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॥ નામા તરસાયનમ્॥

॥ નામા તરસાયનમ્॥
॥ શ્રીઃ॥

સકૃ પ્રપન્નજનતાસરંક્ષણદ ક્ષતાય શ્રીરામબ્રહ્મણે નમઃ ।
સદા સવષ્ટદં જ તાેઃ સવાર્િરષ્ટિનવારકમ્ ।
શ્રીરામનામ જયતુ શ્રેયાેહેતુ શખામ ણઃ॥ ૧॥
સદાન દઃ શ્રીમાનનપુિધકકા યિવવશાે
જગ ક્ષેમાય શ્રીહિર ગિરશ પં િવ તવાન્ ।

અપયાર્પ્તં પં જગદવન અેત પુનિર ત
પ્રભુ ર્ગ ત શ્રીહિર ગિરશનામાત્મકતયા॥ ૨॥

સકલભવુનરક્ષાપેક્ષયા યઃ પરાત્મા
િનરવિધદયયા શ્રીશશેનામાત્મકઃ સન્ ।

પ્રિવલસ ત સદાસાૈ સાેઽનુક પાસધુા ધ-
મર્મ ભવતુ તદાત્મા સુ સ્થરાે વક્ત્રપદ્મે॥ ૩॥

સવર્સ્ય લાેકસ્ય સદા સગુુ યૈ
નામાત્મકાે ભા ત હર શયાેયર્ઃ ।

દયાસધુા ધઃ સ તદાત્મકાે મે
રામઃ સદા વક્ત્રસરાે હેઽ તુ॥ ૪॥

યન્નામક તર્નાદેવ દગ્ધદુ ર્ તિક બષઃ ।
િકરાતાેઽભનૂ્મુિનશ્રેષ્ઠાે વા મીિકિર ત િવશ્રુતઃ॥ ૫॥
િવદ્યાધરાખ્યિવપ્રાેઽિપ યન્ના ઃ ક તર્નાદગાત્ ।
મુ ક્ત તદ્રામના યવે મમ વાગ તુ સવર્દા॥ ૬॥
સકલભવુનકતાર્ સ ચ્ચદાન દ પાે

ગિરશમખુસરેુ દ્રગૈ તક તઃ પરાત્મા ।
સકૃદુપગતરક્ષાદ ક્ષતઃ શ્રીિનવાસાે
મમ હૃિદ િનવસન્માં પાતુ સીતાસમેતઃ॥ ૭॥

િનમાર્તા સ્થ તકારકાેઽસ્ય જગતઃ સવશ્વરઃ સવર્ગઃ
સ ચ્ચદૂ્રપસખુાત્મકાે િવજયતે વાત્મા ખલાનાં ચ યઃ ।

સાક્ષી વેદ ગરેડ્યપાદકમલસ્ત્રાતા પ્રપત્તુઃ સકૃ-
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॥ નામા તરસાયનમ્॥

દે્દવાેઽસાૈ કૃપયા તુ રક્ષણપરાે રામાે મુદા મે સદા॥ ૮॥
સકૃ પ્રપન્નસ્ય જનસ્ય રક્ષા
કૃપા બુધેયર્સ્ય મહદ્ વ્રતં સઃ ।

રામઃ સદાવ્યાદ્રમણીયક તઃ
સીતાપ તમા શરણં પ્રપન્નમ્॥ ૯॥
ષ્ટ ાિદહેતુર ખલસ્ય ચરાચરસ્ય
દષૃ્ટ ા િનર તમદના ખલગવર્રા શઃ ।

પાતા ખલસ્ય જગતઃ પરમાે િનય તા
સા બઃ સદા સુ્ફરતુ મે હૃિદ રામ પઃ॥ ૧૦॥

ચેતનાનાં િહ સવષાં યઃ સદા શઙ્કરઃ સદા ।
સ શવઃ શઙ્કરાે ભૂયા સદા મમ દયા બુિધઃ॥ ૧૧॥
સકલનતજનાનાં રક્ષણે બદ્ધદ ક્ષાે
વરવટત મૂલે સિંનિવષ્ટાેઽ ખલાત્મા ।

સકલમુિનજનાનાં જ્ઞાનદાતા દયા ધઃ
પ્રિદશતુ સમુ ત મે દ ક્ષણામૂ તદેવઃ॥ ૧૨॥

િવજ્ઞાનવૈરાગ્યપરાત્મભ ક્ત-
શમાિદ ભયાઽિધકતાં પ્રપન્નઃ ।

િવશ્વાિધકાખ્યામગમચ્ચ તને
ગુ ત્તમં તં પ્રણમા મ મૂધ્નાર્॥ ૧૩॥

ન વા ગણેશં િન ખલાં તુ િવઘ્ના-
જ વામરા તાષે મયુ તમવે ।

ત વાવબાેધાય નમા મ મૂધ્નાર્
િનતં્ય િનહ તું િન ખલાં તુ િવઘ્નાન્॥ ૧૪॥

યા વેદશાસ્ત્રાત્મકવ દ્યદેહા
સવઃ સરેુ દ્રમૈુર્િન ભશ્ચ પજૂ્યા ।

શ્રીભારતી સા દયયા મદ યે
જહ્વાઙ્ગણે ત્યતુ સવર્દૈવ॥ ૧૫॥

શાસ્ત્રાથ સિુવિનણતુ મષ્ટદં સવર્દેિહનામ્ ।
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ય ત પધરં નાૈ મ શઙ્કરં લાેકશઙ્કરમ્॥ ૧૬॥
શ્રીરામસ્ય કૃપાદષૃ્ટ ા તન્નામ તલ ધયા ।
રચ્યતે શ્રીભગવતાે નામા તરસાયનમ્॥ ૧૭॥
નામક તર્ન પાે િહ ધમર્ઃ શ્રીપરમાત્મનઃ ।
શ્રુ ત તપુરાણાિદશાસે્ત્રષુ િવિહતઃ ક્રમાત્॥
સવાર્શ્રમણામ યષેાં જનાનાં ચ ગર યસામ્ ।
િનકૃષ્ટાનાં ચ સવષાં સવાર્ઘાૈઘિનવારકઃ॥
સવષ્ટફલદાે બ્રહ્મિવજ્ઞાનસ્ય સમુદ્ભવઃ ।
વેદાેક્તઃ સવર્ધમાર્ણાં સકલાશ્રમવા સષુ॥
અનુત્તમઃ શ્રુતઃ ક ચિન્નયમં નવૈ વા છ ત ।
અતઃ સકલધમ યઃ સલુભઃ સવર્મઙ્ગલઃ॥
ઇત્યેતદથ સકલં પષ્ટ ચકે્ર વવાક્યતઃ ।
સહસ્રનામભા યેઽ મ ભા યકારાે દયા બુિધઃ॥
ઇ ત શ્રીમદ્બાેધે દ્રિવર ચતં નામા તરસાયનં સ પૂણર્મ્॥
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