ஶ்ரீராம ரக்ஷாஸ்தோத்ரம்
ரசன: புத ககௌஶிக ருஷி:
ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ ராமரக்ஷா ஸ்ததாத்ர மந்தர
் ஸ்ய புத
ககௌஶிக ருஷிஃ
ஶ்ரீ ஸீதாராம சந்தத
் ரா ததவதா
அனுஷ்டுப் சந்தஃ
ஸீதா ஶக்திஃ
ஶ்ரீமான் ஹனுமான் கீலகம்
ஶ்ரீராம சந்தத
் ரா ப்ரத்
ீ யர ்தத ராமரக்ஷா ஸ்ததாத்ர ஜதப
வினிதயாகஃ
த்யானம்
த்யாதய தாஜானு பாஹும் த்ருத ஶர தனுஷம் பத்த
பத்மாஸனஸ்தம்
பீதம் வாதஸா வஸானம் நவ கமல தல ஸ்பர ்தி தநத்ரம்
ப்ரஸன்னம்
வாமாம் காரூட ஸீதாமுக கமல மிலல் தலாசனம் நீ ர
தாபம்
நாநாலங் கார தீப்தம் தததமுரு ஜடா மண
் டநம் ராம
சந்தர
் ம்
ஸ்தோத்ரம்

சரிதம் ரகு நாதஸ்ய ஶததகாடி ப்ரவிஸ்தரம்
ஏகககமக்ஷரம் பும் ஸாம் மஹாபாதக நாஸநம் || 1 ||
த்யாத்வா நீ தலாத்பல ஶ்யாமம் ராமம் ராஜீவதலாசனம்
ஜானகீ லக்ஷ
் மதணாதபதம் ஜடாமுகுட மண
் டிதம் ||2||
ஸாஸிதூண தனுர ்பாண பாணிம் நக்தஞ் சராந்தகம்
ஸ்வலீலயா ஜகத்ராது மாவிர ்பூதமஜம் விபும் ||3||
ராமரக்ஷாம் பதடத்ப்ராஜ் ஞஃ பாபக்னீம் ஸர ்வகாமதாம்
ஶிதரா தம ராகவஃ பாதுபாலம் தஶரதாத்மஜஃ ||4||
ககௌஸல் தயதயா த்ருகஸௌ பாது விஶ்வாமித்ர ப்ரியஃ
ஸ்ருதீ
க்ராணம் பாது மகத்ராதா முகம் கஸௌமித்ரிவத்ஸலஃ
||5||
ஜிஹ்வாம் வித்யா நிதி ஃ பாது கண
் டம் பரத வந்திதஃ
ஸ்கந்கதௌ திவ் யாயுதஃ பாது புகஜௌ பக்தனஶ
கார ்முகஃ ||6||

ககரௌ ஸீதாபதிஃ பாது ஹ்ருதயம் ஜாமதக்ன்யஜித்
மத்யம் பாது கரத்வம் ஸீ நாபிம் ஜாம் பவ தாஶ்ரயஃ ||7||
ஸுக்ர ீதவஶஃ கடீபாது ஸக்தினீ ஹனுமத்-ப்ரபுஃ
ஊரூ ரகூத்தமஃ பாது ரக்ஷ: குல விநாஶக்ருத் ||8||

ஜாநுநீ தஸது க்ருத் பாது ஜங் தக தஶமுகாந்தகஃ
பாகதௌ விபீஷண ஶ்ரீதஃபாது ராதமாகிலம் வபுஃ ||9||
ஏதாம் ராமபதலாதபதாம் ரக்ஷாம் யஃ ஸுக்ருதீ பதடத்
ஸ சிராயுஃ ஸுகீ புத்ர ீ விஜயீ விநயீ பதவத் ||10||
பாதாள பூதல வ் தயாம சாரிணஶ்-சத்ம சாரிணஃ
ந த்ரஷ்டுமபி ஶக்தாஸ்தத ரக்ஷிதம் ராமநாமபிஃ ||11||
ராதமதி ராமபத்தரதி ராமசந்தத
் ரதி வா ஸ்மரன்
நதரா ந லிப்யதத பாகபர ் : புக்திம் முக்திம் ச விந்ததி ||12||
ஜகஜ் கஜத்கரக மந்தத
் ரண ராமநாம் னாபி ரக்ஷிதம்
யஃ கண
் தட தாரதயத் தஸ்ய கரஸ்தாஃ ஸர ்வ ஸித்தயஃ
||13||
வஜ் ரபஞ் ஜர நாதமதம் தயா ராமகவசம் ஸ்மதரத்
அவ் யா ஹதாஜ் ஞஃ ஸர ்வத்ர லபதத ஜய மங் களம் ||14||
ஆதிஷ்டவான் யதாஸ்வப்தன ராம ரக்ஷா மிமாம் ஹரஃ
ததா லிகிதவான் ப்ராதஃ ப்ரபுத்ததா புதககௌஶிகஃ ||15||
ஆராமஃ கல் ப வ் ருக்க்ஷாணாம் விராமஃ ஸகலாபதாம்
அபிராமஸ் த்ரிதலாகானாம் ராமஃ ஶ்ரீமான் ஸநஃ ப்ரபுஃ
||16||

தருகணௌ ரூபஸம் பந்கநௌ ஸுகுமாகரௌ மஹாபகலௌ
புண்டரக
ீ விசாலாகக்ஷௌ சீரக்ருஷ்ணா ஜிநாம் பகரௌ
||17||
பலமூலாஸிகநௌ தாந்கதௌ தாபகஸௌ
ப்ரஹ்மசாரிகணௌ
புத்கரௌ தஶரதஸ்கயகதௌ ப்ராதகரௌ
ராமலக்ஷ
் மகணௌ ||18||
ஶரண
் கயௌ ஸர ்வஸத்வாநாம் ஶ்தரஷ்கடௌ ஸர ்வ
தனுஷ்மதாம்
ரக்ஷஃகுல நிஹந்தாகரௌ த்ராதயதாம் தநா ரகூத்தகமௌ
||19||
ஆத்த ஸஜ் ய தனுஷா விஷுஸ்ப்ருஶா வக்ஷயாஶுக
நிஷங் க ஸங் கிகநௌ
ரக்ஷணாய மம ராமலக்ஷணாவக்ரதஃ பதி ஸகதவ
கச ்சதாம் ||20||
ஸந்நத்தஃ கவசீ கட்கீ சாபபாணததரா யுவா
கச ்சந் மதநாரதாந்நஶ்ச ராமஃ பாது ஸ லக்ஷ
் மணஃ ||21||
ராதமா தாஶரதி ஶ்ஶூதரா லக்ஷ
் மணாநுசதரா பலீ
காகுத்ஸஃ புருஷஃ பூர ்ணஃ ககௌஸல் தயதயா ரகூத்தமஃ
||22||
தவதாந்த தவத்தயா யஜ் தஞஶஃ புராண புருதஷாத்தமஃ
ஜானகீவல் லபஃ ஶ்ரீமாந் அப்ரதமய பராக்ரமஃ ||23||

இத்தயதாநி ஜதபந்நித்யம் மத்பக்தஃ ஶ்ரத்தயாந்விதஃ
அஶ்வதமதாதிகம் புண
் யம் ஸம் ப்ராப் தநாதி ந
ஸம் ஶயஃ ||24||
ராமம் தூர ்வாதள ஶ்யாமம் பத்மாக்ஷம் பீதாவாஸஸம்
ஸ்துவந்தி நாபிர ்-திவ் கயர ்-நதத ஸம் ஸாரிதணா நராஃ
||25||
ராமம் லக்ஷ
் மண பூர ்வஜம் ரகுவரம் ஸீதாபதிம்
ஸுந்தரம்
காகுத்ஸ்தம் கருணார ்ணவம் குணநிதிம் விப்ரப்ரியம்
தார ்மிகம்
ராதஜந்தர
் ம் ஸத்யஸந்தம் தஶரத தநயம் ஶ்யாமளம்
ஶாந்தமூர ்திம்
வந்தத தலாகாபிராமம் ரகுகுல திலகம் ராகவம்
ராவணாரிம் ||26||
ராமாய ராமபத்ராய ராமசந்தர
் ாய தவததஸ
ரகுநாதாய நாதாய ஸீதாயாஃ பததய நமஃ ||27||
ஶ்ரீராம ராம ரகுநந்தன ராம ராம
ஶ்ரீராம ராம பரதாக்ரஜ ராம ராம
ஶ்ரீராம ராம ரணகர ்கஶ ராம ராம
ஶ்ரீராம ராம ஶரணம் பவ ராம ராம ||28||

ஶ்ரீராம சந்தர
் சரகணௌ மனஸா ஸ்மராமி
ஶ்ரீராம சந்தர
் சரகணௌ வசஸா க்ருஹ்ணாமி
ஶ்ரீராம சந்தர
் சரகணௌ ஶிரஸா நமாமி
ஶ்ரீராம சந்தர
் சரகணௌ ஶரணம் ப்ரபத்தய ||29||

மாதா ராதமா மத்-பிதா ராமசந்தர
் ஃ
ஸ்வாமீ ராதமா மத்-ஸகா ராமசந்தர
் ஃ
ஸர ்வஸ்வம் தம ராமசந்தத
் ரா தயாளுஃ
நாந்யம் ஜாதந கநவ ந ஜாதந ||30||
தக்ஷிதண லக்ஷ
் மதணா யஸ்ய வாதம ச ஜனகாத்மஜா
புரததா மாருதிர ்-யஸ்ய தம் வந்தத ரகுவந்தனம்
(நந்தனம் ?)||31||
தலாகாபிராமம் ரணரம் கதீரம்
ராஜீவதனத்ரம் ரகுவம் ஶனாதம்
காருண
் யரூபம் கருணாகரம் தம்
ஶ்ரீராமசந்தர
் ம் ஶரண
் யம் ப்ரபத்தய ||32||
மதனாஜவம் மாருத துல் ய தவகம்
ஜிததந்தர
் ியம் புத்திமதாம் வரிஷ்டம்
வாதாத்மஜம் வாநரயூத முக்யம்
ஶ்ரீராமதூதம் ஶரணம் ப்ரபத்தய (சிரஸா நமாமி?) ||33||
கூஜந்தம் ராமராதமதி மதுரம் மதுராக்ஷரம்
ஆருஹ்யகவிதா ஶாகாம் வந்தத வால் மீகி தகாகிலம்
||34||
ஆபதாமபஹர ்தாரம் தாதாரம் ஸர ்வஸம் பதாம்
தலாகாபிராமம் ஶ்ரீராமம் பூதயாபூதயா நமாம் யஹம்
||35||
பர ்ஜனம் பவபீஜாநாமர ்ஜனம் ஸுகஸம் பதாம்
தர ்ஜனம் யமதூதாநாம் ராம ராதமதி கர ்ஜனம் ||36||

ராதமா ராஜமணிஃ ஸதா விஜயதத ராமம் ரதமஶம் பதஜ
ராதமணாபிஹதா நிஶாசரசமூ ராமாய தஸ்கம நமஃ
ராமாந்நாஸ்தி பராயணம் பரதரம் ராமஸ்ய
தாதஸாஸ்ம் யஹம்
ராதம சித்தலயஃ ஸதா பவது தம தபா ராம மாமுத்தர
||37||
ஶ்ரீராம ராம ராதமதி ரதம ராதம மதனாரதம
ஸஹஸ்ரனாம தத்துல் யம் ராம நாம வராநதந ||38||
இதி ஶ்ரீபுதககௌஶிகமுனி விரசிதம் ஶ்ரீராம
ரக்ஷாஸ்ததாத்ரம் ஸம் பூர ்ணம்

