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 | 
Jౕన సವాKన+ౕD వత� సమರెౕ �జ'ష�! || ౩ || 
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 | 
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సువణKసదృಶెೂౕ ಭానుః hరణ�ರెౕತా �ವాకరః || ౧౦ || 
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ఘನావృF6 రಪాం lತెూ�ౕ �ంధ��ౕsౕ పtవంగమః || ౧౩ || 
 

ఆతfౕ మండuౕ మృతు�ః fంగళః సవKತాపనః | 
క��KಶెೂZౕ మಹాತెౕಜా రకVః సవKభqౕదvవః || ౧౪ || 
 

న�త� గ�హ ತాರాಣా
 అwxౕ �శZಭావనః | 
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నమః పೂವాKయ pరJౕ పQ:ಮాಯాద�Jౕ నమః | 
ಜెూ�ౕ గKಣాನాం పతJౕ �ನాwపతJౕ నమః || ౧౬ || 
 

జಯాయ జయభದా�య హయKಶాZయ నdౕ నమః | 
నdౕ నమః సహಸా�ంಶెೂౕ ఆ�ತా�య నdౕ నమః || ౧౭ || 
 

నమ ఉಗా�య �ౕರాయ ಸారంಗాయ నdౕ నమః | 
నమః పద*ప�ಬెూౕಧాయ ಮాತాKంಡాయ నdౕ నమః || ౧౮ || 
 

బ�ಹె{ಶాನాచు�ತెౕಶాయ సూಯాKಯా�త�-వచKಸెౕ | 
ಭాసZತెౕ సవKభ|ాయ ರౌದా�య వపುಷెౕ నమః || ౧౯ || 
 

తdౕ}Pయ hమ}Pయ శతు�}Pಯా lತాత*ನెౕ | 
కృతఘP}Pయ ದెౕವాయ ಜెూ�ౕ ಷాం పతJౕ నమః || ౨౦ || 
 

తపV ಚాlౕకರాಭాయ వహPJౕ �శZకమKಣెౕ | 
నమసVdౕ உ` O}Pయ రుచJౕ ಲెూౕకಸా~ಣెౕ || ౨౧ || 
 

ನాశయತె�ౕష ವై భూతం తದెౕవ సృజ  ప�భుః | 
ಪాయತె�ౕష తపತె�ౕష వషKತె�ౕష గభ!V`ః || ౨౨ || 
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ఏష సుಪెVౕషు ಜాగ K భూತెౕషు ప+OF�తః | 
ఏష ఏವాpPಹెూౕత�ం చ ఫలం ಚైವాpP ಹెూౕ �ಣా
 || ౨౩ || 
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ఏన ಮాపతు� కృಚె��ౕషు ಕాంತాರెౕషు భJౕషు చ | 
�ౕతKయD పುరుషః కQ:D-ನావQౕద  ರాఘవ || ౨౫ || 
 

పೂజయಸెZౖన �ౕಕాಗెూ�ౕ ದెౕవದెౕవం జగత� 
 | 
ఏత�  �గు�తం జಪాV7 యుದె0ౕషు �జ'ష�! || ౨౬ || 
 

అ!*D �ಣెౕ మಹాಬాಹెూౕ ರావణం తZం వwష�! | 
ఏవముಕాV7 తದాగಸెూBౕ జಗామ చ యಥాగత
 || ౨౭ || 
 

ఏతచు��ತాZ మಹాತెౕಜాః నష6ಶెೂౕಕెూౕ உభవ�-తದా | 
ಧారಯాಮాస సుf�ౕತెూౕ ರాఘవః ప�యತాత*ವాD || ౨౮ || 
 

ఆ�త�ం ಪె�ౕ�� జಪ Vా7 తు పరం హషKమವాపVವాD | 
 �ರాచమ� శు-భూKತాZ ధనుರాದాయ �ౕయKವాD || ౨౯ || 
 

ರావణం ಪె�ౕ�� హృಷా6ತా* యుದ 0ాయ సముಪాగమ� | 
సవKయತెPౕన మహತా వಧెౕ తస� ధృತెూౕ உభవ� || ౩౦ || 
 

అధ ర�రవదD-O+ౕ�� ರామం ము�తమನాః పరమం ప�హృష�ಮాణః | 
OQచరప  సం�యం ��ತాZ సురగణ మధ�గತెూౕ వచసV7ರెౕ  || ౩౧ || 
 

ఇತా�ಷెౕK Q�ౕమದా�ಮాయಣెౕ ವాu*�ౕJౕ ఆ�ಕాವె�ౕ యుద�ಕాంಡెౕ పంಚాwక శతతమ సగKః || 
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