
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ીરામરાતો પમહાપરુાણાતગત

{ ીરામરાતો પમહાપરુાણાતગત }

ઇદ ંપિવ ંપરમ ંભાનાં વલભ ંસદા 

યયે ંિહ દાસભાવને ભિભાવને ચતેસા 

પરં સહનામાય ય ેપઠિત મનીિષણઃ 

સવપાપિવિનમુાઃ ત ેયાિત હિરસિધૌ 

મહાદવે ઉવાચ 

 દિેવ વયાિમ માહાય ંકશેવય ત ુ

ય ેવિત નરેાઃ ત ેપુયાઃ પુયિપણઃ 

ૐ રામરાતોય ીમહષવાિમઋિષઃ 

ીરામોદવેતા  અનુુ છદઃ 

િવીયથ જપ ેિવિનયોગઃ  ૧

અતસી પુપસાશ ંપીતવાસ સમયતુ 

યાવા વ ૈપુડરીકાં ીરામ ંિવમયય  ૨

પાતવુો દય ંરામઃ ીકઠઃ કઠમવે ચ 

નાભ પાત ુમખાતા કટ મ ેિવરકઃ  ૩

કરૌ પાત ુદાશરિથઃ પાદૌ મ ેિવપ 

ચુષી પાત ુવ ૈદવે સીતાપિતરનુમઃ  ૪
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િશખાં  મ ેપાત ુિવામા કણ મ ેપાત ુકામદઃ 

પાયોત ુસરુાતા કાલકોિટ દરુાસદઃ  ૫

અનતઃ સવદા પાત ુશરીરં િવનાયકઃ 

િજાં મ ેપાત ુપાપો લોકિશાવકઃ  ૬

રાઘવઃ પાત ુમ ેદતા કશેા રત ુકશેવઃ 

સથની પાત ુમ ેદિવજયોનામ િવ  ૭

એતાં રામબલોપતેાં રાં યો વ ૈપમુા પઠે 

સિચરાયઃુ સખુી િવા લભત ેિદયસપદા  ૮

રાં કરોિત ભતૂેયઃ સદા રત ુવૈણવી 

રામિેત રામભેિત રામચેિત યઃ મરે  ૯

િવમુઃ સ નરઃ પાપા મુ ાોિત શાતી 

વિસને ઇદ ંોં ગરુવ ેિવિપણ ે ૧૦

તતો મ ેણઃ ાત ંમયોં નારદ ંિત 

નારદને ત ુભલૂક ેાિપત ંસજુનિેવહ  ૧૧

સુવા વાઽથ હવેાિપ માગ ગછતે એવ વા 

ય ેપઠિત નરેઃ ત ેનરાઃ પુયભાિગનઃ  ૧૨

ઇિત ીપામેહાપરુાણ ેપચપચાશસાહયાં
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સિંહતાયામુરખડ ેઉમાપિતનારદસવંાદ ે

રામરાતો ંનામિસતિતતમોઽયાયઃ 
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