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Shrisuryasahasranamastotram 2

શ્રીસયૂર્સહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨

શ્રી દ્રયામલે ત ત્રે શ્રીદેવીરહસ્યે

અથ ચતુ સ્ત્રશઃ પટલઃ ।
શ્રીભૈરવ ઉવાચ ।
દેવદેિવ મહાદેિવ સવાર્ભયવરપ્રદે ।
વં મે પ્રાણ પ્રયા પ્રીતા વરદાેઽહં તવ સ્થતઃ॥ ૧॥
િક ચત્ પ્રાથર્ય મે પ્રે ણા વકે્ષ્ય તત્તે દદા યહમ્ ।
શ્રીદેવ્યવુાચ ।
ભગવન્ દેવદેવેશ મહા દ્ર મહેશ્વર॥ ૨॥
યિદ દેયાે વરાે મહં્ય વરયાેગ્યા યહં યિદ ।
દેવદેવસ્ય સિવતવુર્દ નામસહસ્રકમ્॥ ૩॥
શ્રીભૈરવ ઉવાચ ।
અેતદુ્ગહ્યતમં દેિવ સવર્ વં મમ પાવર્ ત ।
રહસ્યં સવર્દેવાનાં દુલર્ભં કામનાવહમ્॥ ૪॥
યાે દેવાે ભગવાન્ સયૂા વેદકતાર્ પ્ર પ તઃ ।
કમર્સાક્ષી જગચ્ચ ઃ તાેતું તં કેન શક્યતે॥ ૫॥
યસ્યાિદમર્ યમ તં ચ સરૈુરિપ ન ગ યતે ।
તસ્યાિદદેવદેવસ્ય સિવતજુર્ગદ શતુઃ॥ ૬॥
મ ત્રનામસહસં્ર તે વકે્ષ્ય સામ્રાજ્ય સ દ્ધદમ્ ।
સવર્પાપાપહં દેિવ ત ત્રવેદાગમાેદૃ્ધતમ્॥ ૭॥
માઙ્ગલ્યં પાૈ ષ્ટકં ચવૈ રક્ષાેઘં્ન પાવનં મહત્ ।
સવર્મઙ્ગલમાઙ્ગલ્યં સવર્પાપપ્રણાશનમ્॥ ૮॥
ધનદં પુ યદં પુ યં શ્રેયસ્કરં યશસ્કરમ્ ।

1



શ્રીસયૂર્સહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨

વક્ષ્યા મ પરમં ત વં મૂલિવદ્યાત્મકં પરમ્॥ ૯॥
બ્રહ્મણાે યત્ પરં બ્રહ્મ પરાણામિપ યત્ પરમ્ ।
મ ત્રાણામિપ યત્ ત વં મહસામિપ યન્મહઃ॥ ૧૦॥
શા તાનામિપ યઃ શા તાે મનનૂામિપ યાે મનુઃ ।
યાે ગનામિપ યાે યાેગી વેદાનાં પ્રણવશ્ચ યઃ॥ ૧૧॥
ગ્રહાણામિપ યાે ભા વાન્ દેવાનામિપ વાસવઃ ।
તારાણામિપ યાે રા વાયનૂાં ચ પ્રભ જનઃ॥ ૧૨॥
ઇ દ્રયાણામિપ મનાે દેવીનામિપ યઃ પરા ।
નગાનામિપ યાે મે ઃ પન્નગાનાં ચ વાસિુકઃ॥ ૧૩॥
તજેસામિપ યાે વિહ્નઃ કારણાનાં ચ યઃ શવઃ ।
સિવતા ય તુ ગાય યાઃ પરમાત્મે ત ક ત્યર્તે॥ ૧૪॥
વકે્ષ્ય પરમહંસસ્ય તસ્ય નામસહસ્રકમ્ ।
સવર્દાિરદ્ર્યશમનં સવર્દુઃખિવનાશનમ્॥ ૧૫॥
સવર્પાપપ્રશમનં સવર્તીથર્ફલપ્રદમ્ ।
વરરાેગાપ ત્યુઘં્ન સદા સવાર્ભયપ્રદમ્॥ ૧૬॥
ત વં પરમત વં ચ સવર્સારાેત્તમાેત્તમમ્ ।
રાજપ્રસાદિવજય-લ મીિવભવકારણમ્॥ ૧૭॥
આયુ કરં પુ ષ્ટકરં સવર્યજ્ઞફલપ્રદમ્ ।
માેહન ત ભનાકૃ ષ્ટ-વશીકરણકારણમ્॥ ૧૮॥
અદાતવ્યમભક્તાય સવર્કામપ્રપૂરકમ્ ।
શ ◌ૃ વાવિહતા ભૂ વા સયૂર્નામસહસ્રકમ્॥ ૧૯॥
અસ્ય શ્રીસયૂર્નામસહસ્રસ્ય શ્રીબ્રહ્મા ઋ ષઃ । ગાય યં છ દઃ ।
શ્રીભગવાન્ સિવતા દેવતા । હ્ર ાં બીજમ્ । સઃ શ ક્તઃ । હ્ર ી ં ક લકમ્ ।
ધમાર્થર્કામમાેક્ષાથ સયૂર્સહસ્રનામપાઠે િવિનયાેગઃ॥
યાનમ્॥
ક પા તાનલકાેિટભા વરમખંુ સ દૂરધૂલીજપા-
વણ રત્નિકર િટનં દ્વનયનં શ્વેતા જમ યાસનમ્ ।
નાનાભષૂણભૂ ષતં મતમખંુ રક્તા બરં ચન્મયં
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સયૂ વણર્સરાજેરત્નકલશાૈ દાે યા દધાનં ભજે॥ ૧॥
પ્રત્યક્ષદેવં િવશદં સહસ્રમર ચ ભઃ શાે ભતભૂ મદેશમ્ ।
સપ્તાશ્વગં સદ્ વજહ તમાદ્યં દેવં ભજેઽહં મિહરં હૃદ જે॥ ૨॥
ૐ હ્ર ાં હ્ર ી ં સઃ હં સઃ સાેઽહં સિવતા ભાસ્કરાે ભગઃ ।
ભગવાન્ સવર્લાેકેશાે ભૂતેશાે ભૂતભાવનઃ॥ ૩॥
ભૂતાત્મા ષ્ટકૃત્ સ્રષ્ટા કતાર્ હતાર્ જગ પ તઃ ।
આિદત્યાે વરદાે વીરાે વીરલાે િવશ્વદ પનઃ॥ ૪॥
િવશ્વકૃદ્ િવશ્વહૃદ્ ભક્તાે ભાેક્તા ભીમાેઽભયાપહઃ ।
િવશ્વાત્મા પુ ષઃ સાક્ષી પરં બ્રહ્મ પરાત્ પરઃ॥ ૫॥
પ્રતાપવાન્ િવશ્વયાેિનિવશ્વેશાે િવશ્વતાેમખુઃ ।
કામી યાેગી મહાબુ દ્ધમર્ન વી મનુરવ્યયઃ॥ ૬॥
પ્ર પ તિવશ્વવ દ્યાે વ દતાે ભવુનેશ્વરઃ ।
ભૂતભવ્યભિવ યાત્મા ત વાત્મા જ્ઞાનવાન્ ગુણી॥ ૭॥
સા વકાે રાજસ તામ તમવી ક ણાિનિધઃ ।
સહસ્રિકરણાે ભા વાન્ ભાગર્વાે ગુર શ્વરઃ॥ ૮॥
િનગુર્ણાે િનમર્માે િનત્યાે િનત્યાન દાે િનરાશ્રયઃ ।
તપ વી કાલકૃત્ કાલઃ કમનીયતનુઃ કૃશઃ॥ ૯॥
દુદર્શર્ઃ સદુશાે દાશાે દ નબ ધુદર્યાકરઃ ।
દ્વભુ ેઽષ્ટભુ ે ધીરાે દશબાહુદર્શા તગઃ॥ ૧૦॥
દશાંશફલદાે િવ જગીષજુર્યવા જયી ।
જિટલાે િનભર્યાે ભાનુઃ પદ્મહ તઃ કુશીરકઃ॥ ૧૧॥
સમાિહતગ તધાર્તા િવધાતા કૃતમઙ્ગલઃ ।
માતર્ ડાે લાેક ત્ ત્રાતા દ્રાે ભદ્રપ્રદઃ પ્રભુઃ॥ ૧૨॥
અરા તશમનઃ શા તઃ શઙ્કરઃ કમલાસનઃ ।
અિવ ચ ત્યવપુઃ (૧૦૦) શ્રેષ્ઠાે મહાચીનક્રમેશ્વરઃ ॥ ૧૩॥
મહા તદમનાે દા તાે મહામાેહહરાે હિરઃ ।
િનયતાત્મા ચ કાલેશાે િદનેશાે ભક્તવ સલઃ॥ ૧૪॥
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કલ્યાણકાર કમઠકકર્શઃ કામવ લભઃ ।
વ્યાેમચાર મહાન્ સત્યઃ શ ભુર ભાજેવ લભઃ॥ ૧૫॥
સામગઃ પ ચમાે દ્રવ્યાે ધ્રવુાે દ નજન પ્રયઃ ।
િત્રજટાે રક્તવાહશ્ચ રક્તવસ્ત્રાે ર ત પ્રયઃ॥ ૧૬॥
કાલયાેગી મહાનાદાે િનશ્ચલાે દૃ ય પ ક્ ।
ગ ભીરઘાષેાે િનઘાષાે ઘટહ તાે મહાેમયઃ॥ ૧૭॥
રક્તા બરધરાે રક્તાે રક્તમાલ્યાનુલપેનઃ ।
સહસ્રહ તાે િવજયાે હિરગામી હર શ્વરઃ॥ ૧૮॥
મુ ડઃ કુ ડી ભજુઙ્ગેશાે રથી સરુથપૂ જતઃ ।
યગ્રાેધવાસી યગ્રાેધાે ક્ષકણર્ઃ કુલ ધરઃ॥ ૧૯॥
શખી ચ ડી જટ વાલી વાલાતે ેમયાે િવભુઃ ।
હૈમાે હેમકરાે હાર હિરદ્રલાસન સ્થતઃ॥ ૨૦॥
હિરદ્શ્વાે જગદ્વાસી જગતાં પ તિરઙ્ ગલઃ ।
િવરાેચનાે િવલાસી ચ િવ પાક્ષાે િવકતર્નઃ॥ ૨૧॥
િવનાયકાે િવભાસશ્ચ ભાસાે ભાસાં પ તઃ પ્રભુઃ ।
મ તમાન્ ર તમાન્ વક્ષાે િવશાલાક્ષાે િવશા પ તઃ॥ ૨૨॥
બાલ પાે ગિરચરાે ગીપર્ તગામતીપ તઃ ।
ગઙ્ગાધરાે ગણા યક્ષાે ગણસવે્યાે ગણેશ્વરઃ॥ ૨૩॥
ગર શનયનાવાસી સવર્વાસી સતી પ્રયઃ ।
સત્યાત્મકઃ સત્યધરઃ સત્યસ ધઃ સહસ્રગુઃ॥ ૨૪॥
અપારમિહમા મુક્તાે મુ ક્તદાે માેક્ષકામદઃ ।
મૂ તમાન્ ( ૨૦૦) દુધર્રાેઽમૂ ત તુિટ પાે લવાત્મકઃ॥ ૨૫॥
પ્રાણેશાે વ્યાનદાેઽપાનસમાનાેદાન પવાન્ ।
ચષકાે ઘિટકા પાે મુહૂતા િદન પવાન્॥ ૨૬॥
પક્ષાે માસ ઋતવુર્ષાર્ િદનકાલેશ્વરેશ્વરઃ ।
અયનં યુગ પશ્ચ કૃતં ત્રેતાયુગ સ્ત્રપાત્॥ ૨૭॥
દ્વાપરશ્ચ ક લઃ કાલઃ કાલાત્મા ક લનાશનઃ ।
મ વ તરાત્મકાે દેવઃ શક્ર સ્ત્રભવુનેશ્વરઃ॥ ૨૮॥
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વાસવાેઽ ગ્ યર્માે રક્ષાે વ ણાે યાદસાં પ તઃ ।
વાયવુશ્રવણં શવૈ્યાે ગિર ે જલ સનઃ॥ ૨૩॥
અન તાેઽન તમિહમા પરમેષ્ઠ ગત વરઃ ।
ક પા તકલનઃ કૂ્રરઃ કાલા ગ્ ઃ કાલસદૂનઃ॥ ૩૦॥
મહાપ્રલયકૃત્ કૃત્યઃ કુત્યાશીયુર્ગવતર્નઃ ।
કાલાવતા યુગધરાે યુગાિદઃ શહકેશ્વરઃ॥ ૩૧॥
આકાશિનિધ પશ્ચ સવર્કાલપ્રવતર્કઃ ।
અ ચ ત્યઃ સબુલાે બાલાે બલાકાવ લભાે વરઃ॥ ૩૨॥
વરદાે વીયર્દાે વાગ્મી વાક્પ તવાર્ ગ્વલાસદઃ ।
સાઙ્ખ્યશે્વરાે વેદગ યાે મ ત્રેશ ત ત્રનાયકઃ॥ ૩૩॥
કુલાચારપરાે નુત્યાે નુ તતુષ્ટાે નુ ત પ્રયઃ ।
અલસ તુલસીસવે્ય તુષ્ટા રાેગિનવહર્ણઃ॥ ૩૪॥
પ્રસ્ક દનાે િવભાગશ્ચ નીરાગાે દશિદક્પ તઃ ।
વૈરાગ્યદાે િવમાનસ્થાે રત્નકુ ભધરાયુધઃ॥ ૩૫॥
મહાપાદાે મહાહ તાે મહાકાયાે મહાશયઃ ।
ઋગ્યજુઃસામ પશ્ચ વષ્ટાથવર્ણશા ખલઃ॥ ૩૬॥
સહસ્રશાખી સદ્વકૃ્ષાે મહાક પ પ્રયઃ પુમાન્ ।
ક પ ક્ષશ્ચ મ દારાે ( ૩૦૦) મ દારાચલશાેભનઃ॥ ૩૭॥
મે િહમાલયાે માલી મલયાે મલયદુ્રમઃ ।
સ તાનકુસમુચ્છન્નઃ સ તાનફલદાે િવરાટ્॥ ૩૮॥
ક્ષીરા ભાેિધઘ્ ર્તા ભાેિધજર્લિધઃ ક્લેશનાશનઃ ।
રત્નાકરાે મહામા યાે વૈ યાે વે ધરાે વ ણક્॥ ૩૯॥
વસ તાે મારસામ તાે ગ્રી મઃ ક મષનાશનઃ ।
વષાર્કાલાે વષર્પ તઃ શરદ ભાજેવ લભઃ॥ ૪૦॥
હેમ તાે હેમકેયૂરઃ શ શરઃ શશવુીયર્દઃ ।
સમુ તઃ સગુ તઃ સાધુિવ ઃ સા બાેઽ બકાસતુઃ॥ ૪૧॥
સારગ્રીવાે મહારાજઃ સનુ દાે ન દસિેવતઃ ।
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સમુે શખરાવાસી સપ્તપાતાલગાેચરઃ॥ ૪૨॥
આકાશચાર િનત્યાત્મા િવભુ વિવજયપ્રદઃ ।
કુલકા તઃ કુલાદ્ર શાે િવનયી િવજયી િવયત્॥ ૪૩॥
િવશ્વ ભરા િવયચ્ચાર િવયદૂ્રપાે િવયદ્રથઃ ।
સરુથઃ સગુત તુત્યાે વે વાદનત પરઃ॥ ૪૪॥
ગાપેાલાે ગાેમયાે ગાેપ્તા પ્ર તષ્ઠાયી પ્ર પ તઃ ।
આવેદનીયાે વેદાક્ષાે મહાિદવ્યવપુઃ સરુાટ્॥ ૪૫॥
િન ર્ વાે વનાે મ ત્રી મહાણર્વિનનાદ ત્ ।
વસરુાવતર્નાે િનત્યઃ સવાર્ ાયપ્રભુઃ સધુીઃ॥ ૪૬॥
યાયિનવાર્પણઃ શલૂી કપાલી પદ્મમ યગઃ ।
િત્રકાેણિનલયશ્ચેત્યાે બ દુમ ડલમ યગઃ॥ ૪૭॥
બહુમાલાે મહામાલાે િદવ્યમાલાધરાે જપઃ ।
જપાકુસમુસઙ્કાશાે જપપૂ ફલપ્રદઃ॥ ૪૮॥
સહસ્રમૂધાર્ દેવે દ્રઃ સહસ્રનયનાે રિવઃ ।
સવર્ત વાશ્રયાે બ્રધ્નાે વીરવ દ્યાે િવભાવસઃુ॥ ૪૯॥
િવશ્વાવસવુર્સપુ તવર્સનુાથાે િવસગર્વાન્ ।
આિદરાિદત્યલાેકેશઃ સવર્ગામી (૪૦૦) કલાશ્રયઃ॥ ૫૦॥
ભાેગેશાે દેવદેવે દ્રાે નરે દ્રાે હવ્યવાહનઃ ।
િવદ્યાધરેશાે િવદ્યેશાે યક્ષેશાે રક્ષણાે ગુ ઃ॥ ૫૧॥
રક્ષઃકુલૈકવરદાે ગ ધવર્કુલપૂ જતઃ ।
અ સરાવે દતાેઽજ યાે જેતા દૈત્યિનવહર્ણઃ॥ ૫૨॥
ગુહ્યકેશઃ િપશાચેશઃ િકન્નર પૂ જતઃ કુજઃ ।
સદ્ધસવે્યઃ સમા ાયઃ સાધુસવે્યઃ સિર પ તઃ॥ ૫૩॥
લલાટાક્ષાે િવશ્વદેહાે િનયમી િનયતે દ્રયઃ ।
અકાઽકર્કા તરત્રેશાેઽન તબાહુરલાપેકઃ॥ ૫૪॥
અ લપાત્રધરાેઽનઙ્ગાેઽ ય બરેશાેઽ બરાશ્રયઃ ।
અકારમા કાનાથાે દેવાનામાિદરાકૃ તઃ॥ ૫૫॥
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આરાેગ્યકાર ચાન દિવગ્રહાે િનગ્રહાે ગ્રહઃ ।
આલાેકકૃત્ તથાિદત્યાે વીરાિદત્યઃ પ્ર િધપઃ॥ ૫૬॥
આકાશ પઃ વાકાર ઇ દ્રાિદસરુપૂ જતઃ ।
ઇ દરાપૂ જતશ્ચે દુિર દ્રલાેકાશ્રયિ વનઃ॥ ૫૭॥
ઈશાન ઈશ્વરશ્ચ દ્ર ઈશ ઈકારવ લભઃ ।
ઉન્નતાસ્યાેઽ યુ વપુ ન્નતાિદ્રચરાે ગુ ઃ॥ ૫૮॥
ઉ પલાેઽ યુચ્ચલ કેતુ ચ્ચૈહર્યગ તઃ સખુી ।
ઉકારાકારસુ ખત તથાે મા િનિધ ષણઃ॥ ૫૯॥
અનૂ સાર થશ્ચાે ણભાનુ કારવ લભઃ ।
ઋણહતાર્ ૠ લહ ત ઋૠભષૂણભૂ ષતઃ॥ ૬૦॥
પ્તાઙ્ગ મનુસ્થાયી ગ ડયુગાે વલઃ ।
અેણાઙ્કા તદશ્ચીનપટ્ટ દ્ બહુગાેચરઃ॥ ૬૧॥
અેકચક્રધરશ્ચૈકાેઽનેકચ તથૈક્યદઃ ।
અેકારબીજરમણ અેઅૈઆેષ્ઠા તાકરઃ॥ ૬૨॥
આેઙ્કારકારણં બ્રહ્મઆૈકારાૈ ચત્યમ ડનઃ ।
આેઆૈદ તા લરિહતાે મિહતાે મહતાં પ તઃ॥ ૬૩॥
અંિવદ્યાભષૂણાે ભૂ યાે લ મીશાેઽ બીજ પવાન્ ।
અઃ વ પઃ (૫૦૦) વરમયઃ સવર્ વરપરાત્મકઃ॥ ૬૪॥
અંઅઃ વ પમ ત્રાઙ્ગઃ ક લકાલિનવતર્કઃ ।
કમકવરદઃ કમર્સાક્ષી ક મષનાશનઃ॥ ૬૫॥
કચ વંસી ચ કિપલઃ કનકાચલચારકઃ ।
કા તઃ કામઃ કિપઃ કૂ્રરઃ ક રઃ કે શિનસદૂનઃ॥ ૬૬॥ કેશાિરસદૂનઃ

કૃ ણઃ કાપા લકઃ કુ જઃ કમલાશ્રયણઃ કુલી ।
કપાલમાેચકઃ કાશઃ કા મીરઘનસાર ત્॥ ૬૭॥
કૂજ કન્નરગીતેષ્ટઃ કુ રાજઃ કુલ ધરઃ ।
કુવાસી કુલકાૈલેશઃ કકારાક્ષરમ ડનઃ॥ ૬૮॥
ખવાસી ખેટકેશાનઃ ખડ્ગમુ ડધરઃ ખગઃ ।
ખગેશ્વરશ્ચ ખચરઃ ખેચર ગણસિેવતઃ॥ ૬૯॥
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ખરાંશઃુ ખેટકધરઃ ખલહતાર્ ખવણર્કઃ ।
ગ તા ગીત પ્રયાે ગેયાે ગયાવાસી ગણાશ્રયઃ ॥ ૭૦॥
ગુણાતીતાે ગાેલગ તગુર્ચ્છલાે ગુ ણસિેવતઃ ।
ગદાધરાે ગદહરાે ગાઙ્ગેયવરદઃ પ્રગી॥ ૭૧॥
ગઙ્ ગલાે ગિટલાે ગા તાે ગકારાક્ષરભાસ્કરઃ
ઘ્ ણમાન્ ઘુઘુર્રારાવાે ઘ ટાહ તાે ઘટાકરઃ॥ ૭૨॥
ઘનચ્છન્નાે ઘનગ તઘર્નવાહનતિપતઃ ।
ઙા તાે ઙેશાે ઙકારાઙ્ગશ્ચ દ્રકુઙુ્કમવા સતઃ॥ ૭૩॥
ચ દ્રાશ્રયશ્ચ દ્રધરાેઽચ્યુતશ્ચ પકસિન્નભઃ ।
ચામીકરપ્રભશ્ચ ડભાનુશ્ચ ડશેવ લભઃ॥ ૭૪॥
ચ ચચ્ચકાેરકાેકેષ્ટશ્ચપલશ્ચપલાશ્રયઃ ।
ચલ પતાકશ્ચ ડાિદ્રશ્ચીવરૈકધરાેઽચરઃ॥ ૭૫॥
ચ કલાવિધત શ્ચ ત્ય શ્ચ તા વંસી ચવણર્વાન્ ।
છત્ર ચ્છલહૃચ્છ દચ્છુિરકા ચ્છન્નિવગ્રહઃ॥ ૭૬॥
બૂનદાઙ્ગદાેઽ તાે જને દ્રાે જ બુવ લભઃ ।

જ વાિરજર્ઙ્ ગટાે જઙ્ગી જનલાેકતમાપેહઃ॥ ૭૭॥
જયકાર (૬૦૦) જગદ્ધતાર્ જરા ત્યુિવનાશનઃ ।
જગ ત્રાતા જગદ્ધાતા જગદ્ યેયાે જગિન્નિધઃ॥ ૭૮॥
જગ સાક્ષી જગચ્ચ જર્ગન્નાથ પ્રયાેઽ જતઃ ।
જકારાકારમુકુટાે ઝ છન્નાકૃ તઝર્ટઃ॥ ૭૯॥
ઝ લીશ્વરાે ઝકારેશાે ઝ ઙ્ગુ લકરા બુજઃ ।
ઝઞાક્ષરા ચતષ્ટઙ્ક ષ્ટિટ્ટભાસનસં સ્થતઃ॥ ૮૦॥
ટ કારષ્ટઙ્કધાર ચ ઠઃ વ પષ્ઠઠાિધપઃ ।
ડ ભરાે ડામ િડ ડી ડામર શાે ડલાકૃ તઃ॥ ૮૧॥
ડાિકનીસિેવતાે ડાઢ ડઢગુ ફાઙ્ગુ લપ્રભઃ ।
ણેશ પ્રયાે ણવણશાે ણકારપદપઙ્કજઃ॥ ૮૨॥
તારાિધપેશ્વર ત ય ત ત્રીવાદનત પરઃ ।
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િત્રપુરેશ સ્ત્રનતે્રેશસ્ત્રયીતનુરધાેક્ષજઃ॥ ૮૩॥
તામ તામરસષે્ટશ્ચ તમાેહતાર્ તમાેિરપુઃ ।
ત દ્રાહતાર્ તમાે પ તપસાં ફલદાયકઃ॥ ૮૪॥
તુટ ાિદકલનાકા ત તકારાક્ષરભષૂણઃ ।
સ્થા સ્થલી સ્થતાે િનતં્ય સ્થિવરઃ સ્થ ડલ સ્થુલઃ॥ ૮૫॥
થકાર નુર યાત્મા દેવનાયકનાયકઃ ।
દુજર્યાે દુઃખહા દાતા દાિરદ્ર્યચ્છેદનાે દમી॥ ૮૬॥
દાૈભાર્ગ્યહતાર્ દેવે દ્રાે દ્વાદશારા જમ યગઃ ।
દ્વાદશા તૈકવસ તદ્વાર્દશાત્મા િદવ પ તઃ॥ ૮૭॥
દુગર્માે દૈત્યશમનાે દૂરગાે દુર તક્રમઃ ।
દુ યયાે દુષ્ટવંશઘ્નાે દયાનાથાે દયાકુલઃ॥ ૮૮॥
દામાેદરાે દ િધ તમાન્ દકારાક્ષરમા કઃ ।
ધમર્બ ધુધર્મર્િનિધધર્મર્રા ે ધનપ્રદઃ॥ ૮૯॥
ધનદેષ્ટાે ધના યક્ષાે ધરાદશા ધુર ધરઃ ।
ધજૂર્ટ ક્ષણવાસી ચ ધમર્ક્ષતે્રાે ધરાિધપઃ॥ ૯૦॥
ધારાધરાે ધુર ણશ્ચ ધમાર્ત્મા ધમર્વ સલઃ ।
ધરા દ્વ લભાે ધમ ધકારાક્ષરભષૂણઃ॥ ૯૧॥
નમ પ્રયાે ન દ દ્રાે ( ૭૦૦) નેતા ની ત પ્રયાે નયી ।
ન લનીવ લભાે નુન્નાે નાટ કૃન્નાટ વધર્નઃ॥ ૯૨॥
નરનાથાે પ તુત્યાે નભાેગામી નમઃ પ્રયઃ ।
નમાે તાે ન મતારા તનર્રનારાયણાશ્રયઃ॥ ૯૩॥
નારાયણાે નીલ ચનર્મ્રાઙ્ગાે નીલલાેિહતઃ ।
નાદ પાે નાદમયાે નાદ બ દુ વ પકઃ॥ ૯૪॥
નાથાે નાગપ તનાર્ગાે નગરા શ્રતાે નગઃ ।
નાક સ્થતાેઽનેકવપનુર્કારાક્ષરમા કઃ॥ ૯૫॥
પદ્માશ્રયઃ પરં જ્યાે તઃ પીવરાસંઃ પુટેશ્વરઃ ।
પ્રી ત પ્રયઃ પ્રેમકરઃ પ્રણતા તભયાપહઃ॥ ૯૬॥
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પરત્રાતા પર વંસી પુરાિરઃ પુરસં સ્થતઃ ।
પૂણાર્ન દમયઃ પૂણર્તે ઃ પૂણશ્વર શ્વરઃ॥ ૯૭॥
પટાેલવણર્ઃ પિટમા પાટલેશઃ પરાત્મવાન્ ।
પરમેશવપુઃ પ્રાંશઃુ પ્રમત્તઃ પ્રણતેષ્ટદઃ॥ ૯૮॥
અપારપારદઃ પીનઃ પીતા બર પ્રયઃ પિવઃ ।
પાચનઃ િપચુલઃ લુષ્ટઃ પ્રમદાજનસાખૈ્યદઃ॥ ૯૯॥
પ્રમાેદ પ્ર તપક્ષઘ્નઃ પકારાક્ષરમા કઃ ।
ફલં ભાેગાપવગર્સ્ય ફ લનીશઃ ફલાત્મકઃ॥ ૧૦૦॥
ફુ લદ ભાજેમ યસ્થઃ ફુ લદ ભાજેધારકઃ ।
સુ્ફટદ્યાે તઃ સુ્ફટાકારઃ સ્ફિટકાચલચારકઃ॥ ૧૦૨॥
સૂ્ફજર્ કરણમાલી ચ ફકારાક્ષરપાશ્વર્કઃ ।
બાલાે બલ પ્રયાે બા તાે બલ વા તહરાે બલી॥ ૧૦૩॥
બાલાિદબર્બર્ર વંસી બબાેલા તપાનકઃ ।
બુધાે હ પ ત ર્ક્ષાે હદશ્વાે હદ્ગ તઃ॥ ૧૦૪॥
બ ષ્ઠાે ભીમ પશ્ચ ભામયાે ભેશ્વર પ્રયઃ ।
ભગાે ગુ ર્ગુસ્થાયી ભાગર્વઃ કિવશખેરઃ॥ ૧૦૫॥
ભાગ્યદાે ભાનુદ પ્તાઙ્ગાે ભના ભશ્ચ ભમા કઃ ।
મહાકાલાે (૮૦૦) મહા યક્ષાે મહાનાદાે મહામ તઃ॥ ૧૦૬॥
મહાે વલાે મનાેહાર મનાેગામી મનાેભવઃ ।
માનદાે મ લહા મ લાે મે મ દરમ દરઃ॥ ૧૦૭॥
મ દારમાલાભરણાે માનનીયાે મનાેમયઃ ।
માેિદતાે મિદરાહારાે માતર્ ડાે મુ ડમુ ડતઃ॥ ૧૦૮॥
મહાવરાહાે મીનેશાે મષેગાે મથનુેષ્ટદઃ ।
મદાલસાેઽમર તુત્યાે મુરાિરવરદાે મનુઃ॥ ૧૦૯॥
માધવાે મેિદનીશશ્ચ મધુકૈટભનાશનઃ ।
માલ્યવાન્ મેધનાે મારાે મેધાવી મુસલાયુધઃ॥ ૧૧૦॥
મુકુ દાે મુરર શાનાે મરાલફલદાે મદઃ ।
મદનાે માેદકાહારાે મકારાક્ષરમા કઃ॥ ૧૧૧॥

10 sanskritdocuments.org



શ્રીસયૂર્સહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨

ય વા યજ્ઞેશ્વરાે યા તાે યાે ગનાં હૃદય સ્થતઃ ।
યાિત્રકાે યજ્ઞફલદાે યાયી યામલનાયકઃ॥ ૧૧૨॥
યાેગિનદ્રા પ્રયાે યાેગકારણં યાે ગવ સલઃ ।
ય ષ્ટધાર ચ ય ત્રેશાે યાેિનમ ડલમ યગઃ॥ ૧૧૩॥
યુયુ સજુયદાે યાેદ્ધા યુગધમાર્નવુતર્કઃ ।
યાે ગનીચક્રમ યસ્થાે યુગલેશ્વરપૂ જતઃ॥ ૧૧૪॥
યા તાે યક્ષૈક તલકાે યકારાક્ષરભષૂણઃ ।
રામાે રમણશીલશ્ચ રત્નભાનૂ પ્રયઃ॥ ૧૧૫॥
રત્નમાૈલી રત્નતુઙ્ગાે રત્નપીઠા તર સ્થતઃ ।
રત્નાંશમુાલી રત્નાઢ ાે રત્નકઙ્કણનપૂુરઃ॥ ૧૧૬॥
રત્નાઙ્ગદલસદ્બાહૂ રત્નપાદુકમ ડતઃ ।
રાેિહણીશાશ્રયાે રક્ષાકરાે રાિત્ર ચરા તકઃ॥ ૧૧૭॥
રકારાક્ષર પશ્ચ લ બી શ્રતાે લવઃ ।
લ મીભાનુલર્તાવાસી લસ કા તશ્ચ લાેક ત્॥ ૧૧૮॥
લાેકા તકહરાે લામાવ લભાે લાેમશાેઽ લગઃ ।
લઙ્ગેશ્વરાે લઙ્ગનાદાે લીલાકાર લલ બુસઃ॥ ૧૧૯॥
લ મીવાઁ લાેકિવ વંસી લકારાક્ષરભષૂણઃ ।
વામનાે વીરવીરે દ્રાે વાચાલાે (૯૦૦) વાક્પ ત પ્રયઃ॥ ૧૨૦॥
વાચામગાેચરાે વા તાે વીણાવે ધરાે વનમ્ ।
વાગ્ભવાે વા લશ વંસી િવદ્યાનાયકનાયકઃ॥ ૧૨૧॥
વકારમા કામાૈ લઃ શા ભવેષ્ટપ્રદઃ શકુઃ ।
શશી શાેભાકરઃ શા તઃ શા તકૃચ્છમન પ્રયઃ॥ ૧૨૨॥
શભુઙ્કરઃ શકુ્લવસ્ત્રઃ શ્રીપ તઃ શ્રીયુતઃ શ્રુતઃ ।
શ્રુ તગ યઃ શરદ્બ જમ ડતઃ શષ્ટસિેવતઃ॥ ૧૨૩॥
શષ્ટાચારઃ શભુાચારઃ શષેઃ શવેાલતાડનઃ ।
શિપિવષ્ટઃ શ બઃ શકુ્રસવે્યઃ શાક્ષરમા કઃ॥ ૧૨૪॥
ષડાનનઃ ષટ્કરકઃ ષાેડશ વરભૂ ષતઃ ।
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ષટ્પદ વનસ તાષેી ષડા ાયપ્રવતર્કઃ॥ ૧૨૫॥
ષડ્સા વાદસ તુષ્ટઃ ષકારાક્ષરમા કઃ ।
સયૂર્ભાનુઃ સરૂભાનુઃ સિૂરભાનુઃ સખુાકરઃ॥ ૧૨૬॥
સમ તદૈત્યવંશઘ્નઃ સમ તસરુસિેવતઃ ।
સમ તસાધકેશાનઃ સમ તકુલશખેરઃ॥ ૧૨૭॥
સરુસયૂર્ઃ સધુાસયૂર્ઃ વઃસયૂર્ઃ સાક્ષરેશ્વરઃ ।
હિર સયૂા હિરદ્ભાનુહર્િવભુર્ગ્ હવ્યવાહનઃ॥ ૧૨૮॥
હાલાસયૂા હાેમસયૂા હુતસયૂા હર શ્વરઃ ।
હ્ર ા બીજસયૂા હ્ર ીસંયૂા હકારાક્ષરમા કઃ॥ ૧૨૯॥
ળ બીજમ ડતઃ સયૂર્ઃ ક્ષાેણીસયૂર્ઃ ક્ષમાપ તઃ ।
સયૂર્ઃ ક્ષા તસયૂર્શ્ચ ળઙ્ક્ષઃસયૂર્ઃ સદા શવઃ॥ ૧૩૦॥

અકારસયૂર્ઃ ક્ષઃસયૂર્ઃ સવર્સયૂર્ઃ કૃપાિનિધઃ ।
ભૂઃસયૂર્શ્ચ ભવુઃસયૂર્ઃ વઃસયૂર્ઃ સયૂર્નાયકઃ॥ ૧૩૧॥
ગ્રહસયૂર્ ઋક્ષસયૂા લગ્ સયૂા મહેશ્વરઃ ।
રા શસયૂા યાેગસયૂા મ ત્રસયૂા મનૂત્તમઃ॥ ૧૩૨॥
ત વસયૂર્ઃ પરાસયૂા િવ સયૂર્ઃ પ્રતાપવાન્ ।
દ્રસયૂા બ્રહ્મસયૂા વીરસયૂા વરાેત્તમઃ॥ ૧૩૩॥
ધમર્સયૂર્ઃ કમર્સયૂા િવશ્વસયૂા િવનાયકઃ । (૧૦૦૦)
ઇતીદં દેવદેવે શ મત્રનામસહસ્રકમ્॥ ૧૩૪॥
દેવદેવસ્ય સિવતુઃ સયૂર્સ્યા મતતજેસઃ ।
સવર્સારમયં િદવં્ય બ્રહ્મતે ેિવવધર્નમ્॥ ૧૩૫॥
બ્રહ્મજ્ઞાનમયં પુ યં પુ યતીથર્ફલપ્રદમ્ ।
સવર્યજ્ઞફલૈ તુલ્યં સવર્સાર વતપ્રદમ્॥ ૧૩૬॥
સવર્શ્રેયસ્કરં લાેકે ક તદં ધનદં પરમ્ ।
સવર્વ્રતફલાેિદ્રક્તં સવર્ધમર્ફલપ્રદમ્॥ ૧૩૭॥
સવર્રાેગહરં દેિવ શર રારાેગ્યવધર્નમ્ ।
પ્રભાવમસ્ય દેવે શ ના ાં સહસ્રકસ્ય ચ॥ ૧૩૮॥
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ક પકાેિટશતવૈર્ષનવ શક્નાે મ વ ણતુમ્ ।
યં યં કામમ ભ યાયેદ્ દેવાનામિપ દુલર્ભમ્॥ ૧૩૯॥
તં તં પ્રા ાે ત સહસા પઠનનેાસ્ય પાવર્ ત ।
યઃ પઠેચ્છ્ર ાવયેદ્વાિપ શ ◌ૃણાે ત િનયતે દ્રયઃ॥ ૧૪૦॥
સ વીરાે ધ મણાં રા લ મીવાનિપ યતે ।
ધનવા યતે લાેકે પતુ્રવાન્ રાજવ લભઃ॥ ૧૪૧॥
આયુરારાેગ્યવાન્ િનતં્ય સ ભવેત્ સ પદાં પદમ્ ।
રવાૈ પઠેન્મહાદેિવ સયૂ સ પજૂ્ય કાૈ લકઃ॥ ૧૪૨॥
સયૂાદયે રિવ યાતા લભેત્ કામાન્ યથે સતાન્ ।
સઙ્ક્રા તાૈ યઃ પઠેદ્ દેિવ િત્રકાલં ભ ક્તપવૂર્કમ્॥ ૧૪૩॥
ઇહ લાેકે શ્રયં ભુ વા સવર્રાેગૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
સપ્ત યાં શકુ્લપકે્ષ યઃ પઠદ તઙ્ગતે રવાૈ॥ ૧૪૪॥
સવાર્રાેગ્યમયં દેહં ધારયેત્ કાૈ લકાેત્તમઃ ।
વ્યતીપાતે પઠેદ્ દેિવ મ યાહે્ન સયંતે દ્રયઃ॥ ૧૪૫॥
ધનં પતુ્રાન્ યશાે માનં લભેત્ સયૂર્પ્રસાદતઃ ।
ચક્રાચર્ને પઠેદ્ દેિવ જપન્ મૂલં રિવ મરન્॥ ૧૪૬॥
રવીભૂ વા મહાચીનક્રમાચારિવચક્ષણઃ ।
સવર્શત્રનૂ્ િવ જત્યાશુ લભે લ મી ં પ્રતાપવાન્॥ ૧૪૭॥
યઃ પઠેત્ પરદેશસ્થાે વટુકાચર્નત પરઃ ।
કા તા શ્રતાે વીતભયાે ભવેત્ સ શવસિન્નભઃ॥ ૧૪૮॥
શતાવત પઠેદ્ય તુ સયૂાદયયુગા તરે ।
સિવતા સવર્લાેકેશાે વરદઃ સહસા ભવેત્॥ ૧૪૯॥
બહુનાત્ર િકમુક્તને પઠનાદસ્ય પાવર્ ત ।
ઇહ લ મી ં સદા ભુ વા પરત્રા ાે ત ત પદમ્॥ ૧૫૦॥
રવાૈ દેિવ લખેદ્ભજૂ મ ત્રનામસહસ્રકમ્ ।
અષ્ટગ ધને િદવ્યને નીલપુ પહિરદ્રયા॥ ૧૫૧॥
પ ચા તાષૈધી ભશ્ચ યુક્પીયષૂ બ દુ ભઃ ।
િવ લખ્ય િવિધવન્મ ત્રી ય ત્રમ યેઽણર્વે ષ્ટતમ્॥ ૧૫૨॥
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ગુટ ં િવધાય સવંેષ્ટ મૂલમ ત્રમનુ મરન્ ।
ક યાક તતસતૂ્રેણ વેષ્ટયેદ્રક્તલાક્ષયા॥ ૧૫૩॥
સવુણન ચ સવંેષ્ટ પ ચગવ્યને શાેધયેત્ ।
સાધયને્મ ત્રરાજેન ધારયને્મૂિધ્ન વા ભજેુ॥ ૧૫૪॥
િક િક ન સાધયેદ્ દેિવ યન્મમાિપ સદુુલર્ભમ્ ।
કુષ્ઠરાેગી ચ શલૂી ચ પ્રમેહી કુ ક્ષરાેગવાન્॥ ૧૫૫॥
ભગ ધરાતુરાેઽ યશ અ મર વાંશ્ચ કૃચ્છ્ર વાન્ ।
મુચ્યતે સહસા વા ગુટ મેતાં સદુુલર્ભામ્॥ ૧૫૬॥
વ યા ચ કાકવ યા ચ તવ સા ચ કા મની ।
ધારયેદુ્ગિટકામેતાં વક્ષ સ મયતિપતા॥ ૧૫૭॥
વ યા લભેત્ સતંુ કા તં કાકવ યાિપ પાવર્ ત ।
તવ સા બહૂન્ પતુ્રાન્ સુ પાંશ્ચ ચરાયુશઃ॥ ૧૫૮॥
રણે ગ વા ગુટ ં વા શત્રૂ જ વા લભે ચ્છ્ર યમ્ ।
અક્ષતાઙ્ગાે મહારાજઃ સખુી વપુરમાિવશતે્॥ ૧૫૯॥
યાે ધારયેદ્ ભજેુ િનતં્ય રાજલાેકવશઙ્કર મ્ ।
ગુિટકાં માેહનાકષર્ ત ભનાેચ્ચાટનક્ષમામ્॥ ૧૫૦॥
સ ભવેત્ સયૂર્સઙ્કાશાે મહસા મહસાં િનિધઃ ।
ધનને ધનદાે દેિવ િવભવને ચ શઙ્કરઃ॥ ૧૬૧॥
શ્રયે દ્રાે યશસા રામઃ પાૈ ષેણ ચ ભાગર્વઃ ।
ગરા હ પ તદિવ નયને ગનુ દનઃ॥ ૧૬૨॥
બલને વાયુસઙ્કાશાે દયયા પુ ષાેત્તમઃ ।
આરાેગ્યેણ ઘટાેદ્ભૂ તઃ કા ત્યા પૂણ દુસિન્નભઃ॥ ૧૬૩॥
ધમણ ધમર્રાજશ્ચ રત્નૈ રત્નાકરાપેમઃ ।
ગા ભીયણ તથા ભાેિધદાર્ વને બ લઃ વયમ્॥ ૧૬૪॥
સદ્ યા શ્રીભૈરવઃ સાક્ષાદાન દેન ચદ શ્વરઃ ।
િક પ્રલાપને બહુના પઠેદ્વા ધારયે ચ્છવે॥ ૧૬૫॥
શ ◌ૃ યાદ્ યઃ પરં િદવં્ય સયૂર્નામસહસ્રકમ્ ।
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સ ભવેદ્ ભાસ્કરઃ સાક્ષાત્ પરમાન દિવગ્રહઃ॥ ૧૬૬॥
વત ત્રઃ સ પ્રયાત્ય તે ત દ્વ ણાેઃ પરમં પદમ્ ।
ઇદં િદવં્ય મહત્ ત વં સયૂર્નામસહસ્રકમ્॥ ૧૬૭॥
અપ્રકા યમદાતવ્યમવક્તવં્ય દુરાત્મને ।
અભક્તાય કુચૈલાય પર શ યાય પાવર્ ત॥ ૧૬૮॥
કકર્શાયાકુલીનાય દુજર્નાયાઘબુદ્ધયે ।
ગુ ભ ક્તિવહીનાય િન દકાય શવાગમે॥ ૧૬૯॥
દેયં શ યાય શા તાય ગુ ભ ક્તપરાય ચ ।
કુલીનાય સભુક્તાય સયૂર્ભ ક્તરતાય ચ॥ ૧૭૦॥
ઇદં ત વં િહ ત વાનાં વેદાગમરહસ્યકમ્ ।
સવર્મ ત્રમયં ગાે યં ગાપેનીયં વયાેિનવત્॥ ૧૭૧॥
॥ ઇ ત શ્રી દ્રયામલે ત ત્રે શ્રીદેવીરહસ્યે
સયૂર્સહસ્રનામ તાતે્રનામિન પણં ચતુ સ્ત્રશઃ પટલઃ સ પૂણર્ઃ॥ ૩૪॥
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