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ఓం శీ్ర గణేశాయ నమః 
ఓం అస్య శీ్రరామరక్షాయస్తో త్ర మంత్రస్య, బుధ కౌశిక ఋషిః, 
శీ్ర సతీా రామచంద్రర  ద్ేవతా, అనుష్టు ప్ ఛందః, సతీా శకతోః, 

శీ్రమాన్ హనుమాన్ కీలకం శీ్రరామచందర ప్ీరత్యరథే శీ్రరామరక్షాయస్తో త్ర జప్ ేవినియోగః 
ధ్ాయనం 

ధ్ాయయే ద్ాజానుబాహుం ధృత్శరథనుష్ం బదధ  పద్ాాస్నసే్ం!  
ప్ీత్ం వాస్త వస్ానం, నవకమల దలస్పరధధ నతే్రం పరస్ననం!! 
వామాంకారూఢ సీతాముఖకమల మిలలలో చనం నీరద్ాభం!  

నానాలంకార ద్పోీం దధత్ మురుజాటామండలం రామచందరం!! 
స్తో త్రం 

చరధత్ం రఘునాథస్య శత్కోట ిపరవిసో్రం!  

ఏక ైక మక్షరం పుంస్ాం మహాపాత్క నాశనం!! | 01 | 

ధ్ాయతాా నీలలత్పల శాయమం రామం రాజీవలలచనం!  

జానకీ లక్షాణోప్ేత్ం జటామకుట మండతి్ం!! | 02 | 

స్ాసిత్ూణ ధనురాాణ పాణిం నకోంచరాంత్కం!  

స్ాలీలయా జగతాో ా త్ట మావిరూూత్ మజం విభుం!! | 03 | 

రామరక్షాం పఠథత్ పరా జఞ ః పాపజఞం స్రాకామద్ాం!  

శిరో మే రాఘవః పాత్ట ఫాలం దశరథాత్ాజః!!  | 04 | 

కౌస్లయయయో దృశౌ పాత్ట విశాామిత్రః ప్ిరయః కృతీ!  

ఘాా ణం పాత్ట మఖతరా త్ ముఖం స్ౌమితిర వత్సలః!!  | 05 | 

జిహాాం విద్ాయ నిధ్ిః పాత్ట కంఠం భరత్ వంద్ిత్ః!   

స్కంధ్ౌ ద్విాయయుధః పాత్ట భుజౌ భగ్థనశ కారుాకః!!  | 06 | 

కరౌ సీతాపతిః పాత్ట హృదయం జామదగనయజిత్!  

మధయం పాత్ట ఖరధాంసీ నాభిం జాంబవద్ాశయీః!! | 07 | 
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స్ుగ్రీవేశః కటిం పాత్ట స్కతేనీ హనుమత్ ర్భుః!  

ఊరూ రఘూతో్మః పాత్ట రక్షఃకుల వినాశకృత్!!  | 08 | 

జానునీ సేత్టకృతాపత్ట జంఘే దశముఖాంత్కః!  

పాద్ౌ విభీష్ణ శీ్రదఃపాత్ట రామో ఖిలం వపుః!!  | 09 | 

ఏతాం రామబలలప్ేతాం రక్షాం యస్ుసకృతీ పఠథత్!  

స్ చిరాయుస్ుసఖీ పుతీర విజయీ వినయీ భవతే్!!  | 10 | 

పాతాళ భూత్ల వయయమ చారధణశఛదా చారధణః!  

న దరష్టు  మప్ ిశకాో సేో  రక్షిత్ం రామనామభిః!!  | 11 | 

రామేతి రామభద్ేరతి రామచంద్ేరతి వా స్ారన్!  

నరో న లిపయత ేపాప్ ైరుూకతోం ముకతోం చ విందతి!! | 12 | 

జగజ జైత్ైకా మంతేరణ రామనామానభి రక్షిత్ం!  

యఃకంఠథ ధ్ార యేతో్స్య కరస్ాే ః స్రా సదిధయః!!  | 13 | 

వజరపంజర నామేదం యో రామకవచం స్ారథత్!   

అవాయహతాజఞ ః స్రాత్ర లభతే జయమంగళం!! | 14 | 

ఆద్ిష్ువాన్ యథా స్ాప్నే రామ రక్షామిమాం హరః!   

త్థా లిఖిత్వాన్ పరా త్ః పరబుద్రధ  బుధకౌశికః!!  | 15 | 

ఆరామః కలపవృక్షాణాం విరామస్సకలాపద్ాం!   

అభిరామ సిో లాలకానాం రామః శీ్ర మానసనః పరభుః!! | 16 | 

త్రుణౌ రూపస్ంపననన స్ుకుమారౌ మహాబలౌ!   

పుండరరక విశాలాక్షౌ చీరకృష్ాా జినాంబరౌ!!  | 17 | 

ఫలమూలాసినన ద్ాంతౌ తాపస్ౌ బరహాచారధణౌ!   

పుతరౌ  దశరథస ైయతౌ భ్రా త్రౌ రామలక్షాణౌ!! | 18 | 

శరణౌయ స్రాస్తాానాం శరషీ్ౌౌ  స్రా ధనుష్ాతాం!  

రక్షఃకుల నిహంతారౌ తరా యేతాం నో రఘూతో్మౌ!!  | 19 | 
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ఆతో్స్జయధనుష్ావిష్టస్పృశావక్షయాశూగ నిష్ంగస్ంగ్ధనన!   

రక్షణాయ మమ రామలక్షాణావగీత్ః పథి స్ద్్వై గచఛతాం!! | 20 | 

స్ననదధ ః కవచీ ఖడగీ  చాపబాణధరో యువా!   

గచఛన్ మనోరథాననశచ రామః పాత్ట స్ లక్షాణః!!  | 21 | 

రామో ద్ాశరథిశూూరో లక్షాణానుచరో బలీ!   

కాకుతే్సః పురుష్ః పూరాః కౌశలయయయో రఘూతో్మః!! | 22 | 

నానారాక్షస్వీరశూరనిధనేధ్ీరం మహానాయకం!  

కౌస్లాయత్నయం పవిత్రచరధత్ం వంద్ే బుదశాయమలం!! | 23 | 

ద్్ైతాయనాంనాశానారధం కరధృత్ధనుష్ం శిష్ురక్షారేపాణిం!   

యోగ్రనాం మానసేందుంముఖ కమలదయా వీక్షణం భకోబందుం!!  | 24 | 

వేద్ాంత్వేద్ర య యజథఞష్ః పురాణ పురుష్త తో్మః!  

జానకీ వలోభః శీ్రమానపరమేయ పరాకీమః!!  | 25 | 

ఇతేయతాని జప్ేనినత్యం మదూకోః శదీధయానిాత్ః!  

అశామేథాధ్ికం పుణయం స్ంపరా పత నతి న స్ంశయః!! | 26 | 

రామం దూరాాదళశాయమం పద్ాాక్షం ప్ీత్వాస్స్ం!  

స్ుో వంతి నామభిరధధవ్యైరనతే స్ంస్ారధణో నరాః!! | 27 | 

రామం లక్షాణపూరాజం రఘువరం సతీాపతిం స్ుందరం!   

కాకుతే్సం కరుణారావం గుణనిధ్ిం విపరప్ిరయం ధ్ారధాకం!! | 28 | 

రాజథందరం స్త్యస్ంధం దశరథత్నయం శాయమలం శాంత్మూరధోం!   

వంద్ే లలకాభిరామం రఘుకుల తిలకం రాఘవం రావణారధం!! | 29 | 

రామాయ రామభద్రా య రామచంద్ార య వథేస!ే  

రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పత్యే నమః!! | 30 | 

శీ్రరామ రామ రఘునందన రామ రామ! శీ్రరామ రామ భరతాగీజ రామ రామ!! | 31 | 

శీ్రరామ రామ రణకరకశ రామ రామ! శీ్రరామ రామ శరణం భవ రామ రామ!! | 32 | 
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శీ్రరామచందర చరణౌ మనస్ా స్ారామి! శీ్రరామచందర చరణౌ వచస్ా గృణామి!! | 33 | 

శీ్రరామచందర చరణౌ శిరస్ా నమామి! శీ్రరామచందర చరణౌ శరణం పరపద్ేయ!! | 34 | 

మాతా రామో మతిపతా రామచందరః స్ాామీ రామో మత్సఖా రామచందరః | 35 | 

స్రాస్ాం మే రామచంద్రర  దయాళు - రాననయం జానే న్ైవ జానే న జానే. | 36 | 

దక్షిణ ేలక్షాణో యస్య వామే చ జనకాత్ాజా!   

పురతో మారుతిరయస్య త్ం వంద్ ేరఘునందనం!!  | 37 | 

లలకాభిరామం రణరంగధ్ీరం! రాజీవనేత్రం రఘువంశ నాథం!!  | 38 | 

కారుణయరూపం కరుణాకరం త్ం! శీ్రరామచందరం శరణం పరపద్ేయ!! | 39 | 

మనోజవం మారుత్ త్టలయ వేగం జితేంద్ిరయం బుద్ిధమతాం వరధష్ుం!   

వాతాత్ాజం వానర యూథ ముఖయం శీ్రరామదూత్ం శరణం పరపద్యే!! | 40 | 

కూజంత్ం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం!   

ఆరుహయ కవితా శాఖాం వంద్ే వాలీాకత కోకతలం!! | 41 | 

ఆపద్ా మపహరాో రం ద్ాతారం స్రాస్ంపద్ాం!   

లలకాభిరామం శీ్రరామం భూయో భూయో నమామయహం!! | 42 | 

భరైనం భవబీజానా మరైనం స్ుఖస్ంపద్ాం!   

త్రైనం యమదూతానాం రామరామేతి గరైనం!! | 43 | 

రామో రాజమణిస్సద్ా విజయత ేరామం రామేశం భజథ!   

రామేణాభిహతా నిశాచర చమూ రామాయ త్స ైా నమః!! | 44 | 

రామానానసిో  పరాయణం పరత్రం రామస్య ద్ాస్త  స్ాయహం!   

రామే చితో్లయ స్సద్ా భవత్ట మ ేభ్ో రామ మాముదధర!! | 45 | 
 

శీ్రరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమ!ే 
స్హస్రనామ త్త్టో లయం రామనామ వరానన!ే! 
(తారక మంత్రం మూడు స్ారుో  పఠధంచాలి) 

 

 


