രാമാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ്
{॥ രാമാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ് ॥}
॥ അഥ ശീമദാനൻദരാമായണാൻതർഗത ശീ

രാമാഷ്േടാത്തരശതനാമ സ്േതാതമ് ॥

വിഷ്ണുദാസ ഉവാചഓം അസ്യ ശീരാമചൻദനാമാഷ്േടാത്തരശതമൻതസ്യ ബഹ്മാ ഋഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ് ഛൻദഃ । ജാനകീവൽലഭഃ ശീരാമചൻദ്േരാ േദവതാ ॥

ഓം ബീജമ് । നമഃ ശക്തിഃ । ശീരാമചൻദഃ കീലകമ് ।
ശീരാമചൻദപീത്യർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ ॥

അങ്ഗുലീൻയാസഃ ।
ഓം നേമാ ഭഗവേത രാജാധിരാജായ പരമാത്മേന അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം നേമാ ഭഗവേത വിദ്യാധിരാജായ ഹയഗീവായ തർജനീഭ്യാം നമഃ ।
ഓം നേമാ ഭഗവേത ജാനകീവൽലഭായ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം നേമാ ഭഗവേത രഘുനൻദനായാമിതേതജേസ അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം നേമാ ഭഗവേത ക്ഷീരാിമധ്യസ്ഥായ നാരായണായ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം
നമഃ ।
ഓം നേമാ ഭഗവേത സത്പകാശായ രാമായ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഷഡങ്ഗൻയാസഃ ।
ഓം നേമാ ഭഗവേത രാജാധിരാജായ പരമാത്മേന ഹൃദയായ നമഃ ।
ഓം നേമാ ഭഗവേത വിദ്യാധിരാജായ ഹയഗീവായ ശിരേസ സ്വാഹാ ।
ഓം നേമാ ഭഗവേത ജാനകീവൽലഭായ ശിഖാൈയ വഷട് ।
ഓം നേമാ ഭഗവേത രഘുനൻദനായാമിതേതജേസ കവചായ ഹുമ് ।
ഓം നേമാ ഭഗവേത ക്ഷീരാിമധ്യസ്ഥായ നാരായണായ േനതതയായ
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െവൗഷട് ।
ഓം നേമാ ഭഗവേത സത്പകാശായ രാമായ അസ്തായ ഫട് । ഇതി ദിഗ്ബൻധഃ ॥

അഥ ധ്യാനമ് ।
മൻദാരാകൃതിപുൺയധാമവിലസദ്വക്ഷസ്ഥലം േകാമലം
ശാൻതം കാൻതമേഹൻദനീലരുചിരാഭാസം സഹസാനനമ് ।
വൻേദഽഹം രഘുനൻദനം സുരപതിം േകാദൺഡദീക്ഷാഗുരും
രാമം സർവജഗത്സുേസവിതപദം സീതാമേനാവൽലഭമ് ॥ ൧൬॥

അഥ സ്േതാതമ് ।
സഹസശീർഷ്േണ ൈവ തുഭ്യം സഹസാക്ഷായ േത നമഃ ।
നമഃ സഹസഹസ്തായ സഹസചരണായ ച ॥ ൧൭॥

നേമാ ജീമൂതവർണായ നമസ്േത വിശ്വേതാമുഖ ।
അച്യുതായ നമസ്തുഭ്യം നമസ്േത േശഷശായിേന ॥ ൧൮॥

നേമാ ഹിരൺയഗർഭായ പഞ്ചഭൂതാത്മേന നമഃ ।
നേമാ മൂലപകൃതേയ േദവാനാം ഹിതകാരിേണ ॥ ൧൯॥

നമസ്േത സർവേലാേകശ സർവദുഃഖനിഷൂദന ।
ശങ്ഖചകഗദാപദ്മജടാമുകുടധാരിേണ ॥ ൨൦॥

നേമാ ഗർഭായ തത്ത്വായ ജ്േയാതിഷാം ജ്േയാതിേഷ നമഃ ।
ഓം നേമാ വാസുേദവായ നേമാ ദശരഥാത്മജ ॥ ൨൧॥

നേമാ നമസ്േത രാേജൻദ സർവസമ്പത്പദായ ച ।
നമഃ കാരുൺയരൂപായ ൈകേകയീപിയകാരിേണ ॥ ൨൨॥
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നേമാ ദൻതായ ശാൻതായ വിശ്വാമിതപിയായ േത ।
യജ്േഞശായ നമസ്തുഭ്യം നമസ്േത കതുപാലക ॥ ൨൩॥

നേമാ നമഃ േകശവായ നേമാ നാഥായ ശർങ്ഗിേണ ।
നമസ്േത രാമചൻദായ നേമാ നാരായണായ ച ॥ ൨൪॥

നമസ്േത രാമചൻദായ മാധവായ നേമാ നമഃ ।
േഗാവിൻദായ നമസ്തുഭ്യം നമസ്േത പരമാത്മേന ॥ ൨൫॥

നമസ്േത വിഷ്ണുരൂപായ രഘുനാഥായ േത നമഃ ।
നമസ്േതഽനാഥനാഥായ നമസ്േത മധുസൂദന ॥ ൨൬॥

തിവികമ നമസ്േതഽസ്തു സീതായാഃ പതേയ നമഃ ।
വാമനായ നമസ്തുഭ്യം നമസ്േത രാഘവായ ച ॥ ൨൭॥

നേമാ നമഃ ശീധരായ ജാനകീവൽലഭായ ച ।
നമസ്േതഽസ്തു ഹൃഷീേകശ കൻദർപായ നേമാ നമഃ ॥ ൨൮॥

നമസ്േത പദ്മനാഭായ െകൗസൽയാഹർഷകാരിേണ ।
നേമാ രാജീവേനതായ നമസ്േത ലക്ഷ്മണാഗജ ॥ ൨൯॥

നേമാ നമസ്േത കാകുത്സ്ഥ നേമാ ദാേമാദരായ ച ।
വിഭീഷണപരിതാതർനമഃ സങ്കർഷണായ ച ॥ ൩൦॥

വാസുേദവ നമസ്േതഽസ്തു നമസ്േത ശങ്കരപിയ ।
പദ്യുമ്നായ നമസ്തുഭ്യമനിരുദ്ധായ േത നമഃ ॥ ൩൧॥

സദസദ്ഭക്തിരൂപായ നമസ്േത പുരുേഷാത്തമ ।
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അേധാക്ഷജ നമസ്േതഽസ്തു സപ്തതാലഹരായ ച ॥ ൩൨॥

ഖരദൂഷണസമ്ഹർത്േര ശീനൃസിമ്ഹായ േത നമഃ ।
അച്യുതായ നമസ്തുഭ്യം നമസ്േത േസതുബൻധക ॥ ൩൩॥

ജനാർദന നമസ്േതഽസ്തു നേമാ ഹനുമദാശയ ।
ഉേപൻദചൻദവൻദ്യായ മാരീചമഥനായ ച ॥ ൩൪॥

നേമാ ബാലിപഹരണ നമഃ സുഗീവരാജ്യദ ।
ജാമദഗ്ൻയമഹാദർപഹരായ ഹരേയ നമഃ ॥ ൩൫॥

നേമാ നമസ്േത കൃഷ്ണായ നമസ്േത ഭരതാഗജ ।
നമസ്േത പിതൃഭക്തായ നമഃ ശതുഘ്നപൂർവജ ॥ ൩൬॥

അേയാധ്യാധിപേത തുഭ്യം നമഃ ശതുഘ്നേസവിത ।
നേമാ നിത്യായ സത്യായ ബുദ്ധ്യാദിജ്ഞാനരൂപിേണ ॥ ൩൭॥

അദ്ൈവതബഹ്മരൂപായ ജ്ഞാനഗമ്യായ േത നമഃ ।
നമഃ പൂർണായ രമ്യായ മാധവായ ചിദാത്മേന ॥ ൩൮॥

അേയാധ്േയശായ ശ്േരഷ്ഠായ ചിൻമാതായ പരാത്മേന ।
നേമാഽഹൽേയാദ്ധാരണായ നമസ്േത ചാപഭഞ്ജിേന ॥ ൩൯॥

സീതാരാമായ േസയായ സ്തുത്യായ പരേമഷ്ഠിേന ।
നമസ്േത ബാണഹസ്തായ നമഃ േകാദൺഡധാരിേണ ॥ ൪൦॥

നമഃ കബൻധഹൻത്േര ച വാലിഹൻത്േര നേമാഽസ്തു േത ।
നമസ്േതഽസ്തു ദശഗീവപാണസമ്ഹാരകാരിേണ ॥ ൪൧॥ ൧൦൮
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അഷ്േടാത്തരശതം നാമ്നാം രമചൻദസ്യ പാവനമ്
ഏതത്പ്േരാക്തം മയാ ശ്േരഷ്ഠ സർവപാതകനാശനമ് ॥ ൪൨॥

പചരിഷ്യതി തൽേലാേക പാൺയദൃഷ്ടവശാദ്ദ്വിജ ।
തസ്യ കീർതനമാത്േരണ ജനാ യാസ്യൻതി സദ്ഗതിമ് ॥ ൪൩॥

താവദ്വിജൃമ്ഭേത പാപം ബഹ്മഹത്യാപുരഃസരമ്।
യാവൻനാമാഷ്ടകശതം പുരുേഷാ ന ഹി കീർതേയത് ॥ ൪൪॥

താവത്കേലർമേഹാത്സാേഹാ നിഃശങ്കം സമ്പവർതേത ।
യാവീരാമചൻദസ്യ ശതനാമ്നാം ന കീർതനമ് ॥ ൪൬॥

താവത്സ്വരൂപം രാമസ്യ ദുർേബാധം പാണിനാം സ്ഫുടമ് ।
യാവൻന നിഷ്ഠയാ രാമനാമമാഹാത്മ്യമുത്തമമ് ॥ ൪൭॥

കീർതിതം പഠിതം ചിത്േത ധൃതം സംസ്മാരിതം മുദാ ।
അൻയതഃ ശൃണുയാൻമർത്യഃ േസാഽപി മുച്േയത പാതകാത് ॥ ൪൮॥

ബഹ്മഹത്യാദിപാപാനാം നിഷ്കൃതിം യദി വാഞ്ഛതി ।
രാമസ്േതാതം മാസേമകം പഠിത്വാ മുച്യേത നരഃ ॥ ൪൯॥

ദുഷ്പതിഗഹദുർേഭാജ്യദുരാലാപാദിസമ്ഭവമ് ।
പാപം സകൃത്കീർതേനന രാമസ്േതാതം വിനാശേയത് ॥ ൫൦॥

ശുതിസ്മൃതിപുരാേണതിഹാസാഗമശതാനി ച ।
അർഹൻതി നാൽപാം ശീരാമനാമകീർതികലാമപി ॥ ൫൧॥

അഷ്േടാത്തരശതം നാമ്നാം സീതാരാമസ്യ പാവനമ് ।
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അസ്യ സങ്കീർതനാേദവ സർവാൻ കാമാൻ ലേഭൻനരഃ ॥ ൫൨॥

പുതാർഥീ ലഭേത പുതാൻ ധനാർഥീ ധനമാപ്നുയാത് ।
സ്തിയം പാപ്േനാതി പത്ൻയർഥീ സ്േതാതപാഠശവാദിനാ ॥ ൫൩॥

കുമ്േഭാദേരണ മുനിനാ േയന സ്േതാത്േരണ രാഘവഃ ।
സ്തുതഃ പൂർവം യജ്ഞവാേട തേദതത്ത്വാം മേയാദിതമ് ॥ ൫൪॥

ഇതി ശീശതേകാടിരാമചരിതാൻതർഗേത ശീമദാനൻദരാമായേണ വാൽമീകീേയ
യാതാകാൺേഡ ശീരാമനാമാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതം നാമ പഞ്ചമഃ
സർഗഃ ॥
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