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శ్రీ రామ సహస్రనామ స్తోత్రం 
 

శ్రీ రామాయ నమః | 

అసయ శ్రీరామసహస్రనామస్తోత్రమహామనరసయ, భగవాన్ ఈశ్వర ఋషః, అనుష్టుప్ఛనదః, 
శ్రీరామః ప్రమాత్మా దేవత్మ, శ్రీమానాహావిష్టురితి బీజమ్, గుణభృన్నిర్గుణో మహాన్నతి శ్క్ోః, 
సంసారత్మరకో రామ ఇతి మనరః, సచి్చదాననదవిగ్రహ ఇతి కీలకమ్, అక్షయః పుర్గషః సాక్షీతి 
కవచమ్, అజేయః సరవభూత్మనాం ఇత్యస్త్రమ్, రాజీవలోచనః శ్రీమాన్నతి ధ్యయనమ్ | 
శ్రీరామప్రీత్యర్థే దివయసహస్రనామజపే విన్నయోగః | 

ధ్యయనం- 
శ్రీరాఘవం దశ్రథాత్ాజమప్రమేయం 
సీత్మప్తిం రఘుకులానవయరత్ిదీప్మ్ | 
ఆజానుబాహుమరవినదదలాయత్మక్షం 
రామం న్నశాచరవినాశ్కరం నమామి || 

నీలాం భుజశాయమల కోమలాంగం 
సీత్మ సమారోపిత్ వామభాగమ్ | 
పాణౌ మహాసాయక చార్గ చాప్ం 
నమామి రామం రఘువంశ్నాథమ్ || 

లోకాభిరామం రణరంగధీరం 
రాజీవనేత్రం రఘువంశ్నాథమ్ | 
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కార్గణయరూప్ం కర్గణాకరం త్ం 
శ్రీ రామచంద్రం శ్రణం ప్రప్దేయ || 

ధ్యయయేదాజానుబాహుం ధృత్శ్రధనుషం బదధప్దాాసనసేం 
పీత్ం వాస్త వసానం నవకలదళసపరిధనేత్రం ప్రసనిమ్ | 
వామాంకారూఢసీత్మముఖకమలమిలలోచనం నీరదాభం 
నానాలంకారదీప్ోం దధత్ముర్గజటామండలం రామచంద్రం || 

నీలాంభోదరకాంతి కాంత్మనుషం వీరాసనాధ్యయసినం 
ముద్రం జాానమయం దధ్యనమప్రం హసాోంబుజం జానున్న | 
సీత్మం పార్వగత్మం సరోర్గహగత్మం విద్యంన్నభాం రాఘవం 
ప్శ్యంతి ముకుటాంగదాది వివిధ కలోపజ్వలాంగం భజే || 

స్తోత్రం – 
రాజీవలోచనః శ్రీమాన్ శ్రీరామో రఘుపుఙ్ువః | 
రామభద్రః సదాచారో రాజేన్ద్దో జానకీప్తిః || ౧ || 

అగ్రగణోయ వర్థణయశ్ి వరదః ప్రమేశ్వరః | 
జనారదనో జిత్మమిత్రః ప్రార్థేకప్రయోజనః || ౨ || 

విశావమిత్రప్రియో దానోః శ్త్రుజిచఛత్రుత్మప్నః | 
సరవజాః సరవదేవాదిః శ్రణోయ వాలిమరదనః || ౩ || 

జాానభావ్యయఽప్రిచ్ఛఛద్యయవాగ్మాసత్యవ్రత్ః శుచ్చః | 
జాానగమోయ దృఢప్రజాః ఖరధవంసీ ప్రత్మప్వాన్ || ౪ || 
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ద్యతిమానాత్ావాన్ వీరో జిత్క్రోధోఽరిమరదనః | 
విశ్వరూపో విశాలాక్షః ప్రభుః ప్రివృఢో దృఢః || ౫ || 

ఈశ్ః ఖడుధరః శ్రీమాన్ కౌసలేయోఽనసూయకః | 
విపులాంస్త మహోరసకః ప్రమేష్ఠీ ప్రాయణః || ౬ || 

సత్యవ్రత్ః సత్యసంధో గుర్గః ప్రమధ్యరిాకః | 
లోకజ్ఞా లోకవనదయశ్ి లోకాత్మాలోకకృత్పరః || ౭ || 

అనాదిరభగవాన్ సేవ్యయ జిత్మాయో రఘూదవహః | 
రామో దయాకరో దక్షః సరవజాః సరవపావనః || ౮ || 

బ్రహాణోయ నీతిమాన్ గోపాో సరవదేవమయో హరిః | 
సునదరః పీత్వాసాశ్ి సూత్రకారః పురాత్నః || ౯ || 

సౌమోయ మహరిషః కోదణ్డీ సరవజాః సరవకోవిదః | 
కవిః సుగ్రీవవరదః సరవపుణాయధికప్రదః || ౧౦ || 

భవ్యయ జిత్మరిషడవరోు మహోదారోఽఘనాశ్నః | 
సుకీరిోరాదిపుర్గషః కానోః పుణయకృత్మగమః || ౧౧ || 

అకలాషశ్ితురాాహుః సరావవాస్త ద్రాసదః | 
సిాత్భాష్ఠ న్నవృత్మోత్మా సాృతిమాన్ వీరయవాన్ ప్రభుః || ౧౨ || 

ధీరో దానోో ఘనశాయమః సరావయుధవిశారదః | 
అధ్యయత్ాయోగన్నలయః సుమనా లక్షమణాగ్రజః || ౧౩ || 



 
 

శ్రీ రామ సహస్రనామ స్తోత్రం                                     www.HariOme.com                                                Page 4 

 

సరవతీరేమయశ్శ్రః సరవయజాఫలప్రదః | 
యజాసవరూపీ యజేాశో జరామరణవరి్త్ః || ౧౪ || 

వరాుశ్రమకరో వర్ణు శ్త్రుజిత్ పుర్గషోత్ోమః | 
విభీషణప్రతిషీ్ఠత్మ ప్రమాత్మా ప్రాత్పరః || ౧౫ || 

ప్రమాణభూతో ద్ర్థ్ేయః పూరుః ప్రపురంజయః | 
అననోదృషురాననోద ధనుర్థవద్య ధనురధరః || ౧౬ || 

గుణాకరో గుణశ్రేషీః సచ్చిదాననదవిగ్రహః | 
అభివనోదయ మహాకాయో విశ్వకరాా విశారదః || ౧౭ || 

వినీత్మత్మా వీత్రాగః త్ప్సీవశో జనేశ్వరః | 
కళ్యయణప్రకృతిః కలపః సర్థవశ్ః సరవకామదః || ౧౮ || 

అక్షయః పుర్గషః సాక్షీ కేశ్వః పుర్గషోత్ోమః | 
లోకాధయక్షో మహామాయో విభీషణవరప్రదః || ౧౯ || 

ఆననదవిగ్రహో జ్ఞయతిరహనుమత్రపోభురవయయః | 
భ్రాజిష్టుః సహనో భోకాో సత్యవాదీ బహుశ్రుత్ః || ౨౦ || 

సుఖదః కారణం కరాో భవబనధవిమోచనః | 
దేవచూడామణిర్థిత్మ బ్రహాణోయ బ్రహావరధనః || ౨౧ || 

సంసారోత్మోరకో రామః సరవద్ఃఖవిమోక్షకృత్ | 
విదవత్ోమో విశ్వకరాో విశ్వహరాో చ విశ్వకృత్ || ౨౨ || 
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న్నతోయ న్నయత్కళ్యయణః సీత్మశోకవినాశ్కృత్ | 
కాకుత్్థః పుణీర్ణకాక్షో విశావమిత్రభయాప్హః || ౨౩ || 

మార్ణచమథనో రామో విరాధవధప్ణిీత్ః | 
ద్స్వప్ినాశ్నో రమయః క్ర్ణటీ త్రిదశాధిప్ః || ౨౪ || 

మహాధనురాహాకాయో భీమో భీమప్రాక్రమః | 
త్త్ోవసవరూపీ త్త్ోవజాః త్త్ోవవాదీ సువిక్రమః || ౨౫ || 

భూత్మత్మా భూత్కృత్మ్వమీ కాలజాానీ మహాప్టః | 
అన్నరివణోు గుణగ్రాహీ న్నషకలఙ్కః కలఙ్కహా || ౨౬ || 

సవభావభద్రశ్్త్రుఘిః కేశ్వః సాేణుర్ణశ్వరః | 
భూత్మదిః శ్ంభురాదిత్యః సేవిషీశా్శ్వతో ధ్రువః || ౨౭ || 

కవచీ కుణీలీ చక్రీ ఖడ్గు భకోజనప్రియః | 
అమృతుయర్నారహిత్ః సరవజిత్్రవగోచరః || ౨౮ || 

అనుత్ోమోఽప్రమేయాత్మా సరావదిర్గుణసాగరః | 
సమః సమాత్మా సమగో జటాముకుటమణిీత్ః || ౨౯ || 

అజేయః సరవభూత్మత్మా విషవకే్నో మహాత్పాః | 
లోకాధయక్షో మహాబాహురమృతో వేదవిత్ోమః || ౩౦ || 

సహిష్టుః సదుతిః శాసాో విశ్వయోన్నరాహాద్యతిః | 
అతీన్దదో ఊరి్త్ః ప్రంశుర్గపేన్ద్దో వామనో బలీ || ౩౧ || 
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ధనుర్థవద్య విధ్యత్మ చ బ్రహాా విష్టుశ్ి శ్ంకరః | 
హంస్త మర్ణచ్చరోువినోద రత్ిగరోభ మహామతిః || ౩౨ || 

వాయస్త వాచసపతిః సరవదరిపత్మసురమరదనః | 
జానకీవలలభః పూజయః ప్రకటః ప్రీతివరధనః || ౩౩ || 

సంభవ్యఽతీన్ద్దోయో వేద్యయఽన్నర్థదశో జాంబవత్రపోభుః | 
మదనో మథనో వాయపీ విశ్వరూపో న్నరఞ్్నః || ౩౪ || 

నారాయణోఽగ్రణ్డః సాధుర్టాయుప్రీతివరధనః | 
నైకరూపో జగనాిథః సురకారయహిత్ః సవభూః || ౩౫ || 

జిత్క్రోధో జిత్మరాతిః ప్లవగాధిప్రాజయదః | 
వసుదః సుభుజ్ఞ నైకమాయో భవయప్రమోదనః || ౩౬ || 

చణాీంశుః సిదిధదః కలపః శ్రణాగత్వత్్లః | 
అగద్య రోగహరాో చ మనరజ్ఞా మనరభావనః || ౩౭ || 

సౌమిత్రివత్్లో ధురోయ వయకాోవయకోసవరూప్ధృక్ | 
వసిషీో గ్రామణ్డః శ్రీమాననుకూలః ప్రియంవదః || ౩౮ || 

అతులః సాతిోవకో ధీరః శ్రాసనవిశారదః | 
జేయషీః సరవగుణోపేత్ః శ్క్ోమాంసాోటకానోకః || ౩౯ || 

వైకుణీః ప్రణినాం ప్రణః కమఠః కమలాప్తిః | 
గోవరధనధరో మత్్యరూప్ః కార్గణయసాగరః || ౪౦ || 
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కుంభకరుప్రభేత్మో చ గోపీగోపాలసంవృత్ః | 
మాయావీ వాయప్కో వాయపీ రైణుకేయబలాప్హః || ౪౧ || 

పినాకమథనో వనదయః సమరేో గర్గడధవజః | 
లోకత్రయాశ్రయో లోకచరితో భరత్మగ్రజః || ౪౨ || 

శ్రీధరః సదుతిరోలకసాక్షీ నారాయణో బుధః | 
మనోవేగ్మ మనోరూపీ పూరుః పుర్గషపుఙ్ువః || ౪౩ || 

యద్శ్రేషో ీయద్ప్తిరూభత్మవాసః సువిక్రమః | 
తేజ్ఞధరో ధరాధ్యరశి్తురూారిోరాహాన్నధిః || ౪౪ || 

చాణూరమరదనో దివయశా్నోో భరత్వన్నదత్ః | 
శ్బాదతిగో గభీరాత్మా కోమలాఙ్ుః ప్రజాగరః || ౪౫ || 

లోకగరభశ్శ్షశాయ క్షీరాబ్ధధన్నలయోఽమలః | 
ఆత్ాయోన్నరదీనాత్మా సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || ౪౬ || 

అమృత్మంశురాహాగరోభ న్నవృత్ోవిషయసపృహః | 
త్రికాలజ్ఞా మున్నసా్క్షీ విహాయసగతిః కృతీ || ౪౭ || 

ప్ర్నయః కుముద్య భూత్మవాసః కమలలోచనః | 
శ్రీవత్్వక్షః శ్రీవాస్త వీరహా లక్షమణాగ్రజః || ౪౮ || 

లోకాభిరామో లోకారిమరదనః సేవకప్రియః | 
సనాత్నత్మో మేఘశాయమలో రాక్షసానోకృత్ || ౪౯ || 
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దివాయయుధధరః శ్రీమానప్రమేయో జితేన్ద్దోయః | 
భూదేవవనోదయ జనకప్రియకృత్రపోపిత్మమహః || ౫౦ || 

ఉత్ోమః సాతివకః సత్యః సత్యసంధస్త్రివిక్రమః | 
సువ్రత్ః సులభః సూక్షమః సుఘోషః సుఖదః సుధీః || ౫౧ || 

దామోదరోఽచ్యయత్శా్ర్ణగీ వామనో మధురాధిప్ః | 
దేవకీననదనః శౌరిః శ్శరః కైటభమరదనః || ౫౨ || 

సప్ోత్మలప్రభేత్మో చ మిత్రవంశ్ప్రవరధనః | 
కాలసవరూపీ కాలాత్మా కాలః కలాయణదః కవిః 
సంవత్్ర ఋతుః ప్క్షో హయయనం దివస్త యుగః || ౫౩ || 

సోవ్యయ వివికోో న్నర్థలప్ః సరవవాయపీ న్నరాకులః | 
అనాదిన్నధనః సరవలోకపూజ్ఞయ న్నరామయః || ౫౪ || 

రస్త రసజాః సారజ్ఞా లోకసారో రసాత్ాకః | 
సరవద్ఃఖాతిగో విదాయరాశః ప్రమగోచరః || ౫౫ || 

శ్శషో విశ్శషో విగత్కలాషో రఘునాయకః | 
వరుశ్రేషోీ వరువాహోయ వరోుయ వరుయగుణోజ్వలః || ౫౬ || 

కరాసాక్షయమరశ్రేషోీ దేవదేవః సుఖప్రదః | 
దేవాధిదేవ్య దేవరిషర్థదవాసురనమసకృత్ః || ౫౭ || 

సరవదేవమయశ్ిక్రీ శారగీ పాణ్డ రఘూత్ోమః | 
మనో బుదిధరహంకారః ప్రకృతిః పుర్గషోఽవయయః || ౫౮ || 
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అహలాయపావనః సావమీ పిత్ృభకోో వరప్రదః | 
నాయయో నాయయ నయ శ్రీమానియో నగధరో ధ్రువః || ౫౯ || 

లక్ష్మీవిశ్వంభరాభరాో దేవేన్ద్దో బలిమరదనః | 
వాణారిమరదనో యజావనుత్ోమో మున్నసేవిత్ః || ౬౦ || 

దేవాగ్రణ్డః శవధ్యయనత్త్పరః ప్రమః ప్రః | 
సామగేయః ప్రియోఽక్రూరః పుణయకీరిోసు్లోచనః || ౬౧ || 

పుణయః పుణాయధికః పూరవః పూరుః పూరయిత్మ రవిః | 
జటిలః కలాషధ్యవనోప్రభఞ్్నవిభావసుః || ౬౨ || 

అవయకోలక్షణోఽవయకోో దశాసయదివప్కేసర్ణ | 
కలాన్నధిః కలానాథో కమలాననదవరధనః || ౬౩ || 

జయ జిత్మరిః సరావదిః శ్మనో భవభఞ్్నః | 
అలంకరిష్టురచలో రోచ్చష్టురివక్రమోత్ోమః || ౬౪ || 

ఆశుః శ్బదప్తిః శ్బాదగోచరో రఞ్్నో రఘుః | 
న్నశ్్బదః ప్రణవ్య మాలీ సూేలః సూక్షోా విలక్షణః || ౬౫ || 

ఆత్ాయోన్నరయోన్నశ్ి సప్ోజిహవః సహస్రపాత్ | 
సనాత్నత్మస్ర్ోగ్మవ పేశ్లో జవినాం వరః || ౬౬ || 

శ్క్ోమాఞ్్ఙ్ఖభృనాిథః గదాప్దారథాఙ్ుభృత్ | 
న్నర్ణహో న్నరివకలపశ్ి చ్చద్రూపో వీత్సాధవసః || ౬౭ || 
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శ్త్మననః సహస్రాక్షః శ్త్మూరిోరధనప్రభః | 
హృతుపణీర్ణకశ్యనః కఠినో ద్రవ ఏవ చ || ౬౮ || 

ఉగ్రో గ్రహప్తిః శ్రీమాన్ సమరోేఽనరేనాశ్నః | 
అధరాశ్త్రూ రక్షోఘిః పుర్గహూత్ః పుర్గష్టుత్ః || ౬౯ || 

బ్రహాగరోభ బృహదురోభ ధరాధేనురధనాగమః | 
హిరణయగరోభ జ్ఞయతిష్ఠాన్ సులలాటః సువిక్రమః || ౭౦ || 

శవపూజారత్ః శ్రీమాన్ భవానీప్రియకృదవశీ | 
నరో నారాయణః శాయమః కప్ర్ణద నీలలోహిత్ః || ౭౧ || 

ర్గద్రః ప్శుప్తిః సాేణురివశావమిత్రో దివజేశ్వరః | 
మాత్మమహో మాత్రిశావ విరిఞ్చి విషురశ్రవాః || ౭౨ || 

అక్షోభయః సరవభూత్మనాం చణీః సత్యప్రాక్రమః | 
వాలఖిలోయ మహాకలపః కలపవృక్షః కలాధరః || ౭౩ || 

న్నదాఘసోప్నోఽమోఘః శ్లక్షణః ప్రబలాప్హృత్ | 
కబనధమథనో దివయః కంబుగ్రీవ శవప్రియః || ౭౪ || 

శ్ఙ్ఖఖఽన్నలః సున్నషపనిః సులభః శశరాత్ాకః | 
అసంసృషోుఽతిథః శ్శరః ప్రమాథీ పాప్నాశ్కృత్ || ౭౫ || 

వసుశ్రవాః కవయవాహః ప్రత్పోో విశ్వభోజనః | 
రామో నీలోత్పలశాయమో జాానసకనోధ మహాద్యతిః || ౭౬ || 
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ప్విత్రపాదః పాపారిరాణిపూరో నభోగతిః | 
ఉత్మోరణో ద్షకృతిహా ద్రధరోష ద్స్హోఽభయః || ౭౭ || 

అమృతేశోఽమృత్వపురధర్ణా ధరాః కృపాకరః | 
భరోు వివసావనాదితోయ యోగాచారోయ దివసపతిః || ౭౮ || 

ఉదారకీరిోర్గద్యయగ్మ వాఙ్ాయః సదసనాయః | 
నక్షత్రమాలీ నాకేశ్ః సావధిషీ్ఠనః షడాశ్రయః || ౭౯ || 

చతురవరుఫలో వర్ణు శ్క్ోత్రయఫలం న్నధిః | 
న్నధ్యనగరోభ న్నరావయజ్ఞ గిర్ణశో వాయలమరదనః || ౮౦ || 

శ్రీవలలభః శవారంభః శాన్నోరభద్రః సమఞ్్సః | 
భూశ్యో భూతికృద్భభతిరూభషణో భూత్వాహనః || ౮౧ || 

అకాయో భకోకాయసేః కాలజాానీ మహావటః | 
ప్రారేవృతిోరచలో వివికోః శ్రుతిసాగరః || ౮౨ || 

సవభావభద్రో మధయసేః సంసారభయనాశ్నః | 
వేద్యయ వైద్యయ వియద్యుపాో సరావమరమునీశ్వరః || ౮౩ || 

సుర్థన్దదోః కరణం కరా కరాకృత్కరాయధోక్షజః | 
ధేయయో ధురోయ ధరాధీశ్ః సంకలపః శ్రవర్ణప్తిః || ౮౪ || 

ప్రమారేగుర్గరవృదధః శుచ్చరాశ్రిత్వత్్లః | 
విష్టురి్ష్టురివభురవనోదయ యజేాశో యజాపాలకః || ౮౫ || 
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ప్రభవిష్టుర్గుోసిష్టుశి్ లోకాత్మా లోకభావనః | 
కేశ్వః కేశహా కావయః కవిః కారణకారణమ్ || ౮౬ || 

కాలకరాో కాలశ్శషో వాసుదేవః పుర్గష్టుత్ః | 
ఆదికరాో వరాహశి్ మాధవ్య మధుసూదనః || ౮౭ || 

నారాయణో నరో హంస్త విషవకే్నో జనారదనః | 
విశ్వకరాో మహాయజ్ఞా జ్ఞయతిష్ఠాన్ పుర్గషోత్ోమః || ౮౮ || 

వైకుణీః పుణీర్ణకాక్షః కృషుః సూరయః సురారిిత్ః | 
నారసింహో మహాభీమో వక్రదంషోో నఖాయుధః || ౮౯ || 

ఆదిదేవ్య జగత్కరాో యోగ్మశో గర్గడధవజః | 
గోవినోద గోప్తిరోుపాో భూప్తిర్గభవనేశ్వరః || ౯౦ || 

ప్దానాభో హృష్ఠకేశో ధ్యత్మ దామోదరః ప్రభుః | 
త్రివిక్రమస్త్రిలోకేశో బ్రహ్మాశ్ః ప్రీతివరధనః || ౯౧ || 

వామనో ద్షుదమనో గోవినోద గోప్వలలభః | 
భకోప్రియోఽచ్యయత్ః సత్యః సత్యకీరిోరధృతిః సాృతిః || ౯౨ || 

కార్గణయం కర్గణో వాయసః పాప్హా శాన్నోవరధనః | 
సంనాయసీ శాస్త్రత్త్ోవజ్ఞా మనదరాద్రిన్నకేత్నః || ౯౩ || 

బదర్ణన్నలయః శానోసోప్సీవ వైద్యత్ప్రభః | 
భూత్మవాస్త గుహావాసః శ్రీన్నవాసః శ్రియః ప్తిః || ౯౪ || 
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త్పోవాస్త ముదావాసః సత్యవాసః సనాత్నః | 
పుర్గషః పుషకరః పుణయః పుషకరాక్షో మహ్మశ్వరః || ౯౫ || 

పూరుమూరిోః పురాణజాః పుణయదః ప్రీతివరధనః | 
శ్ఙ్ఖఖ చక్రీ గదీ శార్ణగీ లాఙ్ులీ ముసలీ హలీ || ౯౬ || 

క్ర్ణటీ కుణీలీ హార్ణ మేఖలీ కవచీ ధవజీ | 
యోదాధ జేత్మ మహావీరయః శ్త్రుజిచఛత్రుత్మప్నః || ౯౭ || 

శాసాో శాస్త్రకరః శాస్త్రం శ్ంకర శ్ంకరసుోత్ః | 
సారథః సాతిోవకః సావమీ సామవేదప్రియః సమః || ౯౮ || 

ప్వనః సంహత్ః శ్క్ోః సంపూరాుఙ్ుః సమృదిధమాన్ | 
సవరుదః కామదః శ్రీదః కీరిోద్యఽకీరిోనాశ్నః || ౯౯ || 

మోక్షదః పుణీర్ణకాక్షః క్షీరాబ్ధధకృత్కేత్నః | 
సరావత్మా సరవలోకేశ్ః ప్రేరకః పాప్నాశ్నః || ౧౦౦ || 

సరవవాయపీ జగనాిథః సరవలోకమహ్మశ్వరః | 
సరుసిేత్యనోకృదేదవః సరవలోకసుఖావహః || ౧౦౧ || 

అక్షయయః శాశ్వతోఽననోః క్షయవృదిధవివరి్త్ః | 
న్నర్థలపో న్నర్గుణః సూక్షోా న్నరివకారో న్నరఞ్్నః || ౧౦౨ || 

సరోవపాధివిన్నర్గాకోః సత్మోమాత్రవయవసిేత్ః | 
అధికార్ణ విభురిిత్యః ప్రమాత్మా సనాత్నః || ౧౦౩ || 
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అచలో న్నరాలో వాయపీ న్నత్యత్ృపోో న్నరాశ్రయః | 
శాయమో యువా లోహిత్మక్షో దీపాోస్తయ మిత్భాషణః || ౧౦౪ || 

ఆజానుబాహుః సుముఖః సింహసకనోధ మహాభుజః | 
సత్యవాన్ గుణసమపనిః సవయంతేజాః సుదీపిోమాన్ || ౧౦౫ || 

కాలాత్మా భగవాన్ కాలః కాలచక్రప్రవరోకః | 
నారాయణః ప్రంజ్ఞయతిః ప్రమాత్మా సనాత్నః || ౧౦౬ || 

విశ్వసృడ్ విశ్వగోపాో చ విశ్వభోకాో చ శాశ్వత్ః | 
విశ్శవశ్వరో విశ్వమూరిోరివశావత్మా విశ్వభావనః || ౧౦౭ || 

సరవభూత్సుహృచాఛనోః సరవభూత్మనుకమపనః | 
సర్థవశ్వర్థశ్వరః సరవః శ్రీమానాశ్రిత్వత్్లః || ౧౦౮ || 

సరవగః సరవభూతేశ్ః సరవభూత్మశ్యసిేత్ః | 
అభయనోరసేసోమసశ్శఛత్మో నారాయణః ప్రః || ౧౦౯ || 

అనాదిన్నధనః స్రష్ఠు ప్రజాప్తిప్తిరహరిః | 
నరసింహో హృష్ఠకేశ్ః సరావత్మా సరవదృగవశీ || ౧౧౦ || 

జగత్సోసుేషశ్థివ ప్రభుర్థిత్మ సనాత్నః | 
కరాో ధ్యత్మ విధ్యత్మ చ సర్థవష్ఠం ప్రభుర్ణశ్వరః || ౧౧౧ || 

సహస్రమూరిోరివశావత్మా విష్టురివశ్వదృగవయయః | 
పురాణపుర్గషః స్రష్ఠు సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || ౧౧౨ || 



 
 

శ్రీ రామ సహస్రనామ స్తోత్రం                                     www.HariOme.com                                                Page 15 

 

త్త్ోవం నారాయణో విష్టురావసుదేవః సనాత్నః | 
ప్రమాత్మా ప్రం బ్రహా సచి్చదాననదవిగ్రహః || ౧౧౩ || 

ప్రంజ్ఞయతిః ప్రంధ్యమః ప్రాకాశ్ః ప్రాత్పరః | 
అచ్యయత్ః పుర్గషః కృషుః శాశ్వత్ః శవ ఈశ్వరః || ౧౧౪ || 

న్నత్యః సరవగత్ః సాేణుర్గగ్రః సాక్షీ ప్రజాప్తిః | 
హిరణయగరభః సవిత్మ లోకకృలోలకభృదివభుః || ౧౧౫ || 

రామః శ్రీమాన్ మహావిష్టురి్ష్టుర్థదవహిత్మవహః | 
త్త్మోవత్మా త్మరకం బ్రహా శాశ్వత్ః సరవసిదిధదః || ౧౧౬ || 

అకారవాచ్యయ భగవాన్ శ్రీరూభ లీలాప్తిః పుమాన్ | 
సరవలోకేశ్వరః శ్రీమాన్ సరవజాః సరవతోముఖః || ౧౧౭ || 

సావమీ సుశీలః సులభః సరవజాః సరవశ్క్ోమాన్ | 
న్నత్యః సంపూరుకామశ్ి నైసరిుకసుహృతు్ఖీ || ౧౧౮ || 

కృపాపీయూషజలధిశ్్రణయః సరవదేహినామ్ | 
శ్రీమానాిరాయణః సావమీ జగత్మం ప్తిర్ణశ్వరః || ౧౧౯ || 

శ్రీశ్ః శ్రణోయ భూత్మనాం సంశ్రిత్మభీషుదాయకః | 
అననోః శ్రీప్తీ రామో గుణభృన్నిర్గుణో మహాన్ || ౧౨౦ || 

ఇతి శ్రీరామసహస్రనామస్తోత్రం || 

 


