രാമ സ്തുതി
{॥ രാമ സ്തുതി ॥}
േഗാസ്വാമീ തുലസീദാസ വിരചിത ശീരാമചരിതമാനസ
ബാലകാൺഡ
രാമ ജൻമ
ഭേയ പഗട കൃപാലാ ദീനദയാലാ െകൗസൽയാ ഹിതകാരീ ।
ഹരഷിത മഹതാരീ മുനി മന ഹാരീ അദ്ഭുത രൂപ ബിചാരീ ॥

േലാചന അഭിരാമാ തനു ഘനസ്യാമാ നിജ ആയുധ ഭുജ ചാരീ ।
ഭൂഷന വനമാലാ നയന ബിസാലാ േസാഭാസിൻധു ഖരാരീ ॥

കഹ ദുഇ കര േജാരീ അസ്തുതി േതാരീ േകഹി ബിധി കെരൗം അനംതാ ।
മായാ ഗുഅന ഗ്യാനാതീത അമാനാ േവദ പുരാന ഭനംതാ ॥

കരുനാ സുഖ സാഗര സബ ഗുന ആഗര േജഹി ഗാവഹിം ശുതി സംതാ ।
േസാ മമ ഹിത ലാഗീ ജന അനുരാഗീ ഭയ_ഉ പകട ശീകംതാ ॥

ബഹ്മാംഡ നികായാ നിർമിത മായാ േരാമ േരാമ പതി േബദ കൈഹ ।
മമ ഉര േസാ ബാസീ യഹ ഉപഹാസീ സുനത ധീര മതി ഥിര ന രൈഹ ॥

ഉപജാ ജബ ഗ്യാനാ പഭു മുസുകാനാ ചരിത ബഹുത ബിധി കീൻഹ ചൈഹ ।
കഹി കഥാ സുഹാഈ മാതു ബുഝാഈ േജഹി പകാര സുത പ്േരമ ലൈഹ ॥

മാതാ പുനി േബാലീ േസാ മതി േഡാലീ തജഹു താത യഹ രൂപാ ।
കീേജ സിസുലീലാ അതി പിയസീലാ യഹ സുഖ പരമ അനൂപാ ॥

സുനി ബചന സുജാനാ േരാദന ഠാനാ േഹാഇ ബാലക സുരഭൂപാ ।
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യഹ ചരിത േജ ഗാവഹി ഹരിപദ പാവഹി േത ന പരഹിം ഭവകൂപാ ॥

ബിപ േധനു സുര സംത ഹിത ലീൻഹ മനുജ അവതാര ।
നിജ ഇാ നിർമിത തനു മായാ ഗുന േഗാ പാര ॥

അരൺയകാൺഡ
അതി മുനി ദ്വാരാ സ്തുതി
നമാമി ഭക്ത വത്സലമ് । കൃപാലു ശീല േകാമലമ് ॥

ഭജാമി േത പദാംബുജമ് । അകാമിനാമ് സ്വധാമദമ് ॥

നികാമ് ശ്യാമ് സുംദരമ് । ഭവാമ്ബുനാഥ മംദരമ് ॥

പഫുൽല കംജ േലാചനമ് । മദാദി േദാഷ േമാചനമ് ॥

പലംബ ബാഹു വികമമ് । പേഭാഽപേമയ ൈവഭവമ് ॥

നിഷംഗ ചാപ സായകമ് । ധരമ് തിേലാക നായകമ് ॥

ദിേനശ വംശ മംദനമ് । മേഹശ ചാപ ഖംദനമ് ॥

മുനീംദ സംത രംജനമ് । സുരാരി വൃൻദ ഭംജനമ് ॥

മേനാജ ൈവരി വംദിതമ് । അജാദി േദവ േസവിതമ് ॥

വിശുദ്ധ േബാധ വിഗഹമ് । സമസ്ത ദൂഷണാപഹമ് ॥

നമാമി ഇംദിരാ പതിമ് । സുഖാകരമ് സതാമ് ഗതിമ് ॥
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ഭേജ സശക്തി സാനുജമ് । ശചീ പതി പിയാനുജമ് ॥

ത്വദംഘി മൂല േയ നരാഹ । ഭജംതി ഹീന മത്സരാഹ ॥

പതംതി േനാ ഭവാർണേവ । വിതർക വീചി സംകുേല ॥

വിവിക്ത വാസിനഹ സദാ । ഭജംതി മുക്തേയ മുദാ ॥

നിരസ്യ ഇംദിയാദികമ് । പയാംതി േത ഗതിമ് സ്വകമ് ॥

തേമകമദ്ഭുതമ് പഭുമ് । നിരീഹമീശ്വരമ് വിഭുമ് ॥

ജഗദ്ഗുരുമ് ച ശാശ്വതമ് । തുരീയേമവ േകവലമ് ॥

ഭജാമി ഭാവ വൽലഭമ് । കുേയാഗിനാമ് സുദുർലഭമ് ॥

സ്വഭക്ത കൽപ പാദപമ് । സമമ് സുേസയമൻവഹമ് ॥

അനൂപ രൂപ ഭൂപതിമ് । നേതാഽഹമുർവിജാ പതിമ് ॥

പസീദ േമ നമാമി േത । പദാബ്ജ ഭക്തി േദഹി േമ ॥

പഠംതി േയ സ്തവമ് ഇദമ് । നരാദേരണ േത പദമ് ॥

വജംതി നാത സംശയമ് । ത്വദീയ ഭക്തി സംയുതാഹ ॥

അരൺയകാൺഡ
മുനി സുതീക്ഷ്ഷ്ണ ദ്വാരാ സ്തുതി
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കഹ മുനി പഭു സുന ബിനതീ േമാരീ । അസ്തുതി കെരൗം കവന ബിധി േതാരീ ॥

മഹിമാ അമിത േമാരി മതി േഥാരീ । രബി സൻമുഖ ഖദ്േയാത അ◌ँേജാരീ ॥

ശ്യാമ താമരസ ദാമ ശരീരമ് । ജടാ മുകുട പരിധന മുനിചീരമ് ॥

പാണി ചാപ ശര കതി തുണീരമ് । െനൗമി നിരംതര ശീ രഘുവീരമ് ॥

േമാഹ വിപിന ഘന ദഹന കൃശാനുഹ । സംത സേരാരുഹ കാനന ഭാനുഹ ॥

നിശിചര കരി ബരൂഥ മൃഗരാജഹ ॥ താതു സദാ േനാ ഭവ ഖഗ ബാജഹ ॥
അരുണ നയന രജീവ സുേവശമ് । സിതാ നയന ചേകാര നിേശശമ് ।
ഹര ഹൃദി മാനസ ബാല മരാലമ് । െനൗമി രാമ ഉര ബാഹു വിശാലമ് ॥

സംസയ സർപ ഗസന ഉരഗാദഹ । ശമന സുകർകശ തർക വിഷദഹ ॥

ഭവ ഭംജന രംജന സുര യൂഥഹ । താതു നാഥ േനാ ക്റ്൬ഇപാ വരൂഥഹ ॥

നിർഗുണ സഗുണ വിഷമ സമ രൂപമ് । ◌്യാന ഗിരാ േഗാതീതമനൂപമ് ॥

അമലമ അഖിലമ അനവദ്യമ അപാരമ് । െനൗമി രാമ ഭംജന മഹി ഭാരമ് ॥

ഭക്ത കൽപ പാദപ ആരാമഹ । തർജന ക്േരാധ േലാഭ മദ കാമഹ ॥

അതി നാഗര ഭവ സാഗര േസതുഹ । താതു സദാ ദിനകര കുല േകതുഹ ॥

അതുലിത ഭുജ പതാപ ബല ധാമഹ । കലി മല വിപുല വിഭംജന നാമഹ ॥
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ധർമ വർമ നർമദ ഗുണ ഗാമഹ । സംതത ശമ തേനാതു മമ രാമഹ ॥

ജദപി ബിരജ ബ്യാപക അബിനാസീ । സബ േക ഹൃദയം നിർംതര ബാസീ ॥

തദപി അനുജ ശീ സഹിത ഖരാരീ । ബസതു മനസി സമ കാനനചാരീ ॥

േജ ജാനഹിം േത ജാനഹും സ്വാമീ । സഗുന അഗുന ഉര അംതരജാമീ ॥

േജാ േകാസലപതി രാജിവ നയനാ । കെരൗ േസാ രാമ ഹൃദയ മമ അയനാ ॥

അസ അഭിമാന ജാഇ ജനി േഭാേര । ൈമം േസവക രഘുപതി പതി േമാേര।
ഉത്തരകാൺഡ
ശീരാമ േക രാജ്യാഭിേഷക േക പാത് സ്തുതി
ജയ രാമ രമാരമനമ ശമനമ് । ഭവ താപ ഭയാകുല പാഹി ജനമ് ॥

അവേധശ സുേരശ രേമശ വിേഭാ । ശരണാഗത മാ◌ँഗത പാഹി പേഭാ ॥

ദസശീശ വിൻനശന ബീസ ഭുജാ । കൃത ദൂരി മഹാഅ മഹി ഭൂരി രുജാ ॥

രജനീചര ബൃംദ പത।ഗ രേഹ । സര പാവക േതജ പചംഡ ദേഹ॥

മഹി മംദല മംദന ചാരുതരമ് । ധൃത സായക ചാപ നിഷംഗ ബരമ് ॥

മദ േമാഹ മഹാ മമതാ രജനീ । തമ പുംജ ദിവാകര േതജ അനീ ॥

മനജാത കിരാത നിപാത കിേയ । മൃഗ േലാഗ കുേഭാഗ സേരന ഹിേയ ॥

ഹതി നാഥ അനാഥനി പാഹി ഹേര । വിഷയാ ബന പാ◌ँവര ഭൂലി പേര ॥
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ബഹു േരാഗ ബിേയാഗിൻഹി േലാഗ ഹേയ । ഭവദംഘി നിരാദര േക ഫല ഏ ॥

ഭവ സിംധു അഗാധ പേര നര േത । പദ പംകജ പ്േരമ ന േജ കരേത ॥

അതി ദീന മലീന ദുഖീ നിതഹീം । ജിൻഹ േകം പദ പംകജ പീത നഹീം ॥

അവലംബ ഭവംത കഥാ ജിൻഹ േകം । പിയ സംത അനംത സദാ തിൻഹ േകം ॥

നഹിം രാഗ ന േലാഭ ന മാന മദാ । തിൻഹ േകം സമ ൈബഭവ വാ ബിപദാ ॥

ഏഹി േത തവ േസവക േഹാത മുദാ । മുനി ത്യാഗത േജാഗ ഭേരാസ സദാ ॥

കരി പ്േരമ നിരംതര േനമ ലിേയം । പദ പംകജ േസവത ശുദ്ധ ഹിേയം ॥

സമ മാനി നിരാദര ആദരഹീ । സബ സംത സുഖീ ബിചരംതി മഹീ ॥

മുനി മാനസ പംകജ ഭൃംഗ ഭേജ । രഘുവീര മഹാ രനധീര അേജ ॥

തവ നാമ ജപാമി നമാമി ഹരീ । ഭവ േരാഗ മഹാഗദ മാന അരീ ॥

ഗുന സീല കൃപാ പരമായതനമ് । പനമാമി നിരംതര ശീരമനമ് ॥

രഘുനംദ നികംദയ ദ്വംദ്വ ഘനമ് । മഹിപാല ബിേലാകയ ദീന ജനമ് ॥

ബാര ബാര ബര മാഗ_ഉം ഹരഷി േദഹു ശീരംഗ ।
പദ സേരാജ അനപായനീ ഭഗതി സദാ സതസംഗ ॥
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