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Shriramasahasranamastotram

ौीरामसहॐनामोऽं अनसतुौीिदवाकरिवरिचतम ्

अनसतुौीिदवाकरघसैासशाििवरिचतं
ूागोदावरीतीरे चतेःपण कुटीकृत े ।
वदैहेीशिसयंंु तपालणयम ॥्
पिेयपवटीिनवासं धनधु रम ।्
ायाापं तं राघवं भयनाशनम ॥्
वाीिक-भराज-िदवाकराः ऋषयः, अनुपु छ्ः,
ौीरामचो दवेता ।
ूातयः सदाभिो भयभनकोिवदः इित बीजम ।्
सूबिुम हातजेा अनासः िूयाहवः इित शिः ।
विध िुव जयी ूाो रहो िवमशिविदित कीलकम ।्
ौीरामसहॐनामोऽ जप े िविनयोगः ।
कदािचणू सो वाीिककिवरावान।्
ायन र्ाममपुािवः ाौमे शाचतेसा ॥ १॥
अिभग भराजमवुाचादरणे भोः ।
ौतुं ं च चिरतं रामच पावनम ॥् २॥
लिलतं िवरं सौं कायमधरंु शभुम ।्
ृा ानभिरतं दयं म े भवहो ॥ ३॥
तथा ूाकृतलैकैय था सां न गीयत े ।
कलौ ाधयैो रापं िवशषेतः ॥ ४॥
भवान ्ू ाितभिवायां ूवीणः परमाथ तः ।
तवीत ु िह राम सेपणे महागणुान ॥् ५॥
िकं िनं पठनीयं िकं सारजै नःै ौतुम ।्
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ौीरामसहॐनामोऽं अनसतुौीिदवाकरिवरिचतम ्

भवेाणकृोके ूरेणादायकं तथा ॥ ६॥
तुा सादरं वां वाीिककिवरॄवीत ।्
श ृण ु नामािन राम सहॐिण यथाबमम ॥् ७॥
ोऽमतेिठा िह भो ाित सवथा ।
राघव गणुान म्ुान ्ाा शािं िनगित ॥ ८॥
अथ ोऽम ।्
ॐ आयौेो धरापालः साकेतपरुपालकः ।
एकबाणो धम वेा ससोऽपरािजतः ॥ १॥
इाकुकुलसतूो रघनुाथः सदाौयः ।
अघसंी महापुयो मनी मोहनाशनः ॥ २॥
अूमयेो महाभागः सीतासौय वध नः ।
अहोारकः शाा कुलदीपः ूभाकरः ॥ ३॥
आपिनाशी गुः सीतािवरहाकुलः ।
अा नी महाानी शुसोऽनजुिूयः ॥ ४॥
असासाधको भीमो िमतभाषी िवदां वरः ।
अवतीण ः समुारो दशनमानदः ॥ ५॥
आारामो िवमानाह हषा मष ससुतः ।
अिभगो िवशालाा िवरामिनाकः ॥ ६॥
अितीयो महायोगी साधचुतेाः ूसादनः ।
उमौीरकजेारणो भिूरसहः ॥ ७॥
एकदारः सिनिधः सििधः िृतपवान ।्
उमालतः कता  उपमारिहतः कृती ॥ ८॥
आजानबुारुः ुसागरदप हा ।
आिदकुलसानो वशंोिचतपराबमः ॥ ९॥
अनकूुलः सतां सिभा वबकरःै तुः ।
उपदेा नपृोृो भजूामाता खगिूयः ॥ १०॥
ओजोरािशिन िधः सााणाचतेनः ।
उमापरीितो मकूः सिो रावणाकः ॥ ११॥
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ौीरामसहॐनामोऽं अनसतुौीिदवाकरिवरिचतम ्

अलौिकको लोकपाललैोावभैवः ।
अनजुाािसतः िशो विरापधािरष ु ॥ १२॥
उमी बिुमान ग्ुो ययुुःु सव दश नः ।
ऐाको लणूाणो लीवान भ्ाग विूयः ॥ १३॥
इदः सिदिुदजयी दिणायनः ।
अनविृोगी चशखेरशािदः ॥ १४॥
अनजुाथ समुठः सरुऽाणः सरुाकृितः ।
अमधेी यशोवृणारणेणः ॥ १५॥
अूाकृतः ूिताता वरूाो वरूदः ।
अभतूपवूऽतुयेो िूमेी सशुीतलः ॥ १६॥
अःकृ ् धनःुैृव भरतापृकौशलः ।
आसंो मनःसंः ससंो रणितः ॥ १७॥
ईा हीनो महाशिः सयू वशंी जनतुः ।
आसनो बावः ौाानं गणुितः ॥ १८॥
इिमऽोऽशभुहरो मायािवमगृघातकः ।
अमोघषेःु भावो नामोारणसंतृः ॥ १९॥
अरयदनाबाो बासललोचनः ।
अमोघाशीव चोऽमो िवो वनचेरः ॥ २०॥
इािददवेतातोषः सयंमी ोतधारकः ।
अया मी िवनािरद हीनो रिविुतः ॥ २१॥
काकुो िगिरगीराटकाूाणकष णः ।
कमलूासुो दडकारयशोधनः ॥ २२॥
कत दः हेािः हेकृामसुरः ।
कैकेयीलीनूविृिन विृना मकीित तः ॥ २३॥
कबो भयऽाणो भराजकृतादरः ।
कणः पुषौेः पुषः परमाथ िवत॥् २४॥
केवलः सतुसीताकिष तो ऋिषसतः ।
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कााा नयिवाो मुाा गुिवबमः ॥ २५॥
बमः कमशाः सः सलुः ।
िकिशेिहताकाी लघवुािवशारदः ॥ २६॥
किपौेसमायुः ूाचीनो वलावतृः ।
काकूिेरतॄाः सतालिवभनः ॥ २७॥
कपटः किपूीतः किवूित ू दायकः ।
िकंवदीिधाविृिन धारािििव िधिूयः ॥ २८॥
कालिमऽः कालकता  कालिददिश तािवत ।्
बादश िविनाो नीितशापरुःसरः ॥ २९॥
कुडलालतौोऽो ॅािहा ॅमनाशकः ।
कमलायताो नीरोगः सबुाो मृनः ॥ ३०॥
बादो वदाा सशंयापमानसः ।
कौसाबोडिवौामः काकपधरः शभुः ॥ ३१॥
खलयोऽिखलौेः पथृुाितपरुृतः ।
गहुकूमेभादवेो मानवशेो महीधरः ॥ ३२॥
गढूाा जगदाधारः कलऽिवरहातरुः ।
गढूाचारो नरायो बधुो बिुूचोदनः ॥ ३३॥
गणुभृणुसातः समाजोितकारणः ।
गीृतसो नलनीलादिूयः ॥ ३४॥
गहृो िविपनायी माग ो मिुनसतः ।
गढूजऽवुृ षो महोदारः शमादः ॥ ३५॥

चारवृासिो रवासहः सखा ।
चतदु शसहॐो नानासरुिनषदूनः ॥ ३६॥
चऽैयेिऽचिरतः चमारमोऽलघःु ।
चतरुो बावो भता  गुराूबोधनः ॥ ३७॥
जानकीका आनो वाबलः िपता ।
जटायसुिेवतः सौो मिुधाम परपः ॥ ३८॥
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जनसहकृूरणािौतकोमलः ।
जनकानसः सीतापीरणयोकुः ॥ ३९॥
तपी दडनाधारो दवेासरुिवलणः ।
िऽबिुव जयाकाी ूितापारगो महान ॥् ४०॥
िरतो षेहीनेः ः ागततरः ।
जननीजनसौजः पिरवारामणीग ुः ॥ ४१॥
तिवसेा ताचारी िवचारवान ।्
तीबाणापपािणः सीतापािणमही यवुा ॥ ४२॥
तीाशगुः सिरीण लितोमहीधरः ।
दवेतासतोऽसो रमणीयो दयामयः ॥ ४३॥
िदो ददेीमानाभो दाणािरिनषदूनः ।
ध ष दिणो दो दीितोऽमोघवीय वान ॥् ४४॥
दाता रगतााितिन या लोकसौंयः ।
ीित शितो वीरो िनापो िददशनः ॥ ४५॥
दहेधारी ॄवेा िविजगीषगु ुणाकरः ।
दैघाती बाणपािणॄ ााो गणुाितः ॥ ४६॥
िदाभरणिलाो िदमासपुिूजतः ।
दवैो दवेताराो दवेकाय समुकुः ॥ ४७॥
ढूितो दीघा यु दडनपिडतः ।
दडकारयसारी चतिुदिवजयी जयः ॥ ४८॥
िदजा इियशेः सुमानसः ।
दवेसिूजतो रो दीनब लरकः ॥ ४९॥
दशाहननोऽरः ाणसुशिनयः ।
दोषहा सवेकारामः सीतासापनाशनः ॥ ५०॥
षणः खरसंी सममनपृनायकः ।
ध रो लभो दीो िदनाहतवभैवः ॥ ५१॥
दीननाथो िदरथः सनामनोरथः ।
िदलीपकुलसीपो रघवुशंसशुोभनः ॥ ५२॥
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दीघ बा रदश िवचारी िविधपिडतः ।
धनधु रो धनी दाापसो िनयतावान ॥् ५३॥
धमसतेधु म माग ः सतेबुनसाधनः ।
धमारो मनोपो मनोहारी महाधनः ॥ ५४॥
ातृयेाको मो मोहलोभूितिबयः ।
धाममकु ् परुमुवा दशेागी मिुनोती ॥ ५५॥
ानशिा नमिूत ा तृपो िवधायकः ।
धमा िभूायिवानी ढो ःनाशनः ॥ ५६॥
धरुरो धराभता  ूशः पुयबावः ।
नीलाभो िनलो राजा कौसयेो रघूमः ॥ ५७॥
नीलनीरजसाकाशः ककशो िवषकष णः ।
िनररः समाराः सनेाः सनातनः ॥ ५८॥
िनशाचरभयावत वत मानिकालिवत ।्
नीितो राजनीितो धम नीित आवान ॥् ५९॥
नायकः सायकोारी िवपासिुवकष णः ।
नौकागामी कुशशेायी तपोधामात रणः ॥ ६०॥
िनःहृः हृणीयौीिन जानो िवतितः ।
िनोपायो वनोपतेो गहुकः ौयेसां िनिधः ॥ ६१॥
िनावािपणुो धयु धिृतमानुमरः ।
नानाऋिषमखातो यजमानो यशरः ॥ ६२॥
मिैथलीिषताता ःकरणो िवबधुिूयः ।
िनािनिववकेी साय सः सिमान ॥् ६३॥
पुषाथ दश को वामी हनमुिेवतः ूभःु ।
ूौढूभावो भावो भाधीनो ऋिषिूयः ॥ ६४॥
पावनो राजकाय ो विसानकारणः ।
पण गहेी िवगढूाा कूटः कमलेणः ॥ ६५॥
िूयाहः िूयसः िूयामोदनपिडतः ।
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परःखात चतेा  सनऽेचलिनयः ॥ ६६॥
ूमाणः ूमेसवंेो मिुनमानसिचनः ।
ूीितमान ऋ्तवान ि्वान क्ीित मान य्गुधारणः ॥ ६७॥
ूरेकवाजा गतृः सकाम ुकः ।
पूः पिवऽः सवा ा पजूनीयः िूयवंदः ॥ ६८॥
ूाः ूाोऽनवः िन लयो नीलिवमही ।
परताथ सिूत ः सृतः कृतिवरः ॥ ६९॥
ूसः ूयतः ूीतः िूयूायः ूतीितः ।
पापहा शबदाः शबदरथितः ॥ ७०॥
ूातयः सदाभिो भयभनकोिवदः ।
पुयरणः सः पुयपिुपरायणः ॥ ७१॥
पऽुयुमपिरृो िवासः शािवध नः ।
पिरचया परामश भिूमजापितरीरः ॥ ७२॥
पाकादोऽनजुूमेी ऋजनुामाभयूदः ।
पऽुधम िवशषेः समथ ः सरिूयः ॥ ७३॥
पुवषा वश ुॅ ाो जयवानमरतुः ।
पुयोकः ूशाािच नािवलेपनः ॥ ७४॥
पौरानरुनः शुः समुीवकृतसितः ।
पािथ वः ाथ सासी सवुृः परिचिवत ॥्
पुकाढवदैहेीसलंापहेवध नः ।
िपतमृोदकरोऽो नरासवनः ॥ ७६॥
ूावृमघेसमोदारः िशिशरः शऽकुालनः ।
पौरानगुमनोऽवो विैरिवसंनोती ॥ ७७॥
िपनािकमानसाादो वाकािलपजूकः ।
परुो िवजनायी दयो िगिरितः ॥ ७८॥
पुयशः सखुशः पदसंृूरः ।
ूितपसममौीः सपः ूतापवान ॥् ७९॥
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ूिणपातूसाा चनातुशीतलः ।
पुयनामतृो िनो मनजुो िदतां गतः ॥ ८०॥
बदेी वनः ँछादनो ीवुः ।
बऽुयसमायुो िधानो मनोमयः ॥ ८१॥
िवभीषणशरयः ौीयुः ौीवध नः परः ।
बिुनिराः सीतामोचनधोरणी ॥ ८२॥
भभालः समुासः िकरीटाितमकः ।
भवाितरणो बोधो धनमानिवलणः ॥ ८३॥
भिूरभृसो भतूशेाा िवबोधनः ।
भचातकमघेाि मधेावी विध तौिुतः ॥ ८४॥
भयिनासनोऽजयेो िनज राशाूपरूकः ।
भवसारो भावसारो भसवरकः ॥ ८५॥
भाग वौजाः समुष रावणसमृोहनः ।
भरतराौीजा नकीसखुसागरः ॥ ८६॥
िमिथलेरजामाता जानकीदयेरः ।
मातभृो नौीः िपतसृिकमकृत॥् ८७॥
मया दापुषः शाः ँयामो नीरजलोचनः ।
मघेवण िवशालाः शरवषा वभीषणः ॥ ८८॥
मिवािधजािदो गौतमाौमपावनः ।
मधरुोऽमगः सः सािको मृलो बली ॥ ८९॥
मितमखुोऽो िवौामः समुनोहरः ।
मानवेः सभासो घनगीरगज नः ॥ ९०॥
मिैथलीमोहनो मानी गव ः पुयपोषणः ।
मधजुो मधरुाकारो मधवुाधरुाननः ॥ ९१॥
महाकमा  िवराधो िवशािरिरमः ।
मम श नवोषेः िऽयः पुषोमः ॥ ९२॥
मारीचवितो भाया िूयकृणयोटः ।
महाागी रथाढः पदगामी बौतुः ॥ ९३॥
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महावगेो महावीय वीरो मातिलसारिथः ।
मखऽाता सदाचारी हरकाम ुकभनः ॥ ९४॥
महाूयासः ूामायमाही सव दायकः ।
मिुनिवाकः शी शापसालोचनः ॥ ९५॥
मलहारी कलािवो मनोः परमाथ िवत ।्
िमताहारी सिहभुू पालकः परवीरहा ॥ ९६॥
मातृहेी सतुहेी िधाः िधदशनः ।
मातिृपतपृदश अँमश मनोगतः ॥ ९७॥
मृश इषुश सीतासितिवमहः ।
मातृू मोदनो जो वनूः ूगधीः ॥ ९८॥
यसरंणः साी आधारो वदेिवपृः ।
योजनाचतरुः ामी दीघा षेी सबुाहा ॥ ९९॥
यगुेो भारतादशः सूदश ऋजुनः ।
यालाभलाशी मरिँमूभाकरः ॥ १००॥
यातनपृवृो ऋवानरसिेवतः ।
यदो यकता  यवेा यशोमयः ॥ १०१॥
यतिेयो यती युो राजयोगी हरिूयः ।
राघवो रिववशंाो रामचोऽिरमदनः ॥ १ ० २॥
िचरिरसयेः सष ो नरेरः ।
िचरितशोभाो ढोरो महाभजुः ॥ १०३॥
राहीनः परुागी बासललोचनः ।
ऋिषसािनतः सीमापारीणो राजसमः ॥ १०४॥
रामो दाशरिथः ौयेान प्रमासमो भिुव ।
लेशोभणो धतेोहारी यनः ॥ १०५॥
लावयखिनराातः ूमखुः ऽरणः ।
लापितभयोिेकः सपुऽुो िवमलारः ॥ १०६॥
िववकेी कोमलः काः मावान ्िरताकः ।
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वनवासी सखुागी सखुकृुरो वशी ॥ १०७॥
िवरागी गौरवो धीरः शरूो रासघातकः ।
विध िुव जयी ूाो रहो िवमशिवत॥् १०८॥
वाीिकूितभाॐोतः साधकुमा  सतां गितः ।
िवनयी ायिवाता ूजारनधमिवत ॥् १०९॥
िवमलो मितमातेा नऽेानूदायकः ।
िवनीतो वृसौजो वृिभत च्तेसा ऋजःु ॥ ११०॥
वलो िमऽोदः समुीविहतकृिभःु ।
वािलिनद लनोऽसो ऋसाो महामितः ॥ १११॥
वृािलनलीलािविुनमोपटुः सधुीः ।
वरेयः परमोोगो िनमही िचरिवमही ॥ ११२॥
वासवोपमसाम ासातोमिनःनः ।
िवािमऽपरामृः पणू बलसमायतुः ॥ ११३॥
वदैहेीूाणसोषः शरणागतवलः ।
िवनॆः ािभमानाहः पण शालासमािौतः ॥ ११४॥
वृगडः श ुॅ दी समॅूयशोिभतः ।
िवकसजाभाः ूमेिः सलुोचनः ॥ ११५॥
वैवो नरशा लो भगवान भ्रणः ।
विसिूयिशिपतेनाकः ॥ ११६॥
िविवधापराबाो वानरोष कारणः ।
वीतरागी शम दायी मिुनमसाधनः ॥ ११७॥
िवरही हरसो हषुवराननः ।
विृो वहारः मेकारी पधृ ुू भः ॥ ११८॥
िवूूमेी वनबाः फलभकु ् फलदायकः ।
िवपिऽं महामः शियुो जटाधरः ॥ ११९॥
ायामायताकारो िवदां िवौामसवः ।
वमानवकाणः कुलाचारिवचणः ॥ १२०॥
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िवपोरःूहारापधािरबकृतः ।
िवपी घनँयामो घोरकृिासासहः ॥ १२१॥
वामााौियणीसीतामखुदशनतरः ।
िविवधाौमसूः शरभकृतादरः ॥ १२२॥
िवचुापधरः ऽो धनधु रिशरोमिणः ।
वनगामी पदागी पादचारी ोतितः ॥ १२३॥
िविजताशो महावीरो दाियनविनझ रः ।
िवतुजेऽससतूः सूमेी ढोतः ॥ १२४ ॥
वानरारामदो नॆो मृभाषी महामनाः ।
शऽहुा िवहा सोकसानतरः ॥ १२५॥
शऽुामजिनः ौीमान स्ागरादरपजूकः ।
शोककता  शोकहता  शीलवान ्दयमः ॥ १२६॥
शभुकृभसः कृताो ढसरः ।
शोकहा िवशषेाहः शषेसतजीवनः ॥ १२७॥ ।
शऽिुजवकाणो मोहिजवमलः ।
शकूवधकोऽभीो यगुधमा मही यमः ॥ १२८॥
शिमान र्णमधेावी ौेः सामसयंतुः ।
िशवः िशवचतैः िशवाा िशवबोधनः ॥ १२९॥
शबरीभावनामुधः सव माद वसुरः ।
शमी दमी समासीनः कम योगी ससुाधकः ॥ १३०॥
शाकभकु ् पेणाो ायपो नणृां वरः ।
शूाौमः शूमनाः लतापादपपृकः ॥ १३१॥
शापोिरिहतोारो िनम लो नामपावनः ।
शुाःकरणः ूेो िनलोऽिवकनः ॥ १३२॥
ौयेरः पधृुो बनािसः सरुािच तः ।
ौयेः शीलसः सजुनः सनािकः ॥ १३३॥
ौिमकः ौावदैहेीिवौामः ौिुतपारगः ।
ौानितिसाी सः सामावलः ॥ १३४॥
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सिुमऽासतुसवेाथ भरतािदवभैवः ।
साः ाायिवयेः शपालः परारः ॥ १३५॥
सीवनो जीवसखा धनिुव ािवशारदः ।
सूबिुम हातजेाः अनासः िूयावहः ॥ १३६॥
िसः सवा सणू ः कायािपयोिनिधः ।
सशुीलः िशविचः िशवयेः िशवादः ॥ १३७॥
समदश धनभु ी सशंयोदेनः शिुचः ।
सवादी काय वाहतैः ससुमािहतः ॥ १३८॥
सिऽो वायपुऽुशेो िवभीषणकृतानितः ।
सगणुः सव थाऽऽरामो िनः समाितः ॥ १३९॥
सामकृडिवडी कोदडी चडिवबमः ।
साधुमेो रणावशेी रणकता  दयाण वः ॥ १४०॥
समिूत ः परोितः ेपऽुो िनरामयः ।
कीयारािवोऽिवकारी नभसशः ॥ १४१॥
सरलः सारसव ः सतां ससौरभः ।
सरुससमुता  चबवत महीपितः ॥ १४२॥
सुः भाविवानी ितितःु शऽतुापनः ।
समािधः शसः िपऽाापालनिूयः ॥ १४३॥
समकणः सवुाो गरिेखतभालकः ।
ािपततणूीरो धनधुा रणधोरणी ॥ १४४॥
सविसिसमावशेो वीरवषेो िरपुयः ।
ससाधकोऽिो घोरासरुिवमदनः ॥ १४५॥
समिुपारगो जतेा िजतबोधो जनिूयः ।
सृंतः सषुमः ँयामः समुाः सदा शिुचः ॥ १४६॥
समू रेको धम धम सरंणोकुः ।
भयिनासन े नः स सवेनुरािन ॥ १४७॥
॥ इित ौीअनसतु ौीिदवाकरिवरिचतं

ौीरामसहॐनामोऽं सणू म ॥्
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