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shrIrAmarakShAstotra

ராமராshேதாthர

॥ ௐ க³ேணஶாய நம:॥
அshய ராமராshேதாthரமnhthரshய । ³த⁴ெகௗஶிக ’: ।
தாராமசnhth³ேரா ேத³வதா । அiνShph ச²nhத:³ ।
தா ஶkhதி: ।மth³ஹiνமாந கீலகmh ।
ராமசnhth³ரphthயrhேத² ராமராshேதாthரஜேப விநிேயாக:³॥
அத² th◌⁴யாநmh ।

th◌⁴யாேயதா³ஜாiνபா³ஹுmh th◌⁴’தஶரத⁴iνஷmh ப³th³த⁴பth³மாஸநshத²mh
பீதmh வாேஸா வஸாநmh நவகமலத³லshபrhதி⁴ேநthரmh phரஸnhநmh ।

வாமாŋhகாட⁴ தாiµக²கமலலlhேலாசநmh நீரதா³ப⁴mh
நாநாலŋhகாரதீ³phதmh த³த⁴தiµஜடாமNhட³நmh ராமசnhth³ரmh ॥
இதி th◌⁴யாநmh ॥

சதmh ர⁴நாத²shய ஶதேகா phரவிshதரmh ।
ஏைககமரmh mhஸாmh மஹாபாதகநாஶநmh ॥ 1॥
th◌⁴யாthவா நீேலாthபலயாமmh ராமmh ராவேலாசநmh ।
ஜாநகீலமேேபதmh ஜடாiµடமNh³தmh ॥ 2॥
ஸாணத⁴iνrhபா³ணபாணிmh நkhதசராnhதகmh ।
shவலயா ஜக³thராmh ஆவிrh⁴தmh அஜmh வி⁴mh ॥ 3॥
ராமராmh பேட²thphராjhஞ: பாபkh◌⁴நீmh ஸrhவகாமதா³mh ।
ஶிேராேம ராக⁴வ: பா பா⁴லmh த³ஶரதா²thமஜ:॥ 4॥
ெகௗஸlhேயேயா th³’ெஶௗ பா விவாthரphய: தீ ।
kh◌⁴ராணmh பா மக²thராதா iµக²mh ெஸௗthவthஸல:॥ 5॥
வாmh விth³யாநிதி:◌⁴ பா கNhட²mh ப⁴ரதவnhதி³த: ।
shகnhெதௗ⁴ தி³vhயாத: ◌⁴ பா ⁴ெஜௗ ப⁴kh³ேநஶகாrhiµக:॥ 6॥
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கெரௗ தாபதி: பா ’த³யmh ஜாமத³kh³nhயth ।
மth◌⁴யmh பா க²ரth◌⁴வmh நாபி⁴mh ஜாmhப³வதா³ரய:॥ 7॥
ஸுkh³ேவஶ: க பா ஸkhதி²நீ ஹiνமthphர: ◌⁴ ।
ஊ ர⁴thதம: பா ர:லவிநாஶkh’th ॥ 8॥
ஜாiνநீ ேஸkh’thபா ஜŋhேக⁴ த³ஶiµகா²nhதக: ।
பாெதௗ³ பி³பீ⁴ஷணத:³ பா ராேமாऽகி²லmh வ:॥ 9॥
ஏதாmh ராமப³ேலாேபதாmh ராmh ய:ஸுkh’தீ பேட²th ।
ஸ சிரா:ஸுகீ² th விஜயீ விநயீ ப⁴ேவth ॥ 10॥
பாதால⁴தலvhேயாமசாணச²th³மசாண: ।
ந th³ரShமபி ஶkhதாshேத ரதmh ராமநாமபி: ◌⁴ ॥ 11॥
ராேமதி ராமப⁴th³ேரதி ராமசnhth³ேரதி வா shமரnh ।
நேரா ந phயேத பாைப: ⁴khதிmh iµkhதிmh ச விnhத³தி ॥ 12॥
ஜக³ைஜthைரகமnhthேரண ராமநாmhநாபி⁴ரதmh ।
ய: கNhேட² தா⁴ரேயthதshய கரshதா:²ஸrhவth³த⁴ய:॥ 13॥
வjhரபஜரநாேமத³mh ேயா ராமகவசmh shமேரth ।
அvhயாஹதாjhஞ:ஸrhவthர லப⁴ேத ஜயமŋhக³ளmh ॥ 14॥
ஆதி³Shடவாnh யதா²shவphேந ராமராmhமாmh ஹர: ।
ததா²கி²தவாnh phராத: phர³th³ேதா⁴ ³த⁴ெகௗஶிக:॥ 15॥
ஆராம: கlhபvh’ாmh விராம:ஸகலாபதா³mh ।
அபி⁴ராமshthேலாகாநாmh ராம:மாnh ஸ ந: phர:◌⁴ ॥ 16॥
தெணௗ பஸmhபnhெநௗ ஸுமாெரௗ மஹாப³ெலௗ ।
Nhட³கவிஶாலாௌ சீரkh’Shநாmhப³ெரௗ ॥ 17॥
ப²லலாஶிெநௗ தா³nhெதௗ தாபெஸௗ ph³ரமசாெணௗ ।
thெரௗ த³ஶரத²shையெதௗ ph◌⁴ராதெரௗ ராமலமெணௗ ॥ 18॥
ஶரNhெயௗ ஸrhவஸththவாநாmh ேரShெடௗ²ஸrhவத⁴iνShமதாmh ।
ர:லநிஹnhதாெரௗ thராேயதாmh ேநா ர⁴thதெமௗ ॥ 19॥
ஆthதஸjhஜத⁴iνஷாவிஷுshph’ஶாவயாஶுக³நிஷŋhக³ஸŋhகி³ெநௗ ।
ரய மம ராமலமவkh³ரத: பதி²ஸைத³வ க³chச²தாmh ॥ 20॥
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ஸnhநth³த: ◌⁴ கவசீ க²Th³கீ³ சாபபா³ணத⁴ேரா வா ।
க³chச²nhமேநாரேதா²ऽshமாகmh ராம: பா ஸலமண:॥ 21॥
ராேமா தா³ஶரதி:² ஶூேரா லமiνசேரா ப³ ।
காthshத:² ஷ: rhண: ெகௗஸlhேயேயா ர⁴thதம:॥ 22॥
ேவதா³nhதேவth³ேயா யjhேஞஶ: ராணேஷாthதம: ।
ஜாநகீவlhலப:◌⁴ மாnh அphரேமய பராkhரம:॥ 23॥
இthேயதாநி ஜபnhநிthயmh மth³ப⁴khத: ரth³த⁴யாnhவித: ।
அவேமதா⁴தி⁴கmh Nhயmh ஸmhphராphேநாதி ந ஸmhஶய:॥ 24॥
ராமmh ³rhவாத³லயாமmh பth³மாmh பீதவாஸஸmh ।
shவnhதி நாமபி⁴rhதி³vhைய: ந ேத ஸmhஸாே நர:॥ 25॥
ராமmh லமணrhவஜmh ர⁴வரmh தாபதிmh ஸுnhத³ரmh ।
காthshத²mh கrhணவmh ³ணநிதி⁴mh விphரphயmh தா⁴rhகmh ।

ராேஜnhth³ரmh ஸthயஸnhத⁴mh த³ஶரத²தநயmh யாமலmh ஶாnhதrhதிmh ।
வnhேத³ ேலாகாபி⁴ராமmh ர⁴லதிலகmh ராக⁴வmh ராவmh ॥ 26॥

ராமாய ராமப⁴th³ராய ராமசnhth³ராய ேவத⁴ேஸ ।
ர⁴நாதா²ய நாதா²ய தாயா: பதேய நம:॥ 27॥
ராம ராம ர⁴நnhத³ந ராம ராம

ராம ராம ப⁴ரதாkh³ரஜ ராம ராம ।
ராம ராம ரணகrhகஶ ராம ராம

ராம ராம ஶரணmh ப⁴வ ராம ராம ॥ 28॥
ராமசnhth³ரசரெணௗ மநஸா shமரா

ராமசnhth³ரசரெணௗ வசஸா kh³’ ।
ராமசnhth³ரசரெணௗ ஶிரஸா நமா

ராமசnhth³ரசரெணௗ ஶரணmh phரபth³ேய ॥ 29॥
மாதா ராேமா மthபிதா ராமசnhth³ர:
shவா ராேமா மthஸகா² ராமசnhth³ர: ।

ஸrhவshவmh ேம ராமசnhth³ேரா த³யா-

rhநாnhயmh ஜாேந ைநவ ஜாேந ந ஜாேந ॥ 30॥
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த³ேண லமே யshய வாேம  ஜநகாthமஜா ।
ரேதா மாதிrhயshய தmh வnhேத³ ர⁴நnhத³நmh ॥ 31॥
ேலாகாபி⁴ராமmh ரணரŋhக³தீ⁴ரmh

ராவேநthரmh ர⁴வmhஶநாத²mh ।
காNhயபmh ககரmh தmh

ராமசnhth³ரmh ஶரணmh phரபth³ேய ॥ 32॥
மேநாஜவmh மாதlhயேவக³mh

ேதnhth³யmh ³th³தி⁴மதாmh வShட²mh ।
வாதாthமஜmh வாநரத²iµkh²யmh

ராம³தmh ஶரணmh phரபth³ேய ॥ 33॥
ஜnhதmh ராம ராேமதி ம⁴ரmh ம⁴ராரmh ।
ஆய கவிதாஶாகா²mh வnhேத³ வாlhகிேகாகிலmh ॥ 34॥
ஆபதா³mh அபஹrhதாரmh தா³தாரmh ஸrhவஸmhபதா³mh ।
ேலாகாபி⁴ராமmh ராமmh ⁴ேயா ⁴ேயா நமாmhயஹmh ॥ 35॥
ப⁴rhஜநmh ப⁴வபீ³ஜாநாmh அrhஜநmh ஸுக²ஸmhபதா³mh ।
தrhஜநmh யம³தாநாmh ராம ராேமதி க³rhஜநmh ॥ 36॥
ராேமா ராஜமணி:ஸதா³ விஜயேத ராமmh ரேமஶmh ப⁴ேஜ

ராேமபி⁴ஹதா நிஶாசரச ராமாய தshைம நம: ।
ராமாnhநாshதி பராயணmh பரதரmh ராமshய தா³ேஸாshmhயஹmh

ராேம சிthதலய:ஸதா³ ப⁴வ ேம ேபா⁴ ராம மாiµth³த⁴ர ॥ 37॥
ராம ராேமதி ராேமதி ரேம ராேம மேநாரேம ।
ஸஹshரநாம தthlhயmh ராமநாம வராநேந ॥ 38॥
இதி ³த⁴ெகௗஶிகவிரசிதmh ராமராshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
॥தாராமசnhth³ராrhபணமsh ॥
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