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sItAShTottarashatanAma stotraM

સીતાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્

અથ શ્રીમદાન દરામાયણા તગર્ત શ્રી
સીતાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્॥
અગ ત વાચ-
અેવં સતુી ણ સીતાયાઃ કવચં તે મયેિરતં ।
અતઃ પરં શ્રુ વા યત્ સીતાયાઃ તાતે્ર મુત્તમં ॥ ૧
ય મનષ્ટાેત્તરશતં સીતાનામાિન સ ત િહ ।
અષ્ટાેત્તરશતં સીતા ના ાં તાતે્ર મનુત્તમમ્॥ ૨
યે પઠ ત નરા વત્ર તષેાં ચ સફલાે ભવઃ ।
તે ધ યા માનવા લાેકે તે વૈકુ ઠં વ્રજ ત િહ॥ ૩

યાસઃ।
અસ્ય શ્રી સીતાનામાષ્ટાેત્તરશતમ ત્રસ્ય-

અગ ત્ય ઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ ।
રમે ત બીજં ।
માતુ લઙ્ગી ત શ ક્તઃ ।
પદ્માક્ષજે ત ક લકં ।
અવિનજેત્યસં્ત્ર ।
જનકજે ત કવચં ।
મૂલકાસરુ મિદની ત પરમાે મ ત્રઃ ।
શ્રી સીતારામચ દ્ર પ્રીત્યથ સકલ કામના સદ્ યથ
જપે િવિનયાેગઃ॥
કર યાસઃ॥
ૐસીતાયૈ અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ ।
ૐ રમાયૈ તજર્ની યાં નમઃ ।
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ૐ માતુ લઙ્ગ્યૈ મ યમા યાં નમઃ ।
ૐ પદ્માક્ષ યૈ અના મકા યાં નમઃ ।
ૐઅવિન યૈ કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ ।
ૐજનક યૈ કરતલ કર ષ્ઠા યાં નમઃ॥
અઙ્ગ યાસઃ॥
ૐસીતાયૈ હૃદયાય નમઃ ।
ૐ રમાયૈ શરસે વાહા ।
ૐ માતુ લઙ્ગ્યૈ શખાયૈ વષટ્ ।
ૐ પદ્માક્ષ યૈ નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ ।
ૐજનકાત્મ યૈ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ૐ મૂલકાસરુમિદ યૈ ઇ ત િદગ્બ ધઃ॥
અથ યાનમ્॥
વામાઙ્ગે રઘનુાયકસ્ય ચરે યા સં સ્થતા શાેભના
યા િવપ્રાિધપ યાન ર ય નયના યા િવપ્રપાલાનના ।
િવદ્યુ પુ જ િવરાજમાન વસના ભક્તા ત સઙ્ખ ડના
શ્રીમદ્ રાઘવ પાદપદ્મયુગળ ય તેક્ષણા સાવતુ॥
શ્રી સીતા નક દેવી વૈદેહી રાઘવ પ્રયા ।
રમાવિનસતુા રામા રાક્ષસા ત પ્રકાિરણી॥ ૧
રત્નગુપ્તા માતુ લઙ્ગી મૈ થલી ભક્તતાષેદા ।
પદ્માક્ષ ક જનતે્રા મતાસ્યા નપૂુર વના॥ ૨
વૈકુ ઠિનલયા મા શ્રીઃ મુ ક્તદા કામપૂરણી ।
પાત્મ હેમવણાર્ દુલાઙ્ગી સભુા ષણી॥ ૩
કુશા બકા િદવ્યદાચ લવમાતા મનાેહરા ।
હનૂમદ્ વ દતપદા મુગ્ધા કેયૂર ધાિરણી॥ ૪
અશાેકવન મ યસ્થા રાવણાિદગ માેિહની ।
િવમાનસં સ્થતા સભુ્રૂ સકેુશી રશના વતા॥ ૫
ર ે પા સ વ પા તામસી વિહ્નવ સની ।
હેમ ગાસક્ત ચત્તા વા મીકાશ્રમ વા સની॥ ૬
પ તવ્રતા મહામાયા પીતકાૈશયે વા સની ।
ગનતે્રા ચ બ બાેષ્ઠ ધનુિવદ્યા િવશારદા॥ ૭
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સાૈ ય પા દશરથ નષુા ચામર વી જતા ।
સમુેધા દુિહતા િદવ્ય પા ત્રૈલાેક્યપા લિન॥ ૮
અન્નપૂણાર્ મહાલ મીઃ ધીલર્ ચ સર વતી ।
શા તઃ પુ ષ્ટઃ શમા ગાૈર પ્રભાયાે યા િનવા સની॥ ૯
વસ તશીલતા ગાૈર નાન સ તુષ્ટ માનસા ।
રમાનામ ભદ્રસસં્થા હેમકુ ભ પયાેધરા॥ ૧૦
સરુા ચતા તઃ કા તઃ તમધા િવભાવર ।
લઘૂદરા વરારાેહા હેમકઙ્કણ મ ડતા॥ ૧૧
દ્વજ પ યિપત િનજભષૂા રાઘવ તાે ષણી ।
શ્રીરામ સવેન રતા રત્ન તાટઙ્ક ધાિરણી॥ ૧૨
રામાવામાઙ્ગ સસં્થા ચ રામચ દ્રકૈ ર જની ।
સરયજૂલ સઙ્ક્ર ડા કાિરણી રામમાેિહની॥ ૧૩
સવુણર્ તુ લતા પુ યા પુ યક તઃ કલાવતી ।
કલક ઠા ક બુક ઠા ર ભાે ગર્જગા મની॥ ૧૪
રામાિપતમના રામવ દતા રામવ લભા ।
શ્રીરામપદ ચહ્નાઙ્ગા રામ રામે ત ભા ષણી॥ ૧૫
રામપયર્ઙ્ક શયના રામાઙ્ ઘ્ર ક્ષા લણી વરા ।
કામધે વન્ન સ તુષ્ટા માતુ લઙ્ગ કરા તા॥ ૧૬
િદવ્યચ દન સસં્થા શ્રી મૂલકાસરુ મિદની ।
અેવં અષ્ટાેત્તરશતં સીતાના ાં સપુુ યદમ્॥ ૧૭
યે પઠ ત નરા ભૂ યાં તે ધ યાઃ વગર્ગા મનઃ ।
અષ્ટાેત્તરશતં ના ાં સીતાયાઃ તાતે્રમુત્તમમ્॥ ૧૮
જપનીયં પ્રયત્નને સવર્દા ભ ક્ત પવૂર્કં ।
સ ત તાતે્રા યનેકા િન પુ યદાિન મહા ત ચ॥ ૧૯
નાનને સદશૃાનીહ તાિન સવાર્ ણ ભૂસરુ ।
તાતે્રાણામુત્તમં ચેદં ભુ ક્ત મુ ક્ત પ્રદં ણામ્॥ ૨૦
અેવં સતુી ણ તે પ્રાેક્તં અષ્ટાેત્તરશતં શભંુ ।
સીતાના ાં પુ યદ ચ શ્રવણાન્ મઙ્ગળ પ્રદમ્॥ ૨૧
નરૈઃ પ્રાતઃ સમુ થાય પિઠતવં્ય પ્રયત્નતઃ ।
સીતા પજૂન કાલેિપ સવર્ વા છતદાયકમ્॥ ૨૨

ઇ ત શ્રીશતકાેિટ રામચિરતા તગર્ત
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શ્રીમદાન દરામાયણે વા મક યે મનાેહરકા ડે
સીતાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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