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రామభుజంగప్రయాత సో్తత్రం 

 

విశుద్ధం పరం సచి్చదానంద్రూపం – గుణాధారమాధారహీనం వరేణ్యమ్ | 
మహంతం విభంతం గుహంతం గుణాంతం – సుఖంతం సవయం ధామ రామం ప్రవద్యయ  

శివం నితయమేకం విభుం తారకాఖ్యం – సుఖకారమాకారశూనయం సుమానయమ్ | 
మహేశం కలేశం సురేశం పరేశం – నరేశం నిరీశం మహీశం ప్రవద్యయ || ౨ || 

యదావరణయతకరణమూలేఽంంతకాలే – శివో రామ రామేతి రామేతి కాశ్యయమ్ | 
తద్యకం పరం తారకబ్రహ్మరూపం – భజేఽహ్ం భజేఽహ్ం భజేఽహ్ం భజేఽహ్మ్ || ౩  

మహరతనపీఠే శుభే కల్పమూలే – సుఖసీనమాదితయకోటిప్రకాశమ్ | 
సదా జానకీల్క్ష్మణోపేతమేకం – సదా రామచంద్రం భజేఽహ్ం భజేఽహ్మ్ || ౪ || 

కవణ్ద్రతనమంజీరపాదారవింద్ం – ల్సన్మమఖ్లాచారుపీతాంబరాఢ్యమ్ | 
మహరతనహరోల్లసత్కకసుోభంగం – నద్చించరీమంజరీలోల్మాల్మ్ || ౫ || 

ల్సచింద్రికాస్మమరశోణాధరాభం – సముద్యతపతంగందుకోటిప్రకాశమ్ | 
నమద్ర్రహ్మరుద్రాదికోటీరరతన – సుురతాకంతినీరాజనారాధితాంఘ్రిమ్ || ౬ || 

పురః ప్రంజలీనాంజన్మయాదిభకాో-న్వచ్చన్మమద్రయా భద్రయా బోధయంతమ్ | 
భజేఽహ్ం భజేఽహ్ం సదా రామచంద్రం – తవద్నయం న మన్మయ న మన్మయ న మన్మయ || ౭ || 

యదా మత్మీపం కృతాంతః సమేతయ – ప్రచండప్రకోపైరభటైరీభషయేనామమ్ | 
తదావిషకరోషి తవదీయం సవరూపం – సదాపత్రపరణాశం సకోద్ండబాణ్మ్ || ౮ || 
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నిజే మానస్మ మందిరే సనినధేహి – ప్రసీద్ ప్రసీద్ ప్రభో రామచంద్ర | 
ససౌమిత్రిణా కైకయీనంద్న్మన – సవశకాోాన్మభకాోా చ సంస్మవయమాన || ౯ || 

సవభకాోగ్రగణ్యః కపీశైరమహీశై-రనీకైరన్మకైశి రామ ప్రసీద్ | 
నమస్మో నమోఽసీోవశ రామ ప్రసీద్ – ప్రశ్యధి ప్రశ్యధి ప్రకాశ ప్రభో మామ్ || ౧౦ || 

తవమేవాసి ద్యవం పరం మే యద్యకం – సుచైతనయమేతతోవద్నయం న మన్మయ | 
యతోఽభూద్మేయం వియదావయుతేజో – జలోరావాదికారయం చరం చాచరం చ || ౧౧  

నమః సచి్చదానంద్రూపాయ తస్్మ – నమో ద్యవద్యవాయ రామాయ తుభయమ్ | 
నమో జానకీజీవితేశ్యయ తుభయం – నమః పుండరీకాయతాక్షాయ తుభయమ్ || ౧౨ || 

నమో భక్తోయుకాోన్మరకాోయ తుభయం – నమః పుణ్యపుంజైకల్భయయ తుభయమ్ | 
నమో వేద్వేదాయయ చాదాయయ పుంస్మ – నమః సుంద్రాయేందిరావల్లభయ || ౧౩ || 

నమో విశవకరే ేనమో విశవహ్రేే – నమో విశవభోక్త్రే నమో విశవమాత్రే | 
నమో విశవన్మత్రే నమో విశవజేత్రే – నమో విశవపిత్రే నమో విశవమాత్రే || ౧౪ || 

నమస్మో నమస్మో సమసోప్రపంచ – ప్రభోగప్రయోగప్రమాణ్ప్రవీణ్ | 
మదీయం మనసోవతపద్ద్వంద్వస్మవాం – విధాతుం ప్రవృతోం సుచైతనయసిద్ధధ్ా || ౧౫ || 

శిలాపి తవద్ంఘ్రిక్ష్మాసంగిరేణు – ప్రసాదాదిధ చైతనయమాధతో రామ | 
నరసోవతపద్ద్వంద్వస్మవావిధానా-తు్చైతనయమేతీతి క్తం చ్చత్రమత్ర || ౧౬ || 

పవిత్రం చరిత్రం విచ్చత్రం తవదీయం – నరా యే సమరనోానవహ్ం రామచంద్ర | 
భవంతం భవాంతం భరంతం భజంతో – ల్భంతే కృతాంతం న పశయనోాతోఽన్మో || ౧౭ || 
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స పుణ్యః స గణ్యః శరణోయ మమాయం – నరో వేద్ యో ద్యవచూడామణం తావమ్ | 
సదాకారమేకం చ్చదానంద్రూపం – మనోవాగగమయం పరం ధామ రామ || ౧౮ || 

ప్రచండప్రతాపప్రభవాభిభూత – ప్రభూతారివీర ప్రభో రామచంద్ర | 
బల్ం తే కథం వరణాతేఽతీవ బాలేయ – యతోఽఖ్ండి చండీశకోద్ండద్ండమ్ || ౧౯ || 

ద్శగ్రీవముగ్రం సపుత్రం సమిత్రం – సరిదుురగమధయసథరక్షోగణేశమ్ | 
భవనోం వినా రామ వీరో నరో వా – సురో వామరో వా జయేతకస్త్రిలోకాయమ్ || ౨౦ || 

సదా రామ రామేతి నామామృతం తే – సదారామమానంద్నిషయంద్కంద్మ్ | 
పిబంతం సమంతం సుద్ంతం హ్సంతం – హ్నూమంతమంతరభజే తం నితాంతమ్ ||  

సదా రామ రామేతి రామామృతం తే – సదారామమానంద్నిషయంద్కంద్మ్ | 
పిబనననవహ్ం ననవహ్ం నైవ మృతోయ-రి్భేమి ప్రసాదాద్సాదాతోవైవ || ౨౨ || 

అసీతాసమేతైరకోద్ండభూషై-రసౌమిత్రివంద్ధ్యరచండప్రతాపైః | 
అల్ంక్త్రశకాలైరసుగ్రీవమిత్రై-రరామాభిధేయైరల్ం దైవతైరనః || ౨౩ || 

అవీరాసనస్్థరచ్చన్మమద్రికాఢ్్య-రభకాోంజన్మయాదితతోవప్రకాశైః | 
అమందారమూలైరమందారమూలై-రరామాభిధేయైరల్ం దైవతై రనః || ౨౪ || 

అసింధుప్రకోపైరవంధయప్రతాపై-రబంధుప్రయాణైరమంద్సిమతాఢ్్యః | 
అద్ండప్రవాసైరఖ్ండప్రబోధై-రరామాభిధేయైరల్ం ద్యవతై రనః || ౨౫ || 

హ్రే రామ సీతాపతే రావణారే – ఖ్రారే మురారేఽసురారే పరేతి | 
ల్పంతం నయంతం సదాకాల్మేవం – సమాలోకయాలోకయాశేషబంధో || ౨౬ || 
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నమస్మో సుమిత్రాసుపుత్రాభివంద్య – నమస్మో సదా కైకయీనంద్న్మడయ 
నమస్మో సదా వానరాధీశవంద్య – నమస్మో నమస్మో సదా రామచంద్ర || ౨౭ || 

ప్రసీద్ ప్రసీద్ ప్రచండప్రతాప – ప్రసీద్ ప్రసీద్ ప్రచండారికాల్ | 
ప్రసీద్ ప్రసీద్ ప్రపనానన్మకంపిన్ – ప్రసీద్ ప్రసీద్ ప్రభో రామచంద్ర || ౨౮ || 

భుజంగప్రయాతం పరం వేద్సారం – ముదా రామచంద్రసయ భకాోా చ నితయమ్ 
పఠన్ంతతం చ్చంతయనా్వంతరంగ – స ఏవ సవయం రామచంద్రః స ధనయః || ౨౯ || 

 

 


