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శీ్ర మహాగణాధిపతయే నమః 

        శీ్ర గురుభ్యోనమః 

శ్రీ ప్రణవపీఠాధిపతి, త్రిభాషామహాసహస్రావధాని 

బ్రహ్మశ్రీ వది్దపర్తి పద్మమకర్ గారు 

 

సేకరణ: గురుదేవులు బ్ర హ్మశ్రర  వది్దపర్తి  పద్మమకర్ గారు శ్రర  కృష్ణ  దేవసా్థనము, యాదవ్ నగర్, నాగోల్, 

హై దరాబాద్ నందు పర వచంచన సంపూర్ణ  శ్రర  రామాయణం నండి 

ఫలశ్రు తి: పర్మపవిత్ర మై న శ్రర రామపటా్టభిషేక ఘటా్ం వాల్మమకి మహ్రి్త త్న త్పశ్శకిి తో ర్చంచన వేద 

సవరూపం. శ్రర రామాయణ ఆద్దకావయంలో ఈ పటా్టభిషేక ఘటా్టన్ని భకిి శ్ర దధ లతో పారాయణం చేసినా లేద్మ 

గురువులు పారాయణం చేసింద్ద వినాి అటువంటివారు త్క్షణం సమసి  పాపాల నండి విముకిి  

పందుతారు. పుత్రు లు కావలిసిన వార్తకి పుత్రు లు జన్నమస్థి రు, ధనం కావలసిన వార్తకి ధనం వస్ి ంద్ద. 

శ్త్రు వుల మీద విజయం పందడాన్నకి ఈ ఘటా్టన్ని త్పపక పారాయణం చేయండి లేద్మ వినండి. స్త్రీ లకు 

సత్సంతానం కలిగి సకల సంపదలు పందడం జరుగుత్రంద్ద. సకల వాస్ి  దోషాలు తొలగిపోతాయి. 

నవగర హాల యొకక అనగర హ్ం లభిస్ి ంద్ద. పిత్ృదేవత్ల యొకక అనగర హ్ం లభిస్ి ంద్ద.   

బ్లం విష్ణ ోః పర వర్ధ తాం అన్న పదే పదే అనాలి, అంటే విష్ణణ వు యొకక బ్లం పెర్గాలి అన్న 

అరా్ం. విష్ణణ వు యొకక బ్లం పెర్తగితే మనకు కలిగే ఫలిత్ం ఏమిట్ంటే మనకి బ్లం పెరుగుత్రంద్ద. కాబ్టాి 

భకిి శ్ర దధ లతో ఈ పటా్టభిషేక ఘటా్టన్ని పారాయణం చేయండి, చేయించండి లేద్మ కనీసం వినండి. వీలుంటే 

శ్రర  రామాయణం పుసి కమున కొనకుకన్న మీ ఇళ్ళలోో  పూజంచండి, త్ర్తంచండి. 
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తతస్స ప్రయతో వృద్ధ ోవసిష్ఠ ోబ్రాహ్మణైస్సహ్|   రామం రతనమయే పీఠే స్హ్సీతం న్యవేశయత్|| 

వసిష్ఠ ోవామదేవశచ జాబాలిరథ కాశయపః|   కాత్యయయన్స్ససయజ్ఞశచ గౌతమో విజ్యస్తథా|| 

అభ్యషంచన్ న్రవాయఘ్రం ప్రస్న్ననన్ స్సగంధినా|  స్లిలేన్ స్హ్స్రాక్షం వస్వో వాస్వం యథా|| 

ఋత్విగ్భః బ్రాహ్మణైః పూరిం కనాయభః మంత్రిభస్తదా|  యోధై శ్చచవాభ్యషంచంస్తత స్ంప్రహ్ృష్టః స్నైగమః|| 

స్ర్విష ధిరస్తతర్దవిచయః దేవతైరనభ్సి సితిైః|   చతుర్దభర్లకోపాలైశచ స్ర్చి ర్దివైశచ స్ంగతైః|| 

బ్రహ్మణానిర్దమతం పూరిం కిరీటం రతనశోభతమ్|  అభషకతః పురా యేన్ మనుస్తం దీపత తేజ్స్మ్|| 

తస్యయన్ివాయే రాజాన్ః క్రమాత్ యేనాభషేచిత్యః| స్భాయం హేమక్లపోాతయం శోభత్యయం మహాధనైః|| 

రత్చనరాననావిధైశ్చచవ చిత్రిత్యయం స్సశోభ్నైః|   నానారతనమయే పీఠే కల్పయిత్యి యథావిథి|| 

కిరీటేన్ తతః పశ్చచత్ వసిషేనో్ మహాతమనా|   ఋత్విగ్భర్భభషణైశ్చచవ స్మయోక్షయత రాఘవః|| 

ఛత్రం తు తస్య జ్గ్రాహ్ శత్రుఘనః పాండురం శుభ్మ్|  శ్వితం చ వాల్వయజ్న్ం స్సగ్రీవో వాన్ర్దశిరః || 

అపరం చంద్ర స్ంకాశం వాల్వయజ్న్ముతతమమ్ |  హ్ృష్ఠట రామస్య జ్గ్రాహ్ రాక్షస్తంద్రో విభీషణః || 

మాలం జ్ిల్ంతం వపుష్ కాంచనం శతపుషకరామ్|  రాఘవాయ దదౌ వాయః వాస్వేన్ ప్రచోదితః || 

స్రిరతన స్మాయకతం మణిరతన విభూషతమ్|  ముకాతహారం న్ర్దంద్రాయ దదౌ శక్ర ప్రచోదితః || 

ప్రజ్గుర్దవిగంధరాిః న్న్ృతుశ్చచపసర్లగణాః|   అభషేకే తదరహస్య తదా రామస్య ధీమతః|| 

భూమః స్స్యవతశ్చచవ ఫల్వంతశచ పాదపాః|   గంధవంత్వ చ పుష్పణి బభూవూ రాఘవోతసవే|| 

స్హ్స్రశతమశ్చినాం ధేనూనాం చ గవాం తథా|  దదౌ శతమ్ వృష్న్ పూరిం దిిజేభ్యయ మనుజ్రషభ్ః|| 

త్రింశతోకటీర్దహరణయస్య బ్రాహ్మణేభ్యయ దదౌ పున్ః |  నానాభ్రణ వస్యాణి మహారాహణి చ రాఘవః || 

అరకరశ్మమ ప్రతకాశ్చం కాంచనం మణివిగ్రహామ్ |  స్సగ్రీవాయ స్రజ్ం దివాయం ప్రాయచఛన్మనుజ్రషభ్ః || 

వైడూరయమణి చిత్రే చ వజ్రరతన విభూషతే |   వాలిపుత్రాయ ధ్రుత్వమాన్ అంగదాయంగదే దదౌ || 

మణిప్రవరజుషటంచ ముకాతహారమ్ అనుతతమమ్ |  సీత్యయై ప్రదదౌ రామః చంద్రరశ్మమస్మప్రభ్మ్ || 

అరజే వాస్సీ దివేయ శుభానాయభ్రణాని చ |   అవేక్షమాణా వైదేహీ ప్రదదౌ వాయసూన్వే || 

అవముచ్యయతమన్ః కంఠాత్ హారం జ్న్కన్ందిన |  అవైక్షత హ్రీన్ స్రాిన్ భ్రాతరం చ ముహుర్మమహుః|| 

త్యమంగ్తజ్ఞస్సంప్రేక్షయ బభాషే జ్న్కాతమజామ్ |  ప్రదేహి స్సభ్గే! హారం యస్య తుష్ట౽సి భామని || 

పౌర్మషం విక్రమో బుదిఃో యసిమన్ననత్యని స్రిశః |  దదౌ స్య వాయపుత్రాయ తం హారమసితేక్షణా || 

హ్నూమాంస్తతన్ హార్దణ శుశుభే వాన్రరషభ్ః |  చంద్రాంశుచయగౌర్దణ శ్విత్యభ్రేణ యథా౽చల్ః || 
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తతో దిివిదమందాభాయం నలయ చ పరంతపః |  స్రాిన్ కామగుణాన్ వీక్షయ ప్రదదౌ వస్సధాధిపః || 

స్రివాన్రవృదాోశచ యే చ్య౽న్నయ వాన్ర్దశిరాః |  వాసోభర్భభషణైశ్చచవ యథారహం ప్రత్వపూజిత్యః || 

విభీషణో౽థ స్సగ్రీవో హ్నూమాన్ జాంబవాంస్తథా |  స్రివాన్ర ముఖ్యయశచ రామేణా౽కిషోటకరమణా || 

యథారహం పూజిత్యః స్ర్చి ః కామ రత్చనశచ పుషకలైః |  ప్రహ్ృషటమన్స్సర్ది జ్గుమర్దవ యథాగతమ్ || 

న్త్యి స్ర్ది మహాత్యమన్ం తతస్తత పవోగరషభాః |   విస్ృష్టః పార్దవిేంద్రేణ కిషకంధామభ్యయపాగమన్ || 

స్సగ్రీవో వాన్రశ్రేష్ఠ ోదృష్టా  రామాభషేచన్మ్ |  పూజితశ్చచవ రామేణ కిషకంధాం ప్రావిశత్ పురీం || 

రామేణ స్రికామశచ యథారహం ప్రత్వపూజితః |  ల్బాోా  క్లల్ధన్ం రాజా ల్ంకాం ప్రాయదిిభీషణః || 

స్ రాజ్యమఖిల్ం శ్చస్న్ నిహ్త్యర్దరమహాయశ్చః |  రాఘవః పరమోదారః శశ్చస్ పరయ ముదా || 

ఉవాచ ల్క్షమణం రామో ధరమజ్ఞం ధరమ వతసల్ః |  

ఆత్వష ోధరమజ్ఞ! మయ స్హేమాం     గం పూరిరాజాధ్యయషత్యం బలేన్ ||   

తుల్యం మయ తిం పితృభః ధృత్య య   త్యం యౌవరాజేయ ధ్యరముదిహ్స్ి || 

స్రాితమనా పరయనునయమానో    యదా న్ సౌమత్రిర్మపైత్వ యోగమ్ | 

నియజ్యమానో౽పి చ యౌవరాజేయ    తతో౽భ్యషంచదభరతం మహాత్యమ || 

పౌండరీకాశిమేధాభాయం వాజ్పేయేన్ చ్య౽స్కృత్ |  అన్చయశచ వివిధైరయజచఞః అయజ్త్ పార్దవిరషభ్ః || 

రాజ్యం దశస్హ్స్రాణి ప్రాపయ వరాషణి రాఘవః |  శత్యశిమేధానాజ్హ్రే స్దశ్చిన్ భూర్దదక్షిణాన్ || 

ఆజానుల్ంబబాహుః స్ మహాస్కంధః ప్రత్యపవాన్ |  ల్క్షమణానుచర్ల రామః పృథివీమ్ అన్ిపాల్యత్ || 

రాఘవశ్చచ౽పి ధరామత్యమ ప్రాపయ రాజ్యమనుతతమమ్ |  ఈజే బహువిధైరయజచఞః స్స్సహ్ృత్ జాఞత్వబాంధవః || 

న్ పరయదేవన్ విధవా న్ చ వాయళకృతం భ్యమ్ |  న్ వాయధిజ్ం భ్యం వా౽పి రామే రాజ్యం ప్రశ్చస్త్వ || 

నిరసి్సయరభ్వల్లకోో నా౽న్రఃి కంచిదస్పృశత్ |   న్ చ స్మ వృదా ోబాలనాం ప్రేతకారాయణి క్లరితే || 

స్రిం ముదిత మేవాసీత్ స్ర్లి ధరమపర్ల౽భ్వత్ |  రామమేవానుపశయంతో నా౽భ్యహింస్న్ పరస్పరమ్ || 

ఆస్న్ వరష స్హ్స్రాణి తథా పుతాస్హ్స్రిణః |   నిరామయ విశోకాశచ రామే రాజ్యం ప్రశ్చస్త్వ || 

రామో రామో రామ ఇత్వ ప్రజానాం అభ్వన్ కథాః |  రామభూతం జ్గదభూత్ రామే రాజ్యం ప్రశ్చస్త్వ || 

నితయపుష్ప నితయఫలః తరవః స్కంధవిస్తృత్యః |  కాలే వరీషచ పరజన్యః స్సఖస్పరశశచ మార్మతః || 

బ్రాహ్మణాః క్షత్రియః వైశ్చయః శూద్రా ల్లభ్వివర్దజత్యః |  స్ికరమస్స ప్రవరతంతే తుష్టః స్తచిర్దవ కరమభః || 

ఆస్న్ ప్రజా ధరమరత్య రామే శ్చస్త్వ నా౽న్ృత్యః |  స్ర్ది ల్క్షణస్ంపనానః స్ర్ది ధరమపరాయణాః || 



https://srivaddipartipadmakar.org/ 

https://youtube.com/c/BrahmasriVaddipartiPadmakarOfficial 

దశవరషస్హ్స్రాణి దశవరషశత్యని చ |   భాతృభస్సహితః శ్రీమాన్ రామో రాజ్యమకారయత్ || 

ధన్యం యశస్యమాయషయం రాజాఞం చ విజ్యవహ్మ్ |  

ఆదికావయమదం త్యిరషం పురా వాల్మమకినా కృతమ్ |  యః పఠేచఛృణుయల్లకోే న్రః పాపాదిిముచయతే || 

పుత్రకామస్సత పుత్రాన్ వై ధన్కామో ధనాని చ |  ల్భ్తే మనుజో ల్లకే శ్రుత్యి రామాభషేచన్మ్ || 

మహీమ్ విజ్యతే రాజా ర్దపూంశ్చచ౽పయధిత్వషతో్వ |  రాఘవేణ యథా మాత్య స్సమత్రా ల్క్షమణేన్ చ || 

భ్రతేనైవ కైకేయీ జీవపుత్రాస్తథా స్త్రియః |   భ్విషయంత్వ స్దాన్ందాః పుత్రపౌత్రస్మనిిత్యః ||  

శ్రుత్యి రామాయణమదం దీరఘమాయశచ విందత్వ |  రామస్య విజ్యంచైవ స్రిమకిషోటకరమణః || 

శృణోత్వ య ఇదం కావయం ఆరషం వాల్మమకినా కృతమ్ |  శ్రదదోానో జితక్రోధో దురాణాయత్వతరతయసౌ || 

స్మాగమం ప్రవాస్యంతే ల్భ్తే చ్యపి బాంధవైః |  ప్రార్దతి్యంశచ వరాన్ స్రాిన్ ప్రాపునయదిహ్ రాఘవాత్ || 

శ్రవణేన్ స్సరాస్సర్ది ప్రీయంతే స్ంప్రశృణిత్యం |  వినాయకాశచ శ్చమయంత్వ గృహే త్వషంోత్వ యస్యవై || 

విజ్యేత మహీమ్ రాజా ప్రవాసీ స్ిసితమాన్ వ్రజేత్ |  స్త్రియో రజ్స్ిలః శ్రుత్యి పుత్రాన్ సూయరనుతతమాన్ || 

పూజ్యంశచ పఠంశ్వచమమ్ ఇత్వహాస్ం పురాతన్మ్ |  స్రిపాపాత్ ప్రముచ్యయత దీరఘమాయ రవాపునయత్ ||  

ప్రణమయ శ్మరస్య నితయం శ్రోతవయం క్షత్రియైర్ దిిజాత్ |  ఐశిరయం పుత్రలభ్శచ భ్విషయత్వ న్ స్ంశయః || 

రామాయణమదం కృతసనం శృణితః పఠతస్సదా |  ప్రీయతే స్తతం రామః స్హి విష్ణః స్నాతన్ః || 

ఆదిదేవో మహాబాహుః హ్ర్దరానరాయణః ప్రభ్యః |  స్యక్షాద్రామో రఘుశ్రేషఃో శ్వష్ఠ ల్క్షమణ ఉచయతే || 

క్లటంబ వృదింో ధన్ధాన్యవృదింో    స్త్రియశచ ముఖ్యయః స్సఖముతతమం చ| 

శ్రుత్యి శుభ్ం కావయమదం మహారంి    ప్రాప్ననత్వ స్రాిం భ్యవి చ్యరసిిదింో || 

ఆయషయ మార్లగయకరం యశస్యం    సౌభ్రాతృకం బుదికోరం స్సఖంచ | 

శ్రోతవయ మేతనినయమేన్ స్దిభః    ఆఖ్యయన్మోజ్స్కరమృదికోామః || 

ఏవమేతత్ పురావృతతం ఆఖ్యయన్ం భ్ద్రమస్సత వః | ప్రవాయహ్రత విస్రబంో బల్ం విష్ఠణః ప్రవరతో్యమ్ || (3 స్యర్మ)ో 

దేవాశచ స్ర్ది తుషయంత్వ గ్రహ్ణాత్ శ్రవణాత్ తథా |  రామాయణస్య శ్రవణాత్ తుషయంత్వ పితరస్తథా || 

భ్కాతయ రామస్య యే చ్యమాం స్ంహిత్యం ఋషణా కృత్యమ్ | లేఖయంతహ్ చ వరాః తేష్ం వాస్ః త్రివిషటపే || 

ఇత్యయర్దష శ్రీమద్రామాయణే వాల్మమకియే ఆదికావేయ యదకోాండే శ్రీరామపట్టటభషేకోనామ ఏకత్రింశదుతతరశతతమస్సరఃా || 
స్రిం శ్రీ సీత్యరామచంద్ర చరణారవిందారపణమస్సత స్రిం శ్రీ గుర్మచరణారవిందారపణమస్సత 

 


