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Shri Rama ApaduddhAraka stotram

શ્રીરામ આપદુદ્ધારક તાતે્રમ્

આપદામપહતાર્રં દાતારં સવર્સ પદાં
લાેકા ભરામં શ્રીરામં ભૂયાે ભૂયાે નમા યહમ્ ।
નમઃ કાેદ ડહ તાય સ ધીકૃતશરાય ચ
દ ડતા ખલદૈત્યાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૧॥
આપન્નજનરકૈ્ષકદ ક્ષાયા મતતજેસે ।
નમાેઽ તુ િવ ણવે તુ યં રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૨॥
પદા ભાજેરજ પશર્પિવત્રમુિનયાે ષતે ।
નમાેઽ તુ સીતાપતયે રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૩॥
દાનવે દ્રમહામત્તગજપ ચાસ્ય િપણે ।
નમાેઽ તુ રઘનુાથાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૪॥
મિહ કુચસલંગ્ કુઙુ્કમા ણવક્ષસે ।
નમઃ કલ્યાણ પાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૫॥
પદ્મસ ભવભૂતેશમુિનસં તુતક તર્યે ।
નમાે માતાર્ ડવં યાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૬॥
હરત્યા ત ચ લાેકાનાં યાે વા મધુિનષૂદનઃ ।
નમાેઽ તુ હરયે તુ યં રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૭॥
તાપકારણસસંારગજ સહ વ િપણે ।
નમાે વેદા તવેદ્યાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૮॥
રઙ્ગત્તરઙ્ગજલિધગવર્હૃચ્છરધાિરણે ।
નમઃ પ્રતાપ પાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૯॥
દારાપેિહતચ દ્રાવતંસ યાત વમૂતર્યે ।
નમઃ સત્ય વ પાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૧૦॥
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તારાનાયકસઙ્કાશવદનાય મહાજૈસે ।
નમાેઽ તુ તાટકાહ ત્રે રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૧૧॥
ર યસાનુલસ ચ્ચત્રકૂટાશ્રમિવહાિરણે ।
નમ સાૈ મિત્રસવે્યાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૧૨॥
સવર્દેવાિહતાસક્ત દશાનનિવના શને ।
નમાેઽ તુ દુઃખ વંસાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૧૩॥
રત્નસાનુિનવાસકૈ વ દ્યપાદા બુ ય ચ ।
નમસૈ્ત્રલાેક્યનાથાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૧૪॥
સસંારબ ધ માેક્ષૈકહેતુદામપ્રકા શને ।
નમઃ કલષુસહંત્ર રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૧૫॥
પવનાશગુસિઙ્ક્ષપ્તમાર ચાિદસરુારયે ।
નમાે મખપિરત્રાત્રે રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૧૬॥
દા ભકેતરભક્તાૈઘમહાન દપ્રદાિયને ।
નમઃ કમલનતે્રાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૧૭॥
લાેકત્રયાેદ્વગેકરકુ ભકણર્ શર છદે ।
નમાે નીરદદેહાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૧૮॥
કાકાસરૈુકનયનહર લીલાસ્ત્રધાિરણે ।
નમાે ભક્તૈકવેદ્યાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૧૯॥
ભ પ સમાક્રા તબ લસવકસ પદે ।
નમાે વામન પાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૨૦॥
રા વનતે્રસુ પ દ ચરાઙ્ગસરુાે ચષે ।
નમઃ કૈવલ્યિનધયે રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૨૧॥
મ દમા તસવંીતમ દારદુ્રમવા સને ।
નમઃ પ લવપાદાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૨૨॥
શ્રીક ઠચાપદલનધુર ણબલબાહવે ।
નમઃ સીતાનષુક્તાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૨૩॥
રાજરાજસહૃુદ્યાષેા ચતમઙ્ગલમૂતર્યે ।
નમ ઇ વાકુવં યાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૨૪॥

2 sanskritdocuments.org



શ્રીરામ આપદુદ્ધારક તાતે્રમ્

મ જુલાદશર્િવપ્રેક્ષણાે સકૈુકિવલા સને ।
નમઃ પા લતભ તાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૨૫॥
ભૂિરભૂધરકાેદ ડમૂ ત યેય વ િપણે ।
નમાેઽ તુ તે ેિનધયે રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૨૬॥
યાેગી દ્રહૃ સરાે તમધપુાય મહાત્મને ।
નમાે રા િધરા ય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૨૭॥
ભવૂરાહ વ પાય નમાે ભૂિરપ્રદાિયને ।
નમાે િહર યગભાર્ય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૨૮॥
યાષેા જ લિવિનમુર્ક્ત લા ચતવપુ મતે ।
નમ સાૈ દયર્િનધયે રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૨૯॥
નખકાેિટિવિન ભન્નદૈત્યાિધપ તવક્ષસે ।
નમાે સહ પાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૩૦॥
માયામાનષુદેહાય વેદાેદ્ધરણહેતવે ।
નમાેઽ તુ મ સ્ય પાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૩૧॥
મ તશૂ ય મહાિદવ્યમિહ ે માિનતાત્મને ।
નમાે બ્રહ્મ વ પાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૩૨॥
અહઙ્કારેતરજન વા તસાૈધિવહાિરણે ।
નમાેઽ તુ ચ વ પાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૩૩॥
સીતાલ મણસશંાે ભપાશ્વાર્ય પરમાત્મને ।
નમઃ પટ્ટા ભ ષક્તાય રામાયાપિન્નવાિરણે॥ ૩૪॥
આપદામપહતાર્રં દાતારં સવર્સ પદામ્ ।
લાેકા ભરામં શ્રીરામં ભૂયાે ભૂયાે નમા યહમ્॥ ૩૫॥

ફલશ્રુ ત
ઇમં તવં ભગવતઃ પઠેદ્યઃ પ્રીતમાનસઃ ।
પ્રભાતે વા પ્રદાષેે વા રામસ્ય પરમાત્મનઃ॥ ૧॥
સ તુ તી વાર્ ભવા ભાેિધમાપદ સકલા અિપ ।
રામસાયજુ્યમા ાે ત દેવદેવપ્રસાદતઃ॥ ૨॥
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કારાગ્ હાિદબાધાસુ સ પ્રાપ્તે બહુસઙ્કટે ।
અપિન્નવારક તાતે્રં પઠેદ્ય તુ યથાિવિધ॥ ૩॥
સયંાજે્યાનુષુ્ટભં મ ત્રમનુશ્લાેકં મરન્ િવભુમ્ ।
સપ્તાહા સવર્બાધા યાે મુચ્યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૪॥
દ્વાિત્રશદ્વારજપતઃ પ્રત્યહં તુ દૃઢવ્રતઃ ।
વૈશાખે ભાનુમાલાેક્ય પ્રત્યહં શતસઙ્ખ્યયા॥ ૫॥
ધનવાન્ ધનદપ્રખ્ય સ ભવેન્નાત્ર સશંયઃ ।
બહુનાત્ર િકમુક્તને યં યં કામયતે નરઃ॥ ૬॥
તં તં કામમવા ાે ત તાતે્રેણાનને માનવઃ ।
ય ત્રપૂ િવધાનને જપહાેમાિદતપર્ણૈઃ॥ ૭॥
ય તુ કુવ ત સહસા સવાર્ન્ કામાનવા ુયાત્ ।
ઇહ લાેકે સખુી ભૂ વા પરે મુક્તાે ભિવ ય ત॥ ૮॥
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