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shrIrAmasahasranAmam shrImadAnandarAmAyaNe

ौीरामसहॐनामम ौ्ीमदानरामायणे

ौीपाव वुाच
ौोतिुमािम दवेशे तदहं सव कामदम ।्
नाां सहॐं मां ॄिूह यदि मिय ते दया ॥ २८॥
ौीमहादवे उवाच
अथ वािम भो दिेव रामनामसहॐकम ।्
श ृणुकैमनाः ोऽं गुाुतरं महत ॥् २९॥
ऋिषिव नायका नुपु छ् उते ।
परॄाको रामो दवेता शभुदशन े ॥ ३०॥
ॐ अ ौीरामसहॐनाममालाम िवनायक ऋिषः ।
अनुपु छ्ः । ौीरामो दवेता ।
महािविुरित बीजम ।् गणुभिृग ुणो महािनित शिः ।
सिदानिवमह इित कीलकम ।्
ौीरामूीथ जप े िविनयोगः ॥
अिुलासः
ॐ ौीरामचाय अुाां नमः ।
सीतापतये तज नीां नमः ।
रघनुाथाय ममाां नमः ।
भरतामजाय अनािमकाां नमः ।
दशरथाजाय किनिकाां नमः ।
हनमुभवे करतलकरपृाां नमः ॥
दयािदासः
ॐ ौीरामचाय दयाय नमः ।
सीतापतये िशरस े ाहा ।
रघनुाथाय िशखाय ै वषट ्।

1



ौीरामसहॐनामम ौ्ीमदानरामायणे

भरतामजाय कवचाय म ।्
दशरथाजाय नऽेऽयाय वौषट ्।
हनमुभवे अाय फट ्॥
अथ ानम ।्
ायदेाजानबुां धतृशरधनषुं बपासनं
पीतं वासो वसान ं नवकमलिध  नऽें ूसम ।्
वामााढसीतामखुकमलिमलोचनं नीरदाभं
नानालारदीं दधतमुजटामडलं रामचम ॥् ३१॥
वदैहेीसिहतं सरुिुमतले हमै े महामडप े
मे पुकमासन े मिणमये वीरासन े सिंतम ।्
अम े वाचयित ूभनसेतु े तं मिुनः परं
ाां भरतािदिभः पिरवतृं रामं भज े ँयामलम ॥् ३२॥
सौवण मडप े िदे पुके सिुवरािजते ।
मलेू कतरोः णपीठे िसहंासयंतु े ॥ ३३॥
मृतरे तऽ जाना सह सिंतम ।्
रामं नीलोलँयामं िभजुं पीतवाससम ॥् ३४॥
ितवं सखुासीन ं पपऽिनभेणम ।्
िकरीटहारकेयरूकुडलःै कटकािदिभः ॥ ३५॥
ॅाजमान ं ानमिुाधरं वीरासनितम ।्
शृं नयोरम े जानाः सपािणना ॥ ३६॥
विसवामदवेाःै सिेवतं लणािदिभः ।
अयोानगरे रे िभिषं रघूहम ॥् ३७॥
एवं ाा जपिें रामनामसहॐकम ।्
हाकोिटयतुो वािप मुते नाऽ सशंयः ॥ ३८॥
(अथ सहॐनामोऽूारः ।)
ॐ रामः ौीमाहािविुज दुविहतावहः ।
ताा तारकॄ शातः सविसिदः ॥ ३९॥
राजीवलोचनः ौीमान ौ्ीरामो रघपुुवः ।
रामभिः सदाचारो राजेो जानकीपितः ॥ ४०॥
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ौीरामसहॐनामम ौ्ीमदानरामायणे

अमगयो वरेय वरदः परमेरः ।
जनाद नो िजतािमऽः पराथकूयोजनः ॥ ४१॥
िवािमऽिूयो दाता शऽिुजऽतुापनः ।
सवः सव वदेािदः शरयो वािलमदनः ॥ ४२॥
ानभोऽपिरेो वामी सोतः शिुचः ।
ानगो ढूः खरसंः ूतापवान ॥् ४३॥
िुतमानावान व्ीरो िजतबोधोऽिरमदनः ।
िवपो िवशालाः ूभःु पिरवढृो ढः ॥ ४४॥
ईशः खधरः ौीमान क्ौसयेोऽनसयूकः ।
िवपलुासंो महोरः परमेी परायणः ॥ ४५॥
सोतः ससो गुः परमधािम कः ।
लोकेशो लोकव लोकाा लोककृिभःु ॥ ४६॥
अनािदभ गवान स्ेो िजतमायो रघूहः ।
रामो दयाकरो दः सवः सव पावनः ॥ ४७॥
ॄयो नीितमान ग्ोा सव दवेमयो हिरः ।
सुरः पीतवासा सऽूकारः परुातनः ॥ ४८॥
सौो महिष ः कोदडः सवः सव कोिवदः ।
किवः समुीववरदः सव पुयािधकूदः ॥ ४९॥
भो िजतािरषग महोदारोऽघनाशनः ।
सकुीित रािदपुषः काः पुयकृतागमः ॥ ५०॥
अकषतबुा ः सवा वासो रासदः । 100

ितभाषी िनवृाा िृतमान व्ीय वान ्ू भःु ॥ ५१॥
धीरो दाो घनँयामः सवा यधुिवशारदः ।
अायोगिनलयः समुना लणामजः ॥ ५२॥
सवतीथ मयः शरूः सव यफलूदः ।
यपो यशेो जरामरणविज तः ॥ ५३॥
वणा ौमगुव ण शऽिुजुषोमः ।
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िशविलूिताता परमाा परापरः ॥ ५४॥
ूमाणभतूो यः पणू ः परपरुयः ।
अनिरानो धनवुदो धनधु रः ॥ ५५॥
गणुाकारो गणुौेः सिदानिवमहः ।
अिभवाो महाकायो िवकमा  िवशारदः ॥ ५६॥
िवनीताा वीतरागपीशो जनेरः ।
काणः ूितः कः सवशः सवकामदः ॥ ५७॥
अयः पुषः साी केशवः पुषोमः ।
लोकाो महाकाय िवभीषणवरूदः ॥ ५८॥
आनिवमहो ोितहनमुभरुयः ।
ॅािजःु सहनो भोा सवादी बौतुः ॥ ५९॥
सखुदः कारणं कता  भवबिवमोचनः ।
दवेचडूामिणनता ॄयो ॄवध नः ॥ ६०॥
ससंारतारको रामः सव ःखिवमोकृत ।्
िवमो िवकता  िवकृिकम च ॥ ६१॥
िनो िनयतकाणः सीताशोकिवनाशकृत ।्
काकुः पुडरीकाो िवािमऽभयापहः ॥ ६२॥
मारीचमथनो रामो िवराधवधपिडतः ।
ःनाशनो रः िकरीटी िऽदशािधपः ॥ ६३॥
महाधनमु हाकायो भीमो भीमपराबमः ।
तपवादी सिुवबमः ॥ ६४॥
भतूा भतूकृामी कालानी महावपःु ।
अिनिव णो गणुमामो िनलः कलहा ॥ ६५॥
भावभिः शऽुः केशवः ाणरुीरः ।
भतूािदः शभंरुािदः िवः शातो ीवुः ॥ ६६॥
कवची कुडली चबी खी भजनिूयः ।
अमृजु रिहतः सविजवगोचरः ॥ ६७॥
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अनुमोऽूमयेाा सवा ा गणुसागरः । 200

रामः समाा समगो जटामकुुटमिडतः ॥ ६८॥
अजयेः सव भतूाा िवनेो महातपाः ।
लोकाो महाबारमतृो वदेिवमः ॥ ६९॥
सिहःु सितः शाा िवयोिनम हािुतः ।
अती ऊिज तः ूाशंुपेो वामनो बिलः ॥ ७०॥
धनवुदो िवधाता च ॄा िवु शरः ।
हंसो मरीिचगिवो रगभ महिुतः ॥ ७१॥ var महािुतः
ासो वाचितः सवदिप तासरुमद नः ।
जानकीवभः ौीमान ्ू कटः ूीितवध नः ॥ ७२॥
सभंवोऽतीियो वेो िनदशो जावभःु ।
मदनो मथो ापी िवपो िनरनः ॥ ७३॥
नारायणोऽमणी साधजु टाय ुू ीितवध नः ।
नकैपो जगाथः सरुकाय िहतः ूभःु ॥ ७४॥
िजतबोधो िजताराितः वगािधपरादः ।
वसदुः सभुजुो नकैमायो भः ूमोदनः ॥ ७५॥
चडाशंःु िसिदः कः शरणागतवलः ।
अगदो रोगहता  च मो मभावनः ॥ ७६॥
सौिमिऽवलो धयु ापधकृ ् ।
विसो मामणीः ौीमाननकूुलः िूयवंदः ॥ ७७॥
अतलुः सािको धीरः शरासनिवशारदः ।
ेः सव गणुोपतेः शिमांाटकाकः ॥ ७८॥
वकुैठः ूािणनां ूाणः कमलः कमलािधपः ।
गोवध नधरो मपः कायसागरः ॥ ७९॥
कुकणू भेा च गोिपगोपालसवंतृः । 300

मायावी ापको ापी रणेकेुयबलापहः ॥ ८०॥
िपनाकमथनो वः समथ गडजः ।
लोकऽयाौयो लोकभिरतो भरतामजः ॥ ८१॥
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ौीधरः सितलकसाी नारायणो िवभःु ।
मनोपी मनोवगेी पणू ः पुषपुवः ॥ ८२॥
यौेो यपितभू तावासः सिुवबमः ।
तजेोधरो धराधरतमुू ित म हािनिधः ॥ ८३॥
चाणरूमथनो वः शाो भरतवितः ।
शाितगो गभीराा कोमलाः ूजागरः ॥ ८४॥
लोकोगः शषेशायी ीराििनलयोऽमलः ।
आोितरदीनाा सहॐािच ः सहॐपात ॥् ८५॥
अमतृाशंमु हीगत िनवृिवषयहृः ।
िऽकालो मिुनः साी िवहायसगितः कृती ॥ ८६॥
पज ः कुमदुो भतूावासः कमललोचनः ।
ौीववाः ौीवासो वीरहा लणामजः ॥ ८७॥
लोकािभरामो लोकािरमद नः सवेकिूयः ।
सनातनतमो मघेँयामलो रासाकः ॥ ८८॥
िदायधुधरः ौीमानूमयेो िजतिेयः ।
भदूवेवो जनकिूयकृिपतामहः ॥ ८९॥
उमः सािकः सः ससििवबमः ।
सवुृः सगुमः सूः सघुोषः सखुदः सुत ॥् ९०॥
दामोदरोऽतुः शा वामनो मथरुािधपः ।
दवेकीननः शौिरः शरूः कैटभमदनः ॥ ९१॥
सतालूभेा च िमऽवशंूवध नः ।
कालपी कालाा कालः काणदः किलः ॥ ९२॥ 400

सवंरो ऋतःु पो यनं िदवसो यगुः ।
ो िविवो िनलपः सव ापी िनराकुलः ॥ ९३॥
अनािदिनधनः सवलोकपूो िनरामयः ।
रसो रसः सारो लोकसारो रसाकः ॥ ९४॥
सवःखाितगो िवारािशः परमगोचरः ।
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शषेो िवशषेो िवगतकषो रघपुुवः ॥ ९५॥
वणौेो वण भाो वण वण गणुोलः ।
कमसाी गणुौेो दवेः सरुवरूदः ॥ ९६॥
दवेािधदवेो दवेिष दवासरुनमृतः ।
सवदवेमयबी शापाणी रघूमः ॥ ९७॥
मनोगिुरहारः ूकृितः पुषोऽयः ।
ायो ायी नयी ौीमान न्यो नगधरो ीवुः ॥ ९८॥
लीिवरो भता  दवेेो बिलमदनः ।
बाणािरमद नो यानुमो मिुनसिेवतः ॥ ९९॥
दवेामणीः िशवानतरः परमः परः ।
सामगयेः िूयः शरूः पणू कीित ः सलुोचनः ॥ १००॥
अलणो ो दशािपकेसरी ।
कलािनिधः कलानाथः कमलानवध नः ॥ १०१॥
पुयः पुयािधकः पणू ः पवू ः परूियता रिवः ।
जिटलः कषाूभनिवभावसःु ॥ १०२॥
जयी िजतािरः सवा िदः शमनो भवभनः ।
अलिररुचलो रोिचिुव बमोमः ॥ १०३॥
आशःु शपितः शगोचरो रनो लघःु ।
िनःशपुषो मायो लूः सूो िवलणः ॥ १०४॥ 500

आयोिनरयोिन सिजः सहॐपात ।्
सनातनतमः ॐवी पशेलो िविजताबंरः ॥ १०५॥
शिमान श्भृाथो गदाधररथाभतृ ।्
िनरीहो िनिव क िचिूपो वीतसासः ॥ १०६॥
सनातनः सहॐाः शतमिूत घ नूभः ।
ुडरीकशयनः किठनो िव एव च ॥ १०७॥
सयू महपितः ौीमान स्मथऽनथ नाशनः ।
अधमशऽू रोः पुतः परुतुः ॥ १०८॥
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ॄगभ बहृभ धम धनेधु नागमः ।
िहरयगभ ोितान स्लुलाटः सिुवबमः ॥ १०९॥
िशवपजूारतः ौीमान भ्वानीिूयकृशी ।
नरो नारायणः ँयामः कपद नीललोिहतः ॥ ११०॥
िः पशपुितः ाणिुव ािमऽो िजेरः ।
मातामहो मातिरा िविरििव रौवाः ॥ १११॥
अोः सवभतूानां चडः सपराबमः ।
वालिखो महाकः कवृः कलाधरः ॥ ११२॥
िनदाघपनो मघेः शबुः परबलापत ।्
वसौुवाः कवाहः ूतो िवभोजनः ॥ ११३॥
रामो नीलोलँयामो ानो महािुतः ।
कबमथनो िदः कमुीवः िशविूयः ॥ ११४॥
सखुी नीलः सिुनः सलुभः िशिशराकः ।
अससंृोऽितिथः शरूः ूमाथी पापनाशकृत ॥् ११५॥
पिवऽपादः पापािरम िणपरूो नभोगितः ।
उारणो ृितहा ध ष ःसहो बलः ॥ ११६॥ 600

अमतृशेोऽमतृवपधु म धम ः कृपाकरः ।
भगो िववानािदो योगाचाय िदवितः ॥ ११७॥
उदारकीित ोगी वायः सदसयः ।
नऽमानी नाकेशः ािधानः षडाौयः ॥ ११८॥
चतवु ग फलं वण शिऽयफलं िनिधः ।
िनधानगभ िना जो िनरीशो ालमदनः ॥ ११९॥
ौीवभः िशवारंभः शाो भिः समयः ।
भशूायी भतूकृूितभू षणो भतूभावनः ॥ १२०॥
अकायो भकायः कालानी महापटुः ।
पराध विृरचलो िविवः ौिुतसागरः ॥ १२१॥
भावभिो मः ससंारभयनाशनः ।
वेो वैो िवयोा सवा मरमनुीरः ॥ १२२॥
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सरुेः कारणं कम करः कम धोजः ।
धयैऽमधयु धाऽीशः सः शवरीपितः ॥ १२३॥
परमाथ गुिः सिुचरािौतवलः ।
िविुज िुव भयु ो यशेो यपालकः ॥ १२४॥
ूभिुव मु िसु लोकाा लोकपालकः ।
केशवः केिशहा काः किवः कारणकारणम ॥् १२५॥
कालकता  कालशषेो वासदुवेः पुतुः ।
आिदकता  वराह वामनो मधसुदूनः ॥ १२६॥
नारायणो नरो हंसो िवनेो जनाद नः ।
िवकता  महायो ोिताुषोमः ॥ १२७॥ 700

वकुैठः पुडरीकाः कृः सयू ः सरुािच तः ।
नारिसहंो महाभीमो वळदंो नखायधुः ॥ १२८॥
आिददवेो जगता  योगीशो गडजः ।
गोिवो गोपितगा भपूितभ ुवनेरः ॥ १२९॥
पनाभो षीकेशो धाता दामोदरः ूभःु ।
िऽिवबमिलोकेशो ॄशेः ूीितवध नः ॥ १३०॥
संासी शातो मिरो िगिरशो नतः ।
वामनो दमनो गोिवो गोपवभः ॥ १३१॥
भिूयोऽतुः सः सकीित धृ ितः िृतः ।
कायः कणो ासः पापहा शािवध नः ॥ १३२॥
बदरीिनलयः शापी वैतुः ूभःु ।
भतूावासो महावासो ौीिनवासः िौयः पितः ॥ १३३॥
तपोवासो मदुावासः सवासः सनातनः ।
पुषः पुरः पुयः पुराो महेरः ॥ १३४॥
पणू मिूत ः परुाणः पुयदः ूीितवध नः ।
पणू पः कालचबूवत नसमािहतः ॥ १३५॥
नारायणः परोितः परमाा सदािशवः ।
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शी चबी गदी शा लाली मसुली हली ॥ १३६॥
िकरीटी कुडली हारी मखेली कवची जी ।
योा जतेा महावीय ः शऽुः शऽतुापनः ॥ १३७॥
शाा शाकरः शां शरः शरतुः ।
सारथी सािकः ामी सामवदेिूयः समः ॥ १३८॥ 800

पवनः सिंहतः शिः सणूा ः समिृमान ।्
ग दः कामदः ौीदः कीित दः कीित दायकः ॥ १३९॥
मोदः पुडरीकाः ीरािकृतकेतनः ।
सवा ा सव लोकेशः ूरेकः पापनाशनः ॥ १४०॥
वकुैठः पुडरीकाः सवदवेनमृतः ।
सवापी जगाथः सवलोकमहेरः ॥ १४१॥
सग िकृवेः सव लोकसखुावहः ।
अयः शातोऽनः यविृिवविज तः ॥ १४२॥
िनलपो िनग ुणः सूो िनिव कारो िनरनः ।
सवपािधिविनम ुः सामाऽवितः ॥ १४३॥
अिधकारी िवभिुन ः परमाा सनातनः ।
अचलो िनलो ापी िनतृो िनराौयः ॥ १४४॥
ँयामी यवुा लोिहताो दीा शोिभतभाषणः ।
आजानबुाः समुखुः िसहंो महाभजुः ॥ १४५॥
सवान ग्णुसो दीमानः तजेसा ।
कालाा भगवान क्ालः कालचबूवत कः ॥ १४६॥
नारायणः परोितः परमाा सनातनः ।
िवकृिभोा च िवगोा च शातः ॥ १४७॥
िवेरो िवमिूत िव ाा िवभावनः ।
सवभतूसुाः सवभतूानकुनः ॥ १४८॥
सवरः सव शव ः सव दाऽऽिौतवलः ।
सवगः सव भतूशेः सव भतूाशयितः ॥ १४९॥
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अरमसँछेा नारायणः परः ।
अनािदिनधनः ॐा ूजापितपितहिरः ॥ १५०॥
नरिसहंो षीकेशः सवा ा सव वशी ।
जगतषुवै ूभनु ता सनातनः ॥ १५१॥ 900

कता  धाता िवधाता च सवषां पितरीरः ।
सहॐमधूा  िवाा िविुव गयः ॥ १५२॥
परुाणपुषः ौेः सहॐाः सहॐपात ।्
तं नारायणो िववुा सदुवेः सनातनः ॥ १५३॥
परमाा परंॄ सिदानिवमहः ।
परोितः पराम पराकाशः परारः ॥ १५४॥
अतुः पुषः कृः शातः िशव ईरः ।
िनः सवगतः ाणू िः साी ूजापितः ॥ १५५॥
िहरयगभ ः सिवता लोककृोकभिुवभःु ।
ओारवाो भगवान ौ्ीभलूीलापितः ूभःु ॥ १५६॥
सवलोकेरः ौीमान स्व ः सव तोमखुः ।
ामी सशुीलः सलुभः सवगः सव शिमान ॥् १५७॥
िनः सणू काम नसैिग कसुखुी ।
कृपापीयषूजलिधः शरयः सवशिमान ॥् १५८॥
ौीमाारायणः ामी जगतां ूभरुीरः ।
मः कूम वराह नारिसहंोऽथ वामनः ॥ १५९॥
रामो राम कृ बौः की परारः ।
अयोशेो नपृौेः कुशबालः परपः ॥ १६०॥
लवबालः कनऽेः कािः पजाननः ।
सीताकाः सौपः िशशजुीवनतरः ॥ १६१॥
सतेकृुिऽकूटः शबरीसंतुः ूभःु ।
योिगयेः िशवयेः शाा रावणदप हा ॥ १६२॥
ौीशः शरयो भतूानां सिंौताभीदायकः ।
अनः ौीपती रामो गणुभिृग ुणो महान ॥् १६३॥ 1000
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एवमादीिन नामािन सापरािण च ।
एकैकं नाम राम सवपापूणाशनम ॥् १६४॥
सहॐनामफलदं सवय ू दायकम ।्
सव िसिकरं पुयं भिुमिुफलूदम ॥् १६५॥
माकिमदं सव ाातं सव मलम ।्
उािन तव पऽुणे िवराजने धीमता ॥ १६६॥
सनुमाराय परुा ताुािन मया तव ।
यः पठेणयुाािप स त ु ॄपदं लभते ॥् १६७॥
तावदवे बलं तषेां महापातकदिनाम ।्
याव ौयूत े रामनामपाननिनः ॥ १६८॥
ॄ सरुाप येी च गुतगः ।
शरणागतघाती च िमऽिवासघातकः ॥ १६९॥
मातहृा िपतहृा चवै ॅणूहा वीरहा तथा ।
कोिटकोिटसहॐािण पुपापािन यािप ॥ १७०॥
सवंरं बमाा ूहं रामसिधौ ।
िनटकं सखुं भुा ततो मोमवायुात ॥् १७१॥
ौीरामनाां परमं सहॐकं पापापहं सौिवविृकारकम ।्
भवापहं भजनकैपालकं ीपऽुपौऽूदमिृदायकम ॥्
इित ौीशतकोिटरामचिरताग त े ौीमदानरामायणे वाीकीय े
राकाडे पवूा ध ौीरामसहॐनामकथनं नाम ूथमः सग ः ॥
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