
శ� ర�మ రక� స
� తమ

 
చర�త� రఘ�న�థస� శతక�ట� పవస�రమ |

ఏక!"క మకర� ప%�స�� మహప�తక న�శనమ ||

ధ��త�+ నల.త/ల శ��మ� ర�మ� ర�జవల.చనమ |

జ4నక5 లక6ణ8ప:త� జట;మక<ట మ�డ>తమ ||

స� స@తAణ ధనCర�Dణ ప�ణE� నక��చర��తకమ |

స+లలయH జగత�� J తK మHవరLDత మజ� వభ�మ ||

రమరక�� పఠOత ప� జQ R ప�పఘTU� సర+క�మద�మ |

శరX మZ ర�ఘవR ప�తK ఫ�ల� దశరథ�త6జR ||



క^సల.� ద_శ` ప�తK వశ�+మత� R ప@యR శ_త |

ఘHc ణ� ప�తK మ�ఖత� త� మ�ఖ� సeమత వతgలR ||

జహ+� వద��నధkR ప�తK క�ఠ� భరత వ�దkతR |
సm�ధn దkవ��య�ధR ప�తK భజ^ భగOUశ క�రq6కR ||

కర^ సrత�పతR ప�తK హ_దయ� జ4మదగUsజత |

మధ�� ప�తK ఖరధ+�సr న�భ� జ4�బవద� శ�యR ||

సCగv�వwశR కటx ప�తK సకyన హనCమతzభ�R |
ఊరL రఘ|త�మR ప�తK రకRక<ల వన�శక_త ||

జ4నCన స:తKక_త�/తK జ�ఘ} దశమ�ఖH�తకR |
పదn వభషణ శ�దR ప�తK ర�మ ఖల� వప%R ||

ఏత�� ర�మ బల.ప:త�� రక� యసCgక_త పఠOత |

స చర�యRసCgఖ ప%త వజయ� వనయ� భవwత ||

ప�త�ళ భ|తల వ��మ చ�ర�ణశ�ద6 చ�ర�ణR |
న దషK�  మప@ శక�� స:�  రక>తమ ర�మన�మభR ||

ర�మZత ర�మభద�త ర�మచ�ద�తవ�స6రన |

నరX నలప�త�ప�ప�� రqDకy�� మ�కy�� చవ�దత ||

జగజ!��త�� Jక మ�త�ణ ర�మన�మUభ రక>తమ |

యR క�ఠO ధ�రయ�త�స� కరస�� R సర+ స@ద�యR ||

వజ ప�జర న�మZద� య ర�మకవచ� స6రOత |

అవ��హత�జQR సర+త లభత� జయమ�గళ� ||

ఆదkష�వ�న యథ� స+ప:U ర�మ రక� మయH� హరR |



తథ� లఖతవ�న ప�తR పభ�ద��  బ�ధక^శకR ||

ఆర�మR కల/వ_క�ణ�� వర�మసgకలHపదమ |

అభర�మ స@� Jల.క�న�మ ర�మR శ� మHనUనR పభ�R ||

తరqణ� రLపస�పన�U సCక<మHర^ మహబల� |
ప%�డరvక వశ�లHక^ చరక_ష�  జన�బర^ ||

ఫలమ|లస@న� ద��తn త�పసe బహ6చ�ర�ణ� |
ప%తn  దశరథ స��తn భ; తర^ ర�మలక6ణ� ||

శరణ�� సర+సత�+న�� శ£�షe¤  సర+ ధనCష6త�మ |

రకRక<ల నహ�తర^ త� య�త�� న¥ రఘ|త�మ¦ ||

అత�సజ�ధనCష�వషKస/_శ�వకయHశగ నస�గస@�గ�న� |
రకన�య మమ ర�మలక6ణ�వగ�తR పథk సద��వ గచ�త�మ||

సనUద� R కవచ ఖడ¨©  చ�పభ;ణధరX య�వ� |
గచ�న మన¥రథ�నUశª ర�మR ప�తK స లక6ణR ||

ర�మ దశరథkశ¬రX లక6ణ�నCచరX బల |

క�క<త�R ప%రqషR ప®ర R క^శల¯�య రఘత�మR ||

వwద��తవwద��  యజOQశR ప%ర�ణ ప%రqష
త �మR |
జ4నక5 వల±భR శ�మH నపమZయ పర�క�మR ||

ఇ త��త�న జప:నUత�� మదDక�R శ�ద³యHన+తR |
అశ+మZథ�దkక� ప%ణ�� స�ప� ప
Uత  న శ�శయR ||

ర�మ� దCర�+దలశ��మ� పద�6క� పrత�వ�సనమ |

సC� వ�త న�మభర��వ´��రUత� స�స�ర�ణ8 నర�R ||



ర�మ� లక6ణ ప®ర+జ� రఘ�వర� స@త�పత� సC�దరమ
క�క<త�� కరqణ�ర వ� గ�ణనధk� వప@య� ధ�ర�6కమ
ర�జO�ద� సత�స�ధ� దశరథతనయ� శ��మలమ శ��తమ|ర��మ
వ�ద� ల.క�భర�మ� రఘ�క<ల తలక� ర�ఘవ� ర�వణ�ర�మ ||

ర�మHయ ర�భద��య ర�మచ�ద� య వwతనw |
రఘ�న�థ�య న�థ�య సrత�యHR పతయ� నమR ||

శ�ర�మ ర�మ రఘ�న�దన ర�మర�మ |

శ�ర�మ ర�మ భరత�గ�జ ర�మర�మ ||

శ�ర�మ ర�మ రణకరmశ ర�మ ర�మ |

శ�ర�మ ర�మ శరణ� భవ ర�మ ర�మ ||

శ�ర�మచ�ద చరణ� మనస� స6ర�మ |

శ�ర�మచ�ద చరణ� వచస� గ_ణ�మ ||

శ�ర�మచ�ద చరణ� శరస� నమHమ |

శ�ర�మచ�ద చరణ� శరణ� పపధ�� ||
మHత� ర�మ మత/త� ర�మచ�దR
స�+మ ర�మ మతgఖH ర�మచ�దR
సర+స+� మZ ర�మచ�ద�  దయHళ¶
ర�Uన�� జ4నw న´�వ జ4నw న జ4నw ||

దక>ణ· లక6ణ8 యస� వ�మZ చ జనక�త6జ4 |
ప%రత¸ మHరqతర�న� త� వ�ద� రఘ�న�దనమ ||

ల.క�భర�మ� రణర�హధ¹ర� |

ర�జవనwత� రఘ�వ�శ న�థమ ||

క�రqణ�రLప� కరqణ�కర� త� |

శ�ర�మచ�ద� శరన� పపద�� ||



మన¥జవ� మHరqతతKల� వwగమ
జత��దkయ� బ�దk�మత�� వర�ష�మ
వ�త�త6జ� వ�నర య|థ మ�ఖ�మ
శ�ర�మదºత� శరన� పపద�� ||

క<జత� ర�మ ర�మZత మధCర�మధCర�కరమ |

ఆరqహ� కవత� శ�ఖH� వ�ద� వ�ల6కy క�కyల� ||

ఆపద� మపహర�� ర� ద�త�ర� సర+స�పదమ |

ల.క�భర�మ� శ�ర�మ� భ|య భ|య నమHమ�హమ ||

భర�న� భవబజ4న� మర�న� సCఖస�పద�మ |

తర�న� యమదºత�న�� ర�మర�మZత గర�నమ ||

ర�మ ర�జమణEసgద� వజయత� ర�మ� రమZశ� భజO 
ర�మZణ�భహత� నశ�చర చమ| ర�మHయ తస��6 నమR

ర�మHన�Uస@�పర�యణ� పరతర� ర�మస� ద�స
స6sహ�
ర�మZ చత�లయ సgద� భవతK మZ భ¼ ర�మ మHమ�ద�ర ||

శ�ర�మ ర�మ ర�మZత రమZ ర�మZ మన¥రమZ |
సహసన�మ తతK� ల�� ర�మన�మ వర�నమZ || 

(ఇత శ� బ�ధక^శకమ�న వరచత� శ� ర�మరక� స
� త�

ర�మHష�క�



 
 భజO వశ£షసC�దర� సమస�ప�పఖ�డన�
స+భకy�చత�ర�జన� సద��వ ర�మ మద+యమ. 1

జట;కలHపశ½భత� సమస�ప�పన�శకమ¾
స+భకy�భతభ�జన� భజOహ ర�మ మద+యమ. 2

నజస+రLపబ¿ధక�  క_ప�కర� భవ�పహ�
సమ� శవ� నర�జన� భజOహ ర�మ మద+యమ. 3

సద� పప�చకల/త� హ�న�మరLపవ�స�వ�
నర�క_త� నర�మయ� భజOహ ర�మ మద+యమ. 4

నషzప�చనర�+కల/నర6ల� నర�మయ�
చద�కరLపస�తత� భజOహ ర�మ మద+యమ. 5

భవ�బ�ప
తరLపక�  హ�శ£షద�హకల/తమ¾
గ�ణ�కర� క_ప�కర� భజOహ ర�మ మద+యమ. 6

మహసCవ�క�బ¿ధక!"  ర�+ర�జమHనవ�క_ద��
పర� చ బహ6 వ��పక� భజOహ ర�మ మద+యమ. 7

శవపద� సCఖపద� భవచ�ద� భమHపహ�
వర�జమHనద��శక� భజOహ ర�మ మద+యమ. 8

ర�మHష�క� పఠత య సCgకర� సCప%ణ��



వ��స:న భ;ష@త మద� శ_ణ�త� మనCష�R
వద��� శ�య� వప%ల సeఖ� మన�తక5ర���
స�ప� ప� ద�వలయ� లభత� చ మకమ. 9

ఇత ర�మHష�క�
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