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shrIrAmarakShAstotra

શ્રીરામરક્ષા તાતે્ર

॥ ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ॥
અસ્ય શ્રીરામરક્ષા તાતે્રમ ત્રસ્ય । બુધકાૈ શક ઋ ષઃ ।
શ્રીસીતારામચ દ્રાે દેવતા । અનુષુ્ટપ્ છ દઃ ।
સીતા શ ક્તઃ । શ્રીમદ્ હનુમાન ક લકમ્ ।
શ્રીરામચ દ્રપ્રીત્યથ રામરક્ષા તાતે્રજપે િવિનયાેગઃ॥
અથ યાનમ્ ।

યાયેદા નુબાહંુ તશરધનષંુ બદ્ધપદ્માસનસં્થ
પીતં વાસાે વસાનં નવકમલદલ પિધનતે્રં પ્રસન્નમ્ ।

વામાઙ્કા ઢ સીતામખુકમલ મલ લાેચનં નીરદાભં
નાનાલઙ્કારદ પ્તં દધતમુ જટામ ડનં રામચ દ્રમ્॥
ઇ ત યાનમ્॥

ચિરતં રઘનુાથસ્ય શતકાેિટ પ્રિવ તરમ્ ।
અેકૈકમક્ષરં પુંસાં મહાપાતકનાશનમ્॥ ૧॥
યા વા નીલાે પલ યામં રામં રા વલાેચનમ્ ।
નક લ મણાપેેતં જટામુકુટમ ડતમ્॥ ૨॥

સા સતૂણધનુબાર્ણપા ણ નક્ત ચરા તકમ્ ।
વલીલયા જગત્રાતું આિવભૂર્તં અજં િવભુમ્॥ ૩॥
રામરક્ષાં પઠે પ્રાજ્ઞઃ પાપઘ્ની ં સવર્કામદામ્ ।
શરાેમે રાઘવઃ પાતુ ભાલં દશરથાત્મજઃ॥ ૪॥
કાૈસલ્યેયાે દશૃાૈ પાતુ િવશ્વા મત્ર પ્રયઃ શ્રુતી ।
ઘ્રાણં પાતુ મખત્રાતા મખંુ સાૈ મિત્રવ સલઃ॥ ૫॥
જહ્વાં િવદ્યાિનિધઃ પાતુ ક ઠં ભરતવ દતઃ ।

1



શ્રીરામરક્ષા તાતે્ર

સ્ક ધાૈ િદવ્યાયુધઃ પાતુ ભુ ૈ ભગ્ ેશકામુર્કઃ॥ ૬॥
કરાૈ સીતાપ તઃ પાતુ હૃદયં મદગ્ ય જત્ ।
મ યં પાતુ ખર વંસી ના ભ બવદાશ્રયઃ॥ ૭॥
સગુ્રીવેશઃ કટ પાતુ સ ક્થની હનુમ પ્રભુઃ ।
ઊ રઘૂત્તમઃ પાતુ રક્ષઃકુલિવનાશકૃત્॥ ૮॥
નનુી સતેુકૃ પાતુ જઙ્ઘે દશમખુા તકઃ ।

પાદાૈ બભીષણશ્રીદઃ પાતુ રામાેઽ ખલં વપુઃ॥ ૯॥
અેતાં રામબલાપેેતાં રક્ષાં યઃ સકૃુતી પઠેત્ ।
સ ચરાયુઃ સખુી પતુ્રી િવજયી િવનયી ભવેત્॥ ૧૦॥
પાતાલભૂતલવ્યાેમચાિરણ છદ્મચાિરણઃ ।
ન દ્રષુ્ટમિપ શક્તા તે ર ક્ષતં રામનામ ભઃ॥ ૧૧॥
રામે ત રામભદ્રે ત રામચ દ્રે ત વા મરન્ ।
નરાે ન લ યતે પાપૈઃ ભુ ક્ત મુ ક્ત ચ િવ દ ત॥ ૧૨॥
જગજૈત્રૈકમ ત્રેણ રામના ા ભર ક્ષતમ્ ।
યઃ ક ઠે ધારયેત્તસ્ય કરસ્થાઃ સવર્ સદ્ધયઃ॥ ૧૩॥
વજ્રપ જરનામેદં યાે રામકવચં મરેત્ ।
અવ્યાહતાજ્ઞઃ સવર્ત્ર લભતે જયમઙ્ગલમ્॥ ૧૪॥
આિદષ્ટવાન્ યથા વ ે રામરક્ષાં મમાં હરઃ ।
તથા લ ખતવાન્ પ્રાતઃ પ્રબુદ્ધાે બુધકાૈ શકઃ॥ ૧૫॥
આરામઃ ક પ ક્ષાણાં િવરામઃ સકલાપદામ્ ।
અ ભરામ સ્ત્રલાેકાનાં રામઃ શ્રીમાન્ સ નઃ પ્રભુઃ॥ ૧૬॥
ત ણાૈ પસ પન્નાૈ સકુુમારાૈ મહાબલાૈ ।
પુ ડર કિવશાલાક્ષાૈ ચીરકૃ ણા જના બરાૈ॥ ૧૭॥
ફલમૂલા શનાૈ દા તાૈ તાપસાૈ બ્રહ્મચાિરણાૈ ।
પતુ્રાૈ દશરથસ્યૈતાૈ ભ્રાતરાૈ રામલ મણાૈ॥ ૧૮॥
શર યાૈ સવર્સ વાનાં શ્રેષ્ઠાૈ સવર્ધનુ મતામ્ ।
રક્ષઃ કુલિનહ તારાૈ ત્રાયેતાં નાે રઘૂત્તમાૈ॥ ૧૯॥
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આત્તસ જધનષુાિવષુ શાવક્ષયાશગુિનષઙ્ગસઙ્ ગનાૈ ।
રક્ષણાય મમ રામલ મણાવગ્રતઃ પ થ સદૈવ ગચ્છતામ્॥ ૨૦॥
સન્નદ્ધઃ કવચી ખડ્ગી ચાપબાણધરાે યવુા ।
ગચ્છન્મનાેરથાેઽ માકં રામઃ પાતુ સલ મણઃ॥ ૨૧॥
રામાે દાશર થઃ શરૂાે લ મણાનુચરાે બલી ।
કાકુ સ્થઃ પુ ષઃ પૂણર્ઃ કાૈસલ્યેયાે રઘુત્તમઃ॥ ૨૨॥
વેદા તવેદ્યાે યજ્ઞેશઃ પુરાણપુ ષાેત્તમઃ ।
નક વ લભઃ શ્રીમાન્ અપ્રમેય પરાક્રમઃ॥ ૨૩॥

ઇત્યેતાિન જપિન્નત્યં મદ્ભક્તઃ શ્રદ્ધયા વતઃ ।
અશ્વમેધાિધકં પુ યં સ પ્રા ાે ત ન સશંયઃ॥ ૨૪॥
રામં દુવાર્દલ યામં પદ્માકં્ષ પીતવાસસમ્ ।
તવુ ત નામ ભિદવ્યૈઃ ન તે સસંાિરણાે નરઃ॥ ૨૫॥
રામં લ મણપવૂર્જં રઘવુરં સીતાપ ત સુ દરમ્ ।

કાકુ સ્થં ક ણાણર્વં ગુણિનિધ િવપ્ર પ્રયં ધા મકમ્ ।
રાજે દં્ર સત્યસ ધં દશરથતનયં યામલં શા તમૂ તમ્ ।

વ દે લાેકા ભરામં રઘુકુલ તલકં રાઘવં રાવણાિરમ્॥ ૨૬॥
રામાય રામભદ્રાય રામચ દ્રાય વેધસે ।
રઘનુાથાય નાથાય સીતાયાઃ પતયે નમઃ॥ ૨૭॥
શ્રીરામ રામ રઘનુ દન રામ રામ
શ્રીરામ રામ ભરતાગ્રજ રામ રામ ।

શ્રીરામ રામ રણકકર્શ રામ રામ
શ્રીરામ રામ શરણં ભવ રામ રામ॥ ૨૮॥

શ્રીરામચ દ્રચરણાૈ મનસા મરા મ
શ્રીરામચ દ્રચરણાૈ વચસા ગ્ ણા મ ।

શ્રીરામચ દ્રચરણાૈ શરસા નમા મ
શ્રીરામચ દ્રચરણાૈ શરણં પ્રપદે્ય॥ ૨૯॥

માતા રામાે મ પતા રામચ દ્રઃ
વામી રામાે મ સખા રામચ દ્રઃ ।

સવર્ વં મે રામચ દ્રાે દયાલુ-
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નાર્ યં ને નવૈ ને ન ને॥ ૩૦॥
દ ક્ષણે લ મણાે યસ્ય વામે તુ જનકાત્મ ।
પુરતાે મા તયર્સ્ય તં વ દે રઘનુ દનમ્॥ ૩૧॥
લાેકા ભરામં રણરઙ્ગધીરં
રા વનતે્રં રઘવુંશનાથમ્ ।

કા ય પં ક ણાકરં તં
શ્રીરામચ દ્રમ્ શરણં પ્રપદે્ય॥ ૩૨॥

મનાજેવં મા તતુલ્યવેગં
જતે દ્રયં બુ દ્ધમતાં વિરષ્ઠમ્ ।

વાતાત્મજં વાનરયૂથમખુ્યં
શ્રીરામદૂતં શરણં પ્રપદે્ય॥ ૩૩॥

કૂજ તં રામ રામે ત મધુરં મધુરાક્ષરમ્ ।
આ હ્ય કિવતાશાખાં વ દે વા મીિકકાેિકલમ્॥ ૩૪॥
આપદાં અપહતાર્રં દાતારં સવર્સ પદામ્ ।
લાેકા ભરામં શ્રીરામં ભૂયાે ભૂયાે નમા યહમ્॥ ૩૫॥
ભજર્નં ભવબી નાં અજર્નં સખુસ પદામ્ ।
તજર્નં યમદૂતાનાં રામ રામે ત ગજર્નમ્॥ ૩૬॥
રામાે રાજમ ણઃ સદા િવજયતે રામં રમેશં ભજે
રામેણા ભહતા િનશાચરચમૂ રામાય ત મૈ નમઃ ।

રામાન્ના ત પરાયણં પરતરં રામસ્ય દાસાે યહં
રામે ચત્તલયઃ સદા ભવતુ મે ભાે રામ મામુદ્ધર॥ ૩૭॥

રામ રામે ત રામે ત રમે રામે મનાેરમે ।
સહસ્રનામ તત્તુલં્ય રામનામ વરાનને॥ ૩૮॥
ઇ ત શ્રીબુધકાૈ શકિવર ચતં શ્રીરામરક્ષા તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
॥ શ્રીસીતારામચ દ્રાપર્ણમ તુ॥
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