Nama Ramayanam
Nama Ramayanam is a condensation of all the cantos of Ramayanam. It basically is a hymn in
praise of Lord Rama, which in turn illustrates the qualities of Lord Rama by citing various incidents
from the Ramayana.
ಶ್ರೀ ನಾಮ ರಾಮಾಯಣ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತರರಘ್ನ ಹನರಮತಸಮೀತ ಶ್ೀರಾಮಚಂದ್ರಪರಬ್ರಹಮಣ ೀ ನಮ:

ಬಾಲಕಾಾಂಡ
ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರ ರಾಮ
ಕಾಲಾತ್ಮಕ ಪರಮೇಶವರ ರಾಮ
ಶ ೇಷತ್ಲಪ ಸುಖನಿದ್ರರತ್ ರಾಮ
ಬ್ರಹ್ಾಮದ್ಯಮರ ಪ್ಾರರ್ಥಿತ್ ರಾಮ
ಚ೦ಡಕಿರಣ ಕುಲಮಾಂಡನ ರಾಮ
ಶ್ರೇಮದ್ದಶರಥ ನ೦ದ್ನ ರಾಮ
ಕೌಸಲಾಯ ಸುಖವರ್ಿನ ರಾಮ
ವಿಶಾವಮಿತ್ರ ಪ್ರರಯರ್ನ ರಾಮ
ಘ ೇರ ತಾಟಕಾ ಘಾತ್ಕ ರಾಮ
ಮಾರೇಚಾದ್ರ ನಿಪ್ಾತ್ಕ ರಾಮ
ಕೌಶ್ಕಮಖ ಸಾಂರಕ್ಷಕ ರಾಮ
ಶ್ರೇಮದ್ಹ್ಲ ಯೇದ್ಾಧರಕ ರಾಮ
ಗೌತ್ಮಮುನಿ ಸಾಂಪೂಜಿತ್ ರಾಮ
ಸುರಮುನಿವರಗಣ ಸಾಂಸುುತ್ ರಾಮ
ನಾವಿಕಧಾವಿಕ ಮೃದ್ುಪದ್ ರಾಮ
ಮಿರ್ಥಲಾಪುರಜನ ಮೇಹ್ಕ ರಾಮ
ವಿದ್ ೇಹ್ಮಾನಸರ೦ಜಕ ರಾಮ
ತ್ರಯಾಂಬ್ಕಕಾಮುಿಕ ಭಾಂಜಕ ರಾಮ

ಸೇತಾಪ್ರಿತ್ ವರಮಾಲಿಕ ರಾಮ
ಕೃತ್ವ ೈವಾಹಿಕ ಕೌತ್ುಕ ರಾಮ
ಭಾಗಿವದ್ಪಿವಿನಾಶಕ ರಾಮ
ಶ್ರೇಮದ್ಯೇಧಾಯಪ್ಾಲಕ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜಾ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೇತಾ ರಾಮ

ಅಯೇಧಾಯಕಾಾಂಡ
ರಾಕಾ ಚಾಂದ್ರ ಸಮಾನನ ರಾಮ
ಪ್ರತ್ೃವಾಕಾಯಶ್ರತ್ ಕಾನನ ರಾಮ
ಪ್ರರಯಗುಹ್ವಿನಿವ ೇದ್ರತ್ ಪದ್ ರಾಮ
ತ್ಕ್ಷಾಲಿತ್ ನಿಜ ಮೃದ್ುಪದ್ ರಾಮ
ಭರದ್ಾವಜಮುಖಾನ೦ದ್ಕ ರಾಮ
ಚಿತ್ರಕ ಟಾದ್ರರ ನಿಕ ೇತ್ನ ರಾಮ
ದ್ಶರಥ ಸಾಂತ್ತ್ ಚಿಾಂತಿತ್ ರಾಮ
ಕ ೈಕ ಯೇ ತ್ನಯ ಪ್ಾರರ್ಥಿತ್ ರಾಮ
ವಿರಚಿತ್ ನಿಜಪ್ರತ್ೃಕಮಿಕ ರಾಮ
ಭರತಾಪ್ರಿತ್ ನಿಜಪ್ಾದ್ುಕ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೇತಾ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜಾ ರಾಮ

ಅರಣಯಕಾಾಂಡ
ದ್ಾಂಡಕಾವನಜನ ಪ್ಾವನ ರಾಮ
ದ್ುಷಟವಿರಾರ್ವಿನಾಶನ ರಾಮ
ಶರಭ೦ಗ ಸುತಿೇಕ್ಷ್ಣಾಚಿಿತ್ ರಾಮ

ಅಗಸ್ತ್ಾಾನುಗರಹ್ ವರ್ಧಿತ್ ರಾಮ
ಗೃಧಾರರ್ಧಪಸಾಂಸ್ತ್ ೇವಿತ್ ರಾಮ
ಪಾಂಚವಟೇ ತ್ಟಸುಸಿತ್ ರಾಮ
ಶೂಪಿಣಖಾತಿಿ ವಿಧಾಯಕ ರಾಮ
ಖರದ್ ಷಣಮುಖ ಸ ದ್ಕ ರಾಮ
ಸೇತಾಪ್ರರಯಹ್ರಣಾನುಗ ರಾಮ
ಮಾರೇಚಾತಿಿಕೃದ್ಾಶುಗ ರಾಮ
ವಿನಷಟಸೇತಾನ ವೇಷಕ ರಾಮ
ಗೃಧಾರರ್ಧಪಗತಿದ್ಾಯಕ ರಾಮ
ಶಬ್ರೇದ್ತ್ು ಫಲಾಶನ ರಾಮ
ಕಬ್೦ರ್ಬಾಹ್ುಚ ಛೇದ್ನ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜಾ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೇತಾ ರಾಮ

ಕಿಷ್ಕಿ೦ಧಾಕಾಾಂಡ
ಹ್ನುಮತ ಸೇವಿತ್ ನಿಜಪದ್ ರಾಮ
ನತ್ ಸುಗ್ರೇವಾಭೇಷಟದ್ ರಾಮ
ಗವಿಿತ್ ವಾಲಿಸಾಂಹ್ಾರಕ ರಾಮ
ವಾನರದ್ ತ್ಪ್ ರೇಷಕ ರಾಮ
ಹಿತ್ಕರ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಾಂಯುತ್ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜಾ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೇತಾ ರಾಮ

ಸುಾಂದ್ರಕಾಾಂಡ
ಕಪ್ರವರಸ೦ತ್ತ್ ಸಾಂಸೃತ್ ರಾಮ
ತ್ದ್ಗತಿಘ್ನವಿರ್ವಾಂಸಕ ರಾಮ

ಸೇತಾಪ್ಾರಣಾಧಾರಕ ರಾಮ
ದ್ುಷಟದ್ಶಾನನದ್ ಷ್ಕತ್ ರಾಮ
ಶ್ಷಟಹ್ನ ಮದ್ ೂಷ್ಕತ್ ರಾಮ
ಸೇತಾವ ೇದ್ರತ್ ಕಾಕಾವನ ರಾಮ
ಕೃತ್ಚ ಡಾಮಣಿದ್ಶಿನ ರಾಮ
ಕಪ್ರವರ ವಚನಾಶಾವಸತ್ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜಾ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೇತಾ ರಾಮ

ಯುದ್ಧಕಾ೦ಡ
ರಾವಣನಿರ್ನಪರಸಿತ್ ರಾಮ
ವಾನರಸ್ತ್ ೈನಯ ಸಮಾವೃತ್ ರಾಮ
ಶ ೂೇಷ್ಕತ್ ಶರರ್ಧೇಶಾರ್ಥಿತ್ ರಾಮ
ವಿಭೇಷಣಾಭಯದ್ಾಯಕ ರಾಮ
ಪವಿತ್ಸ್ತ್ ೇತ್ುನಿಬ್೦ರ್ಕ ರಾಮ
ಕುಾಂಭಕಣಿ ಶ್ರಶ ಛೇದ್ಕ ರಾಮ
ರಾಕ್ಷಸಸಾಂಘ್ ವಿಮದ್ಿಕ ರಾಮ
ಅಹಿಮಹಿರಾವಣಚಾರಣ ರಾಮ
ಸಾಂಹ್ೃತ್ ದ್ಶಮುಖರಾವಣ ರಾಮ
ವಿರ್ಧಭವ ಮುಖಸುರ ಸಾಂಸುುತ್ ರಾಮ
ಖಃಸಿತ್ ದ್ಶರಥ ವಿೇಕ್ಷಿತ್ ರಾಮ
ಸೇತಾದ್ಶಿನ ಮೇದ್ರತ್ ರಾಮ
ಅಭಷ್ಕಕುವಿಭೇಷಣನತ್ ರಾಮ
ಪುಷಪಕಯಾನಾರ ೇಹಿತ್ ರಾಮ
ಭರದ್ಾವಜಾದ್ರನಿಷ ೇವಣ ರಾಮ

ಭರತ್ಪ್ಾರಣಪ್ರರಯಕರ ರಾಮ
ಸ್ತ್ಾಕ ೇತ್ಪುರೇಭ ಷಣ ರಾಮ
ಸಕಲಸವೇಯಸಮಾನಸ ರಾಮ
ರತ್ನಲಸತಿಪೇಠಾಸಿತ್ ರಾಮ
ಪಟಾಟಭಷ ೇಕಾಲಾಂಕೃತ್ ರಾಮ
ಪ್ಾರ್ಥಿವ ಕುಲಸಮಾಮನಿತ್ ರಾಮ
ವಿಭೇಷಣಾಪ್ರಿತ್ರಾಂಗಕ ರಾಮ
ಕಿೇಶಕುಲಾನುಗರಹ್ಕರ ರಾಮ
ಸಕಲಜಿೇವಸ೦ರಕ್ಷಕ ರಾಮ
ಸಮಸುಲ ೇಕ ೇದ್ಾಧರಕ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜಾ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೇತಾ ರಾಮ

ಉತ್ುರಕಾ೦ಡ
ಅಗಣಿತ್ಮುನಿಗಣ ಸಾಂಸುುತ್ ರಾಮ
ವಿಶುರತ್ದ್ಶಕ೦ಠ ೇದ್ೂವ ರಾಮ
ಸೇತಾಲಿಾಂಗನ ನಿವೃಿತ್ ರಾಮ
ನಿೇತಿಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜನಪದ್ ರಾಮ
ವಿಪ್ರನ ತಾಯಜಿತ್ ಜನಕಜ ರಾಮ
ಕೃತ್ ಲವಣಾಸುರ ವರ್ ರಾಮ
ಸವಗಿತ್ ಶಾಂಭುಕ ಸಾಂಸುುತ್ ರಾಮ
ಸವಃತ್ನಯ ಕುಶಲವ ನಾಂದ್ರತ್ ರಾಮ
ಅಶವಮೇರ್ಕರತ್ುದ್ರೇಕ್ಷಿತ್ ರಾಮ
ಕಾಲಾವ ೇದ್ರತ್ ಸುರಪದ್ ರಾಮ
ಅಯೇರ್ಯಕಜನ ಮುಕಿುದ್ ರಾಮ

ವಿರ್ಧಮುಖ ವಿಬ್ುಧಾನಾಂದ್ಕ ರಾಮ
ತ ೇಜ ೇಮಯ ನಿಜರ ಪಕ ರಾಮ
ಸಾಂಸೃತಿಬ್ಾಂರ್ ವಿಮೇಚಕ ರಾಮ
ರ್ಮಿಸ್ತ್ಾಿಪನ ತ್ತ್ಪರ ರಾಮ
ಭಕಿುಪರಾಯಣ ಮುಕಿುದ್ ರಾಮ
ಸವಿಚರಾಚರಪ್ಾಲಕ ರಾಮ
ಸವಿಭವಾಮಯವಾರಕ ರಾಮ
ವ ೈಕು೦ಠಾಲಯ ಸಾಂಸಿತ್ ರಾಮ
ನಿತಾಯನಾಂದ್ ಪದ್ಸಿತ್ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜಾ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೇತಾ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜಾ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೇತಾ ರಾಮ
|| ಸಾಂಪೂಣಿಮ್ ||

बाल काण्डम्
शद्
ु धब्रह्म परात्पर राम

कालात्मक परमेश्वर राम

शेषतल्प सख
ु निद्रित राम
ब्रह्माध्यमर प्रार्थित राम

चण्डककरण कुल मण्डि राम
श्रीमद् दशरथ िन्दि राम
कौसल्या सख
ु वधिि राम
ववश्वाममत्र वप्रयधि राम

घोर ताटका धातक राम

मारीचाद्रद निपातक राम

कौमशकमख संरक्षक राम
श्रीमदहल्योद्धारक राम

गौतममनु ि संपजू ित राम

सरु मनु ि वरगण संस्तत
ु राम
िाववक धाववक मद
ु द राम
ृ प
ममर्थलापरु िि मोहक राम
ववदे हमािस रञ्िक राम

त्र्यंबककामक
ुि भञ्िक राम
सीतावपित वरमामलक राम

कृत वैवाद्रहक कौतक
ु राम
भागिवदपि वविाशक राम

श्रीमदयोध्या पालक राम
राम राम िय रािा राम

राम राम िय सीता राम
अयोध्या काण्डम्
अगणणत गण
ु गण भवू षत राम
अविीतिया काममत राम
राका चन्ि समािि राम

वपत ृ वाक्यर्श्रत कािि राम
वप्रयगुह ववनिवेद्रदतपद राम
तक्षमलत निि मद
ु द राम
ृ प
भरद्वािमख
ु ाि०दक राम
र्चत्रकूटाद्रि निकेति राम

दशरथ संतत र्चजन्तत राम
कैकेयी तिय प्रार्थित राम

ववरर्चत निि वपतक
ृ मिक राम
भरतावपित निि पादक
ु ा राम
राम राम िय रािा राम

राम राम िय सीता राम

अरण्य काण्डम ्
दण्डकावििि पावि राम

दष्ु ट ववराध वविाशि राम

शरभङ्ग सत
ु ीक्ष्णार्चित राम
अगस्त्यािग्र
ु ह वर्धित राम
गध्र
ृ ार्धप संसवॆ वत राम

पंचवटी तटसजु स्थत राम

शप
ि खार्थि ववधायक राम
ू ण
खरदष
ू ण मख
ु सद
ू क राम
सीतावप्रय हररणािग
ु राम
मारीचानति कृताशग
ु राम

वविष्ट सीतान्वेषक राम

गध्र
ृ ार्धप गनतदायक राम
शबरी दत्त फलाशि राम
कबन्ध बाहुच्छे दि राम

राम राम िय रािा राम

राम राम िय सीता राम
कककककन्धा काण्डम्
हिम
ु त्सेववत नििपद राम

ित सग्र
ु ीवाभीष्टद राम

गववित वामल संहारक राम
वािर दत
ू प्रेषक राम

द्रहतकर लक्ष्मण संयत
ु राम
राम राम िय रािा राम

राम राम िय सीता राम
सन्ु दर काण्डम्
कवपवरसंतत संस्मत
ृ राम
तद्गनतघ्िववध्वंसक राम
सीता प्राणाधारक राम

दष्ु ट दशािि दवू षत राम
मशष्ट हिम
ु द्भवू षत राम

सीता वेद्रदत काकावि राम
कृत चड
ू ामणण दशिि राम

कवपवर वचिाश्वामसत राम
राम राम िय रािा राम

राम राम िय सीता राम
यद्ध
ु काण्डम्
रावण निधि प्रजस्थत राम
वािर सैन्य समावत
ृ राम
शोवषत शरधीशार्थित राम
ववभीषणाभय दायक राम
पवितसेतु निभन्धक राम

कुम्भकणि मशरश्छे दक राम

राक्षस संघ ववमधिक राम

अद्रहमद्रहरावण चारण राम
संहृत दशमख
ु रावण राम

ववर्धभव मख
ु सरु संस्तत
ु राम
खःजस्थत दशरथ वीक्षक्षत राम
सीता दशिि मोद्रहत राम

अमभवषक्त ववभीषणित राम
पष्ु पकयािारॊद्रहत राम

भारद्वािाद्रदनिषेवण राम
भरत प्राण वप्रयकर राम
साकेतपरु ी भष
ू ण राम

सकल स्वीयसमािस राम
रत्िलसत्पीठाजस्थत राम
पट्टामभषेकालङ्कृत राम

पार्थिव कुल सम्मानित राम
ववभीषणावपितरं गक राम

कीश कुलािग्र
ु हकर राम

सकल िीव संरक्षक राम
समस्त लोकाधारक राम

राम राम िय रािा राम

राम राम िय सीता राम
उत्तर काण्डम्
अगणणतमनु िगण संस्तुत राम
ववश्रत
ु दशक०ठॊद्भव राम
सीतामलंगि निवत
िृ राम

िीनत सरु क्षक्षत ििपद राम

वववपि त्याजित ििकि राम
कृत लवणासरु वध राम

सवगित शम्भक
ु संस्तत
ु राम

स्वतिय कुशलव िजन्दत राम
अश्वमेध क्रतु दीक्षक्षत राम
कालावेद्रदत सरु पद राम

अयोध्यकििमजु क्तत राम

ववर्धमख
ु ववववधािन्दक राम
तेिोमय नििरूपक राम

संसनृ त बन्ध ववमोचक राम
धमि स्थापि तत्पर राम

भजक्त परायण मजु क्तद राम
सवि चराचर पालक राम
सवि भवामयवारक राम

वैकुण्ठालय संजस्थत राम
नित्यािन्दपदजस्थत राम
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