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shrIrAmasahasranAmam shrImadAnandarAmAyaNe

શ્રીરામસહસ્રનામમ્ શ્રીમદાન દરામાયણે

શ્રીપાવર્ત્યુવાચ
શ્રાેતુ મચ્છા મ દેવેશ તદહં સવર્કામદમ્ ।
ના ાં સહસ્રં માં બ્રૂિહ યદ ત મિય તે દયા ॥ ૨૮॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ
અથ વક્ષ્યા મ ભાે દેિવ રામનામસહસ્રકમ્ ।
શ ◌ૃ વૈકમનાઃ તાતંે્ર ગુહ્યાદુ્ગહ્યતરં મહત્ ॥ ૨૯॥
ઋ ષિવનાયકશ્ચાસ્યહ્યનુષુ્ટપ્ છ દ ઉચ્યતે ।
પરબ્રહ્માત્મકાે રામાે દેવતા શભુદશર્ને ॥ ૩૦॥
ૐઅસ્ય શ્રીરામસહસ્રનામમાલામ ત્રસ્ય િવનાયક ઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ । શ્રીરામાે દેવતા ।
મહાિવ િર ત બીજમ્ । ગુણ િન્નગુર્ણાે મહાિન ત શ ક્તઃ ।
સ ચ્ચદાન દિવગ્રહ ઇ ત ક લકમ્ ।
શ્રીરામપ્રીત્યથ જપે િવિનયાેગઃ ॥
અઙ્ગુ લ યાસઃ
ૐ શ્રીરામચ દ્રાય અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ ।
સીતાપતયે તજર્ની યાં નમઃ ।
રઘનુાથાય મ યમા યાં નમઃ ।
ભરતાગ્ર ય અના મકા યાં નમઃ ।
દશરથાત્મ ય કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ ।
હનુમ પ્રભવે કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ ॥
હૃદયાિદ યાસઃ
ૐ શ્રીરામચ દ્રાય હૃદયાય નમઃ ।
સીતાપતયે શરસે વાહા ।
રઘનુાથાય શખાયૈ વષટ્ ।
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ભરતાગ્ર ય કવચાય હુમ્ ।
દશરથાત્મ ય નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ ।
હનુમ પ્રભવે અસ્ત્રાય ફટ્ ॥
અથ યાનમ્ ।
યાયેદા નુબાહંુ તશરધનષંુ બદ્ધપદ્માસનસં્થ
પીતં વાસાે વસાનં નવકમલ પિધ નતંે્ર પ્રસન્નમ્ ।
વામાઙ્કા ઢસીતામખુકમલ મલ લાેચનં નીરદાભં
નાનાલઙ્કારદ પ્તં દધતમુ જટામ ડલં રામચ દ્રમ્ ॥ ૩૧॥
વૈદેહીસિહતં સરુદુ્રમતલે હૈમે મહામ ડપે
મ યે પુ પકમાસને મ ણમયે વીરાસને સં સ્થતમ્ ।
અગ્રે વાચય ત પ્રભ જનેસતુે ત વં મુિન યઃ પરં
વ્યાખ્યા તં ભરતાિદ ભઃ પિર તં રામં ભજે યામલમ્ ॥ ૩૨॥
સાવૈણર્મ ડપે િદવ્યે પુ પકે સિુવરા જતે ।
મૂલે ક પતરાેઃ વણર્પીઠે સહાષ્ટસયંુતે ॥ ૩૩॥
દુશ્લ ણતરે તત્ર નક્યા સહ સં સ્થતમ્ ।
રામં નીલાે પલ યામં દ્વભજંુ પીતવાસસમ્ ॥ ૩૪॥
મતવક્તં્ર સખુાસીનં પદ્મપત્રિનભેક્ષણમ્ ।

િકર ટહારકેયૂરકુ ડલૈઃ કટકાિદ ભઃ ॥ ૩૫॥
ભ્રાજમાનં જ્ઞાનમુદ્રાધરં વીરાસન સ્થતમ્ ।
શ તં તનયાેરગ્રે નક્યાઃ સવ્યપા ણના ॥ ૩૬॥

વ સષ્ઠવામદેવાદ્યૈઃ સિેવતં લ મણાિદ ભઃ ।
અયાે યાનગરે ર યે હ્ય ભ ષક્તં રઘૂદ્વહમ્ ॥ ૩૭॥
અેવં યા વા જપેિન્નત્યં રામનામસહસ્રકમ્ ।
હત્યાકાેિટયુતાે વાિપ મુચ્યતે નાત્ર સશંયઃ ॥ ૩૮॥
(અથ સહસ્રનામ તાતે્રપ્રાર ભઃ ।)
ૐ રામઃ શ્રીમાન્મહાિવ જ દવિહતાવહઃ ।
ત વાત્મા તારકબ્રહ્મ શાશ્વતઃ સવર્ સ દ્ધદઃ ॥ ૩૯॥
રા વલાેચનઃ શ્રીમાન્ શ્રીરામાે રઘપુુઙ્ગવઃ ।
રામભદ્રઃ સદાચારાે રાજે દ્રાે નક પ તઃ ॥ ૪૦॥

2 sanskritdocuments.org



શ્રીરામસહસ્રનામમ્ શ્રીમદાન દરામાયણે

અગ્રગ યાે વરે યશ્ચ વરદઃ પરમેશ્વરઃ ।
જનાદર્નાે જતા મત્રઃ પરાથકપ્રયાજેનઃ ॥ ૪૧॥
િવશ્વા મત્ર પ્રયાે દાતા શત્રુ જચ્છત્રુતાપનઃ ।
સવર્જ્ઞઃ સવર્વેદાિદઃ શર યાે વા લમદર્નઃ ॥ ૪૨॥
જ્ઞાનભવ્યાેઽપિરચ્છેદ્યાે વાગ્મી સત્યવ્રતઃ શુ ચઃ ।
જ્ઞાનગ યાે દૃઢપ્રજ્ઞઃ ખર વંસઃ પ્રતાપવાન્ ॥ ૪૩॥
દ્યુ તમાનાત્મવાન્ વીરાે જતક્રાેધાેઽિરમદર્નઃ ।
િવશ્વ પાે િવશાલાક્ષઃ પ્રભુઃ પિર ઢાે દૃઢઃ ॥ ૪૪॥
ઈશઃ ખડ્ગધરઃ શ્રીમાન્ કાૈસલ્યેયાેઽનસયૂકઃ ।
િવપુલાંસાે મહાેરસ્કઃ પરમેષ્ઠ પરાયણઃ ॥ ૪૫॥
સત્યવ્રતઃ સત્યસ ધાે ગુ ઃ પરમધા મકઃ ।
લાેકેશાે લાેકવ દ્યશ્ચ લાેકાત્મા લાેકકૃ દ્વભુઃ ॥ ૪૬॥
અનાિદભર્ગવાન્ સવે્યાે જતમાયાે રઘૂદ્વહઃ ।
રામાે દયાકરાે દક્ષઃ સવર્જ્ઞઃ સવર્પાવનઃ ॥ ૪૭॥
બ્રહ્મ યાે ની તમાન્ ગાેપ્તા સવર્દેવમયાે હિરઃ ।
સુ દરઃ પીતવાસાશ્ચ સતૂ્રકારઃ પુરાતનઃ ॥ ૪૮॥
સાૈ યાે મહ ષઃ કાેદ ડઃ સવર્જ્ઞઃ સવર્કાેિવદઃ ।
કિવઃ સગુ્રીવવરદઃ સવર્પુ યાિધકપ્રદઃ ॥ ૪૯॥
ભવ્યાે જતાિરષડ્વગા મહાેદારાેઽઘનાશનઃ ।
સકુ તરાિદપુ ષઃ કા તઃ પુ યકૃતાગમઃ ॥ ૫૦॥
અક મષશ્ચતુબાર્હુઃ સવાર્વાસાે દુરાસદઃ । 100

મતભાષી િન ત્તાત્મા તમાન્ વીયર્વાન્ પ્રભુઃ ॥ ૫૧॥
ધીરાે દા તાે ઘન યામઃ સવાર્યુધિવશારદઃ ।
અ યાત્મયાેગિનલયઃ સમુના લ મણાગ્રજઃ ॥ ૫૨॥
સવર્તીથર્મયઃ શરૂઃ સવર્યજ્ઞફલપ્રદઃ ।
યજ્ઞ વ પાે યજ્ઞેશાે જરામરણવ જતઃ ॥ ૫૩॥
વણાર્શ્રમગુ વર્ણ શત્રુ જ પુ ષાેત્તમઃ ।
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શવ લઙ્ગપ્ર તષ્ઠાતા પરમાત્મા પરાપરઃ ॥ ૫૪॥
પ્રમાણભૂતાે દુજ્ઞયઃ પૂણર્ઃ પરપુર જયઃ ।
અન તદૃ ષ્ટરાન દાે ધનવુદાે ધનુધર્રઃ ॥ ૫૫॥
ગુણાકારાે ગુણશ્રેષ્ઠઃ સ ચ્ચદાન દિવગ્રહઃ ।
અ ભવાદ્યાે મહાકાયાે િવશ્વકમાર્ િવશારદઃ ॥ ૫૬॥
િવનીતાત્મા વીતરાગ તપ વીશાે જનેશ્વરઃ ।
કલ્યાણઃ પ્રહ્વ તઃ ક પઃ સવશઃ સવર્કામદઃ ॥ ૫૭॥
અક્ષયઃ પુ ષઃ સાક્ષી કેશવઃ પુ ષાેત્તમઃ ।
લાેકા યક્ષાે મહાકાયા િવભીષણવરપ્રદઃ ॥ ૫૮॥
આન દિવગ્રહાે જ્યાે તહર્નુમ પ્રભુરવ્યયઃ ।
ભ્રા જ ઃ સહનાે ભાેક્તા સત્યવાદ બહુશ્રુતઃ ॥ ૫૯॥
સખુદઃ કારણં કતાર્ ભવબ ધિવમાેચનઃ ।
દેવચૂડામ ણનતા બ્રહ્મ યાે બ્રહ્મવધર્નઃ ॥ ૬૦॥
સસંારતારકાે રામઃ સવર્દુઃખિવમાેક્ષકૃત્ ।
િવદ્વત્તમાે િવશ્વકતાર્ િવશ્વકૃ દ્વશ્વકમર્ ચ ॥ ૬૧॥
િનત્યાે િનયતકલ્યાણઃ સીતાશાેકિવનાશકૃત્ ।
કાકુ સ્થઃ પુ ડર કાક્ષાે િવશ્વા મત્રભયાપહઃ ॥ ૬૨॥
માર ચમથનાે રામાે િવરાધવધપ ડતઃ ।
દુઃ વ નાશનાે ર યઃ િકર ટ િત્રદશાિધપઃ ॥ ૬૩॥
મહાધનુમર્હાકાયાે ભીમાે ભીમપરાક્રમઃ ।
ત વ વ પ ત વજ્ઞ ત વવાદ સિુવક્રમઃ ॥ ૬૪॥
ભૂતાત્મ ભૂતકૃ વામી કાલજ્ઞાની મહાવપુઃ ।
અિનિવ ણાે ગુણગ્રામાે િન કલઙ્કઃ કલઙ્કહા ॥ ૬૫॥
વભાવભદ્રઃ શત્રુઘ્નઃ કેશવઃ સ્થા ર શ્વરઃ ।
ભૂતાિદઃ શભંુરાિદત્યઃ સ્થિવષ્ઠઃ શાશ્વતાે ધ્રવુઃ ॥ ૬૬॥
કવચી કુ ડલી ચક્ર ખડ્ગી ભક્તજન પ્રયઃ ।
અ ત્યુજર્ન્મરિહતઃ સવર્ જ સવર્ગાેચરઃ ॥ ૬૭॥
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અનુત્તમાેઽપ્રમેયાત્મા સવાર્ત્મા ગુણસાગરઃ । 200

રામઃ સમાત્મા સમગાે જટામુકુટમ ડતઃ ॥ ૬૮॥
અજેયઃ સવર્ભૂતાત્મા િવ વક્સનેાે મહાતપાઃ ।
લાેકા યક્ષાે મહાબાહુર તાે વેદિવત્તમઃ ॥ ૬૯॥
સિહ ઃ સદ્ગ તઃ શા તા િવશ્વયાેિનમર્હાદ્યુ તઃ ।
અતી દ્ર ઊ જતઃ પ્રાંશુ પે દ્રાે વામનાે બ લઃ ॥ ૭૦॥
ધનવુદાે િવધાતા ચ બ્રહ્મા િવ શ્ચ શઙ્કરઃ ।
હંસાે મર ચગાિવ દાે રત્નગભા મહદ્દય્ુ તઃ ॥ ૭૧॥ var મહાદ્યુ તઃ

વ્યાસાે વાચ પ તઃ સવર્દિપતાસરુમદર્નઃ ।
નક વ લભઃ શ્રીમાન્ પ્રકટઃ પ્રી તવધર્નઃ ॥ ૭૨॥

સભંવાેઽતી દ્રયાે વેદ્યાે િનદશાે બવ પ્રભુઃ ।
મદનાે મન્મથાે વ્યાપી િવશ્વ પાે િનર જનઃ ॥ ૭૩॥
નારાયણાેઽગ્રણી સાધજુર્ટાયપુ્રી તવધર્નઃ ।
નૈક પાે જગન્નાથઃ સરુકાયર્િહતઃ પ્રભુઃ ॥ ૭૪॥
જતક્રાેધાે જતારા તઃ લવગાિધપરાજ્યદઃ ।
વસદુઃ સભુુ ે નૈકમાયાે ભવ્યઃ પ્રમાેદનઃ ॥ ૭૫॥
ચ ડાંશઃુ સ દ્ધદઃ ક પઃ શરણાગતવ સલઃ ।
અગદાે રાેગહતાર્ ચ મ ત્રજ્ઞાે મ ત્રભાવનઃ ॥ ૭૬॥
સાૈ મિત્રવ સલાે ધુયા વ્યક્તાવ્યક્ત વ પ ક્ ।
વ સષ્ઠાે ગ્રામણીઃ શ્રીમાનનુકૂલઃ પ્રયવંદઃ ॥ ૭૭॥
અતુલઃ સા વકાે ધીરઃ શરાસનિવશારદઃ ।
જ્યેષ્ઠઃ સવર્ગુણાપેેતઃ શ ક્તમાં તાટકા તકઃ ॥ ૭૮॥
વૈકુ ઠઃ પ્રા ણનાં પ્રાણઃ કમલઃ કમલાિધપઃ ।
ગાવેધર્નધરાે મ સ્ય પઃ કા યસાગરઃ ॥ ૭૯॥
કુ ભકણર્પ્રભેત્તા ચ ગાેિપગાપેાલસં તઃ । 300

માયાવી વ્યાપકાે વ્યાપી રે કેયબલાપહઃ ॥ ૮૦॥
િપનાકમથનાે વ દ્યઃ સમથા ગ ડ વજઃ ।
લાેકત્રયાશ્રયાે લાેકભિરતાે ભરતાગ્રજઃ ॥ ૮૧॥
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શ્રીધરઃ સઙ્ગ તલાકસાક્ષી નારાયણાે િવભુઃ ।
મનાે પી મનાવેેગી પૂણર્ઃ પુ ષપુઙ્ગવઃ ॥ ૮૨॥
યદુશ્રેષ્ઠાે યદુપ તભૂર્તાવાસઃ સિુવક્રમઃ ।
તે ેધરાે ધરાધરશ્ચતુમૂર્ તમર્હાિનિધઃ ॥ ૮૩॥
ચાણૂરમથનાે વ દ્યઃ શા તાે ભરતવ દતઃ ।
શ દા તગાે ગભીરાત્મા કાેમલાઙ્ગઃ પ્ર ગરઃ ॥ ૮૪॥
લાેકાે વર્ગઃ શષેશાયી ક્ષીરા ધિનલયાેઽમલઃ ।
આત્મજ્યાે તરદ નાત્મા સહસ્રા ચઃ સહસ્રપાત્ ॥ ૮૫॥
અ તાંશમુર્હીગતા િન ત્તિવષય હઃ ।
િત્રકાલજ્ઞાે મુિનઃ સાક્ષી િવહાયસગ તઃ કૃતી ॥ ૮૬॥
પજર્ યઃ કુમુદાે ભૂતાવાસઃ કમલલાેચનઃ ।
શ્રીવ સવક્ષાઃ શ્રીવાસાે વીરહા લ મણાગ્રજઃ ॥ ૮૭॥
લાેકા ભરામાે લાેકાિરમદર્નઃ સવેક પ્રયઃ ।
સનાતનતમાે મેઘ યામલાે રાક્ષસા તકઃ ॥ ૮૮॥
િદવ્યાયુધધરઃ શ્રીમાનપ્રમેયાે જતે દ્રયઃ ।
ભૂદેવવ દ્યાે જનક પ્રયકૃ પ્રિપતામહઃ ॥ ૮૯॥
ઉત્તમઃ સા વકઃ સત્યઃ સત્યસ ધ સ્ત્રિવક્રમઃ ।
સુ ત્તઃ સગુમઃ સૂ મઃ સઘુાષેઃ સખુદઃ સહૃુત્ ॥ ૯૦॥
દામાેદરાેઽચ્યુતઃ શાઙ્ર્ગી વામનાે મથુરાિધપઃ ।
દેવક ન દનઃ શાૈિરઃ શરૂઃ કૈટભમદર્નઃ ॥ ૯૧॥
સપ્તતાલપ્રભેત્તા ચ મત્રવંશપ્રવધર્નઃ ।
કાલ વ પી કાલાત્મા કાલઃ કલ્યાણદઃ ક લઃ ॥ ૯૨॥ 400

સવં સરાે ઋતુઃ પક્ષાે હ્યયનં િદવસાે યુગઃ ।
તવ્યાે િવિવક્તાે િનલપઃ સવર્વ્યાપી િનરાકુલઃ ॥ ૯૩॥
અનાિદિનધનઃ સવર્લાેકપૂજ્યાે િનરામયઃ ।
રસાે રસજ્ઞઃ સારજ્ઞાે લાેકસારાે રસાત્મકઃ ॥ ૯૪॥
સવર્દુઃખા તગાે િવદ્યારા શઃ પરમગાેચરઃ ।
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શષેાે િવશષેાે િવગતક મષાે રઘપુુઙ્ગવઃ ॥ ૯૫॥
વણર્શ્રેષ્ઠાે વણર્ભાવ્યાે વણા વણર્ગુણાે વલઃ ।
કમર્સાક્ષી ગુણશ્રેષ્ઠાે દેવઃ સરુવરપ્રદઃ ॥ ૯૬॥
દેવાિધદેવાે દેવ ષદવાસરુનમસૃ્કતઃ ।
સવર્દેવમયશ્ચક્ર શાઙ્ર્ગપાણી રઘૂત્તમઃ ॥ ૯૭॥
મનાેગુ પ્તરહઙ્કારઃ પ્રકૃ તઃ પુ ષાેઽવ્યયઃ ।
યાયાે યાયી નયી શ્રીમાન્ નયાે નગધરાે ધ્રવુઃ ॥ ૯૮॥
લ મીિવશ્વ ભરાે ભતાર્ દેવે દ્રાે બ લમદર્નઃ ।
બાણાિરમદર્નાે ય વાનુત્તમાે મુિનસિેવતઃ ॥ ૯૯॥
દેવાગ્રણીઃ શવ યાનત પરઃ પરમઃ પરઃ ।
સામગેયઃ પ્રયઃ શરૂઃ પૂણર્ક તઃ સલુાેચનઃ ॥ ૧૦૦॥
અવ્યક્તલક્ષણાે વ્યક્તાે દશાસ્ય દ્વપકેસર ।
કલાિનિધઃ કલાનાથઃ કમલાન દવધર્નઃ ॥ ૧૦૧॥
પુ યઃ પુ યાિધકઃ પૂણર્ઃ પવૂર્ઃ પૂરિયતા રિવઃ ।
જિટલઃ ક મષ વા તપ્રભ જનિવભાવસઃુ ॥ ૧૦૨॥
જયી જતાિરઃ સવાર્િદઃ શમનાે ભવભ જનઃ ।
અલઙ્કિર રચલાે રાે ચ િવક્રમાેત્તમઃ ॥ ૧૦૩॥
આશઃુ શ દપ તઃ શ દગાેચરાે ર જનાે લઘુઃ ।
િનઃશ દપુ ષાે માયાે સ્થૂલઃ સૂ માે િવલક્ષણઃ ॥ ૧૦૪॥ 500

આત્મયાેિનરયાેિનશ્ચ સપ્ત જહ્વઃ સહસ્રપાત્ ।
સનાતનતમઃ સ્રગ્વી પેશલાે િવ જતાંબરઃ ॥ ૧૦૫॥
શ ક્તમાન્ શઙ્ખ ન્નાથાે ગદાધરરથાઙ્ગ ત્ ।
િનર હાે િનિવક પશ્ચ ચદૂ્રપાે વીતસા વસઃ ॥ ૧૦૬॥
સનાતનઃ સહસ્રાક્ષઃ શતમૂ તઘર્નપ્રભઃ ।
હૃ પુ ડર કશયનઃ કિઠનાે દ્રવ અેવ ચ ॥ ૧૦૭॥
સયૂા ગ્રહપ તઃ શ્રીમાન્ સમથાઽનથર્નાશનઃ ।
અધમર્શત્રૂ રક્ષાેઘ્નઃ પુ હૂતઃ પુર તુતઃ ॥ ૧૦૮॥
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બ્રહ્મગભા હદ્ગભા ધમર્ધનેુધર્નાગમઃ ।
િહર યગભા જ્યાે ત માન્ સલુલાટઃ સિુવક્રમઃ ॥ ૧૦૯॥
શવપૂ રતઃ શ્રીમાન્ ભવાની પ્રયકૃદ્વશી ।
નરાે નારાયણઃ યામઃ કપદ નીલલાેિહતઃ ॥ ૧૧૦॥
દ્રઃ પશપુ તઃ સ્થા િવશ્વા મત્રાે દ્વજેશ્વરઃ ।

માતામહાે માતિરશ્વા િવિર ચિવષ્ટરશ્રવાઃ ॥ ૧૧૧॥
અક્ષાે યઃ સવર્ભૂતાનાં ચ ડઃ સત્યપરાક્રમઃ ।
વાલ ખલ્યાે મહાક પઃ ક પ ક્ષઃ કલાધરઃ ॥ ૧૧૨॥
િનદાઘ તપનાે મેઘઃ શકુ્રઃ પરબલાપહૃત્ ।
વસશુ્રવાઃ કવ્યવાહઃ પ્રતપ્તાે િવશ્વભાજેનઃ ॥ ૧૧૩॥
રામાે નીલાે પલ યામાે જ્ઞાનસ્ક દાે મહાદ્યુ તઃ ।
કબ ધમથનાે િદવ્યઃ ક બુગ્રીવઃ શવ પ્રયઃ ॥ ૧૧૪॥
સખુી નીલઃ સિુન પન્નઃ સલુભઃ શ શરાત્મકઃ ।
અસં ષ્ટાેઽ ત થઃ શરૂઃ પ્રમાથી પાપનાશકૃત્ ॥ ૧૧૫॥
પિવત્રપાદઃ પાપાિરમર્ ણપૂરાે નભાેગ તઃ ।
ઉત્તારણાે દુ કૃ તહા દુધર્ષા દુઃસહાે બલઃ ॥ ૧૧૬॥ 600

અ તેશાેઽ તવપુધર્મ ધમર્ઃ કૃપાકરઃ ।
ભગાે િવવ વાનાિદત્યાે યાેગાચાયા િદવ પ તઃ ॥ ૧૧૭॥
ઉદારક ત દ્યાેગી વાઙ્મયઃ સદસન્મયઃ ।
નક્ષત્રમાની નાકેશઃ વાિધષ્ઠાનઃ ષડાશ્રયઃ ॥ ૧૧૮॥
ચતવુર્ગર્ફલં વણર્શ ક્તત્રયફલં િનિધઃ ।
િનધાનગભા િનવ્યાર્ ે િનર શાે વ્યાલમદર્નઃ ॥ ૧૧૯॥
શ્રીવ લભઃ શવારંભઃ શા તાે ભદ્રઃ સમ જયઃ ।
ભૂશાયી ભૂતકૃદ્ભૂ તભૂર્ષણાે ભૂતભાવનઃ ॥ ૧૨૦॥
અકાયાે ભક્તકાયસ્થઃ કાલજ્ઞાની મહાપટુઃ ।
પરાધર્ ત્તરચલાે િવિવક્તઃ શ્રુ તસાગરઃ ॥ ૧૨૧॥
વભાવભદ્રાે મ યસ્થઃ સસંારભયનાશનઃ ।
વેદ્યાે વૈદ્યાે િવયદ્ગાેપ્તા સવાર્મરમનુીશ્વરઃ ॥ ૧૨૨॥
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સરેુ દ્રઃ કારણં કમર્કરઃ કમ હ્યધાેક્ષજઃ ।
ધૈયાઽગ્રધુયા ધાત્રીશઃ સઙ્ક પઃ શવર્ર પ તઃ ॥ ૧૨૩॥
પરમાથર્ગુ દૃર્ ષ્ટઃ સુ ચરા શ્રતવ સલઃ ।
િવ જ િવભુયર્જ્ઞાે યજ્ઞેશાે યજ્ઞપાલકઃ ॥ ૧૨૪॥
પ્રભુિવ ગ્રર્ સ શ્ચ લાેકાત્મા લાેકપાલકઃ ।
કેશવઃ કે શહા કાવ્યઃ કિવઃ કારણકારણમ્ ॥ ૧૨૫॥
કાલકતાર્ કાલશષેાે વાસદેુવઃ પુ ષુ્ટતઃ ।
આિદકતાર્ વરાહશ્ચ વામનાે મધુસદૂનઃ ॥ ૧૨૬॥
નારાયણાે નરાે હંસાે િવ વક્સનેાે જનાદર્નઃ ।
િવશ્વકતાર્ મહાયજ્ઞાે જ્યાે ત મા પુ ષાેત્તમઃ ॥ ૧૨૭॥ 700

વૈકુ ઠઃ પુ ડર કાક્ષઃ કૃ ણઃ સયૂર્ઃ સરુા ચતઃ ।
નાર સહાે મહાભીમાે વજ્રદંષ્ટ્ર ાે નખાયુધઃ ॥ ૧૨૮॥
આિદદેવાે જગ કતાર્ યાેગીશાે ગ ડ વજઃ ।
ગાેિવ દાે ગાપે તગાપ્તા ભપૂ તભુર્વનેશ્વરઃ ॥ ૧૨૯॥
પદ્મનાભાે હૃષીકેશાે ધાતા દામાેદરઃ પ્રભુઃ ।
િત્રિવક્રમ સ્ત્રલાેકેશાે બ્રહ્મશેઃ પ્રી તવધર્નઃ ॥ ૧૩૦॥
સં યાસી શાસ્ત્રત વજ્ઞાે મ દરાે ગિરશાે નતઃ ।
વામનાે દુષ્ટદમનાે ગાેિવ દાે ગાપેવ લભઃ ॥ ૧૩૧॥
ભક્ત પ્રયાેઽચ્યુતઃ સત્યઃ સત્યક ત ર્ તઃ તઃ ।
કા યઃ ક ણાે વ્યાસઃ પાપહા શા તવધર્નઃ ॥ ૧૩૨॥
બદર િનલયઃ શા ત તપ વી વૈદ્યુતઃ પ્રભુઃ ।
ભૂતાવાસાે મહાવાસાે શ્રીિનવાસઃ શ્રયઃ પ તઃ ॥ ૧૩૩॥
તપાવેાસાે મુદાવાસઃ સત્યવાસઃ સનાતનઃ ।
પુ ષઃ પુ કરઃ પુ યઃ પુ કરાક્ષાે મહેશ્વરઃ ॥ ૧૩૪॥
પૂણર્મૂ તઃ પુરાણજ્ઞઃ પુ યદઃ પ્રી તવધર્નઃ ।
પૂણર્ પઃ કાલચક્રપ્રવતર્નસમાિહતઃ ॥ ૧૩૫॥
નારાયણઃ પર જ્યાે તઃ પરમાત્મા સદા શવઃ ।
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શઙ્ખી ચક્ર ગદ શાઙ્ર્ગી લાઙ્ગલી મુસલી હલી ॥ ૧૩૬॥
િકર ટ કુ ડલી હાર મખેલી કવચી વ ।
યાેદ્ધા જેતા મહાવીયર્ઃ શત્રુઘ્નઃ શત્રુતાપનઃ ॥ ૧૩૭॥
શા તા શાસ્ત્રકરઃ શાસં્ત્ર શઙ્કરઃ શઙ્કર તુતઃ ।
સારથી સા વકઃ વામી સામવેદ પ્રયઃ સમઃ ॥ ૧૩૮॥ 800

પવનઃ સિંહતઃ શ ક્તઃ સ પૂણાર્ઙ્ગઃ સ દ્ધમાન્ ।
વગર્દઃ કામદઃ શ્રીદઃ ક તદઃ ક તદાયકઃ ॥ ૧૩૯॥
માેક્ષદઃ પુ ડર કાક્ષઃ ક્ષીરા ધકૃતકેતનઃ ।
સવાર્ત્મા સવર્લાેકેશઃ પ્રેરકઃ પાપનાશનઃ ॥ ૧૪૦॥
વૈકુ ઠઃ પુ ડર કાક્ષઃ સવર્દેવનમસૃ્કતઃ ।
સવર્વ્યાપી જગન્નાથઃ સવર્લાેકમહેશ્વરઃ ॥ ૧૪૧॥
સગર્ સ્થત્ય તકૃદે્દવઃ સવર્લાેકસખુાવહઃ ।
અક્ષયઃ શાશ્વતાેઽન તઃ ક્ષય દ્ધિવવ જતઃ ॥ ૧૪૨॥
િનલપાે િનગુર્ણઃ સૂ માે િનિવકારાે િનર જનઃ ।
સવાપાિધિવિનમુર્ક્તઃ સત્તામાત્રવ્યવ સ્થતઃ ॥ ૧૪૩॥
અિધકાર િવભુિનત્યઃ પરમાત્મા સનાતનઃ ।
અચલાે િનશ્ચલાે વ્યાપી િનત્ય પ્તાે િનરાશ્રયઃ ॥ ૧૪૪॥
યામી યવુા લાેિહતાક્ષાે દ યા શાે ભતભાષણઃ ।
આ નુબાહુઃ સમુખુઃ સહસ્ક ધાે મહાભજુઃ ॥ ૧૪૫॥
સ વવાન્ ગુણસ પન્નાે દ યમાનઃ વતજેસા ।
કાલાત્મા ભગવાન્ કાલઃ કાલચક્રપ્રવતર્કઃ ॥ ૧૪૬॥
નારાયણઃ પર જ્યાે તઃ પરમાત્મા સનાતનઃ ।
િવશ્વકૃ દ્વશ્વભાેક્તા ચ િવશ્વગાેપ્તા ચ શાશ્વતઃ ॥ ૧૪૭॥
િવશ્વેશ્વરાે િવશ્વમૂ તિવશ્વાત્મા િવશ્વભાવનઃ ।
સવર્ભૂતસહૃુચ્છા તઃ સવર્ભૂતાનુક પનઃ ॥ ૧૪૮॥
સવશ્વરઃ સવર્શવર્ઃ સવર્દાઽઽ શ્રતવ સલઃ ।
સવર્ગઃ સવર્ભૂતેશઃ સવર્ભૂતાશય સ્થતઃ ॥ ૧૪૯॥
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અ ય તરસ્થ તમસ છેત્તા નારાયણઃ પરઃ ।
અનાિદિનધનઃ સ્રષ્ટા પ્ર પ તપ તહર્િરઃ ॥ ૧૫૦॥
નર સહાે હૃષીકેશઃ સવાર્ત્મા સવર્દગૃ્વશી ।
જગત તસ્થષુશ્ચવૈ પ્રભનુતા સનાતનઃ ॥ ૧૫૧॥ 900

કતાર્ ધાતા િવધાતા ચ સવષાં પ તર શ્વરઃ ।
સહસ્રમૂધાર્ િવશ્વાત્મા િવ િવશ્વદગૃવ્યયઃ ॥ ૧૫૨॥
પુરાણપુ ષઃ શ્રેષ્ઠઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ।
ત વં નારાયણાે િવ વાર્સદેુવઃ સનાતનઃ ॥ ૧૫૩॥
પરમાત્મા પરંબ્રહ્મ સ ચ્ચદાન દિવગ્રહઃ ।
પર જ્યાે તઃ પર ધામ પરાકાશઃ પરા પરઃ ॥ ૧૫૪॥
અચ્યુતઃ પુ ષઃ કૃ ણઃ શાશ્વતઃ શવ ઈશ્વરઃ ।
િનત્યઃ સવર્ગતઃ સ્થાણૂ દ્રઃ સાક્ષી પ્ર પ તઃ ॥ ૧૫૫॥
િહર યગભર્ઃ સિવતા લાેકકૃ લાેકભુ ગ્વભુઃ ।
આેઙ્કારવાચ્યાે ભગવાન્ શ્રીભૂલીલાપ તઃ પ્રભુઃ ॥ ૧૫૬॥
સવર્લાેકેશ્વરઃ શ્રીમાન્ સવર્જ્ઞઃ સવર્તાેમખુઃ ।
વામી સશુીલઃ સલુભઃ સવર્ગઃ સવર્શ ક્તમાન્ ॥ ૧૫૭॥
િનત્યઃ સ પૂણર્કામશ્ચ નૈસ ગકસહૃુ સખુી ।
કૃપાપીયષૂજલિધઃ શર યઃ સવર્શ ક્તમાન્ ॥ ૧૫૮॥
શ્રીમાન્નારાયણઃ વામી જગતાં પ્રભુર શ્વરઃ ।
મ સ્યઃ કૂમા વરાહશ્ચ નાર સહાેઽથ વામનઃ ॥ ૧૫૯॥
રામાે રામશ્ચ કૃ ણશ્ચ બાૈદ્ધઃ કલ્ક પરા પરઃ ।
અયાે યેશાે પશ્રેષ્ઠઃ કુશબાલઃ પર તપઃ ॥ ૧૬૦॥
લવબાલઃ ક જનતે્રઃ ક ઙ્ ઘ્રઃ પઙ્ક નનઃ ।
સીતાકા તઃ સાૈ ય પઃ શશુ વનત પરઃ ॥ ૧૬૧॥
સતેુકૃ ચ્ચત્રકૂટસ્થઃ શબર સં તુતઃ પ્રભુઃ ।
યાે ગ યેયઃ શવ યેયઃ શા તા રાવણદપર્હા ॥ ૧૬૨॥
શ્રીશઃ શર યાે ભૂતાનાં સં શ્રતાભીષ્ટદાયકઃ ।
અન તઃ શ્રીપતી રામાે ગુણ િન્નગુર્ણાે મહાન્ ॥ ૧૬૩॥ 1000
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અેવમાદ િન નામાિન હ્યસઙ્ખ્યા યપરા ણ ચ ।
અેકૈકં નામ રામસ્ય સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ॥ ૧૬૪॥
સહસ્રનામફલદં સવશ્વયર્પ્રદાયકમ્ ।
સવર્ સ દ્ધકરં પુ યં ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદમ્ ॥ ૧૬૫॥
મ ત્રાત્મક મદં સવ વ્યાખ્યાતં સવર્મઙ્ગલમ્ ।
ઉક્તાિન તવ પતુ્રેણ િવઘ્નરાજેન ધીમતા ॥ ૧૬૬॥
સન કુમારાય પુરા તા યુક્તાિન મયા તવ ।
યઃ પઠેચ્છૃ યાદ્વાિપ સ તુ બ્રહ્મપદં લભેત્ ॥ ૧૬૭॥
તાવદેવ બલં તષેાં મહાપાતકદ તનામ્ ।
યાવન્ન શ્રૂયતે રામનામપ ચાનન વિનઃ ॥ ૧૬૮॥
બ્રહ્મઘ્નશ્ચ સરુાપશ્ચ તેયી ચ ગુ ત પગઃ ।
શરણાગતઘાતી ચ મત્રિવશ્વાસઘાતકઃ ॥ ૧૬૯॥
મા હા િપ હા ચવૈ ભ્રૂણહા વીરહા તથા ।
કાેિટકાેિટસહસ્રા ણહ્યપુપાપાિન યા યિપ ॥ ૧૭૦॥
સવં સરં ક્રમા જ વા પ્રત્યહં રામસિન્નધાૈ ।
િન ક ટકં સખંુ ભુ વા તતાે માેક્ષમવા ુયાત્ ॥ ૧૭૧॥
શ્રીરામના ાં પરમં સહસ્રકં પાપાપહં સાખૈ્યિવ દ્ધકારકમ્ ।
ભવાપહં ભક્તજનૈકપાલકં સ્ત્રીપતુ્રપાતૈ્રપ્રદ દ્ધદાયકમ્ ॥
ઇ ત શ્રીશતકાેિટરામચિરતા તગર્તે શ્રીમદાન દરામાયણે વા મીક યે
રાજ્યકા ડે પવૂાર્ધ શ્રીરામસહસ્રનામકથનં નામ પ્રથમઃ સગર્ઃ ॥
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