શ્રી ગણેશાય નમઃ ||
શ્રીસુદશશન પરબ્રહ્મણે નમઃ ||
અથ શ્રીસુદશશન સહસ્રનામ સ્તોત્રમ ||
કૈ લાસશશખરે રમ્યે મુક્તામાણણક્ય મંડપે |
રક્તશસિંહાસનાસીનં પ્રમથઃ પરરવારરતમ || ૧||
બદ્ાંજણલપુટા ભૂત્વા પપ્રચ્છ શવનયાન્વવતા |
ભતાશરં સવશધમશજ્ઞં પાવશતી પરમેશ્વરમ || ૨||
પાવશતી -યત ત્વયોક્તં જગન્નાથ સુભ્રુશં ક્ષેમશમચ્છતામ |
સૌદશશનં રુતે શાસ્ત્રં નાન્સ્તચાવયરદતત પ્રભો || ૩||
તત્ર કાણચત શવવક્ષાન્સ્થ તમથં પ્રતત મે પ્રભો |
એવમુક્તસ્ત્વરહર્ુદ્ધ્શ નવયઃ પાવશતીં પ્રત્યુવાચ તામ || ૪||
અરહર્ુદ્ધ્શ નવય -સંશયો યરદ તે તત્ર તં બ્રૂરહ ત્વં વરાનને |
ઇત્યેવમુક્તા ણગરરજા ણગરરશેન મહાત્મના || ૫||
પુનઃ પ્રોવાચ સવશજ્ઞં જ્ઞાનમુદ્રાધરં પતતમ ||
પાવશત્યુવાચ -લોકે સૌદશશનં મંત્રં યંત્રત
ં ત્તત પ્રયોગવત || ૬||
સવં શવજ્ઞાતુમભ્યત્ર યથાવત સમનુષ્ઠિતુમ |
અતતવેલમશક્તાનાં તં માગં ભૃશમીછ્તામ || ૭||

કો માગશઃ કા કશથસ્તેષામ કાયશશસતદ્ઃ કથં ભવેત |
એતવમે બ્રૂરહ લોકે શ ત્વદવયઃ કો વદે તમુમ || ૮||
ઈશ્વર ઉવાચ -અહં તે કથશયશ્યાશમ સવશ શસતદ્કરં શુભમ |
અનાયાસેન યજ્જપ્તત્વા નરન્સ્સતદ્મવાપ્તનુયાત || ૯||
તશ્ચ સૌદશશનં રદવ્યં ગુહ્યં નામસહસ્રકમ |
શનયમાત પિતાં નૄણાં ણચિંતતતાથશ પ્રદાયકમ || ૧૦||
તસ્ય નામસહસ્રસ્ય સોઽહમેવ ઋશષઃ સ્મૃતઃ |
છં દોનુઠટુ પ દે વતા તુ પરમાત્મા સુદશશનઃ || ૧૧||
શ્રીં બીજં હ્રીં તુ શન્ક્તસ્સા ક્લીં કીલકમુદાહૃતમ |
સમસ્તાભીઠટ શસનયથે શવશનયોગ ઉદાહૃતઃ || ૧૨||
શંખં ચક્રં ચ ચાપારદ નયાનમસ્ય સમીરરતમ ||
નયાનં -શંખં ચક્રં ચ ચાપં પરશુમશસશમશું શૂલ પાશાંકુશાબ્જમ
ણબભ્રાણં વજ્રખેટૌ હલ મુસલ ગદા કું દમત્યુગ્ર દં ઠરમ |
જ્વાલા કે શં તત્રનેત્રં જ્વલ દલનશનભં હાર કે યૂર ભૂષમ
નયાયેત ષટ્કોણ સંસ્થં સકલ રરપુજન પ્રાણ સંહારર ચક્રમ ||
|| હરરઃ ઓમ ||
શ્રીચક્રઃ શ્રીકરઃ શ્રીશઃ શ્રીશવઠ્ુઃ શ્રીશવભાવનઃ |
શ્રીમદાંત્ય હરઃ શ્રીમાન શ્રીવત્સકૃ ત લક્ષણઃ || ૧||

શ્રીશનશધઃ શ્રીવરઃ સ્રગ્વી શ્રીલક્ષ્મી કરપૂજજતઃ |
શ્રીરતઃ શ્રીશવભુઃ શસિંધકુ વયાપતતઃ અધોક્ષજઃ || ૨||
અચ્યુતશ્ચાંર્ુજગ્રીવઃ સહસ્રારઃ સનાતનઃ |
સમણચિતો વેદમૂતતતઃ સમતીત સુરાગ્રજઃ || ૩||
ષટ્કોણ મનયગો વીરઃ સવશગોઽઠટભુજઃ પ્રભુઃ |
ચંડવેગો ભીમરવઃ શશશપશવઠટાણચિતો હરરઃ || ૪||
શાશ્વતઃ સકલઃ શ્યામઃ શ્યામલઃ શકટાથશનઃ |
દૈ ત્યારરઃ શારદસ્કં ધઃ સકટાક્ષઃ શશરીષગઃ || ૫||
શરપારરભશક્તવશ્યઃ શશાંકો વામનોવ્યયઃ |
વરૂથીવારરજઃ કં જલોચનો વસુધારદપઃ || ૬||
વરે ણ્યો વાહનોઽનંતઃ ચક્રપાણણગશદાગ્રજઃ |
ગભીરો ગોલકાધીશો ગદાપણણસ્સુ લોચનઃ || ૭||
સહસ્રાક્ષઃ ચતુબાશહુઃ શંખચક્ર ગદાધરઃ |
ભીષણો ભીતતદો ભદ્રો ભીમાભીઠટ ફલપ્રદઃ || ૮||
ભીમાણચિતો ભીમસેનો ભાનુવંશ પ્રકાશકઃ |
પ્રહ્લાદવરદઃ બાલલોચનો લોકપૂજજતઃ || ૯||
ઉત્તરામાનદો માની માનવાભીઠટ શસતદ્દઃ |
ભક્તપાલઃ પાપહારી બલદો દહનનવજઃ || ૧૦||
કરીશઃ કનકો દાતા કામપાલ પુરાતનઃ |
અક્રૂરઃ ક્રૂરજનકઃ ક્રૂરદં ઠરઃ કુ લારદપઃ || ૧૧||

ક્રૂરકમાશ ક્રૂરરૂશપ ક્રૂરહારી કુ શશ
ે યઃ |
મંદરો માશનનીકાંતો મધુહા માધવશપ્રયઃ || ૧૨||
સુપ્રતપ્તત સ્વણશરૂપી બાણાસુર ભુજાંતકૃ ત |
ધરાધરો દાનવારરદશ નુજદ્રેં ારર પૂજજતઃ || ૧૩||
ભાગ્યપ્રદો મહાસત્ત્વો શવશ્વાત્મા શવગતજ્વરઃ |
સુરાચાયાશણચિતો વશ્યો વાસુદેવો વસુપ્રદઃ || ૧૪||
પ્રણતાતતતહરઃ શ્રેઠટઃ શરણ્યઃ પાપનાશનઃ |
પાવકો વારણાદ્રીશો વકું િો શવગતકલ્મષઃ || ૧૫||
વજ્રદં ઠરો વજ્રનખો વાયુરૂપી શનરાશ્રયઃ |
શનરીહો શનસ્પૃહો શનત્યો નીતતજ્ઞો નીતતપાવનઃ || ૧૬||
નીરૂપો નારદનુતો નકુ લાચલ વાસકૃ ત |
શનત્યાનંદો ર્ૃહદ્ભાનુઃ ર્ૃહદીશઃ પુરાતનઃ || ૧૭||
શનશધનામશધપોઽનંદો નરકાણશવ તારકઃ |
અગાધોઽશવરલો મત્યો જ્વાલાકે શઃ કકાર્ચચ્ચશતઃ || ૧૮||
તરુણસ્તનુકૃત ભક્તઃ પરમઃ ણચત્તસંભવઃ |
ણચિંત્યસ્સત્વશનશધઃ સાગ્રન્સ્ચદાનંદઃ શશવશપ્રયઃ || ૧૯||
શશવશુમારશ્શતમખઃ શાતકું ભ શનભપ્રભઃ |
ભોક્તારુણેશો બલવાન બાલગ્રહ શનવારકઃ || ૨૦||
સવાશરરઠટ પ્રશમનો મહાભય શનવારકઃ |
બંધઃુ સુબંધઃુ સુપ્રીતસ્સંતુઠટસ્સુરસન્નુતઃ || ૨૧||

બીજકે શ્યો બકો ભાનુઃ અશમતાણચિપાંપતતઃ |
સુયજ્ઞો જ્યોતતષશ્શાંતો શવરૂપાક્ષઃ સુરેશ્વરઃ || ૨૨||
વતિપ્રાકાર સંવીતો રક્તગભશઃ પ્રભાકરઃ |
સુશીલઃ સુભગઃ સ્વક્ષઃ સુમુખઃ સુ ખદઃ સુખી || ૨૩||
મહાસુરઃ શશરચ્છે તા પાકશાસન વંરદતઃ |
શતમૂતતત સહસ્રારો રહરણ્ય જ્યોતતરવ્યયઃ || ૨૪||
મંડલી મંડલાકારઃ ચંદ્રસૂ યાશન્ગ્ન લોચનઃ |
પ્રભંજનઃ તીક્ષ્ણધારઃ પ્રશાંતઃ શારદશપ્રયઃ || ૨૫||
ભક્તશપ્રયો બણલહરો લાવણ્યોલક્ષણશપ્રયઃ |
શવમલો દુ લશભસ્સોમ્યસ્સુ લભો ભીમશવક્રમઃ || ૨૬||
જજતમવયુઃ જજતારાતતઃ મહાક્ષો ભૃગુપૂજજતઃ |
તત્ત્વરૂપઃ તત્ત્વવેરદઃ સવશતત્વ પ્રતતષ્ઠિતઃ ||૨૭||
ભાવજ્ઞો બંધજ
ુ નકો દીનબંધઃુ પુરાણશવત |
શસ્ત્રેશો શનમશતો નેતા નરો નાનાસુરશપ્રયઃ || ૨૮||
નાણભચક્રો નતાશમત્રો નધીશ કરપૂજજતઃ |
દમનઃ કાણલકઃ કમી કાંતઃ કાલાથશનઃ કશવઃ || ૨૯||
વસુધ
ં રો વાયુવેગો વરાહો વરુણાલયઃ |
કમનીયકૃ તતઃ કાલઃ કમલાસન સેશવતઃ |
કૃ પાલુઃ કશપલઃ કામી કાશમતાથશ પ્રદાયકઃ || ૩૦||
ધમશસેતુધશમશપાલો ધમી ધમશમયઃ પરઃ |
જ્વાલાજજમ્હઃ શશખામૌળીઃ સુરકાયશ પ્રવતશકઃ || ૩૧||

કલાધરઃ સુરારરઘ્નઃ કોપહા કાલરૂપદૃ ક |
દાતાઽઽનંદમયો રદવ્યો બ્રહ્મરૂપી પ્રકાશકૃ ત || ૩૨ |
સવશયજ્ઞમયો યજ્ઞો યજ્ઞભુક યજ્ઞભાવનઃ |
વતિનવજો વતિસખો વંજુળદ્રુમ મૂલકઃ || ૩૩||
દક્ષહા દાનકારી ચ નરો નારાયણશપ્રયઃ |
દૈ ત્યદં ડધરો દાંતઃ શુભ્રાંગઃ શુભદાયકઃ || ૩૪||
લોરહતાક્ષો મહારૌદ્રૌ માયારૂપધરઃ ખગઃ |
ઉન્નતો ભાનુજઃ સાંગો મહાચક્રઃ પરાક્રમી || ૩૫||
અગ્નીશોઽન્ગ્નમયઃ દ્વન્ગ્નલોચનોન્ગ્ન સમપ્રભઃ |
અન્ગ્નમાનન્ગ્નરસનો યુદ્સેવી રશવશપ્રયઃ || ૩૬||
આશશ્રત ઘૌઘ શવનવંસી શનત્યાનંદ પ્રદાયકઃ |
અસુરઘ્નો મહાબાહૂ ભીમકમાશ શુભપ્રદઃ || ૩૭||
શશાંક પ્રણવાધારઃ સમસ્થાશી શવષાપહઃ |
તકો શવતકો શવમલો ણબલકો બાદરાયણઃ || ૩૮||
બરદરગ્નસ્ચક્રવાળઃ ષટ્કોણાંતગશતન્સ્શખીઃ |
દૃ તધવવા શોડષાક્ષો દીઘશબાહૂ દશરીમુખઃ || ૩૯||
પ્રસન્નો વામજનકો શનમ્નો નીતતકરઃ શુણચઃ |
નરભેરદ શસિંહરૂપી પુરાધીશઃ પુરંદરઃ || ૪૦||
રશવસ્તુતો યૂતપાલો યુતપારરસ્સતાંગતતઃ |
હૃશષકે શો તદ્વત્રમૂતતતઃ તદ્વરઠટાયુદભૃત વરઃ || ૪૧||

રદવાકરો શનશાનાથો રદલીપાણચિત શવગ્રહઃ |
ધવવંતરરસ્શ્યામળારરભશક્તશોક શવનાશકઃ || ૪૨||
રરપુપ્રાણ હરો જેતા શૂરસ્ચાતુયશ શવગ્રહઃ |
શવધાતા સર્ચચ્ચદાનંદસ્સવશદુઠટ શનવારકઃ || ૪૩||
ઉલ્કો મહોલ્કો રક્તોલ્કસ્સહસ્રોલ્કસ્શતાણચિષઃ |
ર્ુદ્ો બૌદ્હરો બૌદ્ જનમોહો ર્ુધાશ્રયઃ || ૪૪ ||
પૂણશબોધઃ પૂણશરૂપઃ પૂણશકામો મહાદ્યુતતઃ |
પૂણશમંત્રઃ પૂણશગાત્રઃ પૂણશષાડ્ગુણ્ય શવગ્રહઃ || ૪૫||
પૂણશનશે મઃ પૂનન
શ ાણભઃ પૂણાશશી પૂણશમાનસઃ |
પૂણશસારઃ પૂણશશન્ક્તઃ રં ગસેશવ રણશપ્રયઃ || ૪૬||
પૂરરતાશોઽરરઠટદાતત પૂણાશથઃશ પૂણશભષ
ૂ ણઃ |
પદ્મગભશઃ પારરજાતઃ પરશમત્રસ્શરાકૃ તતઃ || ૪૭||
ભૂર્ૃત્વપુઃ પુણ્યમૂતતત ભૂભત
ૃ ાં પતતરાશુકઃ |
ભાગ્યોદયો ભક્તવશ્યો ણગરરજાવલ્લભશપ્રયઃ || ૪૮||
ગશવઠટો ગજમાનીશો ગમનાગમન શપ્રયઃ |
બ્રહ્મચારર બંધમ
ુ ાની સુપ્રતીકસ્સુશવક્રમઃ || ૪૯||
શંકરાભીઠટદો ભવ્યઃ સાણચવ્યસ્સવ્યલક્ષણઃ |
મહાહં સસ્સુખકરો નાભાગ તનયાણચિતઃ || ૫૦||
કોરટસૂયશપ્રભો દીપ્તતો શવદ્યુત્કોરટ સમપ્રભઃ |
વજ્રકલ્પો વજ્રસખો વજ્રશનઘાશત શનસ્વનઃ || ૫૧||

ણગરીશો માનદો માવયો નારાયણ કરાલયઃ |
અશનરુદ્ઃ પરામષી ઉપેંદ્રઃ પૂણશશવગ્રહઃ || ૫૨||
આયુધેશસ્શતારરઘ્નઃ શમનઃ શતસશનકઃ |
સવાશસુર વધોદ્યુક્તઃ સૂયશ દુ માશન ભેદકઃ || ૫૩||
રાહુ શવપ્તલોષકારી ચ કાશીનગર દાહકઃ |
પીયુષાંશુ પરં જ્યોતતઃ સંપણ
ૂ શ ક્રતુભકુ પ્રભુઃ || ૫૪||
માંધાતૃ વરદસ્શુદ્ો હરસેવ્યસ્શચીઠટદઃ |
સરહઠ્ુબશલભુક વીરો લોકભૃલ્લોકનાયકઃ ||૫૫||
દુ વાશસોમુશન દપશઘ્નો જયતો શવજયશપ્રયઃ |
પુરાધીશોઽસુરારાતતઃ ગોશવિંદ કરભૂષણઃ || ૫૬||
રથરૂપી રથાધીશઃ કાલચક્ર કૃ પાશનશધઃ |
ચક્રરૂપધરો શવઠ્ુઃ સ્થૂલસૂક્ષ્મન્શ્શણખપ્રભઃ || ૫૭||
શરણાગત સંત્રાતા વેતાળારરમશહાબલઃ |
જ્ઞાનદો વાક્પતતમાશની મહાવેગો મહામણણઃ || ૫૮||
શવદ્યુત કે શો શવહારે શઃ પદ્મયોશનઃ ચતુભજ
ુશ ઃ |
કામાત્મા કામદઃ કામી કાલનેશમ શશરોહરઃ || ૫૯||
શુભ્રસ્શુચીસ્શુનાસીરઃ શુક્રશમત્રઃ શુભાનનઃ |
વૃષકાયો વૃષારાતતઃ વૃષભેંદ્ર સુપજૂ જતઃ || ૬૦||
શવશ્વંભરો વીતતહોત્રો વીયો શવશ્વજનશપ્રયઃ |
શવશ્વકૃ ત શવશ્વભો શવશ્વહતાશ સાહસકમશકૃત || ૬૧||

બાણબાહૂ હરો જ્યોતતઃ પરાત્મા શોકનાશનઃ |
શવમલારદપતતઃ પુણ્યો જ્ઞાતા જ્ઞેયઃ પ્રકાશકઃ || ૬૨||
મ્લેચ્છ પ્રહારી દુ ઠટઘ્નઃ સૂયશમંડલમનયગઃ |
રદગંબરો વૃશાદ્રીશો શવશવધાયુધ રૂપકઃ || ૬૩||
સત્વવાન સત્યવાગીશઃ સત્યધમશ પરાયણઃ |
રુદ્રપ્રીતતકરો રુદ્ર વરદો રુન્ગ્વભેદકઃ || ૬૪||
નારાયણો નક્રભેદી ગજેંદ્ર પરરમોક્ષકઃ |
ધમશશપ્રયઃ ષડાધારો વેદાત્મા ગુણસાગરઃ || ૬૫||
ગદાશમત્રઃ પૃથુભજ
ુ ો રસાતલ શવભેદકઃ |
તમોવરી મહાતેજાઃ મહારાજો મહાતપાઃ || ૬૬||
સમસ્તારરહરઃ શાંત ક્રૂરો યોગેશ્વરે શ્વરઃ |
સ્થશવરસ્સ્વણશ વણાંગઃ શત્રુસવય શવનાશકૃ ત || ૬૭||
પ્રાજ્ઞો શવશ્વતનુત્રાતા શૃતતસ્મૃતતમયઃ કૃ તત |
વ્યક્તાવ્યક્ત સ્વરૂપાંસઃ કાલચક્રઃ કલાશનશધઃ || ૬૮||
મહાનયુતતરમેયાત્મા વજ્રનેશમઃ પ્રભાશનશધઃ |
મહાસ્ુણલિંગ ધારાણચિઃ મહાયુદ્ કૃ તચ્યુતઃ || ૬૯||
કૃ તજ્ઞસ્સહનો વાગ્મી જ્વાલામાલા શવભૂષણઃ |
ચતુમખ
ુશ નુતઃ શ્રીમાન ભ્રાજજઠ્ુભક્શ તવત્સલઃ || ૭૦||
ચાતુયશગમનશ્ચક્રી ચાતુવશગશ પ્રદાયકઃ |
શવણચત્રમાલ્યાભરણઃ તીક્ષ્ણધારઃ સુરાણચિતઃ || ૭૧||

યુગકૃ ત યુગપાલશ્ચ યુગસંશધયુશગાંતકૃ ત |
સુતીક્ષ્ણારગણો ગમ્યો બણલનવંસી તત્રલોકપઃ || ૭૨||
તત્રનેત્રજસ્ત્રજગદ્વં નયઃ તૃણીકૃ ત મહાસુરઃ |
તત્રકાલજ્ઞજસ્ત્રલોકજ્ઞઃ તત્રનાણભઃ તત્રજગજત્પ્રયઃ || ૭૩||
સવશયંત્રમયો મંત્રસ્સવશશત્રુ શનબહશ ણઃ |
સવશગસ્સવશશવત સૌમ્યસ્સવશલોકરહતંકરઃ ||૭૪||
આરદમૂલઃ સદ્ગુણાઢ્યો વરે ણ્યજસ્ત્રગુણાત્મકઃ |
નયાનગમ્યઃ કલ્મષઘ્નઃ કણલગવશ પ્રભેદકઃ || ૭૫||
કમનીય તનુત્રાણઃ કું ડલી મંરડતાનનઃ |
સુકુંિીકૃ ત ચંડેશઃ સુસંત્રસ્થ ષડાનનઃ || ૭૬||
શવષાધીકૃ ત શવઘ્નેશો શવગતાનંદ નંરદકઃ |
મશથત પ્રમથવ્યૂહઃ પ્રણત પ્રમદાશધપઃ || ૭૭||
પ્રાણણભક્ષા પ્રદોઽનંતો લોકસાક્ષી મહાસ્વનઃ |
મેધાવી શાશ્વથોઽક્રૂરઃ ક્રૂરકમાશઽપરાજજતઃ || ૭૮||
અરી દૃ ઠટોઽપ્રમેયાત્મા સુદં રશ્શત્રુતાપનઃ |
યોગ યોગીશ્વરાધીશો ભક્તાભીઠટ પ્રપૂરકઃ || ૭૯||
સવશકામપ્રદોઽણચિંત્યઃ શુભાંગઃ કુ લવધશનઃ |
શનશવિકારોઽંંતરૂપો નરનારાયણશપ્રયઃ || ૮૦||
મંત્ર યંત્ર સ્વરૂપાત્મા પરમંત્ર પ્રભેદકઃ |
ભૂતવેતાળ શવનવંસી ચંડ કૂ ઠમાંડ ખંડનઃ || ૮૧||

યક્ષ રક્ષોગણ નવંસી મહાકૃ ત્યા પ્રદાહકઃ |
સકલીકૃ ત મારીચઃ ભરવ ગ્રહ ભેદકઃ || ૮૨||
ચૂણણિકૃત મહાભૂતઃ કબલીકૃ ત દુ ગ્રશહઃ |
સુદુગ્રશહો જંભભેદી સૂચીમુખ શનષૂદનઃ || ૮૩||
વૃકોદરબલોદ્ત્તાશ પુરંદર બલાનુગઃ |
અપ્રમેય બલઃ સ્વામી ભક્તપ્રીતત શવવધશનઃ || ૮૪||
મહાભૂતેશ્વરશ્શૂરો શનત્યસ્શારદશવગ્રહઃ |
ધમાશનયક્ષો શવધમશઘ્નઃ સુધમશસ્થાપકન્શ્શવઃ || ૮૫||
શવધૂમજ્વલનો ભાનુભાશનુમાન ભાસ્વતામ પતતઃ |
જગવમોહન પાટીરસ્સવોપદ્રવ શોધકઃ || ૮૬||
કુ ણલશાભરણો જ્વાલાવૃતસ્સૌભાગ્ય વધશનઃ |
ગ્રહપ્રનવંસકઃ સ્વાત્મરક્ષકો ધારણાત્મકઃ || ૮૭||
સંતાપનો વજ્રસારસ્સુમેધાઽમૃત સાગરઃ |
સંતાન પંજરો બાણતાટં કો વજ્રમાણલકઃ || ૮૮||
મેખાલન્ગ્નશશખો વજ્ર પંજરસ્સસુરાંકુશઃ |
સવશરોગ પ્રશમનો ગાંધવશ શવશશખાકૃ તતઃ || ૮૯||
પ્રમોહ મંડલો ભૂત ગ્રહ શૃંખલ કમશકૃત |
કલાવૃતો મહાશંખુ ધારણસ્શલ્ય ચંરદ્રકઃ || ૯૦||
છે દનો ધારકસ્શલ્ય ક્ષૂ ત્રોવમૂલન તત્પરઃ |
બંધનાવરણસ્શલ્ય કૃં તનો વજ્રકીલકઃ || ૯૧||

પ્રતીકબંધનો જ્વાલા મંડલસ્શસ્ત્રધારણઃ |
ઇંદ્રાક્ષીમાણલકઃ કૃ ત્યા દં ડન્સ્ચત્તપ્રભેદકઃ || ૯૨||
ગ્રહ વાગુ રરકસ્સવશ બંધનો વજ્રભેદકઃ |
લઘુ સંતાન સંકલ્પો બદ્ગ્રહ શવમોચનઃ || ૯૩||
મૌણલકાંચન સંધાતા શવપક્ષ મતભેદકઃ |
રદગ્બંધન કરસ્સૂચી મુખાન્ગ્નન્સ્ચત્તપાતકઃ || ૯૪||
ચોરાન્ગ્ન મંડલાકારઃ પરકં કાળ મદશ નઃ |
તાંત્રીકસ્શત્રુવંશઘ્નો નાનાશનગળ મોચનઃ || ૯૫||
સમસ્થલોક સારં ગઃ સુમહા શવષદૂ ષણઃ |
સુમહા મેરુકોદં ડઃ સવશ વશ્યકરે શ્વરઃ || ૯૬||
શનણખલાકષશણપટુ ઃ સવશ સમ્મોહ કમશકૃત |
સંસ્થંબન કરઃ સવશ ભૂતોચ્ચાટન તત્પરઃ || ૯૭||
અરહતામય કારી ચ તદ્વષવમારણ કારકઃ |
એકાયન ગદાશમત્ર શવદ્વે ષણ પરાયણઃ || ૯૮||
સવાશથશ શસતદ્દો દાતા શવધાતા શવશ્વપાલકઃ |
શવરૂપાક્ષો મહાવક્ષાઃ વરરઠટો માધવશપ્રયઃ || ૯૯||
અશમત્રકશશન શાંતઃ પ્રશાંતઃ પ્રણતાતતતહા |
રમણીયો રણોત્સાહો રક્તાક્ષો રણપંરડતઃ || ૧૦૦||
રણાંતકૃ ત રતાકારઃ રતાંગો રશવપૂજજતઃ |
વીરહા શવશવધાકારઃ વરુણારાશધતો વશીઃ |
સવશ શત્રુ વધાકાંક્ષી શન્ક્તમાન ભક્તમાનદઃ || ૧૦૧||

સવશલોકધરઃ પુણ્યઃ પુરુષઃ પુરુષોત્તમઃ |
પુરાણઃ પુડ
ં રીકાક્ષઃ પરમમશ પ્રભેદકઃ || ૧૦૨||
વીરાસનગતો વમી સવાશધારો શનરં કુ શઃ |
જગત્રક્ષો જગવમૂતતતઃ જગદાનંદ વધશનઃ || ૧૦૩||
શારદઃ શકટારાતતઃ શંકરસ્શકટાકૃ તતઃ |
શવરક્તો રક્તવણાશઢ્યો રામસાયક રૂપદૃ ત || ૧૦૪||
મહાવરાહ દં ઠરાત્મા નૃશસિંહ નગરાત્મકઃ |
સમદૃ ઙ્મોક્ષદો વંનયો શવહારી વીતકલ્મષઃ || ૧૦૫||
ગંભીરો ગભશગો ગોપ્તતા ગભન્સ્તગુશહ્યગોગુરુઃ |
શ્રીધરઃ શ્રીરતસ્શ્રાંતઃ શત્રુઘ્નસ્શૃતતગોચરઃ || ૧૦૬||
પુરાણો શવતતો વીરઃ પશવત્રસ્ચરણાહ્વયઃ |
મહાધીરો મહાવીયો મહાબલ પરાક્રમઃ || ૧૦૭||
સુશવગ્રહો શવગ્રહઘ્નઃ સુમાની માનદાયકઃ |
માયી માયાપહો મંત્રી માવયો માનશવવધશનઃ || ૧૦૮||
શત્રુસંહારકસ્શૂરઃ શુક્રારરશ્શંકરાણચિતઃ |
સવાશધારઃ પરં જ્યોતતઃ પ્રાણઃ પ્રાણભૃતચ્યુતઃ || ૧૦૯||
ચંદ્રધામાઽપ્રતતદ્વં દઃ પરમાત્મા સુદુગશમઃ |
શવશુદ્ાત્મા મહાતેજાઃ પુણ્યશ્લોકઃ પુરાણશવત || ૧૧૦||
સમસ્થ જગદાધારો શવજેતા શવક્રમઃ ક્રમઃ |
આરદદે વો ધ્રુવો દૃ શ્યઃ સાત્તત્ત્વકઃ પ્રીતતવધશનઃ || ૧૧૧||

સવશલોકાશ્રયસ્સેવ્યઃ સવાશત્મા વંશવધશનઃ |
દુ રાધષશઃ પ્રકાશાત્મા સવશદૃક સવશશવત્સમઃ || ૧૧૨||
સદ્ગતતસ્સત્વસંપન્નઃ શનત્યસંકલ્પ કલ્પકઃ |
વણી વાચસ્પતતવાશગ્મી મહાશન્ક્તઃ કલાશનશધઃ || ૧૧૩||
અંતરરક્ષગતતઃ કલ્યઃ કણલકાલુઠય મોચનઃ |
સત્યધમશઃ પ્રસન્નાત્મા પ્રકૃ ઠટો વ્યોમવાહનઃ || ૧૧૪||
શશતધારન્સ્શણખ રૌદ્રો ભદ્રો રુદ્રસુપજૂ જતઃ |
દરરમુખાન્ગ્નજંભઘ્નો વીરહા વાસવશપ્રયઃ || ૧૧૫||
દુ સ્તરસ્સુદુરારોહો દુ જ્ઞેયો દુ ઠટશનગ્રહઃ |
ભૂતાવાસો ભૂતહં તા ભૂતેશો ભૂતભાવનઃ || ૧૧૬||
ભાવજ્ઞો ભવરોગઘ્નો મનોવેગી મહાભુજઃ |
સવશદેવમયઃ કાંતઃ સ્મૃતતમાન સવશપાવનઃ || ૧૧૭||
નીતતમન સવશજજત સૌમ્યો મહષીરપરાજજતઃ |
રુદ્રાંબરીષ વરદો જજતમાયઃ પુરાતનઃ || ૧૧૮||
અનયાત્મ શનલયો ભોક્તા સંપણ
ૂ શસ્સવશકામદઃ |
સત્યોઽક્ષરો ગભીરાત્મા શવશ્વભતાશ મરીણચમાન || ૧૧૯||
શનરં જનો જજતભ્રાંશુઃ અન્ગ્નગભોઽન્ગ્ન ગોચરઃ |
સવશજજત સંભવો શવઠ્ુઃ પૂજ્યો મંત્રશવતરક્રયઃ || ૧૨૦||
શતાવત્તશઃ કલાનાથઃ કાલઃ કાલમયો હરરઃ |
અરૂપો રૂપસંપન્નો શવશ્વરૂપો શવરૂપકૃ ત || ૧૨૧||

સ્વામ્યાત્મા સમરશ્લાઘી સુવ્રતો શવજયાંશવતઃ |
ચંડ્ઘ્નસ્ચંડરકરણઃ ચતુરસ્ચારણશપ્રયઃ || ૧૨૨||
પુણ્યકીતતતઃ પરામષી નૃશસિંહો નાણભમનયગઃ |
યજ્ઞાત્મ યજ્ઞસંકલ્પો યજ્ઞકે તુમશહેશ્વરઃ || ૧૨૩||
જજતારરયશજ્ઞશનલયશ્શરણ્યશ્શકટાકૃ તતઃ |
ઉત્ત્મોઽનુત્ત્મોનંગસ્સાંગસ્સવાંગ શોભનઃ || ૧૨૪||
કાલાન્ગ્નઃ કાલનેશમઘ્નઃ કાશમ કારુણ્યસાગરઃ |
રમાનંદકરો રામો રજનીશાંતરન્સ્થતઃ || ૧૨૫||
સંવધશન સમરાંવેષી તદ્વષત્પ્રાણ પરરગ્રહઃ |
મહાણભમાની સંધાતા સવાશધીશો મહાગુરુઃ || ૧૨૬
શસદ્ઃ સવશજગદ્યોશનઃ શસદ્ાથશસ્સવશશસતદ્દઃ |
ચતુવેદમયશ્શાસ્થા સવશશાસ્ત્ર શવશારદઃ || ૧૨૭ ||
તતરસ્કૃ તાકશ તેજસ્કો ભાસ્કરારાશધતશ્શુભઃ |
વ્યાપી શવશ્વંભરો વ્યગ્રઃ સ્વયંજ્યોતતરનંતકૃ ત || ૧૨૮||
જયશીલો જયાકાંક્ષી જાતવેદો જયપ્રદઃ |
કશવઃ કલ્યાણદઃ કામ્યો મોક્ષદો મોહનાકૃ તતઃ || ૧૨૯||
કું કુમારુણ સવાંગ કમલાક્ષઃ કવીશ્વરઃ |
સુશવક્રમો શનઠકળં કો શવશ્વક્સેનો શવહારકૃ ત || ૧૩૦||
કદં બાસુર શવનવંસી કે તનગ્રહ દાહકઃ |
જુ ગુપ્તસાગ્નસ્તીક્ષ્ણધારો વકું િ ભુજવાસકૃ ત || ૧૩૧||

સારજ્ઞઃ કરુણામૂતતતઃ વઠણવો શવઠ્ુભન્ક્તદઃ |
સુક્રુતજ્ઞો મહોદારો દુ ઠકૃ તઘ્નસ્સુશવગ્રહઃ || ૧૩૨||
સવાશભીઠટ પ્રદોઽંંતો શનત્યાનંદો ગુણાકરઃ |
ચક્રી કું દધરઃ ખડ્ગી પરશ્વત ધરોઽન્ગ્નભૃત || ૧૩૩||
દૃ તાંકુશો દં ડધરઃ શન્ક્તહસ્થસ્સુશખ
ં ભ્રુત |
ધવવી દૃ તમહાપાશો હણલ મુસલભૂષણઃ || ૧૩૪||
ગદાયુધધરો વજ્રી મહાશૂલ લસત્ભુજઃ |
સમસ્તાયુધ સંપણ
ૂ સ્
શ સુદશશન મહાપ્રભુઃ || ૧૩૫||
||

ફલશૃતતઃ

||

ઇતત સૌદશશનં રદવ્યં ગુહ્યં નામસહસ્રકમ |
સવશશસતદ્કરં સવશ યંત્ર મંત્રાત્મકં પરમ || ૧૩૬||
એતન્નામ સહસ્રં તુ શનત્યં યઃ પિે ત સુધીઃ |
શૃણોતત વા શ્રાવયતત તસ્ય શસતદ્ઃ કરન્સ્તતા || ૧૩૭||
દૈ ત્યાનાં દે વશત્રૂણાં દુ ર્જયાનાં મહૌજસામ |
શવનાશાથશશમદં દે શવ હરો રાસાશધતં મયા || ૧૩૮||
શત્રુસંહારકશમદં સવશદા જયવધશનમ |
જલ શલ મહારણ્ય દુ ગશમેષુ મહાપતત || ૧૩૯||
ભયંકરે ષુ શાપત્સુ સંપ્રાપ્તતેષુ મહત્સુ ચ |
યસ્સકૃ ત પિનં કુ યાશત તસ્ય નવ ભવેત ભયમ || ૧૪૦||
બ્રહ્મઘ્નશ્ચ પશુઘ્નશ્ચ માતાશપતૄ શવશનિંદકઃ |

દે વાનાં દૂ ષકશ્ચાશપ ગુરુતલ્પગતોઽશપ વા || ૧૪૧||
જપ્તત્વા સકૃ તતદં સ્તોત્રં મુચ્યતે સવશરકત્તલ્બષઃ |
તતઠિન ગચ્છન સ્વપન ભુજ
ં ન જાગ્રન્નશપ હસન્નશપ || ૧૪૨||
સુદશશન નૃશસિંહેતત યો વદે ત્તુ સકૃ ન્નરઃ |
સ વ ન ણલપ્તયતે પાપઃ ભુન્ક્તિં મુન્ક્તિં ચ શવિંદતત || ૧૪૩||
આદયો વ્યાદયસ્સવે રોગા રોગારદદે વતાઃ |
શીઘ્રં નશ્યંતત તે સવે પિનાત્તસ્ય વ નૃણામ || ૧૪૪||
બહૂ નાત્ર રકમુક્તેન જપ્તત્વેદં મંત્ર પુઠકલમ |
યત્ર મત્યશશ્ચરે ત તત્ર રક્ષતત શ્રીસુદશશનઃ || ૧૪૫||
ઇતત શ્રી શવહગેશ્વર ઉત્તરખંડે ઉમામહે શ્વરસંવાદે
મંત્રશવધાને શ્રી સુદશશન સહસ્રનામ સ્તોત્રં નામ
ષોડશ પ્રકાશઃ ||

