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॥ રમણસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

॥ રમણસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
॥ શ્રીઃ॥

॥ શ્રીરમણસહસ્રનામ તાતે્રપ્રાર ભઃ॥
દેવ્યવુાચ ।
ભગવ સવર્શાસ્ત્રાથર્પિરજ્ઞાનવતાં વર ।
અ ણેશસ્ય માહા યં વત્તાે િવ તરશઃ શ્રુતમ્॥ ૧॥
તન્ના ામિપ સાહસ્રં સવર્પાપહરં ણામ્ ।
અ ણેશાવતારસ્ય રમણસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૨॥
ઇદાની ં શ્રાેતુ મચ્છા મ તસ્ય નામસહસ્રકમ્ ।
યસ્ય સઙ્ક તર્નાન્મત્યા િવમુ ક્ત િવ દતે ધ્રવુમ્॥ ૩॥
વ તુ સવ િવ ના સ ના ય વત્તાેઽસ્ય વેિદતા ।
ત મા કા યતાે મહં્ય ભ ક્તમત્યૈ િવશષેતઃ॥ ૪॥
ના ાં સહસ્રં િદવ્યાનાં રમણસ્ય મનુી શતુઃ ।
રહસ્યમિપ વક્તવ્યં વયા ગાૈતમ સવુ્રત॥ ૫॥
ગાૈતમ ઉવાચ ।
સાધુ સાધુ મહાભાગે પ્રશ્ન અેષ જગ દ્ધતઃ ।
વકે્ષ્ય તચ્છ્ર દ્ધયાપેેતા સાવધાનમનાઃ ॥ ૬॥
જ્ઞાનં વેદા તસ તં સાક્ષાન્માેક્ષસ્ય સાધનમ્ ।
કમાપા ત્યાિદ તદ્ ભન્નં જ્ઞાનદ્વારૈવ મુ ક્તદમ્॥ ૭॥
િન કામકમર્શદુ્ધાનાં િવવેકાિદમતાં ણામ્ ।
યતે તચ્ચ િવજ્ઞાનં પ્રસાદાદેવ સદુ્ગરાેઃ॥ ૮॥

જ્ઞાનસાધનિનષ્ઠ વં જ્ઞાના યાસં િવદુબુર્ધાઃ ।
તારત યને ભદ્ય તે જ્ઞાના યાસાિધકાિરણઃ॥ ૯॥
િવચારમાત્રિનષ્ઠસ્ય મખુ્યા જ્ઞાનાિધકાિરતા ।
િવચાર દુલર્ભાે લાેકે િવચારાે દુ કરાે યતઃ॥ ૧૦॥
મમુક્ષવાે નરા સવ જ્ઞાના યાસઽેિધકાિરણઃ ।
સ્ત્રીશદૂ્રાણાં તથા યષેાં નાિધકારાેિવગિહતઃ॥ ૧૧॥
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॥ રમણસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

દેશભાષા તરેણાિપ તષેાં સાે યપુકારકઃ ।
જ્ઞાનસ્ય ચ િવચારાેઽયં સિન્નકૃષં્ટ િહ સાધનમ્॥ ૧૨॥
િવચાર ભન્નમાગર્શ્ચ ન સાક્ષાજ્જ્ઞાન સદ્ધયે ।
િવચારજનનદ્વારેત્યાહુવદા તવેિદનઃ॥ ૧૩॥
યાેગાપેા ત્યાદયાે ય યે સ ત િવજ્ઞાનહેતવઃ ।
તદાલ બાે ભવત્યેવ િવચારાનિધકાિરણામ્॥ ૧૪॥
યાેગાપેા ત્યાદ્યશક્તાનાં જપ ત્યુત્યાિદક તર્નમ્ ।
જ્ઞાનાપેાયાેભવત્યેવ જજ્ઞાસાનુ ષ્ઠતં યિદ॥ ૧૫॥
ત માદયત્નતાેજ્ઞાનં સવષાં યને હેતનુા ।
તાદશૃં નામસાહસ્રં રમણસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૧૬॥
વય પ્રીત્યૈવ વક્ષ્યા મ િહતાય જગતાં ।
નાભક્તાય પ્રદાતવ્ય મદં માેક્ષસખુપ્રદમ્॥ ૧૭॥
અસ્ય શ્રીરમણિદવ્યસહસ્રનામ તાતે્રમહામ ત્રસ્ય ।
ગાૈતમાે ઋ ષઃ । અનુષુ્ટ છ દઃ । શ્રીરમણપરમાત્માદેવતા ।
અ બીજમ્ । હ્ર ી ં શ ક્તઃ । શ્રીં ક લકમ્ ।
“શ્રી રમણાય નમઃ” ઇ ત મ ત્રપ્રત્યેકવણન હૃદયાિદ યાસઃ ।
ૐભૂભુર્વ વરાે મ ત િદગ્બ ધઃ ।
યાનમ્ ।
યાયેચ્છારદચ દ્રસુ દરમખંુ તામ્રારિવ દેક્ષણં
ભક્તાભીષ્ટવરાભયપ્રદકરં કાપૈીનમાત્રાે વલમ્ ।
વાત્માન દરસાનુભૂ તિવવશં સવાર્નવદ્યાઙ્ગકં
શ્રીમ તં રમણેશ્વરં ગુ વરં યાેગાસના યા સતમ્॥
અ ણજલજનતંે્ર મુગ્ધમ દ મતાસં્ય
ત ણતપનભાસં પૂણર્બાેધપ્રસાદમ્ ।

અ ણ શખિરસાનપુ્રાઙ્ગણે સ ચર તં
રમણમ ણમૂ ત ચ તયેિદષ્ટ સદ્ યૈ॥

॥ૐ॥
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॥ રમણસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

અ ણેશમહાશ ક્તિનપાતપ્ર તબાેિધતઃ ।
અ ચ ત્યપરિનવાર્ણ સ્થ તરવ્યક્તશ ક્તકઃ॥ ૧॥
અન યાસશ્રમાવાપ્તસમ તિનગમાગમઃ ।
અ ણાચલનાથીયપ ચરત્નપ્રકાશકઃ॥ ૨॥
અનાહતા યહૃદયસ્થાનબાેધનપ ડતઃ ।
અકારાિદક્ષકારા તમા કામ ત્રમા લકઃ॥ ૩॥
અ તગર્તમહાશ ક્તર ણમાિદગુણા વતઃ ।
અ યાસા તશયજ્ઞાત અત્યાશ્ચયર્ચિરત્રકઃ॥ ૪॥
અ તવણાર્શ્રમાચારાેઽ ચ ત્યશ ક્તરમાેઘદક્ૃ ।
અઙ્ગાવ ત્યાિદદેશીયમુમુ જનતાશ્રયઃ॥ ૫॥
અ તમુર્ખાેઽ તરારામ અ તયાર્ યહમથર્દક્ૃ ।
અહમથકલક્ષ્યાથર્ અ ણાિદ્રમયાેઽ ણઃ॥ ૬॥
અપીતા બાઙ્ગિનમાર્લ્યપયઃપાનૈક િવતઃ ।
અ યાત્મયાેગિનલય અદ નાત્માઽઘમષર્ણઃ॥ ૭॥
અકાયાે ભક્તાકાયસ્થઃ કાલચક્રપ્રવતર્કઃ ।
અ ક્ષપેયા તા ભાેિધરાહૂયૈશ્વયર્દાયકઃ॥ ૮॥
આ નુબાહુરક્ષાે ય આત્મવાનનસયૂકઃ ।
આવતર્ક્ષતે્રસ તઆતર્રક્ષણત પરઃ॥ ૯॥
ઇ તહાસપુરાણજ્ઞ ઇષ્ટાપૂતર્ફલપ્રદઃ ।
ઇડાિપઙ્ગ લકામ ય-સષુુ ાગ્ર થભેદકઃ॥ ૧૦॥
ઇડાિપઙ્ગ લકામ ય-સષુુ ામ યભાસરુઃ ।
ઇષ્ટાથર્દાનિનપુણ ઇ દ્રભાેગિવરક્તધીઃ॥ ૧૧॥
ઈશાન ઈષણાહીનઃ ઈ તબાધાભયાપહઃ ।
ઉપાસ્યમૂ ત સાહસ પન્ન ઉ િવક્રમઃ॥ ૧૨॥
ઉદાસીનવદાસીન ઉત્તમજ્ઞાનદે શકઃ । નામ ૫૦
ઊ વર્રેતા ઊ વર્ગ ત ટજસ્થ ઉદારધીઃ॥ ૧૩॥
ઋષીઋ ષગણ તુત્યાે ઋજુબુદ્ધ ઋજુ પ્રયઃ ।
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॥ રમણસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ઋત ભર ઋતપ્રજ્ઞાે ઋજુમાગર્પ્રદશર્કઃ॥ ૧૪॥
અેવ મત્યિવિનણયઃ અેનઃકૂટિવનાશનઃ ।
અૈશ્વયર્દાનિનપુણઆૈદાયર્ગુણમ ડતઃ॥ ૧૫॥
આેઙ્કારપદલક્ષ્યાથર્ આૈપ યપિરવ જતઃ ।
કટાક્ષસ્ય દક ણઃ કિટબદ્ધાલમ લકઃ॥ ૧૬॥
કમનીયચિરત્રાઢ ઃ કમર્િવ કિવપુઙ્ગવઃ ।
કમાર્કમર્િવભાગજ્ઞઃ કમર્લપેિવવ જતઃ॥ ૧૭॥
ક લદાષેહરઃ કમ્રઃ કમર્યાેગપ્રવતર્કઃ ।
કમર્ દપ્રવરઃ કલ્યઃ કલ્યાણગુણમ ડતઃ॥ ૧૮॥
કા તપત્તનસ દષૃ્ટા ણજ્યાે તઃપ્રહ ષતઃ ।
કામહ તાકા તમૂ તઃ કાલાત્માકાલસતૂ્રહૃત્॥ ૧૯॥
કાઙ્ક્ષાહીનઃ કાલકાઙ્ક્ષ કાશીવાસફલપ્રદઃ ।
કા મીરદે યસવે્યાઙ્ ઘ્રનપાલીયસમ ચતઃ॥ ૨૦॥
કામકારિનરાકતાર્ કૃતકૃત્ય વકારકઃ ।
કાવ્યક ઠસધુીદષૃ્ટકા તકેય વ પ ક્॥ ૨૧॥
િકઙ્કર કૃતભપૂાલઃ ક તમા ક તવદ્ધર્નઃ ।
કુમારઃ કુતલામાેદઃ કુકુટુ બી કુલાેદ્ગતઃ॥ ૨૨॥ નામ ૧૦૦
કુષ્ઠાપ મારરાેગઘ્નઃ કુસમુારામિન ષ્ઠતઃ ।
કૃપાલુઃ કૃપણાલ બઃ કૃશાનુસદશૃઃ કૃશઃ॥ ૨૩॥
કેરલા ધ્રાિદભાષાજ્ઞઃ કેરલા ધ્રજનેિડતઃ ।
કૈવલ્યપદિન શ્રે ણઃ કૈવલ્યસખુદાયકઃ॥ ૨૪॥
કાેઽહં નાહં સાેઽહ મ ત વાત્મા વષેણમાગર્દક્ૃ ।
કાેઽહંિવમશર્બ્રહ્માસ્ત્ર-ના શતાશષેિવભ્રમઃ॥ ૨૫॥
કાેશાલયપ્ર તષ્ઠાતા કાેશવા કાેશવી ક્ષતા ।
ક્ષમાવાિ ક્ષપ્રસ તુષ્ટઃ ક્ષિપતાશષેક મષઃ॥ ૨૬॥
ક્ષતકમાર્ ક્ષતાિવદ્યઃ ક્ષીણભક્તજનાવનઃ ।
ક્ષામનાશી ધાહીનઃ દ્રઘ્નઃ ક્ષ તમ ડનમ્॥ ૨૭॥
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॥ રમણસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ક્ષતે્રજ્ઞઃ ક્ષેમદઃ ક્ષેમઃ ક્ષેમા થજનવ દતઃ ।
ક્ષતે્રાટનપિરશ્રા તભક્ત ક્ષપ્રપ્રસાદનઃ॥ ૨૮॥
મ્રામ ત્રબીજત વજ્ઞઃ ક્ષતે્રા વફલપ્રદઃ ।
ગ ભીરાે ગિવતાેગવર્િવહીનાે ગવર્નાશનઃ॥ ૨૯॥
ગદ્યપદ્ય પ્રયાેગ યાે ગાયત્રીમ ત્રબાેિધતઃ ।
ગિરશાે ગી પ તગુર્ યાે ગુણાતીતાે ગુણાકરઃ॥ ૩૦॥
ગ્ હીગ્ હિવિનમુર્ક્તાે ગ્રહા તગ્રહસ જયી ।
ગીતાપેદેશસારાિદગ્ર થકૃદ્ ગ્ર થભેદકઃ॥ ૩૧॥ નામ ૧૫૦
ગુ મૂતર્તપાેિનષ્ઠઃ નૈસ ગકસહૃુદ્વરઃ ।
ગ્ િહમુ યિધકાિર વ વ્યવસ્થાપનત પરઃ॥ ૩૨॥
ગાેિવ દાે ગાેકુલત્રાતા ગાેષ્ઠ વા ગાેધના વતઃ ।
ચરાચરિહતશ્ચ સવશ્ચતુરશ્ચલઃ॥ ૩૩॥
ચતવુર્ગર્ચતુભર્દ્રપ્રદશ્ચરમદેહ ત્ ।
ચા ડાલચટકશ્વાઽિહ-િકિટક શિહતઙ્કરઃ॥ ૩૪॥
ચત્તાનવુત ચન્મુદ્ર ચન્મય શ્ચત્તનાશકઃ ।
ચર તન શ્ચદાકાશ શ્ચ તાહીન શ્ચદૂ જતઃ॥ ૩૫॥
ચાેરહા ચાેરદક્ૃ ચાેરચપેટાઘાતન દતઃ ।
છલચ્છદ્મવચાેહીન શત્રુ જચ્છત્રુતાપનઃ॥ ૩૬॥
છન્નાકાર છા દસડે્ય છન્નકમાર્િદ બ ધનઃ ।
છન્નદ્વધૈ છન્નમાેહ છન્નહૃ ચ્છન્નક મષઃ॥ ૩૭॥
જગદુ્ગ જર્ગ પ્રાણાે જગદ શાે જગિ પ્રયઃ ।
જય તી જેન્મહીનાે જયદાે જનમાેહનઃ॥ ૩૮॥
ગ્ર વ સષુુ યાિદસાક્ષી ડ્યિવનાશકઃ ।
તવણર્ ભદાશૂ યાે જતાત્મા જતભૂતકઃ॥ ૩૯॥

જતે દ્રયાે જતપ્રાણાે જતા ત શત્રુસ ચયઃ । નામ ૨૦૦
વબ્રહ્મકૈ્યિવ વન્મુક્તાે વ વનાશકઃ॥ ૪૦॥

જ્યાે ત લઙ્ગમયજ્યાે ત સમલાેષ્ટા મકા ચનઃ ।
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॥ રમણસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

જેતા જ્યાયાજ્જ્ઞાનમૂ તજ્ઞાર્ની જ્ઞાનમહાિનિધઃ॥ ૪૧॥
જ્ઞાનજ્ઞા જ્ઞેય પિત્રપુટ ભાવનાે જ્ઝતઃ ।
જ્ઞાતસવાર્ગમાે જ્ઞાનગ યાે જ્ઞાતેયસન્નુતઃ॥ ૪૨॥
જ્ઞાનિવજ્ઞાન પ્તાત્મા જ્ઞાનસ છન્નસશંયઃ ।
જ્ઞાના ગ્ દગ્ધકમાર્ ચ જ્ઞાનાપેાયપ્રદશર્કઃ॥ ૪૩॥
જ્ઞાનયજ્ઞિવિધપ્રીતાે જ્ઞાનાવ સ્થતમાનસઃ ।
જ્ઞાતાઽજ્ઞાતા ય ચન્માત્રાે જ્ઞાન દ્ધાપેલા લતઃ॥ ૪૪॥
ત વજ્ઞ ત વિવન્નેતા ત વમસ્યાિદલ ક્ષતઃ ।
ત વભાષણસ તુષ્ટ ત વબાેધકદે શકઃ॥ ૪૫॥
ત પદાથકસલંીન ત વા વષેણ ત પરઃ ।
તપન તપનીયાઙ્ગ તમ સ તાપચ દ્રમાઃ॥ ૪૬॥
તપ વી તાપસારા ય તપઃ ક્લષ્ટતનૂદ્વહઃ ।
તપ ત વાથર્સારજ્ઞ તપાેમૂ ત તપાેમયઃ॥ ૪૭॥
તપાેબલસમાકૃષ્ટભક્તસઙ્ઘસમા તઃ ।
તાપત્રયા ગ્ સ તપ્તજનસ વના તમ્॥ ૪૮॥
તાતાદેશાપ્તશાેણાિદ્ર તાતા ણમહેશ્વરઃ ।
તાતા તકસમાગ તા તાતા વષેણત પરઃ॥ ૪૯॥
ત ત તીથર્િવત્તીથ તુર ય તુષ્ટમાનસઃ । નામ ૨૫૦
તુલ્યિન દા તુ ત તૂ ણીશંીલ ણાિવવ જતઃ॥ ૫૦॥
તજે વીત્યક્તિવષયસ્ત્રયીભાવાથર્કાેિવદઃ ।
િત્રિદવેશમખુાપેાસ્ય સ્ત્રવગર્ સ્ત્રગુણાત્મકઃ॥ ૫૧॥
ત્રૈલાેક્યબુધસ પજૂ્યસૈ્ત્રલાેક્યગ્રાસ િંહતઃ ।
ત્રૈલાેક્ય ષ્ટ સ્થ તકૃત્ ત્રૈગુ યિવષયાે જ્ઝતઃ॥ ૫૨॥
ત્રૈગુ યિવષવેગઘ્નાે દક્ષાે દગ્ધવપુધર્રઃ ।
દશર્નીયાે દયામૂ તદર્ ક્ષણાસ્યાે દમા વતઃ॥ ૫૩॥
દ ડ ક્ દ ડની તસ્થાે દ ક્ષણાે દ ભવ જતઃ ।
દહરાકાશમ યસ્થ ચદાકાશપ્ર ત ષ્ઠતઃ॥ ૫૪॥
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॥ રમણસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

દશિદક્પાલસ પજૂ્યાે દશિદગ્વ્યાિપસદ્યશાઃ ।
દ ક્ષણદ્વ પિવખ્યાતાે દા ક્ષણાત્યકલાકિવઃ॥ ૫૫॥
દાિરદ્ર્ય વંસકાે દા તાે દાિરતક્લેશસ ત તઃ ।
દાસીદાસભરાે િદવ્યાે િદષ્ટ ાબુદ્ધાે િદગ બરઃ॥ ૫૬॥
દ ઘર્દશ દ યમાનાે દ નબ ધુદૃર્ગાત્મકઃ ।
દુિવગાહ્યાે દુરાધષા દુરાચારિનવતર્કઃ॥ ૫૭॥
દગૃ્દૃ યભેદધીશૂ યાે દશર્નં દપૃ્તખ ડકઃ ।
દેવવ દ્યાે દેવતેશાે દાષેજ્ઞાે દાષેનાશનઃ॥ ૫૮॥ નામ ૩૦૦
દ્વાદશાણર્મનુ યેયાે દ્વાદશા તસ્થલ સ્થતઃ ।
દૈિવકાે દ્રાિવડાે દ્વ પા તરિવખ્યાતવૈભવઃ॥ ૫૯॥
દ્વતીયા ત થસ ભૂતાે દ્વતૈભાવિવમુક્તધીઃ ।
દ્વતૈાદ્વતૈમતાતીતાે દ્વતૈસ તમસાપહઃ॥ ૬૦॥
ધનદાે ધમર્સૂ મજ્ઞાે ધમર્રાટ્ ધા મક પ્રયઃ ।
ધાતા ધા સમશ્રીકાે ધાતુશુ દ્ધિવધાયકઃ॥ ૬૧॥
ધારણાશ ક્તમા ધીરાે ધુર ણાે તવદ્ધર્નઃ ।
ધીરાેદાત્તગુણાપેેતાે યાનિનષ્ઠાે ધ્રવુ તઃ॥ ૬૨॥
નમ જનાેદ્ધારણકૃન્નરવાહનસિન્નભઃ ।
નવનીતસમ વા તાે નતસાધજુનાશ્રયઃ॥ ૬૩॥
નરનાર ગણાપેેતાે નગસાનુકૃતાશ્રમઃ ।
નમમેત્યવ્યયયુતાે નવીનાે નષ્ટમાનસઃ॥ ૬૪॥
નયનાન દદાે ન યાે નામાેચ્ચારણમુ ક્તદઃ ।
નાગ વા યનુ ે નાગસુ દરજ્યેષ્ઠતાં ગતઃ॥ ૬૫॥
નાદ બ દુકલા ભજ્ઞાે નાદબ્રહ્મપ્ર ત ષ્ઠતઃ ।
નાદ પ્રયાે નારદાિદપજૂ્યાે નામિવવ જતઃ॥ ૬૬॥
નામી નામજપપ્રીતાે ના તક વિવઘાતકૃત્ ।
નાસાગ્ર ય તદઙ્ૃ નામબ્રહ્માતીતાે િનર જનઃ॥ ૬૭॥
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॥ રમણસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

િનર જનાશ્રયાે િનત્ય પ્તાે િન શ્રેયસપ્રદઃ । નામ ૩૫૦
િનયર્ત્ન સદ્ધિનત્ય શ્રીિનત્ય સદ્ધ વ પદક્ૃ॥ ૬૮॥
િનમર્માે િનરહઙ્કારાે િનરવદ્યાે િનરાશ્રયઃ ।
િનત્યાન દાે િનરાતઙ્કાે િન પ્રપ ચાે િનરામયઃ॥ ૬૯॥
િનમર્લાે િનશ્ચલાે િનત્યાે િનમાહાે િન પાિધકઃ ।
િન સઙ્ગાે િનગમ તુત્યાે િનર હાે િન પ લવઃ॥ ૭૦॥
િનત્યશદુ્ધાે િનત્યબુદ્ધાે િનત્યમુક્તાે િનર તરઃ ।
િનિવકારાે િનગુર્ણાત્મા િન પાપાે િન પિરગ્રહઃ॥ ૭૧॥
િનભર્વાે િન તુલાે િનઘ્નાે િન ન દૈકિનભર્રઃ ।
િનગ્રહાનુગ્રહસમાે િનકૃ તજ્ઞાે િનદાનિવત્॥ ૭૨॥
િનગ્રર્ થાે િનનર્મસ્કારાે િન તુ લિનરયાપહઃ ।
િનવાર્સનાે િનવ્યર્સનાે િનયાગકે્ષમ ચ તનઃ॥ ૭૩॥
િનબ જ યાનસવંેદ્યાે િનવાર્દાે િન શરાે હઃ ।
પ ચાક્ષરમનુ યેયઃ પ ચપાતકનાશનઃ॥ ૭૪॥
પ ચસ્ક ધીમતા ભજ્ઞઃ પ ચકાેશિવલક્ષણઃ ।
પ ચા ગ્ િવદ્યામાગર્જ્ઞઃ પ ચકૃત્યપરાયણઃ॥ ૭૫॥ નામ ૪૦૦
પ ચવક્ત્રઃ પ ચતપાઃ પ ચતાકારણાેદ્ધરઃ ।
પ ચાપેચારસ પજૂ્યઃ પ ચભૂતિવમદર્નઃ॥ ૭૬॥
પ ચિવશ તત વાત્મા મહાપ ચદશાક્ષરઃ ।
પરાશરકુલાેદ્ભૂતઃ પ ડતઃ પ ડત પ્રયઃ॥ ૭૭॥
પરમેષ્ઠ પરેશાનઃ પિરપૂણર્ઃ પરા પરઃ ।
પરંજ્યાે તઃ પરંધામ પરમાત્મા પરાયણમ્॥ ૭૮॥
પ તવ્રતાભીષ્ટદાયી પયર્ઙ્કસ્થઃ પરાથર્િવત્ ।
પિવત્રપાદઃ પાપાિરઃ પરાથકપ્રયાજેનઃ॥ ૭૯॥
પાલીતીથર્તટાે લાસી પાશ્ચાત્યદ્વ પિવશ્રુતઃ ।
િપતા િપ િહતઃ િપત્તનાશકઃ િપ માેચકઃ॥ ૮૦॥
િપ વ્યા વે ષત પીનઃ પાતાલેશાલય સ્થતઃ ।
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॥ રમણસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

પનુવર્સિૂદતઃ પુ યઃ પુ યકૃ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૮૧॥
પુન્નાગત વ ક્ષતે્રી પુ યાપુ યિવવ જતઃ॥।
પૂતાત્મા થુકપ્રીતઃ થુદશ્ચ પુરાેિહતઃ॥ ૮૨॥
પ્ર તમાકૃતસાિન્ન યઃ પ્ર તગ્રહપરાઙ્મખુઃ ।
પ્રમાિદવ સરાેદ્ભૂતઃ પ્રકૃ તસ્થઃ પ્રમાણિવત્॥ ૮૩॥
પ્રતીકાપેા તિવષયઃ પ્રત્યુત્તરિવચક્ષણઃ । નામ ૪૫૦
પ્રત્યક્ પ્રશા તઃ પ્રત્યક્ષઃ પ્ર શ્રતઃ પ્ર તભાનવાન્॥ ૮૪॥
પ્રદ ક્ષણાપ્રીતમનાઃ પ્રવાલાિદ્રસમાશ્રયઃ ।
પ્રાચ્યપ્રતીચ્યદેશીય િવબુધાગ્ર યવ દતઃ॥ ૮૫॥
પ્રસ્થાનભેદસ બાેદ્ યઃ પ્રાંશઃુ પ્રાણિનરાેધકઃ ।
પ્રસૂ તિદન દ્ધસ્ત્રી દ શતજ્યાે તરાકૃ તઃ॥ ૮૬॥
પ્રા થતાથર્પ્રદઃ પ્રાજ્ઞઃ પ્રાવારકિનગૂિહતઃ ।
પ્રાત મતર્વ્યચાિરત્રઃ પ્રાપ્તપ્રાપ્તવ્યિન ર્તઃ॥ ૮૭॥
પ્રયાણ તસ પ્રા યઃ પ્રયહીનઃ પ્રયવંદઃ ।
પ્રેક્ષાવા પ્રે યરિહતઃ ફલભૂતઃ ફલપ્રદઃ॥ ૮૮॥
બહુશ્રુતાે બહુમતાે બહુપાક બહુપ્રદઃ ।
બલવા બ ધુમા બાલ પાે બાલ્યિવચે ષ્ટતઃ॥ ૮૯॥
બાલભાનપુ્રતીકાશાે બાલસ યા સશ દતઃ ।
બ્રહ્મચયર્તપાેયાેગશ્રુતપ્રજ્ઞાસમ વતઃ॥ ૯૦॥
બ્રહ્મ યાે બ્રહ્મિવદ્બ્રહ્મ બ્રહ્મસાયજુ્યદાયકઃ ।
બ્રહ્માિપતમનાેબુ દ્ધબ્રાર્હ્મણ વા મનામકઃ॥ ૯૧॥
બ્રહ્માસન સ્થતાે બ્રહ્મસતૂ્રિવદ્ભગવા ભવઃ ।
ભયકૃદ્ભયસહંતાર્ ભવાદાે ભક્તભાિવતઃ॥ ૯૨॥ નામ ૫૦૦
ભા પાે ભાવનાગ્રાહ્યાે ભાવજ્ઞાે ભાગ્યવદ્ધર્નઃ ।
ભારતીયમહાભાગ્યં ભારતખ્યા તપાષેકઃ॥ ૯૩॥
ભારતાેદ્યદ્જ્ઞાનદ પાે ભાવનાભેદકૃ તનઃ ।
ભદાશૂ યાે ભદા વંસી ભાવુકાે ભ કેશ્વરઃ॥ ૯૪॥
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॥ રમણસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ભૂ તદાે ભૂ તકૃદ્ભૂ મ નાથપૂણાશસ ભવઃ ।
ભાૈમબ્રહ્મ ભ્રમ વંસી ભૂહૃ ક્ષતે્રલ ક્ષતઃ॥ ૯૫॥
ભૂ તભૂ ષતસવાર્ઙ્ગાે મઙ્ગલાે મઙ્ગલપ્રદઃ ।
મનાેબુ દ્ધરહઙ્કારઃ પ્રકૃ તશ્ચ પરઃ પુમાન્॥ ૯૬॥
મહાશ ક્તમર્હા સ દ્ધમર્હાેદારાે મહાદ્યુ તઃ ।
મહાકતાર્ મહાભાેક્તા મહાયાેગી મહામ તઃ॥ ૯૭॥
મહામા યાે મહાભાગાે મહાસનેમહાશજઃ ।
મયાર્દાકૃન્મહાદેવાે મહા પી મહાયશાઃ॥ ૯૮॥
મહાેદ્યમાે મહાે સાહાે મમતાગ્રહપીડનઃ ।
મહામ ત્રાે મહાય ત્રાે મહાવાક્યાપેદેશકઃ॥ ૯૯॥
મહાવાક્યાથર્ત વજ્ઞાે મહામાેહિનવારકઃ ।
માયાવી માનદાે માની મા મુ ક્તિવધાયકઃ॥ ૧૦૦॥ નામ ૫૫૦
માનાવમાનસા યાત્મા માલૂરાધ તપિ સ્થતઃ ।
મધૂકદુ્રતલસ્થાયી મા માન્મા ભ ક્તમાન્॥ ૧૦૧॥
માત્રાલયપ્ર તષ્ઠાતા મા ગતાે માગર્બા ધવઃ ।
માગર્ણીયાે માગર્દશ માગર્શીષર્કૃતાેદયઃ॥ ૧૦૨॥
મા ગતાત્મા માગર્શૂ યાે મતભુ ઙ્મતસ ચરઃ ।
મત વ ાવબાેધશ્ચ મ યાબાહ્યિનર ક્ષકઃ॥ ૧૦૩॥
મુિનમુર્ક્તાે મુ ક્તદાયી મેધાવી મે યભાજેનઃ ।
માનૈવ્યાખ્યાનકૃન્માનૈી માનૈભાષાિવશારદઃ॥ ૧૦૪॥
માનૈામાનૈદ્વયાતીતાે માનૈદાે માૈિનષુ પ્રયઃ ।
યજ્ઞકૃદ્યજ્ઞભુગ્યજ્ઞાે યજમાનાે યથાથર્િવત્॥ ૧૦૫॥
યતાત્મા ય તસ પજૂ્યાે ય તપ્રા યાે યશસ્કરઃ ।
યમાદ્યષ્ટાઙ્ગયાેગજ્ઞાે યજુ શાખી યતીશ્વરઃ॥ ૧૦૬॥
યવનાનુગ્રહકરાે યક્ષાે યમિનષૂદનઃ ।
યાત્રાિવરિહતાે યાનાઽના ઢાે યા જ્ઞક પ્રયઃ॥ ૧૦૭॥
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॥ રમણસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

યાતનાનાશનાે યા ચહીનાે યા ચતદાયકઃ । નામ ૬૦૦
યુક્તકૃદ્યુક્તભુગ્યુક્ત વ બાેધાે યુગાિદકૃત્॥ ૧૦૮॥
યાેગીશાે યાેગપુ ષાે યાેગત વિવવેચકઃ ।
યાેગાસનાે યાેગભૂ મ સમારાેહણસાધકઃ॥ ૧૦૯॥
યાે ગગ યાે યાેગફલં યાેગભ્રષ્ટશભુપ્રદઃ ।
યાેગપ્રશસંી યાેગસ્થાે યાેગક્ષેમધુર ધરઃ॥ ૧૧૦॥
રક્ષકાે રમણાે ર યાે રમણીયાઙ્ગસહં તઃ ।
રમેશક્લેશસ દષૃ્ટજ્યાે તરક્લેશદશર્નઃ॥ ૧૧૧॥
ર પેહાે ર ેમૂત ર સકાે રસશવેિધઃ ।
રહસ્યાે ર જનાે રસ્યાે રત્નગભા રસાેદયઃ॥ ૧૧૨॥
રાજિવદ્યાગુ રાજ િવદ્યાિવદ્રાજમાિનતઃ ।
રાજસાહારિનમુર્ક્તાે રાજસજ્ઞાનદૂરગઃ॥ ૧૧૩॥
રાગદ્વષેિવિનમુર્ક્તાે રસાલાશ્રમકાેિકલઃ ।
રામા ભરામાે રાજશ્રીઃ રા રાજ્યિહતઙ્કરઃ॥ ૧૧૪॥
રાજભાેગપ્રદાે રાષ્ટ્રભાષાિવદ્રાજવ લભઃ ।
િદતદ્વષેણાે દ્રાે લ મીવા લ મવદ્ધર્નઃ॥ ૧૧૫॥

લ લુલર્ લતાે લ ધલ ધવ્યાે લઘુ સ દ્ધદઃ । નામ ૬૫૦
લયિવ લ ધકામાૈઘાે લાભાલાભસમાશયઃ॥ ૧૧૬॥
લયાિધષ્ઠાનત વજ્ઞાે લયપવૂર્સમાિધમાન્ ।
લાસ્ય પ્રયાે લઙ્ગ પી લઙ્ગાે થાે લઙ્ગવ જતઃ॥ ૧૧૭॥
લિપલખેચણાે લાેક શક્ષકાે લાેકરક્ષકઃ ।
લાેકાયતમતા ભજ્ઞાે લાેકવાતાર્િવવ જતઃ॥ ૧૧૮॥
લાેકાેદાસીનભાવસ્થાે લાેકાેત્તરગુણાેત્તરઃ ।
લાેકા યક્ષાે લાેકપજૂ્યાે લાેકાસાર વબાેધકઃ॥ ૧૧૯॥
લાેકાકષર્ણશક્તાત્મશ ક્તમ કા તપવર્તઃ ।
લાેકાનુ સાદકાે લાેકપ્રમાણં લાેકસઙ્ગ્રહી॥ ૧૨૦॥
લાેકબાેધપ્રકાશાથર્ શાેણાેદ્યજ્જ્ઞાનભાસ્કરઃ ।
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॥ રમણસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

વિરષ્ઠાે વરદાે વક્તા વઙ્ગદે યજનાશ્રયઃ॥ ૧૨૧॥
વ દા જનમ દારાે વતર્માનૈકકાલિવત્ ।
વનવાસરસા ભજ્ઞાે વ લત્રયિવભૂ ષતઃ॥ ૧૨૨॥
વસમુા વ તુત વજ્ઞાે વ દ્યાે વ સતર પ્રયઃ ।
વણાર્શ્રમપિરત્રાતા વણાર્શ્રમમતા તગઃ॥ ૧૨૩॥
વાક્યજ્ઞાે વાક્યકુશલાે વાઙ્મનાેબુદ્ યગાેચરઃ ।
વાદ્યગીત પ્રયાે વાજશ્રવા વાપીપ્ર તષ્ઠકઃ॥ ૧૨૪॥
વાહનાગારિનષ્ઠાવા વા જમેધફલપ્રદઃ ।
વક્ષાેદ ક્ષણભાગસ્થ હૃદયસ્થાનદશર્કઃ॥ ૧૨૫॥ નામ ૭૦૦
વચદ્ભૂમ ત્રસસંવે્યાે િવચારૈકાપેદેશકૃત્ ।
િવચારમાત્રિનરતાે િવવેિકજનતાદતૃઃ॥ ૧૨૬॥
િવિદતાત્મા િવધેયાત્મા િવ મતેશાિદવી ક્ષતઃ ।
િવ પાક્ષગુહાવાસી િવશ્વાત્મા િવશ્વભુ ગ્વભુઃ॥ ૧૨૭॥
િવિવક્તસવેી િવઘે્નશચૈત્યપ્રાકારસં સ્થતઃ ।
િવ યદષૃ્ટમહાેદશ િવજ્ઞાનાન દસુ દરઃ॥ ૧૨૮॥
િવઘસાશી િવશદુ્ધાત્મા િવપયાર્સિનરાસકઃ ।
િવભૂ ત સતફાલાઢ ાે િવરાેધાે ક્તિવનાકૃતઃ॥ ૧૨૯॥
િવશ્વ ભરાે િવશ્વવૈદ્યાે િવશ્વાસ્યાે િવ મયા વતઃ ।
વીણાગેયાે વીતમાયાે વીયર્વા વીતસશંયઃ॥ ૧૩૦॥
દ્ધહ્ર ાસિવનાભૂતાે દ્ધાે ત્તિનરાેધકઃ ।
ત્તદાે ત્તબાેધેદ્ધાે વે વાદ્યવશવંદઃ॥ ૧૩૧॥

વેદવેદા તત વજ્ઞાે વષેદાષેપ્રકાશકઃ ।
વ્યક્તાવ્યક્ત વ પજ્ઞાે વ્યઙ્ગ્યવાક્યપ્રયાેગિવત્॥ ૧૩૨॥
વ્યાપ્તા ખલાે વ્યવસ્થાકૃદ્વ્યવસાયિવબાેધકઃ ।
વૈજ્ઞાિનકાગ્રણીવશ્વાનરાે વ્યાઘ્રા જન સ્થતઃ॥ ૧૩૩॥
શર ય શમર્દ શ ક્ત પાતબુદ્ધ શમા વતઃ ।
શર િરવદ્ભાસમાન શમર્ યજનવ દતઃ॥ ૧૩૪॥ નામ ૭૫૦
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॥ રમણસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

શાસ્ત્ર લમહાર ય થાટનિનષેધકઃ ।
શાસ્ત્રા યાસફલીભૂત જ્ઞાનિવજ્ઞાનત પરઃ॥ ૧૩૫॥
શાસ્ત્રાે લઙ્ઘનિવદ્વષેી શાસ્ત્રમાગાર્િવલઙ્ઘનઃ ।
શા તાત્મા શા તદ શા તધન શા તાપેદેશકઃ॥ ૧૩૬॥
શા ડલ્યાપેા તલક્ષ્યાથર્ શાસ્ત્રયાેિનઃ પ્ર પ તઃ ।
શવઙ્કર શવતમ શષ્ટેષ્ટ શષ્ટપૂ જતઃ॥ ૧૩૭॥
શવપ્રકાશસ તુષ્ટ શવાદ્વતૈપ્ર ત ષ્ઠતઃ ।
શવગઙ્ગાતડાકસ્થ શવજ્ઞાનપ્રદાયકઃ॥ ૧૩૮॥
શીતાચલપ્રા ત્યપજૂ્ય શીપ્રાતીરજનાશ્રયઃ ।
શભુાશભુપિરત્યાગી શભુાશભુિવમ સરઃ॥ ૧૩૯॥
શકુ્લકૃ ણગ તજ્ઞાની શભંુયુ શ શરાત્મકઃ ।
શકુવ જન્મસં સદ્ધ શષેાિદ્ર વા મવ સલઃ॥ ૧૪૦॥
શવૈવૈ ણવશાક્તાિદ િવરાેધપ્ર તરાેધકઃ ।
ઙ્ગારાિદરસાલ બાે ઙ્ગારરસિવ પ્રયઃ॥ ૧૪૧॥

શ્રવણા યથર્ત વજ્ઞ શ્રવણાન દભા ષતઃ ।
શાેણેશાલયસ ચાર શાેણેશઃ શાેણતીથર્િવત્॥ ૧૪૨॥
શાેકમાેહાદ્યસં ષ્ટ શાેણક્ષતે્રાિધદૈવતમ્ ।
શ્રીદઃ શ્રીશઃ શ્રીિનવાસઃ શ્રીક ઠમતત વિવત્॥ ૧૪૩॥
શ્રીિવદ્યામ ત્રત વજ્ઞઃ શ્રીવૈ ણવમત પ્રયઃ ।
શ્રુ તતા પયર્િનવર્ક્તા શ્રુતમાત્રાવધારણઃ॥ ૧૪૪॥
શ્રુતશ્રાેતવ્યસ તુષ્ટઃ શ્રાૈતમાગર્સમથર્કઃ ।
ષડ વ વા તિવ વંસી ષડૂ મભયભ જનઃ॥ ૧૪૫॥ નામ ૮૦૦
ષટ્ગ્ર થભેદચતુર ષટ્ગુણી ષટ્પ્રમાણવાન્ ।
ષટ્કાેણમ યિનલય ષડિરઘ્ન ષડાશ્રયઃ॥ ૧૪૬॥
ષ ડ વઘ્ન ષડાધારિન યાર્ત ષડનાિદિવત્ ।
સવર્જ્ઞ સવર્િવ સવર્ સાવર્ સવર્મનિ સ્થતઃ॥ ૧૪૭॥
સદસિન્નણર્યજ્ઞાની સવર્ભૂતસમાશયઃ ।
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॥ રમણસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

સવર્શ્રુ ત સવર્ચ સવાર્નનકરાિદમાન્॥ ૧૪૮॥
સવ દ્રયગુણાભાસ સવર્સ બ ધવ જતઃ ।
સવર્ સવર્કૃ સવર્હર સવર્િહતેરતઃ॥ ૧૪૯॥
સવાર્ર ભપિરત્યાગી સગુણ યાિયતારકઃ ।
સવર્ભૂતિનશાબુદ્ધ સવર્ ગરિનિદ્રતઃ॥ ૧૫૦॥
સવાર્શ્ચયર્મ સ ય સઙ્ક પઘ્ન સદાતનઃ ।
સગાર્િદમ યિનધન સકૃ તિવમુ ક્તદઃ॥ ૧૫૧॥
સયંમી સત્યસ ધશ્ચ સસં્કારપિરવ જતઃ ।
સમ સમિવભક્તાઙ્ગ સમદક્ૃ સમસં સ્થતઃ॥ ૧૫૨॥
સમથર્ સમરદ્વષેી સમયાર્દ સમાિહતઃ ।
સમયજ્ઞ સદાન દ સમાહૃતિનજે દ્રયઃ॥ ૧૫૩॥
સત્તાસિંવન્મયજ્યાે ત સ પ્રદાયપ્રવતર્કઃ । નામ ૮૫૦
સમ ત ત્તમૂલાહં ત્તનાશાપેદેશકઃ॥ ૧૫૪॥
સમ્રાટ્ સ દ્ધ સ બુદ્ધ સવર્શ્રુ તમનાેહરઃ ।
સરલ સરસ સવર્રસ સવાર્નુભૂ તયુક્॥ ૧૫૫॥
સવશ્વર સવર્િનિધ સવાર્ત્મા સવર્સાધકઃ ।
સહજપ્રાપ્તકમાર્નુષ્ઠાનત્યાગિનષેધકઃ॥ ૧૫૬॥
સિહ સા વકાહાર સા વકજ્ઞાિનવી ક્ષતઃ ।
સ વાિધકમનાેબુ દ્ધસખુધૈયર્િવવધર્કઃ॥ ૧૫૭॥
સા વકત્યાગયાેગજ્ઞ સા વકારા યવૈભવઃ ।
સાધર્ષાેડશવષાર્પ્તપાિરવ્રાજ્યાે િવરક્તધીઃ॥ ૧૫૮॥
સામગાન પ્રય સા યવષૈ યમ તકૃ તનઃ ।
સાિધતા ખલ સદ્ધ શ સામિવ સામગાયનઃ॥ ૧૫૯॥
સદ્ધાથર્ સદ્ધસઙ્ક પ સ દ્ધદ સદ્ધસાધનઃ ।
સદ્ ય સ દ્ધસમ સદ્ધ સદ્ધસઙ્ઘસમ ચતઃ॥ ૧૬૦॥
સસાધિયષુલાેકેડ્ય સહાયા બાસહાયવાન્ ।
સુ દર સુ દરકે્ષત્ર િવદ્યા યાસિવલાસ ત્॥ ૧૬૧॥
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॥ રમણસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

સુ દરેશ્વરલીલાકૃત્ સુ દરાન દવદ્ધર્નઃ ।
સરુ ષસન્નુત સૂ મ સિૂરદૃ યપદ સ્થતઃ॥ ૧૬૨॥
સદુશર્ન સહૃુ સિૂર સૂ તાે ક્તવદાવદઃ ।
સતૂ્રિવ સતૂ્રકૃ સતંૂ્ર ષ્ટવૈત યબાેધકઃ॥ ૧૬૩॥ નામ ૯૦૦
ષ્ટવાક્યમહાવાક્યૈક્યક ઠ્યપ્ર તપાદકઃ ।
ષ્ટહેતુમનાનેાશી ષ્ટ િધષ્ઠાનિન ષ્ઠતઃ॥ ૧૬૪॥

સ્રક્ચ દનાિદિવષયિવરાગી વજન પ્રયઃ ।
સવેાનમ્ર વભક્તાૈઘ સદ્યાેમુ ક્તપ્રદાયકઃ॥ ૧૬૫॥
સાેમસયૂાર્ગ્ યપ્રકા ય વપ્રકાશ વ પદક્ૃ ।
સાૈ દયાર્ બાતપ સ પ પર પાકફલાિયતઃ॥ ૧૬૬॥
સાૈિહત્યિવમખુ સ્ક દાશ્રમવાસકુતૂહલી ।
સ્ક દાલયતપાેિનષ્ઠ તવ્ય તાવકવ જતઃ॥ ૧૬૭॥
સહસ્ર ત ભસયંુક્ત મ ડપા તરમા શ્રતઃ ।
તૈ ય તને તાતે્રશાસ્ત્ર ગેય તકર તઃ॥ ૧૬૮॥
સામરસ્યિવધાનજ્ઞ સઙ્ઘસાૈભ્રાત્રબાેધકઃ ।
વભાવભદ્રાે મ યસ્થ સ્ત્રીસ યાસિવધાયકઃ॥ ૧૬૯॥
ત મતાેદિધવજ્જ્ઞાનશ ક્તપૂિરતિવગ્રહઃ ।
વાત્મત વસખુસૂ્ફ તતુ દલ વ વ પકઃ॥ ૧૭૦॥
વ વધમર્રતશ્લાઘી વભૂ વચ્છ દચે ષ્ટતઃ ।
વ વ પપિરજ્ઞાન પરા તપદ સ્થતઃ॥ ૧૭૧॥
વા યાયજ્ઞાનયજ્ઞજે્ય વત સદ્ધ વ પદક્ૃ ।
વ તકૃ વ તભુ વામી વાપ ગ્ર દ્વવ જતઃ॥ ૧૭૨॥
હ હ તવ્યતાશૂ ય શદુ્ધ વાત્માપેદેશકઃ ।
હ તપાદાદ્યસઙ્ગ્રાહ્યિન લપ્તપરમાથર્દક્ૃ॥ ૧૭૩॥
હત્યાિદપાપશમનાે હાિન દ્ધિવવ જતઃ ।
િહતકૃદૂ્ધણદેશીય જનવ ણતવૈભવઃ॥ ૧૭૪॥
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॥ રમણસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

હૃદયબ્રહ્મત વજ્ઞાે હૃદયા વષેદેશનઃ ।
હૃદયસ્થાે હૃદયાકાશ વ પી હૃદુ્ગહાશયઃ॥ ૧૭૫॥
હાદાર્કાશા તરગત બાહ્યાકાશાિદવ તુદક્ૃ ।
હૃદયસ્થાનત વજ્ઞાે હૃદહન્નાશપ ડતઃ॥ ૧૭૬॥ નામ ૯૫૦
હેયાપેાદેયરિહતાે હેમ તતુર્કૃતાેદયઃ ।
હિરબ્રહ્મે દ્રદુ પ્રાપ વારાજ્યાે જતશાસનઃ॥ ૧૭૭॥
હતાસરુપ્રકૃ તકાે હંસાે હૃદ્યાે િહર મયઃ ।
હાદર્િવદ્યાફલીભૂતાે હાદર્સ તમસાપહઃ॥ ૧૭૮॥
સતેુ સીમા સમુદ્રશ્ચ સમા યિધકવ જતઃ ।
પુરાણઃ પુ ષઃ પૂણાઽન ત પ સનાતનઃ॥ ૧૭૯॥
જ્યાે તઃ પ્રકાશઃ પ્ર થત વય ભાનઃ વય પ્રભુઃ ।
સતં્ય જ્ઞાનં સખંુ વસ્થ વાનુભૂઃ પરદૈવતમ્॥ ૧૮૦॥
મહ ષશ્ચ મહાગ્રાસાે મહાત્મા ભગવા વશી ।
અહમથાઽપ્રમેયાત્મા ત વં િનવાર્ણમુત્તમમ્॥ ૧૮૧॥
અનાખ્યવ તુ મુક્તાત્મા બ ધમુ ક્તિવવ જતઃ ।
અદૃ યાે દૃ યનેતા ચ મૂલાચાયર્ સખુાસનઃ॥ ૧૮૨॥
અ તયાર્મી પારશૂ યાે ભૂમા ભાજેિયતા રસઃ । નામ ૧૦૦૦

ઉપસહંારઃ ।
કાેઽહં માગર્ ધનુ પા ણનાર્હં ત વસદુશર્નઃ ।
સાેઽહં બાેધ મહાશઙ્ખાે ભગવાન્ રમણાેઽવતુ॥ ૧॥

ઇ ત િત્રવારમ્
ઇ ત તે નામસહસ્રં રમણસ્ય મહાત્મનઃ ।
ક થતં કૃપયા દેિવ ગાે યાદ્ગાે યતરં મયા॥ ૨॥
ય ઇદં નામસાહસ્રં ભ યા પઠ ત માનવઃ ।
તસ્ય મુ ક્તરયત્નને સદ્ યત્યેવ ન સશંયઃ॥ ૩॥
િવદ્યાથ લભતે િવદ્યાં િવવાહાથ ગ્ હી ભવેત્ ।
વૈરાગ્યકામાે લભતે વૈરાગ્યં ભવતારકમ્॥ ૪॥
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યને યને ચ યાે યાેઽથ સ સ તં તં સમશ્નુતે ।
સવર્ પાપિવિનમુર્ક્તઃ પરં િનવાર્ણમા ુયાત્॥ ૫॥
દુદશકાલાે થદુરામયાતાર્ઃ
દાૈભાર્ગ્યતાપત્રયસિન્ન દ્ધાઃ ।

નરાઃ પઠ તાે રમણસ્ય નામ-
સાહસ્રમીયુ સખુમ તદુઃખમ્॥ ૬॥

ઇ ત શ્રીગાૈતમમહ ષપ્રાેક્તં શ્રીરમણસહસ્રનામ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્ ।
॥ શભુમ તુ॥
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