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ശീരാമസ്േതാതം ശീമഹാേദവകൃതമ്

{॥ ശീരാമസ്േതാതം ശീമഹാേദവകൃതമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ।

ശീമഹാേദവ ഉവാചഃ ।

നേമാഽസ്തു രാമായ സശക്തികായ നീേലാത്പലശ്യാമലേകാമലായ ।

കിരീടഹാരാങ്ഗദഭൂഷണായ സിംഹാസനസ്ഥായ മഹാപഭായ ॥ ൧॥

ത്വമാദിമധ്യാൻതവിഹീന ഏകഃ സൃജസ്യവസ്യത്സി ച േലാകജാതമ് ।

സ്വമായയാ േതന ന ലിപ്യേസ ത്വം യത്സ്േവ മുേഖഽജസരേതാഽനവദ്യഃ ॥ ൨॥

ലീലാം വിധത്േസ ഗുണസംവൃതസ്ത്വം പപൻനഭക്താനുവിധാനേഹേതാഃ ।

നാനാവതാൈരഃ സുരമാനുഷാദ്ൈയഃ പതീയേസ ജ്ഞാനിഭിേരവ നിത്യമ് ॥ ൩॥

സ്വാംേശന േലാകം സകലം വിധായ തം ബിഭർഷി ച ത്വം തദധഃ ഫണീശ്വരഃ ।

ഉപർയേധാ ഭാൻവനിേലാഡുെപൗഷധീപവർഷരൂേപാഽവസി ൈനകധാ ജഗത് ॥ ൪॥

ത്വമിഹ േദഹഭൃതാം ശിഖിരൂപഃ പചസി ഭക്തമേശഷമജസമ് ।

പവനമഞ്ചകരൂപസഹാേയാ ജഗദഖൺഡമേനന ബിഭർഷി ॥ ൫॥

ചൻദസൂർയശിഖിമധ്യഗതം യത്േതജ ഈശ ചിദേശഷതനൂനാമ് ।

പാഭവത്തനുഭൃതാമിഹ ൈധർയം െശൗർയമാതമഖിലം തവ സത്ത്വമ് ॥ ൬॥

ത്വം വിരിഞ്ചിശിവവിഷ്ണുവിേഭദാത് കാലകർമശശിസൂർയവിഭാഗാത് ।

വാദിനാം പൃഥഗിേവശ ബിഭാസി ബഹ്മ നിിതമനൻയദിൈഹകമ് ॥ ൭॥

മത്സ്യാദിരൂേപണ യഥാ ത്വേമകഃ ശുേതാ പുരാേണഷു ച േലാകസിദ്ധഃ ।

തൈഥവ സർവം സദയദ്വിഭാഗസ്ത്വേമവ നാൻയദ്ഭവേതാ വിഭാതി ॥ ൮॥
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യദ്യത്സമുത്പൻനമനൻതസൃഷ്ടാവുത്പത്സ്യേത യ ഭവ യ ।

ന ദൃശ്യേത സ്ഥാവരജങ്ഗമാെദൗ ത്വയാ വിനാഽതഃ പരതഃ പരസ്ത്വമ് ॥ ൯॥

തത്വം ന ജാനൻതി പരാത്മനസ്േത ജനഃ സമസ്താസ്തവ മായയാഽതഃ ।

ത്വദ്ഭക്തേസവാമലമാനസാനാം വിഭാതി തത്വം പരേമകൈമശമ് ॥ ൧൦॥

ബഹ്മാദയസ്േത ന വിദുഃ സ്വരൂപം ചിദാത്മതത്വം ബഹിരർഥഭാവാഃ ।

തേതാ ബുധസ്ത്വാമിദേമവ രൂപം ഭക്ത്യാ ഭജൻമുക്തിമുൈപത്യദുഃഖഃ ॥ ൧൧॥

അഹം ഭവൻനാമഗുൈണഃ കൃതാർേഥാ വസാമി കാശ്യാമനിശം ഭവാൻയാ ।

മുമൂർഷമാണസ്യ വിമുക്തേയഽഹം ദിശാമി മൻതം തവ രാമനാമ ॥ ൧൨॥

ഇമം സ്തവം നിത്യമനൻയഭക്ത്യാ ശൃൺവൻതി ഗായൻതി ലിഖൻതി േയ ൈവ

।

േത സർവെസൗഖ്യം പരമം ച ലാ ഭവത്പദം യാൻതു ഭവത്പസാദാത് ॥ ൧൩॥

॥ ഇതി ശീമദധ്യാത്മരാമായേണ ശീമഹാേദവകൃതം രാമസ്േതാതം

സമ്പൂർണമ് ॥

Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated ത്oday

http://sanskritdocuments.org

Rama Stotram ( By Mahadeva ) Lyrics in Malayalam PDF
% File name : mahaadevaraamastotra.itx
% Location : doc\_raama
% Author : mahaadeva
% Language : Sanskrit

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : WebD
% Proofread by : Ravin Bhalekar ravibhalekar at hotmail.com
% Description-comments : adhyAtmarAmAyaNa
% Latest update : January 05, 2005
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study
% and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%

We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built
the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ October 13, 2015 ] at Stotram Website

http://sanskritdocuments.org
http://stotram.co.in
http://sanskritdocuments.org/

