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૧ પ્રથમસ્ક ધનામાિન

॥ શ્રીપુ ષાેત્તમસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

િવિનયાેગઃ

પુરાણપુ ષાે િવ ઃ પુ ષાેત્તમ ઉચ્યતે ।
ના ાં સહસ્રં વક્ષ્યા મ તસ્ય ભાગવતાેદૃ્ધતમ્॥ ૧॥
યસ્ય પ્રસાદાદ્વાગીશાઃ પ્રજેશા િવભવાેન્નતાઃ ।
દ્રા અિપ ભવ ત્યાશુ શ્રીકૃ ણં તં નતાેઽ યહમ્॥ ૨॥

અન તા અેવ કૃ ણસ્ય લીલા નામપ્રવ તકાઃ ।
ઉક્તા ભાગવતે ગૂહાઃ પ્રકટા અિપ કુત્ર ચત્॥ ૩॥
અત તાિન પ્રવક્ષ્યા મ નામાિન મુરવૈિરણઃ ।
સહસ્રં યૈ તુ પિઠતૈઃ પિઠતં સ્યાચ્છુકા તમ્॥ ૪॥
કૃ ણનામસહસ્રસ્ય ઋ ષર ગ્ િન િપતઃ ।
ગાયત્રી ચ તથા છ દાે દેવતા પુ ષાેત્તમઃ॥ ૫॥
િવિનયાેગઃ સમ તષેુ પુ ષાથષુ વૈ મતઃ ।
બીજં ભક્ત પ્રયઃ શ ક્તઃ સત્યવાગુચ્યતે હિરઃ॥ ૬॥
ભક્તાેદ્ધરણયત્ન તુ મ ત્રાેઽત્ર પરમાે મતઃ ।
અવતાિરતભક્તાંશઃ ક લકં પિરક તતમ્॥ ૭॥
અસં્ત્ર સવર્સમથર્શ્ચ ગાેિવ દઃ કવચં મતમ્ ।
પુ ષાે યાનમત્રાેક્તઃ સ દ્ધઃ શરણસં તઃ॥ ૮॥

૧ પ્રથમસ્ક ધનામાિન

અિધકારલીલા

શ્રીકૃ ણઃ સ ચ્ચદાન દાે િનત્યલીલાિવનાેદકૃત્ ।
સવાર્ગમિવનાેદ ચ લ મીશઃ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૯॥
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॥ શ્રીપુ ષાેત્તમસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

આિદકાલઃ સવર્કાલઃ કાલાત્મા માયયા તઃ ।
ભક્તાેદ્ધારપ્રયત્નાત્મા જગ કતાર્ જગન્મયઃ॥ ૧૦॥
નામલીલાપરાે િવ વ્યાર્સાત્મા શકુમાેક્ષદઃ ।
વ્યાિપવૈકુ ઠદાતા ચ શ્રીમદ્ભાગવતાગમઃ॥ ૧૧॥
શકુવાગ તા ધી દુઃ શાનૈકાદ્ય ખલેષ્ટદઃ ।
ભ ક્તપ્રવતર્કસ્ત્રાતા વ્યાસ ચ તાિવનાશકઃ॥ ૧૨॥
સવર્ સદ્ધા તવાગાત્મા નારદાદ્ય ખલેષ્ટદઃ ।
અ તરાત્મા યાનગ યાે ભ ક્તરત્નપ્રદાયકઃ॥ ૧૩॥
મુક્તાપે યઃ પૂણાર્ત્મા મુક્તાનાં ર તવધર્નઃ ।
ભક્તકાયકિનરતાે દ્રાૈ યસ્ત્રિવિનવારકઃ॥ ૧૪॥
ભક્ત મયપ્રણેતા ચ ભક્તવાક્પિરપાલકઃ ।
બ્રહ્મ યદેવાે ધમાર્ત્મા ભક્તાનાં ચ પર ક્ષકઃ॥ ૧૫॥
આસન્નિહતકતાર્ ચ માયાિહતકરઃ પ્રભુઃ ।
ઉત્તરાપ્રાણદાતા ચ બ્રહ્માસ્ત્રિવિનવારકઃ॥ ૧૬॥
સવર્તઃ પાણવપ તઃ પર ક્ષચ્છુ દ્ધકારણમ્ ।
ગૂહાત્મા સવર્વેદેષુ ભક્તૈકહૃદયઙ્ગમઃ॥ ૧૭॥
કુ તી તુત્યઃ પ્રસન્નાત્મા પરમાદ્ભુતકાયર્કૃત્ ।
ભી મમુ ક્તપ્રદઃ વામી ભક્તમાેહિનવારકઃ॥ ૧૮॥
સવાર્વસ્થાસુ સસંવે્યઃ સમઃ સખુિહતપ્રદઃ ।
કૃતકૃત્યઃ સવર્સાક્ષી ભક્તસ્ત્રીર તવધર્નઃ॥ ૧૯॥
સવર્સાૈભાગ્યિનલયઃ પરમાશ્ચયર્ પ ક્ ।
અન યપુ ષ વામી દ્વારકાભાગ્યભાજનમ્॥ ૨૦॥
બીજસસં્કારકતાર્ ચ પર ક્ષ નપાષેકઃ ।
સવર્ત્રપૂણર્ગુણકઃ સવર્ભષૂણભૂ ષતઃ॥ ૨૧॥
સવર્લક્ષણદાતા ચ તરાષ્ટ્ર િવમુ ક્તદઃ ।
સન્માગર્રક્ષકાે િનતં્ય િવદુરપ્રી તપૂરકઃ॥ ૨૨॥
લીલાવ્યામાેહકતાર્ ચ કાલધમર્પ્રવતર્કઃ ।
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૩ તીયસ્ક ધનામાિન

પાણવાનાં માેક્ષદાતા પર ક્ષદ્ભાગ્યવધર્નઃ॥ ૨૩॥
ક લિનગ્રહકતાર્ ચ ધમાર્દ નાં ચ પાષેકઃ ।
સ સઙ્ગ નહેતુશ્ચ શ્રીભાગવતકારણમ્॥ ૨૪॥
પ્રાકૃતાદષૃ્ટમાગર્શ્ચ.. .. .. .. .. .. continued

૨ દ્વતીયસ્ક ધનામાિન

જ્ઞાન-સાધન-લીલા

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. શ્રાેતવ્યઃ સકલાગમૈઃ ।
ક તતવ્યઃ શદુ્ધભાવૈઃ મતર્વ્યશ્ચાત્મિવત્તમૈઃ॥ ૨૫॥
અનેકમાગર્કતાર્ ચ નાનાિવધગ તપ્રદઃ ।
પુ ષઃ સકલાધારઃ સ વૈકિનલયાત્મભૂઃ॥ ૨૬॥
સવર્ યેયાે યાેગગ યાે ભ યા ગ્રાહ્યઃ સરુ પ્રયઃ ।
જન્માિદસાથર્કકૃ તલ લાકતાર્ પ તઃ સતામ્॥ ૨૭॥
આિદકતાર્ ત વકતાર્ સવર્કતાર્ િવશારદઃ ।
નાનાવતારકતાર્ ચ બ્રહ્માિવભાર્વકારણમ્॥ ૨૮॥
દશલીલાિવનાેદ ચ નાના ષ્ટપ્રવતર્કઃ ।
અનેકક પકતાર્ ચ સવર્દાષેિવવ જતઃ॥ ૨૯॥

૩ તીયસ્ક ધનામાિન

સગર્લીલા

વૈરાગ્યહેતુ તીથાર્ત્મા સવર્તીથર્ફલપ્રદઃ ।
તીથર્શદુ્ધકૈિનલયઃ વમાગર્પિરપાષેકઃ॥ ૩૦॥
તીથર્ક તભર્ક્તગ યાે ભક્તાનુશયકાયર્કૃત્ ।
ભક્તતુલ્યઃ સવર્તુલ્યઃ વેચ્છાસવર્પ્રવતર્કઃ॥ ૩૧॥

puruShottamasahasranAmastotra.pdf 3



॥ શ્રીપુ ષાેત્તમસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ગુણાતીતાેઽનવદ્યાત્મા સગર્લીલાપ્રવતર્કઃ ।
સાક્ષા સવર્જગ કતાર્ મહદાિદપ્રવતર્કઃ॥ ૩૨॥
માયાપ્રવતર્કઃ સાક્ષી માયાર તિવવધર્નઃ ।
આકાશાત્મા ચતુમૂર્ તશ્ચતુધાર્ ભૂતભાવનઃ॥ ૩૩॥
રજઃપ્રવતર્કાે બ્રહ્મા મર ચ્યાિદિપતામહઃ ।
વેદકતાર્ યજ્ઞકતાર્ સવર્કતાર્ઽ મતાત્મકઃ॥ ૩૪॥
અનેક ષ્ટકતાર્ ચ દશધા ષ્ટકારકઃ ।
યજ્ઞાઙ્ગાે યજ્ઞવારાહાે ભૂધરાે ભૂ મપાલકઃ॥ ૩૫॥
સતેુિવધરણાે જૈત્રાે િહર યાક્ષા તકઃ સરુઃ ।
િદ તક યપકામૈકહેતુ ષ્ટપ્રવતર્કઃ॥ ૩૬॥
દેવાભયપ્રદાતા ચ વૈકુ ઠાિધપ તમર્હાન્ ।
સવર્ગવર્પ્રહાર ચ સનકાદ્ય ખલાથર્દઃ॥ ૩૭॥
સવાર્શ્વાસનકતાર્ ચ ભક્તતુલ્યાહવપ્રદઃ ।
કાલલક્ષણહેતુશ્ચ સવાર્થર્જ્ઞાપકઃ પરઃ॥ ૩૮॥
ભક્તાેન્ન તકરઃ સવર્પ્રકારસખુદાયકઃ ।
નાનાયુદ્ધપ્રહરણાે બ્રહ્મશાપિવમાેચકઃ॥ ૩૯॥
પુ ષ્ટસગર્પ્રણેતા ચ ગુણ ષ્ટપ્રવતર્કઃ ।
કદર્મેષ્ટપ્રદાતા ચ દેવહૂત્ય ખલાથર્દઃ॥ ૪૦॥
શકુ્લનારાયણઃ સત્યકાલધમર્પ્રવતર્કઃ ।
જ્ઞાનાવતારઃ શા તાત્મા કિપલઃ કાલનાશકઃ॥ ૪૧॥
િત્રગુણાિધપ તઃ સાઙ્ખ્યશાસ્ત્રકતાર્ િવશારદઃ ।
સગર્દૂષણહાર ચ પુ ષ્ટમાેક્ષપ્રવતર્કઃ॥ ૪૨॥
લાૈિકકાન દદાતા ચ બ્રહ્માન દપ્રવતર્કઃ ।
ભ ક્ત સદ્ધા તવક્તા ચ સગુણજ્ઞાનદ પકઃ॥ ૪૩॥
આત્મપ્રદઃ પૂણર્કામાે યાેગાત્મા યાેગભાિવતઃ ।
વન્મુ ક્તપ્રદઃ શ્રીમાન યભ ક્તપ્રવતર્કઃ॥ ૪૪॥
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૪ ચતુથર્સ્ક ધનામાિન

કાલસામ યર્દાતા ચ કાલદાષેિનવારકઃ ।
ગભાત્તમજ્ઞાનદાતા કમર્માગર્િનયામકઃ॥ ૪૫॥
સવર્માગર્િનરાકતાર્ ભ ક્તમાગકપાષેકઃ ।
સ દ્ધહેતુઃ સવર્હેતુઃ સવાર્શ્ચયકકારણમ્॥ ૪૬॥
ચેતનાચેતનપ તઃ સમુદ્રપિરપૂ જતઃ ।
સાઙ્ખ્યાચાયર્ તુતઃ સદ્ધપૂ જતઃ સવર્પૂ જતઃ॥ ૪૭॥

૪ ચતુથર્સ્ક ધનામાિન

િવસગર્લીલા

િવસગર્કતાર્ સવશઃ કાેિટસયૂર્સમપ્રભઃ ।
અન તગુણગ ભીરાે મહાપુ ષપૂ જતઃ॥ ૪૮॥
અન તસખુદાતા ચ બ્રહ્મકાેિટપ્ર પ તઃ ।
સધુાકાેિટ વા યહેતુઃ કામધુક્કાેિટકામદઃ॥ ૪૯॥
સમુદ્રકાેિટગ ભીર તીથર્કાેિટસમાહ્વયઃ ।
સમુે કાેિટિન ક પઃ કાેિટબ્રહ્મા ડિવગ્રહઃ॥ ૫૦॥
કાેટ શ્વમેધપાપઘ્નાે વાયુકાેિટમહાબલઃ ।
કાેટ દુજગદાન દ શવકાેિટપ્રસાદકૃત્॥ ૫૧॥
સવર્સદુ્ગણમાહા યઃ સવર્સદુ્ગણભાજનમ્ ।
મ વાિદપે્રરકાે ધમા યજ્ઞનારાયણઃ પરઃ॥ ૫૨॥
આકૂ તસનૂુદવે દ્રાે ચજન્માઽભયપ્રદઃ ।
દ ક્ષણાપ તરાજે વી િક્રયાશ ક્તઃ પરાયણઃ॥ ૫૩॥
દત્તાત્રેયાે યાેગપ તયાગમાગર્પ્રવતર્કઃ ।
અનસયૂાગભર્રત્ન ષવંશિવવધર્નઃ॥ ૫૪॥
ગુણત્રયિવભાગજ્ઞશ્ચતવુર્ગર્િવશારદઃ ।
નારાયણાે ધમર્સનૂુમૂર્ તપુ યયશસ્કરઃ॥ ૫૫॥
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॥ શ્રીપુ ષાેત્તમસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

સહસ્રકવચચ્છેદ તપઃસારાે નર પ્રયઃ ।
િવશ્વાન દપ્રદઃ કમર્સાક્ષી ભારતપૂ જતઃ॥ ૫૬॥
અન તાદ્ભુતમાહા યાે બદર સ્થાનભષૂણમ્ ।
જતકામાે જતક્રાેધાે જતસઙ્ગાે જતે દ્રયઃ॥ ૫૭॥
ઉવર્શીપ્રભવઃ વગર્સખુદાયી સ્થ તપ્રદઃ ।
અમાની માનદાે ગાેપ્તા ભગવચ્છાસ્ત્રબાેધકઃ॥ ૫૮॥
બ્રહ્માિદવ દ્યાે હંસશ્રીમાર્યાવૈભવકારણમ્ ।
િવિવધાન તસગાર્ત્મા િવશ્વપૂરણત પરઃ॥ ૫૯॥
યજ્ઞ વનહેતુશ્ચ યજ્ઞ વામીષ્ટબાેધકઃ ।
નાના સદ્ધા તગ યશ્ચ સપ્તત તુશ્ચ ષડ્ગુણઃ॥ ૬૦॥
પ્ર તસગર્જગ કતાર્ નાનાલીલાિવશારદઃ ।
ધ્રવુ પ્રયાે ધ્રવુ વામી ચ તતાિધકદાયકઃ॥ ૬૧॥
દુલર્ભાન તફલદાે દયાિનિધર મત્રહા ।
અઙ્ગ વામી કૃપાસારાે વૈ યાે ભૂ મિનયામકઃ॥ ૬૨॥
ભૂ મદાેગ્ધા પ્ર પ્રાણપાલનૈકપરાયણઃ ।
યશાેદાતા જ્ઞાનદાતા સવર્ધમર્પ્રદશર્કઃ॥ ૬૩॥
પુર જનાે જગ ન્મત્રં િવસગાર્ તપ્રદશર્કઃ ।
પ્રચેતસાં પ ત શ્ચત્રભ ક્તહેતજુર્નાદર્નઃ॥ ૬૪॥

તહેતુબ્રહ્મભાવસાયજુ્યાિદપ્રદઃ શભુઃ ।
િવજયી .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. continued

૫ પ ચમસ્ક ધનામાિન

સ્થાનલીલા

.. .. સ્થ તલીલા ધરચ્યુતાે િવજયપ્રદઃ॥ ૬૫॥
વસામ યર્પ્રદાે ભક્તક તહેતુરધાેક્ષજઃ ।
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૫ પ ચમસ્ક ધનામાિન

પ્રયવ્રત પ્રય વામી વેચ્છાવાદિવશારદઃ॥ ૬૬॥
સઙ્ગ્યગ યઃ વપ્રકાશઃ સવર્સઙ્ગિવવ જતઃ ।
ઇચ્છાયાં ચ સમયાર્દ ત્યાગમાત્રાપેલ ભનઃ॥ ૬૭॥
અ ચ ત્યકાયર્કતાર્ ચ તકાર્ગાેચરકાયર્કૃત્ ।
ઙ્ગારરસમયાર્દા આગ્ ીધ્રરસભાજનમ્॥ ૬૮॥

નાભીષ્ટપૂરકઃ કમર્મયાર્દાદશર્નાે સકુઃ ।
સવર્ પાેઽદ્ભુતતમાે મયાર્દાપુ ષાેત્તમઃ॥ ૬૯॥
સવર્ પષેુ સત્યાત્મા કાલસાક્ષી શ શપ્રભઃ ।
મે દેવીવ્રતફલ ષભાે ભગલક્ષણઃ॥ ૭૦॥
જગ સ તપર્કાે મેઘ પી દેવે દ્રદપર્હા ।
જય તીપ તરત્ય તપ્રમાણાશષેલાૈિકકઃ॥ ૭૧॥
શતધા ય તભૂતાત્મા શતાન દાે ગુણપ્રસઃૂ ।
વૈ ણવાે પાદનપરઃ સવર્ધમાપદેશકઃ॥ ૭૨॥
પરહંસિક્રયાગાેપ્તા યાેગચયાર્પ્રદશર્કઃ ।
ચતુથાર્શ્રમિનણતા સદાન દશર રવાન્॥ ૭૩॥
પ્રદ શતા યધમર્શ્ચ ભરત વા યપારકૃત્ ।
યથાવ કમર્કતાર્ ચ સઙ્ગાિનષ્ટપ્રદશર્કઃ॥ ૭૪॥
આવ યકપુનજર્ન્મકમર્માગર્પ્રદશર્કઃ ।
યજ્ઞ પ ગઃ શા તઃ સિહ ઃ સ પરાક્રમઃ॥ ૭૫॥
રહૂગણગ તજ્ઞશ્ચ રહૂગણિવમાેચકઃ ।
ભવાટવીત વવક્તા બિહમુર્ખિહતે રતઃ॥ ૭૬॥
ગય વામી સ્થાનવંશકતાર્ સ્થાનિવભેદકૃત્ ।
પુ ષાવયવાે ભૂ મિવશષેિવિન પકઃ॥ ૭૭॥
જ બૂદ્વ પપ તમ ના ભપદ્મ હાશ્રયઃ ।
નાનાિવભૂ તલીલાઢ ાે ગઙ્ગાે પ ત્તિનદાનકૃત્॥ ૭૮॥
ગઙ્ગામાહા યહેતુશ્ચ ગઙ્ગા પાેઽ તગૂઢકૃત્ ।
વૈકુ ઠદેહહે વ બુજન્મકૃત્ સવર્પાવનઃ॥ ૭૯॥
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॥ શ્રીપુ ષાેત્તમસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

શવ વામી શવાપેાસ્યાે ગૂઢઃ સઙ્કષર્ણાત્મકઃ ।
સ્થાનરક્ષાથર્મ સ્યાિદ પઃ સવકપૂ જતઃ॥ ૮૦॥
ઉપાસ્યનાના પાત્મા જ્યાેતી પાે ગ તપ્રદઃ ।
સયૂર્નારાયણાે વેદકા ત વલવષે ક્॥ ૮૧॥
હંસાેઽ તિરક્ષગમનઃ સવર્પ્રસવકારણમ્ ।
આન દકતાર્ વસદુાે બુધાે વાક્પ ત વલઃ॥ ૮૨॥
કાલાત્મા કાલકાલશ્ચ કાલચ્છેદકૃદુત્તમઃ ।
શશમુારઃ સવર્મૂ તરાિધદૈિવક પ ક્॥ ૮૩॥
અન તસખુભાેગાઢ ાે િવવરૈશ્વયર્ભાજનમ્ ।
સઙ્કષર્ણાે દૈત્યપ તઃ સવાર્ધારાે હદ્વપુઃ॥ ૮૪॥
અન તનરકચ્છેદ તમાત્રા તનાશનઃ ।
સવાર્નુગ્રહકતાર્ ચ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. continued

૬ ષષ્ઠસ્ક ધનામાિન

પાષેણ-પુ ષ્ટ-લીલા

.. .. .. .. .. .. .. .. મયાર્દા ભન્નશાસ્ત્રકૃત્॥ ૮૫॥
કાલા તકભયચ્છેદ નામસામ યર્ પ ક્ ।
ઉદ્ધારાનહર્ગાે ત્રાત્મા નામાિદપ્રેરકાેત્તમઃ॥ ૮૬॥
અ મલમહાદુષ્ટમાેચકાેઽઘિવમાેચકઃ ।
ધમર્વક્તાઽ ક્લષ્ટવક્તા િવ ધમર્ વ પ ક્॥ ૮૭॥
સન્માગર્પ્રેરકાે ધતાર્ ત્યાગહેતુરધાેક્ષજઃ ।
વૈકુ ઠપુરનેતા ચ દાસસં દ્ધકારકઃ॥ ૮૮॥
દક્ષપ્રસાદકૃદં્ધસગુહ્ય તુ તિવભાવનઃ ।
વા ભપ્રાયપ્રવક્તા ચ મુક્ત વપ્રસૂ તકૃત્॥ ૮૯॥
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૭ સપ્તમસ્ક ધનામાિન

નારદપ્રેરણાત્મા ચ હયર્શ્વબ્રહ્મભાવનઃ ।
શબલાશ્વિહતાે ગૂઢવાક્યાથર્જ્ઞાપનક્ષમઃ॥ ૯૦॥
ગૂઢાથર્જ્ઞાપનઃ સવર્માેક્ષાન દપ્ર ત ષ્ઠતઃ ।
પુ ષ્ટપ્રરાેહહેતુશ્ચ દાસકૈજ્ઞાતહૃદ્ગતઃ॥ ૯૧॥
શા તકતાર્ સિુહતકૃત્ સ્ત્રીપ્રસઃૂ સવર્કામધુક્ ।
પુ ષ્ટવંશપ્રણેતા ચ િવશ્વ પેષ્ટદેવતા॥ ૯૨॥
કવચાત્મા પાલનાત્મા વમાપ ચ તકારણમ્ ।
િવશ્વ પ શર છેદ વાષ્ટ્રયજ્ઞિવનાશકઃ॥ ૯૩॥
ત્ર વામી ત્રગ યાે ત્રવ્રતપરાયણઃ ।
ત્રક ત ર્ત્રમાેક્ષાે મઘવ પ્રાણરક્ષકઃ॥ ૯૪॥

અશ્વમેધહિવભાક્તા દેવે દ્રામીવનાશકઃ ।
સસંારમાેચક શ્ચત્રકેતુબાેધનત પરઃ॥ ૯૫॥
મ ત્ર સ દ્ધઃ સ દ્ધહેતુઃ સુ સ દ્ધફલદાયકઃ ।
મહાદેવ તરસ્કતાર્ ભ યૈ પવૂાર્થર્નાશકઃ॥ ૯૬॥
દેવબ્રાહ્મણિવદ્વષેવૈમખુ્યજ્ઞાપકઃ શવઃ ।
આિદત્યાે દૈત્યરાજશ્ચ મહ પ તર ચ ત્યકૃત્॥ ૯૭॥
મ તાં ભેદકસ્ત્રાતા વ્રતાત્મા પુ પ્રસૂ તકૃત્ ।

૭ સપ્તમસ્ક ધનામાિન

ઊ તલીલા

કમાર્ત્મા વાસનાત્મા ચ ઊ તલીલાપરાયણઃ॥ ૯૮॥
સમદૈત્યસરુઃ વાત્મા વષૈ યજ્ઞાનસશં્રયઃ ।
દેહાદ્યપુાિધરિહતઃ સવર્જ્ઞઃ સવર્હેતુિવદ્॥ ૯૯॥
બ્રહ્મવા થાપનપરઃ વજન્માવિધકાયર્કૃત્ ।
સદસદ્વાસનાહેતુ સ્ત્રસત્યાે ભક્તમાેચકઃ॥ ૧૦૦॥
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॥ શ્રીપુ ષાેત્તમસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

િહર યક શપુદ્વષેી પ્રિવષ્ટાત્માઽ તભીષણઃ ।
શા તજ્ઞાનાિદહેતુશ્ચ પ્રહ્લાદાે પ ત્તકારણમ્॥ ૧૦૧॥
દૈત્ય સદ્ધા તસદ્વક્તા તપઃસાર ઉદારધીઃ ।
દૈત્યહેતપુ્રકટનાે ભ ક્ત ચહ્નપ્રકાશકઃ॥ ૧૦૨॥
સદ્દવ્ષેહેતુઃ સદ્દવ્ષેવાસનાત્મા િનર તરઃ ।
નૈષુ્ઠયર્સીમા પ્રહ્લાદવ સલઃ સઙ્ગદાષેહા॥ ૧૦૩॥
મહાનુભાવઃ સાકારઃ સવાર્કારઃ પ્રમાણભૂઃ ।
ત ભપ્રસૂ ત ર્હિર ર્ સહાે ભીમિવક્રમઃ॥ ૧૦૪॥

િવકટાસ્યાે લલ જહ્વાે નખશસ્ત્રાે જવાે કટઃ ।
િહર યક શપુચ્છેદ કૂ્રરદૈત્યિનવારકઃ॥ ૧૦૫॥
સહાસનસ્થઃ ક્રાેધાત્મા લ મીભયિવવધર્નઃ ।
બ્રહ્માદ્યત્ય તભયભૂરપવૂાર્ ચ ત્ય પ ક્॥ ૧૦૬॥
ભક્તૈકશા તહૃદયાે ભક્ત તુત્યઃ તુ ત પ્રયઃ ।
ભક્તાઙ્ગલેહનાેદૂ્ધતક્રાેધપુઙ્જઃ પ્રશા તધીઃ॥ ૧૦૭॥

તમાત્રભયત્રાતા બ્રહ્મબુ દ્ધપ્રદાયકઃ ।
ગાે પધાયર્ તપાઃ શવક તિવવધર્નઃ॥ ૧૦૮॥
ધમાર્ત્મા સવર્કમાર્ત્મા િવશષેાત્માઽઽશ્રમપ્રભુઃ ।
સસંારમગ્ વાેદ્ધતાર્ સન્માગાર્ ખલત વવાક્॥ ૧૦૯॥
આચારાત્મા સદાચારઃ .. .. .. .. .. .. .. .. ॥ continued

૮ અષ્ટમસ્ક ધનામાિન

મ વ તરલીલા

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. મ વ તરિવભાવનઃ ।
ત્યાઽશષેાશભુહરાે ગજે દ્ર તકારણમ્॥ ૧૧૦॥
ત મરણહે વૈકપૂ ભ ક્ત વ પદઃ ।
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૮ અષ્ટમસ્ક ધનામાિન

યજ્ઞાે ભયાન્મનતુ્રાતા િવભુબ્રર્હ્મવ્રતાશ્રયઃ॥ ૧૧૧॥
સત્યસનેાે દુષ્ટઘાતી હિરગર્જિવમાેચકઃ ।
વૈકુ ઠાે લાેકકતાર્ ચ અ જતાેઽ તકારણમ્॥ ૧૧૨॥
ઉ ક્રમાે ભૂ મહતાર્ સાવર્ભાૈમાે બ લ પ્રયઃ ।
િવભુઃ સવર્િહતૈકાત્મા િવ વક્સનેઃ શવ પ્રયઃ॥ ૧૧૩॥
ધમર્સતેુલાક તઃ સધુામા તરપાલકઃ ।
ઉપહતાર્ યાેગપ ત ર્હદ્ભાનુઃ િક્રયાપ તઃ॥ ૧૧૪॥
ચતુદર્શપ્રમાણાત્મા ધમા મ વાિદબાેધકઃ ।
લ મીભાેગૈકિનલયાે દેવમ ત્રપ્રદાયકઃ॥ ૧૧૫॥
દૈત્યવ્યામાેહકઃ સાક્ષાદ્ગ ડસ્ક ધસશં્રયઃ ।
લીલામ દરધાર ચ દૈત્યવાસિુકપૂ જતઃ॥ ૧૧૬॥
સમુદ્રાને્મથનાયત્તાેઽિવઘ્નકતાર્ વવાક્યકૃત્ ।
આિદકૂમર્ઃ પિવત્રાત્મા મ દરાઘષર્ણાે સકુઃ॥ ૧૧૭॥
શ્વાસજૈદ ધવાવ ચઃ ક પા તાવિધકાયર્કૃત્ ।
ચતુદર્શમહારત્નાે લ મીસાૈભાગ્યવધર્નઃ॥ ૧૧૮॥
ધ વ તિરઃ સધુાહ તાે યજ્ઞભાેક્તાઽઽ તનાશનઃ ।
આયવુદપ્રણેતા ચ દેવદૈત્યા ખલા ચતઃ॥ ૧૧૯॥
બુ દ્ધવ્યામાેહકાે દેવકાયર્સાધનત પરઃ ।
સ્ત્રી પાે માયયા વક્તા દૈત્યા તઃકરણ પ્રયઃ॥ ૧૨૦॥
પાિયતા તદેવાંશાે યુદ્ધહેતુ તપ્રદઃ ।
સમુા લમા લવધકૃન્માલ્યવ પ્રાણહારકઃ॥ ૧૨૧॥
કાલને મ શર છેદ દૈત્યયજ્ઞિવનાશકઃ ।
ઇ દ્રસામ યર્દાતા ચ દૈત્યશષે સ્થ ત પ્રયઃ॥ ૧૨૨॥
શવવ્યામાેહકાે માયી ગુમ ત્ર વશ ક્તદઃ ।
બ લ વનકતાર્ ચ વગર્હેતવુ્રર્તા ચતઃ॥ ૧૨૩॥
અિદત્યાન દકતાર્ ચ ક યપાિદ તસ ભવઃ ।
ઉપે દ્ર ઇ દ્રાવર ે વામનબ્રહ્મ પ ક્॥ ૧૨૪॥
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॥ શ્રીપુ ષાેત્તમસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

બ્રહ્માિદસિેવતવપુયર્જ્ઞપાવનત પરઃ ।
યાચ્ઞાપેદેશકતાર્ ચ જ્ઞાિપતાશષેસં સ્થ તઃ॥ ૧૨૫॥
સત્યાથર્પ્રેરકઃ સવર્હતાર્ ગવર્િવનાશકઃ ।
િત્રિવક્રમ સ્ત્રલાેકાત્મા િવશ્વમૂ તઃ થુશ્રવાઃ॥ ૧૨૬॥
પાશબદ્ધબ લઃ સવર્દૈત્યપક્ષાપેમદર્કઃ ।
સતુલસ્થાિપતબ લઃ વગાર્િધકસખુપ્રદઃ॥ ૧૨૭॥
કમર્સ પૂ તકતાર્ ચ વગર્સસં્થાિપતામરઃ ।
જ્ઞાતિત્રિવધધમાર્ત્મા મહામીનાેઽ ધસશં્રયઃ॥ ૧૨૮॥
સત્યવ્રત પ્રયાે ગાેપ્તા મ સ્યમૂ ત તશ્રુ તઃ ।
ઙ્ગબદ્ધ તક્ષાે ણઃ સવાર્થર્જ્ઞાપકાે ગુ ઃ॥ ૧૨૯॥

૯ નવમસ્ક ધનામાિન

ઈશાનુકથાલીલા

ઈશસવેકલીલાત્મા સયૂર્વંશપ્રવતર્કઃ ।
સાેમવંશાેદ્ભવકરાે મનપુતુ્રગ તપ્રદઃ॥ ૧૩૦॥
અ બર ષ પ્રયઃ સાધુદુર્વાર્સાેગવર્નાશકઃ ।
બ્રહ્મશાપાપેસહંતાર્ ભક્તક તિવવધર્નઃ॥ ૧૩૧॥
ઇ વાકુવંશજનકઃ સગરાદ્ય ખલાથર્દઃ ।
ભગીરથમહાયત્નાે ગઙ્ગાધાૈતાઙ્ ઘ્રપઙ્કજઃ॥ ૧૩૨॥
બ્રહ્મ વામી શવ વામી સગરાત્મજમુ ક્તદઃ ।
ખટ્વાઙ્ગમાેક્ષહેતુશ્ચ રઘવુંશિવવધર્નઃ॥ ૧૩૩॥
રઘનુાથાે રામચ દ્રાે રામભદ્રાે રઘુ પ્રયઃ ।
અન તક તઃ પુ યાત્મા પુ યશ્લાેકૈકભાસ્કરઃ॥ ૧૩૪॥
કાેશલે દ્રઃ પ્રમાણાત્મા સવે્યાે દશરથાત્મજઃ ।
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૯ નવમસ્ક ધનામાિન

લ મણાે ભરતશ્ચવૈ શત્રુઘ્નાે વ્યૂહિવગ્રહઃ॥ ૧૩૫॥
િવશ્વા મત્ર પ્રયાે દા ત તાડકાવધમાેક્ષદઃ ।
વાયવ્યાસ્ત્રા ધિન ક્ષપ્તમાર ચશ્ચ સબુાહુહા॥ ૧૩૬॥
ષ વજધનુભર્ઙ્ગપ્રાપ્તસીતામહાે સવઃ ।

સીતાપ ત ર્ગપુ તગવર્પવર્તનાશકઃ॥ ૧૩૭॥
અયાે યાસ્થમહાભાેગયુક્તલ મીિવનાેદવાન્ ।
કૈકેયીવાક્યકતાર્ ચ િપ વાક્પિરપાલકઃ॥ ૧૩૮॥
વૈરાગ્યબાેધકાેઽન યસા વકસ્થાનબાેધકઃ ।
અહલ્યાદુઃખહાર ચ ગુહ વામી સલ મણઃ॥ ૧૩૯॥
ચત્રકૂટ પ્રયસ્થાનાે દ ડકાર યપાવનઃ ।
શરભઙ્ગસતુી ણાિદપૂ જતાેઽગ ત્યભાગ્યભૂઃ॥ ૧૪૦॥
ઋ ષસ પ્રા થતકૃ તિવરાધવધપ ડતઃ ।
છન્નશપૂર્ણખાનાસઃ ખરદૂષણઘાતકઃ॥ ૧૪૧॥
અેકબાણહતાનેકસહસ્રબલરાક્ષસઃ ।
માર ચઘાતી િનયતસીતાસ બ ધશાે ભતઃ॥ ૧૪૨॥
સીતાિવયાેગનાટ શ્ચ જટાયવુર્ધમાેક્ષદઃ ।
શબર પૂ જતાે ભક્તહનુમ પ્રમખુા તઃ॥ ૧૪૩॥
દુ દુ ય સ્થપ્રહરણઃ સપ્તતાલિવભેદનઃ ।
સગુ્રીવરાજ્યદાે વા લઘાતી સાગરશાષેણઃ॥ ૧૪૪॥
સતેુબ ધનકતાર્ ચ િવભીષણિહતપ્રદઃ ।
રાવણાિદ શર છેદ રાક્ષસાઘાૈઘનાશકઃ॥ ૧૪૫॥
સીતાઽભયપ્રદાતા ચ પુ પકાગમનાે સકુઃ ।
અયાે યાપ તરત્ય તસવર્લાેકસખુપ્રદઃ॥ ૧૪૬॥
મથુરાપુરિનમાર્તા સકૃુતજ્ઞ વ પદઃ ।
જનકજ્ઞાનગ યશ્ચ અૈલા તપ્રકટશ્રુ તઃ॥ ૧૪૭॥
હૈહયા તકરાે રામાે દુષ્ટક્ષત્રિવનાશકઃ ।
સાેમવંશિહતૈકાત્મા યદુવંશિવવધર્નઃ॥ ૧૪૮॥
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॥ શ્રીપુ ષાેત્તમસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

૧૦ દશમસ્ક ધપૂવાર્ધર્નામાિન

િનરાેધલીલા

પરબ્રહ્માવતરણઃ કેશવઃ ક્લેશનાશનઃ ।
ભૂ મભારાવતરણાે ભક્તાથાર્ ખલમાનસઃ॥ ૧૪૯॥
સવર્ભક્તિનરાેધાત્મા લીલાન તિનરાેધકૃત્ ।
ભૂ મષ્ઠપરમાન દાે દેવક શુ દ્ધકારણમ્॥ ૧૫૦॥
વસદેુવજ્ઞાનિનષ્ઠસમ વિનવારકઃ ।
સવર્વૈરાગ્યકરણ વલીલાધારશાેધકઃ॥ ૧૫૧॥
માયાજ્ઞાપનકતાર્ ચ શષેસ ભારસ તઃ ।
ભક્તક્લેશપિરજ્ઞાતા તિન્નવારણત પરઃ॥ ૧૫૨॥
આિવષ્ટવસદેુવાંશાે દેવક ગભર્ભષૂણમ્ ।
પૂણર્તે ેમયઃ પૂણર્ઃ કંસા યપ્રતાપવાન્॥ ૧૫૩॥
િવવેકજ્ઞાનદાતા ચ બ્રહ્માદ્ય ખલસં તુતઃ ।
સત્યાે જગ ક પત નાર્ના પિવમાેહનઃ॥ ૧૫૪॥
ભ ક્તમાગર્પ્ર તષ્ઠાતા િવદ્વન્માેહપ્રવતર્કઃ ।
મૂલકાલગુણદ્રષ્ટા નયનાન દભાજનમ્॥ ૧૫૫॥
વસદેુવસખુા ધશ્ચ દેવક નયના તમ્ ।
િપ મા તુતઃ પવૂર્સવર્ ત્તા તબાેધકઃ॥ ૧૫૬॥
ગાેકુલાગ તલીલાપ્તવસદેુવકર સ્થ તઃ ।
સવશ વપ્રકટનાે માયાવ્યત્યયકારકઃ॥ ૧૫૭॥
જ્ઞાનમાેિહતદુષ્ટેશઃ પ્રપ ચા તકારણમ્ ।
યશાેદાન દનાે ન દભાગ્યભૂગાેકુલાે સવઃ॥ ૧૫૮॥
ન દ પ્રયાે ન દસનૂુયર્શાેદાયાઃ તન ધયઃ ।
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૧૦ દશમસ્ક ધપૂવાર્ધર્નામાિન

પૂતનાસપુયઃપાતા મુગ્ધભાવા તસુ દરઃ॥ ૧૫૯॥
સુ દર હૃદયાન દાે ગાપેીમ ત્રા ભમિ ત્રતઃ ।
ગાપેાલાશ્ચયર્રસકૃત્ શકટાસરુખ ડનઃ॥ ૧૬૦॥
ન દવ્રજજનાન દ ન દભાગ્યમહાેદયઃ ।
ણાવતર્વધાે સાહાે યશાેદાજ્ઞાનિવગ્રહઃ॥ ૧૬૧॥

બલભદ્ર પ્રયઃ કૃ ણઃ સઙ્કષર્ણસહાયવાન્ ।
રામાનુ ે વાસદેુવાે ગાેષ્ઠાઙ્ગણગ ત પ્રયઃ॥ ૧૬૨॥
િકિઙ્કણીરવભાવજ્ઞાે વ સપુચ્છાવલ બનઃ ।
નવનીત પ્રયાે ગાપેીમાેહસસંારનાશકઃ॥ ૧૬૩॥
ગાપેબાલકભાવજ્ઞશ્ચાૈયર્િવદ્યાિવશારદઃ ।

નાભક્ષણલીલાસ્યમાહા યજ્ઞાનદાયકઃ॥ ૧૬૪॥
ધરાદ્રાેણપ્રી તકતાર્ દિધભા ડિવભેદનઃ ।
દામાેદરાે ભક્તવ યાે યમલાજુર્નભ જનઃ॥ ૧૬૫॥
હદ્વનમહાશ્ચયા દાવનગ ત પ્રયઃ ।

વ સઘાતી બાલકે લબર્કાસરુિનષૂદનઃ॥ ૧૬૬॥
અર યભાેક્તાઽ યથવા બાલલીલાપરાયણઃ ।
પ્રાે સાહજનકશ્ચવૈમઘાસરુિનષૂદનઃ॥ ૧૬૭॥
વ્યાલમાેક્ષપ્રદઃ પુષ્ટાે બ્રહ્મમાેહપ્રવધર્નઃ ।
અન તમૂ તઃ સવાર્ત્મા જઙ્ગમસ્થાવરાકૃ તઃ॥ ૧૬૮॥
બ્રહ્મમાેહનકતાર્ ચ તુત્ય આત્મા સદા પ્રયઃ ।
પાૈગ ડલીલા ભર તગાચારણપરાયણઃ॥ ૧૬૯॥
દાવનલતાગુ મ ક્ષ પિન પકઃ ।

નાદબ્રહ્મપ્રકટનાે વયઃપ્ર તકૃ ત વનઃ॥ ૧૭૦॥
બિહ ત્યાનુકરણાે ગાપેાલાનુકૃ ત વનઃ ।
સદાચારપ્ર તષ્ઠાતા બલશ્રમિનરાકૃ તઃ॥ ૧૭૧॥
ત મૂલકૃતાશષેત પશાયી સ ખ તુતઃ ।
ગાપેાલસિેવતપદઃ શ્રીલા લતપદા બુજઃ॥ ૧૭૨॥
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॥ શ્રીપુ ષાેત્તમસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ગાપેસ પ્રા થતફલદાનના શતધનેુકઃ ।
કાલીયફ ણમા ણક્યર જતશ્રીપદા બુજઃ॥ ૧૭૩॥
દૃ ષ્ટસઙ્ િવતાશષેગાપેગાેગાેિપકા પ્રયઃ ।
લીલાસ પીતદાવા ગ્ ઃ પ્રલ બવધપ ડતઃ॥ ૧૭૪॥
દાવાગ્ યા તગાપેાલદષૃ્ટ ાચ્છાદનવિહ્નપઃ ।
વષાર્શર દ્વભૂ તશ્રીગાપીકામપ્રબાેધકઃ॥ ૧૭૫॥
ગાપેીરત્ન તુતાશષેવે વાદ્યિવશારદઃ ।
કાત્યાયનીવ્રતવ્યાજસવર્ભાવા શ્રતાઙ્ગનઃ॥ ૧૭૬॥
સ સઙ્ગ ત તુ તવ્યાજ તુત દાવનાઙ્ ઘ્રપઃ ।
ગાપે ચ્છા તસવં્યાજિવપ્રભાયાર્પ્રસાદકૃત્॥ ૧૭૭॥
હેતપુ્રાપ્તે દ્રયાગ વકાયર્ગાેસવબાેધકઃ ।
શલૈ પકૃતાશષેરસભાેગસખુાવહઃ॥ ૧૭૮॥
લીલાગાવેધર્નાેદ્ધારપા લત વવ્રજ પ્રયઃ ।
ગાપે વચ્છ દલીલાથર્ગગર્વાક્યાથર્બાેધકઃ॥ ૧૭૯॥
ઇ દ્રધનેુ તુ તપ્રાપ્તગાેિવ દે દ્રા ભધાનવાન્ ।
વ્રતાિદધમર્સસંક્તન દક્લેશિવનાશકઃ॥ ૧૮૦॥
ન દાિદગાપેમાત્રેષ્ટવૈકુ ઠગ તદાયકઃ ।
વે વાદ મરક્ષાેભમત્તગાપેીિવમુ ક્તદઃ॥ ૧૮૧॥
સવર્ભાવપ્રાપ્તગાપેીસખુસવંધર્નક્ષમઃ ।
ગાપેીગવર્પ્રણાશાથર્ તરાેધાનસખુપ્રદઃ॥ ૧૮૨॥
કૃ ણભાવવ્યાપ્તિવશ્વગાપેીભાિવતવષે ક્ ।
રાધાિવશષેસ ભાેગપ્રાપ્તદાષેિનવારકઃ॥ ૧૮૩॥
પરમપ્રી તસઙ્ગીતસવાર્દ્ભુતમહાગુણઃ ।
માનાપનાેદનાક્ર દગાપેીદૃ ષ્ટમહાે સવઃ॥ ૧૮૪॥
ગાેિપકાવ્યાપ્તસવાર્ઙ્ગઃ સ્ત્રીસ ભાષાિવશારદઃ ।
રાસાે સવમહાસાખૈ્યગાપેીસ ભાેગસાગરઃ॥ ૧૮૫॥
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૧૦ દશમસ્ક ધપૂવાર્ધર્નામાિન

જલસ્થલર તવ્યાપ્તગાપેીદષૃ્ટ ભપૂ જતઃ ।
શાસ્ત્રાનપેક્ષકામૈકમુ ક્તદ્વારિવવધર્નઃ॥ ૧૮૬॥
સદુશર્નમહાસપર્ગ્ર તન દિવમાેચકઃ ।
ગીતમાેિહતગાપેી ક્ષઙ્ખચૂડિવનાશકઃ॥ ૧૮૭॥
ગુણસઙ્ગીતસ તુ ષ્ટગાપીસસંારિવ તઃ ।
અિરષ્ટમથનાે દૈત્યબુ દ્ધવ્યામાેહકારકઃ॥ ૧૮૮॥
કે શઘાતી નારદેષ્ટાે વ્યાેમાસરુિવનાશકઃ ।
અકૂ્રરભ ક્તસરંાદ્ધપાદરે મહાિનિધઃ॥ ૧૮૯॥
રથાવરાેહશદુ્ધાત્મા ગાપેીમાનસહારકઃ ।
હ્ર દસ દ શતાશષેવૈકુ ઠાકૂ્રરસં તુતઃ॥ ૧૯૦॥
મથુરાગમનાે સાહાે મથુરાભાગ્યભાજનમ્ ।
મથુરાનગર શાેભાદશર્નાે સકુમાનસઃ॥ ૧૯૧॥
દુષ્ટર જકઘાતી ચ વાયકા ચતિવગ્રહઃ ।
વસ્ત્રમાલાસશુાેભાઙ્ગઃ કુ લપેનભૂ ષતઃ॥ ૧૯૨॥
કુ સુ પકતાર્ ચ કુ ર તવરપ્રદઃ ।
પ્રસાદ પસ તુષ્ટહરકાેદ ડખ ડનઃ॥ ૧૯૩॥
શકલાહતકંસાપ્તધનૂરક્ષકસિૈનકઃ ।

ગ્ર વ ભયવ્યાપ્ત ત્યુલક્ષણબાેધકઃ॥ ૧૯૪॥
મથુરામ લ આેજ વી મ લયુદ્ધિવશારદઃ ।
સદ્યઃ કુવલયાપીડઘાતી ચાણૂરમદર્નઃ॥ ૧૯૫॥
લીલાહતમહામ લઃ શલતાેશલઘાતકઃ ।
કંસા તકાે જતા મત્રાે વસદેુવિવમાેચકઃ॥ ૧૯૬॥
જ્ઞાતત વિપ જ્ઞાનમાેહના તવાઙ્મયઃ ।
ઉગ્રસનેપ્ર તષ્ઠાતા યાદવાિધિવનાશકઃ॥ ૧૯૭॥
ન દાિદસા વનકરાે બ્રહ્મચયર્વ્રતે સ્થતઃ ।
ગુ શશુ્રષૂણપરાે િવદ્યાપાર મતેશ્વરઃ॥ ૧૯૮॥
સા દ પિન તાપત્યદાતા કાલા તકાિદ જત્ ।
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॥ શ્રીપુ ષાેત્તમસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ગાેકુલાશ્વાસનપરાે યશાેદાન દપાષેકઃ॥ ૧૯૯॥
ગાેિપકાિવરહવ્યાજમનાેગ તર તપ્રદઃ ।
સમાેદ્ધવભ્રમરવાક્ ગાેિપકામાેહનાશકઃ॥ ૨૦૦॥
કુ ર તપ્રદાેઽકૂ્રરપિવત્રીકૃતભૂગ્ હઃ ।
થાદુઃખપ્રણેતા ચ પા ડવાનાં સખુપ્રદઃ॥ ૨૦૧॥

દશમસ્ક ધાેત્તરાધર્નામાિન િનરાેધલીલા
જરાસ ધસમાનીતસૈ યઘાતી િવચારકઃ ।
યવનવ્યાપ્તમથુરાજનદત્તકુશસ્થ લઃ॥ ૨૦૨॥
દ્વારકાદ્ભુતિનમાર્ણિવ માિપતસરુાસરુઃ ।
મનુ યમાત્રભાેગાથર્ભૂ યાનીતે દ્રવૈભવઃ॥ ૨૦૩॥
યવનવ્યાપ્તમથુરાિનગર્માન દિવગ્રહઃ ।
મુચુકુ દમહાબાેધયવનપ્રાણદપર્હા॥ ૨૦૪॥
મુચુકુ દ તુતાશષેગુણકમર્મહાેદયઃ ।
ફલપ્રદાનસ તુ ષ્ટજર્ન્મા તિરતમાેક્ષદઃ॥ ૨૦૫॥
શવબ્રાહ્મણવાક્યાપ્તજયભી તિવભાવનઃ ।
પ્રવષર્ણપ્રા થતા ગ્ દાનપુ યમહાે સવઃ॥ ૨૦૬॥

ક્મણીરમણઃ કામિપતા પ્રદ્યુ ભાવનઃ ।
સ્યમ તકમ ણવ્યાજપ્રાપ્ત બવતીપ તઃ॥ ૨૦૭॥
સત્યભામાપ્રાણપ તઃ કા લ દ ર તવધર્નઃ ।
મત્રિવ દાપ તઃ સત્યાપ ત ર્ષિનષૂદનઃ॥ ૨૦૮॥
ભદ્રાવા છતભતાર્ ચ લ મણાવરણક્ષમઃ ।
ઇ દ્રાિદપ્રા થતવધનરકાસરુસદૂનઃ॥ ૨૦૯॥
મુરાિરઃ પીઠહ તા ચ તામ્રાિદપ્રાણહારકઃ ।
ષાેડશસ્ત્રીસહસ્રેશઃ છત્રકુ ડલદાનકૃત્॥ ૨૧૦॥
પાિર તાપહરણાે દેવે દ્રમદનાશકઃ ।

ક્મણીસમસવર્સ્ત્રીસા યભાેગર તપ્રદઃ॥ ૨૧૧॥
ક્મણીપિરહાસાે ક્તવા ક્તરાેધાનકારકઃ ।
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૧૦ દશમસ્ક ધપૂવાર્ધર્નામાિન

પતુ્રપાતૈ્રમહાભાગ્યગ્ હધમર્પ્રવતર્કઃ॥ ૨૧૨॥
શ બરા તકસ પતુ્રિવવાહહત ક્મકઃ ।
ઉષાપહૃતપાતૈ્રશ્રીબાર્ણબાહુિનવારકઃ॥ ૨૧૩॥
શીત વરભયવ્યાપ્ત વરસં તુતષડ્ગુણઃ ।
શઙ્કરપ્ર તયાેદ્ધા ચ દ્વ દ્વયુદ્ધિવશારદઃ॥ ૨૧૪॥
ગપાપપ્રભેત્તા ચ બ્રહ્મ વગુણદાષેદક્ૃ ।

િવ ભ ક્તિવરાેધૈકબ્રહ્મ વિવિનવારકઃ॥ ૨૧૫॥
બલભદ્રાિહતગુણાે ગાેકુલપ્રી તદાયકઃ ।
ગાપેી નેહૈકિનલયાે ગાપેીપ્રાણ સ્થ તપ્રદઃ॥ ૨૧૬॥
વાક્યા તગા મયમનુાહલાકષર્ણવૈભવઃ ।
પાૈ ડ્રકત્યા જત પધર્ઃ કાશીરાજિવભેદનઃ॥ ૨૧૭॥
કાશીિનદાહકરણઃ શવભ મપ્રદાયકઃ ।
દ્વિવદપ્રાણઘાતી ચ કાૈરવાખવર્ગવર્નુત્॥ ૨૧૮॥
લાઙ્ગલાકૃષ્ટનગર સિંવગ્ ા ખલનાગરઃ ।
પ્રપન્નાભયદઃ સા બપ્રાપ્તસન્માનભાજનમ્॥ ૨૧૯॥
નારદા વષ્ટચરણાે ભક્તિવક્ષપેનાશકઃ ।
સદાચારૈકિનલયઃ સધુમાર્ યા સતાસનઃ॥ ૨૨૦॥
જરાસ ધાવ દ્ધને િવજ્ઞાિપતિનજક્લમઃ ।
મ યુદ્ધવાિદવાક્યાેક્તપ્રકારૈકપરાયણઃ॥ ૨૨૧॥
રાજસયૂાિદમખકૃત્ સ પ્રા થતસહાયકૃત્ ।
ઇ દ્રપ્રસ્થપ્રયાણાથર્મહ સ ભારસ તઃ॥ ૨૨૨॥
જરાસ ધવધવ્યાજમાે ચતાશષેભૂ મપઃ ।
સન્માગર્બાેધકાે યજ્ઞ ક્ષ તવારણત પરઃ॥ ૨૨૩॥
શશપુાલહ તવ્યાજજયશાપિવમાેચકઃ ।
દુયાધના ભમાના ધશાષેબાણ કાેદરઃ॥ ૨૨૪॥
મહાદેવવરપ્રાપ્તપુરશા વિવનાશકઃ ।
દ તવક્ત્રવધવ્યાજિવજયાઘાૈઘનાશકઃ॥ ૨૨૫॥
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॥ શ્રીપુ ષાેત્તમસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

િવદૂરથપ્રાણહતાર્ ય તશસ્ત્રાસ્ત્રિવગ્રહઃ ।
ઉપધમર્િવ લપ્તાઙ્ગસતૂઘાતી વરપ્રદઃ॥ ૨૨૬॥
બ વલપ્રાણહરણપા લત ષશ્રુ તિક્રયઃ ।
સવર્તીથાર્ઘનાશાથર્તીથર્યાત્રાિવશારદઃ॥ ૨૨૭॥
જ્ઞાનિક્રયાિવભેદેષ્ટફલસાધનત પરઃ ।
સાર યાિદિક્રયાકતાર્ ભક્તવ ય વબાેધકઃ॥ ૨૨૮॥
સદુામારઙ્કભાયાર્થર્ભૂ યાનીતે દ્રવૈભવઃ ।
રિવગ્રહિન મત્તાપ્તકુ ક્ષતે્રૈકપાવનઃ॥ ૨૨૯॥
પગાપેીસમ તસ્ત્રીપાવનાથાર્ ખલિક્રયઃ ।

ઋ ષમાગર્પ્ર તષ્ઠાતા વસદેુવમખિક્રયઃ॥ ૨૩૦॥
વસદેુવજ્ઞાનદાતા દેવક પતુ્રદાયકઃ ।
અજુર્નસ્ત્રીપ્રદાતા ચ બહુલાશ્વ વ પદઃ॥ ૨૩૧॥
શ્રુતદેવેષ્ટદાતા ચ સવર્શ્રુ તિન િપતઃ ।
મહાદેવાદ્ય તશ્રેષ્ઠાે ભ ક્તલક્ષણિનણર્યઃ॥ ૨૩૨॥
કગ્ર ત શવત્રાતા નાનાવાક્યિવશારદઃ ।

નરગવર્િવનાશાથર્હૃતબ્રાહ્મણબાલકઃ॥ ૨૩૩॥
લાેકાલાેકપરસ્થાન સ્થતબાલકદાયકઃ ।
દ્વારકાસ્થમહાભાેગનાનાસ્ત્રીર તવધર્નઃ॥ ૨૩૪॥
મન તરાેધાનકૃતવ્યગ્રસ્ત્રી ચત્તભાિવતઃ ।

૧૧ અેકાદશસ્ક ધનામાિન

મુ ક્તલીલા

મુ ક્તલીલાિવહરણાે માૈશલવ્યાજસહૃં તઃ॥ ૨૩૫॥
શ્રીભાગવતધમાર્િદબાેધકાે ભ ક્તની તકૃત્ ।
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૧૨ દ્વાદશસ્ક ધનામાિન

ઉદ્ધવજ્ઞાનદાતા ચ પ ચિવશ તધા ગુ ઃ॥ ૨૩૬॥
આચારભ ક્તમુ યાિદવક્તા શ દાેદ્ભવ સ્થ તઃ ।
હંસાે ધમર્પ્રવક્તા ચ સનકાદુ્યપદેશકૃત્॥ ૨૩૭॥
ભ ક્તસાધનવક્તા ચ યાેગ સ દ્ધપ્રદાયકઃ ।
નાનાિવભૂ તવક્તા ચ શદુ્ધધમાર્વબાેધકઃ॥ ૨૩૮॥
માગર્ત્રયિવભેદાત્મા નાનાશઙ્કાિનવારકઃ ।
ભ ગીતાપ્રવક્તા ચ શદુ્ધસાઙ્ખ્યપ્રવતર્કઃ॥ ૨૩૯॥
મનાેગુણિવશષેાત્મા જ્ઞાપકાેક્તપુ રવાઃ ।
પૂ િવિધપ્રવક્તા ચ સવર્ સદ્ધા તબાેધકઃ॥ ૨૪૦॥
લઘુ વમાગર્વક્તા ચ વસ્થાનગ તબાેધકઃ ।
યાદવાઙ્ગાપેસહંતાર્ સવાર્શ્ચયર્ગ તિક્રયઃ॥ ૨૪૧॥

૧૨ દ્વાદશસ્ક ધનામાિન

આશ્રયલીલા

કાલધમર્િવભેદાથર્વણર્નાશનત પરઃ ।
બુદ્ધાે ગુપ્તાથર્વક્તા ચ નાનાશાસ્ત્રિવધાયકઃ॥ ૨૪૨॥
નષ્ટધમર્મનુ યાિદલક્ષણજ્ઞાપનાે સકુઃ ।
આશ્રયૈકગ તજ્ઞાતા ક લ્કઃ ક લમલાપહઃ॥ ૨૪૩॥
શાસ્ત્રવૈરાગ્યસ બાેધાે નાનાપ્રલયબાેધકઃ ।
િવશષેતઃ શકુવ્યાજપર ક્ષજ્જ્ઞાનબાેધકઃ॥ ૨૪૪॥
શકેુષ્ટગ ત પાત્મા પર ક્ષદે્દહમાેક્ષદઃ ।
શ દ પાે નાદ પાે વેદ પાે િવભેદનઃ॥ ૨૪૫॥
વ્યાસઃ શાખાપ્રવક્તા ચ પુરાણાથર્પ્રવતર્કઃ ।
માકર્ ડયેપ્રસન્નાત્મા વટપત્રપુટેશયઃ॥ ૨૪૬॥
માયાવ્યાપ્તમહામાેહદુઃખશા તપ્રવતર્કઃ ।
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॥ શ્રીપુ ષાેત્તમસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

મહાદેવ વ પશ્ચ ભ ક્તદાતા કૃપાિનિધઃ॥ ૨૪૭॥
આિદત્યા તગર્તઃ કાલઃ દ્વાદશાત્મા સપુૂ જતઃ ।
શ્રીભાગવત પશ્ચ સવાર્થર્ફલદાયકઃ॥ ૨૪૮॥

માહા યમ્
ઇતીદં ક તર્નીયસ્ય હરેનાર્મસહસ્રકમ્ ।
પ ચસપ્ત તિવ તીણ પુરાણા તરભા ષતમ્॥ ૨૪૯॥
ય અેત પ્રાત થાય શ્રદ્ધાવાન્ સસુમાિહતઃ ।
જપેદથાર્િહતમ તઃ સ ગાેિવ દપદં લભેત્॥ ૨૫૦॥
સવર્ધમર્િવિનમુર્ક્તઃ સવર્સાધનવ જતઃ ।
અેતદ્ધારણમાત્રેણ કૃ ણસ્ય પદવી ં વ્રજેત્॥ ૨૫૧॥
હયાર્વે શત ચત્તને શ્રીભાગવતસાગરાત્ ।
સમુદૃ્ધતાિન નામાિન ચ તામ ણિનભાિન િહ॥ ૨૫૨॥
ક ઠ સ્થતા યથર્દ યા બાધ તેઽજ્ઞાનજં તમઃ ।
ભ ક્ત શ્રીકૃ ણદેવસ્ય સાધય ત િવિન શ્ચતમ્॥ ૨૫૩॥
િક બહૂક્તને ભગવાન્ નામ ભઃ તુતષડ્ગુણઃ ।
આત્મભાવં નયત્યાશુ ભ ક્ત ચ કુ તે દૃઢામ્॥ ૨૫૪॥
યઃ કૃ ણભ ક્ત મહ વા છ ત સાધનાૈઘૈર્-
નામાિન ભાસરુયશાં સ જપે સ િનત્યમ્ ।
તં વૈ હિરઃ વપુ ષં કુ તેઽ તશીઘ્રમ-્
આત્માપર્ણં સમિધગચ્છ ત ભાવતુષ્ટઃ॥ ૨૫૫॥
શ્રીકૃ ણ કૃ ણસખ ણ ષાવિનધ્રુગ્-
રાજ યવંશદહનાનપવગર્વીયર્ ।
ગાેિવ દ ગાપેવિનતાવ્રજ ત્યગીત
તીથર્શ્રવઃ શ્રવણમઙ્ગલ પાિહ ત્યાન્॥ ૨૫૬॥
॥ ઇ ત શ્રીભાગવતસારસમુચ્ચયે વૈશ્વાનરાેક્તં
શ્રીવ લભાચાયર્િવર ચતં
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Background Info

શ્રીપુ ષાેત્તમસહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥

Background Info
This sahasranAmastotra was composed by Shri Vallabhacharya. There is a
short story narrated on http://sk-pushti.blogspot.com about the composition.
There is an incident in the life of Shri Gopinathji, elder son of Shri
Vallabhacharya, connected with his zeal towards Bhagavata Purana. It
was a practice with him, right from his youth, to read Shri Bhagavata Purana
regularly. He was so obsessed with its reading that he would not even eat
unless he would complete Shri Bhagavata. Very much worried about this
adamant attitude of Gopinathji, Shri Vallabhacharya had composed one
Stotra (a poem praising the greatness) containing one thousand names of
Purna Purushottama, all extracted from Shri Bhagavata Purana, and advised
his son to read this work daily so that he could have the same complete effect
of reading Shri Bhagavata Purana. This Purushottama Sahasranama Stotra, is
one of the original works of Shri Vallabhacharya and is much venerated.
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