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શ્રીનારદપ ચરાત્રે જ્ઞાના તસારે ચતુથર્રાત્રે

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ-
બ્રહ્મહત્યાસહસ્રાણાં પાપં શા યેત્ કથ ચન ।
ન પનુ વ યિવજ્ઞાતે ક પકાેિટશતૈરિપ॥ ૧॥
ય માન્ન યા કૃતા પધાર્ પિવતં્ર સ્યા કથં હરે ।
ન ય ત સવર્પાપાિન તન્માં વદ સરેુશ્વર ।
તદાહ દેવાે ગાેિવ દ મમ પ્રીત્યા યથાયથમ્॥ ૨॥
શ્રીભગવાનવુાચ-
સદા નામસહસ્રં મે પાવનં મ પદાવહમ્ ।
ત પરાેઽનુિદનં શ ભાે સવશ્વય યદ ચ્છ સ॥ ૩॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ-
તમવે તપસા િનતં્ય ભ મ તાૈ મ ચ તયે ।
તનેા દ્વતીયમિહમાે જગ પજૂ્યાેઽ મ પાવર્ ત ! ॥ ૪॥
શ્રીપાવર્ત્યુવાચ-
તન્મે કથય દેવેશ યથાહમિપ શઙ્કર ! ।
સવશ્વર િન પમા તવ સ્યાં સદશૃી પ્રભાે ! ॥ ૫॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ-
સાધુ ! સાધુ ! વયા ષ્ટાે િવ ણાેભર્ગવતઃ શવે ! ।
ના ાં સહસ્રં વક્ષ્યા મ મખુ્યં ત્રૈલાેક્યમઙ્ગલમ્॥ ૬॥
ૐ નમાનેારાયણાય પુ ષાેત્તમાય ચ મહાત્મને ।
િવશદુ્ધસદ્માિધષ્ઠાય મહાહંસાય ધીમિહ॥ ૭॥
િવિનયાેગઃ
ૐ અસ્ય શ્રીિવ ણાેઃ સહસ્રનામમ ત્રસ્ય મહાદેવ ઋ ષઃ । અનુષુ્ટ છ દઃ ।
પરમાત્મા દેવતા । સયૂર્કાેિટપ્રતીકાશ ઇ ત બીજમ્ । ગઙ્ગાતીથાત્તમા શ ક્તઃ ।
પ્રપન્નાશિનપ જર ઇ ત ક લકમ્ । િદવ્યાસ્ત્ર ઇત્યસ્રમ્ । સવર્પાપક્ષયાથ
સવાર્ભીષ્ટ સદ્ યથ શ્રીિવ ણાનેાર્મસહસ્રજપે િવિનયાેગઃ ।
ઋ યાિદ યાસઃ
ૐ મહાદેવાય ઋષયે નમઃ ઇ ત શર સ॥ ૧॥
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॥ શ્રીિવ સહસ્રનામ તાતે્રં નારદપ ચરાત્રે॥

અનુષુ્ટપ્ છ દસે નમઃ મખુે॥ ૨॥
પરમાત્મદેવતાયૈ નમઃ હૃિદ॥ ૩॥
સયૂર્કાેિટપ્રતીકાશબી ય નમઃ ગુહ્યે॥ ૪॥
ગઙ્ગાતીથાત્તમશ યે નમઃ પાદયાેઃ॥ ૫॥
પ્રસન્નાશિનપ જરક લકાય નમઃ નાભાૈ॥ ૬॥
િવિનયાેગાય નમઃ સવાર્ઙ્ગે॥ ૭॥
કર યાસઃ
ૐ વાસદેુવઃ પરં બ્રહ્મ ઇત્યઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ॥ ૧॥
ૐ મૂલપ્રકૃ તિર ત તજર્ની યાં નમઃ॥ ૨॥
ૐ ભૂમહાવરાહ ઇ ત મ યમા યાં નમઃ॥ ૩॥
ૐ સયૂર્વંશ વ ે રામ ઇ ત અના મકા યાં નમઃ॥ ૪॥
ૐ બ્રહ્માિદકમલાિદગદાસયૂર્કેશવ મ ત કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ॥ ૫॥
શષે ઇ ત કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ ।
ઇ ત કર યાસઃ ।
ષડઙ્ગ યાસઃ
ૐ વાસદેુવઃ પરં બ્રહ્મ ઇ ત હૃદયાય નમઃ॥ ૧॥
ૐ મૂલપ્રકૃ ત શરસે વાહા॥ ૨॥
ૐ ભૂમહાવારાહ ઇ ત શખાયૈ વષટ્॥ ૩॥
ૐ સયૂર્વંશ વ ે રામઃ ઇ ત કવચાય હંુ॥ ૪॥
બ્રહ્માિદકમલાિદગદાસયૂર્કેશવઃ નતે્રત્રયાય વાષૈટ॥ ૫॥
ૐ િદવ્યાસ્ત્ર ઇત્યસ્ત્રાય ફટ્॥ ૬॥
ઇ ત હદયાિદષડઙ્ગા યાસઃ॥ ૭॥
॥ યાનમ્॥
િવ ં ભા વ કર ટાઙ્ગદવલયગણાક પહારાેદરાં ઘ્ર-
શ્રાેણીભષૂં સવુક્ષાેમ ણમકરમહાકુ ડલં મ ડતાંસમ્ ।
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હ તાેદ્યચ્ચક્રશઙ્ખા બુજગદલમલં પીતકાૈશયવાસાે -
િવદ્યુદ્ભાસં સમુદ્યિદ્દનકરસદશૃં પદ્મહ તં નમા મ॥ ૮॥
ૐ વાસદેુવઃ પરં બ્રહ્મ પરમાત્મા પરા પરમ્ ।
પરં ધામ પરં જ્યાે તઃ પરં ત વં પરં પદમ્॥ ૯॥
પરં શવં પરાે યેયઃ પરં જ્ઞાનં પરા ગ તઃ ।
પરમાથર્ઃ પરં શ્રેયઃ પરાન દઃ પરાેદયઃ॥ ૧૦॥
પરાે વ્યક્તઃ પરં વ્યાેમ પરાધર્ઃ પરમેશ્વરઃ ।
િનરામયાે િનિવકારાે િનિવક પાે િનરાશ્રયઃ॥ ૧૧॥
િનર જનાે િનરાલ બાે િનલપાે િનરવગ્રહઃ ।
િનગુર્ણાેિન કલાેઽન તાેઽ ચ ત્યાેઽસાવચલાેઽચ્યુતઃ॥ ૧૨॥
અતી દ્રયાેઽ મતાેઽરાે યાેઽનીહાેઽનીશાેઽવ્યયાેઽક્ષયઃ ।
સવર્જ્ઞઃ સવર્ગઃ સવર્ઃ સવર્દઃ સવર્ભાવનઃ॥ ૧૩॥
શવર્ઃ શ ભુઃ સવર્સાક્ષી પજૂ્યઃ સવર્સ્ય સવર્દક્ૃ ।
સવર્શ ક્તઃ સવર્સારઃ સવાર્ત્મા સવર્તાેમખુઃ॥ ૧૪॥
સવાર્વાસઃ સવર્ પઃ સવાર્િદ સવર્દુઃખહા ।
સવાર્થર્ઃ સવર્તાેભદ્રઃ સવર્કારણકારણમ્॥ ૧૫॥
સવાર્ તશાયકઃ સવાર્ યક્ષઃ સવશ્વરેશ્વરઃ ।
ષિડ્વશકાે મહાિવ મર્હાગુહ્યાે મહાહિરઃ॥ ૧૬॥
િનત્યાેિદતાે િનત્યયુક્તાે િનત્યાન દઃ સનાતનઃ ।
માયાપ તયાગપ તઃ કૈવલ્યપ તરાત્મભૂઃ॥ ૧૭॥
જન્મ ત્યુજરાતીતઃ કાલાતીતાે ભવા તગઃ ।
પૂણર્ઃ સત્યઃ શદુ્ધબુદ્ધ વ પાે િનત્ય ચન્મયઃ॥ ૧૮॥
યાે ગ પ્રયાે યાેગમયાે ભવબ ધૈકમાેચકઃ ।
પુરાણઃ પુ ષઃ પ્રત્યક્ ચૈત યં પુ ષાેત્તમઃ॥ ૧૯॥
વેદા તવેદ્યાે દુજ્ઞય તાપત્રયિવવ જતઃ ।
બ્રહ્મિવદ્યાશ્રયાેઽલઙ્ઘ્યઃ વપ્રકાશઃ વય પ્રભઃ॥ ૨૦॥
સવાપેય ઉદાસીનઃ પ્રણવઃ સવર્તઃ સમઃ ।
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॥ શ્રીિવ સહસ્રનામ તાતે્રં નારદપ ચરાત્રે॥

સવાર્નવદ્યાે દુ પ્રાપ તુર ય તમસઃ પરઃ॥ ૨૧॥
કૂટસ્થઃ સવર્સં શ્લષ્ટાે વાઙ્ગમનાેગાેચરા તગઃ ।
સઙ્કષર્ણઃ સવર્હરઃ કાલઃ સવર્ભયઙ્કરઃ॥ ૨૨॥
અનુ લઘ્યં સવર્ગ તમર્હા દ્રાે દુરાસદઃ ।
મૂલપ્રકૃ તરાન દઃ પ્રજ્ઞાતા િવશ્વમાેહનઃ॥ ૨૩॥
મહામાયાે િવશ્વબીજઃ પરાશ ક્તસખુૈકભુક્ ।
સવર્કા યાેઽન તશીલઃ સવર્ભૂતવશઙ્કરઃ॥ ૨૪॥
અિન દ્ધઃ સવર્ વાે હૃષીકેશાે મનઃપ તઃ ।
િન પાિધઃ પ્રયાે હંસાેઽક્ષરઃ સવર્િનયાજેકઃ॥ ૨૫॥
બ્રહ્મા પ્રાણેશ્વરઃ સવર્ભૂત દે્દહનાયકઃ ।
ક્ષતે્રજ્ઞઃ પ્રકૃ ત વામી પુ ષાે િવશ્વસતૂ્ર ક્॥ ૨૬॥
અ તયાર્મી િત્રધામાઽ તઃસાક્ષી િત્રગુણ ઈશ્વરઃ ।
યાેગી ગ્યઃ પદ્મનાભઃ શષેશાયી શ્રયઃ પ તઃ॥ ૨૭॥
શ્રીસત્યાપેાસ્યપાદા ેઽન તઃ શ્રીઃ શ્રીિનકેતનઃ ।
િનત્યવક્ષઃસ્થલસ્થશ્રીઃ શ્રીિનિધઃ શ્રીધરાે હિરઃ॥ ૨૮॥
ર યશ્રીિનશ્ચયશ્રીદાે િવ ઃ ક્ષીરા ધમ દરઃ ।
કાૈ તુભાેદ્ભા સતાેરસ્કાે માધવાે જગદા તહા॥ ૨૯॥
શ્રીવ સવક્ષા િનઃસીમઃ કલ્યાણગુણભાજનમ્ ।
પીતા બરાે જગન્નાથાે જગદ્ધાતા જગ પતા॥ ૩૦॥
જગદ્બ ધજુર્ગ સ્રષ્ટા જગ કતાર્ જગિન્નિધઃ ।
જગદેકસુ્ફરદ્વ યા નાહંવાદ જગન્મયઃ॥ ૩૧॥
સવાર્શ્ચયર્મયઃ સવર્ સદ્ધાથર્ઃ સવર્વીર જત્ ।
સવાર્માેઘાેદ્યમાે બ્રહ્મ દ્રાદ્યુ કૃષ્ટચેતનઃ॥ ૩૨॥
શ ભાેઃ િપતામહાે બ્રહ્મિપતા શક્રાદ્યધીશ્વરઃ ।
સવર્દેવ પ્રયઃ સવર્દેવ ત્તરનુત્તમઃ॥ ૩૩॥
સવર્દેવૈકશરણં સવર્દેવૈકદૈવતમ્ ।
યજ્ઞભુગ્ યજ્ઞફલદાે યજ્ઞેશાે યજ્ઞભાવનઃ॥ ૩૪॥
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યજ્ઞત્રાતા યજ્ઞપુમાન્ વનમાલી દ્વજ પ્રયઃ ।
દ્વજૈકમાનદાેઽિહસ્રઃ કુલદેવાેઽસરુા તકઃ॥ ૩૫॥
સવર્દુષ્ટા તકૃત્ સવર્સ જનાન દપાલકઃ ।
સવર્લાેકૈકજઠરઃ સવર્લાેકૈકમ ડલઃ॥ ૩૬॥

ષ્ટ સ્થત્ય તકૃચ્ચક્ર શાઙ્ર્ગધ વા ગદાધરઃ ।
શઙ્ખ ન્ન દક પદ્મપા ણગર્ ડવાહનઃ॥ ૩૭॥
અિનદ યવપુ સવર્ઃ સવર્લાેકૈકપાવનઃ ।
અન તક તિનઃ શ્રીશઃ પાૈ ષઃ સવર્મઙ્ગલઃ॥ ૩૮॥
સયૂર્કાેિટપ્રતીકાશાે યમકાેિટિવનાશનઃ ।
બ્રહ્મકાેિટજગ સ્રષ્ટા વાયુકાેિટમહાબલઃ॥ ૩૯॥
કાેટ દુજગદાન દ શ ભુકાેિટમહેશ્વરઃ ।
કુબેરકાેિટલ મીવાન્ શત્રુકાેિટિવનાશનઃ॥ ૪૦॥
ક દપર્કાેિટલાવ યાે દુગર્કાેિટિવમદ્ધર્નઃ ।
સમુદ્રકાેિટગ ભીર તીથર્કાેિટસમાહ્વયઃ॥ ૪૧॥
િહમવ કાેિટિન ક પઃ કાેિટબ્રહ્મા ડિવગ્રહઃ ।
કાેટ શ્વમેધપાપઘ્નાે યજ્ઞકાેિટસમાચર્નઃ॥ ૪૨॥
સધુાકાેિટ વા યહેતુઃ કામધુક્કાેિટકામદઃ ।
બ્રહ્મિવદ્યાકાેિટ પઃ શિપિવષ્ટઃ શુ ચશ્રવાઃ॥ ૪૩॥
િવશ્વ ભર તીથર્પાદઃ પુ યશ્રવણક તર્નઃ ।
આિદદેવાે જગ જૈત્રાે મુકુ દઃ કાલને મહા॥ ૪૪॥
વૈકુ ઠાેઽન તમાહા યાે મહાયાેગીશ્વરેશ્વરઃ ।
િનત્ય પ્તાેઽથ સદ્ભાવાે િનઃશઙ્કાે નરકા તકઃ॥ ૪૫॥
દ નાનાથૈકશરણં િવશ્વૈકવ્યસનાપહા ।
જગ ક્ષમાકૃતાે િનત્યાે કૃપાલુઃ સ જનાશ્રયઃ॥ ૪૬॥
યાેગેશ્વરઃ સદાેદ ણા દ્ધક્ષયિવવ જતઃ ।
અધાેક્ષ ે િવશ્વરેતા પ્ર પ તસભાિધપઃ॥ ૪૭॥
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॥ શ્રીિવ સહસ્રનામ તાતે્રં નારદપ ચરાત્રે॥

શક્રબ્રહ્મા ચતપદઃ શ ભુબ્રહ્માે વર્ધામગઃ ।
સયૂર્સાેમેક્ષણાે િવશ્વભાેક્તા સવર્સ્ય પારગઃ॥ ૪૮॥
જગ સતેુધર્મર્સતેુધ રાેઽિરષ્ટધુર યરઃ ।
િનમર્માેઽ ખલલાેકેશાે િનઃસઙ્ગાેઽદ્ભુતભાેગવાન્॥ ૪૯॥
ર યમાયાે િવશ્વિવશ્વાે િવ વક્સનેાે નગાેત્તમઃ ।
સવાર્શ્રયઃ પ તદવ્યા સવર્ભષૂણભૂ ષતઃ॥ ૫૦॥
સવર્લક્ષણલક્ષ યઃ સવર્દૈત્યે દ્રદપર્હા ।
સમ તદેવસવર્જ્ઞઃ સવર્દૈવતનાયકઃ॥ ૫૧॥
સમ તદેવતાદુગર્ઃ પ્રપન્નાશિનપ જરઃ ।
સમ તદેવકવચં સવર્દેવ શરાેમ ણઃ॥ ૫૨॥
સમ તભયિન ભન્નાે ભગવાન્ િવષ્ટરશ્રવાઃ ।
િવભુઃ સવર્િહતાેદકા હતાિરઃ સગુ તપ્રદઃ॥ ૫૩॥
સવર્દૈવત વેશાે બ્રાહ્મણાિદિનયાજેકઃ ।
બ્રહ્મશ ભપુરાધાર્ઢ ી બ્રહ્મજે્યષ્ઠઃ શશઃુ વરાટ્॥ ૫૪॥
િવરાટ્ ભક્તપરાધીનઃ તુત્યઃ સવાર્થર્સાધકઃ ।
સવાર્થર્કતાર્ કૃત્યજ્ઞઃ વાથર્કૃત્યમદાે જ્ઝતઃ॥ ૫૫॥
સદા નવઃ સદા ભદ્રઃ સદા શા તઃ સદા શવઃ ।
સદા પ્રયઃ સદા તુષ્ટઃ સદા પુષ્ટઃ સદા ચતઃ॥ ૫૬॥
સદા પૂતઃ પાવનાગ્રાે વેદગુહ્યાે ષાકિપઃ ।
સહસ્રનામા િત્રયુગશ્ચતુમૂ તશ્ચતુભુર્જઃ॥ ૫૭॥
ભૂતભવ્યભવન્નાથાે મહાપુ ષપવૂર્જઃ ।
નારાયણાે મુ જકેશઃ સવર્યાેગિવિન તઃ॥ ૫૮॥
વેદસારાે યજ્ઞસારઃ સામસાર તપાેિનિધઃ ।
સા યશ્રેષ્ઠઃ પુરાણ ષિનષ્ઠાશા તપરાયણઃ॥ ૫૯॥
શવ સ્ત્રશલૂિવ વંસી શ્રીક ઠૈકવરપ્રદઃ ।
નરકૃ ણાે હિરધર્મર્ન દનાે ધમર્ વનઃ॥ ૬૦॥
આિદકતાર્ સવર્સત્યઃ સવર્સ્ત્રીરત્નદપર્હા ।
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િત્રકાલાે જતક દપર્ ઉવર્શીદઙૃ્મનુીશ્વરઃ॥ ૬૧॥
આદ્યઃ કિવહર્યગ્રીવઃ સવર્વાગીશ્વરેશ્વરઃ ।
સવર્દેવમયાે બ્રહ્મ ગુ વાર્ગ્મીશ્વર પ તઃ॥ ૬૨॥
અન તિવદ્યાપ્રભવાે મૂલાિવદ્યાિવનાશકઃ ।
સવાર્હર્ણાે જગ ઢ નાશકાે મધુસદૂનઃ॥ ૬૩॥
અન તમ ત્રકાેટ શઃ શ દબ્રહ્મકૈપાવકઃ ।
આિદિવદ્વાન્ વેદકતાર્ વેદાત્મા શ્રુ તસાગરઃ॥ ૬૪॥
બ્રહ્માથર્વેદાભરણઃ સવર્િવજ્ઞાનજન્મભૂઃ ।
િવદ્યારા ે જ્ઞાનરા ે જ્ઞાન સ ધુરખ ડધીઃ॥ ૬૫॥
મ સ્યદેવાે મહા ઙ્ગાે જગદ્બ જવિહત્ર ક્ ।
લીલાવ્યાપ્તાિનલા ભાેિધશ્ચતવુદપ્રવર્તકઃ॥ ૬૬॥
આિદકૂમાઽ ખલાધાર ણીકૃતજગદ્ભવઃ ।
અમર કૃતદેવાૈઘઃ પીયષૂાે પ ત્તકારણમ્॥ ૬૭॥
આત્માધારાે ધરાધારાે યજ્ઞાઙ્ગાે ધરણીધરઃ ।
િહર યાક્ષહરઃ વીપ તઃ શ્રાદ્ધાિદક પકઃ॥ ૬૮॥
સમ તિપ ભી તઘ્નઃ સમ તિપ વનમ્ ।
હવ્યકવ્યૈકભુગ્ભવ્યાે ગુણભવ્યૈકદાયકઃ॥ ૬૯॥
લાેમા તલીનજલિધઃ ક્ષાે ભતાશષેસાગરઃ ।
મહાવરાહાે યજ્ઞઘ્ન વંસનાે યા જ્ઞકાશ્રયઃ॥ ૭૦॥
નર સહાે િદવ્ય સહઃ સવાર્િરષ્ટા તદુઃખહા ।
અેકવીરાેઽદ્ભુતબલાે ય ત્રમ ત્રૈકભ જનમ્॥ ૭૧॥
બ્રહ્માિદદુઃસહજ્યાે તયુર્ગા તાગ્ ય તભીષણઃ ।
કાેિટવ િધકનખાે ગજદુ પ્રેક્ષમૂ ત ક્॥ ૭૨॥
મા ચક્રપ્રમથનાે મહામા ગણેશ્વરઃ ।
અ ચ ત્યાેઽમાેઘવીયાર્ઢ ઃ સમ તાસરુઘ મરઃ॥ ૭૩॥
િહર યક શપુચ્છેદ કાલઃ સઙ્કષર્ણઃ પ તઃ ।
કૃતા તવાહનઃ સદ્યઃ સમ તભયનાશનઃ॥ ૭૪॥
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॥ શ્રીિવ સહસ્રનામ તાતે્રં નારદપ ચરાત્રે॥

સવર્િવઘ્ના તકઃ સવર્ સ દ્ધદઃ સવર્પૂરકઃ ।
સમ તપાતક વંસી સદ્ધમ ત્રાિધકાહ્વયઃ॥ ૭૫॥
ભૈરવેશાે હરા તઘ્ન કાલક પાે દુરાસદઃ ।
દૈત્યગભર્સ્રાિવનામા સુ્ફરદ્બ્રહ્મા ડવ જતઃ॥ ૭૬॥

તમાત્રા ખલત્રાતા ભૂત પાે મહાહિરઃ ।
બ્રહ્મચમર્ શરઃપટ્ટા િદક્પાલાેઽધાર્ઙ્ગભષૂણઃ॥ ૭૭॥
દ્વાદશાકર્ શરાેદામા દ્રશીષકનપૂુરઃ ।
યાે ગનીગ્ર ત ગિર રતાે ભૈરવતજર્કઃ॥ ૭૮॥
વીરચકે્રશ્વરાેઽત્યુગ્રાે યમાિરઃ કાલસવંરઃ ।
ક્રાેધેશ્વરાે દ્રચ ડીપિરવાદ સદુુષ્ટભાક્॥ ૭૯॥
સવાર્ક્ષઃ સવર્ ત્યુશ્ચ ત્યુ ર્ત્યુિનવર્તકઃ ।
અસા યઃ સવર્રાેગઘ્નઃ સવર્દુગ્રર્હસાૈ યકૃત્॥ ૮૦॥
ગણેશકાેિટદપર્ઘ્નાે દુઃસહાેઽશષેગાતે્રહા ।
દેવદાનવદુધર્ષાે જગદ્ભક્ષ્યપ્રદઃ િપતા॥ ૮૧॥
સમ તદુગર્ તત્રાતા જગદ્ભક્ષકભક્ષકઃ ।
ઉગ્રેશાેઽસરુમા ર્રઃ કાલમષૂકભક્ષકઃ॥ ૮૨॥
અન તાયુધદાેદ્દર્ ડાે સહાે વીરભદ્ર જત્ ।
યાે ગનીચક્રગુહ્યેશઃ શક્રાિરઃ પશમુાંસભુક્॥ ૮૩॥
દ્રાે નારાયણાે મષે પશઙ્કરવાહનઃ ।

મષે પી શવત્રાતા દુષ્ટશ ક્તસહસ્રભુક્॥ ૮૪॥
તુલસીવ લભાે વીરાેઽ ચ ત્યમાયાેઽ ખલેષ્ટદઃ ।
મહા શવઃ શવા દ્રાે ભૈરવૈકકપાલભૂત્॥ ૮૫॥
ભ લશ્ચકે્રશ્વરઃ શક્રાે િદવ્યમાેહન પ ક્ ।
ગાૈર સાૈભાગ્યદાે માયાિનિધમાર્યાભયાપહઃ॥ ૮૬॥
બ્રહ્મતે ેમયાે બ્રહ્મ શ્રીમયશ્ચ ત્રયીમયઃ ।
સબુ્રહ્મ યાે બ લ વંસી વામનાેઽિદ તદુઃખહા॥ ૮૭॥
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ઉપે દ્રાે પ તિવ ઃ ક યપા વયમ ડનઃ ।
બ લ વારાજ્યદઃ સવર્દેવિવપ્રાત્મદાેઽચ્યુતઃ॥ ૮૮॥
ઉ ક્રમ તીથર્પાદ સ્ત્રદશશ્ચ િત્રિવક્રમઃ ।
વ્યાેમપાદઃ વપાદા ભઃપિવિત્રતજગ ત્રયઃ॥ ૮૯॥
બ્રહ્મશેાદ્ય ભવ દ્યાઙ્ ઘ્રદુ્રર્તકમાર્િદ્રધારણઃ ।
અ ચ ત્યાદ્ભુતિવ તારાે િવશ્વ ક્ષાે મહાબલઃ॥ ૯૦॥
બહુમૂધાર્ પરાઙ્ છદ્ર ગપુત્ની શરાેહરઃ ।
પાપ તેયઃ સદાપુ યાે દૈત્યેશાે િનત્યખ ડકઃ॥ ૯૧॥
પૂિરતા ખલદેવેશાે િવશ્વાથકાવતારકૃત્ ।
અમરાે િનત્યગુપ્તાત્મા ભક્ત ચ તામ ણઃ સદા॥ ૯૨॥
વરદઃ કાતર્વીયાર્િદરાજરાજ્યપ્રદાેઽનઘઃ ।
િવશ્વશ્લાઘ્યાેઽ મતાચારાે દત્તાત્રેયાે મનુીશ્વરઃ॥ ૯૩॥
પરાશ ક્તસમાયુક્તાે યાેગાન દમદાને્મદઃ ।
સમ તે દ્રાિરતે ેહૃત્ પરમાન દપાદપઃ॥ ૯૪॥
અનસયૂાગભર્રત્નાે ભાેગમાેક્ષસખુપ્રદઃ ।
જમદ ગ્ કુલાિદત્યાે રે કાદ્ભુતશ ક્તહૃત્॥ । ૯૫॥
મા હત્યઘિનલપઃ સ્ક દ જ દ્વપ્રરાજ્યદઃ ।
સવર્ક્ષત્રા તકૃદ્વ રદપર્હા કાતર્વીયર્ જત્॥ ૯૬॥
યાેગી યાેગાવતારશ્ચ યાેગીશાે યાેગવ પરઃ ।
પરમાન દદાતા ચ શવાચાયર્યશઃપ્રદઃ॥ ૯૭॥
ભીમઃ પરશરુામશ્ચ શવાચાયકિવશ્વભૂઃ ।
શવા ખલજ્ઞાનકાષેાે ભી માચાયાઽ ગ્ દૈવતઃ॥ ૯૮॥
દ્રાેણાચાયર્ગુ િવશ્વજૈત્રધ વા કૃતા તકૃત્ ।
અ દ્વતીયતમાેમૂ તબ્રર્હ્મચયકદ ક્ષણઃ॥ ૯૯॥
મનુશ્રેષ્ઠઃ સતાં સતેુમર્હીયાન્ ષભાે િવરાટ્ ।
આિદરાજઃ ક્ષ તિપતા સવર્રત્નૈકદાેહકૃત્॥ ૧૦૦॥
થજુન્માદે્યકદક્ષાે હ્ર ીઃ શ્રીઃ ક તઃ વયં તઃ ।
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॥ શ્રીિવ સહસ્રનામ તાતે્રં નારદપ ચરાત્રે॥

જગદ્વ ૃ ત્તપ્રદશ્ચક્રવ તશ્રેષ્ઠાે દુરસ્ત્ર ક્॥ ૧૦૧॥
સનકાિદમુિનપ્રાપ્તભગવદ્ભ ક્તવધર્નઃ ।
વણાર્શ્રમાિદધમાર્ણાં કતાર્ વક્તા પ્રવતર્કઃ॥ ૧૦૨॥
સયૂર્વંશ વ ે રામાે રાધવઃ સદુ્ગણાણર્વઃ ।
કાકુ સ્થવીરતાધમા રાજધમર્ધુર ધરઃ॥ ૧૦૩॥
િનત્યસસુ્થાશયઃ સવર્ભદ્રગ્રાહી શભુૈકદક્ૃ ।
નવરત્નં રત્નિનિધઃ સવાર્ યક્ષાે મહાિનિધઃ॥ ૧૦૪॥
સવર્શ્રેષ્ઠાશ્રયઃ સવર્શસ્ત્રાસ્ત્રગ્રામવીયર્વાન્ ।
જગદ્વશી દાશર થઃ સવર્રત્નાશ્રયાે પઃ॥ ૧૦૫॥
ધમર્ઃ સમ તધમર્સ્થાે ધમર્દ્રષ્ટા ખલા તહૃત્ ।
અતી દ્રાે જ્ઞાનિવજ્ઞાનપારદશૃ્વા ક્ષમા બુિધઃ॥ ૧૦૬॥
સવર્પ્રકૃષ્ટઃ શષ્ટેષ્ટાે હષર્શાેકાધનાકુલઃ ।
િપત્રાજ્ઞાત્યક્તસામ્રાજ્યઃ સપત્નાેદયિનભર્યઃ॥ ૧૦૭॥
ગુહાદેશાિપતૈશ્વયર્ઃ શવ પદ્ધાર્જટાધરઃ ।
ચત્રકૂટાપ્તરત્નાિદ્રજગદ શાે રણેચરઃ॥ ૧૦૮॥
યથેષ્ટામાેઘશસ્ત્રાસ્ત્રાે દેવે દ્રતનયા ક્ષહા ।
બ્રહ્મે દ્રાિદનતષૈીકાે માર ચઘ્નાે િવરાધહા॥ ૧૦૯॥
બ્રહ્મશાપહતાશષેદ ડકાર યપાવનઃ ।
ચતુદર્શસહસ્રા યરક્ષાેઘૈ્નકશરૈક ત્॥ ૧૧૦॥
ખરાિર સ્ત્ર શરાેહ તા દૂષણઘ્નાે જનાદર્નઃ ।
જટાયષુાેઽ ગ્ ગ તદાે કબ ધ વગર્દાયકઃ॥ ૧૧૧॥
લીલાધનુઃકાેટ ાપા તદુ દુ ય સ્થમહાચયઃ ।
સપ્તતાલવ્યથાકૃષ્ટ વજપાતાલદાનવઃ॥ ૧૧૨॥
સગુ્રીવે રાજ્યદાે ધીમાન્ મનસવૈાભયપ્રદઃ ।
હનૂમદુ્રદ્રમખુ્યશેઃ સમ તકિપદેહ ત્॥ ૧૧૩॥
અ ગ્ દૈવત્યબાણૈકવ્યાકુલીકૃતસાગરઃ ।
સ લચ્છકાેિટબાણૈકશુ કિનદર્ગ્ધસાગરઃ॥ ૧૧૪॥
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સનાગદૈત્યધામૈકવ્યાકુલીકૃતસાગરઃ ।
સમુદ્રાદ્ભુતપૂવકબદ્ધસતેુયર્શાેિનિધઃ॥ ૧૧૫॥
અસા યસાધકાે લઙ્કાસમૂલાે કષર્દ ક્ષણઃ ।
વરદપૃ્તજનસ્થાનપાૈલ ત્યકલકૃ તનઃ॥ ૧૧૬॥
રાવણઘ્નઃ પ્રહ ત ચ્છત્ કુ ભકણર્ ભદુગ્રહા ।
રાવણૈકમખુચ્છેત્તા િનઃશઙે્ક દ્રકૈરાજ્યદઃ॥ ૧૧૭॥
વગાર્ વગર્ વિવચ્છેદ દેવે દ્રાિદ દ્રતાહરઃ ।

રક્ષાેદેવ વહૃદ્ધમાર્ ધમર્હ યર્ઃ પુ ષુ્ટતઃ॥ ૧૧૮॥
ના તમાત્રદશાસ્યાિરદર્ત્તરાજ્યિવભીષણઃ ।
સધુા ષ્ટ તાશષે વસૈ ય વનૈકકૃત્॥ ૧૧૯॥
દેવબ્રાહ્મણનામૈકધાતા સવાર્મરા ચતઃ ।
બ્રહ્મસયૂ દ્ર દ્રાિદવ દ્યાેઽ ચતસતાં પ્રયઃ॥ ૧૨૦॥
અયાે યા ખલરા ય સવર્ભૂતમનાેહરઃ ।
વા યતુલ્યકૃપાદત્તાે હીનાે કૃષ્ટૈકસિ પ્રયઃ॥ ૧૨૧॥
વપક્ષાિદ યાયદશ હીનાથાઽિધકસાધકઃ ।

બાધવ્યા નુ ચતકૃત્તાવકાેઽ ખલતુ ષ્ટકૃત્॥ ૧૨૨॥
પાવર્ત્યિધકયુક્તાત્મા પ્રયાત્યક્તઃ સરુાિર જત્ ।
સાક્ષા કુશલવ સદ્મે દ્રા ગ્ નાતાેઽપરા જતઃ॥ ૧૨૩॥
કાેશલે દ્રાે વીરબાહુઃ સત્યાથર્ત્યક્તસાેદરઃ ।
યશાેદાન દનાે ન દ ધરણીમ ડલાેદયઃ॥ ૧૨૪॥
બ્રહ્માિદકા યસાિન્ન યસનાથીકૃતદૈવતઃ ।
બ્રહ્મલાેકાપ્તચા ડાલાદ્યશષેપ્રા ણસાથર્પઃ॥ ૧૨૫॥
વણ તગદર્ભશ્વાિદ ચરાયાે યાબલૈકકૃત્ ।

રામા દ્વતીયઃ સાૈ મિત્રલ મણપ્રહતે દ્ર જત્॥ ૧૨૬॥
િવ ભક્તા શવાંહઃ છ પાદુકારાજ્યિન ર્તઃ ।
ભરતાેઽસહ્યગ ધવર્કાેિટઘ્નાે લવણા તકઃ॥ ૧૨૭॥
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॥ શ્રીિવ સહસ્રનામ તાતે્રં નારદપ ચરાત્રે॥

શત્રુઘ્નાે વૈદ્યરાડાયવુદગભાષધીપ તઃ ।
િનત્યાિનત્યકરાે ધ વ તિરયર્જ્ઞાે જગદ્ધરઃ॥ ૧૨૮॥
સયૂર્િવઘ્નઃ સરુા વાે દ ક્ષણેશાે દ્વજ પ્રયઃ ।
છન્નમૂધાપદેશાકર્તનજૂકૃતમૈિત્રકઃ॥ ૧૨૯॥
શષેાઙ્ગસ્થાિપતનરઃ કિપલઃ કદર્માત્મજઃ ।
યાેગાત્મક યાનભઙ્ગસગરાત્મજભ મકૃત્॥ ૧૩૦॥
ધમા િવશ્વે દ્રસરુભીપ તઃ શદુ્ધાત્મભાિવતઃ ।
શ ભુ સ્ત્રપુરદાહૈકસ્થૈયર્િવશ્વરથાેદ્ધતઃ॥ ૧૩૧॥
િવશ્વાત્માશષે દ્રાથર્ શર છેદાક્ષતાકૃ તઃ ।
વાજપેયાિદનામા ગ્ વદધમાર્પરાયણઃ॥ ૧૩૨॥
શ્વેતદ્વ પપ તઃ સાઙ્ખ્યપ્રણેતા સવર્ સ દ્ધરાટ્ ।
િવશ્વપ્રકા શત યાનયાેગાે માેહત મસ્રહા॥ ૧૩૩॥
ભક્તશ ભુ જતાે દૈત્યા તવાપીસમ તપઃ ।
મહાપ્રલયિવશ્વૈકાેઽ દ્વતીયાેઽ ખલદૈત્યરાટ્॥ ૧૩૪॥
શષેદેવઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રાઙ્ ઘ શરાેભજુઃ ।
ફણી ફ ણફણાકારયાે જતા ય બુદ ક્ષ તઃ॥ ૧૩૫॥
કાલા ગ્ દ્રજનકાે મુસલાસ્ત્રાે હલાયુધઃ ।
નીલા બરાે વા ણીશાે મનાવેાક્કાયદાષેહા॥ ૧૩૬॥
વસ તાષે પ્તમાત્રઃ પા તતૈકદશાનનઃ ।

બ લસયંમનાે ઘાેરાે રાૈિહણેયઃ પ્રલ બહા॥ ૧૩૭॥
મુ ષ્ટકઘ્નાે દ્વિવદહા કા લ દ ભેદનાે બલઃ ।
રેવતીરમણઃ પવૂર્ભ ક્તરેવાચ્યુતાગ્રજઃ॥ ૧૩૮॥
દેવક વસદેુવાે થાેઽિદ તક યપન દનઃ ।
વા ણયઃ સા વતાં શ્રેષ્ઠઃ શાૈિરયર્દુકુલાેદ્વહઃ॥ ૧૩૯॥
નરાકૃ તઃ પૂણર્બ્રહ્મ સવ્યસાચી પર તપઃ ।
બ્રહ્માિદકામનાિનત્યજગ પવતશશૈવઃ॥ ૧૪૦॥
પૂતનાઘ્નઃ શકટ ભદ્યમલાજુર્નભ જનઃ ।
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વ સામુરાિરઃ કે શઘ્નાે ધનેુકાિરગર્વીશ્વરઃ॥ ૧૪૧॥
દામાેદરાે ગાપેદેવાે યશાેદાન દકારકઃ ।
કાલીયમદ્દર્નઃ સવર્ગાપેગાપેીજન પ્રયઃ॥ ૧૪૨॥
લીલાગાવેધર્નધરાે ગાેિવ દાે ગાેકુલાે સવઃ ।
અિરષ્ટમથનઃ કામાને્મત્તગાપેીિવમુ ક્તદઃ॥ ૧૪૩॥
સદ્યઃ કુવલયાપીડઘાતી ચાણૂરમદર્નઃ ।
કંસાિર ગ્રસનેાિદરાજ્યસ્થા યિરહાઽમરઃ॥ ૧૪૪॥
સધુમાિકતભૂલાેકાે જરાસ ધબલા તકઃ ।
ત્યક્તભક્તજરાસ ધભીમસનેયશઃપ્રદઃ॥ ૧૪૫॥
સા દ પિન તાપત્યદાતા કાલા તકાિદ જત્ ।

ક્મણીરમણાે ક્મશાસનાે નરકા તકૃત્॥ ૧૪૬॥
સમ તનરકત્રાતા સવર્ભપૂ તકાેિટ જત્ ।
સમ તસુ દર કા તાેઽસરુાિરગર્ ડ વજઃ॥ ૧૪૭॥
અેકાક જત દ્રાકર્મ દાપાેઽ ખલેશ્વરઃ ।
દેવે દ્રદપર્હા ક પદુ્રમાલઙૃ્કતભૂતલઃ॥ ૧૪૮॥
બાણબાહુસહસ્ર ચ્છ સ્ક દાિદગણકાેિટ જત્ ।
લીલા જતમહાદેવાે મહાદેવૈકપૂ જતઃ॥ ૧૪૯॥
ઇ દ્રાથાર્જુર્નિનમર્ સજુર્યદઃ પા ડવૈક ક્ ।
કાશીરાજ શર છેત્તા દ્રશ યેકમદર્નઃ॥ ૧૫૦॥
િવશ્વેશ્વરપ્રસાદાઢ ઃ કાશીરાજસતુાદર્નઃ ।
શ ભપુ્ર તજ્ઞાપાતા ચ વય ભુગણપૂજકઃ॥ ૧૫૧॥
કાશીશગણકાેિટઘ્નાે લાેક શક્ષા દ્વ ચર્કઃ ।
શવતીવ્રતપાવે યઃ પુરા શવવરપ્રદઃ॥ ૧૫૨॥
ગયાસરુપ્ર તજ્ઞા ક્ વાંશશઙ્કરપજૂકઃ ।
શવક યાવ્રતપ તઃ કૃ ણ પ શવાિરહા॥ ૧૫૩॥
મહાલ મીવપુગાર ત્રાણાે દેવલવાતહા ।
િવિનદ્રમુચુકુ દૈકબ્રહ્માસ્ત્રયવુનાશ્વહૃત્॥ ૧૫૪॥
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॥ શ્રીિવ સહસ્રનામ તાતે્રં નારદપ ચરાત્રે॥

અકૂ્રરાેઽકૂ્રરમખુ્યકૈભક્ત વચ્છ દમુ ક્તદઃ ।
સબાલસ્ત્રીજલક્ર ડાકૃતવાપીકૃતાણર્વઃ॥ ૧૫૫॥
યમનુાપ તરાનીતપિરણીત દ્વ ત્મકઃ ।
શ્રીદામશઙુ્કભક્તાથર્ભૂ યાનીતે દ્રભૈરવઃ॥ ૧૫૬॥
દુ ર્ત્ત શશપુાલૈકમુ ક્તકાેદ્ધારકેશ્વરઃ ।
આચા ડાલાિદકં પ્રા ય દ્વારકાિનિધકાેિટકૃત્॥ ૧૫૭॥
બ્રહ્માસ્ત્રદગ્ધગભર્સ્થપર ક્ષ વનૈકકૃત્ ।
પિરણીત દ્વજસતુાનેતાઽજુર્નમદાપહઃ॥ ૧૫૮॥
ગૂઢમુદ્રાકૃ તગ્ર તભી માદ્ય ખલગાૈરવઃ ।
પાથાર્થર્ખ ડતાશષેિદવ્યાસ્ત્રઃ પાથર્માેહ ત્॥ ૧૫૯॥
બ્રહ્મશાપચ્છલ વ તયાદવાે િવભવાવહઃ ।
અનઙ્ગે જતગાૈર શાે ર તકા તઃ સદે સતઃ॥ ૧૬૦॥
પુ પષેુિવશ્વિવજયી મરઃ કામેશ્વર પ તઃ ।
ઉષાપ તિવશ્વહેતુિવશ્વ પ્તાેઽિધપૂ ષઃ॥ ૧૬૧॥
ચતુરાત્મા ચતવુર્ણર્શ્ચતવુદિવધાયકઃ ।
ચતુિવશ્વૈકિવશ્વાત્મા સવા કૃષ્ટાસુ કાેિટષુ॥ ૧૬૨॥
આશ્રયાત્મા પુરાણ ષવ્યાર્સઃ શાસ્ત્રસહસ્રકૃત્ ।
મહાભારતિનમાર્તા કવી દ્રાે વાદરાયણઃ॥ ૧૬૩॥
કૃ ણદ્વપૈાયનઃ સવર્પુ ષાથર્કબાેધકઃ ।
વેદા તકતાર્ બ્રહ્મકૈવ્ય જકઃ પુ વંશકૃત્॥ ૧૬૪॥
બુદ્ધાે યાન જતાશષેદેવદેવાે જગિ પ્રયઃ ।
િનરાયુધાે જગ જૈત્રઃ શ્રીધનાે દુષ્ટમાેહનઃ॥ ૧૬૫॥
દૈત્યવેદબિહ કત્તાર્ વેદાથર્શ્રુ તગાપેકઃ ।
શદુ્ધાેદિનનર્ષ્ટિદષ્ટઃ સખુદઃ સદસ પ તઃ॥ ૧૬૬॥
યથાયાેગ્યા ખલકુપઃ સવર્શૂ યાેઽ ખલેષ્ટદઃ ।
ચતુ કાેિટ થક્ત વં પ્રજ્ઞાપાર મતેશ્વરઃ॥ ૧૬૭॥
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પાષ ડશ્રુ તમાગણ પાષ ડશ્રુ તગાપેકઃ ।
કલ્ક િવ યશઃ પૂતઃ ક લકાલિવલાપેકઃ॥ ૧૬૮॥
સમ ત લેચ્છહ તઘ્નઃ સવર્ શષ્ટ દ્વ તકૃત્ ।
સત્યપ્રવત્તર્કાે દેવ દ્વજદ ઘર્ ધાપહઃ॥ ૧૬૯॥
અવગવાિદવેદેન વીદુગર્ તનાશનઃ ।
સદ્યઃ માન તલ મીકૃત્ નષ્ટિનઃ શષે ધમર્કૃત્॥ ૧૭૦॥
અન ત વગર્યાગૈકહેમપૂણાર્ ખલ દ્વજઃ ।
અસા યૈકજગચ્છા તા િવશ્વવ દ્યાે જય વજઃ॥ ૧૭૧॥
આત્મત વાિધપઃ કૃ ર્શ્રેષ્ઠાે િવિધ માપ તઃ ।
ભતુર્ઃ શ્રેષ્ઠઃ પ્રજેશા યાે મર ચજનકાગ્રણીઃ॥ ૧૭૨॥
ક યપાે દેવરાિદ દ્રઃ પ્રહ્લાદાે દૈત્યરાટ્ શશી ।
નક્ષત્રેશાે રિવ તજેઃ શ્રેષ્ઠઃ શકુ્રઃ કવીશ્વરઃ॥ ૧૭૩॥
મહ ષરાટ્ ગુિવ રાિદત્યેશાે બ લઃ વરાટ્ ।
વાયવુર્િહ્નઃ શુ ચશ્રેષ્ઠઃ શઙ્કરાે દ્રરાટ્ ગુ ઃ॥ ૧૭૪॥
િવદ્વત્તમ શ્ચત્રરથાે ગ ધવાર્ યાે વસતૂ્તમઃ ।
વણાર્િદર યા સ્ત્રી ગાૈર શ ય યા શ્રીશ્ચ નારદઃ॥ ૧૭૫॥
દેવ ષરાટ્ પા ડવા યાેઽજુર્નાે નારદવાદરાટ્ ।
પવનઃ પવનેશાનાે વ ણાે યાદસા પ તઃ॥ ૧૭૬॥
ગઙ્ગાતીથાત્તમાેદ્ભૂતં છત્રકા યવરાષૈધમ્ ।
અન્નં સદુશર્નાસ્ત્રા યાે વજ્રપ્રહરણાેત્તમમ્॥ ૧૭૭॥
ઉચ્ચૈઃશ્રવા વા જરાજઃ અૈરાવત ઇભેશ્વરઃ ।
અ ધત્યેકપત્નીશાે હ્યશ્વ થાેઽશષે ક્ષરાટ્॥ ૧૭૮॥
અ યાત્મિવદ્યાિવદ્યાત્મા પ્રણવ છ દસાં વરઃ ।
મે ગિરપ તભાર્ગા માસા યઃ કાલસત્તમઃ॥ ૧૭૯॥
િદનાદ્યાત્મા પવૂર્ સ દ્ધઃ કિપલઃ સામવેદરાટ્ ।
તાક્ષ્યર્ઃ ખગે દ્રાે ઋ વ યાે વસ તઃ ક પપાદપઃ॥ ૧૮૦॥
દા શ્રેષ્ઠઃ કામધનેુરા તઘ્ના યઃ સરુાેત્તમઃ ।
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॥ શ્રીિવ સહસ્રનામ તાતે્રં નારદપ ચરાત્રે॥

ચ તામ ણગુર્ શ્રેષ્ઠાે માતા િહતતમઃ િપતા॥ ૧૮૧॥
સહાે ગે દ્રાે નાગે દ્રાે વાસિુકભૂર્ધરાે પઃ ।
વણશાે બ્રાહ્મણશ્ચા તઃ કરણા યં નમાે નમઃ॥ ૧૮૨॥
ઇત્યેતદ્વાસદેુવસ્ય િવ ણાનેાર્મસહસ્રકમ્ ।
સવાર્પરાધશમનં પરં ભ ક્તિવવદ્ધર્નમ્॥ ૧૮૩॥
અક્ષયબ્રહ્મલાેકાિદસવાર્થાર્ યેકસાધનમ્ ।
િવ લાેકૈકસાપેાનં સવર્દુ:ખિવનાશનમ્॥ ૧૮૪॥
સમ તસખુદં સતં્ય પરં િનવાર્ણદાયકમ્ ।
કામક્રાેધાિદિનઃશષેમનાેમલિવશાેધનમ્॥ ૧૮૫॥
શા તદં પાવનં ણાં મહાપાતાિકનામિપ ।
સવષાં પ્રા ણનામાશુ સવાર્ભીષ્ટફલપ્રદમ્॥ ૧૮૬॥
સવર્િવઘ્નપ્રશમનં સવાર્િરષ્ટિવનાશનમ્ ।
ઘાેરદુઃ વ શમનં તીવ્રદાિરદ્ર્યનાશનમ્॥ ૧૮૭॥
તાપત્રયાપહં ગુહ્યં ધનધા યયશસ્કરમ્ ।
સવશ્વયર્પ્રદં સવર્ સ દ્ધદં સવર્કામદમ્॥ ૧૮૮॥
તીથર્યજ્ઞતપાેદાનવ્રતકાેિટફલપ્રદમ્ ।
અપ્રજ્ઞ ડ્યશમનં સવર્િવદ્યાપ્રવત્તર્કમ્॥ ૧૮૯॥
રાજ્યદં રાજ્યકામાનાં રાે ગણાં સવર્રાેગનુત્ ।
વ યાનાં સતુદં ચાશુ સવર્શ્રેષ્ઠફલપ્રદમ્॥ ૧૯૦॥
અસ્ત્રગ્રામિવષ વંસી ગ્રહપીડાિવનાશનમ્ ।
માઙ્ગલ્યં પુ યમાયુ યં શ્રવણાત્ પઠના જપાત્॥ ૧૯૧॥
સકૃદસ્યા ખલા વેદાઃ સાઙ્ગા મ ત્રાશ્ચ કાેિટશઃ । ।
પુરાણશાસં્ત્ર તયઃ પિઠતાઃ પિઠતા તથા॥ ૧૯૨॥
જ વાસ્ય શ્લાેકં શ્લાેકાધ પાદં વા પઠતઃ પ્રયે ।
િનતં્ય સ ય ત સવષામ ચરા કમુતાેઽ ખલમ્॥ ૧૯૩॥
પ્રાણને સદશૃં સદ્યઃ પ્રત્યહં સવર્કમર્સુ ।
ઇદં ભદ્રે વયા ગાે યં પાઠં્ય વાથક સદ્ધયે॥ ૧૯૪॥
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નાવૈ ણવાય દાતવ્યં િવક પાપેહૃતાત્મને ।
ભ ક્તશ્રદ્ધાિવહીનાય િવ સામા યદ શને॥ ૧૯૫॥
દેયં પતુ્રાય શ યાય શદુ્ધાય િહતકા યયા ।
મ પ્રસાદાદતૃે નેદં ગ્રિહ ય ત્ય પમેધસઃ॥ ૧૯૬॥
કલાૈ સદ્યઃ ફલં ક પગ્રામમે ય ત નારદઃ ।
લાેકાનાં ભાગ્યહીનાનાં યને દુઃખં િવન ય ત॥ ૧૯૭॥
ક્ષતે્રષેુ વૈ ણવે વેતદાયાર્વત્ત ભિવ ય ત ।
ના ત િવ ણાેઃ પરં સતં્ય ના ત િવ ણાેઃ પર પદમ્॥ ૧૯૮॥
ના ત િવ ણાે પરં જ્ઞાનં ના ત માેક્ષાે હ્યવૈ ણવઃ ।
ના ત િવ ણાેઃ પરાે મ ત્રાે ના ત િવ ણાેઃ પરં તપઃ॥ ૧૯૯॥
ના ત િવ ણાે પરં યાનં ના ત મ ત્રાે હ્યવૈ ણવઃ ।
િક નાસ્ય બહુ ભમર્ ત્રૈઃ િક જપૈબર્હુિવ તરૈઃ॥ ૨૦૦॥
વાજપેયસહસ્રૈઃ િક ભ ક્તયર્સ્ય જનાદર્ને ।
સવર્તીથર્મયાે િવ ઃ સવર્શાસ્ત્રમયઃ પ્રભુ॥ ૨૦૧॥
સવર્ક્રતુમયાે િવ ઃ સતં્ય સતં્ય વદા યહમ્ ।
આબ્રહ્મસારસવર્સ્ય સવર્મેતન્મયાેિદતમ્॥ ૨૦૨॥
શ્રીપાવર્ત્યુવાચ-
ધ યા યનુગ્ િહતા મ કૃતાથાર્ મ જગ પતે ।
યન્મયેદં શ્રુતં તાતંે્ર વદ્રહસ્યં સદુુલર્ભમ્॥ ૨૦૩॥
અહાે બત મહ કષં્ટ સમ ત સખુદે હરાૈ ।
િવદ્યમાનેઽિપ સવશે મૂઢાઃ ક્લ ય ત સં તાૈ॥ ૨૦૪॥
યમુિદ્દ યસદા નાથાે મહેશાેઽિપ િદગ બરઃ ।
જિટલાે ભ મ લપ્તાઙ્ગ તપ વી વી ક્ષતાે જનૈઃ॥ ૨૦૫॥
અતાેઽિધકાે ન દેવાેઽ ત લ મીકા તાન્મધુ દ્વષઃ ।
યત વં ચ ત્યતે િનતં્ય વયા યાેગીશ્વરેણ િહ॥ ૨૦૬॥
અતઃપરં િકમિધકં પદં શ્રીપુ ષાેત્તમાત્ ।
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॥ શ્રીિવ સહસ્રનામ તાતે્રં નારદપ ચરાત્રે॥

તમિવજ્ઞાય તાન્ મૂઢા યજ તે જ્ઞાનમાિનનઃ॥ ૨૦૭॥
મુ ષતા મ વયા નાથ ચરં યદયમીશ્વરઃ ।
પ્રકા શતાે ન મે યસ્ય દત્તાદ્યા િદવ્યશક્તયઃ॥ ૨૦૮॥
અહાે સવશ્વરાે િવ ઃ સવર્દેવાેત્તમાેત્તમઃ ।
ભવદાિદગુ મૂર્ઢૈઃ સામા ય ઇવ લક્ષ્યતે॥ ૨૦૯॥
મહીયસાં િહ માહા યં ભજમાનાન્ ભજ ત ચેત્ ।
દ્વષતાેઽિપ તથા પાપાનપુેક્ષ્ય તે ક્ષમાલયાઃ॥ ૨૧૦॥
મયાિપ બાલ્યે વિપતુઃ પ્રજ્ઞા દષૃ્ટા બુભુ ક્ષતાઃ ।
દુખાદશક્તાઃ વં પાેષંુ્ટ શ્રયા ના યા સતાઃ પુરા॥ ૨૧૧॥
વયા સવંિધતા ભશ્ચ પ્ર ભિવબુધાદયઃ ।
િવસસદ્ ભઃ વશ યાદ્યાઃ સમુહૃ ન્મત્રબા ધવાઃ॥ ૨૧૨॥
વયા િવના ક્વ દેવ વં ક્વ ધૈય ક્ય પિરગ્રહઃ ।
સવ ભવ ત વ તાે યાતનાઃ શર સ સ્થતાઃ॥ ૨૧૩॥
ના તે નવૈ ધમાર્થા કામાે માેક્ષાેઽિપ દુલર્ભઃ ।
િધતાનાં દુગર્તાનાં કુતાે યાેગસમાધયઃ॥ ૨૧૪॥

સા ચ સસંારસારૈકા સવર્લાેકૈકપા લકા ।
વ યા સા કમલા યસ્ય ત્ય વા વામિપ શઙ્કરઃ॥ ૨૧૫॥
શ્રયા ધમણ શાૈયણ પેણાચર્વસ પદા ।
સવાર્ તશયવીયણ સ પૂણર્સ્ય મહાત્મનઃ॥ ૨૧૬॥
ક તને તુલ્યતામે ત દેવદેવને િવ ના ।
યસ્યાંશાંશકભાગને િવના સવર્ િવલીયતે॥ ૨૧૭॥
જગદેતત્તથા પ્રાહુદાષાયૈત દ્વમાેિહતાઃ ।
નાસ્ય જન્મ જરા ત્યુનાર્પ્રા યં વાથર્મવે વા॥ ૨૧૮॥
તથાિપ કુ તે ધમાર્ન્ પાલનાય સતાં કૃતે ।
િવજ્ઞાપય મહાદેવ પ્રણ યકં મહેશ્વરમ્॥ ૨૧૯॥
અવધાયર્ તથા સાહં કા ત કામદ શાશ્વત ।
કામાદ્યાસક્ત ચત્ત વાત્ િક તુ સવશ્વર પ્રભાે॥ ૨૨૦॥
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વન્મય વા પ્રસાદાદ્વા શક્નાે મ પિઠતું ન ચેત્ ।
િવ ણાેઃ સહસ્રનામૈત પ્રત્યહં ષભ વજ॥
ના ૈકેન તુ યને સ્યાત્ત ફલં બ્રૂિહ મે પ્રભાે॥ ૨૨૧॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ-
રામ રામે ત રામે ત રમેરામે મનાેરમે ।
સહસ્રનામ ભ તુલ્યં રામનામ વરાનને॥ ૨૨૨॥
અથ સવાર્ ણ તીથાર્િન જલ ચવૈ પ્રયાગજમ્ ।
િવ ણાનેાર્મસહસ્રસ્ય કલાં નાહર્ ત ષાેડશીમ્ ॥ ૨૨૩॥
॥ ઇ ત શ્રીનારદપ ચરાત્રે જ્ઞાના તસારે ચતુથર્રાત્રે
પાવર્તી શવસવંાદે શ્રીિવ ણાનેાર્મસહસ્રં સ પૂણર્મ્॥
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