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శ్రమీాన్ విష్ణ ుః ప్రజాతో దశరథనృప్తే రామనాథోఽథ నీతో 

విశ్ాామితేరణ మనార ా హృదనుజసహితస్ార టకఘాత్కోఽసరమా్ । 

బ్రర హ్మాదయం ప్రా ప్య హతాా నిశిచరనికరం యజఞప్ాలో విమోచ్ాయ- 

హలాయం శ్ాప్ాచచ భఙ్క్త్వా శివధనురుప్యన్ జానక ం నుః ప్రసీదేత్ ॥ ౧॥ 

 

ఆయన్ రాముః సభరరయయధాని నిజసహజ ైరాారగవేష్ాాసరయష్ా- 

దధతాా సురార ం ప్ురగ ఉత నుతస్ార ప్స ైరభాప్ప్ృష ్ఠ ుః । 

కలాయణాననరధరయాఽగుణలవరహితుః ప్రా ణినామనరరాతేా- 

తాయదుయకరశ్ాచభిషేకే ప్ురజనమహితో మహయతాం మే వచ్యభిుః ॥ ౨॥ 

 

క ైకేయీప్ీరతిహేతోుః స సహజనృప్జోవలకలీ యానరణయం 

గఙ్క్తగ తారీ గుహ్మరచయుః కృతరుచిరజటో గీషపతేుః ప్ుతరమానయుః । 

తీరార ా కృష్ాణ ం ప్రయాతోఽవత్ నిజమమలం చితరకూటం ప్రప్ననం 

స్ాామాాభిరారాతరం తం శీ్రతజనకగతిుః స్ానర ాయన్ నుయప్రతీరథుః ॥ ౩॥ 

 

దతాాఽస ైా ప్ాదుకే సేా క్షితిభరణకృతౌ ప్ేరషయ తం కాకనేతరం 



వయస్ాయరాజోయఽతిరనామోన వనమథ సమితో దణడకం తాప్సేషటమ్ । 

కురాన్ హతాా విరాధం ఖలకులదమనం యాచితసరప్స్ాగ ైయయ- 

సేరష్ాం దతార ాఽభయం స్ాానసిధనుర ష్ధీన్ యానగస్ార వయత్ స ప్ాయాత్ ॥ ౪॥ 

 

ఆసీనుః ప్ఞ్చవటరయమకురుత వికృతాం రాక్షసీం యో దవాసప్ర - 

కవీాయదానప్యనేకానథ ఖరమవధీద్ దూషణం చ తిరశ్రరషమ్ । 

మారీచం మారగరభప్ం దశవదనహృతామాకృతిం భూమిజాం యాం 

అనిాషయనానరరగృధరం సాగతిమథ నయన్ మామవేత్ ఘనన్ కబ్నధమ్ ॥ ౫॥ 

 

ప్మాపతీరం స గచఛనినహ కృతవసతిరాకతరత్షట ుః శబ్ర ైయ 

దతాా ముకతరం ప్రకురాన్ హనుమత ఉదవతం ప్రా ప్రసుగీవీసఖయుః । 

సప్ర  చిఛతాా స్ాలాన్ విధవవరబ్లినో వాలిభితసూరయసూనుం 

కురాాణో రాజయప్ాలం సమవత్ నివసన్ మాలయవతకనదరేస్ౌ ॥ ౬॥ 

 

నీతాా మాస్ాన్ కప్ీశ్ానిహ దశ హర తుః ప్ేరషయ సీతాం విచితాయ- 

యాతశ్రమీదధనూమదవగ రమథ సమనుశీ్రతయ గచఛన్ కప్ీన్ద్రుః । 

సుగీవీాద్ైయరసఙ్క్ఖ్య యరదశముఖసహజం మానయననబ్ధధవాచ్ా 

ద్ైతయఘనుః సేత్కారీ ర ప్ుప్ురరుదవేదాాన్ైర ైార ఘాతీ ॥ ౭॥ 



 

భగనం కృతాా దశ్ాసయం గురుతరవప్ుషం కుమాకరణం నిహతయ 

ప్రధాస్ార శ్ేషనాగం ప్దకమలనతం తార్క్షక్షయమాననదయ రాముః । 

సరాానుజీ్జవయనరం గ ర ధరమనఘశ్ాచఞీ్నేయం కప్ీన్ స్ాాన్ 

విజాఞ నాసేర ణా రక్షన్ సమవత్ దమయంలలక్షాణాచఛకశీతర్ మ్ ॥ ౮॥ 

 

కవీాయదాన్ ఘనననసఙ్క్తయ యనప్ి దశవదనం బ్రహాప్ూర ైాుః సురేశ్ ైుః 

ప్ుష ైపరాక రయమాణో హుతవహవిమలమాప్య సీతాం విధాయ । 

రక్షోనాథం సాభకరం సాప్ురమథ గతుః ప్ుషపకసథ ుః సమస ్ర ుః 

స్ామరజేయ చ్ాభిషికోర  నిజజనమఖిలం మానయన్ మే గతిుః స్ాయత్ ॥ ౯॥ 

 

రక్షన్ క్షోణ ం సమృదాధ ం నుత ఉత మునిభిరాానయన్ వాయుసూనుం 

ప్ేరష్ాయదవతాయతాజాదీన్ వయతనుత భరతం యౌవరాజేయఽనుమానయ । 

కారేయ స్ౌమితిరమారరశాగదవతకృదర ఘ్ననఽథ శతర్ ఘ్నన యో 

హతాాఽస్ౌ దుషటశూదరం దవాజసుతగుబ్వేత్ కుమాజానాాలభరరీ ॥ ౧౦॥ 

 

యజఞం తనాన్ తిరకోటీరాయత్దత భరతాద్ైయుః సురానీశవాకాయ- 

దాయసయన్ ధామాతిరప్ురం భుజిమథ స నయనానతాసూన్ సారాజేయ । 

కౄతాా శ్రహీరీహనూమద్ ధృతవిమలచలచ్ాచమరచఛతరశ్ోభీ 



బ్రహ్మాద్ైయుః సూర యమానో నిజప్ురవిలసతాపదప్దోాఽవతానాామ్ ॥ ౧౧॥ 

 

ఇతి శ్రరీామచర తరమఞీ్రీ లేశతుః కృతా । 

రాఘ్వానేద ణే యతినా భూయాదరా మప్రస్ాదదా ॥ ౧౨॥ 

 

॥ ఇతి శ్రమీత్ూధీనద కేరకమలసఞ్జీ త రాఘవేనదయేతికృతా 

శ్రరీామచ్ార తరమఞీ్రీ సమూపరాణ  ॥ 


