
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

രാമാഷ്ടകം ശീമദാനൻദരാമായേണ

{॥ രാമാഷ്ടകം ശീമദാനൻദരാമായേണ ॥}

॥ അഥ രാമാഷ്ടകമ് ॥

ശീശിവ ഉവാച ।

സുഗീവമിതം പരമം പവിതം സീതാകലതം നവേമഘഗാതമ് ।

കാരുൺയപാതം ശതപതേനതം ശീരാമചൻദം സതതം നമാമി ॥൧൧൬॥൧॥

സംസാരസാരം നിഗമപചാരം ധർമാവതാരം ഹൃതഭൂമിഭാരമ് ।

സദാവികാരം സുഖസിൻധുസാരം ശീരാമചദം സതതം നമാമി ॥൧൧൭॥൨॥

ലക്ഷ്മീവിലാസം ജഗതാം നിവാസം ലങ്കാവിനാശം ഭുവനപകാശമ് ।

ഭൂേദവവാസം ശരദിൻദുഹാസം ശീരാമചൻദം സതതം നമാമി ॥൧൧൮॥൩॥

മൻദാരമാലം വചേന രസാലം ഗുൈണർവിശാലം ഹതസപ്തതാലമ് ।

കയാദകാലം സുരേലാകപാലം ശീരാമചൻദം സതതം നമാമി ॥൧൧൯॥൪॥

േവദാൻതഗാനം സകൈലഃ സമാനം ഹൃതാരിമാനം തിദശപധാനമ് ।

ഗേജൻദയാനം വിഗതാവസാനം ശീരാമചൻദം സതതം നമാമി ॥൧൨൦॥൫॥

ശ്യാമാഭിരാമം നയനാഭിരാമം ഗുണാഭിരാമം വചനാഭിരാമമ് ।

വിശ്വപണാമം കൃതഭക്തകാമം ശീരാമചൻദം സതതം നമാമി ॥൧൨൧॥൬॥

ലീലാശരീരം രണരങ്ഗധീരം വിശ്ൈവകസാരം രഘുവംശഹാരമ് ।

ഗമ്ഭീരനാദം ജിതസർവവാദം ശീരാമചൻദം സതതം നമാമി ॥൧൨൨॥൭॥

ഖേല കൃതാൻതം സ്വജേന വിനീതം സാേമാപഗീതം മനസാ പതീതമ് ।

രാേഗണ ഗീതം വചനാദതീതം ശീരാമചൻദം സതതം നമാമി ॥൧൨൩॥൮॥
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ശീരാമചൻദസ്യ വരാഷ്ടകം ത്വാം മേയരിതം േദവി മേനാഹരം േയ ।

പഠൻതി ശൃൺവൻതി ഗൃണൻതി ഭക്ത്യാ േത സ്വീയകാമാൻ പലഭൻതി

നിത്യമ് ॥൧൨൪॥൯॥

ഇതി ശതേകാടിരാമചരിതാൻതർഗേത ശീമദാനൻദരാമായേണ

വാൽമീകീേയ സാരകാൺേഡ യുദ്ധചരിേത ദ്വാദശസർഗാൻതർഗതം

ശീരാമാഷ്ടകം സമാപ്തമ് ॥
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