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Shriramasahasranamastotram

શ્રીરામસહસ્રનામ તાતે્રં અન તસતુશ્રીિદવાકરિવર ચતમ્

અન તસતુશ્રીિદવાકરઘૈસાસશા સ્ત્રિવર ચતં

પ્રજ્ઞાગાેદાવર તીરે ચેતઃપણર્કુટ કૃતે ।
વૈદેહીશ ક્તસયંુક્તં તપસ્યાલ મણદ્વયમ્ ॥
પ ચે દ્રયપ ચવટ િનવાસસ્થં ધનુધર્રમ્ ।
યાયા યાત્મ વ પં તં રાઘવં ભયનાશનમ્ ॥
વા મીિક-ભરદ્વાજ-િદવાકરાઃ ઋષયઃ, અનુષુ્ટપ્ છ દઃ,
શ્રીરામચ દ્રાે દેવતા ।
પ્રાત યયઃ સદાભદ્રાે ભયભ જનકાેિવદઃ ઇ ત બીજમ્ ।
સૂ મબુ દ્ધમર્હાતે અનાસક્તઃ પ્રયાહવઃ ઇ ત શ ક્તઃ ।
વિધ િવજયી પ્રાજ્ઞાે રહસ્યજ્ઞાે િવમશર્િવિદ ત ક લકમ્ ।
શ્રીરામસહસ્રનામ તાતે્રસ્ય જપે િવિનયાેગઃ ।
કદા ચ પૂણર્સઙ્ક પાે વા મીિકકિવરાત્મવાન્।
યાયન્ રામમપુાિવષ્ટઃ વાશ્રમે શા તચેતસા ॥ ૧॥
અ ભગ ય ભરદ્વાજ તમવુાચાદરેણ ભાેઃ ।
શ્રુતં દષંૃ્ટ ચ ચિરતં રામચ દ્રસ્ય પાવનમ્ ॥ ૨॥
લ લતં િવ તરં સાૈ યં કા યમધુરં શભુમ્ ।

વા વાન દભિરતં હૃદયં મે ભવત્યહાે ॥ ૩॥
તત્તથા પ્રાકૃતૈલાકૈયર્થા સાઙ્ગં ન ગીયતે ।
કલાૈ વ પાત્મધૈય યાે દુરાપ તં િવશષેતઃ ॥ ૪॥
ભવાન્ પ્રા તભિવદ્યાયાં પ્રવીણઃ પરમાથર્તઃ ।
તદ્બ્રવીતુ િહ રામસ્ય સઙે્ક્ષપેણ મહાગુણાન્ ॥ ૫॥
િક િનતં્ય પઠનીયં િક વ પસારૈજર્નૈઃ શ્રુતમ્ ।
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ભવે કલ્યાણકૃ લાેકે પ્રેરણાદાયકં તથા ॥ ૬॥
તચ્છ વા સાદરં વાક્યં વા મીિકકિવરબ્રવીત્ ।
શ ◌ૃ નામાિન રામસ્ય સહસ્ર ણ યથાક્રમમ્ ॥ ૭॥
તાતે્રમેત પિઠ વા િહ ભક્તાે જ્ઞાસ્ય ત સવર્થા ।

રાઘવસ્ય ગુણાન્ મખુ્યાન્ યા વા શા ત િનગચ્છ ત ॥ ૮॥
અથ તાતે્રમ્ ।
ૐ આયર્શ્રેષ્ઠાે ધરાપાલઃ સાકેતપુરપાલકઃ ।
અેકબાણાે ધમર્વેત્તા સત્યસ ધાેઽપરા જતઃ ॥ ૧॥
ઇ વાકુકુલસ ભૂતાે રઘનુાથઃ સદાશ્રયઃ ।
અઘ વંસી મહાપુ યાે મન વી માેહનાશનઃ ॥ ૨॥
અપ્રમેયાે મહાભાગઃ સીતાસાૈ દયર્વધર્નઃ ।
અહલ્યાેદ્ધારકઃ શા તા કુલદ પઃ પ્રભાકરઃ ॥ ૩॥
આપ દ્વનાશી ગુહ્યજ્ઞઃ સીતાિવરહવ્યાકુલઃ ।
અ તજ્ઞાર્ની મહાજ્ઞાની શદુ્ધસ જ્ઞાેઽનજુ પ્રયઃ ॥ ૪॥
અસા યસાધકાે ભીમાે મતભાષી િવદાં વરઃ ।
અવતીણર્ઃ સમુત્તારાે દશસ્ય દનમાનદઃ ॥ ૫॥
આત્મારામાે િવમાનાહા હષાર્મષર્સસુઙ્ગતઃ ।
અ ભગ યાે િવશાલાત્મા િવરામ શ્ચ તનાત્મકઃ ॥ ૬॥
અ દ્વતીયાે મહાયાેગી સાધુચેતાઃ પ્રસાદનઃ ।
ઉગ્રશ્રીર તક તજે તારણાે ભૂિરસઙ્ગ્રહઃ ॥ ૭॥
અેકદારઃ સ વિનિધઃ સિન્નિધઃ ત પવાન્ ।
ઉત્તમાલઙૃ્કતઃ કતાર્ ઉપમારિહતઃ કૃતી ॥ ૮॥
આ નુબાહુર ધઃ ધસાગરદપર્હા ।
આિદત્યકુલસ તાનાે વંશાે ચતપરાક્રમઃ ॥ ૯॥
અનુકૂલઃ સતાં સદ્ ભભાર્વબદ્ધકરૈઃ તુતઃ ।
ઉપદેષ્ટા પાે કૃષ્ટાે ભૂ માતા ખગ પ્રયઃ ॥ ૧૦॥
આે ેરા શિનિધઃ સાક્ષા ક્ષણદષૃ્ટાત્મચેતનઃ ।
ઉમાપર ક્ષતાે મૂકઃ સ ધજ્ઞાે રાવણા તકઃ ॥ ૧૧॥
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અલાૈિકકાે લાેકપાલસૈ્ત્રલાેક્યવ્યાપ્તવૈભવઃ ।
અનુ શ્વા સતઃ શષ્ટાે વિરષ્ઠશ્ચાપધાિરષુ ॥ ૧૨॥
ઉદ્યમી બુ દ્ધમાન્ ગુપ્તાે યુયુ સઃુ સવર્દશર્નઃ ।
અૈ વાકાે લક્ષ્યણપ્રાણાે લ મીવાન્ ભાગર્વ પ્રયઃ ॥ ૧૩॥
ઇષ્ટદઃ સત્યિદદૃ િદગ્જયી દ ક્ષણાયનઃ ।
અન ય ત્ત દ્યાેગી ચ દ્રશખેરશા તદઃ ॥ ૧૪॥
અનુ થર્સમુ ક ઠઃ સરુત્રાણઃ સરુાકૃ તઃ ।
અશ્વમેધી યશાે દ્ધ ત ણ તારણેક્ષણઃ ॥ ૧૫॥
અપ્રાકૃતઃ પ્ર તજ્ઞાતા વરપ્રાપ્તાે વરપ્રદઃ ।
અભૂતપવૂાઽદ્ભુત યેયાે દ્રપ્રેમી સશુીતલઃ ॥ ૧૬॥
અ તઃ ક્ ધનુઃ ક્ચવૈ ભરતા ષ્ટકાૈશલઃ ।
આત્મસસં્થાે મનઃસસં્થઃ સ વસસં્થાે રણ સ્થતઃ ॥ ૧૭॥
ઈ યાર્હીનાે મહાશ ક્તઃ સયૂર્વંશી જન તુતઃ ।
આસનસ્થાે બા ધવસ્થઃ શ્રદ્ધાસ્થાનં ગુણ સ્થતઃ ॥ ૧૮॥
ઇ દ્ર મત્રાેઽશભુહરાે માયાિવ ગઘાતકઃ ।
અમાેઘષેુઃ વભાવજ્ઞાે નામાેચ્ચારણસં તઃ ॥ ૧૯॥
અર ય દનાક્રા તાે બા પસઙુ્કલલાેચનઃ ।
અમાેઘાશીવર્ચાેઽમ દાે િવદ્વદ્વ દ્યાે વનેચરઃ ॥ ૨૦॥
ઇ દ્રાિદદેવતાતાષેઃ સયંમી વ્રતધારકઃ ।
અ તયાર્મી િવનષ્ટાિરદર્ ભહીનાે રિવદ્યુ તઃ ॥ ૨૧॥
કાકુ સ્થાે ગિરગ ભીર તાટકાપ્રાણકષર્ણઃ ।
ક દમૂલાન્નસ તુષ્ટાે દ ડકાર યશાેધનઃ ॥ ૨૨॥
કતર્વ્યદક્ષઃ નેહાદ્રર્ઃ નેહકૃ કામસુ દરઃ ।
કૈકેયીલીનપ્ર ત્તિન ત્તનાર્મક તતઃ ॥ ૨૩॥
કબ ધઘ્નાે ભયત્રાણાે ભરદ્વાજકૃતાદરઃ ।
ક ણઃ પુ ષશ્રેષ્ઠઃ પુ ષઃ પરમાથર્િવત॥્ ૨૪॥
કેવલઃ સતુસઙ્ગીતાક ષતાે ઋ ષસઙ્ગતઃ ।
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કાવ્યાત્મા નયિવન્મા યાે મુક્તાત્મા ગુ િવક્રમઃ ॥ ૨૫॥
ક્રમજ્ઞઃ કમર્શાસ્ત્રજ્ઞઃ સ બ ધજ્ઞઃ સલુક્ષઃ ।
િક ક ધેશિહતાકાઙ્ક્ષ લઘવુાક્યિવશારદઃ ॥ ૨૬॥
કિપશ્રેષ્ઠસમાયુક્તઃ પ્રાચીનાે વલ્કલા તઃ ।
કાકપ્રેિરતબ્રહ્માસ્ત્રઃ સપ્તતાલિવભ જનઃ ॥ ૨૭॥
કપટજ્ઞઃ કિપપ્રીતઃ કિવસૂ્ફ તપ્રદાયકઃ ।
િકવદ તી દ્વધા ત્તિનધારાિદ્રિવિધ પ્રયઃ ॥ ૨૮॥
કાલ મત્રઃ કાલકતાર્ કાલિદગ્દ શતા તિવત્ ।
ક્રા તદશ િવિન ક્રા તાે ની તશાસ્ત્રપુરઃસરઃ ॥ ૨૯॥
કુ ડલાલઙૃ્કતશ્રાતે્રાે ભ્રા તહા ભ્રમનાશકઃ ।
કમલાયતાક્ષાે નીરાેગઃ સબુદ્ધાઙ્ગાે દુ વનઃ ॥ ૩૦॥
ક્રવ્યાદઘ્નાે વદા યાત્મ સશંયાપન્નમાનસઃ ।
કાૈસલ્યાક્રાેડિવશ્રામઃ કાકપક્ષધરઃ શભુઃ ॥ ૩૧॥
ખલક્ષયાેઽ ખલશ્રેષ્ઠઃ થખુ્યા તપુરસૃ્કતઃ ।
ગુહકપ્રેમભાગ્દેવાે માનવેશાે મહીધરઃ ॥ ૩૨॥
ગૂઢાત્મા જગદાધારઃ કલત્રિવરહાતુરઃ ।
ગૂઢાચારાે નરવ્યાઘ્રાે બુધાે બુ દ્ધપ્રચાેદનઃ ॥ ૩૩॥
ગુણ દુ્ગણસઙ્ઘાતઃ સમા ેન્ન તકારણઃ ।
ગ્ ધ્રહૃદ્ગતસઙ્ક પાે નલનીલાઙ્ગદ પ્રયઃ ॥ ૩૪॥
ગ્ હસ્થાે િવિપનસ્થાયી માગર્સ્થાે મુિનસઙ્ગતઃ ।
ગૂઢજત્રુ ર્ષસ્કઙ્ઘાે મહાેદારઃ શમા પદઃ ॥ ૩૫॥
ચાર ત્તા તસ દષ્ટાે દુરવસ્થાસહઃ સખા ।
ચતુદર્શસહસ્રઘ્નાે નાનાસરુિનષૂદનઃ ॥ ૩૬॥
ચતૈ્રેય શ્ચત્રચિરતઃ ચમ કારક્ષમાેઽલઘુઃ ।
ચતુરાે બા ધવાે ભતાર્ ગુ રાત્મપ્રબાેધનઃ ॥ ૩૭॥

નક કા ત આન દાે વા સલ્યબહુલઃ િપતા ।
જટાયુસિેવતઃ સાૈ યાે મુ ક્તધામ પર તપઃ ॥ ૩૮॥
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જનસઙ્ગ્રહકૃ સૂ મશ્ચરણા શ્રતકાેમલઃ ।
જનકાન દસઙ્ક પઃ સીતાપીરણયાે સકુઃ ॥ ૩૯॥
તપ વી દ ડનાધારાે દેવાસરુિવલક્ષણઃ ।
િત્રબ ધુિવજયાકાઙ્ક્ષ પ્ર તજ્ઞાપારગાે મહાન્ ॥ ૪૦॥
વિરતાે દ્વષેહીનેચ્છઃ વસ્થઃ વાગતત પરઃ ।
જનનીજનસાજૈ યઃ પિરવારાગ્રણીગુર્ ઃ ॥ ૪૧॥
ત વિવત્ત વસ દેષ્ટા ત વાચાર િવચારવાન્ ।
તી ણબાણશ્ચાપપા ણઃ સીતાપા ણગ્રહી યવુા ॥ ૪૨॥
તી ણાશગુઃ સિરત્તીણા લઙ્ ઘતાેચ્ચમહીધરઃ ।
દેવતાસઙ્ગતાેઽસઙ્ગાે રમણીયાે દયામયઃ ॥ ૪૩॥
િદવ્યાે દેદ યમાનાભાે દા ણાિરિનષૂદનઃ ।
દુધર્ષા દ ક્ષણાે દક્ષાે દ ક્ષતાેઽમાેઘવીયર્વાન્ ॥ ૪૪॥
દાતા દૂરગતાખ્યા તિનય તા લાેકસશં્રયઃ ।
દુ ક તશિઙ્કતાે વીરાે િન પાપાે િદવ્યદશર્નઃ ॥ ૪૫॥
દેહધાર બ્રહ્મવેત્તા િવ જગીષુગુર્ણાકરઃ ।
દૈત્યઘાતી બાણપા ણબ્રર્હ્યાસ્ત્રાઢ ાે ગુણા વતઃ ॥ ૪૬॥
િદવ્યાભરણ લપ્તાઙ્ગાે િદવ્યમાલ્યસપુૂ જતઃ ।
દૈવજ્ઞાે દેવતારા યાે દેવકાયર્સમુ સકુઃ ॥ ૪૭॥
દૃઢપ્ર તજ્ઞાે દ ઘાર્યુદુર્ષ્ટદ ડનપ ડતઃ ।
દ ડકાર યસ ચાર ચતુિદ ગ્વજયી જયઃ ॥ ૪૮॥
િદવ્યજન્મા ઇ દ્રયેશઃ વ પસ તુષ્ટમાનસઃ ।
દેવસ પૂ જતાે ર યાે દ નદુબર્લરક્ષકઃ ॥ ૪૯॥
દશાસ્યહનનાેઽદૂરઃ સ્થા સદશૃિનશ્ચયઃ ।
દાષેહા સવેકારામઃ સીતાસ તાપનાશનઃ ॥ ૫૦॥
દૂષણઘ્નઃ ખર વંસી સમગ્ર પનાયકઃ ।
દુધર્રાે દુલર્ભાે દ પ્તાે દુિદનાહતવૈભવઃ ॥ ૫૧॥
દ નનાથાે િદવ્યરથઃ સ જનાત્મમનાેરથઃ ।
િદલીપકુલસ દ પાે રઘવુંશસશુાેભનઃ ॥ ૫૨॥
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દ ઘર્બાહુદૂર્રદશ િવચાર િવિધપ ડતઃ ।
ધનુધર્રાે ધની દા ત તાપસાે િનયતાત્મવાન્ ॥ ૫૩॥
ધમર્સતેુધર્મર્માગર્ઃ સતેુબ ધનસાધનઃ ।
ધમાદ્ધારાે મનાે પાે મનાેહાર મહાધનઃ ॥ ૫૪॥
યા યેયાત્મકાે મ યાે માેહલાેભપ્ર તિક્રયઃ ।
ધામમુક્ પુરમુગ્વક્તા દેશત્યાગી મુિનવ્રતી ॥ ૫૫॥
યાનશ ક્ત યાર્નમૂ ત યાર્ પાે િવધાયકઃ ।
ધમાર્ ભપ્રાયિવજ્ઞાની દૃઢાે દુઃ વ નાશનઃ ॥ ૫૬॥
ધુર ધરાે ધરાભતાર્ પ્રશ તઃ પુ યબા ધવઃ ।
નીલાભાે િનશ્ચલાે રા કાૈસલ્યેયાે રઘૂત્તમઃ ॥ ૫૭॥
નીલનીરજસઙ્કાકાશઃ કકર્શાે િવષકષર્ણઃ ।
િનર તરઃ સમારા યઃ સનેા યક્ષઃ સનાતનઃ ॥ ૫૮॥
િનશાચરભયાવતા વતર્માન સ્ત્રકાલિવત્ ।
ની તજ્ઞાે રાજની તજ્ઞાે ધમર્ની તજ્ઞ આત્મવાન્ ॥ ૫૯॥
નાયકઃ સાયકાે સાર િવપક્ષાસિુવકષર્ણઃ ।
નાૈકાગામી કુશશેાયી તપાેધામાતર્રક્ષણઃ ॥ ૬૦॥
િનઃ હઃ હણીયશ્રીિન ન દાે િવત દ્રતઃ ।
િનત્યાપેાયાે વનાપેેતાે ગુહકઃ શ્રેયસાં િનિધઃ ॥ ૬૧॥
િનષ્ઠાવાિન્નપુણાે ધુયા તમાનુત્તમ વરઃ ।
નાનાઋ ષમખાહૂતાે યજમાનાે યશસ્કરઃ ॥ ૬૨॥
મૈ થલીદૂ ષતાતાર્ તઃકરણાે િવબુધ પ્રયઃ ।
િનત્યાિનત્યિવવેક સ કાયર્સ જઃ સદુ ક્તમાન્ ॥ ૬૩॥
પુ ષાથર્દશર્કાે વાગ્મી હનુમ સિેવતઃ પ્રભુઃ ।
પ્રાૈઢપ્રભાવાે ભાવજ્ઞાે ભક્તાધીનાે ઋ ષ પ્રયઃ ॥ ૬૪॥
પાવનાે રાજકાયર્જ્ઞાે વ સષ્ઠાન દકારણઃ ।
પણર્ગેહી િવગૂઢાત્મા કૂટજ્ઞઃ કમલેક્ષણઃ ॥ ૬૫॥
પ્રયાહર્ઃ પ્રયસઙ્ક પઃ પ્રયામાેદનપ ડતઃ ।
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પરદુઃખાતર્ચેતા દુવ્યર્સનેઽચલિનશ્ચયઃ ॥ ૬૬॥
પ્રમાણઃ પ્રેમસવંેદ્યાે મુિનમાનસ ચ તનઃ ।
પ્રી તમાન્ ઋતવાન્ િવદ્વાન્ ક તમાન્ યુગધારણઃ ॥ ૬૭॥
પ્રેરકશ્ચ દ્રવચ્ચા ર્ગ્ તઃ સ જકામુર્કઃ ।
પજૂ્યઃ પિવત્રઃ સવાર્ત્મા પજૂનીયઃ પ્રયવંદઃ ॥ ૬૮॥
પ્રા યઃ પ્રાપ્તાેઽનવદ્યઃ વિનલયાે નીલિવગ્રહી ।
પરત વાથર્સન્મૂ તઃ સ કૃતઃ કૃતિવદ્વરઃ ॥ ૬૯॥
પ્રસન્નઃ પ્રયતઃ પ્રીતઃ પ્રયપ્રાયઃ પ્રતી ક્ષતઃ ।
પાપહા શક્રદત્તાસ્ત્રઃ શક્રદત્તરથ સ્થતઃ ॥ ૭૦॥
પ્રાત યયઃ સદાભદ્રાે ભયભ જનકાેિવદઃ ।
પુ ય મરણઃ સન્નદ્ધઃ પુ યપુ ષ્ટપરાયણઃ ॥ ૭૧॥
પતુ્રયુગ્મપિર ષ્ટાે િવશ્વાસઃ શા તવધર્નઃ ।
પિરચયાર્પરામશ ભૂ મ પ તર શ્વરઃ ॥ ૭૨॥
પાદુકાદાેઽનજુપ્રેમી ઋજુનામાભયપ્રદઃ ।
પતુ્રધમર્િવશષેજ્ઞઃ સમથર્ઃ સઙ્ગર પ્રયઃ ॥ ૭૩॥
પુ પવષાર્વશભુ્રાઙ્ગાે જયવાનમર તુતઃ ।
પુ યશ્લાેકઃ પ્રશા તા ચશ્ચ દનાઙ્ગિવલપેનઃ ॥ ૭૪॥
પાૈરાનુર જનઃ શદુ્ધઃ સગુ્રીવકૃતસઙ્ગ તઃ ।
પા થવઃ વાથર્સ યાસી સુ ત્તઃ પર ચત્તિવત્ ॥
પુ પકા ઢવૈદેહીસલંાપ નેહવધર્નઃ ।
િપ માેદકરાેઽ ક્ષાે નષ્ટરાક્ષસવ ગનઃ ॥ ૭૬॥
પ્રા મેઘસમાેદારઃ શ શરઃ શત્રુકાલનઃ ।
પાૈરાનુગમનાેઽવ યાે વૈિરિવ વંસનવ્રતી ॥ ૭૭॥
િપનાિકમાનસાહ્લાદાે વાલુકા લઙ્ગપજૂકઃ ।
પુરસ્થાે િવજનસ્થાયી હૃદયસ્થાે ગિર સ્થતઃ ॥ ૭૮॥
પુ ય પશર્ઃ સખુ પશર્ઃ પદસં ષ્ટપ્ર તરઃ ।
પ્ર તપન્નસમગ્રશ્રીઃ સ પ્રપન્નઃ પ્રતાપવાન્ ॥ ૭૯॥
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પ્ર ણપાતપ્રસન્નાત્મા ચ દનાદ્ભુતશીતલઃ ।
પુ યનામ તાે િનત્યાે મનુ ે િદવ્યતાં ગતઃ ॥ ૮૦॥
બ ધચ્છેદ વનચ્છ દઃ વચ્છ દ છાદનાે ધ્રવુઃ ।
બ ધતુ્રયસમાયુક્તાે હૃિન્નધાનાે મનાેમયઃ ॥ ૮૧॥
િવભીષણશર યઃ શ્રીયુક્તઃ શ્રીવધર્નઃ પરઃ ।
બ ધુિન ક્ષપ્તરાજ્ય વઃ સીતામાેચનધાેરણી ॥ ૮૨॥
ભવ્યભાલઃ સમુન્નાસઃ િકર ટાિઙ્કતમ તકઃ ।
ભવા ધતરણાે બાેધાે ધનમાનિવલક્ષણઃ ॥ ૮૩॥
ભૂિર દ્ભવ્યસઙ્ક પાે ભૂતેશાત્મા િવબાેધનઃ ।
ભક્તચાતકમેઘાદ્રા મેધાવી વિધતશ્રુ તઃ ॥ ૮૪॥
ભયિન કાસનાેઽજેયાે િનજર્રાશાપ્રપૂરકઃ ।
ભવસારાે ભાવસારાે ભક્તસવર્ વરક્ષકઃ ॥ ૮૫॥
ભાગર્વાૈ ઃ સમુ કષા રાવણ વ માેહનઃ ।
ભરત ય તરાજ્યશ્રી ર્નક સખુસાગરઃ ॥ ૮૬॥
મ થલેશ્વર માતા નક હૃદયેશ્વરઃ ।
મા ભક્તાે હ્યન તશ્રીઃ િપ સ દષ્ટકમર્કૃત્॥ ૮૭॥
મયાર્દાપુ ષઃ શા તઃ યામાે નીરજલાેચનઃ ।
મેઘવણા િવશાલાક્ષઃ શરવષાર્વભીષણઃ ॥ ૮૮॥
મ ત્રિવદ્ગાિધ િદષ્ટાે ગાૈતમાશ્રમપાવનઃ ।
મધુરાેઽમ દગઃ સ વઃ સા વકાે દુલાે બલી ॥ ૮૯॥
મ દ મતમખુાેઽલુ ધાે િવશ્રામઃ સમુનાેહરઃ ।
માનવે દ્રઃ સભાસ ે ઘનગ ભીરગજર્નઃ ॥ ૯૦॥
મૈ થલીમાેહનાે માની ગવર્ઘ્નઃ પુ યપાષેણઃ ।
મધુ ે મધુરાકારાે મધવુાઙ્મધુરાનનઃ ॥ ૯૧॥
મહાકમાર્ િવરાધઘ્નાે િવઘ્નશા તરિર દમઃ ।
મમર્ પશ નવાને્મષેઃ ક્ષિત્રયઃ પુ ષાેત્તમઃ ॥ ૯૨॥
માર ચવ ચતાે ભાયાર્ પ્રયકૃ પ્રણયાે કટઃ ।
મહાત્યાગી રથા ઢઃ પદગામી બહુશ્રુતઃ ॥ ૯૩॥
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મહાવેગાે મહાવીયા વીરાે માત લસાર થઃ ।
મખત્રાતા સદાચાર હરકામુર્કભ જનઃ ॥ ૯૪॥
મહાપ્રયાસઃ પ્રામા યગ્રાહી સવર્ વદાયકઃ ।
મુિનિવઘ્ના તકઃ શસ્ત્રી શાપસ ભ્રા તલાેચનઃ ॥ ૯૫॥
મલહાર કલાિવજ્ઞાે મનાેજ્ઞઃ પરમાથર્િવત્ ।
મતાહાર સિહ ભૂર્પાલકઃ પરવીરહા ॥ ૯૬॥
મા નેહી સતુ નેહી નગ્ધાઙ્ગઃ નગ્ધદશર્નઃ ।
મા િપ પદ પશ અ મ પશ મનાેગતઃ ॥ ૯૭॥
દુ પશર્ ઇષુ પશ સીતાસ મતિવગ્રહઃ ।

મા પ્રમાેદનાે જ યાે વનપ્રસ્થઃ પ્રગ ભધીઃ ॥ ૯૮॥
યજ્ઞસરંક્ષણઃ સાક્ષી આધારાે વેદિવ પઃ ।
યાજેનાચતુરઃ વામી દ ઘાર્ વષેી સબુાહુહા ॥ ૯૯॥
યુગે દ્રાે ભારતાદશર્ઃ સૂ મદશ ઋજુ વનઃ ।
યદચૃ્છાલાભલઘ્વાશી મ ત્રર મપ્રભાકરઃ ॥ ૧૦૦॥
યજ્ઞાહૂત પ દાે ઋક્ષવાનરસિેવતઃ ।
યજ્ઞદત્તાે યજ્ઞકતાર્ યજ્ઞવેત્તા યશાેમયઃ ॥ ૧૦૧॥
યતે દ્રયાે યતી યુક્તાે રાજયાેગી હર પ્રયઃ ।
રાઘવાે રિવવંશાઢ ાે રામચ દ્રાેઽિરમદર્નઃ ॥ ૧ ૦ ૨॥

ચર શ્ચરસ ધેયઃ સઙ્ઘષર્જ્ઞાે નરેશ્વરઃ ।
ચર મતશાેભાડ્યાે દૃઢાેરસ્કાે મહાભજુઃ ॥ ૧૦૩॥

રાજ્યહીનઃ પુરત્યાગી બા પસઙુ્કલલાેચનઃ ।
ઋ ષસ માિનતઃ સીમાપાર ણાે રાજસત્તમઃ ॥ ૧૦૪॥
રામાે દાશર થઃ શ્રેયાન્ પરમાત્મસમાે ભુિવ ।
લઙે્કશક્ષાેભણાે ધ યશ્ચેતાેહાર વય ધનઃ ॥ ૧૦૫॥
લાવ યખિનરાખ્યાતઃ પ્રમખુઃ ક્ષત્રરક્ષણઃ ।
લઙ્કાપ તભયાેદ્રકેઃ સપુતુ્રાે િવમલા તરઃ ॥ ૧૦૬॥
િવવેક કાેમલઃ કા તઃ ક્ષમાવાન્ દુિરતા તકઃ ।
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વનવાસી સખુત્યાગી સખુકૃ સુ દરાે વશી ॥ ૧૦૭॥
િવરાગી ગાૈરવાે ધીરઃ શરૂાે રાક્ષસઘાતકઃ ।
વિધ િવજયી પ્રાજ્ઞાે રહસ્યજ્ઞાે િવમશર્િવત્॥ ૧૦૮॥
વા મીિકપ્ર તભાસ્રાેતઃ સાધુકમાર્ સતાં ગ તઃ ।
િવનયી યાયિવજ્ઞાતા પ્ર ર જનધમર્િવત્ ॥ ૧૦૯॥
િવમલાે મ તમાન્નેતા નતે્રાન દપ્રદાયકઃ ।
િવનીતાે દ્ધસાજૈ યાે ક્ષ ભત્ ચેતસા ઋજુઃ ॥ ૧૧૦॥
વ સલાે મત્રહૃન્માેદઃ સગુ્રીવિહતકૃ દ્વભુઃ ।
વા લિનદર્લનાેઽસહ્યાે ઋક્ષસાહ્યાે મહામ તઃ ॥ ૧૧૧॥
ક્ષા લઙ્ગનલીલાિવન્મુિનમાેક્ષપટુઃ સધુીઃ ।

વરે યઃ પરમાેદ્યાેગાે િનગ્રહી ચરિવગ્રહી ॥ ૧૧૨॥
વાસવાપેમસામ યા જ્યાસઙ્ઘાતાેગ્રિનઃ વનઃ ।
િવશ્વા મત્રપરા ષ્ટઃ પૂણા બલસમાયુતઃ ॥ ૧૧૩॥
વૈદેહીપ્રાણસ તાષેઃ શરણાગતવ સલઃ ।
િવનમ્રઃ વા ભમાનાહર્ઃ પણર્શાલાસમા શ્રતઃ ॥ ૧૧૪॥
ત્તગ ડઃ શભુ્રદ તી સમભ્રૂદ્વયશાે ભતઃ ।

િવકસ પઙ્ક ભાસ્યઃ પ્રેમદૃ ષ્ટઃ સલુાેચનઃ ॥ ૧૧૫॥
વૈ ણવાે નરશાદૂર્લાે ભગવાન્ ભક્તરક્ષણઃ ।
વ સષ્ઠ પ્રય શ ય શ્ચ વ પશ્ચેતનાત્મકઃ ॥ ૧૧૬॥
િવિવધાપ પરાક્રા તાે વાનરાે કષર્કારણઃ ।
વીતરાગી શમર્દાયી મુિનમ તવ્યસાધનઃ ॥ ૧૧૭॥
િવરહી હરસઙ્ક પાે હષા ફુ લવરાનનઃ ।
ત્તજ્ઞાે વ્યવહારજ્ઞઃ ક્ષેમકાર ધપુ્રભઃ ॥ ૧૧૮॥

િવપ્રપે્રમી વનક્રા તઃ ફલભુક્ ફલદાયકઃ ।
િવપ ન્મત્રં મહામ ત્રઃ શ ક્તયુક્તાે જટાધરઃ ॥ ૧૧૯॥
વ્યાયામવ્યાયતાકારાે િવદાં િવશ્રામસ ભવઃ ।
વ યમાનવકલ્યાણઃ કુલાચારિવચક્ષણઃ ॥ ૧૨૦॥
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િવપક્ષાેરઃપ્રહારજ્ઞશ્ચાપધાિરબહૂકૃતઃ ।
િવપ લઙ્ઘી ઘન યામાે ઘાેરકૃદ્રાક્ષસાસહઃ ॥ ૧૨૧॥
વામાઙ્કાશ્રિયણીસીતામખુદશર્નત પરઃ ।
િવિવધાશ્રમસ પજૂ્યઃ શરભઙ્ગકૃતાદરઃ ॥ ૧૨૨॥
િવ ચાપધરઃ ક્ષત્રાે ધનુધર્ર શરાેમ ણઃ ।
વનગામી પદત્યાગી પાદચાર વ્રત સ્થતઃ ॥ ૧૨૩॥
િવ જતાશાે મહાવીરાે દા ક્ષ યનવિનઝર્રઃ ।
િવ તે ઽસસ ભૂતઃ સત્યપ્રેમી દૃઢવ્રતઃ ॥ ૧૨૪ ॥
વાનરારામદાે નમ્રાે દુભાષી મહામનાઃ ।
શત્રુહા િવઘ્નહ તા સ લાેકસ માનત પરઃ ॥ ૧૨૫॥
શત્રુઘ્નાગ્રજિનઃ શ્રીમાન્ સાગરાદરપજૂકઃ ।
શાેકકતાર્ શાેકહતાર્ શીલવાન્ હૃદયઙ્ગમઃ ॥ ૧૨૬॥
શભુકૃચ્છુભસઙ્ક પઃ કૃતા તાે દૃઢસઙ્ગરઃ ।
શાેકહ તા િવશષેાહર્ઃ શષેસઙ્ગત વનઃ ॥ ૧૨૭॥ ।
શત્રુ જ સવર્કલ્યાણાે માેહ જ સવર્મઙ્ગલઃ ।
શ બૂકવધકાેઽભીષ્ટાે યુગધમાર્ગ્રહી યમઃ ॥ ૧૨૮॥
શ ક્તમાન્ રણમેધાવી શ્રેષ્ઠઃ સામ યર્સયંુતઃ ।
શવ વઃ શવચૈત યઃ શવાત્મા શવબાેધનઃ ॥ ૧૨૯॥
શબર ભાવનામુગ્ધઃ સવર્માદર્વસુ દરઃ ।
શમી દમી સમાસીનઃ કમર્યાેગી સસુાધકઃ ॥ ૧૩૦॥
શાકભુક્ ક્ષપેણાસ્ત્રજ્ઞાે યાય પાે ણાં વરઃ ।
શૂ યાશ્રમઃ શૂ યમનાઃ લતાપાદપ ચ્છકઃ ॥ ૧૩૧॥
શાપાે ક્તરિહતાેદ્ગારાે િનમર્લાે નામપાવનઃ ।
શદુ્ધા તઃકરણઃ પ્રેષ્ઠાે િન કલઙ્કાેઽિવક પનઃ ॥ ૧૩૨॥
શ્રેયસ્કરઃ ધુસ્ક ધાે બ ધના સઃ સરુા ચતઃ ।
શ્રદ્ધયેઃ શીલસ પન્નઃ સજુનઃ સ જના તકઃ ॥ ૧૩૩॥
શ્ર મકઃ શ્રા તવૈદેહીિવશ્રામઃ શ્રુ તપારગઃ ।
શ્રદ્ધાલનુ ત સદ્ધા તી સ યઃ સામા યવ સલઃ ॥ ૧૩૪॥
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સુ મત્રાસતુસવેાથ ભરતાિદષ્ટવૈભવઃ ।
સા યઃ વા યાયિવજ્ઞેયઃ શ દપાલઃ પરા પરઃ ॥ ૧૩૫॥
સ વનાે વસખા ધનુિવદ્યાિવશારદઃ ।
સૂ મબુ દ્ધમર્હાતે ઃ અનાસક્તઃ પ્રયાવહઃ ॥ ૧૩૬॥
સદ્ધઃ સવાર્ઙ્ગસ પૂણર્ઃ કા યાદ્રર્પયાેિનિધઃ ।
સશુીલઃ શવ ચત્તજ્ઞઃ શવ યેયઃ શવા પદઃ ॥ ૧૩૭॥
સમદશ ધનુભર્ઙ્ગી સશંયાેચ્છેદનઃ શુ ચઃ ।
સત્યવાદ કાયર્વાહશ્ચૈત યઃ સસુમાિહતઃ ॥ ૧૩૮॥
સ ન્મત્રાે વાયપુતુ્રેશાે િવભીષણકૃતાન તઃ ।
સગુણઃ સવર્થાઽઽરામાે િનદ્વર્ દ્વઃ સત્યમા સ્થતઃ ॥ ૧૩૯॥
સામકૃદ્દ ડિવદ્દ ડી કાેદ ડી ચ ડિવક્રમઃ ।
સાધુક્ષેમાે રણાવેશી રણકતાર્ દયાણર્વઃ ॥ ૧૪૦॥
સ વમૂ તઃ પર જ્યાે તઃ જ્યેષ્ઠપતુ્રાે િનરામયઃ ।
વક યા ય તરાિવષ્ટાેઽિવકાર નભસ દશૃઃ ॥ ૧૪૧॥

સરલઃ સારસવર્ વઃ સતાં સઙ્ક પસાૈરભઃ ।
સરુસઙ્ઘસમુદ્ધતાર્ ચક્રવત મહીપ તઃ ॥ ૧૪૨॥
સજુ્ઞઃ વભાવિવજ્ઞાની ત ત ઃ શત્રુતાપનઃ ।
સમાિધસ્થઃ શસ્ત્રસ જઃ િપત્રાજ્ઞાપાલન પ્રયઃ ॥ ૧૪૩॥
સમકણર્ઃ સવુાક્યજ્ઞાે ગ ધરે ખતભાલકઃ ।
સ્ક ધસ્થાિપતતૂણીરાે ધનુધાર્રણધાેરણી ॥ ૧૪૪॥
સવર્ સ દ્ધસમાવેશાે વીરવષેાે િરપુક્ષયઃ ।
સઙ્ક પસાધકાેઽ ક્લષ્ટાે ઘાેરાસરુિવમદર્નઃ ॥ ૧૪૫॥
સમુદ્રપારગાે જેતા જતક્રાેધાે જન પ્રયઃ ।
સસૃં્કતઃ સષુમઃ યામઃ સમુ ક્રા તઃ સદા શુ ચઃ ॥ ૧૪૬॥
સદ્ધમર્પ્રેરકાે ધમા ધમર્સરંક્ષણાે સકુઃ ।
ભયિન કાસને નઃ સ સ ભવે પનુરાત્મિન ॥ ૧૪૭॥
॥ ઇ ત શ્રીઅન તસતુ શ્રીિદવાકરિવર ચતં
શ્રીરામસહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ॥
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