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സീതാരാമസ്േതാത

{॥ സീതാരാമസ്േതാത ॥}

അേയാധ്യാപുര-േനതാരം മിഥിലാപുര-നായികാമ് ।

രാഘവാണാമലങ്കാരം ൈവേദഹാനാമലങ്കിയാമ് ॥ ൧॥

രഘൂണാം കുലദീപം ച നിമീനാം കുലദീപികാമ് ।

സൂർയവംശ-സമുദ്ഭൂതം േസാമവംശ-സമുദ്ഭവാമ് ॥ ൨॥

പുതം ദശരഥസ്യാദ്യം പുതീം ജനകഭൂപേതഃ ।

വശിഷ്ഠാനുമതാചാരം ശതാനൻദമതാനുഗാമ് ॥ ൩॥

െകൗസൽയാഗർഭ-സമ്ഭൂതം േവദിഗർേഭാദിതാം സ്വയമ് ।

പുൺഡരീക-വിശാലാക്ഷം സ്ഫുരദിൻദീവേരക്ഷണാമ് ॥ ൪॥

ചൻദകാൻതാനനാമ്േഭാജം ചൻദബിമ്േബാപമാനനാമ് ।

മത്ത-മാതങ്ഗ-ഗമനം മത്ത-ഹംസ-വധൂ-ഗതാമ് ॥ ൫॥

ചൻദനാർദ-ഭുജാമധ്യം കുങ്കുമാർദ-കുചസ്ഥലീമ് ।

ചാപാലങ്കൃത-ഹസ്താബ്ജം പദ്മാലങ്കൃത-പാണികാമ് ॥ ൬॥

ശരണാഗത-േഗാപ്താരം പണിപാദ-പസാദികാമ് ।

കാലേമഘനിഭം രാമം കാർതസ്വര-സമ-പഭാമ് ॥ ൭॥

ദിയ-സിംഹാസനാസീനം ദിയ-സഗ്വസ്ത-ഭൂഷണാമ് ।

അനുക്ഷണം കടാക്ഷാഭ്യാം അൻേയാൻേയക്ഷണ-കാങ്ക്ഷിെണൗ ॥ ൮॥

അൻേയാൻയ-സദൃശാകാെരൗ ത്ൈരേലാക്യഗൃഹദമ്പതീ।

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ഇെമൗ യുവാം പണമ്യാഹം ഭജാമ്യദ്യ കൃതാർഥതാമ് ॥ ൯॥

അേനന സ്െതൗതി യഃ സ്തുത്യം രാമം സീതാം ച ഭക്തിതഃ ।

തസ്യ െതൗ തനുതാം പുൺയാമ്പദഃ സകലാർഥദാഃ ॥ ൧൦॥

ഏവം ശീരാമചൻദസ്യ ജാനക്യാ വിേശഷതഃ ।

കൃതം ഹനൂമതാ പുൺയം സ്േതാതം സദ്േയാ വിമുക്തിദമ് ।

യഃ പേഠത്പാതരുത്ഥായ സർവാൻ കാമാനവാപ്നുയാത് ॥ ൧൧॥

॥ ഇതി ഹനൂമത്കൃത-സീതാരാമ സ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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