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shrI ve NkaTesha sahasranAma stotram

શ્રીવેઙ્કટેશસહસ્રનામ તાતે્રમ્

શ્રીવ સષ્ઠ ઉવાચ-
ભગવન્ કેન િવિધના નામ ભવઙ્કટેશ્વરમ્ ।
પજૂયામાસ તં દેવં બ્રહ્મા તુ કમલૈઃ શભુૈઃ॥ ૧॥
ચ્છા મ તાિન નામાિન ગુણ યાેગપરા ણ િકમ્ ।

મખુ્ય ત્તીિન િક બ્રૂિહ લક્ષકા યથવા હરેઃ॥ ૨॥
નારદ ઉવાચ -

નામા યન તાિન હરેઃ ગુણયાેગાિન કાિન ચત્ ।
મખુ્ય ત્તીિન ચા યાિન લક્ષકા યપરા ણ ચ॥ ૩॥
પરમાથઃ સવર્શ દૈરેકાે જ્ઞેયઃ પરઃ પુમાન્ ।
આિદમ યા તરિહતઃ વવ્યક્તાેઽન ત પ ત્॥ ૪॥
ચ દ્રાકર્ વિહ્નવા વાદ્યા ગ્રહક્ષાર્ ણ નભાે િદશઃ ।
અ વયવ્ય તરેકા યાં સ ત નાે સ ત યન્મતેઃ॥ ૫॥
તસ્ય દેવસ્ય ના ાં િહ પારં ગ તું િહ કઃ ક્ષમઃ ।
તથાઽિપ ચા ભધાનાિન વેઙ્કટેશસ્ય કાિન ચત્॥ ૬॥
બ્રહ્મગીતાિન પુ યાિન તાિન વક્ષ્યા મ સવુ્રત ।
યદુચ્ચારણમાત્રેણ િવમુક્તાઘઃ પરં વ્રજેત્॥ ૭॥
વેઙ્કટેશસ્ય ના ાં િહ સહસ્રસ્ય ઋ ષિવિધઃ ।
છ દાેઽનુષુ્ઠપ્ તથા દેવઃ શ્રીવ સાઙ્કાે રમાપ તઃ॥ ૮॥
બીજભૂત તથાકારાે હ્ર ી ં ક્લી ં શ ક્તશ્ચ ક લકમ્ ।
ૐ નમાે વેઙ્કટેશાયેત્યાિદમર્ ત્રાેઽત્ર ક યતે॥ ૯॥
બ્રહ્મા ડગભર્ઃ કવચમસં્ત્ર ચક્રગદાધરઃ ।
િવિનયાેગાેઽભીષ્ટ સદ્ધાૈ હૃદયં સામગાયનઃ॥
યાનં -
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ભા વચ્છંદ્રમસાૈ યદ યનયને ભાયાર્ યદ યા રમા
ય મા દ્વશ્વ ડ યભૂદ્ય મકુલં યદ્ યાનયુક્તં સદા
નાથાે યાે જગતાં નગે દ્રદુિહતનુાર્થાેઽિપ યદ્ભ ક્તમાન્
તાતાે યાે મદનસ્ય યાે દુિરતહા તં વેઙ્કટેશં ભજે॥
ઊ વ હ તાૈ યદ યાૈ સરુિરપુદળને બભ્રતાૈ શઙ્ખચકે્ર
સવે્યાવઙ્ઘ્રી વક યાવ ભદધદધરાે દ ક્ષણાે યસ્ય પા ણઃ ।
તાવન્માત્રં ભવા ધ ગમય ત ભજતામૂ ગાે વામપા ણઃ
શ્રીવ સાઙ્કશ્ચ લ મીયર્દુર સ લસત તં ભજે વેઙ્કટેશમ્ ॥
ઇ ત યાયન્ વેઙ્કટેશં શ્રીવ સાઙં્ક રમાપ તમ્ ।
વેઙ્કટેશાે િવ પાક્ષ ઇત્યાર ય જપે ક્રમાત્॥ ૧૦॥
ૐ વેઙ્કટેશાે િવ પાક્ષાે િવશ્વેશાે િવશ્વભાવનઃ ।
િવશ્વ ઙ્ િવશ્વસહંતાર્ િવશ્વપ્રાણાે િવરાડ્વપુઃ॥ ૧૧॥
શષેાિદ્રિનલયાેઽશષેભક્તદુઃખપ્રણાશનઃ ।
શષે તુત્યઃ શષેશાયી િવશષેજ્ઞાે િવભુઃ વભૂઃ॥ ૧૨॥
િવ જ શ્ચ વિધ સિવ ઃ સિહ કઃ ।
ભ્રા જ શ્ચ ગ્ર સ શ્ચ વ ત શ્ચ ભિર કઃ॥ ૧૩॥
કાલય તા કાલગાેપ્તા કાલઃ કાલા તકાેઽ ખલઃ ।
કાલગ યઃ કાલક ઠવ દ્યઃ કાલકલેશ્વરઃ॥ ૧૪॥
શ ભુઃ વય ભૂર ભાજેના ભ ત ભતવાિરિધઃ ।
અ ભાેિધન દની િનઃ શાેણા ભાજેપદપ્રભઃ॥ ૧૫॥
ક બુગ્રીવઃ શ બરાિર પઃ શ બરજેક્ષણઃ ।
બ બાધરાે બ બ પી પ્ર ત બ બિક્રયા તગઃ॥ ૧૬॥
ગુણવાન્ ગુણગ યશ્ચ ગુણાતીતાે ગુણ પ્રયઃ
દુગુર્ણ વંસકૃ સવર્સગુુણાે ગુણભાસકઃ॥ ૧૭॥
પરેશઃ પરમાત્મા ચ પર જ્યાે તઃ પરા ગ તઃ ।
પરં પદં િવયદ્વાસાઃ પાર પયર્શભુપ્રદઃ॥ ૧૮॥
બ્રહ્મા ડગભા બ્રહ્મ યાે બ્રહ્મ ઢ્બ્રહ્મબાેિધતઃ ।
બ્રહ્મ તુત્યાે બ્રહ્મવાદ બ્રહ્મચયર્પરાયણઃ॥ ૧૯॥
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સત્યવ્રતાથર્સ તુષ્ટ સત્ય પી ઝષાઙ્ગવાન્ ।
સાેમકપ્રાણહાર ચાનીતા ાયાેઽ ધસ ચરઃ॥ ૨૦॥
દેવાસરુવર તુત્યઃ પતન્મ દરધારકઃ ।
ધ વ તિરઃ કચ્છપાઙ્ગઃ પયાેિનિધિવમ થકઃ॥ ૨૧॥
અમરા તસ ધાતા તસ માેિહનીવપુઃ ।
હરમાેહકમાયાવી રક્ષઃસ દાેહભ જનઃ॥ ૨૨॥
િહર યાક્ષિવદાર ચ યજ્ઞાે યજ્ઞ િવભાવનઃ ।
યજ્ઞીયાવે સગુદ્ધતાર્ લીલાક્રાેડઃ પ્રતાપવાન્॥ ૨૩॥
દ ડકાસરુિવ વંસી વક્રદંષ્ટ્ર ક્ષમાધરઃ ।
ગ ધવર્શાપહરણઃ પુ યગ ધાે િવચક્ષણઃ॥ ૨૪॥
કરાલવક્ત્રઃ સાેમાકર્નતે્રઃ ષડ્ગુણવૈભવઃ ।
શ્વેતઘાેણી ઘૂ ણતભ્રૂઘુર્ઘુર્ર વિનિવભ્રમઃ॥ ૨૫॥
દ્રાઘીયાન્ નીલકેશી ચ ગ્રદ બુજલાેચનઃ ।
ઘ્ ણાવાન્ ઘ્ ણસ માેહાે મહાકાલા ગ્ દ િધ તઃ॥ ૨૬॥
વાલાકરાલવદનાે મહાેલ્કાકુલવીક્ષણઃ ।

સટાિન ભ ણમેઘાૈઘાે દંષ્ટ્ર ા ગ્વ્યાપ્તિદક્તટઃ॥ ૨૭॥
ઉચ્છ્વાસાકૃષ્ટભૂતેશાે િનઃશ્વાસત્યક્તિવશ્વ ટ્ ।
અ તભ્રર્મ જગદ્ગભાઽન તાે બ્રહ્મકપાલહૃત્॥ ૨૮॥
ઉગ્રાે વીરાે મહાિવ વર્લનઃ સવર્તાેમખુઃ ।
સહાે ભીષણાે ભદ્રાે ત્યુ ત્યુઃ સનાતનઃ॥ ૨૯॥

સભા ત ભાેદ્ભવાે ભીમઃ શીરાેમાલી મહેશ્વરઃ ।
દ્વાદશાિદત્યચૂડાલઃ ક પધૂમસટાચ્છિવઃ॥ ૩૦॥
િહર યકાેરસ્થલ ભન્નનખઃ સહમખુાેઽનઘઃ ।
પ્રહ્લાદવરદાે ધીમાન્ ભક્તસઙ્ઘ પ્ર ત ષ્ઠતઃ॥ ૩૧॥
બ્રહ્મ દ્રાિદસસંવે્યઃ સદ્ધસા યપ્રપૂ જતઃ ।
લ મી સહાે દેવેશાે વાલા જહ્વા ત્રમા લકઃ॥ ૩૨॥
ખડ્ગી ખેટ મહે વાસી કપાલી મુસલી હલી ।
પાશી શલૂી મહાબાહુ વર્રઘ્નાે રાેગલુ ઠકઃ॥ ૩૩॥
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માૈ યુક્ છાત્રકાે દ ડી કૃ ણા જનધરાે વટુઃ ।
અધીતવેદાે વેદા તાેદ્ધારકાે બ્રહ્મનૈ ષ્ઠકઃ॥ ૩૪॥
અહીનશયનપ્રીતઃ આિદતેયાેઽનઘાે હિરઃ ।
સિંવિ પ્રય સામવેદ્યાે બ લવે મપ્ર ત ષ્ઠતઃ॥ ૩૫॥
બ લક્ષા લતપાદા ે િવ દ્યાવ લિવમાિનતઃ ।
િત્રપાદભૂ મ વીકતાર્ િવશ્વ પપ્રદશર્કઃ॥ ૩૬॥
તિત્રિવક્રમઃ સાઙ્ ઘ્રનખ ભન્ના ડખપર્રઃ ।

પ તવાિહનીધારાપિવિત્રતજગ ત્રયઃ॥ ૩૭॥
િવિધસ માિનતઃ પુ યાે દૈત્યયાેદ્ધા જયાે જતઃ ।
સરુરાજ્યપ્રદઃ શકુ્રમદહૃત્ સગુતીશ્વરઃ॥ ૩૮॥

મદગ્ યઃ કુઠાર ચ કાતર્વીયર્િવદારણઃ ।
રે કાયા શરાેહાર દુષ્ટક્ષિત્રયમદર્નઃ॥ ૩૯॥
વચર્ વી દાનશીલશ્ચ ધનુ માન્ બ્રહ્મિવત્તમઃ ।
અત્યુદગ્રઃ સમગ્રશ્ચ યગ્રાેધાે દુષ્ટિનગ્રહઃ॥ ૪૦॥
રિવવંશસમુદ્ભૂતાે રાઘવાે ભરતાગ્રજઃ ।
કાૈસલ્યાતનયાે રામાે િવશ્વા મત્ર પ્રયઙ્કરઃ॥૪૧॥
તાટકાિરઃ સબુાહુઘ્નાે બલા તબલમ ત્રવાન્ ।
અહલ્યાશાપિવચ્છેદ પ્રિવષ્ટજનકાલયઃ॥ ૪૨॥
વયવંરસભાસસં્થ ઈશચાપપ્રભ જનઃ ।
નક પિરણેતા ચ જનકાધીશસં તુતઃ॥ ૪૩॥

જમદ ગ્ તનૂ તયાેદ્ધાઽયાે યાિધપાગ્રણીઃ ।
િપ વાક્યપ્રતીપાલ ત્યક્તરાજ્યઃ સલ મણઃ॥ ૪૪॥
સસીત શ્ચત્રકૂટસ્થાે ભરતાિહતરાજ્યકઃ ।
કાકદપર્પ્રહતાર્ ચ દ ડકાર યવાસકઃ॥ ૪૫॥
પ ચવટ ાં િવહાર ચ વધમર્પિરપાષેકઃ ।
િવરાધહાઽગ ત્યમખુ્યમુિનસ માિનતઃ॥ ૪૬॥
ઇ દ્રચાપધરઃ ખડ્ગધરશ્ચાક્ષયસાયકઃ ।
ખરા તકાે દૂષણાિર સ્ત્ર શરસ્કિરપુ ર્ષઃ॥ ૪૭॥

4 sanskritdocuments.org



શ્રીવેઙ્કટેશસહસ્રનામ તાતે્રમ્

તતઃ શપૂર્ણખાનાસાચ્છેત્તા વલ્કલધારકઃ ।
જટાવાન્ પણર્શાલાસ્થાે માર ચબલમદર્કઃ॥ ૪૮॥
પ ક્ષરાટ્કૃતસવંાદાે રિવતે મહાબલઃ ।
શબયાર્નીતફલભુગ્ધનૂમ પિરતાે ષતઃ॥ ૪૯॥
સગુ્રીવાભયદાે દૈત્યકાયક્ષપેણભાસરુઃ ।
સપ્તતાલસમુચ્છેત્તા વા લહૃ કિપસં તઃ॥ ૫૦॥
વાયુસનૂુકૃતાસવે ત્યક્તપ પઃ કુશાસનઃ ।
ઉદ વત્તીરગઃ શરૂાે િવભીષણવરપ્રદઃ॥ ૫૧॥
સતેુકૃદૈ્દત્યહા પ્રાપ્તલઙ્કાેઽલઙ્કારવાન્ વયમ્ ।
અ તકાય શર છેત્તા કુ ભકણર્િવભેદનઃ॥ ૫૨॥
દશક ઠ શરાે વંસી ં બવ પ્રમખુા તઃ ।

નક શઃ સરુા યક્ષઃ સાકેતેશઃ પુરાતનઃ॥ ૫૩॥
પુ યશ્લાેકાે વેદવેદ્યઃ વા મતીથર્િનવાસકઃ ।
લ મીસરઃકે ળલાેલાે લ મીશાે લાેકરક્ષકઃ॥ ૫૪॥
દેવક ગભર્સભંૂતાે યશાેદેક્ષણલા લતઃ ।
વસદેુવકૃત તાતે્રાે ન દગાપેમનાેહરઃ॥ ૫૫॥
ચતુભુર્જઃ કાેમલાઙ્ગાે ગદાવાન્નીલકુ તલઃ ।
પૂતનાપ્રાણસહંતાર્ ણાવતર્િવનાશનઃ॥ ૫૬॥
ગગાર્રાેિપતનામાઙ્કાે વાસદેુવાે હ્યાધાેક્ષજઃ ।
ગાેિપકા ત યપાયી ચ બલભદ્રાનુ ેઽચ્યુતઃ॥ ૫૭॥
વૈયાઘ્રનખભષૂશ્ચ વ સ જદ્વ સવધર્નઃ ।
ક્ષીરસારાશનરતાે દિધભા ડપ્રમદર્નઃ॥ ૫૮॥
નવનીતાપહતાર્ ચ નીલનીરદભાસરુઃ ।
અભીરદષૃ્ટદાજૈર્ યાે નીલપદ્મિનભાનનઃ॥ ૫૯॥
મા દ શતિવશ્વાસ્યઃ ઉલખૂલિનબ ધનઃ ।
નલકૂબરશાપા તાે ગાેધૂ લચ્છુિરતાઙ્ગકઃ॥ ૬૦॥
ગાેસઙ્ઘરક્ષકઃ શ્રીશાે દાર યિનવાસકઃ ।
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વ સા તકાે બકદ્વષેી દૈત્યા બુદમહાિનલઃ॥ ૬૧॥
મહાજગરચ ડા ગ્ ઃ શકટપ્રાણક ટકઃ ।
ઇ દ્રસવે્યઃ પુ યગાત્રઃ ખર જ વ ડદ િધ તઃ॥ ૬૨॥
તાલપક્વફલાશી ચ કાળ યફ ણદપર્હા ।
નાગપત્ની તુ તપ્રીતઃ પ્રલ બાસરુખ ડનઃ॥ ૬૩॥
દાવા ગ્ બલસહંાર ફલહાર ગદાગ્રજઃ ।
ગાપેાઙ્ગનાચેલચાેરઃ પાથાેલીલાિવશારદઃ॥ ૬૪॥
વંશીગાનપ્રવીણશ્ચ ગાપેીહ તા બુ ચતઃ ।
મુિનપ યાહૃતાહારાે મુિનશ્રેષ્ઠાે મુિન પ્રયઃ॥ ૬૫॥
ગાવેદ્ધર્નાિદ્રસ ધતાર્ સઙ્ક્ર દનતમાેઽપહઃ ।
સદુદ્યાનિવલાસી ચ રાસક્ર ડાપરાયણઃ॥ ૬૬॥
વ ણા ય ચતાે ગાપેીપ્રા થતઃ પુ ષાેત્તમઃ ।
અકૂ્રર તુ તસ પ્રીતઃ કુ યાવૈનદાયકઃ॥ ૬૭॥
મુ ષ્ટકાેરઃપ્રહાર ચ ચાણૂરાેદરદારણઃ ।
મ લયુદ્ધાગ્રગ યશ્ચ િપ બ ધનમાેચકઃ॥ ૬૮॥
મત્તમાતઙ્ગપ ચાસ્યઃ કંસગ્રીવાિનકૃ તનઃ ।
ઉગ્રસનેપ્ર તષ્ટાતા રત્ન સહાસન સ્થતઃ॥ ૬૯॥
કાલને મખલદ્વષેી મુચુકુ દવરપ્રદઃ ।
સા વસિેવતદુધર્ષર્રાજ મયિનવારણઃ॥ ૭૦॥
ક્મગવાર્પહાર ચ ક્મણીનયનાે સવઃ ।

પ્રદ્યુ જનકઃ કામી પ્રદ્યુ ાે દ્વારકાિધપઃ॥ ૭૧॥
મ યાહતાર્ મહામાયાે બવ કૃતસઙ્ગરઃ ।

બૂનદા બરધરાે ગ યાે બવતીિવભુઃ॥ ૭૨॥
કા લ દ પ્ર થતારામકે લગુર્ વતંસકઃ ।
મ દારસમુનાેભા વાન્ શચીશાભીષ્ટદાયકઃ॥ ૭૩॥
સત્રા જન્માનસાે લાસી સત્યા િનઃ શભુાવહઃ ।
શતધ વહરઃ સદ્ધઃ પા ડવ પ્રયકાે સવઃ॥ ૭૪॥
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ભદ્ર પ્રયઃ સભુદ્રાયા ભ્રાતા નાગ્ ા જતીિવભુઃ ।
િકર ટકુ ડલધરઃ ક પપ લવલા લતઃ॥ ૭૫॥
ભૈ મીપ્રણયભાષાવાન્ મત્રિવ દાિધપાેઽભયઃ ।
વમૂ તકે લસ પ્રીતાે લ મણાેદારમાનસઃ॥ ૭૬॥

પ્રાગ્જ્યાે તષાિધપ વંસી ત સૈ યા તકરાેઽ તઃ ।
ભૂ મ તુતાે ભૂિરભાેગાે ભષૂણા બરસયંુતઃ॥ ૭૭॥
બહુરામાકૃતાહ્લાદાે ગ ધમાલ્યાનુલપેનઃ ।
નારદાદષૃ્ટચિરતાે દેવેશાે િવશ્વરાડ્ ગુ ઃ॥ ૭૮॥
બાણબાહુિવદારશ્ચ તાપ વરિવનાશકઃ ।
ઉષાેદ્ધષર્િયતાઽવ્યક્તઃ શવવાક્તુષ્ટમાનસઃ॥ ૭૯॥
મહેશ વરસં તુત્યઃ શીત વરભયા તકઃ ।
ગરા ેદ્ધારકશ્ચ પાૈ ડ્રકાિદવધાેદ્યતઃ॥ ૮૦॥

િવિવધાિરચ્છલાે દ્વગ્ બ્રાહ્મણષેુ દયાપરઃ ।
જરાસ ધબલદ્વષેી કે શદૈત્યભયઙ્કરઃ॥ ૮૧॥
ચક્ર ચૈદ્યા તકઃ સ યાે રાજબ ધિવમાેચકઃ ।
રાજસયૂહિવભાક્તા નગ્ધાઙ્ગઃ શભુલક્ષણઃ॥ ૮૨॥
ધાનાભક્ષણસ પ્રીતઃ કુચેલાભીષ્ટદાયકઃ ।
સ વાિદગુણગ ભીરાે દ્રાપૈદ માનરક્ષકઃ॥ ૮૩॥
ભી મ યેયાે ભક્તવ યાે ભીમપજૂ્યાે દયાિનિધઃ ।
દ તવક્ત્ર શર છેત્તા કૃ ણઃ કૃ ણાસખઃ વરાટ્॥ ૮૪॥
વજૈય તીપ્રમાેદ ચ બિહબહર્િવભષૂણઃ ।
પાથર્કાૈરવસ ધાનકાર દુઃશાસના તકઃ॥ ૮૫॥
બુદ્દાે િવશદુ્ધઃ સવર્જ્ઞઃ ક્રતુિહસાિવિન દકઃ ।
િત્રપુરસ્ત્રીમાનભઙ્ગઃ સવર્શાસ્ત્રિવશારદઃ॥ ૮૬॥
િનિવકારાે િનમર્મશ્ચ િનરાભાસાે િનરામયઃ ।
જગન્માેહકધમ ચ િદગ્વસ્ત્રાે િદક્પતીશ્વરઃ॥ ૮૭॥
કલ્ક લેચ્છપ્રહતાર્ ચ દુષ્ટિનગ્રહકારકઃ ।
ધમર્પ્ર તષ્ટાકાર ચ ચાતવુર્ યર્િવભાગકૃત્॥ ૮૮॥
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યુગા તકાે યુગાક્રા તાે યુગકૃદ્યુગભાસકઃ ।
કામાિરઃ કામકાર ચ િન કામઃ કા મતાથર્દઃ॥ ૮૯॥
ભગા વરે યં સિવતુઃ શાઙ્ર્ગી વૈકુ ઠમ દરઃ ।
હયગ્રીવઃ કૈટભાિરઃ ગ્રાહઘ્નાે ગજરક્ષકઃ॥ ૯૦॥
સવર્સશંયિવચ્છેત્તા સવર્ભક્તસમુ સકુઃ ।
કપદ કામહાર ચ કલા કાષ્ટા ત ર્ તઃ॥ ૯૧॥
અનાિદરપ્રમેયાૈજ્ઞાઃ પ્રધાનઃ સિન્ન પકઃ ।
િનલાપાે િનઃ હાેઽસઙ્ગાે િનભર્યાે ની તપારગઃ॥ ૯૨॥
િન પે યાે િન ક્રયઃ શા તાે િન પ્રપ ચાે િનિધનર્યઃ
ક યર્કમ િવકમ ચ કમ સઃુ કમર્ભાવનઃ॥ ૯૩॥
કમાર્ઙ્ગઃ કમર્િવ યાસાે મહાકમ મહાવ્રતી ।
કમર્ભુક્કમર્ફલદઃ કમશઃ કમર્િનગ્રહઃ॥ ૯૪॥
નરાે નારાયણાે દા તઃ કિપલઃ કામદઃ શુ ચઃ ।
તપ્તા જપ્તાઽક્ષમાલાવાન્ ગ તા નેતા લયાે ગ તઃ॥ ૯૫॥
શષ્ટાે દ્રષ્ટા િરપુદ્વષે્ટા રાેષ્ટા વેષ્ટા મહાનટઃ ।
રાેદ્ધા બાેદ્ધા મહાયાેદ્ધા શ્રદ્ધાવાન્ સત્યધીઃ શભુઃ॥ ૯૬॥
મ ત્રી મ ત્રાે મ ત્રગ યાે મ ત્રકૃત્ પરમ ત્રહૃત્ ।
મ ત્ર ન્મ ત્રફલદાે મ ત્રેશાે મ ત્રિવગ્રહઃ॥ ૯૭॥
મ ત્રાઙ્ગાે મ ત્રિવ યાસાે મહામ ત્રાે મહાક્રમઃ ।
સ્થરધીઃ સ્થરિવજ્ઞાનઃ સ્થરપ્રજ્ઞઃ સ્થરાસનઃ॥ ૯૮॥
સ્થરયાેગઃ સ્થરાધારઃ સ્થરમાગર્ઃ સ્થરાગમઃ।
િન શ્રેયસાે િનર હાેઽ ગ્ િનરવદ્યાે િનર જનઃ॥ ૯૯॥
િનવરાે િનરહઙ્કારાે િનદર્ ભાે િનરસયૂકઃ ।
અન તાેઽન તબાહૂ રન તાઙ્ ઘ્રરન તદક્ૃ॥ ૧૦૦॥
અન તવક્ત્રાેઽન તાઙ્ગાેઽન ત પાે હ્યન તકૃત્ ।
ઊ વર્રેતા ઊ વર્ લઙ્ગાે હ્યૂ વર્મૂ વા વર્શાખકઃ॥ ૧૦૧॥
ઊ વર્ ઊ વાર્ વરક્ષી ચ હ્યૂ વર્ વાલાે િનરાકુલઃ ।
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બીજં બીજપ્રદાે િનત્યાે િનદાનં િન કૃ તઃ કૃતી॥ ૧૦૨॥
મહાનણીયન્ ગિરમા સષુમા ચત્રમા લકઃ ।
નભ ઙ્નભસાે જ્યાે તનર્ભ વાિન્નનર્ભા નભઃ॥ ૧૦૩॥
અભુિવભુઃ પ્રભુઃ શ ભુમર્હીયાન ભૂભુર્વાકૃ તઃ ।
મહાન દાે મહાશરૂાે મહાેરા શમર્હાે સવઃ॥ ૧૦૪॥
મહાક્રાેધાે મહા વાલાે મહાશા તાે મહાગુણઃ ।
સત્યવ્રતઃ સત્યપરઃ સત્યસ ધઃ સતાંગ તઃ॥ ૧૦૫॥
સત્યેશઃ સત્યસઙ્ક પઃ સત્યચાિરત્રલક્ષણઃ ।
અ તશ્ચરાે હ્ય તરાત્મા પરમાત્મા ચદાત્મકઃ॥ ૧૦૬॥
રાેચનાે રાેચમાનશ્ચ સાક્ષી શાૈિરજર્નાદર્નઃ ।
મુકુ દાે ન દિન પ દઃ વણર્ બ દુઃ પુર દરઃ॥ ૧૦૭॥
અિર દમઃ સમુ દશ્ચ કુ દમ દારહાસવાન્ ।
સ્ય દના ઢચ ડાઙ્ગાે હ્યાન દ ન દન દનઃ॥ ૧૦૮॥
અનસયૂાન દનાેઽિત્રનતે્રાન દઃ સનુ દવાન્ ।
શઙ્ખવા પઙ્કજકરઃ કુઙુ્કમાઙ્કાે જયાઙુ્કશઃ॥ ૧૦૯॥
અ ભાજેમકર દાઢ ાે િન પઙ્કાેઽગ પિઙ્કલઃ ।
ઇ દ્રશ્ચ દ્રરથશ્ચ દ્રાેઽ તચ દ્રશ્ચ દ્રભાસકઃ॥ ૧૧૦॥
ઉપે દ્ર ઇ દ્રરાજશ્ચ વા ગ દ્રશ્ચ દ્રલાેચન ।
પ્રત્યક્ પરાક્ પરંધામ પરમાથર્ઃ પરા પરઃ॥ ૧૧૧॥
અપારવાક્ પારગામી પારાવારઃ પરાવરઃ ।
સહ વાનથર્દાતા ચ સહનઃ સાહસી જયી॥ ૧૧૨॥
તજે વી વાયુિવ શખી તપ વી તાપસાેત્તમઃ ।
અૈશ્વયાદ્ભૂ તકૃદ્ભૂ તરૈશ્વયાર્ઙ્ગકલાપવાન્॥ ૧૧૩॥
અ ભાેિધશાયી ભગવાન્ સવર્જ્ઞ સામપારગઃ ।
મહાયાેગી મહાધીરાે મહાભાેગી મહાપ્રભુઃ॥ ૧૧૪॥
મહાવીરાે મહાતુ ષ્ટમર્હાપુ ષ્ટમર્હાગુણઃ ।
મહાદેવાે મહાબાહુમર્હાધમા મહેશ્વરઃ॥ ૧૧૫॥
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સમીપગાે દૂરગામી વગર્માગર્િનરગર્લઃ ।
નગાે નગધરાે નાગાે નાગેશાે નાગપાલકઃ॥ ૧૧૬॥
િહર મયઃ વણર્રેતા િહર યા ચિહર યદઃ ।
ગુણગ યઃ શર યશ્ચ પુ યક તઃ પુરાણગઃ॥ ૧૧૭॥
જન્મ જ યસન્નદ્ધાે િદવ્યપ ચાયુધાે વશી ।
દાજૈર્ યભઙ્ગઃ પજર્ યઃ સાજૈ યિનલયાેઽલયઃ॥ ૧૧૮॥
જલ ધરા તકાે ભ મદૈત્યનાશી મહામનાઃ ।
શ્રેષ્ટ શ્રિવષ્ઠાે દ્રા ઘષ્ઠાે ગિરષ્ઠાે ગ ડ વજઃ॥ ૧૧૯॥
જ્યેષ્ઠાે દ્રિઢષ્ઠાે વ ષષ્ઠાે દ્રા ઘયાન્ પ્રણવઃ ફણી ।
સ પ્રદાયકરઃ વામી સરેુશાે માધવાે મધુઃ॥ ૧૨૦॥
િનિનમષેાે િવિધવધા બલવાન્ વનં બલી ।
મતાર્ શ્રાેતા િવકતાર્ ચ યાતા નેતા સમાેઽસમઃ॥ ૧૨૧॥
હાેતા પાેતા મહાવક્તા ર ત મ તા ખલા તકઃ ।
દાતા ગ્રાહિયતા માતા િનય તાઽન ત વૈભવઃ॥ ૧૨૨॥
ગાેપ્તા ગાપેિયતા હ તા ધમર્ ગિરતા ધવઃ ।
કતાર્ ક્ષતે્રકરઃ ક્ષતે્રપ્રદઃ ક્ષતે્રજ્ઞ આત્મિવત્॥ ૧૨૩॥
ક્ષતે્રી ક્ષતે્રહરઃ ક્ષતે્ર પ્રયઃ ક્ષેમકરાે મ ત્ ।
ભ ક્તપ્રદાે મુ ક્તદાયી શ ક્તદાે યુ ક્તદાયકઃ॥ ૧૨૪॥
શ ક્તયુઙ્ ૈ ક્તકસ્રગ્વી સૂ ક્તરા ાયસૂ ક્તગઃ ।
ધન જયાે ધના યક્ષાે ધિનકાે ધનદાિધપઃ॥ ૧૨૫॥
મહાધનાે મહામાની દુયાધનિવમાિનતઃ ।
રત્નાકરાે રત્નરાેચી રત્નગભાર્શ્રયઃ શુ ચઃ॥ ૧૨૬॥
રત્નસાનુિનિધમા ળરત્નાભા રત્નકઙ્કણઃ ।
અ તલર્ક્ષ્યાેઽ તર યાસી ચા ત યયાે જતાસનઃ॥ ૧૨૭॥
અ તરઙ્ગાે દયાવાંશ્ચ હ્યાંતમાર્યાે મહાણર્વઃ ।
સરસ સદ્ધર સકઃ સ દ્ધઃ સા યઃ સદાગ તઃ॥ ૧૨૮॥
આયઃુપ્રદાે મહાયુ માન ચ માનાષેધીપ તઃ ।
અષ્ટશ્રીરષ્ટભાગાેઽષ્ટકકુ વ્યાપ્તયશાે ત્રતી॥ ૧૨૯॥
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અષ્ટાપદઃ સવુણાર્ભાે હ્યષ્ટમૂ ત સ્ત્રમૂ તમાન્ ।
અ વ ઃ વ ગઃ વ ઃ સુ વ ફલદાયકઃ॥ ૧૩૦॥
દુઃ વ વંસકાે વ તદુિન મત્તઃ શવઙ્કરઃ ।
સવુણર્વણર્ સ ભાવ્યાે વ ણતાે વણર્સ મખુઃ॥ ૧૩૧॥
સવુણર્મખુર તીર શવ યાતપદા બુજઃ ।
દાક્ષાયણીવચ તુષ્ટાે દૂવાર્સાેદૃ ષ્ટગાેચરઃ॥ ૧૩૨॥
અ બર ષવ્રતપ્રીતાે મહાકૃ ત્તિવભ જનઃ ।
મહા ભચારક વંસી કાલસપર્ભયા તકઃ॥ ૧૩૩॥
સદુશર્નઃ કાલમેઘ યામ શ્રીમ ત્રભાિવતઃ ।
હેમા બુજસરઃ નાયી શ્રીમનાેભાિવતાકૃ તઃ॥ ૧૩૪॥
શ્રીપ્રદતા બુજસ્રગ્વી શ્રીકે લઃ શ્રીિનિધભર્વઃ ।
શ્રીપ્રદાે વામનાે લ મીનાયકશ્ચ ચતુભુર્જઃ॥ ૧૩૫॥
સં પ્ત તિપત તીથર્ ના સાખૈ્યપ્રદશર્કઃ ।
અગ ત્ય તુ તસહૃંષ્ટાે દ શતાવ્યક્તભાવનઃ॥ ૧૩૬॥
કિપલા ચઃ કિપલવાન્ સુ નાતાઘિવપાટનઃ ।
ષાકિપઃ કિપ વા મમનાેઽ તઃ સ્થતિવગ્રહઃ॥ ૧૩૭॥

વિહ્ન પ્રયાેઽથર્સભંાવ્યાે જનલાેકિવધાયકઃ ।
વિહ્નપ્રભાે વિહ્નતે ઃ શભુાભીષ્ટપ્રદાે યમી॥ ૧૩૮॥
વા ણક્ષતે્રિનલયાે વ ણાે વારણા ચતઃ ।
વાયુસ્થાનકૃતાવાસાે વાયુગાે વાયુસં તઃ॥ ૧૩૯॥
યમા તકાેઽ ભજનનાે યમલાેકિનવારણઃ ।
ય મનામગ્રગ યશ્ચ સયંમી યમભાિવતઃ॥ ૧૪૦॥
ઇ દ્રાેદ્યાનસમીપસ્થ ઇ દ્રદૃ ગ્વષયઃ પ્રભુઃ ।
યક્ષરાટ્ સરસીવાસાે હ્યક્ષ યિનિધકાેશકૃત્॥ ૧૪૧॥
વા મતીથર્કૃતાવાસઃ વા મ યેયાે હ્યધાેક્ષજઃ ।

વરાહાદ્યષ્ટતીથાર્ ભસિેવતાઙ્ ઘ્રસરાે હઃ॥ ૧૪૨॥
પા ડુતીથર્ ભ ષક્તાઙ્ગાે યુિધ ષ્ઠરવરપ્રદઃ ।
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ભીમા તઃકરણા ઢઃ શ્વેતવાહનસખ્યવાન્॥ ૧૪૩॥
નકુલાભયદાે માદ્ર સહદેવા ભવ દતઃ ।
કૃ ણાશપથસ ધાતા કુ તી તુ તરતાે દમી॥ ૧૪૪॥
નારદાિદમુિન તુત્યાે િનત્યકમર્પરાયણઃ ।
દ શતાવ્યક્ત પશ્ચ વીણાનાદપ્રમાેિદતઃ॥ ૧૪૫॥
ષટ્કાેિટતીથર્ચયાર્વાન્ દેવતીથર્કૃતાશ્રમઃ ।
બ વામલજલ નાયી સર વત્ય બુસિેવતઃ॥ ૧૪૬॥
તુ બુ દક સં પશર્જન ચત્તતમાેઽપહઃ ।
મ સ્યવામનકૂમાર્િદતીથર્રાજઃ પુરાણ ત્॥ ૧૪૭॥
ચક્ર યેયપદા ભાજેઃ શઙ્ખપૂ જતપાદુકઃ ।
રામતીથર્િવહાર ચ બલભદ્રપ્ર ત ષ્ટતઃ॥ ૧૪૮॥

મદગ્ યસર તીથર્જલસચેનતિપતઃ ।
પાપાપહાિરક લાલસુ નાતાઘિવનાશનઃ॥ ૧૪૯॥
નભાેગઙ્ગા ભ ષક્તશ્ચ નાગતીથાર્ ભષેકવાન્ ।
કુમારધારાતીથર્સ્થાે વટુવષેઃ સમુખેલઃ॥ ૧૫૦॥
દ્ધસ્ય સકુુમાર વપ્રદઃ સાૈ દયર્વાન્ સખુી ।
પ્રયવંદાે મહાકુ ક્ષિર વાકુકુલન દનઃ॥ ૧૫૧॥
નીલગાેક્ષીરધારાભવૂર્રાહાચલનાયકઃ ।
ભરદ્વાજપ્ર તષ્ઠાવાન્ હ પ તિવભાિવતઃ॥ ૧૫૨॥
અ જનાકૃતપૂ વાન્ આ જનેયકરા ચતઃ ।
અ જનાિદ્રિનવાસશ્ચ મુ જકેશઃ પુર દરઃ॥ ૧૫૩॥
િકન્નરદ્વયસ બ ધબ ધમાેક્ષપ્રદાયકઃ ।
વખૈાનસમખાર ભાે ષજ્ઞેયાે ષાચલઃ॥ ૧૫૪॥
ષકાયપ્રભેત્તા ચ ક્ર ડનાચારસભં્રમઃ ।

સાવૈચર્લેયિવ ય તરાજ્યાે નારાયણ પ્રયઃ॥ ૧૫૫॥
દુમધાેભ જકઃ પ્રાજ્ઞાે બ્રહ્માે સવમહાે સકુઃ ।
ભદ્રાસરુ શરશ્ચેતા ભદ્રક્ષતે્રી સભુદ્રવાન્॥ ૧૫૬॥
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ગયાઽક્ષીણસન્નાહઃ શઙ્ખરાજ યતુ ષ્ટદઃ ।
સ્થા સ્થાે વનૈતેયાઙ્ગભાિવતાે હ્યશર રવાન્॥ ૧૫૭॥
ભાેગી દ્રભાેગસસં્થાનાે બ્રહ્માિદગણસિેવતઃ ।
સહસ્રાકર્ચ્છટાભા વ દ્યમાન તઃ સ્થતાે ગુણી॥ ૧૫૮॥
િવ વક્સનેકૃત તાતે્રઃ સન દનવર તાઃ ।

હ્નવ્યાિદનદ સવે્યઃ સરેુશાદ્ય ભવ દતઃ॥ ૧૫૯॥
સરુાઙ્ગના ત્યપરાે ગ ધવાદ્ગાયન પ્રયઃ ।
રાકે દુસઙ્કાશનખઃ કાેમલાઙ્ઘ્રસરાે હઃ॥ ૧૬૦॥
કચ્છપપ્રપદઃ કુ દગુ પકઃ વચ્છકૂપર્રઃ ।
મેદુર વણર્વસ્ત્રાઢ કિટદેશસ્થમખેલઃ॥ ૧૬૧॥
પ્રાે લસચ્છુિરકાભા વ કિટદેશઃ શભુઙ્કરઃ ।
અન તપદ્મજસ્થાનના ભમા ક્તકમા લકઃ॥ ૧૬૨॥
મ દારચા પેયમાલી રત્નાભરણસં તઃ ।
લ બયજ્ઞાપેવીતી ચ ચ દ્રશ્રીખ ડલપેવાન્॥ ૧૬૩॥
વરદાેઽભયદશ્ચક્ર શઙ્ખી કાૈ તુભદ પ્તમાન્ ।
શ્રીવ સાિઙ્કતવક્ષસ્કાે લ મીસં શ્રતહૃત્તટઃ॥ ૧૬૪॥
નીલાે પલ િનભાકારઃ શાેણા ભાજેસમાનનઃ ।
કાેટ મન્મથલાવ યચ દ્રકા મતપૂિરતઃ॥ ૧૬૫॥
સધુા વચ્છાે વર્પુ ડ્રશ્ચ ક તૂર તલકા ચતઃ ।
પુ ડર કેક્ષણઃ વચ્છાે માૈ લશાેભાિવરા જતઃ॥ ૧૬૬॥
પદ્મસ્થઃ પદ્મનાભશ્ચ સાેમમ ડલગાે બુધઃ ।
વિહ્નમંડલગઃ સયૂર્ઃ સયૂર્મ ડલસં સ્થતઃ॥ ૧૬૭॥
શ્રીપ તભૂર્ મ િનશ્ચ િવમલાદ્ય ભસં તઃ ।
જગ કુટુ બજિનતા રક્ષકઃ કા મતપ્રદઃ॥ ૧૬૮॥
અવસ્થાત્રયય તા ચ િવશ્વતજે વ પવાન્ ।
જ્ઞ પ્તજ્ઞયાે જ્ઞાનગ યાે જ્ઞાનાતીતઃ સરુા તગઃ॥ ૧૬૯॥
બ્રહ્મા ડા તબર્િહવ્યાર્પ્તાે વેઙ્કટાિદ્રગદાધરઃ ।
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વેઙ્કટાિદ્રગદાધર ૐ નમઃ ઇ ત॥
અેવં શ્રીવેઙ્કટેશસ્ય ક તતં પરમાદ્ભુતમ્॥ ૧૭૦॥
ના ાં સહસ્રં સશં્રાવં્ય પિવતં્ર પુ યવદ્ધર્નમ્ ।
શ્રવણા સવર્દાષેઘં્ન રાેગઘં્ન ત્યુનાશનમ્॥ ૧૭૧॥
દાિરદ્ર્યભેદનં ધ ય સવશ્વયર્ફલપ્રદમ્ ।
કાલાિહિવષિવચ્છેિદ વરાપ મારભ જનમ્॥ ૧૭૨॥
શત્રુક્ષયકરં રાજગ્રહપીડાિનવારણમ્ ।
બ્રહ્મરાક્ષસકૂ માંડભેતાલભયભજંનમ્॥ ૧૭૩॥
િવદ્યા ભલાષી િવદ્યાવાન્ ધનાથ ધનવાન્ ભવેત્ ।
અન તક પ વી સ્યાદાયુ કામાે મહાયશાઃ॥ ૧૭૪॥
પતુ્રાથ સગુુણા પતુ્રાન્ લભેતાઽઽયુ મત તનઃ ।
સઙ્ગ્રામે શત્રુિવજયી સભાયાં પ્ર તવાિદ જત્॥ ૧૭૫॥
િદવ્યનૈાર્મ ભરે ભ તુ તુલસીપજૂના સકૃત્ ।
વૈકુ ઠવાસી ભગવ સદશૃાે િવ સિન્નધાૈ॥ ૧૭૬॥
કહ્લારપજૂનાન્માસાત્ દ્વતીય ઇવ યક્ષરાટ્ ।
નીલાે પલાચર્ના સવર્રાજપજૂ્યઃ સદા ભવેત્॥ ૧૭૭॥
હૃ સં સ્થતનૈાર્મ ભ તુ ભૂયાદ્દ ૃ ગ્વષયાે હિરઃ ।
વા છતાથર્ તદા દ વા વૈકુ ઠં ચ પ્રયચ્છ ત॥ ૧૭૮॥
િત્રસ યં યાે જપેિન્નત્યં સપંજૂ્ય િવિધના િવભુમ્ ।
િત્રવારં પ ચવારં વા પ્રત્યહં ક્રમશાે યમી॥ ૧૭૯॥
માસાદલ મીનાશઃ સ્યાત્ દ્વમાસાત્ સ્યાન્નરે દ્રતા ।
િત્રમાસાન્મહદૈશ્વય તત સભંાષણં ભવેત્॥ ૧૮૦॥
માસં પઠ યનૂકમર્મૂ ત ચ સમવા ુયાત્ ।
માગર્ભ્રષ્ટશ્ચ સન્માગ ગત વઃ વં વક યકમ્॥ ૧૮૧॥
ચા ચલ્ય ચત્તાેઽચા ચલ્યં મન વા યં ચ ગચ્છ ત ।
આયુરારાેગ્યમૈશ્વય જ્ઞાનં માેકં્ષ ચ િવ દ ત॥ ૧૮૨॥
સવાર્ કામાનવા ાે ત શાશ્વતં ચ પદં તથા ।
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સતં્ય સતં્ય પનુ સત્યં સતં્ય સતં્ય ન સશંયઃ॥ ૧૮૩॥
શ્રી બ્રહ્મા ડપુરાણે વ સષ્ઠનારદસવંાદે શ્રીવેઙ્કટાચલમાહા યે
શ્રી વેઙ્કટેશ સહસ્રનામ તાતે્રા યાયઃ સમાપ્તઃ॥
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