
  

સઙે્ક્ષપરામાયણમ્

Sanksheparamayanam

sanskritdocuments.org

May 15, 2019



Sanksheparamayanam

સઙે્ક્ષપરામાયણમ્

Sanskrit Document Information

Text title : Sankshiptaramayanam Sanksheparamayanam

File name : saNkShiptarAmAyaNam.itx

Category : raama

Location : doc_raama

Author : Traditional

Transliterated by : Nat Natarajan nat.natarajan at gmail.com

Proofread by : Nat Natarajan, NA, Sowmya Krishnapur sowmya.krishnapur at gmail.com

Description-comments : From Brihatstotraratnakara with 408 stotras

Latest update : June 5, 2016, May 15, 2019

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

May 15, 2019

sanskritdocuments.org



Sanksheparamayanam

સઙે્ક્ષપરામાયણમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
॥ શ્રીઃ॥
અથ સઙે્ક્ષપરામાયણમ્ ।
તપઃ વા યાયિનરતં તપ વી વા ગ્વદાં વરમ્ ।
નારદં પિરપપ્રચ્છ વા મીિકમુર્િનપુઙ્ગવમ્॥ ૧॥
કાે વ મ સા પ્રતં લાેકે ગુણવા કશ્ચ વીયર્વાન્ ।
ધમર્જ્ઞશ્ચ કૃતજ્ઞશ્ચ સત્યવાક્યાે દૃઢવ્રતઃ॥ ૨॥
ચાિરત્રેણ ચ કાે યુક્તઃ સવર્ભૂતષેુ કાે િહતઃ ।
િવદ્વાન્ કઃ કઃ સમથર્શ્ચ કશ્ચૈક પ્રયદશર્નઃ॥ ૩॥
આત્મવા કાે જતક્રાેધાે દ્યુ તમા કાેઽનસયૂકઃ ।
કસ્ય બ ય ત દેવાશ્ચ તરાષેસ્ય સયંુગે॥ ૪॥
અેતિદચ્છા યહં શ્રાેતું પરં કાૈતૂહલં િહ મે ।
મહષ વં સમથાઽ સ જ્ઞાતુમવેંિવધં નરમ્॥ ૫॥
શ્રુ વા ચૈતિ ત્રલાેકજ્ઞાે વા મીકેનાર્રદાે વચઃ ।
શ્રૂયતા મ ત ચામ ય પ્રહૃષ્ટાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૬॥
બહવાે દુલર્ભાશ્ચવૈ યે વયા ક તતા ગુણાઃ ।
મનુે વક્ષ્યા યહં બુદ્ધા તૈયુર્ક્તઃ શ્રૂયતાં નરઃ॥ ૭॥
ઇ વાકુવંશપ્રભવાે રામાે નામ જનૈઃ શ્રુતઃ ।
િનયતાત્મા મહાવીયા દ્યુ તમા તમા વશી॥ ૮॥
બુ દ્ધમાન્ની તમાન્ વાગ્મી શ્રીમા છત્રુિનબહર્ણઃ ।
િવપુલાંસાે મહાબાહુઃ ક બુગ્રીવાે મહાહનુઃ॥ ૯॥
મહાેરસ્કાે મહે વાસાે ગૂઢજત્રુરિર દમઃ ।
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સઙે્ક્ષપરામાયણમ્

આ નુબાહુઃ સુ શરાઃ સલુલાટઃ સિુવક્રમઃ॥ ૧૦॥
સમઃ સમિવભક્તાઙ્ગઃ નગ્ધવણર્ઃ પ્રતાપવાન્ ।
પીનવક્ષા િવશાલાક્ષાે લ મીવા છુભલક્ષણઃ॥ ૧૧॥
ધમર્જ્ઞઃ સત્યસ ધશ્ચ પ્ર નાં ચ િહતે રતઃ ।
યશ વી જ્ઞાનસ પન્નઃ શુ ચવર્ યઃ સમાિધમાન્॥ ૧૨॥
પ્ર પ તસમઃ શ્રીમાન્ ધાતા િરપુિનષૂદનઃ ।
ર ક્ષતા વલાેકસ્ય ધમર્સ્ય પિરર ક્ષતા॥ ૧૩॥
ર ક્ષતા વસ્ય ધમર્સ્ય વજનસ્ય ચ ર ક્ષતા ।
વેદવેદાઙ્ગત વજ્ઞાે ધનવુદે ચ િન ષ્ઠતઃ॥ ૧૪॥
સવર્શાસ્ત્રાથર્ત વજ્ઞઃ તમા પ્ર તભાનવાન્ ।
સવર્લાેક પ્રયઃ સાધુરદ નાત્મા િવચક્ષણઃ॥ ૧૫॥
સવર્દાઽ ભગતઃ સદ્ ભઃ સમુદ્ર ઇવ સ ધુ ભઃ ।
આયર્ઃ સવર્સમશ્ચવૈ સદૈવ પ્રયદશર્નઃ॥ ૧૬॥
સ ચ સવર્ગુણાપેેતઃ કાૈસલ્યાન દવધર્નઃ ।
સમુદ્ર ઇવ ગા ભીય ધૈયણ િહમવાિનવ॥ ૧૭॥
િવ ના સદશૃાે વીય સાેમવિ પ્રયદશર્નઃ ।
કાલા ગ્ સદશૃઃ ક્રાેધે ક્ષમયા થવીસમઃ॥ ૧૮॥
ધનદેન સમ ત્યાગે સત્યે ધમર્ ઇવાપરઃ ।
તમવેઙ્ગુણસ પનં્ન રામં સત્યપરાક્રમમ્॥ ૧૯॥
જ્યેષં્ઠ શ્રેષ્ઠગુણૈયુર્ક્તં પ્રયં દશરથઃ સતુમ્ ।
પ્રકૃતીનાં િહતૈયુર્ક્તં પ્રકૃ ત પ્રયકા યયા॥ ૨૦॥
યાવૈરાજ્યને સયંાેક્તુમૈચ્છ પ્રીત્યા મહીપ તઃ ।
તસ્યા ભષેકસ ભારાન્ દૃ ટ્વા ભાયાર્ઽથ કૈકયી॥ ૨૧॥
પવૂ દત્તવરા દેવી વરમનેમયાચત ।
િવવાસનં ચ રામસ્ય ભરતસ્યા ભષેચનમ્॥ ૨૨॥
સ સત્યવચનાદ્રા ધમર્પાશને સયંતઃ ।
િવવાસયામાસ સતંુ રામં દશરથઃ પ્રયમ્॥ ૨૩॥
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સ જગામ વનં વીરઃ પ્ર તજ્ઞામનપુાલયન્ ।
િપતવુર્ચનિનદશા કૈકે યાઃ પ્રયકારણાત્॥ ૨૪॥
તં વ્રજ તં પ્રયાે ભ્રાતા લ મણાેઽનજુગામ હ ।
નેહા દ્વનયસ પન્નઃ સુ મત્રાન દવધર્નઃ॥ ૨૫॥

ભ્રાતરં દિયતાે ભ્રાતુઃ સાૈભ્રાત્રમનુદશર્યન્ ।
રામસ્ય દિયતા ભાયાર્ િનતં્ય પ્રાણસમા િહતા॥ ૨૬॥
જનકસ્ય કુલે તા દેવમાયવે િન મતા ।
સવર્લક્ષણસ પન્ના નાર ણામુત્તમા વધૂઃ॥ ૨૭॥
સીતા યનુગતા રામં શ શનં રાેિહણી યથા ।
પાૈરૈરનુગતાે દૂરં િપત્રા દશરથને ચ॥ ૨૮॥
ઙ્ગવેરપુરે સતંૂ ગઙ્ગાકૂલે વ્યસજર્યત્ ।

ગુહમાસાદ્ય ધમાર્ત્મા િનષાદાિધપ ત પ્રયમ્॥ ૨૯॥
ગુહેન સિહતાે રામાે લ મણને ચ સીતયા ।
તે વનને વનં ગ વા નદ તી વાર્ બહૂદકાઃ॥ ૩૦॥
ચત્રકૂટમનપુ્રા ય ભરદ્વાજસ્ય શાસનાત્ ।
ર યમાવસથં કૃ વા રમમાણા વને ત્રયઃ॥ ૩૧॥
દેવગ ધવર્સઙ્કાશા તત્ર તે યવસન્ સખુમ્ ।
ચત્રકૂટં ગતે રામે પતુ્રશાેકાતુર તદા॥ ૩૨॥
રા દશરથઃ વગ જગામ િવલપન્ સતુમ્ ।
તે તુ ત મન્ ભરતાે વ સષ્ઠપ્રમખુૈ દ્વજૈઃ॥ ૩૩॥

િનયજુ્યમાનાે રાજ્યાય નૈચ્છદ્રાજં્ય મહાબલઃ ।
સ જગામ વનં વીરાે રામપાદપ્રસાદકઃ॥ ૩૪॥
ગ વા તુ સ મહાત્માનં રામં સત્યપરાક્રમમ્ ।
અયાચદ્ભ્રાતરં રામમાયર્ભાવપુરસૃ્કતઃ॥ ૩૫॥
વમવે રા ધમર્જ્ઞ ઇ ત રામં વચાેઽબ્રવીત્ ।
રામાેઽિપ પરમાેદારઃ સમુખુઃ સમુહાયશાઃ॥ ૫૬॥
ન ચૈચ્છ પતુરાદેશાદ્રાજ્યં રામાે મહાબલઃ ।
પાદુકે ચાસ્ય રાજ્યાય યાસં દ વા પનુઃ પનુઃ॥ ૩૭॥
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િનવતર્યામાસ તતાે ભરતં ભરતાગ્રજઃ ।
સ કામમનવા યવૈ રામપાદાવપુ શન્॥ ૩૮॥
ન દગ્રામેઽકરાેદ્રાજં્ય રામાગમનકાઙ્ક્ષયા ।
ગતે તુ ભરતે શ્રીમા સત્યસ ધાે જતે દ્રયઃ॥ ૩૯॥
રામ તુ પનુરાલક્ષ્ય નાગરસ્ય જનસ્ય ચ ।
તત્રાગમનમેકાગ્રાે દ ડકાન્ પ્રિવવેશ હ॥ ૪૦॥
પ્રિવ ય તુ મહાર યં રામાે રા વલાેચનઃ ।
િવરાધં રાક્ષસં હ વા શરભઙ્ગં દદશર્ હ॥ ૪૧॥
સતુી ણં ચા યગ ત્યં ચ અગ ત્યભ્રાતરં તથા ।
અગ ત્યવચનાચ્ચવૈ જગ્રાહૈ દં્ર શરાસનમ્॥ ૪૨॥
ખડ્ગં ચ પરમપ્રીત તૂણી ચાક્ષયસાયકાૈ ।
વસત તસ્ય રામસ્ય વને વનચરૈઃ સહ॥ ૪૩॥
ઋષયાેઽ યાગમ સવ વધાયાસરુરક્ષસામ્ ।
સ તષેાં પ્ર તશશુ્રાવ રાક્ષસાનાં તદા વને॥ ૪૪॥
પ્ર તજ્ઞાતશ્ચ રામેણ વધઃ સયં ત રક્ષસામ્ ।
ઋષીણામ ગ્ ક પાનાં દ ડકાર યવા સનામ્॥ ૪૫॥
તને તત્રવૈ વસતા જનસ્થાનિનવા સની ।
િવ િપતા શપૂર્ણખા રાક્ષસી કામ િપણી॥ ૪૬॥
તતઃ શપૂર્ણખાવાક્યાદુદ્યુક્તા સવર્રાક્ષસાન્ ।
ખરં િત્ર શરસં ચવૈ દૂષણં ચવૈ રાક્ષસમ્॥ ૪૭॥
િનજઘાન રણે રામ તષેાં ચવૈ પદાનુગાન્ ।
વને ત મિન્નવસતા જનસ્થાનિનવા સનામ્॥ ૪૮॥
રક્ષસાં િનહતા યાસ સહસ્રા ણ ચતુદર્શ ।
તતાે જ્ઞા તવધં શ્રુ વા રાવણઃ ક્રાેધમૂ છતઃ॥ ૪૯॥
સહાયં વરયામાસ માર ચં નામ રાક્ષસમ્ ।
વાયર્માણઃ સબુહુશાે માર ચને સ રાવણઃ॥ ૫૦॥
ન િવરાેધાે બલવતા ક્ષમાે રાવણ તને તે ।
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અનાદતૃ્ય તુ તદ્વાક્યં રાવણઃ કાલચાેિદતઃ॥ ૫૧॥
જગામ સહમાર ચ તસ્યાશ્રમપદં તદા ।
તને માયાિવના દૂરમપવાહ્ય પાત્મ ૈ॥ ૫૨॥
જહાર ભાયા રામસ્ય ગ્ ધં્ર હ વા જટાયષુમ્ ।
ગ્ ધં્ર ચ િનહતં દૃ ટ્વા હૃતાં શ્રુ વા ચ મૈ થલીમ્॥ ૫૩॥
રાઘવઃ શાેકસ તપ્તાે િવલલાપાકુલે દ્રયઃ ।
તત તનેવૈ શાેકેન ગ્ ધં્ર દગ્ વા જટાયષુમ્॥ ૫૪॥
માગર્માણાે વને સીતાં રાક્ષસં સ દદશર્ હ ।
કબ ધં નામ પેણ િવકૃતં ઘાેરદશર્નમ્॥ ૫૫॥
તિન્નહત્ય મહાબાહુદર્દાહ વગર્તશ્ચ સઃ ।
સ ચાસ્ય કથયામાસ શબર ં ધમર્ચાિરણીમ્॥ ૫૬॥
શ્રમણાં ધમર્િનપુણામ ભગચ્છે ત રાઘવ ।
સાેઽ યગચ્છન્મહાતે ઃ શબર ં શત્રુસદૂનઃ॥ ૫૭॥
શબયાર્ પૂ જતઃ સ યગ્રામાે દશરથાત્મજઃ ।
પ પાતીરે હનુમતા સઙ્ગતાે વાનરેણ હ॥ ૫૮॥
હનૂમદ્વચનાચ્ચવૈ સગુ્રીવેણ સમાગતઃ ।
સગુ્રીવાય ચ ત સવ શસંદ્રામાે મહાબલઃ॥ ૫૯॥
આિદત તદ્યથા તં્ત સીતાયાશ્ચ િવશષેતઃ ।
સગુ્રીવશ્ચાિપ ત સવ શ્રુ વા રામસ્ય વાનરઃ॥ ૬૦॥
ચકાર સખ્યં રામેણ પ્રીતશ્ચવૈા ગ્ સા ક્ષકમ્ ।
તતાે વાનરરાજેન વૈરાનુકથનં પ્ર ત॥ ૬૧॥
રામાયાવેિદતં સવ પ્રણયાદ્દઃુ ખતને ચ ।
પ્ર તજ્ઞાતં ચ રામેણ તદા વા લવધં પ્ર ત॥ ૬૨॥
વા લનશ્ચ બલં તત્ર કથયામાસ વાનરઃ ।
સગુ્રીવઃ શિઙ્કતશ્ચાસીિન્નત્યં વીયણ રાઘવે॥ ૬૩॥
રાઘવપ્રત્યયાથ તુ દુ દુભેઃ કાયમુત્તમમ્ ।
દશર્યામાસ સગુ્રીવાે મહાપવર્તસિન્નભમ્॥ ૬૪॥
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ઉ મિય વા મહાબાહુઃ પ્રેક્ષ્ય ચા સ્થ મહાબલઃ ।
પાદાઙ્ગુષે્ઠન ચક્ષપે સ પૂણ દશયાજેનમ્॥ ૬૫॥
બભેદ ચ પનુ તાલાન્ સપ્તૈકેન મહેષુણા ।
ગિર રસાતલં ચવૈ જનય પ્રત્યયં તદા॥ ૬૬॥
તતઃ પ્રીતમના તને િવશ્વ તઃ સ મહાકિપઃ
િક ક ધાં રામસિહતાે જગામ ચ ગુહાં તદા॥ ૬૭॥
તતાેઽગજર્દ્ધિરવરઃ સગુ્રીવાે હેમિપઙ્ગલઃ ।
તને નાદેન મહતા િનજર્ગામ હર શ્વરઃ॥ ૬૮॥
અનુમા ય તદા તારાં સગુ્રીવેણ સમાગતઃ ।
િનજઘાન ચ તત્રવૈ શરેણૈકેન રાઘવઃ॥ ૬૯॥
તતઃ સગુ્રીવવચનાદ્ધ વા વા લનમાહવે ।
સગુ્રીવમવે તદ્રાજે્ય રાઘવઃ પ્રત્યપાદયત્॥ ૭૦॥
સ ચ સવાર્ન્ સમાનીય વાનરાન્ વાનરષર્ભઃ ।
િદશઃ પ્રસ્થાપયામાસ િદદૃ જર્નકાત્મ મ્॥ ૭૧॥
તતાે ગ્ ધ્રસ્ય વચના સ પાતેહર્નુમા બલી ।
શતયાજેનિવ તીણ પુ લવુે લવણાણર્વમ્॥ ૭૨॥
તત્ર લઙ્કાં સમાસાદ્ય પુર ં રાવણપા લતામ્ ।
દદશર્ સીતાં યાય તીમશાેકવિનકાં ગતામ્॥ ૭૩॥
િનવેદિય વાઽ ભજ્ઞાનં પ્ર ત્ત િવિનવેદ્ય ચ ।
સમાશ્વાસ્ય ચ વૈદેહી ં મદર્યામાસ તાેરણમ્॥ ૭૪॥
પ ચ સનેાગ્રગાન્ હ વા સપ્ત મિ ત્રસતુાનિપ ।
શરૂમકં્ષ ચ િન પ ય ગ્રહણં સમપુાગમત્॥ ૭૫॥
અસે્ત્રણાને્મુક્તમાત્માનં જ્ઞા વા પૈતામહાદ્વરાત્ ।
મષર્યન્રાક્ષસા વીરાે યિ ત્રણ તા યદચૃ્છયા॥ ૭૬॥
તતાે દગ્ વા પુર ં લઙ્કા તે સીતાં ચ મૈ થલીમ્ ।
રામાય પ્રયમાખ્યાતું પનુરાયાન્મહાકિપઃ॥ ૭૭॥
સાેઽ ભગ ય મહાત્માનં કૃ વા રામં પ્રદ ક્ષણમ્ ।
યવેદયદમેયાત્મા દષૃ્ટા સીતે ત ત વતઃ॥ ૭૮॥
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તતઃ સગુ્રીવસિહતાે ગ વા તીરં મહાેદધેઃ ।
સમુદં્ર ક્ષાેભયામાસ શરૈરાિદત્યસિન્નભૈઃ॥ ૭૯॥
દશર્યામાસ ચાત્માનં સમુદ્રઃ સિરતાં પ તઃ ।
સમુદ્રવચનાચ્ચવૈ નલં સતેુમકારયત્॥ ૮૦॥
તને ગ વા પુર ં લઙ્કાં હ વા રાવણમાહવે ।
રામઃ સીતામનપુ્રા ય પરાં વ્રીડામપુાગમત્ ॥ ૮૧॥
તામવુાચ તતાે રામઃ પ ષં જનસસંિદ ।
અ યમાણા સા સીતા િવવેશ વલનં સતી॥ ૮૨॥
તતાેઽ ગ્ વચના સીતાં જ્ઞા વા િવગતક મષામ્ ।
કમર્ણા તને મહતા ત્રૈલાેક્યં સચરાચરમ્॥ ૮૩॥
સદેવ ષગણં તુષં્ટ રાઘવસ્ય મહાત્મનઃ ।
બભાૈ રામઃ સપં્રહૃષ્ટઃ પૂ જતઃ સવર્દૈવતૈઃ॥ ૮૪॥
અ ભ ષચ્ય ચ લઙ્કાયાં રાક્ષસે દં્ર િવભીષણમ્ ।
કૃતકૃત્ય તદા રામાે િવ વરઃ પ્રમુમાેદ હ॥ ૮૫॥
દેવતા યાે વરં પ્રા ય સમુ થા ય ચ વાનરાન્ ।
અયાે યાં પ્ર સ્થતાે રામઃ પુ પકેણ સહૃુદ્વતૃઃ॥ ૮૬॥
ભરદ્વા શ્રમં ગ વા રામઃ સત્યપરાક્રમઃ ।
ભરતસ્યા તકે રામાે હનૂમ તં વ્યસજર્યત્॥ ૮૭॥
પનુરાખ્યાિયકાં જ પન્ સગુ્રીવસિહત તદા ।
પુ પકં ત સમા હ્ય ન દગ્રામં યયાૈ તદા॥ ૮૮॥
ન દગ્રામે જટાં િહ વા ભ્રા ભઃ સિહતાેઽનઘઃ ।
રામઃ સીતામનપુ્રા ય રાજં્ય પનુરવાપ્તવાન્॥ ૮૯॥
પ્રહૃષ્ટમુિદતાે લાેક તુષ્ટઃ પુષ્ટઃ સધુા મકઃ ।
િનરામયાે હ્યરાેગશ્ચ દુ ભક્ષભયવ જતઃ॥ ૯૦॥
ન પતુ્રમરણં કે ચદ્ દ્રક્ષ્ય ત પુ ષાઃ ક્વ ચત્ ।
નાયર્શ્ચાિવધવા િનતં્ય ભિવ ય ત પ તવ્રતાઃ॥ ૯૧॥
ન ચા ગ્ જં ભયં િક ચન્ના સુ મ જ ત જ તવઃ ।
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ન વાતજં ભયં િક ચન્નાિપ વરકૃતં તથા॥ ૯૨॥
ન ચાિપ દ્ભયં તત્ર ન તસ્કરભયં તથા ।
નગરા ણ ચ રાષ્ટ્ર ા ણ ધનધા યયુતાિન ચ॥ ૯૩॥
િનતં્ય પ્રમુિદતાઃ સવ યથા કૃતયુગે તથા ।
અશ્વમેધશતૈિર ટ્વા બહુવસ્ત્રસવુણર્કૈઃ॥ ૯૪॥
ગવાં કાેટ યુતં દ વા બ્રહ્મલાેકં ગ મ ય ત ।
અસઙ્ખ્યયંે ધનં દ વા બ્રાહ્મણે યાે મહાયશાઃ॥ ૯૫॥
રાજવંશા છતગુણા સ્થાપિય ય ત રાઘવઃ ।
ચાતવુર્ ય ચ લાેકેઽ મન્ વે વે ધમ િનયાેક્ષ્ય ત॥ ૯૬॥
દશવષર્સહસ્રા ણ દશવષર્શતાિન ચ ।
રામાે રાજ્યમપુા સ વા બ્રહ્મલાેકં ગ મ ય ત॥ ૯૭॥
ઇદં પિવતં્ર પાપઘં્ન પુ યં વેદૈશ્ચ સ મતમ્ ।
યઃ પઠેદ્રામચિરતં સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૯૮॥
અેતદાખ્યાનમાયુ યં પઠન્રામાયણં નરઃ ।
સપતુ્રપાતૈ્રઃ સગણઃ પ્રેત્ય વગ મહીયતે॥ ૯૯॥
પઠિ દ્વ ે વાગ્ ષભ વમીયાત્ સ્યાત્ ક્ષિત્રયાે ભૂ મપ ત વમીયાત્ ।
વ ણગ્જનઃ પ યફલ વમીયા જનશ્ચ શદૂ્રાેઽિપ મહ વમીયાત્॥ ૧૦૦॥
ઇત્યાષ શ્રીમદ્રામાયણે વા મીક યે આિદકાવ્યે બાલકા ડે
સઙે્ક્ષપરામાયણં નામ પ્રથમઃ સગર્ઃ ।
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