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આત્મનાથ તુ તમ જર ॥
િવષયસૂ ચકા
શ્રીગણપ તનામાવ લઃ ૧
આત્મનાથ યાનમ્ ૩
આત્મનાથવેદપાદ તુ તઃ બ્રહ્મકૃતા ૩
આત્મનાથ તુ તઃ િવ કૃતા ૪
આત્મનાથ તુ તઃ - દ્રકૃતા ૫
ચન્મય લઙ્ગાષ્ટકમ્- દ્રકૃતમ્ ૬
પરમેશ્વરાષ્ટકમ-્ પાવર્તીકૃતં ૭
આત્મનાથ તુ તઃ - વાતપુર શ્વરકૃતા ૯
યાેગા બા તુ તઃ - ઇ દ્રકૃતા ૧૧
યાેગા બાષ્ટકમ્- રાૈક્ષાયણકૃતમ્ ૧૨
શવપુરા બાષ્ટકમ્- વાતપુર શકૃતમ્ ૧૪
શ્રીમદાત્મેશ્વરત વપ ચકમ્ વ્યાસકૃતમ્ ૧૫
મ ત્રરાજ તવઃ ધાૈ યાપેિદષ્ટઃ ૧૬
મ ત્રરાજનામાવ લઃ ૨૦
આત્મનાથશતનામાવ લઃ ૨૨
આત્મનાથસહસ્રનામાવ લઃ (બ્રહ્માન દસહસ્રનામાવ લઃ) ૨૩
યાેગનાિયકાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લશ્ચ
રાજરાજેશ્વર સહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨૩
પ્રણવસહસ્રનામાવ લઃ ૬૯
દ ક્ષણામૂ તસહસ્રનામ તાતે્રં નામાવ લશ્ચ ૮૦
મા ણક્યવાચકસહસ્રનામાવ લઃ - ૧૦૮
મા ણક્યવાચકાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૧૨૦
મા ણક્યવાચકાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રં - નામાવ લશ્ચ ૧૨૧
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વીરભદ્રસપ્તિવશ તનામાવ લઃ, અષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૧૨૫
પ્રણવિવધાનમ્ ૧૨૭
ષડાધારેષુ આત્મનાથ યાનમ્ ૧૩૧

શ્રીબાલાસપયાર્ ॥
િવષયાનુક્રમ ણકા
શ્રીબાલાસપયાર્
શ્રીગુ વ દનમ્ ૧
િદવ્યમઙ્ગલા યાનમ્ ૩
ર મમાલા યાનમ્ ૪
અજપામનનમ્ ૬
િનત્યાિહ્નકમ્ ૬
િવભૂ તધારણમ્ ૭
વ દનક્રમઃ ૮
મહદ્વ દનમ્ ૯
દેહરક્ષા-પૂ નુજ્ઞા- ભૂતાે સારણમ્ ૧૦
ભૂ મવ દનં- આસનશુ દ્ધઃ - આચમનમ્ ૧૧
શ્રીગુ યાનમ્ ૧૨
શ્રીગુ પાદુકાવ દનમ્ ૧૪
શ્રીગવુાર્િદ વ પ યાનમ્ ૧૬
ધ ટા- દ પપૂ - કારણકલશસ્થાપના ૧૮
સામા યકલશસ્થાપના ૧૯
સામા યાઘ્યર્સ્થાપના ૨૦
શઙ્ખપૂ - િવશષેાઘ્યર્સ્થાપના
પુ યાદ્યષ્ટકહાેમઃ ૨૨
ભૂતશુ દ્ધઃ ૨૩
પાપિનવારકમ ત્રાનુસ ધાનમ્ ૨૪
િવર ેિવપા મ વાનુસ ધાનમ્ ૨૫
દેહે સવર્દેવતા યાસઃ , આત્મરક્ષા ૨૫
શ્રીગણપ ત યાનમ્ ૨૭
રક્ષામ ત્રમનનમ્ ૨૮
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મા કા યાસઃ ૨૯
યાનમ્ - વક્રતુ ડગણપ તમ ત્રજપઃ ૩૦
મહાગણપ તમ ત્રજપઃ ૩૧
શ્રીિવદ્યાગણેશમ ત્રજપઃ ૩૩
સાવરણ- શ્રીમહાગણપ ત યાનમ્ ૩૪
શ ક્તપશ્ચાક્ષર મ ત્રજપઃ ૩૬
શ્રીિવદ્યાષાેડશીમ ત્રજપઃ ૩૭
પ ચાક્ષર કામકલામ ત્રજપઃ શ્રીબાલામ ત્રશાપાેદ્ધારઃ ૩૯
શ્રીબાલા યક્ષર મ ત્રજપઃ ૪૦
શ્રીબાલા પડક્ષર મ ત્રજપઃ ૪૧
શ્રીબાલા યાનં આવાહનં ચ ૪૪
પ્રાણપ્ર તષ્ઠા ૪૫
િનગુર્ણ માનસપૂ -પરાભાવના તાતે્રમ્ ૪૭
આવરણદેવતા સિહતશ્રીબાલા યાનમ્ ૪૮
િત્રશતાક્ષર ૪૯
નામ મરણપવૂર્ક વ પ યાનમ્ ૫૦
સગુણમાનસપૂ -પ્રબાેધનં, મ ડપપ્રવેશઃ ૫૨
પાદં્ય, અઘ્ય, આચમનં, મધપુકર્ઃ, નાનં,
વસ્ત્રધારણં, કેશપ્રસાધનં, આભરણં, ભષૂણં,
ગ ધકુઙુ્કમાક્ષત- ધારણં, પુ પાલઙ્કરણાં, ધપૂઃ,
દ પઃ, િનવેદનં, તા બૂલં, ગાેધૂમદ પારાધનં,
વણર્મ ત્રપુ પા જ લઃ, ૫૩
તાતે્રમ્ રાિત્રસકૂ્તં, દૈબીસકૂ્તં, દેવ્યથવર્શીષ

શ્રીબાલા તાતૈ્રમ્ ( ૧ - ૩) વા છાદાત્રી તાતે્રમ્ રક્ષા તાતે્રમ,્
બાલાકવચમ્, ૫૮
ઉપચારાઃ - પ્રદ ક્ષણં, નમસ્કારઃ, આત્માપર્ણં,

શા તપ્રાથર્ના, પૂ સમપર્ણમ્ ૭૦
બાહ્યપૂ િવિધઃ - આત્મપૂ , પીઠપૂ ,

આસનં, પાદં્ય, અઘ્ય, આચમનં, મધપુકર્ઃ,
નાનં, વસ્ત્રધારણં, કેશપ્રસાધનમ્ આભરણભષૂણં,
ગ ધકુઙુ્કમાક્ષત ધારણં, પુ પાલઙ્કરણં,
ગુ મ ડલપૂ , આવરણ, પૂ , પુ પાચર્ના,
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અષ્ટાેત્તરશતનામાચર્ના, આવરણાચર્ના, ધપૂઃ,
દ પઃ, િનવેદનં, તા બૂલ સમપર્ણં, કપૂર્નીરાજનં,
વણર્- મ ત્રપુ પા જ લઃ, ઉપચારાઃ, પૂ સમપર્ણં,

પૂ સમાપનમ્ ૭૩
શ્રીબાલાહાેમઃ લઘુઃ ૧૦૦
શ્રીબાલા માનસપૂ (૨) ૧૦૬
બાલાનીરાજનમ્ ૧૦૭
બાલાશતાક્ષર ૧૦૮
શ્રીબાલાસપયાર્ક્રમઃ તાિ ત્રકઃ ૧૧૦
દેિવ પ્રસીદ ૧૩૩
શ્રીબાલા સહસ્રનામ તાતંે્ર, નામાવ લશ્ચ- ૧
શ્રીબાલા સહસ્રનામ તાતંે્ર, નામાવ લશ્ચ- ૨ ૧૬૦
શ્રીબાલા સહસ્રનામ તાતંે્ર, નામાવ લશ્ચ- ૩ ૧૯૬
શ્રીબાલા િત્રશતી તાતંે્ર નામાવ લશ્ચ ૨૨૯
શ્રીબાલાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ નામાવ લશ્ચ ૧ ૨૪૪
શ્રીબાલાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ નામાવ લશ્ચ (૨) ૨૪૮
શ્રીબાલાષ્ટાેત્તરશતનામાવા લ ૩ ૨૫૩
શ્રીબાલાષ્ટાેત્તરશતનામાવલી તાતે્રમ્ ૪ ૨૫૪
શ્રીબાલાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રં, નામાવ લશ્ચ ૫ ૨૫૮
શ્રીબાલાિનત્યપૂ િવધાનમ્ ૨૬૧
શ્રીબાલાહૃદયમ્ ૨૬૬
શ્રીબાલા તાતે્રમ્ ૨૬૭
શ્રીબાલામહામાલામ ત્ર તવઃ ૨૬૯
બાલામ ત્રભેદાઃ ૨૭૨
શ્રીબાલા તવરાજઃ (૧) ૨૭૩
શ્રીબાલા તવરાજઃ (૨) ૨૭૫
શ્રીબાલા તાતે્રમ્ ૨૭૬
શ્રીબાલાલઘુ તવરાજઃ ૨૭૭
શ્રીબાલાપટલમ્ ૨૮૧
શ્રીબાલાકવચમ્ (૧) ૨૮૬
શ્રીબાલાકવચમ્ (૨) ૨૮૭
શ્રીબાલામ ત્રકવચ તાતે્રમ્ ૨૮૯
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શ્રીબાલાદુઃ વપ્રનાશકકવચમ્ ૨૯૧
શ્રીબાલાત્રૈલાેક્યિવજયકવચમ્ ૨૯૨
થિદશિવદ્યામયીબાલા તાતે્રમ્ ૨૯૭
શ્રીબાલાકપૂર્ર તાતે્રમ્ ૩૦૦
શ્રીબાલા તવરાજઃ ૩૦૨
શ્રીબાલામકર દ તવઃ ૩૦૫
શ્રીબાલાભજુઙ્ગ તાતે્રમ્ ૩૦૭
શ્રીબાલામુક્તાવલી તાતે્રમ્ ૩૦૯
શ્રીબાલામ ત્ર સ દ્ધ તવઃ ૩૧૦
શ્રીબાલાપ ચરત્ન તાતે્રમ્ ૩૧૧
શ્રીબાલાપ ચચામર તવઃ ૩૧૨
શ્રીબાલામ ત્રગભાર્ષ્ટકમ્ ૩૧૩
શ્રીબાલાપ ચાઙ્ગમ્ ૩૧૪
શ્રીબાલાપેિનષત્ ૩૧૬
શ્રીબાલાખડ્ગમાલા તાતે્રમ્ ૩૧૭
શ્રીબાલાસહસ્રાક્ષર તાતે્રમ્ ૩૧૮
શ્રીબાલાશા ત તાતે્રમ્ ૩૨૦
બાલાહૃદયમ્ ૩૨૨
બાલાગાયત્રી, આવાહનમ્ ૩૨૫
બાલા યાસિવિધઃ ૩૨૬
બાલા યાનમ્ ૩૨૮
બાલા તાતે્રમ્ ૩૨૯
બાલા તાતે્રમ્, બાલાહૃદયમ્ ૩૩૦
બાલાદલમ્ ૩૩૧
બાલાકવચમ્ ૩૩૨
શ્રી બાલામહામાલા ૩૩૩
બાલાય ત્રિવિધઃ ૩૩૪
બાલાગીતમ્ ૩૩૫
બાલા વ પમ્ ૩૩૬

ભગવતી તુ તમ જર ॥
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િવષયાનુક્રમ ણકા
પ્રાથર્ના ૧
મહાગણપત્યષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૨
લ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૬
લ લતાષ્ટાેત્તરશતનામાવા લઃ ૫૪
લ લતાિત્રશતી તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૫૯
ખડ્ગમાલાનામાવ લઃ ૭૮
દેવવૈભવાશ્ચયાર્ષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૮૧
વારાહીદ્વાદશનામાવ લઃ ૮૩
લ લતાપ ચિવશ તનામાવ લઃ ૮૩
સાૈભાગ્યાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૮૪
બાલામૂલમ ત્રિત્રશતી - નામાન લઃ ૮૯
યામલાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ નામાવ લઃ ૧૦૩
યામલા - અષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૧૩૨
યામલાષાેડશનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૧૩૫
વારાહી યાનમ્ આિદવારાહીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૧૩૬
મહારાજ્ઞી રાજરાજેશ્વર સહસ્રનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૧૫૮
મહારાજ્ઞી રાજરાજેશ્વયર્ષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૧૮૭
વાલામખુીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૧૯૧

દુગાર્સહસ્રનામ તાતે્રમ્ - ૧ નામાવ લઃ ૨૧૩
દુગાર્સહસ્રનામ તાતે્રમ્ - ૨ નામાવ લઃ ૨૩૮
દુગાર્સહસ્રનામ તાતે્રમ્ દકારાિદ (૩) નામાવ લઃ ૨૬૩
દુગાર્સહસ્રનામ તાતે્રમ્ - ૪ નામાવ લઃ ૩૦૦
પાવર્તી (દુગાર્) સહસ્રનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૩૨૯
દુગાર્નવાક્ષર િત્રશતી નામાવ લઃ ૩૫૫
દુગાર્ષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૩૬૦
દુગાર્દ્વાિત્રશન્નામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૩૬૩
અન્નપૂણાર્સહસ્રનામ તાતે્રમ્- નામાવ લઃ ૩૬૫
અન્નપૂણાર્ષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૩૯૪
કુલકુ ડ લની સહસ્રનામ તાતે્રમ્ - કવચમ્ - નામાવ લઃ ૩૯૭
કુમાર સહસ્રનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૪૩૨
ગઙ્ગાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૪૫૭
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ગઙ્ગાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૪૮૮
ગઙ્ગાશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૪૯૧
યમનુાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૪૯૩
શવગઙ્ગાસહસ્રનામાવ લઃ ૫૧૭
ગાયત્રીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ (૧) ૫૩૧
ગાયત્રીસહસ્રનામ તાતે્રમ્- નામાવ લઃ (૨) ૫૫૭
ગાય યષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્- નામાવ લઃ ૫૮૪
દેવી (ભવાની) સહસ્રનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૫૮૭
દેવ્યષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ( ૧) ૬૧૬
દેવ્યષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ-્ નામાવ લઃ (૨) ૬૧૯
દેવસનેાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૬૨૨
વ લીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૬૫૦
પ્રત્યઙ્ ગરાસહસ્રનામ તાતે્રમ-્ નામાવ લઃ ૬૭૯
ભવુનેશ્વર સહસ્રનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૭૦૧
રાધાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૭૧૯
રે કાસહસ્રનામ તાતે્રમ-્ નામાવ લઃ ૭૫૧
લ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ( શવકૃતં) નામાવ લઃ ૭૭૭
લ લતાષ્ટાેતરશતનામ તાતે્રમ-્ નામાવ લઃ ૮૦૭
શાક ભર (વનશઙ્કર ) સહસ્રનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૮૧૦
શાક ભર (વનશઙ્કર ) અષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ
શાક ભર નામાષ્ટકં ચ ૮૪૪
શાિરકાસહસ્રનામ તાતે્રમ્- નામાવ લઃ ૮૪૬
તુલસીસહસ્રનામાવ લઃ ૮૭૨
અ ખલા ડશે્વર પ ચશતી - નામાવ લઃ ૮૮૩
ઉમાિત્રશતી - નામાવ લઃ ૯૦૦
દુગાર્ષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૯૦૭
શૂ લ યષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૯૦૮
ગાૈયર્ષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૯૧૧
લ ણષ્ટાિવશ તનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૯૧૫
સદ્ધસાર વત તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૯૧૬
મા કાદેવીચતુિવશ તનામ તાતે્રમ્- નામાવ લઃ ૯૧૮
સર વતીદ્વાદશનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૯૧૯
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શવકામસુ દયર્ષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૯૨૦
શ્રીલ લતાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૯૨૪
ઉમાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૯૨૮
કાલ્યષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૯૩૧
કાલીશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૯૩૪
કાવેયર્ષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૯૩૭

શ્રીદત્તાત્રેય તુ તમ જર ॥
િવષયાનુક્રમ ણકા
૧. શ્રીદત્તાત્રેય તુ તમ જર
દત્તાત્રેયાપેિનષત-્ ૧
અવધૂતાપેિનષત્- ૫
દશર્નાપેિનષત-્ ૯
અવધૂતગીતા- ૧- ૩૪
અવધૂતગીતા- ૨- ૪૮
વન્મુિ તગીતા- ૭૮

શ્રીગુ ગીતા- ૮૧
ભ ક્તિન પણમ્ ૮૫
મહાવાક્યાથર્બાેધઃ ૧૨૨
દત્તાત્રેય સહસ્રનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૧૨૮
દત્તાત્રેયાષ્ટાેત્તર શતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ -૧૫૫
દત્તાત્રેયાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રં - નામાવ લઃ ૧૫૯
દત્તપ્રબાેધઃ - ૧૬૨
દત્તાત્મપૂ તાતે્રમ્ ૧૬૪
દત્તપ્રાથર્નાચતુ કમ્ ૧૬૭
દત્તાપરાધક્ષમાપણા તાતે્રમ્ ૧૬૮
શ્રીદત્તશરણપ ચકમ્ ૧૬૯
દત્તલહિર - ૧૭૦
દત્તવેદપાદ તુ તઃ ૧૮૭
દત્તનવરત્નમા લકા ૧૯૪
દત્તાત્રેયવજ્રકવચમ્ ૧૯૫
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દત્તાત્રેય તાતે્રમ્ ૨૦૪
દત્ત તવરાજઃ ૨૦૬
દત્ત તાતે્રમ્ ૨૧૧
શ્રીદત્તશરણાષ્ટકમ્ ૨૧૪
શ્રીદત્તાત્રેય તવઃ ૨૧૫
શ્રીદત્ત તાતે્રમ્ ૨૧૬
શ્રીદત્તાત્રેય યાનમ્ ૨૧૮
નક્ષત્રમા લકા તાતે્રમ્ ૨૧૮

૨ - શ્રીગુ ચિરતમ્ - ૧
જ્ઞાન કા ડમ્ -
પવૂર્પીિઠકા, ઈશે પરાભાવના, માનસપૂ , અપરાધ ક્ષમાપણમ્

દકારાિદ દત્તાષ્ટાેત્તર શતનામ તાતંે્ર, નામાવ લઃ, પ્રાથર્ના ૨૨૧
અ યાયઃ - ૧ - જ્ઞાન યાેગઃ - દત્તલીલાઃ, નામધારકેણ ગુ તુ તઃ,

વ ે ગુ દશર્નમ્ ૨૪૨
અ યાયઃ - ૨। - નામધારક - સદ્ધસવંાદઃ, જગ ષ્ટઃ, યુગધમાર્ઃ,

ક લબ્રહ્મસવંાદઃ । વેદધમર્-દ પકચીરતમ્ ૨૫૦
અ યાયઃ - ૩ - અન તાઽિત્રચિરતમ્ િત્રમૂત નાં બાલભાવઃ, અનસયૂાદુગ્ધ

પ્રાશનમ,્ તષેાં પતુ્રભાવઃ, દત્તાવતારઃ, અ બર ષચીરતમ્ ૨૬૨
અ યાયઃ - ૪ - યદુ-પ્રહ્લાદ-કાતર્વીય યઃ ત વાપેદેશઃ ૨૭૨
અ યાયઃ - ૫ । - રાજ સમુત્યાેઃ પતુ્ર વને દત્તાવતારઃ ।

શ્રીપાદવ લભસ્ય પરવ્રજનમ્ ૨૮૫
અ યાયઃ - ૬ - ગાેકણર્ગમનં, રાવણ- મત્રસહ-ચા ડાલી ચિરતમ્ ૨૯૨
અ યાયઃ - ૭ - અ બકાચિરતમ્, શવવ્રતમ,્ મ ણભદ્ર ચિરતમ,્

દ્વજસ્ય ચાેરે યાે રક્ષણમ્ ૩૦૧
અ યાયઃ - ૮ - માધવા બાદ પત્યાેઃ પતુ્રતયા નરહરેરાિવભાર્વઃ,

ઉપનયનં સહ સર વતી પ્રવ્રજ્યા,
કૃ ણસર વતીસકાશા સં યાસમઃ ૩૧૦

અ યાયઃ - ૯ - શ્રી સહસર વત્યાઃ ગાૈતમી તીરવાસઃ,
દ્વજસ્ય શલૂિનવારણં, સાય દેવને સમાગમઃ, ઉપાસનાિવિધઃ ૩૨૩

અ યાયઃ - ૧૦ - શ્રીગુ પિરચયાર્ - ધાૈ યાપેાખ્યાનમ્ ૩૩૭
અ યાયઃ - ૧૧ - કૃ ણાપ ચગઙ્ગાસઙ્ગમે વાસઃ, છન્ન જહ્વકથા,
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દ્વ ય સ પદ્દાનં, આૈદુ બર ક્ષમિહમા, ગઙ્ગાનુ નુગ્રહઃ,
િત્રસ્થલી દશર્નમ્ ૩૪૪

અ યાયઃ - ૧૨ - ત શશાે વનં, પતુ્રનાશે હેતુઃ,
બ્રાહ્મ યાઃ શાેકાપનયનં ૩૫૪

અ યાયઃ - ૧૩ - વ યામિહષીદાેહનં, બ્રહ્મરાક્ષસાેદ્ધારઃ,
િત્રિવક્રમભારતીિવનયનં ૩૬૫

અ યાયઃ - ૧૪ - કમર્યાેગઃ - કમર્જ્ઞાનસાધનં,
ચ વાિરશ સઙ્કારાઃ િવપ્રગવાર્પનયનમ્ ૩૭૩

અ યાયઃ - ૧૫ - કમર્િવપાકઃ, પ્રાય શ્ચત્તં, ભ મમિહમા ૩૮૪
અ યાયઃ - ૧૬ - ગાપેીનાથકયા, સત્યૈ ત વાપેદેશઃ

સહગમનાને્મખુાયાઃ
સા વ્યાઃ પત્યુ વનમ્ ૩૯૮
અ યાયઃ - ૧૭ - દ્રાક્ષમિહમા, દ્રા ભષેકમિહમા, સ્ત્રીણાં

મ ત્રગ્રહણાનહર્તા શકુ્રચિરતમ,્ સાેમવારવ્રતમ,્ સીમ તની ચિરતમ્
અ યાયઃ - ૧૮ - પરાન્નિનયમઃ, પરાશરાેક્તઆચારઃ ૪૩૫
અ યાયઃ - ૧૯ - ભ ક્તયાેગઃ કમર્યાેગાપકાર , ભાસ્કર દ્વજ -

વ યાગઙ્ગાકથા, અશ્વ થપૂ , નરહિર િવપ્રકથા,
શબર કથા ૪૭૧

અ યાયઃ - ૨૦ - સાય દેવભ ક્તપર ક્ષા, કાશીયાત્રા,
સહ સર વતી તુ તઃ, અન તવ્રતમ્ ૪૯૦

અ યાયઃ - ૨૧ - ત તુક-િવમષર્ણ-ન દ - કેસિર કથાઃ ૫૧૦
અ યાયઃ - ૨૨ - દ પાવલીિદને અષ્ટસુ સ્થાનષેુ થક્ સ્થ તઃ,
કૃષીવલાેદ્ધરણં, વભ ગ યાઃ કુષ્ઠિન ત્તઃ ૫૨૮
અ યાયઃ - ૨૩ - લેચ્છરાજકથા, રાજસ્ફાેટક શમનં,

શ્રીશલૈગમનં,
તરાેભાવઃ, મઙ્ગલમ્ ૫૪૪
યાેગરહસ્યમ્ ૫૬૨
બાેધરહસ્ય ૫૬૬

દેવીનામ તાતે્રમ જર ॥
પ્રથમાે ભગઃ
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િવષયાનુક્રમ ણકા
દેિવ-શત-સહસર્નામ તાતે્રા ણ
દેિવિયન્ નામઙ્ગળ્ ૧ - (rAdhAkRiShNashAstrIbooksTOC in tamil (deviyin nAma NkaL))

શ્રીકાલી યાનમ્ ૧
શ્રીકાલીશતનામ તાતે્રમ્ ૨
શ્રીકાલીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ (કકારાિદ) ૪
શ્રીકાલીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨૪
શ્રીતારા યાનમ્ ૪૩
શ્રીતારા શતનામ તાતે્રમ્ ૪૫
શ્રીતારાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ તકારાિદઃ ૪૭
શ્રીતારાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૬૮
શ્રીષાેડશી યાનમ્ ૮૫
શ્રીષાેડશી શતનામ તાતે્રમ્ ૮૫
શ્રીષાેડશી સહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૮૭
આ ાય તાતે્રમ્ ૧૦૪
શ્રીિત્રપુરા તવરાજઃ ૧૦૭
શ્રીભવુનેશ્વર યાનમ્ ૧૨૭
શ્રીભવુનેશ્વર શતનામ તાતે્રમ્ ૧૨૭
શ્રીભવુનેશ્વર સહસ્રનામ તાતે્રમ્ (ભકારાિદ) ૧૨૯
શ્રીભવુનેશ્વર હૃદયમ્ ૧૪૮
શ્રી છન્નમ તા યાનમ્ ૧૪૯
શ્રી છન્નમ તાશતનામ તાતે્રમ્ ૧૫૧
શ્રી છન્નમ તા સહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૧૫૩
શ્રીિત્રપુરભૈરવી યાનમ્ ૧૭૧
શ્રીિત્રપુરભૈરવીશતનામ તાતે્રમ્ ૧૭૧
શ્રીિત્રપુરભૈરવીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૧૭૩
શ્રીધૂમાવતી યાનમ્ ૧૮૫
શ્રીધૂમાવતી શતનામ તાતે્રમ્ ૧૮૫
શ્રીધૂમાવતી સહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૧૮૭
શ્રીબગલામખુી યાનમ્ ૨૦૩
શ્રીશ્રીબગલામખુીશતનામ તાતે્રમ્ ૨૦૩
શ્રીબગલામખુી સહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨૦૬
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શ્રીમાતઙ્ગી યાનમ્ ૨૨૩
શ્રીમાતઙ્ગીશતનામ તાતે્રમ્ ૨૨૪
શ્રીમાતઙ્ગીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨૨૬
શ્રીકમલા યાનમ્ ૨૪૦
શ્રીકમલા શતનામ તાતે્રમ્ ૨૪૧
શ્રીકમલા સહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨૪૩
શ્રીદુગાર્ યાનમ્ ૨૬૦
શ્રીદુગાર્શતનામ તાતે્રમ્ ૨૬૧
શ્રીદુગાર્સહસ્રનામ તાતે્રમ્ મ્ ૨૬૩
શ્રીસર વતી યાનમ્ ૨૮૦
શ્રીસર વતીશતનામ તાતે્રમ્ ૨૮૧
શ્રીસર વતીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨૮૩
શ્રીબાલા યાનમ્ ૨૯૯
શ્રીબાલાશતનામ તાતે્રમ્ ૩૦૦
શ્રીબાલાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૩૦૨
શ્રીકામાક્ષી પ ચશતી ૩૧૪

દેવીનામ તાતે્રમ જર
દ્વતીયાે ભગઃ
િવષયાનુક્રમ ણકા
શ્રી-દેવી-નામાવલીમ જર
શ્રીકાલીશતનામાવ લઃ ૧
શ્રીકાલીસહસ્રનામાવ લઃ (કકારાિદ) ૩
શ્રીકાલીસહસ્રનામાવ લઃ ૨૨
શ્રીતારાશતનામાવ લઃ ૪૩
શ્રીતારા સહસ્રનામાવ લઃ (તકારાિદ) ૪૫
શ્રીતારા સહસ્રનામાવ લઃ ૬૪
શ્રીષાેડશીશતનામાવ લઃ ૮૩
શ્રીષાેડશીસહસ્રનામાવ લઃ ૮૫
ભવુનેશ્વર શતનામાવ લઃ ૧૦૩
ભવુનેશ્વર સહસ્રનામાવ લઃ (ભકારાિદ) ૧૦૫
છન્નમ તાશતનામાવ લઃ ૧૨૩
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છન્નમ તા સહસ્રનામાવ લઃ ૧૨૫
િત્રપુરભૈરવીશતનામાવ લઃ ૧૪૪
િત્રપુરભૈરવીસહસ્રનામાવ લઃ ૧૪૬
ધૂમાવતી શતનામાવ લઃ ૧૬૨
ધૂમાવતીસહસ્રનામાવ લઃ ૧૬૪
બગલામખુી શતનામાવ લઃ ૧૮૩
બગલામખુી સહસ્રનામાવ લઃ ૧૮૫
માતઙ્ગી શતનામાવ લઃ ૨૦૩
માતઙ્ગી સહસ્રનામાવ લઃ ૨૦૫
કમલાશતનામાવ લઃ ૨૨૪
કમલાસહસ્રનામાવ લઃ ૨૨૬
દુગાર્શતનામાવ લઃ ૨૪૫
દગાર્સહસ્રનામાવ લઃ ૨૪૭
સર વતીશતનામાવ લઃ ૨૬૮
સર વતી સહસ્રનામાવ લઃ ૨૭૦
શ્રીબાલાશતનામાવ લઃ ૨૮૯
શ્રીબાલાસહસ્રનામાવ લઃ ૨૯૧
શ્રીકામાક્ષીપ ચશતીનામાવ લઃ ૩૧૦

શ્રીહનુમ તુ તમ જર ॥
િવષયાનુક્રમ ણકા
- ષ્ઠસઙ્ખ્યા
શ્રીઆ જનેયસપુ્રભાતમ્ ૧
શ્રીહનુમદ્વ દનમ્ ૫
સુ દર તવઃ - બાલકૃ ણશાસ્ત્રી ૨૨
હનુમ મરણમ્ ૩૭
હનુમ તાતે્રમ્ - િવભીષણ ૩૮
હનુમ પશ્ચરત્નમ્ - શ્રીશઙ્કરભગવ પાદાઃ ૪૩
સઙ્કટમાેચનહતુમ તાતે્રમ-્ તુલસીદાસઃ ૪૪
હનુમ ક્તાતે્રમ્ - વ્યાસતીથર્ઃ ૪૬
હનુમત્તા ડવ તાતે્રમ્ ૪૮
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હનુમદ્ યાનમ્ - માકર્ ડયેપુરાણં ૫૧
હનુમ પ્રશસંનમ્ - આન દતીથર્ઃ ૫૨
સુ દરકા ડ રામાયણિનણર્યઃ - આન દતીથર્ઃ ૫૪
ઘિટકાચલ હનુમ તાતે્રમ્ - બ્રહ્મા ડપુરાણં ૬૦
શ્રીહનુમ તાતે્રમ્ - (૧) ૬૩
શ્રીહનુમ તાતે્રમ્ - (૨) ૬૪
શ્રીહનુમ તાતે્રમ્ - (૩) ૬૫
ઘિટકાચલહનુમ તાતે્રમ્ ૬૬
હનુમદ્રક્ષા તાતે્રમ્ ૬૭
આપદુદ્ધારકહનુમ તાતે્રમ-્ િવભીષણઃ ૬૮
શ્રીહનુમ તવઃ ૭૦
સઙ્કષ્ટમાેચનહનુમ તાતે્રમ્ - મહેશ્વરાન દસર વતી ૭૧
હનુમદષ્ટકમ્ - (૧) અચ્યુતય તઃ ૭૩
હનુમદષ્ટકમ્ - (૨) બ્રહ્મા ડપુરાણં ૭૫
હનુમદષ્ટકમ્ - (૩) મુદ્ગલાચાયર્ઃ ૭૬
હનુમદષ્ટકમ્ - (૪) ૭૭
પવન ષ્ટકમ્ ૭૮
ય ત્રાેદ્ધારકમઙ્ગલાષ્ટકમ્ - ભીમસનેઃ ૭૯
હનુમદ્ગ તમ્ ૮૧
ભાેગાપુરેશહનુમ તાતે્રમ્ ૮૨
ભાેગાષુરેશાષ્ટકમ્ ૮૪
પ ચમુ વહનુમ પ ચરત્નમ્ - વેઙ્કટાયર્ઃ ૮૬
હનુમન્નવરત્રપદ્યમાલા ૮૭
હનુમચ્ચતુિવશ તઃ - શ્રીસ ચ્ચદાન દ શવા ભનવ-
સહભારતી વા મનઃ ૮૯

હનુમ સહસ્રનામ તાતે્રમ્ - (૧) નામાવ લઃ - દ્રયામલે ૯૧
હનુમ સહસ્રનામ તાતે્રમ્ - (૨) ૧૨૦
હનુમદષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - (૧) - નામાવ લઃ
પા ચરાત્રાગમે ૧૪૬
હનુમદષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - (૨) ૧૫૧
હનુમદષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - (૩) ઘિટકાચલમાહા યમ્ ૧૫૭
હનુમદષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - (૪) રઘવુીરય તઃ ૧૬૧
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હનુમદષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - (૫) કાયર્કાર વા મનાથઃ ૧૬૫
હનુમદષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - (૬) કા લકારહસ્યે ૧૭૨
આ જનેયદ્વાદશનામ તાતે્રં, નામાવ લઃ ૧૭૬
મા તકવચમ્ ૧૭૭
હનુમદ્બડવાનલ તાતે્રમ્ ૧૭૭
હનુમ લાઙ્ગૂલા ત તાતે્રમ્ ૧૦૯
હનુમ કવચમ્ - (૧) ૧૮૧
હનુમ કવચમ્ - (૨) ૧૮૮
પ ચમુ ખવીરહનુમ કવચમ્ - સદુશર્નસિંહતા ૧૯૨
પ ચમુ ખવીરહનુમ કવચમ્ - સદુશર્નસિંહતા ૧૯૮
સપ્તમુ ખહનુમ કવચમ્ - સદુશર્નસિંહતા ૨૦૨
અેકાદશમુ ખહનુમ કવચમ્ - (૧) દ્રયામલે
અેકાદશમુ ખહનુમ કવચમ્ - (૨) અગ ત્યસારસિંહતા ૨૧૧
હનુમતાે લઘપુૂ ક્રમઃ ૨૧૪
હનુમદ્વ્રતમ્ - પ પાપૂ - હનુમ પૂ ૨૨૦
દ પદાનમ્ ૨૨૯
હનુમતઃ આવરણપૂ ૨૩૩
હનુમન્મ ત્રાઃ - પ્રપશ્ચસારસઙ્ગ્રહે ૨૪૮
હનુમન્મ ત્રાઃ - પુરશ્ચયાર્ણર્વે ૨૫૧
હનુમન્મ ત્રપ્રયાેગિવિધઃ મ ત્રમહાેદધાૈ ૨૫૬
હનુમત્ત ત્રા તગર્તમ ત્રસમુચ્ચયઃ ૨૬૯
હનુમદષ્ટાદશાક્ષરમ ત્રજપિવધાનમ્ ૨૭૮
િવશ્વલાેચનચક્રપૂ ૨૭૯
મા તે જય ૨૮૪
હનુમ પ ચરત્નમ્ ૨૮૮

મીનાક્ષી તુ તમ જર ॥
િવષયાનુક્રમ ણકા
માતઙ્ગી તુ તઃ - (મ ત્રકાેશતઃ) ૧
યાેગમીનાક્ષી તાતે્રમ્ (અગ ત્યઃ) ૩
મીનાસીપ ચરત્નમ્ (શઙ્કરાભગવ પાદાઃ) ૬
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મીનાક્ષી તાતે્રમ્ (શઙ્કરભગવ પાદાઃ) ૭
મીનાક્ષીમ ણમાલાષ્ટકમ્ (શઙ્કરભગવ પાદાઃ) ૮
મીનાશી તુ તઃ (ચ દ્રશખેરભારતી વા મનઃ) ૦
મીનાક્ષી તાતે્રમ્ (ચ દ્રશખેરભારતી વા મનઃ) ૧૨
યામલાનવરત્નમા લકા (કા લદાસઃ) ૧૩
યામલાદ ડકમ્ (કા લદાસઃ) ૧૬
આન દસાગર તવઃ (નીલક ઠદ ક્ષતઃ) ૩૦
યામાસપયાર્ક્રમઃ ૯૮
હાલાસ્યમાહા યે અ યાયાઃ
૧. પુ યક્ષતે્રપ્રશ્નઃ િવશ્વનાથ તુ તઃ ૧૦૧
૨. ક્ષતે્રતીથર્મિહમા ૧૩૬
૩. લીલાસઙ્ગ્રહઃ ૧૪૮
૪. ત્રાસરુવધઃ ૧૫૦
૫. ઇ દ્રાનુગ્રહઃ - સાેમસુ દર તુ તઃ ૧૬૨
૬. અૈરાવતશાપિવમાેચનમ્ ૧૭૫
૭. મધુરાનગરિનમાર્ણમ્ ૧૮૩
૮. તટાતકાજનનમ્ - મીનાક્ષી તુ તઃ ૨૦૦
૯. તટાતકાસુ દરેશ્વરિવવાહઃ ૨૦૫
૧૦. રજતસભાનતર્નમ્ - રજતસભેશ તાતે્રમ્ ૨૧૮
૧૧. કુ ડાેદર ધા ૨૩૧
૧૨. વેગવત્યાનયનમ્ - કુ ડાેદર તુ તઃ ૨૩૮
૧૩. સપ્તસાગરાનયનમ્ ૨૪૮
૧૪. કા ચનમાલામલય વજયાેઃ સમુદ્ર નપનમ્ -
સુ દરેશ તુ તઃ ૨૫૫
૧૫. ઉગ્રપા ડ્યાવતારઃ ૨૬૧
૧૬. ઉગ્રાયાયુધદાનમ્ ૨૬૮
૧૭. સ ધાેઃ શ યા તાડનમ્ ૨૭૭
૧૮. ઇ દ્રમાૈ લભેદનમ્ ૨૮૩
૧૯. સાેમવારવ્રતમ્ ૨૯૩
૨૦. સાેમવારવ્રતાેદ્યાપનમ્ ૩૦૯
૨૧. મેરાેઃ કા ચનાહરણમ્ ૩૨૧
૨૨. વેદાથાપદેશઃ ૩૨૮
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૨૩. રત્નિવક્રયણમ્ ૩૩૯
૨૪. મેઘૈઃ સાગરપાનમ્ ૩૬૧
૨૫. મધુરાયાઃ ચતુકૂટપુર વમ્ - હાલાસ્યાષ્ટકમ્ ૩૬૭
૨૬. સદ્ધચિરતમ્ ૩૭૬
૨૭. શલાગ ય ઇ દ ડદાનમ્ - અપરાધાષ્ટકમ્ ૩૮૨
૨૮. િદગ બરગજવધઃ - અટ્ટાલસુ દર તુ તઃ ૩૯૧
૨૯. દ્વજક યા તહરણમ્ ૪૦૦
૩૦. વ્યત્ય તતા ડવમ્ - શવતા ડવ તુ તઃ ૪૧૦
૩૧. િવપ્રપત્નીવધિન પણમ્ ૪૧૮
૩૨. િપ હત્યાિવમાેચનમ્ ૪૨૮
૩૩. સદ્ધાઙ્ગચ્છેદનમ્ ૪૩૨
૩૪. સપર્હનનમ્ ૪૩૮
૩૫. પશપુવર્તકરણમ્ ૪૪૨
૩૬. સનેાપ્રદશર્નમ્ ૪૪૮
૩૭. નીવીદાનમ્ ૪૫૮
૩૮. વલયિવક્રયણમ્ ૪૬૩
૩૯. ય ક્ષણીનાંઅષ્ટ સદ્ધયપુદેશઃ ૪૬૮
૪૦. કા તારચ્છેિદચાેલાનુગ્રહઃ ૪૭૩
૪૧. પા ડ્યસનેાયૈ પાનીયદાનમ્ ૪૭૮
૪૨. રસવાદ પ્રદશર્નમ્ ૪૮૩
૪૩. ચાેલિનપાતનમ્ ૪૮૯
૪૪. ભક્તસાૈ યાનુગ્રહઃ ૪૯૫
૪૫. માતુલ પેણાિવભાર્વઃ ૫૦૦
૪૬. બ્રહ્મહત્યાિવમાેચનમ્ ૫૦૭
૪૭. કાષ્ઠભારવહનમ્ ૫૧૭
૪૮. ચેરરાજ્ઞે પિત્રકાદાનમ્ ૫૨૨
૪૯. ભદ્રાય ફલકદાનમ્ ૫૨૮
૫૦. ભદ્રપત્નીિવજયઃ ૫૩૨
૫૧. વરાહ શશુ યઃ ત યદાનમ્ ૫૩૯
૫૨. વરાહપાેતાનાં મિ ત્ર વમ્ ૫૪૮
૫૩. વ જર ટાય મ ત્રાપેદેશઃ ૫૫૩
૫૪. શરારેમુર્ ક્તદાનમ્ ૫૫૮

rAdhAkRiShNashAstrIbooksTOC.pdf 17



રાધાકૃ ણશાસ્ત્રી સ પાિદતા પુ તકસ્ય સૂ ચઃ

૫૫. પુરસીમપ્રદશર્નમ્ ૫૬૪
૫૬. ચાેલસનેાભ જનમ્ ૫૭૧
૫૭. સઙ્કફલકદાનમ્ ૫૭૭
૫૮. સુ દરનાથાય વણર્નીવીદાનમ્ ૫૯૦
૫૯. ન ક રાનુગ્રહઃ ૫૯૯
૬૦. ક રાય દ્રાિવડીસતૂ્રાપેદેશઃ ૬૦૪
૬૧. સિઙ્કકલહશમનમ્ ૬૧૩
૬૨. મ યાર યકવેરનુગ્રહઃ - કુલેશપા ડ્ય તુ તઃ ૬૧૭
૬૩. કૈવતર્કક યાિવવાહઃ ૬૩૧
૬૪. વાતપુરેશસ્ય શવજ્ઞાનદ ક્ષા ૬૩૮
૬૫. માયાશ્વિવક્રયઃ ૬૫૩
૬૬. નદ પ્રવાહાકષણમ્ ૬૭૨
૬૭. િપષ્ટકૃતે દ્ભરણં, બાૈદ્ધિવજયશ્ચ ૬૮૧
૬૮. કુ જપા ડ્યસ્ય કુ જતાપનયનમ્ ૭૦૯
૬૯. નગ્ ાનાં શલૂારાપેણમ્ ૭૩૧
૭૦. વ ણજઃ કુમાયર્થ શમીકૂપ લઙ્ગાનયનમ્ ૭૫૮
૭૧. ફલશ્રુ તઃ ૭૭૧
અનુબ ધઃ
પ્રચ્છન્નશ્રીપુરાનવુણર્નમ-્ મધુરા શ્રીપુરમ્ ૭૯૦
કદ બવનવા સની તાતે્રમ્ (શઙ્કરભગવ પાદાઃ) ૮૦૨
દ્ભરણલીલા તુ તઃ (નીલક ઠદ ક્ષતઃ) ૮૦૩

ચતુઃ ષ ષ્ટલીલા તુ તઃ (નીલક ઠદ ક્ષતઃ) ૮૦૭
શ્રીમીનાક્ષીસપુ્રભાતમ્ (અન તાન દનાથઃ) ૮૧૧
શ્રીમીનાક્ષીષાેડશાપેચાર તુ તઃ ૮૧૩
શ્રીમીનાક્ષ્યષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૮૧૬
માતઙ્ગી તુ તઃ (શારદા તલકતઃ) ૮૧૭
માતઙ્ગી યાનમ્ ૮૧૯

શ્રીનટરાજનામમ જર ॥
શ્રીનટેશસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૧
શ્રીનટેશસહસ્રનામાવ લઃ ૧૫
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શ્રીકુ ચતપાદસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૩૧
શ્રીકુ ચતપાદસહસ્રનામાવ લઃ ૫૧
શ્રીનટેસપ ચશતી ૬૫
શ્રી ચદ બરેશ્વર િત્રશતી ૮૬
શ્રી ચદ બરેશ્વર િત્રશતીનામાવ લઃ ૮૭
શ્રી આન દનટરા ષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ ૯૪
શ્રી આન દનટરા ષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૯૬
શ્રી શવકામ સુ દર સહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૯૮
શ્રી શવકામસુ દર સહસ્રનામાવ ળઃ ૧૩૩
શ્રી શવકામસુ દર સહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૧૫૨
શ્રી શવકામસુ દર સહસ્રનામાવ લઃ ૧૭૪
શ્રી શવકામસુ દર િત્રશતીનામ તાતે્રમ્ ૧૯૧
શ્રી શવકામસુ દર િત્રશતીનામાવ લઃ ૨૦૦
શ્રી ચદ બરેશ્વર ચદ બરે વર સ મેલન અષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ ૨૦૬
શ્રી ચદ બરેશ્વર ચદ બરે વર સ મેલન અષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૨૦૮
શ્રી તા ડવેશ્વર તા ડવેશ્વર સ મેલન
અષ્ટાેત્તરશતનામા ણ ૨૧૨
શ્રી શવકામસુ દર અષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ ૨૧૭
શ્રી શવકામસુ દર અષ્ટાેત્તરશત્નામાવ લઃ ૨૨૦

પૂ સઙ્ગ્રહઃ ॥
િવષયાનુક્રમ ણકા
ગુ વ દનમ્ ૧
વ તવાચનમ્ ૩

શ્રીગુ - દેવ-દેવી વ દનમ્ ૫
તાેટકાષ્ટકમસ્ ૭
શ્રીચ દ્રશખેરે દ્રસર વતી તુ તઃ ૯
દેવી માનસઽપૂ - શ્રીશઙ્કરભગવ પાદાચાય વર ચતા ૩૩
પૂ િવધાનમ્- પવૂાર્ઙ્ગ પૂ ૫૦
પ્રધાન પૂ ૫૪
લપપુ ચાયતન પૂ ૭૩
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લષુ શ્રીચક્ર પૂ ૮૨
શ્રીગુ પૂ ૧૦૨
શ્રીશઙ્કરભગવ પાદપૂ ૧૧૩
સ દ્ધ િવનાયકપૂ ૧૨૩
સઙ્કટહર ચતુથ પૂ ૧૪૦
સઙ્કટહર ચતુથ પૂ (લઘુઃ) ૧૫૦
વરલ મીવ્રત પૂ ૧૫૩
વણર્ગાૈર વ્રત પૂ ૧૬૫

અન તવ્રત પૂ ૧૭૪
શ્રીકૃ ણ જન્માષ્ટમી પૂ ૧૮૭
શ્રીવેઙ્કટેશ્વર પૂ ૧૯૫
નવરાિત્ર પૂ ૨૦૯
નવરાત્રે ક યાપૂ ૨૧૯
નવરાત્રે સવુા સની પૂ ૨૩૬
સર વતી પૂ ૨૪૬
તુલસી પૂ ૨૫૩
સ્ક દષષ્ઠ વ્રત પૂ ૨૫૭
સયૂર્નારાયણ પૂ ૨૬૬
શ્રીરામનવમી પૂ ૨૭૩
સત્યનારાયણ પૂ ૨૮૧
શવરાિત્રવ્રત પૂ ૨૯૪
અષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ
શ્રી શઙ્કરભગવ પાદાચાયર્ઃ ૩૦૨
શ્રી ગણેશઃ ૩૦૬
શ્રી સબુ્રહ્મ યઃ ૩૧૦
શ્રી શવઃ ૩૧૫
શ્રી ગાૈર ૩૧૯
શ્રી દુગાર્ ૩૨૩
શ્રીલ મીઃ ૩૨૭
શ્રી સર વતી ૩૩૧
શ્રીકૃ ણઃ ૩૩૫
શ્રી રામઃ ૩૩૯
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શ્રી સયૂર્નારાયણઃ ૩૪૩
શ્રી સત્યનારાયણઃ ૩૪૭
શ્રી વેઙ્કટેશઃ ૧-૨ ૩૫૧
શ્રી િત્રપુરસુ દર ૩૫૯
શ્રી લ લતા ૩૬૩
શ્રી િવ ઃ ૩૬૭

શ્રીરામ તુ તમ જર ॥
પ્રથમાે ભાગઃ
િવષયાનુક્રમ ણકા
પ્રાથર્ના ૧
શ્રીરામતાિપ યપુિન ષત્ ૩
શ્રીરામરહસ્યાપેિનષત્ ૩૯
શ્રીરામધામ તવઃ ૭૨
શ્રીરામકણાર્ તમ્ ૧૦૨
શ્રીરામકણર્રસાયનમ્ ૩૧૧
ભદ્રાિદ્રરામશતકમ્ ૪૪૩
સીતાલહર ૪૯૨

સાૈભાગ્ય ચ તામ ણઃ ॥
િવષયાનુક્રમ ણકા
પવૂર્ખ ડઃ
પટલઃ ષ્ઠસઙ્ખ્યા
૧. ઉપાેદ્ધાતઃ, અયાે યાયાં ઇ વાકુ - દુવાર્સઃ - સમાગમઃ । રાજ્ઞાે
દેવ્યારાધનસ્યાવ યકતા, વવૈ વતમનનુા શ્રીકા ચ્યાં શ્રીકામાક્ષ્યાઃ
ઉપાસનં, મનાવેર્રપ્રા પ્તઃ, ઇ વાકુણા દેવી મહાે સવાિદિવધાનમ્ । ૧
૨. િત્રમૂ ત વ પં, પ ચ દ્રાઃ, તચ્છક્તયશ્ચ,
યાેગભાેગવીરશક્તયઃ, ગ્ર થપ તપાદ્યસઙ્ગ્રહઃ ૧૧
૩. બ બ - ચક્ર - ભાેગ મૂતર્યઃ, તજૈસ - દ્વ દ્વ - શવૈ -

શાક્ય- વૈ ણવ સ્થાનાિન, તજૈસષેુ કા ચી, ષ ગનાર મીન સહ
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વ ઃ, ગાૈયાર્િદમ ત્ર વ પમ્ ૧૩
૪. મૂત્યાર્િદ િદ પ્ર તષ્ઠા, દેવાલયે પ્રાસાદમ ટપાિદ વ પં,
પ્ર તષ્ઠક્રમઃ, અઙ્ગદેવતાઃ, ત વાિધષ્ઠા દેવતાઃ ૨૩
૫. િત્રપુરા યાસઃ, ગણેશ યાસઃ, ગ્રહ - નયત્ર-યાે ગની - રા જ્ઞ
- પીઠ - શ્રીચક્ર યાસાઃ ૪૨
૬. સ્થત - િનષ ણ - શયન બ બભેદાઃ, પ્ર તષ્ઠાિવિધઃ,
ધવુાે સવબ લ નપનાિદ બ બ ભેદાઃ ૫૪
૭. સહવાહન - અઙ્ગશ ક્ત પ્ર તષ્ઠાિવિધઃ, તત્રસ્થા દેવતાઃ । ૫૮
૮. મૂલ - બીજ - અઙ્ગ - યાૈ ગક મ ત્રભેદાઃ, પૂ હાેમાચર્નાિદષુ
પ્રયાેગ ભેદાઃ । ૬૨
૧૦. શ્રીચક્ર પ્ર તષ્ઠાિવિધઃ, મૂલવેરાનુસાિર ય ત્રમાનમ્ ૬૭
૧૧. બ લપીઠપ્ર તષ્ઠાિવિધઃ, બ લપીઠાિન ૬૯
૧૨. ખેટકપ્ર તષ્ઠાિવિધઃ ૭૨
૧૩. રથપ્ર તષ્ઠાિવિધઃ ૭૪
૧૪. વજ પ્ર તષ્ઠાિવિધઃ ૭૫
૧૫. પ્રાસદ તષ્ઠાિવિધઃ ૭૮
૧૬. અઙ્ગદેવતાચર્નમ્ । કામેશ્વર - વજે્રશ્વર - ભગમા લની -
લ મીઃ - સર વતી - જયાિવજયે, શઙ્ખપદ્મિનધી ભૈરવી -
યામલા - વાતાર્લી - વ શ યાિદ પૂ ૭૯
૧૭. વાહનલક્ષણં, ગ્રા યાર યભાવ વનરનાયાર્િદ વાહન પ્રભાવઃ ૮૪
૧૮. ગવુર્ચર્કાિદ લક્ષણં ૮૮
૧૯. પ્ર તષ્ઠાે સવાિદષુ પૂ થર્મ ડલરચના ૯૦
૨૦. મ ડલભેદાઃ ૯૨
૨૧. ગુ શ યભાવઃ, મ ત્રાપેદેશે ગ્રહણે ચ યાેગ્યતા ૯૪
૨૨. મુદ્રાઃ, હૃદયાિદ ષડઙ્ગ - અ ગ્ પ્રાકાર - યાેગ - સહંાર -
ત વ - જ્ઞાન - યાસ - જપ - બ્રહ્મ - િવ ણૂ - દ્ર - ગુ
- ગણેશ - દહન - આ યાયની - ધનેુ - આવાહની - સિન્નધાિયની -
સમંખુીકરણી - પ્રાથર્ના - શઙ્ખ - મુ ષ્ટ - બ ધાદ્યપુચારમુદ્રા
- િત્રખ ડા - લઙ્ગ - ખેચર યાે યાિદમુદ્રા વ પં ૯૭
૨૩. દે શકાચારિવિધઃ, િનત્યકમર્, તીથર્ નાનિવિધઃ,
િત્રપુ ડ્રાિદધારણં, આસનિવિધઃ, દેવ ષિપ ભૂત મનુ પાિદ યજ્ઞાઃ,
દેવાલયપ્રવેશક્રમઃ ૧૦૫
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૨૪. દ ક્ષાિવ થઃ, દ ક્ષાકાલઃ, ત કમઃ દ ક્ષત - ગુ -

િનયમઃ વ્રતં, પ ચગવ્યશુ દ્ધક્રમઃ, દેવ્યારાધનં, પ્રાથર્ના,
શ યગ્રહણ,ં કુ ભેઽગ્ ાૈ ચ દેવીયજનં શ્રીચક્રસ્થ દેવી યાે ગની
ચકે્ર યાદ નાં યજનં, ગ્ હીત મ ત્રદ ક્ષસ્ય શ યસ્ય િનયમાઃ ૧૧૨
૨૫. દ ક્ષારહસ્યમ્ । મ ત્રગુ ચ્છ દાેદેવતાદ નાં શવતા,
ગુરાેરસિન્નધાૈ ગુ પ્ર તમાદ નાં ગુ તયા ભાવના ૧૨૫
૨૬. િનત્યાચર્નાિવધાૈ યાસાઃ । ચતુિવધાે યાસઃ, ગણેશવટુક
દુગાર્ક્ષતે્રપાલસ્ક દ દ્વાર શ્રપ્ર તઆવરણદેવતાચર્નં, નાડી
શુ દ્ધ - વાત્મશુ દ્ધ - ષડાધાર - મા કા યાસાિદ મ ત્ર વ પં,
આત્મિન શર રાઙ્ગષેુ ચ તત્તદે્દવતા યાસઃ, રક્ષામ ત્ર યાસઃ,
મૂલિવદ્યા યાસાિદ, નવાસનક્રમઃ પરા - પ ય તી - મ યમા - વખૈર
યાસઃ કામકલા યાસઃ, આયુધ યાસઃ કરશદ્ુ યાસન શદ્ુ યાિદકમ્ ૧૨૮
૨૭. િનત્યાચર્નિવિધઃ યાસાઃ પાદ્યાિદ પાત્રાસાદનં, વૈિદકૈઃ
ષાેડશમ ત્રૈઃ તાેયશુ દ્ધઃ આવાહનં, સ્યાપનસિન્નધાપનાિદ
મુદ્રાદશર્નં, નપનં, વસ્ત્રાદ્યપુચારાઃ, આવરણદેવતાપૂ ,

ધપૂદ પનવૈેદ્યનીરાજનાિદ, નવચકે્રશ્વયર્ચર્નં,
ચામરવ્યજનદપર્ણાદ્યપુચારાઃ । િનમાર્લ્યપ્રસાદ વીકારઃ ૧૪૧
૨૮. અ ગ્ કાયર્િવિધઃ, કુ ડાિદિવધાનં, વિહ્નકલાપૂ , અ ગ્ સ દ્ધઃ,
મખુા તં આજ્યભાગા તં િક્રયા । અ ગ્ જહ્લાઃ, હાેમઃ, બ લઃ અગ્ યુદ્વાસનં ૧૫૪
૨૯. િનત્યાે સવિવિધઃ - વે મગ્રામપ્રદ ક્ષણં, બ લઃ, આવરણપૂ ,

- વસ્થાનાનયનં ૧૬૩
૩૦. સાયાહે્ન સાયં રક્ષાપૂ , દ પપૂ ૧૬૮
૩૧. શયન ગ્ હનયનં ભાેગપૂ ૧૭૦
૩૨. અઙુ્કરાપર્ણિવિધઃ પા લકાસુ િદક્પાલકાિદ દેવાનુિદ્દ ય ધા યાવાપઃ
ઉ સવા તે તાેયે પા લકાનાં ક્ષપેઃ । ૧૭૨
૩૩. રક્ષાબ ધનિવિધઃ । ૧૭૭
૩૪. પ્ર તમાસિવશષેાે સવિવિધઃ વે મગ્રામપ્રદ ક્ષણં„

શ્રીચક્રપૂ , ઉ સવપ્રયુક્તા િવ શષ્ટપૂ । ૧૮૦
૩૫. ડાેલાે સવિવિધઃ ૧૮૯
૩૬. જલક્ર ડાિવિધઃ પાેતારાપેણં તદથર્િવ શષ્ઠપૂ । ૧૯૨
૩૭. પિવત્રાે સવિવિધઃ દષૃ્ટવસ્ત્રાભરણાિદસસંગર્ ત
દાષેિન ત્ત્યથર્ઃ ક્રમઃ, અહ્માપર્ણં ૧૯૬
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૩૮. મહાનવમીમાહા યં, આશ્વયજુશકુ્લપ્રથમાિદનવ ય તા પૂ ,

અ ધકાસરુપીડાિન ત્ત્યૈ બ્રહ્મણ તપસા તુષ્ટયા દેવ્યા મહાનવમી -
પૂ કારણાયાદેશઃ । ૨૦૦
૩૯. નવરા યુ સવિવિધઃ, ત થિનણર્યઃ, પૂ ક્રમઃ ૨૦૩
૪૦. િવદ્યાશ્રવણાે સવિવિધઃ, ઋ ષગણપૂ ૨૦૮
૪૧. કૃ ત્તકાદ પિવિધઃ દ પપૂ , દેવીપૂ ૨૧૦
૪૨. મહાે સવિવિધઃ, ભેર તાડનિવિધઃ વીથીિવહારાય વાહન િવશષેાઃ,
ઉ સવાથર્ઃ પૂ ક્તમઃ, વ રાપેણં, તીથા સવઃ ઉ સવમ યે
સ પદ્યમાનદાષેપ્રાય શ્ચત્તક્રમઃ ૨૧૪

૪૩. પ્રાય શ્ચત્તિવિધઃ કુ ભા ભષેકક્રમઃ । ૨૩૦
૪૪. શા તહાેમ સામા ય િવિધઃ ૨૩૧
૪૫. વૈિદકશા તિવિધઃ ૨૩૨
૪૬. દશાહાેમિવિધઃ, રાષ્ટ્ર દુદર્શાસુ પ્રાય શ્ચત્તમ્ ૨૩૪
૪૭. મૂ તહાેમિવિધઃ શ યાઃ ષ્ટ ાદ્યથ મૂ ત વીકારઃ, ત પ્રીત્યૈ
હાેમપૂ િદ । ૨૩૫
૪૮. કમર્વૈકલ્યપ્રાય શ્ચત્તિવિધઃ । દેવાલયાિદ દૂષણે પ્રાય શ્ચત્તમ્ । ૨૪૦
૪૯. સ પ્રાેક્ષણિવિધઃ, બ બદ નાં અશુ ચદૂષણ િન ત્તયે િવિધઃ,
ચતઃુષષ્ટ ભષેચનં, સ પ્રાેક્ષણને બ બાિદષુ દેવ્યાઃ પ્રસન્નતા ૨૪૪
૫૦. ય ત્ર બ બાિદ પાદ્ધારિવિધઃ ૨૫૨
૫૧. સહસ્રકલશાચર્નિવિધઃ ૨૫૬
૫૨. મહા ભષેકિવિધઃ તીથાર્ તાે સવક્રમઃ । ૨૬૧
૫૩. (પવૂર્ખ ડપિર શષ્ટ)ે કૂમર્શ તઃ ૨૬૯
૫૪. શ થલા (વ મીક) શા તઃ ૨૭૧
ઉત્તર ખ ડઃ
૧. માનિનણર્યઃ, શવૈ શક્ત વૈ ણવાદ્યાગમભેદાઃ મૂલવેરપ્રમાણાિદ । ૨૭૭
૨. માનિનણર્યઃ વેરપીઠાપેપીઠાિદમાનિવશષેઃ ૨૮૧
૩. બ બસામા યલક્ષણં, મૂલવેરાચર્નાપ્ર તમાગ્ હાચાર્મૂ તમાનિવશષેઃ ૨૮૫
૪. બ બાનાં માનભેદઃ ૨૯૧
૫. પ્ર તમાલક્ષણં, અઙ્ગપ્રત્યઙ્ગમાનિનપર્યઃ ૨૯૫
૬. (નાપેલ ધઃ)
૭. દા ચ્છૈલ લાેહાિદવેરભેદઃ ૩૦૦
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૮. શ યુ પ ત્તઃ, બ્રહ્માવ્યક્તપુ ષાિદ પ્રકૃ ત પ્ર ત
કિપલ ષિનિદષ્ટત વ વ પમ્ । ૩૦૫
૯. મહાલ મી - િત્રપુરા - સા વક - રાજસ - તામસ મૂ તભેદાઃ
તત્તન્મૂ ત વ પમ્ ૩૧૦
૧૦. સ્થાનિવશષેાનુસાિર ભૂતિવશષેપૂ ૩૧૭
૧૧. મહાલ મી વ પં, ષ્ટ ાિદકમાર્નુસાિરણાે પભેદાઃ ૩૨૨
૧૨. દેવી વ પં, જગદ્રક્ષાયૈ િવિવધં પમ્ ૩૨૫
૧૩. દ ક્ષાિવિધઃ, તદથર્ક પૂ હાેમાિદઃ દ ક્ષાપ ચકં, દ ક્ષતાે
દ પતી, ગુ પ્રીણનં, દ ક્ષાથર્ઃ પશયુાગઃ । ૩૨૮
૧૪. દ શિવિધઃ ૩૩૫
૧૫. િવશષેશિવિધઃ ૩૩૯
૧૬. િવશષેપૂ િવિધઃ ૩૪૨
૧૭. સકુરાે દ ક્ષાક્રમઃ પૂ ક્રમાપેદેશઃ ૩૪૬
૧૮. કાલિવશષેાનુસાર ઉ સવક્રમઃ ૩૫૫
૧૯. મ ત્રસકલીકરણમ્ ૩૬૧
૨૦. ઋતૂ સવાવિવિધઃ ૩૬૯

સાૈભાગ્ય ચ તામ ણકાિરકા

સવર્મુહૂતર્કાલઃ - મ ડલિનમાર્ણ - બ લ - સવેા - દે શકાચાર
- દ ક્ષા - ઘ ટાનાદ - અઙ્ગ દેવતારાધન - સ્રપન -

અઙુ્કરાપર્ણ - ચૂણા સવ - ડાેલાે સવ - જલક્ર ડા - મહાે સવ -

તીથર્પ્રદાન રા જકા - ગુ સઙ્કટ - પ્રાય શ્ચત્ત મહાસ પ્રાેક્ષણ -

સહસ્રકલશા ભષેકાદ્યુક્તકાલ િવચારઃ ૩૭૨
પ્રયાેગાઃ -
શલાિનમાર્ણિવિધ ૩૮૬
વા તુશા તિવિધઃ ૩૮૭
સામા યાઘ્યર્િવિધઃ ૩૮૯
સઙ્ગ્રહણિવિધઃ ૩૯૦

અઙુ્કરાપર્ણિવિધઃ ૩૯૧
નયનાને્મ લનિવિધઃ ૩૯૩
મ ત્રાને્મીલનિવિધ ૩૯૪
જલાિધવાસિવિધઃ શયનિવિધઃ ૩૯૫
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દે શકાલઙ્કારઃ ૩૯૬
કાૈતુકબ ધનમ્ ૩૯૭
દ્વારપૂ ૩૯૮
પ ચગવ્યસ્થાપનમ્ ૪૦૧
કારણકલશસ્યાપનમ્ ૪૦૨
િવશષેાઘ્યર્સ્થાપનમ્ ૪૦૪
પાદ્યાિદપાત્રસ્યાપનમ્ ૪૦૬
િદવ્યયાેગપીઠાચર્નમ્ ૪૦૭
આવાહનિવિધઃ ૪૧૦
પ્રાણપ્ર તષ્ઠા ૪૧૨
પ્ર તષ્ઠાવરણપૂ ૪૧૩
અ ગ્રસ ધાનમ્ ૪૧૪
સ્રુક્સવુસસં્કારઃ ૪૨૧
ઉપકમર્ધારણમ્ ૪૨૩
િનત્યયજનમ્ ૪૨૬
અષ્ટબ ધનમ્ ૪૨૯
ત વત વેશ્વર હાેમઃ ૪૩૦
મૂ તમૂતાર્મતીશ્વર હાેમઃ ૪૩૩
યાસ લિવિધઃ ૪૩૪
પ ચિવશ તકલશ નપનિવિધઃ પ્રાસાદપ્ર તષ્ઠાિવિધઃ ૪૩૫
પૂણાર્હુ તિવ થઃ, કુ ભા ભષેકઃ ૪૩૬

પિર શષ્ટે

ભેર તાડનિવિધઃ ૪૩૭
મહાશ ક્તમહાે સવે ભેર તાડનકમર્િવધાનમ્ ૪૪૦
ગણપ ત તુ તતાલાિદ ૪૪૪
બ્રહ્મ તુ તતાલાિદ ૪૪૭
દ્ર તુ તતાલાિદ ૪૪૮

િવ તુ તતાલાિદ ૪૪૯
ઇ દ્ર તુ તતાલાિદ ૪૫૦
અ ગ્ તુ તતાલાિદ ૪૫૧
યમ તુ તતાલાિદ ૪૫૨
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િનરૃ ત તુ તતાલાિદ ૪૫૩
વ ણ તુ તતાલાિદ ૪૫૪
વાયુ તુ તતાલાિદ ૪૫૫
કુબેર તુ તતાલાિદ ઈશાન તુ તતાલાિદ ૪૫૬
હાેમકુ ડમુદ્રાલક્ષણમ્ ૪૫૮
નૈ મ ત્તકાચર્નમ્ ૪૬૨
દ ક્ષા ભષેકઃ ૪૬૮
વેરપ્ર તષ્ઠાિવિધઃ ૪૭૫
જપિવધાનમ્ ૪૭૭

તાતે્રા ણ

સાૈભાગ્યહૃદયમ્ ૪૮૧
કામાક્ષાે તાતે્રમ્ (શઙ્કરભગવ પાદાઃ) ૪૮૨
કામાક્ષી તાતે્રમ્ ૪૮૪
કામાવીશતકં (વરહૂર્ નારાયણ શસ્રી ૪૮૫
તપઃ કામાક્ષી તાતે્રમ્ ૪૯૫
શ્રીદેવીસહસ્રાક્ષરમાલા ૪૯૫
પ્ર તારસહસ્રાક્ષરમાલા ૪૯૮
ઉપસ્થાનસહસ્રાક્ષર ૫૦૩

શ્રી શવનામમ જર ૧ ॥
િવષયમ જર
શ્રીસા બસદા શવાયુતનામાવ લઃ ૧
શ્રીવેદસાર શવસહસ્રનામ તાતે્રમ્- (૧) -પાદ્મપુરાણતઃ ૧૩૮
શવકવચમ્ ૧૪૨
નામાવ લઃ ૧૬૪
શ્રી શવસહસ્રનામ તાતે્રમ્ (૨) (મહાભારતાત્)
શ્રીશરભ સહસ્રનામ તાતંે્ર -આકાશભૈરવક પે ૧૨૬
શ્રીશરભ સહસ્રનામાવ લઃ ૧૯૧
શ્રી શવસહસ્રનામ તાતે્રમ્ (૩) ૨૦૨
શ્રી શવસહસ્રનામાવ લઃ (૩) ૨૧૯
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શ્રી શવસહસ્રનામ તાતે્રમ્ (૪)
શ્રી શવસહસ્રનામાવ લઃ (૪) ૨૪૫
શ્રી શવસહસ્રનામ તાતે્રમ્ (૫) (સ્કા દતઃ)
શ્રી શવસહસ્રનામાવ લઃ (૫) ૨૭૧
શ્રી શવસહસ્રનામ તાતે્રમ્ (૬) ૨૮૩
શ્રી શવસહસ્રનામાવ લઃ (૬) ૨૯૬
શ્રીમહા ત્યુ જયસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ( દ્રયામલ)ે ૩૦૯
શ્રીમહા ત્યુ જયસહસ્રનામાવ લઃ ૩૨૨
મહા ત્યુ જયમાલામ ત્રઃ ૩૩૩
ત્યુલાઙ્ગૂલિવદ્યાપેિનષત્ ૩૪૦
ત્યુ જયકવચમ્ ૩૪૧

અ ણાચલેશ્વરસહસ્રનામાવ લઃ ૩૪૪
શરભસહસ્રનામ તાતે્રમ્ (આકાશભૈરવક પતઃ) ૩૫૬
શરભસહસ્રનામાવ લઃ ૩૭૭
શરભાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ ( લઙ્ગે આકાશભૈરવક પે) ૩૯૩
શરભાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૩૯૫
શરભહૃદયમ્ (આકાશભૈરવક પતઃ) ૩૯૭
િનગ્રહદા ણસપ્તકમ્ (આકાશભૈરવક પતઃ) ૪૦૦
શરભમ ત્રપ્રયાેગઃ (મે ત ત્રતઃ) ૪૦૪
શરભમ ત્રરાજઃ (કાલભૈરવકૃતઃ) ૪૦૫
શરભિદગ્બ ધનમ્ ૪૦૬
શરભશા ત તાતે્રમ્ (આકાશભૈરવત ત્રતઃ) ૪૦૭
શરભમ ત્રરાજઃ ૪૦૮
ત્યાગરાજમુચુકુ દ સહસ્રનામાવ લઃ ૪૧૦
વટુકભૈરવસહસ્રનામ તાતે્રમ્ (ભૈરવત ત્રતઃ) ૪૩૨
વટુકભૈરવસહસ્રનામાવ લઃ ૪૪૫
વટુકભૈરવસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ( દ્રયામલતઃ) ૪૫૭
વટુકભૈરવાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ ( દ્ર યામલે િવશ્વસારાેદ્ધારે) ૪૮૦
વટુકભૈરવાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૪૮૪
વટુકભૈરવકવચમ્ (૧) ૪૮૫
બટુકભૈરવકવચમ્ (૨) ૪૮૭
દ્રસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૪૮૯
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દ્રસહસ્રનામાવ લઃ ૫૧૦
દ્રિત્રશતી ૫૨૪

મેધાદ ક્ષણામૂ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્ (૧) ૫૩૧
મેધાદ ક્ષણામૂ તસહસ્રનામાવ લઃ ૫૪૯
મેધાદ ક્ષણ શ્વતસહસ્રનામાવ લઃ (૨)
મ ત્રવણાર્દ્યાક્ષરધિટતા ૫૬૩
દ ક્ષણામૂ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્
દાિદથા તાદ્યક્ષરયુતં ૫૭૮
દ ક્ષણામૂ તસહસ્રનામાવ લઃ
મેધાદ ક્ષણામૂ તિત્રશતીનામાવ લઃ
મ ત્રાક્ષરાદ્યિદમા ૬૦૩
મેધાદ ક્ષણામૂત્યર્ષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ
મ ત્રાદ્યાક્ષરઘિટતા ૬૦૮
દ ક્ષણામૂત્યર્ષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ ૬૧૦
દ ક્ષણામૂત્યર્ષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૬૧૨
શ્રીમેધાદ ક્ષણામૂતઃ આનુષુ્ટભમ ત્રરાજષટ્કમ્ ૬૧૩
દ ક્ષણામૂત્યુર્પિનષત્ ૬૧૪
દ ક્ષણામૂ તર મમાલામ ત્રાઃ ૬૧૮
દ ક્ષણામૂ તમાલામ ત્રાઃ દ ક્ષણામૂ તસિંહતાતઃ ૬૨૨
કલ્યાણસુ દરપ ચાક્ષરસહસ્રનામાવ લઃ ૬૨૪
તે જનીવનેશ્વરાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૬૩૭
શવદ ડકઃ -ભાસ્કરરાયિવર ચતઃ ૬૩૯
વટાર યમાહા યમ્ ૬૪૭
શ્રીક ઠિત્રશતીનામાવ લઃ ૬૯૫
ત્યુ જયચતઃુષ ષ્ટનામાવ લઃ ૬૯૯
શવનામાિન ૭૦૦
ત્યુ જયાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૭૦૨
ત્યુ જય તાતે્રમ।્ - ૭૦૩

શ્રી શવનામમ જર (૨) ॥
િવષયાનુક્રમ ણકા
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શવૈાપેિનષદઃ
ગણપત્યુપિનષત્ ૧
અક્ષમા લકાપેિનષત્ ૪
અથવર્ શખાપેિનષત્ ૮
અથવર્ શર ઉપિનષત્ ૧૧
કાલા ગ્ દ્રાપેિનષત્ ૧૬
કૈવલ્યાપેિનષત્ ૧૭
બાલ્યપુિનષત્ ૨૦

પ ચબ્રહ્માપેિનષત્ ૨૨
હત્ બાલાપેિનષત્ ૨૬

ભ મ બાલાપેિનષત્ ૪૬
દ્રહૃદયાપેિનષત્ ૫૬
દ્રાક્ષ બાલાપેિનષત્ ૬૧

શરભાપેિનષત્ ૬૭
શ્વેતાશ્વતરાપેિનષત્ ૭૧

શાક્તાપેિનષદઃ
િત્રપુરાપેિનષત્ ૮૩
િત્રપુરાતાિપ યપુિનષત્ ૮૫
દે યપુિનષત્ ૧૦૩
બહૃચાપેિનષત્ ૧૦૭
ભાવનાપેિનષત્ ૧૦૮
સર વતીરહસ્યાપેિનષત્ ૧૧૧
શવગીતા ૧૧૮
દેવીગીતા ૧૯૨
દ ક્ષણામૂ તસહસ્રનામાવ લઃ ૨૫૩
અધર્નાર શ્વર સહસ્રનામ તાતંે્ર - નામાવ લશ્ચ - ૨૬૫
શવસહસ્રનામ તાતે્રમ્ નામાવ લશ્ચ ૨૯૮
વણાર્કષર્ણ ભૈરવ સહસ્રનામાવ લઃ ૩૦૯

વીરભદ્રસહસ્રનામાવ લઃ ૩૨૨
ન દકેશ્વરસહસ્રનામાવ લઃ ૩૩૫
બ્રહ્મચામુ ડકાસહસ્રનામાવ લઃ ૩૪૭
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અઘાેરમૂ તસહસ્રનામાવ લઃ ૩૬૫
િવઘે્નશ્વર ષાેડશમૂ તનામાવ તઃ ૩૭૫
િવઘે્નશ્વરાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૩૭૫
અધર્નાર શ્વરાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ - (૧) ૩૮૦
અધર્નાર શ્વરાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ - (૨) ૩૮૪
અધર્નાર શ્વરાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ - (૩) ૩૮૫
અધર્નાર શ્વરાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ નામાવ લઃ - (૪) ૩૮૮
કૈલાસનાથાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૩૯૪
લઙ્ગાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૩૯૭
શરભાષ્ટાેત્તરશતનામ તુ તઃ - નામાવ લઃ ૩૯૯
શવાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર - નામાવ લઃ ૪૦૨
શવાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૪૦૪
હિરહરાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૪૦૭
સાેમાસ્ક દાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૪૧૦
નટેશાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૪૧૨
વીરભદ્રાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૪૧૩
શવચ ડશે્વરાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૪૧૫
ન દકેશાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૪૧૬
દુગાર્ષ્ટાેત્તરશતનામા લઃ૪૧૮-
પરાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૪૧૯-
ભવુનેશ્વયર્ષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૪૨૩
લ લતાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૪૨૭
ધમર્શા - અષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૪૩૦

શ્રીસબુ્રહ્મ ય તુ તમ જર ॥
િવષયાનુક્રમ ણકા
૧. તુતયઃ
ગુ દેવવ દનમ્ ૧
શ્રીસબુ્રહ્મ યભજુઙ્ગમ્- શ્રીશઙ્કરભગવ પાદકૃતં ૩
શ્રીસબુ્રહ્મ યભજુઙ્ગમ્- (૨) ૮
શ્રીસબુ્રહ્મ યભજુઙ્ગમ્ - (૩) ૧૪
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શરવણભવમાનસપૂ તાતે્રમ-્ શ્રીશ ◌ૃઙ્ગેર પીઠાિધપજગદુ્ગ
શ્રીચ દ્રશખેરભારતી શ્રીપાદૈઃ કૃતમ્ ૧૮
ષ મખુભજુઙ્ગ તુ તઃ (શ્રીપાદૈઃ કૃતમ)્ ૨૦
ષ મખુપ ચરત્ર તુ તઃ (શ્રીપાદૈઃ કૃતમ)્ ૨૨
સબુ્રહ્મ યગદ્યમ્ ૨૩
કા તકેયપ ચકમ્ ૨૪
શ્રીસબુ્રહ્મ યપ ચરત્નમ્ - શ્રીધરાયર્કૃતમ્ ૨૫
શ્રીસ્ક દષટ્કમ્ ૨૬
શ્રીસબુ્રહ્મ યમૂલમ ત્ર તવઃ - કુમારત ત્રતઃ ૨૭
શરવણભવમ ત્રાક્ષરષટ્કમ્ ૨૮
શ્રીકા તકેયાષ્ટકમ્ (સ્કા દતઃ) ૨૯
શ્રીકા તકેય તાતે્રમ્ ૩૦
સબુ્રહ્મ યકરાવલ બ તાતે્રમ્ ૩૧
સ્ક દવેદપાદ તવઃ (સ્કા દપુરાણતઃ) ૩૩
સ્ક દલહર ૪૪
શ્રીસબુ્રહ્મ યમઙ્ગલ તાતે્રમ્ ૪૯
શ્રીસબુ્રહ્મ યમઙ્ગલાષ્ટકમ્ ૫૦
જયસ્ક દ તાતે્રમ્ ૫૧
શ્રીસબુ્રહ્મ ય કણાર્ તમ્ શ્રીગાપેાલ કૃ ણકિવ િવર ચતમ્ ૫૨
ગુ ગીતા ૭૦

૨. મ ત્રસપયાર્િવધાનમ્
સબુ્રહ્મ યષડક્ષરમ ત્રઃ (મ ત્રરત્ન-્અમ જૂષા) ૯૬
સબુ્રહ્મ યદ્વાદશાક્ષરમ ત્રઃ ૯૭
સબુ્રહ્મ યપ ચદશાક્ષરમ ત્રઃ ૯૯
સબુ્રહ્મ ય - અેકચ વાિરશદક્ષરમ ત્રઃ ૧૦૧
સબુ્રહ્મ યમાલામ ત્રઃ - (૧) ૧૦૨
સબુ્રહ્મ યમાલામ તઃ - (૨) (કુમારત ત્રતઃ) ૧૦૪
સબુ્રહ્મ યહૃદયમ્ (સ્કા દતઃ) ૧૦૫
સબુ્રહ્મ યકવચમ્- (૧) (સ્કા દતઃ) ૧૦૯
સબુ્રહ્મ યકવચમ્ - (૨) ૧૧૨
સબુ્રહા યકવચમ્ - (૩) ૧૧૪
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સબુ્રહ્મ યલઘપુૂ િવિધઃ ૧૨૪
સબુ્રહ્મ યપૂ િવિધઃ ૧૨૯
સબુ્રહ્મ યાવરણપૂ ક્રમઃ ૧૪૧
સબુ્રહ્મ યમ ત્રસમંેલનિત્રશતી ૧૪૮
શ યચર્નમ્ ૧૫૫
સબુ્રહ્મ યારાધનમ્ ૧૫૮

૩. નામાવલ્યઃ
ષાેડશનામ તાતે્રમ,્ નામાવ લઃ - (૧) ૧૭૧
ષાેડશનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ - (૨) ૧૭૨
પ્રજ્ઞાિવવધર્નં કા તકેય તાતે્રમ-્ નામાવ લઃ - (૩) ૧૭૪
ગુહષાેડશનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૧૭ ય
સપ્તિવશ તનામાવ લઃ - (૪) ૧૭૫
અેકપ ચાશન્નામાવ લઃ ૧૭૫
સદ્ધનામાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ - (૧) ૧૭૬
અષ્ટાેત્તરશનનામાવ લઃ - (૨) ૧૭૯
અષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ - (૩) ૧૮૦
ષડક્ષરાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ નામાવ લઃ- (૪) ૧૮૧
દેવસનેાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૧૮૪
વ લ્યષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૧૮૬
િત્રશતી તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ । ૧૮૮
સહસ્રનામ તાતે્રમ-્ (માકર્ ડયેકૃતં) નામાવ લઃ - (૧) ૨૦૦
ષ મખુસહસ્રનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ
(અકારાિદક્ષકારા તા) ૨૨૬
ષ મખુાચર્ના-
ઈશાનમખુસહસ્રનામાવ લઃ ૨૫૯
ત પુ ષમખુસહસ્રનામાવ લઃ ૨૭૧
અધાેરમખુસહસ્રનામાવ લઃ ૨૮૨
વામદેવમખુસહસ્રનામાવ લઃ ૨૯૪
સદ્યાે તમખુસહસ્રનામાવ લઃ ૩૦૬
અઘાેમખુસહસ્રનામાવ લઃ ૩૧૮
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તુલસીપૂ ॥
િવષયાનુક્રમ ણકા
શ્રીતુલસ્યપુાખ્યાનમ્ ૧
તુલસીનામાષ્ટક તાતે્ર, નામાવ લઃ ૯૦
તુલસીનામષાેડશક તાતે્રં, નામાવ લઃ ૯૦
તુલસ્યષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૯૧
કેશવાિદદ્વાદશનામાવ લઃ ૯૭
િવ ચતુિવશ તનામાવ લઃ ૯૮
શ્રીિવ વષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૯૯
તુલસીલઘપુૂ - (૧) ૧૦૧
તુલસીપૂ - (૨) ૧૦૬
તુલસીપૂ - (૨) ૧૦૭
દાવનપૂ - (તુલસીિવ પૂ ) ૧૧૭

તુલસીપૂ િવિધઃ ૧૨૭
તુલસી તુ તઃ - (૧) ૧૨૮
તુલસી તુ તઃ - (૨) ૧૩૦
તુલસ્યપુિનષત્ ૧૩૨
તુલસી તવરાજઃ ૧૩૪
તુલસીકવચમ્ - (૧) ૧૩૬
તુલસી કવચમ્- (૨) ૧૩૮
તુલસીિવવાહઃ ૧૪૦
દાવને હિરપ્રબાેધનિવિધઃ પ્રબાેધન તાતે્રમ્ ૧૪૩

તુલસી િવવાહ િવિધઃ ૧૪૫
દાવનદ્વાદશીવ્રતમ્ ૧૪૮

પ્રદ ક્ષણનમસ્કારિવિધઃ ૧૫૧
તુલસીમિહમા - ગ્રહણાદાૈ િનયમશ્ચ ૧૫૨
તુલસીસહસ્રનામાવ લઃ ૧૫૫

િવઘે્નશ્વર તુ તમ જર ૧ ॥
પ્રથમાે ભાગઃ ( તાતે્રા ણ)
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િવષયાનુક્રમ ણકા
ગુ વ દનમ્ ૧
શ્રીગણેશાષાેડશાનામ તાતે્રમ્ ૨
વેદ તુ તઃ - વેદે યઃ ૩
ઋગ્વેદાત્ - ગણેશસકૂ્તમ્ ૩
બ્રહ્મણ પ તસકૂ્તમ્ ૪
યજુવદાત્ - બ્રહ્મણ પ તસકૂ્તમ્ ૮
સામવેદાત્ - િવનાયકસકૂ્તમ્ ૯
વ લભેશાપેીનષત્ ૧૦
ગણેશપવૂર્તાિપ યપુિનપત્ ૧૬
ગણેશાેત્તરતાિપ યપુિનષત્ ૨૧
હેર બાપેિનષત્ ૩૧
ગણપત્યથવર્શીષાપિનષત્ ૩૨
ગણેશ યાસઃ ૩૫
ગણેશદુગર્ તાતે્રમ્ ૩૬
સસંારરમાેહનકવચમ્ ૩૭
શ્રીમહાગણપ તમ ત્રિવગ્રહકવચમ્ ૩૯
ત્રૈલાેક્યમાેહનકવચમ્ ૪૪
શ્રીગણેશકવચમ્ ૪૬
અેકાણર્કવચમ્ ૪૯
મ ત્રકવચ તવઃ ૫૩
શ્રીમહાગણપ તકવચમ્ ૫૮
શ્રીગણેશકવચમ્ ૫૯
ગણેશકવચમ્ ૬૨
વજ્રપ જર તાતે્રમ્ ૬૩
અેકાણર્હૃદય તાતે્રમ્ ૬૬
ગણેશહૃદય તાતે્રમ્ ૮૨
ગણેશક લકમ્ ૮૬
વરમહાગણપ તમ ત્રાક્ષરાવ લ તાતે્રમ્ ૮૭
સ દ્ધિવનાયક તાતે્રમ્ ૯૬
શ્રીગણેશાષ્ટકમ્ ૯૯
ગણાધીશ તાતે્રમ્ (શ ક્ત શવાૈ) ૧૦૩
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મહાેદર તુ તઃ (મહાલ મીઃ) ૧૦૫
શ્રીગણપ ત તુ તઃ (મહાિવ ઃ) ૧૦૭
પુ ષ્ટપ ત તાતે્રમ્ (રાધાકૃ ણાૈ) ૧૧૦
ગ નન તુ તઃ (દેવાઃ) ૧૧૨
િવઘ્નપાલ તુ તઃ (ચ દ્રઃ) ૧૧૫
ગ નન તાતે્રમ્ (દેવષર્યઃ) ૧૧૮
ગજવક્ત્ર તુ તઃ (દેવષર્યઃ) ૧૨૩
વક્રતુ ડ તાતે્રમ્ (દેવષર્યઃ) ૧૨૬
અેકદ ત તાતે્રમ્ (દેવષર્યઃ) ૧૩૧
મહાેદર તાતે્રમ્ (દેવષર્યઃ) ૧૩૬
િવનાયક તુ તઃ (સનકાદયઃ) ૧૪૧
ગણેશ તાતે્રમ્ (નારદઃ) ૧૪૩
ગણેશ તાતે્રમ્ (કિપલઃ) ૧૪૫
ગજવક્ત્ર તાતે્રમ્ ( વાય ભવુમનુઃ) ૧૪૮
િવઘ્નનાથ તાતે્રમ્ (પ્ર પતયઃ) ૧૫૦
ગણનાથ તાતે્રમ્ (ઋષભયાેગી) ૧૫૩
ગણનાથ તાતે્રમ્ (પરશરુામઃ) ૧૫૫
ગણનાથ તુ તઃ (કાતર્વીયર્ઃ) ૧૫૭
િવઘે્નશ તુ તઃ (જડભરતઃ) ૧૫૯
િવઘ્નનાશન તાતે્રમ્ ૧૬૨
ષાેડશગણપ ત તુ તઃ ૧૬૩
મહાગણપ ત યાન મૂ તસઙ્ગ્રહઃ ૧૬૪
ઉ ચ્છષ્ટગણપ તઃ ૧૬૪
ઉદ્દ ડ ગણપ તઃ ૧૬૬
ઊ વર્ગણપ તઃ ૧૬૬
ઋણમાેચકગણપ તઃ ૧૬૭
અેકદ તગણપ તઃ ૧૬૭
અેકાક્ષરગણપ તઃ ૧૬૮
ક્ષપ્રગણપ તઃ ૧૬૮
દુ ઢગણપ તઃ ૧૬૯
ત ણગણપ તઃ ૧૭૦
િત્રમખુગણપ તઃ ૧૭૧
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યક્ષરગણપ તઃ ૧૭૧
દુગાર્ગણપ તઃ ૧૭૧
દ્વજગણપ તઃ ૧૭૨
દ્વમખુગણપ તઃ ૧૭૨
ત્તગણપ તઃ ૧૭૨

પુ ષ્ટગણપ તઃ ૧૭૩
બાલગણપ તઃ ૧૭૩
ભક્તગણપ તઃ ૧૭૪
મહાગણપ ત ૧૭૪
યાેગગણપ તઃ ૧૭૬
લ મીગણપ તઃ ૧૭૬
વક્રતુ ડગણપ તઃ ૧૭૮
વરગણપ તઃ ૧૭૮
વ લભાગણપ તઃ ૧૭૯
િવપ્રગણપ તઃ ૧૮૦
િવપ્રરાજગણપ તઃ ૧૮૦
વીરગણપ તઃ ૧૮૧
શ ક્તગણપ તઃ ૧૮૧
શ્રીિવદ્યાગણપ તઃ ૧૮૩
સઙ્કટહરગણપ તઃ ૧૮૪
સ દ્ધગણપ તઃ ૧૮૫
સહગણપ તઃ ૧૮૫
વણાર્કપર્ણગણપ તઃ ૧૮૬

હિરદ્રાગણપ તઃ ૧૮૬
હેર બગણપ તઃ ૧૮૮
અપરાધક્ષમાપણ તાતે્રમ્ (શ્રીકૃ ણઃ) ૧૮૯
દુ ઢ રાજભજુઙ્ગમ્ ૧૯૮
શ્રીવ લભેશકરાવલ બન તાતે્રમ્ ૨૦૦
શ્રીગણપ ત તાતે્રમ્ (ભ્રુશુ ડઃ) ૨૦૪
શ્રીિવઘ્નરાજ તાતે્રમ્ ૨૦૬
ગણપ ત તાતે્રમ્ (મદાસરુઃ) ૨૦૭
ગણપ ત તાતે્રમ્ (દેવષર્યઃ) ૨૦૭
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ગણેશાષ્ટકમ્ ૨૧૧
મયૂરેશ તાતે્રમ્ ૨૧૩
ગણપ ત તાતે્રમ્ (દત્તાત્રેયઃ) ૨૧૫
ગણેશ તાતે્રમ્ (નારાયણઃ) ૨૧૮
સ તાનગણપીત તાતે્રમ્ ૨૧૯
ઋણમાેચનમહાગણપ ત તાતે્રમ્ ૨૨૦
ઋણહર ગણપ ત તાતે્રમ્ (કૃ ણયામલાત્) ૨૨૨
ઋણહર ગણપ ત મ ત્ર તાતે્રમ્ ૨૨૪
મયૂરેશ તાતે્રમ્ (બ્રહ્મા) ૨૨૫
શ્રીમહાગણપ ત સપુ્રભાત તાતે્રમ્ ૨૨૮
સુ દર િવનાયક સપુ્રભાતમ્ (સુ દરેશશમાર્) ૨૩૩
શ્રીગણેશસપુ્રભાતમ્ (અન તાન દનાથઃ) ૨૪૦
મહાગણેશ પ ચરત્નમ્ (શ્રીશઙ્કરભગવ પાદાઃ) ૨૪૦
ગણેશભજુઙ્ગમ્ (શ્રીશઙ્કરભગવ પાદાઃ) ૨૫૧
ગણેશમિહ ઃ તાતે્રમ્ (પુ પદ તઃ) ૨૫૫
ગણાિધપપ ચર ત્રમ્ (સદા શવા ભનવ સહભારતી વા મનઃ) ૨૬૯
ગણાિધપ તુ તઃ (સદા શવા ભનવ સહભારતી વા મનઃ) ૨૭૨
ગણપ ત તુ તઃ ૨૭૪
મહાગણપ ત નવાણર્વેદપાદ તવઃ ૨૭૮
િવનાયક લીલા તુ તઃ ૨૮૧
મહાગણપ ત તાતે્રમ્ (રાઘવચૈત યઃ) ૨૮૬
મહાગણપ ત તાતે્રમ્ (ભાસ્કરરાયઃ) ૨૯૫
ગણેશ તાતે્રમ્ (વાસદેુવાન દસર વતી) ૨૯૯
મ ત્રમાલા તુ તઃ (સુ દરેશશમાર્) ૩૦૦
લ મીમહાગણપ ત તવઃ ( વા મશાસ્ત્રી) ૩૧૨
મહાગણપ ત પ ચર ત્રમ્ (રામશાસ્ત્રી) ૩૧૮
ગણેશપ્રાથર્ના (શ્રીધર વામી) ૩૨૦
ગણેશપ્રાતઃ મરણમ્ ૩૨૧
મહાગણપ તમઙ્ગલશ્લાેકાઃ ૩૨૩
ગણેશક તર્નાિન (તીથર્નારાયણ વામી) ૩૯૪
ગણેશક તર્નાિન (મુદ્દ ુ વા મદ ક્ષતઃ) ૩૯૫
ગણેશક તર્નાિન (ત્યાગરાજ વામી) ૪૧૧
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ગણેશક તર્નાિન ( વાતી ત નાળ્) ૪૧૧
ગણેશક તર્નાિન (સુ દરેશશમાર્) ૪૧૨
ગણેશક તર્નાિન (શ્રીરામશાસ્ત્રી) ૪૩૮
ગણેશક તર્નાિન (વાસદેુવાચાયર્ઃ) ૪૩૯
આરા તકગીતાિન (માેરેપ ત) ૪૪૦
આરા તકગીતાિન (નાગેશપ ડતઃ) ૪૪૧
આરા તકગીતાિન (ભટ્ટ ભટ્ટ પાૈરા ણકઃ) ૪૪૩
આરા તકગીતાિન (વાસદેુવાન દસર વતી) ૪૪૫

શ્રીિવઘે્નશ્વર તુ તમ જર ૨ ॥
દ્વતીયાે ભાગઃ (નામાવલી)
િવષયાનુક્રમ ણકા
ગુ વ દનમ્ ૧
શ્ર ગણપીતષાેડશનામ તાતે્રમ્ ૨
શ્રીમહાગણપ તસહસ્રનામ તાતે્રં સભા યં ૩
શ્રીમહાગણપ તસહસ્રનામાવ લઃ ૨૨૮
ગકારાિદગણેશસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨૭૯
ગકારાિદગણેશસહસ્રનામાવા લઃ ૩૦૬
ગણેશનામાષ્ટકં - નામાવ લઃ ૩૪૦
ગણેશદશનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૩૪૩
સઙ્કટનાશનગણેશદ્વાદશનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૩૪૪
ગણેશદ્વાદશનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૩૪૬
ગણેશપ ચદશનામાવ લઃ ૩૪૮
શ્રીગણપ તષાેડશનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૩૪૯
શ્રીગણેશ - અેકિવશ તનામાવ લઃ ૩૫૦
શ્રીગણેશ - અષ્ટાિવશીતનામાવ લ ૩૫૪
મૂ ષકવાહનશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૩૫૫
િવનાયકાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૩૬૩
શ્રીગણેશાષ્ટાેત્તર શતનામાવ લઃ ૩૬૭
શ્રીવરદગણેશાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૩૭૧
ગણેશાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૩૭૭
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ગણેશાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૩૮૪
ગણેશાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૩૯૧
ગકારગણેશાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૩૯૮
શ્રીિવદ્યાગણેશાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રં - નામાવ લઃ ૪૦૨
ગણેશાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૪૦૯
ગણેશમૂલમ ત્રિત્રશતીનામાવ લઃ ૪૧૮
શ્રીગણેશનામિત્રશતી તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૪૨૮
શ્રી સ દ્ધદેવી અષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૪૪૮
શ્રીબુ દ્ધદેવી અષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લઃ ૪૫૪

શ્રીિવઘે્નશ્વર તુ તમ જર ૩ ॥
તીયાે ભાગાઃ

( તાતે્રા ણ નામાવલી ચ)
િવષયાનુક્રમ ણકા
ગુ વ દનમ્ ૧
શ્રીગણપ તષાેડશનામ તાતે્રમ્ ૨
િવનાયક તવરાજઃ ( દ્રયામલ)ે ૩
ગણેશ તાતંે્ર (સ્ક દકૃત મુદ્ગલ)ે ૬
શ્રીગણેશાષ્ટકમ્ ૯
ગણપ ત તવઃ (ઋ ષકૃતં બ્રહ્મપુરાણ)ે ૧૨
કવ્યષ્ટકમ્ (વા મીિકકૃતં - બ્રહ્મપુરાણ)ે ૧૬
ગણેશમાનસપૂ (િવનાયકરહસ્યે) ૧૯
ગણેશમાનસપૂ (ગ્ સમદાેક્તા મુદ્ગલ)ે ૨૬
મહાગણપ તપશ્ચાવરણ તાતે્રમ્ (િવનાયકરહસ્યે) ૪૮
ગણેશ તવરાજઃ ( દ્રયાભલે) ૬૬
સમુખુ તુ તઃ (રામાન દકૃતા) ૭૦
િવઘે્નશ્વર ગીતમ્ ૭૧
મહાગણપ તગદ્યમ્ (શ્રીરામશા સ્ત્રકૃતં) ૭૩
શ્રીમહાગણપ ત ગદ્ય તુ તઃ (શ્રીસુ દરેશશમર્કૃતા) ૭૯
સમ ત્રકં િવનાયક તાતે્રમ્ (વાસદેુવાન દસર વતી) ૮૪
િવઘે્નશ્વરાષ્ટાેત્તર શતનામાવ લઃ (વાસદેુવાન દસર વતી) ૮૭
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સમ ત્રકં િવનાયક તાતે્રમ્ (વાસદેુવાન દ સર વતી) ૯૧
દૂવાર્યુગલાપર્ણ તુ તઃ ૯૪
િવઘ્ન જ તવઃ (કથાસિર સાગરતઃ) ૧૦૨
ગણેશ તુ તઃ (સવર્સમ ત્તપ્રભાવતઃ) ૧૦૬
ગણેશ તુ તઃ (દિધરામકૃતા) ૧૦૭
ગણેશગીતમ્ ૧૧૦
મહાગણપ તમઙ્ગલમા લકા તાતે્રમ્ - (મૈસરૂ
રાજકૃ ણરાજે દ્ર પકૃતં) ૧૧૨
દ્વાદશપ્રાસનવરત્નમાલા તવઃ (વેઙ્કટરામદૈવજ્ઞઃ) ૧૧૬
ગણેશત વસધુાલહર (નીલક ઠઃ) ૧૨૨
ગણપ ત તાતે્રમ્ (કૃ ણલીલાશકુમુિનઃ) ૧૭૨
ગણેશષાેડશાવરણ તાતે્રમ્ (ગણકકૃતં - િવનાયક રહસ્યતઃ) ૧૮૪
ગ નન તાતે્રમ્ (દેવ ષકૃત - મુદ્ગલ)ે ૨૨૧
ગણપ ત તાતે્રમ્ (વાસદેુવાન દસર વતીકૃતં) ૨૨૨
ગણેશરક્ષાકર તાતે્રમ્ ૨૨૩
િવનાયકાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ ૨૨૫
વક્રતુ ડગણેશ તવરાજઃ (શારદા તલકતઃ) ૨૨૮
ગણેશપ્રભાવ તુ તઃ (સબુ્રહ્મ યયાે ગકૃતા) ૨૩૪
ગણેશભજુઙ્ગમ્ (સબુ્રહ્મ યયાે ગકૃતા) ૨૩૭
રત્નગભર્ગણેશિવલાસ તાતે્રમ્ (સબુ્રહ્મ યયાે ગકૃતા) ૨૪૧
વ લભાપ ત તાતે્રમ્ ૨૫૫
સવર્સ પ પ્રદિવનાયક તાતે્રમ્ (સુ દરેશશમર્કૃતં) ૨૫૯
દુઃ વ દાષેશમન તુ તઃ (સુ દરેશશમર્કૃતં) ૨૬૪
સવાર્પદુદ્ધારક તાતે્રમ્ (સુ દરેશશમર્કૃતં) ૨૬૭
ઋણમાેચકિવનાયક તુ તઃ (સુ દરેશશમર્કૃતં) ૨૭૦
શ્રીગણનાથ તવરાજઃ (સુ દરેશશમર્કૃતં) ૨૭૩
ગણપીતમઙ્ગલાષ્ટકમ્ ૨૭૮
વક્રતુ ડ ષડક્ષર (અન તાન દનાથકૃતઃ) ૨૮૦
ગણેશાષ્ટકમ્ (વ્યાસકૃતં - પદ્મપુરાણ)ે ૨૮૩
ગણપ ત તુ તઃ (વાસદેુવાન દસર વતી) ૨૮૬
ગણેશાયાર્ માન સકપૂ તાતે્રમ્ (સબુ્રહ્મ યયાે ગકૃતમ્) ૨૮૮
ગણપ ત માનસપૂ તાતે્રમ્ (સબુ્રહ્મ યયાે ગકૃતમ્) ૨૯૭
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ગણપ ત તાતે્રમ્ (શ્રીશઙ્કરચાયર્કૃતં ૩૦૩
ચ તામ ણષદ્વદ ૩૦૫
િવનાથકપ ચરત્નમ્ (ગણેશશમર્કૃતં) ૩૦૭
વક્રતુ ડ તાતે્રમ્ (શઙ્કરચાયર્કૃતં) ૩૦૯
ગણેશ તમ ત્રપદમાલા (અન તાન દનાથકૃતા) ૩૧૨
િવનાયક તાતે્રમ્ ૩૧૭
િવઘ્નિવનાશક તાતે્રમ્ (શ્રીધર વામી) ૩૨૧
ગણેશશતકમ્ (યજ્ઞવેદેશ્વરશમર્કૃતમ્) ૩૨૫
યાનમૂ તસઙ્ગ્રહઃ (આગમે યઃ) ૩૮૦
ગણપ ત તુ તઃ ૩૮૩
ઉ ચ્છષ્ટગણપ ત તવઃ (શ્રીક ઠકૃતઃ) ૩૮૭
િવઘ્નરાજ તવઃ ૩૯૧
ગ્રહરત્નગણેશ તવઃ ૩૯૩
ગણનાથ તવઃ ૩૯૪
િવઘ્નરાજ તાતે્રમ્ ૩૯૬
હેર બહૃદય તવઃ ૩૯૮
ગણેશપ્રપ ત્તઃ ૪૦૦
મધપુુરગણેશ તવઃ ૪૦૧
મઙ્ગલશ્લાેકાઃ ૪૦૩
બાહ્યપૂ તાતે્રમ્ (ગ્ સમદાેક્તં મુદ્ગલ)ે ૪૧૩
ઉ ચ્છષ્ટગણનાથાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ (સુ દરેશશમર્કૃતા) ૪૨૩
ઉ ચ્છષ્ટગણપ ત સહસ્રનામાવ લઃ ૪૩૧
ગુહ્યસહસ્રનામ તાતે્રમ્ - નામાવ લશ્ચ (ઉડ્ડામરત ત્રતઃ) ૪૬૬
ઉ ચ્છષ્ટગણેશસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૫૩૧

શ્રીિવઘે્નશ્વર તુ તમ જર ૪ ॥
ચતુથાભાગઃ
િવષયાનુક્રમ ણકા
ગુ વ દનમ્ ૧
શ્રીગણેશષાેડશનામ તાતે્રમ્ ૨
વેદ તુ તઃ (સ-ત મલનવુાદા) ૩
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ગણેશસકૂ્તમ્ (ઋગ્વેદાત્) ૪
બ્રહ્મણ પ તસકૂ્તમ્ (ઋગ્વેદાત્) ૬
બ્રહ્મણ પ તસકૂ્તમ્ (તૈ ત્તર યયજુબ્રાર્હ્મણતઃ) ૨૨૨૨
શ્રીવ લભેશાપેિનષત્ ૨૪
ગણેશપવૂર્તાિપત્યુપિનષત્ ૩૮
ગણેશાેત્તરતાિપત્યુપિનષત્ ૫૨
હેર બાપેિનષત્ ૭૪
શ્રીગણેશાથવર્શીષાપિનપત્ ૭૭
તાતે્રા ણ-

દ્બાદશનામ તાતે્રમ્ (પાદ્મ)ે ૯૮
શ્રીગણેશગીતમ્ (સબુ્રહ્મ યયાેગી) ૯૯
ગણેશપ ચચામર તાતે્રમ્ (સબુ્રહ્મ યયાેગી) ૧૦૩
પાપવ્યપાેહન તવઃ ( લઙ્ગે) ૧૦૭
ગણેશાક્ષરમા લકા (વેઙ્કટસબુ્રહ્મ યઃ) ૧૦૮
ક પકગણેશપ ચરત્ન તવઃ (ઉમાપ ત શવાચાયર્ઃ) ૧૧૬
શ્રીમહાગણપ તપ ચશ્લાેક (હિરહરશમાર્) ૧૧૯
શ્રીગ નનશરણગ તઃ (હિરહરશમાર્) ૧૨૨
શ્રીગણેશાપામાજર્ન તાતે્રમ્ (બ્રહ્મા ડ)ે ૧૨૯
ઉ ચ્છષ્ટગણેશકવચમ્ (મ ત્રમહાણર્વ)ે ૧૩૩
શ્રીગણેશ તુ તઃ (લ મીનારાયણઃ) ૧૩૪
શ્રીગણપ તવેદપાદ તવઃ (ભિવ યાેત્તરે) ૧૩૭
શ્રીગણપ તવેદપાદ તુ તલહર (ખ ડરાજઃ) ૧૪૭
વ તગભર્ગણેશાષ્ટકમ્ (સ તાનગાપેાલ શમાર્) ૧૫૧

ગણેશગીતા (ગણેશપુરાણે) ૧૫૩
પૂ િવધાનમ્
િવઘે્નશ્વરપૂ ૧૮૯
સ દ્ધિવનાયકપૂ ૧૯૩
મયૂરેશ્વરપૂ ૨૨૩
સ દ્ધિવનાયકષાેડશાપેચારપૂ તુ તઃ (૧) ૨૪૭
સ દ્ધિવનાયકષાેડશાપેચારપૂ તુ તઃ (૨) ૨૫૦
સઙ્કટહરચતુથ પૂ ૨૫૯
સઙ્કટહરચતુથ પૂ - લઘુઃ ૨૬૬
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મા સ મા સ સઙ્કટહરચતુથ પૂ ૨૬૬
ગણપ તતાલમ્ ૨૬૯
શ્રીગણેશદેવાલયે પૂ ૨૬૯
દ્વાદશાવરણપૂ ૨૭૩
ગાેમયગણપ તિવધાનમ્ ૨૭૪
િવનાયકવ્રતષેુ મ ડલાિન
ગણપ તભદ્રમ્ ૨૭૬
ગણેશભદ્રમ્ ૨૭૬
ગણેશભદ્રદેવતાસ્થાપનક્રમઃ ૨૭૭
સવર્તાેભદ્રમ્ ૨૮૦
સવર્તાેભદ્રદેવતાસ્થાપનમ્ ૨૮૦
મ ત્રિવધાનમ્
મહાગણપ તમ ત્રઃ (૨૮) ૨૮૩
વક્રતુ ડમહાગણપ તમ ત્રઃ ૨૮૫
ઉ ચ્છષ્ટગણપ ત મ ત્રાઃ ૨૮૯
શ ક્તગણપ તમ ત્રઃ ૨૯૧
િવિરિવિરગણપ તમ ત્રાઃ ૨૯૪
હેર બગણપ તમ ત્રઃ ૨૯૬
ક્ષપ્રગણપ તમ ત્રઃ ૨૯૬
કુ ક્ષગણપ તમ ત્રઃ ૨૯૭
અકર્-લ મીગણપ તમ ત્રાૈ ૨૯૮
ત્રૈલાેક્યમાેહન - હિરદ્રાગણપ તમ ત્રાૈ ૨૯૯
ઋણહરગણપ તમ ત્રઃ ૩૦૦
પ ચમખુિવઘે્નશ્વરમ ત્રઃ વ લભાક પશ્ચ ૩૦૧
ગણપ ત યક્ષર , ષડા ાયમ ત્રાઃ ૩૦૨
ગણપ તમ ત્રાઃ ૩૦૩
ગણપ તમાલામ ત્રાઃ ૩૦૪
વ લભેશાપેિનષિદ ઉપિદષ્ટા મ ત્રાઃ ૩૦૬
િવદ્યાગણેશીયવા છાક પલતાક્રમઃ૩ ૦૮
વા છાક પલતાક્રમઃ ૩૧૩
વા છાક પલતાક્રમઃ (લઘુઃ) ૩૨૩
ગણપ તદ ક્ષાિવધાનમ્ (મુદ્ગલ)ે ૩૨૪
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િનત્યાિહ્નકક્રમઃ ૩૨૮
મહાગણપ તસ યા ૩૩૧
મહાગણપ તમહામ ત્રજપઃ ૩૩૨
ચતુરા ત્તતપર્ણમ્ ૩૩૬
ચતુરા ત્તતપર્ણમ્ (પ્રપ ચસાર સારસઙ્ગહે) ૩૫૦
ચતુરા ત્તતપર્ણમ્ (પ્રપ ચસારિવવરણે) ૩૬૯
ચતુરા ત્તતપર્ણમ્ (મે ત ત્ર)ે ૩૭૮
મહાગણપ તસપયાક્રર્મઃ ૩૭૯
મા કાિદ યાસાઃ ૩૮૭
પાત્રાસાદનમ્ (લધ)ુ ૪૩૩
પાત્રાસાદનમ્ (િવ તં) ૪૪૧
અ તયાર્ગઃ ૪૬૩
ચતુરાયતનપૂ ૪૬૮
આવરણપૂ ૪૭૫
ઉપચારાઃ ૪૯૨
સમપર્ણમ્ ૫૦૨
ઉ ચ્છષ્ટગણપ તપ ચાવરણપૂ ૫૦૫
મુદ્રાઃ ૫૦૮
શ્રીમૂલશ ક્તગ સ્ય નપનમ્ ૫૨૧
મહાગણપ તહાેમિવધાનમ્ ૫૨૫
િવઘે્નશ્વરહાેમઃ ૫૨૫
બ્રહ્મણ પ તસકૂ્તહવનિવિધઃ (ઋગ્વેદ યઃ) ૫૨૬
અથવર્શીષર્ગણહવનમ્ ૫૨૮
ગણપ તહાેમિવિધકાિરકા ૫૩૨
તપર્ણકાિરકા ૫૩૪
નાિરકેલખ ડહવનમ્ ૫૩૫
િવનાયકક પઃ (બાેધાયનાેક્તઃ) ૫૩૫
સપયાર્ઙ્ગાે હાેમઃ ૫૩૬
અેકાક્ષરગણપ તહાેમઃ ૫૪૭
ગણપ તહાેમઃ લઘુઃ ૫૫૧
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િવ તુ તમ જર (૧) ॥
પ્રથમાે ભાગઃ
િવષયાનુક્રમ ણકા
વેદા ઉપિનષદશ્ચ
પુ ષસકંૂ્ત, પવૂર્નારાયણં, ઉત્તરનારાયણમ્ ૧
નારાયણસકૂ્તમ્ ૩
િવ સકૂ્તમ્ ૪
શ્રીસકૂ્તમ્ ૫
નારાયણાપેિનષત્ ૬
ક લસ તરણાપેિનષત્ ૮
તારસારાપેિનષત્ ૯
અવ્યક્તાપેિનષત્ ૧૨
વાસદેુવાપેિનષત્ ૧૯
કૃ ણાપેિનષત્ ૨૨
ગાપેાલતાિપ યપુિનષત્ ૨૬
િત્રપા દ્વભૂ તનારાયણાપેિનષત્ ૪૨
સહતાિપ યપુિનષત્ ૮૬

રામતાિપ યપુિનષ- ૧૨૦
રામરહસ્યાપેિનષતત્ ૧૪૦
હયગ્રીવાપેિનષત્ ૧૬૧
ગ ડાપેિનષત્ ૧૬૪
સીતાપેિનષત્ ૧૬૯
સાૈભાગ્યલ યપુિનષત્ ૧૭૪
િવ સહસ્રનામ તાતંે્ર - નામાવ લશ્ચ ૧૮૦
િવ ચતુિવશ ત નામાવ લઃ, દ્વાદશનામ, પ જર તાતંે્ર,
પ ચાયુઘ તાતે્રમ્ ૨૧૨
િવ વષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર - નામાવ લઃ (૧) ૨૧૩
િવ વષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્ર - નામાવ લઃ (૨) ૨૧૬
િવ શતનામ તાતંે્ર - નામાવ લ (૨) - ૨૧૯
િવ દ્વાદશનામ યાસઃ, િવ બષ્ટનામ તાતે્રં - નામાવ લશ્ચ,
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ષાેડશનામ તાતંે્ર - નામાવ લશ્ચ, િવ શતનામ તાતંે્ર - નામાવ લશ્ચ,
િવ વેકાદશનામ તાતે્રં - નામાવ લશ્ચ, િવ દ્વાદશનામ તાતે્રં -
નામાવ લશ્ચ, ૨૨૨
લ મીસહસ્રનામ તાતે્રં - નામાવ લશ્ચ (૧) ૨૨૬
લ મીસહસ્રનામ તાતે્રં - નામાવ લઃ (૨) ૨૪૨
લ મી અષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર - નામાવ લઃ ૨૫૫
લ મીસહસ્રનામ તાતે્રં - નામાવ લઃ (૩) ૨૯૧
લ યષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર - નામાવ લશ્ચ ૩૧૨
હયગ્રીવ સહસ્રનામ તાતંે્ર - નામાવ લશ્ચ ૩૧૭
હયગ્રીવાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રં - નામાવ લશ્ચ ૩૫૨
ધ વ તિર - અષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર નામાવ લશ્ચ ૩૫૫
ધ વ તયર્ષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર - નામાવ લશ્ચ ૩૬૧
લ મી સહ સહસ્રનામ તાતંે્ર - નામાવ લશ્ચ ૩૬૩
સહાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર - નામાવ લશ્ચ ૩૯૬

પરશરુામાષ્ટાિવશ ત નામ તાતંે્ર - નામાવ લશ્ચ ૩૯૯
સત્યનારાયણાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ - ૪૦૦
રામસહસ્રનામ તાતંે્ર - નામાવ લશ્ચ ૪૦૨
રામાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર - નામાવ લશ્ચ ૪૨૪
મ ત્રવણર્સ પુિટતરામાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૪૨૭
સીતાસહસ્રનામ તાતે્રં - નામાવ લશ્ચ ૪૩૩
સીતાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર - નામાવ લશ્ચ ૪૫૯
હનુમ સહસ્રનાભ તાતે્ર - નામાવ લશ્ચ્ ૪૬૨
હનુમદષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર - નામાવ લશ્ચ ૪૮૯
શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રં - નામાવ લશ્ચ ૪૯૩
ગાપેાલસહસ્રનામ તાતે્રં - નામાવ લશ્ચ ૫૨૭
રાધાકૃ ણયુગલસહસ્રનામ તાતે્ર - નામાવ લશ્ચ ૫૫૮
શ્રીકૃ ણાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રં - નામાવ લશ્ચ (૧) ૫૯૨
શ્રીકૃ ણાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રં - નામાવ લશ્ચ (૨) ૫૯૫
ગાેકારાિદ ગાપેાલાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૬૦૧
નારાયણાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ - ૬૦૨
ચ પકાર યનાથાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૬૦૪
રાધાકૃ ણાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૬૦૫
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ગાપેાલશતનામ તાતે્રં - નામાવ લશ્ચ ૬૦૭
િવઠ્ઠલાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રં - નામાવ લશ્ચ ૬૧૧
રાિધકાસહસ્રનામ તાતે્રં - નામાવ લશ્ચ ૬૧૬
રાિધકાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રં - નામાવ લશ્ચ ૬૪૯
વેઙ્કટેશસહસ્રનામ તાતે્રં - નામાવ લશ્ચ ૬૫૭
વેઙ્કટેશાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર - નામાવ લશ્ચ (૧) ૬૮૬
વેઙ્કટેશાષ્ટાેત્તરશતનાભ તાતે્રં - નામાવ લઃ (૨) ૬૮૯
સદુશર્નસહસ્રનામ તાતંે્ર - નામાવ લશ્ચ ૬૯૪
સદુશર્નાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર - નામાવ લશ્ચ ૭૧૯
વરાહસહસ્રનામ તાતે્રં - નામાવ લશ્ચ ૭૨૩
વરાહાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રં - નામાવ લશ્ચ ૭૪૭
હિરહરપતુ્રસહસ્રનામ તાતે્રં - નામાવ લઃ ૭૪૩
મહાશા િત્રશતનામાવ લઃ ૭૭૯
મહાશા -અષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ( ૧) ૭૮૩
મહાશા -અષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ (૨) ૭૮૯
હિરહરપતુ્રાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૭૯૦
રામકણાર્ તમ્ - ૭૯૨
કૃ ણકણાર્ તમ્ - ૮૫૮
કકારાિદકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રં - નામાવ લશ્ચ ૯૦૬
શ્રીકૃ ણસહસ્રનામાવ લઃ ૯૫૬
રામાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર - નામાવ લશ્ચ ૯૬૮
સીતાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર - નામાવ લશ્ચ - ૯૭૨
દ્બાદશનામ તુ તઃ (૧-૨) ૯૭૬
હનુમ કવચમ્ - પ ચમખુહનુમ કવચમ્ - સપ્તમુ ખ
હનુમ કવચમ્ - અેકાદશમુ ખ હનુમ કવચમ્ - ૯૭૮

િવ તુ તમ જર (૨) ॥
દ્વતીયાે ભાગઃ
િવષયાનુક્રમ ણકા
શ્રીગુ તુ તઃ ।
પ્રાથર્ના ૨
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શ્રીગણેશદશાેત્તરશતનામાવ લઃ ૩
શ્રીિવ સહસ્રનામ તાતે્રમ્ (પાદ્મપુરાપાતઃ) નામાવ લશ્ચ ૪
અકારાદ્યષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ (સભા યં) નામાવ લશ્ચ ૩૭
શ્રીરામસહસ્રનામ તાતે્રં નામાવ લશ્ચ ૪૫
શ્રીરામસહસ્રનામાવ લઃ ૭૨
શ્રીરામાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૮૩
શ્રીરામાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ (શ્રીરામરસાયનમ)્ ૮૪
શ્રીરામાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર નામાવ લશ્ચ ૯૦
હનુમદષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર નામાવ લશ્ચ ૯૪
વેઙ્કટેશસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૧૦૧
વેઙ્કટેશાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર નામાવ લશ્ચ ૧૧૮
િવટ્ઠ લેશસહસ્રનામ તાતે્રં નામાવ લઃ ૧૨૫
સદુશર્નનામ તાતંે્ર નામાવ લશ્ચ ૧૫૩
ગ ડસહસ્રનામ તાતે્રં નામાવ લઃ ૧૭૫
ગ ડાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર નામાવ લઃ ૨૦૩
અન તાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લઃ ૨૦૬
િવ પાદાિદકેશા તવણર્ તાતે્રમ્-
શઙ્કરભગવ પાદાઃ ૨૦૮
આન દમ દાિકની - મધુસદૂનસર વતી ૨૩૦
શ્રીરઙ્ગરાજ તવઃ પરાશરભટ્ટઃ ૨૭૧
શ્રીરામકણર્રસાયનમ્ - રામભદ્રદ ક્ષતઃ ૩૧૧
આિદવરાહાવતારઃ વાયપુુરાણતઃ ૪૦૦
શ્રીમદ્વા મીિકરામાયણમાહા યમ્ ૪૧૩
શ્રીમદ્રામાયણ પારાયણક્રમઃ સુ દરકા ડપારાયણક્રમશ્ચ ૪૬૫
શ્રીરામદશાવરણપૂ ૫૨૯
સુ દર તવઃ બાલકૃ ણ શા સકૃતઃ ૫૩૭
કવચરક્ષાિદ તાતે્રા ણ
અપામાજર્ન તાતે્રમ્ (િવ ધમાત્તરે) ૫૪૩
અપામાજર્નકવચમ્ (િવ ધમાત્તરે) ૫૫૮
અ તસ વન તાતે્રમ્ (સદુશર્નસિંહતા) ૫૬૧
આપદુદ્ધારક શ્રીરામ તાતે્રમ્ (અગ ત્યસિંહતા) ૫૬૫
શ્રીકૃ ણમ ત્ર કવચમ્ - (૧) ૫૬૯
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શ્રીકૃ ણમ ત્ર કવચમ્ - (૨) ૫૭૧
શ્રીગાપેાલકવચમ્ (નારદપા ચરાત્રતઃ) ૫૭૨
શ્રીગાપેાલાક્ષયકવચમ્ (ત્રૈલાેક્યિવજયં) (બ્રહ્મસિંહતા) ૫૭૩
જગન્મઙ્ગલકવચમ્ (નારદપા ચરાત્રતઃ) ૫૭૫
તુલસીકવચમ્ (બ્રહ્મા ડપુરાણે) ૫૭૬
ત્રૈલાેક્યમઙ્ગ લકવચમ્ (નારદપા ચરાત્ર)ે ૫૭૮
ત્રૈલાેક્યિવજયં કૃ ણકવચમ્ ૫૮૨
નારાયણવમર્ (ભાગવતતઃ)
નારાયપાહૃદયં લ મીહૃદયં ચ (અથવર્ણરહસ્યે) ૫૯૦
ત્રૈલાેક્યમાેહનં સહકવચમ્ (૧) (બ્રહ્મસિંહતા) ૬૦૬
સહકવચમ્ (બ્રહ્મા ડપુરાણતઃ) ૬૦૮

બાલગ્રહરક્ષા તાતે્રમ્ ૬૧૧
શ્રીબાલરક્ષા (ભાગવતઃ) ૬૧૨
મહાલક્ષ્યીકવચમ્ (બ્રહ્મપુરાણતઃ) ૬૧૩
રાધાકવ વમ્ (નારદપા ચરાત્રતઃ) ૬૧૮
શ્રીરામકવચમ્ (આન દરામાયણ)ે

સીતાકવચમ્ (આન દરામાયણ)ે૬૨૧
ભરતકવચમ્ (આન દરામાયણ)ે ૬૨૫
લ મણકવચમ્ (આન દરામાયણ)ે ૬૨૮
શત્રુઘ્નકવ વમ્ (આન દરામાયણ)ે ૬૩૦
રામરક્ષા તાતે્રમ્ (૧) (બુધકાૈ શકકૃતમ્) ૬૩૪
રામરક્ષા તાતે્રમ્ (૨) (િવશ્વા મત્રકૃતમ્) ૬૩૮
રામહૃદયમ્ (અ યાત્મરામાયણે) ૬૩૯
િવટ્ઠલકવચમ્ (પદ્મપુરાણ)ે ૬૪૦
િવટ્ઠલહૃદયમ્ (ભિવ યાેત્તરતઃ) ૬૪૧
િવ કવચમ્ ૬૫૦
િવ પ જર તાતે્રમ-્ (૧) (બ્રહ્મા ડપુરાણતઃ) ૬૫૨
િવ પ જરમ-્ (૨) (વામનપુરાણતઃ) ૬૫૪
િવ હૃદય તાતે્રમ્ ૬૫૬
વેઙ્કટેશ્વરવજ્રકવચ તાતે્રમ્ ૬૫૮
સદુશર્નકવચમ્ - (૧) ૬૫૯
સદુશર્નકવચમ્ - (૨) ૬૬૨
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સદુશર્નમાલામ ત્ર તાતે્રમ્ ૬૬૩
હયગ્રીવકવચમ્ - (૧) (અથવર્મ ત્રખ ડ)ે ૬૬૪
હયગ્રીવકવચમ્ - (૨) ૬૬૬
હયગ્રીવપ જરમ્ - (૧) ૬૬૮
હયગ્રીવપ જરમ્ - (૨) (નારદપુરાણતઃ) ૬૬૯
મા ત તાતે્રમ્ ૬૭૮
હનુમદ્વાડવાનલ તાતે્રમ્ (િવભીષણઃ) ૬૭૯
હનુમ લાઙ્ગૂલાસ્ત્ર તાતે્રમ્ ૬૮૧
િવ તાતે્રાિન
પ્રાતઃ મરણ તાતે્રમ્ - (૧) ૬૮૩
પ્રાતઃ મરણ તાતે્રમ્ - (૨) (ભગવ પાદાચાયર્ઃ) ૬૬૪
પ્રાતઃ મરણ તાતે્રમ્ - (૩) (બ્રહ્માન દ) ૬૮૪
અચ્યુતાષ્ટકમ્ - (૧) (શ્રીશઙ્કરભગવ પાદાઃ) ૬૮૫
અચ્યુતાષ્ટકમ્ - (૨) (શ્રીશઙ્કરભગવ પાદાઃ) ૬૮૬
અચ્યુતાખ્યાષ્ટકમ્ (શ્રીધરવેઙ્કટેશાયર્ઃ) ૬૮૭
અ ભલાષાષ્ટકમ્ (બ્રહ્માન દઃ) ૬૮૯
આતર્ત્રાણનારાયણાષ્ટાદશકમ્ ૬૯૦
કમલાપત્યષ્ટકમ્ (બ્રહ્માન દઃ) ૬૯૩
ક ણાલહર (જગન્નાથપ ડતઃ) ૬૯૪
જગન્નાથદપડકમ્ (સ્કા દે) ૭૦૦
જતં તે તાતે્રમ્ (પા ચરાત્ર)ે ૭૦૧
દ નબ વષ્ટકમ્ (બ્રહ્માન દઃ) ૭૧૩
દ્વાદશ તાતે્રમ્ ૭૧૪
નારાયણ તાતે્રમ્ - (૧) (શઙ્કરભારતી) ૭૨૮
નારાયણ તાતે્રમ્ - (૨) ૭૩૧
પરમેશ્વર તુ તસાર તાતે્રમ્ ( બ્રહ્માન દઃ) ૭૩૪
ભગવચ્છરણ તાતે્રમ્ (બ્રસ્ત્રાનુ દઃ) ૭૩૭
મધુસદૂન તાતે્રમ્ (શકુુદેવઃ) ૭૪૧
શ્રીમહાિવ તુ તઃ (સતૂસિંહતા) ૭૪૨
રમાપત્યષ્ટકમ્ (બ્રહ્માન દ) ૭૪૪
રમાપ ત મરપામ્ ૭૪૫
િવ તુ તઃ (કિવસૂ ક્ત યઃ) ૭૪૬
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િવ તુ તઃ (ધવુઃ) ૭૫૨
િવ તુ તઃ (મુચુકુ દઃ) ૭૫૫
િવ તુ તઃ ( શવઃ) ૭૫૬
િવ તુ તઃ ૭૬૦
િવ તુ તઃ (કદર્મઃ) ૭૬૨
િવ તુ તઃ (ગજે દ્રઃ) ૭૬૩
િવ તુ તઃ (બ્રહ્મા) ૭૬૬
િવ તુ તઃ ( ત્રઃ) ૭૭૦
િવ પૂ તાતે્રમ્ ૭૭૧
િવ ભજુઙ્ગપ્રયાતમ્ (શઙ્કરભગવ પાદાઃ) ૭૭૬
િવ મિહ ઃ તાતે્રમ્ (બ્રહ્માન દઃ) ૭૭૭
િવ તવરાજઃ (પદ્મા) ૭૮૩
િવ વષ્ટકમ્ (શ્રીવ સાઙ્ક ચહ્ન મશ્રઃ) ૭૮૬
વૈકુ ઠગદ્યમ્ (શ્રીરામાનુ ચાયર્ઃ) ૭૮૮
વૈકુ ઠ તવઃ (શ્રીવ સા ઙ્ગ મશ્રઃ) ૭૯૨
વૈરાગ્યપ ચકમ્ (વેદા તદે શકઃ) ૮૧૦
શરણાગ તગદ્યમ્ (શ્રીરામાનુ ચાયર્ઃ) ૮૧૧
શા લગ્રામ તાતે્રમ્ ૮૧૬
ષટ્પદ (શ્રીશઙ્કરભગવ પાદાઃ) ૮૨૦
સઙ્કટનાશનિવ તાતે્રમ્ (પાદ્મ)ે ૮૨૦
તાતે્રરત્નમ્ (યામનુમુિનઃ) ૮૨૧

હંસગુહ્ય તાતે્રમ્ ૮૩૦
હિરનામમાલા તાતે્રમ્ (બ લરાજે દ્રઃ) ૮૩૨
હિરનામાષ્ટકમ્ (બ્રહ્માન દઃ) ૮૩૪
હીરમીડે તાતે્રમ્ (શ્રીશઙ્કરભગવ પાદાઃ) ૮૩૫
હિરશરણાષ્ટકમ્ (બ્રહ્માન દઃ) ૮૪૩
હિર તાતે્રમ્ (બ્રહ્માન દઃ)૮૪૪
મુરાિરપ ચકમ્ ૮૪૬
ચકં્ર - ન દકઃ શઙ્ખઃ - શષેઃ ૮૪૭

િવ તુ તમ જર (૩) ॥
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તીયાે ભાગઃ
િવષયાનુક્રમ ણકા
ચતુિવશત્યવતાર તવઃ - (ભાગવતે) ૧
ચતુિવશત્યવતાર તવઃ ૯
દશાવતાર તાતે્રમ્ ૧૪
દશાવતાર તવઃ - જયદેવકિવઃ ૧૫
દશાવતાર તવઃ - ક લ્કપુરાણે ૧૬
દશાવતાર તાતે્રમ્ - વેદા તદે શકઃ ૧૮
દશાવતાર તાતે્રમ્ - આન દતીથર્ઃ ૨૧
દશાવતાર તાતે્રમ્ - સઙ્ગ્રહઃ ૨૨
મ સ્ય તુ તઃ - સઙ્ગ્રહઃ ૨૨
મ સ્ય તાતે્રમ્ - ભાગવતતઃ ૨૪
કૂમર્ તુ તઃ - દેવાઃ ૨૫
કૂમર્ તુ તઃ - સઙ્ગ્રહઃ ૨૫
કૂમર્ તુ તઃ ૨૭
વરાહૃ તાતે્રમ્ - ઋષયઃ - ભાગવતે ૨૮
વરાહ તુ તઃ - સઙ્ગ્રહઃ ૨૯
નર સહ તુ તઃ પ્રહ્લાદઃ ભાગવતે ૩૨
શ્રી સહ તાતે્રમ્ નારિકઃ - સહે ૩૯
લ મી સહકરાવલ બ તાતે્રમ્- શઙ્કરભગવ પાદાઃ ૪૦
લ મી સહપ ચરત્ન તાતે્રમ્ - શઙ્કરભગવ પાદાઃ ૪૩
સહ તાતે્રમ્ - ભાગવતતઃ ૪૪

નર સહ તુ તઃ - પ્રહ્લાદઃ ૪૭
સહ તુ તઃ - નારાયણપ ડતઃ ૪૯
સહ તુ તઃ - સઙ્ગ્રહઃ ૫૩

અ તસ વનધ વ તર તાતે્રમ-્ સદુશર્નસિંહતા ૫૬
વામન તાતે્રમ્ - અિદ તઃ - પદ્મે ૫૯
વાનમ તાતે્રમ્ - અિદ તઃ - ભાગવતે ૬૨
વામન તુ તઃ (સઙ્ગ્રહઃ) ૬૨
પરશરુામ તુ તઃ (સઙ્ગ્રહઃ) ૬૪
શ્રીરામપ્રાતઃ મરણમ્ ૬૫
રઘવુીરગદ્યમ્ - વેદા તદે શકઃ ૬૬
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રાઘવાષ્ટકમ્ ૭૦
રામચ દ્ર તુ તઃ - સઙ્ગ્રહઃ ૭૩
રામચ દ્રાષ્ટકમ્ - શવઃ ૭૬
રામચ દ્રાષ્ટકમ્ - અમરદાસઃ ૭૭
રામપાદુકા તાતે્રમ્ - વેદા તદે શકઃ ૭૮
રામ તાતે્રમ્ - અહલ્યા - અ યાત્મરામાયણે ૮૨
રામ તાતે્રમ્ - ઇ દ્રઃ - અ યાત્મરામાયણે ૮૪
રામ તાતે્રમ-્ જટાયુઃ - અ યાત્મરામાયણે ૮૫
રામ તુ તઃ - બ્રહ્મા - અ યાત્મરામાયણે ૮૬
રામ તુ તઃ - મહાદેવઃ ૮૮
રામ તવરાજઃ - નારદઃ - સન કુમારસિંહતા ૮૯
રામાષ્ટકમ્ - વ્યાસઃ ૯૩
રામાષ્ટકમ્ - બ્રહ્માન દઃ ૯૯
સીતારામાષ્ટકમ્ - અચ્યુતય તઃ ૧૦૦
સીતારામ તાતે્રમ્ - હનુમાન્ ૧૦૨
રામચ દ્રવેદપાદ તવઃ - ભરદ્વાજઃ ૧૦૩
સપ્ત ષરામાયણમ્ - સપ્તષર્યઃ ૧૦૬
રામાષ્ટપ્રાસ તુ તઃ ( સઙ્ગ્રહઃ) ૧૦૮
રામકૃ ણયુગલ તુ તઃ (સઙ્ગ્રહઃ) ૧૦૯
બલરામ તુ તઃ (સઙ્ગ્રહઃ) ૧૧૦
શ્રીકૃ ણપ્રાતઃ મરણમ્ - િન બાકર્ઃ ૧૧૦
શ્રીકૃ ણ તુ તઃ - વેદાઃ - ભાગવતે ૧૧૨
શ્રીકૃ ણ તુ તઃ - ભી મઃ - ભાગવતે ૧૧૭
શ્રીકૃ ણ તુ તઃ - કુ તી - ભાગવતે ૧૧૮
ગભર્ગતકૃ ણ તુ તઃ - દેવાઃ - ભાગવતે ૧૨૧
ગભર્ગતકૃ ણ તુ તઃ - દેવાઃ ૧૨૩
શ્રીકૃ ણ તુ તઃ - બ્રહ્મા - ભાગવતે ૧૨૩
કૃ ણ તાતે્રમ્ - બ્રહ્મા ૧૨૮
શ્રીકૃ ણ તુ તઃ - ગુહ્યકાૈ - ભાગવતે ૧૨૯
શ્રીકૃ ણ તુ તઃ - અકૂ્રરઃ - ભાગવતે ૧૩૦
શ્રીકૃ ણ તુ તઃ - દેવાઃ - ભાગવતે ૧૩૩
કૃ ણ તાતે્રમ્ - બાલાઃ ૧૩૫
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શ્રીકૃ ણ તાતે્રમ્ - િવપ્રપ યઃ ૧૩૬
શ્રીકૃ ણ તાતે્રમ્ - વસદેુવઃ - બ્રહ્મવવૈત ૧૩૮
શ્રીકૃ ણ તાતે્રમ્ - શવઃ ૧૩૯
શ્રીકૃ ણ તાતે્રમ્ - રાધા ૧૪૪
શ્ચીકૃ ણ તુ તઃ - નારાયણ ષઃ ૧૪૫
શ્રીકૃ ણ તાતે્રમ્ - માેિહની ૧૪૭
કૃ ણ તુ તઃ - વઃ ૧૪૮
કૃ ણ તાતે્રમ્ - દાનવાઃ ૧૪૯
કૃ ણ તાતે્રમ્ - ઇ દ્રઃ - બ્રહ્મવવૈત ૧૫૧
શ્રીકૃ ણ તાતે્રમ્ - ગ ધવર્ઃ - નારદપા ચરાત્રે ૧૫૩
શ્રીકૃ ણાષ્ટકમ્ ૧૫૪
કૃ ણાષ્ટકમ્ - શઙ્કરભગવ પાદાઃ ૧૫૫
કૃ ણાષ્ટકમ્ - શઙ્કરભગવ પાદાઃ ૧૫૬
કૃ ણાષ્ટકમ્ - બ્રહ્માન દઃ ૧૫૮
કૃ ણાષ્ટક તાતે્રમ્ - વ લભાચાયર્ઃ ૧૫૯
કૃ ણચ દ્રાષ્ટકમ્ - રધનુાથઃ ૧૬૦
કૃ ણચ દ્રાષ્ટકમ્ - કેવલરામઃ ૧૬૧
કૃ જિવહાયર્ષ્ટકમ્ - પગાે વા મ ૧૬૪
કૃ ણદ્વાદશમ જર - શ્રીધરાયર્ઃ ૧૬૫
શ્રીકૃ ણશરણાષ્ટકમ્ ૧૬૭
શ્રીકૃ ણશરણાષ્ટકમ્ ૧૬૮
શ્રીકૃ ણ તવરાજઃ - નારદઃ - નારદપા ચરાત્રે ૧૬૯
શ્રીકૃ ણ તવરાજઃ - કૃ ણદાસઃ ૧૭૧
શ્ચીકૃ ણ તુ તઃ - સઙ્ગ્રહઃ ૧૭૨
ગાેકુલનામ તાતે્રમ્ - િવટ્ઠલનાથગાે વામી ૧૮૬
ગાપેાલ તાતે્રમ્ - નારદઃ - નારદપા ચરાત્રે ૧૮૭
ગાપેાલિવશ તઃ - વેદા તદે શકઃ ૧૮૯
ગાપેાલ તવઃ - રઘનુાથઃ ૧૯૨
ગાપેાલાષ્ટકમ્ - બ્રહ્માન દઃ ૧૯૩
ગાેિપકાગીતમ્ - ભાગવતે ૧૯૫
ગાપેીજનવ લભાષ્ટકમ્ - હિરદાસઃ ૧૯૭
ગાેિવ દદામાેદર તાતે્રમ્ - બ વમઙ્ગલઃ ૧૯૮
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ગાેિવ દાષ્ટકમ્ - શઙ્કરભગવ પાદાઃ ૨૦૪
ગાેિવ દાષ્ટકમ્ - બ્રહ્માન દઃ ૨૦૬
જગન્માેહનાષ્ટકમ્ - િવશ્વનાથચક્રવત ૨૦૭
ડાેલાનવરત્નમા લકા - શ્રીધરાયર્ઃ ૨૦૮
દામાેદર તાતે્રમ્ - સત્યવ્રતઃ ૨૧૦
દૈ યાષ્ટકમ્ - હિરદાસઃ ૨૧૨
નવનીત પ્રયાષ્ટકમ્ - હિરદાસઃ ૨૧૩
પ ચાક્ષરમ ત્રગભર્ તાતે્રમ્ - હિરદાસઃ ૨૧૪
બાલકૃ ણાષ્ટકમ્ - કૃ ણદાસઃ ૨૧૫
બાલમુકુ દાષ્ટકમ્ ૨૧૬
દાવનાષ્ટકમ્ - િવશ્વનાથચક્રવતી ૨૧૬
દાવન તાતે્રમ્ ૨૧૭

ભગવન્માનસપજૂનમ્ - શઙ્કરભગવ પાદાઃ ૨૧૮
ભજગાેિવ દમ્ - શઙ્કરભગવ પાદાઃ ૨૨૦
ભજુઙ્ગપ્રયાતાષ્ટકમ્ - િવટ્ઠલેશ્વરઃ ૨૨૧
ભુચઙ્ગપ્રયાતાષ્ટકમ્ - હિરદાસઃ ૨૨૨
મધુરાષ્ટકમ્ - શ્રીવ લભાચાય્ર્ ૨૨૩
મુકુ દમાલા - કુલશખેરઃ ૨૨૪
મુકુ દ તાતે્રમ્ ૨૨૭
શ્રીયુગલાષ્ટકમ્ - માધવે દ્રપુર ૨૨૮
શ્રીયુગલિકશાેરાષ્ટકમ્ - પગાે વામી ૨૨૯
રાધાકૃ ણાષ્ટકમ્ ૨૩૦
રાધાકૃ ણ તુ તઃ ૨૩૨
ક્મણી તુ તઃ - વે તુ તઃ ૨૩૩

શક્ષાષ્ટકમ્ - કૃ ણ ચૈત યઃ ૨૩૩
બુદ્ધ તવઃ ૨૩૪
ક લ્ક તવઃ - સઙ્ગ્રહઃ ૨૩૬
ક લ્ક તાતે્રમ્ - સશુા તા - ક લ્કપુરાણે ૨૩૬
સદુશર્નાષ્ટકમ્ - વેદા તદે શકઃ ૨૩૬
સદુશર્નાષ્ટકમ્ ૨૪૦
સદુશર્ન તાતે્રમ્ - સયૂર્ઃ - કુ ભઘાેણમાહા ત્યે ૨૪૧
હયગ્રીવ તાતે્રમ્ - વેદા તદે શકઃ ૨૪૨
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હયગ્રીવા ભગમનમ્ ૨૪૬
લ મીહયવદનપ્રપ ત્તઃ ૨૪૮
લ મીહયગ્રીવમઙ્ગલમ્ ૨૪૯
હયર્ષ્ટકમ્ - પ્રહ્લાદઃ ૨૫૧
હિરહરાત્મક તાતે્રમ્ - ધમર્રાજઃ - સ્કા દે ૨૫૩
હિરહરાભેદ તુ તઃ - અ પ યદ ક્ષતઃ ૨૫૪
હિરહર તુ તઃ ૨૫૬
શવરામાષ્ટકમ્ - રામાન દઃ ૨૫૬
હિરહર તુ તઃ - શ્રીધરાયર્ઃ ૨૨૮
િત્રમૂ ત તુ તઃ - સઙ્ગ્રહઃ ૨૫૯
િદવ્યકે્ષત્રિવ મૂ ત તાતે્રા ણ
રઙ્ગનાથાષ્ટકમ્ - શઙ્કરભગવ પાદાઃ - શ્રીરઙ્ગે ૨૫૯
રઙ્ગનાથ તાતે્રમ્ - પરાશરભટ્ટઃ ૨૬૦
અભી ત તવઃ - વેદા તદે શકઃ ૨૬૨
ભગવદ્ યાનસાપેાનમ્ - વેદા તદે શકઃ ૨૬૭
શાઙ્ર્ગપા ણ તુ તઃ - કુ ભઘાેણે ૨૬૯
શાઙ્ર્ગપા ણ તાતે્રમ્ - હેમમનુેઃ । ૨૭૦
વેગાસતેુ તાતે્રમ-્ વેદા તદે શકઃ - કા ચ્યાં ૨૭૧
પરમાથર્ તુ તઃ - વેદા તદે શકઃ - ગ્ ધ્રસર સ ૨૭૩
દેહલીશ તુ તઃ - વેદા તદે શકઃ - ગાપેપુરે ૨૭૪
દેવરા ષ્ટકમ્- કા ચીપૂણર્ઃ - કા ચ્યાં ૨૭૯
વરદરાજ તવઃ - અ પ યદ ક્ષતઃ - કા ચ્યાં ૨૮૦
વરદરાજ તાતે્રમ્ ૨૯૭
વરદરાજપશ્ચાશત્- વેદા તદે શકઃ ૨૯૯
અચ્યુતશતકમ્ - વેદા તદે શકઃ - આેષિધ ગરાૈ ૩૦૭
ષાેડશાયુધ તાતે્રમ્ - વેદા તદે શકઃ ૩૧૭
ચક્રપા ણ તાતે્રમ્ - સયૂર્ઃ - કુ ભઘાેણે ૩૧૯
અષ્ટભુ ષ્ટકમ્ - વેદા તદે શકઃ - કા ચ્યાં ૩૨૦
કામા સકાષ્ટકમ્- વેદા તદે શકઃ - કા ચ્યાં ૩૨૧
દેવનાયકપશ્ચાશત્ - વેદા તદે શકઃ - અહી દ્રપુરે ૩૨૩
ગાેિવ દરાજપ્રપ ત્તઃ ૩૩૨
શ્રીસદા શવા ભનવ સહભારતીકૃત
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- સહભજુઙ્ગ પ્રયાત તનઃ - સહપવર્તે ૩૩૫
- સહસપ્તકમ્ ૩૩૭
- સહહયગ્રીવ તવઃ ૩૩૮
- શ્રીરઙ્ગનાથ તવઃ - શ્રીરઙ્ગે ૩૩૮
- ભવૂરાહ તુ તઃ - ભવૂરાહક્ષતે્રે ૩૩૮
- શ્રીકૃ ણષટ્કમ્ - કાલટ ાં ૩૩૯
- પદ્મનાભ તાતે્રમ્ - અન તપદ્મનાભે ૩૩૯
શ્રીભારતીતીથર્ર ચત
રાજગાપેાલપ ચરત્ન તુ તઃ - સુ દરપા ડ્યપુરે ૩૪૧
ગ ડગમન તુ તઃ ૩૪૨
વેઙ્કટેશસપુ્રભાતમ્ - ત પ ત ગરાૈ ૩૪૨
વેઙ્કટેશ તાતે્રમ્ ૩૪૭
વેઙ્કટેશકરાવલ બ તાતે્રમ્ - સહય તઃ ૩૪૮
વેઙ્કટેશપ્રપ ત્તઃ ૩૫૦
વેઙ્કટેચરમઙ્ગલમ્ ૩૫૩
દયાશતકમ્ - વેદા તદે શકઃ ૩૫૫
શ્રીસ્થા તવઃ - િત્રમૂ ત તવઃ - શચુી દ્ર ૩૭૧
જગન્નાથાષ્ટકમ્ - શઙ્કરભગવ પાદાઃ - જગ ત્રાથે ૩૭૩
જગન્નાથપ ચકમ્ ૩૭૫
સહભજુઙ્ગપ્રયાત તાતે્રમ્ - વેદશલૈે ૩૭૬

માલા તાતે્રમ્ - નીલાદ્રાૈ ૩૭૬
પા ડુરઙ્ગ મરણમ્ ૩૭૭
પા ડુરઙ્ગાષ્ટકમ્ - શઙ્કરભગવ પાદાઃ ૩૭૭
િવટ્ઠલપ્રબાેધઃ - િવટ્ઠલેશ્વરઃ ૩૭૮
િવટ્ઠલ તવરાજઃ ૩૮૦
િવટ્ઠલ તાતે્રમ્ - વનગાે વામી ૩૮૩
િવટ્ઠલેશાષ્ટકમ્ - રઘનુાથઃ ૩૮૮
ગિરધાયર્ષ્ટકમ્ - રઘનુાથઃ ૩૮૯
લ મી તાતે્રા ણ ૩૯૦
મહાલ યષ્ટકમ્ - ઇ દ્રઃ ૩૯૧
શ્રી તાતે્રમ્ - ઇ દ્રઃ ૩૯૨
સ દ્ધલ મી તાતે્રમ્ - બ્રહ્મા ડપુરાણે ૩૯૪
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લ મી તાતે્રમ્ - દેવાઃ ૩૯૬
લ મી તાતે્રમ્ - અગ ત્યઃ ૩૯૮
મહાલ મી તુ તઃ ૪૦૧
કનકધારા તાતે્રમ્ - શ્રીશઙ્કરભગવ પાદાઃ ૪૦૪
લ મીલહર - જગન્નાથકિવઃ ૪૦૭
શ્રી તુ તઃ - વેદા તદે શકઃ ૪૧૪
શ્રી તવઃ - શ્રીવ સ ચહ્વ મશ્રઃ ૪૧૮
લ ણી તુ તઃ - સઙ્ગ્રહઃ ૪૨૦
ચતુઃ શ્લાેકાે - યામનુાચાયર્ઃ૪૨૨
ગાેદા તુ તઃ - વેદા તદે શકઃ ૪૨૩
તુલસી તાતે્રમ્ - પુ ડર કઃ ૪૨૮
ભૂ તુ તઃ - વેદા તદે શકઃ ૪૩૦
સીતા તુ તઃ ૪૩૫
દાદેવ્યષ્ટકમ્ - િવશ્વનાથચક્રવત ૪૩૬

રાિધકાષ્ટકમ્ ૪૩૭
રાિધકાષ્ટકમ્ - શ્રીકૃ ણદાસકિવરાજઃ ૪૩૮
રાધા તાતે્રમ્ - વ્રજમાેહનદાસઃ ૪૪૦
રાધાકૃપાકટાક્ષ તવરાજઃ ૪૪૧
રાધાકુ ડાષ્ટકમ્ ૪૪૩
ગ ડપ ચાશત્ - વેદા તદે શકઃ ૪૪૫
ગ ડદ ડકઃ - વેદા તદે શકઃ ૪૫૪
હનુમ પ ચરત્નમ્ - શઙ્કરભગવ પાદાઃ ૪૫૬
હનુમ તાતે્રમ્ - િવભીષણઃ ૪૫૬
હનુમદષ્ટકમ્ - અચ્યુતય ત્તઃ ૪૫૮
હનૂમાન્ - (સઙ્ગ્રહઃ) ૪૬૦
નામ તાતે્રા ણ
પુ ષાેત્તમનામસહસં્ર - નામાવ લઃ ૪૬૦
િવ ણાેઃ અષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર - નામાવ લઃ ૫૦૧
શ્રીરઙ્ગનાથાષ્ટાેત્તરશતનુામ તાતે્રમ્ -નામાવ લઃ ૫૦૪
શ્રીકૃ ણ તુ તઃ - મઙ્ગલમ્ ૫૦૭
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