ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿರಾಮಾಯಣಂ
ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪ್ರ ಥಮ ಸರ್ಗ:
ಪ್ರ ವಿಶ್ಯ ತು ಮಹಾ೭ರಣ್ಯ ಾಂ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ಮ್ ಆತ್ಮ ವಾನ್
ದದಶ್ಶ ರಾಮೀ ದುರ್ಶರ್ಶ ಸ್ತಾ ಪ್ಸ್ತ೭೭ಶ್ರ ಮ ಮಣ್ಡ ಲಮ್ ೧
ಕುಶ್ ಚೀರ ಪ್ರಿಕಿಿ ಪ್ಾ ಾಂ ಬ್ರರ ಹಾಮ ಯ ಲಕಿ ಮ ಯ ಸಮಾವೃತ್ಮ್
ಯಥಾ ಪ್ರ ದೀಪ್ಾ ಾಂ ದುದಶಶ್ಶಾಂ ಗಗನೇ ಸೂಯಶ ಮಣ್ಡ ಲಮ್ ೨
ಶ್ರಣ್ಯ ಾಂ ಸರ್ಶ ಭೂತಾನಾಂ ಸುಸಮೃರ್ಟ ಅಜಿರಂ ಸದ್ವ
ಮೃಗೈ: ಬಹುಭಿ: ಆಕಿೀಣ್ಶಾಂ ಪ್ಕಿಿ ಸಂಘೈಃ ಸಮಾ೭೭ವೃತಂ ೩
ಪೂಜಿತಂ ಚೀಪ್ನೃತ್ಾ ಾಂ ಚ ನಿತ್ಯ ಮ್ ಅಪ್ಸ ರಸ್ತಾಂ ಗಣೈಃ
ವಿಶಾಲೈ: ಅಗ್ನಿ ಶ್ರಣೈಃ ಸುರ ಗ್ಭ ಾಂಡೈಃ ಅಜಿನೈಃ ಕುಶೈಃ ೪
ಸಮಿದಭ : ತೀಯ ಕಲಶೈಃ ಫಲ ಮೂಲೈ ಶ್ಚ ಶೀಭಿತ್ಮ್
ಆರಣ್ಯ ೈ ಶ್ಚ ಮಹಾ ವೃಕಿ ೈೈಃ ಪುಣ್ಯ ೈೈಃ ಸ್ತಾ ದು ಫಲೈ ವೃಶತ್ಮ್ ೫
ಬಲ್ ಹೀಮಾ೭ಚಶತಂ ಪುಣ್ಯ ಾಂ ಬರ ಹ್ಮ ಘೀರ್ ನಿನದತ್ಮ್
ಪುಷ್ಪ ೈ ರ್ಶನಯ ೈೈಃ ಪ್ರಿಕಿಿ ಪ್ಾ ಾಂ ಪ್ದಮ ನಯ ಚ ಸಪ್ದಮ ಯಾ ೬
ಫಲ ಮೂಲಾ೭ಶ್ನ ದ್ವಶನಾ ೈ: ಚೀರ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಿನ೭ಮಬ ರೈಃ
ಸೂಯಶ ವೈಶಾಾ ನರಾಭೈ ಶ್ಚ ಪುರಾಣ ರ್ಮಶನಿಭಿ ವೃಶತ್ಮ್ ೭
ಪುಣ್ಯ ೈ ಶ್ಚ ನಿಯತಾ೭೭ಹಾರೈಃ ಶೀಭಿತಂ ಪ್ರಮರ್ಷಶಭಿೈಃ
ತ್ತ್ ಬರ ಹ್ಮ ಭರ್ನ ಪ್ರ ಖ್ಯ ಾಂ ಬರ ಹ್ಮ ಘೀರ್ ನಿನದತ್ಮ್ ೮
ಬರ ಹ್ಮ ವಿದಭ ಮಶಹಾಭಾಗೈ: ಬ್ರರ ಹ್ಮ ಣ: ಉಪ್ಶೀಭಿತ್ಮ್
ತ್ ದದ ೃಷ್ಣಟ ಾ ರಾಘವಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ತಾಪ್ಸ್ತ೭೭ಶ್ರ ಮ ಮಣ್ಡ ಲಮ್
ಅಭಯ ಗಚಛ ನ್ ಮಹಾತೇಜಾ ವಿಜ್ಯ ಾಂ ಕೃತಾಾ ಮಹ್ದಧ ನೈಃ ೯
ದರ್ಯ ಜಾಾ ನೀಪ್ ಪ್ನಿ ಸ್ಾ ೀ ರಾಮಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಮಹ್ರ್ಶಯಃ
ಅಭಿಜ್ಗ್ಮಮ : ತ್ದ್ವ ಪ್ರ ೀತಾ ವೈದೇಹೀಾಂ ಚ ಯಶ್ಸ್ವಾ ನಿೀಮ್ ೧೦
ತೇ ತಂ ಸೀಮಮ್ ಇವೀದಯ ನಾ ಾಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ವೈ ರ್ಮಶ ಚಾರಿಣಃ
ಮಂಗಳಾನಿ ಪ್ರ ಯಾಂಜಾನೈಃ ಪ್ರ ತ್ಯ ಗೃಹ್ಾ ನ್ ದೃಢ ರ್ರ ತಾೈಃ ೧೧
ರೂಪ್ ಸಂಹ್ನನಂ ಲಕಿಿ ಮ ೀಾಂ ಸೌಕುಮಾಯಶಾಂ ಸುವೇರ್ತಾಮ್
ದದೃಶುರ್ ವಿಸ್ವಮ ತಾ೭೭ಕರಾ ರಾಮ ಸಯ ರ್ನ ವಾಸ್ವನಃ ೧೨
ವೈದೇಹೀಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ರಾಮಂ ನೇತ್ರ ೈ: ಅನಿಮಿಷೈರ್ ಇರ್
ಆಶ್ಚ ಯಶ ಭೂತಾನ್ ದದೃಶುೈಃ ಸವೇಶ ತೇ ರ್ನ ಚಾರಿಣಃ ೧೩
ಅತ್ರ ೈನಂ ಹ ಮಹಾ ಭಾಗ್ೈಃ ಸರ್ಶ ಭೂತ್ ಹತೇ ರತಂ
ಅತಿಥಾಂ ಪ್ಣ್ಶಶಾಲಾಯಾಾಂ ರಾಘವಂ ಸಂನಯ ವೇಶ್ಯನ್ ೧೪
ತ್ತೀ ರಾಮ ಸಯ ಸತ್ಕ ೃತ್ಯ ವಿಧಿನ ಪಾರ್ಕೀಪ್ಮಾೈಃ
ಆಜ್ಹುರ ಸ್ಾ ೀ ಮಹಾ ಭಾಗ್ೈಃ ಸಲ್ಲಂ ರ್ಮಶ ಚಾರಿಣಃ ೧೫
ಮೂಲಂ ಪುರ್ಪ ಾಂ ಫಲಂ ರ್ನಯ ಮ್ ಆಶ್ರ ಮಂ ಚ ಮಹಾತ್ಮ ನಃ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ನಿವೇದಯತಾಾ ರ್ಮಶಜಾಾ ಸಾ ತಃ ಪಾರ ಾಂಜ್ಲಯೀ೭ಬ್ರರ ರ್ನ್ ೧೬
ರ್ಮಶ ಪಾಲೀ ಜ್ನಸ್ತಯ ಸಯ ಶ್ರಣ್ಯ ಶ್ಚ ಮಹಾ ಯಶ್:
ಪೂಜ್ನಿೀಯ ಶ್ಚ ಮಾನಯ ಶ್ಚ ರಾಜಾ ದಣ್ಡ ರ್ರೀ ಗ್ಮರೈಃ ೧೭
ಇನದ ರ ಸ್ಯ ೀರ್ ಚತು ಭಾಶಗಃ ಪ್ರ ಜಾ ರಕ್ಷ್ತಿ ರಾಘರ್
ರಾಜಾ ತ್ಸ್ತಮ ದಾ ರಾನ್ ಭೀಗ್ನ್ ಭಾಂಙ್ಾೀ ಲೀಕ ನಮಸಕ ೃತಃ ೧೮
ತೇ ರ್ಯಂ ಭರ್ತಾ ರಕಿ ಯ ಭರ್ ದಾ ರ್ಯ ವಾಸ್ವನಃ
ನಗರ ಸಥ ೀ ರ್ನ ಸಥ ೀ ವಾ ತ್ಾ ಾಂ ನೀ ರಾಜಾ ಜ್ನೇಶ್ಾ ರಃ ೧೯
ನಯ ಸಾ ದಣ್ಡಡ ರ್ಯಂ ರಾಜ್ನ್ ಜಿತ್ ಕರ ೀಧಾ ಜಿತೇನಿದ ರಯಾೈಃ
ರಕಿಿ ತ್ವಾಯ ಸಾ ಾ ಯಾ ಶ್ಶ್ಾ ದಗ ಭಶ ಭೂತಾ ಸಾ ಪೀರ್ನೈಃ ೨೦
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಾ ಫಲೈ ಮೂಶಲೈೈಃ ಪುಷ್ಪ ೈ ರ್ಶನಯ ೈ ಶ್ಚ ರಾಘರ್ಮ್
ಅನಯ ೈ ಶ್ಚ ವಿವಿಧಾ೭೭ಹಾರೈಃ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮ್ ಅಪೂಜ್ಯನ್ ೨೧
ತ್ಥಾ೭ನಯ ೀ ತಾಪ್ಸ್ತೈಃ ಸ್ವದ್ವಧ ರಾಮಂ ವೈಶಾಾ ನರೀಪ್ಮಾೈಃ
ನಯ ಯ ವೃತಾಾ ಯಥಾ ನಯ ಯಂ ತ್ಪ್ಶಯಾಮಾಸು: ಈಶ್ಾ ರಮ್ ೨೨
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಪ್ರ ರ್ಮ ಸಗಶ:
ದ್ವಿ ತೀಯ ಸರ್ಗ:
ಕೃತ್ ಆತಿಥ್ಯ ೀ೭ಥ ರಾಮ ಸುಾ ಸೂಯಶಸಯ ೀದಯನಂ ಪ್ರ ತಿ
ಆಮನಾ ರಯ ಸ ರ್ಮನಿೀನ್ ಸವಾಶನ್ ರ್ನಮ್ ಏವಾ೭ನಾ ಗ್ಹ್ತ್ ೧
ನನ ಮೃಗ ಗಣ್ಡ ಕಿೀಣ್ಶಾಂ ಶಾರ್ದಶಲ ವೃಕ ಸೇವಿತ್ಮ್
ರ್ಾ ಸಾ ವೃಕ್ಷ್ ಲತಾ ಗ್ಮಲಮ ಾಂ ದುದಶಶ್ಶ ಸಲ್ಲಾ೭೭ಶ್ಯಮ್ ೨
ನಿಷ್ಕಕ ಜ್ನನ ಶ್ಕುನಿ ಝಿಲ್ಿ ಕ ಗಣ್ ನದತ್ಮ್
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಡ೭ನಗತೀ ರಾಮೀ ರ್ನ ಮರ್ಯ ಾಂ ದದಶ್ಶ ಹ್ ೩
ರ್ನ ಮಧ್ಯ ೀ ತು ಕಕುತ್ಸ ಥ ಸಾ ಸ್ವಮ ನ್ ಘೀರ ಮೃಗ್ ಯತೇ
ದದಶ್ಶ ಗ್ನರಿ ಶಾಂಗ್ಭಂ ಪುರಷ್ಣದಂ ಮಹಾ ಸಾ ನಮ್ ೪
ಗಂಭಿೀರಾ೭ಕ್ಷಂ ಮಹಾ ರ್ಕಾ ರಾಂ ವಿಕಟಂ ವಿರ್ಮೀ ದರಮ್
ಬೀಭತ್ಸ ಾಂ ವಿರ್ಮಂ ದೀಘಶಾಂ ವಿಕೃತಂ ಘೀರ ದಶ್ಶನಮ್ ೫
ರ್ಸ್ತನಂ ಚಮಶ ವೈಯಾಘರ ಾಂ ರ್ಸ್ತ೭೭ದರ ಶಾಂ ರಧಿರೀಕಿಿ ತ್ಮ್
ತಾರ ಸನಂ ಸರ್ಶ ಭೂತಾನಾಂ ವಾಯ ದತಾ೭೭ಸಯ ಮ್ ಇವಾ೭ನಾ ಕಮ್ ೬
ತಿರ ೀನ್ ಸ್ವಾಂಹಾನ್ ಚತುರೀ ವಾಯ ಘ್ರರ ನ್ ದ್ವಾ ವೃಕೌ ಪೃರ್ತಾನ್ ದಶ್
ಸವಿಷ್ಣಣಂ ರ್ಸ್ತದಗಧ ಾಂ ಗಜ್ ಸಯ ಚ ಶ್ರೀ ಮಹ್ತ್
ಅರ್ಸಜ್ಯ ಆಯಸೇ ಶೂಲೇ ವಿನದನಾ ಾಂ ಮಹಾ ಸಾ ನಮ್ ೭
ಸ ರಾಮಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ಚೈರ್ ಸ್ವೀತಾಾಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಚ ಮೈಥಲ್ೀಮ್
ಅಭಯ ಧಾರ್ತ್ ಸುಸಂಕುರ ದಧ ೈಃ ಪ್ರ ಜಾೈಃ ಕಲ ಇವಾ೭ನಾ ಕಃ ೮
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸ ಕೃತಾಾ ಭೈರವಂ ನದಂ ಚಾಲಯನ್ ಇರ್ ಮೇದನಿೀಮ್
ಅಾಂಕೇನ ಆದ್ವಯ ವೈದೇಹೀಮ್ ಅಪ್ಕರ ಮಯ ತ್ತೀ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೯
ಯವಾಾಂ ಜ್ಟಾ ಚೀರ ರ್ರೌ ಸ ಭಾರ್ಯಶ ಕಿಿ ೀಣ್ ಜಿೀವಿತೌ
ಪ್ರ ವಿಷ್ಟಟ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ಾಂ ಶ್ರ ಚಾಪಾ೭ಸ್ವ ಧಾರಿಣೌ ೧೦
ಕಥಂ ತಾಪ್ಸಯೀ ವಾಶಾಂ ಚ ವಾಸಃ ಪ್ರ ಮದಯಾ ಸಹ್
ಅರ್ಮಶ ಚಾರಿಣೌ ಪಾಪೌ ಕೌ ಯವಾಾಂ ರ್ಮನಿ ರ್ದರ್ಕೌ ೧೧
ಅಹಂ ರ್ನಮ್ ಇದಂ ದುಗಶಾಂ ವಿರಾಧೀ ನಮ ರಾಕ್ಷ್ಸಃ
ಚರಾಮಿ ಸ್ತಯಧೀ ನಿತ್ಯ ಮ್ ಋರ್ಷ ಮಾಾಂಸ್ತನಿ ಭಕ್ಷ್ಯನ್ ೧೨
ಇಯಂ ನರಿೀ ರ್ರಾರೀಹಾ ಮಮ ಭಯಾಶ ಭವಿರ್ಯ ತಿ
ಯರ್ಯೀೈಃ ಪಾಪ್ಯೀ: ಚ ಅಹಂ ಪಾಸ್ತಯ ಮಿ ರಧಿರಂ ಮೃಧೇ ೧೩
ತ್ ಸ್ಯ ೈವಂ ಬ್ರರ ರ್ತೀ ಧೃರ್ಟ ಾಂ ವಿರಾರ್ ಸಯ ದುರಾತ್ಮ ನಃ
ಶುರ ತಾಾ ಸಗವಿಶತಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಸಂಭಾರ ನಾ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾ
ಸ್ವೀತಾ ಪಾರ ವೇಪ್ತೀ ದ್ಾ ೀಗ್ತ್ ಪ್ರ ವಾತೇ ಕದಳೀ ಯಥಾ ೧೪
ತಾಾಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರಾಘವಃ ಸ್ವೀತಾಾಂ ವಿರಾಧಾ೭೦ಕ ಗತಾಾಂ ಶುಭಾಮ್
ಅಬರ ವಿೀ ಲಿ ಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ವಾಕಯ ಾಂ ರ್ಮಖೇನ ಪ್ರಿಶುರ್ಯ ತಾ ೧೫
ಪ್ಶ್ಯ ಸೌಮಯ ನರೇನದ ರ ಸಯ ಜ್ನಕ ಸ್ತಯ ೭ತ್ಮ ಸಂಭವಾಮ್
ಮಮ ಭಾಯಾಶಾಂ ಶುಭಾ೭೭ಚಾರಾಾಂ ವಿರಾಧಾ೭೦ಕೇ ಪ್ರ ವೇಶ್ತಾಮ್
ಅತ್ಯ ನಾ ಸುಖ್ ಸಂವೃದ್ವಧ ಾಂ ರಾಜ್ ಪುತಿರ ೀಾಂ ಯಶ್ಸ್ವಾ ನಿೀಮ್ ೧೬
ಯತ್ ಅಭಿಪ್ರ ೀತ್ಮ್ ಅಸ್ತಮ ಸು ಪ್ರ ಯಂ ರ್ರ ವೃತಂ ಚ ಯತ್
ಕೈಕೇಯಾಯ ಸುಾ ಸುಸಂವೃತ್ಾ ಾಂ ಕಿಿ ಪ್ರ ಮ್ ಅದ್ಯ ೈರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ೧೭
ಯಾ ನ ತುರ್ಯ ತಿ ರಾಜ್ಯ ೀನ ಪುತಾರ ೭ರ್ಥಶ ದೀಘಶ ದಶ್ಶನಿೀ
ಯಯಾ೭ಹಂ ಸರ್ಶ ಭೂತಾನಾಂ ಹತಃ ಪ್ರ ಸ್ತಥ ಪ್ತೀ ರ್ನಮ್ ೧೮
ಅದ್ಯ ೀ ದ್ವನಿೀಾಂ ಸಕಮಾ ಸ್ತ ಯಾ ಮಾತಾ ಮಮ ಮರ್ಯ ಮಾ ೧೯
ಪ್ರ ಸಪ ಶಾಶತ್ ತು ವೈದೇಹಾಯ ನ ದುೈಃಖ್ತ್ರಮ್ ಅಸ್ವಾ ಮೇ
ಪ್ತು ವಿಶಯೀಗ್ತ್ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಸಾ ರಾಜ್ಯ ಹ್ರಣ್ಡತ್ ತ್ಥಾ ೨೦
ಇತಿ ಬ್ರರ ರ್ತಿ ಕಕುತ್ಸ ಥ ೀ ಬ್ರರ್ಪ ಶೀಕ ಪ್ರಿಪುಿ ತೇ
ಅಬರ ವಿೀ ಲಿ ಕ್ಷ್ಮ ಣಃ ಕುರ ದ್ಧ ೀ ರದ್ಧ ೀ ನಗ ಇರ್ ಶ್ಾ ಸನ್ ೨೧
ಅನಥ ಇರ್ ಭೂತಾನಾಂ ನಥ ಸಾ ಾ ಾಂ ವಾಸವೀಪ್ಮಃ
ಮಯಾ ಪ್ರ ೀಷ್ಯ ೀಣ್ ಕಕುತ್ಸ ಥ ಕಿಮ೭ಥಶಾಂ ಪ್ರಿತ್ಪ್ಸ ಯ ಸೇ ೨೨
ಶ್ರೇಣ್ ನಿಹ್ತ್ಸ್ತಯ ೭ದಯ ಮಯಾ ಕುರ ದ್ಧ ೀನ ರಕ್ಷ್ಸಃ
ವಿರಾರ್ ಸಯ ಗತಾ೭ಸೀ ಹ ಮಹೀ ಪಾಸಯ ತಿ ಶೀಣಿತ್ಮ್ ೨೩
ರಾಜ್ಯ ಕಮೇ ಮಮ ಕರ ೀಧೀ ಭರತೇ ಯೀ ಬಭೂರ್ ಹ್
ತಂ ವಿರಾಧೇ ವಿಮೀಕಿ ಯ ಮಿ ರ್ಜಿರ ೀ ರ್ಜ್ರ ಮ್ ಇವಾ೭ಚಲೇ ೨೪
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಮಮ ಭಜ್ ಬಲ ವೇಗ ವೇಗ್ನತಃ
ಪ್ತ್ತು ಶ್ರೀ೭ಸಯ ಮಹಾನ್ ಮಹೀರಸ್ವ
ರ್ಯ ಪ್ನಯತು ತ್ನೀ ಶ್ಚ ಜಿೀವಿತಂ
ಪ್ತ್ತು ತ್ತ್ ಸಸ ಮಹೀಾಂ ವಿಘೂಣಿಶತಃ ೨೫
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ದಾ ತಿೀಯ ಸಗಶ:
ತೃತೀಯ ಸರ್ಗ:
( ಇತುಯ ಕಾ ಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್: ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ಪ್ರ ಹ್ಸ ನಿಿ ರ್
ಕೀ ಭಾವಾನ್ ರ್ನ ಮಭ್ಯ ೀತ್ಯ ಚರಿರ್ಯ ಸ್ವ ಯಥಾ ಸುಖಂ )
ಅಥ್ೀ ವಾಚ ಪುನರ್ ವಾಕಯ ಾಂ ವಿರಾಧಃ ಪೂರಯನ್ ರ್ನಮ್
ಆತಾಮ ನಂ ಪೃಚಛ ತೇ ಬ್ರರ ತಂ ಕೌ ಯವಾಾಂ ಕಾ ಗಮಿರ್ಯ ಥ: ೧
ತ್ಮ್ ಉವಾಚ ತ್ತೀ ರಾಮೀ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ಜ್ಾ ಲ್ತಾ೭೭ನನಮ್
ಪೃಚಛ ನಾ ಾಂ ಸುಮಹಾ ತೇಜಾ ಇಕಿ ಾ ಕು ಕುಲಮ್ ಆತ್ಮ ನಃ ೨
ಕ್ಷ್ತಿರ ಯೀ ವೃತ್ಾ ಸಂಪ್ನ್ನಿ ವಿದಧ ನ್ನ ರ್ನ ಗೀಚರೌ
ತಾಾ ಾಂ ತು ವೇದತುಮ್ ಇಚಾಛ ವಃ ಕ ಸಾ ಾ ಾಂ ಚರಸ್ವ ದಣ್ಡ ಕನ್ ೩
ತ್ಮ್ ಉವಾಚ ವಿರಾರ್ ಸುಾ ರಾಮಂ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಕರ ಮಮ್
ಹ್ನಾ ರ್ಕಿ ಯ ಮಿ ತೇ ರಾಜ್ನ್ ನಿಬೀರ್ ಮಮ ರಾಘರ್ ೪
ಪುತ್ರ ೈಃ ಕಿಲ ಜ್ಯಸ್ತಯ ೭ಹಂ ಮಾತಾ ಮಮ ಶ್ತ್ಹ್ರ ದ್ವ
ವಿರಾರ್ ಇತಿ ಮಾಮ್ ಆಹುೈಃ ಪೃಥವಾಯ ಾಂ ಸರ್ಶ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತೈಃ ೫
ತ್ಪ್ಸ್ತ ಚಾ೭ಪ್ ಮೇ ಪಾರ ಪಾಾ ಬರ ಹ್ಮ ಣೀ ಹ ಪ್ರ ಸ್ತದಜಾ
ಶ್ಸ್ಾ ರೀಣ್ಡ೭ರ್ರ್ಯ ತಾ ಲೀಕೇ೭ಚ್ಛ ೀದ್ವಯ ಭೇದಯ ತ್ಾ ಮ್ ಏರ್ ಚ ೬
ಉತ್ಸ ೃಜ್ಯ ಪ್ರ ಮದ್ವಮ್ ಏನಮ್ ಅನಪೇಕೌಿ ಯಥಾ೭ಗತ್ಮ್
ತ್ಾ ರಮಾಣೌ ಪ್ಲಾಯೇಥಾಾಂ ನ ವಾಾಂ ಜಿೀವಿತ್ಮ್ ಆದದೇ ೭
ತಂ ರಾಮಃ ಪ್ರ ತುಯ ವಾ ಚೇದಂ ಕೀಪ್ ಸಂರಕಾ ಲೀಚನಃ
ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ವಿಕೃತಾ೭೭ಕರಂ ವಿರಾಧಂ ಪಾಪ್ ಚೇತ್ಸಂ ೮
ಕುಿ ದರ ಧಿಕ್ ತಾಾ ಾಂ ತು ಹೀನಥಶಾಂ ಮೃತುಯ ಮ್ ಅನಾ ೀರ್ಸೇ ಧ್ರರ ರ್ಮ್
ರಣೇ ಸಂಪಾರ ಪ್ಸ ಯ ಸೇ ತಿರ್ಠ ನ ಮೇ ಜಿೀರ್ನ್ ಗಮಿರ್ಯ ಸ್ವ ೯
ತ್ತಃ ಸಜ್ಯ ಾಂ ರ್ನೈಃ ಕೃತಾಾ ರಾಮಃ ಸುನಿಶ್ತಾನ್ ಶ್ರಾನ್
ಸುಶ್ೀಘರ ಮ್ ಅಭಿಸಂಧಾಯ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ನಿಜ್ಘ್ರನ ಹ್ ೧೦
ರ್ನಷ್ಣ ಜಾಯ ಗ್ಮಣ್ರ್ತಾ ಸಪ್ಾ ಬ್ರಣ್ಡನ್ ರ್ಮಮೀಚ ಹ್
ರಕಮ ಪುಾಂಖಾನ್ ಮಹಾ ವೇಗ್ನ್ ಸುಪ್ಣ್ಡಶ೭ನಿಲ ತುಲಯ ಗ್ನ್ ೧೧
ತೇ ಶ್ರಿೀರಂ ವಿರಾರ್ ಸಯ ಭಿತಾಾ ಾ ಬಹಶಣ್ ವಾಸಸಃ
ನಿಪೇತುೈಃ ಶೀಣಿತಾ ದಗ್ಧ ರ್ರಣ್ಡಯ ಾಂ ಪಾರ್ಕೀಪ್ಮಾೈಃ ೧೨
ಸ ವಿದ್ಧ ೀ ನಯ ಸಯ ವೈದೇಹೀಾಂ ಶೂಲ ರ್ಮದಯ ಮಯ ರಾಕ್ಷ್ಸ:
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿರಾಮಾಯಣಂ
ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅಭಯ ದದ ರರ್ತ್ ಸುಸಂಕೃದಧ ೈಃ ತ್ದ್ವ ರಾಮಂ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ೧೩
ಸ ವಿನದಯ ಮಹಾ ನದಂ ಶೂಲಂ ಶ್ಕರ ರ್ಾ ಜೀಪ್ಮಮ್
ಪ್ರ ಗೃಹಾಯ ೭ಶೀಭತ್ ತ್ದ್ವ ವಾಯ ತಾಾ ೭೭ನನ ಇವಾ೭ನಾ ಕಃ ೧೪
ಅಥ ತೌ ಭಾರ ತ್ರೌ ದೀಪ್ಾ ಾಂ ಶ್ರ ರ್ರ್ಶಾಂ ರ್ರ್ರ್ಶತು:
ವಿರಾಧೇ ರಾಕ್ಷ್ಸೇ ತ್ಸ್ವಮ ನ್ ಕಲಾ೭೦ತ್ಕ ಯಮೀ ಪ್ಮೇ ೧೫
ಸ ಪ್ರ ಸಹ್ಯ ಮಹಾ ರೌದರ : ಸ್ವಥ ತಾಾ ಜಾಂಭತ್ ರಾಕ್ಷ್ಸ:
ಜಾಂಭಮಾಣ್ ಸಯ ತೇ ಬ್ರಣ್ಡ: ಕಯಾ ನಿಿ ಷ್ಪ ೀತು: ಆಶುಗ್: ೧೬
ಸಪ ಶಾಶತ್ ತು ರ್ರ ದ್ವನೇನ ಪಾರ ಣ್ಡನ್ ಸಂರೀರ್ಯ ರಾಕ್ಷ್ಸ:
ವಿರಾರ್: ಶೂಲಂ ಉದಯ ಮಯ ರಾಘವಾನ೭ಭಯ ಧಾರ್ತ್ ೧೭
ತ್ ಚ್ಛಛ ಲಂ ರ್ಜ್ರ ಸಂಕಶಂ ಗಗನೇ ಜ್ಾ ಲನೀಪ್ಮಮ್
ದ್ವಾ ಭಾಯ ಾಂ ಶ್ರಾಭಾಯ ಾಂ ಚಚ್ಛ ೀದ ರಾಮಃ ಶ್ಸಾ ರ ಭೃತಾಾಂ ರ್ರಃ ೧೮
ತ್ತ್ ರಾಮ ವಿಶ್ಖ್ ಚಛ ನಿ ಾಂ ಶೂಲಂ ತ್ಸಯ ಕರಾತ್ ಭವಿ
ಪ್ಪಾತಾ೭ಶ್ನಿನ ಚಛ ನಿ ಾಂ ಮೇರೀ ರಿರ್ ಶ್ಲಾ ತ್ಲಂ ೧೯
ತೌ ಖ್ಡಗ ಾಂ ಕಿಿ ಪ್ರ ಾಂ ರ್ಮದಯ ಮಯ ಕೃರ್ಾ ಸಪೀಶಪ್ಮೌ ಶುಭೌ
ತೂಣ್ಶ ಮಾಪ್ತ್ತ್ ತ್ಸಯ ತ್ದ್ವ ಪ್ರ ಹ್ರತಾಾಂ ಬಲಾತ್ ೨೦
ಸ ರ್ರ್ಯ ಮಾನ: ಸುಭೃಶಂ ಬ್ರಹುಭಾಯ ಾಂ ಪ್ರಿರಭಯ ತೌ
ಅಪ್ರ ಕಂಪೌಯ ನರ ವಾಯ ಘ್ರರ ರೌದರ : ಪ್ರ ಸ್ತಥ ತುಾಂ ಇಚಛ ತ್ ೨೧
ತ್ಸಯ ಅಭಿಪಾರ ಯಮ್ ಅಜಾಾ ಯ ರಾಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ಅಬರ ವಿೀತ್
ರ್ಹ್ತು ಅಯಂ ಅಲಂ ತಾರ್ತ್ ಪ್ಥಾ೭ನೇನ ತು ರಾಕ್ಷ್ಸ: ೨೨
ಯಥಾ ಚ ಇಚಛ ತಿ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ತ್ಥಾ ರ್ಹ್ತು ರಾಕ್ಷ್ಸ:
ಆಯ ಮೇರ್ ಹ ನ: ಪಂಥಾ ಯೇನ ಯಾತಿ ನಿಶಾಚರ: ೨೩
ಸ ತು ಸಾ ಬಲ ವಿೀಯೇಶಣ್ ಸರ್ಮತಿಿ ಪ್ಯ ನಿಶಾಚರ:
ಬ್ರಲಾ ವಿರ್ ಸಕ ಾಂರ್ ಗತೌ ಚಕರಾ೭ತಿ ಬಲೌ ತ್ತ್: ೨೪
ತೌ ಆರೀಪ್ಯ ತ್ತ್: ಸಕ ಾಂಧಂ ರಾಘವೌ ರಜ್ನಿೀ ಚರ:
ವಿರಾಧೀ ನಿನದನ್ ಘೀರಂ ಜ್ಗ್ಮಾ೭ಭಿರ್ಮಖೀ ರ್ನಂ ೨೫
ರ್ನಂ ಮಹಾ ಮೇಘ ನಿಭಂ ಪ್ರ ವಿಷ್ಟ ೀ
ದೃಮೈ: ಮಹ್ದಭ : ವಿವಿಧೈ: ಉಪೇತಂ
ನನ ವಿಧೈೈಃ ಪ್ಕಿಿ ಶ್ತೈ ವಿಶಚತ್ರ ಾಂ
ಶ್ವಾ ಯತಂ ವಾಯ ಳ ಮೃಗೈ ವಿಶಕಿೀಣ್ಶಾಂ ೨೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ತೃತಿೀಯ ಸಗಶ:
ಚತುಥಗ ಸರ್ಗ:
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಹರ ಯಮಾಣೌ ತು ತೌ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ವೈದೇಹೀ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೌ
ಉಚ್ಚ ೈ ಸಸ ಾ ರೇಣ್ ಚುಕರ ೀಶ್ ಪ್ರ ಗೃಹ್ಯ ಸುಭಜಾ ಭಜೌ ೧
ಏರ್ ದ್ವಶ್ರಥೀ ರಾಮ: ಸತ್ಯ ವಾನ್ ಶ್ೀಲವಾನ್ ಶುಚ:
ರಕ್ಷ್ಸ್ತ ರೌದರ ರೂಪೇಣ್ ಹರ ಯತೇ ಸಹ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್: ೨
ಮಾಾಂ ವೃಕ ಭಕ್ಷ್ಯಿರ್ಯ ಾಂತಿ ಶಾರ್ದಶಲಾ ದಾ ಪ್ನ ಸಾ ಥಾ
ಮಾಾಂ ಹ್ರ ಉತ್ಸ ೃಜ್ಯ ಕಕುಸೌಥ ನಮಸ್ಾ ೀ ರಾಕ್ಷ್ಸೀತ್ಾ ಮ ೩
ತ್ಸ್ತಯ : ತ್ತ್ ರ್ಚನಂ ಶುರ ತಾಾ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೌ
ವೇಗಂ ಪ್ರ ಚಕರ ತು ವಿೀಶರೌ ರ್ಧೇ ತ್ಸಯ ದುರಾತ್ಮ ನ: ೪
ತ್ಸಯ ರೌದರ ಸಯ ಸೌಮಿತಿರ : ಬ್ರಹುಾಂ ಸರ್ಯ ಾಂ ಬಭಂಜ್ ಹ್
ರಾಮ ಸುಾ ದಕಿಿ ಣಂ ಬ್ರಹುಾಂ ತ್ರಸ್ತ ತ್ಸಯ ರಕ್ಷ್ಸಃ ೫
ಸ ಭಗಿ ಬ್ರಹುೈಃ ಸಂವಿಗಿ ೀ ನಿಪ್ಪಾತಾ೭೭ಶು ರಾಕ್ಷ್ಸಃ
ರ್ರಣ್ಡಯ ಾಂ ಮೇಘ ಸಂಕಶೀ ರ್ಜ್ರ ಭಿನಿ ಇವಾ೭ಚಲಃ ೬
ರ್ಮರ್ಷಟ ಭಿ: ಜಾನಭಿ: ಪ್ದಭ : ಸೂದಯಂ ತೌ ತು ರಾಕ್ಷ್ಸಂ
ಉದಯ ಮಯ ೀದಯ ಮಯ ಚಾ೭ಪ್ ಏನಂ ಸಥ ಾಂಡಿಲೇ ನಿರ್ಷಪ ಪೇರ್ತು: ೭
ಸ ವಿದ್ದ ೀ ಬಹುಭಿ ಬ್ರಶಣೈಃ ಖ್ಡ್ಗಗ ಭಾಯ ಾಂ ಚ ಪ್ರಿಕ್ಷ್ತ್:
ನಿರ್ಷಪ ಷ್ಟ ೀ ಬಹುಧಾ ಭೂಮೌ ನ ಮಮಾರ ಸ ರಾಕ್ಷ್ಸ: ೮
ತಂ ಪ್ರ ೀಕ್ಷ್ಯ ರಾಮ: ಸುಭೃಶ್ಮ್ ಅರ್ರ್ಯ ಾಂ ಅಚಲೀಪ್ಮಂ
ಭಯೇಷು ಅಭಯ ದ: ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಇದಂ ರ್ಚನಂ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೯
ತ್ಪ್ಸ್ತ ಪುರರ್ ವಾಯ ಘರ ರಾಕ್ಷ್ಸೀ೭ಯಂ ನ ಶ್ಕಯ ತೇ
ಶ್ಸ್ಾ ರೀಣ್ ಯಧಿ ನಿರ್ಜಶತುಾಂ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ನಿಖ್ನರ್ಹೇ ೧೦
ತ್ತ್ ಶುರ ತಾಾ ರಾಘವೇಣೀಕಾ ಾಂ ರಾಕ್ಷ್ಸ: ಪ್ರ ಶ್ರ ತಂ ರ್ಚ:
ಇದಂ ಪರ ೀವಾಚ ಕಕುತ್ಸ ಥ ಾಂ ವಿರಾಧಃ ಪುರರ್ರ್ಶಭಮ್ ೧೧
ಹ್ತೀ೭ಸ್ವಮ ಪುರರ್ ವಾಯ ಘರ ಶ್ಕರ ತುಲಯ ಬಲೇನ ವೈ
ಮಯಾ ತು ಪೂರ್ಶಾಂ ತ್ಾ ಾಂ ಮೀಹಾ ನಿ ಜಾಾ ತ್: ಪುರರ್ರ್ಶಭ: ೧೨
ಕೌಸಲಾಯ ಸುಪ್ರ ಜಾ ರಾಮ ತಾತ್ ತ್ಾ ಾಂ ವಿದತೀ ಮಯಾ
ವೈದೇಹೀ ಚ ಮಹಾಭಾಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಶ್ಚ ಮಹಾ ಯಶಾೈಃ ೧೩
ಅಭಿ ಶಾಪಾತ್ ಅಹಂ ಘೀರಂ ಪ್ರ ವಿಷ್ಟ ೀ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀಾಂ ತ್ನಮ್
ತುರ್ಮಬ ರ ನಶಮ ಗನಧ ರ್ಶೈಃ ಶ್ಪಾ ೀ ವೈಶ್ರ ರ್ಣೇನ ಹ್ ೧೪
ಪ್ರ ಸ್ತದಯ ಮಾನ ಶ್ಚ ಮಯಾ ಸೀ೭ಬರ ವಿೀ ನಮ ಾಂ ಮಹಾಯಶಾೈಃ
ಯದ್ವ ದ್ವಶ್ರಥೀ ರಾಮ ಸ್ತಾ ಾ ಾಂ ರ್ಧಿರ್ಯ ತಿ ಸಂಯಗೇ ೧೫
ತ್ದ್ವ ಪ್ರ ಕೃತಿಮ್ ಆಪ್ನಿ ೀ ಭವಾನ್ ಸಾ ಗಶಾಂ ಗಮಿರ್ಯ ತಿ
ಇತಿ ವೈಶ್ರ ರ್ಣೀ ರಾಜಾ ರಮಾಭ ೭೭ಸಕಾ ಮ್ ಪುರಾ೭ನಘ
ಅನಪ್ಸ್ವಥ ೀಯ ಮಾನೀ ಮಾಾಂ ಸಂಕುರ ದ್ಧ ೀ ರ್ಯ ಜ್ಹಾರ ಹ್ ೧೬
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತ್ರ್ ಪ್ರ ಸ್ತದ್ವ ನಮ ಕಾೀ೭ಹ್ಮ್ ಅಭಿಶಾಪಾತ್ ಸುದ್ವರಣ್ಡತ್
ಭರ್ನಂ ಸಾ ಾಂ ಗಮಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಸಾ ಸ್ವಾ ವೀ೭ಸುಾ ಪ್ರಂತ್ಪ್ ೧೭
ಇತೀ ರ್ಸತಿ ರ್ಮಾಶತಾಮ ಶ್ರಭಂಗಃ ಪ್ರ ತಾಪ್ವಾನ್
ಅರ್ಯ ೭ರ್ಶ ಯೀಜ್ನೇ ತಾತ್ ಮಹ್ರ್ಷಶೈಃ ಸೂಯಶ ಸನಿಿ ಭಃ
ತಂ ಕಿಿ ಪ್ರ ಮ್ ಅಭಿಗಚಛ ತ್ಾ ಾಂ ಸ ತೇ ಶ್ರ ೀಯೀ ವಿಧಾಸಯ ತಿ ೧೮
ಅರ್ಟೇ ಚಾ೭ಪ್ ಮಾಾಂ ರಾಮ ನಿಕಿಿ ಪ್ಯ ಕುಶ್ಲ್ೀ ರ್ರ ಜ್
ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ಗತ್ ಸತಾಾ ಾ ನಮ್ ಏರ್ ರ್ಮಶೈಃ ಸನತ್ನೈಃ ೧೯
ಅರ್ಟೇ ಯೇ ನಿಧಿೀಯನಾ ೀ ತೇಷ್ಣಾಂ ಲೀಕೈಃ ಸನತ್ನೈಃ
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಾ ತು ಕಕುತ್ಸ ಥ ಾಂ ವಿರಾಧಃ ಶ್ರ ಪ್ೀಡಿತಃ
ಬಭೂರ್ ಸಾ ಗಶ ಸಂಪಾರ ಪಾ ೀ ನಯ ಸಾ ದೇಹೀ ಮಹಾ ಬಲಃ ೨೦
ತ್ ಚಛ ೃತಾಾ ರಾಘವೀ ವಾಕಯ ಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ವಾಯ ದದೇಶ್ ಹ್
ಕುಾಂಜ್ರ ಸ್ಯ ೀರ್ ರೌದರ ಸಯ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತಯ ೭ಸಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ರ್ನೇ೭ಸ್ವಮ ನ್ ಸುಮಹ್ತ್ ಶ್ಾ ಭರ ಾಂ ಖ್ನಯ ತಾಾಂ ರೌದರ ಕಮಶಣ್: ೨೧
ಇತುಯ ಕಾ ಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ರಾಮ: ಪ್ರ ದರ: ಖ್ನಯ ತಾ ಮಿತಿ
ತ್ರ ಸೌ
ಾ ವಿರಾಧಂ ಆಕರ ಮಯ ಕಂಠೇ ಪಾದೇನ ವಿೀಯಶವಾನ್ ೨೨
ತ್ತ್: ಖ್ನಿತ್ರ ಾಂ ಆದ್ವಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್: ಶ್ಾ ಭರ ರ್ಮತ್ಾ ಮಂ
ಅಖ್ನತ್ ಪಾಶ್ಾ ಶತ್ ಸಾ ಸಯ ವಿರಾರ್ ಸಯ ಮಹಾತ್ಮ ನ: ೨೩
ತಂ ರ್ಮಕಾ ಕಣ್ಠ ಮ್ ನಿರ್ಷಪ ರ್ಯ ಶಂಕು ಕಣ್ಶಾಂ ಮಹಾ ಸಾ ನಮ್
ವಿರಾಧಂ ಪಾರ ಕಿಿ ಪ್ತ್ ಶ್ಾ ಭ್ರ ೀ ನದನಾ ಾಂ ಭೈರರ್ ಸಾ ನಮ್ ೨೪
ತಂ ಆಹ್ವೇ ನಿಜಿಶತಂ ಆಶು ವಿಕರ ಮ ಸ್ವಥ ರೌ
ವುಭೌ ಸಂಯತಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೌ
ರ್ಮದ್ವ೭ನಿಾ ತೌ ಚಕಿಿ ಪ್ತು ಭಶಯಾರ್ಹಂ
ನದಂತ್ ರ್ಮತಿಿ ಪ್ಯ ಬಲೇ ತು ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ೨೫
ಅರ್ರ್ಯ ತಾಾಂ ಪ್ರ ೀಕ್ಷ್ಯ ಮಹಾ ಸುರಸಯ ತೌ
ಶ್ತೇನ ಶ್ಸ್ಾ ರೀಣ್ ತ್ದ್ವ ನರರ್ಶಭೌ
ಸಮಥಯ ಶ ಚಾ೭ತ್ಯ ೭ಥಶ ವಿಶಾರದ್ವ ಉಭೌ
ಬಲೇ ವಿರಾರ್ ಸಯ ರ್ಧಂ ಪ್ರ ಚಕರ ತು: ೨೬
ಸಾ ಯಂ ವಿರಾಧೇನ ಹ ಮೃತುಯ ರಾತ್ಮ ನ:
ಪ್ರ ಸಹ್ಯ ರಾಮೇಣ್ ರ್ಧಾ೭ಥಶ ಮಿೀಪ್ಸ ತ್:
ನಿವೇದತ್ ಕನನ ಚಾರಿಣ್ಡ ಸಾ ಯಂ
ನ ಮೇ ರ್ರ್: ಶ್ಸಾ ರ ಕೃತೀ ಭವೇದತಿ ೨೭
ತ್ ದೇರ್ ರಾಮೇಣ್ ನಿಶ್ಮಯ ಭಾರ್ಷತಂ
ಕೃತಾ ಮತಿ ಸಾ ಸಯ ಬಲ ಪ್ರ ವೇಶ್ನೇ
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿರಾಮಾಯಣಂ
ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಬಲಂ ಚ ರಾಮೇಣ್ ಬಲೇನ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ
ಪ್ರ ವೇಶ್ಯ ಮಾನೇನ ರ್ನಂ ವಿನದತಂ ೨೮
ಪ್ರ ಹೃರ್ಟ ರೂಪಾ ವಿರ್ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೌ
ವಿರಾರ್ ರ್ಮಯಾಶ: ಪ್ರ ದರೇ ನಿಹ್ತ್ಯ ತೌ
ನನಂದತು ವಿೀಶತ್ ಭರ್ಯ ಮಹಾ ರ್ನೇ
ಶ್ಲಾಭಿ ರಂತ್ ದಶರ್ತು ಶ್ಚ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ೨೯
ತ್ತ್ ಸುಾ ತೌ ಕಾಂಚನ ಚತ್ರ ಕರ್ಮಶಕೌ
ನಿಹ್ತ್ಯ ರಕ್ಷಃ ಪ್ರಿಗೃಹ್ಯ ಮೈಥಲ್ೀಮ್
ವಿಜ್ಹ್ರ ತು ಸೌ
ಾ ರ್ಮದತೌ ಮಹಾ ರ್ನೇ
ದವಿ ಸ್ವಥ ತೌ ಚನದ ರ ದವಾಕರಾ ವಿರ್ ೩೦
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಚತುಥಶ ಸಸ ಗಶ:
ಪಂಚಮ ಸರ್ಗ:
ಹ್ತಾಾ ತು ತಂ ಭಿೀಮ ಬಲಂ ವಿರಾಧಂ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ರ್ನೇ
ತ್ತಃ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಪ್ರಿರ್ಾ ಜ್ಯ ಸಮಾಶಾಾ ಸಯ ಚ ವಿೀಯಶವಾನ್
ಅಬರ ವಿೀ ಲಿ ಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ರಾಮೀ ಭಾರ ತ್ರಂ ದೀಪ್ಾ ತೇಜ್ಸಂ ೧
ಕರ್ಟ ಾಂ ರ್ನಮ್ ಇದಂ ದುಗಶಾಂ ನ ಚ ಸಮ ೀ ರ್ನ ಗೀಚರಾೈಃ
ಅಭಿಗಚಾಛ ಮಹೇ ಶ್ೀಘರ ಾಂ ಶ್ರಭಂಗಂ ತ್ಪೀ ರ್ನಮ್ ೨
ಆಶ್ರ ಮಂ ಶ್ರಭಂಗ ಸಯ ರಾಘವೀ೭ಭಿಜ್ಗ್ಮ ಹ್
ತ್ಸಯ ದೇರ್ ಪ್ರ ಭಾರ್ ಸಯ ತ್ಪ್ಸ್ತ ಭಾವಿತಾ೭೭ತ್ಮ ನಃ ೩
ಸಮಿೀಪೇ ಶ್ರಭಂಗ ಸಯ ದದಶ್ಶ ಮಹ್ದ೭ದುಭ ತ್ಮ್
ವಿಭಾರ ಜ್ಮಾನಂ ರ್ಪುಷ್ಣ ಸೂಯಶ ವೈಶಾಾ ನರೀಪ್ಮಮ್ ೪
ಅರ್ರಹ್ಯ ರಥ್ೀತ್ಸ ಾಂಗ್ತ್ ಸಕಶೇ ವಿಬ್ರಧಾ೭ನಗಂ
ಅ ಸಂಸಪ ೃಶ್ನಾ ಾಂ ರ್ಸುಧಾಾಂ ದದಶ್ಶ ವಿಬ್ರಧೇಶ್ಾ ರಮ್ ೫
ಸುಪ್ರ ಭಾ೭೭ಭರಣಂ ದೇವಂ ವಿರಜೀ೭ಮಬ ರ ಧಾರಿಣ್ಮ್
ತ್ ದಾ ಧೈ: ಏರ್ ಬಹುಭಿೈಃ ಪೂಜ್ಯ ಮಾನಂ ಮಹಾತ್ಮ ಭಿೈಃ ೬
ಹ್ರಿಭಿ ವಾಶಜಿಭಿ ಯಶಕಾ ಮ್ ಅನಾ ರಿಕ್ಷ್ ಗತಂ ರಥಮ್
ದದಶಾಶ೭ರ್ದರತ್ ಸಾ ಸಯ ತ್ರಣ್ಡ೭೭ದತ್ಯ ಸನಿಿ ಭಮ್ ೭
ಪಾಣ್ಡಡ ರಾ೭ಭರ ಘನ ಪ್ರ ಖ್ಯ ಾಂ ಚನದ ರ ಮಣ್ಡ ಲ ಸನಿಿ ಭಮ್
ಅಪ್ಶ್ಯ ದಾ ಮಲಂ ಛತ್ರ ಾಂ ಚತ್ರ ಮಾಲಯ ೀಪ್ ಶೀಭಿತ್ಮ್ ೮
ಚಾಮರ ರ್ಯ ಜ್ನೇ ಚಾ೭ಗ್ರರ ಯ ೀ ರಕಮ ದಣ್ಡ ೀ ಮಹಾ ರ್ನೇ
ಗೃಹೀತೇ ರ್ನ ನರಿೀಭಾಯ ಾಂ ಧೂಯಮಾನೇ ಚ ಮೂರ್ಶನಿ ೯
ಗನಧ ವಾಶ೭ಮರ ಸ್ವದ್ವಧ ಶ್ಚ ಬಹ್ವಃ ಪ್ರಮರ್ಶಯಃ
ಅನಾ ರಿಕ್ಷ್ ಗತಂ ದೇವಂ ವಾಗ್ನಭ : ಅಗ್ರ ಯ ಭಿ: ಈಡಿರೇ ೧೦
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿರಾಮಾಯಣಂ
ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸಹ್ ಸಂಭಾರ್ಮಾನೇ ತು ಶ್ರಭಂಗೇಣ್ ವಾಸವೇ
ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಶ್ತ್ಕರ ತುಾಂ ತ್ತ್ರ ರಾಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ರಾಮೀ೭ಥ ರಥ ರ್ಮದದ ಶ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಡಯ ಪ್ರ ದಶ್ಶಯನ್ ೧೧
ಅಚಶರ್ಮ ಾಂತಂ ಶ್ರ ಯಾ ಜುರ್ಟ ಾಂ ಅದುಬ ತಂ ಪ್ಶ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ಪ್ರ ತ್ಪಂತ್ ಮಿವಾ೭೭ದತ್ಯ ಾಂ ಅಾಂತ್ರಿಕ್ಷ್ ಗತಂ ರಥಂ ೧೨
ಯೇ ಹ್ಯಾೈಃ ಪುರಹೂತ್ ಸಯ ಪುರಾ ಶ್ಕರ ಸಯ ನಃ ಶುರ ತಾೈಃ
ಅನಾ ರಿಕ್ಷ್ ಗತಾ ದವಾಯ : ತೇ ಇಮೇ ಹ್ರಯೀ ಧ್ರರ ರ್ಮ್ ೧೩
ಇಮೇ ಚ ಪುರರ್ ವಾಯ ಘರ ಯೇ ತಿರ್ಠ ನಾ ಯ ೭ಭಿತೀ ರಥಮ್
ಶ್ತಂ ಶ್ತಂ ಕುಾಂಡಲ್ನೀ ಯವಾನಃ ಖ್ಡಗ ಪಾಣ್ಯಃ ೧೪
ವಿಸ್ವಾ ೀಣ್ಶ ವಿಪುಲೀರಸ್ತಕ : ಪ್ರಿಘ್ರ೭೭ಯತ್ ಬ್ರಹ್ರ್:
ಶೀಣ್ಡಾಂಶು ರ್ಸನ: ಸವೇಶ ವಾಯ ಘ್ರರ ಇರ್ ದುರಾಸದ್ವ : ೧೫
ಉರೀ ದೇಶೇಷು ಸವೇಶಷ್ಣಾಂ ಹಾರಾ ಜ್ಾ ಲನ ಸನಿಿ ಭಾೈಃ
ರೂಪಂ ಬಭರ ತಿ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಪಂಚ ವಿಾಂಶ್ತಿ ವಾರ್ಷಶಕಮ್ ೧೬
ಏತ್ ದಧ ಕಿಲ ದೇವಾನಾಂ ರ್ಯೀ ಭರ್ತಿ ನಿತ್ಯ ದ್ವ
ಯಥಾ ಇಮೇ ಪುರರ್ ವಾಯ ಘ್ರರ ದೃಶ್ಯ ನಾ ೀ ಪ್ರ ಯ ದಶ್ಶನೈಃ ೧೭
( ಶ್ರಭಂಗ ಮಹ್ರ್ಷಶ ದಶಶ್ಶನಂ )
ಇಹೈರ್ ಸಹ್ ವೈದೇಹಾಯ ರ್ಮಹೂತ್ಶಾಂ ತಿರ್ಠ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ಯಾರ್ ಜಾಾ ನಮಯ ೭ಹಂ ರ್ಯ ಕಾ ಾಂ ಕ ಏರ್ ದುಯ ತಿಮಾನ್ ರರ್ಥ ೧೮
ತ್ಮ್ ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಾ ಸೌಮಿತಿರ ಮ್ ಇಹೈರ್ ಸ್ವಥ ೀಯತಾಮ್ ಇತಿ
ಅಭಿಚಕರ ಮ ಕಕುತ್ಸ ಥ ೈಃ ಶ್ರಭಂಗ್೭೭ಶ್ರ ಮಂ ಪ್ರ ತಿ ೧೯
ತ್ತಃ ಸಮ೭ಭಿಗಚಛ ನಾ ಾಂ ಪ್ರ ೀಕ್ಷ್ಯ ರಾಮಂ ಶ್ಚೀ ಪ್ತಿೈಃ
ಶ್ರಭಂಗಮ್ ಅನಜಾಾ ಪ್ಯ ವಿಬ್ರಧಾನ್ ಇದಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨೦
ಇಹೀಪ್ಯಾತಿ ಅಸೌ ರಾಮೀ ಯಾರ್ ನಮ ಾಂ ನ೭ಭಿ ಭಾರ್ತೇ
ನಿಷ್ಣಠ ಾಂ ನಯತು ತಾರ್ ತುಾ ತ್ತೀ ಮಾಾಂ ದರ ಷುಟ ಮ್ ಅಹ್ಶತಿ ೨೧
ಜಿತ್ರ್ನಾ ಾಂ ಕೃತಾ೭ಥಶಾಂ ಚ ದರ ಷ್ಣಟ ೭ಹ್ಮ್ ಅಚರಾತ್ ಇಮಮ್
ಕಮಶ ಹ ಅನೇನ ಕತ್ಶರ್ಯ ಾಂ ಮಹ್ತ್ ಅನಯ ೈೈಃ ಸುದುರ್ಕ ರಮ್
ನಿಷ್ಣಪ ದಯಿತಾಾ ತ್ತ್ ಕಮಶ ತ್ತೀ ಮಾಾಂ ದರ ಷುಟ ಾಂ ಅಹ್ಶತಿ ೨೨
ಇತಿ ರ್ಜಿರ ೀ ತ್ಮ್ ಆಮನಾ ರಯ ಮಾನಯಿತಾಾ ಚ ತಾಪ್ಸಂ
ರರ್ಥನ ಹ್ರಿ ಯಕಾೀನ ಯರ್ಯ ದರ್ಮ್ ಅರಿಾಂದಮಃ ೨೩
ಪ್ರ ಯಾತೇ ತು ಸಹ್ಸ್ತರ ೭ಕಿ ೀ ರಾಘವಃ ಸಪ್ರಿಚಛ ದಂ
ಅಗ್ನಿ ಹೀತ್ರ ಮ್ ಉಪಾಸ್ವೀನಂ ಶ್ರಭಂಗಂಮ್ ಉಪಾಗಮತ್ ೨೧
ತ್ಸಯ ಪಾದ್ವ ಚ ಸಂಗೃಹ್ಯ ರಾಮಃ ಸ್ವೀತಾ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ
ನಿರ್ಷದು ಸಾ ದ೭ನಜಾಾ ತಾ ಲಬಧ ವಾಸ್ತ ನಿಮನಿಾ ರತಾೈಃ ೨೨
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತ್ತಃ ಶ್ಕರ ೀಪ್ಯಾನಂ ತು ಪ್ಯಶಪೃಚಛ ತ್ ಸ ರಾಘವಃ
ಶ್ರಭಂಗ ಶ್ಚ ತ್ತ್ ಸರ್ಶಾಂ ರಾಘವಾಯ ನಯ ವೇದಯತ್ ೨೬
ಮಾಮ್ ಏರ್ ರ್ರದ್ೀ ರಾಮ ಬರ ಹ್ಮ ಲೀಕಂ ನಿನಿೀರ್ತಿ
ಜಿತ್ಮ್ ಉಗ್ರರ ೀಣ್ ತ್ಪ್ಸ್ತ ದುಷ್ಣಪ ರಪ್ಮ್ ಅಕೃತಾತ್ಮ ಭಿೈಃ ೨೭
ಅಹಂ ಜಾಾ ತಾಾ ನರ ವಾಯ ಘರ ರ್ತ್ಶಮಾನಮ್ ಅರ್ದರತಃ
ಬರ ಹ್ಮ ಲೀಕಂ ನ ಗಚಾಛ ಮಿ ತಾಾ ಮ್ ಅದೃಷ್ಣಟ ಾ ಪ್ರ ಯಾ೭ತಿಥಮ್ ೨೮
ತ್ಾ ಯಾ೭ಹಂ ಪುರರ್ ವಾಯ ಘರ ಧಾಮಿಶಕೇಣ್ ಮಹಾತ್ಮ ನ
ಸಮಾಗಮಯ ಗಮಿಷ್ಣಯ ಮಿ ತಿರ ದವಂ ದೇರ್ ಸೇವಿತ್ಮ್ ೨೯
ಅಕ್ಷ್ಯಾ ನರ ಶಾರ್ದಶಲ ಜಿತಾ ಲೀಕ ಮಯಾ ಶುಭಾೈಃ
ಬ್ರರ ಹಾಮ ಯ ಶ್ಚ ನಕ ಪೃಷ್ಣಠ ಯ ಶ್ಚ ಪ್ರ ತಿಗೃಹಾ ೀರ್ಾ ಮಾಮಕನ್ ೩೦
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾೀ ನರ ವಾಯ ಘರ ೈಃ ಸರ್ಶ ಶಾಸಾ ರ ವಿಶಾರದಃ
ಋರ್ಷಣ್ಡ ಶ್ರಭಂಗೇಣ್ ರಾಘವೀ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೩೧
ಅಹ್ಮ್ ಏರ್ ಆಹ್ರಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಸರ್ಶ ಲೀಕನ್ ಮಹಾ ರ್ಮನೇ
ಆವಾಸಂ ತು ಅಹ್ಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಪ್ರ ದರ್ಟ ಮ್ ಇಹ್ ಕನನೇ ೩೨
ರಾಘವೇಣ್ ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಸುಾ ಶ್ಕರ ತುಲಯ ಬಲೇನ ವೈ
ಶ್ರಭಂಗೀ ಮಹಾ ಪಾರ ಜ್ಾ ೈಃ ಪುನ: ಏರ್ ಆಬರ ವಿೀತ್ ರ್ಚಃ ೩೩
ಇಹ್ ರಾಮ ಮಹಾ ತೇಜ್: ಸುತಿೀಕಿ ಾ ೀ ನಮ ಧಾಮಿಶಕ:
ರ್ಸತಿ ಅರಣ್ಯ ೀ ರ್ಮಾಶತಾಮ ಸ ತೇ ವಾಸಂ ವಿದ್ವಸಯ ತಿ ೩೪
ಸುತಿೀಕ್ಷ್ಾ ಮ್ ಅಭಿಗಚಛ ತ್ಾ ಾಂ ಶುಚೌ ದೇಶೇ ತ್ಪ್ಸ್ವಾ ನಮ್
ರಮಣಿೀಯೇ ರ್ನೀ ದ್ದ ೀಶೇ ಸ ತೇ ವಾಸಂ ವಿಧಾಸಯ ತಿ ೩೫
ಇಮಾಾಂ ಮಂದ್ವಕಿನಿೀಾಂ ರಾಮ ಪ್ರ ತಿ ಸರ ೀತಾಮ್ ಅನರ್ರ ಜ್
ನದೀಾಂ ಪುರ್ಪ ಉಡುಪ್ ರ್ಹಾಾಂ ತ್ತ್ರ ತ್ತ್ರ ಗಮಿರ್ಯ ಸ್ವ ೩೬
ಏರ್ ಪ್ನಥ ನರ ವಾಯ ಘರ ರ್ಮಹೂತ್ಶಾಂ ಪ್ಶ್ಯ ತಾತ್ ಮಾಮ್
ಯಾರ್ ಜ್ಾ ಹಾಮಿ ಗ್ತಾರ ಣಿ ಜಿೀಣ್ಶಾಂ ತ್ಾ ಚಮ್ ಇವೀರಗಃ ೩೭
ತ್ತೀ೭ಗ್ನಿ ಾಂ ಸ ಸಮಾಧಾಯ ಹುತಾಾ ಚಾ೭೭ಜ್ಯ ೀನ ಮನಾ ರವಿತ್
ಶ್ರಭಂಗೀ ಮಹಾ ತೇಜಾೈಃ ಪ್ರ ವಿವೇಶ್ ಹುತಾ೭ಶ್ನಮ್ ೩೮
ತ್ಸಯ ರೀಮಾಣಿ ಕೇಶಾಾಂ ಶ್ಚ ದದ್ವಹಾ೭ಗ್ನಿ ಮಶಹಾತ್ಮ ನಃ
ಜಿೀಣ್ಡಶಾಂ ತ್ಾ ಚಂ ತ್ಥಾ೭ಸ್ವಥ ೀನಿ ಯ ಚಚ ಮಾಾಂಸಂ ಚ ಶೀಣಿತ್ಮ್
ರಾಮ ಸುಾ ವಿಸ್ವಮ ತೀ ಭಾರ ತಾರ ಭಾಯಶಯಾ ಚ ಸಹ್ ಆತ್ಮ ವಾನ್ ೩೯
ಸ ಚ ಪಾರ್ಕ ಸಂಕಶಃ ಕುಮಾರಃ ಸಮಪ್ದಯ ತ್
ಉತಾಥ ಯ ಅಗ್ನಿ ಚಯಾತ್ ತ್ಸ್ತಮ ಚಛ ರಭಂಗೀ ರ್ಯ ರೀಚತ್ ೪೦
ಸ ಲೀಕನ್ ಆಹತಾಗ್ನಿ ೀನಮ್ ಋರ್ಷೀಣ್ಡಾಂ ಚ ಮಹಾತ್ಮ ನಮ್
ದೇವಾನಾಂ ಚ ರ್ಯ ತಿಕರ ಮಯ ಬರ ಹ್ಮ ಲೀಕಂ ರ್ಯ ರೀಹ್ತ್ ೪೧
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿರಾಮಾಯಣಂ
ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸ ಪುಣ್ಯ ಕಮಾಶ ಭರ್ನೇ ದಾ ಜ್ರ್ಶಭಃ
ಪ್ತಾಮಹಂ ಸ್ತ೭ನಚರಂ ದದಶ್ಶ ಹ್
ಪ್ತಾಮಹ್ ಶಾಚ ೭ಪ್ ಸಮಿೀಕ್ಷ್ಯ ತಂ ದಾ ಜಂ
ನನನದ ಸುಸ್ತಾ ಗತ್ಮ್ ಇತುಯ ವಾಚ ಹ್ ೪೨
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚಮ ಸಗಶ:
ಷಷಠ ಸಸ ರ್ಗ:
( ಋ ರ್ಷೀ ಣ್ಡಮ್ ಶ್ರ ೀರಾಮ ಶ್ರಣ್ಡ ಗತಿ: )
ಶ್ರಭ೦ಗೇ ದವಂ ಯಾತೇ ರ್ಮನಿ ಸಂಘ್ರೈಃ ಸಮಾಗತಾೈಃ
ಅಭಯ ಗಚಛ ನಾ ಕಕುತ್ಸ ಥ ಾಂ ರಾಮಂ ಜ್ಾ ಲ್ತ್ ತೇಜ್ಸಂ ೧
ವೈಖಾನಸ್ತ ವಾಲಖಿಲಾಯ ೈಃ ಸಂಪ್ರ ಕಿ ಳಾ ಮರಿೀಚಪಾೈಃ
ಅಶ್ಮ ಕುಟಾಟ ಶ್ಚ ಬಹ್ವಃ ಪ್ತಾರ ಹಾರಾ ಶ್ಚ ಧಾಮಿಶಕ: ೨
ದನಾೀ ಲೂಖ್ ಲ್ನ ಶ್ಚ ೈರ್ ತ್ಥೈ ವೀನಮ ಜ್ಾ ಕೈಃ ಪ್ರೇ
ಗ್ತ್ರ ಶ್ಯಾಯ ಅಶ್ಯಾಯ ಶ್ಚ ತ್ಧೇರ್ ಅಭಾರ ೭ರ್ಕಶಾಕ: ೩
ರ್ಮನಯಃ ಸಲ್ಲಾ೭ಹಾರಾ ವಾಯ ಭಕಿ ಸಾ ಥಾ೭ಪ್ರೇ
ಆಕಶ್ ನಿಲಯಾ ಶ್ಚ ೈರ್ ತ್ಥಾ ಸಥ ಾಂಡಿಲ ಶಾಯಿನಃ ೪
ತ್ ಥ್ೀರ್ಾ ಶ ವಾಸ್ವನೀ ದ್ವನಾ ಸಾ ಥಾ೭೭ದರ ಶ ಪ್ಟ ವಾಸಸಃ
ಸಜ್ಪಾ ಶ್ಚ ತ್ಪೀ ನಿತಾಯ ಸಾ ಥಾ ಪಂಚ ತ್ಪೀ೭ನಿಾ ತಾೈಃ ೫
ಸವೇಶ ಬ್ರರ ಹಾಮ ಯ ಶ್ರ ಯಾ ಜುಷ್ಣಟ ದೃಢ ಯೀಗ್ೈಃ ಸಮಾಹತಾೈಃ
ಶ್ರಭಂಗ್೭೭ಶ್ರ ಮೇ ರಾಮಮ್ ಅಭಿಜ್ಗ್ಮಮ ಶ್ಚ ತಾಪ್ಸ್ತೈಃ ೬
ಅಭಿಗಮಯ ಚ ರ್ಮಶಜಾಾ ರಾಮಂ ರ್ಮಶ ಭೃತಾಾಂ ರ್ರಮ್
ಊಚುೈಃ ಪ್ರಮ ರ್ಮಶಜ್ಾ ಮ್ ಋರ್ಷ ಸಂಘ್ರೈಃ ಸಮಾಹತಾೈಃ ೭
ತ್ಾ ಮ್ ಇಕಿ ಾ ಕು ಕುಲಸ್ತಯ ೭ಸಯ ಪೃಥವಾಯ ಶ್ಚ ಮಹಾ ರಥಃ
ಪ್ರ ಧಾನ ಶಾಚ ೭ಸ್ವ ನಥ ಶ್ಚ ದೇವಾನಾಂ ಮಘವಾನ್ ಇರ್ ೮
ವಿಶುರ ತ್ ಸ್ವಾ ರಷು ಲೀಕೇಷು ಯಶ್ಸ್ತ ವಿಕರ ಮೇಣ್ ಚ
ಪ್ತೃ ಭಕಿಾ ಶ್ಚ ಸತ್ಯ ಾಂ ಚ ತ್ಾ ಯಿ ರ್ಮಶ ಶ್ಚ ಪುರ್ಕ ಲಃ ೯
ತಾಾ ಮ್ ಆಸ್ತದಯ ಮಹಾತಾಮ ನಂ ರ್ಮಶಜ್ಾ ಾಂ ರ್ಮಶ ರ್ತ್ಸ ಲಮ್
ಅಥಶತಾಾ ತ್ ನಥ ರ್ಕಿ ಯ ಮ ಸಾ ಚಚ ನಃ ಕ್ಷ್ನಾ ಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ ೧೦
ಅರ್ಮಶ ಸುಾ ಮಹಾಾಂ ಸ್ತಾ ತ್ ಭವೇ ತ್ಾ ಸಯ ಮಹೀ ಪ್ತೇೈಃ
ಯೀ ಹ್ರೇತ್ ಬಲ್ ರ್ಡ್ಗಭ ಗಂ ನ ಚ ರಕ್ಷ್ತಿ ಪುತ್ರ ರ್ತ್ ೧೧
ಯಾಂಜಾನಃ ಸ್ತಾ ನ್ ಇರ್ ಪಾರ ಣ್ಡನ್ ಪಾರ ಣ: ಇಷ್ಣಟ ನ್ ಸುತಾನ್ ಇರ್
ನಿತ್ಯ ಯಕಾ ೈಃ ಸದ್ವ ರಕ್ಷ್ನ್ ಸವಾಶನ್ ವಿರ್ಯ ವಾಸ್ವನಃ ೧೨
ಪಾರ ಪಿ ೀತಿ ಶಾಶ್ಾ ತಿೀಾಂ ರಾಮ ಕಿೀತಿಶಾಂ ಸ ಬಹು ವಾರ್ಷಶಕಿೀಮ್
ಬರ ಹ್ಮ ಣಃ ಸ್ತಥ ನಮ್ ಆಸ್ತದಯ ತ್ತ್ರ ಚಾ೭ಪ್ ಮಹೀಯತೇ ೧೩
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಯತ್ ಕರೀತಿ ಪ್ರಂ ರ್ಮಶಾಂ ರ್ಮನಿ ಮೂಶಲ ಫಲಾ೭ಶ್ನಃ
ತ್ತ್ರ ರಾಜ್ಾ ಶ್ಚ ತುಭಾಶಗಃ ಪ್ರ ಜಾ ರ್ಮೇಶಣ್ ರಕ್ಷ್ತಃ ೧೪
ಸೀ೭ಯಂ ಬ್ರರ ಹ್ಮ ಣ್ ಭೂಯಿಷ್ಠ ೀ ವಾನಪ್ರ ಸಥ ಗಣೀ ಮಹಾನ್
ತ್ಾ ನಿ ಥ್ೀ೭ನಥರ್ ದ್ವರ ಮ ರಾಕ್ಷ್ಸೈ ಬ್ರಶರ್ಯ ತೇ ಭೃಶ್ಮ್ ೧೫
ಏಹ ಪ್ಶ್ಯ ಶ್ರಿೀರಾಣಿ ರ್ಮನಿೀನಾಂ ಭಾವಿತಾ೭೭ತ್ಮ ನಮ್
ಹ್ತಾನಾಂ ರಾಕ್ಷ್ಸೈರ್ ಘೀರ ಬಶಹೂನಾಂ ಬಹುಧಾ ರ್ನೇ ೧೬
ಪ್ಮಾಪ ನದೀ ನಿವಾಸ್ತನಮ್ ಅನ ಮನದ ಕಿನಿೀಮ್ ಅಪ್
ಚತ್ರ ಕೂಟಾ೭೭ಲಯಾನಾಂ ಚ ಕಿರ ಯತೇ ಕದನಂ ಮಹ್ತ್ ೧೭
ಏವಂ ರ್ಯಂ ನ ಮೃಷ್ಣಯ ಮೀ ವಿಪ್ರ ಕರಂ ತ್ಪ್ಸ್ವಾ ನಮ್
ಕಿರ ಯಮಾಣಂ ರ್ನೇ ಘೀರಂ ರಕಿ ೀಭಿ ಭಿೀಶಮ ಕಮಶಭಿೈಃ ೧೮
ತ್ತ್ ಸ್ತಾ ಾ ಾಂ ಶ್ರಣ್ಡ೭ಥಶಾಂ ಚ ಶ್ರಣ್ಯ ಾಂ ಸರ್ಮಪ್ಸ್ವಥ ತಾೈಃ
ಪ್ರಿಪಾಲಯ ನೀ ರಾಮ ರ್ರ್ಯ ಮಾನನ್ ನಿಶಾಚರೈಃ ೧೯
ಪ್ರಾ ತ್ತಾ ೀ ಗತಿ: ವಿೀರ ಪೃಥವಾಯ ಾಂ ನೀಪ್ಪ್ದಯ ತೇ
ಪ್ರಿಪಾಲಯ ನ: ಸವಾಶನ್ ರಾಕ್ಷ್ಸೇಭಯ ೀ ನೃಪಾತ್ಮ ಜ್ ೨೦
ಏತ್ ಚುಛ ರತಾಾ ತು ಕಕುತ್ಸ ಥ ಸ್ತಾ ಪ್ಸ್ತನಾಂ ತ್ಪ್ಸ್ವಾ ನಮ್
ಇದಂ ಪರ ೀವಾಚ ರ್ಮಾಶತಾಮ ಸವಾಶನ್ ಏರ್ ತ್ಪ್ಸ್ವಾ ನಃ ೨೧
ನರ್ಮ್ ಅಹ್ಶಥ ಮಾಾಂ ರ್ಕುಾ ಮ್ ಆಜಾಾ ಪಯ ೀ೭ಹಂ ತ್ಪ್ಸ್ವಾ ನಮ್
ಕೇರ್ಲೇ ನ೭೭ತ್ಮ ಕಯೇಶಣ್ ಪ್ರ ವೇರ್ಟ ರ್ಯ ಾಂ ಮಯಾ ರ್ನಂ
ವಿಪ್ರ ಕರಮ್ ಅಪಾಕರ ಷುಟ ಾಂ ರಾಕ್ಷ್ಸೈ: ಭರ್ತಾಾಂ ಇಮಂ ೨೨
ಪ್ತು ಸುಾ ನಿದೇಶಶ್ ಕರ: ಪ್ರ ವಿಷ್ಟ ೀ೭ಹ್ ಮಿದಂ ರ್ನಂ
ಭರ್ತಾಮ್ ಅಥಶ ಸ್ವದಧ ಯ ಥಶಮ್ ಆಗತೀ೭ಹಂ ಯದೃಚಛ ಯಾ ೨೩
ತ್ಸಯ ಮೇ೭ಯಂ ರ್ನೇ ವಾಸೀ ಭವಿರ್ಯ ತಿ ಮಹಾ ಫಲಃ ೨೪
ತ್ಪ್ಸ್ವಾ ನಾಂ ರಣೇ ಶ್ತೂರ ನ್ ಹ್ನಾ ಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನ್
ಪ್ಶ್ಯ ಾಂತು ವಿೀಯಶಾಂ ಋರ್ಯಃ ಸ ಭಾರ ತುರ್ ಮೇ ತ್ಪೀ ರ್ನ: ೨೫
ದತಾಾ ಾ ೭ಭಯಂ ಚಾ೭ಪ್ ತ್ಪೀ ರ್ನನಾಂ
ರ್ಮೇಶ ಧೃತಾ೭೭ತಾಮ ಸಹ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇನ
ತ್ಪೀ ರ್ನ ಶಾಚ ೭ಪ್ ಸಹಾಯಶ ವೃತ್ಾ ೈಃ
ಸುತಿೀಕ್ಷ್ಾ ಮ್ ಏವಾ೭ಭಿಜ್ಗ್ಮ ವಿೀರಃ ೨೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ರ್ರ್ಟ ಸಸ ಗಶ:
ಸಪ್ತ ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ರಾಮ ಸುಾ ಸಹತೀ ಭಾರ ತಾರ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಚ ಪ್ರಂತ್ಪಃ
ಸುತಿೀಕ್ಷ್ಾ ಸ್ತಯ ೭೭ಶ್ರ ಮ ಪ್ದಂ ಜ್ಗ್ಮ ಸಹ್ ತೈರ್ ದಾ ಜೈಃ ೧
ಸ ಗತಾಾ ರ್ದರಮ್ ಅಧಾಾ ನಂ ನದೀ ಸ್ವಾ ೀತಾಾ ಶ ಬಹೂದಕೈಃ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ದದಶ್ಶ ವಿಪುಲಂ ಶಲಂ ಮಹಾ ಮೇಘಮ್ ಇವೀನಿ ತ್ಮ್ ೨
ತ್ತ್ ಸಾ ತ್ ಇಕಿ ಾ ಕು ರ್ರೌ ಸತ್ತಂ ವಿವಿಧೈ ದುರ ಶಮೈೈಃ
ಕನನಂ ತೌ ವಿವಿಶ್ತುೈಃ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಸಹ್ ರಾಘವೌ ೩
ಪ್ರ ವಿರ್ಟ ಸುಾ ರ್ನಂ ಘೀರಂ ಬಹು ಪುರ್ಪ ಫಲ ದುರ ಮಮ್
ದದಶಾಶ೭೭ಶ್ರ ಮಮ್ ಏಕನಾ ೀ ಚೀರ ಮಾಲಾ ಪ್ರಿರ್ಕ ೃತ್ಮ್ ೪
ತ್ತ್ರ ತಾಪ್ಸಮ್ ಆಸ್ವೀನಂ ಮಲ ಪಂಕ ಜ್ಟಾ ರ್ರಮ್
ರಾಮಃ ಸುತಿೀಕ್ಷ್ಾ ಾಂ ವಿಧಿರ್ ತ್ಾ ಪೀ ವೃದಧ ಮ್ ಅಭಾರ್ತ್ ೫
ರಾಮೀ೭ಹ್ಮ್ ಅಸ್ವಮ ಭಗರ್ನ್ ಭರ್ನಾ ಾಂ ದರ ಷುಟ ಮ್ ಆಗತಃ
ತ್ಾ ಾಂ ಮಾ೭ಭಿರ್ದ ರ್ಮಶಜ್ಾ ಮಹ್ರ್ಷಶ ಸತ್ಯ ವಿಕರ ಮ ೬
ಸ ನಿರಿೀಕ್ಷ್ಯ ತ್ತೀ ವಿೀರಂ ರಾಮಂ ರ್ಮಶ ಭೃತಾಾಂ ರ್ರಮ್
ಸಮಾಶ್ಿ ರ್ಯ ಚ ಬ್ರಹುಭಾಯ ಮ್ ಇದಂ ರ್ಚನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೭
ಸ್ತಾ ಗತಂ ಖ್ಲು ತೇ ವಿೀರ ರಾಮ ರ್ಮಶ ಭೃತಾಾಂ ರ್ರ
ಆಶ್ರ ಮೀ೭ಯಂ ತ್ಾ ಯಾ೭೭ಕರ ನಾ ೈಃ ಸನಥ ಇರ್ ಸ್ತಮಪ ರತ್ಮ್ ೮
ಪ್ರ ತಿೀಕ್ಷ್ಮಾಣ್: ತಾಾ ಮ್ ಏರ್ ನ ಆರೀಹೇ೭ಹಂ ಮಹಾಯಶಃ
ದೇರ್ ಲೀಕಮ್ ಇತೀ ವಿೀರ ದೇಹಂ ತ್ಯ ಕಾ ಾ ಮಹೀ ತ್ಲೇ ೯
ಚತ್ರ ಕೂಟಮ್ ಉಪಾದ್ವಯ ರಾಜ್ಯ ಭರ ಷ್ಟ ೀ೭ಸ್ವ ಮೇ ಶುರ ತಃ
ಇಹೀಪ್ಯಾತಃ ಕಕುತಸ ಥ ೀ ದೇರ್ ರಾಜಃ ಶ್ತ್ ಕರ ತುೈಃ
ಉಪಾಗಮಯ ಚ ಮಾಾಂ ದೇವೀ ಮಹಾ ದೇರ್: ಸುರೇಶ್ಾ ರ:
ಸವಾಶ ಲಿ ೀಕನ್ ಜಿತಾನ್ ಆಹ್ ಮಮ ಪುಣ್ಯ ೀನ ಕಮಶಣ್ಡ ೧೦
ತೇಷು ದೇರ್ರ್ಷಶ ಜುಷ್ಟ ೀಷು ಜಿತೇಷು ತ್ಪ್ಸ್ತ ಮಯಾ
ಮ ತ್ಪ ರಸ್ತದ್ವತ್ ಸ ಭಾಯಶ ಸಾ ಾ ಾಂ ವಿಹ್ರಸಾ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ ೧೩
ತ್ಮ್ ಉಗರ ತ್ಪ್ಸಂ ದೀಪ್ಾ ಾಂ ಮಹ್ರ್ಷಶಾಂ ಸತ್ಯ ವಾದನಮ್
ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚಾ೭೭ತ್ಮ ವಾನ್ ರಾಮೀ ಬರ ಹಾಮ ಣ್ಮ್ ಇರ್ ವಾಸವಃ ೧೪
ಅಹ್ಮ್ ಏರ್ ಆಹ್ರಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಸಾ ಯಂ ಲೀಕನ್ ಮಹಾ ರ್ಮನೇ
ಆವಾಸಂ ತು ಅಹ್ಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಪ್ರ ದರ್ಟ ಮ್ ಇಹ್ ಕನನೇ ೧೫
ಭವಾನ್ ಸರ್ಶತ್ರ ಕುಶ್ಲಃ ಸರ್ಶ ಭೂತ್ ಹತೇ ರತಃ
ಆಖಾಯ ತಃ ಶ್ರಭಂಗೇನ ಗೌತ್ಮೇನ ಮಹಾತ್ಮ ನ ೧೬
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಸುಾ ರಾಮೇಣ್ ಮಹ್ರ್ಷಶ ಲೀಶಕ ವಿಶುರ ತಃ
ಅಬರ ವಿೀ ನಮ ಧ್ರರಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಹ್ರ್ಷಶಣ್ ಮಹ್ತಾ೭೭ಪುಿ ತಃ ೧೭
ಅಯಮ್ ಏವಾ೭೭ಶ್ರ ಮೀ ರಾಮ ಗ್ಮಣ್ವಾನ್ ರಮಯ ತಾಮ್ ಇಹ್
ಋರ್ಷ ಸಂಘ್ರ೭ನ ಚರಿತಃ ಸದ್ವ ಮೂಲ ಫಲೈ ಯಶತಃ ೧೮
ಇಮಮ್ ಆಶ್ರ ಮಮ್ ಆಗಮಯ ಮೃಗ ಸಂಘ್ರ ಮಹಾ ಯಶಾೈಃ
ಅಟಿತಾಾ ಪ್ರ ತಿಗಚಛ ನಿಾ ಲೀಭಯಿತಾಾ ೭ಕುತೀ ಭಯಾೈಃ
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿರಾಮಾಯಣಂ
ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತ್ ಚುಛ ರತಾಾ ರ್ಚನಂ ತ್ಸಯ ಮಹ್ರ್ಷಶ ಲಶಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಡ೭ಗರ ಜಃ ೧೯
ಉವಾಚ ರ್ಚನಂ ಧಿೀರೀ ವಿಕೃರ್ಯ ಸ ಶ್ರಂ ರ್ನೈಃ
ತಾನ್ ಅಹಂ ಸುಮಹಾ ಭಾಗ ಮೃಗ ಸಂಘ್ರನ್ ಸಮಾಗತಾನ್
ಹ್ನಯ ಾಂ ನಿಶ್ತ್ ಧಾರೇಣ್ ಶ್ರೇಣ್ಡ೭ಶ್ನಿ ರ್ಚಶಸ್ತ ೨೦
ಭವಾನ್ ತ್ತ್ರ ಅಭಿರ್ಜ್ಯ ೀತ್ ಕಿಾಂ ಸ್ತಯ ತ್ ಕೃಚಛ ರತ್ರಂ ತ್ತಃ
ಏತ್ಸ್ವಮ ನ್ ಆಶ್ರ ಮೇ ವಾಸಂ ಚರಂ ತು ನ ಸಮಥಶಯೇ ೨೧
ತ್ಮ್ ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಾ ರ್ರದಂ ರಾಮಃ ಸಂಧಾಯ ಮ್ ಉಪಾಗಮತ್ ೨೨
ಅನಾ ಸಯ ಪ್ಶ್ಚ ಮಾಾಂ ಸಂಧಾಯ ಾಂ ತ್ತ್ರ ವಾಸಮ್ ಅಕಲಪ ಯತ್
ಸುತಿೀರ್ಾ ಸ್ತಯ ೭೭ಶ್ರ ಮೇ ರಮ್ಯ ೀ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇನ ಚ ೨೩
ತ್ತಃ ಶುಭಂ ತಾಪ್ಸ ಭೀಜ್ಯ ಮ್ ಅನಿ ಾಂ
ಸಾ ಯಂ ಸುತಿೀಕ್ಷ್ಾ ೈಃ ಪುರರ್ರ್ಶಭಾ ಭಾಯ ಮ್
ತಾಭಾಯ ಾಂ ಸುಸತ್ಕ ೃತ್ಯ ದದ್ವ ಮಹಾತಾಮ
ಸಂಧಾಯ ನಿವೃತೌ
ಾ ರಜ್ನಿೀಾಂ ಮವೇಕ್ಷ್ಯ
೨೪
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಸಪ್ಾ ಮ ಸಸ ಗಶ:
ಅಷಟ ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ರಾಮ ಸುಾ ಸಹ್ ಸೌಮಿತಿರ ೈಃ ಸುತಿೀಕಿ ಾ ೀನ೭ಭಿಪೂಜಿತಃ
ಪ್ರಿಣ್ಡಮಯ ನಿಶಾಾಂ ತ್ತ್ರ ಪ್ರ ಭಾತೇ ಪ್ರ ತ್ಯ ಬ್ರರ್ಯ ತ್ ೧
ಉತಾಥ ಯ ತು ಯಥಾ ಕಲಂ ರಾಘವಃ ಸಹ್ ಸ್ವೀತ್ಯಾ
ಉಪ್ಸಪ ೃಶ್ತ್ ಸು ಶ್ೀತೇನ ಜ್ಲೇ ನೀತ್ಪ ಲ ಗನಿಧ ನ ೨
ಅಥ ತೇ೭ಗ್ನಿ ಾಂ ಸುರಾಾಂ ಶ್ಚ ೈರ್ ವೈದೇಹೀ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೌ
ಕಲಯ ಾಂ ವಿಧಿರ್ತ್ ಅಭಯ ಚಯ ಶ ತ್ಪ್ಸ್ವಾ ಶ್ರಣೇ ರ್ನೇ ೩
ಉದಯಂತಂ ದನ ಕರಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ವಿಗತ್ ಕಲಮ ಷ್ಣೈಃ
ಸುತಿೀಕ್ಷ್ಾ ಮ್ ಅಭಿಗಮಯ ಇದಂ ಶ್ಿ ಕ್ಷ್ಾ ಾಂ ರ್ಚನಮ್ ಅಬ್ರರ ರ್ನ್ ೪
ಸುಖೀರ್ಷತಾೈಃ ಸಮ ಭಗರ್ನ್ ತ್ಾ ಯಾ ಪೂಜ್ಯ ೀನ ಪೂಜಿತಾೈಃ
ಆಪೃಚಾಛ ಮಃ ಪ್ರ ಯಾಸ್ತಯ ಮೀ ರ್ಮನಯ: ತ್ಾ ರಯನಿಾ ನಃ ೫
ತ್ಾ ರಾಮಹೇ ರ್ಯಂ ದರ ಷುಟ ಾಂ ಕೃತ್ಸ ಿ ಮ್ ಆಶ್ರ ಮ ಮಣ್ಡ ಲಮ್
ಋರ್ಷೀಣ್ಡಾಂ ಪುಣ್ಯ ಶ್ೀಲಾನಾಂ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ವಾಸ್ವನಮ್ ೬
ಅಭಯ ೭ನಜಾಾ ತುಮ್ ಇಚಾಛ ಮಃ ಸಹ್ ಏಭಿ: ರ್ಮನಿ ಪುಙ್ಗ ವೈೈಃ
ರ್ಮಶ ನಿತ್ಯ ೈ ಸಾ ಪೀ ದ್ವನಾ ೈ ವಿಶಶ್ಖೈ: ಇರ್ ಪಾರ್ಕೈೈಃ ೭
ಅವಿರ್ಹ್ಯ ಆತ್ಪೀ ಯಾರ್ತ್ ಸೂಯೀಶ ನ೭ತಿ ವಿರಾಜ್ತೇ
ಅಮಾಗೇಶಣ್ಡ೭೭ಗತಾಾಂ ಲಕಿಿ ಮ ೀಾಂ ಪಾರ ಪ್ಯ ಇವಾ೭ನಾ ಯ ರ್ಜಿಶತಃ ೮
ತಾರ್ತ್ ಇಚಾಛ ಮಹೇ ಗನಾ ಮ್ ಇತುಯ ಕಾ ಾ ಚರಣೌ ರ್ಮನೇೈಃ
ರ್ರ್ನದ ೀ ಸಹ್ ಸೌಮಿತಿರ ೈಃ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಸಹ್ ರಾಘವಃ ೯
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿರಾಮಾಯಣಂ
ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತೌ ಸಂಸಪ ೃಶ್ನ್ನ
ಾ ಚರಣೌ ಉತಾಥ ಪ್ಯ ರ್ಮನಿ ಪುಾಂಗವಃ
ಗ್ಢಮ್ ಆಲ್ಾಂಗಯ ಸ ಸ್ಿ ೀಹ್ಮ್ ಇದಂ ರ್ಚನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೦
ಅರಿರ್ಟ ಾಂ ಗಚಛ ಪ್ನಥ ನಂ ರಾಮ ಸೌಮಿತಿರ ಣ್ಡ ಸಹ್
ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಚ ಅನಯಾ ಸ್ತರ್ಶಾಂ ಛಾಯ ಯೇವಾ೭ನ ವೃತ್ಾ ಯಾ ೧೧
ಪ್ಶಾಯ ೭೭ಶ್ರ ಮ ಪ್ದಂ ರಮಯ ಾಂ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ವಾಸ್ವನಮ್
ಏಷ್ಣಾಂ ತ್ಪ್ಸ್ವಾ ನಾಂ ವಿೀರ ತ್ಪ್ಸ್ತ ಭಾವಿತಾ೭೭ತ್ಮ ನಮ್ ೧೨
ಸುಪಾರ ಜ್ಯ ಫಲ ಮೂಲಾನಿ ಪುರ್ಷಪ ತಾನಿ ರ್ನನಿ ಚ
ಪ್ರ ಶ್ಸಾ ಮೃಗ ಯೂಥಾನಿ ಶಾನಾ ಪ್ಕಿಿ ಗಣ್ಡನಿ ಚ ೧೩
ಫುಲಿ ಪಂಕಜ್ ಷಂಡ್ಗನಿ ಪ್ರ ಸನಿ ಸಲ್ಲಾನಿ ಚ
ಕರಣ್ಡ ರ್ ವಿಕಿೀಣ್ಡಶನಿ ತ್ಟಾಕನಿ ಸರಾಾಂಸ್ವ ಚ ೧೪
ದರ ಕ್ಷ್ಯ ಸೇ ದೃರ್ಷಟ ರಮಾಯ ಣಿ ಗ್ನರಿ ಪ್ರ ಸರ ರ್ಣ್ಡನಿ ಚ
ರಮಣಿೀಯಾ ನಯ ೭ರಣ್ಡಯ ನಿ ಮಯೂರಾ೭ಭಿರತಾನಿ ಚ ೧೫
ಗಮಯ ತಾಾಂ ರ್ತ್ಸ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಭವಾನ್ ಅಪ್ ಚ ಗಚಛ ತು
ಆಗನಾ ರ್ಯ ಾಂ ಚ ತೇ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಪುನ ರೇವಾ೭೭ಶ್ರ ಮಂ ಮಮ ೧೬
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ : ತ್ರ್ಥ ತುಯ ಕಾ ಾ ಕಕುತ್ಸ ಥ ೈಃ ಸಹ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ
ಪ್ರ ದಕಿಿ ಣಂ ರ್ಮನಿಾಂ ಕೃತಾಾ ಪ್ರ ಸ್ತಥ ತುಮ್ ಉಪ್ಚಕರ ಮೇ ೧೭
ತ್ತಃ ಶುಭತ್ರೇ ತೂಣಿೀ ರ್ನರ್ಷೀ ಚಾ೭೭ಯತೇಕ್ಷ್ಣ್ಡ
ದದ್ವ ಸ್ವೀತಾ ತ್ಯೀ ಭಾರ ಶತರ ೀೈಃ ಖ್ಡ್ಗಗ ಚ ವಿಮಲೌ ತ್ತಃ ೧೮
ಆಬರ್ಯ ಚ ಶುಭೇ ತೂಣಿೀ ಚಾಪೇ ಚಾ೭೭ದ್ವಯ ಸಸಾ ನೇ
ನಿಷ್ಣಕ ರನ್ನ
ಾ ಆಶ್ರ ಮಾತ್ ಗನಾ ಮ್ ಉಭೌ ತೌ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೌ ೧೯
ಶ್ರ ೀಮಂತೌ ರೂಪ್ ಸಂಪ್ನ್ನಿ ದೀಪ್ಯ ಮಾನ್ನ ಸಾ ತೇಜ್ಸ್ತ
ಪ್ರ ಸ್ವಥ ತೌ ಧೃತ್ ಚಾಪೌ ತೌ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಸಹ್ ರಾಘವೌ ೨೦
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಅರ್ಟ ಮ ಸಸ ಗಶ:
ನವಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸುತಿೀಕಿ ಾ ೀ ನ ಅಭಯ ೭ನ ಜಾಾ ತಂ ಪ್ರ ಸ್ವಥ ತಂ ರಘು ನನದ ನಮ್
ವೈದೇಹೀ ಸ್ವಿ ಗಧ ಯಾ ವಾಚಾ ಭತಾಶರಮ್ ಇದಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಅಯಂ ರ್ಮಶೈಃ ಸುಸೂಕಿ ಮ ೀಣ್ ವಿಧಿನ ಪಾರ ಪ್ಯ ತೇ ಮಹಾನ್
ನಿವೃತ್ಾ ೀನ ಚ ಶ್ಕಯ ೀ೭ಯಂ ರ್ಯ ಸನತ್ ಕಮಜಾತ್ ಇಹ್ ೨
ತಿರ ೀಣ್ಯ ೀರ್ ರ್ಯ ಸನ ನಯ ೭ತ್ರ ಕಮಜಾನಿ ಭರ್ ನಾ ಯ ತ್
ಮಿಥಾಯ ವಾಕಯ ಾಂ ಪ್ರಮಂ ತ್ಸ್ತಮ ದುಗ ರತ್ರಾ ವುಭೌ
ಪ್ರ ದ್ವರಾ೭ಭಿ ಗಮನಂ ವಿನ ವೈರಂ ಚ ರೌದರ ತಾ ೩
ಮಿಥಾಯ ವಾಕಯ ಾಂ ನ ತೇ ಭೂತಂ ನ ಭವಿರ್ಯ ತಿ ರಾಘರ್
ಕುತೀ೭ಭಿಲಾರ್ಣಂ ಸ್ವಾ ರೀಣ್ಡಾಂ ಪ್ರೇಷ್ಣಾಂ ರ್ಮಶ ನಶ್ನಮ್ ೪
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿರಾಮಾಯಣಂ
ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತ್ರ್ ನಸ್ವಾ ಮನಷ್ಯ ೀಾಂದರ ನ ಚಾ೭ಭೂ ತ್ಾ ೀ ಕದ್ವಚನ
ಮನಸಯ ೭ಪ್ ತ್ಥಾ ರಾಮ ನ ಚೈತ್ತ್ ವಿದಯ ತೇ ಕಾ ಚತ್ ೫
ಸಾ ದ್ವರ ನಿರತ್ ಸಾ ಾ ಾಂ ಚ ನಿತ್ಯ ಮೇರ್ ನೃಪಾತ್ಮ ಜ್
ರ್ಮಿಶರ್ಟ : ಸತ್ಯ ಸಂರ್ ಶ್ಚ ಪ್ತು ನಿಶದೇಶಶ್ ಕರಕ: ೬
ಸತ್ಯ ಸಂರ್ ಮಹಾ ಭಾಗ ಶ್ರ ೀಮನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಪೂರ್ಶಜ್
ತ್ಾ ಯಿ ಸತ್ಯ ಾಂ ಚ ರ್ಮಶ ಶ್ಚ ತ್ಾ ಯಿ ಸರ್ಶಾಂ ಪ್ರ ತಿರ್ಷಠ ತಂ ೭
ತ್ ಚಚ ಸರ್ಶಾಂ ಮಹಾ ಬ್ರಹೀ ಶ್ಕಯ ಾಂ ರ್ತುಶಾಂ ಜಿತೇನಿದ ರಯೈಃ
ತ್ರ್ ರ್ಶ್ಯ ಇಾಂದರ ಯತ್ಾ ಾಂ ಚ ಜಾನಮಿ ಶುಭ ದಶ್ಶನ ೮
ತೃತಿೀಯಂ ಯ ದದಂ ರೌದರ ಾಂ ಪ್ರ ಪಾರ ಣ್ಡ೭ಭಿ ಹಾಂಸನಮ್
ನಿವೈಶರಂ ಕಿರ ಯತೇ ಮೀಹಾತ್ ತ್ ಚಚ ತೇ ಸರ್ಮಪ್ ಸ್ವಥ ತ್ಮ್ ೯
( ರಾಕ್ಷ್ಸ ಸಂಹಾರ ವಿರ್ಯೇ ಸ್ವೀತಾಯಾ ವೈಮತ್ಯ ಾಂ )
ಪ್ರ ತಿಜಾಾ ತ್ ಸಾ ಾ ಯಾ ವಿೀರ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ವಾಸ್ವನಮ್
ಋರ್ಷೀಣ್ಡಾಂ ರಕ್ಷ್ಣ್ಡ೭ಥಾಶಯ ರ್ಧಃ ಸಂಯತಿ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಮ್ ೧೦
ಏತ್ ನಿಿ ಮಿತ್ಾ ಾಂ ಚ ರ್ನಂ ದಣ್ಡ ಕ ಇತಿ ವಿಶುರ ತ್ಮ್
ಪ್ರ ಸ್ವಥ ತ್ ಸಾ ಾ ಾಂ ಸಹ್ ಭಾರ ತಾರ ಧೃತ್ ಬ್ರಣ್ ಶ್ರಾಸನಃ ೧೧
ತ್ತ್ ಸ್ತಾ ಾ ಾಂ ಪ್ರ ಸ್ವಥ ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಮಮ ಚನಾ ೭೭ಕುಲಂ ಮನಃ
ತ್ಾ ದಾ ೃತ್ಾ ಾಂ ಚನಾ ಯನಾ ಯ ವೈಭವೇ ನಿಶ್್ ರೀಯಸಂ ಹತ್ಮ್ ೧೨
ನ ಹ ಮೇ ರೀಚತೇ ವಿೀರ ಗಮನಂ ದಣ್ಡ ಕನ್ ಪ್ರ ತಿ
ಕರಣಂ ತ್ತ್ರ ರ್ಕಿ ಯ ಮಿ ರ್ದನಾ ಯ ೈಃ ಶೂರ ಯತಾಾಂ ಮಮ ೧೩
ತ್ಾ ಾಂ ಹ ಬ್ರಣ್ ರ್ನ ಷ್ಣಪ ಣಿ: ಭಾರ ತಾರ ಸಹ್ ರ್ನಂ ಗತಃ
ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರ್ನ ಚರಾನ್ ಸವಾಶನ್ ಕಚಚ ತ್ ಕುಯಾಶೈಃ ಶ್ರ ರ್ಯ ಯಮ್ ೧೪
ಕ್ಷ್ತಿರ ಯಾಣ್ಡಮ್ ಚ ಹ ರ್ನ: ಹುತಾಶ್ ಸಯ ಇಾಂರ್ನನಿ ಚ
ಸಮಿೀಪ್ತಃ ಸ್ವಥ ತಂ ತೇಜೀ ಬಲಮ್ ಉಚಛ ರಯತೇ ಭೃಶ್ಮ್ ೧೫
ಪುರಾ ಕಿಲ ಮಹಾ ಬ್ರಹೀ ತ್ಪ್ಸ್ವಾ ೀ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ ಶುಚೈಃ
ಕಸ್ವಮ ಾಂಶ್ಚ ತ್ ಅಭರ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ೀ ರ್ನೇ ರತ್ ಮೃಗ ದಾ ರ್ಜ ೧೬
ತ್ ಸ್ಯ ೈರ್ ತ್ಪ್ಸೀ ವಿಘಿ ಾಂ ಕತುಶಮ್ ಇನದ ರೈಃ ಶ್ಚೀ ಪ್ತಿೈಃ
ಖ್ಡಗ ಪಾಣಿ: ಅಥಾ೭೭ಗಚಛ ತ್ ಆಶ್ರ ಮಂ ಭಟ ರೂಪ್ ಧೃತ್ ೧೭
ತ್ಸ್ವಮ ಾಂ ಸಾ ತ್ ಆಶ್ರ ಮ ಪ್ದೇ ನಿಹತಃ ಖ್ಡಗ ಉತ್ಾ ಮಃ
ಸ ನಯ ಸ ವಿಧಿನ ದತ್ಾ ೈಃ ಪುಣ್ಯ ೀ ತ್ಪ್ಸ್ವ ತಿರ್ಠ ತಃ ೧೮
ಸ ತ್ತ್ ಶ್ಸಾ ರಮ್ ಅನಪಾರ ಪ್ಯ ನಯ ಸ ರಕ್ಷ್ಣ್ ತ್ತ್ಪ ರಃ
ರ್ನೇ ತು ವಿಚರತಿ ಏರ್ ರಕ್ಷ್ನ್ ಪ್ರ ತ್ಯ ಯಮ್ ಆತ್ಮ ನಃ ೧೯
ಯತ್ರ ಗಚಛ ತಿ ಉಪಾದ್ವತುಾಂ ಮೂಲಾನಿ ಚ ಫಲಾನಿ ಚ
ನ ವಿನ ಯಾತಿ ತಂ ಖ್ಡಗ ಾಂ ನಯ ಸ ರಕ್ಷ್ಣ್ ತ್ತ್ಪ ರಃ ೨೦
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿರಾಮಾಯಣಂ
ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ನಿತ್ಯ ಾಂ ಶ್ಸಾ ರಾಂ ಪ್ರಿರ್ಹ್ನ್ ಕರ ಮೇಣ್ ಸ ತ್ಪೀ ರ್ನಃ
ಚಕರ ರೌದರ ೀಾಂ ಸ್ತಾ ಾಂ ಬ್ರದಧ ಾಂ ತ್ಯ ಕಾ ಾ ತ್ಪ್ಸ್ವ ನಿಶ್ಚ ಯಮ್ ೨೧
ತ್ತಃ ಸ ರೌದರ ಅಭಿರತಃ ಪ್ರ ಮತಾ ೀ ಅರ್ಮಶ ಕರ್ಷಶತಃ
ತ್ಸಯ ಶ್ಸಾ ರ ಸಯ ಸಂವಾಸ್ತ ಜ್ಾ ಗ್ಮ ನರಕಂ ರ್ಮನಿೈಃ ೨೦
ಯೇರ್ ಮೇತ್ತ್ ಪುರಾವೃತ್ಾ ಾಂ ಶ್ಸಾ ರ ಸಂಯೀಗ ಕರಣಂ
ಅಗ್ನಿ ಸಂಯೀಗ ರ್ತ್ ಹೇತು: ಶ್ಸಾ ರ ಸಂಯೀಗ ಉಚಯ ತೇ
ಸ್ಿ ೀಹಾ ಚಚ ಬಹುಮಾನ ಚಚ ಸ್ತಮ ರಯೇ ತಾಾ ಾಂ ನ ಶ್ಕ್ಷ್ಯೇ ೨೩
ನ ಕಥಂಚನ ಸ್ತ ಕಯಾಶ ಗೃಹೀತ್ ರ್ನಷ್ಣ ತ್ಾ ಯಾ
ಬ್ರದಧ ವೈಶರಂ ವಿನ ಹ್ನಾ ಾಂ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನ್ ದಣ್ಡ ಕ೭೭ಶ್ರ ತಾನ್
ಅಪ್ರಾಧಂ ವಿನ ಹ್ನಾ ಾಂ ಲೀಕನ್ ವಿೀರ ನ ಕಮಯೇ ೨೪
ಕ್ಷ್ತಿರ ಯಾಣ್ಡಾಂ ತು ವಿೀರಾಣ್ಡಾಂ ರ್ನೇಷು ನಿಯತಾತ್ಮ ನಮ್
ರ್ನಷ್ಣ ಕಯಶಮ್ ಏತಾರ್ತ್ ಆತಾಶನಮ್ ಅಭಿರಕ್ಷ್ಣ್ಮ್ ೨೫
ಕಾ ಚ ಶ್ಸಾ ರಾಂ ಕಾ ಚ ರ್ನಂ ಕಾ ಚ ಕಿ ತ್ರ ಾಂ ತ್ಪಃ ಕಾ ಚ
ವಾಯ ವಿದಧ ಮ್ ಇದಮ್ ಅಸ್ತಮ ಭಿೈಃ ದೇಶ್ ರ್ಮಶ ಸುಾ ಪೂಜ್ಯ ತಾಮ್ ೨೬
ತ್ತ್ ಆಯಶ ಕಲುಷ್ಣ ಬ್ರದಧ ೈಃ ಜಾಯತೇ ಶ್ಸಾ ರ ಸೇರ್ನತ್
ಪುನರ್ ಗತಾಾ ತು ಅಯೀಧಾಯ ಯಾಾಂ ಕ್ಷ್ತ್ರ ರ್ಮಶಾಂ ಚರಿರ್ಯ ಸ್ವ ೨೭
ಅಕ್ಷ್ಯಾ ತು ಭವೇತ್ ಪ್ರ ೀತಿೈಃ ಶ್ಾ ಶೂರ ಶ್ಾ ಶುರಯೀ: ಮಮ
ಯದ ರಾಜ್ಯ ಾಂ ಹ ಸನಿ ಯ ಸಯ ಭವೇ ಸಾ ಾ ಾಂ ನಿರತೀ ರ್ಮನಿೈಃ ೨೮
ರ್ಮಾಶತ್ ಅಥಶೈಃ ಪ್ರ ಭರ್ತಿ ರ್ಮಾಶತ್ ಪ್ರ ಭರ್ತೇ ಸುಖ್ಮ್
ರ್ಮೇಶಣ್ ಲಭತೇ ಸರ್ಶಾಂ ರ್ಮಶ ಸ್ತರಮ್ ಇದಂ ಜ್ಗತ್ ೨೯
ಆತಾಮ ನಂ ನಿಯಮೈ ಸ್ಾ ೈ ಸ್ಾ ೈೈಃ ಕರ್ಶಯಿತಾಾ ಪ್ರ ಯತ್ಿ ತಃ
ಪಾರ ಪ್ಯ ತೇ ನಿಪುಣ: ರ್ಮೀಶ ನ ಸುಖಾ ಲಿ ಭಯ ತೇ ಸುಖ್ಮ್ ೩೦
ನಿತ್ಯ ಾಂ ಶುಚ ಮತಿೈಃ ಸೌಮಯ ಚರ ರ್ಮಶಾಂ ತ್ಪೀ ರ್ನೇ
ಸರ್ಶಾಂ ಹ ವಿದತಂ ತುಭಯ ಾಂ ತ್ರ ೈಲೀಕಯ ಮ್ ಅಪ್ ತ್ತ್ಾ ಾ ತಃ ೩೧
ಸ್ವಾ ರೀ ಚಾಪ್ಲಾತ್ ಏತ್ತ್ ಉದ್ವಹೃತಂ ಮೇ
ರ್ಮಶಾಂ ಚ ರ್ಕುಾ ಾಂ ತ್ರ್ ಕಃ ಸಮಥಶೈಃ
ವಿಚಾಯಶ ಬ್ರದ್ವಧ ಯ ತು ಸಹಾ೭ನರ್ಜನ
ಯತ್ ರೀಚತೇ ತ್ತ್ ಕುರ ಮಾ ಚರೇಣ್ ೩೨
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ನರ್ಮ ಸಸ ಗಶ:
ದಶಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ವಾಕಯ ಮ್ ಏತ್ತ್ ತು ವೈದೇಹಾಯ ವಾಯ ಹೃತಂ ಭತೃಶ ಭಕಾ ಯಾ
ಶುರ ತಾಾ ರ್ಮೇಶ ಸ್ವಥ ತೀ ರಾಮಃ ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚಾ೭ಥ ಮೈಥಲ್ೀಮ್ ೧
( ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ಸಯ ಸಾ ಪ್ರ ತಿಜಾಾ ತಾಥಶ ನಿಷ್ಣಟ )
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿರಾಮಾಯಣಂ
ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಹತ್ಮ್ ಉಕಾ ಾಂ ತ್ಾ ಯಾ ದೇವಿ ಸ್ವಿ ಗಧ ಯಾ ಸದೃಶಂ ರ್ಚಃ
ಕುಲಂ ರ್ಯ ಪ್ದಶ್ನಾ ಯ ಚ ರ್ಮಶಜ್ಾ ೀ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ರ್ಜ ೨
ಕಿಾಂ ತು ರ್ಕಿ ಯ ಮಯ ೭ಹಂ ದೇವಿ ತ್ಾ ಯ ವೀಕಾ ಮ್ ಇದಂ ರ್ಚಃ
ಕ್ಷ್ತಿರ ಯ: ಧಾಯಶತೇ ಚಾಪೀ ನ ಆತ್ಶ ಶ್ಬದ ೀ ಭವೇತ್ ಇತಿ ೩
ಮಾಾಂ ಸ್ವೀತೇ ಸಾ ಯಮ್ ಆಗಮಯ ಶ್ರಣ್ಡಯ : ಶ್ರಣಂ ಗತಾ:
ತೇ ಚ ಆತಾಶ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ೀ ರ್ಮನಯಃ ಸಂಶ್ತ್ ರ್ರ ತಾೈಃ ೪
ರ್ಸನಾ ೀ ರ್ಮಶ ನಿರತಾ ರ್ನೇ ಮೂಲ ಫಲಾ೭ಶ್ನೈಃ
ನ ಲಭನಾ ೀ ಸುಖಂ ಭಿೀತಾ ರಾಕ್ಷ್ಸೈೈಃ ಕೂರ ರ ಕಮಶಭಿೈಃ ೫
ಕಲೇ ಕಲೇ ಚ ನಿರತಾ ನಿಯಮೈ: ವಿವಿಧೈ: ರ್ನೇ
ಭಕ್ಷ್ಯ ನಾ ೀ ರಾಕ್ಷ್ಸೈ: ಭಿೀಮೈ: ನರ ಮಾಾಂಸೀಪ್ಜಿೀವಿಭಿೈಃ ೬
ತೇ ಭಕ್ಷ್ಯ ಮಾಣ್ಡ ರ್ಮನಯೀ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ವಾಸ್ವನಃ
ಅಸ್ತಮ ನ್ ಅಭಯ ರ್ಪ್ದ್ಯ ೀತಿ ಮಾಮ್ ಊಚು: ದಾ ಜ್ ಸತ್ಾ ಮಾೈಃ ೭
ಮಯಾ ತು ರ್ಚನಂ ಶುರ ತಾಾ ತೇಷ್ಣಮ್ ಏವಂ ರ್ಮಖಾ ಚುಚ ಯ ತ್ಮ್
ಕೃತಾಾ ಚರಣ್ ಶುಶೂರ ಷ್ಣಾಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಏತ್ತ್ ಉದ್ವಹೃತ್ಮ್ ೮
ಪ್ರ ಸ್ವೀದನಾ ಭರ್ನಾೀ ಮೇ ಹರ ೀ: ಏಷ್ಣ ಹ ಮಮಾ೭ತುಲಾ
ಯ ದೀದೃಶ: ಅಹಂ ವಿಪ್ರ ೈ: ಉಪ್ಸ್ಥ ೀಯ: ಉಪ್ಸ್ವಥ ತಃ
ಕಿಾಂ ಕರೀಮಿೀತಿ ಚ ಮಯಾ ವಾಯ ಹೃತಂ ದಾ ಜ್ ಸನಿಿ ಧೌ ೯
ಸವೈಶ: ಏತೈ: ಸಮಾಗಮಯ ವಾಕ್ ಇಯಂ ಸರ್ಮದ್ವಹೃತಾ
ರಾಕ್ಷ್ಸೈ: ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ೀ ಬಹುಭಿೈಃ ಕಮ ರೂಪ್ಭಿೈಃ ೧೦
ಅದಶತಾೈಃ ಸಮ ಭೃಶಂ ರಾಮ ಭವಾನ್ ನ: ತ್ತ್ರ ರಕ್ಷ್ತು ೧೧
ಹೀಮ ಕಲೇ ತು ಸಂಪಾರ ಪ್ಾ ೀ ಪ್ರ್ಶ ಕಲೇಷು ಚಾ೭ನಘ
ರ್ರ್ಶಯನಿಾ ಸುದುರ್ಶಷ್ಣಶ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತೈಃ ಪ್ಶ್ತಾ೭ಶ್ನೈಃ ೧೨
ರಾಕ್ಷ್ಸೈ: ರ್ರ್ಷಶತಾನಾಂ ಚ ತಾಪ್ಸ್ತನಾಂ ತ್ಪ್ಸ್ವಾ ನಮ್
ಗತಿಾಂ ಮೃಗಯಮಾಣ್ಡನಾಂ ಭವಾನ್ ನಃ ಪ್ರಮಾ ಗತಿೈಃ ೧೩
ಕಮಂ ತ್ಪಃ ಪ್ರ ಭಾವೇನ ಶ್ಕಾ ಹ್ನಾ ಾಂ ನಿಶಾಚರಾನ್
ಚರಾ೭೭ಜಿಶತಂ ತು ನೇಚಾಛ ಮ ಸಾ ಪಃ ಖ್ಣ್ಡ ಯಿತುಾಂ ರ್ಯಮ್ ೧೪
ಬಹು ವಿಘಿ ಾಂ ತ್ಪೀ ನಿತ್ಯ ಾಂ ದುಶ್ಚ ರಂ ಚೈರ್ ರಾಘರ್
ತೇನ ಶಾಪಂ ನ ರ್ಮಾಂಚಾಮೀ ಭಕ್ಷ್ಯ ಮಾಣ್ಡ ಶ್ಚ ರಾಕ್ಷ್ಸೈೈಃ ೧೫
ತ್ತ್ ಅದಯ ಶಮಾನನ್ ರಕಿ ೀಭಿ: ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ವಾಸ್ವಭಿೈಃ
ರಕ್ಷ್ ನ: ತ್ಾ ಾಂ ಸಹ್ ಭಾರ ತಾರ ತ್ಾ ನಿ ಥಾ ಹ ರ್ಯಂ ರ್ನೇ ೧೬
ಮಯಾ ಚೈತ್ತ್ ರ್ಚಃ ಶುರ ತಾಾ ಕತ್ಸ ಿ ಯ ೀಶನ ಪ್ರಿಪಾಲನಮ್
ಋರ್ಷೀಣ್ಡಾಂ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ೀ ಸಂಶುರ ತಂ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ರ್ಜ ೧೭
ಸಂಶುರ ತ್ಯ ಚ ನ ಶ್ಕಿ ಯ ಮಿ ಜಿೀರ್ಮಾನಃ ಪ್ರ ತಿಶ್ರ ರ್ಮ್
Page 18 of 162

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿರಾಮಾಯಣಂ
ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ರ್ಮನಿೀನಮ್ ಅನಯ ಥಾ ಕತುಶಾಂ ಸತ್ಯ ಮ್ ಇರ್ಟ ಾಂ ಹ ಮೇ ಸದ್ವ ೧೮
ಅಪ್ ಅಹಂ ಜಿೀವಿತಂ ಜ್ಹಾಯ ಾಂ ತಾಾ ಾಂ ವಾ ಸ್ವೀತೇ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಡಮ್
ನ ತು ಪ್ರ ತಿಜಾಾ ಾಂ ಸಂಶುರ ತ್ಯ ಬ್ರರ ಹ್ಮ ಣೇಭಯ ೀ ವಿಶೇರ್ತಃ ೧೯
ತ್ತ್ ಅರ್ಶ್ಯ ಾಂ ಮಯಾ ಕಯಶಮ್ ಋರ್ಷೀಣ್ಡಾಂ ಪ್ರಿಪಾಲನಮ್
ಅನಕಾೀನ೭ಪ್ ವೈದೇಹ ಪ್ರ ತಿಜಾಾ ಯ ತು ಕಿಾಂ ಪುನಃ ೨೦
ಮಮ ಸ್ಿ ೀಹಾ ಚಚ ಸೌಹಾದ್ವಶತ್ ಇದಮ್ ಉಕಾ ಾಂ ತ್ಾ ಯಾ೭ನಘೇ
ಪ್ರಿತುಷ್ಟ ೀ೭ಸಮ ಯ ೭ಹಂ ಸ್ವೀತೇ ನ ಹ್ಯ ೭ನಿಷ್ಟ ೀ೭ನಶ್ರ್ಯ ತೇ ೨೧
ಸದೃಶಂ ಚಾ೭ನರೂಪಂ ಚ ಕುಲ ಸಯ ತ್ರ್ ಚಾ೭೭ತ್ಮ ನ:
ಸ ರ್ಮಶ ಚಾರಿಣಿೀ ಮೇ ತ್ಾ ಾಂ ಪಾರ ಣೇಭಯ ೀ೭ಪ್ ಗರಿೀಯಸ್ವೀ ೨೨
ಇ ತ್ಯ ೀರ್ಮ್ ಉಕಾ ಾ ರ್ಚನಂ ಮಹಾತಾಮ
ಸ್ವೀತಾಾಂ ಪ್ರ ಯಾಾಂ ಮೈಥಲ ರಾಜ್ ಪುತಿರ ೀಮ್
ರಾಮೀ ರ್ನಷ್ಣಮ ನ್ ಸಹ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇನ
ಜ್ಗ್ಮ ರಮಾಯ ಣಿ ತ್ಪೀರ್ನನಿ ೨೩
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ದಶ್ಮ ಸಸ ಗಶ:
ಏಕಾದಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಅಗರ ತಃ ಪ್ರ ಯರ್ಯ ರಾಮಃ ಸ್ವೀತಾ ಮಧ್ಯ ೀ ಸುಮರ್ಯ ಮಾ
ಪೃರ್ಠ ತ್ ಸುಾ ರ್ನ ಷ್ಣಪ ಣಿ: ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೀ೭ನಜ್ಗ್ಮ ಹ್ ೧
ತೌ ಪ್ಶ್ಯ ಮಾನ್ನ ವಿವಿಧಾನ್ ಶಲ ಪ್ರ ಸ್ತಥ ನ್ ರ್ನನಿ ಚ
ನದೀ ಶ್ಚ ವಿವಿಧಾ ರಮಾಯ ಜ್ಗಮ ತುೈಃ ಸಹ್ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ೨
ಸ್ತರಸ್ತನ್ ಚಕರ ವಾಕಾಂ ಶ್ಚ ನದೀ ಪುಲ್ನ ಚಾರಿಣಃ
ಸರಾಾಂಸ್ವ ಚ ಸಪ್ದ್ವಮ ನಿ ಯಕಾ ನಿ ಜ್ಲಜೈಃ ಖ್ಗೈೈಃ ೩
ಯೂಥ ಬದ್ವಧ ಾಂ ಶ್ಚ ಪೃರ್ತಾನ್ ಮದ್ೀನಮ ತಾಾ ನ್ ವಿಷ್ಣಣಿನಃ
ಮಹಷ್ಣಾಂ ಶ್ಚ ರ್ರಾಹಾಾಂ ಶ್ಚ ಗಜಾಾಂ ಶ್ಚ ದುರ ಮ ವೈರಿಣಃ ೪
ತೇ ಗತಾಾ ರ್ದರಮ್ ಅಧಾಾ ನಂ ಲಮಬ ಮಾನೇ ದವಾಕರೇ
ದದೃಶುೈಃ ಸಹತಾ ರಮಯ ಾಂ ತ್ಟಾಕಂ ಯೀಜ್ನ೭೭ಯತ್ಮ್ ೫
ಪ್ದಮ ಪುರ್ಕ ರ ಸಂಬ್ರಧಂ ಗಜ್ ಯೂಥೈ : ಅಲಂಕೃತ್ಮ್
ಸ್ತರಸೈ: ಹಂಸ ಕದಮ್ಬ ೈೈಃ ಸಂಕುಲಂ ಜ್ಲ ಚಾರಿಭಿೈಃ ೬
ಪ್ರ ಸನಿ ಸಲ್ಲೇ ರಮ್ಯ ೀ ತ್ಸ್ವಮ ನ್ ಸರಸ್ವ ಶುಶುರ ವೇ
ಗ್ನೀತ್ ವಾದತ್ರ ನಿಘೀಶಷ್ೀ ನ ತು ಕಶ್ಚ ನ ದೃಶ್ಯ ತೇ ೭
ತ್ತಃ ಕೌತೂಹ್ಲಾತ್ ರಾಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಶ್ಚ ಮಹಾ ರಥಃ
ರ್ಮನಿಾಂ ರ್ಮಶ ಭೃತಂ ನಮ ಪ್ರ ಷುಟ ಾಂ ಸರ್ಮಪ್ಚಕರ ಮೇ ೮
ಇದಮ್ ಅತ್ಯ ೭ದುಭ ತಂ ಶುರ ತಾಾ ಸವೇಶಷ್ಣಾಂ ನೀ ಮಹಾರ್ಮನೇ
ಕೌತೂಹ್ಲಂ ಮಹ್ ಜಾಾ ತಂ ಕಿಮ್ ಇದಂ ಸ್ತಧ್ರ ಕಥಯ ತಾಮ್
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿರಾಮಾಯಣಂ
ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ರ್ಕಾ ರ್ಯ ಾಂ ಯದ ಚೇತ್ ವಿಪ್ರ ನ೭ತಿ ಗ್ಮಹ್ಯ ಾಂ ಅಪ್ ಪ್ರ ಭೀ ೯
ತೇನ ಏರ್ಮ್ ಉಕಾೀ ರ್ಮಾಶತಾಮ ರಾಘವೇಣ್ ರ್ಮನಿ ಸಾ ದ್ವ
ಪ್ರ ಭಾವಂ ಸರಸಃ ಕೃತ್ಸ ಿ ಮ್ ಆಖಾಯ ತುಮ್ ಉಪ್ಚಕರ ಮೇ ೧೦
ಇದಂ ಪಂಚಾಪ್ಸ ರೀ ನಮ ತ್ಟಾಕಂ ಸ್ತರ್ಶ ಕಲ್ಕಮ್
ನಿಮಿಶತಂ ತ್ಪ್ಸ್ತ ರಾಮ ರ್ಮನಿನ ಮಾಾಂಡಕಣಿಶನ ೧೧
ಸ ಹ ತೇಪೇ ತ್ಪ್ ಸ್ವಾ ೀರ್ರ ಾಂ ಮಾಾಂಡಕಣಿಶ ಮಶಹಾ ರ್ಮನಿೈಃ
ದಶ್ ರ್ರ್ಶ ಸಹ್ಸ್ತರ ಣಿ ವಾಯ ಭಕಿ ೀ ಜ್ಲಾ೭೭ಶ್ರ ಯ: ೧೨
ತ್ತಃ ಪ್ರ ರ್ಯ ಥತಾೈಃ ಸವೇಶ ದೇವಾೈಃ ಸ್ತ೭ಗ್ನಿ ಪುರೀಗಮಾೈಃ
ಅಬ್ರರ ರ್ನ್ ರ್ಚನಂ ಸವೇಶ ಪ್ರಸಪ ರ ಸಮಾಗತಾೈಃ ೧೩
ಅಸ್ತಮ ಕಂ ಕಸಯ ಚತ್ ಸ್ತಥ ನಮ್ ಏರ್ ಪಾರ ಥಶಯತೇ ರ್ಮನಿೈಃ
ಇತಿ ಸಂವಿಗಿ ಮನಸ: ಸವೇಶ ತೇ ತಿರ ದವೌಕಸ: ೧೪
ತ್ತಃ ಕತುಶಾಂ ತ್ಪೀ ವಿಘಿ ಾಂ ಸವೈಶ: ದೇವೈ: ನಿಯೀಜಿತಾೈಃ
ಪ್ರ ಧಾನ೭ಪ್ಸ ರಸಃ ಪಂಚ ವಿದುಯ ಚಚ ಲ್ತ್ ರ್ಚಶಸಃ ೧೫
ಅಪ್ಸ ರೀಭಿ: ತ್ತ್: ತಾಭಿ: ರ್ಮನಿ: ದೃರ್ಟ ಪ್ರಾರ್ರಃ
ನಿೀತೀ ಮದನ ರ್ಶ್ಯ ತ್ಾ ಾಂ ಸುರಾಣ್ಡಾಂ ಕಯಶ ಸ್ವದಧ ಯೇ ೧೬
ತಾ ಶ್ಚ ೈವಾ೭೭ ಪ್ಸ ರಸಃ ಪಂಚ ರ್ಮನೇೈಃ ಪ್ತಿಿ ೀತ್ಾ ಮ್ ಆಗತಾೈಃ
ತ್ಟಾಕೇ ನಿಮಿಶತಂ ತಾಸ್ತಮ್ ಅಸ್ವಮ ನ್ ಅನಾ ಹಶತಂ ಗೃಹ್ಮ್ ೧೭
ತ್ತ್ರ ೈ ವಾ೭೭ಪ್ಸ ರಸಃ ಪಂಚ ನಿರ್ಸನಾ ಯ ೀ ಯಥಾ ಸುಖ್ಮ್
ರಮಯನಿಾ ತ್ಪೀಯೀಗ್ ನಮ ನಿಾಂ ರ್ಯರ್ನಮ್ ಆಸ್ವಥ ತ್ಮ್ ೧೮
ತಾಸ್ತಾಂ ಸಂಕಿರ ೀಡಮಾನನಮ್ ಏರ್ ವಾದತ್ರ ನಿಸಾ ನಃ
ಶೂರ ಯತೇ ಭೂರ್ಣೀ ನಿಮ ಶರ ೀ ಗ್ನೀತ್ ಶ್ಬದ ೀ ಮನೀ ಹ್ರಃ ೧೯
ಆಶ್ಚ ಯಶಮ್ ಇತಿ ತ್ ಸ್ಯ ೈತ್ ದಾ ಚನಂ ಭಾವಿತಾತ್ಮ ನಃ
ರಾಘವಃ ಪ್ರ ತಿಜ್ಗ್ರ ಹ್ ಸಹ್ ಭಾರ ತಾರ ಮಹಾಯಶಾೈಃ ೨೦
ಏವಂ ಕಥಯಮಾನ ಸಯ ದದಶಾಶ೭೭ಶ್ರ ಮ ಮಂಡಲಮ್
ಕುಶ್ ಚೀರ ಪ್ರಿಕಿಿ ಪ್ಾ ಾಂ ನನ ವೃಕ್ಷ್ ಸಮಾವೃತ್ಮ್ ೨೧
ಪ್ರ ವಿಶ್ಯ ಸಹ್ ವೈದೇಹಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇನ ಚ ರಾಘವಃ
ಉವಾಸ ರ್ಮನಿಭಿ: ಸವೈಶ:ಪೂಜ್ಯ ಮಾನೀ ಮಹಾ ಯಶಾ: ೨೧
ತ್ದ್ವ ತ್ಸ್ವಮ ನ್ ಸ ಕಕುತ್ಸ ಥ ೈಃ ಶ್ರ ೀಮತಾಯ ೭೭ಶ್ರ ಮ ಮಣ್ಡ ಲೇ
ಉರ್ಷತಾಾ ತು ಸುಖಂ ತ್ತ್ರ ಪೂಜಾಯ ಮಾನೀ ಮಹ್ರ್ಷಶಭಿೈಃ ೨೩
ಜ್ಗ್ಮ ಚ ಆಶ್ರ ಮಾಾಂ ಸ್ಾ ೀಷ್ಣಾಂ ಪ್ಯಾಶಯೇಣ್ ತ್ಪ್ಸ್ವಾ ನಮ್
ಯೇಷ್ಣಮ್ ಉರ್ಷತ್ವಾನ್ ಪೂರ್ಶಾಂ ಸಕಶೇ ಸ ಮಹಾ೭ಸಾ ರವಿತ್ ೨೪
ಕಾ ಚತ್ ಪ್ರಿದಶಾನ್ ಮಾಸ್ತನ್ ಏಕಂ ಸಂರ್ತ್ಸ ರಂ ಕಾ ಚತ್
ಕಾ ಚ ಚಚ ಚತುರೀ ಮಾಸ್ತನ್ ಪಂಚ ರ್ಟಾಚ ೭ಪ್ರಾನ್ ಕಾ ಚತ್ ೨೫
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅಪ್ರತ್ರ ಅಧಿಕನ್ ಮಾಸ್ತನ್ ಅರ್ಯ ೭ರ್ಶಮ್ ಅಧಿಕಂ ಕಾ ಚತ್
ತಿರ ೀನ್ ಮಾಸ್ತನ್ ಅರ್ಟ ಮಾಸ್ತಾಂ ಶ್ಚ ರಾಘವೀ ನಯ ರ್ಸತ್ ಸುಖ್ಮ್ ೨೬
ತ್ಥಾ ಸಂರ್ಸತ್ ಸಾ ಸಯ ರ್ಮನಿೀನಮ್ ಆಶ್ರ ಮೇಷು ವೈ
ರಮತ್: ಚ ಆನಕೂಲ್ಯ ೀನ ಯಯೈಃ ಸಂರ್ತ್ಸ ರಾ ದಶ್ ೨೭
ಪ್ರಿಸೃತ್ಯ ಚ ರ್ಮಶಜಾ ೀ ರಾಘವಃ ಸಹ್ ಸ್ವೀತ್ಯಾ
ಸುತಿೀಕ್ಷ್ಾ ಸಯ ಆಶ್ರ ಮಂ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಪುನ ರೇರ್ ಆಜ್ಗ್ಮ ಹ್ ೨೮
ಸ ತ್ಮ್ ಆಶ್ರ ಮಮ್ ಆಗಮಯ ರ್ಮನಿಭಿೈಃ ಪ್ರ ತಿಪೂಜಿತಃ
ತ್ತಾರ ೭ಪ್ ನಯ ರ್ಸ ದ್ವರ ಮಃ ಕಂಚತ್ ಕಲಮ್ ಅರಿಾಂದಮಃ ೨೯
ಅಥಾ೭೭ಶ್ರ ಮ ಸಥ ೀ ವಿನಯಾತ್ ಕದ್ವಚತ್ ತಂ ಮಹಾ ರ್ಮನಿಮ್
ಉಪಾಸ್ವೀನಃ ಸ ಕಕುತ್ಸ ಥ ೈಃ ಸುತಿೀಕ್ಷ್ಾ ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೩೦
ಅಸ್ವಮ ನ್ ಅರಣ್ಯ ೀ ಭಗರ್ನ್ ಅಗಸಾ ಯ ೀ ರ್ಮನಿ ಸತ್ಾ ಮಃ
ರ್ಸತಿೀತಿ ಮಯಾ ನಿತ್ಯ ಾಂ ಕಥಾೈಃ ಕಥಯತಾಾಂ ಶುರ ತ್ಮ್ ೩೧
ನ ತು ಜಾನಮಿ ತಂ ದೇಶಂ ರ್ನಸ್ತಯ ೭ಸಯ ಮಹ್ತ್ಾ ಯಾ
ಕುತಾರ ೭೭ಶ್ರ ಮ ಪ್ದಂ ಪುಣ್ಯ ಾಂ ಮಹ್ರ್ಷಶ ಸಾ ಸಯ ಧಿೀಮತಃ ೩೨
ಪ್ರ ಸ್ತದ್ವ ತ್ಾ ತ್ರ ಭರ್ತಃ ಸ್ತ೭ನಜಃ ಸಹ್ ಸ್ವೀತ್ಯಾ
ಅಗಸಾ ಯ ಮ್ ಅಭಿಗಚ್ಛ ೀಯಮ್ ಅಭಿವಾದಯಿತುಾಂ ರ್ಮನಿಮ್ ೩೩
ಮನೀ ರಥ್ೀ ಮಹಾನ್ ಏರ್ ಹೃದ ಸಂಪ್ರಿರ್ತ್ಶತೇ
ಯದ ಅಹಂ ತಂ ರ್ಮನಿ ರ್ರಂ ಶುಶೂರ ರ್ಷಯಮ೭ಪ್ ಸಾ ಯಮ್೩೪
ಇತಿ ರಾಮ ಸಯ ಸ ರ್ಮನಿೈಃ ಶುರ ತಾಾ ರ್ಮಾಶತ್ಮ ನೀ ರ್ಚಃ
ಸುತಿೀಕ್ಷ್ಾ ೈಃ ಪ್ರ ತುಯ ವಾ ಚೇದಂ ಪ್ರ ೀತೀ ದಶ್ರಥಾ೭೭ತ್ಮ ಜ್ಮ್ ೩೫
ಅಹ್ಮ್ ಅಪ್ ಏತ್ದ್ ಏರ್ ತಾಾ ಾಂ ರ್ಕುಾ ಕಮಃ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮ್
ಅಗಸಾ ಯ ಮ್ ಅಭಿಗಚ್ಛ ೀತಿ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಸಹ್ ರಾಘರ್ ೩೬
ದಷ್ಣಟ ಯ ತು ಇದ್ವನಿೀಮ್ ಅರ್ಥಶ೭ಸ್ವಮ ನ್ ಸಾ ಯಮ್ ಏರ್ ಬರ ವಿೀರ್ಷ ಮಾಮ್
ಅಹ್ಮ್ ಆಖಾಯ ಮಿ ತೇ ರ್ತ್ಸ ಯತಾರ ೭ಗಸಾ ಯ ೀ ಮಹಾ ರ್ಮನಿೈಃ ೩೭
ಯೀಜ್ನನ್ ಆಶ್ರ ಮಾತ್ ತಾತ್ ಯಾಹ ಚತಾಾ ರಿ ವೈ ತ್ತಃ
ದಕಿಿ ಣೇನ ಮಹಾನ್ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಅಗಸಾ ಯ ಭಾರ ತು: ಆಶ್ರ ಮಃ ೩೮
ಸಥ ಲ್ೀ ಪಾರ ಯೇ ರ್ನೀದ್ದ ೀಶೇ ಪ್ಪ್ಪ ಲ್ೀ ರ್ನ ಶೀಭಿತೇ
ಬಹು ಪುರ್ಪ ಫಲೇ ರಮ್ಯ ೀ ನನ ಶ್ಕುನಿ ನದತೇ ೩೯
ಪ್ದಮ ನಯ ೀ ವಿವಿಧಾ ಸಾ ತ್ರ ಪ್ರ ಸನಿ ಸಲ್ಲಾೈಃ ಶ್ವಾೈಃ
ಹಂಸ ಕರಣ್ಡ ವಾ೭೭ಕಿೀಣ್ಡಶ ಶ್ಚ ಕರ ವಾಕೀಪ್ ಶೀಭಿತಾೈಃ ೪೦
ತ್ತ್ರ ೈಕಾಂ ರಜ್ನಿೀಮ್ ಉರ್ಯ ಪ್ರ ಭಾತೇ ರಾಮ ಗಮಯ ತಾಮ್
ದಕಿಿ ಣ್ಡಾಂ ದಶ್ಮ್ ಆಸ್ತಥ ಯ ರ್ನ ಖ್ಣ್ಡ ಸಯ ಪಾಶ್ಾ ಶತಃ
ತ್ತಾರ ೭ಗಸ್ತಾ ಯ ೭೭ಶ್ರ ಮ ಪ್ದಂ ಗತಾಾ ಯೀಜ್ನಮ್ ಅನಾ ರಮ್ ೪೧
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ರಮಣಿೀಯೇ ರ್ನೀ ದ್ದ ೀಶೇ ಬಹು ಪಾದಪ್ ಸಂವೃತೇ
ರಂಸಯ ತೇ ತ್ತ್ರ ವೈದೇಹೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಶ್ಚ ತ್ಾ ಯಾ ಸಹ್ ೪೨
ಸ ಹ ರಮಯ ೀ ರ್ನೀ ದ್ದ ೀಶೀ ಬಹು ಪಾದಪ್ ಸಂಕುಲಃ
ಯದ ಬ್ರದಧ ೈಃ ಕೃತಾ ದರ ಷುಟ ಮ್ ಅಗಸಾ ಯ ಾಂ ತಂ ಮಹಾ ರ್ಮನಿಮ್
ಅದ್ಯ ೈರ್ ಗಮನೇ ಬ್ರದಧ ಾಂ ರೀಚಯಸಾ ಮಹಾ ಯಶಃ ೪೩
ಇತಿ ರಾಮೀ ರ್ಮನೇೈಃ ಶುರ ತಾಾ ಸಹ್ ಭಾರ ತಾರ ೭ಭಿವಾದಯ ಚ
ಪ್ರ ತ್ಸ್ಥ ೀ೭ಗಸಾ ಯ ಮ್ ಉದದ ಶ್ಯ ಸ್ತ೭ನಜಃ ಸಹ್ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ೪೪
ಪ್ಶ್ಯ ನ್ ರ್ನನಿ ಚತಾರ ಣಿ ಪ್ರ್ಶತಾಾಂ ಚ ಅಭರ ಸನಿಿ ಭಾನ್
ಸರಾಾಂಸ್ವ ಸರಿತ್ ಶ್ಚ ೈರ್ ಪ್ಥ ಮಾಗಶ ರ್ಶಾ೭ನಗ್ೈಃ ೪೫
ಸುತಿೀಕಿ ಾ ೀ ನೀಪ್ದಷ್ಟ ೀನ ಗತಾಾ ತೇನ ಪ್ಥಾ ಸುಖ್ಮ್
ಇದಂ ಪ್ರಮ ಸಂಹೃಷ್ಟ ೀ ವಾಕಯ ಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೪೬
ಏತ್ತ್ ಏವಾ೭೭ಶ್ರ ಮ ಪ್ದಂ ನೂನಂ ತ್ಸಯ ಮಹಾತ್ಮ ನಃ
ಅಗಸಾ ಯ ಸಯ ರ್ಮನೇ ಭಾರ ಶತು: ದೃಶ್ಯ ತೇ ಪುಣ್ಯ ಕಮಶಣಃ ೪೭
ಯಥಾ ಹೀ ಮೇ ರ್ನಸ್ತಯ ೭ಸಯ ಜಾಾ ತಾೈಃ ಪ್ಥ ಸಹ್ಸರ ಶಃ
ಸನಿ ತಾೈಃ ಫಲ ಭಾರೇಣ್ ಪುರ್ಪ ಭಾರೇಣ್ ಚ ದುರ ಮಾೈಃ ೪೮
ಪ್ಪ್ಪ ಲ್ೀನಾಂ ಚ ಪ್ಕಾ ನಾಂ ರ್ನತ್ ಅಸ್ತಮ ತ್ ಉಪಾಗತಃ
ಗನಧ ೀ೭ಯಂ ಪ್ರ್ನೀ ತಿಿ ಪ್ಾ ೈಃ ಸಹ್ಸ್ತ ಕಟುಕೀದಯಃ ೪೯
ತ್ತ್ರ ತ್ತ್ರ ಚ ದೃಶ್ಯ ನಾ ೀ ಸಂಕಿಿ ಪಾಾ ೈಃ ಕರ್ಠ ಸಂಚಯಾೈಃ
ಲೂನ ಶ್ಚ ಪ್ಥ ದೃಶ್ಯ ನಾ ೀ ದಭಾಶ ವೈಡೂಯಶ ರ್ಚಶಸಃ ೫೦
ಏತ್ ಚಚ ರ್ನ ಮರ್ಯ ಸಥ ಾಂ ಕೃಷ್ಣಾ ೭ಭರ ಶ್ಖ್ರೀ ಪ್ಮಮ್
ಪಾರ್ಕ ಸ್ತಯ ೭೭ಶ್ರ ಮ ಸಥ ಸಯ ಧೂಮಾ೭ಗರ ಾಂ ಸಂಪ್ರ ದೃಶ್ಯ ತೇ ೫೧
ವಿವಿಕಾೀಷು ಚ ತಿೀರ್ಥಶಷು ಕೃತ್ ಸ್ತಿ ನ ದಾ ಜಾತ್ಯಃ
ಪುಷ್ಪ ೀಪ್ಹಾರಂ ಕುರ್ಶನಿಾ ಕುಸುಮೈೈಃ ಸಾ ಯಮ್ ಆಜಿಶತ್: ೫೨
ತ್ತ್ ಸುತಿೀಕ್ಷ್ಾ ಸಯ ರ್ಚನಂ ಯಥಾ ಸೌಮಯ ಮಯಾ ಶುರ ತ್ಮ್
ಅಗಸಾ ಯ ಸ್ತಯ ೭೭ಶ್ರ ಮೀ ಭಾರ ತು: ನೂನಮ್ ಏರ್ ಭವಿರ್ಯ ತಿ ೫೩
ನಿಗೃಹ್ಯ ತ್ರಸ್ತ ಮೃತುಯ ಾಂ ಲೀಕನಾಂ ಹತ್ ಕಮಯ ಯಾ
ಯಸಯ ಭಾರ ತಾರ ಕೃತೇಯಂ ದಕ್ ಶ್ರಣ್ಡಯ ಪುಣ್ಯ ಕಮಶಣ್ಡ ೫೪
ಇಹ್ ಏಕದ್ವ ಕಿಲ ಕೂರ ರೀ ವಾತಾಪ್: ಅಪ್ ಚ ಇಲಾ ಲಃ
ಭಾರ ತ್ರೌ ಸಹತೌ ಆಸ್ತಾ ಾಂ ಬ್ರರ ಹ್ಮ ಣ್ಘ್ರಿ ಮಹಾ ಸುರೌ ೫೫
ಧಾರಯನ್ ಬ್ರರ ಹ್ಮ ಣಂ ರೂಪ್ಮ್ ಇಲಾ ಲಃ ಸಂಸಕ ೃತಂ ರ್ದನ್
ಆಮನಾ ರಯತಿ ವಿಪಾರ ನ್ ಸಮ ಶಾರ ದಧ ಮ್ ಉದದ ಶ್ಯ ನಿರ್ಘಶಣಃ ೫೬
ಭಾರ ತ್ರಂ ಸಂಸಕ ೃತಂ ಭಾರ ತಾ ತ್ತ್ ಸಾ ಾಂ ಮೇರ್ ರೂಪ್ಣ್ಮ್
ತಾನ್ ದಾ ಜಾನ್ ಭೀಜ್ಯಾ ಮಾಸ ಶಾರ ದಧ ದೃಷ್ಟ ೀನ ಕಮಶಣ್ಡ ೫೭
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತ್ತೀ ಭಕಾ ರ್ತಾಾಂ ತೇಷ್ಣಾಂ ವಿಪಾರ ಣ್ಡಮ್ ಇಲಾ ಲೀ೭ಬರ ವಿೀತ್
ವಾತಾಪೇ ನಿರ್ಕ ರಮಸ್ಾ ೀತಿ ಸಾ ರೇಣ್ ಮಹ್ತಾ ರ್ದನ್ ೫೮
ತ್ತೀ ಭಾರ ತು ರ್ಶಚಃ ಶುರ ತಾಾ ವಾತಾಪ್: ಮೇರ್ರ್ನ್ ನದನ್
ಭಿತಾಾ ಾ ಭಿತಾಾ ಶ್ರಿೀರಾಣಿ ಬ್ರರ ಹ್ಮ ಣ್ಡನಾಂ ವಿನಿರ್ಪ ತ್ತ್ ೫೯
ಬ್ರರ ಹ್ಮ ಣ್ಡನಾಂ ಸಹ್ಸ್ತರ ಣಿ ತೈ: ಏವಂ ಕಮ ರೂಪ್ಭಿೈಃ
ವಿನಶ್ತಾನಿ ಸಂಹ್ತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಶಃ ಪ್ಶ್ತಾ೭ಶ್ನೈಃ ೬೦
ಅಗಸ್ಾ ಯ ೀನ ತ್ದ್ವ ದೇವೈೈಃ ಪಾರ ಥಶತೇನ ಮಹ್ರ್ಷಶಣ್ಡ
ಅನಭೂಯ ಕಿಲ ಶಾರ ದ್ಧ ೀ ಭಕಿಿ ತಃ ಸ ಮಹಾ ಸುರಃ ೬೧
ತ್ತಃ ಸಂಪ್ನಿ ಮ್ ಇತಿ ಉಕಾ ಾ ದತಾಾ ಾ ಹ್ಸ್ತಾ ೭ರ್ಸೇಚನಮ್
ಭಾರ ತ್ರಂ ನಿರ್ಕ ರಮಸ್ಾ ೀತಿ ಇಲಾ ಲಃ ಸೀ೭ಭಯ ಭಾರ್ತ್ ೬೨
ತಂ ತ್ಥಾ ಭಾರ್ಮಾಣಂ ತು ಭಾರ ತ್ರಂ ವಿಪ್ರ ಘ್ರತಿನಮ್
ಅಬರ ವಿೀತ್ ಪ್ರ ಹ್ಸನ್ ಧಿೀಮಾನ್ ಅಗಸಾ ಯ ೀ ರ್ಮನಿ ಸತ್ಾ ಮಃ ೬೩
ಕುತೀ ನಿರ್ಕ ರಮಿತುಾಂ ಶ್ಕಿಾ : ಮಯಾ ಜಿೀಣ್ಶ ಸಯ ರಕ್ಷ್ಸಃ
ಭಾರ ತು ಸ್ಾ ೀ ಮೇರ್ ರೂಪ್ ಸಯ ಗತ್ಸಯ ಯಮ ಸ್ತದನಮ್ ೬೪
ಅಥ ತ್ಸಯ ರ್ಚಃ ಶುರ ತಾಾ ಭಾರ ತು: ನಿರ್ನ ಸಂಶ್ರ ಯಮ್
ಪ್ರ ರ್ರ್ಶಯಿತುಮ್ ಆರೇಭೇ ರ್ಮನಿಾಂ ಕರ ೀಧಾತ್ ನಿಶಾಚರಃ ೬೫
ಸೀ೭ಭಿದರ ರ್ನ್ ದಾ ಜ್ ಶ್ರ ೀರ್ಠ ಾಂ ತಂ ರ್ಮನಿನ ದೀಪ್ಾ ತೇಜ್ಸ್ತ
ಚಕುಿ ಷ್ಣ೭ನಲ ಕಲ್ಪ ೀನ ನಿದಶಗಧ ೀ ನಿರ್ನಂ ಗತಃ ೬೬
ತ್ಸ್ತಯ ೭ಯಮ್ ಆಶ್ರ ಮೀ ಭಾರ ತು ಸಾ ಟಾಕ ರ್ನ ಶೀಭಿತಃ
ವಿಪಾರ ೭ನಕಮಪ ಯಾ ಯೇನ ಕಮೇಶದಂ ದುರ್ಕ ರಂ ಕೃತ್ಮ್ ೬೭
ಏವಂ ಕಥಯಮಾನ ಸಯ ತ್ಸಯ ಸೌಮಿತಿರ ಣ್ಡ ಸಹ್
ರಾಮಸ್ತಯ ೭ಸಾ ಾಂ ಗತಃ ಸೂಯಶೈಃ ಸಂಧಾಯ ಕಲೀ೭ಭಯ ರ್ತ್ಶತ್ ೬೮
ಉಪಾಸಯ ಪ್ಶ್ಚ ಮಾಾಂ ಸಂಧಾಯ ಾಂ ಸಹ್ ಭಾರ ತಾರ ಯಥಾ ವಿಧಿ
ಪ್ರ ವಿವೇಶಾ೭೭ಶ್ರ ಮ ಪ್ದಂ ತ್ಮ್ ಋರ್ಷಾಂ ಚಾ೭ಭಯ ವಾದಯನ್ ೬೯
ಸಮಯ ಕ್ ಪ್ರ ತಿಗೃಹೀತ್ ಸುಾ ರ್ಮನಿನ ತೇನ ರಾಘವಃ
ನಯ ರ್ಸತ್ ತಾಾಂ ನಿಶಾಮ್ ಏಕಾಂ ಪಾರ ಶ್ಯ ಮೂಲ ಫಲಾನಿ ಚ ೭೦
ತ್ಸ್ತಯ ಾಂ ರಾತಾರ ಯ ಾಂ ರ್ಯ ತಿೀತಾಯಾಾಂ ವಿಮಲೇ ಸೂಯಶ ಮಣ್ಡ ಲೇ
ಭಾರ ತ್ರಂ ತ್ಮ್ ಅಗಸಾ ಯ ಸಯ ಆಮನಾ ರಯತ್ ರಾಘವಃ ೭೧
ಅಭಿವಾದಯೇ ತಾಾ ಭಗರ್ನ್ ಸುಖ್ಮ್ ಅಧ್ರಯ ರ್ಷತೀ ನಿಶಾಮ್
ಆಮನಾ ರಯೇ ತಾಾ ಾಂ ಗಚಾಛ ಮಿ ಗ್ಮರಾಂ ತೇ ದರ ಷುಟ ಮ್ ಅಗರ ಜ್ಮ್ ೭೨
ಗಮಯ ತಾಮ್ ಇತಿ ತೇ ನೀಕಾೀ ಜ್ಗ್ಮ ರಘು ನನದ ನಃ
ಯಥ್ೀ ದದ ಷ್ಟ ೀನ ಮಾಗೇಶಣ್ ರ್ನಂ ತ್ ಚಾಚ ೭ರ್ಲೀಕಯನ್ ೭೩
ನಿೀವಾರಾನ್ ಪ್ನಸ್ತಾಂ ಸ್ತಾ ಲಾಾಂ ಸ್ವಾ ಮಿಶಾನ್ ವಂಜುಳಾನ್ ರ್ವಾನ್
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಚರಿಬಲಾಾ ನ್ ಮಧೂಕಾಂ ಶ್ಚ ಬಲಾಾ ನ್ ಅಪ್ ಚ ತಿನದ ಕನ್ ೭೪
ಪುರ್ಷಪ ತಾನ್ ಪುರ್ಷಪ ತಾ೭ಗ್ರ ಭಿ ಲಶತಾಭಿ: ಅನವೇರ್ಷಟ ತಾನ್
ದದಶ್ಶ ರಾಮಃ ಶ್ತ್ಶ್ ಸಾ ತ್ರ ಕನಾ ರ ಪಾದಪಾನ್ ೭೫
ಹ್ಸ್ವಾ ಹ್ಸ್ಾ ೈ ವಿಶಮೃದತಾನ್ ವಾನರ: ಉಪ್ಶೀಭಿತಾನ್
ಮತ್ಾ ೈೈಃ ಶ್ಕುನಿ ಸಂಘ ಶ್ಚ ಶ್ತ್ಶಃ ಪ್ರ ತಿನದತಾನ್ ೭೬
ತ್ತೀ೭ಬರ ವಿೀತ್ ಸಮಿೀಪ್ ಸಥ ಾಂ ರಾಮೀ ರಾಜಿೀರ್ ಲೀಚನಃ
ಪೃರ್ಠ ತೀ೭ನಗತಂ ವಿೀರಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ಲಕಿಿ ಮ ರ್ರ್ಶನಮ್ ೭೭
ಸ್ವಿ ಗಧ ಪ್ತಾರ ಯಥಾ ವೃಕಿ ಯಥಾ ಕಿ ಾಂತ್ ಮೃಗ ದಾ ಜಾೈಃ
ಆಶ್ರ ಮೀ ನ೭ತಿ ರ್ದರಸಥ ೀ ಮಹ್ರ್ಷಶ ಭಾಶವಿತಾ೭೭ತ್ಮ ನಃ ೭೮
ಅಗಸಾ ಯ ಇತಿ ವಿಖಾಯ ತೀ ಲೀಕೇ ಸ್ಾ ೀನರ್ ಕಮಶಣ್ಡ
ಆಶ್ರ ಮೀ ದೃಶ್ಯ ತೇ ತ್ಸಯ ಪ್ರಿಶಾರ ನಾ ಶ್ರ ಮ ಅಪ್ಹಃ ೭೯
ಪಾರ ಜ್ಯ ಧೂಮ ಆಕುಲ ರ್ನ: ಚೀರ ಮಾಲಾ ಪ್ರಿರ್ಕ ೃತಃ
ಪ್ರ ಶಾನಾ ಮೃಗ ಯೂಥ ಶ್ಚ ನನ ಶ್ಕುನಿ ನದತಃ ೮೦
ನಿಗೃಹ್ಯ ತ್ರಸ್ತ ಮೃತುಯ ಾಂ ಲೀಕನಾಂ ಹತ್ ಕಮಯ ಯಾ
ದಕಿಿ ಣ್ಡ ದಕಕ ೃತಾ ಯೇನ ಶ್ರಣ್ಡಯ ಪುಣ್ಯ ಕಮಶಣ್ಡ ೮೧
ತ್ಸ್ಯ ೀದಮ್ ಆಶ್ರ ಮ ಪ್ದಂ ಪ್ರ ಭಾವಾ ದಯ ಸಯ ರಾಕ್ಷ್ಸೈೈಃ
ದಗ್ನಯಂ ದಕಿಿ ಣ್ಡ ತಾರ ಸ್ತತ್ ದೃಶ್ಯ ತೇ ನೀಪ್ಭಜ್ಯ ತೇ ೮೨
ಯದ್ವ ಪ್ರ ಭೃತಿ ಚ ಆಕರ ನಾ ದಗ್ನ ಯಂ ಪುಣ್ಯ ಕಮಶಣ್ಡ
ತ್ದ್ವ ಪ್ರ ಭೃತಿ ನಿವೈಶರಾೈಃ ಪ್ರ ಶಾನಾ ರಜ್ನಿೀ ಚರಾೈಃ ೮೩
ನಮಾಿ ಚೇಯಂ ಭಗರ್ತೀ ದಕಿಿ ಣ್ಡ ದಕ್ ಪ್ರ ದಕಿಿ ಣ್ಡ
ಪ್ರ ಥತಾ ತಿರ ಷು ಲೀಕೇಷು ದುರ್ಶಷ್ಣಶ ಕೂರ ರ ಕಮಶಭಿೈಃ ೮೪
ಮಾಗಶಾಂ ನಿರೀದುಧ ಾಂ ನಿರತೀ ಭಾಸಕ ರ ಸ್ತಯ ೭೭ಚಲೀತ್ಾ ಮಃ
ಸಂದೇಶಂ ಪಾಲಯಂ ಸಾ ಸಯ ವಿನಧ ಯ : ಶ್್ ೈಲೀ ನ ರ್ರ್ಶತೇ ೮೫
ಅಯಂ ದೀಘ್ರಶಯರ್ ಸಾ ಸಯ ಲೀಕೇ ವಿಶುರ ತ್ ಕಮಶಣಃ
ಅಗಸಾ ಯ ಸ್ತಯ ೭೭ಶ್ರ ಮಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ವಿನಿೀತ್ ಮೃಗ ಸೇವಿತಃ ೮೬
ಏರ್ ಲೀಕ೭ಚಶತಃ ಸ್ತಧ್ರ ಹಶತೇ ನಿತ್ಯ ಾಂ ರತಃ ಸತಾಮ್
ಅಸ್ತಮ ನ್ ಅಧಿಗತಾನ್ ಏರ್ ಶ್ರ ೀಯಸ್ತ ಯೀಜ್ಯಿರ್ಯ ತಿ ೮೭
ಆರಾರ್ಯಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಅತಾರ ೭ಹ್ಮ್ ಅಗಸಾ ಯ ಾಂ ತಂ ಮಹಾ ರ್ಮನಿಮ್
ಶೇಷಂ ಚ ರ್ನ ವಾಸ ಸಯ ಸೌಮಯ ರ್ತಾಸ ಯ ಮಯ ೭ಹಂ ಪ್ರ ಭೀ ೮೮
ಅತ್ರ ದೇವಾೈಃ ಸಗನಧ ವಾಶೈಃ ಸ್ವದ್ವಧ ಶ್ಚ ಪ್ರಮರ್ಶಯಃ
ಅಗಸಾ ಯ ಾಂ ನಿಯತಾ೭ಹಾರಂ ಸತ್ತಂ ಪ್ಯಶಪಾಸತೇ ೮೯
ನ೭ತ್ರ ಜಿೀವೇನ್ ಮೃಷ್ಣ ವಾದೀ ಕೄರೀ ವಾ ಯದ ವಾ ಶ್ಠಃ
ನೃಶಂಸಃ ಕಮ ವೃತಾ ೀ ವಾ ರ್ಮನಿ: ಏರ್ ತ್ಥಾ ವಿಧಃ ೯೦
Page 24 of 162

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿರಾಮಾಯಣಂ
ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅತ್ರ ದೇವಾ ಶ್ಚ ಯಕಿ ಶ್ಚ ನಗ್ ಶ್ಚ ಪ್ತ್ಗೈೈಃ ಸಹ್
ರ್ಸನಿಾ ನಿಯತ್ ಆಹಾರಾ ರ್ಮಶಮ್ ಆರಾರ್ಯಿರ್ಾ ವಃ ೯೧
ಅತ್ರ ಸ್ವದ್ವಧ ಮಹಾತಾಮ ನೀ ವಿಮಾನೈಃ ಸೂಯಶ ಸನಿಿ ಭೈೈಃ
ತ್ಯ ಕಾ ಾ ದೇಹಾನ್ ನವೈ ದೇಶಹೈೈಃ ಸಾ ಯಾಶತಾೈಃ ಪ್ರಮರ್ಶಯಃ ೯೨
ಯಕ್ಷ್ತ್ಾ ಮ್ ಅಮರತ್ಾ ಾಂ ಚ ರಾಜಾಯ ನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ
ಅತ್ರ ದೇವಾೈಃ ಪ್ರ ಯಚಛ ನಿಾ ಭೂತೈ: ಆರಾಧಿತಾೈಃ ಶುಭ: ೯೩
ಆಗತಾ ಸಮ : ಆಶ್ರ ಮಪ್ದಂ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಪ್ರ ವಿಶ್ ಅಗರ ತಃ
ನಿವೇದಯ ಇಹ್ ಮಾಾಂ ಪಾರ ಪ್ಾ ಮ್ ಋರ್ಯೇ ಸಹ್ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ೯೪
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕದಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ದ್ವಿ ದಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸ ಪ್ರ ವಿಶಾಯ ೭೭ಶ್ರ ಮ ಪ್ದಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೀ ರಾಘವಾ೭ನಜಃ
ಅಗಸಾ ಯ ಶ್ರ್ಯ ಮ್ ಆಸ್ತದಯ ವಾಕಯ ಮ್ ಏತ್ ದುವಾಚ ಹ್ ೧
ರಾಜಾ ದಶ್ರಥ್ೀ ನಮ ಜ್ಯ ೀರ್ಠ ಸಾ ಸಯ ಸುತೀ ಬಲ್ೀ
ರಾಮಃ ಪಾರ ಪಾೀ ರ್ಮನಿಾಂ ದರ ಷುಟ ಾಂ ಭಾಯಶಯಾ ಸಹ್ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ೨
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೀ ನಮ ತ್ಸ್ತಯ ೭ಹಂ ಭಾರ ತಾ ತು ಅರ್ರಜೀ ಹತಃ
ಅನಕೂಲ ಶ್ಚ ಭಕಾ ಶ್ಚ ಯದ ತೇ ಶರ ೀತ್ರ ಮ್ ಆಗತಃ ೩
ತೇ ರ್ಯಂ ರ್ನಮ್ ಅತುಯ ಗರ ಾಂ ಪ್ರ ವಿಷ್ಣಟ ೈಃ ಪ್ತೃ ಶಾಸನತ್
ದರ ಷುಟ ಮ್ ಇಚಾಛ ಮಹೇ ಸವೇಶ ಭಗರ್ನಾ ಾಂ ನಿವೇದಯ ತಾಮ್ ೪
ತ್ಸಯ ತ್ದಾ ಚನಂ ಶುರ ತಾಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸಯ ತ್ಪೀ ರ್ನಃ
ತ್ರ್ಥತಿ ಉಕಾ ಾ ೭ಗ್ನಿ ಶ್ರಣಂ ಪ್ರ ವಿವೇಶ್ ನಿವೇದತುಮ್ ೫
ಸ ಪ್ರ ವಿಶ್ಯ ರ್ಮನಿ ಶ್ರ ೀರ್ಠ ಾಂ ತ್ಪ್ಸ್ತ ದುರ್ಪ ರರ್ರ್ಶಣ್ಮ್
ಕೃತಾ೭ಞ್ಾ ಲ್: ಉವಾ ಚೇದಂ ರಾಮಾ೭೭ಗಮನಮ್ ಅಾಂಜ್ಸ್ತ
ಯಥ್ೀಕಾ ಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇ ನರ್ ಶ್ಷ್ಯ ೀ೭ಗಸಾ ಯ ಸಯ ಸಮಮ ತ್: ೬
ಪುತೌರ ದಶ್ರಥ ಸ್ಯ ೀಮೌ ರಾಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಏರ್ ಚ
ಪ್ರ ವಿಷ್ಟಟ ಆಶ್ರ ಮ ಪ್ದಂ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಸಹ್ ಭಾಯಶಯಾ ೭
ದರ ಷುಟ ಾಂ ಭರ್ನಾ ಮ್ ಆಯಾತೌ ಶುಶೂರ ಷ್ಣ೭ಥಶಮ್ ಅರಿಾಂದಮೌ
ಯತ್ ಅತಾರ ೭ನನಾ ರಂ ತ್ತ್ಾ ಾ ಮ್ ಆಜಾಾ ಪ್ಯಿತುಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ ೮
ತ್ತಃ ಶ್ಷ್ಣಯ ತ್ ಉಪ್ಶುರ ತ್ಯ ಪಾರ ಪ್ಾ ಾಂ ರಾಮಂ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮ್
ವೈದೇಹೀಾಂ ಚ ಮಹಾ ಭಾಗ್ಮ್ ಇದಂ ರ್ಚನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೯
ದಷ್ಣಟ ಯ ರಾಮ ಶ್ಚ ರಸ್ತಯ ೭ದಯ ದರ ಷುಟ ಾಂ ಮಾಾಂ ಸರ್ಮಪಾಗತಃ
ಮನಸ್ತ ಕಾಂಕಿಿ ತಂ ಹ ಅಸಯ ಮಯಾ೭ಪ್ ಆಗಮನಂ ಪ್ರ ತಿ ೧೦
ಗಮಯ ತಾಾಂ ಸತ್ಕ ೃತೀ ರಾಮಃ ಸ ಭಾಯಶೈಃ ಸಹ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ
ಪ್ರ ವೇಶ್ಯ ತಾಾಂ ಸಮಿೀಪಂ ಮೇ ಕಿಾಂ ಚ ಅಸೌ ನ ಪ್ರ ವೇಶ್ತಃ ೧೧
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಸುಾ ರ್ಮನಿನ ರ್ಮಶಜ್ಾ ೀನ ಮಹಾತ್ಮ ನ
ಅಭಿವಾದಯ ಅಬರ ವಿೀತ್ ಶ್ರ್ಯ : ತ್ರ್ಥತಿ ನಿಯತಾಾಂ೭ಜ್ಲ್ೈಃ ೧೨
ತ್ತೀ ನಿರ್ಕ ರಮಯ ಸಂಭಾರ ನಾ ೈಃ ಶ್ಷ್ಯ ೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಕಾ ಅಸೌ ರಾಮೀ ರ್ಮನಿಾಂ ದರ ಷುಟ ಮ್ ಏತು ಪ್ರ ವಿಶ್ತು ಸಾ ಯಮ್ ೧೩
ತ್ತೀ ಗತಾಾ ಆಶ್ರ ಮ ದ್ವಾ ರಂ ಶ್ಷ್ಯ ೀಣ್ ಸಹ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ
ದಶ್ಶಯಾ ಮಾಸ ಕಕುತ್ಸ ಥ ಾಂ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಚ ಜ್ನಕ ಆತ್ಮ ಜಾಮ್ ೧೪
ತಂ ಶ್ರ್ಯ ೈಃ ಪ್ರ ಶ್ರ ತಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಗಸಾ ಯ ರ್ಚನಂ ಬ್ರರ ರ್ನ್
ಪಾರ ವೇಶ್ಯತ್ ಯಥಾ ನಯ ಯಂ ಸತಾಕ ರಾ೭ಥಶಾಂ ಸುಸತ್ಕ ೃತ್ಮ್ ೧೫
ಪ್ರ ವಿವೇಶ್ ತ್ತೀ ರಾಮಃ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಸಹ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ
ಪ್ರ ಶಾನಾ ಹ್ರಿಣ್ ಆಕಿೀಣ್ಶಮ್ ಆಶ್ರ ಮಂ ಹ ಅರ್ಲೀಕಯನ್ ೧೬
ಸ ತ್ತ್ರ ಬರ ಹ್ಮ ಣಃ ಸ್ತಥ ನಮ್ ಅಗ್ರಿ ೀೈಃ ಸ್ತಥ ನಂ ತ್ಥೈರ್ ಚ
ವಿಷ್ಾ ೀೈಃ ಸ್ತಥ ನಂ ಮಹೇನದ ರ ಸಯ ಸ್ತಥ ನಂ ಚೈರ್ ವಿರ್ಸಾ ತಃ ೧೭
ಸೀಮ ಸ್ತಥ ನಂ ಭಗ ಸ್ತಥ ನಂ ಸ್ತಥ ನಂ ಕೌಬೇರಮ್ ಏರ್ ಚ
ಧಾತು ವಿಶಧಾತುೈಃ ಸ್ತಥ ನಂ ಚ ವಾಯೀೈಃ ಸ್ತಥ ನಂ ತ್ಥೈರ್ ಚ ೧೮
ನಗ ರಾಜ್ ಸಯ ಚ ಸ್ತಥ ನಂ ಅನಂತ್ ಸಯ ಮಹಾತ್ಮ ನ:
ಸ್ತಥ ನಂ ತ್ಥೈರ್ ಗ್ಯತಾರ ಯ ರ್ಸೂನಾಂ ಸ್ತಾ ನ ಮೇರ್ ಚ ೧೯
ಸ್ತಥ ನಂ ಚ ಪಾಶ್ ಹ್ಸಾ ಸಯ ರ್ರಣ್ ಸಯ ಮಹಾತ್ಮ ನ:
ಕತಿಶಕೇಯ ಸಯ ಚ ಸ್ತಥ ನಂ ರ್ಮಶ ಸ್ತಥ ನಂ ಚ ಪ್ಶ್ಯ ತಿ ೨೦
ತ್ತಃ ಶ್ಷ್ಯ ೈೈಃ ಪ್ರಿವೃತೀ ರ್ಮನಿ: ಅಪ್ ಅಭಿನಿರ್ಪ ತ್ತ್
ತಂ ದದಶಾಶ೭ಗರ ತೀ ರಾಮೀ ರ್ಮನಿೀನಾಂ ದೀಪ್ಾ ತೇಜ್ಸ್ತಾಂ ೨೧
ಅಬರ ವಿೀ ದಾ ಚನಂ ವಿೀರೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ಲಕಿಿ ಮ ರ್ರ್ಶನಮ್
ಏರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಿಷ್ಣಕ ರಮತಿ ಅಗಸಾ ಯ ೀ ಭಗವಾನ್ ಋರ್ಷೈಃ
ಔದ್ವಯೇಶಣ್ ಅರ್ಗಚಾಛ ಮಿ ನಿಧಾನಂ ತ್ಪ್ಸ್ತಮ್ ಇಮಮ್ ೨೨
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಾ ಮಹಾ ಬ್ರಹು: ಅಗಸಾ ಯ ಾಂ ಸೂಯಶ ರ್ಚಶಸಂ
ಜ್ಗ್ರ ಹ್ ಪ್ರಮ ಪ್ರ ೀತ್ ಸಾ ಸಯ ಪಾದ್ವ ಪ್ರಂತ್ಪಃ ೨೩
ಅಭಿವಾದಯ ತು ರ್ಮಾಶತಾಮ ತ್ಸೌಥ ರಾಮಃ ಕೃತಾಾಂಜ್ಲ್ೈಃ
ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಸಹ್ ವೈದೇಹಾಯ ತ್ದ್ವ ರಾಮ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ ೨೪
ಪ್ರ ತಿಗೃಹ್ಯ ಚ ಕಕುತ್ಸ ಥ ಮ್ ಅಚಶಯಿತಾಾ ಆಸನೀದಕೈೈಃ
ಕುಶ್ಲ ಪ್ರ ಶ್ಿ ಮ್ ಉಕಾ ಾ ಚ ಆಸಯ ತಾಮ್ ಇತಿ ಸೀ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೨೫
ಅಗ್ನಿ ಾಂ ಹುತಾಾ ಪ್ರ ದ್ವಯ ಅಘಯ ಶಮ್ ಅತಿಥೀನ್ ಪ್ರ ತಿಪೂಜ್ಯ ಚ
ವಾನಪ್ರ ಸ್ಥ ೀನ ರ್ಮೇಶಣ್ ಸ ತೇಷ್ಣಾಂ ಭೀಜ್ನಂ ದದ್ವ ೨೬
ಪ್ರ ಥಮಂ ಚ ಉಪ್ವಿಶ್ಯ ಅಥ ರ್ಮಶಜಾ ೀ ರ್ಮನಿ ಪುಾಂಗವಃ
ಉವಾಚ ರಾಮಮ್ ಆಸ್ವೀನಂ ಪಾರ ಞ್ಾ ಲ್ಾಂ ರ್ಮಶ ಕೀವಿದಮ್ ೨೭
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿರಾಮಾಯಣಂ
ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅನಯ ಥಾ ಖ್ಲು ಕಕುತ್ಸ ಥ ತ್ಪ್ಸ್ವಾ ೀ ಸರ್ಮದ್ವಚರನ್
ದುಸ್ತಸ ಕಿಿ ೀರ್ ಪ್ರೇ ಲೀಕೇ ಸ್ತಾ ನಿ ಮಾಾಂಸ್ತನಿ ಭಕ್ಷ್ಯೇತ್ ೨೮
ರಾಜಾ ಸರ್ಶ ಸಯ ಲೀಕ ಸಯ ರ್ಮಶಚಾರಿೀ ಮಹಾ ರಥಃ
ಪೂಜ್ನಿೀಯ ಶ್ಚ ಮಾನಯ ಶ್ಚ ಭವಾನ್ ಪಾರ ಪ್ಾ ೈಃ ಪ್ರ ಯಾ೭ತಿಥೈಃ ೨೯
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಾ ಫಲೈ: ಮೂಲೈೈಃ ಪುಷ್ಪ ೈ ಶಾಚ ೭ನಯ ೈ ಶ್ಚ ರಾಘರ್ಮ್
ಪೂಜ್ಯಿತಾಾ ಯಥಾ ಕಮಂ ಪುನ: ಏರ್ ತ್ತೀ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೩೦
ಇದಂ ದರ್ಯ ಾಂ ಮಹ್ತ್ ಚಾಪಂ ಹೇಮ ರ್ಜ್ರ ವಿಭೂರ್ಷತ್ಮ್
ವೈರ್ಾ ವಂ ಪುರರ್ ವಾಯ ಘರ ನಿಮಿಶತಂ ವಿಶ್ಾ ಕಮಶಣ್ಡ ೩೧
ಅಮೀಘಃ ಸೂಯಶ ಸಂಕಶೀ ಬರ ಹ್ಮ ದತ್ಾ ೈಃ ಶ್ರೀತ್ಾ ಮಃ
ದತೌ
ಾ ಮಮ ಮಹೇನದ ರೀಣ್ ತೂಣಿೀ ಚಾ೭ಕ್ಷ್ಯ ಸ್ತಯಕೌ ೩೨
ಸಂಪೂಣೌಶ ನಿಶ್ತೈ; ಬ್ರಣ: ಜ್ಾ ಲದಭ : ಇರ್ ಪಾರ್ಕೈೈಃ
ಮಹಾ ರಜ್ತ್ ಕೀಶೀ೭ಯಮ್ ಅಸ್ವ: ಹೇಮ ವಿಭೂರ್ಷತಃ ೩೩
ಅನೇನ ರ್ನಷ್ಣ ರಾಮ ಹ್ತಾಾ ಸಂಖ್ಯ ೀ ಮಹಾ೭ಸುರಾನ್
ಆಜ್ಹಾರ ಶ್ರ ಯಂ ದೀಪಾಾ ಾಂ ಪುರಾ ವಿಷುಾ ; ದವೌಕಸ್ತಮ್ ೩೪
ತ್ ದಧ ನ ಸೌ
ಾ ಚ ತೂಣಿೀರೌ ಶ್ರಂ ಖ್ಡಗ ಾಂ ಚ ಮಾನದ
ಜ್ಯಾಯ ಪ್ರ ತಿಗೃಹಾ ೀರ್ಾ ರ್ಜ್ರ ಾಂ ರ್ಜ್ರ ರ್ರೀ ಯಥಾ ೩೫
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಾ ಮಹಾತೇಜಾೈಃ ಸಮಸಾ ಾಂ ತ್ ದಾ ರಾ೭೭ಯರ್ಮ್
ದತಾಾ ಾ ರಾಮಾಯ ಭಗವಾನ್ ಅಗಸಾ ಯ ೈಃ ಪುನ: ಅಬರ ವಿೀತ್ ೩೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ದ್ವಾ ದಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ತ್ರ ಯೀದಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ರಾಮ ಪ್ರ ೀತೀ೭ಸ್ವಮ ಭದರ ಾಂ ತೇ ಪ್ರಿತುಷ್ಟ ೀ೭ಸ್ವಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ಅಭಿವಾದಯಿತುಾಂ ಯ ನಮ ಾಂ ಪಾರ ಪೌ
ಾ ಸಥ ೈಃ ಸಹ್ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ೧
ಅರ್ಾ ಶ್ರ ಮೇಣ್ ವಾಾಂ ಖೇದ್ೀ ಬ್ರರ್ತೇ ಪ್ರ ಚುರ ಶ್ರ ಮಃ
ರ್ಯ ಕಾ ಮ್ ಉತ್ಕ ಾಂಠತೇ ಚಾ೭ಪ್ ಮೈಥಲ್ೀ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾ ೨
ಏಷ್ಣ ಹ ಸುಕುಮಾರಿೀ ಚ ದುೈಃಖೈ ಶ್ಚ ನ ವಿಮಾನಿತಾ
ಪಾರ ಜ್ಯ ದ್ೀಷಂ ರ್ನಂ ಪ್ರ ಪಾಾ ಭತೃಶ ಸ್ಿ ೀಹ್ ಪ್ರ ಚೀದತಾ ೩
ಯಥಾ ಏಷ್ಣ ರಮತೇ ರಾಮ ಇಹ್ ಸ್ವೀತಾ ತ್ಥಾ ಕುರ
ದುರ್ಕ ರಂ ಕೃತ್ರ್ತೌ ಏಷ್ಣ ರ್ನೇ ತಾಾ ಮ್ ಅನಗಚಛ ತಿೀ ೪
ಏಷ್ಣ ಹ ಪ್ರ ಕೃತಿೈಃ ಸ್ವಾ ರೀಣ್ಡಮ್ ಆಸೃಷ್ಟ ೀ ರಘು ನನದ ನ
ಸಮಸಥ ಮ್ ಅನರಂಜಂತಿ ವಿರ್ಮ ಸಥ ಾಂ ತ್ಯ ಜ್ನಿಾ ಚ ೫
ಶ್ತ್ಹ್ರ ದ್ವನಾಂ ಲೀಲತ್ಾ ಾಂ ಶ್ಸ್ತಾ ರಣ್ಡಾಂ ತಿೀಕ್ಷ್ಾ ತಾಾಂ ತ್ಥಾ
ಗರಡ ಅನಿಲಯೀೈಃ ಶಘರ ಯ ಮ್ ಅನಗಚಛ ನಿಾ ಯೀರ್ಷತಃ ೬
ಇಯಂ ತು ಭರ್ತೀ ಭಾಯಾಶ ದ್ೀಷೈ: ಏತೈ: ವಿರ್ಜಿಶತಾೈಃ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಶಾಿ ಘ್ರಯ ಚ ರ್ಯ ಪ್ದೇಶಾಯ ಚ ಯಥಾ ದೇವಿೀ ಹ ಅರನಧ ತಿೀ ೭
ಅಲಂಕೃತೀ೭ಯಂ ದೇಶ್ ಶ್ಚ ಯತ್ರ ಸೌಮಿತಿರ ಣ್ಡ ಸಹ್
ವೈದೇಹಾಯ ಚ ಅನಯಾ ರಾಮ ರ್ತ್ಸ ಯ ಸ್ವ ತ್ಾ ಮ್ ಅರಿಾಂದಮ ೮
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಸಸ ರ್ಮನಿನ ರಾಘವಃ ಸಂಯತಾಾಂಜ್ಲ್ೈಃ
ಉವಾಚ ಪ್ರ ಶ್ರ ತಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಋರ್ಷಾಂ ದೀಪ್ಾ ಮ್ ಇವಾ೭ನಲಮ್ ೯
ರ್ನಯ ೀ೭ಸ್ವಮ ಅನಗೃಹೀತೀ೭ಸ್ವಮ ಯಸಯ ಮೇ ರ್ಮನಿ ಪುಾಂಗವಃ
ಗ್ಮಣೈಃ ಸ ಭಾರ ತೃ ಭಾಯಶ ಸಯ ರ್ರದಃ ಪ್ರಿತುರ್ಯ ತಿ ೧೦
ಕಿಾಂ ತು ವಾಯ ದಶ್ ಮೇ ದೇಶಂ ಸೀದಕಂ ಬಹು ಕನನಮ್
ಯತಾರ ೭೭ಶ್ರ ಮ ಪ್ದಂ ಕೃತಾಾ ರ್ಸೇಯಂ ನಿರತಃ ಸುಖ್ಮ್ ೧೧
ತ್ತೀ೭ಬರ ವಿೀ ನಮ ನಿ ಶ್ರ ೀರ್ಠ ೈಃ ಶುರ ತಾಾ ರಾಮ ಸಯ ಭಾರ್ಷತ್ಮ್
ಧಾಯ ತಾಾ ರ್ಮಹೂತ್ಶಾಂ ರ್ಮಾಶ೭೭ತಾಮ ಧಿೀರೀ ಧಿೀರತ್ರಂ ರ್ಚಃ ೧೨
ಇತೀ ದಾ ಯೀಜ್ನೇ ತಾತ್ ಬಹು ಮೂಲ ಫಲೀದಕಃ
ದೇಶೀ ಬಹು ಮೃಗಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಪಂಚರ್ಟಯ ೭ಭಿವಿಶುರ ತಃ ೧೩
ತ್ತ್ರ ಗತಾಾ ೭೭ಶ್ರ ಮ ಪ್ದಂ ಕೃತಾಾ ಸೌಮಿತಿರ ಣ್ಡ ಸಹ್
ರಮಸಾ ತ್ಾ ಾಂ ಪ್ತು ವಾಶಕಯ ಾಂ ಯಥ್ೀಕಾ ಮ್ ಅನಪಾಲಯನ್ ೧೪
ಕಲೀ೭ಯಂ ಗತ್ ಭೂಯಿಷ್ಾೀ ಯ: ಕಲ ಸಾ ರ್ ರಾಘರ್
ಸಮಯೀ ಯೀ ನರೇಾಂದ್ರ ೀಣ್ ಕೃತೀ ದಶ್ರರ್ಥನ ತೇ ೧೫
ತಿೀಣ್ಶ ಪ್ರ ತಿಜ್ಾ : ಕಕುಸಥ ಸುಖಂ ರಾಜ್ಯ ೀ ನಿರ್ತ್ಸ ಯ ಸ್ವ
ರ್ನಯ ಸ್ಾ ೀ ಜ್ನಕೀ ರಾಮ ಸ ರಾಜಾ ರಘು ನಂದನ
ಯ ಸಾ ಾ ಯಾ ಜ್ಯ ೀರ್ಟ ಪುತ್ರ ೀಣ್ ಯಯಾತಿ ರಿರ್ ತಾರಿತ್: ೧೬
ವಿದತೀ ಹ ಏರ್ ವೃತಾಾ ನಾೀ ಮಮ ಸರ್ಶ ಸಾ ವಾ೭ನಘ
ತ್ಪ್ಸ ಶ್ಚ ಪ್ರ ಭಾವೇನ ಸ್ಿ ೀಹಾ ದದ ಶ್ರಥ ಸಯ ಚ ೧೭
ಹೃದಯ ಸಥ ಶ್ಚ ತೇ ಛನದ ೀ ವಿಜಾಾ ತ್ ಸಾ ಪ್ಸ್ತ ಮಯಾ
ಇಹ್ ವಾಸಂ ಪ್ರ ತಿಜಾಾ ಯ ಮಯಾ ಸಹ್ ತ್ಪೀ ರ್ನೇ
ಅತ್ ಶ್ಚ ತಾಾ ಮ್ ಅಹಂ ಬ್ರರ ಮಿ ಗಚಛ ಪಂಚರ್ಟಿೀಮ್ ಇತಿ ೧೮
ಸ ಹ ರಮಯ ೀ ರ್ನೀದ್ದ ೀಶೀ ಮೈಥಲ್ೀ ತ್ತ್ರ ರಂಸಯ ತೇ
ಸ ದೇಶಃ ಶಾಿ ಘನಿೀಯ ಶ್ಚ ನ೭ತಿರ್ದರೇ ಚ ರಾಘರ್ ೧೯
ಗೀದ್ವರ್ಯಾಶೈಃ ಸಮಿೀಪೇ ಚ ಮೈಥಲ್ೀ ತ್ತ್ರ ರಂಸಯ ತೇ
ಪಾರ ಜ್ಯ ಮೂಲ ಫಲೈ ಶ್ಚ ೈರ್ ನನ ದಾ ಜ್ ಗಣ ಯಶತಃ
ವಿವಿಕಾ ಶ್ಚ ಮಹಾ ಬ್ರಹೀ ಪುಣಯ ೀ ರಮಯ ಸಾ ಥೈರ್ ಚ ೨೦
ಭವಾನ್ ಅಪ್ ಸ ದ್ವರ ಶ್ಚ ಶ್ಕಾ ಶ್ಚ ಪ್ರಿರಕ್ಷ್ಣೇ
ಅಪ್ ಚಾ೭ತ್ರ ರ್ಸನ್ ರಾಮ ಸ್ತಾ ಪ್ಸ್ತನ್ ಪಾಲಯಿರ್ಯ ಸ್ವ ೨೧
ಏತ್ತ್ ಆಲಕ್ಷ್ಯ ತೇ ವಿೀರ ಮಧೂಕನಾಂ ಮಹ್ ದಾ ನಮ್
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಉತ್ಾ ರೇಣ್ಡ೭ಸಯ ಗನಾ ರ್ಯ ಾಂ ನಯ ಗರ ೀರ್ಮ್ ಅಭಿಗಚಛ ತಾ ೨೨
ತ್ತಃ ಸಥ ಲಮ್ ಉಪಾರಹ್ಯ ಪ್ರ್ಶತ್ ಸಯ ಅವಿರ್ದರತಃ
ಖಾಯ ತಃ ಪಂಚರ್ಟಿ ಇತಿ ಏರ್ ನಿತ್ಯ ಪುರ್ಷಪ ತ್ ಕನನಃ ೨೩
ಅಗಸ್ಾ ಯ ೀನ ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಸುಾ ರಾಮಃ ಸೌಮಿತಿರ ಣ್ಡ ಸಹ್
ಸತ್ಕ ೃತ್ಯ ಆಮನಾ ರಯಾ ಮಾಸ ತ್ಮ್ ಋರ್ಷಾಂ ಸತ್ಯ ವಾದನಮ್ ೨೪
ತೌ ತು ತೇನ೭ಭಯ ನಜಾಾ ತೌ ಕೃತ್ ಪಾದ್ವ೭ಭಿ ರ್ನದ ನ್ನ
ತ್ಮ್ ಆಶ್ರ ಮಾತ್ ಪಂಚರ್ಟಿೀಾಂ ಜ್ಗಮ ತುೈಃ ಸಹ್ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ೨೫
ಗೃಹೀತ್ ಚಾಪೌ ತು ನರಾ೭ಧಿಪಾ೭೭ತ್ಮ ಜೌ
ವಿರ್ಕಾ ತೂಣಿೀ ಸಮರೇಷು ಅಕತ್ರೌ
ಯಥ್ೀಪ್ದಷ್ಟ ೀನ ಪ್ಥಾ ಮಹ್ರ್ಷಶಣ್ಡ
ಪ್ರ ಜ್ಗಮ ತುೈಃ ಪಂಚರ್ಟಿೀಾಂ ಸಮಾಹತೌ ೨೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ತ್ರ ಯೀದಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಚತುದಗಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಅಥ ಪಂಚರ್ಟಿೀಾಂ ಗಚಛ ನ್ ಅಾಂತ್ರಾ ರಘು ನನದ ನಃ
ಆಸಸ್ತದ ಮಹಾ ಕಯಂ ಗೃರ್ರ ಾಂ ಭಿೀಮ ಪ್ರಾಕರ ಮಮ್ ೧
ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ತೌ ಮಹಾ ಭಾಗೌ ರ್ನ ಸಥ ಾಂ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೌ
ಮೇನತೇ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ಪ್ಕಿಿ ಾಂ ಬ್ರರ ವಾಣೌ ಕೀ ಭವಾನ್ ಇತಿ ೨
ಸ ತೌ ಮಧ್ರರಯಾ ವಾಚಾ ಸೌಮಯ ಯಾ ಪ್ರ ೀಣ್ಯನ್ ಇರ್
ಉವಾಚ ರ್ತ್ಸ ಮಾಾಂ ವಿದಧ ರ್ಯಸಯ ಾಂ ಪ್ತು: ಆತ್ಮ ನಃ ೩
ಸ ತಂ ಪ್ತೃ ಸಖಂ ಬ್ರದ್ವಧ ಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಮಾಸ ರಾಘವಃ
ಸ ತ್ಸಯ ಕುಲಮ್ ಅರ್ಯ ಗರ ಮ್ ಅಥ ಪ್ಪ್ರ ಚಛ ನಮ ಚ ೪
ರಾಮ ಸಯ ರ್ಚನಂ ಶುರ ತಾಾ ಸರ್ಶ ಭೂತ್ ಸರ್ಮದಭ ವಂ
ಆಚಚಕ್ಷ್ ದಾ ಜ್ ಸಾ ಸ್ಮ ೈ ಕುಲಂ ಆತಾಮ ನಂ ಏರ್ ಚ ೫
ಪೂರ್ಶ ಕಲೇ ಮಹಾ ಬ್ರಹೀ ಯೇ ಪ್ರ ಜಾಪ್ತ್ಯೀ೭ಭರ್ನ್
ತಾನ್ ಮೇ ನಿಗದತಃ ಸವಾಶನ್ ಆದತಃ ಶಣ್ಡ ರಾಘರ್ ೬
ಕದಶಮಃ ಪ್ರ ಥಮ: ತೇಷ್ಣಾಂ ವಿಕೃತ್: ತ್ದ೭ನನಾ ರಮ್
ಶೇರ್ ಶ್ಚ ಸಂಶ್ರ ಯ ಶ್ಚ ೈರ್ ಬಹು ಪುತ್ರ ಶ್ಚ ವಿೀಯಶವಾನ್ ೭
ಸ್ತಥ ಣ್ಡ: ಮರಿೀಚ: ಅತಿರ ಶ್ಚ ಕರ ತು ಶ್ಚ ೈರ್ ಮಹಾ ಬಲಃ
ಪುಲಸಾ ಯ ಶ್ಚ ಗ್ನರಾ ಶ್ಚ ೈರ್ ಪ್ರ ಚೇತಾೈಃ ಪುಲಹ್ ಸಾ ಥಾ ೮
ದಕಿ ೀ ವಿರ್ಸ್ತಾ ನ್ ಅಪ್ರ: ಅರಿರ್ಟ ನೇಮಿ ಶ್ಚ ರಾಘರ್
ಕಶ್ಯ ಪ್ ಶ್ಚ ಮಹಾ ತೇಜಾ: ತೇಷ್ಣಮ್ ಆಸ್ವೀತ್ ಚ ಪ್ಶ್ಚ ಮಃ ೯
ಪ್ರ ಜಾಪ್ತೇ ಸುಾ ದಕ್ಷ್ ಸಯ ಬಭೂವು: ಇತಿ ನಃ ಶುರ ತ್ಮ್
ರ್ರ್ಷಟ : ದುಹತ್ರೀ ರಾಮ ಯಶ್ಸ್ವಾ ನಯ ೀ ಮಹಾ ಯಶಃ ೧೦
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಕಶ್ಯ ಪಃ ಪ್ರ ತಿಜ್ಗ್ರ ಹ್ ತಾಸ್ತಮ್ ಅಷ್ಟಟ ಸುಮರ್ಯ ಮಾೈಃ
ಅದತಿಾಂ ಚ ದತಿಾಂ ಚೈರ್ ದನಮ್ ಅಪ್ ಚ ಕಳಕಮ್
ತಾಮಾರ ಾಂ ಕರ ೀರ್ರ್ಶಾಾಂ ಚೈರ್ ಮನಾಂ ಚಾ೭ಪ್ ಅನಲಾಮ್ ಅಪ್ ೧೧
ತಾ: ತು ಕನಯ : ತ್ತಃ ಪ್ರ ೀತಃ ಕಶ್ಯ ಪಃ ಪುನ ರ೭ಬರ ವಿೀತ್
ಪುತಾರ ಾಂ ಸ್ಾ ರೈಲೀಕಯ ಭತ್ೄಶನ್ ವೈ ಜ್ನಯಿರ್ಯ ಥ ಮತ್ ಸಮಾನ್ ೧೨
ಅದತಿ: ತ್ನ್ ಮನ ರಾಮ ದತಿ ಶ್ಚ ದನ: ಏರ್ ಚ
ಕಳಕ ಚ ಮಹಾ ಬ್ರಹೀ ಶೇಷ್ಣ: ತು ಅಮನಸೀ ಅಭರ್ನ್ ೧೩
ಅದತಾಯ ಾಂ ಜ್ಜಿಾ ರೇ ದೇವಾ: ತ್ರ ಯ ಸ್ವಾ ರಾಂಶ್ತ್ ಅರಿಾಂದಮ
ಆದತಾಯ ರ್ಸವೀ ರದ್ವರ ಅಶ್ಾ ನ್ನ ಚ ಪ್ರಂತ್ಪ್ ೧೪
ದತಿ ಸುಾ ಅಜ್ನಯತ್ ಪುತಾರ ನ್ ದೈತಾಯ ನ್ ತಾತ್ ಯಶ್ಸ್ವಾ ನಃ
ತೇಷ್ಣಮ್ ಇಯಂ ರ್ಸುಮತಿೀ ಪುರಾ ಆಸ್ವೀತ್ ಸ ರ್ನ ಅಣ್ಶವಾ ೧೫
ದನ: ತು ಅಜ್ನಯತ್ ಪುತ್ರ ಮ್ ಅಶ್ಾ ಗ್ನರ ೀರ್ಮ್ ಅರಿಾಂದಮ
ನರಕಂ ಕಲಕಂ ಚೈರ್ ಕಳಕ೭ಪ್ ರ್ಯ ಜಾಯತ್ ೧೬
ಕೌರ ಾಂಚೀಾಂ ಭಾಸ್ವೀಾಂ ತ್ಥಾ ಶ್ಯ ೀನಿೀಾಂ ಧೃತ್ರಾರ್ಷಟ ರೀಾಂ ತ್ಥಾ ಶುಕಿೀಮ್
ತಾಮಾರ ೭ಪ್ ಸುಷುವೇ ಕನಯ ೈಃ ಪಂಚೈತಾ ಲೀಕ ವಿಶುರ ತಾೈಃ ೧೭
ಉಲೂಕನ್ ಜ್ನಯತ್ ಕೌರ ಾಂಚೀ ಭಾಸ್ವೀ ಭಾಸ್ತನ್ ರ್ಯ ಜಾಯತ್
ಶ್ಯ ೀನಿೀ ಶ್ಯ ೀನಾಂ ಶ್ಚ ಗೃಧಾರ ಾಂ ಶ್ಚ ರ್ಯ ಜಾಯತ್ ಸುತೇಜ್ಸಃ ೧೮
ಧೃತ್ರಾರ್ಷಟ ರೀ ತು ಹಂಸ್ತಾಂ ಶ್ಚ ಕಲಹಂಸ್ತಾಂ ಶ್ಚ ಸರ್ಶಶಃ
ಚಕರ ವಾಕಾಂ ಶ್ಚ ಭದರ ಾಂ ತೇ ವಿಜ್ಜ್ಾ ೀ ಸ್ತ೭ಪ್ ಭಾಮಿನಿೀ
ಶುಕಿೀ ನತಾಾಂ ವಿಜ್ಜ್ಾ ೀ ತು ನತಾಯಾ ವಿನತಾ ಸುತಾ ೧೯
ದಶ್ ಕರ ೀರ್ ರ್ಶಾ ರಾಮ ವಿಜ್ಜ್ಾ ೀ ಅಪ್ ಆತ್ಮ ಸಂಭವಾೈಃ
ಮೃಗ್ನೀಾಂ ಚ ಮೃಗ ಮನದ ಾಂ ಚ ಹ್ರಿೀಾಂ ಭದರ ಮದ್ವಮ್ ಅಪ್ ೨೦
ಮಾತಂಗ್ನೀಮ್ ಅಪ್ ಶಾರ್ದಶಲ್ೀಾಂ ಶ್ಾ ೀತಾಾಂ ಚ ಸುರಭಿೀಾಂ ತ್ಥಾ
ಸರ್ಶ ಲಕ್ಷ್ಣ್ ಸಂಪ್ನಿ ಾಂ ಸುರಸ್ತಾಂ ಕದುರ ಕಮ್ ಅಪ್ ೨೧
ಅಪ್ತ್ಯ ಾಂ ತು ಮೃಗ್ೈಃ ಸವೇಶ ಮೃಗ್ಯ ನರ ರ್ರೀತ್ಾ ಮ
ಋಕಿ ಶ್ಚ ಮೃಗ ಮನದ ಯಾೈಃ ಸೃಮರಾ: ಚಮರಾ ಸಾ ಥಾ ೨೨
ಹ್ಯಾಶ ಶ್ಚ ಹ್ರಯೀ೭ಪ್ತ್ಯ ಾಂ ವಾನರಾ ಶ್ಚ ತ್ರಸ್ವಾ ನ:
ತ್ತ್: ತು ಇರಾರ್ತಿೀಾಂ ನಮ ಜ್ಜ್ಾ ೀ ಭದರ ಮದ್ವ ಸುತಾಮ್ ೨೩
ತ್ಸ್ತಯ : ತು ಐರಾರ್ತಃ ಪುತರ ೀ ಲೀಕ ನಥ್ೀ ಮಹಾ ಗಜಃ
ಮಾತಂಗ್ ಸುಾ ಅಥ ಮಾತಂಗ್ಯ ಅಪ್ತ್ಯ ಾಂ ಮನಜ್ರ್ಶಭ: ೨೪
ಗೀ ಲಾಾಂಗೂಲಾ ಶ್ಚ ಶಾರ್ದಶಲ್ೀ ವಾಯ ಘ್ರರ ನ್ ಶ್ಚ ಅಜ್ನಯ ತುಸ ತಾನ್
ದಶಾ ಗಜಾಾಂ ಶ್ಚ ಕಕುತ್ಸ ಥ ಶ್ಾ ೀತಾ ರ್ಯ ಜ್ನಯತ್ ಸುತಾನ್ ೨೫
ತ್ತೀ ದುಹತ್ರೌ ರಾಮ ಸುರಭಿ: ದ್ಾ ೀ ರ್ಯ ಜಾಯತ್
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ರೀಹಣಿೀಾಂ ನಮ ಭದರ ಾಂ ತೇ ಗಂರ್ವಿೀಶಾಂಚ ಯಶ್ಸ್ವಾ ನಿೀಾಂ ೨೬
ರೀಹಣಿೀ ಅಜ್ನಯತ್ ಗ್ವೀ ಗಂರ್ವಿೀಶ ವಾಜಿನ ಸುಸ ತಾನ್
ಸುರಸ್ತ ಅಜ್ನಯತ್ ನಗ್ನ್ ರಾಮ ಕರ್ದರ ಸುಾ ಪ್ನಿ ಗ್ನ್ ೨೭
ಮನ ಮಶನಷ್ಣಯ ನ್ ಜ್ನಯತ್ ರಾಮ ಪುತಾರ ನ್ ಯಶ್ಸ್ವಾ ನ:
ಬ್ರರ ಹ್ಮ ಣ್ಡನ್ ಕ್ಷ್ತಿರ ಯಾನ್ ವೈಶಾಯ ನ್ ಶೂದ್ವರ ಾಂ ಶ್ಚ ಮನಜ್ರ್ಶಭ
ಸವಾಶನ್ ಪುಣ್ಯ ಫಲಾನ್ ವೃಕಿ ನ್ ಅನಲಾ೭ಪ್ ರ್ಯ ಜಾಯತ್ ೨೮
ವಿನತಾ ಚ ಶುಕಿೀ ಪೌತಿರ ೀ ಕರ್ದರ ಶ್ಚ ಸುರಸ್ತ ಸಾ ಸ್ತ
ಕರ್ದರ ನಶಗಂ ಸಹ್ಸ್ತರ ೭೭ಸಯ ಾಂ ವಿಜ್ಜ್ಾ ೀ ರ್ರಣಿೀ ರ್ರಂ ೨೯
ದ್ವಾ ಪುತೌರ ವಿನತಾಯಾ ಸುಾ ಗರಡೀ ಅರಣ್ ಏರ್ ಚ
ತ್ಸ್ತಮ ತ್ ಜಾತೀ೭ಹಂ ಅರಣ್ಡತ್ ಸಂಪಾತಿ ಸುಾ ಮಮಾ೭ಗರ ಜ್:
ಜ್ಟಾಯ: ಇತಿ ಮಾಾಂ ವಿದಧ ಶ್ಯ ೀನಿೀ ಪುತ್ರ ಾಂ ಅರಿಾಂದಮ ೩೦
ಸ೭ಹ್ಮ್ ವಾಸ ಸಹಾಯ ಸ್ಾ ೀ ಭವಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಯದ ಇಚಛ ಸ್ವ
ಇದಂ ದುಗಶಾಂ ಹ ಕನಾ ರಂ ಮೃಗ ರಾಕ್ಷ್ಸಸ ಸೇವಿತಂ
ಸ್ವೀತಾಾಂ ಚ ತಾತ್ ರಕಿಿ ಷ್ಯ ೀ ತ್ಾ ಯಿ ಯಾತೇ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇ ೩೧

ಜ್ಟಾಯಷಂ ತು ಪ್ರ ತಿಪೂಜ್ಯ ರಾಘವೀ
ರ್ಮದ್ವ ಪ್ರಿರ್ಾ ಜ್ಯ ಚ ಸನಿ ತೀ೭ಭರ್ತ್
ಪ್ತುರ್ ಹ ಶುಶಾರ ರ್ ಸಖಿತ್ಾ ಮ್ ಆತ್ಮ ವಾನ್
ಜ್ಟಾಯಷ್ಣ ಸಂಕಥತಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ೩೨
ಸ ತ್ತ್ರ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಪ್ರಿದ್ವಯ ಮೈಥಲ್ೀಾಂ
ಸಹೈರ್ ತೇನ೭ತಿಬಲೇನ ಪ್ಕಿಿ ಣ್ಡ
ಜ್ಗ್ಮ ತಾಾಂ ಪಂಚರ್ಟಿೀಾಂ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೀ
ರಿಪೂನ್ ದರ್ಕ್ಷ್ನ್ ಶ್ಲಭಾನ್ ಇವಾ೭ನಲಃ ೩೩
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಚತುದಶಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಪಂಚ ದಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತ್ತಃ ಪ್ಞ್ಚ ರ್ಟಿೀಾಂ ಗತಾಾ ನನ ವಾಯ ಲ ಮೃಗ್ ಯತಾಮ್
ಉವಾಚ ಭಾರ ತ್ರಂ ರಾಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ದೀಪ್ಾ ತೇಜ್ಸಂ ೧
ಆಗತಾೈಃ ಸಮ ಯಥಾ ಉದದ ರ್ಟ ಮ್ ಅರ್ಮಾಂ ದೇಶಂ ಮಹ್ರ್ಷಶಣ್ಡ
ಅಯಂ ಪ್ಞ್ಚ ರ್ಟಿೀ ದೇಶಃ ಸೌಮಯ ಪುರ್ಷಪ ತ್ ಕನನಃ ೨
ಸರ್ಶತ್: ಚಾಯಶತಾಾಂ ದೃರ್ಷಟ ೈಃ ಕನನೇ ನಿಪುಣೀ ಹ ಅಸ್ವ
ಆಶ್ರ ಮಃ ಕತ್: ಅಸ್ವಮ ನ್ ನ: ದೇಶೇ ಭರ್ತಿ ಸಮಮ ತಃ ೩
ರಮತೇ ಯತ್ರ ವೈದೇಹೀ ತ್ಾ ಮ್ ಅಹಂ ಚೈರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
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ತಾದೃಶೀ ದೃಶ್ಯ ತಾಾಂ ದೇಶಃ ಸನಿಿ ಕೃರ್ಟ ಜ್ಲಾ೭ಶ್ಯಃ ೪
ರ್ನ ರಾಮಣ್ಯ ಕಂ ಯತ್ರ ಜ್ಲ ರಾಮಣ್ಯ ಕಂ ತ್ಥಾ
ಸನಿಿ ಕೃರ್ಟ ಾಂ ಚ ಯತ್ರ ಸ್ತಯ ತ್ ಸಮಿತ್ ಪುರ್ಪ ಕುಶೀ ದಕಮ್ ೫
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಸುಾ ರಾಮೇಣ್ ಲಕಮ ಣಃ ಸಂಯತ್ ಅಾಂಜ್ಲ್ೈಃ
ಸ್ವೀತಾ ಸಮಕ್ಷಂ ಕಕುತ್ಸ ಥ ಮ್ ಇದಂ ರ್ಚನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೬
ಪ್ರವಾನ್ ಅಸ್ವಮ ಕಕುತ್ಸ ಥ ತ್ಾ ಯಿ ರ್ರ್ಶ ಶ್ತಂ ಸ್ವಥ ತೇ
ಸಾ ಯಂ ತು ರಚರೇ ದೇಶೇ ಕಿರ ಯತಾಮ್ ಇತಿ ಮಾಾಂ ರ್ದ ೭
ಸುಪ್ರ ೀತ್: ತೇನ ವಾಕಯ ೀನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸಯ ಮಹಾ ದುಯ ತಿ:
ವಿಮೃಶ್ನ್ ರೀಚಯಾ ಮಾಸ ದೇಶಂ ಸರ್ಶ ಗ್ಮಣ್ಡ೭ನಿಾ ತ್ಮ್ ೮
ಸ ತಂ ರಚರಮ್ ಆಕರ ಮಯ ದೇಶ್ಮ್ ಆಶ್ರ ಮ ಕಮಶಣಿ
ಹ್ಸೌಾ ಗೃಹೀತಾಾ ಹ್ಸ್ಾ ೀನ ರಾಮಃ ಸೌಮಿತಿರ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೯
ಅಯಂ ದೇಶಃ ಸಮಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಪುರ್ಷಪ ತೈ: ತ್ರಭಿ ವೃಶತಃ
ಇಹಾ೭೭ಶ್ರ ಮ ಪ್ದಂ ಸೌಮಯ ಯಥಾರ್ತ್ ಕತುಶಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ ೧೦
ಇಯಮ್ ಆದತ್ಯ ಸಂಕಶೈಃ ಪ್ದ್ಮ ೈೈಃ ಸುರಭಿ ಗನಿಧ ಭಿೈಃ
ಅರ್ದರೇ ದೃಶ್ಯ ತೇ ರಮಾಯ ಪ್ದಮ ನಿೀ ಪ್ದಮ ಶೀಭಿತಾ ೧೧
ಯಥಾ೭೭ಖಾಯ ತ್ಮ್ ಅಗಸ್ಾ ಯ ೀನ ರ್ಮನಿನ ಭಾವಿತಾತ್ಮ ನ
ಇಯಂ ಗೀದ್ವರ್ರಿೀ ರಮಾಯ ಪುರ್ಷಪ ತೈ ಸಾ ರಭಿ ವೃಶತಾ
ಹಂಸ ಕರಣ್ಡ ವಾ೭೭ಕಿೀಣ್ಡಶ ಚಕರ ವಾಕೀಪ್ ಶೀಭಿತಾ ೧೨
ನ೭ತಿ ರ್ದರೇ ನ ಚಾ೭ಸನಿ ೀ ಮೃಗ ಯೂಥ ನಿಪ್ೀಡಿತಾ
ಮಯೂರ ನದತಾ ರಮಾಯ ೈಃ ಪಾರ ಾಂಶ್ವೀ ಬಹು ಕನದ ರಾೈಃ
ದೃಶ್ಯ ನಾ ೀ ಗ್ನರಯಃ ಸೌಮಯ ಫುಲ್ಿ ೈ ಸಾ ರಭಿ: ಆವೃತಾೈಃ ೧೩
ಸೌರ್ಣಶ ರಾಜ್ತೈ ಸ್ತಾ ಮ್ರ ೈ ದೇಶಶೇ ದೇಶೇ ಚ ಧಾತುಭಿೈಃ
ಗವಾಕಿಿ ತಾ ಇವಾ ಭಾನಿಾ ಗಜಾೈಃ ಪ್ರಮ ಭಕಿಾಭಿೈಃ ೧೪
ಸ್ತಲೈ ಸ್ತಾ ಲೈ ಸಾ ಮಾಲೈ ಶ್ಚ ಖ್ರ್ಜಶರೈಃ ಪ್ನಸ್ತ೭೭ಮರ ಕೈೈಃ
ನಿೀವಾರ ಸ್ವಾ ಮಿಶ ಶ್ಚ ೈರ್ ಪುನಿ ಗೈ ಶಚ ೀಪ್ ಶೀಭಿತಾೈಃ ೧೫
ಚ್ಛತೈ: ಅಶೀಕೈ: ತಿಲಕೈ: ಚಮಪ ಕೈೈಃ ಕೇತ್ಕೈ ರ೭ಪ್
ಪುರ್ಪ ಗ್ಮಲಮ ಲತೀ ಪೇತೈ ಸ್ಾ ೈ ಸ್ಾ ೈ ಸಾ ರಭಿ: ಆವೃತಾೈಃ ೧೬
ಚನದ ನೈಃ ಸಯ ನದ ನ: ನಿೀಪೈಃ ಪ್ನಸೈ: ಲಕುಚೈ: ಅಪ್
ರ್ವಾ೭ಶ್ಾ ಕಣ್ಶ ಖ್ದರೈಃ ಶ್ಮಿೀ ಕಿಾಂಶುಕ ಪಾಟಲೈೈಃ ೧೭
ಇದಂ ಪುಣ್ಯ ಮ್ ಇದಂ ಮೇರ್ಯ ಮ್ ಇದಂ ಬಹು ಮೃಗ ದಾ ಜ್ಮ್
ಇಹ್ ರ್ತಾಸ ಯ ಮ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಸ್ತರ್ಶಮ್ ಏತೇನ ಪ್ಕಿಿ ಣ್ಡ ೧೮
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಸುಾ ರಾಮೇಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ ಪ್ರ ವಿೀರಹಾ
ಅಚರೇಣ್ಡ೭೭ಶ್ರ ಮಂ ಭಾರ ತು ಶ್ಚ ಕರ ಸುಮಹಾ ಬಲಃ ೧೯
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪ್ಣ್ಶಶಾಲಾಾಂ ಸು ವಿಪುಲಾಾಂ ತ್ತ್ರ ಸಂಘ್ರತ್ ಮೃತಿಾ ಕಮ್
ಸು ಸಾ ಮಾಭ ಾಂ ಮಸಕ ರ ದೀಶಘಶೈಃ ಕೃತ್ ವಂಶಾಾಂ ಸುಶೀಭನಮ್ ೨೦
ಶ್ಮಿೀ ಶಾಖಾಭಿ: ಆಸ್ವಾ ೀಯಶ ದೃಢ ಪಾಶಾ೭ರ್ಪಾಶ್ತಾಾಂ
ಕುಶ್ ಕಶ್ ಶ್ರೈಃ ಪ್ಣಶೈಃ ಉಪ್ರಿ ಚಾಛ ದತಾಾಂ ತ್ಥಾ ೨೧
ಸಮಿೀ ಕೃತ್ ತ್ಲಾಾಂ ರಮಾಯ ಾಂ ಚಕರ ಲಘು ವಿಕರ ಮ:
ನಿವಾಸಂ ರಾಘರ್ಸ್ತಯ ೭ರ್ಥಶ ಪ್ರ ೀಕ್ಷ್ಣಿೀಯಂ ಅನತ್ಾ ಮಂ ೨೨
ಸ ಗತಾಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ನದೀಾಂ ಗೀದ್ವರ್ರಿೀಾಂ ತ್ದ್ವ
ಸ್ತಿ ತಾಾ ಪ್ದ್ವಮ ನಿ ಚ ಆದ್ವಯ ಸ ಫಲಃ ಪುನ: ಆಗತಃ ೨೩
ತ್ತಃ ಪುರ್ಪ ಬಲ್ಾಂ ಕೃತಾಾ ಶಾನಿಾ ಾಂ ಚ ಸ ಯಥಾ ವಿಧಿ
ದಶ್ಶಯಾ ಮಾಸ ರಾಮಾಯ ತ್ತ್ ಆಶ್ರ ಮ ಪ್ದಂ ಕೃತ್ಮ್ ೨೪
ಸ ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಕೃತಂ ಸೌಮಯ ಮ್ ಆಶ್ರ ಮಂ ಸಹ್ ಸ್ವೀತ್ಯಾ
ರಾಘವಃ ಪ್ಣ್ಶ ಶಾಲಾಯಾಾಂ ಹ್ರ್ಶಮ್ ಆಹಾರಯತ್ ಭರ ಶಂ ೨೫
ಸು ಸಂಹೃರ್ಟ ೈಃ ಪ್ರಿರ್ಾ ಜ್ಯ ಬ್ರಹುಭಾಯ ಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ತ್ದ್ವ
ಅತಿ ಸ್ವಿ ಗಧ ಾಂ ಚ ಗ್ಢಂ ಚ ರ್ಚನಂ ಚ ಇದಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨೬
ಪ್ರ ೀತೀ೭ಸ್ವಮ ತೇ ಮಹ್ತ್ ಕಮಶ ತ್ಾ ಯಾ ಕೃತ್ಮ್ ಇದಂ ಪ್ರ ಭೀ
ಪ್ರ ದೇಯೀ ಯ ನಿಿ ಮಿತ್ಾ ಾಂ ತೇ ಪ್ರಿರ್ಾ ಾಂಗೀ ಮಯಾ ಕೃತಃ ೨೭
ಭಾರ್ಜ್ಾ ೀನ ಕೃತ್ಜ್ಾ ೀನ ರ್ಮಶಜ್ಾ ೀನ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ತ್ಾ ಯಾ ಪುತ್ರ ೀಣ್ ರ್ಮಾಶತಾಮ ನ ಸಂವೃತ್ಾ ೈಃ ಪ್ತಾ ಮಮ ೨೮
ಏವಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮ್ ಉಕಾ ಾ ತು ರಾಘವೀ ಲಕಿಿ ಮ ರ್ರ್ಶನಃ
ತ್ಸ್ವಮ ನ್ ದೇಶೇ ಬಹು ಫಲೇ ನಯ ರ್ಸತ್ ಸ ಸುಖಂ ರ್ಶ್ೀ ೨೯
ಕಂಚತ್ ಕಲಂ ಸ ರ್ಮಾಶತಾಮ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇನ ಚ
ಅನಾ ಸಯ ಮಾನೀ ನಯ ರ್ಸತ್ ಸಾ ಗಶ ಲೀಕೇ ಯಥಾ೭ಮರಃ ೩೦
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚ ದಶ್ ಸಸ ಗಶ:
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:

ಷ್ೀಡಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ರ್ಸತ್: ತ್ಸಯ ತು ಸುಖಂ ರಾಘರ್ ಸಯ ಮಹಾತ್ಮ ನಃ
ಶ್ರತ್ ರ್ಯ ಪಾಯೇ ಹೇಮನಾ ಋತು: ಇರ್ಟ ೈಃ ಪ್ರ ರ್ತ್ಶತೇ ೧
ಸ ಕದ್ವ ಚತ್ ಪ್ರ ಭಾತಾಯಾಾಂ ಶ್ರ್ಶಯಾಶಾಂ ರಘು ನನದ ನಃ
ಪ್ರ ಯರ್ಯ ಅಭಿರ್ಷಕ೭ಥಶಾಂ ರಮಯ ಾಂ ಗೀದ್ವರ್ರಿೀಾಂ ನದೀಮ್ ೨
ಪ್ರ ಹ್ಾ ೈಃ ಕಲಶ್ ಹ್ಸಾ ಸಾ ಾಂ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಸಹ್ ವಿೀಯಶವಾನ್
ಪೃರ್ಠ ತೀ೭ನರ್ರ ಜ್ನ್ ಭಾರ ತಾ ಸೌಮಿತಿರ : ಇದಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೩
ಅಯಂ ಸ ಕಲಃ ಸಂಪಾರ ಪ್ಾ ೈಃ ಪ್ರ ಯೀ ಯ ಸ್ಾ ೀ ಪ್ರ ಯಂ ರ್ದ
ಅಲಂಕೃತ್ ಇವಾ ಭಾತಿ ಯೇನ ಸಂರ್ತ್ಸ ರಃ ಶುಭಃ ೪
ನಿೀಹಾರ ಪ್ರಷ್ೀ ಲೀಕಃ ಪೃಥವಿೀ ಸಸಯ ಮಾಲ್ನಿೀ
ಜ್ಲಾನಿ ಅನಪ್ಭೀಗ್ಯ ನಿ ಸುಭಗೀ ಹ್ರ್ಯ ವಾಹ್ನಃ ೫
ನವಾ೭ಗರ ಯಣ್ ಪೂಜಾಭಿ: ಅಭಯ ಚಯ ಶ ಪ್ತೃ ದೇರ್ತಾೈಃ
ಕೃತಾ೭ಗರ ಯಣ್ಕೈಃ ಕಲೇ ಸನಾ ೀ ವಿಗತ್ ಕಲಮ ಷ್ಣೈಃ ೬
ಪಾರ ಜ್ಯ ಕಮಾ ಜ್ನ ಪ್ದ್ವೈಃ ಸಂಪ್ನಿ ತ್ರ ಗೀ ರಸ್ತೈಃ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ವಿಚರನಿಾ ಮಹೀಪಾಲಾ ಯಾತಾರ ೭ಥಶಾಂ ವಿಜಿಗ್ನೀರ್ವಃ ೭
ಸೇರ್ ಮಾನೇ ದೃಢಂ ಸೂಯೇಶ ದಶ್ಮ್ ಅನಾ ಕ ಸೇವಿತಾಮ್
ವಿಹೀನ ತಿಲಕ ಇರ್ ಸ್ವಾ ರೀ ನ ಉತ್ಾ ರಾ ದಕ್ ಪ್ರ ಕಶ್ತೇ ೮
ಪ್ರ ಕೃತಾಯ ಹಮ ಕೀಶಾಢ್ಯ ೀ ರ್ದರ ಸೂಯಶ ಶ್ಚ ಸ್ತಮಪ ರತ್ಮ್
ಯಥಾ೭ಥಶ ನಮಾ ಸುರ್ಯ ಕಾ ಾಂ ಹಮವಾನ್ ಹಮವಾನ್ ಗ್ನರಿೈಃ ೯
ಅತ್ಯ ನಾ ಸುಖ್ ಸಂಚಾರಾ ಮಧಾಯ ಹ್ಿ ೀ ಸಪ ಶ್ಶತಃ ಸುಖಾೈಃ
ದರ್ಸ್ತೈಃ ಸುಭಗ ಆದತಾಯ : ಛಾಯಾ ಸಲ್ಲ ದುಭಶಗ್ೈಃ ೧೦
ಮೃದು ಸೂಯಾಶೈಃ ಸನಿೀಹಾರಾೈಃ ಪ್ಟು ಶ್ೀತಾೈಃ ಸಮಾರತಾೈಃ
ಶೂನಯ ೭ರಣ್ಡಯ ಹಮ ರ್ಾ ಸ್ತಾ ದರ್ಸ್ತ ಭಾನಿಾ ಸ್ತಮಪ ರತ್ಮ್ ೧೧
ನಿವೃತ್ಾ ಆಕಶ್ ಶ್ಯನೈಃ ಪುರ್ಯ ನಿೀತಾ ಹಮಾ೭ರಣ್ಡೈಃ
ಶ್ೀತಾ ವೃದಧ ತ್ರ ಆಯಾಮ: ತಿರ ಯಾಮಾ ಯಾನಿಾ ಸ್ತಮಪ ರತ್ಮ್ ೧೨
ರವಿ ಸಂಕರ ನಾ ಸೌಭಾಗಯ : ತುಷ್ಣರಾ೭ರಣ್ ಮಣ್ಡ ಲಃ
ನಿಶಾಾ ಸ ಅನಧ ಇರ್ ಆದಶ್ಶ: ಚನದ ರಮಾ ನ ಪ್ರ ಕಶ್ತೇ ೧೩
ಜಯ ೀತಾಸ ಿ ತುಷ್ಣರ ಮಲ್ನ ಪೌಣ್ಶಮಾಸ್ತಯ ಾಂ ನ ರಾಜ್ತೇ
ಸ್ವೀತಾ ಇರ್ ಚ ಆತ್ಪ್ ಶಾಯ ಮಾ ಲಕ್ಷ್ಯ ತೇ ನ ತು ಶೀಭತೇ ೧೪
ಪ್ರ ಕೃತಾಯ ಶ್ೀತ್ಲ ಸಪ ಶೀಶ ಹಮ ವಿದಧ ಶ್ಚ ಸ್ತಮಪ ರತ್ಮ್
ಪ್ರ ವಾತಿ ಪ್ಶ್ಚ ಮೀ ವಾಯೈಃ ಕಲೇ ದಾ ಗ್ಮಣ್ ಶ್ೀತ್ಲಃ ೧೫
ಬ್ರರ್ಪ ಚಛ ನಿ ನಿ ಅರಣ್ಡಯ ನಿ ಯರ್ ಗೀಧೂಮರ್ನಿಾ ಚ
ಶೀಭನಾ ೀ ಅಭಯ ದತೇ ಸೂಯೇಶ ನದದಭ ೈಃ ಕೌರ ಾಂಚ ಸ್ತರಸೈೈಃ ೧೬
ಖ್ರ್ಜಶರ ಪುರ್ಪ ಆಕೃತಿಭಿೈಃ ಶ್ರೀಭಿೈಃ ಪೂಣ್ಶ ತ್ಣ್ಡಡ ಲೈೈಃ
ಶೀಭನಾ ೀ ಕಿಾಂಚ ದ್ವ೭೭ಲಮಾಬ ೈಃ ಶಾಲಯಃ ಕನಕ ಪ್ರ ಭಾೈಃ ೧೭
ಮಯೂಖೈ: ಉಪ್ಸಪ್ಶದಭ : ಹಮ ನಿೀಹಾರ ಸಂವೃತೈೈಃ
ರ್ದರಮ್ ಅಭಯ ದತಃ ಸೂಯಶೈಃ ಶ್ಶಾಾಂಕ ಇರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ತೇ ೧೮
ಅಗ್ರ ಹ್ಯ ವಿೀಯಶೈಃ ಪೂವಾಶಹ್ಾ ೀ ಮಧಾಯ ಹ್ಿ ೀ ಸಪ ಶ್ಶತಃ ಸುಖಃ
ಸಂರಕಾ ೈಃ ಕಿಾಂಚತ್ ಆಪಾಣ್ಡಡ : ಆತ್ಪಃ ಶೀಭತೇ ಕಿಿ ತೌ ೧೯
ಅರ್ಶಾಯ ಯ ನಿಪಾತೇನ ಕಿಾಂಚತ್ ಪ್ರ ಕಿಿ ನಿ ಶಾದಾ ಲಾ
ರ್ನನಾಂ ಶೀಭತೇ ಭೂಮಿ: ನಿವಿರ್ಟ ತ್ರಣ್ಡ೭೭ತ್ಪಾ ೨೦
ಸಪ ೃಶಂ ಸುಾ ವಿಪುಲಂ ಶ್ೀತಂ ಉದಕಂ ದಾ ರದ ಸುಸ ಖಂ
ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ತೃರ್ಷತೀ ರ್ನಯ ಾಂ ಪ್ರ ತಿಸಂಹ್ರತೇ ಕರಂ ೨೧
ಏತೇ ಹ ಸರ್ಮಪಾಸ್ವೀನ ವಿಹ್ಗ್ ಜ್ಲ ಚಾರಿಣ್:
ನ ವಿಗ್ಹಂತಿ ಸಲ್ಲಂ ಅಪ್ರ ಗಲಾಭ ಇರ್ ಆಹ್ರ್ಮ್ ೨೨
ಅರ್ಶಾಯ ಯ ತ್ಮೀ ನದ್ವಧ ನಿೀಹಾರ ತ್ಮಸ್ತ ವೃತಾೈಃ
ಪ್ರ ಸುಪಾಾ ಇರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ನಾ ೀ ವಿಪುಷ್ಣಪ ರ್ನ ರಾಜ್ಯಃ ೨೩
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ಬ್ರರ್ಪ ಸಂಛನಿ ಸಲ್ಲಾ ರತ್ ವಿಜ್ಾ ೀಯ ಸ್ತರಸ್ತೈಃ
ಹಮಾ೭ದರ ಶ ವಾಲುಕೈ ಸ್ವಾ ೀರೈಃ ಸರಿತೀ ಭಾನಿಾ ಸ್ತಮಪ ರತ್ಮ್ ೨೪
ತುಷ್ಣರ ಪ್ತ್ನ ಚ್ಚ ೈರ್ ಮೃದುತಾಾ ತ್ ಭಾಸಕ ರ ಸಯ ಚ
ಶತಾಯ ತ್ ಅಗ್೭ಗರ ಸಥ ಮ್ ಅಪ್ ಪಾರ ಯೇಣ್ ರಸರ್ ಜ್ಾ ಲಮ್ ೨೫
ಜ್ರಾ ಜ್ಜ್ಶರಿತೈೈಃ ಪ್ಣಶೈಃ ಶ್ೀಣ್ಶ ಕೇಸರ ಕಣಿಶಕೈೈಃ
ನಳ ಶೇಷ್ಣ ಹಮ ರ್ಾ ಸ್ತಾ ನ ಭಾನಿಾ ಕಮಲಾ೭೭ಕರಾೈಃ ೨೬
ಅಸ್ವಮ ಾಂ ಸುಾ ಪುರರ್ ವಾಯ ಘರ ಕಲೇ ದುೈಃಖ್ ಸಮನಿಾ ತಃ
ತ್ಪ್ ಶ್ಚ ರತಿ ರ್ಮಾಶತಾಮ ತ್ಾ ದಭ ಕಾ ಯ ಭರತಃ ಪುರೇ ೨೭
ತ್ಯ ಕಾ ಾ ರಾಜ್ಯ ಾಂ ಚ ಮಾನಂ ಚ ಭೀಗ್ಾಂ ಶ್ಚ ವಿವಿಧಾನ್ ಬಹೂನ್
ತ್ಪ್ಸ್ವಾ ೀ ನಿಯತಾ೭೭ಹಾರಃ ಶೇತೇ ಶ್ೀತೇ ಮಹೀ ತ್ಲೇ ೨೮
ಸೀ೭ಪ್ ವೇಲಾಮ್ ಇಮಾಾಂ ನೂನಮ್ ಅಭಿರ್ಷಕ೭ಥಶಮ್ ಉದಯ ತಃ
ವೃತಃ ಪ್ರ ಕೃತಿಭಿ ನಿಶತ್ಯ ಾಂ ಪ್ರ ಯಾತಿ ಸರಯೂಾಂ ನದೀಮ್ ೨೯
ಅತ್ಯ ನಾ ಸುಖ್ ಸಂವೃದಧ ೈಃ ಸುಕುಮಾರೀ ಹಮಾ೭ದಶತಃ
ಕಥಂ ತು ಅಪ್ರ ರಾತ್ರ ೀಷು ಸರಯೂಮ್ ಅರ್ಗ್ಹ್ತೇ ೩೦
ಪ್ದಮ ಪ್ತ್ರ ೀಕ್ಷ್ಣೀ ವಿೀರ: ಶಾಯ ಮಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ನಿರದರೀ ಮಹಾನ್
ರ್ಮಶಜ್ಾ ೈಃ ಸತ್ಯ ವಾದೀ ಚ ಹರ ೀ ನಿರ್ಷಧೀ ಜಿತೇನಿದ ರಯಃ ೩೧
ಪ್ರ ಯಾ೭ಭಿ ಭಾರ್ಷೀ ಮಧ್ರರೀ ದೀಘಶ ಬ್ರಹು: ಅರಿಾಂದಮಃ
ಸಂತ್ಯ ಜ್ಯ ವಿವಿಧಾನ್ ಸೌಖಾಯ ನ್ ಆಯಶಾಂ ಸವಾಶತ್ಮ ನ೭೭ಶ್ರ ತಃ ೩೨
ಜಿತಃ ಸಾ ಗಶ ಸಾ ರ್ ಭಾರ ತಾರ ಭರತೇನ ಮಹಾತ್ಮ ನ
ರ್ನಸಥ ಮ್ ಅಪ್ ತಾಪ್ಸ್ಯ ೀ ಯ ಸ್ತಾ ಾ ಮ್ ಅನವಿಧಿೀಯತೇ ೩೩
ನ ಪ್ತ್ರ ಯ ಮ್ ಅನರ್ತ್ಶನಾ ೀ ಮಾತೃಕಂ ದಾ ಪ್ದ್ವ ಇತಿ
ಖಾಯ ತೀ ಲೀಕ ಪ್ರ ವಾದ್ೀ೭ಯಂ ಭರತೇನ೭ನಯ ಥಾ ಕೃತಃ ೩೪
ಭತಾಶ ದಶ್ರಥ್ೀ ಯಸ್ತಯ ೈಃ ಸ್ತಧ್ರ ಶ್ಚ ಭರತಃ ಸುತಃ
ಕಥಂ ನ ಸ್ತ೭ಮಾಬ ಕೈಕೇಯಿೀ ತಾದೃಶ್ೀ ಕೂರ ರ ದಶ್ಶನಿೀ ೩೫
ಇತಿ ಏವಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇ ವಾಕಯ ಾಂ ಸ್ಿ ೀಹಾತ್ ಬ್ರರ ರ್ತಿ ಧಾಮಿಶಕೇ
ಪ್ರಿವಾದಂ ಜ್ನನಯ ಸಾ ಮ್ ಅಸಹ್ನ್ ರಾಘವೀ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೩೬
ನ ತೇ೭ಮಾಬ ಮರ್ಯ ಮಾ ತಾತ್ ಗಹಶತ್ವಾಯ ಕಥಂ ಚನ
ತಾಮ್ ಏರ್ ಇಕಿ ಾ ಕು ನಥ ಸಯ ಭರತ್ ಸಯ ಕಥಾಾಂ ಕುರ ೩೭
ನಿಶ್ಚ ತಾ೭ಪ್ ಹ ಮೇ ಬ್ರದಧ : ರ್ನ ವಾಸೇ ದೃಢ ರ್ರ ತಾ
ಭರತ್ ಸ್ಿ ೀಹ್ ಸಂತ್ಪಾಾ ಬ್ರಲ್ಶ್ೀ ಕಿರ ಯತೇ ಪುನಃ ೩೮
ಸಂಸಮ ರಾಮಿ ಅಸಯ ವಾಕಯ ನಿ ಪ್ರ ಯಾಣಿ ಮಧ್ರರಾಣಿ ಚ
ಹೃದ್ವಯ ನಿ ಅಮೃತ್ ಕಲಾಪ ನಿ ಮನ: ಪ್ರ ಹಾಿ ದನನಿ ಚ ೩೯
ಕದ್ವ ಹ ಅಹಂ ಸಮೇಷ್ಣಯ ಮಿ ಭರತೇನ ಮಹಾತ್ಮ ನ
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿರಾಮಾಯಣಂ
ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಶ್ತೃಘ್ಿ ೀನ ಚ ವಿೀರೇಣ್ ತ್ಾ ಯಾ ಚ ರಘು ನಂದನ ೪೦
ಇತಿ ಏವಂ ವಿಲಪಂ ಸಾ ತ್ರ ಪಾರ ಪ್ಯ ಗೀದ್ವರ್ರಿೀಾಂ ನದೀಮ್
ಚಕರ ೀ೭ಭಿರ್ಷಕಂ ಕಕುತ್ಸ ಥ ೈಃ ಸ್ತ೭ನಜಃ ಸಹ್ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ೪೧
ತ್ಪ್ಶಯಿತಾಾ ೭ಥ ಸಲ್ಲೈ ಸ್ಾ ೀ ಪ್ತ್ೄನ್ ದೈರ್ತಾನಿ ಚ
ಸುಾ ರ್ನಿಾ ಸಮ ೀದತಂ ಸೂಯಶಾಂ ದೇರ್ತಾ ಶ್ಚ ಸಮಾಹತಾೈಃ ೪೨
ಕೃತಾ೭ಭಿರ್ಷಕ: ಸ: ರರಾಜ್ ರಾಮ:
ಸ್ವೀತಾ ದಾ ತಿೀಯ: ಸಹ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇನ
ಕೃತಾ೭ಭಿರ್ಷಕೀ ಗ್ನರಿ ರಾಜ್ ಪುತಾರ ಯ
ರದರ ೈಃ ಸ ನನಿದ ೀ ಭಗವಾನ್ ಇವೇಶಃ ೪೩
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಷ್ೀಡಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಸಪ್ತ ದಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಕೃತಾ೭ಭಿರ್ಷಕೀ ರಾಮ ಸುಾ ಸ್ವೀತಾ ಸೌಮಿತಿರ : ಏರ್ ಚ
ತ್ಸ್ತಮ ತ್ ಗೀದ್ವರ್ರಿೀ ತಿೀರಾತ್ ತ್ತೀ ಜ್ಗ್ಮಮ ೈಃ ಸಾ ಮ್ ಆಶ್ರ ಮಮ್ ೧
ಆಶ್ರ ಮಂ ತ್ಮ್ ಉಪಾಗಮಯ ರಾಘವಃ ಸಹ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ
ಕೃತಾಾ ಪೌವಾಶ೭೭ಹಾ ಕಂ ಕಮಶ ಪ್ಣ್ಶಶಾಲಾಮ್ ಉಪಾಗಮತ್ ೨
ಉವಾಸ ಸುಖಿತ್: ತ್ತ್ರ ಪೂಜ್ಯ ಮಾನೀ ಮಹ್ರ್ಷಶಭಿ:
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇನ ಸಹ್ ಭಾರ ತಾರ ಚಕರ ವಿವಿಧಾ: ಕಥಾ: ೩
ಸ ರಾಮಃ ಪ್ಣ್ಶ ಶಾಲಾಯಾಮ್ ಆಸ್ವೀನಃ ಸಹ್ ಸ್ವೀತ್ಯಾ
ವಿರರಾಜ್ ಮಹಾಬ್ರಹು ಶ್ಚ ತ್ರ ಯಾ ಚನದ ರಮಾ ಇರ್ ೪
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇನ ಸಹ್ ಭಾರ ತಾರ ಚಕರ ವಿವಿಧಾೈಃ ಕಥಾೈಃ
ತ್ದ್ವ೭೭ಸ್ವೀನ ಸಯ ರಾಮ ಸಯ ಕಥಾ ಸಂಸಕಾ ಚೇತ್ಸಃ
ತಂ ದೇಶಂ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀ ಕಚತ್ ಆಜ್ಗ್ಮ ಯದೃಚಛ ಯಾ ೫
ಸ್ತ ತು ಶೂಪ್ಶಣ್ಖಾ ನಮ ದಶ್ಗ್ನರ ೀರ್ ಸಯ ರಕ್ಷ್ಸಃ
ಭಗ್ನನಿೀ ರಾಮಮ್ ಆಸ್ತದಯ ದದಶ್ಶ ತಿರ ದಶೀ ಪ್ಮಮ್ ೬
ಸ್ವಾಂಹೀರಸಕ ಾಂ ಮಹಾ ಬ್ರಹುಾಂ ಪ್ದಮ ಪ್ತ್ರ ನಿಭೇಕ್ಷ್ಣ್ಮ್
ಆಜಾನ ಬ್ರಹುಾಂ ದೀಪಾಾ ೭೭ಸಯ ಾಂ ಅತಿೀರ್ ಪ್ರ ಯ ದಶ್ಶನಂ ೭
ಗಜ್ ವಿಕರ ಾಂತ್ ಗಮನಂ ಜ್ಟಾ ಮಂಡಲ ಧಾರಿಣಂ
ಸುಕುಮಾರಂ ಮಹಾ ಸತ್ಾ ಾ ಾಂ ಪಾಥಶರ್ ರ್ಯ ಾಂಜ್ನ೭ನಿಾ ತ್ಮ್ ೮
ರಾಮಮ್ ಇನಿದ ೀರ್ರ ಶಾಯ ಮಂ ಕಂದಪ್ಶ ಸದೃಶ್ ಪ್ರ ಭಮ್
ಬಭೂ ವೇನದ ರೀಪ್ಮಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀ ಕಮ ಮೀಹತಾ ೯
ಸುರ್ಮಖಂ ದುರ್ಮಶಖಿೀ ರಾಮಂ ವೃತ್ಾ ಮರ್ಯ ಾಂ ಮಹೀದರಿೀ
ವಿಶಾಲಾ೭ಕ್ಷಂ ವಿರೂಪಾ೭ಕಿಿ ೀ ಸುಕೇಶಂ ತಾಮರ ಮೂರ್ಶಜಾ ೧೦
ಪ್ರ ಯ ರೂಪಂ ವಿರೂಪಾ ಸ್ತ ಸು ಸಾ ರಂ ಭೈರರ್ ಸಾ ರಾ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತ್ರಣಂ ದ್ವರಣ್ಡ ವೃದ್ವಧ ದಕಿಿ ಣಂ ವಾಮ ಭಾರ್ಷಣಿೀ ೧೧
ನಯ ಯ ವೃತ್ಾ ಾಂ ಸುದುವೃಶತಾಾ ಪ್ರ ಯಮ್ ಅಪ್ರ ಯ ದಶ್ಶನ
ಶ್ರಿೀರಜ್ ಸಮಾವಿಷ್ಣಟ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀ ವಾಕಯ ಾಂ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೨
ಜ್ಟಿೀ ತಾಪ್ಸ ರೂಪೇಣ್ ಸ ಭಾಯಶೈಃ ಶ್ರ ಚಾಪ್ ಧೃತ್
ಆಗತ್ ಸಾ ಾ ಮ್ ಇಮಂ ದೇಶಂ ಕಥಂ ರಾಕ್ಷ್ಸ ಸೇವಿತ್ಮ್
ಕಿಾಂ ಆಗಮನ ಕೃತ್ಯ ಾಂ ತೇ ತ್ತ್ಾ ಾ ಾಂ ಆಖಾಯ ತುಾಂ ಅಹ್ಶಸ್ವ ೧೩
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಸುಾ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತಯ ಶೂಪ್ಶಣ್ಖಾಯ ಪ್ರಂತ್ಪಃ
ಋಜು ಬ್ರದಧ ತ್ಯಾ ಸರ್ಶಮ್ ಆಖಾಯ ತುಮ್ ಉಪ್ಚಕರ ಮೇ ೧೪
ಅನೃತಂ ನ ಹ ರಾಮ ಸಯ ಕದ್ವಚತ್ ಅಪ್ ಸಮಮ ತಂ
ವಿಶೇರ್ಷಣ್ಡ೭೭ಶ್ರ ಮ ಸಥ ಸಯ ಸಮಿೀಪೇ ಸ್ವಾ ರೀ ಜ್ನ ಸಯ ಚ ೧೫
ಆಸ್ವೀತ್ ದಶ್ರಥ್ೀ ನಮ ರಾಜಾ ತಿರ ದಶ್ ವಿಕರ ಮಃ
ತ್ಸ್ತಯ ೭ಹ್ಮ್ ಅಗರ ಜಃ ಪುತರ ೀ ರಾಮೀ ನಮ ಜ್ನೈಃ ಶುರ ತಃ
ಭಾರ ತಾ೭ಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೀ ನಮ ಯವಿೀಯಾನ್ ಮಾಮ್ ಅನರ್ರ ತಃ ೧೬
ಇಯಂ ಭಾಯಾಶ ಚ ವೈದೇಹೀ ಮಮ ಸ್ವೀತೇ ತಿ ವಿಶುರ ತಾ
ನಿಯೀಗ್ ತುಾ ನರೇನದ ರ ಸಯ ಪ್ತುರ್ ಮಾತು ಶ್ಚ ಯನಿಾ ರತಃ ೧೭
ರ್ಮಾಶ೭ಥಶಾಂ ರ್ಮಶ ಕಾಂಕಿಿ ೀ ಚ ರ್ನಂ ರ್ಸುಾ ಮ್ ಇಹಾ೭೭ಗತಃ
ತಾಾ ಾಂ ತು ವೇದತುಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಕಥಯ ತಾಾಂ ಕ೭ಸ್ವ ಕಸಯ ವಾ ೧೮
ನ ಹ ತಾರ್ನ್ ಮನೀಜಾಾ ೭೦ಗ್ನೀ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀ ಪ್ರ ತಿಭಾತಿ ಮೇ
ಇಹ್ ವಾ ಕಿಾಂ ನಿಮಿತ್ಾ ಾಂ ತ್ಾ ಮ್ ಆಗತಾ ಬ್ರರ ಹ ತ್ತ್ಾ ಾ ತಃ ೧೯
ಸ್ತ೭ಬರ ವಿೀತ್ ರ್ಚನಂ ಶುರ ತಾಾ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀ ಮದನ೭೭ದಶತಾ
ಶೂರ ಯತಾಾಂ ರಾಮ ರ್ಕಿ ಯ ಮಿ ತ್ ತಾಾ ಾ ೭ಥಶಾಂ ರ್ಚನಂ ಮಮ ೨೦
ಅಹಂ ಶೂಪ್ಶಣ್ಖಾ ನಮ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀ ಕಮ ರೂಪ್ಣಿೀ
ಅರಣ್ಯ ಾಂ ವಿಚರಾ ಮಿೀದಮ್ ಏಕ ಸರ್ಶ ಭಯಂಕರಾ ೨೧
ರಾರ್ಣೀ ನಮ ಮೇ ಭಾರ ತಾ ರಾಕ್ಷ್ಸೀ ರಾಕ್ಷ್ಸೇಶ್ಾ ರಃ
ವಿೀರೀ ವಿಶ್ರ ರ್ಸ: ಪುತರ ೀ ಯದ ತೇ ಶೀತ್ರ ಾಂ ಆಗತ್: ೨೨
ಪ್ರ ವೃದಧ ನಿದರ ಶ್ಚ ಸದ್ವ ಕುಾಂಭಕಣೀಶ ಮಹಾ ಬಲಃ
ವಿಭಿೀರ್ಣ್ ಸುಾ ರ್ಮಾಶತಾಮ ನ ತು ರಾಕ್ಷ್ಸ ಚೇರ್ಷಟ ತಃ ೨೩
ಪ್ರ ಖಾಯ ತ್ ವಿೀರ್ಯಶ ಚ ರಣೇ ಭಾರ ತ್ರೌ ಖ್ರ ರ್ದರ್ಣೌ
ತಾನ್ ಅಹಂ ಸಮ೭ತಿಕರ ನಾ ರಾಮ ತಾಾ ೭ಪೂರ್ಶ ದಶ್ಶನತ್
ಸರ್ಮಪೇತಾ೭ಸ್ವಮ ಭಾವೇನ ಭತಾಶರಂ ಪುರಷ್ೀತ್ಾ ಮಮ್ ೨೪
ಅಹಂ ಪ್ರ ಭಾರ್ ಸಂಪ್ನಿ ಸಾ ಚಛ ಾಂದ ಬಲ ಗ್ಮಿನಿೀ
ಚರಾಯ ಭರ್ ಮೇ ಭತಾಶ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಕಿಾಂ ಕರಿರ್ಯ ಸ್ವ ೨೫
ವಿಕೃತಾ ಚ ವಿರೂಪಾ ಚ ನ ಸೇಯಂ ಸದೃಶ್ೀ ತ್ರ್
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅಹ್ಮ್ ಏವಾ೭ನ ರೂಪಾ ತೇ ಭಾಯಾಶ ರೂಪೇಣ್ ಪ್ಶ್ಯ ಮಾಮ್ ೨೬
ಇಮಾಾಂ ವಿರೂಪಾಮ್ ಅಸತಿೀಾಂ ಕರಾಳಾಾಂ ನಿಣ್ಶತೀದರಿೀಮ್
ಅನೇನ ತೇ ಸಹ್ ಭಾರ ತಾರ ಭಕ್ಷ್ಯಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಮಾನರ್ಷೀಮ್ ೨೭
ತ್ತಃ ಪ್ರ್ಶತ್ ಶಾಂಗ್ಣಿ ರ್ನನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ
ಪ್ಶ್ಯ ನ್ ಸಹ್ ಮಯಾ ಕಮಿೀ ದಣ್ಡ ಕನ್ ವಿಚರಿರ್ಯ ಸ್ವ ೨೮
ಇತಿ ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ೈಃ ಕಕುತ್ಸ ಥ ೈಃ ಪ್ರ ಹ್ಸಯ ಮದರೇಕ್ಷ್ಣ್ಡಮ್
ಇದಂ ರ್ಚನಮ್ ಆರೇಭೇ ರ್ಕುಾ ಾಂ ವಾಕಯ ವಿಶಾರದಃ ೨೯
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಸಪ್ಾ ದಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಅಷ್ಟಟ ದಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತ್ತ್: ಶೂಪ್ಶಣ್ಖಾಾಂ ರಾಮಃ ಕಮ ಪಾಶಾ೭ರ್ ಪಾಶ್ತಾಮ್
ಸ್ಾ ೀಚಛ ಯಾ ಶ್ಿ ಕ್ಷ್ಾ ಯಾ ವಾಚಾ ಸ್ವಮ ತ್ ಪೂರ್ಶಮ್ ಅಥಾ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಕೃತ್ ದ್ವರೀ೭ಸ್ವಮ ಭರ್ತಿ ಭಾಯೇಶಯಂ ದಯಿತಾ ಮಮ
ತ್ಾ ದಾ ಧಾನಾಂ ತು ನರಿೀಣ್ಡಾಂ ಸುದುೈಃಖಾ ಸ ಸಪ್ತ್ಿ ತಾ ೨
ಅನಜ್ ಸುಾ ಏರ್ ಮೇ ಭಾರ ತಾ ಶ್ೀಲವಾನ್ ಪ್ರ ಯ ದಶ್ಶನಃ
ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಅಕೃತ್ ದ್ವರ ಶ್ಚ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೀ ನಮ ವಿೀಯಶವಾನ್ ೩
ಅಪೂವಿೀಶ ಭಾಯಶಯಾ ಚಾ೭ಥೀಶ ತ್ರಣಃ ಪ್ರ ಯ ದಶ್ಶನಃ
ಅನರೂಪ್ ಶ್ಚ ತೇ ಭತಾಶ ರೂಪ್ ಸ್ತಯ ೭ಸಯ ಭವಿರ್ಯ ತಿ ೪
ಏನಂ ಭಜ್ ವಿಶಾಲಾ೭ಕಿಿ ಭತಾಶರಂ ಭಾರ ತ್ರಂ ಮಮ
ಅ ಸಪ್ತಾಿ ರ್ರಾರೀಹೇ ಮೇರಮ್ ಅಕಶ ಪ್ರ ಭಾ ಯಥಾ ೫
ಇತಿ ರಾಮೇಣ್ ಸ್ತ ಪರ ೀಕಾ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀ ಕಮ ಮೀಹತಾ
ವಿಸೃಜ್ಯ ರಾಮಂ ಸಹ್ಸ್ತ ತ್ತೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೬
ಅಸಯ ರೂಪ್ ಸಯ ತೇ ಯಕಾ ಭಾಯಾಶ೭ಹಂ ರ್ರ ರ್ಣಿಶನಿೀ
ಮಯಾ ಸಹ್ ಸುಖಂ ಸವಾಶನ್ ದಣ್ಡ ಕನ್ ವಿಚರಿರ್ಯ ಸ್ವ ೭
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಸುಾ ಸೌಮಿತಿರ ೀ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತಯ ವಾಕಯ ಕೀವಿದಃ
ತ್ತಃ ಶೂಪ್ಶಣ್ಖಾಾಂ ಸ್ವಮ ತಾಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೀ ಯಕಾ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೮
ಕಥಂ ದ್ವಸ ಸಯ ಮೇ ದ್ವಸ್ವೀ ಭಾಯಾಶ ಭವಿತುಮ್ ಇಚಛ ಸ್ವ
ಸೀ೭ಹ್ಮ್ ಆಯೇಶಣ್ ಪ್ರವಾನ್ ಭಾರ ತಾರ ಕಮಲ ರ್ಣಿಶನಿೀ ೯
ಸಮೃದ್ವಧ ೭ಥಶಸಯ ಸ್ವದ್ವಧ ಥಾಶ ರ್ಮದತಾ೭ಮಲ ರ್ಣಿಶನಿೀ
ಆಯಶ ಸಯ ತ್ಾ ಾಂ ವಿಶಾಲಾಕಿಿ ಭಾಯಾಶ ಭರ್ ಯವಿೀಯಸ್ವೀ ೧೦
ಏನಾಂ ವಿರೂಪಾಮ್ ಅಸತಿೀಾಂ ಕರಾಳಾಾಂ ನಿಣ್ಶತೀದರಿೀಮ್
ಭಾಯಾಶಾಂ ವೃದ್ವಧ ಾಂ ಪ್ರಿತ್ಯ ಜ್ಯ ತಾಾ ಮ್ ಏವೈರ್ ಭಜಿರ್ಯ ತಿ ೧೧
ಕೀ ಹ ರೂಪ್ಮ್ ಇದಂ ಶ್ರ ೀರ್ಠ ಾಂ ಸಂತ್ಯ ಜ್ಯ ರ್ರರ್ಣಿಶನಿ
ಮಾನರ್ಷೀಷು ರ್ರಾರೀಹೇ ಕುಯಾಶತ್ ಭಾವಂ ವಿಚಕ್ಷ್ಣಃ ೧೨
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಇತಿ ಸ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇ ನೀಕಾ ಕರಾಳಾ ನಿಣ್ಶತೀದರಿೀ
ಮನಯ ತೇ ತ್ತ್ ರ್ಚಃ ಸತ್ಯ ಾಂ ಪ್ರಿಹಾಸ ಅವಿಚಕ್ಷ್ಣ್ಡ ೧೩
ಸ್ತ ರಾಮಂ ಪ್ಣ್ಶಶಾಲಾಯಾಮ್ ಉಪ್ವಿರ್ಟ ಾಂ ಪ್ರಂತ್ಪ್ಮ್
ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಸಹ್ ದುರ್ಶರ್ಶಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ಕಮ ಮೀಹತಾ ೧೪
ಏನಾಂ ವಿರೂಪಾಮ್ ಅಸತಿೀಾಂ ಕರಾಳಾಾಂ ನಿಣ್ಶತೀದರಿೀಮ್
ವೃದ್ವಧ ಾಂ ಭಾಯಾಶಮ್ ಅರ್ರ್ಟ ಭಯ ಮಾಾಂ ನ ತ್ಾ ಾಂ ಬಹು ಮನಯ ಸೇ ೧೫
ಅದ್ಯ ೀಮಾಾಂ ಭಕ್ಷ್ಯಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಪ್ಶ್ಯ ತ್ ಸಾ ರ್ ಮಾನರ್ಷೀಮ್
ತ್ಾ ಯಾ ಸಹ್ ಚರಿಷ್ಣಯ ಮಿ ನಿಸಸ ಪ್ತಾಿ ಯಥಾ ಸುಖ್ಮ್ ೧೬
ಇತುಯ ಕಾ ಾ ಮೃಗ ಶಾಬ್ರಕಿಿ ೀಮ್ ಅಲಾತ್ ಸದೃಶೇಕ್ಷ್ಣ್ಡ
ಅಭಯ ಧಾರ್ತ್ ಸು ಸಂಕುರ ದ್ವಧ ಮಹೀಲಾಕ ರೀಹಣಿೀಮ್ ಇರ್ ೧೭
ತಾಾಂ ಮೃತುಯ ಪಾಶ್ ಪ್ರ ತಿಮಾಮ್ ಆಪ್ತ್ನಿಾ ೀಾಂ ಮಹಾ ಬಲಃ
ನಿಗೃಹ್ಯ ರಾಮಃ ಕುಪ್ತ್ ಸಾ ತೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೮
ಕೂರ ರ: ಅನಯಶೈಃ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಪ್ರಿಹಾಸಃ ಕಥಂ ಚ ನ
ನ ಕಯಶೈಃ ಪ್ಶ್ಯ ವೈದೇಹೀಾಂ ಕಥಂಚತ್ ಸೌಮಯ ಜಿೀರ್ತಿೀಮ್ ೧೯
ಇಮಾಾಂ ವಿರೂಪಾಮ್ ಅಸತಿೀಮ್ ಅತಿ ಮತಾಾ ಾಂ ಮಹೀದರಿೀಮ್
ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀಾಂ ಪುರರ್ ವಾಯ ಘರ ವಿರೂಪ್ಯಿತುಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ ೨೦
ಇತುಯ ಕಾೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸಾ ಸ್ತಯ ೈಃ ಕುರ ದ್ಧ ೀ ರಾಮ ಸಯ ಪ್ಶ್ಯ ತಃ
ಉದಧ ೃತ್ಯ ಖ್ಡಗ ಾಂ ಚಚ್ಛ ೀದ ಕಣ್ಶ ನಸಂ ಮಹಾ ಬಲಃ ೨೧
ನಿಕೃತ್ಾ ಕಣ್ಶ ನಸ್ತ ತು ವಿಸಾ ರಂ ಸ್ತ ವಿನದಯ ಚ
ಯಥಾ೭೭ಗತಂ ಪ್ರ ದುದ್ವರ ರ್ ಘೀರಾ ಶೂಪ್ಶಣ್ಖಾ ರ್ನಮ್ ೨೨
ಸ್ತ ವಿರೂಪಾ ಮಹಾ ಘೀರಾ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀ ಶೀಣಿತೀಕಿಿ ತಾ
ನನದ ವಿವಿಧಾನ್ ನದ್ವನ್ ಯಥಾ ಪಾರ ವೃರ್ಷ ತೀಯದಃ ೨೩
ಸ್ತ ವಿಕ್ಷ್ರನಿಾ ೀ ರಧಿರಂ ಬಹುಧಾ ಘೀರ ದಶ್ಶನ
ಪ್ರ ಗೃಹ್ಯ ಬ್ರಹೂ ಗಜ್ಶನಿಾ ೀ ಪ್ರ ವಿವೇಶ್ ಮಹಾ ರ್ನಮ್ ೨೪
ತ್ತ್ ಸುಾ ಸ್ತ ರಾಕ್ಷ್ಸ ಸಂಘ ಸಂವೃತಂ
ಖ್ರಂ ಜ್ನ ಸ್ತಥ ನಗತಂ ವಿರೂಪ್ತಾ
ಉಪೇತ್ಯ ತಂ ಭಾರ ತ್ರಮ್ ಉಗರ ದಶ್ಶನಂ
ಪ್ಪಾತ್ ಭೂಮೌ ಗಗನತ್ ಯಥಾ೭ಶ್ನಿೈಃ ೨೫
ತ್ತಃ ಸಭಾಯಶಾಂ ಭಯ ಮೀಹ್ ಮೂರ್ಛಶತಾ
ಸ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ರಾಘರ್ಮ್ ಆಗತಂ ರ್ನಮ್
ವಿರೂಪ್ಣಂ ಚಾ೭೭ತ್ಮ ನಿ ಶೀಣಿತೀಕಿಿ ತಾ
ಶ್ಶಂಸ ಸರ್ಶಾಂ ಭಗ್ನನಿೀ ಖ್ರ ಸಯ ಸ್ತ ೨೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಅಷ್ಣಟ ದಶ್ ಸಸ ಗಶ:
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಏಕೀನ ವಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತಾಾಂ ತ್ಥಾ ಪ್ತಿತಾಾಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ವಿರೂಪಾಾಂ ಶೀಣಿತೀಕಿಿ ತಾಮ್
ಭಗ್ನನಿೀಾಂ ಕರ ೀರ್ ಸಂತ್ಪ್ಾ ೈಃ ಖ್ರಃ ಪ್ಪ್ರ ಚಛ ರಾಕ್ಷ್ಸಃ ೧
ಉತಿಾ ರ್ಠ ತಾರ್ತ್ ಆಖಾಯ ಹ ಪ್ರ ಮೀಹಂ ಜ್ಹ ಸಂಭರ ಮಂ
ರ್ಯ ಕಾ ಾಂ ಆಖಾಯ ಹ ಕೇನ ತ್ಾ ಾಂ ಏವಂ ರೂಪಾ ವಿರೂಪ್ತಾ ೨
ಕೇ: ಕೃರ್ಾ ಸಪ್ಶಾಂ ಆಸ್ವೀನಂ ಆಶ್ೀ ವಿಷಂ ಅನಗಸಂ
ತುದ ತ್ಯ ೭ಭಿಸಮಾಪ್ನಿ ಾಂ ಅಾಂಗ್ಮಳಯ ೭ಗ್ರರ ೀಣ್ ಲ್ೀಲಯಾ ೩
ಕ: ಕಲ ಪಾಶಂ ಆಸಜ್ಯ ಕಂಠೇ ಮೀಹಾ ನಿ ಬ್ರರ್ಯ ತೇ
ಯ: ತಾಾ ಾಂ ಅದಯ ಸಮಾಸ್ತದಯ ಪ್ೀತ್ವಾನ್ ವಿಷಂ ಉತ್ಾ ಮಂ ೪
ಬಲ ವಿಕರ ಮ ಸಂಪ್ನಿ ಕಮಗ್ ಕಮ ರೂಪ್ಣಿೀ
ಇಮಾಮ್ ಅರ್ಸ್ತಥ ಾಂ ನಿೀತಾ ತ್ಾ ಾಂ ಕೇನ ಅಾಂತ್ಕ ಸಮಾಗತಾ ೫
ದೇರ್ ಗನಧ ರ್ಶ ಭೂತಾನಮ್ ಋರ್ಷೀಣ್ಡಾಂ ಚ ಮಹಾತ್ಮ ನಮ್
ಕೀ೭ಯಮ್ ಏವಂ ವಿರೂಪಾಾಂ ತಾಾ ಾಂ ಮಹಾವಿೀಯಶ ಶ್ಚ ಕರ ಹ್ ೬
ನ ಹ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಅಹಂ ಲೀಕೇ ಯಃ ಕುಯಾಶನ್ ಮಮ ವಿಪ್ರ ಯಮ್
ಅನಾ ರೇಣ್ ಸಹ್ಸ್ತರ ೭ಕ್ಷಂ ಮಹೇನದ ರಾಂ ಪಾಕಶಾಸನಮ್ ೭
ಅದ್ವಯ ೭ಹಂ ಮಾಗಶಣೈಃ ಪಾರ ಣ್ಡನ್ ಆದ್ವಸ್ಯ ೀ ಜಿೀವಿತಾಾಂತ್ಕಃ
ಸಲ್ಲೇ ಕಿಿ ೀರಮ್ ಆಸಕಾ ಾಂ ನಿರ್ಷಪ ಬನ್ ಇರ್ ಸ್ತರಸಃ ೮
ನಿಹ್ತ್ಸಯ ಮಯಾ ಸಂಖ್ಯ ೀ ಶ್ರ ಸಂಕೃತ್ಾ ಮಮಶಣಃ
ಸ ಫೇನಂ ರಧಿರಂ ರಕಾ ಾಂ ಮೇದನಿೀ ಕಸಯ ಪಾಸಯ ತಿ ೯
ಕಸಯ ಪ್ತ್ರ ರಥಾೈಃ ಕಯಾನ್ ಮಾಾಂಸಮ್ ಉತ್ಕ ೃತ್ಯ ಸಂಗತಾೈಃ
ಪ್ರ ಹೃಷ್ಣಟ ಭಕ್ಷ್ಯಿರ್ಯ ನಿಾ ನಿಹ್ತ್ಸಯ ಮಯಾ ರಣೇ ೧೦
ತಂ ನ ದೇವಾ ನ ಗನಧ ವಾಶ ನ ಪ್ಶಾಚಾ ನ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತೈಃ
ಮಯಾ೭ಪ್ಕೃರ್ಟ ಾಂ ಕೃಪ್ಣಂ ಶ್ಕಾ ಸ್ತಾ ರತುಾಂ ಮಹಾ೭೭ಹ್ವೇ ೧೧
ಉಪ್ಲಭಯ ಶ್ನೈಃ ಸಂಜಾಾ ಾಂ ತಂ ಮೇ ಶಂಸ್ವತುಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ
ಯೇನ ತ್ಾ ಾಂ ದುವಿಶನಿೀತೇನ ರ್ನೇ ವಿಕರ ಮಯ ನಿಜಿಶತಾ ೧೨
ಇತಿ ಭಾರ ತು ರ್ಶಚಃ ಶುರ ತಾಾ ಕುರ ದಧ ಸಯ ಚ ವಿಶೇರ್ತಃ
ತ್ತಃ ಶೂಪ್ಶಣ್ಖಾ ವಾಕಯ ಾಂ ಸಬ್ರರ್ಪ ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೩
ತ್ರಣೌ ರೂಪ್ ಸಂಪ್ನ್ನಿ ಸುಕುಮಾರೌ ಮಹಾ ಬಲೌ
ಪುಣ್ಡ ರಿೀಕ ವಿಶಾಲಾ೭ಕೌಿ ಚೀರ ಕೃಷ್ಣಾ ೭ಜಿನ೭ಮಬ ರೌ ೧೪
ಫಲ ಮೂಲಾ೭ಶ್ನ ದ್ವಾಂತೌ ತಾಪ್ಸೌ ರ್ಮಶ ಚಾರಿಣೌ
ಪುತೌರ ದಶ್ರಥಸ್ತಯ ಸ್ತಾ ಾಂ ಭಾರ ತ್ರೌ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೌ ೧೫
ಗನಧ ರ್ಶ ರಾಜ್ ಪ್ರ ತಿಮೌ ಪಾಥಶರ್ ರ್ಯ ಾಂಜ್ನ೭ನಿಾ ತೌ
ದೇವೌ ವಾ ಮಾನಷ್ಟ ವಾ ತೌ ನ ತ್ಕಶಯಿತುಮ್ ಉತ್ಸ ಹೇ ೧೬
Page 41 of 162

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿರಾಮಾಯಣಂ
ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತ್ರಣಿೀ ರೂಪ್ ಸಂಪ್ನಿ ಸವಾಶ೭೭ಭರಣ್ ಭೂರ್ಷತಾ
ದೃಷ್ಣಟ ತ್ತ್ರ ಮಯಾ ನರಿೀ ತ್ಯೀ ಮಶಧ್ಯ ೀ ಸುಮರ್ಯ ಮಾ ೧೭
ತಾಭಾಯ ಮ್ ಉಭಾಭಾಯ ಾಂ ಸಂಭೂಯ ಪ್ರ ಮದ್ವಮ್ ಅಧಿಕೃತ್ಯ ತಾಮ್
ಇಮಾಮ್ ಅರ್ಸ್ತಥ ಾಂ ನಿೀತಾ೭ಹಂ ಯಥಾ೭ನಥಾ೭ಸತಿೀ ತ್ಥಾ ೧೮
ತ್ಸ್ತಯ ಶಾಚ ೭ನೃಜು ವೃತಾಾ ಯಾ ಸಾ ಯೀ ಶ್ಚ ಹ್ತ್ಯೀ ರಹ್ಮ್
ಸ ಫೇನಂ ಪಾತುಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ರಧಿರಂ ರಣ್ ಮೂರ್ಶನಿ ೧೯
ಏರ್ ಮೇ ಪ್ರ ಥಮಃ ಕಮಃ ಕೃತ್ ಸ್ತಾ ತ್ ತ್ಾ ಯಾ ಭವೇತ್
ತ್ಸ್ತಯ ಸಾ ಯೀ ಶ್ಚ ರಧಿರಂ ಪ್ಬೇಯಮ್ ಅಹ್ಮ್ ಆಹ್ವೇ ೨೦
ಇತಿ ತ್ಸ್ತಯ ಾಂ ಬ್ರರ ವಾಣ್ಡಯಾಾಂ ಚತುದಶಶ್ ಮಹಾ ಬಲಾನ್
ವಾಯ ದದೇಶ್ ಖ್ರಃ ಕುರ ದ್ಧ ೀ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನ್ ಅನಾ ಕೀಪ್ಮಾನ್ ೨೧
ಮಾನಷ್ಟ ಶ್ಸಾ ರ ಸಂಪ್ನ್ನಿ ಚೀರ ಕೃಷ್ಣಾ ೭ಜಿನ೭ಮಬ ರೌ
ಪ್ರ ವಿಷ್ಟಟ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ಾಂ ಘೀರಂ ಪ್ರ ಮದಯಾ ಸಹ್ ೨೨
ತೌ ಹ್ತಾಾ ತಾಾಂ ಚ ದುವೃಶತಾಾ ಮ್ ಉಪಾರ್ತಿಶತುಮ್ ಅಹ್ಶಥ
ಇಯಂ ಚ ರಧಿರಂ ತೇಷ್ಣಾಂ ಭಗ್ನನಿೀ ಮಮ ಪಾಸಯ ತಿ ೨೩
ಮನೀರಥ್ೀ೭ಯಮ್ ಇಷ್ಟ ೀ೭ಸ್ತಯ ಭಗ್ನನಯ ಮಮ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತೈಃ
ಶ್ೀಘರ ಾಂ ಸಂಪ್ದಯ ತಾಾಂ ಗತಾಾ ತೌ ಪ್ರ ಮಥಯ ಸ್ಾ ೀನ ತೇಜ್ಸ್ತ ೨೪
ಇತಿ ಪ್ರ ತಿಸಮಾದಷ್ಣಟ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ ಸ್ಾ ೀ ಚತುದಶಶ್
ತ್ತ್ರ ಜ್ಗ್ಮಮ ಸಾ ಯಾ ಸ್ತರ್ಶಾಂ ಘನ ವಾತೇರಿತಾ ಯಥಾ ೨೫
ತ್ತ್ ಸುಾ ತೇ ತಂ ಸರ್ಮದಗರ ತೇಜ್ಸಂ
ತ್ಥಾ೭ಪ್ ತಿೀಕ್ಷ್ಾ ಪ್ರ ದರಾ ನಿಶಾಚರಾ:
ನ ಶೇಕುೈಃ ಏನಂ ಸಹ್ಸ್ತ ಪ್ರ ಮದಶತುಾಂ
ರ್ನ ದಾ ಪಾ ದೀಪ್ಾ ಾಂ ಇವಾ೭ಗ್ನಿ ಾಂ ಉತಿಥ ತಂ ೨೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕೀನ ವಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ವಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತ್ತಃ ಶೂಪ್ಶಣ್ಖಾ ಘೀರಾ ರಾಘವಾ೭೭ಶ್ರ ಮಮ್ ಆಗತಾ
ರಕ್ಷ್ಸ್ತಮ್ ಆಚಚಕಿ ೀ ತೌ ಭಾರ ತ್ರೌ ಸಹ್ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ೧
ತೇ ರಾಮಂ ಪ್ಣ್ಶಶಾಲಾಯಾಮ್ ಉಪ್ವಿರ್ಟ ಾಂ ಮಹಾ ಬಲಮ್
ದದೃಶುೈಃ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಸ್ತರ್ಶಾಂ ವೈದೇಹಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇನ ಚ ೨
ತಾನ್ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರಾಘವಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಆಗತಾಾಂ ತಾಾಂ ಚ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀಮ್
ಅಬರ ವಿೀತ್ ಭಾರ ತ್ರಂ ರಾಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ದೀಪ್ಾ ತೇಜ್ಸಂ ೩
ರ್ಮಹೂತ್ಶಾಂ ಭರ್ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಸ್ವೀತಾಯಾೈಃ ಪ್ರ ತ್ಯ ನಂತ್ರಃ
ಇಮಾನ್ ಅಸ್ತಯ ರ್ಧಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಪ್ದವಿೀಮ್ ಆಗತಾನ್ ಇಹ್ ೪
ವಾಕಯ ಮ್ ಏತ್ತ್ ತ್ತಃ ಶುರ ತಾಾ ರಾಮ ಸಯ ವಿದತಾ೭೭ತ್ಮ ನಃ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತ್ರ್ಥತಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೀ ವಾಕಯ ಾಂ ರಾಮ ಸಯ ಪ್ರ ತ್ಯ ಪೂಜ್ಯತ್ ೫
ರಾಘವೀ೭ಪ್ ಮಹ್ ಚಾಚ ಪಂ ಚಾಮಿೀಕರ ವಿಭೂರ್ಷತ್ಮ್
ಚಕರ ಸಜ್ಯ ಾಂ ರ್ಮಾಶತಾಮ ತಾನಿ ರಕಿ ಾಂಸ್ವ ಚಾ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೬
ಪುತೌರ ದಶ್ರಥಸ್ತಯ ೭೭ವಾಾಂ ಭಾರ ತ್ರೌ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೌ
ಪ್ರ ವಿಷ್ಟಟ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಸ್ತರ್ಶಾಂ ದುಶ್ಚ ರಂ ದಣ್ಡ ಕ ರ್ನಮ್ ೭
ಫಲ ಮೂಲಾ೭ಶ್ನ್ನ ದ್ವನ್ನ
ಾ ತಾಪ್ಸೌ ರ್ಮಶ ಚಾರಿಣೌ
ರ್ಸನ್ನ
ಾ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ೀ ಕಿಮ೭ಥಶಮ್ ಉಪ್ಹಾಂಸಥ ೮
ಯಷ್ಣಮ ನ್ ಪಾಪಾ೭೭ತ್ಮ ಕನ್ ಹ್ನಾ ಾಂ ವಿಪ್ರ ಕರಾನ್ ಮಹಾ೭೭ಹ್ವೇ
ಋರ್ಷೀಣ್ಡಾಂ ತು ನಿಯೀಗೇನ ಪಾರ ಪಾ ೀ೭ಹಂ ಸ ಶ್ರಾ೭೭ಯರ್: ೯
ತಿರ್ಠ ತೈವಾ೭ತ್ರ ಸಂತು(ದು)ಷ್ಣಟ ನೀಪಾರ್ತಿಶತುಮ್ ಅಹ್ಶಥ
ಯದ ಪಾರ ಣ: ಇಹಾಥ್ೀಶ ವೀ ನಿರ್ತ್ಶರ್ಾ ಾಂ ನಿಶಾಚರಾೈಃ ೧೦
ತ್ಸಯ ತ್ ದಾ ಚನಂ ಶುರ ತಾಾ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ ಸ್ಾ ೀ ಚತುದಶಶ್
ಊಚು ವಾಶಚಂ ಸುಸಂಕುರ ದ್ವಧ ಬರ ಹ್ಮ ಘಿ ೈಃ ಶೂಲ ಪಾಣ್ಯಃ ೧೧
( ಸಂರಕಾ ನಯನ ಘೀರಾ ರಾಮಂ ರಕಾ ಾಂತ್ ಲೀಚನಮ್
ಪ್ರಷ್ಣ ಮಧ್ರರಾಭಾಷಂ ಹೃಷ್ಣಟ ದೃರ್ಟ ಪ್ರಾಕರ ಮಮ್ ) ೧೨
ಕರ ೀರ್ಮ್ ಉತಾಪ ದಯ ನೀ ಭತುಶೈಃ ಖ್ರ ಸಯ ಸುಮಹಾತ್ಮ ನಃ
ತ್ಾ ಮ್ ಏರ್ ಹಾಸಯ ಸೇ ಪಾರ ಣ್ಡನ್ ಅದ್ವಯ ೭ಸ್ತಮ ೭ಭಿ ಹ್ಶತೀ ಯಧಿ ೧೩
ಕ ಹ ತೇ ಶ್ಕಿಾ : ಏಕ ಸಯ ಬಹೂನಾಂ ರಣ್ ಮೂರ್ಶನಿ
ಅಸ್ತಮ ಕಮ್ ಅಗರ ತಃ ಸ್ತಥ ತುಾಂ ಕಿಾಂ ಪುನರ್ ಯೀದುಧ ಮ್ ಆಹ್ವೇ ೧೪
ಏಭಿ: ಬ್ರಹು ಪ್ರ ಯಕಾ ೈ: ನಃ ಪ್ರಿಘೈಃ ಶೂಲ ಪ್ಟಿಟ ಸೈ:
ಪಾರ ಣ್ಡಾಂ ಸಾ ಯ ಕ್ಷ್ಯ ಸ್ವ ವಿೀಯಶಾಂ ಚ ರ್ನ ಶ್ಚ ಕರ ಪ್ೀಡಿತ್ಮ್ ೧೫
ಇತಿ ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಾ ಸಂರಬ್ರಧ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ ಸ್ಾ ೀ ಚತುದಶಶ್
ಚಕಿಿ ಪು ಸ್ತಾ ನಿ ಶೂಲಾನಿ ರಾಘವಂ ಪ್ರ ತಿ ದುಜ್ಶಯಂ ೧೬
ತಾನಿ ಶೂಲಾನಿ ಕಕುತ್ಸ ಥ ೈಃ ಸಮಸ್ತಾ ನಿ ಚತುದಶಶ್
ತಾರ್ದಭ : ಏರ್ ಚಚ್ಛ ೀದ ಶ್ರೈಃ ಕಾಂಚನ ಭೂರ್ಣೈಃ ೧೭
ತ್ತಃ ಪ್ಶಾಚ ನ್ ಮಹಾ ತೇಜಾ ನರಾಚಾನ್ ಸೂಯಶ ಸನಿಿ ಭಾನ್
ಜ್ಗ್ರ ಹ್ ಪ್ರಮ ಕುರ ದಧ ಶ್ಚ ತುದಶಶ್ ಶ್ಲಾಶ್ತಾನ್ ೧೮
ಗೃಹೀತಾಾ ರ್ನ: ಆಯಮಯ ಲಕಿ ಯ ನ್ ಉದದ ಶ್ಯ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನ್
ರ್ಮಮೀಚ ರಾಘವೀ ಬ್ರಣ್ಡನ್ ರ್ಜಾರ ನ್ ಇರ್ ಶ್ತ್ಕರ ತುೈಃ ೧೯
ರಕಮ ಪುಾಂಖಾ ಶ್ಚ ವಿಶ್ಖಾೈಃ ಪ್ರ ದೀಪಾಾ ಹೇಮ ಭೂರ್ಷತಾ:
ತೇ ಭಿತಾಾ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ವೇಗ್ತ್ ರ್ಕಿ ಾಂಸ್ವ ರಧಿರಾಪುಿ ತಾ:
ವಿನಿಷ್ಪ ೀತು: ತ್ದ್ವ ಭೂಮೌ ನಯ ಮಜ್ಾ ಾಂತಾ೭ಶ್ನಿ ಸಾ ನ: ೨೦
ತೇ ಭಿನಿ ಹೃದಯಾ ಭೂಮೌ ರ್ಛನಿ ಮೂಲ ಇರ್ ದುರ ಮಾ:
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ನಿಷ್ಪ ೀತು: ಶೀಣಿತಾದ್ವರ ಶಾಂಗ್ ವಿಕೃತಾ ವಿಗತಾ೭೭ಸರ್: ೨೧
ತಾನ್ ಭೂಮೌ ಪ್ತಿತಾನ್ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀ ಕರ ೀರ್ ಮೂರ್ಛಶತಾ
ಪ್ರಿತ್ರ ಸ್ತಾ ಪುನ ಸಾ ತ್ರ ರ್ಯ ಸೃಜ್ ದ್ಭ ೈರರ್ ಸಾ ನನ್ ೨೨
ಸ್ತ ನದನಿಾ ೀ ಮಹಾ ನದಂ ಜ್ವಾ ಚ್ಛಛ ಪ್ಶಣ್ಖಾ ಪುನಃ
ಉಪ್ಗಮಯ ಖ್ರಂ ಸ್ತ ತು ಕಿಾಂಚತ್ ಸಂಶುರ್ಕ ಶೀಣಿತಾ
ಪ್ಪಾತ್ ಪುನರ್ ಏವಾ೭೭ತಾಶ ಸನಿಯಾಶ ಸೇರ್ ಸಲಿ ಕಿೀ ೨೩
ಭಾರ ತು: ಸಮಿೀಪೇ ಶೀಕ೭೭ತಾಶ ಸಸಜ್ಶ ನಿನದಂ ರ್ಮಹುೈಃ
ಸಸಾ ರಂ ರ್ಮರ್ಮಚೇ ಬ್ರರ್ಪ ಾಂ ವಿರ್ಣ್ಾ ರ್ದನ ತ್ದ್ವ ೨೪
ನಿಪಾತಿತಾನ್ ದೃಶ್ಯ ರಣೇ ತು ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನ್
ಪ್ರ ಧಾವಿತಾ ಶೂಪ್ಶಣ್ಖಾ ಪುನ ಸಾ ತ್:
ರ್ಧಂ ಚ ತೇಷ್ಣಾಂ ನಿಖಿಲೇನ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ
ಶ್ಶಂಸ ಸರ್ಶಾಂ ಭಗ್ನನಿೀ ಖ್ರ ಸಯ ಸ್ತ ೨೫
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ವಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಏಕ ವಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸ ಪುನಃ ಪ್ತಿತಾಾಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಕರ ೀಧಾ ಚ್ಛಛ ಪ್ಶಣ್ಖಾಾಂ ಖ್ರಃ
ಉವಾಚ ರ್ಯ ಕಾ ತಾ ವಾಚಾ ತಾಮ್ ಅನಥಾಶ೭ಥಶಮ್ ಆಗತಾಮ್ ೧
ಮಯಾ ತು ಇದ್ವನಿೀಾಂ ಶೂರಾ ಸ್ಾ ೀ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ ರಧಿರಾ೭ಶ್ನೈಃ
ತ್ಾ ತಿಪ ರಯಾ೭ಥಶಾಂ ವಿನಿದಶಷ್ಣಟ ೈಃ ಕಿಮ೭ಥಶಾಂ ರದಯ ತೇ ಪುನಃ ೨
ಭಕಾ ಶ್ಚ ೈವಾ೭ನರಕಾ ಶ್ಚ ಹತಾ ಶ್ಚ ಮಮ ನಿತ್ಯ ಶಃ
ಘಿ ನಾೀ೭ಪ್ ನ ನಿಹ್ನಾ ವಾಯ ನ ನ ಕುಯಶ ರ್ಶಚೀ ಮಮ ೩
ಕಿಮ್ ಏತ್ ಚಛ ರೀತುಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಕರಣಂ ಯ ತ್ಕ ೃತೇ ಪುನಃ
ಹಾ ನರ್ಥ ತಿ ವಿನದಶನಿಾ ೀ ಸಪ್ಶರ್ತ್ ಲುಠಸ್ವ ಕಿಿ ತೌ ೪
ಅನಥರ್ತ್ ವಿಲಪ್ಸ್ವ ನರ್ಥ ತು ಮಯಿ ಸಂಸ್ವಥ ತೇ
ಉತಿಾ ಷ್ಠ ೀತಿಾ ರ್ಠ ಮಾ ಭೈರ್ಷೀ ವೈಶಕಿ ಬಯ ಾಂ ತ್ಯ ಜ್ಯ ತಾಮ್ ಇಹ್ ೫
ಇತಿ ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ದುರ್ಶಷ್ಣಶ ಖ್ರೇಣ್ ಪ್ರಿಸ್ತಾಂತಿಾ ತಾ
ವಿಮೃಜ್ಯ ನಯನೇ ಸ್ತ೭ಸ್ರ ೀ ಖ್ರಂ ಭಾರ ತ್ರಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೬
ಅಸ್ವಮ ಇದ್ವನಿೀಾಂ ಅಹಂ ಪಾರ ಪಾಾ ಹೃತ್ ಶ್ರ ರ್ಣ್ ನಸ್ವಕ
ಶೀಣಿತೌಘ ಪ್ರಿಕಿಿ ನಿ ತ್ಾ ಯಾ ಚ ಪ್ರಿ ಸ್ತಾಂತಿಾ ತಾ ೭
ಪ್ರ ೀರ್ಷತಾ ಶ್ಚ ತ್ಾ ಯಾ ಶೂರಾ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ ಸ್ಾ ೀ ಚತುದಶಶ್
ನಿಹ್ನಾ ಾಂ ರಾಘವಂ ಘೀರಾ ಮ ತಿಪ ರಯಾ೭ಥಶಾಂ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮ್ ೮
ತೇ ತು ರಾಮೇಣ್ ಸ್ತಮಷ್ಣಶೈಃ ಶೂಲ ಪ್ಟಿಟ ಸ ಪಾಣ್ಯಃ
ಸಮರೇ ನಿಹ್ತಾೈಃ ಸವೇಶ ಸ್ತಯಕೈ: ಮಮಶ ಭೇದಭಿೈಃ ೯
ತಾನ್ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಪ್ತಿತಾನ್ ಭೂಮೌ ಕ್ಷ್ಣೇ ನರ್ ಮಹಾ ಬಲಾನ್
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ರಾಮಸಯ ಚ ಮಹ್ತ್ ಕಮಶ ಮಹಾಾಂ ಸ್ತಾ ರಸೀ೭ಭರ್ನ್ ಮಮ ೧೦
ಸ್ತ೭ಸ್ವಮ ಭಿೀತಾ ಸರ್ಮದಾ ಗ್ಿ ವಿರ್ಣ್ಡಾ ಚ ನಿಶಾಚರ
ಶ್ರಣಂ ತಾಾ ಾಂ ಪುನಃ ಪಾರ ಪಾಾ ಸರ್ಶತೀ ಭಯ ದಶ್ಶನಿೀ ೧೧
ವಿಷ್ಣದ ನಕರ ಧ್ರಯ ರ್ಷತೇ ಪ್ರಿತಾರ ಸೀಮಿಶ ಮಾಲ್ನಿ
ಕಿಾಂ ಮಾಾಂ ನ ತಾರ ಯಸೇ ಮಗ್ಿ ಾಂ ವಿಪುಲೇ ಶೀಕ ಸ್ತಗರೇ ೧೨
ಏತೇ ಚ ನಿಹ್ತಾ ಭೂಮೌ ರಾಮೇಣ್ ನಿಶ್ತೈೈಃ ಶ್ರೈಃ
ಯೇ ಚ ಮೇ ಪ್ದವಿೀಾಂ ಪಾರ ಪಾಾ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತೈಃ ಪ್ಶ್ತಾ೭ಶ್ನೈಃ ೧೩
ಮಯಿ ತೇ ಯದಯ ೭ನಕರ ೀಶೀ ಯದ ರಕ್ಷ್ಸುಸ ತೇಷು ಚ
ರಾಮೇಣ್ ಯದ ತೇ ಶ್ಕಿಾ ಸ್ಾ ೀಜೀ ವಾ೭ಸ್ವಾ ನಿಶಾಚರ
ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ನಿಲಯಂ ಜ್ಹ ರಾಕ್ಷ್ಸ ಕಂಟಕಮ್ ೧೪
ಯದ ರಾಮಂ ಮಮಾ೭ಮಿತ್ರ ಮ್ ಅದಯ ತ್ಾ ಾಂ ನ ರ್ಧಿರ್ಯ ಸ್ವ
ತ್ರ್ ಚೈವಾ೭ಗರ ತಃ ಪಾರ ಣ್ಡಾಂ ಸಾ ಯ ಕಿ ಯ ಮಿ ನಿರಪ್ತ್ರ ಪಾ ೧೫
ಬ್ರದ್ವಧ ಯ ೭ಹ್ಮ್ ಅನಪ್ಶಾಯ ಮಿ ನ ತ್ಾ ಾಂ ರಾಮ ಸಯ ಸಂಯಗೇ
ಸ್ತಥ ತುಾಂ ಪ್ರ ತಿರ್ಮಖೇ ಶ್ಕಾ ೈಃ ಸಸ ಬಲ ಶ್ಚ ಮಹಾತ್ಮ ನ: ೧೬
ಶೂರ ಮಾನಿೀ ನ ಶೂರ ಸಾ ಾ ಾಂ ಮಿಥಾಯ ೭೭ರೀಪ್ತ್ ವಿಕರ ಮಃ
ಮಾನಷ್ಟ ಯ ನಿ ಶ್ಕಿ ೀರ್ಷ ಹ್ನಾ ಾಂ ತೌ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೌ ೧೭
ರಾಮೇಣ್ ಯದ ತೇ ಶ್ಕಿಾ : ತೇಜೀ ವಾ೭ಸ್ವಾ ನಿಶಾಚರ
ದಂಡಕ೭ರಣ್ಯ ನಿಲಯಂ ಜ್ಹ ತಂ ಕುಲ ಪಾಾಂಸನ ೧೮
ನಿಸಸ ತ್ಾ ಾ ಸ್ತಯ ೭ಲಪ ವಿೀಯಶ ಸಯ ವಾಸ ಸ್ಾ ೀ ಕಿೀದೃಶ್ ಸ್ವಾ ಾ ಹ್
ಅಪ್ಯಾಹ ಜ್ನಸ್ತಥ ನತ್ ತ್ಾ ರಿತಃ ಸಹ್ ಬ್ರನಧ ವಃ ೧೯
ರಾಮ ತೇಜೀ೭ಭಿ ಭೂತೀ ಹ ತ್ಾ ಾಂ ಕಿಿ ಪ್ರ ಾಂ ವಿನಶ್ರ್ಯ ಸ್ವ
ಸ ಹ ತೇಜಃ ಸಸ ಮಾ ಯಕಾ ೀ ರಾಮೀ ದಶ್ರಥಾ೭೭ತ್ಮ ಜಃ
ಭಾರ ತಾ ಚಾ೭ಸಯ ಮಹಾ ವಿೀಯೀಶ ಯೇನ ಚಾ೭ಸ್ವಮ ವಿರೂಪ್ತಾ ೨೦
ಏವಂ ವಿಲಪ್ಯ ಬಹುಶೀ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀ ವಿತ್ತೀದರಿೀ
( ಭಾರ ತು: ಸಮಿೀಪೇ ದುೈಃಖಾ೭೭ತಾಶ ನರ್ಟ ಸಂಜಾಾ ಬಭೂರ್ ಹ್ )
ಕರಾಭಾಯ ಾಂ ಉದರಂ ಹ್ತಾಾ ರರೀದ ಭರ ಶ್ ದುಖಿತಾ
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ ವಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ದ್ವಿ ವಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಏರ್ಮ್ ಆರ್ರ್ಷಶತಃ ಶೂರಃ ಶೂಪ್ಶಣ್ಖಾಯ ಖ್ರ ಸಾ ದ್ವ
ಉವಾಚ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ಮಧ್ಯ ೀ ಖ್ರಃ ಖ್ರತ್ರಂ ರ್ಚಃ ೧
ತ್ ವಾ೭ರ್ಮಾನ ಪ್ರ ಭವಃ ಕರ ೀಧೀ೭ಯಮ್ ಅತುಲೀ ಮಮ
ನ ಶ್ಕಯ ತೇ ಧಾರಯಿತುಾಂ ಲರ್ಣ್ಡ೭ಮಭ ಇವೀ ತಿಥ ತ್ಮ್ ೨
ನ ರಾಮಂ ಗಣ್ಯೇ ವಿೀಯಾಶನ್ ಮಾನಷಂ ಕಿಿ ೀಣ್ ಜಿೀವಿತ್ಮ್
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಆತ್ಮ ದುಶ್ಚ ರಿತೈೈಃ ಪಾರ ಣ್ಡನ್ ಹ್ತೀ ಯೀ೭ದಯ ವಿಮೀಕ್ಷ್ಯ ತಿ ೩
ಬ್ರರ್ಪ ೈಃ ಸಂಹರ ಯತಾಮ್ ಏರ್ ಸಂಭರ ಮ ಶ್ಚ ವಿರ್ಮಚಯ ತಾಮ್
ಅಹಂ ರಾಮಂ ಸಹ್ ಭಾರ ತಾರ ನಯಾಮಿ ಯಮ ಸ್ತದನಮ್ ೪
ಪ್ರಶ್ಾ ರ್ ಹ್ತ್ ಸ್ತಯ ೭ದಯ ಮಂದ ಪಾರ ಣ್ ಸಯ ಭೂತ್ಲೇ
ರಾಮ ಸಯ ರಧಿರಂ ರಕಾ ಮ್ ಉರ್ಾ ಾಂ ಪಾಸಯ ಸ್ವ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವ ೫
ಸ್ತ ಪ್ರ ಹೃಷ್ಣಟ ರ್ಚಃ ಶುರ ತಾಾ ಖ್ರ ಸಯ ರ್ದನ ಚುಚ ಯ ತ್ಮ್
ಪ್ರ ಶ್ಶಂಸ ಪುನ: ಮೌಖಾಯ ಶತ್ ಭಾರ ತ್ರಂ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ರ್ರಮ್ ೬
ತ್ಯಾ ಪ್ರರ್ಷತಃ ಪೂರ್ಶಾಂ ಪುನರ್ ಏರ್ ಪ್ರ ಶಂಸ್ವತಃ
ಅಬರ ವಿೀತ್ ರ್ದರ್ಣಂ ನಮ ಖ್ರಃ ಸೇನಪ್ತಿಾಂ ತ್ದ್ವ ೭
ಚತುದಶಶ್ ಸಹ್ಸ್ತರ ಣಿ ಮಮ ಚತಾಾ ೭ನರ್ತಿಶನಮ್
ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ಭಿೀಮ ವೇಗ್ನಾಂ ಸಮರೇಷು ಅನಿರ್ತಿಶನಮ್ ೮
ನಿೀಲ ಜಿೀಮೂತ್ ರ್ಣ್ಡಶನಾಂ ಘೀರಾಣ್ಡಾಂ ಕೂರ ರ ಕಮಶಣ್ಡಮ್
ಲೀಕ ಹಾಂಸ್ತ ವಿಹಾರಾಣ್ಡಾಂ ಬಲ್ನಮ್ ಉಗರ ತೇಜ್ಸ್ತಮ್ ೯
ತೇಷ್ಣಾಂ ಶಾರ್ದಶಲ ದಪಾಶಣ್ಡಾಂ ಮಹಾ೭೭ಸ್ತಯ ನಾಂ ಮಹೌಜ್ಸ್ತಮ್
ಸವೀಶದ್ಯ ೀಗಮ್ ಉದೀಣ್ಡಶನಾಂ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ಸೌಮಯ ಕರಯ ೧೦
ಉಪ್ಸ್ತಥ ಪ್ಯ ಮೇ ಕಿಿ ಪ್ರ ಾಂ ರಥಂ ಸೌಮಯ ರ್ನೂಾಂರ್ಷ ಚ
ಶ್ರಾಾಂ ಶ್ಚ ತಾರ ನ್ ಖ್ಡ್ಗಗ ಾಂ ಶ್ಚ ಶ್ಕಿಾೀ ಶ್ಚ ವಿವಿಧಾೈಃ ಶ್ತಾೈಃ ೧೧
ಅಗ್ರರ ೀ ನಿಯಾಶತುಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಪೌಲಸ್ತಾ ಯ ನಾಂ ಮಹಾತ್ಮ ನಮ್
ರ್ಧಾ೭ಥಶಾಂ ದುವಿಶನಿೀತ್ ಸಯ ರಾಮಸಯ ರಣ್ ಕೀವಿದಃ ೧೨
ಇತಿ ತ್ಸಯ ಬ್ರರ ವಾಣ್ ಸಯ ಸೂಯಶ ರ್ಣ್ಶಾಂ ಮಹಾ ರಥಮ್
ಸದ೭ಶ್ಾ ೈೈಃ ಶ್ಬಳೈಃ ಯಕಾ ಮ್ ಆಚಚಕಿ ೀ೭ಥ ರ್ದರ್ಣಃ ೧೩
ತಂ ಮೇರ ಶ್ಖ್ರಾ೭೭ಕರಂ ತ್ಪ್ಾ ಕಾಂಚನ ಭೂರ್ಣ್ಮ್
ಹೇಮ ಚಕರ ಮ್ ಅಸಂಬ್ರಧಂ ವೈಡೂಯಶ ಮಯ ಕೂಬರಮ್ ೧೪
ಮತ್ಸ ಯ ೈೈಃ ಪುಷ್ಪ ೈ: ದುರ ಮೈೈಃ ಶಲೈ ಶ್ಚ ನದ ರ ಸೂಯಶ ಶ್ಚ ಕಾಂಚನೈಃ
ಮಂಗಳೈಃ ಪ್ಕಿಿ ಸಂಘ ಶ್ಚ ತಾರಾಭಿ ಶ್ಚ ಸಮಾವೃತ್ಮ್ ೧೫
ರ್ಾ ಜ್ ನಿಸ್ವಾ ರಾಂಶ್ ಸಂಪ್ನಿ ಾಂ ಕಿಾಂಕಿಣಿೀಕ ವಿಭೂರ್ಷತ್ಮ್
ಸದ೭ಶ್ಾ ಯಕಾ ಾಂ ಸೀ೭ಮಷ್ಣಶತ್ ಆರರೀಹ್ ರಥಂ ಖ್ರಃ ೧೬
ನಿಶಾಮಯ ತಂ ರಥ ಸಥ ಾಂ ತಂ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ ಭಿೀಮ ವಿಕರ ಮಾೈಃ
ತ್ಸುಥ ೈಃ ಸಂಪ್ರಿವಾ ಯಶನಂ ರ್ದರ್ಣಂ ಚ ಮಹಾ ಬಲಮ್ ೧೭
ಖ್ರ ಸುಾ ತಾನ್ ಮಹೇಷ್ಣಾ ಸ್ತನ್ ಘೀರ ರ್ಮಾಶ೭೭ಯರ್ ರ್ಾ ಜಾನ್
ನಿಯಾಶತೇ ತ್ಯ ಬರ ವಿೀತ್ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರಥ ಸಥ ೈಃ ಸರ್ಶ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನ್ ೧೮
ತ್ತ್ ಸಾ ದ್ವರ ಕ್ಷ್ಸಂ ಸೈನಯ ಾಂ ಘೀರ ರ್ಮಾಶ೭೭ಯರ್ ರ್ಾ ಜ್ಮ್
ನಿಜ್ಶಗ್ಮ ಜ್ನಸ್ತಥ ನತ್ ಮಹಾ ನದಂ ಮಹಾ ಜ್ರ್ಮ್ ೧೯
Page 46 of 162

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿರಾಮಾಯಣಂ
ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ರ್ಮದಗ ರೈಃ ಪ್ಟಟ ಸೈ: ಶೂಲೈೈಃ ಸುತಿೀಕಿ ಾ ೈ ಶ್ಚ ಪ್ರಶ್ಾ ಥೈೈಃ
ಖ್ಡ್ಗ ೈ ಶ್ಚ ಕರ ೈ ಶ್ಚ ಹ್ಸಾ ಸ್ಥ ೈ ಭಾರ ಶಜ್ಮಾನ ಶ್ಚ ತೀಮರೈಃ ೨೦
ಶ್ಕಿಾಭಿೈಃ ಪ್ರಿಘ: ಘೀರ: ಅತಿಮಾತ್ರ ೈ ಶ್ಚ ಕರ್ಮಶಕೈೈಃ
ಗದ್ವ೭ಸ್ವ ರ್ಮಸಲೈ: ರ್ಜ್ರ ೈ: ಗೃಹೀತೈ: ಭಿೀಮ ದಶ್ಶನೈಃ ೨೧
ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನಾಂ ಸುಘೀರಾಣ್ಡಾಂ ಸಹ್ಸ್ತರ ಣಿ ಚತುದಶಶ್
ನಿಯಾಶತಾನಿ ಜ್ನಸ್ತಥ ನತ್ ಖ್ರ ಚತಾಾ ೭ನ ರ್ತಿಶನಮ್ ೨೨
ತಾಾಂ ಸುಾ ಅಭಿದರ ರ್ತೀ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನ್ ಭಿೀಮ ವಿಕರ ಮಾನ್
ಖ್ರಸ್ತಯ ೭ಪ್ ರಥಃ ಕಿಾಂಚ ಜ್ಾ ಗ್ಮ ತ್ ದ೭ನನಾ ರಮ್ ೨೩
ತ್ತ್ ಸ್ತಾ ನ್ ಶ್ಬಳಾನ್ ಅಶಾಾ ಾಂ ಸಾ ಪ್ಾ ಕಾಂಚನ ಭೂರ್ಷತಾನ್
ಖ್ರ ಸಯ ಮತ್ಮ್ ಆಜಾಾ ಯ ಸ್ತರಥೈಃ ಸಮಚೀದಯತ್ ೨೪
ಸ ಚೀದತೀ ರಥಃ ಶ್ೀಘರ ಾಂ ಖ್ರ ಸಯ ರಿಪು ಘ್ರತಿನಃ
ಶ್ಬ್ದ ೀನ೭೭ಪೂರಯಾ ಮಾಸ ದಶ್ ಶ್ಚ ಪ್ರ ದಶ್ ಸಾ ಥಾ ೨೫
ಪ್ರ ವೃದಧ ಮನಯ ಸುಾ ಖ್ರಃ ಖ್ರ ಸಾ ನೀ
ರಿಪೀ: ರ್ಧಾ೭ಥಶಾಂ ತ್ಾ ರಿತೀ ಯಧಾ೭ನಾ ಕ:
ಅಚ್ಛಚುದತ್ ಸ್ತರಥಮ್ ಉನಿ ದನ್ ಪುನ:
ಮಹಾ ಬಲೀ ಮೇಘ ಇವಾ೭ಶ್ಮ ರ್ರ್ಶವಾನ್ ೨೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ದ್ವಾ ವಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ತ್ರ ಯೀ ವಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತ್ತ್ ಪ್ರ ಯಾತಂ ಬಲಂ ಘೀರಮ್ ಅಶ್ವಂ ಶೀಣಿತೀದಕಮ್
ಅಭಯ ರ್ರ್ಶನ್ ಮಹಾ ಮೇಘ ಸುಾ ರ್ಮಲೀ ಗದಶಭಾ೭ರಣಃ ೧
ನಿಪೇತು ಸುಾ ರಗ್ಸ್ ತ್ಸಯ ರಥ ಯಕಾ ಮಹಾ ಜ್ವಾೈಃ
ಸಮೇ ಪುರ್ಪ ಚತೇ ದೇಶೇ ರಾಜ್ ಮಾಗೇಶ ಯದೃಚಛ ಯಾ ೨
ಶಾಯ ಮಂ ರಧಿರ ಪ್ಯಶನಾ ಾಂ ಬಭೂರ್ ಪ್ರಿವೇರ್ಣ್ಮ್
ಅಲಾತ್ ಚಕರ ಪ್ರ ತಿಮಂ ಪ್ರ ತಿಗೃಹ್ಯ ದವಾಕರಮ್ ೩
ತ್ತೀ ರ್ಾ ಜ್ಮ್ ಉಪಾಗಮಯ ಹೇಮ ದಣ್ಡ ಾಂ ಸರ್ಮಚಛ ರತ್ಮ್
ಸಮಾಕರ ಮಯ ಮಹಾ ಕಯ ಸಾ ಸೌಥ ಗೃರ್ರ ೈಃ ಸುದ್ವರಣಃ ೪
ಜ್ನಸ್ತಥ ನ ಸಮಿೀಪೇ ತು ಸಮಾಕರ ಮಯ ಖ್ರ ಸಾ ನೈಃ
ವಿಸಾ ರಾನ್ ವಿವಿಧಾಾಂ ಶ್ಚ ಕುರ : ಮಾಾಂಸ ಆದ್ವ ಮೃಗ ಪ್ಕಿಿ ಣಃ ೫
ವಾಯ ಜ್ಹುರ ಶ್ಚ ಪ್ದೀಪಾಾ ಯಾಾಂ ದಶ್ ವೈ ಭೈರರ್ ಸಾ ನಮ್
ಅಶ್ವಂ ಯಾತುಧಾನನಾಂ ಶ್ವಾ ಘೀರಾ ಮಹಾ ಸಾ ನೈಃ ೬
ಪ್ರ ಭಿನಿ ಗ್ನರಿ ಸಂಕಶಾ ಸಾ ೀಯ ಶೀಣಿತ್ ಧಾರಿಣಃ
ಆಕಶಂ ತ್ತ್ ಅನಕಶಂ ಚಕುರ ಭಿೀಶಮಾ ರ್ಲಾಹ್ಕೈಃ ೭
ಬಭೂರ್ ತಿಮಿರಂ ಘೀರಮ್ ಉದಧ ತಂ ರೀಮ ಹ್ರ್ಶಣ್ಮ್
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ದಶೀ ವಾ ವಿದಶೀ ವಾ೭ಪ್ ಸುರ್ಯ ಕಾ ಾಂ ನ ಚಕಶ್ರೇ ೮
ಕ್ಷ್ತ್ಜಾ೭೭ದರ ಶ ಸರ್ಣ್ಡಶಭಾ ಸಂಧಾಯ ಕಲಂ ವಿನ ಬಭೌ
ಖ್ರಸ್ತಯ ೭ಭಿರ್ಮಖಾ ನೇದು ಸಾ ದ್ವ ಘೀರ ಮೃಗ್ೈಃ ಖ್ಗ್ೈಃ
ಕಂಕ ಗೀಮಾಯ ಗೃಧಾರ ಶ್ಚ ಚುಕುರ ಶು: ಭಯ ಶಂಸ್ವನ: ೯
ನಿತಾಯ ೭ಶುಭಕರಾ ಯದ್ಧ ೀ ಶ್ವಾ ಘೀರ ನಿದಶ್ಶನೈಃ
ನೇದು: ಬಲಸ್ತಯ ೭ಭಿ ರ್ಮಖಂ ಜಾಾ ಲೀದ್ವಗ ರಿಭಿ: ಆನನೈಃ ೧೦
ಕಬನಧ ೈಃ ಪ್ರಿಘ್ರ ಭಾಸೀ ದೃಶ್ಯ ತೇ ಭಾಸಕ ರಾ೭ನಿಾ ಕೇ
ಜ್ಗ್ರ ಹ್ ಸೂಯಶಾಂ ಸಾ ಭಾಶನ: ಅಪ್ರ್ಶಣಿ ಮಹಾ ಗರ ಹಃ ೧೧
ಪ್ರ ವಾತಿ ಮಾರತಃ ಶ್ೀಘರ ಾಂ ನಿರ್ಪ ರಭೀ೭ಭೂತ್ ದವಾಕರಃ
ಉತ್ಪ ೀತು ಶ್ಚ ವಿನ ರಾತಿರ ಾಂ ತಾರಾೈಃ ಖ್ದ್ಯ ೀತ್ ಸಪ್ರ ಭಾೈಃ ೧೨
ಸಂಲ್ೀನ ಮಿೀನ ವಿಹ್ಗ್ ನಲ್ನಯ ೈಃ ಪುರ್ಪ ಪಂಕಜಾೈಃ
ತ್ಸ್ವಮ ನ್ ಕ್ಷ್ಣೇ ಬಭೂವು ಶ್ಚ ವಿನ ಪುರ್ಪ ಫಲೈ: ದುರ ಮಾೈಃ ೧೩
ಉರ್ದಧ ತ್ ಶ್ಚ ವಿನ ವಾತಂ ರೇಣ್ಡ: ಜ್ಲರ್ರಾ೭ರಣಃ
ಚೀಚೀ ಕೂಚ ಇತಿ ವಾಶ್ಯ ನಾೀ ಬಭೂವು ಸಾ ತ್ರ ಸ್ತರಿಕೈಃ ೧೪
ಉಲಾಕ ಶಾಚ ೭ಪ್ ಸನಿಘೀಶಷ್ಣ ನಿಪೇತು: ಘೀರ ದಶ್ಶನೈಃ
ಪ್ರ ಚಚಾಲ ಮಹೀ ಸವಾಶ ಸ ಶಲ ರ್ನ ಕನನ ೧೫
ಖ್ರ ಸಯ ಚ ರಥಸಥ ಸಯ ನದಶಮಾನ ಸಯ ಧಿೀಮತಃ
ಪಾರ ಕಮಪ ತ್ ಭಜಃ ಸರ್ಯ ೈಃ ಸಾ ರ: ಚ ಅಸಯ ಅರ್ಸಜ್ಾ ತ್ ೧೬
ಸ ಅಸ್ತರ ಸಂಪ್ದಯ ತೇ ದೃರ್ಷಟ ೈಃ ಪ್ಶ್ಯ ಮಾನ ಸಯ ಸರ್ಶತಃ
ಲಲಾಟೇ ಚ ರಜಾ ಜಾತಾ ನ ಚ ಮೀಹಾತ್ ನಯ ರ್ತ್ಶತ್ ೧೭
ತಾನ್ ಸಮಿೀಕ್ಷ್ಯ ಮಹೀತಾಪ ತಾನ್ ಉತಿಥ ತಾನ್ ರೀಮ ಹ್ರ್ಶಣ್ಡನ್
ಅಬರ ವಿೀತ್ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನ್ ಸವಾಶನ್ ಪ್ರ ಹ್ಸನ್ ಸ ಖ್ರ ಸಾ ದ್ವ ೧೮
ಮಹೀತಾಪ ತಾನ್ ಇಮಾನ್ ಸವಾಶನ್ ಉತಿಥ ತಾನ್ ಘೀರ ದಶ್ಶನನ್
ನ ಚನಾ ಯಾಮಿ ಅಹಂ ವಿೀಯಾಶತ್ ಬಲವಾನ್ ದುಬಶಲಾನ್ ಇರ್ ೧೯
ತಾರಾ ಅಪ್ ಶ್ರ ಸ್ವಾ ೀಕಿ ಾ ೈೈಃ ಪಾತ್ಯೇಯಂ ನಭ ಸಾ ಲಾತ್
ಮೃತುಯ ಾಂ ಮರಣ್ ರ್ಮೇಶಣ್ ಸಂಕುರ ದ್ಧ ೀ ಯೀಜ್ಯಾಮಯ ೭ಹ್ಮ್ ೨೦
ರಾಘವಂ ತಂ ಬಲೀತಿಸ ಕಾ ಾಂ ಭಾರ ತ್ರಂ ಚಾ೭ಪ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮ್
ಅಹ್ತಾಾ ಸ್ತಯಕೈ ಸ್ವಾ ೀಕಿ ಾ ೈ : ನ ಉಪಾರ್ತಿಶತುಮ್ ಉತ್ಸ ಹೇ ೨೧
ಸಕಮಾ ಭಗ್ನನಿೀ ಮೇ೭ಸುಾ ಪ್ೀತಾಾ ತು ರಧಿರಂ ತ್ಯೀೈಃ
ಯ ನಿಿ ಮಿತ್ಾ ಾಂ ತು ರಾಮ ಸಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸಯ ವಿಪ್ಯಶಯಃ ೨೨
ನ ಕಾ ಚತ್ ಪಾರ ಪ್ಾ ಪೂವೀಶ ಮೇ ಸಂಯಗೇಷು ಪ್ರಾಜ್ಯಃ
ಯಷ್ಣಮ ಕ ಮೇತ್ತ್ ಪ್ರ ತ್ಯ ಕ್ಷಂ ನ೭ನೃತಂ ಕಥಯಾಮಯ ೭ಹ್ಮ್೨೩
ದೇರ್ರಾಜ್ಮ್ ಅಪ್ ಕುರ ದ್ಧ ೀ ಮತ್ಾ ಐರಾರ್ತ್ ಯಾಯಿನಮ್
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ರ್ಜ್ರ ಹ್ಸಾ ಾಂ ರಣೇ ಹ್ನಯ ಾಂ ಕಿಾಂ ಪುನ: ತೌ ಕುಮಾನಷ್ಟ ೨೪
ಸ್ತ ತ್ಸಯ ಗಜಿಶತಂ ಶುರ ತಾಾ ರಾಕ್ಷ್ಸ ಸಯ ಮಹಾ ಚಮೂೈಃ
ಪ್ರ ಹ್ರ್ಶಮ್ ಅತುಲಂ ಲೇಭೇ ಮೃತುಯ ಪಾಶಾ೭ರ್ ಪಾಶ್ತಾ ೨೫
ಸಮಿೀಯ ಶ್ಚ ಮಹಾತಾಮ ನೀ ಯದಧ ದಶ್ಶನ ಕಾಂಕಿಿ ಣಃ
ಋರ್ಯೀ ದೇರ್ ಗನಧ ವಾಶೈಃ ಸ್ವದ್ವಧ ಶ್ಚ ಸಹ್ ಚಾರಣೈಃ
ಸಮೇತ್ಯ ಚ ಊಚು: ಸಹತಾ ಸ್ಾ ೀ ಅನಯ ೀನಯ ಾಂ ಪುಣ್ಯ ಕಮಶಣಃ ೨೬
ಸಾ ಸ್ವಾ ಗೀ ಬ್ರರ ಹ್ಮ ಣೇಭಯ ೀ೭ಸುಾ ಲೀಕನಾಂ ಯೇ ಚ ಸಮಮ ತಾೈಃ
ಜ್ಯತಾಾಂ ರಾಘವೀ ಯದ್ಧ ೀ ಪೌಲಸ್ತಾ ಯ ನ್ ರಜ್ನಿೀ ಚರಾನ್ ೨೭
ಚಕರ ಹ್ಸಾ ೀ ಯಥಾ ಯದ್ಧ ೀ ಸವಾಶನ್ ಅಸುರ ಪುಾಂಗವಾನ್
ಏತ್ ಚಾಚ ೭ನಯ ಚಚ ಬಹುಶೀ ಬ್ರರ ವಾಣ್ಡೈಃ ಪ್ರಮರ್ಶಯಃ ೨೮
ಜಾತ್ ಕೌತೂಹ್ಲಾತ್ ತ್ತ್ರ ವಿಮಾನ ಸ್ತಥ ಶ್ಚ ದೇರ್ತಾ:
ದದೃಶು: ವಾಹನಿೀಾಂ ತೇಷ್ಣಾಂ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನಾಂ ಗತಾ೭೭ಯಷ್ಣಮ್ ೨೯
ರರ್ಥನ ತು ಖ್ರೀ ವೇಗ್ತ್ ಸೈನಯ ಸಯ ಅಗ್ರ ತ್ ವಿನಿಸಸ ೃತಃ
ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ಭೂಯೀ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ ಶ್ಚ ವಿನಿಸಸ ೃತಾೈಃ ೩೦
ಶ್ಯ ೀನ ಗ್ಮಿೀ ಪೃಥು ಗ್ನರ ೀವೀ ಯಜ್ಾ ಶ್ತುರ ವಿಶಹಂಗಮಃ
ದುಜ್ಶಯಃ ಕರವಿೀರಾಕ್ಷಃ ಪ್ರಷಃ ಕಲ ಕರ್ಮಶಕಃ ೩೧
ಮೇಘಮಾಲ್ೀ ಮಹಾಮಾಲ್ೀ ಸಪಾಶ೭೭ಸಯ ೀ ರಧಿರಾ೭ಶ್ನಃ
ದ್ವಾ ದಶತೇ ಮಹಾವಿೀಯಾಶೈಃ ಪ್ರ ತ್ಸುಥ : ಅಭಿತಃ ಖ್ರಮ್ ೩೨
ಮಹಾಕಪಾಲಃ ಸೂಥ ಲಾಕ್ಷಃ ಪ್ರ ಮಾಥೀ ತಿರ ಶ್ರಾ ಸಾ ಥಾ
ಚತಾಾ ರ ಏತೇ ಸೇನನಯ ೀ ರ್ದರ್ಣಂ ಪೃರ್ಠ ತೀ೭ನಾ ಯೈಃ ೩೩
ಸ್ತ ಭಿೀಮ ವೇಗ್ ಸಮರಾ೭ಭಿಕಮಾ
ಸುದ್ವರಣ್ಡ ರಾಕ್ಷ್ಸ ವಿೀರ ಸೇನ
ತೌ ರಾಜ್ ಪುತೌರ ಸಹ್ಸ್ತ೭ಭಯ ಪೇತಾ
ಮಾಲಾ ಗರ ಹಾಣ್ಡಮ್ ಇರ್ ಚನದ ರ ಸೂರ್ಯಶ ೩೪
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ತ್ರ ಯೀ ವಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಚತುರ್ ವಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಆಶ್ರ ಮಂ ಪ್ರ ತಿ ಯಾತೇ ತು ಖ್ರೇ ಖ್ರ ಪ್ರಾಕರ ಮೇ
ತಾನ್ ಏರ್ ಔತಾಪ ತಿಕನ್ ರಾಮಃ ಸಹ್ ಭಾರ ತಾರ ದದಶ್ಶ ಹ್ ೧
ತಾನ್ ಉತಾಪ ತಾನ್ ಮಹಾ ಘೀರಾನ್ ಉತಿಥ ತಾನ್ ರೀಮ ಹ್ರ್ಶಣ್ಡನ್
ಪ್ರ ಜಾನಮ್ ಅಹತಾನ್ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ವಾಕಯ ಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨
ಇಮಾನ್ ಪ್ಶ್ಯ ಮಹಾ ಬ್ರಹೀ ಸರ್ಶ ಭೂತಾ೭ಪ್ಹಾರಿಣಃ
ಸರ್ಮತಿಥ ತಾನ್ ಮಹೀ ತಾಪ ತಾನ್ ಸಂಹ್ತುಶಾಂ ಸರ್ಶ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನ್ ೩
ಅಮಿೀ ರಧಿರ ಧಾರಾ ಸುಾ ವಿಸೃಜ್ನಾ ೈಃ ಖ್ರ ಸಾ ನನ್
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ವಯ ೀಮಿಿ ಮೇಘ್ರ ವಿರ್ತ್ಶನಾ ೀ ಪ್ರಷ್ಣ ಗದಶಭಾ೭ರಣ್ಡೈಃ ೪
ಸಧೂಮಾ ಶ್ಚ ಶ್ರಾೈಃ ಸವೇಶ ಮಮ ಯದ್ವಧ ೭ಭಿನನಿದ ನಃ
ರಕಮ ಪೃಷ್ಣಠ ನಿ ಚಾಪಾನಿ ವಿವೇರ್ಟ ನಾ ೀ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ೫
ಯಾದೃಶಾ ಇಹ್ ಕೂಜ್ನಿಾ ಪ್ಕಿಿ ಣೀ ರ್ನ ಚಾರಿಣಃ
ಅಗರ ತೀ ನೀ ಭಯಂ ಪಾರ ಪ್ಾ ಾಂ ಸಂಶ್ಯೀ ಜಿೀವಿತ್ ಸಯ ಚ ೬
ಸಂಪ್ರ ಹಾರ ಸುಾ ಸುಮಹಾನ್ ಭವಿರ್ಯ ತಿ ನ ಸಂಶ್ಯಃ
ಅಯಮ್ ಆಖಾಯ ತಿ ಮೇ ಬ್ರಹುೈಃ ಸುು ರಮಾಣೀ ರ್ಮಹುರ್ ರ್ಮಹುೈಃ
ಸನಿಿ ಕರ್ಷಶ ತು ನಃ ಶೂರ ಜ್ಯಂ ಶ್ತರ ೀೈಃ ಪ್ರಾಜ್ಯಮ್ ೭
ಸುಪ್ರ ಭಂ ಚ ಪ್ರ ಸನಿ ಾಂ ಚ ತ್ರ್ ರ್ಕಾ ರಾಂ ಹ ಲಕ್ಷ್ಯ ತೇ
ಉದಯ ತಾನಾಂ ಹ ಯದ್ವಧ ೭ಥಶಾಂ ಯೇಷ್ಣಾಂ ಭರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ
ನಿರ್ಪ ರಭಂ ರ್ದನಂ ತೇಷ್ಣಾಂ ಭರ್ತಿ ಆಯೈಃ ಪ್ರಿಕ್ಷ್ಯಃ ೮
ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ನದಶತಾಾಂ ಘೀರ: ಶೂರ ಯತೇ ಚ ಮಹಾ ರ್ಾ ನಿ:
ಆಹ್ತಾನಾಂ ಚ ಭೇರಿೀಣ್ಡಾಂ ರಾಕ್ಷ್ಸೈ: ಕೂರ ರ ಕಮಶಭಿ: ೯
ಅನ೭೭ಗತ್ ವಿಧಾನಂ ತು ಕತ್ಶರ್ಯ ಾಂ ಶುಭಮ್ ಇಚಛ ತಾ
ಆಪ್ದಂ ಶಂಕಮಾನೇನ ಪುರರ್ಷಣ್ ವಿಪ್ಶ್ಚ ತಾ ೧೦
ತ್ಸ್ತಮ ತ್ ಗೃಹೀತಾಾ ವೈದೇಹೀಾಂ ಶ್ರ ಪಾಣಿ: ರ್ನ ರ್ಶರಃ
ಗ್ಮಹಾಮ್ ಆಶ್ರ ಯ ಶಲ ಸಯ ದುಗ್ಶಾಂ ಪಾದಪ್ ಸಂಕುಲಾಮ್ ೧೧
ಪ್ರ ತಿಕೂಲ್ತುಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ನ ಹ ವಾಕಯ ಮ್ ಇದಂ ತ್ಾ ಯಾ
ಶಾಪ್ತೀ ಮಮ ಪಾದ್ವಭಾಯ ಾಂ ಗಮಯ ತಾಾಂ ರ್ತ್ಸ ಮಾ ಚರಮ್ ೧೨
ತ್ಾ ಾಂ ಹ ಶೂರ ಶ್ಚ ಬಲವಾನ್ ಹ್ನಯ ಹ್ಯ ೀತಾ ನಿ ಸಂಶ್ಯ:
ಸಾ ಯಂ ತು ಹಂತುಾಂ ಇಚಾಛ ಮಿ ಸವಾಶನ್ ಏರ್ ನಿಶಾಚರಾನ್ ೧೩
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಸುಾ ರಾಮೇಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ ಸಹ್ ಸ್ವೀತ್ಯಾ
ಶ್ರಾನ್ ಆದ್ವಯ ಚಾಪಂ ಚ ಗ್ಮಹಾಾಂ ದುಗ್ಶಾಂ ಸಮಾ೭೭ಶ್ರ ಯತ್ ೧೪
ತ್ಸ್ವಮ ನ್ ಪ್ರ ವಿಷ್ಟ ೀ ತು ಗ್ಮಹಾಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇ ಸಹ್ ಸ್ವೀತ್ಯಾ
ಹ್ನಾ ನಿಯಶಕಾ ಮ್ ಇತಿ ಉಕಾ ಾ ರಾಮಃ ಕರ್ಚಮ್ ಆವಿಶ್ತ್ ೧೫
ಸ್ತ ತೇನ೭ಗ್ನಿ ನಿಕಶೇನ ಕರ್ಚೇನ ವಿಭೂರ್ಷತಃ
ಬಭೂರ್ ರಾಮ ಸ್ವಾ ಮಿರೇ ವಿಧೂಮೀ೭ಗ್ನಿ : ಇವೀತಿಥ ತಃ ೧೬
ಸ ಚಾಪ್ಮ್ ಉದಯ ಮಯ ಮಹ್ ಚಛ ರಾನ್ ಆದ್ವಯ ವಿೀಯಶವಾನ್
ಬಭೂವಾ೭ರ್ ಸ್ವಥ ತ್ ಸಾ ತ್ರ ಜಾಯ ಸಾ ನೈಃ ಪೂರಯನ್ ದಶಃ ೧೭
ತ್ತೀ ದೇವಾೈಃ ಸಗನಧ ವಾಶೈಃ ಸ್ವದ್ವಧ ಶ್ಚ ಸಹ್ ಚಾರಣೈಃ
ಸಮೇಯ ಶ್ಚ ಮಹಾತಾಮ ನೀ ಯದಧ ದಶ್ಶನ ಕಾಂಕಿಿ ಣ್: ೧೮
ಋರ್ಯ ಶ್ಚ ಮಹಾತಾಮ ನೀ ಲೀಕೇ ಬರ ಹ್ಮ ರ್ಷಶ ಸತ್ಾ ಮಾ:
ಸಮೇತ್ಯ ಚ ಊಚು: ಸಹತಾ ಅನಯ ೀನಯ ಾಂ ಪುಣ್ಯ ಕಮಶಣ್: ೧೯
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸಾ ಸ್ವಾ ಗೀ ಬ್ರರ ಹ್ಮ ಣೇಭಯ ೭ಸುಾ ಲೀಕನಾಂ ಯೇ೭ಭಿಸಂಗತಾ:
ಜ್ಯತಾಾಂ ರಾಘವೀ ಯದ್ಧ ೀ ಪೌಲಸ್ತಾ ಯ ನ್ ರಜ್ನಿೀ ಚರಾನ್ ೨೦
ಚಕರ ಹ್ಸಾ ೀ ಯಥಾ ಯದ್ಧ ೀ ಸವಾಶನ್ ಅಸುರ ಪುಾಂಗವಾನ್
ಏವಂ ಉಕಾ ಾ ಪುನ : ಪರ ೀಚು: ಆಲೀಕಯ ಚ ಪ್ರಸಪ ರಂ ೨೧
( ಊಚುೈಃ ಪ್ರಮ ಸಂತ್ರ ಸ್ತಾ ಗ್ಮಹ್ಯ ಕ ಶ್ಚ ಪ್ರಸಪ ರಮ್ )
ಚತುದಶಶ್ ಸಹ್ಸ್ತರ ಣಿ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ಭಿೀಮ ಕಮಶಣ್ಡಮ್
ಏಕ ಶ್ಚ ರಾಮೀ ರ್ಮಾಶತಾಮ ಕಥಂ ಯದಧ ಾಂ ಭವಿರ್ಯ ತಿ ೨೨
ಇತಿ ರಾಜ್ರ್ಶಯ: ಸ್ವದ್ವಧ : ಸಗಣ್ಡ ಶ್ಚ ದಾ ಜ್ರ್ಶಭಾ:
ಜಾತ್ ಕೌತೂಹ್ಲಾ: ತ್ಸುಥ : ವಿಮಾನಸ್ತಥ ಶ್ಚ ದೇರ್ತಾ: ೨೩
ಆವಿರ್ಟ ಾಂ ತೇಜ್ಸ್ತ ರಾಮಂ ಸಂಗ್ರ ಮ ಶ್ರಸ್ವ ಸ್ವಥ ತಂ
ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಸವಾಶಣಿ ಭೂತಾನಿ ಭಯಾತ್ ವಿರ್ಯ ಧಿರೇ ತ್ದ್ವ ೨೪
ರೂಪಂ ಅಪ್ರ ತಿಮಂ ತ್ಸಯ ರಾಮಸಯ ಅಕಿಿ ರ್ಟ ಕಮಶಣ್:
ಬಭೂರ್ ರೂಪಂ ಕುರ ದಧ ಸಯ ರದರ ಸ್ಯ ೀರ್ ಪ್ನಕಿನ: ೨೫
( ಇತಿ ಸಂಭಾರ್ಯ ಮಾಣೇ ತು ದೇರ್ ಗಂರ್ರ್ಶ ಚಾರಣೈಃ )
ತ್ತೀ ಗಮಿಭ ೀರ ನಿಹಾರ ಶದಂ ಘೀರ ರ್ಮಾಶ೭೭ಯರ್ ರ್ಾ ಜ್ಮ್
ಅನಿೀಕಂ ಯಾತುಧಾನನಾಂ ಸಮನಾ ತ್ ಪ್ರ ತ್ಯ ದೃಶ್ಯ ತ್ ೨೬
ಸ್ವಾಂಹ್ ನದಂ ವಿಸೃಜ್ತಾಮ್ ಅನಯ ೀನಯ ಮ್ ಅಭಿಗಜ್ಶತಾಮ್
ಚಾಪಾನಿ ವಿಷ್ಣು ರಯತಾಾಂ ಜಾಂಭತಾಾಂ ಚಾ೭ಪ್ಯ ೭ಭಿೀಕ್ಷ್ಾ ಶಃ ೨೭
ವಿಪ್ರ ಘುರ್ಟ ಸಾ ನನಾಂ ಚ ದುನದ ಭಿೀಾಂ ಶಾಚ ೭ಪ್ ನಿಘಿ ತಾಮ್
ತೇಷ್ಣಾಂ ಸುತುರ್ಮಲಃ ಶ್ಬದ ೈಃ ಪೂರಯಾ ಮಾಸ ತ್ ದಾ ನಮ್ ೨೮
ತೇನ ಶ್ಬ್ದ ೀನ ವಿತ್ರ ಸ್ತಾ ೈಃ ಶಾಾ ಪ್ದ್ವ ರ್ನ ಚಾರಿಣಃ
ದುದುರ ವು ಯಶತ್ರ ನಿಶ್್ ್ ಬದ ಾಂ ಪೃರ್ಠ ತೀ ನ ಅರ್ಲೀಕಯನ್ ೨೯
ತ್ತ್ ತು ಅನಿೀಕಂ ಮಹಾ ವೇಗಂ ರಾಮಂ ಸರ್ಮಪ್ಸಪ್ಶತ್
ಧೃತ್ ನನ ಪ್ರ ಹ್ರಣಂ ಗಮಿಭ ೀರಂ ಸ್ತಗರೀ ಪ್ಮಮ್ ೩೦
ರಾಮೀ೭ಪ್ ಚಾರಯನ್ ಚಕುಿ ೈಃ ಸರ್ಶತೀ ರಣ್ ಪ್ಣಿಡ ತಃ
ದದಶ್ಶ ಖ್ರ ಸೈನಯ ಾಂ ತ್ ದುಯ ದ್ವಧ ೭ಭಿರ್ಮಖ್ಮ್ ಉತಿಥ ತ್ಮ್ ೩೧
ವಿತ್ತ್ಯ ಚ ರ್ನರ್ ಭಿೀಮಂ ತೂಣ್ಡಯ ಶಚ ೀದಧ ೃತ್ಯ ಸ್ತಯಕನ್
ಕರ ೀರ್ಮ್ ಆಹಾರಯತ್ ತಿೀರ್ರ ಾಂ ರ್ಧಾ೭ಥಶಾಂ ಸರ್ಶ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಮ್ ೩೨
ದುಷ್ಪ ರೀಕ್ಷ್: ಸೀ೭ಭರ್ತ್ ಕುರ ದ್ಧ ೀ ಯಗ್ನಾ ೭ಗ್ನಿ : ಇರ್ ಜ್ಾ ಲನ್
ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ತೇಜ್ಸ್ತ೭೭ವಿರ್ಟ ಾಂ ಪಾರ ದರ ರ್ನ್ ರ್ನ ದೇರ್ತಾೈಃ ೩೩
ತ್ಸಯ ಕುರ ದಧ ಸಯ ರೂಪಂ ತು ರಾಮ ಸಯ ದದೃಶೇ ತ್ದ್ವ
ದಕ್ಷ್ ಸ್ಯ ೀರ್ ಕರ ತುಾಂ ಹ್ನಾ ಮ್ ಉದಯ ತ್ ಸಯ ಪ್ನಕಿನಃ ೩೪
ಆವಿರ್ಟ ಾಂ ತೇಜ್ಸ್ತ ರಾಮಂ ಸಂಗ್ರ ಮ ಶ್ರಸ್ವ ಸ್ವಥ ತಂ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಸವಾಶಣಿ ಭೂತಾನಿ ಭಯಾ೭೭ತಾಶನಿ ಪ್ರ ದುರ ದುರ ವು: ೩೫
ತ್ತ್ ಕರ್ಮಶಕೈ: ಆಭರಣೈಃ ರ್ಾ ಜ ಶ್ಚ ತೈ:
ರ್ಮಶಭಿ ಶಾಚ ೭ಗ್ನಿ ಸಮಾನ ರ್ಣಶೈಃ
ಬಭೂರ್ ಸೈನಯ ಾಂ ಪ್ಶ್ತಾ೭ಶ್ನನಾಂ
ಸೂಯೀಶದಯೇ ನಿೀಲ ಮಿವಾ೭ಭರ ಬಾಂದಂ ೩೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಚತುರ್ ವಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಪಂಚ ವಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಅರ್ರ್ಟ ಬಧ ರ್ನಾಂ ರಾಮಂ ಕುರ ದಧ ಾಂ ಚ ರಿಪು ಘ್ರತಿನಮ್
ದದಶಾಶ೭೭ಶ್ರ ಮಮ್ ಆಗಮಯ ಖ್ರ ಸಸ ಹ್ ಪುರಸಸ ರೈಃ ೧
ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಸಶ್ರಂ ಚಾಪ್ಮ್ ಉದಯ ಮಯ ಖ್ರ ನಿಸಸ ಾ ನಮ್
ರಾಮಸ್ತಯ ೭ಭಿ ರ್ಮಖಂ ಸೂತಂ ಚೀದಯ ತಾಮ್ ಇತ್ಯ ೭ಚೀದಯತ್ ೨
ಸ ಖ್ರ ಸ್ತಯ ೭೭ಜ್ಾ ಯಾ ಸೂತ್ ಸುಾ ರಗ್ನ್ ಸಮ೭ಚೀದಯತ್
ಯತ್ರ ರಾಮೀ ಮಹಾ ಬ್ರಹು: ಏಕೀ ಧೂನಾ ನ್ ರ್ನೈಃ ಸ್ವಥ ತಃ ೩
ತಂ ತು ನಿರ್ಪ ತಿತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಸವೇಶ ತೇ ರಜ್ನಿೀ ಚರಾೈಃ
ನದಶಮಾನ ಮಹಾ ನದಂ ಸಚವಾೈಃ ಪ್ಯಶವಾರಯನ್ ೪
ಸ ತೇಷ್ಣಾಂ ಯಾತುಧಾನನಾಂ ಮಧ್ಯ ೀ ರಥ ಗತಃ ಖ್ರಃ
ಬಭೂರ್ ಮಧ್ಯ ೀ ತಾರಾಣ್ಡಾಂ ಲೀಹತಾಾಂಗ ಇವೀದತಃ ೫
ತ್ತ್: ಶ್ರ ಸಹ್ಸ್ರ ೀಣ್ ರಾಮಂ ಅಪ್ರ ತಿಮೌಜ್ಸಂ
ಅದಶಯಿತಾಾ ಮಹಾ ನದಂ ನನದ ಸಮರೇ ಖ್ರ: ೬
ತ್ತ್ ಸಾ ಾಂ ಭಿೀಮ ರ್ನಾ ನಂ ಕುರ ದ್ವಧ ೈಃ ಸವೇಶ ನಿಶಾ ಚರಾೈಃ
ರಾಮಂ ನನ ವಿಧೈೈಃ ಶ್ಸ್ಾ ರೈ: ಅಭಯ ರ್ರ್ಶನಾ ದುಜ್ಶಯಮ್ ೭
ರ್ಮದಗ ರ: ಪ್ಟಟ :ಸೈೈಃ ಶೂಲೈೈಃ ಪಾರ ಸೈೈಃ ಖ್ಡ್ಗ ೈೈಃ ಪ್ರಶ್ಾ ಧೈೈಃ
ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತೈಃ ಸಮರೇ ರಾಮಂ ನಿಜ್ಘೂಿ ರೀರ್ ತ್ತ್ಪ ರಾೈಃ ೮
ತೇ ರ್ಲಾಹ್ಕ ಸಂಕಶಾ ಮಹಾ ನದ್ವ ಮಹಾ ಬಲಾೈಃ
ಅಭಯ ಧಾರ್ನಾ ಕಕುತ್ಸ ಥ ಾಂ ರಥೈ: ವಾಜಿಭಿ ರೇರ್ ಚ
ಗಜ: ಪ್ರ್ಶತ್ ಕೂಟಾಭೈ: ರಾಮಂ ಯದ್ಧ ೀ ಜಿಘ್ರಾಂಸವಃ ೯
ತೇ ರಾಮೇ ಶ್ರ ರ್ಷ್ಣಶಣಿ ರ್ಯ ಸೃಜ್ನ್ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ಗಣ್ಡ:
ಶಲೇನದ ರಮ್ ಇರ್ ಧಾರಾಭಿ ರ್ಶರ್ಶಮಾಣ್ಡ ರ್ಲಾಹ್ಕ: ೧೦
ಸ ತೈ: ಪ್ರಿವೃತೀ ಘೀರ ರಾಘವೀ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ಗಣೈಃ ೧೧
ತಾನಿ ರ್ಮಕಾ ನಿ ಶ್ಸ್ತಾ ರಣಿ ಯಾತುಧಾನ: ಸ ರಾಘರ್:
ಪ್ರ ತಿಜ್ಗ್ರ ಹ್ ವಿಶ್ಖೈ: ನದ್ಯ ೀಘ್ರ ನಿರ್ ಸ್ತಗರ: ೧೨
ಸ ತೈ: ಪ್ರ ಹ್ರಣೈಃ ಘೀರ: ಭಿನಿ ಗ್ತರ ೀ ನ ವಿರ್ಯ ಧೇ
ರಾಮ: ಪ್ರ ದೀಪ್ಾ ೈ: ಬಹುಭಿ: ರ್ಜ್ರ ೈ: ಇರ್ ಮಹಾ೭ಚಲ: ೧೩
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ಸ ವಿದಧ ೈಃ ಕ್ಷ್ತ್ಜಾ ದಗಧ ೈಃ ಸರ್ಶ ಗ್ತ್ರ ೀಷು ರಾಘವಃ
ಬಭೂರ್ ರಾಮಃ ಸಂಧಾಯ ೭ಭ್ರ ೈ: ದವಾಕರ ಇವಾ೭೭ವೃತಃ ೧೪
ವಿರ್ಷದುರ್ ದೇರ್ ಗನಧ ವಾಶೈಃ ಸ್ವದ್ವಧ ಶ್ಚ ಪ್ರಮರ್ಶಯಃ
ಏಕಂ ಸಹ್ಸ್ರ ೈ ಬಶಹುಭಿ ಸಾ ದ್ವ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಸಮಾ೭೭ವೃತ್ಮ್ ೧೫
ತ್ತೀ ರಾಮಃ ಸುಸಂಕುರ ದ್ಧ ೀ ಮಣ್ಡ ಲ್ೀ ಕೃತ್ ಕರ್ಮಶಕಃ
ಸಸಜ್ಶ ನಿಶ್ತಾನ್ ಬ್ರಣ್ಡನ್ ಶ್ತ್ಶೀ೭ಥ ಸಹ್ಸರ ಶಃ ೧೬
ದುರಾವಾರಾನ್ ದುವಿಶರ್ಹಾನ್ ಕಲ ಪಾಶೀ ಪ್ಮಾನ್ ರಣೇ
ರ್ಮಮೀಚ ಲ್ೀಲಯಾ ರಾಮಃ ಕಂಕಪ್ತಾರ ನ್ ಅಜಿಹ್ಮ ಗ್ನ್ ೧೭
ತೇ ಶ್ರಾೈಃ ಶ್ತುರ ಸೈನಯ ೀಷು ರ್ಮಕಾ ರಾಮೇಣ್ ಲ್ೀಲಯಾ
ಆದರ್ದ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ಪಾರ ಣ್ಡನ್ ಪಾಶಾೈಃ ಕಲ ಕೃತಾ ಇರ್ ೧೮
ಭಿತಾಾ ಾ ರಾಕ್ಷ್ಸ ದೇಹಾಾಂ ಸ್ತಾ ನ್ ತೇ ಶ್ರಾ ರಧಿರಾ೭೭ಪುಿ ತಾೈಃ
ಅನಾ ರಿಕ್ಷ್ ಗತಾ ರೇಜು ದೀಶಪಾಾ ೭ಗ್ನಿ ಸಮ ತೇಜ್ಸಃ ೧೯
ಅಸಂಖ್ಯ ೀಯಾ ಸುಾ ರಾಮ ಸಯ ಸ್ತಯಕ ಶಾಚ ಪ್ ಮಣ್ಡ ಲಾತ್
ವಿನಿಷ್ಪ ೀತು: ಅತಿೀವೀಗ್ರ ರಕ್ಷಃ ಪಾರ ಣ್ಡ೭ಪ್ಹಾರಿಣಃ ೨೦
ತೈ ರ್ಶನೂಾಂರ್ಷ ರ್ಾ ಜಾ೭ಗ್ರ ಣಿ ರ್ಮಾಶಣಿ ಚ ಶ್ರಾಾಂಸ್ವ ಚ
ಬ್ರಹೂನ್ ಸಹ್ಸ್ತಾ ೭೭ಭರಣ್ಡನ್ ಊರೂನ್ ಕರಿ ಕರೀ ಪ್ಮಾನ್
ರ್ಛಚ್ಛ ೀದ ರಾಮ ಸಸ ಮರೇ ಶ್ತ್ಶೀ೭ರ್ ಸಹ್ಸರ ಶ್: ೨೧
ಹ್ಯಾನ್ ಕಾಂಚನ ಸನಿ ಹಾನ್ ರಥ ಯಕಾ ನ್ ಸ ಸ್ತರಥೀನ್
ಗಜಾಾಂ ಶ್ಚ ಸ ಗಜಾ೭೭ರೀಹಾನ್ ಸ ಹ್ಯಾನ್ ಸ್ತರಥನ ಸಾ ದ್ವ
ಪ್ದ್ವತಿೀನ್ ಸಮರೇ ಹ್ತಾಾ ಹ್ಯ ನಯ ದಯ ಮ ಸ್ತದನಂ ೨೨
ತ್ತೀ ನಳೀಕ ನರಾಚೈ ಸ್ವಾ ೀಕಿ ಾ ಗ್ರರ ೈ ಶ್ಚ ವಿಕಣಿಶಭಿೈಃ
ಭಿೀಮಮ್ ಆತ್ಶ ಸಾ ರಂ ಚಕುರ ಭಿಶದಯ ಮಾನ ನಿಶಾ ಚರಾೈಃ ೨೩
ತ್ತ್ ಸೈನಯ ಾಂ ನಿಶ್ತೈ ಬ್ರಶಣ: ಅದಶತಂ ಮಮಶ ಭೇದಭಿೈಃ
ರಾಮೇಣ್ ನ ಸುಖಂ ಲೇಭೇ ಶುರ್ಕ ಾಂ ರ್ನಮ್ ಇವಾ೭ಗ್ನಿ ನ ೨೪
ಕೇಚ ದಭ ೀಮ ಬಲಾೈಃ ಶೂರಾೈಃ ಶೂಲಾನ್ ಖ್ಡ್ಗಗ ನ್ ಪ್ರಶ್ಾ ಧಾನ್
ರಾಮಸ್ತಯ ೭ಭಿ ರ್ಮಖ್ಮ್ ಗತಾಾ ಚಕಿಿ ಪು: ಪ್ರಮಾ೭೭ಯಧಾನ್ ೨೫
ತಾನಿ ಬ್ರಣ ಮಶಹಾ ಬ್ರಹುೈಃ ಶ್ಸ್ತಾ ರ ಣ್ಡಯ ೭೭ವಾಯಶ ರಾಘವಃ
ಜ್ಹಾರ ಸಮರೇ ಪಾರ ಣ್ಡಾಂ ಶ್ಚ ಚ್ಛ ೀದ ಚ ಶ್ರೀ ರ್ರಾನ್ ೨೬
ತೇ ರ್ಛನಿ ಶ್ರಸ: ಪೇತು: ರ್ಛನಿ ರ್ಮಶ ಶಾರಾಸನ:
ಸುರ್ಣ್ಶ ವಾತ್ ವಿಕಿಿ ಪಾಾ ಜ್ಗತಾಯ ಾಂ ಪಾದಪಾ ಯಥಾ ೨೭
ಅರ್ಶ್ಷ್ಣಟ ಶ್ಚ ಯೇ ತ್ತ್ರ ವಿರ್ಣ್ಡಾ ಶ್ಚ ನಿಶಾ ಚರಾೈಃ
ಖ್ರಮ್ ಏವಾ೭ಭಯ ಧಾರ್ನಾ ಶ್ರಣ್ಡ೭ಥಶಾಂ ಶ್ರಾ೭ದಶತಾೈಃ ೨೮
ತಾನ್ ಸವಾಶನ್ ಪುನ: ಆದ್ವಯ ಸಮಾಶಾಾ ಸಯ ಚ ರ್ದರ್ಣಃ
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ಅಭಯ ಧಾರ್ತ್ ಕಕುತ್ಸ ಥ ಾಂ ಕುರ ದ್ಧ ೀ ರದರ ಮ್ ಇವಾ೭ನಾ ಕಃ ೨೯
ನಿವೃತಾಾ ಸುಾ ಪುನಃ ಸವೇಶ ರ್ದರ್ಣ್ಡ೭೭ಶ್ರ ಯ ನಿಭಶಯಾೈಃ
ರಾಮಮ್ ಏವಾ೭ಭಯ ಧಾರ್ನಾ ಸ್ತಲ ತಾಲ ಶ್ಲಾ೭೭ಯಧಾೈಃ ೩೦
ಶೂಲ ರ್ಮದಗ ರ ಹ್ಸ್ತಾ ಶ್ಚ ಚಾಪ್ ಹ್ಸ್ತಾ ಮಹಾ ಬಲಾ:
ಸೃಜಂತ್ ಶ್್ ರ ರ್ಷ್ಣಶಣಿ ಶ್ಸಾ ರ ರ್ಷ್ಣಶಣಿ ಸಂಯಗೇ
ದೃಮ ರ್ಷ್ಣಶಣಿ ರ್ಮಾಂಚಂತ್ ಶ್್ ಲಾ ರ್ಷ್ಣಶಣಿ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ: ೩೧
ತ್ ದಬ ಭೂವಾ೭ದುಭ ತಂ ಯದಧ ಾಂ ತುರ್ಮಲಂ ರೀಮ ಹ್ರ್ಶಣ್ಮ್
ರಾಮಸಯ ಚ ಮಹಾ ಘೀರಂ ಪುನ ಸ್ಾ ೀಷ್ಣಾಂ ಚ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಮ್ ೩೨
ತೇ ಸಮಂತಾ ದ೭ಭಿಕೃದ್ವಧ ರಾಘವಂ ಪುನ ರ೭ಭಯ ಯ: ೩೩
ತೇ ಶ್ಚ ಸವಾಶ ದಶೀ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಪ್ರ ದಶ್ ಶ್ಚ ಸಮಾ೭೭ವೃತಾ:
ರಾಕ್ಷ್ಸೈ: ಉದಯ ತ್ ಪಾರ ಸೈ: ಶ್ರ ರ್ಷ್ಣಶ೭ಭಿ ರ್ರ್ಷಶಭಿ: ೩೪
ಸ ಕೃತಾಾ ಭೈರವಂ ನದಂ ಅಸಾ ರಾಂ ಪ್ರಮ ಭಾಸಾ ರಂ
ಸಂಯೀಜ್ಯತ್ ಗ್ಾಂರ್ರ್ಶಾಂ ರಾಕ್ಷ್ಸೇಷು ಮಹಾ ಬಲ: ೩೫
ತ್ತ್ ಶ್್ ರ ಸಹ್ಸ್ತರ ಣಿ ನಿಯಶಯ ಶಾಚ ಪ್ ಮಂಡಲಾತ್
ಸವಾಶ ದಶ್ ದಶೀ ಬ್ರಣ ರಾ೭೭ವಾಯಶಾಂತ್ ಸಮಾಗತೈ: ೩೬
ನ ಆದದ್ವನಮ್ ಶ್ರಾನ್ ಘೀರಾನ್ ನ ರ್ಮಾಂಚಂತಂ ಶ್ಲ್ೀರ್ಮಖಾನ್
ವಿಕರ್ಶಮಾಣಂ ಪ್ಶ್ಯ ಾಂತಿ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ ಸ್ಾ ೀ ಶ್ರಾ೭ದಶತಾ: ೩೭
ಶ್ರಾ೭ನಧ ಕರ ಮಾಕಶ್ಮ್ ಆವೃಣೀತ್ ಸ ದವಾಕರಂ
ಬಭೂವಾ೭ರ್ ಸ್ವಥ ತೀ ರಾಮ: ಪ್ರ ರ್ಮನ್ ನಿಶ್ತಾನ್ ಶ್ರಾನ್ ೩೮
ಯಗಪ್ತ್ ಪ್ತ್ಮಾನ ಶ್ಚ ಯಗಪ್ಚಚ ಹ್ತೈ ಭೃಶಶಂ
ಯಗಪ್ತ್ ಪ್ತಿತೈಶ್ಚ ೈರ್ ವಿಕಿೀಣ್ಡಶ ರ್ಸುಧಾ೭ಭರ್ತ್ ೩೯
ನಿಹ್ತಾ: ಪ್ತಿತಾ: ಕಿಿ ೀಣ್ಡ: ಚಛ ನಿ ಭಿನಿ ವಿದ್ವರಿತಾ:
ತ್ತ್ರ ತ್ತ್ರ ಸಮ ದೃಶ್ಯ ಾಂತೇ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ ಸ್ಾ ೀ ಸಹ್ಸರ ಶ್: ೪೦
ಸ ಉರ್ಷಾ ೀಷೈ: ಉತ್ಾ ಮ ಅಾಂಗೈ ಶ್ಚ ಸ ಅಾಂಗದೈ ಬ್ರಹುಭಿ ಸಾ ಥಾ
ಊರಭಿ: ಜಾನಭಿ: ಚಛ ನಿ ೈ:ನನ ರೂಪ್ ವಿಭೂರ್ಣೈಃ ೪೧
ಹ್ಯ ಶ್ಚ ದಾ ಪ್ ರ್ಮಖ್ಯ ೈ ಶ್ಚ ರಥೈೈಃ ಭಿನಿ ೈ: ಅನೇಕಶ್:
ಚಾಮರ: ರ್ಯ ಜ್ನ: ಛತ್ರ ೈ: ರ್ಾ ಜ: ನನ ವಿಧೈರ೭ಪ್ ೪೨
ರಾಮಸಯ ಬ್ರಣ್ಡ೭ಭಿಹ್ತೈ ವಿಶಚತ್ರ ೈ ಶೂ್ ಲ ಪ್ಟಟ ಸೈ:
ಖ್ಡ್ಗ ೈ: ಖಂಡಿೀ ಕೃತೈೈಃ ಪಾರ ಸೈ: ವಿಕಿೀಣ್ಶ ಶ್ಚ ಪ್ರಶ್ಾ ಥೈೈಃ ೪೩
ಚ್ಛಣಿಶತಾಭಿ ಶ್್ ಲಾಭಿ ಶ್ಚ ಶ್ರ ಶ್ಚ ತ್ರ ೈ ರನೇಕಶ್:
ವಿಚಛ ನಿ ೈ ಸಸ ಮರೇ ಭೂಮಿ: ವಿಕಿೀಣ್ಡಶ೭ಭೂತ್ ಭಯಂಕರಂ ೪೪
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚ ವಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಷಡ್ಿ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
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ರ್ದರ್ಣ್ ಸುಾ ಸಾ ಕಂ ಸೈನಯ ಾಂ ಹ್ನಯ ಮಾನಂ ನಿರಿೀಕ್ಷ್ಯ ಸ:
ಸಂದದೇಶ್ ಮಹಾ ಬ್ರಹು: ಭಿೀಮ ವೇಗ್ನ್ ದುರಾಸದ್ವನ್
ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನ್ ಪಂಚ ಸ್ತಹ್ಸ್ತರ ನ್ ಸಮರೇರ್ಾ ೭ನಿರ್ತಿಶನ: ೧
ತೇ ಶೂಲೈ: ಪ್ಟಟ ಸೈ: ಖ್ಡ್ಗ ೈ: ಶ್್ ಲಾ ರ್ಷೈಶೈಃ ದುರ ಮೈ ರ೭ಪ್
ಶ್ರ ರ್ಷೈಶೈಃ ಅವಿಚಛ ನಿ ಾಂ ರ್ವೃಷು ಸಾ ಾಂ ಸಮಂತ್ತ್: ೨
ಸ ದೃಮಾಣ್ಡಾಂ ಶ್ಲಾನಾಂ ಚ ರ್ರ್ಶಾಂ ಪಾರ ಣ್ಹ್ರಂ ಮಹ್ತ್ ೩
ಪ್ರ ತಿಜ್ಗ್ರ ಹ್ ರ್ಮಾಶತಾಮ ರಾಘರ್ ಸ್ವಾ ೀಕ್ಷ್ಾ ಸ್ತಯಕೈೈಃ ೪
ಪ್ರ ತಿಗೃಹ್ಯ ಚ ತ್ದಾ ರ್ಶಾಂ ನಿಮಿೀಲ್ತ್ ಇರ್ರ್ಶಭಃ
ರಾಮಃ ಕರ ೀಧಂ ಪ್ರಂ ಭೇರ್ಜ ರ್ಧಾ೭ಥಶಾಂ ಸರ್ಶ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಮ್ ೫
ತ್ತಃ ಕರ ೀರ್ ಸಮಾವಿರ್ಟ ೈಃ ಪ್ರ ದೀಪ್ಾ ಇರ್ ತೇಜ್ಸ್ತ
ಶ್ರ: ಅವಾಕಿರತ್ ಸೈನಯ ಾಂ ಸರ್ಶತಃ ಸಹ್ ರ್ದರ್ಣ್ಮ್ ೬
ತ್ತಃ ಸೇನಪ್ತಿೈಃ ಕುರ ದ್ಧ ೀ ರ್ದರ್ಣಃ ಶ್ತುರ ರ್ದರ್ಣಃ
ಶ್ರೈಃ ಆಶ್ನಿ ಕಲ್ಪ ೈ: ತಂ ರಾಘವಂ ಸಮ೭ವಾಕಿರತ್ ೭
ತ್ತೀ ರಾಮ ಸುಸ ಸಂಕುರ ದಧ : ಕುಿ ರೇಣ್ಡ೭ಸಯ ಮಹ್ದಧ ನ:
ಚಚ್ಛ ೀದ ಸಮರೇ ವಿೀರ: ಚತುಭಿಶ: ಚತುರೀ ಹ್ಯಾನ್ ೮
ಹ್ತಾಾ ಚ ಅಶಾಾ ನ್ ಶ್ರೈಃ ತಿೀಕಿ ಾ ೈೈಃ ಅಥಶ ಚಂದ್ರ ೀಣ್ ಸ್ತರರ್ಥೈಃ
ಶ್ರೀ ಜ್ಹಾರ ತ್ದರ ಕ್ಷ್ ಸ್ವಾ ರಭಿ ವಿಶವಾಯ ಥ ರ್ಕ್ಷ್ಸ್ವ ೯
ಸ ಚಛ ನಿ ರ್ನಾ ವಿರಥ್ೀ ಹಾತಾ೭ಶಾ ೀ ಹ್ತ್ ಸ್ತರಥ:
ಜ್ಗ್ರ ಹ್ ಗ್ನರಿ ಶಾಂಗ್ಭಂ ಪ್ರಿಘಂ ರೀಮ ಹ್ರ್ಶಣ್ಮ್ ೧೦
ವೇರ್ಷಟ ತಂ ಕಾಂಚನೈಃ ಪ್ಟ್ಟ ೈ ದೇಶರ್ ಸೈನಯ ಪ್ರ ಮದಶನಮ್
ಆಯಸೈೈಃ ಶಂಕುಭಿ ಸ್ವಾ ೀಕಿ ಾ ೈೈಃ ಕಿೀಣ್ಶಾಂ ಪ್ರ ರ್ಸೀ ಕಿಿ ತ್ಮ್ ೧೧
ರ್ಜಾರ ೭ಶ್ನಿ ಸಮ ಸಪ ಶ್ಶಾಂ ಪ್ರ ಗೀಪುರ ದ್ವರಣ್ಮ್ ೧೨
ತಂ ಮಹೀರಗ ಸಂಕಶಂ ಪ್ರ ಗೃಹ್ಯ ಪ್ರಿಘಂ ರಣೇ
ರ್ದರ್ಣೀ೭ಭಯ ದರ ರ್ ದ್ವರ ಮಂ ಕೂರ ರ ಕಮಾಶ ನಿಶಾಚರಃ ೧೩
ತ್ಸ್ತಯ ೭ಭಿ ಪ್ತ್ಮಾನ ಸಯ ರ್ದರ್ಣ್ ಸಯ ಸ ರಾಘವಃ
ದ್ವಾ ಭಾಯ ಾಂ ಶ್ರಾಭಾಯ ಾಂ ಚಚ್ಛ ೀದ ಸ ಹ್ಸ್ತಾ ೭೭ಭರಣೌ ಭಜೌ ೧೪
ಭರ ರ್ಟ ಸಾ ಸಯ ಮಹಾ ಕಯಃ ಪ್ಪಾತ್ ರಣ್ ಮೂರ್ಶನಿ
ಪ್ರಿಘ ಶ್ಛ ನಿ ಹ್ಸಾ ಸಯ ಶ್ಕರ ರ್ಾ ಜ್ ಇವಾ೭ಗರ ತಃ ೧೫
ಸ ಕರಾಭಾಯ ಾಂ ವಿಕಿೀಣ್ಡಶಭಾಯ ಾಂ ಪ್ಪಾತ್ ಭವಿ ರ್ದರ್ಣಃ
ವಿಷ್ಣಣ್ಡಭಾಯ ಾಂ ವಿಶ್ೀಣ್ಡಶಭಾಯ ಾಂ ಮನಸ್ವಾ ೀರ್ ಮಹಾ ಗಜಃ ೧೬
ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಪ್ತಿತಂ ಭೂಮೌ ರ್ದರ್ಣಂ ನಿಹ್ತಂ ರಣೇ
ಸ್ತಧ್ರ ಸ್ತಧಿಾ ತಿ ಕಕುತ್ಸ ಥ ಾಂ ಸರ್ಶ ಭೂತಾ ನಯ ಪೂಜ್ಯನ್ ೧೭
ಏತ್ಸ್ವಮ ನ್ ಅನಾ ರೇ ಕುರ ದ್ವಧ ಸಾ ರಯಃ ಸೇನ೭ಗರ ಯಾಯಿನಃ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸಂಹ್ತಾಯ ೭ಭಯ ದರ ರ್ನ್ ರಾಮಂ ಮೃತುಯ ಪಾಶಾ೭ರ್ಪಾಶ್ತಾೈಃ ೧೮
ಮಹಾಕಪಾಲಃ ಸೂಥ ಲಾಕ್ಷಃ ಪ್ರ ಮಾಥೀ ಚ ಮಹಾ ಬಲಃ
ಮಹಾ ಕಪಾಲೀ ವಿಪುಲಂ ಶೂಲಮ್ ಉದಯ ಮಯ ರಾಕ್ಷ್ಸಃ
ಸೂಥ ಲಾಕ್ಷಃ ಪ್ಟಟ ಸಂ ಗೃಹ್ಯ ಪ್ರ ಮಾಥೀ ಚ ಪ್ರಶ್ಾ ರ್ಮ್ ೧೯
ದೃಷ್ಟ ಾ ೈವಾ೭೭ಪ್ತ್ತ್ ಸ್ತಾ ಾಂ ಸುಾ ರಾಘವಃ ಸ್ತಯಕೈೈಃ ಶ್ತೈೈಃ
ತಿೀಕಿ ಾ ೭ಗ್ರರ ೈೈಃ ಪ್ರ ತಿಜ್ಗ್ರ ಹ್ ಸಂಪಾರ ಪಾಾ ನ್ ಅತಿಥೀನ್ ಇರ್ ೨೦
ಮಹಾ ಕಪಾಲ ಸಯ ಶ್ರ ಶ್ಚ ಚ್ಛ ೀದ ರಘು ನಂದನ:
ಅಸಂಖ್ಯ ೀಯ ಸುಾ ಬ್ರಣೌಘೈಃ ಪ್ರ ಮಮಾಥ ಪ್ರ ಮಾಥನಮ್ ೨೧
ಸ ಪ್ಪಾತ್ ಹ್ತೀ ಭೂಮೌ ವಿಟಪ್ೀರ್ ಮಹಾ ದೃಮಃ
ಸೂಥ ಲಾಕ್ಷ್ಸಯ ಅಕಿಿ ಣಿೀ ತಿೀಕಿ ಾ ೈೈಃ ಪೂರಯಾ ಮಾಸ ಸ್ತಯಕೈೈಃ ೨೨
ರ್ದರ್ಣ್ಸ್ತಯ ೭ನಗ್ನ್ ಪಂಚ ಸ್ತಹ್ಸ್ತರ ನ್ ಕುಪ್ತ್: ಕ್ಷ್ಣ್ಡತ್
ಬ್ರಣೌಘೈಃ ಪಂಚ ಸ್ತಹ್ಸ್ರ ೈ: ಅನಯತ್ ಯಮ ಸ್ತದನಂ ೨೩
ರ್ದರ್ಣಂ ನಿಹ್ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ತ್ಸಯ ಚೈರ್ ಪ್ದ್ವ೭ನಗ್ನ್
ವಾಯ ದದೇಶ್ ಖ್ರ: ಕೃದಧ ೈಃ ಸೇನ೭ರ್ಯ ಕಿ ನ್ ಮಹಾ ಬಲಾನ್ ೨೪
ಅಯಂ ವಿನಿಹತ್ ಸಸ ಾಂಖ್ಯ ೀ ರ್ದರ್ಣ್ ಸಸ ಪ್ದ್ವ೭ನಗ:
ಮಹ್ತಾಯ ಸೇನಯಾ ಸ್ತಥಶಾಂ ಯದ್ವಧ ಾ ರಾಮಂ ಕುಮಾನಷಂ ೨೫
ಶ್ಸ್ಾ ರೈ ನಶನ ವಿಧಾ೭೭ಕರ ಹ್ಶನರ್ಾ ಾಂ ಸರ್ಶ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ:
ಏರ್ರ್ಮಕಾ ಾ ಖ್ರ: ಕೃದ್ಧ ೀ ರಾಮ ಮೇವಾ೭ಭಿದುದುರ ವೇ
ಶ್ಯ ೀನ ಗ್ಮಿೀ ಪೃಥು ಗ್ನರ ೀವೀ ಯಜ್ಾ ಶ್ತುರ ವಿಶಹಂಗಮ: ೨೬
ದುಜ್ಶಯ: ಕರವಿೀರಾಕ್ಷ್: ಪ್ರರ್: ಕಲ ಕರ್ಮಶಕ:
ಮೇಘ ಮಾಲ್ೀ ಮಹಾ ಮಾಲ್ೀ ಸಪಾಶ೭೭ಸಯ ೀ ರಧಿರಾ೭ಶ್ನ: ೨೭
ದ್ವಾ ದಶತೇ ಮಹಾ ವಿೀಯಾಶ ಬಲಾರ್ಯ ಕಿ ಸಸ ಸೈನಿಕ:
ರಾಮ ಮೇವಾ೭ಭಯ ರ್ತ್ಶಾಂತ್ ವಿಸೃಜಂತ್ ಶ್್ ರೀ ತ್ಾ ಮಾನ್ ೨೬
ತ್ತಃ ಪಾರ್ಕ ಸಂಕಶ ಹೇಶಮ ರ್ಜ್ರ ವಿಭೂರ್ಷತೈೈಃ
ಜ್ಘನ ಶೇಷಂ ತೇಜ್ಸ್ವಾ ೀ ತ್ಸಯ ಸೈನಯ ಸಯ ಸ್ತಯಕೈೈಃ ೨೯
ತೇ ರಕಮ ಪುಾಂಖಾ ವಿಶ್ಖಾೈಃ ಸ ಧೂಮಾ ಇರ್ ಪಾರ್ಕೈಃ
ನಿಜ್ಘುಿ ಸ್ತಾ ನಿ ರಕಿ ಾಂಸ್ವ ರ್ಜಾರ ಇರ್ ಮಹಾ ದೃಮಾನ್ ೩೦
ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ತು ಶ್ತಂ ರಾಮಃ ಶ್ತೇ ನಕೇನ ಕಣಿಶನ
ಸಹ್ಸರ ಾಂ ಚ ಸಹ್ಸ್ರ ೀಣ್ ಜ್ಘ್ರನ ರಣ್ ಮೂರ್ಶನಿ ೩೧
ತೈ ಭಿಶನಿ ರ್ಮಾಶ೭೭ಭರಣ್ಡ ಶ್ಛ ನಿ ಭಿನಿ ಶ್ರಾ೭೭ಸನೈಃ
ನಿಪೇತುೈಃ ಶೀಣಿತಾ ದಗ್ಧ ರ್ರಣ್ಡಯ ಾಂ ರಜ್ನಿೀ ಚರಾೈಃ ೩೨
ತೈ ರ್ಮಶಕಾ ಕೇಶೈಃ ಸಮರೇ ಪ್ತಿತೈೈಃ ಶೀಣಿತೀ ಕಿಿ ತೈೈಃ
ಆಸ್ವಾ ೀಣ್ಡಶ ರ್ಸುಧಾ ಕೃತಾಸ ಿ ಮಹಾ ವೇದೈಃ ಕುಶ: ಇರ್ ೩೩
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಕ್ಷ್ಣೇನ ತು ಮಹಾ ಘೀರಂ ರ್ನಂ ನಿಹ್ತ್ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ
ಬಭೂರ್ ನಿರಯ ಪ್ರ ಖ್ಯ ಾಂ ಮಾಾಂಸ ಶೀಣಿತ್ ಕದಶಮಮ್ ೩೪
ಚತುದಶಶ್ ಸಹ್ಸ್ತರ ಣಿ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ಭಿೀಮ ಕಮಶಣ್ಡಮ್
ಹ್ತಾನಿ ಏಕೇನ ರಾಮೇಣ್ ಮಾನರ್ಷಣ್ ಪ್ದ್ವತಿನ ೩೫
ತ್ಸಯ ಸೈನಯ ಸಯ ಸರ್ಶ ಸಯ ಖ್ರಃ ಶೇಷ್ೀ ಮಹಾರಥಃ
ರಾಕ್ಷ್ಸ ಸ್ವಾ ರಶ್ರಾ ಶ್ಚ ೈರ್ ರಾಮ ಶ್ಚ ರಿಪು ಸೂದನಃ ೩೬
ಶೇಷ್ಣ ಹ್ತಾ ಮಹಾ ಸತಾಾ ಾ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ ರಣ್ ಮೂರ್ಶನಿ
ಘೀರಾ ದುವಿಶರ್ಹಾ ಸಸ ವೇಶ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸ್ತಯ ೭ಗರ ರ್ಜನ ತೇ ೩೭
ತ್ತ್ ಸುಾ ತ್ ದಭ ೀಮ ಬಲಂ ಮಹಾ೭೭ಹ್ವೇ
ಸಮಿೀಕ್ಷ್ಯ ರಾಮೇಣ್ ಹ್ತಂ ಬಲ್ೀಯಸ್ತ
ರರ್ಥನ ರಾಮಂ ಮಹ್ತಾ ಖ್ರ ಸಾ ದ್ವ
ಸಮಾಸಸ್ತ ದೇನದ ರ ಇವೀದಯ ತಾ೭ಶ್ನಿೈಃ ೩೮
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ರ್ಡಿಾ ಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಸಪ್ತ ವಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಖ್ರಂ ತು ರಾಮಾ೭ಭಿರ್ಮಖಂ ಪ್ರ ಯಾನಾ ಾಂ ವಾಹನಿೀಪ್ತಿೈಃ
ರಾಕ್ಷ್ಸ ಸ್ವಾ ರಶ್ರಾ ನಮ ಸನಿಿ ಪ್ತ್ಯ ೀದಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಮಾಾಂ ನಿಯೀಜ್ಯ ವಿಕರ ನಾ ಸನಿಿ ರ್ತ್ಶಸಾ ಸ್ತಹ್ಸ್ತತ್
ಪ್ಶ್ಯ ರಾಮಂ ಮಹಾ ಬ್ರಹುಾಂ ಸಂಯಗೇ ವಿನಿಪಾತಿತ್ಮ್ ೨
ಪ್ರ ತಿಜಾನಮಿ ತೇ ಸತ್ಯ ಮ್ ಆಯಧಂ ಚಾ೭ಹ್ಮ್ ಆಲಭೇ
ಯಥಾ ರಾಮಂ ರ್ಧಿಷ್ಣಯ ಮಿ ರ್ಧಾ೭ಹ್ಶಾಂ ಸರ್ಶ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಮ್ ೩
ಅಹಂ ವಾ೭ಸಯ ರಣೇ ಮೃತುಯ : ಏರ್ ವಾ ಸಮರೇ ಮಮ
ವಿನಿರ್ತ್ಯ ಶ ರಣೀತಾಸ ಹಂ ರ್ಮಹೂತ್ಶಾಂ ಪಾರ ಶ್ಿ ಕೀ ಭರ್ ೪
ಪ್ರ ಹೃಷ್ಟ ೀ ವಾ ಹ್ತೇ ರಾಮೇ ಜ್ನಸ್ತಥ ನಂ ಪ್ರ ಯಾಸಯ ಸ್ವ
ಮಯಿ ವಾ ನಿಹ್ತೇ ರಾಮಂ ಸಂಯಗ್ ಯೀ೭ಪ್ಯಾಸಯ ಸ್ವ ೫
ಖ್ರ ಸ್ವಾ ರಶ್ರಸ್ತ ತೇನ ಮೃತುಯ ಲೀಭಾತ್ ಪ್ರ ಸ್ತದತಃ
ಗಚಛ ಯಧ್ಯ ೀ ತ್ಯ ೭ನಜಾಾ ತೀ ರಾಘವಾ೭ಭಿ ರ್ಮಖೀ ಯರ್ಯ ೬
ತಿರ ಶ್ರಾ ಶ್ಚ ರರ್ಥ ನರ್ ವಾಜಿ ಯಕಾೀನ ಭಾಸಾ ತಾ
ಅಭಯ ದರ ರ್ ದರ ಣೇ ರಾಮಂ ತಿರ ಶಾಂಗ ಇರ್ ಪ್ರ್ಶತಃ ೭
ಶ್ರ ಧಾರಾ ಸಮೂಹಾನ್ ಸ ಮಹಾ ಮೇಘ ಇವೀತ್ಸ ೃಜ್ನ್
ರ್ಯ ಸೃಜ್ ತ್ಸ ದೃಶಂ ನದಂ ಜ್ಲಾ೭ದರ ಶ ಸ್ಯ ೀರ್ ದುನದ ಭೇೈಃ ೮
ಆಗಚಛ ನಾ ಾಂ ತಿರ ಶ್ರಸಂ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ಪ್ರ ೀಕ್ಷ್ಯ ರಾಘವಃ
ರ್ನಷ್ಣ ಪ್ರ ತಿಜ್ಗ್ರ ಹ್ ವಿಧೂನಾ ನ್ ಸ್ತಯಕನ್ ಶ್ತಾನ್ ೯
ಸ ಸಂಪ್ರ ಹಾರ ಸುಾ ರ್ಮಲೀ ರಾಮ ತಿರ ಶ್ರಸೀ ಮಶಹಾನ್
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಬಭೂವಾ೭೭ತಿೀರ್ ಬಲ್ನೀೈಃ ಸ್ವಾಂಹ್ ಕುಾಂಜ್ರಯೀ: ಇರ್ ೧೦
ತ್ತ್ ಸ್ವಾ ರಶ್ರಸ್ತ ಬ್ರಣ ಲಶಲಾಟೇ ತಾಡಿತ್ ಸ್ವಾ ರಭಿೈಃ
ಅಮರ್ಷೀಶ ಕುಪ್ತೀ ರಾಮಃ ಸಂರಬಧ ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೧
ಅಹೀ ವಿಕರ ಮ ಶೂರ ಸಯ ರಾಕ್ಷ್ಸ ಸ್ಯ ೀದೃಶಂ ಬಲಮ್
ಪುಷ್ಪ ೈ: ಇರ್ ಶ್ರ ಯಶಸಯ ಲಲಾಟೇ೭ಸ್ವಮ ನ್ ಪ್ರಿಕ್ಷ್ತಃ ೧೨
ಮಮಾ೭ಪ್ ಪ್ರ ತಿಗೃಹಾ ೀರ್ಾ ಶ್ರಾಾಂ ಶಾಚ ಪ್ ಗ್ಮಣ್ ಚುಯ ತಾನ್
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಾ ತು ಸಂರಬಧ ೈಃ ಶ್ರಾನ್ ಆಶ್ೀ ವಿಷ್ೀ ಪ್ಮಾನ್
ತಿರ ಶ್ರೀ ರ್ಕ್ಷ್ಸ್ವ ಕುರ ದ್ಧ ೀ ನಿಜ್ಘ್ರನ ಚತು ದಶಶ್ ೧೩
ಚತುಭಿಶ ಸುಾ ರಗ್ನ್ ಅಸಯ ಶ್ರೈಃ ಸನಿ ತ್ ಪ್ರ್ಶಭಿೈಃ
ನಯ ಪಾತ್ಯತ್ ತೇಜ್ಸ್ವಾ ೀ ಚತುರ ಸಾ ಸಯ ವಾಜಿನಃ ೧೪
ಅರ್ಟ ಭಿೈಃ ಸ್ತಯಕೈೈಃ ಸೂತಂ ರಥ್ೀಪ್ಸ್ತಥ ನಯ ಪಾತ್ಯತ್
ರಾಮ ಶ್ಚ ಚ್ಛ ೀದ ಬ್ರಣೇನ ರ್ಾ ಜಂ ಚಾ೭ಸಯ ಸರ್ಮಚಛ ರತ್ಮ್ ೧೫
ತ್ತೀ ಹ್ತ್ ರಥಾ ತ್ಾ ಸ್ತಮ ತ್ ಉತ್ಪ ತ್ನಾ ಾಂ ನಿಶಾ ಚರಮ್
ಬಭೇದ ರಾಮ ಸಾ ಾಂ ಬ್ರಣ: ಹೃದಯೇ ಸೀ೭ಭರ್ ಜ್ಾ ಡಃ ೧೬
ಸ್ತಯಕೈ ಶಾಚ ೭ಪ್ರ ಮೇಯಾತಾಮ ಸ್ತಮರ್ಶ ಸಾ ಸಯ ರಕ್ಷ್ಸಃ
ಶ್ರಾಾಂ ಸ್ವ ಅಪಾತ್ಯತ್ ರಾಮೀ ವೇಗರ್ದಭ ಸ್ವಾ ರಭಿೈಃ ಶ್್ ತೈೈಃ ೧೭
ಸ ಭೂಮೌ ರಧಿರೀದ್ವಗ ರಿೀ ರಾಮ ಬ್ರಣ್ಡ೭ಭಿಪ್ೀಡಿತಃ
ನಯ ಪ್ತ್ತ್ ಪ್ತಿತೈೈಃ ಪೂರ್ಶಾಂ ಸಾ ಶ್ರೀಭಿ ನಿಶಶಾ ಚರಃ ೧೮
ಹ್ತ್ ಶೇಷ್ಣ ಸಾ ತೀ ಭಗ್ಿ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತೈಃ ಖ್ರ ಸಂಶ್ರ ಯಾೈಃ
ದರ ರ್ನಿಾ ಸಮ ನ ತಿರ್ಠ ನಿಾ ವಾಯ ಘರ ತ್ರ ಸ್ತಾ ಮೃಗ್ ಇರ್ ೧೯
ತಾನ್ ಖ್ರೀ ದರ ರ್ತೀ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ನಿರ್ತ್ಯ ಶ: ಉರ್ಷತಃ ಸಾ ಯಮ್
ರಾಮಮ್ ಏವಾ೭ಭಿದುದ್ವರ ರ್ ರಾಹು ಶ್ಚ ನದ ರಮಸಂ ಯಥಾ ೨೦
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಸಪ್ಾ ವಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಅಷ್ಟಟ ವಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ನಿಹ್ತಂ ರ್ದರ್ಣಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರಣೇ ತಿರ ಶ್ರಸ್ತ ಸಹ್
ಖ್ರ ಸ್ತಯ ೭ಪ್ಯ ಭರ್ತ್ ತಾರ ಸೀ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರಾಮ ಸಯ ವಿಕರ ಮಮ್ ೧
ಸ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ಸೈನಯ ಮ್ ಅವಿರ್ಹ್ಯ ಾಂ ಮಹಾ ಬಲಮ್
ಹ್ತ್ಮ್ ಏಕೇನ ರಾಮೇಣ್ ರ್ದರ್ಣ್ ಸ್ವಾ ರಶ್ರಾ ಅಪ್ ೨
ತ್ ದಬ ಲಂ ಹ್ತ್ ಭೂಯಿರ್ಠ ಾಂ ವಿಮನೈಃ ಪ್ರ ೀಕ್ಷ್ಯ ರಾಕ್ಷ್ಸಃ
ಆಸಸ್ತದ ಖ್ರೀ ರಾಮಂ ನರ್ಮಚ ವಾಶಸವಂ ಯಥಾ ೩
ವಿಕೃರ್ಯ ಬಲರ್ ಚಾಚ ಪಂ ನರಾಚಾನ್ ರಕಾ ಭೀಜ್ನನ್
ಖ್ರ ಶ್ಚ ಕಿ ೀಪ್ ರಾಮಾಯ ಕುರ ದ್ವಧ ನ್ ಆಶ್ೀ ವಿಷ್ಣನ್ ಇರ್ ೪
ಜಾಯ ಾಂ ವಿಧೂನಾ ನ್ ಸುಬಹುಶಃ ಶ್ಕ್ಷ್ಯಾ೭ಸ್ತಾ ರಣಿ ದಶ್ಶಯನ್
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಚಕರ ಸಮರೇ ಮಾಗ್ಶನ್ ಶ್ರ ರಥ ಗತಃ ಖ್ರಃ ೫
ಸ ಸವಾಶ ಶ್ಚ ದಶೀ ಬ್ರಣೈಃ ಪ್ರ ದಶ್ ಶ್ಚ ಮಹಾ ರಥಃ
ಪೂರಯಾ ಮಾಸ ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರಾಮೀ೭ಪ್ ಸುಮಹ್ ದಧ ನೈಃ ೬
ಸ ಸ್ತಯಕೈ: ದುವಿಶರ್ಹೈೈಃ ಸಸುು ಲ್ಾಂಗೈೈಃ ಇವಾ೭ಗ್ನಿ ಭಿೈಃ
ನಭ ಶ್ಚ ಕರಾ೭ವಿರ್ರಂ ಪ್ಜ್ಶನಯ ಇರ್ ವೃರ್ಷಟ ಭಿೈಃ ೭
ತ್ ದಬ ಭೂರ್ ಶ್ತೈ ಬ್ರಶಣೈಃ ಖ್ರ ರಾಮ ವಿಸಜಿಶತೈೈಃ
ಪ್ಯಾಶಕಶ್ಮ್ ಅನಕಶಂ ಸರ್ಶತಃ ಶ್ರ ಸಂಕುಲಮ್ ೮
ಶ್ರಜಾಲಾ೭೭ವೃತಃ ಸೂಯೀಶ ನ ತ್ದ್ವ ಸಮ ಪ್ರ ಕಶ್ತೇ
ಅನಯ ೀನಯ ರ್ರ್ ಸಂರಮಾಭ ತ್ ಉಭಯೀೈಃ ಸಂಪ್ರ ಯರ್ಯ ತೀೈಃ ೯
ತ್ತೀ ನಳೀಕ ನರಾಚೈ ಸ್ವಾ ೀಕಿ ಾ ೭ಗ್ರರ ೈ ಶ್ಚ ವಿಕಣಿಶಭಿೈಃ
ಆಜ್ಘ್ರನ ಖ್ರೀ ರಾಮಂ ತೀತ್ರ ೈ: ಇರ್ ಮಹಾ ದಾ ಪ್ಮ್ ೧೦
ತಂ ರಥ ಸಥ ಾಂ ರ್ನಷ್ಣಪ ಣಿಾಂ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ಪ್ಯಶರ್ಸ್ವಥ ತ್ಮ್
ದದೃಶುೈಃ ಸರ್ಶ ಭೂತಾನಿ ಪಾಶ್ ಹ್ಸಾ ಮ್ ಇವಾ೭ನಾ ಕಮ್ ೧೧
ಹ್ನಾ ರಂ ಸರ್ಶ ಸೈನಯ ಸಯ ಪೌರರ್ಷ ಪ್ಯಶ೭ರ್ಸ್ವಥ ತಂ
ಪ್ರಿಶಾರ ಾಂತಂ ಮಹಾ ಸತ್ಾ ಾ ಾಂ ಮೇನೇ ರಾಮಂ ಖ್ರ ಸಾ ದ್ವ ೧೨
ತಂ ಸ್ವಾಂಹ್ಮ್ ಇರ್ ವಿಕರ ನಾ ಾಂ ಸ್ವಾಂಹ್ ವಿಕರ ನಾ ಗ್ಮಿನಮ್
ದೃಷ್ಣಟ ಾ ನ ಉದಾ ಜ್ತೇ ರಾಮಃ ಸ್ವಾಂಹಃ ಕುಿ ದರ ಮೃಗಂ ಯಥಾ ೧೩
ತ್ತಃ ಸೂಯಶ ನಿಕಶೇನ ರರ್ಥನ ಮಹ್ತಾ ಖ್ರಃ
ಆಸಸ್ತದ ರಣೇ ರಾಮಂ ಪ್ತಂಗ ಇರ್ ಪಾರ್ಕಮ್ ೧೪
ತ್ತೀ೭ಸಯ ಸ ಶ್ರಂ ಚಾಪಂ ರ್ಮರ್ಷಟ ದೇಶೇ ಮಹಾತ್ಮ ನಃ
ಖ್ರ ಶ್ಚ ಚ್ಛ ೀದ ರಾಮ ಸಯ ದಶ್ಶಯನ್ ಪಾಣಿ ಲಾಘರ್ಮ್ ೧೫
ಸ ಪುನ ಸಾ ಾ ೭ಪ್ರಾನ್ ಸಪ್ಾ ಶ್ರಾನ್ ಆದ್ವಯ ರ್ಮಶಣಿ
ನಿಜ್ಘ್ರನ ಖ್ರ: ಕುರ ದಧ ೈಃ ಶ್ಕರ ೭ಶ್ನಿ ಸಮ ಪ್ರ ಭಾನ್ ೧೬
ತ್ತ್ ಸಾ ತ್ ಪ್ರ ಹ್ತಂ ಬ್ರಣೈಃ ಖ್ರ ರ್ಮಕಾ ೈೈಃ ಸುಪ್ರ್ಶಭಿೈಃ
ಪ್ಪಾತ್ ಕರ್ಚಂ ಭೂಮೌ ರಾಮ ಸ್ತಯ ೭೭ದತ್ಯ ರ್ಚಶಸಃ ೧೭
ತ್ತ್ ಶ್್ ರ ಸಹ್ಸ್ರ ೀಣ್ ರಾಮಂ ಅಪ್ರ ತಿಮೌಜ್ಸಂ
ಅದಶಯಿತಾಾ ಮಹಾ ನದಂ ನನದ ಸಮರೇ ಖ್ರ: ೧೮
ಸ ಶ್ರ: ಅಪ್ಶತಃ ಕುರ ದಧ ೈಃ ಸರ್ಶ ಗ್ತ್ರ ೀಷು ರಾಘವಃ
ರರಾಜ್ ಸಮರೇ ರಾಮೀ ವಿಧೂಮೀ೭ಗ್ನಿ ರಿರ್ ಜ್ಾ ಲನ್ ೧೯
ತ್ತೀ ಗಮಿಭ ೀರ ನಿಹಾರ ಶದಂ ರಾಮಃ ಶ್ತುರ ನಿಬಹ್ಶಣಃ
ಚಕರಾ೭ನಾ ಯ ಸ ರಿಪೀೈಃ ಸಜ್ಯ ಮ್ ಅನಯ ನ್ ಮಹ್ ದಧ ನೈಃ ೨೦
ಸುಮಹ್ ದ್ಾ ೈರ್ಾ ವಂ ಯ ತ್ಾ ತ್ ಅತಿಸೃರ್ಟ ಾಂ ಮಹ್ರ್ಷಶಣ್ಡ
ರ್ರಂ ತ್ದಧ ನ: ಉದಯ ಮಯ ಖ್ರಂ ಸಮ೭ಭಿಧಾರ್ತ್ ೨೧
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ತ್ತಃ ಕನಕ ಪುಾಂಖೈ ಸುಾ ಶ್ರೈಃ ಸನಿ ತ್ ಪ್ರ್ಶಭಿೈಃ
ಚಚ್ಛ ೀದ ರಾಮಃ ಸಂಕುರ ದಧ ೈಃ ಖ್ರ ಸಯ ಸಮರೇ ರ್ಾ ಜ್ಮ್ ೨೨
ಸ ದಶ್ಶನಿೀಯೀ ಬಹುಧಾ ವಿಕಿೀಣ್ಶ: ಕಾಂಚನ ರ್ಾ ಜಃ
ಜ್ಗ್ಮ ರ್ರಣಿೀಾಂ ಸೂಯೀಶ ದೇರ್ತಾನಮ್ ಇವಾ೭೭ಜ್ಾ ಯಾ ೨೩
ತಂ ಚತುಭಿಶೈಃ ಖ್ರಃ ಕುರ ದ್ಧ ೀ ರಾಮಂ ಗ್ತ್ರ ೀಷು ಮಾಗಶಣೈಃ
ವಿವಾಯ ರ್ ಹೃದ ಮಮಶಜಾ ೀ ಮಾತಂಗಂ ಇರ್ ತೀಮರೈಃ ೨೪
ಸ ರಾಮೀ ಬಹುಭಿ ಬ್ರಶಣೈಃ ಖ್ರ ಕರ್ಮಶಕ ನಿಸಸ ೃತೈೈಃ
ವಿದ್ಧ ೀ ರಧಿರ ಸ್ವಕಾ ಾಂಗೀ ಬಭೂರ್ ರರ್ಷತೀ ಭೃಶ್ಮ್ ೨೫
ಸ ರ್ನ ರ್ಶನಿಾ ನಾಂ ಶ್ರ ೀರ್ಠ ೈಃ ಪ್ರ ಗೃಹ್ಯ ಪ್ರಮಾ೭೭ಹ್ವೇ
ರ್ಮಮೀಚ ಪ್ರಮೇಷ್ಣಾ ಸಃ ರ್ಟ್ ಶ್ರಾನ್ ಅಭಿಲ ಕಿಿ ತಾನ್ ೨೬
ಶ್ರ ಸ್ಯ ೀಕೇನ ಬ್ರಣೇನ ದ್ವಾ ಭಾಯ ಾಂ ಬ್ರಹಾ ೀ ರಥಾ೭ದಶಯತ್
ತಿರ ಭಿ ಶ್ಚ ನದ ರ೭ರ್ಶ ರ್ಕಾ ರೈ ಶ್ಚ ರ್ಕ್ಷ್ಸ್ವ ಅಭಿಜ್ಘ್ರನ ಹ್ ೨೭
ತ್ತಃ ಪ್ಶಾಚ ನ್ ಮಹಾ ತೇಜಾ ನರಾಚಾನ್ ಭಾಸಕ ರೀಪ್ಮಾನ್
ಜಿಘ್ರಾಂಸೂ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ಕುರ ದಧ ಸಾ ರಯೀ ದಶ್ ಸಮಾದದೇ ೨೮
ತ್ತೀ೭ಸಯ ಯಗಮ್ ಏಕೇನ ಚತುಭಿಶ ಶ್ಚ ತುರೀ ಹ್ಯಾನ್
ರ್ಷ್ಠ ೀನ ತು ಶ್ರಃ ಸಂಖ್ಯ ೀ ಚಚ್ಛ ೀದ ರಥ ಸ್ತರರ್ಥೈಃ ೨೯
ತಿರ ಭಿ ಸ್ವಾ ರವೇಣ್ಡಾಂ ಬಲವಾನ್ ದ್ವಾ ಭಾಯ ಮ್ ಅಕ್ಷಂ ಮಹಾ ಬಲಃ
ದ್ವಾ ದಶೇನ ತು ಬ್ರಣೇನ ಖ್ರ ಸಯ ಸ ಶ್ರಂ ರ್ನೈಃ ೩೦
ರ್ಛತಾಾ ಾ ರ್ಜ್ರ ಸಕಶೇನ ರಾಘವಃ ಪ್ರ ಹ್ಸನ್ ಇರ್
ತ್ರ ಯೀದಶೇ ನೇಾಂದರ ಸಮೀ ಬಭೇದ ಸಮರೇ ಖ್ರಮ್ ೩೧
ಪ್ರ ಭಗಿ ರ್ನಾ ವಿರಥ್ೀ ಹ್ತಾ೭ಶಾ ೀ ಹ್ತ್ ಸ್ತರಥೈಃ
ಗದ್ವ ಪಾಣಿ: ಅರ್ಪುಿ ತ್ಯ ತ್ಸೌಥ ಭೂಮೌ ಖ್ರ ಸಾ ದ್ವ ೩೨
ತ್ತ್ ಕಮಶ ರಾಮ ಸಯ ಮಹಾರಥ ಸಯ
ಸಮೇತ್ಯ ದೇವಾ ಶ್ಚ ಮಹ್ರ್ಶಯ ಶ್ಚ
ಅಪೂಜ್ಯನ್ ಪಾರ ಾಂಜ್ಲಯಃ ಪ್ರ ಹೃಷ್ಣಟ :
ತ್ದ್ವ ವಿಮಾನ೭ಗರ ಗತಾೈಃ ಸಮೇತಾೈಃ ೩೩
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಅಷ್ಣಟ ವಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಏಕೀನ ತರ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಖ್ರಂ ತು ವಿರಥಂ ರಾಮೀ ಗದ್ವ ಪಾಣಿಮ್ ಅರ್ಸ್ವಥ ತ್ಮ್
ಮೃದು ಪೂರ್ಶಾಂ ಮಹಾತೇಜಾೈಃ ಪ್ರಷಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಗಜಾ೭ಶ್ಾ ರಥ ಸಂಬ್ರಧೇ ಬಲೇ ಮಹ್ತಿ ತಿರ್ಠ ತಾ
ಕೃತಂ ಸುದ್ವರಣಂ ಕಮಶ ಸರ್ಶ ಲೀಕಜುಗ್ಮಪ್ಸ ತ್ಮ್ ೨
ಉದ್ಾ ೀಜ್ನಿೀಯೀ ಭೂತಾನಾಂ ನೃಶಂಸಃ ಪಾಪ್ ಕಮಶಕೃತ್
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ತ್ರ ಯಾಣ್ಡಮ್ ಅಪ್ ಲೀಕನಮ್ ಈಶ್ಾ ರೀ೭ಪ್ ನ ತಿರ್ಠ ತಿ ೩
ಕಮಶ ಲೀಕ ವಿರದಧ ಾಂ ತು ಕುವಾಶಣಂ ಕ್ಷ್ಣ್ದ್ವಚರ
ತಿೀಕ್ಷ್ಾ ಾಂ ಸರ್ಶ ಜ್ನೀ ಹ್ನಿಾ ಸಪ್ಶಾಂ ದುರ್ಟ ಮ್ ಇವಾ೭೭ಗತ್ಮ್ ೪
ಲೀಭಾತ್ ಪಾಪಾನಿ ಕುವಾಶಣಃ ಕಮಾ ದ್ವಾ ಯೀ ನ ಬ್ರರ್ಯ ತೇ
ಭರ ರ್ಟ ೈಃ ಪ್ಶ್ಯ ತಿ ತ್ಸ್ತಯ ೭ನಾ ಾಂ ಬ್ರರ ಹ್ಮ ಣಿೀ ಕರಕ ದರ್ ೫
ರ್ಸತೀ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ೀ ತಾಪ್ಸ್ತನ್ ರ್ಮಶಚಾರಿಣಃ
ಕಿಾಂ ನ ಹ್ತಾಾ ಮಹಾಭಾಗ್ನ್ ಫಲಂ ಪಾರ ಪ್ಸ ಯ ಸ್ವ ರಾಕ್ಷ್ಸ ೬
ನ ಚರಂ ಪಾಪ್ ಕಮಾಶಣಃ ಕೂರ ರಾ ಲೀಕ ಜುಗ್ಮಪ್ಸ ತಾ
ಐಶ್ಾ ಯಶಾಂ ಪಾರ ಪ್ಯ ತಿರ್ಠ ನಿಾ ಶ್ೀಣ್ಶ ಮೂಲಾ ಇರ್ ದುರ ಮಾೈಃ ೭
ಅರ್ಶ್ಯ ಾಂ ಲಭತೇ ಕತಾಶ ಫಲಂ ಪಾಪ್ ಸಯ ಕಮಶಣಃ
ಘೀರಂ ಪ್ಯಾಶಗತೇ ಕಲೇ ದುರ ಮಾೈಃ ಪುರ್ಪ ಮ್ ಇವಾತ್ಶರ್ಮ್ ೮
ನ ಚರಾತ್ ಪಾರ ಪ್ಯ ತೇ ಲೀಕೇ ಪಾಪಾನಾಂ ಕಮಶಣ್ಡಾಂ ಫಲಮ್
ಸ ವಿಷ್ಣಣ್ಡಮ್ ಇವಾ೭ನಿ ನಾಂ ಭಕಾ ನಾಂ ಕ್ಷ್ಣ್ದ್ವಚರ ೯
ಪಾಪ್ಮ್ ಆಚರತಾಾಂ ಘೀರಂ ಲೀಕಸ್ತಯ ೭ಪ್ರ ಯಮ್ ಇಚಛ ತಾಮ್
ಅಹ್ಮ್ ಆಸ್ತದತೀ ರಾಜಾಾ ಪಾರ ಣ್ಡನ್ ಹ್ನಾ ಾಂ ನಿಶಾಚರ ೧೦
ಅದಯ ಹ ತಾಾ ಾಂ ಮಯಾ ರ್ಮಕಾ ೈಃ ಶ್ರಾೈಃ ಕಾಂಚನ ಭೂರ್ಣ್ಡೈಃ
ವಿದ್ವಯಶ ನಿಪ್ತಿರ್ಯ ನಿಾ ರ್ಲ್ಮ ೀಕಮ್ ಇರ್ ಪ್ನಿ ಗ್ೈಃ ೧೧
ಯೇ ತ್ಾ ಯಾ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ೀ ಭಕಿಿ ತಾ ರ್ಮಶಚಾರಿಣಃ
ತಾನ್ ಅದಯ ನಿಹ್ತಃ ಸಂಖ್ಯ ೀ ಸ ಸೈನಯ ೀ೭ನಗಮಿರ್ಯ ಸ್ವ ೧೨
ಅದಯ ತಾಾ ಾಂ ನಿಹ್ತಂ ಬ್ರಣೈಃ ಪ್ಶ್ಯ ನಾ ಪ್ರಮರ್ಶಯಃ
ನಿರಯಸಥ ಾಂ ವಿಮಾನಸ್ತಥ ಯೇ ತ್ಾ ಯಾ ಹಾಂಸ್ವತಾೈಃ ಪುರಾ ೧೩
ಪ್ರ ಹ್ರ ತ್ಾ ಾಂ ಯಥಾ ಕಮಂ ಕುರ ಯತ್ಿ ಾಂ ಕುಲಾ೭ರ್ಮ
ಅದಯ ತೇ ಪಾತ್ಯಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಶ್ರಸ್ ತಾಲ ಫಲಂ ಯಥಾ ೧೪
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಸುಾ ರಾಮೇಣ್ ಕುರ ದಧ ೈಃ ಸಂರಕಾ ಲೀಚನಃ
ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ ಖ್ರೀ ರಾಮಂ ಪ್ರ ಹ್ಸನ್ ಕರ ೀರ್ ಮೂರ್ಛಶತಃ ೧೫
ಪಾರ ಕೃತಾನ್ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನ್ ಹ್ತಾಾ ಯದ್ಧ ೀ ದಶ್ರಥಾತ್ಮ ಜ್
ಆತ್ಮ ನ ಕಥಮ್ ಆತಾಮ ನಮ್ ಅಪ್ರ ಶ್ಸಯ ಾಂ ಪ್ರ ಶಂಸಸ್ವ ೧೬
ವಿಕರ ನಾ ಬಲರ್ನಾೀ ವಾ ಯೇ ಭರ್ನಿಾ ನರರ್ಶಭಾೈಃ
ಕಥಯನಿಾ ನ ತೇ ಕಿಾಂಚತ್ ತೇಜ್ಸ್ತ ಸ್ಾ ೀನ ಗವಿಶತಾೈಃ ೧೭
ಪಾರ ಕೃತಾ ಸಾ ಾ ಕೃತಾತಾಮ ನೀ ಲೀಕೇ ಕ್ಷ್ತಿರ ಯ ಪಾಾಂಸನೈಃ
ನಿರಥಶಕಂ ವಿಕತ್ಥ ನಾ ೀ ಯಥಾ ರಾಮ ವಿಕತ್ಥ ಸೇ ೧೮
ಕುಲಂ ರ್ಯ ಪ್ದಶ್ನ್ ವಿೀರಃ ಸಮರೇ ಕೀ೭ಭಿಧಾಸಯ ತಿ
ಮೃತುಯ ಕಲೇ ಹ ಸಂಪಾರ ಪ್ಾ ೀ ಸಾ ಯಮ್ ಅಪ್ರ ಸಾ ವೇ ಸಾ ರ್ಮ್ ೧೯
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸರ್ಶಥಾ ತು ಲಘುತ್ಾ ಾಂ ತೇ ಕತ್ಥ ನೇನ ವಿದಶ್ಶತ್ಮ್
ಸುರ್ಣ್ಶ ಪ್ರ ತಿರೂಪೇಣ್ ತ್ಪ್ಾ ೀ ನೇರ್ ಕುಶಾ೭ಗ್ನಿ ನ ೨೦
ನ ತು ಮಾಮ್ ಇಹ್ ತಿರ್ಠ ನಾ ಾಂ ಪ್ಶ್ಯ ಸ್ವ ತ್ಾ ಾಂ ಗದ್ವ ರ್ರಮ್
ರ್ರಾರ್ರಮ್ ಇವಾ೭ಕಮಪ ಯ ಾಂ ಪ್ರ್ಶತಂ ಧಾತುಭಿ ಶ್ಚ ತ್ಮ್ ೨೧
ಪ್ಯಾಶಪಾೀ೭ಹಂ ಗದ್ವ ಪಾಣಿ ಹ್ಶನಾ ಾಂ ಪಾರ ಣ್ಡನ್ ರಣೇ ತ್ರ್
ತ್ರ ಯಾಣ್ಡಮ್ ಅಪ್ ಲೀಕನಾಂ ಪಾಶ್ ಹ್ಸಾ ಇವಾ೭ನಾ ಕಃ ೨೨
ಕಮಂ ಬಹ್ಾ ೭ಪ್ ರ್ಕಾ ರ್ಯ ಾಂ ತ್ಾ ಯಿ ರ್ಕಿ ಯ ಮಿ ನ ತ್ಾ ೭ಹ್ಮ್
ಅಸಾ ಾಂ ಗಚ್ಛ ೀ ದಧ ಸವಿತಾ ಯದಧ ವಿಘಿ ಸಾ ತೀ ಭವೇತ್ ೨೩
ಚತು ದಶಶ್ ಸಹ್ಸ್ತರ ಣಿ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನಾಂ ಹ್ತಾನಿ ತೇ
ತ್ಾ ದಾ ನಶಾತ್ ಕರೀಮಯ ೭ದಯ ತೇಷ್ಣಮ್ ಅಶುರ ಪ್ರ ಮಾಜ್ಶನಮ್ ೨೪
ಇತಿ ಉಕಾ ಾ ಪ್ರಮ ಕುರ ದಧ ಸ್ತಾ ಾಂ ಗದ್ವಾಂ ಪ್ರಮಾಾಂ ಗದ:
ಖ್ರ ಶ್ಚ ಕಿ ೀಪ್ ರಾಮಾಯ ಪ್ರ ದೀಪಾಾ ಮ್ ಅಶ್ನಿಾಂ ಯಥಾ ೨೫
ಖ್ರ ಬ್ರಹು ಪ್ರ ರ್ಮಕಾ ಸ್ತ ಪ್ರ ದೀಪಾಾ ಮಹ್ತಿೀ ಗದ್ವ
ಭಸಮ ವೃಕಿ ಾಂ ಶ್ಚ ಗ್ಮಲಾಮ ಾಂ ಶ್ಚ ಕೃತಾಾ ೭ಗ್ತ್ ತ್ ತ್ಸ ಮಿೀಪ್ತಃ ೨೬
ತಾಮ್ ಆಪ್ತ್ನಿಾ ೀಾಂ ಜ್ಾ ಲ್ತಾಾಂ ಮೃತುಯ ಪಾಶೀಪ್ಮಾಾಂ ಗದ್ವಾಂ
ಅನಾ ರಿಕ್ಷ್ ಗತಾಾಂ ರಾಮ ಶ್ಚ ಚ್ಛ ೀದ ಬಹುಧಾ ಶ್ರೈಃ ೨೭
ಸ್ತ ವಿಕಿೀಣ್ಡಶ ಶ್ರ ಭಿಶನಿ ಪ್ಪಾತ್ ರ್ರಣಿೀ ತ್ಲೇ
ಗದ್ವ ಮನ್ನ
ಾ ರರ್ರ್ ಬಲೈ ವಾಯ ಶಲ್ೀರ್ ವಿನಿಪಾತಿತಾ ೨೮
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕೀನ ತಿರ ಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ತರ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಭಿತಾಾ ಾ ತು ತಾಾಂ ಗದ್ವಾಂ ಬ್ರಣ ರಾಘವೀ ರ್ಮಶ ರ್ತ್ಸ ಲಃ
ಸಮ ಯಮಾನಃ ಖ್ರಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಸಂರಬಧ ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಏತ್ ತ್ಾ ೀ ಬಲ ಸರ್ಶಸಾ ಾಂ ದಶ್ಶತಂ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ರ್ಮ
ಶ್ಕಿಾ ಹೀನತ್ರೀ ಮತಾ ೀ ವೃಥಾ ತ್ಾ ಮ್ ಅರ್ಗಜ್ಶಸ್ವ ೨
ಏಷ್ಣ ಬ್ರಣ್ ವಿನಿಭಿಶನಿ ಗದ್ವ ಭೂಮಿ ತ್ಲಂ ಗತಾ
ಅಭಿಧಾನ ಪ್ರ ಗಲಭ ಸಯ ತ್ರ್ ಪ್ರ ತ್ಯ ಯ ಘ್ರತಿನಿೀ ೩
ಯ ತ್ಾ ಾ ಯೀಕಾ ಾಂ ವಿನಷ್ಣಟ ನಮ್ ಅಹಂ ಅಶುರ ಪ್ರ ಮಾಜ್ಶನಮ್
ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನಾಂ ಕರೀಮಿೀತಿ ಮಿಥಾಯ ತ್ದಸ್ವ ತೇ ರ್ಚಃ ೪
ನಿೀಚ ಸಯ ಕುಿ ದರ ಶ್ೀಲ ಸಯ ಮಿಥಾಯ ವೃತ್ಾ ಸಯ ರಕ್ಷ್ಸಃ
ಪಾರ ಣ್ಡನ್ ಅಪ್ಹ್ರಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಗರತಾಮ ನ್ ಅಮೃತಂ ಯಥಾ ೫
ಅದಯ ತೇ ಭಿನಿ ಕಂಠ ಸಯ ಫೇನ ಬ್ರದುಬ ದ ಭೂರ್ಷತ್ಮ್
ವಿದ್ವರಿತ್ಸಯ ಮ ದ್ವಬ ಣ ಮಶಹೀ ಪಾಸಯ ತಿ ಶೀಣಿತ್ಮ್ ೬
ಪಾಾಂಸು ರೂರ್ಷತ್ ಸವಾಶಙ್ಗ ೈಃ ಸರ ಸಾ ನಯ ಸಾ ಭಜ್ ದಾ ಯಃ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸಾ ಪ್ಸ ಯ ಸೇ ಗ್ಾಂ ಸಮಾಶ್ಿ ರ್ಯ ದುಲಶಭಾಾಂ ಪ್ರ ಮದ್ವಮ್ ಇರ್ ೭
ಪ್ರ ವೃದಧ ನಿದ್ರ ೀ ಶ್ಯಿತೇ ತ್ಾ ಯಿ ರಾಕ್ಷ್ಸ ಪಾಾಂಸನೇ
ಭವಿರ್ಯ ನಾ ಯ ೭ಶ್ರಣ್ಡಯ ನಾಂ ಶ್ರಣ್ಡಯ ದಣ್ಡ ಕ ಇಮೇ ೮
ಜ್ನಸ್ತಥ ನೇ ಹ್ತ್ ಸ್ತಥ ನೇ ತ್ರ್ ರಾಕ್ಷ್ಸ ಮಚಛ ರೈಃ
ನಿಭಶಯಾ ವಿಚರಿರ್ಯ ನಿಾ ಸರ್ಶತೀ ರ್ಮನಯೀ ರ್ನೇ ೯
ಅದಯ ವಿಪ್ರ ಸರಿರ್ಯ ನಿಾ ರಾಕ್ಷ್ಸಯ ೀ ಹ್ತ್ ಬ್ರನಧ ವಾೈಃ
ಬ್ರಷ್ಣಪ ೭೭ದರ ಶ ರ್ದನ ದೀನ ಭಯಾತ್ ಅನಯ ಭಯಾರ್ಹಾೈಃ ೧೦
ಅದಯ ಶೀಕ ರಸಜಾಾ ಸ್ತಾ ಭವಿರ್ಯ ನಿಾ ನಿರ೭ಥಶಕ:
ಅನರೂಪ್ ಕುಲಾೈಃ ಪ್ತಿ ಯ ೀ ಯಾಸ್ತಾಂ ತ್ಾ ಾಂ ಪ್ತಿ: ಈದೃಶಃ ೧೧
ನೃಶಂಸ ಶ್ೀಲ ಕುಿ ದ್ವರ ೭೭ತ್ಮ ನ್ ನಿತ್ಯ ಾಂ ಬ್ರರ ಹ್ಮ ಣ್ ಕಂಟಕ
ಯ ತ್ಕ ೃತೇ ಶಂಕಿತೈ ರಗೌಿ ರ್ಮನಿಭಿೈಃ ಪಾತ್ಯ ತೇ ಹ್ವಿೈಃ ೧೨
ತ್ಮ್ ಏರ್ಮ್ ಅಭಿಸಂರಬಧ ಾಂ ಬ್ರರ ವಾಣಂ ರಾಘವಂ ರಣೇ
ಖ್ರೀ ನಿಭಶತ್ಸ ಶಯಾ ಮಾಸ ರೀಷ್ಣತ್ ಖ್ರತ್ರ ಸಾ ನಃ ೧೩
ದೃಢಂ ಖ್ಲಾ ೭ರ್ಲ್ಪಾ ೀ೭ಸ್ವ ಭಯೇರ್ಾ ೭ಪ್ ಚ ನಿಭಶಯಃ
ವಾಚಾಯ ೭ವಾಚಯ ಾಂ ತ್ತೀ ಹ ತ್ಾ ಾಂ ಮೃತುಯ ರ್ಶಯ ೀ ನ ಬ್ರರ್ಯ ಸೇ ೧೪
ಕಲ ಪಾಶ್ ಪ್ರಿಕಿಿ ಪಾಾ ಭರ್ನಿಾ ಪುರಷ್ಣ ಹ ಯೇ
ಕಯಾಶ೭ಕಯಶಾಂ ನ ಜಾನನಿಾ ತೇ ನಿರಸಾ ರ್ಡಿನಿದ ರಯಾೈಃ ೧೫
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಾ ತ್ತೀ ರಾಮಂ ಸಂರರ್ಯ ಭೃಕುಟಿಾಂ ತ್ತಃ
ಸ ದದಶ್ಶ ಮಹಾ ಸ್ತಲಮ್ ಅವಿರ್ದರೇ ನಿಶಾಚರಃ
ರಣೇ ಪ್ರ ಹ್ರಣ್ಸ್ತಯ ೭ರ್ಥಶ ಸರ್ಶತೀ ಹ್ಯ ೭ರ್ಲೀಕಯನ್ ೧೬
ಸ ತ್ಮ್ ಉತಾಪ ಟಯಾ ಮಾಸ ಸಂದೃಶ್ಯ ದಶ್ನಚಛ ದಮ್
ತಂ ಸರ್ಮತಿಿ ಪ್ಯ ಬ್ರಹುಭಾಯ ಾಂ ವಿನದಯ ಚ ಮಹಾ ಬಲಃ ೧೭
ರಾಮಮ್ ಉದದ ಶ್ಯ ಚಕಿ ೀಪ್ ಹ್ತ್ ಸಾ ಾ ಮ್ ಇತಿ ಚಾ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೧೮
ತ್ಮ್ ಆಪ್ತ್ನಾ ಾಂ ಬ್ರಣೌಘ ಶ್ಛ ತಾಾ ಾ ರಾಮಃ ಪ್ರ ತಾಪ್ವಾನ್
ರೀರ್ಮ್ ಆಹಾರಯ ತಿಾ ೀರ್ರ ಾಂ ನಿಹ್ನಾ ಾಂ ಸಮರೇ ಖ್ರಮ್ ೧೯
ಜಾತ್ ಸ್ಾ ೀದ ಸಾ ತೀ ರಾಮೀ ರೀಷ್ಣ ದರ ಕಾ ನಾ ಲೀಚನಃ
ನಿಬಶಭೇದ ಸಹ್ಸ್ರ ೀಣ್ ಬ್ರಣ್ಡನಾಂ ಸಮರೇ ಖ್ರಮ್ ೨೦
ತ್ಸಯ ಬ್ರಣ್ಡ೭ನಾ ರಾ ದರ ಕಾ ಾಂ ಬಹು ಸುಸ್ತರ ರ್ ಫೇನಿಲಮ್
ಗ್ನರೇೈಃ ಪ್ರ ಸರ ರ್ಣ್ ಸ್ಯ ೀರ್ ತೀಯ ಧಾರಾ ಪ್ರಿಸರ ವಃ ೨೧
ವಿಹ್ಾ ಲಃ ಸಕೃತೀ ಬ್ರಣೈಃ ಖ್ರೀ ರಾಮೇಣ್ ಸಂಯಗೇ
ಮತಾೀ ರಧಿರ ಗನಧ ೀನ ತ್ಮ್ ಏವಾ೭ಭಯ ದರ ರ್ ದುದ ರತ್ಮ್ ೨೨
ತ್ಮ್ ಆಪ್ತ್ನಾ ಾಂ ಸಂರಬಧ ಾಂ ಕೃತಾ೭ಸಾ ರೀ ರಧಿರಾ೭೭ಪುಿ ತ್ಮ್
ಅಪಾಸಪ್ಶ ತ್ಪ ರತಿ ಪ್ದಂ ಕಿಾಂಚತ್ ತ್ಾ ರಿತ್ ವಿಕರ ಮಃ ೨೩
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ತ್ತಃ ಪಾರ್ಕ ಸಂಕಶಂ ರ್ಧಾಯ ಸಮರೇ ಶ್ರಮ್
ಖ್ರ ಸಯ ರಾಮೀ ಜ್ಗ್ರ ಹ್ ಬರ ಹ್ಮ ದಣ್ಡ ಮ್ ಇವಾ೭ಪ್ರಮ್ ೨೪
ಸ ತ್ ದದ ತ್ಾ ಾಂ ಮಘರ್ತಾ ಸುರ ರಾರ್ಜನ ಧಿೀಮತಾ
ಸಂದಧೇ ಚಾ೭ಪ್ ರ್ಮಾಶತಾಮ ರ್ಮಮೀಚ ಚ ಖ್ರಂ ಪ್ರ ತಿ ೨೫
ಸ ವಿರ್ಮಕಾೀ ಮಹಾ ಬ್ರಣೀ ನಿಘ್ರಶತ್ ಸಮನಿಸಸ ಾ ನಃ
ರಾಮೇಣ್ ರ್ನರಾ೭೭ಯಮಯ ಖ್ರ ಸಯ ೀರಸ್ವ ಚಾ೭ಪ್ತ್ತ್ ೨೬
ಸ ಪ್ಪಾತ್ ಖ್ರೀ ಭೂಮೌ ದಹ್ಯ ಮಾನಃ ಶ್ರಾ೭ಗ್ನಿ ನ
ರದ್ರ ೀ ಣೇರ್ ವಿನಿದಶಗಧ ೈಃ ಶ್ಾ ೀತಾ೭ರಣ್ಯ ೀ ಯ ಥಾಾಂತ್ಕಃ ೨೭
ಸ ವೃತ್ರ ಇರ್ ರ್ಜ್ರ ೀಣ್ ಫೇನೇನ ನರ್ಮಚ ಯಶಥಾ
ಬಲೀ ವೇನದ ರ೭ಶ್ನಿ ಹ್ತೀ ನಿಪ್ಪಾತ್ ಹ್ತಃ ಖ್ರಃ ೨೮
ತ್ತೀ ರಾಜ್ರ್ಶಯಃ ಸವೇಶ ಸಂಗತಾೈಃ ಪ್ರಮರ್ಶಯಃ
ಸಭಾಜ್ಯ ರ್ಮದತಾ ರಾಮಮ್ ಇದಂ ರ್ಚನಮ್ ಅಬ್ರರ ರ್ನ್ ೨೯
ಏತ್ದ೭ಥಶಾಂ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹೇನದ ರೈಃ ಪಾಕಶಾಸನಃ
ಶ್ರಭಂಗ್೭೭ಶ್ರ ಮಂ ಪುಣ್ಯ ಮ್ ಆಜ್ಗ್ಮ ಪುರಂದರಃ ೩೦
ಆನಿೀತ್ ಸಾ ಾ ಮ್ ಇಮಂ ದೇಶ್ಮ್ ಉಪಾಯೇನ ಮಹ್ರ್ಷಶಭಿೈಃ
ಏಷ್ಣಾಂ ರ್ಧಾ೭ಥಶಾಂ ಕೂರ ರಾಣ್ಡಾಂ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ಪಾಪ್ ಕಮಶಣ್ಡಮ್ ೩೧
ತ್ದದಂ ನಃ ಕೃತಂ ಕಯಶಾಂ ತ್ಾ ಯಾ ದಶ್ರಥಾ೭೭ತ್ಮ ಜ್
ಸುಖಂ ರ್ಮಶಾಂ ಚರಿರ್ಯ ನಿಾ ದಣ್ಡ ಕೇಷು ಮಹ್ರ್ಶಯಃ ೩೨
ಏತ್ಸ್ವಮ ನ್ ಅಾಂತ್ರೇ ದೇವಾ: ಚಾರಣೈಃ ಸಹ್ ಸಂಗತಾ:
ದುನದ ಭಿೀಾಂಶಾಚ ೭ಭಿ ನಿಘಿ ಾಂತ್: ಪುರ್ಪ ರ್ರ್ಶಾಂ ಸಮಂತ್ತ್:
ರಾಮಸಯ ೀಪ್ರಿ ಸಂಹೃಷ್ಣಟ ರ್ವೃಷು ವಿಶಸ್ವಮ ತಾ ಸಾ ದ್ವ ೩೩
ಅಧಾಶ೭ಧಿಕ ರ್ಮಹೂತೇಶನ ರಾಮೇಣ್ ನಿಶ್ತೈ ಶ್್ ರೈಃ
ಚತು ದಶಶ್ ಸಹ್ಸ್ತರ ಣಿ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ಭಿೀಮ ಕಮಶಣ್ಡಾಂ ೩೪
ಖ್ರ ರ್ದರ್ಣ್ ರ್ಮಖಾಯ ನಾಂ ನಿಹ್ತಾನಿ ಮಹಾ೭೭ಹ್ವೇ
ಆಹೀ ಬತ್ ಮಹ್ತ್ಕ ಮಶ ರಾಮ ಸಯ ವಿದತಾ೭೭ತ್ಮ ನ: ೩೫
ಅಹೀ ವಿೀಯಶ ಮಹೀ ದ್ವಕ್ಷ್ಯ ಾಂ ವಿಷ್ಿ ೀರಿರ್ ಹ ದೃಶ್ಯ ತೇ
ಇತ್ಯ ೀವಂ ಉಕಾ ಾ ತೇ ಸವೇಶ ಯಯ ದೇಶವಾ ಯಥಾ೭೭ಗತಂ ೩೬
ಏತ್ಸ್ವಮ ನ್ ಅನಾ ರೇ ವಿೀರೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ ಸಹ್ ಸ್ವೀತ್ಯಾ
ಗ್ನರಿ ದುಗ್ಶ ದಾ ನಿರ್ಕ ರಮಯ ಸಂವಿವೇಶಾ೭೭ಶ್ರ ಮಂ ಸುಖಿೀ ೩೭
ತ್ತೀ ರಾಮ ಸುಾ ವಿಜ್ಯಿೀ ಪೂಜ್ಯ ಮಾನೀ ಮಹ್ರ್ಷಶಭಿೈಃ
ಪ್ರ ವಿವೇಶಾ೭೭ಶ್ರ ಮಂ ವಿೀರೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇ ನ೭ಭಿಪೂಜಿತಃ ೩೮
ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಶ್ತುರ ಹ್ನಾ ರಂ ಮಹ್ರ್ಷೀಶಣ್ಡಾಂ ಸುಖಾ೭೭ರ್ಹ್ಮ್
ಬಭೂರ್ ಹೃಷ್ಣಟ ವೈದೇಹೀ ಭತಾಶರಂ ಪ್ರಿರ್ಸಾ ರ್ಜ ೩೯
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ರ್ಮದ್ವ ಪ್ರಮಯಾ ಯಕಾ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರಕಿ ೀಗಣ್ಡನ್ ಹ್ತಾನ್
ರಾಮಂ ಚೈವಾ೭ರ್ಯ ಥಮ್ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ತುತೀರ್ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾ ೪೦
ತ್ತ್ ಸುಾ ತಂ ರಾಕ್ಷ್ಸ ಸಂಘ ಮದಶನಂ
ಸಭಾಜ್ಯ ಮಾನಂ ರ್ಮದತೈ: ಮಹ್ರ್ಷಶಭಿ:
ಪುನ: ಪ್ರಿರ್ಾ ಜ್ಯ ಶ್ಶ್ ಪ್ರ ಭಾ೭೭ನನ
ಬಭೂರ್ ಹೃಷ್ಣಟ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾ ತ್ದ್ವ ೪೧
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ತಿರ ಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಏಕ ತರ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತ್ಾ ರಮಾಣ್: ತ್ತೀ ಗತಾಾ ಜ್ನಸ್ತಾ ನತ್ ಅಕಂಪ್ನ:
ಪ್ರ ವಿಶ್ಯ ಲಂಕಾಂ ವೇಗೇನ ರಾರ್ಣಂ ವಾಕಯ ಮಬರ ವಿೀತ್. ೧
ಜ್ನಸ್ತಥ ನ ಸ್ವಥ ತಾ ರಾಜ್ನ್ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ ಬಹ್ವೀ ಹ್ತಾ:
ಖ್ರ ಶ್ಚ ನಿಹ್ತ್: ಸಂಖ್ಯ ೀ ಕಥಂಚತ್ ಅಹ್ಮ್ ಆಗತ್: ೨
ಏರ್ರ್ಮಕಾೀ ದಶ್ಗ್ನರ ೀರ್: ಕುರ ದಧ : ಸಂರಕಾ ಲೀಚನ:
ಅಕಂಪ್ನಂ ಉವಾಚೇದಂ ನಿದಶಹ್ ನಿಿ ರ್ ಚಕುಿ ಷ್ಣ ೩
ಕೇನ ರಮಯ ಾಂ ಜ್ನಸ್ತಥ ನಂ ಹ್ತಂ ಮಮ ಪ್ರಾ೭ಸುನ
ಕೀ ಹ ಸವೇಶಷು ಲೀಕೇಷು ಗತಿಾಂ ಚಾ೭ಧಿ ಗಮಿರ್ಯ ತಿ ೪
ನ ಹ ಮೇ ವಿಪ್ರ ಯಂ ಕೃತಾಾ ಶ್ಕಯ ಾಂ ಮಘರ್ತಾ ಸುಖಂ
ಪಾರ ಪುಾ ಾಂ ವೈಶ್ರ ರ್ಣೇ ನ೭ಪ್ ನ ಯಮೇನ ನ ವಿಷುಾ ನ ೫
ಕಲಸಯ ಚಾಪ್ಯ ೭ಹಂ ಕಲೀ ದಹೇಯಂ ಆಪ್ ಪಾರ್ಕಂ
ಮೃತುಯ ಾಂ ಮರಣ್ ರ್ಮೇಶಣ್ ಸಂಯೀಜ್ಯತುಾಂ ಉತ್ಸ ಹೇ ೬
ದಹೇಯ ಮ೭ಪ್ ಸಂಕೃದಧ ಸ್ಾ ೀಜ್ಸ್ತ೭೭ದತ್ಯ ಪಾರ್ಕೌ
ವಾತ್ ಸಯ ತ್ರಸ್ತ ವೇಗಂ ನಿಹ್ನಾ ಾಂ ಅಹಂ ಉತ್ಸ ಹೇ ೭
ತ್ಥಾ ಕುರ ದಧ ಾಂ ದಶ್ಗ್ನರ ೀವಂ ಕೃತಾ೭೦ಜ್ಲ್ ರ೭ಕಂಪ್ನ:
ಭಯಾ ತ್ಸ ಾಂದಗಧ ಯಾ ವಾಚಾ ರಾರ್ಣಂ ಯಾಚತೇ೭ಭಯಂ ೮
ದಶ್ಗ್ನರ ೀವೀ೭ಭಯಮ್ ತ್ಸ್ಮ ೈ ಪ್ರ ದದ್ವ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ರ್ರ:
ಸ ವಿಸರ ಬಧ ೀ೭ಬರ ವಿೀ ದ್ವಾ ಕಯ ಾಂ ಅಸಂದಗಧ ಮ೭ಕಂಪ್ನ: ೯
ಪುತರ ೀ ದಶ್ರಥ ಸ್ತಯ ೭ಸ್ವಾ ಸ್ವಾಂಹ್ ಸಂಹ್ನನೀ ಯವಾ
ರಾಮೀ ನಮ ವೃರ್ ಸಕ ಾಂಧೀ ವೃತಾಾ ೭೭ಯತ್ ಮಹಾ ಭಜ್: ೧೦
ವಿೀರ: ಪೃಥು ಯಶಾ ಶ್್ ರೀಮಾನ೭ತುಲಯ ಬಲ ವಿಕರ ಮ:
ಹ್ತಂ ತೇನ ಜ್ನಸ್ತಥ ನಂ ಖ್ರ ಶ್ಚ ಸಹ್ ರ್ದರ್ಣ್: ೧೧
ಅಕಂಪ್ನ ರ್ಚ ಶ್್ ೃತಾಾ ರಾರ್ಣೀ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ಧಿಪ್:
ನಗೇಾಂದರ ಇರ್ ನಿಶ್್ ಾ ಸಯ ರ್ಚನಂ ಚೇದ ಮಬರ ವಿೀತ್ ೧೨
ಸ ಸುರೇಾಂದ್ರ ೀಣ್ ಸಂಯಕಾ ೀ ರಾಮ: ಸವಾಶ೭ಮರ ಸಸ ಹ್
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಉಪ್ಯಾತೀ ಜ್ನಸ್ತಥ ನಂ ಬ್ರರ ಹ ಕಚಚ ದ೭ಕಂಪ್ನ ೧೩
ರಾರ್ಣ್ ಸಯ ಪುನ ವಾಶಕಯ ಾಂ ನಿಶ್ಮಯ ತ್ ದಂ೭ಕಂಪ್ನ
ಆಚಚಕಿ ೀ ಬಲಂ ತ್ಸಯ ವಿಕರ ಮಂ ಚ ಮಹಾತ್ಮ ನ: ೧೪
ರಾಮೀ ನಮ ಮಹಾ ತೇಜಾ ಶ್ರ ೀರ್ಠ ಸಸ ರ್ಶ ರ್ನರ್ಮ ತಾಾಂ
ದವಾಯ ೭ಸಾ ರ ಗ್ಮಣ್ ಸಂಪ್ನಿ : ಪುರಂದರ ಸಮೀ ಯಧಿ ೧೫
ತ್ಸ್ತಯ ೭ನರೂಪೀ ಬಲವಾನ್ ರಕಾ ೭ಕಿ ೀ ದುಾಂದುಭಿ ಸಾ ನ:
ಕನಿೀಯಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೀ ನಮ ಭಾರ ತಾ ಶ್ಶ್ ನಿಭಾ೭ನನ:
ಸ ತೇನ ಸಹ್ ಸಂಯಕಾ : ಪಾರ್ಕೇನ೭ನಿಲೀ ಯಥಾ ೧೬
ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ರಾಜ್ ರ್ರ ಸ್ಾ ೀನ ಜ್ನಸ್ತಥ ನಂ ನಿಪಾತಿತಂ
ನರ್ ದೇರ್ ಮಹಾತಾಮ ನೀ ನ೭ತ್ರ ಕಯಾಶ ವಿಚಾರಣ್ಡ ೧೭
ಶ್ರಾ ರಾಮೇಣ್ ತು ಉತ್ಸ ೃಷ್ಣಟ : ರಕಮ ಪುಾಂಖಾ: ಪ್ತ್ತಿರ ಣ್:
ಸಪಾಶ: ಪಂಚಾ೭೭ನನ ಭೂತಾಾ ಭಕ್ಷ್ಯಂತಿ ಸಮ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನ್ ೧೮
ಯೇನ ಯೇನ ಚ ಗಚಚ ಾಂತಿ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ ಭಯ ಕಶ್ಶತಾ:
ತೇನ ತೇನ ಸಮ ಪ್ಶ್ಯ ಾಂತಿ ರಾಮ ಮೇವಾ೭ಗರ ತ್: ಸ್ವಥ ತಂ ೧೯
ಇತ್ಥ ಾಂ ವಿನಶ್ತ್ ಸ್ಾ ೀನ ಜ್ನಸ್ತಥ ನಂ ತ್ವಾ೭ನಘ ೨೦
ಅಕಂಪ್ನ ರ್ಚ ಶ್್ ್ ತಾಾ ರಾರ್ಣೀ ವಾಕಯ ಮಬರ ವಿೀತ್
ಜ್ನಸ್ತಥ ನಂ ಗಮಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಹ್ನಾ ಾಂ ರಾಮಂ ಸಹ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ೨೧
ಅಥೈರ್ ರ್ಮಕಾೀ ರ್ಚನೇ ಪರ ೀವಾ ಚೇದ ಮ೭ಕಂಪ್ನ:
ಶಣ್ಡ ರಾಜ್ನ್ ಯಥಾ ವೃತ್ಾ ಾಂ ರಾಮ ಸಯ ಬಲ ಪೌರಷಂ ೨೨
ಅಸ್ತರ್ಯ : ಕುಪ್ತೀ ರಾಮೀ ವಿಕರ ಮೇಣ್ ಮಹಾ ಯಶಾ:
ಆಪ್ಗ್ಯಾ ಸುಸ ಪೂಣ್ಡಶಯಾ ವೇಗಂ ಪ್ರಿಹ್ರೇತ್ ಶ್ರ: ೨೩
ಸ ತಾರ ಗರ ಹ್ ನಕ್ಷ್ತ್ರ ಾಂ ನಭಾ ಶಾಚ ೭ಪ್ಯ ೭ರ್ಸ್ತದಯೇತ್
ಅಸೌ ರಾಮ ಸುಾ ಮಜ್ಾ ಾಂತಿೀಾಂ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಅಭಯ ದಧ ರೇತ್ ಮಹೀಾಂ ೨೪
ಭಿತಾಾ ವೇಲಾಾಂ ಸರ್ಮದರ ಸಯ ಲೀಕನ್ ಆಪಾಿ ರ್ಯೇ ದಾ ಭ:
ವೇಗಂ ವಾ೭ಪ್ ಸರ್ಮದರ ಸಯ ವಾಯಾಂ ವಾ ವಿರ್ಮೇತ್ ಶ್ರ: ೨೫
ಸಂಹೃತ್ಯ ವಾ ಪುನ ಲೀಶಕನ್ ವಿಕರ ಮೇಣ್ ಮಹಾ ಯಶಾ:
ಶ್ಕಾ ಸಸ ಪುರರ್ ವಾಯ ಘರ ಸಸ ರಷುಟ ಾಂ ಪುನ ರ೭ಪ್ ಪ್ರ ಜಾ: ೨೬
ನಹ ರಾಮೀ ದಶ್ಗ್ನರ ೀರ್ ಶ್ಕಯ ೀ ರ್ಜತುಾಂ ತ್ಾ ಯಾ ಯಧಿ
ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ವಾ೭ಪ್ ಲೀಕೇನ ಸಾ ಗಶ: ಪಾಪ್ ಜ್ನ ರಿರ್ ೨೭
ನ ತಂ ರ್ರ್ಯ ಮ೭ಹಂ ಮನಯ ೀ ಸವೈಶ ದೇಶವಾ೭ಸುರ ರ೭ಪ್
ಅಯಂ ತ್ಸಯ ರ್ಧೀಪಾಯ ಸಾ ಾಂ ಮಮ ಏಕ ಮನ ಶ್್ ೃಣ್ಡ ೨೮
ಭಾಯಾಶ ತ್ಸಯ ೀತ್ಾ ಮಾ ಲೀಕೇ ಸ್ವೀತಾ ನಮ ಸುಮರ್ಯ ಮಾ
ಶಾಯ ಮಾ ಸಮ ವಿಭಕಾ ಾಂಗ್ನೀ ಸ್ವಾ ರೀ ರತ್ಿ ಾಂ ರತ್ಿ ಭೂರ್ಷತಾ ೨೯
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ನರ್ ದೇವಿೀ ನ ಗಂರ್ವಿೀಶ ನ೭ಪ್ಸ ರಾ ನ೭ಪ್ ದ್ವನವಿೀ
ತುಲಾಯ ಸ್ವೀಮಂತಿನಿೀ ತ್ಸ್ತಯ ಮಾನರ್ಷೀಷು ಕುತೀ ಭವೇತ್ ೩೦
ತ್ಸ್ತಸ ಯ ೭ಪ್ಹ್ರ ಭಾಯಾಶಾಂ ತ್ಾ ಾಂ ಪ್ರ ಮಥಯ ತು ಮಹಾ ರ್ನೇ
ಸ್ವೀತ್ಯಾ ರಹತ್: ಕಮಿೀ ರಾಮೀ ಹಾಸಯ ತಿ ಜಿೀವಿತಂ ೩೧
ಅರೀಚಯತ್ ತ್ ದ್ವಾ ಕಯ ಾಂ ರಾರ್ಣೀ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ಧಿಪ್:
ಚಾಂತ್ಯಿತಾಾ ಮಹಾ ಬ್ರಹು: ಅಕಂಪ್ನ ರ್ಮವಾಚ ಹ್ ೩೨
ಬ್ರಢಂ ಕಲಯ ಾಂ ಗಮಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಹ ಏಕ: ಸ್ತರಥನ ಸಹ್
ಆನಯಿಷ್ಣಯ ಮಿ ವೈದೇಹೀ ಮಿಮಾಾಂ ಹೃಷ್ಟ ೀ ಮಹಾ ಪುರಿೀಾಂ ೩೩
ಅಥೈರ್ ರ್ಮಕಾ ಾ ಪ್ರ ಯರ್ಯ ಖ್ರ ಯಕಾೀನ ರಾರ್ಣ್:
ರರ್ಥನ ಆದತ್ಯ ರ್ಣೇಶನ ದಶ್ ಸಸ ವಾಶ: ಪ್ರ ಕಶ್ಯನ್ ೩೪
ಸ ರಥ್ೀ ರಾಕ್ಷ್ಸೇಾಂದರ ಸಯ ನಕ್ಷ್ತ್ರ ಪ್ಥಗೀ ಮಹಾನ್
ಸಂಚಾಯಶಮಾಣ್ ಶು್ ಶುಭೇ ಜ್ಲದೇ ಚಂದರ ಮಾ ಇರ್ ೩೫
ಸ ಮಾರಿೀಚಾ೭೭ಶ್ರ ಮಂ ಪಾರ ಪ್ಯ ತಾಟಕೇಯ ರ್ಮಪಾಗಮತ್
ಮಾರಿೀಚೇ ನ೭ಚಶತೀ ರಾಜಾ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೀಜ್ಯ ೈ: ಅಮಾನಷೈ: ೩೬
ತಂ ಸಾ ಯಂ ಪೂಜ್ಯಿತಾಾ ತು ಆಸನೇ ನೀದಕೇನ ಚ
ಅಥ್ೀಶಪ್ ಹತ್ಯಾ ವಾಚಾ ಮಾರಿೀಚೀ ವಾಕಯ ಮ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೩೭
ಕಚಚ ತುಸ ಕುಶ್ಲಂ ರಾಜ್ನ್ ಲೀಕನಾಂ ರಾಕ್ಷ್ಸೇಶ್ಾ ರ
ಆಶಂಕೇ ನಥ ಜಾನೇ ತ್ಾ ಾಂ ಯತ್ ಸೂಾ ಣ್ಶ ಮಿಹಾ೭೭ಗತ್: ೩೮
ಏರ್ ರ್ಮಕಾೀ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಾರಿೀಚೇನ ಸ ರಾರ್ಣ್:
ತ್ತ್: ಪ್ಶಾಚ ದದಂ ವಾಕಯ ಮ೭ಬರ ವಿೀತ್ ವಾಕಯ ಕೀವಿದ: ೩೯
ಆರಕಿ ೀ ಮೇ ಹ್ತ್ ಸ್ತಾ ತ್ ರಾಮೇಣ್ಡ೭ಕಿಿ ರ್ಟ ಕಮಶಣ್ಡ
ಜ್ನಸ್ತಥ ನಮ೭ರ್ರ್ಯ ಾಂ ತ್ತ್ ಸರ್ಶಾಂ ಯಧಿ ನಿಪಾತಿತಂ
ತ್ಸಯ ಮೇ ಕುರ ಸ್ತಚರ್ಯ ಾಂ ತ್ಸಯ ಭಾಯಾಶ೭ಪ್ಹಾರಣೇ ೪೦
ರಾಕ್ಷ್ಸೇಾಂದರ ರ್ಚ ಶು್ ರತಾಾ ಮಾರಿೀಚೀ ವಾಕಯ ಮಬರ ವಿೀತ್ ೪೧
ಆಖಾಯ ತಾ ಕೇನ ಸ್ವೀತಾ ಸ್ತ ಮಿತ್ರ ರೂಪೇಣ್ ಶ್ತುರ ಣ್ಡ
ತ್ಾ ಯಾ ರಾಕ್ಷ್ಸ ಶಾರ್ದಶಲ ಕೀ ನ ನಂದತಿ ನಿಾಂದತ್:
ಸ್ವೀತಾ೦ ಇಹಾ೭೭ನಯ ಸ್ಾ ೀತಿ ಕೀ೭ಬರ ವಿೀತಿ ಬರ ವಿೀಹ ಮೇ ೪೨
ರಕಿ ೀ ಲೀಕಸಯ ಸರ್ಶಸಯ ಕೇ ಶ್್ ೃಾಂಗಂ ಚ್ಛ ೀತುಾ ಾಂ ಇಚಛ ತಿ
ಪರ ೀತಾಸ ಹ್ಯತಿ ಕಶ್ಚ ತಾಾ ಾ ಾಂ ಸ ಹ ಶ್ತುರ ರ೭ಸಂಶ್ಯ: ೪೩
ಆಶ್ೀ ವಿರ್ ರ್ಮಖಾ ದದ ಷ್ಣಟ ರ೦ ಉದಧ ತುಶಾಂ ಚೇಚಛ ತಿ ತ್ಾ ಯಾ
ಕಮಶಣ್ಡ ತೇನ ಕೇನ೭ಪ್ ಕಪ್ಥಂ ಪ್ರ ತಿಪಾದತ್: ೪೪
ಸುಖ್ ಸುಪ್ಾ ಸಯ ತೇ ರಾಜ್ನ್ ಪ್ರ ಹೃತಂ ಕೇನ ಮೂರ್ಶನಿ ೪೫
ವಿಶುದಧ ವಂಶಾ೭ಭಿ ಜ್ನ೭ಗರ ಹ್ಸಾ :
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ತೇಜೀ ಮದ ಸಸ ಾಂಸ್ವಥ ತ್ ದ್ೀ ವಿಶಷ್ಣಣ್:
ಉದೀಕಿಿ ತುಾಂ ರಾರ್ಣ್ ನೇಹ್ ಯಕಾ :
ಸ ಸಂಯಗೇ ರಾಘರ್ ಗಂರ್ ಹ್ಸ್ವಾ ೀ ೪೬
ಅಸೌ ರಣ್ಡಾಂತ್ ಸ್ವಥ ತಿ ಸಂಧಿ ವಾಲೀ
ವಿದಗಧ ರಕಿ ೀ ಮೃಗ ಹಾ ನೃಸ್ವಾಂಹ್:
ಸುಪ್ಾ ಸಾ ಾ ಯಾ ಬೀರ್ಯಿತುಾಂ ನ ಯಕಾ :
ಶ್್ ರಾ೦ಗ ಪೂಣೀಶ ನಿಶ್ತಾ೭ಸ್ವ ದಂರ್ಟ ರ: ೪೭
ಚಾಪಾ೭ಪ್ಹಾರೇ ಭಜ್ ವೇಗ ಪಂಕೇ
ಶ್ರೀಮಿಶ ಮಾಲೇ ಸುಮಹಾ ಆಹ್ವೌಘೇ
ನ ರಾಮ ಪಾತಾಳ ರ್ಮಖೇತಿ ಘೀರೇ
ಪ್ರ ಸಕ ಾಂದತುಾಂ ರಾಕ್ಷ್ಸ ರಾಜ್ ಯಕಾ ಾಂ ೪೮
ಪ್ರ ಸ್ವೀದ ಲಂಕೇಶ್ಾ ರ ರಾಕ್ಷ್ಸೇಾಂದರ
ಲಂಕಾಂ ಪ್ರ ಸನಿ ೀ ಭರ್ ಸ್ತಧ್ರ ಗಚಛ
ತ್ಾ ಾಂ ಸ್ಾ ೀಷು ದ್ವರೇಷು ರಮಸಾ ನಿತ್ಯ ಾಂ
ರಾಮ ಸಸ ಭಾಯೀಶ ರಮತಾಾಂ ರ್ನೇಷು ೪೯
ಏರ್ ರ್ಮಕಾೀ ದಶ್ಗ್ನರ ೀವೀ ಮಾರಿೀಚೇನ ಸ ರಾರ್ಣ್:
ನಯ ರ್ತ್ಶತ್ ಪುರಿೀಾಂ ಲಂಕಾಂ ವಿವೇಶ್ ಚ ಗೃಹೀತ್ಾ ಮಂ ೫೦
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ ತಿರ ಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ದ್ವಿ ತರ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತ್ತಃ ಶೂಪ್ಶಣ್ಖಾ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಸಹ್ಸ್ತರ ಣಿ ಚತುದಶಶ್
ಹ್ತಾನ್ ಏಕೇನ ರಾಮೇಣ್ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ಭಿೀಮ ಕಮಶಣ್ಡಮ್ ೧
ರ್ದರ್ಣಂ ಚ ಖ್ರಂ ಚೈರ್ ಹ್ತಂ ತಿರ ಶ್ರಸ್ತ ಸಹ್
ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಪುನ ಮಶಹಾ ನದಂ ನನದ ಜ್ಲದ್ೀಪ್ಮಾ ೨
ಸ್ತ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಕಮಶ ರಾಮ ಸಯ ಕೃತ್ಮ್ ಅನಯ ೈೈಃ ಸುದುರ್ಕ ರಮ್
ಜ್ಗ್ಮ ಪ್ರಮೀದಾ ಗ್ಿ ಲಂಕಾಂ ರಾರ್ಣ್ ಪಾಲ್ತಾಮ್ ೩
ಸ್ತ ದದಶ್ಶ ವಿಮಾನ೭ಗ್ರರ ೀ ರಾರ್ಣಂ ದೀಪ್ಾ ತೇಜ್ಸಂ
ಉಪೀಪ್ವಿರ್ಟ ಾಂ ಸಚವೈ: ಮರದಭ : ಇರ್ ವಾಸರ್ಮ್ ೪
ಆಸ್ವೀನಂ ಸೂಯಶ ಸಂಕಶೇ ಕಾಂಚನೇ ಪ್ರಮಾ೭೭ಸನೇ
ರಕಮ ವೇದ ಗತಂ ಪಾರ ಜ್ಯ ಾಂ ಜ್ಾ ಲನಾ ಮ್ ಇರ್ ಪಾರ್ಕಮ್ ೫
ದೇರ್ ಗನಧ ರ್ಶ ಭೂತಾನಮ್ ಋರ್ಷೀಣ್ಡಾಂ ಚ ಮಹಾತ್ಮ ನಮ್
ಅರ್ಜಯಂ ಸಮರೇ ಶೂರಂ ವಾಯ ತಾಾ ೭೭ನನಮ್ ಇವಾ೭ನಾ ಕಮ್ ೬
ದೇವಾ೭ಸುರ ವಿಮದೇಶಷು ರ್ಜಾರ ೭ಶ್ನಿ ಕೃತ್ ರ್ರ ಣ್ಮ್
ಐರಾರ್ತ್ ವಿಷ್ಣಣ್ಡ೭ಗ್ರರ ೈ: ಉತ್ಕ ೃರ್ಟ ಕಿಣ್ ರ್ಕ್ಷ್ಸಂ ೭
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ವಿಾಂಶ್ ದುಭ ಜಂ ದಶ್ಗ್ನರ ೀವಂ ದಶ್ಶನಿೀಯ ಪ್ರಿಚಛ ದಮ್
ವಿಶಾಲ ರ್ಕ್ಷ್ಸಂ ವಿೀರಂ ರಾಜ್ ಲಕ್ಷ್ಣ್ ಲಕಿಿ ತ್ಮ್ ೮
ಸ್ವಿ ಗಧ ವೈಡೂಯಶ ಸಂಕಶಂ ತ್ಪ್ಾ ಕಾಂಚನ ಕುಣ್ಡ ಲಮ್
ಸುಭಜಂ ಶುಕಿ ದಶ್ನಂ ಮಹಾ೭೭ಸಯ ಾಂ ಪ್ರ್ಶತೀಪ್ಮಮ್ ೯
ವಿಷುಾ ಚಕರ ನಿಪಾತೈ ಶ್ಚ ಶ್ತ್ಶೀ ದೇರ್ ಸಂಯಗೇ
ಅನಯ ೈ ಶ್್ ಸಾ ರ ಪ್ರ ಹಾರ ಶ್ಚ ಮಹಾ ಯದ್ಧ ೀಷು ತಾಡಿತಂ ೧೦
ಆಹ್ತಾ೭೦ಗಂ ಸಮಸ್ಾ ೈ ಶ್ಚ ದೇರ್ ಪ್ರ ಹ್ರಣ ಸಾ ಥಾ
ಅಕಿ ೀಭಾಯ ಣ್ಡಾಂ ಸರ್ಮದ್ವರ ಣ್ಡಾಂ ಕಿ ೀಭಣಂ ಕಿಿ ಪ್ರ ಕರಿಣ್ಮ್ ೧೧
ಕಿ ೀಪಾಾ ರಂ ಪ್ರ್ಶತಾ೭ಗ್ರ ಣ್ಡಾಂ ಸುರಾಣ್ಡಾಂ ಚ ಪ್ರ ಮದಶನಮ್
ಉಚ್ಛ ೀತಾಾ ರಂ ಚ ರ್ಮಾಶಣ್ಡಾಂ ಪ್ರ ದ್ವರಾ೭ಭಿಮಶ್ಶನಮ್ ೧೨
ಸರ್ಶ ದವಾಯ ೭ಸಾ ರ ಯೀಕಾ ರಂ ಯಜ್ಾ ವಿಘಿ ಕರಂ ಸದ್ವ
ಪುರಿೀಾಂ ಭೀಗರ್ತಿೀಾಂ ಗತಾಾ ಪ್ರಾಜಿತ್ಯ ಚ ವಾಸುಕಿಮ್ ೧೩
ತ್ಕ್ಷ್ಕ ಸಯ ಪ್ರ ಯಾಾಂ ಭಾಯಾಶಾಂ ಪ್ರಾಜಿತ್ಯ ಜ್ಹಾರ ಯಃ
ಕೈಲಾಸಂ ಪ್ರ್ಶತಂ ಗತಾಾ ವಿಜಿತ್ಯ ನರ ವಾಹ್ನಮ್ ೧೪
ವಿಮಾನಂ ಪುರ್ಪ ಕಂ ತ್ಸಯ ಕಮಗಂ ವೈ ಜ್ಹಾರ ಯಃ
ರ್ನಂ ಚೈತ್ರ ರಥಂ ದರ್ಯ ಾಂ ನಳನಿೀಾಂ ನನದ ನಂ ರ್ನಮ್ ೧೫
ವಿನಶ್ಯತಿ ಯಃ ಕರ ೀಧಾ ದ್ದ ೀವೀದ್ವಯ ನನಿ ವಿೀಯಶವಾನ್
ಚನದ ರ ಸೂರ್ಯಶ ಮಹಾಭಾಗ್ ವುತಿಾ ರ್ಠ ನ್ನ
ಾ ಪ್ರಂತ್ಪೌ ೧೬
ನಿವಾರಯತಿ ಬ್ರಹುಭಾಯ ಾಂ ಯಃ ಶಲ ಶ್ಖ್ರೀಪ್ಮಃ
ದಶ್ ರ್ರ್ಶ ಸಹ್ಸ್ತರ ಣಿ ತ್ಪ್ ಸಾ ಪಾಾ ಾ ಮಹಾ ರ್ನೇ
ಪುರಾ ಸಾ ಯರ್ಮಭ ವೇ ಧಿೀರಃ ಶ್ರಾಾಂಸ್ವ ಉಪ್ಜ್ಹಾರ ಯಃ ೧೭
ದೇರ್ ದ್ವನರ್ ಗನಧ ರ್ಶ ಪ್ಶಾಚ ಪ್ತ್ಗೀರಗೈೈಃ
ಅಭಯಂ ಯಸಯ ಸಂಗ್ರ ಮೇ ಮೃತುಯ ತೀ ಮಾನಷ್ಣತ್ ಋತೇ ೧೮
ಮನಾ ರೈ : ಅಭಿಷುಟ ತಂ ಪುಣ್ಯ ಮ್ ಅರ್ಾ ರೇಷು ದಾ ಜಾತಿಭಿೈಃ
ಹ್ವಿ ಧಾಶನೇಷು ಯಃ ಸೀಮಮ್ ಉಪ್ಹ್ನಿಾ ಮಹಾ ಬಲ: ೧೯
ಆಪ್ಾ ಯಜ್ಾ ಹ್ರಂ ಕೂರ ರಂ ಬರ ಹ್ಮ ಘಿ ಾಂ ದುರ್ಟ ಚಾರಿಣ್ಮ್
ಕಕಶಶಂ ನಿರ೭ನಕರ ೀಶಂ ಪ್ರ ಜಾನಮ್ ಅಹತೇ ರತ್ಮ್ ೨೦
ರಾರ್ಣಂ ಸರ್ಶ ಭೂತಾನಾಂ ಸರ್ಶ ಲೀಕ ಭಯಾರ್ಹ್ಮ್
ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀ ಭಾರ ತ್ರಂ ಶೂರಂ ಸ್ತ ದದಶ್ಶ ಮಹಾ ಬಲಮ್ ೨೧
ತಂ ದರ್ಯ ರ್ಸ್ತಾ ರ೭೭ಭರಣಂ ದರ್ಯ ಮಾಲಯ ೀಪ್ ಶೀಭಿತ್ಮ್
ಆಸನೇ ತು ಉಪ್ವಿರ್ಟ ಾಂ ಚ ಕಲಕಲ ಮಿವೀದಯ ತಂ ೨೨
ರಾಕ್ಷ್ಸೇನದ ರಾಂ ಮಹಾಭಾಗಂ ಪೌಲಸಾ ಯ ಕುಲ ನನದ ನಮ್ ೨೩
ರಾರ್ಣಂ ಶ್ತುರ ಹ್ನಾ ರಂ ಮಂತಿರ ಭಿ: ಪ್ರಿವಾರಿತಂ
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ಅಭಿಗಮಾಯ ೭ಬರ ವಿೀ ದ್ವಾ ಕಯ ಾಂ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀ ಭಯ ವಿಹ್ಾ ಲಾ ೨೪
ತ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀ ದದ ೀಪ್ಾ ವಿಶಾಲ ಲೀಚನಂ
ಪ್ರ ದಶ್ಶಯಿತಾಾ ಭಯ ಮೀಹ್ ಮೂರ್ಛಶತಾ
ಸುದ್ವರಣಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಭಿೀತ್ ಚಾರಿಣಿೀ
ಮಹಾತ್ಮ ನ ಶೂಪ್ಶಣ್ಖಾ ವಿರೂಪ್ತಾ ೨೫
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ದ್ವಾ ತಿರ ಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ತ್ರ ಯ ಸ್ತತ ರ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತ್ತಃ ಶೂಪ್ಶಣ್ಖಾ ದೀನ ರಾರ್ಣಂ ಲೀಕ ರಾರ್ಣ್ಮ್
ಅಮಾತ್ಯ ಮಧ್ಯ ೀ ಸಂಕುರ ದ್ವಧ ಪ್ರಷಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಪ್ರ ಮತ್ಾ ೈಃ ಕಮ ಭೀಗೇಷು ಸ್ಾ ೈರ ವೃತಾೀ ನಿರಂಕುಶಃ
ಸರ್ಮತ್ಪ ನಿ ಾಂ ಭಯಂ ಘೀರಂ ಬೀದಧ ರ್ಯ ಾಂ ನ೭ರ್ಬ್ರರ್ಯ ಸೇ ೨
ಸಕಾ ಾಂ ಗ್ರ ಮ್ಯ ೀಷು ಭೀಗೇಷು ಕಮ ವೃತ್ಾ ಾಂ ಮಹೀಪ್ತಿಮ್
ಲುಬಧ ಾಂ ನ ಬಹು ಮನಯ ನಾ ೀ ಶ್ಮ ಶಾನ೭ಗ್ನಿ ಮ್ ಇರ್ ಪ್ರ ಜಾೈಃ ೩
ಸಾ ಯಂ ಕಯಾಶಣಿ ಯಃ ಕಲೇ ನ೭ನತಿರ್ಠ ತಿ ಪಾಥಶವಃ
ಸ ತು ವೈ ಸಹ್ ರಾಜ್ಯ ೀನ ತೈ ಶ್ಚ ಕಯಶ ವಿಶನಶ್ಯ ತಿ ೪
ಅಯಕಾ ಚಾರಂ ದುದಶಶ್ಶಮ್ ಅಸ್ತಾ ಧಿೀನಂ ನರಾ೭ಧಿಪ್ಮ್
ರ್ಜ್ಶಯನಿಾ ನರಾ ರ್ದರಾ ನಿ ದೀ ಪಂಕಮ್ ಇರ್ ದಾ ಪಾೈಃ ೫
ಯೇ ನ ರಕ್ಷ್ನಿಾ ವಿರ್ಯಮ್ ಅಸ್ತಾ ಧಿೀನ ನರಾ೭ಧಿಪಾೈಃ
ತೇ ನ ವೃದ್ವಧ ಯ ಪ್ರ ಕಶ್ನಾ ೀ ಗ್ನರಯಃ ಸ್ತಗರೇ ಯಥಾ ೬
ಆತ್ಮ ರ್ದಭ ವಿಶಗೃಹ್ಯ ತ್ಾ ಾಂ ದೇರ್ ಗನಧ ರ್ಶ ದ್ವನವೈೈಃ
ಅಯಕಾ ಚಾರ ಶ್ಚ ಪ್ಲಃ ಕಥಂ ರಾಜಾ ಭವಿರ್ಯ ಸ್ವ ೭
ತ್ಾ ಾಂ ತು ಬ್ರಲ ಸಾ ಭಾರ್ ಶ್ಚ ಬ್ರದಧ ಹೀನ ಶ್ಚ ರಾಕ್ಷ್ಸ
ಜಾಾ ತ್ರ್ಯ ಾಂ ತು ನ ಜಾನಿೀರ್ಷ ಕಥಂ ರಾಜಾ ಭವಿರ್ಯ ಸ್ವ ೮
ಯೇಷ್ಣಾಂ ಚಾರ ಶ್ಚ ಕೀಶ್ ಶ್ಚ ನಯ ಶ್ಚ ಜ್ಯತಾಾಂ ರ್ರ
ಅಸ್ತಾ ಧಿೀನ ನರೇನದ ರಣ್ಡಾಂ ಪಾರ ಕೃತೈ ಸ್ಾ ೀ ಜ್ನೈಃ ಸಮಾೈಃ ೯
ಯಸ್ತಮ ತ್ ಪ್ಶ್ಯ ನಿಾ ರ್ದರಸ್ತಥ ನ್ ಸವಾಶನ್ ಅಥಾಶನ್ ನರಾ೭ಧಿಪಾೈಃ
ಚಾರೇಣ್ ತ್ಸ್ತಮ ತ್ ಉಚಯ ನಾ ೀ ರಾಜಾನೀ ದೀಘಶ ಚಕುಿ ಷಃ ೧೦
ಅಯಕಾ ಚಾರಂ ಮನಯ ೀ ತಾಾ ಾಂ ಪಾರ ಕೃತೈೈಃ ಸಚವೈ ವೃಶತ್ಮ್
ಸಾ ಜ್ನಂ ಚ ಜ್ನಸ್ತಥ ನಂ ಹ್ತಂ ಯೀ ನ೭ರ್ಬ್ರರ್ಯ ಸೇ ೧೧
ಚತುದಶಶ್ ಸಹ್ಸ್ತರ ಣಿ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ಭಿೀಮ ಕಮಶಣ್ಡಮ್
ಹ್ತಾನಿ ಏಕೇನ ರಾಮೇಣ್ ಖ್ರ ಶ್ಚ ಸಹ್ ರ್ದರ್ಣಃ ೧೨
ಋರ್ಷೀಣ್ಡಮ್ ಅಭಯಂ ದತ್ಾ ಾಂ ಕೃತ್ ಕಿ ೀಮಾ ಶ್ಚ ದಣ್ಡ ಕೈಃ
ರ್ರ್ಷಶತಂ ಚ ಜ್ನಸ್ತಥ ನಂ ರಾಮೇಣ್ಡ೭ಕಿಿ ರ್ಟ ಕಮಶಣ್ಡ ೧೩
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ತ್ಾ ಾಂ ತು ಲುಬಧ ೈಃ ಪ್ರ ಮತ್ಾ ಶ್ಚ ಪ್ರಾಧಿೀನ ಶ್ಚ ರಾರ್ಣ್
ವಿರ್ಯೇ ಸ್ಾ ೀ ಸರ್ಮತ್ಪ ನಿ ಾಂ ಭಯಂ ಯೀ ನ೭ರ್ಬ್ರರ್ಯ ಸೇ ೧೪
ತಿೀಕ್ಷ್ಾ ಮ್ ಅಲಪ ಪ್ರ ದ್ವತಾರಂ ಪ್ರ ಮತ್ಾ ಾಂ ಗವಿಶತಂ ಶ್ಠಮ್
ರ್ಯ ಸನೇ ಸರ್ಶ ಭೂತಾನಿ ನ೭ಭಿಧಾರ್ನಿಾ ಪಾಥಶರ್ಮ್ ೧೫
ಅತಿ ಮಾನಿನಮ್ ಅಗ್ರ ಹ್ಯ ಮ್ ಆತ್ಮ ಸಂಭಾವಿತಂ ನರಮ್
ಕರ ೀಧಿನಂ ರ್ಯ ಸನೇ ಹ್ನಿಾ ಸಾ ಜ್ನೀ೭ಪ್ ನರಾ೭ಧಿಪ್ಮ್ ೧೬
ನ೭ನತಿರ್ಠ ತಿ ಕಯಾಶಣಿ ಭಯೇಷು ನ ಬಭೇತಿ ಚ
ಕಿಿ ಪ್ರ ಾಂ ರಾಜಾಯ ಚುಚ ಯ ತೀ ದೀನ ಸಾ ೃಣ ಸುಾ ಲಯ ೀ ಭವಿರ್ಯ ತಿ ೧೭
ಶುಷ್ಕ ೈೈಃ ಕಷ್ಠ ೈ ಭಶವೇತ್ ಕಯಶಾಂ ಲೀಷ್ಟ ೈರ್ ಅಪ್ ಚ ಪಾಾಂಸುಭಿೈಃ
ನ ತು ಸ್ತಥ ನತ್ ಪ್ರಿಭರ ಷ್ಟ ೈೈಃ ಕಯಶಾಂ ಸ್ತಯ ದಾ ಸುಧಾ೭ಧಿಪೈಃ ೧೮
ಉಪ್ಭಕಾ ಾಂ ಯಥಾ ವಾಸಃ ಸರ ಜೀ ವಾ ಮೃದತಾ ಯಥಾ
ಏವಂ ರಾಜಾಯ ತ್ಪ ರಿಭರ ರ್ಟ ೈಃ ಸಮಥ್ೀಶ೭ಪ್ ನಿರ೭ಥಶಕಃ ೧೯
ಅಪ್ರ ಮತ್ಾ ಶ್ಚ ಯೀ ರಾಜಾ ಸರ್ಶಜಾ ೀ ವಿಜಿತೇನಿದ ರಯಃ
ಕೃತ್ಜಾ ೀ ರ್ಮಶ ಶ್ೀಲ ಶ್ಚ ಸ ರಾಜಾ ತಿರ್ಠ ತೇ ಚರಮ್ ೨೦
ನಯನಭಾಯ ಾಂ ಪ್ರ ಸುಪಾ ೀ೭ಪ್ ಜಾಗತಿಶ ನಯಚಕುಿ ಷ್ಣ
ರ್ಯ ಕಾ ಕರ ೀರ್ ಪ್ರ ಸ್ತದ ಶ್ಚ ಸ ರಾಜಾ ಪೂಜ್ಯ ತೇ ಜ್ನೈಃ ೨೧
ತ್ಾ ಾಂ ತು ರಾರ್ಣ್ ದುಬ್ರಶದಧ ಗ್ಮಶಣ: ಏತೈ: ವಿರ್ಜಿಶತಃ
ಯಸಯ ತೇ೭ವಿದತ್ ಶಾಚ ರ: ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ಸುಮಹಾನ್ ರ್ಧಃ ೨೨
ಪ್ರಾ೭ರ್ಮನಾ ವಿರ್ಯೇಷು ಸಂಗತೀ
ನ ದೇಶ್ ಕಲ ಪ್ರ ವಿಭಾಗ ತ್ತ್ಾ ಾ ವಿತ್
ಅಯಕಾ ಬ್ರದಧ ಗ್ಮಶಣ್ ದ್ೀರ್ ನಿಶ್ಚ ಯೇ
ವಿಪ್ನಿ ರಾಜಯ ೀ ನ ಚರಾ ದಾ ಪ್ತ್ಸ ಯ ಸೇ ೨೩
ಇತಿ ಸಾ ದ್ೀಷ್ಣನ್ ಪ್ರಿಕಿೀತಿಶತಾಾಂ ಸಾ ಯಾ
ಸಮಿೀಕ್ಷ್ಯ ಬ್ರದ್ವಧ ಯ ಕ್ಷ್ಣ್ದ್ವಚರೇಶ್ಾ ರಃ
ರ್ನೇನ ದಪೇಶಣ್ ಬಲೇನ ಚಾ೭ನಿಾ ತೀ
ವಿಚನಾ ಯಾ ಮಾಸ ಚರಂ ಸ ರಾರ್ಣಃ ೨೪
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ತ್ರ ಯ ಸ್ವಾ ರಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಚತು ಸ್ತತ ರ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತ್ತಃ ಶೂಪ್ಶಣ್ಖಾಾಂ ಕುರ ದ್ವಧ ಾಂ ಬ್ರರ ರ್ತಿೀಾಂ ಪ್ರಷಂ ರ್ಚಃ
ಅಮಾತ್ಯ ಮಧ್ಯ ೀ ಸಂಕುರ ದಧ ೈಃ ಪ್ರಿಪ್ಪ್ರ ಚಛ ರಾರ್ಣಃ ೧
ಕ ಶ್ಚ ರಾಮಃ ಕಥಂ ವಿೀಯಶೈಃ ಕಿಾಂ ರೂಪಃ ಕಿಾಂ ಪ್ರಾಕರ ಮಃ
ಕಿಮ೭ಥಶಾಂ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ಾಂ ಪ್ರ ವಿರ್ಟ ಶ್ಚ ಸುದುಶ್ಚ ರಮ್ ೨
ಆಯಧಂ ಕಿಾಂ ಚ ರಾಮ ಸಯ ನಿಹ್ತಾ ಯೇನ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತೈಃ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಖ್ರ ಶ್ಚ ನಿಹ್ತಂ ಸಂಖ್ಯ ೀ ರ್ದರ್ಣ್ ಸ್ವಾ ರಶ್ರಾ ಸಾ ಥಾ ೩
ಇತಿ ಉಕಾ ರಾಕ್ಷ್ಸೇನದ ರೀಣ್ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀ ಕರ ೀರ್ ಮೂರ್ಛಶತಾ
ತ್ತೀ ರಾಮಂ ಯಥಾ ತ್ತ್ಾ ಾ ಾಂ ಆಖಾಯ ತುಮ್ ಉಪ್ಚಕರ ಮೇ ೪
ದೀಘಶ ಬ್ರಹು ವಿಶಶಾಲಾ೭ಕ್ಷ್ ಶ್ಚ ೀರ ಕೃಷ್ಣಾ ೭ಜಿನ೭ಮಬ ರಃ
ಕನದ ಪ್ಶ ಸಮ ರೂಪ್ ಶ್ಚ ರಾಮೀ ದಶ್ರಥಾ೭೭ತ್ಮ ಜಃ ೫
ಶ್ಕರ ಚಾಪ್ ನಿಭಂ ಚಾಪಂ ವಿಕೃರ್ಯ ಕನಕಾಂಗದಮ್
ದೀಪಾಾ ನ್ ಕಿಿ ಪ್ತಿ ನರಾಚಾನ್ ಸಪಾಶನ್ ಇರ್ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣನ್ ೬
ನ೭೭ದದ್ವನಂ ಶ್ರಾನ್ ಘೀರಾನ್ ನ ರ್ಮಾಂಚಂತಂ ಮಹಾ ಬಲಮ್
ನ ಕರ್ಮಶಕಂ ವಿಕರ್ಶನಾ ಾಂ ರಾಮಂ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಸಂಯಗೇ ೭
ಹ್ನಯ ಮಾನಂ ತು ತ್ತ್ ಸೈನಯ ಾಂ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಶ್ರ ವೃರ್ಷಟ ಭಿೈಃ
ಇನದ ರೀಣ ವೀತ್ಾ ಮಂ ಸಾ ಸಯ ಆಹ್ತಂ ತು ಅಶ್ಮ ವೃರ್ಷಟ ಭಿೈಃ ೮
ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ಭಿೀಮ ವಿೀಯಾಶಣ್ಡಾಂ ಸಹ್ಸ್ತರ ಣಿ ಚತುದಶಶ್
ನಿಹ್ತಾನಿ ಶ್ರ ಸ್ವಾ ೀಕಿ ಾ ೈ ಸ್ಾ ೀ ನಕೇನ ಪ್ದ್ವತಿನ ೯
ಅಧಾಶ೭ಧಿಕ ರ್ಮಹೂತೇಶನ ಖ್ರ ಶ್ಚ ಸಹ್ ರ್ದರ್ಣಃ
ಋರ್ಷೀಣ್ಡಮ್ ಅಭಯಂ ದತ್ಾ ಾಂ ಕೃತ್ ಕಿ ೀಮಾ ಶ್ಚ ದಣ್ಡ ಕೈಃ ೧೦
ಏಕ ಕಥಂಚನ್ ರ್ಮಕಾ ೭ಹಂ ಪ್ರಿಭೂಯ ಮಹಾತ್ಮ ನ
ಸ್ವಾ ರೀ ರ್ಧಂ ಶಂಕಮಾನೇನ ರಾಮೇಣ್ ವಿದತಾ೭೭ತ್ಮ ನ ೧೧
ಭಾರ ತಾ ಚಾ೭ಸಯ ಮಹಾ ತೇಜಾ ಗ್ಮಣ್ತ್ ಸುಾ ಲಯ ವಿಕರ ಮಃ
ಅನರಕಾ ಶ್ಚ ಭಕಾ ಶ್ಚ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೀ ನಮ ವಿೀಯಶವಾನ್ ೧೨
ಅಮರ್ಷೀಶ ದುಜ್ಶಯೀ ರ್ಜತಾ ವಿಕರ ನಾೀ ಬ್ರದಧ ಮಾನ್ ಬಲ್ೀ
ರಾಮ ಸಯ ದಕಿಿ ಣೀ ಬ್ರಹು: ನಿತ್ಯ ಾಂ ಪಾರ ಣೀ ಬಹ ಶ್ಚ ರಃ ೧೩
ರಾಮ ಸಯ ತು ವಿಶಾಲಾಕಿಿ ೀ ಪೂಣೇಶಾಂದು ಸದೃಶಾ೭೭ನನ
ರ್ಮಶ ಪ್ತಿಿ ೀ ಪ್ರ ಯಾ ಭತುಶ: ನಿತ್ಯ ಾಂ ಪ್ರ ಯ ಹತೇ ರತಾ ೧೪
ಸ್ತ ಸುಕೇಶ್ೀ ಸು ನಸೀರೂ ಸುಸ ರೂಪಾ ಚ ಯಶ್ಸ್ವಾ ನಿೀ
ದೇರ್ ತೇರ್ ರ್ನ ಸ್ತಯ ೭ಸಯ ರಾಜ್ತೇ ಶ್ರ ೀ ರಿವಾ೭ಪ್ರಾ ೧೫
ತ್ಪ್ಾ ಕಾಂಚನ ರ್ಣ್ಡಶಭಾ ರಕಾ ತುಾಂಗ ನಖಿೀ ಶುಭಾ
ಸ್ವೀತಾ ನಮ ರ್ರಾರೀಹಾ ವೈದೇಹೀ ತ್ನ ಮರ್ಯ ಮಾ ೧೬
ನರ್ ದೇವಿೀ ನ ಗನಧ ವಿೀಶ ನ ಯಕಿಿ ೀ ನ ಚ ಕಿನಿ ರಿೀ
ತ್ಥಾ ರೂಪಾ ಮಯಾ ನರಿೀ ದೃರ್ಟ ಪೂವಾಶ ಮಹೀ ತ್ಲೇ ೧೭
ಯ ಸಯ ಸ್ವೀತಾ ಭವೇತ್ ಭಾಯಾಶ ಯಂ ಚ ಹೃಷ್ಣಟ ಪ್ರಿರ್ಾ ರ್ಜತ್
ಅತಿ ಜಿೀವೇತ್ ಸ ಸವೇಶಷು ಲೀಕೇರ್ಾ ೭ಪ್ ಪುರಂದರಾತ್ ೧೮
ಸ್ತ ಸುಶ್ೀಲಾ ರ್ಪು ಶಾ್ ಿ ಘ್ರಯ ರೂಪೇಣ್ಡ೭ಪ್ರ ತಿಮಾ ಭವಿ
ತ್ವಾ೭ನ ರೂಪಾ ಭಾಯಾಶ ಸ್ತ ತ್ಾ ಾಂ ಚ ತ್ಸ್ತಯ ಸಾ ಥಾ ಪ್ತಿೈಃ ೧೯
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ತಾಾಂ ತು ವಿಸ್ವಾ ೀಣ್ಶ ಜ್ಘನಾಂ ಪ್ೀನೀ ತುಾ ಾಂಗ ಪ್ಯೀ ರ್ರಾಮ್
ಭಾಯಾಶ೭ರ್ಥಶ ತು ತ್ವಾ೭ನೇತುಮ್ ಉದಯ ತಾ೭ಹಂ ರ್ರಾ೭೭ನನಮ್
ವಿರೂಪ್ತಾ೭ಸ್ವಮ ಕೄರೇಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇನ ಮಹಾ ಭಜ್ ೨೦
ತಾಾಂ ತು ದೃಷ್ಣಟ ಾ ೭ದಯ ವೈದೇಹೀಾಂ ಪೂಣ್ಶ ಚನದ ರ ನಿಭಾನನಮ್
ಮನಮ ಥಸಯ ಶ್ರಾಣ್ಡಾಂ ಚ ತ್ಾ ಾಂ ವಿಧೇಯೀ ಭವಿರ್ಯ ಸ್ವ ೨೧
ಯದ ತ್ಸ್ತಯ ಮ್ ಅಭಿಪಾರ ಯೀ ಭಾಯಾಶ೭ರ್ಥಶ ತ್ರ್ ಜಾಯತೇ
ಶ್ೀಘರ ಮ್ ಉದಧ ರಯತಾಾಂ ಪಾದ್ೀ ಜ್ಯಾ೭ಥಶಮ್ ಇಹ್ ದಕಿಿ ಣಃ ೨೨
ಕುರ ಪ್ರ ಯಂ ತ್ಥಾ ತೇಷ್ಣಾಂ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ರಾಕ್ಷ್ಸೇಶ್ಾ ರ
ರ್ಧಾ೭ತ್ಾ ಸಯ ನೃಶಂಸ ಸಯ ರಾಮ ಸ್ತಯ ೭೭ಶ್ರ ಮ ವಾಸ್ವನಃ ೨೩
ತಂ ಶ್ರ ನಿಶಶ್ತೈ ಹ್ಶತಾಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ಚ ಮಹಾ ರಥಮ್
ಹ್ತ್ ನಥಾಾಂ ಸುಖಂ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಯಥಾರ್ತ್ ಉಪ್ಭೀಕ್ಷ್ಯ ಸ್ವ ೨೪
ರೀಚತೇ ಯದ ತೇ ವಾಕಯ ಾಂ ಮಮೈತ್ ದ್ವರ ಕ್ಷ್ಸೇಶ್ಾ ರ
ಕಿರ ಯತಾಾಂ ನಿವಿಶಶಂಕೇನ ರ್ಚನಂ ಮಮ ರಾರ್ಣ್ ೨೫
ವಿಜಾಾ ಯೇಹಾ೭೭ತ್ಮ ಶ್ಕಿಾ ಾಂ ಚ ಹರ ಯತಾಾಂ ಅಬಲಾ ಬಲಾತ್
ಸ್ವೀತಾ ಸವಾಶನ್ ಅನರ್ದ್ವಯ ಾಂಗ್ನೀ ಭಾಯಾಶ೭ರ್ಥಶ ರಾಕ್ಷ್ಸೇಶ್ಾ ರ ೨೬
ನಿಶ್ಮಯ ರಾಮೇಣ್ ಶ್ರ: ಅಜಿಹ್ಮ ಗೈ :
ಹ್ತಾನ್ ಜ್ನಸ್ತಥ ನ ಗತಾನ್ ನಿಶಾಚರಾನ್
ಖ್ರಂ ಚ ಬ್ರದ್ವಧ ಾ ನಿಹ್ತಂ ಚ ರ್ದರ್ಣಂ
ತ್ಾ ಮ್ ಅದಯ ಕೃತ್ಯ ಾಂ ಪ್ರ ತಿಪ್ತುಾ ಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ ೨೭
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಚತು ಸ್ವಾ ರಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಪಂಚ ತರ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತ್ತಃ ಶೂಪ್ಶಣ್ಖಾ ವಾಕಯ ಾಂ ತ್ ಚುಛ ರತಾಾ ರೀಮ ಹ್ರ್ಶಣ್ಮ್
ಸಚವಾನ್ ಅಭಯ ೭ನಜಾಾ ಯ ಕಯಶಾಂ ಬ್ರದ್ವಧ ಾ ಜ್ಗ್ಮ ಸ: ೧
ತ್ತ್ ಕಯಶಮ್ ಅನಗಮಾಯ ೭ಥ ಯಥಾರ್ತ್ ಉಪ್ಲಭಯ ಚ
ದ್ೀಷ್ಣಣ್ಡಾಂ ಚ ಗ್ಮಣ್ಡನಾಂ ಚ ಸಂಪ್ರ ಧಾಯಶ ಬಲಾ ಬಲಮ್ ೨
ಇತಿ ಕತ್ಶರ್ಯ ಮ್ ಇತ್ಯ ೀರ್ ಕೃತಾಾ ನಿಶ್ಚ ಯಮ್ ಆತ್ಮ ನಃ
ಸ್ವಥ ರ ಬ್ರದಧ ಸಾ ತೀ ರಮಾಯ ಾಂ ಯಾನ ಶಾಲಾಾಂ ಜ್ಗ್ಮ ಹ್ ೩
ಯಾನ ಶಾಲಾಾಂ ತ್ತೀ ಗತಾಾ ಪ್ರ ಚಛ ನಿ ೀ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ಧಿಪಃ
ಸೂತಂ ಸಂಚೀದಯಾ ಮಾಸ ರಥಃ ಸಂಯಜ್ಯ ತಾಮ್ ಇತಿ ೪
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ೈಃ ಕ್ಷ್ಣೇ ನರ್ ಸ್ತರಥ ಲಶಘು ವಿಕರ ಮಃ
ರಥಂ ಸಂಯೀಜ್ಯಾ ಮಾಸ ತ್ಸ್ತಯ ೭ಭಿಮತ್ಮ್ ಉತ್ಾ ಮಮ್ ೫
ಕಾಂಚನಂ ರಥಮ್ ಆಸ್ತಥ ಯ ಕಮಗಂ ರತ್ಿ ಭೂರ್ಷತ್ಮ್
ಪ್ಶಾಚ ರ್ದನ ಯಶಕಾ ಾಂ ಖ್ರೈಃ ಕನಕ ಭೂರ್ಣೈಃ ೬
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ಮೇಘ ಪ್ರ ತಿಮ ನದೇನ ಸ ತೇನ ರ್ನದ್ವ೭ನಜಃ
ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ಧಿಪ್ತಿೈಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಯರ್ಯ ನದ ನದೀ ಪ್ತಿಮ್ ೭
ಸ ಶ್ಾ ೀತ್ ವಾಲರ್ಯ ಜ್ನಃ ಶ್ಾ ೀತ್ ಚಛ ತರ ೀ ದಶಾ೭೭ನನಃ
ಸ್ವಿ ಗಧ ವೈಡೂಯಶ ಸಂಕಶ್ ಸಾ ಪ್ಾ ಕಾಂಚನ ಕುಾಂಡಲ: ೮
ದಶಾ೭೭ಸಯ ೀ ವಿಾಂಶ್ತಿ ಭಜೀ ದಶ್ಶನಿೀಯ ಪ್ರಿಚಛ ದಃ
ತಿರ ದಶಾ೭ರಿ ರ್ಮಶನಿೀಾಂದರ ಘಿ ೀ ದಶ್ ಶ್ೀರ್ಶ ಇವಾ೭ದರ ರಾಟ್ ೯
ಕಮಗಂ ರಥಮ್ ಆಸ್ತಥ ಯ ಶುಶುಭೇ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ಧಿಪಃ
ವಿದುಯ ನಮ ಣ್ಡ ಲವಾನ್ ಮೇಘಃ ಸಬಲಾಕ ಇವಾ೭ಮಬ ರೇ ೧೦
ಸ ಶಲಂ ಸ್ತಗರಾ ನೂಪಂ ವಿೀಯಶವಾನ್ ಅರ್ಲೀಕಯನ್
ನನ ಪುರ್ಪ ಫಲೈ ವೃಶಕಿ ೈ: ಅನಕಿೀಣ್ಶಾಂ ಸಹ್ಸರ ಶಃ ೧೧
ಶ್ೀತ್ ಮಂಗಳ ತೀಯಾಭಿೈಃ ಪ್ದಮ ನಿೀಭಿೈಃ ಸಮನಾ ತಃ
ವಿಶಾಲೈ: ಆಶ್ರ ಮ ಪ್ದೈ: ವೇದಮದಭ ೈಃ ಸಮಾವೃತ್ಮ್ ೧೨
ಕದಳಾಯ ೭೭ಟವಿ ಸಂಬ್ರಧಂ ನರಿಕೇರೀಪ್ ಶೀಭಿತ್ಮ್
ಸ್ತಲೈ ಸ್ತಾ ಲೈ ಸಾ ಮಾಲೈ ಶ್ಚ ಪುರ್ಷಪ ತೈೈಃ ಸಾ ರಭಿ ವೃಶತಂ ೧೩
ನಗೈೈಃ ಸುಪ್ಣಶ ಗಶನಧ ವೈಶೈಃ ಕಿನಿ ರ ಶ್ಚ ಸಹ್ಸರ ಶಃ
ಆಜ ವೈಶಖಾನಸೈ ಮಾಶಷೈ ವಾಶಲಖಿಲ್ಯ ೈ ಮಶರಿೀಚಪೈಃ ೧೪
ಅತ್ಯ ನಾ ನಿಯತಾ೭೭ಹಾರೈಃ ಶೀಭಿತಂ ಪ್ರಮರ್ಷಶಭಿೈಃ
ಜಿತ್ ಕಮೈ ಶ್ಚ ಸ್ವದ್ಧ ೈ ಶ್ಚ ಚಾರಣ ಶಚ ೀಪ್ಶೀಭಿತ್ಮ್ ೧೫
ದವಾಯ ೭೭ಭರಣ್ ಮಾಲಾಯ ಭಿ ದಶರ್ಯ ರೂಪಾಭಿ: ಆವೃತ್ಮ್
ಕಿರ ೀಡ್ಗ ರತಿ ವಿಧಿಜಾಾ ಭಿ: ಅಪ್ಸ ರೀಭಿೈಃ ಸಹ್ಸರ ಶಃ ೧೬
ಸೇವಿತಂ ದೇರ್ ಪ್ತಿಿ ೀಭಿೈಃ ಶ್ರ ೀಮತಿೀಭಿೈಃ ಶ್ರ ಯಾ ವೃತ್ಮ್
ದೇರ್ ದ್ವನರ್ ಸಂಘ ಶ್ಚ ಚರಿತಂ ತು ಅಮೃತಾ೭ಶ್ಭಿೈಃ ೧೭
ಹಂಸ ಕೌರ ಾಂಚ ಪ್ಿ ವಾ ಕಿೀಣ್ಶಾಂ ಸ್ತರಸೈೈಃ ಸಂಪ್ರ ಣ್ಡದತ್ಮ್
ವೈಡೂಯಶ ಪ್ರ ಸಾ ರಂ ರಮಯ ಾಂ ಸ್ವಿ ಗಧ ಾಂ ಸ್ತಗರ ತೇಜ್ಸ್ತ ೧೮
ಪಾಣ್ಡಡ ರಾಣಿ ವಿಶಾಲಾನಿ ದರ್ಯ ಮಾಲಯ ಯತಾನಿ ಚ
ತೂಯಶ ಗ್ನೀತಾ೭ಭಿ ಜುಷ್ಣಟ ನಿ ವಿಮಾನನಿ ಸಮನಾ ತಃ ೧೯
ತ್ಪ್ಸ್ತ ಜಿತ್ ಲೀಕನಾಂ ಕಮಗ್ ನಯ ೭ಭಿಸಂಪ್ತ್ನ್
ಗನಧ ವಾಶ೭ಪ್ಸ ರಸ ಶ್ಚ ೈರ್ ದದಶ್ಶ ರ್ನದ್ವ೭ನಜಃ ೨೦
ನಿಯಾಶಸ ರಸ ಮೂಲಾನಾಂ ಚನದ ನನಾಂ ಸಹ್ಸರ ಶಃ
ರ್ನನಿ ಪ್ಶ್ಯ ನ್ ಸೌಮಾಯ ನಿ ಘ್ರರ ಣ್ ತೃಪ್ಾ ಕರಾಣಿ ಚ ೨೧
ಅಗರೂಣ್ಡಾಂ ಚ ರ್ಮಖಾಯ ನಾಂ ರ್ನನಿ ಉಪ್ ರ್ನನಿ ಚ
ತ್ಕಕ ೀಲಾನಾಂ ಚ ಜಾತಾಯ ನಾಂ ಫಲಾನಾಂ ಚ ಸುಗನಿಧ ನಮ್ ೨೨
ಪುಷ್ಣಪ ಣಿ ಚ ತ್ಮಾಲ ಸಯ ಗ್ಮಲಾಮ ನಿ ಮರಿಚ ಸಯ ಚ
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ರ್ಮಕಾ ನಾಂ ಚ ಸಮೂಹಾನಿ ಶುರ್ಯ ಮಾಣ್ಡನಿ ತಿೀರತಃ ೨೩
ಶಂಖಾನಾಂ ಪ್ರ ಸಾ ರಂ ಚೈರ್ ಪ್ರ ವಾಳ ನಿಚಯಂ ತ್ಥಾ
ಕಾಂಚನನಿ ಚ ಶಲಾನಿ ರಾಜ್ತಾನಿ ಚ ಸರ್ಶಶಃ ೨೪
ಪ್ರ ಸರ ವಾಣಿ ಮನೀಜಾಾ ನಿ ಪ್ರ ಸನಿ ನಿ ಹ್ರ ದ್ವನಿ ಚ
ರ್ನ ಧಾನಯ ೀಪ್ ಪ್ನಿ ನಿ ಸ್ವಾ ರೀ ರತ್ಿ ೈ: ಆವೃತಾನಿ ಚ ೨೫
ಹ್ ಸಾ ಯ ೭ಶ್ಾ ರಥ ಗ್ಢಾನಿ ನಗರಾಣಿ ಅರ್ಲೀಕಯನ್
ತಂ ಸಮಂ ಸರ್ಶತಃ ಸ್ವಿ ಗಧ ಾಂ ಮೃದು ಸಂಸಪ ಶ್ಶ ಮಾರತ್ಮ್
ಅನೂಪಂ ಸ್ವನಧ ರಾಜ್ ಸಯ ದದಶ್ಶ ತಿರ ದವೀಪ್ಮಮ್ ೨೬
ತ್ತಾರ ೭ಪ್ಶ್ಯ ತ್ ಸ ಮೇಘ್ರ೭ಭಂ ನಯ ಗರ ೀರ್ಮ್ ಋರ್ಷಭಿ ವೃಶತ್ಮ್
ಸಮನಾ ತ್ ಯಸಯ ತಾೈಃ ಶಾಖಾೈಃ ಶ್ತ್ಯೀಜ್ನಮ್ ಆಯತಾೈಃ ೨೭
ಯಸಯ ಹ್ಸ್ವಾ ನಮ್ ಆದ್ವಯ ಮಹಾ ಕಯಂ ಚ ಕಚಛ ಪ್ಮ್
ಭಕಿ ೭ಥಶಾಂ ಗರಡಃ ಶಾಖಾಮ್ ಆಜ್ಗ್ಮ ಮಹಾ ಬಲಃ ೨೮
ತ್ಸಯ ತಾಾಂ ಸಹ್ಸ್ತ ಶಾಖಾಾಂ ಭಾರೇಣ್ ಪ್ತ್ಗೀತ್ಾ ಮಃ
ಸುಪ್ಣ್ಶೈಃ ಪ್ಣ್ಶ ಬಹುಳಾಾಂ ಬಭಂಜಾ೭ಥ ಮಹಾ ಬಲಃ ೨೯
ತ್ತ್ರ ವೈಖಾನಸ್ತ ಮಾಷ್ಣ ವಾಲಖಿಲಾಯ ಮರಿೀಚಪಾೈಃ
ಅಜಾ ಬಭೂವು : ಧೂಮಾರ ಶ್ಚ ಸಂಗತಾೈಃ ಪ್ರಮರ್ಶಯಃ ೩೦
ತೇಷ್ಣಾಂ ದಯಾ೭ಥಶಾಂ ಗರಡ ಸ್ತಾ ಾಂ ಶಾಖಾಾಂ ಶ್ತ್ ಯೀಜ್ನಮ್
ಜ್ಗ್ಮಾ೭೭ದ್ವಯ ವೇಗೇನ ತೌ ಚೀಭೌ ಗಜ್ ಕಚಛ ಪೌ ೩೧
ಏಕ ಪಾದೇನ ರ್ಮಾಶತಾಮ ಭಕ್ಷ್ಯಿತಾಾ ತ್ತ್ ಆಮಿರ್ಮ್
ನಿಷ್ಣದ ವಿರ್ಯಂ ಹ್ತಾಾ ಶಾಖ್ಯಾ ಪ್ತ್ಗೀತ್ಾ ಮಃ
ಪ್ರ ಹ್ರ್ಶಮ್ ಅತುಲಂ ಲೇಭೇ ಮೀಕ್ಷ್ಯಿತಾಾ ಮಹಾ ರ್ಮನಿೀನ್ ೩೨
ಸ ತೇನರ್ ಪ್ರ ಹ್ರ್ಷಶಣ್ ದಾ ಗ್ಮಣಿೀ ಕೃತ್ ವಿಕರ ಮಃ
ಅಮೃತ್ ಆನಯನ೭ಥಶಾಂ ವೈ ಚಕರ ಮತಿಮಾನ್ ಮತಿಮ್ ೩೩
ಅಯೀ ಜಾಲಾನಿ ನಿಮಶಥಯ ಭಿತಾಾ ಾ ರತ್ಿ ಮಯಂ ಗೃಹಂ
ಮಹೇನದ ರ ಭರ್ನತ್ ಗ್ಮಪ್ಾ ಮ್ ಆಜ್ಹಾರಾ೭ಮೃತಂ ತ್ತಃ ೩೪
ತಂ ಮಹ್ರ್ಷಶ ಗಣ ಜುಶರ್ಟ ಾಂ ಸುಪ್ಣ್ಶ ಕೃತ್ ಲಕ್ಷ್ಣ್ಮ್
ನಮಾಿ ಸುಭದರ ಾಂ ನಯ ಗರ ೀಧಂ ದದಶ್ಶ ರ್ನದ್ವ೭ನಜಃ ೩೫
ತಂ ತು ಗತಾಾ ಪ್ರಂ ಪಾರಂ ಸರ್ಮದರ ಸಯ ನದೀ ಪ್ತೇೈಃ
ದದಶಾಶ೭೭ಶ್ರ ಮಮ್ ಏಕನಾ ೀ ಪುಣ್ಯ ೀ ರಮ್ಯ ೀ ರ್ನ೭ನಾ ರೇ ೩೬
ತ್ತ್ರ ಕೃಷ್ಣಾ ೭ಜಿನ ರ್ರಂ ಜ್ಟಾ ರ್ಲಕ ಲ ಧಾರಿಣ್ಮ್
ದದಶ್ಶ ನಿಯತಾ೭೭ಹಾರಂ ಮಾರಿೀಚಂ ನಮ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ೩೭
ಸ ರಾರ್ಣಃ ಸಮಾಗಮಯ ವಿಧಿರ್ತ್ ತೇನ ರಕ್ಷ್ಸ್ತ
ಮಾರಿೀಚೇನ೭ಚಶತೀ ರಾಜಾ ಸರ್ಶ ಕಮೈ: ಅಮಾನರ್: ೩೮
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ತಂ ಸಾ ಯಂ ಪೂಜ್ಯಿತಾಾ ತು ಭೀಜ್ನೇನ ಉದಕೇನ ಚ
ಅಥ್ೀಶಪ್ ಹತ್ಯಾ ವಾಚಾ ಮಾರಿೀಚೀ ವಾಕಯ ಮ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೩೯
ಕಚಚ ತ್ಾ ೀ ಕುಶ್ಲಂ ರಾಜ್ನ್ ಲಂಕಯಾಾಂ ರಾಕ್ಷ್ಸೇಶ್ಾ ರ
ಕೇನ೭ರ್ಥಶನ ಪುನ ಸಾ ಾ ಾಂ ವೈ ತೂಣ್ಶಾಂ ಏರ್ ಇಹಾ೭೭ಗತ್: ೪೦
ಏರ್ರ್ಮಕಾೀ ಮಹಾ ತೇಜಾ ಮಾರಿೀಚೇನ ಸ ರಾರ್ಣ್:
ತ್ತಃ ಪ್ಶಾಚ ತ್ ಇದಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ವಾಕಯ ಕೀವಿದಃ ೪೧
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚ ತಿರ ಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಷಟ್ ತರ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಮಾರಿೀಚ ಶೂರ ಯತಾಾಂ ತಾತ್ ರ್ಚನಂ ಮಮ ಭಾರ್ತಃ
ಆತೀಶ೭ಸ್ವಮ ಮಮ ಚಾ೭೭ತ್ಶ ಸಯ ಭವಾನ್ ಹ ಪ್ರಮಾ ಗತಿೈಃ ೧
ಜಾನಿೀರ್ಷ ತ್ಾ ಾಂ ಜ್ನಸ್ತಥ ನೇ ಭಾರ ತಾ ಯತ್ರ ಖ್ರೀ ಮಮ
ರ್ದರ್ಣ್ ಶ್ಚ ಮಹಾ ಬ್ರಹುೈಃ ಸಾ ಸ್ತ ಶೂಪ್ಶಣ್ಖಾ ಚ ಮೇ ೨
ತಿರ ಶ್ರಾ ಶ್ಚ ಮಹಾ ತೇಜಾ ರಾಕ್ಷ್ಸಃ ಪ್ಶ್ತಾ೭ಶ್ನಃ
ಅನಯ ೀ ಚ ಬಹ್ವಃ ಶೂರಾ ಲಬಧ ಲಕಿ ನಿಶಾ ಚರಾೈಃ ೩
ರ್ಸನಿಾ ಮ ನಿಿ ಯೀಗೇನ ಅಧಿ ವಾಸಂ ಚ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತೈಃ
ಬ್ರರ್ಮಾನ ಮಹಾ೭ರಣ್ಯ ೀ ರ್ಮನಿೀನ್ ವೈ ರ್ಮಶ ಚಾರಿಣಃ ೪
ಚತು ದಶಶ್ ಸಹ್ಸ್ತರ ಣಿ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ಭಿೀಮ ಕಮಶಣ್ಡಮ್
ಶೂರಾಣ್ಡಾಂ ಲಬಧ ಲಕಿ ಣ್ಡಾಂ ಖ್ರ ಚತಾಾ ೭ನರ್ತಿಶನಮ್ ೫
ತೇ ತು ಇದ್ವನಿೀಾಂ ಜ್ನಸ್ತಥ ನೇ ರ್ಸಮಾನ ಮಹಾ ಬಲಾೈಃ
ಸಂಗತಾೈಃ ಪ್ರಮ ಆಯತಾಾ : ರಾಮೇಣ್ ಸಹ್ ಸಂಯಗೇ
ನನ ಪ್ರ ಹ್ರಣೀಪೇತಾ: ಖ್ರ ಪ್ರ ರ್ಮಖ್ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ: ೬
ತೇನ ಸಂಜಾತ್ ರೀರ್ಷಣ್ ರಾಮೇಣ್ ರಣ್ ಮೂರ್ಶನಿ
ಅನಕಾ ಾ ಪ್ರಷಂ ಕಿಾಂಚ ಚಛ ರ: ವಾಯ ಪಾರಿತಂ ರ್ನೈಃ ೭
ಚತು ದಶಶ್ ಸಹ್ಸ್ತರ ಣಿ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ಉಗರ ತೇಜ್ಸ್ತಾಂ
ನಿಹ್ತಾನಿ ಶ್ರ ಸ್ವಾ ೀಕಿ ಾ ೈ: ಮಾನರ್ಷಣ್ ಪ್ದ್ವತಿನ ೮
ಖ್ರ ಶ್ಚ ನಿಹ್ತಃ ಸಂಖ್ಯ ೀ ರ್ದರ್ಣ್ ಶ್ಚ ನಿಪಾತಿತಃ
ಹ್ತ್ ಶ್ಚ ತಿರ ಶ್ರಾ ಶಾಚ ೭ಪ್ ನಿಭಶಯಾ ದಣ್ಡ ಕೈಃ ಕೃತಾೈಃ ೯
ಪ್ತಾರ ನಿರಸಾ ೈಃ ಕುರ ದ್ಧ ೀನ ಸ ಭಾಯಶೈಃ ಕಿಿ ೀಣ್ ಜಿೀವಿತಃ
ಸ ಹ್ನಾ ತ್ಸಯ ಸೈನಯ ಸಯ ರಾಮಃ ಕ್ಷ್ತಿರ ಯ ಪಾಾಂಸನಃ ೧೦
ದುಶ್್ ೀಲಃ ಕಕಶಶ್ ಸ್ವಾ ೀಕಿ ಾ ೀ ಮೂಖೀಶ ಲುಬಧ ೀ ಅಜಿತೇನಿದ ರಯಃ
ತ್ಯ ಕಾ ರ್ಮಶ ಸುಾ ಅರ್ಮಾಶತಾಮ ಭೂತಾನಮ್ ಅಹತೇ ರತಃ ೧೧
ಯೇನ ವೈರಂ ವಿನ೭ರಣ್ಯ ೀ ಸತ್ಾ ಾ ಮ್ ಆಶ್ರ ತ್ಯ ಕೇರ್ಲಮ್
ಕಣ್ಶ ನಸ್ತ೭ಪ್ಹಾರೇಣ್ ಭಗ್ನನಿೀ ಮೇ ವಿರೂಪ್ತಾ ೧೨
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ತ್ಸಯ ಭಾಯಾಶಾಂ ಜ್ನಸ್ತಥ ನತ್ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಸುರ ಸುತೀಪ್ಮಾಮ್
ಆನಯಿಷ್ಣಯ ಮಿ ವಿಕರ ಮಯ ಸಹಾಯ: ತ್ತ್ರ ಮೇ ಭರ್ ೧೩
ತ್ಾ ಯಾ ಹ್ಯ ೭ಹಂ ಸಹಾಯೇನ ಪಾಶ್ಾ ಶಸ್ಥ ೀನ ಮಹಾ ಬಲ
ಭಾರ ತೃಭಿ ಶ್ಚ ಸುರಾನ್ ಯದ್ಧ ೀ ಸಮಗ್ರ ನ್ ನ೭ಭಿಚನಾ ಯೇ ೧೪
ತ್ತ್ ಸಹಾಯೀ ಭರ್ ತ್ಾ ಾಂ ಮೇ ಸಮಥ್ೀಶ ಹ ಅಸ್ವ ರಾಕ್ಷ್ಸ
ವಿೀಯೇಶ ಯದ್ಧ ೀ ಚ ದಪೇಶ ಚ ನ ಹ ಅಸ್ವಾ ಸದೃಶ್ ಸಾ ರ್ ೧೫
ಉಪಾಯಜಾ ೀ ಮಹಾ ಶೂರ: ಸರ್ಶ ಮಾಯಾ ವಿಶಾರದ:
ಏತ್ ದ೭ಥಶಮ್ ಅಹಂ ಪಾರ ಪ್ಾ : ತ್ಾ ತ್ಸ ಮಿೀಪಂ ನಿಶಾ ಚರ ೧೬
ಶಣ್ಡ ತ್ತ್ ಕಮಶ ಸ್ತಹಾಯ್ಯ ೀ ಯತ್ ಕಯಶಾಂ ರ್ಚನನ್ ಮಮ ೧೭
ಸೌರ್ಣ್ಶ ಸಾ ಾ ಾಂ ಮೃಗೀ ಭೂತಾಾ ಚತರ ೀ ರಜ್ತ್ ಬನದ ಭಿೈಃ
ಆಶ್ರ ಮೇ ತ್ಸಯ ರಾಮ ಸಯ ಸ್ವೀತಾಯಾೈಃ ಪ್ರ ರ್ಮಖೇ ಚರ ೧೮
ತಾಾ ಾಂ ತು ನಿಸಸ ಾಂಶ್ಯಂ ಸ್ವೀತಾ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ತು ಮೃಗ ರೂಪ್ಣ್ಮ್
ಗೃಹ್ಯ ತಾಮ್ ಇತಿ ಭತಾಶರಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ಚಾ೭ಭಿಧಾಸಯ ತಿ ೧೯
ತ್ತ್ ಸಾ ಯೀ: ಅಪಾಯೇ ತು ಶೂನಯ ೀ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಯಥಾ ಸುಖ್ಮ್
ನಿರಾಬ್ರಧೀ ಹ್ರಿಷ್ಣಯ ಮಿ ರಾಹು ಶ್ಚ ನದ ರ ಪ್ರ ಭಾಮ್ ಇರ್ ೨೦
ತ್ತಃ ಪ್ಶಾಚ ತ್ ಸುಖಂ ರಾಮೇ ಭಾಯಾಶ ಹ್ರಣ್ ಕಶ್ಶತೇ
ವಿಸರ ಬಧ ಾಂ ಪ್ರ ಹ್ರಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಕೃತಾ೭ರ್ಥಶ ನ೭ನಾ ರಾ೭೭ತ್ಮ ನ ೨೧
ತ್ಸಯ ರಾಮ ಕಥಾಾಂ ಶುರ ತಾಾ ಮಾರಿೀಚ ಸಯ ಮಹಾತ್ಮ ನಃ
ಶುರ್ಕ ಾಂ ಸಮ೭ಭರ್ ದಾ ಕಾ ರಾಂ ಪ್ರಿತ್ರ ಸಾೀ ಬಭೂರ್ ಹ್ ೨೨
ಓಷ್ಣಠ ಪ್ರಿ ಲ್ಹ್ನ್ ಶುಷ್ಟಕ ನೇತ್ರ ೈ : ಅನಿಮಿಷೈ ರಿರ್
ಮೃತ್ ಭೂತ್ ಇವಾ೭೭ತ್ಶಸುಾ ರಾರ್ಣಂ ಸರ್ಮದೈಕ್ಷ್ತ್ ೨೩
ಸ ರಾರ್ಣಂ ತ್ರ ಸಾ ವಿರ್ಣ್ಾ ಚೇತಾ
ಮಹಾ ರ್ನೇ ರಾಮ ಪ್ರಾಕರ ಮಜ್ಾ ೈಃ
ಕೃತಾ೭೦ಜ್ಲ್ ಸಾ ತ್ಾ ಾ ಮ್ ಉವಾಚ ವಾಕಯ ಾಂ
ಹತಂ ಚ ತ್ಸ್ಮ ೈ ಹತ್ಮ್ ಆತ್ಮ ನ ಶ್ಚ ೨೪
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ರ್ಟಿಾ ರಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಸಪ್ತ ತರ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತ್ ಚುಛ ರತಾಾ ರಾಕ್ಷ್ಸೇನದ ರ ಸಯ ವಾಕಯ ಾಂ ವಾಕಯ ವಿಶಾರದಃ
ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ ಮಹಾ ಪಾರ ಜಾ ೀ ಮಾರಿೀಚೀ ರಾಕ್ಷ್ಸೇಶ್ಾ ರಮ್ ೧
ಸುಲಭಾೈಃ ಪುರಷ್ಣ ರಾಜ್ನ್ ಸತ್ತಂ ಪ್ರ ಯ ವಾದನಃ
ಅಪ್ರ ಯ ಸಯ ಚ ಪ್ಥಯ ಸಯ ರ್ಕಾ ಶರ ೀತಾ ಚ ದುಲಶಭಃ ೨
ನ ನೂನಂ ಬ್ರರ್ಯ ಸೇ ರಾಮಂ ಮಹಾ ವಿೀಯಶಾಂ ಗ್ಮಣೀನಿ ತ್ಮ್
ಅಯಕಾ ಚಾರ ಶ್ಚ ಪ್ಲೀ ಮಹೇನದ ರ ರ್ರಣೀಪ್ಮಮ್ ೩
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅಪ್ ಸಾ ಸ್ವಾ ಭವೇತ್ ತಾತ್ ಸವೇಶಷ್ಣಾಂ ಭವಿ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಮ್
ಅಪ್ ರಾಮೀ ನ ಸಂಕುರ ದಧ ೈಃ ಕುಯಾಶ ಲಿ ೀಕಮ್ ಅರಾಕ್ಷ್ಸಂ ೪
ಅಪ್ ತೇ ಜಿೀವಿತಾ೭ನಾ ಯ ನೀತ್ಪ ನಿ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾ
ಅಪ್ ಸ್ವೀತಾ ನಿಮಿತ್ಾ ಾಂ ಚ ನ ಭವೇ ದಾ ಯ ಸನಂ ಮಮ ೫
ಅಪ್ ತಾಾ ಮ್ ಈಶ್ಾ ರಂ ಪಾರ ಪ್ಯ ಕಮ ವೃತ್ಾ ಾಂ ನಿರಂಕುಶ್ಮ್
ನ ವಿನಶ್ಯ ೀತ್ ಪುರಿೀ ಲಂಕ ತ್ಾ ಯಾ ಸಹ್ ಸರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ ೬
ತ್ಾ ದಾ ಧಃ ಕಮ ವೃತಾ ೀ ಹ ದುಶ್್ ೀಲಃ ಪಾಪ್ ಮನಿಾ ರತಃ
ಆತಾಮ ನಂ ಸಾ ಜ್ನಂ ರಾರ್ಟ ರಾಂ ಸ ರಾಜಾ ಹ್ನಿಾ ದುಮಶತಿೈಃ ೭
ನ ಚ ಪ್ತಾರ ಪ್ರಿತ್ಯ ಕಾೀ ನ೭ಮಯಾಶದಃ ಕಥಂಚನ
ನ ಲುಬಧ ೀ ನ ಚ ದುಶ್್ ೀಲೀ ನ ಚ ಕ್ಷ್ತಿರ ಯ ಪಾಾಂಸನಃ ೮
ನ ಚ ರ್ಮಶ ಗ್ಮಣ ಹೀಶನ: ಕೌಸಲಾಯ ೭೭ನನದ ರ್ರ್ಶನಃ
ನ ಚ ತಿೀಕಿ ಾ ೀ ನ ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಸವೇಶಷ್ಣಾಂ ಚ ಹತೇ ರತಃ ೯
ವಂಚತಂ ಪ್ತ್ರಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಕೈಕೇಯಾಯ ಸತ್ಯ ವಾದನಮ್
ಕರಿಷ್ಣಯ ಮಿೀತಿ ರ್ಮಾಶತಾಮ ತ್ತಃ ಪ್ರ ರ್ರ ಜಿತೀ ರ್ನಮ್ ೧೦
ಕೈಕೇಯಾಯ ೈಃ ಪ್ರ ಯ ಕಮಾ೭ಥಶಾಂ ಪ್ತು ದಶಶ್ರಥ ಸಯ ಚ
ಹತಾಾ ರಾಜ್ಯ ಾಂ ಚ ಭೀಗ್ಾಂ ಶ್ಚ ಪ್ರ ವಿಷ್ಟ ೀ ದಣ್ಡ ಕ ರ್ನಮ್ ೧೧
ನ ರಾಮಃ ಕಕಶಶ್ ಸ್ತಾ ತ್ ನ೭ವಿದ್ವಾ ನ್ ನ೭ಜಿತೇನಿದ ರಯಃ
ಅನೃತಂ ದುಶುರ ತಂ ಚೈರ್ ನರ್ ತ್ಾ ಾಂ ರ್ಕುಾ ಮಹ್ಶಸ್ವ ೧೨
ರಾಮೀ ವಿಗರ ಹ್ವಾನ್ ರ್ಮಶೈಃ ಸ್ತಧ್ರೈಃ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಕರ ಮಃ
ರಾಜಾ ಸರ್ಶ ಸಯ ಲೀಕ ಸಯ ದೇವಾನಮ್ ಇರ್ ವಾಸವಃ ೧೩
ಕಥಂ ತ್ಾ ಾಂ ತ್ಸಯ ವೈದೇಹೀಾಂ ರಕಿಿ ತಾಾಂ ಸ್ಾ ೀನ ತೇಜ್ಸ್ತ
ಇಚಛ ಸ್ವ ಪ್ರ ಸಭಂ ಹ್ತುಶಾಂ ಪ್ರ ಭಾಮ್ ಇರ್ ವಿರ್ಸಾ ತಃ ೧೪
ಶ್ರಾ೭ಚಶರ್ಮ್ ಅನಧೃರ್ಯ ಾಂ ಚಾಪ್ ಖ್ಡ್ಗ ೀನಧ ನಂ ರಣೇ
ರಾಮಾ೭ಗ್ನಿ ಾಂ ಸಹ್ಸ್ತ ದೀಪ್ಾ ಾಂ ನ ಪ್ರ ವೇಷುಟ ಾಂ ತ್ಾ ಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ ೧೫
ರ್ನ ವಾಯ ಶದತ್ ದೀಪಾಾ ೭೭ಸಯ ಾಂ ಶ್ರಾ೭ಚಶರ್ಮ್ ಅಮರ್ಶಣ್ಮ್
ಚಾಪ್ ಬ್ರಣ್ ರ್ರಂ ವಿೀರಂ ಶ್ತುರ ಸೈನಯ ಪ್ರ ಹಾರಿಣ್ಮ್ ೧೬
ರಾಜ್ಯ ಾಂ ಸುಖಂ ಚ ಸಂತ್ಯ ಜ್ಯ ಜಿೀವಿತಂ ಚೇರ್ಟ ಮ್ ಆತ್ಮ ನಃ
ನ೭ತಾಯ ೭೭ಸ್ತದಯಿತುಾಂ ತಾತ್ ರಾಮಾ೭ನಾ ಕಮ್ ಇಹಾ೭ಹ್ಶಸ್ವ ೧೭
ಅಪ್ರ ಮೇಯಂ ಹ ತ್ತ್ಾ ೀಜೀ ಯಸಯ ಸ್ತ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾ
ನ ತ್ಾ ಾಂ ಸಮಥಶ ಸ್ತಾ ಾಂ ಹ್ತುಶಾಂ ರಾಮ ಚಾಪಾ೭೭ಶ್ರ ಯಾಾಂ ರ್ನೇ ೧೮
ತ್ಸಯ ಸ್ತ ನರಸ್ವಾಂಹ್ ಸಯ ಸ್ವಾಂಹೀರಸಕ ಸಯ ಭಾಮಿನಿೀ
ಪಾರ ಣೇಭಯ ೀ೭ಪ್ ಪ್ರ ಯತ್ರಾ ಭಾಯಾಶ ನಿತ್ಯ ಮ್ ಅನರ್ರ ತಾ ೧೯
ನ ಸ್ತ ರ್ರ್ಶಯಿತುಾಂ ಶ್ಕಯ ಮೈಥಲ್: ಓಜ್ಸ್ವಾ ನ: ಪ್ರ ಯಾ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ದೀಪ್ಾ ಸ್ಯ ೀರ್ ಹುತಾಶ್ ಸಯ ಶ್ಖಾ ಸ್ವೀತಾ ಸುಮರ್ಯ ಮಾ ೨೦
ಕಿಮ್ ಉದಯ ಮಂ ಇಮಂ ರ್ಯ ಥಶಮ್ ಕೃತಾಾ ತೇ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ಧಿಪ್
ದೃರ್ಟ ಶ್ಚ ೀತ್ ತ್ಾ ಾಂ ರಣೇ ತೇನ ತ್ ದ ೭ನಾ ಾಂ ತ್ರ್ ಜಿೀವಿತ್ಮ್ ೨೧
ಜಿೀವಿತಂ ಚ ಸುಖಂ ಚೈರ್ ರಾಜ್ಯ ಾಂ ಚೈರ್ ಸುದುಲಶಭಮ್
ಯ ದಚಛ ಸ್ವ ಚರಂ ಭೀಕುಾ ಾಂ ಮಾ ಕೃಥಾ ರಾಮ ವಿಪ್ರ ಯಂ ೨೨
ಸ ಸವೈಶೈಃ ಸಚವೈೈಃ ಸ್ತರ್ಶಾಂ ವಿಭಿೀರ್ಣ್ ಪುರೀಗಮೈ:
ಮಂತ್ರ ಯಿತಾಾ ತು ರ್ಮಿಶಷ್ಠ ೈೈಃ ಕೃತಾಾ ನಿಶ್ಚ ಯಮ್ ಆತ್ಮ ನಃ ೨೩
ದ್ೀಷ್ಣಣ್ಡಾಂ ಚ ಗ್ಮಣ್ಡನಾಂ ಚ ಸಂಪ್ರ ಧಾಯಶ ಬಲಾ೭ಬಲಮ್
ಆತ್ಮ ನ ಶ್ಚ ಬಲಂ ಜಾಾ ತಾಾ ರಾಘರ್ ಸಯ ಚ ತ್ತ್ಾ ಾ ತಃ
ಹತಾ೭ಹತಂ ವಿನಿಶ್ಚ ತ್ಯ ಕ್ಷ್ಮಂ ತ್ಾ ಾಂ ಕತುಶಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ ೨೪
ಅಹಂ ತು ಮನಯ ೀ ತ್ರ್ ನ ಕ್ಷ್ಮಂ ರಣೇ
ಸಮಾಗಮಂ ಕೀಸಲ ರಾಜ್ ಸೂನನ
ಇದಂ ಹ ಭೂಯಃ ಶಣ್ಡ ವಾಕಯ ಮ್ ಉತ್ಾ ಮಂ
ಕ್ಷ್ಮಂ ಚ ಯಕಾ ಾಂ ಚ ನಿಶಾಚರೇಶ್ಾ ರ ೨೫
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಸಪ್ಾ ತಿರ ಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಅಷಟ ತರ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಕದ್ವಚ ದಯ ೭ಪ್ಯ ೭ಹಂ ವಿೀಯಾಶತ್ ಪ್ಯಶಟನ್ ಪೃಥವಿೀಮ್ ಇಮಾಮ್
ಬಲಂ ನಗ ಸಹ್ಸರ ಸಯ ಧಾರಯನ್ ಪ್ರ್ಶತೀಪ್ಮಃ ೧
ನಿೀಲ ಜಿೀಮೂತ್ ಸಂಕಶ್ ಸಾ ಪ್ಾ ಕಾಂಚನ ಕುಣ್ಡ ಲಃ
ಭಯಂ ಲೀಕ ಸಯ ಜ್ನಯನ್ ಕಿರಿೀಟಿೀ ಪ್ರಿಘ್ರ೭೭ಯಧಃ
ರ್ಯ ಚರಂ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ಮ್ ಋರ್ಷ ಮಾಾಂಸ್ತನಿ ಭಕ್ಷ್ಯನ್ ೨
ವಿಶಾಾ ಮಿತರ ೀ೭ಥ ರ್ಮಾಶತಾಮ ಮ ದಾ ತ್ರ ಸಾ ೀ ಮಹಾ ರ್ಮನಿೈಃ
ಸಾ ಯಂ ಗತಾಾ ದಶ್ರಥಂ ನರೇನದ ರಮ್ ಇದಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೩
ಅದಯ ರಕ್ಷ್ತು ಮಾಾಂ ರಾಮಃ ಪ್ರ್ಶ ಕಲೇ ಸಮಾಹತಃ
ಮಾರಿೀಚಾ ನಮ ೀ ಭಯಂ ಘೀರಂ ಸರ್ಮತ್ಪ ನಿ ಾಂ ನರೇಶ್ಾ ರ ೪
ಇತಿ ಏರ್ಮ್ ಉಕಾೀ ರ್ಮಾಶತಾಮ ರಾಜಾ ದಶ್ರಥ ಸಾ ದ್ವ
ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ ಮಹಾಭಾಗಂ ವಿಶಾಾ ಮಿತ್ರ ಾಂ ಮಹಾ ರ್ಮನಿಮ್ ೫
ಬ್ರಲೀ ದ್ವಾ ದಶ್ ರ್ಷ್ೀಶ೭ಯಮ್ ಅಕೃತಾ೭ಸಾ ರ ಶ್ಚ ರಾಘವಃ
ಕಮಂ ತು ಮಮ ಯತ್ ಸೈನಯ ಾಂ ಮಯಾ ಸಹ್ ಗಮಿರ್ಯ ತಿ ೬
ಬಲೇನ ಚತುರಂಗೇಣ್ ಸಾ ಯಂ ಏತ್ಯ ನಿಶಾಚರಾನ್
ರ್ಧಿಷ್ಣಯ ಮಿ ರ್ಮನಿ ಶ್ರ ೀರ್ಠ ಶ್ತುರ ಾಂ ತ್ರ್ ಯರ್ಥಪ್ಸ ತ್ಮ್ ೭
ಇತಿ ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ೈಃ ಸ ರ್ಮನಿೀ ರಾಜಾನಂ ಇದಂ ಅಬರ ವಿೀತ್
ರಾಮಾ ನಿ ೭ನಯ ತ್ ಬಲಂ ಲೀಕೇ ಪ್ಯಾಶಪ್ಾ ಾಂ ತ್ಸಯ ರಕ್ಷ್ಸಃ ೮
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ದೇರ್ತಾನಮ೭ಪ್ ಭವಾನ್ ಸಮರೇಷು ಅಭಿಪಾಲಕ: ೯
ಆಸ್ವೀತ್ ತ್ರ್ ಕೃತಂ ಕಮಶ ತಿರ ಲೀಕೇ ವಿದತಂ ನೃಪ್
ಕಮಮ್ ಅಸುಾ ಮಹ್ತ್ ಸೈನಯ ಾಂ ತಿರ್ಠ ತಿಾ ಹ್ ಪ್ರಂತ್ಪ್ ೧೦
ಬ್ರಲೀ೭ಪ್ ಏರ್ ಮಹಾ ತೇಜಾೈಃ ಸಮಥಶ ಸಾ ಸಯ ನಿಗರ ಹೇ
ಗಮಿಷ್ಯ ೀ ರಾಮಮ್ ಆದ್ವಯ ಸಾ ಸ್ವಾ ತೇ೭ಸುಾ ಪ್ರಂತ್ಪ್ ೧೧
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಾ ತು ಸ ರ್ಮನಿ ಸಾ ಮ್ ಆದ್ವಯ ನೃಪಾ೭೭ತ್ಮ ಜ್ಮ್
ಜ್ಗ್ಮ ಪ್ರಮ ಪ್ರ ೀತೀ ವಿಶಾಾ ಮಿತ್ರ ೈಃ ಸಾ ಮ್ ಆಶ್ರ ಮಮ್ ೧೨
ತಂ ತ್ದ್ವ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ೀ ಯಜ್ಾ ಮ್ ಉದದ ಶ್ಯ ದೀಕಿಿ ತ್ಮ್
ಬಭೂವಾ೭ರ್ಸ್ವಥ ತೀ ರಾಮ ಶ್ಚ ತ್ರ ಾಂ ವಿಸ್ತು ರಯನ್ ರ್ನೈಃ ೧೩
ಅಜಾತ್ ರ್ಯ ಾಂಜ್ನಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಬ್ರಲಃ ಶಾಯ ಮಃ ಶುಭೇಕ್ಷ್ಣಃ
ಏಕ ರ್ಸಾ ರ ರ್ರೀ ರ್ನಿಾ ೀ ಶ್ಖಿೀ ಕನಕ ಮಾಲಯಾ ೧೪
ಶೀಭಯನ್ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ಾಂ ದೀಪ್ಾ ೀನ ಸ್ಾ ೀನ ತೇಜ್ಸ್ತ
ಅದೃಶ್ಯ ತ್ ತ್ದ್ವ ರಾಮೀ ಬ್ರಲ ಚನದ ರ ಇವೀದತಃ ೧೫
ತ್ತೀ೭ಹಂ ಮೇಘ ಸಂಕಶ್ ಸಾ ಪ್ಾ ಕಾಂಚನ ಕುಣ್ಡ ಲಃ
ಬಲ್ೀ ದತ್ಾ ರ್ರೀ ದಪಾಶತ್ ಆಜ್ಗ್ಮ ತ್ದ್ವ೭೭ಶ್ರ ಮಮ್ ೧೬
ತೇನ ದೃರ್ಟ ೈಃ ಪ್ರ ವಿಷ್ಟ ೀ೭ಹಂ ಸಹ್ಸೈರ್ ಉದಯ ತಾ೭೭ಯಧಃ
ಮಾಾಂ ತು ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರ್ನೈಃ ಸಜ್ಯ ಮ್ ಅಸಂಭಾರ ನಾ ಶ್ಚ ಕರ ಸ: ೧೭
ಅರ್ಜಾನನ್ ಅಹಂ ಮೀಹಾತ್ ಬ್ರಲೀ೭ಯಮ್ ಇತಿ ರಾಘರ್ಮ್
ವಿಶಾಾ ಮಿತ್ರ ಸಯ ತಾಾಂ ವೇದಮ್ ಅಭಯ ಧಾವಂ ಕೃತ್ ತ್ಾ ರಃ ೧೮
ತೇನ ರ್ಮಕಾ ಸಾ ತೀ ಬ್ರಣಃ ಶ್ತಃ ಶ್ತುರ ನಿಬಹ್ಶಣಃ
ತೇನ೭ಹಂ ತಾಡಿತಃ ಕಿಿ ಪ್ಾ ೈಃ ಸರ್ಮದ್ರ ೀ ಶ್ತ್ ಯೀಜ್ನೇ ೧೯
ನೇಚಛ ತಾ ತಾತ್ ಮಾಾಂ ಹಂತುಾಂ ತ್ದ್ವ ವಿೀರೇಣ್ ರಕಿಿ ತ್:
ರಾಮ ಸಯ ಶ್ರ ವೇಗೇನ ನಿರಸಾ ೀ೭ಹಂ ಅಚೇತ್ನಃ ೨೦
ಪಾತಿತೀ೭ಹಂ ತ್ದ್ವ ತೇನ ಗಮಿಭ ೀರೇ ಸ್ತಗರಾ೭ಮಭ ಸ್ವ
ಪಾರ ಪ್ಯ ಸಂಜಾಾ ಾಂ ಚರಾತ್ ತಾತ್ ಲಂಕಾಂ ಪ್ರ ತಿ ಗತಃ ಪುರಿೀಮ್ ೨೧
ಏರ್ಮ್ ಅಸ್ವಮ ತ್ದ್ವ ರ್ಮಕಾ ೈಃ ಸಹಾಯಾ ಸುಾ ನಿಪಾತಿತಾೈಃ
ಅಕೃತಾ೭ಸ್ಾ ರೀಣ್ ರಾಮೇಣ್ ಬ್ರಲೇನ೭ಕಿಿ ರ್ಟ ಕಮಶಣ್ಡ ೨೨
ತ್ನ್ ಮಯಾ ವಾಯಶಮಾಣ್ ಸಾ ಾ ಾಂ ಯದ ರಾಮೇಣ್ ವಿಗರ ಹ್ಮ್
ಕರಿರ್ಯ ಸ್ವ ಆಪ್ದಂ ಘೀರಾಾಂ ಕಿಿ ಪ್ರ ಾಂ ಪಾರ ಪ್ಯ ಸ್ವ ರಾರ್ಣ್ ೨೩
ಕಿರ ೀಡ್ಗ ರತಿ ವಿಧಿಜಾಾ ನಾಂ ಸಮಾಜೀತ್ಸ ರ್ ಶಾಲ್ನಮ್
ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ಚೈರ್ ಸಂತಾಪ್ಮ್ ಅನಥಶಾಂ ಚಾ೭೭ಹ್ರಿರ್ಯ ಸ್ವ ೨೪
ಹ್ಮಯ ಶ ಪಾರ ಸ್ತದ ಸಂಬ್ರಧಾಾಂ ನನ ರತ್ಿ ವಿಭೂರ್ಷತಾಮ್
ದರ ಕ್ಷ್ಯ ಸ್ವ ತ್ಾ ಾಂ ಪುರಿೀಾಂ ಲಂಕಾಂ ವಿನಷ್ಣಟ ಾಂ ಮೈಥಲ್ೀ ಕೃತೇ ೨೫
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅಕುರ್ಶನಾೀ೭ಪ್ ಪಾಪಾನಿ ಶುಚಯಃ ಪಾಪ್ ಸಂಶ್ರ ಯಾತ್
ಪ್ರ ಪಾಪ: ವಿನಶ್ಯ ನಿಾ ಮತಾಸ ಯ ನಗ ಹ್ರ ದೇ ಯಥಾ ೨೬
ದರ್ಯ ಚನದ ನ ದಗ್ಧ ಾಂಗ್ನ್ ದವಾಯ ೭೭ಭರಣ್ ಭೂರ್ಷತಾನ್
ದರ ಕ್ಷ್ಯ ಸ್ವ ಅಭಿಹ್ತಾನ್ ಭೂಮೌ ತ್ರ್ ದ್ೀಷ್ಣತ್ ತು ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನ್ ೨೭
ಹೃತ್ ದ್ವರಾನ್ ಸದ್ವರಾಾಂ ಶ್ಚ ದಶ್ ವಿದರ ರ್ತೀ ದಶಃ
ಹ್ತ್ ಶೇಷ್ಣನ್ ಅಶ್ರಣ್ಡನ್ ದರ ಕ್ಷ್ಯ ಸ್ವ ತ್ಾ ಾಂ ನಿಶಾಚರಾನ್ ೨೮
ಶ್ರ ಜಾಲ ಪ್ರಿಕಿಿ ಪಾಾ ಮ್ ಅಗ್ನಿ ಜಾಾ ಲಾ ಸಮಾ ವೃತಾಮ್
ಪ್ರ ದಗಧ ಭರ್ನಾಂ ಲಂಕಾಂ ದರ ಕ್ಷ್ಯ ಸ್ವ ತ್ಾ ಮ್ ನ ಸಂಶ್ಯ: ೨೯
ಪ್ರ ದ್ವರ ಅಭಿಮಷ್ಣಶತ್ ತು ನ ಅನಯ ತ್ ಪಾಪ್ತ್ರಂ ಮಹ್ತ್
ಪ್ರ ಮದ್ವನಾಂ ಸಹ್ಸ್ತರ ಣಿ ತ್ರ್ ರಾಜ್ನ್ ಪ್ರಿಗರ ಹಃ ೩೦
ಭರ್ ಸಾ ದ್ವರ ನಿರತಃ ಸಾ ಕುಲಂ ರಕ್ಷ್ ರಾಕ್ಷ್ಸ
ಮಾನಂ ವೃದಧ ಾಂ ಚ ರಾಜ್ಯ ಾಂ ಚ ಜಿೀವಿತಂ ಚೇರ್ಟ ಮ್ ಆತ್ಮ ನಃ ೩೧
ಕಳತಾರ ಣಿ ಸೌಮಾಯ ನಿ ಮಿತ್ರ ರ್ಗಶಾಂ ತ್ಥೈರ್ ಚ
ಯದೀಚಛ ಸ್ವ ಚರಂ ಭೀಕುಾ ಾಂ ಮಾ ಕೃಥಾ ರಾಮ ವಿಪ್ರ ಯಮ್ ೩೨
ನಿವಾಯಶಮಾಣಃ ಸುಹೃದ್ವ ಮಯಾ ಭೃಶಂ
ಪ್ರ ಸಹ್ಯ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಯದ ರ್ರ್ಶಯಿರ್ಯ ಸ್ವ
ಗಮಿರ್ಯ ಸ್ವ ಕಿಿ ೀಣ್ ಬಲಃ ಸಬ್ರನಧ ವೀ
ಯಮ ಕ್ಷ್ಯಂ ರಾಮ ಶ್ರಾ೭೭ತ್ಾ ಜಿೀವಿತಃ ೩೩
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಅರ್ಟ ತಿರ ಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಏಕೀನ ಚತ್ವಿ ರಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಏರ್ಮ್ ಅಸ್ವಮ ತ್ದ್ವ ರ್ಮಕಾ ೈಃ ಕಥಂಚತ್ ತೇನ ಸಂಯಗೇ
ಇದ್ವನಿೀಮ್ ಅಪ್ ಯ ದಾ ೃತ್ಾ ಾಂ ತ್ ಚಛ ೃಣ್ಡರ್ಾ ಯ ದುತ್ಾ ರಮ್ ೧
ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತಭಾಯ ಮ್ ಅಹಂ ದ್ವಾ ಭಾಯ ಮ್ ಅನಿವಿಶಣ್ಾ ಸಾ ಥಾ ಕೃತಃ
ಸಹತೀ ಮೃಗ ರೂಪಾಭಾಯ ಾಂ ಪ್ರ ವಿಷ್ಟ ೀ ದಣ್ಡ ಕ ರ್ನಮ್ ೨
ದೀಪ್ಾ ಜಿಹಾ ೀ ಮಹಾ ಕಯ ಸ್ವಾ ೀಕ್ಷ್ಾ ಶಣಗ ೀ ಮಹಾ ಬಲಃ
ರ್ಯ ಚರಂ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ಾಂ ಮಾಾಂಸ ಭಕಿ ೀ ಮಹಾ ಮೃಗಃ ೩
ಅಗ್ನಿ ಹೀತ್ರ ೀಷು ತಿೀರ್ಥಶಷು ಚೈತ್ಯ ವೃಕಿ ೀಷು ರಾರ್ಣ್
ಅತ್ಯ ನಾ ಘೀರೀ ರ್ಯ ಚರಂ ಸ್ತಾ ಪ್ಸ್ತಾಂ ಸ್ತಾ ನ್ ಸಂಪ್ರ ರ್ರ್ಶಯನ್ ೪
ನಿಹ್ತ್ಯ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ೀ ತಾಪ್ಸ್ತನ್ ರ್ಮಶಚಾರಿಣಃ
ರಧಿರಾಣಿ ಪ್ಬಂ ಸ್ಾ ೀಷ್ಣಾಂ ತ್ಥಾ ಮಾಾಂಸ್ತನಿ ಭಕ್ಷ್ಯನ್ ೫
ಋರ್ಷ ಮಾಾಂಸ್ತ೭ಶ್ನಃ ಕೂರ ರ ಸ್ತಾ ರಸಯನ್ ರ್ನ ಗೀಚರಾನ್
ತ್ದ್ವ ರಧಿರ ಮತಾೀ೭ಹಂ ರ್ಯ ಚರಂ ದಣ್ಡ ಕ ರ್ನಮ್
ತ್ದ್ವ೭ಹಂ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ೀ ವಿಚರನ್ ರ್ಮಶ ರ್ದರ್ಕಃ ೬
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಆಸ್ತದಯಂ ತ್ದ್ವ ರಾಮಂ ತಾಪ್ಸಂ ರ್ಮಶಮ್ ಚಾರಿಣ್ಮ್
ವೈದೇಹೀಾಂ ಚ ಮಹಾ ಭಾಗ್ಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ಚ ಮಹಾ ರಥಮ್ ೭
ತಾಪ್ಸಂ ನಿಯತಾ೭೭ಹಾರಂ ಸರ್ಶ ಭೂತ್ ಹತೇ ರತ್ಮ್
ಸೀ೭ಹಂ ರ್ನಗತಂ ರಾಮಂ ಪ್ರಿಭೂಯ ಮಹಾ ಬಲಮ್ ೮
ತಾಪ್ಸೀ೭ಯಮ್ ಇತಿ ಜಾಾ ತಾಾ ಪೂರ್ಶ ವೈರಮ್ ಅನಸಮ ರನ್
ಅಭಯ ಧಾವಂ ಹ ಸುಸಂಕುರ ದಧ ಸ್ವಾ ೀಕ್ಷ್ಾ ಶಙ್ಗ ೀ ಮೃಗ್೭೭ಕೃತಿೈಃ ೯
ಜಿಘ್ರಾಂಸು: ಅಕೃತ್ ಪ್ರ ಜ್ಾ ಸಾ ಾಂ ಪ್ರ ಹಾರಮ್ ಅನಸಮ ರನ್
ತೇನ ರ್ಮಕಾ ಸಾ ರಯೀ ಬ್ರಣ್ಡೈಃ ಶ್ತಾೈಃ ಶ್ತುರ ನಿಬಹ್ಶಣ್ಡೈಃ
ವಿಕೃರ್ಯ ಬಲರ್ ಚಾಚ ಪಂ ಸುಪ್ಣ್ಡಶ೭ನಿಲ ನಿಸಸ ಾ ನ: ೧೦
ತೇ ಬ್ರಣ್ಡ ರ್ಜ್ರ ಸಂಕಶಾೈಃ ಸುಘೀರಾ ರಕಾ ಭೀಜ್ನೈಃ
ಆಜ್ಗ್ಮಮ ೈಃ ಸಹತಾೈಃ ಸವೇಶ ತ್ರ ಯಃ ಸನಿ ತ್ ಪ್ರ್ಶಣಃ ೧೧
ಪ್ರಾಕರ ಮಜಾ ೀ ರಾಮ ಸಯ ಶ್ಠೀ ದೃರ್ಟ ಭಯಃ ಪುರಾ
ಸರ್ಮದ್ವಭ ರನಾ ಸಾ ತೀ ರ್ಮಕಾ ಸ್ತಾ ವುಭೌ ರಾಕ್ಷ್ಸೌ ಹ್ತೌ ೧೨
ಶ್ರೇಣ್ ರ್ಮಕಾೀ ರಾಮ ಸಯ ಕಥಂಚತ್ ಪಾರ ಪ್ಯ ಜಿೀವಿತ್ಮ್
ಇಹ್ ಪ್ರ ವಾರ ಜಿತೀ ಯಕಾ ಸ್ತಾ ಪ್ಸೀ೭ಹಂ ಸಮಾಹತಃ ೧೩
ವೃಕಿ ೀ ವೃಕಿ ೀ ಹ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಚೀರ ಕೃಷ್ಣಾ ೭ಜಿನ೭ಮಬ ರಮ್
ಗೃಹೀತ್ ರ್ನಷಂ ರಾಮಂ ಪಾಶ್ ಹ್ಸಾ ಮ್ ಇವಾ೭ನಾ ಕಮ್ ೧೪
ಅಪ್ ರಾಮ ಸಹ್ಸ್ತರ ಣಿ ಭಿೀತಃ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ರಾರ್ಣ್
ರಾಮ ಭೂತ್ಮ್ ಇದಂ ಸರ್ಶಮ್ ಅರಣ್ಯ ಾಂ ಪ್ರ ತಿಭಾತಿ ಮೇ ೧೫
ರಾಮಮ್ ಏರ್ ಹ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ರಹತೇ ರಾಕ್ಷ್ಸೇಶ್ಾ ರ
ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಸಾ ಪ್ಿ ಗತಂ ರಾಮಮ್ ಉದಭ ರಮಾಮಿ ವಿಚೇತ್ನಃ ೧೬
ರಕರಾ೭೭ದೀನಿ ನಮಾನಿ ರಾಮ ತ್ರ ಸಾ ಸಯ ರಾರ್ಣ್
ರತಾಿ ನಿ ಚ ರಥಾ ಶ್ಚ ೈರ್ ತಾರ ಸಂ ಸಂಜ್ನಯನಿಾ ಮೇ ೧೭
ಅಹಂ ತ್ಸಯ ಪ್ರ ಭಾರ್ಜಾ ೀ ನ ಯದಧ ಾಂ ತೇನ ತೇ ಕ್ಷ್ಮಮ್
ಬಲ್ಾಂ ವಾ ನರ್ಮಚಾಂ ವಾ೭ಪ್ ಹ್ನಯ ದಧ ರಘು ನಂದನ: ೧೮
ರಣೇ ರಾಮೇಣ್ ಯದಧ ಸಾ ಕ್ಷ್ಮಾಾಂ ವಾ ಕುರ ರಾಕ್ಷ್ಸ
ನ ತೇ ರಾಮ ಕಥಾ ಕಯಾಶ ಯದ ಮಾಾಂ ದರ ಷುಟ ಮ್ ಇಚಛ ಸ್ವ ೧೯
ಬಹ್ರ್: ಸ್ತರ್ವೀ ಲೀಕೇ ಯಕಾ ರ್ಮಶಾಂ ಅನರ್ಷಠ ತಾ:
ಪ್ರೇಷ್ಣಾಂ ಅಪ್ರಾಧೇನ ವಿನಷ್ಣಟ : ಸಪ್ರಿಚಛ ದ್ವ: ೨೦
ಸೀ೭ಹಂ ತ್ವಾ೭ಪ್ರಾರ್ಥನ ವಿನಶ್ಯ ೀಯಂ ನಿಶಾಚರ
ಕುರ ಯ ತ್ಾ ೀ ಕ್ಷ್ಮಂ ತ್ತ್ಾ ಾ ಮ೭ಹ್ಮ್ ತಾಾ ೭ನ೭ನಯಾಮಿ ಹ್೨೧
ರಾಮ ಶ್ಚ ಹ ಮಹಾ ತೇಜಾ ಮಹಾ ಸತಾ ಾ ೀ ಮಹಾ ಬಲ:
ಅಪ್ ರಾಕ್ಷ್ಸ ಲೀಕ ಸಯ ನ ಭವೇತ್ ಅನಾ ಕೀ೭ಪ್ ಸ: ೨೨
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಯದ ಶೂಪ್ಶಣ್ಖಾ ಹೇತೀ: ಜ್ನಸ್ತಥ ನ ಗತ್: ಖ್ರ:
ಅತಿವೃತಾೀ ಹ್ತ್: ಪೂರ್ಶಾಂ ರಾಮೇಣ್ಡ೭ಕಿಿ ರ್ಟ ಕಮಶಣ್ಡ ೨೩
ಅತ್ರ ಬ್ರರ ಹ ಯಥಾ ತ್ತ್ಾ ಾಂ ಕೀ ರಾಮ ಸಯ ರ್ಯ ತಿಕರ ಮ: ೨೪
ಇದಂ ರ್ಚೀ ಬನಧ ಹತಾಥಶನ ಮಯಾ
ಯ ಥ್ೀಚಯ ಮಾನಂ ಯದ ನ೭ಭಿಪ್ತ್ಸ ಯ ಸೇ
ಸಬ್ರನಧ ರ್ ಸಾ ಯ ಕ್ಷ್ಯ ಸ್ವ ಜಿೀವಿತಂ ರಣೇ
ಹ್ತೀ೭ದಯ ರಾಮೇಣ್ ಶ್ರ: ಅಜಿಹ್ಮ ಗೈೈಃ ೨೫
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕೀನ ಚತಾಾ ರಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಚತಾಾ ರಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಮಾರಿೀಚೇನ ತು ತ್ ದ್ವಾ ಕಯ ಾಂ ಕ್ಷ್ಮಂ ಯಕಾ ಾಂ ಚ ನಿಶಾಚರ:
ಉಕಾ ೀ ನ ಪ್ರ ತಿಜ್ಗ್ರ ಹ್ ಮತುಶ ಕಮ ಇವೌ ರ್ರ್ಮ್ ೧
ತಂ ಪ್ಥಯ ಹತ್ ರ್ಕಾ ರಂ ಮಾರಿೀಚಂ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ಧಿಪಃ
ಅಬರ ವಿೀತ್ ಪ್ರಷಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಯಕಾ ಾಂ ಕಲ ಚೀದತಃ ೨
ಯ ತಿಕ ಲೈ ತ್ ದ೭ಯಕಾ ೭ಥಶಾಂ ಮಾರಿೀಚ ಮಯಿ ಕಥಯ ತೇ
ವಾಕಯ ಾಂ ನಿರ್ು ಲಮ್ ಅತ್ಯ ಥಶಾಂ ಉಪ್ಾ ಮ್ ಬೀಜ್ಮ್ ಇವೌರ್ರೇ ೩
ತ್ಾ ದ್ವಾ ಕಯ ೈ ನಶ ತು ಮಾಾಂ ಶ್ಕಯ ಾಂ ಭೇತುಾ ಾಂ ರಾಮ ಸಯ ಸಂಯಗೇ
ಪಾಪ್ ಶ್ೀಲ ಸಯ ಮೂಖ್ಶ ಸಯ ಮಾನರ್ ಸಯ ವಿಶೇರ್ತಃ ೪
ಯ ಸಾ ಯ ಕಾ ಾ ಸುಹೃದ್ೀ ರಾಜ್ಯ ಾಂ ಮಾತ್ರಂ ಪ್ತ್ರಂ ತ್ಥಾ
ಸ್ವಾ ರೀ ವಾಕಯ ಾಂ ಪಾರ ಕೃತಂ ಶುರ ತಾಾ ರ್ನಮ್ ಏಕ ಪ್ದೇ ಗತಃ ೫
ಅರ್ಶ್ಯ ಾಂ ತು ಮಯಾ ತ್ಸಯ ಸಂಯಗೇ ಖ್ರ ಘ್ರತಿನಃ
ಪಾರ ಣೈಃ ಪ್ರ ಯತ್ರಾ ಸ್ವೀತಾ ಹ್ತ್ಶವಾಯ ತ್ರ್ ಸನಿಿ ಧೌ ೬
ಏವಂ ಮೇ ನಿಶ್ಚ ತಾ ಬ್ರದಧ : ಹೃದ ಮಾರಿೀಚ ರ್ತ್ಶತೇ
ನ ವಾಯ ರ್ತ್ಶಯಿತುಾಂ ಶ್ಕಯ ಸೇನದ ರೈ: ಅಪ್ ಸುರಾ೭ಸುರೈಃ ೭
ದ್ೀಷಂ ಗ್ಮಣಂ ವಾ ಸಂಪೃರ್ಟ ಸಾ ಾ ಮ್ ಏವಂ ರ್ಕುಾ ಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ
ಅಪಾಯಂ ವಾ೭ಪ್ ಉಪಾಯಂ ವಾ ಕಯಶ ಸ್ತಯ ೭ಸಯ ವಿನಿಶ್ಚ ಯೇ ೮
ಸಂಪೃಷ್ಟ ೀನ ತು ರ್ಕಾ ರ್ಯ ಾಂ ಸಚವೇನ ವಿಪ್ಶ್ಚ ತಾ
ಉದಯ ತಾ೭೦ಜ್ಲ್ನ ರಾಜ್ಾ ೀ ಯ ಇಚ್ಛ ೀ ರ್ದಭ ತಿಮ್ ಆತ್ಮ ನಃ ೯
ವಾಕಯ ಮ್ ಅಪ್ರ ತಿಕೂಲಂ ತು ಮೃದು ಪೂರ್ಶಾಂ ಶುಭಂ ಹತ್ಮ್
ಉಪ್ಚಾರೇಣ್ ಯಕಾ ಾಂ ಚ ರ್ಕಾ ವಯ ೀ ರ್ಸುಧಾ೭ಧಿಪಃ ೧೦
ಸ ಅರ್ಮದಶಾಂ ತು ಯ ದ್ವಾ ಕಯ ಾಂ ಮಾರಿೀಚ ಹತ್ಮ್ ಉಚಯ ತೇ
ನ೭ಭಿನನದ ತಿ ತ್ ದ್ವರ ಜಾ ಮಾನ೭ಹೀಶ ಮಾನ ರ್ಜಿಶತ್ಮ್ ೧೧
ಪಂಚ ರೂಪಾಣಿ ರಾಜಾನೀ ಧಾರಯನಿಾ ಅಮಿತೌಜ್ಸಃ
ಅಗ್ರಿ ೀ ರಿನದ ರ ಸಯ ಸೀಮ ಸಯ ಯಮ ಸಯ ರ್ರಣ್ ಸಯ ಚ ೧೨
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಔರ್ಾ ಯ ಾಂ ತ್ಥಾ ವಿಕರ ಮಂ ಚ ಸೌಮಯ ಾಂ ದಣ್ಡ ಾಂ ಪ್ರ ಸನಿ ತಾಮ್
ಧಾರಯಂತಿ ಮಹಾತಾಮ ನೀ ರಾಜಾನ: ಕ್ಷ್ಣ್ದ್ವಚರ
ತ್ಸ್ತಮ ತ್ ಸವಾಶ ಸಾ ೭ರ್ಸ್ತಥ ಸು ಮಾನಯ ೈಃ ಪೂಜಾಯ ಶ್ಚ ಪಾಥಶವಾೈಃ ೧೩
ತ್ಾ ಾಂ ತು ರ್ಮಶಮ್ ಅವಿಜಾಾ ಯ ಕೇರ್ಲಂ ಮೀಹ್ಮ್ ಆಸ್ವಥ ತಃ
ಅಭಾಯ ಗತಂ ಮಾಾಂ ದ್ವರಾತಾಮ ಯ ತ್ ಪ್ರಷಂ ರ್ಕುಾ ಾಂ ಇಚಛ ಸ್ವ ೧೪
ಗ್ಮಣ್ ದ್ೀಷ್ಟ ನ ಪೃಚಾಛ ಮಿ ಕ್ಷ್ಮಂ ಚಾ೭೭ತ್ಮ ನಿ ರಾಕ್ಷ್ಸ
ಮಯೀಕಾ ಾಂ ತ್ರ್ ಚ ಏತಾರ್ತ್ ಸಂಪ್ರ ತ್ಯ ೭ಮಿತ್ ವಿಕರ ಮ ೧೫
ಅಸ್ವಮ ಾಂ ಸುಾ ತ್ಾ ಾಂ ಮಹಾ ಕೃತ್ಯ ೀ ಸ್ತಹಾಯಯ ಾಂ ಕತುಶಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ
ಶಣ್ಡ ತ್ ತ್ಕ ಮಶ ಸ್ತಹಾಯ್ಯ ೀ ಯತಾಕ ಯಶಾಂ ರ್ಚನನ್ ಮಮ ೧೬
ಸೌರ್ಣ್ಶ ಸಾ ಾ ಾಂ ಮೃಗೀ ಭೂತಾಾ ಚತರ ೀ ರಜ್ತ್ ಬನದ ಭಿೈಃ
ಆಶ್ರ ಮೇ ತ್ಸಯ ರಾಮ ಸಯ ಸ್ವೀತಾಯಾ: ಪ್ರ ರ್ಮಖೇ ಚರ ೧೭
ಪ್ರ ಲೀಭಯಿತಾಾ ವೈದೇಹೀಾಂ ಯರ್ಥರ್ಟ ಾಂ ಗನಾ ಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ ೧೮
ತಾಾ ಾಂ ತು ಮಾಯಾ ಮೃಗಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಕಾಂಚನಂ ಜಾತ್ ವಿಸಮ ಯಾ
ಆನಯನಮ್ ಇತಿ ಕಿಿ ಪ್ರ ಾಂ ರಾಮಂ ರ್ಕ್ಷ್ಯ ತಿ ಮೈಥಲ್ೀ ೧೯
ಅಪ್ಕರ ನಾ ೀ ತು ಕಕುತ್ಸ ಥ ೀ ರ್ದರಂ ಯಾತಾಾ ಹ ಉದ್ವಹ್ರ
ಹಾ ಸ್ವೀತೇ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇ ತ್ಯ ೀವಂ ರಾಮ ವಾಕಯ ೭ನ ರೂಪ್ಕಂ ೨೦
ತ್ ಚಛ ೃತಾಾ ರಾಮ ಪ್ದವಿೀಾಂ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಚ ಪ್ರ ಚೀದತ್:
ಅನಗಚಛ ತಿ ಸಂಭಾರ ಾಂತ್: ಸೌಮಿತಿರ : ಅಪ್ ಸೌಹೃದ್ವತ್ ೨೧
ಅಪ್ಕರ ನಾ ೀ ಚ ಕಕುಸ್ಥ ೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇ ಚ ಯಥಾ ಸುಖಂ
ಆನಯಿಷ್ಣಯ ಮಿ ವೈದೇಹೀಾಂ ಸಹ್ಸ್ತರ ೭ಕ್ಷಃ ಶ್ಚೀಮ್ ಇರ್ ೨೨
ಏವಂ ಕೃತಾಾ ತಿಾ ದಂ ಕಯಶಾಂ ಯ ರ್ಥರ್ಟ ಾಂ ಗಚಛ ರಾಕ್ಷ್ಸ
ರಾಜ್ಯ ಸಯ ಅರ್ಶಾಂ ಪ್ರ ದ್ವಸ್ತಯ ಮಿ ಮಾರಿೀಚ ತ್ರ್ ಸುರ್ರ ತ್ ೨೩
ಗಚಛ ಸೌಮಯ ಶ್ವಂ ಮಾಗಶಾಂ ಕಯಶಸ್ತಯ ೭ಸಯ ವಿವೃದಧ ಯೇ
ಅಹಂ ತಾಾ ೭ನಗಮಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಸ ರಥ್ೀ ದಂಡಕ ರ್ನಂ ೨೪
ಪಾರ ಪ್ಯ ಸ್ವೀತಾಮ್ ಅಯದ್ಧ ೀನ ವಂಚಯಿತಾಾ ತು ರಾಘರ್ಮ್
ಲಂಕಾಂ ಪ್ರ ತಿ ಗಮಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಕೃತ್ ಕಯಶೈಃ ಸಹ್ ತ್ಾ ಯಾ ೨೫
ನ ಚೇತ್ ಕರೀರ್ಷ ಮಾರಿೀಚ ಹ್ನಿಮ ತಾಾ ಾಂ ಅಹಂ ಅದಯ ವೈ
ಏತ್ತ್ ಕಯಶಮ್ ಅರ್ಶ್ಯ ಾಂ ಮೇ ಬಲಾ ದ೭ಪ್ ಕರಿರ್ಯ ಸ್ವ ೨೬
ರಾಜಾ ೀ ಹ ಪ್ರ ತಿಕೂಲಸಥ ೀ ನ ಜಾತು ಸುಖ್ಮ್ ಏರ್ತೇ ೨೭
ಆಸ್ತದಯ ತಂ ಜಿೀವಿತ್ ಸಂಶ್ಯ ಸ್ಾ ೀ
ಮೃತುಯ ಧ್ರರ ಶವೀ ಹ್ಯ ದಯ ಮಯಾ ವಿರರ್ಯ
ಏತ್ ದಯ ಥಾರ್ತ್ ಪ್ರ ತಿಗೃಹ್ಯ ಬ್ರದ್ವಧ ಯ
ಯ ದ೭ತ್ರ ಪ್ಥಯ ಾಂ ಕುರ ತ್ತ್ ತ್ಥಾ ತ್ಾ ಮ್ ೨೮
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಚತಾಾ ರಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಏಕ ಚತ್ವಿ ರಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಆಜ್ಾ ಪಾ ೀ ರಾಜ್ರ್ ದ್ವಾ ಕಯ ಾಂ ಪ್ರ ತಿಕೂಲಂ ನಿಶಾಚರಃ
ಅಬರ ವಿೀತ್ ಪ್ರಷಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಮಾರಿೀಚೀ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ಧಿಪ್ಮ್ ೧
ಕೇನ೭ಯಮ್ ಉಪ್ದರ್ಟ ಸ್ಾ ೀ ವಿನಶಃ ಪಾಪ್ ಕಮಶಣ್ಡ
ಸ ಪುತ್ರ ಸಯ ಸ ರಾರ್ಟ ರ ಸಯ ಸ್ತ ಮಾತ್ಯ ಸಯ ನಿಶಾಚರ ೨
ಕ ಸಾ ಾ ಯಾ ಸುಖಿನ ರಾಜ್ನ್ ನ೭ಭಿನನದ ತಿ ಪಾಪ್ಕೃತ್
ಕೇ ನೇದಮ್ ಉಪ್ದರ್ಟ ಾಂ ತೇ ಮೃತುಯ ದ್ವಾ ರಮ್ ಉಪಾಯತಃ ೩
ಶ್ತ್ರ ರ್ ಸಾ ರ್ ಸುರ್ಯ ಕಾ ಾಂ ಹೀನ ವಿೀಯಾಶ ನಿಶಾಚರಾ:
ಇಚಛ ನಿಾ ತಾಾ ಾಂ ವಿನಶ್ಯ ನಾ ಮ್ ಉಪ್ರದಧ ಾಂ ಬಲ್ೀಯಸ್ತ ೪
ಕೇ ನೇದಮ್ ಉಪ್ದರ್ಟ ಾಂ ತೇ ಕುಿ ದ್ರ ೀಣ್ಡ೭ಹತ್ ವಾದನ
ಯ ಸ್ತಾ ಾ ಮ್ ಇಚಛ ತಿ ನಶ್ಯ ನಾ ಾಂ ಸಾ ಕೃತೇನ ನಿಶಾಚರ ೫
ರ್ಧಾಯ ೈಃ ಖ್ಲು ನ ಹ್ನಯ ನಾ ೀ ಸಚವಾ ಸಾ ರ್ ರಾರ್ಣ್
ಯೇ ತಾಾ ಮ್ ಉತ್ಪ ಥಮ್ ಆರೂಢಂ ನ ನಿಗೃಹ್ಾ ನಿಾ ಸರ್ಶಶಃ ೬
ಅಮಾತ್ಯ ೈೈಃ ಕಮ ವೃತಾೀ ಹ ರಾಜಾ ಕಪ್ಥಮ್ ಆಶ್ರ ತಃ
ನಿಗ್ರ ಹ್ಯ ೈಃ ಸರ್ಶಥಾ ಸದಭ ನಶ ನಿಗ್ರ ಹಯ ೀ ನಿಗೃಹ್ಯ ಸೇ ೭
ರ್ಮಶಮ್ ಅಥಶಾಂ ಚ ಕಮಂ ಚ ಯಶ್ ಶ್ಚ ಜ್ಯತಾಾಂ ರ್ರ
ಸ್ತಾ ಮಿ ಪ್ರ ಸ್ತದ್ವತ್ ಸಚವಾೈಃ ಪಾರ ಪುಿ ರ್ನಿಾ ನಿಶಾಚರ ೮
ವಿಪ್ಯಶಯೇ ತು ತ್ತ್ ಸರ್ಶಾಂ ರ್ಯ ಥಶಾಂ ಭರ್ತಿ ರಾರ್ಣ್
ರ್ಯ ಸನಂ ಸ್ತಾ ಮಿ ವೈಗ್ಮಣ್ಡಯ ತ್ ಪಾರ ಪುಿ ರ್ನಿಾ ೀತ್ರೇ ಜ್ನೈಃ ೯
ರಾಜ್ ಮೂಲೀ ಹ ರ್ಮಶ ಶ್ಚ ಜ್ಯ ಶ್ಚ ಜ್ಯತಾಾಂ ರ್ರ
ತ್ಸ್ತಮ ತ್ ಸವಾಶ ಸಾ ೭ರ್ಸ್ತಥ ಸು ರಕಿಿ ತ್ವಯ ೀ ನರಾ೭ಧಿಪಾ: ೧೦
ರಾಜ್ಯ ಾಂ ಪಾಲಯಿತುಾಂ ಶ್ಕಯ ಾಂ ನ ತಿೀಕಿ ಾ ೀನ ನಿಶಾಚರ
ನ ಚಾ೭ಪ್ ಪ್ರ ತಿಕೂಲೇನ ನ೭ವಿನಿೀತೇನ ರಾಕ್ಷ್ಸ ೧೧
ಯೇ ತಿೀಕ್ಷ್ಾ ಮನಾ ರೈಃ ಸಚವಾ ಭಜ್ಯ ನಾ ೀ ಸಹ್ ತೇನ ವೈ
ವಿರ್ಮೇ ತುರಗ್: ಶ್ೀಘ್ರರ ಮನದ ಸ್ತರಥಯೀ ಯಥಾ ೧೨
ಬಹ್ವಃ ಸ್ತರ್ವೀ ಲೀಕೇ ಯಕಾ ರ್ಮಶಮ್ ಅನರ್ಷಠ ತಾೈಃ
ಪ್ರೇಷ್ಣಮ್ ಅಪ್ರಾಧೇನ ವಿನಷ್ಣಟ ೈಃ ಸಪ್ರಿಚಛ ದ್ವೈಃ ೧೩
ಸ್ತಾ ಮಿನ ಪ್ರ ತಿಕೂಲೇನ ಪ್ರ ಜಾ ಸ್ವಾ ೀಕಿ ಾ ೀನ ರಾರ್ಣ್
ರಕ್ಷ್ಯ ಮಾಣ್ಡ ನ ರ್ರ್ಶನಾ ೀ ಮೇಷ್ಣ ಗೀಮಾಯನ ಯಥಾ ೧೪
ಅರ್ಶ್ಯ ಾಂ ವಿನಶ್ರ್ಯ ನಿಾ ಸವೇಶ ರಾರ್ಣ್ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತೈಃ
ಯೇಷ್ಣಾಂ ತ್ಾ ಾಂ ಕಕಶಶೀ ರಾಜಾ ದುಬ್ರಶದಧ : ಅಜಿತೇನಿದ ರಯಃ ೧೫
ತ್ ದದಂ ಕಕತಾಳೀಯಂ ಘೀರಮ್ ಆಸ್ತದತಂ ಮಯಾ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅತ್ರ ೈರ್ ಶೀಚನಿೀಯ ಸಾ ಾ ಾಂ ಸ ಸೈನಯ ೀ ವಿನಶ್ರ್ಯ ಸ್ವ ೧೬
ಮಾಾಂ ನಿಹ್ತ್ಯ ತು ರಾಮ ಶ್ಚ ನ ಚರಾತ್ ತಾಾ ಾಂ ರ್ಧಿರ್ಯ ತಿ
ಅನೇನ ಕೃತ್ ಕೃತಯ ೀ೭ಸ್ವಮ ಮಿರ ಯೇ ಯ ದ೭ರಿಣ್ಡ ಹ್ತಃ ೧೭
ದಶ್ಶನತ್ ಏರ್ ರಾಮ ಸಯ ಹ್ತಂ ಮಾಮ್ ಉಪ್ಧಾರಯ
ಆತಾಮ ನಂ ಚ ಹ್ತಂ ವಿದಧ ಹೃತಾಾ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಸಬ್ರನಧ ರ್ಮ್ ೧೮
ಆನಯಿರ್ಯ ಸ್ವ ಚೇತ್ ಸ್ವೀತಾಮ್ ಆಶ್ರ ಮಾತ್ ಸಹತೀ ಮಯಾ
ನರ್ ತ್ಾ ಮ್ ಅಸ್ವ ನವಾ೭ಹಂ ನರ್ ಲಂಕ ನ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತೈಃ ೧೯
ನಿವಾಯಶಮಾಣ್ ಸುಾ ಮಯಾ ಹತೈರ್ಷಣ್ಡ
ನ ಮೃರ್ಯ ಸೇ ವಾಕಯ ಮ್ ಇದಂ ನಿಶಾಚರ
ಪ್ರೇತ್ ಕಲಾಪ ಹ ಗತಾ ಯಷ್ೀ ನರಾ
ಹತಂ ನ ಗೃಹ್ಾ ನಿಾ ಸುಹೃದಭ : ಈರಿತ್ಮ್ ೨೦
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ ಚತಾಾ ರಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ದ್ವಿ ಚತ್ವಿ ರಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಾ ತು ಪ್ರಷಂ ಮಾರಿೀಚೀ ರಾರ್ಣಂ ತ್ತಃ
ಗಚಾಛ ವಃ ಇತ್ಯ ೭ಬರ ವಿೀ ದದ ೀನೀ ಭಯಾ ದ್ವರ ತಿರ ಾಂಚರ ಪ್ರ ಭೀೈಃ ೧
ದೃಷ್ಣಟ ಶಾಚ ೭ಹಂ ಪುನ ಸ್ಾ ೀನ ಶ್ರ ಚಾಪಾ೭ಸ್ವ ಧಾರಿಣ್ಡ
ಮ ದಾ ಧೀದಯ ತ್ ಶ್ಸ್ಾ ರೀಣ್ ವಿನರ್ಟ ಾಂ ಜಿೀವಿತಂ ಚ ಮೇ ೨
ನ ಹ ರಾಮಂ ಪ್ರಾಕರ ಮಯ ಜಿೀರ್ನ್ ಪ್ರ ತಿನಿರ್ತ್ಶತೇ
ರ್ತ್ಶತೇ ಪ್ರ ತಿರೂಪೀ೭ಸೌ ಯಮ ದಂಡ ಹ್ತ್ಸಯ ತೇ ೩
ಕಿಾಂ ನ ಶ್ಕಯ ಾಂ ಮಯಾ ಕತುಶಾಂ ಏವಂ ತ್ಾ ಯಿ ದುರಾ೭೭ತ್ಮ ನಿ
ಏರ್ ಗಚಾಛ ಮಯ ೭ಹಂ ತಾತ್ ಸಾ ಸ್ವಾ ತೇ೭ಸುಾ ನಿಶಾಚರ ೪
ಪ್ರ ಹೃರ್ಟ ಸಾ ಾ ೭ಭರ್ತ್ ತೇನ ರ್ಚನೇನ ಸ ರಾಕ್ಷ್ಸಃ
ಪ್ರಿರ್ಾ ಜ್ಯ ಸುಸಂಶ್ಿ ರ್ಟ ಮ್ ಇದಂ ರ್ಚನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೫
ಏತ್ ಚೌಛ ಣಿಡ ೀಯಶ ಯಕಾ ಾಂ ತೇ ಮ ಚಛ ಾಂದ್ವದರ್ ಭಾರ್ಷತ್ಮ್
ಇದ್ವನಿೀಮ್ ಅಸ್ವ ಮಾರಿೀಚಃ ಪೂರ್ಶಮ್ ಅನಯ ೀ ನಿಶಾಚರಃ ೬
ಆರಹ್ಯ ತಾಮ್ ಅಯಂ ಶ್ೀಘರ ಾಂ ಖ್ಗೀ ರತ್ಿ ವಿಭೂರ್ಷತಃ
ಮಯಾ ಸಹ್ ರಥ್ೀ ಯಕಾ ೈಃ ಪ್ಶಾಚ ರ್ದನೈಃ ಖ್ರೈಃ ೭
ಪ್ರ ಲೀಭಯಿತಾಾ ವೈದೇಹೀಾಂ ಯರ್ಥರ್ಟ ಾಂ ಗಂತುಾಂ ಅಹ್ಶಸ್ವ
ತಾಾಂ ಶೂನಯ ೀ ಪ್ರ ಸಭಂ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಆನಯಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಮೈಥಲ್ೀಾಂ ೮
ತ್ತೀ ರಾರ್ಣ್ ಮಾರಿೀಚೌ ವಿಮಾನಮ್ ಇರ್ ತಂ ರಥಮ್
ಆರಹ್ಯ ಯಯತುೈಃ ಶ್ೀಘರ ಾಂ ತ್ಸ್ತಮ ದ್ವ೭೭ಶ್ರ ಮ ಮಣ್ಡ ಲಾತ್ ೯
ತ್ಥೈರ್ ತ್ತ್ರ ಪ್ಶ್ಯ ನ್ನ
ಾ ಪ್ಟಟ ಣ್ಡನಿ ರ್ನನಿ ಚ
ಗ್ನರಿೀಾಂ ಶ್ಚ ಸರಿತಃ ಸವಾಶ ರಾಷ್ಣಟ ರಣಿ ನಗರಾಣಿ ಚ ೧೦
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸಮೇತ್ಯ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ಾಂ ರಾಘರ್ ಸ್ತಯ ೭೭ಶ್ರ ಮಂ ತ್ತಃ
ದದಶ್ಶ ಸಹ್ ಮಾರಿೀಚೀ ರಾರ್ಣೀ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ಧಿಪಃ ೧೧
ಅರ್ತಿೀಯಶ ರಥಾತ್ ತ್ಸ್ತಮ ತ್ ತ್ತಃ ಕಾಂಚನ ಭೂರ್ಣ್ಡತ್
ಹ್ಸ್ಾ ೀ ಗೃಹೀತಾಾ ಮಾರಿೀಚಂ ರಾರ್ಣೀ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೨
ಏತ್ ದ್ವರ ಮಾ೭೭ಶ್ರ ಮ ಪ್ದಂ ದೃಶ್ಯ ತೇ ಕದಳೀ ವೃತ್ಮ್
ಕಿರ ಯತಾಾಂ ತ್ತ್ ಸಖೇ ಶ್ೀಘರ ಾಂ ಯದ೭ಥಶಾಂ ರ್ಯಮ್ ಆಗತಾೈಃ ೧೩
ಸ ರಾರ್ಣ್ ರ್ಚಃ ಶುರ ತಾಾ ಮಾರಿೀಚೀ ರಾಕ್ಷ್ಸ ಸಾ ದ್ವ
ಮೃಗೀ ಭೂತಾಾ ೭೭ಶ್ರ ಮ ದ್ವಾ ರಿ ರಾಮ ಸಯ ವಿಚಚಾರ ಹ್ ೧೪
ಸ ತು ರೂಪಂ ಸಮಾಸ್ತಥ ಯ ಮಹ್ತ್ ಅದುಭ ತ್ ದಶ್ಶನಂ
ಮಣಿ ಪ್ರ ರ್ರ ಶಾಂಗ್೭ಗರ ೈಃ ಸ್ವತಾ೭ಸ್ವತ್ ರ್ಮಖಾ೭೭ಕೃತಿೈಃ ೧೫
ರಕಾ ಪ್ದ್ಮ ೀತ್ಪ ಲ ರ್ಮಖ್ ಇನದ ರ ನಿೀಲೀತ್ಪ ಲ ಶ್ರ ವಾೈಃ
ಕಿಾಂಚ ದಭಯ ನಿ ತ್ ಗ್ನರ ೀರ್ ಇನದ ರ ನಿೀಲ ನಿಭೀದರಃ ೧೬
ಕುಾಂದೇಾಂದು ರ್ಜ್ರ ಸಂಕಶಂ ಉದರಂ ಚಾ೭ಸಯ ಭಾಸಾ ರಂ
ಮಧೂಕ ನಿಭ ಪಾಶ್ಾ ಶ ಶ್ಚ ಪ್ದಮ ಕಿಾಂಜ್ಲಕ ಸನಿಿ ಭಃ ೧೭
ವೈಡೂಯಶ ಸಂಕಶ್ ಖುರ ಸಾ ನ ಜ್ಙ್ಘ ೈಃ ಸುಸಂಹ್ತಃ
ಇಾಂದ್ವರ ೭೭ಯರ್ ಸರ್ಣೇಶನ ಪುಚ್ಛ ೀ ನೀರ್ಾ ಶಾಂ ವಿರಾಜಿತಾ ೧೮
ಮನೀಹ್ರ ಸ್ವಿ ಗಧ ರ್ಣೀಶ ರತ್ಿ ೈ ನಶನ ವಿಧೈ ವೃಶತಃ
ಕ್ಷ್ಣೇನ ರಾಕ್ಷ್ಸೀ ಜಾತೀ ಮೃಗಃ ಪ್ರಮ ಶೀಭನಃ ೧೯
ರ್ನಂ ಪ್ರ ಜ್ಾ ಲಯನ್ ರಮಯ ಾಂ ರಾಮಾ೭೭ಶ್ರ ಮ ಪ್ದಂ ಚ ತ್ತ್
ಮನೀಹ್ರಂ ದಶ್ಶನಿೀಯಂ ರೂಪಂ ಕೃತಾಾ ಸ ರಾಕ್ಷ್ಸಃ ೨೦
ಪ್ರ ಲೀಭನ೭ಥಶಾಂ ವೈದೇಹಾಯ ನನ ಧಾತು ವಿಚತಿರ ತ್ಮ್
ವಿಚರನ್ ಗಚಛ ತೇ ಸಮಯ ಕ್ ಶಾದಾ ಲಾನಿ ಸಮನಾ ತಃ ೨೧
ರೂಪ್ಯ ೈ ಬನದ ಶ್ತೈ ಶ್ಚ ತರ ೀ ಭೂತಾಾ ಚ ಪ್ರ ಯ ದಶ್ಶನಃ
ವಿಟಪ್ೀನಾಂ ಕಿಸಲಯಾನ್ ಭ೦ಕಾ ಾ ದನ್ ವಿಚಚಾರ ಹ್ ೨೨
ಕದಳೀ ಗೃಹ್ಕಂ ಗತಾಾ ಕಣಿಶಕರಾನ್ ಇತ್ ಸಾ ತಃ
ಸಮಾಶ್ರ ಯನ್ ಮನದ ಗತಿೈಃ ಸ್ವೀತಾ ಸಂದಶ್ಶನಂ ತ್ಥಾ ೨೩
ರಾಜಿೀರ್ ಚತ್ರ ಪೃರ್ಠ ೈಃ ಸ ವಿರರಾಜ್ ಮಹಾ ಮೃಗಃ
ರಾಮಾ೭೭ಶ್ರ ಮ ಪ್ದ್ವಭಾಯ ಶೇ ವಿಚಚಾರ ಯಥಾ ಸುಖ್ಮ್ ೨೪
ಪುನರ್ ಗತಾಾ ನಿವೃತ್ಾ ಶ್ಚ ವಿಚಚಾರ ಮೃಗೀತ್ಾ ಮಃ
ಗತಾಾ ರ್ಮಹೂತ್ಶಾಂ ತ್ಾ ರಯಾ ಪುನಃ ಪ್ರ ತಿನಿರ್ತ್ಶತೇ ೨೫
ವಿಕಿರ ೀಡಂ ಶ್ಚ ಪುನ ಭೂಶಮೌ ಪುನರ್ ಏರ್ ನಿರ್ಷೀದತಿ
ಆಶ್ರ ಮ ದ್ವಾ ರಮ್ ಆಗಮಯ ಮೃಗ ಯೂಥಾನಿ ಗಚಛ ತಿ ೨೬
ಮೃಗ ಯೂಥೈೈಃ ಅನಗತಃ ಪುನರೇರ್ ನಿರ್ತ್ಶತೇ
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿರಾಮಾಯಣಂ
ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸ್ವೀತಾ ದಶ್ಶನಮ್ ಆಕಾಂಕ್ಷ್ನ್ ರಾಕ್ಷ್ಸೀ ಮೃಗತಾಾಂ ಗತಃ
ಪ್ರಿಭರ ಮತಿ ಚತಾರ ಣಿ ಮಣ್ಡ ಲಾನಿ ವಿನಿರ್ಪ ತ್ನ್ ೨೭
ಸರ್ಮದಾ ೀಕ್ಷ್ಯ ಚ ಸವೇಶ ತಂ ಮೃಗ್ ಯೇ೭ನಯ ೀ ರ್ನೇಚರಾೈಃ
ಉಪ್ಗಮಯ ಸಮಾಘ್ರರ ಯ ವಿದರ ರ್ನಿಾ ದಶೀ ದಶ್ ೨೮
ರಾಕ್ಷ್ಸಃ ಸೀ೭ಪ್ ತಾನ್ ರ್ನಯ ನ್ ಮೃಗ್ನ್ ಮೃಗ ರ್ಧೇ ರತಃ
ಪ್ರ ಚಾಛ ದನ೭ಥಶಾಂ ಭಾರ್ಸಯ ನ ಭಕ್ಷ್ಯತಿ ಸಂಸಪ ೃಶ್ನ್ ೨೯
ತ್ಸ್ವಮ ನ್ ಏರ್ ತ್ತಃ ಕಲೇ ವೈದೇಹೀ ಶುಭ ಲೀಚನ
ಕುಸುಮಾ೭ಪ್ಚಯೇ ರ್ಯ ಗ್ರ ಪಾದಪಾನ್ ಅತ್ಯ ೭ರ್ತ್ಶತ್ ೩೦
ಕಣಿಶಕರಾನ್ ಅಶೀಕಾಂ ಶ್ಚ ಚ್ಛತಾಾಂ ಶ್ಚ ಮದರೇಕ್ಷ್ಣ್ಡ
ಕುಸುಮಾನ್ ಅಪ್ಚನಾ ನಿಾ ೀ ಚಚಾರ ರಚರಾ೭೭ನನ ೩೧
ಅನಹಾಶ೭ರಣ್ಯ ವಾಸಸಯ ಸ್ತ ತಂ ರತ್ಿ ಮಯಂ ಮೃಗಮ್
ರ್ಮಕಾ ಮಣಿ ವಿಚತಾರ ಾಂ೭ಗಂ ದದಶ್ಶ ಪ್ರಮಾಾಂ೭ಗನ ೩೨
ಸ್ತ ತಂ ರಚರ ದಂತೀರ್ಷಠ ೀ ರೂಪ್ಯ ಧಾತು ತ್ನೂರಹ್ಮ್
ವಿಸಮ ಯೀತುು ಲಿ ನಯನ ಸಸ್ಿ ೀಹಂ ಸರ್ಮದೈಕ್ಷ್ತ್ ೩೩
ಸ ಚ ತಾಾಂ ರಾಮ ದಯಿತಾಾಂ ಪ್ಶ್ಯ ನ್ ಮಾಯಾ ಮಯೀ ಮೃಗಃ
ವಿಚಚಾರ ತ್ತ್ ಸಾ ತ್ರ ದೀಪ್ಯನ್ ಇರ್ ತ್ ದಾ ನಮ್ ೩೪
ಅದೃರ್ಟ ಪೂರ್ಶಾಂ ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ನನ ರತ್ಿ ಮಯಂ ಮೃಗಮ್
ವಿಸಮ ಯಂ ಪ್ರಮಂ ಸ್ವೀತಾ ಜ್ಗ್ಮ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾ ೩೫
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ದಾ ಚತಾಾ ರಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ತರ ಚತ್ವಿ ರಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸ್ತ ತಂ ಸಂಪ್ರ ೀಕ್ಷ್ಯ ಸುಶರ ೀಣಿೀ ಕುಸುಮಾ ನಯ ೭ಪ್ಚನಾ ತಿೀ
ಹೇಮ ರಾಜ್ತ್ ರ್ಣ್ಡಶಭಾಯ ಾಂ ಪಾಶಾಾ ಶಭಾಯ ಮ್ ಉಪ್ಶೀಭಿತ್ಮ್ ೧
ಪ್ರ ಹೃಷ್ಣಟ ಚಾ೭ನರ್ದ್ವಯ ಾಂಗ್ನೀ ಮೃರ್ಟ ಹಾಟಕ ರ್ಣಿಶನಿೀ
ಭತಾಶರಮ್ ಮ೭ಭಿಚಾ೭೭ಕರ ನದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ಚಾ೭ಪ್ ಸ್ತಯರ್ಮ್ ೨
ಆಹೂಯ ಆಹೂಯ ಚ ಪುನ: ತಂ ಮೃಗಂ ಸ್ತಧ್ರ ವಿೀಕ್ಷ್ತೇ
ಆಗಚಛ ಆಗಚಛ ಶ್ೀಘರ ಾಂ ವೈ ಆಯಶ ಪುತ್ರ ಸಹಾ೭ನಜ್ ೩
ತ್ಯಾ೭೭ಹೂತೌ ನರ ವಾಯ ಘ್ರರ ವೈದೇಹಾಯ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೌ
ವಿೀಕ್ಷ್ಮಾಣೌ ತು ತಂ ದೇಶಂ ತ್ದ್ವ ದದೃಶ್ತು ಮೃಶಗಮ್ ೪
ಶಂಕಮಾನ ಸುಾ ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೀ ರಾಮಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ತ್ಮ್ ಏವೈನಮ್ ಅಹಂ ಮನಯ ೀ ಮಾರಿೀಚಂ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ಮೃಗಮ್ ೫
ಚರನಾ ೀ ಮೃಗಯಾಾಂ ಹೃಷ್ಣಟ ೈಃ ಪಾಪೇನ ಉಪಾಧಿನ ರ್ನೇ
ಅನೇನ ನಿಹ್ತಾ ರಾಮ ರಾಜಾನಃ ಕಮ ರೂಪ್ಣ್ಡ ೬
ಅಸಯ ಮಾಯಾವಿದ್ೀ ಮಾಯಾ ಮೃಗ ರೂಪ್ಮ್ ಇದಂ ಕೃತ್ಮ್
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಭಾನಮ ತುಪ ರರ್ ವಾಯ ಘರ ಗನಧ ರ್ಶ ಪುರ ಸನಿಿ ಭಮ್ ೭
ಮೃಗೀ ಹ್ಯ ೀವಂ ವಿಧೀ ರತ್ಿ ವಿಚತರ ೀ ನ೭ಸ್ವಾ ರಾಘರ್
ಜ್ಗತಾಯ ಾಂ ಜ್ಗತಿೀ ನಥ ಮಾಯಷ್ಣ ಹ ನ ಸಂಶ್ಯಃ ೮
ಏವಂ ಬ್ರರ ವಾಣಂ ಕಕುತ್ಸ ಥ ಾಂ ಪ್ರ ತಿವಾಯಶ ಶುಚ ಸ್ವಮ ತಾ
ಉವಾಚ ಸ್ವೀತಾ ಸಂಹೃಷ್ಣಟ ಛದಮ ನ (ಚಮಶಣ್ಡ) ಹೃತ್ ಚೇತ್ನ ೯
ಆಯಶಪುತಾರ ೭ಭಿ ರಾಮೀ೭ಸೌ ಮೃಗೀ ಹ್ರತಿ ಮೇ ಮನಃ
ಆನಯನಂ ಮಹಾ ಬ್ರಹೀ ಕಿರ ೀಡ್ಗ೭ಥಶಾಂ ನೀ ಭವಿರ್ಯ ತಿ ೧೦
ಇಹಾ೭೭ಶ್ರ ಮ ಪ್ದೇ೭ಸ್ತಮ ಕಂ ಬಹ್ವಃ ಪುಣ್ಯ ದಶ್ಶನೈಃ
ಮೃಗ್ ಶ್ಚ ರನಿಾ ಸಹತಾ ಶ್ಚ ಮರಾೈಃ ಸೃಮರಾ ಸಾ ಥಾ ೧೧
ಋಕಿ ೈಃ ಪೃರ್ತ್ ಸಂಘ್ರ ಶ್ಚ ವಾನರಾೈಃ ಕಿನಿ ರಾ ಸಾ ಥಾ
ವಿಚರನಿಾ ಮಹಾ ಬ್ರಹೀ ರೂಪ್ ಶ್ರ ೀಷ್ಣಠ ಮನೀ ಹ್ರಾ: ೧೨
ನ ಚಾ೭ಸಯ ಸದೃಶೀ ರಾಜ್ನ್ ದೃರ್ಟ ಪೂವೀಶ ಮೃಗಃ ಪುರಾ
ತೇಜ್ಸ್ತ ಕ್ಷ್ಮಯಾ ದೀಪಾಾ ಯ ಯಥಾ೭ಯಂ ಮೃಗ ಸತ್ಾ ಮಃ ೧೩
ನನ ರ್ಣ್ಶ ವಿಚತಾರ ೭೦ಗೀ ರತ್ಿ ಬನದ ಸಮಾಚತಃ
ದ್ಯ ೀತ್ಯನ್ ರ್ನಮ್ ಅರ್ಯ ಗರ ಾಂ ಶೀಭತೇ ಶ್ಶ್ ಸನಿಿ ಭಃ ೧೪
ಅಹೀ ರೂಪ್ಮ್ ಅಹೀ ಲಕಿಿ ಮ ೀೈಃ ಸಾ ರ ಸಂಪ್ ಚಚ ಶೀಭನ
ಮೃಗೀ೭ದುಭ ತೀ ವಿಚತರ ೀ೭ಸೌ ಹೃದಯಂ ಹ್ರತಿೀರ್ ಮೇ ೧೫
ಯದ ಗರ ಹ್ಣ್ಮ್ ಅಭ್ಯ ೀತಿ ಜಿೀರ್ನ್ ಏರ್ ಮೃಗ ಸಾ ರ್
ಆಶ್ಚ ಯಶ ಭೂತಂ ಭರ್ತಿ ವಿಸಮ ಯಂ ಜ್ನಯಿರ್ಯ ತಿ ೧೬
ಸಮಾಪ್ಾ ರ್ನ ವಾಸ್ತನಾಂ ರಾಜ್ಯ ಸ್ತಥ ನಾಂ ಚ ನಃ ಪುನಃ
ಅಾಂತಃ ಪುರ ವಿಭೂಷ್ಣ೭ಥ್ೀಶ ಮೃಗ ಏರ್ ಭವಿರ್ಯ ತಿ ೧೭
ಭರತ್ಸ್ತಯ ೭೭ಯಶ ಪುತ್ರ ಸಯ ಶ್ಾ ಶೂರ ಣ್ಡಾಂ ಮಮ ಚ ಪ್ರ ಭೀ
ಮೃಗ ರೂಪ್ಮ್ ಇದಂ ದರ್ಯ ಾಂ ವಿಸಮ ಯಂ ಜ್ನಯಿರ್ಯ ತಿ ೧೮
ಜಿೀರ್ನ್ ನ ಯದ ತೇ೭ಭ್ಯ ೀತಿ ಗರ ಹ್ಣಂ ಮೃಗ ಸತ್ಾ ಮಃ
ಅಜಿನಂ ನರ ಶಾರ್ದಶಲ ರಚರಂ ಮೇ ಭವಿರ್ಯ ತಿ ೧೯
ನಿಹ್ತ್ಸ್ತಯ ೭ಸಯ ಸತ್ಾ ಾ ಸಯ ಜಾಮೂಬ ನದ ಮಯ ತ್ಾ ಚ
ಶ್ರ್ಪ ಬಸ್ತಯ ಾಂ ವಿನಿೀತಾಯಾ ಮಿಚಾಛ ಮಿ ಅಹ್ಮ್ ಉಪಾಸ್ವತುಮ್ ೨೦
ಕಮ ವೃತ್ಾ ಮ್ ಇದಂ ರೌದರ ಾಂ ಸ್ವಾ ರೀಣ್ಡಮ್ ಅಸದೃಶಂ ಮತ್ಮ್
ರ್ಪುಷ್ಣ ತು ಅಸಯ ಸತ್ಾ ಾ ಸಯ ವಿಸಮ ಯೀ ಜ್ನಿತೀ ಮಮ ೨೧
ತೇನ ಕಾಂಚನ ರೀಮಾಾ ತು ಮಣಿ ಪ್ರ ರ್ರ ಶಾಂಗ್ನಣ್ಡ
ತ್ರಣ್ಡ೭೭ದತ್ಯ ರ್ಣೇಶನ ನಕ್ಷ್ತ್ರ ಪ್ಥ ರ್ಚಶಸ್ತ
ಬಭೂರ್ ರಾಘರ್ಸ್ತಯ ೭ಪ್ ಮನೀ ವಿಸಮ ಯಮ್ ಆಗತ್ಮ್ ೨೨
ಏವಂ ಸ್ವೀತಾ ರ್ಚಃ ಶುರ ತಾಾ ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಮೃಗಮ್ ಅದುಭ ತ್ಮ್
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಲೀಭಿತ್ ಸ್ಾ ೀನ ರೂಪೇಣ್ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಚ ಪ್ರ ಚೀದತ್: ೨೩
ಉವಾಚ ರಾಘವೀ ಹೃಷ್ಟ ೀ ಭಾರ ತ್ರಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ರ್ಚಃ ೨೪
ಪ್ಶ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ವೈದೇಹಾಯ ೈಃ ಸಪ ೃಹಾಾಂ ಮೃಗ ಗತಾಮ್ ಇಮಾಮ್
ರೂಪ್ ಶ್ರ ೀರ್ಠ ತ್ಯಾ ಹ ಏರ್ ಮೃಗೀ೭ದಯ ನ ಭವಿರ್ಯ ತಿ ೨೫
ನ ರ್ನೇ ನಂದನೀದ್ದ ೀಶೇ ನ ಚೈತ್ರ ರಥ ಸಂಶ್ರ ಯೇ
ಕುತಃ ಪೃಥವಾಯ ಾಂ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಯೀ೭ಸಯ ಕಶ್ಚ ತ್ ಸಮೀ ಮೃಗಃ ೨೬
ಪ್ರ ತಿ ಲೀಮಾ೭ನ ಲೀಮಾ ಶ್ಚ ರಚರಾ ರೀಮ ರಾಜ್ಯಃ
ಶೀಭನಾ ೀ ಮೃಗಮ್ ಆಶ್ರ ತ್ಯ ಚತಾರ ೈಃ ಕನಕ ಬನದ ಭಿೈಃ ೨೭
ಪ್ಶಾಯ ೭ಸಯ ಜಮಭ ಮಾಣ್ ಸಯ ದೀಪಾಾ ಮ್ ಅಗ್ನಿ ಶ್ಖೀಪ್ಮಾಮ್
ಜಿಹಾಾ ಾಂ ರ್ಮಖಾತ್ ನಿಸಸ ರನಿಾ ೀಾಂ ಮೇಘ್ರತ್ ಇರ್ ಶ್ತ್ಹ್ರ ದ್ವಮ್ ೨೮
ಮಸ್ತರ ಗಲಾ ೭ಕಶ ರ್ಮಖಃ ಶಂಖ್ ರ್ಮಕಾ ನಿಭ ಉದರಃ
ಕಸಯ ನಮಾ೭ಭಿ ರೂಪಯ ೀ೭ಸೌ ನ ಮನೀ ಲೀಭಯೇ ನಮ ೃಗಃ ೨೯
ಕಸಯ ರೂಪ್ಮ್ ಇದಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಜಾಮೂಬ ನದ ಮಯ ಪ್ರ ಭಮ್
ನನ ರತ್ಿ ಮಯಂ ದರ್ಯ ಾಂ ನ ಮನೀ ವಿಸಮ ಯಂ ರ್ರ ರ್ಜತ್ ೩೦
( ಕಿಾಂ ಪುನ ಮೈಶಥಲ್ೀ ಸ್ವೀತಾ ಬ್ರಲಾ ನರಿೀ ನ ವಿಸಮ ಯೇತ್ )
ಮಾಾಂಸ ಹೇತೀ ರ೭ಪ್ ಮೃಗ್ನ್ ವಿಹಾರಾ೭ಥಶಾಂ ಚ ರ್ನಿಾ ನಃ
ಘಿ ನಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಜಾನೀ ಮೃಗಯಾಯಾಾಂ ಮಹಾ ರ್ನೇ ೩೧
ರ್ನನಿ ರ್ಯ ರ್ಸ್ತಯೇನ ವಿಚೀಯನಾ ೀ ಮಹಾ ರ್ನೇ
ಧಾತ್ವೀ ವಿವಿಧಾ ಶಾಚ ೭ಪ್ ಮಣಿ ರತ್ಿ ಾಂ ಸುರ್ಣಿಶನಃ ೩೨
ತ್ತಾಸ ರಮ್ ಅಖಿಲಂ ನೄಣ್ಡಾಂ ರ್ನಂ ನಿಚಯ ರ್ರ್ಶನಮ್
ಮನಸ್ತ ಚನಿಾ ತಂ ಸರ್ಶಾಂ ಯಥಾ ಶುಕರ ಸಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ೩೩
ಅಥೀಶ ಯೇನ೭ಥಶ ಕೃತ್ಯ ೀನ ಸಂರ್ರ ಜ್ತಿ ಅವಿಚಾರಯನ್
ತ್ಮ್ ಅಥಶಮ್ ಅಥಶ ಶಾಸಾ ರಜ್ಾ ೈಃ ಪಾರ ಹುರ೭ಥಾಯ ಶ ಶ್ಚ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ೩೪
ಏತ್ ಸಯ ಮೃಗ ರತ್ಿ ಸಯ ಪ್ರಾಧ್ಯ ೀಶ ಕಾಂಚನ ತ್ಾ ಚ
ಉಪ್ವೇಕ್ಷ್ಯ ತಿ ವೈದೇಹೀ ಮಯಾ ಸಹ್ ಸುಮರ್ಯ ಮಾ ೩೫
ನ ಕದಳೀ ನ ಪ್ರ ಯಕಿೀ ನ ಪ್ರ ವೇಣಿೀ ನ ಚಾವಿಕಿೀ
ಭವೇತ್ ಏತ್ಸಯ ಸದೃಶ್ೀ ಸಪ ಶ್ಶನೇ ನೇತಿ ಮೇ ಮತಿೈಃ ೩೬
ಏರ್ ಚೈರ್ ಮೃಗಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಯ ಶ್ಚ ದವಯ ೀ ನಭ ಶ್ಚ ರಃ
ಉಭಾ ವೇತೌ ಮೃಗೌ ದವೌಯ ತಾರಾ ಮೃಗ ಮಹೀ ಮೃಗೌ ೩೭
ಯದ ವಾ೭ಯಂ ತ್ಥಾ ಯ ನಮ ಾಂ ಭವೇತ್ ರ್ದಸ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ಮಾಯಷ್ಣ ರಾಕ್ಷ್ಸ ಸ್ಯ ೀತಿ ಕತ್ಶವಯ ೀ೭ಸಯ ರ್ಧೀ ಮಯಾ ೩೮
ಏತೇನ ಹ ನೃಶಂಸೇನ ಮಾರಿೀಚೇನ೭ಕೃತಾ೭೭ತ್ಮ ನ
ರ್ನೇ ವಿಚರತಾ ಪೂರ್ಶಾಂ ಹಾಂಸ್ವತಾ ರ್ಮನಿ ಪುಾಂಗವಾೈಃ ೩೯
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಉತಾಥ ಯ ಬಹ್ವೀ ಯೇನ ಮೃಗಯಾಯಾಾಂ ಜ್ನ೭ಧಿಪಾೈಃ
ನಿಹ್ತಾೈಃ ಪ್ರಮೇಷ್ಣಾ ಸ್ತ ಸಾ ಸ್ತಮ ತ್ ರ್ರ್ಯ : ಅಸುಾ ಅಯಂ ಮೃಗಃ ೪೦
ಪುರಸ್ತಾ ತ್ ಇಹ್ ವಾತಾಪ್ೈಃ ಪ್ರಿಭೂಯ ತ್ಪ್ಸ್ವಾ ನಃ
ಉದರ ಸಥ ೀ ದಾ ಜಾನ್ ಹ್ನಿಾ ಸಾ ಗಭೀಶ೭ಶ್ಾ ತ್ರಿೀಮ್ ಇರ್ ೪೧
ಸ ಕದ್ವಚತ್ ಚರಾತ್ ಲೀಕೇ ಆಸಸ್ತದ ಮಹಾ ರ್ಮನಿಮ್
ಅಗಸಾ ಯ ಾಂ ತೇಜ್ಸ್ತ ಯಕಾ ಾಂ ಭಕ್ಷ್ಯ ಸಾ ಸಯ ಬಭೂರ್ ಹ್ ೪೨
ಸರ್ಮತಾಥ ನೇ ಚ ತ್ ರ್ದರ ಪಂ ಕತುಶ ಕಮಂ ಸಮಿೀಕ್ಷ್ಯ ತ್ಮ್
ಉತ್ಸ ಮ ಯಿತಾಾ ತು ಭಗವಾನ್ ವಾತಾಪ್ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೪೩
ತ್ಾ ಯಾ೭ವಿಗಣ್ಯ ವಾತಾಪೇ ಪ್ರಿಭೂತಾ ಶ್ಚ ತೇಜ್ಸ್ತ
ಜಿೀರ್ ಲೀಕೇ ದಾ ಜ್ ಶ್ರ ೀಷ್ಣಠ ಸಾ ಸ್ತಮ ತ್ ಅಸ್ವ ಜ್ರಾಾಂ ಗತಃ ೪೪
ತ್ತ್ ಏತ್ತ್ ನ ಭವೇತ್ ರಕಿ ೀ ವಾತಾಪ್: ಇರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ಮ ದಾ ಧಂ ಯೀ೭ತಿಮನಯ ೀತ್ ರ್ಮಶ ನಿತ್ಯ ಾಂ ಜಿತೇನಿದ ರಯಮ್ ೪೫
ಭವೇತ್ ಹ್ತೀ೭ಯಂ ವಾತಾಪ್: ಅಗಸ್ಾ ಯ ೀ ನೇರ್ ಮಾಾಂ ಗತ್: ೪೬
ಇಹ್ ತ್ಾ ಾಂ ಭರ್ ಸನಿ ದ್ಧ ೀ ಯನಿಾ ರತೀ ರಕ್ಷ್ ಮೈಥಲ್ೀಮ್
ಅಸ್ತಯ ಮ್ ಆಯತ್ಾ ಮ್ ಅಸ್ತಮ ಕಂ ಯತ್ ಕೃತ್ಯ ಾಂ ರಘು ನನದ ನ ೪೭
ಅಹ್ಮ್ ಏನಂ ರ್ಧಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಗರ ಹೀಷ್ಣಯ ಮಿ ಅಥ ವಾ ಮೃಗಮ್
ಯಾರ್ತ್ ಗಚಾಛ ಮಿ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಮೃಗಮ್ ಆನಯಿತುಾಂ ದುರ ತ್ಮ್ ೪೮
ಪ್ಶ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ವೈದೇಹೀಾಂ ಮೃಗ ತ್ಾ ಚ ಗತ್ ಸಪ ೃಹಾಮ್
ತ್ಾ ಚಾ ಪ್ರ ಧಾನಯಾ ಹ ಏರ್ ಮೃಗೀ೭ದಯ ನ ಭವಿರ್ಯ ತಿ ೪೯
ಅಪ್ರ ಮತ್ಾ ೀನ ತೇ ಭಾರ್ಯ ಮ್ ಆಶ್ರ ಮ ಸ್ಥ ೀನ ಸ್ವೀತ್ಯಾ
ಯಾರ್ತ್ ಪೃರ್ತ್ಮ್ ಏಕೇನ ಸ್ತಯಕೇನ ನಿಹ್ನಿಮ ಅಹ್ಮ್
ಹ್ತಾಾ ಏತ್ತ್ ಚಮಶ ಚ ಆದ್ವಯ ಶ್ೀಘರ ಮ್ ಏಷ್ಣಯ ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ೫೦
ಪ್ರ ದಕಿಿ ಣೇ ನ೭ತಿ ಬಲೇನ ಪ್ಕಿಿ ಣ್ಡ
ಜ್ಟಾಯಷ್ಣ ಬ್ರದಧ ಮತಾ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ಭವಾ೭ಪ್ರ ಮತ್ಾ ೈಃ ಪ್ರ ತಿಗೃಹ್ಯ ಮೈಥಲ್ೀಾಂ
ಪ್ರ ತಿ ಕ್ಷ್ಣಂ ಸರ್ಶತ್ ಏರ್ ಶಂಕಿತಃ ೫೧
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ತಿರ ಚತಾಾ ರಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಚತು ಶಚ ತ್ವಿ ರಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತ್ಥಾ ತು ತಂ ಸಮಾದಶ್ಯ ಭಾರ ತ್ರಂ ರಘು ನನದ ನಃ
ಬಬನಧ ೭ಸ್ವಾಂ ಮಹಾತೇಜಾ ಜಾಮೂಬ ನದ ಮಯ ತ್ಸ ರಮ್ ೧
ತ್ತ್: ತಿರ ವಿನತಂ ಚಾಪ್ಮ್ ಆದ್ವಯಾ೭೭ತ್ಮ ವಿಭೂರ್ಣ್ಮ್
ಆಬರ್ಯ ಚ ಕಲಾಪೌ ದ್ವಾ ಜ್ಗ್ಮ ಉದಗರ ವಿಕರ ಮಃ ೨
ತಂ ರ್೦ಚಯಾನೀ ರಾರ್ಜನದ ರಮ್ ಆಪ್ತ್ನಾ ಾಂ ನಿರಿೀಕ್ಷ್ಯ ವೈ
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ಬಭೂವಾ೭ನಾ ಹಶತ್ ಸ್ತಾ ರಸ್ತತ್ ಪುನಃ ಸಂದಶ್ಶನೇ೭ಭರ್ತ್ ೩
ಬದ್ವಧ ೭ಸ್ವ ರ್ಶನ ರಾ೭೭ದ್ವಯ ಪ್ರ ದುದ್ವರ ರ್ ಯತೀ ಮೃಗಃ ೪
ತಂ ಸ ಪ್ಶ್ಯ ತಿ ರೂಪೇಣ್ ದ್ಯ ೀತ್ಮಾನಮ್ ಇವಾ೭ಗರ ತಃ
ಅವೇಕಿ ಯ ೭ವೇಕ್ಷ್ಯ ಧಾರ್ನಾ ಾಂ ರ್ನಷ್ಣಪ ಣಿ ಮಶಹಾ ರ್ನೇ ೫
ಅತಿವೃತ್ಾ ಮ್ ಇಷ್ೀೈಃ ಪಾತಾತ್ ಲೀಭಯಾನಂ ಕದ್ವ ಚನ
ಶ್೦ಕಿತಂ ತು ಸರ್ಮದ್ವಭ ರನಾ ಮ್ ಉತ್ಪ ತ್ನಾ ಮ್ ಇವಾ೭ಮಬ ರೇ ೬
ದಶ್ಯ ಮಾನಮ್ ಅದೃಶ್ಯ ಾಂ ಚ ರ್ನೀದ್ದ ೀಶೇಷು ಕೇಷುಚತ್
ರ್ಛನಿ ೭ಭ್ರ ೈ: ಇರ್ ಸಂವಿೀತಂ ಶಾರದಂ ಚನದ ರ ಮಣ್ಡ ಲಮ್ ೭
ರ್ಮಹೂತಾಶತ್ ಏರ್ ದದೃಶೇ ರ್ಮಹು ರ್ದಶರಾತ್ ಪ್ರ ಕಶ್ತೇ
ದಶ್ಶನ೭ದಶ್ಶನೇ ನರ್ ಸೀ೭ಪಾಕರ್ಶತ್ ರಾಘರ್ಮ್
ಸುರ್ದರಮ್ ಆಶ್ರ ಮಸ್ತಯ ೭ಸಯ ಮಾರಿೀಚೀ ಮೃಗತಾಾಂ ಗತ್: ೮
ಆಸ್ವೀತ್ ಕುರ ದಧ ಸುಾ ಕಕುತಸ ಥ ೀ ವಿರ್ಶ್ ಸ್ಾ ೀನ ಮೀಹತಃ
ಅಥ ಅರ್ತ್ಸ್ಥ ೀ ಸುಶಾರ ನಾ : ಛಾಯಾಮ್ ಆಶ್ರ ತ್ಯ ಶಾದಾ ಲೇ ೯
ಸ ತಂ ಉನಮ ದಯಾ ಮಾಸ ಮೃಗ ರೂಪೀ ನಿಶಾಚರ:
ಮೃಗೈೈಃ ಪ್ರಿವೃತೀ ರ್ನಯ ೈ: ಅರ್ದರಾತ್ ಪ್ರ ತ್ಯ ದೃಶ್ಯ ತ್ ೧೦
ಗರ ಹೀತು ಕಮಂ ದೃಷ್ಟ ಾ ೈನಂ ಪುನರೇವಾ೭ಭಯ ಧಾರ್ತ್
ತ್ತ್ ಕ್ಷ್ಣ್ಡದೇರ್ ಸಂತಾರ ಸ್ತ ತುಪ ನ: ಅಾಂತ್ಹಶತೀ ಭರ್ತ್ ೧೧
ಪುನ ರೇರ್ ತ್ತೀ ರ್ದರಾತ್ ವೃಕ್ಷ್ ಷಂಡ್ಗತ್ ವಿನಿಸಸ ೃತಂ
ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರಾಮೀ ಮಹಾತೇಜಾ ಸಾ ಾಂ ಹ್ನಾ ಾಂ ಕೃತ್ ನಿಶ್ಚ ಯಃ
ಭೂಯ ಸುಾ ಶ್ರ ರ್ಮದದ ೃತ್ಯ ಕುಪ್ತ್ ಸಾ ತ್ರ ರಾಘರ್: ೧೨
ಸೂಯಶ ರಶ್ಮ ಪ್ರ ತಿೀಕಶಂ ಜ್ಾ ಲಂತಂ ಅರಿ ಮದಶನ:
ಸಂಧಾಯ ಸುದೃಢೇ ಚಾಪೇ ವಿಕೃರ್ಯ ಬಲರ್ ದಬ ಹು ೧೩
ತ್ಮ್ ಏರ್ ಮೃಗಮ್ ಉದದ ಶ್ಯ ಜ್ಾ ಲನಾ ಮ್ ಇರ್ ಪ್ನಿ ಗಮ್
ರ್ಮಮೀಚ ಜ್ಾ ಲ್ತಂ ದೀಪ್ಾ ಮ್ ಅಸಾ ರ೦ ಬರ ಹ್ಮ ವಿನಿಮಿಶತ್ಮ್ ೧೪
ಶ್ರಿೀರಂ ಮೃಗ ರೂಪ್ ಸಯ ವಿನಿಭಿಶದಯ ಶ್ರೀತ್ಾ ಮಃ
ಮಾರಿೀಚ ಸ್ಯ ೈರ್ ಹೃದಯಂ ವಿಭೇದ್ವ೭ಶ್ನಿ ಸನಿಿ ಭಃ ೧೫
ತಾಳ ಮಾತ್ರ ಮ್ ಅಥ್ೀತ್ಪ ತ್ಯ ನಯ ಪ್ತ್ತ್ ಸ ಭೃಶ್ ಆತುರಃ
ರ್ಯ ನದ ದ್ಭ ೈರವಂ ನದಂ ರ್ರಣ್ಡಯ ಮ್ ಅಲಪ ಜಿೀವಿತಃ ೧೬
ಮಿರ ಯಮಾಣ್ ಸುಾ ಮಾರಿೀಚೀ ಜ್ಹೌ ತಾಾಂ ಕೃತಿರ ಮಾಾಂ ತ್ನಮ್
ಸಮ ೃತಾಾ ತ್ತ್ ರ್ಚನಂ ರಕಿ ೀ ದಧೌಯ ಕೇನ ತು ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ
ಇಹ್ ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪ್ಯೇತ್ ಸ್ವೀತಾ ಶೂನಯ ೀ ತಾಾಂ ರಾರ್ಣೀ ಹ್ರೇತ್ ೧೭
ಸ ಪಾರ ಪ್ಾ ಕಲಮ್ ಆಜಾಾ ಯ ಚಕರ ಚ ತ್ತಃ ಸಾ ರಮ್
ಸದೃಶಂ ರಾಘರ್ ಸ್ಯ ೈರ್ ಹಾ ಸ್ವೀತೇ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇತಿ ಚ ೧೮
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ತೇನ ಮಮಶಣಿ ನಿವಿಶದಧ ೈಃ ಶ್ರೇಣ್ ಅನಪ್ಮೇನ ಚ
ಮೃಗ ರೂಪಂ ತು ತ್ತ್ ತ್ಯ ಕಾ ಾ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ರೂಪ್ಮ್ ಆಸ್ವಥ ತ್:
ಚಕರ ೀ ಸ ಸುಮಹಾ ಕಯೀ ಮಾರಿೀಚೀ ಜಿೀವಿತಂ ತ್ಯ ಜ್ನ್ ೧೯
ತ್ತೀ ವಿಚತ್ರ ಕೇಯೂರಃ ಸವಾಶ೭೭ಭರಣ್ ಭೂರ್ಷತಃ
ಹೇಮ ಮಾಲ್ೀ ಮಹಾ ದಂಷ್ಟ ರೀ ರಾಕ್ಷ್ಸೀ೭ಭೂ ಚಛ ರಾ ಹ್ತಃ ೨೦
ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಪ್ತಿತಂ ಭೂಮೌ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ಘೀರ ದಶ್ಶನಮ್
ರಾಮೀ ರಧಿರ ಸ್ವಕಾ ೭೦ಗಂ ವೇರ್ಟ ಮಾನಂ ಮಹೀ ತ್ಲೇ
ಜ್ಗ್ಮ ಮನಸ್ತ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸಯ ರ್ಚಃ ಸಮ ರನ್ ೨೧
ಮಾರಿೀಚ ಸ್ಯ ೈರ್ ಮಾಯಷ್ಣ ಪೂವೀಶಕಾ ಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇನ ತು
ತ್ ತ್ಾ ಥಾ ಹ ಅಭರ್ ಚಾಚ ೭ದಯ ಮಾರಿೀಚೀ೭ಯಮ್ ಮಯಾ ಹ್ತ್: ೨೨
ಹಾ ಸ್ವೀತೇ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇತಿ ಏರ್ಮ್ ಆಕುರ ಶ್ಯ ಚ ಮಹಾ ಸಾ ನಮ್
ಮಮಾರ ರಾಕ್ಷ್ಸಃ ಸೀ೭ಯಂ ಶುರ ತಾಾ ಸ್ವೀತಾ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ೨೩
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಶ್ಚ ಮಹಾ ಬ್ರಹುೈಃ ಕಮ್ ಅರ್ಸ್ತಥ ಾಂ ಗಮಿರ್ಯ ತಿ
ಇತಿ ಸಂಚನಾ ಯ ರ್ಮಾಶತಾಮ ರಾಮೀ ಹೃರ್ಟ ತ್ನೂರಹಃ ೨೪
ತ್ತ್ರ ರಾಮಂ ಭಯಂ ತಿೀರ್ರ ಮ್ ಆವಿವೇಶ್ ವಿಷ್ಣದಜ್ಮ್ ೨೫
ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ಮೃಗ ರೂಪಂ ತಂ ಹ್ತಾಾ ಶುರ ತಾಾ ಚ ತ್ತ್ ಸಾ ರಮ್
ನಿಹ್ತ್ಯ ಪೃರ್ತಂ ಚಾ೭ನಯ ಾಂ ಮಾಾಂಸಮ್ ಆದ್ವಯ ರಾಘವಃ
ತ್ಾ ರಮಾಣೀ ಜ್ನಸ್ತಥ ನಂ ಸಸ್ತರಾ೭ಭಿರ್ಮಖ್ ಸಾ ದ್ವ ೨೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಚತು ಶ್ಚ ತಾಾ ರಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಪಂಚ ಚತ್ವಿ ರಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಆತ್ಶ ಸಾ ರಂ ತು ತಂ ಭತುಶ ವಿಶಜಾಾ ಯ ಸದೃಶಂ ರ್ನೇ
ಉವಾಚ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ಸ್ವೀತಾ ಗಚಛ ಜಾನಿೀಹ ರಾಘರ್ಮ್ ೧
ನ ಹ ಮೇ ಜಿೀವಿತಂ ಸ್ತಥ ನೇ ಹೃದಯಂ ವಾ೭ರ್ತಿರ್ಠ ತೇ
ಕರ ೀಶ್ತಃ ಪ್ರಮಾ೭೭ತ್ಶಸಯ ಶುರ ತಃ ಶ್ಬದ ೀ ಮಯಾ ಭೃಶ್ಮ್ ೨
ಆಕರ ನದ ಮಾನಂ ತು ರ್ನೇ ಭಾರ ತ್ರಂ ತಾರ ತುಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ
ತಂ ಕಿಿ ಪ್ರ ಮ್ ಅಭಿಧಾರ್ ತ್ಾ ಾಂ ಭಾರ ತ್ರಂ ಶ್ರಣರ್ಷಣ್ಮ್
ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ರ್ಶ್ಮ್ ಆಪ್ನಿ ಾಂ ಸ್ವಾಂಹಾನಮ್ ಇರ್ ಗೀ ವೃರ್ಮ್ ೩
ನ ಜ್ಗ್ಮ ತ್ಥ್ೀಕಾ ಸುಾ ಭಾರ ತು: ಆಜಾಾ ಯ ಶಾಸನಮ್
ತ್ಮ್ ಉವಾಚ ತ್ತ್ ಸಾ ತ್ರ ಕುಪ್ತಾ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾ ೪
ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಮಿತ್ರ ರೂಪೇಣ್ ಭಾರ ತು ಸಾ ಾ ಮ೭ಸ್ವ ಶ್ತುರ ರ್ತ್
ಯ ಸಾ ಾ ಮ್ ಅಸ್ತಯ ಮ್ ಅರ್ಸ್ತಥ ಯಾಾಂ ಭಾರ ತ್ರಂ ನ೭ಭಿಪ್ದಯ ಸೇ ೫
ಇಚಛ ಸ್ವ ತ್ಾ ಾಂ ವಿನಶ್ಯ ನಾ ಾಂ ರಾಮಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಮತ್ಕ ೃತೇ
ಲೀಭಾ ನಮ ಮ ಕೃತೇ ನೂನಂ ನ೭ನಗಚಛ ಸ್ವ ರಾಘವಂ ೬
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ರ್ಯ ಸನಂ ತೇ ಪ್ರ ಯಂ ಮನಯ ೀ ಸ್ಿ ೀಹೀ ಭಾರ ತ್ರಿ ನಸ್ವಾ ತೇ
ತೇನ ತಿರ್ಠ ಸ್ವ ವಿಸರ ಬಧ ಸಾ ಮ್ ಅಪ್ಶ್ಯ ನ್ ಮಹಾ ದುಯ ತಿಮ್ ೭
ಕಿಾಂ ಹ ಸಂಶ್ಯಮ್ ಆಪ್ನಿ ೀ ತ್ಸ್ವಮ ನ್ ಇಹ್ ಮಯಾ ಭವೇತ್
ಕತ್ಶರ್ಯ ಮ್ ಇಹ್ ತಿರ್ಠ ನಾ ಯ ಯತ್ ಪ್ರ ಧಾನ ಸಾ ಾ ಮ್ ಆಗತಃ ೮
ಇತಿ ಬ್ರರ ವಾಣಂ ವೈದೇಹೀಾಂ ಬ್ರರ್ಪ ಶೀಕ ಪ್ರಿಪುಿ ತಾಮ್
ಅಬರ ವಿೀ ಲಿ ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸಾ ರಸ್ತಾ ಾಂ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಮೃಗ ರ್ಧೂಮ್ ಇರ್ ೯
ಪ್ನಿ ಗ್೭ಸುರ ಗಂರ್ರ್ಶ ದೇರ್ ಮಾನರ್ ರಾಕ್ಷ್ಸೈ:
ಅಶ್ಕಯ ಸಾ ರ್ ವೈದೇಹ ಭತಾಶ ರ್ಜತುಾಂ ನ ಸಂಶ್ಯ: ೧೦
ದೇವಿ ದೇರ್ ಮನಷ್ಯ ೀಷು ಗನಧ ವೇಶಷು ಪ್ತ್ತಿರ ಷು
ರಾಕ್ಷ್ಸೇಷು ಪ್ಶಾಚೇಷು ಕಿನಿ ರೇಷು ಮೃಗೇಷು ಚ ೧೧
ದ್ವನವೇಷು ಚ ಘೀರೇಷು ನ ಸ ವಿದ್ಯ ೀತ್ ಶೀಭನೇ
ಯೀ ರಾಮಂ ಪ್ರ ತಿಯಧ್ಯ ೀತ್ ಸಮರೇ ವಾಸವೀಪ್ಮಮ್ ೧೨
ಅರ್ರ್ಯ ೈಃ ಸಮರೇ ರಾಮೀ ನವಂ ತ್ಾ ಾಂ ರ್ಕುಾ ಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ
ನ ತಾಾ ಮ್ ಅಸ್ವಮ ನ್ ರ್ನೇ ಹಾತುಮ್ ಉತ್ಸ ಹೇ ರಾಘವಂ ವಿನ ೧೩
ಅನಿವಾಯಶಾಂ ಬಲಂ ತ್ಸಯ ಬಲೈ ಬಶಲರ್ತಾಮ್ ಅಪ್
ತಿರ ಭಿ ಲೀಶಕೈೈಃ ಸರ್ಮದುಯ ಕಾ ೈೈಃ ಸೇಶ್ಾ ರೈಃ ಸ್ತ೭ಮರರ್ ಅಪ್ ೧೪
ಹೃದಯಂ ನಿವೃಶತಂ ತೇ೭ಸುಾ ಸಂತಾಪ್ ಸಾ ಯ ಜ್ಯ ತಾಮ್ ಅಯಮ್
ಆಗಮಿರ್ಯ ತಿ ತೇ ಭತಾಶ ಶ್ೀಘರ ಾಂ ಹ್ತಾಾ ಮೃಗೀ ತ್ಾ ಮಮ್ ೧೫
ನ ಚ ತ್ಸಯ ಸಾ ರೀ ರ್ಯ ಕಾ ಾಂ ಮಾಯಯಾ ಕೇನಚತ್ ಕೃತ್:
ಗನಧ ರ್ಶ ನಗರ ಪ್ರ ಖಾಯ ಮಾಯಾ ಸ್ತ ತ್ಸಯ ರಕ್ಷ್ಸಃ ೧೬
ನಯ ಸ ಭೂತಾ೭ಸ್ವ ವೈದೇಹ ನಯ ಸ್ತಾ ಮಯಿ ಮಹಾತ್ಮ ನ
ರಾಮೇಣ್ ತ್ಾ ಾಂ ರ್ರಾರೀಹೇ ನ ತಾಾ ಾಂ ತ್ಯ ಕುಾ ಮ್ ಇಹೀತ್ಸ ಹೇ ೧೭
ಕೃತ್ ವೈರಾ ಶ್ಚ ಕಲಾಯ ಣಿ ರ್ಯಮ್ ಏತೈ ನಿಶಶಾ ಚರೈಃ
ಖ್ರ ಸಯ ನಿರ್ನದೇರ್ ಜ್ನಸ್ತಥ ನ ರ್ಧಂ ಪ್ರ ತಿ ೧೮
ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ ವಿಧಿನ ವಾಚೀ ವಿಸೃಜ್ನಿಾ ಮಹಾ ರ್ನೇ
ಹಾಂಸ್ತ ವಿಹಾರಾ ವೈದೇಹ ನ ಚನಾ ಯಿತುಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ ೧೯
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇ ನರ್ಮ್ ಉಕಾ ಸ್ತ ಕುರ ದ್ವಧ ಸಂರಕಾ ಲೀಚನ
ಅಬರ ವಿೀತ್ ಪ್ರಷಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ಸತ್ಯ ವಾದನಮ್ ೨೦
ಅನಯಶ ಅ ಕರಣ್ಡ೭೭ರಮಭ ನೃಶಂಸ ಕುಲ ಪಾಾಂಸನ
ಅಹಂ ತ್ರ್ ಪ್ರ ಯಂ ಮನಯ ೀ ರಾಮ ಸಯ ರ್ಯ ಸನಂ ಮಹ್ತ್ ೨೧
ರಾಮ ಸಯ ರ್ಯ ಸನಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ತೇ ನತಾನಿ ಪ್ರ ಭಾರ್ಸೇ ೨೨
ನತ್ ಚಚ ತ್ರ ಾಂ ಸಪ್ತ್ಿ ೀಷು ಪಾಪಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಯದಭ ವೇತ್
ತ್ಾ ದಾ ಧೇಷು ನೃಶಂಸೇಷು ನಿತ್ಯ ಾಂ ಪ್ರ ಚಛ ನಿ ಚಾರಿಷು ೨೩
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸುದುರ್ಟ ಸಾ ಾ ಾಂ ರ್ನೇ ರಾಮಮ್ ಏಕಮ್ ಏಕೀ೭ನಗಚಛ ಸ್ವ
ಮಮ ಹೇತೀೈಃ ಪ್ರ ತಿಚಛ ನಿ ೈಃ ಪ್ರ ಯಕಾೀ ಭರತೇನ ವಾ ೨೪
ತ್ ನಿ ಸ್ವದಧ ಯ ತಿ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ತ್ರ್ ವಾ ಭರತ್ ಸಯ ವಾ
ಕಥಮ್ ಇನಿದ ೀರ್ರ ಶಾಯ ಮಂ ರಾಮಂ ಪ್ದಮ ನಿಭೇಕ್ಷ್ಣ್ಮ್
ಉಪ್ಸಂಶ್ರ ತ್ಯ ಭತಾಶರಂ ಕಮಯೇಯಂ ಪೃಥ ಗಾ ನಮ್ ೨೫
ಸಮಕ್ಷಂ ತ್ರ್ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಪಾರ ಣ್ಡಾಂ ಸಾ ಯ ಕಿ ಯ ೀ ನ ಸಂಶ್ಯಃ
ರಾಮಂ ವಿನ ಕ್ಷ್ಣ್ಮ್ ಅಪ್ ನ ಹ ಜಿೀವಾಮಿ ಭೂತ್ಲೇ ೨೬
ಇತುಯ ಕಾ ೈಃ ಪ್ರಷಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ರೀಮ ಹ್ರ್ಶಣ್ಮ್
ಅಬರ ವಿೀ ಲಿ ಕ್ಷ್ಮ ಣಃ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಪಾರ ೦ಜ್ಲ್ ವಿಶಜಿತೇನಿದ ರಯಃ ೨೭
ಉತ್ಾ ರಂ ನೀತ್ಸ ಹೇ ರ್ಕುಾ ಾಂ ದೈರ್ತಂ ಭರ್ತಿೀ ಮಮ
ವಾಕಯ ಮ್ ಅಪ್ರ ತಿರೂಪಂ ತು ನ ಚತ್ರ ಾಂ ಸ್ವಾ ರೀಷು ಮೈಥಲ್ ೨೮
ಸಾ ಭಾರ್ ಸ್ಾ ಾ ೀರ್ ನರಿೀಣ್ಡಮ್ ಏಷು ಲೀಕೇಷು ದೃಶ್ಯ ತೇ
ವಿರ್ಮಕಾ ರ್ಮಾಶ ಶ್ಚ ಪ್ಲಾ ಸ್ವಾ ೀಕಿ ಾ ಭೇದ ಕರಾೈಃ ಸ್ವಾ ರಯಃ ೨೯
ನ ಸಹೇ ಹೀದೃಶಂ ವಾಕಯ ಾಂ ವೈದೇಹ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ರ್ಜ
ಶರ ೀತ್ರ ಯೀ: ಉಭಯೀ ಮೇಶ೭ದಯ ತ್ಪ್ಾ ನರಾಚ ಸನಿಿ ಭಂ ೩೦
ಉಪ್ಶಣ್ಾ ನಾ ಮೇ ಸವೇಶ ಸ್ತಕಿಿ ಭೂತಾ ರ್ನೇ ಚರಾೈಃ
ನಯ ಯ ವಾದೀ ಯಥಾ೭ನಯ ಯ ಉಕಾ ೀ೭ಹಂ ಪ್ರಷಂ ತ್ಾ ಯಾ ೩೧
ಧಿಕ್ ತಾಾ ಮ್ ಅದಯ ಪ್ರ ಣ್ಶ್ಯ ತ್ಾ ಾಂ ಯನಮ ಮ್ ಏವಂ ವಿಶ್೦ಕಸೇ
ಸ್ವಾ ರೀ ತ್ಾ ಾಂ ದುರ್ಟ ಸಾ ಭಾವೇನ ಗ್ಮರ ವಾಕಯ ೀ ರ್ಯ ರ್ಸ್ವಥ ತ್ಮ್ ೩೨
ಗಮಿಷ್ಯ ೀ ಯತ್ರ ಕಕುತ್ಸ ಥ ೈಃ ಸಾ ಸ್ವಾ ತೇ೭ಸುಾ ರ್ರಾ೭೭ನನೇ
ರಕ್ಷ್ನಾ ತಾಾ ಾಂ ವಿಶಾಲಾಕಿಿ ಸಮಗ್ರ ರ್ನ ದೇರ್ತಾೈಃ ೩೩
ನಿಮಿತಾಾ ನಿ ಹ ಘೀರಾಣಿ ಯಾನಿ ಪಾರ ದುಭಶರ್ನಿಾ ಮೇ
ಅಪ್ ತಾಾ ಾಂ ಸಹ್ ರಾಮೇಣ್ ಪ್ಶ್ಯ ೀಯಂ ಪುನರ್ ಆಗತಃ ೩೪
( ನ ವೇ ತ್ಯ ೀತ್ ನಿ ಜಾನಮಿ ವೈದೇಹ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ರ್ಜ )
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇ ನರ್ಮ್ ಉಕಾ ಸ್ತ ರದಂತಿೀ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾ
ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ ತ್ತೀ ವಾಕಯ ಾಂ ತಿೀರ್ರ ಾಂ ಬ್ರರ್ಪ ಪ್ರಿಪುಿ ತಾ ೩೫
ಗೀದ್ವರ್ರಿೀಾಂ ಪ್ರ ವೇಕಿ ಯ ಮಿ ವಿನ ರಾಮೇಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ೩೬
ಆಬನಿಧ ಷ್ಯ ೀ೭ಥವಾ ತ್ಯ ಕಿ ಯ ೀ ವಿರ್ಮೇ ದೇಹ್ಮ್ ಆತ್ಮ ನಃ
ಪ್ಬ್ರ ಮಯ ೭ಹಂ ವಿಷಂ ತಿೀಕ್ಷ್ಾ ಾಂ ಪ್ರ ವೇಕಿ ಯ ಮಿ ಹುತಾಶ್ನಮ್
ನ ತ್ಾ ೭ಹಂ ರಾಘವಾತ್ ಅನಯ ಾಂ ಪ್ದ್ವ೭ಪ್ ಪುರಷಂ ಸಪ ೃಶೇ ೩೭
ಇತಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮ್ ಆಕುರ ಶ್ಯ ಸ್ವೀತಾ ದುೈಃಖ್ ಸಮನಿಾ ತಾ
ಪಾಣಿಭಾಯ ಾಂ ರದತಿೀ ದುೈಃಖಾತ್ ಉದರಂ ಪ್ರ ಜ್ಘ್ರನ ಹ್ ೩೮
ತಾಮ್ ಆತ್ಶ ರೂಪಾಾಂ ವಿಮನ ರದನಿಾ ೀಾಂ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸೌಮಿತಿರ ರಾ೭೭ಲೀಕಯ ವಿಶಾಲ ನೇತಾರ ಮ್
ಆಶಾಾ ಸಯಾ ಮಾಸ ನ ಚೈರ್ ಭತುಶ:
ತಂ ಭಾರ ತ್ರಂ ಕಿಾಂಚತ್ ಉವಾಚ ಸ್ವೀತಾ ೩೯
ತ್ತ್ ಸುಾ ಸ್ವೀತಾಮ್ ಅಭಿವಾದಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ
ಕೃತಾ೭೦ಜ್ಲ್ೈಃ ಕಿಾಂಚತ್ ಅಭಿಪ್ರ ಣ್ಮಯ
ಅನಿಾ ೀಕ್ಷ್ಮಾಣೀ ಬಹುಶ್ ಶ್ಚ ಮೈಥಲ್ೀಾಂ
ಜ್ಗ್ಮ ರಾಮ ಸಯ ಸಮಿೀಪ್ಮ್ ಆತ್ಮ ವಾನ್ ೪೦
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚ ಚತಾಾ ರಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಷಟ್ಚ ತ್ವಿ ರಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತ್ಯಾ ಪ್ರರ್ಮ್ ಉಕಾ ಸುಾ ಕುಪ್ತೀ ರಾಘವಾ೭ನಜಃ
ಸ ವಿಕಾಂಕ್ಷ್ನ್ ಭೃಶಂ ರಾಮಂ ಪ್ರ ತ್ಸ್ಥ ೀ ನ ಚರಾತ್ ಇರ್ ೧
ತ್ದ್ವ೭೭ಸ್ತದಯ ದಶ್ಗ್ನರ ೀವಃ ಕಿಿ ಪ್ರ ಮ್ ಅನಾ ರಮ್ ಆಸ್ವಥ ತಃ
ಅಭಿಚಕರ ಮ ವೈದೇಹೀಾಂ ಪ್ರಿವಾರ ಜ್ಕ ರೂಪ್ ಧೃತ್ ೨
ಶ್ಿ ಕ್ಷ್ಾ ಕಷ್ಣಯ ಸಂವಿೀತಃ ಶ್ಖಿೀ ಛತಿರ ೀ ಉಪಾನಹೀ
ವಾಮೇ ಚ ಅಾಂಸೇ ಅರ್ಸಜಾಯ ೭ಥ ಶುಭೇ ಯರ್ಷಟ ಕಮಣ್ಡ ಲೂ ೩
ಪ್ರಿವಾರ ಜ್ಕ ರೂಪೇಣ್ ವೈದೇಹೀಾಂ ಸರ್ಮಪಾಗಮತ್ ೪
ತಾಮ್ ಆಸಸ್ತದ್ವ೭ತಿಬಲೀ ಭಾರ ತೃಭಾಯ ಾಂ ರಹತಾಾಂ ರ್ನೇ
ರಹತಾಾಂ ಸೂಯಶ ಚನದ ರಭಾಯ ಾಂ ಸಂಧಾಯ ಮ್ ಇರ್ ಮಹ್ತ್ ತ್ಮಃ ೫
ತಾಮ್ ಅಪ್ಶ್ಯ ತ್ ತ್ತೀ ಬ್ರಲಾಾಂ ರಾಜ್ ಪುತಿರ ೀಾಂ ಯಶ್ಸ್ವಾ ನಿೀಮ್
ರೀಹಣಿೀಾಂ ಶ್ಶ್ನ ಹೀನಾಂ ಗರ ಹ್ರ್ತ್ ಭೃಶ್ ದ್ವರಣಃ ೬
ತ್ಮ್ ಉಗರ ಾಂ ಪಾಪ್ ಕಮಾಶಣಂ ಜ್ನಸ್ತಥ ನ ಗತಾ ದುರ ಮಾೈಃ
ಸಮಿೀಕ್ಷ್ಯ ನ ಪ್ರ ಕಮಪ ನಾ ೀ ನ ಪ್ರ ವಾತಿ ಚ ಮಾರತಃ ೭
ಶ್ೀಘರ ಸರ ೀತಾ ಶ್ಚ ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ವಿೀಕ್ಷ್ನಾ ಾಂ ರಕಾ ಲೀಚನಮ್
ಸ್ವಾ ಮಿತಂ ಗನಾ ಮ್ ಆರೇಭೇ ಭಯಾ ದ್ಗ ೀದ್ವರ್ರಿೀ ನದೀ ೮
ರಾಮ ಸಯ ತು ಅನಾ ರಂ ಪ್ರ ೀಪುಸ ದಶಶ್ಗ್ನರ ೀರ್ ಸಾ ದ೭ನಾ ರೇ
ಉಪ್ತ್ಸ್ಥ ೀ ಚ ವೈದೇಹೀಾಂ ಭಿಕುಿ ರೂಪೇಣ್ ರಾರ್ಣಃ ೯
ಅಭವಯ ೀ ಭರ್ಯ ರೂಪೇಣ್ ಭತಾಶರಮ್ ಅನಶೀಚತಿೀಮ್
ಅಭಯ ರ್ತ್ಶತ್ ವೈದೇಹೀಾಂ ಚತಾರ ಮ್ ಇರ್ ಶ್ನ: ಚರಃ ೧೦
ಸ ಪಾಪೀ ಭರ್ಯ ರೂಪೇಣ್ ತೃಣೈಃ ಕೂಪ್ ಇವಾ೭೭ವೃತಃ
ಅತಿರ್ಠ ತ್ಪ ರೀಕ್ಷ್ಯ ವೈದೇಹೀಾಂ ರಾಮ ಪ್ತಿಿ ೀಾಂ ಯಶ್ಸ್ವಾ ನಿೀಮ್ ೧೧
ಶುಭಾಾಂ ರಚರ ದನಾೀರ್ಷಠ ೀಾಂ ಪೂಣ್ಶ ಚನದ ರ ನಿಭಾ೭೭ನನಮ್
ಆಸ್ವೀನಾಂ ಪ್ಣ್ಶ ಶಾಲಾಯಾಾಂ ಬ್ರರ್ಪ ಶೀಕ೭ಭಿ ಪ್ೀಡಿತಾಮ್ ೧೨
ಸ ತಾಾಂ ಪ್ದಮ ಪ್ಲಾಶಾ೭ಕಿಿ ೀಾಂ ಪ್ೀತ್ ಕೌಶೇಯ ವಾಸ್ವನಿೀಮ್
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅಭಯ ಗಚಛ ತ್ ವೈದೇಹೀಾಂ ದುರ್ಟ ಚೇತಾ ನಿಶಾ ಚರಃ ೧೩
ಸ ಮನಮ ಥ ಶ್ರಾ೭೭ವಿಷ್ಟ ೀ ಬರ ಹ್ಮ ಘೀರ್ಮ್ ಉದೀರಯತ್
ಅಬರ ವಿೀತ್ ಪ್ರ ಶ್ರ ತಂ ವಾಕಯ ಾಂ ರಹತೇ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ಧಿಪಃ ೧೪
ತಾಮ್ ಉತ್ಾ ಮಾಾಂ ತಿರ ಲೀಕನಾಂ ಪ್ದಮ ಹೀನಮ್ ಇರ್ ಶ್ರ ಯಮ್
ವಿಭಾರ ಜ್ಮಾನಾಂ ರ್ಪುಷ್ಣ ರಾರ್ಣಃ ಪ್ರ ಶ್ಶಂಸ ಹ್ ೧೫
ಕ ತ್ಾ ಾಂ ಕ೦ಚನ ರ್ಣ್ಡಶ೭೭ಭೇ ಪ್ೀತ್ ಕೌಶೇಯ ವಾಸ್ವನಿ
ಕಮಲಾನಾಂ ಶುಭಾಾಂ ಮಾಲಾಾಂ ಪ್ದಮ ನಿೀರ್ ಚ ಬಭರ ತಿೀ ೧೬
ಹರ ೀೈಃ ಶ್ರ ೀೈಃ ಕಿೀತಿಶೈಃ ಶುಭಾ ಲಕಿಿ ಮ ೀ: ಅಪ್ಸ ರಾ ವಾ ಶುಭಾ೭೭ನನೇ
ಭೂತಿ ವಾಶ ತ್ಾ ಾಂ ರ್ರಾರೀಹೇ ರತಿ ವಾಶ ಸ್ಾ ೈರ ಚಾರಿಣಿೀ ೧೭
ಸಮಾೈಃ ಶ್ಖ್ರಿಣಃ ಸ್ವಿ ಗ್ಧ ೈಃ ಪಾಣ್ಡಡ ರಾ ದಶ್ನ ಸಾ ರ್
ವಿಶಾಲೇ ವಿಮಲೇ ನೇತ್ರ ೀ ರಕಾ ೭ನಾ ೀ ಕೃರ್ಾ ತಾರಕೇ
ವಿಶಾಲಂ ಜ್ಘನಂ ಪ್ೀನಮ್ ಊರೂ ಕರಿ ಕರೀ ಪ್ಮೌ ೧೮
ಏತೌ ಉಪ್ಚತೌ ವೃತೌ
ಾ ಸಹತೌ ಸಂಪ್ರ ಗಲ್ಭ ತೌ
ಪ್ೀನೀ ನಿ ತ್ ರ್ಮಖೌ ಕನ್ನ
ಾ ಸ್ವಿ ಗಧ ತಾಲ ಫಲೀಪ್ಮೌ
ಮಣಿ ಪ್ರ ವೇಕ೭೭ಭರಣೌ ರಚರೌ ತೇ ಪ್ಯೀರ್ರೌ ೧೯
ಚಾರ ಸ್ವಮ ತೇ ಚಾರ ದತಿ ಚಾರ ನೇತ್ರ ೀ ವಿಲಾಸ್ವನಿ
ಮನೀ ಹ್ರಸ್ವ ಮೇ ರಾಮೇ ನದೀ ಕೂಲಮ್ ಇವಾ೭ಮಭ ಸ್ತ ೨೦
ಕರಾ೭ನಾ ಮಿತ್ ಮಧಾಯ ೭ಸ್ವ ಸುಕೇಶ್ೀ ಸಂಹ್ತ್ ಸಾ ನಿೀ ೨೧
ನರ್ ದೇವಿೀ ನ ಗನಧ ವಿೀಶ ನ ಯಕಿಿ ೀ ನ ಚ ಕಿನಿ ರಿೀ
ನವಂ ರೂಪಾ ಮಯಾ ನರಿೀ ದೃರ್ಟ ಪೂವಾಶ ಮಹೀ ತ್ಲೇ ೨೨
ರೂಪಂ ಅಗರ ಯ ಾಂ ಚ ಲೀಕೇಷು ಸೌಕುಮಾಯಶಾಂ ರ್ಯ ಶ್ಚ ತೇ
ಇಹ್ ವಾಸ ಶ್ಚ ಕನಾ ರೇ ಚತ್ಾ ಮ್ ಉನಮ ದಯನಿಾ ಮೇ ೨೩
ಸ್ತ ಪ್ರ ತಿಕರ ಮ ಭದರ ಾಂ ತೇ ನ ತ್ಾ ಾಂ ರ್ಸುಾ ಮ್ ಇಹಾ೭೭ಹ್ಶಸ್ವ
ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನಮ್ ಅಯಂ ವಾಸೀ ಘೀರಾಣ್ಡಾಂ ಕಮ ರೂಪ್ಣ್ಡಮ್ ೨೪
ಪಾರ ಸ್ತದ್ವ೭ಗ್ರ ಣಿ ರಮಾಯ ಣಿ ನಗರೀಪ್ ರ್ನನಿ ಚ
ಸಂಪ್ನಿ ನಿ ಸುಗನಿಧ ೀನಿ ಯಕಾ ನಿ ಆಚರಿತುಾಂ ತ್ಾ ಯಾ ೨೫
ರ್ರಂ ಮಾಲಯ ಾಂ ರ್ರಂ ಭೀಜ್ಯ ಾಂ ರ್ರಂ ರ್ಸಾ ರಾಂ ಚ ಶೀಭನೇ
ಭತಾಶರಂ ಚ ರ್ರಂ ಮನಯ ೀ ತ್ಾ ದುಯ ಕಾ ಮ್ ಅಸ್ವತೇಕ್ಷ್ಣೇ ೨೬
ಕ ತ್ಾ ಾಂ ಭರ್ಸ್ವ ರದ್ವರ ಣ್ಡಾಂ ಮರತಾಾಂ ವಾ ಶುಚ ಸ್ವಮ ತೇ
ರ್ಸೂನಾಂ ವಾ ರ್ರಾರೀಹೇ ದೇರ್ತಾ ಪ್ರ ತಿಭಾಸ್ವ ಮೇ ೨೭
ನೇಹ್ ಗಚಛ ನಿಾ ಗನಧ ವಾಶ ನ ದೇವಾ ನ ಚ ಕಿನಿ ರಾೈಃ
ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನಮ್ ಅಯಂ ವಾಸಃ ಕಥಂ ನ ತ್ಾ ಮ್ ಇಹಾ೭೭ಗತಾ ೨೮
ಇಹ್ ಶಾಖಾ ಮೃಗ್ೈಃ ಸ್ವಾಂಹಾ ದಾ ೀಪ್ ವಾಯ ಘರ ಮೃಗ್ ಸಾ ಥಾ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಋಕಿ ಸಾ ರಕ್ಷ್ವಃ ಕಂಕೈಃ ಕಥಂ ತೇಭಯ ೀ ನ ಬಭಯ ಸೇ ೨೯
ಮದ್ವ೭ನಿಾ ತಾನಾಂ ಘೀರಾಣ್ಡಾಂ ಕುಾಂಜ್ರಾಣ್ಡಾಂ ತ್ರಸ್ವಾ ನಮ್
ಕಥಮ್ ಏಕ ಮಹಾ೭ರಣ್ಯ ೀ ನ ಬಭೇರ್ಷ ರ್ರಾ೭೭ನನೇ ೩೦
ಕ೭ಸ್ವ ಕಸಯ ಕುತ್ ಶ್ಚ ತ್ಾ ಾಂ ಕಿಾಂ ನಿಮಿತ್ಾ ಾಂ ಚ ದಣ್ಡ ಕನ್
ಏಕ ಚರಸ್ವ ಕಲಾಯ ಣಿ ಘೀರಾನ್ ರಾಕ್ಷ್ಸ ಸೇವಿತಾನ್ ೩೧
ಇತಿ ಪ್ರ ಶ್ಸ್ತಾ ವೈದೇಹೀ ರಾರ್ಣೇನ ದುರಾತ್ಮ ನ
ದಾ ಜಾತಿ ವೇರ್ಷಣ್ ಹ ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರಾರ್ಣ್ ಮಾ೭೭ಗತ್ಮ್
ಸವೈಶ: ಅತಿಥ ಸತಾಕ ರೈಃ ಪೂಜ್ಯಾ ಮಾಸ ಮೈಥಲ್ೀ ೩೨
ಉಪಾನಿೀಯಾ೭೭ಸನಂ ಪೂರ್ಶಾಂ ಪಾದ್ಯ ೀ ನ೭ಭಿನಿಮನಾ ರಯ ಚ
ಅಬರ ವಿೀತ್ ಸ್ವದಧ ಮ್ ಇತಿ ಏರ್ ತ್ದ್ವ ತಂ ಸೌಮಯ ದಶ್ಶನಮ್ ೩೩
ದಾ ಜಾತಿ ವೇರ್ಷಣ್ ಸಮಿೀಕ್ಷ್ಯ ಮೈಥಲ್ೀ
ತ್ಮ್ ಆಗತಂ ಪಾತ್ರ ಕುಸುಮಭ ಧಾರಿಣ್ಮ್
ಅಶ್ಕಯ ಮ್ ಉದ್ಾ ೀಷುಟ ಮ್ ಉಪಾಯ ದಶ್ಶನ
ನಯ ಮನಾ ರಯತ್ ಬ್ರರ ಹ್ಮ ಣ್ ರ್ ತ್ಾ ದ೭೦ಗನ ೩೪
ಇಯಂ ಬಸ್ವೀ ಬ್ರರ ಹ್ಮ ಣ್ ಕಮಮ್ ಆಸಯ ತಾಮ್
ಇದಂ ಚ ಪಾದಯ ಾಂ ಪ್ರ ತಿಗೃಹ್ಯ ತಾಮ್ ಇತಿ
ಇದಂ ಚ ಸ್ವದಧ ಾಂ ರ್ನ ಜಾತ್ಮ್ ಉತ್ಾ ಮಂ
ತ್ಾ ದ೭ಥಶಮ್ ಅರ್ಯ ಗರ ಮ್ ಇಹೀಪ್ ಭಜ್ಯ ತಾಮ್ ೩೫
ನಿಮನಾ ರಯ ಮಾಣಃ ಪ್ರ ತಿಪೂಣ್ಶ ಭಾರ್ಷಣಿೀಾಂ
ನರೇನದ ರ ಪ್ತಿಿ ೀಾಂ ಪ್ರ ಸಮಿೀಕ್ಷ್ಯ ಮೈಥಲ್ೀಮ್
ಪ್ರ ಹ್ಸಯ ತ್ಸ್ತಯ ಹ್ರಣೇ ಧೃತಂ ಮನಃ
ಸಮಪ್ಶಯತ್ ಆತ್ಮ ರ್ಧಾಯ ರಾರ್ಣಃ ೩೬
ತ್ತಃ ಸುವೇಷಂ ಮೃಗಯಾ ಗತಂ ಪ್ತಿಾಂ
ಪ್ರ ತಿೀಕ್ಷ್ಮಾಣ್ಡ ಸಹ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ತ್ದ್ವ
ನಿರಿೀಕ್ಷ್ಮಾಣ್ಡ ಹ್ರಿತಂ ದದಶ್ಶ ತ್ತ್
ಮಹ್ ದಾ ನಂ ನರ್ ತು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೌ ೩೭
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ರ್ಟಚ ತಾಾ ರಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಸಪ್ತ ಚತ್ವಿ ರಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ರಾರ್ಣೇನ ತು ವೈದೇಹೀ ತ್ದ್ವ ಪೃಷ್ಣಟ ಜಿಹೀರ್ಶತಾ
ಪ್ರಿವಾರ ಜ್ಕ ರೂಪೇಣ್ ಶ್ಶಂಸ್ತ೭೭ತಾಮ ನಮ್ ಆತ್ಮ ನ ೧
ಬ್ರರ ಹ್ಮ ಣ್ ಶಾಚ ೭ತಿಥ ಶಾಚ ೭ಯಮ್ ಅನಕಾೀ ಹ ಶ್ಪೇತ್ ಮಾಮ್
ಇತಿ ಧಾಯ ತಾಾ ರ್ಮಹೂತ್ಶಾಂ ತು ಸ್ವೀತಾ ರ್ಚನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨
ದುಹತಾ ಜ್ನಕಸ್ತಯ ೭ಹಂ ಮೈಥಲ ಸಯ ಮಹಾತ್ಮ ನಃ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸ್ವೀತಾ ನಮಾಿ ೭ಸ್ವಮ ಭದರ ಾಂ ತೇ ರಾಮ ಭಾಯಾಶ ದಾ ಜೀತ್ಾ ಮ ೩
ಉರ್ಷತಾಾ ದ್ವಾ ದಶ್ ಸಮಾ ಇಕಿ ಾ ಕೂಣ್ಡಾಂ ನಿವೇಶ್ನೇ
ಭಾಂಜಾನ ಮಾನಷ್ಣನ್ ಭೀಗ್ನ್ ಸರ್ಶ ಕಮ ಸಮೃದಧ ನಿೀ ೪
ತ್ತ್ ಸಾ ರಯೀದಶೇ ರ್ರ್ಷಶ ರಾಜಾ ಅಮಂತ್ರ ಯತ್ ಪ್ರ ಭ:
ಅಭಿರ್ಷಚಯಿತುಾಂ ರಾಮಂ ಸಮೇತೀ ರಾಜ್ ಮಂತಿರ ಭಿ: ೫
ತ್ಸ್ವಮ ನ್ ಸಂಭಿರ ಯಮಾಣೇ ತು ರಾಘರ್ ಸ್ತಯ ೭ಭಿರ್ಷಚನೇ
ಕೈಕೇಯಿೀ ನಮ ಭತಾಶರಂ ಆಯಾಶ ಸ್ತಯ ಯಾಚತೇ ರ್ರಮ್ ೬
ಪ್ರ ತಿಗೃಹ್ಯ ತು ಕೈಕೇಯಿೀ ಶ್ಾ ಶುರಂ ಸುಕೃತೇನ ಮೇ
ಮಮ ಪ್ರ ವಾರ ಜ್ನಂ ಭತುಶ ಭಶರತ್ ಸ್ತಯ ೭ಭಿರ್ಷಚನಮ್
ದ್ವಾ ರ್೭ಯಾಚತ್ ಭತಾಶರಂ ಸತ್ಯ ಸಂಧಂ ನೃಪೀತ್ಾ ಮಮ್ ೭
ನ೭ದಯ ಭೀಕಿ ಯ ೀ ನ ಚ ಸಾ ಪ್ಸ ಯ ೀ ನ ಪಾಸ್ಯ ೀ೭ಹಂ ಕಥಂಚನ
ಏರ್ ಮೇ ಜಿೀವಿತ್ಸ್ತಯ ೭ನಾ ೀ ರಾಮೀ ಯದಯ ೭ಭಿರ್ಷಚಯ ತೇ ೮
ಇತಿ ಬ್ರರ ವಾಣ್ಡಾಂ ಕೈಕೇಯಿೀಾಂ ಶ್ಾ ಶುರೀ ಮೇ ಸ ಪಾಥಶರ್:
ಅಯಾಚತಾ೭ಥೈಶ: ಅನಾ ಥೈಶ ನಶ ಚ ಯಾಾಂಚಾಾಂ ಚಕರ ಸ್ತ ೯
ಮಮ ಭತಾಶ ಮಹಾತೇಜಾ ರ್ಯಸ್ತ ಪ್೦ಚ ವಿಾಂಶ್ಕಃ
ಅಷ್ಣಟ ದಶ್ ಹ ರ್ಷ್ಣಶಣಿ ಮಮ ಜ್ನಮ ನಿ ಗಣ್ಯ ತೇ ೧೦
ರಾಮೇತಿ ಪ್ರ ಥತೀ ಲೀಕೇ ಗ್ಮಣ್ವಾನ್ ಸತ್ಯ ವಾನ್ ಶುಚ:
ವಿಶಾಲಾ೭ಕಿ ೀ ಮಹಾ ಬ್ರಹುೈಃ ಸರ್ಶ ಭೂತ್ ಹತೇ ರತಃ ೧೧
ಕಮಾ೭೭ತ್ಶ ಸುಾ ಮಹಾತೇಜಾ: ಪ್ತಾ ದಶ್ರಥ ಸಾ ಯಂ
ಕೈಕೇಯಾಯ : ಪ್ರ ಯ ಕಮಾ೭ಥಶಾಂ ತಂ ರಾಮಂ ನ೭ಭಯ ರ್ಷಚಯತ್ ೧೨
ಅಭಿರ್ಷಕಯ ತು ಪ್ತುೈಃ ಸಮಿೀಪಂ ರಾಮಮ್ ಆಗತ್ಮ್
ಕೈಕೇಯಿೀ ಮಮ ಭತಾಶರಮ್ ಇತುಯ ವಾಚ ಧೃತಂ ರ್ಚಃ ೧೩
ತ್ರ್ ಪ್ತಾರ ಸಮಾ೭೭ಜ್ಾ ಪ್ಾ ಾಂ ಮಮೇದಂ ಶಣ್ಡ ರಾಘರ್
ಭರತಾಯ ಪ್ರ ದ್ವತ್ರ್ಯ ಮ್ ಇದಂ ರಾಜ್ಯ ಮ್ ಅಕಣ್ಟ ಕಮ್ ೧೪
ತ್ಾ ಯಾ ಹ ಖ್ಲು ರ್ಸಾ ರ್ಯ ಾಂ ನರ್ ರ್ಷ್ಣಶಣಿ ಪ್೦ಚ ಚ
ರ್ನೇ ಪ್ರ ರ್ರ ಜ್ ಕಕುತ್ಸ ಥ ಪ್ತ್ರಂ ಮೀಚಯಾ೭ನೃತಾತ್ ೧೫
ತ್ರ್ಥ ತುಯ ಕಾ ಾ ಚ ತಾಾಂ ರಾಮಃ ಕೈಕೇಯಿೀಮ್ ಅಕುತೀಭಯಃ
ಚಕರ ತ್ದಾ ಚ ಸಾ ಸ್ತಯ ಮಮ ಭತಾಶ ದೃಢ ರ್ರ ತಃ ೧೬
ದದ್ವಯ ನಿ ಪ್ರ ತಿಗೃಹಾ ೀಯಾತ್ ಸತ್ಯ ಬ್ರರ ಯಾ ನಿ ಚಾ೭ನೃತ್ಮ್
ಏತ್ ದ್ವಬ ರಹ್ಮ ಣ್ ರಾಮ ಸಯ ಧ್ರರ ರ್ಮ್ ರ್ರ ತಂ ಅನತ್ಾ ಮಮ್ ೧೭
ತ್ಸಯ ಭಾರ ತಾ ತು ದ್ಾ ೈಮಾತರ ೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೀ ನಮ ವಿೀಯಶವಾನ್
ರಾಮ ಸಯ ಪುರರ್ ವಾಯ ಘರ ೈಃ ಸಹಾಯಃ ಸಮರೇ೭ರಿಹಾ ೧೮
ಸ ಭಾರ ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೀ ನಮ ರ್ಮಶಚಾರಿೀ ದೃಢ ರ್ರ ತಃ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅನಾ ಗಚಛ ತ್ ರ್ನಷ್ಣಪ ಣಿೈಃ ಪ್ರ ರ್ರ ಜ್ನಾ ಾಂ ಮಯಾ ಸಹ್ ೧೯
ಜ್ಟಿೀ ತಾಪ್ಸ ರೂಪೇಣ್ ಮಯಾ ಸಹ್ ಸಹಾ೭ನಜ್:
ಪ್ರ ವಿಷ್ಟ ೀ ದಂಡಕ೭ರಣ್ಯ ಾಂ ರ್ಮಶ ನಿತಯ ೀ ಜಿತೇಾಂದರ ಯ: ೨೦
ತೇ ರ್ಯಂ ಪ್ರ ಚುಯ ತಾ ರಾಜಾಯ ತ್ ಕೈಕೇಯಾಯ ಸುಾ ಕೃತೇ ತ್ರ ಯಃ
ವಿಚರಾಮ ದಾ ಜ್ ಶ್ರ ೀರ್ಠ ರ್ನಂ ಗಮಿಭ ೀರಮ್ ಓಜ್ಸ್ತ ೨೧
ಸಮಾಶ್ಾ ಸ ರ್ಮಹೂತ್ಶಾಂ ತು ಶ್ಕಯ ಾಂ ರ್ಸುಾ ಮ್ ಇಹ್ ತ್ಾ ಯಾ
ಆಗಮಿರ್ಯ ತಿ ಮೇ ಭತಾಶ ರ್ನಯ ಮ್ ಆದ್ವಯ ಪುರ್ಕ ಲಮ್
(ರರೂನ್ ಗೀಧಾನ್ ರ್ರಾಹಾಾಂ ಶ್ಚ ಹ್ತಾಾ ೭೭ದ್ವಯಾ೭ಮಿಷ್ಣನ್ ಬಹೂನ್)
೨೨
ಸ ತ್ಾ ಾಂ ನಮ ಚ ಗೀತ್ರ ಾಂ ಚ ಕುಲಮ್ ಚ ಆಚಕ್ಷ್ಾ ತ್ತ್ಾ ಾ ತಃ
ಏಕ ಶ್ಚ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ೀ ಕಿಮಥಶಾಂ ಚರಸ್ವ ದಾ ಜ್ ೨೩
ಏವಂ ಬ್ರರ ರ್ತಾಯ ಾಂ ಸ್ವೀತಾಯಾಾಂ ರಾಮ ಪ್ತಾಿ ಯ ಾಂ ಮಹಾ ಬಲಃ
ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚೀ ತ್ಾ ರಂ ತಿೀರ್ರ ಾಂ ರಾರ್ಣೀ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ಧಿಪಃ ೨೪
ಯೇನ ವಿತಾರ ಸ್ವತಾ ಲೀಕೈಃ ಸ ದೇವಾ೭ಸುರ ಪ್ನಿ ಗ್ೈಃ
ಅಹಂ ತು ರಾರ್ಣೀ ನಮ ಸ್ವೀತೇ ರಕಿ ೀ ಗಣೇಶ್ಾ ರಃ ೨೫
ತಾಾ ಾಂ ತು ಕ೦ಚನ ರ್ಣ್ಡಶ೭೭ಭಾಾಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಕೌಶೇಯ ವಾಸ್ವನಿೀಮ್
ರತಿಾಂ ಸಾ ಕೇಷು ದ್ವರೇಷು ನ೭ಧಿಗಚಾಛ ಮಿ ಅನಿನಿದ ತೇ ೨೬
ಬಹಾ ೀನಮ್ ಉತ್ಾ ಮ ಸ್ವಾ ರೀಣ್ಡಮ್ ಆಹೃತಾನಮ್ ಇತ್ ಸಾ ತಃ
ಸವಾಶಸ್ತಮ್ ಏರ್ ಭದರ ಾಂ ತೇ ಮಮಾ೭ಗರ ಮಹರ್ಷೀ ಭರ್ ೨೭
ಲ೦ಕ ನಮ ಸರ್ಮದರ ಸಯ ಮಧ್ಯ ೀ ಮಮ ಮಹಾ ಪುರಿೀ
ಸ್ತಗರೇಣ್ ಪ್ರಿಕಿಿ ಪಾಾ ನಿವಿಷ್ಣಟ ಗ್ನರಿ ಮೂರ್ಶನಿ ೨೮
ತ್ತ್ರ ಸ್ವೀತೇ ಮಯಾ ಸ್ತರ್ಶಾಂ ರ್ನೇಷು ವಿಹ್ರಿರ್ಯ ಸ್ವ
ನ ಚಾ೭ಸ್ತಯ ೭ರಣ್ಯ ವಾಸಸಯ ಸಪ ೃಹ್ಯಿರ್ಯ ಸ್ವ ಭಾಮಿನಿ ೨೯
ಪ್೦ಚ ದ್ವಸಯ ೈಃ ಸಹ್ಸ್ತರ ಣಿ ಸವಾಶ೭೭ಭರಣ್ ಭೂರ್ಷತಾೈಃ
ಸ್ವೀತೇ ಪ್ರಿಚರಿರ್ಯ ನಿಾ ಭಾಯಾಶ ಭರ್ಸ್ವ ಮೇ ಯದ ೩೦
ರಾರ್ಣೇ ನರ್ಮ್ ಉಕಾ ತು ಕುಪ್ತಾ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾ
ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚಾ೭ನರ್ದ್ವಯ ೭೦ಗ್ನೀ ತ್ಮ್ ಅನದೃತ್ಯ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ೩೧
ಮಹಾ ಗ್ನರಿಮ್ ಇವಾ ಕಮಪ ಯ ಾಂ ಮಹೇನದ ರ ಸದೃಶಂ ಪ್ತಿಮ್
ಮಹೀದಧಿಮ್ ಇವಾ೭ಕಿ ೀಭಯ ಮ್ ಅಹಂ ರಾಮಮ್ ಅನರ್ರ ತಾ ೩೨
ಸರ್ಶ ಲಕ್ಷ್ಣ್ ಸಂಪ್ನಿ ಾಂ ನಯ ಗರ ೀರ್ ಪ್ರಿಮಂಡಲಂ
ಸತ್ಯ ಸಂಧಂ ಮಹಾಭಾಗಂ ಅಹಂ ರಾಮಂ ಅನರ್ರ ತಾ ೩೩
ಮಹಾ ಬ್ರಹುಾಂ ಮಹೀರಸಕ ಾಂ ಸ್ವಾಂಹ್ ವಿಕರ ನಾ ಗ್ಮಿನಮ್
ನೃಸ್ವಾಂಹಂ ಸ್ವಾಂಹ್ ಸಂಕಶ್ಮ್ ಅಹಂ ರಾಮಮ್ ಅನರ್ರ ತಾ ೩೪
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪೂಣ್ಶ ಚನದ ರ೭೭ನನಂ ರಾಮಂ ರಾಜ್ ರ್ತ್ಸ ಾಂ ಜಿತೇನಿದ ರಯಮ್
ಪೃಥು ಕಿೀತಿಶಾಂ ಮಹಾತಾಮ ನಂ ಅಹಂ ರಾಮಮ್ ಅನರ್ರ ತಾ ೩೫
ತ್ಾ ಾಂ ಪುನ ಜ್ಶರ್ಮಬ ಕಃ ಸ್ವಾಂಹೀಾಂ ಮಾಮ್ ಇಚಛ ಸ್ವ ಸುದುಲಶಭಾಮ್
ನ೭ಹಂ ಶ್ಕಯ ತ್ಾ ಯಾ ಸಪ ರಷುಟ ಮ್ ಆದತ್ಯ ಸಯ ಪ್ರ ಭಾ ಯಥಾ ೩೬
ಪಾದಪಾನ್ ಕ೦ಚನನ್ ನೂನಂ ಬಹೂನ್ ಪ್ಶ್ಯ ಸ್ವ ಮನದ ಭಾಕ್
ರಾಘರ್ ಸಯ ಪ್ರ ಯಾಾಂ ಭಾಯಾಶಾಂ ಯ ಸಾ ಾ ಮ್ ಇಚಛ ಸ್ವ ರಾರ್ಣ್ ೩೭
ಕುಿ ಧಿತ್ ಸಯ ಚ ಸ್ವಾಂಹ್ ಸಯ ಮೃಗ ಶ್ತರ ೀ ಸಾ ರಸ್ವಾ ನಃ
ಆಶ್ೀ ವಿರ್ಸಯ ರ್ದನ ದದ ಾಂಷ್ಣಟ ರಮ್ ಆದ್ವತುಮ್ ಇಚಛ ಸ್ವ ೩೮
ಮನದ ರಂ ಪ್ರ್ಶತ್ ಶ್ರ ೀರ್ಠ ಾಂ ಪಾಣಿನ ಹ್ತುಶಮ್ ಇಚಛ ಸ್ವ
ಕಲಕೂಟಂ ವಿಷಂ ಪ್ೀತಾಾ ಸಾ ಸ್ವಾ ಮಾನ್ ಗನಾ ಮ್ ಇಚಛ ಸ್ವ ೩೯
ಅಕಿಿ ಸೂಚಾಯ ಪ್ರ ಮೃಜ್ಸ್ವ ಜಿಹ್ಾ ಯಾ ಲೇಕಿಿ ಚ ಕುಿ ರಮ್
ರಾಘರ್ ಸಯ ಪ್ರ ಯಾಾಂ ಭಾಯಾಶಮ್ ಅಧಿಗನಾ ಾಂ ತ್ಾ ಮ್ ಇಚಛ ಸ್ವ ೪೦
ಅರ್ಸಜ್ಯ ಶ್ಲಾಾಂ ಕಣ್ಠ ೀ ಸರ್ಮದರ ಾಂ ತ್ತುಶಮ್ ಇಚಛ ಸ್ವ
ಸೂಯಾಶ ಚನದ ರಮಸೌ ಚೀಭೌ ಪಾರ ಣಿಭಾಯ ಾಂ ಹ್ತುಶಮ್ ಇಚಛ ಸ್ವ
ಯೀ ರಾಮ ಸಯ ಪ್ರ ಯಾಾಂ ಭಾಯಾಶಾಂ ಪ್ರ ರ್ರ್ಶಯಿತುಮ್ ಇಚಛ ಸ್ವ ೪೧
ಅಗ್ನಿ ಾಂ ಪ್ರ ಜ್ಾ ಲ್ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರ್ಸ್ಾ ರೀಣ್ಡ೭೭ಹ್ತುಶಮ್ ಇಚಛ ಸ್ವ
ಕಲಾಯ ಣ್ ವೃತಾಾ ಾಂ ರಾಮ ಸಯ ಯೀ ಭಾಯಾಶಾಂ ಹ್ತುಶಮ್ ಇಚಛ ಸ್ವ ೪೨
ಅಯೀರ್ಮಖಾನಾಂ ಶೂಲಾನಮ್ ಅಗ್ರರ ೀ ಚರಿತುಮ್ ಇಚಛ ಸ್ವ
ರಾಮ ಸಯ ಸದೃಶ್ೀಾಂ ಭಾಯಾಶಾಂ ಯೀ೭ಧಿಗನಾ ಾಂ ತ್ಾ ಮ್ ಇಚಛ ಸ್ವ ೪೩
ಯ ದ೭ನಾ ರಂ ಸ್ವಾಂಹ್ ಶಗ್ಲಯೀ ರ್ಶನೇ
ಯ ದ೭ನಾ ರಂ ಸಯ ನದ ನಿಕ ಸರ್ಮದರ ಯೀೈಃ
ಸುರಾ೭ಗರ ಯ ಸೌವಿೀರಕ ಯೀ ಯಶದ೭ನಾ ರಂ
ತ್ ದ೭ನಾ ರಂ ವೈ ತ್ರ್ ರಾಘರ್ ಸಯ ಚ ೪೪
ಯ ದ೭ನಾ ರಂ ಕ೦ಚನ ಸ್ವೀಸ ಲೀಹ್ಯೀ:
ಯ ದ೭ನಾ ರಂ ಚನದ ನ ವಾರಿ ಪ್೦ಕಯೀೈಃ
ಯ ದ೭ನಾ ರಂ ಹ್ಸ್ವಾ ಬಡ್ಗಲಯೀ ರ್ಶನೇ
ತ್ ದ೭ನಾ ರಂ ದಶ್ರರ್ಥ ಸಾ ವೈ ರ್ ಚ ೪೫
ಯ ದ೭ನಾ ರಂ ವಾಯಸ ವೈನತೇಯಯೀ:
ಯ ದ೭ನಾ ರಂ ಮದುಗ ಮಯೂರಯೀ ರ೭ಪ್
ಯ ದ೭ನಾ ರಂ ಸ್ತರಸ ಗೃರ್ರ ಯೀ ರ್ಶನೇ
ತ್ದ೭ನಾ ರಂ ದ್ವಶ್ರರ್ಥ ಸಾ ವೈ ರ್ ಚ ೪೬
ತ್ಸ್ವಮ ನ್ ಸಹ್ಸ್ತರ ೭ಕ್ಷ್ ಸಮ ಪ್ರ ಭಾವೇ
ರಾಮೇ ಸ್ವಥ ತೇ ಕರ್ಮಶಕ ಬ್ರಣ್ ಪಾಣೌ
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ಹೃತಾ೭ಪ್ ತೇ೭ಹಂ ನ ಜ್ರಾಾಂ ಗಮಿಷ್ಯ ೀ
ರ್ಜ್ರ ಾಂ ಯಥಾ ಮಕಿಿ ಕಯಾ೭ರ್ಗ್ನೀಣ್ಶಮ್ ೪೭
ಇತಿೀರ್ ತ್ ದ್ವಾ ಕಯ ಮ್ ಅದುರ್ಟ ಭಾವಾ
ಸುಧೃರ್ಟ ಮ್ ಉಕಾ ಾ ರಜ್ನಿೀ ಚರಂ ತ್ಮ್
ಗ್ತ್ರ ಪ್ರ ಕಮಾಪ ದಾ ಯ ಥತಾ ಬಭೂರ್
ವಾತೀ ದಧ ತಾ ಸ್ತ ಕದಳೀ ರ್ ತ್ನಿಾ ೀ ೪೮
ತಾಾಂ ವೇಪ್ಮಾನಮ್ ಉಪ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸ್ವೀತಾಾಂ
ಸ ರಾರ್ಣೀ ಮೃತುಯ ಸಮ ಪ್ರ ಭಾವಃ
ಕುಲಂ ಬಲಂ ನಮ ಚ ಕಮಶ ಚಾ೭೭ತ್ಮ ನಃ
ಸಮಾ೭೭ಚಚಕಿ ೀ ಭಯ ಕರಣ್ಡ೭ಥಶಮ್ ೪೯
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಸಪ್ಾ ಚತಾಾ ರಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಅಷಟ ಚತ್ವಿ ರಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಏವಂ ಬ್ರರ ರ್ತಾಯ ಾಂ ಸ್ವೀತಾಯಾಾಂ ಸಂರಬಧ ೈಃ ಪ್ರಷಂ ರ್ಚ:
ಲಲಾಟೇ ಭರ ಕುಟಿೀಾಂ ಕೃತಾಾ ರಾರ್ಣಃ ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ ಹ್ ೧
ಭಾರ ತಾ ವೈಶ್ರ ರ್ಣ್ ಸ್ತಯ ೭ಹಂ ಸ್ತಪ್ತಿ ಯ ೀ ರ್ರರ್ಣಿಶನಿ
ರಾರ್ಣೀ ನಮ ಭದರ ಾಂ ತೇ ದಶ್ಗ್ನರ ೀವಃ ಪ್ರ ತಾಪ್ವಾನ್ ೨
ಯಸಯ ದೇವಾೈಃ ಸಗನಧ ವಾಶೈಃ ಪ್ಶಾಚ ಪ್ತ್ಗೀರಗ್ೈಃ
ವಿದರ ರ್ನಿಾ ಭಯಾ ದಭ ೀತಾ ಮೃತಯ ೀ ರಿರ್ ಸದ್ವ ಪ್ರ ಜಾೈಃ ೩
ಯೇನ ವೈಶ್ರ ರ್ಣೀ ಭಾರ ತಾ ದ್ಾ ೈಮಾತ್ರ ೈಃ ಕರಣ್ಡ೭ನಾ ರೇ
ದಾ ನದ ಾ ಮ್ ಆಸ್ತದತಃ ಕರ ೀಧಾ ದರ ಣೇ ವಿಕರ ಮಯ ನಿಜಿಶತಃ ೪
ಮ ದಭ ಯಾ೭೭ತ್ಶೈಃ ಪ್ರಿತ್ಯ ಜ್ಯ ಸಾ ಮ್ ಅಧಿಷ್ಣಠ ನಮ್ ಋದಧ ಮತ್
ಕೈಲಾಸಂ ಪ್ರ್ಶತ್ ಶ್ರ ೀರ್ಠ ಮ್ ಅಧಾಯ ಸ್ಾ ೀ ನರ ವಾಹ್ನಃ ೫
ಯಸಯ ತ್ತ್ ಪುರ್ಪ ಕಂ ನಮ ವಿಮಾನಂ ಕಮಗಂ ಶುಭಮ್
ವಿೀಯಾಶತ್ ಆರ್ಜಿಶತಂ ಭದ್ರ ೀ ಯೇನ ಯಾಮಿ ವಿಹಾಯಸಂ ೬
ಮಮ ಸಂಜಾತ್ ರೀರ್ಸಯ ರ್ಮಖಂ ದೃಷ್ಟ ಾ ೈರ್ ಮೈಥಲ್
ವಿದರ ರ್ನಿಾ ಪ್ರಿತ್ರ ಸ್ತಾ ೈಃ ಸುರಾೈಃ ಶ್ಕರ ಪುರೀಗಮಾೈಃ ೭
ಯತ್ರ ತಿಷ್ಣಠ ಮಯ ೭ಹಂ ತ್ತ್ರ ಮಾರತೀ ವಾತಿ ಶ್೦ಕಿತಃ
ತಿೀವಾರ ೭೦ಶುೈಃ ಶ್ಶ್ರಾ೦೭ಶು ಶ್ಚ ಭಯಾತ್ ಸಂಪ್ದಯ ತೇ ರವಿೈಃ ೮
ನಿರ್ಕ ಮಪ ಪ್ತಾರ ಸಾ ರವೀ ನದಯ ಶ್ಚ ಸ್ವಾ ಮಿತೀದಕೈಃ
ಭರ್ನಿಾ ಯತ್ರ ತ್ತಾರ ೭ಹಂ ತಿಷ್ಣಠ ಮಿ ಚ ಚರಾಮಿ ಚ ೯
ಮಮ ಪಾರೇ ಸರ್ಮದರ ಸಯ ಲ೦ಕ ನಮ ಪುರಿೀ ಶುಭಾ
ಸಂಪೂಣ್ಡಶ ರಾಕ್ಷ್ಸೈ ಘೀಶರ ಯಶರ್ಥನದ ರ ಸ್ತಯ ೭ಮರಾರ್ತಿೀ ೧೦
ಪಾರ ಕರೇಣ್ ಪ್ರಿಕಿಿ ಪಾಾ ಪಾಣ್ಡಡ ರೇಣ್ ವಿರಾಜಿತಾ
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ಹೇಮ ಕಕಿ ಯ ಪುರಿೀ ರಮಾಯ ವೈಡೂಯಶ ಮಯ ತೀರಣ್ಡ ೧೧
ಹ್ ಸಾ ಯ ೭ಶ್ಾ ರಥ ಸಂಭಾಧಾ ತೂಯಶ ನದ ವಿನದತಾ
ಸರ್ಶ ಕಲ ಫಲೈ ವೃಶಕಿ ೈೈಃ ಸಂಕುಲೀದ್ವಯ ನ ಶೀಭಿತಾ ೧೨
ತ್ತ್ರ ತ್ಾ ಾಂ ರ್ಸ ಹೇ ಸ್ವೀತೇ ರಾಜ್ ಪುತಿರ ಮಯಾ ಸಹ್
ನ ಸಮ ರಿರ್ಯ ಸ್ವ ನರಿೀಣ್ಡಾಂ ಮಾನರ್ಷೀಣ್ಡಾಂ ಮನಸ್ವಾ ನಿ ೧೩
ಭ೦ಜಾನ ಮಾನಷ್ಣನ್ ಭೀಗ್ನ್ ದವಾಯ ಾಂ ಶ್ಚ ರ್ರರ್ಣಿಶನಿ
ನ ಸಮ ರಿರ್ಯ ಸ್ವ ರಾಮ ಸಯ ಮಾನರ್ ಸಯ ಗತಾ೭೭ಯಷಃ ೧೪
ಸ್ತಥ ಪ್ಯಿತಾಾ ಪ್ರ ಯಂ ಪುತ್ರ ಾಂ ರಾಜಾಾ ದಶ್ರರ್ಥನ ಯಃ
ಮನದ ವಿೀಯಶೈಃ ಸುತೀ ಜ್ಯ ೀರ್ಠ ಸಾ ತಃ ಪ್ರ ಸ್ತಥ ಪ್ತೀ ರ್ನಮ್ ೧೫
ತೇನ ಕಿಾಂ ಭರ ರ್ಟ ರಾಜ್ಯ ೀನ ರಾಮೇಣ್ ಗತ್ ಚೇತ್ಸ್ತ
ಕರಿರ್ಯ ಸ್ವ ವಿಶಾಲಾ೭ಕಿಿ ತಾಪ್ಸೇನ ತ್ಪ್ಸ್ವಾ ನ ೧೬
ಸರ್ಶ ರಾಕ್ಷ್ಸ ಭತಾಶರಂ ಕಮಾತ್ ಸಾ ಯಮ್ ಇಹಾ೭೭ಗತ್ಮ್
ನ ಮನಮ ಥ ಶ್ರಾ೭೭ವಿರ್ಟ ಾಂ ಪ್ರ ತಾಯ ೭೭ಖಾಯ ತುಾಂ ತ್ಾ ಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ ೧೭
ಪ್ರ ತಾಯ ೭೭ಖಾಯ ಯ ಹ ಮಾಾಂ ಭಿೀರ ಪ್ರಿತಾಪಂ ಗಮಿರ್ಯ ಸ್ವ
ಚರಣೇನ೭ಭಿಹ್ತ್ಯ ೀರ್ ಪುರೂರರ್ಸಮ್ ಉರ್ಶಶ್ೀ ೧೮
ಅಾಂಗ್ಮಳಾಯ ನ ಸಮೀ ರಾಮೀ ಮಮ ಯದ್ಧ ೀ ಸ ಮಾನರ್:
ತ್ರ್ ಭಾಗ್ರಯ ೀನ ಸಂಪಾರ ಪ್ಾ ಾಂ ಭಜ್ಸಾ ರ್ರರ್ಣಿಶನಿ ೧೯
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ತು ವೈದೇಹೀ ಕುರ ದ್ವಧ ಸಂರಕಾ ಲೀಚನ
ಅಬರ ವಿೀತ್ ಪ್ರಷಂ ವಾಕಯ ಾಂ ರಹತೇ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ಧಿಪ್ಮ್ ೨೦
ಕಥಂ ವೈಶ್ರ ರ್ಣಂ ದೇವಂ ಸರ್ಶ ಭೂತ್ ನಮಸಕ ೃತ್ಮ್
ಭಾರ ತ್ರಂ ರ್ಯ ಪ್ದಶ್ಯ ತ್ಾ ಮ್ ಅಶುಭಂ ಕತುಶಮ್ ಇಚಛ ಸ್ವ ೨೧
ಅರ್ಶ್ಯ ಾಂ ವಿನಶ್ರ್ಯ ನಿಾ ಸವೇಶ ರಾರ್ಣ್ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತೈಃ
ಯೇಷ್ಣಾಂ ತ್ಾ ಾಂ ಕಕಶಶೀ ರಾಜಾ ದುಬ್ರಶದಧ : ಅಜಿತೇನಿದ ರಯಃ ೨೨
ಅಪ್ಹೃತ್ಯ ಶ್ಚೀಾಂ ಭಾಯಾಶಾಂ ಶ್ಕಯ ಮ್ ಇನದ ರ ಸಯ ಜಿೀವಿತುಮ್
ನ ತು ರಾಮ ಸಯ ಭಾಯಾಶಾಂ ಮಾಮ್ ಅಪ್ನಿೀಯಾ೭ಸ್ವಾ ಜಿೀವಿತ್ಮ್ ೨೩
ಜಿೀವೇ ಚಚ ರಂ ರ್ಜ್ರ ರ್ರ ಸಯ ಹ್ಸ್ತಾ ತ್
ಶ್ಚೀಾಂ ಪ್ರ ಧೃರ್ಯ ಅಪ್ರ ತಿರೂಪ್ ರೂಪಾಮ್
ನ ಮಾದೃಶ್ೀಾಂ ರಾಕ್ಷ್ಸ ರ್ರ್ಶಯಿತಾಾ
ಪ್ೀತಾ೭ಮೃತ್ಸ್ತಯ ೭ಪ್ ತ್ವಾ೭ಸ್ವಾ ಮೀಕ್ಷಃ ೨೪
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಅರ್ಟ ಚತಾಾ ರಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಏಕೀನ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸ್ವೀತಾಯಾ ರ್ಚನಂ ಶುರ ತಾಾ ದಶ್ಗ್ನರ ೀವಃ ಪ್ರ ತಾಪ್ವಾನ್
ಹ್ಸ್ಾ ೀ ಹ್ಸಾ ಾಂ ಸಮಾಹ್ತ್ಯ ಚಕರ ಸುಮಹ್ ದಾ ಪುೈಃ ೧
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ಸ ಮೈಥಲ್ೀಾಂ ಪುನ ವಾಶಕಯ ಾಂ ಬಭಾರ್ಷ ಚ ತ್ತೀ ಭೃಶ್ಮ್
ನ ಉನಮ ತ್ಾ ಯಾ ಶುರ ತೌ ಮನಯ ೀ ಮಮ ವಿೀಯಶ ಪ್ರಾಕರ ಮೌ ೨
ಉದಾ ಹೇಯಂ ಭಜಾಭಾಯ ಾಂ ತು ಮೇದನಿೀಮ್ ಅಮಬ ರೇ ಸ್ವಥ ತಃ
ಆಪ್ಬೇಯಂ ಸರ್ಮದರ ಾಂ ಚ ಹ್ನಯ ಾಂ ಮೃತುಯ ಾಂ ರಣೇ ಸ್ವಥ ತಃ ೩
ಅಕಶಾಂ ರನಧ ಯ ಾಂ ಶ್ರ ಸ್ವಾ ೀಕಿ ಾ ೈ ವಿಶಭಿನದ ಯ ಾಂ ಹ ಮಹೀ ತ್ಲಮ್
ಕಮ ರೂಪ್ಣ್ಮ್ ಉನಮ ತ್ಾ ೀ ಪ್ಶ್ಯ ಮಾಾಂ ಕಮದಂ ಪ್ತಿಮ್ ೪
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ರ್ತ್ ಸಾ ಸಯ ರಾರ್ಣ್ ಸಯ ಶ್ಖಿ ಪ್ರ ಭೇ
ಕುರ ದಧ ಸಯ ಹ್ರಿ ಪ್ಯಶನಾ ೀ ರಕಾೀ ನೇತ್ರ ೀ ಬಭೂರ್ತುೈಃ ೫
ಸದಯ ೈಃ ಸೌಮಯ ಾಂ ಪ್ರಿತ್ಯ ಜ್ಯ ಭಿಕುಿ ರೂಪಂ ಸ ರಾರ್ಣಃ
ಸಾ ಾಂ ರೂಪಂ ಕಲ ರೂಪಾ೭೭ಭಂ ಭೇರ್ಜ ವೈಶ್ರ ರ್ಣ್ಡ೭ನಜಃ ೬
ಸಂರಕಾ ನಯನಃ ಶ್ರ ೀಮಾಾಂ ಸಾ ಪ್ಾ ಕ೦ಚನ ಕುಣ್ಡ ಲಃ
ಕರ ೀಧೇನ ಮಹ್ತಾ೭೭ವಿಷ್ಟ ೀ ನಿೀಲ ಜಿೀಮೂತ್ ಸನಿಿ ಭ:
ದಶಾ೭೭ಸಯ ೈಃ ಕರ್ಮಶಕಿೀ ಬ್ರಣಿೀ ಬಭೂರ್ ಕ್ಷ್ಣ್ದ್ವಚರಃ ೭
ಸ ಪ್ರಿವಾರ ಜ್ಕ ಚಛ ದಮ ಮಹಾ ಕಯೀ ವಿಹಾಯ ತ್ತ್
ಪ್ರ ತಿಪೇದೇ ಸಾ ಕಂ ರೂಪಂ ರಾರ್ಣೀ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ಧಿಪಃ ೮
ಸಂರಕಾ ನಯನಃ ಕರ ೀಧಾ ಜಿಾ ೀಮೂತ್ ನಿಚಯ ಪ್ರ ಭಃ
ರಕಾ ೭ಮಬ ರ ರ್ರ ಸಾ ಸೌಥ ಸ್ವಾ ರೀ ರತ್ಿ ಾಂ ಪ್ರ ೀಕ್ಷ್ಯ ಮೈಥಲ್ೀಮ್ ೯
ಸ ತಾಮ್ ಅಸ್ವತ್ ಕೇಶಾ೭ನಾ ಾಂ ಭಾಸಕ ರ ಸಯ ಪ್ರ ಭಾಮ್ ಇರ್
ರ್ಸನ೭೭ಭರಣೀಪೇತಾಾಂ ಮೈಥಲ್ೀಾಂ ರಾರ್ಣೀ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೧೦
ತಿರ ಷು ಲೀಕೇಷು ವಿಖಾಯ ತಂ ಯದ ಭತಾಶರಮ್ ಇಚಛ ಸ್ವ
ಮಾಮ್ ಆಶ್ರ ಯ ರ್ರಾರೀಹೇ ತ್ವಾ೭ಹಂ ಸದೃಶಃ ಪ್ತಿೈಃ ೧೧
ಮಾಾಂ ಭಜ್ಸಾ ಚರಾಯ ತ್ಾ ಮ್ ಅಹಂ ಶಾಿ ಘಯ ಸಾ ರ್ ಪ್ರ ಯಃ
ನರ್ ಚಾ೭ಹಂ ಕಾ ಚ ದಭ ದ್ರ ೀ ಕರಿಷ್ಯ ೀ ತ್ರ್ ವಿಪ್ರ ಯಮ್ ೧೨
ತ್ಯ ಜ್ಯ ತಾಾಂ ಮಾನಷ್ೀ ಭಾವೀ ಮಯಿ ಭಾವಃ ಪ್ರ ಣಿೀಯತಾಮ್
ರಾಜಾಯ ಚುಚ ಯ ತ್ಮ್ ಅಸ್ವದ್ವಧ ೭ಥಶಾಂ ರಾಮಂ ಪ್ರಿಮಿತಾ೭೭ಯರ್ಮ್೧೩
ಕೈ ಗ್ಮಶಣರ್ ಅನರಕಾ ೭ಸ್ವ ಮೂಢೇ ಪ್ಣಿಡ ತ್ ಮಾನಿನಿ
ಯಃ ಸ್ವಾ ರಯಾ ರ್ಚನ ದ್ವರ ಜ್ಯ ಾಂ ವಿಹಾಯ ಸಸುಹೃಜ್ಾ ನಮ್
ಅಸ್ವಮ ನ್ ವಾಯ ಳಾ೭ನಚರಿತೇ ರ್ನೇ ರ್ಸತಿ ದುಮಶತಿೈಃ ೧೪
ಇ ತುಯ ಕಾ ಾ ಮೈಥಲ್ೀಾಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಪ್ರ ಯಾ೭ಹಾಶಾಂ ಪ್ರ ಯ ವಾದನಿೀಮ್
ಅಭಿಗಮಯ ಸ ದುಷ್ಣಟ ೭೭ತಾಮ ರಾಕ್ಷ್ಸ: ಕಮ ಮೀಹತ್: ೧೫
ಜ್ಗ್ರ ಹ್ ರಾರ್ಣಃ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಬ್ರಧಃ ಖೇ ರೀಹಣಿೀಮ್ ಇರ್ ೧೬
ವಾಮೇನ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಪ್ದ್ವಮ ೭ಕಿಿ ೀಾಂ ಮೂರ್ಶರ್ಜಷು ಕರೇಣ್ ಸಃ
ಊವೀಶ ಸುಾ ದಕಿಿ ಣೇ ನರ್ ಪ್ರಿಜ್ಗ್ರ ಹ್ ಪಾಣಿನ ೧೭
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ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಗ್ನರಿ ಶಾಂಗ್೭೭ಭಂ ತಿೀಕ್ಷ್ಾ ದಂರ್ಟ ರಾಂ ಮಹಾ ಭಜ್ಮ್
ಪಾರ ದರ ರ್ನ್ ಮೃತುಯ ಸಂಕಶಂ ಭಯಾ೭೭ತಾಶ ರ್ನ ದೇರ್ತಾೈಃ ೧೮
ಸ ಚ ಮಾಯಾಮಯೀ ದರ್ಯ ೈಃ ಖ್ರ ಯಕಾ ೈಃ ಖ್ರ ಸಾ ನಃ
ಪ್ರ ತ್ಯ ೭ದೃಶ್ಯ ತ್ ಹೇಮಾ೭೦ಗೀ ರಾರ್ಣ್ ಸಯ ಮಹಾ ರಥಃ ೧೯
ತ್ತ್ ಸ್ತಾ ಾಂ ಪ್ರಷೈ ವಾಶಕಯ ೈ ಭಶತ್ಸ ಶಯನ್ ಸ ಮಹಾ ಸಾ ನಃ
ಅ೦ಕೇನ೭೭ದ್ವಯ ವೈದೇಹೀಾಂ ರಥಮ್ ಆರೀಪ್ಯ ತ್ಾ ದ್ವ ೨೦
ಸ್ತ ಗೃಹೀತಾ೭ತಿ ಚುಕರ ೀಶ್ ರಾರ್ಣೇನ ಯಶ್ಸ್ವಾ ನಿೀ
ರಾಮೇತಿ ಸ್ವೀತಾ ದುೈಃಖಾ೭ತಾಶ ರಾಮಂ ರ್ದರ ಗತಂ ರ್ನೇ ೨೧
ತಾಮ್ ಅಕಮಾಾಂ ಸ ಕಮಾ೭ತ್ಶೈಃ ಪ್ನಿ ಗೇನದ ರ ರ್ಧೂಮ್ ಇರ್
ವಿವೇರ್ಟ ಮಾನಮ್ ಆದ್ವಯ ಉತ್ಪ ಪಾತಾ೭ಥ ರಾರ್ಣಃ ೨೨
ತ್ತಃ ಸ್ತ ರಾಕ್ಷ್ಸೇನದ ರೀಣ್ ಹರ ಯಮಾಣ್ಡ ವಿಹಾಯಸ್ತ
ಭೃಶಂ ಚುಕರ ೀಶ್ ಮತ್ಾ ೀರ್ ಭಾರ ನಾ ಚತಾಾ ಯಥಾ೭೭ತುರಾ ೨೩
ಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಮಹಾ ಬ್ರಹೀ ಗ್ಮರ ಚತ್ಾ ಪ್ರ ಸ್ತದಕ
ಹರ ಯಮಾಣ್ಡಾಂ ನ ಜಾನಿೀರ್ಷ ರಕ್ಷ್ಸ್ತ ಕಮ ರೂಪ್ಣ್ಡ ೨೪
ಜಿೀವಿತಂ ಸುಖ್ಮ್ ಅಥಾಶಾಂ ಶ್ಚ ರ್ಮಶ ಹೇತೀೈಃ ಪ್ರಿತ್ಯ ಜ್ನ್
ಹರ ಯಮಾಣ್ಡಮ್ ಅರ್ಮೇಶಣ್ ಮಾಾಂ ರಾಘರ್ ನ ಪ್ಶ್ಯ ಸ್ವ ೨೫
ನನ ನಮಾ೭ವಿನಿೀತಾನಾಂ ವಿನೇತಾ೭ಸ್ವ ಪ್ರಂತ್ಪ್
ಕಥಮ್ ಏವಂ ವಿಧಂ ಪಾಪಂ ನ ತ್ಾ ಾಂ ಶಾಸ್ವಾ ಹ ರಾರ್ಣ್ಮ್ ೨೬
ನನ ಸದ್ಯ ೀ೭ವಿನಿೀತ್ಸಯ ದೃಶ್ಯ ತೇ ಕಮಶಣಃ ಫಲಮ್
ಕಲೀ೭ಪ್ ಅ೦ಗ್ನೀ ಭರ್ತ್ಯ ೭ತ್ರ ಸಸ್ತಯ ನಮ್ ಇರ್ ಪ್ಕಾ ಯೇ ೨೭
ಸ ಕಮಶ ಕೃತ್ವಾನ್ ಏತ್ತ್ ಕಲೀಪ್ ಹ್ತ್ ಚೇತ್ನಃ
ಜಿೀವಿತಾ೭ನಾ ಕರಂ ಘೀರಂ ರಾಮಾ ದಾ ಯ ಸನಮ್ ಆಪುಿ ಹ ೨೮
ಹ್ನಾ ೀದ್ವನಿೀಾಂ ಸಕಮಾ೭ಸುಾ ಕೈಕೇಯಿೀ ಸಹ್ ಬ್ರನಧ ವೈೈಃ
ಹರ ಯೇಯಂ ರ್ಮಶ ಕಮಸಯ ರ್ಮಶಪ್ತಿಿ ೀ ಯಶ್ಸ್ವಾ ನಃ ೨೯
ಆಮನಾ ರಯೇ ಜ್ನಸ್ತಥ ನೇ ಕಣಿಶಕರಾನ್ ಸುಪುರ್ಷಪ ತಾನ್
ಕಿಿ ಪ್ರ ಾಂ ರಾಮಾಯ ಶಂಸರ್ಾ ಾಂ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಹ್ರತಿ ರಾರ್ಣಃ ೩೦
ಮಾಲಯ ರ್ನಾ ಾಂ ಶ್ಖ್ರಿಣಂ ರ್ನದ ೀ ಪ್ರ ಸರ ರ್ಣಂ ಗ್ನರಿಮ್
ಕಿಿ ಪ್ರ ಾಂ ರಾಮಾಯ ಶಂಸರ್ಾ ಾಂ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಹ್ರತಿ ರಾರ್ಣಃ ೩೧
ಹಂಸ ಕರಂಡವಾ೭೭ಕಿೀಣ್ಡಶಾಂ ರ್ನದ ೀ ಗೀದ್ವರ್ರಿೀಾಂ ನದೀಮ್
ಕಿಿ ಪ್ರ ಾಂ ರಾಮಾಯ ಶಂಸರ್ಾ ಾಂ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಹ್ರತಿ ರಾರ್ಣಃ ೩೨
ದೈರ್ತಾನಿ ಚ ಯಾನಯ ೭ಸ್ವಮ ನ್ ರ್ನೇ ವಿವಿರ್ ಪಾದಪೇ
ನಮಸಕ ರೀಮಯ ೭ಹಂ ತೇಭಯ ೀ ಭತುಶೈಃ ಶಂಸತ್ ಮಾಾಂ ಹೃತಾಮ್ ೩೩
ಯಾನಿ ಕನಿ ಚದ೭ಪ್ಯ ೭ತ್ರ ಸತಾಾ ಾ ನಿ ನಿರ್ಸನಿಾ ಉತ್
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ಸವಾಶಣಿ ಶ್ರಣಂ ಯಾಮಿ ಮೃಗ ಪ್ಕಿಿ ಗಣ್ಡನ್ ಅಪ್ ೩೪
ಹರ ಯಮಾಣ್ಡಾಂ ಪ್ರ ಯಾಾಂ ಭತುಶೈಃ ಪಾರ ಣೇಭಯ ೀ೭ಪ್ ಗರಿೀಯಸ್ವೀಮ್
ವಿರ್ಶಾ೭೭ಪ್ಹೃತಾ ಸ್ವೀತಾ ರಾರ್ಣೇ ನೇತಿ ಶಂಸತ್ ೩೫
ವಿದತಾಾ ಮಾಾಂ ಮಹಾ ಬ್ರಹು: ಅರ್ಮತಾರ ೭ಪ್ ಮಹಾ ಬಲಃ
ಆನೇರ್ಯ ತಿ ಪ್ರಾಕರ ಮಯ ವೈರ್ಸಾ ತ್ ಹೃತಾಮ್ ಅಪ್ ೩೬
ಸ್ತ ತ್ದ್ವ ಕರಣ್ಡ ವಾಚೀ ವಿಲಪಂತಿೀ ಸುದುೈಃಖಿತಾ
ರ್ನಸಪ ತಿ ಗತಂ ಗೃರ್ರ ಾಂ ದದಶಾಶ೭೭ಯತ್ ಲೀಚನ ೩೭
ಸ್ತ ತಂ ಉದಾ ೀಕ್ಷ್ಯ ಸುಶರ ೀಣಿೀ ರಾರ್ಣ್ ಸಯ ರ್ಶಂ ಗತಾ
ಸಮಾ೭೭ಕರ ಾಂದ ಭಯಪ್ರಾ ದುೈಃಖೀಪ್ ಗತ್ಯಾ ಗ್ನರಾ ೩೮
ಜ್ಟಾಯೀ ಪ್ಶ್ಯ ಮಾ ಮಾ೭೭ಯಶ ಹರ ಯಮಾಣ್ಡಾಂ ಅನರ್ರ್ತ್
ಅನೇನ ರಾಕ್ಷ್ಸೇಾಂದ್ರ ೀಣ್ ಕರಣಂ ಪಾಪ್ ಕಮಶಣ್ಡ ೩೯
ನರ್ ವಾರಯಿತುಾಂ ಶ್ಕಯ ಸಾ ರ್ ಕೂರ ರೀ ನಿಶಾ ಚರ:
ಸತ್ಾ ಾ ವಾನ್ ಜಿತ್ಕಶ್ೀ ಚ ಸ್ತಯರ್ ಶ್ಚ ೈರ್ ದುಮಶತಿ: ೪೦
ರಾಮಾಯ ತು ಯಥಾ ತ್ತ್ಾ ಾ ಾಂ ಜ್ಟಾಯೀ ಹ್ರಣಂ ಮಮ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಡಯ ಚ ತ್ ತ್ಸ ರ್ಶಮ್ ಆಖಾಯ ತ್ರ್ಯ ಮ್ ಅಶೇರ್ತಃ ೪೧
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕೀನ ಪಂಚಾಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತಂ ಶ್ಬದ ಮ್ ಅರ್ಸುಪ್ಾ ಸುಾ ಜ್ಟಾಯ: ಅಥ ಶುಶುರ ವೇ
ನಿರಿೀಕ್ಷ್ಯ ರಾರ್ಣಂ ಕಿಿ ಪ್ರ ಾಂ ವೈದೇಹೀಾಂ ಚ ದದಶ್ಶ ಸಃ ೧
ತ್ತಃ ಪ್ರ್ಶತ್ ಕೂಟಾ೭೭ಭ ಸ್ವಾ ೀಕ್ಷ್ಾ ತುಣ್ಡ ೈಃ ಖ್ಗೀತ್ಾ ಮಃ
ರ್ನಸಪ ತಿಗತಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ವಾಯ ಜ್ಹಾರ ಶುಭಾಾಂ ಗ್ನರಮ್ ೨
ದಶ್ಗ್ನರ ೀರ್ ಸ್ವಥ ತೀ ರ್ಮೇಶ ಪುರಾಣೇ ಸತ್ಯ ಸಂಶ್ರ ಯಃ
ಜ್ಟಾಯ ನಶಮ ನಮಾಿ ೭ಹಂ ಗೃರ್ರ ರಾಜೀ ಮಹಾಬಲಃ ೩
ರಾಜಾ ಸರ್ಶ ಸಯ ಲೀಕ ಸಯ ಮಹೇನದ ರ ರ್ರಣೀಪ್ಮಃ
ಲೀಕನಾಂ ಚ ಹತೇ ಯಕಾ ೀ ರಾಮೀ ದಶ್ರಥಾ೭೭ತ್ಮ ಜಃ ೪
ತ್ಸ್ಯ ೈಷ್ಣ ಲೀಕ ನಥಸಯ ರ್ಮಶಪ್ತಿಿ ೀ ಯಶ್ಸ್ವಾ ನಿೀ
ಸ್ವೀತಾ ನಮ ರ್ರಾರೀಹಾ ಯಾಾಂ ತ್ಾ ಾಂ ಹ್ತುಶಮ್ ಇಹೇಚಛ ಸ್ವ ೫
ಕಥಂ ರಾಜಾ ಸ್ವಥ ತೀ ರ್ಮೇಶ ಪ್ರ ದ್ವರಾನ್ ಪ್ರಾಮೃಶೇತ್
ರಕ್ಷ್ಣಿೀಯಾ ವಿಶೇರ್ಷಣ್ ರಾಜ್ ದ್ವರಾ ಮಹಾಬಲ ೬
ನಿರ್ತ್ಶಯ ಮತಿಾಂ ನಿೀಚಾಾಂ ಪ್ರ ದ್ವರಾ೭ಭಿಮಶ್ಶನತ್
ನ ತ್ತ್ ಸಮಾಚರೇ ದಧ ೀರೀ ಯತ್ ಪ್ರೀ೭ಸಯ ವಿಗಹ್ಶಯೇತ್ ೭
ಯಥಾ೭೭ತ್ಮ ನ ಸಾ ಥಾ೭ನಯ ೀಷ್ಣಾಂ ದ್ವರಾ ರಕಿ ಯ ವಿಪ್ಶ್ಚ ತಾ ೮
ಅಥಶಾಂ ವಾ ಯದ ವಾ ಕಮಂ ಶ್ಷ್ಣಟ ೈಃ ಶಾಸ್ಾ ರೀಷು ಅನಗತ್ಮ್
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ರ್ಯ ರ್ಸಯ ನಿಾ ನ ರಾಜಾನೀ ರ್ಮಶಾಂ ಪೌಲಸಾ ಯ ನನದ ನ ೯
ರಾಜಾ ರ್ಮಶ ಶ್ಚ ಕಮ ಶ್ಚ ದರ ವಾಯ ಣ್ಡಾಂ ಚೀತ್ಾ ಮೀ ನಿಧಿೈಃ
ರ್ಮಶೈಃ ಶುಭಂ ವಾ ಪಾಪಂ ವಾ ರಾಜ್ ಮೂಲಂ ಪ್ರ ರ್ತ್ಶತೇ ೧೦
ಪಾಪ್ ಸಾ ಭಾರ್ ಶ್ಚ ಪ್ಲಃ ಕಥಂ ತ್ಾ ಾಂ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ರ್ರ
ಐಶ್ಾ ಯಶಮ್ ಅಭಿಸಂಪಾರ ಪಾೀ ವಿಮಾನಮ್ ಇರ್ ದುರ್ಕ ೃತಿ: ೧೧
ಕಮ೦ ಸಾ ಭಾವೀ ಯೀ ಯಸಯ ನ ಶ್ಕಯ ೈಃ ಪ್ರಿಮಾಜಿಶತುಮ್
ನ ಹ ದುಷ್ಣಟ ೭೭ತ್ಮ ನಮ್ ಆಯಶ ಮಾ ರ್ಸತಿ ಆಲಯೇ ಚರಮ್ ೧೨
ವಿರ್ಯೇ ವಾ ಪುರೇ ವಾ ತೇ ಯದ್ವ ರಾಮೀ ಮಹಾಬಲಃ
ನ೭ಪ್ರಾರ್ಯ ತಿ ರ್ಮಾಶತಾಮ ಕಥಂ ತ್ಸ್ತಯ ೭ಪ್ರಾರ್ಯ ಸ್ವ ೧೩
ಯದ ಶೂಪ್ಶಣ್ಖಾ ಹೇತೀ: ಜ್ನಸ್ತಥ ನ ಗತಃ ಖ್ರಃ
ಅತಿವೃತಾ ೀ ಹ್ತಃ ಪೂರ್ಶಾಂ ರಾಮೇಣ್ಡ೭ಕಿಿ ರ್ಟ ಕಮಶಣ್ಡ ೧೪
ಅತ್ರ ಬ್ರರ ಹ ಯಥಾ ತ್ತ್ಾ ಾ ಾಂ ಕೀ ರಾಮ ಸಯ ರ್ಯ ತಿಕರ ಮಃ
ಯಸಯ ತ್ಾ ಾಂ ಲೀಕ ನಥ ಸಯ ಹೃತಾಾ ಭಾಯಾಶಾಂ ಗಮಿರ್ಯ ಸ್ವ ೧೫
ಕಿಿ ಪ್ರ ಾಂ ವಿಸೃಜ್ ವೈದೇಹೀಾಂ ಮಾ ತಾಾ ಘೀರೇಣ್ ಚಕುಿ ಷ್ಣ
ದಹೇ ದದ ಹ್ನ ಭೂತೇನ ವೃತ್ರ ಮ್ ಇನದ ರ೭ಶ್ನಿ ಯಶಥಾ ೧೬
ಸಪ್ಶಮ್ ಆಶ್ೀವಿಷಂ ಬದ್ವಧ ಾ ರ್ಸ್ತಾ ರ೭ನಾ ೀ ನ೭ರ್ಬ್ರರ್ಯ ಸೇ
ಗ್ನರ ೀವಾಯಾಾಂ ಪ್ರ ತಿರ್ಮಕಾ ಾಂ ಚ ಕಲ ಪಾಶಂ ನ ಪ್ಶ್ಯ ಸ್ವ ೧೭
ಸ ಭಾರಃ ಸೌಮಯ ಭತ್ಶವಯ ೀ ಯೀ ನರಂ ನ೭ರ್ಸ್ತದಯೇತ್
ತ್ದ೭ನಿ ಮ್ ಉಪ್ಭೀಕಾ ರ್ಯ ಾಂ ಜಿೀಯಶತೇ ಯತ್ ಅನಮಯಮ್ ೧೮
ಯತ್ ಕೃತಾಾ ನ ಭವೇ ದಧ ಮೀಶ ನ ಕಿೀತಿಶ ನಶ ಯಶೀ ಭವಿ
ಶ್ರಿೀರಸಯ ಭವೇತ್ ಖೇದಃ ಕ ಸಾ ತ್ ಕಮಶ ಸಮಾ೭೭ಚರೇತ್ ೧೯
ರ್ರ್ಷಟ ರ್ರ್ಶ ಸಹ್ಸ್ತರ ಣಿ ಮಮ ಜಾತ್ಸಯ ರಾರ್ಣ್
ಪ್ತೃ ಪತಾಮಹಂ ರಾಜ್ಯ ಾಂ ಯಥಾರ್ತ್ ಅನತಿರ್ಠ ತಃ ೨೦
ವೃದ್ಧ ೀ೭ಹಂ ತ್ಾ ಾಂ ಯವಾ ರ್ನಿಾ ೀ ಸಶ್ರ: ಕರ್ಚೀ ರಥೀ
ತ್ಥಾ೭ಪಾಯ ೭೭ದ್ವಯ ವೈದೇಹೀಾಂ ಕುಶ್ಲ್ೀ ನ ಗಮಿರ್ಯ ಸ್ವ ೨೧
ನ ಶ್ಕಾ ಸಾ ಾ ಾಂ ಬಲಾತ್ ಹ್ತುಶಾಂ ವೈದೇಹೀಾಂ ಮಮ ಪ್ಶ್ಯ ತಃ
ಹೇತುಭಿ ನಯ ಶಯ ಸಂಯಕಾ ೈ ಧ್ರರ ಶವಾಾಂ ವೇದಶುರ ತಿೀಮ್ ಇರ್ ೨೨
ಯರ್ಯ ಸಾ ಯದ ಶೂರೀ೭ಸ್ವ ರ್ಮಹೂತ್ಶಾಂ ತಿರ್ಠ ರಾರ್ಣ್
ಶ್ಯಿರ್ಯ ಸೇ ಹ್ತೀ ಭೂಮೌ ಯಥಾ ಪೂರ್ಶಾಂ ಖ್ರ ಸಾ ಥಾ ೨೩
ಅಸಕೃತ್ ಸಂಯಗೇ ಯೇನ ನಿಹ್ತಾ ದೈತ್ಯ ದ್ವನವಾೈಃ
ನಚರಾ ಚಚ ೀರ ವಾಸ್ತ ಸ್ತಾ ಾ ಾಂ ರಾಮೀ ಯಧಿ ರ್ಧಿರ್ಯ ತಿ ೨೪
ಕಿಾಂ ನ ಶ್ಕಯ ಾಂ ಮಯಾ ಕತುಶಾಂ ಗತೌ ರ್ದರಂ ನೃಪಾ೭೭ತ್ಮ ಜೌ
ಕಿಿ ಪ್ರ ಾಂ ತ್ಾ ಾಂ ನಶ್ಯ ಸೇ ನಿೀಚ ತ್ಯೀ ಭಿೀಶತೀ ನ ಸಂಶ್ಯಃ ೨೫
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ನ ಹ ಮೇ ಜಿೀರ್ಮಾನಸಯ ನಯಿರ್ಯ ಸ್ವ ಶುಭಾಮ್ ಇಮಾಮ್
ಸ್ವೀತಾಾಂ ಕಮಲ ಪ್ತಾರ ೭ಕಿಿ ೀಾಂ ರಾಮ ಸಯ ಮಹ್ರ್ಷೀಾಂ ಪ್ರ ಯಾಮ್ ೨೬
ಅರ್ಶ್ಯ ಾಂ ತು ಮಯಾ ಕಯಶಾಂ ಪ್ರ ಯಂ ತ್ಸಯ ಮಹಾತ್ಮ ನಃ
ಜಿೀವಿತೇನ೭ಪ್ ರಾಮ ಸಯ ತ್ಥಾ ದಶ್ರಥ ಸಯ ಚ ೨೭
ತಿರ್ಠ ತಿರ್ಠ ದಶ್ಗ್ನರ ೀರ್ ರ್ಮಹೂತ್ಶಾಂ ಪ್ಶ್ಯ ರಾರ್ಣ್
ಯದ್ವಧ ೭೭ತಿಥಯ ಾಂ ಪ್ರ ದ್ವಸ್ತಯ ಮಿ ಯಾರ್ತ್ ಪಾರ ಣಂ ನಿಶಾಚರ ೨೮
ವೃನಾ ತ್ ಇರ್ ಫಲಂ ತಾಾ ಾಂ ತು ಪಾತ್ಯೇಯಂ ರಥ್ೀತ್ಾ ಮಾತ್ ೨೯
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚಾಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಏಕ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಇ ತುಯ ಕಾ ಸಯ ಯಥಾ ನಯ ಯಂ ರಾರ್ಣ್ ಸಯ ಜ್ಟಾಯಷ್ಣ
ಕುರ ದಧ ಸ್ತಯ ೭ಗ್ನಿ ನಿಭಾೈಃ ಸವಾಶ ರೇಜು ವಿಶಾಂಶ್ತಿ ದೃರ್ಟ ಯಃ ೧
ಸಂರಕಾ ನಯನಃ ಕೀಪಾತ್ ತ್ಪ್ಾ ಕ೦ಚನ ಕುಣ್ಡ ಲಃ
ರಾಕ್ಷ್ಸೇನದ ರೀ೭ಭಿದುದ್ವರ ರ್ ಪ್ತ್ಗೇನದ ರಮ್ ಅಮರ್ಶಣಃ ೨
ಸ ಸಂಪ್ರ ಹಾರ ಸುಾ ರ್ಮಲ ಸಾ ಯೀ ಸಾ ಸ್ವಮ ನ್ ಮಹಾ ರ್ನೇ
ಬಭೂರ್ ವಾತೀದಧ ತ್ಯೀ ಮೇಶಘಯೀ ಗಶಗನೇ ಯಥಾ ೩
ತ್ ದಬ ಭೂವಾ೭ದುಭ ತಂ ಯದಧ ಾಂ ಗೃರ್ರ ರಾಕ್ಷ್ಸಯೀ ಸಾ ದ್ವ
ಸಪ್ಕ್ಷ್ಯೀ ಮಾಶಲಯ ರ್ತೀ ಮಶಹಾ ಪ್ರ್ಶತ್ಯೀ ರಿರ್ ೪
ತ್ತೀ ನಳೀಕ ನರಾಚೈ ಸ್ವಾ ೀಕಿ ಾ ೭ಗ್ರರ ೈ ಶ್ಚ ವಿಕಣಿಶಭಿೈಃ
ಅಭಯ ರ್ರ್ಶ ನಮ ಹಾ ಘೀರ ಗೃಶರ್ರ ರಾಜಂ ಮಹಾಬಲಃ ೫
ಸ ತಾನಿ ಶ್ರ ಜಾಲಾನಿ ಗೃರ್ರ ೈಃ ಪ್ತ್ರ ರರ್ಥಶ್ಾ ರಃ
ಜ್ಟಾಯೈಃ ಪ್ರ ತಿಜ್ಗ್ರ ಹ್ ರಾರ್ಣ್ಡ೭ಸ್ತಾ ರಣಿ ಸಂಯಗೇ ೬
ತ್ಸಯ ತಿೀಕ್ಷ್ಾ ನಖಾಭಾಯ ಾಂ ತು ಚರಣ್ಡಭಾಯ ಾಂ ಮಹಾಬಲಃ
ಚಕರ ಬಹುಧಾ ಗ್ತ್ರ ೀ ರ್ರ ಣ್ಡನ್ ಪ್ತ್ಗ ಸತ್ಾ ಮಃ ೭
ಅಥ ಕರ ೀಧಾ ದದ ಶ್ಗ್ನರ ೀವೀ ಜ್ಗ್ರ ಹ್ ದಶ್ ಮಾಗಶಣ್ಡನ್
ಮೃತುಯ ದಣ್ಡ ನಿಭಾನ್ ಘೀರಾನ್ ಶ್ತುರ ಮದಶನ ಕ೦ಕ್ಷ್ಯಾ ೮
ಸ ತೈ ಬ್ರಶಣ ಮಶಹಾ ವಿೀಯಶೈಃ ಪೂಣ್ಶ ರ್ಮಕಾ ೈ: ಅಜಿಹ್ಮ ಗೈೈಃ
ಬಭೇದ ನಿಶ್ತೈ ಸ್ವಾ ೀಕಿ ಾ ೈ ಗೃಶರ್ರ ಾಂ ಘೀರೈಃ ಶ್ಲ್ೀರ್ಮಖೈೈಃ ೯
ಸ ರಾಕ್ಷ್ಸ ರರ್ಥ ಪ್ಶ್ಯ ನ್ ಜಾನಕಿೀಾಂ ಬ್ರರ್ಪ ಲೀಚನಮ್
ಅಚನಾ ಯಿತಾಾ ಬ್ರಣ್ಡಾಂ ಸ್ತಾ ನ್ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ಸಮ೭ಭಿದರ ರ್ತ್ ೧೦
ತ್ತೀ೭ಸಯ ಸ ಶ್ರಂ ಚಾಪಂ ರ್ಮಕಾ ಮಣಿ ವಿಭೂರ್ಷತ್ಮ್
ಚರಣ್ಡಭಾಯ ಾಂ ಮಹಾತೇಜಾ ಬಭಂಜ್ ಪ್ತ್ಗೇಶ್ಾ ರಃ ೧೧
ತ್ತೀ೭ನಯ ತ್ ರ್ನ ರಾದ್ವಯ ರಾರ್ಣ್: ಕರ ೀರ್ ಮೂಚಶತ್:
ರ್ರ್ರ್ಶ ಶ್ರ ರ್ಷ್ಣಶಣಿ ಶ್ತ್ಶೀ೭ಥ ಸಹ್ಸರ ಶ್: ೧೨
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ಶ್ರ: ಆವಾರಿತ್ ಸಾ ಸಯ ಸಂಯಗೇ ಪ್ತ್ಗೇಶ್ಾ ರ:
ಕುಲಾಯಂ ಉಪ್ ಸಂಪಾರ ಪ್ಾ : ಪ್ಕಿಿ ೀರ್ ಪ್ರ ಬಭೌ ತ್ದ್ವ ೧೩
ಸ ತಾನಿ ಶ್ರ ರ್ಷ್ಣಶಣಿ ಪ್ಕಿ ಭಾಯ ಾಂ ಚ ವಿಧೂಯ ಚ
ಚರಣ್ಡಭಾಯ ಾಂ ಮಹಾತೇಜಾ ಬಭಂಜಾ೭ಸಯ ಮಹ್ ದಧ ನ: ೧೪
ತ್ ಚಾಚ ೭ಗ್ನಿ ಸದೃಶಂ ದೀಪ್ಾ ಾಂ ರಾರ್ಣ್ ಸಯ ಶ್ರಾರ್ರಮ್
ಪ್ಕಿ ಭಾಯ ಾಂ ಸ ಮಹಾ ವಿೀರೀ ರ್ಯ ಧ್ರನೀತ್ ಪ್ತ್ಗೇಶ್ಾ ರಃ ೧೫
ಕಾಂಚನೀರಶ್ಛ ದ್ವನ್ ದವಾಯ ನ್ ಪ್ಶಾಚ ರ್ದನನ್ ಖ್ರಾನ್
ತಾಾಂ ಶಾಚ ೭ಸಯ ಜ್ರ್ ಸಂಪ್ನಿ ನ್ ಜ್ಘ್ರನ ಸಮರೇ ಬಲ್ೀ ೧೬
ರ್ರಂ ತಿರ ವೇಣ್ಡ ಸಂಪ್ನಿ ಾಂ ಕಮಗಂ ಪಾರ್ಕ೭ಚಶರ್ಮ್
ಮಣಿ ಹೇಮ ವಿಚತಾರ ೭೦ಗಮ್ ಬಭ೦ಜ್ ಚ ಮಹಾ ರಥಮ್ ೧೭
ಪೂಣ್ಶ ಚನದ ರ ಪ್ರ ತಿೀಕಶಂ ಛತ್ರ ಾಂ ಚ ರ್ಯ ಜ್ನೈಃ ಸಹ್
ಪಾತ್ಯಾ ಮಾಸ ವೇಗೇನ ಗ್ರ ಹಭಿೀ ರಾಕ್ಷ್ಸೈ ಸಸ ಹ್ ೧೮
ಸ್ತರರ್ಥ ಶಾಚ ೭ಸಯ ವೇಗೇನ ತುಾಂಡೇ ನರ್ ಮಹ್ತ್ ಶ್ರ:
ಪುನರ್ಯ ಶಪಾಹ್ರತ್ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಪ್ಕಿಿ ರಾಜೀ ಮಹಾಬಲ: ೧೯
ಸ ಭಗಿ ರ್ನಾ ವಿರಥ್ೀ ಹ್ತಾ೭ಶಾ ೀ ಹ್ತ್ ಸ್ತರಥೈಃ
ಅಾಂಕೇ ನ೭೭ದ್ವಯ ವೈದೇಹೀಾಂ ಪ್ಪಾತ್ ಭವಿ ರಾರ್ಣಃ ೨೦
ದೃಷ್ಣಟ ಾ ನಿಪ್ತಿತಂ ಭೂಮೌ ರಾರ್ಣಂ ಭಗಿ ವಾಹ್ನಮ್
ಸ್ತಧ್ರ ಸ್ತಧಿಾ ತಿ ಭೂತಾನಿ ಗೃರ್ರ ರಾಜ್ಮ್ ಅಪೂಜ್ಯನ್ ೨೧
ಪ್ರಿಶಾರ ನಾ ಾಂ ತು ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಜ್ರಯಾ ಪ್ಕಿಿ ಯೂಥಪ್ಮ್
ಉತ್ಪ ಪಾತ್ ಪುನ ಹೃಶಷ್ಟ ೀ ಮೈಥಲ್ೀಾಂ ಗೃಹ್ಯ ರಾರ್ಣಃ ೨೨
ತಂ ಪ್ರ ಹೃರ್ಟ ಾಂ ನಿಧಾಯಾ೭೦ಕೇ ರಾರ್ಣಂ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾಮ್
ಗಚಛ ಾಂತಂ ಖ್ಡಗ ಶೇಷಂ ಚ ಪ್ರ ಣ್ರ್ಟ ಹ್ತ್ ಸ್ತರ್ನಂ ೨೩
ಗೃರ್ರ ರಾಜಃ ಸರ್ಮತ್ಪ ತ್ಯ ಸಮ೭ಭಿದುರ ತ್ಯ ರಾರ್ಣಂ
ಸಮಾವಾಯಶ೦ ಮಹಾತೇಜಾ ಜ್ಟಾಯ: ಇದಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨೪
ರ್ಜ್ರ ಸಂಸಪ ಶ್ಶ ಬ್ರಣ್ಸಯ ಭಾಯಾಶಾಂ ರಾಮ ಸಯ ರಾರ್ಣ್
ಅಲಪ ಬ್ರದ್ಧ ೀ ಹ್ರಸ್ವ ಏನಾಂ ರ್ಧಾಯ ಖ್ಲು ರಕ್ಷ್ಸ್ತಮ್ ೨೫
ಸ ಮಿತ್ರ ಬನಧ ೈಃ ಸ್ತ ಮಾತ್ಯ ೈಃ ಸ ಬಲಃ ಸ ಪ್ರಿಚಛ ದಃ
ವಿರ್ ಪಾನಂ ಪ್ಬಸ್ವ ಏತ್ತ್ ಪ್ಪಾಸ್ವತ್ ಇವೀದಕಮ್ ೨೬
ಅನಬನಧ ಮ್ ಅಜಾನನಾ ೈಃ ಕಮಶಣ್ಡಮ್ ಅವಿಚಕ್ಷ್ಣ್ಡೈಃ
ಶ್ೀಘರ ಮ್ ಏರ್ ವಿನಶ್ಯ ನಿಾ ಯಥಾ ತ್ಾ ಾಂ ವಿನಶ್ರ್ಯ ಸ್ವ ೨೭
ಬದಧ ಸಾ ಾ ಾಂ ಕಲ ಪಾಶೇನ ಕಾ ಗತ್ ಸಾ ಸಯ ಮೀಕ್ಷ್ಯ ಸೇ
ರ್ಧಾಯ ಬಡಿಶಂ ಗೃಹ್ಯ ಸ್ತ೭ಮಿಷಂ ಜ್ಲಜೀ ಯಥಾ ೨೮
ನ ಹ ಜಾತು ದುರಾರ್ಷ್ಟಶ ಕಕುತೌಸ ಥ ತ್ರ್ ರಾರ್ಣ್
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ರ್ರ್ಶಣಂ ಚಾ೭೭ಶ್ರ ಮ ಸ್ತಯ ೭ಸಯ ಕ್ಷ್ಮಿಷ್ಯ ೀತೇ ತು ರಾಘವೌ ೨೯
ಯಥಾ ತ್ಾ ಯಾ ಕೃತಂ ಕಮಶ ಭಿೀರಣ್ಡ ಲೀಕ ಗಹಶತ್ಮ್
ತ್ಸಕ ರಾ ಚರಿತೀ ಮಾಗೀಶ ನರ್ ವಿೀರ ನಿರ್ಷವಿತಃ ೩೦
ಯರ್ಯ ಸಾ ಯದ ಶೂರೀ೭ಸ್ವ ರ್ಮಹೂತ್ಶಾಂ ತಿರ್ಠ ರಾರ್ಣ್
ಶ್ಯಿರ್ಯ ಸೇ ಹ್ತೀ ಭೂಮೌ ಯಥಾ ಭಾರ ತಾ ಖ್ರ ಸಾ ಥಾ ೩೧
ಪ್ರೇತ್ ಕಲೇ ಪುರಷ್ೀ ಯತ್ ಕಮಶ ಪ್ರ ತಿಪ್ದಯ ತೇ
ವಿನಶಾ ಯಾ೭೭ತ್ಮ ನೀ೭ರ್ಮಯ ಶಾಂ ಪ್ರ ತಿ ಪ್ನಿ ೀ೭ಸ್ವ ಕಮಶ ತ್ತ್ ೩೨
ಪಾಪಾ೭ನಬನಧ ೀ ವೈ ಯಸಯ ಕಮಶಣಃ ಕೀ ನ ತ್ತ್ ಪುಮಾನ್
ಕುವಿೀಶತ್ ಲೀಕ೭ಧಿಪ್ತಿೈಃ ಸಾ ಯಮೂಭ ಭಶಗವಾನ್ ಅಪ್ ೩೩
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಾ ಶುಭಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಜ್ಟಾಯ ಸಾ ಸಯ ರಕ್ಷ್ಸಃ
ನಿಪ್ಪಾತ್ ಭೃಶಂ ಪೃಷ್ಠ ೀ ದಶ್ಗ್ನರ ೀರ್ ಸಯ ವಿೀಯಶವಾನ್ ೩೪
ತಂ ಗೃಹೀತಾಾ ನಖೈ ಸ್ವಾ ೀಕಿ ಾ ೈ ವಿಶದದ್ವರ ಸಮನಾ ತಃ
ಅಧಿರೂಢ್ೀ ಗಜಾ೭೭ರೀಹೀ ಯಥಾ ಸ್ತಯ ದುದ ರ್ಟ ವಾರಣ್ಮ್ ೩೫
ವಿದದ್ವರ ನಖೈರ್ ಅಸಯ ತುಣ್ಡ ಾಂ ಪೃಷ್ಠ ೀ ಸಮಪ್ಶಯನ್
ಕೇಶಾಾಂ ಶಚ ೀ ತಾಪ ಟಯಾ ಮಾಸ ನಖ್ ಪ್ಕ್ಷ್ ರ್ಮಖಾ೭೭ಯಧಃ ೩೬
ಸ ತ್ಥಾ ಗೃರ್ರ ರಾರ್ಜನ ಕಿಿ ಶ್ಯ ಮಾನೀ ರ್ಮಹು ರ್ಮಶಹುೈಃ
ಅಮರ್ಶ ಸುು ರಿ ತೀರ್ಠ ೈಃ ಸನ್ ಪಾರ ಕಮಪ ತ್ ಸ ರಾರ್ಣ್: ೩೭
ಸ ಪ್ರಿರ್ಾ ಜ್ಯ ವೈದೇಹೀಾಂ ವಾಮೇ ನ೭೦ಕೇನ ರಾರ್ಣಃ
ತ್ಲೇನ೭ಭಿ ಜ್ಘ್ರನ೭೭ಶು ಜ್ಟಾಯಾಂ ಕರ ೀರ್ ಮೂರ್ಛಶತಃ ೩೮
ಜ್ಟಾಯ ಸಾ ಮ್ ಅತಿಕರ ಮಯ ತುಣ್ಡ ೀನ೭ಸಯ ಖ್ಗ್೭ಧಿಪಃ
ವಾಮ ಬ್ರಹೂನ್ ದಶ್ ತ್ದ್ವ ರ್ಯ ಪಾಹ್ರತ್ ಅರಿಾಂದಮಃ ೩೯
ಸಂಚಛ ನಿ ಬ್ರಹೀ: ಸದ್ಯ ೈರ್ ಬ್ರಹ್ರ್: ಸಹ್ಸ್ತ೭ಭರ್ನ್
ವಿರ್ ಜಾಾ ಲಾ೭೭ರ್ಳೀ ಯಕಾ : ರ್ಲ್ಮ ೀಕ ದರ್ ಪ್ನಿ ಗ್: ೪೦
ತ್ತಃ ಕುರ ದ್ಧ ೀ ದಶ್ಗ್ನರ ೀವಃ ಸ್ವೀತಾಮ್ ಉತ್ಸ ೃಜ್ಯ ರಾರ್ಣ್:
ರ್ಮರ್ಷಟ ಭಾಯ ಾಂ ಚರಣ್ಡಭಾಯ ಾಂ ಚ ಗೃರ್ರ ರಾಜ್ಮ್ ಅಪೀಥಯತ್ ೪೧
ತ್ತೀ ರ್ಮಹೂತ್ಶಾಂ ಸಂಗ್ರ ಮೀ ಬಭೂವಾ೭ತುಲ ವಿೀಯಶಯೀೈಃ
ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನಾಂ ಚ ರ್ಮಖ್ಯ ಸಯ ಪ್ಕಿಿ ಣ್ಡಾಂ ಪ್ರ ರ್ರ ಸಯ ಚ ೪೨
ತ್ಸಯ ವಾಯ ಯಚಛ ಮಾನ ಸಯ ರಾಮಸ್ತಯ ೭ರ್ಥಶ ಸ ರಾರ್ಣಃ
ಪ್ಕೌಿ ಪಾರ್ಶ್ಾ ಶ ಚ ಪಾದ್ವ ಚ ಖ್ಡಗ ಮ್ ಉದಧ ೃತ್ಯ ಸೀ೭ಚಛ ನತ್ ೪೩
ಸ ರ್ಛನಿ ಪ್ಕ್ಷಃ ಸಹ್ಸ್ತ ರಕ್ಷ್ಸ್ತ ರೌದರ ಕಮಶಣ್ಡ
ನಿಪ್ಪಾತ್ ಹ್ತೀ ಗೃಧರ ೀ ರ್ರಣ್ಡಯ ಮ್ ಅಲಪ ಜಿೀವಿತಃ ೪೪
ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಪ್ತಿತಂ ಭೂಮೌ ಕ್ಷ್ತ್ಜಾ೭೭ದರ ಶಾಂ ಜ್ಟಾಯರ್ಮ್
ಅಭಯ ಧಾರ್ತ್ ವೈದೇಹೀ ಸಾ ಬನಧ ಮ್ ಇರ್ ದುೈಃಖಿತಾ ೪೫
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತಂ ನಿೀಲ ಜಿೀಮೂತ್ ನಿಕಶ್ ಕಲಪ ಾಂ
ಸು ಪಾಣ್ಡಡ ರೀರಸಕ ಮ್ ಉದ್ವರ ವಿೀಯಶಮ್
ದದಶ್ಶ ಲ೦ಕಧಿಪ್ತಿೈಃ ಪೃಥವಾಯ ಾಂ
ಜ್ಟಾಯಷಂ ಶಾನಾ ಮ್ ಇವಾ೭ಗ್ನಿ ದ್ವರ್ಮ್ ೪೬
ತ್ತ್ ಸುಾ ತಂ ಪ್ತ್ರ ರಥಂ ಮಹೀತ್ಲೇ
ನಿಪಾತಿತಂ ರಾರ್ಣ್ ವೇಗ ಮದಶತ್ಮ್
ಪುನಃ ಪ್ರಿರ್ಾ ಜ್ಯ ಶ್ಶ್ ಪ್ರ ಭಾ೭೭ನನ
ರರೀದ ಸ್ವೀತಾ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾ ತ್ದ್ವ ೪೭

ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ ಪಂಚಾಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ದ್ವಿ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತ್ಮ್ ಅಲಪ ಜಿೀವಿತಂ ಭೂಮೌ ಸುು ರನಾ ಾಂ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ಧಿಪಃ
ದದಶ್ಶ ಗೃರ್ರ ಾಂ ಪ್ತಿತಂ ಸಮಿೀಪೇ ರಾಘವಾ೭೭ಶ್ರ ಮಾತ್ ೧
ಸ್ತ ತು ತಾರಾ೭ಧಿಪ್ ರ್ಮಖಿೀ ರಾರ್ಣೇನ ಸಮಿೀಕ್ಷ್ಯ ತ್ಮ್
ಗೃರ್ರ ರಾಜಂ ವಿನಿಹ್ತಂ ವಿಲಲಾಪ್ ಸುದುೈಃಖಿತಾ ೨
ಆಲ್ಾಂಗಯ ಗೃರ್ರ ಾಂ ನಿಹ್ತಂ ರಾರ್ಣೇನ ಬಲ್ೀಯಸ್ತ
ವಿಲಲಾಪ್ ಸುದು:ಖಾ೭೭ತಾಶ ಸ್ವೀತಾ ಶ್ಶ್ ನಿಭಾ೭೭ನನ ೩
ನಿಮಿತ್ಾ ಾಂ ಲಕ್ಷ್ಣ್ ಜಾಾ ನಂ ಶ್ಕುನಿ ಸಾ ರ ದಶ್ಶನಮ್
ಅರ್ಶ್ಯ ಾಂ ಸುಖ್ ದುೈಃಖೇಷು ನರಾಣ್ಡಾಂ ಪ್ರ ತಿದೃಶ್ಯ ತೇ ೪
ನ ನೂನಂ ರಾಮ ಜಾನ೭ಸ್ವ ಮಹ್ದ್ ರ್ಯ ಸನಮ್ ಆತ್ಮ ನ:
ಧಾರ್ನಿಾ ನೂನಂ ಕಕುತ್ಸ ಥ ಮದ೭ಥಶಾಂ ಮೃಗ ಪ್ಕಿಿ ಣಃ ೫
ಅಯಂ ಹ ಪಾಪ್ ಚಾರೇಣ್ ಮಾಾಂ ತಾರ ತುಾಂ ಅಭಿಸಂಗತ್:
ಶೇತೇ ವಿನಿಹ್ತೀ ಭೂಮೌ ಮಮಾ೭ಭಾಗ್ಯ ತ್ ವಿಹಂಗಮ: ೬
ತಾರ ಹ ಮಾಮ್ ಅದಯ ಕಕುತ್ಸ ಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇತಿ ರ್ರಾ೭೦ಗನ
ಸುಸಂತ್ರ ಸ್ತಾ ಸಮಾಕರ ನದ ಚಛ ೃಣ್ಾ ತಾಾಂ ತು ಯಥಾ೭ನಿಾ ಕೇ ೭
ತಾಾಂ ಕಿಿ ರ್ಟ ಮಾಲಾಯ ೭೭ಭರಣ್ಡಾಂ ವಿಲಪ್ನಿಾ ೀಮ್ ಅನಥರ್ತ್
ಅಭಯ ಧಾರ್ತ್ ವೈದೇಹೀಾಂ ರಾರ್ಣೀ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ಧಿಪಃ ೮
ತಾಾಂ ಲತಾಮ್ ಇರ್ ವೇರ್ಟ ನಿಾ ೀಮ್ ಆಲ್೦ಗನಿಾ ೀಾಂ ಮಹಾ ದುರ ಮಾನ್
ರ್ಮ೦ಚ ರ್ಮ೦ಚೇತಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರ ರ್ದನ್ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ಧಿಪಃ ೯
ಕರ ೀಶ್ನಿಾ ೀಾಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಾಮೇಣ್ ರಹತಾಾಂ ರ್ನೇ
ಜಿೀವಿತಾ೭ನಾ ಯ ಕೇಶೇಷು ಜ್ಗ್ರ ಹಾ೭ನಾ ಕ ಸನಿಿ ಭಃ ೧೦
ಪ್ರ ರ್ರ್ಷಶತಾಯಾಾಂ ವೈದೇಹಾಯ ಾಂ ಬಭೂರ್ ಸ ಚರಾ೭ಚರಮ್
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಜ್ಗತ್ ಸರ್ಶಮ್ ಅಮಯಾಶದಂ ತ್ಮಸ್ತ೭ನಧ ೀನ ಸಂವೃತ್ಮ್ ೧೧
ನ ವಾತಿ ಮಾರತ್ ಸಾ ತ್ರ ನಿರ್ಪ ರಭೀ೭ಭೂ ದದ ವಾಕರ: ೧೨
ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಪ್ರಾಮೃಷ್ಣಟ ಾಂ ದೀನಾಂ ದವ್ಯ ೀನ ಚಕುಿ ಷ್ಣ
ಕೃತಂ ಕಯಶಮ್ ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ವಾಯ ಜ್ಹಾರ ಪ್ತಾಮಹಃ ೧೩
ಪ್ರ ಹೃಷ್ಣಟ ರ್ಯ ಥತಾ ಶಾಚ ೭೭ಸನ್ ಸವೇಶ ತೇ ಪ್ರಮರ್ಶಯಃ
ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಪ್ರಾಮೃಷ್ಣಟ ಾಂ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ವಾಸ್ವನಃ
ರಾರ್ಣ್ ಸಯ ವಿನಶಂ ಚ ಪಾರ ಪ್ಾ ಾಂ ಬ್ರದ್ವಧ ಾ ಯದೃಚಛ ಯಾ ೧೪
ಸ ತು ತಾಾಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರದನಿಾ ೀಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇತಿ ಚ
ಜ್ಗ್ಮ ಆದ್ವಯ ಚಾ೭೭ಕಶ್ಮ್ ರಾರ್ಣೀ ರಾಕ್ಷ್ಸೇಶ್ಾ ರ: ೧೫
ತ್ಪಾಾ ೭೭ಭರಣ್ ಸವಾಶ೭೦ಗ್ನೀ ಪ್ೀತ್ ಕೌಶೇಯ ವಾಸನಿೀ
ರರಾಜ್ ರಾಜ್ಪುತಿರ ೀ ತು ವಿದುಯ ತ್ ಸೌದ್ವಮಿನಿೀ ಯಥಾ ೧೬
ಉರ್ದಧ ತೇನ ಚ ರ್ಸ್ಾ ರೀಣ್ ತ್ಸ್ತಯ ೈಃ ಪ್ೀತೇನ ರಾರ್ಣಃ
ಅಧಿಕಂ ಪ್ರ ತಿಬಭಾರ ಜ್ ಗ್ನರಿ ದೀಶಪ್ ಇವಾ೭ಗ್ನಿ ನ ೧೭
ತ್ಸ್ತಯ ೈಃ ಪ್ರಮ ಕಳಾಯ ಣ್ಡಯ ಸ್ತಾ ಮಾರ ಣಿ ಸುರಭಿೀಣಿ ಚ
ಪ್ದಮ ಪ್ತಾರ ಣಿ ವೈದೇಹಾಯ ಅಭಯ ಕಿೀಯಶನಾ ರಾರ್ಣ್ಮ್ ೧೮
ತ್ಸ್ತಯ ೈಃ ಕೌಶೇಯಮ್ ಉರ್ದಧ ತ್ಮ್ ಆಕಶೇ ಕನಕ ಪ್ರ ಭಮ್
ಬಭೌ ಚಾ೭೭ದತ್ಯ ರಾಗೇಣ್ ತಾಮರ ಮ್ ಅಭರ ಮ್ ಇವಾ೭೭ತ್ಪೇ ೧೯
ತ್ಸ್ತಯ ಸಾ ದಾ ಮಲಂ ರ್ಕಾ ರಮ್ ಆಕಶೇ ರಾರ್ಣ್ಡ೭೦ಕಗಮ್
ನ ರರಾಜ್ ವಿನ ರಾಮಂ ವಿನಳಮ್ ಇರ್ ಪ್೦ಕಜ್ಮ್ ೨೦
ಬಭೂರ್ ಜ್ಲದಂ ನಿೀಲಂ ಭಿತಾಾ ಾ ಚನದ ರ ಇವೀದತಃ
ಸುಲಲಾಟಂ ಸುಕೇಶಾ೭ನಾ ಾಂ ಪ್ದಮ ಗಭಾಶಭಮ್ ಅರ್ರ ಣ್ಮ್ ೨೧
ಶುಕಿ ೈೈಃ ಸುವಿಮಲೈ ದಶನಾ ೈೈಃ ಪ್ರ ಭಾರ್ದಭ : ಅಲಂಕೃತ್ಮ್
ತ್ಸ್ತಯ ಸಾ ದಾ ಮಲಂ ರ್ಕಾ ರಾಂ ಆಕಶೇ ರಾರ್ಣ್ಡ೭೦ಕಗಂ ೨೨
ರದತಂ ರ್ಯ ಪ್ಮೃಷ್ಣಟ ೭ಸರ ಾಂ ಚನದ ರ ರ್ತ್ ಪ್ರ ಯ ದಶ್ಶನಮ್
ಸು ನಸಂ ಚಾರ ತಾಮರ ೀ ರ್ಠ ಮ್ ಆಕಶೇ ಹಾಟಕ ಪ್ರ ಭಮ್ ೨೩
ರಾಕ್ಷ್ಸೇನ ಸಮಾಧೂತಂ ತ್ಸ್ತಯ ಸಾ ದಾ ಚನಂ ಶುಭಮ್
ಶುಶುಭೇ ನ ವಿನ ರಾಮಂ ದವಾ ಚನದ ರ ಇವೀದತಃ ೨೪
ಸ್ತ ಹೇಮ ರ್ಣ್ಡಶ ನಿೀಲಾ೭೦ಗ೦ ಮೈಥಲ್ೀ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ಧಿಪ್ಮ್
ಶುಶುಭೇ ಕಾಂಚನಿೀ ಕಾಂಚೀ ನಿೀಲಂ ಮಣಿಮ್ ಇವಾ೭೭ಶ್ರ ತಾ ೨೫
ಸ್ತ ಪ್ದಮ ಗೌರಿೀ ಹೇಮಾಭಾ ರಾರ್ಣಂ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾ
ವಿದುಯ ದಘ ನಮ್ ಇವಾ೭೭ವಿಶ್ಯ ಶುಶುಭೇ ತ್ಪ್ಾ ಭೂರ್ಣ್ಡ ೨೬
ತ್ರ ಪ್ರ ವಾಳ ರಕಾ ಸ್ತ ನಿೀಲಾ೭೦ಗಂ ರಾಕ್ಷ್ಸೇಶ್ಾ ರಂ
ಪಾರ ಶೀಭಯತ್ ವೈದೇಹೀ ಗಜಂ ಕಕಿ ಯ ೀರ್ ಕಾಂಚನಿೀ ೨೭
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತ್ಸ್ತಯ ಭೂರ್ಣ್ ಘೀರ್ಷಣ್ ವೈದೇಹಾಯ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ಧಿಪಃ
ಬಭೂರ್ ಚಪ್ಲೀ ನಿೀಲಃ ಸಘೀರ್ ಇರ್ ತೀಯದಃ ೨೮
ಉತ್ಾ ಮಾ೭೦ಗ್ ಚುಯ ತಾ ತ್ಸ್ತಯ ೈಃ ಪುರ್ಪ ವೃರ್ಷಟ ೈಃ ಸಮನಾ ತಃ
ಸ್ವೀತಾಯಾ ಹರ ಯಮಾಣ್ಡಯಾೈಃ ಪ್ಪಾತ್ ರ್ರಣಿೀ ತ್ಲೇ ೨೯
ಸ್ತ ತು ರಾರ್ಣ್ ವೇಗೇನ ಪುರ್ಪ ವೃರ್ಷಟ ೈಃ ಸಮನಾ ತಃ
ಸಮಾಧೂತಾ ದಶ್ಗ್ನರ ೀವಂ ಪುನ: ಏವಾ೭ಭಯ ರ್ತ್ಶತ್ ೩೦
ಅಭಯ ರ್ತ್ಶತ್ ಪುಷ್ಣಪ ಣ್ಡಾಂ ಧಾರಾ ವೈಶ್ರ ರ್ಣ್ಡ೭೭ನಜ್ಮ್
ನಕ್ಷ್ತ್ರ ಮಾಲಾ ವಿಮಲಾ ಮೇರಾಂ ನಗಮ್ ಇವೀನಿ ತ್ಮ್ ೩೧
ಚರಣ್ಡನ್ ನೂಪುರಂ ಭರ ರ್ಟ ಾಂ ವೈದೇಹಾಯ ರತ್ಿ ಭೂರ್ಷತ್ಮ್
ವಿದುಯ ನಮ ಣ್ಡ ಲ ಸಂಕಶಂ ಪ್ಪಾತ್ ಮಧ್ರರ ಸಾ ನಮ್ ೩೨
ತಾಾಂ ಮಹೀಲಾಕ ಮ್ ಇವಾ೭೭ಕಶೇ ದೀಪ್ಯ ಮಾನಾಂ ಸಾ ತೇಜ್ಸ್ತ
ಜ್ಗ್ಮ ಆಕಶ್ಮ್ ಆವಿಶ್ಯ ಸ್ವೀತಾಾಂ ವೈಶ್ರ ರ್ಣ್ಡ೭೭ನಜಃ ೩೩
ತ್ಸ್ತಯ ಸ್ತಾ ನ್ ಅಗ್ನಿ ರ್ಣ್ಡಶನಿ ಭೂರ್ಣ್ಡನಿ ಮಹೀತ್ಲೇ
ಸಘೀಷ್ಣಣಿ ಅರ್ಕಿೀಯಶನಾ ಕಿಿ ೀಣ್ಡ ಸ್ತಾ ರಾ ಇವಾ೭ಮಬ ರಾತ್ ೩೪
ತ್ಸ್ತಯ ೈಃ ಸಾ ನ೭ನಾ ರಾತ್ ಭರ ಷ್ಟ ೀ ಹಾರ ಸ್ತಾ ರಾ೭ಧಿಪ್ ದುಯ ತಿೈಃ
ವೈದೇಹಾಯ ನಿಪ್ತ್ನ್ ಭಾತಿ ಗಂಗೇರ್ ಗಗನ ಚುಚ ಯ ತಾ ೩೫
ಉತಾಪ ತ್ ವಾತಾ೭ಭಿಹ್ತಾ ನನ ದಾ ಜ್ ಗಣ್ಡ ಯತಾೈಃ
ಮಾ ಭೈರಿತಿ ವಿಧೂತಾ೭ಗ್ರ ವಾಯ ಜ್ಹುರ ರಿರ್ ಪಾದಪಾೈಃ ೩೬
ನಳನಯ ೀ ರ್ಾ ಸಾ ಕಮಲಾ ಸಾ ರಸಾ ಮಿೀನ ಜ್ಲೇ ಚರಾೈಃ
ಸಖಿೀಮ್ ಇರ್ ಗತೀ ಚಾಛ ಾ ಸ್ತಾಂ ಅನಾ ಶೀಚನಾ ಮೈಥಲ್ೀಮ್ ೩೭
ಸಮನಾ ತ್ ಅಭಿಸಂಪ್ತ್ಯ ಸ್ವಾಂಹ್ ವಾಯ ಘರ ಮೃಗ ದಾ ಜಾೈಃ
ಅನಾ ಧಾವಂ ಸಾ ದ್ವ ರೀಷ್ಣತ್ ಸ್ವೀತಾ ಚಾಛ ಯಾ೭ನ ಗ್ಮಿನಃ ೩೮
ಜ್ಲ ಪ್ರ ಪಾತಾ೭ಸರ ರ್ಮಖಾೈಃ ಶಾಂಗೈೈಃ ಉಚಛ ರತ್ ಬ್ರಹುಭಿೈಃ
ಸ್ವೀತಾಯಾಾಂ ಹರ ಯಮಾಣ್ಡಯಾಾಂ ವಿಕರ ೀಶ್ನಿಾ ೀರ್ ಪ್ರ್ಶತಾೈಃ ೩೯
ಹರ ಯಮಾಣ್ಡಾಂ ತು ವೈದೇಹೀಾಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ದೀನೀ ದವಾಕರಃ
ಪ್ರ ವಿ ರ್ಾ ಸಾ ಪ್ರ ಭಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಆಸ್ವೀತ್ ಪಾಣ್ಡಡ ರ ಮಣ್ಡ ಲಃ ೪೦
ನಸ್ವಾ ರ್ಮಶೈಃ ಕುತಃ ಸತ್ಯ ಾಂ ನ೭೭ಜ್ಶವಂ ನ೭ನೃಶಂಸತಾ
ಯತ್ರ ರಾಮ ಸಯ ವೈದೇಹೀಾಂ ಭಾಯಾಶಾಂ ಹ್ರತಿ ರಾರ್ಣಃ
ಇತಿ ಸವಾಶಣಿ ಭೂತಾನಿ ಗಣ್ಶಃ ಪ್ಯಶದೇರ್ಯನ್ ೪೧
ವಿತ್ರ ಸಾ ಕ ದೀನ ರ್ಮಖಾ ರರದು : ಮೃಗ ಪೀತ್ಕೈಃ
ಉದಾ ೀ ಕಿ ಯ ೀದಾ ೀಕ್ಷ್ಯ ನಯನ: ಆಸರ ಪಾತಾವಿಲೇಕ್ಷ್ಣ್ಡೈಃ ೪೨
ಸುಪ್ರ ವೇಪ್ತ್ ಗ್ತಾರ ಶ್ಚ ಬಭೂವು: ರ್ನ ದೇರ್ತಾೈಃ
ವಿಕರ ೀಶ್ನಿಾ ೀಾಂ ದೃಢಂ ಸ್ವೀತಾಾಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ದುೈಃಖಂ ತ್ಥಾ ಗತಾಮ್ ೪೩
Page 113 of 162

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿರಾಮಾಯಣಂ
ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತಾಾಂ ತು ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಮೇತಿ ಕರ ೀಶ್ನಿಾ ೀಾಂ ಮಧ್ರರ ಸಾ ರಮ್
ಅವೇಕ್ಷ್ಮಾಣ್ಡಾಂ ಬಹುಶೀ ವೈದೇಹೀಾಂ ರ್ರಣಿೀ ತ್ಲಮ್ ೪೪
ಸ ತಾಮ್ ಆಕುಲ ಕೇಶಾ೭ನಾ ಾಂ ವಿಪ್ರ ಮೃರ್ಟ ವಿಶೇರ್ಕಮ್
ಜ್ಹಾರಾ೭೭ತ್ಮ ವಿನಶಾಯ ದಶ್ಗ್ನರ ೀವೀ ಮನಸ್ವಾ ನಿೀಮ್ ೪೫
ತ್ತ್ ಸುಾ ಸ್ತ ಚಾರದತಿೀ ಶುಚ ಸ್ವಮ ತಾ
ವಿನ ಕೃತಾ ಬನಧ ಜ್ನೇನ ಮೈಥಲ್ೀ
ಅಪ್ಶ್ಯ ತಿೀ ರಾಘರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಡ ವುಭೌ
ವಿರ್ಣ್ಶ ರ್ಕಾ ರ ಭಯ ಭಾರ ಪ್ೀಡಿತಾ ೪೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ದಾ ಪಂಚಾಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ತರ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಖ್ಮ್ ಉತ್ಪ ತ್ನಾ ಾಂ ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಮೈಥಲ್ೀ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾ
ದುೈಃಖಿತಾ ಪ್ರಮೀದಾ ಗ್ಿ ಭಯೇ ಮಹ್ತಿ ರ್ತಿಶನಿೀ ೧
ರೀರ್ ರೀದನ ತಾಮಾರ ೭ಕಿಿ ೀ ಭಿೀಮಾ೭ಕ್ಷಂ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ಧಿಪ್ಮ್
ರದಂತಿೀ ಕರಣಂ ಸ್ವೀತಾ ಹರ ಯಮಾಣೇದಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨
ನ ರ್ಯ ಪ್ತ್ರ ಪ್ಸೇ ನಿೀಚ ಕಮಶಣ್ಡ೭ನೇನ ರಾರ್ಣ್
ಜಾಾ ತಾಾ ವಿರಹತಾಾಂ ಯನ್ ಮಾಾಂ ಚೀರಯಿತಾಾ ಪ್ಲಾಯಸೇ ೩
ತ್ಾ ಯರ್ ನೂನಂ ದುಷ್ಣಟ ತ್ಮ ನ್ ಭಿೀರಣ್ಡ ಹ್ತುಶಮ್ ಇಚಛ ತಾ
ಮಮಾ೭೭ಪ್ವಾಹತೀ ಭತಾಶ ಮೃಗ ರೂಪೇಣ್ ಮಾಯಯಾ ೪
ಯೀ ಹ ಮಾಮ್ ಉದಯ ತ್ ಸ್ತಾ ರತುಾಂ ಸೀ೭ಪ್ಯ ಯಂ ವಿನಿಪಾತಿತಃ
ಗೃರ್ರ ರಾಜ್: ಪುರಾಣೀ೭ಸೌ ಶ್ಾ ಶುರ ಸಯ ಸಖಾ ಮಮ ೫
ಪ್ರಮಂ ಖ್ಲು ತೇ ವಿೀಯಶಾಂ ದೃಶ್ಯ ತೇ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ರ್ಮ
ವಿಶಾರ ರ್ಯ ನಮಧೇಯಂ ಹ ಯದ್ಧ ೀ ನ೭ಸ್ವಮ ಜಿತಾ ತ್ಾ ಯಾ ೬
ಈದೃಶಂ ಗಹಶತಂ ಕಮಶ ಕಥಂ ಕೃತಾಾ ನ ಲಜ್ಾ ಸೇ
ಸ್ವಾ ರಯಾ ಶ್ಚ ಹ್ರಣಂ ನಿೀಚ ರಹತೇ ತು ಪ್ರಸಯ ಚ ೭
ಕಥಯಿರ್ಯ ನಿಾ ಲೀಕೇಷು ಪುರಷ್ಣೈಃ ಕಮಶ ಕುತಿಸ ತ್ಮ್
ಸುನೃಶಂಸಮ್ ಅರ್ಮಿಶರ್ಠ ಾಂ ತ್ರ್ ರ್ಶ್ಣಿಡ ೀಯಶ ಮಾನಿನಃ ೮
ಧಿಕ್ ತೇ ರ್ಶ್ಯಶಾಂ ಚ ಸತ್ಾ ಾ ಾಂ ಚ ಯತ್ ತ್ಾ ಯಾ ಕಥತಂ ತ್ದ್ವ
ಕುಲಾ೭೭ಕರ ೀಶ್ ಕರಂ ಲೀಕೇ ಧಿಕ್ ತೇ ಚಾರಿತ್ರ ಮ್ ಈದೃಶ್ಮ್ ೯
ಕಿಾಂ ಕತುಶಮ್ ಶ್ಕಯ ಾಂ ಏವಂ ಹ ಯ ಜ್ಾ ವೇ ನರ್ ಧಾರ್ಸ್ವ
ರ್ಮಹೂತ್ಶಮ್ ಅಪ್ ತಿರ್ಠ ಸಾ ನ ಜಿೀರ್ನ್ ಪ್ರ ತಿಯಾಸಯ ಸ್ವ ೧೦
ನ ಹ ಚಕುಿ ೈಃ ಪ್ಥಂ ಪಾರ ಪ್ಯ ತ್ಯೀೈಃ ಪಾಥಶರ್ ಪುತ್ರ ಯೀೈಃ
ಸ ಸೈನಯ ೀ೭ಪ್ ಸಮಥಶ ಸಾ ಾ ಾಂ ರ್ಮಹೂತ್ಶಮ್ ಅಪ್ ಜಿೀವಿತುಮ್ ೧೧
ನ ತ್ಾ ಾಂ ತ್ಯೀೈಃ ಶ್ರ ಸಪ ಶ್ಶಾಂ ಸೀಢಾಂ ಶ್ಕಾ ೈಃ ಕಥಂ ಚನ
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ರ್ನೇ ಪ್ರ ಜ್ಾ ಲ್ತ್ ಸ್ಯ ೀರ್ ಸಪ ಶ್ಶಮ್ ಅಗ್ರಿ ೀ: ವಿಹಂಗಮಃ ೧೨
ಸ್ತಧ್ರ ಕೃತಾಾ ೭೭ತ್ಮ ನಃ ಪ್ಥಯ ಾಂ ಸ್ತಧ್ರ ಮಾಾಂ ರ್ಮಾಂಚ ರಾರ್ಣ್ ೧೩
ಮ ತ್ಪ ರರ್ರ್ಶಣ್ ರಷ್ಟ ೀ ಹ ಭಾರ ತಾರ ಸಹ್ ಪ್ತಿ ಮಶಮ
ವಿಧಾಸಯ ತಿ ವಿನಶಾಯ ತ್ಾ ಾಂ ಮಾಾಂ ಯದ ನ ರ್ಮಾಂಚಸ್ವ ೧೪
ಯೇನ ತ್ಾ ಾಂ ರ್ಯ ರ್ಸ್ತಯೇನ ಬಲಾನ್ ಮಾಾಂ ಹ್ತುಶಮ್ ಇಚಛ ಸ್ವ
ರ್ಯ ರ್ಸ್ತಯಃ ಸ ತೇ ನಿೀಚ ಭವಿರ್ಯ ತಿ ನಿರ೭ಥಶಕಃ ೧೫
ನ ಹ್ಯ ೭ಹಂ ತ್ಮ್ ಅಪ್ಶ್ಯ ನಿಾ ೀ ಭತಾಶರಂ ವಿಬ್ರಧೀಪ್ಮಮ್
ಉತ್ಸ ಹೇ ಶ್ತುರ ರ್ಶ್ಗ್ ಪಾರ ಣ್ಡನ್ ಧಾರಯಿತುಾಂ ಚರಮ್ ೧೬
ನ ನೂನಂ ಚಾ೭೭ತ್ಮ ನಃ ಶ್ರ ೀಯಃ ಪ್ಥಯ ಾಂ ವಾ ಸಮವೇಕ್ಷ್ಸೇ
ಮೃತುಯ ಕಲೇ ಯಥಾ ಮತಯ ೀಶ ವಿಪ್ರಿೀತಾನಿ ಸೇರ್ತೇ ೧೭
ರ್ಮಮೂಷ್ಕಶಣ್ಡಾಂ ಹ ಸವೇಶಷ್ಣಾಂ ಯತ್ ಪ್ಥಯ ಾಂ ತ್ನ್ ನ ರೀಚತೇ
ಪ್ಶಾಯ ೭ಮಯ ದಯ ಹ ಕಣ್ಠ ೀ ತಾಾ ಾಂ ಕಲ ಪಾಶಾ೭ರ್ ಪಾಶ್ತ್ಮ್ ೧೮
ಯಥಾ ಚಾ೭ಸ್ವಮ ನ್ ಭಯಸ್ತಥ ನೇ ನ ಬಭೇರ್ಷ ದಶಾನನ
ರ್ಯ ಕಾ ಾಂ ಹರಣ್ಮ ಯಾನ್ ಹ ತ್ಾ ಾಂ ಸಂಪ್ಶ್ಯ ಸ್ವ ಮಹೀರಹಾನ್ ೧೯
ನದೀಾಂ ವೈತ್ರಣಿೀಾಂ ಘೀರಾಾಂ ರಧಿ ರೌಘ ನಿವಾಹನಿೀಮ್
ಅಸ್ವ ಪ್ತ್ರ ರ್ನಂ ಚೈರ್ ಭಿೀಮಂ ಪ್ಶ್ಯ ಸ್ವ ರಾರ್ಣ್ ೨೦
ತ್ಪ್ಾ ಕಾಂಚನ ಪುಷ್ಣಪ ಾಂ ಚ ವೈಡೂಯಶ ಪ್ರ ರ್ರ ಚಛ ದ್ವಮ್
ದರ ಕ್ಷ್ಯ ಸೇ ಶಾಲಮ ಲ್ೀಾಂ ತಿೀಕಿ ಾ ಮ್ ಆಯಸೈೈಃ ಕಣ್ಟ ಕೈ ಶ್ಚ ತಾಮ್ ೨೧
ನ ಹ ತ್ಾ ಮ್ ಈದೃಶಂ ಕೃತಾಾ ತ್ಸ್ತಯ ೭ಳೀಕಂ ಮಹಾತ್ಮ ನಃ
ರ್ರಿತುಾಂ ಶ್ಕ್ಷ್ಯ ಸ್ವ ಚರಂ ವಿಷಂ ಪ್ೀತ್ಾ ೀರ್ ನಿರ್ಘಶಣಃ ೨೨
ಬದಧ ಸಾ ಾ ಾಂ ಕಲ ಪಾಶೇನ ದುನಿಶವಾರೇಣ್ ರಾರ್ಣ್
ಕಾ ಗತೀ ಲಪ್ಸ ಯ ಸೇ ಶ್ಮಶ ಭತುಶ ಮಶಮ ಮಹಾತ್ಮ ನಃ ೨೩
ನಿಮೇಷ್ಣ೭ನಾ ರ ಮಾತ್ರ ೀಣ್ ವಿನ ಭಾರ ತ್ರಮ್ ಆಹ್ವೇ
ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ ನಿಹ್ತಾ ಯೇನ ಸಹ್ಸ್ತರ ಣಿ ಚತು ದಶಶ್ ೨೪
ಸ ಕಥಂ ರಾಘವೀ ವಿೀರಃ ಸವಾಶ೭ಸಾ ರ ಕುಶ್ಲೀ ಬಲ್ೀ
ನ ತಾಾ ಾಂ ಹ್ನಯ ಚಛ ರ ಸ್ವಾ ೀಕಿ ಾ ೈ: ಇರ್ಟ ಭಾಯಾಶ೭ಪ್ಹಾರಿಣ್ಮ್ ೨೫
ಏತ್ ಚಾಚ ನಯ ಚಚ ಪ್ರಷಂ ವೈದೇಹೀ ರಾರ್ಣ್ಡಾಂಕಗ್
ಭಯ ಶೀಕ ಸಮಾವಿಷ್ಣಟ ಕರಣಂ ವಿಲಲಾಪ್ ಹ್ ೨೬
ತ್ಥಾ ಭೃಶಾ೭೭ತಾಶಾಂ ಬಹು ಚೈರ್ ಭಾರ್ಷಣಿೀಾಂ
ವಿಲಲಾಪ್ ಪೂರ್ಶಾಂ ಕರಣಂ ಚ ಭಾಮಿನಿೀಮ್
ಜ್ಹಾರ ಪಾಪ್ ಸಾ ರಣಿೀಾಂ ವಿವೇರ್ಟ ತಿೀಾಂ
ನೃಪಾ೭೭ತ್ಮ ಜಾಮ್ ಆಗತ್ ಗ್ತ್ರ ವೇಪ್ಥುಮ್ ೨೭
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ತಿರ ಪಂಚಾಶ್ ಸಸ ಗಶ:
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಚತು: ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಹರ ಯಮಾಣ್ಡ ತು ವೈದೇಹೀ ಕಂ ಚ ನಿ ಥಮ್ ಅಪ್ಶ್ಯ ತಿೀ
ದದಶ್ಶ ಗ್ನರಿ ಶ೦ಗಸ್ತಥ ನ್ ಪ್೦ಚ ವಾನರ ಪುಾಂಗವಾನ್ ೧
ತೇಷ್ಣಾಂ ಮಧ್ಯ ೀ ವಿಶಾಲಾಕಿಿ ೀ ಕೌಶೇಯಂ ಕನಕ ಪ್ರ ಭಮ್
ಉತ್ಾ ರಿೀಯಂ ರ್ರಾರೀಹಾ ಶುಭಾನಯ ೭೭ಭರಣ್ಡನಿ ಚ
ರ್ಮಮೀಚ ಯದ ರಾಮಾಯ ಶಂಸೇಯರಿತಿ ಮೈಥಲ್ೀ ೨
ರ್ಸಾ ರಮ್ ಉತ್ಸ ೃಜ್ಯ ತ್ ನಮ ಧ್ಯ ೀ ವಿನಿಕಿಿ ಪ್ಾ ಾಂ ಸಹ್ಭೂರ್ಣ್ಮ್
ಸಂಭರ ಮಾ ತುಾ ದಶ್ಗ್ನರ ೀರ್ ಸಾ ತ್ ಕಮಶ ನ ಚ ಬ್ರದಧ ವಾನ್ ೩
ಪ್೦ಗ್೭ಕಿ ಸ್ತಾ ಾಂ ವಿಶಾಲಾ೭ಕಿಿ ೀಾಂ ನೇತ್ರ ೈ: ಅನಿಮಿಷೈ: ಇರ್
ವಿಕರ ೀಶ್ನಿಾ ೀಾಂ ತ್ದ್ವ ಸ್ವೀತಾಾಂ ದದೃಶು ವಾಶನರರ್ಶಭಾೈಃ ೪
ಸ ಚ ಪ್ಮಾಪ ಮ್ ಅತಿಕರ ಮಯ ಲ೦ಕ೦ ಅಭಿರ್ಮಖಃ ಪುರಿೀಮ್
ಜ್ಗ್ಮ ರದತಿೀಾಂ ಗೃಹ್ಯ ಮೈಥಲ್ೀಾಂ ರಾಕ್ಷ್ಸೇಶ್ಾ ರಃ ೫
ತಾಾಂ ಜ್ಹಾರ ಸುಸಂಹೃಷ್ಟ ೀ ರಾರ್ಣೀ ಮೃತುಯ ಮ್ ಆತ್ಮ ನಃ
ಉತ್ಸ ೦ಗೇನರ್ ಭಜ್ಗ್ನೀಾಂ ತಿೀಕ್ಷ್ಾ ದಂಷ್ಣಟ ರಾಂ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣಮ್ ೬
ರ್ನನಿ ಸರಿತಃ ಶಲಾನ್ ಸರಾಾಂಸ್ವ ಚ ವಿಹಾಯಸ್ತ
ಸ ಕಿಿ ಪ್ರ ಾಂ ಸಮತಿೀಯಾಯ ಶ್ರ ಶಾಚ ಪಾತ್ ಇರ್ ಚುಯ ತಃ ೭
ತಿಮಿ ನಕರ ನಿಕೇತಂ ತು ರ್ರಣ್ಡ೭೭ಲಯಮ್ ಅಕ್ಷ್ಯಮ್
ಸರಿತಾಾಂ ಶ್ರಣಂ ಗತಾಾ ಸಮ೭ತಿೀಯಾಯ ಸ್ತಗರಮ್ ೮
ಸಂಭರ ಮಾತ್ ಪ್ರಿವೃತಾೀಮಿೀಶ ರದಧ ಮಿೀನ ಮಹೀರಗಃ
ವೈದೇಹಾಯ ಾಂ ಹರ ಯಮಾಣ್ಡಯಾಾಂ ಬಭೂರ್ ರ್ರಣ್ಡ೭೭ಲಯಃ ೯
ಅನಾ ರಿಕ್ಷ್ ಗತಾ ವಾಚಃ ಸಸೃಜು ಶಾಚ ರಣ್ಡ ಸಾ ದ್ವ
ಏತ್ತ್ ಅನಾೀ ದಶ್ಗ್ನರ ೀರ್ ಇತಿ ಸ್ವದ್ವಧ ಸಾ ದ್ವ೭ಬ್ರರ ರ್ನ್ ೧೦
ಸ ತು ಸ್ವೀತಾಾಂ ವಿವೇರ್ಟ ನಿಾ ೀಮ್ ಅ೦ಕೇ ನ೭೭ದ್ವಯ ರಾರ್ಣಃ
ಪ್ರ ವಿವೇಶ್ ಪುರಿೀಾಂ ಲ೦ಕ೦ ರೂಪ್ಣಿೀಾಂ ಮೃತುಯ ಮ್ ಆತ್ಮ ನಃ ೧೧
ಸೀ೭ಭಿಗಮಯ ಪುರಿೀಾಂ ಲ೦ಕ೦ ಸುವಿಭಕಾ ಮಹಾ ಪ್ಥಾಮ್
ಸಂರೂಢ ಕಕಿ ಯ ಬಹುಳಂ ಸಾ ಮ್ ಅನಾ ೈಃಪುರಮ್ ಆವಿಶ್ತ್ ೧೨
ತ್ತ್ರ ತಾಮ್ ಅಸ್ವತಾಪಾ೭೦ಗ್ನೀಾಂ ಶೀಕ ಮೀಹ್ ಪ್ರಾಯಣ್ಡಮ್
ನಿದಧೇ ರಾರ್ಣಃ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಮಯೀ ಮಾಯಾಮ್ ಇವಾ೭೭ಸುರಿೀಮ್ ೧೩
ಅಬರ ವಿೀ ಚಚ ದಶ್ಗ್ನರ ೀವಃ ಪ್ಶಾಚೀ ಘೀಶರ ದಶ್ಶನೈಃ
ಯಥಾ ನೇಮಾಾಂ ಪುಮಾನ್ ಸ್ವಾ ರೀ ವಾ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಪ್ಶ್ಯ ತ್ಯ ೭ಸಮಮ ತಃ ೧೪
ರ್ಮಕಾ ಮಣಿ ಸುರ್ಣ್ಡಶನಿ ರ್ಸ್ತಾ ರಣಿ ಆಭರಣ್ಡನಿ ಚ
ಯದಯ ದಚ್ಛ ೀತ್ ತ್ದತ್ ಏವಾ೭ಸ್ತಯ ದೇಯಂ ಮ ಚಛ ನದ ತೀ ಯಥಾ೧೫
ಯಾ ಚ ರ್ಕ್ಷ್ಯ ತಿ ವೈದೇಹೀಾಂ ರ್ಚನಂ ಕಿಾಂಚತ್ ಅಪ್ರ ಯಮ್
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅಜಾಾ ನ ದಯ ದ ವಾ ಜಾಾ ನ ನಿ ತ್ಸ್ತಯ ಜಿೀವಿತಂ ಪ್ರ ಯಮ್ ೧೬
ತ್ಥ್ೀ ಕಾ ಾ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀ ಸ್ತಾ ಸುಾ ರಾಕ್ಷ್ಸೇನದ ರೈಃ ಪ್ರ ತಾಪ್ವಾನ್
ನಿರ್ಕ ರಮಾಯ ೭ನಾ ೈಃಪುರಾತ್ ತ್ಸ್ತಮ ತ್ ಕಿಾಂ ಕೃತ್ಯ ಮ್ ಇತಿ ಚನಾ ಯನ್
ದದಶಾಶ೭ಷ್ಟಟ ಮಹಾ ವಿೀಯಾಶನ್ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನ್ ಪ್ಶ್ತಾ೭ಶ್ನನ್ ೧೭
ಸ ತಾನ್ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಮಹಾ ವಿೀಯೀಶ ರ್ರ ದ್ವನೇನ ಮೀಹತಃ
ಉವಾ ಚೈತಾನ್ ಇದಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಪ್ರ ಶ್ಸಯ ಬಲ ವಿೀಯಶತಃ ೧೮
ನನ ಪ್ರ ಹ್ರಣ್ಡೈಃ ಕಿಿ ಪ್ರ ಮ್ ಇತೀ ಗಚಛ ತ್ ಸತ್ಾ ರಾೈಃ
ಜ್ನಸ್ತಥ ನಂ ಹ್ತ್ಸ್ತಥ ನಂ ಭೂತ್ ಪೂರ್ಶಾಂ ಖ್ರಾ೭೭ಲಯಮ್ ೧೯
ತ್ತರ ೀರ್ಯ ತಾಾಂ ಜ್ನಸ್ತಥ ನೇ ಶೂನಯ ೀ ನಿಹ್ತ್ ರಾಕ್ಷ್ಸೇ
ಪೌರಷಂ ಬಲಮ್ ಆಶ್ರ ತ್ಯ ತಾರ ಸಮ್ ಉತ್ಸ ೃಜ್ಯ ರ್ದರತಃ ೨೦
ಬಲಂ ಹ ಸುಮಹ್ ದಯ ನ್ ಮೇ ಜ್ನಸ್ತಥ ನೇ ನಿವೇಶ್ತ್ಮ್
ಸರ್ದರ್ಣ್ ಖ್ರಂ ಯದ್ಧ ೀ ಹ್ತಂ ತ್ ದ್ವರ ಮ ಸ್ತಯಕೈೈಃ ೨೧
ತ್ತಃ ಕರ ೀಧೀ ಮಮಾ೭ಪೂವೀಶ ಧೈಯಶಸಯ ೀಪ್ರಿ ರ್ರ್ಶತೇ
ವೈರಂ ಚ ಸುಮಹ್ ಜಾಾ ತಂ ರಾಮಂ ಪ್ರ ತಿ ಸುದ್ವರಣ್ಮ್ ೨೨
ನಿಯಾಶತ್ಯಿತುಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ತ್ ಚಚ ವೈರಮ್ ಅಹಂ ರಿಪೀೈಃ
ನ ಹ ಲಪಾಸ ಯ ಮಯ ೭ಹಂ ನಿದ್ವರ ಮ೭ಹ್ತಾಾ ಸಂಯಗೇ ರಿಪುಮ್೨೩
ತಂ ತು ಇದ್ವನಿೀಮ್ ಅಹಂ ಹ್ತಾಾ ಖ್ರ ರ್ದರ್ಣ್ ಘ್ರತಿನಮ್
ರಾಮಂ ಶ್ಮೀಶಪ್ ಲಪಾಸ ಯ ಮಿ ರ್ನಂ ಲಬ್ಧ ಾ ೀರ್ ನಿರ್ಶನಃ ೨೪
ಜ್ನಸ್ತಥ ನೇ ರ್ಸದಭ ಸುಾ ಭರ್ದಭ ೀ ರಾಮಮ್ ಆಶ್ರ ತಾ
ಪ್ರ ವೃತಿಾ : ಉಪ್ನೇತ್ವಾಯ ಕಿಾಂ ಕರೀತಿೀತಿ ತ್ತ್ಾ ಾ ತಃ ೨೫
ಅಪ್ರ ಮಾದ್ವ ಚಚ ಗನಾ ರ್ಯ ಾಂ ಸವೈಶ: ಏರ್ ನಿಶಾಚರೈಃ
ಕತ್ಶರ್ಯ ಶ್ಚ ಸದ್ವ ಯತಿ ೀ ರಾಘರ್ ಸಯ ರ್ಧಂ ಪ್ರ ತಿ ೨೬
ಯಷ್ಣಮ ಕಂ ಹ ಬಲಜಾ ೀ೭ಹಂ ಬಹುಶೀ ರಣ್ ಮೂರ್ಶನಿ
ಅತ್ ಶಾಚ ಸ್ವಮ ನ್ ಜ್ನಸ್ತಥ ನೇ ಮಯಾ ಯೂಯಂ ನಿಯೀಜಿತಾೈಃ ೨೭
ತ್ತಃ ಪ್ರ ಯಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಉಪೇತ್ಯ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ
ಮಹಾ೭ಥಶಮ್ ಅಷ್ಣಟ ರ್೭ಭಿವಾದಯ ರಾರ್ಣ್ಮ್
ವಿಹಾಯ ಲ೦ಕ೦ ಸಹತಾೈಃ ಪ್ರ ತ್ಸ್ವಥ ರೇ
ಯತೀ ಜ್ನಸ್ತಥ ನಮ್ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ದಶ್ಶನೈಃ
೨೮
ತ್ತ್ ಸುಾ ಸ್ವೀತಾಮ್ ಉಪ್ಲಭಯ ರಾರ್ಣಃ
ಸುಸಂಪ್ರ ಹೃರ್ಟ ೈಃ ಪ್ರಿಗೃಹ್ಯ ಮೈಥಲ್ೀಮ್
ಪ್ರ ಸಜ್ಯ ರಾಮೇಣ್ ಚ ವೈರಮ್ ಉತ್ಾ ಮಂ
ಬಭೂರ್ ಮೀಹಾನ್ ರ್ಮದತಃ ಸ ರಾಕ್ಷ್ಸಃ ೨೯
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಚತು: ಪಂಚಾಶ್ ಸಸ ಗಶ:
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪಂಚ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸಂದಶ್ಯ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನ್ ಘೀರಾನ್ ರಾರ್ಣೀ೭ಷ್ಟಟ ಮಹಾ ಬಲಾನ್
ಆತಾಮ ನಂ ಬ್ರದಧ ವೈಕಿ ಬ್ರಯ ತ್ ಕೃತ್ ಕೃತ್ಯ ಮ್ ಅಮನಯ ತ್ ೧
ಸ ಚನಾ ಯಾನೀ ವೈದೇಹೀಾಂ ಕಮ ಬ್ರಣ್ ಸಮಪ್ಶತಃ
ಪ್ರ ವಿವೇಶ್ ಗೃಹಂ ರಮಯ ಾಂ ಸ್ವೀತಾಾಂ ದರ ಷುಟ ಮ್ ಅಭಿತ್ಾ ರನ್ ೨
ಸ ಪ್ರ ವಿಶ್ಯ ತು ತ್ ದ್ಾ ೀಶ್ಮ ರಾರ್ಣೀ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ಧಿಪಃ
ಅಪ್ಶ್ಯ ದ್ವರ ಕ್ಷ್ಸ್ವೀ ಮಧ್ಯ ೀ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಶೀಕ ಪ್ರಾಯಣ್ಡಮ್ ೩
ಅಶುರ ಪೂಣ್ಶ ರ್ಮಖಿೀಾಂ ದೀನಾಂ ಶೀಕ ಭಾರಾ೭ರ್ ಪ್ೀಡಿತಾಮ್
ವಾಯ ವೇಗೈ: ಇವಾ೭೭ಕರ ನಾ ಾಂ ಮಜ್ಾ ನಿಾ ೀಾಂ ನರ್ಮ್ ಅಣ್ಶವೇ ೪
ಮೃಗ ಯೂಥ ಪ್ರಿಭರ ಷ್ಣಟ ಾಂ ಮೃಗ್ನೀಾಂ ಶ್ಾ ಭಿ: ಇವಾ೭೭ವೃತಾಮ್
ಅಧೀ ರ್ಮಖ್ ರ್ಮಖಿೀಾಂ ದೀನಮ್ ಅಭ್ಯ ೀತ್ಯ ಚ ನಿಶಾಚರಃ ೫
ತಾಾಂ ತು ಶೀಕ ರ್ಶಾಾಂ ದೀನಮ್ ಅ ರ್ಶಾಾಂ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತಧಿಪಃ
ಸ ಬಲಾ ದದ ಶ್ಶಯಾ ಮಾಸ ಗೃಹಂ ದೇರ್ ಗೃಹೀಪ್ಮಮ್ ೬
ಹ್ಮಯ ಶ ಪಾರ ಸ್ತದ ಸಂಬ್ರಧಂ ಸ್ವಾ ರೀ ಸಹ್ಸರ ನಿರ್ಷವಿತ್ಮ್
ನನ ಪ್ಕಿಿ ಗಣ ಜುಶರ್ಟ ಾಂ ನನ ರತ್ಿ ಸಮನಿಾ ತ್ಮ್ ೭
ಕ೦ಚನ ಸ್ತಾ ಪ್ನಿೀಯ ಶ್ಚ ಸ್ತು ಟಿಕೈ ರಾಜ್ತೈ ಸಾ ಥಾ
ರ್ಜ್ರ ವೈಡೂಯಶ ಚತ್ರ ೈ ಶ್ಚ ಸಾ ಮ್ಭ ೈ: ದೃರ್ಷಟ ಮನೀಹ್ರೈಃ ೮
ದರ್ಯ ದುನದ ಭಿ ನಿಹಾರ ಶದಂ ತ್ಪ್ಾ ಕ೦ಚನ ತೀರಣ್ಮ್
ಸೀಪಾನಂ ಕ೦ಚನಂ ಚತ್ರ ಮ್ ಆರರೀಹ್ ತ್ಯಾ ಸಹ್ ೯
ದ್ವನಿಾ ಕ ರಾಜ್ತಾ ಶ್ಚ ೈರ್ ಗವಾಕಿ ೈಃ ಪ್ರ ಯ ದಶ್ಶನೈಃ
ಹೇಮ ಜಾಲಾ೭೭ವೃತಾ ಶಾಚ ಸಂ ಸಾ ತ್ರ ಪಾರ ಸ್ತದ ಪ್೦ಕಾ ಯಃ ೧೦
ಸುಧಾ ಮಣಿ ವಿಚತಾರ ಣಿ ಭೂಮಿ ಭಾಗ್ನಿ ಸರ್ಶಶಃ
ದಶ್ಗ್ನರ ೀವಃ ಸಾ ಭರ್ನೇ ಪಾರ ದಶ್ಶಯತ್ ಮೈಥಲ್ೀಮ್ ೧೧
ದೀರ್ಘಶಕೈಃ ಪುರ್ಕ ರಿಣ್ಯ ಶ್ಚ ನನ ಪುರ್ಪ ಸಮಾವೃತಾೈಃ
ರಾರ್ಣೀ ದಶ್ಶಯಾ ಮಾಸ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಶೀಕ ಪ್ರಾಯಣ್ಡಮ್ ೧೨
ದಶ್ಶಯಿತಾಾ ತು ವೈದೇಹೀಾಂ ಕೃತ್ಸ ಿ ಾಂ ತ್ ದಭ ರ್ನೀತ್ಾ ಮಮ್
ಉವಾಚ ವಾಕಯ ಾಂ ಪಾಪಾ೭೭ತಾಮ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಲೀಭಿತುಾಂ ಇಚಛ ಯಾ ೧೩
ದಶ್ ರಾಕ್ಷ್ಸ ಕೀಟಯ ಶ್ಚ ದ್ವಾ ವಿಾಂಶ್ತಿ: ಅಥಾ೭ಪ್ರಾೈಃ
ತೇಷ್ಣಾಂ ಪ್ರ ಭ ರ೭ಹಂ ಸ್ವೀತೇ ಸವೇಶಷ್ಣಾಂ ಭಿೀಮ ಕಮಶಣ್ಡಾಂ ೧೪
ರ್ಜ್ಶಯಿತಾಾ ಜ್ರಾ ವೃದ್ವಧ ನ್ ಬ್ರಲಾಾಂ ಶ್ಚ ರಜ್ನಿೀ ಚರಾನ್
ಸಹ್ಸರ ಮ್ ಏಕಮ್ ಏಕ ಸಯ ಮಮ ಕಯಶ ಪುರಃ ಸರಮ್ ೧೫
ಯತ್ ಇದಂ ರಾಜ್ ತ್ನಾ ರಾಂ ಮೇ ತ್ಾ ಯಿ ಸರ್ಶಾಂ ಪ್ರ ತಿರ್ಷಠ ತ್ಮ್
ಜಿೀವಿತಂ ಚ ವಿಶಾಲಾಕಿಿ ತ್ಾ ಾಂ ಮೇ ಪಾರ ಣ ಗಶರಿೀಯಸ್ವೀ ೧೬
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಬಹೂನಾಂ ಸ್ವಾ ರೀ ಸಹ್ಸ್ತರ ಣ್ಡಾಂ ಮಮ ಯೀ೭ಸೌ ಪ್ರಿಗರ ಹಃ
ತಾಸ್ತಾಂ ತ್ಾ ಮ್ ಈಶ್ಾ ರಿೀ ಸ್ವೀತೇ ಮಮ ಭಾಯಾಶ ಭರ್ ಪ್ರ ಯೇ ೧೭
ಸ್ತಧ್ರ ಕಿಾಂ ತೇ೭ನಯ ಯಾ ಬ್ರದ್ವಧ ಯ ರೀಚಯಸಾ ರ್ಚೀ ಮಮ
ಭಜ್ಸಾ ಮಾ೭ಭಿತ್ಪ್ಾ ಸಯ ಪ್ರ ಸ್ತದಂ ಕತುಶಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ ೧೮
ಪ್ರಿಕಿಿ ಪಾಾ ಸರ್ಮದ್ರ ೀಣ್ ಲ೦ಕೇಯಂ ಶ್ತ್ ಯೀಜ್ನ
ನೇಯಂ ರ್ರ್ಶಯಿತುಾಂ ಶ್ಕಯ ಸೇನದ ರೈ: ಅಪ್ ಸುರಾ೭ಸುರೈಃ ೧೯
ನ ದೇವೇಷು ನ ಯಕಿ ೀಷು ನ ಗನಧ ವೇಶಷು ನರ್ಷಶಷು
ಅಹಂ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಲೀಕೇಷು ಯೀ ಮೇ ವಿೀಯಶ ಸಮೀ ಭವೇತ್ ೨೦
ರಾಜ್ಯ ಭರ ಷ್ಟ ೀನ ದೀನೇನ ತಾಪ್ಸೇನ ಗತಾ೭೭ಯಷ್ಣ
ಕಿಾಂ ಕರಿರ್ಯ ಸ್ವ ರಾಮೇಣ್ ಮಾನರ್ಷಣ್ಡ೭ಲಪ ತೇಜ್ಸ್ತ ೨೧
ಭಜ್ಸಾ ಸ್ವೀತೇ ಮಾಮ್ ಏರ್ ಭತಾಶಹಂ ಸದೃಶ್ ಸಾ ರ್
ರ್ಯರ್ನಂ ಹ್ಯ ೭ಧ್ರರ ವಂ ಭಿೀರ ರಮಸ್ಾ ೀಹ್ ಮಯಾ ಸಹ್ ೨೨
ದಶ್ಶನೇ ಮಾ ಕೃಥಾ ಬ್ರದಧ ಾಂ ರಾಘರ್ ಸಯ ರ್ರಾ೭೭ನನೇ
ಕ೭ಸಯ ಶ್ಕಿಾ : ಇಹಾ೭೭ಗನಾ ಮ್ ಅಪ್ ಸ್ವೀತೇ ಮನೀರಥೈೈಃ ೨೩
ನ ಶ್ಕಯ ೀ ವಾಯ: ಆಕಶೇ ಪಾಶ: ಬದುಧ ಾಂ ಮಹಾ ಜ್ವಃ
ದೀಪ್ಯ ಮಾನಸಯ ವಾ೭ಪ್ಯ ಗ್ರಿ ೀ ಗರ ಶಹೀತುಾಂ ವಿಮಲಾಾಂ ಶ್ಖಾಮ್ ೨೪
ತ್ರ ಯಾಣ್ಡಮ್ ಅಪ್ ಲೀಕನಾಂ ನ ತಂ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಶೀಭನೇ
ವಿಕರ ಮೇಣ್ ನಯೇ೭ದಯ ಸ್ತಾ ಾ ಾಂ ಮ ದ್ವಬ ಹು ಪ್ರಿಪಾಲ್ತಾಮ್ ೨೫
ಲ೦ಕಯಾಾಂ ಸುಮಹ್ ದ್ವರ ಜ್ಯ ಮ್ ಇದಂ ತ್ಾ ಮ್ ಅನಪಾಲಯ
ತ್ಾ ತ್ಪ ರೀಷ್ಣಯ ಮ ದಾ ಧಾ ಶ್ಚ ೈರ್ ದೇವಾಶಾಚ ೭ಫಿ ಚರಾ೭ಚರಾ: ೨೬
ಅಭಿರ್ಷಕೀದಕ ಕಿಿ ನಿ ತುಷ್ಣಟ ಚ ರಮಯಸಾ ಮಾಮ್ ೨೭
ದುರ್ಕ ೃತಂ ಯತ್ ಪುರಾ ಕಮಶ ರ್ನ ವಾಸೇನ ತ್ ದಗ ತ್ಮ್
ಯ ಶ್ಚ ತೇ ಸುಕೃತೀ ರ್ಮಶ ಸಾ ಸ್ಯ ೀ ಹ್ ಫಲಮ್ ಆಪುಿ ಹ ೨೮
ಇಹ್ ಸವಾಶಣಿ ಮಾಲಾಯ ನಿ ದರ್ಯ ಗನಧ ನಿ ಮೈಥಲ್
ಭೂರ್ಣ್ಡನಿ ಚ ರ್ಮಖಾಯ ನಿ ತಾನಿ ಸೇರ್ ಮಯಾ ಸಹ್ ೨೯
ಪುರ್ಪ ಕಂ ನಮ ಸುಶರ ೀಣಿ ಭಾರ ತು ವೈಶಶ್ರ ರ್ಣ್ ಸಯ ಮೇ
ವಿಮಾನಂ ಸೂಯಶ ಸಂಕಶಂ ತ್ರಸ್ತ ನಿಜಿಶತಂ ಮಯಾ ೩೦
ವಿಶಾಲಂ ರಮಣಿೀಯಂ ಚ ತ್ ದಾ ಮಾನಂ ಅನತ್ಾ ಮಂ
ತ್ತ್ರ ಸ್ವೀತೇ ಮಯಾ ಸ್ತರ್ಶಾಂ ವಿಹ್ರಸಾ ಯಥಾ ಸುಖ್ಮ್ ೩೧
ರ್ದನಂ ಪ್ದಮ ಸಂಕಶಂ ವಿಮಲಂ ಚಾರ ದಶ್ಶನಮ್
ಶೀಕ೭೭ತ್ಶಾಂ ತು ರ್ರಾರೀಹೇ ನ ಭಾರ ಜ್ತಿ ರ್ರಾ೭೭ನನೇ ೩೨
ಏವಂ ರ್ದತಿ ತ್ಸ್ವಮ ನ್ ಸ್ತ ರ್ಸ್ತಾ ರ೭ನಾ ೀನ ರ್ರಾಾಂಗನ
ಪ್ಥಾಯ ಇಾಂದು ನಿಭಂ ಸ್ವೀತಾ ರ್ಮಖ್ ಮಶೂರ ಣ್ಯ ೭ರ್ತ್ಶಯತ್ ೩೩
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಧಾಯ ಯಂತಿೀಾಂ ತಾಾಂ ಇರ್ ಅಸಾ ಸ್ತಥ ಾಂ ದೀನಾಂ ಚಾಂತಾ ಹ್ತ್ ಪ್ರ ಭಾಾಂ
ಉವಾಚ ರ್ಚನಂ ಪಾಪೀ ರಾರ್ಣೀ ರಾಕ್ಷ್ಸೇಶ್ಾ ರ: ೩೪
ಅಲಂ ವಿರ ೀಡೇನ ವೈದೇಹ ರ್ಮಶ ಲೀಪ್ ಕೃತೇನ ಚ
ಆಷ್ೀಶ೭ಯಂ ದೈರ್ ನಿರ್ಯ ನದ ೀ ಯ ಸ್ತಾ ಾ ಮ್ ಅಭಿಗಮಿರ್ಯ ತಿ ೩೫
ಏತೌ ಪಾದ್ವ ಮಯಾ ಸ್ವಿ ಗೌಧ ಶ್ರೀಭಿೈಃ ಪ್ರಿಪ್ೀಡಿತೌ
ಪ್ರ ಸ್ತದಂ ಕುರ ಮೇ ಕಿಿ ಪ್ರ ಾಂ ರ್ಶಯ ೀ ದ್ವಸೀ೭ಹ್ಮ್ ಅಸ್ವಮ ತೇ ೩೬
ಇಮಾೈಃ ಶೂನಯ ಮಯಾ ವಾಚಃ ಶುರ್ಯ ಮಾಣೇನ ಭಾರ್ಷತಾೈಃ
ನ ಚಾ೭ಪ್ ರಾರ್ಣಃ ಕಾಂಚನ್ ಮೂಧಾಿ ಶ ಸ್ವಾ ರೀಾಂ ಪ್ರ ಣ್ಮೇತ್ ಹ್ ೩೭
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಾ ದಶ್ಗ್ನರ ೀವೀ ಮೈಥಲ್ೀಾಂ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾಮ್
ಕೃತಾ೭ನಾ ರ್ಶ್ಮ್ ಆಪ್ನಿ ೀ ಮಮೇ ಯಮ್ ಇತಿ ಮನಯ ತೇ ೩೮
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚ ಪಂಚಾಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಷಟ್ಪ ಿಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸ್ತ ತ್ಥ್ೀ ಕಾ ತು ವೈದೇಹೀ ನಿಭಶಯಾ ಶೀಕ ಕಶ್ಶತಾ
ತೃಣ್ಮ್ ಅನಾ ರತಃ ಕೃತಾಾ ರಾರ್ಣಂ ಪ್ರ ತ್ಯ ಭಾರ್ತ್ ೧
ರಾಜಾ ದಶ್ರಥ್ೀ ನಮ ರ್ಮಶಸೇತು: ಇವಾ೭ಚಲಃ
ಸತ್ಯ ಸನಧ ೈಃ ಪ್ರಿಜಾಾ ತೀ ಯಸಯ ಪುತ್ರ ೈಃ ಸ ರಾಘವಃ ೨
ರಾಮೀ ನಮ ಸ ರ್ಮಾಶ೭೭ತಾಮ ತಿರ ಷು ಲೀಕೇಷು ವಿಶುರ ತಃ
ದೀಘಶ ಬ್ರಹು ವಿಶಶಾಲಾ೭ಕಿ ೀ ದೈರ್ತಂ ಸ ಪ್ತಿ ಮಶಮ ೩
ಇಕಿ ಾ ಕೂಣ್ಡಾಂ ಕುಲೇ ಜಾತಃ ಸ್ವಾಂಹ್ ಸಕ ನಧ ೀ ಮಹಾದುಯ ತಿೈಃ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇನ ಸಹ್ ಭಾರ ತಾರ ಯ ಸ್ಾ ೀ ಪಾರ ಣ್ಡಾಂ ಹ್ರಿರ್ಯ ತಿ ೪
ಪ್ರ ತ್ಯ ಕ್ಷಂ ಯ ದಯ ೭ಹಂ ತ್ಸಯ ತ್ಾ ಯಾ೭ಸ್ತಯ ಾಂ ರ್ರ್ಷಶತಾ ಬಲಾತ್
ಶ್ಯಿತಾ ತ್ಾ ಾಂ ಹ್ತಃ ಸಂಖ್ಯ ೀ ಜ್ನಸ್ತಥ ನೇ ಯಥಾ ಖ್ರಃ ೫
ಯ ಏತೇ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತೈಃ ಪರ ೀಕಾ ಘೀರ ರೂಪಾ ಮಹಾಬಲಾೈಃ
ರಾಘವೇ ನಿವಿಶಷ್ಣೈಃ ಸವೇಶ ಸುಪ್ಣೇಶ ಪ್ನಿ ಗ್ ಯಥಾ ೬
ತ್ಸಯ ಜಾಯ ವಿಪ್ರ ರ್ಮಕಾ ಸ್ಾ ೀ ಶ್ರಾೈಃ ಕ೦ಚನ ಭೂರ್ಣ್ಡೈಃ
ಶ್ರಿೀರಂ ವಿರ್ಮಿರ್ಯ ನಿಾ ಗ೦ಗ್ ಕೂಲಮ್ ಇವೀ ಮಶಯಃ ೭
ಅಸುರ ವಾಶ ಸುರ ವಾಶ ತ್ಾ ಾಂ ಯದಯ ೭ರ್ಧಯ ೀ೭ಸ್ವ ರಾರ್ಣ್
ಉತಾಪ ದಯ ಸುಮಹ್ ದ್ಾ ೈರಂ ಜಿೀವಂ ಸಾ ಸಯ ನ ಮೀಕ್ಷ್ಯ ಸೇ ೮
ಸ ತೇ ಜಿೀವಿತ್ ಶೇರ್ ಸಯ ರಾಘವೀ೭ನಾ ಕರೀ ಬಲ್ೀ
ಪ್ಶೀ ಯೂಶಪ್ ಗತ್ ಸ್ಯ ೀರ್ ಜಿೀವಿತಂ ತ್ರ್ ದುಲಶಭಮ್ ೯
ಯದ ಪ್ಶ್ಯ ೀ ತ್ಸ ರಾಮ ಸ್ತಾ ಾ ಾಂ ರೀರ್ ದೀಪ್ಾ ೀನ ಚಕುಿ ಷ್ಣ
ರಕ್ಷ್ ಸಾ ಾ ಮ್ ಅದಯ ನಿದಶಗಧ ೀ ಗಚ್ಛ ೀೈಃ ಸದಯ ೈಃ ಪ್ರಾಭರ್ಮ್ ೧೦
ಯ ಶ್ಚ ನದ ರಾಂ ನಭಸೀ ಭೂಮೌ ಪಾತ್ಯೇ ನಿ ಶ್ಯೇತ್ ವಾ
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ಸ್ತಗರಂ ಶೀರ್ಯೇ ದ್ವಾ ೭ಪ್ ಸ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಮೀಚಯೇತ್ ಇಹ್ ೧೧
ಗತಾ೭೭ಯ ಸಾ ಾ ಾಂ ಗತ್ ಶ್ರ ೀಕೀ ಗತ್ ಸತಾ ಾ ೀ ಗತೇ ನಿದ ರಯಃ
ಲ೦ಕ ವೈರ್ರ್ಯ ಸಂಯಕಾ ತ್ಾ ತ್ಕ ೃತೇನ ಭವಿರ್ಯ ತಿ ೧೨
ನ ತೇ ಪಾಪ್ಮ್ ಇದಂ ಕಮಶ ಸುಖೀದಕಶಾಂ ಭವಿರ್ಯ ತಿ
ಯಾ೭ಹಂ ನಿೀತಾ ವಿನ ಭಾವಂ ಪ್ತಿ ಪಾಶಾಾ ಶತ್ ತ್ಾ ಯಾ ರ್ನತ್ ೧೩
ಸ ಹ ದೈರ್ತ್ ಸಂಯಕಾ ೀ ಮಮ ಭತಾಶ ಮಹಾ ದುಯ ತಿೈಃ
ನಿಭಶಯೀ ವಿೀಯಶಮ್ ಆಶ್ರ ತ್ಯ ಶೂನಯ ೀ ರ್ಸತಿ ದಣ್ಡ ಕೇ ೧೪
ಸ ತೇ ದಪ್ಶಾಂ ಬಲಂ ವಿೀಯಶಮ್ ಉತ್ಸ ೀಕಂ ಚ ತ್ಥಾ ವಿರ್ಮ್
ಅಪ್ನೇರ್ಯ ತಿ ಗ್ತ್ರ ೀಭಯ ೈಃ ಶ್ರ ರ್ರ್ಷಶಣ್ ಸಂಯಗೇ ೧೫
ಯದ್ವ ವಿನಶೀ ಭೂತಾನಾಂ ದೃಶ್ಯ ತೇ ಕಲ ಚೀದತಃ
ತ್ದ್ವ ಕಯೇಶ ಪ್ರ ಮಾದಯ ನಿಾ ನರಾೈಃ ಕಲ ರ್ಶಂ ಗತಾೈಃ ೧೬
ಮಾಾಂ ಪ್ರ ಧೃರ್ಯ ಸ ತೇ ಕಲಃ ಪಾರ ಪಾ ೀ೭ಯಂ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ರ್ಮ
ಆತ್ಮ ನೀ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತನಾಂ ಚ ರ್ಧಾಯಾ೭ನಾ ೈಃಪುರ ಸಯ ಚ ೧೭
ನ ಶ್ಕಯ ಯಜ್ಾ ಮರ್ಯ ಸ್ತಥ ವೇದೈಃ ಸುರ ಗ್ಭ ಣ್ಡ ಮಣಿಡ ತಾ
ದಾ ಜಾತಿ ಮನಾ ರ ಸಂಪೂತಾ ಚಣ್ಡಡ ಲೇ ನ೭ರ್ಮದಶತುಮ್ ೧೮
ತ್ಥಾ೭ಹ್ಮ್ ರ್ಮಶನಿತ್ಯ ಸಯ ರ್ಮಶ ಪ್ತಿಿ ೀ ಪ್ತಿರ್ರ ತಾ
ತ್ಾ ಯಾ ಸಪ ರಷುಟ ಾಂ ನ ಶ್ಕಯ ೭ಸ್ವಮ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ರ್ಮ ಪಾಪ್ನ ೧೯
ಕಿರ ೀಡನಿಾ ೀ ರಾಜ್ ಹಂಸೇನ ಪ್ದಮ ಷಂಡೇಷು ನಿತ್ಯ ದ್ವ
ಹಂಸ್ವೀ ಸ್ತ ತೃಣ್ ಷಂಡ ಸಥ ಾಂ ಕಥಂ ಪ್ಶ್ಯ ೀತ್ ಮದುಗ ಕಂ ೨೦
ಇದಂ ಶ್ರಿೀರಂ ನಿಸಸ ಾಂಜ್ಾ ಾಂ ಬನಧ ವಾ ಖಾದಯಸಾ ವಾ
ನೇದಂ ಶ್ರಿೀರಂ ರಕ್ಷ್ಯ ಾಂ ಮೇ ಜಿೀವಿತಂ ವಾ೭ಪ್ ರಾಕ್ಷ್ಸ ೨೧
ನ ಹ ಶ್ಕಿ ಯ ಮಿ ಉಪ್ಕರ ೀಶಂ ಪೃಥವಾಯ ಾಂ ದ್ವತುಮ್ ಆತ್ಮ ನಃ ೨೨
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಾ ತು ವೈದೇಹೀ ಕರ ೀಧಾತ್ ಸುಪ್ರಷಂ ರ್ಚಃ
ರಾರ್ಣಂ ಮೈಥಲ್ೀ ತ್ತ್ರ ಪುನ ನೀಶವಾಚ ಕಿಾಂ ಚನ ೨೩
ಸ್ವೀತಾಯಾ ರ್ಚನಂ ಶುರ ತಾಾ ಪ್ರಷಂ ರೀಮ ಹ್ರ್ಶಣ್ಮ್
ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ ತ್ತಃ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಭಯ ಸಂದಶ್ಶನಂ ರ್ಚಃ ೨೪
ಶಣ್ಡ ಮೈಥಲ್ ಮ ದ್ವಾ ಕಯ ಾಂ ಮಾಸ್ತನ್ ದ್ವಾ ದಶ್ ಭಾಮಿನಿ
ಕಲೇನ೭ನೇನ ನ೭ಭ್ಯ ೀರ್ಷ ಯದ ಮಾಾಂ ಚಾರ ಹಾಸ್ವನಿ
ತ್ತ್ ಸ್ತಾ ಾ ಾಂ ಪಾರ ತ್ರಾ೭೭ಶಾ೭ಥಶಾಂ ಸೂದ್ವ ಶ್ಛ ೀತ್ಸ ಯ ನಿಾ ಲೇಶ್ಶಃ ೨೫
ಇತಿ ಉಕಾ ಾ ಪ್ರಷಂ ವಾಕಯ ಾಂ ರಾರ್ಣಃ ಶ್ತುರ ರಾರ್ಣಃ
ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀ ಶ್ಚ ತ್ತಃ ಕುರ ದಧ ಇದಂ ರ್ಚನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨೬
ಶ್ೀಘರ ಮ್ ಏವಂ ಹ ರಾಕ್ಷ್ಸಯ ೀ ವಿಕೃತಾ ಘೀರ ದಶ್ಶನೈಃ
ದಪ್ಶಮ್ ಅಸ್ತಯ ವಿನೇರ್ಯ ರ್ಾ ಾಂ ಮಾಾಂಸ ಶೀಣಿತ್ ಭೀಜ್ನೈಃ ೨೭
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ರ್ಚನತ್ ಏರ್ ತಾ ಸಾ ಸಯ ಸುಘೀರಾ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀ ಗಣ್ಡ:
ಕೃತ್ ಪಾರ ಾಂಜ್ಲಯೀ ಭೂತಾಾ ಮೈಥಲ್ೀಾಂ ಪ್ಯಶವಾರಯನ್ ೨೮
ಸ ತಾೈಃ ಪರ ೀವಾಚ ರಾಜಾ ತು ರಾರ್ಣೀ ಘೀರ ದಶ್ಶನಃ
ಪ್ರ ಚಾಲಯ ಚರಣೀ ತ್ಕ ಷೈಶ ದ್ವಶರಯನ್ ಇರ್ ಮೇದನಿೀಮ್ ೨೯
ಅಶೀಕ ರ್ನಿಕ ಮಧ್ಯ ೀ ಮೈಥಲ್ೀ ನಿೀಯತಾಮ್ ಇತಿ
ತ್ತ್ರ ೀಯಂ ರಕ್ಷ್ಯ ತಾಾಂ ಗೂಢಮ್ ಯಷ್ಣಮ ಭಿೈಃ ಪ್ರಿವಾರಿತಾ ೩೦
ತ್ ತ್ರ ೈನಾಂ ತ್ಜ್ಶನ ಘೀಶರೈಃ ಪುನಃ ಸ್ತನಾ ಾ ೈ ಶ್ಚ ಮೈಥಲ್ೀಮ್
ಆನಯರ್ಾ ಾಂ ರ್ಶಂ ಸವಾಶ ರ್ನಯ ಾಂ ಗಜ್ ರ್ಧೂಮ್ ಇರ್ ೩೧
ಇತಿ ಪ್ರ ತಿಸಮಾದಷ್ಣಟ ರಾಕ್ಷ್ಸಯ ೀ ರಾರ್ಣೇನ ತಾೈಃ
ಅಶೀಕ ರ್ನಿಕಾಂ ಜ್ಗ್ಮಮ ಮೈಶಥಲ್ೀಾಂ ಪ್ರಿಗೃಹ್ಯ ತಾಮ್ ೩೨
ಸರ್ಶ ಕಮ ಫಲೈ ವೃಶಕಿ ೈ ನಶನ ಪುರ್ಪ ಫಲೈ ವೃಶತಾಮ್
ಸರ್ಶ ಕಲ ಮದೈ ಶಾಚ ೭ಪ್ ದಾ ಜೈಃ ಸರ್ಮಪ್ ಸೇವಿತಾಮ್ ೩೩
ಸ್ತ ತು ಶೀಕ ಪ್ರಿೀತಾ೦ಗ್ನೀ ಮೈಥಲ್ೀ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾ
ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀ ರ್ಶ್ಮ್ ಆಪ್ನಿ ವಾಯ ರ್ಘರ ೀಣ್ಡಾಂ ಹ್ರಿಣಿೀ ಯಥಾ ೩೪
ಶೀಕೇನ ಮಹ್ತಾ ಗರ ಸ್ತಾ ಮೈಥಲ್ೀ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾ
ನ ಶ್ಮಶ ಲಭತೇ ಭಿೀರ: ಪಾಶ್ ಬದ್ವಧ ಮೃಗ್ನೀ ಯಥಾ ೩೫
ನ ವಿನದ ತೇ ತ್ತ್ರ ತು ಶ್ಮಶ ಮೈಥಲ್ೀ
ವಿರೂಪ್ ನೇತಾರ ಭಿ: ಅತಿೀರ್ ತ್ಜಿಶತಾ
ಪ್ತಿಾಂ ಸಮ ರನಿಾ ೀ ದಯಿತಂ ಚ ದೈರ್ತಂ
ಚೇತ್ನ೭ಭೂತ್ ಭಯ ಶೀಕ ಪ್ೀಡಿತಾ ೩೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ರ್ ಟಪ ಾಂಚಾಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಸಪ್ತ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ಮೃಗ ರೂಪೇಣ್ ಚರನಾ ಾಂ ಕಮ ರೂಪ್ಣ್ಮ್
ನಿಹ್ತ್ಯ ರಾಮೀ ಮಾರಿೀಚಂ ತೂಣ್ಶಾಂ ಪ್ಥ ನಯ ರ್ತ್ಶತ್ ೧
ತ್ಸಯ ಸಂತ್ಾ ರಮಾಣ್ ಸಯ ದರ ಷುಟ ಕಮಸಯ ಮೈಥಲ್ೀಮ್
ಕೂರ ರ ಸಾ ರೀ೭ಥ ಗೀಮಾಯ: ವಿನನದ್ವ೭ಸಯ ಪೃರ್ಠ ತಃ ೨
ಸ ತ್ಸಯ ಸಾ ರಮ್ ಆಜಾಾ ಯ ದ್ವರಣಂ ರೀಮ ಹ್ರ್ಶಣ್ಮ್
ಚನಾ ಯಾ ಮಾಸ ಗೀಮಾಯೀೈಃ ಸಾ ರೇಣ್ ಪ್ರಿಶ್೦ಕಿತಃ ೩
ಅ ಶುಭಂ ಬತ್ ಮನಯ ೀ೭ಹಂ ಗೀಮಾಯ: ವಾಶ್ಯ ತೇ ಯಥಾ
ಸಾ ಸ್ವಾ ಸ್ತಯ ತ್ ಅಪ್ ವೈದೇಹಾಯ ರಾಕ್ಷ್ಸೈ ಭಶಕ್ಷ್ಣಂ ವಿನ ೪
ಮಾರಿೀಚೇನ ತು ವಿಜಾಾ ಯ ಸಾ ರಮ್ ಆಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಮಕಮ್
ವಿಕೃರ್ಟ ಾಂ ಮೃಗ ರೂಪೇಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ ಶಣ್ಡಯಾ ದಯ ದ ೫
ಸ ಸೌಮಿತಿರ ೈಃ ಸಾ ರಂ ಶುರ ತಾಾ ತಾಾಂ ಚ ಹತಾಾ ೭ಥ ಮೈಥಲ್ೀಮ್
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತ್ಯರ್ ಪ್ರ ಹತಃ ಕಿಿ ಪ್ರ ಾಂ ಮ ತ್ಸ ಕಶ್ಮ್ ಇಹೈರ್ಯ ತಿ ೬
ರಾಕ್ಷ್ಸೈೈಃ ಸಹತೈ ನೂಶನಂ ಸ್ವೀತಾಯಾ ಈಪ್ಸ ತೀ ರ್ಧಃ
ಕ೦ಚನ ಶ್ಚ ಮೃಗೀ ಭೂತಾಾ ರ್ಯ ಪ್ನಿೀಯಾ೭೭ಶ್ರ ಮಾ ತುಾ ಮಾಮ್ ೭
ರ್ದರಂ ನಿೀತಾಾ ತು ಮಾರಿೀಚೀ ರಾಕ್ಷ್ಸೀ೭ಭೂ ಚಛ ರಾ ಹ್ತಃ
ಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಹ್ತೀ೭ಸ್ವಮ ೀತಿ ಯ ದ್ವಾ ಕಯ ಾಂ ವಾಯ ಜ್ಹಾರ ಚ ೮
ಅಪ್ ಸಾ ಸ್ವಾ ಭವೇ ದ್ವದ ಾ ಭಾಯ ಾಂ ರಹತಾಭಾಯ ಾಂ ಮಯಾ ರ್ನೇ
ಜ್ನಸ್ತಥ ನ ನಿಮಿತ್ಾ ಾಂ ಹ ಕೃತ್ ವೈರೀ೭ಸ್ವಮ ರಾಕ್ಷ್ಸೈೈಃ ೯
ನಿಮಿತಾಾ ನಿ ಚ ಘೀರಾಣಿ ದೃಶ್ಯ ನಾ ೀ೭ದಯ ಬಹೂನಿ ಚ
ಇತಿ ಏವಂ ಚನಾ ಯನ್ ರಾಮಃ ಶುರ ತಾಾ ಗೀಮಾಯ ನಿಸಸ ಾ ನಮ್ ೧೦
ಆತ್ಮ ನ ಶಾಚ ೭ಪ್ನಯನಂ ಮೃಗ ರೂಪೇಣ್ ರಕ್ಷ್ಸ್ತ
ಆಜ್ಗ್ಮ ಜ್ನಸ್ತಥ ನಂ ರಾಘವಃ ಪ್ರಿಶ್೦ಕಿತಃ ೧೧
ತಂ ದೀನ ಮಾನಸಂ ದೀನಮ್ ಆಸೇದು: ಮೃಗ ಪ್ಕಿಿ ಣಃ
ಸರ್ಯ ಾಂ ಕೃತಾಾ ಮಹಾತಾಮ ನಂ ಘೀರಾಾಂ ಶ್ಚ ಸಸೃಜುೈಃ ಸಾ ರಾನ್ ೧೨
ತಾನಿ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ನಿಮಿತಾಾ ನಿ ಮಹಾ ಘೀರಾಣಿ ರಾಘವಃ
ನಯ ರ್ತ್ಶತಾ೭ಥ ತ್ಾ ರಿತೀ ಜ್ವೇನ೭೭ಶ್ರ ಮ ಮಾ೭೭ತ್ಮ ನ: ೧೩
ಸ ತು ಸ್ವೀತಾಾಂ ರ್ರಾರೀಹಾಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ಚ ಮಹಾ ಬಲಂ
ಆಜ್ಗ್ಮ ಜ್ನಸ್ತಥ ನಂ ಚಾಂತ್ಯ ನಿ ೀರ್ ರಾಘರ್: ೧೪
ತ್ತೀ ಲಕ್ಷ್ಣ್ಮ್ ಆಯಾನಾ ಾಂ ದದಶ್ಶ ವಿಗತ್ ಪ್ರ ಭಮ್ ೧೫
ತ್ತೀ೭ವಿರ್ದರೇ ರಾಮೇಣ್ ಸಮಿೀಯಾಯ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ
ವಿರ್ಣ್ಾ ೈಃ ಸುವಿರ್ಣ್ಾ ೀನ ದುೈಃಖಿತೀ ದುೈಃಖ್ ಭಾಗ್ನನ ೧೬
ಸಂಜ್ಗಹಾಶ೭ಥ ತಂ ಭಾರ ತಾ ರ್ಜಷ್ಠ ೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮ್ ಆಗತ್ಮ್
ವಿಹಾಯ ಸ್ವೀತಾಾಂ ವಿಜ್ನೇ ರ್ನೇ ರಾಕ್ಷ್ಸ ಸೇವಿತೇ ೧೭
ಗೃಹೀತಾಾ ಚ ಕರಂ ಸರ್ಯ ಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ರಘು ನನದ ನಃ
ಉವಾಚ ಮಧ್ರರೀ ದಕಶಮ್ ಇದಂ ಪ್ರರ್ಮ್ ಆತಿಶ ಮತ್ ೧೮
ಅಹೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಗಹ್ಯ ಶಾಂ ತೇ ಕೃತಂ ಯ ತ್ಾ ಾ ಾಂ ವಿಹಾಯ ತಾಮ್
ಸ್ವೀತಾಮ್ ಇಹಾ೭೭ಗತಃ ಸೌಮಯ ಕಚಚ ತ್ ಸಾ ಸ್ವಾ ಭವೇತ್ ಇಹ್ ೧೯
ನ ಮೇ ಅಸ್ವಾ ಸಂಶ್ಯೀ ವಿೀರ ಸರ್ಶಥಾ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾ
ವಿನಷ್ಣಟ ಭಕಿಿ ತಾ ವಾ೭ಪ್ ರಾಕ್ಷ್ಸೈ ರ್ಶನ ಚಾರಿಭಿೈಃ
ಅಶುಭಾನಿ ಏರ್ ಭೂಯಿರ್ಠ ಾಂ ಯಥಾ ಪಾರ ದುಭಶರ್ನಿಾ ಮೇ ೨೦
ಅಪ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸ್ವೀತಾಯಾೈಃ ಸ್ತಮಗರ ಯ ಾಂ ಪಾರ ಪುಿ ಯಾರ್ಹೇ
ಜಿೀವಂತಾಯ : ಪುರರ್ ವಾಯ ಘರ ಸುತಾಯಾ ಜ್ನಕಸಯ ವೈ ೨೧
ಯಥಾ ವೈ ಮೃಗ ಸಂಘ್ರ ಶ್ಚ ಗೀಮಾಯ ಶ್ಚ ೈರ್ ಭೈರವಂ
ವಾಶ್ಯ ನಾ ೀ ಶ್ಕುನ ಶಾಚ ೭ಪ್ ಪ್ರ ದೀಪಾಾ ಾಂ ಅಭಿತೀ ದಶಂ ೨೨
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅಪ್ ಸಾ ಸ್ವಾ ಭವೇತ್ ತ್ಸ್ತಯ : ರಾಜ್ ಪುತಾರ ಯ ಮಹಾಬಲ ೨೩
ಇದಂ ಹ ರಕಿ ೀ ಮೃಗ ಸನಿಿ ಕಶಂ
ಪ್ರ ಲೀಭಯ ಮಾಾಂ ರ್ದರಮ್ ಅನಪ್ರ ಯಾಾಂತ್ಮ್
ಹ್ತಂ ಕಥಂಚ ನಮ ಹ್ತಾ ಶ್ರ ಮೇಣ್
ಸ ರಾಕ್ಷ್ಸೀ೭ಭೂನಿಮ ರಯಮಾಣ್ ಏರ್
೨೪
ಮನ ಶ್ಚ ಮೇ ದೀನಮ್ ಇಹಾ೭ಪ್ರ ಹೃರ್ಟ ಾಂ
ಚಕುಿ ಶ್ಚ ಸರ್ಯ ಾಂ ಕುರತೇ ವಿಕರಮ್
ಅ ಸಂಶ್ಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಸ್ವಾ ಸ್ವೀತಾ
ಹೃತಾ ಮೃತಾ ವಾ ಪ್ಥ ರ್ತ್ಶತೇ ವಾ ೨೫
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಸಪ್ಾ ಪಂಚಾಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಅಷಟ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ದೀನಂ ಶೂನಯ ೀ ದಶ್ರಥಾ೭೭ತ್ಮ ಜಃ
ಪ್ಯಶಪೃಚಛ ತ್ ರ್ಮಾಶತಾಮ ವೈದೇಹೀಮ್ ಆಗತಂ ವಿನ ೧
ಪ್ರ ಸ್ವಥ ತಂ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ಾಂ ಯಾ ಮಾಮ್ ಅನಜ್ಗ್ಮ ಹ್
ಕಾ ಸ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ವೈದೇಹೀ ಯಾಾಂ ಹತಾಾ ತ್ಾ ಮ್ ಇಹಾ೭೭ಗತಃ ೨
ರಾಜ್ಯ ಭರ ರ್ಟ ಸಯ ದೀನ ಸಯ ದಣ್ಡ ಕನ್ ಪ್ರಿಧಾರ್ತಃ
ಕಾ ಸ್ತ ದುೈಃಖ್ ಸಹಾಯಾ ಮೇ ವೈದೇಹೀ ತ್ನ ಮರ್ಯ ಮಾ ೩
ಯಾಾಂ ವಿನ ನೀತ್ಸ ಹೇ ವಿೀರ ರ್ಮಹೂತ್ಶಮ್ ಅಪ್ ಜಿೀವಿತುಮ್
ಕಾ ಸ್ತ ಪಾರ ಣ್ ಸಹಾಯಾ ಮೇ ಸ್ವೀತಾ ಸುರ ಸುತೀಪ್ಮಾ ೪
ಪ್ತಿತ್ಾ ಮ್ ಅಮರಾಣ್ಡಾಂ ವಾ ಪೃಥವಾಯ ಶಾಚ ೭ಪ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ವಿನ ತಾಾಂ ತ್ಪ್ನಿೀಯಾ೭ಭಾಾಂ ನೇಚ್ಛ ೀಯಂ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾಮ್ ೫
ಕಚಚ ಜಿಾ ೀರ್ತಿ ವೈದೇಹೀ ಪಾರ ಣೈಃ ಪ್ರ ಯತ್ರಾ ಮಮ
ಕಚಚ ತ್ ಪ್ರ ವಾರ ಜ್ನಂ ಸೌಮಯ ನ ಮೇ ಮಿಥಾಯ ಭವಿರ್ಯ ತಿ ೬
ಸ್ವೀತಾ ನಿಮಿತ್ಾ ಾಂ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಮೃತೇ ಮಯಿ ಗತೇ ತ್ಾ ಯಿ
ಕಚಚ ತ್ ಸಕಮಾ ಸುಖಿತಾ ಕೈಕೇಯಿೀ ಸ್ತ ಭವಿರ್ಯ ತಿ ೭
ಸಪುತ್ರ ರಾಜಾಯ ಾಂ ಸ್ವದ್ವಧ ೭ಥಾಶಾಂ ಮೃತ್ ಪುತಾರ ತ್ಪ್ಸ್ವಾ ನಿೀ
ಉಪ್ಸ್ತಥ ಸಯ ತಿ ಕೌಸಲಾಯ ಕಚಚ ತ್ ಸೌಮಯ ನ ಕೈಕಯಿೀಮ್ ೮
ಯದ ಜಿೀರ್ತಿ ವೈದೇಹೀ ಗಮಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಆಶ್ರ ಮಂ ಪುನಃ
ಸುವೃತಾಾ ಯದ ವೃತಾಾ ಸ್ತ ಪಾರ ಣ್ಡಾಂ ಸಾ ಯ ಕಿ ಯ ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ೯
ಯದ ಮಾಮ್ ಆಶ್ರ ಮ ಗತಂ ವೈದೇಹೀ ನ೭ಭಿಭಾರ್ತೇ
ಪುನಃ ಪ್ರ ಹ್ಸ್ವತಾ ಸ್ವೀತಾ ವಿನಶ್ಷ್ಣಯ ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ೧೦
ಬ್ರರ ಹ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ವೈದೇಹೀ ಯದ ಜಿೀರ್ತಿ ವಾ ನ ವಾ
ತ್ಾ ಯಿ ಪ್ರ ಮತ್ಾ ೀ ರಕಿ ೀಭಿ ಭಶಕಿಿ ತಾ ವಾ ತ್ಪ್ಸ್ವಾ ನಿೀ ೧೧
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸುಕುಮಾರಿೀ ಚ ಬ್ರಲಾ ಚ ನಿತ್ಯ ಾಂ ಚಾ೭ದುೈಃಖ್ ದಶ್ಶನಿೀ
ಮ ದಾ ಯೀಗೇನ ವೈದೇಹೀ ರ್ಯ ಕಾ ಾಂ ಶೀಚತಿ ದುಮಶನೈಃ ೧೦
ಸರ್ಶದ್ವ ರಕ್ಷ್ಸ್ತ ತೇನ ಜಿಹ್ಮ ೀನ ಸುದುರಾತ್ಮ ನ
ರ್ದತಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇ ತುಯ ಚ್ಚ ೈ: ತ್ವಾ೭ಪ್ ಜ್ನಿತಂ ಭಯಮ್ ೧೩
ಶುರ ತ್ ಸುಾ ಶ್೦ಕೇ ವೈದೇಹಾಯ ಸ ಸಾ ರಃ ಸದೃಶೀ ಮಮ
ತ್ರ ಸಾ ಯಾ ಪ್ರ ೀರ್ಷತ್ ಸಾ ಾ ಾಂ ಚ ದರ ಷುಟ ಾಂ ಮಾಾಂ ಶ್ೀಘರ ಮ್ ಆಗತಃ ೧೪
ಸರ್ಶಥಾ ತು ಕೃತಂ ಕರ್ಟ ಾಂ ಸ್ವೀತಾಮ್ ಉತ್ಸ ೃಜ್ತಾ ರ್ನೇ
ಪ್ರ ತಿಕತುಶಾಂ ನೃಶಂಸ್ತನಾಂ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ದತ್ಾ ಮ್ ಅನಾ ರಮ್ ೧೫
ದುೈಃಖಿತಾೈಃ ಖ್ರ ಘ್ರತೇನ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತೈಃ ಪ್ಶ್ತಾ೭ಶ್ನೈಃ
ತೈೈಃ ಸ್ವೀತಾ ನಿಹ್ತಾ ಘೀರ ಭಶವಿರ್ಯ ತಿ ನ ಸಂಶ್ಯಃ ೧೬
ಅಹೀ ಅಸ್ವಮ ರ್ಯ ಸನೇ ಮಗಿ ೈಃ ಸರ್ಶಥಾ ರಿಪು ಸೂದನ
ಕಿಾಂ ತು ಇದ್ವನಿೀಾಂ ಕರಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಶ್೦ಕೇ ಪಾರ ಪ್ಾ ರ್ಯ ಮ್ ಈದೃಶ್ಮ್ ೧೭
ಇತಿ ಸ್ವೀತಾಾಂ ರ್ರಾರೀಹಾಾಂ ಚನಾ ಯನ್ ಏರ್ ರಾಘವಃ
ಆಜ್ಗ್ಮ ಜ್ನಸ್ತಥ ನಂ ತ್ಾ ರಯಾ ಸಹ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ ೧೮
ವಿಗಹ್ಶಮಾಣೀ೭ನಜ್ಮ್ ಆತ್ಶ ರೂಪಂ
ಕುಿ ಧಾ ಶ್ರ ಮಾ ಚ್ಚ ೈರ್ ಪ್ಪಾಸಯಾ ಚ
ವಿನಿಶ್್ ಾ ಸನ್ ಶುರ್ಕ ರ್ಮಖೀ ವಿರ್ಣ್ಾ ೈಃ
ಪ್ರ ತಿಶ್ರ ಯಂ ಪಾರ ಪ್ಯ ಸಮಿೀಕ್ಷ್ಯ ಶೂನಯ ಮ್ ೧೯
ಸಾ ಮ್ ಆಶ್ರ ಮಂ ಸಂಪ್ರ ವಿಗ್ಹ್ಯ ವಿೀರೀ
ವಿಹಾರ ದೇಶಾನ್ ಅನಸೃತ್ಯ ಕಾಂಶ್ಚ ತ್
ಏತ್ತ್ ತ್ ದತ್ಯ ೀರ್ ನಿವಾಸ ಭೂಮೌ
ಪ್ರ ಹೃರ್ಟ ರೀಮಾ ರ್ಯ ಥತೀ ಬಭೂರ್ ೨೦
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಅರ್ಟ ಪಂಚಾಶ್ ಸಸ ಗಶ:
ಏಕೀನ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಅಥಾ೭೭ಶ್ರ ಮಾತ್ ಉಪಾವೃತ್ಾ ಮ್ ಅನಾ ರಾ ರಘು ನನದ ನಃ
ಪ್ರಿಪ್ಪ್ರ ಚಛ ಸೌಮಿತಿರ ಾಂ ರಾಮೀ ದುೈಃಖಾ೭ದಶತಃ ಪುನಃ ೧
ತ್ಮ್ ಉವಾಚ ಕಿಮ೭ಥಶಾಂ ತ್ಾ ಮ್ ಆಗತೀ೭ಪಾಸಯ ಮೈಥಲ್ೀಮ್
ಯದ್ವ ಸ್ತ ತ್ರ್ ವಿಶಾಾ ಸ್ತತ್ ರ್ನೇ ವಿಹ್ರಿತಾ ಮಯಾ ೨
ದೃಷ್ಟ ಾ ೈವಾ೭ಭಾಯ ಗತಂ ತಾಾ ಾಂ ಮೇ ಮೈಥಲ್ೀಾಂ ತ್ಯ ಜ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ಶ್೦ಕಮಾನಂ ಮಹ್ತ್ ಪಾಪಂ ಯತ್ ಸತ್ಯ ಾಂ ರ್ಯ ಥತಂ ಮನಃ ೩
ಸುು ರತೇ ನಯನಂ ಸರ್ಯ ಾಂ ಬ್ರಹು ಶ್ಚ ಹೃದಯಂ ಚ ಮೇ
ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರ್ದರೇ ತಾಾ ಾಂ ಸ್ವೀತಾ ವಿರಹತಂ ಪ್ಥ ೪
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಸುಾ ಸೌಮಿತಿರ : ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ ಶುಭ ಲಕ್ಷ್ಣಃ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಭೂಯೀ ದುೈಃಖ್ ಸಮಾವಿಷ್ಟ ೀ ದುೈಃಖಿತಂ ರಾಮಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೫
ನ ಸಾ ಯಂ ಕಮ ಕರೇಣ್ ತಾಾಂ ತ್ಯ ಕಾ ಾ ೭ಹ್ಮ್ ಇಹಾ೭೭ಗತಃ
ಪ್ರ ಚೀದತ್ ಸಾ ಯ ವೀಗ್ರರ ೈ: ತ್ಾ ತ್ಸ ಕಶ್ಮ್ ಇಹಾ೭೭ಗತಃ ೬
ಆಯೇಶಣೇರ್ ಪ್ರಾಕುರ ರ್ಟ ಾಂ ಹಾ ಸ್ವೀತೇ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇತಿ ಚ
ಪ್ರಿತಾರ ಹೀತಿ ಯ ದ್ವಾ ಕಯ ಾಂ ಮೈಥಲಾಯ ಸಾ ಚುಛ ರತಿಾಂ ಗತ್ಮ್ ೭
ಸ್ತ ತ್ಮ್ ಆತ್ಶ ಸಾ ರಂ ಶುರ ತಾಾ ತ್ರ್ ಸ್ಿ ೀಹೇನ ಮೈಥಲ್ೀ
ಗಚಛ ಗಚ್ಛ ೀತಿ ಮಾಮ್ ಆಹ್ ರದನಿಾ ೀ ಭಯ ವಿಹ್ಾ ಲಾ ೮
ಪ್ರ ಚೀದಯ ಮಾನೇನ ಮಯಾ ಗಚ್ಛ ೀತಿ ಬಹುಶ್ ಸಾ ಯಾ
ಪ್ರ ತುಯ ಕಾ ಮೈಥಲ್ೀ ವಾಕಯ ಮ್ ಇದಂ ತ್ಾ ತ್ಪ ರತ್ಯ ಯಾನಿಾ ತ್ಮ್ ೯
ನ ತ್ತ್ ಪ್ಶಾಯ ಮಯ ೭ಹಂ ರಕಿ ೀ ಯತ್ ಅಸಯ ಭಯಮ್ ಆರ್ಹೇತ್
ನಿವೃಶತಾ ಭರ್ ನಸ್ಾ ಯ ೀತ್ತ್ ಕೇನ೭ಪ್ ಏರ್ಮ್ ಉದ್ವಹೃತ್ಮ್ ೧೦
ವಿಗಹಶತಂ ಚ ನಿೀಚಂ ಚ ಕಥಮ್ ಆಯೀಶ೭ಭಿಧಾಸಯ ತಿ
ತಾರ ಹೀತಿ ರ್ಚನಂ ಸ್ವೀತೇ ಯ ಸ್ತಾ ರಯೇತ್ ತಿರ ದಶಾನ್ ಅಪ್ ೧೧
ಕಿಾಂ ನಿಮಿತ್ಾ ಾಂ ತು ಕೇನ೭ಪ್ ಭಾರ ತು: ಆಲಮಬ ಯ ಮೇ ಸಾ ರಮ್
ರಾಕ್ಷ್ಸೇನ ಈರಿತಂ ವಾಕಯ ಾಂ ತಾರ ಹ ತಾರ ಹೀತಿ ಶೀಭನೇ ೧೨
ವಿಸಾ ರಂ ವಾಯ ಹೃತಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾರ ಹ ಮಾಮ್ ಇತಿ
ನ ಭರ್ತಾಯ ರ್ಯ ಥಾ ಕಯಾಶ ಕುನರಿೀ ಜ್ನ ಸೇವಿತಾ ೧೩
ಅಲಂ ವೈಕಿ ಬಯ ಾಂ ಆಲಮಬ ಯ ಸಾ ಸ್ತಥ ಭರ್ ನಿರತುಸ ಕ
ನ ಚಾ೭ಸ್ವಾ ತಿರ ಷು ಲೀಕೇಷು ಪುಮಾನ್ ಯೀ ರಾಘವಂ ರಣೇ
ಜಾತೀ ವಾ ಜಾಯಮಾನೀ ವಾ ಸಂಯಗೇ ಯಃ ಪ್ರಾಜ್ಯೇತ್ ೧೪
ನ ಜ್ಯಯ ೀ ರಾಘವೇ ಯದ್ಧ ೀ ದೇವೈ: ಶ್ಕರ ಪುರೀಗಮೈ: ೧೫
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ತು ವೈದೇಹೀ ಪ್ರಿಮೀಹತ್ ಚೇತ್ನ
ಉವಾಚಾ೭ಶೂರ ಣಿ ರ್ಮ೦ಚನಿಾ ೀ ದ್ವರಣಂ ಮಾಮ್ ಇದಂ ರ್ಚಃ ೧೬
ಭಾವೀ ಮಯಿ ತ್ವೀ೭ತ್ಯ ಥಶಾಂ ಪಾಪ್ ಏರ್ ನಿವೇಶ್ತಃ
ವಿನಷ್ಟ ೀ ಭಾರ ತ್ರಿ ಪಾರ ಪುಾ ಾಂ ನ ಚ ತ್ಾ ಾಂ ಮಾಮ್ ಅವಾಪ್ಸ ಯ ಸ್ವ ೧೭
ಸಂಕೇತಾ ದಭ ರತೇನ ತ್ಾ ಾಂ ರಾಮಂ ಸಮ೭ನಗಚಛ ಸ್ವ
ಕರ ೀಶ್ನಾ ಾಂ ಹ ಯಥಾ೭ತ್ಯ ಥಶಾಂ ನನಮ್ ಅಭಯ ರ್ಪ್ದಯ ಸೇ ೧೮
ರಿಪುೈಃ ಪ್ರ ಚಛ ನಿ ಚಾರಿೀ ತ್ಾ ಾಂ ಮದ೭ಥಶಮ್ ಅನಗಚಛ ಸ್ವ
ರಾಘರ್ಸ್ತಯ ನಾ ರ ಪ್ರ ೀಪುಸ : ತ್ಥೈವಂ ನ೭ಭಿಪ್ದಯ ಸೇ ೧೯
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾೀ ಹ ವೈದೇಹಾಯ ಸಂರಬಧ ೀ ರಕಾ ಲೀಚನಃ
ಕರ ೀಧಾತ್ ಪ್ರ ಸುು ರಮಾಣೀ ರ್ಠ ಆಶ್ರ ಮಾತ್ ಅಭಿನಿಗಶತಃ ೨೦
ಏವಂ ಬ್ರರ ವಾಣಂ ಸೌಮಿತಿರ ಾಂ ರಾಮಃ ಸಂತಾಪ್ ಮೀಹತಃ
ಅಬರ ವಿೀ ದುದ ರ್ಕ ೃತಂ ಸೌಮಯ ತಾಾಂ ವಿನ ಯ ತ್ಾ ಾ ಮ್ ಆಗತಃ ೨೧
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಜಾನನ್ ಅಪ್ ಸಮಥಶಾಂ ಮಾಾಂ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ವಿನಿವಾರಣೇ
ಅನೇನ ಕರ ೀರ್ ವಾಕಯ ೀನ ಮೈಥಲಾಯ ನಿಸಸ ೃತೀ ಭವಾನ್ ೨೨
ನ ಹ ತೇ ಪ್ರಿತುಷ್ಣಯ ಮಿ ತ್ಯ ಕಾ ಾ ಯದ್ವಯ ಸ್ವ ಮೈಥಲ್ೀಮ್
ಕುರ ದ್ವಧ ಯಾೈಃ ಪ್ರಷಂ ಶುರ ತಾಾ ಸ್ವಾ ರಯಾ ಶ್ಚ ತ್ಾ ಮ್ ಇಹಾ೭೭ಗತಃ ೨೩
ಸರ್ಶಥಾ ತು ಅಪ್ನಿೀತಂ ತೇ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಯತ್ ಪ್ರ ಚೀದತಃ
ಕರ ೀರ್ಸಯ ರ್ಶ್ಮ್ ಆಪ್ನಿ ೀ ನ೭ಕರೀ ಶಾ್ ಸನಂ ಮಮ ೨೪
ಅಸೌ ಹ ರಾಕ್ಷ್ಸಃ ಶೇತೇ ಶ್ರೇಣ್ಡ೭ಭಿಹ್ತೀ ಮಯಾ
ಮೃಗ ರೂಪೇಣ್ ಯೇನ೭ಹ್ಮ್ ಆಶ್ರ ಮಾತ್ ಅಪ್ವಾಹತಃ ೨೫
ವಿಕೃರ್ಯ ಚಾಪಂ ಪ್ರಿಧಾಯ ಸ್ತಯಕಂ
ಸಲ್ೀಲ ಬ್ರಣೇನ ಚ ತಾಡಿತೀ ಮಯಾ
ಮಾಗ್ನೀಶಾಂ ತ್ನಾಂ ತ್ಯ ಜ್ಯ ಚ ವಿಕಿ ಬ ಸಾ ರೀ
ಬಭೂರ್ ಕೇಯೂರ ರ್ರಃ ಸ ರಾಕ್ಷ್ಸಃ ೨೬
ಶ್ರಾ ಹ್ತೇ ನರ್ ತ್ದ್ವ೭೭ತ್ಶಯಾ ಗ್ನರಾ
ಸಾ ರಂ ಮಮಾ೭೭ಲಮಬ ಯ ಸುರ್ದರ ಸಂಶ್ರ ರ್ಮ್
ಉದ್ವಹೃತಂ ತ್ ದಾ ಚನಂ ಸುದ್ವರಣಂ
ತ್ಾ ಮ್ ಆಗತೀ ಯೇನ ವಿಹಾಯ ಮೈಥಲ್ೀಮ್ ೨೭
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕೀನ ರ್ರ್ಷಟ ತ್ಮ ಸಸ ಗಶ:
ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಭೃಶ್ಮ್ ಆರ್ರ ಜ್ಮಾನ ಸಯ ತ್ಸಯ ಅಧೀ ವಾಮ ಲೀಚನಮ್
ಪಾರ ಸುು ರ ಚಾಚ ಸಖ ಲ ದ್ವರ ಮೀ ವೇಪ್ಥು ಶಾಚ ೭ಸಯ ಜಾಯತ್ ೧
ಉಪಾಲಕ್ಷ್ಯ ನಿಮಿತಾಾ ನಿ ಸೀ೭ಶುಭಾನಿ ರ್ಮಹು ರ್ಮಶಹುೈಃ
ಅಪ್ ಕಿ ೀಮಂ ನ ಸ್ವೀತಾಯಾ ಇತಿ ವೈ ವಾಯ ಜ್ಹಾರ ಚ ೨
ತ್ಾ ರಮಾಣೀ ಜ್ಗ್ಮಾ೭ಥ ಸ್ವೀತಾ ದಶ್ಶನ ಲಾಲಸಃ
ಶೂನಯ ಮ್ ಆರ್ಸಥಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಬಭೂ ವೀದಾ ಗಿ ಮಾನಸಃ ೩
ಉದಭ ರಮನ್ ಇರ್ ವೇಗೇನ ವಿಕಿಿ ಪ್ನ್ ರಘು ನನದ ನಃ
ತ್ತ್ರ ತ್ತರ ೀಟಜ್ ಸ್ತಥ ನಮ್ ಅಭಿವಿೀಕ್ಷ್ಯ ಸಮನಾ ತಃ ೪
ದದಶ್ಶ ಪ್ಣ್ಶಶಾಲಾಾಂ ಚ ರಹತಾಾಂ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ತ್ದ್ವ
ಶ್ರ ಯಾ ವಿರಹತಾಾಂ ರ್ಾ ಸ್ತಾ ಾಂ ಹೇಮನಾ ೀ ಪ್ದಮ ನಿೀಮ್ ಇರ್ ೫
ರದನಾ ಮ್ ಇರ್ ವೃಕಿ ೈ ಶ್ಚ ಮಾಿ ನ ಪುರ್ಪ ಮೃಗ ದಾ ಜ್ಮ್
ಶ್ರ ಯಾ ವಿಹೀನಂ ವಿರ್ಾ ಸಾ ಾಂ ಸಂತ್ಯ ಕಾ ರ್ನ ದೇರ್ತ್ಮ್ ೬
ವಿಪ್ರ ಕಿೀಣ್ಡಶ೭ಜಿನ ಕುಶಂ ವಿಪ್ರ ವಿದಧ ಬಸ್ವೀ ಕಟಮ್
ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಶೂನಯ ೀ ಟಜ್ ಸ್ತಥ ನಂ ವಿಲಲಾಪ್ ಪುನಃ ಪುನಃ ೭
ಹೃತಾ ಮೃತಾ ವಾ ನಷ್ಣಟ ವಾ ಭಕಿಿ ತಾ ವಾ ಭವಿರ್ಯ ತಿ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ನಿಲ್ೀನ೭ಪ್ ಅಥ ವಾ ಭಿೀರ: ಅಥ ವಾ ರ್ನಮ್ ಆಶ್ರ ತಾ ೮
ಗತಾ ವಿಚೇತುಾಂ ಪುಷ್ಣಪ ಣಿ ಫಲಾನಯ ಅಪ್ ಚ ವಾ ಪುನಃ
ಅಥ ವಾ ಪ್ದಮ ನಿೀಾಂ ಯಾತಾ ಜ್ಲಾ೭ಥಶಾಂ ವಾ ನದೀಾಂ ಗತಾ ೯
ಯತಾಿ ನ್ ಮೃಗಯಮಾಣ್ ಸುಾ ನ೭೭ಸಸ್ತದ ರ್ನೇ ಪ್ರ ಯಾಮ್
ಶೀಕ ರಕಾೀ ಕ್ಷ್ಣಃ ಶೀಕತ್ ಉನಮ ತ್ಾ ಇರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ತೇ ೧೦
ವೃಕಿ ತ್ ವೃಕ್ಷಂ ಪ್ರ ಧಾರ್ನ್ ಸ ಗ್ನರೇ ಶಾಚ ೭ದರ ಾಂ ನದ್ವನ್ ನದೀಮ್
ಬಭೂರ್ ವಿಲಪ್ನ್ ರಾಮಃ ಶೀಕ ಪ್೦ಕ೭೭ಣ್ಶವಾ೭೭ಪುಿ ತಃ ೧೧
ಅಪ್ ಕಚತ್ ತ್ಾ ಯಾ ದೃಷ್ಣಟ ಸ್ತ ಕದಮಬ ಪ್ರ ಯಾ ಪ್ರ ಯಾ
ಕದಮಬ ಯದ ಜಾನಿೀರ್ಷ ಶಂಸ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಶುಭಾ೭೭ನನಮ್ ೧೨
ಸ್ವಿ ಗಧ ಪ್ಲಿ ರ್ ಸಂಕಶಾಾಂ ಪ್ೀತ್ ಕೌಶೇಯ ವಾಸ್ವನಿೀ
ಶಂಸಸಾ ಯದ ವಾ ದೃಷ್ಣಟ ಬಲಾ ಬಲಾ ೀಪ್ಮ ಸಾ ನಿೀ ೧೩
ಅಥ ವಾ೭ಜುಶನ ಶಂಸ ತ್ಾ ಾಂ ಪ್ರ ಯಾಾಂ ತಾಮ್ ಅಜುಶನ ಪ್ರ ಯಾಮ್
ಜ್ನಕ ಸಯ ಸುತಾ ಭಿೀರ: ಯದ ಜಿೀರ್ತಿ ವಾ ನ ವಾ ೧೪
ಕಕುಭಃ ಕಕುಭೀರಾಂ ತಾಾಂ ರ್ಯ ಕಾ ಾಂ ಜಾನತಿ ಮೈಥಲ್ೀಮ್
ಯಥಾ ಪ್ಲಿ ರ್ ಪುಷ್ಣಪ ಢ್ಯ ೀ ಭಾತಿ ಹ್ಯ ೀರ್ ರ್ನಸಪ ತಿೈಃ ೧೫
ಭರ ಮರ: ಉಪ್ಗ್ನೀತ್ ಶ್ಚ ಯಥಾ ದುರ ಮರ್ರೀ ಹ್ಯ ಯಮ್
ಏರ್ ರ್ಯ ಕಾ ಾಂ ವಿಜಾನತಿ ತಿಲಕ ಸ್ವಾ ಲಕ ಪ್ರ ಯಾಮ್ ೧೬
ಅಶೀಕ ಶೀಕ೭ಪ್ನದ ಶೀಕೀಪ್ಹ್ತ್ ಚೇತ್ಸಂ
ತ್ಾ ನಿ ಮಾನಂ ಕುರ ಕಿಿ ಪ್ರ ಾಂ ಪ್ರ ಯಾ ಸಂದಶ್ಶನೇನ ಮಾಮ್ ೧೭
ಯದ ತಾಲ ತ್ಾ ಯಾ ದೃಷ್ಣಟ ಪ್ಕಾ ತಾಲ ಫಲ ಸಾ ನಿೀ
ಕಥಯಸಾ ರ್ರಾರೀಹಾಾಂ ಕರಣ್ಯ ಾಂ ಯದ ತೇ ಮಯಿ ೧೮
ಯದ ದೃಷ್ಣಟ ತ್ಾ ಯಾ ಸ್ವೀತಾ ಜ್ರ್ಮಬ ಜ್ಮೂಬ ನದ ಪ್ರ ಭಾ
ಪ್ರ ಯಾಾಂ ಯದ ವಿಜಾನಿೀರ್ಷ ನಿಶ್್ ೦ಕ೦ ಕಥಯಸಾ ಮೇ ೧೯
ಅಹೀ ತ್ಾ ಾಂ ಕಣಿಶಕರಾ೭ದಯ ಸುಪುಷ್ಪ ೈ: ಶೀಭಸೇ ಭರ ಶಂ
ಕಣಿಶಕರಾ ಪ್ರ ಯಾ ಸ್ತಧಿಾ ೀ ಶಂಸ ದೃಷ್ಣಟ ಪ್ರ ಯಾ ಯದ ೨೦
ಚ್ಛತ್ ನಿೀಪ್ ಮಹಾ ಸ್ತಲಾನ್ ಪ್ನಸ್ತನ್ ಕುರವಾನ್ ರ್ವಾನ್
ದ್ವಡಿಮಾ ನ೭ಪ್ ತಾನ್ ಗತಾಾ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರಾಮೀ ಮಹಾ ಯಶಾ: ೨೧
ಮಲ್ಿ ಕ ಮಾರ್ವಿೀ ಶ್ಚ ೈರ್ ಚಂಪ್ಕನ್ ಕೇತ್ಕಿೀ ಸಾ ಥಾ
ಪೃಚಛ ನ್ ರಾಮೀ ರ್ನೇ ಭಾರ ಾಂತ್ ಉನಮ ತ್ಾ ಇರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ತೇ ೨೨
ಅಥ ವಾ ಮೃಗ ಶಾಬ್ರ೭ಕಿಿ ೀಾಂ ಮೃಗ ಜಾನಸ್ವ ಮೈಥಲ್ೀಮ್
ಮೃಗ ವಿಪ್ರ ೀಕ್ಷ್ಣಿೀ ಕನಾ ಮೃಗ್ನೀಭಿೈಃ ಸಹತಾ ಭವೇತ್ ೨೩
ಗಜ್ ಸ್ತ ಗಜ್ ನಸೀ ರೂ ಯಶದ ದೃಷ್ಣಟ ತ್ಾ ಯಾ ಭವೇತ್
ತಾಾಂ ಮನಯ ೀ ವಿದತಾಾಂ ತುಭಯ ಮ್ ಆಖಾಯ ಹ ರ್ರ ವಾರಣ್ ೨೪
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ಶಾರ್ದಶಲ ಯದ ಸ್ತ ದೃಷ್ಣಟ ಪ್ರ ಯಾ ಚನದ ರ ನಿಭಾ೭೭ನನ
ಮೈಥಲ್ೀ ಮಮ ವಿಸರ ಬಧ ೈಃ ಕಥಯಸಾ ನ ತೇ ಭಯಮ್ ೨೫
ಕಿಾಂ ಧಾರ್ಸ್ವ ಪ್ರ ಯೇ ನೂನಂ ದೃಷ್ಣಟ ಸ್ವ ಕಮಲೇಕ್ಷ್ಣೇ
ವೃಕಿ ೀಣ್ಡ೭೭ಚಾಛ ದಯ ಚಾ೭೭ತಾಮ ನಂ ಕಿಾಂ ಮಾಾಂ ನ ಪ್ರ ತಿಭಾರ್ಸೇ ೨೬
ತಿರ್ಠ ತಿರ್ಠ ರ್ರಾರೀಹೇ ನ ತೇ೭ಸ್ವಾ ಕರಣ್ಡ ಮಯಿ
ನ೭ತ್ಯ ಥಶಾಂ ಹಾಸಯ ಶ್ೀಲಾಸ್ವ ಕಿಮ೭ಥಶಾಂ ಮಾಮ್ ಉಪೇಕ್ಷ್ಸೇ ೨೭
ಪ್ೀತ್ ಕೌಶೇಯಕೇನ ಅಸ್ವ ಸೂಚತಾ ರ್ರರ್ಣಿಶನಿ
ಧಾರ್ನಾ ಯ ೭ಪ್ ಮಯಾ ದೃಷ್ಣಟ ತಿರ್ಠ ಯದಯ ೭ಸ್ವಾ ಸೌಹೃದಮ್ ೨೮
ನರ್ ಸ್ತ ನೂನಮ್ ಅಥ ವಾ ಹಾಂಸ್ವತಾ ಚಾರ ಹಾಸ್ವನಿೀ
ಕೃಚಛ ರಾಂ ಪಾರ ಪ್ಾ ಾಂ ಹ ಮಾಾಂ ನೂನಂ ಯಥ್ೀಪೇಕಿಿ ತುಮ್ ಅಹ್ಶತಿ ೨೯
ರ್ಯ ಕಾ ಾಂ ಸ್ತ ಭಕಿಿ ತಾ ಬ್ರಲಾ ರಾಕ್ಷ್ಸೈೈಃ ಪ್ಶ್ತಾ೭ಶ್ನೈಃ
ವಿಭಜಾಯ ೭೦ಗ್ನಿ ಸವಾಶಣಿ ಮಯಾ ವಿರಹತಾ ಪ್ರ ಯಾ ೩೦
ನೂನಂ ತ್ ಚುಛ ಭ ದನಾೀರ್ಠ ಾಂ ಸು ನಸಂ ಚಾರ ಕುಾಂಡಲಂ
ಪೂಣ್ಶ ಚಂದರ ಮಿರ್ ಗರ ಸಾ ಾಂ ರ್ಮಖಂ ನಿರ್ಪ ರಭತಾಾಂ ಗತ್ಮ್ ೩೧
ಸ್ತ ಹ ಚಮಪ ಕ ರ್ಣ್ಡಶಭಾ ಗ್ನರ ೀವಾ ಗ್ರರ ೈವೇಯ ಶೀಭಿತಾ
ಕೀಮಲಾ ವಿಲಪ್ನಾ ಯ ಸುಾ ಕನಾ ಯಾ ಭಕಿಿ ತಾ ಶುಭಾ ೩೨
ನೂನಂ ವಿಕಿಿ ಪ್ಯ ಮಾಣೌ ತೌ ಬ್ರಹೂ ಪ್ಲಿ ರ್ ಕೀಮಲೌ
ಭಕಿಿ ತೌ ವೇಪ್ಮಾನ೭ಗೌರ ಸ ಹ್ಸ್ತಾ ೭೭ಭರಣ್ಡ೭೦ಗದ್ವ ೩೩
ಮಯಾ ವಿರಹತಾ ಬ್ರಲಾ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ಭಕ್ಷ್ಣ್ಡಯ ವೈ
ಸ್ತರ್ಥಶ ನೇರ್ ಪ್ರಿತ್ಯ ಕಾ ಭಕಿಿ ತಾ ಬಹು ಬ್ರನಧ ವಾ ೩೪
ಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಮಹಾ ಬ್ರಹೀ ಪ್ಶ್ಯ ಸ್ವ ತ್ಾ ಾಂ ಪ್ರ ಯಾಾಂ ಕಾ ಚತ್
ಹಾ ಪ್ರ ಯೇ ಕಾ ಗತಾ ಭದ್ರ ೀ ಹಾ ಸ್ವೀತೇತಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ೩೫
ಇತಿ ಏವಂ ವಿಲಪ್ನ್ ರಾಮಃ ಪ್ರಿಧಾರ್ನ್ ರ್ನತ್ ರ್ನಮ್
ಕಾ ಚತ್ ಉದಭ ರಮತೇ ವೇಗ್ತ್ ಕಾ ಚತ್ ವಿಭರ ಮತೇ ಬಲಾತ್
ಕಾ ಚನ್ ಮತ್ಾ ಇವಾ ಭಾತಿ ಕನಾ ೭ನಾ ೀರ್ಣ್ ತ್ತ್ಪ ರಃ ೩೬
ಸ ರ್ನನಿ ನದೀೈಃ ಶಲಾನ್ ಗ್ನರಿ ಪ್ರ ಸರ ರ್ಣ್ಡನಿ ಚ
ಕನನನಿ ಚ ವೇಗೇನ ಭರ ಮ ತ್ಯ ಪ್ರಿಸಂಸ್ವಥ ತಃ ೩೭
ತ್ಥಾ ಸ ಗತಾಾ ವಿಪುಲಂ ಮಹ್ ದಾ ನಂ
ಪ್ರಿೀತ್ಯ ಸರ್ಶಾಂ ತ್ಾ ೭ಥ ಮೈಥಲ್ೀಾಂ ಪ್ರ ತಿ
ಅನಿರ್ಷಠ ತ್ ಆಶಃ ಸ ಚಕರ ಮಾಗಶಣೇ
ಪುನಃ ಪ್ರ ಯಾಯಾೈಃ ಪ್ರಮಂ ಪ್ರಿಶ್ರ ಮಮ್ ೩೮
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ರ್ರ್ಷಟ ತ್ಮ ಸಸ ಗಶ:
ಏಕ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
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ದೃಷ್ಣಟ ಾ ೭೭ಶ್ರ ಮ ಪ್ದಂ ಶೂನಯ ಾಂ ರಾಮೀ ದಶ್ರಥಾ೭೭ತ್ಮ ಜಃ
ರಹತಾಾಂ ಪ್ಣ್ಶಶಾಲಾಾಂ ಚ ವಿರ್ಾ ಸ್ತಾ ನ್ ಆಸನನಿ ಚ ೧
ಅ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ತ್ತ್ರ ವೈದೇಹೀಾಂ ಸನಿಿ ರಿೀಕ್ಷ್ಯ ಚ ಸರ್ಶಶಃ
ಉವಾಚ ರಾಮಃ ಪಾರ ಕುರ ಶ್ಯ ಪ್ರ ಗೃಹ್ಯ ರಚರೌ ಭಜೌ ೨
ಕಾ ನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ವೈದೇಹೀ ಕಂ ವಾ ದೇಶ್ಮ್ ಇತೀ ಗತಾ
ಕೇನ೭೭ಹೃತಾ ವಾ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಭಕಿಿ ತಾ ಕೇನ ವಾ ಪ್ರ ಯಾ ೩
ವೃಕಿ ೀಣ್ಡ೭೭ವಾಯಶ ಯದ ಮಾಾಂ ಸ್ವೀತೇ ಹ್ಸ್ವತುಮ್ ಇಚಛ ಸ್ವ
ಅಲಂ ತೇ ಹ್ಸ್ವತೇ ನ೭೭ದಯ ಮಾಾಂ ಭಜ್ಸಾ ಸುದುೈಃಖಿತ್ಮ್ ೪
ಯೈಃ ಸಹ್ ಕಿರ ೀಡಸೇ ಸ್ವೀತೇ ವಿಶ್ಾ ಸ್ಾ ೈ ಮೃಶಗ ಪೀತ್ಕೈೈಃ
ಏತೇ ಹೀನ ಸಾ ಾ ಯಾ ಸೌಮ್ಯ ೀ ಧಾಯ ಯನಿಾ ಅಸರ ಅವಿಲೇಕ್ಷ್ಣ್ಡೈಃ ೫
ಸ್ವೀತಾಯಾ ರಹತೀ೭ಹಂ ವೈ ನ ಜಿೀವಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ೬
ಮೃತಂ ಶೀಕೇನ ಮಹ್ತಾ ಸ್ವೀತಾ ಹ್ರಣ್ರ್ಜನ ಮಾಮ್
ಪ್ರ ಲೀಕೇ ಮಹಾ ರಾಜೀ ನೂನಂ ದರ ಕ್ಷ್ಯ ತಿ ಮೇ ಪ್ತಾ ೭
ಕಥಂ ಪ್ರ ತಿಜಾಾ ಾಂ ಸಂಶುರ ತ್ಯ ಮಯಾ ತ್ಾ ಮ್ ಅಭಿಯೀಜಿತಃ
ಅಪೂರಯಿತಾಾ ತಂ ಕಲಂ ಮ ತ್ಸ ಕಶ್ಮ್ ಇಹಾ೭೭ಗತಃ ೮
ಕಮ ವೃತ್ಾ ಮ್ ಅನಯಶಾಂ ಮಾಾಂ ಮೃಷ್ಣ ವಾದನಮ್ ಏರ್ ಚ
ಧಿಕ್ ತಾಾ ಮ್ ಇತಿ ಪ್ರೇ ಲೀಕೇ ರ್ಯ ಕಾ ಾಂ ರ್ಕ್ಷ್ಯ ತಿ ಮೇ ಪ್ತಾ ೯
ವಿರ್ಶಂ ಶೀಕ ಸಂತ್ಪ್ಾ ಾಂ ದೀನಂ ಭಗಿ ಮನೀರಥಮ್
ಮಾಮ್ ಇಹೀ ತ್ಸ ೃಜ್ಯ ಕರಣಂ ಕಿೀತಿಶ: ನರಮ್ ಇವಾ೭ನೃಜುಮ್ ೧೦
ಕಾ ಗಚಛ ಸ್ವ ರ್ರಾರೀಹೇ ಮಾಮ್ ಉತ್ಸ ೃಜ್ಯ ಸುಮರ್ಯ ಮೇ
ತ್ಾ ಯಾ ವಿರಹತ್ ಶಾಚ ೭ಹಂ ಮೀಕಿ ಯ ೀ ಜಿೀವಿತ್ಮ್ ಆತ್ಮ ನಃ ೧೧
ಇತಿೀರ್ ವಿಲಪ್ನ್ ರಾಮಃ ಸ್ವೀತಾ ದಶ್ಶನ ಲಾಲಸಃ
ನ ದದಶ್ಶ ಸುದುೈಃಖಾ೭೭ತೀಶ ರಾಘವೀ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾಮ್
ಅನ೭೭ಸ್ತದಯಮಾನಂ ತಂ ಸ್ವೀತಾಾಂ ದಶ್ರಥಾ೭೭ತ್ಮ ಜಾಮ್ ೧೨
ಪ್೦ಕಮ್ ಆಸ್ತದಯ ವಿಪುಲಂ ಸ್ವೀದನಾ ಮ್ ಇರ್ ಕು೦ಜ್ರಮ್
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೀ ರಾಮಮ್ ಅತ್ಯ ೭ಥಶಮ್ ಉವಾಚ ಹತ್ ಕಮಯ ಯಾ ೧೩
ಮಾ ವಿಷ್ಣದಂ ಮಹಾ ಬ್ರಹೀ ಕುರ ಯತ್ಿ ಾಂ ಮಯಾ ಸಹ್
ಇದಂ ಚ ಹ ರ್ನಂ ಶೂರ ಬಹು ಕನದ ರ ಶೀಭಿತ್ಮ್ ೧೪
ಪ್ರ ಯ ಕನನ ಸಂಚಾರಾ ರ್ನೀ ನಮ ತಾಾ ಚ ಮೈಥಲ್ೀ
ಸ್ತ ರ್ನಂ ವಾ ಪ್ರ ವಿಷ್ಣಟ ಸ್ತಯ ನ್ ನಳನಿೀಾಂ ವಾ ಸುಪುರ್ಷಪ ತಾಮ್ ೧೫
ಸರಿತಂ ವಾಪ್ ಸಂಪಾರ ಪಾಾ ಮಿೀನ ವಂಜುಳ ಸೇವಿತಾಮ್
ಸ್ತಿ ತು ಕಮಾ ನಿಲ್ೀನ ಸ್ತಯ ತ್ ಸ ಕಮಾ ರ್ನೇ ಕಾ ಚತ್ ೧೬
ವಿತಾರ ಸಯಿತು ಕಮಾ ವಾ ಲ್ೀನ ಸ್ತಯ ತ್ ಕನನೇ ಕಾ ಚತ್
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ಜಿಜಾಾ ಸಮಾನ ವೈದೇಹೀ ತಾಾ ಾಂ ಮಾಾಂ ಚ ಪುರರ್ರ್ಶಭ ೧೭
ತ್ಸ್ತಯ ಹ್ಯ ೭ನಾ ೀರ್ಣೇ ಶ್ರ ೀಮನ್ ಕಿಿ ಪ್ರ ಮ್ ಏರ್ ಯತಾರ್ಹೇ ೧೮
ರ್ನಂ ಸರ್ಶಾಂ ವಿಚನವೀ ಯತ್ರ ಸ್ತ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾ
ಮನಯ ಸೇ ಯದ ಕಕುತ್ಸ ಥ ಮಾ ಸಮ ಶೀಕೇ ಮನಃ ಕೃಥಾೈಃ ೧೯
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಸುಾ ಸೌಹಾದ್ವಶ ಲಿ ಕ್ಷ್ಮ ಣೇನ ಸಮಾಹತಃ
ಸಹ್ ಸೌಮಿತಿರ ಣ್ಡ ರಾಮೀ ವಿಚೇತುಮ್ ಉಪ್ಚಕರ ಮೇ ೨೦
ತೌ ರ್ನನಿ ಗ್ನರಿೀಾಂ ಶ್ಚ ೈರ್ ಸರಿತ್ ಶ್ಚ ಸರಾಾಂಸ್ವ ಚ
ನಿಖಿಲೇನ ವಿಚನಾ ನ್ನ ಸ್ವೀತಾಾಂ ದಶ್ರಥಾ೭೭ತ್ಮ ಜೌ ೨೧
ತ್ಸಯ ಶಲಸಯ ಸ್ತನೂನಿ ಗ್ಮಹಾ ಶ್ಚ ಶ್ಖ್ರಾಣಿ ಚ
ನಿಖಿಲೇನ ವಿಚನಾ ನ್ನ ನರ್ ತಾಮ್ ಅಭಿಜ್ಗಮ ತುೈಃ ೨೨
ವಿಚತ್ಯ ಸರ್ಶತಃ ಶಲಂ ರಾಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ನೇಹ್ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ವೈದೇಹೀಾಂ ಪ್ರ್ಶತೇ ಶುಭಾಾಂ ೨೩
ತ್ತೀ ದುೈಃಖಾ೭ಭಿಸಂತ್ಪಾ ೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೀ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ವಿಚರನ್ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ಾಂ ಭಾರ ತ್ರಂ ದೀಪ್ಾ ತೇಜ್ಸಂ ೨೪
ಪಾರ ಪ್ಸ ಯ ಸ್ವ ತ್ಾ ಾಂ ಮಹಾ ಪಾರ ಜ್ಾ ಮೈಥಲ್ೀಾಂ ಜ್ನಕ೭೭ತ್ಮ ಜಾಮ್
ಯಥಾ ವಿಷುಾ ಮಶಹಾ ಬ್ರಹು ಬಶಲ್ಾಂ ಬದ್ವಧ ಾ ಮಹೀಮ್ ಇಮಾಮ್೨೫
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಸುಾ ವಿೀರೇಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇನ ಸ ರಾಘವಃ
ಉವಾಚ ದೀನಯಾ ವಾಚಾ ದುೈಃಖಾ೭ಭಿಹ್ತ್ ಚೇತ್ನಃ ೨೬
ರ್ನಂ ಸರ್ಶಾಂ ಸುವಿಚತಂ ಪ್ದಮ ನಯ ೈಃ ಫುಲಿ ಪ್೦ಕಜಾೈಃ
ಗ್ನರಿ ಶಾಚ ೭ಯಂ ಮಹಾ ಪಾರ ಜ್ಾ ಬಹು ಕನದ ರ ನಿರ್ಶರಃ
ನ ಹ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ವೈದೇಹೀಾಂ ಪಾರ ಣೇಭಯ ೀ೭ಪ್ ಗರಿೀಯಸ್ವೀಮ್ ೨೭
ಏವಂ ಸ ವಿಲಪ್ನ್ ರಾಮಃ ಸ್ವೀತಾ ಹ್ರಣ್ ಕಶ್ಶತಃ
ದೀನಃ ಶೀಕ ಸಮಾವಿಷ್ಟ ೀ ರ್ಮಹೂತ್ಶಾಂ ವಿಹ್ಾ ಲೀ೭ಭರ್ತ್ ೨೮
ಸ ವಿಹ್ಾ ಲ್ತ್ ಸವಾಶ೭೦ಗೀ ಗತ್ ಬ್ರದಧ : ವಿಚೇತ್ನಃ
ನಿರ್ಸ್ತದ್ವ೭೭ತುರೀ ದೀನೀ ನಿಶ್್ ಾ ಸಯ ಅಶ್ೀತ್ಮ್ ಆಯತ್ಮ್ ೨೯
ಬಹುಳಂ ಸ ತು ನಿಶ್್ ಾ ಸಯ ರಾಮೀ ರಾಜಿೀರ್ ಲೀಚನಃ
ಹಾ ಪ್ರ ಯೇತಿ ವಿಚುಕರ ೀಶ್ ಬಹುಶೀ ಬ್ರರ್ಪ ಗದಗ ದಃ ೩೦
ತಂ ತ್ತ್: ಸ್ತನಾ ಾ ಯಾ ಮಾಸ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ ಪ್ರ ಯ ಬ್ರನಧ ವಃ
ಬಹು ಪ್ರ ಕರಂ ರ್ಮಶಜ್ಾ ೈಃ ಪ್ರ ಶ್ರ ತಂ ಪ್ರ ಶ್ರ ತಾ೭೦ಜ್ಲ್ೈಃ ೩೧
ಅನದೃತ್ಯ ತು ತ್ ದ್ವಾ ಕಯ ಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೀ ರ್ಠ ಪುಟಾ ಚುಯ ತ್ಮ್
ಅಪ್ಶ್ಯ ಾಂ ಸ್ತಾ ಾಂ ಪ್ರ ಯಾಾಂ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಪಾರ ಕರ ೀಶ್ತ್ ಸ ಪುನಃ ಪುನಃ ೩೨
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ ರ್ರ್ಷಟ ತ್ಮ ಸಸ ಗಶ:
ದ್ವಿ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
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ಸ್ವೀತಾಾಂ ಅಪ್ಶ್ಯ ನ್ ರ್ಮಾಶತಾಮ ಕಮೀಪ್ಹ್ತ್ ಚೇತ್ನ:
ವಿಲಲಾಪ್ ಮಹಾ ಬ್ರಹೂ ರಾಮ: ಕಮಲ ಲೀಚನ: ೧
ಪ್ಶ್ಯ ನ್ ಇರ್ ಸ ತಾಾಂ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಅಪ್ಶ್ಯ ನ್ ಮದನ೭ದಶತ್:
ಉವಾಚ ರಾಘವೀ ವಾಕಯ ಾಂ ವಿಲಾಪಾ೭೭ಶ್ರ ಯ ದುರ್ಶಚಂ ೨
ತ್ಾ ಾಂ ಅಶೀಕಸಯ ಶಾಖಾಭಿ: ಪುರ್ಪ ಪ್ರ ಯತ್ಯಾ ಪ್ರ ಯೇ
ಆವೃಣೀರ್ಷ ಶ್ರಿೀರಂ ತೇ ಮಮ ಶೀಕ ವಿರ್ಧಿಶನಿೀ ೩
ಕದಳೀ ಕಾಂಡ ಸದೃರ್ಶ್ ಕದಳಾಯ ಸಂವೃತಾ ವುಭೌ
ಊರೂ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ತೇ ದೇವಿ ನ೭ಸ್ವ ಶ್ಕಾ ನಿಗೂಹತುಾಂ ೪
ಕಣಿಶಕರ ರ್ನಂ ಭದ್ರ ೀ ಹ್ಸಂತಿೀ ದೇವಿ ಸೇರ್ಸೇ
ಅಲಂ ತೇ ಪ್ರಿಹಾಸೇನ ಮಮ ಬ್ರಧಾ೭೭ರ್ಹೇನ ವೈ ೫
ಪ್ರಿಹಾ ಸೇರ್ ಕಿಾಂ ಸ್ವೀತೇ ಪ್ರಿಶಾರ ಾಂತ್ ಸಯ ಮೇ ಪ್ರ ಯೇ
ಅಯಂ ಸ ಪಾರಿಹಾಸೀ೭ಪ್ ಸ್ತದು ದೇವಿ ನ ರೀಚತೇ ೬
ವಿಶೇರ್ಷಣ್ ಆಶ್ರ ಮ ಸ್ತಥ ನೇ ಹಾಸೀ೭ಯಮ್ ನ ಪ್ರ ಶ್ಸಯ ತೇ
ಅರ್ಗ್ಚಾಛ ಮಿ ತೇ ಶ್ೀಲಂ ಪ್ರಿಹಾಸ ಪ್ರ ಯಂ ಪ್ರ ಯೇ ೭
ಆಗಚಛ ತ್ಾ ಾಂ ವಿಶಾಲಾ೭ಕಿಿ ಶೂನಯ ೀ೭ಯಮ್ ಉಟಜ್ ಸಾ ರ್ ೮
ಸುರ್ಯ ಕಾ ಾಂ ರಾಕ್ಷ್ಸೈ: ಸ್ವೀತಾ ಭಕಿಿ ತಾ ವಾ ಹೃತಾ೭ಪ್ ವಾ
ನ ಹ ಸ್ತ ವಿಲಪಂತಂ ಮಾಾಂ ಉಪ್ ಸಂಪ್ರ ೈತಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ೯
ಏತಾನಿ ಮೃಗ ಯೂಧಾನಿ ಸ್ತ೭ಶುರ ನೇತಾರ ಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ಶಂಸಂತಿೀರ್ ಹ ವೈದೇಹೀಾಂ ಭಕಿಿ ತಾಾಂ ರಜ್ನಿೀ ಚರ: ೧೦
ಹಾ ಮಮಾ೭೭ಯೇಶ ಕಾ ಯಾತಾ೭ಸ್ವ ಹಾ ಸ್ತಧಿಾ ರ್ರ ರ್ಣಿಶನಿ
ಹಾ ಸಕಮಾ ತ್ಾ ಯಾ ದೇವಿ ಕೈಕೇಯಿೀ ಸ್ತ ಭವಿರ್ಯ ತಿ ೧೧
ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಸಹ್ ನಿಯಾಶತೀ ವಿನ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಉಪಾಗತ್:
ಕಥಂ ನಮ ಪ್ರ ವೇಕಿ ಯ ಮಿ ಶೂನಯ ಾಂ ಅಾಂತ್:ಪುರಂ ಪುನ: ೧೨
ನಿವಿೀಶಯಶ ಇತಿ ಲೀಕೀ ಮಾಾಂ ನಿದಶಯ ಶ್ಚ ೀತಿ ರ್ಕ್ಷ್ಯ ತಿ
ಕತ್ರತ್ಾ ಾಂ ಪ್ರ ಕಶಂ ಹ ಸ್ವೀತಾ೭ಪ್ನಯನೇನ ಮೇ ೧೩
ನಿವೃತ್ಾ ರ್ನ ನಸ ಶ್ಚ ಜ್ನಕಂ ಮಿಥಲಾ೭ಥಪಂ
ಕುಶ್ಲಂ ಪ್ರಿ ಪೃಚಛ ಾಂತಂ ಕಥಂ ಶ್ಕಿ ಯ ೀ ನಿರಿೀಕಿಿ ತುಾಂ ೧೪
ವಿದೇಹ್ ರಾಜೀ ನೂನಂ ಮಾಾಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ವಿರಹತಂ ತ್ಯಾ
ಸುತಾ ಸ್ಿ ೀಹೇನ ಸಂತ್ಪಾೀ ಮೀಹ್ಸಯ ರ್ಶಂ ಏರ್ಯ ತಿ ೧೫
ಅಥವಾ ನ ಗಮಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಪುರಿೀಾಂ ಭರತ್ ಪಾಲ್ತಾಾಂ
ಸಾ ಗೀಶ೭ಪ್ ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಹೀನ ಶೂ್ ನಯ ಏರ್ ಮತೀ ಮಮ ೧೬
ಮಾಾಂ ಇಹೀತ್ಸ ೃಜ್ಯ ಹ ರ್ನೇ ಗಚಾಛ ೭ಯೀಧಾಯ ಪುರಿೀಾಂ ಶುಭಾಾಂ
ನ ತ್ಾ ೭ಹ್ಮ್ ತಾಾಂ ವಿನ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಜಿೀವೇಯಂ ಹ ಕಥಂಚನ ೧೭
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ಗ್ಢಂ ಆಶ್ಿ ರ್ಯ ಭರತೀ ವಾಚಯ ೀ ಮ ದಾ ಚನ ತ್ಾ ಯಾ
ಅನಜಾಾ ತೀ೭ಸ್ವ ರಾಮೇಣ್ ಪಾಲಯೇತಿ ರ್ಸುಾಂರ್ರಾಾಂ ೧೮
ಅಾಂಬ್ರ ಚ ಮಮ ಕೈಕೇಯಿೀ ಸುಮಿತಾರ ಚ ತ್ಾ ಯಾ ವಿಭೀ
ಕೌಸಲಾಯ ಚ ಯಥಾ ನಯ ಯಂ ಅಭಿವಾದ್ವಯ ಮಮಾ೭೭ಜ್ಾ ಯಾ ೧೯
ರಕ್ಷ್ಣಿೀಯಾ ಪ್ರ ಯತ್ಿ ೀನ ಭರ್ತಾ ಸ್ತ ಉಕಾ ಕರಿಣ್ಡ ೨೦
ಸ್ವೀತಾ ಯಾ ಶ್ಚ ವಿನಶೀ೭ಯಮ್ ಮಮ ಚಾ೭ಮಿತ್ರ ಕಶ್ಶನ
ವಿಸಾ ರೇಣ್ ಜ್ನನಯ ಮೇ ವಿನಿವೇದಯ ಸಾ ಾ ಯಾ ಭವೇತ್ ೨೧
ಇತಿ ವಿಲಪ್ತಿ ರಾಘವೇ ಸುದೀನೇ
ರ್ನಂ ಉಪ್ಗಮಯ ತ್ಯಾ ವಿನ ಸುಕೇಶಾಯ
ಭಯ ವಿಕಲ ರ್ಮಖ್ ಸುಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೀ೭ಪ್
ರ್ಯ ಥತ್ ಮನ ಭೃಶ್ಮಾ೭೭ತುರೀ ಭಭೂರ್ ೨೨
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ದಾ ರ್ರ್ಷಟ ತ್ಮ ಸಸ ಗಶ:
ತರ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸ ರಾಜ್ ಪುತ್ರ : ಪ್ರ ಯಯಾ ವಿಹೀನ:
ಕಮೇನ ಶೀಕೇನ ಚ ಪ್ೀಡಯ ಮಾನ:
ವಿಷ್ಣದಯನ್ ಭಾರ ತ್ರಂ ಆತ್ಶ ರೂಪೀ
ಭೂಯೀ ವಿಷ್ಣದಂ ಪ್ರ ವಿವೇಶ್ತಿೀರ್ರ ಾಂ ೧
ಸ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ಶೀಕ ರ್ಶಾ೭ಭಿಪ್ನಿ ಾಂ
ಶೀಕೇ ನಿಮಗಿ ೀ ವಿಪುಲೇತು ರಾಮ:
ಉವಾಚ ವಾಕಯ ಾಂ ರ್ಯ ಸನ೭ನರೂಪಂ
ಉರ್ಾ ಾಂ ವಿನಿಶ್್ ಾ ಸಯ ರದನ್ ಶೀಕಂ ೨
ನ ಮದಾ ಧೀ ದುರ್ಕ ೃತ್ ಕಮಶ ಕರಿೀ
ಮನಯ ೀ ದಾ ತಿೀಯೀ೭ಸ್ವಾ ರ್ಸುಾಂರ್ರಾಯಾಾಂ
ಶೀಕೇನ ಶೀಕೇ ಹ ಪ್ರಂಪ್ರಾಯಾ
ಮಾ ಮೇತಿ ಭಿಾಂದನ್ ಹೃದಯಂ ಮನ ಶ್ಚ ೩
ಪೂರ್ಶಾಂ ಮಯಾ ನೂನಂ ಅಭಿೀಪ್ಸ ತಾನಿ
ಪಾಪಾನಿ ಕಮಾಶಣಿ ಅಸಕೃತ್ ಕೃತಾನಿ
ತ್ತಾರ ೭ಯ ಮ೭ದ್ವಯ ೭೭ಪ್ತಿತೀ ವಿಪಾಕೀ
ದುೈಃಖೇನ ದುಖಂ ಯದ೭ಹಂ ವಿಶಾಮಿ ೪
ರಾಜ್ಯ ಪ್ರ ಣ್ಡಶ್: ಸಾ ಜ್ನ ವಿಶಯೀಗ:
ಪ್ತು ವಿಶನಶೀ ಜ್ನನಿೀ ವಿಯೀಗ:
ಸವಾಶಣಿ ಮೇ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಶೀಕ ವೇಗಂ
ಆಪೂರಯಂತಿ ಪ್ರ ವಿಚಾಂತಿತಾನಿ ೫
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ಸರ್ಶಾಂ ತು ದುಖಂ ಮಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇದಂ
ಶಾಾಂತಂ ಶ್ರಿೀರೇ ರ್ನ ಮೇತ್ಯ ಶೂನಯ ಾಂ
ಸ್ವೀತಾ ವಿಯೀಗ್ತ್ ಪುನರ ಪುಯ ದೀಣ್ಶಾಂ
ಕಷ್ಠ ೈ: ಇವಾ೭ಗ್ನಿ : ಸಹ್ಸ್ತ ಪ್ರ ದೀಪ್ಾ : ೬
ಸ್ತ ನೂನಂ ಆಯಾಶ ಮಮ ರಾಕ್ಷ್ಸೇನ
ಬಲಾತ್ ಹೃತಾ ಖಂ ಸರ್ಮಪೇತ್ಯ ಭಿೀರ:
ಅಪ್ಸಾ ರಂ ಸಸಾ ರ ವಿಪ್ರ ಲಾಪಾ
ಭಯೇನ ವಿಕರ ಾಂದತ್ ರ್ತ್ಯ ೭ಭಿೀಕ್ಷ್ಾ ಾಂ ೭
ತೌ ಲೀಹತ್ ಸಯ ಪ್ರ ಯ ದಶ್ಶನ ಶ್ಚ
ಸದ್ೀಚತಾ ಉತ್ಾ ಮ ಚಂದನ ಸಯ
ವೃತೌ
ಾ ಸಾ ನ್ನ ಶೀಣಿತ್ ಪಂಕ ದಗೌಧ
ನೂನಂ ಪ್ರ ಯಾಯಾ ಮಮ ನ೭ಭಿಭಾತ್: ೮
ತ್ತ್ ಶ್ಿ ಕ್ಷ್ಾ ಸುರ್ಯ ಕಾ ಮೃದು ಪ್ರ ಲಾಪಂ
ತ್ಸ್ತಯ ರ್ಮಖಂ ಕುಾಂಚತ್ ಕೇಶ್ ಭಾರಂ
ರಕಿ ೀ ರ್ಶಂ ನೂನಂ ಉಪಾಗತಾಯಾ
ನ ಭಾರ ಜ್ತೇ ರಾಹು ರ್ಮಖೇ ಯರ್ಥಾಂದು: ೯
ತಾಾಂ ಹಾರ ಪಾಶ್ ಸಯ ಸದ್ೀಚತಾಯಾ
ಗ್ನರ ೀವಾಾಂ ಪ್ರ ಯಾಯಾ ಮಮ ಸುರ್ರ ತಾಯಾ:
ರಕಿ ಾಂಸ್ವ ನೂನಂ ಪ್ರಿ ಪ್ೀತ್ವಂತಿ
ವಿಭಿದಯ ಶೂನಯ ೀ ರಧಿರಾ೭ಶ್ನನಿ ೧೦
ಮಯಾ ವಿಹೀನ ವಿಜ್ನೇ ರ್ನೇ ಯಾ
ರಕಿ ೀಭಿ: ಆಹೃತ್ಯ ವಿಕೃರ್ಯ ಮಾಣ್ಡ
ನೂನಂ ವಿನದಂ ಕುರರಿೀರ್ ದೀನ
ಸ್ತ ರ್ಮಕಾ ರ್ ತಾಯ ೭ಯತ್ ಕಾಂತ್ ನೇತಾರ ೧೧
ಅಸ್ವಮ ನ್ ಮಯಾ ಸ್ತಥಶಾಂ ಉದ್ವರ ಶ್ೀಲಾ
ಶ್ಲಾ ತ್ಲೇ ಪೂರ್ಶಾಂ ಉಪೀಪ್ವಿಷ್ಣಟ
ಕಾಂತ್ ಸ್ವಮ ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಾತ್ ಹಾಸ್ತ
ತಾಾ ಾಂ ಆಹ್ ಸ್ವೀತಾ ಬಹು ವಾಕಯ ಜಾತಂ ೧೨
ಗೀದ್ವರ್ ರಿೀಯಂ ಸರಿತಾಾಂ ರ್ರಿಷ್ಣಠ
ಪ್ರ ಯಾ ಪ್ರ ಯಾಯಾ ಮಮ ನಿತ್ಯ ಕಲಂ
ಅ೭ಪ್ಯ ೭ತ್ರ ಗಚ್ಛ ೀತ್ ಇತಿ ಚಾಂತ್ಯಾಮಿ
ನ ಏಕಕಿನಿೀ ಯಾತಿ ಹ ಸ್ತ ಕದ್ವಚತ್ ೧೩
ಪ್ದ್ವಮ ೭೭ನನ ಪ್ದಮ ವಿಶಾಲ ನೇತಾರ
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ಪ್ದ್ವಮ ನಿ ವಾ೭೭ನೇತುಾಂ ಅಭಿಪ್ರ ಯಾತಾ
ತ್ದ೭ಪ್ ಅಯಕಾ ಾಂ ನ ಹ ಸ್ತ ಕದ್ವಚತ್
ಮಯಾ ವಿನ ಗಚಛ ತಿ ಪಂಕಜಾನಿ ೧೪
ಕಮಂ ತು ಇದಂ ಪುರ್ಷಪ ತ್ ವೃಕ್ಷ್ ಷಂಡಂ
ನನ ವಿಧೈ: ಪ್ಕಿಿ ಗಣೈಃ ಉಪೇತಂ
ರ್ನಂ ಪ್ರ ಯಾತಾ ನ ತ್ದ೭ಪ್ಯ ೭ಯಕಾ ಾಂ
ಏಕಕಿನಿೀ ಸ್ತ ಅತಿ ಬಭೇತಿ ಭಿೀರ: ೧೫
ಆದತ್ಯ ಭೀ ಲೀಕ ಕೃತಾ೭ಕೃತ್ಜ್ಾ :
ಲೀಕಸಯ ಸತಾಯ ೭ನೃತ್ ಕಮಶ ಸ್ತಕಿಿ ನ್
ಮಮ ಪ್ರ ಯಾ ಸ್ತ ಕಾ ಗತಾ ಹೃತಾ ವಾ
ಶಂಶ್ಸಾ ಮೇ ಶೀಕ ರ್ಶ್ಸಯ ನಿತ್ಯ ಾಂ ೧೬
ಲೀಕೇಷು ಸವೇಶಷು ಚ ನಸ್ವಾ ಕಿಾಂಚತ್
ಯ ತ್ಾ ೀನ ನಿತ್ಯ ಾಂ ವಿದತಂ ಭವೇ ತ್ಾ ತ್
ಶಂಸಸಾ ವಾಯೀ ಕುಲ ಶಾಲ್ನಿೀಾಂ ತಾಾಂ
ಹೃತಾ ಮೃತಾ ವಾ ಪ್ಥ ರ್ತ್ಶತೇ ವಾ ೧೭
ಇತಿೀರ್ ತಂ ಶೀಕ ವಿಧೇಯ ದೇಹಂ
ರಾಮಂ ವಿಸಂಜ್ಾ ಾಂ ವಿಲಪಂತಂ ಏವಂ
ಉವಾಚ ಸೌಮಿತಿರ : ಅದೀನ ಸತ್ಾ ಾ :
ನಯ ಯೇ ಸ್ವಥ ತ್: ಕಲ ಯತಂ ಚ ವಾಕಯ ಾಂ ೧೮
ಶೀಕಂ ವಿರ್ಮಾಂಚಾ೭ಯಶ ಧೃತಿಾಂ ಭಜ್ಸಾ
ಸೀತಾಸ ಹ್ತಾ ಚಾ೭ಸುಾ ವಿಮಾಗಶಣ್೭ಸ್ತಯ :
ಉತಾಸ ಹ್ವಂತೀ ಹ ನರಾ ನ ಲೀಕೇ
ಸ್ವೀದಂತಿ ಕಮಶಸು ಅತಿ ದುರ್ಕ ರೇಷು ೧೯
ಇತಿೀರ್ ಸೌಮಿತಿರ ಮ್ ಉದಗರ ಪೌರಷಂ
ಬವಂತಂ ಆತ್ಶ: ರಾಘು ವಂಶ್ ರ್ರ್ಶನ:
ನ ಚಾಂತ್ಯಾ ಮಾಸ ಧೃತಿಾಂ ವಿರ್ಮಕಾ ವಾನ್
ಪುನ ಶ್ಚ ದುಖಂ ಮಹ್ತ್ ಅಭಯ ಪಾಗಮತ್ ೨೦
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ತಿರ ರ್ರ್ಷಟ ತ್ಮ ಸಸ ಗಶ:
ಚತು ಷಷ ಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸ ದೀನೀ ದೀನಯಾ ವಾಚಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಶ್ೀಘರ ಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಾನಿೀಹ ಗತಾಾ ಗೀದ್ವರ್ರಿೀಾಂ ನದೀಮ್
ಅಪ್ ಗೀದ್ವರ್ರಿೀಾಂ ಸ್ವೀತಾ ಪ್ದ್ವಮ ನಿ ಆನಯಿತುಾಂ ಗತಾ ೧
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಸುಾ ರಾಮೇಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ ಪ್ರ ವಿೀರ ಹಾ
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ನದೀಾಂ ಗೀದ್ವರ್ರಿೀಾಂ ರಮಾಯ ಾಂ ಜ್ಗ್ಮ ಲಘು ವಿಕರ ಮಃ ೨
ತಾಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸ್ವಾ ೀಥಶರ್ತಿೀಾಂ ವಿಚತಾಾ ರಾಮಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ನನಾಂ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ತಿೀರ್ಥಶಷು ಕರ ೀಶ್ತೀ ನ ಶಣೀತಿ ಮೇ ೩
ಕಂ ನ ಸ್ತ ದೇಶ್ಮ್ ಆಪ್ನಿ ವೈದೇಹೀ ಕಿ ೀಶ್ ನಶ್ನಿೀ
ನ ಹ ತಂ ವೇದಮ ವೈ ರಾಮ ಯತ್ರ ಸ್ತ ತ್ನಮರ್ಯ ಮಾ ೪
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸಯ ರ್ಚಃ ಶುರ ತಾಾ ದೀನಃ ಸಂತಾಪ್ ಮೀಹತಃ
ರಾಮಃ ಸಮ೭ಭಿಚಕರ ಮ ಸಾ ಯಂ ಗೀದ್ವರ್ರಿೀಾಂ ನದೀಮ್ ೫
ಸ ತಾಮ್ ಉಪ್ಸ್ವಥ ತೀ ರಾಮಃ ಕಾ ಸ್ವೀತೇತಿ ಏರ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೬
ಭೂತಾನಿ ರಾಕ್ಷ್ಸೇನದ ರೀಣ್ ರ್ಧಾ೭ಹೇಶಣ್ ಹೃತಾಮ್ ಅಪ್
ನ ತಾಾಂ ಶ್ಶಂಸೂ ರಾಮಾಯ ತ್ಥಾ ಗೀದ್ವರ್ರಿೀ ನದೀ ೭
ತ್ತಃ ಪ್ರ ಚೀದತಾ ಭೂತೈೈಃ ಶಂಸ್ತ೭ಸಮ ತಾಾ ಾಂ ಪ್ರ ಯಾಮ್ ಇತಿ
ನ ತು ಸ್ತ೭ಭಯ ರ್ದತ್ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಪೃಷ್ಣಟ ರಾಮೇಣ್ ಶೀಚತಾ ೮
ರಾರ್ಣ್ ಸಯ ಚ ತ್ರ್ದರ ಪಂ ಕಮಾಶಣಿ ಚ ದುರಾತ್ಮ ನಃ
ಧಾಯ ತಾಾ ಭಯಾ ತುಾ ವೈದೇಹೀಾಂ ಸ್ತ ನದೀ ನ ಶ್ಶಂಸ ತಾಮ್ ೯
ನಿರಾಶ್ ಸುಾ ತ್ಯಾ ನದ್ವಯ ಸ್ವೀತಾಯಾ ದಶ್ಶನೇ ಕೃತಃ
ಉವಾಚ ರಾಮಃ ಸೌಮಿತಿರ ಾಂ ಸ್ವೀತಾ ದಶ್ಶನ ಕಶ್ಶತಃ ೧೦
ಏಷ್ಣ ಗೀದ್ವರ್ರಿೀ ಸೌಮಯ ಕಿಾಂಚ ನಿ ಪ್ರ ತಿಭಾರ್ತೇ
ಕಿಾಂ ನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರ್ಕಿ ಯ ಮಿ ಸಮೇತ್ಯ ಜ್ನಕಂ ರ್ಚಃ
ಮಾತ್ರಂ ಚೈರ್ ವೈದೇಹಾಯ ವಿನ ತಾಮ್ ಅಹ್ಮ್ ಅಪ್ರ ಯಮ್ ೧೧
ಯಾ ಮೇ ರಾಜ್ಯ ವಿಹೀನ ಸಯ ರ್ನೇ ರ್ನಯ ೀನ ಜಿೀರ್ತಃ
ಸರ್ಶಾಂ ರ್ಯ ಪ್ನಯೇ ಚಛ ೀಕಂ ವೈದೇಹೀ ಕಾ ನ ಸ್ತ ಗತಾ ೧೨
ಜಾಾ ತಿ ಪ್ಕ್ಷ್ ವಿಹೀನ ಸಯ ರಾಜ್ ಪುತಿರ ೀಮ್ ಅಪ್ಶ್ಯ ತಃ
ಮನಯ ೀ ದೀಘ್ರಶ ಭವಿರ್ಯ ನಿಾ ರಾತ್ರ ಯೀ ಮಮ ಜಾಗರ ತಃ ೧೩
ಮಂದ್ವಕಿನಿೀಾಂ ಜ್ನಸ್ತಥ ನಮ್ ಇಮಂ ಪ್ರ ಸರ ರ್ಣಂ ಗ್ನರಿಮ್
ಸವಾಶಣಿ ಅನಚರಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಯದ ಸ್ವೀತಾ ಹ ದೃಶ್ಯ ತೇ ೧೪
ಏತೇ ಮೃಗ್ ಮಹಾ ವಿೀಯಾಶ ಮಾಾಂ ಈಕ್ಷ್ನಾ ೀ ರ್ಮಹುರ್ ರ್ಮಹು:
ರ್ಕುಾ ಕಮಾ ಇರ್ ಹ ಮೇ ಇಾಂಗ್ನತಾನ್ ಉಪ್ಲಕ್ಷ್ಯೇ ೧೫
ತಾಾಂ ಸುಾ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ನರ ವಾಯ ಘರ ೀ ರಾಘರ್: ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ ಹ್
ಕಾ ಸ್ವೀತೇತಿ ನಿರಿೀಕ್ಷ್ನ್ ವೈ ಬ್ರರ್ಪ ಸಂರದಧ ಯಾ ದೃಶಾ ೧೬
ಏವಂ ಉಕಾ ನರೇಾಂದ್ರ ೀಣ್ ತೇ ಮೃಗ್: ಸಹ್ಸೀತಿಥ ತಾ:
ದಕಿಿ ಣ್ಡ೭ಭಿ ರ್ಮಖಾ: ಸವೇಶ ದಶ್ಶಯಂತೀ ನಭ ಸಥ ಲಂ ೧೭
ಮೈಥಲ್ೀ ಹರ ಯಮಾಣ್ಡ ಸ್ತ ದಶಂ ಯಾಮ್ ಅಭಯ ಪ್ದಯ ತ್
ತೇನ ಮಾಗೇಶಣ್ ಧಾವಂತೀ ನಿರಿೀಕ್ಷಂತೇ ನರಾ೭ಧಿಪಂ ೧೮
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ಯೇನ ಮಾಗಶಾಂ ಚ ಭೂಮಿಾಂ ಚ ನಿರಿೀಕ್ಷಂತೇ ಸಮ ತೇ ಮೃಗ್:
ಪುನ ಶ್ಚ ಮಾಗಶಾಂ ಇಚಛ ಾಂತಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇನ ಉಪ್ ಲಕಿಿ ತಾ: ೧೯
ತೇಷ್ಣಾಂ ರ್ಚನ ಸರ್ಶಸಾ ಾಂ ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಮಾಸ ಚ ಇಾಂಗ್ನತಂ
ಉವಾಚ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೀ ಜ್ಯ ೀರ್ಟ ಾಂ ಧಿೀಮಾನ್ ಭಾರ ತ್ರಂ ಆತ್ಶರ್ತ್ ೨೦
ಕಾ ಸ್ವೀತೇತಿ ತ್ಾ ಯಾ ಪೃಷ್ಣಟ ಯಥಾ ಇಮೇ ಸಹ್ಸೀತಿಥ ತಾ:
ದಶ್ಶಯಂತಿ ಕಿಿ ತಿಾಂ ಚೈರ್ ದಕಿಿ ಣ್ಡಾಂ ಚ ದಶಂ ಮೃಗ್: ೨೧
ಸ್ತಧ್ರ ಗಚಾಛ ರ್ಹೇ ದೇರ್ ದಶಂ ಏತಾಾಂ ಹ ನಋತಿಾಂ
ಯದ ಸ್ತಯ ತ್ ಆಗಮ: ಕಶ್ಚ ತ್ ಆಯಾಶ ವಾ ಸ್ತ ಅಥ ಲಕ್ಷ್ಯ ತೇ ೨೨
ಬ್ರಢಂ ಇತಿ ಏರ್ ಕಕುಸಥ : ಪ್ರ ಸ್ವಥ ತೀ ದಕಿಿ ಣ್ಡಾಂ ದಶಂ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಡ೭ನಗತ್ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ವಿೀಕ್ಷ್ಮಾಣೀ ರ್ಸುಾಂರ್ರಾಾಂ ೨೩
ಏವಂ ಸಂಭಾರ್ಮಾಣೌ ತೌ ಅನಯ ೀನಯ ಾಂ ಭಾರ ತ್ರಾ ಉಭೌ
ರ್ಸುಾಂರ್ರಾಯಾಾಂ ಪ್ತಿತಂ ಪುರ್ಪ ಮಾಗಶಮ್ ಅಪ್ಶ್ಯ ತಾಮ್ ೨೪
ತಾಾಂ ಪುರ್ಪ ವೃರ್ಷಟ ಾಂ ಪ್ತಿತಾಾಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರಾಮೀ ಮಹೀ ತ್ಲೇ
ಉವಾಚ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ವಿೀರೀ ದುೈಃಖಿತೀ ದುೈಃಖಿತಂ ರ್ಚಃ ೨೫
ಅಭಿಜಾನಮಿ ಪುಷ್ಣಪ ಣಿ ತಾನಿ ಇಮಾನಿ ಇಹ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ಪ್ನದ್ವಧ ನಿೀಹ್ ವೈದೇಹಾಯ ಮಯಾ ದತಾಾ ನಿ ಕನನೇ ೨೬
ಮನಯ ೀ ಸೂಯಶ ಶ್ಚ ವಾಯ ಶ್ಚ ಮೇದನಿೀ ಚ ಯಶ್ಸ್ವಾ ನಿೀ
ಅಭಿರಕ್ಷಂತಿ ಪುಷ್ಣಪ ಣಿ ಪ್ರ ಕುರ್ಶಾಂತೀ ಮಮ ಪ್ರ ಯಂ ೨೭
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಾ ಮಹಾಬ್ರಹು: ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ಪುರರ್ರ್ಶಭ:
ಉವಾಚ ರಾಮೀ ರ್ಮಾಶತಾಮ ಗ್ನರಿಾಂ ಪ್ರ ಸರ ರ್ಣ್ಡ೭೭ಕುಲಂ ೨೮
ಕಚಚ ತ್ ಕಿಿ ತಿ ಭೃತಾಾಂ ನಥ ದೃಷ್ಣಟ ಸವಾಶಾಂಗ ಸುಾಂದರಿೀ
ರಾಮಾ ರಮ್ಯ ೀ ರ್ನೀದ್ದ ೀಶೇ ಮಯಾ ವಿರಹತಾ ತ್ಾ ಯಾ ೨೯
ಕುರ ದ್ಧ ೀ೭ಬರ ವಿೀತ್ ಗ್ನರಿಾಂ ತ್ತ್ರ ಸ್ವಾಂಹಃ ಕುಿ ದರ ಮೃಗಂ ಯಥಾ ೩೦
ತಾಾಂ ಹೇಮ ರ್ಣ್ಡಶಾಂ ಹೇಮಾ೭೭ಭಾಾಂ ಸ್ವೀತಾಾಂ ದಶ್ಶಯ ಪ್ರ್ಶತ್
ಯಾರ್ತ್ ಸ್ತನೂನಿ ಸವಾಶಣಿ ನ ತೇ ವಿರ್ಾ ಾಂಸಯಾ ಮಯ ೭ಹ್ಮ್ ೩೧
ಏವಂ ಉಕಾ ಸುಾ ರಾಮೇಣ್ ಪ್ರ್ಶತೀ ಮೈಥಲ್ೀಾಂ ಪ್ರ ತಿ
ಶಂಸ ನಿಿ ರ್ ತ್ತ್ ಸ್ವಸ ೀತಾಾಂ ನ೭ದಶ್ಶಯತ್ ರಾಘವೇ ೩೨
ತ್ತೀ ದ್ವಶ್ರಥೀ ರಾಮ ಉವಾಚ ಚ ಶ್ಲೀಚಚ ಯಂ ೩೩
ಮಮ ಬ್ರಣ್ಡ೭ಗ್ನಿ ನಿದಶಗಧ ೀ ಭಸ್ವಮ ೀ ಭೂತೀ ಭವಿರ್ಯ ಸ್ವ
ಅಸೇರ್ಯ ೈಃ ಸತ್ತಂ ಚೈರ್ ನಿಸಾ ೃಣ್ ದುರ ಮ ಪ್ಲಿ ವಃ ೩೪
ಇಮಾಾಂ ವಾ ಸರಿತಂ ಚಾ೭ದಯ ಶೀರ್ಯಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ಯದ ನ೭೭ಖಾಯ ತಿ ಮೇ ಸ್ವೀತಾಮ್ ಅದಯ ಚನದ ರ ನಿಭಾ೭೭ನನಮ್ ೩೫
ಏವಂ ಸ ರರ್ಷತೀ ರಾಮೀ ದರ್ಕ್ಷ್ನ್ ಇರ್ ಚಕುಿ ಷ್ಣ
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ದದಶ್ಶ ಭೂಮೌ ನಿಷ್ಣಕ ರನಾ ಾಂ ರಾಕ್ಷ್ಸ ಸಯ ಪ್ದಂ ಮಹ್ತ್ ೩೬
ತ್ರ ಸ್ತಾ ಯಾ ರಾಮ ಕಾಂಕಿಿ ಣ್ಡಯ : ಪ್ರ ಧಾವಂತಾಯ ಇತ್ ಸಾ ತ್:
ರಾಕ್ಷ್ಸೇನ೭ನ ವೃತಾಾ ಯಾ ಮೈಥಲಾಯ ಶ್ಚ ಪ್ದ್ವನಯ ೭ಥ ೩೭
ಸ ಸಮಿೀಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಿಕರ ನಾ ಾಂ ಸ್ವೀತಾಯಾ ರಾಕ್ಷ್ಸ ಸಯ ಚ
ಭಗಿ ಾಂ ರ್ನ ಶ್ಚ ತೂಣಿೀ ಚ ವಿಕಿೀಣ್ಶಾಂ ಬಹುಧಾ ರಥಂ
ಸಂಭಾರ ನಾ ಹೃದಯೀ ರಾಮಃ ಶ್ಶಂಸ ಭಾರ ತ್ರಂ ಪ್ರ ಯಮ್ ೩೮
ಪ್ಶ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ವೈದೇಹಾಯ ೈಃ ಶ್ೀಣ್ಡಶೈಃ ಕನಕ ಬನದ ವಃ
ಭೂರ್ಣ್ಡನಾಂ ಹ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಮಾಲಾಯ ನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ ೩೯
ತ್ಪ್ಾ ಬನದ ನಿಕಶ ಶ್ಚ ಚತ್ರ ೈೈಃ ಕ್ಷ್ತ್ಜ್ ಬನದ ಭಿೈಃ
ಆವೃತಂ ಪ್ಶ್ಯ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಸರ್ಶತೀ ರ್ರಣಿೀ ತ್ಲಮ್ ೪೦
ಮನಯ ೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ವೈದೇಹೀ ರಾಕ್ಷ್ಸೈೈಃ ಕಮ ರೂಪ್ಭಿೈಃ
ಭಿತಾಾ ಾ ಭಿತಾಾ ಾ ವಿಭಕಾ ಾಂ ವಾ ಭಕಿಿ ತಾ ವಾ ಭವಿರ್ಯ ತಿ ೪೧
ತ್ಸ್ತಯ ನಿಮಿತ್ಾ ಾಂ ವೈದೇಹಾಯ ದಾ ಯೀ: ವಿರ್ದಮಾನಯೀೈಃ
ಬಭೂರ್ ಯದಧ ಾಂ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಘೀರಂ ರಾಕ್ಷ್ಸಯೀ: ಇಹ್ ೪೨
ರ್ಮಕಾ ಮಣಿ ಮಯಂ ಚೇದಂ ತ್ಪ್ನಿೀಯ ವಿಭೂರ್ಷತ್ಮ್
ರ್ರಣ್ಡಯ ಾಂ ಪ್ತಿತಂ ಸೌಮಯ ಕಸಯ ಭಗಿ ಾಂ ಮಹ್ದಧ ನೈಃ ೪೩
ತ್ರಣ್ಡ೭೭ದತ್ಯ ಸಂಕಶಂ ವೈಡೂಯಶ ಗ್ಮಳಕ ಚತ್ಮ್
ವಿಶ್ೀಣ್ಶಾಂ ಪ್ತಿತಂ ಭೂಮೌ ಕರ್ಚಂ ಕಸಯ ಕ೦ಚನಮ್ ೪೪
ಛತ್ರ ಾಂ ಶ್ತ್ ಶ್ಲಾಕಂ ಚ ದರ್ಯ ಮಾಲಯ ೀಪ್ ಶೀಭಿತ್ಮ್
ಭಗಿ ದಣ್ಡ ಮ್ ಇದಂ ತ್ಸಯ ಭೂಮೌ ಸೌಮಯ ನಿಪಾತಿತ್ಮ್ ೪೫
ಕಾಂಚನ ಉರ: ಛದ್ವ: ಚ ಇಮೇ ಪ್ಶಾಚ ರ್ದನೈಃ ಖ್ರಾೈಃ
ಭಿೀಮ ರೂಪಾ ಮಹಾ ಕಯಾೈಃ ಕಸಯ ವಾ ನಿಹ್ತಾ ರಣೇ ೪೬
ದೀಪ್ಾ ಪಾರ್ಕ ಸಂಕಶೀ ದುಯ ತಿಮಾನ್ ಸಮರ ರ್ಾ ಜಃ
ಅಪ್ವಿದಧ ಶ್ಚ ಭಗಿ ಶ್ಚ ಕಸಯ ಸ್ತಾಂಗ್ರ ಮಿಕೀ ರಥಃ ೪೭
ರಥಾ೭ಕ್ಷ್ ಮಾತಾರ ವಿಶ್ಖಾ ಸಾ ಪ್ನಿೀಯ ವಿಭೂರ್ಣ್ಡೈಃ
ಕಸ್ಯ ೀಮೇ೭ಭಿಹ್ತಾ ಬ್ರಣ್ಡೈಃ ಪ್ರ ಕಿೀಣ್ಡಶ ಘೀರ ಕಮಶಣಃ ೪೮
ಶ್ರ ರ್ರೌ ಶ್ರ: ಪೂಣೌಶ ವಿರ್ಾ ಸೌ
ಾ ಪ್ಶ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ಪ್ರ ತೀದ ಅಭಿೀಶು ಹ್ಸಾೀ ವೈ ಕಸಯ ಅಯಂ ಸ್ತರಥ: ಹ್ತ್: ೪೯
ಕ ಸ್ಯ ೀಮೌ ಪುರರ್ ವಾಯ ಘರ ಶ್ಯಾತೇ ನಿಹ್ತೌ ಯಧಿ
ಚಾಮರ ಗ್ರ ಹಣೌ ಸೌಮಯ ಸೀರ್ಷಾ ೀರ್ ಮಣಿ ಕುಾಂಡಲೌ ೫೦
ಪ್ದವಿೀ ಪುರರ್ ಸ್ಯ ೈಷ್ಣ ರ್ಯ ಕಾ ಾಂ ಕಸ್ತಯ ೭ಪ್ ರಕ್ಷ್ಸ:
ವೈರಂ ಶ್ತ್ ಗ್ಮಣಂ ಪ್ಶ್ಯ ಮಮೇದಂ ಜಿೀವಿತಾ೭ನಾ ಕಮ್ ೫೧
ಸುಘೀರ ಹೃದಯೈಃ ಸೌಮಯ ರಾಕ್ಷ್ಸೈೈಃ ಕಮ ರೂಪ್ಭಿೈಃ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಹೃತಾ ಮೃತಾ ವಾ ಸ್ವೀತಾ ಭಕಿಿ ತಾ ವಾ ತ್ಪ್ಸ್ವಾ ನಿೀ ೫೨
ನ ರ್ಮಶ: ತಾರ ಯತೇ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಹರ ಯಮಾಣ್ಡಾಂ ಮಹಾ ರ್ನೇ ೫೩
ಭಕಿಿ ತಾಯಾಾಂ ಹ ವೈದೇಹಾಯ ಾಂ ಹೃತಾಯಾಮ್ ಅಪ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ಕೇ ಹ ಲೀಕೇ ಪ್ರ ಯಂ ಕತುಶಾಂ ಶ್ಕಾ ೈಃ ಸೌಮಯ ಮಮ ಈಶ್ಾ ರಾೈಃ ೫೪
ಕತಾಶರಮ್ ಅಪ್ ಲೀಕನಾಂ ಶೂರಂ ಕರಣ್ ವೇದನಮ್
ಅಜಾಾ ನತ್ ಅರ್ಮನಯ ೀರನ್ ಸರ್ಶ ಭೂತಾನಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ೫೫
ಮೃದುಾಂ ಲೀಕ ಹತೇ ಯಕಾ ಾಂ ದ್ವನಾ ಾಂ ಕರಣ್ ವೇದನಮ್
ನಿವಿೀಶಯಶ ಇತಿ ಮನಯ ನಾ ೀ ನೂನಂ ಮಾಾಂ ತಿರ ದಶೇಶ್ಾ ರಾೈಃ ೫೬
ಮಾಾಂ ಪಾರ ಪ್ಯ ಹ ಗ್ಮಣೀ ದ್ೀಷಃ ಸಂವೃತ್ಾ ೈಃ ಪ್ಶ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ಅದ್ಯ ೈರ್ ಸರ್ಶ ಭೂತಾನಾಂ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಮ್ ಅಭವಾಯ ಚ ೫೭
ಸಂಹೃತ್ಯ ೈರ್ ಶ್ಶ್ ಜಯ ೀತಾಸ ಿ ಾಂ ಮಹಾನ್ ಸೂಯಶ ಇವೀದತಃ
ಸಂಹೃತ್ಯ ಏರ್ ಗ್ಮಣ್ಡನ್ ಸವಾಶನ್ ಮಮ ತೇಜ್: ಪ್ರ ಕಶ್ತೇ ೫೮
ನರ್ ಯಕಿ ನ ಗನಧ ವಾಶ ನ ಪ್ಶಾಚಾ ನ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತೈಃ
ಕಿನಿ ರಾ ವಾ ಮನಷ್ಣಯ ವಾ ಸುಖಂ ಪಾರ ಪ್ಸ ಯ ನಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ೫೯
ಮಮಾ೭ಸಾ ರ ಬ್ರಣ್ ಸಂಪೂಣ್ಶಮ್ ಆಕಶಂ ಪ್ಶ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ನಿಸಸ ಾಂಪಾತಂ ಕರಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಹ ಅದಯ ತ್ರ ೈಲೀಕಯ ಚಾರಿಣ್ಡಮ್ ೬೦
ಸನಿಿ ರದಧ ಗರ ಹ್ ಗಣ್ಮ್ ಆವಾರಿತ್ ನಿಶಾಕರಮ್
ವಿಪ್ರ ಣ್ಷ್ಣಟ ೭ನಲ ಮರ ದ್ವಭ ಸಕ ರ ದುಯ ತಿ ಸಂವೃತ್ಮ್
ವಿನಿಮಶಥತ್ ಶಲಾ೭ಗರ ಾಂ ಶುರ್ಯ ಮಾಣ್ ಜ್ಲಾ೭೭ಶ್ಯಮ್ ೬೧
ರ್ಾ ಸಾ ದುರ ಮ ಲತಾ ಗ್ಮಲಮ ಾಂ ವಿಪ್ರ ಣ್ಡಶ್ತ್ ಸ್ತಗರಮ್
ತ್ರ ೈಲೀಕಯ ಾಂ ತು ಕರಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಸಂಯಕಾ ಾಂ ಕಲ ರ್ಮಶಣ್ಡ ೬೨
ನ ತಾಾಂ ಕುಶ್ಲ್ನಿೀಾಂ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಪ್ರ ದ್ವಸಯ ನಿಾ ಮಮ ಈಶ್ಾ ರಾೈಃ
ಅಸ್ವಮ ನ್ ರ್ಮಹೂತೇಶ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಮಮ ದರ ಕ್ಷ್ಯ ನಿಾ ವಿಕರ ಮಮ್ ೬೩
ನ೭೭ಕಶ್ಮ್ ಉತ್ಪ ತಿರ್ಯ ನಿಾ ಸರ್ಶ ಭೂತಾನಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ಮಮ ಚಾಪ್ ಗ್ಮಣ್ ಉನಮ ಕಾ ೈ: ಬ್ರಣ್ ಜಾಲೈ: ನಿರನಾ ರಮ್ ೬೪
ಅದಶತಂ ಮಮ ನರಾಚೈ: ರ್ಾ ಸಾ ಭಾರ ನಾ ಮೃಗ ದಾ ಜ್ಮ್
ಸಮಾಕುಲಮ್ ಅಮಯಾಶದಂ ಜ್ಗತ್ ಪ್ಶಾಯ ೭ದಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ೬೫
ಆಕಣ್ಶ ಪೂಣಶ: ಇಷುಭಿ: ಜಿೀರ್ ಲೀಕಂ ದುರಾರ್ರೈಃ
ಕರಿಷ್ಯ ೀ ಮೈಥಲ್ೀ ಹೇತೀ: ಅ ಪ್ಶಾಚಮ್ ಅ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ೬೬
ಮಮ ರೀರ್ ಪ್ರ ಯಕಾ ನಾಂ ಸ್ತಯಕನಾಂ ಬಲಂ ಸುರಾೈಃ
ದರ ಕ್ಷ್ಯ ನಿಾ ಅದಯ ವಿರ್ಮಕಾ ನಮ್ ಅಮಷ್ಣಶತ್ ರ್ದರ ಗ್ಮಿನಮ್ ೬೭
ನರ್ ದೇವಾ ನ ದೈತೇಯಾ ನ ಪ್ಶಾಚಾ ನ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತೈಃ
ಭವಿರ್ಯ ನಿಾ ಮಮ ಕರ ೀಧಾತ್ ತ್ರ ೈಲೀಕಯ ೀ ವಿಪ್ರ ಣ್ಡಶ್ತೇ ೬೮
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ದೇರ್ ದ್ವನರ್ ಯಕಿ ಣ್ಡಾಂ ಲೀಕ ಯೇ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಮ್ ಅಪ್
ಬಹುಧಾ ನ ಭವಿರ್ಯ ನಿಾ ಬ್ರಣೌಘೈಃ ಶ್ಕಲ್ೀ ಕೃತಾೈಃ ೬೯
ನಿಮಶಯಾಶದ್ವನ್ ಇಮಾನ್ ಲೀಕನ್ ಕರಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಅದಯ ಸ್ತಯಕೈೈಃ
ಹೃತಾಾಂ ಮೃತಾಾಂ ವಾ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ನ ದ್ವಸಯ ಾಂತಿ ಮಮ ಈಶ್ಾ ರಾ: ೭೦
ತ್ಥಾ ರೂಪಾಾಂ ಹ ವೈದೇಹೀಾಂ ನ ದ್ವಸಯ ಾಂತಿ ಯದ ಪ್ರ ಯಾಾಂ
ನಶ್ಯಾಮಿ ಜ್ಗತ್ ಸರ್ಶಾಂ ತ್ರ ೈಲೀಕಯ ಾಂ ಸಚರಾ೭ಚರಂ ೭೧
ಇ ತುಯ ಕಾ ಾ ರೀರ್ ತಾಮಾರ ೭ಕಿ ೀ ರಾಮೀ ನಿರ್ಷಪ ೀಡಯ ಕರ್ಮಶಕಂ
ಶ್ರಮಾ೭೭ದ್ವಯ ಸಂದೀಪ್ಾ ಾಂ ಘೀರಂ ಆಶ್ೀ ವಿಷ್ೀಪ್ಮಂ ೭೨
ಸಂಧಾಯ ರ್ನರ್ಷ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ರಾಮ: ಪ್ರ ಪುರಂಜ್ಯ:
ಯಗ್೭ನಾ ೭ಗ್ನಿ : ಇರ್ ಕೃದಧ ಇದಂ ರ್ಚನಂ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೭೩
ಯಥಾ ಜ್ರಾ ಯಥಾ ಮೃತುಯ : ಯಥಾ ಕಲೀ ಯಥಾ ವಿಧಿೈಃ
ನಿತ್ಯ ಾಂ ನ ಪ್ರ ತಿಹ್ನಯ ನಾ ೀ ಸರ್ಶ ಭೂತೇಷು ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ತ್ಥಾ೭ಹಂ ಕರ ೀರ್ ಸಂಯಕಾೀ ನ ನಿವಾಯೀಶ೭ಸ್ವಮ ಅಸಂಶ್ಯಂ ೭೪
ಪುರೇರ್ ಮೇ ಚಾರದತಿೀಮ್ ಅನಿನಿದ ತಾಾಂ
ದಶ್ನಿಾ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಯದ ನ೭ದಯ ಮೈಥಲ್ೀಮ್
ಸ ದೇರ್ ಗನಧ ರ್ಶ ಮನರ್ಯ ಪ್ನಿ ಗಂ
ಜ್ಗತ್ ಸ ಶಲಂ ಪ್ರಿರ್ತ್ಶಯಾ ಮಯ ೭ಹ್ಮ್ ೭೫
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಚತು ರ್ಿ ರ್ಷಟ ತ್ಮ ಸಸ ಗಶ:
ಪಂಚ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತ್ಪ್ಯ ಮಾನಂ ತ್ಥಾ ರಾಮಂ ಸ್ವೀತಾ ಹ್ರಣ್ ಕಶ್ಶತ್ಮ್
ಲೀಕನಮ್ ಅಭವೇ ಯಕಾ ಾಂ ಸಂರ್ತ್ಶಕಮ್ ಇವಾ೭ನಲಮ್ ೧
ವಿೀಕ್ಷ್ಮಾಣಂ ರ್ನೈಃ ಸಜ್ಯ ಾಂ ನಿಶ್್ ಾ ಸನಾ ಾಂ ರ್ಮಹು ರ್ಮಶಹು:
ದಗ್ಮಧ ಕಮಂ ಜ್ಗತ್ ಸರ್ಶಾಂ ಯಗ್೭ನಾ ೀ ತು ಯಥಾ ಹ್ರಂ ೨
ಅ ದೃರ್ಟ ಪೂರ್ಶಾಂ ಸಂಕುರ ದಧ ಾಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರಾಮಂ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ
ಅಬರ ವಿೀತ್ ಪಾರ ೦ಜ್ಲ್ ವಾಶಕಯ ಾಂ ರ್ಮಖೇನ ಪ್ರಿಶುರ್ಯ ತಾ ೩
ಪುರಾ ಭೂತಾಾ ಮೃದು ದ್ವಶನಾ ೈಃ ಸರ್ಶ ಭೂತ್ ಹತೇ ರತಃ
ನ ಕರ ೀರ್ ರ್ಶ್ಮ್ ಆಪ್ನಿ ೈಃ ಪ್ರ ಕೃತಿಾಂ ಹಾತುಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ ೪
ಚನದ ರೀ ಲಕಿಿ ಾ ೀೈಃ ಪ್ರ ಭಾ ಸೂಯೇಶ ಗತಿ ವಾಶರ್ಯ ಭವಿ ಕ್ಷ್ಮಾ
ಏತ್ ಚಚ ನಿಯತಂ ಸರ್ಶಾಂ ತ್ಾ ಯಿ ಚಾ೭ನತ್ಾ ಮಂ ಯಶಃ ೫
ಏಕ ಸಯ ನ ಅಪ್ರಾಧೇನ ಲೀಕನ್ ಹಂತುಾಂ ತ್ಾ ಮ೭ಹ್ಶಸ್ವ
ನ ತು ಜಾನಮಿ ಕಸ್ತಯ ೭ಯಂ ಭಗಿ ೈಃ ಸ್ತಾಂಗ್ರ ಮಿಕೀ ರಥಃ
ಕೇನ ವಾ ಕಸಯ ವಾ ಹೇತೀೈಃ ಸ್ತಯಧಃ ಸಪ್ರಿಚಛ ದಃ ೬
ಖುರ ನೇಮಿ ಕ್ಷ್ತ್ ಶಾಚ ೭ಯಂ ಸ್ವಕಾೀ ರಧಿರ ಬನದ ಭಿೈಃ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ದೇಶೀ ನಿವೃತ್ಾ ಸಂಗ್ರ ಮಃ ಸುಘೀರಃ ಪಾಥಶವಾ೭೭ತ್ಮ ಜ್ ೭
ಏಕ ಸಯ ತು ವಿಮದ್ೀಶ೭ಯಂ ನ ದಾ ಯೀ ರ್ಶದತಾಾಂ ರ್ರ
ನ ಹ ವೃತ್ಾ ಾಂ ಹ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಬಲ ಸಯ ಮಹ್ತಃ ಪ್ದಮ್ ೮
ನಕಸಯ ತು ಕೃತೇ ಲೀಕನ್ ವಿನಶ್ಯಿತುಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ
ಯಕಾ ದಣ್ಡಡ ಹ ಮೃದವಃ ಪ್ರ ಶಾನಾ ರ್ಸುಧಾ೭ಧಿಪಾೈಃ ೯
ಸದ್ವ ತ್ಾ ಾಂ ಸರ್ಶ ಭೂತಾನಾಂ ಶ್ರಣ್ಯ ೈಃ ಪ್ರಮಾ ಗತಿೈಃ
ಕೀ ನ ದ್ವರ ಪ್ರ ಣ್ಡಶಂ ತೇ ಸ್ತಧ್ರ ಮನಯ ೀತ್ ರಾಘರ್ ೧೦
ಸರಿತಃ ಸ್ತಗರಾೈಃ ಶಲಾ ದೇರ್ ಗನಧ ರ್ಶ ದ್ವನವಾೈಃ
ನ ಅಲಂ ತೇ ವಿಪ್ರ ಯಂ ಕತುಶಾಂ ದೀಕಿಿ ತ್ ಸ್ಯ ೀರ್ ಸ್ತರ್ವಃ ೧೧
ಯೇನ ರಾಜ್ನ್ ಹೃತಾ ಸ್ವೀತಾ ತ್ಮ್ ಅನಾ ೀರ್ಷತುಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ
ಮ ದದ ಾ ತಿೀಯೀ ರ್ನಷ್ಣಪ ಣಿೈಃ ಸಹಾಯೈಃ ಪ್ರಮರ್ಷಶಭಿೈಃ ೧೨
ಸರ್ಮದರ ಾಂ ಚ ವಿಚೇಷ್ಣಯ ಮಃ ಪ್ರ್ಶತಾಾಂ ಶ್ಚ ರ್ನನಿ ಚ
ಗ್ಮಹಾ ಶ್ಚ ವಿವಿಧಾ ಘೀರಾ ನದೀ: ಪ್ದಮ ರ್ನನಿ ಚ ೧೩
ದೇರ್ ಗನಧ ರ್ಶ ಲೀಕಾಂ ಶ್ಚ ವಿಚೇಷ್ಣಯ ಮಃ ಸಮಾಹತಾೈಃ
ಯಾರ್ನ್ ನ೭ಧಿಗಮಿಷ್ಣಯ ಮ ಸಾ ರ್ ಭಾಯಾಶ೭ಪ್ಹಾರಿಣ್ಮ್ ೧೪
ನ ಚೇತ್ ಸ್ತಮಾಿ ಪ್ರ ದ್ವಸಯ ನಿಾ ಪ್ತಿಿ ೀಾಂ ತೇ ತಿರ ದಶೇಶ್ಾ ರಾೈಃ
ಕೀಸಲೇನದ ರ ತ್ತಃ ಪ್ಶಾಚ ತ್ ಪಾರ ಪ್ಾ ಕಲಂ ಕರಿರ್ಯ ಸ್ವ ೧೫
ಶ್ೀಲೇನ ಸ್ತಮಾಿ ವಿನಯೇನ ಸ್ವೀತಾಾಂ
ನಯೇನ ನ ಪಾರ ಪ್ಸ ಯ ಸ್ವ ಚೇ ನಿ ರೇನದ ರ
ತ್ತಃ ಸರ್ಮತಾಸ ದಯ ಹೇಮ ಪುಾಂಖೈೈಃ
ಮಹೇನದ ರ ರ್ಜ್ರ ಪ್ರ ತಿಮೈೈಃ ಶ್ರೌಘೈಃ ೧೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚ ರ್ರ್ಷಟ ತ್ಮ ಸಸ ಗಶ:
ಷಟ್ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತಂ ತ್ಥಾ ಶೀಕ ಸಂತ್ಪ್ಾ ಾಂ ವಿಲಪ್ನಾ ಮ್ ಅನಥರ್ತ್
ಮೀಹೇನ ಮಹ್ತಾ೭೭ವಿರ್ಟ ಾಂ ಪ್ರಿರ್ದಯ ನಮ್ ಅಚೇತ್ನಮ್ ೧
ತ್ತಃ ಸೌಮಿತಿರ : ಆಶಾಾ ಸಯ ರ್ಮಹೂತಾಶತ್ ಇರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ
ರಾಮಂ ಸಂಬೀರ್ಯಾ ಮಾಸ ಚರಣೌ ಚಾ೭ಭಿಪ್ೀಡಯನ್ ೨
ಮಹ್ತಾ ತ್ಪ್ಸ್ತ ರಾಮ ಮಹ್ತಾ ಚಾ೭ಪ್ ಕಮಶಣ್ಡ
ರಾಜಾಾ ದಶ್ರರ್ಥ ನ೭ಸ್ವೀ ಲಿ ಬಧ ೀ೭ಮೃತ್ಮ್ ಇವಾ೭ಮರೈಃ ೩
ತ್ರ್ ಚೈರ್ ಗ್ಮಣ ಬಶದಧ ಸಾ ಾ ದಾ ಯೀಗ್ನ್ ಮಹೀಪ್ತಿೈಃ
ರಾಜಾ ದೇರ್ತ್ಾ ಮ್ ಆಪ್ನಿ ೀ ಭರತ್ ಸಯ ಯಥಾ ಶುರ ತ್ಮ್ ೪
ಯದ ದುೈಃಖ್ಮ್ ಇದಂ ಪಾರ ಪ್ಾ ಾಂ ಕಕುತ್ಸ ಥ ನ ಸಹರ್ಯ ಸೇ
ಪಾರ ಕೃತ್ ಶ್ಚ ಅಲಪ ಸತ್ಾ ಾ ಶ್ಚ ಇತ್ರಃ ಕಃ ಸಹರ್ಯ ತಿ ೫
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ದುೈಃಖಿತೀ ಹ ಭವಾನ್ ಲೀಕನ್ ತೇಜ್ಸ್ತ ಯದ ರ್ಕ್ಷ್ಯ ತೇ
ಆತಾಶೈಃ ಪ್ರ ಜಾ ನರ ವಾಯ ಘರ ಕಾ ನ ಯಾಸಯ ನಿಾ ನಿವೃಶತಿಮ್ ೬
ಲೀಕ ಸಾ ಭಾರ್ ಏವೈರ್ ಯಯಾತಿ: ನಹುಷ್ಣ೭೭ತ್ಮ ಜಃ
ಗತಃ ಶ್ಕರ ೀಣ್ ಸ್ತಲೀಕಯ ಮ್ ಅನಯ ಸಾ ಾಂ ಸಮಸಪ ೃಶ್ತ್ ೭
ಮಹ್ರ್ಷಶೈಃ ಯ: ರ್ಸ್ವರ್ಠ ಸುಾ ಯಃ ಪ್ತು: ನಃ ಪುರೀಹತಃ
ಅಹಾಿ ಪುತ್ರ ಶ್ತಂ ಜ್ಜ್ಾ ೀ ತ್ಥೈ ವಾ೭ಸಯ ಪುನ ಹ್ಶತ್ಮ್ ೮
ಯಾ ಚೇಯಂ ಜ್ಗತೀ ಮಾತಾ ದೇವಿೀ ಲೀಕ ನಮಸಕ ೃತಾ
ಅಸ್ತಯ ಶ್ಚ ಚಲನಂ ಭೂಮೇ: ದೃಶ್ಯ ತೇ ಸತ್ಯ ಸಂಶ್ರ ರ್ ೯
ರ್ಯ ರ್ಮೌಶ ಜ್ಗತಾಾಂ ನೇತೌರ ಯತ್ರ ಸರ್ಶಾಂ ಪ್ರ ತಿರ್ಷಠ ತ್ಮ್
ಆದತ್ಯ ಚನ್ನದ ರ ಗರ ಹ್ಣ್ಮ್ ಅಭಯ ಪೇತೌ ಮಹಾ ಬಲೌ ೧೦
ಸುಮಹಾಾಂತ್ಯ ೭ಪ್ ಭೂತಾನಿ ದೇವಾ ಶ್ಚ ಪುರರ್ರ್ಶಭ
ನ ದೈರ್ಸಯ ಪ್ರ ರ್ಮ೦ಚನಿಾ ಸರ್ಶ ಭೂತಾನಿ ದೇಹನಃ ೧೧
ಶ್ಕರ ೭೭ದಷು ಅಪ್ ದೇವೇಷು ರ್ತ್ಶಮಾನ್ನ ನಯಾ೭ನರ್ಯ
ಶೂರ ಯೇತೇ ನರ ಶಾರ್ದಶಲ ನ ತ್ಾ ಾಂ ರ್ಯ ಥತುಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ ೧೨
ನಷ್ಣಟ ಯಾಮ್ ಅಪ್ ವೈದೇಹಾಯ ಾಂ ಹೃತಾಯಾಮ್ ಅಪ್ ಚಾ೭ನಘ
ಶೀಚತುಾಂ ನ೭ಹ್ಶಸೇ ವಿೀರ ಯಥಾ೭ನಯ ೈಃ ಪಾರ ಕೃತ್ ಸಾ ಥಾ ೧೩
ತ್ಾ ತ್ ವಿಧಾ ಹ ನ ಶೀಚನಿಾ ಸತ್ತಂ ಸತ್ಯ ದಶ್ಶನಃ
ಸುಮಹ್ತುಸ ಅಪ್ ಕೃಚ್ಛ ರೀಷು ರಾಮಾ೭ನಿವಿಶಣ್ಾ ದಶ್ಶನ: ೧೪
ತ್ತ್ಾ ಾ ತೀ ಹ ನರ ಶ್ರ ೀರ್ಠ ಬ್ರದ್ವಧ ಯ ಸಮ೭ನಚನಾ ಯ
ಬ್ರದ್ವಧ ಯ ಯಕಾ ಮಹಾ ಪಾರ ಜಾಾ ವಿಜಾನನಿಾ ಶುಭಾ೭ಶುಭೇ ೧೫
ಅದೃರ್ಟ ಗ್ಮಣ್ ದ್ೀಷ್ಣಣ್ಡಮ್ ಅಧೃತಾನಾಂ ಚ ಕಮಶಣ್ಡಮ್
ನ೭ನಾ ರೇಣ್ ಕಿರ ಯಾಾಂ ತೇಷ್ಣಾಂ ಫಲಮ್ ಇರ್ಟ ಾಂ ಪ್ರ ರ್ತ್ಶತೇ ೧೬
ಮಾಾಂ ಏರ್ ಹ ಪುರಾ ವಿೀರ ತ್ಾ ಮ್ ಏರ್ ಬಹುಷ್ೀ೭ನಾ ಶಾೈಃ
ಅನಶ್ಷ್ಣಯ ದಧ ಕೀ ನ ತಾಾ ಮ್ ಅಪ್ ಸ್ತಕಿ ತ್ ಬಹ್ಸಪ ತಿೈಃ ೧೭
ಬ್ರದಧ ಶ್ಚ ತೇ ಮಹಾ ಪಾರ ಜ್ಾ ದೇವೈ: ಅಪ್ ದುರ೭ನಾ ಯಾ
ಶೀಕೇನ೭ಭಿಪ್ರ ಸುಪ್ಾ ಾಂ ತೇ ಜಾಾ ನಂ ಸಂಬೀರ್ಯಾಮಿ ಅಹ್ಮ್ ೧೮
ದರ್ಯ ಾಂ ಚ ಮಾನಷಂ ಚೈರ್ಮ್ ಆತ್ಮ ನ ಶ್ಚ ಪ್ರಾಕರ ಮಮ್
ಇಕಿ ಾ ಕು ವೃರ್ಭಾ೭ವೇಕ್ಷ್ಯ ಯತ್ಸಾ ದಾ ರ್ತಾಾಂ ರ್ಧೇ ೧೯
ಕಿಾಂ ತೇ ಸರ್ಶ ವಿನಶೇನ ಕೃತೇನ ಪುರರ್ರ್ಶಭ
ತ್ಮ್ ಏರ್ ತು ರಿಪುಾಂ ಪಾಪಂ ವಿಜಾಾ ಯ ಉದಧ ತುಶಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ ೨೦
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ರ್ಟ್ ರ್ರ್ಷಟ ತ್ಮ ಸಸ ಗಶ:
ಸಪ್ತ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಪೂರ್ಶಜೀ೭ಪ್ ಉಕಾ ಮಾತ್ರ ಸುಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇನ ಸುಭಾರ್ಷತ್ಮ್
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸ್ತರ ಗ್ರ ಹೀ ಮಹಾ ಸ್ತರಂ ಪ್ರ ತಿಜ್ಗ್ರ ಹ್ ರಾಘವಃ ೧
ಸ ನಿಗೃಹ್ಯ ಮಹಾ ಬ್ರಹುೈಃ ಪ್ರ ವೃದಧ ಾಂ ಕೀಪ್ಮ್ ಆತ್ಮ ನಃ
ಅರ್ರ್ಟ ಭಯ ರ್ನ ಶ್ಚ ತ್ರ ಾಂ ರಾಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨
ಕಿಾಂ ಕರಿಷ್ಣಯ ರ್ಹೇ ರ್ತ್ಸ ಕಾ ವಾ ಗಚಾಛ ರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ಕೇನೀಪಾಯೇನ ಪ್ಶ್ಯ ೀಯಂ ಸ್ವೀತಾಮ್ ಇತಿ ವಿಚನಾ ಯ ೩
ತಂ ತ್ಥಾ ಪ್ರಿತಾಪಾ೭೭ತ್ಶಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೀ ರಾಮಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಇದಮ್ ಏರ್ ಜ್ನಸ್ತಥ ನಂ ತ್ಾ ಮ್ ಅನಾ ೀರ್ಷತುಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ
ರಾಕ್ಷ್ಸೈ: ಬಹುಭಿೈಃ ಕಿೀಣ್ಶಾಂ ನನ ದುರ ಮ ಲತಾ ಯತ್ಮ್ ೪
ಸನಿಾ ಇಹ್ ಗ್ನರಿ ದುಗ್ಶಣಿ ನಿದಶರಾೈಃ ಕನದ ರಾಣಿ ಚ
ಗ್ಮಹಾ ಶ್ಚ ವಿವಿಧಾ ಘೀರಾ ನನ ಮೃಗ ಗಣ್ಡ೭೭ಕುಲಾೈಃ ೫
ಆವಾಸ್ತೈಃ ಕಿನಿ ರಾಣ್ಡಾಂ ಚ ಗನಧ ರ್ಶ ಭರ್ನನಿ ಚ
ತಾನಿ ಯಕಾೀ ಮಯಾ ಸ್ತರ್ಶಾಂ ತ್ಾ ಮ್ ಅನಾ ೀರ್ಷತುಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ ೬
ತ್ಾ ದಾ ಧಾ ಬ್ರದಧ ಸಂಪ್ನಿ : ಮಾಹಾತಾಮ ನೀ ನರರ್ಶಭ
ಆಪ್ತುಸ ನ ಪ್ರ ಕಮಪ ನಾ ೀ ವಾಯ ವೇಗೈ: ಇವಾ೭ಚಲಾೈಃ ೭
ಇತಿ ಉಕಾ ಸಾ ತ್ಾ ಚ; ಸರ್ಶಾಂ ವಿಚಚಾರ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ
ಕುರ ದ್ಧ ೀ ರಾಮಃ ಶ್ರಂ ಘೀರಂ ಸಂಧಾಯ ರ್ನರ್ಷ ಕುಿ ರಮ್ ೮

ತ್ತಃ ಪ್ರ್ಶತ್ ಕೂಟಾ೭೭ಭಂ ಮಹಾಭಾಗಂ ದಾ ಜೀತ್ಾ ಮಮ್
ದದಶ್ಶ ಪ್ತಿತಂ ಭೂಮೌ ಕ್ಷ್ತ್ಜಾ೭೭ದರ ಶಾಂ ಜ್ಟಾಯರ್ಮ್ ೯
ತಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಗ್ನರಿ ಶ೦ಗ್೭ಭಂ ರಾಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಅನೇನ ಸ್ವೀತಾ ವೈದೇಹೀ ಭಕಿಿ ತಾ ನ೭ತ್ರ ಸಂಶ್ಯಃ ೧೦
ಗೃರ್ರ ರೂಪ್ಮ್ ಇದಂ ರ್ಯ ಕಾ ಾಂ ರಕಿ ೀ ಭರ ಮತಿ ಕನನಮ್
ಭಕ್ಷ್ಯಿತಾಾ ವಿಶಾಲಾಕಿಿ ೀಮ್ ಆಸ್ಾ ೀ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಯಥಾ ಸುಖ್ಮ್
ಏನಂ ರ್ಧಿಷ್ಯ ೀ ದೀಪಾಾ ೭ಗ್ರರ ೈ: ಘೀರ: ಬ್ರಣ: ಅಜಿಹ್ಮ ಗೈೈಃ ೧೧
ಇತಿ ಉಕಾ ಾ ಅಭಯ ಪ್ತ್ತ್ ಗೃರ್ರ ಾಂ ಸಂಧಾಯ ರ್ನರ್ಷ ಕುಿ ರಮ್
ಕುರ ದ್ಧ ೀ ರಾಮಃ ಸರ್ಮದ್ವರ ೭ನಾ ಾಂ ಚಾಲಯನ್ ಇರ್ ಮೇದನಿೀಮ್ ೧೨
ತಂ ದೀನಂ ದೀನಯಾ ವಾಚಾ ಸಫೇನಂ ರಧಿರಂ ರ್ಮನ್
ಅಭಯ ಭಾರ್ತ್ ಪ್ಕಿಿ ೀ ತು ರಾಮಂ ದಶ್ರಥಾ೭೭ತ್ಮ ಜ್ಮ್ ೧೩
ಯಾಮ್ ಓರ್ಧಿಮ್ ಇರ್ ಆಯಷ್ಣಮ ನ್ ಅನಾ ೀರ್ಸ್ವ ಮಹಾ ರ್ನೇ
ಸ್ತ ದೇವಿೀ ಮಮ ಚ ಪಾರ ಣ್ಡ ರಾರ್ಣೇನ ಉಭಯಂ ಹೃತ್ಮ್ ೧೪
ತ್ಾ ಯಾ ವಿರಹತಾ ದೇವಿೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇನ ಚ ರಾಘರ್
ಹರ ಯಮಾಣ್ಡ ಮಯಾ ದೃಷ್ಣಟ ರಾರ್ಣೇನ ಬಲ್ೀಯಸ್ತ ೧೫
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸ್ವೀತಾಮ್ ಅಭಯ ರ್ಪ್ನಿ ೀ೭ಹಂ ರಾರ್ಣ್ ಶ್ಚ ರಣೇ ಮಯಾ
ವಿರ್ಾ ಾಂಸ್ವತ್ ರಥ ಚಛ ತ್ರ ೈಃ ಪಾತಿತೀ ರ್ರಣಿೀ ತ್ಲೇ ೧೬
ಏತ್ತ್ ಅಸಯ ರ್ನ: ಭಗಿ ಮ್ ಏತ್ತ್ ಅಸಯ ಶ್ರಾರ್ರಮ್
ಅಯಮ್ ಅಸಯ ರಥ್ೀ ರಾಮ ಭಗಿ ೈಃ ಸ್ತಾಂಗ್ರ ಮಿಕೀ ಮಯಾ ೧೭
ಅಯಂ ತು ಸ್ತರಥ: ತ್ಸಯ ಮತ್ ಪ್ಕ್ಷ್ ನಿಹ್ತೀ ಯಧಿ ೧೮
ಪ್ರಿಶಾರ ನಾ ಸಯ ಮೇ ಪ್ಕೌಿ ರ್ಛತಾಾ ಾ ಖ್ಡ್ಗ ೀನ ರಾರ್ಣಃ
ಸ್ವೀತಾಮ್ ಆದ್ವಯ ವೈದೇಹೀಮ್ ಉತ್ಪ ಪಾತ್ ವಿಹಾಯಸಂ ೧೯
ರಕ್ಷ್ಸ್ತ ನಿಹ್ತಂ ಪೂರ್ಶಾಂ ನ ಮಾಾಂ ಹ್ನಾ ಾಂ ತ್ಾ ಮ್ ಅಹ್ಶಸ್ವ ೨೦
ರಾಮ ಸಾ ಸಯ ತು ವಿಜಾಾ ಯ ಬ್ರರ್ಪ ಪೂಣ್ಶ ರ್ಮಖ್ ಸಾ ದ್ವ
ದಾ ಗ್ಮಣಿೀ ಕೃತ್ ತಾಪಾ೭೭ತ್ಶ: ಸ್ವೀತಾ ಸಕಾ ಾಂ ಪ್ರ ಯಾಾಂ ಕಥಾಮ್ ೨೧
ಗೃರ್ರ ರಾಜಂ ಪ್ರಿರ್ಾ ಜ್ಯ ಪ್ರಿತ್ಯ ಜ್ಯ ಮಹ್ ದದ ನ:
ನಿಪ್ಪಾತ್ ಅರ್ಶೀ ಭೂಮೌ ರರೀದ ಸಹ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ ೨೨
ಏಕಮ್ ಏಕಯನೇ ದುಗೇಶ ನಿಶ್್ ಾ ಸನಾ ಾಂ ಕಥಂಚನ
ಸಮಿೀಕ್ಷ್ಯ ದುೈಃಖಿತೀ ರಾಮಃ ಸೌಮಿತಿರ ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨೩
ರಾಜಾಯ ದಭ ರಾಂಶೀ ರ್ನೇ ವಾಸಃ ಸ್ವೀತಾ ನಷ್ಣಟ ಹ್ತೀ ದಾ ಜಃ
ಈದೃಶ್ೀಯಂ ಮಮಾ೭ಲಕಿಿ ಮ ೀ ನಿಶದಶಹೇತ್ ಅಪ್ ಪಾರ್ಕಮ್ ೨೪
ಸಂಪೂಣ್ಶಮ್ ಅಪ್ ಚೇತ್ ಅದಯ ಪ್ರ ತ್ರೇಯಂ ಮಹೀದಧಿಮ್
ಸೀ೭ಪ್ ನೂನಂ ಮಮಾ೭ಲಕಿ ಮ ಯ ವಿಶುಷ್ಯ ೀತ್ ಸರಿತಾಾಂ ಪ್ತಿೈಃ ೨೫
ನ೭ಸ್ವಾ ಅಭಾಗಯ ತ್ರೀ ಲೀಕೇ ಮತಾೀ೭ಸ್ವಮ ನ್ ಸ ಚರಾ೭ಚರೇ
ಯೇ ನೇಯಂ ಮಹ್ತಿೀ ಪಾರ ಪಾಾ ಮಯಾ ರ್ಯ ಸನ ವಾಗ್ಮರಾ ೨೬
ಅಯಂ ಪ್ತೃ ರ್ಯಸಯ ೀ ಮೇ ಗೃರ್ರ ರಾಜೀ ಜ್ರಾನಿಾ ತಃ
ಶೇತೇ ವಿನಿಹ್ತೀ ಭೂಮೌ ಮಮ ಭಾಗಯ ವಿಪ್ಯಶಯಾತ್ ೨೭
ಇತಿ ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಾ ಬಹುಶೀ ರಾಘವಃ ಸಹ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ
ಜ್ಟಾಯಷಂ ಚ ಪ್ಸಪ ಶ್ಶ ಪ್ತೃ ಸ್ಿ ೀಹಂ ವಿದಶ್ಶಯನ್ ೨೮
ನಿಕೃತ್ಾ ಪ್ಕ್ಷಂ ರಧಿರಾ೭ರ್ಸ್ವಕಾ ಾಂ
ತಂ ಗೃರ್ರ ರಾಜಂ ಪ್ರಿರಭಯ ರಾಮಃ
ಕಾ ಮೈಥಲ್ೀ ಪಾರ ಣ್ ಸಮಾ ಮಮೇತಿ
ವಿರ್ಮಚಯ ವಾಚಂ ನಿಪ್ಪಾತ್ ಭೂಮೌ ೨೯
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಸಪ್ಾ ರ್ರ್ಷಟ ತ್ಮ ಸಸ ಗಶ:
ಅಷಟ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ರಾಮಃ ಪ್ರ ೀಕ್ಷ್ಯ ತು ತಂ ಗೃರ್ರ ಾಂ ಭವಿ ರೌದ್ರ ೀಣ್ ಪಾತಿತ್ಮ್
ಸೌಮಿತಿರ ಾಂ ಮಿತ್ರ ಸಂಪ್ನಿ ಮ್ ಇದಂ ರ್ಚನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಮಮಾ೭ಯಂ ನೂನಮ್ ಅರ್ಥಶಷು ಯತ್ಮಾನೀ ವಿಹಂಗಮಃ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ರಾಕ್ಷ್ಸೇನ ಹ್ತಃ ಸಂಖ್ಯ ೀ ಪಾರ ಣ್ಡಾಂ ಸಾ ಯ ಕ್ಷ್ಯ ತಿ ದುಸಾ ಯ ಜಾನ್ ೨
ಅಯಮ್ ಅಸಯ ಶ್ರಿೀರೇ೭ಸ್ವಮ ನ್ ಪಾರ ಣೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ವಿದಯ ತೇ
ತ್ಥಾ ಹ ಸಾ ರ ವಿಹೀನೀ೭ಯಂ ವಿಕಿ ಬಂ ಸರ್ಮದೀಕ್ಷ್ತೇ ೩
ಜ್ಟಾಯೀ ಯದ ಶ್ಕಿ ೀರ್ಷ ವಾಕಯ ಾಂ ವಾಯ ಹ್ರಿತುಾಂ ಪುನಃ
ಸ್ವೀತಾಮ್ ಆಖಾಯ ಹ ಭದರ ಾಂ ತೇ ರ್ರ್ಮ್ ಆಖಾಯ ಹ ಚಾ೭೭ತ್ಮ ನಃ ೪
ಕಿಾಂ ನಿಮಿತಾೀ೭ಹ್ರತ್ ಸ್ವೀತಾಾಂ ರಾರ್ಣ್ ಸಾ ಸಯ ಕಿಾಂ ಮಯಾ
ಅಪ್ರಾಧಂ ತು ಯಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರಾರ್ಣೇನ ಹೃತಾ ಪ್ರ ಯಾ ೫
ಕಥಂ ತ್ ಚಚ ನದ ರ ಸಂಕಶಂ ರ್ಮಖ್ಮ್ ಆಸ್ವೀ ನಮ ನೀಹ್ರಮ್
ಸ್ವೀತ್ಯಾ ಕನಿ ಚೀಕಾ ನಿ ತ್ಸ್ವಮ ನ್ ಕಲೇ ದಾ ಜೀತ್ಾ ಮ ೬
ಕಥಂ ವಿೀಯಶೈಃ ಕಥಂ ರೂಪಃ ಕಿಾಂ ಕಮಾಶ ಸ ಚ ರಾಕ್ಷ್ಸಃ
ಕಾ ಚಾ೭ಸಯ ಭರ್ನಂ ತಾತ್ ಬ್ರರ ಹ ಮೇ ಪ್ರಿಪೃಚಛ ತಃ ೭
ತ್ಮ್ ಉದಾ ೀಕಿ ಯ ೭ಥ ದೀನ೭೭ತಾಮ ವಿಲಪ್ನಾ ಮ್ ಅನನಾ ರಮ್
ವಾಚಾ೭ತಿ ಸನಿ ಯಾ ರಾಮಂ ಜ್ಟಾಯ: ಇದಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೮
ಸ್ತ ಹೃತಾ ರಾಕ್ಷ್ಸೇನದ ರೀಣ್ ರಾರ್ಣೇನ ವಿಹಾಯಸ್ತ
ಮಾಯಾಮ್ ಆಸ್ತಥ ಯ ವಿಪುಲಾಾಂ ವಾತ್ ದುದಶನ ಸಂಕುಲಾಮ್ ೯
ಪ್ರಿಶಾರ ನಾ ಸಯ ಮೇ ತಾತ್ ಪ್ಕೌಿ ರ್ಛತಾಾ ಾ ಸ ರಾಕ್ಷ್ಸ:
ಸ್ವೀತಾಮ್ ಆದ್ವಯ ವೈದೇಹೀಾಂ ಪ್ರ ಯಾತೀ ದಕಿಿ ಣ್ಡಾಂ ದಶಂ ೧೦
ಉಪ್ರರ್ಯ ನಿಾ ಮೇ ಪಾರ ಣ್ಡ ದೃರ್ಷಟ : ಭರ ಮತಿ ರಾಘರ್
ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ವೃಕಿ ನ್ ಸೌರ್ಣ್ಡಶನ್ ಉಶ್ೀರ ಕೃತ್ ಮೂರ್ಶಜಾನ್ ೧೧
ಯೇನ ಯಾತಿ ರ್ಮಹೂತೇಶನ ಸ್ವೀತಾಮ್ ಆದ್ವಯ ರಾರ್ಣಃ
ವಿಪ್ರ ಣ್ರ್ಟ ಾಂ ರ್ನಂ ಕಿಿ ಪ್ರ ಾಂ ತ್ತ್ ಸ್ತಾ ಮಿೀ ಪ್ರ ತಿಪ್ದಯ ತೇ ೧೨
ವಿನದ ೀ ನಮ ರ್ಮಹೂತೀಶ೭ಯಂ ಸ ಚ ಕಕುತ್ಸ ಥ ನ೭ಬ್ರರ್ತ್
ತ್ಾ ತ್ ಪ್ರ ಯಾಾಂ ಜಾನಕಿೀಾಂ ಹೃತಾಾ ರಾರ್ಣೀ ರಾಕ್ಷ್ಸೇಶ್ಾ ರ:
ರ್ರ್ರ್ ದಬ ಡಿಶಂ ಗೃಹ್ಯ ಕಿಿ ಪ್ರ ಮ್ ಏರ್ ವಿನಶ್ಯ ತಿ ೧೩
ನ ಚ ತ್ಾ ಯಾ ರ್ಯ ಥಾ ಕಯಾಶ ಜ್ನಕ ಸಯ ಸುತಾಾಂ ಪ್ರ ತಿ
ವೈದೇಹಾಯ ರಂಸಯ ಸೇ ಕಿಿ ಪ್ರ ಾಂ ಹ್ತಾಾ ತಂ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ರಣೇ ೧೪
ಅಸಮೂಮ ಢ ಸಯ ಗೃರ್ರ ಸಯ ರಾಮಂ ಪ್ರ ತ್ಯ ೭ನಭಾರ್ತಃ
ಆಸ್ತಯ ತ್ ಸುಸ್ತರ ರ್ ರಧಿರಂ ಮಿರ ಯಮಾಣ್ಸಯ ಸ್ತಮಿರ್ಮ್ ೧೫
ಪುತರ ೀ ವಿಶ್ರ ರ್ಸಃ ಸ್ತಕಿ ದ್ವಭ ರತಾ ವೈಶ್ರ ರ್ಣ್ ಸಯ ಚ
ಇತಿ ಉಕಾ ಾ ದುಲಶಭಾನ್ ಪಾರ ಣ್ಡನ್ ರ್ಮಮೀಚ ಪ್ತ್ಗೇಶ್ಾ ರಃ ೧೬
ಬ್ರರ ಹ ಬ್ರರ ಹೀತಿ ರಾಮ ಸಯ ಬ್ರರ ವಾಣ್ ಸಯ ಕೃತಾ೦ಜ್ಲೇೈಃ
ತ್ಯ ಕಾ ಾ ಶ್ರಿೀರಂ ಗೃರ್ರ ಸಯ ಜ್ಗ್ಮಮ ೈಃ ಪಾರ ಣ್ಡ ವಿಹಾಯಸಂ ೧೭
ಸ ನಿಕಿಿ ಪ್ಯ ಶ್ರೀ ಭೂಮೌ ಪ್ರ ಸ್ತಯಶ ಚರಣೌ ತ್ದ್ವ
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ವಿಕಿಿ ಪ್ಯ ಚ ಶ್ರಿೀರಂ ಸಾ ಾಂ ಪ್ಪಾತ್ ರ್ರಣಿೀ ತ್ಲೇ ೧೮
ತಂ ಗೃರ್ರ ಾಂ ಪ್ರ ೀಕ್ಷ್ಯ ತಾಮಾರ ೭ಕ್ಷಂ ಗತಾ೭೭ಸುಮ್ ಅಚಲೀಪ್ಮಮ್
ರಾಮಃ ಸುಬಹುಭಿ ದುಶೈಃಖೈ ದೀಶನಃ ಸೌಮಿತಿರ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೯
ಬಹೂನಿ ರಕ್ಷ್ಸ್ತಾಂ ವಾಸೇ ರ್ಷ್ಣಶಣಿ ರ್ಸತಾ ಸುಖ್ಮ್
ಅನೇನ ದಣ್ಡ ಕ೭ರಣ್ಯ ೀ ವಿಶ್ೀಣ್ಶಮ್ ಇಹ್ ಪ್ಕಿಿ ಣ್ಡ ೨೦
ಅನೇಕ ವಾರ್ಷಶಕೀ ಯ ಸುಾ ಚರ ಕಲಂ ಸರ್ಮತಿಥ ತಃ
ಸೀ೭ಯಮ್ ಅದಯ ಹ್ತಃ ಶೇತೇ ಕಲೀ ಹ ದುರತಿಕರ ಮಃ ೨೧
ಪ್ಶ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಗೃಧರ ೀ೭ಯಮ್ ಉಪ್ಕರಿೀ ಹ್ತ್ ಶ್ಚ ಮೇ
ಸ್ವೀತಾಮ್ ಅಭಯ ರ್ಪ್ನ್ ನೀ ವೈ ರಾರ್ಣೇನ ಬಲ್ೀಯಸ್ತ ೨೨
ಗೃರ್ರ ರಾಜ್ಯ ಾಂ ಪ್ರಿತ್ಯ ಜ್ಯ ಪ್ತೃ ಪತಾಮಹಂ ಮಹ್ತ್
ಮಮ ಹೇತೀ: ಅಯಂ ಪಾರ ಣ್ಡನ್ ರ್ಮಮೀಚ ಪ್ತ್ಗೇಶ್ಾ ರಃ ೨೩
ಸರ್ಶತ್ರ ಖ್ಲು ದೃಶ್ಯ ನಾ ೀ ಸ್ತರ್ವೀ ರ್ಮಶ ಚಾರಿಣಃ
ಶೂರಾೈಃ ಶ್ರಣ್ಡಯ ೈಃ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ತಿಯಶ ಗಯ ೀನಿ ಗತೇ ರ್ಾ ೭ಪ್ ೨೪
ಸ್ವೀತಾ ಹ್ರಣ್ಜಂ ದುೈಃಖಂ ನ ಮೇ ಸೌಮಯ ತ್ಥಾ ಗತ್ಮ್
ಯಥಾ ವಿನಶೀ ಗೃರ್ರ ಸಯ ಮತ್ಕ ೃತೇ ಚ ಪ್ರಂತ್ಪ್ ೨೫
ರಾಜಾ ದಶ್ರಥಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಯಥಾ ಮಮ ಮಯಾ ಯಶಾೈಃ
ಪೂಜ್ನಿೀಯ ಶ್ಚ ಮಾನಯ ಶ್ಚ ತ್ಥಾ೭ಯಂ ಪ್ತ್ಗೇಶ್ಾ ರಃ ೨೬
ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಹ್ರ ಕಷ್ಣಠ ನಿ ನಿಮಶಥಷ್ಣಯ ಮಿ ಪಾರ್ಕಮ್
ಗೃರ್ರ ರಾಜಂ ದರ್ಕಿ ಮಿ ಮತ್ಕ ೃತೇ ನಿರ್ನಂ ಗತ್ಮ್ ೨೭
ನಥಂ ಪ್ತ್ಗ ಲೀಕಸಯ ಚತಾಮ್ ಆರೀಪ್ಯಾಮಿ ಅಹ್ಮ್
ಇಮಂ ರ್ಕಿ ಯ ಮಿ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಹ್ತಂ ರೌದ್ರ ೀಣ್ ರಕ್ಷ್ಸ್ತ ೨೮
ಯಾ ಗತಿ ಯಶಜ್ಾ ಶ್ೀಲಾನಮ್ ಆಹತಾಗ್ರಿ ೀಶ್ಚ ಯಾ ಗತಿೈಃ
ಅ ಪ್ರ ಆರ್ತಿಶನಾಂ ಯಾ ಚ ಯಾ ಚ ಭೂಮಿ ಪ್ರ ದ್ವಯಿನಮ್ ೨೯
ಮಯಾ ತ್ಾ ಾಂ ಸಮ೭ನಜಾಾ ತೀ ಗಚಛ ಲೀಕನ್ ಅನತ್ಾ ಮಾನ್
ಗೃರ್ರ ರಾಜ್ ಮಹಾ ಸತ್ಾ ಾ ಸಂಸಕ ೃತ್ ಶ್ಚ ಮಯಾ ರ್ರ ಜ್ ೩೦
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಾ ಚತಾಾಂ ದೀಪಾಾ ಮ್ ಆರೀಪ್ಯ ಪ್ತ್ಗೇಶ್ಾ ರಮ್
ದದ್ವಹ್ ರಾಮೀ ರ್ಮಾಶತಾಮ ಸಾ ಬನಧ ಮ್ ಇರ್ ದುೈಃಖಿತಃ ೩೧
ರಾಮೀ೭ಥ ಸಹ್ ಸೌಮಿತಿರ ರ್ಶನಂ ಯಾತಾಾ ಸ ವಿೀಯಶವಾನ್
ಸೂಥ ಲಾನ್ ಹ್ತಾಾ ಮಹಾರೀಹೀನ್ ಅನ ತ್ಸ್ತಾ ರ ತಂ ದಾ ಜ್ಮ್ ೩೨
ರೀಹ ಮಾಾಂಸ್ತನಿ ಚೀದಧ ೃತ್ಯ ಪೇಶ್ೀ ಕೃತಾಾ ಮಹಾಯಶಾೈಃ
ಶ್ಕುನಯ ದದ್ವ ರಾಮೀ ರಮ್ಯ ೀ ಹ್ರಿತ್ ಶಾದಾ ಲೇ ೩೩
ಯತ್ ತ್ತ್ ಪ್ರ ೀತ್ ಸಯ ಮತ್ಯ ಶ ಸಯ ಕಥಯನಿಾ ದಾ ಜಾತ್ಯಃ
ತ್ತ್ ಸಾ ಗಶ ಗಮನಂ ತ್ಸಯ ಕಿಿ ಪ್ರ ಾಂ ರಾಮೀ ಜ್ಜಾಪ್ ಹ್ ೩೪
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ತ್ತೀ ಗೀದ್ವರ್ರಿೀಾಂ ಗತಾಾ ನದೀಾಂ ನರ ರ್ರಾ೭೭ತ್ಮ ಜೌ
ಉದಕಂ ಚಕರ ತು ಸಾ ಸ್ಮ ೈ ಗೃರ್ರ ರಾಜಾಯ ತೌ ಉಭೌ ೩೫
ಶಾಸಾ ರ ದೃಷ್ಟ ೀನ ವಿಧಿನ ಜ್ಲೇ ಗೃಥಾರ ಯ ರಾಘವೌ
ಸ್ತಿ ತಾಾ ತೌ ಗೃಥರ ರಾಜಾಯ ಉದಕಂ ಚಕರ ತು ಸಾ ದ್ವ ೩೬
ಸ ಗೃರ್ರ ರಾಜಃ ಕೃತ್ವಾನ್ ಯಶ್ಸಕ ರಂ
ಸುದುರ್ಕ ರಂ ಕಮಶ ರಣೇ ನಿಪಾತಿತಃ
ಮಹ್ರ್ಷಶ ಕಲ್ಪ ೀನ ಚ ಸಂಸಕ ೃತ್ ಸಾ ದ್ವ
ಜ್ಗ್ಮ ಪುಣ್ಡಯ ಾಂ ಗತಿಮ್ ಆತ್ಮ ನಃ ಶುಭಾಮ್ ೩೭
ಕೃತೀದಕೌ ತಾ ರ್೭ಪ್ ಪ್ಕಿಿ ಸತ್ಾ ಮೇ
ಸ್ವಥ ರಾಾಂ ಚ ಬ್ರದಧ ಾಂ ಪ್ರ ಣಿಧಾಯ ಜ್ಗಮ ತು:
ಪ್ರ ವೇಶ್ಯ ಸ್ವೀತಾ೭ಧಿಗಮೇ ತ್ತೀ ಮನೀ ರ್ನಂ
ಸುರೇ೦ದ್ವರ ವಿರ್ ವಿಷುಾ ವಾಸವೌ ೩೮
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಅರ್ಟ ರ್ರ್ಷಟ ತ್ಮ ಸಸ ಗಶ:
ಏಕೀನ ಸಪ್ತ ತಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಕೃತ್ಾ ೈರ್ಮ್ ಉದಕಂ ತ್ಸ್ಮ ೈ ಪ್ರ ಸ್ವಥ ತೌ ರಾಘವೌ ತ್ದ್ವ
ಅವೇಕ್ಷ್ನ್ನಾ ರ್ನೇ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಪ್ಶ್ಚ ಮಾಾಂ ಜ್ಗಮ ತು ದಶಶ್ಮ್ ೧
ತಾಾಂ ದಶಂ ದಕಿಿ ಣ್ಡಾಂ ಗತಾಾ ಶ್ರ ಚಾಪಾ೭ಸ್ವ ಧಾರಿಣೌ
ಅವಿಪ್ರ ಹ್ತ್ಮ್ ಐಕಿ ಾ ಕೌ ಪ್ನಥ ನಂ ಪ್ರ ತಿಪೇದತುೈಃ ೨
ಗ್ಮಲ್ಮ ೈ ವೃಶಕಿ ೈ ಶ್ಚ ಬಹುಭಿ ಲಶತಾಭಿ ಶ್ಚ ಪ್ರ ವೇರ್ಷಟ ತ್ಮ್
ಆವೃತಂ ಸರ್ಶತೀ ದುಗಶಾಂ ಗಹ್ನಂ ಘೀರ ದಶ್ಶನಮ್ ೩
ರ್ಯ ತಿಕರ ಮಯ ತು ವೇಗೇನ ವಾಯ ಲ ಸ್ವಾಂಹ್ ನಿರ್ಷವಿತಂ
ಸುಭಿೀಮಂ ತ್ ನಮ ಹಾ೭ರಣ್ಯ ಾಂ ರ್ಯ ತಿಯಾತೌ ಮಹಾಬಲೌ ೪
ತ್ತಃ ಪ್ರಂ ಜ್ನಸ್ತಥ ನತ್ ತಿರ ಕರ ೀಶಂ ಗಮಯ ರಾಘವೌ
ಕೌರ ೦ಚಾ೭ರಣ್ಯ ಾಂ ವಿವಿಶ್ತು ಗಶಹ್ನಂ ತೌ ಮಹೌಜ್ಸೌ ೫
ನನ ಮೇಘ ಘನ ಪ್ರ ಖ್ಯ ಾಂ ಪ್ರ ಹೃರ್ಟ ಮ್ ಇರ್ ಸರ್ಶತಃ
ನನ ರ್ಣಶೈಃ ಶುಭೈೈಃ ಪುಷ್ಪ ೈ ಮೃಶಗ ಪ್ಕಿಿ ಗಣ ಯಶತ್ಮ್ ೬
ದದೃಕ್ಷ್ಮಾಣೌ ವೈದೇಹೀಾಂ ತ್ ದಾ ನಂ ತೌ ವಿಚಕಯ ತುೈಃ
ತ್ತ್ರ ತ್ತಾರ ೭ರ್ತಿರ್ಠ ನ್ನ
ಾ ಸ್ವೀತಾ ಹ್ರಣ್ ಕಶ್ಶತೌ ೭
ತ್ತ್: ಪೂವೇಶಣ್ ತೌ ಗತಾಾ ತಿರ ಕರ ೀಶಂ ಭಾರ ತ್ರೌ ತ್ದ್ವ
ಕೌರ ಾಂಚಾ೭ರಣ್ಯ ಮ್ ಅತಿಕರ ಮಯ ಮತಂಗ್೭೭ಶ್ರ ಮಂ ಅಾಂತ್ರೇ ೮
ದೃಷ್ಣಟ ಾ ತು ತ್ದಾ ನಂ ಘೀರಂ ಬಹು ಭಿೀಮ ಮೃಗ ದಾ ಜಂ
ನನ ಸತ್ಾ ಾ ಸಮಾ೭೭ಕಿೀಣ್ಶಾಂ ಸರ್ಶಾಂ ಗಹ್ನ ಪಾದಪಂ ೯
ದದೃಶಾ: ತೇ ತು ತೌ ತ್ತ್ರ ದರಿೀಾಂ ದಶ್ರಥಾ೭೭ತ್ಮ ಜೌ
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ಪಾತಾಳ ಸಮ ಗಂಭಿೀರಾಾಂ ತ್ಮಸ್ತ ನಿತ್ಯ ಸಂವೃತಾಾಂ ೧೦
ಆಸ್ತದಯ ತೌ ನರ ವಾಯ ಘ್ರರ ದಯಾಶ ಸಾ ಸ್ತಯ ೭ವಿರ್ದರಿತ್:
ದದೃಶಾ: ತೇ ಮಹಾ ರೂಪಾಾಂ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀಾಂ ವಿಕೃತಾ೭೭ನನಾಂ ೧೧
ಭಯದ್ವಾಂ ಅಲಪ ಸತಾಾ ನಾಂ ಭಿೀಭತಾಸ ಾಂ ರೌದರ ದಶ್ಶನಾಂ
ಲಂಬೀದರಿೀಾಂ ತಿೀಕ್ಷ್ಾ ದಂಷ್ಣಟ ರಾಂ ಕರಾಳಾಾಂ ಪ್ರರ್ ತ್ಾ ಚಂ ೧೨
ಭಕ್ಷ್ಯಂತಿೀಾಂ ಮೃಗ್ನ್ ಭಿೀಮಾನ್ ವಿಕಟಾಾಂ ರ್ಮಕಾ ಮೂಥಶಜಾಾಂ
ಪ್ರ ೀಕ್ಷ್ಯ ಏತಾಾಂ ತೌ ತ್ತ್ ಸಾ ತ್ರ ಭಾರ ತ್ರೌ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೌ ೧೩
ಸ್ತ ಸಮಾ೭೭ಸ್ತದಯ ತೌ ವಿೀರೌ ರ್ರ ಜಂತಂ ಭಾರ ತು ರ೭ಗರ ತ್:
ಏಹ ರಂಸ್ತಯ ರ್ಹೇತಿ ಉಕಾ ಾ ಸಮಾಲಂಬತ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ೧೪
ಉವಾಚ ಚ ಏನಂ ರ್ಚನಂ ಸೌಮಿತಿರ ಾಂ ಉಪ್ಗೂಹ್ಯ ಸ್ತ ೧೫
ಅಹಂ ತು ಅಯೀರ್ಮಖಿೀ ನಮ ಲಾಭ ಸ್ಾ ೀ ತ್ಾ ಾಂ ಅಸ್ವ ಪ್ರ ಯ:
ನಥ ಪ್ರ್ಶತ್ ಕೂಟೇಷು ನದೀನಾಂ ಪುಳನೇಷು ಚ
ಆಯ: ಶೇಷಂ ಇಮಂ ವಿೀರ ತ್ಾ ಾಂ ಮಯಾ ಸಹ್ ರಂಸಯ ಸೇ ೧೬
ಏವಂ ಉಕಾ ಸುಾ ಕುಪ್ತ್: ಖ್ಡಗ ಾಂ ಉದಧ ೃತ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್:
ಕಣ್ಶ ನಸೌ ಸಾ ನ್ನ ಚ ಅಸ್ತಯ ನಿಚಕತ್ಶ ಅರಿಸೂದನ: ೧೭
ಕಣ್ಡಶ ನಸ್ತ ನಿಕೃತ್ಾ ೀ ತು ವಿಸಾ ರಂ ಸ್ತ ನಿನದಯ ಚ
ಯಥಾ೭೭ಗತಂ ಪ್ರ ದುದ್ವರ ರ್ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ವೀ ಭಿೀಮ ದಶ್ಶನ ೧೮
ತ್ಸ್ತಯ ಾಂ ಗತಾಯಾಾಂ ಗಹ್ನಂ ವಿಶಂತೌ ರ್ನಮ್ ಓಜ್ಸ್ತ
ಆಸೇದತು: ಅರಿ ಮಿತ್ರ ಘ್ರಿ ಭಾರ ತ್ರೌ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೌ ೧೯
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸುಾ ಮಹಾ ತೇಜಾೈಃ ಸತ್ಾ ಾ ವಾನ್ ಶ್ೀಲವಾನ್ ಶುಚೈಃ
ಅಬರ ವಿೀತ್ ಪಾರ ೦ಜ್ಲ್ ವಾಶಕಯ ಾಂ ಭಾರ ತ್ರಂ ದೀಪ್ಾ ತೇಜ್ಸಂ ೨೦
ಸಪ ನದ ತೇ ಮೇ ದೃಢಂ ಬ್ರಹು: ಉದಾ ಗಿ ಮ್ ಇರ್ ಮೇ ಮನಃ
ಪಾರ ಯಶ್ ಶಾಚ ೭ಪ್ ಅನಿಷ್ಣಟ ನಿ ನಿಮಿತಾಾ ನಿ ಉಪ್ಲಕ್ಷ್ಯೇ ೨೧
ತ್ಸ್ತಮ ತ್ ಸಜಿಾ ೀ ಭರ್ ಆಯಶ ತ್ಾ ಾಂ ಕುರರ್ಾ ರ್ಚನಂ ಹತ್ಮ್
ಮಮೈರ್ ಹ ನಿಮಿತಾಾ ನಿ ಸದಯ ೈಃ ಶಂಸನಿಾ ಸಂಭರ ಮಮ್ ೨೨
ಏರ್ ವಂಚುಲಕೀ ನಮ ಪ್ಕಿಿ ೀ ಪ್ರಮ ದ್ವರಣಃ
ಆರ್ಯೀ: ವಿಜ್ಯಂ ಯದ್ಧ ೀ ಶಂಸನ್ ಇರ್ ವಿನದಶತಿ ೨೩
ತ್ಯೀ: ಅನಾ ೀರ್ತೀ: ಏವಂ ಸರ್ಶಾಂ ತ್ತ್ ರ್ನಮ್ ಓಜ್ಸ್ತ
ಸಂಜ್ಜ್ಾ ೀ ವಿಪುಲಃ ಶ್ಬದ ೈಃ ಪ್ರ ಭಂಜ್ನ್ ಇರ್ ತ್ದಾ ನಮ್ ೨೪
ಸಂವೇರ್ಷಟ ತ್ಮ್ ಇವಾ೭ತ್ಯ ಥಶಾಂ ಗಹ್ನಂ ಮಾತ್ರಿಶ್ಾ ನ
ರ್ನ ಸಯ ತ್ಸಯ ಶ್ಬದ ೀ೭ಭೂ ದದ ರ್ಮ್ ಆಪೂರಯನ್ ಇರ್ ೨೫
ತಂ ಶ್ಬದ ಾಂ ಕಾಂಕ್ಷ್ಮಾಣ್ ಸುಾ ರಾಮಃ ಕಕಿ ೀ ಸಹಾ೭ನಜಃ
ದದಶ್ಶ ಸುಮಹಾ ಕಯಂ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ವಿಪುಲೀರಸಂ ೨೬
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ಆಸೇದತು ಸಾ ತ್ ಸಾ ತ್ರ ತಾ ವುಭೌ ಪ್ರ ರ್ಮಖೇ ಸ್ವಥ ತ್ಮ್
ವಿವೃದಧ ಮ್ ಅಶ್ರೀ ಗ್ನರ ೀವಂ ಕಬನಧ ಮ್ ಉದರೇ ರ್ಮಖ್ಮ್ ೨೭
ರೀಮಭಿ: ನಿಚತೈ ಸ್ವಾ ೀಕಿ ಾ ೈ: ಮಹಾ ಗ್ನರಿಮ್ ಇವೀಚಛ ರತ್ಮ್
ನಿೀಲ ಮೇಘ ನಿಭಂ ರೌದರ ಾಂ ಮೇಘ ಸಾ ನಿತ್ ನಿಸಸ ಾ ನಮ್ ೨೮
ಅಗ್ನಿ ಜಾಾ ಲಾ ನಿಕಶೇನ ಲಲಾಟಸ್ಥ ೀನ ದೀಪ್ಯ ತಾ
ಮಹಾ ಪ್ಕಿ ಮ ೀಣ್ ಪ್೦ಗೇನ ವಿಪುಲೇನ೭೭ಯತೇನ ಚ ೨೯
ಏಕೇನ ಉರಸ್ವ ಘೀರೇಣ್ ನಯನೇನ ಆಶು ದಶ್ಶನ
ಮಹಾ ದಂಷ್ಟ ರೀಪ್ಪ್ನಿ ಾಂ ತಂ ಲೇಲ್ಹಾನಂ ಮಹಾ ರ್ಮಖ್ಮ್ ೩೦
ಭಕ್ಷ್ಯನಾ ಾಂ ಮಹಾ ಘೀರಾನ್ ಋಕ್ಷ್ ಸ್ವಾಂಹ್ ಮೃಗ ದಾ ಪಾನ್
ಘೀರೌ ಭಜೌ ವಿಕುವಾಶಣ್ಮ್ ಉಭೌ ಯೀಜ್ನಮ್ ಆಯತೌ ೩೧
ಕರಾಭಾಯ ಾಂ ವಿವಿಧಾನ್ ಗೃಹ್ಯ ಋಷ್ಣಕ ನ್ ಪ್ಕಿಿ ಗಣ್ಡನ್ ಮೃಗ್ನ್
ಆಕರ್ಶನಾ ಾಂ ವಿಕರ್ಶನಾ ಮ್ ಅನೇಕನ್ ಮೃಗ ಯೂಥಪಾನ್
ಸ್ವಥ ತ್ಮ್ ಆವೃತ್ಯ ಪ್ನಥ ನಂ ತ್ಯೀ: ಭಾರ ತರ ೀೈಃ ಪ್ರ ಪ್ನಿ ಯೀೈಃ ೩೨
ಅಥ ತೌ ಸಮತಿಕರ ಮಯ ಕರ ೀಶ್ ಮಾತ್ರ ೀ ದದಶ್ಶತುೈಃ
ಮಹಾನಾ ಾಂ ದ್ವರಣಂ ಭಿೀಮಂ ಕಬನಧ ಾಂ ಭಜ್ ಸಂವೃತ್ಮ್
ಕಬಂಧಂ ಇರ್ ಸಂಸ್ತಥ ನತ್ ಅತಿ ಘೀರ ಪ್ರ ದಶ್ಶನಂ ೩೩
ಸ ಮಹಾಬ್ರಹು: ಅತ್ಯ ಥಶಾಂ ಪ್ರ ಸ್ತಯಶ ವಿಪುಲೌ ಭಜೌ
ಜ್ಗ್ರ ಹ್ ಸಹತೌ ಏರ್ ರಾಘವೌ ಪ್ೀಡಯನ್ ಬಲಾತ್ ೩೪
ಖ್ಡಿಗ ನ್ನ ದೃಢ ರ್ನಾ ನ್ನ ತಿಗಮ ತೇಜೌ ಮಹಾ ಭಜೌ
ಭಾರ ತ್ರೌ ವಿರ್ಶಂ ಪಾರ ಪೌ
ಾ ಕೃರ್ಯ ಮಾಣೌ ಮಹಾ ಬಲೌ ೩೫
ತ್ತ್ರ ಧೈಯೇಶಣ್ ಶೂರಾೈಃ ತು ರಾಘವೀ ನರ್ ವಿರ್ಯ ರ್ಥ
ಬ್ರಲಾಯ ತ್ ಅನಶ್ರ ಯತಾಾ ತ್ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್: ತು ಅತಿ ವಿರ್ಯ ರ್ಥ
ಉವಾಚ ಚ ವಿರ್ಣ್ಾ ಸಸ ನ್ ರಾಘವಂ ರಾಘವಾ೭೭ನಜ್: ೩೬
ಪ್ಶ್ಯ ಮಾಾಂ ವಿೀರ ವಿರ್ಶಂ ರಾಕ್ಷ್ಸ ಸಯ ರ್ಶಂ ಗತಂ
ಮಯಾ ಏಕೇನ ವಿನಿಯಶಕಾ ಾಂ ಪ್ರಿರ್ಮಾಂಚಸಾ ರಾಘರ್
ಮಾಾಂ ಹ ಭೂತ್ ಬಲ್ಾಂ ದತಾಾ ಪ್ಲಾಯಸಾ ಯಥಾ ಸುಖಂ ೩೭
ಅಧಿ ಗಂತಾಸ್ವ ವೈದೇಹೀಾಂ ಅಚರೇಣ್ ಇತಿ ಮೇ ಮತಿ: ೩೮
ಪ್ರ ತಿಲಭಯ ಚ ಕಕುತ್ಥ ಸ ಪ್ತೃ ಪತಾಮಹಂ ಮಹೀಾಂ
ತ್ತ್ರ ಮಾಾಂ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಸಥ : ಸಮ ತುಶಾಂ ಅಹ್ಶಸ್ವ ಸರ್ಶದ್ವ ೩೯
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇನ ಏವಂ ಉಕಾ ಸುಾ ರಾಮ: ಸೌಮಿತಿರ ಾಂ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಮಾಸಮ ತಾರ ಸಂ ಕೃಥಾ ವಿೀರ ನ ಹ ತಾಾ ದೃಕ್ ವಿರ್ಷೀದತಿ ೪೦
ಏತ್ಸ್ವಮ ನ್ ಅಾಂತ್ರೇ ಕೂರ ರೀ ಭಾರ ತ್ರೌ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೌ
ಪ್ಪ್ರ ಚಛ ಘನ ನಿಘೀಶರ್: ಕಬಂಧೀ ದ್ವನವೀತ್ಾ ಮ: ೪೧
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ಕೌ ಯವಾಾಂ ವೃರ್ಭ ಸಕ ನ್ನಧ ಮಹಾ ಖ್ಡಗ ರ್ನ ರ್ಶರೌ
ಘೀರಂ ದೇಶ್ಮ್ ಇಮಂ ಪಾರ ಪೌ
ಾ ಮಮ ಭಕಿ ವುಪ್ಸ್ವಥ ತೌ ೪೨
ರ್ದತಂ ಕಯಶಮ್ ಇಹ್ ವಾಾಂ ಕಿಮ೭ಥಶಾಂ ಚ ಆಗತೌ ಯವಾಮ್
ಇಮಂ ದೇಶ್ಮ್ ಅನಪಾರ ಪೌ
ಾ ಕುಿ ಧಾ೭೭ತ್ಶಸಯ ಇಹ್ ತಿರ್ಠ ತಃ ೪೩
ಸ ಬ್ರಣ್ ಚಾಪ್ ಖ್ಡ್ಗಗ ಚ ತಿೀಕ್ಷ್ಾ ಶಾಂಗ್: ಇರ್ ರ್ಶಭೌ
ಮಮಾ೭೭ಸಯ ಮ್ ಅನಸಂಪಾರ ಪೌಾ ದುಲಶಭಂ ಜಿೀವಿತಂ ಪುನಃ ೪೪
ತ್ಸಯ ತ್ದಾ ಚನಂ ಶುರ ತಾಾ ಕಬನಧ ಸಯ ದುರಾ೭೭ತ್ಮ ನಃ
ಉವಾಚ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ರಾಮೀ ರ್ಮಖೇನ ಪ್ರಿಶುರ್ಯ ತಾ ೪೫
ಕೃಚಾಛ ರತ್ ಕೃಚಛ ರತ್ರಂ ಪಾರ ಪ್ಯ ದ್ವರಣಂ ಸತ್ಯ ವಿಕರ ಮ
ರ್ಯ ಸನಂ ಜಿೀವಿತಾ೭ನಾ ಯ ಪಾರ ಪ್ಾ ಮ್ ಅಪಾರ ಪ್ಯ ತಾಾಂ ಪ್ರ ಯಾಮ್ ೪೬
ಕಲ ಸಯ ಸುಮಹ್ ದಾ ೀಯಶಾಂ ಸರ್ಶ ಭೂತೇಷು ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ತಾಾ ಾಂ ಚ ಮಾಾಂ ಚ ನರ ವಾಯ ಘರ ರ್ಯ ಸನೈಃ ಪ್ಶ್ಯ ಮೀಹತೌ ೪೭
ನ೭ತಿ ಭಾರೀ೭ಸ್ವಾ ದೈರ್ ಸಯ ಸರ್ಶ ಭೂತೇಷು ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ಶೂರಾ ಶ್ಚ ಬಲರ್ನಾ ಶ್ಚ ಕೃತಾ೭ಸ್ತಾ ರ ಶ್ಚ ರಣ್ಡಜಿರೇ
ಕಲಾ೭ಭಿಪ್ನಿ ೈಃ ಸ್ವೀದನಿಾ ಯಥಾ ವಾಲುಕ ಸೇತ್ವಃ ೪೮
ಇತಿ ಬ್ರರ ವಾಣೀ ದೃಢ ಸತ್ಯ ವಿಕರ ಮೀ
ಮಹಾ ಯಶಾ ದ್ವಶ್ರಥೈಃ ಪ್ರ ತಾಪ್ವಾನ್
ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಸೌಮಿತಿರ ಮ್ ಉದಗರ ವಿಕರ ಮಂ
ಸ್ವಥ ರಾಾಂ ತ್ದ್ವ ಸ್ತಾ ಾಂ ಮತಿಮ್ ಆತ್ಮ ನ೭ಕರೀತ್ ೪೯
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕೀನ ಸಪ್ಾ ತಿಮ ಸಸ ಗಶ:
ಸಪ್ತ ತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತೌ ತು ತ್ತ್ರ ಸ್ವಥ ತೌ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಭಾರ ತ್ರೌ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೌ
ಬ್ರಹು ಪಾಶ್ ಪ್ರಿಕಿಿ ಪೌ
ಾ ಕಬನಧ ೀ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ತಿರ್ಠ ತಃ ಕಿಾಂ ನ ಮಾಾಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಕುಿ ಧಾ೭೭ತ್ಶಾಂ ಕ್ಷ್ತಿರ ಯರ್ಶಭೌ
ಆಹಾರಾ೭ಥಶಾಂ ತು ಸಂದಷ್ಟಟ ದೈವೇನ ಗತ್ ಚೇತ್ಸೌ ೨
ತ್ ಚುಛ ರತಾಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೀ ವಾಕಯ ಾಂ ಪಾರ ಪ್ಾ ಕಲಂ ಹತಂ ತ್ದ್ವ
ಉವಾಚಾ೭೭ತಿಶಾಂ ಸಮಾಪ್ನಿ ೀ ವಿಕರ ಮೇ ಕೃತ್ ನಿಶ್ಚ ಯಃ ೩
ತಾಾ ಾಂ ಚ ಮಾಾಂ ಚ ಪುರಾ ತೂಣ್ಶಮ್ ಆದತ್ಾ ೀ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತ೭ರ್ಮಃ
ತ್ಸ್ತಮ ತ್ ಅಸ್ವಭಾಯ ಮ್ ಅಸಯ ಆಶು ಬ್ರಹೂ ರ್ಛನದ ರ್ಹೇ ಗ್ಮರೂ ೪
ಭಿೀರ್ಣೀ೭ಯಂ ಮಹಾ ಕಯೀ ರಾಕ್ಷ್ಸೀ ಭಜ್ ವಿಕರ ಮ:
ಲೀಕಂ ಹ ಅತಿಜಿತಂ ಕೃತಾಾ ಹ ಆವಾಾಂ ಹ್ನಾ ಾಂ ಇಹ್ ಇಚಛ ತಿ೫
ನಿಶ್ಚ ೀಷ್ಣಟ ನಾಂ ರ್ಧೀ ರಾಜ್ನ್ ಕುತಿಸ ತೀ ಜ್ಗತಿೀ ಪ್ತೇ:
ಕರ ತು ಮರ್ಯ ಉಪ್ನಿೀತಾನಾಂ ಪ್ಶೂನಾಂ ಇರ್ ರಾಘರ್ ೬
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಏತ್ತ್ ಸಂಜ್ಲ್ಪ ತಂ ಶತಾಾ ತ್ಯೀ: ಕೃದಧ ಸುಾ ರಾಕ್ಷ್ಸ:
ವಿದ್ವಯಶ ಆಸಯ ಾಂ ತ್ದ್ವ ರೌದರ : ತೌ ಭಕ್ಷ್ಯತುಾಂ ಆರಭತ್ ೭
ತ್ತ್ ಸೌ
ಾ ದೇಶ್ ಕಲಜೌಾ ಖ್ಡ್ಗಗ ಭಾಯ ಮ್ ಏರ್ ರಾಘವೌ
ಅಚಛ ನದ ತಾಾಂ ಸುಸಂಹೃಷ್ಟಟ ಬ್ರಹೂ ತ್ಸಯ ಅಾಂಸ ದೇಶ್ತ್: ೮
ದಕಿಿ ಣೀ ದಕಿಿ ಣಂ ಬ್ರಹುಮ್ ಅಸಕಾ ಮ್ ಅಸ್ವನ ತ್ತಃ
ಚಚ್ಛ ೀದ ರಾಮೀ ವೇಗೇನ ಸರ್ಯ ಾಂ ವಿೀರ ಸುಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ ೯
ಸ ಪ್ಪಾತ್ ಮಹಾ ಬ್ರಹು ಶ್ಛ ನಿ ಬ್ರಹು: ಮಹಾ ಸಾ ನಃ
ಖಂ ಚ ಗ್ಾಂ ಚ ದಶ್ ಶ್ಚ ೈರ್ ನದಯನ್ ಜ್ಲದ್ೀ ಯಥಾ ೧೦
ಸ ನಿಕೃತೌ
ಾ ಭಜೌ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಶೀಣಿ ತೌಘ ಪ್ರಿಪುಿ ತಃ
ದೀನಃ ಪ್ಪ್ರ ಚಛ ತೌ ವಿೀರೌ ಕೌ ಯವಾಮ್ ಇತಿ ದ್ವನವಃ ೧೧
ಇತಿ ತ್ಸಯ ಬ್ರರ ವಾಣ್ ಸಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ ಶುಭ ಲಕ್ಷ್ಣಃ
ಶ್ಶಂಸ ರಾಘವಂ ತ್ಸಯ ಕಬನಧ ಸಯ ಮಹಾತ್ಮ ನ: ೧೨
ಅಯಮ್ ಇಕಿ ಾ ಕು ದ್ವಯಾದ್ೀ ರಾಮೀ ನಮ ಜ್ನೈಃ ಶುರ ತಃ
ಅಸ್ಯ ೈರ್ ಅರ್ರಜಂ ವಿದಧ ಭಾರ ತ್ರಂ ಮಾಾಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮ್ ೧೩
ಮಾತಾರ ಪ್ರ ತಿಹ್ತೀ ರಾಜ್ಯ ೀ ರಾಮ: ಪ್ರ ವಾರ ಜಿತೀ ರ್ನಂ
ಮಯಾ ಸಹ್ ಚರತಿ ಏರ್ ಭಾಯಾಶ ಚ ಮಹ್ತ್ ರ್ನಂ ೧೪
ಅಸಯ ದೇರ್ ಪ್ರ ಭಾರ್ಸಯ ರ್ಸತೀ ವಿಜ್ನೇ ರ್ನೇ
ರಕ್ಷ್ಸ್ತ ಅಪ್ಹೃತಾ ಪ್ತಿಿ ೀ ಯಾಮ್ ಇಚಛ ನ್ನ
ಾ ಇಹ್ ಆಗತೌ ೧೫
ತ್ಾ ಾಂ ತು ಕೀ ವಾ ಕಿಮ೭ಥಶಾಂ ವಾ ಕಬನಧ ಸದೃಶೀ ರ್ನೇ
ಆಸ್ಯ ೀನ ಉರಸ್ವ ದೀಪ್ಾ ೀನ ಭಗಿ ಜಂಘೀ ವಿಚೇರ್ಟ ಸೇ ೧೬
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ೈಃ ಕಬನಧ ಸುಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇನ ಉತ್ಾ ರಂ ರ್ಚಃ
ಉವಾಚ ಪ್ರಮ ಪ್ರ ೀತ್: ತ್ತ್ ಇನದ ರ ರ್ಚನಂ ಸಮ ರನ್ ೧೭
ಸ್ತಾ ಗತಂ ವಾಾಂ ನರ ವಾಯ ಘ್ರರ ದಷ್ಣಟ ಯ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ವಾಾಂ ಅಹ್ಮ್
ದಷ್ಣಟ ಯ ಚ ಇಮೌ ನಿಕೃತೌ
ಾ ಮೇ ಯವಾಭಾಯ ಾಂ ಬ್ರಹು ಬನಧ ನ್ನ ೧೮
ವಿರೂಪಂ ಯತ್ ಚ ಮೇ ರೂಪಂ ಪಾರ ಪ್ಾ ಾಂ ಹ ಅವಿನಯಾತ್ ಯಥಾ
ತ್ನ್ ಮೇ ಶಣ್ಡ ನರ ವಾಯ ಘರ ತ್ತ್ಾ ಾ ತಃ ಶಂಸತ್ ಸಾ ರ್ ೧೯
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಸಪ್ಾ ತಿತ್ಮ ಸಸ ಗಶ:
ಏಕ ಸಪ್ತ ತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಪುರಾ ರಾಮ ಮಹಾ ಬ್ರಹೀ ಮಹಾ ಬಲ ಪ್ರಾಕರ ಮ
ರೂಪ್ಮ್ ಆಸ್ವೀನತ್ ಮಮ ಅಚನಾ ಯ ಾಂ ತಿರ ಷು ಲೀಕೇಷು ವಿಶುರ ತ್ಮ್ ೧
ಯಥಾ ಸೀಮ ಸಯ ಶ್ಕರ ಸಯ ಸೂಯಶ ಸಯ ಚ ಯಥಾ ರ್ಪುೈಃ
ಸೀ೭ಹಂ ರೂಪ್ಮ್ ಇದಂ ಕೃತಾಾ ಲೀಕ ವಿತಾರ ಸನಂ ಮಹ್ತ್
ಋರ್ಷೀನ್ ರ್ನ ಗತಾನ್ ರಾಮ ತಾರ ಸಯಾಮಿ ತ್ತ್ ಸಾ ತಃ ೨
Page 151 of 162

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿರಾಮಾಯಣಂ
ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತ್ತಃ ಸೂಥ ಲಶ್ರಾ ನಮ ಮಹ್ರ್ಷಶೈಃ ಕೀಪ್ತೀ ಮಯಾ
ಸಂಚನಾ ನ್ ವಿವಿಧಂ ರ್ನಯ ಾಂ ರೂಪೇಣ್ ಅನೇನ ರ್ರ್ಷಶತಃ ೩
ತೇನ ಅಹ್ಮ್ ಉಕಾ ೈಃ ಪ್ರ ೀಕ್ಷ್ಯ ಏವಂ ಘೀರ ಶಾಪ್ ಅಭಿಧಾಯಿನ
ಏತ್ತ್ ಏರ್ ನೃಶಂಸಂ ತೇ ರೂಪ್ಮ್ ಅಸುಾ ವಿಗಹಶತ್ಮ್ ೪
ಸ ಮಯಾ ಯಾಚತಃ ಕುರ ದಧ ೈಃ ಶಾಪ್ಸಯ ಅನಾೀ ಭವೇತ್ ಇತಿ
ಅಭಿಶಾಪ್ ಕೃತ್ಸಯ ಇತಿ ತೇನ ಇದಂ ಭಾರ್ಷತಂ ರ್ಚಃ ೫
ಯದ್ವ ರ್ಛತಾಾ ಾ ಭಜೌ ರಾಮ: ತಾಾ ಾಂ ದಹೇತ್ ವಿಜ್ನೇ ರ್ನೇ
ತ್ದ್ವ ತ್ಾ ಾಂ ಪಾರ ಪ್ಸ ಯ ಸೇ ರೂಪಂ ಸಾ ಮ್ ಏರ್ ವಿಪುಲಂ ಶುಭಮ್ ೬
ಶ್ರ ಯಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಪುತ್ರ ಾಂ ದನೀ: ತ್ಾ ಾಂ ವಿದಧ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ಇನದ ರ ಕೀಪಾತ್ ಇದಂ ರೂಪಂ ಪಾರ ಪ್ಾ ಮ್ ಏವಂ ರಣ್ಡ೭ಜಿರೇ ೭
ಅಹಂ ಹ ತ್ಪ್ಸ್ತ ಉಗ್ರರ ೀಣ್ ಪ್ತಾಮಹ್ಮ್ ಅತೀರ್ಯಮ್
ದೀಘಶಮ್ ಆಯೈಃ ಸ ಮೇ ಪಾರ ದ್ವತ್ ತ್ತೀ ಮಾಾಂ ವಿಭರ ಮೀ೭ಸಪ ೃಶ್ತ್ ೮
ದೀಘಶಮ್ ಆಯ: ಮಯಾ ಪಾರ ಪ್ಾ ಾಂ ಕಿಾಂ ಮೇ ಶ್ಕರ ೈಃ ಕರಿರ್ಯ ತಿ
ಇತಿ ಏವಂ ಬ್ರದಧ ಮ್ ಆಸ್ತಥ ಯ ರಣೇ ಶ್ಕರ ಮ್ ಅರ್ರ್ಶಯಮ್ ೯
ತ್ಸಯ ಬ್ರಹು ಪ್ರ ರ್ಮಕಾೀನ ರ್ಜ್ರ ೀಣ್ ಶ್ತ್ಪ್ರ್ಶಣ್ಡ
ಸಕಿಥ ನಿೀ ಚ ಶ್ರ ಶ್ಚ ೈರ್ ಶ್ರಿೀರೇ ಸಂಪ್ರ ವೇಶ್ತ್ಮ್ ೧೦
ಸ ಮಯಾ ಯಾಚಯ ಮಾನಃ ಸನ್ ಅನಯತ್ ಯಮ ಸ್ತದನಮ್
ಪ್ತಾಮಹ್ ರ್ಚಃ ಸತ್ಯ ಾಂ ತ್ತ್ ಅಸುಾ ಇತಿ ಮಮ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೧
ಅನ೭೭ಹಾರಃ ಕಥಂ ಶ್ಕಾೀ ಭಗಿ ಸಕಿಥ ಶ್ರೀ ರ್ಮಖಃ
ರ್ಜ್ರ ೀಣ್ಡ೭ಭಿಹ್ತಃ ಕಲಂ ಸುದೀಘಶಮ್ ಅಪ್ ಜಿೀವಿತುಮ್ ೧೨
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಸುಾ ಮೇ ಶ್ಕರ ೀ ಬ್ರಹೂ ಯೀಜ್ನಮ್ ಆಯತೌ
ಪಾರ ದ್ವತ್ ಆಸಯ ಾಂ ಚ ಮೇ ಕುಕೌಿ ತಿೀಕ್ಷ್ಾ ದಂರ್ಟ ರಮ್ ಅಕಲಪ ಯತ್ ೧೩
ಸೀ೭ಹಂ ಭಜಾಭಾಯ ಾಂ ದೀಘ್ರಶಭಾಯ ಾಂ ಸಮಾಕೃಷ್ಣಯ ೭ಸ್ವಮ ರ್ನೇ ಚರಾನ್
ಸ್ವಾಂಹ್ ದಾ ಪ್ ಮೃಗ ವಾಯ ಘ್ರರ ನ್ ಭಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಮನಾ ತಃ ೧೪
ಸ ತು ಮಾಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ಇನದ ರೀ ಯದ್ವ ರಾಮಃ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ
ಛೇತ್ಸ ಯ ತೇ ಸಮರೇ ಬ್ರಹೂ ತ್ದ್ವ ಸಾ ಗಶಾಂ ಗಮಿರ್ಯ ಸ್ವ ೧೫
ಅನೇನ ರ್ಪುಷ್ಣ ರಾಮ ರ್ನೇ ಅಸ್ವಮ ರಾಜ್ ಸತ್ಾ ಮ
ಯ ತ್ಾ ತ್ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಸರ್ಶಸಯ ಗರ ಹ್ಣಂ ಸ್ತಧ್ರ ರೀಚಯೇ ೧೬
ಅರ್ಶ್ಯ ಾಂ ಗರ ಹ್ಣಂ ರಾಮೀ ಮನಯ ೀ ಅಹಂ ಸರ್ಮಪರ್ಯ ತಿ
ಇಮಾಾಂ ಬ್ರದಧ ಾಂ ಪುರಸಕ ೃತ್ಯ ದೇಹ್ ನಯ ಸ ಕೃತ್ ಶ್ರ ಮ: ೧೭
ಸ ತ್ಾ ಾಂ ರಾಮೀ೭ಸ್ವ ಭದರ ಾಂ ತೇ ನ೭ಹ್ಮ್ ಅನಯ ೀನ ರಾಘರ್
ಶ್ಕಯ ೀ ಹ್ನಾ ಾಂ ಯಥಾ ತ್ತ್ಾ ಾ ಮ್ ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಾಂ ಮಹ್ರ್ಷಶಣ್ಡ ೧೮
ಅಹಂ ಹ ಮತಿ ಸ್ತಚರ್ಯ ಾಂ ಕರಿಷ್ಣಯ ಮಿ ನರರ್ಶಭ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಮಿತ್ರ ಾಂ ಚೈರ್ ಉಪ್ದೇಕಿ ಯ ಮಿ ಯವಾಭಾಯ ಾಂ ಸಂಸಕ ೃತ್: ಅಗ್ನಿ ನ ೧೯
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಸುಾ ರ್ಮಾಶತಾಮ ದನನ ತೇನ ರಾಘವಃ
ಇದಂ ಜ್ಗ್ದ ರ್ಚನಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸಯ ಉಪ್ಶಣ್ಾ ತಃ ೨೦
ರಾರ್ಣೇನ ಹೃತಾ ಸ್ವೀತಾ ಮಮ ಭಾಯಾಶ ಯಶ್ಸ್ವಾ ನಿೀ
ನಿಷ್ಣಕ ರನಾ ಸಯ ಜ್ನಸ್ತಥ ನತ್ ಸಹ್ ಭಾರ ತಾರ ಯಥಾ ಸುಖ್ಮ್ ೨೧
ನಮ ಮಾತ್ರ ಾಂ ತು ಜಾನಮಿ ನ ರೂಪಂ ತ್ಸಯ ರಕ್ಷ್ಸಃ
ನಿವಾಸಂ ವಾ ಪ್ರ ಭಾವಂ ವಾ ರ್ಯಂ ತ್ಸಯ ನ ವಿದಮ ಹೇ ೨೨
ಶೀಕ೭೭ತಾಶನಮ್ ಅನಥಾನಮ್ ಏವಂ ವಿಪ್ರಿಧಾರ್ತಾಮ್
ಕರಣ್ಯ ಾಂ ಸದೃಶಂ ಕತುಶಮ್ ಉಪ್ಕರೇ ಚ ರ್ತ್ಶತಾಮ್ ೨೩
ಕಷ್ಣಠ ನಿ ಆನಿೀಯ ಶುಷ್ಣಕ ಣಿ ಕಲೇ ಭಗ್ಿ ನಿ ಕು೦ಜ್ರೈಃ
ರ್ಕಿ ಯ ಮ: ತಾಾ ಾಂ ರ್ಯಂ ವಿೀರ ಶ್ಾ ಭ್ರ ೀ ಮಹ್ತಿ ಕಲ್ಪ ತೇ ೨೪
ಸ ತ್ಾ ಾಂ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಸಮಾಚಕ್ಷ್ಾ ಯೇನ ವಾ ಯತ್ರ ವಾ ಹೃತಾ
ಕುರ ಕಲಾಯ ಣ್ಮ್ ಅತ್ಯ ೭ಥಶಾಂ ಯದ ಜಾನಸ್ವ ತ್ತ್ಾ ಾ ತಃ ೨೫
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ಸುಾ ರಾಮೇಣ್ ವಾಕಯ ಾಂ ದನ: ಅನತ್ಾ ಮಮ್
ಪರ ೀವಾಚ ಕುಶ್ಲೀ ರ್ಕುಾ ಾಂ ರ್ಕಾ ರಮ್ ಅಪ್ ರಾಘರ್ಮ್ ೨೬
ದರ್ಯ ಮ್ ಅಸ್ವಾ ನ ಮೇ ಜಾಾ ನಂ ನ೭ಭಿಜಾನಮಿ ಮೈಥಲ್ೀಮ್
ಯ: ತಾಾಂ ಜಾಾ ಸಯ ತಿ ತಂ ರ್ಕಿ ಯ ೀ ದಗಧ ೈಃ ಸಾ ಾಂ ರೂಪ್ಮ್ ಆಸ್ವಥ ತಃ ೨೭
ಅ ದಗಧ ಸಯ ತು ವಿಜಾಾ ತುಾಂ ಶ್ಕಿಾ : ಅಸ್ವಾ ನ ಮೇ ಪ್ರ ಭೀ
ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ತಂ ಮಹಾವಿೀಯಶಾಂ ಸ್ವೀತಾ ಯೇನ ಹೃತಾ ತ್ರ್ ೨೮
ವಿಜಾಾ ನಂ ಹ ಮಹ್ತ್ ಭರ ರ್ಟ ಾಂ ಶಾಪ್ ದ್ೀರ್ಷಣ್ ರಾಘರ್
ಸಾ ಕೃತೇನ ಮಯಾ ಪಾರ ಪ್ಾ ಾಂ ರೂಪಂ ಲೀಕ ವಿಗಹಶತ್ಮ್ ೨೯
ಕಿಾಂ ತು ಯಾರ್ನ್ ನ ಯಾತಿ ಅಸಾ ಾಂ ಸವಿತಾ ಶಾರ ನಾ ವಾಹ್ನಃ
ತಾರ್ತ್ ಮಾಮ್ ಅರ್ಟೇ ಕಿಿ ಪಾಾ ಾ ದಹ್ ರಾಮ ಯಥಾ ವಿಧಿ ೩೦
ದಗಧ : ತ್ಾ ಯಾ ಅಹ್ಮ್ ಅರ್ಟೇ ನಯ ಯೇನ ರಘು ನನದ ನ
ರ್ಕಿ ಯ ಮಿ ತ್ಮ್ ಅಹಂ ವಿೀರ ಯ: ತಂ ಜಾಾ ಸಯ ತಿ ರಾಕ್ಷ್ಸಂ ೩೧
ತೇನ ಸಖ್ಯ ಾಂ ಚ ಕತ್ಶರ್ಯ ಾಂ ನಯ ಯ ವೃತ್ಾ ೀನ ರಾಘರ್
ಕಲಪ ಯಿರ್ಯ ತಿ ತೇ ಪ್ರ ೀತಃ ಸ್ತಹಾಯಯ ಾಂ ಲಘು ವಿಕರ ಮಃ ೩೨
ನ ಹ ತ್ಸಯ ಅಸ್ವಾ ಅವಿಜಾಾ ತಂ ತಿರ ಷು ಲೀಕೇಷು ರಾಘರ್
ಸವಾಶನ್ ಪ್ರಿಸೃತೀ ಲೀಕನ್ ಪುರಾ ವೈ ಕರಣ್ಡ೭ನಾ ರೇ ೩೩
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ ಸಪ್ಾ ತಿತ್ಮ ಸಸ ಗಶ:
ದ್ವಿ ಸಪ್ತ ತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಏರ್ಮ್ ಉಕೌ
ಾ ತು ತೌ ವಿೀರೌ ಕಬನಧ ೀನ ನರೇಶ್ಾ ರೌ
ಗ್ನರಿ ಪ್ರ ದರಮ್ ಆಸ್ತದಯ ಪಾರ್ಕಂ ವಿಸಸಜ್ಶತುೈಃ ೧
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸುಾ ಮಹೀಲಾಕ ಭಿ: ಜ್ಾ ಲ್ತಾಭಿೈಃ ಸಮನಾ ತಃ
ಚತಾಮ್ ಆದೀಪ್ಯಾ ಮಾಸ ಸ್ತ ಪ್ರ ಜ್ಜಾಾ ಲ ಸರ್ಶತಃ ೨
ತ್ ಚಛ ರಿೀರಂ ಕಬನಧ ಸಯ ರ್ಘತ್ ಪ್ಣಡ ೀಪ್ಮಂ ಮಹ್ತ್
ಮೇದಸ್ತ ಪ್ಚಯ ಮಾನ ಸಯ ಮನದ ಾಂ ದಹ್ತಿ ಪಾರ್ಕ ೩
ಸ ವಿಧೂಯ ಚತಾಮ್ ಆಶು ವಿಧೂಮೀ೭ಗ್ನಿ : ಇವೀತಿಥ ತಃ
ಅರರ್ಜ ವಾಸಸ್ವೀ ವಿಭರ ನ್ ಮಾಲಾಾಂ ದವಾಯ ಾಂ ಮಹಾ ಬಲಃ ೪
ತ್ತ್ ಶ್ಚ ತಾಯಾ ವೇಗೇನ ಭಾಸಾ ರೀ ನಿಮಶಲಾ೭ಮಬ ರಃ
ಉತ್ಪ ಪಾತಾ೭೭ಶು ಸಂಹೃರ್ಟ ೈಃ ಸರ್ಶ ಪ್ರ ತ್ಯ ೦ಗ ಭೂರ್ಣಃ ೫
ವಿಮಾನೇ ಭಾಸಾ ರೇ ತಿರ್ಠ ನ್ ಹಂಸ ಯಕಾೀ ಯಶ್ಸಕ ರೇ
ಪ್ರ ಭಯಾ ಚ ಮಹಾ ತೇಜಾ ದಶೀ ದಶ್ ವಿರಾಜ್ಯನ್ ೬
ಸೀ೭ನಾ ರಿಕ್ಷ್ ಗತೀ ರಾಮಂ ಕಬನಧ ೀ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಶಣ್ಡ ರಾಘರ್ ತ್ತ್ಾ ಾ ೀನ ಯಥಾ ಸ್ವೀತಾಮ್ ಅವಾಪ್ಸ ಯ ಸ್ವ
ರಾಮ ರ್ಡುಯ ಕಾ ಯೀ ಲೀಕೇ ಯಾಭಿೈಃ ಸರ್ಶಾಂ ವಿಮೃಶ್ಯ ತೇ ೭
ಪ್ರಿಮೃಷ್ಟ ೀ ದಶಾ೭೦ತೇನ ದಶಾ ಭಾಗೇನ ಸೇರ್ಯ ತೇ
ದಶಾ ಭಾಗ ಗತೀ ಹೀನ ಸಾ ಾ ಾಂ ರಾಮ ಸಹ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ ೮
ಯತ್ ಕೃತೇ ರ್ಯ ಸನಂ ಪಾರ ಪ್ಾ ಾಂ ತ್ಾ ಯಾ ದ್ವರ ಪ್ರ ರ್ರ್ಶಣ್ಮ್
ತ್ತ್ ಅರ್ಶ್ಯ ಾಂ ತ್ಾ ಯಾ ಕಯಶೈಃ ಸ ಸುಹೃತ್ ಸುಹೃದ್ವ ರ್ರಂ
ಅಕೃತಾಾ ನ ಹ ತೇ ಸ್ವದಧ ಮ್ ಅಹಂ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಚನಾ ಯನ್ ೯
ಶೂರ ಯತಾಾಂ ರಾಮ ರ್ಕಿ ಯ ಮಿ ಸುಗ್ನರ ೀವೀ ನಮ ವಾನರಃ
ಭಾರ ತಾರ ನಿರಸಾ ೈಃ ಕುರ ದ್ಧ ೀನ ವಾಲ್ನ ಶ್ಕರ ಸೂನನ ೧೦
ಋಶ್ಯ ಮೂಕೇ ಗ್ನರಿ ರ್ರೇ ಪ್ಮಾಪ ಪ್ಯಶನಾ ಶೀಭಿತೇ
ನಿರ್ಸತಿ ಆತ್ಮ ವಾನ್ ವಿೀರ ಶ್ಚ ತುಭಿಶೈಃ ಸಹ್ ವಾನರೈಃ ೧೧
ವಾನರೇಾಂದ್ರ ೀ ಮಹಾ ವಿೀಯಶ: ತೇಜೀವಾನ್ ಅಮಿತ್ ಪ್ರ ಭ:
ಸತ್ಯ ಸಂಧೀ ವಿನಿೀತ್ ಶ್ಚ ಧೃತಿಮಾನ್ ಮತಿಮಾನ್ ಮಹಾನ್ ೧೨
ದಕ್ಷ್: ಪ್ರ ಗಲಭ ೀ ದುಯ ತಿಮಾನ್ ಮಹಾ ಬಲ ಪ್ರಾಕರ ಮ:
ಭಾರ ತಾರ ವಿವಾಸ್ವತೀ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ೀ ಹೇತೀ: ಮಹಾ ಬಲ: ೧೩
ಸ ತೇ ಸಹಾಯೀ ಮಿತ್ರ ಾಂ ಚ ಸ್ವೀತಾಯಾ: ಪ್ರಿಮಾಗಶಣೇ
ಭವಿರ್ಯ ತಿ ಹತೇ ರಾಮ ಮಾ ಚ ಶೀಕೇ ಮನ: ಕೃಥಾ: ೧೪
ಭವಿತಂ ಹ ಯತ್ ಚಾ೭ಪ್ ನ ತ್ತ್ ಶ್ಕಯ ಾಂ ಇಹ್ ಅನಯ ಥಾ
ಕತುಶಾಂ ಇಕಿ ಾ ಕು ಶಾರ್ದಶಲ ಕಲೀ ಹ ದುರತಿ ಕರ ಮ: ೧೫
ಗಚಛ ಶ್ೀಘರ ಾಂ ಇತೀ ರಾಮ ಸುಗ್ನರ ೀವಂ ತಂ ಮಹಾ ಬಲಂ
ರ್ಯಸಯ ಾಂ ತಂ ಕುರ ಕಿಿ ಪ್ರ ಮ್ ಇತೀ ಗತಾಾ ಅದಯ ರಾಘರ್
ಅದ್ರ ೀಹಾಯ ಸಮಾಗಮಯ ದೀಪ್ಯ ಮಾನೇ ವಿಭಾರ್ಸೌ ೧೬
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ನ ಚ ತೇ ಸ: ಅರ್ಮನಾ ರ್ಯ ೈಃ ಸುಗ್ನರ ೀವೀ ವಾನರಾ೭ಧಿಪಃ
ಕೃತ್ಜ್ಾ ೈಃ ಕಮ ರೂಪ್ೀ ಚ ಸಹಾಯಾ೭ಥೀಶ ಚ ವಿೀಯಶವಾನ್ ೧೭
ಶ್ಕೌ
ಾ ಹ ಅದಯ ಯವಾಾಂ ಕತುಶಾಂ ಕಯಶಾಂ ತ್ಸಯ ಚಕಿೀರ್ಷಶತ್ಮ್
ಕೃತಾ೭ಥ್ೀಶ ವಾ ಅಕೃತಾ೭ಥ್ೀಶ ವಾ ಕೃತ್ಯ ಾಂ ತ್ರ್ ಕರಿರ್ಯ ತಿ ೧೮
ಸ ಋಕ್ಷ್ರಜ್ಸಃ ಪುತ್ರ ೈಃ ಪ್ಮಾಪ ಮ್ ಅಟತಿ ಶ್೦ಕಿತಃ
ಭಾಸಕ ರ ಸಯ ಔರಸಃ ಪುತ್ರ : ವಾಲ್ನ ಕೃತ್ ಕಿಲ್ಬ ಷಃ ೧೯
ಸನಿಿ ಧಾಯ ಆಯಧಂ ಕಿಿ ಪ್ರ ಮ್ ಋರ್ಯ ಮೂಕ ಆಲಯಂ ಕಪ್ಮ್
ಕುರ ರಾಘರ್ ಸತ್ಯ ೀನ ರ್ಯಸಯ ಾಂ ರ್ನ ಚಾರಿಣ್ಮ್ ೨೦
ಸ ಹ ಸ್ತಥ ನನಿ ಸವಾಶಣಿ ಕತ್ಸ ಿ ಯ ೀಶನ ಕಪ್ ಕು೦ಜ್ರಃ
ನರ ಮಾಾಂಸ ಅಶ್ನಾಂ ಲೀಕೇ ನಪುಣ್ಡಯ ತ್ ಅಧಿಗಚಛ ತಿ ೨೧
ನ ತ್ಸಯ ಅವಿದತಂ ಲೀಕೇ ಕಿಾಂಚತ್ ಅಸ್ವಾ ಹ ರಾಘರ್
ಯಾರ್ತ್ ಸೂಯಶೈಃ ಪ್ರ ತ್ಪ್ತಿ ಸಹ್ಸ್ತರ ೭೦ಶು: ಅರಿಾಂದಮ ೨೨
ಸ ನದೀ: ವಿಪುಲಾನ್ ಶಲಾನ್ ಗ್ನರಿ ದುಗ್ಶಣಿ ಕನದ ರಾನ್
ಅನಿಾ ರ್ಯ ವಾನರೈಃ ಸ್ತರ್ಶಾಂ ಪ್ತಿಿ ೀಾಂ ತೇ ಅಧಿಗಮಿರ್ಯ ತಿ ೨೩
ವಾನರಾಾಂ ಶ್ಚ ಮಹಾ ಕಯಾನ್ ಪ್ರ ೀರ್ಯಿರ್ಯ ತಿ ರಾಘರ್
ದಶೀ ವಿಚೇತುಾಂ ತಾಾಂ ಸ್ವೀತಾಾಂ ತ್ಾ ದಾ ಯೀಗೇನ ಶೀಚತಿೀಮ್
ಸ: ಜಾಾ ಸಯ ತಿ ರ್ರಾರೀಹಾಾಂ ನಿಮಶಲಾಾಂ ರಾರ್ಣ್ಡಲಯೇ ೨೪
ಸ ಮೇರ ಶ೦ಗ್೭ಗರ ಗತಾಮ್ ಅನಿನಿದ ತಾಾಂ
ಪ್ರ ವಿಶ್ಯ ಪಾತಾಳ ತ್ಲೇ ಅಪ್ ವಾ ಆಶ್ರ ತಾಮ್
ಪ್ಿ ವಂಗಮಾನಾಂ ಪ್ರ ರ್ರ: ತ್ರ್ ಪ್ರ ಯಾಾಂ
ನಿಹ್ತ್ಯ ರಕಿ ಾಂಸ್ವ ಪುನಃ ಪ್ರ ದ್ವಸಯ ತಿ ೨೫
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ದಾ ಸಪ್ಾ ತಿತ್ಮ ಸಸ ಗಶ:
ತರ ಸಪ್ತ ತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ನಿದಶ್ಶಯಿತಾಾ ರಾಮಾಯ ಸ್ವೀತಾಯಾೈಃ ಪ್ರ ತಿಪಾದನೇ
ವಾಕಯ ಮ್ ಅನಾ ಥಶಮ್ ಅಥಶಜ್ಾ ೈಃ ಕಬನಧ ೈಃ ಪುನ: ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಏರ್ ರಾಮ ಶ್ವಃ ಪ್ನಥ ಯ ತ್ರ ೈತೇ ಪುರ್ಷಪ ತಾ ದುರ ಮಾೈಃ
ಪ್ರ ತಿೀಚೀಾಂ ದಶ್ಮ್ ಆಶ್ರ ತ್ಯ ಪ್ರ ಕಶ್ನಾ ೀ ಮನೀರಮಾೈಃ ೨
ಜ್ಮೂಬ ಪ್ರ ಯಾಳ ಪ್ನಸ್ತೈಃ ಪ್ಿ ಕ್ಷ್ ನಯ ಗರ ೀರ್ ತಿನದ ಕೈಃ
ಅಶ್ಾ ತಾಥ ೈಃ ಕಣಿಶಕರಾ ಶ್ಚ ಚ್ಛತಾ ಶ್ಚ ಅನಯ ೀ ಚ ಪಾದಪಾೈಃ ೩
ರ್ನಾ ನ ನಗ ವೃಕಿ ಶ್ಚ ತಿಲಕ ನಕಾ ಮಾಲಕ:
ನಿೀಲ ಅಶೀಕ: ಕದಂಬ್ರ ಶ್ಚ ಕರವಿೀರಾ: ಚ ಪುರ್ಷಪ ತಾ:
ಅಗ್ನಿ ರ್ಮಖಾಯ ಅಶೀಕ ಶ್ಚ ಸುರಕಾ : ಪಾರಿಭದರ ಕ: ೪
ತಾನ್ ಆರಹ್ಯ ಅಥವಾ ಭೂಮೌ ಪಾತ್ಯಿತಾಾ ಚ ತಾನ್ ಬಲಾತ್
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಫಲಾನ್ ಅಮೃತ್ ಕಲಾಪ ನಿ ಭಕ್ಷ್ಯನ್ನ
ಾ ಗಮಿರ್ಯ ಥಃ ೫
ತ್ತ್ ಅತಿಕರ ಮಯ ಕಕುತ್ಸ ಥ ರ್ನಂ ಪುರ್ಷಪ ತ್ ಪಾದಪಂ
ನಂದನ ಪ್ರ ತಿಮಂ ತು ಅನಯ ತ್ ಕುರರ್: ಉತ್ಾ ರಾ ಇರ್ ೬
ಸರ್ಶ ಕಮ ಫಲಾ ವೃಕಿ : ಪಾದಪಾ: ತು ಮಧ್ರ ಸರ ವಾ:
ಸವೇಶ ಚ ಋತುರ್: ತ್ತ್ರ ರ್ನೇ ಚತ್ರ ರರ್ಥ ಯಥಾ ೭
ಫಲ ಭಾರ ಅರ್ನತಾ: ತ್ತ್ರ ಮಹಾ ವಿಟಪ್ ಧಾರಿಣ್:
ಶೀಭನಾ ೀ ಸರ್ಶತ್: ತ್ತ್ರ ಮೇಘ ಪ್ರ್ಶತ್ ಸನಿಿ ಭಾ: ೮
ತಾನ್ ಆರಹ್ಯ ಅಥವಾ ಭೂಮೌ ಪಾತ್ಯಿತಾಾ ಯಥಾ ಸುಖಂ
ಫಲಾನಿ ಅಮೃತ್ ಕಲಾಪ ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್: ತೇ ಪ್ರ ದ್ವಸಯ ತಿ ೯
ಚಂಕರ ಮನ್ನ
ಾ ರ್ರಾನ್ ದೇಶಾನ್ ಶಲಾತ್ ಶಲಂ ರ್ನತ್ ರ್ನಮ್
ತ್ತಃ ಪುರ್ಕ ರಿಣಿೀಾಂ ವಿೀರೌ ಪ್ಮಾಪ ಾಂ ನಮ ಗಮಿರ್ಯ ಥಃ ೧೦
ಅಶ್ಕಶರಾಮ್ ಅವಿಭರ ಾಂಶಾಾಂ ಸಮ ತಿೀಥಶಮ್ ಅಶರ್ಲಾಮ್
ರಾಮ ಸಂಜಾತ್ ವಾಲೂಕಾಂ ಕಮಲೀತ್ಪ ಲ ಶೀಭಿತಾಮ್ ೧೧
ತ್ತ್ರ ಹಂಸ್ತೈಃ ಪ್ಿ ವಾೈಃ ಕೌರ ೦ಚಾ: ಕುರರಾ ಶ್ಚ ೈರ್ ರಾಘರ್
ರ್ಲುಗ ಸಾ ನ ನಿಕೂಜ್ನಿಾ ಪ್ಮಾಪ ಸಲ್ಲ ಗೀಚರಾೈಃ ೧೨
ನ ಉದಾ ಜ್ನಾ ೀ ನರಾನ್ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರ್ರ್ಸಯ ಅಕೀವಿದ್ವೈಃ ಶುಭಾೈಃ
ರ್ಘತ್ ಪ್ಣ್ಡ ಉಪ್ಮಾನ್ ಸೂಥ ಲಾನ್ ತಾನ್ ದಾ ಜಾನ್ ಭಕ್ಷ್ಯಿರ್ಯ ಥಃ ೧೩
ರೀಹತಾನ್ ರ್ಕರ ತುಣ್ಡಡ ಾಂ ಶ್ಚ ನಲ ಮಿೀನಾಂ ಶ್ಚ ರಾಘರ್
ಪ್ಮಾಪ ಯಾಮ್ ಇಷುಭಿ: ಮತಾಸ ಯ ನ್ ತ್ತ್ರ ರಾಮ ರ್ರಾನ್ ಹ್ತಾನ್೧೪
ನಿ ಸಾ ಾ ಕಪ ಕಿ ನ್ ಅಯ ಸಾ ಪಾಾ ನ್ ಅಕೃಶಾನ್ ಏಕ ಕಣ್ಟ ಕನ್
ತ್ರ್ ಭಕಾ ಯ ಸಮಾಯಕಾ ೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ ಸಂಪ್ರ ದ್ವಸಯ ತಿ ೧೫
ಭೃಶಂ ತೇ ಖಾದತೀ ಮತಾಸ ಯ ನ್ ಪ್ಮಾಪ ಯಾೈಃ ಪುರ್ಪ ಸಂಚಯೇ
ಪ್ದಮ ಗನಿಧ ಶ್ವಂ ವಾರಿ ಸುಖ್ ಶ್ೀತ್ಮ್ ಅನಮಯಮ್ ೧೬
ಉದಧ ೃತ್ಯ ಸ ತ್ದ್ವ ಅಕಿಿ ರ್ಟ ಾಂ ರೂಪ್ಯ ಸ್ತು ಟಿಕ ಸನಿಿ ಭಮ್
ಅಥ ಪುರ್ಕ ರ ಪ್ಣೇಶನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ ಪಾಯಯಿರ್ಯ ತಿ ೧೭
ಸೂಥ ಲಾನ್ ಗ್ನರಿ ಗ್ಮಹಾ ಶ್ಯಾಯ ನ್ ರ್ರಾಹಾನ್ ರ್ನ ಚಾರಿಣಃ
ಅಪಾಾಂ ಲೀಭಾತ್ ಉಪಾವೃತಾಾ ನ್ ವೃರ್ಭಾನ್ ಇರ್ ನದಶತಃ
ರೂಪಾ೭ನಿಾ ತಾಾಂ ಶ್ಚ ಪ್ಮಾಪ ಯಾಾಂ ದರ ಕ್ಷ್ಯ ಸ್ವ ತ್ಾ ಾಂ ನರೀತ್ಾ ಮ ೧೮
ಸ್ತಯಾಹ್ಿ ೀ ವಿಚರನ್ ರಾಮ ವಿಟಪ್ೀ ಮಾಲಯ ಧಾರಿಣಃ
ಶ್ೀತೀದಕಂ ಚ ಪ್ಮಾಪ ಯಾ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಶೀಕಂ ವಿಹಾಸಯ ಸ್ವ ೧೯
ಸುಮನೀಭಿ ಶ್ಚ ತಾಾಂ ಸಾ ತ್ರ ತಿಲಕನ್ ನಕಾ ಮಾಲಕನ್
ಉತ್ಪ ಲಾನಿ ಚ ಫುಲಾಿ ನಿ ಪ್೦ಕಜಾನಿ ಚ ರಾಘರ್ ೨೦
ನ ತಾನಿ ಕಶ್ಚ ನ್ ಮಾಲಾಯ ನಿ ತ್ತ್ರ ಆರೀಪ್ಯಿತಾ ನರಃ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ನ ಚ ವೈ ಮಾಿ ನತಾಾಂ ಯಾಾಂತಿ ನ ಚ ಶ್ೀಯಶಾಂತಿ ರಾಘರ್ ೨೧
ಮತ್೦ಗ ಶ್ಷ್ಣಯ ಸಾ ತ್ರ ಆಸನ್ ಋರ್ಯಃ ಸುಸಮಾಹತಾ:
ತೇಷ್ಣಾಂ ಭಾರ ಅಭಿತ್ಪಾಾ ನಾಂ ರ್ನಯ ಮ್ ಆಹ್ರತಾಾಂ ಗ್ಮರೀೈಃ ೨೨
ಯೇ ಪ್ರ ಪೇತು: ಮಹೀಾಂ ತೂಣ್ಶಾಂ ಶ್ರಿೀರಾತ್ ಸ್ಾ ೀದ ಬನದ ವಃ
ತಾನಿ ಮಾಲಾಯ ನಿ ಜಾತಾನಿ ರ್ಮನಿೀನಾಂ ತ್ಪ್ಸ್ತ ತ್ದ್ವ
ಸ್ಾ ೀದ ಬನದ ಸರ್ಮತಾಥ ನಿ ನ ವಿನಶ್ಯ ನಿಾ ರಾಘರ್ ೨೩
ತೇಷ್ಣಮ್ ಅದ್ವಯ ೭ಪ್ ತ್ತ್ರ ೈರ್ ದೃಶ್ಯ ತೇ ಪ್ರಿಚಾರಿಣಿೀ
ಶ್ರ ಮಣಿೀ ಶ್ಬರಿೀ ನಮ ಕಕುತ್ಸ ಥ ಚರಜಿೀವಿನಿೀ ೨೪
ತಾಾ ಾಂ ತು ರ್ಮೇಶ ಸ್ವಥ ತಾ ನಿತ್ಯ ಾಂ ಸರ್ಶ ಭೂತ್ ನಮಸಕ ೃತ್ಮ್
ದೃಷ್ಣಟ ಾ ದೇವೀಪ್ಮಂ ರಾಮ ಸಾ ಗಶ ಲೀಕಂ ಗಮಿರ್ಯ ತಿ ೨೫
ತ್ತ್: ತ್ತ್ ರಾಮ ಪ್ಮಾಪ ಯಾ: ತಿೀರಮ್ ಆಶ್ರ ತ್ಯ ಪ್ಶ್ಚ ಮಮ್
ಆಶ್ರ ಮ ಸ್ತಥ ನಮ್ ಅತುಲಂ ಗ್ಮಹ್ಯ ಾಂ ಕಕುತ್ಸ ಥ ಪ್ಶ್ಯ ಸ್ವ ೨೬
ನ ತ್ತ್ರ ಆಕರ ಮಿತುಾಂ ನಗ್ೈಃ ಶ್ಕುಿ ರ್ನಿಾ ತ್ಮ್ ಆಶ್ರ ಮಮ್
ಋರ್ಷ ಸಾ ಸಯ ಮತ್೦ಗ ಸಯ ವಿಧಾನತ್ ತ್ ಚಚ ಕನನಮ್ ೨೭
ತ್ಸ್ವಮ ನ್ ನನದ ನ ಸಂಕಶೇ ದೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಉಪ್ಮೇ ರ್ನೇ
ನನ ವಿಹ್ಗ ಸಂಕಿೀಣೇಶ ರಂಸಯ ಸೇ ರಾಮ ನಿವೃಶತಃ ೨೮
ಋಶ್ಯ ಮೂಕ ಸುಾ ಪ್ಮಾಪ ಯಾೈಃ ಪುರಸ್ತಾ ತ್ ಪುರ್ಷಪ ತ್ ದುರ ಮಃ
ಸುದುೈಃಖಾರೀಹ್ಣೀ ನಮ ಶ್ಶು ನಗ್೭ಭಿರಕಿಿ ತಃ
ಉದ್ವರೀ ಬರ ಹ್ಮ ಣ್ಡ ಚೈರ್ ಪೂರ್ಶ ಕಲೇ ವಿನಿಮಿಶತಃ ೨೯
ಶ್ಯಾನಃ ಪುರಷ್ೀ ರಾಮ ತ್ಸಯ ಶಲ ಸಯ ಮೂರ್ಶನಿ
ಯತ್ ಸಾ ಪ್ಿ ೀ ಲಭತೇ ವಿತ್ಾ ಾಂ ತ್ತ್ ಪ್ರ ಬ್ರದ್ಧ ೀ೭ಧಿಗಚಛ ತಿ ೩೦
ಯ: ತು ಏನಂ ವಿರ್ಮಾ೭೭ಚಾರಃ ಪಾಪ್ ಕಮಾಶ೭ಧಿರೀಹ್ತಿ
ತ್ತ್ರ ೈರ್ ಪ್ರ ಹ್ರನಿಾ ಏನಂ ಸುಪ್ಾ ಮ್ ಆದ್ವಯ ರಾಕ್ಷ್ಸ್ತೈಃ ೩೧
ತ್ತ್ರ ಅಪ್ ಶ್ಶು ನಗ್ನಮ್ ಆಕರ ನದ ೈಃ ಶೂರ ಯತೇ ಮಹಾನ್
ಕಿರ ೀಡತಾಾಂ ರಾಮ ಪಂಪಾಯಾಾಂ ಮತ್೦ಗ ಅರಣ್ಯ ವಾಸ್ವನಮ್ ೩೨
ಸ್ವಕಾ ರಧಿರ ಧಾರಾಭಿೈಃ ಸಂಹ್ತ್ಯ ಪ್ರಮ ದಾ ಪಾೈಃ
ಪ್ರ ಚರನಿಾ ಪೃಥಕ್ ಕಿೀಣ್ಡಶ ಮೇಘ ರ್ಣ್ಡಶ: ತ್ರಸ್ವಾ ನಃ ೩೩
ತೇ ತ್ತ್ರ ಪ್ೀತಾಾ ಪಾನಿೀಯಂ ವಿಮಲಂ ಶ್ೀತ್ಮ್ ಅರ್ಯ ಯಮ್
ನಿವೃತಾ: ಸಂವಿಗ್ಹ್ನಾ ೀ ರ್ನನಿ ರ್ನ ಗೀಚರಾೈಃ ೩೪
ಋಕಿ ಾಂ ಶ್ಚ ದಾ ಪ್ನ ಶ್ಚ ೈರ್ ನಿೀಲ ಕೀಮಲಕ ಪ್ರ ಭಾನ್
ರರೂನ್ ಅಪೇತ್ ಅಪ್ಜ್ಯಾನ್ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಶೀಕಂ ಜ್ಹರ್ಯ ಸ್ವ ೩೫
ರಾಮ ತ್ಸಯ ತು ಶಲ ಸಯ ಮಹ್ತಿೀ ಶೀಭತೇ ಗ್ಮಹಾ
ಶ್ಲಾ ಪ್ಧಾನ ಕಕುತ್ಸ ಥ ದುೈಃಖಂ ಚ ಅಸ್ತಯ ೈಃ ಪ್ರ ವೇಶ್ನಮ್ ೩೬
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತ್ಸ್ತಯ ಗ್ಮಹಾಯಾೈಃ ಪಾರ ಗ್ದ ಾ ರೇ ಮಹಾನ್ ಶ್ೀತ್ ಉದಕೀ ಹ್ರ ದಃ
ಬಹು ಮೂಲ ಫಲೀ ರಮಯ ೀ ನನ ನಗ ಸಮಾವೃತಃ ೩೭
ತ್ಸ್ತಯ ಾಂ ರ್ಸತಿ ಸುಗ್ನರ ೀರ್ ಶ್ಚ ತುಭಿಶೈಃ ಸಹ್ ವಾನರೈಃ
ಕದ್ವಚತ್ ಶ್ಖ್ರೇ ತ್ಸಯ ಪ್ರ್ಶತ್ ಸಯ ಅರ್ತಿರ್ಠ ತೇ ೩೮
ಕಬನಧ : ತು ಅನಶಾಸಯ ಏವಂ ತೌ ಉಭೌ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೌ
ಸರ ಗ್ನಾ ೀ ಭಾಸಕ ರ ರ್ಣ್ಡಶಭಃ ಖೇ ರ್ಯ ರೀಚತ್ ವಿೀಯಶವಾನ್ ೩೯
ತಂ ತು ಖ್ ಸಥ ಾಂ ಮಹಾ ಭಾಗಂ ಕಬನಧ ಾಂ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೌ
ಪ್ರ ಸ್ವಥ ತೌ ತ್ಾ ಾಂ ರ್ರ ಜ್ಸ್ಾ ೀತಿ ವಾಕಯ ಮ್ ಊಚತು: ಅನಿಾ ಕೇ ೪೦
ಗಮಯ ತಾಾಂ ಕಯಶ ಸ್ವದಧ ಯ ೭ಥಶಮ್ ಇತಿ ತೌ ಅಬರ ವಿೀತ್ ಚ ಸಃ
ಸುಪ್ರ ೀತೌ ತೌ ಅನಜಾಾ ಪ್ಯ ಕಬನಧ ೈಃ ಪ್ರ ಸ್ವಥ ತ್ ಸಾ ದ್ವ ೪೧
ಸ ತ್ತ್ ಕಬನಧ ೈಃ ಪ್ರ ತಿಪ್ದಯ ರೂಪಂ
ವೃತಃ ಶ್ರ ಯಾ ಭಾಸಕ ರ ತುಲಯ ದೇಹಃ
ನಿದಶ್ಶಯನ್ ರಾಮಮ್ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಖ್ ಸಥ ೈಃ
ಸಖ್ಯ ಾಂ ಕುರಷ್ಾ ೀತಿ ತ್ದ್ವ೭ಭಯ ವಾಚ ೪೨
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ತಿರ ಸಪ್ಾ ತಿತ್ಮ ಸಸ ಗಶ:
ಚತು ಸಸ ಪ್ತ ತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತೌ ಕಬನಧ ೀನ ತಂ ಮಾಗಶಾಂ ಪ್ಮಾಪ ಯಾ ದಶ್ಶತಂ ರ್ನೇ
ಪ್ರ ತ್ಸಥ ತು: ದಶಂ ಗೃಹ್ಯ ಪ್ರ ತಿೀಚೀಾಂ ನೃರ್ರಾ೭೭ತ್ಮ ಜೌ ೧
ತೌ ಶಲೇಷು ಆಚತ್ ಅನೇಕನ್ ಕೌಿ ದರ ಕಲಪ ಫಲ ದುರ ಮಾನ್
ವಿೀಕ್ಷ್ನ್ನ
ಾ ಜ್ಗಮ ತು: ದರ ಷುಟ ಾಂ ಸುಗ್ನರ ೀವಂ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೌ ೨
ಕೃತಾಾ ಚ ಶಲ ಪೃಷ್ಠ ೀ ತು ತೌ ವಾಸಂ ರಘು ನನದ ನ್ನ
ಪ್ಮಾಪ ಯಾೈಃ ಪ್ಶ್ಚ ಮಂ ತಿೀರಂ ರಾಘರ್ವೌ ಉಪ್ತ್ಸಥ ತುೈಃ ೩
ತೌ ಪುರ್ಕ ರಿಣ್ಡಯ ೈಃ ಪ್ಮಾಪ ಯಾ ಸ್ವಾ ೀರಮ್ ಆಸ್ತದಯ ಪ್ಶ್ಚ ಮಮ್
ಅಪ್ಶ್ಯ ತಾಾಂ ತ್ತ್ ಸಾ ತ್ರ ಶ್ಬಯಾಶ ರಮಯ ಮ್ ಆಶ್ರ ಮಮ್ ೪
ತೌ ತ್ಮ್ ಆಶ್ರ ಮಮ್ ಆಸ್ತದಯ ದುರ ಮೈ: ಬಹುಭಿ: ಆವೃತ್ಮ್
ಸುರಮಯ ಮ್ ಅಭಿವಿೀಕ್ಷ್ನ್ನ
ಾ ಶ್ಬರಿೀಮ್ ಅಭಯ ಪೇಯತುೈಃ ೫
ತೌ ತು ದೃಷ್ಣಟ ಾ ತ್ದ್ವ ಸ್ವದ್ವಧ ಸರ್ಮತಾಥ ಯ ಕೃತಾ೦ಜ್ಲ್ೈಃ
ಪಾದ್ವ ಜ್ಗ್ರ ಹ್ ರಾಮ ಸಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸಯ ಚ ಧಿೀಮತಃ
ಪಾದಯ ಾಂ ಆಚಮನಿೀಯಂ ಚ ಪಾರ ದ್ವತ್ ಯಥಾ ವಿಧಿ ೬
ತಾಮ್ ಉವಾಚ ತ್ತೀ ರಾಮಃ ಶ್ರ ಮಣಿೀಾಂ ಸಂಶ್ತ್ ರ್ರ ತಾಮ್
ಕಚಚ ತ್ಾ ೀ ನಿಜಿಶತಾ ವಿಘ್ರಿ ೈಃ ಕಚಚ ತ್ಾ ೀ ರ್ರ್ಶತೇ ತ್ಪಃ ೭
ಕಚಚ ತ್ಾ ೀ ನಿಯತಃ ಕೀಪ್ ಆಹಾರ ಶ್ಚ ತ್ಪೀ ರ್ನೇ
ಕಚಚ ತ್ಾ ೀ ನಿಯಮಾೈಃ ಪಾರ ಪಾಾ ೈಃ ಕಚಚ ತ್ಾ ೀ ಮನಸಃ ಸುಖ್ಮ್
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಕಚಚ ತ್ಾ ೀ ಗ್ಮರ ಶುಶೂರ ಷ್ಣ ಸಫಲಾ ಚಾರ ಭಾರ್ಷಣಿ ೮
ರಾಮೇಣ್ ತಾಪ್ಸ್ವೀ ಪೃಷ್ಣಠ ಸ್ತ ಸ್ವದ್ವಧ ಸ್ವದಧ ಸಮಮ ತಾ
ಶ್ಶಂಸ ಶ್ಬರಿೀ ವೃದ್ವಧ ರಾಮಾಯ ಪ್ರ ತುಯ ಪ್ ಸ್ವಥ ತಾ ೯
ಅದಯ ಪಾರ ಪಾಾ ತ್ಪ್ ಸ್ವಸ ದಧ : ತ್ರ್ ಸಂದಶ್ಶನತ್ ಮಯಾ
ಅದಯ ಮೇ ಸಫಲಂ ತ್ಪ್ಾ ಾಂ ಗ್ಮರರ್ ಶ್ಚ ಸುಪೂಜಿತಾ: ೧೦
ಅದಯ ಮೇ ಸಫಲಂ ಜ್ನಮ ಸಾ ಗಶ ಶ್ಚ ೈರ್ ಭವಿರ್ಯ ತಿ
ತ್ಾ ಯಿ ದೇರ್ ರ್ರೇ ರಾಮ ಪೂಜಿತೇ ಪುರರ್ರ್ಶಭ ೧೧
ಚಕುಿ ಷ್ಣ ತ್ರ್ ಸೌಮ್ಯ ೀನ ಪೂತಾ೭ಸ್ವಮ ರಘು ನಂದನ
ಗಮಿಷ್ಣಯ ಮಿ ಅಕ್ಷ್ಯಾನ್ ಲೀಕನ್ ತ್ಾ ತ್ ಪ್ರ ಸ್ತದ್ವತ್ ಅರಿಾಂದಮ ೧೨
ಚತ್ರ ಕೂಟಂ ತ್ಾ ಯಿ ಪಾರ ಪ್ಾ ೀ ವಿಮಾನ: ಅತುಲ ಪ್ರ ಭೈೈಃ
ಇತ್ ಸ್ಾ ೀ ದರ್ಮ್ ಆರೂಢಾ ಯಾನ್ ಅಹಂ ಪ್ಯಶಚಾರಿರ್ಮ್ ೧೩
ತೈ ಶಾಚ ೭ಹ್ಮ್ ಉಕಾ ರ್ಮಶಜ್ಾ ೈ ಮಶಹಾ ಭಾಗೈ ಮಶಹ್ರ್ಷಶಭಿೈಃ
ಆಗಮಿರ್ಯ ತಿ ತೇ ರಾಮಃ ಸುಪುಣ್ಯ ಮ್ ಇಮಮ್ ಆಶ್ರ ಮಮ್ ೧೪
ಸ ತೇ ಪ್ರ ತಿಗರ ಹೀತ್ರ್ಯ ೈಃ ಸೌಮಿತಿರ ಸಹತೀ೭ತಿಥೈಃ
ತಂ ಚ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ರ್ರಾನ್ ಲೀಕನ್ ಅಕ್ಷ್ಯಾಾಂಸ್ ತ್ಾ ಾಂ ಗಮಿರ್ಯ ಸ್ವ ೧೫
ಮಯಾ ತು ವಿವಿಧಂ ರ್ನಯ ಾಂ ಸಂಚತಂ ಪುರರ್ರ್ಶಭ
ತ್ವಾ೭ರ್ಥಶ ಪುರರ್ ವಾಯ ಘರ ಪ್ಮಾಪ ಯಾ ಸ್ವಾ ೀರ ಸಂಭರ್ಮ್ ೧೬
ಏರ್ಮ್ ಉಕಾ ೈಃ ಸ ರ್ಮಾಶತಾಮ ಶ್ಬಯಾಶ ಶ್ಬರಿೀಮ್ ಇದಮ್
ರಾಘವಃ ಪಾರ ಹ್ ವಿಜಾಾ ನೇ ತಾಾಂ ನಿತ್ಯ ಮ್ ಅಬಹರ್ಕ ೃತಾಮ್ ೧೭
ದನೀೈಃ ಸಕಶಾತ್ ತ್ತ್ಾ ಾ ೀನ ಪ್ರ ಭಾವಂ ತೇ ಮಹಾತ್ಮ ನಃ
ಶುರ ತಂ ಪ್ರ ತ್ಯ ಕ್ಷ್ಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಸಂದರ ಷುಟ ಾಂ ಯದ ಮನಯ ಸೇ ೧೮
ಏತ್ ತುಾ ರ್ಚನಂ ಶುರ ತಾಾ ರಾಮ ರ್ಕಾ ರ ದಾ ನಿಸಸ ೃತ್ಮ್
ಶ್ಬರಿೀ ದಶ್ಶಯಾ ಮಾಸ ತೌ ಉಭೌ ತ್ ದಾ ನಂ ಮಹ್ತ್ ೧೯
ಪ್ಶ್ಯ ಮೇಘ ಘನ ಪ್ರ ಖ್ಯ ಾಂ ಮೃಗ ಪ್ಕಿಿ ಸಮಾಕುಲಮ್
ಮತ್೦ಗ ರ್ನಮ್ ಇತಿ ಏರ್ ವಿಶುರ ತಂ ರಘು ನನದ ನ ೨೦
ಇಹ್ ತೇ ಭಾವಿತ್ ಆತಾಮ ನೀ ಗ್ಮರವೀ ಮೇ ಮಹಾ ದುಯ ತೇ
ಜುಹ್ವಾನ್ ಶ್ಚ ಕಿರ ರೇ ತಿೀಥಶಾಂ ಮನಾ ರರ್ನ್ ಮನಾ ರ ಪೂಜಿತ್ಮ್ ೨೧
ಇಯಂ ಪ್ರ ತ್ಯ ಕ್ ಸಥ ಲ್ೀ ವೇದೀ ಯತ್ರ ತೇ ಮೇ ಸುಸತ್ಕ ೃತಾೈಃ
ಪುಷ್ಪ ೀಪ್ಹಾರಂ ಕುರ್ಶನಿಾ ಶ್ರ ಮಾತ್ ಉದ್ಾ ೀಪ್ಭಿೈಃ ಕರೈಃ ೨೨
ತೇಷ್ಣಾಂ ತ್ಪಃ ಪ್ರ ಭಾವೇನ ಪ್ಶ್ಯ ಅದ್ವಯ ೭ಪ್ ರಘೂತ್ಾ ಮ
ದ್ಯ ೀತ್ಯನಿಾ ದಶಃ ಸವಾಶೈಃ ಶ್ರ ಯಾ ವೇದಯ : ಅತುಲ ಪ್ರ ಭಾೈಃ ೨೩
ಅಶ್ಕುಿ ರ್ದಭ : ತೈ: ಗನಾ ಮ್ ಉಪ್ವಾಸ ಶ್ರ ಮ ಆಲಸೈೈಃ
ಚನಿಾ ತೇ ಅಭಾಯ ಗತಾನ್ ಪ್ಶ್ಯ ಸಮೇತಾನ್ ಸಪ್ಾ ಸ್ತಗರಾನ್ ೨೪
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ಕೃತ್ ಅಭಿರ್ಷಕೈ: ತೈ: ನಯ ಸ್ತಾ ರ್ಲಕ ಲಾೈಃ ಪಾದಪೇಷು ಇಹ್
ಅದ್ವಯ ೭ಪ್ ನ ಅರ್ಶುರ್ಯ ನಿಾ ಪ್ರ ದೇಶೇ ರಘು ನನದ ನ ೨೫
ದೈರ್ ಕಯಾಶಣಿ ಕುರ್ಶದಭ : ಯಾನಿ ಇಮಾನಿ ಕೃತಾನಿ ವೈ
ಪುಷ್ಪ ೈ: ಕುರ್ಲಯ: ಸ್ತಥಶಾಂ ಮಾಿ ನತ್ಾ ಾಂ ನ ಉಪ್ಯಾಾಂತಿ ವೈ ೨೬
ಕೃತ್ಸ ಿ ಾಂ ರ್ನಮ್ ಇದಂ ದೃರ್ಟ ಾಂ ಶರ ೀತ್ರ್ಯ ಾಂ ಚ ಶುರ ತಂ ತ್ಾ ಯಾ
ತ್ತ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಅಭಯ ೭ನಜಾಾ ತಾ ತ್ಯ ಕುಾ ಮ್ ಏತ್ತ್ ಕಳೇಬರಮ್ ೨೭
ತೇಷ್ಣಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಅಹಂ ಗನಾ ಾಂ ಸಮಿೀಪಂ ಭಾವಿತ್ ಆತ್ಮ ನಮ್
ರ್ಮನಿೀನಮ್ ಆಶ್ರ ಮೀ ಯೇಷ್ಣಮ್ ಅಹಂ ಚ ಪ್ರಿಚಾರಿಣಿೀ ೨೮
ರ್ಮಿಶರ್ಠ ಾಂ ತು ರ್ಚಃ ಶುರ ತಾಾ ರಾಘವಃ ಸಹ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಃ
ಪ್ರ ಹ್ರ್ಶಾಂ ಅತುಲಂ ಲೇಭೇ ಆಶ್ಚ ಯಶಾಂ ಇದಂ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨೯
ತಾಾಂ ಉವಾಚ ತ್ತೀ ರಾಮ ಶ್ರ ಮಣಿೀಾಂ ಸಂಶ್ತ್ ರ್ರ ತಾಾಂ
ಅಚಶತ್: ಅಹಂ ತ್ಾ ಯಾ ಭಕಾ ಯ ಗಚಛ ಕಮಂ ಯಥಾ ಸುಖಂ ೩೦
ಇತಿ ಉಕಾ ಜ್ಟಿಲಾ ವೃದ್ವಧ ಚೀರ ಕೃಷ್ಣಾ ೭ಜಿನ೭೦ಬರಾ
ತ್ಸ್ವಮ ನ್ ರ್ಮಹೂತೇಶ ಶ್ಬರಿೀ ದೇಹಂ ಜಿೀಣ್ಶಾಂ ಜಿಹಾಸತಿೀ ೩೧
ಅನಜಾಾ ತಾ ತು ರಾಮೇಣ್ ಹುತಾಾ ೭೭ತಾಮ ನಂ ಹುತಾಶ್ನೇ
ಜ್ಾ ಲತ್ ಪಾರ್ಕ ಸಂಕಶಾ ಸಾ ಗಶಮ್ ಏರ್ ಜ್ಗ್ಮ ಸ್ತ ೩೨
ದರ್ಯ ಆಭರಣ್ ಸಂಯಕಾ ದರ್ಯ ಮಾಲಯ ಅನಲೇಪ್ನ
ದರ್ಯ ಅಾಂಬರ ರ್ರಾ ತ್ತ್ರ ಬಭೂರ್ ಪ್ರ ಯ ದಶ್ಶನ
ವಿರಾಜ್ಯಂತಿೀ ತಂ ದೇಶಂ ವಿದುಯ ತ್ ಸೌದ್ವಮಿನಿೀ ಯಥಾ ೩೩
ಯತ್ರ ತೇ ಸುಕೃತಾ೭೭ತಾಮ ನೀ ವಿಹ್ರನಿಾ ಮಹ್ರ್ಶಯಃ
ತ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಾಂ ಶ್ಬರಿೀ ಸ್ತಥ ನಂ ಜ್ಗ್ಮಾ೭೭ತ್ಮ ಸಮಾಧಿನ ೩೪
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೇ ಚತು ಸಸ ಪ್ಾ ತಿತ್ಮ ಸಸ ಗಶ:
ಪಂಚ ಸಪ್ತ ತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ದವಂ ತು ತ್ಸ್ತಯ ಾಂ ಯಾತಾಯಾಾಂ ಶ್ಬಯಾಶಾಂ ಸ್ಾ ೀನ ತೇಜ್ಸ್ತ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇನ ಸಹ್ ಭಾರ ತಾರ ಚನಾ ಯಾ ಮಾಸ ರಾಘವಃ ೧
ಚನಾ ಯಿತಾಾ ತು ರ್ಮಾಶತಾಮ ಪ್ರ ಭಾವಂ ತಂ ಮಹಾತ್ಮ ನಮ್
ಹತ್ ಕರಿಣ್ಮ್ ಏಕಗರ ಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ರಾಘವೀ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೨
ದೃಷ್ಟ ೀ೭ಯಮ್ ಆಶ್ರ ಮಃ ಸೌಮಯ ಬಹಾಾ ೭೭ಶ್ಚ ಯಶೈಃ ಕೃತಾ೭೭ತ್ಮ ನಮ್
ವಿಶ್ಾ ಸಾ ಮೃಗ ಶಾರ್ದಶಲೀ ನನ ವಿಹ್ಗ ಸೇವಿತಃ ೩
ಸಪಾಾ ನಾಂ ಚ ಸರ್ಮದ್ವರ ಣ್ಡಮ್ ಏಷು ತಿೀರ್ಥಶಷು ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ಉಪ್ಸಪ ೃರ್ಟ ಾಂ ಚ ವಿಧಿರ್ತ್ ಪ್ತ್ರ ಶಾಚ ೭ಪ್ ತ್ಪ್ಶತಾೈಃ ೪
ಪ್ರ ಣ್ರ್ಟ ಮ್ ಅಶುಭಂ ತ್ ತ್ಾ ತ್ ಕಲಾಯ ಣಂ ಸರ್ಮಪ್ಸ್ವಥ ತ್ಮ್
ತೇನ ತ್ತ್ಾ ೀನ ಹೃರ್ಟ ಾಂ ಮೇ ಮನೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸಂಪ್ರ ತಿ ೫
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಹೃದಯೇ ಹ ನರ ವಾಯ ಘರ ಶುಭಮ್ ಆವಿಭಶವಿರ್ಯ ತಿ
ತ್ತ್ ಆಗಚಛ ಗಮಿಷ್ಣಯ ವಃ ಪ್ಮಾಪ ಾಂ ತಾಾಂ ಪ್ರ ಯ ದಶ್ಶನಮ್
ಋಶ್ಯ ಮೂಕೀ ಗ್ನರಿ ಯಶತ್ರ ನ೭ತಿ ರ್ದರೇ ಪ್ರ ಕಶ್ತೇ ೬
ಯಸ್ವಮ ನ್ ರ್ಸತಿ ರ್ಮಾಶತಾಮ ಸುಗ್ನರ ೀರ್: ಅಾಂಶುಮತಃ ಸುತಃ
ನಿತ್ಯ ಾಂ ವಾಲ್ ಭಯಾತ್ ತ್ರ ಸಾ : ಚತುಭಿಶೈಃ ಸಹ್ ವಾನರೈಃ ೭
ಅಭಿತ್ಾ ರೇ ಚ ತಂ ದರ ಷುಟ ಾಂ ಸುಗ್ನರ ೀವಂ ವಾನರರ್ಶಭಮ್
ತ್ತ್ ಅಧಿೀನಂ ಹ ಮೇ ಸೌಮಯ ಸ್ವೀತಾಯಾೈಃ ಪ್ರಿಮಾಗಶಣ್ಮ್ ೮
ಏವಂ ಬ್ರರ ವಾಣಂ ತಂ ರಾಮಂ ಸೌಮಿತಿರ : ಇದಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಗಚಾಛ ರ್: ತ್ಾ ರಿತಂ ತ್ತ್ರ ಮ ಮಾ೭ಪ್ ತ್ಾ ರತೇ ಮನಃ ೯
ಆಶ್ರ ಮಾತ್ ತು ತ್ತ್ ಸಾ ಸ್ತಮ ನ್ ನಿರ್ಕ ರಮಯ ಸ ವಿಶಾಾಂಪ್ತಿೈಃ
ಆಜ್ಗ್ಮ ತ್ತಃ ಪ್ಮಾಪ ಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣೇನ ಸಹ್ ಪ್ರ ಭ: ೧೦
ಸ ದದಶ್ಶ ತ್ತ್: ಪುಣ್ಡಯ ಾಂ ಉದ್ವರ ಜ್ನ ಸೇವಿತಾಾಂ
ನನ ದೃಮ ಲತಾ ಕಿೀಣ್ಡಶಾಂ ಪಂಪಾಾಂ ಪಾನಿೀಯ ವಾಹನಿೀಾಂ ೧೧
ಪ್ದ್ಮ ೈೈಃ ಸೌಗನಿಧ ಕೈ: ತಾಮಾರ ಾಂ ಶುಕಿ ಾಂ ಕುರ್ಮದ ಮಣ್ಡ ಲೈೈಃ
ನಿೀಲಾಾಂ ಕುರ್ಲಯ ಉದ್ವಘ ಟೈ: ಬಹು ರ್ಣ್ಡಶಾಂ ಕುಥಾಮ್ ಇರ್ ೧೨
ಸ ತಾಮ್ ಆಸ್ತದಯ ವೈ ರಾಮೀ ರ್ದರಾತ್ ಉದಕ ವಾಹನಿೀಮ್
ಮತ್೦ಗ ಸರಸಂ ನಮ ಹ್ರ ದಂ ಸಮ೭ರ್ಗ್ಹ್ತ್ ೧೩
ಅರವಿನದ ೀತ್ಪ ಲರ್ತಿೀಾಂ ಪ್ದಮ ಸೌಗನಿಧ ಕ ಯತಾಮ್
ಪುರ್ಷಪ ತಾ೭ಮರ ರ್ಣೀ ಪೇತಾಾಂ ಬಹಶಣೀದುಘ ರ್ಟ ನದತಾಮ್ ೧೪
ತಿಲಕೈ: ಬೀಜ್ಪೂರ ಶ್ಚ ರ್ಟೈೈಃ ಶುಕಿ ದುರ ಮೈ: ತ್ಥಾ
ಪುರ್ಷಪ ತೈೈಃ ಕರವಿೀರ ಶ್ಚ ಪುನಿ ಗೈ ಶ್ಚ ಸುಪುರ್ಷಪ ತೈೈಃ ೧೫
ಮಾಲತಿೀ ಕುನದ ಗ್ಮಲ್ಮ ೈ ಶ್ಚ ಭಾಣಿಡ ೀರ: ನಿಚುಳ: ತ್ಥಾ
ಅಶೀಕೈೈಃ ಸಪ್ಾ ಪ್ಣಶ ಶ್ಚ ಕೇತ್ಕೈ: ಅತಿ ರ್ಮಕಾ ಕೈೈಃ ೧೬
ಅನಯ ೈ ಶ್ಚ ವಿವಿಧೈ: ವೃಕಿ ೈೈಃ ಪ್ರ ಮದ್ವಾಂ ಇರ್ ಭೂರ್ಷತಾಮ್
ಸಮಿೀಕ್ಷ್ಮಾಣೌ ಪುಷ್ಣಪ ಢಯ ಾಂ ಸರ್ಶತೀ ವಿಪುಲ ದುರ ಮಮ್ ೧೭
ಕೀಯರ್ಷಟ ಭಿ ಶ್ಚ ಅಜುಶನಕೈೈಃ ಶ್ತ್ಪ್ತ್ರ ೈ ಶ್ಚ ಕಿೀರಕೈೈಃ
ಏತೈ ಶಾಚ ೭ನಯ ೈ ಶ್ಚ ವಿಹ್ಗೈ: ನದತಂ ತ್ತ್ ರ್ನಂ ಮಹ್ತ್ ೧೮
ತ್ತೀ ಜ್ಗಮ ತು: ಅರ್ಯ ಗೌರ ರಾಘವೌ ಸುಸಮಾಹತೌ
ತ್ತ್ ರ್ನಂ ಚೈರ್ ಸರಸ: ಪ್ಶ್ಯ ನ್ನಾ ಶ್ಕುನ : ಯತಂ ೧೯
ಸ ದದಶ್ಶ ತ್ತ್: ಪಂಪಾಾಂ ಪೂತ್ ವಾರಿ ನಿಧಿಾಂ ಶುಭಾಾಂ
ಪ್ರ ಹೃರ್ಟ ನನ ಶ್ಕುನಾಂ ಪಾದಪ: ಉಪ್ಶೀಭಿತಾಾಂ ೨೦
(ತಿಲಕ ಅಶೀಕ ಪುನಿ ಗ ರ್ಕುಳ ಉದ್ವದ ಲಕ ಕಶ್ನಿೀಾಂ)
ಸ ರಾಮೀ ವಿಧಿವಾನ್ ವೃಕಿ ನ್ ಸರಾಾಂಸ್ವ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ
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ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪ್ಶ್ಯ ನ್ ಕಮಾ೭ಭಿ ಸಂತ್ಪಾ ೀ ಜ್ಗ್ಮ ಪ್ರಮಂ ಹ್ರ ದಮ್ ೨೧
ಪುರ್ಷಪ ತ್ ಉಪ್ ರ್ನೀಪೇತಾಾಂ ಸ್ತಲ ಚಂಪ್ಕ ಶೀಭಿತಾಾಂ
ರ್ಟ್ ಪ್ಥೌಘ ಸಮಾವಿಷ್ಣಟ ಾಂ ಶ್ರ ೀಮತಿೀಾಂ ಅತುಲ ಪ್ರ ಭಾಾಂ ೨೨
ಸು ಟಿಕೀಪ್ಮ ತೀಯಾ೭೭ಢಾಯ ಾಂ ಶ್ಿ ಕ್ಷ್ಾ ವಾಲುಕ ಸಂತ್ತಾಮ್
ಸ ತಾಾಂ ದೃಷ್ಣಟ ಾ ಪುನ: ಪ್ಮಾಪ ಾಂ ಪ್ದಮ ಸೌಗಂದಕೈ: ಯತಾಾಂ
ಇತಿ ಉವಾಚ ತ್ದ್ವ ವಾಕಯ ಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ಸತ್ಯ ವಿಕರ ಮ: ೨೩
ಅಸ್ತಯ : ತಿೀರೇ ತು ಪೂವೀಶಕಾ ೈಃ ಪ್ರ್ಶತೀ ಧಾತು ಮಣಿಡ ತಃ
ಋಶ್ಯ ಮೂಕ ಇತಿ ಖಾಯ ತ್: ಪುಣ್ಯ : ಪುರ್ಷಪ ತ್ ಪಾದಪ್: ೨೪
ಹ್ರಿ: ಋಕ್ಷ್ರಜೀ ನಮಿ ೈಃ ಪುತ್ರ : ತ್ಸಯ ಮಹಾತ್ಮ ನಃ
ಅಧಾಯ ಸ್ಾ ೀ ತಂ ಮಹಾವಿೀಯಶೈಃ ಸುಗ್ನರ ೀರ್ ಇತಿ ವಿಶುರ ತಃ ೨೫
ಸುಗ್ನರ ೀರ್ಮ್ ಅಭಿಗಚಛ ತ್ಾ ಾಂ ವಾನರೇನದ ರಾಂ ನರರ್ಶಭ
ಇತಿ ಉವಾಚ ಪುನ: ವಾಕಯ ಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ಸತ್ಯ ವಿಕರ ಮಂ ೨೬
ರಾಜ್ಯ ಭರ ಷ್ಟ ೀನ ದೀನೇನ ತ್ಸ್ತಯ ಾಂ ಆಸಕಾ ಚೇತ್ಸ್ತ
ಕಥಂ ಮಯಾ ವಿನ ಶ್ಕಯ ಾಂ ಸ್ವೀತಾಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಿೀವಿತುಾಂ ೨೭
ಇತಿ ಏವಂ ಉಕಾ ಾ ಮದನ೭ಭಿ ಪ್ೀಡಿತ್:
ಸ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಅನನಯ ಚೇತ್ಸಂ
ವಿವೇಶ್ ಪಂಪಾಾಂ ನಳನಿೀಾಂ ಮನೀರಮಾಾಂ
ರಘೂತ್ಾ ಮ: ಶೀಕ ವಿಷ್ಣದ ಯಂತಿರ ತ್: ೨೮
ತ್ತೀ ಮಹ್ತ್ ರ್ತ್ಮ ಶ ಚ ರ್ದರ ಸಂಕರ ಮ:
ಕರ ಮೇಣ್ ಗತಾಾ ಪ್ರ ತಿಕೂಲ ರ್ನಾ ನಂ
ದದಶ್ಶ ಪ್ಮಾಪ ಾಂ ಶುಭ ದಶ್ಶ ಕನನಮ್
ಅನೇಕ ನನ ವಿರ್ ಪ್ಕಿಿ ಜಾಲಕಮ್ ೨೯
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ: ಸಮಾಪ್ಾ :
ಶ್ರ ೀ ರಾಮಾಪ್ಶಣ್ಮಸುಾ
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