
�ી િવ�� ુસહ� નામ �તો�મ

� ��ુલાબંરધરં િવ��ુ ંશિશવણ� ચ��ુુ�જમ |
�સ�વદન ં�યાયેત સવ�િવ"નોપશાતંયે || 1 ||

ય%ય&'રદવ�(ા)ાઃ પા+રષ)ાઃ પરઃ શતમ |
િવ"ન ંિન"નિંત સતત ંિવ-�સેન ંતમા.યે || 2 ||

/યાસ ંવિસ�ઠ ન1તારં શ�તેઃ પૌ(મક4મષમ |
પરાશરા5મજ ંવદં6 �કુતાત ંતપોિનિધમ || 3 ||

/યાસાય િવ�� ુ7પાય /યાસ7પાય િવ�ણવે |
નમો વૈ 9:િનધયે વાિસ�ઠાય નમો નમઃ || 4 ||

અિવકારાય �<ુાય િન5યાય પરમા5મને |
સદ=ક 7પ 7પાય િવ�ણવે સવ�>જ�ણવે || 5 ||

ય%ય %મરણમા(ેણ જ?મસસંારબધંનાત |
િવ@Aુયતે નમ%ત%મૈ િવ�ણવે �ભિવ�ણવે || 6 ||

� નમો િવ�ણવે �ભિવ�ણવે |

�ી વૈશપંાયન ઉવાચ
C5ુવા ધમા� નશેષેણ પાવનાિન ચ સવ�શઃ |
DિુધE�ઠરઃ શાતંનવ ંFનુર6વાGય ભાષત || 7 ||

�િુધ��ઠર ઉવાચ
+કમેકં દ=વત ંલોક6 +કH વાஉ1યેકં પરાયણં
%�વુતંઃ કં કમચ�તઃ �ા1IDુમુા�નવાઃ �ભુમ || 8 ||

કો ધમ�ઃ સવ�ધમા�ણા ંભવતઃ પરમો મતઃ |
+કH જપ?@Aુયતે જ?�Jુ?મસસંાર બધંનાત || 9 ||

�ી ભી�મ ઉવાચ
જગ5��ુ ંદ6વદ6વ મનતં ંFLુુષોMમમ |
%�વુ�ામ સહOેણ FLુુષઃ સતતો>5થતઃ || 10 ||
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તમેવ ચાચ�યિ�5ય ંભ�5યા FLુુષમ/યયમ |
�યાયન %�વુ�મ%યQં યજમાન%તમેવ ચ || 11 ||

અના+દ િનધન ંિવ��ુ ંસવ�લોક મહ6-રમ |
લોકા�યR ં%�વુિ�5ય ંસવ� Sુઃખાિતગો ભવેત || 12 ||

9:Uય ંસવ� ધમ�V ંલોકાના ંકWિતX વધ�નમ |
લોકનાથ ંમહYત ંસવ��તૂ ભવો[વમ|| 13 ||

એષ મે સવ� ધમા�ણા ંધમ]உિધક તમોમતઃ |
ય[�5યા FુડંરWકાR ં%તવૈરચ_�રઃ સદા || 14 ||

પરમ ંયો મહMેજઃ પરમ ંયો મહMપઃ |
પરમ ંયો મહ`: પરમ ંયઃ પરાયણમ | 15 ||

પિવ(ાણા ંપિવ( ંયો મગંળાના ંચ મગંળમ |
દ=વત ંદ6વતાના ંચ �તૂાના ંયોஉ/યયઃ િપતા || 16 ||

યતઃ સવા�bણ �તૂાિન ભવ?5યા+દ Dગુાગમે |
યc%મdQ �લય ંયાિંત Fનુર6વ DગુRયે || 17 ||

ત%ય લોક �ધાન%ય જગ�ાથ%ય �પૂતે |
િવ�ણોના�મ સહO ંમે C�ુ ુપાપ ભયાપહમ || 18 ||

યાિન નામાિન ગૌણાિન િવeયાતાિન મહા5મનઃ |
ઋિષbભઃ પ+રગીતાિન તાિન વhયાિમ �તૂયે || 19 ||

ઋિષના�iના ંસહO%ય વેદ/યાસો મહા@િુનઃ ||
છદંોஉI�ુkુપ તથા દ6વો ભગવાન દ6વકWlતુઃ || 20 ||

અ@તૃા ં�[ૂવો બીજ ંશc�તદnવ+કનદંનઃ |
િ(સામા oદય ંત%ય શા5ંયથ_ િવિનDpુયતે || 21 ||

િવ��ુ ં>જ��ુ ંમહાિવ��ુ ં�ભિવ��ુ ંમહ6-રમ ||
અનેક7પ દ= 5યાતં ંનમાિમ FLુુષોMમમ || 22 ||

 વૂ"#યાસઃ
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અ%ય .ી િવ�ણો+દq/ય સહOનામ %તો( મહામ(ં%ય ||
.ી વેદ/યાસો ભગવાન ઋિષઃ |
અI�ુkુપ છદંઃ |
.ીમહાિવ��ઃુ પરમા5મા .ીમ�ારાયણો દ6વતા |
અ@તૃા�ં[ૂવો ભાI+ુરિત બીજમ |
દ6વકWનદંનઃ O�ટ6િત શc�તઃ |
ઉ[વઃ, Rોભણો દ6વ ઇિત પરમોમ(ંઃ |
શખં��ૃદંકW ચuWિત કWલકમ |
શાv�ધ?વા ગદાધર ઇ5યwમ |
રથાગંપાbણ રRોGય ઇિત ને(મ |
િ(સામાસામગઃ સામેિત કવચમ |
આનદંં પર9:ેિત યોિનઃ |
ઋ�%ુlદુશ�નઃ કાલ ઇિત +દyબધંઃ ||
.ીિવ-7પ ઇિત �યાનમ |
.ી મહાિવ�� ુ�ી5યથ_ સહOનામ જપે િવિનયોગઃ |

કર#યાસઃ
િવ- ંિવ��વુ�ષzકાર ઇ5ય{ં�ુઠાGયા ંનમઃ
અ@તૃા ં�[ૂવો ભાI+ુરિત તJનીGયા ંનમઃ 
9:Uયો 9:|ૃત 9:ેિત મ�યમાGયા ંનમઃ
lવુણ�bબHSુ રRોGય ઇિત અનાિમકાGયા ંનમઃ
િનિમષોஉિનિમષઃ Oyવીિત કિનE�ઠકાGયા ંનમઃ
રથાગંપાbણ રRોGય ઇિત કરતલ કરF�ૃઠાGયા ંનમઃ

&ગ#યાસઃ
l}ુતઃ l@ુખુઃ lhૂમ ઇિત Vાનાય oદયાય નમઃ
સહO@િૂતXઃ િવ-ા5મા ઇિત ઐ-યા�ય િશરસે %વાહા
સહOાbચ�ઃ સ1ત>જ� ઇિત શ�5યૈ િશખાયૈ વષટ
િ(સામા સામગ%સામેિત બલાય કવચાય �ું
રથાગંપાbણ રRોGય ઇિત ને(ાGયા ંવૌષટ
શાvધ?વા ગદાધર ઇિત વીયા�ય અwાયફટ
ઋ�ઃુ lદુશ�નઃ કાલ ઇિત +દyભધંઃ

(યાનમ
Rીરોધ?વ5�દ6શે �bુચમbણિવલસ5સૈકતેમૌc�તકાનાં
માલા��1ુતાસન%થઃ %ફ+ટકમbણિનભૈમ�c�તક=મ�+ડતાગંઃ | 
��ૈુર�ૈરદ�ૈLુપ+રિવરbચતૈ@ુ��તપીDષૂ વષ�ઃ
આનદંW નઃ Fનુીયાદ+રનbલનગદા શખંપાbણ@ુ�|ંુદઃ || 1 ||
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�ઃૂ પાદૌ ય%ય નાbભિવXયદlરુિનલQ�ં lયૂ� ચ ને(ે 
કણા�વાશાઃ િશરો)ૌ@ુ�ખમિપ દહનો ય%ય વા%તેયમ��ધઃ |
�તઃ%થ ંય%ય િવ- ંlરુ નરખગગોભોbગગધંવ�દ= 5યૈઃ 
bચ( ંરં રiયતે ત ંિ(�વુન વFશુ ંિવ��મુીશ ંનમાિમ || 2 ||

� નમો ભગવતે વાlદુ6વાય !

શા?તાકારં �જુગશયન ંપ�નાભ ંlરુ6શ ં
િવ-ાધારં ગગનસSૃશ ંમેઘવણ� �ભુાગંમ |
લhમીકાતં ંકમલનયન ંયોbગbભ�યા�નગiયમ 
વદં6 િવ��ુ ંભવભયહરં સવ�લોક=કનાથમ || 3 ||

મેઘ�યામ ંપીતકૌશેયવાસ ં
.ીવ5સાકં કૌ%�ભુો[ાિસતાગંમ |
FUુયોપેત ંFુડંરWકાયતાR ં
િવ��ુ ંવદં6 સવ�લોક=કનાથમ || 4 ||

નમઃ સમ%ત �તૂાનામ આ+દ �તૂાય ��ૂતેૃ |
અનેક7પ 7પાય િવ�ણવે �ભિવ�ણવે || 5||

સશખંચuં સ+કરWટ|ંુડલ ં
સપીતવw ંસરસીLુહ6Rણમ |
સહાર વRઃ%થલ શોbભ કૌ%�ભુ ં
નમાિમ િવ��ુ ંિશરસા ચ��ુુ�જમ | 6||

છાયાયા ંપા+ર�ત%ય હ6મિસHહાસનોપ+ર
આસીનમ�ંદુ�યામમાયતાRમલ|ૃંતમ || 7 ||

ચ�ંાનન ંચ�બુા��ુ ં.ીવ5સા+ંકત વRસમ
Lુc�મણી સ5યભામાGયા ંસ+હત ં|ૃ�ણમા.યે || 8 ||

પચં જૂ
લ ં- Fિૃથ/યા5મને ગથં ંસમપ�યાિમ
હ ં- આકાશા5મને F�ુપૈઃ Fજૂયાિમ
ય ં- વા�વા5મને �પૂમા�ાપયાિમ
રં - અy?યા5મને દWપ ંદશ�યાિમ
વ ં- અ@તૃા5મને નૈવે) ંિનવેદયાિમ
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સ ં- સવા�5મને સવ]પચાર F�ૂ નમ%કારાન સમપ�યાિમ

�તો�મ

હ+રઃ �

િવ- ંિવ��વુ�ષzકારો �તૂભ/યભવ5��ઃુ |
�તૂ|ૃYત�[ૃાવો �તૂા5મા �તૂભાવનઃ || 1 ||

Fતૂા5મા પરમા5મા ચ @�ુતાના ંપરમાગિતઃ |
અ/યયઃ FLુુષઃ સાRી Rે(VોஉRર એવ ચ || 2 ||

યોગો યોગિવદા ંનેતા �ધાન FLુુષે-રઃ |
નારિસHહવFઃુ .ીમાન ક6શવઃ FLુુષોMમઃ || 3 ||

સવ�ઃ શવ�ઃ િશવઃ %થા��ુ ૂ�તા+દિનXિધર/યયઃ |
સભંવો ભાવનો ભતા� �ભવઃ ��રુW-રઃ || 4 ||

%વય�ંઃૂ શ�ંરુા+દ5યઃ F�ુકરાRો મહા%વનઃ |
અના+દિનધનો ધાતા િવધાતા ધા�LુુMમઃ || 5 ||

અ�મેયો oષીક6શઃ પ�નાભોஉમર��ઃુ |
િવ-કમા� મI%ુ5વ�ટા %થિવ�ઠઃ %થિવરો �વુઃ || 6 ||

અ�ા�ઃ શા-તો |ૃ�ણો લો+હતાRઃ �તદ�નઃ |
��તૂ>wક|ુ�ધામ પિવ( ંમગંળં પરમ || 7 ||

ઈશાનઃ �ાણદઃ �ાણો pયે�ઠઃ .ે�ઠઃ ��પિતઃ |
+હરUયગભ] �ગૂભ] માધવો મ�lુદૂનઃ || 8 ||

ઈ-રો િવuમીધ?વી મેધાવી િવuમઃ uમઃ |
અIMુમો Sુરાધષ�ઃ |ૃતVઃ |ૃિતરા5મવાન|| 9 ||

lરુ6શઃ શરણ ંશમ� િવ-ર6તાઃ ��ભવઃ |
અહ%સવં5સરો /યાળઃ �5યયઃ સવ�દશ�નઃ || 10 ||

અજ%સવ_-રઃ િસ<ઃ િસ&<ઃ સવા�+દરADતુઃ |
�ષૃાકિપરમેયા5મા સવ�યોગિવિન%lતૃઃ || 11 ||
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વlવુ�lમુનાઃ સ5યઃ સમા5મા સciમત%સમઃ |
અમોઘઃ FુડંરWકાRો �ષૃકમા� �ષૃા|ૃિતઃ || 12 ||

Lુ�ો બ�ુિશરા બ�િુવX-યોિનઃ �bુચ.વાઃ |
અ@તૃઃ શા-ત%થા�વુ�રારોહો મહાતપાઃ || 13 ||

સવ�ગઃ સવ� િવ[ાIિુવX�વ�સેનો જનાદ�નઃ |
વેદો વેદિવદ/યગંો વેદાગંો વેદિવ5કિવઃ || 14 ||

લોકા�યRઃ lરુા�યRો ધમા��યRઃ |ૃતા|ૃતઃ |
ચ�રુા5મા ચ�/ુD ૂ�હQ�દુ� ��Q��ુુ�જઃ || 15 ||

�ા>જ��ભુ]જન ંભો�તા સ+હ�IJુગદા+દજઃ |
અનઘો િવજયો �તા િવ-યોિનઃ Fનુવ�lઃુ || 16 ||

ઉપ��ો વામનઃ �ા�ંરુમોઘઃ �bુચ7>Jતઃ |
અત��ઃ સ�ંહઃ સગ] �તૃા5મા િનયમો યમઃ || 17 ||

વે)ો વૈ)ઃ સદાયોગી વીરહા માધવો મ�ઃુ |
અત�+�યો મહામાયો મહો5સાહો મહાબલઃ || 18 ||

મહા�&ુ<મ�હાવીય] મહાશc�તમ�હા�િુતઃ |
અિનદn�યવFઃુ .ીમાનમેયા5મા મહા+��કૃ || 19 ||

મહ6-ાસો મહWભતા� .ીિનવાસઃ સતાગંિતઃ |
અિનLુ<ઃ lરુાનદંો ગોિવHદો ગોિવદા ંપિતઃ || 20 ||

મરWbચદ�મનો હસંઃ lપુણ] �જુગોMમઃ |
+હરUયનાભઃ lતુપાઃ પ�નાભઃ ��પિતઃ || 21 ||

અ@5ૃDઃુ સવ�Sૃક િસHહઃ સધંાતા સિંધમાન c%થરઃ |
અજો Sુમ�ષ�ણઃ શા%તા િવCતુા5મા lરુા+રહા || 22 ||

{Lુુ{ુ�Lુતમો ધામ સ5યઃ સ5યપરાuમઃ |
િનિમષોஉિનિમષઃ Oyવી વાચ%પિતLુદારધીઃ || 23 ||

અ�ણી�ામણીઃ .ીમાન ?યાયો નેતા સમીરણઃ
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સહO@ધૂા� િવ-ા5મા સહOાRઃ સહOપાત || 24 ||

આવત�નો િન�Mૃા5મા સ�ંતૃઃ સ�ંમદ�નઃ |
અહઃ સવંત�કો વ&�રિનલો ધરણીધરઃ || 25 ||

l�ુસાદઃ �સ�ા5મા િવ-�cૃyવ-�cુyવ�ઃુ |
સ5કતા� સ5|ૃતઃ સા�Jુ�ના�રાયણો નરઃ || 26 ||

અસeંયેયોஉ�મેયા5મા િવિશ�ટઃ િશ�ટ|ૃA bચઃ |
િસ<ાથ�ઃ િસ<સકં4પઃ િસ&<દઃ િસ&< સાધનઃ || 27 ||

�ષૃાહW �ષૃભો િવ���ુ ૃ�ષપવા� �ષૃોદરઃ |
વધ�નો વધ�માનQ િવિવ�તઃ Cિુતસાગરઃ || 28 ||

l�ુજુો Sુધ�રો વાyમી મહ¡�ો વlદુો વlઃુ |
નૈક7પો �હૃ¢પૂઃ િશિપિવ�ટઃ �કાશનઃ || 29 ||

ઓજ%તેજો�િુતધરઃ �કાશા5મા �તાપનઃ |
ઋ¤ઃ %પ�ટાRરો મ(ંQ�ંા�ંભુા�%કર�િુતઃ || 30 ||

અ@તૃા�ં[ૂવો ભાIઃુ શશbબHSુઃ lરુ6-રઃ |
ઔષધ ંજગતઃ સે�ઃુ સ5યધમ�પરાuમઃ || 31 ||

�તૂભ/યભવ�ાથઃ પવનઃ પાવનોஉનલઃ |
કામહા કામ|ૃ5કાતંઃ કામઃ કામ�દઃ ��ઃુ || 32 ||

Dગુા+દ |ૃ�ગુાવત] નૈકમાયો મહાશનઃ |
અSૃ�યો /ય�ત7પQ સહO>જદનતં>જત || 33 ||

ઇ�ટોஉિવિશ�ટઃ િશ�ટ6�ટઃ િશખડંW ન�ુષો �ષૃઃ |
uોધહા uોધ|ૃ5કતા� િવ-બા�ુમ�હWધરઃ || 34 ||

અADતુઃ �િથતઃ �ાણઃ �ાણદો વાસવાIજુઃ |
અપાિંનિધરિધ�ઠાનમ�મMઃ �િતE�ઠતઃ || 35 ||

%કંદઃ %કંદધરો �યુ] વરદો વાDવુાહનઃ |
વાlદુ6વો �હૃ[ાIરુા+દદ6વઃ Fરંુધરઃ || 36 ||
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અશોક%તારણ%તારઃ �રૂઃ શૌ+રJને-રઃ |
અI|ુૂલઃ શતાવત�ઃ પ�W પ�િનભેRણઃ || 37 ||

પ�નાભોஉરિવHદાRઃ પ�ગભ�ઃ શરWર�તૃ |
મહિધXLૃ<ો �<ૃા5મા મહાRો ગLુડ�વજઃ || 38 ||

અ�લુઃ શરભો ભીમઃ સમયVો હિવહ�+રઃ |
સવ�લRણલRUયો લhમીવાન સિમિતHજયઃ || 39 ||

િવRરો રો+હતો માગ] હ6�દુા�મોદરઃ સહઃ |
મહWધરો મહાભાગો વેગવાનિમતાશનઃ || 40 ||

ઉ[વઃ, Rોભણો દ6વઃ .ીગભ�ઃ પરમે-રઃ |
કરણ ંકારણ ંકતા� િવકતા� ગહનો {હુઃ || 41 ||

/યવસાયો /યવ%થાનઃ સ%ંથાનઃ %થાનદો �વુઃ |
પરિધXઃ પરમ%પ�ટઃ ��ુટઃ F�ુટઃ �ભેુRણઃ || 42 ||

રામો િવરામો િવરજો માગ]નેયો નયોஉનયઃ |
વીરઃ શc�તમતા ં.ે�ઠો ધમ]ધમ� િવSુMમઃ || 43 ||

વૈ|ંુઠઃ FLુુષઃ �ાણઃ �ાણદઃ �ણવઃ F¦ૃઃુ |
+હરUયગભ�ઃ શ§"ુનો /યા1તો વાDરુધોRજઃ || 44 ||

ઋ�ઃુ lદુશ�નઃ કાલઃ પરમે�ઠW પ+ર�હઃ |
ઉ�ઃ સવં5સરો દRો િવ.ામો િવ-દbRણઃ || 45 ||

િવ%તારઃ %થાવર %થા�ઃુ �માણ ંબીજમ/યયમ |
અથ]உનથ] મહાકોશો મહાભોગો મહાધનઃ || 46 ||

અિનિવXUણઃ %થિવ�ઠો �<ૂમ�Dપૂો મહામખઃ |
નR(નેિમન�R(ી Rમઃ, Rામઃ સમીહનઃ || 47 ||

યV ઇpયો મહ6pયQ u�ઃુ સ( ંસતાગંિતઃ |
સવ�દશ¨ િવ@�ુતા5મા સવ�Vો Vાન@Mુમમ || 48 ||

l}ુતઃ l@ુખુઃ lhૂમઃ lઘુોષઃ lખુદઃ loુત |
મનોહરો >જતuોધો વીર બા�ુિવXદારણઃ || 49 ||
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%વાપનઃ %વવશો /યાપી નૈકા5મા નૈકકમ�|ૃત| |

વ5સરો વ5સલો વ5સી ર5નગભ] ધને-રઃ || 50 ||

ધમ�{�ુધમ�|ૃ<મ¨ સદસ5RરમRરમ||

અિવVાતા સહwા�ંિુવXધાતા |ૃતલRણઃ || 51 ||

ગભc%તનેિમઃ સ55વ%થઃ િસHહો �તૂ મહ6-રઃ |
આ+દદ6વો મહાદ6વો દ6વેશો દ6વ�©ૃLુઃ || 52 ||

ઉMરો ગોપિતગ]1તા Vાનગiયઃ Fરુાતનઃ |
શરWર �તૂ�દૃ ભો�તા કપ��ો �+ૂરદbRણઃ || 53 ||

સોમપોஉ@તૃપઃ સોમઃ FLુુ>જત FLુુસMમઃ |
િવનયો જયઃ સ5યસધંો દાશાહ�ઃ સા5વતા ંપિતઃ || 54 ||

ªવો િવનિયતા સાRી @|ંુુદોஉિમત િવuમઃ |
�ભોિનિધરનતંા5મા મહોદિધ શય«તકઃ || 55 ||

અજો મહાહ�ઃ %વાભા/યો >જતાિમ(ઃ �મોદનઃ |
આનદંોஉનદંનોનદંઃ સ5યધમા� િ(િવuમઃ || 56 ||

મહિષXઃ કિપલાચાય�ઃ |ૃતVો મે+દનીપિતઃ |
િ(પદ>wદશા�યRો મહા� ૃગંઃ |ૃતા?ત|ૃત || 57 ||

મહાવરાહો ગોિવHદઃ lષુેણઃ કનકાગંદW |
{�ુો ગભીરો ગહનો {1ુતQu ગદાધરઃ || 58 ||

વેધાઃ %વાગંોஉ>જતઃ |ૃ�ણો Sૃઢઃ સકંષ�ણોஉADતુઃ |
વLુણો વાLુણો �Rૃઃ F�ુકરાRો મહામનાઃ || 59 ||

ભગવાન ભગહાஉஉનદંW વનમાલી હલાDધુઃ |
આ+દ5યો pયોિતરા+દ5યઃ સ+હ��ગુ�િતસMમઃ || 60 ||

lધુ?વા ખડંપર�દુા�Lુણો �િવણ�દઃ |
+દવઃ%Fકૃ સવ�Sૃy/યાસો વાચ%પિતરયોિનજઃ || 61 ||

િ(સામા સામગઃ સામ િનવા�ણ ંભેષજ ંbભષક |

Page 9 of 17

Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)



સ?યાસ|ૃAછમઃ શાતંો િન�ઠા શાિંતઃ પરાયણમ| 62 ||

�ભુાગંઃ શાિંતદઃ O�ટા |ુ@દુઃ |ુવલશેયઃ |
ગો+હતો ગોપિતગ]1તા �ષૃભાRો �ષૃિ�યઃ || 63 ||

અિનવત¨ િન�Mૃા5મા સRેં1તા Rેમ|ૃ�Aછવઃ |
.ીવ5સવRાઃ .ીવાસઃ .ીપિતઃ .ીમતાવંરઃ || 64 ||

.ીદઃ .ીશઃ .ીિનવાસઃ .ીિનિધઃ .ીિવભાવનઃ |

.ીધરઃ .ીકરઃ .ેયઃ .ીમા4ંલોક(યા.યઃ || 65 ||

%વRઃ %વગંઃ શતાનદંો ન+ંદpય]િતગ�ણે-રઃ |
િવ>જતા5માஉિવધેયા5મા સ5કWિતX�Aછ�સશંયઃ || 66 ||

ઉદWણ�ઃ સવ�તQરુનીશઃ શા-તc%થરઃ |
�શૂયો �ષૂણો �િૂતિવXશોકઃ શોકનાશનઃ || 67 ||

અbચ��માનbચ�તઃ |ંુભો િવ�<ુા5મા િવશોધનઃ |
અિનLુ<ોஉ�િતરથઃ ��iુનોஉિમતિવuમઃ || 68 ||

કાલનેિમિનહા વીરઃ શૌ+રઃ �રૂજને-રઃ |
િ(લોકા5મા િ(લોક6શઃ ક6શવઃ ક6િશહા હ+રઃ || 69 ||

કામદ6વઃ કામપાલઃ કામી કાતંઃ |ૃતાગમઃ |
અિનદn�યવFિુવX��વુ¨રોஉનતંો ધનજંયઃ || 70 ||

9:Uયો 9:|ૃદ 9:ા 9: 9:િવવધ�નઃ |
9:િવદ 9ા:ણો 9:ી 9:Vો 9ા:ણિ�યઃ || 71 ||

મહાuમો મહાકમા� મહાતે� મહોરગઃ |
મહાu�મુ�હાય®વા મહાયVો મહાહિવઃ || 72 ||

%ત/યઃ %તવિ�યઃ %તો( ં%�િુતઃ %તોતા રણિ�યઃ |
Fણૂ�ઃ Fરૂિયતા FUુયઃ FUુયકWિતXરનામયઃ || 73 ||

મનોજવ%તીથ�કરો વlરુ6તા વl�ુદઃ |
વl�ુદો વાlદુ6વો વlવુ�lમુના હિવઃ || 74 ||
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સ¯િતઃ સ5|ૃિતઃ સMા સYિતઃ સ5પરાયણઃ |
�રૂસેનો યSુ.ે�ઠઃ સિ�વાસઃ lયુા@નુઃ || 75 ||

�તૂાવાસો વાlદુ6વઃ સવા�lિુનલયોஉનલઃ |
દપ�હા દપ�દો Sૃ1તો Sુધ�રોஉથાપરા>જતઃ || 76 ||

િવ-@િૂતXમ�હા@િૂતXદ°1ત@િૂતXર@િૂતXમાન |
અનેક@િૂતXર/ય�તઃ શત@િૂતXઃ શતાનનઃ || 77 ||

એકો નૈકઃ સવઃ કઃ +કH યMત પદમIMુમમ |
લોકબ�ંલુ]કનાથો માધવો ભ�તવ5સલઃ || 78 ||

lવુણ�વણ] હ6માગંો વરાગંQદંનાગંદW |
વીરહા િવષમઃ �?ૂયો ±તૃાશીરચલQલઃ || 79 ||

અમાની માનદો મા?યો લોક%વામી િ(લોક�કૃ |
lમુેધા મેધજો ધ?યઃ સ5યમેધા ધરાધરઃ || 80 ||

તેજોஉ�ષૃો �િુતધરઃ સવ�શw�તૃાવંરઃ |
��હો િન�હો /ય�ો નૈક�ૃગંો ગદા�જઃ || 81 ||

ચ�@ુ ૂ�િતX Q�બુા��ુ Q�/ુD ૂ�હ Q�ગુ�િતઃ |
ચ�રુા5મા ચ�ભુા�વQ�વુ_દિવદ6કપાત || 82 ||

સમાવત]உિન�Mૃા5મા SુJયો Sુરિતuમઃ |
Sુલ�ભો Sુગ�મો Sુગ] Sુરાવાસો Sુરા+રહા || 83 ||

�ભુાગંો લોકસારંગઃ lતુ�ં%ુત�ંવુધ�નઃ |
²�કમા� મહાકમા� |ૃતકમા� |ૃતાગમઃ || 84 ||

ઉ[વઃ l ુદંરઃ lુદંો ર5નનાભઃ lલુોચનઃ |
અક] વાજસનઃ � ૃગંી જયતંઃ સવ�િવ³જયી || 85 ||

lવુણ�bબHSુરRોGયઃ સવ�વાગી-ર6-રઃ |
મહાoદો મહાગત] મહા�તૂો મહાિનિધઃ || 86 ||

|ુ@દુઃ |ંુદરઃ |ંુદઃ પJ?યઃ પાવનોஉિનલઃ |
અ@તૃાશોஉ@તૃવFઃુ સવ�Vઃ સવ�તો@ખુઃ || 87 ||
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lલુભઃ l}ુતઃ િસ<ઃ શ§>ુજAછ§તુાપનઃ |
?ય�ોધોஉSંુબરોஉ-5થQા�રૂાં́  િનµદૂનઃ || 88 ||

સહOાbચ�ઃ સ1ત>જ�ઃ સ1તૈધાઃ સ1તવાહનઃ |
અ@િૂતXરનઘોஉbચH5યો ભય|ૃ[યનાશનઃ || 89 ||

અ��ુ ૃ�હ5|ૃશઃ %¦લૂો {ણુ�િૃ�{ુ�ણો મહાન |
અ�તૃઃ %વ�તૃઃ %વા%યઃ �ાyવશંો વશંવધ�નઃ || 90 ||

ભાર�તૃ કિથતો યોગી યોગીશઃ સવ�કામદઃ |
આ.મઃ .મણઃ, Rામઃ lપુણ] વાDવુાહનઃ || 91 ||

ધIધુ�રો ધIવુ_દો દંડો દમિયતા દમઃ |
અપરા>જતઃ સવ�સહો િનયતંાஉિનયમોஉયમઃ || 92 ||

સ55વવાન સા�55વકઃ સ5યઃ સ5યધમ�પરાયણઃ |
અbભ�ાયઃ િ�યાહ]உહ�ઃ િ�ય|ૃત �ીિતવધ�નઃ || 93 ||

િવહાયસગિતpય]િતઃ lLુુbચ�ુ�ત�cુyવ�ઃુ |
રિવિવXરોચનઃ lયૂ�ઃ સિવતા રિવલોચનઃ || 94 ||

અનતંો �ુત�yુભો�તા lખુદો નૈકજોஉ�જઃ |
અિનિવXUણઃ સદામષ¨ લોકિધ�ઠાનમ¶તઃ || 95 ||

સના5સનાતનતમઃ કિપલઃ કિપર/યયઃ |
%વc%તદઃ %વc%ત|ૃ5%વc%તઃ %વc%ત�કુ %વc%તદbRણઃ || 96 ||

અરૌ�ઃ |ંુડલી ચuW િવuiD>ૂJતશાસનઃ |
શ�દાિતગઃ શ�દસહઃ િશિશરઃ શવ�રWકરઃ || 97 ||

અ·રઃ પેશલો દRો દbRણઃ, Rિમણાવંરઃ |
િવ'Mમો વીતભયઃ FUુય.વણકWત�નઃ || 98 ||

ઉMારણો Sુ�|ૃિતહા FUુયો Sુઃ%વ1નનાશનઃ |
વીરહા રRણઃ સતંો ªવનઃ પય�વc%થતઃ || 99 ||

અનતં7પોஉનતં .ી>Jતમ?Dભુ�યાપહઃ |
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ચ�રુ.ો ગભીરા5મા િવ+દશો /યા+દશો +દશઃ || 100 ||

અના+દ� ૂ��ુ�વો લhમીઃ lવુીરો Lુbચરાગંદઃ |
જનનો જનજ?મા+દભ¨મો ભીમપરાuમઃ || 101 ||

આધારિનલયોஉધાતા F�ુપહાસઃ ��ગરઃ |
ઊ�વ�ગઃ સ5પથાચારઃ �ાણદઃ �ણવઃ પણઃ || 102 ||

�માણ ં�ાણિનલયઃ �ાણ�તૃ �ાણªવનઃ |
ત55વ ંત55વિવદ6કા5મા જ?મ@5ૃDજુરાિતગઃ || 103 ||

��ૂુ�વઃ %વ%તLુ%તારઃ સિવતા �િપતામહઃ |
યVો યVપિતય�®વા યVાગંો યVવાહનઃ || 104 ||

યV�દૃ યV|ૃદ યVી યV�કુ યVસાધનઃ |
યVા?ત|ૃદ યV{�ુમ�મ�ાદ એવ ચ || 105 ||

આ5મયોિનઃ %વય�ંતો વખૈાનઃ સામગાયનઃ |
દ6વકWનદંનઃ O�ટા bRતીશઃ પાપનાશનઃ || 106 ||

શખં��ૃદંકW ચuW શાv�ધ?વા ગદાધરઃ |
રથાગંપાbણરRોGયઃ સવ��હરણાDધુઃ || 107 ||

.ી સવ��હરણાDધુ � નમ ઇિત |

વનમાલી ગદW શાv° શખંી ચuW ચ નદંકW |
.ીમા�ારાયણો િવ��વુા�lદુ6વોஉbભરR� ુ|| 108 ||

.ી વાlદુ6વોஉbભરR� ુ� નમ ઇિત |

ઉ*ર ભાગં

ફલ-િુતઃ
ઇતીદં કWત�નીય%ય ક6શવ%ય મહા5મનઃ |
નાiના ંસહO ં+દ/યાનામશેષેણ �કWિતXતમ| || 1 ||

ય ઇદં ��ૃયુાિ�5ય ંયQાિપ પ+રકWત�યેત||

ના�ભુ ં�ા1Iયુાત +કHbચ5સોஉ@(ુેહ ચ માનવઃ || 2 ||
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વેદાતંગો 9ા:ણઃ %યાત Rિ(યો િવજયી ભવેત |
વૈ�યો ધનસ@<ૃઃ %યાત ��ૂઃ lખુમવા1Iયુાત || 3 ||

ધમા�થ¨ �ા1Iયુા<મ�મથા�થ¨ ચાથ�મા1Iયુાત |
કામાનવા1Iયુાત કામી ��થ¨ �ા1Iયુા5��મ| || 4 ||

ભc�તમાન યઃ સદો5થાય �bુચ%ત¯તમાનસઃ |
સહO ંવાlદુ6વ%ય નાiનામેતત �કWત�યેત || 5 ||

યશઃ �ા1નોિત િવFલુ ંVાિત�ાધા?યમેવ ચ |
અચલા ંિ.યમા1નોિત .ેયઃ �ા1નો5યIMુમમ| || 6 ||

ન ભય ં�વbચદા1નોિત વીય� તેજQ િવHદિત |
ભવ5યરોગો �િુતમાન બલ7પ {ણુાc?વતઃ || 7 ||

રોગાત] @Aુયતે રોગા¹<ો @Aુયેત બધંનાત |
ભયા?@Aુયેત ભીત%� ુ@Aુયેતાપ� આપદઃ || 8 ||

Sુગા�Uયિતતર5યા� ુFLુુષઃ FLુુષોMમમ |
%�વુ�ામસહOેણ િન5ય ંભc�તસમc?વતઃ || 9 ||

વાlદુ6વા.યો મ5ય] વાlદુ6વપરાયણઃ |
સવ�પાપિવ�<ુા5મા યાિત 9: સનાતનમ| || 10 ||

ન વાlદુ6વ ભ�તાનામ�ભુ ંિવ)તે �વbચત |
જ?મ@5ૃDજુરા/યાિધભય ંનૈવોપ�યતે || 11 ||

ઇમ ં%તવમધીયાનઃ .<ાભc�તસમc?વતઃ |
Dpુયેતા5મ lખુRાિંત .ી�િૃત %@િૃત કWિતXbભઃ || 12 ||

ન uોધો ન ચ મા5સય� ન લોભો ના�ભુામિતઃ |
ભવિંત |ૃતFUુયાના ંભ�તાના ંFLુુષોMમે || 13 ||

)ૌઃ સચ�ંાક�નR(ા ખ ં+દશો �મૂ�હોદિધઃ |
વાlદુ6વ%ય વીય_ણ િવ�તૃાિન મહા5મનઃ || 14 ||

સlરુાlરુગધંવ� સયRોરગરાRસમ |

Page 14 of 17

Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)



જગ'શે વત�તેદં |ૃ�ણ%ય સ ચરાચરમ| || 15 ||

²+�યાbણ મનો�&ુ<ઃ સ55વ ંતેજો બલ ં�િૃતઃ |
વાlદુ6વા5મકા?યા�ુઃ, Rે( ંRે(V એવ ચ || 16 ||

સવા�ગમાનામાચારઃ �થમ ંપ+રક4પતે |
આચર�ભવો ધમ] ધમ�%ય ��રુADતુઃ || 17 ||

ઋષયઃ િપતરો દ6વા મહા�તૂાિન ધાતવઃ |
જગંમાજગંમ ંચેદં જગ�ારાયણો[વમ || 18 ||

યોગોVાન ંતથા સાeંય ંિવ)ાઃ િશ4પા+દકમ� ચ |
વેદાઃ શાwાbણ િવVાનમેત5સવ� જનાદ�નાત || 19 ||

એકો િવ��મુ�હYત ંFથૃy�તૂા?યનેકશઃ |
(�લોકા?/યા1ય �તૂા5મા �ુ�ંતે િવ-�ગુ/યયઃ || 20 ||

ઇમ ં%તવ ંભગવતો િવ�ણો/યા�સેન કWિતXતમ |
પઠ6) ઇAચે5FLુુષઃ .ેયઃ �ા1� ુ ંlખુાિન ચ || 21 ||

િવ-ે-રમજ ંદ6વ ંજગતઃ ��મુ/યયમ|

ભજ ંિત યે F�ુકરાR ંન તે યાિંત પરાભવમ || 22 ||

ન તે યાિંત પરાભવમ � નમ ઇિત | 

અ/ુ "ન ઉવાચ
પ�પ( િવશાલાR પ�નાભ lરુોMમ |
ભ�તાના મIરુ�તાના ં(ાતા ભવ જનાદ�ન || 23 ||

�ીભગવા0વુાચ
યો મા ંનામસહOેણ %તો�િુમAછિત પાડંવ |
સોஉહમેક6ન �લોક6ન %�તુ એવ ન સશંયઃ || 24 ||

%�તુ એવ ન સશંય � નમ ઇિત |

1યાસ ઉવાચ
વાસના'ાlદુ6વ%ય વાિસત ં�વુન(યમ |
સવ��તૂિનવાસોஉિસ વાlદુ6વ નમોஉ%� ુતે || 25 ||
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.ીવાlદુ6વ નમો%�તુ � નમ ઇિત |

પાવ"2�વુાચ
ક6નોપાયેન લ±નુા િવ�ણોના�મસહOકમ |
પઠºતે પ+ંડતૈિનX5ય ં.ો�િુમAછાiયહ ં�ભો || 26 ||

ઈ4ર ઉવાચ
.ીરામ રામ રામેિત રમે રામે મનોરમે |
સહOનામ ત»4ુય ંરામનામ વરાનને || 27 ||

.ીરામ નામ વરાનન � નમ ઇિત |

56ોવાચ
નમોஉ%5વનતંાય સહO@તૂ�યે સહOપાદાbRિશરોLુબાહવે |
સહOનાiને FLુુષાય શા-તે સહOકોટW Dગુધા+રણે નમઃ || 28 ||

.ી સહOકોટW Dગુધા+રણે નમ � નમ ઇિત |

સજંય ઉવાચ
ય( યોગે-રઃ |ૃ�ણો ય( પાથ] ધIધુ�રઃ |
ત( .ીિવXજયો �િૂત�ુ�વા નીિતમ�િતમ�મ || 29 ||

�ી ભગવાન ઉવાચ
અન?યાિQdતયતંો મા ંયે જનાઃ પDુ�પાસતે |
તેષા ંિન5યાbભD�ુતાના ંયોગRેમ ંવહાiયહમ| || 30 ||

પ+ર(ાણાય સા�નૂા ંિવનાશાય ચ Sુ�|ૃતામ| |

ધમ�સ%ંથાપનાથા�ય સભંવાિમ Dગેુ Dગુે || 31 ||

આતા�ઃ િવષUણાઃ િશિથલાQ ભીતાઃ ઘોર6µ ુચ /યાિધµ ુવત�માનાઃ |
સકંW5ય� નારાયણશ�દમા( ંિવ@�ુતSુઃખાઃ lbુખનો ભવિંત || 32 ||

કાયેન વાચા મનસ�+�યૈવા� �¼ુ�યા5મના વા �|ૃતેઃ %વભાવાત |

કરોિમ ય)5સકલ ંપર%મૈ નારાયણાયેિત સમપ�યાિમ || 33 || 

યદRર પદ��ટં મા(ાહWન ં� ુય[વેત
ત½સવ� Riયતા ંદ6વ નારાયણ નમોஉ%� ુતે |
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િવસગ� bબHSુ મા(ાbણ પદપાદાRરાbણ ચ
?Dનૂાિન ચાિત+ર�તાિન Rમ%વ FLુુષોMમઃ ||

Web Url: http://www.vignanam.org/veda/sree-vishnu-sahasra-nama-stotram-gujarati.html
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