
ಶ್ರೀ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೀತ್ರ 

 

ರಚನ: ಬುಧ ಕೌಶ್ಕ ಋಷಿ 

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೀತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬುಧಕೌಶ್ಕ ಋಷಿ: 

ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಚಂದ್ರೀದೀವತಾ 

ಅನುಷ್ುುಪ್ ಛಂದಃ 

ಸೀತಾ ಶಕ್ತಃ 

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಕ್ೀಲಕಂ 

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ೀೇ ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೀತ್ರಜಪೀ ವಿನಿಯೀಗಃ 

 

ಅಥ ಧ್ಾಯನಮ್ 

ಧ್ಾಯಯೀದಾಜಾನುಬಾಹುಂ ಧೃತ್ಶರ ಧನುಷ್ಂ ಬದಧ ಪದಾಾಸ್ನಸ್ಥಂ 

ಪ್ೀತ್ಂ ವಾಸ್ೀವಸಾನಂ ನವಕಮಲ ದಳಸ್ಪರ್ಥೇ ನೀತ್ರಂ ಪರಸ್ನನಮ್ 

ವಾಮಾಂಕಾರ್ಢ ಸೀತಾಮುಖ ಕಮಲ ಮಿಲಲ್ಲೀಚನಂ ನಿೀರದಾಭಂ 

ನಾನಾಲಂಕಾರ ದೀಪತಂ ದಧತ್ಮುರು ಜಟಾಮಂಡಲಂ ರಾಮಚಂದರಮ್ 

 

ಅಥ ಸ್ತೀತ್ರಮ್ 

ಚರಿತ್ಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತ್ಕ್ೀಟಿ ಪರವಿಸ್ತರಮ್ 

ಏಕೈಕಮಕ್ಷರಂ ಪ ಂಸಾಂ ಮಹಾಪಾತ್ಕ ನಾಶನಮ್ 

ಧ್ಾಯತಾಾ ನಿೀಲ್ೀತ್ಪಲ ಶ್ಾಯಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಲ್ೀಚನಮ್ 

ಜಾನಕ್ೀ ಲಕ್ಷಾಣ್ೀಪೀತ್ಂ ಜಟಾಮುಕುಟ ಮಂಡಿತ್ಮ್ 

ಸಾಸತ್್ಣ ಧನುಬಾೇಣ ಪಾಣಂ ನಕತಂ ಚರಾಂತ್ಕಮ್ 

ಸ್ಾಲೀಲಯಾ ಜಗತಾರತ್ು ಮಾವಿಭ್ೇತ್ಮಜಂ ವಿಭುಮ್ 

ರಾಮರಕ್ಷಾಂ ಪಠೀತಾಾಙ್ಞಃ ಪಾಪಘನೀಂ ಸ್ವೇಕಾಮದಾಮ್ 

ಶ್ರ್ೀ ಮೀ ರಾಘವಃ ಪಾತ್ುಫಾಲಂ ದಶರಥಾತ್ಾಜಃ 
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ಕೌಸ್ಲಯೀಯೀ ದೃಶ್ೌಪಾತ್ು ವಿಶ್ಾಾಮಿತ್ರ ಪ್ರಯಃ ಶೃತೀ 

ಘ್ಾರಣಂ ಪಾತ್ು ಮಖತಾರತಾ ಮುಖಂ ಸೌಮಿತರವತ್ಸಲಃ 

ಜಹಾಾಂ ವಿದಾಯನಿಧಃ ಪಾತ್ು ಕಂಠಂ ಭರತ್ ವಂದತ್ಃ 

ಸ್ಕಂಧ್ೌ ದವಾಯಯುಧಃ ಪಾತ್ು ಭುಜೌ ಭಗ್ನೀಶಕಾಮುೇಕಃ 

ಕರೌ ಸೀತಾಪತಃ ಪಾತ್ು ಹೃದಯಂ ಜಾಮದಗನಯಜತ್ 

ಮಧಯಂ ಪಾತ್ು ಖರಧಾಂಸೀ ನಾಭಂ ಜಾಂಬವದಾಶರಯಃ 

ಸ್ುಗ್ರೀವೀಶಃ ಕಟಿೀಪಾತ್ು ಸ್ಕ್ಥನಿೀ ಹನುಮತ್-ಪರಭುಃ 

ಊರ್ ರಘ್ತ್ತಮಃ ಪಾತ್ು ರಕ್ಷಕುಲ ವಿನಾಶಕೃತ್ 

ಜಾನುನಿೀ ಸೀತ್ುಕೃತ್ ಪಾತ್ು ಜಂಘೀ ದಶಮುಖಾಂತ್ಕಃ 

ಪಾದೌವಿಭೀಷ್ಣ ಶ್ರೀದಃಪಾತ್ು ರಾಮೀஉಖಿಲಂ ವಪ ಃ 

ಏತಾಂ ರಾಮಬಲ್ೀಪೀತಾಂ ರಕ್ಷಾಂ ಯಃ ಸ್ುಕೃತೀ ಪಠೀತ್ 

ಸ್ಚಿರಾಯುಃ ಸ್ುಖಿೀ ಪ ತರೀ ವಿಜಯೀ ವಿನಯೀ ಭವೀತ್ 

ಪಾತಾಳ ಭ್ತ್ಲ ವ್ಯೀಮ ಚಾರಿಣಶ್-ಚದಾ ಚಾರಿಣಃ 

ನ ದರಷ್ುುಮಪ್ ಶಕಾತಸತೀ ರಕ್ಷಿತ್ಂ ರಾಮನಾಮಭಃ 

ರಾಮೀತ ರಾಮಭದರೀತ ರಾಮಚಂದರೀತ ವಾಸ್ಾರನ್ 

ನರ್ೀ ನಲಪಯತೀ ಪಾಪೈಭುೇಕ್ತಂ ಮುಕ್ತಂ ಚ ವಿಂದತ 

ಜಗಜ್ಜೈತರೈಕ ಮಂತರೀಣ ರಾಮನಾಮಾನಭ ರಕ್ಷಿತ್ಮ್ 

ಯಃ ಕಂಠೀ ಧ್ಾರಯೀತ್ತಸ್ಯ ಕರಸಾಥಃ ಸ್ವೇ ಸದಧಯಃ 

ವಜರಪಂಜರ ನಾಮೀದಂ ಯೀ ರಾಮಕವಚಂ ಸ್ಾರೀತ್ 

ಅವಾಯಹತಾಙ್ಞಃ ಸ್ವೇತ್ರ ಲಭತೀ ಜಯ ಮಂಗಳಮ್ 

ಆದಷ್ುವಾನ್ ಯಥಾಸ್ಾಪನೀ ರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಮಿಮಾಂ ಹರಃ 

ತ್ಥಾ ಲಖಿತ್ವಾನ್ ಪಾರತ್ಃ ಪರಬುದ ಧೌ ಬುಧಕೌಶ್ಕಃ 

ಆರಾಮಃ ಕಲಪವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ವಿರಾಮಃ ಸ್ಕಲಾಪದಾಮ್ 

ಅಭರಾಮ ಸಿಲ್ೀಕಾನಾಂ ರಾಮಃ ಶ್ರೀಮಾನಸನಃ ಪರಭುಃ 

ತ್ರುಣೌ ರ್ಪಸ್ಂಪನ ನೌ ಸ್ುಕುಮಾರೌ ಮಹಾಬಲೌ 

ಪ ಂಡರಿೀಕ ವಿಶ್ಾಲಾಕ್ಷೌ ಚಿೀರಕೃಷ್ಾಾ ಜನಾಂಬರೌ 
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ಫಲಮ್ಲಾಸನೌ ದಾಂತೌ ತಾಪಸೌ ಬರಹಾಚಾರಿಣೌ 

ಪ ತ ರೌ ದಶರಥಸಯೈತೌ ಭ್ಾರತ್ರೌ ರಾಮಲಕ್ಷಾಣೌ 

ಶರಣ ಯೌ ಸ್ವೇಸ್ತಾಾನಾಂ ಶ್ರೀಷ್ಾು ಸ್ವೇ ಧನುಷ್ಾತಾಂ 

ರಕ್ಷಃಕುಲ ನಿಹಂತಾರೌ ತಾರಯೀತಾಂ ನ್ೀ ರಘ್ತ್ತಮೌ 

ಆತ್ತ ಸ್ಜಯ ಧನುಷ್ಾ ವಿಷ್ುಸ್ಪೃಶ್ಾ ವಕ್ಷಯಾಶುಗ ನಿಷ್ಂಗ ಸ್ಂಗ್ನೌ 

ರಕ್ಷಣಾಯ ಮಮ ರಾಮಲಕ್ಷಣಾವಗರತ್ಃ ಪರ್ಥಸ್ದೈವ ಗಚಛತಾಂ 

ಸ್ನನದಧಃ ಕವಚಿೀ ಖಡಿಗೀ ಚಾಪಬಾಣಧರ್ೀ ಯುವಾ 

ಗಚಛನ್ ಮನ್ೀರಥಾನನಶಚ ರಾಮಃ ಪಾತ್ು ಸ್ ಲಕ್ಷಾಣಃ 

ರಾಮೀ ದಾಶರರ್ಥ ಶ್ೂರ್ೀ ಲಕ್ಷಾಣಾನುಚರ್ೀ ಬಲೀ 

ಕಾಕುತ್ಸಃ ಪ ರುಷ್ಃ ಪ್ಣೇಃ ಕೌಸ್ಲಯೀಯೀ ರಘ್ತ್ತಮಃ 

ವೀದಾಂತ್ ವೀದ್ಯೀ ಯಙ್ ಞ್ೀಶಃ ಪ ರಾಣ ಪ ರುಷ್ೀತ್ತಮಃ 

ಜಾನಕ್ೀವಲಲಭಃ ಶ್ರೀಮಾನಪರಮೀಯ ಪರಾಕರಮಃ 

ಇತಯೀತಾನಿ ಜಪೀನಿನತ್ಯಂ ಮದಭಕತಃ ಶರದಧಯಾನಿಾತ್ಃ 

ಅಶಾಮೀಥಾಧಕಂ ಪ ಣಯಂ ಸ್ಂಪಾರಪ್ನೀತ ನಸ್ಂಶಯಃ 

ರಾಮಂ ದ್ವಾೇದಳ ಶ್ಾಯಮಂ ಪದಾಾಕ್ಷಂ ಪ್ೀತಾವಾಸ್ಸ್ಂ 

ಸ್ುತವಂತ ನಾಭರ್-ದವಯೈರ್-ನತೀ ಸ್ಂಸಾರಿಣ್ೀ ನರಾಃ 

ರಾಮಂ ಲಕ್ಷಾಣ ಪ್ವೇಜಂ ರಘುವರಂ ಸೀತಾಪತಂ ಸ್ುಂದರಂ 

ಕಾಕುತ್ಸಂ ಕರುಣಾಣೇವಂ ಗುಣನಿಧಂ ವಿಪರಪ್ರಯಂ ಧ್ಾಮಿೇಕಂ 

ರಾಜ್ೀಂದರಂ ಸ್ತ್ಯಸ್ಂಧಂ ದಶರಥತ್ನಯಂ ಶ್ಾಯಮಲಂ ಶ್ಾಂತ್ಮ್ತೇಂ 

ವಂದೀಲ್ೀಕಾಭರಾಮಂ ರಘುಕುಲ ತಲಕಂ ರಾಘವಂ ರಾವಣಾರಿಮ್ 

ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದಾರಯ ರಾಮಚಂದಾರಯ ವೀಥಸೀ 

ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತ್ಯೀ ನಮಃ 

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಘುನಂದನ ರಾಮ ರಾಮ 

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಭರತಾಗರಜ ರಾಮ ರಾಮ 

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಣಕಕೇಶ ರಾಮ ರಾಮ 

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶರಣಂ ಭವ ರಾಮ ರಾಮ 

Padmavathi.Kaligotla
Stamp



ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದರ ಚರಣೌ ಮನಸಾ ಸ್ಾರಾಮಿ 

ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದರ ಚರಣೌ ವಚಸಾ ಗೃಹಾಾಮಿ 

ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದರ ಚರಣೌ ಶ್ರಸಾ ನಮಾಮಿ 

ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದರ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪರಪದಯೀ 

ಮಾತಾರಾಮೀ ಮತ್-ಪ್ತಾ ರಾಮಚಂದರಃ 

ಸಾಾಮಿೀ ರಾಮೀ ಮತ್-ಸ್ಖಾ ರಾಮಚಂದರಃ 

ಸ್ವೇಸ್ಾಂ ಮೀ ರಾಮಚಂದ್ರೀ ದಯಾಳುಃ 

ನಾನಯಂ ಜಾನೀ ನೈವ ಜಾನೀ ನ ಜಾನೀ 

ದಕ್ಷಿಣೀಲಕ್ಷಾಣ್ೀ ಯಸ್ಯ ವಾಮೀ ಚ ಜನಕಾತ್ಾಜಾ 

ಪ ರತ್ೀಮಾರುತರ್-ಯಸ್ಯ ತ್ಂ ವಂದೀ ರಘುವಂದನಮ್ 

ಲ್ೀಕಾಭರಾಮಂ ರಣರಂಗಧೀರಂ 

ರಾಜೀವನೀತ್ರಂ ರಘುವಂಶನಾಥಂ 

ಕಾರುಣಯರ್ಪಂ ಕರುಣಾಕರಂ ತ್ಂ 

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದರಂ ಶರಣಯಂ ಪರಪದಯೀ 

ಮನ್ೀಜವಂ ಮಾರುತ್ ತ್ುಲಯ ವೀಗಂ 

ಜತೀಂದರಯಂ ಬುದಧಮತಾಂ ವರಿಷ್ುಂ 

ವಾತಾತ್ಾಜಂ ವಾನರಯ್ಧ ಮುಖಯಂ 

ಶ್ರೀರಾಮದ್ತ್ಂ ಶರಣಂ ಪರಪದಯೀ 

ಕ್ಜಂತ್ಂ ರಾಮರಾಮೀತ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ 

ಆರುಹಯಕವಿತಾ ಶ್ಾಖಾಂ ವಂದೀ ವಾಲಾೀಕ್ ಕ್ೀಕ್ಲಮ್ 

ಆಪದಾಮಪಹತಾೇರಂ ದಾತಾರಂ ಸ್ವೇಸ್ಂಪದಾಂ 

ಲ್ೀಕಾಭರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭ್ಯೀಭ್ಯೀ ನಮಾಮಯಹಂ 

ಭಜೇನಂ ಭವಬೀಜಾನಾಮಜೇನಂ ಸ್ುಖಸ್ಂಪದಾಂ 

ತ್ಜೇನಂ ಯಮದ್ತಾನಾಂ ರಾಮ ರಾಮೀತ ಗಜೇನಮ್ 

ರಾಮೀ ರಾಜಮಣಃ ಸ್ದಾ ವಿಜಯತೀ ರಾಮಂ ರಮೀಶಂ ಭಜ್ೀ 

ರಾಮೀಣಾಭಹತಾ ನಿಶ್ಾಚರಚಮ್ ರಾಮಾಯ ತ್ಸಾೈ ನಮಃ 
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ರಾಮಾನಾನಸತ ಪರಾಯಣಂ ಪರತ್ರಂ ರಾಮಸ್ಯ ದಾಸ್ೀಸ್ಾಯಹಂ 

ರಾಮೀ ಚಿತ್ತಲಯಃ ಸ್ದಾ ಭವತ್ು ಮೀ ಭ್ೀ ರಾಮ ಮಾಮುದಧರ 

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೀತ ರಮೀ ರಾಮೀ ಮನ್ೀರಮೀ 

ಸ್ಹಸ್ರನಾಮ ತ್ತ್ುತಲಯಂ ರಾಮ ನಾಮ ವರಾನನೀ 

ಇತ ಶ್ರೀಬುಧಕೌಶ್ಕಮುನಿ ವಿರಚಿತ್ಂ ಶ್ರೀರಾಮ ರಕ್ಷಾಸ್ತೀತ್ರಂ ಸ್ಂಪ್ಣೇಂ 
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