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రామ ఆపదుద్ధారక స్తోత్రం 
 

ఆపద్ధమపహరాోరం ద్ధతారం సరవసంపద్ధమ్ | 
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయోభూయో నమామయహమ్ || 

నమః కోదండహస్తోయ సంధీకృతశరాయ చ | 
దండితాఖిలదైతాయయ రామాయాపన్నివారిణే || ౧ || 

ఆపనిజనరక్షైకదీక్షాయామితతేజసే | 
నమోస్తో విష్ణవేతుభ్యం రామాయాపన్నివారిణే || ౨ || 

పద్ధంభోజరజస్పరశ పవిత్రమున్నయోషితే | 
నమోస్తో సీతాపతయే రామాయాపన్నివారిణే || ౩ || 

ద్ధనవేంద్ర మహామతో గజపంచాసయరూపిణే | 
నమోస్తో రఘునాధాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౪ || 

మహిజాకుచసంలగికుంకుమారుణవక్షసే | 
నమః కల్యయణరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౫ || 

పదమసంభ్వ భూతేశ మున్నసంస్తోతకీరోయే | 
నమో మారాోండ వంశ్యయయ రామాయాపన్నివారిణే || ౬ || 

హరతాయరిోం చ లోకానాం యో వా మధున్నషూదనః | 
నమోస్తో హరయే తుభ్యం రామాయాపన్నివారిణే || ౭ || 
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తాపకారణసంస్తరగజసంహసవరూపిణే | 
నమో వేద్ధంతవేద్ధయయ రామాయాపన్నివారిణే || ౮ || 

రంగతోరంగజలధి గరవహచఛరధారిణే | 
నమః ప్రతాపరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౯ || 

ద్ధరోసహిత చంద్రావతంస ధాయతసవమూరోయే | 
నమః సతయసవరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౧౦ || 

తారానాయక సంకాశవదనాయ మహౌజసే | 
నమోస్తో తాటకాహంత్రే రామాయాపన్నివారిణే || ౧౧ || 

రమయస్తను లసచి్చత్రకూటాశ్రమ విహారిణే | 
నమస్స్మిత్రిసేవాయయ రామాయాపన్నివారిణే || ౧౨ || 

సరవదేవాహితాసకో దశ్యననవినాశినే | 
నమోస్తో దుఃఖధ్వంస్తయ రామాయాపన్నివారిణే || ౧౩ || 

రతి స్తనున్నవాసైక వందయపాద్ధంబుజాయ చ | 
నమస్త్రైలోకయనాథాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౧౪ || 

సంస్తరబంధ్మోక్షైకహేతుద్ధమప్రకాశినే | 
నమః కలుష్సంహర్త్రై రామాయాపన్నివారిణే || ౧౫ || 

పవనాశుగ సంక్షిపో మారీచాదయస్తరారయే | 
నమో ముఖపరిత్రాత్రే రామాయాపన్నివారిణే || ౧౬ || 
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ద్ధంభికేతరభ్క్తోఘమహానందప్రద్ధయినే | 
నమః కమలనేత్రాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౧౭ || 

లోకత్రయోదేవగకర కుంభ్కరణశిరశిఛదే | 
నమో నీరదదేహాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౧౮ || 

కాకాస్తరైకనయన హరల్లీల్యస్త్రధారిణే | 
నమో భ్క్రోకవేద్ధయయ రామాయాపన్నివారిణే || ౧౯ || 

భిక్షురూపసమాక్రంతబలిసర్రవకసంపదే | 
నమో వామనరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౨౦ || 

రాజీవ నేత్రస్తసపంద రుచ్చరాంగస్తరోచ్చషే | 
నమః కైవలయన్నధ్యే రామాయాపన్నివారిణే || ౨౧ || 

మందమారుతసంవీత మంద్ధరద్రుమవాసనే | 
నమః పలీవపాద్ధయ రామాయాపన్నివారిణే || ౨౨ || 

శ్రీకంఠచాపదళన ధురీణబలబాహవే | 
నమః సీతానుష్కాోయ రామాయాపన్నివారిణే || ౨౩ || 

రాజరాజస్తహృద్యయషారిిత మంగళమూరోయే | 
నమ ఇక్షావకువంశ్యయయ రామాయాపన్నివారిణే || ౨౪ || 

మంజుల్యదరశ విప్రేక్షణోతు్కైకవిల్యసనే | 
నమః పాలితభ్కాోయ రామాయాపన్నివారిణే || ౨౫ || 
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భూరిభూధ్ర కోదండమూరిో ధ్యయయసవరూపిణే | 
నమోస్తో తేజోన్నధ్యే రామాయాపన్నివారిణే || ౨౬ || 

యోగంద్రహృత్రోజాతమధుపాయ మహాతమనే | 
నమో రాజాధిరాజాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౨౭ || 

భూవరాహసవరూపాయ నమో భూరిప్రద్ధయినే | 
నమో హిరణయగరాాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౨౮ || 

యోషాంజలివిన్నరుమకో ల్యజాంచ్చతవపుష్మతే | 
నమస్స్ందరయన్నధ్యే రామాయాపన్నివారిణే || ౨౯ || 

నఖకోటి విన్నరిాని దైతాయధిపతివక్షసే | 
నమో నృసంహరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౩౦ || 

మాయామానుష్దేహాయ వేద్యదారణ హేతవే | 
నమోస్తో మత్యరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౩౧ || 

మితిశూనయ మహాదివయమహిమ్ని మాన్నతాతమనే | 
నమో బ్రహమసవరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౩౨ || 

అహంకారీతరజన స్తవంతస్సధ్విహారిణే | 
నమోస్తో చ్చత్వరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౩౩ || 

సీతాలక్షమణసంశోభిపారాశయయ పరమాతమనే | 
నమః పటాాభిషికాోయ రామాయాపన్నివారిణే || ౩౪ || 
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ఆపద్ధమపహరాోరం ద్ధతారం సరవసంపద్ధమ్ | 
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయోభూయోనమామయహమ్ || ౩౫ || 

ఫలశ్రుతి- 
ఇమం సోవం భ్గవతః పఠేదయః ప్రీతమానసః | 
ప్రభాతే వా ప్రద్యషే వా రామసయ పరమాతమనః || ౧ || 

స తు తీరాోవ భ్వాంబోధిమాపదస్కల్యనపి | 
రామస్తయుజయమాప్నితి దేవదేవప్రస్తదతః || ౨ || 

కారాగృహాదిబాధాస్త సంప్రాప్తో బహుసంకటే | 
ఆపన్నివారకస్తోత్రం పఠేదయస్తో యథావిధిః || ౩ || 

సంయోజాయనుష్టాభ్ం మంత్రమను శోీకం సమరన్నవభుమ్ | 
సపాోహాత్రవబాధాభోయ ముచయతే నాత్ర సంశయః || ౪ || 

ద్ధవత్రింశద్ధవరజపతః ప్రతయహం తు దృఢవ్రతః | 
వైశ్యఖే భానుమాలోకయ ప్రతయహం శతసంఖయయా || ౫ || 

ధ్నవాన్ ధ్నదప్రఖయస్ భ్వేనాిత్ర సంశయః | 
బహునాత్ర కిముకేోన యం యం కామయతే నరః || ౬ || 

తం తం కామమవాప్నితి స్తోత్రేణానేన మానవః | 
యంత్రపూజావిధానేన జపహోమాదితరపణః || ౭ || 

యస్తో కురీవత సహస్త సరావనాామానవాపుియాత్ | 
ఇహలోకే స్తఖీ భూతావ పర్త్ర ముకోో భ్విష్యతి || ౮ || 
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