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రం రం రం రక్తవరణం దినక్ర వదనం తీక్ష్ణ దంష్ట్రా క్రాళం
రం రం రం రమ్య తేజం గిరి చలన క్రం కీరిత పంచాది వక్రం
రం రం రం రాజయోగం సక్ల శుభనిధం సపత భేతాళ భేదయం
రం రం రం రాక్ష్సంతం సక్ల దిశ యశం రామ్దూతం నమామి

ఖం ఖం ఖం ఖడ్గ హసతం విష జవర హరణం  వేద వేదంగ పపం
ఖం ఖం ఖం ఖడ్గ రూపం త్రిభువన నిలయం దేవతా సుప్రకాశం
ఖం ఖం ఖం క్లపవృక్ష్ం మ్ణిమ్య మ్కుటం మాయమాయా సవరూపం 
ఖం ఖం ఖం కాల చక్రం సక్ల దిశ యశం రామ్దూతం నమామి

ఇం ఇం ఇం ఇంద్ర వందయం జలనిధ క్లనం సౌమ్య సరాజ్జయ భభం
ఇం ఇం ఇం సిదిి యోగం నతజన సదయం ఆరయ పూజ్యయరిితాంగం
ఇ౦ ఇం ఇం సింహ నాదం  అమ్ృత క్రతలం ఆది అంతయ ప్రకాశం
ఇం ఇం ఇం చిత్వరూపం సక్ల దిశ యశం రామ్దూతం నమామి

సం సం సం  సక్షి భూతం విక్సిత వదనం పంగభక్ష్ం సురక్ష్ం  
సం సం సం సతయ గీతం సక్ల మునినుతం శాస్త్ర సంపతకరీయయం 
సం సం సం సమ్వేదం నిపుణ సులలితం నితయ తతవ సవరూపం 
సం సం సం సవధానం సక్ల దిశ యశం రామ్ దూతం నమామి 

హం హం హం హంస రూపం సుుట విక్ట ముఖం సూక్ష్మసూక్ష్మావతారం 
హం హం హం అంతరాతాం రవిశశి నయనం రమ్య గంభీర భీమ్ం 
హం హం హం అటటహాసం  సురవర నిలయం ఊరివ రోమ్ం క్రాళం 
హం హం హం హంస హంసం సక్ల దిశ యశం రామ్ దూతం నమామి 
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raM raM raM raktavarNaM dinakara vadanaM teekshNa daMshTraa
karaaLaM
raM raM raM ramya taejaM giri chalana karaM keerti paMchaadi vaktraM
raM raM raM raajayOgaM sakala SubhanidhiM sapta bhaetaaLa bhaedyaM
raM raM raM raakshasaaMtaM sakala diSa yaSaM raamadootaM namaami

khaM khaM khaM khaDga hastaM visha jvara haraNaM vaeda vaedaaMga
deepaM
khaM khaM khaM khaDga roopaM tribhuvana nilayaM daevataa
suprakaaSaM
khaM khaM khaM kalpavRkshaM maNimaya makuTaM maayamaayaa
svaroopaM
khaM khaM khaM kaala chakraM sakala diSa yaSaM raamadootaM
namaami

iM iM iM iMdra vaMdyaM jalanidhi kalanaM saumya saamraajya laabhaM
iM iM iM siddhi yOgaM natajana sadayaM aarya poojyaarchitaaMgaM
iM iM iM siMha naadaM amRta karatalaM aadi aMtya prakaaSaM
iM iM iM chitsvaroopaM sakala diSa yaSaM raamadootaM namaami

saM saM saM saakshi bhootaM vikasita vadanaM piMgalaakshaM
surakshaM
saM saM saM satya geetaM sakala muninutaM Saastra saMpatkareeyaM
saM saM saM saamavaedaM nipuNa sulalitaM nitya tatva svaroopaM
saM saM saM saavadhaanaM sakala diSa yaSaM raama dootaM namaami

haM haM haM haMsa roopaM sphuTa vikaTa mukhaM
sookshmasookshmaavataaraM
haM haM haM aMtaraatmaM raviSaSi nayanaM ramya gaMbheera
bheemaM
haM haM haM aTTahaasaM suravara nilayaM oordhva rOmaM karaaLaM
haM haM haM haMsa haMsaM sakala diSa yaSaM raama dootaM namaami
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रं रं रं रक्तवर्ण ंदिनकर विनम ्तीक्ष्र्ण िंष्ट्रा करा म ्
रं रं रं रम्य तेजम ्गिरर च न करम ्कीर्त ि पञ्चादि 
वक्रम ्
रं रं रं राज्ययोिम ्सक  शुभर्नगिम ्सप्त भेताळ भेद्यम ्
रं रं रं राक्षसान्तम ्सक  दिश यशम ्रामितूम ्नमािम

खं खं खं खड्ि हस्तं ववष ज्वर हरर्णम ्वेि वेिाङ्ि िीपम ्
खं खं खं खड्ि रूपम ्त्ररभुवन र्न यम ्िेवता सुप्रकाशम ्
खं खं खं कल्पवकृ्षम ्मणर्णमय मकुटम ्मायमाया स्वरूपम ्
खं खं खं का  चक्रम ्सक  दिश यशम ्रामितूम ्नमािम

इं इं इं इन्र वन्द्यं ज र्नगि क नम ्सौम्य साम्राज्य 
 ाभम ्
इं इं इं िसद्गि योिम ्नटजन सियम ्आयि 
पूज्यागचिताङ्िम ्
इं इं इं िसहं नािम ्अमतृ करत म ्आदि अन््य प्रकाशम ्
इं इं इं गच्स्वरूपम ्सक  दिश यशम ्रामितूम ्नमािम

सं सं सं साक्षक्ष भूतम ्ववकिसत बिनम ्वपङ्ि ाक्षम ्
सुरक्षम ्
सं सं सं स्य िीतम ्सक  मुर्ननुतम ्शास्र संप्करीयम ्
सं सं सं सामवेिम ्र्नपुर्ण सु ि तम ्र्न्य त्व स्वरूपम ्
सं सं सं साविानम ्सक  दिश यशम ्रामितूम ्नमािम

हं हं हं हंस रूपम ्स्फुट ववकट मुखम ्सूक्ष्म सूक्ष्मावतारम ्
हं हं हं अन्तरा्मम ्रववशशी नयनम ्रम्य िम्भीर भीमम ्
हं हं हं अट्टहासम ्सुरवर र्न यम ्ऊर्धवि रोमम ्कराळम ्
हं हं हं हंस हंसम ्सक  दिश यशम ्रामितूम ्नमािम


