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પુરાણાેક્તં રાિત્રસકૂ્તમ્ ૨

િવશ્વેશ્વર જગદ્ધાત્રી ં સ્થ તસહંારકાિરણીમ્ ।
િનદ્રાં ભગવતી ં િવ રતુલાં તજેસઃ પ્રભુઃ॥ ૧॥
બ્રહ્માવેાચ –

વં વાહા વં વધા વં િહ વષટ્કાર વરા ત્મકા ।
સધુા વમક્ષરે િનત્યે િત્રધા માત્રા ત્મકા સ્થતા॥ ૨॥
અધર્માત્રા સ્થતા િનત્યા યાનુચ્ચાયાર્ િવશષેતઃ ।
વમવે સં યા સાિવત્રી વં દેવી જનની પરા॥ ૩॥
વયૈતદ્ધાયર્તે િવશ્વં વયૈત જ્યતે જગત્ ।
વયૈત પાલ્યતે દેિવ વમ સ્ય તેચ સવર્દા॥ ૪॥
િવ ષ્ટાૈ ષ્ટ પા વમ્ સ્થ ત પાચ પાલને ।
તથા સહં ત પાંતે જગતાેઽસ્ય જગન્મયે॥ ૫॥
મહાિવદ્યા મહામાયા મહામેધામહા તઃ ।
મહામાેહા ચ ભવતી મહાદેવી મહાસરુ ॥ ૬॥
પ્રકૃ ત વં ચ સવર્સ્ય ગુણત્રયિવભાિવની ।
કાલરાિત્રમર્હારાિત્રમાહરાિત્રશ્ચ દા ણા॥ ૭॥
વં શ્રી વમીશ્વર વં ऱ◌્હી વં બુ દ્ધબાધલક્ષણા ।
લ પુ ષ્ટ તથા તુ ષ્ટ વં શાં તઃ ક્ષાં તરેવચ॥ ૮॥
ખડ્ ગની શ ◌ૃ લની ઘાેરા ગિદની ચિક્રણી તથા ।
શં ખની ચાિપની બાણભુશુડંીપિરધાયુધા॥ ૯॥
સાૈ યા સાૈ યતરાશષેસાૈ યે ય વ તસુદંર ।
પરાપરાણાં પરમા વમવે પરમેશ્વર ॥ ૧૦॥
યચ્ચ િક ચત ક્વ ચદ્વ તુ સદસદ્ધા ખલા ત્મકે ।
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ત વ સવર્સ્ય યા શ ક્તઃ સા વં િક તૂયસે સદા॥ ૧૧॥
યયા વયા જગસ્રષ્ટા જગ પાત્ય તયાે જગત્ ।
સાેઽિપ િનદ્રાવશં નીતઃ ક વાં તાેતુ મહેશ્વરઃ॥ ૧૨॥
િવ ઃ શર રગ્રહણમહમીશાન અેવચ ।
કાિરતા તે યતાેઽત વાં કઃ તાેતું શ ક્તમા ભવેત્॥ ૧૩॥
સા વ મ થં પ્રભાવૈઃ વૈ દારૈદિવ સં તુતા ।
માેહયૈતાૈ દુરાધષાર્વસરુાૈ મધુકૈટભાૈ॥ ૧૪॥
પ્રબાેધં ન જગ વામી નીયતામચ્યુતાે લઘુ ।
બાેધશ્ચ િક્રયતામસ્ય હ તુમેતાૈ મહાસરુાૈ॥ ૧૫॥
॥ ઇ ત પુરાણાેક્તં રાિત્રસકૂ્તમ્॥

This rAtrisUkta is another version than mentioned

in Rigveda. This or the one from Rigveda is to be

recited 2-3 times before sleeping. It is said that

by recitation any sleep disorder can be overcome.

It also helps to bring one’s mind in tune to sleep quicker.

As a follow up, one can also keep reciting the

following verse gliding gradually into sound sleep!

યા દેવી સવર્ભૂતષેુ િનદ્રા પેણ સં સ્થતા ।
નમ તસ્યૈ નમ તસ્યૈ નમ તસ્યૈ નમાે નમઃ॥
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