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ശീരാമരക്ഷാസ്േതാതമ്

പദ്മമഹാപുരാണാൻതർഗതമ്

{॥ ശീരാമരക്ഷാസ്േതാതമ് പദ്മമഹാപുരാണാൻതർഗതമ് ॥}

ഇദം പവിതം പരമം ഭക്താനാം വൽലഭം സദാ ।

ധ്േയയം ഹി ദാസഭാേവന ഭക്തിഭാേവന േചതസാ ॥

പരം സഹസനാമാഖ്യമ് േയ പഠൻതി മനീഷിണഃ ।

സർവപാപവിനിർമുക്താഃ േത യാൻതി ഹരിസൻനിെധൗ ॥

മഹാേദവ ഉവാച ।

ശൃണു േദവി പവക്ഷ്യാമി മാഹാത്മ്യം േകശവസ്യ തു ।

േയ ശൃൺവൻതി നരശ്േരഷ്ഠാഃ േത പുൺയാഃ പുൺയരൂപിണഃ ॥

ഓം രാമരക്ഷാസ്േതാതസ്യ ശീമഹർഷിർവിശ്വാമിതഋഷിഃ ।

ശീരാേമാേദവതാ । അനുഷ്ടുപ് ഛൻദഃ ।

വിഷ്ണുപീത്യർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ ॥ ൧॥

അതസീ പുഷ്പസങ്കാശം പീതവാസ സമച്യുതമ് ।

ധ്യാത്വാ ൈവ പുൺഡരീകാക്ഷം ശീരാമം വിഷ്ണുമയയമ് ॥ ൨॥

പാതുേവാ ഹൃദയം രാമഃ ശീകൺഠഃ കൺഠേമവ ച ।

നാഭിം പാതു മഖതാതാ കടിം േമ വിശ്വരക്ഷകഃ ॥ ൩॥

കെരൗ പാതു ദാശരഥിഃ പാെദൗ േമ വിശ്വരൂപധൃക് ।

ചക്ഷുഷീ പാതു ൈവ േദവ സീതാപതിരനുത്തമഃ ॥ ൪॥

ശിഖാം േമ പാതു വിശ്വാത്മാ കർെണൗ േമ പാതു കാമദഃ ।
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പാർശ്വേയാസ്തു സുരതാതാ കാലേകാടി ദുരാസദഃ ॥ ൫॥

അനൻതഃ സർവദാ പാതു ശരീരം വിശ്വനായകഃ ।

ജിഹ്വാം േമ പാതു പാപഘ്േനാ േലാകശിക്ഷാപവർത്തകഃ ॥ ൬॥

രാഘവഃ പാതു േമ ദൻതാൻ േകശാൻ രക്ഷതു േകശവഃ ।

സക്ഥിനീ പാതു േമ ദത്തവിജേയാനാമ വിശ്വസൃക് ॥ ൭॥

ഏതാം രാമബേലാേപതാം രക്ഷാം േയാ ൈവ പുമാൻ പേഠത് ।

സചിരായുഃ സുഖീ വിദ്വാൻ ലഭേത ദിയസമ്പദാമ് ॥ ൮॥

രക്ഷാം കേരാതി ഭൂേതഭ്യഃ സദാ രക്ഷതു ൈവഷ്ണവീ ।

രാേമതി രാമഭദ്േരതി രാമചൻദ്േരതി യഃ സ്മേരത് ॥ ൯॥

വിമുക്തഃ സ നരഃ പാപാൻ മുക്തിം പാപ്േനാതി ശാശ്വതീമ് ।

വസിഷ്േഠന ഇദം പ്േരാക്തം ഗുരേവ വിഷ്ണുരൂപിേണ ॥ ൧൦॥

തേതാ േമ ബഹ്മണഃ പാപ്തം മേയാക്തം നാരദം പതി ।

നാരേദന തു ഭൂർേലാേക പാപിതം സുജേനഷ്വിഹ ॥ ൧൧॥

സുപ്ത്വാ വാഽഥ ഗൃേഹവാപി മാർേഗ ഗേത ഏവ വാ ।

േയ പഠൻതി നരശ്േരഷ്ഠഃ േത നരാഃ പുൺയഭാഗിനഃ ॥ ൧൨॥

ഇതി ശീപാദ്േമമഹാപുരാേണ പഞ്ചപഞ്ചാശത്സാഹസ്ത്യാം

സംഹിതായാമുത്തരഖൺേഡ ഉമാപതിനാരദസംവാേദ

രാമരക്ഷാസ്േതാതം നാമതിസപ്തതിതേമാഽധ്യായഃ ॥
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