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Shri Sitasahasranamastotram

શ્રીસીતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્

Chapter 25 of Adbhutaramayana contains Sita Sahasranama

by Shrirama. The gist of the episode is – A group

of Maharshis visited Shrirama, after His return to

Ayodhya from Lanka after killing the 10-headed Ravana, and

congratulated Him. They praised Him for killing the most

dreadful Ravana. On hearing this, Sita, sitting beside

Shrirama, smiled mockingly. The sages were surprised

at this and asked Her to explain the reason for Her

behaviour. She said that killing the 10-headed Ravana is

not that praiseworthy, and that Shrirama’s real praise
can only be made if he can kill the 1000-headed Ravana

– brother of the 10-headed Ravana. As the story goes,

before the marriage of Sita, a Brahmin had come to Her

father’s palace for Chaturmasya. Very satisfied with
Sita’s service, the Brahmin used to tell Her several
stories. One of the stories was about this 1000-headed

Ravana of Pushkara Dwipa, who had conquered all the

gods and others in the three worlds. Hearing the story,

Shrirama decided to kill the 1000-headed Ravana and

started with all his brothers and friends like Sugriva,

Hanuman, Vibhishana, etc with their armies. Ravana was so

powerful that with his arrows, he drove out the entire

army including the four brothers, Sugriva, Hanuman,

Vibhishana and others, all of whom returned and reached

their own homes in no time. There remained only Shrirama
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and Sita in the Pushpaka Vimana, with gods, sages, etc. in

the sky, witnessing the war below. After heavy fighting,

Shrirama fell down wounded in the Pushpaka Vimana while

Ravana was laughing aloud on his success. Sita then got

down from the Vimana and immediately changed as Ugramurti

Kali and killed Ravana and his entire army. When Shrirama

was roused, he saw Kali and her troupe dancing and playing

with the head of Ravana. Seeing all these, Shrirama became

fearful and started praising Sita with 1008 names.

વા મીિકિવર ચતે અદ્ભુતરામાયણે પ ચિવશ ત સગાર્ તગર્તં
શ્રીરામકૃતં સીતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ।
બ્રહ્મણાે વચનં શ્રુ વા રામઃ કમલલાેચનઃ ।
પ્રાને્મીલ્ય શનકૈરક્ષી વપેમાનાે મહાભજુઃ ॥ ૧॥
પ્રણ ય શરસા ભૂમાૈ તજેસા ચાિપ િવહ્વલઃ ।
ભીતઃ કૃતા જ લપુટઃ પ્રાવેાચ પરમેશ્વર મ્ ॥ ૨॥
કા વં દેિવ િવશાલા ક્ષ શશાઙ્કાવયવાિઙ્કતે ।
ન ને વાં મહાદેિવ યથાવદ્બ્રૂિહ ચ્છતે ॥ ૩॥
રામસ્ય વચનં શ્રુ વા તતઃ સા પરમેશ્વર ।
વ્યાજહાર રઘવુ્યાઘં્ર યાે ગનામભયપ્રદા ॥ ૪॥
માં િવ દ્ધ પરમાં શ ક્ત મહેશ્વરસમાશ્રયામ્ ।
અન યામવ્યયામેકાં યાં પ ય ત મુમુક્ષવઃ ॥ ૫॥
અહં વૈ સવર્ભાવાનામાત્મા સવાર્ તરા શવા ।
શાશ્વતી સવર્િવજ્ઞાના સવર્મૂ તપ્રવ તકા ॥ ૬॥
અન તાન તમિહમા સસંારાણર્વતાિરણી ।
િદવં્ય દદા મ તે ચ ઃ પ ય મે પદમૈશ્વરમ્ ॥ ૭॥
ઇત્યુ વા િવરરામષૈા રામાેઽપ યચ્ચ ત પદમ્ ।
કાેિટસયૂર્પ્રતીકાશં િવશ્વક્તે ેિનરાકુલમ્ ॥ ૮॥
વાલાવલીસહસ્રાઢ ં કાલાનલશતાપેમમ્ ।

દંષ્ટ્ર ાકરાલં દુધર્ષ જટામ ડલમ ડતમ્ ॥ ૯॥
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િત્રશલૂવરહ તં ચ ઘાેર પં ભયાવહમ્ ।
પ્રશા ય સાૈ યવદનમન તૈશ્વયર્સયંુતમ્ ॥ ૧૦॥
ચ દ્રાવયવલ માઢ ં ચ દ્રકાેિટસમપ્રભમ્ ।
િકર િટનં ગદાહ તં નપૂુરૈ પશાે ભતમ્ ॥ ૧૧॥
િદવ્યમાલ્યા બરધરં િદવ્યગ ધાનુલપેનમ્ ।
શઙ્ખચક્રકરં કા યં િત્રનતંે્ર કૃ ત્તવાસસમ્ ॥ ૧૨॥
અ તઃસ્થં ચા ડબાહ્યસ્થં બાહ્યા ય તરતઃપરમ્ ।
સવર્શ ક્તમયં શા તં સવાર્કારં સનાતનમ્ ॥ ૧૩॥
બ્રહ્મે દ્રાપેે દ્રયાેગી દ્રરૈ ડ્યમાનપદા બુજમ્ ।
સવર્તઃ પા ણપાદં ત સવર્તાેઽ ક્ષ શરાેમખુમ્ ॥ ૧૪॥
સવર્મા ત્ય તષ્ઠ તં દદશર્ પદમૈશ્વરમ્ ।
દૃ ટ્વા ચ તાદશૃં પં િદવ્યં માહેશ્વરં પદમ્ ॥ ૧૫॥
તથવૈ ચ સમાિવષ્ટઃ સ રામાે હૃતમાનસઃ ।
આત્મ યાધાય ચાત્માનમાેઙ્કારં સમનુ મરન્ ॥ ૧૬॥
ના ામષ્ટસહસ્રેણ તુષ્ટાવ પરમેશ્વર મ્ ।
ૐ સીતાેમા પરમા શ ક્તરન તા િન કલામલા ॥ ૧૭॥
શા તા માહેશ્વર ચવૈ શાશ્વતી ૧૦ પરમાક્ષરા ।
અ ચ ત્યા કેવલાન તા શવાત્મા પરમા ત્મકા ॥ ૧૮॥
અનાિદરવ્યયા શદુ્ધા દેવાત્મા ૨૦ સવર્ગાેચરા ।
અેકાનેકિવભાગસ્થા માયાતીતા સિુનમર્લા ॥ ૧૯॥
મહામાહેશ્વર શક્તા મહાદેવી િનર જના ।
કાષ્ઠા ૩૦ સવાર્ તરસ્થા ચ ચચ્છ ક્તર તલાલસા ॥ ૨૦॥

નક મ થલાન દા રાક્ષસા તિવધાિયની ।
રાવણા તરકર ર યા રામવક્ષઃસ્થલાલયા ॥ ૨૧॥
ઉમા સવાર્ ત્મકા ૪૦ િવદ્યા જ્યાે ત પાયુતાક્ષરા ।
શા તઃ પ્ર તષ્ઠા સવષાં િન ત્તર તપ્રદા ॥ ૨૨॥
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વ્યાેમમૂ તવ્યામમયી વ્યાેમધારાઽચ્યુતા ૫૧ લતા ।
અનાિદિનધના યાષેા કારણાત્મા કલાકુલા ॥ ૨૩॥
ન દપ્રથમ ના ભર તસ્યા તસશં્રયા ।
પ્રાણેશ્વર પ્રયા ૬૦ માતામહી મિહષવાહના ॥ ૨૪॥
પ્રાણેશ્વર પ્રાણ પા પ્રધાનપુ ષેશ્વર ।
સવર્શ ક્તઃ કલા કાષ્ઠા જ્યાે ને દાેમર્િહમાઽઽ પદા ॥ ૨૫॥ ૭૨
સવર્કાયર્િનય ત્રી ચ સવર્ભૂતેશ્વરેશ્વર ।
અનાિદરવ્યક્તગુણા મહાન દા સનાતની ॥ ૨૬॥
આકાશયાેિનયાગસ્થા સવર્યાેગેશ્વરેશ્વર ૮૦ ।
શવાસના ચતા તઃસ્થા મહેશી ષવાહના ॥ ૨૭॥
બા લકા ત ણી દ્ધા દ્ધમાતા જરાતુરા ।
મહામાયા ૯૦ સદુુ પૂરા મૂલપ્રકૃ તર શ્વર ॥ ૨૮॥
સસંારયાેિનઃ સકલા સવર્શ ક્તસમુદ્ભવા ।
સસંારસારા દુવાર્રા દુિનર ક્ષ્યા દુરાસદા ૧૦૦ ॥ ૨૯॥
પ્રાણશ ક્તઃ પ્રાણિવદ્યા યાે ગની પરમા કલા ।
મહાિવભૂ તદુર્ધર્ષાર્ મૂલપ્રકૃ તસ ભવા ॥ ૩૦॥
અનાદ્યન તિવભવા પરાત્મા પુ ષાે બલી ૧૧૦ ।
સગર્ સ્થત્ય તકરણી સદુુવાર્ચ્યા દુરત્યયા ॥ ૩૧॥
શ દયાેિન શ દમયી નાદાખ્યા નાદિવગ્રહા ।
પ્રધાનપુ ષાતીતા પ્રધાનપુ ષા ત્મકા ॥ ૩૨॥
પુરાણી ૧૨૦ ચન્મયી પુંસામાિદઃ પુ ષ િપણી ।
ભૂતા તરાત્મા કૂટસ્થા મહાપુ ષસં જ્ઞતા ॥ ૩૩॥
જન્મ ત્યુજરાતીતા સવર્શ ક્તસમ વતા ।
વ્યાિપની ચાનવ ચ્છન્ના ૧૩૦ પ્રધાના સપુ્રવે શની ॥ ૩૪॥
ક્ષતે્રજ્ઞા શ ક્તરવ્યક્તલક્ષણા મલવ જતા ।
અનાિદમાયાસ ભન્ના િત્રત વા પ્રકૃ તગુર્ણઃ ૧૪૦ ॥ ૩૫॥
મહામાયા સમુ પન્ના તામસી પાૈ ષં ધ્રવુા ।
વ્યક્તાવ્યક્તા ત્મકા કૃ ણા રક્તશકુ્લાપ્રસૂ તકા ॥ ૩૬॥
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વકાયાર્ ૧૫૦ કાયર્જનની બ્રહ્માસ્યા બ્રહ્મસશં્રયા ।
વ્યક્તા પ્રથમ બ્રાહ્મી મહતી જ્ઞાન િપણી ॥ ૩૭॥
વૈરાગ્યૈશ્વયર્ધમાર્ત્મા બ્રહ્મમૂ તહૃર્િદ સ્થતા । ૧૬૧
જયદા જ વર જૈત્રી જયશ્રીજર્યશા લની ॥ ૩૮॥
સખુદા શભુદા સત્યા શભુા ૧૭૦ સઙ્ક્ષાેભકાિરણી ।
અપાં યાેિનઃ વય ભૂ તમાર્નસી ત વસ ભવા ॥ ૩૯॥
ઈશ્વરાણી ચ સવાર્ણી શઙ્કરાદ્ધર્શર િરણી ।
ભવાની ચવૈ દ્રાણી ૧૮૦ મહાલ મીરથા બકા ॥ ૪૦॥
માહેશ્વર સમુ પન્ના ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદા ।
સવશ્વર સવર્વણાર્ િનત્યા મુિદતમાનસા ॥ ૪૧॥
બ્રહ્મે દ્રાપેે દ્રન મતા શઙ્કરેચ્છાનવુ તની ૧૯૦ ।
ઈશ્વરાદ્ધાર્સનગતા રઘૂત્તમપ તવ્રતા ॥ ૪૨॥
સકૃ દ્વભાિવતા સવાર્ સમુદ્રપિરશાે ષણી ।
પાવર્તી િહમવ પુત્રી પરમાન દદાિયની ॥ ૪૩॥
ગુણાઢ ા યાેગદા ૨૦૦ યાેગ્યા જ્ઞાનમૂ તિવકા સની ।
સાિવત્રી કમલા લ મી શ્રીરન તાેર સ સ્થતા ॥ ૪૪॥
સરાજેિનલયા શભુ્રા યાેગિનદ્રા ૨૧૦ સદુશર્ના ।
સર વતી સવર્િવદ્યા જગ જ્યેષ્ઠા સમુઙ્ગલા ॥ ૪૫॥
વાસવી વરદા વાચ્યા ક તઃ સવાર્થર્સાિધકા ૨૨૦ ।
વાગીશ્વર સવર્િવદ્યા મહાિવદ્યા સશુાેભના ॥ ૪૬॥
ગુહ્યિવદ્યાઽઽત્મિવદ્યા ચ સવર્િવદ્યાઽઽત્મભાિવતા ।
વાહા િવશ્વ ભર ૨૩૦ સ દ્ધઃ વધા મેધા તઃ શ્રુ તઃ ॥ ૪૭॥

ના ભઃ સનુા ભઃ સકૃુ તમાર્ધવી નરવાિહની ૨૪૦ ।
પૂ િવભાવર સાૈ યા ભ ગની ભાેગદાિયની ॥ ૪૮॥
શાેભા વંશકર લીલા માિનની પરમે ષ્ઠની ૨૫૦ ।
ત્રૈલાેક્યસુ દર ર યા સુ દર કામચાિરણી ॥ ૪૯॥
મહાનુભાવમ યસ્થા મહામિહષમિદની ।
પદ્મમાલા પાપહરા િવ ચત્રમુકુટાનના ॥ ૫૦॥
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કા તા ૨૬૦ ચત્રા બરધરા િદવ્યાભરણભૂ ષતા ।
હંસાખ્યા વ્યાેમિનલયા જગ ષ્ટિવવ દ્ધની ॥ ૫૧॥
િનયર્ ત્રા મ ત્રવાહસ્થા ન દની ભદ્રકા લકા ।
આિદત્યવણાર્ ૨૭૦ કાૈમાર મયૂરવરવાિહની ॥ ૫૨॥
ષાસનગતા ગાૈર મહાકાલી સરુા ચતા ।

અિદ તિનયતા રાૈદ્ર પદ્મગભાર્ ૨૮૦ િવવાહના ॥ ૫૩॥
િવ પાક્ષી લે લહાના મહાસરુિવના શની ।
મહાફલાનવદ્યાઙ્ગી કામપૂરા િવભાવર ॥ ૫૪॥
કાૈ શક ક ષણી રાિત્ર સ્ત્રદશા ત્તિવનાશની ॥ ૫૫॥
િવ પા ચ સ પા ચ ભીમા માેક્ષપ્રદાિયની ।
ભક્તા ત્તના શની ભવ્યા ૩૦૦ ભવભાવિવના શની ॥ ૫૬॥
િનગુર્ણા િનત્યિવભવા િનઃસારા િનરપત્રપા ।
યશ વની સામગી તભાર્વાઙ્ગિનલયાલયા ॥ ૫૭॥
દ ક્ષા ૩૧૦ િવદ્યાધર દ પ્તા મહે દ્રિવિનપા તની ।
સવાર્ તશાિયની િવદ્યા સવર્શ ક્તપ્રદાિયની ॥ ૫૮॥
સવશ્વર પ્રયા તાક્ષ સમુદ્રા તરવા સની ।
અકલઙ્કા િનરાધારા ૩૨૦ િનત્ય સદ્ધા િનરામયા ॥ ૫૯॥
કામધનેવુદગભાર્ ધીમતી માેહના શની ।
િનઃસઙ્ક પા િનરાતઙ્કા િવનયા િવનયપ્રદા ૩૨૦ ॥ ૬૦॥
વાલામાલાસહસ્રાઢ ા દેવદેવી મનાને્મની ।

ઉવ ગવુ ગુ ઃ શ્રેષ્ઠા સગુણા ષડ્ગુણા ત્મકા ॥ ૬૧॥
મહાભગવતી ૩૪૦ ભવ્યા વસદેુવસમુદ્ભવા ।
મહે દ્રાપેે દ્રભ ગની ભ ક્તગ યપરાયણા ॥ ૬૨॥
જ્ઞાનજ્ઞેયા જરાતીતા વેદા તિવષયા ગ તઃ ।
દ ક્ષણા ૩૫૦ દહના બાહ્યા સવર્ભૂતનમસૃ્કતા ॥ ૬૩॥
યાેગમાયા િવભાવજ્ઞા મહામાેહા મહીયસી ।
સત્યા સવર્સમુદ્ભૂ તબ્રર્હ્મ ક્ષાશ્રયા ૩૬૦ મ તઃ ॥ ૬૪॥
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બી ઙુ્કરસમુદ્ભૂ તમર્હાશ ક્તમર્હામ તઃ ।
ખ્યા તઃ પ્ર તજ્ઞા ચ સિંવન્મહાયાેગે દ્રશાિયની ॥ ૬૫॥
િવકૃ તઃ ૩૭૦ શઙ્કર શાસ્ત્રી ગ ધવાર્ યક્ષસિેવતા ।
વૈશ્વાનર મહાશાલા દેવસનેા ગુહ પ્રયા ॥ ૬૬॥
મહારાત્રી શવાન દા શચી ૩૮૦ દુઃ વ ના શની ।
પજૂ્યાપજૂ્યા જગદ્ધાત્રી દુિવજ્ઞેય વ િપણી ॥ ૬૭॥
ગુહા બકા ગુહાે પ ત્તમર્હાપીઠા મ સતુા ।
હવ્યવાહા તરા ૩૯૦ ગાગ હવ્યવાહસમુદ્ભવા ॥ ૬૮॥
જગદ્યાેિનજર્ગન્માતા જગ ત્યુજર્રા તગા ।
બુ દ્ધમાર્તા બુ દ્ધમતી પુ ષા તરવા સની ૪૦૦ ॥ ૬૯॥
તપ વની સમાિધસ્થા િત્રનતે્રા િદિવસં સ્થતા ।
સવ દ્રયમનાેમાતા સવર્ભૂતહૃિદ સ્થતા ॥ ૭૦॥
બ્રહ્માણી હતી ૪૧૦ બ્રાહ્મી બ્રહ્મભૂતા ભયાવની ॥ ૭૧॥
િહર યમયી મહારાિત્રઃ સસંારપિરવ તકા ।
સમુા લની સુ પા ચ તાિરણી ભાિવની ૪૨૦ પ્રભા ॥ ૭૨॥
ઉન્મીલની સવર્સહા સવર્પ્રત્યયસા ક્ષણી ।
તિપની તાિપની િવશ્વા ભાેગદા ધાિરણી ધરા ૪૩૦ ॥ ૭૩॥
સસુાૈ યા ચ દ્રવદના તા ડવાસક્તમાનસા ।
સ વશુ દ્ધકર શુ દ્ધમર્લત્રયિવના શની ॥ ૭૪॥
જગિ પ્રયા જગન્મૂ ત સ્ત્રમૂ તર તાશ્રયા ૪૪૦ ।
િનરાશ્રયા િનરાહારા િનરઙુ્કશરણાેદ્ભભવા ॥ ૭૫॥
ચક્રહ તા િવ ચત્રાઙ્ગી સ્ર ગ્વણી પદ્મધાિરણી ।
પરાપરિવધાનજ્ઞા મહાપુ ષપવૂર્ ॥ ૭૬॥
િવદ્યેશ્વર પ્રયાઽિવદ્યા િવદુ જહ્વા જતશ્રમા । ૪૫૩
િવદ્યામયી સહસ્રાક્ષી સહસ્રશ્રવણાત્મ ॥ ૭૭॥
વા લની ૪૬૦ સદ્મના વ્યાપ્તા તજૈસી પદ્મરાેિધકા ॥ ૭૮॥
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મહાદેવાશ્રયા મા યા મહાદેવમનાેરમા ।
વ્યાેમલ મીશ્ચ સહસ્થા ચેિકતા ય મતપ્રભા ૪૭૦ ॥ ૭૯॥
િવશ્વેશ્વર િવમાનસ્થા િવશાેકા શાેકના શની ।
અનાહતા કુ ડ લની ન લની પદ્મવા સની ॥ ૮૦॥
શતાન દા સતાં ક તઃ ૪૮૦ સવર્ભૂતાશય સ્થતા ।
વાગ્દેવતા બ્રહ્મકલા કલાતીતા કલાવતી ॥ ૮૧॥
બ્રહ્મ ષબ્રર્હ્મહૃદયા બ્રહાિવ શવ પ્રયા ।
વ્યાેમશ ક્તઃ િક્રયાશ ક્તજર્નશ ક્તઃ પરાગ તઃ ॥ ૮૨॥ ૪૯૨
ક્ષાે ભકા રાૈિદ્રકા ભેદ્યા ભેદાભેદિવવ જતા ।
અ ભન્ના ભન્નસસં્થાના વં શની વંશહાિરણી ૫૦૦ ॥ ૮૩॥
ગુહ્યશ ક્તગુર્ણાતીતા સવર્દા સવર્તાેમખુી ।
ભ ગની ભગવ પત્ની ં સકલા કાલકાિરણી ॥ ૮૪॥
સવર્િવ સવર્તાેભદ્રા ૫૧૦ ગુહ્યાતીતા ગુહાબ લઃ ।
પ્રિક્રયા યાેગમાતા ચ ગ ધા િવશ્વેશ્વરેશ્વર ॥ ૮૫॥
કિપલા કિપલાકા તા કનકાભા કલા તરા ૫૨૦ ।
પુ યા પુ કિરણી ભાેક્ત્રી પુર દરપુરઃસરા ॥ ૮૬॥
પાષેણી પરમૈશ્વયર્ભૂ તદા ભૂ તભષૂણા ।
પ ચબ્રહ્મસમુ પ ત્તઃ પરમાત્માત્ઽઽમિવગ્રહા ॥ ૮૭॥
નમાદયા ૫૩૦ ભાનુમતી યાે ગજ્ઞેયા મનાજેવા ।
બીજ પા ર ે પા વ શની યાેગ િપણી ॥ ૮૮॥
સમુ ત્રા મિ ત્રણી પૂણાર્ ૫૪૦ હ્લાિદની ક્લેશના શની ।
મનાેહિરમર્નાેરક્ષી તાપસી વેદ િપણી ॥ ૮૯॥
વેદશ ક્તવદમાતા વેદિવદ્યાપ્રકા શની ।
યાેગેશ્વરેશ્વર ૫૫૦ માલા મહાશ ક્તમર્નાેમયી ॥ ૯૦॥
િવશ્વાવસ્થા વીરમુ ક્તિવદ્યનુ્માલા િવહાયસી ।
પીવર સરુભી વ દ્યા ૫૬૦ ન દની ન દવ લભા ॥ ૯૧॥
ભારતી પરમાન દા પરાપરિવભેિદકા ।
સવર્પ્રહરણાપેેતા કા યા કામેશ્વરેશ્વર ॥ ૯૨॥
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અ ચ ત્યા ચ ત્યમિહમા ૫૭૦ દુલખા કનકપ્રભા ।
કૂ મા ડી ધનરત્નાઢ ા સગુ ધા ગ ધદાિયની ॥ ૯૩॥
િત્રિવક્રમપદાેદ્ભૂતા ધનુ પા ણઃ શરાેહયા ।
સદુુલર્ભા ૫૮૦ ધના યક્ષા ધ યા િપઙ્ગલલાેચના ॥ ૯૪॥
ભ્રા તઃ પ્રભાવતી દ પ્તઃ પઙ્ક યતલાેચના ।
આદ્યા હૃ કમલાેદ્ભૂતા પરામાતા ૫૯૦ રણ પ્રયા ॥ ૯૫॥
સ ક્રયા ગિર િનત્યશદુ્ધા પુ પિનર તરા ।
દુગાર્ કાત્યાયની ચ ડી ચ ચકા શા તિવગ્રહા ૬૦૦ ॥ ૯૬॥
િહર યવણાર્ રજની જગન્મ ત્રપ્રવ તકા ।
મ દરાિદ્રિનવાસા ચ શારદા વણર્મા લની ॥ ૯૭॥
રત્નમાલા રત્નગભાર્ વી િવશ્વપ્રમા થની ૬૧૦ ।
પદ્માસના પદ્મિનભા િનત્યતુષ્ટા તાેદ્ભવા ॥ ૯૮॥
ધુ વતી દુ પ્રક પા ચ સયૂર્માતા દષૃદ્વતી ।
મહે દ્રભ ગની માયા ૬૨૦ વરે યા વરદિપતા ॥ ૯૯॥
કલ્યાણી કમલા રામા પ ચભૂતવરપ્રદા ।
વાચ્યા વરેશ્વર ન દ્યા દુજર્યા ૬૩૦ દુર તક્રમા ॥ ૧૦૦॥
કાલરાિત્રમર્હાવેગા વીરભદ્રિહત પ્રયા ।
ભદ્રકાલી જગન્માતા ભક્તાનાં ભદ્રદાિયની ॥ ૧૦૧॥
કરાલા િપઙ્ગલાકારા નામવેદા ૬૪૦ મહાનદા ।
તપ વની યશાેદા ચ યથા વપિરવ તની ॥ ૧૦૨॥
શઙ્ ખની પ દ્મની સાઙ્ખ્યા સાઙ્ખ્યયાેગપ્રવ તકા ।
ચતૈ્રી સવં સરા ૬૫૦ દ્રા જગ સ પૂરણી દ્ર ॥ ૧૦૩॥
શુ ભાિરઃ ખેચર ખસ્થા ક બુગ્રીવા ક લ પ્રયા ।
ખર વ ખરા ઢા ૬૬૦ પરા યાર્ પરમા લની ॥ ૧૦૪॥
અૈશ્વયર્રત્નિનલયા િવરક્તા ગ ડાસના ।
જય તી હૃદુ્ગહા ર યા સ વવેગા ગણાગ્રણીઃ ॥ ૧૦૫॥
સઙ્ક પ સદ્ધા ૬૭૦ સા યસ્થા સવર્િવજ્ઞાનદાિયની ।
ક લક મષહ ત્રી ચ ગુહ્યાપેિનષદુત્તમા ॥ ૧૦૬॥
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િનત્યદૃ ષ્ટઃ તવ્યાર્ પ્તઃ પુ ષ્ટ તુ ષ્ટઃ ૬૮૦ િક્રયાવતી ।
િવશ્વામરેશ્વરેશાના ભુ ક્તમુર્ ક્તઃ શવા તા ॥ ૧૦૭॥
લાેિહતા સવર્માતા ચ ભીષણા વનમા લની ૬૯૦ ।
અન તશયનાનાદ્યા નરનારાયણાેદ્ભવા ॥ ૧૦૮॥
સહી દૈત્યમ થની શઙ્ખચક્રગદાધરા ।

સઙ્કષર્ણસમુ પ ત્તર બકાપેાત્તસશં્રયા ॥ ૧૦૯॥
મહા વાલા મહામૂ તઃ ૭૦૦ સમુૂ તઃ સવર્કામધુક્ ।
સપુ્રભા સતુરાં ગાૈર ધમર્કામાથર્માેક્ષદા ॥ ૧૧૦॥
ભ્રૂમ યિનલયાઽપૂવાર્ પ્રધાનપુ ષા બલી ।
મહાિવભૂ તદા ૭૧૦ મ યા સરાજેનયનાસના ॥ ૧૧૧॥
અષ્ટાદશભુ નાટ ા નીલાે પલદલપ્રભા ।
સવર્શક્તા સમા ઢા ધમાર્ધમાર્નવુ જતા ॥ ૧૧૨॥
વૈરાગ્યજ્ઞાનિનરતા િનરાલાેકા ૭૨૦ િનિર દ્રયા ।
િવ ચત્રગહના ધીરા શાશ્વતસ્થાનવા સની ॥ ૧૧૩॥
સ્થાનેશ્વર િનરાન દા િત્રશલૂવરધાિરણી ।
અશષેદેવતામૂ તદેવતા પરદેવતા ૭૩૦ ॥ ૧૧૪॥
ગણા ત્મકા ગરેઃ પતુ્રી િનશુ ભિવિનપા તિન ।
અવણાર્ વણર્રિહતા િનવર્ણાર્ બીજસ ભવા ॥ ૧૧૫॥
અન તવણાર્ન યસ્થા શઙ્કર ૭૪૦ શા તમાનસા ।
અગાતે્રા ગાેમતી ગાે ત્રી ગુહ્ય પા ગુણા તરા ॥ ૧૧૬॥
ગાેશ્રીગર્વ્ય પ્રયા ગાૈર ગણેશ્વરનમસૃ્કતા ।
સત્યમાત્રા ૭૫૦ સત્યસ ધા િત્રસ યા સ ધવ જતા ॥ ૧૧૭॥
સવર્વાદાશ્રયા સાઙ્ખ્યા સાઙ્ખ્યયાેગસમુદ્ભવા ।
અસઙ્ખ્યયેાપ્રમેયાખ્યા શૂ યા શદુ્ધકુલાેદ્ભવા ૭૬૦ ॥ ૧૧૮॥
બ દુનાદસમુ પ ત્તઃ શ ભવુામા શ શપ્રભા ।
િવસઙ્ગા ભેદરિહતા મનાેજ્ઞા મધુસદૂની ॥ ૧૧૯॥
મહાશ્રીઃ શ્રીસમુ પ ત્ત ૭૭૦ તમઃપારે પ્ર ત ષ્ઠતા ।
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િત્રત વમાતા િત્રિવધા સસુૂ મપદસશં્રયા ॥ ૧૨૦॥
શા ત્યાતીતા મલાતીતા િનિવકારા િનરાશ્રયા ।
શવાખ્યા ચત્રિનલયા ૭૮૦ શવજ્ઞાન વ િપણી ॥ ૧૨૧॥
દૈત્યદાનવિનમાર્ત્રી કા યપી કાલક ણકા ।
શાસ્ત્રયાેિનઃ િક્રયામૂ તશ્ચતવુર્ગર્પ્રદ શકા ॥ ૧૨૨॥
નારાયણી નવાેદ્ભૂતા કાૈમુદ ૭૯૦ લઙ્ગધાિરણી ।
કામુક લ લતા તારા પરાપરિવભૂ તદા ॥ ૧૨૩॥
પરા ત તમિહમા વાડવા વામલાેચના ।
સભુદ્રા દેવક ૮૦૦ સીતા વેદવેદાઙ્ગપારગા ॥ ૧૨૪॥
મન વની મ યુમાતા મહામ યુસમુદ્ભવા ।
અ ત્યુર તા વાદા પુ હૂતા પુ લુતા ॥ ૧૨૫॥
અશાેચ્યા ૮૧૦ ભન્નિવષયા િહર યરજત પ્રયા ।
િહર યા રાજતી હૈમી હેમાભરણભૂ ષતા ॥ ૧૨૬॥
િવભ્રાજમાના દુજ્ઞયા જ્યાે તષ્ટાેમફલપ્રદા ।
મહાિનદ્રા ૮૨૦ સમુદ્ભૂ તબર્લી દ્રા સત્યદેવતા ॥ ૧૨૭॥
દ ઘાર્ કકુ દ્મની િવદ્યા શા તદા શા તવ દ્ધની ।
લ યાિદશ ક્તજનની શ ક્તચક્રપ્રવ તકા ॥ ૧૨૮॥
િત્રશ ક્તજનની ૮૩૦ જ યા ષડૂ મપિરવ જતા ।
વાહા ચ કમર્કરણી યુગા તદલના ત્મકા ॥ ૧૨૯॥

સઙ્કષર્ણા જગદ્ધાત્રી કામયાેિનઃ િકર િટની ।
અૈ દ્ર ૮૪૦ ત્રૈલાેક્યન મતા વૈ ણવી પરમેશ્વર ॥ ૧૩૦॥
પ્રદ્યુ દિયતા દા તા યુગ્મદૃ ષ્ટ સ્ત્રલાેચના ।
મહાે કટા હંસગ તઃ પ્રચ ડા ૮૫૦ ચ ડિવક્રમા ॥ ૧૩૧॥
ષાવેશા િવયન્માત્રા િવ યપવર્તવા સની ।

િહમવન્મે િનલયા કૈલાસ ગિરવા સની ॥ ૧૩૨॥
ચાણૂરહ ત્રી તનયા ની તજ્ઞા કામ િપણી ૮૬૦ ।
વેદિવદ્યા વ્રતરતા ધમર્શીલાિનલાશના ॥ ૧૩૩॥
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અયાે યાિનલયા વીરા મહાકાલસમુદ્ભવા ।
િવદ્યાધરિક્રયા સદ્ધા િવદ્યાધરિનરાકૃ તઃ ॥ ૧૩૪॥
આ યાય તી ૮૭૦ વહ તી ચ પાવની પાષેણી ખલા ।
મા કા મન્મથાેદ્ભૂતા વાિર વાહન પ્રયા ॥ ૧૩૫॥
કર ષણી વધા ૮૮૦ વાણી વીણાવાદનત પરા ।
સિેવતા સિેવકા સવેા સનીવાલી ગ ત્મતી ॥ ૧૩૬॥
અ ધતી િહર યાક્ષી મ ણદા શ્રીવસપુ્રદા ૮૯૦ ।
વસમુતી વસાેધાર્રા વસુ ધરાસમુદ્ભવા ॥ ૧૩૭॥
વરારાેહા વરાહાર્ ચ વપુઃસઙ્ગસમુદ્ભવા ।
શ્રીફલી શ્રીમતી શ્રીશા શ્રીિનવાસા ૯૦૦ હિર પ્રયા ॥ ૧૩૮॥
શ્રીધર શ્રીકર ક પા શ્રીધરા ઈશવીરણી ।
અન તદૃ ષ્ટર દ્રા ધાત્રીશા ધનદ પ્રયા ૯૧૦ ॥ ૧૩૯॥
િનહ ત્રી દૈત્ય સહાનાં સિહકા સહવાિહની ।
સસુનેા ચ દ્રિનલયા સકુ ત છન્નસશંયા ॥ ૧૪૦॥
બલજ્ઞા બલદા વામા ૯૨૦ લે લહાના તાશ્રવા ।
િનત્યાેિદતા વય જ્યાે ત સકુા ત િવની ॥ ૧૪૧॥
વજ્રદંષ્ટ્ર ા વજ્ર જહ્વા વૈદેહી વજ્રિવગ્રહા ૯૩૦ ।
મઙ્ગલ્યા મઙ્ગલા માલા મ લના મલહાિરણી ॥ ૧૪૨॥
ગા ધવ ગા ડી ચા દ્ર ક બલાશ્વતર પ્રયા ।
સાૈદા મની ૯૪૦ જનાન દા ભ્રુકુટ કુિટલાનના ॥ ૧૪૩॥
ક ણકારકરા કક્ષા કંસપ્રાણાપહાિરણી ।
યુગ ધરા યુગાવત્તાર્ િત્રસ યાહષર્વિધની ॥ ૧૪૪॥
પ્રત્યક્ષદેવતા ૯૫૦ િદવ્યા િદવ્યગ ધા િદવાપરા ।
શક્રાસનગતા શાક્ર સા વી નાર શવાસના ॥ ૧૪૫॥
ઇષ્ટા િવ શષ્ટા ૯૬૦ શષ્ટેષ્ટા શષ્ટા શષ્ટપ્રપૂ જતા ।
શત પા શતાવત્તાર્ િવનીતા સરુ ભઃ સરુા ॥ ૧૪૬॥
સરેુ દ્રમાતા સદુુ્ય ા ૯૭૦ સષુુ ા સયૂર્સં સ્થતા ।
સમીક્ષા સ પ્ર તષ્ઠા ચ િન ર્ ત્તજ્ઞાર્નપારગા ॥ ૧૪૭॥
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ધમર્શાસ્ત્રાથર્કુશલા ધમર્જ્ઞા ધમર્વાહના ।
ધમાર્ધમર્િવિનમાર્ત્રી ૯૮૦ ધા મકાણાં શવપ્રદા ॥ ૧૪૮॥
ધમર્શ ક્તધર્મર્મયી િવધમાર્ િવશ્વધ મણી ।
ધમાર્ તરા ધમર્મ યા ધમર્પવૂ ધન પ્રયા ॥ ૧૪૯॥
ધમાપદેશા ૯૯૦ ધમાર્ત્મા ધમર્લ યા ધરાધરા ।
કપાલી શાકલામૂ તઃ કલાક લતિવગ્રહા ॥ ૧૫૦॥
ધમર્શ ક્તિવિનમુર્ક્તા સવર્શ યાશ્રયા તથા ।
સવાર્ સવશ્વર ૧૦૦૦ સૂ મા સસુૂ મજ્ઞાન િપણી ॥ ૧૫૧॥
પ્રધાનપુ ષેશાના મહાપુ ષસા ક્ષણી ।
સદા શવા િવયન્મૂ તદવમૂ તરમૂ તકા ૧૦૦૮ ॥ ૧૫૨॥
અેવં ના ાં સહસ્રેણ તુષ્ટાવ રઘનુ દનઃ ।
કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા સીતાં હૃષ્ટતનૂ હામ્ ॥ ૧૫૩॥
ભારદ્વાજ મહાભાગ યશ્ચૈત તાતે્રમદ્ભુતમ્ ।
શ ◌ૃ યાદ્વા પઠેદ્વાિપ સ યા ત પરમં પદમ્ ॥ ૧૫૪॥
બ્રહ્મક્ષિત્રયિવડ્યાેિનબ્રર્હ્મ પ્રા ાે ત શાશ્વતમ્ ।
શદૂ્રઃ સદ્ગ તમા ાે ત ધનધા યિવભૂતયઃ ॥ ૧૫૪॥
ભવ ત તાતે્રમહા યાદેત વ ત્યયનં મહત્ ।
માર ભયે રાજભયે તથા ચાેરા ગ્ જે ભયે ॥ ૧૫૬॥
વ્યાધીનાં પ્રભવે ઘાેરે શત્રૂ થાને ચ સઙ્કટે ।
અના ષ્ટભયે િવપ્ર સવર્શા તકરં પરમ્ ॥ ૧૫૭॥
યદ્યિદષ્ટતમં યસ્ય ત સવ તાતે્રતાે ભવેત્ ।
યત્રૈત પઠ્યતે સ યક્ સીતાનામસહસ્રકમ્ ॥ ૧૫૮॥
રામેણ સિહતા દેવી તત્ર તષ્ઠત્યસશંયમ્ ।
મહાપાપા તપાપાિન િવલયં યા ત સવુ્રત ॥ ૧૫૯॥
ઇત્યાષ શ્રીમદ્રામાયણે વા મીક યે આિદકાવ્યે અદ્ભુતાેત્તરકા ડે
સીતાસહસ્રનામ તાતે્રકથનં નામ પ ચિવશ તતમઃ સગર્ઃ ॥ ૨૫॥
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