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ఓం శ్రీరామాయ నమః ఓం ఖరధ్వంసినే నమః 
ఓం రామ భద్రా య నమః ఓం విరాధ్వధ్ పండతిరయ నమః 
ఓం రామ చంద్రా య నమః ఓం విభీషణ పరితరా తరా నమః 
ఓం శాశ్వతరయ నమః ఓం హరకోదండ ఖండనరయ నమః 
ఓం రాజీవ లోచనరయ నమః ఓం సపతసాల పాభేతరా నమః  
ఓం శ్రీమతర నమః ఓం దశ్గ్రీవ శిరోహరాయ నమః 
ఓం రాజ ంద్రా య నమః ఓం జామదగ్న్య మహాదరప దళనరయ నమః || 30 || 
ఓం రఘు ప ంగ్నవాయ నమః ఓం తరటకాంతకాయ నమః 
ఓం జానకీవలలభాయ నమః ఓం వేద్రంతసారాయ నమః 
ఓం జ ైతరా య నమః                 ఓం వేద్రతమనే నమః 
ఓం జితర మితరా య నమః  ఓం భవరోగ్నసయ భేషజాయ నమః 
ఓం జనరరదనరయ నమః దూషణ త్రాశిరో హంతరా నమ: 
ఓం విశావమితా ప్ిాయాయ నమః ఓం త్రామూరతయే నమః 
ఓం ద్రంతరయ నమః ఓం త్రాగ్నుణరతమకాయ నమః 
ఓం శ్రణతరా ణ తతపరాయ నమః  ఓం త్రావిక్ీమాయ నమః 
ఓం వాలి పామథనరయ నమః ఓం త్రాలోకాతమనే నమః    
ఓం వాగ్ిమనే నమః ఓం ప ణయచరరితా కీరతనరయ నమః       || 40 || 
ఓం సతయవాచర నమః ఓం త్రాలోక్ రక్షకాయ నమః 
ఓం సతయ విక్ీమాయ నమః ఓం ధ్న్వవనే నమః 
ఓం సతయ వాతరయ నమః          || 20 || ఓం దండకారణయ క్రతనరయ నమః 
ఓం వాతధ్రాయ నమః ఓం అహలాయశాప శ్మనరయ నమః 
ఓం సద్ర హనుమద్రశిీతరయ నమః ఓం ప్ితృభకాత య నమః 
ఓం కౌసలేయాయ నమః ఓం వరపాద్రయ నమః 

శ్రీరామాష్టో తతరశ్తనరమావళి: 
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ఓం జితంద్రియాయ నమః ఓం మహా పురుషాయ నమః        || 70 || 
ఓం జితద్రోధాయ నమః ఓం ప ణయయదయాయ నమః 
ఓం జితామిద్రతాయ నమః ఓం దయాసారాయ నమః 
ఓం జగద్గురవే నమః            || 50 ||     ఓం ప రాణప రుష్ట తతమాయ నమః 
ఓం ఋక్షవానర సంఘాతినే నమః ఓం సిమతవకాత ాయ నమః 
ఓం చిద్రతకూట సమాద్రరయాయ నమః ఓం మితభాషిణే నమః 
ఓం జయంతద్రతాణ వరదాయ నమః ఓం పూరవభాషిణే నమః 
ఓం సుమిద్రతాపుద్రత సేవితాయ నమః ఓం రాఘవాయ నమః 
ఓం సరవ దేవాి దేవాయ నమః ఓం అనంతగ్నుణ గ్నంభీరాయ నమః 
ఓం మృతవానర జీవనాయ నమః ఓం ధీరోద్రతత  గ్నుణయతతమాయ నమః 
ఓం మాయా మారీచహంద్రత నమః ఓం మాయామానుష చరరితరా య నమః || 80 || 
ఓం మహాదేవాయ నమః ఓం మహాద్రవాద్ి పూజితరయ నమః 
ఓం మహాభుజాయ నమః ఓం సేతుక్ృతర నమః 
ఓం సరవ దేవ స్తసుతాతాయ నమః          || 60 || ఓం జితవారాశ్యే నమః 
ఓం సౌమాా య నమః ఓం సరవతీరథ మయాయ నమః 
ఓం ద్రరహమ ణ్యా య నమః ఓం హరయే నమః 
ఓం మునిసంసుతాతాయ నమః ఓం శాయమాంగ్ాయ నమః 
ఓం మహాయోగినే నమః ఓం సుందరాయ నమః 
ఓం మహోదారాయ నమః ఓం శూరాయ నమః 
ఓం సుద్రీవేప్సి త రాజా దాయ నమః ఓం ప్ీత వాససే నమః  
ఓం సరవ  పుణా్య ధికఫలాయ నమః ఓం ధ్నురధరాయ నమః              || 90 || 
ఓం సమ ృత సరావ ఘనారనాయ నమః ఓం సరవయఙ్ఞా ధిపాయ నమః 
ఓం ఆి పురుషాయ నమః ఓం మహా ప రుష్ాయ నమః         

 

 

mailto:info@jetuk.org


JEEYAR EDUCATIONAL TRUST, UK 
SERVE ALL BEINGS AS SERVICE TO GOD. WORSHIP YOUR OWN…RESPECT ALL 

Reg Charity: 1139951  www.jetuk.org  info@jetuk.org 

 

1000 years of Sri Bhagavad Ramanujacharya - www.statueofequality.org  

www.jetuk.org           www.chinnajeeyar.org 
 Page 3 
 

ఓం యజివన ేనమః ఓం పరంధరమ్న్ నమః 
ఓం జరామరణ వరిితరయ నమః ఓం పరాకాశాయ నమః 
ఓం విభీషణపాత్రష్ాా తరా నమః  ఓం పరాతపరాయ నమః 
ఓం సరావపగ్నుణవరిితరయ నమః ఓం పర శాయ నమః 
ఓం పరమాతమనే నమః ఓం పారగ్ాయ నమః 
ఓం పరస్ైమ బా్హమణే నమః ఓం పారాయ నమః 
ఓం సచ్చిద్రనంద విగీ్నహాయ నమః ఓం సరవద్రవాతమకాయ నమః 
ఓం పరంజయయత్రషే నమః              || 100 || ఓం పరాయ నమః                  || 108 || 
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