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ராம ரக்ஷா ஸ்ேதாத்ரம்
ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீ ராமரக்ஷா ஸ்ேதாத்ரமம்த்ரஸ்ய புதெகௗஶிக றுஷிஃ
ஸ்ரீ sதாராம சம்த்ேராேதவதா
அனுஷ்டுப் சம்தஃ
sதா ஶக்திஃ
ஸ்ரீமான் ஹனுமான் கீ லகம்
ஸ்ரீராமசம்த்ர ப்rத்ய%ேத ராமரக்ஷா ஸ்ேதாத்ரஜேப வினிேயாகஃ
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த்யானம்
த்யாேயதாஜானுபாஹும் த்றுதஶர தனுஷம் பத்த பத்மாஸனஸ்தம்
பீதம் வாேஸாவஸானம் னவகமல தளஸ்ப%தி ேனத்ரம் ப்ரஸன்னம்
வாமாம்காரூட sதாமுக கமல மிலல்ேலாசனம் ன 3ரதாபம்
னானாலம்கார த3ப்தம் தததமுரு ஜடாமம்டலம் ராமசம்த்ரம்
ஸ்ேதாத்ரம்
சrதம் ரகுனாதஸ்ய ஶதேகாடி ப்ரவிஸ்தரம்
ஏைககமக்ஷரம் பும்ஸாம் மஹாபாதக னாஶனம்
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த்யாத்வா ன 3ேலாத்பல ஶ்யாமம் ராமம் ராஜ3வேலாசனம்
ஜானகீ லக்ஷ்மேணாேபதம் ஜடாமுகுட மம்டிதம்
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ஸாஸிதூண தனு%பாண பாணிம் னக்தம் சராம்தகம்
ஸ்வlலயா ஜகத்ராது மாவி%பூதமஜம் விபும்
ராமரக்ஷாம் பேடத்ப்ராஜ்ஞஃ பாபக்ன 3ம் ஸ%வகாமதாம்
ஶிேரா ேம ராகவஃ பாதுபாலம் தஶரதாத்மஜஃ
ெகௗஸல்ேயேயா த்றுெஶௗபாது விஶ்வாமித்ர ப்rயஃ ஶ்றுத3
க்ராணம் பாது மகத்ராதா முகம் ெஸௗமித்rவத்ஸலஃ
ஜிஹ்வாம் வித்யானிதிஃ பாது கம்டம் பரத வம்திதஃ
ஸ்கம்ெதௗ திவ்யாயுதஃ பாது புெஜௗ பக்ேனஶகா%முகஃ
கெரௗ sதாபதிஃ பாது ஹ்றுதயம் ஜாமதக்ன்யஜித்

மத்யம் பாது கரத்வம்s னாபிம் ஜாம்பவதாஶ்ரயஃ
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ஸுக்rேவஶஃ கடீபாது ஸக்தின 3 ஹனுமத்-ப்ரபுஃ
ஊரூ ரகூத்தமஃ பாது ரக்ஷகுல வினாஶக்றுத்
ஜானுன 3 ேஸதுக்றுத் பாது ஜம்ேக தஶமுகாம்தகஃ
பாெதௗவிபீஷண ஸ்ரீதஃபாது ராேமாஉகிலம் வபுஃ
ஏதாம் ராமபேலாேபதாம் ரக்ஷாம் யஃ ஸுக்றுத3 பேடத்
ஸசிராயுஃ ஸுகீ புத்r விஜயீ வினயீ பேவத்
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பாதாள பூதல வ்ேயாம சாrணஶ்-சத்ம சாrணஃ
ன த்ரஷ்டுமபி ஶக்தாஸ்ேத ரக்ஷிதம் ராமனாமபிஃ
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ராேமதி ராமபத்ேரதி ராமசம்த்ேரதி வாஸ்மரன்
னேரா னலிப்யேத பாைப%புக்திம் முக்திம் ச விம்ததி

ஜகஜ்ைஜத்ைரக மம்த்ேரண ராமனாம்னாபி ரக்ஷிதம்
யஃ கம்ேட தாரேயத்தஸ்ய கரஸ்தாஃ ஸ%வ ஸித்தயஃ
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வஜ்ரபம்ஜர னாேமதம் ேயா ராமகவசம் ஸ்மேரத்
அவ்யாஹதாஜ்ஞஃ ஸ%வத்ர லபேத ஜய மம்களம்
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ஆதிஷ்டவான் யதாஸ்வப்ேன ராம ரக்ஷா மிமாம் ஹரஃ
ததா லிகிதவான் ப்ராதஃ ப்ரபுத்ெதௗ புதெகௗஶிகஃ
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ஆராமஃ கல்பவ்றுக்ஷாணாம் விராமஃ ஸகலாபதாம்
அபிராம ஸ்த்rேலாகானாம் ராமஃ ஸ்ரீமான்ஸனஃ ப்ரபுஃ
தருெணௗ ரூபஸம்பன்ெனௗ ஸுகுமாெரௗ மஹாபெலௗ
பும்டrக விஶாலாெக்ஷௗ சீரக்றுஷ்ணா ஜினாம்பெரௗ
பலமூலாஸிெனௗ தாம்ெதௗ தாபெஸௗ ப்ரஹ்மசாrெணௗ
புத்ெரௗ தஶரதஸ்ையெதௗ ப்ராதெரௗ ராமலக்ஷ்மெணௗ
ஶரண்ெயௗ ஸ%வஸத்வானாம் ஶ்ேரஷ்டா ஸ%வ தனுஷ்மதாம்
ரக்ஷஃகுல னிஹம்தாெரௗ த்ராேயதாம் ேனா ரகூத்தெமௗ

ஆத்த ஸஜ்ய தனுஷா விஷுஸ்ப்றுஶா வக்ஷயாஶுக னிஷம்க ஸம்கிெனௗ
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ரக்ஷணாய மம ராமலக்ஷணாவக்ரதஃ பதிஸைதவ கச்சதாம்
ஸன்னத்தஃ கவசீ கட்கீ சாபபாணதேரா யுவா
கச்சன் மேனாரதான்னஶ்ச ராமஃ பாது ஸ லக்ஷ்மணஃ
ராேமா தாஶரதி ஶ்ஶூேரா லக்ஷ்மணானுசேரா பl
காகுத்ஸஃ புருஷஃ பூ%ணஃ ெகௗஸல்ேயேயா ரகூத்தமஃ
ேவதாம்த ேவத்ேயா யஜ்ேஞஶஃ புராண புருேஷாத்தமஃ
ஜானகீ வல்லபஃ ஸ்ரீமானப்ரேமய பராக்ரமஃ
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இத்ேயதானி ஜேபன்னித்யம் மத்பக்தஃ ஶ்ரத்தயான்விதஃ
அஶ்வேமதாதிகம் புண்யம் ஸம்ப்ராப்ேனாதி னஸம்ஶயஃ
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ராமம் தூ%வாதள ஶ்யாமம் பத்மாக்ஷம் பீதாவாஸஸம்
ஸ்துவம்தி னாபி%-திவ்ைய%-னேத ஸம்ஸாrேணா னராஃ

ராமம் லக்ஷ்மண பூ%வஜம் ரகுவரம் sதாபதிம் ஸும்தரம்
காகுத்ஸம் கருணா%ணவம் குணனிதிம் விப்ரப்rயம் தா%மிகம்
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ராேஜம்த்ரம் ஸத்யஸம்தம் தஶரததனயம் ஶ்யாமலம் ஶாம்தமூ%திம்
வம்ேதேலாகாபிராமம் ரகுகுல திலகம் ராகவம் ராவணாrம்

tp
://

ராமாய ராமபத்ராய ராமசம்த்ராய ேவதேஸ
ரகுனாதாய னாதாய sதாயாஃ பதேய னமஃ
ராம
ராம
ராம
ராம

ரகுனம்தன ராம ராம
பரதாக்ரஜ ராம ராம
ரணக%கஶ ராம ராம
ஶரணம் பவ ராம ராம

ஸ்ரீராம
ஸ்ரீராம
ஸ்ரீராம
ஸ்ரீராம

சம்த்ர
சம்த்ர
சம்த்ர
சம்த்ர
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ஸ்ரீராம
ஸ்ரீராம
ஸ்ரீராம
ஸ்ரீராம

சரெணௗ
சரெணௗ
சரெணௗ
சரெணௗ

மனஸா ஸ்மராமி
வசஸா க்றுஹ்ணாமி
ஶிரஸா னமாமி
ஶரணம் ப்ரபத்ேய

மாதாராேமா மத்-பிதா ராமசம்த்ரஃ

ஸ்வாமீ ராேமா மத்-ஸகா ராமசம்த்ரஃ
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ஸ%வஸ்வம் ேம ராமசம்த்ேரா தயாளுஃ
னான்யம் ஜாேன ைனவ ன ஜாேன
தக்ஷிேணலக்ஷ்மேணா யஸ்ய வாேம ச ஜனகாத்மஜா
புரேதாமாருதி%-யஸ்ய தம் வம்ேத ரகுவம்தனம்
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மேனாஜவம் மாருத துல்ய ேவகம்
ஜிேதம்த்rயம் புத்திமதாம் வrஷ்டம்
வாதாத்மஜம் வானரயூத முக்யம்
ஸ்ரீராமதூதம் ஶரணம் ப்ரபத்ேய
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ேலாகாபிராமம் ரணரம்கத3ரம்
ராஜ3வேனத்ரம் ரகுவம்ஶனாதம்
காருண்யரூபம் கருணாகரம் தம்
ஸ்ரீராமசம்த்ரம் ஶரண்யம் ப்ரபத்ேய

கூஜம்தம் ராமராேமதி மதுரம் மதுராக்ஷரம்
ஆருஹ்யகவிதா ஶாகாம் வம்ேத வால்மீ கி ேகாகிலம்
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ஆபதாமபஹ%தாரம் தாதாரம் ஸ%வஸம்பதாம்
ேலாகாபிராமம் ஸ்ரீராமம் பூேயாபூேயா னமாம்யஹம்
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ப%ஜனம் பவபீஜானாம%ஜனம் ஸுகஸம்பதாம்
த%ஜனம் யமதூதானாம் ராம ராேமதி க%ஜனம்
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ராேமா ராஜமணிஃ ஸதா விஜயேத ராமம் ரேமஶம் பேஜ
ராேமணாபிஹதா னிஶாசரசமூ ராமாய தஸ்ைம னமஃ
ராமான்னாஸ்தி பராயணம் பரதரம் ராமஸ்ய தாேஸாஸ்ம்யஹம்
ராேம சித்தலயஃ ஸதா பவது ேம ேபா ராம மாமுத்தர
ஸ்ரீராம ராம ராேமதி ரேம ராேம மேனாரேம
ஸஹஸ்ரனாம தத்துல்யம் ராம னாம வரானேன
இதி ஸ்ரீபுதெகௗஶிகமுனி விரசிதம் ஸ்ரீராம ரக்ஷாஸ்ேதாத்ரம் ஸம்பூ%ணம்
ஸ்ரீராம ஜயராம ஜயஜயராம
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