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Shri Rama Sahasranama Stotra

ौीरामसहॐनामोऽम ्

ौीराघवं दशरथाजमूमयें
सीतापितं रघकुुलायरदीपम ।्
आजानबुामरिवदलायतां
रामं िनशाचरिवनाशकरं नमािम ॥
वदैहेीसिहतं सरुिुमतले हमै े महामडप े
मे पुकमासन े मिणमये वीरासन े सिुतम ।्
अम े वाचयित ूभनसतु े तं मिुनः परं
ाां भरतािदिभः पिरवतृं रामं भज े ँयामलम ॥्
पाव वुाच-

ौोतिुमाहं दवे तदवें सव कामदम ।्
नाां सहॐं राम ॄिूह यि मे दया ॥ १
ौीमहादवे उवाच-

अथ वािम ते दिेव रामनामसहॐकम ।्
श ृण ु चकैमनाः ोऽं गुातरं महत ॥् २
अ ौीरामसहॐनामोऽमहाम, भगवान ई्र ऋिषः ।
अनुुः । ौीरामः परमाा दवेता ।
ौीमाहािविुरित बीजम ।् गणुभिृग ुणो महािनित शिः ।
ससंारतारको राम इित मः । सिदानिवमह इित कीलकम ।्
अयः पुषः साीित कवचम ।् अजयेः सव भतूानां इम ।्
राजीवलोचनः ौीमािनित ानम ।्
ौीरामूीथ िदसहॐनामजप े
िविनयोगः ।
करासः -

ौीरामचायेुाां नमः ।
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ौीरामसहॐनामोऽम ्

सीतापतये इित तज नीां नमः ।
रघनुाथायिेत ममाां नमः ।
भरतामजायेनािमकाां नमः ।
दशरथाजायिेत किनिकाां नमः ।
हनमुभवे इित करतलकरपृाां नमः ।
एवं दयािदासः ।
ानम ्-
िवानहते ुं िवमलायतां ूानपं सखुकैहतेमु ।्
ौीरामचं हिरमािददवें परारं राममहं भजािम ॥
तपं पुषं परुाणं तजेसा पिूरतिवमकेम ।्
राजािधराजं रिवमडलं िवेरं राममहं भजािम ।
लिमािदपपजूाः ।
ॐ रामः ौीमान म्हािविुज दुविहतावहः ।
ताा तारकं ॄ शातः सविसिदः ॥
राजीवलोचनः ौीमान ौ्ीरामो रघपुुवः ।
रामभिः सदाचारो राजेो जानकीपितः ॥ १॥
अमगयो वरेय वरदः परमेरः ।
जनाद नो िजतािमऽः पराथकूयोजनः ॥ २॥
िवािमऽिूयो दाः शऽिुजऽतुापनः ।
सवः सव दवेािदः शरयो वािलमदनः ॥ ३॥
ानभाोऽपिरेो वामी सोतः शिुचः ।
ानगो ढूः खरसंी ूतापवान ॥् ४॥
िुतमानावान व्ीरो िजतबोधोऽिरमदनः ।
िवपो िवशालाः ूभःु पिरवढृो ढः ॥ ५॥
ईशः खधरः ौीमान क्ौसलेयोऽनसयूकः ।
िवपलुासंो महोरः परमेी परायणः ॥ ६॥
सोतः ससो गुः परमधािम कः ।
लोको लोकव लोकाा लोककृरः ॥ ७॥
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ौीरामसहॐनामोऽम ्

अनािदभ गवान स्ेो िजतमायो रघूहः ।
रामो दयाकरो दः सवः सव पावनः ॥ ८॥
ॄयो नीितमान ग्ोा सव दवेमयो हिरः ।
सुरः पीतवासा सऽूकारः परुातनः ॥ ९॥
सौो महिष ः कोदडी सव ः सव कोिवदः ।
किवः समुीववरदः सव पुयािधकूदः ॥ १०॥
भो िजतािरषग महोदारोऽघनाशनः ।
सकुीित रािदपुषः काः पुयकृतागमः ॥ ११॥
अकषतबुा ः सवा वासो रासदः ।
ितभाषी िनवृाा िृतमान व्ीय वान ्ू भःु ॥ १२॥
धीरो दाो घनँयामः सवा यधुिवशारदः ।
अायोगिनलयः समुना लणामजः ॥ १३॥
सवतीथ मयः शरूः सव यफलूदः ।
यपी यशेो जरामरणविज तः ॥ १४॥
वणा ौमकरो वण शऽिुजत प्ुषोमः ।
िवभीषणूिताता परमाा परारः ॥ १५॥
ूमाणभतूो यः पणू ः परपरुयः ।
अनिरानो धनवुदो धनधु रः ॥ १६॥
गणुाकरो गणुौेः सिदानिवमहः ।
अिभवो महाकायो िवकमा  िवशारदः ॥ १७॥
िवनीताा वीतरागपीशो जनेरः ।
काणूकृितः कः सवशः सवकामदः ॥ १८॥
अयः पुषः साी केशवः पुषोमः ।
लोकाो महामायो िवभीषणवरूदः ॥ १९॥
आनिवमहो ोितहनमुभरुयः ।
ॅािजःु सहनो भोा सवादी बौतुः ॥ २०॥
सखुदः कारणं कता  भवबिवमोचनः ।
दवेचडूामिणनता ॄयो ॄवध नः ॥ २१॥
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ौीरामसहॐनामोऽम ्

ससंारोारको रामः सव ःखिवमोकृत ।्
िवमो िवकता  िवहता  च िवकृत ॥् २२॥
िनो िनयतकाणः सीताशोकिवनाशकृत ।्
काकुः पुडरीकाो िवािमऽभयापहः ॥ २३॥
मारीचमथनो रामो िवराधवधपिडतः ।
ःनाशनो रः िकरीटी िऽदशािधपः ॥ २४॥
महाधनमु हाकायो भीमो भीमपराबमः ।
तपी तवादी सिुवबमः ॥ २५॥
भतूाा भतूकृामी कालानी महापटुः ।
अिनिव णो गणुमाही िनलः कलहा ॥ २६॥
भावभिः शऽुः केशवः ाणरुीरः ।
भतूािदः शरुािदः िवः शातो ीवुः ॥ २७॥
कवची कुडली चबी खी भजनिूयः ।
अमृजु रिहतः सविजवगोचरः ॥ २८॥
अनुमोऽूमयेाा सवा िदग ुणसागरः ।
समः समाा समगो जटामकुुटमिडतः ॥ २९॥
अजयेः सव भतूाा िवनेो महातपाः ।
लोकाो महाबारमतृो वदेिवमः ॥ ३०॥
सिहःु सितः शाा िवयोिनम हािुतः ।
अती ऊिज तः ूाशंुपेो वामनो बली ॥ ३१॥
धनवुदो िवधाता च ॄा िवु शरः ।
हंसो मरीिचगिवो रगभ महामितः ॥ ३२॥
ासो वाचितः सवदिप तासरुमद नः ।
जानकीवभः पूः ूकटः ूीितवध नः ॥ ३३॥
सवोऽतीियो वेोऽिनदशो जावभःु ।
मदनो मथनो ापी िवपो िनरनः ॥ ३४॥
नारायणोऽमणीः साधजु टाय ुू ीितवध नः ।
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ौीरामसहॐनामोऽम ्

नकैपो जगाथः सरुकाय िहतः भःू ॥ ३५॥
िजतबोधो िजताराितः वगािधपरादः ।
वसदुः सभुजुो नकैमायो भूमोदनः ॥ ३६॥
चडाशंःु िसिदः कः शरणागतवलः ।
अगदो रोगहता  च मो मभावनः ॥ ३७॥
सौिमिऽवलो धयु ापधकृ ् ।
विसो मामणीः ौीमाननकूुलः िूयवंदः ॥ ३८॥
अतलुः सािको धीरः शरासनिवशारदः ।
ेः सव गणुोपतेः शिमांाटकाकः ॥ ३९॥
वकुैठः ूािणनां ूाणः कमठः कमलापितः ।
गोवध नधरो मपः कायसागरः ॥ ४०॥
कुकणू भेा च गोपीगोपालसवंतृः ।
मायावी ापको ापी रणैकेुयबलापहः ॥ ४१॥
िपनाकमथनो वः समथ गडजः ।
लोकऽयाौयो लोकचिरतो भरतामजः ॥ ४२॥
ौीधरः सितलकसाी नारायणो बधुः ।
मनोवगेी मनोपी पणू ः पुषपुवः ॥ ४३॥
यौेो यपितभू तावासः सिुवबमः ।
तजेोधरो धराधारतमुू ित म हािनिधः ॥ ४४॥
चाणरूमद नो िदः शाो भरतवितः ।
शाितगो गभीराा कोमलाः ूजागरः ॥ ४५॥
लोकगभ ः शषेशायी ीराििनलयोऽमलः ।
आयोिनरदीनाा सहॐाः सहॐपात ॥् ४६॥
अमतृाशंमु हागभ िनवृिवषयहृः ।
िऽकालो मिुनः साी िवहायसगितः कृती ॥ ४७॥
पज ः कुमदुो भतूावासः कमललोचनः ।
ौीववाः ौीवासो वीरहा लणामजः ॥ ४८॥
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ौीरामसहॐनामोऽम ्

लोकािभरामो लोकािरमद नः सवेकिूयः ।
सनातनतमो मघेँयामलो रासाकृत ॥् ४९॥
िदायधुधरः ौीमानूमयेो िजतिेयः ।
भदूवेवो जनकिूयकृिपतामहः ॥ ५०॥
उमः सािकः सः ससििवबमः ।
सोुतः सलुभः सूः सघुोषः सखुदः सधुीः ॥ ५१॥
दामोदरोऽतुः शा वामनो मधरुािधपः ।
दवेकीननः शौिरः शरूः कैटभमदनः ॥ ५२॥
सतालूभेा च िमऽवशंूवध नः ।
कालपी कालााकालः काणदःकिवः ।
सवंर ऋतःु पो यनं िदवसो यगुः ॥ ५३॥
ो िविवो िनलपः सव ापी िनराकुलः ।
अनािदिनधनः सवलोकपूो िनरामयः ॥ ५४॥
रसो रसः सारो लोकसारो रसाकः ।
सवःखाितगो िवारािशः परमगोचरः ॥ ५५॥
शषेो िवशषेो िवगतकषो रघनुायकः ।
वण ौेो वण वाो वय वय गणुोलः ॥ ५६॥
कमसामरौेो दवेदवेः सखुूदः ।
दवेािधदवेो दवेिष दवासरुनमृतः ॥ ५७॥
सवदवेमयबी शापाणी रघूमः ।
मनो बिुरहारः ूकृितः पुषोऽयः ॥ ५८॥
अहापावनः ामी िपतभृो वरूदः ।
ायो ायी नयी ौीमायो नगधरो ीवुः ॥ ५९॥
लीिवराभता  दवेेो बिलमदनः ।
वाणािरमद नो यानुमो मिुनसिेवतः ॥ ६०॥
दवेामणीः िशवानतरः परमः परः ।
सामगयेः िूयोऽबूरः पुयकीित ः सलुोचनः ॥ ६१॥
पुयः पुयािधकः पवू ः पणू ः परूियता रिवः ।
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ौीरामसहॐनामोऽम ्

जिटलः कषाूभनिवभावसःु ॥ ६२॥
अलणोऽो दशािपकेसरी ।
कलािनिधः कलानाथो कमलानवध नः ॥ ६३॥
जयी िजतािरः सवा िदः शमनो भवभनः ।
अलिररुचलो रोिचिुव बमोमः ॥ ६४॥
आशःु शपितः शागोचरो रनो रघःु ।
िनःशः ूणवो माली लूः सूो िवलणः ॥ ६५॥
आयोिनरयोिन सिजः सहॐपात ।्
सनातनतमः ॐवी पशेलो जिवनां वरः ॥ ६६॥
शिमाभृाथः गदापरथाभतृ ।्
िनरीहो िनिव क िचिूपो वीतसासः ॥ ६७॥
शताननः सहॐाः शतमिूत ध नूभः ।
ुडरीकशयनः किठनो िव एव च ॥ ६८॥
उमो महपितः ौीमान स्मथऽनथ नाशनः ।
अधमशऽू रोः पुतः पुतुः ॥ ६९॥
ॄगभ बहृभ धम धनेधु नागमः ।
िहरयगभ ोितान स्लुलाटः सिुवबमः ॥ ७०॥
िशवपजूारतः ौीमान भ्वानीिूयकृशी ।
नरो नारायणः ँयामः कपद नीललोिहतः ॥ ७१॥
िः पशपुितः ाणिुव ािमऽो िजेरः ।
मातामहो मातिरा िविरो िवरौवाः ॥ ७२॥
अोः सवभतूानां चडः सपराबमः ।
वालिखो महाकः कवृः कलाधरः ॥ ७३॥
िनदाघपनोऽमोघः ः परबलापत ।्
कबमथनो िदः कमुीविशविूयः ॥ ७४॥
शोऽिनलः सिुनः सलुभः िशिशराकः ।
अससंृोऽितिथः शरूः ूमाथी पापनाशकृत ॥् ७५॥
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ौीरामसहॐनामोऽम ्

वसौुवाः कवाहः ूतो िवभोजनः ।
रामो नीलोलँयामो ानो महािुतः ॥ ७६॥
पिवऽपादः पापािरम िणपरूो नभोगितः ।
उारणो ृितहा ध ष ःसहोऽभयः ॥ ७७॥
अमतृशेोऽमतृवपधु म धम ः कृपाकरः ।
भग िववानािदो योगाचाय िदवितः ॥ ७८॥
उदारकीित ोगी वायः सदसयः ।
नऽमाली नाकेशः ािधानः षडाौयः ॥ ७९॥
चतवु ग फलो वण शिऽयफलं िनिधः ।
िनधानगभ िना जो िगरीशो ालमदनः ॥ ८०॥
ौीवभः िशवारः शािभ िः समसः ।
भशूयो भिूतकृूितभू षणो भतूवाहनः ॥ ८१॥
अकायो भकायः कालानी महावटुः ।
पराथ विृरचलो िविवः ौिुतसागरः ॥ ८२॥
भावभिो मः ससंारभयनाशनः ।
वेो वैो िवयोा सवा मरमनुीरः ॥ ८३॥
सरुेः करणं कम  कम कृधोजः ।
येो धयु धराधीशः सकंः शवरीपितः ॥ ८४॥
परमाथ गुवृ ः शिुचरािौतवलः ।
िविुज िुव भवु ो यशेो यपालकः ॥ ८५॥
ूभिवमु िसु लोकाा लोकभावनः ।
केशवः केिशहा काः किवः कारणकारणम ॥् ८६॥
कालकता  कालशषेो वासदुवेः पुतुः ।
आिदकता  वराह माधवो मधसुदूनः ॥ ८७॥
नारायणो नरो हंसो िवनेो जनाद नः ।
िवकता  महायो ोितान प्ुषोमः ॥ ८८॥
वकुैठः पुडरीकाः कृः सयू ः सरुािच तः ।
नारिसहंो महाभीमो वबदंो नखायधुः ॥ ८९॥
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आिददवेो जगता  योगीशो गडजः ।
गोिवो गोपितगा भपूितभ ुवनेरः ॥ ९०॥
पनाभो षीकेशो धाता दामोदरः ूभःु ।
िऽिवबमिलोकेशो ॄशेः ूीितवध नः ॥ ९१॥
वामनो दमनो गोिवो गोपवभः ।
भिूयोऽतुः सः सकीित धृ ितः िृतः ॥ ९२॥
कायं कणो ासः पापहा शािवध नः ।
संासी शातो मरािििनकेतनः ॥ ९३॥
बदरीिनलयः शापी वैतुूभः ।
भतूावासो गहुावासः ौीिनवासः िौयः पितः ॥ ९४॥
तपोवासो मदुावासः सवासः सनातनः ।
पुषः पुरः पुयः पुराो महेरः ॥ ९५॥
पणू मिूत ः परुाणः पुयदः ूीितवध नः ।
शी चबी गदी शा लाली मसुली हली ॥ ९६॥
िकरीटी कुडली हारी मखेली कवची जी ।
योा जतेा महावीय ः शऽिुजऽतुापनः ॥ ९७॥
शाा शाकरः शां शरः शरतुः ।
सारिथः सािकः ामी सामवदेिूयः समः ॥ ९८॥
पवनः सहंतः शिः सणूा ः समिृमान ।्
ग दः कामदः ौीदः कीित दोऽकीित नाशनः ॥ ९९॥
मोदः पुडरीकाः ीरािकृतकेतनः ।
सवा ा सव लोकेशः ूरेकः पापनाशनः ॥ १००॥
सवापी जगाथः सवलोकमहेरः ।
सग िकृवेः सव लोकसखुावहः ॥ १०१॥
अः शातोऽनः यविृिवविज तः ।
िनलपो िनग ुणः सूो िनिव कारो िनरनः ॥ १०२॥
सवपािधिविनम ुः सामाऽवितः ।
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अिधकारी िवभिुन ः परमाा सनातनः ॥ १०३॥
अचलो िनम लो ापी िनतृो िनराौयः ।
ँयामो यवुा लोिहताो दीाो िमतभाषणः ॥ १०४॥
आजानबुाः समुखुः िसहंो महाभजुः ।
सवान ग्णुसः यजेाः सदुीिमान ॥् १०५॥
कालाा भगवान क्ालः कालचबूवत कः ।
नारायणः परोितः परमाा सनातनः ॥ १०६॥
िवसडृ ्िवगोा च िवभोा च शातः ।
िवेरो िवमिूत िव ाा िवभावनः ॥ १०७॥
सवभतूसुाः सवभतूानकुनः ।
सवरेरः सव ः ौीमानािौतवलः ॥ १०८॥
सवगः सव भतूशेः सव भतूाशयितः ।
अरमसँछेा नारायणः परः ॥ १०९॥
अनािदिनधनः ॐा ूजापितपितहिरः ।
नरिसहंो षीकेशः सवा ा सव वशी ॥ ११०॥
जगतषुवै ूभनु ता सनातनः ।
कता  धाता िवधाता च सवषां ूभरुीरः ॥ १११॥
सहॐमिूत िव ाा िविुव गयः ।
परुाणपुषः ॐा सहॐाः सहॐपात ॥् ११२॥
तं नारायणो िववुा सदुवेः सनातनः ।
परमाा परं ॄ सिदानिवमहः ॥ ११३॥
परोितः परामः पराकाशः परारः ।
अतुः पुषः कृः शातः िशव ईरः ॥ ११४॥
िनः सवगतः ाणुमः साी ूजापितः ।
िहरयगभ ः सिवता लोककृोकभिृभःु ॥ ११५॥
रामः ौीमान म्हािविुज दुविहतावहः ।
ताा तारकं ॄ शातः सविसिदः ॥ ११६॥
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अकारवाो भगवान ौ्ीभू  लीलापितः पमुान ।्
सव लोकेरः ौीमान स्व ः सव तोमखुः ॥ ११७॥
ामी सशुीलः सलुभः सवः सव शिमान ।्
िनः सणू काम नसैिग कसुखुी ॥ ११८॥
कृपापीयषूजलिधः शरयः सवदिेहनाम ।्
ौीमाारायणः ामी जगतां पितरीरः ॥ ११९॥
ौीशः शरयो भतूानां सिंौताभीदायकः ।
अनः ौीपती रामो गणुभिृग ुणो महान ॥् १२०॥
॥ इित ौीरामसहॐनामोऽं सणू म ॥्
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