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                      అహల్యాకృత రామసో్తత్రం 
   

అహల్యావాచః | 
అహో కృతారాాఽస్మి జగన్నివాస తే పాదాబ్జసంలగిరజః కణాదహమ్ | 
సపృశామి యతపదిజశంకరాదిభః విమృగాతే రంధితమానసః సదా || ౧ || 

అహో విచిత్రం తవ రామ చేష్టితం మనుష్ాభావేన విమోహితం జగత్ | 
చలసాజస్రం చరణాదివర్జజతః సంపూరణ ఆనందమయోఽతిమాయికః || ౨ || 

యతాపదపంకజపరాగపవిత్రగాత్రా భాగీరథీ భవవిర్జంచిముఖాన్ పునాతి | 
సాక్షాతస ఏవ మమ దృగ్విష్యో యదాఽఽస్తో కం వరణయతే మమ పురాకృతభాగధేయమ్ 
|| ౩ || 

మరాోయవతారే మనుజాకృతిం హర్జం రామాభధేయం రమణీయదేహినమ్ | 
ధనురధరం పదివిశాలల్యచనం భజామి న్నతాం న పరాన్ భజిష్యా || ౪ || 

యతాపదపంకరజః శ్రుతిభర్జిమృగాం యనిభపంకజభవః కమల్యసనశచ | 
యనాిమసారరస్మకో భగవానుపరార్జః తం రామచంద్రమన్నశం హృది భావయామి || ౫ || 

యసాావతారచర్జతాన్న విర్జంచిల్యకే గాయంతి నారదముఖా భవపదిజాదాిః | 
ఆనందజాశ్రుపర్జష్టకోకుచాగ్రసీమా వాగీశిరీ చ తమహం శరణం ప్రపదేా || ౬ || 

స్తఽయం పరాతాి పురుష్ః పురాణ ఏష్ః సియంజ్యాతిరనంత ఆదాః | 
మాయాతనుం ల్యకవిమోహనీయాం ధతేో పరానుగ్రహ ఏష్ రామః || ౭ || 
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అయం హి విశ్విదభవసంయమానామ్ ఏకః సిమాయాగుణబంబతో యః | 
విర్జంచివిష్ణ్ణీశిరనామభేదాన్ ధతేో సితనరః పర్జపూరణ ఆతాి || ౮ || 

నమోఽస్తో తే రామ తవాంఘ్రిపంకజం శ్రియా ధృతం వక్షస్మ ల్యలితం ప్రియాత్ | 
ఆక్రంతమేకేన జగతరయం పురా ధేాయం మునీంద్రైరభమానవర్జజతః || ౯ || 

జగతామాదిభూతసోీ ం జగతోీం జగదాశ్రయః | 
సరిభూతేష్ిసంయుకో ఏకో భాతి భవానపరః || ౧౦ || 

ఓంకారవాచాసోీం రామ వాచామవిష్యః పుమాన్ | 
వాచావాచకభేదేన భవానేవ జగనియః || ౧౧ || 

కారాకారణకరోృతిసఫలసాధనభేదతః | 
ఏకో విభాస్మ రామ తిం మాయయా బ్హురూపయా || ౧౨ || 

తినాియామోహితధియసాోీం న జానంతి తతితః | 
మానుష్ం తాిఽభమనాంతే మాయినం పరమేశిరమ్ || ౧౩ || 

ఆకాశవతోీం సరిత్ర బ్హిరంతరగతోఽమలః | 
అసంగో హాచల్య న్నతాః శుద్ధధ బుదధః సదవాయః || ౧౪ || 

యోష్టన్మిఢాఽహమజాాతే తతిం జానే కథం విభో | 
తసాితేో శతశ్వ రామ నమస్తురాామననాధః || ౧౫ || 

దేవ మే యత్రకుత్రాపి స్మాతాయా అపి సరిదా | 
తితాపదకమలే సకాో భకోరేవ సదాఽస్తో మే || ౧౬ || 
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నమస్తో పురుషాధాక్ష నమస్తో భకోవతసల | 
నమస్తోఽస్తో హృష్ణ్కేశ నారాయణ నమోఽస్తో తే || ౧౭ || 

భవభయహరమేకం భానుకోటిప్రకాశం కరధృతశరచాపం కాలమేఘావభాసమ్ | 
కనకరుచిరవస్త్రం రతివత్ుండల్యఢ్ాం కమలవిశదనేత్రం సానుజం రామమీడే || ౧౮ || 

స్తోత్వివం పురుష్ం సాక్షాద్రాఘవం పురతః స్మాతమ్ | 
పర్జక్రమా ప్రణమాాశు సానుజాాతా యయౌ పతిమ్ || ౧౯ || 

అహలాయా కృతం స్తోత్రం యః పఠేదభకోసంయుతః | 
స ముచాతేఽఖిలః పాపః పరం బ్రహ్మిధిగచఛతి || ౨౦ || 

పుత్రాదారే ాపఠేదభకాోయ రామం హృది న్నధాయ చ | 
సంవతసరేణ లభతే వంధాా అపి స్తపుత్రకమ్ || ౨౧ || 

సరాింకామానవాప్నితి రామచంద్రప్రసాదతః || ౨౨ || 

బ్రహిఘ్ని గురుతలపగోఽపి పురుష్ః స్తోయీ స్తరాప్నఽపి వా 
మాతృభ్రాతృవిహింసకోఽపి సతతం భోగైకబ్దాధదరః | 
న్నతాం స్తోత్రమిదం జపన్ రఘుపతిం భకాోయ హృదిసాం సిరన్ 
ధాాయన్ ముకోముపతి కం పునరసౌ సాిచారయుకోో నరః || ౨౩ || 

|| ఇతి శ్రీమదధాాతిరామాయణే శ్రీ అహల్యావిరచితం శ్రీ రామచంద్రస్తోత్రం సంపూరణమ్ 
|| 
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