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श्रीगणेशाय नमः । अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य । 

बुधकौशशकऋश ः । श्रीसीतारामचन्द्रो देवता । 

अनुष्टुप् छन्दः । सीता शक्तः । 

श्रीमत् हनुमान् कीलकम् । श्रीरामचन्द्रप्रीत्यरे्थ जपे शवशनयोगः ।। 

।। अर्थ ध्यानम् ।। 

ध्यायेदाजानुबाहुन्, धृतशरधनु म्, बद्धपद्मासनस्र्थम् पीतं वासो वसानन्, नवकमलदलस्पशधिनेत्रम् 

प्रसन्नम् । 

वामाङ्कारूढसीता, मुखकमलशमलल्, लोचनन् नीरदाभम् नानाऽलङ्कारदीप्तन्, दधतमुरुजटा, 

मण्डलम् रामचन्द्रम् ।। 

।। इशत ध्यानम् ।। 

चररतम् रघुनार्थस्य, शतकोशटप्रशवस्तरम् । 

एकैकमक्षरम् पंुसाम्, महापातकनाशनम् ।।१।। 

ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामम्, रामम् राजीवलोचनम् । 

जानकीलक्ष्मणोपेतञ्, जटामुकुटमकण्डतम् ।।२।। 

साशसतूणधनुबािण, पाशणन् न्तञ्चरान्तकम् । 
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स्वलीलया जगत्त्रातुम्, आशवभूितमजं शवभुम् ।।३।। 

रामरक्षाम् पठेत्प्राज्ञः, पापघ्ी ंसविकामदाम् । 

शशरो मे राघवः पातु, भालन् दशरर्थात्मजः ।।४।। 

कौसले्ययो दृशौ पातु, शवश्वाशमत्रशप्रयः शु्रती । 

घ्राणम् पातु मखत्राता, मुखं सौशमशत्रवत्सलः ।।५।। 

शजह्ां शवद्याशनशधः पातु, कण्ठम् भरतवकन्दतः । 

स्कन्धौ शदव्यायुध पातु, भुजौ भगे्नशकामुिकः ।।६।। 

करौ सीतापशतः पातु, हृदयञ् जामदग्न्यशजत् । 

मध्यम् पातु खरधं्वसी, नाशभञ् जाम्बवदाश्रयः ।।७।। 

सुग्रीवेशः कटी पातु, सकिनी हनुमत्प्रभुः । 

ऊरू रघूत्तमः पातु, रक्षःकुलशवनाशकृत् ।।८।। 

जानुनी सेतुकृत् पातु, जङे्घ दशमुखान्तकः । 

पादौ शबभी णश्रीदः, पातु रामोऽकखलं वपुः ।।९।। 

एताम् रामबलोपेताम्, रक्षां यः सुकृती पठेत् । 

स शचरायुः सुखी पुत्री, शवजयी शवनयी भवेत् ।।१०।। 

पातालभूतलव्योम, चाररणश्छद्मचाररणः । 
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न द्रष्टुमशप श्तासे्त, रशक्षतम् रामनामशभः ।।११।। 

रामेशत रामभदे्रशत, रामचने्द्रशत वा स्मरन् । 

नरो न शलप्यते पापैर्, भुकिम् मुकिञ् च शवन्दशत ।।१२।। 

जगजै्जते्रकमने्त्रण, रामनाम्नाऽशभरशक्षतम् । 

यः कणे्ठ धारयेत्तस्य, करस्र्थाः सविशसद्धयः ।।१३।। 

वज्रपञ्जरनामेदं, यो रामकवचं स्मरेत् । 

अव्याहताज्ञः सवित्र, लभते जयमङ्गलम् ।।१४।। 

आशदष्टवान् यर्था स्वपे्न, रामरक्षाशममां हरः । 

तर्था शलकखतवान् प्रातः, प्रबुद्धो बुधकौशशकः ।।१५।। 

आरामः कल्पवृक्षाणां, शवरामः सकलापदाम् । 

अशभरामकिलोकानाम्, रामः श्रीमान् स नः प्रभुः ।।१६।। 

तरुणौ रूपसम्पन्नौ, सुकुमारौ महाबलौ । 

पुण्डरीकशवशालाक्षौ, चीरकृष्णाशजनाम्बरौ ।।१७।। 

फलमूलाशशनौ दान्तौ, तापसौ ब्रह्मचाररणौ । 

पुत्रौ दशरर्थसै्यतौ, भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ।।१८।। 

शरण्यौ सविसत्त्वानां, शे्रष्ठौ सविधनुष्मताम् । 
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रक्षःकुलशनहन्तारौ, त्रायेतान् नौ रघूत्तमौ ।।१९।। 

आत्तसज्जधनु ा, शव ुसृ्पशा-वक्षयाशुगशन ङ्गसशङ्गनौ । 

रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः, पशर्थ सदैव गच्छताम् ।।२०।। 

सन्नद्धः कवची खड्गी, चापबाणधरो युवा । 

गच्छन्मनोरर्थोऽस्माकम्, रामः पातु सलक्ष्मणः ।।२१।। 

रामो दाशरशर्थः शूरो, लक्ष्मणानुचरो बली । 

काकुत्स्र्थः पुरु ः पूणिः, कौसले्ययो रघूत्तमः ।।२२।। 

वेदान्तवेद्यो यजे्ञशः, पुराणपुरु ोत्तमः । 

जानकीवल्लभः श्रीमान्, अप्रमेयपराक्रमः ।।२३।। 

इते्यताशन जपशन्नत्यम्, मद्भिः श्रद्धयाऽकितः । 

अश्वमेधाशधकम् पुणं्य, सम्प्राप्नोशत न संशयः ।।२४।। 

रामन् दूवािदलश्यामम्, पद्माक्षम् पीतवाससम् । 

सु्तवकन्त नामशभशदिवै्यर्, न ते संसाररणो नरः ।।२५।। 

रामं लक्ष्मणपूविजम् रघुवरम्, सीतापशतं सुन्दरम् काकुत्स्र्थङ् करुणाणिवङ् गुणशनशधं, शवप्रशप्रयन् 

धाशमिकम् । 

राजेनं्द्र सत्यसन्धन्, दशरर्थतनयं, श्यामलं शान्तमूशतिम् वने्द लोकाशभरामम्, रघुकुलशतलकम्, राघवम् 

रावणाररम् ।।२६।। 



 

 

 

deeplyquote.com 

रामाय रामभद्राय, रामचन्द्राय वेधसे । 

रघुनार्थाय नार्थाय, सीतायाः पतये नमः ।।२७।। 

श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम । 

श्रीराम राम रणककि श राम राम श्रीराम राम शरणम् भव राम राम ।।२८।। 

श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मराशम श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणाशम । 

श्रीरामचन्द्रचरणौ शशरसा नमाशम श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणम् प्रपदे्य ।।२९।। 

माता रामो, मकत्पता रामचन्द्रः स्वामी रामो, मत्सखा रामचन्द्रः । 

सविस्वम् मे, रामचन्द्रो दयालुर्, नान्यञ् जाने, नैव जाने न जाने ।।३०।। 

दशक्षणे लक्ष्मणो यस्य, वामे तु जनकात्मजा । 

पुरतो मारुशतयिस्य, तं वने्द रघुनन्दनम् ।।३१।। 

लोकाशभरामम् रणरङ्गधीरम्, राजीवनेत्रम् रघुवंशनार्थम् । 

कारुण्यरूपङ् करुणाकरन् तम्, श्रीरामचनं्द्र शरणम् प्रपदे्य ।।३२।। 

मनोजवम् मारुततुल्यवेगञ्, शजतेकन्द्रयम् बुकद्धमतां वररष्ठम् । 

वातात्मजं वानरयूर्थमुखं्य, श्रीरामदूतं शरणम् प्रपदे्य ।।३३।। 

कूजन्तम् रामरामेशत, मधुरम् मधुराक्षरम् । 

आरुह्य कशवताशाखां, वने्द वाल्मीशककोशकलम् ।।३४।। 
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आपदामपहतािरन्, दातारं सविसम्पदाम् । 

लोकाशभरामं श्रीरामम्, भूयो भूयो नमाम्यहम् ।।३५।। 

भजिनम् भवबीजानाम्, अजिनं सुखसम्पदाम् । 

तजिनं यमदूतानाम्, रामरामेशत गजिनम् ।।३६।। 

रामो राजमशणः सदा शवजयते, रामम् रमेशम् भजे रामेणाशभहता शनशाचरचमू, रामाय तसै्म नमः । 

रामान्नाकस्त परायणम् परतरम्, रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे शचत्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर 

।।३७।। 

राम रामेशत रामेशत, रमे रामे मनोरमे । 

सहस्रनाम ततु्तल्यम्, रामनाम वरानने ।।३८।। 

।। इशत श्रीबुधकौशशकशवरशचतं, श्रीरामरक्षास्तोतं्र समू्पणिम् ।। 

 


