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Sanksheparamayanam

सेपरामायणम ्

ौीगणशेाय नमः ।
॥ ौीः ॥
अथ सेपरामायणम ।्
तपःाायिनरतं तपी वािवदां वरम ।्
नारदं पिरपू वाीिकम ुिनपुवम ॥् १॥
को िातं लोके गणुवा वीय वान ।्
धम  कृत सवाो ढोतः ॥ २॥
चािरऽणे च को युः सव भतूषे ु को िहतः ।
िवान क्ः कः समथ  ककैिूयदशनः ॥ ३॥
आवाो िजतबोधो िुतमाोऽनसयूकः ।
क िबित दवेा जातरोष सयंगु े ॥ ४॥
एतिदाहं ौोत ुं परं कौतहूलं िह मे ।
महष ं समथऽिस ातमुवेिंवधं नरम ॥् ५॥
ौुा चतैिलोको वाीकेना रदो वचः ।
ौयूतािमित चाम ूो वामॄवीत ॥् ६॥
बहवो लभावै य े या कीित ता गणुाः ।
मनु े वाहं बुा तयै ुः ौयूतां नरः ॥ ७॥
इाकुवशंूभवो रामो नाम जनःै ौतुः ।
िनयताा महावीय िुतमािृतमाशी ॥ ८॥
बिुमाीितमान व्ामी ौीमाऽिुनबहणः ।
िवपलुासंो महाबाः कमुीवो महाहनःु ॥ ९॥
महोरो महेासो गढूजऽरुिरमः ।
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आजानबुाः सिुशराः सलुलाटः सिुवबमः ॥ १०॥
समः समिवभाः िधवण ः ूतापवान ।्
पीनवा िवशालाो लीवाभलणः ॥ ११॥
धमः सस ूजानां च िहत े रतः ।
यशी ानसः शिुचव ँ यः समािधमान ॥् १२॥
ूजापितसमः ौीमान ध्ाता िरपिुनषदूनः ।
रिता जीवलोक धम पिररिता ॥ १३॥
रिता  धम जन च रिता ।
वदेवदेातो धनवुद े च िनितः ॥ १४॥
सवशााथ तः िृतमाितभानवान ।्
सव लोकिूयः साधरुदीनाा िवचणः ॥ १५॥
सवदाऽिभगतः सिः समिु इव िसिुभः ।
आयः सव समवै सदवै िूयदशनः ॥ १६॥
स च सवगणुोपतेः कौसानवध नः ।
समिु इव गाीय धयैण िहमवािनव ॥ १७॥
िवनुा सशो वीय सोमवियदशनः ।
कालािसशः बोध े मया पिृथवीसमः ॥ १८॥
धनदने समागे से धम  इवापरः ।
तमवेणुसं रामं सपराबमम ॥् १९॥
ें ौेगणुयै ुं िूयं दशरथः सतुम ।्
ूकृतीनां िहतयै ुं ूकृितिूयकाया ॥ २०॥
यौवराने सयंोुमैीा महीपितः ।
तािभषकेसारान ्ा भाया ऽथ कैकयी ॥ २१॥
पवू दवरा दवेी वरमनेमयाचत ।
िववासनं च राम भरतािभषचेनम ॥् २२॥
स सवचनािाजा धम पाशने सयंतः ।
िववासयामास सतुं रामं दशरथः िूयम ॥् २३॥
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स जगाम वनं वीरः ूितामनपुालयन ।्
िपतवु चनिनदशाैकेाः िूयकारणात ॥् २४॥
तं ोजं िूयो ॅाता लणोऽनजुगाम ह ।
हेािनयसः सिुमऽानवध नः ॥ २५॥
ॅातरं दियतो ॅातःु सौॅाऽमनदुश यन ।्
राम दियता भाया  िनं ूाणसमा िहता ॥ २६॥
जनक कुले जाता दवेमायवे िनिम ता ।
सव लणसा नारीणामुमा वधःू ॥ २७॥
सीतानगुता रामं शिशनं रोिहणी यथा ।
पौररैनगुतो रं िपऽा दशरथने च ॥ २८॥
वरेपरुे सतूं गाकूले सज यत ।्
गहुमासा धमा ा िनषादािधपितं िूयम ॥् २९॥
गहुने सिहतो रामो लणने च सीतया ।
त े वनने वनं गा नदीीा  बदकाः ॥ ३०॥
िचऽकूटमन ुू ा भराज शासनात ।्
रमावसथं कृा रममाणा वन े ऽयः ॥ ३१॥
दवेगवसाशाऽ तेवसन स्खुम ।्
िचऽकूटं गत े राम े पऽुशोकातरुदा ॥ ३२॥
राजा दशरथः ग जगाम िवलपन स्तुम ।्
मतृ े त ु तिन भ्रतो विसूमखुिैजःै ॥ ३३॥
िनयुमानो रााय नैिां महाबलः ।
स जगाम वनं वीरो रामपादूसादकः ॥ ३४॥
गा त ु स महाानं रामं सपराबमम ।्
अयाचातरं राममाय भावपरुृतः ॥ ३५॥
मवे राजा धम  इित रामं वचोऽॄवीत ।्
रामोऽिप परमोदारः समुखुः समुहायशाः ॥ ५६॥
न चैितरुादशेािां रामो महाबलः ।
पाके चा रााय ासं दा पनुः पनुः ॥ ३७॥
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िनवत यामास ततो भरतं भरतामजः ।
स काममनवावै रामपादावपुशृन ॥् ३८॥
निमामऽेकरोिां रामागमनकाया ।
गते त ु भरत े ौीमासो िजतिेयः ॥ ३९॥
रामु पनुराल नागर जन च ।
तऽागमनमकेामो दडकान ्ू िववशे ह ॥ ४०॥
ूिवँय त ु महारयं रामो राजीवलोचनः ।
िवराधं रासं हा शरभं ददश ह ॥ ४१॥
सतुीं चागं च अगॅातरं तथा ।
अगवचनावै जमाहंै शरासनम ॥् ४२॥
खं च परमूीतणूी चायसायकौ ।
वसत राम वन े वनचरःै सह ॥ ४३॥
ऋषयोऽागमव वधायासरुरसाम ।्
स तषेां ूितशौुाव रासानां तदा वन े ॥ ४४॥
ूितात रामणे वधः सयंित रसाम ।्
ऋषीणामिकानां दडकारयवािसनाम ॥् ४५॥
तने तऽवै वसता जनानिनवािसनी ।
िविपता शपू णखा रासी कामिपणी ॥ ४६॥
ततः शपू णखावााुावरासान ।्
खरं िऽिशरसं चवै षणं चवै रासम ॥् ४७॥
िनजघान रणे रामषेां चवै पदानगुान ।्
वन े तििवसता जनानिनवािसनाम ॥् ४८॥
रसां िनहताासहॐािण चतदु श ।
ततो ाितवधं ौुा रावणः बोधमिूछतः ॥ ४९॥
सहायं वरयामास मारीचं नाम रासम ।्
वाय माणः सबुशो मारीचने स रावणः ॥ ५०॥
न िवरोधो बलवता मो रावण तने त े ।

4 sanskritdocuments.org



सेपरामायणम ्

अना त ु तां रावणः कालचोिदतः ॥ ५१॥
जगाम सहमारीचाौमपदं तदा ।
तने मायािवना रमपवा नपृाजौ ॥ ५२॥
जहार भाया राम गीृं हा जटायषुम ।्
गीृं च िनहतं ा तां ौुा च मिैथलीम ॥् ५३॥
राघवः शोकसो िवललापाकुलेियः ।
ततनेवै शोकेन गीृं दा जटायषुम ॥् ५४॥
माग माणो वन े सीतां रासं सदश ह ।
कबं नाम पणे िवकृतं घोरदशनम ॥् ५५॥
तिह महाबाद दाह ग त सः ।
स चा कथयामास शबर धम चािरणीम ॥् ५६॥
ौमणां धम िनपणुामिभगिेत राघव ।
सोऽगहातजेाः शबर शऽसुदूनः ॥ ५७॥
शबया  पिूजतः समामो दशरथाजः ।
पातीरे हनमुता सतो वानरणे ह ॥ ५८॥
हनमूचनावै समुीवणे समागतः ।
समुीवाय च तव शसंिामो महाबलः ॥ ५९॥
आिदतथावृं सीताया िवशषेतः ।
समुीवािप तव ौुा राम वानरः ॥ ६०॥
चकार सं रामणे ूीतवैािसािकम ।्
ततो वानरराजने वरैानकुथनं ूित ॥ ६१॥
रामायाविेदतं सव ूणयाःुिखतने च ।
ूितातं च रामणे तदा वािलवधं ूित ॥ ६२॥
वािलन बलं तऽ कथयामास वानरः ।
समुीवः शितासीिं वीयण राघवे ॥ ६३॥
राघवूयाथ त ु भःे कायमुमम ।्
दशयामास समुीवो महापव तसिभम ॥् ६४॥
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उिया महाबाः ूे चाि महाबलः ।
पादाुने िचपे सणू दशयोजनम ॥् ६५॥
िबभदे च पनुालान स्केैन महषेणुा ।
िगिरं रसातलं चवै जनययं तदा ॥ ६६॥
ततः ूीतमनाने िवः स महाकिपः
िकिां रामसिहतो जगाम च गहुां तदा ॥ ६७॥
ततोऽगज िरवरः समुीवो हमेिपलः ।
तने नादने महता िनज गाम हरीरः ॥ ६८॥
अनमुा तदा तारां समुीवणे समागतः ।
िनजघान च तऽवै शरणेकेैन राघवः ॥ ६९॥
ततः समुीववचनाा वािलनमाहवे ।
समुीवमवे तिाे राघवः ूपादयत ॥् ७०॥
स च सवा न स्मानीय वानरान व्ानरष भः ।
िदशः ूापयामास िदजु नकाजाम ॥् ७१॥
ततो गीृ वचनाातहेनमुाली ।
शतयोजनिवीण पुवु े लवणाण वम ॥् ७२॥
तऽ लां समासा परु रावणपािलताम ।्
ददश सीतां ायीमशोकविनकां गताम ॥् ७३॥
िनवदेियाऽिभान ं ूविृं िविनवे च ।
समाा च वदैहे मद यामास तोरणम ॥् ७४॥
प सनेामगान ह्ा स मिसतुानिप ।
शरूमं च िनि महणं समपुागमत ॥् ७५॥
अणेोुमाानं ाा पतैामहारात ।्
मष युासाीरो यिणाया ॥ ७६॥
ततो दा परु लामतृ े सीतां च मिैथलीम ।्
रामाय िूयमाात ुं पनुरायाहाकिपः ॥ ७७॥
सोऽिभग महाानं कृा रामं ूदिणम ।्
वदेयदमयेाा ा सीतिेत ततः ॥ ७८॥
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ततः समुीवसिहतो गा तीरं महोदधःे ।
समिंु ोभयामास शररैािदसिभःै ॥ ७९॥
दशयामास चाानं समिुः सिरतां पितः ।
समिुवचनावै नलं सतेमुकारयत ॥् ८०॥
तने गा परु लां हा रावणमाहवे ।
रामः सीतामन ुू ा परां ोीडामपुागमत ् ॥ ८१॥
तामवुाच ततो रामः पषं जनससंिद ।
अमृमाणा सा सीता िववशे लनं सती ॥ ८२॥
ततोऽिवचनाीतां ाा िवगतकषाम ।्
कम णा तने महता ऽलैों सचराचरम ॥् ८३॥
सदवेिष गणं तु ं राघव महानः ।
बभौ रामः संू ः पिूजतः सवदवैतःै ॥ ८४॥
अिभिष च लायां रासंे िवभीषणम ।्
कृतकृदा रामो िवरः ूममुोद ह ॥ ८५॥
दवेताो वरं ूा समुा च वानरान ।्
अयोां ूितो रामः पुकेण सुतृः ॥ ८६॥
भराजाौमं गा रामः सपराबमः ।
भरतािके रामो हनमूं सज यत ॥् ८७॥
पनुरााियकां जन स्मुीवसिहतदा ।
पुकं तमा निमामं ययौ तदा ॥ ८८॥
निमामे जटां िहा ॅातिृभः सिहतोऽनघः ।
रामः सीतामन ुू ा रां पनुरवावान ॥् ८९॥
ूमिुदतो लोकुः पुः सधुािम कः ।
िनरामयो रोग िभ भयविज तः ॥ ९०॥
न पऽुमरणं केिचद ्िि पुषाः िचत ।्
नाय ािवधवा िनं भिवि पितोताः ॥ ९१॥
न चािजं भयं िकिाु मि जवः ।
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न वातजं भयं िकिािप रकृतं तथा ॥ ९२॥
न चािप ुयं तऽ न तरभयं तथा ।
नगरािण च राािण धनधायतुािन च ॥ ९३॥
िनं ूमिुदताः सव यथा कृतयगु े तथा ।
अमधेशतिैरा बवसवुण कैः ॥ ९४॥
गवां कोयतुं दा ॄलोकं गिमित ।
असयें धन ं दा ॄाणेो महायशाः ॥ ९५॥
राजवशंातगणुाापियित राघवः ।
चातवु य च लोकेऽिन ्े े धम िनयोित ॥ ९६॥
दशवष सहॐािण दशवष शतािन च ।
रामो रामपुािसा ॄलोकं गिमित ॥ ९७॥
इदं पिवऽं पापं पुयं वदेै सितम ।्
यः पठेिामचिरतं सव पापःै ूमुते ॥ ९८॥
एतदाानमायुं पठुामायणं नरः ।
सपऽुपौऽः सगणः ूे ग महीयत े ॥ ९९॥
पठिजो वागषृभमीयात ्ात ्िऽयो भिूमपितमीयात ।्
विणजनः पयफलमीयान शिूोऽिप महमीयात ॥् १००॥
इाष ौीमिामायणे वाीकीय ेआिदकाे बालकाडे
सेपरामायणं नाम ूथमः सग ः ।
Proofread by Nat Natarajan, NA, Sowmya Krishnapur sowmya.krishnapur at

gmail.com
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