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Shri Rama Ashtottarashatanama Stotram

શ્રીરામાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્

યાનમ્ -
શ્રીરાઘવં દશરથાત્મજમપ્રમેયં

સીતાપ ત રઘુકુલા વયરત્નદ પમ્ ।
આ નુબાહુમરિવ દદલાયતાક્ષં

રામં િનશાચરિવનાશકરં નમા મ॥
વૈદેહીસિહતં સરુદુ્રમતલે હૈમે મહામ ડપે

મ યે પુ પકમાસને મ ણમયે વીરાસને સુ સ્થતમ્ ।
અગ્રે વાચય ત પ્રભ જનસતુે ત વં મુિન યઃ પરં

વ્યાખ્યા તં ભરતાિદ ભઃ પિર તં રામં ભજે યામલમ્॥
ૐ શ્રીરામાે રામભદ્રશ્ચ રામચ દ્રશ્ચ શાશ્વતઃ ।
રા વલાેચનઃ શ્રીમાન્ રાજે દ્રાે રઘપુુઙ્ગવઃ॥ ૧॥
નક વ લભાે જૈત્રાે જતા મત્રાે જનાદર્નઃ ।

િવશ્વા મત્ર પ્રયાે દા તઃ શત્રુ જચ્છત્રુતાપનઃ॥ ૨॥
વા લપ્રમથનાે વાગ્મી સત્યવાક્ સત્યિવક્રમઃ ।
સત્યવ્રતાે વ્રતધરઃ સદા હનુમદા શ્રતઃ॥ ૩॥
કાૈસલેયઃ ખર વંસી િવરાધવધપ ડતઃ ।
િવભીષણપિરત્રાતા હરકાેદ ડખ ડનઃ॥ ૪॥
સપ્તતાલપ્રભેત્તા ચ દશગ્રીવ શરાેહરઃ ।
મદગ્ યમહાદપર્દલન તાટકા તકઃ॥ ૫॥

વેદા તસારાે વેદાત્મા ભવરાેગસ્ય ભષેજમ્ ।
દૂષણિત્ર શરાે હ તા િત્રમૂ ત સ્ત્રગુણાત્મકઃ॥ ૬॥
િત્રિવક્રમ સ્ત્રલાેકાત્મા પુ યચાિરત્રક તર્નઃ ।
િત્રલાેકરક્ષકાે ધ વી દ ડકાર યપાવનઃ॥ ૭॥
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અહલ્યાશાપશમનઃ િપ ભક્તાે વરપ્રદઃ ।
જતે દ્રયાે જતક્રાેધાે જતા મત્રાે જગદુ્ગ ઃ॥ ૮॥
ઋક્ષવાનરસઘંાતી ચત્રકૂટસમાશ્રયઃ ।
જય તત્રાણવરદઃ સુ મત્રાપતુ્રસિેવતઃ॥ ૯॥
સવર્દેવાિદદેવશ્ચ તવાનર વનઃ ।
માયામાર ચહ તા ચ મહાદેવાે મહાભજુઃ॥ ૧૦॥
સવર્દેવ તુતઃ સાૈ યાે બ્રહ્મ યાે મુિનસં તુતઃ ।
મહાયાેગી મહાેદારઃ સગુ્રીવે સતરાજ્યદઃ॥ ૧૧॥
સવર્પુ યાિધકફલઃ તસવાર્ઘનાશનઃ ।
આિદદેવાે મહાદેવાે મહાપૂ ષ અેવ ચ॥ ૧૨॥
પુ યાેદયાે દયાસારઃ પુરાણપુ ષાેત્તમઃ ।
મતવક્ત્રાે મતાભાષી પવૂર્ભાષી ચ રાઘવઃ॥ ૧૩॥

અન તગુણગ ભીરાે ધીરાેદાત્તગુણાેત્તમઃ ।
માયામાનષુચાિરત્રાે મહાદેવાિદપૂ જતઃ॥ ૧૪॥
સતેુકૃ જતવાર શઃ સવર્તીથર્મયાે હિરઃ ।
યામાઙ્ગઃ સુ દરઃ શરૂઃ પીતવાસા ધનુધર્રઃ॥ ૧૫॥
સવર્યજ્ઞાિધપાે ય વા જરામરણવ જતઃ ।
શવ લઙ્ગપ્ર તષ્ઠાતા સવાર્વગુણવ જતઃ॥ ૧૬॥
પરમાત્મા પરં બ્રહ્મ સ ચ્ચદાન દિવગ્રહઃ ।
પરં જ્યાે તઃ પરંધામ પરાકાશઃ પરા પરઃ॥ ૧૭॥
પરેશઃ પારગઃ પારઃ સવર્દેવાત્મકઃ પરઃ॥
॥ ઇ ત શ્રીરામાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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