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ಯಧಾ ವರೇಣ ದೇವಾನಾಮ್ ಅದ್ತಿ: ವಜರ ಪ್ರಣಿನಾ ೯
ಸ ಹಿ ರೂಪ್ೀಪ್ಪ್ನನ ಶಚ ವಿೀಯಿವಾನ್ ಅನಸೂಯಕ:
ಭೂಮೌ ಅನುಪ್ಮ: ಸೂನು: ಗುಣಾಃ ದ್ಶರಥೀಪ್ಮ: ೧೦
ಸ ಚ್ ನಿತಯ ಾಂ ಪ್ರ ಶಾನಾೌ ೭೭ತಾಮ ಮೃದುಪೂವಿಾಂ ತು ಭ್ರಷತೇ
ಉಚ್ಯ ಮಾನೀ೭ಪಿ ಪ್ರುಷಂ ನ ಉತೌ ರಂ ಪ್ರ ತಿಪ್ದ್ಯ ತೇ ೧೧
ಕಥಂಚಿತ್ ಉಪ್ಕರೇಣ ಕೃತೇನ ಏಕೇನ ತುಷಯ ತಿ
ನ ಸಮ ರತಿ ಅಪ್ಕರಾಣಾಾಂ ಶತಮ೭ಪಿ ಆತಮ ವತ್ ತಯಾ ೧೨
ಶ್ೀಲ ವೃದ್ಧ ೈ: ಜಾಞ ನ ವೃದ್ಧ ೈ: ವಯೀ ವೃದ್್ ೈ ಶಚ ಸಜಜ ನೈ:
ಕಥಯನ್ ಆಸೌ ವೈ ನಿತಯ ಮ್ ಅಸೌ ರ ಯೀಗ ಅನೌ ರೇ ಷಾ ೭ಪಿ ೧೩
ಬುದ್ಧ ಮಾನ್ ಮಧುರಾ ಭ್ರರ್ಷೀ ಪೂವಿ ಭ್ರರ್ಷೀ ಪಿರ ಯಂ ವದ್ :
ವಿೀಯಿವಾನ್ ನ ಚ್ ವಿೀರ್ಯಿಣ ಮಹತಾ ಸ್ಾ ೀನ ವಿಸ್ಮಮ ತ : ೧೪
ನ ಚಾ೭೭ನೃತ ಕಥೀ ವಿದ್ವಾ ನ್ ವೃದ್ವಧ ನಾಾಂ ಪ್ರ ತಿಪೂಜಕ:
ಅನುರಕೌ : ಪ್ರ ಜಾಭಿ ಶಚ ಪ್ರ ಜಾ ಶಾಚ ೭ಪ್ಯ ನುರಂಜತೇ ೧೫
ಸ್ಮನುಕ್ರ ೀಶೀ ಜಿತ ಕ್ರ ೀಧೀ ಬಾರ ಹಮ ಣ ಪ್ರ ತಿಪೂಜಕ:
ದ್ೀನಾ೭ನುಕಂಪಿೀ ಧ್ಮಿಜ್ಞ ೀ ನಿತಯ ಾಂ ಪ್ರ ಗರ ಹವಾನ್ ಶುಚಿ: ೧೬
ಕುಲೀಚಿತ ಮತಿ: ಕಾ ತರ ಾಂ ಧ್ಮಿಾಂ ಸಾ ಾಂ ಬಹು ಮನಯ ತೇ
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ಅಮೀಘ್ ಕ್ರ ೀಧ್ ಹಷಿ ಶಚ ತಾಯ ಗ ಸಂಯಮ ಕಲವಿತ್ ೨೪
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ನಿಸೌ ಾಂದ್ರ : ಅಪ್ರ ಮತೌ ಶಚ ಸಾ ದೀಷ ಪ್ರ ದೀಷವಿತ್ ೨೫
ಶಾಸೌ ರಜಞ ಶಚ ಕೃತಜಞ ಶಚ ಪುರುಷ್ಟ೭ನೌ ರ ಕ್ೀವಿದಃ
ಯಃ ಪ್ರ ಗರ ಹಾ೭ನುಗರ ಹಯೀ: ಯಥಾ ನಾಯ ಯಂ ವಿಚ್ಕ್ಷಣಃ ೨೬
ಸತಾ ಾಂಗರ ಹ ಪ್ರ ಗರ ಹಣೇ ಸ್ಮಿ ನವಿತ್ ನಿಗರ ಹಸಯ ಚ್
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ಶ್ರ ೈಷಠ ಯ ಾಂ ಶಾಸೌ ರ ಸಮ್ಭಹೇಷ್ಣ ಪ್ರರ ಪ್ೌೀ ವಾಯ ಮಿಶರ ಕೇಷಾ ೭ಪಿ
ಅಥಿ ಧ್ಮೌಿ ಚ್ ಸಂಗೃಹಯ ಸುಖ ತನೌ ರೀ ನ ಚಾ೭ಲಸಃ ೨೮
ವೈಹಾರಕಣಾಾಂ ಶ್ಲಾಪ ನಾಾಂ ವಿಜಾಞ ತಾ೭ಥಿ ವಿಭ್ರಗವಿತ್
ಆರೀಹೇ ವಿನರ್ಯ ಚೈವ ಯುಕ್ೌ ೀ ವಾರಣ ವಾಜಿನಾಮ್ ೨೯
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ಅಭಿಯಾತಾ ಪ್ರ ಹತಾಿ ಚ್ ಸೇನಾ ನಯ ವಿಶಾರದಃ
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ಅನಸೂಯೀ ಜಿತ ಕ್ರ ೀಧೀ ನ ದೃಪ್ೌೀ ನ ಚ್ ಮತಾ ರೀ
ನ ಚ್ ಅವಮನಾೌ ಭೂತಾನಾಾಂ ನ ಚ್ ಕಲ ವಶಾ೭ನುಗಃ ೩೧
ಏವಂ ಶ್ರ ೈಷ್ಠ ೈ: ಗುಣ: ಯುಕೌ ಾಃ ಪ್ರ ಜಾನಾಾಂ ಪ್ರರ್ಥಿವಾ೭೭ತಮ ಜಃ
ಸಮಮ ತ ಸ್ಮೌ ರಷ್ಣ ಲೀಕೇಷ್ಣ ವಸುಧಾಯಾಾಃ ಕ್ಷಮಾ ಗುಣಾಃ ೩೨
ಬುದ್ವಧ ಯ ಬೃಹಸಪ ತೇ ಸುೌ ಲಯ ೀ ವಿೀರ್ಯಿಣಾ೭ಪಿ ಶಚಿೀ ಪ್ತೇಾಃ ೩೩
ತಥಾ ಸವಿ ಪ್ರ ಜಾ ಕನೌ ೈಾಃ ಪಿರ ೀತಿ ಸಂಜನನೈಾಃ ಪಿತುಾಃ
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ತಮ್ ಏವಂ ವೃತೌ ಸಂಪ್ನನ ಮ್ ಅಪ್ರ ಧೃಷಯ ಪ್ರಾಕರ ಮಮ್
ಲೀಕ ಪ್ರಲೀಪ್ಮಂ ನಾಥಮ್ ಅಕಮಯತ ಮೇದ್ನಿೀ ೩೫
ಏತೈ ಸುೌ ಬಹುಭಿ: ಯುಕೌ ಾಂ ಗುಣ: ಅನುಪ್ಮಾಃ ಸುತಮ್
ದೃಷ್ಟಾ ಾ ದ್ಶರಥೀ ರಾಜಾ ಚ್ಕ್ರ ೀ ಚಿನಾೌ ಾಂ ಪ್ರಂತಪಃ ೩೬
ಅಧ್ ರಾಜ್ಞ ೀ ಬಭೂವ ಏವಂ ವೃದ್ಧ ಸಯ ಚಿರ ಜಿೀವಿನ :
ಪಿರ ೀತಿ: ಏಷ್ಟ ಕಥಂ ರಾಮೀ ರಾಜಾ ಸ್ಮಯ ತ್ ಮಮ ಜಿೀವತಿ ೩೭
ಏಷ್ಟ ಹಿ ಅಸಯ ಪ್ರಾ ಪಿರ ೀತಿ: ಹೃದ್ ಸಂಪ್ರವತಿತೇ
ಕದ್ವ ನಾಮ ಸುತಂ ದ್ರ ಕಾ ಯ ಮಿ ಅಭಿರ್ಷಕೌ ಮ್ ಅಹಂ ಪಿರ ಯಮ್ ೩೮
ವೃದ್ಧ ಕಮೀ ಹಿ ಲೀಕ ಸಯ ಸವಿ ಭೂತಾ೭ನು ಕಮಪ ನಃ
ಮತೌ ಾಃ ಪಿರ ಯತರೀ ಲೀಕೇ ಪ್ಜಿನಯ ಇವ ವೃರ್ಷಾ ಮಾನ್ ೩೯
ಯಮ ಶಕರ ಸಮೀ ವಿೀರ್ಯಿ ಬೃಹಸಪ ತಿ ಸಮೀ ಮತೌ
ಮಹಿೀಧ್ರ ಸಮೀ ಧೃತಾಯ ಾಂ ಮತೌ ಶಚ ಗುಣವತೌ ರಃ ೪೦
ಮಹಿೀಮ್ ಅಹಮ್ ಇಮಾಾಂ ಕೃತಾಾ ನ ಮ್ ಅರ್ಧತಿಷಠ ನೌ ಮ್ ಆತಮ ಜಮ್
ಅನೇನ ವಯಸ್ಮ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಯಥಾ ಸಾ ಗಿಮ್ ಅವಾಪುನ ಯಾಮ್ ೪೧
ಇತಿ ಏತೈ: ವಿವಿಧೈ ಸ್ೌ ೈ ಸ್ೌ ೈ: ಅನಯ ಪ್ರರ್ಧಿವ ದುಲಿಭೈ :
ಶ್ಿ ಷ್ಾ ೈ: ಅಪ್ರಮೇಯೈ ಶಚ ಲೀಕೇ ಲೀಕ್ೀತೌ ರ ಗುಿಣಾಃ ೪೨
ತಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಮಹಾ ರಾಜ್ೀ ಯುಕೌ ಾಂ ಸಮುದ್ತೈ ಶು್ ಭೈ:
ನಿಶ್ಚ ತಯ ಸಚಿವೈಾಃ ಸ್ಮಧ್ಿಾಂ ಯುವ ರಾಜಮ್ ಅಮನಯ ತ ೪೩
ದ್ವಿ ಅನೌ ರಕ್ಾ ೀ ಭೂಮೌ ಚ್ ಘ್ೀರಮ್ ಉತಾಪ ತಜಂ ಭಯಂ
ಸಂಚ್ಚ್ಕ್ಾ ೀ ಚ್ ಮೇಧಾವಿೀ ಶರೀರೇ ಚಾ೭೭ತಮ ನೀ ಜರಾಾಂ ೪೪
ಪೂಣಿ ಚಂದ್ವರ ನನ ಸಯ ಅಥ ಶೀಕ೭ಪ್ನುದ್ ಮಾತಮ ನ :
ಲೀಕೇ ರಾಮ ಸಯ ಬುಬುಧೇ ಸಂಪಿರ ಯತಾ ಾಂ ಮಹಾತಮ ನ : ೪೫
ಆತಮ ನ ಶಚ ಪ್ರ ಜಾನಾಾಂ ಚ್ ಶ್ರ ೀಯಶೇ ಚ್ ಪಿರ ರ್ಯಣ ಚ್
ಪ್ರರ ಪ್ೌ ಕಲೇನ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಭಕೌ ಯ ತಾ ರತವಾನ್ ನೃಪ್ : ೪೬
ನಾನಾ ನಗರ ವಾಸೌ ವಾಯ ನ್ ಪೃಥಕ್ ಜಾನ ಪ್ದ್ವನ್ ಅಪಿ
ಸಮಾನಿನಾಯ ಮೇದ್ನಾಯ ಾಃ ಪ್ರ ಧಾನಾನ್ ಪೃರ್ಥವಿೀಪ್ತಿೀನ್ ೪೭
ನ ತು ಕೇಕಯ ರಾಜಾನಂ ಜನಕಂ ವಾ ನರಾ೭ರ್ಧಪ್ :
ತಾ ರಯಾ ಚ್ ಆನಯಾ ಮಾಸ ಪ್ಶಾಚ ತ್ ತೌ ಶರ ೀಷಯ ತ : ಪಿರ ಯಂ ೪೮
ತಾನ್ ವೇಶಮ ನಾನಾ ಆಭರಣ: ಯಧಾ೭ಹಿಾಂ ಪ್ರ ತಿಪೂಜಿತಾನ್
ದ್ದ್ಶಾಿ೭ಲಂಕೃತೀ ರಾಜಾ ಪ್ರ ಜಾಪ್ತಿ: ಇವ ಪ್ರ ಜಾ : ೪೯
ಅಥೀ ಪ್ವಿಷ್ಾ ೀ ನೃಪ್ತೌ ತಸ್ಮಮ ನ್ ಪ್ರ ಬಲಾದ್ಿನೇ
ತತ : ಪ್ರ ವಿವಿಶು: ಶೇಷ್ಟ ರಾಜಾನೀ ಲೀಕ ಸಮಮ ತಾ : ೫೦
ಅಧ್ ರಾಜ ವಿತಿೀಣೇಿಷ್ಣ ವಿವಿಧೇಷ್ಣ ಆಸನೇಷ್ಣ ಚ್
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ರಾಜಾನಮ್ ಏವ ಅಭಿಮುಖಾ ನಿಷೇದು: ನಿಯತಾ ನೃಪ್ರಾಃ ೫೧
ಸ ಲಬಧ ಮಾನೈ: ವಿನಯಾನಿಾ ತೈ: ನೃಪಾಃ
ಪುರಾ೭೭ಲಯೈ: ಜಾನಪ್ದೈ ಶಚ ಮಾನವೈಾಃ
ಉಪ್ೀಪ್ವಿಷ್ಾ ೈ: ನೃಪ್ತಿ: ವೃತೀ ಬಭೌ
ಸಹಸರ ಚ್ಕುಾ : ಭಗವಾನ್ ಇವಾ೭ಮರಾಃ ೫೨
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಪ್ರ ಧ್ಮ ಸಾ ಗಿ:
ದ್ವಿ ತೀಯ ಸರ್ಗ:
ತತ: ಪ್ರಷದಂ ಸವಾಿಮ್ ಆಮನೌ ರಯ ವಸುಧಾ೭ರ್ಧಪಃ
ಹಿತಮ್ ಉದ್ಧ ಷಿಣಂ ಚೇದ್ಮ್ ಉವಾಚಾ೭ಪ್ರ ತಿಮಂ ವಚಃ ೧
ದುಾಂದುಭಿ ಸಾ ನ ಕಲ್ಪ ೀನ ಗಮಿೂ ೀರೇಣಾ೭ನುನಾದ್ನಾ
ಸಾ ರೇಣ ಮಹತಾ ರಾಜಾ ಜಿೀಮ್ಭತ ಇವ ನಾದ್ಯನ್ ೨
ರಾಜ ಲಕ್ಷಣ ಯುಕ್ೌೀನ ಕಾಂತೇನ ಅನುಪ್ಮೇನ ಚ್
ಉವಾಚ್ ರಸಯುಕ್ೌೀನ ಸವೇಿಣ ನೃಪ್ತಿ ನೃಪ್ರನ್ ೩
ವಿದ್ತಂ ಭವತಾಮ್ ಏತತ್ ಯಥಾ ಮೇ ರಾಜಯ ಮುತೌ ಮಂ
ಪೂವಿಕೈ: ಮಮ ರಾಜಾಂದ್ರ ೈ: ಸುತವತ್ ಪ್ರಪ್ರಲ್ತಂ ೪
ಸೀಹಮ್ ಇಕಾ ಾ ಕುಭಿಾಃ ಪೂವೈಿ: ನರೇನ್ ರೈಾಃ ಪ್ರಪ್ರಲ್ತಮ್
ಶ್ರ ೀಯಸ್ಮ ಯೀಕುೌ ಕಮೀ೭ಸ್ಮಮ ಸುಖಾಹಿಮ್ ಅಖಿಲಂ ಜಗತ್ ೫
ಮಯಾ೭ಪಿ ಆಚ್ರತಂ ಪೂವೈಿಾಃ ಪ್ನಾಿ ನಮ್ ಅನುಗಚ್ಛ ತಾ
ಪ್ರ ಜಾ ನಿತಯ ಮ್ ಅತನ್ ರೀಣ ಯಥಾ ಶಕೌ ಯ ೭ಭಿರಕ್ಷತಾ ೬
ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೃತಾ ನ ಸಯ ಲೀಕ ಸಯ ಚ್ರತಾ ಹಿತಮ್
ಪ್ರಾಂಡುರ ಸಯ ಆತಪ್ತರ ಸಯ ಚಾಛ ಯಾಯಾಾಂ ಜರತಂ ಮಯಾ ೭
ಪ್ರರ ಸಯ ವಷಿ ಸಹಸ್ಮರ ಣಿ ಬಹೂನಿ ಆಯಾಂರ್ಷ ಜಿೀವತಃ
ಜಿೀಣಿ ಸಯ ಅಸಯ ಶರೀರ ಸಯ ವಿಶಾರ ನಿೌ ಮ್ ಅಭಿರೀಚ್ರ್ಯ ೮
ರಾಜ ಪ್ರ ಭ್ರವ ಜಷ್ಟಾ ಾಂ ಹಿ ದುವಿಹಾಮ್ ಅಜಿತೇನಿ್ ರಯೈಾಃ
ಪ್ರಶಾರ ನೌೀ೭ಸ್ಮಮ ಲೀಕ ಸಯ ಗುವಿೀಿಾಂ ಧ್ಮಿ ಧುರಂ ವಹನ್ ೯
ಸ೭ಹಂ ವಿಶಾರ ಮಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಪುತರ ಾಂ ಕೃತಾಾ ಪ್ರ ಜಾ ಹಿತೇ
ಸನಿನ ಕೃಷ್ಟಾ ನ್ ಇಮಾನ್ ಸವಾಿನ್ ಅನುಮಾನಯ ದ್ಾ ಜಷಿಭ್ರನ್ ೧೦
ಅನುಜಾತೀ ಹಿ ಮಾಮ್ ಸವೈಿ: ಗುಣ: ಜ್ಯ ೀಷ್ಠ ೀ ಮಮಾ೭೭ತಮ ಜಃ
ಪುರನ್ ರ ಸಮೀ ವಿೀರ್ಯಿ ರಾಮಃ ಪ್ರ ಪುರಂ ಜಯಃ ೧೧
ತಂ ಚ್ನ್ ರಮ್ ಇವ ಪುಷ್ಯ ೀಣ ಯುಕೌ ಾಂ ಧ್ಮಿ ಭೃತಾಾಂ ವರಮ್
ಯೌವ ರಾಜ್ಯ ೀ ನಿಯೀಕೌ ೭ಸ್ಮಮ ಪಿರ ೀತಃ ಪುರುಷ ಪುಾಂಗವಮ್ ೧೨
ಅನುರೂಪಃ ಸ ವೈ ನಾಥೀ ಲಕಿಾ ಮ ೀವಾನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣಾ೭೭ಗರ ಜಃ
ತ್ರ ೈಲೀಕಯ ಮ್ ಅಪಿ ನಾಥೇನ ರ್ಯನ ಸ್ಮಯ ತ್ ನಾಥವತೌ ರಮ್ ೧೩
ಅನೇನ ಶ್ರ ೀಯಸ್ಮ ಸದ್ಯ ಾಃ ಸಂಯೀಜಾಯ ೭ಹಮ್ ಇಮಾಾಂ ಮಹಿೀಮ್
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಗತ ಕ್ಿ ೀಶೀ ಭವಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಸುತೇ ತಸ್ಮಮ ನ್ ನಿವೇಶಯ ವೈ ೧೪
ಯತ್ ಇದಂ ಮೇ೭ನು ರೂಪ್ರ೭ಥಿಾಂ ಮಯಾ ಸ್ಮಧು ಸುಮಂತಿರ ತಂ
ಭವಂತೀ ಮೇ ಅನುಮನಯ ಾಂತಾಾಂ ಕಥಂ ವಾ ಕರವಾಣಯ ೭ಹಂ ೧೫
ಯದ್ಯ ಪ್ಯ ೀಷ್ಟ ಮಮ ಪಿರ ೀತಿ: ಹಿತಮ್ ಅನಯ ತ್ ವಿಚಿನೌ ಯ ತಾಾಂ
ಅನಾಯ ಮಧ್ಯ ಸಿ ಚಿಾಂತಾ ಹಿ ವಿಮದ್ವಿಭಯ ದ್ಕ್ೀದ್ಯಾ ೧೬
ಇತಿ ಬುರ ವನೌ ಾಂ ಮುದ್ತಾಾಃ ಪ್ರ ತಯ ನನ್ ನ್ ನೃಪ್ರ ನೃಪ್ಮ್
ವೃರ್ಷಾ ಮನೌ ಾಂ ಮಹಾ ಮೇಘಂ ನದ್ಿನೌ ಮ್ ಇವ ಬಹಿಿಣಃ ೧೭
ಸ್ಮನ ಗ್ಧ ೀ೭ನು ನಾದ್ೀ ಸಂಜಜ್ಞ ೀ ತತರ ಹಷಿ ಸಮಿೀರತ:
ಜನ್ತಘ್ೀದುು ಷಾ ಸನಾನ ದೌ ವಿಮಾನಂ ಕಂಪ್ಯ ನಿನ ವ ೧೮
ತಸಯ ಧ್ಮಾಿ೭ಥಿ ವಿದುಷ್ೀ ಭ್ರವಮ್ ಆಜಾಞ ಯ ಸವಿಶಃ
ಬಾರ ಹಮ ಣಾ ಜನ ಮುಖಾಯ ಶಚ ಪೌರ ಜಾನ ಪ್ದೈ ಸಾ ಹ ೧೯
ಸಮೇತಯ ಮಂತರ ಯಿತಾಾ ತು ಸಮತಾ೭೭ಗತ ಬುದ್ಧ ಯ :
ಊಚು ಶಚ ಮನಸ್ಮ ಜಾಞ ತಾಾ ವೃದ್ಧ ಾಂ ದ್ಶರಥಂ ನೃಪ್ಮ್ ೨೦
ಅನೇಕ ವಷಿ ಸ್ಮಹಸರ ೀ ವೃದ್ಧ : ತಾ ಾಂ ಅಸ್ಮ ಪ್ರರ್ಥಿವ
ಸ ರಾಮಂ ಯುವ ರಾಜಾನಮ್ ಅಭಿರ್ಷಞ್ಚ ಸಾ ಪ್ರರ್ಥಿವಮ್ ೨೧
ಇಚಾಛ ಮೀ ಹಿ ಮಹಾ ಬಾಹುಾಂ ರಘು ವಿೀರಂ ಮಹಾ ಬಲಂ
ಗಜನ ಮಹತಾ೭೭ಯಾಾಂತಂ ರಾಮಂ ಛತಾರ ವೃತಾ೭೭ನನಂ ೨೨
ಇತಿ ತದ್ಾ ಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ರಾಜಾ ತೇಷ್ಟಾಂ ಮನಃ ಪಿರ ಯಮ್
ಅಜಾನನ್ ಇವ ಜಿಜಾಞ ಸು: ಇದಂ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨೩
ಶೃತ್ಾ ೈವ ವಚ್ನಂ ಯನಮ ೀ ರಾಘ್ವಂ ಪ್ತಿ ಮಿಚ್ಛ ಥ
ರಾಜಾನ: ಸಂಶಯೀ೭ಯಂ ಮೇ ಕಿಮಿದಂ ಬೄತ ತತೌ ಾ ತ: ೨೪
ಕಥಂ ನು ಮಯಿ ಧ್ಮೇಿಣ ಪೃರ್ಥವಿೀಮ್ ಅನುಶಾಸತಿ
ಭವನೌೀ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಮ್ ಇಚ್ಛ ನಿೌ ಯುವ ರಾಜಂ ಮಮಾ೭೭ತಮ ಜಮ್ ೨೫
ತೇ ತಮ್ ಊಚು: ಮಹಾತಾಮ ನಂ ಪೌರ ಜಾನಪ್ದೈಾಃ ಸಹ
ಬಹವೀ ನೃಪ್ ಕಲಾಯ ಣಾ ಗುಣಾಾಃ ಪುತರ ಸಯ ಸನಿೌ ತೇ ೨೬
ಗುಣಾನ್ ಗುಣವತೀ ದೇವ ದೇವ ಕಲಪ ಸಯ ರ್ಧೀಮತ:
ಪಿರ ಯಾನ್ ಆನಂದ್ನಾನ್ ಕೃತಾಾ ನ ನ್ ಪ್ರ ವಕಾ ಯ ಮೀ೭ದ್ಯ ತಾನ್ ಶೃಣು ೨೭
ದ್ವ್ಯ ೈ: ಗುಣಾಃ ಶಕರ ಸಮೀ ರಾಮಃ ಸತಯ ಪ್ರಾಕರ ಮಃ
ಇಕಾ ಾ ಕುಭ್ಯ ೀ೭ಪಿ ಸವೇಿಭ್ಯ ೀ೭ಹಯ ತಿರಕ್ೌ ೀ ವಿಶಾಮಪ ತೇ ೨೮
ರಾಮಃ ಸತುಪ ರುಷ್ೀ ಲೀಕೇ ಸತಯ ಧ್ಮಿ ಪ್ರಾಯಣಃ
ಸ್ಮಕಾ ತ್ ರಾಮಾತ್ ವಿನಿವೃಿತೌೀ ಧ್ಮಿ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಶ್ರ ಯಾ ಸಹ ೨೯
ಪ್ರ ಜಾ ಸುಖತ್ಾ ೀ ಚಂದ್ರ ಸಯ ವಸುಧಾಯಾ: ಕ್ಷಮಾ ಗುಣಾಃ
ಬುದ್ವಧ ಯ ಬೃಹಸಪ ತೇ ಸುೌ ಲಯ ೀ ವಿೀರ್ಯಿ ಸ್ಮಕಾ ತ್ ಶಚಿೀ ಪ್ತೇ: ೩೦
ಧ್ಮಿಜಞ ಾಃ ಸತಯ ಸಂಧ್ ಶಚ ಶ್ೀಲವಾನ್ ಅನಸೂಯಕಃ
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಕಾ ನೌ ಾಃ ಸ್ಮನೌ ಾ ಯಿತಾ ಶಿ ಕ್ಷು ಾಃ ಕೃತಜ್ಞ ೀ ವಿಜಿತೇನಿ್ ರಯಃ ೩೧
ಮೃದು ಶಚ ಸ್ಮಿ ರ ಚಿತೌ ಶಚ ಸದ್ವ ಭವಯ ೀ೭ನಸೂಯಕಃ
ಪಿರ ಯವಾದ್ೀ ಚ್ ಭೂತಾನಾಾಂ ಸತಯ ವಾದ್ೀ ಚ್ ರಾಘ್ವಃ ೩೨
ಬಹು ಶುರ ತಾನಾಾಂ ವೃದ್ವಧ ನಾಾಂ ಬಾರ ಹಮ ಣಾನಾಮ್ ಉಪ್ರಸ್ಮತಾ
ತೇನಾ ಸ್ಯ ೀಹಾ೭ತುಲಾ ಕಿೀತಿಿ: ಯಶಸ್ ತೇಜ ಶಚ ವಧ್ಿತೇ ೩೩
ದೇವಾ೭ಸುರ ಮನುಷ್ಟಯ ಣಾಾಂ ಸವಾಿ೭ಸ್ೌ ರೀಷ್ಣ ವಿಶಾರದಃ
ಸಮಯ ಗ್ಾ ದ್ವಯ ವರ ತ ಸ್ಮನ ತೀ ಯಥಾವತ್ ಸ್ಮಾಂಗ ವೇದ್ವಿತ್ ೩೪
ಗ್ರನಧ ವೇಿ ಚ್ ಭುವಿ ಶ್ರ ೀಷ್ಠ ೀ ಬಭೂವ ಭರತಾ೭೭ಗರ ಜ:
ಕಲಾಯ ಣಾ೭ಭಿಜನ ಸ್ಮಾ ಧು: ಅದ್ೀನಾತಾಮ ಮಹಾ ಮತಿ: ೩೫
ದ್ಾ ಜೈ: ಅಭಿವಿನಿೀತ ಶಚ ಶ್ರ ೀಷ್ಠ ೈ ಧ್ಿಮಾಿ೭ಧ್ಿ ನೈಪುಣಾಃ
ಯದ್ವ ವರ ಜತಿ ಸಂಗ್ರರ ಮಂ ಗ್ರರ ಮಾಥೇಿ ನಗರ ಸಯ ವಾ
ಗತಾಾ ಸೌಮಿತಿರ ಸಹಿತೀ ನಾ೭ವಿಜಿತಯ ನಿವತಿತೇ ೩೬
ಸಂಗ್ರರ ಮಾತ್ ಪುನ: ಆಗಮಯ ಕುಞ್ಜ ರೇಣ ರಥೇನ ವಾ
ಪೌರಾನ್ ಸಾ ಜನವ ನಿನ ತಯ ಾಂ ಕುಶಲಂ ಪ್ರಪೃಚ್ಛ ತಿ ೩೭
ಪುತ್ರ ೀ ಷಾ ಗ್ನ ಷ್ಣ ದ್ವರೇಷ್ಣ ಪ್ರ ೀಷಯ ಶ್ಷಯ ಗಣೇಷ್ಣ ಚ್
ನಿಖಿಲೇ ನಾ೭ನುಪೂವಾಯ ಿ ಚ್ಚ ಪಿತಾ ಪುತಾರ ನ್ ಇವೌರಸ್ಮನ್ ೩೮
ಶುಶ್ರರ ಷನೌ ೀ ಚ್ ವಃ ಶ್ಷ್ಟಯ ಾಃ ಕಚಿಚ ತ್ ಕಮಿಸು ದಂಶ್ತಾಾಃ
ಇತಿ ನಃ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ಾಃ ಸದ್ವ ರಾಮೀ೭ಭಿಭ್ರಷತೇ ೩೯
ವಯ ಸನೇಷ್ಣ ಮನುಷ್ಟಯ ಣಾಾಂ ಭೃಶಂ ಭವತಿ ದುಾಃಖಿತಃ
ಉತಾ ವೇಷ್ಣ ಚ್ ಸವೇಿಷ್ಣ ಪಿತೇವ ಪ್ರತುಷಯ ತಿ ೪೦
ಸತಯ ವಾದ್ೀ ಮಹೇಷ್ಟಾ ಸೀ ವೃದ್ಧ ಸೇವಿೀ ಜಿತೇನಿ್ ರಯಃ
ಸ್ಮಮ ತ ಪೂವಾಿ೭ಭಿ ಭ್ರರ್ಷೀ ಛ ಧ್ಮಿಾಂ ಸವಾಿತಮ ನಾ೭೭ಶ್ರ ತ: ೪೧
ಸಮಯ ಕ್ ಯೀಕೌ ಶ್ರ ೀಯಸ್ಮಾಂ ಚ್ ನ ವಿಗೃಹಯ ಕಥಾ ರುಚಿ:
ಉತೌ ರೀತೌ ರ ಯುಕೌ
ೌ ಚ್ ವಕೌ ವಾಚ್ಸಪ ತಿ ಯಿಥಾ ೪೨
ಸುಭೂರ : ಆಯತ ತಾಮಾರ ಕ್ಷ ಸ್ಮಾ ಕಾ ತ್ ವಿಷ್ಣು ರವಾ ಸಾ ಯಂ
ರಾಮೀ ಲೀಕ್ೀ೭ಭಿ ರಾಮೀ೭ಯಂ ಶೌಯಿ ವಿೀಯಿ ಪ್ರಾಕರ ಮ: ೪೩
ಪ್ರ ಜಾ ಪ್ರಲನ ತತೌ ಾ ಜ್ಞ ೀ ನ ರಾಗ್ೀಪ್ಹತೇಾಂದ್ರ ಯ:
ಶಕರ ಸ್ೌ ರೈಲೀಕಯ ಮಪ್ಯ ೀಕ್ೀ ಭ್ೀಕುೌ ಾಂ ಕಿನುನ ಮಹಿೀ ಮಿಮಾಾಂ ೪೪
ನಾ೭ಸಯ ಕ್ರ ೀಧ್: ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ ಶಚ ನಿರದೀಿ೭ಸ್ಮೌ ಕದ್ವಚ್ನ
ಹನೌ ಯ ೀವ ನಿಯಮಾ ದ್ಾ ಧಾಯ ನ ವಧ್ಯ ೀ ನ ಚ್ ಕುಪ್ಯ ತಿ ೪೫
ಯುನ ಕೌ ಯ ರ್ಥಿ : ಪ್ರ ಹೃಷಾ ಶಚ ತಮಸೌ ಯತರ ತುಷಯ ತಿ ೪೬
ಶಾಾಂತೈಾಃ ಸವಿ ಪ್ರ ಜಾ ಕಾಂತೈಾಃ ಪಿರ ೀತಿ ಸಂಜನನೈ ನೃಣಾಾಂ
ಗುಣ ವಿಿರುಚೇ ರಾಮೀ ದ್ೀಪ್ೌ ಸೂಯಿ ಇವಾಾಂಶುಭಿಾಃ ೪೭
ತ ಮೇವಂ ಗುಣ ಸಂಪ್ನನ ಾಂ ರಾಮಂ ಸತಯ ಪ್ರಾಕರ ಮಂ
Page 6 of 276

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಲೀಕ ಪ್ರಲೀಪ್ಮಂ ನಾಥಮ್ ಅಕಮಯತ ಮೇದ್ನಿೀ ೪೮
ವತಾ ಾಃ ಶ್ರ ೀಯಸ್ಮ ಜಾತ ಸ್ೌ ೀ ದ್ಷ್ಟಾ ಯ ಸೌ ತವ ರಾಘ್ವಃ
ದ್ಷ್ಟಾ ಯ ಪುತರ ಗುಣ: ಯುಕ್ೌ ೀ ಮರೀಚ್ ಇವ ಕಶಯ ಪಃ ೪೯
ಬಲಮ್ ಆರೀಗಯ ಮ್ ಆಯು ಶಚ ರಾಮ ಸಯ ವಿದ್ತಾತಮ ನಃ
ದೇವಾ೭ಸುರ ಮನುಷ್ಯ ೀಷ್ಣ ಸ ಗಂಧ್ವೀಿರಗೇಷ್ಣ ಚ್ ೫೦
ಆಶಂಸತೇ ಜನಃ ಸವೀಿ ರಾಷ್ಾ ರೀ ಪುರ ವರೇ ತಥಾ
ಅಭಯ ನೌ ರ ಶಚ ಬಾಹಯ ಶಚ ಪೌರ ಜಾನಪ್ದೀ ಜನಃ ೫೧
ಸ್ಮೌ ರಯೀ ವೃದ್ವಧ : ತರುಣಯ ಶಚ ಸ್ಮಯಂ ಪ್ರರ ತಃ ಸಮಾಹಿತಾಾಃ
ಸವಾಿನ್ ದೇವಾನ್ ನಮಸಯ ನಿೌ ರಾಮಸ್ಮಯ ೭ಥೇಿ ಯಶಸ್ಮಾ ನಃ
ತೇಷ್ಟಮ್ ಆಯಾಚಿತಂ ದೇವ ತಾ ತ್ ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ವತ್ ಸಮೃಧ್ಯ ತಾಮ್ ೫೨
ರಾಮಮ್ ಇನಿ್ ೀವರ ಶಾಯ ಮಂ ಸವಿ ಶತುರ ನಿಬಹಿಣಮ್
ಪ್ಶಾಯ ಮೀ ಯೌವ ರಾಜಯ ಸಿ ಾಂ ತವ ರಾಜ್ೀತೌ ಮ ಆತಮ ಜಮ್ ೫೩
ತಂ ದೇವ ದೇವೀಪ್ಮ ಮಾತಮ ಜಂ ತೇ
ಸವಿ ಸಯ ಲೀಕ ಸಯ ಹಿತೇ ನಿವಿಷಾ ಮ್
ಹಿತಾಯ ನಃ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಉದ್ವರ ಜಷಾ ಾಂ
ಮುದ್ವ೭ಭಿಷೇಕುೌ ಾಂ ವರದ್ ತಾ ಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೫೪
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ದ್ಾ ತಿೀಯ ಸಗಿ:
ತೃತೀಯ ಸರ್ಗ:
ತೇಷ್ಟಮ್ ಅಾಂಜಲ್ ಪ್ದ್ವಮ ನಿ ಪ್ರ ಗೃಹಿೀತಾನಿ ಸವಿಶಃ
ಪ್ರ ತಿಗೃಹಯ ಅಬರ ವಿೀತ್ ರಾಜಾ ತೇಭಯ ಾಃ ಪಿರ ಯ ಹಿತಂ ವಚಃ ೧
ಅಹೀ೭ಸ್ಮಮ ಪ್ರಮ ಪಿರ ೀತಃ ಪ್ರ ಭ್ರವ ಶಚ ಅತುಲೀ ಮಮ
ಯ ನಮ ೀ ಜ್ಯ ೀಷಠ ಾಂ ಪಿರ ಯಂ ಪುತರ ಾಂ ಯೌವ ರಾಜಯ ಸಿ ಮ್ ಇಚ್ಛ ಥ ೨
ಇತಿ ಪ್ರ ತಯ ಚ್ಯ ಿ ತಾನ್ ರಾಜಾ ಬಾರ ಹಮ ಣಾನ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ವಸ್ಮಷಠ ಾಂ ವಾಮದೇವಂ ಚ್ ತೇಷ್ಟಮ್ ಏವ ಉಪ್ಶೃಣಾ ತಾಮ್ ೩
ಚೈತರ ಾಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಅಯಂ ಮಾಸಃ ಪುಣಯ ಾಃ ಪುರ್ಷಪ ತ ಕನನಃ
ಯೌವ ರಾಜಾಯ ಯ ರಾಮ ಸಯ ಸವಿ ಮೇವ ಉಪ್ ಕಲಪ ಯ ತಾಮ್ ೪
ರಾಜಾಞ : ತು ಉಪ್ರತೇ ವಾಕ್ಯ ೀ ಜನ ಘ್ೀಷ್ೀ ಮಹಾನ೭ಭೂತ್
ಶನೈ: ತಸ್ಮಮ ನ್ ಪ್ರ ಶಾಾಂತೇ ಚ್ ಜನ ಘ್ೀಷೇ ಜನಾ೭ರ್ಧಪ್: ೫
ವಶ್ಷಠ ಾಂ ಮುನಿ ಶಾರ್ದಿಲಂ ರಾಜಾ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೬
ಅಭಿಷೇಕಯ ರಾಮ ಸಯ ಯತಕ ಮಿ ಸಪ್ರಚ್ಛ ದಂ
ತ ದ್ದ್ಯ ಭಗವನ್ ಸವಿಾಂ ಆಜಾಞ ಪ್ಯಿತುಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೭
ತತ್ ಶೃತಾಾ ಭೂಮಿ ಪ್ರಲ ಸಯ ವಶ್ಷ್ಠ ೀ ದ್ಾ ಜ ಸತೌ ಮ:
ಆದ್ದೇಶಾ೭ಗರ ತೀ ರಾಜಞ ಸ್ಮಧ ತಾನ್ ಯುಕೌ ನ್ ಕೃತಾಾಂಜಲ್ೀನ್ ೮
ಸುವಣಾಿದ್ೀನಿ ರತಾನ ನಿ ಬಲ್ೀನ್ ಸವೌಿಷದ್ೀ ರ೭ಪಿ ೯
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಶುಕಿ ಮಾಲಾಯ ಾಂ ಶಚ ಲಾಜಾಾಂ ಶಚ ಪೃಧ್ ಕಚ ಮಧು ಸಪಿಿರ್ಷೀ
ಅಹತಾನಿ ಚ್ ವಾಸ್ಮಾಂಸ್ಮ ರಥಂ ಸವಾಿ೭೭ಯುಧಾ ನಯ ೭ಪಿ ೧೦
ಚ್ತುರಂಗ ಬಲಂ ಚೈವ ಗಜಂ ಚ್ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣಂ
ಚಾಮರ ವಯ ಜನೇ ಶ್ಾ ೀತೇ ಧ್ಾ ಜಂ ಛತರ ಾಂ ಚ್ ಪ್ರಾಂಡುರಂ ೧೧
ಶತಂ ಚ್ ಶಾತ ಕುಮಾೂ ನಾಾಂ ಕುಮಾೂ ನಾ ಮಗ್ನ ವಚ್ಿಸ್ಮಾಂ
ಹಿರಣಯ ಶೃಾಂಗಂ ವೃಷಭಂ ಸಮಗರ ಾಂ ವಾಯ ಘ್ರ ಚ್ಮಿ ಚ್ ೧೨
ಉಪ್ ಸ್ಮಿ ಪ್ಯತ ಪ್ರರ ತ: ಅಗನ ಯ ಗ್ರರಂ ಮಹಿೀಪ್ತೇಾಃ
ಯಚಾಚ ೭ನಯ ತಿಕ ಾಂಚಿ ದೇಷಾ ವಯ ಾಂ ತ ತಾ ವಿಾಂ ಉಪ್ಕಲಪ ಯ ತಾಾಂ ೧೩
ಅಾಂತ:ಪುರ ಸಯ ದ್ವಾ ರಾಣಿ ಸವಿ ಸಯ ನಗರ ಸಯ ಚ್
ಚಂದ್ನ ಸರ ಗ್ೂ ರಚ್ಯ ಿನಾೌ ಾಂ ಧೂಪ ಶಚ ಘ್ರರ ಣ ಹಾರಭಿ: ೧೪
ಪ್ರ ಶಸೌ ಮನನ ಾಂ ಗುಣವ ದ್್ ರ್ಧ ಕಿಾ ೀರೀಪ್ ಸೇಚ್ನಂ
ದ್ಾ ಜಾನಾಾಂ ಶತ ಸ್ಮಹಸ್ರ ೀ ಯ ತಪ ರಕಮಮ್ ಅಲಂ ಭವೇತ್ ೧೫
ಸತಕ ೃತಯ ದ್ಾ ಜ ಮುಖಾಯ ನಾಾಂ ಶಾ : ಪ್ರ ಭ್ರತೇ ಪ್ರ ದ್ೀಯತಾಾಂ
ಘೃತಂ ದ್ರ್ಧ ಛ ಲಾಜಾ ಶಚ ದ್ಕಿಾ ಣಾ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಪುಷಕ ಲಾ: ೧೬
ಸೂರ್ಯಿ ಅಭುಯ ದ್ತ ಮಾತ್ರ ೀ ಶಾ ೀ ಭವಿತಾ ಸಾ ಸ್ಮೌ ವಾಚ್ನಂ
ಬಾರ ಹಮ ಣಾ ಶಚ ನಿಮಂತರ ಯ ಾಂತಾಾಂ ಕಲಪ ಯ ಾಂತಾಮ್ ಆಸನಾನಿ ಚ್ ೧೭
ಆಬಧ್ಯ ಾಂತಾಾಂ ಪ್ತಾಕ ಶಚ ರಾಜ ಮಾಗಿ ಶಚ ಸ್ಮಾಂಚ್ಯ ತಾಾಂ ೧೮
ಸವೇಿ ಚ್ ತಾಳಾ೭೭ವಚ್ರಾ ಗಣಿಕ ಶಚ ಸಾ ಲಂಕೃತಾ:
ಕಕಾ ಯ ಾಂ ದ್ಾ ತಿೀಯಾಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ತಿಷಠ ಾಂತು ನೃಪ್ ವೇಶಮ ನ: ೧೯
ದೇವಾ೭೭ಯತನ ಚೈತ್ಯ ೀಷ್ಣ ಸ್ಮ೭ನನ ಭಕಾ ಸಾ ದ್ಕಿಾ ಣಾಾಃ
ಉಪ್ಸ್ಮಿ ಪ್ಯಿತವಾಯ : ಸುಯ ಮಾಿಲಯ ಯೀಗ್ರಯ : ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ೨೦
ದ್ೀಘ್ರಿ೭ಸ್ಮ ಬದ್ವಧ ಯೀಧಾ ಶಚ ಸನನ ದ್ವಧ ಮೃಷಾ ವಾಸಸ:
ಮಹಾ ರಾಜಾಾಂಗಣಂ ಸವೇಿ ಪ್ರ ವಿಶಂತು ಮಹೀದ್ಯಂ ೨೧
ಏವಂ ವಾಯ ದ್ಶಯ ವಿಪ್ರರ ತೌ ಕಿರ ಯಾ ಸೌ ತರ ಸುನಿರ್ಷಠ ತೌ
ಚ್ಕರ ತು ಶ್ಚ ೈವ ಯ ಚ್ಚ ೀಷಂ ಪ್ರರ್ಥಿವಾಯ ನಿವೇದ್ಯ ಚ್ ೨೨
ಕೃತಮ್ ಇತ್ಯ ೀ ವ ಚಾ೭ಬ್ರರ ತಾಮ್ ಅಭಿಗಮಯ ಜಗತಪ ತಿಮ್
ಯಥೀಕೌ ವಚ್ನಂ ಪಿರ ೀತೌ ಹಷಿ ಯುಕೌ
ೌ ದ್ಾ ಜಷಿಭೌ ೨೩
ತತಃ ಸುಮನೌ ರಾಂ ದುಯ ತಿಮಾನ್ ರಾಜಾ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ರಾಮಃ ಕೃತಾ೭೭ತಾಮ ಭವತಾ ಶ್ೀಘ್ರ ಮ್ ಆನಿೀಯತಾಮ್ ಇತಿ ೨೪
ಸ ತಥೇತಿ ಪ್ರ ತಿಜಾಞ ಯ ಸುಮನೌ ರೀ ರಾಜ ಶಾಸನಾತ್
ರಾಮಂ ತತಾರ ೭೭ನಯಾಾಂ ಚ್ಕ್ರ ೀ ರಥೇನ ರರ್ಥನಾಾಂ ವರಮ್ ೨೫
ಅಥ ತತರ ಸಮಾಸ್ಮೀನಾ: ತದ್ವ ದ್ಶರಥಂ ನೃಪ್ಮ್
ಪ್ರರ ಚ್ಯ ೀ ದ್ೀಚಾಯ ಾಃ ಪ್ರ ತಿೀಚಾಯ ಶಚ ದ್ವಕಿಾ ಣಾತಾಯ ಶಚ ಭೂಮಿಪ್ರಾಃ ೨೬
ಮ್ಿ ೀಚಾಛ ಶಾಚ ೭೭ಯಾಿ ಶಚ ರ್ಯ ಚಾ೭ನಯ ೀ ವನ ಶೈಲಾ೭ನೌ ವಾಸ್ಮನಃ
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಉಪ್ರಸ್ಮಾಂ ಚ್ಕಿರ ರೇ ಸವೇಿ ತಂ ದೇವಾ ಇವ ವಾಸವಮ್ ೨೭
ತೇಷ್ಟಾಂ ಮಧ್ಯ ೀ ಸ ರಾಜರ್ಷಿ: ಮರುತಾಮ್ ಇವ ವಾಸವಃ
ಪ್ರರ ಸ್ಮದ್ ಸಿ ೀ ರಥಗತಂ ದ್ದ್ಶಾಿ೭೭ಯಾನೌ ಮ್ ಆತಮ ಜಮ್ ೨೮
ಗನಧ ವಿ ರಾಜ ಪ್ರ ತಿಮಂ ಲೀಕೇ ವಿಖಾಯ ತ ಪೌರುಷಮ್
ದ್ೀಘ್ಿ ಬಾಹುಾಂ ಮಹಾ ಸತೌ ಾ ಾಂ ಮತೌ ಮಾತಙ್ರ ಗ್ರಮಿನಮ್ ೨೯
ಚ್ನ್ ರಕನಾೌ ೭೭ನನಂ ರಾಮಮ್ ಅತಿೀವ ಪಿರ ಯ ದ್ಶಿನಮ್
ರೂಪೌದ್ವಯಿ ಗುಣಾಃ ಪುಾಂಸ್ಮಾಂ ದೃರ್ಷಾ ಚಿತಾೌ ೭ಪ್ಹಾರಣಮ್ ೩೦
ಘ್ಮಾಿ೭ಭಿತಪ್ರೌ ಾಃ ಪ್ಜಿನಯ ಾಂ ಹಾಿ ದ್ಯನೌ ಮ್ ಇವ ಪ್ರ ಜಾಾಃ
ನ ತತಪ್ಿ ಸಮಾಯಾನೌ ಾಂ ಪ್ಶಯ ಮಾನೀ ನರಾ೭ರ್ಧಪಃ ೩೧
ಅವತಾಯಿ ಸುಮನೌ ರ ಸೌ ಾಂ ರಾಘ್ವಂ ಸಯ ನ್ ನೀತೌ ಮಾತ್
ಪಿತುಾಃ ಸಮಿೀಪಂ ಗಚ್ಛ ನೌ ಾಂ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್ಾಃ ಪೃಷಠ ತೀ೭ನಾ ಗ್ರತ್ ೩೨
ಸ ತಂ ಕೈಲಾಸ ಶೃಙ್ಗರ ಭಂ ಪ್ರರ ಸ್ಮದಂ ನರ ಪುಾಂಗವಃ
ಆರುರೀಹ ನೃಪಂ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಾಂ ಸಹ ಸೂತೇನ ರಾಘ್ವಃ ೩೩
ಸ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್ ರಭಿಪ್ರ ೀತಯ ಪ್ರ ಣತಃ ಪಿತುರ೭ನಿೌ ಕೇ
ನಾಮ ಸಾ ಾಂ ಶಾರ ವಯನ್ ರಾಮೀ ವವನ್ ೀ ಚ್ರಣೌ ಪಿತುಾಃ ೩೪
ತಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಪ್ರ ಣತಂ ಪ್ರಶ್ಾ ೀಿ ಕೃತಾಾಂಜಲ್ ಪುಟಂ ನೃಪಃ
ಗೃಹಾಯ ಾಂಜಲೌ ಸಮಾಕೃಷಯ ಸಸಾ ಜ ಪಿರ ಯಮ್ ಆತಮ ಜಮ್ ೩೫
ತಸ್ಮ ೈ ಚಾ೭ಭುಯ ದ್ತಂ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಮಣಿ ಕಞ್ಚ ನ ಭೂರ್ಷತಮ್
ದ್ದೇಶ ರಾಜಾ ರುಚಿರಂ ರಾಮಾಯ ಪ್ರಮಾ೭೭ಸನಮ್ ೩೬
ತ ದ್ವ೭೭ಸನವರಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ವಯ ದ್ೀಪ್ಯತ ರಾಘ್ವಃ
ಸಾ ರ್ಯವ ಪ್ರ ಭಯಾ ಮೇರುಮ್ ಉದ್ರ್ಯ ವಿಮಲೀ ರವಿಾಃ ೩೭
ತೇನ ವಿಭ್ರರ ಜತಾ ತತರ ಸ್ಮ ಸಭ್ರ೭ಭಿವಯ ರೀಚ್ತ
ವಿಮಲ ಗರ ಹ ನಕ್ಷತಾರ ಶಾರದ್ೀ ದೌಯ ರ್ ಇವೇನು್ ನಾ ೩೮
ತಂ ಪ್ಶಯ ಮಾನೀ ನೃಪ್ತಿ ಸುೌ ತೀಷ ಪಿರ ಯಮ್ ಆತಮ ಜಮ್
ಅಲಂಕೃತಮ್ ಇವಾ೭೭ತಾಮ ನಮ್ ಆದ್ಶಿ ತಲ ಸಂಸ್ಮಿ ತಮ್ ೩೯
ಸ ತಂ ಸಸ್ಮಮ ತಮ್ ಆಭ್ರಷಯ ಪುತರ ಾಂ ಪುತರ ವತಾಾಂ ವರಃ
ಉವಾ ಚೇದಂ ವಚ್ೀ ರಾಜಾ ದೇವೇನ್ ರಮ್ ಇವ ಕಶಯ ಪಃ ೪೦
ಜ್ಯ ೀಷ್ಟಠ ಯಾಮ್ ಅಸ್ಮ ಮೇ ಪ್ತಾನ ಯ ಾಂ ಸದೃಶಾಯ ಾಂ ಸದೃಶಃ ಸುತಃ
ಉತಪ ನನ ಸೌ ಾ ಾಂ ಗುಣ ಶ್ರ ೀಷ್ಠ ೀ ಮಮ ರಾಮಾ೭೭ತಮ ಜಃ ಪಿರ ಯಃ ೪೧
ಯತ ಸೌ ಾ ಯಾ ಪ್ರ ಜಾ ಶ್ಚ ೀಮಾಾಃ ಸಾ ಗುಣ: ಅನುರಞ್ಜಜತಾಾಃ
ತಸ್ಮಮ ತ್ ತಾ ಾಂ ಪುಷಯ ಯೀಗೇನ ಯೌವರಾಜಯ ಮ್ ಅವಾಪುನ ಹಿ ೪೨
ಕಮತ ಸೌ ಾ ಾಂ ಪ್ರ ಕೃತ್ಯ ೈವ ವಿನಿೀತೀ ಗುಣವಾನ್ ಅಸ್ಮ
ಗುಣವ ತಯ ೭ಪಿ ತು ಸ್ನ ೀಹಾತ್ ಪುತರ ವಕಾ ಯ ಮಿ ತೇ ಹಿತಮ್ ೪೩
ಭೂಯೀ ವಿನಯಮ್ ಆಸ್ಮಿ ಯ ಭವ ನಿತಯ ಾಂ ಜಿತೇನಿ್ ರಯಃ
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಕಮ ಕ್ರ ೀಧ್ ಸಮುತಾಿ ನಿ ತಯ ಜಥಾ ವಯ ಸನಾನಿ ಚ್ ೪೪
ಪ್ರೀಕ್ಷಯಾ ವತಿಮಾನೀ ವೃತಾೌ ಯ ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷಯಾ ತಥಾ
ಅಮಾತಯ ಪ್ರ ಭೃತಿೀಾಃ ಸವಾಿಾಃ ಪ್ರ ಕೃತಿೀ ಶಾಚ ೭ನುರಞ್ಜ ಯ ೪೫
ಕ್ೀಷ್ಟಠ ಗ್ರರಾ೭೭ಯುಧಾ ಗ್ರರ: ಕೃತಾಾ ಸನಿನ ಚ್ಯಾನ್ ಬಹೂನ್ ೪೬
ತುಷ್ಟಾ ೭ನುರಕೌ ಪ್ರ ಕೃತಿ: ಯಃ ಪ್ರಲಯತಿ ಮೇದ್ನಿೀಮ್
ತಸಯ ನನ್ ನಿೌ ಮಿತಾರ ಣಿ ಲಬಾಧ ಾ ಅಮೃತಮ್ ಇವಾ೭ಮರಾಾಃ ೪೭
ತಸ್ಮಮ ತ್ ತಾ ಮ೭ಪಿ ಆತಾಮ ನಂ ನಿಯಮಯ ಏವಂ ಸಮಾಚ್ರ ೪೮
ತ ಚುಛ ರತಾಾ ಸುಹೃದ್ ಸೌ ಸಯ ರಾಮ ಸಯ ಪಿರ ಯ ಕರಣಃ
ತಾ ರತಾಾಃ ಶ್ೀಘ್ರ ಮ್ ಅಭ್ಯ ೀತಯ ಕೌಸಲಾಯ ಯೈ ನಯ ವೇದ್ಯನ್ ೪೯
ಸ್ಮ ಹಿರಣಯ ಾಂ ಚ್ ಗ್ರ ಶ್ಚ ೈವ ರತಾನ ನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ್
ವಾಯ ದ್ದೇಶ ಪಿರ ಯಾ೭೭ಖ್ಯ ೀಭಯ ಾಃ ಕೌಸಲಾಯ ಪ್ರ ಮದೀತೌ ಮಾ ೫೦
ಅಥಾ೭ಭಿವಾದ್ಯ ರಾಜಾನಂ ರಥಮ್ ಆರುಹಯ ರಾಘ್ವಃ
ಯಯೌ ಸಾ ಾಂ ದುಯ ತಿಮ ದ್ಾ ೀಶಮ ಜನ್ತಘಾಃ ಪ್ರ ತಿಪೂಜಿತಃ ೫೧
ತೇ ಚಾ೭ಪಿ ಪೌರಾ ನೃಪ್ತೇ: ವಚ್ ಸುೌ
ಶೃತಾಾ ತದ್ವ ಲಾಭಮ್ ಇವೇಷಾ ಮಾ೭೭ಶು
ನರೇನ್ ರಮ್ ಆಮನೌ ಯ ಗೃಹಾಣಿ ಗತಾಾ
ದೇವಾನ್ ಸಮಾನ್ ಅಚುಿ: ಅತಿ ಪ್ರ ಹೃಷ್ಟಾ ಾಃ ೫೨
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ತೃತಿೀಯ ಸಗಿ:
ಚತುಧಗ ಸರ್ಗ:
ಗತೇಷ್ಣ ಅಥ ನೃಪ್ೀ ಭೂಯಃ ಪೌರೇಷ್ಣ ಸಹ ಮನಿೌ ರಭಿಾಃ
ಮನೌ ರಯಿತಾಾ ತತ ಶಚ ಕ್ರ ೀ ನಿಶಚ ಯಜಞ ಾಃ ಸ ನಿಶಚ ಯಮ್ ೧
ಶಾ ಏವ ಪುಷ್ಯ ೀ ಭವಿತಾ ಶಾ ೀ೭ಭಿಷೇಚ್ಯ ೀ ಸುೌ ಮೇ ಸುತಃ
ರಾಮೀ ರಾಜಿೀವ ತಾಮಾರ ೭ಕ್ಾ ೀ ಯೌವರಾಜಯ ಇತಿ ಪ್ರ ಭುಾಃ ೨
ಅಥಾ೭ನೌ ಗೃಿಹಮ್ ಆವಿಶಯ ರಾಜಾ ದ್ಶರಥ ಸೌ ದ್ವ
ಸೂತಮ್ ಆಜಾಞ ಪ್ಯಾ ಮಾಸ ರಾಮಂ ಪುನ: ಇಹಾ೭೭ನಯ ೩
ಪ್ರ ತಿಗೃಹಯ ಸ ತ ದ್ವಾ ಕಯ ಾಂ ಸೂತಃ ಪುನ: ಉಪ್ರಯಯೌ
ರಾಮ ಸಯ ಭವನಂ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ರಾಮಮ್ ಆನಯಿತುಾಂ ಪುನಃ ೪
ದ್ವಾ ರ ಸ್ಿ ೈ: ಆವೇದ್ತಂ ತಸಯ ರಾಮಾಯಾ೭೭ಗಮನಂ ಪುನಃ
ಶುರ ತ್ಾ ೈವ ಚಾ೭ಪಿ ರಾಮ ಸೌ ಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ಾಂ ಶಙ್ಗಕ ೭ನಿಾ ತೀ೭ಭವತ್ ೫
ಪ್ರ ವೇಶಯ ಚೈನಂ ತಾ ರತಂ ರಾಮೀ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಯತ್ ಆಗಮನ ಕೃತಯ ಾಂ ತೇ ಭೂಯ ಸೌ ತ್ ಬ್ರರ ಹಿ ಅಶೇಷತಃ ೬
ತಮ್ ಉವಾಚ್ ತತಃ ಸೂತೀ ರಾಜಾ ತಾಾ ಾಂ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಮ್ ಇಚ್ಛ ತಿ
ಶುರ ತಾಾ ಪ್ರ ಮಾಣಮ್ ಅತರ ತಾ ಾಂ ಗಮನಾಯ ಇತರಾಯ ವಾ ೭
ಇತಿ ಸೂತ ವಚಃ ಶುರ ತಾಾ ರಾಮೀ೭ಥ ತಾ ರಯಾ ನಿಾ ತಃ
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪ್ರ ಯಯೌ ರಾಜ ಭವನಂ ಪುನರ್ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಾಂ ನರೇಶಾ ರಮ್ ೮
ತಂ ಶುರ ತಾಾ ಸಮ೭ನುಪ್ರರ ಪ್ೌ ಾಂ ರಾಮಂ ದ್ಶರಥೀ ನೃಪಃ
ಪ್ರ ವೇಶಯಾ ಮಾಸ ಗೃಹಂ ವಿವಕುಾ ಾಃ ಪಿರ ಯಮ್ ಉತೌ ಮಮ್ ೯
ಪ್ರ ವಿಶನನ ೀವ ಚ್ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ರಾಘ್ವೀ ಭವನಂ ಪಿತುಾಃ
ದ್ದ್ಶಿ ಪಿತರಂ ರ್ದರಾತ್ ಪ್ರ ಣಿಪ್ತಯ ಕೃತಾಞ್ಜ ಲ್ಾಃ ೧೦
ಪ್ರ ಣಮನೌ ಾಂ ಸಮುತಾಿ ಪ್ಯ ತಂ ಪ್ರಷಾ ಜಯ ಭೂಮಿಪಃ
ಪ್ರ ದ್ಶಯ ಚಾ೭ಸ್ಮ ೈ ರುಚಿರಮ್ ಆಸನಂ ಪುನರ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೧೧
ರಾಮ ವೃದಧ ೀ೭ಸ್ಮಮ ದ್ೀಘ್ರಿಯುರ್ ಭುಕೌ ಭ್ೀಗ್ರ ಮರ್ಯ ಪಿಾ ತಾಾಃ
ಅನನ ವದ್ೂ ಾಃ ಕರ ತು ಶತೈ ಸೌ ಥೇಷಾ ಾಂ ಭೂರ ದ್ಕಿಾ ಣಾಃ ೧೨
ಜಾತಮ್ ಇಷಾ ಮ್ ಅಪ್ತಯ ಾಂ ಮೇ ತಾ ಮ್ ಅದ್ವಯ ೭ನುಪ್ಮಂ ಭುವಿ
ದ್ತೌ ಮ್ ಇಷಾ ಮ್ ಅರ್ಧೀತಂ ಚ್ ಮಯಾ ಪುರುಷ ಸತೌ ಮ ೧೩
ಅನುಭೂತಾನಿ ಚೇಷ್ಟಾ ನಿ ಮಯಾ ವಿೀರ ಸುಖಾನಯ ೭ಪಿ
ದೇವರ್ಷಿ ಪಿತೃ ವಿಪ್ರರ ಣಾಮ್ ಅನೃಣೀ೭ಸ್ಮಮ ತಥಾ೭೭ತಮ ನಃ ೧೪
ನ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಮಮ ಕತಿವಯ ಾಂ ತವಾ೭ನಯ ತಾರ ೭ಭಿಷೇಚ್ನಾತ್
ಅತೀ ಯತಾೌ ಾ ಮ್ ಅಹಂ ಬ್ರರ ಯಾಾಂ ತನಮ ೀ ತಾ ಾಂ ಕತುಿಮ೭ಹಿಸ್ಮ ೧೫
ಅದ್ಯ ಪ್ರ ಕೃತಯಃ ಸವಾಿ ಸ್ಮೌ ಾ ಮ್ ಇಚ್ಛ ನಿೌ ನರಾ೭ರ್ಧಪ್ಮ್
ಅತ ಸ್ಮೌ ಾ ಾಂ ಯುವ ರಾಜಾನಮ್ ಅಭಿಷೇಕಾ ಯ ಮಿ ಪುತರ ಕ ೧೬
ಅಪಿ ಚಾ೭ದ್ವಯ ೭ಶುಭ್ರನ್ ರಾಮ ಸಾ ಪ್ರನ ನ್ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ದ್ವರುಣಾನ್
ಸನಿಘ್ರಿತಾ ಮಹೀಲಾಕ ಶಚ ಪ್ತನಿೌ ೀಹ ಮಹಾ ಸಾ ನಾಾಃ ೧೭
ಅವಷಾ ಬಧ ಾಂ ಚ್ ಮೇ ರಾಮ ನಕ್ಷತರ ಾಂ ದ್ವರುಣರ್ ಗರ ಹಾಃ
ಆವೇದ್ಯನಿೌ ದೈವಜಾಞ ಾಃ ಸೂಯಾಿ೭ಙ್ಗರ ರಕ ರಾಹುಭಿಾಃ ೧೮
ಪ್ರರ ರ್ಯಣ ಹಿ ನಿಮಿತಾೌ ನಾಮ್ ಈದೃಶಾನಾಾಂ ಸಮುದ್ೂ ವೇ
ರಾಜಾ ಹಿ ಮೃತುಯ ಮ್ ಆಪ್ನ ೀತಿ ಘ್ೀರಮ್ ವಾ ಆಪ್ದ್ಮ್ ಋಚ್ಛ ತಿ ೧೯
ತತ್ ಯಾವತ್ ಏವ ಮೇ ಚೇತೀ ನ ವಿಮುಾಂಚಂತಿ ರಾಘ್ವ
ತಾವತ್ ಏವಾ೭ಭಿರ್ಷಞ್ಚ ಸಾ ಚ್ಲಾ ಹಿ ಪ್ರರ ಣಿನಾಾಂ ಮತಿಾಃ ೨೦
ಅದ್ಯ ಚ್ನ್ ರೀ೭ಭುಯ ಪ್ಗತಃ ಪುಷ್ಟಯ ತ್ ಪೂವಿಾಂ ಪುನವಿಸೂ
ಶಾ ಾಃ ಪುಷಯ ಯೀಗಂ ನಿಯತಂ ವಕ್ಷಯ ನೌ ೀ ದೈವ ಚಿನೌ ಕಾಃ ೨೧
ತತರ ಪುಷ್ಯ ೀ೭ಭಿರ್ಷಞ್ಚ ಸಾ ಮನಸ್ ತಾ ರಯತಿೀವ ಮಾಮ್
ಶಾ ಸ್ಮೌ ಾ ೭ಹಮ್ ಅಭಿಷೇಕಾ ಯ ಮಿ ಯೌವರಾಜ್ಯ ೀ ಪ್ರಂತಪ್ ೨೨
ತಸ್ಮಮ ತೌ ಾ ಯಾ೭ದ್ಯ ವರ ಭೃತಿ ನಿಶೇಯಂ ನಿಯತಾತಮ ನಾ
ಸಹ ವಧಾ ೀಪ್ವಸೌ ವಾಯ ದ್ಭಿ ಪ್ರ ಸೌ ರ ಶಾಯಿನಾ ೨೩
ಸುಹೃದ್ ಶಾಚ ಪ್ರ ಮತಾೌ ಸ್ಮೌ ಾ ಾಂ ರಕ್ಷನೌ ಾ ೭ದ್ಯ ಸಮನೌ ತಃ
ಭವನಿೌ ಬಹು ವಿಘ್ರನ ನಿ ಕಯಾಿ ಣ್ಯ ೀವಂ ವಿಧಾನಿ ಹಿ ೨೪
ವಿಪ್ರ ೀರ್ಷತ ಶಚ ಭರತೀ ಯಾವತ್ ಏವ ಪುರಾತ್ ಇತಃ
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತಾವತ್ ಏವ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ೌ ೀ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ಕಲೀ ಮತೀ ಮಮ ೨೫
ಕಮಂ ಖಲು ಸತಾಾಂ ವೃತ್ೌ ೀ ಭ್ರರ ತಾ ತೇ ಭರತಃ ಸ್ಮಿ ತಃ
ಜ್ಯ ೀಷ್ಟಠ ೭ನುವತಿೀಿ ಧ್ಮಾಿ೭೭ತಾಮ ಸ್ಮನುಕ್ರ ೀಶೀ ಜಿತೇನಿ್ ರಯಃ ೨೬
ಕಿಾಂ ತು ಚಿತೌ ಾಂ ಮನುಷ್ಟಯ ಣಾಮ್ ಅನಿತಯ ಮ್ ಇತಿ ಮೇ ಮತಿಾಃ
ಸತಾಾಂ ಚ್ ಧ್ಮಿ ನಿತಾಯ ನಾಾಂ ಕೃತ ಶೀಭಿ ಚ್ ರಾಘ್ವ ೨೭
ಇ ತುಯ ಕೌ ಾಃ ಸೀ೭ಭಯ ನುಜಾಞ ತಃ ಶಾ ೀ ಭ್ರವಿ ನಯ ೭ಭಿಷೇಚ್ನೇ
ವರ ಜತಿ ರಾಮಃ ಪಿತರಮ್ ಅಭಿವಾದ್ಯ ಅಭಯ ಯಾತ್ ಗೃಹಮ್ ೨೮
ಪ್ರ ವಿಶಯ ಚಾ೭೭ತಮ ನೀ ವೇಶಮ ರಾಜ್ಞ ೀ ದ್್ ಷ್ಾ ೀ೭ಭಿಷೇಚ್ನೇ
ತಕ್ಷಣೇನ ಚ್ ನಿಗಿಮಯ ಮಾತು: ಅನೌ ಾಃಪುರಂ ಯಯೌ ೨೯
ತತರ ತಾಾಂ ಪ್ರ ವಣಾಮ್ ಏವ ಮಾತರಂ ಕೌಾಮ ವಾಸ್ಮನಿೀಮ್
ವಾಗಯ ತಾಾಂ ದೇವತಾ೭೭ಗ್ರರೇ ದ್ದ್ಶಿ೭ಯಾಚ್ತಿೀಾಂ ಶ್ರ ಯಮ್ ೩೦
ಪ್ರರ ಗೇವ ಚ್ ಆಗತಾ ತತರ ಸುಮಿತಾರ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸೌ ಥಾ
ಸ್ಮೀತಾ ಚ್ ಆನಾಯಿತಾ ಶುರ ತಾಾ ಪಿರ ಯಂ ರಾಮಾ೭ಭಿಷೇಚ್ನಮ್ ೩೧
ತಸ್ಮಮ ನ್ ಕಲೇ ಹಿ ಕೌಸಲಾಯ ತಸೌಿ ಅಮಿೀಲ್ತೇಕ್ಷಣಾ
ಸುಮಿತರ ಯಾ೭೭ನಾಾ ಸಯ ಮಾನಾ ಸ್ಮೀತಯಾ ಲಕ್ಷಮ ಣೇನ ಚ್ ೩೨
ಶುರ ತಾಾ ಪುಷ್ಯ ೀಣ ಪುತರ ಸಯ ಯೌವ ರಾಜಾಯ ೭ಭಿಷೇಚ್ನಮ್
ಪ್ರರ ಣಾಯಾಮೇನ ಪುರುಷಂ ಧಾಯ ಯಮಾನಾ ಜನಾದ್ಿನಮ್ ೩೩
ತಥಾ ಸನಿಯಮಾ ಮೇವ ಸೀ೭ಭಿಗಮಾಯ ೭ಭಿವಾದ್ಯ ಚ್
ಉವಾಚ್ ವಚ್ನಂ ರಾಮೀ ಹಷಿಯನ್ ತಾಮ್ ಇದಂ ತದ್ವ ೩೪
ಅಮಬ ಪಿತಾರ ನಿಯುಕ್ೌೀ೭ಸ್ಮಮ ಪ್ರ ಜಾ ಪ್ರಲನ ಕಮಿಣಿ
ಭವಿತಾ ಶಾ ೀ೭ಭಿಷೇಕ್ೀ ಮೇ ಯಥಾ ಮೇ ಶಾಸನಂ ಪಿತುಾಃ ೩೫
ಸ್ಮೀತಯಾ ಪುಯ ಪ್ ವಸೌ ವಾಯ ರಜನಿೀಯಂ ಮಯಾ ಸಹ
ಏವಮ್ ಋತಿಾ ಗುಪ್ರಧಾಯ ಯೈಾಃ ಸಹ ಮಾಮ್ ಉಕೌ ವಾನ್ ಪಿತಾ ೩೬
ಯಾನಿ ಯಾ ನಯ ೭ತರ ಯೀಗ್ರಯ ನಿ ಶಾ ೀ ಭ್ರವಿ ನಯ ೭ಭಿಷೇಚ್ನೇ
ತಾನಿ ಮೇ ಮಙ್ರ ಳಾ ನಯ ೭ದ್ಯ ವೈದೇಹಾಯ ಶ್ಚ ೈವ ಕರಯ ೩೭
ಏತ ಚುಛ ರತಾಾ ತು ಕೌಸಲಾಯ ಚಿರಕಲಾ೭ಭಿಕಙ್ಕ್ಷಿ ತಮ್
ಹಷಿ ಬಾಷಪ ಕಲಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಇದಂ ರಾಮಮ್ ಅಭ್ರಷತ ೩೮
ವತಾ ರಾಮ ಚಿರಂ ಜಿೀವ ಹತಾ ಸ್ೌ ೀ ಪ್ರಪ್ನಿಿ ನಃ
ಜಾಞ ತಿೀನ್ ಮೇ ತಾ ಾಂ ಶ್ರ ಯಾ ಯುಕೌ ಾಃ ಸುಮಿತಾರ ಯಾ ಶಚ ನನ್ ಯ ೩೯
ಕಲಾಯ ಣೇ ಬತ ನಕ್ಷತ್ರ ೀ ಮಯಿ ಜಾತೀ೭ಸ್ಮ ಪುತರ ಕ
ರ್ಯನ ತಾ ಯಾ ದ್ಶರಥೀ ಗುಣ: ಆರಾರ್ಧತಃ ಪಿತಾ ೪೦
ಅಮೀಘಂ ಬತ ಮೇ ಕಾ ನೌ ಾಂ ಪುರುಷೇ ಪುಷಕ ರೇಕ್ಷಣೇ
ರ್ಯಯಮ್ ಇಕಾ ಾ ಕು ರಾಜಯ ಶ್ರ ೀಾಃ ಪುತರ ತಾಾ ಾಂ ಸಂಶರ ಯಿಷಯ ತಿ ೪೧
ಇತ್ಯ ೀ ವಮ್ ಉಕ್ೌೀ ಮಾತ್ರ ೀದಂ ರಾಮೀ ಭ್ರರ ತರಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್ಾಂ ಪ್ರ ಹಾ ಮ್ ಆಸ್ಮೀನಮ್ ಅಭಿವಿೀಕ್ಷಯ ಸಮ ಯನಿನ ವ ೪೨
ಲಕ್ಷಮ ಣೇ ಮಾಾಂ ಮಯಾ ಸ್ಮಧ್ಿಾಂ ಪ್ರ ಶಾರ್ಧ ತಾ ಾಂ ವಸುಾಂಧ್ರಾಮ್
ದ್ಾ ತಿೀಯಂ ಮೇ೭ನೌ ರಾತಾಮ ನಂ ತಾಾ ಮ್ ಇಯಂ ಶ್ರ ೀ: ಉಪ್ಸ್ಮಿ ತಾ ೪೩
ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಭುಾಂಕ್ಷಾ ಭ್ೀಗ್ರಾಂ ಸೌ ಾ ಮಿಷ್ಟಾ ನ್ ರಾಜಯ ಫಲಾನಿ ಚ್
ಜಿೀವಿತಂ ಚ್ ಹಿ ರಾಜಯ ಾಂ ಚ್ ತಾ ತ್ ಅಥಿಮ್ ಅಭಿಕಮರ್ಯ ೪೪
ಇತುಯ ಕೌ ಾ ಲಕ್ಷಮ ಣಂ ರಾಮೀ ಮಾತರೌ ಅಭಿವಾದ್ಯ ಚ್
ಅಭಯ ನುಜಾಞ ಪ್ಯ ಸ್ಮೀತಾಾಂ ಚ್ ಜಗ್ರಮ ಸಾ ಾಂ ನಿವೇಶನಮ್ ೪೫
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಚ್ತುಧ್ಿ ಸಗಿ:
ಪಂಚಮ ಸರ್ಗ:
ಸಂದ್ಶಯ ರಾಮಂ ನೃಪ್ತಿಾಃ ಶಾ ೀ ಭ್ರವಿ ನಯ ೭ಭಿಷೇಚ್ನೇ
ಪುರೀಹಿತಂ ಸಮಾಹೂಯ ವಸ್ಮಷಠ ಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಗಚ್ಛ ೀಪ್ವಾಸಂ ಕಕುತಾ ಿ ಾಂ ಕರಯಾ೭ದ್ಯ ತಪ್ೀ ಧ್ನ
ಶ್ರ ೀ ಯಶೀ ರಾಜಯ ಲಾಭ್ರಯ ವಧಾಾ ಸಹ ಯತ ವರ ತಮ್ ೨
ತಥೇತಿ ಚ್ ಸ ರಾಜಾನಮ್ ಉಕೌ ಾ ವೇದ್ ವಿದ್ವಾಂ ವರಃ
ಸಾ ಯಂ ವಸ್ಮಷ್ಠ ೀ ಭಗವಾನ್ ಯಯೌ ರಾಮ ನಿವೇಶನಮ್ ೩
ಉಪ್ವಾಸಯಿತುಾಂ ರಾಮಂ ಮಂತರ ವನ್ ಮಂತರ ಕ್ೀವಿದ್:
ಬಾರ ಹಮ ಾಂ ರಧ್ ವರಂ ಯುಕೌ ಾಂ ಆಸ್ಮಿ ಯ ಸುದೃಢ ವರ ತ: ೪
ಸ ರಾಮ ಭವನಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ಪ್ರಣುು ರಾ೭ಭರ ಘ್ನ ಪ್ರ ಭಮ್
ತಿಸರ ಾಃ ಕಕಾ ಯ ರಥೇ ನೈವ ವಿವೇಶ ಮುನಿ ಸತೌ ಮಃ ೫
ತಮ್ ಆಗತಮ್ ಋರ್ಷಾಂ ರಾಮ ಸೌ ಾ ರ ನಿನ ವ ಸಸಂಭರ ಮಃ
ಮಾನಯಿಷಯ ನ್ ಸ ಮಾನಾ೭ಹಿಾಂ ನಿಶಚ ಕರ ಮ ನಿವೇಶನಾತ್ ೬
ಅಭ್ಯ ೀತಯ ತಾ ರಮಾಣ ಶಚ ರಥಾಭ್ರಯ ಶಂ ಮನಿೀರ್ಷಣಃ
ತತೀ೭ವತಾರಯಾ ಮಾಸ ಪ್ರಗೃಹಯ ರಥಾತ್ ಸಾ ಯಮ್ ೭
ಸ ಚೈನಂ ಪ್ರ ಶ್ರ ತಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಸಂಭ್ರಷ್ಟಯ ೭ಭಿ ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ಯ ಚ್
ಪಿರ ಯಾ೭ಹಿಾಂ ಹಷಿಯನ್ ರಾಮಮ್ ಇತುಯ ವಾಚ್ ಪುರೀಹಿತಃ ೮
ಪ್ರ ಸನನ ಸ್ೌ ೀ ಪಿತಾ ರಾಮ ಯೌವ ರಾಜಯ ಮ್ ಅವಾಪ್ಾ ಯ ಸ್ಮ
ಉಪ್ವಾಸಂ ಭವಾನ್ ಅದ್ಯ ಕರೀತು ಸಹ ಸ್ಮೀತಯಾ ೯
ಪ್ರರ ತ ಸ್ಮೌ ಾ ಮ್ ಅಭಿಷೇಕೌ ಹಿ ಯೌವ ರಾಜ್ಯ ೀ ನರಾ೭ರ್ಧಪಃ
ಪಿತಾ ದ್ಶರಥಃ ಪಿರ ೀತಾಯ ಯಯಾತಿಾಂ ನಹುಷ್ೀ ಯಥಾ ೧೦
ಇತುಯ ಕೌ ಾ ಸ ತದ್ವ ರಾಮಮ್ ಉಪ್ವಾಸಂ ಯತ ವರ ತಮ್
ಮನೌ ರವತ್ ಕರಯಾ ಮಾಸ ವೈದೇಹಾಯ ಸಹಿತಂ ಮುನಿಾಃ ೧೧
ತತೀ ಯಥಾವತ್ ರಾಮೇಣ ಸ ರಾಜಾಞ ಗುರುರ೭ಚಿಿತಃ
ಅಭಯ ನುಜಾಞ ಪ್ಯ ಕಕುತಾ ಿ ಾಂ ಯಯೌ ರಾಮ ನಿವೇಶನಾತ್ ೧೨
ಸುಹೃದ್ೂ ಸೌ ತರ ರಾಮೀ೭ಪಿ ತಾನ್ ಅನುಜಾಞ ಪ್ಯ ಸವಿಶಃ
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸಭ್ರಜಿತೀ ವಿವೇಶಾ೭ಥ ತಾನ್ ಅನುಜಾಞ ಪ್ಯ ಸವಿಶಃ ೧೩
ಹೃಷಾ ನಾರೀ ನರ ಯುತಂ ರಾಮ ವೇಶಮ ತದ್ವ ಬಭೌ
ಯಥಾ ಮತೌ ದ್ಾ ಜ ಗಣಂ ಪ್ರ ಫುಲಿ ನಳಿನಂ ಸರಃ ೧೪
ಸ ರಾಜ ಭವನ ಪ್ರ ಖಾಯ ತೌ ಸ್ಮಮ ದ್ವರ ಮ ನಿವೇಶನಾತ್
ನಿಗಿತಯ ದ್ದೃಶೇ ಮಾಗಿಾಂ ವಸ್ಮಷ್ಠ ೀ ಜನ ಸಂವೃತಮ್ ೧೫
ಬೃನ್ ಬೃನ್ ೈ: ಅಯೀಧಾಯ ಯಾಾಂ ರಾಜ ಮಾಗ್ರಿಾಃ ಸಮನೌ ತಃ
ಬಭೂವು: ಅಭಿಸಂಬಾಧಾಾಃ ಕುತೂಹಲ ಜನೈ: ವೃತಾಾಃ ೧೬
ಜನ ಬೃನ್ ಊಮಿಿ ಸಂಘ್ಷಿ ಹಷಿ ಸಾ ನವತ ಸೌ ದ್ವ
ಬಭೂವ ರಾಜ ಮಾಗಿಸಯ ಸ್ಮಗರ ಸ್ಯ ೀವ ನಿಸಾ ನಃ ೧೭
ಸ್ಮಕೌ ಸಂಮೃಷಾ ರಥಾಯ ಹಿ ತದ್೭ಹ ವಿನ ಮಾಲ್ನಿೀ
ಆಸ್ಮೀತ್ ಅಯೀಧಾಯ ನಗರೀ ಸಮುಚಿಛ ರತ ಗೃಹ ಧ್ಾ ಜಾ ೧೮
ತದ್ವ ಹಯ ೭ಯೀಧಾಯ ನಿಲಯಃ ಸ ಸ್ಮೌ ರೀ ಬಾಲಾ೭ಬಲೀ ಜನಃ
ರಾಮಾ೭ಭಿಷೇಕಮ್ ಆಕಙ್ಿ ನ್ ಆಕಙ್ಿ ದುದ್ಯಂ ರವೇಾಃ ೧೯
ಪ್ರ ಜಾ೭ಲಂಕರ ಭೂತಂ ಚ್ ಜನ ಸ್ಮಯ ೭೭ನನ್ ವಧ್ಿನಮ್
ಉತುಾ ಕ್ೀ೭ಭೂ ಜಜ ನೀ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಾಂ ತಮ್ ಅಯೀಧಾಯ ಮಹೀತಾ ವಮ್ ೨೦
ಏವಂ ತಂ ಜನ ಸಂಬಾಧಂ ರಾಜ ಮಾಗಿಾಂ ಪುರೀಹಿತಃ
ವ್ಯಯ ಹ ನಿನ ವ ಜನ್ತಘಂ ತಂ ಶನೈ ರಾಜ ಕುಲಂ ಯಯೌ ೨೧
ಸ್ಮತಾ೭ಭರ ಶ್ಖರ ಪ್ರ ಖಯ ಾಂ ಪ್ರರ ಸ್ಮದ್ಮ್ ಅರ್ಧರುಹಯ ಸಃ
ಸಮಿೀಯಾಯ ನರೇನ್ ರೀಣ ಶಕ್ರ ೀಣೇವ ಬೃಹಸಪ ತಿಾಃ ೨೨
ತಮ್ ಆಗತಮ್ ಅಭಿಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಹಿತಾಾ ರಾಜಾ೭೭ಸನಂ ನೃಪಃ
ಪ್ಪ್ರ ಚ್ಛ ಸ ಚ್ ತಸ್ಮ ೈ ತತ್ ಕೃತಮ್ ಇತಯ ೭ಭಯ ವೇದ್ಯತ್ ೨೩
ತೇನ ಚೈವ ತದ್ವ ತುಲಯ ಾಂ ಸಹಾ೭೭ಸ್ಮೀನಾ ಸಾ ಭ್ರಸದ್:
ಆಸನೇಭಯ : ಸಮುತಿ ಸುಿ : ಪೂಜಯಂತ: ಪುರೀಹಿತಂ ೨೪
ಗುರುಣಾ ತಾ ಭಯ ನುಜಾಞ ತೀ ಮನುಜೌಘಂ ವಿಸೃಜಯ ತಮ್
ವಿವೇಶಾನೌ ಾಃ ಪುರಂ ರಾಜಾ ಸ್ಮಾಂಹೀ ಗ್ರ ಗುಹಾಮ್ ಇವ ೨೫
ತತ್ ಅಗರ ಯ ವೇಷ ಪ್ರ ಮದ್ವ ಜನಾಕುಲಂ
ಮಹೇನ್ ರ ವೇಶಮ ಪ್ರ ತಿಮಂ ನಿವೇಶನಮ್
ವಯ ದ್ೀಪ್ಯಂ ಶಾಚ ರು ವಿವೇಶ ಪ್ರರ್ಥಿವಃ
ಶಶ್ೀವ ತಾರಾ ಗಣ ಸಂಕುಲಂ ನಭಃ ೨೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚ್ಮ ಸಗಿ:
ಷಷಠ ಸಸ ರ್ಗ:
ಗತೇ ಪುರೀಹಿತೇ ರಾಮಃ ಸ್ಮನ ತೀ ನಿಯತ ಮಾನಸಃ
ಸಹ ಪ್ತಾನ ಯ ವಿಶಾಲಾಕಾ ಯ ನಾರಾಯಣಮ್ ಉಪ್ರಗಮತ್ ೧
ಪ್ರ ಗೃಹಯ ಶ್ರಸ್ಮ ಪ್ರತಿರ ೀಾಂ ಹವಿಷ್ೀ ವಿರ್ಧವ ತೌ ದ್ವ
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಮಹತೇ ದೈವತಾ ಯಾಜಯ ಾಂ ಜಹಾವ ಜಾ ಲ್ತೇ೭ನಲೇ ೨
ಶೇಷಂ ಚ್ ಹವಿಷ ಸೌ ಸಯ ಪ್ರರ ಶಾಯ ಆಶಾಸಯ ಆತಮ ನಃ ಪಿರ ಯಮ್
ಧಾಯ ಯನ್ ನಾರಾಯಣಂ ದೇವಂ ಸ್ಮಾ ೭೭ಸ್ಮೌ ೀಣೇಿ ಕುಶ ಸಂಸೌ ರೇ ೩
ವಾಗಯ ತಃ ಸಹ ವೈದೇಹಾಯ ಭೂತಾಾ ನಿಯತ ಮಾನಸಃ
ಶ್ರ ೀಮತಾಯ ೭೭ಯತನೇ ವಿಷ್ು ೀಾಃ ಶ್ಶ್ಯ ೀ ನರ ವರಾ೭೭ತಮ ಜಃ ೪
ಏಕ ಯಾಮಾ೭ವಶ್ಷ್ಟಾ ಯಾಾಂ ರಾತಾರ ಯ ಾಂ ಪ್ರ ತಿವಿಬುಧ್ಯ ಸಃ
ಅಲಂಕರ ವಿರ್ಧಾಂ ಕೃತಾ ನ ಾಂ ಕರಯಾ ಮಾಸ ವೇಶಮ ನಃ ೫
ತತರ ಶೃಣಾ ನ್ ಸುಖಾ ವಾಚಃ ಸೂತ ಮಾಗಧ್ ವನಿ್ ನಾಮ್
ಪೂವಾಿಾಂ ಸಂಧಾಯ ಮ್ ಉಪ್ರಸ್ಮೀನೀ ಜಜಾಪ್ ಯತಮಾನಸಃ ೬
ತುಷ್ಟಾ ವ ಪ್ರ ಣತ ಶ್ಚ ೈವ ಶ್ರಸ್ಮ ಮಧುಸೂದ್ನಮ್
ವಿಮಲ ಕೌಾಮ ಸಂವಿೀತೀ ವಾಚ್ಯಾ ಮಾಸ ಚ್ ದ್ಾ ಜಾನ್ ೭
ತೇಷ್ಟಾಂ ಪುಣಾಯ ಹ ಘ್ೀಷ್ೀ೭ಥ ಗಮಿೂ ೀರ ಮಧುರ ಸೌ ದ್ವ
ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಪೂರಯಾ ಮಾಸ ತೂಯಿ ಘ್ೀಷ್ಟ೭ನುನಾದ್ತಃ ೮
ಕೃತೀ ಪ್ವಾಸಂ ತು ತದ್ವ ವೈದೇಹಾಯ ಸಹ ರಾಘ್ವಮ್
ಅಯೀಧಾಯ ನಿಲಯಃ ಶುರ ತಾಾ ಸವಿಾಃ ಪ್ರ ಮುದ್ತೀ ಜನಃ ೯
ತತಃ ಪೌರ ಜನಃ ಸವಿಾಃ ಶುರ ತಾಾ ರಾಮಾ೭ಭಿಷೇಚ್ನಮ್
ಪ್ರ ಭ್ರತಾಾಂ ರಜನಿೀಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಚ್ಕ್ರ ೀ ಶೀಭಯಿತುಾಂ ಪುರೀಾಂ ೧೦
ಸ್ಮತಾ೭ಭರ ಶ್ಖರಾ೭೭ಭೇಷ್ಣ ದೇವತಾ೭೭ಯತನೇಷ್ಣ ಚ್
ಚ್ತುಷಪ ಥೇಷ್ಣ ರಥಾಯ ಸು ಚೈತ್ಯ ೀ ಷಾ ಟ್ಟಾ ಲಕೇಷ್ಣ ಚ್ ೧೧
ನಾನಾ ಪ್ಣಯ ಸಮೃದ್ಧ ೀಷ್ಣ ವಣಿಜಾಮ್ ಆಪ್ಣೇಷ್ಣ ಚ್
ಕುಟುಮಿಬ ನಾಾಂ ಸಮೃದ್ಧ ೀಷ್ಣ ಶ್ರ ೀಮತುಾ ಭವನೇಷ್ಣ ಚ್ ೧೨
ಸಭ್ರಸು ಚೈವ ಸವಾಿಸು ವೃಕ್ಾ ೀಷ್ಟಾ ೭೭ಲಕಿಾ ತೇಷ್ಣ ಚ್
ಧ್ಾ ಜಾಾಃ ಸಮುಚಿಛ ರತಾ ಶ್ಚ ತಾರ ಾಃ ಪ್ತಾಕ ಶಾಚ ೭ಭವಂ ಸೌ ದ್ವ ೧೩
ನಟ ನತಿಕ ಸಂಘ್ರನಾಾಂ ಗ್ರಯಕನಾಾಂ ಚ್ ಗ್ರಯತಾಮ್
ಮನಃ ಕಣಿ ಸುಖಾ ವಾಚಃ ಶುಶುರ ವು ಶಚ ತತ ಸೌ ತಃ ೧೪
ರಾಮಾ೭ಭಿಷೇಕ ಯುಕೌ ಶಚ ಕಥಾ ಶಚ ಕುರ ಮಿಿಥೀ ಜನಾ:
ರಾಮಾ೭ಭಿಷೇಕೇ ಸಂಪ್ರರ ಪ್ೌ ೀ ಚ್ತಾ ರೇಷ್ಣ ಗೃಹೇಷ್ಣ ಚ್ ೧೫
ಬಾಲಾ ಅಪಿ ಕಿರ ೀಡಮಾನಾ ಗೃಹ ದ್ವಾ ರೇಷ್ಣ ಸಂಘ್ಶಃ
ರಾಮಾ೭ಭಿಷೇಕ ಸಂಯುಕೌ ಶಚ ಕುರ ರೇವ ಮಿಥಃ ಕಥಾಾಃ ೧೬
ಕೃತ ಪುಷ್ಪ ೀಪ್ ಹಾರ ಶಚ ಧೂಪ್ ಗನಾಧ ರ್ಧ ವಾಸ್ಮತಃ
ರಾಜ ಮಾಗಿಾಃ ಕೃತಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಪೌರ ರಾಮಾ೭ಭಿಷೇಚ್ನೇ ೧೭
ಪ್ರ ಕಶ್ೀ ಕರಣಾ೭ಥಿಾಂ ಚ್ ನಿಶಾ೭೭ಗಮನ ಶಙ್ಕ ಯಾ
ದ್ೀಪ್ ವೃಕಾ ಾಂ ಸೌ ಥಾ ಚ್ಕುರ : ಅನು ರಥಾಯ ಸು ಸವಿಶಃ ೧೮
ಅಲಂಕರಂ ಪುರ ಸ್ಯ ೈವಂ ಕೃತಾಾ ತತ್ ಪುರ ವಾಸ್ಮನಃ
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಆಕಾಂಕ್ಷಮಾಣಾ ರಾಮ ಸಯ ಯೌವ ರಾಜಾಯ ೭ಭಿಷೇಚ್ನಮ್ ೧೯
ಸಮೇತಯ ಸಂಘ್ಶಃ ಸವೇಿ ಚ್ತಾ ರೇಷ್ಣ ಸಭ್ರಸು ಚ್
ಕಥಯನೌೀ ಮಿಥ ಸೌ ತರ ಪ್ರ ಶಶಂಸು: ಜನಾ೭ರ್ಧಪ್ಮ್ ೨೦
ಅಹೀ ಮಹಾತಾಮ ರಾಜಾ೭ಯಮ್ ಇಕಾ ಾ ಕು ಕುಲ ನನ್ ನಃ
ಜಾಞ ತಾಾ ಯೀ ವೃದ್ಧ ಮ್ ಆತಾಮ ನಂ ರಾಮಂ ರಾಜ್ಯ ೀ೭ಭಿಷೇಕ್ಷಯ ತಿ ೨೧
ಸವೇಿ ಸಯ ೭ನುಗೃಹಿೀತಾಾಃ ಸಮ ಯ ನನ ೀ ರಾಮೀ ಮಹಿೀಪ್ತಿಾಃ
ಚಿರಾಯ ಭವಿತಾ ಗ್ೀಪ್ರೌ ದೃಷಾ ಲೀಕ ಪ್ರಾವರಃ ೨೨
ಅನುದ್ಧ ತ ಮನಾ ವಿದ್ವಾ ನ್ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಭ್ರರ ತೃ ವತಾ ಲಃ
ಯಥಾ ಚ್ ಭ್ರರ ತೃಷ್ಣ ಸ್ಮನ ಗಧ ಸೌ ಥಾ೭ಸ್ಮಮ ಸಾ ೭ಪಿ ರಾಘ್ವಃ ೨೩
ಚಿರಂ ಜಿೀವತು ಧ್ಮಾಿತಾಮ ರಾಜಾ ದ್ಶರಥೀ೭ನಘಃ
ಯ ತಪ ರಸ್ಮದೇ ನಾ೭ಭಿರ್ಷಕೌ ಾಂ ರಾಮಂ ದ್ರ ಕಾ ಯ ಮಹೇ ವಯಮ್ ೨೪
ಏವಂ ವಿಧಂ ಕಥಯತಾಾಂ ಪೌರಾಣಾಾಂ ಶುಶುರ ವು ಸೌ ದ್ವ
ದ್ಗ್ೂ ಯ ೀ೭ಪಿ ಶುರ ತ ವೃತಾೌ ನಾೌ ಾಃ ಪ್ರರ ಪ್ರೌ ಜಾನಪ್ದ್ವ ಜನಾಾಃ ೨೫
ತೇ ತು ದ್ಗೂ ಯ ಾಃ ಪುರೀಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ರೌ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಾಂ ರಾಮಾ೭ಭಿಷೇಚ್ನಮ್
ರಾಮ ಸಯ ಪೂರಯಾ ಮಾಸುಾಃ ಪುರೀಾಂ ಜಾನಪ್ದ್ವ ಜನಾಾಃ ೨೬
ಜನ್ತಘ: ತೈ: ವಿಸಪ್ಿದ್ೂ ಾಃ ಶುಶುರ ವೇ ತತರ ನಿಸಾ ನಃ
ಪ್ವಿಸೂದ್ೀಣಿ ವೇಗಸಯ ಸ್ಮಗರ ಸ್ಯ ೀವ ನಿಸಾ ನಃ ೨೭
ತತ ಸೌ ದ್ನ್ ರ ಕ್ಷಯ ಸನಿನ ಭಂ ಪುರಂ
ದ್ದೃಕುಾ ಭಿರ್ ಜಾನಪ್ದೈ ರುಪ್ರಗತೈಾಃ
ಸಮನೌ ತಃ ಸಸಾ ನಮ್ ಆಕುಲಂ ಬಭೌ
ಸಮುದ್ರ ಯಾದೀಭಿ ರವಾಣಿ ವೀದ್ಕಮ್ ೨೮
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಷಷಠ ಸಾ ಗಿ:
ಸಪ್ತ ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಜಾಞ ತಿ ದ್ವಸ್ಮೀ ಯತೀ ಜಾತಾ ಕೈಕೇಯಾಯ ಸುೌ ಸಹೀರ್ಷತಾ
ಪ್ರರ ಸ್ಮದಂ ಚ್ನ್ ರ ಸಂಕಶಮ್ ಆರುರೀಹ ಯದೃಚ್ಛ ಯಾ ೧
ಸ್ಮಕೌ ರಾಜ ಪ್ಥಾಾಂ ಕೃತಾಾ ನ ಾಂ ಪ್ರ ಕಿೀಣಿ ಕುಸುಮೀತಕ ರಾಮ್
ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಮನಿ ರಾ ತಸ್ಮಮ ತ್ ಪ್ರರ ಸ್ಮದ್ವತ್ ಅನಾ ವೈಕ್ಷತ ೨
ಪ್ತಾಕಭಿ: ವರಾ೭ಹಾಿಭಿ ಧ್ಾ ಿಜೈ ಶಚ ಸಮಲಂ ಕೃತಾಮ್
ವೃತಾಾಂ ಚ್ನ್ ಪ್ರ್ಥ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಶ್ರಃ ಸ್ಮನ ತ ಜನೈ ವೃಿತಾಮ್ ೩
ಮಾಲಯ ಮೀದ್ಕ ಹಸ್ೌ ೈ ಶಚ ದ್ಾ ಜಾಂದ್ರ ೈ: ಅಭಿನಾದ್ತಾಾಂ
ಶುಕಿ ದೇವ ಗೃಹ ದ್ವಾ ರಾಾಂ ಸವಿ ವಾದ್ತರ ನಿಸಾ ನಾಾಂ ೪
ಸಂಪ್ರ ಹೃಷಾ ಜನಾಕಿೀಣಾಿಾಂ ಬರ ಹಮ ಘ್ೀಷ್ಟ೭ಭಿ ನಾದ್ತಾಾಂ
ಪ್ರ ಹೃಷಾ ವರ ಹಸೌ ಯ ೭ಶಾಾ ಾಂ ಸಂಪ್ರ ಣರ್ಧಿತ ಗ್ೀ ವೃಷ್ಟಾಂ ೫
ಪ್ರ ಹೃಷಾ ಮುದ್ತೈ: ಪೌರ: ಉಚಿಛ ರತ ಧ್ಾ ಜ ಮಾಲ್ನಿೀಾಂ
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಮಂಧ್ರಾ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಪ್ರಂ ವಿಸಮ ಯಮಾ೭೭ಗತಾ ೬
ಪ್ರ ಹಷ್ೀಿತುು ಲಿ ನಯನಾಾಂ ಪ್ರಾಂಡುರ ಕೌಾಮ ವಾಹಿನಿೀಾಂ
ಅವಿರ್ದರೇ ಸ್ಮಿ ತಾಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಧಾತಿರ ೀಾಂ ಪ್ಪ್ರ ಚ್ಛ ಮನಿ ರಾ ೭
ಉತೌ ಮೇ ನಾ೭ಭಿಸಂಯುಕೌ ಹಷೇಿಣಾ೭ಥಿ ಪ್ರಾ ಸತಿೀ
ರಾಮ ಮಾತಾ ಧ್ನಂ ಕಿಾಂ ನು ಜನೇಭಯ ಾಃ ಸಂಪ್ರ ಯಚ್ಛ ತಿ ೮
ಅತಿಮಾತರ ಪ್ರ ಹಷ್ೀಿ೭ಯಂ ಕಿಾಂ ಜನ ಸಯ ಚ್ ಶಂಸ ಮೇ
ಕರಯಿಷಯ ತಿ ಕಿಾಂ ವಾ೭ಪಿ ಸಂಪ್ರ ಹೃಷ್ಾ ೀ ಮಹಿೀಪ್ತಿಾಃ ೯
ವಿದ್ೀಯಿಮಾಣಾ ಹಷೇಿಣ ಧಾತಿರ ೀ ಪ್ರಮಯಾ ಮುದ್ವ
ಆಚ್ಚ್ಕ್ಾ ೀ೭ಥ ಕುಬಾಜ ಯೈ ಭೂಯಸ್ಮೀಾಂ ರಾಘ್ವ ಶ್ರ ಯಮ್ ೧೦
ಶಾ ಾಃ ಪುಷ್ಯ ೀಣ ಜಿತ ಕ್ರ ೀಧಂ ಯೌವ ರಾಜ್ಯ ೀನ ರಾಘ್ವಮ್
ರಾಜಾ ದ್ಶರಥೀ ರಾಮಮ್ ಅಭಿಷೇಚ್ಯಿತಾ೭ನಘ್ಮ್ ೧೧
ಧಾತಾರ ಯ ಸುೌ ವಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ಕುಬಾಜ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಅಮರ್ಷಿತಾ
ಕೈಲಾಸ ಶ್ಖರಾಕರಾತ್ ಪ್ರರ ಸ್ಮದ್ವತ್ ಅವರೀಹತ ೧೨
ಸ್ಮ ದ್ಹಯ ಮಾನಾ ಕ್ೀಪೇನ ಮನಿ ರಾ ಪ್ರಪ್ ದ್ಶ್ಿನಿೀ
ಶಯಾನಾಮ್ ಏತಯ ಕೈಕೇಯಿೀಮ್ ಇದಂ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೩
ಉತಿೌ ಷಠ ಮ್ಭಢೇ ಕಿಾಂ ಶೇಷೇ ಭಯಂ ತಾಾ ಮ್ ಅಭಿವತಿತೇ
ಉಪ್ಪುಿ ತ ಮಹೌಘೇನ ಕಿಮ್ ಆತಾಮ ನಂ ನ ಬುಧ್ಯ ಸೇ ೧೪
ಅನಿಷ್ಾ ೀ ಸುಭಗ್ರಕರೇ ಸೌಭ್ರಗ್ಯ ೀನ ವಿಕತಿ ಸೇ
ಚ್ಲಂ ಹಿ ತವ ಸೌಭ್ರಗಯ ಾಂ ನದ್ಯ ಾಃ ಸರ ೀತ ಇವೀಷು ಗೇ ೧೫
ಏವಮ್ ಉಕೌ ತು ಕೈಕೇಯಿೀ ರುಷಾ ಯಾ ಪ್ರುಷಂ ವಚಃ
ಕುಬಜ ಯಾ ಪ್ರಪ್ ದ್ಶ್ಿನಾಯ ವಿಷ್ಟದ್ಮ್ ಅಗಮತ್ ಪ್ರಮ್ ೧೬
ಕೈಕೇಯಿೀ ತಾ ೭ಬರ ವಿೀತ್ ಕುಬಾಜ ಾಂ ಕಚಿಚ ತ್ ಕ್ಾ ೀಮಂ ನ ಮನಿ ರೇ
ವಿಷಣು ವದ್ನಾಾಂ ಹಿ ತಾಾ ಾಂ ಲಕ್ಷರ್ಯ ಭೃಶ ದುಾಃಖಿತಾಮ್ ೧೭
ಮನಿ ರಾ ತು ವಚಃ ಶುರ ತಾಾ ಕೈಕೇಯಾಯ ಮಧುರಾ೭ಕ್ಷರಮ್
ಉವಾಚ್ ಕ್ರ ೀಧ್ ಸಂಯುಕೌ ವಾಕಯ ಾಂ ವಾಕಯ ವಿಶಾರದ್ವ ೧೮
ಸ್ಮ ವಿಷಣು ತರಾ ಭೂತಾಾ ಕುಬಾಜ ತಸ್ಮಯ ಹಿತೈರ್ಷಣಿೀ
ವಿಷ್ಟದ್ಯನಿೌ ೀ ಪ್ರ ೀವಾಚ್ ಭೇದ್ಯನಿೌ ೀ ಚ್ ರಾಘ್ವಮ್ ೧೯
ಅಕ್ಾ ೀಮಂ ಸುಮಹತ್ ದೇವಿ ಪ್ರ ವೃತೌ ಾಂ ತಾ ದ್ಾ ನಾಶನಮ್
ರಾಮಂ ದ್ಶರಥೀ ರಾಜಾ ಯೌವ ರಾಜ್ಯ ೀ೭ಭಿಷೇಕ್ಷಯ ತಿ ೨೦
ಸ್ಮ೭ಸಮ ಯ ೭ಗ್ರಧೇ ಭರ್ಯ ಮಗ್ರನ ದುಾಃಖ ಶೀಕ ಸಮನಿಾ ತಾ
ದ್ಹಯ ಮಾನಾ೭ನಲೇ ನೇವ ತಾ ತ್ ಹಿತಾಥಿಮ್ ಇಹಾ೭೭ಗತಾ ೨೧
ತವ ದುಾಃಖೇನ ಕೈಕೇಯಿ ಮಮ ದುಾಃಖಂ ಮಹ ದ್ೂ ವೇತ್
ತಾ ದ್ಾ ೃದೌಧ ಮಮ ವೃದ್ಧ ಶಚ ಭವೇತ್ ಅತರ ನ ಸಂಶಯಃ ೨೨
ನರಾ೭ರ್ಧಪ್ ಕುಲೇ ಜಾತಾ ಮಹಿರ್ಷೀ ತಾ ಾಂ ಮಹಿೀಪ್ತೇಾಃ
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಉಗರ ತಾ ಾಂ ರಾಜ ಧ್ಮಾಿಣಾಾಂ ಕಥಂ ದೇವಿ ನ ಬುಧ್ಯ ಸೇ ೨೩
ಧ್ಮಿ ವಾದ್ೀ ಶಠೀ ಭತಾಿ ಶಿ ಕ್ಷು ವಾದ್ೀ ಚ್ ದ್ವರುಣಃ
ಶುದ್ಧ ಭ್ರವೇ ನ ಜಾನಿೀಷೇ ತೇ ನೈವಮ್ ಅತಿ ಸಂರ್ಧತಾ ೨೪
ಉಪ್ಸ್ಮಿ ತಂ ಪ್ರ ಯುಾಂಜಾನ ಸೌ ಾ ಯಿ ಸ್ಮನೌ ಾ ಮ್ ಅನಥಿಕಮ್
ಅಥೇಿನೇ ವಾ೭ದ್ಯ ತೇ ಭತಾಿ ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಯೀಜಯಿಷಯ ತಿ ೨೫
ಅಪ್ವಾಹಯ ಸ ದುಷ್ಟಾ ತಾಮ ಭರತಂ ತವ ಬನುಧ ಷ್ಣ
ಕಲ್ಯ ೀ ಸ್ಮಿ ಪ್ಯಿತಾ ರಾಮಂ ರಾಜ್ಯ ೀ ನಿಹತ ಕಂಟಕೇ ೨೬
ಶತುರ ಾಃ ಪ್ತಿ ಪ್ರ ವಾದೇನ ಮಾತ್ರ ೀವ ಹಿತ ಕಮಯ ಯಾ
ಆಶ್ೀವಿಷ ಇವಾಾಂಕೇ ನ ಬಾಲೇ ಪ್ರಹೃತ ಸೌ ಾ ಯಾ ೨೭
ಯಥಾ ಹಿ ಕುಯಾಿತ್ ಸಪ್ೀಿ ವಾ ಶತುರ ವಾಿ ಪ್ರ ತುಯ ಪೇಕಿಾ ತಃ
ರಾಜಾಞ ದ್ಶರಥೇ ನಾ೭ದ್ಯ ಸಪುತಾರ ತಾ ಾಂ ತಥಾ ಕೃತಾ ೨೮
ಪ್ರಪೇನಾ೭ನೃತ ಸ್ಮನೌ ಾ ೀನ ಬಾಲೇ ನಿತಯ ಾಂ ಸುಖೀಚಿತೇ
ರಾಮಂ ಸ್ಮಿ ಪ್ಯತಾ ರಾಜ್ಯ ೀ ಸ್ಮ೭ನುಬನಾಧ ಹತಾ ಹಯ ೭ಸ್ಮ ೨೯
ಸ್ಮ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ಕಲಂ ಕೈಕೇಯಿ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ಕುರು ಹಿತಂ ತವ
ತಾರ ಯಸಾ ಪುತರ ಮ್ ಆತಾಮ ನಂ ಮಾಾಂ ಚ್ ವಿಸಮ ಯ ದ್ಶಿನೇ ೩೦
ಮನಿ ರಾಯಾ ವಚಃ ಶುರ ತಾಾ ಶಯನಾ ಸ್ಮ ಶುಭ್ರ೭೭ನನಾ
ಉತೌ ಸೌಿ ಹಷಿ ಸಂಪೂಣಾಿ ಚಂದ್ರ ಲೇಖೇವ ಶಾರದ್ೀ ೩೧
ಅತಿೀವ ಸ್ಮ ತು ಸಂತುಷ್ಟಾ ಕೈಕೇಯಿೀ ವಿಸಮ ಯಾ೭ನಿಾ ತಾ
ಏಕಮ್ ಆಭರಣಂ ತಸ್ಯ ೈ ಕುಬಾಜ ಯೈ ಪ್ರ ದ್ದೌ ಶುಭಮ್ ೩೨
ದ್ತಾೌ ಾ ತಾಾ ೭೭ಭರಣಂ ತಸ್ಯ ೈ ಕುಬಾಜ ಯೈ ಪ್ರ ಮದೀತೌ ಮಾ
ಕೈಕೇಯಿೀ ಮನಿ ರಾಾಂ ಹೃಷ್ಟಾ ಪುನ: ಏವ ಅಬರ ವಿೀತ್ ಇದ್ಮ್ ೩೩
ಇದಂ ತು ಮನಿ ರೇ ಮಹಯ ಮ್ ಆಖಾಯ ಸ್ಮ ಪ್ರಮಂ ಪಿರ ಯಮ್
ಏತನ್ ಮೇ ಪಿರ ಯಮ್ ಆಖಾಯ ತುಾಃ ಕಿಾಂ ವಾ ಭೂಯಃ ಕರೀಮಿ ತೇ ೩೪
ರಾಮೇ ವಾ ಭರತೇ ವಾ೭ಹಂ ವಿಶೇಷಂ ನೀಪ್ಲಕ್ಷರ್ಯ
ತಸ್ಮಮ ತ್ ತುಷ್ಟಾ ೭ಸ್ಮಮ ಯ ದ್ವರ ಜಾ ರಾಮಂ ರಾಜ್ಯ ೀ೭ಭಿಷೇಕ್ಷಯ ತಿ ೩೫
ನ ಮೇ ಪ್ರಂ ಕಿಾಂಚಿ ದ್ತ ಸೌ ಾ ಯಾ ಪುನಃ
ಪಿರ ಯಂ ಪಿರ ಯಾಹೇಿ ಸುವಚಂ ವಚಃ ಪ್ರಮ್
ತಥಾ ಹಯ ವೀಚ್ ಸೌ ಾ ಮತಃ ಪಿರ ಯೀತೌ ರಂ
ವರಂ ಪ್ರಂ ತೇ ಪ್ರ ದ್ದ್ವಮಿ ತಂ ವೃಣು ೩೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಸಪ್ೌ ಮ ಸಾ ಗಿ:
ಅಷಟ ಮ ಸಸ ರ್ಗಃ
ಮನಿ ರಾ ತಾ ೭ಭಯ ಸೂಯೈನಾಮ್ ಉತಾ ೃಜಾಯ ೭೭ಭರಣಂ ಚ್ ತತ್
ಉವಾಚೇದಂ ತತೀ ವಾಕಯ ಾಂ ಕ್ೀಪ್ ದುಾಃಖ ಸಮನಿಾ ತಾ ೧
ಹಷಿಾಂ ಕಿಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಸ್ಮಿ ನೇ ಕೃತವತಯ ೭ಸ್ಮ ಬಾಲ್ಶೇ
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಶೀಕ ಸ್ಮಗರ ಮಧ್ಯ ಸಿ ಮ್ ಆತಾಮ ನಂ ನಾ೭ವಬುಧ್ಯ ಸೇ ೨
ಮನಸ್ಮ ಪ್ರ ಹಸ್ಮಮಿ ತಾಾ ಾಂ ದೇವಿೀ ದು:ಖಾ೭ದ್ಿತಾ ಸತಿೀ
ಯ ಚ್ಛ ೀಚಿತವ್ಯ ೀ ಹರ ೃಷ್ಟಾ ೭ಸ್ಮ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ೀದಂ ವಯ ಸನಂ ಮಹತ್ ೩
ಶೀಚಾಮಿ ದುಮಿತಿತಾ ಾಂ ತೇ ಕ ಹಿ ಪ್ರರ ಜಾಞ ಪ್ರ ಹಷಿರ್ಯತ್
ಅರೇ ಸಾ ಪ್ತಿನ ೀ ಪುತರ ಸಯ ವೃದ್ಧ ಾಂ ಮೃತಯ ೀ ರವಾ೭೭ಗತಾಾಂ ೪
ಭರತಾ ದೇವ ರಾಮ ಸಯ ರಾಜಯ ಸ್ಮಧಾರಣಾ ದ್ೂ ಯಂ
ತ ದ್ಾ ಚಿಾಂತಯ ವಿಷಣಾು ೭ಸ್ಮಮ ಭಯಂ ಭಿೀತಾತ್ ಹಿ ಜಾಯತೇ ೫
ಲಕ್ಷಮ ಣೀ ಹಿ ಮಹೇಷ್ಟಾ ಸೀ ರಾಮಂ ಸವಾಿತಮ ನಾ ಗತ:
ಶತುರ ಘ್ನ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಭರತಂ ಕಕುಸಿ ಾಂ ಲಕ್ಷಮ ಣೀ ಯಧಾ ೬
ಪ್ರ ತಾಯ ಸನನ ಕರ ಮೇಣಾ೭ಪಿ ಭರತ ಸ್ಯ ೈವ ಭ್ರಮಿನಿ
ರಾಜಯ ಕರ ಮೀ ವಿಪ್ರ ಕೃಷಾ ಸೌ ಯೀ: ತಾವತ್ ಕನಿೀಯಸೀ: ೭
ವಿದುಷ: ಕ್ಷತರ ಚಾರತ್ರ ೀ ಪ್ರರ ಜಞ ಸಯ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ಕರಣ:
ಭಯಾ ತಪ ರವೇಪೇ ರಾಮ ಸಯ ಚಿನೌ ಯಂತಿೀ ತವಾ೭೭ತಮ ಜಂ ೮
ಸುಭಗ್ರ ಖಲು ಕೌಸಲಾಯ ಯಸ್ಮಯ ಾಃ ಪುತರ ೀ೭ಭಿಷೇಕ್ಷಯ ತೇ
ಯೌವ ರಾಜ್ಯ ೀನ ಮಹತಾ ಶಾ ಾಃ ಪುಷ್ಯ ೀಣ ದ್ಾ ಜ್ೀತೌ ಮಾಃ ೯
ಪ್ರರ ಪ್ರೌ ಾಂ ಸುಮಹತಿೀಾಂ ಪಿರ ೀತಿಾಂ ಪ್ರ ತಿೀತಾಾಂ ತಾಾಂ ಹತದ್ಾ ಷಮ್
ಉಪ್ಸ್ಮಿ ಸಯ ಸ್ಮ ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ದ್ವಸ್ಮೀವ ತಾ ಾಂ ಕೃತಾಾಂಜಲ್ಾಃ ೧೦
ಏವಂ ಚೇ ತೌ ಾ ಾಂ ಸಹಾ೭ಸ್ಮಮ ಭಿ ಸೌ ಸ್ಮಯ : ಪ್ರ ೀಷ್ಟಯ ಭವಿಷಯ ಸ್ಮ
ಪುತರ ಸಯ ತವ ರಾಮ ಸಯ ಪ್ರ ೀಷಯ ಭ್ರವಂ ಗಮಿಷಯ ತಿ ೧೧
ಹೃಷ್ಟಾ ಾಃ ಖಲು ಭವಿಷಯ ನಿೌ ರಾಮ ಸಯ ಪ್ರಮಾಾಃ ಸ್ಮೌ ರಯಃ
ಅ ಪ್ರ ಹೃಷ್ಟಾ ಭವಿಷಯ ನಿೌ ಸುನ ಷ್ಟ ಸ್ೌ ೀ ಭರತ ಕ್ಷರ್ಯ ೧೨
ತಾಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಪ್ರಮ ಪಿರ ೀತಾಾಂ ಬುರ ವನಿೌ ೀಾಂ ಮನಿ ರಾಾಂ ತತಃ
ರಾಮ ಸ್ಯ ೈವ ಗುಣಾನ್ ದೇವಿೀ ಕೈಕೇಯಿೀ ಪ್ರ ಶಶಂಸ ಹ ೧೩
ಧ್ಮಿಜ್ಞ ೀ ಗುರುಭಿ ದ್ವಿನೌ ಾಃ ಕೃತಜಞ ಾಃ ಸತಯ ವಾಕ್ ಶುಚಿಾಃ
ರಾಮೀ ರಾಜಞ ಾಃ ಸುತೀ ಜ್ಯ ೀಷ್ಠ ೀ ಯೌವ ರಾಜಯ ಮ್ ಅತೀ೭ಹಿತಿ ೧೪
ಭ್ರರ ತೄನ್ ಭೃತಾಯ ಾಂ ಶಚ ದ್ೀಘ್ರಿಯುಾಃ ಪಿತೃವತ್ ಪ್ರಲಯಿಷಯ ತಿ
ಸಂತಪ್ಯ ಸೇ ಕಥಂ ಕುಬ್ಜ ೀ ಶುರ ತಾಾ ರಾಮಾ೭ಭಿಷೇಚ್ನಮ್ ೧೫
ಭರತ ಶಾಚ ೭ಪಿ ರಾಮ ಸಯ ಧುರ ವಂ ವಷಿ ಶತಾತ್ ಪ್ರಮ್
ಪಿತೃ ಪತಾಮಹಂ ರಾಜಯ ಮ್ ಅವಾಪ್ಾ ಯ ತಿ ನರಷಿಭಃ ೧೬
ಸ್ಮ ತಾ ಮ್ ಅಭುಯ ದ್ರ್ಯ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ೀ ವತಿಮಾನೇ ಚ್ ಮನಿ ರೇ
ಭವಿಷಯ ತಿ ಚ್ ಕಲಾಯ ಣೇ ಕಿಮ೭ಥಿಾಂ ಪ್ರತಪ್ಯ ಸೇ ೧೭
ಯಧಾ ಮೇ ಭರತೀ ಮಾನಯ ಸೌ ಥಾ ಭೂಯೀ೭ಪಿ ರಾಘ್ವ:
ಕೌಸಲಾಯ ತೀ೭ತಿರಕೌ ಾಂ ಚ್ ಸ ತು ಶುಶ್ರರ ಷತೇ ಹಿ ಮಾಮ್ ೧೮
ರಾಜಯ ಾಂ ಯದ್ ಹಿ ರಾಮ ಸಯ ಭರತಸ್ಮಯ ೭ಪಿ ತ ತೌ ದ್ವ
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಮನಯ ತೇ ಹಿ ಯದ್ವ೭೭ತಾಮ ನಂ ತಥಾ ಭ್ರರ ತೄಾಂ ಸುೌ ರಾಘ್ವ: ೧೯
ಕೈಕೇಯಾಯ ವಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ಮನಿ ರಾ ಭೃಶ ದುಾಃಖಿತಾ
ದ್ೀಘ್ಿಮ್ ಉಷು ಾಂ ವಿನಿಶ್ ಾ ಸಯ ಕೈಕೇಯಿೀಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨೦
ಅನಥಿ ದ್ಶ್ಿನಿೀ ಮೌಖಾಯ ಿತ್ ನ ಆತಾಮ ನಮ್ ಅವಬುಧ್ಯ ಸೇ
ಶೀಕ ವಯ ಸನ ವಿಸ್ಮೌ ೀಣೇಿ ಮಜಜ ನಿೌ ೀ ದುಾಃಖ ಸ್ಮಗರೇ ೨೧
ಭವಿತಾ ರಾಘ್ವೀ ರಾಜಾ ರಾಘ್ವ ಸಯ ಚ್ ಯಃ ಸುತಃ
ರಾಜ ವಂಶಾತ್ ತು ಕೈಕೇಯಿ ಭರತಃ ಪ್ರಹಾಸಯ ತೇ ೨೨
ನ ಹಿ ರಾಜಞ ಾಃ ಸುತಾಾಃ ಸವೇಿ ರಾಜ್ಯ ೀ ತಿಷಠ ನಿೌ ಭ್ರಮಿನಿ
ಸ್ಮಿ ಪ್ಯ ಮಾನೇಷ್ಣ ಸವೇಿಷ್ಣ ಸುಮಹಾನ್ ಅನಯೀ ಭವೇತ್ ೨೩
ತಸ್ಮಮ ಜ್ಜ ಯ ೀಷ್ಠ ೀ ಹಿ ಕೈಕೇಯಿ ರಾಜಯ ತಂತಾರ ಣಿ ಪ್ರರ್ಥಿವಾಾಃ
ಸ್ಮಿ ಪ್ಯಂತಿ ಅನವದ್ವಯ ಾಂಗ್ ಗುಣವತುಾ ಇತರೇ ಷಾ ೭ಪಿ ೨೪
ಅಸೌ ಅತಯ ನೌ ನಿಭಿಗನ ಸೌ ವ ಪುತರ ೀ ಭವಿಷಯ ತಿ
ಅನಾಥವತ್ ಸುಖೇಭಯ ಶಚ ರಾಜ ವಂಶಾ ಚ್ಚ ವತಾ ಲೇ ೨೫
ಸ್ಮಹಂ ತಾ ದ್೭ಥೇಿ ಸಂಪ್ರರ ಪ್ರೌ ತಾ ಾಂ ತು ಮಾಾಂ ನಾ೭ವಬುಧ್ಯ ಸೇ
ಸಪ್ತಿನ ವೃದೌಧ ಯಾ ಮೇ ತಾ ಾಂ ಪ್ರ ದೇಯಂ ದ್ವತುಮ್ ಇಚ್ಛ ಸ್ಮ ೨೬
ಧುರ ವಂ ತು ಭರತಂ ರಾಮಃ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ರಾಜಯ ಮ್ ಅಕಂಟಕಮ್
ದೇಶಾ೭ನೌ ರಂ ವಾ ನಯಿತಾ ಲೀಕ೭ನೌ ರಮ್ ಅಥಾ೭ಪಿ ವಾ ೨೭
ಬಾಲ ಏವ ಹಿ ಮಾತುಲಯ ಾಂ ಭರತೀ ನಾಯಿತ ಸೌ ಾ ಯಾ
ಸನಿನ ಕಷ್ಟಿ ಚ್ಚ ಸೌಹಾದ್ಿಾಂ ಜಾಯತೇ ಸ್ಮಿ ವರೇ ಷಾ ೭ಪಿ ೨೮
ಭರತ ಸ್ಮಯ ಪ್ಯ ೭ನುವಶ ಶ್ ತುರ ಘ್ನ ೀ೭ಪಿ ಸಮಾಗತ:
ಲಕ್ಷಮ ಣೀ ಹಿ ಯಥಾ ರಾಮಂ ತಥಾ೭ಸೌ ಭರತಂ ಗತ: ೨೯
ಶ್ರರ ಯತೇ ಹಿ ದೃಮ: ಕಶ್ಚ ಚ್ಛ ೀತೌ ವಯ ೀ ವನ ಜಿೀವಿಭಿ:
ಸನಿನ ಕಷ್ಟಿ ದ್ರ್ಷೀಕಭಿ ಮೀಿಚಿತ: ಪ್ರಮಾ ದ್ೂ ಯಾತ್ ೩೦
ಗ್ೀಪ್ರೌ ಹಿ ರಾಮಂ ಸೌಮಿತಿರ ಲಿಕ್ಷಮ ಣಂ ಚಾ೭ಪಿ ರಾಘ್ವಃ
ಅಶ್ಾ ನೀ: ಇವ ಸೌಭ್ರರ ತರ ಾಂ ತಯೀ ಲೀಿಕೇಷ್ಣ ವಿಶುರ ತಮ್ ೩೧
ತಸ್ಮಮ ನನ ಲಕ್ಷಮ ಣೇ ರಾಮಃ ಪ್ರಪಂ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಕರಷಯ ತಿ
ರಾಮ ಸುೌ ಭರತೇ ಪ್ರಪಂ ಕುಯಾಿತ್ ಇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ೩೨
ತಸ್ಮಮ ತ್ ರಾಜ ಗೃಹಾತ್ ಏವ ವನಂ ಗಚ್ಛ ತು ತೇ ಸುತಃ
ಏತತ್ ಹಿ ರೀಚ್ತೇ ಮಹಯ ಾಂ ಭೃಶಂ ಚಾ೭ಪಿ ಹಿತಂ ತವ ೩೩
ಏವಂ ತೇ ಜಾಞ ತಿ ಪ್ಕ್ಷ ಸಯ ಶ್ರ ೀಯ ಶ್ಚ ೈವ ಭವಿಷಯ ತಿ
ಯದ್ ಚೇತ್ ಭರತೀ ಧ್ಮಾಿತ್ ಪಿತರ ಯ ಾಂ ರಾಜಯ ಮ್ ಅವಾಪ್ಾ ಯ ತಿ ೩೪
ಸ ತೇ ಸುಖೀಚಿತೀ ಬಾಲೀ ರಾಮ ಸಯ ಸಹಜ್ೀ ರಪುಾಃ
ಸಮೃದ್ವಧ ೭ಥಿ ಸಯ ನಷ್ಟಾ ೭ಥೀಿ ಜಿೀವಿಷಯ ತಿ ಕಥಂ ವಶೇ ೩೫
ಅಭಿದುರ ತಮ್ ಇವಾ೭ರಣ್ಯ ೀ ಸ್ಮಾಂಹೇನ ಗಜ ಯಥಪ್ಮ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪ್ರ ಚಾಛ ದ್ಯ ಮಾನಂ ರಾಮೇಣ ಭರತಂ ತಾರ ತುಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೩೬
ದ್ಪ್ರಿತ್ ನಿರಾಕೃತಾ ಪೂವಿಾಂ ತಾ ಯಾ ಸೌಭ್ರಗಯ ವತೌ ಯಾ
ರಾಮ ಮಾತಾ ಸಪ್ತಿನ ೀ ತೇ ಕಥಂ ವೈರಂ ನ ಶಾತರ್ಯತ್ ೩೭
ಯದ್ವ ಹಿ ರಾಮಃ ಪೃರ್ಥವಿೀಮ್ ಅವಾಪ್ಾ ಯ ತಿ
ಧುರ ವಂ ಪ್ರ ನಷ್ಾ ೀ ಭರತೀ ಭವಿಷಯ ತಿ
ಅತೀ ಹಿ ಸಂಚಿನೌ ಯ ರಾಜಯ ಮ್ ಆತಮ ಜ
ಪ್ರ ಸಯ ಚೈವಾ೭ದ್ಯ ವಿವಾಸ ಕರಣಮ್ ೩೮
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಅಷಾ ಮ ಸಾ ಗಿಾಃ
ನವಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಏವಮ್ ಉಕೌ ತು ಕೈಕೇಯಿೀ ಕ್ರ ೀಧೇನ ಜಾ ಲ್ತಾ೭೭ನನಾ
ದ್ೀಘ್ಿಮ್ ಉಷು ಾಂ ವಿನಿಶ್ ಾ ಸಯ ಮನಿ ರಾಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಅದ್ಯ ರಾಮಮ್ ಇತಃ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ವನಂ ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ಪ್ಯಾ ಮಯ ೭ಹಮ್
ಯೌವ ರಾಜ್ಯ ೀನ ಭರತಂ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಏವಾ೭ಭಿ ಷೇಚ್ರ್ಯ ೨
ಇದಂ ತಿಾ ದ್ವನಿೀಾಂ ಸಂಪ್ಶಯ ಕೇನೀಪ್ರರ್ಯನ ಮನಿ ರೇ
ಭರತಃ ಪ್ರರ ಪುನ ಯಾತ್ ರಾಜಯ ಾಂ ನ ತು ರಾಮಃ ಕಥಂಚ್ನ ೩
ಏವಮ್ ಉಕೌ ತಯಾ ದೇವಾಯ ಮನಿ ರಾ ಪ್ರಪ್ ದ್ಶ್ಿನಿೀ
ರಾಮಾ೭ಥಿಮ್ ಉಪ್ಹಿಾಂಸನಿೌ ೀ ಕೈಕೇಯಿೀಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೪
ಹನೌ ೀದ್ವನಿೀಾಂ ಪ್ರ ವಕಾ ಯ ಮಿ ಕೈಕೇಯಿ ಶ್ರರ ಯತಾಾಂ ಚ್ ಮೇ
ಯಥಾ ತೇ ಭರತೀ ರಾಜಯ ಾಂ ಪುತರ ಾಃ ಪ್ರರ ಪ್ಾ ಯ ತಿ ಕೇವಲಮ್ ೫
ಕಿಾಂ ನ ಸಮ ರಸ್ಮ ಕೈಕೇಯಿ ಸಮ ರಂತಿೀ ವಾ ನಿಗೂಹಸೇ
ಯ ದುಚ್ಯ ಮಾನ೦ ಆತಾಮ ೭ಥಿಾಂ ಮತೌ ಸೌ ಾ ಾಂ ಶರ ೀತು ಮಿಚ್ಚ ಸ್ಮ ೬
ಮಯೀಚ್ಯ ಮಾನಂ ಯದ್ ತೇ ಶರ ೀತುಾಂ ಛಂದೀ ವಿಲಾಸ್ಮನಿ
ಶ್ರರ ಯತಾ ಮ೭ಭಿದ್ವಸ್ಮಯ ಮಿ ಶುರ ತಾಾ ಚಾ೭ಪಿ ವಿಮೃಶಯ ತಾಾಂ ೭
ಶುರ ತ್ಾ ೈವಂ ವಚ್ನಂ ತಸ್ಮಯ ಮನಿ ರಾಯಾ ಸುೌ ಕೈಕಯಿೀ
ಕಿಾಂಚಿತ್ ಉತಾಿ ಯ ಶಯನಾತ್ ಸ್ಮಾ ಸ್ಮೌ ೀಣಾಿತ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೮
ಕಥಯ ತಾ ಾಂ ಮಮೀಪ್ರಯಂ ಕೇನೀಪ್ರರ್ಯನ ಮನಿ ರೇ
ಭರತಃ ಪ್ರರ ಪುನ ಯಾ ದ್ವರ ಜಯ ಾಂ ನ ತು ರಾಮಃ ಕಥಂಚ್ನ ೯
ಏವಮ್ ಉಕೌ ತಯಾ ದೇವಾಯ ಮನಿ ರಾ ಪ್ರಪ್ ದ್ಶ್ಿನಿೀ
ರಾಮಾಥಿಮ್ ಉಪ್ಹಿಾಂಸನಿೌ ೀ ಕುಬಾಜ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೦
ತವ ದೇವಾ೭ಸುರೇ ಯುದ್ಧ ೀ ಸಹ ರಾಜರ್ಷಿಭಿಾಃ ಪ್ತಿಾಃ
ಅಗಚ್ಛ ತ್ ತಾಾ ಮ್ ಉಪ್ರದ್ವಯ ದೇವರಾಜ ಸಯ ಸ್ಮಹಯ ಕೃತ್ ೧೧
ದ್ಶಮ್ ಆಸ್ಮಿ ಯ ಕೈಕೇಯಿ ದ್ಕಿಾ ಣಾಾಂ ದ್ಣು ಕನ್ ಪ್ರ ತಿ
ವೈಜಯನೌ ಮ್ ಇತಿ ಖಾಯ ತಂ ಪುರಂ ಯತರ ತಿಮಿಧ್ಾ ಜಃ ೧೨
ಸ ಶಮಬ ರ ಇತಿ ಖಾಯ ತಃ ಶತಮಾಯೀ ಮಹಾ೭ಸುರಃ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ದ್ದೌ ಶಕರ ಸಯ ಸಂಗ್ರರ ಮಂ ದೇವ ಸಂಘ: ಅನಿಜಿಿತಃ ೧೩
ತಸ್ಮಮ ನ್ ಮಹತಿ ಸಂಗ್ರರ ಮೇ ರಾಜಾ ದ್ಶರಥ ಸೌ ದ್ವ
ರಾತೌರ ಪ್ರ ಸುಪ್ರೌ ನ್ ಘ್ನ ಾಂತಿ ಸಮ ತರಸ್ಮ ಆಸ್ಮಧ್ಯ ರಾಕ್ಷಸ್ಮ: ೧೪
ತತಾರ ೭ಕರೀನ್ ನಮ ಹ ದುಯ ದ್ಧ ಾಂ ರಾಜಾ ದ್ಶರಥ ಸೌ ದ್ವ
ಅಸುರ ಶಚ ಮಹಾ ಬಾಹು: ಶಸ್ೌ ರೈ ಶಚ ಶಕಲ್ೀ ಕೃತ: ೧೫
ಅಪ್ವಾಹಯ ತಾ ಯಾ ದೇವಿ ಸಂಗ್ರರ ಮಾ ನನ ಷಾ ಚೇತನಃ
ತತಾರ ೭ಪಿ ವಿಕ್ಷತಃ ಶಸ್ೌ ರೈಾಃ ಪ್ತಿ ಸ್ೌ ೀ ರಕಿಾ ತ ಸೌ ಾ ಯಾ ೧೬
ತುಷ್ಾ ೀನ ತೇನ ದ್ತೌ
ೌ ತೇ ದೌಾ ವರೌ ಶುಭ ದ್ಶಿನೇ
ಸ ತಾ ಯೀ ಕೌ ಾಃ ಪ್ತಿ: ದೇವಿ ಯದ್ವ ಇಚ್ಛ ೀಯಂ ತದ್ವ ವರೌ ೧೭
ಗೃಹಿು ೀಯಾಮ್ ಇತಿ ತತ್ ತೇನ ತಥೇ ತುಯ ಕೌ ಾಂ ಮಹಾತಮ ನಾ
ಅನಭಿಜಾಞ ಹಯ ೭ಹಂ ದೇವಿ ತಾ ಯೈವ ಕರ್ಥತಾ ಪುರಾ ೧೮
ಕಥ ಏಷ್ಟ ತವ ತು ಸ್ನ ೀಹಾ ನಮ ನಸ್ಮ ಧಾಯಿತೇ ಮಯಾ
ರಾಮಾ೭ಭಿಷೇಕ ಸಂಭ್ರರಾ ನಿನ ಗೃಹಯ ವಿನಿವತಿಯ ೧೯
ವರೌ ಯಾಚ್ ಸಾ ಭತಾಿರಂ ಭರತ ಸ್ಮಯ ೭ಭಿಷೇಚ್ನಮ್
ಪ್ರ ವಾರ ಜನಂ ಚ್ ರಾಮ ಸಯ ತಾ ಾಂ ವಷ್ಟಿಣಿ ಚ್ತುದ್ಿಶ ೨೦
ಚ್ತುದ್ಿಶ ಹಿ ವಷ್ಟಿಣಿ ರಾಮೇ ಪ್ರ ವಾರ ಜಿತೇ ವನಂ
ಪ್ರ ಜಾಭ್ರವಗತ ಸ್ನ ೀಹ ಸ್ಮಿ ರ: ಪುತರ ೀ ಭವಿಷಯ ತಿ ೨೧
ಕ್ರ ೀಧಾ೭೭ಗ್ರರಂ ಪ್ರ ವಿಶಾಯ ೭ದ್ಯ ಕುರ ದ್ಧ ೀ ವಾ೭ಶಾ ಪ್ತೇಾಃ ಸುತೇ
ಶೇಷ್ಟಾ ೭ನೌ ಹಿಿತಾಯಾಾಂ ತಾ ಾಂ ಭೂಮೌ ಮಲ್ನ ವಾಸ್ಮನಿೀ ೨೨
ಮಾ ಸ್ಮ ೈನಂ ಪ್ರ ತುಯ ದ್ೀಕ್ಾ ೀಥಾ ಮಾ ಚೈನಮ್ ಅಭಿಭ್ರಷಥಾಾಃ
ರುದಂತಿೀ ಚಾ೭ಪಿ ತಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಜಗತಾಯ ಾಂ ಶಿ ೀಕ ಲಾಲಸ್ಮ ೨೩
ದ್ಯಿತಾ ತಾ ಾಂ ಸದ್ವ ಭತುಿ: ಅತರ ಮೇ ನಾ೭ಸ್ಮೌ ಸಂಶಯಃ
ತಾ ತ್ ಕೃತೇ ಚ್ ಮಹಾ ರಾಜ್ೀ ವಿಶೇತ್ ಅಪಿ ಹುತಾಶನಮ್ ೨೪
ನ ತಾಾ ಾಂ ಕ್ರ ೀಧ್ಯಿತುಾಂ ಶಕ್ೌೀ ನ ಕುರ ದ್ವಧ ಾಂ ಪ್ರ ತುಯ ದ್ೀಕಿಾ ತುಮ್
ತವ ಪಿರ ಯಾ೭ಥಿಾಂ ರಾಜಾ ಹಿ ಪ್ರರ ಣಾನ್ ಅಪಿ ಪ್ರತಯ ಜತ್ ೨೫
ನ ಹಯ ೭ತಿಕರ ಮಿತುಾಂ ಶಕೌ ಸೌ ವ ವಾಕಯ ಾಂ ಮಹಿೀ ಪ್ತಿಾಃ
ಮನ್ ಸಾ ಭ್ರವೇ ಬುಧ್ಯ ಸಾ ಸೌಭ್ರಗಯ ಬಲಮ್ ಆತಮ ನಃ ೨೬
ಮಣಿ ಮುಕೌ ಾಂ ಸುವಣಾಿನಿ ರತಾನ ನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ್
ದ್ದ್ವಯ ದ್್ ಶರಥೀ ರಾಜಾ ಮಾ ಸಮ ತೇಷ್ಣ ಮನಃ ಕೃಥಾಾಃ ೨೭
ಯೌ ತೌ ದೇವಾ೭ಸುರೇ ಯುದ್ಧ ೀ ವರೌ ದ್ಶರಥೀ೭ದ್ದ್ವತ್
ತೌ ಸ್ಮಮ ರಯ ಮಹಾ ಭ್ರಗೇ ಸೀ೭ಥೀಿ ಮಾ ತಾಾ ಮ್ ಅತಿಕರ ಮೇತ್ ೨೮
ಯದ್ವ ತು ತೇ ವರಂ ದ್ದ್ವಯ ತ್ ಸಾ ಯಮ್ ಉತಾಿ ಪ್ಯ ರಾಘ್ವಃ
ವಯ ವಸ್ಮಿ ಪ್ಯ ಮಹಾ ರಾಜಂ ತಾ ಮ್ ಇಮಂ ವೃಣುಯಾ ವರಮ್ ೨೯
ರಾಮಂ ಪ್ರ ವಾರ ಜಯಾ೭ರಣ್ಯ ೀ ನವ ವಷ್ಟಿಣಿ ಪ್ಞ್ಚ ಚ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಭರತಃ ಕಿರ ಯತಾಾಂ ರಾಜಾ ಪೃರ್ಥವಾಯ : ಪ್ರರ್ಥಿವಷಿಭಃ ೩೦
ಚ್ತುದ್ಿಶ ಹಿ ವಷ್ಟಿಣಿ ರಾಮೇ ಪ್ರ ವಾರ ಜಿತೇ ವನಂ
ರೂಢ ಶಚ ಕೃತ ಮ್ಭಲ ಶಚ ಶೇಷಂ ಸ್ಮಿ ಸಯ ತಿ ತೇ ಸುತ: ೩೧
ರಾಮ ಪ್ರ ವಾರ ಜನಂ ಚೈವ ದೇವಿ ಯಾಚ್ಸಾ ತಂ ವರಂ
ಏವಂ ಸ್ಮದ್ಧ ಯ ಾಂತಿ ಪುತರ ಸಯ ಸವಾಿ೭ಥಾಿ ಸೌ ವ ಭ್ರಮಿನಿ ೩೨
ಏವಂ ಪ್ರ ವಾರ ಜಿತ ಶ್ಚ ೈವ ರಾಮೀ೭ರಾಮೀ ಭವಿಷಯ ತಿ
ಭರತ ಶಚ ಹತಾ ಮಿತರ ಸೌ ವ ರಾಜಾ ಭವಿಷಯ ತಿ ೩೩
ರ್ಯನ ಕಲೇನ ರಾಮ ಶಚ ವನಾತ್ ಪ್ರ ತಾಯ ೭೭ಗಮಿಷಯ ತಿ
ತೇನ ಕಲೇನ ಪುತರ ಸ್ೌ ೀ ಕೃತ ಮ್ಭಲೀ ಭವಿಷಯ ತಿ ೩೪
ಸಂಗೃಹಿೀತ ಮನುಷಯ ಶಚ ಸುಹೃದ್ೂ ಾಃ ಸ್ಮಧ್ಿಮ್ ಆತಮ ವಾನ್ ೩೫
ಪ್ರರ ಪ್ೌ ಕಲಂ ತು ತೇ ಮನಯ ೀ ರಾಜಾನಂ ವಿೀತ ಸ್ಮಧ್ಾ ಸ್ಮ
ರಾಮಾ೭ಭಿಷೇಕ ಸಂಭ್ರರಾ ನಿನ ಗೃಹಯ ವಿನಿವತಿಯ ೩೬
ಅನಥಿಮ್ ಅಥಿ ರೂಪೇಣ ಗ್ರರ ಹಿತಾ ಸ್ಮ ತತ ಸೌ ಯಾ
ಹೃಷ್ಟಾ ಪ್ರ ತಿೀತಾ ಕೈಕೇಯಿೀ ಮನಿ ರಾಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೩೭
ಸ್ಮ ಹಿ ವಾಕ್ಯ ೀನ ಕುಬಾಜ ಯಾ: ಕಿಶೀರೀವ ಉತಪ ಥಂ ಗತಾ
ಕೈಕೇಯಿೀ ವಿಸಮ ಯಂ ಪ್ರರ ಪ್ರೌ ಪ್ರಂ ಪ್ರಮ ದ್ಶಿನಾ ೩೮
ಕುಬ್ಜ ೀ ತಾಾ ಾಂ ನಾ೭ಭಿಜಾನಾಮಿ ಶ್ರ ೀಷ್ಟಠ ಾಂ ಶ್ರ ೀಷ್ಟಠ ೭ಭಿಧಾಯಿನಿೀಮ್
ಪೃರ್ಥವಾಯ ಮ್ ಅಸ್ಮ ಕುಬಾಜ ನಾಮ್ ಉತೌ ಮಾ ಬುದ್ಧ ನಿಶಚ ರ್ಯ ೩೯
ತಾ ಮ್ ಏವ ತು ಮಮಾ೭ಥೇಿಷ್ಣ ನಿತಯ ಯುಕೌ ಹಿತೈರ್ಷಣಿೀ
ನಾ೭ಹಂ ಸಮ೭ವಬುಧ್ಯ ೀಯಂ ಕುಬ್ಜ ೀ ರಾಜಞ ಶ್ಚ ಕಿೀರ್ಷಿತಮ್ ೪೦
ಸನಿೌ ದುಸಾ ಾಂಸ್ಮಿ ತಾಾಃ ಕುಬಾಜ ವಕರ ಾಃ ಪ್ರಮ ದ್ವರುಣಾ:
ತಾ ಾಂ ಪ್ದ್ಮ ಮ್ ಇವ ವಾತೇನ ಸನನ ತಾ ಪಿರ ಯ ದ್ಶಿನಾ ೪೧
ಉರ ಸ್ೌ ೀ೭ಭಿ ನಿವಿಷಾ ಾಂ ವೈ ಯಾವತ್ ಸಕ ನಾಧ ತ್ ಸಮುನನ ತಮ್
ಅಧ್ಸ್ಮೌ ಚ್ಚ ೀದ್ರಂ ಶಾನೌ ಾಂ ಸುನಾಭಮ್ ಇವ ಲಜಿಜ ತಮ್ ೪೨
ಪ್ರಪೂಣಿಾಂತು ಜಘ್ನಂ ಸುಪಿೀನ್ತ ಚ್ ಪ್ಯೀಧ್ರೌ
ವಿಮಲೇನು್ ಸಮಂ ವಕೌ ರಾಂ ಅಹೀ ರಾಜಸ್ಮ ಮನಿ ರೇ ೪೩
ಜಘ್ನಂ ತವ ನಿಘುಿಷಾ ಾಂ ರಶನಾ ದ್ವಮ ಶೀಭಿತಮ್
ಜಂಘೇ ಭೃಶಮ್ ಉಪ್ನಯ ಸ್ೌ ೀ ಪ್ರದೌ ಚಾ೭೭ಪ್ರಯ ಯತಾ ವುಭೌ ೪೪
ತಾ ಮ್ ಆಯತಾಭ್ರಯ ಾಂ ಸಕಿಿ ಭ್ರಯ ಾಂ ಮನಿ ರೇ ಕೌಾಮ ವಾಸ್ಮನಿ
ಅಗರ ತೀ ಮಮ ಗಚ್ಛ ನಿೌ ೀ ರಾಜ ಹಂಸ್ಮೀವ ರಾಜಸೇ ೪೫
ಆಸನ್ ಯಾ: ಶಂಬರೇ ಮಾಯಾ: ಸಹಸರ ಮ೭ಸುರಾರ್ಧಪೇ
ಸವಾಿ ಸೌ ಾ ಯಿ ನಿವಿಷ್ಟಾ ಸ್ಮೌ ಭೂಯ ಶಾಚ ೭ನಾಯ : ಸಹಸರ ಶ: ೪೬
ತವ ಇದಂ ಸಿ ಗು ಯ ದ್್ ೀಘ್ಿಾಂ ರಥ ಘ್ೀಣಮ್ ಇವಾ೭೭ಯತಮ್
ಮತಯಃ ಕ್ಷತರ ವಿದ್ವಯ ಶಚ ಮಾಯಾ ಶಾಚ ೭ತರ ವಸನಿೌ ತೇ ೪೭
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅತರ ತೇ ಪ್ರ ತಿಮೀಕಾ ಯ ಮಿ ಮಾಲಾಾಂ ಕುಬ್ಜ ೀ ಹಿರಣಮ ಯಿೀಮ್
ಅಭಿರ್ಷಕ್ೌೀ ಚ್ ಭರತೇ ರಾಘ್ವೇ ಚ್ ವನಂ ಗತೇ ೪೮
ಜಾತ್ಯ ೀನ ಚ್ ಸುವಣೇಿನ ಸುನಿಷಾ ಪ್ೌ ೀನ ಮನಿ ರೇ
ಲಬಾಧ ೭ಥಾಿ ಚ್ ಪ್ರ ತಿೀತಾ ಚ್ ಲೇಪ್ಯಿಷ್ಟಯ ಮಿ ತೇ ಸಿ ಗು ೪೯
ಮುಖೇ ಚ್ ತಿಲಕಂ ಚಿತರ ಾಂ ಜಾತ ರೂಪ್ ಮಯಂ ಶುಭಮ್
ಕರಯಿಷ್ಟಯ ಮಿ ತೇ ಕುಬ್ಜ ೀ ಶುಭ್ರ ನಾಯ ೭೭ಭರಣಾನಿ ಚ್ ೫೦
ಪ್ರಧಾಯ ಶುಭೇ ವಸ್ೌ ರೀ ದೇವತೇವ ಚ್ರಷಯ ಸ್ಮ ೫೧
ಚ್ನ್ ರಮ್ ಆಹಾ ಯಮಾನೇನ ಮುಖೇ ನಾ೭ಪ್ರ ತಿ ಮಾ೭೭ನನಾ
ಗಮಿಷಯ ಸ್ಮ ಗತಿಾಂ ಮುಖಾಯ ಾಂ ಗವಿಯನಿೌ ೀ ದ್ಾ ಷ ಜಜ ನಮ್ ೫೨
ತವಾ೭ಪಿ ಕುಬಾಜ ಾಃ ಕುಬಾಜ ಯಾಾಃ ಸವಾಿ ಭರಣ ಭೂರ್ಷತಾಾಃ
ಪ್ರದೌ ಪ್ರಚ್ರಷಯ ನಿೌ ಯರ್ಥವ ತಾ ಾಂ ಸದ್ವ ಮಮ ೫೩
ಇತಿ ಪ್ರ ಶಸಯ ಮಾನಾ ಸ್ಮ ಕೈಕೇಯಿೀಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಶಯಾನಾಾಂ ಶಯನೇ ಶುಭ್ರ ೀ ವೇದ್ವಯ ಮ್ ಅಗ್ನ ಶ್ಖಾಮ್ ಇವ ೫೪
ಗತೀದ್ಕೇ ಸೇತು ಬನಧ ೀ ನ ಕಲಾಯ ಣಿ ವಿರ್ಧೀಯತೇ
ಉತಿೌ ಷಠ ಕುರು ಕಲಾಯ ಣಂ ರಾಜಾನಮ್ ಅನುದ್ಶಿಯ ೫೫
ತಥಾ ಪ್ರ ೀತಾಾ ಹಿತಾ ದೇವಿೀ ಗತಾಾ ಮನಿ ರಯಾ ಸಹ
ಕ್ರ ೀಧಾ೭ಗ್ರರಂ ವಿಶಾಲಾಕಿಾ ೀ ಸೌಭ್ರಗಯ ಮದ್ ಗವಿಿತಾ ೫೬
ಅನೇಕ ಶತ ಸ್ಮಹಸರ ಾಂ ಮುಕೌ ಹಾರಂ ವರಾಾಂಗನಾ
ಅವಮುಚ್ಯ ವರಾ೭ಹಾಿಣಿ ಶುಭ್ರ ನಾಯ ೭೭ಭರಣಾನಿ ಚ್ ೫೭
ತತೀ ಹೇಮೀಪ್ಮಾ ತತರ ಕುಬಾಜ ವಾಕಯ ವಶಂ ಗತಾ
ಸಂವಿಶಯ ಭೂಮೌ ಕೈಕೇಯಿೀ ಮನಿ ರಾಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೫೮
ಇಹ ವಾ ಮಾಾಂ ಮೃತಾಾಂ ಕುಬ್ಜ ೀ ನೃಪ್ರ ಯಾ೭೭ವೇದ್ಯಿಷಯ ಸ್ಮ
ವನಂ ತು ರಾಘ್ವೇ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ೀ ಭರತಃ ಪ್ರರ ಪ್ಾ ಯ ತಿ ಕಿಾ ತಿಮ್ ೫೯
ನ ಸುವಣೇಿ ನ ಮೇ ಹಯ ಥೀಿ ನ ರತ್ನ ೈ ನಿಚ್ ಭೂಷಣ:
ಏಷ ಮೇ ಜಿೀವಿತ ಸ್ಮಯ ಾಂತೀ ರಾಮೀ ಯದ್ಯ ೭ಭಿರ್ಷಚ್ಯ ತೇ ೫೯
ಅಥೀ ಪುನ ಸ್ಮೌ ಾಂ ಮಹಿರ್ಷೀಾಂ ಮಹಿೀಕಿಾ ತೀ
ವಚ್ೀಭಿ ರ೭ತಯ ಥಿ ಮಹಾ ಪ್ರಾಕರ ಮ:
ಉವಾಚ್ ಕುಬಾಜ ಭರತ ಸಯ ಮಾತರಂ :
ಹಿತಂ ವಚ್ೀ ರಾಮ ಮುಪೇತಯ ಚಾ೭ಹಿತಂ ೬೦
ಪ್ರ ಪ್ತಾ ಯ ತೇ ರಾಜಯ ಮಿದಂ ಹಿ ರಾಘ್ವೀ
ಯದ್ ಧೃವಂ ತಾ ಾಂ ಸಸುತಾ ಚ್ ತಪ್ಯ ಸೇ
ಅತೀ ಹಿ ಕಲಾಯ ಣಿ ಯತಸಾ ತ ತೌ ಥಾ
ಯಥಾ ಸುತ ಸ್ೌ ೀ ಭ್ರರತೀ೭ಭಿಷೇಕ್ಷಯ ತೇ ೬೧
ತಥಾ೭ತಿ ವಿದ್ವಧ ಮಹಿರ್ಷೀ ತು ಕುಬಜ ಯಾ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸಮಾಹತಾ ವಾಗ್ಷ್ಣಭಿ ಮುಿಹು ಮುಿಹು:
ನಿಧಾಯ ಹಸೌ
ೌ ಹೃದ್ರ್ಯ೭ತಿ ವಿಸ್ಮಮ ತಾ
ಶಶಂಸ ಕುಬಾಜ ಾಂ ಕುಪಿತಾ ಪುನ: ಪುನ: ೬೨
ಯಮ ಸಯ ವಾ ಮಾಾಂ ವಿಷಯಂ ಗತಾಮ್ ಇತೀ
ನಿಶಾಮಯ ಕುಬ್ಜ ೀ ಪ್ರ ತಿವೇದ್ಯಿಷಯ ಸ್ಮ
ವನಂ ಗತೇ ವಾ ಸುಚಿರಾಯ ರಾಘ್ವೇ
ಸಮೃದ್ಧ ಕಮೀ ಭರತೀ ಭವಿಷಯ ತಿ ೬೩
ಅಹಂ ಹಿ ನೈವಾ೭೭ಸೌ ರಣಾನಿ ನ ಸರ ಜ್ೀ
ನ ಚಂದ್ನಂ ನ ಅಾಂಜನ ಪ್ರನ ಭ್ೀಜನಂ
ನ ಕಿಾಂಚಿ ದ್ಚಾಛ ಮಿ ನ ಚೇಹ ಜಿೀವಿತಂ
ನ ಚೇತ್ ಇತೀ ಗಚ್ಛ ತಿ ರಾಘ್ವೀ ವನಂ ೬೪
ಅರ್ಥತತ್ ಉಕೌ ಾ ವಚ್ನಂ ಸುದ್ವರುಣಂ
ನಿಧಾಯ ಸವಾಿ ಭರಣಾನಿ ಭ್ರಮಿನಿೀ
ಅಸಂವೃತಾಮ್ ಆಸೌ ರಣೇನ ಮೇದ್ನಿೀಾಂ
ತದ್ವ೭ರ್ಧಶ್ಶ್ಯ ೀ ಪ್ತಿತೇವ ಕಿನನ ರೀ ೬೫
ಉದ್ೀಣಿ ಸಂರಮೂ ತಮೀ ವೃತಾ೭೭ನನಾ
ತಥಾ೭ವಮುಕ್ೌೀತೌ ಮ ಮಾಲಯ ಭೂಷಣಾ
ನರೇನ್ ರ ಪ್ತಿನ ೀ ವಿಮನಾ ಬಭೂವ ಸ್ಮ
ತಮೀ ವೃತಾ ದೌಯ ರವ ಮಗನ ತಾರಕ ೬೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ನವಮ ಸಾ ಗಿ:
ದಶಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ವಿದ್ಶ್ಿತಾ ಯದ್ವ ದೇವಿೀ ಕುಬಜ ಯಾ ಪ್ರಪ್ಯಾ ಭೃಶಂ
ತದ್ವ ಶೇತೇಸಮ ಸ್ಮ ಭೂಮೌ ದ್ಗಧ ವಿದ್ಧ ೀವ ಕಿನನ ರೀ ೧
ನಿಶ್ಚ ತಯ ಮನಸ್ಮ ಕೃತಯ ಾಂ ಸ್ಮ ಸಮಯ ಗ್ತಿ ಭ್ರಮಿನಿೀ
ಮನಿ ರಾಯೈ ಶನೈ ಸಾ ವಿ ಮಾಚ್ ಚ್ಕ್ಾ ೀ ವಿಚ್ಕ್ಷಣಾ ೨
ಸ್ಮ ದ್ೀನಾ ನಿಶಚ ಯಂ ಕೃತಾಾ ಮನಿ ರಾ ವಾಕಯ ಮೀಹಿತಾ
ನಾಗ ಕನಯ ೀವ ನಿಶ್ ಾ ಸಯ ದ್ೀಘ್ಿ ಮುಷು ಾಂ ಚ್ ಭ್ರಮಿನಿೀ ೩
ಮುಹೂತಿಾಂ ಚಿಾಂತಯಾ ಮಾಸ ಮಾಗಿ ಮಾ೭೭ತಮ ಸುಖಾವಹಂ ೪
ಸ್ಮ ಸುಹೃ ಚಾಚ ೭ಧ್ಿ ಕಮಾ ಚ್ ತಂ ನಿಶಮಯ ಸುನಿಶಚ ಯಂ
ಬಭೂವ ಪ್ರಮ ಪಿರ ೀತಾ ಸ್ಮದ್ಧ ಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ೀವ ಮನಿ ರಾ ೫
ಅಥ ಸ್ಮ ರುರ್ಷತಾ ದೇವಿೀ ಸಮಯ ಕ್ ಕೃತಾಾ ವಿನಿಶ್ಚ ಯಂ
ಸಂವಿವೇಶಾ೭ಬಲಾ ಭೂಮೌ ನಿವೇಶಯ ಭುರ ಕುಟೀಾಂ ಮುಖೇ ೬
ತತ: ಚಿತಾರ ಣಿ ಮಾಲಾಯ ನಿ ದ್ವಾಯ ನ್ ಆಭರಣಾನಿ ಚ್
ಅಪ್ವಿದ್ವಧ ನಿ ಕೈಕೇಯಾಯ ತಾನಿ ಭೂಮಿಾಂ ಪ್ರ ಪೇದ್ರೇ ೭
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತಯಾ ತಾ ನಯ ೭ಪ್ವಿದ್ವಧ ನಿ ಮಾಲಾಯ ನಾಯ ೭೭ಭರಣಾನಿ ಚ್
ಅಶೀಭಯಂತ ವಸುಧಾಾಂ ನಕ್ಷತಾರ ಣಿ ಯಥಾ ನಭ: ೮
ಕ್ರ ೀಧಾ೭೭ಗ್ರರೇ ನಿಪ್ತಿತಾ ಸ್ಮ ಬಭೌ ಮಲ್ನ ಅಾಂಬರಾ
ಏಕ ವೇಣಿೀಾಂ ದೃಢಂ ಬದ್ವಧ ಾ ಗತ ಸತ್ಾ ೀನ ಕಿನನ ರೀ ೯
ಆಜಾಞ ಪ್ಯ ತು ಮಹಾ ರಾಜ್ೀ ರಾಘ್ವ ಸ್ಮಯ ೭ಭಿಷೇಚ್ನಮ್
ಉಪ್ಸ್ಮಿ ನ ಮ೭ನುಜಾಞ ಪ್ಯ ಪ್ರ ವಿವೇಶ ನಿವೇಶನಂ ೧೦
ಅದ್ಯ ರಾಮಾ೭ಭಿಷೇಕ್ೀ ವೈ ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ಧ ಇತಿ ಜಜಿಞ ವಾವ್
ಪಿರ ಯಾಹಾಿಾಂ ಪಿರ ಯಮ್ ಆಖಾಯ ತುಾಂ ವಿವೇಶಾ೭ನೌ ಾಃಪುರಂ ವಶ್ೀ ೧೧
ಸ ಕೈಕೇಯಾಯ ಗೃಹಂ ಶ್ರ ೀಷಠ ಾಂ ಪ್ರ ವಿವೇಶ ಮಹಾ ಯಶಾ:
ಪ್ರಾಂಡುರಾ೭ಭರ ಮಿವ ಆಕಶಂ ರಾಹು ಯುಕೌ ಾಂ ನಿಶಾಕರ: ೧೨
ಶುಕ ಬಹಿಿಣ ಸಂಘುಷಾ ಾಂ ಕೌರ ಾಂಚ್ ಹಂಸ ರುತಾ ಯುತಂ
ವಾದ್ತರ ರವ ಸಂಘುಷಾ ಾಂ ಕುಬಾಜ ವಾಮನಿಕ ಯುತಂ ೧೩
ಲತಾ ಗೃಹ ಶ್ಚ ತರ ಗೃಹ ಶಚ ಾಂಪ್ಕ೭ಶೀಕ ಶೀಭಿತೈ :
ದ್ವಾಂತ ರಾಜಞ ತ ಸೌವಣಿ : ಸಂವೃತಂ ಪ್ರಮಾ೭೭ಸನೈ: ೧೪
ವಿವಿಧೈ ರನನ ಪ್ರನೈ ಶಚ ಭಕ್ಾ ಯ ೈ ಶಚ ವಿವಿಧೈ ರ೭ಪಿ
ಉಪ್ಪ್ನನ ಾಂ ಮಹಾಹಿ ಶಚ ಭೂರ್ಷತೈ : ತಿರ ದ್ವೀಪ್ಮಂ ೧೫
ತತ್ ಪ್ರ ವಿಶಯ ಮಹಾರಾಜ: ಸಾ ಮಂತ:ಪುರ ಮೃದ್ಧ ಮತ್
ನ ದ್ದ್ಶಿ ಪಿರ ಯಾಾಂ ರಾಜಾ ಕೈಕೇಯಿೀಾಂ ಶಯನೀತೌ ಮೇ ೧೬
ಸ ಕಮ ಬಲ ಸಂಯುಕೌ : ಅತಯ ಧ್ಿಾಂ ಮನುಜಾ೭ರ್ಧಪ್ :
ಅಪ್ಶಯ ನ್ ದ್ಯಿತಾಾಂ ಭ್ರಯಾಿಾಂ ಪ್ಪ್ರ ಚ್ಛ ನಿಷಸ್ಮದ್ ಚ್ ೧೭
ನಹಿ ತಸಯ ಪುರಾ ದೇವಿೀ ತಾಾಂ ವೇಳಾಾಂ ಅತಯ ವತಿತ
ನ ಚ್ ರಾಜಾ ಗೃಹಂ ಶ್ರನಯ ಾಂ ಪ್ರ ವಿವೇಶ ಕದ್ವಚ್ನ ೧೮
ತತೀ ಗೃಹ ಗತೀ ರಾಜಾ ಕೈಕೇಯಿೀಾಂ ಪ್ಯಿ ಪೃಚ್ಛ ತ
ಯಥಾಪುರ ಮ೭ವಿಜಾಞ ಯ ಸ್ಮಾ ಥಿ ಲ್ಪುಾ ಾಂ ಅಪಂಡಿತಾಾಂ ೧೯
ಪ್ರ ತಿಹಾರೀ ತಾ ಥೀವಾಚ್ ಸಂತರ ಸ್ಮೌ ಸುಕೃತಾಾಂಜಲ್:
ದೇವ ದೇವಿೀ ಭೃಶಂ ಕೃದ್ವಧ ಕ್ರ ೀಧಾ೭೭ಗ್ರರ ಮ೭ಭಿದುರ ತಾ ೨೦
ಪ್ರ ತಿಹಾಯಾಿ ವಚ್ ಶು್ ರತಾಾ ರಾಜಾ ಪ್ರಮ ದುಮಿನಾ:
ನಿಷಸ್ಮದ್ ಪುನ ಭೂಿಯೀ ಲುಳಿತ ವಾಯ ಕುಲೇಾಂದ್ರ ಯ: ೨೧
ತತರ ತಾಾಂ ಪ್ತಿತಾಾಂ ಭೂಮೌ ಶಯಾನಾಮ್ ಅ ತಥೀಚಿತಾಮ್
ಪ್ರ ತಪ್ೌ ಇವ ದುಾಃಖೇನ ಸೀ೭ಪ್ಶಯ ಜಜ ಗತಿೀ ಪ್ತಿಾಃ ೨೨
ಸ ವೃದ್ಧ ಸೌ ರುಣಿೀಾಂ ಭ್ರಯಾಿಾಂ ಪ್ರರ ಣೇಭ್ಯ ೀ೭ಪಿ ಗರೀಯಸ್ಮೀಮ್
ಅಪ್ರಪಃ ಪ್ರಪ್ ಸಂಕಲಾಪ ಾಂ ದ್ದ್ಶಿ ಧ್ರಣಿೀ ತಲೇ ೨೩
ಲತಾ ಮಿವ ವಿನಿಷಕ ೃತಾೌ ಾಂ ಪ್ತಿತಾಾಂ ದೇವತಾ ಮಿವ
ಕಿನನ ರೀ ಮಿವ ನಿಧೂಿತಾಾಂ ಚುಯ ತಾ ಮ೭ಪ್ಾ ರಸಂ ಯಥಾ ೨೪
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಮಾಯಾ ಮಿವ ಪ್ರಭರ ಷ್ಟಾ ಾಂ ಹರಣಿೀ ಮಿವ ಸಂಯತಾಾಂ
ಕರೇಣುಮ್ ಇವ ದ್ಗ್ಧ ೀನ ವಿದ್ವಧ ಾಂ ಮೃಗಯುನಾ ವನೇ ೨೫
ಮಹಾ ಗಜ ಇವಾ೭ರಣ್ಯ ೀ ಸ್ನ ೀಹಾತ್ ಪ್ರಮಶಿ ತಾಮ್
ಪ್ರಮೃಶಯ ಚ್ ಪ್ರಣಿಭ್ರಯ ಮ್ ಅಭಿಸಂತರ ಸೌ ಚೇತನಃ ೨೬
ಕಮಿೀ ಕಮಲ ಪ್ತಾರ ಕಿಾ ೀಮ್ ಉವಾಚ್ ವನಿತಾಮ್ ಇದ್ಮ್
ನ ತೇ೭ಹಮ್ ಅಭಿಜಾನಾಮಿ ಕ್ರ ೀಧ್ಮ್ ಆತಮ ನಿ ಸಂಶ್ರ ತಮ್ ೨೭
ದೇವಿ ಕೇನಾ೭ಭಿ ಶಪ್ರೌ ೭ಸ್ಮ ಕೇನ ವಾ೭ಸ್ಮ ವಿಮಾನಿತಾ
ಯತ್ ಇದಂ ಮಮ ದುಾಃಖಾಯ ಶೇಷೇ ಕಲಾಯ ಣಿ ಪ್ರಾಂಸುಷ್ಣ ೨೮
ಭೂಮೌ ಶೇಷೇ ಕಿಮ೭ಥಿಾಂ ತಾ ಾಂ ಮಯಿ ಕಲಾಯ ಣ ಚೇತಸ್ಮ
ಭೂತೀಪ್ಹತ ಚಿತ್ೌ ೀವ ಮಮ ಚಿತೌ ಪ್ರ ಮಾರ್ಥನಿೀ ೨೯
ಸನಿೌ ಮೇ ಕುಶಲಾ ವೈದ್ವಯ ಅಭಿತುಷ್ಟಾ ಶಚ ಸವಿಶಃ
ಸುಖಿತಾಾಂ ತಾಾ ಾಂ ಕರಷಯ ನಿೌ ವಾಯ ರ್ಧಮ್ ಆಚ್ಕ್ಷಾ ಭ್ರಮಿನಿ ೩೦
ಕಸಯ ವಾ ತೇ ಪಿರ ಯಂ ಕಯಿಾಂ ಕೇನ ವಾ ವಿಪಿರ ಯಂ ಕೃತಮ್
ಕಃ ಪಿರ ಯಂ ಲಭತಾಮ್ ಅದ್ಯ ಕ್ೀ ವಾ ಸುಮಹ ದ್೭ಪಿರ ಯಮ್ ೩೧
ಮಾ ರೀದ್ೀ ಮಾಿ ಚ್ಕರ್ಷೀಿ ಸೌ ಾ ಾಂ ದೇವಿ ಸಂಪ್ರಶೀಷಣಂ
ಅವಧಯ ೀ ವಧ್ಯ ತಾಾಂ ಕ್ೀ ವಾ ಕ್ೀ ವಾ ವಧಯ ೀ ವಿಮುಚ್ಯ ತಾಮ್ ೩೨
ದ್ರದ್ರ ಾಃ ಕ್ೀ ಭವತಾಾ ೭೭ಢ್ಯ ೀ ದ್ರ ವಯ ವಾನ್ ವಾ ಪ್ಯ ೭ಕಿಾಂಚ್ನಃ
ಅಹಂ ಚೈವ ಮದ್ೀಯಾ ಶಚ ಸವೇಿ ತವ ವಶಾ೭ನುಗ್ರಾಃ ೩೩
ನ ತೇ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಅಭಿಪ್ರರ ಯಂ ವಾಯ ಹನುೌ ಮ್ ಅಹಮ್ ಉತಾ ಹೇ
ಆತಮ ನೀ ಜಿೀವಿತೇ ನಾ೭ಪಿ ಬ್ರರ ಹಿ ಯನ್ ಮನಸೇಚ್ಛ ಸ್ಮ ೩೪
ಬಲ ಮಾತಮ ನಿ ಜಾನಂತಿೀ ನ ಮಾಾಂ ಶಂಕಿತುಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ
ಕರಷ್ಟಯ ಮಿ ತವ ಪಿರ ೀತಿಾಂ ಸುಕೃತೇನಾ೭ಪಿ ತೇ ಶಪೇ ೩೫
ಯಾವತ್ ಆವತಿತೇ ಚ್ಕರ ಾಂ ತಾವತ್ ಇಮೇ ವಸುಾಂಧ್ರಾ
ಪ್ರರ ಚಿೀನ ಸ್ಮಾಂಧು ಸೌವಿೀರಾ: ಸೌರಾಷ್ಟಾ ರ ದ್ಕಿಾ ಣಾ ಪ್ಥಾ : ೩೬
ವಂಗ ಅಾಂಗ ಮಗಧಾ ಮತಾಾ ಯ : ಸಾ ಮೃದ್ವಧ : ಕಶ್ ಕ್ೀಸಲಾ:
ತತರ ಜಾತಂ ಬಹು ದ್ರ ವಯ ಾಂ ಧ್ನ ಧಾನಯ ಮಜಾವಿಕಂ ೩೭
ತತೀ ವೃಣಿೀಷಾ ಕೈಕೇಯಿ ಯದ್ಯ ತಾ ಾಂ ಮನಸೇಚ್ಚ ಸ್ಮ
ಕಿಾಂ ಆಯಾಸೇನ ತೇ ಭಿೀರು ಉತಿೌ ಷ್ಠ ೀ ತಿೌ ಷಠ ಶೀಭನೇ ೩೮
ತತೌ ಾ ಾಂ ಮೇ ಬ್ರರ ಹಿ ಕೈಕೇಯಿ ಯತ ಸ್ೌ ೀ ಭಯ ಮಾಗತಂ
ತತ್ೌ ೀ ವಯ ಪ್ನಯಿಷ್ಟಯ ಮಿ ನಿೀಹಾರ ಮಿವ ರಶ್ಮ ಮಾನ್ ೩೯
ತಥೀ ಕೌ ಸ್ಮ ಸಮಾಶಾ ಸ್ಮೌ ವಕುೌ ಕಮಾ ತದ್೭ಪಿರ ಯಮ್
ಪ್ರಪಿೀಡಯಿತುಾಂ ಭೂಯೀ ಭತಾಿರಮ್ ಉಪ್ಚ್ಕರ ಮೇ ೪೦
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ದ್ಶಮ ಸಾ ಗಿ:
ಏಕಾದಶ ಸಸ ರ್ಗ:
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತಂ ಮನಮ ಥ ಶರ: ವಿಧ್ಧ ಾಂ ಕಮ ವೇಗ ವಶಾ೭ನುಗಂ
ಉವಾಚ್ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಪ್ರಲಂ ಕೈಕೇಯಿೀ ದ್ವರುಣಂ ವಚ್ : ೧
ನಾ೭ಸ್ಮಮ ವಿಪ್ರ ಕೃತಾ ದೇವ ಕೇನ ಚಿ ನಾನ ೭ವಮಾನಿತಾ
ಅಭಿಪ್ರರ ಯ ಸುೌ ಮೇ ಕಶ್ಚ ತ್ ತಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ತಾ ಯಾ ಕೃತಮ್ ೨
ಪ್ರ ತಿಜಾಞ ಾಂ ಪ್ರ ತಿಜಾನಿೀಷಾ ಯದ್ ತಾ ಾಂ ಕತುಿಮ್ ಇಚ್ಛ ಸ್ಮ
ಅಥ ತದ್ವಾ ಯ ಹರಷ್ಟಯ ಮಿ ಯತ್ ಅಭಿಪ್ರರ ರ್ಥಿತಂ ಮಯಾ ೩
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಸೌ ಯಾ ರಾಜಾ ಪಿರ ಯಯಾ ಸ್ಮೌ ರೀ ವಶಂ ಗತಃ
ತಾಮ್ ಉವಾಚ್ ಮಹಾ ತೇಜಾಾಃ ಕೈಕೇಯಿೀಮ್ ಈಷತ್ ಉತಿಾ ಮ ತಃ
ಕಮಿೀ ಹಸ್ೌ ೀನ ಸಂಗೃಹಯ ಮ್ಭಧ್ಿಜಷ್ಣ ಶುಚಿ ಸ್ಮಮ ತಾಾಂ ೪
ಅವಲ್ಪ್ೌ ೀ ನ ಜಾನಾಸ್ಮ ತಾ ತೌ ಾಃ ಪಿರ ಯತಮಾ ಮಮ
ಮನುಜ್ೀ ಮನುಜ ವಾಯ ಘ್ರರ ತ್ ರಾಮಾತ್ ಅನಯ ೀ ನ ವಿದ್ಯ ತೇ ೫
ತೇನಾ೭ಜಯ್ಯ ೀನ ಮುಖ್ಯ ೀನ ರಾಘ್ವೇಣ ಮಹಾತಮ ನಾ
ಶಪೇ ತೇ ಜಿೀವನಾ೭ಹೇಿಣ ಬ್ರರ ಹಿ ಯ ನಮ ನಸೇಚ್ಚ ಸ್ಮ ೬
ಯಂ ಮುಹೂತಿ ಮಪ್ಶಯ ಾಂ ಸುೌ ನ ಜಿೀವೇಯ ಮಹಂ ಧೃವಂ
ತೇನ ರಾಮೇಣ ಕೈಕೇಯಿ ಶಪೇ ತೇ ವಚ್ನ ಕಿರ ಯಾಾಂ ೭
ಆತಮ ನಾ ವಾ೭೭ತಮ ಜೈ ಶಾಚ ೭ನಯ ೈ ವೃಿಣೇಯಂ ಮನುಜಷಿಭಂ
ತೇನ ರಾಮೇಣ ಕೈಕೇಯಿ ಶಪೇ ತೇ ವಚ್ನ ಕಿರ ಯಾಾಂ ೮
ಭದ್ರ ೀ ಹೃದ್ಯಮ್ ಅಪ್ಯ ೀತತ್ ಅನುಮೃಶ್ ಯ ೀ ದ್ಧ ರಸಾ ಮೇ
ಏತತ್ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಕೈಕೇಯಿ ಬ್ರರ ಹಿ ಯತ್ ಸ್ಮಧು ಮನಯ ಸೇ ೯
ಬಲಮ್ ಆತಮ ನಿ ಜಾನನಿೌ ೀ ನ ಮಾಾಂ ಶಂಕಿತುಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ
ಕರಷ್ಟಯ ಮಿ ತವ ಪಿರ ೀತಿಾಂ ಸುಕೃತೇ ನಾ೭ಪಿ ತೇ ಶಪೇ ೧೦
ಸ್ಮ ತದ್೭ಥಿಮಾನಾ ದೇವಿೀ ತಂ ಅಭಿಪ್ರರ ಯಮ್ ಆತಮ ನಃ
ನಿ ಮಾಿಧ್ಯ ಸ್ಮಿ ಯ ಚ್ಚ ಹಷ್ಟಿ ಚ್ಚ ಬಭ್ರಷೇ ದುವಿಚಂ ವಚ್: ೧೧
ತೇನ ವಾಕ್ಯ ೀನ ಸಂಹೃಷ್ಟಾ ತಮ್ ಅಭಿಪ್ರರ ಯಮ್ ಆಗತಂ
ವಾಯ ಜಹಾರ ಮಹಾ ಘ್ೀರಮ್ ಅಭ್ರಯ ಗತಮ್ ಇವಾ೭ನೌ ಕಮ್ ೧೨
ಯಥಾ ಕರ ಮೇಣ ಶಪ್ಸ್ಮ ವರಂ ಮಮ ದ್ದ್ವಸ್ಮ ಚ್
ತ ಚ್ಛ ೃಣಾ ನುೌ ತರ ಯ ಸ್ಮೌ ರಾಂಶ ದ್್ ೀವಾಾಃ ಸ್ಮಾ ೭ಗ್ನ ಪುರೀಗಮಾಾಃ ೧೩
ಚಂದ್ವರ ೭೭ದ್ತೌಯ ನಭ ಶ್ಚ ೈವ ಗರ ಹಾ ರಾತರ ಯ ೭ಹನಿೀ ದ್ಶಃ
ಜಗ ಚ್ಚ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಚೇಯಂ ಸ ಗನಧ ವಾಿ ಸ ರಾಕ್ಷಸ್ಮ ೧೪
ನಿಶಾ ಚ್ರಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಗೃಹೇಷ್ಣ ಗೃಹ ದೇವತಾಾಃ
ಯಾನಿ ಚಾ೭ನಾಯ ನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾನಿೀಯು ಭ್ರಿರ್ಷತಂ ತವ ೧೫
ಸತಯ ಸಂಧೀ ಮಹಾ ತೇಜಾ ಧ್ಮಿಜಞ ಾಃ ಸು ಸಮಾಹಿತಃ
ವರಂ ಮಮ ದ್ದ್ವ ತ್ಯ ೀಷ ತನ್ ಮೇ ಶೃಣಾ ನುೌ ದೇವತಾಾಃ ೧೬
ಇತಿ ದೇವಿೀ ಮಹೇಷ್ಟಾ ಸಂ ಪ್ರಗೃಹಾಯ ೭ಭಿಶಸಯ ಚ್
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ತತಃ ಪ್ರಮ್ ಉವಾ ಚೇದಂ ವರದಂ ಕಮ ಮೀಹಿತಮ್ ೧೭
ಸಮ ರ ರಾಜನ್ ಪುರಾ ವೃತೌ ಾಂ ತಸ್ಮಮ ನ್ ದೈವಾ೭ಸುರೇ ರಣೇ
ತತರ ಚಾ೭ಚಾಯ ವಯ ಚ್ಛ ತುರ ಸೌ ವ ಜಿೀವಿತ ಮಂತರಾ ೧೮
ತತರ ಚಾ೭ಪಿ ಮಯಾ ದೇವ ಯ ತೌ ಾ ಾಂ ಸಮಭಿ ರಕಿಾ ತ :
ಜಾಗರ ತಾಯ ಯತಮಾನಾಯಾ ಸೌ ತೀ ಮೇ ಪ್ರರ ದ್ದ್ವ ವರೌ ೧೯
ತೌ ತು ದ್ತೌ
ೌ ವರೌ ದೇವ ನಿಕ್ಾ ೀಪೌ ಮೃಗಯಾ ಮಯ ೭ಹಂ
ತವೈವ ಪೃರ್ಧವಿೀ ಪ್ರಲ ಸಕಶೇ ಸತಯ ಸಂಗರ ೨೦
ತ ತಪ ರತಿ ಶುರ ತಯ ಧ್ಮೇಿಣ ನ ಚೇ ದ್ವ್ ಸಯ ಸ್ಮ ಮೇ ವರಂ
ಅದ್ಯ ೈವ ಹಿ ಪ್ರ ಹಾಸ್ಮಯ ಮಿ ಜಿೀವಿತಂ ತಾ ದ್ಾ ಮಾನಿತಾ ೨೧
ವಾಙ್ಗಮ ತ್ರ ೀಣ ತದ್ವ ರಾಜಾ ಕೈಕೇಯಾಯ ಸಾ ವಶೇ ಕೃತ :
ಪ್ರ ಚ್ಸಕ ಾಂದ್ ವಿನಾಶಾಯ ಪ್ರಶಂ ಮೃಗ ಯಿವಾ೭೭ತಮ ನ: ೨೨
ತತ: ಪ್ರ ಮುವಾ ಚೇದಂ ವರದಂ ಕಮ ಮೀಹಿತಂ
ವರೌ ಯೌ ಮೇ ತಾ ಯಾ ದೇವ ತದ್ವ ದ್ತೌ
ೌ ಮಹಿೀಪ್ತೇ ೨೩
ತೌ ತಾವತ್ ಅಹಮ್ ಅದ್ಯ ೈವ ವಕಾ ಯ ಮಿ ಶೃಣು ಮೇ ವಚಃ
ಅಭಿಷೇಕ ಸಮಾರಮೂ ೀ ರಾಘ್ವ ಸಯ ೀಪ್ಕಲ್ಪ ತಂ
ಅನೇ ನೈವಾ೭ಭಿಷೇಕೇಣ ಭರತೀ ಮೇ೭ಭಿರ್ಷಚ್ಯ ತಾಮ್ ೨೪
ಯೀ ದ್ಾ ತಿೀಯೀ ವರೀ ದೇವ ದ್ತೌ : ಪಿರ ೀತೇನ ಮೇ ತಾ ಯಾ
ತದ್ವ ದೈವಾ೭ಸುರೇ ಯುದ್ಧ ೀ ತಸಯ ಕಲೀ೭ಯ ಮಾಗತ : ೨೫
ನವ ಪಂಚ್ ಚ್ ವಷ್ಟಿಣಿ ದ್ಣು ಕ೭ರಣಯ ಮ್ ಆಶ್ರ ತಃ
ಚಿೀರಾ೭ಜಿನ ಜಟ್ಟ ಧಾರೀ ರಾಮೀ ಭವತು ತಾಪ್ಸಃ ೨೬
ಭರತೀ ಭಜತಾಮ್ ಅದ್ಯ ಯೌವ ರಾಜಯ ಮ್ ಅಕಣಾ ಕಮ್
ಏಷ ಮೇ ಪ್ರಮ: ಕಮೀ ದ್ತೌ ಮೇವ ವರಂ ವೃಣೇ ೨೭
ಅದ್ಯ ಚೈವ ಹಿ ಪ್ಶ್ಯ ೀಯಂ ಪ್ರ ಯಾನೌ ಾಂ ರಾಘ್ವಂ ವನಂ ೨೮
ಸ ರಾಜ ರಾಜ್ೀ ಭವ ಸತಯ ಸಂಗರ:
ಕುಲಂ ಚ್ ಶ್ೀಲಂ ಚ್ ಹಿ ರಕ್ಷ ಜನಮ ಚ್
ಪ್ರತರ ವಾಸೇ ಹಿ ವದಂ ತಯ ೭ನುತೌ ಮಂ
ತಪ್ೀಧ್ನಾ ಸತಯ ವಚ್ೀ ಹಿತಂ ನೃಣಾಮ್ ೨೯
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕದ್ಶ ಸಾ ಗಿ:
ದ್ವಿ ದಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತತಃ ಶುರ ತಾಾ ಮಹಾ ರಾಜ ಕೈಕೇಯಾಯ ದ್ವರುಣಂ ವಚಃ
ಚಿಾಂತಾಮ೭ಭಿ ಸಮಾಪೇದೇ ಮುಹೂತಿಾಂ ಪ್ರ ತತಾಪ್ ಚ್ ೧
ಕಿನುನ ಮೇ ಯದ್ ವಾ ಸಾ ಪ್ನ ಶ್ಚ ತೌ ಮೀಹೀ೭ಪಿ ವಾ ಮಮ
ಅನುಭೂತೀಪ್ ಸಗ್ೀಿವಾ ಮನಸೀ ವಾ ಪುಯ ಪ್ದ್ರ ವ:
ಇತಿ ಸಂಚಿಾಂತಯ ತ ದ್ವರ ಜಾ ನಾ೭ಧ್ಯ ಗಚ್ಛ ತೌ ದ್ವ ಸುಖಂ ೨
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪ್ರ ತಿಲಭಯ ಚಿರಾ ತಾ ಾಂಜಾಞ ಾಂ ಕೈಕೇಯಿೀ ವಾಕಯ ತಾಡಿತ:
ವಯ ರ್ಥತೀ ವಿಕಿ ಬ ಶ್ಚ ೈವ ವಾಯ ಘರ ೀಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಯಥಾ ಮೃಗಃ ೩
ಅಸಂವೃತಾಯಾಮ್ ಆಸ್ಮೀನೀ ಜಗತಾಯ ಾಂ ದ್ೀಘ್ಿಮ್ ಉಚ್ಛ ಾ ಸನ್
ಮಂಡಲೇ ಪ್ನನ ಗೇ ರುದಧ ೀ ಮಂತ್ರ ೈ ರವ ಮಹಾ ವಿಷ : ೪
ಅಹೀ ರ್ಧಕ್ ಇತಿ ಸ್ಮ೭ಮಷ್ೀಿ ವಾಚ್ಮ್ ಉಕೌ ಾ ನರಾ೭ರ್ಧಪಃ
ಮೀಹಮ್ ಆಪೇದ್ವಾನ್ ಭೂಯಃ ಶೀಕ್ೀಪ್ ಹತ ಚೇತನಃ ೫
ಚಿರೇಣ ತು ನೃಪಃ ಸಂಜಾಞ ಾಂ ಪ್ರ ತಿಲಭಯ ಸುದುಾಃಖಿತಃ
ಕೈಕೇಯಿೀಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ಕುರ ದ್ಧ ಾಃ ಪ್ರ ದ್ಹನಿನ ವ ಚ್ಕುಾ ಷ್ಟ ೬
ನೃಶಂಸೇ ದುಷಾ ಚಾರತ್ರ ೀ ಕುಲ ಸ್ಮಯ ೭ಸಯ ವಿನಾಶನಿ
ಕಿಾಂ ಕೃತಂ ತವ ರಾಮೇಣ ಪ್ರಪಂ ಪ್ರಪೇ ಮಯಾ೭ಪಿ ವಾ ೭
ಸದ್ವ ತೇ ಜನನಿೀ ತುಲಾಯ ಾಂ ವೃತಿೌ ಾಂ ವಹತಿ ರಾಘ್ವಃ
ತಸ್ಯ ೈವ ತಾ ಮ್ ಅನಥಾಿಯ ಕಿಾಂ ನಿಮಿತೌ ಮ್ ಇಹೀದ್ಯ ತಾ ೮
ತಾ ಾಂ ಮಯಾ೭೭ತಮ ವಿನಾಶಾಯ ಭವನಂ ಸಾ ಾಂ ಪ್ರ ವೇಶ್ತಾ
ಅವಿಜಾಞ ನಾ ನನ ೃಪ್ ಸುತಾ ವಾಯ ಳಿೀ ತಿೀಕ್ಷು ವಿಷ್ಟ ಯಥಾ ೯
ಜಿೀವ ಲೀಕ್ೀ ಯದ್ವ ಸವೀಿ ರಾಮಸ್ಮಯ ೭ಹ ಗುಣ ಸೌ ವಮ್
ಅಪ್ರಾಧಂ ಕಮ್ ಉದ್್ ಶಯ ತಯ ಕಾ ಯ ಮಿೀಷಾ ಮ್ ಅಹಂ ಸುತಮ್ ೧೦
ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ವಾ ಸುಮಿತಾರ ಾಂ ವಾ ತಯ ಜಯಮ್ ಅಪಿ ವಾ ಶ್ರ ಯಮ್
ಜಿೀವಿತಂ ವಾ೭೭ತಮ ನೀ ರಾಮಂ ನ ತ್ಾ ೀವ ಪಿತೃ ವತಾ ಲಮ್ ೧೧
ಪ್ರಾ ಭವತಿ ಮೇ ಪಿರ ೀತಿ ದೃಿಷ್ಟಾ ಾ ತನಯಮ್ ಅಗರ ಜಮ್
ಅಪ್ಶಯ ತ ಸುೌ ಮೇ ರಾಮಂ ನಷ್ಟಾ ಭವತಿ ಚೇತನಾ ೧೨
ತಿಷ್ಠ ೀ ಲಿ ೀಕ್ೀ ವಿನಾ ಸೂಯಿಾಂ ಸಸಯ ಾಂ ವಾ ಸಲ್ಲಂ ವಿನಾ
ನ ತು ರಾಮಂ ವಿನಾ ದೇಹೇ ತಿಷ್ಠ ೀ ತುೌ ಮಮ ಜಿೀವಿತಮ್ ೧೩
ತತ್ ಅಲಂ ತಯ ಜಯ ತಾಮ್ ಏಷ ನಿಶಚ ಯಃ ಪ್ರಪ್ ನಿಶಚ ರ್ಯ
ಅಪಿ ತೇ ಚ್ರಣೌ ಮ್ಭಧಾನ ಿ ಸಪ ೃಶಾ ಮ್ಯ ೀಷ ಪ್ರ ಸ್ಮೀದ್ ಮೇ ೧೪
ಕಿ ಮಿದಂ ಚಿಾಂತಿತಂ ಪ್ರಪೇ ತಾ ಯಾ ಪ್ರಮ ದ್ವರುಣಂ ೧೫
ಅಥ ಜಿಜಾಞ ಸಸೇ ಮಾಾಂ ತಾ ಾಂ ಭರತ ಸಯ ಪಿರ ಯಾ೭ಪಿರ ರ್ಯ
ಅಸುೌ ಯತೌ ತಾ ಯಾ ಪೂವಿಾಂ ವಾಯ ಹೃತಂ ರಾಘ್ವಂ ಪ್ರ ತಿ ೧೬
ನ ಮೇ ಜ್ಯ ೀಷಠ ಸುಾ ತ ಶ್್ ರೀಮಾನ್ ಧ್ಮಿ ಜ್ಯ ೀಷಠ ಇತಿೀವ ಮೇ
ತ ತೌ ಾ ಯಾ ಪಿರ ಯ ವಾದ್ನಾಯ ಸೇವಾ೭ಧ್ಿಾಂ ಕರ್ಥತಂ ಭವೇತ್ ೧೭
ತ ಚ್ಛ ೃತಾಾ ಶೀಕ ಸಂತಪ್ರೌ ಸಂತಾಪ್ಯಸ್ಮ ಮಾಾಂ ಭೃಶಂ
ಆವಿಷ್ಟಾ ಸ್ಮ ಗೃಹಂ ಶ್ರನಯ ಾಂ ಸ್ಮ ತಾ ಾಂ ಪ್ರವಶಂ ಗತಾ ೧೮
ಇಕಾ ಾ ಕೂಣಾಮ್ ಕುಲೇ ದೇವಿ ಸಂಪ್ರರ ಪ್ೌ ಸುಾ ಮಹಾ ನಯಂ
ಅನಯೀ ನಯ ಸಂಪ್ನನ ೀ ಯತರ ತೇ ವಿಕೃತಾ ಮತಿ: ೧೯
ನ ಹಿ ಕಿಾಂಚಿ ದ್೭ಯುಕೌ ಾಂ ವಾ ವಿಪಿರ ಯಂ ವಾ ಪುರಾ ಮಮ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಆಕರೀ ಸೌ ಾ ಾಂ ವಿಶಾಲಾಕಿಾ ತೇನ ನ ಶರ ದ್್ ಧಾ ಮಯ ಹಂ ೨೦
ನ ನು ತೇ ರಾಘ್ವ ಸುೌ ಲಯ ೀ ಭರತೇನ ಮಹಾತಮ ನಾ
ಬಹುಶೀ ಹಿ ಸುಬಾಲೇ ತಾ ಾಂ ಕಥಾ: ಕಥಯಸೇ ಮಮ ೨೧
ತಸಯ ಧ್ಮಾಿತಮ ನೀ ದೇವಿ ವನೇ ವಾಸಂ ಯಶಸ್ಮಾ ನ:
ಕಥಂ ರೀಚ್ಯಸೇ ಭಿೀರು ನವ ವಷ್ಟಿಣಿ ಪಂಚ್ ಚ್ ೨೨
ಅತಯ ಾಂತ ಸುಕುಮಾರ ಸಯ ತಸಯ ಧ್ಮೇಿ ಧೃತಾ೭೭ತಮ ನ:
ಕಥಂ ರೀಚ್ಯಸೇ ವಾಸ ಮ೭ರಣ್ಯ ೀ ಭೃಶ ದ್ವರುಣೇ ೨೩
ರೀಚ್ಯ ಸಯ ೭ಭಿರಾಮ ಸಯ ರಾಮ ಸಯ ಶುಭ ಲೀಚ್ನೇ
ತವ ಶುಶ್ರರ ಷ ಮಾಣಸಯ ಕಿಮ೭ಧ್ಿಾಂ ವಿಪ್ರ ವಾಸನಂ ೨೪
ರಾಮೀ ಹಿ ಭರತಾ ರ್ದೂ ಯ ಸೌ ವ ಶುಶ್ರರ ಷತೇ ಸದ್ವ
ವಿಶೇಷಂ ತಾ ಯಿ ತಸ್ಮಮ ತುೌ ಭರತ ಸಯ ನ ಲಕ್ಷರ್ಯ ೨೫
ಶುಶ್ರರ ಷ್ಟಾಂ ಗೌರವಂ ಚೈವ ಪ್ರ ಮಾಣಂ ವಚ್ನ ಕಿರ ಯಾಾಂ
ಕ ಸ್ೌ ೀ ಭೂಯಸೌ ರಂ ಕುಯಾಿತ್ ಅನಯ ತರ ಮನುಜಷಿಭ್ರತ್ ೨೬
ಬಹೂನಾಾಂ ಸ್ಮೌ ರೀ ಸಹಸ್ಮರ ಣಾಾಂ ಬಹೂನಾಾಂ ಚ್ೀಪ್ ಜಿೀವಿನಾಾಂ
ಪ್ರವಾದೀಪ್ ವಾದೀ ವಾ ರಾಘ್ವೇ ನೀಪ್ಪ್ದ್ಯ ತೇ ೨೭
ಸ್ಮನೌ ಾ ಯನ್ ಸವಿ ಭೂತಾನಿ ರಾಮ ಶುದ್ಧ ೀನ ಚೇತಸ್ಮ
ಗೃಹಾು ತಿ ಮನುಜ ವಾಯ ಘ್ರ : ಪಿರ ಯೈ: ವಿಷಯ ವಾಸ್ಮನ: ೨೮
ಸತ್ಯ ೀನ ಲೀಕನ್ ಜಯತಿ ದ್ೀನಾನ್ ದ್ವನೇನ ರಾಘ್ವ:
ಗುರೂನ್ ಶುಶ್ರರ ಷಯಾ ವಿೀರೀ ಧ್ನುಷ್ಟ ಯುರ್ಧ ಶಾತರ ವಾನ್ ೨೯
ಸತಯ ಾಂ ದ್ವನಂ ತಪ್ ಸ್ಮೌ ಯ ಗ್ೀ ಮಿತರ ತಾ ಶೌಚ್ ಮಾ೭೭ಜಿವಂ
ವಿದ್ವಯ ಚ್ ಗುರು ಶುಶ್ರರ ಷ್ಟ ಧುರ ವಾ ಣ್ಯ ೀತಾನಿ ರಾಘ್ವೇ ೩೦
ತಸ್ಮಮ ನಾನ ೭೭ಜಿವ ಸಂಪ್ನನ ೀ ದೇವಿ ದೇವೀಪ್ಮೇ ಕಥಂ
ಪ್ರಪ್ ಮಾಶಂಶಸೇ ರಾಮೇ ಮಹರ್ಷಿ ಸಮ ತೇಜಸ್ಮ ೩೧
ನ ಸಮ ರಾ ಮ೭ಪಿರ ಯಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಲೀಕ ಸಯ ಪಿರ ಯ ವಾದ್ನ :
ಸ ಕಥಂ ತಾ ತಕ ೃತೇ ರಾಮಂ ವಕಾ ಯ ಮಿ ಪಿರ ಯ ಮ೭ಪಿರ ಯಂ ೩೨
ಕ್ಷಮಾ ಯಸ್ಮಮ ನ್ ದ್ಮ ಸ್ಮೌ ಯ ಗ: ಸತಯ ಾಂ ಧ್ಮಿ: ಕೃತಜಞ ತಾ
ಅಪ್ಯ ೭ಹಿಾಂಸ್ಮ ಚ್ ಭೂತಾನಾಾಂ ತಂ ಮೃತೇ ಕ ಗತಿ ಮಿಮ ೩೩
ಮಮ ವೃದ್ಧ ಸಯ ಕೈಕೇಯಿ ಗತಾ೭ನೌ ಸಯ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನ:
ದ್ೀನಂ ಲಾಲಪ್ಯ ಮಾನ ಸಯ ಕರುಣಯ ಾಂ ಕತುಿ ಮಹಿಸ್ಮ ೩೪
ಪೃರ್ಧವಾಯ ಾಂ ಸ್ಮಗರಾ೭ನಾೌ ಯಾಾಂ ಯತಿಕ ಾಂಚಿತ್ ಅರ್ಧ ಗಮಯ ಸೇ
ತತ್ ಸವಿಾಂ ತವ ದ್ವಸ್ಮಯ ಮಿ ಮಾ ಚ್ ತಾಾ ಾಂ ಮನುಯ ರಾವಿಶೇತ್ ೩೫
ಅಾಂಜಲ್ಾಂ ಕುಮಿಿ ಕೈಕೇಯಿ ಪ್ರದೌ ಚಾ೭ಪಿ ಸಪ ೃಶಾಮಿ ತೇ
ಶರಣಂ ಭವ ರಾಮ ಸಯ ಮಾ೭ಧ್ಮೀಿ ಮಾ ಮಿಹ ಸಪ ೃಶೇತ್ ೩೬
ಇತಿ ದುಾಃಖಾ೭ಭಿ ಸಂತಪ್ೌ ಾಂ ವಿಲಪಂತಂ ಅಚೇತನಂ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಘೂಣಿಮಾನಂ ಮಹಾ ರಾಜಂ ಶೀಕೇನ ಸಮಭಿಪುಿ ತಂ ೩೭
ಪ್ರರಂ ಶೀಕ೭೭ಣಿವ ಸ್ಮಯ ೭೭ಶು ಪ್ರರ ಥಿಯಂತಂ ಪುನ: ಪುನ:
ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚಾ೭ಥ ಕೈಕೇಯಿೀ ರೌದ್ರ ಾಂ ರೌದ್ರ ತರಂ ವಚ್: ೩೮
ಯದ್ ದ್ತಾಾ ವರೌ ರಾಜನ್ ಪುನ: ಪ್ರ ತಯ ೭ನು ತಪ್ಯ ಸೇ
ಧಾಮಿಿಕತಾ ಾಂ ಕಥಂ ವಿೀರ ಪೃರ್ಧವಾಯ ಾಂ ಕಥಯಿಷಯ ಸ್ಮ ೩೯
ಯದ್ವ ಸಮೇತಾ ಬಹವ ಸೌ ಾ ಯಾ ರಾಜಷಿಯ ಸಾ ಹ
ಕಥಯಿಷಯ ಾಂತಿ ಧ್ಮಿಜಞ ತತರ ಕಿಾಂ ಪ್ರ ತಿವಕ್ಷಯ ಸ್ಮ ೪೦
ಯಸ್ಮಯ : ಪ್ರ ಸ್ಮದೇ ಜಿೀವಾಮಿ ಯಾ ಚ್ ಮಾಾಂ ಅಭಯ ಪ್ರಲಯತ್
ತಸ್ಮಯ : ಕೃತಂ ಮಯಾ ಮಿಥಾಯ ಕೈಕೇಯಾಯ ಇತಿ ವಕ್ಷಯ ಸ್ಮ ೪೧
ಕಿಲ್ಬ ಷತಾ ಾಂ ನರೇಾಂದ್ವರ ಣಾಾಂ ಕರಷಯ ಸ್ಮ ನರಾ೭ರ್ಧಪ್
ಯೀ ದ್ತಾಾ ವರ ಮ೭ದ್ಯ ೈವ ಪುನ ರ೭ನಾಯ ನಿ ಭ್ರಷಸೇ ೪೨
ಶೈಬಯ ಶ್್ ಯ ೀನ ಕಪ್ೀತಿೀರ್ಯ ಸಾ ಮಾಾಂಸಂ ಪ್ಕಿಾ ಣೇ ದ್ದೌ
ಅಲಕಿ ಶಚ ಕುಾ ರ್ಷೀ ದ್ತಾಾ ಜಗ್ರಮ ಗತಿ ಮುತೌ ಮಾಾಂ ೪೩
ಸ್ಮಗರ: ಸಮಯಂ ಕೃತಾಾ ನ ವೇಲಾ ಮ೭ತಿವತಿತೇ
ಸಮಯಂ ಮಾ೭ನೃತಂ ಕರ್ಷೀಿ: ಪೂವಿಾಂ ವೃತೌ ಮ೭ನುಸಮ ರನ್ ೪೪
ಸ ತಾ ಾಂ ಧ್ಮಿಾಂ ಪ್ರತಯ ಜಯ ರಾಮಂ ರಾಜ್ಯ ೀ೭ಭಿರ್ಷಚ್ಯ ಚ್
ಸಹ ಕೌಸಲಯ ಯಾ ನಿತಯ ಾಂ ರಂತು ಮಿಚ್ಛ ಸ್ಮ ದುಮಿತೇ ೪೫
ಭವತಾ ೭ಧ್ಮೀಿ ಧ್ಮೀಿ ವಾ ಸತಯ ಾಂ ವಾ ಯದ್ ವಾ೭ನೃತಂ
ಯ ತೌ ಾ ಯಾ ಸಂಶುರ ತಂ ಮಹಯ ಾಂ ತಸಯ ನಾ೭ಸ್ಮೌ ವಯ ತಿಕರ ಮ: ೪೬
ಅಹಂ ವಿಷ ಮ೭ದ್ಯ ೈವ ಪಿೀತಾಾ ಬಹು ತವಾ೭ಗರ ತ:
ಪ್ಶಯ ತ ಸ್ೌ ೀ ಮರಷ್ಟಯ ಮಿ ರಾಮೀ ಯ ದ್ಯ ೭ಭಿರ್ಷಚ್ಯ ತೇ ೪೭
ಏಕ೭ಹ ಮಪಿ ಪ್ಶ್ಯ ೀಯಂ ಯದ್ಯ ೭ಹಂ ರಾಮ ಮಾತರಂ
ಅಾಂಜಲ್ಾಂ ಪ್ರ ತಿಗುರ ಹು ಾಂತಿೀಾಂ ಶ್ರ ೀಯೀ ನನು ಮೃತಿ ಮಿಮ ೪೮
ಭರತೇ ನಾ೭೭ತಮ ನಾ ಚಾ೭ಹಂ ಶಪೇ ತೇ ಮನುಜಾ೭ರ್ಧಪ್
ಯಥಾ ನಾ೭ನಯ ೀನ ತುಷ್ಯ ೀಯ ಮೃತೇ ರಾಮ ವಿವಾಸನಾತ್ ೪೯
ಏ ತಾವ ದುಕೌ ಾ ವಚ್ನಂ ಕೈಕೇಯಿೀ ವಿರರಾಮ ಹ
ವಿಲಪಂತಂ ಚ್ ರಾಜಾನಂ ನ ಪ್ರ ತಿ ವಾಯ ಜಹಾರ ಸ್ಮ ೫೦
ಶೃತಾಾ ತು ರಾಜಾ ಕೈಕೇಯಾಯ ವೃತಂ ಪ್ರ ಮ೭ಶೀಭನಂ
ರಾಮ ಸಯ ಚ್ ವನೇ ವಾಸ ಮಶಾ ಯಿಾಂ ಭರತ ಸಯ ಚ್ ೫೧
ನಾ೭ಭಯ ಭ್ರಷತ ಕೈಕೇಯಿೀಾಂ ಮುಹೂತಿಾಂ ವಾಯ ಕುಲೇಾಂದ್ರ ಯ:
ಪ್ರ ೈಕ್ಷತಾ೭ನಿಮಿಷ್ೀ ದೇವಿೀಾಂ ಪಿರ ಯಾಾಂ ಅಪಿರ ಯ ವಾದ್ನಿೀಾಂ ೫೨
ತಾಾಂ ಹಿ ವಜರ ಸಮಾಾಂ ವಾಚ್ಮ್ ಆಕಣಯ ಿ ಹೃದ್ಯಾ೭ಪಿರ ಯಾಾಂ
ದುಾಃಖ ಶೀಕ ಮಯಿೀಾಂ ಘ್ೀರಾಾಂ ರಾಜಾ ನ ಸುಖಿತೀ ಭವತ್ ೫೩
ಸ ದೇವಾಯ ವಯ ವಸ್ಮಯಂ ಚ್ ಘ್ೀರಂ ಚ್ ಶಪ್ಥಂ ಕೃತಂ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಧಾಯ ತಾಾ ರಾಮೇತಿ ನಿಶಾ ಸಯ ಛಿನನ : ತರು ರವಾ೭ಪ್ತತ್ ೫೪
ನಷಾ ಚಿತೌ ೀ ಯಥೀನಮ ತೌ ೀ ವಿಪ್ರೀತೀ ಯಥಾ೭೭ತುರ:
ಹೃತ ತೇಜಾ ಯಥಾ ಸಪ್ೀಿ ಬಭೂವ ಜಗತಿೀ ಪ್ತಿ: ೫೫
ದ್ೀನಯಾ ತು ಗ್ರಾ ರಾಜಾ ಇತಿ ಹೀವಾಚ್ ಕೈಕಯಿೀಾಂ
ಅನ೭ಥಿ ಮಿಮ೭ಥಾಿಭಂ ಕೇನ ತಾ ಮುಪ್ದ್ಶ್ಿತಾ
ಭೂತೀಪ್ಹತ ಚಿತ್ೌ ೀವ ಬೃವಂತಿೀ ಮಾಾಂ ನ ಲಜಜ ಸೇ ೫೬
ಶ್ೀಲ ವಯ ಸನ ಮೇತ ತ್ೌ ೀ ನಾ೭ಭಿ ಜಾನಾ ಮಯ ಹಮ್ ಪುರಾ
ಬಲಾಯಾ ಸೌ ದ್ಾ ದ್ವನಿೀಾಂ ತೇ ಲಕ್ಷರ್ಯ ವಿಪ್ರೀತವತ್ ೫೭
ಕುತೀ ವಾ ತೇ ಭಯಂ ಜಾತಂ ಯಾ ತಾ ಮೇವಂ ವಿಧಂ ವರಂ
ರಾಷ್ಾ ರೀ ಭರತ ಮಾಸ್ಮೀನಂ ವೃಣಿೀಷೇ ರಾಘ್ವಂ ವನೇ ೫೮
ವಿರಮತೇನ ಭ್ರವೇನ ತಾ ಮೇತೇ ನಾ೭ನೃತೇನ ವಾ
ಯದ್ ಭತುಿ: ಪಿರ ಯಂ ಕಯಿಾಂ ಲೀಕ ಸಯ ಭರತ ಸಯ ಚ್ ೫೯
ನೃಶಂಸೇ ಪ್ರಪ್ ಸಂಕಲ್ಪ ೀ ಕುಾ ದ್ರ ೀ ದುಷಕ ೃತ ಕರಣಿ
ಕಿನುನ ದುಾಃಖ ಮಳಿೀಕಂ ವಾ ಮಯಿ ರಾಮೇ ಚ್ ಪ್ಶಯ ಸ್ಮ ೬೦
ನ ಕಥಂಚಿ ದೃತೇ ರಾಮಾ ದ್ೂ ರತೀ ರಾಜಯ ಮಾ೭೭ವಸೇತ್
ರಾಮಾದ್೭ಪಿ ಹಿತಂ ಮನಯ ೀ ಧ್ಮಿತೀ ಬಲವತೌ ರಂ ೬೧
ಕಥಂ ದ್ರ ಕಾ ಯ ಮಿ ರಾಮ ಸಯ ವನಂ ಗಚ್ಛ ೀತಿ ಭ್ರರ್ಷತೇ
ಮುಖ ವಣಿಾಂ ವಿವಣಿಾಂ ತಂ ಯರ್ಥ ವೇಾಂದು ಮುಪ್ಪುಿ ತಂ ೬೨
ತಾಾಂ ಹಿ ಮೇ ಸುಕೃತಾಾಂ ಬುದ್ಧ ಾಂ ಸುಹೃದ್ೂ ಸಾ ಹ ನಿಶ್ಚ ತಾಾಂ
ಕಥಂ ದ್ವರ ಕಾ ಯ ಮಯ ೭ಪ್ರವೃತಾಾಂ ಪ್ರ ರವ ಹತಾಾಂ ಚ್ಮ್ಭಾಂ ೬೩
ಕಿಾಂ ಮಾಾಂ ವಕ್ಷಯ ಾಂತಿ ರಾಜಾನೀ ನಾನಾ ದ್ಗೂ ಯ ಸಾ ಮಾಗತಾ:
ಬಾಲೀ ಬತಾ೭ಯ ಮಕೌಾ ಾ ಕ ಶ್ಚ ರಂ ರಾಜಯ ಮ೭ಕರಯತ್ ೬೪
ಯದ್ವ ತು ಬಹವೀ ವೃದ್ವಧ ಗುಣವಂತೀ ಬಹು ಶುರ ತಾ:
ಪ್ರಪ್ರ ಕ್ಷಯ ಾಂತಿ ಕಕುಸಿ ಾಂ ವಕಾ ಯ ಮಿ ಕಿ ಮ೭ಹಂ ತದ್ವ ೬೫
ಕೈಕೇಯಾ ಕಿಿ ಶಯ ಮಾನೇನ ರಾಮ: ಪ್ರ ವಾರ ಜಿತೀ ಮಯಾ
ಯದ್ ಸತಯ ಾಂ ಬರ ವಿೀ ಮ್ಯ ೀತ ತೌ ೭ದ್ಸತಯ ಾಂ ಭವಿಷಯ ತಿ ೬೬
ಕಿ೦ ಮಾಾಂ ವಕ್ಷಯ ತಿ ಕೌಸಲಾಯ ರಾಘ್ವೇ ವನಮಾ೭ಸ್ಮಿ ತೇ
ಕಿಾಂ ಚೈನಾಾಂ ಪ್ರ ತಿವಕಾ ಯ ಮಿ ಕೃತಾಾ ವಿಪಿರ ಯ ಮಿೀದೃಶಂ ೬೭
ಯದ್ವ ಯದ್ವ ಹಿ ಕೌಸಲಾಯ ದ್ವಸ್ಮೀ ವ ಚ್ಚ ಸಖಿೀವ ಚ್
ಭ್ರಯಾಿವದ್ೂ ಗ್ನಿೀ ವ ಚ್ಚ ಮಾತೃ ವ ಚ್ಚ ೀಪ್ ತಿಷಠ ತಿ ೬೮
ಸತತಂ ಪಿರ ಯ ಕಮಾ ಮೇ ಪಿರ ಯ ಪುತಾರ ಪಿರ ಯಂ ವದ್ವ
ನ ಮಯಾ ಸತಕ ೃತಾ ದೇವಿೀ ಸತಾಕ ರಾ೭ಹಾಿ ಕೃತೇ ತವ ೬೯
ಇದ್ವನಿೀಾಂ ತ ತೌ ಪ್ತಿ ಮಾಾಂ ಯ ನಮ ಯಾ ಸುಕೃತಂ ತಾ ಯಿ
ಅಪ್ಥಯ ಾಂ ವಯ ಾಂಜನೀ ಪೇತಂ ಭುಕೌ ಮನನ ಮಿವಾ೭೭ತುರಂ ೭೦
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ವಿಪ್ರ ಕರಂ ಚ್ ರಾಮ ಸಯ ಸಂಪ್ರ ಯಾಣಂ ವನ ಸಯ ಛ
ಸುಮಿತಾರ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ವೈ ಭಿೀತಾ ಕಥಂ ಮೇ ವಿಶಾ ಸ್ಮಷಯ ತಿ ೭೧
ಕೃಪ್ಣಂ ಬತ ವೈದೇಹಿ ಶರ ೀಷಯ ತಿ ದ್ಾ ಯ ಮ೭ಪಿರ ಯಂ
ಮಾಾಂಚ್ ಪಂಚ್ತಾ ಮಾಪ್ನನ ಾಂ ರಾಮಂ ಚ್ ವನ ಮಾಶ್ರ ತಂ ೭೨
ವೈದೇಹಿೀ ಬತ ಮೇ ಪ್ರರ ಣಾನ್ ಶೀಚಂತಿೀ ಕ್ಷಪ್ಯಿಷಯ ತಿ
ಹಿೀನಾ ಹಿಮವತ: ಪ್ರಶ್ಾ ೀಿ ಕಿನನ ರೇಣೇವ ಕಿನನ ರೀ ೭೩
ನ ಹಿ ರಾಮ ಮಹಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಪ್ರ ವಸಂತಂ ಮಹಾ ವನೇ
ಚಿರಂ ಜಿೀವತು ಮಾಶಂಸೇ ರುದಂತಿೀಾಂ ಚಾ೭ಪಿ ಮರ್ಥಲ್ೀಾಂ ೭೪
ಸ್ಮ ನೂನಂ ವಿಧ್ವಾ ರಾಜಯ ಾಂ ಸಪುತಾರ ಕರಯಿಷಯ ಸ್ಮ
ನಹಿ ಪ್ರ ವಾರ ಜಿತೇ ರಾಮೇ ದೇವಿ ಜಿೀವಿತು ಮುತಾ ಹೇ ೭೫
ಸತಿೀಾಂ ತಾಾ ಮಹ ಮ೭ತಯ ಾಂತಂ ವಯ ವಸ್ಮಯ ಮಯ ೭ಸತಿೀಾಂ ಸತಿೀಾಂ
ರೂಪಿಣಿೀಾಂ ವಿಷ ಸಂಯುಕೌ ಾಂ ಪಿೀತ್ಾ ೀವ ಮದ್ರಾಾಂ ನರ: ೭೬
ಅನೃತೈ ಬಿಹು ಮಾಾಂ ಸ್ಮಾಂತ್ಾ ೈ ಸ್ಮನೌ ಾ ಯಂತಿೀ ಸಮ ಭ್ರಷಸೇ
ಗ್ೀತ ಶಬ್್ ೀನ ಸಂರುಧ್ಯ ಲುಬ್ಧ ೀ ಮೃಗ ಮಿವಾ೭ವರ್ಧೀ: ೭೭
ಅನಾಯಿ ಇತಿ ಮಾ ಮಾಯಾಿ: ಪುತರ ವಿಕರ ಯಿಕಂ ಧೃವಂ
ರ್ಧಕಕ ರಷಯ ಾಂತಿ ರಥಾಯ ಸು ಸುರಾಪಂ ಬಾರ ಹಮ ಣಂ ಯಥಾ ೭೮
ಅಹೀ ದುಾಃಖ ಮಹೀ ಕೃಚ್ಛ ರಾಂ ಯತರ ವಾಚ್: ಕ್ಷಮೇ ತವ
ದುಾಃಖ ಮೇವಂ ವಿಧಂ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ಾಂ ಪುರಾಕೃತ ಮಿವಾ೭ಶುಭಂ ೭೯
ಚಿರಂ ಖಲು ಮಯಾ ಪ್ರಪೇ ತಾ ಾಂ ಪ್ರಪೇ ನಾ೭ಭಿರಕಿಾ ತಾ
ಅಜಾಞ ನಾ ದುಪ್ಸಂಪ್ನಾನ ರಜಜ ರುದ್ೂ ಾಂರ್ಧನಿೀ ಯಥಾ ೮೦
ರಮಮಾಣ ಸೌ ಯಾ ಸ್ಮಥಿಾಂ ಮೃತುಯ ಾಂ ತಾಾ ಾಂ ನಾ೭ಭಿಲಕ್ಷರ್ಯ
ಬಾಲೀ ರಹಸ್ಮ ಹಸ್ೌ ೀನ ಕೃಷು ಸಪ್ಿ ಮಿವಾ೭ಸಪ ೃಶಮ್ ೮೧
ಮಯಾ ಹಯ ೭ಪಿತೃಕ: ಪುತರ ಸಾ ಮಹಾತಾಮ ದುರಾತಮ ನಾ
ತಂ ತು ಮಾಾಂ ಜಿೀವ ಲೀಕ್ೀ೭ಯಂ ನೂನ ಮಾಕ್ರ ೀಷ್ಣಾ ಮಹಿತಿ ೮೨
ಬಾಲ್ಶೀ ಬತ ಕಮಾತಾಮ ರಾಜಾ ದ್ಶರಥೀ ಭೃಶಂ
ಯ: ಸ್ಮೌ ರೀ ಕೃತೇ ಪಿರ ಯಂ ಪುತರ ಾಂ ವನಂ ಪ್ರ ಸ್ಮೌ ಪ್ಯಿಷಯ ತಿ ೮೩
ವರ ತೈ ಶಚ ಬರ ಹಮ ಚ್ಯೈಿ ಶಚ ಗುರುಭಿ ಶಚ ೀಪ್ಕಶ್ಿತ:
ಭ್ೀಗ ಕಲೇ ಮಹತ್ ಕೃ ಚ್ಚ ರಾಂ ಪುನರೇವ ಪ್ರ ಪ್ತಾ ಯ ತೇ ೮೪
ನಾ೭ಲಂ ದ್ಾ ತಿೀಯಂ ವಚ್ನಂ ಪುತರ ೀ ಮಾಾಂ ಪ್ರ ತಿಭ್ರರ್ಷತುಾಂ
ಸ ವನಂ ಪ್ರ ವರ ಜ ತುಯ ಕ್ೌೀ ಬಾಢ ಮಿತ್ಯ ೀವ ವಕ್ಷಯ ತಿ ೮೫
ಯದ್ ತೇ ರಾಘ್ವ: ಕುಯಾಿತ್ ವನಂ ಗಚ್ಛ ೀತಿ ಚ್ೀದ್ತ:
ಪ್ರ ತಿಕೂಲಂ ಪಿರ ಯಂ ಮೇ ಸ್ಮಾ ಯ ನನ ತು ವತಾ : ಕರಷಯ ತಿ ೮೬
ಶುದ್ಧ ಭ್ರವೀ ಹಿ ಭ್ರವಂ ಮೇ ನ ತು ಜಾಞ ಸಯ ತಿ ರಾಘ್ವ:
ಸ ವನಂ ಪ್ರ ವರ ಜ ತುಯ ಕ್ೌೀ ಬಾಢ ಮಿತ್ಯ ೀವ ವಕ್ಷಯ ತಿ ೮೭
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ರಾಘ್ವೇ ಹಿ ವನಂ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ೀ ಸವಿ ಲೀಕ ಸಯ ರ್ಧಕಕ ೃತಂ
ಮೃತುಯ : ಅಕ್ಷಮಣಿೀಯಂ ಮಾಾಂ ನಯಿಷಯ ತಿ ಯಮ ಕ್ಷಯಂ ೮೮
ಮೃತೇ ಮಯಿ ಗತೇ ರಾಮೇ ವನಂ ಮನುಜ ಪುಾಂಗವೇ
ಇಷ್ಾ ೀ ಮಮ ಜನೇ ಶೇಷೇ ಕಿಾಂ ಪ್ರಪಂ ಪ್ರ ತಿವತಾ ಯ ಸೇ ೮೯
ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಮಾಾಂ ಚ್ ರಾಮಂ ಚ್ ಪುತೌರ ಯದ್ ಹಾಸಯ ತಿ
ದುಾಃಖಾ ನಯ ೭ಸಹತಿೀ ದೇವಿೀ ಮಾ ಮೇವಾ೭ನು ಮರಷಯ ತಿ ೯೦
ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಚ್ ಸುಮಿತಾರ ಾಂ ಚ್ ಮಾಾಂ ಚ್ ಪುತ್ರ ೈ ಸ್ಮೌ ರಭಿ ಸಾ ಹ
ಪ್ರ ಕಿಾ ಪ್ಯ ನರಕೇ ಸ್ಮ ತಾ ಾಂ ಕೈಕೇಯಿ ಸುಖಿತಾ ಭವ ೯೧
ಮಯಾ ರಾಮೇಣ ಚ್ ತಯ ಕೌ ಾಂ ಶಾಶಾ ತಂ ಸತ್ ಕೃತಂ ಗುಣ:
ಇಕಾ ಾ ಕು ಕುಲಂ ಅಕ್ಾ ೀಭಯ ಾಂ ಆಕುಲಂ ಪ್ರಲಯಿಷಯ ತಿ ೯೨
ಪಿರ ಯಂ ಚೇತ್ ಭರತ ಸ್ಯ ೈತ ದ್ವರ ಮ ಪ್ರ ವಾರ ಜನಂ ಭವೇತ್
ಮಾ ಸಮ ಮೇ ಭರತ: ಕರ್ಷೀಿತ್ ಪ್ರ ೀತ ಕೃತಯ ಾಂ ಗತಾ ಯುಷ: ೯೩
ಹಂತಾ೭ನಾರ್ಯಿ ಮಾಮಾ೭ಮಿತ್ರ ೀ ಸ ಕಮಾ ಭವ ಕೈಕಯಿ
ಮೃತೇ ಮಯಿ ಗತೇ ರಾಮೇ ವನಂ ಪುರುಷ ಪುಾಂಗವೇ ೯೪
ಸೇದ್ವನಿೀಾಂ ವಿಧ್ವಾ ರಾಜಯ ಾಂ ಸಪುತಾರ ಕರಯಿಷಯ ಸ್ಮ
ತಾ ಾಂ ರಾಜ ಪುತಿರ ೀ ವಾದೇನ ನಯ ವಸೀ ಮಮ ವೇಶಮ ನಿ ೯೫
ಅಕಿೀತಿಿ ಶಾಚ ೭ತುಲಾ ಲೀಕೇ ಧೃವ: ಪ್ರಭವ ಶಚ ಮೇ
ಸವಿ ಭೂತೇಷ್ಣ ಚಾ೭ವಜಾಞ ಯಥಾ ಪ್ರಪ್ ಕೃತ ಸೌ ಥಾ ೯೬
ಕಥಂ ರರ್ಥ ವಿಿಭು: ಯಾತಾಾ ಗಜಾ೭ಶ್ಾ ೈ ಶಚ ಮುಹುಮುಿಹು:
ಪ್ದ್ವೂ ಯ ಾಂ ರಾಮೀ ಮಹಾ೭ರಣ್ಯ ೀ ವತಾ ೀ ಮೇ ವಿಚ್ರಷಯ ತಿ ೯೭
ಯಸಯ ತಾಾ ೭೭ಹಾರ ಸಮರ್ಯ ಸೂದ್ವ: ಕುಾಂಡಲ ಧಾರಣ:
ಅಹಂ ಪೂವಾಿ: ಪ್ಚಂತಿ ಸಮ ಪ್ರ ಶಸೌ ಾಂ ಪ್ರನ ಭ್ೀಜನಂ ೯೮
ಸ ಕಥ ನುನ ಕಷ್ಟಯಾಣಿ ತಿಕೌ ನಿ ಕಟುಕನಿ ಚ್
ಭಕ್ಷಯನ್ ವನಯ ಮಾ೭೭ಹಾರಂ ಸುತೀ ಮೇ ವತಿಯಿಷಯ ತಿ ೯೯
ಮಹಾ೭ಹಿ ವಸೌ ರ ಸಂವಿೀತೀ ಭೂತಾಾ ಚಿರ ಸುಖೀಚಿತ:
ಕಷ್ಟಯ ಪ್ರಧಾನ ಸುೌ ಕಥಂ ಭೂಮೌ ನಿವತಾ ಯ ತಿ ೧೦೦
ಕಸ್ಯ ೈ ತತ್ ದ್ವರುಣಂ ವಾಕಯ ಮೇವಂ ವಿಧಂ ಅಚಿಾಂತಿತಂ
ರಾಮಸ್ಮಯ ೭ರಣಯ ಗಮನಂ ಭರತ ಸ್ಮಯ ೭ಭಿಷೇಚ್ನಂ ೧೦೧
ರ್ಧಗಸುೌ ಯೀರ್ಷತೀ ನಾಮ ಶಠಾ ಸ್ಮಾ ಾ ಧ್ಿ ಪ್ರಾ ಸಾ ದ್ವ
ನ ಬರ ವಿೀಮಿ ಸ್ಮೌ ರಯ ಸಾ ವಾಿ ಭರತ ಸ್ಯ ೈವ ಮಾತರಂ ೧೦೨
ಅನಥಿ ಭ್ರವೇ೭ಥಿ ಪ್ರೇ ನೃಶಂಸೇ
ಮಮಾ೭ನು ತಾಪ್ರಯ ನಿವಿಷಾ ಭ್ರವೇ
ಕಿಮ೭ಪಿರ ಯಂ ಪ್ಶಯ ಸ್ಮ ಮ ನಿನ ಮಿತೌ ಾಂ
ಹಿತಾ೭ನು ಕರಣಯ ೭ಥ ವಾ೭ಪಿ ರಾಮೇ ೧೦೩
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪ್ರತಯ ಜಯು: ಪಿತರೀ ಹಿ ಪುತಾರ ನ್
ಭ್ರಯಾಿ: ಪ್ತಿೀಾಂ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಕೃತಾ೭ನು ರಾಗ್ರ:
ಕೃತಾ ನ ಾಂ ಹಿ ಸವಿಾಂ ಕುಪಿತಂ ಹಿ ಜಗತ್ ಸ್ಮಯ ತ್
ದೃಷ್ಾ ಾ ೈವ ರಾಮಂ ವಯ ಸನೇ ನಿಮಗನ ಾಂ ೧೦೪
ಅಹಂ ಪುನ ದೇಿವ ಕುಮಾರ ರೂಪಂ
ಅಲಂಕೃತಂ ತಂ ಸುತ ಮಾವರ ಜಂತಂ
ನಂದ್ವಮಿ ಪ್ಶಯ ನನ ೭ಪಿ ದ್ಶಿನೇನ
ಭವಾಮಿ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಪುನ ಯುಿವೇ ವ ೧೦೫
ವಿನಾ೭ಪಿ ಸೂರ್ಯಿಣ ಭವೇತ್ ಪ್ರ ವೃತಿೌ :
ಅವಷಿತಾ ವಜರ ಧ್ರೇಣ ವಾ೭ಪಿ
ರಾಮಂ ತು ಗಚ್ಛ ನೌ ಮಿತ ಸಾ ಮಿೀಕ್ಷಯ
ಜಿೀವೇ ನನ ಕಶ್ಚ ತ್ ಇತಿ ಚೇತನಾ ಮೇ ೧೦೬
ವಿನಾಶ ಕಮಾ ಮಹಿತಾ ಮ೭ಮಿತಾರ ಮ್
ಆವಾಸಯಂ ಮೃತುಯ ಮಿವ ಆತಾಮ ನ: ತಾ ಮ್
ಚಿರಂ ಬತಾಾಂಕೇನ ಧೃತಾ೭ಸ್ಮ ಸಪಿೀಿ
ಮಹಾ ವಿಷ್ಟ ತೇನ ಹತೀ೭ಸ್ಮಮ ಮೀಹಾತ್ ೧೦೭
ಮಯಾ ಚ್ ರಾಮೇಣ ಚ್ ಲಕ್ಷಮ ಣೇನ
ಪ್ರ ಶಾಸುೌ ಹಿೀನೀ ಭರತ ಸೌ ಾ ಯಾ ಸಹ
ಪುರಂ ಚ್ ರಾಷಾ ರಾಂ ಚ್ ನಿಹತಯ ಬಾನಧ ವಾನ್
ಮಮಾ ಹಿತಾನಾಾಂ ಚ್ ಭವಾ೭ಭಿಹರ್ಷಿಣಿೀ ೧೦೮
ನೃಶಂಶ ವೃತ್ೌ ೀ ವಯ ಸನ ಪ್ರ ಹಾರಣಿೀ
ಪ್ರ ಸಹಯ ವಾಕಯ ಾಂ ಯದ್ ಹಾ೭ದ್ಯ ಭ್ರಷಸೇ
ನ ನಾಮ ತೇ ಕೇನ ಮುಖಾ ತಪ ತಂತಯ ೭ಧೀ
ವಿಶ್ೀಯಿಮಾಣಾ ದ್ಶನಾ ಸಾ ಹಸರ ಧಾ
೧೦೯
ನ ಕಿಾಂಚಿ ದ್ವಹಾ೭ಹಿತ ಮ೭ಪಿರ ಯಂ ವಚ್ೀ
ನ ವೇತಿೌ ರಾಮಃ ಪ್ರುಷ್ಟಣಿ ಭ್ರರ್ಷತುಾಂ
ಕಥ ನುನ ರಾಮೇ ಹಯ ೭ಭಿರಾಮ ವಾದ್ನಿ
ಬರ ವಿೀರ್ಷ ದೀಷ್ಟನ್ ಗುಣ ನಿತಯ ಸಮಮ ತೇ
೧೧೦
ಪ್ರ ತಾಮಯ ವಾ ಪ್ರ ಜಾ ಲ ವಾ ಪ್ರ ಣಸಯ ವಾ
ಸಹಸರ ಶೀ ವಾ ಸುಪ ಟತಾ ಮಹಿೀಾಂ ವರ ಜ
ನ ತೇ ಕರಷ್ಟಯ ಮಿ ವಚ್ ಸುಾ ದ್ವರುಣಂ
ಮಾಮಾ೭ಹಿತಂ ಕೇಕಯ ರಾಜ ಪ್ರಾಂಸನಿ ೧೧೧
ಕುಾ ರೀಪ್ಮಾಾಂ ನಿತಯ ಮ್ ಅಸತ್ ಪಿರ ಯಂ ವದ್ವಾಂ
ಪ್ರ ದುಷಾ ಭ್ರವಾಾಂ ಸಾ ಕುಲೀಪ್ ಘ್ರತಿನಿೀಾಂ
Page 36 of 276

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ನ ಜಿೀವಿತುಾಂ ತಾಾ ಾಂ ವಿಷಹೇ೭ಮನೀ ರಮಾಾಂ
ದ್ಧ್ಕ್ಷಮಾಣಾಮ್ ಹೃದ್ಯಂ ಸಬಂಧ್ನಂ ೧೧೨
ನ ಜಿೀವಿತಂ ಮೇ೭ಸ್ಮೌ ಪುನ: ಕುತ ಸುಾ ಖಂ
ವಿನಾ೭೭ತಮ ಜ ನಾ೭೭ತಮ ವತ: ಕುತೀ ರತಿ:
ಮಾಮಾ೭ಹಿತಂ ದೇವಿ ನ ಕತುಿ ಮ೭ಹಿಸ್ಮ
ಸಪ ೃಶಾಮಿ ಪ್ರದ್ವವ೭ಪಿ ತೇ ಪ್ರ ಸ್ಮೀದ್ ಮೇ ೧೧೩
ಸ ಭೂಮಿ ಪ್ರಲೀ ವಿಲಪ್ನನ ೭ನಾಥ ವತ್
ಸ್ಮೌ ರಯಾ ಗೃಹಿೀತೀ ಹೃದ್ರ್ಯ೭ತಿಮಾತರ ಯಾ
ಪ್ಪ್ರತ ದೇವಾಯ ಶಚ ರಣೌ ಪ್ರ ಸ್ಮರತಾ
ಉಭೌ ಅಸಂಸಪ ೃಶಯ ಯಥಾ೭೭ತುರ ಸೌ ಥಾ ೧೧೪
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ದ್ವಾ ದ್ಶ ಸಾ ಗಿ
ತ್ರ ಯೀದಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಅ ತದ್೭ಹಿಾಂ ಮಹಾ ರಾಜಂ ಶಯಾನಮ್ ಅ ತಥೀ ಚಿತಮ್
ಯಯಾತಿಮ್ ಇವ ಪುಣಾಯ ೭ನೌ ೀ ದೇವ ಲೀಕತ್ ಪ್ರಚುಯ ತಮ್ ೧
ಅನ೭ಥಿ ರೂಪ್ರ ಸ್ಮದ್ವಧ ೭ಥಾಿ ಅಭಿೀತಾ ಭಯ ದ್ಶ್ಿನಿೀ
ಪುನ: ಆಕರಯಾ ಮಾಸ ತಮೇವ ವರಮ್ ಅಙ್ರ ನಾ ೨
ತಾ ಾಂ ಕತಿ ಸೇ ಮಹಾ ರಾಜ ಸತಯ ವಾದ್ೀ ದೃಢ ವರ ತಃ
ಮಮ ಚೇಮಂ ವರಂ ಕಸ್ಮಮ ತ್ ವಿಧಾರಯಿತುಮ್ ಇಚ್ಛ ಸ್ಮ ೩
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಸುೌ ಕೈಕೇಯಾಯ ರಾಜಾ ದ್ಶರಥ ಸೌ ದ್ವ
ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ತತಃ ಕುರ ದಧ ೀ ಮುಹೂತಿಾಂ ವಿಹಾ ಲ ನಿನ ವ ೪
ಮೃತೇ ಮಯಿ ಗತೇ ರಾಮೇ ವನಂ ಮನುಜ ಪುಾಂಗವೇ
ಹನೌ ಅನಾರ್ಯಿ ಮಮಾ೭ಮಿತ್ರ ೀ ಸ ಕಮಾ ಸುಖಿನಿೀ ಭವ ೫
ಸಾ ಗೇಿ೭ಪಿ ಖಲು ರಾಮ ಸಯ ಕುಶಲಂ ದೈವತೈ: ಅಹಂ
ಪ್ರ ತಾಯ ೭೭ದೇಶಾತ್ ಅಭಿಹಿತಂ ಧಾರಯಿಷ್ಯ ೀ ಕಥಂ ಬತ ೬
ಕೈಕೇಯಾಯ : ಪಿರ ಯ ಕಮೇನ ರಾಮ: ಪ್ರ ವಾರ ಜಿತೀ ಮಯಾ
ಯದ್ ಸತಯ ಾಂ ಬರ ವಿೀ ಮ್ಯ ೀತತ್ ತ ದ್೭ಸತಯ ಾಂ ಭವಿಷಯ ತಿ ೭
ಅಪುತ್ರ ೀಣ ಮಯಾ ಪುತರ : ಶರ ಮೇಣ ಮಹಾತಾ ಮಹಾನ್
ರಾಮೀ ಲಬ್ಧ ೀ ಮಹಾ ಬಾಹು ಸಾ ಕಥಂ ತಯ ಜಯ ತೇ ಮಯಾ ೮
ಶ್ರರ ಶಚ ಕೃತ ವಿದ್ಯ ಶಚ ಜಿತ: ಕ್ರ ೀಧ್: ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರ:
ಕಥಂ ಕಮಲ ಪ್ತಾರ ಕ್ಾ ೀ ಮಯಾ ರಾಮೀ ವಿವಾಸಯ ತೇ ೯
ಕಥ ಮಿನಿ್ ೀವರ ಶಾಯ ಮಂ ದ್ೀಘ್ಿ ಬಾಹುಾಂ ಮಹಾ ಬಲಂ
ಅಭಿರಾಮ ಮ೭ಹಂ ರಾಮಂ ಪ್ರ ೀಷಯಿಷ್ಟಯ ಮಿ ದಂಡಕನ್ ೧೦
ಸುಖಾನಾ ಮುಚಿತ ಸ್ಯ ೈವ ದುಾಃಖೈ ರ೭ನುಚಿತಸಯ ಚ್
ದುಾಃಖಂ ನಾಮಾ೭ನು ಪ್ಶ್ಯ ೀಯಂ ಕಥಂ ರಾಮ ಸಯ ರ್ಧೀಮತ: ೧೧
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಯದ್ ದುಾಃಖ ಮಕೃತಾಾ ೭ದ್ಯ ಮಮ ಸಂಕರ ಮಣಂ ಭವೇತ್
ಅ ದು:ಖಾಹಿ ಸಯ ರಾಮ ಸಯ ತತ ಸುಾ ಖ ಮ೭ವಾಪುನ ಯಾಾಂ ೧೨
ನೃಶಂಸೇ ಪ್ರಪ್ ಸಂಕಲ್ಪ ೀ ರಾಮಂ ಸತಯ ಪ್ರಾಕರ ಮಂ
ಕಿಾಂ ವಿಪಿರ ರ್ಯಣ ಕೈಕೇಯಿ ಪಿರ ಯಂ ಯೀಜಯಸೇ ಮಮ
ಅಕಿೀತಿಿ ರ೭ತುಲಾ ಲೀಕೇ ಧುರ ವಂ ಪ್ರಭವ ಶಚ ಮೇ ೧೩
ತಥಾ ವಿಲಪ್ತ ಸೌ ಸಯ ಪ್ರಭರ ಮಿತ ಚೇತಸಃ
ಅಸೌ ಮ್ ಅಭಯ ಗಮತ್ ಸೂಯೀಿ ರಜನಿೀ ಚಾ೭ಭಯ ವತಿತ ೧೪
ಸ ತಿರ ಯಾಮಾ ತಥಾ೭೭ತಿ ಸಯ ಚ್ನ್ ರ ಮಣು ಲ ಮಣಿು ತಾ
ರಾಜ್ಞ ೀ ವಿಲಪ್ ಮಾನ ಸಯ ನ ವಯ ಭ್ರಸತ ಶವಿರೀ ೧೫
ತರ್ಥ ವೀಷು ಾಂ ವಿನಿಶಾ ಸಯ ವೃದಧ ೀ ದ್ಶರಥೀ ನೃಪಃ
ವಿಲಲಾಪ್ರ೭೭ತಿವ ದು್ ಾಃಖಂ ಗಗನಾ ಸಕೌ ಲೀಚ್ನಃ ೧೬
ನ ಪ್ರ ಭ್ರತಂ ತಾ ರ್ಯಚಾಛ ಮಿ ನಿಶೇ ನಕ್ಷತರ ಭೂಷಣೇ
ಕಿರ ಯತಾಾಂ ಮೇ ದ್ಯಾ ಮಯಾ೭ಯಂ ರಚಿತೀ೭ಞ್ಜ ಲ್ಾಃ ೧೭
ಅಥ ವಾ ಗಮಯ ತಾಾಂ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ನಾ೭ಹಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ನಿಘೃಿಣಾಮ್
ನೃಶಂಸ್ಮಾಂ ಕೈಕೇಯಿೀಾಂ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಾಂ ಯತಕ ೃತೇ ವಯ ಸನಂ ಮಹತ್ ೧೮
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಾ ತತೀ ರಾಜಾ ಕೈಕೇಯಿೀಾಂ ಸಮಯ ತಾ೭ಞ್ಜ ಲ್ಾಃ
ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ಯಾ ಮಾಸ ಪುನಃ ಕೈಕೇಯಿೀಾಂ ಚೇದ್ ಮ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೧೯
ಸ್ಮಧು ವೃತೌ ಸಯ ದ್ೀನ ಸಯ ತಾ ದ್ರ ತ ಸಯ ಗತಾ೭೭ಯುಷಃ
ಪ್ರ ಸ್ಮದಃ ಕಿರ ಯತಾಾಂ ದೇವಿ ಭದ್ರ ೀ ರಾಜ್ಞ ೀ ವಿಶೇಷತಃ ೨೦
ಶ್ರನಯ ೀ ನ ಖಲು ಸುಶರ ೀಣಿ ಮ ರ್ಯದಂ ಸಮುದ್ವ ಹೃತಮ್
ಕುರು ಸ್ಮಧು ಪ್ರ ಸ್ಮದಂ ಮೇ ಬಾಲೇ ಸಹೃದ್ಯಾ ಹಯ ೭ಸ್ಮ ೨೧
ಪ್ರ ಸ್ಮೀದ್ ದೇವಿ ರಾಮೀ ಮೇ ತಾ ದ್್ ತೌ ಾಂ ರಾಜಯ ಮ೭ವಯ ಯಂ
ಲಭತಾಮ೭ಸ್ಮತಾ ಪ್ರಾಂಗೇ ಯಶ: ಪ್ರ ಮವಾಪುನ ಹಿ ೨೨
ಮಮ ರಾಮ ಸಯ ಲೀಕ ಸಯ ಗುರೂಣಾಾಂ ಭರತ ಸಯ ಚ್
ಪಿರ ಯ ಮೇತ ತುರ ರು ಶರ ೀಣಿ ಕುರು ಚಾರು ಮುಖೇಕ್ಷಣೇ ೨೩
ವಿಶುದ್ಧ ಭ್ರವ ಸಯ ಸುದುಷಾ ಭ್ರವಾ
ತಾಮ್ರ ೀಕ್ಷಣ ಸಯ ಅಶುರ ಕಲಸಯ ರಾಜಞ ಾಃ
ಶುರ ತಾಾ ವಿಚಿತರ ಾಂ ಕರುಣಂ ವಿಲಾಪಂ
ಭತುಿರ್ ನೃಶಂಸ್ಮ ನ ಚ್ಕರ ವಾಕಯ ಮ್ ೨೪
ತತಃ ಸ ರಾಜಾ ಪುನ ರೇವ ಮ್ಭಛಿಿತಃ
ಪಿರ ಯಾಮ್ ಅ ತುಷ್ಟಾ ಾಂ ಪ್ರ ತಿಕೂಲ ಭ್ರರ್ಷಣಿೀಮ್
ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಪುತರ ಸಯ ವಿವಾಸನಂ ಪ್ರ ತಿ
ಕಿಾ ತೌ ವಿಸಂಜ್ಞ ೀ ನಿಪ್ಪ್ರತ ದುಾಃಖಿತಃ ೨೫
ಇತಿೀವ ರಾಜ್ಞ ೀ ವಯ ರ್ಥತ ಸಯ ಸ್ಮ ನಿಶಾ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಜಗ್ರಮ ಘ್ೀರಂ ಶಾ ಸತೀ ಮನಸ್ಮಾ ನ:
ವಿಬ್ೀಧ್ಯ ಮಾನ: ಪ್ರ ತಿಬ್ೀಧ್ನಂ ತದ್ವ
ನಿವಾರಯಾ ಮಾಸ ಸ ರಾಜ ಸತೌ ಮ: ೨೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ತರ ಯೀದ್ಶ ಸಾ ಗಿ:
ಚತುದಗಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಪುತರ ಶೀಕ೭ದ್ಿತಂ ಪ್ರಪ್ರ ವಿಸಂಜಞ ಾಂ ಪ್ತಿತಂ ಭುವಿ
ವಿವೇಷಾ ಮಾನಮ್ ಉದ್ಾ ೀಕ್ಷಯ ಸ ಇಕಾ ಾ ಕಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಪ್ರಪಂ ಕೃತ್ಾ ೈವ ಕಿಮ್ ಇದಂ ಮಮ ಸಂಶುರ ತಯ ಸಂಶರ ವಮ್
ಶೇಷೇ ಕಿಾ ತಿ ತಲೇ ಸನನ ಾಃ ಸ್ಮಿ ತಾಯ ಾಂ ಸ್ಮಿ ತುಾಂ ತಾ ಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೨
ಆಹುಾಃ ಸತಯ ಾಂ ಹಿ ಪ್ರಮಂ ಧ್ಮಿಾಂ ಧ್ಮಿವಿದೀ ಜನಾಾಃ
ಸತಯ ಮ್ ಆಶ್ರ ತಯ ಹಿ ಮಯಾ ತಾ ಾಂ ಚ್ ಧ್ಮಿಾಂ ಪ್ರ ಚ್ೀದ್ತಃ ೩
ಸಂಶುರ ತಯ ಶೈಬಯ ಾಃ ಶ್ಯ ೀನಾಯ ಸ್ಮಾ ಾಂ ತನುಾಂ ಜಗತಿೀಪ್ತಿಾಃ
ಪ್ರ ದ್ವಯ ಪ್ಕಿಾ ಣೀ ರಾಜನ್ ಜಗ್ರಮ ಗತಿಮ್ ಉತೌ ಮಾಮ್ ೪
ತಥಾ ಹಯ ೭ಲಕಿ ಸ್ೌ ೀಜಸ್ಮಾ ೀ ಬಾರ ಹಮ ಣೇ ವೇದ್ ಪ್ರರಗೇ
ಯಾಚ್ಮಾನೇ ಸಾ ಕೇ ನೇತ್ರ ೀ ಉದ್ಧ ೃತಾಯ ೭ವಿಮನಾ ದ್ದೌ ೫
ಸರತಾಾಂ ತೇ ಪ್ತಿಾಃ ಸಾ ಲಾಪ ಾಂ ಮಯಾಿದ್ವಾಂ ಸತಯ ಮ್ ಅನಿಾ ತಃ
ಸತಾಯ ೭ನುರೀಧಾತ್ ಸಮರ್ಯ ಸ್ಮಾ ಾಂ ವೇಲಾಾಂ ನಾ೭ತಿವತಿತೇ ೬
ಸತಯ ಮೇಕ ಪ್ದಂ ಬರ ಹಮ ಸತ್ಯ ೀ ಧ್ಮಿ: ಪ್ರ ತಿರ್ಷಠ ತ:
ಸತಯ ಮೇವಾ೭ಕ್ಷಯಾ ವೇದ್ವ: ಸತ್ಯ ೀ ನ ಏವ ಅವಾಪ್ಯ ತೇ ವರಂ ೭
ಸತಯ ಾಂ ಸಮ೭ನುವತಿಸಾ ಯದ್ ಧ್ಮೇಿ ಧೃತಾ ಮತಿ:
ಸಫಲ ಸಾ ವರೀ ಮೇ೭ಸುೌ ವರದೀ ಹಯ ೭ಸ್ಮ ಸತೌ ಮ ೮
ಧ್ಮಿ ಸ್ಯ ೀಹಾ೭ಭಿಕಮಾ೭ಥಿಾಂ ಮಮ ಚೈ ವಾ೭ಭಿಚ್ೀದ್ನಾತ್
ಪ್ರ ವಾರ ಜಯ ಸುತಂ ರಾಮಂ ತಿರ : ಖಲು ತಾಾ ಾಂ ಬರ ವಿೀಮಯ ೭ಹಂ ೯
ಸಮಯಂ ಚ್ ಮಮಾ೭ದ್ಯ ೀಮಂ ಯದ್ ತಾ ಾಂ ನ ಕರಷಯ ಸ್ಮ
ಅಗರ ತ ಸ್ೌ ೀ ಪ್ರತಯ ಕೌ ಪ್ರತಯ ಕಾ ಯ ಮಿ ಜಿೀವಿತಮ್ ೧೦
ಏವಂ ಪ್ರ ಚ್ೀದ್ತೀ ರಾಜಾ ಕೈಕೇಯಾಯ ನಿವಿಿಶಂಕಯಾ
ನ ಅಶಕತ್ ಪ್ರಶಮ್ ಉನಮ ೀಕುೌ ಾಂ ಬಲ್: ಇನ್ ರ ಕೃತಂ ಯಥಾ ೧೧
ಉದ್ವೂ ರನೌ ಹೃದ್ಯ ಶಾಚ ೭ಪಿ ವಿವಣಿ ವದ್ನೀ೭ಭವತ್
ಸ ಧುಯೀಿ ವೈ ಪ್ರಸಪ ನ್ ನ್ ಯುಗ ಚ್ಕರ ೭ನೌ ರಂ ಯಥಾ ೧೨
ವಿಹಾ ಲಾಭ್ರಯ ಾಂ ಚ್ ನೇತಾರ ಭ್ರಯ ಮ್ ಅಪ್ಶಯ ನಿನ ವ ಭೂಮಿಪಃ
ಕೃಚಾಛ ರತ್ ಧೈರ್ಯಿಣ ಸಂಸೌ ಭಯ ಕೈಕೇಯಿೀಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೩
ಯಸ್ೌ ೀ ಮನೌ ರ ಕೃತಃ ಪ್ರಣಿ: ಅಗೌನ ಪ್ರಪೇ ಮಯಾ ಧೃತಃ
ತಂ ತಯ ಜಾಮಿ ಸಾ ಜಂ ಚೈವ ತವ ಪುತರ ಾಂ ತಾ ಯಾ ಸಹ ೧೪
ಪ್ರ ಯಾತಾ ರಜನಿೀ ದೇವಿ ಸೂಯಿ ಸಯ ಉದ್ಯನಂ ಪ್ರ ತಿ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅಭಿಷೇಕಂ ಗುರು ಜನ: ತಾ ರಯಿಷಯ ತಿ ಮಾಾಂ ಧೃವಂ ೧೫
ರಾಮಾ೭ಭಿಷೇಕ ಸಂಭ್ರರ ಸೌ ದ್೭ಥಿ ಮುಪ್ಕಲ್ಪ ತೈ:
ರಾಮ: ಕರಯಿತವಯ ೀ ಮೇ ಮೃತ ಸಯ ಸಲ್ಲ ಕಿರ ಯಾಾಂ ೧೬
ತಾ ಯಾ ಸ ಪುತರ ಯಾ ನೈವ ಕತಿವಾಯ ಸಲ್ಲ ಕಿರ ಯಾ
ವಾಯ ಹನಾೌ ೭ಸ್ಮ ಅಶುಭ್ರಚಾರೇ ಯದ್ ರಾಮಾ೭ಭಿಷೇಚ್ನಂ ೧೭
ನ ಚ್ ಶಕ್ನ ೀಮಯ ೭ಹಂ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಾಂ ಪೂವಿಾಂ ತಥಾ ಸುಖಂ
ಹತ ಹಷಿಾಂ ನಿರಾ೭೭ನಂದಂ ಪುನ ಜಿನಂ ಅವಾಙ್ಮಮ ಖಂ ೧೮
ತಾಾಂ ತಥಾ ಬೃವತ ಸೌ ಸಯ ಭೂಮಿಪ್ ಸಯ ಮಹಾತಮ ನ:
ಪ್ರ ಭ್ರತಾ ಶವಿರೀ ಪುಣಾಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತರ ಶಾಲ್ನಿೀ ೧೯
ತತಃ ಪ್ರಪ್ ಸಮಾಚಾರಾ ಕೈಕೇಯಿೀ ಪ್ರರ್ಥಿವಂ ಪುನಃ
ಉವಾಚ್ ಪ್ರುಷಂ ವಾಕಯ ಾಂ ವಾಕಯ ಜಾಞ ರೀಷ ಮ್ಭಛಿಿತಾ ೨೦
ಕಿಮ್ ಇದಂ ಭ್ರಷಸೇ ರಾಜನ್ ವಾಕಯ ಾಂ ಗರರುಜ್ೀಪ್ಮಮ್
ಆನಾಯಯಿತುಮ್ ಅಕಿಿ ಷಾ ಾಂ ಪುತರ ಾಂ ರಾಮಮ್ ಇಹಾ೭ಹಿಸ್ಮ ೨೧
ಸ್ಮಿ ಪ್ಯ ರಾಜ್ಯ ೀ ಮಮ ಸುತಂ ಕೃತಾಾ ರಾಮಂ ವನೇ ಚ್ರಮ್
ನಿಸಾ ಪ್ತಾನ ಾಂ ಚ್ ಮಾಾಂ ಕೃತಾಾ ಕೃತ ಕೃತಯ ೀ ಭವಿಷಯ ಸ್ಮ ೨೨
ಸ ನುನನ ೈವ ತಿೀಕ್ಾ ು ೀನ ಪ್ರ ತೀದೇನ ಹಯೀತೌ ಮಃ
ರಾಜಾ ಪ್ರ ಚ್ೀದ್ತೀ೭ಭಿೀಕ್ಷು ಾಂ ಕೈಕೇಯಿೀಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨೩
ಧ್ಮಿ ಬನಧ ೀನ ಬದಧ ೀ೭ಸ್ಮಮ ನಷ್ಟಾ ಚ್ ಮಮ ಚೇತನಾ
ಜ್ಯ ೀಷಠ ಾಂ ಪುತರ ಾಂ ಪಿರ ಯಂ ರಾಮಂ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಧಾಮಿಿಕಮ್ ೨೪
ತತ: ಪ್ರ ಭ್ರತಾಾಂ ರಜನಿೀಾಂ ಉದ್ತೇ ಚ್ ದ್ವಾಕರೇ
ಪುಣ್ಯ ೀ ನಕ್ಷತರ ಯೀಗೇ ಚ್ ಮುಹೂತೇಿ ಚ್ ಸಮಾಹಿತೇ ೨೫
ವಸ್ಮಷ್ಠ ೀ ಗುಣ ಸಂಪ್ನನ : ಶ್ಷ್ಯ ೈ: ಪ್ರವೃತ ಸೌ ದ್ವ
ಉಪ್ಗೃಹಾಯ ೭೭ಶು ಸಂಭ್ರರಾನ್ ಪ್ರ ವಿವೇಶ ಪುರೀತೌ ಮಂ ೨೬
ಸ್ಮಕೌ ಸಮಾಮ ಜಿಿತ ಪ್ಥಾಾಂ ಪ್ತಾಕ್ೀತೌ ಮ ಭೂರ್ಷತಾಾಂ
ವಿಚಿತರ ಕುಸುಮಾ ಕಿೀಣಾಿಾಂ ನಾನಾ ಸರ ಗ್ೂ ವಿಿರಾಜಿತಂ ೨೭
ಸಂಹೃಷಾ ಮನುಜ್ೀಪೇತಾಾಂ ಸಮೃದ್ಧ ವಿಪ್ಣಾ ಪ್ಣಾಾಂ
ಮಹೀತಾ ವ ಸಮಾಕಿೀಣಾಿಾಂ ರಾಘ್ವಾ೭ಥೇಿ ಸಮುತುಾ ಕಾಂ ೨೮
ಚಂದ್ನಾ೭ಗರು ಧೂಪ ಶಚ ಸವಿತ: ಪ್ರ ತಿ ಧೂಪಿತಾಾಂ
ತಾಾಂ ಪುರೀಾಂ ಸಮತಿಕರ ಮಯ ಪುರಂದ್ರ ಪುರೀಪ್ಮಾಾಂ ೨೯
ದ್ದ್ಶಿ ಅಾಂತ: ಪುರಂ ಶ್ರ ೀಷಠ ಾಂ ನಾನಾ ದ್ಾ ಜ ಗಣಾ ಯುತಂ
ಪೌರ ಜಾನ ಪ್ದ್ವ ಕಿೀಣಿಾಂ ಬಾರ ಹಮ ಣಾಃ ಉಪ್ ಶೀಭಿತಂ
ಯಜಞ ವಿದ್ೂ : ಸುಸಂಪೂಣಿಾಂ ಸದ್ಸ್ಯ ೈ: ಪ್ರಮ ದ್ಾ ಜೈ: ೩೦
ತತ್ ಅಾಂತ:ಪುರ ಮಾ೭೭ಸ್ಮದ್ಯ ವಯ ತಿಚ್ಕರ ಮ ತಂ ಜನಂ
ವಶ್ಷಠ ಾಂ ಪ್ರಮ ಪಿರ ೀತ: ಪ್ರಮರ್ಷಿ ವಿಿವೇಶ ಚ್ ೩೧
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸ ತು ಅಪ್ಶಯ ತ್ ವಿನಿಷ್ಟಕ ರಾಂತಂ ಸುಮಂತರ ಾಂ ನಾಮ ಸ್ಮರರ್ಥಾಂ
ದ್ವಾ ರೇ ಮನುಜ ಸ್ಮಾಂಹ ಸಯ ಸಚಿವಂ ಪಿರ ಯ ದ್ಶಿನಂ ೩೨
ತಂ ಉವಾಚ್ ಮಹಾ ತೇಜಾ ಸೂಾ ತ ಪುತರ ಾಂ ವಿಶಾರದಂ
ವಸ್ಮಷಠ : ಕಿಾ ಪ್ರ ಮಾ೭೭ಚ್ಕ್ಷಾ ನೃಪ್ತೇ ಮಾಿ ಮಿಹಾ೭೭ಗತಂ ೩೩
ಇಮೇ ಗಂಗ್ೀದ್ಕ ಘ್ಟ್ಟ ಸ್ಮಾ ಗರೇಭಯ ಶಚ ಕಾಂಚ್ನಾ:
ಔದುಮಬ ರಂ ಭದ್ರ ಪಿೀಠಂ ಅಭಿಷೇಕ೭ಥಿಾಂ ಆಹೃತಂ ೩೪
ಸವಿ ಬೀಜಾನಿ ಗಂಧಾ ಶಚ ರತಾನ ನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ್
ಕೌಾ ದ್ರ ಾಂ ದ್ರ್ಧ ಘುರ ತಂ ಲಾಜಾ ದ್ಭ್ರಿ: ಸುಮನಸ: ಪ್ಯ: ೩೫
ಅಷ್ಟಾ ಚ್ ಕನಾಯ ರುಚಿರಾ ಮತೌ ಶಚ ವರ ವಾರಣ:
ಚ್ತು ರ೭ಶಾ ೀ ರಥ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ನಿಸ್ಮೌ ರಮ್ ೀ ಧ್ನುರುತೌ ಮಂ ೩೬
ವಾಹನಂ ನರ ಸಂಯುಕೌ ಾಂ ಛತರ ಾಂ ಚ್ ಶಶ್ ಸನಿನ ಭಂ
ಶ್ಾ ೀತೇ ಚ್ ವಾಲ ವಯ ಜನೇ ಭೃಾಂಗ್ರರು ಶಚ ಹಿರಣಮ ಯ: ೩೭
ಹೇಮ ದ್ವಮ ಪಿನದ್ಧ ಶಚ ಕಕುದ್ವಮ ನ್ ಪ್ರಾಂಡುರೀ ವೃಷ:
ಕೇಸರೀ ಚ್ ಚ್ತುರ್ ದಂಷ್ಾ ರೀ ಹರ ಶ್ರ ೀಷ್ಠ ೀ ಮಹಾ ಬಲ: ೩೮
ಸ್ಮಾಂಹಾಸನಂ ವಾಯ ಘ್ರ ತನು: ಸಮಿದ್ಿ ಶಚ ಹುತಾಶನ:
ಸವಿ ವಾದ್ತರ ಸಂಘ್ರ ಶಚ ವೇಶಾಯ ಶಾಚ ೭ಲಂಕೃತಾ ಸ್ಮೌ ರಯ: ೩೯
ಆಚಾಯಾಿ ಬಾರ ಹಮ ಣಾ ಗ್ರವ: ಪುಣಾಯ ಶಚ ಮೃಗ ಪ್ಕಿಾ ಣ:
ಪೌರ ಜಾನಪ್ದ್ ಶ್ರ ೀಷ್ಟಠ ನೈಗಮಾ ಶಚ ಗಣ ಸಾ ಹ ೪೦
ಏತೇ ಚಾ೭ನಯ ೀ ಚ್ ಬಹವ: ಪಿರ ೀಯಮಾಣಾ: ಪಿರ ಯಂ ವದ್ವ:
ಅಭಿಷೇಕಯ ರಾಮ ಸಯ ಸಹ ತಿಷಠ ಾಂತಿ ಪ್ರರ್ಥಿವೈ: ೪೧
ತಾ ರಯಸಾ ಮಹಾ ರಾಜಂ ಯಥಾ ಸಮುದ್ತೇ೭ಹನಿ
ಪುಣ್ಯ ೀ ನಕ್ಷತರ ಯೀಗೇ ಚ್ ರಾಮೀ ರಾಜಯ ಮ೭ವಾಪುನ ಯಾತ್ ೪೨
ಇತಿ ತಸಯ ವಚ್ ಶು್ ರತಾಾ ಸೂತ ಪುತರ ೀ ಮಹಾತಮ ನ:
ಸುೌ ವ ನನ ೃಪ್ತಿ ಶಾರ್ದಿಲಂ ಪ್ರ ವಿವೇಶ ನಿವೇಶನಂ ೪೩
ತಂ ತು ಪೂವೀಿದ್ತಂ ವೃದ್ಧ ಾಂ ದ್ವಾ ರಸ್ಮಿ ರಾಜ ಸಮಮ ತಂ
ನ ಶೇಕು ರ೭ಭಿಸಂರೀದುಧ ಾಂ ರಾಜಞ : ಪಿರ ಯ ಚಿಕಿೀಷಿವ: ೪೪
ಸ ಸಮಿೀಪ್ ಸ್ಮಿ ತೀ ರಾಜಞ ಸ್ಮೌ ಮ೭ವಸ್ಮಿ ಮ೭ಜಜಿಞ ವಾನ್
ವಾಗ್ೂ : ಪ್ರಮ ತುಷ್ಟಾ ಭಿ ರ೭ಭಿಷ್ಾ ೀತುಾಂ ಪ್ರ ಚ್ಕರ ಮೇ ೪೫
ತತ ಸೂಾ ತೀ ಯಥಾ ಕಲಂ ಪ್ರರ್ಥಿವ ಸಯ ನಿವೇಶನೇ
ಸುಮಂತರ : ಪ್ರರ ಾಂಜಲ್ ಭೂಿತಾಾ ತುಷ್ಟಾ ವ ಜಗತಿೀ ಪ್ತಿಾಂ ೪೬
ಯಥಾ ನಂದ್ತಿ ತೇಜಸ್ಮಾ ೀ ಸ್ಮಗರೀ ಭ್ರಸಕ ರೀದ್ರ್ಯ
ಪಿರ ೀತ: ಪಿರ ೀತೇನ ಮನಸ್ಮ ತಥಾನಂದ್ ಘ್ನ ಸಾ ಾ ತ: ೪೭
ಇಾಂದ್ರ ಮಸ್ಮಯ ಾಂ ತು ವೇಳಾಯಾ ಮ೭ಭಿತುಷ್ಟಾ ವ ಮಾತಲ್:
ಸೀ೭ಜಯ ದ್ವ್ ನವಾನ್ ಸವಾಿಾಂ ಸೌ ದ್ವ ತಾಾ ಾಂ ಬ್ೀಧ್ಯಾ ಮಯ ೭ಹಂ ೪೮
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ವೇದ್ವ ಸಾ ಹಾಾಂಗ ವಿದ್ವಯ ಶಚ ಯಥಾ ಹಾಯ ೭೭ತಮ ಭುವಂ ವಿಭುಾಂ
ಬರ ಹಾಮ ಣಂ ಬ್ೀಧ್ಯಂ ತಯ ೭ದ್ಯ ತಥಾ ತಾಾ ಾಂ ಬ್ೀಧ್ಯಾ ಮಯ ಹಂ ೪೯
ಆದ್ತಯ ಸಾ ಹ ಚಂದ್ರ ೀಣ ಯಥಾ ಭೂತ ಧ್ರಾಾಂ ಶುಭ್ರಾಂ
ಬ್ೀಧ್ಯ ತಯ ೭ದ್ಯ ಪೃರ್ಥವಿೀಾಂ ತಥಾ ತಾಾ ಾಂ ಬ್ೀಧ್ಯಾ ಮಯ ಹಂ ೫೦
ಉತಿೌ ಷ್ಟಠ ೭೭ಶು ಮಹಾ ರಾಜ ಕೃತ ಕೌತುಕ ಮಂಗಳ:
ವಿರಾಜಮಾನೀ ವಪುಷ್ಟ ಮೇರೀ ರವ ದ್ವಾಕರ: ೫೧
ಸೀಮ ಸೂಯೌಿ ಚ್ ಕಕುಸಿ ಶ್ವ ವೈಶರ ವಣಾವ೭ಪಿ
ವರುಣ ಶಾಚ ೭ಗ್ನ ರಾಂದ್ರ ಶಚ ವಿಜಯಂ ಪ್ರ ದ್ಶಂತು ತೇ ೫೨
ಗತಾ ಭಗವತಿೀ ರಾತಿರ : ಕೃತಂ ಕೃತಯ ಮಿದಂ ತವ
ಬುದ್ಧ ಯ ಸಾ ನೃಪ್ ಶಾರ್ದಿಲ ಕುರು ಕಯಿ ಮ೭ನಂತರಂ ೫೩
ಉದ್ತಿಷಠ ತ ರಾಮ ಸಯ ಸಮಗರ ಮ೭ಭಿಷೇಚ್ನಂ
ಪೌರ ಜಾನಪ್ದೈ ಶಾಚ ೭ಪಿ ನೈಗಮ ಶಚ ಕೃತಾಾಂಜಲ್: ೫೪
ಸಾ ಯಂ ವಶ್ಷ್ಠ ೀ ಭಗವಾನ್ ಬಾರ ಹಮ ಣ ಸಾ ಹ ತಿಷಠ ತಿ
ಕಿಾ ಪ್ರ ಮಾ೭೭ಜಾಞ ಪ್ಯ ತಾಾಂ ರಾಜನ್ ರಾಘ್ವ ಸ್ಮಯ ೭ಭಿಷೇಚ್ನಂ ೫೫
ಯಥಾ ಹಯ ೭ಪ್ರಲಾ: ಪ್ಶವೀ ಯಥಾ ಸೇನಾ ಹಯ ೭ನಾಯಕ
ಯಥಾ ಚಂದ್ರ ಾಂ ವಿನಾ ರಾತಿರ ಯಿಥಾ ಗ್ರವೀ ವಿನಾ ವೃಷಂ ೫೬
ಏವಂ ಹಿ ಭವಿತಾ ರಾಷಾ ರಾಂ ಯತರ ರಾಜಾ ನ ದೃಶಯ ತೇ ೫೭
ಇತಿ ತಸಯ ವಚ್ ಶು್ ರತಾಾ ಸ್ಮಾಂತಾ ಪೂವಿ ಮಿವಾ೭ಥಿವತ್
ಅಭಯ ಕಿೀಯಿತ ಶೀಕೇನ ಭೂಯ ಏವ ಮಹಿೀಪ್ತಿ: ೫೮
ತತಃ ಸ ರಾಜಾ ತಂ ಸೂತಂ ಸನನ ೭ಹಷಿಾಃ ಸುತಂ ಪ್ರ ತಿ
ಶೀಕ ಆರಕೌ ಈಕ್ಷಣಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಉದ್ಾ ೀಕ್ಾ ಯ ೀವಾಚ್ ಧಾಮಿಿಕಃ ೫೯
ವಾಕ್ಯ ೈ ಸುೌ ಖಲು ಮಮಾಿಣಿ ಮಮ ಭೂಯೀ ನಿಕೃಾಂತಸ್ಮ
ಸುಮನೌ ರಾಃ ಕರುಣಂ ಶುರ ತಾಾ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ದ್ೀನಂ ಚ್ ಪ್ರರ್ಥಿವಮ್
ಪ್ರ ಗೃಹಿೀತಾಾಂಜಲ್ಾಃ ಕಿಾಂಚಿತ್ ತಸ್ಮಮ ದ್್ ೀಶಾತ್ ಅಪ್ರಕರ ಮತ್ ೬೦
ಯದ್ವ ವಕುೌ ಾಂ ಸಾ ಯಂ ದೈನಾಯ ನ್ ನ ಶಶಾಕ ಮಹಿೀಪ್ತಿಾಃ
ತದ್ವ ಸುಮನೌ ರಾಂ ಮನೌ ರಜಾಞ ಕೈಕೇಯಿೀ ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಹ ೬೧
ಸುಮಂತರ ರಾಜಾ ರಜನಿೀಾಂ ರಾಮ ಹಷಿ ಸಮುತುಾ ಕ:
ಪ್ರ ಜಾಗರ ಪ್ರಶಾರ ಾಂತೀ ನಿದ್ವರ ಯಾ ವಶಮೇಯಿವಾನ್ ೬೨
ತ ದ್ರ ಚ್ಛ ತಾ ರತಂ ಸೂತ ರಾಜ ಪುತರ ಾಂ ಯಶಸ್ಮಾ ನಂ
ರಾಮ ಮಾ೭೭ನಯ ಭದ್ರ ಾಂ ತೇ ನಾ೭ತರ ಕಯಾಿ ವಿಚಾರಣಾ ೬೩
ಸ ಮನಯ ಮಾನಃ ಕಲಾಯ ಣಂ ಹೃದ್ರ್ಯನ ನನನ್ ಚ್
ನಿಜಿಗ್ರಮ ಚ್ ಸಂಪಿರ ೀತಾಯ ತಾ ರತೀ ರಾಜ ಶಾಸನಾತ್ ೬೪
ಸುಮನೌ ರ ಶ್ಚ ನೌ ಯಾ ಮಾಸ ತಾ ರತಂ ಚ್ೀದ್ತ ಸೌ ಯಾ
ವಯ ಕೌ ಾಂ ರಾಮಾ೭ಭಿಷೇಕ೭ಥಿಮ್ ಇಹಾ೭೭ಯಾಸಯ ತಿ ಧ್ಮಿವಿತ್ ೬೫
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಇತಿ ಸೂತೀ ಮತಿಾಂ ಕೃತಾಾ ಹಷೇಿಣ ಮಹತಾ ವೃತ:
ನಿಜಿಗ್ರಮ ಮಹಾತೇಜಾ ರಾಘ್ವ ಸಯ ದ್ದೃಕ್ಷಯಾ ೬೬
ಸ್ಮಗರ ಹರ ದ್ ಸಂಕಶಾತ್ ಸುಮಂತರ ೀ ಅಾಂತ:ಪುರಾ ಚುಛ ಭ್ರತ್
ನಿಷಕ ರಮಯ ಜನ ಸಂಬಾಧಂ ದ್ದ್ಶಿ ದ್ವಾ ರ ಮ೭ಗರ ತ: ೬೭
ತತಃ ಪುರಸ್ಮೌ ತ್ ಸಹಸ್ಮ ವಿನಿಗಿತೀ
ಮಹಿೀಪ್ತಿೀನ್ ದ್ವಾ ರ ಗತೀ ವಿಲೀಕಯನ್
ದ್ದ್ಶಿ ಪೌರಾನ್ ವಿವಿಧಾನ್ ಮಹಾ ಧ್ನಾನ್
ಉಪ್ಸ್ಮಿ ತಾನ್ ದ್ವಾ ರಮ್ ಉಪೇತಯ ವಿರ್ಷಠ ತಾನ್ ೬೮
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಚ್ತುದ್ಿಶ ಸಾ ಗಿ:
ಪಂಚ ದಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತೇ ತು ತಾಾಂ ರಜನಿೀಮ್ ಉಷಯ ಬಾರ ಹಮ ಣಾ ವೇದ್ ಪ್ರರಗ್ರಾಃ
ಉಪ್ತಸುಿ : ಉಪ್ಸ್ಮಿ ನಂ ಸಹ ರಾಜ ಪುರೀಹಿತಾಾಃ ೧
ಅಮಾತಯ ಬಲ ಮುಖಾಯ ಶಚ ಮುಖಾಯ ರ್ಯ ನಿಗಮ ಸಯ ಚ್
ರಾಘ್ವ ಸ್ಮಯ ೭ಭಿಷೇಕ೭ಥೇಿ ಪಿರ ೀಯಮಾಣಾ ಸುೌ ಸಂಗತಾಾಃ ೨
ಉದ್ತೇ ವಿಮಲೇ ಸೂರ್ಯಿ ಪುಷ್ಯ ೀ ಚ್ ಅಭ್ರಯ ಗತೇ ಅಹನಿ
ಲಗ್ನ ೀ ಕಕಿಟಕೇ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ೀ ಜನಮ ರಾಮ ಸಯ ಚ್ ಸ್ಮಿ ತೇ
ಅಭಿಷೇಕಯ ರಾಮ ಸಯ ದ್ಾ ಜನ್ ರೈ: ಉಪ್ ಕಲ್ಪ ತಮ್ ೩
ಕಾಂಚ್ನಾ ಜಲ ಕುಮಾೂ ಶಚ ಭದ್ರ ಪಿೀಠಂ ಸಾ ಲಂಕೃತಮ್
ರಥ ಶಚ ಸಮಯ ಗ್ರ೭೭ಸ್ಮೌ ೀಣೀಿ ಭ್ರಸಾ ರಾ ವಾಯ ಘ್ರ ಚ್ಮಿಣಾ ೪
ಗಙ್ಗರ ಯಮುನಯೀಾಃ ಪುಣಾಯ ತ್ ಸಂಗಮಾತ್ ಆಹೃತಂ ಜಲಮ್
ಯಾ ಶಾಚ ೭ನಾಯ ಾಃ ಸರತಃ ಪುಣಾಯ ಹರ ದ್ವಾಃ ಕೂಪ್ರಾಃ ಸರಾಾಂಸ್ಮ ಚ್ ೫
ಪ್ರರ ಗ್ರಾ ಹಾ ಶಚ ೀಧ್ಾ ಿ ವಾಹಾ ಶಚ ತಿಯಿ ಗ್ರಾ ಹಾಾಃ ಸಮಾಹಿತಾಾಃ
ತಾಭಯ ಶ್ಚ ೈ ವಾ೭೭ಹೃತಂ ತೀಯಂ ಸಮುದ್ರ ೀಭಯ ಶಚ ಸವಿಶಃ ೬
ಸ ಲಾಜಾ: ಕಿಾ ೀರಭಿ ಶಚ ನಾನ ಘ್ಟ್ಟ: ಕಾಂಚ್ನ ರಾಜತಾ:
ಪ್ದಮ ೀತಪ ಲ ಯುತಾ ಭ್ರಾಂತಿ ಪೂಣಾಿ: ಪ್ರಮ ವಾರಣಾ ೭
ಕೌಾ ದ್ರ ಾಂ ದ್ರ್ಧ ಘೃತಂ ಲಾಜಾ ಧ್ಭ್ರಿಾಃ ಸುಮನಸಃ ಪ್ಯಃ
ವೇಶಾಯ ಶ್ಚ ೈವ ಶುಭ್ರಚಾರಾ: ಸವಾಿ೭೭ಭರಣ ಭೂರ್ಷತಾ: ೮
ಚ್ನಾ್ ರಾಂಶು ವಿಕಚ್ ಪ್ರ ಖಯ ಾಂ ಪ್ರಣುು ರಂ ರತನ ಭೂರ್ಷತಮ್
ಸಜಜ ಾಂ ತಿಷಠ ತಿ ರಾಮ ಸಯ ವಾಲ ವಯ ಜನಮ್ ಉತೌ ಮಮ್ ೯
ಚ್ನ್ ರ ಮಣು ಲ ಸಂಕಶಮ್ ಆತಪ್ತರ ಾಂ ಚ್ ಪ್ರಣುು ರಮ್
ಸಜಜ ಾಂ ದುಯ ತಿಕರಂ ಶ್ರ ೀಮದ್೭ಭಿಷೇಕ ಪುರಸಕ ೃತಮ್ ೧೦
ಪ್ರಣುು ರ ಶಚ ವೃಷಃ ಸಜಜ ಾಃ ಪ್ರಣುು ರೀ೭ಶಾ ಶಚ ಸುಸ್ಮಿ ತಃ
ಪ್ರ ಸುರ ತ ಶಚ ಗಜಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಔಪ್ವಾಹಯ ಾಃ ಪ್ರ ತಿೀಕ್ಷತೇ ೧೧
ಅಷ್ಟಾ ಕನಾಯ ಶಚ ಮಾಙ್ರ ಳಾಯ ಸವಾಿ೭೭ಭರಣ ಭೂರ್ಷತಾಾಃ
Page 43 of 276

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ವಾದ್ತಾರ ಣಿ ಚ್ ಸವಾಿಣಿ ವನಿ್ ನ ಶಚ ತಥಾ೭ಪ್ರೇ ೧೨
ಇಕಾ ಾ ಕೂಣಾಾಂ ಯಥಾ ರಾಜ್ಯ ೀ ಸಂಭಿರ ರ್ಯತಾ೭ಭಿಷೇಚ್ನಮ್
ತಥಾ ಜಾತಿೀಯಮ್ ಆದ್ವಯ ರಾಜ ಪುತಾರ ೭ಭಿಷೇಚ್ನಮ್ ೧೩
ತೇ ರಾಜ ವಚ್ನಾತ್ ತತರ ಸಮವೇತಾ ಮಹಿೀಪ್ತಿಮ್
ಅಪ್ಶಯ ನೌೀ೭ಬುರ ವನ್ ಕ್ೀ ನು ರಾಜ್ಞ ೀ ನ ಪ್ರ ತಿಪ್ರದ್ರ್ಯತ್ ೧೪
ನ ಪ್ಶಾಯ ಮ ಶಚ ರಾಜಾನಮ್ ಉದ್ತ ಶಚ ದ್ವಾಕರಃ
ಯೌವ ರಾಜಾಯ ೭ಭಿಷೇಕ ಶಚ ಸಜ್ಜ ೀ ರಾಮ ಸಯ ರ್ಧೀಮತಃ ೧೫
ಇತಿ ತೇಷ್ಣ ಬುರ ವಾಣೇಷ್ಣ ಸ್ಮವಿಭೌಮಾನ್ ಮಹಿೀಪ್ತಿೀನ್
ಅಬರ ವಿೀತ್ ತಾನ್ ಇದಂ ಸವಾಿನ್ ಸುಮನೌ ರೀ ರಾಜ ಸತಕ ೃತಃ ೧೬
ರಾಮಂ ರಾಜ್ಞ ೀ ನಿಯೀಗೇನ ತಾ ರಯಾ ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ತೀ ಸಮ ಯ ೭ಹಂ
ಪೂಜಾಯ ರಾಜ್ಞ ೀ ಭವಂತ ಸುೌ ರಾಮ ಸಯ ಚ್ ವಿಶೇಷತ: ೧೭
ಅಯಂ ಪೃಚಾಛ ಮಿ ವಚ್ನಾತ್ ಸುಖಮ್ ಆಯುಷಮ ತಾಮ್ ಅಹಮ್
ರಾಜಞ ಾಃ ಸಂಪ್ರ ತಿಬುದ್ಧ ಸಯ ಯತ್ ಚ್ ಅನಾಗಮನ ಕರಣಮ್ ೧೮
ಇತುಯ ಕೌ ಾ ಅನೌ ಾಃಪುರ ದ್ವಾ ರಮ್ ಆಜಗ್ರಮ ಪುರಾಣವಿತ್
ಸದ್ವ೭೭ಸಕೌ ಾಂ ಚ್ ತ ದ್ಾ ೀಶಮ ಸುಮಂತರ : ಪ್ರ ವಿವೇಶ ಹ ೧೯
ತುಷ್ಟಾ ವಾ೭ಸಯ ತದ್ವ ವಂಶಂ ಪ್ರ ವಿಶಯ ಸ ವಿಶಾಾಂಪ್ತೇ:
ಶಯನಿೀಯಂ ನರೇಾಂದ್ರ ಸಯ ತದ್ವ೭೭ಸ್ಮದ್ಯ ವಯ ತಿಷಠ ತ ೨೦
ಸೀ೭ಪ್ರಯ ೭೭ಸ್ಮದ್ಯ ತು ತದ್ಾ ೀಶಮ ತಿರಸಕ ರಣಿಮ್ ಅಾಂತರಾ
ಆಶ್ೀಭಿಿ: ಗುಣ ಯುಕೌ ಭಿ: ಅಭಿತುಷ್ಟಾ ವ ರಾಘ್ವಮ್ ೨೧
ಸೀಮ ಸೂಯೌಿ ಚ್ ಕಕುತಾ ಿ ಶ್ವ ವೈಶರ ವಣಾ ವ೭ಪಿ
ವರುಣ ಶಾಚ ೭ಗ್ನ ರಾಂದ್ರ ಶಚ ವಿಜಯಂ ಪ್ರ ದ್ಶಂತು ತೇ ೨೨
ಗತಾ ಭಗವತಿೀ ರಾತಿರ : ಕೃತಂ ಕೃತಯ ಮಿದಂ ತವ
ಬುಧ್ಯ ಸಾ ನೃಪ್ ಶಾರ್ದಿಲ ಕುರು ಕಯಿಮ್ ಅನನೌ ರಮ್ ೨೩
ಬಾರ ಹಮ ಣಾ ಬಲ ಮುಖಾಯ ಶಚ ನೈಗಮಾ ಶಾಚ ೭೭ಗತಾ ನೃಪ್
ದ್ಶಿನಂ ಪ್ರ ತಿಕಾಂಕ್ಷನೌ ೀ ಪ್ರ ತಿಬುಧ್ಯ ಸಾ ರಾಘ್ವ ೨೪
ಸುೌ ವನೌ ಾಂ ತಂ ತದ್ವ ಸೂತಂ ಸುಮನೌ ರಾಂ ಮನೌ ರ ಕ್ೀವಿದ್ಮ್
ಪ್ರ ತಿಬುಧ್ಯ ತತೀ ರಾಜಾ ಇದಂ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨೫
ರಾಮ ಮಾ೭೭ನಯ ಸೂತೇ ತಿ ಯದ್ ಸಯ ೭ಭಿಹಿತೀ೭ನಯಾ
ಕಿಮಿದಂ ಕರಣಂ ರ್ಯನ ಮ ಮಾ೭ಜಾಞ ಪ್ರ ತಿಹನಯ ತೇ ೨೬
ನ ಚೈವ ಸಂಪ್ರ ಸುಪ್ೌೀ೭ಹಮ್ ಆನರ್ಯತ್ ಆಶು ರಾಘ್ವಮ್
ಇತಿ ರಾಜಾ ದ್ಶರಥಃ ಸೂತಂ ತತರ ಅನಾ ಶಾತ್ ಪುನಃ ೨೭
ಸ ರಾಜ ವಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ಶ್ರಸ್ಮ ಪ್ರ ತಿಪೂಜಯ ತಮ್
ನಿಜಿಗ್ರಮ ನೃಪ್ರ೭೭ವಾಸ್ಮತ್ ಮನಯ ಮಾನಃ ಪಿರ ಯಂ ಮಹತ್ ೨೮
ಪ್ರ ಪ್ನನ ೀ ರಾಜ ಮಾಗಿಾಂ ಚ್ ಪ್ತಾಕ ಧ್ಾ ಜ ಶೀಭಿತಮ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಹೃಷಾ : ಪ್ರ ಮುದ್ತ ಸೂಾ ತೀ ಜಗ್ರ ಮಾ೭೭ಶು ವಿಲೀಕಯನ್ ೨೯
ಸ ಸೂತ ಸೌ ತರ ಶುಶಾರ ವ ರಾಮಾ೭ರ್ಧ ಕರಣಾಾಃ ಕಥಾಾಃ
ಅಭಿಷೇಚ್ನ ಸಂಯುಕೌ : ಸವಿ ಲೀಕ ಸಯ ಹೃಷಾ ವತ್ ೩೦
ತತೀ ದ್ದ್ಶಿ ರುಚಿರಂ ಕೈಲಾಸ ಸದೃಶ ಪ್ರ ಭಮ್
ರಾಮ ವೇಶಮ ಸುಮನೌ ರ ಸುೌ ಶಕರ ವೇಶಮ ಸಮ ಪ್ರ ಭಮ್ ೩೧
ಮಹಾ ಕವಾಟ ಪಿಹಿತಂ ವಿತದ್ಿ ಶತ ಶೀಭಿತಮ್
ಕಞ್ಚ ನ ಪ್ರ ತಿಮಕಗರ ಾಂ ಮಣಿ ವಿದುರ ಮ ತೀರಣಮ್ ೩೨
ಶಾರದ್ವ೭ಭರ ಘ್ನ ಪ್ರ ಖಯ ಾಂ ದ್ೀಪ್ೌ ಾಂ ಮೇರು ಗುಹೀಪ್ಮಮ್
ಮಣಿಭಿ: ವರ ಮಾಲಾಯ ನಾಾಂ ಸುಮಹದ್ೂ : ಅಲಂಕೃತಮ್ ೩೩
ಮುಕೌ ಮಣಿಭಿ: ಆಕಿೀಣಿಾಂ ಚಂದ್ನಾ೭ಗರು ಧೂಪಿತಂ
ಗಂಧಾನ್ ಮನೀಜಾಞ ನ್ ವಿಸೃಜತ್ ದ್ವದುಿರಂ ಶ್ಖರಂ ಯಥಾ ೩೪
ಸ್ಮರಸೈ ಶಚ ಮಯರ ಶಚ ನಿನದ್ ದ್ೂ ವಿಿರಾಜಿತಂ
ಸುಕೃತ ಈಹಾಮೃಗ ಆಕಿೀಣಿಾಂ ಸುಕಿೀಣಿಾಂ ಭಕಿೌಭಿ ಸೌ ಥಾ ೩೫
ಮನ ಶಚ ಕುಾ ಶಚ ಭೂತಾನಾಮಾ೭೭ದ್ದ್ ತಿೌ ಗಮ ತೇಜಸ್ಮ
ಚಂದ್ರ ಭ್ರಸಕ ರ ಸಂಕಶಂ ಕುಬೇರ ಭವನೀಪ್ಮಮ್ ೩೬
ಮಹೇಾಂದ್ರ ಧಾಮ ಪ್ರ ತಿಮಂ ನಾನಾ ಪ್ಕಿಾ ಸಮಾಕುಲಂ
ಮೇರು ಶೃಾಂಗ ಸಮಂ ಸೂತೀ ರಾಮ ವೇಶಮ ದ್ದ್ಶಿ ಹ ೩೭
ಉಪ್ಸ್ಮಿ ತೈ: ಸಮಾ೭೭ಕಿೀಣಿಾಂ ಜನೈ ರಂಜಲ್ ಕರಭಿ:
ಉಪ್ರದ್ವಯ ಸಮಾಕರ ಾಂತೈ : ತಥಾ ಜಾನಪ್ದೈ ಜಿನೈ: ೩೮
ರಾಮಾ೭ಭಿಷೇಕ ಸುಮುಖೈ ರುನುಮ ಖೈ ಸಾ ಮಲಂಕೃತಂ
ಮಹಾ ಮೇಘ್ ಸಮ ಪ್ರ ಖಯ ಮುದ್ಗರ ಾಂ ಸು ವಿಭೂರ್ಷತಂ ೩೯
ನಾನಾ ರತನ ಸಮಾ ಕಿೀಣಿಾಂ ಕುಬಜ ಕೈರಾತಕ ವೃತಂ ೪೦
ಸ ವಾಜಿ ಯುಕ್ೌೀನ ರಥೇನ ಸ್ಮರರ್ಥ:
ನರಾಕುಲಂ ರಾಜಕುಲಂ ವಿಲೀಕಯನ್
ವರೂರ್ಧನಾ ರಾಮ ಗೃಹಾ೭ಭಿ ಪ್ರತಿನಾ
ಪುರಸಯ ಸವಿಸಯ ಮನಾಾಂಸ್ಮ ರಂಜಯನ್ ೪೧
ತತಃ ಸಮಾಸ್ಮದ್ಯ ಮಹಾ ಧ್ನಂ ಮಹತ್
ಪ್ರ ಹೃಷಾ ರೀಮಾ ಸ ಬಭೂವ ಸ್ಮರರ್ಥಾಃ
ಮೃಗೈ: ಮಯರ ಶಚ ಸಮಾಕು ಲೀಲಬ ಣಂ
ಗೃಹಂ ವರಾ೭ಹಿಸಯ ಶಚಿೀ ಪ್ತೇ ರವ ೪೨
ಸ ತತರ ಕೈಲಾಸ ನಿಭ್ರ: ಸಾ ಲಂಕೃತಾ:
ಪ್ರ ವಿಶಯ ಕಕಾ ಯ ಸ್ಮೌ ರದ್ಶಾ೭೭ಲಯೀಪ್ಮಾ:
ಪಿರ ಯಾ ನನ ರಾನ್ ರಾಮ ಮತೇ ಸ್ಮಿ ತಾನ್ ಬಹೂನ್
ಅಪ್ೀಹಯ ಶುದ್ವಧ ಾಂತ ಮುಪ್ಸ್ಮಿ ತೀ ರರ್ಥೀ ೪೩
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸ ತತರ ಶುಶಾರ ವ ಚ್ ಹಷಿ ಯುಕೌ
ರಾಮಾ ಭಿಷೇಕ೭ಥಿ ಕೃತಾ ಜನಾನಾಾಂ
ನರೇಾಂದ್ರ ಸೂನೀರ೭ಭಿ ಮಂಗಳಾ೭ಥಾಿ:
ಸಾ ವಿ ಸಯ ಲೀಕ ಸಯ ಗ್ರ: ಪ್ರ ಹೃಷಾ : ೪೪
ಮಹೇಾಂದ್ರ ಸದ್ಮ ಪ್ರ ತಿಮಂ ತು ವೇಶಮ
ರಾಮ ಸಯ ರಮಯ ಾಂ ಮೃಗ ಪ್ಕಿಾ ಜಷಾ ಾಂ
ದ್ದ್ಶಿ ಮೇರೀ ರವ ಶೃಾಂಗ ಮುಚ್ಚ ಾಂ
ವಿಭ್ರರ ಜಮಾನಂ ಪ್ರ ಭಯಾ ಸುಮಂತರ : ೪೫
ಉಪ್ಸ್ಮಿ ತೈ ರಂಜಲ್ ಕರಕೈ ಶಚ
ಸೀಪ್ರಯನೈ ಜಾಿನಪ್ದೈ ಶಚ ಮತ್ಯ ೈಿ:
ಕ್ೀಟ್ಟಯ ಪ್ದ್ವರ್ಥಿ ಶಚ ವಿಮುಕೌ ಯಾನೈ:
ಸಮಾಕುಲಂ ದ್ವಾ ರ ಪ್ಥಂ ದ್ದ್ಶಿ ೪೬
ತತೀ ಮಹಾ ಮೇಘ್ ಮಹಿೀಧ್ರಾಭಂ
ಪ್ರ ಭಿನನ ಮ೭ತಯ ಾಂಕುಶ ಮ೭ಪ್ರ ಸಹಯ ಾಂ
ರಾಮೌಪ್ವಾಹಯ ಾಂ ರುಚಿರಂ ದ್ದ್ಶಿ
ಶತುರ ಾಂಜಯಂ ನಾಗ ಮುದ್ಗರ ಕಯಂ ೪೭
ಸಾ ಲಂಕೃತಾನ್ ಸ್ಮ೭ಶಾ ರಥಾನ್ ಸಕುಾಂಜರಾನ್
ಅಮಾತಯ ಮುಖಾಯ ನ್ ಶತಶ ಶಚ ವಲಿ ಭ್ರನ್
ವಯ ಪ್ೀಹಯ ಸೂತ ಸಾ ಹಿತಾನ್ ಸಮಂತತ :
ಸಮೃದ್ಧ ಮಂತ:ಪುರ ಮಾ೭೭ವಿವೇಶ ೪೮
ತದ್೭ದ್ರ ಕೂಟ್ಟ೭ಚ್ಲ ಮೇಘ್ ಸನಿನ ಭಂ
ಮಹಾ ವಿಮಾನೀತೌ ಮ ವೇಶಮ ಸಂಘ್ವತ್
ಅ ವಾಯಿಮಾಣಃ ಪ್ರ ವಿವೇಶ ಸ್ಮರರ್ಥಾಃ
ಪ್ರ ಭೂತ ರತನ ಾಂ ಮಕರೀ ಯಥಾ೭೭ಣಿವಮ್ ೪೯
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚ್ ದ್ಶ ಸಾ ಗಿ:
ಷೀಡಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸ ತತ್ ಅನೌ ಾಃಪುರ ದ್ವಾ ರಂ ಸಮತಿೀತಯ ಜನಾ೭೭ಕುಲಮ್
ಪ್ರ ವಿವಿಕೌ ಾಂ ತತಃ ಕಕಾ ಯ ಮ್ ಆಸಸ್ಮದ್ ಪುರಾಣವಿತ್ ೧
ಪ್ರರ ಸ ಕಮುಿಕ ಬಭರ ದ್ೂ : ಯುವಭಿ: ಮೃಷಾ ಕುಣು ಲಾಃ
ಅಪ್ರ ಮಾದ್ಭಿ: ಏಕಗ್ರ ೈಾಃ ಸಾ ೭ನುರಕ್ೌ ೈ: ಅರ್ಧರ್ಷಠ ತಾಮ್ ೨
ತತರ ಕಷ್ಟಯಿಣೀ ವೃದ್ವಧ ನ್ ವೇತರ ಪ್ರಣಿೀನ್ ಸಾ ಲಂಕೃತಾನ್
ದ್ದ್ಶಿ ವಿರ್ಷಠ ತಾನ್ ದ್ವಾ ರ ಸೌ ರಯ ಧ್ಯ ಕಾ ನ್ ಸುಸಮಾಹಿತಾನ್ ೩
ತೇ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಸಮಾಯಾನೌ ಾಂ ರಾಮ ಪಿರ ಯ ಚಿಕಿೀಷಿವಃ
ಸಹಸೀ ತಪ ತಿತಾ ಸಾ ವೇಿ ಸ್ಮಾ ಸನೇ ಭಯ : ಸಸಂಭರ ಮಾ: ೪
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತಾನ್ ಉವಾಚ್ ವಿನಿೀತಾತಾಮ ಸೂತ ಪುತರ : ಪ್ರ ದ್ಕಿಾ ಣ:
ಕಿಾ ಪ್ರ ಮಾ೭ಖಾಯ ತ ರಾಮಾಯ ಸುಮಂತರ ೀ ದ್ವಾ ರ ತಿಷಠ ತಿ ೫
ತೇ ರಾಮ ಮುಪ್ ಸಂಗಮಯ ಭತುಿ: ಪಿರ ಯ ಚಿಕಿೀಷಿವ:
ಸಹ ಭ್ರಯಾಿಯ ರಾಮಾಯ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಏವಾ೭೭ಚ್ಚ್ಕಿಾ ರೇ ೬
ಪ್ರ ತಿವೇದ್ತಮ್ ಆಜಾಞ ಯ ಸೂತಮ್ ಅಭಯ ನೌ ರಂ ಪಿತುಾಃ
ತತ್ರ ೈವ ಆನಾಯಯಾ ಮಾಸ ರಾಘ್ವಃ ಪಿರ ಯ ಕಮಯ ಯಾ ೭
ತಂ ವೈಶರ ವಣ ಸಂಕಶಮ್ ಉಪ್ವಿಷಾ ಾಂ ಸಾ ಲಂಕೃತಮ್
ದ್ದ್ಶಿ ಸೂತಃ ಪ್ಯಿಙ್ಕ ೀ ಸೌವಣೇಿ ಸೀತೌ ರ ಚ್ಛ ದೇ ೮
ವರಾಹ ರುರ್ಧರಾ೭೭ಭೇಣ ಶುಚಿನಾ ಚ್ ಸುಗನಿಧ ನಾ
ಅನುಲ್ಪ್ೌ ಾಂ ಪ್ರಾಧ್ಯ ೀಿನ ಚ್ನ್ ನೇನ ಪ್ರಂತಪ್ಮ್ ೯
ಸ್ಮಿ ತಯಾ ಪ್ರಶಾ ಿತ ಶಾಚ ೭ಪಿ ವಾಲ ವಯ ಜನ ಹಸೌ ಯಾ
ಉಪೇತಂ ಸ್ಮೀತಯಾ ಭೂಯ ಶ್ಚ ತರ ಯಾ ಶಶ್ನಂ ಯಥಾ ೧೦
ತಂ ತಪ್ನೌ ಮ್ ಇವಾ೭೭ದ್ತಯ ಮ್ ಉಪ್ಪ್ನನ ಾಂ ಸಾ ತೇಜಸ್ಮ
ವವನ್ ೀ ವರದಂ ವನಿ್ ೀ ನಿಯಮಜ್ಞ ೀ ವಿನಿೀತವತ್ ೧೧
ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್ ಸುೌ ಸುಖಂ ಪೃಷ್ಟಾ ಾ ವಿಹಾರ ಶಯನಾ೭೭ಸನೇ
ರಾಜ ಪುತರ ಮ್ ಉವಾಚೇದಂ ಸುಮನೌ ರೀ ರಾಜ ಸತಕ ೃತಃ ೧೨
ಕೌಸಲಾಯ ಸುಪ್ರ ಜಾ ರಾಮ ಪಿತಾ ತಾ ಾಂ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಮ್ ಇಚ್ಛ ತಿ
ಮಹಿಷ್ಟಯ ಸಹ ಕೈಕೇಯಾಯ ಗಮಯ ತಾಾಂ ತತರ ಮಾಚಿರಮ್ ೧೩
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಸುೌ ಸಂಹೃಷ್ಾ ೀ ನರ ಸ್ಮಾಂಹೀ ಮಹಾ ದುಯ ತಿಾಃ
ತತಃ ಸಮಾಮ ನಯಾ ಮಾಸ ಸ್ಮೀತಾಮ್ ಇದ್ಮ್ ಉವಾಚ್ ಹ ೧೪
ದೇವಿ ದೇವ ಶಚ ದೇವಿೀ ಚ್ ಸಮಾಗಮಯ ಮದ್೭ನೌ ರೇ
ಮನೌ ರರ್ಯ ತೇ ಧುರ ವಂ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಅಭಿಷೇಚ್ನ ಸಂಹಿತಮ್ ೧೫
ಲಕ್ಷಯಿತಾಾ ಹಯ ೭ಭಿಪ್ರರ ಯಂ ಪಿರ ಯ ಕಮಾ ಸುದ್ಕಿಾ ಣಾ
ಸಂಚ್ೀದ್ಯತಿ ರಾಜಾನಂ ಮದ್೭ಥಿಾಂ ಮದ್ರೇಕ್ಷಣೇ ೧೬
ಸ್ಮ ಪ್ರ ಹೃಷ್ಟಾ ಮಹಾ ರಾಜಂ ಹಿತ ಕಮಾ೭ನು ವತಿಿನಿೀ
ಜನನಿೀ ಚಾ೭ಥಿ ಕಮಾ ಮೇ ಕೇಕಯಾರ್ಧ೭ಪ್ತೇ ಸುಾ ತಾ ೧೭
ದ್ಷ್ಟಾ ಯ ಖಲು ಮಹಾ ರಾಜ್ೀ ಮಹಿಷ್ಟಯ ಪಿರ ಯಯಾ ಸಹ
ಸುಮಂತರ ಾಂ ಪ್ರರ ಹಿಣೀರ್ದ್ ತಂ ಅಥಿ ಕಮಕರಂ ಮಮ ೧೮
ಯಾದೃಶ್ೀ ಪ್ರಷ ತೌ ತರ ತಾದೃಶೀ ರ್ದತ ಆಗತಃ
ಧುರ ವಮ್ ಅದ್ಯ ೈವ ಮಾಾಂ ರಾಜಾ ಯೌವ ರಾಜ್ಯ ೀ೭ಭಿಷೇಕ್ಷಯ ತಿ ೧೯
ಹನೌ ಶ್ೀಘ್ರ ಮ್ ಇತೀ ಗತಾಾ ದ್ರ ಕಾ ಯ ಮಿ ಚ್ ಮಹಿೀಪ್ತಿಾಂ
ಸಹ ತಾ ಾಂ ಪ್ರವಾರೇಣ ಸುಖಮ್ ಆಸಾ ರಮಸಾ ಚ್ ೨೦
ಪ್ತಿ ಸಮಾಮ ನಿತಾ ಸ್ಮೀತಾ ಭತಾಿರಮ್ ಅಸ್ಮತೇಕ್ಷಣಾ
ಆದ್ವಾ ರಮ್ ಅನು ವವಾರ ಜ ಮಙ್ರ ಳಾ ನಯ ಭಿದ್ಧುಯ ರ್ಷೀ ೨೧
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ರಾಜಯ ಾಂ ದ್ಾ ಜಾತಿಭಿ ಜಿಷಾ ಾಂ ರಾಜಸೂಯಾ೭ಭಿಷೇಚ್ನಂ
ಕತುಿ ಮಹಿತಿ ತೇ ರಾಜಾ ವಾಸವ ಸ್ಯ ೀವ ಲೀಕ ಕೃತ್ ೨೨
ದ್ೀಕಿಾ ತಂ ವರ ತ ಸಂಪ್ನನ ಾಂ ವರಾ೭ಜಿನ ಧ್ರಂ ಶುಚಿಾಂ
ಕುರಂಗ ಶೃಾಂಗ ಪ್ರಣಿಾಂ ಚ್ ಪ್ಶಯ ೦ತಿೀ ತಾಾ ಾಂ ಭಜಾಮಯ ೭ಹಂ ೨೩
ಪೂವಿಾಂ ದ್ಶಂ ವಜರ ಧ್ರೀ ದ್ಕಿಾ ಣಾಾಂ ಪ್ರತು ತೇ ಯಮ:
ವರುಣ: ಪ್ಶ್ಚ ಮಾ ಮಾಶಾಾಂ ಧ್ನೇಶ ಸೂೌ ತೌ ರಾಾಂ ದ್ಶಂ ೨೪
ಅಥ ಸ್ಮೀತಾಮ್ ಅನುಜಾಞ ಪ್ಯ ಕೃತ ಕೌತುಕ ಮಂಗಳ:
ನಿಶಚ ಕರ ಮ ಸುಮಂತ್ರ ೀಣ ಸಹ ರಾಮೀ ನಿವೇಶನಾತ್ ೨೫
ಪ್ವಿತಾ ದ್ವ ನಿಷಕ ರಮಯ ಸ್ಮಾಂಹೀ ಗ್ರ ಗುಹಾ ಯಶ:
ಲಕ್ಷಮ ಣಂ ದ್ವಾ ರ ಸೀ೭ಪ್ಶಯ ತ್ ಪ್ರ ಹಾಾ ಾಂಜಲ್ ಪುಟಂ ಸ್ಮಿ ತಂ ೨೬
ಅಥ ಮಧ್ಯ ಮ ಕಕಾ ಯ ಯಾಾಂ ಸಮಾಗಮಯ ಸುಹೃಜಜ ನೈ:
ಸ ಸವಾಿನ್ ಅರ್ಥಿನೀ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಸಮೇತಯ ಪ್ರ ತಿನನ್ ಯ ಚ್ ೨೭
ತತಃ ಪ್ರವಕ ಸಂಕಶಮ್ ಆರುರೀಹ ರಥೀ ತೌ ಮಮ್
ವೈಯಾಘ್ರ ಾಂ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ೀ ರಾಜತಂ ರಾಜ ನಂದ್ನ: ೨೮
ಮೇಘ್ನಾದ್೦ ಅಸಂಬಾಧಂ ಮಣಿ ಹೇಮ ವಿಭೂರ್ಷತಂ
ಮುಷು ನೌ ಮ್ ಇವ ಚ್ಕೂಾ ಾಂರ್ಷ ಪ್ರ ಭಯಾ ಹೇಮ ವಚ್ಿಸಂ ೨೯
ಕರೇಣು ಶ್ಶು ಕಲ್ಪ ೈ ಶಚ ಯುಕೌ ಾಂ ಪ್ರಮ ವಾಜಿಭಿಾಃ
ಹರ ಯುಕೌ ಾಂ ಸಹಸ್ಮರ ಕ್ಾ ೀ ರಥಮ್ ಇನ್ ರ ಇವಾ೭೭ಶುಗಮ್
ಪ್ರ ಯಯೌ ತೂಣಿಮ್ ಆಸ್ಮಿ ಯ ರಾಘ್ವೀ ಜಾ ಲ್ತಃ ಶ್ರ ಯಾ ೩೦
ಸ ಪ್ಜಿನಯ ಇವಾ೭೭ಕಶೇ ಸಾ ನವಾನ್ ಅಭಿನಾದ್ಯನ್
ನಿಕೇತಾನ್ ನಿಯಿಯೌ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಮಹಾ೭ಭ್ರರ ತ್ ಇವ ಚ್ನ್ ರಮಾಾಃ ೩೧
ಛತರ ಚಾಮರ ಪ್ರಣಿ ಸುೌ ಲಕ್ಷಮ ಣೀ ರಾಘ್ವಾ೭೭ನುಜಃ
ಜಗ್ೀಪ್ ಭ್ರರ ತರಂ ಭ್ರರ ತಾ ರಥಮ್ ಆಸ್ಮಿ ಯ ಪೃಷಠ ತಃ ೩೨
ತತೀ ಹಲಹಲಾ ಶಬ್ : ತುಮುಲಃ ಸಮಜಾಯತ
ತಸಯ ನಿಷಕ ರಮಮಾಣ ಸಯ ಜನ್ತಘ್ ಸಯ ಸಮನೌ ತಃ ೩೩
ತತೀ ಹಯ ವರಾ ಮುಖಾಯ ನಾಗ್ರ ಶಚ ಗ್ರ ಸನಿನ ಭ್ರ:
ಅನುಜಗುಮ ಸೌ ದ್ವ ರಾಮಂ ಶತಶೀ೭ಥ ಸಹಸರ ಶ: ೩೪
ಅಗರ ತ ಶಾಚ ೭ಸಯ ಸನನ ದ್ವಧ ಶಚ ಾಂದ್ನಾ೭ಗರು ರೂರ್ಷತಾ:
ಖಡರ ಚಾಪ್ ಧ್ರಾ ಶ್ರ್ ರಾ ಜಗುಮ ರಾ೭೭ಶಂಸವೀ ಜನಾ: ೩೫
ತತೀ ವಾದ್ತರ ಶಬಾ್ ಶಚ ಸುೌ ತಿ ಶಬಾ್ ಶಚ ವಂದ್ನಾಾಂ
ಸ್ಮಾಂಹ ನಾದ್ವ ಶಚ ಶ್ರರಾಣಾಾಂ ತದ್ವ ಶುಶುರ ವಿರೇ ಪ್ರ್ಥ ೩೬
ಹಮಯ ಿ ವಾತಾಯನ ಸ್ಮಿ ಭಿ ಭೂಿರ್ಷತಾಭಿ ಸಾ ಮಂತತ:
ಕಿೀಯಿಮಾಣ ಸಾ ಪುಷ್ಟಪ ಘ ಯಿಯೌ ಸ್ಮೌ ರೀಭಿ ರರಾಂದ್ಮ: ೩೭
ರಾಮಂ ಸವಿ ಅನವದ್ವಯ ಾಂಗ್ೀ ರಾಮ ಪಿಪಿರ ೀಷಯಾ ತತ:
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ವಚ್ೀಭಿ ರಗ್ರ ಯ ೈ: ಹಮಯ ಿಸ್ಮೌ : ಕಿಾ ತಿ ಸ್ಮಿ ಶಚ ವವಂದ್ರೇ ೩೮
ನೂನಂ ನಂದ್ತಿ ತೇ ಮಾತಾ ಕೌಸಲಾಯ ಮಾತೃ ನಂದ್ನಾ
ಪ್ಶಯ ಾಂತಿೀ ಸ್ಮದ್ಧ ಯಾತರ ಾಂ ತಾಾ ಾಂ ಪಿತರ ಯ ಾಂ ರಾಜಯ ಮ೭ವ ಸ್ಮಿ ತಂ ೩೯
ಸವಿ ಸ್ಮೀಮಂತಿನಿೀಭಯ ಶಚ ಸ್ಮೀತಾಾಂ ಸ್ಮೀಮಂತಿನಿೀಾಂ ವರಾಾಂ
ಅಮನಯ ಾಂತ ಹಿ ತಾ ನಾ೭೭ಯೀಿ ರಾಮ ಸಯ ಹೃದ್ಯ ಪಿರ ಯಾಾಂ ೪೦
ತಯಾ ಸುಚ್ರತಂ ದೇವಾಯ ಪುರಾ ನೂನಂ ಮಹ ತೌ ಪ್:
ರೀಹಿಣಿೀವ ಶಾಶಾಾಂಕೇನ ರಾಮ ಸಂಯೀಗ ಮಾಪ್ ಯಾ
೪೧
ಇತಿ ಪ್ರರ ಸ್ಮದ್ ಶೃಾಂಗೇಷ್ಣ ಪ್ರ ಮದ್ವಭಿ ನಿರೀತೌ ಮಃ
ಶುಶಾರ ವ ರಾಜ ಮಾಗಿ ಸಿ : ಪಿರ ಯಾ ವಾಚ್ ಉದ್ವಹೃತಾ: ೪೨
ಸ ರಾಘ್ವ ಸೌ ತರ ಕಥಾ ಪ್ರ ಲಾಪಂ
ಶುಶಾರ ವ ಲೀಕಸಯ ಸಮಾಗತಸಯ
ಆತಾಮ ೭ರ್ಧಕರಾ ವಿವಿಧಾ ಶಚ ವಾಚಃ
ಪ್ರ ಹೃಷಾ ರೂಪ್ಸಯ ಪುರೇ ಜನಸಯ
೪೩
ಏಷ ಶ್ರ ಯಂ ಗಚ್ಛ ತಿ ರಾಘ್ವೀ೭ದ್ಯ
ರಾಜ ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ವತ್ ವಿಪುಲಾಾಂ ಗಮಿಷಯ ನ್
ಏತೇ ವಯಂ ಸವಿ ಸಮೃದ್ಧ ಕಮಾ
ರ್ಯಷ್ಟಮ್ ಅಯಂ ನೀ ಭವಿತಾ ಪ್ರ ಶಾಸ್ಮೌ
೪೪
ಲಾಭ್ೀ ಜನಸ್ಮಯ ೭ಸಯ ಯದೇಷ ಸವಿಾಂ
ಪ್ರ ಪ್ತಾ ಯ ತೇ ರಾಷಾ ರಮ್ ಇದಂ ಚಿರಾಯ
ನ ಹಯ ೭ಪಿರ ಯಂ ಕಿಾಂಚ್ನ ಜಾತು ಕಶ್ಚ ತ್
ಪ್ಶ್ಯ ೀನನ ದುಾಃಖಂ ಮನುಜಾ೭ರ್ಧಪೇ೭ಸ್ಮಮ ನ್
೪೫
ಸ ಘ್ೀಷ ವದ್ೂ ಶಚ ಹಯೈಾಃ ಸ ನಾಗೈಾಃ
ಪುರಸಾ ರಾಃ ಸಾ ಸ್ಮೌ ಕ ಸೂತ ಮಾಗಧೈಾಃ
ಮಹಿೀಯಮಾನಃ ಪ್ರ ವರ ಶಚ ವಾದ್ಕೈ:
ಅಭಿಷ್ಣಾ ತೀ ವೈಶರ ವಣೀ ಯಥಾ ಯಯೌ ೪೬
ಕರೇಣು ಮಾತಙ್ರ ರಥಾ೭ಶಾ ಸಂಕುಲಂ
ಮಹಾ ಜನ್ತಘಾಃ ಪ್ರಪೂಣಿ ಚ್ತಾ ರಮ್
ಪ್ರ ಭೂತ ರತನ ಾಂ ಬಹು ಪ್ಣಯ ಸಂಚ್ಯಂ
ದ್ದ್ಶಿ ರಾಮೀ ರುಚಿರಂ ಮಹಾ ಪ್ಥಮ್ ೪೭
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಷ್ೀಡಶ ಸಾ ಗಿ:
ಸಪ್ತ ದಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸ ರಾಮೀ ರಥಮ್ ಆಸ್ಮಿ ಯ ಸಂಪ್ರ ಹೃಷಾ ಸುಹೃಜಜ ನಃ
ಪ್ತಾಕ ಧ್ಾ ಜ ಸಂಪ್ನನ ಾಂ ಮಹಾಹಾಿ೭ಗರು ಧೂಪಿತಂ
ಅಪ್ಶಯ ನ್ ನಗರಂ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ನಾನಾ ಜನ ಸಮಾಕುಲಮ್ ೧
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸ ಗೃಹ: ಅಭರ ಸಂಕಶೈಾಃ ಪ್ರಣುು ರ: ಉಪ್ಶೀಭಿತಮ್
ರಾಜ ಮಾಗಿಾಂ ಯಯೌ ರಾಮೀ ಮಧ್ಯ ೀನಾ೭ಗರು ಧೂಪಿತಮ್ ೨
ಚಂದ್ನಾನಾಾಂ ಚ್ ಮುಖಾಯ ನಾಾಂ ಅಗರೂಣಾಾಂ ಚ್ ಸಂಚ್ಯೈ:
ಉತೌ ಮಾನಾಾಂ ಚ್ ಗಂಧಾನಾಾಂ ಕೌಾಮ ಕ್ೀಶಾ೭ಮಬ ರ ಸಯ ಚ್ ೩
ಅವಿದ್ವಧ ಭಿ ಶಚ ಮುಖಾಯ ಭಿ ರುತೌ ಮ ಸ್ಮು ಟಕೈ ರ೭ಪಿ
ಶೀಭಮಾನಮ್ ಅಸಂಬಾಧೈ ಸೌ ಾಂ ರಾಜಪ್ಥಮ್ ಉತೌ ಮಮ್ ೪
ಸಂವೃತಂ ವಿವಿಧೈಾಃ ಪ್ಣ್ಯ ೈ ಭಿಕ್ಾ ಯ ೈ: ಉಚಾಚ ವಚೈ: ಅಪಿ
ದ್ದ್ಶಿ ತಂ ರಾಜಪ್ಥಂ ದ್ವಿ ದೇವಪ್ಥಂ ಯಥಾ ೫
ದ್ಧ್ಯ ೭ಕ್ಷತ ಹವಿ ಲಾಿಜೈ: ಧೂಪ: ಅಗರು ಚಂದ್ನೈ:
ನಾನಾ ಮಾಲಯ ೀಪ್ ಗಂಧೈ ಶಚ ಸದ್ವ೭ಭಯ ಚಿಿತ ಚ್ತಾ ರಂ ೬
ಆಶ್ೀವಾಿದ್ವನ್ ಬಹೂನ್ ಶೃಣಾ ನ್ ಸುಹೃದ್ೂ ಾಃ ಸಮುದ್ೀರತಾನ್
ಯಥಾ೭ಹಿಾಂ ಚಾ೭ಪಿ ಸಂಪೂಜಯ ಸವಾಿನ್ ಏವ ನರಾನ್ ಯಯೌ ೭
ಪಿತಾಮಹ: ಆಚ್ರತಂ ತರ್ಥವ ಪ್ರ ಪಿತಾಮಹಾಃ
ಅದ್ಯ ಉಪ್ರದ್ವಯ ತಂ ಮಾಗಿಮ್ ಅಭಿರ್ಷಕ್ೌ ೀ೭ನುಪ್ರಲಯ ೮
ಯಥಾ ಸಮ ಲಾಲ್ತಾಾಃ ಪಿತಾರ ಯಥಾ ಪೂವೈಿಾಃ ಪಿತಾಮಹಾಃ
ತತಃ ಸುಖತರಂ ಸವೇಿ ರಾಮೇ ವತಾಾ ಯ ಮ ರಾಜನಿ ೯
ಅಲಮ್ ಅದ್ಯ ಹಿ ಭುಕ್ೌೀನ ಪ್ರಮಾರ್ಥಿ: ಅಲಂ ಚ್ ನಃ
ಯಥಾ ಪ್ಶಾಯ ಮ ನಿಯಾಿನೌ ಾಂ ರಾಮಂ ರಾಜ್ಯ ೀ ಪ್ರ ತಿರ್ಷಠ ತಮ್ ೧೦
ತತೀ ಹಿ ನ ಪಿರ ಯತರಂ ನಾನಯ ತ್ ಕಿಾಂಚಿ ದ್ೂ ವಿಷಯ ತಿ
ಯಥಾ೭ಭಿಷೇಕ್ೀ ರಾಮ ಸಯ ರಾಜ್ಯ ೀನಾ೭ಮಿತ ತೇಜಸಃ ೧೧
ಏತಾ: ಚ್ ಅನಾಯ ಶಚ ಸುಹೃದ್ವಮ್ ಉದ್ವಸ್ಮೀನಃ ಕಥಾಾಃ ಶುಭ್ರಾಃ
ಆತಮ ಸಂಪೂಜನಿೀಾಃ ಶೃಣಾ ನ್ ಯಯೌ ರಾಮೀ ಮಹಾ ಪ್ಥಮ್ ೧೨
ನ ಹಿ ತಸ್ಮಮ ನ್ ಮನಃ ಕಶ್ಚ ಚ್ಚ ಕುಾ ರ್ಷೀ ವಾ ನರೀತೌ ಮಾತ್
ನರಃ ಶಕ್ನ ೀತಿ ಅಪ್ರಕರ ಷ್ಣಾ ಮ್ ಅತಿಕರ ನೌ ೀ೭ಪಿ ರಾಘ್ವೇ ೧೩
ಯ ಶಚ ರಾಮಂ ನ ಪ್ಶ್ಯ ೀ ತುೌ ಯಂ ಚ್ ರಾಮೀ ನ ಪ್ಶಯ ತಿ
ನಿಾಂದ್ತ ಸಾ ವಸೇ ಲಿ ೀಕೇ ಸ್ಮಾ ೭೭ತಾಮ ಪ್ಯ ೀನಂ ವಿಗಹಿಿತೇ ೧೪
ಸವೇಿಷ್ಟಾಂ ಹಿ ಸ ಧ್ಮಾಿ೭೭ತಾಮ ವಣಾಿನಾಾಂ ಕುರುತೇ ದ್ಯಾಮ್
ಚ್ತುಣಾಿಾಂ ಹಿ ವಯಃ ಸ್ಮಿ ನಾಾಂ ತೇನ ತೇ ತಮ್ ಅನುವರ ತಾಾಃ ೧೫
ಚ್ತುಷಪ ಥಾನ್ ದೇವಪ್ಥಾಾಂ ಶ್ಚ ೈತಾಯ ನಾಯ ೭೭ಯತನಾನಿ ಚ್
ಪ್ರ ದ್ಕಿಾ ಣಂ ಪ್ರಹರನ್ ಜಗ್ರಮ ನೃಪ್ತೇ ಸುಾ ತ: ೧೬
ಸ ರಾಜಕುಲಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ಮೇಘ್ ಸಂಘ್ೀಪ್ಮ ಶು್ ಭೈ:
ಪ್ರರ ಸ್ಮದ್ ಶೃಾಂಗೈ: ವಿವಿಧೈ: ಕೈಲಾಸ ಶ್ಖರೀಪ್ಮ: ೧೭
ಆವಾರಯದ್ಬ ಗಿಗನಂ ವಿಮಾನೈ ರವ ಪ್ರಾಂಡುರ:
ವಧ್ಿಮಾನ ಗೃಹ ಶಾಚ ೭ಪಿ ರತನ ಜಾಲ ಪ್ರಷಕ ೃತೈಾಃ ೧೮
Page 50 of 276

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತತ್ ಪೃದ್ವಾಯ ಾಂ ಗೃಹ ವರಂ ಮಹೇಾಂದ್ರ ಭವನೀಪ್ಮಂ
ರಾಜ ಪುತರ ಾಃ ಪಿತು ವೇಿಶಮ ಪ್ರ ವಿವೇಶ ಶ್ರ ಯಾ ಜಾ ಲನ್ ೧೯
ಸ ಕಕಾ ಯ ಧ್ಾ ನಿಭಿ ಗುಿಪ್ರೌ ಸ್ಮೌ ಸರ ೀ೭ತಿಕರ ಮಯ ವಾಜಿಭಿ:
ಪ್ದ್ವತಿ: ಅಪ್ರೇ ಕಕ್ಾ ಯ ೀ ದ್ಾ ೀ ಜಗ್ರಮ ನರೀತೌ ಮ: ೨೦
ಸ ಸವಾಿಾಃ ಸಮತಿಕರ ಮಯ ಕಕಾ ಯ ದ್ಶರಥಾ೭೭ತಮ ಜಃ
ಸನಿನ ವತಯ ಿ ಜನಂ ಸವಿಾಂ ಶುದ್ಧ ಅನೌ ಾಃಪುರಮ್ ಅಭಯ ಗ್ರತ್ ೨೧
ತತಃ ಪ್ರ ವಿಷ್ಾ ೀ ಪಿತು ರ೭ನಿೌ ಕಂ ತದ್ವ
ಜನಃ ಸ ಸವೀಿ ಮುದ್ತೀ ನೃಪ್ರತಮ ಜ
ಪ್ರ ತಿೀಕ್ಷತೇ ತಸಯ ಪುನಃ ಶಚ ನಿಗಿಮಂ
ಯಥೀದ್ಯಂ ಚ್ನ್ ರಮಸಃ ಸರತಪ ತಿಾಃ ೨೨
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಸಪ್ೌ ದ್ಶ ಸಾ ಗಿ:
ಅಷ್ಟಟ ದಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸ ದ್ದ್ಶಾಿ೭೭ಸನೇ ರಾಮೀ ನಿಷಣು ಾಂ ಪಿತರಂ ಶುಭೇ
ಕೈಕೇಯಿೀ ಸಹಿತಂ ದ್ೀನಂ ಮುಖೇನ ಪ್ರಶುಷಯ ತಾ ೧
ಸ ಪಿತು ಶಚ ರಣೌ ಪೂವಿಮ್ ಅಭಿವಾದ್ಯ ವಿನಿೀತವತ್
ತತೀ ವವನ್ ೀ ಚ್ರಣೌ ಕೈಕೇಯಾಯ ಾಃ ಸುಸಮಾಹಿತಃ ೨
ರಾಮೇ ತುಯ ಕೌ ಾ ಚ್ ವಚ್ನಂ ಬಾಷಪ ಪ್ಯಾಿಕು ಲೇಕ್ಷಣಃ
ಶಶಾಕ ನೃಪ್ತಿ ದ್ೀಿನೀ ನ ಈಕಿಾ ತುಾಂ ನಾ೭ಭಿಭ್ರರ್ಷತುಮ್ ೩
ತತ್ ಅಪೂವಿಾಂ ನರಪ್ತೇ ದೃಿಷ್ಟಾ ಾ ರೂಪಂ ಭಯಾ೭೭ವಹಮ್
ರಾಮೀ೭ಪಿ ಭಯಮ್ ಆಪ್ನನ ಾಃ ಪ್ದ್ವ ಸಪ ೃಷ್ಾ ಾ ೀವ ಪ್ನನ ಗಮ್ ೪
ಇನಿ್ ರಯೈ ರಪ್ರ ಹೃಷ್ಾ ೈ ಸೌ ಾಂ ಶೀಕ ಸಂತಾಪ್ ಕಶ್ಿತಮ್
ನಿಶಾ ಸನೌ ಾಂ ಮಹಾ ರಾಜಂ ವಯ ರ್ಥತ ಆಕುಲ ಚೇತಸಂ ೫
ಊಮಿಿ ಮಾಲ್ನಮ್ ಅಕ್ಾ ೀಭಯ ಾಂ ಕುಾ ಭಯ ನೌ ಮ್ ಇವ ಸ್ಮಗರಮ್
ಉಪ್ಪುಿ ತಮ್ ಇವಾ೭೭ದ್ತಯ ಮ್ ಉಕೌ ೭ನೃತಮ್ ಋರ್ಷಾಂ ಯಥಾ ೬
ಅಚಿನೌ ಯ ಕಲಪ ಾಂ ಹಿ ಪಿತು ಸೌ ಾಂ ಶೀಕಮ್ ಉಪ್ಧಾರಯನ್
ಬಭೂವ ಸಂರಬಧ ತರಃ ಸಮುದ್ರ ಇವ ಪ್ವಿಣಿ ೭
ಚಿನೌ ಯಾ ಮಾಸ ಚ್ ತದ್ವ ರಾಮಃ ಪಿತೃ ಹಿತೇ ರತಃ
ಕಿಾಂಸ್ಮಾ ದ್೭ದ್ಯ ೈ ವ ನೃಪ್ತಿ ನಿ ಮಾಾಂ ಪ್ರ ತಯ ೭ಭಿನನ್ ತಿ ೮
ಅನಯ ದ್ವ ಮಾಾಂ ಪಿತಾ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಕುಪಿತೀ೭ಪಿ ಪ್ರ ಸ್ಮೀದ್ತಿ
ತಸಯ ಮಾಮ್ ಅದ್ಯ ಸಂಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಕಿಾಂ ಆಯಾಸಃ ಪ್ರ ವತಿತೇ ೯
ಸ ದ್ೀನ ಇವ ಶೀಕ೭೭ತೀಿ ವಿಷಣು ವದ್ನ ದುಯ ತಿಾಃ
ಕೈಕೇಯಿೀಮ್ ಅಭಿವಾ ದ್ಯ ೈವ ರಾಮೀ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೦
ಕಚಿಚ ನ್ ಮಯಾ ನಾ೭ಪ್ರಾಧ್ಮ್ ಅಜಾಞ ನಾತ್ ರ್ಯನ ಮೇ ಪಿತಾ
ಕುಪಿತ ಸೌ ನ್ ಮಮಾ೭೭ಚ್ಕ್ಷಾ ತಾ ಾಂ ಚೈ ವೈನಂ ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ಯ ೧೧
Page 51 of 276

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅಪ್ರ ಸನನ ಮನಾ: ಕಿನುನ ಸದ್ವ ಮಾಾಂ ಪ್ರ ತಿ ವತಾ ಲ:
ವಿವಣಿ ವದ್ನೀ ದ್ೀನೀ ನ ಹಿ ಮಾಮ್ ಅಭಿಭ್ರಷತೇ ೧೨
ಶಾರೀರೀ ಮಾನಸೀ ವಾ೭ಪಿ ಕಚಿಚ ತ್ ಏನಂ ನ ಬಾಧ್ತೇ
ಸಂತಾಪ್ೀ ವಾ೭ಭಿತಾಪ್ೀ ವಾ ದುಲಿಭಂ ಹಿ ಸದ್ವ ಸುಖಮ್ ೧೩
ಕಚಿಚ ನ್ ನ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಭರತೇ ಕುಮಾರೇ ಪಿರ ಯ ದ್ಶಿನೇ
ಶತುರ ಘ್ನ ೀ ವಾ ಮಹಾ ಸತ್ೌ ಾ ೀ ಮಾತೄಣಾಾಂ ವಾ ಮಮಾ೭ಶುಭಮ್ ೧೪
ಅತೀಷಯನ್ ಮಹಾ ರಾಜಮ್ ಅಕುವಿನ್ ವಾ ಪಿತು ವಿಚಃ
ಮುಹೂತಿಮ್ ಅಪಿ ನೇಚ್ಛ ೀಯಂ ಜಿೀವಿತುಾಂ ಕುಪಿತೇ ನೃಪೇ ೧೫
ಯತೀ ಮ್ಭಲಂ ನರಃ ಪ್ಶ್ಯ ೀತ್ ಪ್ರರ ದುಭ್ರಿವಮ್ ಇಹಾ೭೭ತಮ ನಃ
ಕಥಂ ತಸ್ಮಮ ನ್ ನ ವತೇಿತ ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಾ ೀ ಸತಿ ದೈವತೇ ೧೬
ಕಚಿಚ ತ್ ತೇ ಪ್ರುಷಂ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಅಭಿಮಾನಾತ್ ಪಿತಾ ಮಮ
ಉಕ್ೌ ೀ ಭವತಾಯ ಕ್ೀಪೇನ ಯತಾರ ೭ಸಯ ಲುಳಿತಂ ಮನಃ ೧೭
ಏತತ್ ಆಚ್ಕ್ಷಾ ಮೇ ದೇವಿ ತತ್ೌ ಾ ೀನ ಪ್ರಪೃಚ್ಛ ತಃ
ಕಿಾಂ ನಿಮಿತೌ ಮ್ ಅಪೂವೀಿ೭ಯಂ ವಿಕರೀ ಮನುಜಾ೭ರ್ಧಪೇ ೧೮
ಏವ ಮುಕೌ ಾ ತು ಕೈಕೇಯಿೀ ರಾಘ್ವೇಣ ಮಹಾತಮ ನಾ
ಉವಾ ಚೇದಂ ಸುನಿಲಿಜಾಜ ಧೃಷಾ ಮಾ೭೭ತಮ ಹಿತಂ ವಚ್: ೧೯
ನ ರಾಜಾ ಕುಪಿತೀ ರಾಮ ವಯ ಸನಂ ನಾ೭ಸಯ ಕಿಾಂಚ್ನ
ಕಿನಿಚ ನಮ ನೀ ಗತಂ ತಸಯ ತಾ ದ್ೂ ಯಾ ನಾನ ೭ಭಿ ಭ್ರಷತೇ ೨೦
ಪಿರ ಯಂ ತಾಾ ಮ೭ಪಿರ ಯಂ ವಕುೌ ಾಂ ವಾಣಿೀ ನಾ೭ಸಯ ೀಪ್ ವತಿತೇ
ತತ್ ಅವಶಯ ಾಂ ತಾ ಯಾ ಕಯಿಾಂ ಯ ದ್೭ನೇನಾ ಶುರ ತಂ ಮಮ ೨೧
ಏಷ ಮಹಯ ಾಂ ವರಂ ದ್ತಾಾ ಪುರಾ ಮಾ ಮ೭ಭಿಪೂಜಯ ಚ್
ಸ ಪ್ಶಾಚ ಚ ತೌ ಪ್ಯ ತೇ ರಾಜಾ ಯಥಾ೭ನಯ : ಪ್ರರ ಕೃತ ಸೌ ಥಾ ೨೨
ಅತಿಸೃಜಯ ದ್ದ್ವಮಿ ಇತಿ ವರಂ ಮಮ ವಿಶಾಮಪ ತಿ:
ಸ ನಿರ೭ಥಿಾಂ ಗತ ಜಲೇ ಸೇತುಾಂ ಬಂರ್ಧತುಮ್ ಇಚ್ಛ ತಿ ೨೩
ಧ್ಮಿಮ್ಭಲ ಮಿದಂ ರಾಮ ವಿದ್ತಂ ಚ್ ಸತಾಮ್ ಅಪಿ
ತತ್ ಸತಯ ಾಂ ನ ತಯ ಜ ದ್ವರ ಜಾ ಕುಪಿತ ಸೌ ಾ ತಕ ೃತೇ ಯಥಾ ೨೪
ಯದ್ ತ ದ್ಾ ಕ್ಷಯ ತೇ ರಾಜಾ ಶುಭಂ ವಾ ಯದ್ ವಾ೭ಶುಭಮ್
ಕರಷಯ ಸ್ಮ ತತ ಸಾ ವಿ ಮಾಖಾಯ ಸ್ಮಯ ಮಿ ಪುನ ಸೌ ಾ ೭ಹಂ ೨೫
ಯದ್ ತಾ ೭ಭಿಹಿತಂ ರಾಜಾಞ ತಾ ಯಿ ತ ನನ ವಿಪ್ತಾ ಯ ತೇ
ತತೀ೭ಹಮ೭ಭಿ ದ್ವಸ್ಮಯ ಮಿ ನ ಹ್ಯ ೀಷ ತಾ ಯಿ ವಕ್ಷಯ ತಿ ೨೬
ಏತ ತುೌ ವಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ಕೈಕೇಯಾಯ ಸಮುದ್ವಹೃತಂ
ಉವಾಚ್ ವಯ ರ್ಧತೀ ರಾಮ ಸ್ಮೌ ಾಂ ದೇವಿೀಾಂ ನೃಪ್ ಸನಿನ ಧೌ ೨೭
ಅಹೀ ರ್ಧ ಙ್ಗನ ೭ಹಿಸೇ ದೇವಿ ವಕುೌ ಾಂ ಮಾ ಮಿೀದೃಶಂ ವಚ್ :
ಅಹಂ ಹಿ ವಚ್ನಾತ್ ರಾಜಞ ಾಃ ಪ್ತೇಯಮ್ ಅಪಿ ಪ್ರವಕೇ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಭಕ್ಷರ್ಯಯಂ ವಿಷಂ ತಿೀಕ್ಷು ಾಂ ಮಜ್ಜ ೀಯಮ್ ಅಪಿ ಚಾ೭೭ಣಿವೇ ೨೮
ನಿಯುಕೌ : ಗುರುಣಾ ಪಿತಾರ ನೃಪೇಣ ಚ್ ಹಿತೇನ ಚ್ ೨೯
ತತ್ ಬ್ರರ ಹಿ ವಚ್ನಂ ದೇವಿ ರಾಜ್ಞ ೀ ಯತ್ ಅಭಿಕಾಂಕಿಾ ತಮ್
ಕರಷ್ಯ ೀ ಪ್ರ ತಿಜಾನೇ ಚ್ ರಾಮೀ ದ್ಾ ನಾಿ೭ಭಿ ಭ್ರಷತೇ ೩೦
ತಮ್ ಆಜಿವ ಸಮಾಯುಕೌ ಮ್ ಅನಾಯಾಿ ಸತಯ ವಾದ್ನಮ್
ಉವಾಚ್ ರಾಮಂ ಕೈಕೇಯಿೀ ವಚ್ನಂ ಭೃಶ ದ್ವರುಣಮ್ ೩೧
ಪುರಾ ದೇವಾ೭ಸುರೇ ಯುದ್ಧ ೀ ಪಿತಾರ ತೇ ಮಮ ರಾಘ್ವ
ರಕಿಾ ತೇನ ವರೌ ದ್ತೌ
ೌ ಸಶಲ್ಯ ೀನ ಮಹಾ ರಣೇ ೩೨
ತತರ ಮೇ ಯಾಚಿತೀ ರಾಜಾ ಭರತ ಸ್ಮಯ ೭ಭಿಷೇಚ್ನಮ್
ಗಮನಂ ದ್ಣು ಕ೭ರಣ್ಯ ೀ ತವ ಚಾ೭ದ್ಯ ೈವ ರಾಘ್ವ ೩೩
ಯದ್ ಸತಯ ಪ್ರ ತಿಜಞ ಾಂ ತಾ ಾಂ ಪಿತರಂ ಕತುಿಮ್ ಇಚ್ಛ ಸ್ಮ
ಆತಾಮ ನಂ ಚ್ ನರ ಶ್ರ ೀಷಠ ಮಮ ವಾಕಯ ಮ್ ಇದಂ ಶೃಣು ೩೪
ಸ ನಿನ ದೇಶೇ ಪಿತು ಸ್ಮೌ ಷಠ ಯಥಾ ತೇನ ಪ್ರ ತಿಶುರ ತಮ್
ತಾ ಯಾ೭ರಣಯ ಾಂ ಪ್ರ ವೇಷಾ ವಯ ಾಂ ನವ ವಷ್ಟಿಣಿ ಪ್ಞ್ಚ ಚ್ ೩೫
ಭರತ ಸೌ ಾ ೭ಭಿರ್ಷಚ್ಯ ೀತ ಯದೇತ ದ್೭ಭಿಷೇಚ್ನಂ
ತಾ ದ್೭ಥೇಿ ವಿಹಿತಂ ರಾಜಾಞ ತೇನ ಸವೇಿಣ ರಾಘ್ವ ೩೬
ಸಪ್ೌ ಸಪ್ೌ ಚ್ ವಷ್ಟಿಣಿ ದ್ಣು ಕ೭ರಣಯ ಮ್ ಆಶ್ರ ತಃ
ಅಭಿಷೇಕಮ್ ಇಮಂ ತಯ ಕೌ ಾ ಜಟ್ಟ ಚಿೀರ ಧ್ರೀ ವಸ ೩೭
ಭರತಃ ಕ್ೀಸಲ ಪುರೇ ಪ್ರ ಶಾಸುೌ ವಸುಧಾಮ್ ಇಮಾಮ್
ನಾನಾ ರತನ ಸಮಾಕಿೀಣಾಿಾಂ ಸ ವಾಜಿ ರಥ ಕುಾಂಜರಾಮ್ ೩೮
ಏತೇನ ತಾಾ ಾಂ ನರೇಾಂದರ ೀ೭ಯಮ್ ಕರುಣ್ಯ ೀನ ಸಮಾಪುಿ ತ:
ಶಿ ೀಕ ಸಂಕಿಿ ಷಾ ವದ್ನೀ ನ ಶಕ್ನ ೀತಿ ನಿರೀಕಿಾ ತುಾಂ ೩೯
ಏತತ್ ಕುರು ನರೇಾಂದ್ರ ಸಯ ವಚ್ನಂ ರಘು ನಂದ್ನ
ಸತ್ಯ ೀನ ಮಹತಾ ರಾಮ ತಾರಯಸಾ ನರೇಶಾ ರಂ ೪೦
ಇತಿೀವ ತಸ್ಮಯ ಾಂ ಪ್ರುಷಂ ವದಂತಾಯ ಾಂ
ನ ಚೈವ ರಾಮ: ಪ್ರ ವಿವೇಶ ಶೀಕಂ
ಪ್ರ ವಿವಯ ಥೇ ಚಾ೭ಪಿ ಮಹಾನುಭ್ರವೀ
ರಾಜಾ ತು ಪುತರ ವಯ ಸನಾ೭ಭಿ ತಪ್ೌ : ೪೧
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಅಷ್ಟಾ ದ್ಶ ಸಾ ಗಿ:
ಏಕೀನ ವಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತತ್ ಅಪಿರ ಯಮ್ ಅಮಿತರ ಘ್ನ ೀ ವಚ್ನಂ ಮರಣೀಪ್ಮಮ್
ಶುರ ತಾಾ ನ ವಿವಯ ಥೇ ರಾಮಃ ಕೈಕೇಯಿೀಾಂ ಚೇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಏವಮ್ ಅಸುೌ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ವನಂ ವಸುೌ ಮ್ ಅಹಂ ತಿಾ ತಃ
ಜಟ್ಟ೭ಜಿನ ಧ್ರೀ ರಾಜಞ ಾಃ ಪ್ರ ತಿಜಾಞ ಮ್ ಅನುಪ್ರಲಯನ್ ೨
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಇದಂ ತು ಜಾಞ ತುಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಕಿಮ೭ಥಿಾಂ ಮಾಾಂ ಮಹಿೀಪ್ತಿಾಃ
ನಾ೭ಭಿನನ್ ತಿ ದುಧ್ಿಷ್ೀಿ ಯಥಾ ಪುರಮ್ ಅರಾಂದ್ಮಃ ೩
ಮನುಯ ನಿಚ್ ತಾ ಯಾ ಕಯೀಿ ದೇವಿ ಬ್ರರ ಹಿ ತವಾ೭ಗರ ತಃ
ಯಾಸ್ಮಯ ಮಿ ಭವ ಸುಪಿರ ೀತಾ ವನಂ ಚಿೀರ ಜಟ್ಟ ಧ್ರಃ ೪
ಹಿತೇನ ಗುರುಣಾ ಪಿತಾರ ಕೃತಜ್ಞ ೀನ ನೃಪೇಣ ಚ್
ನಿಯುಜಯ ಮಾನೀ ವಿಸರ ಬಧ : ಕಿಾಂ ನ ಕುಯಾಿ ಮ೭ಹಂ ಪಿರ ಯಮ್ ೫
ಅಳಿೀಕಂ ಮಾನಸಂ ತ್ಾ ೀಕಂ ಹೃದ್ಯಂ ದ್ಹತಿೀವ ಮೇ
ಸಾ ಯಂ ಯನಾನ ೭೭ಹ ಮಾಾಂ ರಾಜಾ ಭರತ ಸ್ಮಯ ೭ಭಿಷೇಚ್ನಮ್ ೬
ಅಹಂ ಹಿ ಸ್ಮೀತಾಾಂ ರಾಜಯ ಾಂ ಚ್ ಪ್ರರ ಣಾನ್ ಇಷ್ಟಾ ನ್ ಧ್ನಾನಿ ಚ್
ಹೃಷ್ಾ ೀ ಭ್ರರ ತ್ರ ೀ ಸಾ ಯಂ ದ್ದ್ವಯ ಾಂ ಭರತಾಯ ಅಪ್ರ ಚ್ೀದ್ತಃ ೭
ಕಿಾಂ ಪುನ ಮಿನುಜನ್ ರೀಣ ಸಾ ಯಂ ಪಿತಾರ ಪ್ರ ಚ್ೀದ್ತಃ
ತವ ಚ್ ಪಿರ ಯ ಕಮಾ೭ಥಿಾಂ ಪ್ರ ತಿಜಾಞ ಮ್ ಅನುಪ್ರಲಯನ್ ೮
ತತ್ ಆಶಾಾ ಸಯ ಹಿ ಇಮಂ ತಾ ಾಂ ಕಿಾಂ ನಿಾ ದಂ ಯನ್ ಮಹಿೀಪ್ತಿಾಃ
ವಸುಧಾ ಆಸಕೌ ನಯನೀ ಮನ್ ಮ್ ಅಶ್ರರ ಣಿ ಮುಾಂಚ್ತಿ ೯
ಗಚ್ಛ ನುೌ ಚ್ ಏವ ಆನಯಿತುಾಂ ರ್ದತಾಾಃ ಶ್ೀಘ್ರ ಜವೈ: ಹಯೈಾಃ
ಭರತಂ ಮಾತುಲ ಕುಲಾತ್ ಅದ್ಯ ೈವ ನೃಪ್ ಶಾಸನಾತ್ ೧೦
ದ್ಣು ಕ೭ರಣಯ ಮ್ ಏಷ್ೀ೭ಹಮ್ ಇತ: ಗಚಾಛ ಮಿ ಸತಾ ರಃ
ಅವಿಚಾಯಿ ಪಿತು ವಾಿಕಯ ಾಂ ಸಮಾ ವಸುೌ ಾಂ ಚ್ತುದ್ಿಶ ೧೧
ಸ್ಮ ಹೃಷ್ಟಾ ತಸಯ ತದ್ವಾ ಕಯ ಾಂ ಶುರ ತಾಾ ರಾಮ ಸಯ ಕೈಕಯಿೀ
ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ನಂ ಶರ ದ್್ ಧಾನಾ ಹಿ ತಾ ರಯಾ ಮಾಸ ರಾಘ್ವಮ್ ೧೨
ಏವಂ ಭವತು ಯಾಸಯ ನಿೌ ರ್ದತಾಾಃ ಶ್ೀಘ್ರ ಜವೈ: ಹಯೈಾಃ
ಭರತಂ ಮಾತುಲ ಕುಲಾತ್ ಉಪ್ರವತಿಯಿತುಾಂ ನರಾಾಃ ೧೩
ತವ ತು ಅಹಂ ಕ್ಷಮಂ ಮನಯ ೀ ನ ಉತುಾ ಕಸಯ ವಿಳಮಬ ನಮ್
ರಾಮ ತಸ್ಮಮ ತ್ ಇತಃ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ವನಂ ತಾ ಾಂ ಗನುೌ ಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೧೪
ವಿರ ೀಡಾ ಅನಿಾ ತಃ ಸಾ ಯಂ ಯಚ್ಚ ನೃಪ್ ಸ್ಮೌ ಾ ಾಂ ನಾ೭ಭಿಭ್ರಷತೇ
ನ ಏತತ್ ಕಿಾಂಚಿ ನನ ರ ಶ್ರ ೀಷಠ ಮನುಯ : ಏಷ್ೀ ಅಪ್ನಿೀಯತಾಮ್ ೧೫
ಯಾವತ್ ತಾ ಾಂ ನ ವನಂ ಯಾತಃ ಪುರಾತ್ ಅಸ್ಮಮ ತ್ ಅಭಿತಾ ರನ್
ಪಿತಾ ತಾವತ್ ನ ತೇ ರಾಮ ಸ್ಮನ ಸಯ ತೇ ಭ್ೀಕ್ಷಯ ತೇ೭ಪಿ ವಾ ೧೬
ರ್ಧಕ್ ಕಷಾ ಮ್ ಇತಿ ನಿಶಾ ಸಯ ರಾಜಾ ಶೀಕ ಪ್ರಪುಿ ತಃ
ಮ್ಭಛಿಿತೀ ನಯ ಪ್ತತ್ ತಸ್ಮಮ ನ್ ಪ್ಯಿಾಂಕೇ ಹೇಮ ಭೂರ್ಷತೇ ೧೭
ರಾಮೀ೭ಪುಯ ತಾಿ ಪ್ಯ ರಾಜಾನಂ ಕೈಕೇಯಾಯ ೭ಭಿ ಪ್ರ ಚ್ೀದ್ತಃ
ಕಶಯಾ ಇವ ಆಹತ: ವಾಜಿೀ ವನಂ ಗನುೌ ಾಂ ಕೃತ ತಾ ರಃ ೧೮
ತತ್ ಅಪಿರ ಯಮ್ ಅನಾಯಾಿಯಾ ವಚ್ನಂ ದ್ವರುಣದ್ರಮ್
ಶುರ ತಾಾ ಗತ ವಯ ಥೀ ರಾಮಃ ಕೈಕೇಯಿೀಾಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೯
Page 54 of 276

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ನ ಅಹಮ್ ಅಥಿಪ್ರೀ ದೇವಿ ಲೀಕಮ್ ಆವಸುೌ ಮ್ ಉತಾ ಹೇ
ವಿದ್ಧ ಮಾಮ್ ಋರ್ಷಭಿ ಸುೌ ಲಯ ಾಂ ಕೇವಲಂ ಧ್ಮಿಮ್ ಆಸ್ಮಿ ತಮ್ ೨೦
ಯತ್ ಅತರ ಭವತಃ ಕಿಾಂಚಿ ಚ್ಛ ಕಯ ಾಂ ಕತುಿಾಂ ಪಿರ ಯಂ ಮಯಾ
ಪ್ರರ ಣಾನ್ ಅಪಿ ಪ್ರತಯ ಜಯ ಸವಿಥಾ ಕೃತಮ್ ಏವ ತತ್ ೨೧
ನ ಹಯ ತೀ ಧ್ಮಿ ಚ್ರಣಂ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಅಸ್ಮೌ ಮಹತೌ ರಮ್
ಯಥಾ ಪಿತರ ಶುಶ್ರರ ಷ್ಟ ತಸಯ ವಾ ವಚ್ನ ಕಿರ ಯಾ ೨೨
ಅನುಕ್ೌೀ೭ಪ್ಯ ೭ತರ ಭವತಾ ಭವತಾಯ ವಚ್ನಾತ್ ಅಹಮ್
ವನೇ ವತಾಾ ಯ ಮಿ ವಿಜನೇ ವಷ್ಟಿಣಿ ಇಹ ಚ್ತುದ್ಿಶ ೨೩
ನ ನೂನಂ ಮಯಿ ಕೈಕೇಯಿ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಆಶಂಸಸೇ ಗುಣಮ್
ಯತ್ ರಾಜಾನಮ್ ಅವೀಚ್: ತಾ ಾಂ ಮಮೇಶಾ ರತರಾ ಸತಿೀ ೨೪
ಯಾವನ್ ಮಾತರಮ್ ಆಪೃಚ್ಛ ೀ ಸ್ಮೀತಾಾಂ ಚ್ ಅನುನಯಾ ಮಯ ೭ಹಮ್
ತತೀ೭ದ್ಯ ೈವ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ದ್ಣು ಕನಾಾಂ ಮಹದ್ಾ ನಮ್ ೨೫
ಭರತಃ ಪ್ರಲರ್ಯ ದ್ವರ ಜಯ ಾಂ ಶುಶ್ರರ ಷೇ ಚ್ಚ ಪಿತು ಯಿಥಾ
ತಥಾ ಭವತಾಯ ಕತಿವಯ ಾಂ ಸ ಹಿ ಧ್ಮಿಾಃ ಸನಾತನಃ ೨೬
ಸ ರಾಮ ಸಯ ವಚಃ ಶುರ ತಾಾ ಭೃಶಂ ದುಾಃಖ ಹತಃ ಪಿತಾ
ಶೀಕತ್ ಅಶಕುನ ವನ್ ಬಾಷಪ ಾಂ ಪ್ರ ರುರೀದ್ ಮಹಾ ಸಾ ನಮ್ ೨೭
ವನಿ್ ತಾಾ ಚ್ರಣೌ ರಾಮೀ ವಿಸಂಜಞ ಸಯ ಪಿತು ಸೌ ದ್ವ
ಕೈಕೇಯಾಯ ಶಾಚ ಪ್ಯ ೭ನಾಯಾಿಯಾ ನಿಷಪ ಪ್ರತ ಮಹಾ ದುಯ ತಿಾಃ ೨೮
ಸ ರಾಮಃ ಪಿತರಂ ಕೃತಾಾ ಕೈಕೇಯಿೀಾಂ ಚ್ ಪ್ರ ದ್ಕಿಾ ಣಮ್
ನಿಷಕ ರಮಾಯ ೭೭ನೌ ಾಃಪುರಾತ್ ತಸ್ಮಮ ತ್ ಸಾ ಾಂ ದ್ದ್ಶಿ ಸುಹೃಜಜ ನಮ್ ೨೯
ತಂ ಬಾಷಪ ಪ್ರಪೂಣಾಿ೭ಕ್ಷಃ ಪೃಷಠ ತೀ೭ನು ಜಗ್ರಮ ಹ
ಲಕ್ಷಮ ಣಃ ಪ್ರಮ ಕುರ ದ್ಧ ಾಃ ಸುಮಿತಾರ ೭೭ನನ್ ವಧ್ಿನಃ ೩೦
ಅಭಿಷೇಚ್ನಿಕಂ ಭ್ರಾಂಡಂ ಕೃತಾಾ ರಾಮ: ಪ್ರ ದ್ಕಿಾ ಣಂ
ಶನೈ: ಜಗ್ರಮ ಸ್ಮಪೇಕ್ಾ ೀ ದೃರ್ಷಾ ಾಂ ತತರ ಅವಿಚಾಲಯನ್ ೩೧
ನ ಚ್ ಅಸಯ ಮಹತಿೀಾಂ ಲಕಿಾ ಮ ೀಾಂ ರಾಜಯ ನಾಶೀ ಅಪ್ಕಷಿತಿ
ಲೀಕ ಕನೌ ಸಯ ಕನೌ ತಾ ಾಂ ಶ್ೀತ ರಶ್ಮ ೀ: ಇವ ಕ್ಷಪ್ರ ೩೨
ನ ವನಂ ಗನುೌ ಕಮಸಯ ತಯ ಜತ ಶಚ ವಸುಾಂಧ್ರಾಮ್
ಸವಿ ಲೀಕ೭ತಿಗ ಸ್ಯ ೀವ ಲಕ್ಷಯ ತೇ ಚಿತೌ ವಿಕಿರ ಯಾ ೩೩
ಪ್ರ ತಿರ್ಷಧ್ಯ ಶುಭಂ ಛತರ ಾಂ ವಯ ಜನೇ ಚ್ ಸಾ ಲಂಕೃತೇ
ವಿಸಜಿಯಿತಾಾ ಸಾ ಜನಂ ರಥಂ ಪೌರಾಾಂ ಸೌ ಥಾ ಜನಾನ್ ೩೪
ಧಾರಯನ್ ಮನಸ್ಮ ದುಾಃಖಮ್ ಇನಿ್ ರಯಾಣಿ ನಿಗೃಹಯ ಚ್
ಪ್ರ ವಿವೇಶ ಆತಮ ವಾನ್ ವೇಶಮ ಮಾತು: ಅಪಿರ ಯ ಶಂಸ್ಮವಾನ್ ೩೫
ಸವೀಿ ಹಯ ಭಿಜನ: ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಶ್ರ ೀಮತ: ಸತಯ ವಾದ್ನ:
ನ ಅಲಕ್ಷಯತ ರಾಮ ಸಯ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಆಕರಂ ಆನನೇ ೩೬
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಉಚಿತಂ ಚ್ ಮಹಾ ಬಾಹು: ನ ಜಹೌ ಹಷಿಾಂ ಆತಮ ನ :
ಶಾರದ್ ಸಾ ಮುದ್ೀಣಾಿಾಂಶು ಶಚ ಾಂದ್ರ ಸ್ೌ ೀಜ ಇವಾ೭೭ತಮ ಜಂ ೩೭
ವಾಚಾ ಮಧುರಯಾ ರಾಮ ಸಾ ವಿಾಂ ಸಮಾಮ ನಯನ್ ಜನಂ
ಮಾತು ಸಾ ಮಿೀಪಂ ರ್ಧೀರಾತಾಮ ಪ್ರ ವಿವೇಶ ಮಹಾ ಯಶಾ: ೩೮
ತಂ ಗುಣ ಸಾ ಮತಾಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ೀ ಭ್ರರ ತಾ ವಿಪುಲ ವಿಕರ ಮ:
ಸೌಮಿತಿರ : ಅನು ವವಾರ ಜ ಧಾರಯನ್ ದುಾಃಖ ಮಾ೭೭ತಮ ಜಂ ೩೯
ಪ್ರ ವಿಶಯ ವೇಶಾಮ ೭ತಿಭೃಶಂ ಮುದ್ವ೭ನಿಾ ತಂ
ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ತಾಾಂ ಚಾ೭ಥಿ ವಿಪ್ತಿೌ ಮ್ ಆಗತಾಮ್
ನ ಚೈವ ರಾಮೀ೭ತರ ಜಗ್ರಮ ವಿಕಿರ ಯಾಾಂ
ಸುಹೃಜಜ ನ ಸ್ಮಯ ೭೭ತಮ ವಿಪ್ತಿೌ ಶಂಕಯಾ ೪೦
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ್ೀನ ವಿಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ವಿಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ತಸ್ಮಮ ಾಂ ಸುೌ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ೀ ನಿಷ್ಟಕ ರಮತಿ ಕೃತಾಾಂಜಲೌ
ಆತಿ ಶಬ್್ ೀ ಮಹಾನ್ ಜಜ್ಞ ೀ ಸ್ಮೌ ರೀಣಾ ಮಂತ:ಪುರೇ ತದ್ವ ೧
ಕೃತ್ಯ ೀ ಷಾ ೭ಚ್ೀದ್ತ: ಪಿತಾರ ಸವಿ ಸಯ ಅಾಂತ:ಪುರಸಯ ಚ್
ಗತಿಯಿ: ಶರಣಂ ಚಾ೭ಪಿ ಸ ರಾಮೀ೭ದ್ಯ ಪ್ರ ವತಾ ಯ ತಿ ೨
ಕೌಸಲಾಯ ಯಾಾಂ ಯಥಾ ಯುಕ್ೌೀ ಜನನಾಯ ಾಂ ವತಿತೇ ಸದ್ವ
ತರ್ಥವ ವತಿತೇ೭ಸ್ಮಮ ಸು ಜನಮ ಪ್ರ ಭೃತಿ ರಾಘ್ವ: ೩
ನ ಕೃದ್ಧ ಯ ತಯ ೭ಭಿ ಶಪ್ೌ ೀ೭ಪಿ ಕ್ರ ೀಧ್ನಿೀಯಾನಿ ವಜಿಯನ್
ಕೃದ್ವಧ ನ್ ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ಯನ್ ಸವಾಿನ್ ಸ ಇತೀ೭ದ್ಯ ಪ್ರ ವತಾ ಯ ತಿ ೪
ಅಬುದ್ಧ ಬಿತ ನೀ ರಾಜಾ ಜಿೀವ ಲೀಕಂ ಚ್ರತಯ ೭ಯಂ
ಯೀ ಗತಿಾಂ ಸವಿ ಭೂತಾನಾಾಂ ಪ್ರತಯ ಜತಿ ರಾಘ್ವಂ ೫
ಇತಿ ಸವಾಿ ಮಹಿಷಯ ಸ್ಮೌ ವಿವತಾಾ ಇವ ಧೇನವ:
ಪ್ತಿಮ್ ಆಚುಕುರ ಶು ಶ್ಚ ೈವ ಸ ಸಾ ರಂ ಚಾ೭ಪಿ ಚುಕುರ ಶು: ೬
ಸ ಹಿ ಚಾಾಂ೭ತ:ಪುರೇ ಘ್ೀರಂ ಆತಿ ಶಬ್ ಾಂ ಮಹಿೀಪ್ತಿ:
ಪುತರ ಶೀಕ೭ಭಿ ಸಂತಪ್ೌ ಶು್ ರತಾಾ ವಾಯ ಲ್ೀಯತಾ೭೭ಸನೇ ೭
ರಾಮ ಸುೌ ಭೃಶಮ್ ಆಯಸೌೀ ನಿಶಾ ಸ ನಿನ ವ ಕುಞ್ಜ ರಃ
ಜಗ್ರಮ ಸಹಿತೀ ಭ್ರರ ತಾರ ಮಾತು: ಅನೌ ಾಃಪುರಂ ವಶ್ೀ ೮
ಸೀ೭ಪ್ಶಯ ತ್ ಪುರುಷಂ ತತರ ವೃದ್ಧ ಾಂ ಪ್ರಮ ಪೂಜಿತಮ್
ಉಪ್ವಿಷಾ ಾಂ ಗೃಹ ದ್ವಾ ರ ತಿಷಠ ತ ಶಾಚ ೭ಪ್ರಾನ್ ಬಹೂನ್ ೯
ದೃಷ್ಾ ಾ ೈವ ತು ತದ್ವ ರಾಮಂ ತೇ ಸವೇಿ ಸ್ಮಹಸೀತಿಿ ತಾ:
ಜರ್ಯನ ಜಯತಾಾಂ ಶ್ರ ೀಷಠ ಾಂ ವಧ್ಿಯಂತಿ ಸಮ ರಾಘ್ವಂ ೧೦
ಪ್ರ ವಿಶಯ ಪ್ರ ಥಮಾಾಂ ಕಕಾ ಯ ಾಂ ದ್ಾ ತಿೀಯಾಯಾಾಂ ದ್ದ್ಶಿ ಸಃ
ಬಾರ ಹಮ ಣಾನ್ ವೇದ್ ಸಂಪ್ನಾನ ನ್ ವೃದ್ವಧ ನ್ ರಾಜಾಞ ೭ಭಿ ಸತಕ ೃತಾನ್ ೧೧
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪ್ರ ಣಮಯ ರಾಮ: ತಾನ್ ವಿಪ್ರರ ನ್ ತೃತಿೀಯಾಯಾಾಂ ದ್ದ್ಶಿ ಸಃ
ಸ್ಮೌ ರಯೀ ವೃದ್ವಧ ಶಚ ಬಾಲಾ ಶಚ ದ್ವಾ ರ ರಕ್ಷಣ ತತಪ ರಾಾಃ ೧೨
ವಧ್ಿಯಿತಾಾ ಪ್ರ ಹೃಷ್ಟಾ : ತಾ: ಪ್ರ ವಿಶಯ ಚ್ ಗೃಹಂ ಸ್ಮೌ ರಯಃ
ನಯ ವೇದ್ಯನೌ ತಾ ರತಾ ರಾಮ ಮಾತುಾಃ ಪಿರ ಯಂ ತದ್ವ ೧೩
ಕೌಸಲಾಯ ೭ಪಿ ತದ್ವ ದೇವಿೀ ರಾತಿರ ಾಂ ಸ್ಮಿ ತಾಾ ಸಮಾಹಿತಾ
ಪ್ರ ಭ್ರತೇ ತು ಅಕರೀತ್ ಪೂಜಾಾಂ ವಿಷ್ು ೀಾಃ ಪುತರ ಹಿತೈರ್ಷಣಿೀ ೧೪
ಸ್ಮ ಕೌಾಮ ವಸನಾ ಹೃಷ್ಟಾ ನಿತಯ ಾಂ ವರ ತ ಪ್ರಾಯಣಾ
ಅಗ್ನ ಾಂ ಜಹೀತಿ ಸಮ ತದ್ವ ಮನೌ ರವತ್ ಕೃತ ಮಙ್ರ ಳಾ ೧೫
ಪ್ರ ವಿಶಯ ಚ್ ತದ್ವ ರಾಮೀ ಮಾತು: ಅನೌ ಾಃಪುರಂ ಶುಭಮ್
ದ್ದ್ಶಿ ಮಾತರಂ ತತರ ಹಾವಯನಿೌ ೀಾಂ ಹುತಾ೭ಶನಮ್
ದೇವ ಕಯಿಾಂ ಚ್ ನಿಮಿತೌ ಾಂ ಚ್ ತತಾರ ೭ಪ್ಶಯ ತಾ ಮುದ್ಯ ತಂ ೧೬
ದ್ಧ್ಯ ೭ಕ್ಷತಂ ಘೃತಂ ಚೈವ ಮೀದ್ಕನ್ ಹವಿಷ ಸೌ ಥಾ ೧೭
ಲಾಜಾನ್ ಮಾಲಾಯ ನಿ ಶುಕಿ ನಿ ಪ್ರಯಸಂ ಕೃಸರಂ ತಥಾ
ಸಮಿಧ್: ಪೂಣಿ ಕುಮಾೂ ಶಚ ದ್ದ್ಶಿ ರಘು ನಂದ್ನ: ೧೮
ತಾಾಂ ಶುಕಿ ಕೌಾಮ ಸಂವಿೀತಾಾಂ ವರ ತ ಯೀಗೇನ ಕಶ್ಿತಾಾಂ
ತಪ್ಿಯಂತಿೀಾಂ ದ್ದ್ಶಾಿ೭ದ್ೂ : ದೇವತಾಾಂ ದೇವವಣಿಿನಿೀಾಂ ೧೯
ಸ್ಮ ಚಿರಸ್ಮಯ ೭೭ತಮ ಜಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಮಾತೃನನ್ ನಮಾ೭೭ಗತಮ್
ಅಭಿಚ್ಕರ ಮ ಸಂಹೃಷ್ಟಾ ಕಿಶೀರಂ ಬಡಬಾ ಯಥಾ ೨೦
ಸ ಮಾತರ ಮ೭ಭಿಕರ ಾಂತಾ ಮುಪ್ಸಂಗೃಹಯ ರಾಘ್ವ:
ಪ್ರಷಾ ಕೌ ಶಚ ಬಾಹುಭ್ರಯ ಾಂ ಉಪ್ರಘ್ರರ ತ ಶಚ ಮ್ಭಧ್ಿನಿ ೨೧
ತಮ್ ಉವಾಚ್ ದುರಾಧ್ಷಿಾಂ ರಾಘ್ವಂ ಸುತಮ್ ಆತಮ ನಃ
ಕೌಸಲಾಯ ಪುತರ ವಾತಾ ಲಾಯ ತ್ ಇದಂ ಪಿರ ಯ ಹಿತಂ ವಚಃ ೨೨
ವೃದ್ವಧ ನಾಾಂ ಧ್ಮಿ ಶ್ೀಲಾನಾಾಂ ರಾಜರ್ಷೀಿಣಾಾಂ ಮಹಾತಮ ನಾಮ್
ಪ್ರರ ಪುನ ಾಃಆಯು ಶಚ ಕಿೀತಿಿಾಂ ಚ್ ಧ್ಮಿಾಂ ಚ್ೀಪ್ಹಿತಂ ಕುಲೇ ೨೩
ಸತಯ ಪ್ರ ತಿಜಞ ಾಂ ಪಿತರಂ ರಾಜಾನಂ ಪ್ಶಯ ರಾಘ್ವ
ಅದ್ಯ ೈ ವ ಹಿ ತಾಾ ಾಂ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಯೌವ ರಾಜ್ಯ ೀ೭ಭಿಷೇಕ್ಷಯ ತಿ ೨೪
ದ್ತೌ ಮಾನಸ ಮಾ೭೭ಲಭಯ ಭ್ೀಜನೇನ ನಿಮಂತಿರ ತ:
ಮಾತರಂ ರಾಘ್ವಃ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಪ್ರ ಸ್ಮಯಿ ಅಞ್ಜ ಲ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨೫
ಸ ಸಾ ಭ್ರವ ವಿನಿೀತ ಶಚ ಗೌರವಾ ಚ್ಚ ತದ್ವ ಆನತಃ
ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ತೀ ದಂಡಕ೭ರಣಯ ಮಾಪ್ರ ಷ್ಣಾ ಮುಪ್ಚ್ಕರ ಮೇ ೨೬
ದೇವಿೀ ನೂನಂ ನ ಜಾನಿೀಷೇ ಮಹದ್ೂ ಯಮ್ ಉಪ್ಸ್ಮಿ ತಮ್
ಇದಂ ತವ ಚ್ ದುಾಃಖಾಯ ವೈದೇಹಾಯ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಯ ಚ್ ೨೭
ಗಮಿಷ್ಯ ೀ ದಂಡಕ೭ರಣಯ ಾಂ ಕಿಾಂ ಅನೇನ ಆಸನೇನ ಮೇ
ವಿಷಾ ರಾ೭೭ಸನ ಯೀಗ್ಯ ೀ ಹಿ ಕಲೀ೭ಯಂ ಮಾಮುಪ್ಸ್ಮಿ ತ: ೨೮
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಚ್ತುದ್ಿಶ ಹಿ ವಷ್ಟಿಣಿ ವತಾಾ ಯ ಮಿ ವಿಜನೇ ವನೇ
ಮಧು ಮ್ಭಲ ಫಲ: ಜಿೀವನ್ ಹಿತಾಾ ಮುನಿವತ್ ಆಮಿಷಮ್ ೨೯
ಭರತಾಯ ಮಹಾ ರಾಜ್ೀ ಯೌವ ರಾಜಯ ಾಂ ಪ್ರ ಯಚ್ಛ ತಿ
ಮಾಾಂ ಪುನ: ದ್ಣು ಕ೭ರಣ್ಯ ೀ ವಿವಾಸಯತಿ ತಾಪ್ಸಂ ೩೦
ಸ ಷಟ್ ಚ್ ಅಷ್ಟಾ ಚ್ ವಷ್ಟಿಣಿ ವತಾಾ ಯ ಮಿ ವಿಜನೇ ವನೇ
ಆಸೇವಮಾನೀ ವನಾಯ ನಿ ಫಲ ಮ್ಭಲ ಶಚ ವತಿಯನ್ ೩೧
ಸ್ಮ ನಿಕೃತ್ೌ ೈವ ಸ್ಮಲಸಯ ಯರ್ಷಾ : ಪ್ರಶುನಾ ವನೇ
ಪ್ಪ್ರತ ಸಹಸ್ಮ ದೇವಿೀ ದೇವತೇವ ದ್ವ ಶುಚ ಯ ತಾ ೩೨
ತಾಮ್ ಅದುಾಃಖೀಚಿತಾಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಪ್ತಿತಾಾಂ ಕದ್ಳಿೀಮ್ ಇವ
ರಾಮ ಸೂೌ ತಾಿ ಪ್ಯಾ ಮಾಸ ಮಾತರಂ ಗತ ಚೇತಸಂ ೩೩
ಉಪ್ರವೃತಯ ೀತಿಿ ತಾಾಂ ದ್ೀನಾಾಂ ಬಡಬಾಮ್ ಇವ ವಾಹಿತಾಮ್
ಪ್ರಾಂಸು ಕುಣಿಠ ತ ಸವಾಿಾಂಗ್ೀಾಂ ವಿಮಮಶಿ ಚ್ ಪ್ರಣಿನಾ ೩೪
ಸ್ಮ ರಾಘ್ವಮ್ ಉಪ್ರಸ್ಮೀನಮ್ ಅಸುಖಾ೭ತಾಿ ಸುಖೀಚಿತಾ
ಉವಾಚ್ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ಮ್ ಉಪ್ಶೃಣಾ ತಿ ಲಕ್ಷಮ ಣೇ ೩೫
ಯದ್ ಪುತರ ನ ಜಾರ್ಯಥಾ ಮಮ ಶೀಕಯ ರಾಘ್ವ
ನ ಸಮ ದುಾಃಖಮ್ ಅತೀ ಭೂಯಃ ಪ್ಶ್ಯ ೀಯಮ್ ಅಹಮ್ ಅಪ್ರ ಜಾ: ೩೬
ಏಕ ಏವ ಹಿ ವನಾಧ ಯ ಯಾಾಃ ಶೀಕ್ೀ ಭವತಿ ಮಾನವಃ
ಅಪ್ರ ಜಾ೭ಸ್ಮಮ ೀತಿ ಸಂತಾಪ್ೀ ನ ಹಯ ೭ನಯ ಾಃ ಪುತರ ವಿದ್ಯ ತೇ ೩೭
ನ ದೃಷಾ ಪೂವಿಾಂ ಕಲಾಯ ಣಂ ಸುಖಂ ವಾ ಪ್ತಿ ಪೌರುಷೇ
ಅಪಿ ಪುತ್ರ ೀ೭ಪಿ ಪ್ಶ್ಯ ೀಯಮ್ ಇತಿ ರಾಮಾ೭೭ಸ್ಮಿ ತಂ ಮಯಾ ೩೮
ಸ್ಮ ಬಹೂ ನಯ ೭ಮನೀಜಾಞ ನಿ ವಾಕಯ ನಿ ಹೃದ್ಯ ಚಿಛ ದ್ವಮ್
ಅಹಂ ಶರ ೀಷ್ಯ ೀ ಸಪ್ತಿನ ೀನಾಮ್ ಅವರಾಣಾಾಂ ವರಾ ಸತಿೀ ೩೯
ಅತೀ ದುಾಃಖತರಂ ಕಿಾಂ ನುನ ಪ್ರ ಮದ್ವನಾಾಂ ಭವಿಷಯ ತಿ
ಮಮ ಶೀಕ್ೀ ವಿಲಾಪ್ಸಯ ಯಾದೃಶೀ೭ಯಮ್ ಅನಂತಕ: ೪೦
ತಾ ಯಿ ಸನಿನ ಹಿತೇ೭ಪ್ಯ ೀವಮ್ ಅಹಮ್ ಆಸಂ ನಿರಾಕೃತಾ
ಕಿಾಂ ಪುನಃ ಪ್ರ ೀರ್ಷತೇ ತಾತ ಧುರ ವಂ ಮರಣಮ್ ಏವ ಮೇ ೪೧
ಅತಯ ಾಂತ ನಿಗೃಹಿೀತಾ೭ಸ್ಮಮ ಭತುಿ ನಿಿತಯ ಮತಂತಿರ ತಾ
ಪ್ರವಾರೇಣ ಕೈಕೇಯಾಯ ಸಾ ಮಾ ವಾಪ್ಯ ೭ಥವಾ೭ವರಾ ೪೨
ಯೀ ಹಿ ಮಾಾಂ ಸೇವತೇ ಕಶ್ಚ ದ್ಥವಾ೭ಪಿ ಅನುವತಿತೇ
ಕೈಕೇಯಾಯ ಾಃ ಪುತರ ಮ್ ಅನಿಾ ೀಕ್ಷಯ ಸ ಜನೀ ನಾ೭ಭಿಭ್ರಷತೇ ೪೩
ನಿತಯ ಕ್ರ ೀಥತಯಾ ತಸ್ಮಯ : ಕಥಂ ನು ಖರ ವಾದ್ ತತ್
ಕೈಕೇಯಾಯ ವದ್ನಂ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಾಂ ಪುತರ ಶಕಾ ಯ ಮಿ ದುಗಿತಾ ೪೪
ದ್ಶ ಸಪ್ೌ ಚ್ ವಷ್ಟಿಣಿ ತವ ಜಾತಸಯ ರಾಘ್ವ
ಅಸ್ಮತಾನಿ ಪ್ರ ಕಾಂಕ್ಷನಾೌ ಯ ಮಯಾ ದುಾಃಖ ಪ್ರಕ್ಷಯಮ್ ೪೫
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ತ ದ್೭ಕ್ಷಯಂ ಮಹ ದು್ ಖಂ ನೀತಾ ಹೇ ಸಹಿತುಾಂ ಚಿರಂ
ವಿಪ್ರ ಕರಂ ಸಪ್ತಿನ ೀ ನಾ ಮೇವಂ ಜಿೀಣಾಿ೭ಸ್ಮ ರಾಘ್ವ ೪೬
ಅಪ್ಶಯ ನಿೌ ೀ ತವ ಮುಖಂ ಪ್ರ ಪೂಣಿ ಶಶ್ ಪ್ರ ಭಂ
ಕೃಪ್ಣಾ ವತಿಯಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಕಥಂ ಕೃಪ್ಣ ಜಿೀವಿಕಾಂ ೪೭
ಉಪ್ವಾಸೈ ಶಚ ಯೀಗೈ ಶಚ ಬಹುಭಿ ಶಚ ಪ್ರಶರ ಮಾಃ
ದುಾಃಖಂ ಸಂವರ್ಧಿತೀ ಮೀಘಂ ತಾ ಾಂ ಹಿ ದುಗಿತಯಾ ಮಯಾ ೪೮
ಸ್ಮಿ ರಂ ತು ಹೃದ್ಯಂ ಮನಯ ೀ ಮ ಮೇದಂ ಯ ನನ ದ್ೀಯಿತೇ
ಪ್ರರ ವೃರ್ಷೀವ ಮಹಾ ನದ್ವಯ ಾಃ ಸಪ ೃಷಾ ಾಂ ಕೂಲಂ ನವಾ೭ಮೂ ಸ್ಮ ೪೯
ಮಮವ ನೂನಂ ಮರಣಂ ನ ವಿದ್ಯ ತೇ
ನ ಚಾ೭ವಕಶೀ೭ಸ್ಮೌ ಯಮ ಕ್ಷರ್ಯ ಮಮ
ಯ ದ್ನೌ ಕ್ೀ೭ದ್ಯ ೈವ ನ ಮಾಾಂ ಜಿಹಿೀಷಿತಿ
ಪ್ರ ಸಹಯ ಸ್ಮಾಂಹೀ ರುದ್ತಿೀಾಂ ಮೃಗ್ೀಮ್ ಇವ ೫೦
ಸ್ಮಿ ರಂ ಹಿ ನೂನಂ ಹೃದ್ಯಂ ಮಮ ಆಯಸಂ
ನ ಭಿದ್ಯ ತೇ ಯ ದುೂ ವಿ ನಾ೭ವದ್ೀಯಿತೇ
ಅನೇನ ದುಾಃಖೇನ ಚ್ ದೇಹಮ೭ಪಿಿತಂ
ಧುರ ವಂ ಹಯ ೭ಕಲೇ ಮರಣಂ ನ ವಿದ್ಯ ತೇ ೫೧
ಇದಂ ತು ದುಾಃಖಂ ಯ ದ್೭ನಥಿಕನಿ ಮೇ
ವರ ತಾನಿ ದ್ವನಾನಿ ಚ್ ಸಂಯಮಾ ಶಚ ಹಿ
ತಪ್ ಶಚ ತಪ್ೌ ಾಂ ಯದ್೭ಪ್ತಯ ಕರಣಾತ್
ಸುನಿಷು ಲಂ ಬೀಜಮ್ ಇವೀಪ್ೌ ಮ್ ಊಷರೇ ೫೨
ಯದ್ ಹಯ ೭ಕಲೇ ಮರಣಂ ಸಾ ರ್ಯಚ್ಛ ಯಾ
ಲಭೇತ ಕಶ್ಚ ದುರ ರು ದುಾಃಖ ಕಶ್ಿತಃ
ಗತಾ೭ಹಮ್ ಅದ್ಯ ೈವ ಪ್ರೇತ ಸಂಸದಂ
ವಿನಾ ತಾ ಯಾ ಧೇನು: ಇವಾ೭೭ತಮ ಜನ ವೈ ೫೩
ಅಥಾ೭ಪಿ ಕಿಾಂ ಜಿೀವಿತ ಮದ್ಯ ಮೇ ವೃಧಾ
ತಾ ಯಾ ವಿನಾ ಚಂದ್ರ ನಿಭ್ರ೭೭ನನ ಪ್ರ ಭ
ಅನು ವರ ಜಿಷ್ಟಯ ಮಿ ತಾ ಯೈವ ಗೌ:
ಸುದುಬಿಲಾ ವತಾ ಮಿವಾ೭ನು ಕಾಂಕ್ಷಯಾ ೫೪
ಭೃಶಮ್ ಅಸುಖಮ್ ಅಮರ್ಷಿತಾ ತದ್ವ
ಬಹು ವಿಲಲಾಪ್ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ರಾಘ್ವಮ್
ವಯ ಸನಮ್ ಉಪ್ನಿಶಾಮಯ ಸ್ಮ ಮಹತ್
ಸುತಮ್ ಇವ ಬದ್ಧ ಮ್ ಅವೇಕ್ಷಯ ಕಿನನ ರೀ ೫೫
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ವಿಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ಏಕ ವಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
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ತಥಾ ತು ವಿಲಪ್ನಿೌ ೀಾಂ ತಾಾಂ ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ರಾಮ ಮಾತರಮ್
ಉವಾಚ್ ಲಕ್ಷಮ ಣೀ ದ್ೀನ: ತತ್ ಕಲ ಸದೃಶಂ ವಚಃ ೧
ನ ರೀಚ್ತೇ ಮಮಾ೭ಪಿ ಏತತ್ ಆರ್ಯಿ ಯತ್ ರಾಘ್ವೀ ವನಮ್
ತಯ ಕೌ ಾ ರಾಜಯ ಶ್ರ ಯಂ ಗಚ್ಛ ೀತ್ ಸ್ಮೌ ರಯಾ ವಾಕಯ ವಶಂ ಗತಃ ೨
ವಿಪ್ರೀತ ಶಚ ವೃದ್ಧ ಶಚ ವಿಷಯೈ ಶಚ ಪ್ರ ಧ್ರ್ಷಿತಃ
ನೃಪಃ ಕಿಮ್ ಇವ ನ ಬ್ರರ ಯಾ ಚ್ಚ ೀದ್ಯ ಮಾನಃ ಸ ಮನಮ ಥಃ ೩
ನ ಅಸಯ ಅಪ್ರಾಧಂ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ನಾ೭ಪಿ ದೀಷಂ ತಥಾ ವಿಧ್ಮ್
ರ್ಯನ ನಿವಾಿಸಯ ತೇ ರಾಷ್ಟಾ ರತ್ ವನ ವಾಸ್ಮಯ ರಾಘ್ವಃ
(ಅಹಂ ಹನಿಷ್ಯ ೀ ಪಿತರಂ ವೃದ್ಧ ಾಂ ಕಮ ವಶಂ ಗತಂ
ಸ್ಮೌ ರೀ ಯಾ ಯುಕೌ ಾಂ ಚ್ ನಿಲಿಜಜ ಾಂ ಧ್ಮಾಿ೭ಯುಕೌ ಾಂ ನೃಪಂ ಯಥಾ) ೪
ನ ತಂ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಅಹಂ ಲೀಕೇ ಪ್ರೀಕ್ಷ ಮ೭ಪಿ ಯೀ ನರಃ
ಸಾ ಮಿತರ ೀ೭ಪಿ ನಿರಸೌೀ೭ಪಿ ಯೀ೭ಸಯ ದೀಷಮ್ ಉದ್ವಹರೇತ್ ೫
ದೇವ ಕಲಪ ಮ್ ಋಜಾಂ ದ್ವನೌ ಾಂ ರಪೂಣಾಮ್ ಅಪಿ ವತಾ ಲಮ್
ಅವೇಕ್ಷಮಾಣಃ ಕ್ೀ ಧ್ಮಿಾಂ ತಯ ಜತ್ ಪುತರ ಮ್ ಅಕರಣಾತ್ ೬
ತತ್ ಇದಂ ವಚ್ನಂ ರಾಜಞ ಾಃ ಪುನ: ಬಾಲಯ ಮ್ ಉಪೇಯುಷಃ
ಪುತರ ಾಃ ಕ್ೀ ಹೃದ್ರ್ಯ ಕುಯಾಿತ್ ರಾಜ ವೃತೌ ಮ್ ಅನುಸಮ ರನ್ ೭
ಯಾವತ್ ಏವ ನ ಜಾನಾತಿ ಕಶ್ಚ ತ್ ಅಥಿಮ್ ಇಮಂ ನರಃ
ತಾವತ್ ಏವ ಮಯಾ ಸ್ಮಧ್ಿಮ್ ಆತಮ ಸಿ ಾಂ ಕುರು ಶಾಸನಮ್ ೮
ಮಯಾ ಪ್ರಶ್ಾ ೀಿ ಸ ಧ್ನುಷ್ಟ ತವ ಗುಪ್ೌ ಸಯ ರಾಘ್ವ
ಕಃ ಸಮಥೀಿ ಅರ್ಧಕಂ ಕತುಿಾಂ ಕೃತ ಅನೌ ಸ್ಯ ೀವ ತಿಷಠ ತಃ ೯
ನಿಮಿನುಷ್ಟಯ ಮ್ ಇಮಾಾಂ ಕೃತಾಾ ನ ಮ್ ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಮನುಜಷಿಭ
ಕರಷ್ಟಯ ಮಿ ಶರ: ತಿೀಕ್ಾ ು ೈ: ಯದ್ ಸ್ಮಿ ಸಯ ತಿ ವಿಪಿರ ರ್ಯ ೧೦
ಭರತಸಯ ಅಥ ಪ್ಕ್ಾ ಯ ೀ ವಾ ಯೀ ವಾ ಅಸಯ ಹಿತಮ್ ಇಚ್ಛ ತಿ
ಸವಾಿನ್ ಏತಾನ್ ವರ್ಧಷ್ಟಯ ಮಿ ಮೃದುರ್ ಹಿ ಪ್ರಭೂಯತೇ ೧೧
ಪ್ರ ೀತಾಾ ಹಿತೀ ಅಯಂ ಕೈಕೇಯಾಯ ಸ ದುಷ್ಾ ೀ ಯದ್ ನ: ಪಿತಾ
ಅಮಿತರ ಭೂತೀ ನಿಸಾ ಾಂಗಂ ವಧ್ಯ ತಾಾಂ ಬಧ್ಯ ತಾ ಮ೭ಪಿ ೧೨
ಗುರೀ ಪ್ಯ ಿವಲ್ಪ್ೌ ಸಯ ಕಯಾಿ ಕಯಿ ಮ೭ಜಾನತ:
ಉತಪ ಥಂ ಪ್ರ ತಿಪ್ನನ ಸಯ ಕಯಿಾಂ ಭವತಿ ಶಾಸನಂ ೧೩
ಬಲ ಮೇಷ ಕಿಮಾ೭೭ಶ್ರ ತಯ ಹೇತುಾಂ ವಾ ಪುರುಷಿಭ
ದ್ವತು ಮಿಚ್ಛ ತಿ ಕೈಕೇಯ್ಯ ೈ ರಾಜಯ ಾಂ ಸ್ಮಿ ತ ಮಿದಂ ತವ ೧೪
ತಾ ಯಾ ಚೈವ ಮಯಾ ಚೈವ ಕೃತಾಾ ವೈರಮ್ ಅನುತೌ ಮಮ್
ಕ೭ಸಯ ಶಕಿೌ : ಶ್ರ ಯಂ ದ್ವತುಾಂ ಭರತಾ ಯಾ೭ರಶಾಸನ ೧೫
ಅನುರಕ್ೌೀ೭ಸ್ಮಮ ಭ್ರವೇನ ಭ್ರರ ತರಂ ದೇವಿ ತತೌ ಾ ತಃ
ಸತ್ಯ ೀನ ಧ್ನುಷ್ಟ ಚೈವ ದ್ತ್ೌ ೀನ ಇಷ್ಾ ೀನ ತೇ ಶಪೇ ೧೬
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ದ್ೀಪ್ೌ ಮ್ ಅಗ್ನ ಮ್ ಅರಣಯ ಾಂ ವಾ ಯದ್ ರಾಮಃ ಪ್ರ ವೇಕ್ಷಯ ತೇ
ಪ್ರ ವಿಷಾ ಾಂ ತತರ ಮಾಾಂ ದೇವಿ ತಾ ಾಂ ಪೂವಿಮ್ ಅವಧಾರಯ ೧೭
ಹರಾಮಿ ವಿೀಯಾಿ ದು್ ಾಃಖಂ ತೇ ತಮಃ ಸೂಯಿ ಇವೀದ್ತಃ
ದೇವಿೀ ಪ್ಶಯ ತು ಮೇ ವಿೀಯಿಾಂ ರಾಘ್ವ ಶ್ಚ ೈವ ಪ್ಶಯ ತು ೧೮
ಏತತ್ ತು ವಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಯ ಮಹಾತಮ ನಃ
ಉವಾಚ್ ರಾಮಂ ಕೌಸಲಾಯ ರುದ್ನಿೌ ೀ ಶೀಕ ಲಾಲಸ್ಮ ೧೯
ಭ್ರರ ತು ಸ್ೌ ೀ ವದ್ತಃ ಪುತರ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಯ ಶುರ ತಂ ತಾ ಯಾ
ಯತ್ ಅತಾರ ೭ನನೌ ರಂ ಕಯಿಾಂ ಕುರುಷಾ ಯದ್ ರೀಚ್ತೇ ೨೦
ನ ಚ್ ಅಧ್ಮಯ ಿಾಂ ವಚಃ ಶುರ ತಾಾ ಸಪ್ತಾನ ಯ ಮಮ ಭ್ರರ್ಷತಮ್
ವಿಹಾಯ ಶೀಕ ಸಂತಪ್ರೌ ಗನುೌ ಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ಮಾಮ್ ಇತಃ ೨೧
ಧ್ಮಿಜಞ ಯದ್ ಧ್ಮಿಿಷ್ಠ ೀ ಧ್ಮಿಾಂ ಚ್ರತುಮ್ ಇಚ್ಛ ಸ್ಮ
ಶುಶ್ರರ ಷ ಮಾಮ್ ಇಹ ಸಿ ಸೌ ಾ ಾಂ ಚ್ರ ಧ್ಮಿಮ್ ಅನುತೌ ಮಮ್ ೨೨
ಶುಶ್ರರ ಷ್ಣರ್ ಜನನಿೀಾಂ ಪುತರ ಸಾ ಗೃಹೇ ನಿಯತೀ ವಸನ್
ವರೇಣ ತಪ್ಸ್ಮ ಯುಕೌ ಾಃ ಕಶಯ ಪ್: ತಿರ ದ್ವಂ ಗತಃ ೨೩
ಯರ್ಥವ ರಾಜಾ ಪೂಜಯ ಸ್ೌ ೀ ಗೌರವೇಣ ತಥಾ ಹಿ ಅಹಮ್
ತಾಾ ಾಂ ನ ಅಹಮ್ ಅನುಜಾನಾಮಿ ನ ಗನೌ ವಯ ಮ್ ಇತೀ ವನಮ್ ೨೪
ತಾ ದ್ಾ ಯೀಗ್ರನ್ ನ ಮೇ ಕಯಿಾಂ ಜಿೀವಿತೇನ ಸುಖೇನ ವಾ
ತಾ ಯಾ ಸಹ ಮಮ ಶ್ರ ೀಯ: ತೃಣಾನಾಮ್ ಅಪಿ ಭಕ್ಷಣಮ್ ೨೫
ಯದ್ ತಾ ಾಂ ಯಾಸಯ ಸ್ಮ ವನಂ ತಯ ಕೌ ಾ ಮಾಾಂ ಶೀಕ ಲಾಲಸ್ಮಮ್
ಅಹಂ ಪ್ರರ ಯಮ್ ಇಹ ಆಸ್ಮಷ್ಯ ೀ ನ ಹಿ ಶಕಾ ಯ ಮಿ ಜಿೀವಿತುಮ್ ೨೬
ತತ ಸೌ ಾ ಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ಾ ಯ ಸೇ ಪುತರ ನಿರಯಂ ಲೀಕ ವಿಶುರ ತಮ್
ಬರ ಹಮ ಹತಾಯ ಮ್ ಇವಾ೭ಧ್ಮಾಿತ್ ಸಮುದ್ರ ಾಃ ಸರತಾಾಂ ಪ್ತಿಾಃ ೨೭
ವಿಲಪ್ನಿೌ ೀಾಂ ತಥಾ ದ್ೀನಾಾಂ ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಜನನಿೀಾಂ ತತಃ
ಉವಾಚ್ ರಾಮೀ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ವಚ್ನಂ ಧ್ಮಿ ಸಂಹಿತಮ್ ೨೮
ನಾ೭ಸ್ಮೌ ಶಕಿೌ ಾಃ ಪಿತು ವಾಿಕಯ ಾಂ ಸಮ೭ತಿಕರ ಮಿತುಾಂ ಮಮ
ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ರ್ಯ ತಾಾ ಾಂ ಶ್ರಸ್ಮ ಗನುೌ ಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಅಹಂ ವನಮ್ ೨೯
ಋರ್ಷಣಾ ಚ್ ಪಿತುರ್ ವಾಕಯ ಾಂ ಕುವಿತಾ ವರ ತ ಚಾರಣಾ
ಗೌ: ಹತಾ ಜಾನತಾ ಧ್ಮಿಾಂ ಕಣುು ನಾ೭ಪಿ ವಿಪ್ಶ್ಚ ತಾ ೩೦
ಅಸ್ಮಮ ಕಂ ಚ್ ಕುಲೇ ಪೂವಿಾಂ ಸಗರ ಸ್ಮಯ ೭೭ಜಞ ಯಾ ಪಿತುಾಃ
ಖನದ್ೂ ಾಃ ಸ್ಮಗರರ್ ಭೂಮಿಮ್ ಅವಾಪ್ೌ ಾಃ ಸುಮಹಾನ್ ವಧಃ ೩೧
ಜಾಮದ್ಗ್ನ ಯ ೀನ ರಾಮೇಣ ರೇಣುಕ ಜನನಿೀ ಸಾ ಯಮ್
ಕೃತಾೌ ಪ್ರಶುನಾ ಅರಣ್ಯ ೀ ಪಿತುರ್ ವಚ್ನ ಕರಣಾ ೩೨
ಏತೈ: ಅನಯ ೈ ಶಚ ಬಹುಭಿ: ದೇವಿ ದೇವಾ ಸಮ: ಕೃತಂ
ಪಿತು ವಿಚ್ನಮ್ ಅಕಿಿ ೀಬಂ ಕರಷ್ಟಯ ಮಿ ಪಿತು: ಹಿತಂ ೩೩
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ನ ಖಲು ಏತನ್ ಮಯಾ ಏಕೇನ ಕಿರ ಯತೇ ಪಿತೃ ಶಾಸನಮ್
ಏತೈ ರ೭ಪಿ ಕೃತಂ ದೇವಿ ರ್ಯ ಮಯಾ ತವ ಕಿೀತಿಿತಾ: ೩೪
ನಾ೭ಹಮ್ ಧ್ಮಿ ಮಪೂವಿಾಂ ತೇ ಪ್ರ ತಿಕೂಲಂ ಪ್ರ ವತಿರ್ಯ
ಪೂವೈಿ: ಅಯಮ್ ಅಭಿಪ್ರ ೀತೀ ಗತೀ ಮಾಗ್ೀಿ ಅನುಗಮಯ ತೇ ೩೫
ತತ್ ಏತತ್ ತು ಮಯಾ ಕಯಿಾಂ ಕಿರ ಯತೇ ಭುವಿ ನಾ೭ನಯ ಥಾ
ಪಿತುರ್ ಹಿ ವಚ್ನಂ ಕುವಿನ್ ನ ಕಶ್ಚ ನಾನ ಮ ಹಿೀಯತೇ ೩೬
ತಾಮ್ ಏವಮ್ ಉಕೌ ಾ ಜನನಿೀಾಂ ಲಕ್ಷಮ ಣಂ ಪುನರ೭ಬರ ವಿೀತ್
ವಾಕಯ ಾಂ ವಾಕಯ ವಿದ್ವಾಂ ಶ್ರ ೀಷಠ ಶ್ರ ೀಷಠ : ಸವಿ ಧ್ನುಷಮ ತಾಾಂ ೩೭
ತವ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಜಾನಾಮಿ ಮಯಿ ಸ್ನ ೀಹಮ್ ಅನುತೌ ಮಮ್
ವಿಕರ ಮಂ ಚೈವ ಸತೌ ಾ ಾಂ ಚ್ ತೇಜ ಶಚ ಸುದುರಾಸದಂ ೩೮
ಮಮ ಮಾತು: ಮಹತ್ ದು:ಖಂ ಅತುಲಂ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ
ಅಭಿಪ್ರರ ಯಮ್ ಅವಿಜಾಞ ಯ ಸತಯ ಸಯ ಚ್ ಶಮಸಯ ಚ್ ೩೯
ಧ್ಮೀಿ ಹಿ ಪ್ರಮೀ ಲೀಕೇ ಧ್ಮೇಿ ಸತಯ ಾಂ ಪ್ರ ತಿರ್ಷಠ ತಮ್
ಧ್ಮಿ ಸಂಶ್ರ ತಮ್ ಏತತ್ ಚ್ ಪಿತು ವಿಚ್ನಮ್ ಉತೌ ಮಮ್ ೪೦
ಸಂಶುರ ತಯ ಚ್ ಪಿತು ವಾಿಕಯ ಾಂ ಮಾತು ವಾಿ ಬಾರ ಹಮ ಣ ಸಯ ವಾ
ನ ಕತಿವಯ ಾಂ ವೃಥಾ ವಿೀರ ಧ್ಮಿಮ್ ಆಶ್ರ ತಯ ತಿಷಠ ತಾ ೪೧
ಸೀ೭ಹಂ ನ ಶಕಾ ಯ ಮಿ ಪಿತುರ್ ನಿಯೀಗಮ್ ಅತಿವತಿಿತುಮ್
ಪಿತುರ್ ಹಿ ವಚ್ನಾತ್ ವಿೀರ ಕೈಕೇಯಾಯ ಅಹಂ ಪ್ರ ಚ್ೀದ್ತಃ ೪೨
ತತ್ ಏನಾಾಂ ವಿಸೃಜ ಅನಾಯಾಿಾಂ ಕ್ಷತರ ಧ್ಮಿ ಆಶ್ರ ತಾಾಂ ಮತಿಮ್
ಧ್ಮಿಮ್ ಆಶರ ಯ ಮಾ ತೈಕ್ಷು ಯ ಾಂ ಮದುಬ ದ್ಧ : ಅನುಗಮಯ ತಾಮ್ ೪೩
ತಮ್ ಏವಮ್ ಉಕೌ ಾ ಸೌಹಾದ್ವಿತ್ ಭ್ರರ ತರಂ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಅಗರ ಜಃ
ಉವಾಚ್ ಭೂಯಃ ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್ಾಃ ಶ್ರಸ್ಮ ನತಃ
ಅನುಮನಯ ಸಾ ಮಾಾಂ ದೇವಿ ಗಮಿಷಯ ನೌ ಮ್ ಇತೀ ವನಮ್ ೪೪
ಶಾಪಿತಾ ಅಸ್ಮ ಮಮ ಪ್ರರ ಣಾಃ ಕುರು ಸಾ ಸೌ ಯ ಯನಾನಿ ಮೇ ೪೫
ತಿೀಣಿ ಪ್ರ ತಿಜಞ ಶಚ ವನಾತ್ ಪುನ: ಏಷ್ಟಯ ಮಿ ಅಹಂ ಪುರೀಮ್
ಯಯಾತಿ: ಇವ ರಾಜರ್ಷಿ: ಪುರಾ ಹಿತಾಾ ಪುನದ್ಿವಂ ೪೬
ಶೀಕ: ಸಂಧಾಯಿತಾಾಂ ಮಾತ: ಹೃದ್ರ್ಯ ಸ್ಮಧು ಮಾ ಶುಚ್:
ವನ ವಾಸ್ಮತ್ ಇಹಷ್ಟಯ ಮಿ ಪುನ: ಕೃತಾಾ ಪಿತುವಿಚ್: ೪೭
ತಾ ಯಾ ಮಯೈ ಚ್ ವೈದೇಹಾಯ ಲಕ್ಷಮ ಣೇನ ಸುಮಿತರ ಯಾ
ಪಿತು ನಿಿಯೀಗೇ ಸ್ಮಿ ತವಯ ಮ್ ಏಷ ಧ್ಮಿ ಸಾ ನಾತನ: ೪೮
ಅಾಂಬ ಸಂಹೃತಯ ಸಂಭ್ರರಾನ್ ದುಾಃಖ ಹೃದ್ ನಿಗೃಹಯ ಚ್
ವನ ವಾಸ ಕೃತಾ ಬುದ್ಧ ಮಿಮ ಧ್ಮಾಯ ಿ೭೭ನು ವತಿತಾಾಂ ೪೯
ಏತ ದ್ಾ ಚ್ ಸೌ ಸಯ ನಿಶಮಯ ಮಾತಾ
ಸುಧ್ಮಯ ಿ ಮ೭ವಯ ಗರ ಮ೭ವಿಕಿ ಬಂ ಚ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಮೃತೇ ವ ಸಂಜಾಞ ಾಂ ಪ್ರ ತಿಲಭಯ ದೇವಿೀ
ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ರಾಮಂ ಪುನ ರತುಯ ವಾಚ್ ೫೦
ಯದೈವ ತೇ ಪುತರ ಪಿತಾ ತಥಾ೭ಹಮ್
ಗುರು ಸಾ ಾ ಧ್ಮೇಿಣ ಸುಹೃತೌ ಯಾ ಚ್
ನ ತಾಾ ೭ನುಜಾನಾಮಿ ನ ಮಾಾಂ ವಿಹಾಯ
ಸುದು:ಖಿತಾ ಮಹಿಸ್ಮ ಗಂತು ಮೇವಂ ೫೧
ಕಿಾಂ ಜಿೀವಿತೇ ನೇಹ ವಿನಾ ತಾ ಯಾ ಮೇ
ಲೀಕೇನ ವಾ ಕಿಾಂ ಸಾ ಧ್ಯಾ೭ ಮೃತೇನ
ಶ್ರ ೀಯೀ ಮುಹೂತಿಾಂ ತವ ಸನಿನ ಧಾನಂ
ಮಮೇಹ ಕೃತಾಾ ನ ದ್೭ಪಿ ಜಿೀವ ಲೀಕತ್ ೫೨
ನರ: ಇವೀಲಾಕ ೭ಭಿ ರಪ್ೀಹಯ ಮಾನೀ
ಮಹಾ ಗಜ್ೀ೭ಧಾಾ ನ ಮ೭ನುಪ್ರ ವಿಷಾ :
ಭೂಯ: ಪ್ರ ಜಜಾಾ ಲ ವಿಲಾಪ್ ಮೇನಂ
ನಿಶಮಯ ರಾಮ: ಕರುಣಂ ಜನನಾಯ : ೫೩
ಸ ಮಾತರಂ ಚೈವ ವಿಸಂಜಞ ಕಲಾಪ ಾಂ
ಆತಿಾಂ ಚ್ ಸೌಮಿತಿರ ಮ೭ಭಿಪ್ರ ತಪ್ೌ ಾಂ
ಧ್ಮೇಿ ಸ್ಮಿ ತೀ ಧ್ಮಯ ಿ ಮುವಾಚ್ ವಾಕಯ ಾಂ
ಯಥಾ ಸ ರ್ಯವಾ೭ಹಿತಿ ತತರ ವಕುೌ ಾಂ ೫೪
ಅಹಂ ಹಿ ತೇ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಿತಯ ಮೇವ
ಜಾನಾಮಿ ಭಕಿೌ ಾಂ ಚ್ ಪ್ರಾಕರ ಮಂ ಚ್
ಮಮ ತಾ ೭ಭಿಪ್ರರ ಯ ಮ೭ಸನಿನ ರೀಕ್ಷಯ
ಮಾತಾರ ಸಹಾ೭ಭಯ ದ್ಿ೭ಸ್ಮ ಮಾಾಂ ಸುದುಾಃಖಂ ೫೫
ಧ್ಮಾಿ೭ಥಿ ಕಮಾ: ಖಲು ತಾತ ಲೀಕೇ
ಸಮಿೀಕಿಾ ತಾ ಧ್ಮಿ ಫಲೀ ದ್ರ್ಯಷ್ಣ
ತೇ ತತರ ಸವೇಿ ಸುಯ : ಅಸಂಶಯಂ ಮೇ
ಭ್ರರ್ಯಿವ ವಶಾಯ ೭ಭಿಮತಾ ಸುಪುತಾರ ೫೬
ಯಸ್ಮಮ ಾಂ ಸುೌ ಸವೇಿ ಸುಯ : ಅಸನಿನ ವಿಷ್ಟಾ
ಧ್ಮೀಿ ಯತಸ್ಮಯ ತ್ ತದುಪ್ಕರ ಮೇತ
ದ್ಾ ೀಷ್ಯ ೀ ಭವ ತಯ ೭ಥಿ ಪ್ರೀ ಹಿ ಲೀಕೇ
ಕಮಾತಮ ತಾ ಖಲಾ ಪಿ ನ ಪ್ರ ಶಸ್ಮೌ ೫೭
ಗುರು ಶಚ ರಾಜಾ ಚ್ ಪಿತಾ ಚ್ ವೃದ್ಧ :
ಕ್ರ ೀಧಾತ್ ಪ್ರ ಹಷ್ಟಿ ದ್ಯ ದ್ ವಾ೭ಪಿ ಕಮಾತ್
ಯ ದ್ವಾ ೭೭ದ್ಶೇತ್ ಕಯಿ ಮವೇಕ್ಷಯ ಧ್ಮಿಾಂ
ಕಷಾ ಾಂ ನ ಕುಯಾಿತ್ ಅನೃಶಂಸ ವೃತಿೌ : ೫೮
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ಸ ವೈ ನ ಶಕ್ನ ೀಮಿ ಪಿತು: ಪ್ರ ತಿಜಾಞ ಾಂ
ಇಮಾಾಂ ಅಕತುಿಾಂ ಸಕಲಾಾಂ ಯಥಾವತ್
ಸ ಹಾಯ ವಯೀ ಸ್ಮೌ ತ ಗುರು ನಿಿಯೀಗೇ
ದೇವಾಯ ಶಚ ಭತಾಿ ಸ ಗತಿ ಸಾ ಧ್ಮಿ: ೫೯
ತಸ್ಮಮ ನ್ ಪುನ ಜಿೀಿವತಿ ಧ್ಮಿ ರಾಜ
ವಿಶೇಷವತ್ ಸ್ಾ ೀ ಪ್ರ್ಥ ವತಿಮಾನೇ
ದೇವಿೀ ಮಯಾ ಸ್ಮಥಿ ಮಿತೀ೭ಪ್ಗಚ್ಛ ೀತ್
ಕಥಂ ಸ್ಮಾ ದ್ನಾಯ ವಿಧ್ವೇವ ನಾರೀ ೬೦
ಸ್ಮ ಮಾ೭ನುಮನಯ ಸಾ ವನಂ ವರ ಜಂತಂ
ಕುರುಷಾ ಸಾ ಸೌ ಯ ಯನಾನಿ ದೇವಿ
ಯಥಾ ಸಮಾಪ್ೌ ೀ ಪುನರಾ೭೭ವರ ಜಯಂ
ಯಥಾ ಹಿ ಸತ್ಯ ೀ ನ ಪುನ ಯಿಯಾತಿ: ೬೧
ಯಶೀ ಹಯ ೭ಹಂ ಕೇವಲ ರಾಜಯ ಕರಣಾತ್
ನ ಪೃಷಠ ತಃ ಕತುಿಮ್ ಅಲಂ ಮಹೀದ್ಯಮ್
ಅದ್ೀಘ್ಿ ಕಲೇ ನ ತು ದೇವಿ ಜಿೀವಿತೇ
ವೃಣೇ೭ವರಾಮ್ ಅದ್ಯ ಮಹಿೀಮ್ ಅಧ್ಮಿತಃ ೬೨
ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ಯ ನನ ರ ವೃಷಭ ಸಾ ಮಾತರಂ
ಪ್ರಾಕರ ಮಾತ್ ಜಿಗ ಮಿಷ್ಣರೇವ ದ್ಣು ಕನ್
ಅಥಾ೭ನುಜಂ ಭೃಶಮ್ ಅನುಶಾಸಯ ದ್ಶಿನಂ
ಚ್ಕರ ತಾಾಂ ಹೃದ್ ಜನನಿೀಾಂ ಪ್ರ ದ್ಕಿಾ ಣಮ್ ೬೩
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ ವಿಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ದ್ವಿ ವಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಅಥ ತಂ ವಯ ಥಯಾ ದ್ೀನಂ ಸವಿಶೇಷಮ್ ಅಮರ್ಷಿತಮ್
ಶಾ ಸನೌ ಮ್ ಇವ ನಾಗೇನ್ ರಾಂ ರೀಷ ವಿಸ್ಮು ರ ತೇಕ್ಷಣಮ್ ೧
ಆಸ್ಮದ್ಯ ರಾಮಃ ಸೌಮಿತಿರ ಾಂ ಸುಹೃದಂ ಭ್ರರ ತರಂ ಪಿರ ಯಮ್
ಉವಾ ಚೇದಂ ಸ ಧೈರ್ಯಿಣ ಧಾರಯನ್ ಸತೌ ಾ ಮ್ ಆತಮ ವಾನ್ ೨
ನಿಗೃಹಯ ರೀಷಂ ಶೀಕಂ ಚ್ ಧೈಯಿ ಮಾ೭೭ಶ್ರ ತಯ ಕೇವಲಂ
ಅವಮಾನಂ ನಿರಸ್ಯ ೀಮಂ ಗೃಹಿೀತಾಾ ಹಷಿ ಮುತೌ ಮಂ ೩
ಉಪ್ಕಿಾ ಪ್ೌ ಾಂ ಹಿ ಯತ್ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಅಭಿಷೇಕ೭ಥಿಾಂ ಅದ್ಯ ಮೇ
ಸವಿಾಂ ವಿಸಜಿಯ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ಕುರು ಕಯಿಾಂ ನಿರತಯ ಯಂ ೪
ಸೌಮಿತ್ರ ೀಯೀ೭ಭಿಷೇಕಥೇಿ ಮಮ ಸಂಭ್ರರ ಸಂಭರ ಮಃ
ಅಭಿಷೇಕ ನಿವೃತೌ ಯ ಥೇಿ ಸೀ೭ಸುೌ ಸಂಭ್ರರ ಸಂಭರ ಮಃ ೫
ಯಸ್ಮಯ ಮದ್೭ಭಿಷೇಕ೭ಥಿಾಂ ಮಾನಸಂ ಪ್ರತಪ್ಯ ತೇ
ಮಾತಾ ಮೇ ಸ್ಮ ಯಥಾ ನ ಸ್ಮಯ ತ್ ಸ ವಿಶಂಕ ತಥಾ ಕುರು ೬
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತಸ್ಮಯ ಾಃ ಶಂಕ ಮಯಂ ದುಾಃಖಂ ಮುಹೂತಿಮ್ ಅಪಿ ನೀತಾ ಹೇ
ಮನಸ್ಮ ಪ್ರ ತಿಸಂಜಾತಂ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ೭ಹಮ್ ಉಪೇಕಿಾ ತುಮ್ ೭
ನ ಬುದ್ಧ ಪೂವಿಾಂ ನಾ೭ಬುದ್ಧ ಾಂ ಸಮ ರಾಮಿ ಇಹ ಕದ್ವಚ್ನ
ಮಾತೄಣಾಾಂ ವಾ ಪಿತುವಾಿ೭ಹಂ ಕೃತಮ೭ಲಪ ಾಂ ಚ್ ವಿಪಿರ ಯಮ್ ೮
ಸತಯ ಾಃ ಸತಾಯ ೭ಭಿಸಂಧ್ ಶಚ ನಿತಯ ಾಂ ಸತಯ ಪ್ರಾಕರ ಮಃ
ಪ್ರಲೀಕ ಭಯಾತ್ ಭಿೀತೀ ನಿಭಿ ಯೀ೭ಸುೌ ಪಿತಾ ಮಮ ೯
ತಸ್ಮಯ ೭ಪಿ ಹಿ ಭವೇತ್ ಅಸ್ಮಮ ನ್ ಕಮಿಣಯ ೭ಪ್ರ ತಿಸಂಹೃತೇ
ಸತಯ ಾಂ ನ ಇತಿ ಮನಸ್ಮೌ ಪ್ ಸೌ ಸಯ ತಾಪ್ ಸೌ ಪೇಚ್ಚ ಮಾಮ್ ೧೦
ಅಭಿಷೇಕ ವಿಧಾನಂ ತು ತಸ್ಮಮ ತ್ ಸಂಹೃತಯ ಲಕ್ಷಮ ಣ
ಅನಾ ಗೇವಾ೭ಹಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ವನಂ ಗನುೌ ಮ್ ಇತಃ ಪುನಃ ೧೧
ಮಮ ಪ್ರ ವಾರ ಜನಾತ್ ಅದ್ಯ ಕೃತ ಕೃತಾಯ ನೃಪ್ರ೭೭ತಮ ಜಾ
ಸುತಂ ಭರತಮ್ ಅವಯ ಗರ ಮ್ ಅಭಿಷೇಚ್ಯಿತಾ ತತಃ ೧೨
ಮಯಿ ಚಿೀರಾ೭ಜಿನ ಧ್ರೇ ಜಟ್ಟ ಮಣು ಲ ಧಾರಣಿ
ಗತೇ ಅರಣಯ ಾಂ ಚ್ ಕೈಕೇಯಾಯ ಭವಿಷಯ ತಿ ಮನಃ ಸುಖಮ್ ೧೩
ಬುದ್ಧ ಾಃ ಪ್ರ ಣಿೀತಾ ರ್ಯ ನೇಯಂ ಮನ ಶಚ ಸುಸಮಾಹಿತಮ್
ತಂ ತು ನಾ೭ಹಾಿಮಿ ಸಂಕ್ಿ ೀಷ್ಣಾ ಾಂ ಪ್ರ ವರ ಜಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಮಾ೭ಚಿರಮ್ ೧೪
ಕೃತ ಅನೌ ಸ್ೌ ಾ ೀವ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ದ್ರ ಷಾ ವಯ ೀ ಮತಪ ರವಾಸನೇ
ರಾಜಯ ಸಯ ಚ್ ವಿತಿೀಣಿ ಸಯ ಪುನ ರೇವ ನಿವತಿನೇ ೧೫
ಕೈಕೇಯಾಯ ಾಃ ಪ್ರ ತಿಪ್ತಿೌ ಹಿಿ ಕಥಂ ಸ್ಮಯ ನ್ ಮಮ ಪಿೀಡನೇ
ಯದ್ ಭ್ರವೀ ನ ದೈವೀ೭ಯಂ ಕೃತಾನೌ ವಿಹಿತೀ ಭವೇತ್ ೧೬
ಜಾನಾಸ್ಮ ಹಿ ಯಥಾ ಸೌಮಯ ನ ಮಾತೃಷ್ಣ ಮಮಾ೭ನೌ ರಮ್
ಭೂತ ಪೂವಿಾಂ ವಿಶೇಷ್ೀ ವಾ ತಸ್ಮಯ ಮಯಿ ಸುತೇ೭ಪಿ ವಾ ೧೭
ಸೀ೭ಭಿಷೇಕ ನಿವೃತೌ ಯ ೭ರ್ಥಿಾಃ ಪ್ರ ವಾಸ್ಮ೭ರ್ಥಿ ಶಚ ದುವಿಚೈಾಃ
ಉಗ್ರ ೈ ವಾಿಕ್ಯ ೈ ರಹಂ ತಸ್ಮಯ ನಾ೭ನಯ ದ್್ ೈವಾತ್ ಸಮಥಿರ್ಯ ೧೮
ಕಥಂ ಪ್ರ ಕೃತಿ ಸಂಪ್ನಾನ ರಾಜ ಪುತಿರ ೀ ತಥಾ ಗುಣಾ
ಬ್ರರ ಯಾತ್ ಸ್ಮ ಪ್ರರ ಕೃತೇವ ಸ್ಮೌ ರೀ ಮತ್ ಪಿೀಡಾಾಂ ಭತೃಿ ಸನಿನ ಧೌ ೧೯
ಯದ್೭ಚಿನೌ ಯ ಾಂ ತು ತ ದ್್ ೈವಂ ಭೂತೇ ಷಾ ೭ಪಿ ನ ಹನಯ ತೇ
ವಯ ಕೌ ಾಂ ಮಯಿ ಚ್ ತಸ್ಮಯ ಾಂ ಚ್ ಪ್ತಿತೀ ಹಿ ವಿಪ್ಯಿಯಃ ೨೦
ಕಶ್ಚ ದ್್ ೈವೇನ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಯೀದುಧ ಮ್ ಉತಾ ಹತೇ ಪುಮಾನ್
ಯಸಯ ನ ಗರ ಹಣಂ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಕಮಿಣೀ೭ನಯ ತರ ದೃಶಯ ತೇ ೨೧
ಸುಖ ದುಾಃಖೌ ಭಯ ಕ್ರ ೀಧೌ ಲಾಭ್ರ ಲಾಭೌ ಭವಾ ಭವೌ
ಯಚ್ಚ ಕಿಾಂಚಿತ್ ತಥಾ ಭೂತಂ ನನು ದೈವ ಸಯ ಕಮಿ ತತ್ ೨೨
ಋಷಯೀ ಪುಯ ಗರ ತಪ್ಸೀ ದೈವೇ ನಾ೭ಭಿಪ್ರ ಪಿೀಡಿತಾ:
ಉತಾ ೃಜಯ ನಿಯಮಾಾಂ ಸ್ಮೌ ೀವಾರ ನ್ ಭರ ಾಂಶಯ ನೌ ೀ ಕಮ ಮನುಯ ಭಿ: ೨೩
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ಅಸಂಕಲ್ಪ ತ ಮೇ ವೇಹ ಯದ್೭ಕಸ್ಮಮ ತ್ ಪ್ರ ವತಿತೇ
ನಿವತಾಯ ಿ೭೭ರಂಭ ಮಾ೭೭ರಬಧ ಾಂ ನನು ದೈವ ಸಯ ಕಮಿ ತತ್ ೨೪
ಏತಯಾ ತತೌ ಾ ಯಾ ಬುದ್ವಧ ಯ ಸಂಸೌ ಭ್ರಯ ೭೭ತಾಮ ನ ಮಾ೭೭ತಮ ನಾ
ವಾಯ ಹತೇ೭ಪ್ಯ ೭ಭಿಷೇಕೇ ಮೇ ಪ್ರತಾಪ್ೀ ನ ವಿದ್ಯ ತೇ ೨೫
ತಸ್ಮಮ ದ್೭ಪ್ರತಾಪಃ ಸಾ ನ್ ತಾ ಮಪ್ಯ ೭ನು ವಿಧಾಯ ಮಾಮ್
ಪ್ರ ತಿಸಂಹಾರಯ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಆಭಿಷೇಚ್ನಿಕಿೀಾಂ ಕಿರ ಯಾಮ್ ೨೬
ಏಭಿ: ಏವ ಘ್ಟೈ: ಸವೈಿ: ಅಭಿಷೇಚ್ನ ಸಂಭೃತೈ :
ಮಮ ಲಕ್ಷಮ ಣ ತಾಪ್ಸ್ಯ ೀ ವರ ತ ಸ್ಮನ ನಂ ಭವಿಷಯ ತಿ ೨೭
ಅಥವಾ ಕಿಾಂ ಮಮ ಏತೇನ ರಾಜ ದ್ರ ವಯ ಮತೇನ ತು
ಉದ್ಧ ೃತಂ ಮೇ ಸಾ ಯಂ ತೀಯಂ ವರ ತಾ೭೭ದೇಶಂ ಕರಷಯ ತಿ ೨೮
ಮಾ ಚ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಂತಾಪಂ ಕರ್ಷೀಿ ಲಿಕಾ ಮ ಯ ವಿಪ್ಯಿರ್ಯ
ರಾಜಯ ಾಂ ವಾ ವನ ವಾಸೀ ವಾ ವನ ವಾಸೀ ಮಹೀದ್ಯ: ೨೯
ನ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಅಸ್ಮಮ ನ್ ಮಮ ರಾಜಯ ವಿಘ್ನ ೀ
ಮಾತಾ ಯವಿೀಯಸಯ ಅತಿ ಶಂಕನಿೀಯಾ
ದೈವಾ೭ಭಿಪ್ನಾನ ಹಿ ವದ್ನೌ ಯ ೭ನಿಷಾ ಾಂ
ಜಾನಾಸ್ಮ ದೈವಂ ಚ್ ತಥಾ ಪ್ರ ಭ್ರವಮ್ ೩೦
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ದ್ವಾ ವಿಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ತ್ರ ಯೀ ವಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಇತಿ ಬುರ ವತಿ ರಾಮೇ ತು ಲಕ್ಷಮ ಣೀ ಅಧಃ ಶ್ರಾ ಮುಹುಾಃ
ಶುರ ತಾಾ ಮಧ್ಯ ಾಂ ಜಗ್ರಮ ಏವ ಮನಸ್ಮ ದುಾಃಖ ಹಷಿಯೀಾಃ ೧
ತದ್ವ ತು ಬದ್ವಧ ಾ ಭುರ ಕುಟೀಾಂ ಭುರ ವೀ ಮಿಧ್ಯ ೀ ನರಷಿಭ:
ನಿಶಶಾಾ ಸ ಮಹಾ ಸಪ್ೀಿ ಬಲ ಸಿ ಇವ ರೀರ್ಷತಃ ೨
ತಸಯ ದುಷಪ ರತಿ ವಿೀಕ್ಷಯ ಾಂ ತ ದುೂ ರಕುಟೀ ಸಹಿತಂ ತದ್ವ
ಬಭೌ ಕುರ ದ್ಧ ಸಯ ಸ್ಮಾಂಹ ಸಯ ಮುಖ ಸಯ ಸದೃಶಂ ಮುಖಮ್ ೩
ಅಗರ ಹಸೌ ಾಂ ವಿಧೂನಾ ನ್ ತು ಹಸ್ಮೌ ೀ ಹಸೌ ಮ್ ಇವಾ೭೭ತಮ ನಃ
ತಿಯಿ ಗೂಧ್ಾ ಿಾಂ ಶರೀರೇ ಚ್ ಪ್ರತಯಿತಾಾ ಶ್ರೀ ಧ್ರಾಮ್
ಅಗರ ಅಕಾ ು ವಿೀಕ್ಷಮಾಣ ಸುೌ ತಿಯಿ ಗ್ರೂ ರತರಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೪
ಅಸ್ಮಿ ನೇ ಸಂಭರ ಮೀ ಯಸಯ ಜಾತೀ ವೈ ಸುಮಹಾನ್ ಅಯಮ್
ಧ್ಮಿ ದೀಷ ಪ್ರ ಸಙ್ರೀನ ಲೀಕಸ್ಮಯ ೭ನತಿ ಶಙ್ಕ ಯಾ ೫
ಕಥಂ ಹ್ಯ ೀತತ್ ಅಸಂಭ್ರರ ನೌ ಸೌ ಾ ದ್ಾ ಧೀ ವಕುೌ ಮ್ ಅಹಿತಿ
ಯಥಾ ದೈವಮ್ ಅಶೌಣಿು ೀರಂ ಶೌಣಿು ೀರಃ ಕ್ಷತಿರ ಯಷಿಭ ೬
ಕಿಾಂ ನಾಮ ಕೃಪ್ಣಂ ದೈವಮ್ ಅಶಕೌ ಮ್ ಅಭಿಶಂಸಸ್ಮ
ಪ್ರಪ್ಯೀ ಸುೌ ಕಥಂ ನಾಮ ತಯೀಾಃ ಶಙ್ಗಕ ನ ವಿದ್ಯ ತೇ ೭
ಸನಿೌ ಧ್ಮೀಿ ಪ್ಧಾಾಃ ಶಿ ಕಾ ು ಧ್ಮಾಿತಮ ನ್ ಕಿಾಂ ನ ಬುಧ್ಯ ಸೇ
Page 66 of 276

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತಯೀ ಸುಾ ಚ್ರತಂ ಸ್ಮಾ ಥಿಾಂ ಶಾಠಾಯ ತ್ ಪ್ರ ಜಿಹಿೀಷಿತೀ: ೮
ಯದ್ ನೈವಂ ವಯ ವಸ್ಮತಂ ಸ್ಮಯ ದ್ಧ ಪ್ರರ ಗೇವ ರಾಘ್ವ
ತಯೀ: ಪ್ರರ ಗೇವ ದ್ತೌ ಸಯ ಸ್ಮಯ ದ್ಾ ರ: ಪ್ರ ಕೃತ ಶಚ ಸ: ೯
ಲೀಕ ವಿದ್ಾ ಷಾ ಮ್ ಆರಬಧ ಾಂ ತಾ ದ್೭ನಯ ಸ್ಮಯ ೭ಭಿಷೇಚ್ನಮ್
ನೀ ತಾ ಹೇ ಸಹಿತುಾಂ ವಿೀರ ತತರ ಮೇ ಕ್ಷಂತು ಮಹಿಸ್ಮ ೧೦
ರ್ಯನ ಇಯಮ್ ಆಗತಾ ದ್ಾ ೈಧಂ ತವ ಬುದ್ಧ ಮಿಹಿೀಪ್ತೇ
ಸ ಹಿ ಧ್ಮೀಿ ಮಮ ದ್ಾ ೀಷಯ ಾಃ ಪ್ರ ಸಙ್ಗರ ತ್ ಅಸಯ ಮುಹಯ ಸ್ಮ ೧೧
ಕಥಂ ತಾ ಾಂ ಕಮಿಣಾ ಶಕೌ : ಕೈಕೇಯಿೀ ವಶ ವತಿಿನ:
ಕರಷಯ ಸ್ಮ ಪಿತು ವಾಿಕಯ ಾಂ ಅಧ್ಮಿಿಷಠ ಾಂ ವಿಗಹಿಿತಂ ೧೨
ಯದ್ಯ ೭ಯಂ ಕಿಲ್ಬ ಷ್ಟ ದ್ೂ ೀದ್: ಕೃತೀ ಪ್ಯ ೀವಂ ನ ಗೃಹಯ ತೇ
ಜಾಯತೇ ತತರ ಮೇ ದುಾಃಖಂ ಧ್ಮಿ ಸಂಗ ಶಚ ಗಹಿಿತ: ೧೩
ಮನಸ್ಮ೭ಪಿ ಕಥಂ ಕಮಂ ಕುಯಾಿ ಸೌ ಾ ಾಂ ಕಮ ವೃತೌ ಯೀ:
ತಯೀ ಸೌ ಾ ೭ಹಿತಯೀ ನಿಿತಯ ಾಂ ಶತರ ಾ ೀ: ಪಿತರ ಭಿದ್ವನಯೀ: ೧೪
ಯದ್ಯ ೭ಪಿ ಪ್ರ ತಿಪ್ತಿೌ ಸ್ೌ ೀ ದೈವಿೀ ಚಾ೭ಪಿ ತಯೀ ಮಿತಮ್
ತಥಾ ಪುಯ ಪೇಕ್ಷಣಿೀಯಂ ತೇ ನ ಮೇ ತದ್೭ಪಿ ರೀಚ್ತೇ ೧೫
ವಿಕಿ ಬ್ೀ ವಿೀಯಿ ಹಿೀನೀ ಯಃ ಸ ದೈವಮ್ ಅನುವತಿತೇ
ವಿೀರಾಾಃ ಸಂಭ್ರವಿತಾ೭೭ತಾಮ ನೀ ನ ದೈವಂ ಪ್ಯುಿಪ್ರಸತೇ ೧೬
ದೈವಂ ಪುರುಷ ಕರೇಣ ಯಃ ಸಮಥಿಾಃ ಪ್ರ ಬಾರ್ಧತುಮ್
ನ ದೈವೇನ ವಿಪ್ನಾನ ೭ಥಿಾಃ ಪುರುಷಃ ಸಾ ೀ೭ವಸ್ಮೀದ್ತಿ ೧೭
ದ್ರ ಕ್ಷಯ ನಿೌ ತಾ ೭ದ್ಯ ದೈವಸಯ ಪೌರುಷಂ ಪುರುಷಸಯ ಚ್
ದೈವ ಮಾನುಷಯೀ: ಅದ್ಯ ವಯ ಕೌ ವಯ ಕಿೌ ಭಿವಿಷಯ ತಿ ೧೮
ಅದ್ಯ ಮ ತೌಪ ರುಷ ಹತಂ ದೈವಂ ದ್ರ ಕ್ಷಯ ನಿೌ ವೈ ಜನಾಾಃ
ಯ ದ್್ ೈವತಾ ಹತಂ ತೇ೭ದ್ಯ ದೃಷಾ ಾಂ ರಾಜಾಯ ೭ಭಿಷೇಚ್ನಮ್ ೧೯
ಅತಯ ಙ್ಮಕ ಶಮ್ ಇವೀ ದ್ವ್ ಮಂ ಗಜಂ ಮದ್ ಬಲೀ ದ್ಧ ತಮ್
ಪ್ರ ಧಾವಿತಮ್ ಅಹಂ ದೈವಂ ಪೌರುಷೇಣ ನಿವತಿರ್ಯ ೨೦
ಲೀಕಪ್ರಲಾಾಃ ಸಮಸ್ಮೌ ಸ್ೌ ೀ ನಾ೭ದ್ಯ ರಾಮಾ೭ಭಿಷೇಚ್ನಮ್
ನ ಚ್ ಕೃತಾಾ ನ ಸೌ ರಯೀ ಲೀಕ ವಿಹನುಯ ಾಃ ಕಿಾಂ ಪುನಃ ಪಿತಾ ೨೧
ಯೈ ವಿಿವಾಸ ಸೌ ವಾ೭ರಣ್ಯ ೀ ಮಿಥೀ ರಾಜನ್ ಸಮರ್ಥಿತಃ
ಅರಣ್ಯ ೀ ತೇ ವಿವತಾ ಯ ನಿೌ ಚ್ತುದ್ಿಶ ಸಮಾ ಸೌ ಥಾ ೨೨
ಅಹಂ ತದ್ವ೭೭ಶಾಾಂ ಛೇತಾಾ ಯ ಮಿ ಪಿತು ಸೌ ಸ್ಮಯ ಶಚ ಯಾ ತವ
ಅಭಿಷೇಕ ವಿಘ್ರತೇನ ಪುತರ ರಾಜಾಯ ಯ ವತಿತೇ ೨೩
ಮ ದ್ಬ ಲೇನ ವಿರುದ್ವಧ ಯ ನ ಸ್ಮಯ ದ್್ ೈವ ಬಲಂ ತಥಾ
ಪ್ರ ಭವಿಷಯ ತಿ ದುಾಃಖಾಯ ಯಥೀಗರ ಾಂ ಪೌರುಷಂ ಮಮ ೨೪
ಊಧ್ಾ ಿಾಂ ವಷಿ ಸಹಸ್ಮರ ೭ನೌ ೀ ಪ್ರ ಜಾ ಪ್ರಲಯ ಮ್ ಅನನೌ ರಮ್
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ಆಯಿ ಪುತಾರ ಾಃ ಕರಷಯ ನಿೌ ವನ ವಾಸಂ ಗತೇ ತಾ ಯಿ ೨೫
ಪೂವಿಾಂ ರಾಜರ್ಷಿ ವೃತಾೌ ಯ ಹಿ ವನ ವಾಸೀ ವಿರ್ಧೀಯತೇ
ಪ್ರ ಜಾ ನಿಕಿಾ ಪ್ಯ ಪುತ್ರ ೀಷ್ಣ ಪುತರ ವತ್ ಪ್ರಪ್ರಲನೇ ೨೬
ಸ ಚೇದ್ ರಾಜನಿ ಅನೇಕ ಅಗ್ರ ೀ ರಾಜಯ ವಿಭರ ಮ ಶಙ್ಕ ಯಾ
ನೈವಮ್ ಇಚ್ಛ ಸ್ಮ ಧ್ಮಾಿತಮ ನ್ ರಾಜಯ ಾಂ ರಾಮ ತಾ ಮ್ ಆತಮ ನಿ ೨೭
ಪ್ರ ತಿಜಾನೇ ಚ್ ತೇ ವಿೀರ ಮಾ ಭೂವಂ ವಿೀರ ಲೀಕ ಭ್ರಕ್
ರಾಜಯ ಾಂ ಚ್ ತವ ರಕ್ಾ ೀಯಮ್ ಅಹಂ ವೇಲೇವ ಸ್ಮಗರಮ್ ೨೮
ಮಙ್ರ ಳೈ: ಅಭಿರ್ಷಞ್ಚ ಸಾ ತತರ ತಾ ಾಂ ವಾಯ ಪೃತೀ ಭವ
ಅಹಮ್ ಏಕ್ೀ ಮಹಿೀಪ್ರಲಾನ್ ಅಲಂ ವಾರಯಿತುಾಂ ಬಲಾತ್ ೨೯
ನ ಶೀಭ್ರ೭ಥಾಿ ವಿಮೌ ಬಾಹೂ ನ ಧ್ನು ಭೂಿಷಣಾಯ ಮೇ
ನ ಅಸ್ಮ: ಆಬನಧ ನಾ೭ಥಾಿಯ ನ ಶರಾಾಃ ಸೌ ಮೂ ಹೇತವಃ ೩೦
ಅಮಿತರ ದ್ಮನಾ೭ಥಿಾಂ ಮೇ ಸವಿಮ್ ಏತ ಚ್ಚ ತುಷಾ ಯಮ್
ನ ಚಾ೭ಹಂ ಕಮರ್ಯ೭ತಯ ೭ಥಿಾಂ ಯಃ ಸ್ಮಯ ತ್ ಶತುರ ಮಿತೀ ಮಮ
ಅಸ್ಮನಾ ತಿೀಕ್ಷು ಧಾರೇಣ ವಿದುಯ ಚ್ಚ ಲ್ತ ವಚ್ಿಸ್ಮ ೩೧
ಪ್ರ ಗೃಹಿೀತೇನ ವೈ ಶತುರ ಾಂ ವಜಿರ ಣಂ ವಾ ನ ಕಲಪ ರ್ಯ ೩೨
ಖಡರ ನಿಷ್ಪ ೀಷ ನಿರ್ಷಪ ಷ್ಾ ೈ ಗಿಹನಾ ದುಶಚ ರಾ ಚ್ ಮೇ
ಹಸೌ ಯ ೭ಶಾ ನರ ಹಸೌೀರು ಶ್ರೀಭಿ ಭಿವಿತಾ ಮಹಿೀ ೩೩
ಖಡರ ಧಾರಾ ಹತಾ ಮೇ೭ದ್ಯ ದ್ೀಪ್ಯ ಮಾನಾ ಇವ ಅದ್ರ ಯಃ
ಪ್ತಿಷಯ ನಿೌ ದ್ಾ ಪ್ರ ಭೂಮೌ ಮೇಘ್ರ ಇವ ಸವಿದುಯ ತಃ ೩೪
ಬದ್ಧ ಗ್ೀಧಾ೭೦ಗುಳಿ ತಾರ ಣೇ ಪ್ರ ಗೃಹಿೀತ ಶರಾ೭೭ಸನೇ
ಕಥಂ ಪುರುಷಮಾನಿೀ ಸ್ಮಯ ತ್ ಪುರುಷ್ಟಣಾಾಂ ಮಯಿ ಸ್ಮಿ ತೇ ೩೫
ಬಹುಭಿ: ಚ್ ಏಕಮ್ ಅತಯ ಸಯ ನನ ೀಕೇನ ಚ್ ಬಹೂನ್ ಜನಾನ್
ವಿನಿಯೀಕಾ ಯ ಮಯ ೭ಹಂ ಬಾಣಾನ್ ನೃ ವಾಜಿ ಗಜ ಮಮಿಸು ೩೬
ಅದ್ಯ ಮೇ೭ಸೌ ರ ಪ್ರ ಭ್ರವಸಯ ಪ್ರ ಭ್ರವಃ ಪ್ರ ಭವಿಷಯ ತಿ
ರಾಜಞ ಶಾಚ ೭ಪ್ರ ಭುತಾಾಂ ಕತುಿಾಂ ಪ್ರ ಭುತಾ ಾಂ ಚ್ ತವ ಪ್ರ ಭ್ೀ ೩೭
ಅದ್ಯ ಚ್ನ್ ನ ಸ್ಮರಸಯ ಕೇಯರಾ ಮೀಕ್ಷಣಸಯ ಚ್
ವಸೂನಾಾಂ ಚ್ ವಿಮೀಕ್ಷಸಯ ಸುಹೃದ್ವಾಂ ಪ್ರಲನಸಯ ಚ್ ೩೮
ಅನುರೂಪ್ರ ವಿಮೌ ಬಾಹೂ ರಾಮ ಕಮಿ ಕರಷಯ ತಃ
ಅಭಿಷೇಚ್ನ ವಿಘ್ನ ಸಯ ಕತೄಿಣಾಾಂ ತೇ ನಿವಾರಣೇ ೩೯
ಬರ ವಿೀಹಿ ಕ್ೀ೭ದ್ಯ ೈವ ಮಯಾ ವಿಯುಜಯ ತಾಾಂ
ತವಾ ಸುಹೃತ್ ಪ್ರರ ಣ ಯಶಃ ಸುಹೃ ಜಜ ನೈಾಃ
ಯಥಾ ತವೇ ಯಂ ವಸುಧಾ ವಶೇ ಭವೇತ್
ತರ್ಥವ ಮಾಾಂ ಶಾರ್ಧ ತವಾ೭ಸ್ಮಮ ಕಿಾಂಕರಃ ೪೦
ವಿಮೃಜಯ ಬಾಷಪ ಾಂ ಪ್ರಸ್ಮನೌ ಾ ಯ ಚ್ ಅಸಕೃತ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸ ಲಕ್ಷಮ ಣಂ ರಾಘ್ವ ವಂಶ ವಧ್ಿನಃ
ಉವಾಚ್ ಪಿತ್ರ ಯ ೀ ವಚ್ನೇ ವಯ ವಸ್ಮಿ ತಂ
ನಿಬ್ೀಧ್ ಮಾಮ್ ಏಷ ಹಿ ಸೌಮಯ ಸ ತಪ ಥಃ ೪೧
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ತರ ಯೀ ವಿಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ಚತುವಗಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ತು ಅವಹಿತಂ ಪಿತು: ನಿದೇಿಶ ಪ್ರಲನೇ
ಕೌಸಲಾಯ ಬಾಷಪ ಸಂರುದ್ವಧ ವಚ್ೀ ಧ್ಮಿಿಷಠ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಅದೃಷಾ ದುಾಃಖೀ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಸವಿ ಭೂತ ಪಿರ ಯಂ ವದಃ
ಮಯಿ ಜಾತೀ ದ್ಶರಥಾತ್ ಕಥಮ್ ಉಾಂಛೇನ ವತಿರ್ಯತ್ ೨
ಯಸಯ ಭೃತಾಯ ಶಚ ದ್ವಸ್ಮ ಶಚ ಮೃಷ್ಟಾ ನಿ ಅನಾನ ನಿ ಭುಾಂಜತೇ
ಕಥಂ ಸ ಭ್ೀಕ್ಷಯ ತೇ ನಾಥೀ ವನೇ ಮ್ಭಲ ಫಲಾನಿ ಅಯಮ್ ೩
ಕ ಏತತ್ ಶರ ದ್್ ಧೇತ್ ಶೃತಾಾ ಕಸಯ ವಾ ನ ಭವೇತ್ ಭಯಮ್
ಗುಣವಾನ್ ದ್ಯಿತೀ ರಾಜ್ಞ ೀ ರಾಘ್ವೀ ಯ ದ್ಾ ವಾಸಯ ತೇ ೪
ನೂನಂ ತು ಬಲವಾನ್ ಲೀಕೇ ಕೃತಾಾಂತ ಸಾ ವಿಮಾ೭೭ದ್ಶನ್
ಲೀಕೇ ರಾಮಾ೭ಭಿರಾಮ ಸೌ ಾ ಾಂ ವನಂ ಯತರ ಗಮಿಷಯ ಸ್ಮ ೫
ಅಯಂ ತು ಮಮ ಆತಮ ಭವ: ತವ ಅದ್ಶಿನ ಮಾರುತ:
ವಿಲಾಪ್ ದುಾಃಖ ಸಮಿಧೀ ರುದ್ತಾ೭ಶುರ ಹುತ ಆಹುತಿ: ೬
ಚಿಾಂತಾ ಬಾಷಪ ಮಹಾ ಧೂಮ: ತವ ಅದ್ಶಿನ ಚಿತೌ ಜ:
ಕಶಿಯಿತಾಾ ಭೃಶಂ ಪುತರ ನಿಶಾಾ ಸ ಆಯಾಸ ಸಂಭವ: ೭
ತಾ ಯಾ ವಿಹಿೀನಾಮ್ ಇಹ ಮಾಾಂ ಶೀಕ೭ಗ್ನ : ಅತುಲೀ ಮಹಾನ್
ಪ್ರ ಧ್ಕ್ಷಯ ತಿ ಯಥಾ ಕಕ್ಷಂ ಚಿತರ ಭ್ರನು: ಹಿಮಾತಯ ರ್ಯ ೮
ಕಥಂ ಹಿ ಧೇನುಾಃ ಸಾ ಾಂ ವತಾ ಾಂ ಗಚ್ಛ ನೌ ಾಂ ನಾ೭ನುಗಚ್ಛ ತಿ
ಅಹಂ ತಾಾ ೭ನುಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಯತರ ಪುತರ ಗಮಿಷಯ ಸ್ಮ ೯
ತಥಾ ನಿಗದ್ತಂ ಮಾತಾರ ತದ್ವಾ ಕಯ ಾಂ ಪುರುಷಷಿಭಃ
ಶುರ ತಾಾ ರಾಮೀ೭ಬರ ವಿೀ ದ್ವಾ ಕಯ ಾಂ ಮಾತರಂ ಭೃಶ ದುಾಃಖಿತಾಮ್ ೧೦
ಕೈಕೇಯಾಯ ವಞ್ಜಚ ತೀ ರಾಜಾ ಮಯಿ ಚಾ೭ರಣಯ ಮ್ ಆಶ್ರ ತೇ
ಭವತಾಯ ಚ್ ಪ್ರತಯ ಕ್ೌೀ ನ ನೂನಂ ವತಿಯಿಷಯ ತಿ ೧೧
ಭತುಿಾಃ ಕಿಲ ಪ್ರತಾಯ ಗ್ೀ ನೃಶಂಸಃ ಕೇವಲಂ ಸ್ಮೌ ರಯಾಾಃ
ಸ ಭವತಾಯ ನ ಕತಿವಯ ೀ ಮನಸ್ಮ ಅಪಿ ವಿಗಹಿಿತಃ ೧೨
ಯಾವತ್ ಜಿೀವತಿ ಕಕುತಾ ಿ ಾಃ ಪಿತಾ ಮೇ ಜಗತಿೀಪ್ತಿಾಃ
ಶುಶ್ರರ ಷ್ಟ ಕಿರ ಯತಾಾಂ ತಾವತ್ ಸ ಹಿ ಧ್ಮಿಾಃ ಸನಾತನಃ ೧೩
ಏವಮ್ ಉಕೌ ತು ರಾಮೇಣ ಕೌಸಲಾಯ ಶುಭ ದ್ಶಿನಾ
ತಥೇ ತುಯ ವಾಚ್ ಸುಪಿರ ೀತಾ ರಾಮಮ್ ಅಕಿಿ ಷಾ ಕರಣಮ್ ೧೪
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಸುೌ ವಚ್ನಂ ರಾಮೀ ಧ್ಮಿಭೃತಾಾಂ ವರಃ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಭೂಯ: ತಾಮ್ ಅಬರ ವಿೀ ದ್ವಾ ಕಯ ಾಂ ಮಾತರಂ ಭೃಶ ದುಾಃಖಿತಾಮ್ ೧೫
ಮಯಾ ಚೈವ ಭವತಾಯ ಚ್ ಕತಿವಯ ಾಂ ವಚ್ನಂ ಪಿತುಾಃ
ರಾಜಾ ಭತಾಿ ಗುರುಾಃ ಶ್ರ ೀಷಠ ಾಃ ಸವೇಿಷ್ಟಮ್ ಈಶಾ ರಃ ಪ್ರ ಭುಾಃ ೧೬
ಇಮಾನಿ ತು ಮಹಾ೭ರಣ್ಯ ೀ ವಿಹೃತಯ ನವ ಪ್ಞ್ಚ ಚ್
ವಷ್ಟಿಣಿ ಪ್ರಮ ಪಿರ ೀತಃ ಸ್ಮಿ ಸ್ಮಯ ಮಿ ವಚ್ನೇ ತವ ೧೭
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಪಿರ ಯಂ ಪುತರ ಾಂ ಬಾಷಪ ಪೂಣಾಿ೭೭ನನಾ ತದ್ವ
ಉವಾಚ್ ಪ್ರಮಾ೭೭ತಾಿ ತು ಕೌಸಲಾಯ ಪುತರ ವತಾ ಲಾ ೧೮
ಆಸ್ಮಾಂ ರಾಮ ಸಪ್ತಿನ ೀನಾಾಂ ವಸುೌ ಾಂ ಮಧ್ಯ ೀ ನ ಮೇ ಕ್ಷಮಮ್
ನಯ ಮಾಮ್ ಅಪಿ ಕಕುತಾ ಿ ವನಂ ವನಯ ಾಂ ಮೃಗ್ೀಾಂ ಯಥಾ ೧೯
ಯದ್ ತೇ ಗಮನೇ ಬುದ್ಧ ಾಃ ಕೃತಾ ಪಿತು: ಅಪೇಕ್ಷಯಾ
ತಾಾಂ ತಥಾ ರುದ್ತಿೀಾಂ ರಾಮೀ ರುದ್ನ್ ವಚ್ನ ಮ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೨೦
ಜಿೀವನಾೌ ಯ ಹಿ ಸ್ಮೌ ರಯಾ ಭತಾಿ ದೈವತಂ ಪ್ರ ಭುರೇವ ಚ್
ಭವತಾಯ ಮಮ ಚೈ ವಾ೭ದ್ಯ ರಾಜಾ ಪ್ರ ಭವತಿ ಪ್ರ ಭುಾಃ ೨೧
ನ ಹಯ ೭ನಾಥಾ ವಯಂ ರಾಜಾಞ ಲೀಕನಾಥೇನ ರ್ಧೀಮತಾ
ಭರತ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಸವಿ ಭೂತ ಪಿರ ಯಂ ವದಃ
ಭವತಿೀಮ್ ಅನುವತೇಿತ ಸ ಹಿ ಧ್ಮಿರತಃ ಸದ್ವ ೨೨
ಯಥಾ ಮಯಿ ತು ನಿಷ್ಟಕ ರನೌ ೀ ಪುತರ ಶೀಕೇನ ಪ್ರರ್ಥಿವಃ
ಶರ ಮಂ ನಾ೭ವಾಪುನ ಯಾತ್ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಅಪ್ರ ಮತಾೌ ತಥಾ ಕುರು ೨೩
ದ್ವರುಣ ಶಾಚ ಪ್ಯ ೭ಯಂ ಶೀಕ್ೀ ಯರ್ಥನಂ ನ ವಿನಾಶ ರ್ಯತ್
ರಾಜ್ಞ ೀ ವೃದ್ಧ ಸಯ ಸತತಂ ಹಿತಂ ಚ್ರ ಸಮಾಹಿತಾ ೨೪
ವರ ತೀಪ್ವಾಸ ನಿರತಾ ಯಾ ನಾರೀ ಪ್ರಮೀ ತೌ ಮಾ
ಭತಾಿರಂ ನಾ೭ನುವತೇಿತ ಸ್ಮ ಚ್ ಪ್ರಪ್ಗತಿ ಭಿವೇತ್ ೨೫
ಭತುಿ ಶುಶ್ರರ ಷಯಾ ನಾರೀ ಲಭತೇ ಸಾ ಗಿ ಮುತೌ ಮಂ
ಆಪಿ ಯಾ ನಿನಿಮಸ್ಮಕ ರಾ ನಿವೃತಾೌ ದೇವ ಪೂಜನಾತ್ ೨೬
ಶುಶ್ರರ ಷ್ಟ ಮೇವ ಕುವಿೀಿತ ಭತುಿಾಃ ಪಿರ ಯಹಿತೇ ರತಾ
ಏಷ ಧ್ಮಿಾಃ ಪುರಾ ದೃಷ್ಾ ೀ ಲೀಕೇ ವೇದೇ ಶುರ ತಃ ಸಮ ೃತಃ ೨೭
ಅಗ್ನ ಕರ್ಯಿಷ್ಣ ಚ್ ಸದ್ವ ಸುಮನೀಭಿ ಶಚ ದೇವತಾ:
ಪೂಜಾಯ ಸ್ೌ ೀ ಮತಕ ೃತೇ ದೇವಿ ಬಾರ ಹಮ ಣಾ ಶ್ಚ ೈವ ಸುವರ ತಾಾಃ ೨೮
ಏವಂ ಕಲಂ ಪ್ರ ತಿೀಕ್ಷಸಾ ಮಮಾ೭೭ಗಮನ ಕಙ್ಕ್ಷಿ ಣಿೀ
ನಿಯತಾ ನಿಯತಾ ಹಾರಾ ಭತುಿ ಶುಶ್ರರ ಷಣೇ ರತಾ ೨೯
ಪ್ರರ ಪ್ಾ ಯ ಸೇ ಪ್ರಮಂ ಕಮಂ ಮಯಿ ಪ್ರ ತಾಯ ೭೭ಗತೇ ಸತಿ
ಯದ್ ಧ್ಮಿಭೃತಾಾಂ ಶ್ರ ೀಷ್ಠ ೀ ಧಾರಯಿಷಯ ತಿ ಜಿೀವಿತಮ್ ೩೦
ಏವಮ್ ಉಕೌ ತು ರಾಮೇಣ ಬಾಷಪ ಪ್ಯಾಿಕುಲೇಕ್ಷಣಾ
ಕೌಸಲಾಯ ಪುತರ ಶೀಕ೭೭ತಾಿ ರಾಮಂ ವಚ್ನ ಮಬರ ವಿೀತ್ ೩೧
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಗಮನೇ ಸುಕೃತಾಾಂ ಬುದ್ಧ ಾಂ ನ ತೇ ಶಕ್ನ ೀಮಿ ಪುತರ ಕ
ವಿನಿವತಿಯತುಾಂ ವಿೀರ ನೂನಂ ಕಲೀ ದುರತಯ ಯ: ೩೨
ಗಚ್ಛ ಪುತರ ತಾ ಮ್ ಏಕಗ್ರ ೀ ಭದ್ರ ಾಂ ತೇ೭ಸುೌ ಸದ್ವ ವಿಭ್ೀ
ಪುನ ಸೌ ಾ ಯಿ ನಿವೃತ್ೌ ೀ ತು ಭವಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಗತ ಕಿ ಮಾ ೩೩
ಪ್ರ ತಾಯ ೭೭ಗತೇ ಮಹಾ ಭ್ರಗೇ ಕೃತಾ೭ಥೇಿ ಚ್ರತ ವರ ತೇ
ಪಿತು: ಅಋಣಯ ತಾಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ೀ ಪ್ರ ತಿ ಲಪ್ಾ ಯ ೀ ಪ್ರಂ ಸುಖಂ ೩೪
ಕೃತಾನೌ ಸಯ ಗತಿ: ಪುತರ ದುವಿಿಭ್ರವಾಯ ಸದ್ವ ಭುವಿ
ಯ ಸ್ಮೌ ಾ ಾಂ ಸಂಚ್ೀದ್ಯತಿ ಮೇ ವಚ್ ಅಚಿಛ ದ್ಯ ರಾಘ್ವ ೩೫
ಗಚ್ಛ ಇದ್ವನಿೀಾಂ ಮಹಾ ಬಾಹೀ ಕ್ಾ ೀಮೇಣ ಪುನರಾ೭೭ಗತ:
ನಂದ್ಯಿಷಯ ಸ್ಮ ಮಾಾಂ ಪುತರ ಸ್ಮಮಾನ ವಾಕ್ಯ ೀನ ಚಾರುಣಾ ೩೬
ಅಪಿ ಇದ್ವನಿೀಾಂ ಸ ಕಲ: ಸ್ಮಯ ತ್ ವನಾತ್ ಪ್ರ ತಾಯ ೭೭ಗತಂ ಪುನ:
ಯ ತಾಾ ಾಂ ಪುತರ ಕ ಪ್ಶ್ಯ ೀಯಂ ಜಟ್ಟ ವಲಕ ಲ ಧಾರಣಂ ೩೭
ತಥಾ ಹಿ ರಾಮಂ ವನ ವಾಸ ನಿಶ್ಚ ತಂ
ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ದೇವಿೀ ಪ್ರಮೇಣ ಚೇತಸ್ಮ
ಉವಾಚ್ ರಾಮಂ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣಂ ವಚ್ೀ
ಬಭೂವ ಚ್ ಸಾ ಸೌ ಯ ೭ಯನಾ೭ಭಿ ಕಙ್ಕ್ಷಿ ಣಿೀ ೩೮
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಚ್ತುವಿಿಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ಪಂಚ ವಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸ್ಮ ಅಪ್ನಿೀಯ ತಮ್ ಆಯಾಸಮ್ ಉಪ್ಸಪ ೃಶಯ ಜಲಂ ಶುಚಿ
ಚ್ಕರ ಮಾತಾ ರಾಮ ಸಯ ಮಙ್ರ ಳಾನಿ ಮನಸ್ಮಾ ನಿೀ ೧
ನ ಶಕಯ ಸೇ ವಾರಯಿತುಾಂ ಗಚ್ಛ ಇದ್ವನಿೀಾಂ ರಘೂತೌ ಮ
ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ಚ್ ವಿನಿವತಿಸಾ ವತಿಸಾ ಚ್ ಸತಾಾಂ ಕರ ಮೇ ೨
ಯಂ ಪ್ರಲಯಸ್ಮ ಧ್ಮಿಾಂ ತಾ ಾಂ ಧೃತಾಯ ಚ್ ನಿಯಮೇನ ಚ್
ಸ ವೈ ರಾಘ್ವ ಶಾರ್ದಿಲ ಧ್ಮಿ: ತಾಾ ಾಂ ಅಭಿರಕ್ಷತು ೩
ರ್ಯಭಯ : ಪ್ರ ಣಮಸೇ ಪುತರ ಚೈತ್ಯ ೀಷ್ಣ ಆಯತನೇಷ್ಣ ಚ್
ತೇ ಚ್ ತಾಾ ಾಂ ಅಭಿರಕ್ಷಂತು ವನೇ ಸಹ ಮಹರ್ಷಿಭಿ: ೪
ಯಾನಿ ದ್ತಾೌ ನಿ ತೇ ಅಸ್ಮೌ ರಣಿ ವಿಶಾಾ ಮಿತ್ರ ೀಣ ರ್ಧೀಮತಾ
ತಾನಿ ತಾಾ ಾಂ ಅಭಿರಕ್ಷಂತು ಗುಣ: ಸಮುದ್ತಂ ಸದ್ವ ೫
ಪಿತೃ ಶುಶ್ರರ ಷಯಾ ಪುತರ ಮಾತೃ ಶುಶ್ರರ ಷಯಾ ತಥಾ
ಸತ್ಯ ೀನ ಚ್ ಮಹಾ ಬಾಹೀ ಚಿರಂಜಿೀವ ಅಭಿರಕಿಾ ತ: ೬
ಸಮಿತುಕ ಶ ಪ್ವಿತಾರ ಣಿ ವೇದ್ಯ ಶಾಚ ೭೭ಯತನಾನಿ ಚ್
ಸಿ ಾಂಡಿಲಾನಿ ವಿಚಿತಾರ ಣಿ ಶೈಲಾ ವೃಕಾ : ಕುಾ ಪ್ರ ಹರ ದ್ವ:
ಪ್ತಂಗ್ರ: ಪ್ನನ ಗ್ರ: ಸ್ಮಾಂಹಾ ಸ್ಮೌ ಾ ಾಂ ರಕ್ಷತು ನರೀತೌ ಮ ೭
ಸಾ ಸ್ಮೌ ಸ್ಮಧಾಯ ಶಚ ವಿಶ್ಾ ೀ ಚ್ ಮರುತ ಶಚ ಮಹಷಿಯ:
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸಾ ಸ್ಮೌ ಧಾತಾ ವಿಧಾತಾ ಚ್ ಸಾ ಸ್ಮೌ ಪೂಷ್ಟ ಭಗ್ೀ ಅಯಿಮಾ ೮
ಲೀಕ ಪ್ರಲ ಶಚ ತೇ ಸವೇಿ ವಾಸವ ಪ್ರ ಮುಖಾ ಸೌ ಥಾ
ಋತವ ಶ್ಚ ೈವ ಪ್ಕಾ ಶಚ ಮಾಸ್ಮಾಃ ಸಂವತಾ ರಾಾಃ ಕ್ಷಪ್ರಾಃ ೯
ದ್ನಾನಿ ಚ್ ಮುಹೂತಾಿ ಶಚ ಸಾ ಸ್ಮೌ ಕುವಿನುೌ ತೇ ಸದ್ವ
ಸಮ ೃತಿ ಧೃಿತಿ ಶಚ ಧ್ಮಿ ಶಚ ಪ್ರನುೌ ತಾಾ ಾಂ ಪುತರ ಸವಿತಃ ೧೦
ಸಕ ನ್ ಶಚ ಭಗವಾನ್ ದೇವಃ ಸೀಮ ಶಚ ಸಬೃಹಸಪ ತಿಾಃ
ಸಪ್ೌ ಷಿಯೀ ನಾರದ್ ಶಚ ತೇ ತಾಾ ಾಂ ರಕ್ಷನುೌ ಸವಿತಃ ೧೧
ಯಾ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಸವಿತ ಸ್ಮಾ ದ್ವಧ ದ್ಶ ಶಚ ಸ ದ್ಗ್ೀಶಾಾ ರಾ:
ಸುೌ ತಾ ಮಯಾ ವನೇ ತಸ್ಮಮ ನ್ ಪ್ರಾಂತು ತಾಾ ಾಂ ಪುತರ ನಿತಯ ಶ: ೧೨
ಶ್ಲಾ ಸಾ ವೇಿ ಸಮುದ್ವರ ಶಚ ರಾಜಾ ವರುಣ ಏವ ಚ್
ದೌಯ ರಂತರಕ್ಷಂ ಪೃರ್ಧವಿೀ ನದ್ಯ ಸಾ ವಾಿ ಸೌ ರ್ಥವ ಚ್ ೧೩
ನಕ್ಷತಾರ ಣಿ ಚ್ ಸವಾಿಣಿ ಗರ ಹಾ ಶಚ ಸಹ ದೇವತಾಾಃ
ಅಹೀ ರಾತ್ರ ೀ ತಥಾ ಸಂಧ್ಯ ೀ ಪ್ರಾಂತು ತಾಾ ಾಂ ವನ ಮಾ೭೭ಶ್ರ ತಂ ೧೪
ಋತವ ಶ್ಚ ೈವ ಷಟುಪ ಣಾಯ ಮಾಸ್ಮ ಸಂವತಾ ರಾ ಸೌ ಥಾ
ಕಲಾ ಶಚ ಕಷ್ಟಠ ಶಚ ತಥಾ ತವ ಶಮಿ ದ್ಶಂತು ತೇ ೧೫
ಮಹಾ ವನಾನಿ ಚ್ರತೀ ಮುನಿ ವೇಷಸಯ ರ್ಧೀಮತಃ
ತವಾ೭೭ದ್ತಾಯ ಶಚ ದೈತಾಯ ಶಚ ಭವಂತು ಸುಖ ದ್ವ ಸಾ ದ್ವ ೧೬
ರಾಕ್ಷಸ್ಮನಾಾಂ ಪಿಶಾಚಾನಾಾಂ ರೌದ್ವರ ಣಾಾಂ ಕೂರ ರ ಕಮಿಣಾಮ್
ಕರ ವಾಯ ದ್ವನಾಾಂ ಚ್ ಸವೇಿಷ್ಟಾಂ ಮಾ ಭೂತ್ ಪುತರ ಕ ತೇ ಭಯಂ ೧೭
ಪ್ಿ ವಗ್ರ ವೃಶ್ಚ ಕ ದಂಶಾ ಮಶಕ ಶ್ಚ ೈವ ಕನನೇ
ಸರೀ ಸೃಪ್ರ ಶಚ ಕಿೀಟ್ಟ ಶಚ ಮಾ ಭೂವನ್ ಗಹನೇ ತವ ೧೮
ಮಹಾ ದ್ಾ ಪ್ರ ಶಚ ಸ್ಮಾಂಹಾ ಶಚ ವಾಯ ಘ್ರರ ಋಕಾ ಶಚ ದಂರ್ಷಾ ರಣಃ
ಮಹಿಷ್ಟಾಃ ಶೃಙ್ಕ್ಷರಣೀ ರೌದ್ವರ ನ ತೇ ದುರ ಹಯ ನುೌ ಪುತರ ಕ ೧೯
ನೃ ಮಾಾಂಸ ಭ್ೀಜನಾ ರೌದ್ವರ ರ್ಯ ಚಾ೭ನಯ ೀ ಸತೌ ಾ ಜಾತಯಃ
ಮಾ ಚ್ ತಾಾ ಾಂ ಹಿಾಂಸ್ಮಷ್ಣಾಃ ಪುತರ ಮಯಾ ಸಂಪೂಜಿತಾ ಸ್ಮೌ ಾ ಹ ೨೦
ಆಗಮಾ ಸ್ೌ ೀ ಶ್ವಾಾಃ ಸನುೌ ಸ್ಮಧ್ಯ ನುೌ ಚ್ ಪ್ರಾಕರ ಮಾಾಃ
ಸವಿ ಸಂಪ್ತೌ ಯೀ ರಾಮ ಸಾ ಸ್ಮೌ ಮಾನ್ ಗಚ್ಛ ಪುತರ ಕ ೨೧
ಸಾ ಸ್ಮೌ ತೇ ಸ್ಮೌ ಾ ನೌ ರಕ್ಾ ೀಭಯ ಾಃ ಪ್ರರ್ಥಿವೇಭಯ ಾಃ ಪುನಃ ಪುನಃ
ಸವೇಿಭಯ ಶ್ಚ ೈವ ದೇವೇಭ್ಯ ೀ ರ್ಯ ಚ್ ತೇ ಪ್ರಪ್ನಿಿ ನಃ ೨೨
ಗುರು ಸಾ ೀಮ ಶಚ ಸೂಯಿ ಶಚ ಧ್ನದೀ೭ಥ ಯಮ ಸೌ ಥಾ
ಪ್ರಾಂತು ತಾಾ ಮಚಿಿತಾ ರಾಮ ದಂಡಕ೭ರಣಯ ವಾಸನಂ ೨೩
ಅಗ್ನ ವಾಿಯು ಸೌ ಥಾ ಧೂಮೀ ಮಂತಾರ ಶಚ ಋರ್ಷ ಮುಖಾತ್ ಚುಯ ತಾ:
ಉಪ್ಸಪ ಶಿನ ಕಲೇ ತು ಪ್ರಾಂತು ತಾಾ ಾಂ ರಘು ನಂದ್ನ ೨೪
ಸವಿ ಲೀಕ ಪ್ರ ಭು ಬರ ಿಹಾಮ ಭೂತ ಭತಾಿ ತಥ ಷಿಯಃ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ರ್ಯ ಚ್ ಶೇಷ್ಟಾಃ ಸುರಾ ಸ್ೌ ೀ ತಾಾ ಾಂ ರಕ್ಷನುೌ ವನ ವಾಸ್ಮನಮ್ ೨೫
ಇತಿ ಮಾಲ್ಯ ೈಾಃ ಸುರಗಣಾನ್ ಗನಧ ೈ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಯಶಸ್ಮಾ ನಿೀ
ಸುೌ ತಿಭಿ ಶಾಚ ೭ನುರೂಪ್ರಭಿ: ಆನಚಾಿ೭೭ಯತ ಲೀಚ್ನಾ ೨೬
ಜಾ ಲನಂ ಸಮುಪ್ರದ್ವಯ ಬಾರ ಹಮ ಣೇನ ಮಹಾತಮ ನಾ
ಹಾವಯಾ ಮಾಸ ವಿರ್ಧನಾ ರಾಮ ಮಂಗಳ ಕರಣಾತ್ ೨೭
ಘೃತಂ ಶ್ಾ ೀತಾನಿ ಮಾಲಾಯ ನಿ ಸಮಿಧ್ ಶ್ಾ ೀತ ಸಷಿಪ್ರನ್
ಉಪ್ ಸಂಪ್ರದ್ಯಾ ಮಾಸ ಕೌಸಲಾಯ ಪ್ರಮಾಾಂಗನಾ ೨೮
ಉಪ್ರಧಾಯ ಯ ಸಾ ವಿರ್ಧನಾ ಹುತಾಾ ಶಾಾಂತಿ ಮ೭ನಾಮಯಂ
ಹುತ ಹವಾಯ ೭ವ ಶೇಷೇಣ ಬಾಹಯ ಾಂ ಬಲ್ ಮ೭ಕಲಪ ಯತ್ ೨೯
ಮಧು ದ್ಧ್ಯ ೭ಕ್ಷತ ಘೃತೈ ಸಾ ಸ್ಮೌ ವಾಚ್ೀ ದ್ಾ ಜಾಾಂ ಸೌ ತ:
ವಾಚ್ಯಾ ಮಾಸ ರಾಮ ಸಯ ವನೇ ಸಾ ಸೌ ಯ ಯನ ಕಿರ ಯಾ: ೩೦
ತತ ಸೌ ಸ್ಮ ೈ ದ್ಾ ಜಾಂದ್ವರ ಯ ರಾಮ ಮಾತಾ ಯಶಸ್ಮಾ ನಿೀ
ದ್ಕಿಾ ಣಾಾಂ ಪ್ರ ದ್ದೌ ಕಮಾಯ ಾಂ ರಾಘ್ವಂ ಚ್ ಇದ್ ಮ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೩೧
ಯ ನಮ ಙ್ರ ಳಂ ಸಹಸ್ಮರ ಕ್ಾ ೀ ಸವಿ ದೇವ ನಮಸಕ ೃತೇ
ವೃತರ ನಾಶೇ ಸಮಭವ ತೌ ತ್ೌ ೀ ಭವತು ಮಂಗಳಂ ೩೨
ಯ ನಮ ಙ್ರ ಳಂ ಸುಪ್ಣಿ ಸಯ ವಿನತಾ೭ಕಲಪ ಯತ್ ಪುರಾ
ಅಮೃತಂ ಪ್ರರ ಥಿಯಾನಸಯ ತ ತ್ೌ ೀ ಭವತು ಮಙ್ರ ಳಮ್ ೩೩
ಅಮೃತೀ ತಾಪ ದ್ನೇ ದೈತಾಯ ನ್ ಘ್ನ ತೀ ವಜರ ಧ್ರಸಯ ಯತ್
ಅದ್ತಿ ಮಿಾಂಗಳಂ ಪ್ರರ ದ್ವ ತೌ ತ್ೌ ೀ ಭವತು ಮಂಗಳಂ ೩೪
ತಿರ ೀನ್ ವಿಕರ ಮಾನ್ ಕರ ಮತೀ ವಿಷ್ು ೀ ರಮಿತ ತೇಜಸ:
ಯ ದ್ವ೭೭ಸ್ಮೀನಮ ಾಂಗಳಂ ರಾಮ ತೌ ತ್ೌ ೀ ಭವತು ಮಂಗಳಂ ೩೫
ಋತವ ಸ್ಮಾ ಗ್ರರಾ ದ್ಾ ೀಪ್ರ ವೇದ್ವ ಲೀಕ ದ್ಶ ಶಚ ತೇ
ಮಂಗಳಾನಿ ಮಹಾ ಬಾಹೀ ದ್ಶಂತು ಶುಭ ಮಂಗಳಾ: ೩೬
ಇತಿ ಪುತರ ಸಯ ಶೇಷ್ಟಾಂ ಶಚ ಕೃ ತಾಾ ಶ್ರಸ್ಮ ಭ್ರಮಿನಿೀ
ಗಂಧೈಶಾಚ ೭ಪಿ ಸಮಾಲಭಯ ರಾಮಮಾ೭ಯತ ಲೀಚ್ನಾ ೩೭
ಓಷರ್ಧೀಾಂ ಚಾ೭ಪಿ ಸ್ಮದ್ವಧ ಥಾಿಾಂ ವಿಶಲಯ ಕರಣಿೀಾಂ ಶುಭ್ರಮ್
ಚ್ಕರ ರಕಾ ಾಂ ಕೌಸಲಾಯ ಮನೌ ರೈ: ಅಭಿಜಜಾಪ್ ಚ್ ೩೮
ಉವಾಚಾ೭ತಿ ಪ್ರ ಹೃಷ್ಾ ೀವ ಸ್ಮ ದುಾಃಖ ವಶ ವತಿಿನಿೀ
ವಾಙ್ಗಮ ತ್ರ ೀಣ ನ ಭ್ರವೇನ ವಾಚಾ ಸಂಸಜಜ ಮಾನಯಾ ೩೯
ಆನಮಯ ಮ್ಭರ್ಧನ ಿ ಚಾ೭೭ಘ್ರರ ಯ ಪ್ರಷಾ ಜಯ ಯಶಸ್ಮಾ ನಿೀ
ಅವದ್ತ್ ಪುತರ ಸ್ಮದ್ವಧ ೭ಥೀಿ ಗಚ್ಛ ರಾಮ ಯಥಾ ಸುಖಮ್ ೪೦
ಅರೀಗಂ ಸವಿ ಸ್ಮದ್ವಧ ಥಿಮ್ ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಪುನರ್ ಆಗತಮ್
ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ತಾಾ ಾಂ ಸುಖಂ ವತಾ ಸುಸ್ಮಿ ತಂ ರಾಜ ವೇಶಮ ನಿ ೪೧
ಪ್ರ ಣಷಾ ದುಾಃಖ ಸಂಕಲಾಪ ಹಷಿ ವಿದಯ ೀತಿ ತಾ೭೭ನನಾ
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ದ್ರ ಕಾ ಯ ಮಿ ತಾಾ ಾಂ ವನಾತ್ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ಾಂ ಪೂಣಿ ಚಂದ್ರ ಮಿವೀದ್ತಂ ೪೨
ಭದ್ವರ ೭೭ಸನ ಗತಂ ರಾಮ ವನ ವಾಸ್ಮ ದ್ಹಾ೭೭ಗತಂ
ದ್ರ ಕಾ ಯ ಮಿ ಚ್ ಪುನ ಸ್ಮೌ ಾ ಾಂ ತು ತಿೀಣಿವಂತಂ ಪಿತು ವಿಚ್: ೪೩
ಮಂಗಳೈ: ಉಪ್ಸಂಪ್ನನ ೀ ವನ ವಾಸ್ಮತ್ ಇಹಾ೭೭ಗತ:
ವಧಾಾ ಮಮ ಚ್ ನಿತಯ ಾಂ ತಾ ಾಂ ಕಮಾನ್ ಸಂವಧ್ಿಯಾಹಿ ಭ್ೀ ೪೪
ಮಯಾ೭ಚಿಿತಾ ದೇವ ಗಣಾಾಃ ಶ್ವಾ೭೭ದ್ಯೀ
ಮಹಷಿಯೀ ಭೂತ ಮಹಾ೭ಸುರೀ ರಗ್ರಾಃ
ಅಭಿಪ್ರ ಯಾತಸಯ ವನಂ ಚಿರಾಯ ತೇ
ಹಿತಾನಿ ಕಾಂಕ್ಷನುೌ ದ್ಶ ಶಚ ರಾಘ್ವ ೪೫
ಇತಿೀ ವ ಚಾ೭ಶುರ ಪ್ರ ತಿಪೂಣಿ ಲೀಚ್ನಾ
ಸಮಾಪ್ಯ ಚ್ ಸಾ ಸೌ ಯ ಯನಂ ಯಥಾ ವಿರ್ಧ
ಪ್ರ ದ್ಕಿಾ ಣಂ ಚೈವ ಚ್ಕರ ರಾಘ್ವಂ
ಪುನಃ ಪುನ ಶಾಚ ೭ಪಿ ನಿಪಿೀಡಯ ಸಸಾ ಜ
೪೬
ತಥಾ ತು ದೇವಾಯ ಸ ಕೃತ ಪ್ರ ದ್ಕಿಾ ಣೀ
ನಿಪಿೀಡಯ ಮಾತು ಶಚ ರಣೌ ಪುನಃ ಪುನಃ
ಜಗ್ರಮ ಸ್ಮೀತಾ ನಿಲಯಂ ಮಹಾಯಶಾಾಃ
ಸ ರಾಘ್ವಃ ಪ್ರ ಜಾ ಲ್ತಃ ಸಾ ಯಾ ಶ್ರ ಯಾ ೪೭
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚ್ ವಿಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ಷಡ್ಿ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಅಭಿವಾದ್ಯ ತು ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ರಾಮಃ ಸಂಪ್ರ ಸ್ಮಿ ತೀ ವನಮ್
ಕೃತ ಸಾ ಸೌ ಯ ಯನೀ ಮಾತಾರ ಧ್ಮಿಿಷ್ಠ ೀ ವತಮ ಿನಿ ಸ್ಮಿ ತಃ ೧
ವಿರಾಜಯನ್ ರಾಜ ಸುತೀ ರಾಜ ಮಾಗಿಾಂ ನರ ವೃಿತಮ್
ಹೃದ್ಯಾನಿ ಆಮಮನಿ ಇವ ಜನ ಸಯ ಗುಣವತೌ ಯಾ ೨
ವೈದೇಹಿೀ ಚಾ೭ಪಿ ತತ್ ಸವಿಾಂ ನ ಶುಶಾರ ವ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಿೀ
ತತ್ ಏವ ಹೃದ್ ತಸ್ಮಯ ಶಚ ಯೌವ ರಾಜಾಯ ೭ಭಿಷೇಚ್ನಮ್ ೩
ದೇವ ಕಯಿಾಂ ಸಾ ಯಂ ಕೃತಾಾ ಕೃತಜಾಞ ಹೃಷಾ ಚೇತನಾ
ಅಭಿಜಾಞ ರಾಜ ಧ್ಮಾಿಣಾಾಂ ರಾಜ ಪುತರ ಾಂ ಪ್ರ ತಿೀಕ್ಷತೇ ೪
ಪ್ರ ವಿವೇಶಾ೭ಥ ರಾಮ ಸುೌ ಸಾ ವೇಶಮ ಸುವಿಭೂರ್ಷತಮ್
ಪ್ರ ಹೃಷಾ ಜನ ಸಂಪೂಣಿಾಂ ಹಿರ ಯಾ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಅವಾಙ್ಮಮ ಖಃ ೫
ಅಥ ಸ್ಮೀತಾ ಸಮುತಪ ತಯ ವೇಪ್ಮಾನಾ ಚ್ ತಂ ಪ್ತಿಮ್
ಅಪ್ಶಯ ತ್ ಶೀಕ ಸಂತಪ್ೌ ಾಂ ಚಿನಾೌ ವಾಯ ಕುಲ್ ತೇಾಂದ್ರ ಯಮ್ ೬
ತಾಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಸ ಹಿ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ನ ಶಾಶಾಕ ಮನೀಗತಂ
ತಂ ಶೀಕಂ ರಾಘ್ವ ಸಾ ೀಢಾಂ ತತೀ ವಿವೃತತಾಾಂ ಗತ: ೭
ವಿವಣಿ ವದ್ನಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ತಂ ಪ್ರ ಸ್ಮಾ ನನ ಮ್ ಅಮಷಿಣಮ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಆಹ ದುಾಃಖಾ೭ಭಿ ಸಂತಪ್ರೌ ಕಿಮ್ ಇದ್ವನಿೀಮ್ ಇದಂ ಪ್ರ ಭ್ೀ ೮
ಅದ್ಯ ಬಾಹಿಸಪ ತಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಯುಕೌ ಾಃ ಪುಷ್ಯ ೀ ನ ರಾಘ್ವ
ಪ್ರ ೀಚ್ಯ ತೇ ಬಾರ ಹಮ ಣಾಃ ಪ್ರರ ಜ್ಞ ೈಾಃ ಕೇನ ತಾ ಮ೭ಸ್ಮ ದುಮಿನಾಾಃ ೯
ನ ತೇ ಶತ ಶಲಾಕೇನ ಜಲ ಫೇನ ನಿಭೇನ ಚ್
ಆವೃತಂ ವದ್ನಂ ವಲುರ ಛತ್ರ ೀಣಾ೭ಭಿ ವಿರಾಜತೇ ೧೦
ವಯ ಜನಾಭ್ರಯ ಾಂ ಚ್ ಮುಖಾಯ ಭ್ರಯ ಾಂ ಶತಪ್ತರ ನಿಭೇಕ್ಷಣಮ್
ಚ್ನ್ ರ ಹಂಸ ಪ್ರ ಕಶಾಭ್ರಯ ಾಂ ವಿೀಜಯ ತೇ ನ ತವಾ೭೭ನನಮ್ ೧೧
ವಾಗ್ಮ ನೀ ವನಿ್ ನ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಪ್ರ ಹೃಷ್ಟಾ ಸೌ ಾ ಾಂ ನರಷಿಭ
ಸುೌ ವನೌೀ ನಾ೭ದ್ಯ ದೃಶಯ ನೌ ೀ ಮಙ್ರ ಳೈ: ಸೂತ ಮಾಗಧಾಾಃ ೧೨
ನ ತೇ ಕೌಾ ದ್ರ ಾಂ ಚ್ ದ್ರ್ಧ ಚ್ ಬಾರ ಹಮ ಣಾ ವೇದ್ ಪ್ರರಗ್ರಾಃ
ಮ್ಭರ್ಧನ ಿ ಮ್ಭಧಾಿ೭ಭಿರ್ಷಕೌ ಸಯ ದ್ಧ್ತಿ ಸಮ ವಿಧಾನತಃ ೧೩
ನ ತಾಾ ಾಂ ಪ್ರ ಕೃತಯಃ ಸವಾಿ ಶ್ರ ೀಣಿೀ ಮುಖಾಯ ಶಚ ಭೂರ್ಷತಾಾಃ
ಅನುವರ ಜಿತುಮ್ ಇಚ್ಛ ನಿೌ ಪೌರ ಜಾನಪ್ದ್ವ ಸೌ ಥಾ ೧೪
ಚ್ತುಭಿಿ ವೇಿಗ ಸಂಪ್ನನ ೈ ಹಿಯೈಾಃ ಕಞ್ಚ ನ ಭೂಷಣಾಃ
ಮುಖಯ ಾಃ ಪುಷಯ ರಥೀ ಯುಕೌ ಾಃ ಕಿಾಂ ನ ಗಚ್ಛ ತಿ ತೇ೭ಗರ ತಃ ೧೫
ನ ಹಸ್ಮೌ ೀ ಚಾ೭ಗರ ತಃ ಶ್ರ ೀಮಾಾಂ ಸೌ ವ ಲಕ್ಷಣ ಪೂಜಿತಃ
ಪ್ರ ಯಾಣೇ ಲಕ್ಷಯ ತೇ ವಿೀರ ಕೃಷು ಮೇಘ್ ಗ್ರ ಪ್ರ ಭಃ ೧೬
ನ ಚ್ ಕಞ್ಚ ನ ಚಿತರ ಾಂ ತೇ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಪಿರ ಯ ದ್ಶಿನ
ಭದ್ವರ ೭೭ಸನಂ ಪುರಸಕ ೃತಯ ಯಾನೌ ಾಂ ವಿೀರ ಪುರಸಕ ೃತಮ್ ೧೭
ಅಭಿಷೇಕ್ೀ ಯದ್ವ ಸಜಜ ಾಃ ಕಿಮ್ ಇದ್ವನಿೀಮ್ ಇದಂ ತವ
ಅಪೂವೀಿ ಮುಖ ವಣಿ ಶಚ ನ ಪ್ರ ಹಷಿ ಶಚ ಲಕ್ಷಯ ತೇ ೧೮
ಇತಿೀವ ವಿಲಪ್ನಿೌ ೀಾಂ ತಾಾಂ ಪ್ರ ೀವಾಚ್ ರಘು ನನ್ ನಃ
ಸ್ಮೀತೇ ತತರ ಭವಾಾಂ ಸ್ಮೌ ತ ಪ್ರ ವಾರ ಜಯತಿ ಮಾಾಂ ವನಮ್ ೧೯
ಕುಲೇ ಮಹತಿ ಸಂಭೂತೇ ಧ್ಮಿಜ್ಞ ೀ ಧ್ಮಿ ಚಾರಣಿ
ಶೃಣು ಜಾನಕಿ ರ್ಯ ನೇದಂ ಕರ ಮೇಣಾ೭ಭ್ರಯ ಗತಂ ಮಮ ೨೦
ರಾಜಾಞ ಸತಯ ಪ್ರ ತಿಜ್ಞ ೀನ ಪಿತಾರ ದ್ಶರಥೇನ ಚ್
ಕೈಕೇಯಾಯ ಮಮ ಮಾತ್ರ ೀ ತು ಪುರಾ ದ್ತೌ
ೌ ಮಹಾ ವರೌ ೨೧
ತಯಾ೭ದ್ಯ ಮಮ ಸಜ್ಜ ೀ೭ಸ್ಮಮ ನ್ ಅಭಿಷೇಕೇ ನೃಪ್ೀದ್ಯ ತೇ
ಪ್ರ ಚ್ೀದ್ತಃ ಸಾ ಸಮಯೀ ಧ್ಮೇಿಣ ಪ್ರ ತಿನಿಜಿಿತಃ ೨೨
ಚ್ತು ದ್ಿಶ ಹಿ ವಷ್ಟಿಣಿ ವಸೌ ವಯ ಾಂ ದ್ಣು ಕೇ ಮಯಾ
ಪಿತಾರ ಮೇ ಭರತ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಯೌವರಾಜ್ಯ ೀ ನಿಯೀಜಿತಃ ೨೩
ಸೀ೭ಹಂ ತಾಾ ಮ್ ಆಗತೀ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಾಂ ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ತೀ ವಿಜನಂ ವನಮ್
ಭರತ ಸಯ ಸಮಿೀಪೇ ತೇ ನ ಅಹಂ ಕಥಯ ಾಃ ಕದ್ವಚ್ನ ೨೪
ಋದ್ಧ ಯುಕೌ ಹಿ ಪುರುಷ್ಟ ನ ಸಹನೌ ೀ ಪ್ರ ಸೌ ವಮ್
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ತಸ್ಮಮ ನನ ತೇ ಗುಣಾಾಃ ಕಥಾಯ ಭರತ ಸ್ಮಯ ೭ಗರ ತೀ ಮಮ ೨೫
ನಾ೭ಪಿ ತಾ ಾಂ ತೇನ ಭತಿವಾಯ ವಿಶೇಷೇಣ ಕದ್ವ ಚ್ನ
ಅನುಕೂಲತಯಾ ಶಕಯ ಾಂ ಸಮಿೀಪೇ ತಸಯ ವತಿಿತುಮ್ ೨೬
ತಸ್ಮ ೈ ದ್ತೌ ಾಂ ನೃಪ್ತಿನಾ ಯೌವರಾಜಯ ಾಂ ಸನಾತನಂ
ಸ ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ಯ ಸೌ ಾ ಯಾ ಸ್ಮೀತೇ ನೃಪ್ತಿ ಶಚ ವಿಶೇಷತ: ೨೭
ಅಹಂ ಚಾ೭ಪಿ ಪ್ರ ತಿಜಾಞ ಾಂ ತಾಾಂ ಗುರೀಾಃ ಸಮ೭ನುಪ್ರಲಯನ್
ವನಮ್ ಅದ್ಯ ೈವ ಯಾಸ್ಮಯ ಮಿ ಸ್ಮಿ ರಾ ಭವ ಮನಸ್ಮಾ ನಿೀ ೨೮
ಯಾತೇ ಚ್ ಮಯಿ ಕಲಾಯ ಣಿ ವನಂ ಮುನಿ ನಿಷೇವಿತಮ್
ವರ ತೀ ಪ್ವಾಸ ರತಯಾ ಭವಿತವಯ ಾಂ ತಾ ಯಾ ನಘೇ ೨೯
ಕಲಯ ಮ್ ಉತಾಿ ಯ ದೇವಾನಾಾಂ ಕೃತಾಾ ಪೂಜಾಾಂ ಯಥಾ ವಿರ್ಧ
ವನಿ್ ತವಯ ೀ ದ್ಶರಥಃ ಪಿತಾ ಮಮ ನರೇಶಾ ರಃ ೩೦
ಮಾತಾ ಚ್ ಮಮ ಕೌಸಲಾಯ ವೃದ್ವಧ ಸಂತಾಪ್ ಕಶ್ಿತಾ
ಧ್ಮಿಮ್ ಏವಾ೭ಗರ ತಃ ಕೃತಾಾ ತಾ ತೌ ಾಃ ಸಮಾಮ ನಮ್ ಅಹಿತಿ ೩೧
ವನಿ್ ತವಾಯ ಶಚ ತೇ ನಿತಯ ಾಂ ಯಾಾಃ ಶೇಷ್ಟ ಮಮ ಮಾತರಃ
ಸ್ನ ೀಹ ಪ್ರ ಣಯ ಸಂಭ್ೀಗೈಾಃ ಸಮಾ ಹಿ ಮಮ ಮಾತರಃ ೩೨
ಭ್ರರ ತೃ ಪುತರ ಸಮೌ ಚಾ೭ಪಿ ದ್ರ ಷಾ ವೌಯ ಚ್ ವಿಶೇಷತಃ
ತಾ ಯಾ ಭರತ ಶತುರ ಘ್ನನ ಪ್ರರ ಣಾಃ ಪಿರ ಯತರೌ ಮಮ ೩೩
ವಿಪಿರ ಯಂ ನ ಚ್ ಕತಿವಯ ಾಂ ಭರತ ಸಯ ಕದ್ವ ಚ್ನ
ಸ ಹಿ ರಾಜಾ ಪ್ರ ಭು ಶ್ಚ ೈವ ದೇಶ ಸಯ ಚ್ ಕುಲ ಸಯ ಚ್ ೩೪
ಆರಾರ್ಧತಾ ಹಿ ಶ್ೀಲೇನ ಪ್ರ ಯತ್ನ ೈಶಚ ೀಪ್ಸೇವಿತಾಾಃ
ರಾಜಾನಃ ಸಂಪ್ರ ಸ್ಮೀದ್ನಿೌ ಪ್ರ ಕುಪ್ಯ ನಿೌ ವಿಪ್ಯಿರ್ಯ ೩೫
ಔರಸ್ಮನ೭ಪಿ ಪುತಾರ ನ್ ಹಿ ತಯ ಜ ನೌ ಯ ೭ಹಿತ ಕರಣಃ
ಸಮಥಾಿನ್ ಸಂಪ್ರ ಗೃಹು ನಿೌ ಜನಾನ೭ಪಿ ನರಾರ್ಧಪ್ರಾಃ ೩೬
ಸ್ಮ ತಾ ಾಂ ವಸೇಹ ಕಲಾಯ ಣಿ ರಾಜಞ ಸಾ ಮ೭ನುವತಿಿನಿೀ
ಭರತ ಸಯ ರತಾ ಧ್ಮೇಿ ಸತಯ ವರ ತ ಪ್ರಾಯಣಾ ೩೭
ಅಹಂ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಮಹಾ ವನಂ ಪಿರ ರ್ಯ
ತಾ ಯಾ ಹಿ ವಸೌ ವಯ ಮ್ ಇಹವ ಭ್ರಮಿನಿ
ಯಥಾ ವಯ ಳಿೀಕಂ ಕುರುಷೇ ನ ಕಸಯ ಚಿತ್
ತಥಾ ತಾ ಯಾ ಕಯಿಮ್ ಇದಂ ವಚ್ೀ ಮಮ ೩೮
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಷಡಿಾ ಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ಸಪ್ತ ವಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಏವಮ್ ಉಕೌ ತು ವೈದೇಹಿೀ ಪಿರ ಯಾ೭ಹಾಿ ಪಿರ ಯ ವಾದ್ನಿೀ
ಪ್ರ ಣಯಾತ್ ಏವ ಸಂಕುರ ದ್ವಧ ಭತಾಿರಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಕಿ ಮಿದಂ ಭ್ರಷಸೇ ರಾಮ ವಾಕಯ ಾಂ ಲಘುತಯಾ ಧೃವಂ
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ತಾ ಯಾ ಯ ದ್೭ಪ್ಹಾಸಯ ಾಂ ಮೇ ಶುರ ತಾಾ ನರ ವರಾತಮ ಜ ೨
(ವಿೀರಾಣಾಾಂ ರಾಜ ಪುತಾರ ಣಾಾಂ ಶಸ್ಮೌ ರ೭ಸೌ ರ ವಿದುಷ್ಟಾಂ ನೃಪ್
ಅನ೭ಹಿಾಂ ಅ ಯಶಂ ಚ್ ನ ಶರ ೀತವಯ ಾಂ ತಾ ರ್ಯರತಂ)
ಆಯಿ ಪುತರ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಭ್ರರ ತಾ ಪುತರ ಸೌ ಥಾ ಸುನ ಷ್ಟ
ಸ್ಮಾ ನಿ ಪುಣಾಯ ನಿ ಭುಾಂಜಾನಾಾಃ ಸಾ ಾಂ ಸಾ ಾಂ ಭ್ರಗಯ ಮ್ ಉಪ್ರಸತೇ ೩
ಭತುಿ ಭ್ರಿಗಯ ಾಂ ತು ಭ್ರಯೈಿಕ ಪ್ರರ ಪ್ನ ೀತಿ ಪುರುಷಷಿಭ
ಅತ ಶ್ಚ ೈವಾ೭ಹಮ್ ಆದ್ಷ್ಟಾ ವನೇ ವಸೌ ವಯ ಮ್ ಇತಯ ೭ಪಿ ೪
ನ ಪಿತಾ ನಾ೭೭ತಮ ಜ್ೀ ನಾ೭೭ತಾಮ ನ ಮಾತಾ ನ ಸಖಿೀಜನಃ
ಇಹ ಪ್ರ ೀತಯ ಚ್ ನಾರೀಣಾಾಂ ಪ್ತಿ: ಏಕ್ೀ ಗತಿಾಃ ಸದ್ವ ೫
ಯದ್ ತಾ ಾಂ ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ತೀ ದುಗಿಾಂ ವನಮ್ ಅದ್ಯ ೈವ ರಾಘ್ವ
ಅಗರ ತ ಸ್ೌ ೀ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಮೃದ್ನ ನಿೌ ೀ ಕುಶ ಕಣಾ ಕನ್ ೬
ಈಷ್ಟಯ ಿ ರೀಷ್ಟ ಬಹಿಷಕ ೃತಯ ಭುಕೌ ಶೇಷಮ್ ಇವೀದ್ಕಮ್
ನಯ ಮಾಾಂ ವಿೀರ ವಿಸರ ಬಧ ಾಃ ಪ್ರಪಂ ಮಯಿ ನ ವಿದ್ಯ ತೇ ೭
ಪ್ರರ ಸ್ಮದ್ವ೭ಗ್ರ ೈ ವಿಿಮಾನೈ ವಾಿ ವೈಹಾಯಸ ಗತೇನ ವಾ
ಸವಾಿ೭ವಸ್ಮಿ ಗತಾ ಭತುಿಾಃ ಪ್ರದ್ ಚಾಛ ಯಾ ವಿಶ್ಷಯ ತೇ ೮
ಅನುಶ್ಷ್ಟಾ ೭ಸ್ಮಮ ಮಾತಾರ ಚ್ ಪಿತಾರ ಚ್ ವಿವಿಧಾ೭೭ಶರ ಯಮ್
ನಾ೭ಸ್ಮಮ ಸಂಪ್ರ ತಿ ವಕೌ ವಾಯ ವತಿಿತವಯ ಾಂ ಯಥಾ ಮಯಾ ೯
ಅಹಂ ದುಗಿಾಂ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ವನಂ ಪುರುಷ ವಜಿಿತಂ
ನಾನಾ ಮೃಗ ಗಣ ಆಕಿೀಣಿಾಂ ಶಾರ್ದಿಲ ವೃಕ ಸೇವಿತಂ ೧೦
ಸುಖಂ ವನೇ ನಿವತಾಾ ಯ ಮಿ ಯರ್ಥವ ಭವನೇ ಪಿತುಾಃ
ಅಚಿನೌ ಯನಿೌ ೀ ತಿರ ೀನ್ ಲೀಕಾಂ ಶ್ಚ ನೌ ಯನಿೌ ೀ ಪ್ತಿವರ ತಮ್ ೧೧
ಶುಶ್ರರ ಷಮಾಣಾ ತೇ ನಿತಯ ಾಂ ನಿಯತಾ ಬರ ಹಮ ಚಾರಣಿೀ
ಸಹ ರಂಸ್ಯ ೀ ತಾ ಯಾ ವಿೀರ ವನೇಷ್ಣ ಮಧು ಗನಿಧ ಷ್ಣ ೧೨
ತಾ ಾಂ ಹಿ ಶಕ್ೌೀ ವನೇ ಕತುಿಾಂ ರಾಮ ಸಂಪ್ರಪ್ರಲನಮ್
ಅನಯ ಸ್ಮಯ ೭ಪಿ ಜನಸ್ಯ ೀಹ ಕಿಾಂ ಪುನರ್ ಮಮ ಮಾನದ್ ೧೩
ಸಹ ತಾ ಯಾ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ವನ ಮ೭ದ್ಯ ನ ಸಂಶಯ:
ನಾ೭ಹಂ ಶಕಯ ಮಹಾ ಭ್ರಗ ನಿವತಿಯಿತು ಮುದ್ಯ ತಾ ೧೪
ಫಲ ಮ್ಭಲಾ೭ಶನಾ ನಿತಯ ಾಂ ಭವಿಷ್ಟಯ ಮಿ ನ ಸಂಶಯಃ
ನ ತೇ ದುಾಃಖಂ ಕರಷ್ಟಯ ಮಿ ನಿವಸನಿೌ ೀ ಸಹ ತಾ ಯಾ ೧೫
ಇಚಾಛ ಮಿ ಸರತಃ ಶೈಲಾನ್ ಪ್ಲಾ ಲಾನಿ ವನಾನಿ ಚ್
ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಾಂ ಸವಿತರ ನಿಭಿೀಿತಾ ತಾ ಯಾ ನಾಥೇನ ರ್ಧೀಮತಾ ೧೬
ಹಂಸ ಕರಣು ವಾ ಕಿೀಣಾಿಾಃ ಪ್ದ್ಮ ನಿೀಾಃ ಸ್ಮಧು ಪುರ್ಷಪ ತಾಾಃ
ಇಚ್ಛ ೀಯಂ ಸುಖಿನಿೀ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಾಂ ತಾ ಯಾ ವಿೀರೇಣ ಸಂಗತಾ ೧೭
ಅಭಿಷೇಕಂ ಕರಷ್ಟಯ ಮಿ ತಾಸು ನಿತಯ ಾಂ ಯತ ವರ ತಾ
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸಹ ತಾ ಯಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ರಂಸ್ಯ ೀ ಪ್ರಮ ನನಿ್ ನಿೀ ೧೮
ಏವಂ ವಷಿ ಸಹಸ್ಮರ ಣಾಾಂ ಶತಂ ವಾ೭ಹಂ ತಾ ಯಾ ಸಹ
ವಯ ತಿಕರ ಮಂ ನ ವೇತಾಾ ಯ ಮಿ ಸಾ ಗ್ೀಿ೭ಪಿ ನ ಹಿ ಮೇ ಮತ: ೧೯
ಸಾ ಗೇಿ೭ಪಿ ಚ್ ವಿನಾ ವಾಸೀ ಭವಿತಾ ಯದ್ ರಾಘ್ವ
ತಾ ಯಾ ಮಮ ನರವಾಯ ಘ್ರ ನಾ೭ಹಂ ತಮ೭ಪಿ ರೀಚ್ರ್ಯ ೨೦
ಅಹಂ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ವನಂ ಸುದುಗಿಮಂ
ಮೃಗ್ರ ಯುತಂ ವಾನರ ವಾರಣ ಯುಿತಮ್
ವನೇ ನಿವತಾಾ ಯ ಮಿ ಯಥಾ ಪಿತು ಗೃಿಹೇ
ತವೈವ ಪ್ರದ್ವ ವುಪ್ಗೃಹಯ ಸಂಯತಾ ೨೧
ಅನನಯ ಭ್ರವಾಮ್ ಅನುರಕೌ ಚೇತಸಂ
ತಾ ಯಾ ವಿಯುಕೌ ಾಂ ಮರಣಾಯ ನಿಶ್ಚ ತಾಮ್
ನಯಸಾ ಮಾಾಂ ಸ್ಮಧು ಕುರುಷಾ ಯಾಚ್ನಾಾಂ
ನ ತೇ ಮಯಾ ಅತ: ಗುರುತಾ ಭವಿಷಯ ತಿ ೨೨
ತಥಾ ಬುರ ವಾಣಾಮ್ ಅಪಿ ಧ್ಮಿ ವತಾ ಲೀ
ನ ಚ್ ಸಮ ಸ್ಮೀತಾಾಂ ನೃವರೀ ನಿನಿೀಷತಿ
ಉವಾಚ್ ಚ್ ಏನಾಾಂ ಬಹು ಸನಿನ ವತಿನೇ
ವನೇ ನಿವಾಸಸಯ ಚ್ ದುಾಃಖಿತಾಾಂ ಪ್ರ ತಿ ೨೩
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಸಪ್ೌ ವಿಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ಅಷ್ಟಟ ವಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸ ಏವಂ ಬುರ ವತಿೀಾಂ ಸ್ಮೀತಾಾಂ ಧ್ಮಿಜ್ಞ ೀ ಧ್ಮಿ ವತಾ ಲಃ ೧
ನ ನೇತುಾಂ ಕುರು ತೇ ಬುದ್ಧ ಾಂ ವನೇ ದುಾಃಖಾನಿ ಚಿಾಂತಯನ್
ಸ್ಮಾಂತಯಿತಾಾ ಪುನ ಸ್ಮೌ ಾಂ ತು ಬಾಷಪ ರ್ದರ್ಷತ ಲೀಚ್ನಾ
ನಿವತಿನಾ೭ಥೇಿ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ವಾಕಯ ಮ್ ಏತತ್ ಉವಾಚ್ ಹ ೨
ಸ್ಮೀತೇ ಮಹಾ ಕುಲ್ೀನಾ೭ಸ್ಮ ಧ್ಮೇಿ ಚ್ ನಿರತಾ ಸದ್ವ
ಇಹಾ೭೭ಚ್ರ ಸಾ ಧ್ಮಿಾಂ ತಾ ಾಂ ಮಾ ಯಥಾ ಮನಸಃ ಸುಖಮ್ ೩
ಸ್ಮೀತೇ ಯಥಾ ತಾಾ ಾಂ ವಕಾ ಯ ಮಿ ತಥಾ ಕಯಿಾಂ ತಾ ಯಾ೭ಬಲೇ
ವನೇ ದೀಷ್ಟ ಹಿ ಬಹವೀ ವದ್ತ ಸ್ಮೌ ನಿನ ಬ್ೀಧ್ ಮೇ ೪
ಸ್ಮೀತೇ ವಿಮುಚ್ಯ ತಾಮ್ ಏಷ್ಟ ವನ ವಾಸ ಕೃತಾ ಮತಿಾಃ
ಬಹು ದೀಷಂ ಹಿ ಕನಾೌ ರಂ ವನಮ್ ಇತಯ ೭ಭಿರ್ಧೀಯತೇ ೫
ಹಿತ ಬುದ್ವಧ ಯ ಖಲು ವಚ್ೀ ಮಯೈತತ್ ಅಭಿರ್ಧೀಯತೇ
ಸದ್ವ ಸುಖಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ದುಾಃಖಮ್ ಏವ ಸದ್ವ ವನಮ್ ೬
ಗ್ರ ನಿರ್ಿರ ಸಂಭೂತಾ ಗ್ರ ಕನ್ ರ ವಾಸ್ಮನಾಮ್
ಸ್ಮಾಂಹಾನಾಾಂ ನಿನದ್ವ ದುಾಃಖಾಾಃ ಶರ ೀತುಾಂ ದುಾಃಖಮ್ ಅತೀ ವನಮ್ ೭
ಸ ಗ್ರರ ಹಾ ಸಾ ರತ ಶ್ಚ ೈವ ಪಂಕವತಯ ಶಚ ದುಸೌ ರಾ:
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಮತ್ೌ ೈ ರ೭ಪಿ ಗಜೈ ನಿಿತಯ ಮತೀ ದುಾಃಖತರಂ ವನಂ ೮
ಲತಾ ಕಂಟಕ ಸಂಕಿೀಣಾಿ: ಕೃಕ ವಾಕೂಪ್ ನಾದ್ತಾ:
ನಿರಪ್ರ ಶಚ ಸುದುಗ್ರಿ ಶಚ ಮಾಗ್ರಿ ದುಾಃಖ ಮತೀ ವನಂ ೯
ಸುಪ್ಯ ತೇ ಪ್ಣಿ ಶಯಾಯ ಸು ಸಾ ಯಂ ಭಗ್ರನ ಸು ಭೂತಲೇ
ರಾತಿರ ಷ್ಣ ಶರ ಮ ಖಿನನ ೀನ ತಸ್ಮಮ ದು್ ಾಃಖತರಂ ವನಮ್ ೧೦
ಅಹೀ ರಾತರ ಾಂ ಚ್ ಸಂತೀಷ: ಕತಿವಯ ೀ ನಿಯತಾ೭೭ತಮ ನಾ
ಫಲ ವೃಕಾ ವಪ್ತಿತೈ ಸ್ಮಾ ೀತೇ ದುಾಃಖ ಮತೀ ವನಂ ೧೧
ಉಪ್ವಾಸ ಶಚ ಕತಿವಾಯ ಯಥಾ ಪ್ರರ ಣೇನ ಮರ್ಥಲ್
ಜಟ್ಟ ಭ್ರರ ಶಚ ಕತಿವಯ ೀ ವಲಕ ಲಾ೭ಮಬ ರ ಧಾರಣಾ ೧೨
ದೇವತಾನಾಾಂ ಪಿತೄಣಾಾಂ ಚ್ ಕತಿವಯ ಾಂ ವಿರ್ಧ ಪೂವಿಕಂ
ಪ್ರರ ಪ್ರೌ ನಾಾಂ ಅತಿರ್ಥೀನಾಾಂ ಚ್ ನಿತಯ ಶ: ಪ್ರ ತಿಪೂಜನಂ ೧೩
ಕಯಿ ಸ್ಮೌ ರ ರಭಿಷೇಕ ಶಚ ಕಲೇ ಕಲೇ ಚ್ ನಿತಯ ಶ:
ಚ್ರತಾ ನಿಯಮೇ ನೈವ ತಸ್ಮಮ ತ್ ದುಾಃಖ ತರಂ ವನ: ೧೪
ಉಪ್ಹಾರ ಶಚ ಕತಿವಯ : ಕುಸುಮ: ಸಾ ಯ ಮಾ೭೭ಹೃತೈ:
ಆಷೇಿಣ ವಿರ್ಧನಾ ವೇದ್ಯ ಾಂ ಬಾಲೇ ದುಾಃಖ ಮತೀ ವನಂ ೧೫
ಯಥಾ ಲಬ್ಧ ೀನ ಸಂತೀಷ: ಕತಿವಯ ಸ್ೌ ೀನ ಮರ್ಥಲ್
ಯತಾ೭೭ಹಾರ ವಿನ ಚ್ರ ನಿಿತಯ ಾಂ ದುಾಃಖ ಮತೀ ವನಂ ೧೬
ಅತಿೀವ ವಾತಾ ಸ್ಮೌ ಮಿರಂ ಬುಭುಕಾ ಚಾ೭ತರ ನಿತಯ ಶಃ
ಭಯಾನಿ ಚ್ ಮಹಾನಿೌ ಅತರ ತತೀ ದುಾಃಖತರಂ ವನಮ್ ೧೭
ಸರೀ ಸೃಪ್ರ ಶಚ ಬಹವೀ ಬಹು ರೂಪ್ರ ಶಚ ಭ್ರಮಿನಿ
ಚ್ರನಿೌ ಪೃರ್ಥವಿೀಾಂ ದ್ಪ್ರಿ ತೌ ತೀ ದು:ಖತರಂ ವನಮ್ ೧೮
ನದ್ೀ ನಿಲಯನಾಾಃ ಸಪ್ರಿ ನದ್ೀ ಕುಟಲ ಗ್ರಮಿನಃ
ತಿಷಠ ನಾೌ ಯ ೭೭ವೃತಯ ಪ್ನಾಿ ನಮ್ ಅತೀ ದುಾಃಖತರಂ ವನಮ್ ೧೯
ಪ್ತಂಗ್ರ ವೃಶ್ಚ ಕಾಃ ಕಿೀಟ್ಟ ದಂಶಾ ಶಚ ಮಶಕೈಾಃ ಸಹ
ಬಾಧ್ನೌ ೀ ನಿತಯ ಮ್ ಅಬಲೇ ಸವಿಾಂ ದುಾಃಖ ತರಂ ವನಮ್ ೨೦
ದುರ ಮಾಾಃ ಕಣಾ ಕಿನ ಶ್ಚ ೈವ ಕುಶ ಕಶಾ ಶಚ ಭ್ರಮಿನಿ
ವನೇ ವಾಯ ಕುಲ ಶಾಖಾ೭ಗ್ರರ ಸ್ೌ ೀನ ದುಾಃಖತರಂ ವನಮ್ ೨೧
ಕಯ ಕ್ಿ ೀಶಾ ಶಚ ಬಹವೀ ಭಯಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ್
ಅರಣಯ ವಾಸೇ ವಸತೀ ದುಾಃಖ ಮೇವ ತತೀ ವನಂ ೨೨
ಕ್ರ ೀಧ್ ಲೀಭೌ ವಿಮೀಕೌ ವೌಯ ಕತಿವಾಯ ತಪ್ಸೇ ಮತಿ:
ನ ಭೇತವಯ ಾಂ ಚ್ ಭೇತವ್ಯ ೀ ನಿತಯ ಾಂ ದುಾಃಖ ಮತೀ ವನಂ ೨೩
ತದ್೭ಲಂ ತೇ ವನಂ ಗತಾಾ ಕ್ಷಮಂ ನ ಹಿ ವನಂ ತವ
ವಿಮೃಶ ನಿನ ಹ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಬಹು ದೀಷತರಂ ವನಮ್ ೨೪
ವನಂ ತು ನೇತುಾಂ ನ ಕೃತಾ ಮತಿ ಸೌ ದ್ವ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಬಭೂವ ರಾಮೇಣ ಯದ್ವ ಮಹಾತಮ ನಾ
ನ ತಸಯ ಸ್ಮೀತಾ ವಚ್ನಂ ಚ್ಕರ
ತೌ ತೀ೭ಬರ ವಿೀ ದ್ವರ ಮಮ್ ಇದಂ ಸುದುಾಃಖಿತಾ ೨೫
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಅಷ್ಟಾ ವಿಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ಏಕೀನ ತರ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಏತ ತುೌ ವಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ಸ್ಮೀತಾ ರಾಮ ಸಯ ದುಾಃಖಿತಾ
ಪ್ರ ಸಕೌ ೭ಶುರ ಮುಖಿೀ ಮನ್ ಮ್ ಇದಂ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ರ್ಯ ತಾ ಯಾ ಕಿೀತಿಿತಾ ದೀಷ್ಟ ವನೇ ವಸೌ ವಯ ತಾಾಂ ಪ್ರ ತಿ
ಗುಣಾನ್ ಇತ್ಯ ೀ ವ ತಾನ್ ವಿದ್ಧ ತವ ಸ್ನ ೀಹ ಪುರಸಕ ೃತಾನ್ ೨
ಮೃಗ್ರ ಸ್ಮಾಂಹಾ ಗಜಾ ಶ್ಚ ೈವ ಶಾರ್ದಿಲಾ ಶ್ ರಭ ಸೌ ಥಾ
ಪ್ಕಿಾ ಣ ಸಾ ೃಮರಾ ಶ್ಚ ೈವ ರ್ಯ ಚಾ೭ನಯ ೀ ವನ ಚಾರಣ : ೩
ಅದೃಷಾ ಪೂವಿ ರೂಪ್ತಾಾ ತ್ ಸವೇಿ ತೇ ತವ ರಾಘ್ವ
ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ೭ಪ್ಸಪೇಿಯು: ಭರ್ಯ ಸವೇಿ ಹಿ ಭಿಭಯ ತಿ ೪
ತಾ ಯಾ ಚ್ ಸಹ ಗನೌ ವಯ ಾಂ ಮಯಾ ಗುರು ಜನಾ೭೭ಜಞ ಯಾ
ತಾ ದ್ಾ ಯೀಗೇನ ಮೇ ರಾಮ ತಯ ಕೌ ವಯ ಮ್ ಇಹ ಜಿೀವಿತಮ್ ೫
ನ ಚ್ ಮಾಾಂ ತಾ ತಾ ಮಿೀಪ್ಸ್ಮಿ ಮ್ ಅಪಿ ಶಕ್ನ ೀತಿ ರಾಘ್ವ
ಸುರಾಣಾಮ್ ಈಶಾ ರಃ ಶಕರ ಾಃ ಪ್ರ ಧ್ಷಿಯಿತುಮ್ ಓಜಸ್ಮ ೬
ಪ್ತಿ ಹಿೀನಾ ತು ಯಾ ನಾರೀ ನ ಸ್ಮ ಶಕ್ಷಯ ತಿ ಜಿೀವಿತುಮ್
ಕಮಮ್ ಏವಂ ವಿಧಂ ರಾಮ ತಾ ಯಾ ಮಮ ವಿದ್ಶ್ಿತಮ್ ೭
ಅಥ ಚಾ೭ಪಿ ಮಹಾಪ್ರರ ಜಞ ಬಾರ ಹಮ ಣಾನಾಾಂ ಮಯಾ ಶುರ ತಮ್
ಪುರಾ ಪಿತೃ ಗೃಹೇ ಸತಯ ಾಂ ವಸೌ ವಯ ಾಂ ಕಿಲ ಮೇ ವನೇ ೮
ಲಕ್ಷಣಿಭ್ಯ ೀ ದ್ಾ ಜಾತಿಭಯ ಾಃ ಶುರ ತಾಾ ೭ಹಂ ವಚ್ನಂ ಗೃಹೇ
ವನ ವಾಸ ಕೃತೀ ತಾಾ ಹಾ ನಿತಯ ಮ್ ಏವ ಮಹಾಬಲ ೯
ಆದೇಶೀ ವನ ವಾಸಸಯ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ವಯ ಾಃ ಸ ಮಯಾ ಕಿಲ
ಸ್ಮ ತಾ ಯಾ ಸಹ ತತಾರ ೭ಹಂ ಯಾಸ್ಮಯ ಮಿ ಪಿರ ಯ ನಾ೭ನಯ ಥಾ ೧೦
ಕೃತಾ೭೭ದೇಶಾ ಭವಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಸಹ ತಾ ಯಾ
ಕಲ ಶಾಚ ೭ಯಂ ಸಮುತಪ ನನ ಾಃ ಸತಯ ವಾ ಗೂ ವತು ದ್ಾ ಜಃ ೧೧
ವನ ವಾಸೇ ಹಿ ಜಾನಾಮಿ ದುಾಃಖಾನಿ ಬಹುಧಾ ಕಿಲ
ಪ್ರರ ಪ್ಯ ನೌ ೀ ನಿಯತಂ ವಿೀರ ಪುರುಷೈ: ಅಕೃತಾ೭೭ತಮ ಭಿಾಃ ೧೨
ಕನಯ ಯಾ ಚ್ ಪಿತು ಗೇಿಹೇ ವನ ವಾಸಃ ಶುರ ತೀ ಮಯಾ
ಭಿಕಿಾ ಣಾಯ ಾಃ ಸ್ಮಧು ವೃತಾೌ ಯಾ ಮಮ ಮಾತು ರಹಾ೭ಗರ ತಃ ೧೩
ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ತ ಶಚ ವೈ ಪೂವಿಾಂ ತಾ ಾಂ ವೈ ಬಹುವಿಧಂ ಪ್ರ ಭ್ೀ
ಗಮನಂ ವನ ವಾಸಸಯ ಕಾಂಕಿಾ ತಂ ಹಿ ಸಹ ತಾ ಯಾ ೧೪
ಕೃತ ಕ್ಷಣಾ೭ಹಂ ಭದ್ರ ಾಂ ತೇ ಗಮನಂ ಪ್ರ ತಿ ರಾಘ್ವ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ವನ ವಾಸಸಯ ಶ್ರರಸಯ ಚ್ಯಾಿ ಹಿ ಮಮ ರೀಚ್ತೇ ೧೫
ಶುದ್ವಧ ೭೭ತಮ ನ್ ಪ್ರ ೀಮ ಭ್ರವಾತ್ ಹಿ ಭವಿಷ್ಟಯ ಮಿ ವಿಕಲಮ ಷ್ಟ
ಭತಾಿರಮ್ ಅನುಗಚ್ಛ ನಿೌ ೀ ಭತಾಿ ಹಿ ಮಮ ದೈವತಮ್ ೧೬
ಪ್ರ ೀತಯ ಭ್ರವೇ೭ಪಿ ಕಲಾಯ ಣಃ ಸಂಗಮೀ ಮೇ ಸಹ ತಾ ಯಾ
ಶುರ ತಿ ಹಿಿ ಶ್ರರ ಯತೇ ಪುಣಾಯ ಬಾರ ಹಮ ಣಾನಾಾಂ ಯಶಸ್ಮಾ ನಾಮ್ ೧೭
ಇಹ ಲೀಕೇ ಚ್ ಪಿತೃಭಿ ಯಾಿ ಸ್ಮೌ ರೀ ಯಸಯ ಮಹಾಮತೇ
ಅದ್ೂ ದ್ಿತಾೌ ಸಾ ಧ್ಮೇಿಣ ಪ್ರ ೀತಯ ಭ್ರವೇ೭ಪಿ ತಸಯ ಸ್ಮ ೧೮
ಏವಮ್ ಅಸ್ಮಮ ತ್ ಸಾ ಕಾಂ ನಾರೀಾಂ ಸುವೃತಾೌ ಾಂ ಹಿ ಪ್ತಿವರ ತಾಮ್
ನಾ೭ಭಿರೀಚ್ಯಸೇ ನೇತುಾಂ ತಾ ಾಂ ಮಾಾಂ ಕೇನೇಹ ಹೇತುನಾ ೧೯
ಭಕೌ ಾಂ ಪ್ತಿವರ ತಾಾಂ ದ್ೀನಾಾಂ ಮಾಾಂ ಸಮಾಾಂ ಸುಖ ದುಾಃಖಯೀಾಃ
ನೇತುಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ಕಕುತಾ ಿ ಸಮಾನ ಸುಖ ದುಾಃಖಿನಿೀಮ್ ೨೦
ಯದ್ ಮಾಾಂ ದುಾಃಖಿತಾಮ್ ಏವಂ ವನಂ ನೇತುಾಂ ನ ಚೇಚ್ಛ ಸ್ಮ
ವಿಷಮ್ ಅಗ್ನ ಾಂ ಜಲಂ ವಾ೭ಹಮ್ ಆಸ್ಮಿ ಸ್ಯ ೀ ಮೃತುಯ ಕರಣಾತ್ ೨೧
ಏವಂ ಬಹು ವಿಧಂ ತಂ ಸ್ಮ ಯಾಚ್ತೇ ಗಮನಂ ಪ್ರ ತಿ
ನಾ೭ನುಮೇನೇ ಮಹಾಬಾಹು ಸ್ಮೌ ಾಂ ನೇತುಾಂ ವಿಜನಂ ವನಮ್ ೨೨
ಏವಮ್ ಉಕೌ ತು ಸ್ಮ ಚಿನಾೌ ಾಂ ಮರ್ಥಲ್ೀ ಸಮುಪ್ರಗತಾ
ಸ್ಮನ ಪ್ಯನಿೌ ೀವ ಗ್ರಮ್ ಉಷ್ು ೈ: ಅಶುರ ಭಿ: ನಯನ ಚುಯ ತೈಾಃ ೨೩
ಚಿನೌ ಯನಿೌ ೀಾಂ ತಥಾ ತಾಾಂ ತು ನಿವತಿಯಿತುಮ್ ಆತಮ ವಾನ್
ತಾಮರ ೀರ್ಷಾ ೀಾಂ ಸ ತದ್ವ ಸ್ಮೀತಾಾಂ ಕಕುತಿ ಾ ೀ ಬಹಾ ಸ್ಮನೌ ಾ ಯತ್ ೨೪
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ್ೀನ ತಿರ ಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ತರ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸ್ಮನೌ ಾ ಯ ಮಾನಾ ತು ರಾಮೇಣ ಮರ್ಥಲ್ೀ ಜನಕ೭೭ತಮ ಜಾ
ವನ ವಾಸ ನಿಮಿತಾೌ ಯ ಭತಾಿರಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಸ್ಮ ತಮ್ ಉತೌ ಮ ಸಂವಿಗ್ರನ ಸ್ಮೀತಾ ವಿಪುಲ ವಕ್ಷಸಂ
ಪ್ರ ಣಯಾ ಚಾಚ ೭ಭಿಮಾನಾ ಚ್ಚ ಪ್ರಚಿಕ್ಾ ೀಪ್ ರಾಘ್ವಮ್ ೨
ಕಿಾಂ ತಾಾ ಅಮನಯ ತ ವೈದೇಹಃ ಪಿತಾ ಮೇ ಮಿರ್ಥಲಾ೭ರ್ಧಪಃ
ರಾಮ ಜಾಮಾತರಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ಸ್ಮೌ ರಯಂ ಪುರುಷ ವಿಗರ ಹಮ್ ೩
ಅನೃತಂ ಬತ ಲೀಕ್ೀ೭ಯಮ್ ಅಜಾಞ ನಾತ್ ಯತ್ ಹಿ ವಕ್ಷಯ ತಿ
ತೇಜ್ೀ ನಾ೭ಸ್ಮೌ ಪ್ರಂ ರಾಮೇ ತಪ್ತಿೀವ ದ್ವಾಕರೇ ೪
ಕಿಾಂ ಹಿ ಕೃತಾಾ ವಿಷಣು ಸೌ ಾ ಾಂ ಕುತೀ ವಾ ಭಯಮ್ ಅಸ್ಮೌ ತೇ
ಯತ್ ಪ್ರತಯ ಕುೌ ಕಮ ಸೌ ಾ ಾಂ ಮಾಮ್ ಅನನಯ ಪ್ರಾಯಣಾಮ್ ೫
ದುಯ ಮತ್ಾ ೀನ ಸುತಂ ವಿೀರ ಸತಯ ವನೌ ಮ್ ಅನುವರ ತಾಮ್
ಸ್ಮವಿತಿರ ೀಮ್ ಇವ ಮಾಾಂ ವಿದ್ಧ ತಾ ಮ್ ಆತಮ ವಶ ವತಿಿನಿೀಮ್ ೬
ನ ತಾ ಹಂ ಮನಸ್ಮ ಪ್ಯ ೭ನಯ ಾಂ ದ್ರ ಷ್ಟಾ ೭ಸ್ಮಮ ತಾ ದೃತೇ೭ನಘ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತಾ ಯಾ ರಾಘ್ವ ಗಚ್ಛ ೀಯಂ ಯಥಾ೭ನಾಯ ಕುಲ ಪ್ರಾಂಸನಿೀ ೭
ಸಾ ಯಂ ತು ಭ್ರಯಾಿಾಂ ಕೌಮಾರೀಾಂ ಚಿರಮ್ ಅಧುಯ ರ್ಷತಾಾಂ ಸತಿೀಮ್
ಶೈಲೂಷ ಇವ ಮಾಾಂ ರಾಮ ಪ್ರೇಭ್ಯ ೀ ದ್ವತುಮ್ ಇಚ್ಛ ಸ್ಮ ೮
ಯಸಯ ಪ್ಥಯ ಾಂ ಚ್ ರಾಮಾ೭೭ತಿ ಯಸಯ ಚಾ೭ಥೇಿ೭ವರುಧ್ಯ ಸೇ
ತಾ ಾಂ ತಸಯ ಭವ ವಶಯ ಶಚ ವಿಧೇಯ ಶಚ ಸದ್ವ೭ನಘ್ ೯
ಸ ಮಾಮ್ ಅನಾದ್ವಯ ವನಂ ನ ತಾ ಾಂ ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ತುಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ
ತಪ್ೀ ವಾ ಯದ್ ವಾ೭ರಣಯ ಾಂ ಸಾ ಗ್ೀಿ ವಾ ಮೇ ಸಹ ತಾ ಯಾ ೧೦
ನ ಚ್ ಮೇ ಭವಿತಾ ತತರ ಕಶ್ಚ ತ್ ಪ್ರ್ಥ ಪ್ರಶರ ಮಃ
ಪೃಷಠ ತ ಸೌ ವ ಗಚ್ಛ ನಾೌ ಯ ವಿಹಾರ ಶಯನೇರ್ಷಾ ವ ೧೧
ಕುಶ ಕಶ ಶರ ಇರ್ಷೀಕ ರ್ಯ ಚ್ ಕಣಾ ಕಿನೀ ದುರ ಮಾಾಃ
ತೂಲಾ೭ಜಿನ ಸಮ ಸಪ ಶಾಿ ಮಾಗೇಿ ಮಮ ಸಹ ತಾ ಯಾ ೧೨
ಮಹಾ ವಾತ ಸಮುರ್ದಧ ತಂ ಯ ನಾಮ ಮ್ ಅಪ್ಕರಷಯ ತಿ
ರಜ್ೀ ರಮಣ ತನ್ ಮನಯ ೀ ಪ್ರಾಧ್ಯ ಿಮ್ ಇವ ಚ್ನ್ ನಮ್ ೧೩
ಶಾದ್ಾ ಲೇಷ್ಣ ಯಥಾ ಸ್ಮಶ್ಯ ೀ ವನಾನೌ ೀ ವನ ಗ್ೀಚ್ರ
ಕುಥಾ೭೭ಸೌ ರಣ ತಲ್ಪ ೀಷ್ಣ ಕಿಾಂ ಸ್ಮಯ ತ್ ಸುಖತರಂ ತತಃ ೧೪
ಪ್ತರ ಾಂ ಮ್ಭಲಂ ಫಲಂ ಯ ತೌ ಾ ಮ್ ಅಲಪ ಾಂ ವಾ ಯದ್ ವಾ ಬಹು
ದ್ವಸಯ ಸ್ಮ ಸಾ ಯಮ್ ಆಹೃತಯ ತನ್ ಮೇ೭ಮೃತ ರಸೀಪ್ಮಮ್ ೧೫
ನ ಮಾತು ನಿ ಪಿತು ಸೌ ತರ ಸಮ ರಷ್ಟಯ ಮಿ ನ ವೇಶಮ ನಃ
ಆತಿವಾನ್ ಉಪ್ಭುಞ್ಜಜ ನಾ ಪುಷ್ಟಪ ಣಿ ಚ್ ಫಲಾನಿ ಚ್ ೧೬
ನ ಚ್ ತತರ ಗತಃ ಕಿಾಂಚಿ ದ್್ ರಷ್ಣಾ ಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ವಿಪಿರ ಯಮ್
ಮತಕ ೃತೇ ನ ಚ್ ತೇ ಶೀಕ್ೀ ನ ಭವಿಷ್ಟಯ ಮಿ ದುಭಿರಾ ೧೭
ಯ ಸೌ ಾ ಯಾ ಸಹ ಸ ಸಾ ಗ್ೀಿ ನಿರಯೀ ಯ ಸೌ ಾ ಯಾ ವಿನಾ
ಇತಿ ಜಾನನ್ ಪ್ರಾಾಂ ಪಿರ ೀತಿಾಂ ಗಚ್ಛ ರಾಮ ಮಯಾ ಸಹ ೧೮
ಅಥ ಮಾಮ್ ಏವಮ್ ಅವಯ ಗ್ರರ ಾಂ ವನಂ ನೈವ ನಯಿಷಯ ಸ್ಮ
ವಿಷಮ್ ಅದ್ಯ ೈವ ಪ್ರಸ್ಮಯ ಮಿ ಮಾಗಮಂ ದ್ಾ ಷತಾಾಂ ವಶಮ್ ೧೯
ಪ್ಶಾಚ ದ್೭ಪಿ ಹಿ ದುಾಃಖೇನ ಮಮ ನೈವಾ೭ಸ್ಮೌ ಜಿೀವಿತಮ್
ಉಜಿಿ ತಾಯಾ ಸೌ ಾ ಯಾ ನಾಥ ತದೈವ ಮರಣಂ ವರಮ್ ೨೦
ಇಮಂ ಹಿ ಸಹಿತುಾಂ ಶೀಕಂ ಮುಹೂತಿಮ್ ಅಪಿ ನೀತಾ ಹೇ
ಕಿಾಂ ಪುನ ದ್ಿಶ ವಷ್ಟಿಣಿ ತಿರ ೀಣಿ ಚೈಕಂ ಚ್ ದುಾಃಖಿತಾ ೨೧
ಇತಿ ಸ್ಮ ಶೀಕ ಸಂತಪ್ರೌ ವಿಲಪ್ಯ ಕರುಣಂ ಬಹು
ಚುಕ್ರ ೀಶ ಪ್ತಿಮ್ ಆಯಸ್ಮೌ ಭೃಶಮ್ ಆಲ್ಙ್ರ ಯ ಸಸಾ ರಮ್ ೨೨
ಸ್ಮ ವಿದ್ವಧ ಬಹುಭಿ ವಾಿಕ್ಯ ೈ: ದ್ಿಗ್ಧ ೈ: ಇವ ಗಜ ಅಙ್ರ ನಾ
ಚಿರ ಸನಿನ ಯತಂ ಬಾಷಪ ಾಂ ಮುಮೀಚಾ೭ಗ್ನ ಮ್ ಇವಾ೭ರಣಿಾಃ ೨೩
ತಸ್ಮಯ ಾಃ ಸು ಟಕ ಸಂಕಶಂ ವಾರ ಸಂತಾಪ್ ಸಂಭವಮ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ನೇತಾರ ಭ್ರಯ ಾಂ ಪ್ರಸುಸ್ಮರ ವ ಪ್ಙ್ಕ ಜಾಭ್ರಯ ಮ್ ಇವೀದ್ಕಮ್ ೨೪
ತಚ್ಚ ೈ ವಾ೭ಮಲ ಚಂದ್ವರ ಭಂ ಮುಖ ಮಾಯತ ಲೀಚ್ನಂ
ಪ್ಯಿ ಶುಷಯ ತ ಬಾಷ್ಪ ೀಣ ಜಲೀ ದ್ಧ ೃತ ಮಿವಾಾಂಬುಜಂ ೨೫
ತಾಾಂ ಪ್ರಷಾ ಜಯ ಬಾಹುಭ್ರಯ ಾಂ ವಿಸಂಜಾಞ ಮ್ ಇವ ದುಾಃಖಿತಾಮ್
ಉವಾಚ್ ವಚ್ನಂ ರಾಮಃ ಪ್ರವಿಶಾಾ ಸಯಂ ಸೌ ದ್ವ ೨೬
ನ ದೇವಿ ತವ ದುಾಃಖೇನ ಸಾ ಗಿಮ್ ಅಪ್ಯ ೭ಭಿರೀಚ್ರ್ಯ
ನ ಹಿ ಮೇ೭ಸ್ಮೌ ಭಯಂ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಸಾ ಯಮೂ ೀ: ಇವ ಸವಿತಃ ೨೭
ತವ ಸವಿಮ್ ಅಭಿಪ್ರರ ಯಮ್ ಅವಿಜಾಞ ಯ ಶುಭ್ರ೭೭ನನೇ
ವಾಸಂ ನ ರೀಚ್ರ್ಯ೭ರಣ್ಯ ೀ ಶಕಿೌ ಮಾನ್ ಅಪಿ ರಕ್ಷಣೇ ೨೮
ಯತ್ ಸೃಷ್ಟಾ ೭ಸ್ಮ ಮಯಾ ಸ್ಮಧ್ಿಾಂ ವನ ವಾಸ್ಮಯ ಮರ್ಥಲ್
ನ ವಿಹಾತುಾಂ ಮಯಾ ಶಕಯ ಕಿೀತಿಿ: ಆತಮ ವತಾ ಯಥಾ ೨೯
ಧ್ಮಿ ಸುೌ ಗಜ ನಾಸ ಊರು ಸದ್ೂ : ಆಚ್ರತಃ ಪುರಾ
ತಂ ಚಾ೭ಹಮ್ ಅನುವತೇಿ೭ದ್ಯ ಯಥಾ ಸೂಯಿಾಂ ಸುವಚ್ಿಲಾ ೩೦
ನ ಖಲಾ ಹಂ ನ ಗಚ್ಛ ೀಯಂ ವನಂ ಜನಕ ನಂದ್ನಿ
ವಚ್ನಂ ತ ನನ ಯತಿ ಮಾಾಂ ಪಿತು ಸಾ ತಯ ೀಪ್ಬೃಾಂಹಿತಂ ೩೧
ಏಷ ಧ್ಮಿ ಸುೌ ಸುಶರ ೀಣಿ ಪಿತು ಮಾಿತು ಶಚ ವಶಯ ತಾ
ಅತ ಶಚ ಆಜಾಞ ಾಂ ವಯ ತಿಕರ ಮಯ ನಾ೭ಹಂ ಜಿೀವಿತುಮ್ ಉತಾ ಹೇ ೩೨
ಅಸ್ಮಾ ರ್ಧೀನಂ ಕಥಂ ದೈವಂ ಪ್ರ ಕರ: ಅಭಿರಾಧ್ಯ ತೇ
ಸ್ಮಾ ರ್ಧೀನಂ ಸಮತಿಕರ ಮಯ ಮಾತರಂ ಪಿತರಂ ಗುರುಾಂ ೩೩
ಯ ತೌ ರಯಂ ತ ತೌ ರಯೀ ಲೀಕ: ಪ್ವಿತರ ಾಂ ತತಾ ಮಂ ಭುವಿ
ನಾ೭ನಯ ದ್೭ಸ್ಮೌ ಶುಭ್ರಪ್ರಾಂಗೇ ತೇನೇದ್ ಮ೭ಭಿರಾಧ್ಯ ತೇ ೩೪
ನ ಸತಯ ಾಂ ದ್ವನ ಮಾನ್ತ ವಾ ನ ಯಜಾಞ ಶಾಚ ೭೭ಪ್ೌ ದ್ಕಿಾ ಣಾ:
ತಥಾ ಬಲಕರಾ ಸ್ಮಾ ೀತೇ ಯಥಾ ಸೇವಾ ಪಿತು ಹಿಿತಾ ೩೫
ಸಾ ಗ್ೀಿ ಧ್ನಂ ವಾ ಧಾನಯ ಾಂ ವಾ ವಿದ್ವಯ : ಪುತಾರ ಸುಾ ಖಾನಿ ಚ್
ಗುರು ವೃತಯ ೭ನುರೀಧೇನ ನ ಕಿಾಂಚಿ ದ್೭ಪಿ ದುಲಿಭಂ ೩೬
ದೇವ ಗಂಧ್ವಿ ಗ್ೀ ಲೀಕನ್ ಬರ ಹಮ ಲೀಕಾಂ ಸೌ ಧಾ ನರಾ:
ಪ್ರರ ಪುನ ವಂತಿ ಮಹಾತಾಮ ನೀ ಮಾತಾ ಪಿತೃ ಪ್ರಾಯಣಾ: ೩೭
ಸ ಮಾಾಂ ಪಿತಾ ಯಥಾ ಶಾಸ್ಮೌ ಸತಯ ಧ್ಮಿ ಪ್ಥೇ ಸ್ಮಿ ತಃ
ತಥಾ ವತಿಿತುಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಸ ಹಿ ಧ್ಮಿಾಃ ಸನಾತನಃ ೩೮
ಮಮ ಸನಾನ ಮತಿ ಸ್ಮಾ ೀತೇ ತಾಾ ಾಂ ನೇತುಾಂ ದಂಡಕ ವನಂ
ವಸ್ಮಷ್ಟಯ ಮಿೀತಿ ಸ್ಮ ತಾ ಾಂ ಮಾ ಮ೭ನುಯಾತುಾಂ ಸುನಿಶ್ಚ ತಾ ೩೯
ಸ್ಮ ಹಿ ಸೃಷ್ಟಾ ೭ನವದ್ವಯ ಾಂಗ್ ವನಾಯ ಮದ್ರೇಕ್ಷಣೇ
ಅನುಗಚ್ಛ ಸಾ ಮಾಾಂ ಭಿೀರು ಸಹ ಧ್ಮಿ ಚ್ರೀ ಭವ ೪೦
ಸವಿದ್ವ ಸದೃಶಂ ಸ್ಮೀತೇ ಮಮ ಸಾ ಸಯ ಕುಲ ಸಯ ಚ್
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ವಯ ವಸ್ಮಯ ಮ೭ತಿಕರ ಾಂತಾ ಕಾಂತೇ ತಾ ಮ೭ತಿ ಶೀಭನಂ ೪೧
ಆರಭ ಸಾ ಸುಶರ ೀಣಿ ವನ ವಾಸ ಕ್ಷಮಾ: ಕಿರ ಯಾ:
ನೇದ್ವನಿೀಾಂ ತಾ ದೃತೇ ಸ್ಮೀತೇ ಸಾ ಗ್ೀಿ೭ಪಿ ಮಮ ರೀಚ್ತೇ ೪೨
ಬಾರ ಹಮ ಣೇಭಯ ಶಚ ರತಾನ ನಿ ಭಿಕುಾ ಕೇಭಯ ಶಚ ಭ್ೀಜನಮ್
ದೇಹಿ ಚಾ೭೭ಶಂಸಮಾನೇಭಯ ಾಃ ಸಂತಾ ರ ಸಾ ಚ್ ಮಾಚಿರಮ್ ೪೩
ಭೂಷಣಾನಿ ಮಹಾ೭ಹಾಿಣಿ ವರ ವಸ್ಮೌ ರಣಿ ಯಾನಿ ಚ್
ರಮಣಿೀಯಾ ಶಚ ಕೇಚಿತ್ ಕಿರ ೀಡಾ೭ಥಾಿ ಶಾಚ ಪುಯ ಪ್ಸಕ ರಾ: ೪೪
ಶಯನಿೀಯಾನಿ ಯಾನಾನಿ ಮಮ ಚಾ೭ನಾಯ ನಿ ಯಾನಿ ಚ್
ದೇಹಿ ಸಾ ಭೃತಯ ವಗಿಸಯ ಬಾರ ಹಮ ಣಾನಾ ಮ೭ನಂತರಂ ೪೫
ಅನುಕೂಲಂ ತು ಸ್ಮ ಭತುಿ: ಜಾಞ ತಾಾ ಗಮನಮ್ ಆತಮ ನಃ
ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ಪ್ರ ಮುದ್ತಾ ದೇವಿೀ ದ್ವತುಮ್ ಏವೀ ಪ್ಚ್ಕರ ಮೇ ೪೬
ತತಃ ಪ್ರ ಹೃಷ್ಟಾ ಪ್ರಪೂಣಿ ಮಾನಸ್ಮ
ಯಶಸ್ಮಾ ನಿೀ ಭತುಿ ರವೇಕ್ಷಯ ಭ್ರರ್ಷತಮ್
ಧ್ನಾನಿ ರತಾನ ನಿ ಚ್ ದ್ವತುಮ್ ಅಙ್ರ ನಾ
ಪ್ರ ಚ್ಕರ ಮೇ ಧ್ಮಿಭೃತಾಾಂ ಮನಸ್ಮಾ ನಿೀ ೪೭
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ತಿರ ಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ಏಕ ತರ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಏವಂ ಶುರ ತಾಾ ತು ಸಂವಾದಂ ಲಕ್ಷಮ ಣ: ಪೂವಿಮಾ೭೭ಗತ:
ಬಾಷಪ ಪ್ಯಾಿಕುಲ ಮುಖ ಶ್ ೀಕಂ ಸೀಢಾಂ ಅಶಕುನ ವನ್ ೧
ಸ ಭ್ರರ ತು: ಚ್ರಣೌ ಗ್ರಢಂ ನಿಪಿೀಡಯ ರಘು ನಂದ್ನ:
ಸ್ಮೀತಾಮ್ ಉವಾಚ್ ಅತಿಶಯಾ ರಾಘ್ವಂ ಚ್ ಮಹಾ ವರ ತಂ ೨
ಯದ್ ಗಂತುಾಂ ಕೃತಾ ಬುದ್ಧ ವಿನಂ ಮೃಗ ಗಜಾ ಯುತಂ
ಅಹಂ ತಾಾ ಅನುಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ವನಮ೭ಗ್ರ ೀ ಧ್ನುಧ್ಿರ: ೩
ಮಯಾ ಸಮೇತೀ ಅರಣಾಯ ನಿ ಬಹೂನಿ ವಿಚ್ರಷಯ ಸ್ಮ
ಪ್ಕಿಾ ಭಿ: ಮೃಘ್ ಯಧೈ ಶಚ ಸಂಘುಷ್ಟಾ ನಿ ಸಮಂತತ: ೪
ನ ದೇವ ಲೀಕ ಆಕರ ಮಣಂ ನ ಅಮರತಾ ಾಂ ಅಹಂ ವೃಣೇ
ಐಶಾ ಯಿಾಂ ವಾ೭ಪಿ ಲೀಕನಾಾಂ ಕಮರ್ಯ ನ ತಾ ಯಾ ವಿನಾ ೫
ಏವಂ ಬೃವಾಣ: ಸೌಮಿತಿರ : ವನ ವಾಸ್ಮಯ ನಿಶ್ಚ ತ:
ರಾಮೇಣ ಬಹುಭಿ: ಸ್ಮನೌ ಾ ೈ: ನಿರ್ಷದ್ಧ : ಪುನ ರ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೬
ಅನುಜಾಞ ತ ಶಚ ಭವತಾ ಪೂವಿ ಮೇವ ಯದ್ ಸಮ ಯ ೭ಹಂ
ಕಿಮಿದ್ವನಿೀಾಂ ಪುನ ರದಂ ಕಿರ ಯತೇ ಮೇ ನಿವಾರಣಂ ೭
ಯದ್೭ಥಿಾಂ ಪ್ರ ತಿಷೇಧೀ ಮೇ ಕಿರ ಯತೇ ಗಂತು ಮಿಚ್ಛ ತ:
ಏತ ದ್ಚಾಛ ಮಿ ವಿಜಾಞ ತುಾಂ ಸಂಶಯೀ ಹಿ ಮಮಾ೭ನಘ್ ೮
ತತೀ೭ಬರ ವಿೀ ನಮ ಹಾ ತೇಜಾ ರಾಮೀ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಮ೭ಗರ ತಃ
Page 84 of 276

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸ್ಮಿ ತಂ ಪ್ರರ ಗ್ರರ ಮಿನಂ ವಿೀರಂ ಯಾಚ್ಮಾನಂ ಕೃತಾ೭ಞ್ಜ ಲ್ಮ್ ೯
ಸ್ಮನ ಗ್ಧ ೀ ಧ್ಮಿರತೀ ವಿೀರ ಸಾ ತತಂ ಸತಪ ಥೇ ಸ್ಮಿ ತ:
ಪಿರ ಯ: ಪ್ರರ ಣ ಸಮೀ ವಶಯ ೀ ಭ್ರರ ತಾ ಚಾ೭ಸ್ಮ ಸಖಾ ಚ್ ಮೇ ೧೦
ಮಯಾ೭ದ್ಯ ಸಹ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ತಾ ಯಿ ಗಚ್ಛ ತಿ ತ ದ್ಾ ನಮ್
ಕ್ೀ ಭರಷಯ ತಿ ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಸುಮಿತಾರ ಾಂ ವಾ ಯಶಸ್ಮಾ ನಿೀಮ್ ೧೧
ಅಭಿವಷಿತಿ ಕಮ: ಯ: ಪ್ಜಿನಯ ಾಃ ಪೃರ್ಥವಿೀಮ್ ಇವ
ಸ ಕಮ ಪ್ರಶ ಪ್ಯಿಸೌ ೀ ಮಹಾ ತೇಜಾ ಮಹಿೀಪ್ತಿಾಃ ೧೨
ಸ್ಮ ಹಿ ರಾಜಯ ಮ್ ಇದಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ನೃಪ್ ಸಯ ಅಶಾ ಪ್ತೇಾಃ ಸುತಾ
ದುಾಃಖಿತಾನಾಾಂ ಸಪ್ತಿನ ೀನಾಾಂ ನ ಕರಷಯ ತಿ ಶೀಭನಮ್ ೧೩
ನ ಸಮ ರಷಯ ತಿ ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಸುಮಿತಾರ ಾಂ ಚ್ ಸು ದುಖಿತಾಾಂ
ಭರತೀ ರಾಜಯ ಾಂ ಆಸ್ಮದ್ಯ ಕೈಕೇಯಾಯ ಾಂ ಪ್ಯಿವಸ್ಮಿ ತ: ೧೪
ತಾಾಂ ಆಯಾಿಾಂ ಸಾ ಯಮೇವ ಇಹ ರಾಜ ಅನುಗರ ಹಣೇ ನ ವಾ
ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಭರ ಕೌಸಲಾಯ ಮ್ ಉಕೌ ಅಥಿಮ್ ಇಮಂ ಚ್ರ ೧೫
ಏವಂ ಮಮ ಚ್ ತೇ ಭಕಿೌ : ಭವಿಷಯ ತಿ ಸುದ್ಶ್ಿತಾ
ಧ್ಮಿಜಞ ಗುರು ಪೂಜಾಯಾಾಂ ಧ್ಮಿಶಾಚ ೭ಪ್ಯ ತುಲೀ ಮಹಾನ್ ೧೬
ಏವಂ ಕುರುಷಾ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಮತಕ ೃತೇ ರಘು ನಂದ್ನ
ಅಸ್ಮಮ ಭಿ: ವಿಪ್ರ ಹಿೀಣಾಯ ಮಾತು: ನ ಭವೇತ್ ಸುಖಂ ೧೭
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಸುೌ ರಾಮೇಣ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ ಶಿ ಕ್ಷು ಯಾ ಗ್ರಾ
ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ತದ್ವ ರಾಮಂ ವಾಕಯ ಜ್ಞ ೀ ವಾಕಯ ಕ್ೀವಿದ್ಮ್ ೧೮
ತವೈ ವ ತೇಜಸ್ಮ ವಿೀರ ಭರತಃ ಪೂಜಯಿಷಯ ತಿ
ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಚ್ ಸುಮಿತಾರ ಾಂ ಚ್ ಪ್ರ ಯತೀ ನಾ೭ತರ ಸಂಶಯಃ ೧೯
( ಯದ್ ತುಷ್ಾ ೀ ನ ರಕ್ಾ ೀತ ಭರತೀ ರಾಜಯ ಮುತೌ ಮಂ
ಪ್ರರ ಪ್ಯ ದುಮಿನಸ್ಮ ವಿೀರ ಗವೇಿಣ ಚ್ ವಿಶೇಷತ:
ತ ಮ೭ಹಂ ದುಮಿತಿಾಂ ಕೂರ ರಂ ವರ್ಧಷ್ಟಯ ಮಿ ನ ಸಂಶಯ:
ತ ತಪ ಕಾ ನ೭ಪಿ ಯಾನ್ ಸವಾಿನ್ ತ್ರ ೈಲೀಕಯ ಮಪಿ ಕಿನುನ ಸ್ಮ )
ಕೌಸಲಾಯ ಬಭೃಯಾತ್ ಆಯಾಿ ಸಹಸರ ಮ್ ಅಪಿ ಮದ್ಾ ಧಾನ್
ಯಸ್ಮಯ ಾಃ ಸಹಸರ ಾಂ ಗ್ರರ ಮಾಣಾಾಂ ಸಂಪ್ರರ ಪ್ೌ ಮ್ ಉಪ್ ಜಿೀವಿನಾಮ್ ೨೦
ತದ್ವ ಆತಮ ಭರಣೇ ಚೈವ ಮಮ ಮಾತು ಸೌ ರ್ಥವ ಚ್
ಪ್ಯಾಿಪ್ರೌ ಮದ್ಾ ಧಾನಾಾಂ ಚ್ ಭರಣಾಯ ಯಶಸ್ಮಾ ನಿೀ ೨೧
ಕುರುಷಾ ಮಾ ಮ೭ನುಚ್ರಂ ವೈಧ್ಮಯ ಿಾಂ ನ ಇಹ ವಿದ್ಯ ತೇ
ಕೃತಾ೭ಥೀಿ ಅಹಂ ಭವಿಷ್ಟಯ ಮಿ ತವ ಚಾ೭ಥಿ: ಪ್ರ ಕಲಪ ತೇ ೨೨
ಧ್ನು: ಆದ್ವಯ ಸಶರಂ ಖನಿತರ ಪಿಟಕ ಧ್ರಃ
ಅಗರ ತ ಸ್ೌ ೀ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಪ್ನಾಿ ನಮ್ ಅನು ದ್ಶಿಯನ್ ೨೩
ಆಹರಷ್ಟಯ ಮಿ ತೇ ನಿತಯ ಾಂ ಮ್ಭಲಾನಿ ಚ್ ಫಲಾನಿ ಚ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ವನಾಯ ನಿ ಯಾನಿ ಚಾ೭ನಾಯ ನಿ ಸ್ಮಾ ೭೭ಹಾರಾಣಿ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಾಮ್ ೨೪
ಭವಾನ್ ತು ಸಹ ವೈದೇಹಾಯ ಗ್ರ ಸ್ಮನುಷ್ಣ ರಂಸಯ ತೇ
ಅಹಂ ಸವಿಾಂ ಕರಷ್ಟಯ ಮಿ ಜಾಗರ ತಃ ಸಾ ಪ್ತ ಶಚ ತೇ ೨೫
ರಾಮ ಸುೌ ಅನೇನ ವಾಕ್ಯ ೀನ ಸುಪಿರ ೀತಃ ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ತಮ್
ವರ ಜ ಆಪೃಚ್ಛ ಸಾ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಸವಿಮ್ ಏವ ಸುಹೃಜಜ ನಮ್ ೨೬
ರ್ಯ ಚ್ ರಾಜ್ಞ ೀ ದ್ದೌ ದ್ವ್ಯ ೀ ಮಹಾತಾಮ ವರುಣಃ ಸಾ ಯಮ್
ಜನಕ ಸಯ ಮಹಾ ಯಜ್ಞ ೀ ಧ್ನುರ್ಷೀ ರೌದ್ರ ದ್ಶಿನೇ ೨೭
ಅಭೇದ್ಯ ಕವಚೇ ದ್ವ್ಯ ೀ ತೂಣಿೀ ಚಾ೭ಕ್ಷಯ ಸ್ಮಯಕೌ
ಆದ್ತಯ ವಿಮಲೌ ಚ್ೀಭೌ ಖಡ್ಗರ ಹೇಮ ಪ್ರಷಕ ೃತೌ ೨೮
ಸತಕ ೃತಯ ನಿಹಿತಂ ಸವಿಮ್ ಏತತ್ ಆಚಾಯಿ ಸದ್ಮ ನಿ
ಸ ತಾ ಮ್ ಆಯುಧ್ಮ್ ಆದ್ವಯ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಆವರ ಜ ಲಕ್ಷಮ ಣ ೨೯
ಸ ಸುಹೃಜಜ ನಮ್ ಆಮನೌ ರಯ ವನ ವಾಸ್ಮಯ ನಿಶ್ಚ ತಃ
ಇಕಾ ಾ ಕು ಗುರುಮ್ ಆಮನೌ ರಯ ಜಗ್ರರ ಹ ಆಯುಧ್ಮ್ ಉತೌ ಮಮ್ ೩೦
ತ ದ್್ ವಯ ಾಂ ರಾಜ ಶಾರ್ದಿಲಃ ಸತಕ ೃತಂ ಮಾಲಯ ಭೂರ್ಷತಮ್
ರಾಮಾಯ ದ್ಶಿಯಾ ಮಾಸ ಸೌಮಿತಿರ ಾಃ ಸವಿ ಮಾ೭೭ಯುಧ್ಮ್ ೩೧
ತಮ್ ಉವಾಚ್ ಆತಮ ವಾನ್ ರಾಮಃ ಪಿರ ೀತಾಯ ಲಕ್ಷಮ ಣಮ್ ಆಗತಮ್
ಕಲೇ ತಾ ಮ್ ಆಗತಃ ಸೌಮಯ ಕಾಂಕಿಾ ತೇ ಮಮ ಲಕ್ಷಮ ಣ ೩೨
ಅಹಂ ಪ್ರ ದ್ವತುಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಯತ್ ಇದಂ ಮಾಮಕಂ ಧ್ನಮ್
ಬಾರ ಹಮ ಣೇಭಯ : ತಪ್ಸ್ಮಾ ಭಯ : ತಾ ಯಾ ಸಹ ಪ್ರಂತಪ್ ೩೩
ವಸನಿೌ ಇಹ ದೃಢಂ ಭಕೌ ಯ ಗುರುಷ್ಣ ದ್ಾ ಜ ಸತೌ ಮಾಾಃ
ತೇಷ್ಟಮ್ ಅಪಿ ಚ್ ಮೇ ಭೂಯಃ ಸವೇಿಷ್ಟಾಂ ಚ್ ಉಪ್ಜಿೀವಿನಾಮ್ ೩೪
ವಸ್ಮಷಠ ಪುತರ ಾಂ ತು ಸುಯಜಞ ಮ್ ಆಯಿಾಂ
ತಾ ಮ್ ಆನಯ ಆಶು ಪ್ರ ವರಂ ದ್ಾ ಜಾನಾಮ್
ಅಭಿಪ್ರ ಯಾಸ್ಮಯ ಮಿ ವನಂ ಸಮಸ್ಮೌ ನ್
ಅಭಯ ಚ್ಯ ಿ ಶ್ಷ್ಟಾ ನ್ ಅಪ್ರಾನ್ ದ್ಾ ಜಾತಿೀನ್ ೩೫
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ ತಿರ ಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ದ್ವಿ ತರ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತತಃ ಶಾಸನಮ್ ಆಜಾಞ ಯ ಭ್ರರ ತುಾಃ ಶುಭತರಂ ಪಿರ ಯಮ್
ಗತಾಾ ಸ ಪ್ರ ವಿವೇಶಾ೭೭ಶು ಸುಯಜಞ ಸಯ ನಿವೇಶನಮ್ ೧
ತಂ ವಿಪ್ರ ಮ್ ಅಗನ ಯ ಗ್ರರ ಸಿ ಾಂ ವನಿ್ ತಾಾ ಲಕ್ಷಮ ಣೀ೭ಬರ ವಿೀತ್
ಸಖೇ ಅಭ್ರಯ ಗಚ್ಛ ಪ್ಶಯ ತಾ ಾಂ ವೇಶಮ ದುಷಕ ರ ಕರಣಃ ೨
ತತಃ ಸಂಧಾಯ ಮ್ ಉಪ್ರ ಸ್ಮಯ ೭೭ಶು ಗತಾಾ ಸೌಮಿತಿರ ಣಾ ಸಹ
ಜಷಾ ಾಂ ತತ್ ಪ್ರರ ವಿಶತ್ ಲಕಾ ಮ ಯ ರಮಯ ಾಂ ರಾಮ ನಿವೇಶನಮ್ ೩
ತಮ್ ಆಗತಂ ವೇದ್ ವಿದಂ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್ಾಃ ಸ್ಮೀತಯಾ ಸಹ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸುಯಜಞ ಮ್ ಅಭಿಚ್ಕರ ಮ ರಾಘ್ವೀ೭ಗ್ನ ಮ್ ಇವಾ೭ಚಿಿತಮ್ ೪
ಜಾತ ರೂಪ್ ಮಯೈ ಮುಿಖ್ಯ ೈ: ಅಙ್ರ ದೈಾಃ ಕುಣು ಲಾಃ ಶುಭೈಾಃ
ಸಹೇಮ ಸೂತ್ರ ೈ ಮಿಣಿಭಿಾಃ ಕೇಯರ: ವಲಯೈ: ಅಪಿ
ಅನಯ ೈ ಶಚ ರತ್ನ ೈ ಬಿಹುಭಿಾಃ ಕಕುತಾ ಿ ಾಃ ಪ್ರ ತಯ ಪೂಜಯತ್ ೫
ಸುಯಜಞ ಾಂ ಸ ತದೀ ವಾಚ್ ರಾಮಃ ಸ್ಮೀತಾ ಪ್ರ ಚ್ೀದ್ತಃ ೬
ಹಾರಂ ಚ್ ಹೇಮ ಸೂತರ ಾಂ ಚ್ ಭ್ರಯಾಿಯೈ ಸೌಮಯ ಹಾರಯ
ರಶನಾಾಂ ಚ್ ಅಧುನಾ ಸ್ಮೀತಾ ದ್ವತುಮ್ ಇಚ್ಛ ತಿ ತೇ ಸಖೇ ೭
ಅಾಂಗದ್ವನಿ ವಿಚಿತಾರ ಣಿ ಕೇಯರಾಣಿ ಶುಭ್ರನಿ ಚ್
ಪ್ರ ಯಚ್ಚ ತಿ ಸಖೇ ತುಭಯ ಾಂ ಭ್ರಯಾಿಯೈ ಗಚ್ಛ ತಿೀ ವನಂ ೮
ಪ್ಯಿಙ್ಕ ಮ್ ಅಗ್ರರ ಯ ಸೌ ರಣಂ ನಾನಾ ರತನ ವಿಭೂರ್ಷತಮ್
ತಮ್ ಅಪಿ ಇಚ್ಛ ತಿ ವೈದೇಹಿೀ ಪ್ರ ತಿಷ್ಟಠ ಪ್ಯಿತುಾಂ ತಾ ಯಿ ೯
ನಾಗಃ ಶತುರ ಾಂ ಜಯೀ ನಾಮ ಮಾತುಲೀ ಯಂ ದ್ದೌ ಮಮ
ತಂ ತೇ ಗಜ ಸಹಸ್ರ ೀಣ ದ್ದ್ವಮಿ ದ್ಾ ಜ ಪುಾಂಗವ ೧೦
ಇತಿ ಉಕೌ ಾಃ ಸ ಹಿ ರಾಮೇಣ ಸುಯಜಞ ಾಃ ಪ್ರ ತಿಗೃಹಯ ತತ್
ರಾಮ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸ್ಮೀತಾನಾಾಂ ಪ್ರ ಯುಯೀಜ ಆಶ್ಷಃ ಶುಭ್ರ: ೧೧
ಅಥ ಭ್ರರ ತರಮ್ ಅವಯ ಗರ ಾಂ ಪಿರ ಯಂ ರಾಮಃ ಪಿರ ಯಂ ವದಃ
ಸೌಮಿತಿರ ಾಂ ತಮ್ ಉವಾಚ್ ಇದಂ ಬರ ಹ್ಮ ೀವ ತಿರ ದ್ಶೇಶಾ ರಮ್ ೧೨
ಅಗಸೌ ಯ ಾಂ ಕೌಶ್ಕಂ ಚೈವ ತಾ ವುಭೌ ಬಾರ ಹಮ ಣೀತೌ ಮೌ
ಅಚ್ಿಯ ಆಹೂಯ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ರತ್ನ ೈಾಃ ಸಸಯ ಮ್ ಇವ ಅಮುಬ ಭಿಾಃ ೧೩
ತಪ್ಿಯಸಾ ಮಹಾ ಬಾಹೀ ಗ್ೀ ಸಹಸ್ರ ೈ ಶಚ ಮಾನದ್
ಸುವಣಿ ರಜತೈ ಶ್ಚ ೈವ ಮಣಿಭಿ ಶಚ ಮಹಾ ಧ್ನೈಾಃ ೧೪
ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಚ್ ಯ ಆಶ್ೀಭಿಿ: ಭಕೌ ಾಃ ಪ್ಯುಿಪ್ತಿಷಠ ತಿ
ಆಚಾಯಿ: ತೈತಿೌ ರೀಯಾಣಾಮ್ ಅಭಿರೂಪ್ ಶಚ ವೇದ್ ವಿತ್ ೧೫
ತಸಯ ಯಾನಂ ಚ್ ದ್ವಸ್ಮೀ ಶಚ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಸಂಪ್ರ ದ್ವಪ್ಯ
ಕೌಶೇಯಾನಿ ಚ್ ವಸ್ಮೌ ರಣಿ ಯಾವತ್ ತುಷಯ ತಿ ಸ ದ್ಾ ಜಃ ೧೬
ಸೂತ ಶ್ಚ ತರ ರಥ ಶಾಚ ೭೭ಯಿಾಃ ಸಚಿವಃ ಸುಚಿರೀರ್ಷತಃ
ತೀಷಯೈನಂ ಮಹಾ೭ಹಿ ಶಚ ರತ್ನ ೈ ವಿಸ್ೌ ರೈ ಧ್ಿನೈ ಸೌ ಥಾ
ಪ್ಶುಕಭಿ ಶಚ ಸವಾಿಭಿ ಗಿವಾಾಂ ದ್ಶ ಶತೇನ ಚ್ ೧೭
ರ್ಯ ಚೇ ಮೇ ಕಠಕಲಾಪ್ರ ಬಹವೀ ದಂಡಮಾಣವಾ:
ನಿತಯ ಸ್ಮಾ ಧಾಯ ಯ ಶ್ೀಲತಾಾ ನಾನ ನಯ ತುಕ ವಿಾಂತಿ ಕಿಾಂಚ್ನ ೧೮
ಅಲಸ್ಮ ಸ್ಮಾ ದು ಕಮಾ ಶಚ ಮಹತಾಾಂ ಚಾ೭ಪಿ ಸಮಮ ತಾ:
ತೇಷ್ಟಮ್ ಅಶ್ೀತಿ ಯಾನಾನಿ ರತನ ಪೂಣಾಿನಿ ದ್ವಪ್ಯ ೧೯
ಶಾಲ್ವಾಹ ಸಹಸರ ಾಂ ಚ್ ದ್ಾ ೀ ಶತೇ ಭದ್ರ ಕಾಂ ಸೌ ಥಾ
ವಯ ಾಂಜನಾ೭ಥಿಾಂ ಚ್ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಗ್ೀ ಸಹಸರ ಮ್ ಉಪ್ರಕುರು ೨೦
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಮೇಖಲ್ೀನಾಾಂ ಮಹಾ ಸಂಘ್: ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಸಮುಪ್ಸ್ಮಿ ತ:
ತೇಷ್ಟಾಂ ಸಹಸರ ಾಂ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಪ್ರ ತ್ಯ ೀಕಂ ಸಂಪ್ರ ದ್ವಪ್ಯ ೨೧
ಅಾಂಬಾ ಯಥಾ ಚ್ ಸ್ಮ ನಂದೇತ್ ಕೌಸಲಾಯ ಮಮ ದ್ಕಿಾ ಣಾಾಂ
ತಥಾ ದ್ಾ ಜಾತಿೀಾಂ ತಾನ್ ಸವಾಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣಾ೭ಚ್ಿಯ ಸವಿಶ: ೨೨
ತತಃ ಸ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ಸೌ ದ್ಧ ನಂ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ ಸಾ ಯಮ್
ಯಥೀಕೌ ಾಂ ಬಾರ ಹಮ ಣೇನಾ್ ರಣಾಮ್ ಅದ್ದ್ವ ದ್ಧ ನದೀ ಯಥಾ ೨೩
ಅಥಾ೭ಬರ ವಿೀತ್ ಬಾಷಪ ಗಳಾಾಂ ಸ್ಮೌ ಷಠ ತ ಶಚ ೀಪ್ಜಿೀವಿನಃ
ಸಂಪ್ರ ದ್ವಯ ಬಹು ದ್ರ ವಯ ಮ್ ಏಕೈಕ ಸಯ ೀಪ್ಜಿೀವನಂ ೨೪
ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಯ ಚ್ ಯ ದ್ಾ ೀಶಮ ಗೃಹಂ ಚ್ ಯತ್ ಇದಂ ಮಮ
ಅಶ್ರನಯ ಾಂ ಕಯಿಮ್ ಏಕೈಕಂ ಯಾವತ್ ಆಗಮನಂ ಮಮ ೨೫
ಇತುಯ ಕೌ ಾ ದುಾಃಖಿತಂ ಸವಿಾಂ ಜನಂ ತಮ್ ಉಪ್ಜಿೀವಿನಮ್
ಉವಾ ಚೇದಂ ಧ್ನಾ ಧ್ಯ ಕ್ಷಂ ಧ್ನಮ್ ಆನಿೀಯತಾಮ್ ಇತಿ ೨೬
ತತೀ೭ಸಯ ಧ್ನಮ್ ಆಜಹುರ ಾಃ ಸವಿಮ್ ಏವೀಪ್ಜಿೀವಿನಃ
ಸ ರಾಶ್ ಸುಾ ಮಹಾಾಂ ಸೌ ತರ ದ್ಶಿನಿೀಯೀ ಹಯ ದೃಶಯ ತ ೨೭
ತತಃ ಸ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ಸೌ ದ್ಧ ನಂ ಸಹ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ
ದ್ಾ ಜಭ್ಯ ೀ ಬಾಲ ವೃದ್ಧ ೀಭಯ ಾಃ ಕೃಪ್ಣೇ ಭ್ಯ ೀ೭ಹಯ ದ್ವಪ್ಯತ್ ೨೮
ತ ತಾರ ಸ್ಮೀತ್ ಪಿಙ್ರ ಳೀ ಗ್ರಗಯ ಿ ಸ್ಮೌ ರಜಟೀ ನಾಮ ವೈ ದ್ಾ ಜಃ
ಉಾಂಛ ವೃತಿೌ ವಿನೇ ನಿತಯ ಾಂ ಫಾಲ ಕುದ್ವ್ ಲ ಲಾಾಂಗಲ್ೀ ೨೯
ತಂ ವೃದ್ಧ ಾಂ ತರುಣಿೀ ಭ್ರಯಾಿ ಬಾಲಾನ್ ಆದ್ವಯ ದ್ವರಕನ್
ಅಬರ ವಿೀತ್ ಬಾರ ಹಮ ಣಂ ವಾಕಯ ಾಂ ದ್ವರದ್ರ ಯ ೀ ಣಾ೭ಭಿಪಿೀಡಿತಾ ೩೦
ಅಪ್ರಸಯ ಫಾಲಂ ಕುದ್ವ್ ಲಂ ಕುರುಷಾ ವಚ್ನಂ ಮಮ
ರಾಮ ದ್ಶಿಯ ಧ್ಮಿಜಞ ಾಂ ಯದ್ ಕಿನಿಚ ತ್ ಅವಾಪ್ಾ ಯ ಸ್ಮ ೩೧
ಭ್ರಯಾಿಯಾ ವಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ಶಾಟೀಮ್ ಆಚಾಛ ದ್ಯ ದುಶಛ ದ್ವಾಂ
ಸ ಪ್ರರ ತಿಷಠ ತ ಪಂಥಾನಂ ಯತರ ರಾಮ ನಿವೇಶನಂ ೩೨
ಭೃಗು ಅಾಂಗ್ರ ಸಾ ಮಂ ದ್ೀಪ್ರೌ ಯ ತಿರ ಜಟಂ ಜನ ಸಂಸದ್
ಆ ಪ್ಞ್ಚ ಮಾಯಾಾಃ ಕಕಾ ಯ ಯಾ ನೈನಂ ಕಶ್ಚ ತ್ ಅವಾರಯತ್ ೩೩
ಸ ರಾಜಪುತರ ಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ತಿರ ಜಟೀ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ನಿಧ್ಿನೀ ಬಹು೭ ಪುತರ ೀ೭ಸ್ಮಮ ರಾಜಪುತರ ಮಹಾಯಶಃ ೩೪
ಉಾಂಛ ವೃತಿೌ ವಿನೇ ನಿತಯ ಾಂ ಪ್ರ ತಯ ವೇಕ್ಷಸಾ ಮಾಮ್ ಇತಿ ೩೫
ತಮ್ ಉವಾಚ್ ತತೀ ರಾಮಃ ಪ್ರಹಾಸ ಸಮನಿಾ ತಮ್
ಗವಾಾಂ ಸಹಸರ ಮ್ ಅಪಿ ಏಕಂ ನ ತು ವಿಶಾರ ಣಿತಂ ಮಯಾ
ಪ್ರಕಿಾ ಪ್ಸ್ಮ ದ್ಣ್ು ೀನ ಯಾವತ್ ತಾವತ್ ಅವಾಪ್ಾ ಯ ಸ್ಮ ೩೬
ಸ ಶಾಟೀಾಂ ತಾ ರತಃ ಕಟ್ಟಯ ಾಂ ಸಂಭ್ರರ ನೌ ಾಃ ಪ್ರವೇಷಾ ಯ ತಾಮ್
ಆವಿಧ್ಯ ದ್ಣು ಾಂ ಚಿಕ್ಾ ೀಪ್ ಸವಿ ಪ್ರರ ಣೇನ ವೇಗ್ತಃ ೩೭
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸ ತಿೀತಾಾ ಿ ಸರಯ ಪ್ರರಂ ದಂಡ ಸೌ ಸಯ ಕರಾ ಚುಯ ತ:
ಗ್ೀ ವರ ಜ ಬಹು ಸ್ಮಹಸ್ರ ೀ ಪ್ಪ್ರತೀ ಕ್ಷಣ ಸನಿನ ಧೌ ೩೮
ತಂ ಪ್ರಷಾ ಜಯ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಆತಸ್ಮಮ ತ್ ಸರಯ ತಟ್ಟತ್
ಆನಯಾ ಮಾಸ ತಾ ಗ್ೀಪ ಸ್ಮೌ ರಜಟ್ಟಯಾ೭೭ಶರ ಮಂ ಪ್ರ ತಿ ೩೯
ಉವಾಚ್ ಚ್ ತತೀ ರಾಮ ಸೌ ಾಂ ಗ್ರಗಯ ಿ ಮ೭ಭಿಸ್ಮನೌ ಾ ಯನ್
ಮನುಯ ನಿ ಖಲು ಕತಿವಯ ಾಃ ಪ್ರಹಾಸೀ ಹಯ ಯಂ ಮಮ ೪೦
ಇದಂ ಹಿ ತೇಜ ಸೌ ವ ಯ ದು್ ರತಯ ಯಂ
ತದೇವ ಜಿಜಾಞ ಸ್ಮತು ಮಿಚ್ಛ ತಯಾ ಮಯಾ
ಇಮಂ ಭವಾನ೭ಥಿ ಮಭಿ ಪ್ರ ಚ್ೀದ್ತೀ
ವೃಣಿೀಷಾ ಕಿಾಂ ಚೇ ದ್ಪ್ರಂ ವಯ ವಸಯ ತಿ ೪೧
ಬರ ವಿೀಮಿ ಸತ್ಯ ೀನ ನ ತೇ೭ಸ್ಮೌ ಯಂತರ ಣಾ
ಧ್ನಂ ಹಿ ಯದ್ಯ ನಮ ಮ ವಿಪ್ರ ಕರಣಾತ್
ಭವತುಾ ಸಮಯ ಕಪ ರತಿ ಪ್ರದ್ನೇನ ತತ್
ಮಯಾ೭೭ಜಿಿತಂ ಪಿರ ೀತ ಯಶಸಕ ರಂ ಭವೇತ್ ೪೨
ತತಃ ಸ ಭ್ರಯಿ ಸ್ಮೌ ರಜಟೀ ಮಹಾಮುನಿ:
ಗವಾಮ್ ಅನಿೀಕಂ ಪ್ರ ತಿಗೃಹಯ ಮೀದ್ತಃ
ಯಶೀ ಬಲ ಪಿರ ೀತಿ ಸುಖೀಪ್ ಬೃಾಂಹಿಣಿೀ
ತದ್ವ೭೭ಶ್ಷಃ ಪ್ರ ತಯ ವದ್ನ್ ಮಹಾತಮ ನಃ ೪೩
ನ ಚಾ೭ಪಿ ರಾಮ: ಪ್ರ ತಿಪೂಣಿ ಮಾನಸೀ
ಮಹ ದ್ಧ ನಂ ಧ್ಮಿ ಬಲ ರುಪ್ರಜಿಿತಂ
ನಿಯೀಜಯಾ ಮಾಸ ಸುಹೃಜಜ ನೇ ಚಿರಾತ್
ಯಥಾ೭ಹಿ ಸಮಾಮ ನ ವಚ್: ಪ್ರ ಚ್ೀದ್ತ: ೪೪
ದ್ಾ ಜ ಸುಾ ಹೃ ದ್ೂ ೃತಯ ಜನೀ೭ಥವಾ ತದ್ವ
ದ್ರದ್ರ ಭಿಕಾ ಚ್ರಣ ಶಚ ಯೀ೭ಭವತ್
ನ ತತರ ಕಶ್ಚ ನನ ಬಭೂವ ತಪಿಿತೀ
ಯಥಾ೭ಹಿ ಸಮಾಮ ನ ನ ದ್ವನ ಸಂಭರ ಮ: ೪೫
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ದ್ವಾ ತಿರ ಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ತ್ರ ಯ ಸ್ತತ ರ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ದ್ತಾಾ ತು ಸಹ ವೈದೇಹಾಯ ಬಾರ ಹಮ ಣೇಭ್ಯ ೀ ಧ್ನಂ ಬಹು
ಜಗಮ ತುಾಃ ಪಿತರಂ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಾಂ ಸ್ಮೀತಯಾ ಸಹ ರಾಘ್ವೌ ೧
ತತೀ ಗೃಹಿೀತೇ ದುಷ್ಪ ರೀಕ್ಾ ಯ ೀ ತು ಅಶೀಭೇತಾಾಂ ತದ್ವ ಆಯುಧೇ
ಮಾಲಾ ದ್ವಮಭಿ: ಆಸಕ್ೌೀ ಸ್ಮೀತಯಾ ಸಮಲಂಕೃತೇ ೨
ತತಃ ಪ್ರರ ಸ್ಮದ್ ಹಮಾಯ ಿಣಿ ವಿಮಾನ ಶ್ಖರಾಣಿ ಚ್
ಅರ್ಧರುಹಯ ಜನಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಉದ್ವಸ್ಮೀನೀ ವಯ ಲೀಕಯತ್ ೩
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ನ ಹಿ ರಥಾಯ ಾಃ ಸಮ ಶಕಯ ನೌ ೀ ಗನುೌ ಾಂ ಬಹು ಜನ ಆಕುಲಾಾಃ
ಆರುಹಯ ತಸ್ಮಮ ತ್ ಪ್ರರ ಸ್ಮದ್ವನ್ ದ್ೀನಾಾಃ ಪ್ಶಯ ನಿೌ ರಾಘ್ವಮ್ ೪
ಪ್ದ್ವತಿಾಂ ವಜಿಿತ ಚ್ಛ ತರ ಾಂ ರಾಮಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ತದ್ವ ಜನಾಾಃ
ಊಚು: ಬಹು ವಿಧಾ ವಾಚಃ ಶೀಕ್ೀಪ್ಹತ ಚೇತಸಃ ೫
ಯಂ ಯಾನೌ ಮ್ ಅನುಯಾತಿ ಸಮ ಚ್ತುರಙ್ರ ಬಲಂ ಮಹತ್
ತಮ್ ಏಕಂ ಸ್ಮೀತಯಾ ಸ್ಮಧ್ಿಮ್ ಅನುಯಾತಿ ಸಮ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ ೬
ಐಶಾ ಯಿಸಯ ರಸಜಞ ಾಃ ಸನ್ ಕಮಿನಾಾಂ ಚೈವ ಕಮದಃ
ನ ಇಚ್ಛ ತಿ ಏವ ಅನೃತಂ ಕತುಿಾಂ ಪಿತರಂ ಧ್ಮಿ ಗೌರವಾತ್ ೭
ಯಾ ನ ಶಕಯ ಪುರಾ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಾಂ ಭೂತೈ: ಆಕಶಗೈ: ಅಪಿ
ತಾಮ್ ಅದ್ಯ ಸ್ಮೀತಾಾಂ ಪ್ಶಯ ನಿೌ ರಾಜ ಮಾಗಿ ಗತಾ ಜನಾಾಃ ೮
ಅಙ್ರ ರಾಗ್ೀಚಿತಾಾಂ ಸ್ಮೀತಾಾಂ ರಕೌ ಚ್ನ್ ನ ಸೇವಿನಿೀಮ್
ವಷಿಮ್ ಉಷು ಾಂ ಚ್ ಶ್ೀತಂ ಚ್ ನೇಷಯ ಾಂತಿ ಆಶು ವಿವಣಿತಾಮ್ ೯
ಅದ್ಯ ನೂನಂ ದ್ಶರಥಃ ಸತೌ ಾ ಮ್ ಆವಿಶಯ ಭ್ರಷತೇ
ನ ಹಿ ರಾಜಾ ಪಿರ ಯಂ ಪುತರ ಾಂ ವಿವಾಸಯಿತುಮ್ ಇಚ್ಛ ತಿ ೧೦
ನಿಗುಿಣ ಸ್ಮಯ ೭ಪಿ ಪುತರ ಸಯ ಕಥಂ ಸ್ಮಯ ತ್ ವಿಪ್ರ ವಾಸನಮ್
ಕಿಾಂ ಪುನ ಯಿಸಯ ಲೀಕ್ೀ೭ಯಂ ಜಿತೀ ವೃತ್ೌ ೀನ ಕೇವಲಮ್ ೧೧
ಆನೃಶಂಸಯ ಮ್ ಅನುಕ್ರ ೀಶಃ ಶೃತಂ ಶ್ೀಲಂ ದ್ಮಃ ಶಮಃ
ರಾಘ್ವಂ ಶೀಭಯ ನೌ ಯ ೀತೇ ಷಡುರ ಣಾಾಃ ಪುರುಷ್ೀತೌ ಮಮ್ ೧೨
ತಸ್ಮಮ ತ್ ತಸಯ ೀಪ್ಘ್ರತೇನ ಪ್ರ ಜಾಾಃ ಪ್ರಮ ಪಿೀಡಿತಾಾಃ
ಔದ್ಕ ನಿೀವ ಸತಾೌ ಾ ನಿ ಗ್ರ ೀಷ್ಮ ೀ ಸಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷಯಾತ್ ೧೩
ಪಿೀಡಯಾ ಪಿೀಡಿತಂ ಸವಿಾಂ ಜಗತ್ ಅಸಯ ಜಗತಪ ತೇಾಃ
ಮ್ಭಲಸಯ ಇವ ಉಪ್ಘ್ರತೇನ ವೃಕ್ಷಃ ಪುಷಪ ಫಲೀಪ್ಗಃ ೧೪
ಮ್ಭಲಂ ಹ್ಯ ೀಷ ಮನುಷ್ಟಯ ಣಾಾಂ ಧ್ಮಿ ಸ್ಮರೀ ಮಹಾ ದುಯ ತಿ:
ಪುಷಪ ಾಂ ಫಲಂ ಚ್ ಪ್ತರ ಾಂ ಚ್ ಶಾಖಾ ಶಾಚ ಪ್ಯ ೀತರೇ ಜನಾ: ೧೫
ತೇ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಇವ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ಸಪ್ತನ ಯ ಾಃ ಸಹ ಬಾನಧ ವಾಾಃ
ಗಚ್ಛ ನೌ ಮ್ ಅನುಗಚಾಛ ಮೀ ರ್ಯನ ಗಚ್ಛ ತಿ ರಾಘ್ವಃ ೧೬
ಉದ್ವಯ ನಾನಿ ಪ್ರತಯ ಜಯ ಕ್ಾ ೀತಾರ ಣಿ ಚ್ ಗೃಹಾಣಿ ಚ್
ಏಕ ದುಾಃಖ ಸುಖಾ ರಾಮಮ್ ಅನುಗಚಾಛ ಮ ಧಾಮಿಿಕಮ್ ೧೭
ಸಮುದ್ಧ ೃತ ನಿಧಾನಾನಿ ಪ್ರಧ್ಾ ಸ್ಮೌ ೭ಜಿರಾಣಿ ಚ್
ಉಪ್ರತೌ ಧ್ನ ಧಾನಾಯ ನಿ ಹೃತ ಸ್ಮರಾಣಿ ಸವಿಶಃ ೧೮
ರಜಸ್ಮ ಅಭಯ ವ ಕಿೀಣಾಿನಿ ಪ್ರತಯ ಕೌ ನಿ ದೈವತೈಾಃ
ಮ್ಭಷಕೈ: ಪ್ರಧಾವದ್ೂ : ಉದ್ಬ ಲ: ಆವೃತಾನಿ ಚ್ ೧೯
ಅಪೇ ತೀದ್ಕ ಧೂಮಾನಿ ಹಿೀನ ಸಮಾಮ ಜಿನಾನಿ ಚ್
ಪ್ರ ಣಷಾ ಬಲ್ ಕಮೇಿಜಾಯ ಮಂತರ ಹೀಮ ಜಪ್ರನಿ ಚ್ ೨೦
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ದುಷ್ಟಕ ಲೇ ನೇವ ಭಗ್ರನ ನಿ ಭಿನನ ಭ್ರಜನವಂತಿ ಚ್
ಅಸಮ ತೌ ಯ ಕೌ ನಿ ವೇಶಾಮ ನಿ ಕೈಕೇಯಿೀ ಪ್ರ ತಿಪ್ದ್ಯ ತಾಮ್ ೨೧
ವನಂ ನಗರಮ್ ಏವಾ೭ಸುೌ ರ್ಯನ ಗಚ್ಛ ತಿ ರಾಘ್ವಃ
ಅಸ್ಮಮ ಭಿ ಶಚ ಪ್ರತಯ ಕೌ ಾಂ ಪುರಂ ಸಂಪ್ದ್ಯ ತಾಾಂ ವನಮ್ ೨೨
ಬಲಾನಿ ದಂರ್ಷಾ ರಣಃ ಸವೇಿ ಸ್ಮನೂನಿ ಮೃಗ ಪ್ಕಿಾ ಣಃ
ಅಸಮ ತೌ ಯ ಕೌ ಾಂ ಪ್ರ ಪ್ದ್ಯ ನಾೌ ಾಂ ಸೇವಯ ಮಾನಂ ತಯ ಜನುೌ ಚ್ ೨೩
ತೃಣ ಮಾಾಂಸ ಫಲಾದ್ವನಾಾಂ ದೇಶಂ ವಾಯ ಳ ಮೃಗ ದ್ಾ ಜಂ ೨೪
ಪ್ರ ಪ್ದ್ಯ ತಾಾಂ ಹಿ ಕೈಕೇಯಿೀ ಸ ಪುತಾರ ಸಹ ಬಾನಧ ವೈ:
ರಾಘ್ವೇಣ ವನೇ ಸವೇಿ ಸಹ ವತಾಾ ಯ ಮ ನಿವೃಿತಾ: ೨೫
ಇತ್ಯ ೀ ವಂ ವಿವಿಧಾ ವಾಚ್ೀ ನಾನಾ ಜನ ಸಮಿೀರತಾಾಃ
ಶುಶಾರ ವ ರಾಮಃ ಶುರ ತಾಾ ಚ್ ನ ವಿಚ್ಕ್ರ ೀ೭ಸಯ ಮಾನಸಂ ೨೬
ಸ ತು ವೇಶಮ ಪಿತು ರ್ದಿರಾತ್ ಕೈಲಾಸ ಶ್ಖರ ಪ್ರ ಭಂ
ಅಭಿಚ್ಕರ ಮ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಮತೌ ಮಾತಂಗ ವಿಕರ ಮ: ೨೭
ವಿನಿೀತ ವಿೀರ ಪುರುಷಂ ಪ್ರ ವಿಶಯ ತು ನೃಪ್ರ೭೭ಲಯಂ
ದ್ದ್ಶಿ ಅವಸ್ಮಿ ತಂ ದ್ೀನಂ ಸುಮಂತರ ಮ೭ವಿ ರ್ದರತ: ೨೮
ಪ್ರ ತಿೀಕ್ಷಮಾಣೀ೭ಪಿ ಜನಂ ತದ್ವ೭೭ತಿಮ್
ಅನಾ೭೭ತಿರೂಪಃ ಪ್ರ ಹಸನಿನ ವ ಅಥ
ಜಗ್ರಮ ರಾಮಃ ಪಿತರಂ ದ್ದೃಕುಾ ಾಃ
ಪಿತು ನಿಿದೇಶಂ ವಿರ್ಧವ ಚಿಚ ಕಿೀಷ್ಣಿಾಃ ೨೯
ತತ್ ಪೂವಿಮ್ ಐಕಾ ಾ ಕ ಸುತೀ ಮಹಾತಾಮ
ರಾಮೀ ಗಮಿಷಯ ನ್ ವನಮ್ ಆತಿ ರೂಪ್ಮ್
ವಯ ತಿಷಠ ತ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ತದ್ವ ಸುಮನೌ ರಾಂ
ಪಿತುರ್ ಮಹಾತಾಮ ಪ್ರ ತಿಹಾರಣಾ೭ಥಿಮ್ ೩೦
ಪಿತುರ್ ನಿದೇಶೇನ ತು ಧ್ಮಿ ವತಾ ಲೀ
ವನ ಪ್ರ ವೇಶೇ ಕೃತ ಬುದ್ಧ ನಿಶಚ ಯಃ
ಸ ರಾಘ್ವಃ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಸುಮನೌ ರಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ನಿವೇದ್ಯಸಾ ಆಗಮನಂ ನೃಪ್ರಯ ಮೇ ೩೧
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ತರ ಯ ಸ್ಮೌ ರಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ಚತುಸ್ತತ ರ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತತ: ಕಮಲ ಪ್ತಾರ ಕ್ಷ: ಶಾಯ ಮೀ ನಿರುಪ್ಮೀ ಮಹಾನ್
ಉವಾಚ್ ರಾಮ ಸೌ ಾಂ ಸೂತಂ ಪಿತುರಾ೭೭ಖಾಯ ಹಿ ಮಾಮಿತಿ ೧
ಸ ರಾಮ ಪ್ರ ೀರ್ಷತಃ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ಸಂತಾಪ್ ಕಲುಷೇನಿ್ ರಯಃ
ಪ್ರ ವಿಶಯ ನೃಪ್ತಿಾಂ ಸೂತೀ ನಿಶಾ ಸನೌ ಾಂ ದ್ದ್ಶಿ ಹ ೨
ಉಪ್ರಕೌ ಮಿವಾ೭೭ದ್ತಯ ಾಂ ಭಸಮ ಚ್ಛ ನನ ಮಿವಾ೭ನಲಂ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತಟ್ಟಕ ಮಿವ ನಿಸೌೀಯಂ ಅಪ್ಶಯ ತ್ ಜಗತಿೀ ಪ್ತಿಾಂ ೩
ಆಲೀಕಯ ತು ಮಹಾಪ್ರರ ಜಞ ಾಃ ಪ್ರಮ ಆಕುಲ ಚೇತಸಂ
ರಾಮಮ್ ಏವಾ೭ನು ಶೀಚ್ನೌ ಾಂ ಸೂತಃ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್: ಆಸದ್ತ್ ೪
ತಂ ವಧ್ಿಯಿತಾಾ ರಾಜಾನಂ ಸೂತ: ಪೂವಿಾಂ ಜಯಾ೭೭ಶ್ಷ್ಟ
ಭಯಂ ವಿಕಿ ಬಯಾ ವಾಚಾ ಮಂದ್ಯಾ ಶಿ ಕ್ಷು ಮಬರ ವಿೀತ್ ೫
ಅಯಂ ಸ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ದ್ವಾ ರ ತಿಷಠ ತಿ ತೇ ಸುತಃ
ಬಾರ ಹಮ ಣೇಭ್ಯ ೀ ಧ್ನಂ ದ್ತಾೌ ಾ ಸವಿಾಂ ಚೈವ ಉಪ್ಜಿೀವಿನಾಮ್ ೬
ಸ ತಾಾ ಪ್ಶಯ ತು ಭದ್ರ ಾಂ ತೇ ರಾಮಃ ಸತಯ ಪ್ರಾಕರ ಮಃ
ಸವಾಿನ್ ಸುಹೃದ್ವ ಆಪೃಚ್ಛ ಯ ತಾಾ ಮ್ ಇದ್ವನಿೀಾಂ ದ್ದೃಕ್ಷತೇ ೭
ಗಮಿಷಯ ತಿ ಮಹಾ೭ರಣಯ ಾಂ ತಂ ಪ್ಶಯ ಜಗತಿೀಪ್ತೇ
ವೃತಂ ರಾಜ ಗುಣಾಃ ಸವೈಿ: ಆದ್ತಯ ಮ್ ಇವ ರಶ್ಮ ಭಿಾಃ ೮
ಸ ಸತಯ ವಾದ್ೀ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಗ್ರಮಿೂ ೀಯಾಿತ್ ಸ್ಮಗರೀಪ್ಮಃ
ಆಕಶ ಇವ ನಿಷಪ ಙ್ಕ ೀ ನರೇನ್ ರಾಃ ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ತಮ್ ೯
ಸುಮನಾೌ ರ೭೭ನಯ ಮೇ ದ್ವರಾನ್ ರ್ಯ ಕೇ ಚಿತ್ ಇಹ ಮಾಮಕಾಃ
ದ್ವರಾಃ ಪ್ರವೃತಃ ಸವೈಿ ದ್ರ ಿಷ್ಣಾ ಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಧಾಮಿಿಕಂ ೧೦
ಸೀ೭ನೌ ಾಃ ಪುರಮ್ ಅತಿೀ ತ್ಯ ೈವ ಸ್ಮೌ ರಯ ಸ್ಮೌ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಆಯಿ: ಆಹಾ ಯತಿ ವೀ ರಾಜಾ ಗಮಯ ತಾಾಂ ತತರ ಮಾ ಚಿರಮ್ ೧೧
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಾಃ ಸ್ಮೌ ರಯಃ ಸವಾಿಾಃ ಸುಮನೌ ರೀಣ ನೃಪ್ರ೭೭ಜಞ ಯಾ
ಪ್ರ ಚ್ಕರ ಮು: ತತ್ ಭವನಂ ಭತುಿ: ಆಜಾಞ ಯ ಶಾಸನಮ್ ೧೨
ಅಧ್ಿ ಸಪ್ೌ ಶತಾ ಸ್ಮೌ ಸುೌ ಪ್ರ ಮದ್ವ: ತಾಮರ ಲೀಚ್ನಾಾಃ
ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಪ್ರವಾಯಾಿ೭ಥ ಶನೈ: ಜಗುಮ : ಧೃತ ವರ ತಾಾಃ ೧೩
ಆಗತೇಷ್ಣ ಚ್ ದ್ವರೇಷ್ಣ ಸಮವೇಕ್ಷಯ ಮಹಿೀಪ್ತಿಾಃ
ಉವಾಚ್ ರಾಜಾ ತಂ ಸೂತಂ ಸುಮನೌ ರ ಆನಯ ಮೇ ಸುತಮ್ ೧೪
ಸ ಸೂತೀ ರಾಮಮ್ ಆದ್ವಯ ಲಕ್ಷಮ ಣಂ ಮರ್ಥಲ್ೀಾಂ ತದ್ವ
ಜಗ್ರಮ ಅಭಿಮುಖ ತೂಣಿಾಂ ಸಕಶಂ ಜಗತಿೀಪ್ತೇಾಃ ೧೫
ಸ ರಾಜಾ ಪುತರ ಮ್ ಆಯಾನೌ ಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ರ್ದರಾತ್ ಕೃತಾ೭ಞ್ಜ ಲ್ಮ್
ಉತಪ ಪ್ರತಾ೭೭ಸನಾ ತೂೌ ಣಿಮ್ ಆತಿಾಃ ಸ್ಮೌ ರೀ ಜನ ಸಂವೃತಃ ೧೬
ಸೀ೭ಭಿದುದ್ವರ ವ ವೇಗೇನ ರಾಮಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ವಿಶಾಾಂ ಪ್ತಿಾಃ
ತಮ್ ಅಸಂಪ್ರರ ಪ್ಯ ದುಾಃಖಾ೭೭ತಿಾಃ ಪ್ಪ್ರತ ಭುವಿ ಮ್ಭಛಿಿತಃ ೧೭
ತಂ ರಾಮೀ೭ಭಯ ಪ್ತತ್ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಶಚ ಮಹಾರಥಃ
ವಿಸಂಜಞ ಮ್ ಇವ ದುಾಃಖೇನ ಸಶೀಕಂ ನೃಪ್ತಿಾಂ ತದ್ವ ೧೮
ಸ್ಮೌ ರೀ ಸಹಸರ ನಿನಾದ್ ಶಚ ಸಂಜಜ್ಞ ೀ ರಾಜ ವೇಶಮ ನಿ
ಹಾ ಹಾ ರಾಮೇತಿ ಸಹಸ್ಮ ಭೂಷಣ ಧ್ಾ ನಿ ಮ್ಭಛಿಿತಃ ೧೯
ತಂ ಪ್ರಷಾ ಜಯ ಬಾಹುಭ್ರಯ ಾಂ ತಾ ಉಭೌ ರಾಮ ಲಕ್ಷಮ ಣೌ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪ್ಯಿಙ್ಕ ೀ ಸ್ಮೀತಯಾ ಸ್ಮಧ್ಿಾಂ ರುದ್ನೌ ಾಃ ಸಮವೇಶಯನ್ ೨೦
ಅಥ ರಾಮೀ ಮುಹೂತೇಿನ ಲಬಧ ಸಂಜಞ ಾಂ ಮಹಿೀಪ್ತಿಮ್
ಉವಾಚ್ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್ ಭೂಿತಾಾ ಶೀಕ೭೭ಣಿವ ಪ್ರಪುಿ ತಮ್ ೨೧
ಆಪೃಚ್ಛ ೀ ತಾಾ ಾಂ ಮಹಾರಾಜ ಸವೇಿಷ್ಟಮ್ ಈಶಾ ರೀ೭ಸ್ಮ ನಃ
ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ತಂ ದ್ಣು ಕ೭ರಣಯ ಾಂ ಪ್ಶಯ ತಾ ಾಂ ಕುಶಲೇನ ಮಾಮ್ ೨೨
ಲಕ್ಷಮ ಣಂ ಚಾ೭ನುಜಾನಿೀಹಿ ಸ್ಮೀತಾ ಚ್ ಅನಾ ೀತಿ ಮಾಾಂ ವನಮ್
ಕರಣ: ಬಹುಭಿ: ತು ಅದ್ಯ ಅವಾಯಿಮಾಣೌ ನ ಚೇ ಚ್ಛ ತಃ ೨೩
ಅನುಜಾನಿೀಹಿ ಸವಾಿನ್ ನಃ ಶೀಕಮ್ ಉತಾ ೃಜಯ ಮಾನದ್
ಲಕ್ಷಮ ಣಂ ಮಾಾಂ ಚ್ ಸ್ಮೀತಾಾಂ ಚ್ ಪ್ರ ಜಾಪ್ತಿ: ಇವ ಪ್ರ ಜಾಾಃ ೨೪
ಪ್ರ ತಿೀಕ್ಷಮಾಣಮ್ ಅವಯ ಗರ ಮ್ ಅನುಜಾಞ ಾಂ ಜಗತಿೀಪ್ತೇಾಃ
ಉವಾಚ್ ರಾಜಾ ಸಂಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ವನ ವಾಸ್ಮಯ ರಾಘ್ವಮ್ ೨೫
ಅಹಂ ರಾಘ್ವ ಕೈಕೇಯಾಯ ವರ ದ್ವನೇನ ಮೀಹಿತಃ
ಅಯೀಧಾಯ ಯಾ ಸೌ ಾ ಮ್ ಏವಾ೭ದ್ಯ ಭವ ರಾಜಾ ನಿಗೃಹಯ ಮಾಮ್ ೨೬
ಏವಮ್ ಉಕ್ೌೀ ನೃಪ್ತಿನಾ ರಾಮೀ ಧ್ಮಿಭೃತಾಾಂ ವರಃ
ಪ್ರ ತುಯ ವಾ ಚಾ೭ಞ್ಜ ಲ್ಾಂ ಕೃತಾಾ ಪಿತರಂ ವಾಕಯ ಕ್ೀವಿದಃ ೨೭
ಭವಾನ್ ವಷಿ ಸಹಸ್ಮರ ಯ ಪೃರ್ಥವಾಯ ನೃಪ್ತೇ ಪ್ತಿಾಃ
ಅಹಂ ತಾ ೭ರಣ್ಯ ೀ ವತಾಾ ಯ ಮಿ ನ ಮೇ ಕಯಿಾಂ ತಾ ಯಾ೭ನೃತಮ್ ೨೮
ನವ ಪಂಚ್ ಚ್ ವಷ್ಟಿಣಿ ವನ ವಾಸೇ ವಿಹೃತಯ ತೇ
ಪುನ: ಪ್ರದೌ ಗರ ಹಿೀಷ್ಟಯ ಮಿ ಪ್ರ ತಿಜಾಞ ೭ನೌ ೀ ನರಾರ್ಧಪ್ ೨೯
ರುದ್ನ್ ಆತಿ: ಪಿರ ಯಂ ಪುತರ ಾಂ ಸತಯ ಪ್ರಶೇನ ಸಂಯತ:
ಕೈಕೇಯಾಯ ಚ್ೀದ್ಯ ಮಾನ ಸುೌ ಮಿಥೀ ರಾಜಾ ತಂ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೩೦
ಶ್ರ ೀಯಸೇ ವೃದ್ಧ ರ್ಯ ತಾತ ಪುನ ರಾ೭೭ಗಮನಾಯ ಚ್
ಗಚ್ಛ ಸಾ ಅರಷಾ ಮ್ ಅವಯ ಗರ ಾಃ ಪ್ನಾಿ ನಮ್ ಅಕುತೀಭಯಮ್ ೩೧
ನ ಹಿ ಸತಾಯ ೭೭ತಮ ನ ಸ್ಮೌ ತ ಧ್ಮಾಿ೭ಭಿಮನಸ ಸೌ ವ
ವಿನಿವತಿಯಿತುಾಂ ಬುದ್ಧ ಶ್ ಕಯ ತೇ ರಘು ನಂದ್ನ ೩೨
ಅದ್ಯ ತಿಾ ದ್ವನಿೀಾಂ ರಜನಿೀಾಂ ಪುತರ ಮಾ ಗಚ್ಛ ಸವಿಥಾ
ಏಕ೭ಹ ದ್ಶಿನೇನಾ೭ಪಿ ಸ್ಮಧು ತಾವತ್ ಚ್ರಾಮಯ ೭ಹಂ ೩೩
ಮಾತರಂ ಮಾಾಂ ಚ್ ಸಂಪ್ಶಯ ನ್ ವಸ ಇಮಾಮ್ ಅದ್ಯ ಶವಿರೀಮ್
ತಪಿಿತಃ ಸವಿ ಕಮ ಸೌ ಾ ಾಂ ಶಾ ಾಃ ಕಲೇ ಸ್ಮಧ್ಯಿಷಯ ಸ್ಮ ೩೪
ದುಷಕ ರಂ ಕಿರ ಯತೇ ಪುತರ ಸವಿಧಾ ರಾಘ್ವ ತಾ ಯಾ
ಮ ತಿಪ ರಯಾ೭ಥಿಾಂ ಪಿರ ಯಾಾಂ ಸೌ ಯ ಕೌ ಾ ಯತ್ ಯಾಸ್ಮ ವಿಜನಂ ವನಂ೩೫
ನ ಚ್ ಏತತ್ ಮೇ ಪಿರ ಯಂ ಪುತರ ಶಪೇ ಸತ್ಯ ೀನ ರಾಘ್ವ
ಛನನ ಯಾ ಚ್ಲ್ತ ಸೌ ಾ ಸ್ಮಮ ಸ್ಮೌ ರಯಾ ಛನಾನ ೭ಗ್ನ ಕಲಪ ಯಾ ೩೬
ವಂಚ್ನಾ ಯಾ ತು ಲಬಾಧ ಮೇ ತಾಾಂ ತಾ ಾಂ ನಿಸೌ ತುಿ ಮಿಚ್ಛ ಸ್ಮ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅನಯಾ ವೃತೌ ಸ್ಮದ್ನಾಯ ಕೈಕೇಯಾಯ ೭ಭಿ ಪ್ರ ಚ್ೀದ್ತ: ೩೭
ನ ಚೈ ದ್ವ೭೭ಶಚ ಯಿ ತಮಂ ಯ ಸೌ ಾ ಾಂ ಜ್ಯ ೀಷಠ ಸುಾ ತೀ ಮಮ
ಅಪ್ರ೭ನೃತ ಕಥಂ ಪುತರ ಪಿತರಂ ಕತುಿ ಮಿಚ್ಚ ಸ್ಮ ೩೮
ಅಥ ರಾಮ ಸೌ ಥಾ ಶುರ ತಾಾ ಪಿತು ರಾ೭೭ತಿಸಯ ಭ್ರರ್ಷತಮ್
ಲಕ್ಷಮ ಣೇನ ಸಹ ಭ್ರರ ತಾರ ದ್ೀನೀ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೩೯
ಪ್ರರ ಪ್ರಾ ಯ ಮಿ ಯಾನ್ ಅದ್ಯ ಗುಣಾನ್ ಕ್ೀ ಮೇ ಶಾ ಸ್ಮೌ ನ್ ಪ್ರ ದ್ವಸಯ ತಿ
ಅಪ್ಕರ ಮಣಮ್ ಏವಾ೭ತಃ ಸವಿ ಕಮ: ಅಹಂ ವೃಣೇ ೪೦
ಇಯಂ ಸ ರಾಷ್ಟಾ ರ ಸ ಜನಾ ಧ್ನ ಧಾನಯ ಸಮಾಕುಲಾ
ಮಯಾ ವಿಸೃಷ್ಟಾ ವಸುಧಾ ಭರತಾಯ ಪ್ರ ದ್ೀಯತಾಮ್
ವನ ವಾಸ ಕೃತಾ ಬುದ್ಧ : ನ ಚ್ ಮೇ೭ದ್ಯ ಚ್ಲ್ಷಯ ತಿ ೪೧
ಯ ಸುೌ ಷ್ಾ ೀನ ವರೀ ದ್ತೌ : ಕೈಕೇಯ್ಯ ೈ ವರದ್ ತಾ ಯಾ
ದ್ೀಯತಾಾಂ ನಿಖಿಲೇ ನೈವ ಸತಯ ತಾ ಾಂ ಭವ ಪ್ರರ್ಥಿವ ೪೨
ಅಹಂ ನಿದೇಶಂ ಭವತೀ ಯಧೀಕೌ ಮ೭ನುಪ್ರಲಯನ್
ಚ್ತುದ್ಿಶ ಸಮಾ ವತ್ಾ ಯ ೀ ವನೇ ವನ ಚ್ರ ಸಾ ಹ ೪೩
ಮಾ ವಿಮಶೀಿ ವಸುಮತಿೀ ಭರತಾಯ ಪ್ರ ದ್ೀಯತಾಾಂ
ನ ಹಿ ಮೇ ಕಾಂಕಿಾ ತಂ ರಾಜಯ ಾಂ ಸುಖಮ್ ಆತಮ ನಿ ವಾ ಪಿರ ಯಂ ೪೪
ಯಥಾ ನಿದೇಶಂ ಕತುಿಾಂ ವೈ ತವೈವ ರಘು ನಂದ್ನ ೪೫
ಅಪ್ಗಚ್ಛ ತು ತೇ ದುಾಃಖಂ ಮಾ ಭೂ ಬಾಿಷಪ ಪ್ರಪುಿ ತಃ
ನ ಹಿ ಕುಾ ಭಯ ತಿ ದುಧ್ಿಷಿಾಃ ಸಮುದ್ರ ಾಃ ಸರತಾಾಂ ಪ್ತಿಾಃ ೪೬
ನ ಏವ ಅಹಂ ರಾಜಯ ಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ನ ಸುಖಂ ನ ಚ್ ಮರ್ಥಲ್ೀಮ್
ನ ಏವ ಸವಾಿನ್ ಇಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ನ ಸಾ ಗಿಾಂ ನೈವ ಜಿೀವಿತಂ ೪೭
ತಾಾ ಮ್ ಅಹಂ ಸತಯ ಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ನಾ೭ನೃತಂ ಪುರುಷಷಿಭ
ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷಂ ತವ ಸತ್ಯ ೀನ ಸುಕೃತೇನ ಚ್ ತೇ ಶಪೇ ೪೮
ನ ಚ್ ಶಕಯ ಾಂ ಮಯಾ ತಾತ ಸ್ಮಿ ತುಾಂ ಕ್ಷಣ ಮ೭ಪಿ ಪ್ರ ಭ್ೀ
ನ ಶೀಕಂ ಧಾರಯ ಸ್ಾ ೈನಂ ನ ಹಿ ಮೇ೭ಸ್ಮೌ ವಿಪ್ಯಿಯಃ ೪೯
ಅರ್ಥಿತೀ ಹಯ ೭ಸ್ಮಮ ಕೈಕೇಯಾಯ ವನಂ ಗಚ್ಛ ೀ ತಿ ರಾಘ್ವ
ಮಯಾ ಚ್ೀಕೌ ಾಂ ವರ ಜಾ ಮಿೀತಿ ತತ್ ಸತಯ ಮ೭ನುಪ್ರಲರ್ಯ ೫೦
ಮಾ ಚ್ೀತಕ ಾಂಠಾಾಂ ಕೃಥಾ ದೇವ ವನೇ ರಂಸ್ಮಯ ಮಹೇ ವಯಂ
ಪ್ರ ಶಾಾಂತ ಹರಣಾಕಿೀಣೇಿ ನಾನಾ ಶಕುನ ನಾದ್ತೇ ೫೧
ಪಿತಾ ಹಿ ದೈವತಂ ತಾತ ದೇವತಾನಾ ಮ೭ಪಿ ಸಮ ೃತಂ
ತಸ್ಮಮ ತ್ ದೈವತ ಮಿತ್ಯ ೀವ ಕರಷ್ಟಯ ಮಿ ಪಿತು ವಿಚ್: ೫೨
ಚ್ತುದ್ಿಶ ಸು ವಷೇಿಷ್ಣ ಗತೇಷ್ಣ ನರ ಸತೌ ಮ
ಪುನ ದ್ರ ಿಕ್ಷಯ ಸ್ಮ ಮಾಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ಾಂ ಸನಾೌ ಪ್ೀ೭ಯಮ್ ವಿಮುಚ್ಯ ತಾಾಂ ೫೩
ರ್ಯನ ಸಂಸೌ ಾಂಭನಿೀಯೀ೭ಯಂ ಸವೀಿ ಬಾಷಪ ಗಳೀ ಜನ:
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ಸ ತಾ ಾಂ ಪುರುಷ ಶಾರ್ದಿಲ ಕಿಮ೭ಥಿಾಂ ವಿಕಿರ ಯಾಾಂ ಗತ: ೫೪
ಪುರಂ ಚ್ ರಾಷಾ ರಾಂ ಚ್ ಮಹಿೀ ಚ್ ಕೇವಲಾ
ಮಯಾ ನಿಸೃಷ್ಟಾ ಭರತಾಯ ದ್ೀಯತಾಮ್
ಅಹಂ ನಿದೇಶಂ ಭವತೀ೭ನು ಪ್ರಲಯನ್
ವನಂ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಚಿರಾಯ ಸೇವಿತುಮ್
೫೫
ಮಯಾ ನಿಸೃಷ್ಟಾ ಾಂ ಭರತೀ ಮಹಿೀಮ್ ಇಮಾಾಂ
ಸ ಶೈಲ ಷಣಾು ಾಂ ಸ ಪುರಾಾಂ ಸ ಕನನಾಮ್
ಶ್ವಾಾಂ ಸುಸ್ಮೀಮಾಮ್ ಅನುಶಾಸುೌ ಕೇವಲಂ
ತಾ ಯಾ ಯದುಕೌ ಾಂ ನೃಪ್ತೇ ತಥಾ೭ಸುೌ ತತ್ ೫೬
ನ ಮೇ ತಥಾ ಪ್ರರ್ಥಿವ ರ್ಧೀಯತೇ ಮನೀ
ಮಹತುಾ ಕಮೇಷ್ಣ ನ ಆತಮ ನಃ ಪಿರ ರ್ಯ
ಯಥಾ ನಿದೇಶೇ ತವ ಶ್ಷಾ ಸಮಮ ತೇ
ವಯ ಪತು ದುಾಃಖಂ ತವ ಮತಕ ೃತೇ೭ನಘ್ ೫೭
ತತ್ ಅದ್ಯ ನ ಏವಾ ಅನಘ್ ರಾಜಯ ಮವಯ ಯಂ
ನ ಸವಿ ಕಮಾನ್ ನ ಸುಖಂ ನ ಮರ್ಥಲ್ೀಮ್
ನ ಜಿೀವಿತಂ ತಾಾ ಮ್ ಅನೃತೇನ ಯೀಜಯನ್
ವೃಣಿೀಯ ಸತಯ ಾಂ ವರ ತಮ್ ಅಸುೌ ತೇ ತಥಾ ೫೮
ಫಲಾನಿ ಮ್ಭಲಾನಿ ಚ್ ಭಕ್ಷಯನ್ ವನೇ
ಗ್ರೀಾಂ ಶಚ ಪ್ಶಯ ನ್ ಸರತಃ ಸರಾಾಂಸ್ಮ ಚ್
ವನಂ ಪ್ರ ವಿಶ್ಯ ೈವ ವಿಚಿತರ ಪ್ರದ್ಪಂ
ಸುಖಿೀ ಭವಿಷ್ಟಯ ಮಿ ತವಾ೭ಸುೌ ನಿವೃಿತಿಾಃ
೫೯
ಏವಂ ಸ ರಾಜಾ ವಯ ಸನಾ೭ಭಿಪ್ನನ :
ಶೀಕೇನ ದುಾಃಖೇನ ಚ್ ತಾಮಯ ಮಾನ:
ಆಲ್ಾಂಗಯ ಪುತರ ಾಂ ಸುವಿನಷಾ ಸಂಜ್ಞ ೀ
ಮೀಹಂ ಗತೀ ವೈವ ಚಿಚೇಷಾ ಕಿಾಂಚಿತ್
೬೦
ದೇವಯ ಸೌ ತ ಸಾ ಾಂರುರುದು ಸಾ ಮೇತಾ:
ತಾಾಂ ವಜಿಯಿತಾಾ ನರ ದೇವ ಪ್ತಿನ ೀಾಂ
ರುದ್ನ್ ಸುಮಂತರ ೀ೭ಪಿ ಜಗ್ರಮ ಮ್ಭರ್ಿಾಂ
ಹಾ ಹಾ ಕೃತಂ ತತರ ಬಭೂವ ಸವಿಾಂ ೬೧
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಚ್ತು ಸ್ಮೌ ರಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ಪಂಚ ತರ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ;
ತತೀ ನಿಧೂಿಯ ಸಹಸ್ಮ ಶ್ರೀ ನಿಶಾ ಸಯ ಚಾ೭ಸಕೃತ್
ಪ್ರಣೌ ಪ್ರಣಿಾಂ ವಿನಿರ್ಷಪ ಷಯ ದಂತಾನ್ ಕಟಕಟ್ಟಸಯ ಚ್ ೧
ಲೀಚ್ನೇ ಕ್ೀಪ್ ಸಂರಕ್ೌೀ ವಣಿಾಂ ಪೂವೀಿಚಿತಂ ಜಹತ್
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ಕ್ೀಪ್ರಭಿ ಭೂತ ಸಾ ಹಸ್ಮ ಸಂತಾಪ್ ಮ೭ಶುಭಂ ಗತ: ೨
ಮನ ಸಾ ಮಿೀಕ್ಷಮಾಣ ಸಯ ಸೂತೀ ದ್ಶರಥ ಸಯ ಸ:
ಕಂಪ್ಯ ನಿನ ವ ಕೈಕೇಯಾಯ ಹೃದ್ಯಂ ವಾಕ್ ಶರ ಶ್್ ತೈ: ೩
ವಾಕಯ ವಜ್ರ ೈ ರನುಪ್ಮ ನಿಿಭಿಾಂದ್ ನಿನ ವ ಚ್ ಆಶುಗೈ :
ಕೈಕೇಯಾಯ ಸಾ ವಿ ಮಮಾಿಣಿ ಸುಮಂತರ : ಪ್ರ ತಯ ಭ್ರಷತ ೪
ಯಸ್ಮಯ ಸೌ ವ ಪ್ತಿ ಸೌ ಯ ಕ್ೌೀ ರಾಜಾ ದ್ಶರಥ ಸಾ ಾ ಯಂ
ಭತಾಿ ಸವಿ ಸಯ ಜಗತ ಸ್ಮಿ ವರ ಸಯ ಚ್ರ ಸಯ ಚ್
ನ ಹಯ ಕಯಿತಮಂ ಕಿಾಂಚಿ ತೌ ವ ದೇವಿೀಹ ವಿದ್ಯ ತೇ ೫
ಪ್ತಿಘನ ೀಾಂ ತಾಾ ಮಹಂ ಕುಲಘನ ೀಮ೭ಪಿ ಚಾ೭ನೌ ತ: ೬
ಯ ನಮ ಹೇಾಂದ್ರ ಮಿವಾ೭ಜಯಯ ಮ್ ದುಷಪ ರಕಂಪ್ಯ ಮಿವಾ೭ಚ್ಲಂ
ಮಹೀ೭ದ್ರ್ಧ ಮಿವಾ೭ಕ್ಾ ೀಭಯ ಾಂ ಸಂತಾಪ್ಯಸ್ಮ ಕಮಿಭಿ: ೭
ಮಾ೭ವಮಂಸ್ಮಿ ದ್ಶರಥಂ ಭತಾಿರಂ ವರದಂ ಪ್ರ ತಿ
ಭತುಿ: ಇಚಾಛ ಹಿ ನಾರೀಣಾಾಂ ಪುತರ ಕ್ೀಟ್ಟಯ ವಿಶ್ಷಯ ತೇ ೮
ಯಥಾ ವಯೀ ಹಿ ರಾಜಾಯ ನಿ ಪ್ರರ ಪುನ ವಂತಿ ನೃಪ್ ಕ್ಷರ್ಯ
ಇಕಾ ಾ ಕು ಕುಲನಾಥೇ ಅಸ್ಮಮ ನ್ ತತ್ ಲೀಪ್ಯತು ಮಿಚ್ಛ ಸ್ಮ ೯
ರಾಜಾ ಭವತು ತೇ ಪುತರ ೀ ಭರತ ಶಾ್ ಸುೌ ಮೇದ್ನಿೀಾಂ
ವಯಂ ತತರ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮೀ ಯತರ ರಾಮೀ ಗಮಿಷಯ ತಿ ೧೦
ನ ಹಿ ತೇ ವಿಷರ್ಯ ಕಶ್ಚ ತ್ ಬಾರ ಹಮ ಣೀ ವಸುೌ ಮಹಿತಿ
ತಾದೃಶಂ ತಾ ಮ೭ಮಯಾಿದ್ ಮದ್ಯ ಕಮಿ ಚಿಕಿೀಷಿಸ್ಮ ೧೧
ನೂನಂ ಸವೇಿ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮೀ ಮಾಗಿಾಂ ರಾಮ ನಿಷೇವಿತಂ
ತಯ ಕೌ ಯಾ ಬಾನಧ ವೈ: ಸವೈಿ: ಬಾರ ಹಮ ಣ :ಸ್ಮಧುಭಿ ಸಾ ದ್ವ ೧೨
ಕ ಪಿರ ೀತಿೀ ರಾಜಯ ಲಾಭೇನ ತವ ದೇವಿ ಭವಿಷಯ ತಿ
ತಾದೃಶಂ ತಾ ಮ್ ಅಮಯಾಿದಂ ಕಮಿ ಕತುಿಾಂ ಚಿಕಿೀಷಿಸ್ಮ ೧೩
ಆಶಚ ಯಿ ಮಿವ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಯಸ್ಮಯ ಸ್ೌ ೀ ವೃತೌ ಮಿೀದೃಶಂ
ಆಚ್ರಂತಾಯ ನ ವಿವೃತಾ ಸದಯ ೀ ಭವತಿ ಮೇದ್ನಿೀ ೧೪
ಮಹಾ ಬರ ಹಮ ರ್ಷಿ ಸೃಷ್ಟಾ ಹಿ ಜಾ ಲಂತೀ ಭಿೀಮ ದ್ಶಿನಾ:
ರ್ಧಗ್ ವಾಗ್ ಾಂಡಾ ನ ಹಿಾಂಸಂತಿ ರಾಮ ಪ್ರ ವಾರ ಜನೇ ಸ್ಮಿ ತಾಾಂ ೧೫
ಆಮರ ಾಂ ಛಿತಾಾ ಕುಠಾರೇಣ ನಿಾಂಬಂ ಪ್ರಚ್ರೇ ತುೌ ಯ:
ಯ ಶ್ಚ ೈನಂ ಪ್ಯಸ್ಮ ಸ್ಮಾಂಚೇನನ ೈವಾ೭ಸಯ ಮಥುರೀ ಭವೇತ್ ೧೬
ಅಭಿಜಾತಂ ಹಿ ತೇ ಮನಯ ೀ ಯಥಾ ಮಾತು ಸೌ ರ್ಥವ ಚ್
ನಹಿ ನಿಮಾಬ ತ್ ಸರ ವೇತ್ ಕೌಾ ದ್ರ ಾಂ ಲೀಕೇ ನಿಗದ್ತಂ ವಚ್: ೧೭
ತವ ಮಾತು: ಅಸದ್ವರ ರಹಂ ವಿದ್ಮ : ಪೂವಿಾಂ ಯಥಾ ಶೃತಂ
ಪಿತು: ಸ್ೌ ೀ ವರದ್: ಕಶ್ಚ ದ್್ ದೌ ವರ ಮ೭ನುತೌ ಮಂ ೧೮
ಸವಿ ಭೂತ ರುತಂ ತಸ್ಮಮ ತ್ ಸಂಜಜ್ಞ ೀ ವಸುಧಾ೭ರ್ಧಪ್:
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ತೇನ ತಿಯಿ ಗರ ತಾನಾಾಂ ಚ್ ಭೂತಾನಾಾಂ ವಿದ್ತಂ ವಚ್: ೧೯
ತತೀ ಜಾಂಭಸಯ ಶಯನೇ ವಿರುತಾತ್ ಭೂರ ವಛಿಸ:
ಪಿತು ಸ್ೌ ೀ ವಿದ್ತೀ ಭ್ರವ: ಸ ತತರ ಬಹುಧಾ೭ಹಸತ್ ೨೦
ತತರ ತೇ ಜನನಿೀ ಕೃದ್ವಧ ಮೃತುಯ ಪ್ರಶ ಮಭಿೀಪ್ಾ ತಿೀ
ಹಾಸಂ ತೇ ನೃಪ್ತೇ ಸೌಮಯ ಜಿಜಾಞ ಸ್ಮ ಮಿೀತಿ ಚಾ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೨೧
ನೃಪ್ ಶಚ ೀ ವಾಚ್ ತಾಾಂ ದೇವಿೀಾಂ ದೇವಿ ಶಂಶಾಮಿ ತೇ ಯದ್
ತತೀ ಮೇ ಮರಣಂ ಸದಯ ೀ ಭವಿಷಯ ತಿ ನ ಸಂಶಯ: ೨೨
ಮಾತಾ ತೇ ಪಿತರಂ ದೇವಿ ತತ: ಕೈಕಯ ಮಬರ ವಿೀತ್
ಶಂಸ ಮೇ ಜಿೀವ ವಾ ಮಾ ವಾ ನ ಮಾಮ೭ಪ್ಹಸ್ಮಷಯ ಸ್ಮ ೨೩
ಪಿರ ಯಯಾ ಚ್ ತಥೀಕೌ ಸಾ ನ್ ಕೇಕಯ: ಪೃರ್ಧವಿೀ ಪ್ತಿ:
ತಸ್ಮ ೈ ತಂ ವರದ್ವಯ ಅಥಿಮ್ ಕಥಯಾ ಮಾಸ ತತೌ ಾ ತ: ೨೪
ತತ ಸಾ ವರದ್ ಸ್ಮಾ ಧೂ ರಾಜಾನಂ ಪ್ರ ತಯ ಭ್ರಷತ
ಮಿರ ಯತಾಾಂ ಧ್ಾ ಾಂಸತಾಾಂ ವೇಯಂ ಮಾ ಕೃಥಾ ಸೌ ಾ ಾಂ ಮಹಿೀಪ್ತೇ ೨೫
ಸ ತ ಚ್ಛ ೃತಾಾ ವಚ್ ಸೌ ಸಯ ಪ್ರ ಸನನ ಮನಸೀ ನೃಪ್:
ಮಾತರಂ ತೇ ನಿರಸ್ಮಯ ೭೭೭ಶು ವಿಜಹಾರ ಕುಬೇರ ವತ್ ೨೬
ತಥಾ ತಾ ಮ೭ಪಿ ರಾಜಾನಂ ದುಜಿನಾ ಚ್ರತೇ ಪ್ರ್ಥ
ಅಸದ್ವರ ರಹ ಮಿಮಂ ಮ್ూಹಾತ್ ಕುರುಷೇ ಪ್ರಪ್ ದ್ಶ್ಿನಿ ೨೭
ಸತಯ ಶಾಚ ೭ದ್ಯ ಪ್ರ ವಾದೀ೭ಯಂ ಲೌಕಿಕ: ಪ್ರ ತಿಭ್ರತಿ ಮಾ
ಪಿತೄನ್ ಸಮನು ಜಾಯನೌ ೀ ನರಾ ಮಾತರ ಮಂಗನಾ: ೨೮
ನೈವಂ ಭವ ಗೃಹಾಣೇದಂ ಯದ್ವ೭೭ಹ ವಸುಧಾರ್ಧಪ್:
ಭತುಿ: ಇಚಾಛ ಮ್ ಉಪ್ರಸ್ಾ ೀಹ ಜನಸ್ಮಯ ೭ಸಯ ಗತಿ ಭಿವ ೨೯
ಮಾ ತಾ ಾಂ ಪ್ರ ೀತಾಾ ಹಿತಾ ಪ್ರಪ ದೇಿವ ರಾಜ ಸಮ ಪ್ರ ಭಂ
ಭತಾಿರಂ ಲೀಕ ಭತಾಿರಂ ಅಸದ್ಧ ಮಿ ಮುಪ್ರದ್ಧಾ: ೩೦
ನ ಹಿ ಮಿಥಾಯ ಪ್ರ ತಿಜಾಞ ತಂ ಕರಷಯ ತಿ ತವಾ೭ನಘ್:
ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ದ್ಶರಥೀ ರಾಜಾ ದೇವಿ ರಾಜಿೀವ ಲೀಚ್ನ: ೩೧
ಜ್ಯ ೀಷ್ಾ ೀ ವದ್ವನಯ : ಕಮಿಣಯ : ಸಾ ಧ್ಮಿ ಪ್ರರಕಿಾ ತಾ
ರಕಿಾ ತಾ ಜಿೀವ ಲೀಕಸಯ ಬಲ್ೀ ರಾಮೀ೭ಭಿರ್ಷಚ್ಯ ತಾಾಂ ೩೨
ಪ್ರವಾದೀ ಹಿ ತೇ ದೇವಿ ಮಹಾನ್ ಲೀಕೇ ಚ್ರಷಯ ತಿ
ಯದ್ ರಾಮೀ ವನಂ ಯಾತಿ ವಿಹಾಯ ಪಿತರಂ ನೃಪಂ ೩೩
ಸ ರಾಜಯ ಾಂ ರಾಘ್ವ: ಪ್ರತು ಭವ ತಾ ಾಂ ವಿಗತ ಜಾ ರಾ
ನ ಹಿ ತೇ ರಾಘ್ವಾ ದ್ನಯ : ಕ್ಷಮ: ಪುರವರೇ ವಸೇತ್ ೩೪
ರಾಮೇ ಹಿ ಯೌವ ರಾಜಯ ಸ್ಿ ೀ ರಾಜಾ ದ್ಶರಥೀ ವನಂ
ಪ್ರ ವೇಕ್ಷಯ ತಿ ಮಹೇಷ್ಟಾ ಸ: ಪೂವಿ ವೃತೌ ಮ೭ನುಸಮ ರನ್ ೩೫
ಇತಿ ಸ್ಮನೌ ಾ ೈ ಶಚ ತಿೀಕ್ಾ ು ೈ ಶಚ ಕೈಕೇಯಿೀಾಂ ರಾಜ ಸಂಸದ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸುಮಂತರ : ಕ್ಾ ೀಭಯಾ ಮಾಸ ಭೂಯ ರ್ಯವ ಕೃತಾಾಂಜಲ್: ೩೬
ನೈವ ಸ್ಮ ಕುಾ ಭಯ ತೇ ದೇವಿೀ ನ ಚ್ ಸಮ ಪ್ರರ್ದಯತೇ
ನ ಚ್ ಅಸ್ಮಯ ಮುಖ ವಣಿಸಯ ವಿಕಿರ ಯಾ ಲಕ್ಷಯ ತೇ ತದ್ವ ೩೭
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚ್ ತಿರ ಾಂಶ ಸಾ ಗಿ;
ಷಟ್ತತ ರ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತತಃ ಸುಮನೌ ರಮ್ ಐಕಾ ಾ ಕಃ ಪಿೀಡಿತ: ಅತರ ಪ್ರ ತಿಜಞ ಯಾ
ಸಬಾಷಪ ಮ್ ಅತಿ ನಿಶಾ ಸಯ ಜಗ್ರದ್ ಇದಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ೧
ಸೂತ ರತನ ಸುಸಂಪೂಣಾಿ ಚ್ತುವಿಿಧ್ ಬಲಾ ಚ್ಮ್ಭಾಃ
ರಾಘ್ವ ಸಯ ಅನುಯಾತಾರ ಥಿಾಂ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ಪ್ರ ತಿವಿರ್ಧೀಯತಾಮ್ ೨
ರೂಪ್ ಆಜಿೀವಾ ಚ್ ಶಾಲ್ನಯ ೀ ವಣಿಜ ಶಚ ಮಹಾ ಧ್ನಾಾಃ
ಶೀಭಯನುೌ ಕುಮಾರ ಸಯ ವಾಹಿನಿೀಾಂ ಸುಪ್ರ ಸ್ಮರತಾಾಃ ೩
ರ್ಯ ಚ್ ಏನಮ್ ಉಪ್ಜಿೀವನಿೌ ರಮತೇ ಯೈಶಚ ವಿೀಯಿತಃ
ತೇಷ್ಟಾಂ ಬಹು ವಿಧಂ ದ್ತಾೌ ಾ ತಾನಿ ಅಪ್ಯ ೭ತರ ನಿಯೀಜಯ ೪
ಆಯುಧಾನಿ ಚ್ ಮುಖಾಯ ನಿ ನಾಗರಾ: ಶಕಟ್ಟನಿ ಚ್
ಅನುಗಚ್ಛ ನುೌ ಕಕುಸಿ ಾಂ ವಾಯ ಧಾ ಶಚ ಅರಣಯ ಗ್ೀಚ್ರಾ: ೫
ನಿಘ್ನ ನ್ ಮೃಗ್ರನ್ ಕುಞ್ಜ ರಾಾಂ ಶಚ ಪಿಬಂ ಶಚ ಅರಣಯ ಕಂ ಮಧು
ನದ್ೀ ಶಚ ವಿವಿಧಾಾಃ ಪ್ಶಯ ನ್ ನರಾಜಯ ಾಂ ಸಂಸಮ ರಷಯ ತಿ ೬
ಧಾನಯ ಕ್ೀಶ ಶಚ ಯಃ ಕಶ್ಚ ತ್ ಧ್ನ ಕ್ೀಶ ಶಚ ಮಾಮಕಃ
ತೌ ರಾಮಮ್ ಅನುಗಚ್ಛ ೀತಾಾಂ ವಸನೌ ಾಂ ನಿಜಿನೇ ವನೇ ೭
ಯಜನ್ ಪುಣ್ಯ ೀಷ್ಣ ದೇಶೇಷ್ಣ ವಿಸೃಜಂ ಶಚ ಆಪ್ೌ ದ್ಕಿಾ ಣಾಾಃ
ಋರ್ಷಭಿ ಶಚ ಸಮಾಗಮಯ ಪ್ರ ವತಾ ಯ ತಿ ಸುಖಂ ವನೇ ೮
ಭರತ ಶಚ ಮಹಾಬಾಹು: ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಪ್ರಲಯಿಷಯ ತಿ
ಸವಿ ಕಮಾಃ ಸಹ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ರಾಮಃ ಸಂಸ್ಮಧ್ಯ ತಾಮ್ ಇತಿ ೯
ಏವಂ ಬುರ ವತಿ ಕಕುಸ್ಿ ೀ ಕೈಕೇಯಾಯ ಭಯಮ್ ಆಗತಮ್
ಮುಖಂ ಚಾ೭ಪಿ ಅಗಮತ್ ಶೀಷಂ ಸಾ ರ ಶಾಚ ೭ಪಿ ನಯ ರುಧ್ಯ ತ ೧೦
ಸ್ಮ ವಿಷಣಾು ಚ್ ಸಂತರ ಸ್ಮೌ ಮುಖೇನ ಪ್ರಶುಷಯ ತಾ
ರಾಜಾನಮ್ ಏವ ಅಭಿ ಮುಖಿೀ ಕೈಕೇಯಿೀ ವಾಕಯ ಮಬರ ವಿೀತ್ ೧೧
ರಾಜಯ ಾಂ ಗತ ಜನಂ ಸ್ಮಧೀ ಪಿೀತ ಮಣಾು ಾಂ ಸುರಾಮ್ ಇವ
ನಿರಾಸ್ಮಾ ದ್ಯ ತಮಂ ಶ್ರನಯ ಾಂ ಭರತೀ ನಾ೭ಭಿಪ್ತಾ ಯ ತೇ ೧೨
ಕೈಕೇಯಾಯ ಾಂ ಮುಕೌ ಲಜಾಜ ಯಾಾಂ ವದ್ನಾೌ ಯ ಮ್ ಅತಿ ದ್ವರುಣಮ್
ರಾಜಾ ದ್ಶರಥೀ ವಾಕಯ ಮ್ ಉವಾಚ್ ಆಯತ ಲೀಚ್ನಾಮ್ ೧೩
ವಹನೌ ಾಂ ಕಿಾಂ ತುದ್ಸ್ಮ ಮಾಾಂ ನಿಯುಜಯ ಧುರ ಮಾ ಅಹಿತೇ
ಅನಾರ್ಯಿ ಕೃತಯ ಮಾರಬಧ ಾಂ ಕಿಮ್ ನ ಪೂವಿ ಮುಪ್ರರುಧ್: ೧೪
ತಸಯ ಏತತ್ ಕ್ರ ೀಧ್ ಸಂಯುಕೌ ಮ್ ಉಕೌ ಾಂ ಶುರ ತಾಾ ವರಾಾಂಗನಾ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಕೈಕೇಯಿೀ ದ್ಾ ಗುಣಂ ಕುರ ದ್ವಧ ರಾಜಾನಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೫
ತವೈ ವ ವಂಶೇ ಸಗರೀ ಜ್ಯ ೀಷಠ ಾಂ ಪುತರ ಮ್ ಉಪ್ರರುಧ್ತ್
ಅಸಮಞ್ಜ ಇತಿ ಖಾಯ ತಂ ತಥಾ೭ಯಂ ಗನುೌ ಮ್ ಅಹಿತಿ ೧೬
ಏವಮ್ ಉಕ್ೌೀ ರ್ಧಗ್ ತ್ಯ ೀವ ರಾಜಾ ದ್ಶರಥೀ೭ಬರ ವಿೀತ್
ವಿರ ೀಡಿತ ಶಚ ಜನಃ ಸವಿಾಃ ಸ್ಮ ಚ್ ತಂ ನಾ೭ವಬುಧ್ಯ ತ ೧೭
ತತರ ವೃದಧ ೀ ಮಹಾಮಾತರ ಾಃ ಸ್ಮದ್ವಧ ಥೀಿ ನಾಮ ನಾಮತಃ
ಶುಚಿ ಬಿಹುಮತೀ ರಾಜಞ ಾಃ ಕೈಕೇಯಿೀಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೮
ಅಸಮಂಜ್ೀ ಗೃಹಿೀತಾಾ ತು ಕಿರ ೀಡಿತಃ ಪ್ರ್ಥ ದ್ವರಕನ್
ಸರಯಾಾ ಾಃ ಪ್ರ ಕಿಾ ಪ್ನ್ ಅಪುಾ ರಮತೇ ತೇನ ದುಮಿತಿಾಃ ೧೯
ತಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ನಾಗರಾಾಃ ಸವೇಿ ಕುರ ದ್ವಧ ರಾಜಾನಮ್ ಅಬುರ ವನ್
ಅಸಮಂಜಂ ವೃಣಿೀಷಾ ಏಕಮ್ ಅಸ್ಮಮ ನ್ ವಾ ರಾಷಾ ರ ವಧ್ಿನ
ತಾನ್ ಉವಾಚ್ ತತೀ ರಾಜಾ ಕಿಾಂ ನಿಮಿತೌ ಮ್ ಇದಂ ಭಯಮ್ ೨೦
ತಾಶಾಚ ೭ಪಿ ರಾಜಾಞ ಸಂಪೃಷ್ಟಾ ವಾಕಯ ಾಂ ಪ್ರ ಕೃತ ಯೀ೭ಬುರ ವನ್ ೨೧
ಕಿರ ೀಡಿತ ಸ್ೌ ಾ ೀಷ ನಃ ಪುತಾರ ನ್ ಬಾಲಾನ್ ಉದ್ವೂ ರನೌ ಚೇತನಃ
ಸರಯಾಾ ಾಂ ಪ್ರ ಕಿಾ ಪ್ನ್ ಮೌಖಾಯ ಿತ್ ಅತುಲಾಾಂ ಪಿರ ೀತಿಮ್ ಅಶುನ ತೇ ೨೨
ಸ ತಾಸ್ಮಾಂ ವಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ಪ್ರ ಕೃತಿೀನಾಾಂ ನರಾ೭ರ್ಧಪಃ
ತಂ ತತಾಯ ಜ ಅಹಿತಂ ಪುತರ ಾಂ ತಾಸ್ಮಾಂ ಪಿರ ಯ ಚಿಕಿೀಷಿಯಾ ೨೩
ತಂ ಯಾನಂ ಶ್ೀಘ್ರ ಮಾರೀಪ್ಯ ಸ ಭ್ರಯಿಾಂ ಸ ಪ್ರಚ್ಚ ದಂ
ಯಾವ ಜಿಜ ೀವಂ ವಿವಾಸಯ ೀ೭ಯ ಮಿತಿ ಸ್ಮಾ ನ್ ಅನಾ ಶತ್ ಪಿತಾ ೨೪
ಸ ಫಾಲ ಪಿಟಕಂ ಗೃಹಯ ಗ್ರ ದುಗ್ರಿಣಯ ೭ಲೀಕಯತ್
ದ್ಶ ಸಾ ವಾಿ: ತು ಅನುಚ್ರನ್ ಸ ಯಥಾ ಪ್ರಪ್ ಕಮಿ ಕೃತ್ ೨೫
ಇ ತ್ಯ ೀವಮ್ ಅತಯ ಜತ್ ರಾಜಾ ಸಗರೀ ವೈ ಸುಧಾಮಿಿಕಃ
ರಾಮಃ ಕಿಮ್ ಅಕರೀತ್ ಪ್ರಪಂ ರ್ಯನ ಏವಮ್ ಉಪ್ರುಧ್ಯ ತೇ ೨೬
ನ ಹಿ ಕಂಚ್ನ ಪ್ಶಾಯ ಮೀ ರಾಘ್ವ ಸಯ ಅವಗುಣಂ ವಯಂ
ದುಲಿಭ್ೀ ಹಿ ಅಸಯ ನಿರಯ: ಶಶಾಾಂಕಸ್ಯ ೀವ ಕಲಮ ಷಂ ೨೭
ಅಥ ವಾ ದೇವಿ ದೀಷಂ ತಾ ಾಂ ಕಂಚಿ ತಪ ಶಯ ತಿ ರಾಘ್ವೇ
ತಮ೭ದ್ಯ ಬ್ರರ ಹಿ ತತ್ಾ ೀನ ತತೀ ರಾಮೀ ವಿವಾಸಯ ತಾಾಂ ೨೮
ಅ ದುಷಾ ಸಯ ಹಿ ಸಂತಾಯ ಗ: ಸತಪ ಥೇ ನಿರತಸಯ ಚ್
ನಿದ್ಿಹೇ ದ್ಪಿ ಶಕರ ಸಯ ದುಯ ತಿಾಂ ಧ್ಮಿ ನಿರೀಧ್ನಾತ್ ೨೯
ತತ್ ಅಲಂ ದೇವಿ ರಾಮ ಸಯ ಶ್ರ ಯಾ ವಿಹತಯಾ ತಾ ಯಾ
ಲೀಕತೀ ಅಪಿ ಹಿ ತೇ ರಕ್ಷಯ : ಪ್ರವಾದ್ ಶು್ ಭ್ರ೭೭ನನೇ ೩೦
ಶುರ ತಾಾ ತು ಸ್ಮದ್ವಧ ಥಿ ವಚ್ೀ ರಾಜಾ ಶಾರ ನೌ ತರ ಸಾ ನಃ
ಶೀಕ್ೀಪ್ ಹತಯಾ ವಾಚಾ ಕೈಕೇಯಿೀಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೩೧
ಏತದ್ಾ ಚ್ೀ ನ ಇಚ್ಛ ಸ್ಮ ಪ್ರಪ್ ಕೃತ್ೌ ೀ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಹಿತಂ ನ ಜಾನಾಸ್ಮ ಮಮಾ೭೭ತಮ ನೀ ವಾ
ಆಸ್ಮಿ ಯ ಮಾಗಿಾಂ ಕೃಪ್ಣಂ ಕುಚೇಷ್ಟಾ
ಚೇಷ್ಟಾ ಹಿ ತೇ ಸ್ಮಧು ಪ್ಥಾತ್ ಅಪೇತಾ
೩೨
ಅನುವರ ಜಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಅಹಮ್ ಅದ್ಯ ರಾಮಂ
ರಾಜಯ ಾಂ ಪ್ರತಯ ಜಯ ಸುಖಂ ಧ್ನಂ ಚ್
ಸಹ ಏವ ರಾಜಾಞ ಭರತೇನ ಚ್ ತಾ ಾಂ
ಯಥಾ ಸುಖಂ ಭುಾಂಕ್ಷಾ ಚಿರಾಯ ರಾಜಯ ಮ್ ೩೩
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಷ ಟೌ ರಾಂಶ ಸಾ ಗಿ;
ಸಪ್ತ ತರ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಮಹಾಮಾತರ ವಚಃ ಶುರ ತಾಾ ರಾಮೀ ದ್ಶರಥಂ ತದ್ವ
ಅಭಯ ಭ್ರಷತ ವಾಕಯ ಾಂ ತು ವಿನಯಜ್ಞ ೀ ವಿನಿೀತವತ್ ೧
ತಯ ಕೌ ಭ್ೀಗ ಸಯ ಮೇ ರಾಜನ್ ವನೇ ವನಯ ೀನ ಜಿೀವತಃ
ಕಿಾಂ ಕಯಿಮ್ ಅನುಯಾತ್ರ ೀಣ ತಯ ಕೌ ಸಙ್ರ ಸಯ ಸವಿತಃ ೨
ಯೀ ಹಿ ದ್ತಾೌ ಾ ದ್ಾ ಪ್ ಶ್ರ ೀಷಠ ಾಂ ಕಕಾ ಯ ಯಾಾಂ ಕುರುತೇ ಮನಃ
ರಜಜ ಸ್ನ ೀಹೇನ ಕಿಾಂ ತಸಯ ತಯ ಜತಃ ಕುಾಂಜ ರೀತೌ ಮಮ್ ೩
ತಥಾ ಮಮ ಸತಾಾಂ ಶ್ರ ೀಷಠ ಕಿಾಂ ಧ್ಾ ಜಿನಾಯ ಜಗತಪ ತೇ
ಸವಾಿಣಿ ಏವ ಅನು ಜಾನಾಮಿ ಚಿೀರಾಣಿ ಏವ ಆನಯನುೌ ಮೇ ೪
ಖನಿತರ ಪಿಟಕೇ ಚ್ ಉಭೇ ಮಮ ಅನಯತ ಗಚ್ಛ ತಃ
ಚ್ತು ದ್ಿಶ ವನೇ ವಾಸಂ ವಷ್ಟಿಣಿ ವಸತೀ ಮಮ ೫
ಅಥ ಚಿೀರಾಣಿ ಕೈಕೇಯಿೀ ಸಾ ಯಮ್ ಆಹೃತಯ ರಾಘ್ವಮ್
ಉವಾಚ್ ಪ್ರಧ್ತ್ಾ ಾ ೀತಿ ಜನ್ತಘೇ ನಿರಪ್ತರ ಪ್ರ ೬
ಸ ಚಿೀರೇ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ಾಃ ಕೈಕೇಯಾಯ ಾಃ ಪ್ರ ತಿಗೃಹಯ ತೇ
ಸೂಕ್ಷಮ ವಸೌ ರಮ್ ಅವಕಿಾ ಪ್ಯ ಮುನಿ ವಸ್ಮೌ ರಣಿ ಅವಸೌ ಹ ೭
ಲಕ್ಷಮ ಣ ಶಾಚ ೭ಪಿ ತತ್ರ ೈವ ವಿಹಾಯ ವಸನೇ ಶುಭೇ
ತಾಪ್ಸ್ಮ: ಆಚಾಛ ದ್ನೇ ಚ್ ಏವ ಜಗ್ರರ ಹ ಪಿತು: ಅಗರ ತಃ ೮
ಅಥ ಆತಮ ಪ್ರಧಾನಾ೭ಥಿಾಂ ಸ್ಮೀತಾ ಕೌಶೇಯ ವಾಸ್ಮನಿೀ
ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಚಿೀರಂ ಸಂತರ ಸ್ಮೌ ಪೃಷತಿೀ ವಾಗುರಾಮ್ ಇವ ೯
ಸ್ಮ ವಯ ಪ್ತರ ಪ್ಮಾಣೇವ ಪ್ರ ಗೃಹಯ ಚ್ ದುಮಿನಾಾಃ
ಕೈಕೇಯಿೀ ಕುಶ ಚಿೀರೇ ತೇ ಜಾನಕಿೀ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣಾ ೧೦
ಅಶುರ ಸಂಪೂಣಿ ನೇತಾರ ಚ್ ಧ್ಮಿಜಾಞ ಧ್ಮಿ ದ್ಶ್ಿನಿೀ
ಗನಧ ವಿ ರಾಜ ಪ್ರ ತಿಮಂ ಭತಾಿರಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಕಥಂ ನು ಚಿೀರಂ ಬಧ್ನ ನಿೌ ಮುನಯೀ ವನ ವಾಸ್ಮನಃ ೧೧
ಇತಿ ಹಯ ಕುಶಲಾ ಸ್ಮೀತಾ ಸ್ಮ ಮುಮೀಹ ಮುಹು ಮುಿಹು: ೧೨
ಕೃತಾಾ ಕಣ್ಠ ೀ ಚ್ ಸ್ಮ ಚಿೀರಮ್ ಏಕಮ್ ಆದ್ವಯ ಪ್ರಣಿನಾ
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತಸೌಿ ಹಯ ಕುಶಲಾ ತತರ ವಿರ ೀಳಿತಾ ಜನಕ೭೭ತಮ ಜಾ ೧೩
ತಸೌಿ ತತ್ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಆಗಮಯ ರಾಮೀ ಧ್ಮಿಭೃತಾಾಂ ವರಃ
ಚಿೀರಂ ಬಬನಧ ಸ್ಮೀತಾಯಾಾಃ ಕೌಶೇಯ ಸಯ ಉಪ್ರ ಸಾ ಯಮ್ ೧೪
ರಾಮಂ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ತು ಸ್ಮೀತಾಯಾ ಬಧ್ನ ಾಂತಂ ಚಿೀರ ಮುತೌ ಮಂ
ಅಾಂತ: ಪುರಗತಾ ನಾಯೀಿ ಮುಮುಚು: ವಾರ ನೇತರ ಜಂ ೧೫
ಊಚು ಶಚ ಪ್ರಮಾಯಸ್ಮೌ ರಾಮಂ ಜಾ ಲ್ತ ತೇಜಸಂ
ವತಾ ನೈವಂ ನಿಯುಕ್ೌೀಯಂ ವನವಾಸೇ ಮನಸ್ಮಾ ನಿೀ ೧೬
ಪಿತು: ವಾಕಯ ೭ನುರೀಧೇನ ಗತಸಯ ವಿಜನಂ ವನಂ
ತಾವತ್ ದ್ಶಿನಮ್ ಅಸ್ಮಯ ಾಂ ನ: ಸಫಲಂ ಭವತು ಪ್ರ ಭ್ೀ ೧೭
ಲಕ್ಷಮ ಣೇನ ಸಹಾರ್ಯನ ವನಂ ಗಚ್ಛ ಸಾ ಪುತರ ಕ
ನ ಇಯಮ್ ಅಹಿತಿ ಕಳಾಯ ಣಿೀ ವಸುೌ ಾಂ ತಾಪ್ಸ ವದ್ಾ ೭ನೇ ೧೮
ಕುರು ನೀ ಯಾಚ್ನಾಾಂ ಪುತರ ಸ್ಮೀತಾ ತಿಷಠ ತು ಭ್ರಮಿನಿೀ
ಧ್ಮಿನಿತಯ : ಸಾ ಯಂ ಸ್ಮಿ ತುಾಂ ನ ಹಿೀದ್ವನಿೀಾಂ ತಾ ಮಿಚ್ಛ ಸ್ಮ ೧೯
ತಾಸ್ಮ ಮೇವಂ ವಿಧಾ ವಾಚ್: ಶೃಣಾ ನ್ ದ್ಶರಥಾ೭೭ತಮ ಜ:
ಬಬಂಧೈವ ತದ್ವ ಚಿೀರಂ ಸ್ಮೀತಯಾ ತುಲಯ ಶ್ೀಲಯಾ ೨೦
ಚಿೀರೇ ಗೃಹಿೀತೇ ತು ತಯಾ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ನೃಪ್ತೇ: ಗುರು:
ನಿವಾಯಿ ಸ್ಮೀತಾಾಂ ಕೈಕೇಯಿೀಾಂ ವಸ್ಮಷ್ಠ ೀ ವಾಕಯ ಮ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೨೧
ಅತಿ ಪ್ರ ವೃತ್ೌ ೀ ದುಮೇಿಧೇ ಕೈಕೇಯಿ ಕುಲ ಪ್ರಾಂಸನಿ
ವಂಚ್ಯಿತಾಾ ಚ್ ರಾಜಾನಂ ನ ಪ್ರ ಮಾಣೇ ಅವತಿಷಠ ಸೇ ೨೨
ನ ಗಂತವಯ ಾಂ ವನಂ ದೇವಾಯ ಸ್ಮೀತಯಾ ಶ್ೀಲ ವಜಿಿತೇ
ಅನುಷ್ಟಠ ಸಯ ತಿ ರಾಮ ಸಯ ಸ್ಮೀತಾ ಪ್ರ ಕೃತ ಮಾ೭೭ಸನಂ ೨೩
ಆತಾಮ ಹಿ ದ್ವರಾ ಸವೇಿಷ್ಟಾಂ ದ್ವರ ಸಂಗರ ಹ ವತಿಿನಾಾಂ
ಆತಿಮ ೀಯ ಮಿತಿ ರಾಮ ಸಯ ಪ್ರಲಯಿಷಯ ತಿ ಮೇದ್ನಿೀಾಂ ೨೪
ಅಥ ಯಾಸಯ ತಿ ವೈದೇಹಿೀ ವನಂ ರಾಮೇಣ ಸಂಗತಾ
ವಯಮಪ್ಯ ೭ನು ಯಾಸ್ಮಯ ಮ: ಪುರಂ ಚೇದಂ ಗಮಿಷಯ ತಿ ೨೫
ಅಾಂತಪ್ರಲಾ ಶಚ ಯಾಸಯ ಾಂತಿ ಸದ್ವರೀ ಯತರ ರಾಘ್ವ:
ಸಹೀಪ್ ಜಿೀವಯ ಾಂ ರಾಷಾ ರಾಂ ಚ್ ಪುರಂ ಚ್ ಸ ಪ್ರಚ್ಛ ದಂ ೨೬
ಭರತ ಶಚ ಸ ಶತುರ ಘ್ನ ಶ್ಚ ೀರ ವಾಸ್ಮ ವನೇ ಚ್ರ:
ವನೇ ವಸಂತಂ ಕಕುತಾ ಿ ಮನು ವತಾ ಯ ತಿ ಪೂವಿಜಂ ೨೭
ತತ ಶ್ರ್ ನಾಯ ಾಂ ಗತ ಜನಾಾಂ ವಸುಧಾಾಂ ಪ್ರದ್ಪ ಸಾ ಹ
ತಾ ಮೇಕ ಶಾರ್ಧ ದುವೃಿತಾೌ ಪ್ರ ಜಾನಾಮ್ ಅಹಿತೇ ಸ್ಮಿ ತಾ ೨೮
ನ ಹಿ ತತ್ ಭವಿತಾ ರಾಷಾ ರಾಂ ಯತರ ರಾಮೀ ನ ಭೂಪ್ತಿ:
ತತ್ ವನಂ ಭವಿತಾ ರಾಷಾ ರಾಂ ಯತರ ರಾಮೀ ನಿವತಾ ಯ ತಿ ೨೯
ನ ಹಯ ೭ದ್ತಾೌ ಾಂ ಮಹಿೀಾಂ ಪಿತಾರ ಭರತ ಶಾ್ ಸುೌ ಮಹಿತಿ
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತಾ ಯಿ ವಾ ಪುತರ ವತ್ ವಸುೌ ಾಂ ಯದ್ ಜಾತೀ ಮಹಿೀ ಪ್ತೇ: ೩೦
ಯದ್ಯ ೭ಪಿ ತಾ ಾಂ ಕಿಾ ತಿ ತಲಾತ್ ಗಗನಂ ಚ್ ಉತಪ ತಿಷಯ ಸ್ಮ
ಪಿತುರ್ ವಂಶ ಚ್ರತರ ಜಞ : ಸ: ಅನಯ ಥಾ ನ ಕರಷಯ ತಿ ೩೧
ತತ್ ತಾ ಯಾ ಪುತರ ಗರ್ಧಿನಾಯ ಪುತರ ಸಯ ಕೃತಮ೭ಪಿರ ಯಂ
ಲೀಕೇ ಹಿ ಸ ನ ವಿದ್ಯ ೀತ ಯೀ ನ ರಾಮಮ೭ನುವರ ತ: ೩೨
ದ್ರ ಕ್ಷಸಯ ಅದ್ಯ ೈವ ಕೈಕೇಯಿ ಪ್ಶು ವಾಯ ಳ ಮೃಗ ದ್ಾ ಜಾನ್
ಗಚ್ಛ ತ ಸಾ ಹ ರಾಮೇಣ ಪ್ರದ್ಪ್ರಾಂ ಶಚ ತದುನುಮ ಖಾನ್ ೩೩
ಅಥೀತೌ ಮಾನ್ ಆಭರಣಾನಿ ದೇವಿ
ದೇಹಿ ಸುನ ಷ್ಟಯೈ ವಯ ಪ್ನಿೀಯ ಚಿೀರಂ
ನ ಚಿೀರ ಮಸ್ಮಯ : ಪ್ರ ವಿದ್ೀಯ ತೇತಿ
ನಯ ವಾರಯ ತೌ ದ್ಾ ಸನಂ ವಸ್ಮಷಠ : ೩೪
ಏಕ ಸಯ ರಾಮ ಸಯ ವನೇ ನಿವಾಸ:
ತಾ ಯಾ ವೃತ: ಕೇಕಯ ರಾಜ ಪುತಿರ
ವಿಭೂರ್ಷತೇಯಂ ಪ್ರ ತಿ ಕಮಿ ನಿತಾಯ
ವಸತು ಅರಣ್ಯ ೀ ಸಹ ರಾಘ್ವೇಣ ೩೫
ಯಾನೈ ಶಚ ಮುಖ್ಯ ೈ: ಪ್ರಚಾರಕೈ ಶಚ
ಸುಸಂವೃತಾ ಗಚ್ಛ ತು ರಾಜ ಪುತಿರ ೀ
ವಸ್ೌ ರೈ ಶಚ ಸವೈಿ: ಸಹಿತೈ: ವಿಧಾನೈ:
ನೇಿಯಂ ವೃತಾ ತೇ ವರ ಸಂಪ್ರ ದ್ವನೇ ೩೬
ತಸ್ಮಮ ಾಂ ಸೌ ಥಾ ಜಲಪ ತಿ ವಿಪ್ರ ಮುಖ್ಯ ೀ
ಗುರೌ ನೃಪ್ ಸ್ಮಯ ೭ಪ್ರ ತಿಮ ಪ್ರ ಭ್ರವೇ
ನೈವ ಸಮ ಸ್ಮೀತಾ ವಿವೃತೌ ಭ್ರವಾ
ಪಿರ ಯಸಯ ಭತುಿ: ಪ್ರ ತಿಕರ ಕಮಾ ೩೭
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಸಪ್ೌ ತಿರ ಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ಅಷಟ ತರ ಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತಸ್ಮಯ ಾಂ ಚಿೀರಂ ವಸ್ಮನಾಯಾಾಂ ನಾಥವತಾಯ ಮ್ ಅನಾಥವತ್
ಪ್ರ ಚುಕ್ರ ೀಶ ಜನಃ ಸವೀಿ ರ್ಧಕ್ ತಾಾ ಾಂ ದ್ಶರಥಂ ತು ಇತಿ ೧
ತೇನ ತತರ ಪ್ರ ಣಾದೇನ ದುಖಿತ ಸಾ ಮಹಿೀಪ್ತಿ:
ಚಿಚ್ಛ ೀದ್ ಜಿೀವಿತೇ ಶರ ದ್ವಧ ಾಂ ಧ್ಮೇಿ ಯಶಸ್ಮ ಚ್ ಆತಮ ನ: ೨
ಸ ನಿಶಾ ಸಯ ಉಷು ಮ್ ಐಕಾ ಾ ಕ ಸ್ಮೌ ಾಂ ಭ್ರಯಾಿಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಕೈಕೇಯಿ ಕುಶ ಚಿೀರೇಣ ನ ಸ್ಮೀತಾ ಗನುೌ ಮ್ ಅಹಿತಿ ೩
ಸುಕುಮಾರೀ ಚ್ ಬಾಲಾ ಚ್ ಸತತಂ ಚ್ ಸುಖೀಚಿತಾ
ನೇಯಂ ವನ ಸಯ ಯೀಗ್ಯ ೀ ತಿ ಸತಯ ಮ್ ಆಹ ಗುರು ಮಿಮ ೪
ಇಯಂ ಹಿ ಕಸ್ಮಯ ೭ಪ್ಕರೀತಿ ಕಿಾಂಚಿತ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಿೀ ರಾಜ ವರಸಯ ಕನಾಯ
ಯಾ ಚಿೀರಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ಜನಸಯ ಮಧ್ಯ ೀ
ಸ್ಮಿ ತಾ ವಿಸಂಜಾಞ ಶರ ಮಣಿೀ ವ ಕಚಿತ್ ೫
ಚಿೀರಾಣಯ ೭ಪ್ರಸ್ಮಯ ಜಜ ನಕ ಸಯ ಕನಾಯ
ನೇಯಂ ಪ್ರ ತಿಜಾಞ ಮಮ ದ್ತೌ ಪೂವಾಿ
ಯಥಾ ಸುಖಂ ಗಚ್ಚ ತು ರಾಜ ಪುತಿರ ೀ
ವನಂ ಸಮಗ್ರರ ಸಹ ಸವಿ ರತ್ನ ೈಾಃ ೬
ಅಜಿೀವನಾ೭ಹೇಿಣ ಮಯಾ ನೃಶಂಸ್ಮ
ಕೃತಾ ಪ್ರ ತಿಜಾಞ ನಿಯಮೇನ ತಾವತ್
ತಾ ಯಾ ಹಿ ಬಾಲಾಯ ತ್ ಪ್ರ ತಿಪ್ನನ ಮೇತತ್
ತ ನಾಮ ಾಂ ದ್ಹೇತ್ ವೇಣು: ಇವಾ೭೭ತಮ ಪುಷಪ ಾಂ ೭
ರಾಮೇಣ ಯದ್ ತೇ ಪ್ರಪೇ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಕೃತಮ್ ಅಶೀಭನಂ
ಅಪ್ಕರ: ಕ ಇಹ ತೇ ವೈದೇಹಾಯ ದ್ಶ್ಿತೀ೭ಥ ಮೇ ೮
ಮೃಗ್ೀವೀತುು ಲಿ ನಾಯನಾ ಮೃದು ಶ್ೀಲಾ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಿೀ
ಅಪ್ಕರಂ ಕ ಮಿಹ ತೇ ಕರೀತಿ ಜನಕ೭೭ತಮ ಜಾ ೯
ನನು ಪ್ಯಾಿಪ್ೌ ಮೇತ ತ್ೌ ೀ ಪ್ರಪೇ ರಾಮ ವಿವಾಸನಮ್
ಕಿಮ್ ಏಭಿಾಃ ಕೃಪ್ಣ: ಭೂಯಃ ಪ್ರತಕೈ: ಅಪಿ ತೇ ಕೃತೈಾಃ ೧೦
ಪ್ರ ತಿಜಾಞ ತಂ ಮಯಾ ತಾವತ್ ತಾ ಯೀಕೌ ಾಂ ದೇವಿ ಶೃಣಾ ತ
ರಾಮಂ ಯದ್೭ಭಿಷೇಕಯ ತಾ ಮ್ ಇಹಾ೭೭ಗತ ಮಬರ ವಿೀ: ೧೧
ತತ್ ಏತತ್ ಸಮತಿಕರ ಮಯ ನಿರಯಂ ಗಂತು ಮಿಚ್ಛ ಸ್ಮ
ಮರ್ಥಲ್ೀ ಮ೭ಪಿ ಯಾ ಹಿ ತಾ ಮಿೀಕ್ಷಸೇ ಚಿೀರ ವಾಸ್ಮನಿೀಾಂ ೧೨
ಇತಿೀವ ರಾಜಾ ವಿಲಪ್ನ್ ಮಹಾತಾಮ
ಶೀಕಸಯ ನಾಾಂತಂ ಸ ದ್ದ್ಶಿ ಕಿಾಂಚಿತ್
ಭೃಶಾ೭೭ತುರತಾಾ ಚ್ಚ ಪ್ಪ್ರತ ಭೂಮೌ
ತೇನೈವ ಪುತರ ವಯ ಸನೇ ನಿಮಗನ : ೧೩
ಏವಂ ಬುರ ವನೌ ಾಂ ಪಿತರಂ ರಾಮಃ ಸಂಪ್ರ ಸ್ಮಿ ತೀ ವನಮ್
ಅವಾಕ್ ಶ್ರಸಮ್ ಆಸ್ಮೀನಮ್ ಇದಂ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೪
ಇಯಂ ಧಾಮಿಿಕ ಕೌಸಲಾಯ ಮಮ ಮಾತಾ ಯಶಸ್ಮಾ ನಿೀ
ವೃದ್ವಧ ಚ್ ಅಕುಾ ದ್ರ ಶ್ೀಲಾ ಚ್ ನ ಚ್ ತಾಾ ಾಂ ದೇವ ಗಹಿತೇ ೧೫
ಮಯಾ ವಿಹಿೀನಾಾಂ ವರದ್ ಪ್ರ ಪ್ನಾನ ಾಂ ಶೀಕ ಸ್ಮಗರಮ್
ಅದೃಷಾ ಪೂವಿ ವಯ ಸನಾಾಂ ಭೂಯಃ ಸಮಮ ನುೌ ಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೧೬
ಪುತರ ಶೀಕಂ ಯಥಾ ಸವೇಿ ತಾ ಯಾ ಪೂಜ್ಯ ೀನ ಪೂಜಿತಾ
ಮಾಾಂ ಹಿ ಸಂಚಿನೌ ಯನಿೌ ೀ ಸ್ಮ ತಾ ಯಿ ಜಿೀವೇತ್ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಿೀ ೧೭
ಇಮಾಾಂ ಮಹೇನ್ ರೀಪ್ಮ ಜಾತ ಗರ್ಧಿನಿೀಾಂ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತಥಾ ವಿಧಾತುಾಂ ಜನನಿೀಾಂ ಮ ಮಾ೭ಹಿಸ್ಮ
ಯಥಾ ವನಸ್ಿ ೀ ಮಯಿ ಶೀಕ ಕಶ್ಿತಾ
ನ ಜಿೀವಿತಂ ನಯ ಸಯ ಯಮ ಕ್ಷಯಂ ವರ ಜತ್ ೧೮
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಅಷಾ ತಿರ ಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ಏಕೀ ನ ಚತ್ವಿ ರಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ರಾಮ ಸಯ ತು ವಚಃ ಶುರ ತಾಾ ಮುನಿ ವೇಷ ಧ್ರಂ ಚ್ ತಮ್
ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಸಹ ಭ್ರಯಾಿಭಿೀ ರಾಜಾ ವಿಗತ ಚೇತನಃ ೧
ನ ಏನಂ ದುಾಃಖೇನ ಸಂತಪ್ೌ ಾಃ ಪ್ರ ತಯ ವೈಕ್ಷತ ರಾಘ್ವಮ್
ನ ಚ್ ಏವಮ್ ಅಭಿಸಂಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಪ್ರ ತಯ ಭ್ರಷತ ದುಮಿನಾಾಃ ೨
ಸ ಮುಹೂತಿಮ್ ಇವಾ೭ಸಂಜ್ಞ ೀ ದುಾಃಖಿತ ಶಚ ಮಹಿೀಪ್ತಿಾಃ
ವಿಲಲಾಪ್ ಮಹಾ ಬಾಹೂ ರಾಮ ಮೇವಾ೭ನು ಚಿನೌ ಯನ್ ೩
ಮನಯ ೀ ಖಲು ಮಯಾ ಪೂವಿಾಂ ವಿವತಾಾ ಬಹವಃ ಕೃತಾಾಃ
ಪ್ರರ ಣಿನೀ ಹಿಾಂಸ್ಮತಾ ವಾ೭ಪಿ ತಸ್ಮಮ ತ್ ಇದ್ಮ್ ಉಪ್ಸ್ಮಿ ತಮ್ ೪
ನ ತು ಏವ ಅನಾಗತೇ ಕಲೇ ದೇಹಾ ಚ್ಚ ಯ ವತಿ ಜಿೀವಿತಮ್
ಕೈಕೇಯಾಯ ಕಿಿ ಶಯ ಮಾನ ಸಯ ಮೃತುಯ : ಮಮ ನ ವಿದ್ಯ ತೇ ೫
ಯೀ೭ಹಂ ಪ್ರವಕ ಸಂಕಶಂ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಪುರತಃ ಸ್ಮಿ ತಮ್
ವಿಹಾಯ ವಸನೇ ಸೂಕ್ಾ ಮ ೀ ತಾಪ್ಸ ಆಚಾಛ ದ್ಮ್ ಆತಮ ಜಮ್ ೬
ಏಕಸ್ಮಯ ಾಃ ಖಲು ಕೈಕೇಯಾಯ ಾಃ ಕೃತೇ೭ಯಂ ಕಿಿ ಶಯ ತೇ ಜನಃ
ಸ್ಮಾ ಥೇಿ ಪ್ರ ಯತಮಾನಾಯಾಾಃ ಸಂಶ್ರ ತಯ ನಿಕೃತಿಾಂ ತಿಾ ಮಾಮ್ ೭
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಾ ತು ವಚ್ನಂ ಬಾಷ್ಪ ೀಣ ಪಿಹಿತೇಾಂದ್ರ ಯ :
ರಾಮೇತಿ ಸಕೃದೇವ ಉಕೌ ಾ ವಾಯ ಹತುಿಾಂ ನ ಶಶಾಕ ಹ ೮
ಸಂಜಾಞ ಾಂ ತು ಪ್ರ ತಿಲಭ್ಯ ೈವ ಮುಹೂತಾಿತ್ ಸ ಮಹಿೀಪ್ತಿಾಃ
ನೇತಾರ ಭ್ರಯ ಮ್ ಅಶುರ ಪೂಣಾಿಭ್ರಯ ಾಂ ಸುಮನೌ ರಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೯
ಔಪ್ವಾಹಯ ಾಂ ರಥಂ ಯುಕೌ ಾ ತಾ ಮ್ ಆಯಾಹಿ ಹಯೀತೌ ಮಾಃ
ಪ್ರರ ಪ್ಯೈನಂ ಮಹಾಭ್ರಗಮ್ ಇತೀ ಜನಪ್ದ್ವತ್ ಪ್ರಮ್ ೧೦
ಏವಂ ಮನಯ ೀ ಗುಣವತಾಾಂ ಗುಣಾನಾಾಂ ಫಲಮ್ ಉಚ್ಯ ತೇ
ಪಿತಾರ ಮಾತಾರ ಚ್ ಯ ತಾಾ ಧು: ವಿೀರೀ ನಿವಾಿಸಯ ತೇ ವನಮ್ ೧೧
ರಾಜ್ಞ ೀ ವಚ್ನಮ್ ಆಜಾಞ ಯ ಸುಮನೌ ರಾಃ ಶ್ೀಘ್ರ ವಿಕರ ಮಃ
ಯೀಜಯಿತಾಾ ಯಯೌ ತತರ ರಥಮ್ ಅಶ್ಾ ೈ: ಅಲಂಕೃತಮ್ ೧೨
ತಂ ರಥಂ ರಾಜ ಪುತಾರ ಯ ಸೂತಃ ಕನಕ ಭೂರ್ಷತಮ್
ಆಚ್ಚ್ಕ್ಾ ೀ೭ಞ್ಜ ಲ್ಾಂ ಕೃತಾಾ ಯುಕೌ ಾಂ ಪ್ರಮ ವಾಜಿಭಿಾಃ ೧೩
ರಾಜಾ ಸತಾ ರಮ್ ಆಹೂಯ ವಾಯ ಪೃತಂ ವಿತೌ ಸಂಚ್ರ್ಯ
ಉವಾಚ್ ದೇಶ ಕಲಜಞ ಾಂ ನಿಶ್ಚ ತಂ ಸವಿತಃ ಶುಚಿಾಂ ೧೪
ವಾಸ್ಮಾಂಸ್ಮ ಚ್ ಮಹಾಹಾಿಣಿ ಭೂಷಣಾನಿ ವರಾಣಿ ಚ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ವಷ್ಟಿಣಿ ಏತಾನಿ ಸಂಖಾಯ ಯ ವೈದೇಹಾಯ ಾಃ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಆನಯ ೧೫
ನರೇನ್ ರೀಣ ಏವಮ್ ಉಕೌ ಸುೌ ಗತಾಾ ಕ್ೀಶ ಗೃಹಂ ತತಃ
ಪ್ರರ ಯಚ್ಛ ತ್ ಸವಿಮ್ ಆಹೃತಯ ಸ್ಮೀತಾಯೈ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಏವ ತತ್ ೧೪
ಸ್ಮ ಸುಜಾತಾ ಸುಜಾತಾನಿ ವೈದೇಹಿೀ ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ತಾ ವನಮ್
ಭೂಷಯಾ ಮಾಸ ಗ್ರತಾರ ಣಿ ತೈ: ವಿಚಿತ್ರ ೈ: ವಿಭೂಷಣಾಃ ೧೭
ವಯ ರಾಜಯತ ವೈದೇಹಿೀ ವೇಶಮ ತ ತುಾ ವಿಭೂರ್ಷತಾ
ಉದ್ಯ ತ ಅಾಂಶುಮತಃ ಕಲೇ ಖಂ ಪ್ರ ಭೇವ ವಿವಸಾ ತಃ ೧೮
ತಾಾಂ ಭುಜಾಭ್ರಯ ಾಂ ಪ್ರಷಾ ಜಯ ಶಾ ಶ್ರರ ವಿಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಅನಾಚ್ರನಿೌ ೀಾಂ ಕೃಪ್ಣಂ ಮ್ಭಧುನ ಯ ಿಪ್ರಘ್ರರ ಯ ಮರ್ಥಲ್ೀಮ್ ೧೯
ಅಸತಯ ಾಃ ಸವಿ ಲೀಕೇ೭ಸ್ಮಮ ನ್ ಸತತಂ ಸತಕ ೃತಾಾಃ ಪಿರ ಯೈಾಃ
ಭತಾಿರಂ ನಾ೭ನುಮನಯ ನೌ ೀ ವಿನಿಪ್ರತ ಗತಂ ಸ್ಮೌ ರಯಃ ೨೦
ಏಷ ಸಾ ಭ್ರವೀ ನಾರೀಣಾಾಂ ಅನುಭೂಯ ಪುರಾ ಸುಖಂ
ಅಲಾಪ ಮ೭ಪಿ ಆಪ್ದ್ವಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ದುಷಯ ತಿ ವರ ಜಹ ತಯ ೭ಪಿ ೨೧
ಅಸತಯ ಶ್ೀಲಾ ವಿಕೃತಾ ದುಗ್ರರ ಿಹಯ ಹೃದ್ಯಾ ಸಾ ದ್ವ
ಯುವತಯ : ಪ್ರಪ್ ಸಂಕಲಾಪ : ಕ್ಷಣ ಮಾತಾರ ತ್ ವಿರಾಗ್ಣ: ೨೨
ನ ಕುಲಂ ನ ಕೃತಂ ವಿದ್ವಯ ನ ದ್ತೌ ಾಂ ನಾ೭ಪಿ ಸಂಗರ ಹ:
ಸ್ಮೌ ರೀಣಾಾಂ ಗೃಹಾು ತಿ ಹೃದ್ಯಮ್ ಅನಿತಯ ಹೃದ್ಯಾ ಹಿತಾ: ೨೩
ಸ್ಮರ್ಧಾ ೀನಾಾಂ ಹಿ ಸ್ಮಿ ತಾನಾಾಂ ತು ಶ್ೀಲೇ ಸತ್ಯ ೀ ಶುರ ತೇ ಶಮೇ
ಸ್ಮೌ ರೀಣಾಾಂ ಪ್ವಿತರ ಾಂ ಪ್ರಮಂ ಪ್ತಿ ರೇಕ್ೀ ವಿಶ್ಷಯ ತೇ ೨೪
ಸ ತಾ ಯಾ ನ ಅವಮನೌ ವಯ ಾಃ ಪುತರ ಾಃ ಪ್ರ ವಾರ ಜಿತೀ ಮಮ
ತವ ದೈವತಮ್ ಅಸುೌ ಏಷ: ನಿಧ್ಿನಃ ಸಧ್ನೀ೭ಪಿ ವಾ ೨೫
ವಿಜಾಞ ಯ ವಚ್ನಂ ಸ್ಮೀತಾ ತಸ್ಮಯ ಧ್ಮಾಿ೭ಥಿ ಸಂಹಿತಮ್
ಕೃತಾ೭ಞ್ಜ ಲ್: ಉವಾ ಚೇದಂ ಶಾ ಶ್ರರ ಮ್ ಅಭಿಮುಖೇ ಸ್ಮಿ ತಾಾಂ ೨೬
ಕರಷ್ಯ ೀ ಸವಿಮ್ ಏವಾ೭ಹಮ್ ಆಯಾಿ ಯತ್ ಅನುಶಾಸ್ಮೌ ಮಾಮ್
ಅಭಿಜಾಞ ೭ಸ್ಮಮ ಯಥಾ ಭತುಿ: ವತಿಿತವಯ ಾಂ ಶುರ ತಂ ಚ್ ಮೇ ೨೭
ನ ಮಾಮ್ ಅಸಜಜ ನೇ ನಾ೭೭ಯಾಿ ಸಮಾನಯಿತುಮ್ ಅಹಿತಿ
ಧ್ಮಾಿತ್ ವಿಚ್ಲ್ತುಾಂ ನಾ೭ಹಮ್ ಅಲಂ ಚ್ನಾ್ ರ ದ್ವ ಪ್ರ ಭ್ರ ೩೦
ನ ಅತನಿೌ ರೀ ವಾದ್ಯ ತೇ ವಿೀಣಾ ನ ಅಚ್ಕ್ರ ೀ ವತಿತೇ ರಥಃ
ನ ಅಪ್ತಿಾಃ ಸುಖ ಮೇಧೇ ತಯಾ ಸ್ಮಯ ತ್ ಅಪಿ ಶತ ಆತಮ ಜಾ ೩೧
ಮಿತಂ ದ್ದ್ವತಿ ಹಿ ಪಿತಾ ಮಿತಂ ಮಾತಾ ಮಿತಂ ಸುತಃ
ಅಮಿತಸಯ ಹಿ ದ್ವತಾರಂ ಭತಾಿರಂ ಕ ನ ಪೂಜರ್ಯತ್ ೩೦
ಸ್ಮ ಅಹ ಮೇವಂ ಗತಾ ಶ್ರ ೀಷ್ಟಠ ಶುರ ತ ಧ್ಮಿ ಪ್ರಾವರಾ
ಆರ್ಯಿ ಕಿಮ್ ಅವಮನಯ ೀಯಂ ಸ್ಮೌ ರೀಣಾಾಂ ಭತಾಿ ಹಿ ದೈವತಮ್ ೩೧
ಸ್ಮೀತಾಯಾ ವಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ಕೌಸಲಾಯ ಹೃದ್ಯಂಗಮಮ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಶುದ್ಧ ಸತಾೌ ಾ ಮುಮೀಚ್ ಅಶುರ ಸಹಸ್ಮ ದುಾಃಖ ಹಷಿಜಮ್ ೩೨
ತಾಾಂ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್: ಅಭಿಕರ ಮಯ ಮಾತೃ ಮಧ್ಯ ೀ೭ತಿ ಸತಕ ೃತಾಮ್
ರಾಮಃ ಪ್ರಮ ಧ್ಮಿಜ್ಞ ೀ ಮಾತರಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೩೩
ಅಮಬ ಮಾ ದುಾಃಖಿತಾ ಭೂ ಸೌ ಾ ಾಂ ಪ್ಶಯ ತಾ ಾಂ ಪಿತರಂ ಮಮ
ಕ್ಷಯೀ ಹಿ ವನ ವಾಸಸಯ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಏವ ಭವಿಷಯ ತಿ ೩೪
ಸುಪ್ರೌ ಯಾ: ತೇ ಗಮಿಷಯ ನಿೌ ನವ ವಷ್ಟಿಣಿ ಪ್ಞ್ಚ ಚ್
ಸ್ಮ ಸಮಗರ ಮ್ ಇಹ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ಾಂ ಮಾಾಂ ದ್ರ ಕ್ಷಯ ಸ್ಮ ಸುಹೃತ್ ವೃತಮ್ ೩೫
ಏ ತಾವತ್ ಅಭಿನಿೀತಾ೭ಥಿಮ್ ಉಕೌ ಾ ಸ ಜನನಿೀಾಂ ವಚಃ
ತರ ಯಃ ಶತ ಶತಾ೭ಧಾಿ ಶಚ ದ್ದ್ಶಾಿ೭ವೇಕ್ಷಯ ಮಾತರಃ ೩೬
ತಾ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಸ ತರ್ಥವಾ೭೭ತಾಿ ಮಾತೄ ದ್ಿಶರಥಾ೭೭ತಮ ಜಃ
ಧ್ಮಿ ಯುಕೌ ಮ್ ಇದಂ ವಾಕಯ ಾಂ ನಿಜಗ್ರದ್ ಕೃತಾ೭ಞ್ಜ ಲ್ಾಃ ೩೭
ಸಂವಾಸ್ಮತ್ ಪ್ರುಷಂ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಅಜಾಞ ನಾ ದ್ವಾ ೭ಪಿ ಯ ತಕ ೃತಮ್
ತ ನಮ ೀ ಸಮನು ಜಾನಿೀತ ಸವಾಿ ಶಾಚ ೭೭ಮನೌ ರಯಾಮಿ ವಃ ೩೮
ವಚ್ನಂ ರಾಘ್ವ ಸಯ ಏತತ್ ಧ್ಮಿ ಯುಕೌ ಾಂ ಸಮಾಹಿತಂ
ಶುಶುರ ವು: ತಾ: ಸ್ಮೌ ರಯ: ಸಾ ವಾಿ ಶ್ ೀಕ್ೀಪ್ಹತ ಚೇತಸ: ೩೯
ಜಜ್ಞ ೀ ಅಥ ತಾಸ್ಮಾಂ ಸನಾನ ದಃ ಕೌರ ಞ್ಜಚ ೀನಾಮ್ ಇವ ನಿಸಾ ನಃ
ಮಾನವೇನ್ ರ ಸಯ ಭ್ರಯಾಿಣಾಮ್ ಏವಂ ವದ್ತಿ ರಾಘ್ವೇ ೪೦
ಮುರಜ ಪ್ಣವ ಮೇಘ್ ಘ್ೀಷವತ್
ದ್ಶರಥ ವೇಶಮ ಬಭೂವ ಯತ್ ಪುರಾ
ವಿಲಪಿತ ಪ್ರದೇವನಾ೭೭ಕುಲಂ
ವಯ ಸನ ಗತಂ ತತ್ ಅಭೂತ್ ಸುದುಾಃಖಿತಮ್ ೪೧
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ್ೀನ ಚ್ತಾಾ ರಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ಚತ್ವಿ ರಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಅಥ ರಾಮ ಶಚ ಸ್ಮೀತಾ ಚ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಶಚ ಕೃತಾ೭ಞ್ಜ ಲ್ಾಃ
ಉಪ್ಸಂಗೃಹಯ ರಾಜಾನಂ ಚ್ಕುರ : ದ್ೀನಾಾಃ ಪ್ರ ದ್ಕಿಾ ಣಮ್ ೧
ತಂ ಚಾ೭ಪಿ ಸಮ೭ನುಜಾಞ ಪ್ಯ ಧ್ಮಿಜಞ ಾಃ ಸ್ಮೀತಯಾ ಸಹ
ರಾಘ್ವಃ ಶೀಕ ಸಮ್ಭಮ ಢ್ೀ ಜನನಿೀಮ್ ಅಭಯ ವಾದ್ಯತ್ ೨
ಅನಾ ಕ್ಷಂ ಲಕ್ಷಮ ಣೀ ಭ್ರರ ತುಾಃ ಕೌಸಲಾಯ ಮ್ ಅಭಯ ವಾದ್ಯತ್
ಅಥ ಮಾತುಾಃ ಸುಮಿತಾರ ಯಾ ಜಗ್ರರ ಹ ಚ್ರಣೌ ಪುನಃ ೩
ತಂ ವನ್ ಮಾನಂ ರುದ್ತಿೀ ಮಾತಾ ಸೌಮಿತಿರ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಹಿತ ಕಮಾ ಮಹಾ ಬಾಹುಾಂ ಮ್ಭರ್ಧನ ಿಉಪ್ರಘ್ರರ ಯ ಲಕ್ಷಮ ಣಮ್ ೪
ಸೃಷಾ ಸೌ ಾ ಾಂ ವನ ವಾಸ್ಮಯ ಸಾ ೭ನುರಕೌ ಾಃ ಸುಹೃ ಜಜ ನೇ
ರಾಮೇ ಪ್ರ ಮಾದಂ ಮಾ ಕರ್ಷೀಿಾಃ ಪುತರ ಭ್ರರ ತರ ಗಚ್ಛ ತಿ ೫
ವಯ ಸನಿೀ ವಾ ಸಮೃದಧ ೀ ವಾ ಗತಿ: ಏಷ ತವಾ೭ನಘ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಏಷ ಲೀಕೇ ಸತಾಾಂ ಧ್ಮೀಿ ಯತ್ ಜ್ಯ ೀಷಠ ವಶಗ್ೀ ಭವೇತ್ ೬
ಇದಂ ಹಿ ವೃತೌ ಮ್ ಉಚಿತಂ ಕುಲಸ್ಮಯ ೭ಸಯ ಸನಾತನಮ್
ದ್ವನಂ ದ್ೀಕಾ ಚ್ ಯಜ್ಞ ೀಷ್ಣ ತನು ತಾಯ ಗ್ೀ ಮೃಧೇಷ್ಣ ಚ್ ೭
ಲಕ್ಷಮ ಣಂತು ಏವ ಮುಕೌ ಾ ಸ್ಮ ಸಂಸ್ಮದ್ಧ ಾಂ ಪಿರ ಯ ರಾಘ್ವಂ
ಸುಮಿತಾರ ಗಚ್ಛ ಗಚ್ಛ ೀತಿ ಪುನ: ಪುನ: ಉವಾಚ್ ತಮ್ ೮
ರಾಮಂ ದ್ಶರಥಂ ವಿದ್ಧ ಮಾಾಂ ವಿದ್ಧ ಜನಕ೭೭ತಮ ಜಾಮ್
ಅಯೀಧಾಯ ಮ್ ಅಟವಿೀಾಂ ವಿದ್ಧ ಗಚ್ಛ ತಾತ ಯಥಾ ಸುಖಮ್ ೯
ತತಃ ಸುಮನೌ ರಾಃ ಕಕುತಾ ಿ ಾಂ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್: ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ವಿನಿೀತೀ ವಿನಯಜಞ ಶಚ ಮಾತಲ್: ವಾಸವಂ ಯಥಾ ೧೦
ರಥಮ್ ಆರೀಹ ಭದ್ರ ಾಂ ತೇ ರಾಜ ಪುತರ ಮಹಾ ಯಶಃ
ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ತಾಾ ಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಯತರ ಮಾಾಂ ರಾಮ ವಕ್ಷಯ ಸ್ಮ ೧೧
ಚ್ತು ದ್ಿಶ ಹಿ ವಷ್ಟಿಣಿ ವಸೌ ವಾಯ ನಿ ವನೇ ತಾ ಯಾ
ತಾನಿ ಉಪ್ಕರ ಮಿತವಾಯ ನಿ ಯಾನಿ ದೇವಾಯ ೭ಸ್ಮ ಚ್ೀದ್ತಃ ೧೨
ತಂ ರಥಂ ಸೂಯಿ ಸಂಕಶಂ ಸ್ಮೀತಾ ಹೃಷ್ಾ ೀನ ಚೇತಸ್ಮ
ಆರುರೀಹ ವರಾ೭೭ರೀಹಾ ಕೃತಾಾ ೭ಲಂಕರಮ್ ಆತಮ ನಃ ೧೩
ಅಥೀ ಜಾ ಲನ ಸಂಕಶಂ ಚಾಮಿೀಕರ ವಿಭೂರ್ಷತಂ
ತಮ್ ಆರುರುಹತು: ತೂಣಿಾಂ ಭ್ರರ ತರೌ ರಾಮ ಲಕ್ಷಮ ಣೌ ೧೪
ವನ ವಾಸಂ ಹಿ ಸಂಖಾಯ ಯ ವಾಸ್ಮಾಂ ಸ್ಮಯ ೭೭ಭರಣಾನಿ ಚ್
ಭತಾಿರ ಮ೭ನುಗಚ್ಛ ಾಂತ್ಯ ೈ ಸ್ಮೀತಾಯೈ ಶಾ ಶುರೀ ದ್ದೌ ೧೫
ತರ್ಥ ವಾ೭೭ಯುಧ್ ಜಾತಾನಿ ಭ್ರರ ತೃಭ್ರಯ ಾಂ ಕವಚಾನಿ ಚ್
ರಥ ಉಪ್ಸ್ಿ ೀ ಪ್ರ ತಿನಯ ಸಯ ಸಚ್ಮಿ ಕಠಿನಂ ಚ್ ತತ್ ೧೬
ಸ್ಮೀತಾ ತೃತಿೀಯಾನ್ ಆರೂಢಾನ್ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಧೃಷಾ ಮ್ ಅಚ್ೀದ್ಯತ್
ಸುಮನೌ ರಾಃ ಸಮಮ ತಾನ್ ಅಶಾಾ ನ್ ವಾಯು ವೇಗ ಸಮಾನ್ ಜವೇ ೧೭
ಪ್ರ ಯಾತೇ ತು ಮಹಾ೭ರಣಯ ಾಂ ಚಿರ ರಾತಾರ ಯ ರಾಘ್ವೇ
ಬಭೂವ ನಗರೇ ಮ್ಭರ್ಿ ಬಲ ಮ್ಭರ್ಿ ಜನಸಯ ಚ್ ೧೮
ತತ್ ಸಮಾಕುಲ ಸಂಭ್ರರ ನೌ ಾಂ ಮತೌ ಸಂಕುಪಿತ ದ್ಾ ಪ್ಮ್
ಹಯ ಶ್ಾಂಜಿತ ನಿಘ್ೀಿಷಂ ಪುರಮ್ ಆಸ್ಮೀನ್ ಮಹಾ ಸಾ ನಮ್ ೧೯
ತತಃ ಸ ಬಾಲ ವೃದ್ವಧ ಸ್ಮ ಪುರೀ ಪ್ರಮ ಪಿೀಡಿತಾ
ರಾಮಮ್ ಏವಾ೭ಭಿದುದ್ವರ ವ ಘ್ಮಾಿ೭೭ತಿಾಃ ಸಲ್ಲಂ ಯಥಾ ೨೦
ಪ್ರಶಾ ಿತಃ ಪೃಷಠ ತ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಲಮಬ ಮಾನಾ: ತತ್ ಉನುಮ ಖಾಾಃ
ಬಾಷಪ ಪೂಣಿ ಮುಖಾಾಃ ಸವೇಿ ತಮ್ ಊಚು: ಭೃಶ ದುಾಃಖಿತಾಾಃ ೨೧
ಸಮಯ ಚ್ಛ ವಾಜಿನಾಾಂ ರಶ್ಮ ೀನ್ ಸೂತ ಯಾಹಿ ಶನೈಾಃ ಶನೈಾಃ
ಮುಖಂ ದ್ರ ಕಾ ಯ ಮಿ ರಾಮ ಸಯ ದುದ್ಿಶಿಾಂ ನೀ ಭವಿಷಯ ತಿ ೨೨
ಆಯಸಂ ಹೃದ್ಯಂ ನೂನಂ ರಾಮ ಮಾತುರ೭ಸಂಶಯಮ್
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ಯತ್ ದೇವ ಗಭಿ ಪ್ರ ತಿಮೇ ವನಂ ಯಾತಿ ನ ಭಿದ್ಯ ತೇ ೨೩
ಕೃತ ಕೃತಾಯ ಹಿ ವೈದೇಹಿೀ ರ್ರ್ಯ ವಾ೭ನುಗತಾ ಪ್ತಿಮ್
ನ ಜಹಾತಿ ರತಾ ಧ್ಮೇಿ ಮೇರುಮ್ ಅಕಿ ಪ್ರ ಭ್ರ ಯಥಾ ೨೪
ಅಹೀ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸ್ಮದ್ವಧ ಥಿಾಃ ಸತತಾಾಂ ಪಿರ ಯ ವಾದ್ನಮ್
ಭ್ರರ ತರಂ ದೇವ ಸಂಕಶಂ ಯ: ತಾ ಾಂ ಪ್ರಚ್ರಷಯ ಸ್ಮ ೨೫
ಮಹತಿ ಏಷ್ಟ ಹಿ ತೇ ಸ್ಮದ್ಧ : ಏಷ ಚ್ ಅಭುಯ ದ್ಯೀ ಮಹಾನ್
ಏಷ ಸಾ ಗಿಸಯ ಮಾಗಿ ಶಚ ಯತ್ ಏನಮ್ ಅನುಗಚ್ಛ ಸ್ಮ ೨೬
ಏವಂ ವದ್ನೌ : ತೇ ಸೀಢಾಂ ನ ಶೇಕು: ಬಾಷಪ ಮ್ ಆಗತಮ್
ನರಾ: ತಂ ಅನುಗಚ್ಛ ನೌ : ಪಿರ ಯ ಮಿಕಾ ಾ ಕು ನಂದ್ನಂ ೨೭
ಅಥ ರಾಜಾ ವೃತಃ ಸ್ಮೌ ರೀಭಿ: ದ್ೀನಾ೭ಭಿದ್ೀಿನ ಚೇತನಃ
ನಿಜಿಗ್ರಮ ಪಿರ ಯಂ ಪುತರ ಾಂ ದ್ರ ಕಾ ಯ ಮಿೀತಿ ಬುರ ವನ್ ಗೃಹಾತ್ ೨೮
ಶುಶುರ ವೇ ಚಾ೭ಗರ ತಃ ಸ್ಮೌ ರೀಣಾಾಂ ರುದ್ನಿೌ ೀನಾಾಂ ಮಹಾ ಸಾ ನಃ
ಯಥಾ ನಾದಃ ಕರೇಣೂನಾಾಂ ಬದ್ಧ ೀ ಮಹತಿ ಕುಞ್ಜ ರೇ ೨೯
ಪಿತಾ ಚ್ ರಾಜಾ ಕಕುತಾ ಿ ಾಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಸನನ ಸೌ ದ್ವ೭ಭವತ್
ಪ್ರಪೂಣಿಾಃ ಶಶ್ೀ ಕಲೇ ಗರ ಹೇಣೀಪ್ಪುಿ ತೀ ಯಥಾ ೩೦
ಸ ಚ್ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಅಚಿಾಂತಾಯ ತಾಮ ರಾಮೀ ದ್ಶರಥಾ೭೭ತಮ ಜ:
ಸೂತಂ ಸಂಚ್ೀದ್ಯಾ ಮಾಸ ತಾ ರತಂ ವಾಹಯ ತಾ ಮಿತಿ ೩೧
ರಾಮೀ ಯಾಹಿೀತಿ ಸೂತಂ ತಂ ತಿಷ್ೌ ಠ ೀತಿ ಸ ಜನ ಸೌ ದ್ವ
ಉಭಯಂ ನಾ೭ಶಕತ್ ಸೂತ: ಕತುಿ ಮಧ್ಾ ನಿ ಚ್ೀದ್ತ: ೩೨
ನಿಗಿಚ್ಛ ತಿ ಮಹಾ ಬಾಹೌ ರಾಮೇ ಪೌರ ಜನಾ೭ಶು್ ರಭಿ:
ಪ್ತಿತೈ ರಭಯ ೭ವಹಿತಂ ಪ್ರ ಶಶಾಮ ಮಹಿೀ ರಜ: ೩೩
ರುದ್ತಾ೭ಶುರ ಪ್ರರ್ದಯ ನಂ ಹಾಹಾ ಕೃತ ಮ೭ಚೇತನಂ
ಪ್ರ ಯಾಣೇ ರಾಘ್ವ ಸ್ಮಯ ೭೭ಸ್ಮೀತ್ ಪುರಂ ಪ್ರಮ ಪಿೀಡಿತಂ ೩೪
ಸುಶಾರ ವ ನಯನೈ: ಸ್ಮೌ ರೀಣಾಮ೭ಸರ ಮಾ೭೭ಯಾಸ ಸಂಭವಂ
ಮಿೀನ ಸಂಕ್ಾ ೀಭ ಚ್ಲ್ತೈ ಸಾ ಲ್ಲಂ ಪಂಕಜೈ ರವ ೩೫
ಧೃಷ್ಟಾ ಾ ತು ನೃಪ್ತಿ ಶ್್ ರೀಮಾನ್ ಏಕ ಚಿತೌ ಗತಂ ಪುರಂ
ನಿಪ್ ಪ್ರತೈವ ದುಾಃಖೇನ ಹತ ಮ್ಭಲ ಇವ ದುರ ಮ: ೩೬
ತತೀ ಹಲ ಹಲಾ ಶಬ್್ ೀ ಜಜ್ಞ ೀ ರಾಮ ಸಯ ಪೃಷಠ ತಃ
ನರಾಣಾಾಂ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ರಾಜಾನಂ ಸ್ಮೀದ್ನೌ ಾಂ ಭೃಶ ದುಾಃಖಿತಮ್ ೩೭
ಹಾ ರಾಮೇತಿ ಜನಾಾಃ ಕೇಚಿ ದ್ವರ ಮ ಮಾತೇತಿ ಚಾ೭ಪ್ರೇ
ಅನೌ ಾಃಪುರಂ ಸಮೃದ್ಧ ಾಂ ಚ್ ಕ್ರ ೀಶನೌ ಾಂ ಪ್ಯಿದೇವಯನ್ ೩೮
ಅನಿಾ ೀಕ್ಷಮಾಣೀ ರಾಮ ಸುೌ ವಿಷಣು ಾಂ ಭ್ರರ ನೌ ಚೇತಸಂ
ರಾಜಾನಂ ಮಾತರಂ ಚೈವ ದ್ದ್ಶಾಿ೭ನುಗತೌ ಪ್ರ್ಥ ೩೯
ಸ ಬದ್ಧ ಇವ ಪ್ರಶೇನ ಕಿಶೀರೀ ಮಾತರಂ ಯಥಾ
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ಧ್ಮಿ ಪ್ರಶೇನ ಸಂಕಿಾ ಪ್ೌ ಾಃ ಪ್ರ ಕಶಂ ನಾ೭ಭುಯ ದೈಕ್ಷತ ೪೦
ಪ್ದ್ವತಿನ್ತ ಚ್ ಯಾನಾ೭ಹೌಿ ಅದುಾಃಖಾ೭ಹೌಿ ಸುಖೀಚಿತೌ
ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಸಂಚ್ೀದ್ಯಾ ಮಾಸ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ಯಾಹಿೀತಿ ಸ್ಮರರ್ಥಮ್ ೪೧
ನ ಹಿ ತತ್ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ೀ ದುಾಃಖದಂ ದ್ಶಿನಂ ಪಿತುಾಃ
ಮಾತು ಶಚ ಸಹಿತುಾಂ ಶಕೌ : ತೀತಾರ ೭೭ದ್ಿತ ಇವ ದ್ಾ ಪಃ ೪೨
ಪ್ರ ತಯ ಗ್ರರ ಮಿವಾ ಯಾನಿೌ ೀ ವತಾ ಲಾ ವತಾ ಕರಣಾತ್
ಬದ್ಧ ವತಾಾ ಯಥಾ ಧೇನು: ರಾಮ ಮಾತಾ೭ಭಯ ಧಾವತ ೪೩
ತಥಾ ರುದ್ನಿೌ ೀಾಂ ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ರಥಂ ತಮ್ ಅನುಧಾವತಿೀಮ್
ಕ್ರ ೀಶನಿೌ ೀಾಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಹಾ ಸ್ಮೀತೇ ಲಕ್ಷಮ ಣೇ ತಿ ಚ್ ೪೪
ರಾಮ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸ್ಮೀತಾ೭ಥಿಾಂ ಸರ ವಂತಿೀಾಂ ವಾರ ನೇತರ ಜಂ
ಅ ಸಕೃತ್ ಪ್ರ ೈಕ್ಷತ ಸ ತಾಾಂ ನೃತಯ ನಿೌ ೀಮ್ ಇವ ಮಾತರಮ್ ೪೩
ತಿಷ್ಠ ೀ ತಿ ರಾಜಾ ಚುಕ್ರ ೀಶ ಯಾಹಿ ಯಾಹಿೀ ತಿ ರಾಘ್ವಃ
ಸುಮನೌ ರ ಸಯ ಬಭೂವ ಆತಾಮ ಚ್ಕರ ಯೀ: ಇವ ಚಾ೭ನೌ ರಾ ೪೬
ನಾ ಶೌರ ಷಮ್ ಇತಿ ರಾಜಾನಮ್ ಉಪ್ರಲಬ್ಧ ೀ೭ಪಿ ವಕ್ಷಯ ಸ್ಮ
ಚಿರಂ ದುಾಃಖಸಯ ಪ್ರಪಿಷಠ ಮ್ ಇತಿ ರಾಮ: ತಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೪೭
ರಾಮ ಸಯ ಸ ವಚಃ ಕುವಿನ್ ಅನುಜಾಞ ಪ್ಯ ಚ್ ತಂ ಜನಮ್
ವರ ಜತೀ೭ಪಿ ಹಯಾನ್ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ಚ್ೀದ್ಯಾ ಮಾಸ ಸ್ಮರರ್ಥಾಃ ೪೮
ನಯ ವತಿತ ಜನೀ ರಾಜ್ಞ ೀ ರಾಮಂ ಕೃತಾಾ ಪ್ರ ದ್ಕಿಾ ಣಮ್
ಮನಸ್ಮ ಪ್ಯ ೭ಶುರ ವೇಗೈ ಶಚ ನ ನಯ ವತಿತ ಮಾನುಷಮ್ ೪೯
ಯಮ್ ಇಚ್ಛ ೀತ್ ಪುನರ್ ಆಯಾನೌ ಾಂ ನೈನಂ ರ್ದರಮ್ ಅನುವರ ಜತ್
ಇತಯ ೭ಮಾತಾಯ ಮಹಾ ರಾಜಮ್ ಊಚು: ದ್ಶರಥಂ ವಚಃ ೫೦
ತೇಷ್ಟಾಂ ವಚಃ ಸವಿ ಗುಣೀಪ್ ಪ್ನನ ಾಂ
ಪ್ರ ಸ್ಮಾ ನನ ಗ್ರತರ ಾಃ ಪ್ರ ವಿಷಣು ರೂಪಃ
ನಿಶಮಯ ರಾಜಾ ಕೃಪ್ಣಃ ಸ ಭ್ರಯೀಿ
ವಯ ವಸ್ಮಿ ತ ಸೌ ಾಂ ಸುತಮ್ ಈಕ್ಷಮಾಣಃ ೫೧
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಚ್ತಾಾ ರಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ಏಕ ಚತ್ವಿ ರಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತಸ್ಮಮ ಾಂ ಸುೌ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ೀ ನಿಷ್ಟಕ ರಮತಿ ಕೃತಾಾಂಜಲೌ
ಆತಿ ಶಬ್್ ೀ೭ಥ ಸಂಜಜ್ಞ ೀ ಸ್ಮೌ ರೀಣಾಮ್ ಅನೌ ಾಃಪುರೇ ಮಹಾನ್ ೧
ಅನಾಥ ಸಯ ಜನ ಸ್ಮಯ ೭ಸಯ ದುಬಿಲ ಸಯ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಃ
ಯೀ ಗತಿಾಂ ಶರಣಂ ಚಾ೭೭ಸ್ಮೀತ್ ಸ ನಾಥಃ ಕಾ ನು ಗಚ್ಛ ತಿ ೨
ನ ಕೃಧ್ಯ ತಯ ೭ಭಿಶಪ್ೌೀ೭ಪಿ ಕ್ರ ೀಧ್ನಿೀಯಾನಿ ವಜಿಯನ್
ಕುರ ದ್ವಧ ನ್ ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ಯನ್ ಸವಾಿನ್ ಸಮ ದುಾಃಖಃ ಕಾ ಚಿತ್ ಗತ: ೩
ಕೌಸಲಾಯ ಯಾಾಂ ಮಹಾ ತೇಜಾ ಯಥಾ ಮಾತರ ವತಿತೇ
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ತಥಾ ಯೀ ವತಿತೇ೭ಸ್ಮಮ ಸು ಮಹಾತಾಮ ಕಾ ನು ಗಚ್ಛ ತಿ ೪
ಕೈಕೇಯಾಯ ಕಿಿ ಶಯ ಮಾನೇನ ರಾಜಾಞ ಸಂಚ್ೀದ್ತೀ ವನಮ್
ಪ್ರತಾರ ತಾ ಜನಸ್ಮಯ ೭ಸಯ ಜಗತಃ ಕಾ ನು ಗಚ್ಛ ತಿ ೫
ಅಹೀ ನಿಶ್ಚ ೀತನೀ ರಾಜಾ ಜಿೀವ ಲೀಕಸಯ ಸಂಪಿರ ಯಮ್
ಧ್ಮಯ ಿಾಂ ಸತಯ ವರ ತಂ ರಾಮಂ ವನ ವಾಸೀ ಪ್ರ ವತಾ ಯ ತಿ ೬
ಇತಿ ಸವಾಿ ಮಹಿಷಯ ಸ್ಮೌ ವಿವತಾಾ ಇವ ಧೇನವಃ
ರುರುದು ಶ್ಚ ೈವ ದುಾಃಖಾತಾಿಾಃ ಸ ಸಾ ರಂ ಚ್ ವಿಚುಕುರ ಶುಾಃ ೭
ಸ ತಮ್ ಅನೌ ಾಃಪುರೇ ಘ್ೀರಮ್ ಆತಿ ಶಬ್ ಾಂ ಮಹಿೀಪ್ತಿಾಃ
ಪುತರ ಶೀಕ೭ಭಿ ಸಂತಪ್ೌ ಾಃ ಶುರ ತಾಾ ಚಾ೭೭ಸ್ಮೀತ್ ಸುದುಾಃಖಿತಃ ೮
ನಾ೭ಗ್ನ ಹೀತಾರ ಣಯ ಹೂಯನೌ ನಾ೭ಪ್ಚ್ನ್ ಗೃಹ ಮೇರ್ಧನ:
ಅಕುವಿನ್ ನ ಪ್ರ ಜಾ ಕಯಿಾಂ ಸೂಯಿ ಶಾಚ ೭ನೌ ರ ರ್ಧೀಯತ ೯
ವಯ ಸೃಜನ್ ಕಬಳಾನ್ ನಾಗ್ರ ಗ್ರವೀ ವತಾಾ ನ್ ನ ಪ್ರಯಯನ್
ಪುತರ ಾಂ ಪ್ರ ಧ್ಮಂ ಲಬಾಧ ಾ ಜನನಿೀ ನಾ೭ಭಯ ನಂದ್ತ ೧೦
ತಿರ ಶಙ್ಮಕ : ಲೀಹಿತಾಙ್ರ ಶಚ ಬೃಹಸಪ ತಿ ಬುಧಾ ವ೭ಪಿ
ದ್ವರುಣಾಾಃ ಸೀಮಮ್ ಅಭ್ಯ ೀತಯ ಗರ ಹಾಾಃ ಸವೇಿ ವಯ ವಸ್ಮಿ ತಾಾಃ ೧೧
ನಕ್ಷತಾರ ಣಿ ಗತಾ ಚಿೀಿಾಂರ್ಷ ಗರ ಹಾ ಶಚ ಗತ ತೇಜಸಃ
ವಿಶಾಖಾ ಶಚ ಸ ಧೂಮಾ ಶಚ ನಭಸ್ಮ ಪ್ರ ಚ್ಕಶ್ರೇ ೧೨
ಕಳಿಕ ನಿಲ ವೇಗೇನ ಮಹೀದ್ರ್ಧ ರವೀತಿಿ ತ:
ರಾಮೇ ವನಂ ಪ್ರ ವರ ಜಿತೇ ನಗರಂ ಪ್ರ ಚಾಚಾಲ ತತ್ ೧೩
ದ್ಶ: ಪ್ಯಾಿಕುಲಾ ಸಾ ವಾಿ ಸ್ಮೌ ಮಿರೇ ಣೇವ ಸಂವೃತಾ:
ನ ಗರ ಹೀ ನಾ೭ಪಿ ನಕ್ಷತರ ಾಂ ಪ್ರ ಚ್ಕಶೇ ನ ಕಿಾಂಚ್ನ ೧೪
ಅಕಸ್ಮಮ ನಾನ ಗರಃ ಸವೀಿ ಜನೀ ದೈನಯ ಮ್ ಉಪ್ರಗಮತ್
ಆಹಾರೇ ವಾ ವಿಹಾರೇ ವಾ ನ ಕಶ್ಚ ತ್ ಅಕರೀನ್ ಮನಃ ೧೫
ಶೀಕ ಪ್ಯಾಿಯ ಸಂತಪ್ೌ ಸಾ ತತಂ ದ್ೀಘ್ಿ ಮುಚ್ಛ ಾ ಸನ್
ಅಯೀಧಾಯ ಯಾಾಂ ಜನ ಸಾ ವಿ ಶು್ ಶೀಚ್ ಜಗತಿೀ ಪ್ತಿಾಂ ೧೬
ಬಾಷಪ ಪ್ಯಾಿಕುಲ ಮುಖೀ ರಾಜ ಮಾಗಿ ಗತೀ ಜನಃ
ನ ಹೃಷ್ಾ ೀ ಲಕ್ಷಯ ತೇ ಕಶ್ಚ ತ್ ಸವಿಾಃ ಶೀಕ ಪ್ರಾಯಣಃ ೧೭
ನ ವಾತಿ ಪ್ವನಃ ಶ್ೀತೀ ನ ಶಶ್ೀ ಸೌಮಯ ದ್ಶಿನಃ
ನ ಸೂಯಿ ಸೌ ಪ್ತೇ ಲೀಕಂ ಸವಿಾಂ ಪ್ಯಾಿಕುಲಂ ಜಗತ್ ೧೮
ಅನರ್ಥಿನಃ ಸುತಾಾಃ ಸ್ಮೌ ರೀಣಾಾಂ ಭತಾಿರೀ ಭ್ರರ ತರ ಸೌ ಥಾ
ಸವೇಿ ಸವಿಾಂ ಪ್ರತಯ ಜಯ ರಾಮಮ್ ಏವಾ ನಾ ಚಿನೌ ಯನ್ ೧೯
ರ್ಯ ತು ರಾಮ ಸಯ ಸುಹೃದಃ ಸವೇಿ ತೇ ಮ್ಭಢ ಚೇತಸಃ
ಶೀಕ ಭ್ರರೇಣ ಚ್ ಆಕರ ನಾೌ ಾಃ ಶಯನಂ ನ ಜಹು ಸೌ ದ್ವ ೨೦
ತತ ಸೌ ಾ ಯೀಧಾಯ ರಹಿತಾ ಮಹಾತಮ ನಾ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪುರಂದ್ರೇ ಣೇವ ಮಹಿೀ ಸ ಪ್ವಿತಾ
ಚ್ಚಾಲ ಘ್ೀರಂ ಭಯ ಭ್ರರ ಪಿೀಡಿತಾ
ಸ ನಾಗ ಯೀಧಾ೭ಶಾ ಗಣಾ ನನಾದ್ ಚ್ ೨೧
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ ಚ್ತಾಾ ರಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ದ್ವಿ ಚತ್ವಿ ರಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಯಾವತ್ ತು ನಿಯಿತ ಸೌ ಸಯ ರಜ್ೀ ರೂಪ್ಮ್ ಅದೃಶಯ ತ
ನೈ ವೇಕಾ ಾ ಕು ವರ ಸ್ಮೌ ವತ್ ಸಂಜಹಾರಾ೭೭ತಮ ಚ್ಕುಾ ರ್ಷೀ ೧
ಯಾವ ದ್ವರ ಜಾ ಪಿರ ಯಂ ಪುತರ ಾಂ ಪ್ಶಯ ತಯ ತಯ ಾಂತ ಧಾಮಿಿಕಮ್
ತಾವ ದ್ಾ ಯ ವಧ್ಿತೇ ವಾ೭೭ಸಯ ಧ್ರಣಾಯ ಾಂ ಪುತರ ದ್ಶಿನೇ ೨
ನ ಪ್ಶಯ ತಿ ರಜ್ೀ೭ಪ್ಯ ೭ಸಯ ಯದ್ವ ರಾಮ ಸಯ ಭೂಮಿಪಃ
ತದ್ವ೭೭ತಿ ಶಚ ವಿಷಣು ಶಚ ಪ್ಪ್ರತ ಧ್ರಣಿೀ ತಲೇ ೩
ತಸಯ ದ್ಕಿಾ ಣಮ್ ಅನಾ ಗ್ರತ್ ಕೌಸಲಾಯ ಬಾಹುಮ್ ಅಙ್ರ ನಾ
ವಾಮಂ ಚಾ ಸ್ಮಯ ೭ನಾ ಗ್ರತ್ ಪ್ರಶಾ ಿಾಂ ಕೈಕೇಯಿೀ ಭರತ ಪಿರ ಯಾ ೪
ತಾಾಂ ನರ್ಯನ ಚ್ ಸಂಪ್ನನ ೀ ಧ್ಮೇಿಣ ವಿನರ್ಯನ ಚ್
ಉವಾಚ್ ರಾಜಾ ಕೈಕೇಯಿೀಾಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ವಯ ರ್ಥತೇ ನಿ್ ರಯಃ ೫
ಕೈಕೇಯಿ ಮಾ ಮಮಾ೭ಙ್ಗರ ನಿ ಸ್ಮಪ ರಕಿಾ ೀ ಸೌ ಾ ಾಂ ದುಷಾ ಚಾರಣಿೀ
ನ ಹಿ ತಾಾ ಾಂ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ನ ಭ್ರಯಾಿ ನ ಚ್ ಬಾನಧ ವಿೀ ೬
ರ್ಯ ಚ್ ತಾಾ ಮ್ ಅನುಜಿೀವನಿೌ ನಾ೭ಹಂ ತೇಷ್ಟಾಂ ನ ತೇ ಮಮ
ಕೇವಲಾ೭ಥಿ ಪ್ರಾಾಂ ಹಿ ತಾಾ ಾಂ ತಯ ಕೌ ಧ್ಮಾಿಾಂ ತಯ ಜಾ ಮಯ ಹಮ್ ೭
ಅಗೃಹಾು ಾಂ ಯ ಚ್ಚ ತೇ ಪ್ರಣಿಮ್ ಅಗ್ನ ಾಂ ಪ್ಯಿಣಯಂ ಚ್ ಯತ್
ಅನುಜಾನಾಮಿ ತ ತಾ ವಿಮ್ ಅಸ್ಮಮ ನಿ ೀಕೇ ಪ್ರತರ ಚ್ ೮
ಭರತ ಶ್ಚ ೀತ್ ಪ್ರ ತಿೀತಃ ಸ್ಮಯ ದ್ವರ ಜಯ ಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ೀದ್ ಮ೭ವಯ ಯಮ್
ಯನ್ ಮೇ ಸ ದ್ದ್ವಯ ತ್ ಪಿತರ ೭ಥಿಾಂ ಮಾಾಂ ಮಾ ತ ದ್್ ತೌ ಮ್ ಆಗಮತ್ ೯
ಅಥ ರೇಣು ಸಮುಧ್ಾ ಸೌ ಾಂ ತಮ್ ಉತಾಿ ಪ್ಯ ನರಾ೭ರ್ಧಪ್ಮ್
ನಯ ವತಿತ ತದ್ವ ದೇವಿೀ ಕೌಸಲಾಯ ಶೀಕ ಕಶ್ಿತಾ ೧೦
ಹತ್ಾ ೀವ ಬಾರ ಹಮ ಣಂ ಕಮಾತ್ ಸಪ ೃಷ್ಟಾ ಾ ೭ಗ್ನ ಮ್ ಇವ ಪ್ರಣಿನಾ
ಅನಾ ತಪ್ಯ ತ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಪುತರ ಾಂ ಸಂಚಿನೌ ಯ ತಾಪ್ಸಂ ೧೧
ನಿವೃತ್ಯ ೈವ ನಿವೃತ್ಯ ೈವ ಸ್ಮೀದ್ತೀ ರಥ ವತಮ ಿಸು
ರಾಜ್ಞ ೀ ನಾ೭ತಿಬಭೌ ರೂಪಂ ಗರ ಸೌ ಸ್ಮಯ ಾಂಶುಮತೀ ಯಥಾ ೧೨
ವಿಲಲಾಪ್ ಚ್ ದುಾಃಖಾ೭೭ತಿಾಃ ಪಿರ ಯಂ ಪುತರ ಮ್ ಅನುಸಮ ರನ್
ನಗರಾ೭ನೌ ಮ್ ಅನುಪ್ರರ ಪ್ೌ ಾಂ ಬುದ್ವಧ ಾ ಪುತರ ಮ್ ಅಥಾ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೧೩
ವಾಹನಾನಾಾಂ ಚ್ ಮುಖಾಯ ನಾಾಂ ವಹತಾಾಂ ತಂ ಮಮಾ೭೭ತಮ ಜಮ್
ಪ್ದ್ವನಿ ಪ್ರ್ಥ ದೃಶಯ ನೌ ೀ ಸ ಮಹಾತಾಮ ನ ದೃಶಯ ತೇ ೧೪
ಯ ಸುಾ ಖೇಷ್ಣ ಉಪ್ ಧಾನೇಷ್ಣ ಶೇತೇ ಚಂದ್ನ ರೂರ್ಷತ :
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ವಿೀಜಯ ಮಾನೀ ಮಹಾ೭ಹಾಿಭಿ: ಸ್ಮೌ ರೀಭಿ ಮಿಮ ಸುತೀತೌ ಮ: ೧೫
ಸ ನೂನಂ ಕಾ ಚಿತ್ ಏವಾದ್ಯ ವೃಕ್ಷ ಮ್ಭಲಮ್ ಉಪ್ರಶ್ರ ತಃ
ಕಷಠ ಾಂ ವಾ ಯದ್ ವಾ೭ಶಾಮ ನಮ್ ಉಪ್ಧಾಯ ಶಯಿಷಯ ತೇ ೧೬
ಉತಾಿ ಸಯ ತಿ ಚ್ ಮೇದ್ನಾಯ ಾಃ ಕೃಪ್ಣಃ ಪ್ರಾಂಸು ಕುಾಂಠಿತಃ
ವಿನಿಶ್ ಾ ಸನ್ ಪ್ರ ಸರ ವಣಾತ್ ಕರೇಣೂನಾಮ್ ಇವ ಷಿಭಃ ೧೭
ದ್ರ ಕ್ಷಯ ನಿೌ ನೂನಂ ಪುರುಷ್ಟ: ದ್ೀಘ್ಿ ಬಾಹುಾಂ ವನೇ ಚ್ರಾಾಃ
ರಾಮಮ್ ಉತಾಿ ಯ ಗಚ್ಛ ನೌ ಾಂ ಲೀಕ ನಾಥಮ್ ಅನಾಥ ವತ್ ೧೮
ಸ್ಮ ನೂನಂ ಜನಕ ಸ್ಯ ೀಷ್ಟಾ ಸ್ಮೀತಾ ಸುಖ ಸದೀಚಿತಾ
ಕಂಟಕ ಕರ ಮಣಾ ಕರ ಾಂತಾ ವನಮ೭ದ್ಯ ಗಮಿಷಯ ತಿ ೧೯
ಅನಭಿಜಾಞ ವನಾನಾಾಂ ಸ್ಮ ನೂನಂ ಭಯ ಮುಪಷಯ ತಿ
ಶಾಾ ಪ್ದ್ವ ನದ್ಿತಂ ಶುರ ತಾಾ ಗಂಭಿೀರಂ ರೀಮ ಹಷಿಣಂ ೨೦
ಸ ಕಮಾ ಭವ ಕೈಕೇಯಿ ವಿಧ್ವಾ ರಾಜಯ ಮ್ ಆವಸ
ನ ಹಿ ತಂ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ಾಂ ವಿನಾ ಜಿೀವಿತುಮ್ ಉತಾ ಹೇ ೨೧
ಇತ್ಯ ೀವಂ ವಿಲಪ್ನ್ ರಾಜಾ ಜನ್ತಘೇನಾ೭ಭಿ ಸಂವೃತಃ
ಅಪ್ಸ್ಮನ ತ ಇವಾ೭ರಷಾ ಾಂ ಪ್ರ ವಿವೇಶ ಪುರೀತೌ ಮಮ್ ೨೨
ಶ್ರನಯ ಚ್ತಾ ರ ವೇಶಾಮ ನಾೌ ಾಂ ಸಂವೃತಾ೭೭ಪ್ಣ ದೇವತಾಮ್
ಕಿ ನೌ ದುಬಿಲ ದುಾಃಖಾ೭ತಾಿಾಂ ನಾ೭ತಾಯ ಕಿೀಣಿ ಮಹಾ ಪ್ಥಾಮ್ ೨೩
ತಾಮ್ ಅವೇಕ್ಷಯ ಪುರೀಾಂ ಸವಾಿ ರಾಮಮ್ ಏವಾ೭ನು ಚಿನೌ ಯನ್
ವಿಲಪ್ನ್ ಪ್ರರ ವಿಶ ದ್ವರ ಜಾ ಗೃಹಂ ಸೂಯಿ ಇವಾ೭ಮುಬ ದ್ಮ್ ೨೪
ಮಹಾ ಹರ ದ್ಮ್ ಇವಾ೭ಕ್ಾ ೀಭಯ ಾಂ ಸುಪ್ಣೇಿನ ಹೃತೀ ರಗಮ್
ರಾಮೇಣ ರಹಿತಂ ವೇಶಮ ವೈದೇಹಾಯ ಲಕ್ಷಮ ಣೇನ ಚ್ ೨೫
ಅಥ ಗದ್ರ ದ್ ಶಬ್ ಸುೌ ವಿಲಪ್ನ್ ಮನುಜಾ೭ರ್ಧಪ್:
ಉವಾಚ್ ಮೃದು ಮಂದ್ವ೭ಥಿಾಂ ವಚ್ನಂ ದ್ೀನ ಮ೭ಸಾ ರಂ ೨೬
ಕೌಸಲಾಯ ಯಾ ಗೃಹಂ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ರಾಮ ಮಾತು ನಿಯನುೌ ಮಾಮ್
ನ ಹಯ ೭ನಯ ತರ ಮಮಾ೭೭ಶಾಾ ಸೀ ಹೃದ್ಯ ಸಯ ಭವಿಷಯ ತಿ ೨೭
ಇತಿ ಬುರ ವನೌ ಾಂ ರಾಜಾನಮ್ ಅನಯನ್ ದ್ವಾ ರ ದ್ಶ್ಿನ:
ಕೌಸಲಾಯ ಯಾ ಗೃಹಂ ತತರ ನಯ ವೇಶಯ ತ ವಿನಿೀತ ವತ್ ೨೮
ತತ ಸೌ ತರ ಪ್ರ ವಿಷಾ ಸಯ ಕೌಸಲಾಯ ಯಾ ನಿವೇಶನಮ್
ಅರ್ಧರುಹಾಯ ೭ಪಿ ಶಯನಂ ಬಭೂವ ಲುಳಿತಂ ಮನಃ ೨೯
ಪುತರ ದ್ಾ ಯ ವಿಹಿೀನಂ ಚ್ ಸುನ ಷಯಾ೭ಪಿ ವಿವಜಿಿತಂ
ಅಪ್ಶಯ ತ್ ಭವನಂ ರಾಜಾ ನಷಾ ಚಂದ್ರ ಮಿವಾ೭ಮಬ ರಂ ೩೦
ತ ಚ್ಚ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಮಹಾ ರಾಜ್ೀ ಭುಜಮ್ ಉದ್ಯ ಮಯ ವಿೀಯಿವಾನ್
ಉಚ್ಚ ೈಾಃ ಸಾ ರೇಣ ಚುಕ್ರ ೀಶ ಹಾ ರಾಘ್ವ ಜಹಾಸ್ಮ ಮಾಮ್ ೩೧
ಸುಖಿತಾ ಬತ ತಂ ಕಲಂ ಜಿೀವಿಷಯ ನಿೌ ನರೀತೌ ಮಾಾಃ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪ್ರಷಾ ಜನೌ ೀ ರ್ಯ ರಾಮಂ ದ್ರ ಕ್ಷಯ ನಿೌ ಪುನ: ಆಗತಮ್ ೩೨
ಅಥ ರಾತಾರ ಯ ಾಂ ಪ್ರ ಪ್ನಾನ ಯಾಾಂ ಕಳ ರಾತಾರ ಯ ಮಿವಾತಮ ನ:
ಅಥಿ ರಾತ್ರ ೀ ದ್ಶರಥ: ಕೌಸಲಾಯ ಮಿದ್ ಮಬರ ವಿೀತ್ ೩೩
ರಾಮಂ ಮೇ೭ನುಗತಾ ದೃರ್ಷಾ : ಅದ್ವಯ ೭ಪಿ ನ ನಿವತಿತೇ
ನ ತಾಾ ಾಂ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಕೌಸಲ್ಯ ೀ ಸ್ಮಧು ಮಾಾಂ ಪ್ರಣಿನಾ ಸಪ ೃಶ ೩೪
ತಂ ರಾಮಮ್ ಏವಾ೭ನು ವಿಚಿನೌ ಯನೌ ಾಂ
ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ದೇವಿೀ ಶಯನೇ ನರೇನ್ ರಮ್
ಉಪ್ೀಪ್ವಿಶಾಯ ೭ರ್ಧಕಮ್ ಆತಿ ರೂಪ್ರ
ವಿನಿಶ್ ಾ ಸನಿೌ ೀ ವಿಲಲಾಪ್ ಕೃಚ್ಛ ರಾಂ ೩೫
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ದ್ಾ ಚ್ತಾಾ ರಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ತರ ಚತ್ವಿ ರಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತತಃ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಶಯನೇ ಸನನ ಾಂ ಶೀಕೇನ ಪ್ರರ್ಥಿವಮ್
ಕೌಸಲಾಯ ಪುತರ ಶೀಕ೭೭ತಾಿ ತಮ್ ಉವಾಚ್ ಮಹಿೀಪ್ತಿಮ್ ೧
ರಾಘ್ವೀ ನರ ಶಾರ್ದಿಲ ವಿಷಮ್ ಉಪ್ರೌ ಾ ದ್ಾ ಜಿಹಾ ವತ್
ವಿಚ್ರಷಯ ತಿ ಕೈಕೇಯಿೀ ನಿಮುಿ ಕ್ೌೀವ ಹಿ ಪ್ನನ ಗ್ೀ ೨
ವಿವಾಸಯ ರಾಮಂ ಸುಭಗ್ರ ಲಬಧ ಕಮಾ ಸಮಾಹಿತಾ
ತಾರ ಸಯಿಷಯ ತಿ ಮಾಾಂ ಭೂಯೀ ದುಷ್ಟಾ ೭ಹಿ ರವ ವೇಶಮ ನಿ ೩
ಅಥ ಸಮ ನಗರೇ ರಾಮ ಶಚ ರನ್ ಭೈಕ್ಷಂ ಗೃಹೇ ವಸೇತ್
ಕಮ ಕರೀ ವರಂ ದ್ವತುಮ್ ಅಪಿ ದ್ವಸಂ ಮಮಾ೭೭ತಮ ಜಮ್ ೪
ಪ್ರತಯಿತಾಾ ತು ಕೈಕೇಯಾಯ ರಾಮಂ ಸ್ಮಿ ನಾ ದ್ಯ ಥೇಷಾ ತಃ
ಪ್ರ ದ್ಷ್ಾ ೀ ರಕ್ಷಸ್ಮಾಂ ಭ್ರಗಃ ಪ್ವಿಣಿೀ ವಾ೭೭ಹಿತಾಗ್ನ ನಾ ೫
ಗಜ ರಾಜ ಗತಿ ವಿೀಿರೀ ಮಹಾ ಬಾಹು ಧ್ಿನು ಧ್ಿರಃ
ವನಮ್ ಆವಿಶತೇ ನೂನಂ ಸ ಭ್ರಯಿಾಃ ಸಹ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ ೬
ವನೇ ತಾ ೭ದೃಷಾ ದುಾಃಖಾನಾಾಂ ಕೈಕೇಯಾಯ ೭ನುಮತೇ ತಾ ಯಾ
ತಯ ಕೌ ನಾಾಂ ವನ ವಾಸ್ಮಯ ಕ ನಾ ೭ವಸ್ಮಿ ಭವಿಷಯ ತಿ ೭
ತೇ ರತನ ಹಿೀನಾ ಸೌ ರುಣಾಾಃ ಫಲ ಕಲೇ ವಿವಾಸ್ಮತಾಾಃ
ಕಥಂ ವತಾ ಯ ನಿೌ ಕೃಪ್ಣಾಾಃ ಫಲ ಮ್ಭಲಾಃ ಕೃತಾ೭ಶನಾಾಃ ೮
ಅಪಿೀದ್ವನಿೀಾಂ ಸ ಕಲಃ ಸ್ಮಯ ನ್ ಮಮ ಶೀಕ ಕ್ಷಯಃ ಶ್ವಃ
ಸ ಭ್ರಯಿಾಂ ಯ ತಾ ಹ ಭ್ರರ ತಾರ ಪ್ಶ್ಯ ೀಯಮ್ ಇಹ ರಾಘ್ವಮ್ ೯
ಶುರ ತ್ಾ ೈ ವೀಪ್ ಸ್ಮಿ ತೌ ವಿೀರೌ ಕದ್ವ೭ಯೀಧಾಯ ಭವಿಷಯ ತಿ
ಯಶಸ್ಮಾ ನಿೀ ಹೃಷಾ ಜನಾ ಸೂಚಿಛ ರತ ಧ್ಾ ಜ ಮಾಲ್ನಿೀ ೧೦
ಕದ್ವ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ನರ ವಾಯ ಘ್ನರ ಅರಣಾಯ ತ್ ಪುನರಾ೭೭ಗತೌ
ನನಿ್ ಷಯ ತಿ ಪುರೀ ಹೃಷ್ಟಾ ಸಮುದ್ರ ಇವ ಪ್ವಿಣಿ ೧೧
ಕದ್ವ೭ಯೀಧಾಯ ಾಂ ಮಹಾ ಬಾಹುಾಃ ಪುರೀಾಂ ವಿೀರಃ ಪ್ರ ವೇಕ್ಷಯ ತಿ
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪುರಸಕ ೃತಯ ರಥೇ ಸ್ಮೀತಾಾಂ ವೃಷಭ್ೀ ಗ್ೀ ವಧೂಮ್ ಇವ ೧೨
ಕದ್ವ ಪ್ರರ ಣಿ ಸಹಸ್ಮರ ಣಿ ರಾಜ ಮಾಗೇಿ ಮಮಾ೭೭ತಮ ಜೌ
ಲಾಜೈ: ಅವಕರಷಯ ನಿೌ ಪ್ರ ವಿಶನ್ತ
ೌ ಅರಾಂದ್ಮೌ ೧೩
ಪ್ರ ವಿಶಂತೌ ಕದ್ವ೭ಯೀಧಾಯ ಾಂ ದ್ರ ಕಾ ಯ ಮಿ ಶುಭ ಕುಾಂಡಲೌ
ಉದ್ಗ್ರರ ೭೭ಯುಧ್ ನಿಸ್ಮೌ ರಾಂಶೌ ಸ ಶುರ ಾಂಗ್ರ ವಿವ ಪ್ವಿತೌ ೧೪
ಕದ್ವ ಸುಮನಸಃ ಕನಾಯ ದ್ಾ ಜಾತಿೀನಾಾಂ ಫಲಾನಿ ಚ್
ಪ್ರ ದ್ಶನೌ ಯ ಾಃ ಪುರೀಾಂ ಹೃಷ್ಟಾ ಾಃ ಕರಷಯ ನಿೌ ಪ್ರ ದ್ಕಿಾ ಣಮ್ ೧೫
ಕದ್ವ ಪ್ರಣತೀ ಬುದ್ವಧ ಯ ವಯಸ್ಮ ಚಾ೭ಮರಪ್ರ ಭಃ
ಅಭುಯ ಪಷಯ ತಿ ಧ್ಮಿಜಞ ಸ್ಮೌ ರವಷಿ ಇವ ಮಾಾಂ ಲಲನ್ ೧೬
ನಿಸಾ ಾಂಶಯಂ ಮಯಾ ಮನಯ ೀ ಪುರಾ ವಿೀರ ಕದ್ಯಿಯಾ
ಪ್ರತು ಕಮೇಷ್ಣ ವತ್ಾ ೀಷ್ಣ ಮಾತೄಣಾಾಂ ಶಾತಿತಾಾಃ ಸೌ ನಾಾಃ ೧೭
ಸ್ಮ೭ಹಂ ಗೌ ರವ ಸ್ಮಾಂಹೇನ ವಿವತಾಾ ವತಾ ಲಾ ಕೃತಾ
ಕೈಕೇಯಾಯ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ಬಾಲ ವತ್ಾ ೀವ ಗೌರ್ ಬಲಾತ್ ೧೮
ನ ಹಿ ತಾವ ದುರ ಣ ಜಿಷಾ ಾಂ ಸವಿ ಶಾಸೌ ರ ವಿಶಾರದ್ಮ್
ಏಕ ಪುತಾರ ವಿನಾ ಪುತರ ಮ್ ಅಹಂ ಜಿೀವಿತುಮ್ ಉತಾ ಹೇ ೧೯
ನ ಹಿ ಮೇ ಜಿೀವಿತೇ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಸ್ಮಮಥಯ ಿಮ್ ಇಹ ಕಲಪ ಯ ತೇ
ಅಪ್ಶಯ ನಾೌ ಯ ಾಃ ಪಿರ ಯಂ ಪುತರ ಾಂ ಮಹಾ ಬಾಹುಾಂ ಮಹಾ ಬಲಮ್ ೨೦
ಅಯಂ ಹಿ ಮಾಾಂ ದ್ೀಪ್ಯತೇ ಸಮುತಿಿ ತ:
ತನೂಜ ಶೀಕ ಪ್ರ ಭವೀ ಹುತಾ೭ಶನಃ
ಮಹಿೀಮ್ ಇಮಾಾಂ ರಶ್ಮ ಭಿ ರುದ್ಧ ತ ಪ್ರ ಭ್ೀ
ಯಥಾ ನಿದ್ವಘೇ ಭಗವಾನ್ ದ್ವಾಕರಃ ೨೧
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ತಿರ ಚ್ತಾಾ ರಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ಚತು ಶಚ ತ್ವಿ ರಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ವಿಲಪ್ನಿೌ ೀಾಂ ತಥಾ ತಾಾಂ ತು ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಪ್ರ ಮದೀ ತೌ ಮಾಮ್
ಇದಂ ಧ್ಮೇಿ ಸ್ಮಿ ತಾ ಧ್ಮಯ ಿಾಂ ಸುಮಿತಾರ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ತವಾ೭೭ರ್ಯಿ ಸದುರ ಣರ್ ಯುಕೌ ಾಃ ಪುತರ ಾಃ ಸ ಪುರುಷ್ೀತೌ ಮಃ
ಕಿಾಂ ತೇ ವಿಲಪಿತೇ ನೈವಂ ಕೃಪ್ಣಂ ರುದ್ತೇನ ವಾ ೨
ಯ ಸೌ ವಾ೭೭ರ್ಯಿ ಗತಃ ಪುತರ ಸೌ ಯ ಕೌ ಾ ರಾಜಯ ಾಂ ಮಹಾ ಬಲಃ
ಸ್ಮಧು ಕುವಿನ್ ಮಹಾತಾಮ ನಂ ಪಿತರಂ ಸತಯ ವಾದ್ನಮ್ ೩
ಶ್ಷ್ಾ ೈ: ಆಚ್ರತೇ ಸಮಯ ಕ್ ಶಶಾ ತ್ ಪ್ರ ೀತಯ ಫಲೀದ್ರ್ಯ
ರಾಮೀ ಧ್ಮೇಿ ಸ್ಮಿ ತಃ ಶ್ರ ೀಷ್ಠ ೀ ನ ಸ ಶೀಚ್ಯ ಾಃ ಕದ್ವಚ್ನ ೪
ವತಿತೇ ಚ್ೀತೌ ಮಾಾಂ ವೃತಿೌ ಾಂ ಲಕ್ಷಮ ಣೀ೭ಸ್ಮಮ ನ್ ಸದ್ವ೭ನಘಃ
ದ್ಯಾವಾನ್ ಸವಿ ಭೂತೇಷ್ಣ ಲಾಭ ಸೌ ಸಯ ಮಹಾತಮ ನಃ ೫
ಅರಣಯ ವಾಸೇ ಯ ದು್ ಾಃಖಂ ಜಾನತಿೀ ವೈ ಸುಖೀಚಿತಾ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅನುಗಚ್ಛ ತಿ ವೈದೇಹಿೀ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ನಂ ತವಾ೭೭ತಮ ಜಮ್ ೬
ಕಿೀತಿಿ ಭೂತಾಾಂ ಪ್ತಾಕಾಂ ಯೀ ಲೀಕೇ ಭರ ಮಯತಿ ಪ್ರ ಭುಾಃ
ದ್ಮ ಸತಯ ವರ ತ ಪ್ರಃ ಕಿಾಂ ನ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ಸೌ ವಾ೭೭ತಮ ಜಃ ೭
ವಯ ಕೌ ಾಂ ರಾಮ ಸಯ ವಿಜಾಞ ಯ ಶೌಚಂ ಮಾಹಾತಮ ಯ ಮ್ ಉತೌ ಮಮ್
ನ ಗ್ರತರ ಮ್ ಅಾಂಶುಭಿಾಃ ಸೂಯಿಾಃ ಸಂತಾಪ್ಯಿತುಮ್ ಅಹಿತಿ ೮
ಶ್ವಃ ಸವೇಿಷ್ಣ ಕಲೇಷ್ಣ ಕನನೇಭ್ಯ ೀ ವಿನಿಸಾ ೃತಃ
ರಾಘ್ವಂ ಯುಕೌ ಶ್ೀತೀಷು ಾಃ ಸೇವಿಷಯ ತಿ ಸುಖೀ೭ನಿಲಃ ೯
ಶಯಾನಮ್ ಅನಘಂ ರಾತೌರ ಪಿತೇವಾ೭ಭಿಪ್ರಷಾ ಜನ್
ರಶ್ಮ ಭಿಾಃ ಸಂಸಪ ೃಶನ್ ಶ್ೀತೈ ಶಚ ನ್ ರಮಾ ಹಾಿ ದ್ಯಿಷಯ ತಿ ೧೦
ದ್ದೌ ಚ್ ಅಸ್ಮೌ ರಣಿ ದ್ವಾಯ ನಿ ಯಸ್ಮ ೈ ಬರ ಹಾಮ ಮಹೌಜಸೇ
ದ್ವನವೇನ್ ರಾಂ ಹತಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ತಿಮಿಧ್ಾ ಜ ಸುತಂ ರಣೇ ೧೧
ಸ ಶ್ರರ: ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ಸಾ ಾ ಬಾಹು ಬಲ ಮಾಶ್ರ ತ:
ಅಸಂತರ ಸೌ ೀ೭ಪ್ಯ ರಣಯ ಸೌ ೀ ವೇಶಮ ನಿೀವ ನಿವತಾ ಯ ತಿ ೧೨
ಯಸ್ಯ ೀಷ್ಣ ಪ್ಥ ಮಾಸ್ಮದ್ಯ ವಿನಾಶಂ ಯಾಾಂತಿ ಶತರ ವ:
ಕಥಂ ನ ಪೃರ್ಧವಿೀ ತಸಯ ಶಾಸನೇ ಸ್ಮಿ ತು ಮಹಿತಿ ೧೩
ಯಾ ಶ್ರ ೀ ಶೌಯಿಾಂ ಚ್ ರಾಮ ಸಯ ಯಾ ಚ್ ಕಳಾಯ ಣ ಸತೌ ಾ ತಾ
ನಿವೃತಾೌ ೭ರಣಯ ವಾಸ ಸಾ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ರಾಜಯ ಮ೭ವಾಪ್ಾ ಯ ತಿ ೧೪
ಸೂಯಿ ಸ್ಮಯ ೭ಪಿ ಭವೇ ತೂಾ ಯೀಿ ಹಯ ಗ್ನ ೀ ರಗ್ನ : ಪ್ರ ಭ್ೀ: ಪ್ರ ಭು:
ಶ್ರ ಯ ಶ್್ ರೀ ಶಚ ಭವೇ ದ್ಯ ಗ್ರರ ಕಿೀತಿಿ: ಕಿೀಹಾಯ ಿ: ಕ್ಷಮಾ ಕ್ಷಮಾ ೧೫
ದೈವತಂ ದೈವತಾನಾಾಂ ಚ್ ಭೂತಾನಾಾಂ ಭೂತ ಸತೌ ಮ:
ತಸಯ ಕೇ ಹಯ ೭ಗುಣಾ ದೇವಿ ರಾಷ್ಾ ರೀ ವಾ ಪ್ಯ ೭ಥ ವಾ ಪುರೇ ೧೬
ಪೃರ್ಥವಾಯ ಸಹ ವೈದೇಹಾಯ ಶ್ರ ಯಾ ಚ್ ಪುರುಷಷಿಭಃ
ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ತಿಸೃಭಿ ರೇತಾಭಿಾಃ ಸಹ ರಾಮೀ೭ಭಿಷೇಕ್ಷಯ ತಿ ೧೭
ದುಾಃಖಜಂ ವಿಸೃಜ ನಾೌ ಯ ೭ಸರ ಾಂ ನಿಷ್ಟಕ ರಮನೌ ಮ್ ಉದ್ೀಕ್ಷಯ ಯಮ್
ಅಯೀಧಾಯ ಯಾಾಂ ಜನಾ ಸಾ ವೇಿ ಶೀಕ ವೇಗ ಸಮಾಹತಾ: ೧೮
ಕುಶ ಚಿೀರ ಧ್ರಂ ದೇವಂ ಗಚ್ಛ ನೌ ಾಂ ಅಪ್ರಾಜಿತಂ
ಸ್ಮೀತೇ ವಾ೭ನುಗತಾ ಲಕಿಾ ಮ ೀ ಸೌ ಸಯ ಕಿಾಂ ನಾಮ ದುಲಿಭಂ ೧೯
ಧ್ನು ಗರ ಿಹವರೀ ಯಸಯ ಬಾಣ ಖಡಾರ ೭ಸೌ ರ ಭರ ೃತಾ ಾ ಯಂ
ಲಕ್ಷಮ ಣೀ ವರ ಜತಿ ಹಯ ೭ಗ್ರ ೀ ತಸಯ ಕಿಾಂ ನಾಮ ದುಲಿಭಂ ೨೦
ನಿವೃತೌ ವನ ವಾಸಂ ತಂ ದ್ರ ಷ್ಟಾ ಸ್ಮ ಪುನ ರಾಗತಂ
ಜಹಿ ಶೀಕಂ ಚ್ ಮೀಹಂ ಚ್ ದೇವಿ ಸತಯ ಾಂ ಬರ ವಿೀಮಿ ತೇ ೨೧
ಶ್ರಸ್ಮ ಚ್ರಣಾ ವೇತೌ ವಂದ್ಮಾನ ಮ೭ನಿನಿ್ ತೇ
ಪುನ ದ್ರ ಿಕ್ಷಯ ಸ್ಮ ಕಳಾಯ ಣಿ ಪುತರ ಾಂ ಚಂದ್ರ ಮಿವೀದ್ತಂ ೨೨
ಪುನ: ಪ್ರ ವಿಷಾ ಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ತ೭ಮಭಿರ್ಷಕೌ ಾಂ ಮಹಾ ಶ್ರ ಯಂ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸಮುತಾ ರಕ್ಷಯ ಸ್ಮ ನೇತಾರ ಭ್ರಯ ಾಂ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಆನನ್ ಜಂ ಪ್ಯಃ ೨೩
ಮಾ ಶೀಕ್ೀ ದೇವಿ ದುಖಂ ವಾ ನ ರಾಮೇ ದೃಶಯ ತೇ೭ಶ್ವಂ
ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ದ್ರ ಕ್ಷಯ ಸ್ಮ ಪುತರ ಾಂ ತಾ ಾಂ ಸ ಸ್ಮೀತಂ ಸಹ ಲಕ್ಷಮ ಣಂ ೨೪
ತಾ ಯಾ ಅಶೇಷ್ೀ ಜನ ಶ್ಚ ೈವ ಸಮಾಶಾಾ ಸಯ ೀ ಯದ್ವ೭ನಘೇ
ಕಿಮಿದ್ವನಿೀ ಮಿದಂ ದೇವಿ ಕರೀರ್ಷ ಹೃದ್ ವಿಕಿ ಬಂ ೨೫
ನಾ೭ಹಾಿ ತಾ ಾಂ ಶೀಚಿತುಾಂ ದೇವಿ ಯಸ್ಮಯ ಸ್ೌ ೀ ರಾಘ್ವ ಸುಾ ತ:
ನ ಹಿ ರಾಮಾತ್ ಪ್ರೀ ಲೀಕೇ ವಿದ್ಯ ತೇ ಸತಪ ಥೇ ಸ್ಮಿ ತ: ೨೬
ಅಭಿವಾದ್ಯಮಾನಂ ತಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಸಸುಹೃದಂ ಸುತಮ್
ಮುದ್ವ೭ಶುರ ಮೀಕ್ಷಯ ಸೇ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ಮೇಘ್ ಲೇಖೇವ ವಾರ್ಷಿಕಿೀ ೨೭
ಪುತರ ಸ್ೌ ೀ ವರದಃ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಪುನರಾ೭೭ಗತಃ
ಕರಾಭ್ರಯ ಾಂ ಮೃದು ಪಿೀನಾಭ್ರಯ ಾಂ ಚ್ರಣೌ ಪಿೀಡಯಿಷಯ ತಿ ೨೮
ಅಭಿವಾದ್ಯ ನಮಸಯ ಾಂತಂ ಶ್ರರಂ ಸ ಸುಹೃದಂ ಸುತಂ
ಮುದ್ವ೭ಸ್ರ ೈ: ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಸ್ಮ ಪುನ ಮೇಿಘ್ರಾಜಿ ರವಾ ಚ್ಲಂ ೨೯
ಆಶಾಾ ಸಯಂತಿೀ ವಿವಿಧೈ ಶಚ ವಾಕ್ಯ ೈ:
ವಾಕ್ಯ ೀ ಪ್ಚಾರೇ ಕುಶಲಾ೭ನವದ್ವಯ
ರಾಮ ಸಯ ತಾಾಂ ಮಾತರ ಮೇವ ಮುಕೌ ಾ
ದೇವಿೀ ಸುಮಿತಾರ ವಿರರಾಮ ರಾಮಾ ೩೦
ನಿಶಮಯ ತ ಲಿ ಕ್ಷಮ ಣ ಮಾತೃ ವಾಕಯ ಾಂ
ರಾಮ ಸಯ ಮಾತು ನಿರದೇವ ಪ್ತಾನ ಯ ಾಃ
ಸದ್ಯ ಾಃ ಶರೀರೇ ವಿನನಾಶ ಶೀಕಃ
ಶರದ್ರ ತೀ ಮೇಘ್ ಇವಾ೭ಲಪ ತೀಯಃ ೩೧
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ತಿರ ಚ್ತು ಶಚ ತಾಾ ರಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ಪಂಚ ತ್ವಿ ರಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಅನುರಕೌ ಮಹಾತಾಮ ನಂ ರಾಮಂ ಸತಯ ಪ್ರಾಕರ ಮಮ್
ಅನುಜಗುಮ ಾಃ ಪ್ರ ಯಾನೌ ಾಂ ತಂ ವನ ವಾಸ್ಮಯ ಮಾನವಾಾಃ ೧
ನಿವತಿಿತೇ೭ಪಿ ಚ್ ಬಲಾತ್ ಸುಹೃ ದ್ಾ ಗೇಿ ಚ್ ರಾಜನಿ
ನೈವ ತೇ ಸನನ ಯ ವತಿನೌ ರಾಮ ಸ್ಮಯ ೭ನುಗತಾ ರಥಮ್ ೨
ಅಯೀಧಾಯ ನಿಲಯಾನಾಾಂ ಹಿ ಪುರುಷ್ಟಣಾಾಂ ಮಹಾ ಯಶಾಾಃ
ಬಭೂವ ಗುಣ ಸಂಪ್ನನ ಾಃ ಪೂಣಿ ಚ್ನ್ ರ ಇವ ಪಿರ ಯಃ ೩
ಸ ಯಾಚ್ಯ ಮಾನಃ ಕಕುತಾ ಿ ಾಃ ಸ್ಮಾ ಭಿಾಃ ಪ್ರ ಕೃತಿಭಿ ಸೌ ದ್ವ
ಕುವಾಿಣಃ ಪಿತರಂ ಸತಯ ಾಂ ವನಮ್ ಏವಾ೭ನಾ ಪ್ದ್ಯ ತ ೪
ಅವೇಕ್ಷಮಾಣಃ ಸಸ್ನ ೀಹಂ ಚ್ಕುಾ ಷ್ಟ ಪ್ರ ಪಿಬ ನಿನ ವ
ಉವಾಚ್ ರಾಮಃ ಸ್ನ ೀಹೇನ ತಾಾಃ ಪ್ರ ಜಾಾಃ ಸ್ಮಾ ಾಃ ಪ್ರ ಜಾ ಇವ ೫
ಯಾ ಪಿರ ೀತಿ ಬಿಹುಮಾನ ಶಚ ಮ ಯಯ ೭ಯೀಧಾಯ ನಿವಾಸ್ಮನಾಮ್
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ಮ ತಿಪ ರಯಾಥಿಾಂ ವಿಶೇಷೇಣ ಭರತೇ ಸ್ಮ ನಿವೇಶಯ ತಾಮ್ ೬
ಸ ಹಿ ಕಲಾಯ ಣ ಚಾರತರ ಾಃ ಕೈಕೇಯಾಯ ೭೭ನನ್ ವಧ್ಿನಃ
ಕರಷಯ ತಿ ಯಥಾವ ದ್ಾ ಾಃ ಪಿರ ಯಾಣಿ ಚ್ ಹಿತಾನಿ ಚ್ ೭
ಜಾಞ ನ ವೃದಧ ೀ ವಯೀ ಬಾಲೀ ಮೃದು ವಿೀಿಯಿ ಗುಣಾನಿಾ ತಃ
ಅನುರೂಪಃ ಸ ವೀ ಭತಾಿ ಭವಿಷಯ ತಿ ಭಯಾಪ್ಹಃ ೮
ಸ ಹಿ ರಾಜ ಗುಣ ಯುಿಕ್ೌ ೀ ಯುವ ರಾಜಃ ಸಮಿೀಕಿಾ ತಃ
ಅಪಿ ಚಾ೭ಪಿ ಮಯಾ ಶ್ಷ್ಾ ೈಾಃ ಕಯಿಾಂ ವೀ ಭತೃಿ ಶಾಸನಮ್ ೯
ನ ಚ್ ತಪ್ಯ ೀ ದ್ಯ ಥಾ ಚ್ ಅಸೌ ವನ ವಾಸಂ ಗತೇ ಮಯಿ
ಮಹಾ ರಾಜ ಸೌ ಥಾ ಕಯೀಿ ಮಮ ಪಿರ ಯ ಚಿಕಿೀಷಿಯಾ ೧೦
ಯಥಾ ಯಥಾ ದ್ವಶರರ್ಥ ಧ್ಿಮಿಮ್ ಏವಾ ಸ್ಮಿ ತೀ೭ಭವತ್
ತಥಾ ತಥಾ ಪ್ರ ಕೃತಯೀ ರಾಮಂ ಪ್ತಿಮ್ ಅಕಮಯನ್ ೧೧
ಬಾಷ್ಪ ೀಣ ಪಿಹಿತಂ ದ್ೀನಂ ರಾಮಃ ಸೌಮಿತಿರ ಣಾ ಸಹ
ಚ್ಕಷೇಿವ ಗುಣ ಬಿದ್ವಧ ಾ ಜನಂ ಪುರ ವಾಸ್ಮನಮ್ ೧೨
ತೇ ದ್ಾ ಜಾ ಸ್ಮೌ ರ ವಿಧಂ ವೃದ್ವಧ ಜಾಞ ನೇನ ವಯಸೌಜಸ್ಮ
ವಯಃ ಪ್ರ ಕಮಪ ಶ್ರಸೀ ರ್ದರಾತ್ ಊಚು: ಇದಂ ವಚಃ ೧೩
ವಹನೌ ೀ ಜವನಾ ರಾಮಂ ಭ್ೀ ಭ್ೀ ಜಾತಾಯ ಸುೌ ರಂಗಮಾಾಃ
ನಿವತಿಧ್ಾ ಾಂ ನ ಗನೌ ವಯ ಾಂ ಹಿತಾ ಭವತ ಭತಿರ ೧೪
ಕಣಿವಂತಿ ಹಿ ಭೂತಾನಿ ವಿಶೇಷೇಣ ತುರಂಗಮಾ:
ಯಯಂ ತಸ್ಮಮ ನಿನ ವತಿಧ್ಾ ಾಂ ಯಾಚ್ನಾಾಂ ಪ್ರ ತಿವೇದ್ತಾ: ೧೫
ಧ್ಮಿತ ಸಾ ವಿಶುದ್ವಧ ತಾಮ ವಿೀರ ಶು್ ಭ ದೃಢ ವರ ತ:
ಉಪ್ವಾಹಯ ಸುೌ ವೀ ಭತಾಿ ನಾ೭ಪ್ವಾಹಯ ಾಃ ಪುರಾದ್ಾ ನಮ್ ೧೬
ಏವಮ್ ಆತಿ ಪ್ರ ಲಾಪ್ರಾಂ ಸ್ಮೌ ನ್ ವೃದ್ವಧ ನ್ ಪ್ರ ಲಪ್ತೀ ದ್ಾ ಜಾನ್
ಅವೇಕ್ಷಯ ಸಹಸ್ಮ ರಾಮೀ ರಥಾತ್ ಅವತತಾರ ಹ ೧೭
ಪ್ದ್ವೂ ಯ ಮ್ ಏವ ಜಗ್ರಮಾ೭ಥ ಸ ಸ್ಮೀತಃ ಸಹ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ
ಸನಿನ ಕೃಷಾ ಪ್ದ್ ನಾಯ ಸೀ ರಾಮೀ ವನ ಪ್ರಾಯಣಃ ೧೮
ದ್ಾ ಜಾತಿೀಾಂ ಸುೌ ಪ್ದ್ವತಿೀಾಂ ಸ್ಮೌ ನ್ ರಾಮ ಶಾಚ ರತರ ವತಾ ಲಃ
ನ ಶಶಾಕ ಘೃಣಾ ಚ್ಕುಾ ಾಃ ಪ್ರಮೀಕುೌ ಾಂ ರಥೇನ ಸಃ ೧೯
ಗಚ್ಛ ನೌ ಮ್ ಏವ ತಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ರಾಮಂ ಸಂಭ್ರರ ನೌ ಚೇತಸ:
ಊಚುಾಃ ಪ್ರಮ ಸಂತಪ್ರೌ ರಾಮಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಇದಂ ದ್ಾ ಜಾಾಃ ೨೦
ಬಾರ ಹಮ ಣಯ ಾಂ ಸವಿಾಂ ಏತ ತಾೌ ಾ ಾಂ ಬರ ಹಮ ಣಯ ಮ್ ಅನುಗಚ್ಛ ತಿ
ದ್ಾ ಜ ಸಕ ನಾಧ ೭ರ್ಧ ರೂಢಾ ಸ್ಮೌ ಾ ಮ್ ಅಗನ ಯೀ೭ಪ್ಯ ನು ಯಾನೌ ಯ ೭ಮಿೀ ೨೧
ವಾಜಪೇಯ ಸಮುತಾಿ ನಿ ಛತಾರ ಣ್ಯ ೀತಾನಿ ಪ್ಶಯ ನಃ
ಪೃಷಠ ತೀ೭ನುಪ್ರ ಯಾತಾನಿ ಹಂಸ್ಮನ್ ಇವ ಜಲಾತಯ ರ್ಯ ೨೨
ಅನವಾಪ್ರೌ ೭೭ತಪ್ತರ ಸಯ ರಶ್ಮ ಸಂತಾಪಿತಸಯ ತೇ
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ಏಭಿ ಶಾಛ ಯಾಾಂ ಕರಷ್ಟಯ ಮಃ ಸ್ಾ ೈ ಶಛ ತ್ರ ೈ ವಾಿಜಪೇಯಿಕೈಾಃ ೨೩
ಯಾ ಹಿ ನಃ ಸತತಂ ಬುದ್ಧ ವೇಿದ್ ಮನಾೌ ರ೭ನುಸ್ಮರಣಿೀ
ತಾ ತಕ ೃತೇ ಸ್ಮ ಕೃತಾ ವತಾ ವನ ವಾಸ್ಮ೭ನುಸ್ಮರಣಿೀ ೨೪
ಹೃದ್ರ್ಯ ಷ್ಾ ೀವ ತಿಷಠ ನಿೌ ವೇದ್ವ ರ್ಯ ನಃ ಪ್ರಂ ಧ್ನಮ್
ವತಾ ಯ ಾಂತ೭ಪಿ ಗೃಹೇ ಷ್ಾ ೀವ ದ್ವರಾ ಶಾಚ ರತರ ರಕಿಾ ತಾಾಃ ೨೫
ನ ಪುನ ನಿಿಶಚ ಯಃ ಕಯಿ ಸೌ ಾ ದ್ರ ತೌ ಸುಕೃತಾ ಮತಿಾಃ
ತಾ ಯಿ ಧ್ಮಿ ವಯ ಪೇಕ್ಾ ೀ ತು ಕಿಾಂ ಸ್ಮಯ ದ್ಧ ಮಿಮ್ ಅಪೇಕಿಾ ತುಮ್ ೨೬
ಯಾಚಿತೀ ನೀ ನಿವತಿಸಾ ಹಂಸ ಶುಕಿ ಶ್ರೀರುಹಾಃ
ಶ್ರೀಭಿ ನಿಿಭೃತಾಚಾರ ಮಹಿೀ ಪ್ತನ ಪ್ರಾಂಸುಲಾಃ ೨೭
ಬಹೂನಾಾಂ ವಿತತಾ ಯಜಾಞ ದ್ಾ ಜಾನಾಾಂ ಯ ಇಹಾಗತಾಾಃ
ತೇಷ್ಟಾಂ ಸಮಾಪಿೌ : ಆಯತಾೌ ತವ ವತಾ ನಿವತಿನೇ ೨೮
ಭಕಿೌ ಮನಿೌ ಹಿ ಭೂತಾನಿ ಜಂಗಮಾ ಜಂಗಮಾನಿ ಚ್
ಯಾಚ್ಮಾನೇಷ್ಣ ತೇಷ್ಣ ತಾ ಾಂ ಭಕಿೌ ಾಂ ಭಕ್ೌೀಷ್ಣ ದ್ಶಿಯ ೨೯
ಅನುಗಂತುಮ್ ಅಶಕೌ ಸ್ಮೌ ಾ ಾಂ ಮ್ಭಲ: ಉದ್ಧ ೃತ ವೇಗ್ಭಿಾಃ
ಉನನ ತಾ ವಾಯು ವೇಗೇನ ವಿಕ್ರ ೀಶ ನಿೌ ೀವ ಪ್ರದ್ಪ್ರಾಃ ೩೦
ನಿಶ್ಚ ೀ ಷ್ಟಾ ೭೭ಹಾರ ಸಂಚಾರಾ ವೃಕ್ಾ ೈಕ ಸ್ಮಿ ನ ವಿರ್ಷಠ ತಾಾಃ
ಪ್ಕಿಾ ಣೀ೭ಪಿ ಪ್ರ ಯಾಚ್ನೌ ೀ ಸವಿ ಭೂತಾ೭ನುಕಮಿಪ ನಮ್ ೩೧
ಏವಂ ವಿಕ್ರ ೀಶತಾಾಂ ತೇಷ್ಟಾಂ ದ್ಾ ಜಾತಿೀನಾಾಂ ನಿವತಿನೇ
ದ್ದೃಶೇ ತಮಸ್ಮ ತತರ ವಾರಯ ನಿೌ ೀವ ರಾಘ್ವಮ್ ೩೨
ತತ ಸುಾ ಮಂತರ ೀ೭ಪಿ ರಥಾ ದ್ಾ ಮುಚ್ಯ
ಶಾರ ನಾೌ ನ್ ಹಯಾನ್ ಸಂಪ್ರವತಯ ಿ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ
ಪಿೀತೀದ್ಕಾಂ ಸೌೀಯ ಪ್ರಪುಿ ತಾಾಂಗ್ರನ್
ಅಚಾರಯ೭ದ್ಾ ೈ ತಮಸ್ಮ ವಿರ್ದರೇ ೩೩
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚ್ ತಾಾ ರಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ಷಟ್ ಚತ್ವಿ ರಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತತ ಸುೌ ತಮಸ್ಮ ತಿೀರಂ ರಮಯ ಮ್ ಆಶ್ರ ತಯ ರಾಘ್ವಃ
ಸ್ಮೀತಾಮ್ ಉದ್ಾ ೀಕ್ಷಯ ಸೌಮಿತಿರ ಮ್ ಇದಂ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಇಯಮ್ ಅದ್ಯ ನಿಶಾ ಪೂವಾಿ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ತಾ ವನಮ್
ವನ ವಾಸ ಸಯ ಭದ್ರ ಾಂ ತೇ ಸ ನೀತಕ ಣಿಠ ತುಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೨
ಪ್ಶಯ ಶ್ರನಾಯ ೭ನಯ ರಣಾಯ ನಿ ರುದ್ನಿೌ ೀವ ಸಮನೌ ತಃ
ಯಥಾ ನಿಲಯಮ್ ಆಯದ್ೂ ನಿಿಲ್ೀನಾನಿ ಮೃಗ ದ್ಾ ಜೈಾಃ ೩
ಅದ್ವಯ ೭ಯೀಧಾಯ ತು ನಗರೀ ರಾಜಧಾನಿೀ ಪಿತು ಮಿಮ
ಸ ಸ್ಮೌ ರೀ ಪುಾಂಸ್ಮ ಗತಾನ್ ಅಸ್ಮಮ ನ್ ೀಚಿಷಯ ತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ೪
ಅನುರಕೌ ಹಿ ಮನುಜಾ ರಾಜಾನಂ ಬಹುಭಿ ಗುಿಣ:
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ತಾಾ ಾಂ ಚ್ ಮಾಾಂ ಚ್ ನರ ವಾಯ ಘ್ರ ಶತುರ ಘ್ನ ಭ್ರರತೌ ತಥಾ ೫
ಪಿತರಂ ಚಾ೭ನುಶೀಚಾಮಿ ಮಾತರಂ ಚ್ ಯಶಸ್ಮಾ ನಿೀಾಂ
ಅಪಿ ವಾ ಅಾಂಧೌ ಭವೇತಾಾಂ ತು ರುದಂತೌ ತಾ ವ೭ಭಿೀಕ್ಷು ಶ: ೬
ಭರತಃ ಖಲು ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಪಿತರಂ ಮಾತರಂ ಚ್ ಮೇ
ಧ್ಮಾಿ೭ಥಿ ಕಮ ಸಹಿತೈ ವಾಿಕ್ಯ ೈ: ಆಶಾಾ ಸಯಿಷಯ ತಿ ೭
ಭರತ ಸ್ಮಯ ೭ನೃಶಂಸತಾ ಾಂ ಸಂಚಿನಾೌ ಯ ೭ಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ
ನಾ೭ನುಶೀಚಾಮಿ ಪಿತರಂ ಮಾತರಂ ಚಾ೭ಪಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ ೮
ತಾ ಯಾ ಕಯಿಾಂ ನರ ವಾಯ ಘ್ರ ಮಾಮ್ ಅನುವರ ಜತಾ ಕೃತಮ್
ಅನಾ ೀಷಾ ವಾಯ ಹಿ ವೈದೇಹಾಯ ರಕ್ಷಣಾ೭ಥೇಿ ಸಹಾಯತಾ ೯
ಅದ್ೂ : ಏವ ತು ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ವತಾಾ ಯ ಮಯ ೭ದ್ಯ ನಿಶಾಮ್ ಇಮಾಮ್
ಏತ ದ್ಧ ರೀಚ್ತೇ ಮಹಯ ಾಂ ವನಯ ೀ೭ಪಿ ವಿವಿಧೇ ಸತಿ ೧೦
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಾ ತು ಸೌಮಿತಿರ ಾಂ ಸುಮನೌ ರಮ್ ಅಪಿ ರಾಘ್ವಃ
ಅಪ್ರ ಮತೌ ಸೌ ಾ ಮ್ ಅಶ್ಾ ೀಷ್ಣ ಭವ ಸೌಮ್ಯ ೀ ತುಯ ವಾಚ್ ಹ ೧೧
ಸೀ೭ಶಾಾ ನ್ ಸುಮನೌ ರಾಃ ಸಂಯಮಯ ಸೂರ್ಯಿ೭ಸೌ ಾಂ ಸಮುಪ್ರಗತೇ
ಪ್ರ ಭೂತ ಯವಸ್ಮನ್ ಕೃತಾಾ ಬಭೂವ ಪ್ರ ತಯ ೭ನನೌ ರಃ ೧೨
ಉಪ್ರಸಯ ತು ಶ್ವಾಾಂ ಸಂಧಾಯ ಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ರಾತಿರ ಮ್ ಉಪ್ಸ್ಮಿ ತಾಮ್
ರಾಮ ಸಯ ಶಯನಂ ಚ್ಕ್ರ ೀ ಸೂತಃ ಸೌಮಿತಿರ ಣಾ ಸಹ ೧೩
ತಾಾಂ ಶಯಾಯ ಾಂ ತಮಸ್ಮ ತಿೀರೇ ವಿೀಕ್ಷಯ ವೃಕ್ಷ ದ್ಳೈಾಃ ಕೃತಾಮ್
ರಾಮಃ ಸೌಮಿತಿರ ಣಾ ಸ್ಮಧ್ಿಾಂ ಸ ಭ್ರಯಿಾಃ ಸಂವಿವೇಶ ಹ ೧೪
ಸ ಭ್ರಯಿಾಂ ಸಂಪ್ರ ಸುಪ್ೌ ಾಂ ತಂ ಭ್ರರ ತರಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ
ಕಥಯಾ ಮಾಸ ಸೂತಾಯ ರಾಮ ಸಯ ವಿವಿಧಾನ್ ಗುಣಾನ್ ೧೫
ಜಾಗರ ತೀ ಹ್ಯ ೀವ ತಾಾಂ ರಾತಿರ ಾಂ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ: ಉದ್ತೀ ರವಿಾಃ
ಸೂತ ಸಯ ತಮಸ್ಮ ತಿೀರೇ ರಾಮ ಸಯ ಬುರ ವತೀ ಗುಣಾನ್ ೧೬
ಗ್ೀಕುಲಾ೭೭ಕುಲ ತಿೀರಾಯಾ ಸೌ ಮಸ್ಮಯಾ ವಿರ್ದರತಃ
ಅವಸತ್ ತತರ ತಾಾಂ ರಾತಿರ ಾಂ ರಾಮಃ ಪ್ರ ಕೃತಿಭಿಾಃ ಸಹ ೧೭
ಉತಾಿ ಯ ತು ಮಹಾತೇಜಾಾಃ ಪ್ರ ಕೃತಿೀ ಸ್ಮೌ ನಿಶಾಮಯ ಚ್
ಅಬರ ವಿೀ ದ್ವೂ ರತರಂ ರಾಮೀ ಲಕ್ಷಮ ಣಂ ಪುಣಯ ಲಕ್ಷಣಮ್ ೧೮
ಅಸಮ ದ್ಾ ಯ ಪೇಕಾ ನ್ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ನಿರಪೇಕಾ ನ್ ಗೃಹೇ ಷಾ ೭ಪಿ
ವೃಕ್ಷ ಮ್ಭಲೇಷ್ಣ ಸಂಸುಪ್ರೌ ನ್ ಪ್ಶಯ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸ್ಮಮಪ ರತಮ್ ೧೯
ಯ ರ್ಥತೇ ನಿಯಮಂ ಪೌರಾಾಃ ಕುವಿ ನೌ ಯ ೭ಸಮ ನಿನ ವತಿನೇ
ಅಪಿ ಪ್ರರ ಣಾನ್ ಅಸ್ಮಷಯ ನಿೌ ನ ತು ತಯ ಕ್ಷಯ ನಿೌ ನಿಶಚ ಯಮ್ ೨೦
ಯಾವದೇವ ತು ಸಂಸುಪ್ರೌ ಸ್ಮೌ ವದೇವ ವಯಂ ಲಘು
ರಥಮ್ ಆರುಹಯ ಗಚಾಛ ಮಃ ಪ್ನಾಿ ನಮ್ ಅಕುತೀಭಯಮ್ ೨೧
ಅತೀ ಭೂಯೀ೭ಪಿ ನೇದ್ವನಿೀಮ್ ಇಕಾ ಾ ಕು ಪುರ ವಾಸ್ಮನಃ
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸಾ ಪೇಯು: ಅನುರಕೌ ಮಾಾಂ ವೃಕ್ಷ ಮ್ಭಲಾನಿ ಸಂಶ್ರ ತಾಾಃ ೨೨
ಪೌರಾ ಹಾಯ ತಮ ಕೃತಾ ದು್ ಾಃಖಾ ದ್ಾ ಪ್ರ ಮೀಕಾ ಯ ನೃಪ್ರತಮ ಜೈಾಃ
ನ ತೇ ಖ ಲಾಾ ೭೭ತಮ ನಾ ಯೀಜಾಯ ದುಾಃಖೇನ ಪುರ ವಾಸ್ಮನಃ ೨೩
ಅಬರ ವಿೀ ಲಿ ಕ್ಷಮ ಣೀ ರಾಮಂ ಸ್ಮಕಾ ದ್ಧ ಮಿಮ್ ಇವ ಸ್ಮಿ ತಮ್
ರೀಚ್ತೇ ಮೇ ಮಹಾ ಪ್ರರ ಜಞ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಆರುಹಯ ತಾಮ್ ಇತಿ ೨೪
ಅಥ ರಾಮೀ೭ಬರ ವಿೀತ್ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಸುಮಂತರ ಾಂ ಯುಜಯ ತಾಾಂ ರಥ:
ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ತತೀ೭ರಣಯ ಾಂ ಗಚ್ಛ ಶ್ೀಘ್ರ ಮಿತ: ಪ್ರ ಭ್ೀ ೨೫
ಸೂತ ಸೌ ತಃ ಸಂತಾ ರತಃ ಸಯ ನ್ ನಂ ತೈ ಹಿಯೀತೌ ಮಾಃ
ಯೀಜಯಿತಾಾ ೭ಥ ರಾಮಾಯ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್ಾಃ ಪ್ರ ತಯ ವೇದ್ಯತ್ ೨೬
ಅಯಂ ಯುಕ್ೌೀ ಮಹಾ ಬಾಹೀ ರಥ ಸ್ೌ ೀ ರರ್ಥನಾಾಂ ವರ
ತಾ ಮಾರೀಹಸಾ ಭದ್ರ ಾಂ ತೇ ಸ ಸ್ಮೀತ ಸಾ ಹ ಲಕ್ಷಮ ಣ: ೨೭
ತಂ ಸಯ ಾಂದ್ನ ಮ೭ರ್ಧಷ್ಟಠ ಯ ರಾಘ್ವ ಸಾ ಪ್ರಚ್ಛ ದ್:
ಶ್ೀಘ್ರ ಗ್ರಮ್ ಆಕುಲಾವತಾಿಾಂ ತಮಸ್ಮ ಮತರ ನನ ದ್ೀಾಂ ೨೮
ಸ ಸಂತಿೀಯಿ ಮಹಾ ಬಾಹು ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಶ್ವ ಮಕಂಟಕಂ
ಪ್ರರ ಪ್ದ್ಯ ತ ಮಹಾ ಮಾಗಿ ಮ೭ಭಯಂ ಭಯ ದ್ಶ್ಿನಾಾಂ ೨೯
ಮೀಹನಾ೭ಥಿಾಂ ತು ಪೌರಾಣಾಾಂ ಸೂತಂ ರಾಮೀ೭ಬರ ವಿೀ ದ್ಾ ಚಃ
ಉದ್ಙ್ಮಮ ಖಃ ಪ್ರ ಯಾಹಿ ತಾ ಾಂ ರಥಮ್ ಆಸ್ಮಿ ಯ ಸ್ಮರಥೇ ೩೦
ಮುಹೂತಿಾಂ ತಾ ರತಂ ಗತಾಾ ನಿಗಿತಯ ರಥಂ ಪುನಃ
ಯಥಾ ನ ವಿದುಯ ಾಃ ಪೌರಾ ಮಾಾಂ ತಥಾ ಕುರು ಸಮಾಹಿತಃ ೩೧
ರಾಮ ಸಯ ವಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ತಥಾ ಚ್ಕ್ರ ೀ ಸ ಸ್ಮರರ್ಥಾಃ
ಪ್ರ ತಾಯ ೭೭ಗಮಯ ಚ್ ರಾಮ ಸಯ ಸಯ ನ್ ನಂ ಪ್ರ ತಯ ವೇದ್ಯತ್ ೩೨
ತೌ ಸಂಪ್ರ ಯುಕೌ ಾಂ ತು ರಥಂ ಸಮಾ ಸ್ಮಿ ತೌ
ತಥಾ ಸ ಸ್ಮೀತೌ ರಘುವಂಶ ವಧ್ಿನ್ತ
ಪ್ರ ಚ್ೀದ್ಯಾ ಮಾಸ ತತ ಸುೌ ರಂಗಮಾನ್
ಸ ಸ್ಮರರ್ಥ ರ್ಯಿನ ಪ್ಥಾ ತಪ್ೀ ವನಂ ೩೩
ತತ: ಸಮಾಸ್ಮಿ ಯ ರಥಂ ಮಹಾ ರಥ:
ಸ ಸ್ಮರರ್ಥ ದ್ವಿಶರರ್ಥ ವಿನಂ ಯಯೌ
ಉದ್ಙ್ಮಮ ಖಂ ತಂ ತು ರಥಂ ಚ್ಕರ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಮಾಾಂಗಳಯ ನಿಮಿತೌ ದ್ಶಿನಾತ್ ೩೪
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಷಟ್ ಚ್ತಾಾ ರಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ಸಪ್ತ ಚತ್ವಿ ರಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಪ್ರ ಭ್ರತಾಯಾಾಂ ತು ಶವಿಯಾಿಾಂ ಪೌರಾ ಸ್ೌ ೀ ರಾಘ್ವೀ ವಿನಾ
ಶೀಕ್ೀಪ್ಹತ ನಿಶ್ಚ ೀಷ್ಟಾ ಬಭೂವು ಹಿತ ಚೇತಸಃ ೧
ಶೀಕ ಜಾ೭ಶುರ ಪ್ರರ್ದಯ ನಾ ವಿೀಕ್ಷಮಾಣಾ ಸೌ ತ ಸೌ ತಃ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಆಲೀಕಮ್ ಅಪಿ ರಾಮ ಸಯ ನ ಪ್ಶಯ ನಿೌ ಸಮ ದುಾಃಖಿತಾಾಃ ೨
ತೇ ವಿಷ್ಟ ದ್ವ೭೭ತಿ ವದ್ನಾ ರಹಿತಾ ಸ್ೌ ೀನ ರ್ಧೀಮತಾ
ಕೃಪ್ಣಾ: ಕರುಣಾ ವಾಚ್ೀ ವದಂತಿ ಸಮ ಮನಸ್ಮಾ ನ: ೩
ರ್ಧ ಗಸುೌ ಖಲು ನಿದ್ವರ ಾಂ ತಾಾಂ ಯ ಯಾ೭ಪ್ಹೃತ ಚೇತಸ:
ನಾ೭ದ್ಯ ಪ್ಶಾಯ ಮಹೇ ರಾಮಂ ಪೃಥೂ ರಸಕ ಾಂ ಮಹಾ ಭುಜಂ ೪
ಕಥಂ ನಾಮ ಮಹಾ ಬಾಹು ಸಾ ತಥಾ೭ವಿತಥ ಕಿರ ಯ:
ಭಕೌ ಾಂ ಜನಂ ಪ್ರತಯ ಜಯ ಪ್ರ ವಾಸಂ ರಾಘ್ವೀ ಗತ: ೫
ಯೀ ನ ಸಾ ದ್ವ ಪ್ರಲಯತಿ ಪಿತಾ ಪುತಾರ ನಿವೌರಸ್ಮನ್
ಕಥಂ ರಘೂಣಾಾಂ ಸ ಶ್ರ ೀಷಠ ಸೌ ಯ ಕೌ ಾ ನೀ ವಿಪಿನಂ ಗತ: ೬
ಇಹವ ನಿಧ್ನಂ ಯಾಮೀ ಮಹಾ ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ನ ಮೇವ ವಾ
ರಾಮೇಣ ರಹಿತಾನಾಾಂ ಹಿ ಕಿಮ೭ಥಿಾಂ ಜಿೀವಿತಂ ಹಿ ನ: ೭
ಸಂತಿ ಶುಷ್ಟಕ ಣಿ ಕಷ್ಟಠ ನಿ ಪ್ರ ಭೂತಾನಿ ಮಹಾಾಂತಿ ಚ್
ತೈ: ಪ್ರ ಜಾಾ ಲಯ ಚಿತಾಾಂ ಸವೇಿ ಪ್ರ ವಿಶಾಮೀ೭ಥ ಪ್ರವಕಂ ೮
ಕಿಾಂ ವಕಾ ಯ ಮೀ ಮಹಾ ಬಾಹು ರನಸೂಯ: ಪಿರ ಯಂ ವದ್:
ನಿೀತ ಸಾ ರಾಘ್ವೀ೭ಸ್ಮಮ ಭಿ ರತಿ ವಕುೌ ಾಂ ಕಥಂ ಕ್ಷಮಂ ೯
ಸ್ಮ ನೂನಂ ನಗರೀ ದ್ೀನಾ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ೭ಸ್ಮಮ ನ್ ರಾಘ್ವಂ ವಿನಾ
ಭವಿಷಯ ಾಂತಿ ನಿರಾ೭೭ನಂದ್ವ ಸ ಸ್ಮೌ ರೀ ಬಾಲ ವಯೀರ್ಧಕ ೧೦
ನಿಯಾಿತಾ ಸ್ೌ ೀನ ವಿೀರೇಣ ಸಹ ನಿತಯ ಾಂ ಜಿತಾ೭೭ತಮ ನಾ
ವಿಹಿೀನಾ ಸ್ೌ ೀನ ಚ್ ಪುನ: ಕಥಂ ಪ್ಶಾಯ ಮ ತಾಾಂ ಪುರೀಾಂ ೧೧
ಇತಿೀವ ಬಹುಧಾ ವಾಚ್ೀ ಬಾಹು ಮುದ್ಯ ಮಯ ತೇ ಜನಾ:
ವಿಲಪಂತ ಸಮ ದುಖಾ೭೭ತಾಿ ವಿವತಾಾ ಇವ ಧೇನವ: ೧೨
ತತೀ ಮಾಗ್ರಿ೭ನುಸ್ಮರೇಣ ಗತಾಾ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಕ್ಷಣಂ ಪುನಃ
ಮಾಗಿ ನಾಶಾ ದ್ಾ ಷ್ಟದೇನ ಮಹತಾ ಸಮಭಿಪುಿ ತಾಾಃ ೧೩
ರಥಸಯ ಮಾಗಿ ನಾಶೇನ ನಯ ವತಿನೌ ಮನಸ್ಮಾ ನಃ
ಕಿಮ್ ಇದಂ ಕಿಾಂ ಕರಷ್ಟಯ ಮೀ ದೈವೇ ನೀಪ್ಹತಾ ಇತಿ ೧೪
ತತೀ ಯಥಾ ಗತೇ ನೈವ ಮಾಗೇಿಣ ಕಿ ನೌ ಚೇತಸಃ
ಅಯೀಧಾಯ ಮ್ ಅಗಮನ್ ಸವೇಿ ಪುರೀಾಂ ವಯ ರ್ಥತ ಸಜಜ ನಾಮ್ ೧೫
ಆಲೀಕಯ ನಗರೀ ತಾಾಂ ಚ್ ಕ್ಷಯ ವಾಯ ಕುಲ ಮಾನಸ್ಮ:
ಆವತಿಯಂತ ತೇ೭ಶ್ರರ ಣಿ ನಯನೈ: ಶೀಕ ಪಿೀಡಿತೈ: ೧೬
ಏಷ್ಟ ರಾಮೇಣ ನಗರೀ ರಹಿತಾ ನಾ೭ತಿ ಶೀಭತೇ
ಆಪ್ಗ್ರ ಗರುಡೇ ನೇವ ಹರ ದ್ವತ್ ಉದ್ಧ ೃತ ಪ್ನನ ಗ್ರ ೧೭
ಚಂದ್ರ ಹಿೀನ ಮಿವಾ೭೭ಕಶಂ ತೀಯ ಹಿೀನ ಮಿವಾ೭೭ಣಿವಂ
ಅಪ್ಶಯ ನಿನ ಹತಾನಂದಂ ನಗರಂ ತೇ ವಿಚೇತಸ: ೧೮
ತೇ ತಾನಿ ವೇಶಾಮ ನಿ ಮಹಾ ಧ್ನಾನಿ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ದುಾಃಖೇನ ದು:ಖೀಪ್ ಹತಾ ವಿಶನೌ :
ನೈವ ಪ್ರ ಜಜಞ ಸಾ ಾ ಜನಂ ಪ್ರಂ ವಾ
ನಿರೀಕ್ಷ ಮಾಣಾ: ಪ್ರ ವಿನಷಾ ಹಷ್ಟಿ: ೧೯
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಸಪ್ೌ ಚ್ತಾಾ ರಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ಅಷಟ ಚತ್ವಿ ರಿಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತೇಷ್ಟ ಮೇವಂ ವಿಷಣಾು ನಾಾಂ ಪಿೀಡಿತಾನಾ ಮತಿೀವ ಚ್
ಬಾಷಪ ವಿಪುಿ ತ ನೇತಾರ ಣಾಾಂ ಸಶೀಕನಾಾಂ ಮುಮ್ಭಷಿಯಾ ೧
ಅನುಗಮಯ ನಿವೃತಾೌ ನಾಾಂ ರಾಮಂ ನಗರ ವಾಸ್ಮನಾಮ್
ಉದ್ರ ತಾನಿೀವ ಸತಾೌ ಾ ನಿ ಬಭೂವು: ಅಮನಸ್ಮಾ ನಾಮ್ ೨
ಸಾ ಾಂ ಸಾ ಾಂ ನಿಲಯಮ್ ಆಗಮಯ ಪುತರ ದ್ವರಾಃ ಸಮಾವೃತಾಾಃ
ಅಶ್ರರ ಣಿ ಮುಮುಚುಾಃ ಸವೇಿ ಬಾಷ್ಪ ೀಣ ಪಿಹಿತಾನನಾಾಃ ೩
ನ ಚಾ೭ಹೃಷಯ ನ್ ನ ಚಾ೭ಮೀದ್ನ್ ವಣಿಜ್ೀ ನ ಪ್ರ ಸ್ಮರಯನ್
ನ ಚಾ೭ಶೀಭನೌ ಪ್ಣಾಯ ನಿ ನಾ ಪ್ಚ್ನ್ ಗೃಹ ಮೇರ್ಧನಃ ೪
ನಷಾ ಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ನಾ೭ಭಯ ನನ್ ನ್ ವಿಪುಲಂ ವಾ ಧ್ನಾ೭೭ಗಮಮ್
ಪುತರ ಾಂ ಪ್ರ ಥಮಜಂ ಲಬಾಧ ಾ ಜನನಿೀ ನಾ೭ಭಯ ನನ್ ತ ೫
ಗೃಹೇ ಗೃಹೇ ರುದ್ನೌ ಯ ಶಚ ಭತಾಿರಂ ಗೃಹಮ್ ಆಗತಮ್
ವಯ ಗಹಿಯನೌ ದುಾಃಖಾತಾಿ ವಾಗ್ೂ ಸೌ ೀತ್ರ ೈ: ಇವ ದ್ಾ ಪ್ರನ್ ೬
ಕಿಾಂ ನು ತೇಷ್ಟಾಂ ಗೃಹಾಃ ಕಯಿಾಂ ಕಿಾಂ ದ್ವರಾಃ ಕಿಾಂ ಧ್ನೇನ ವಾ
ಪುತ್ರ ೈ ವಾಿ ಕಿಾಂ ಸುಖೈ ವಾಿ೭ಪಿ ರ್ಯ ನ ಪ್ಶಯ ನಿೌ ರಾಘ್ವಮ್ ೭
ಏಕಃ ಸತುಪ ರುಷ್ೀ ಲೀಕೇ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ ಸಹ ಸ್ಮೀತಯಾ
ಯೀ೭ನುಗಚ್ಛ ತಿ ಕಕುತಾ ಿ ಾಂ ರಾಮಂ ಪ್ರಚ್ರನ್ ವನೇ ೮
ಆಪ್ಗ್ರಾಃ ಕೃತ ಪುಣಾಯ ಸ್ಮೌ ಾಃ ಪ್ದ್ಮ ನಯ ಶಚ ಸರಾಾಂಸ್ಮ ಚ್
ರ್ಯಷ್ಣ ಸ್ಮನ ಸಯ ತಿ ಕಕುತಾ ಿ ೀ ವಿಗ್ರಹಯ ಸಲ್ಲಂ ಶುಚಿ ೯
ಶೀಭಯಿಷಯ ನಿೌ ಕಕುತಾ ಿ ಮ್ ಅಟವಯ ೀ ರಮಯ ಕನನಾಾಃ
ಆಪ್ಗ್ರ ಶಚ ಮಹಾ ನೂಪ್ರಾಃ ಸ್ಮನುಮನೌ ಶಚ ಪ್ವಿತಾಾಃ ೧೦
ಕನನಂ ವಾ೭ಪಿ ಶೈಲಂ ವಾ ಯಂ ರಾಮೀ೭ಭಿಗಮಿಷಯ ತಿ
ಪಿರ ಯಾ೭ತಿರ್ಥಮ್ ಇವ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ಾಂ ನೈನಂ ಶಕ್ಷಯ ನಿೌ ಅಚಿಿತುಮ್ ೧೧
ವಿಚಿತರ ಕುಸುಮಾ ಪಿೀಡಾ ಬಹು ಮಞ್ಜ ರ ಧಾರಣಃ
ರಾಘ್ವಂ ದ್ಶಿಯಿಷಯ ಾಂತಿ ನಗ್ರ ಭರ ಮರ ಶಾಲ್ನ: ೧೨
ಅಕಲೇ ಚಾ೭ಪಿ ಮುಖಾಯ ನಿ ಪುಷ್ಟಪ ಣಿ ಚ್ ಫಲಾನಿ ಚ್
ದ್ಶಿಯಿಷಯ ನೌ ಯ ೭ನುಕ್ರ ೀಶಾತ್ ಗ್ರಯೀ ರಾಮಮ್ ಆಗತಮ್ ೧೩
ಪ್ರ ಸರ ವಿಷಯ ಾಂತಿ ತೀಯಾನಿ ವಿಮಲಾನಿ ಮಹಿೀಧ್ರಾ:
ವಿದ್ಶಿಯನೌೀ ವಿವಿಧಾನ್ ಭೂಯ ಶ್ಚ ತಾರ ಾಂ ಶಚ ನಿರ್ಿರಾನ್
ಪ್ರದ್ಪ್ರಾಃ ಪ್ವಿತಾ೭ಗ್ರ ೀಷ್ಣ ರಮಯಿಷಯ ನಿೌ ರಾಘ್ವಮ್ ೧೪
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಯತರ ರಾಮೀ ಭಯಂ ನಾ೭ತರ ನಾಸ್ಮೌ ತತರ ಪ್ರಾಭವಃ
ಸ ಹಿ ಶ್ರರೀ ಮಹಾ ಬಾಹುಾಃ ಪುತರ ೀ ದ್ಶರಥ ಸಯ ಚ್ ೧೫
ಪುರಾ ಭವತಿ ನೀ ರ್ದರಾ ದ್೭ನುಗಚಾಛ ಮ ರಾಘ್ವಮ್ ೧೬
ಪ್ರದ್ ಚಾಛ ಯಾ ಸುಖಾ ಭತುಿ ಸ್ಮೌ ದೃಶ ಸಯ ಮಹಾತಮ ನಃ
ಸ ಹಿ ನಾಥೀ ಜನಸ್ಮಯ ಸಯ ಸ ಗತಿಾಃ ಸ ಪ್ರಾಯಣಮ್ ೧೭
ವಯಂ ಪ್ರಚ್ರಷ್ಟಯ ಮಃ ಸ್ಮೀತಾಾಂ ಯಯಂ ತು ರಾಘ್ವಮ್
ಇತಿ ಪೌರ ಸ್ಮೌ ರಯೀ ಭತೄಿನ್ ದುಾಃಖಾತಾಿ ಸೌ ತೌ ದ್೭ಬುರ ವನ್ ೧೮
ಯುಷ್ಟಮ ಕಂ ರಾಘ್ವೀ೭ರಣ್ಯ ೀ ಯೀಗ ಕ್ಾ ೀಮಂ ವಿಧಾಸಯ ತಿ
ಸ್ಮೀತಾ ನಾರೀ ಜನ ಸ್ಮಯ ೭ಸಯ ಯೀಗ ಕ್ಾ ೀಮಂ ಕರಷಯ ತಿ ೧೯
ಕ್ೀ ನಾ ನೇನಾ೭ಪ್ರ ತಿೀತೇನ ಸೀತಕ ಣಿಠ ತ ಜನೇನ ಚ್
ಸಂಪಿರ ೀರ್ಯತಾ೭ಮನೀಜ್ಞ ೀನ ವಾಸೇನ ಹೃತ ಚೇತಸ್ಮ ೨೦
ಕೈಕೇಯಾಯ ಯದ್ ಚೇ ದ್ವರ ಜಯ ಾಂ ಸ್ಮಯ ದ್೭ಧ್ಮಯ ಿಮ್ ಅನಾಥವತ್
ನ ಹಿ ನೀ ಜಿೀವಿತೇ ನಾ೭ಥಿಾಃ ಕುತಃ ಪುತ್ರ ೈಾಃ ಕುತೀ ಧ್ನೈಾಃ ೨೧
ಯಯಾ ಪುತರ ಶಚ ಭತಾಿ ಚ್ ತಯ ಕೌ ವೈಶಾ ಯಿ ಕರಣಾತ್
ಕಥಂ ಸ್ಮ ಪ್ರಹರೇ ದ್ನಯ ಾಂ ಕೈಕೇಯಿೀ ಕುಲ ಪ್ರಾಂಸನಿೀ ೨೨
ಕೈಕೇಯಾಯ ನ ವಯಂ ರಾಜ್ಯ ೀ ಭೃತಕ ನಿವಸೇಮಹಿ
ಜಿೀವನಾೌ ಯ ಜಾತು ಜಿೀವನೌ ಯ ಾಃ ಪುತ್ರ ೈ ರ೭ಪಿ ಶಪ್ರಮಹೇ ೨೩
ಯಾ ಪುತರ ಾಂ ಪ್ರರ್ಥಿವೇನ್ ರ ಸಯ ಪ್ರ ವಾಸಯತಿ ನಿಘೃಿಣಾ
ಕ ಸ್ಮೌ ಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ಸುಖಂ ಜಿೀವೇ ದ್೭ಧ್ಮಾಯ ಿಾಂ ದುಷಾ ಚಾರಣಿೀಮ್ ೨೪
ಉಪ್ದುರ ತ ಮಿದಂ ಸವಿ ಮ೭ನಾಲಂಬ ಮ೭ನಾಯಕಂ
ಕೈಕೇಯಾಯ ಹಿ ಕೃತೇ ಸವಿಾಂ ವಿನಾಶ ಮುಪ್ಯಾಸಯ ತಿ ೨೫
ನ ಹಿ ಪ್ರ ವರ ಜಿತೇ ರಾಮೇ ಜಿೀವಿಷಯ ತಿ ಮಹಿೀಪ್ತಿಾಃ
ಮೃತೇ ದ್ಶರಥೇ ವಯ ಕೌ ಾಂ ವಿಲಾಪ್ ಸೌ ದ್೭ನನೌ ರಮ್ ೨೬
ತೇ ವಿಷಂ ಪಿಬತಾ೭೭ಲೀಡಯ ಕಿಾ ೀಣ ಪುಣಾಯ ಾಃ ಸುದುಗಿತಾಾಃ
ರಾಘ್ವಂ ವಾ೭ನುಗಚ್ಛ ಧ್ಾ ಮ್ ಅಶುರ ತಿಾಂ ವಾ೭ಪಿ ಗಚ್ಛ ತ ೨೭
ಮಿಥಾಯ ಪ್ರ ವಾರ ಜಿತೀ ರಾಮಃ ಸ ಭ್ರಯಿಾಃ ಸಹ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ
ಭರತೇ ಸನಿನ ಸೃಷ್ಟಾ ಾಃ ಸಮ ಾಃ ಸೌನಿಕೇ ಪ್ಶವೀ ಯಥಾ ೨೮
ಪೂಣಿ ಚಂದ್ವರ ೭೭ನನ ಶಾಯ ಮೀ ಗೂಢ ಜತುರ ರರಾಂದ್ಮ:
ಆಜಾನು ಬಾಹು: ಪ್ದ್ವಮ ೭ಕ್ಾ ೀ ರಾಮೀ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಪೂವಿಜ: ೨೯
ಪೂವಾಿ೭ಭಿಭ್ರರ್ಷೀ ಮಧುರ ಸಾ ತಯ ವಾದ್ೀ ಮಹಾ ಬಲ:
ಸೌಮಯ ಶಚ ಸವಿ ಲೀಕ ಸಯ ಚಂದ್ರ ವತಿಪ ರಯ ದ್ಶಿನ: ೩೦
ನೂನಂ ಪುರುಷ ಶಾರ್ದಿಲೀ ಮತೌ ಮಾತಂಗ ವಿಕರ ಮ:
ಶೀಭಯಿಷಯ ತಯ ೭ರಣಾಯ ನಿ ವಿಚ್ರನ್ ಸ ಮಹಾರಥ: ೩೧
ತಾ ಸೌ ಥಾ ವಿಲಪ್ ನೌ ಯ ಸುೌ ನಗರೇ ನಾಗರ ಸ್ಮೌ ರಯಃ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಚುಕುರ ಶು ಭೃಿಶ ಸಂತಪ್ರೌ ಮೃತಯ ೀ ರವ ಭಯಾ೭೭ಗಮೇ ೩೨
ಇತ್ಯ ೀವಂ ವಿಲಪಂತಿೀನಾಾಂ ಸ್ಮೌ ರೀಣಾಾಂ ವೇಶಮ ಸು ರಾಘ್ವಂ
ಜಗ್ರಮಾ೭ಸೌ ಾಂ ದ್ನಕರೀ ರಜನಿೀ ಚಾ೭ಭಯ ವತಿತ ೩೩
ನಷಾ ಜಾ ಲನ ಸಂತಾಪ್ರ ಪ್ರ ಶಾಾಂತಾ ಧಾಯ ಯ ಸತಕ ಥಾ
ತಿಮೇರೇಣಾ೭ಭಿಲ್ಪ್ೌ ೀನ ತದ್ವ ಸ್ಮ ನಗರೀ ಬಭೌ ೩೪
ಉಪ್ಶಾಾಂತ ವಣಿಕಪ ಣಾಯ ನಷಾ ಹಷ್ಟಿ ನಿರಾ೭೭ಶರ ಯಾ
ಅಯೀಧಾಯ ನಗರೀ ಚಾ೭೭ಸ್ಮೀ ನನ ಷಾ ತಾರ ಮಿವಾ೭ಮಬ ರಂ ೩೫
ತಥಾ ಸ್ಮೌ ರಯೀ ರಾಮ ನಿಮಿತೌ ಮಾ೭೭ತುರಾ
ಯಥಾ ಸುತೇ ಭ್ರರ ತರ ವಾ ವಿವಾಸ್ಮತೇ
ವಿಲಪ್ಯ ದ್ೀನಾ ರುರುದು ವಿಿಚೇತಸಃ
ಸುತೈ ಹಿಿ ತಾಸ್ಮಮ್ ಅರ್ಧಕ್ೀ ಹಿ ಸೀ೭ಭವತ್ ೩೬
ಪ್ರ ಶಾಾಂತ ಗ್ೀತೀ ತಾ ವ ನೃತೌ ವಾದ್ನಾ
ವಯ ಪ್ರಸೌ ಹಷ್ಟಿ ಪಿಹಿತಾ೭೭ಪ್ಣೀದ್ಯಾ
ತದ್ವ ಹಯ ಯೀಧಾಯ ನಗರೀ ಬಭೂವ
ಸ್ಮ ಮಹಾಣಿವ ಸಾ ಾಂಕುಾ ಭಿತೀದ್ಕ್ೀ ಯಥಾ ೩೭
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಅಷಾ ಚ್ತಾಾ ರಾಂಶ ಸಾ ಗಿ:
ಏಕೀನ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ರಾಮೀ೭ಪಿ ರಾತಿರ ಶೇಷೇಣ ತೇನೈವ ಮಹ ದ್೭ನೌ ರಮ್
ಜಗ್ರಮ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ಾಃ ಪಿತುರ್ ಆಜಾಞ ಮ್ ಅನುಸಮ ರನ್ ೧
ತರ್ಥವ ಗಚ್ಛ ತ ಸೌ ಸಯ ವಯ ಪ್ರಯಾ ದ್ರ ಜನಿೀ ಶ್ವಾ
ಉಪ್ರಸಯ ಸ ಶ್ವಾಾಂ ಸಂಧಾಯ ಾಂ ವಿಷಯಾನೌ ಾಂ ವಯ ಗ್ರಹತ ೨
ಗ್ರರ ಮಾನ್ ವಿಕೃಷಾ ಸ್ಮೀಮಾಾಂ ಸ್ಮೌ ನ್ ಪುರ್ಷಪ ತಾನಿ ವನಾನಿ ಚ್
ಪ್ಶಯ ನನ ತಿಯಯೌ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ಶರ: ಇವ ಹಯೀತೌ ಮಾಃ
ಶೃಣಾ ನ್ ವಾಚ್ೀ ಮನುಷ್ಟಯ ಣಾಾಂ ಗ್ರರ ಮ ಸಂವಾಸ ವಾಸ್ಮನಾಮ್ ೩
ರಾಜಾನಂ ರ್ಧಗ್ ದ್ಶರಥಂ ಕಮ ಸಯ ವಶ ಮಾಗತಮ್
ಹಾ ನೃಶಂಸ್ಮ೭ದ್ಯ ಕೈಕೇಯಿೀ ಪ್ರಪ್ರ ಪ್ರಪ್ರ೭ನುಬನಿಧ ನಿೀ ೪
ತಿೀಕಾ ು ಸಂಭಿನನ ಮಯಾಿದ್ವ ತಿೀಕ್ಾ ು ೀ ಕಮಿಣಿ ವತಿತೇ
ಯಾ ಪುತರ ಮ್ ಈದೃಶಂ ರಾಜಞ ಾಃ ಪ್ರ ವಾಸಯತಿ ಧಾಮಿಿಕಮ್ ೫
ವನ ವಾಸೇ ಮಹಾ ಪ್ರರ ಜಞ ಾಂ ಸ್ಮ೭ನುಕ್ರ ೀಶಮ್ ಜಿತೇಾಂದ್ರ ಯಂ
ಕಥಂ ನಾಮ ಮಹಾ ಭ್ರಗ್ರ ಸ್ಮೀತಾ ಜನಕ ನಂದ್ನಿೀ ೬
ಸದ್ವ ಸುಖೇ ಷಾ ೭ಭಿರತಾ ದು:ಖಾ ನಯ ೭ನುಭ ವಿಷಯ ತಿ
ಅಹೀ ದ್ಶರಥೀ ರಾಜಾ ನಿಸ್ಾ ನ ೀಹ ಸಾ ಾ ಸುತಂ ಪಿರ ಯಂ ೭
ಪ್ರ ಜಾನಾ ಮ೭ನಘಂ ರಾಮಂ ಪ್ರತಯ ಕುೌ ಮಿಹೇಚ್ಛ ತಿ
ಏತಾ ವಾಚ್ೀ ಮನುಷ್ಟಯ ಣಾಾಂ ಗ್ರರ ಮ ಸಂವಾಸ ವಾಸ್ಮನಾಮ್ ೮
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಶೃಣಾ ನನ ತಿ ಯಯೌ ವಿೀರಃ ಕ್ೀಸಲಾನ್ ಕ್ೀಸಲೇಶಾ ರಃ ೯
ತತೀ ವೇದ್ಶುರ ತಿಾಂ ನಾಮ ಶ್ವ ವಾರ ವಹಾಾಂ ನದ್ೀಮ್
ಉತಿೌ ೀ ಯಾಿ೭ಭಿ ಮುಖಃ ಪ್ರರ ಯಾ ದ್ಗಸ್ಮೌ ಯ ಧುಯ ರ್ಷತಾಾಂ ದ್ಶಮ್ ೧೦
ಗತಾಾ ತು ಸುಚಿರಂ ಕಲಂ ತತಃ ಶ್ೀತ ಜಲಾಾಂ ನದ್ೀಮ್
ಗ್ೀಮತಿೀಾಂ ಗ್ೀಯುತಾ ನೂಪ್ರಮ್ ಅತರತ್ ಸ್ಮಗರಂಗಮಾಮ್ ೧೧
ಗ್ೀಮತಿೀಾಂ ಚಾ ಪ್ಯ ೭ತಿಕರ ಮಯ ರಾಘ್ವಃ ಶ್ೀಘ್ರ ಗೈರ್ ಹಯೈಾಃ
ಮಯರ ಹಂಸ್ಮಭಿ ರುತಾಾಂ ತತಾರ ಸಯ ನಿ್ ಕಾಂ ನದ್ೀಮ್ ೧೨
ಸ ಮಹಿೀಾಂ ಮನುನಾ ರಾಜಾಞ ದ್ತಾೌ ಮ್ ಇಕಾ ಾ ಕವೇ ಪುರಾ
ಸ್ಮು ೀತಾಾಂ ರಾಷ್ಟಾ ರ ವೃತಾಾಂ ರಾಮೀ ವೈದೇಹಿೀಮ್ ಅನಾ ದ್ಶಿಯತ್ ೧೩
ಸೂತ ಇತ್ಯ ೀವ ಚಾ೭೭ಭ್ರಷಯ ಸ್ಮರರ್ಥಾಂ ತಮ್ ಅಭಿೀಕ್ಷು ಶಃ
ಹಂಸ ಮತೌ ಸಾ ರಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಉವಾಚ್ ಪುರುಷಷಿಭಃ ೧೪
ಕದ್ವ೭ಹಂ ಪುನರ್ ಆಗಮಯ ಸರಯಾಾ ಾಃ ಪುರ್ಷಪ ತೇ ವನೇ
ಮೃಗಯಾಾಂ ಪ್ಯಿಟಷ್ಟಯ ಮಿ ಮಾತಾರ ಪಿತಾರ ಚ್ ಸಂಗತಃ ೧೫
ರಾಜರ್ಷೀಿಣಾಾಂ ಹಿ ಲೀಕೇ೭ಸ್ಮಮ ನ್ ರತಯ ಥಿಾಂ ಮೃಗಯಾ ವನೇ
ಕಲೇ ವೃತಾಾಂ ತಾಾಂ ಮನುಜೈ ಧ್ಿನಿಾ ನಾಾಂ ಅಭಿಕಾಂಕಿಾ ತಾಾಂ ೧೬
ನಾ೭ತಯ ಥಿಮ್ ಅಭಿಕಾಂಕಾ ಮಿ ಮೃಗಯಾಾಂ ಸರಯ ವನೇ
ರತಿ ಹ್ಯ ೀಿಷ್ಟ೭ತುಲಾ ಲೀಕೇ ರಾಜರ್ಷಿ ಗಣ ಸಮಮ ತಾ ೧೭
ಸ ತಮ್ ಅಧಾಾ ನಮ್ ಐಕಾ ಾ ಕಃ ಸೂತಂ ಮಧುರಯಾ ಗ್ರಾ
ತಂ ತಮ್ ಅಥಿಮ್ ಅಭಿಪ್ರ ೀತಯ ಯಯೌ ವಾಕಯ ಮ್ ಉದ್ೀರಯನ್ ೧೮
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ್ೀನ ಪಂಚಾಶ ಸಾ ಗಿ:
ಪಂಚಾಶ ಸಾ ಗಿ:
ವಿಶಾಲಾನ್ ಕ್ೀಸಲಾನ್ ರಮಾಯ ನ್ ಯಾತಾಾ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಪೂವಿಜಃ
ಅಯೀಧಾಯ ೭ಭಿ ಮುಖೀ ರ್ಧೀಮಾನ್ ಪ್ರರ ಾಂಜಲ್ ವಾಿಕಯ ಮಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಆಪೃಚ್ಛ ೀ ತಾಾ ಾಂ ಪುರ ಶ್ರ ೀಷ್ಠ ೀ ಕಕುಸಿ ಪ್ರಪ್ರಲ್ತೇ
ದೈವತಾನಿ ಚ್ ಯಾನಿ ತಾಾ ಾಂ ಪ್ರಲಯಂತಾಯ ವಸಂತಿ ಚ್ ೨
ನಿವೃತೌ ವನ ವಾಸ ಸ್ಮೌ ಾ ಮನೃಣೀ ಜಗತಿೀ ಪ್ತೇ:
ಪುನ ದ್ರ ಿಕಾ ಯ ಮಿ ಮಾತಾರ ಚ್ ಪಿತಾರ ಚ್ ಸಹ ಸಂಗತ: ೩
ತತೀ ರುರ್ಧರ ತಾಮಾರ ಕ್ಾ ೀ ಭುಜ ಮುದ್ಯ ಮಯ ದ್ಕಿಾ ಣಂ
ಅಶುರ ಪೂಣಿ ಮುಖೀ ದ್ೀನೀ೭ಬರ ವಿೀ ಜಾಜ ನಪ್ದ್ಮ್ ಜನಂ ೪
ಅನುಕ್ರ ೀಶೀ ದ್ಯಾ ಚೈವ ಯಥಾ೭ಹಿಾಂ ಮಯಿ ನ: ಕೃತ:
ಚಿರಂ ದುಾಃಖಸಯ ಪ್ರಪಿೀಯೀ ಗಮಯ ತಾಾಂ ಅಥಿ ಸ್ಮದ್ಧ ರ್ಯ ೫
ತೇ೭ಭಿವಾದ್ಯ ಮಹಾತಾಮ ನಂ ಕೃತಾಾ ಚಾ೭ಪಿ ಪ್ರ ದ್ಕಿಾ ಣಂ
ವಿಲಪಂತೀ ನರಾ ಘ್ೀರಂ ವಯ ತಿಷಠ ಾಂತ ಕಾ ಚಿ ತಕ ಾ ಚಿತ್ ೬
ತಥಾ ವಿಲಪ್ತಾಾಂ ತೇಷ್ಟಾಂ ಅತೃಪ್ರೌ ನಾಾಂ ಚ್ ರಾಘ್ವ:
Page 125 of 276

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಆಚ್ಕುಾ ವಿಿಷಯಂ ಪ್ರರ ಯಾ ದ್ಯ ಥಾ೭ಕಿ: ಕ್ಷಣದ್ವಮುಖೇ ೭
ತತೀ ಧಾನಯ ಧ್ನೀ ಪೇತಾನ್ ದ್ವನ ಶ್ೀಲ ಜನಾನ್ ಶ್ವಾನ್
ಅಕುತಶ್ಚ ದ್ೂ ಯಾ ನರ ಮಾಯ ಾಂ ಶ್ಚ ೈತಯ ಯಪ್ ಸಮಾವೃತಾನ್ ೮
ಉದ್ವಯ ನಾ೭೭ಮರ ವಣೀ ಪೇತಾನ್ ಸಂಪ್ನನ ಸಲ್ಲಾ೭೭ಶಯಾನ್
ತುಷಾ ಪುಷಾ ಜನಾ ಕಿೀಣಾಿನ್ ಗ್ೀಕುಲಾಕುಲ ಸೇವಿತಾನ್ ೯
ಲಕ್ಷಣಿೀಯಾ ನನ ರೇನಾ್ ರಣಾಾಂ ಬರ ಹಮ ಘ್ೀಷ್ಟ೭ಭಿ ನಾದ್ತಾನ್
ರಥೇನ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ : ಕ್ೀಸಲಾ ನತಯ ವತಿತ ೧೦
ಮಧ್ಯ ೀನ ಮುದ್ತಂ ಸ್ಮು ೀತಂ ರಮಯ ೀದ್ವಯ ನ ಸಮಾಕುಲಂ
ರಾಜಯ ಾಂ ಭ್ೀಗಯ ಾಂ ನರೇನಾ್ ರಣಾಾಂ ಯಯೌ ಧೃತಿ ಮತಾಾಂ ವರ: ೧೧
ತತರ ತಿರ ಪ್ಥಗ್ರಾಂ ದ್ವಾಯ ಾಂ ಶ್ವ ತೀಯಾ ಮ೭ಶೈವಲಾಾಂ
ದ್ದ್ಶಿ ರಾಘ್ವೀ ಗಂಗ್ರಾಂ ಪುಣಯ ಾಂ ಋರ್ಷ ನಿಷೇವಿತಾಾಂ ೧೨
ಆಶರ ಮ: ಅವಿ ರ್ದರಸ್ಿ ೈ ಶ್್ ರೀ ಮದ್ೂ : ಸಮಲಂಕೃತಾಾಂ
ಕಲೇ೭ಪ್ಾ ರೀಭಿ ಹೃಿಷ್ಟಾ ಭಿ ಸ್ಾ ೀವಿತಾಾಂಭ್ೀ ಹರ ದ್ವಾಂ ಶ್ವಾಾಂ ೧೩
ದೇವ ದ್ವನವ ಗಂಧ್ವೈಿ: ಕಿನನ ರ: ಉಪ್ಶೀಭಿತಾಾಂ
ನಾನಾ ಗಂಧ್ವಿ ಪ್ತಿನ ೀಭಿ: ಸೇವಿತಾಾಂ ಸತತಂ ಶ್ವಾಾಂ ೧೪
ದೇವ ಕಿರ ೀಡ ಶತಾ ಕಿೀಣಾಿಾಂ ದೇವೀ ದ್ವಯ ನ ಶತಾ ಯುತಾಾಂ
ದೇವಾ೭ಧ್ಿಾಂ ಆಕಶ ಗಮಾಾಂ ವಿಖಾಯ ತಾಾಂ ದೇವ ಪ್ದ್ಮ ನಿೀಾಂ ೧೫
ಜಲಾ ಘ್ರತಾ೭ಟಾ ಹಾಸೀಗ್ರರ ಾಂ ಫೇನ ನಿಮಿಲ ಹಾಸ್ಮನಿೀಾಂ
ಕಾ ಚಿ ದ್ಾ ೀಣಿೀ ಕೃತ ಜಲಾಾಂ ಕಾ ಚಿ ದ್ವ೭೭ವತಿ ಶೀಭಿತಾಾಂ ೧೬
ಕಾ ಚಿತ್ ಸ್ಮೌ ಮಿತ ಗಂಭಿೀರಾಾಂ ಕಾ ಚಿತ್ ವೇಗ ಜಲಾಕುಲಾಾಂ
ಕಾ ಚಿ ದ್ರ ಾಂಭಿೀರ ನಿಘ್ೀಿಷ್ಟಾಂ ಕಾ ಚಿ ತ್ೂ ೈರವ ನಿಸಾ ಾ ನಾಾಂ ೧೭
ದೇವ ಸಂಘ್ರ೭೭ಪುಿ ತ ಜಲಾಾಂ ನಿಮಿಲೀ ತಪ ಲ ಶೀಭಿತಾಾಂ
ಕಾ ಚಿತ್ ಆಭ್ೀಗ ಪುಳಿನಾಾಂ ಕಾ ಚಿ ನಿನ ಮಿಲ ವಾಲುಕಾಂ ೧೮
ಹಂಸ ಸ್ಮರಸ ಸಂಘುಷ್ಟಾ ಾಂ ಚ್ಕರ ವಾಕ್ೀಪ್ ಕೂಜಿತಾಾಂ
ಸದ್ವಮದೈ ಶಚ ವಿಹಗೈ ರ೭ಭಿಸನಾನ ದ್ ತಾ೭ನೌ ರಾಾಂ ೧೯
ಕಾ ಚಿ ತಿೌ ೀರ ರುಹ: ವೃಕ್ಾ ೈ: ಮಾಲಾಭಿ ರ೭ಭಿಶೀಭಿತಾಾಂ
ಕಾ ಚಿತ್ ಫುಲಿ ೀತಪ ಲ ಚ್ಛ ನಾನ ಾಂ ಕಾ ಚಿತ್ ಪ್ದ್ಮ ವನಾಕುಲಾಾಂ ೨೦
ಕಾ ಚಿತ್ ಕುಮುದ್ ಷಂಡೈ ಶಚ ಕುಟಮ ಲ: ಉಪ್ಶೀಭಿತಾಾಂ
ನಾನಾ ಪುಷಪ ರಜ್ೀ ಧ್ಾ ಸ್ಮೌ ಾಂ ಸಮದ್ವ ಮಿವ ಚ್ ಕಾ ಚಿತ್ ೨೧
ವಯ ಪೇತ ಮಲ ಸಂಘ್ರತಾಾಂ ಮಣಿ ನಿಮಿಲ ದ್ಶಿನಾಾಂ
ದ್ಶಾ ಗಜೈ ವಿನ ಗಜೈ ಮಿತ್ೌ ೈ ಶಚ ವರ ವಾರಣಾಃ ೨೨
ದೇವೀಪ್ವಾಹಯ ಶಚ ಮುಹು ಸಾ ನಾನ ದ್ತ ವನಾ೭ನೌ ರಾಾಂ
ಪ್ರ ಮದ್ವ ಮಿವ ಯತ್ನ ೀನ ಭೂರ್ಷತಾಾಂ ಭೂಷಣೀತೌ ಮ: ೨೩
ಫಲ: ಪುಷ್ಪ ೈ: ಕಿಸಲಯೈ ವೃಿತಾಾಂ ಗುಲ್ಮ ೈ ದ್ಾ ಿಜೈ ಸೌ ಥಾ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಶ್ಾಂಶುಮಾರ ಶಚ ನಕ್ರ ೈ ಶಚ ಭುಜಂಗೈ ಶಚ ನಿಷೇವಿತಾಾಂ ೨೪
ವಿಷ್ಣು ಪ್ರದ್ ಚುಯ ತಾಾಂ ದ್ವಾಯ ಾಂ ಅಪ್ರಪ್ರಾಂ ಪ್ರಪ್ ನಾಶನಿೀಾಂ
( ತಾಾಂ ಶಂಕರ ಜಟ್ಟ ಜೂಟ್ಟ ದ್ೂ ರಷ್ಟಾ ಾಂ ಸ್ಮಗರ ತೇಜಸ್ಮ )
ಸಮುದ್ರ ಮಹಿರ್ಷೀಾಂ ಗಂಗ್ರಾಂ ಸ್ಮರಸ ಕೌರ ಾಂಚ್ ನಾದ್ತಾಾಂ
ಆಸಸ್ಮದ್ ಮಹಾ ಬಾಹುಾಃ ಶೃಙ್ಕ್ಷರಬೇರಪುರಂ ಪ್ರ ತಿ ೨೫
ತಾಮ್ ಊಮಿಿ ಕಲ್ಲಾ೭೭ವತಾಿಮ್ ಅನಾ ವೇಕ್ಷಯ ಮಹಾರಥಃ
ಸುಮನೌ ರಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ಸೂತಮ್ ಇಹ ವಾ೭ದ್ಯ ವಸ್ಮಮಹೇ ೨೬
ಅವಿರ್ದರಾತ್ ಅಯಂ ನದ್ವಯ ಬಹು ಪುಷಪ ಪ್ರ ವಾಳವಾನ್
ಸುಮಹಾನ್ ಇಙ್ಮರ ದ್ೀ ವೃಕ್ಾ ೀ ವಸ್ಮಮೀ೭ತ್ರ ೈವ ಸ್ಮರಥೇ ೨೭
ದ್ರ ಕಾ ಯ ಮ ಸಾ ರತಾಾಂ ಶ್ರ ೀಷ್ಟಠ ಾಂ ಸಮಾಮ ನಯ ಸಲ್ಲಾಾಂ ಶ್ವಾಾಂ
ದೇವ ದ್ವನವ ಗಂಧ್ವಿ ಮೃಗ ಮಾನುಷ ಪ್ಕಿಾ ಣಾಾಂ ೨೮
ಲಕ್ಷಮ ಣ ಶಚ ಸುಮನೌ ರ ಶಚ ಬಾಢಮ್ ಇತಿ ಏವ ರಾಘ್ವಮ್
ಉಕೌ ಾ ತಮ್ ಇಙ್ಮರ ದ್ೀ ವೃಕ್ಷಂ ತದ್ವ ಉಪ್ಯಯತುರ್ ಹಯೈಾಃ ೨೯
ರಾಮೀ೭ಭಿಯಾಯ ತಂ ರಮಯ ಾಂ ವೃಕ್ಷಮ್ ಇಕಾ ಾ ಕು ನನ್ ನಃ
ರಥಾತ್ ಅವಾತರತ್ ತಸ್ಮಮ ತ್ ಸ ಭ್ರಯಿಾಃ ಸಹ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ ೩೦
ಸುಮನೌ ರೀ೭ಪ್ಯ ವತಿೀಯಾಿ ಸ್ಮಮ ನಮ ೀಚ್ಯಿತಾಾ ಹಯೀತೌ ಮಾನ್
ವೃಕ್ಷ ಮ್ಭಲ ಗತಂ ರಾಮಮ್ ಉಪ್ತಸ್ಿ ೀ ಕೃತಾ೭ಞ್ಜ ಲ್ಾಃ ೩೧
ತತರ ರಾಜಾ ಗುಹೀ ನಾಮ ರಾಮ ಸ್ಮಯ ೭೭ತಮ ಸಮಃ ಸಖಾ
ನಿಷ್ಟದ್ ಜಾತಯ ೀ ಬಲವಾನ್ ಸಿ ಪ್ತಿ ಶ್ಚ ೀತಿ ವಿಶುರ ತಃ ೩೨
ಸ ಶುರ ತಾಾ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ಾಂ ರಾಮಂ ವಿಷಯಮ್ ಆಗತಮ್
ವೃದ್ಧ ೈಾಃ ಪ್ರವೃತೀ೭ಮಾತ್ಯ ೈ ಜಾಞ ಿತಿಭಿ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಉಪ್ರಗತಃ ೩೩
ತತೀ ನಿಷ್ಟದ್ವ೭ರ್ಧಪ್ತಿಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ರ್ದರಾತ್ ಉಪ್ಸ್ಮಿ ತಮ್
ಸಹ ಸೌಮಿತಿರ ಣಾ ರಾಮಃ ಸಮಾಗಚ್ಛ ದುರ ಹೇನ ಸಃ ೩೪
ತಮ್ ಆತಿಾಃ ಸಂಪ್ರಷಾ ಜಯ ಗುಹೀ ರಾಘ್ವಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಯಥಾ೭ಯೀಧಾಯ ತ ಥೇದಂ ತೇ ರಾಮ ಕಿಾಂ ಕರವಾಣಿ ತೇ ೩೫
ಈದೃಶಂ ಹಿ ಮಹಾ ಬಾಹೀ ಕ: ಪ್ರರ ಪ್ಾ ಯ ತಯ ತಿರ್ಥಾಂ ಪಿರ ಯಂ ೩೬
ತತೀ ಗುಣವ ದ್ನಾನ ದ್ಯ ಮ್ ಉಪ್ರದ್ವಯ ಪೃಥ ಗ್ಾ ಧ್ಮ್
ಅಘ್ಯ ಿಾಂ ಚ್ೀಪ್ರನಯತ್ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಚೇದ್ಮ್ ಉವಾಚ್ ಹ ೩೭
ಸ್ಮಾ ಗತಂ ತೇ ಮಹಾ ಬಾಹೀ ತ ವೇಯಮ್ ಅಖಿಲಾ ಮಹಿೀ
ವಯಂ ಪ್ರ ೀಷ್ಟಯ ಭವಾನ್ ಭತಾಿ ಸ್ಮಧು ರಾಜಯ ಾಂ ಪ್ರ ಶಾರ್ಧ ನಃ ೩೮
ಭಕ್ಷಯ ಾಂ ಭ್ೀಜಯ ಾಂ ಚ್ ಪೇಯಂ ಚ್ ಲೇಹಯ ಾಂ ಚೇದ್ಮ್ ಉಪ್ಸ್ಮಿ ತಮ್
ಶಯನಾನಿ ಚ್ ಮುಖಾಯ ನಿ ವಾಜಿನಾಾಂ ಖಾದ್ನಂ ಚ್ ತೇ ೩೯
ಗುಹಮ್ ಏವಂ ಬುರ ವಾಣಂ ತಂ ರಾಘ್ವಃ ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಹ
ಅಚಿಿತಾ ಶ್ಚ ೈವ ಹೃಷ್ಟಾ ಶಚ ಭವತಾ ಸವಿಥಾ ವಯಮ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪ್ದ್ವೂ ಯ ಮ್ ಅಭಿಗಮಾ ಚ್ಚ ೈವ ಸ್ನ ೀಹ ಸಂದ್ಶಿನೇನ ಚ್ ೪೦
ಭುಜಾಭ್ರಯ ಾಂ ಸ್ಮಧು ವೃತಾೌ ಭ್ರಯ ಾಂ ಪಿೀಡಯನ್ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ದ್ಷ್ಟಾ ಯ ತಾಾ ಾಂ ಗುಹ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಅರೀಗಂ ಸಹ ಬಾನಧ ವೈಾಃ ೪೧
ಅಪಿ ತೇ ಕಶಲಂ ರಾಷ್ಾ ರೀ ಮಿತ್ರ ೀಷ್ಣ ಚ್ ಧ್ನೇಷ್ಣ ಚ್ ೪೨
ಯ ತಿೌ ಾ ದಂ ಭವತಾ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಪಿರ ೀತಾಯ ಸಮುಪ್ ಕಲ್ಪ ತಮ್
ಸವಿಾಂ ತತ್ ಅನುಜಾನಾಮಿ ನ ಹಿ ವತೇಿ ಪ್ರ ತಿಗರ ಹೇ ೪೩
ಕುಶ ಚಿೀರಾ೭ಜಿನ ಧ್ರಂ ಫಲ ಮ್ಭಲಾ೭ಶನಂ ಚ್ ಮಾಮ್
ವಿದ್ಧ ಪ್ರ ಣಿಹಿತಂ ಧ್ಮೇಿ ತಾಪ್ಸಂ ವನ ಗ್ೀಚ್ರಮ್ ೪೪
ಅಶಾಾ ನಾಾಂ ಖಾದ್ನೇ ನಾ೭ಹಮ್ ಅರ್ಥೀಿ ನಾ೭ನಯ ೀನ ಕೇನಚಿತ್
ಏತಾವತಾ೭ತರ ಭವತಾ ಭವಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಸುಪೂಜಿತಃ ೪೫
ಏತೇ ಹಿ ದ್ಯಿತಾ ರಾಜಞ ಾಃ ಪಿತು ದ್ಿಶರಥ ಸಯ ಮೇ
ಏತೈ ಸುೌ ವಿಹಿತೈ: ಅಶ್ಾ ೈ: ಭವಿಷ್ಟಯ ಮಯ ಹಮ್ ಅಚಿಿತಃ ೪೬
ಅಶಾಾ ನಾಾಂ ಪ್ರ ತಿಪ್ರನಂ ಚ್ ಖಾದ್ನಂ ಚೈವ ಸೀ೭ನಾ ಶಾತ್
ಗುಹ ಸೌ ತ್ರ ೈವ ಪುರುಷ್ಟಾಂ ಸೌ ಾ ರತಂ ದ್ೀಯತಾಮ್ ಇತಿ ೪೭
ತತ ಶ್ಚ ೀರೀತೌ ರಾ ಸಙ್ರ ಾಃ ಸಂಧಾಯ ಮ್ ಅನಾಾ ಸಯ ಪ್ಶ್ಚ ಮಾಮ್
ಜಲಮ್ ಏವಾ೭೭ದ್ದೇ ಭ್ೀಜಯ ಾಂ ಲಕ್ಷಮ ಣೇನಾ೭೭ಹೃತಂ ಸಾ ಯಮ್ ೪೮
ತಸಯ ಭೂಮೌ ಶಯಾನ ಸಯ ಪ್ರದೌ ಪ್ರ ಕಾ ಳಯ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ
ಸ ಭ್ರಯಿ ಸಯ ತತೀ೭ಭ್ಯ ೀತಯ ತಸೌಿ ವೃಕ್ಷಮ್ ಉಪ್ರಶ್ರ ತಃ ೪೯
ಗುಹೀ೭ಪಿ ಸಹ ಸೂತೇನ ಸೌಮಿತಿರ ಮ್ ಅನುಭ್ರಷಯನ್
ಅನಾ ಜಾಗರ ತೌ ತೀ ರಾಮಮ್ ಅಪ್ರ ಮತೌ ೀ ಧ್ನು ಧ್ಿರಃ ೫೦
ತಥಾ ಶಯಾನ ಸಯ ತತೀ೭ಸಯ ರ್ಧೀಮತೀ
ಯಶಸ್ಮಾ ನೀ ದ್ವಶರಥೇ ಮಿಹಾತಮ ನಃ
ಅದೃಷಾ ದುಾಃಖ ಸಯ ಸುಖೀಚಿತ ಸಯ ಸ್ಮ
ತದ್ವ ವಯ ತಿೀಯಾಯ ಚಿರೇಣ ಶವಿರೀ ೫೧
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚಾಶ ಸಾ ಗಿ:
ಏಕ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತಂ ಜಾಗರ ತಮ್ ಅ ದ್ಮ್ೂ ೀನ ಭ್ರರ ತು: ಅಥಾಿಯ ಲಕ್ಷಮ ಣಮ್
ಗುಹಃ ಸಂತಾಪ್ ಸಂತಪ್ೌೀ ರಾಘ್ವಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಇಯಂ ತಾತ ಸುಖಾ ಶಯಾಯ ತಾ ದ್ಥಿಮ್ ಉಪ್ಕಲ್ಪ ತಾ
ಪ್ರ ತಾಯ ಶಾ ಸ್ಮಹಿ ಸ್ಮಧ್ಾ ೭ಸ್ಮಯ ಾಂ ರಾಜ ಪುತರ ಯಥಾ ಸುಖಮ್ ೨
ಉಚಿತೀ೭ಯಂ ಜನಃ ಸವಿಾಃ ಕ್ಿ ೀಶಾನಾಾಂ ತಾ ಾಂ ಸುಖೀಚಿತಃ
ಗುಪ್ೌ ಯ ೭ಥಿಾಂ ಜಾಗರಷ್ಟಯ ಮಃ ಕಕುತಾ ಿ ಸಯ ವಯಂ ನಿಶಾಮ್ ೩
ನ ಹಿ ರಾಮಾತ್ ಪಿರ ಯತರೀ ಮಮಾ೭ಸ್ಮೌ ಭುವಿ ಕಶಚ ನ
ಬರ ವಿೀ ಮ್ಯ ೀತತ್ ಅಹಂ ಸತಯ ಾಂ ಸತ್ಯ ೀ ನೈವ ಚ್ ತೇ ಶಪೇ ೪
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅಸಯ ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ವ ದ್ವ೭೭ಶಂಸೇ ಲೀಕೇ೭ಸ್ಮಮ ನ್ ಸುಮಹ ದ್ಯ ಶಃ
ಧ್ಮಾಿ೭ವಾಪಿೌ ಾಂ ಚ್ ವಿಪುಲಾಮ್ ಅಥಾಿ ವಾಪಿೌ ಾಂ ಚ್ ಕೇವಲಾಮ್ ೫
ಸೀ೭ಹಂ ಪಿರ ಯ ಸಖಂ ರಾಮಂ ಶಯಾನಂ ಸಹ ಸ್ಮೀತಯಾ
ರಕಿಾ ಷ್ಟಯ ಮಿ ಧ್ನು ಷ್ಟಪ ಣಿಾಃ ಸವಿತೀ ಜಾಞ ತಿಭಿಾಃ ಸಹ ೬
ನ ಹಿ ಮೇ೭ವಿದ್ತಂ ಕಿಾಂಚಿ ದ್ಾ ನೇ೭ಸ್ಮಮ ನ್ ಚ್ರತಃ ಸದ್ವ
ಚ್ತುರಙ್ರ ಾಂ ಹಯ ೭ಪಿ ಬಲಂ ಸುಮಹತ್ ಪ್ರ ಸಹೇಮಹಿ ೭
ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸೌ ಾಂ ತದೀವಾಚ್ ರಕ್ಷಯ ಮಾಣಾ ಸೌ ಾ ಯಾ ನಘ್
ನಾ೭ತರ ಭಿೀತಾ ವಯಂ ಸವೇಿ ಧ್ಮಿಮ್ ಏವಾ೭ನುಪ್ಶಯ ತಾ ೮
ಕಥಂ ದ್ವಶರಥೌ ಭೂಮೌ ಶಯಾನೇ ಸಹ ಸ್ಮೀತಯಾ
ಶಕಯ ನಿದ್ವರ ಮಯಾ ಲಬುಧ ಾಂ ಜಿೀವಿತಂ ವಾ ಸುಖಾನಿ ವಾ ೯
ಯೀ ನ ದೇವಾ೭ಸುರಾಃ ಸವೈಿಾಃ ಶಕಯ ಾಃ ಪ್ರ ಸಹಿತುಾಂ ಯುರ್ಧ
ತಂ ಪ್ಶಯ ಸುಖ ಸಂವಿಷಾ ಾಂ ತೃಣೇಷ್ಣ ಸಹ ಸ್ಮೀತಯಾ ೧೦
ಯೀ ಮನೌ ರ ತಪ್ಸ್ಮ ಲಬ್ಧ ೀ ವಿವಿಧೈ ಶಚ ಪ್ರಶರ ಮಾಃ
ಏಕ್ೀ ದ್ಶರಥ ಸ್ಯ ೈಷ ಪುತರ ಾಃ ಸದೃಶ ಲಕ್ಷಣಃ ೧೧
ಅಸ್ಮಮ ನ್ ಪ್ರ ವಾರ ಜಿತೇ ರಾಜಾ ನ ಚಿರಂ ವತಿಯಿಷಯ ತಿ
ವಿಧ್ವಾ ಮೇದ್ನಿೀ ನೂನಂ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಏವ ಭವಿಷಯ ತಿ ೧೨
ವಿನದ್ಯ ಸುಮಹಾ ನಾದಂ ಶರ ಮೇಣೀಪ್ರತಾಾಃ ಸ್ಮೌ ರಯಃ
ನಿಘ್ೀಿಷ್ೀಪ್ರತಂ ಚಾ೭ತೀ ಮನಯ ೀ ರಾಜ ನಿವೇಶನಮ್ ೧೩
ಕೌಸಲಾಯ ಚೈವ ರಾಜಾ ಚ್ ತರ್ಥವ ಜನನಿೀ ಮಮ
ನಾ೭೭ಶಂಸೇ ಯದ್ ಜಿೀವನಿೌ ಸವೇಿ ತೇ ಶವಿರೀಮ್ ಇಮಾಮ್ ೧೪
ಜಿೀವೇತ್ ಅಪಿ ಹಿ ಮೇ ಮಾತಾ ಶತುರ ಘ್ನ ಸ್ಮಯ ೭ನಾ ವೇಕ್ಷಯಾ
ತ ದು್ ಾಃಖಂ ಯ ತುೌ ಕೌಸಲಾಯ ವಿೀರ ಸೂವಿಿನಶ್ಷಯ ತಿ ೧೫
ಅನುರಕೌ ಜನಾ೭೭ಕಿೀಣಾಿ ಸುಖಾ ಲೀಕ ಪಿರ ಯಾವಹಾ
ರಾಜ ವಯ ಸನ ಸಂಸೃಷ್ಟಾ ಸ್ಮ ಪುರೀ ವಿನಶ್ಷಯ ತಿ ೧೬
ಕಥಂ ಪುತರ ಾಂ ಮಹಾತಾಮ ನಂ ಜ್ಯ ೀಷಠ ಾಂ ಪಿರ ಯ ಮ೭ಪ್ಶಯ ತ:
ಶರೀರಂ ಧಾರಯಿಷಯ ಾಂತಿ ಪ್ರರ ಣಾ ರಾಜ್ಞ ೀ ಮಹಾತಮ ನ: ೧೭
ವಿನಷ್ಾ ೀ ನೃಪ್ತೌ ಪ್ಶಾಚ ತ್ ಕೌಸಲಾಯ ವಿನಶ್ಷಯ ತಿ
ಅನಂತರಂ ಚ್ ಮಾತಾ೭ಪಿ ಮಮ ನಾಶ ಮುಪಷಯ ತಿ ೧೮
ಅತಿಕರ ನೌ ಮ್ ಅತಿಕರ ನೌ ಮ್ ಅನ ವಾಪ್ಯ ಮನೀರಥಮ್
ರಾಜ್ಯ ೀ ರಾಮಮ್ ಅನಿಕಿಾ ಪ್ಯ ಪಿತಾ ಮೇ ವಿನಶ್ಷಯ ತಿ ೧೯
ಸ್ಮದ್ವಧ ಥಾಿಾಃ ಪಿತರಂ ವೃತೌ ಾಂ ತಸ್ಮಮ ನ್ ಕಲೇ ಪುಯ ಪ್ಸ್ಮಿ ತೇ
ಪ್ರ ೀತ ಕರ್ಯಿಷ್ಣ ಸವೇಿಷ್ಣ ಸಂಸಕ ರಷಯ ನಿೌ ಭೂಮಿಪ್ಮ್ ೨೦
ರಮಯ ಚ್ತಾ ರ ಸಂಸ್ಮಿ ನಾಾಂ ಸುವಿಭಕೌ ಮಹಾ ಪ್ಥಾಮ್
ಹಮಯ ಿ ಪ್ರರ ಸ್ಮದ್ ಸಂಪ್ನಾನ ಾಂ ಗಣಿಕ ವರ ಶೀಭಿತಾಮ್ ೨೧
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ರಥಾ೭ಶಾ ಗಜ ಸಂಬಾಧಾಾಂ ತೂಯಿ ನಾದ್ ವಿನಾದ್ತಾಮ್
ಸವಿ ಕಲಾಯ ಣ ಸಂಪೂಣಾಿಾಂ ಹೃಷಾ ಪುಷಾ ಜನಾಕುಲಾಮ್ ೨೨
ಆರಾ ಮೀದ್ವಯ ನ ಸಂಪ್ನಾನ ಾಂ ಸಮಾಜ್ೀ ತಾ ವ ಶಾಲ್ನಿೀಮ್
ಸುಖಿತಾ ವಿಚ್ರಷಯ ನಿೌ ರಾಜಧಾನಿೀಾಂ ಪಿತು ಮಿಮ ೨೩
ಅಪಿ ಜಿೀವೇ ದ್್ ಶರಥೀ ವನವಾಸ್ಮ ತುಪ ನ ವಿಯಂ
ಪ್ರ ತಾಯ ೭೭ಗಮಯ ಮಹಾತಾಮ ನ ಮ೭ಪಿ ಪ್ಶ್ಯ ೀಮ ಸುವರ ತಂ ೨೪
ಅಪಿ ಸತಯ ಪ್ರ ತಿಜ್ಞ ೀನ ಸ್ಮಧ್ಿಾಂ ಕುಶಲ್ನಾ ವಯಮ್
ನಿವೃತೌ ವನ ವಾಸೇ೭ಸ್ಮಮ ನನ ಯೀಧಾಯ ಾಂ ಪ್ರ ವಿಶೇಮಹಿ ೨೫
ಪ್ರದೇವಯ ಮಾನಸಯ ದುಾಃಖಾತಿ ಸಯ ಮಹಾತಮ ನಃ
ತಿಷಠ ತೀ ರಾಜಪುತರ ಸಯ ಶವಿರೀ ಸ್ಮ೭ತಯ ವತಿತ ೨೬
ತಥಾ ಹಿ ಸತಯ ಾಂ ಬುರ ವತಿ ಪ್ರ ಜಾ ಹಿತೇ
ನರೇನ್ ರ ಪುತ್ರ ೀ ಗುರು ಸೌಹೃದ್ವ ದುರ ಹಃ
ಮುಮೀಚ್ ಬಾಷಪ ಾಂ ವಯ ಸನಾ೭ಭಿ ಪಿೀಡಿತೀ
ಜಾ ರಾ೭೭ತುರೀ ನಾಗ ಇವ ವಯ ಥಾ೭೭ತುರಃ ೨೭
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ ಪಂಚಾಶ ಸಾ ಗಿ:
ದ್ವಿ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಪ್ರ ಭ್ರತಾಯಾಾಂ ತು ಶವಿಯಾಿಾಂ ಪೃಥು ವಕಾ ಮಹಾ ಯಶಾಾಃ
ಉವಾಚ್ ರಾಮಃ ಸೌಮಿತಿರ ಾಂ ಲಕ್ಷಮ ಣಂ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣಮ್ ೧
ಭ್ರಸಕ ರೀದ್ಯ ಕಲೀ೭ಯಂ ಗತಾ ಭಗವತಿೀ ನಿಶಾ
ಅಸೌ ಸುಕೃಷ್ು ೀ ವಿಹಗಃ ಕ್ೀಕಿಲ ಸ್ಮೌ ತ ಕೂಜತಿ ೨
ಬಹಿಿಣಾನಾಾಂ ಚ್ ನಿಘ್ೀಿಷಃ ಶ್ರರ ಯತೇ ನದ್ತಾಾಂ ವನೇ
ತರಾಮ ಜಾಹನ ವಿೀಾಂ ಸೌಮಯ ಶ್ೀಘ್ರ ಗ್ರಾಂ ಸ್ಮಗರಂ ಗಮಾಮ್ ೩
ವಿಜಾಞ ಯ ರಾಮ ಸಯ ವಚಃ ಸೌಮಿತಿರ ಮಿಿತರ ನನ್ ನಃ
ಗುಹಮ್ ಆಮನೌ ರಯ ಸೂತಂ ಚ್ ಸೀ೭ತಿಷಠ ದ್ವೂ ರತು ರ೭ಗರ ತಃ ೪
ಸ ತು ರಾಮ ಸಯ ವಚ್ನಂ ನಿಶಮಯ ಪ್ರ ತಿ ಗೃಹಯ ಚ್
ಸಿ ಪ್ತಿ ಸೂೌ ಣಿ ಮಾಹೂಯ ಸಚಿವಾ ನಿದ್ ಮಬರ ವಿೀತ್ ೫
ಅಸಯ ವಾಹನ ಸಂಯುಕೌ ಾಂ ಕಣಿ ಗ್ರರ ಹವತಿೀಾಂ ಶುಭ್ರಾಂ
ಸುಪ್ರ ತಾರಾಾಂ ದೃಢಾಾಂ ತಿೀಥೇಿ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ನಾವ ಮುಪ್ರಹರ ೬
ತಂ ನಿಶಮಯ ಗುಹ ಆದೇಶಂ ಗುಹಾ೭ಮಾತಯ ಗಣೀ ಮಹಾನ್
ಉಪ್ೀಹಯ ರುಚಿರಾಾಂ ನಾವಂ ಗುಹಾಯ ಪ್ರ ತಯ ವೇದ್ಯತ್ ೭
ತತ ಸಾ ಪ್ರರ ಾಂಜಲ್ ಭೂಿತಾಾ ಗುಹೀ ರಾಘ್ವಮ೭ಬರ ವಿೀತ್
ಉಪ್ ಸ್ಮಿ ತೇ೭ಯಂ ನ್ತ ದೇಿವ ಭೂಯ: ಕಿಾಂ ಕರವಾಣಿ ತೇ ೮
ತವಾ೭ಮರ ಸುತ ಪ್ರ ಖಯ ತತುಿಾಂ ಸ್ಮಗರ ಗ್ರಾಂ ನದ್ೀಾಂ
ನ್ತ ರಯಂ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ತಾಾಂ ತಾ ಾಂ ಆರೀಹ ಸುವರ ತ ೯
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ಅಥೀವಾಚ್ ಮಹಾ ತೇಜಾ ರಾಮೀ ಗುಹ ಮಿದಂ ವಚ್:
ಕೃತ ಕಮೀ೭ಸ್ಮಮ ಭವತಾ ಶ್ೀಘ್ರ ಮಾರೀಪ್ಯ ತಾ ಮಿತಿ ೧೦
ತತಃ ಕಲಾಪ್ರನ್ ಸನನ ಹಯ ಖಡ್ಗರ ಬದ್ವಧ ಾ ಚ್ ಧ್ನಿಾ ನ್ತ
ಜಗಮ ತುರ್ ರ್ಯನ ತೌ ಗಙ್ಗರ ಾಂ ಸ್ಮೀತಯಾ ಸಹ ರಾಘ್ವೌ ೧೧
ರಾಮಮ್ ಏವ ತು ಧ್ಮಿಜಞ ಮ್ ಉಪ್ಗಮಯ ವಿನಿೀತವತ್
ಕಿಮ್ ಅಹಂ ಕರವಾಣಿೀತಿ ಸೂತಃ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್ ರ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೧೨
ತತೀ ಬರ ವಿೀ ದ್ವ್ ಶರರ್ಥ ಸುಾ ಮಂತರ ಾಂ
ಸಪ ೃಶನ್ ಕರೇ ಣೀತೌ ಮ ದ್ಕಿಾ ಣೇನ
ಸುಮಂತರ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ಪುನ ರೇವ ಯಾಹಿ
ರಾಜಞ ಸಾ ಕಶೇ ಭವ ಚಾ೭ಪ್ರ ಮತೌ : ೧೩
ನಿವತಿ ಸ್ಾ ೀ ತುಯ ವಾಚೈನಮ್ ಏತಾವ ದ್ಧ ಕೃತಂ ಮಮ
ರಥಂ ವಿಹಾಯ ಪ್ದ್ವೂ ಯ ಾಂ ತು ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮೀ ಮಹಾ ವನಮ್ ೧೪
ಆತಾಮ ನಂ ತಾ ಭಯ ನುಜಾಞ ತಮ್ ಅವೇ ಕಾ ಯ ೭ತಿಾಃ ಸ ಸ್ಮರರ್ಥಾಃ
ಸುಮನೌ ರಾಃ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ಮ್ ಐಕಾ ಾ ಕಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೫
ನಾ೭ತಿಕರ ನೌ ಮ್ ಇದಂ ಲೀಕೇ ಪುರುಷೇ ಣೇಹ ಕೇನಚಿತ್
ತವ ಸ ಭ್ರರ ತೃ ಭ್ರಯಿ ಸಯ ವಾಸಃ ಪ್ರರ ಕೃತವತ್ ವನೇ ೧೬
ನ ಮನಯ ೀ ಬರ ಹಮ ಚ್ರ್ಯಿ೭ಸ್ಮೌ ಸಾ ರ್ಧೀತೇ ವಾ ಫಲೀದ್ಯಃ
ಮಾದ್ಿ ವಾ೭೭ಜಿವ ಯೀ ವಾಿ೭ಪಿ ತಾಾ ಾಂ ಚೇ ದ್ಾ ಯ ಸನಮ್ ಆಗತಮ್ ೧೭
ಸಹ ರಾಘ್ವ ವೈದೇಹಾಯ ಭ್ರರ ತಾರ ಚೈವ ವನೇ ವಸನ್
ತಾ ಾಂ ಗತಿಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ಾ ಯ ಸೇ ವಿೀರ ತಿರ ಲೀಕಾಂಸುೌ ಜಯನ್ ಇವ ೧೮
ವಯಂ ಖಲು ಹತಾ ರಾಮ ರ್ಯ ತಯಾ ಪುಯ ಪ್ವಂಚಿತಾಾಃ
ಕೈಕೇಯಾಯ ವಶಮ್ ಏಷ್ಟಯ ಮಃ ಪ್ರಪ್ರಯಾ ದುಾಃಖ ಭ್ರಗ್ನಃ ೧೯
ಇತಿ ಬುರ ವನ್ ಆತಮ ಸಮಂ ಸುಮನೌ ರಾಃ ಸ್ಮರರ್ಥ ಸೌ ದ್ವ
ದೃಷ್ಟಾ ಾ ರ್ದರ ಗತಂ ರಾಮಂ ದುಾಃಖಾತೀಿ ರುರುದೇ ಚಿರಮ್ ೨೦
ತತ ಸುೌ ವಿಗತೇ ಬಾಷ್ಪ ೀ ಸೂತಂ ಸಪ ೃಷ್ಾ ೀದ್ಕಂ ಶುಚಿಮ್
ರಾಮ ಸುೌ ಮಧುರಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಪುನಃ ಪುನರ್ ಉವಾಚ್ ತಮ್ ೨೧
ಇಕಾ ಾ ಕೂಣಾಾಂ ತಾ ಯಾ ತುಲಯ ಾಂ ಸುಹೃದಂ ನೀಪ್ಲಕ್ಷರ್ಯ
ಯಥಾ ದ್ಶರಥೀ ರಾಜಾ ಮಾಾಂ ನ ಶೀಚೇತ್ ತಥಾ ಕುರು ೨೨
ಶೀಕ್ೀ ಪ್ಹತ ಚೇತಾ ಶಚ ವೃದ್ಧ ಶಚ ಜಗತಿೀಪ್ತಿಾಃ
ಕಮ ಭ್ರರಾ೭ವ ಸನನ ಶಚ ತಸ್ಮಮ ತ್ ಏತ ದ್ಬ ರವಿೀಮಿ ತೇ ೨೩
ಯ ದ್ಯ ದ್ವಜಾಞ ಪ್ರ್ಯತ್ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಸ ಮಹಾತಾಮ ಮಹಿೀಪ್ತಿಾಃ
ಕೈಕೇಯಾಯ ಾಃ ಪಿರ ಯ ಕಮಾ೭ಥಿಾಂ ಕಯಿಾಂ ತತ್ ಅವಿಕಾಂಕ್ಷಯಾ ೨೪
ಏತ ದ್೭ಥಿಾಂ ಹಿ ರಾಜಾಯ ನಿ ಪ್ರ ಶಾಸತಿ ನರೇಶಾ ರಾಾಃ
ಯತ್ ಏಷ್ಟಾಂ ಸವಿ ಕೃತ್ಯ ೀಷ್ಣ ಮನೀ ನ ಪ್ರ ತಿಹನಯ ತೇ ೨೫
Page 131 of 276

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತ ದ್ಯ ಥಾ ಸ ಮಹಾರಾಜ್ೀ ನಾ೭ಳಿೀಕಮ್ ಅರ್ಧಗಚ್ಛ ತಿ
ನ ಚ್ ತಾಮಯ ತಿ ದುಾಃಖೇನ ಸುಮನೌ ರ ಕುರು ತತ್ ತಥಾ ೨೬
ಅದೃಷಾ ದುಾಃಖಂ ರಾಜಾನಂ ವೃದ್ಧ ಮ್ ಆಯಿಾಂ ಜಿತೇನಿ್ ರಯಮ್
ಬ್ರರ ಯಾ ಸೌ ಾ ಮ್ ಅಭಿವಾದ್ಯ ೈವ ಮಮ ಹೇತೀ ರದಂ ವಚಃ ೨೭
ನೈವಾ೭ಹಮ್ ಅನುಶೀಚಾಮಿ ಲಕ್ಷಮ ಣೀ ನ ಚ್ ಮರ್ಥಲ್ೀ
ಅಯೀಧಾಯ ಯಾ ಶುಚ ಯ ತಾ ಶ್ಚ ೀತಿ ವನೇ ವತಾಾ ಯ ಮಹೇತಿ ಚ್ ೨೮
ಚ್ತುದ್ಿಶಸು ವಷೇಿಷ್ಣ ನಿವೃತ್ೌ ೀಷ್ಣ ಪುನಃ ಪುನಃ
ಲಕ್ಷಮ ಣಂ ಮಾಾಂ ಚ್ ಸ್ಮೀತಾಾಂ ಚ್ ದ್ರ ಕ್ಷಯ ಸ್ಮ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಆಗತಾನ್ ೨೯
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಾ ತು ರಾಜಾನಂ ಮಾತರಂ ಚ್ ಸುಮನೌ ರ ಮೇ
ಅನಾಯ ಶಚ ದೇವಿೀಾಃ ಸಹಿತಾಾಃ ಕೈಕೇಯಿೀಾಂ ಚ್ ಪುನಃ ಪುನಃ ೩೧
ಆರೀಗಯ ಾಂ ಬ್ರರ ಹಿ ಕೌಸಲಾಯ ಮ್ ಅಥ ಪ್ರದ್ವ೭ಭಿ ವನ್ ನಮ್
ಸ್ಮೀತಾಯಾ ಮಮ ಚಾ೭೭ಯಿಸಯ ವಚ್ನಾ ಲಿ ಕ್ಷಮ ಣ ಸಯ ಚ್ ೩೨
ಬ್ರರ ಯಾ ಶಚ ಹಿ ಮಹಾರಾಜಂ ಭರತಂ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಆನಯ
ಆಗತ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಭರತಃ ಸ್ಮಿ ಪ್ಯ ೀ ನೃಪ್ಮತೇ ಪ್ದೇ ೩೩
ಭರತಂ ಚ್ ಪ್ರಷಾ ಜಯ ಯೌವರಾಜ್ಯ ೀ೭ಭಿರ್ಷಚ್ಯ ಚ್
ಅಸಮ ತಾ ಾಂತಾಪ್ಜಂ ದುಾಃಖಂ ನ ತಾಾ ಮ್ ಅಭಿಭವಿಷಯ ತಿ ೩೪
ಭರತ ಶಾಚ ೭ಪಿ ವಕೌ ವಯ ೀ ಯಥಾ ರಾಜನಿ ವತಿಸೇ
ತಥಾ ಮಾತೃಷ್ಣ ವತೇಿಥಾಾಃ ಸವಾಿಸ್ಾ ೀ ವಾ೭ವಿಶೇಷತಃ ೩೫
ಯಥಾ ಚ್ ತವ ಕೈಕೇಯಿೀ ಸುಮಿತಾರ ಚ್ ವಿಶೇಷತಃ
ತರ್ಥವ ದೇವಿೀ ಕೌಸಲಾಯ ಮಮ ಮಾತಾ ವಿಶೇಷತಃ ೩೫
ತಾತ ಸಯ ಪಿರ ಯ ಕಮೇನ ಯೌವ ರಾಜಯ ಮವೇಕ್ಷತಾ
ಲೀಕಯೀ ರುಭಯೀ ಶಕಯ ಾಂ ನಿತಯ ದ್ವ ಸುಖ ಮೇರ್ಧತುಾಂ ೩೬
ನಿವತಯ ಿಮಾನೀ ರಾಮೇಣ ಸುಮನೌ ರಾಃ ಶೀಕ ಕಶ್ಿತಃ
ತತ್ ಸವಿಾಂ ವಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ಸ್ನ ೀಹಾತ್ ಕಕುತಾ ಿ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೩೭
ಯತ್ ಅಹಂ ನೀಪ್ಚಾರೇಣ ಬ್ರರ ಯಾಾಂ ಸ್ನ ೀಹಾತ್ ಅವಿಕಿ ಬ:
ಭಕಿೌ ಮಾನ್ ಇತಿ ತತ್ ತಾವತ್ ವಾಕಯ ಾಂ ತಾ ಾಂ ಕ್ಷನುೌ ಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೩೮
ಕಥಂ ಹಿ ತಾ ದ್ಾ ಹಿೀನೀ೭ಹಂ ಪ್ರ ತಿಯಾಸ್ಮಯ ಮಿ ತಾಾಂ ಪುರೀಮ್
ತವ ತಾವತ್ ವಿಯೀಗೇನ ಪುತರ ಶೀಕ೭೭ಕುಲಾಮ್ ಇವ ೩೯
ಸ ರಾಮಮ್ ಅಪಿ ತಾವನ್ ಮೇ ರಥಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ತದ್ವ ಜನಃ
ವಿನಾ ರಾಮಂ ರಥಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ವಿದ್ೀರ್ಯಿತಾ೭ಪಿ ಸ್ಮ ಪುರೀ ೪೦
ದೈನಯ ಾಂ ಹಿ ನಗರೀ ಗಚ್ಛ ೀತ್ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಶ್ರನಯ ಮ್ ಇಮಂ ರಥಮ್
ಸೂತಾ೭ವಶೇಷಂ ಸಾ ಾಂ ಸೈನಯ ಾಂ ಹತ ವಿೀರಮ್ ಇವಾ೭ಹವೇ ೪೧
ರ್ದರೇ೭ಪಿ ನಿವಸನೌ ಾಂ ತಾಾ ಾಂ ಮಾನಸೇ ನಾ೭ಗರ ತಃ ಸ್ಮಿ ತಮ್
ಚಿನೌ ಯನೌ ಯ ೀ೭ದ್ಯ ನೂನಂ ತಾಾ ಾಂ ನಿರಾಹಾರಾಾಃ ಕೃತಾಾಃ ಪ್ರ ಜಾಾಃ ೪೨
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ದೃಷಾ ಾಂ ತದ್ಧ ತಾ ಯಾ ರಾಮ ಯಾದೃಶಂ ತಾ ತಪ ರವಾಸನೇ
ಪ್ರ ಜಾನಾಾಂ ಸಂಕುಲಂ ವೃತೌ ಾಂ ತಾ ಚ್ಚ ೀಕ ಕಿ ಾಂತ ಚೇತಸ್ಮಾಂ ೪೩
ಆತಿನಾದೀ ಹಿ ಯಃ ಪೌರ ಮುಿಕೌ ಸೌ ಾ ದ್ಾ ಪ್ರ ವಾಸನೇ
ರಥ ಸಿ ಾಂ ಮಾಾಂ ನಿಶಾಮ್ಯ ೈವ ಕುಯುಿಾಃ ಶತ ಗುಣಂ ತತಃ ೪೪
ಅಹಂ ಕಿಾಂ ಚಾ೭ಪಿ ವಕಾ ಯ ಮಿ ದೇವಿೀಾಂ ತವ ಸುತೀ ಮಯಾ
ನಿೀತೀ೭ಸೌ ಮಾತುಲ ಕುಲಂ ಸಂತಾಪಂ ಮಾ ಕೃಥಾ ಇತಿ ೪೫
ಅಸತಯ ಮ್ ಅಪಿ ನೈವಾ೭ಹಂ ಬ್ರರ ಯಾಾಂ ವಚ್ನಮ್ ಈದೃಶಮ್
ಕಥಮ೭ಪಿರ ಯಮ್ ಏವಾ೭ಹಂ ಬ್ರರ ಯಾಾಂ ಸತಯ ಮ್ ಇದಂ ವಚಃ ೪೬
ಮಮ ತಾವನ್ ನಿಯೀಗಸ್ಮಿ ಸೌ ಾ ದ್ಬ ನುಧ ಜನ ವಾಹಿನಃ
ಕಥಂ ರಥಂ ತಾ ಯಾ ಹಿೀನಂ ಪ್ರ ವಕ್ಷಯ ನಿೌ ಹಯೀತೌ ಮಾಾಃ ೪೭
ತ ನನ ಶಕಾ ಯ ಮಯ ಹಂ ಗಂತುಾಂ ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ತಾ ದೃತೇ೭ನಘ್
ವನ ವಾಸ್ಮನು ಯಾನಾಯ ಮಾ ಮ೭ನುಜಾಞ ತು ಮಹಿಸ್ಮ ೪೮
ಯದ್ ಮೇ ಯಾಚ್ಮಾನ ಸಯ ತಾಯ ಗಮ್ ಏವ ಕರಷಯ ಸ್ಮ
ಸ ರಥೀ೭ಗ್ನ ಾಂ ಪ್ರ ವೇಕಾ ಯ ಮಿ ತಯ ಕೌ ಮಾತರ ಇಹ ತಾ ಯಾ ೪೯
ಭವಿಷಯ ನಿೌ ವನೇ ಯಾನಿ ತಪ್ೀ ವಿಘ್ನ ಕರಾಣಿ ತೇ
ರಥೇನ ಪ್ರ ತಿಬಾರ್ಧಷ್ಯ ೀ ತಾನಿ ಸತಾೌ ಾ ನಿ ರಾಘ್ವ ೫೦
ತಾ ತ್ ಕೃತೇನ ಮಯಾ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ಾಂ ರಥ ಚ್ಯಾಿ ಕೃತಂ ಸುಖಮ್
ಆಶಂಸೇ ತಾ ತಕ ೃತೇ ನಾ೭ಹಂ ವನ ವಾಸ ಕೃತಂ ಸುಖಮ್ ೫೧
ಪ್ರ ಸ್ಮೀ ದೇಚಾಛ ಮಿ ತೇ೭ರಣ್ಯ ೀ ಭವಿತುಾಂ ಪ್ರ ತಯ ೭ನನೌ ರಃ
ಪಿರ ೀತಾಯ ೭ಭಿಹಿತಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಭವ ಮೇ ಪ್ರ ತಯ ನನೌ ರಃ ೫೨
ಇಮೇ ಚಾ೭ಪಿ ಹಯಾ ವಿೀರ ಯದ್ ತೇ ವನ ವಾಸ್ಮನ:
ಪ್ರಚಾಯಾಿಾಂ ಕರಷಯ ಾಂತಿ ಪ್ರರ ಪ್ಾ ಯ ಾಂತಿ ಪ್ರಮಾಾಂ ಗತಿಾಂ ೫೩
ತವ ಶುಶ್ರರ ಷಣಂ ಮ್ಭಧಾನ ಿ ಕರಷ್ಟಯ ಮಿ ವನೇ ವಸನ್
ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ದೇವ ಲೀಕಂ ವಾ ಸವಿಥಾ ಪ್ರ ಜಹಾಮಯ ೭ಹಮ್ ೫೪
ನ ಹಿ ಶಕಯ ಪ್ರ ವೇಷ್ಣಾ ಾಂ ಸ್ಮ ಮಯಾ೭ಯೀಧಾಯ ತಾ ಯಾ ವಿನಾ
ರಾಜಧಾನಿೀ ಮಹೇನ್ ರ ಸಯ ಯಥಾ ದುಷಕ ೃತ ಕಮಿಣಾ ೫೫
ವನ ವಾಸೇ ಕ್ಷಯಂ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ೀ ಮಮಷ ಹಿ ಮನೀರಥ:
ಯ ದ್೭ನೇನ ರಥೇ ನೈವ ತಾಾ ಾಂ ವಹೇಯಂ ಪುರೀ ಪುನ : ೫೬
ಚ್ತುದ್ಿಶ ಹಿ ವಷ್ಟಿಣಿ ಸಹಿತಸಯ ತಾ ಯಾ ವನೇ
ಕ್ಷಣ ಭೂತಾನಿ ಯಾಸಯ ನಿೌ ಶತಶ ಸುೌ ತತೀ೭ನಯ ಥಾ ೫೭
ಭೃತಯ ವತಾ ಲ ತಿಷಠ ನೌ ಾಂ ಭತೃಿ ಪುತರ ಗತೇ ಪ್ರ್ಥ
ಭಕೌ ಾಂ ಭೃತಯ ಾಂ ಸ್ಮಿ ತಂ ಸ್ಮಿ ತಾಯ ಾಂ ತಾ ಾಂ ನ ಮಾಾಂ ಹಾತುಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೫೮
ಏವಂ ಬಹು ವಿಧಂ ದ್ೀನಂ ಯಾಚ್ಮಾನಂ ಪುನಃ ಪುನಃ
ರಾಮೀ ಭೃತಾಯ ೭ನುಕಮಿಪ ೀ ತು ಸುಮನೌ ರಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೫೯
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ಜಾನಾಮಿ ಪ್ರಮಾಾಂ ಭಕಿೌ ಾಂ ಮಯಿ ತೇ ಭತೃಿ ವತಾ ಲ
ಶೃಣು ಚಾ೭ಪಿ ಯದ್೭ಥಿಾಂ ತಾಾ ಾಂ ಪ್ರ ೀಷಯಾಮಿ ಪುರೀಮ್ ಇತಃ ೬೦
ನಗರೀಾಂ ತಾಾ ಾಂ ಗತಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಜನನಿೀ ಮೇ ಯವಿೀಯಸ್ಮೀ
ಕೈಕೇಯಿೀ ಪ್ರ ತಯ ಯಂ ಗಚ್ಛ ೀತ್ ಇತಿ ರಾಮೀ ವನಂ ಗತಃ ೬೧
ಪ್ರತುಷ್ಟಾ ಹಿ ಸ್ಮ ದೇವಿ ವನ ವಾಸಂ ಗತೇ ಮಯಿ
ರಾಜಾನಂ ನಾ೭ತಿಶಙ್ಕ ೀತ ಮಿಥಾಯ ವಾದ್ೀತಿ ಧಾಮಿಿಕಮ್ ೬೨
ಏಷ ಮೇ ಪ್ರ ಥಮಃ ಕಲಪ ೀ ಯತ್ ಅಮಾಬ ಮೇ ಯವಿೀಯಸ್ಮೀ
ಭರತಾ ರಕಿಾ ತಂ ಸ್ಮು ೀತಂ ಪುತರ ರಾಜಯ ಮ್ ಅವಾಪುನ ಯಾತ್ ೬೩
ಮಮ ಪಿರ ಯಾ೭ಥಿಾಂ ರಾಜಞ ಶಚ ಸ ರಥ ಸೌ ಾ ಾಂ ಪುರೀಾಂ ವರ ಜ
ಸಂದ್ಷಾ ಶಾಚ ೭ಸ್ಮ ಯಾ ನಥಾಿಾಂ ಸ್ಮೌ ಾಂ ಸ್ಮೌ ನ್ ಬ್ರರ ಯಾ ಸೌ ಥಾ ತಥಾ ೬೪
ಇತುಯ ಕೌ ಾ ವಚ್ನಂ ಸೂತಂ ಸ್ಮನೌ ಾ ಯಿತಾಾ ಪುನಃ ಪುನಃ
ಗುಹಂ ವಚ್ನಮ್ ಅಕಿಿ ೀಬಂ ರಾಮ: ಹೇತುಮದ್೭ಬರ ವಿೀತ್ ೬೫
ನೇದ್ವನಿೀಾಂ ಗುಹ ಯೀಗ್ಯ ೀ೭ಯಂ ವಾಸೀ ಮೇ ಸಜನೇ ವನೇ
ಅವಶಯ ಾಂ ಹಾಯ ಶರ ಮೇ ವಾಸ: ಕತಿವಯ ಸೌ ದ್ರ ತೀ ವಿರ್ಧ: ೬೬
ಸ೭ಹಮ್ ಗೃಹಿೀತಾಾ ನಿಯಮಂ ತಪ್ಸ್ಮಾ ಜನ ಭೂಷಣಂ
ಹಿತ ಕಮ: ಪಿತು ಭೂಿಯ ಸ್ಮಾ ೀತಾಯಾ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಯ ಚ್
ಜಟ್ಟಾಃ ಕೃತಾಾ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ನಯ ಗ್ರ ೀಧ್ ಕಿಾ ೀರಮ್ ಆನಯ ೬೮
ತತ್ ಕಿಾ ೀರಂ ರಾಜ ಪುತಾರ ಯ ಗುಹಃ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಉಪ್ರಹರತ್
ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸ್ಮಯ ೭೭ತಮ ನ ಶ್ಚ ೈವ ರಾಮ ಸ್ೌ ೀನಾ೭ಕರೀ ಜಜ ಟ್ಟಾಃ ೬೯
ದ್ೀಘ್ಿ ಬಾಹು ನಿರ ವಾಯ ಘ್ರ ೀ ಜಟಲತಾ ಮಧಾರಯತ್ ೭೦
ತೌ ತದ್ವ ಚಿೀರ ವಸನ್ತ ಜಟ್ಟ ಮಣು ಲ ಧಾರಣೌ
ಅಶೀಭೇತಾಮ್ ಋರ್ಷ ಸಮೌ ಭ್ರರ ತರೌ ರಾಮ ಲಕ್ಷಮ ಣೌ ೭೧
ತತೀ ವೈಖಾನಸಂ ಮಾಗಿಮ್ ಆಸ್ಮಿ ತಃ ಸಹ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ
ವರ ತಮ್ ಆದ್ಷಾ ವಾನ್ ರಾಮಃ ಸಹಾಯಂ ಗುಹಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೭೨
ಅಪ್ರ ಮತೌೀ ಬಲೇ ಕ್ೀಶೇ ದುಗೇಿ ಜನಪ್ದೇ ತಥಾ
ಭವೇಥಾ ಗುಹ ರಾಜಯ ಾಂ ಹಿ ದುರಾ ರಕ್ಷತಮಂ ಮತಮ್ ೭೩
ತತ ಸೌ ಾಂ ಸಮ೭ನುಜಾಞ ಯ ಗುಹಮ್ ಇಕಾ ಾ ಕು ನನ್ ನಃ
ಜಗ್ರಮ ತೂಣಿಮ್ ಅವಯ ಗರ ಾಃ ಸ ಭ್ರಯಿಾಃ ಸಹ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ ೭೪
ಸ ತು ದೃಷ್ಟಾ ಾ ನದ್ೀ ತಿೀರೇ ನಾವಮ್ ಇಕಾ ಾ ಕು ನನ್ ನಃ
ತಿತಿೀಷ್ಣಿಾಃ ಶ್ೀಘ್ರ ಗ್ರಾಂ ಗಙ್ಗರ ಮ್ ಇದಂ ಲಕ್ಷಮ ಣಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೭೫
ಆರೀಹ ತಾ ಾಂ ನರ ವಾಯ ಘ್ರ ಸ್ಮಿ ತಾಾಂ ನಾವಮ್ ಇಮಾಾಂ ಶನೈಾಃ
ಸ್ಮೀತಾಾಂ ಚಾ೭೭ರೀಪ್ಯಾ೭ನಾ ಕ್ಷಂ ಪ್ರಗೃಹಯ ಮನಸ್ಮಾ ನಿೀಮ್ ೭೬
ಸ ಭ್ರರ ತುಾಃ ಶಾಸನಂ ಶುರ ತಾಾ ಸವಿಮ್ ಅಪ್ರ ತಿಕೂಲಯನ್
ಆರೀಪ್ಯ ಮರ್ಥಲ್ೀಾಂ ಪೂವಿಮ್ ಆರುರೀಹಾ೭೭ತಮ ವಾಾಂ ಸೌ ತಃ ೭೭
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ಅಥಾ ರುರೀಹ ತೇಜಸ್ಮಾ ೀ ಸಾ ಯಂ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಪೂವಿಜಃ
ತತೀ ನಿಷ್ಟದ್ವ೭ರ್ಧಪ್ತಿರ್ ಗುಹೀ ಜಾಞ ತಿೀನ್ ಅಚ್ೀದ್ಯತ್ ೭೮
ರಾಘ್ವೀ೭ಪಿ ಮಹಾ ತೇಜಾ ನಾವ ಮಾರುಹಯ ತಾಾಂ ತತ:
ಬರ ಹಮ ವತ್ ಕ್ಷತರ ವ ಚ್ಚ ೈವ ಜಾಜಾಪ್ ಹಿತ ಮಾತಮ ನ: ೭೯
ಆಚ್ಮಯ ಚ್ ಯಥಾ ಶಾಸೌ ರಾಂ ನದ್ೀಾಂ ತಾಾಂ ಸಹ ಸ್ಮೀತಯಾ
ಪ್ರರ ಣ ಮತ ಪಿರ ೀತಿ ಸಂಹೃಷ್ಾ ೀ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಶಾಚ ೭ಮಿತ ಪ್ರ ಭ: ೮೦
ಅನುಜಾಞ ಯ ಸುಮನೌ ರಾಂ ಚ್ ಸ ಬಲಂ ಚೈವ ತಂ ಗುಹಮ್
ಆಸ್ಮಿ ಯ ನಾವಂ ರಾಮ ಸುೌ ಚ್ೀದ್ಯಾಮಾಸ ನಾವಿಕನ್ ೮೧
ತತ ಸ್ೌ ೈ ಶಚ ೀದ್ತಾ ಸ್ಮ ನ್ತಾಃ ಕಣಿ ಧಾರ ಸಮಾಹಿತಾ
ಶುಭ ಸು ಯ ವೇಗ ಅಭಿಹತಾ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ಸಲ್ಲಮ್ ಅತಯ ಗ್ರತ್ ೮೨
ಮಧ್ಯ ಾಂ ತು ಸಮ೭ನುಪ್ರರ ಪ್ಯ ಭ್ರಗ್ೀರಥಾಯ ಸೌ ಾ ನಿನಿ್ ತಾ
ವೈದೇಹಿೀ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್ ಭೂಿತಾಾ ತಾಾಂ ನದ್ೀಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೮೩
ಪುತರ ೀ ದ್ಶರಥ ಸ್ಮಯ ೭ಯಂ ಮಹಾ ರಾಜಸಯ ರ್ಧೀಮತಃ
ನಿದೇಶಂ ಪ್ರಲಯತ್ಾ ೀನಂ ಗಙ್ರೀ ತಾ ದ್೭ಭಿರಕಿಾ ತಃ ೮೪
ಚ್ತುದ್ಿಶ ಹಿ ವಷ್ಟಿಣಿ ಸಮಗ್ರರ ಣುಯ ಷಯ ಕನನೇ
ಭ್ರರ ತಾರ ಸಹ ಮಯಾ ಚೈವ ಪುನಃ ಪ್ರ ತಾಯ ೭೭ಗಮಿಷಯ ತಿ ೮೫
ತತ ಸ್ಮೌ ಾ ಾಂ ದೇವಿ ಸುಭಗೇ ಕ್ಾ ೀಮೇಣ ಪುನರ್ ಆಗತಾ
ಯಕ್ಾ ಯ ೀ ಪ್ರ ಮುದ್ತಾ ಗಙ್ರೀ ಸವಿ ಕಮ ಸಮೃದ್ಧ ರ್ಯ ೮೬
ತಾ ಾಂ ಹಿ ತಿರ ಪ್ಥಗ್ರ ದೇವಿ ಬರ ಹಮ ಲೀಕಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಸೇ
ಭ್ರಯಾಿ ಚ್ ಉದ್ರ್ಧ ರಾಜ ಸಯ ಲೀಕೇ೭ಸ್ಮಮ ನ್ ಸಂಪ್ರ ದೃಶಯ ಸೇ ೮೭
ಸ್ಮ ತಾಾ ಾಂ ದೇವಿ ನಮಸ್ಮಯ ಮಿ ಪ್ರ ಶಂಸ್ಮಮಿ ಚ್ ಶೀಭನೇ
ಪ್ರರ ಪ್ೌ ರಾಜ್ಯ ೀ ನರ ವಾಯ ಘ್ರ ಶ್ವೇನ ಪುನರ್ ಆಗತೇ ೮೮
ಗವಾಾಂ ಶತ ಸಹಸ್ಮರ ಣಿ ವಸ್ಮೌ ರ ಣಯ ೭ನನ ಾಂ ಚ್ ಪೇಶಲಮ್
ಬಾರ ಹಮ ಣೇಭಯ ಾಃ ಪ್ರ ದ್ವಸ್ಮಯ ಮಿ ತವ ಪಿರ ಯ ಚಿಕಿೀಷಿಯಾ ೮೯
ಸುರಾ ಘ್ಟ ಸಹಸ್ರ ೀಣ ಮಾಾಂಸ ಭೂತೌದ್ನೇನ ಚ್
ಯಕ್ಾ ಯ ೀ ತಾಾ ಪ್ರ ಯತಾ ದೇವಿ ದೈವತಾನಿ ವಸಂತಿ ಚ್
ತಾನಿ ಸವಾಿಣಿ ಯಕಾ ಯ ಮಿ ತಿೀಥಾಿನ್ ಆಯತನಾನಿ ಚ್ ೯೦
ಪುನ ರೇವ ಮಹಾ ಬಾಹು ಮಿಯಾ ಭ್ರರ ತಾರ ಚ್ ಸಂಗತ:
ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ವನ ವಾಸ್ಮ ತುೌ ಪ್ರ ವಿವೇಶ ತಾ ನಘ್ೀ೭ನಘೇ ೯೧
ತಥಾ ಸಂಭ್ರಷಮಾಣಾ ಸ್ಮ ಸ್ಮೀತಾ ಗಙ್ಗರ ಮ್ ಅನಿನಿ್ ತಾ
ದ್ಕಿಾ ಣಾ ದ್ಕಿಾ ಣಂ ತಿೀರಂ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಏವಾ೭ಭುಯ ಪ್ರಗಮತ್ ೯೨
ತಿೀರಂ ತು ಸಮನುಪ್ರರ ಪ್ಯ ನಾವಂ ಹಿತಾಾ ನರಷಿಭಃ
ಪ್ರರ ತಿಷಠ ತ ಸಹ ಭ್ರರ ತಾರ ವೈದೇಹಾಯ ಚ್ ಪ್ರಂತಪಃ ೯೩
ಅಥಾ೭ಬರ ವಿೀನ್ ಮಹಾ ಬಾಹುಾಃ ಸುಮಿತಾರ ೭ನನ್ ವಧ್ಿನಮ್
Page 135 of 276
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಭವ ಸಂರಕ್ಷಣಾಥಾಿಯ ಸಜನೇ ವಿಜನೇ೭ಪಿವಾ ೯೪
ಅವಶಯ ಾಂ ರಕ್ಷಣಂ ಕಯಿಮ್ ಅದೃಷ್ಾ ೀ ವಿಜನೇ ವನೇ
ಅಗರ ತೀ ಗಚ್ಛ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಸ್ಮೀತಾ ತಾಾ ಮ್ ಅನುಗಚ್ಛ ತು ೯೫
ಪೃಷಠ ತೀ೭ಹಂ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ತಾಾ ಾಂ ಚ್ ಸ್ಮೀತಾಾಂ ಚ್ ಪ್ರಲಯನ್
ಅನಯ ೀನಯ ಸ್ಯ ೀಹ ನೀ ರಕಾ ಕತಿವಾಯ ಪುರುಷಷಿಭ ೯೬
ನ ಹಿ ತಾವ ದ್೭ತಿಕರ ಾಂತಾ ಸುಕರಾ ಕಚ್ನ ಕಿರ ಯಾ
ಅದ್ಯ ದುಾಃಖಂ ತು ವೈದೇಹಿೀ ವನ ವಾಸ ಸಯ ವೇತಾ ಯ ತಿ ೯೭
ಪ್ರ ಣಷಾ ಜನ ಸಂಬಾಧಂ ಕ್ಾ ೀತಾರ ೭೭ರಾಮ ವಿವಜಿಿತಂ
ವಿಷಮಂ ಚ್ ಪ್ರ ಪ್ರತಂ ಚ್ ವನಮ೭ದ್ಯ ಪ್ರ ವೇಕ್ಷಯ ತಿ ೯೮
ಶುರ ತಾಾ ರಾಮ ಸಯ ವಚ್ನಂ ಪ್ರ ತಸ್ಿ ೀ ಲಕ್ಷಮ ಣೀ೭ಗರ ತ:
ಅನಂತರಂ ಚ್ ಸ್ಮೀತಾಯಾ ರಾಘ್ವೀ ರಘು ನಂದ್ನ: ೯೯
ಗತಂ ತು ಗಙ್ಗರ ಪ್ರ ಪ್ರರಮ್ ಆಶು
ರಾಮಂ ಸುಮನೌ ರಾಃ ಪ್ರ ತತಂ ನಿರೀಕ್ಷಯ
ಅಧ್ಾ ಪ್ರ ಕಷ್ಟಿ ದ್ಾ ನಿವೃತೌ ದೃರ್ಷಾ :
ಮುಮೀಚ್ ಬಾಷಪ ಾಂ ವಯ ರ್ಥತ ಸೌ ಪ್ಸ್ಮಾ ೀ ೧೦೦
ಸ ಲೀಕ ಪ್ರಲ ಪ್ರ ತಿಮ ಪ್ರ ಭ್ರವಾಾಂ
ಸ್ಮೌ ೀತಾಾ ಿ ಮಹಾತಾಮ ವರದೀ ಮಹಾ ನದ್ೀಾಂ
ತತ: ಸಮೃದ್ವಧ ಾಂ ಶುಭ ಸಸಯ ಮಾಲ್ನ:
ಕರ ಮೇಣ ವತಾಾ ನುಯ ದ್ತಾ ನುಪ್ರಗಮತ್ ೧೦೧
ತೌ ತತರ ಹತಾಾ ಚ್ತುರೀ ಮಹಾ ಮೃಗ್ರನ್
ವರಾಹಮ್ ಋಶಯ ಾಂ ಪೃಷತಂ ಮಹಾ ರುರುಮ್
ಆದ್ವಯ ಮೇಧ್ಯ ಾಂ ತಾ ರತಂ ಬುಭುಕಿಾ ತೌ
ವಾಸ್ಮಯ ಕಲೇ ಯಯತು ವಿನಸಪ ತಿಮ್ ೧೦೨
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ದ್ಾ ಪಂಚಾಶ ಸಾ ಗಿ:
ತರ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸ ತಂ ವೃಕ್ಷಂ ಸಮಾಸ್ಮದ್ಯ ಸಂಧಾಯ ಮ್ ಅನಾಾ ಸಯ ಪ್ಶ್ಚ ಮಾಮ್
ರಾಮೀ ರಮಯತಾಾಂ ಶ್ರ ೀಷಠ ಇತಿ ಹೀವಾಚ್ ಲಕ್ಷಮ ಣಮ್ ೧
ಅದ್ಯ ೀ ಯಂ ಪ್ರ ಥಮಾ ರಾತಿರ ಯಾಿತಾ ಜನಪ್ದ್ವ ದ್ಬ ಹಿಾಃ
ಯಾ ಸುಮನೌ ರೀಣ ರಹಿತಾ ತಾಾಂ ನ ಉತಕ ಣಿಠ ತುಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೨
ಜಾಗತಿವಯ ಮ್ ಅತನಿ್ ರಭ್ರಯ ಮ್ ಅದ್ಯ ಪ್ರ ಭೃತಿ ರಾತಿರ ಷ್ಣ
ಯೀಗ ಕ್ಾ ೀಮಂ ಹಿ ಸ್ಮೀತಾಯಾ ವತಿತೇ ಲಕ್ಷಮ ಣಾ೭೭ವಯೀಾಃ ೩
ರಾತಿರ ಾಂ ಕಥಂಚಿತ್ ಏವ ಇಮಾಾಂ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ವತಿಯಾಮಹೇ
ಉಪ್ರವತಾಿಮಹೇ ಭೂಮಾ ವಾ೭೭ಸ್ಮೌ ೀಯಿ ಸಾ ಯಮ್ ಆಜಿಿತೈಾಃ ೪
ಸ ತು ಸಂವಿಶಯ ಮೇದ್ನಾಯ ಾಂ ಮಹಾ೭ಹಿ ಶಯನೀ ಚಿತಃ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಇಮಾಾಃ ಸೌಮಿತರ ರ್ಯ ರಾಮೀ ವಾಯ ಜಹಾರ ಕಥಾಾಃ ಶುಭ್ರಾಃ ೫
ಧುರ ವಮ್ ಅದ್ಯ ಮಹಾ ರಾಜ್ೀ ದುಾಃಖಂ ಸಾ ಪಿತಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ
ಕೃತ ಕಮಾ ತು ಕೈಕೇಯಿೀ ತುಷ್ಟಾ ಭವಿತುಮ್ ಅಹಿತಿ ೬
ಸ್ಮ ಹಿ ದೇವಿೀ ಮಹಾ ರಾಜಂ ಕೈಕೇಯಿೀ ರಾಜಯ ಕರಣಾತ್
ಅಪಿ ನ ಚಾಯ ವರ್ಯತ್ ಪ್ರರ ಣಾನ್ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಭರತಮ್ ಆಗತಮ್ ೭
ಅನಾಥ ಶ್ಚ ೈವ ವೃದ್ಧ ಶಚ ಮಯಾ ಚೈವ ವಿನಾ ಕೃತಃ
ಕಿಾಂ ಕರಷಯ ತಿ ಕಮಾ೭೭ತಾಮ ಕೈಕೇಯಾಯ ವಶಮ್ ಆಗತಃ ೮
ಇದಂ ವಯ ಸನಮ್ ಆಲೀಕಯ ರಾಜಞ ಶಚ ಮತಿ ವಿಭರ ಮಮ್
ಕಮ ಏವಾ೭ಧ್ಿ ಧ್ಮಾಿಭ್ರಯ ಾಂ ಗರೀಯಾನ್ ಇತಿ ಮೇ ಮತಿಾಃ ೯
ಕ್ೀ ಹಯ ೭ವಿದ್ವಾ ನ್ ಅಪಿ ಪುಮಾನ್ ಪ್ರ ಮದ್ವಯಾಾಃ ಕೃತೇ ತಯ ಜತ್
ಛನಾ್ ೭ನುವತಿಿನಂ ಪುತರ ಾಂ ತಾತೀ ಮಾಮ್ ಇವ ಲಕ್ಷಮ ಣ ೧೦
ಸುಖಿೀ ಬತ ಸ ಭ್ರಯಿ ಶಚ ಭರತಃ ಕೇಕಯಿೀ ಸುತಃ
ಮುದ್ತಾನ್ ಕ್ೀಸಲಾನ್ ಏಕ್ೀ ಯೀ ಭ್ೀಕ್ಷಯ ತಯ ೭ರ್ಧ ರಾಜವತ್ ೧೧
ಸ ಹಿ ಸವಿ ಸಯ ರಾಜಯ ಸಯ ಮುಖಮ್ ಏಕಂ ಭವಿಷಯ ತಿ
ತಾತೇ ಚ್ ವಯಸ್ಮ೭ತಿೀತೇ ಮಯಿ ಚಾ೭ರಣಯ ಮ್ ಆಶ್ರ ತೇ ೧೨
ಅಥಿ ಧ್ಮೌಿ ಪ್ರತಯ ಜಯ ಯಃ ಕಮಮ್ ಅನುವತಿತೇ
ಏವಮ್ ಆಪ್ದ್ಯ ತೇ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ರಾಜಾ ದ್ಶರಥೀ ಯಥಾ ೧೩
ಮನಯ ೀ ದ್ಶರಥಾ೭ನಾೌ ಯ ಮಮ ಪ್ರ ವಾರ ಜನಾಯ ಚ್
ಕೈಕೇಯಿೀ ಸೌಮಯ ಸಂಪ್ರರ ಪ್ರೌ ರಾಜಾಯ ಯ ಭರತ ಸಯ ಚ್ ೧೪
ಅಪಿ ಇದ್ವನಿೀಾಂ ನ ಕೈಕೇಯಿೀ ಸೌಭ್ರಗಯ ಮದ್ ಮೀಹಿತಾ
ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಚ್ ಸುಮಿತಾರ ಾಂ ಚ್ ಸಂಪ್ರ ಬಾಧೇತ ಮ ತಕ ೃತೇ ೧೫
ಮಾ ಸಮ ಮತಾಕ ರಣಾ ದ್್ ೀವಿೀ ಸುಮಿತಾರ ದುಾಃಖಮ್ ಆವಸೇತ್
ಅಯೀಧಾಯ ಮ್ ಇತ ಏವ ತಾ ಾಂ ಕಲೇ ಪ್ರ ವಿಶ ಲಕ್ಷಮ ಣ ೧೬
ಅಹಮ್ ಏಕ್ೀ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಸ್ಮೀತಯಾ ಸಹ ದ್ಣು ಕನ್
ಅನಾಥಾಯಾ ಹಿ ನಾಥ ಸೌ ಾ ಾಂ ಕೌಸಲಾಯ ಯಾ ಭವಿಷಯ ಸ್ಮ ೧೭
ಕುಾ ದ್ರ ಕಮಾಿ ಹಿ ಕೈಕೇಯಿೀ ದ್ಾ ೀಷ್ಟತ್ ಅನಾಯ ಯಯ ಮ್ ಆಚ್ರೇತ್
ಪ್ರದ್ದ್ವಯ ಹಿ ಧ್ಮಿಜ್ಞ ೀ ಭರತೇ ಮಮ ಮಾತರಮ್ ೧೮
ನೂನಂ ಜಾತಯ ನೌ ರೇ ಕಸ್ಮಮ ನ್ ಸ್ಮೌ ರಯಃ ಪುತ್ರ ೈ ವಿಿಯೀಜಿತಾಾಃ
ಜನನಾಯ ಮಮ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ತದ್೭ಪಿ ಏತತ್ ಉಪ್ಸ್ಮಿ ತಮ್ ೧೯
ಮಯಾ ಹಿ ಚಿರ ಪುಷ್ಾ ೀನ ದುಾಃಖ ಸಂವರ್ಧಿತೇನ ಚ್
ವಿಪ್ರರ ಯುಜಯ ತ ಕೌಸಲಾಯ ಫಲ ಕಲೇ ರ್ಧಗ್ ಅಸುೌ ಮಾಮ್ ೨೦
ಮಾ ಸಮ ಸ್ಮೀಮನಿೌ ನಿೀ ಕಚಿ ಜಜ ನರ್ಯತ್ ಪುತರ ಮ್ ಈದೃಶಮ್
ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಯೀ೭ಹಮ್ ಅಮಾಬ ಯಾ ದ್ದ್ಮ ಶೀಕಮ್ ಅನನೌ ಕಮ್ ೨೧
ಮನಯ ೀ ಪಿರ ೀತಿ ವಿಶ್ಷ್ಟಾ ಸ್ಮ ಮತೌೀ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸ್ಮರಕ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಯಸ್ಮಯ ಸೌ ಚ್ಛ್ಛ ರಯತೇ ವಾಕಯ ಾಂ ಶುಕ ಪ್ರದ್ಮ್ ಅರೇ ದ್ಿಶ ೨೨
ಶೀಚ್ನಾೌ ಯ ಅಲಪ ಭ್ರಗ್ರಯ ಯಾ: ನ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಉಪ್ಕುವಿತಾ
ಪುತ್ರ ೀಣ ಕಿಮ್ ಅಪುತಾರ ಯಾ ಮಯಾ ಕಯಿಮ್ ಅರಾಂದ್ಮ ೨೩
ಅಲಪ ಭ್ರಗ್ರಯ ಹಿ ಮೇ ಮಾತಾ ಕೌಸಲಾಯ ರಹಿತಾ ಮಯಾ
ಶೇತೇ ಪ್ರಮ ದುಾಃಖಾತಾಿ ಪ್ತಿತಾ ಶೀಕ ಸ್ಮಗರೇ ೨೪
ಏಕ್ೀ ಹಯ ೭ಹಮ್ ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಚ್ ಪೃರ್ಥವಿೀಾಂ ಚಾ೭ಪಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ
ತರೇಯಮ್ ಇಷ್ಣಭಿಾಃ ಕುರ ದಧ ೀ ನನು ವಿೀಯಿಮ್ ಅಕರಣಮ್ ೨೫
ಅಧ್ಮಿ ಭಯ ಭಿೀತ ಶಚ ಪ್ರಲೀಕ ಸಯ ಚಾ೭ನಘ್
ತೇನ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾ೭ದ್ವಯ ಹಮ್ ಆತಾಮ ನಮ್ ಅಭಿಷೇಚ್ರ್ಯ ೨೬
ಏತತ್ ಅನಯ ಚ್ಚ ಕರುಣಂ ವಿಲಪ್ಯ ವಿಜನೇ ವನೇ
ಅಶುರ ಪೂಣಿ ಮುಖೀ ರಾಮೀ ನಿಶ್ ತೂರ್ಷು ೀಮ್ ಉಪ್ರವಿಶತ್ ೨೭
ವಿಲಪ್ಯ ೀಪ್ರತಂ ರಾಮಂ ಗತಾ೭ಚಿಿಷಮ್ ಇವಾ ನಲಮ್
ಸಮುದ್ರ ಮ್ ಇವ ನಿವೇಿಗಮ್ ಆಶಾಾ ಸಯತ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ ೨೮
ಧೃವಮ್ ಅದ್ಯ ಪುರೀ ರಾಮ ಅಯೀಧಾಯ ೭೭ಯುರ್ಧನಾಾಂ ವರ
ನಿಷಪ ರಭ್ರ ತಾ ಯಿ ನಿಷ್ಟಕ ರನೌ ೀ ಗತ ಚ್ನ್ ರೀ ವ ಶವಿರೀ ೨೯
ನೈ ತತ್ ಔಪ್ಯಿಕಂ ರಾಮ ಯತ್ ಇದಂ ಪ್ರತಪ್ಯ ಸೇ
ವಿಷ್ಟದ್ಯಸ್ಮ ಸ್ಮೀತಾಾಂ ಚ್ ಮಾಾಂ ಚೈವ ಪುರುಷಷಿಭ ೩೦
ನ ಚ್ ಸ್ಮೀತಾ ತಾ ಯಾ ಹಿೀನಾ ನ ಚಾ೭ಹಮ್ ಅಪಿ ರಾಘ್ವ
ಮುಹೂತಿಮ್ ಅಪಿ ಜಿೀವಾವೀ ಜಲಾನ್ ಮತಾಾ ಯ ವಿ ವೀದ್ಧ ೃತೌ ೩೧
ನ ಹಿ ತಾತಂ ನ ಶತುರ ಘ್ನ ಾಂ ನ ಸುಮಿತಾರ ಾಂ ಪ್ರಂತಪ್
ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಮ್ ಇಚ್ಛ ೀಯಮ್ ಅದ್ವಯ ೭ಹಂ ಸಾ ಗಿಾಂ ವಾ೭ಪಿ ತಾ ಯಾ ವಿನಾ ೩೨
ತತ ಸೌ ತರ ಸುಖಾ೭೭ಸ್ಮೀನ್ತ ನಾ೭ತಿ ರ್ದರೇ ನಿರೀಕ್ಷಯ ತಾಾಂ
ನಯ ಗ್ರ ೀಧೇ ಸುಕೃತಾಾಂ ಶಯಾಯ ಾಂ ಭೇಜಾತೇ ಧ್ಮಿ ವತಾ ಲೌ ೩೩
ಸ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಯ ೀತೌ ಮ ಪುಷಕ ಲಂ ವಚ್ೀ
ನಿಶಮಯ ಚೈವಂ ವನ ವಾಸಮ್ ಆದ್ರಾತ್
ಸಮಾಾಃ ಸಮಸ್ಮೌ ವಿದ್ಧೇ ಪ್ರಂತಪಃ
ಪ್ರ ಪ್ದ್ಯ ಧ್ಮಿಾಂ ಸುಚಿರಾಯ ರಾಘ್ವಃ ೩೪
ತತ ಸುೌ ತಸ್ಮಮ ನ್ ವಿಜನೇ ವನೇ ತದ್ವ
ಮಹಾ ಬಲೌ ರಾಘ್ವ ವಂಶ ವಧ್ಿನ್ತ
ನ ತೌ ಭಯಂ ಸಂಭರ ಮ ಮಭುಯ ಪೇಯತು:
ಯರ್ಥ ವ ಸ್ಮಾಂಹೌ ಗ್ರ ಸ್ಮನು ಗ್ೀಚಾರೌ ೩೫
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ತಿರ ಪಂಚಾಶ ಸಾ ಗಿ:
ಚತು: ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತೇ ತು ತಸ್ಮಮ ನ್ ಮಹಾ ವೃಕ್ಾ ೀ ಉರ್ಷತಾಾ ರಜನಿೀಾಂ ಶ್ವಾಮ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ವಿಮಲೇ೭ಭುಯ ದ್ತೇ ಸೂರ್ಯಿ ತಸ್ಮಮ ದ್್ ೀಶಾತ್ ಪ್ರ ತಸ್ಮಿ ರೇ ೧
ಯತರ ಭ್ರಗ್ೀರರ್ಥೀ ಗಙ್ಗರ ಯಮುನಾಮ್ ಅಭಿವತಿತೇ
ಜಗುಮ ಸೌ ಾಂ ದೇಶಮ್ ಉದ್್ ಶಯ ವಿಗ್ರಹಯ ಸುಮಹ ದ್ಾ ನಮ್ ೨
ತೇ ಭೂಮಿ ಭ್ರಗ್ರನ್ ವಿವಿಧಾನ್ ದೇಶಾಾಂ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಮನೀರಮಾನ್
ಅದೃಷಾ ಪೂವಾಿನ್ ಪ್ಶಯ ನೌ ಸೌ ತರ ತತರ ಯಶಸ್ಮಾ ನಃ ೩
ಯಥಾ ಕ್ಾ ೀಮೇಣ ಗಚ್ಛ ನ್ ಸ ಪ್ಶಯ ಾಂ ಶಚ ವಿವಿಧಾನ್ ದುರ ಮಾನ್
ನಿವೃತೌ ಮಾತ್ರ ೀ ದ್ವಸೇ ರಾಮಃ ಸೌಮಿತಿರ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೪
ಪ್ರ ಯಾಗಮ್ ಅಭಿತಃ ಪ್ಶಯ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಧೂಮಮ್ ಉನನ ತಮ್
ಅಗ್ನ ೀ ಭಿಗವತಃ ಕೇತುಾಂ ಮನಯ ೀ ಸನಿನ ಹಿತೀ ಮುನಿಾಃ ೫
ನೂನಂ ಪ್ರರ ಪ್ರೌ ೭ಸಮ ಸಂಭೇದಂ ಗಙ್ಗರ ಯಮುನಯೀ: ವಯಮ್
ತಥಾ ಹಿ ಶ್ರರ ಯತೇ ಶಬ್್ ೀ ವಾರಣಾ ವಾರ ಘ್ಟಾ ತಃ ೬
ದ್ವರೂಣಿ ಪ್ರಭಿನಾನ ನಿ ವನಜೈ: ಉಪ್ಜಿೀವಿಭಿಾಃ
ಭರದ್ವಾ ಜಾ೭೭ಶರ ಮೇ ಚೈತೇ ದೃಶಯ ನೌ ೀ ವಿವಿಧಾ ದುರ ಮಾಾಃ ೭
ಧ್ನಿಾ ನ್ತ ತೌ ಸುಖಂ ಗತಾಾ ಲಮಬ ಮಾನೇ ದ್ವಾಕರೇ
ಗಙ್ಗರ ಯಮುನಯೀಾಃ ಸಂಧೌ ಪ್ರರ ಪ್ತು ನಿಿಲಯಂ ಮುನೇಾಃ ೮
ರಾಮ ಸುೌ ಆಶರ ಮಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ತಾರ ಸಯನ್ ಮೃಗ ಪ್ಕಿಾ ಣಃ
ಗತಾಾ ಮುಹೂತಿಮ್ ಅಧಾಾ ನಂ ಭರದ್ವಾ ಜಮ್ ಉಪ್ರಗಮತ್ ೯
ತತ ಸುೌ ಆಶರ ಮಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ಮುನೇ ದ್ಿಶಿನ ಕಙ್ಕ್ಷಿ ಣೌ
ಸ್ಮೀತಯಾ೭ನು ಗತೌ ವಿೀರೌ ರ್ದರಾತ್ ಏವಾ೭ವತಸಿ ತುಾಃ ೧೦
ಸ ಪ್ರ ವಿಶಯ ಮಹಾತಾಮ ನಂ ಋರ್ಷಾಂ ಶ್ಷಯ ಗಣ : ವೃತಂ
ಸಂಶ್ರ ತ ವರ ತ ಮೇಕ೭ಗರ ಾಂ ತಪ್ಸ್ಮ ಲಬಧ ಚ್ಕುಾ ಷಂ ೧೧
ಹುತಾ೭ಗ್ನ ಹೀತರ ಾಂ ದೃಷ್ಾ ಾ ೈವ ಮಹಾ ಭ್ರಗಂ ಕೃತಾಞ್ಜ ಲ್ಾಃ
ರಾಮಃ ಸೌಮಿತಿರ ಣಾ ಸ್ಮಧ್ಿಾಂ ಸ್ಮೀತಯಾ ಚಾ೭ಭಯ ವಾದ್ಯತ್ ೧೨
ನಯ ವೇದ್ಯತ ಚ್ ಆತಾಮ ನಂ ತಸ್ಮ ೈ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಪೂವಿಜಃ
ಪುತೌರ ದ್ಶರಥ ಸ್ಮಯ ೭೭ವಾಾಂ ಭಗವನ್ ರಾಮ ಲಕ್ಷಮ ಣೌ ೧೩
ಭ್ರಯಾಿ ಮಮೇಯಂ ವೈದೇಹಿೀ ಕಲಾಯ ಣಿೀ ಜನಕ೭೭ತಮ ಜಾ
ಮಾಾಂ ಚಾ೭ನುಯಾತಾ ವಿಜನಂ ತಪ್ೀವನಮ್ ಅನಿನಿ್ ತಾ ೧೪
ಪಿತಾರ ಪ್ರ ವಾರ ಜಯ ಮಾನಂ ಮಾಾಂ ಸೌಮಿತಿರ : ಅನುಜಃ ಪಿರ ಯಃ
ಅಯಮ್ ಅನಾ ಗಮ ದ್ವೂ ರತಾ ವನಮ್ ಏವ ದೃಢ ವರ ತಃ ೧೫
ಪಿತಾರ ನಿಯುಕೌ ಭಗವನ್ ಪ್ರ ವೇಕಾ ಯ ಮ ಸೌ ಪ್ೀ ವನಮ್
ಧ್ಮಿಮ್ ಏವಾ ಚ್ರಷ್ಟಯ ಮ ಸೌ ತರ ಮ್ಭಲ ಫಲಾ೭ಶನಾಾಃ ೧೬
ತಸಯ ತ ದ್ಾ ಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ರಾಜ ಪುತರ ಸಯ ರ್ಧೀಮತಃ
ಉಪ್ರನಯತ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಗ್ರಮ್ ಅಘ್ಯ ಿಮ್ ಉದ್ಕಂ ತತಃ
ಮೃಗ ಪ್ಕಿಾ ಭಿ: ಆಸ್ಮೀನೀ ಮುನಿಭಿ ಶಚ ಸಮನೌ ತಃ ೧೭
Page 139 of 276

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ನಾನಾ ವಿಧಾನ್ ಅನನ ರಸ್ಮನ್ ವನಯ ಮ್ಭಲ ಫಲಾ ಶರ ಯಾನ್
ತೇಭ್ಯ ೀ ದ್ದೌ ತಪ್ೌ ತಪ್ರ೭೭ವಾಸಂ ಚೈ ವಾ೭ಭಯ ಕಲಪ ಯತ್ ೧೮
ಮೃಗ ಪ್ಕಿಾ ಭಿ: ಆಸ್ಮೀನ: ಮುನಿಭಿ ಶಚ ಸಮಂತತ:
ರಾಮಮ್ ಆಗತಮ್ ಅಭಯ ಚ್ಯ ಿ ಸ್ಮಾ ಗತೇ ನಾ೭೭ಹ ತಂ ಮುನಿಾಃ ೧೯
ಪ್ರ ತಿಗೃಹಯ ಚ್ ತಾಮ್ ಅಚಾಿಮ್ ಉಪ್ವಿಷಾ ಾಂ ಸ ರಾಘ್ವಮ್
ಭರದ್ವಾ ಜ್ೀ೭ಬರ ವಿೀ ದ್ವಾ ಕಯ ಾಂ ಧ್ಮಿ ಯುಕೌ ಮ್ ಇದಂ ತದ್ವ ೨೦
ಚಿರಸಯ ಖಲು ಕಕುತಾ ಿ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ತಾಾ ಮ್ ಇಹಾ೭೭ಗತಮ್
ಶುರ ತಂ ತವ ಮಯಾ ಚೇದಂ ವಿವಾಸನಮ್ ಅಕರಣಮ್ ೨೧
ಅವಕಶೀ ವಿವಿಕ್ೌೀ೭ಯಂ ಮಹಾ ನದಯ ೀ: ಸಮಾಗಮೇ
ಪುಣಯ ಶಚ ರಮಣಿೀಯ ಶಚ ವಸ ತಿಾ ಹ ಭವಾನ್ ಸುಖಮ್ ೨೨
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಸಾ ವಚ್ನಂ ಭರದ್ವಾ ಜನ ರಾಘ್ವಃ
ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಶುಭಂ ವಾಕಯ ಾಂ ರಾಮಃ ಸವಿ ಹಿತೇ ರತಃ ೨೩
ಭಗವನಿನ ತ ಆಸನನ ಾಃ ಪೌರ ಜಾನ ಪ್ದೀ ಜನಃ
ಸುದ್ಶಿ ಮಿಹ ಮಾಾಂ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಮನಯ ೀ೭ಹ ಮಿಮ ಮಾಶರ ಮಂ ೨೪
ಆಗಮಿಷಯ ತಿ ವೈದೇಹಿೀಾಂ ಮಾಾಂ ಚಾ೭ಪಿ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕ್ೀ ಜನಃ
ಅನೇನ ಕರಣೇ ನಾ೭ಹಮ್ ಇಹ ವಾಸಂ ನ ರೀಚ್ರ್ಯ ೨೫
ಏಕನೌ ೀ ಪ್ಶಯ ಭಗವನ್ ಆಶರ ಮ ಸ್ಮಿ ನಮ್ ಉತೌ ಮಮ್
ರಮತೇ ಯತರ ವೈದೇಹಿೀ ಸುಖಾ೭ಹಾಿ ಜನಕ೭೭ತಮ ಜಾ ೨೬
ಏತ ಚುಛ ರತಾಾ ಶುಭಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಭರದ್ವಾ ಜ್ೀ ಮಹಾಮುನಿಾಃ
ರಾಘ್ವ ಸಯ ತತೀ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಥಿ ಗ್ರರ ಹಕಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨೭
ದ್ಶ ಕ್ರ ೀಶ ಇತ ಸ್ಮೌ ತ ಗ್ರ ಯಿ೭ತರ ನಿವತಾ ಯ ಸ್ಮ
ಮಹರ್ಷಿ ಸೇವಿತಃ ಪುಣಯ ಾಃ ಸವಿತಃ ಸುಖ ದ್ಶಿನಃ ೨೮
ಗ್ೀ ಲಾಙ್ಗರ ಲಾ೭ನು ಚ್ರತೀ ವಾನರಕ್ಷಿ ನಿಷೇವಿತಃ
ಚಿತರ ಕೂಟ ಇತಿ ಖಾಯ ತೀ ಗನಧ ಮಾದ್ನ ಸನಿನ ಭಃ ೨೯
ಯಾವತಾ ಚಿತರ ಕೂಟ ಸಯ ನರಃ ಶೃಾಂಗ್ರಣಯ ೭ವೇಕ್ಷತೇ
ಕಲಾಯ ಣಾನಿ ಸಮಾಧ್ತ್ೌ ೀ ನ ಪ್ರಪೇ ಕುರುತೇ ಮನಃ ೩೦
ಋಷಯ ಸೌ ತರ ಬಹವೀ ವಿಹೃತಯ ಶರದ್ವಾಂ ಶತಮ್
ತಪ್ಸ್ಮ ದ್ವಮ್ ಆರೂಢಾಾಃ ಕಪ್ರಲ ಶ್ರಸ್ಮ ಸಹ ೩೧
ಪ್ರ ವಿವಿಕೌ ಮ್ ಅಹಂ ಮನಯ ೀ ತಂ ವಾಸಂ ಭವತಃ ಸುಖಮ್
ಇಹ ವಾ ವನ ವಾಸ್ಮಯ ವಸ ರಾಮ ಮಯಾ ಸಹ ೩೨
ಸ ರಾಮಂ ಸವಿ ಕಮ ಸೌ ಾಂ ಭರದ್ವಾ ಜಃ ಪಿರ ಯಾ೭ತಿರ್ಥಮ್
ಸ ಭ್ರಯಿಾಂ ಸಹ ಚ್ ಭ್ರರ ತಾರ ಪ್ರ ತಿಜಗ್ರರ ಹ ಧ್ಮಿವಿತ್ ೩೩
ತಸಯ ಪ್ರ ಯಾಗೇ ರಾಮ ಸಯ ತಂ ಮಹರ್ಷಿಮ್ ಉಪೇಯುಷಃ
ಪ್ರ ಪ್ನಾನ ರಜನಿೀ ಪುಣಾಯ ಚಿತಾರ ಾಃ ಕಥಯತಃ ಕಥಾಾಃ ೩೪
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ಸ್ಮೀತಾ ತೃತಿೀಯ: ಕಕುಸಿ : ಪ್ರಶಾರ ಾಂತ ಸುಾ ಖೀಚಿತ:
ಭ್ರರದ್ವಾ ಜಾ೭೭ಶರ ಮೇ ರಮ್ಯ ೀ ತಾಾಂ ರಾತಿರ ಮ೭ವಸತ್ ಸುಖಂ ೩೫
ಪ್ರ ಭ್ರತಾಯಾಾಂ ರಜನಾಯ ಾಂ ತು ಭರದ್ವಾ ಜಮ್ ಉಪ್ರಗಮತ್
ಉವಾಚ್ ನರ ಶಾರ್ದಿಲೀ ಮುನಿಾಂ ಜಾ ಲ್ತ ತೇಜಸಂ ೩೬
ಶವಿರೀಾಂ ಭಗವನ್ ಅದ್ಯ ಸತಯ ಶ್ೀಲ ತವಾ೭೭ಶರ ಮೇ
ಉರ್ಷತಾಾಃ ಸ್ಮ ೀಹ ವಸತಿಮ್ ಅನುಜಾನಾತು ನೀ ಭವಾನ್ ೩೭
ರಾತಾರ ಯ ಾಂ ತು ತಸ್ಮಯ ಾಂ ವುಯ ಷ್ಟಾ ಯಾಾಂ ಭರದ್ವಾ ಜ್ೀ೭ಬರ ವಿೀತ್ ಇದ್ಮ್
ಮಧು ಮ್ಭಲ ಫಲೀ ಪೇತಂ ಚಿತರ ಕೂಟಂ ವರ ಜತಿ ಹ ೩೮
ವಾಸ ಮೌಪ್ಯಿಕಂ ಮನಯ ೀ ತವ ರಾಮ ಮಹಾ ಬಲ
ನಾನಾ ನಗ ಗಣೀ ಪೇತ: ಕಿನನ ರೀರಗ ಸೇವಿತ: ೩೯
ಮಯರ ನಾದ್ವ೭ಭಿ ರುತೀ ಗಜ ರಾಜ ನಿಷೇವಿತ:
ಪುಣಯ ಶಚ ರಮಣಿೀಯ ಶಚ ಬಹು ಮ್ಭಲ ಫಲಾ ಯುತ: ೪೦
ತತರ ಕುಞ್ಜ ರ ಯಥಾನಿ ಮೃಗ ಯಥಾನಿ ಚಾ೭ಭಿತಃ
ವಿಚ್ರನಿೌ ವನಾನೌ ೀ೭ಸ್ಮಮ ನ್ ತಾನಿ ದ್ರ ಕ್ಷಯ ಸ್ಮ ರಾಘ್ವ ೪೧
ಸರತ್ ಪ್ರ ಸರ ವಣ ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ನ್ ದ್ರೀ ಕಂದ್ರ ನಿರ್ಿರಾನ್
ಚ್ರತ ಸ್ಮಾ ೀತಯಾ ಸ್ಮದ್ಿಾಂ ನಂದ್ಷಯ ತಿ ಮನ ಸೌ ವ ೪೨
ಪ್ರ ಹೃಷಾ ಕ್ೀಯರ್ಷಾ ಕ ಕ್ೀಕಿಲ ಸಾ ನೈ:
ವಿನಾದ್ತಂ ತಂ ವಸುಧಾ ಧ್ರಂ ಶ್ವಮ್
ಮೃಗೈ ಶಚ ಮತ್ೌ ೈ ಬಿಹುಭಿ ಶಚ ಕುಞ್ಜ ರಾಃ
ಸುರಮಯ ಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ಸಮಾವಸ್ಮ೭೭ಶರ ಮಂ ೪೩
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಚ್ತು: ಪಂಚಾಶ ಸಾ ಗಿ:
ಪಂಚ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಉರ್ಷತಾಾ ರಜನಿೀಾಂ ತತರ ರಾಜಪುತೌರ ಅರಾಂದ್ಮೌ
ಮಹರ್ಷಿಮ್ ಅಭಿವಾದ್ವಯ ೭ಥ ಜಗಮ ತು ಸೌ ಾಂ ಗ್ರಾಂ ಪ್ರ ತಿ ೧
ತೇಷ್ಟಾಂ ಚೈವ ಸಾ ಸೌ ಯ ಯನಂ ಮಹರ್ಷಿ ಸಾ ಚ್ಕರ ಹ
ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ತಾಾಂ ಶ್ಚ ೈವ ತಾನ್ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಪಿತಾ ಪುತಾರ ನ್ ಇವಾ೭ನಾ ಗ್ರತ್ ೨
ತತಃ ಪ್ರ ಚ್ಕರ ಮೇ ವಕುೌ ಾಂ ವಚ್ನಂ ಸ ಮಹಾಮುನಿಾಃ
ಭರದ್ವಾ ಜ್ೀ ಮಹಾ ತೇಜಾ ರಾಮಂ ಸತಯ ಪ್ರಾಕರ ಮಂ ೩
ಗಂಗ್ರ ಯಮುನ ಯೀ ಸಾ ಾಂರ್ಧ ಮಾ೭೭ಸ್ಮದ್ಯ ಮನುಜಷಿಬೌ
ಕಳಿಾಂದ್ೀ ಮನುಗಚ್ಛ ೀತಾಾಂ ನದ್ೀಾಂ ಪ್ಶಾಚ ನ್ ಮುಖಾ ಶ್ರ ತಾಾಂ ೪
ಅಥಾ೭ಸ್ಮದ್ಯ ತು ಕಳಿಾಂದ್ೀಾಂ ಶ್ೀಘ್ರ ಸರ ೀತ ಸಮಾ೭೭ಪ್ಗ್ರಮ್
ತಸ್ಮಯ : ತಿೀಥಿಾಂ ಪ್ರ ಚ್ರತಂ ಪುರಾಣಂ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ರಾಘ್ವೌ ೫
ತತರ ಯಯಂ ಪ್ಿ ವಂ ಕೃತಾಾ ತರತಾಮ್ ಅಾಂಶುಮತಿೀಾಂ ನದ್ೀಮ್
ತತೀ ನಯ ಗ್ರ ೀಧ್ಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ಮಹಾನೌ ಾಂ ಹರತ ಚ್ಛ ದ್ಮ್ ೬
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ವಿವೃದ್ಧ ಾಂ ಬಹುಭಿ ವೃಿಕ್ಾ ೈಾಃ ಶಾಯ ಮಂ ಸ್ಮದಧ ೀ ಪ್ಸೇವಿತಮ್
ತಸ್ಮ ೈ ಸ್ಮೀತಾಾಂ೭ಜಲ್ಾಂ ಕೃತಾಾ ಪ್ರ ಯುಾಂಜಿೀತಾ೭೭ಶ್ಷ ಶ್್ ವಾ ;೭
ಸಮಾ೭೭ಸ್ಮದ್ಯ ತು ತಂ ವೃಕ್ಷಂ ವಸೇ ದ್ವಾ ೭ತಿಕರ ಮೇತ ವಾ
ಕ್ರ ೀಶ ಮಾತರ ಾಂ ತತೀ ಗತಾಾ ನಿೀಲಂ ದ್ರ ಕ್ಷಯ ಥ ಕನನಮ್ ೮
ಪ್ಲಾಶ ಬದ್ರೀ ಮಿಶರ ಾಂ ರಾಮ ವಂಶೈ ಶಚ ಯಾಮುನೈಾಃ
ಸ ಪ್ನಾಿ ಶ್ಚ ತರ ಕೂಟ ಸಯ ಗತಃ ಸುಬಹುಶೀ ಮಯಾ ೯
ರಮಯ ೀ ಮಾದ್ಿವ ಯುಕೌ ಶಚ ವನದ್ವವೈ ವಿಿವಜಿಿತಃ
ಇತಿ ಪ್ನಾಿ ನಮ್ ಆವೇದ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಾಃ ಸ ನಯ ವತಿತ
ಅಭಿವಾದ್ಯ ತಥೇ ತುಯ ಕೌ ಾ ರಾಮೇಣ ವಿನಿವತಿಿತ: ೧೦
ಉಪ್ರವೃತ್ೌ ೀ ಮುನ್ತ ತಸ್ಮಮ ನ್ ರಾಮೀ ಲಕ್ಷಮ ಣಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಕೃತ ಪುಣಾಯ ಾಃ ಸಮ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಮುನಿ ಯಿ ನನ ೀ೭ನುಕಮಪ ತೇ ೧೧
ಇತಿ ತೌ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ನರ ಮನೌ ರಯಿತಾಾ ಮನಸ್ಮಾ ನ್ತ
ಸ್ಮೀತಾಮ್ ಏವಾ೭ಗರ ತಃ ಕೃತಾಾ ಕಳಿಾಂದ್ೀಾಂ ಜಗಮ ತು ನಿದ್ೀಮ್ ೧೨
ಅಥಾ೭೭ಸ್ಮದ್ವಯ ಯ ತು ಕಳಿಾಂದ್ೀಾಂ ಶ್ೀಘ್ರ ಸರ ೀತೀ ವಹಾಾಂ ನದ್ೀಾಂ
ಚಿನಾೌ ಮಾ೭೭ಪೇದ್ರೇ ಸವೇಿ ನದ್ೀ ಜಲ ತಿತಿೀಷಿವ: ೧೩
ತೌ ಕಷಠ ಸಂಘ್ರಟಮ್ ಅಥೀ ಚ್ಕರ ತುಾಃ ಸುಮಹಾ ಪ್ಿ ವಮ್
ಶುಷ್ಕ ೈ: ವಂಶೈ: ಸಮಾಸ್ಮೌ ೀಣಿಾಂ ಉಶ್ೀರ ಶಚ ಸಮಾವೃತಂ ೧೪
ತತೀ ವೇತಸ ಶಾಖಾ ಶಚ ಜಂಬ್ರ ಶಾಖಾ ಶಚ ವಿೀಯಿವಾನ್
ಚ್ಕರ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಶ್ಛ ತಾೌ ಾ ಸ್ಮೀತಾಯಾಾಃ ಸುಖ ಮಾನಸಂ ೧೫
ತತರ ಶ್ರ ಯಮ್ ಇವಾ ಚಿನಾೌ ಯ ಾಂ ರಾಮೀ ದ್ವಶರರ್ಥಾಃ ಪಿರ ಯಾಮ್
ಈಷ ತಾ ಾಂಲಜಜ ಮಾನಾಾಂ ತಾಮ್ ಅಧಾಯ ೭೭ರೀಪ್ಯತ ಪ್ಿ ವಮ್ ೧೬
ಪ್ರಶ್ಾ ೀಿ ಚ್ ತತರ ವೈದೇಹಾಯ ವಸನೇ ಭೂಷಣಾನಿ ಚ್
ಪ್ಿ ವೇ ಕಠಿನ ಕಜಂ ಚ್ ರಾಮ ಶಚ ಕ್ರ ೀ ಸಹಾ೭೭ಯುಧೈ: ೧೭
ಆರೀಪ್ಯ ಪ್ರ ಥಮಂ ಸ್ಮೀತಾಾಂ ಸಂಘ್ರಟಂ ಪ್ರ ತಿ ಗೃಹಯ ತೌ
ತತ: ಪ್ರ ತೇರತು ಯಿ ತೌ
ೌ ವಿೀರೌ ದ್ಶರಥಾ೭೭ತಮ ಜೌ ೧೮
ಕಳಿಾಂದ್ೀ ಮಧ್ಯ ಮ್ ಆಯಾತಾ ಸ್ಮೀತಾ ತ್ಾ ೀನಾ ಮ೭ವಂದ್ತ
ಸಾ ಸ್ಮೌ ದೇವಿ ತರಾಮಿ ತಾಾ ಪ್ರರರ್ಯ ನಮ ೀ ಪ್ತಿರ್ ವರ ತಂ ೧೯
ಯಕ್ಾ ಯ ೀ ತಾಾ ಾಂ ಗ್ೀ ಸಹಸ್ರ ೀಣ ಸುರಾ ಘ್ಟ ಶತೇನ ಚ್
ಸಾ ಸ್ಮೌ ಪ್ರ ತಾಯ ೭೭ಗತೇ ರಾಮೇ ಪುರೀಾಂ ಇಕಾ ಾ ಕು ಪ್ರಲ್ತಾಾಂ ೨೦
ಕಳಿಾಂದ್ೀಮ್ ಅಥ ಸ್ಮೀತಾ ತು ಯಾಚ್ಮಾನಾ ಕೃತಾಾಂಜಲ್:
ತಿೀರ ಮೇವಾ೭ಭಿ ಸಂಪ್ರರ ಪ್ರೌ ದ್ಕಿಾ ಣಂ ವರ ವಣಿಿನಿೀ ೨೧
ತತಃ ಪ್ಿ ವೇನ ಅಾಂಶುಮತಿೀಾಂ ಶ್ೀಘ್ರ ಗ್ರಮ್ ಊಮಿಿ ಮಾಲ್ನಿೀಮ್
ತಿೀರಜೈ ಬಿಹುಭಿ ವೃಿಕ್ಾ ೈಾಃ ಸಂತೇರು ಯಿಮುನಾಾಂ ನದ್ೀಮ್ ೨೨
ತೇ ತಿೀಣಾಿಾಃ ಪ್ಿ ವಮ್ ಉತಾ ೃಜಯ ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ಯ ಯಮುನಾ ವನಾತ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಶಾಯ ಮಂ ನಯ ಗ್ರ ೀಧ್ಮ್ ಆಸೇದುಾಃ ಶ್ೀತಲಂ ಹರತ ಚ್ಛ ದ್ಮ್ ೨೩
ನಯ ಗ್ರ ೀಧಂ ತಮುಪ್ರಗಮಯ ವೈದೇಹಿೀ ವಾಕಯ ಮಬರ ವಿೀತ್ ೨೪
ನಮಸ್ೌ ೀ ಸುೌ ಮಹಾ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರರರ್ಯ ನಮ ೀ ಪ್ತಿರ್ ವರ ತಂ
ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಚೈವ ಪ್ಶ್ಯ ೀಯಂ ಸುಮಿತಾರ ಾಂ ಚ್ ಯಶಸ್ಮಾ ನಿೀಮ್
ಇತಿ ಸ್ಮೀತಾ ಅಾಂಜಲ್ಾಂ ಕೃತಾಾ ಪ್ಯಿಗಚ್ಛ ತ್ ವನಸಪ ತಿಮ್ ೨೫
ಅವಲೀಕಯ ತತ ಸ್ಮಾ ೀತಾಮ್ ಅಯಾಚಂತಿೀಾಂ ಅನಿಾಂದ್ತಾಾಂ
ದ್ಯಿತಾಾಂ ಚ್ ವಿಧೇಯಾಾಂ ಚ್ ರಾಮೀ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಮಬರ ವಿೀತ್ ೨೬
ಸ್ಮೀತಾ ಮಾ೭೭ದ್ವಯ ಗಚ್ಛ ತಾ ಾಂ ಅಗರ ತೀ ಭರತಾ೭ಗರ ಜ
ಪೃಷಠ ತೀ೭ಹಂ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಸ್ಮಯುಧೀ ದ್ಾ ಪ್ದ್ವಾಂ ವರ ೨೭
ಯದ್ ಯತ್ ಫಲಂ ಪ್ರರ ಥಿಯತೇ ಪುಷಪ ಾಂ ವಾ ಜನಕ೭೭ತಮ ಜಾ
ತ ತೌ ತ್ ಪ್ರ ದ್ದ್ವಯ ವೈದೇಹಾಯ ಯತಾರ ೭ಸ್ಮಯ ರಮತೇ ಮನ: ೨೮
ಗಚ್ಛ ತೀ ಸುೌ ತಯೀ ಮಿಧ್ಯ ೀ ಬಭೂವ ಜನಕ೭೭ತಮ ಜಾ
ಮತಂಗಯೀ ಮಿಧ್ಯ ಗತಾ ಶುಭ್ರ ನಾಗ ವಧೂ ರವ ೨೯
ಏಕೈಕಂ ಪ್ರದ್ಪಂ ಗುಲಮ ಾಂ ಲತಾಾಂ ವಾ ಪುಷಪ ಶಾಲ್ನಿೀಾಂ
ಅದೃಷಾ ಪೂವಾಿ ಪ್ಶಯ ನಿೌ ೀ ರಾಮಂ ಪ್ಪ್ರ ಚ್ಛ ಸ್ಮ೭ಬಲಾ ೩೦
ರಮಣಿೀಯಾನ್ ಬಹು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರದ್ಪ್ರನ್ ಕುಸುಮೀತಕ ಟ್ಟನ್
ಸ್ಮೀತಾ ವಚ್ನ ಸಂರಬಧ ಆನಯಾ ಮಾಸ ಲಕ್ಷಮ ಣ: ೩೧
ವಿಚಿತರ ವಾಲುಕ ಜಲಾಾಂ ಹಂಸ ಸ್ಮರಸ ನಾದ್ತಾಾಂ
ರಮೇ ಜನಕ ರಾಜ ಸಯ ತದ್ವ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಸುತಾ ನದ್ೀಾಂ ೩೨
ಕ್ರ ೀಶ ಮಾತರ ಾಂ ತತೀ ಗತಾಾ ಭ್ರರ ತರೌ ರಾಮ ಲಕ್ಷಮ ಣೌ
ಬಹೂನ್ ಮೇಧಾಯ ನ್ ಮೃಗ್ರನ್ ಹತಾಾ ಚೇರತುರ್ ಯಮುನಾ ವನೇ ೩೩
ವಿಹೃತಯ ತೇ ಬಹಿಿಣ ಪೂಗ ನಾದ್ತೇ
ಶುಭೇ ವನೇ ವಾರಣ ವಾನರಾ ಯುತೇ
ಸಮಂ ನದ್ೀ ವಪ್ರ ಮ್ ಉಪೇತಯ ಸಮಮ ತಂ
ನಿವಾಸ ಮಾ೭೭ಜಗುಮ : ಅದ್ೀನ ದ್ಶಿನಾ: ೩೪
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚ್ ಪಂಚಾಶ ಸಾ ಗಿ:
ಷಟ್ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಅಥ ರಾತಾರ ಯ ಾಂ ವಯ ತಿೀತಾಯಾಮ್ ಅವಸುಪ್ೌ ಮ್ ಅನನೌ ರಮ್
ಪ್ರ ಬ್ೀಧ್ಯಾ ಮಾಸ ಶನೈ ಲಿಕ್ಷಮ ಣಂ ರಘು ನನ್ ನಃ ೧
ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಶೃಣು ವನಾಯ ನಾಾಂ ವಲುರ ವಾಯ ಹರತಾಾಂ ಸಾ ನಮ್
ಸಂಪ್ರ ತಿಷ್ಟಠ ಮಹೇ ಕಲಃ ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ನ ಸಯ ಪ್ರಂತಪ್ ೨
ಸ ಸುಪ್ೌ ಾಃ ಸಮರ್ಯ ಭ್ರರ ತಾರ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ ಪ್ರ ತಿಬ್ೀರ್ಧತಃ
ಜಹೌ ನಿದ್ವರ ಾಂ ಚ್ ತನಿ್ ರೀಾಂ ಚ್ ಪ್ರ ಸಕೌ ಾಂ ಚ್ ಪ್ರ್ಥ ಶರ ಮಮ್ ೩
ತತ ಉತಾಿ ಯ ತೇ ಸವೇಿ ಸಪ ೃಷ್ಟಾ ಾ ನದ್ವಯ ಾಃ ಶ್ವಂ ಜಲಮ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪ್ನಾಿ ನಮ್ ಋರ್ಷಣೀದ್್ ಷಾ ಾಂ ಚಿತರ ಕೂಟ ಸಯ ತಂ ಯಯುಾಃ ೪
ತತಃ ಸಂಪ್ರ ಸ್ಮಿ ತಃ ಕಲೇ ರಾಮಃ ಸೌಮಿತಿರ ಣಾ ಸಹ
ಸ್ಮೀತಾಾಂ ಕಮಲ ಪ್ತಾರ ಕಿಾ ೀಮ್ ಇದಂ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೫
ಆದ್ೀಪ್ರೌ ನ್ ಇವ ವೈದೇಹಿ ಸವಿತಃ ಪುರ್ಷಪ ತಾನ್ ನಗ್ರನ್
ಸ್ಾ ೈಾಃ ಪುಷ್ಪ ೈಾಃ ಕಿಾಂಶುಕನ್ ಪ್ಶಯ ಮಾಲ್ನಃ ಶ್ಶ್ರಾ೭ತಯ ರ್ಯ ೬
ಪ್ಶಯ ಭಲಾಿ ತಕನ್ ಫುಲಾಿ ನನ ರ: ಅನುಪ್ ಸೇವಿತಾನ್
ಫಲ ಪ್ತ್ರ ೈ: ಅವನತಾನ್ ನೂನಂ ಶಕಾ ಯ ಮಿ ಜಿೀವಿತುಮ್ ೭
ಪ್ಶಯ ದರ ೀಣ ಪ್ರ ಮಾಣಾನಿ ಲಮಬ ಮಾನಾನಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ
ಮಧೂನಿ ಮಧುಕರೀಭಿಾಃ ಸಂಭೃತಾನಿ ನಗೇ ನಗೇ ೮
ಏಷ ಕ್ರ ೀಶತಿ ನತೂಯ ಹ ಸೌ ಾಂ ಶ್ಖಿೀ ಪ್ರ ತಿ ಕೂಜತಿ
ರಮಣಿೀರ್ಯ ವನೀದ್್ ೀಶೇ ಪುಷಪ ಸಂಸೌ ರ ಸಂಕಟೇ ೯
ಮಾತಂಗ ಯಥಾ೭ನುಸೃತಂ ಪ್ಕಿಾ ಸಂಘ್ರ೭ನುನಾದ್ತಮ್
ಚಿತರ ಕೂಟಮ್ ಇಮಂ ಪ್ಶಯ ಪ್ರ ವೃದ್ಧ ಶ್ಖರಂ ಗ್ರಮ್ ೧೦
ಸಮ ಭೂಮಿ ತಲೇ ರೇಮ್ಯ ೀ ದೃಮ: ಬಹುಭಿ: ಆವೃತೇ
ಪುಣ್ಯ ೀ ರಂಸ್ಮಯ ಮಹೇ ತಾತ ಚಿತರ ಕೂಟ ಸಯ ಕನನೇ ೧೧
ತತ ಸೌ
ೌ ಪ್ರದ್ ಚಾರೇಣ ಗಚ್ಛ ನ್ತ
ೌ ಸಹ ಸ್ಮೀತಯಾ
ರಮಯ ಮ್ ಆಸೇದ್ತುಾಃ ಶೈಲಂ ಚಿತರ ಕೂಟಂ ಮನೀರಮಮ್ ೧೨
ತಂ ತು ಪ್ವಿತಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ನಾನಾ ಪ್ಕಿಾ ಗಣಾ ಯುತಮ್
ಬಹು ಮ್ಭಲ ಫಲಂ ರಮಯ ಾಂ ಸಂಪ್ನನ ಾಂ ಸರಸೀದ್ಕಂ ೧೩
ಮನೀಜಞ ಾಂ ಅಯಂ ಗ್ರ: ಸೌಮಯ ನಾನಾ ದೃಮ ಲತಾ ಯುತ:
ಬಹು ಮ್ಭಲ ಫಲೀ ರಮಯ : ಸ್ಮಾ ಜಿೀವ: ಪ್ರ ತಿಭ್ರತಿ ಮೇ ೧೪
ಮುನಯ ಶಚ ಮಹಾತಾಮ ನೀ ವಸಂ ತಯ ಸ್ಮಮ ನ್ ಶ್ಲೀಚ್ಚ ರ್ಯ
ಅಯಂ ವಾಸೀ ಭವೇತ್ ತಾವತ್ ಅತರ ಸೌಮಯ ರಮೇಮಹಿ ೧೫
ಇತಿ ಸ್ಮೀತಾ ಚ್ ರಾಮ ಶಚ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಶಚ ಕೃತಾಾಂಜಲ್:
ಅಭಿಗಮಾಯ ೭೭ಶರ ಮಂ ಸವೇಿ ವಾಲ್ಮ ೀಕಿಾಂ ಅಭಿವಾದ್ಯನ್ ೧೬

ತಾನ್ ಮಹರ್ಷಿ: ಪ್ರ ಮುದ್ತ: ಪೂಜಯಾ ಮಾಸ ಧ್ಮಿವಿತ್
ಆಸಯ ತಾಾಂ ಇತಿ ಚ್ ಉವಾಚ್ ಸ್ಮಾ ಗತಂ ತು ನಿವೇದ್ಯ ಚ್ ೧೭
ತತೀ೭ಬರ ವಿೀನ್ ಮಹಾ ಬಾಹು ಲಿಕ್ಷಮ ಣಂ ಲಕ್ಷಮ ಣಾ೭ಗರ ಜ:
ಸ ನಿವೇದ್ಯ ಯಥಾ ನಾಯ ಯಂ ಆತಾಮ ನಂ ಋಷರ್ಯ ಪ್ರ ಭು: ೧೮
ಲಕ್ಷಮ ಣಾ೭೭ನಯ ದ್ವರೂಣಿ ದೃಢಾನಿ ಚ್ ವರಾಣಿ ಚ್
ಕುರುಷ್ಟಾ ೭೭ವಸಥಂ ಸೌಮಯ ವಾಸೇ ಮೇ೭ಭಿರತಂ ಮನಃ ೧೯
ತಸಯ ತ ದ್ಾ ಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ಸೌಮಿತಿರ : ವಿವಿಧಾನ್ ದುರ ಮಾನ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಆಜಹಾರ ತತ ಶಚ ಕ್ರ ೀ ಪ್ಣಿ ಶಾಲಾಮ್ ಅರಾಂದ್ಮ ೨೦
ತಾಾಂ ನಿರ್ಷಠ ತಾಾಂ ಬದ್ಧ ಕಟ್ಟಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ರಾಮ: ಸುದ್ಶಿನಾಾಂ
ಶುಶ್ರರ ಷಮಾಣಮ್ ಏಕ೭ಗರ ಮ್ ಇದಂ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨೧
ಐಣೇಯಂ ಮಾಾಂಸಮ್ ಆಹೃತಯ ಶಾಲಾಾಂ ಯಕಾ ಯ ಮಹೇ ವಯಮ್
ಕತಿವಯ ಾಂ ವಾಸುೌ ಶಮನಂ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಚಿರ ಜಿೀವಿಭಿ: ೨೨
ಮೃಗಂ ಹತಾಾ ೭೭ನಯ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ಲಕ್ಷಮ ಣೇಹ ಶುಭೇಕ್ಷಣ:
ಕತಿವಯ : ಶಾಸೌ ರ ದೃಷ್ಾ ೀ ಹಿ ವಿರ್ಧ ಧ್ಮಿಮ೭ನುಸಮ ರ ೨೩
ಭ್ರರ ತು ವಿಚ್ನ ಮಾಜಾಞ ಯ ಲಕ್ಷಮ ಣ: ಪ್ರವಿೀರ ಹಾ
ಚ್ಕರ ಸ ಯಥೀಕೌ ಾಂ ಚ್ ತಂ ರಾಮ: ಪುನ ರಬರ ವಿೀತ್ ೨೪
ಐಣೇಯಂ ಶರ ಪ್ಯಸಾ ಏತತ್ ಶಾಲಾಾಂ ಯಕಾ ಯ ಮಹೇ ವಯಂ
ತಾ ರ ಸೌಮಯ ಮುಹೂತೀಿ೭ಯಂ ಧೃವ ಶಚ ದ್ವಸೀ ಪ್ಯ ೭ಯಂ ೨೫
ಸ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ ಕೃಷು ಮೃಗಂ ಹತಾಾ ಮೇಧ್ಯ ಾಂ ಪ್ರ ತಾಪ್ವಾನ್
ಅಥ ಚಿಕ್ಾ ೀಪ್ ಸೌಮಿತಿರ ಾಃ ಸಮಿದ್ಧ ೀ ಜಾತವೇದ್ಸ್ಮ ೨೬
ತಂ ತು ಪ್ಕಾ ಾಂ ಸಮಾ೭೭ಜಾಞ ಯ ನಿಷಾ ಪ್ೌ ಾಂ ಚಿನನ ಶೀಣಿತಮ್
ಲಕ್ಷಮ ಣಃ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ಮ್ ಅಥ ರಾಘ್ವಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨೭
ಅಯಂ ಕೃಷು ಾಃ ಸಮಸ್ಮೌ ೭೦ಗ: ಶೃತಃ ಕೃಷು ಮೃಗ್ೀ ಯಥಾ
ದೇವತಾ ದೇವ ಸಂಕಶ ಯಜಸಾ ಕುಶಲೀ ಹಯ ೭ಸ್ಮ ೨೮
ರಾಮಃ ಸ್ಮನ ತಾಾ ತು ನಿಯತೀ ಗುಣವಾನ್ ಜಪ್ಯ ಕ್ೀವಿದಃ
ಸಂಗರ ಹೇಣ ಆಕರೀತ್ ಸವಾಿನ್ ಮಂತಾರ ನ್ ಸತಾರ ೭ವಸ್ಮನಿಕನ್ ೨೯
ಇಷ್ಟಾ ಾ ದೇವ ಗಣಾನ್ ಸವಾಿನ್ ವಿವೇಶಾ೭೭ವಸಥಮ್ ಶುಚಿ:
ಬಭೂವ ಚ್ ಮನೀಹಾಿ ದೀ ರಾಮ ಸ್ಮಯ ೭೭ಮಿತ ತೇಜಸ: ೩೦
ವೈಶಯ ದೇವ ಬಲ್ಾಂ ಕೃತಾಾ ರೌದ್ರ ಾಂ ವೈಷು ವ ಮೇವ ಚ್
ವಾಸುೌ ಸಂಶಮ ನಿೀಯಾನಿ ಮಂಗಳಾನಿ ಪ್ರ ವತಿಯನ್ ೩೧
ಜಪಂ ಚ್ ನಾಯ ಯತ: ಕೃತಾಾ ಸ್ಮನ ತಾಾ ನದ್ವಯ ಾಂ ಯಥಾ ವಿರ್ಧ
ಪ್ರಪ್ ಸಂಶಮನಂ ರಾಮ ಶಚ ಕರ ಬಲ್ಮ್ ಉತೌ ಮಮ್ ೩೨
ವೇದ್ ಸಿ ಲ ವಿಧಾನಾನಿ ಚೈತಾಯ ನಾಯ ೭೭ಯತನಾನಿ ಚ್
ಆಶರ ಮ ಸ್ಮಯ ೭ನುರೂಪ್ರಣಿ ಸ್ಮೌ ಪ್ಯಾ ಮಾಸ ರಾಘ್ವ: ೩೩
ವನಯ ೈ: ಮಾಲ: ಫಲ: ಮ್ಭಲ: ಪ್ಕ್ಾ ೈ: ಮಾಾಂಸೈ: ಯಥಾ ವಿರ್ಧ
ಅದ್ೂ : ಜಪ ಶಚ ವೇದೀಕ್ೌ ೈ: ದ್ಭೈಿ ಶಚ ಸಮಿತ್ ಕುಶೈ: ೩೪
ತೌ ತಪ್ಿಯಿತಾಾ ಭೂತಾನಿ ರಾಘ್ವೌ ಸಹ ಸ್ಮೀತಯಾ
ತದ್ವ ವಿವಿಶುತು ಶಾ್ ಲಾಾಂ ಸು ಶುಭ್ರಾಂ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣೌ ೩೫
ತಾಾಂ ವೃಕ್ಷ ಪ್ಣಿ ಚ್ಛ ದ್ನಾಾಂ ಮನೀಜಾಞ ಾಂ
ಯಥಾ ಪ್ರ ದೇಶಂ ಸುಕೃತಾಾಂ ನಿವಾತಾಮ್
ವಾಸ್ಮಯ ಸವೇಿ ವಿವಿಶುಾಃ ಸಮೇತಾಾಃ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸಭ್ರಾಂ ಯಥಾ ದೇವ ಗಣಾಾಃ ಸುಧ್ಮಾಿಮ್ ೩೬
ಅನೇಕ ನಾನಾ ಮೃಗ ಪ್ಕಿಾ ಸಂಕುಲೇ
ವಿಚಿತರ ಪುಷಪ ಸೌ ಬಕೈ ದುರ ಿಮ ಯುಿತೇ
ವನೀತೌ ಮೇ ವಾಯ ಳ ಮೃಗ್ರ೭ನು ನಾದ್ತೇ
ತಧಾ ವಿಜಹುರ ಾಃ ಸುಸುಖಂ ಜಿತೇನಿ್ ರಯಾಾಃ ೩೭
ಸುರಮಯ ಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ತು ಚಿತರ ಕೂಟಂ
ನದ್ೀಾಂ ಚ್ ತಾಾಂ ಮಾಲಯ ವತಿೀಾಂ ಸುತಿೀಥಾಿಮ್
ನನನ್ ಹೃಷ್ಟಾ ಮೃಗ ಪ್ಕಿಾ ಜಷ್ಟಾ ಾಂ
ಜಹೌ ಚ್ ದುಾಃಖಂ ಪುರ ವಿಪ್ರ ವಾಸ್ಮತ್ ೩೮
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಷಟ್ ಪಂಚಾಶ ಸಾ ಗಿ:
ಸಪ್ತ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಕಥಯಿತಾಾ ಸುದುಾಃಖಾತಿಾಃ ಸುಮನೌ ರೀಣ ಚಿರಂ ಸಹ
ರಾಮೇ ದ್ಕಿಾ ಣ ಕೂಲ ಸ್ಿ ೀ ಜಗ್ರಮ ಸಾ ಗೃಹಂ ಗುಹಃ ೧
ಭರದ್ವಾ ಜಾ೭ಭಿ ಗಮನಂ ಪ್ರ ಯಾಗೇ ಚ್ ಸಹಾಸನಂ
ಆ ಗ್ರೇ ಗಿಮನಂ ತೇಷ್ಟಾಂ ತತರ ಸ್ಿ ೈ: ಉಪ್ಲಕಿಾ ತಂ ೨
ಅನುಜಾಞ ತಃ ಸುಮನೌ ರೀ೭ಥ ಯೀಜಯಿತಾಾ ಹಯೀತೌ ಮಾನ್
ಅಯೀಧಾಯ ಮ್ ಏವ ನಗರೀಾಂ ಪ್ರ ಯಯೌ ಗ್ರಢ ದುಮಿನಾಾಃ ೩
ಸ ವನಾನಿ ಸುಗನಿಧ ೀನಿ ಸರತ ಶಚ ಸರಾಾಂಸ್ಮ ಚ್
ಪ್ಶಯ ನ್ ಅತಿ ಯಯೌ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ಗ್ರರ ಮಾಣಿ ನಗರಾಣಿ ಚ್ ೪
ತತಃ ಸ್ಮಯಾ೭ಹನ ಸಮರ್ಯ ತೃತಿೀರ್ಯ೭ಹನಿ ಸ್ಮರರ್ಥಾಃ
ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಸ ಮ೭ನುಪ್ರರ ಪ್ಯ ನಿರಾ೭೭ನನಾ್ ಾಂ ದ್ದ್ಶಿ ಹ ೫
ಸ ಶ್ರನಾಯ ಮ್ ಇವ ನಿಶ್ ಬಾ್ ಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಪ್ರಮ ದುಮಿನಾಾಃ
ಸುಮನೌ ರ ಶ್ಚ ನೌ ಯಾ ಮಾಸ ಶೀಕ ವೇಗ ಸಮಾಹತಃ ೬
ಕಚಿಚ ನನ ಸ ಗಜಾ ಸ್ಮ೭ಶಾಾ ಸ ಜನಾ ಸಜನಾ೭ರ್ಧಪ್ರ
ರಾಮ ಸಂತಾಪ್ ದುಾಃಖೇನ ದ್ಗ್ರಧ ಶೀಕ೭ಗ್ನ ನಾ ಪುರೀ ೭
ಇತಿ ಚಿನಾೌ ಪ್ರಃ ಸೂತೀ ವಾಜಿಭಿ ಶ್್ ೀಘ್ರ ಪ್ರತಿಭಿ:
ನಗರ ದ್ವಾ ರ ಮಾಸ್ಮದ್ಯ ತಾ ರತಃ ಪ್ರ ವಿವೇಶ ಹ ೮
ಸುಮನೌ ರಮ್ ಅಭಿಯಾನೌ ಾಂ ತಂ ಶತಶೀ೭ಥ ಸಹಸರ ಶಃ
ಕಾ ರಾಮ ಇತಿ ಪೃಚ್ಛ ನೌ ಾಃ ಸೂತಮ್ ಅಭಯ ದ್ರ ವನ್ ನರಾಾಃ ೯
ತೇಷ್ಟಾಂ ಶಶಂಸ ಗಙ್ಗರ ಯಾಮ್ ಅಹಮ್ ಆಪೃಚ್ಛ ಯ ರಾಘ್ವಮ್
ಅನುಜಾಞ ತೀ ನಿವೃತೌ ೀ೭ಸ್ಮಮ ಧಾಮಿಿಕೇಣ ಮಹಾತಮ ನಾ ೧೦
ತೇ ತಿೀಣಾಿ ಇತಿ ವಿಜಾಞ ಯ ಬಾಷಪ ಪೂಣಿ ಮುಖಾ ಜನಾಾಃ
ಅಹೀ ರ್ಧಗ್ ಇತಿ ನಿಶ್ ಾ ಸಯ ಹಾ ರಾಮೇತಿ ಚ್ ಚುಕುರ ಶುಾಃ ೧೧
ಶುಶಾರ ವ ಚ್ ವಚ್ ಸ್ೌ ೀಷ್ಟಾಂ ಬೃಾಂದಂ ಬೃಾಂದಂ ಚ್ ತಿಷಠ ತಾಮ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಹತಾಾಃ ಸಮ ಖಲು ರ್ಯ ನೇಹ ಪ್ಶಾಯ ಮ ಇತಿ ರಾಘ್ವಮ್ ೧೨
ದ್ವನ ಯಜಞ ವಿವಾಹೇಷ್ಣ ಸಮಾಜಷ್ಣ ಮಹತುಾ ಚ್
ನ ದ್ರ ಕಾ ಯ ಮಃ ಪುನ ಜಾಿತು ಧಾಮಿಿಕಂ ರಾಮಮ್ ಅನೌ ರಾ ೧೩
ಕಿಾಂ ಸಮಥಿಾಂ ಜನಸ್ಮಯ ೭ಸಯ ಕಿಾಂ ಪಿರ ಯಂ ಕಿಾಂ ಸುಖಾವಹಮ್
ಇತಿ ರಾಮೇಣ ನಗರಂ ಪಿತೃವತ್ ಪ್ರಪ್ರಲ್ತಮ್ ೧೪
ವಾತಾ೭ಯನ ಗತಾನಾಾಂ ಚ್ ಸ್ಮೌ ರೀಣಾಮ್ ಅನಾ ನೌ ರಾ೭ಪ್ಣಮ್
ರಾಮ ಶೀಕ೭ಭಿ ತಪ್ರೌ ನಾಾಂ ಶುಶಾರ ವ ಪ್ರದೇವನಮ್ ೧೫
ಸ ರಾಜ ಮಾಗಿ ಮಧ್ಯ ೀನ ಸುಮನೌ ರಾಃ ಪಿಹಿತಾ೭೭ನನಃ
ಯತರ ರಾಜಾ ದ್ಶರಥ ಸೌ ದೇವೀಪ್ ಯಯೌ ಗೃಹಮ್ ೧೬
ಸೀ೭ವತಿೀಯಿ ರಥಾ ಚಿಛ ೀಘ್ರ ಾಂ ರಾಜ ವೇಶಮ ಪ್ರ ವಿಶಯ ಚ್
ಕಕಾ ಯ ಾಃ ಸಪ್ರೌ ೭ಭಿಚ್ಕರ ಮ ಮಹಾಜನ ಸಮಾಕುಲಾಾಃ ೧೭
ಹಮ್ಯ ೈಿ: ವಿಮಾನೈ: ಪ್ರರ ಸ್ಮದೈ: ಅವೇಕ್ಷಯ ಅಥ ಸಮಾಗತಂ
ಹಾಹಾಕರ ಕೃತಾ ನಾಯೀಿ ರಾಮಾ೭ದ್ಶಿನ ಕಶ್ಿತಾ: ೧೮
ಆಯತೈ: ವಿಮಲ: ನೇತ್ರ ೈ: ಅಶುರ ವೇಗ ಪ್ರಪುಿ ತೈ:
ಅನಯ ೀನಯ ಮಭಿ ವಿೀಕ್ಷಂತೇ ವಯ ಕೌ ಾಂ ಆತಿತರಾ ಸ್ಮೌ ರಯ: ೧೯
ತತೀ ದ್ಶರಥ ಸ್ಮೌ ರೀಣಾಾಂ ಪ್ರರ ಸ್ಮದೇಭಯ ಸೌ ತ ಸೌ ತಃ
ರಾಮ ಶೀಕ೭ಭಿ ತಪ್ರೌ ನಾಾಂ ಮನ್ ಾಂ ಶುಶಾರ ವ ಜಲ್ಪ ತಮ್ ೨೦
ಸಹ ರಾಮೇಣ ನಿಯಾಿತೀ ವಿನಾ ರಾಮಮ್ ಇಹಾ೭೭ಗತಃ
ಸೂತಃ ಕಿಾಂ ನಾಮ ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಶೀಚ್ನಿೌ ೀಾಂ ಪ್ರ ತಿವಕ್ಷಯ ತಿ ೨೧
ಯಥಾ ಚ್ ಮನಯ ೀ ದುಜಿೀಿವಮ್ ಏವಂ ನ ಸುಕರಂ ಧುರ ವಮ್
ಆಚಿಛ ದ್ಯ ಪುತ್ರ ೀ ನಿಯಾಿತೇ ಕೌಸಲಾಯ ಯತರ ಜಿೀವತಿ ೨೨
ಸತಯ ರೂಪಂ ತು ತ ದ್ವಾ ಕಯ ಾಂ ರಾಜಞ ಾಃ ಸ್ಮೌ ರೀಣಾಾಂ ನಿಶಾಮಯನ್
ಪ್ರ ದ್ೀಪ್ೌ ಮ್ ಇವ ಶೀಕೇನ ವಿವೇಶ ಸಹಸ್ಮ ಗೃಹಮ್ ೨೩
ಸ ಪ್ರ ವಿಶಾಯ ೭ಷಾ ಮಿೀಾಂ ಕಕಾ ಯ ಾಂ ರಾಜಾನಂ ದ್ೀನಮ್ ಆತುರಮ್
ಪುತರ ಶೀಕ ಪ್ರರ್ದಯ ನಮ್ ಅಪ್ಶಯ ತ್ ಪ್ರಣು ರೇ ಗೃಹೇ ೨೪
ಅಭಿಗಮಯ ತಮ್ ಆಸ್ಮೀನಂ ನರೇನ್ ರಮ್ ಅಭಿವಾದ್ಯ ಚ್
ಸುಮನೌ ರೀ ರಾಮ ವಚ್ನಂ ಯಥೀಕೌ ಾಂ ಪ್ರ ತಯ ವೇದ್ಯತ್ ೨೫
ಸ ತೂರ್ಷು ೀಮ್ ಏವ ತಚುಛ ರತಾಾ ರಾಜಾ ವಿಭ್ರರ ನೌ ಚೇತನಃ
ಮ್ಭಛಿಿತೀ ನಯ ಪ್ತತ್ ಭೂಮೌ ರಾಮ ಶೀಕ೭ಭಿ ಪಿೀಡಿತಃ ೨೬
ತತೀ೭ನೌ ಾಃಪುರಮ್ ಆವಿದ್ಧ ಾಂ ಮ್ಭಛಿಿತೇ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಪ್ತೌ
ಉದ್ಧ ೃತಯ ಬಾಹೂ ಚುಕ್ರ ೀಶ ನೃಪ್ತೌ ಪ್ತಿತೇ ಕಿಾ ತೌ ೨೭
ಸುಮಿತರ ಯಾ ತು ಸಹಿತಾ ಕೌಸಲಾಯ ಪ್ತಿತಂ ಪ್ತಿಮ್
ಉತಾಿ ಪ್ಯಾ ಮಾಸ ತದ್ವ ವಚ್ನಂ ಚೇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨೮
ಇಮಂ ತಸಯ ಮಹಾಭ್ರಗ ರ್ದತಂ ದುಷಕ ರ ಕರಣಃ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ವನ ವಾಸ್ಮತ್ ಅನುಪ್ರರ ಪ್ೌ ಾಂ ಕಸ್ಮಮ ನ್ ನ ಪ್ರ ತಿಭ್ರಷಸೇ ೨೯
ಅದ್ಯ ಇಮಮ್ ಅನಯಂ ಕೃತಾಾ ವಯ ಪ್ತರ ಪ್ಸ್ಮ ರಾಘ್ವ
ಉತಿೌ ಷಠ ಸುಕೃತಂ ತೇ೭ಸುೌ ಶೀಕೇ ನ ಸ್ಮಯ ತ್ ಸಹಾಯತಾ ೩೦
ದೇವ ಯಸ್ಮಯ ಭಯಾ ದ್ವರ ಮಂ ನಾ೭ನುಪೃಚ್ಛ ಸ್ಮ ಸ್ಮರರ್ಥಮ್
ನೇಹ ತಿಷಠ ತಿ ಕೈಕೇಯಿೀ ವಿಶರ ಬಧ ಾಂ ಪ್ರ ತಿಭ್ರಷಯ ತಾಮ್ ೩೧
ಸ್ಮ ತಥೀಕೌ ಾ ಮಹಾ ರಾಜಂ ಕೌಸಲಾಯ ಶೀಕ ಲಾಲಸ್ಮ
ಧ್ರಣಾಯ ಾಂ ನಿಪ್ಪ್ರತಾ೭೭ಶು ಬಾಷಪ ವಿಪುಿ ತ ಭ್ರರ್ಷಣಿೀ ೩೨
ಏವಂ ವಿಲಪ್ತಿೀಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಪ್ತಿತಾಾಂ ಭುವಿ
ಪ್ತಿಾಂ ಚಾ೭ವೇಕ್ಷಯ ತಾಾಃ ಸವಾಿಾಃ ಸ ಸಾ ರಂ ರುರುದುಾಃ ಸ್ಮೌ ರಯಃ ೩೩
ತತ ಸೌ ಮನೌ ಾಃಪುರ ನಾದ್ಮ್ ಉತಿಿ ತಂ
ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ವೃದ್ವಧ ಸೌ ರುಣಾ ಶಚ ಮಾನವಾಾಃ
ಸ್ಮೌ ರಯ ಶಚ ಸವಾಿ ರುರುದುಾಃ ಸಮನೌ ತಃ
ಪುರಂ ತದ್ವಸ್ಮೀತ್ ಪುನರ್ ಏವ ಸಂಕುಲಮ್ ೩೪
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಸಪ್ೌ ಪಂಚಾಶ ಸಾ ಗಿ:
ಅಷಟ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಪ್ರ ತಾಯ ೭೭ಶಾ ಸೌೀ ಯದ್ವ ರಾಜಾ ಮೀಹಾತ್ ಪ್ರ ತಾಯ ಗತಃ ಪುನಃ
ಅಥಾ೭೭ಜಹಾವ ತಂ ಸೂತಂ ರಾಮ ವೃತಾೌ ನೌ ಕರಣಾತ್ ೧
ಅಥ ಸೂತೀ ಮಹಾ ರಾಜಂ ಕೃತಾಾಂಜಲ್ ರುಪ್ಸ್ಮಿ ತಂ
ರಾಮ ಮೇವಾ೭ನುಶೀಚಂತಂ ದುಾಃಖ ಶೀಕ ಸಮನಿಾ ತಂ ೨
ವೃದ್ಧ ಾಂ ಪ್ರಮ ಸಂತಪ್ೌ ಾಂ ನವ ಗರ ಹಮ್ ಇವ ದ್ಾ ಪ್ಮ್
ವಿನಿಶ್ ಾ ಸನೌ ಾಂ ಧಾಯ ಯನೌ ಮ್ ಅಸಾ ಸಿ ಮ್ ಇವ ಕುಞ್ಜ ರಮ್ ೩
ರಾಜಾ ತು ರಜಸ್ಮ ಸೂತಂ ಧ್ಾ ಸ್ಮೌ ೭ಙ್ರ ಾಂ ಸಮುಪ್ಸ್ಮಿ ತಮ್
ಅಶುರ ಪೂಣಿ ಮುಖಂ ದ್ೀನಮ್ ಉವಾಚ್ ಪ್ರಮಾ೭೭ತಿವತ್ ೪
ಕಾ ನು ವತಾ ಯ ತಿ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ವೃಕ್ಷ ಮ್ಭಲಮ್ ಉಪ್ರಶ್ರ ತಃ
ಸೀ೭ತಯ ನೌ ಸುಖಿತಃ ಸೂತ ಕಿಮ್ ಅಶ್ಷಯ ತಿ ರಾಘ್ವಃ ೫
ದುಾಃಖ ಸ್ಮಯ ೭ನುಚಿತೀ ದುಾಃಖಂ ಸುಮಂತರ ಶಯನೀಚಿತ:
ಭೂಮಿ ಪ್ರಲಾ೭೭ತಮ ಜ್ೀ ಭೂಮೌ ಶೇತೇ ಕಥಮ್ ಅನಾಥವತ್ ೬
ಯಂ ಯಾನೌ ಮ್ ಅನುಯಾನಿೌ ಸಮ ಪ್ದ್ವತಿ ರಥ ಕುಾಂಜರಾಾಃ
ಸ ವತಾ ಯ ತಿ ಕಥಂ ರಾಮೀ ವಿಜನಂ ವನಮ್ ಆಶ್ರ ತಃ ೭
ವಾಯ ಳೈ ಮೃಿಗೈ: ಆಚ್ರತಂ ಕೃಷು ಸಪ್ಿ ನಿಷೇವಿತಮ್
ಕಥಂ ಕುಮಾರೌ ವೈದೇಹಾಯ ಸ್ಮಧ್ಿಾಂ ವನಮ್ ಉಪ್ಸ್ಮಿ ತೌ ೮
ಸುಕುಮಾಯಾಿ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಾಯ ಸುಮನೌ ರ ಸಹ ಸ್ಮೀತಯಾ
ರಾಜ ಪುತೌರ ಕಥಂ ಪ್ರದೈ: ಅವರುಹಯ ರಥಾತ್ ಗತೌ ೯
ಸ್ಮದ್ವಧ ಥಿಾಃ ಖಲು ಸೂತ ತಾ ಾಂ ರ್ಯನ ದೃಷ್ಟಾ ಮಮಾ೭೭ತಮ ಜೌ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ವನಾ೭ನೌ ಾಂ ಪ್ರ ವಿಶನ್ತ
ೌ ತೌ ಅಶ್ಾ ನಾ ವಿವ ಮನ್ ರಮ್ ೧೦
ಕಿಮ್ ಉವಾಚ್ ವಚ್ೀ ರಾಮಃ ಕಿಮ್ ಉವಾಚ್ ಚ್ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ
ಸುಮನೌ ರ ವನಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ಕಿಮ್ ಉವಾಚ್ ಚ್ ಮರ್ಥಲ್ೀ ೧೧
ಆಸ್ಮತಂ ಶಯಿತಂ ಭುಕೌ ಾಂ ಸೂತ ರಾಮ ಸಯ ಕಿೀತಿಯ
ಜಿೀವಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಅಹಂ ಏತೇನ ಯಯಾತಿ ರವ ಸ್ಮಧುಷ್ಣ ೧೨
ಇತಿ ಸೂತೀ ನರೇನ್ ರೀಣ ಚ್ೀದ್ತಃ ಸಜಜ ಮಾನಯಾ
ಉವಾಚ್ ವಾಚಾ ರಾಜಾನಂ ಸ ಬಾಷಪ ಪ್ರರಬಧ ಯಾ ೧೩
ಅಬರ ವಿೀನ್ ಮಾಾಂ ಮಹಾ ರಾಜ ಧ್ಮಿಮ್ ಏವಾ೭ನು ಪ್ರಲಯನ್
ಅಞ್ಜ ಲ್ಾಂ ರಾಘ್ವಃ ಕೃತಾಾ ಶ್ರಸ್ಮ೭ಭಿ ಪ್ರ ಣಮಯ ಚ್ ೧೪
ಸೂತ ಮದ್ಾ ಚ್ನಾ ತೌ ಸಯ ತಾತ ಸಯ ವಿದ್ತಾ೭೭ತಮ ನಃ
ಶ್ರಸ್ಮ ವನ್ ನಿೀಯ ಸಯ ವನ್ತ್ ಯ ಪ್ರದೌ ಮಹಾತಮ ನಃ ೧೫
ಸವಿಮ್ ಅನೌ ಾಃಪುರಂ ವಾಚ್ಯ ಾಂ ಸೂತ ಮದ್ಾ ಚ್ನಾತ್ ತಾ ಯಾ
ಆರೀಗಯ ಮ್ ಅವಿಶೇಷೇಣ ಯಥಾ೭ಹಿಾಂ ಚಾ೭ಭಿವಾದ್ನಮ್ ೧೬
ಮಾತಾ ಚ್ ಮಮ ಕೌಸಲಾಯ ಕುಶಲಂ ಚಾ೭ಭಿವಾದ್ನಮ್
ಅಪ್ರ ಮಾದಂ ಚ್ ವಕೌ ವಾಯ ಬ್ರರ ಯಾಶ್ಚ ೈವಾ ಮಿದಂ ವಚ್: ೧೭
ಧ್ಮಿ ನಿತಾಯ ಯಥಾ ಕಲಂ ಅಗ್ರನ ಯ ಗ್ರರ ಪ್ರಾ ಭವ
ದೇವಿ ದೇವ ಸಯ ಪ್ರದೌ ಚ್ ದೇವವತ್ ಪ್ರಪ್ರಲಯ ೧೮
ಅಭಿಮಾನಂ ಚ್ ಮಾನಂ ಚ್ ತಯ ಕೌ ಾ ವತಿಸಾ ಮಾತೃಷ್ಣ
ಆನುರಾಜಾನ ಮಾಯಾಿಾಂ ಚ್ ಕೈಕೇಯಿೀ ಮಂಬ ಕರಯ ೧೯
ಕುಮಾರೇ ಭರತೇ ವೃತಿೌ ವಿತಿಿತವಾಯ ಚ್ ರಾಜವತ್
ಅಥಿ ಜ್ಯ ೀಷ್ಟಠ ಹಿ ರಾಜಾನೀ ರಾಜ ಧ್ಮಿಾಂ ಅನುಸಮ ರ ೨೦
ಭರತಃ ಕುಶಲಂ ವಾಚ್ಯ ೀ ವಾಚ್ಯ ೀ ಮದ್ಾ ಚ್ನೇನ ಚ್
ಸವಾಿ ಸ್ಾ ೀವ ಯಥಾ ನಾಯ ಯಂ ವೃತಿೌ ಾಂ ವತಿ ಸಾ ಮಾತೃಷ್ಣ ೨೧
ವಕೌ ವಯ ಶಚ ಮಹಾ ಬಾಹು: ಇಕಾ ಾ ಕು ಕುಲ ನನ್ ನಃ
ಪಿತರಂ ಯೌವರಾಜಯ ಸಿ ೀ ರಾಜಯ ಸಿ ಮ್ ಅನುಪ್ರಲಯ ೨೨
ಅತಿಕರ ನೌ ವಯಾ ರಾಜಾ ಮಾ ಸ್ಮ ೈನಂ ವಯ ವರೀರುಧ್:
ಕುಮಾರ ರಾಜ್ಯ ೀ ಜಿೀವ ತಾ ಾಂ ತಸ್ಯ ೈ ವಾ೭೭ಜಾಞ ಪ್ರ ವತಿನಾತ್ ೨೩
ಅಬರ ವಿೀಚಾಚ ೭ಪಿ ಮಾಾಂ ಭೂಯೀ ಭೃಶಮ್ ಅಶ್ರರ ಣಿ ವತಿಯನ್
ಮಾತೇ ವ ಮಮ ಮಾತಾ ತೇ ದ್ರ ಷಾ ವಾಯ ಪುತರ ಗರ್ಧಿನಿೀ ೨೪
ಇತ್ಯ ೀ ವಂ ಮಾಾಂ ಮಹಾ ರಾಜ ಬುರ ವನನ ೀವ ಮಹಾಯಶಾಾಃ
ರಾಮೀ ರಾಜಿೀವ ತಾಮಾರ ೭ಕ್ಾ ೀ ಭೃಶಮ್ ಅಶ್ರರ ಣಯ ವತಿಯತ್ ೨೫
ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸುೌ ಸುಸಂಕುರ ದಧ ೀ ನಿಶ್ ಾ ಸನ್ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಕೇನಾ೭ಯಮ್ ಅಪ್ರಾಧೇನ ರಾಜ ಪುತರ ೀ ವಿವಾಸ್ಮತಃ ೨೬
ರಾಜಾಞ ತು ಖಲು ಕೈಕೇಯಾಯ ಲಘು ತಾಾ ೭೭ಶ್ರ ತಯ ಶಾಸನಂ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಕೃತಂ ಕಯಿಮ೭ಕಯಿಾಂ ವಾ ವಯಂ ರ್ಯನಾ೭ಭಿ ಪಿೀಡಿತಾ: ೨೭
ಯದ್ ಪ್ರ ವಾರ ಜಿತೀ ರಾಮೀ ಲೀಭ ಕರಣ ಕರತಮ್
ವರ ದ್ವನ ನಿಮಿತೌ ಾಂ ವಾ ಸವಿಥಾ ದುಷಕ ೃತಂ ಕೃತಮ್ ೨೮
ಇದಂ ತಾವತ್ ಯಥಾ ಕಮಂ ಈಶಾ ರ ಸಯ ಕೃತೇ ಕೃತಂ
ರಾಮ ಸಯ ತು ಪ್ರತಾಯ ಗೇ ನ ಹೇತುಮ್ ಉಪ್ಲಕ್ಷರ್ಯ ೨೯
ಅಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಸಮಾರಬಧ ಾಂ ವಿರುದ್ಧ ಾಂ ಬುದ್ಧ ಲಾಘ್ವಾತ್
ಜನಯಿಷಯ ತಿ ಸಂಕ್ರ ೀಶಂ ರಾಘ್ವ ಸಯ ವಿವಾಸನಮ್ ೩೦
ಅಹಂ ತಾವನ್ ಮಹಾ ರಾಜ ಪಿತೃತಾ ಾಂ ನೀಪ್ಲಕ್ಷರ್ಯ
ಭ್ರರ ತಾ ಭತಾಿ ಚ್ ಬನುಧ ಶಚ ಪಿತಾ ಚ್ ಮಮ ರಾಘ್ವಃ ೩೧
ಸವಿ ಲೀಕ ಪಿರ ಯಂ ತಯ ಕೌ ಾ ಸವಿ ಲೀಕ ಹಿತೇ ರತಮ್
ಸವಿ ಲೀಕ್ೀ೭ನುರಜ್ಯ ೀತ ಕಥಂ ತಾಾ ೭ನೇನ ಕಮಿಣಾ ೩೨
ಸವಿ ಪ್ರ ಜಾ೭ಭಿರಾಮಂ ಹಿ ರಾಮಂ ಪ್ರ ವಾರ ಜಯ ಧಾಮಿಿಕಂ
ಸವಿ ಲೀಕಂ ವಿರುಧ್ಯ ೀಮಂ ಕಥಂ ರಾಜಾ ಭವಿಷಯ ಸ್ಮ ೩೩
ಜಾನಕಿೀ ತು ಮಹಾ ರಾಜ ನಿಶ್ ಾ ಸನಿೌ ೀ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಿೀ
ಭೂತೀಪ್ಹತ ಚಿತ್ೌ ೀವ ವಿರ್ಷಠ ತಾ ವಿಸ್ಮಮ ತಾ ಸ್ಮಿ ತಾ ೩೪
ಅದೃಷಾ ಪೂವಿ ವಯ ಸನಾ ರಾಜ ಪುತಿರ ೀ ಯಶಸ್ಮಾ ನಿೀ
ತೇನ ದುಾಃಖೇನ ರುದ್ತಿೀ ನೈವ ಮಾಾಂ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೩೫
ಉದ್ಾ ೀಕ್ಷಮಾಣಾ ಭತಾಿರಂ ಮುಖೇನ ಪ್ರಶುಷಯ ತಾ
ಮುಮೀಚ್ ಸಹಸ್ಮ ಬಾಷಪ ಾಂ ಮಾಾಂ ಪ್ರ ಯಾನೌ ಮ್ ಉದ್ೀಕ್ಷಯ ಸ್ಮ ೩೬
ತ ರ್ಥವ ರಾಮೀ೭ಶುರ ಮುಖಃ ಕೃತಾಞ್ಜ ಲ್ಾಃ
ಸ್ಮಿ ತೀ೭ಭವ ಲಿ ಕ್ಷಮ ಣ ಬಾಹು ಪ್ರಲ್ತಃ
ತ ರ್ಥವ ಸ್ಮೀತಾ ರುದ್ತಿೀ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಿೀ
ನಿರೀಕ್ಷತೇ ರಾಜ ರಥಂ ತರ್ಥವ ಮಾಮ್ ೩೭
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಅಷಾ ಪಂಚಾಶ ಸಾ ಗಿ:
ಏಕೀನ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
(ಇತಿ ಬೃವಂತಂ ತಂ ಸೂತಂ ಸುಮಂತರ ಾಂ ಮಂತಿರ ಸತೌ ಮಂ
ಬ್ರರ ಹಿ ಶೇಷಂ ಪುನ ರತಿ ರಾಜಾ ವಚ್ನ ಮಬರ ವಿೀತ್
ತಸಯ ತ ದ್ಾ ಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ಸುಮಂತರ ೀ ಬಾಷಪ ವಿಕಿ ಬ:
ಕಥ ಯಾ ಮಾಸ ಭೂಯೀ೭ಪಿ ರಾಮ ಸಂದೇಶ ವಿಸೌ ರಂ
ಜಟ್ಟ: ಕೃತಾಾ ಮಹಾ ರಾಜ ಚಿೀರ ವಲಕ ಲ ಧಾರಣೌ
ಗಂಗ್ರಾಂ ಉತಿೌ ೀಯಿ ತೌ ವಿೀರೌ ಪ್ರ ಯಾಗ್ರ೭ಭಿ ಮುಖೌ ಗತೌ
ಅಗರ ತೀ ಲಕ್ಷಮ ಣೀ ಯಾತ: ಪ್ರಲಯನ್ ರಘು ನಂದ್ನಂ
ಅನಂತರಂ ಚ್ ಸ್ಮೀತಾ೭ಥ ರಾಘ್ವೀ ರಘು ನಂದ್ನ:
ತಾಾಂ ಸೌ ಥಾ ಗಚ್ಛ ತೀ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ನಿವೃತೌೀ೭ಸಮ ಯ ವಶ ಸೌ ದ್ವ )
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಮಮ ತು ಅಶಾಾ ನಿವೃತೌ ಸಯ ನ ಪ್ರರ ವತಿನೌ ವತಮ ಿನಿ
ಉಷು ಮ್ ಅಶುರ ವಿಮುಾಂಚಂತೀ ರಾಮೇ ಸಂಪ್ರ ಸ್ಮಿ ತೇ ವನಮ್ ೧
ಉಭ್ರಭ್ರಯ ಾಂ ರಾಜ ಪುತಾರ ಭ್ರಯ ಮ್ ಅಥ ಕೃತಾಾ ೭ಹಮ್ ಅಜಞ ಲ್ಮ್
ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ತೀ ರಥಮ್ ಆಸ್ಮಿ ಯ ತದು್ ಾಃಖಮ್ ಅಪಿ ಧಾರಯನ್ ೨
ಗುಹೇನ ಸ್ಮಧ್ಿಾಂ ತತ್ರ ೈವ ಸ್ಮಿ ತೀ೭ಸ್ಮಮ ದ್ವಸ್ಮನ್ ಬಹೂನ್
ಆಶಯಾ ಯದ್ ಮಾಾಂ ರಾಮಃ ಪುನಃ ಶಬಾ್ ಪ್ರ್ಯತ್ ಇತಿ ೩
ವಿಷರ್ಯ ತೇ ಮಹಾ ರಾಜ ರಾಮ ವಯ ಸನ ಕಶ್ಿತಾಾಃ
ಅಪಿ ವೃಕಾ ಾಃ ಪ್ರಮಾಿ ನಃ ಸ ಪುಷ್ಟಪ ಙ್ಮಕ ರ ಕ್ೀರಕಾಃ ೪
ಉಪ್ತಪ್ೌ ೀದ್ಕ ನದ್ಯ : ಪ್ಲಾ ಲಾನಿ ಸರಾಾಂಸ್ಮ ಚ್
ಪ್ರಶುಷಕ ಪ್ಲಾಶಾನಿ ವನಾನಿ ಉಪ್ ವನಾನಿ ಚ್ ೫
ನ ಚ್ ಸಪ್ಿನಿೌ ಸತಾೌ ಾ ನಿ ವಾಯ ಲಾ ನ ಪ್ರ ಸರನಿೌ ಚ್
ರಾಮ ಶೀಕ೭ಭಿ ಭೂತಂ ತನಿನ ಷ್ಕಕ ಜಮ್ ಅಭವ ದ್ಾ ನಮ್ ೬
ಲ್ೀನ ಪುಷಕ ರ ಪ್ತಾರ ಶಚ ನರೇನ್ ರ ಕಲುಷ್ೀದ್ಕಾಃ
ಸಂತಪ್ೌ ಪ್ದ್ವಮ ಾಃ ಪ್ದ್ಮ ನಯ ೀ ಲ್ೀನ ಮಿೀನ ವಿಹಂಗಮಾಾಃ ೭
ಜಲಜಾನಿ ಚ್ ಪುಷ್ಟಪ ಣಿ ಮಾಲಾಯ ನಿ ಸಿ ಲಜಾನಿ ಚ್
ನಾ೭ದ್ಯ ಭ್ರ ನೌ ಯ ೭ಲಪ ಗನಿಧ ೀನಿ ಫಲಾನಿ ಚ್ ಯಥಾ ಪುರಮ್ ೮
ಅತರ ೀ ದ್ವಯ ನಾನಿ ಶ್ರನಾಯ ನಿ ಪ್ರ ಲ್ೀನ ವಿಹಗ್ರನಿ ಚ್
ನ ಚಾ೭ಭಿರಾಮಾನ್ ಆರಾಮಾನ್ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಮನುಜಷಿಭ ೯
ಪ್ರ ವಿಶನೌ ಮ್ ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಮಾಾಂ ನ ಕಶ್ಚ ತ್ ಅಭಿನನ್ ತಿ
ನರಾ ರಾಮಮ್ ಅಪ್ಶಯ ನೌೀ ನಿಶ್ ಾ ಸನಿೌ ಮುಹುರ್ ಮುಹುಾಃ ೧೦
ದೇವ ರಾಜ ರಥಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ವಿನಾ ರಾಮಂ ಇಹಾ೭ಗತಂ
ದುಾಃಖಾತ್ ಅಶುರ ಮುಖ: ಸವೀಿ ರಾಜ ಮಾಗಿ ಗತೀ ಜನ: ೧೧
ಹಮ್ಯ ೈಿ: ವಿಮಾನೈಾಃ ಪ್ರರ ಸ್ಮದೈ: ಅವೇಕ್ಷಯ ರಥಮ್ ಆಗತಮ್
ಹಾಹಾಕರ ಕೃತಾ ನಾಯೀಿ ರಾಮಾ೭ದ್ಶಿನ ಕಶ್ಿತಾಾಃ ೧೨
ಆಯತೈ ವಿಿಮಲ ನೇಿತ್ರ ೈ: ಅಶುರ ವೇಗ ಪ್ರಪುಿ ತೈಾಃ
ಅನಯ ೀನಯ ಮ್ ಅಭಿವಿೀಕ್ಷನೌ ೀ೭ವಯ ಕೌ ಮ್ ಆತಿತರಾಾಃ ಸ್ಮೌ ರಯಃ ೧೩
ನಾ೭ಮಿತಾರ ಣಾಾಂ ನ ಮಿತಾರ ಣಾಮ್ ಉದ್ವಸ್ಮೀನ ಜನಸಯ ಚ್
ಅಹಮ್ ಆತಿತಯಾ ಕಂಚಿತ್ ವಿಶೇಷಂ ಉಪ್ಲಕ್ಷರ್ಯ ೧೪
ಅಪ್ರ ಹೃಷಾ ಮನುಷ್ಟಯ ಚ್ ದ್ೀನ ನಾಗ ತುರಂಗಮಾ
ಆತಿ ಸಾ ರ ಪ್ರಮಾಿ ನಾ ವಿನಿಶ್ ಾ ಸ್ಮತ ನಿಸಾ ಾ ನಾ ೧೫
ನಿರಾ೭೭ನನಾ್ ಮಹಾರಾಜ ರಾಮ ಪ್ರ ವಾರ ಜನಾ೭೭ತುರಾ
ಕೌಸಲಾಯ ಪುತರ ಹಿೀನೇವ ಅಯೀಧಾಯ ಪ್ರ ತಿಭ್ರತಿ ಮಾ ೧೬
ಸೂತ ಸಯ ವಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ವಾಚಾ ಪ್ರಮ ದ್ೀನಯಾ
ಬಾಷ್ಪ ೀಪ್ ಹತಯಾ ರಾಜಾ ತಂ ಸೂತಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೭
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಕೈಕೇಯಾಯ ವಿನಿಯುಕ್ೌೀನ ಪ್ರಪ್ರ೭ಭಿಜನ ಭ್ರವಯಾ
ಮಯಾ ನ ಮನೌ ರ ಕುಶಲ ವೃಿದ್ಧ ೈಾಃ ಸಹ ಸಮರ್ಥಿತಮ್ ೧೮
ನ ಸುಹೃದ್ೂ : ನ ಚಾ೭೭ಮಾತ್ಯ ೈ: ಮನೌ ರಯಿತಾಾ ಚ್ ನೈಗಮಾಃ
ಮಯಾ೭ಯಮ್ ಅಥಿಾಃ ಸಂಮೀಹಾತ್ ಸ್ಮೌ ರೀ ಹೇತೀಾಃ ಸಹಸ್ಮ ಕೃತಃ ೧೯
ಭವಿತ ವಯ ತಯಾ ನೂನಮ್ ಇದಂ ವಾ ವಯ ಸನಂ ಮಹತ್
ಕುಲಸ್ಮಯ ೭ಸಯ ವಿನಾಶಾಯ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ಾಂ ಸೂತ ಯದೃಚ್ಛ ಯಾ ೨೦
ಸೂತ ಯ ದ್ಯ ೭ಸ್ಮೌ ತೇ ಕಿಾಂಚಿ ನಮ ಯಾ ತು ಸುಕೃತಂ ಕೃತಮ್
ತಾ ಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯಾ೭೭ಶು ಮಾಾಂ ರಾಮಂ ಪ್ರರ ಣಾಸಾ ಾಂತಾ ರಯನಿೌ ಮಾ೦ ೨೧
ಯದ್ಯ ದ್ವಯ ೭ಪಿ ಮಮ ವಾಜಾಞ ನಿವತಿಯತು ರಾಘ್ವಮ್
ನ ಶಕಾ ಯ ಮಿ ವಿನಾ ರಾಮಂ ಮುಹೂತಿಮ್ ಅಪಿ ಜಿೀವಿತುಮ್ ೨೨
ಅಥ ವಾ೭ಪಿ ಮಹಾ ಬಾಹು ಗಿತೀ ರ್ದರಂ ಭವಿಷಯ ತಿ
ಮಾಮ್ ಏವ ರಥಮ್ ಆರೀಪ್ಯ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ರಾಮಾಯ ದ್ಶಿಯ ೨೩
ವೃತೌ ದಂಷ್ಾ ರೀ ಮಹೇಷ್ಟಾ ಸಃ ಕಾ ೭ಸೌ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಪೂವಿಜಃ
ಯದ್ ಜಿೀವಾಮಿ ಸ್ಮಧ್ಾ ೀನಂ ಪ್ಶ್ಯ ೀಯಂ ಸ್ಮೀತಯಾ ಸಹ ೨೪
ಲೀಹಿತಾ೭ಕ್ಷಂ ಮಹಾ ಬಾಹುಮ್ ಆಮುಕೌ ಮಣಿ ಕುಣು ಲಮ್
ರಾಮಂ ಯದ್ ನ ಪ್ಶ್ಯ ೀಯಂ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಯಮ ಕ್ಷಯಮ್ ೨೫
ಅತೀ ನು ಕಿಾಂ ದುಾಃಖ ತರಂ ಯೀ೭ಹಮ್ ಇಕಾ ಾ ಕು ನನ್ ನಮ್
ಇಮಾಮ್ ಅವಸ್ಮಿ ಮ್ ಆಪ್ನನ ೀ ನೇಹ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ರಾಘ್ವಮ್ ೨೬
ಹಾ ರಾಮ ರಾಮಾನುಜ ಹಾ ಹಾ ವೈದೇಹಿ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಿ
ನ ಮಾಾಂ ಜಾನಿೀತ ದುಾಃಖೇನ ಮಿರ ಯಮಾಣಮ್ ಅನಾಥವತ್ ೨೭
ಸ ತೇನ ರಾಜಾ ದುಾಃಖೇನ ಭೃಶಂ ಅಪಿಿತ ಚೇತನ:
ಅವಗ್ರಢ ಸುಾ ದುಷ್ಟಪ ರಂ ಶೀಕ ಸ್ಮಗರಮ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೨೮
ರಾಮ ಶೀಕ ಮಹಾಭ್ೀಗ ಸ್ಮಾ ೀತಾ ವಿರಹ ಪ್ರರಗ:
ಶಾ ಸ್ಮತೀಮಿಿ ಮಹಾವತೀಿ ಬಾಷಪ ಫೇನ ಜಲಾವಿಲ: ೨೯
ಬಾಹು ವಿಕ್ಾ ೀಪ್ ಮಿೀನ್ತಘ್ೀ ವಿಕರ ಾಂದ್ತ ಮಹಾ ಸಾ ನ:
ಪ್ರ ಕಿೀಣಿ ಕೇಶ ಶೈವಾಲ: ಕೈಕೇಯಿೀ ಬಡಬಾ ಮುಖ: ೩೦
ಮಮಾ೭ಶುರ ವೇಗ ಪ್ರ ಭವ: ಕುಬಾಜ ವಾಕಯ ಮಹಾ ಗರ ಹ:
ವರ ವೇಲೀ ನೃಶಂಸ್ಮ ಯಾ ರಾಮ ಪ್ರ ವಾರ ಜನಾ ಯತ: ೩೧
ಯಸ್ಮಮ ನ್ ಬತ ನಿಮಗ್ನ ೀ೭ಹಂ ಕೌಸಲ್ಯ ೀ ರಾಘ್ವಂ ವಿನಾ
ದುಸೌ ರೀ ಜಿೀವತಾ ದೇವಿ ಮಯಾ೭ಯಂ ಶೀಕ ಸ್ಮಗರ: ೩೨
ಅಶೀಭನಂ ಯೀ೭ಹಮ್ ಇಹಾ೭ದ್ಯ ರಾಘ್ವಂ
ದ್ದೃಕ್ಷಮಾಣೀ ನ ಲಭೇ ಸಲಕ್ಷಮ ಣಮ್
ಇತಿೀವ ರಾಜಾ ವಿಲಪ್ನ್ ಮಹಾಯಶಾಾಃ
ಪ್ಪ್ರತ ತೂಣಿಾಂ ಶಯನೇ ಸ ಮ್ಭಛಿಿತಃ
೩೩
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ಇತಿ ವಿಲಪ್ತಿ ಪ್ರರ್ಥಿವೇ ಪ್ರ ನಷ್ಾ ೀ
ಕರುಣ ತರಂ ದ್ಾ ಗುಣಂ ಚ್ ರಾಮ ಹೇತೀಾಃ
ವಚ್ನಮ್ ಅನುನಿಶಮಯ ತಸಯ ದೇವಿೀ
ಭಯಮ್ ಅಗಮತ್ ಪುನರೇವ ರಾಮ ಮಾತಾ ೩೪
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ್ೀನ ಷರ್ಷಾ ತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತತೀ ಭೂತೀಪ್ ಸೃಷ್ಾ ೀವ ವೇಪ್ಮಾನಾ ಪುನಃ ಪುನಃ
ಧ್ರಣಾಯ ಾಂ ಗತ ಸತ್ೌ ಾ ೀವ ಕೌಸಲಾಯ ಸೂತಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ನಯ ಮಾಾಂ ಯತರ ಕಕುತಾ ಿ ಾಃ ಸ್ಮೀತಾ ಯತರ ಚ್ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ
ತಾನ್ ವಿನಾ ಕ್ಷಣ ಮಪ್ಯ ೭ತರ ಜಿೀವಿತುಾಂ ನೀತಾ ಹೇ ಹಯ ೭ಹಮ್ ೨
ನಿವತಿಯ ರಥಂ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ದ್ಣು ಕನ್ ನಯ ಮಾಮ್ ಅಪಿ
ಅಥ ತಾನ್ ಅನುಗಚಾಛ ಮಿ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಯಮ ಕ್ಷಯಮ್ ೩
ಬಾಷಪ ವೇಗ್ೀಪ್ಹತಯಾ ಸ ವಾಚಾ ಸಜಜ ಮಾನಯಾ
ಇದ್ಮ್ ಆಶಾಾ ಸಯನ್ ದೇವಿೀಾಂ ಸೂತಃ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್: ಅಬರ ವಿೀತ್ ೪
ತಯ ಜ ಶೀಕಂ ಚ್ ಮೀಹಂ ಚ್ ಸಂಭರ ಮಂ ದುಾಃಖಜಂ ತಥಾ
ವಯ ವಧೂಯ ಚ್ ಸಂತಾಪಂ ವನೇ ವತಾ ಯ ತಿ ರಾಘ್ವಃ ೫
ಲಕ್ಷಮ ಣ ಶಾಚ ೭ಪಿ ರಾಮ ಸಯ ಪ್ರದೌ ಪ್ರಚ್ರನ್ ವನೇ
ಆರಾಧ್ಯತಿ ಧ್ಮಿಜಞ ಾಃ ಪ್ರ ಲೀಕಂ ಜಿತೇನಿ್ ರಯಃ ೬
ವಿಜನೇ೭ಪಿ ವನೇ ಸ್ಮೀತಾ ವಾಸಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ಗೃಹೇರ್ಷಾ ವ
ವಿಸರ ಮೂ ಾಂ ಲಭತೇ೭ಭಿೀತಾ ರಾಮೇ ಸನನ ಯ ಸೌ ಮಾನಸ್ಮ ೭
ನಾ೭ಸ್ಮಯ ದೈನಯ ಾಂ ಕೃತಂ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಸುಸೂಕ್ಷಮ ಮ್ ಅಪಿ ಲಕ್ಷರ್ಯ
ಉಚಿತೇವ ಪ್ರ ವಾಸ್ಮನಾಾಂ ವೈದೇಹಿೀ ಪ್ರ ತಿಭ್ರತಿ ಮಾ ೮
ನಗರೀಪ್ವನಂ ಗತಾಾ ಯಥಾ ಸಮ ರಮತೇ ಪುರಾ
ತರ್ಥವ ರಮತೇ ಸ್ಮೀತಾ ನಿಜಿನೇಷ್ಣ ವನೇಷಾ ೭ಪಿ ೯
ಬಾಲೇವ ರಮತೇ ಸ್ಮೀತಾ ಬಾಲ ಚ್ನ್ ರ ನಿಭ್ರ೭೭ನನಾ
ರಾಮಾ ರಾಮೇ ಹಯ ರ್ಧೀನಾ೭೭ತಾಮ ವಿಜನೇ೭ಪಿ ವನೇ ಸತಿೀ ೧೦
ತದ್ರ ತಂ ಹೃದ್ಯಂ ಹಯ ೭ಸ್ಮಯ ಸೌ ದ್೭ರ್ಧೀನಂ ಚ್ ಜಿೀವಿತಮ್
ಅಯೀಧಾಯ ೭ಪಿ ಭವೇತ್ ತಸ್ಮಯ ರಾಮ ಹಿೀನಾ ತಥಾ ವನಮ್ ೧೧
ಪ್ರ್ಥ ಪೃಚ್ಛ ತಿ ವೈದೇಹಿೀ ಗ್ರರ ಮಾಾಂ ಶಚ ನಗರಾಣಿ ಚ್
ಗತಿಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ನದ್ೀನಾಾಂ ಚ್ ಪ್ರದ್ಪ್ರನ್ ವಿವಿಧಾನ್ ಅಪಿ ೧೨
ರಾಮಂ ವಾ ಲಕ್ಷಮ ಣಂ ವಾ೭ಪಿ ಪೃಷ್ಟಾ ಾ ಜಾನಾತಿ ಜಾನಕಿೀ
ಅಯೀಧಾಯ ಕ್ರ ೀಶ ಮಾತ್ರ ೀ ತು ವಿಹಾರ ಮಿವ ಸಂಶ್ರ ತಾ ೧೩
ಇದ್ ಮೇವ ಸಮ ರಾ ಮಯ ೭ಸ್ಮಯ ಸಾ ಹಸೈ ವೀಪ್ಜಲ್ಪ ತಂ
ಕೈಕೇಯಿೀ ಸಂಶ್ರ ತಂ ವಾಕಯ ಾಂ ನೇದ್ವನಿೀಾಂ ಪ್ರ ತಿಭ್ರತಿ ಮಾ ೧೪
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ಧ್ಾ ಾಂಸಯಿತಾಾ ತು ತ ದ್ವಾ ಕಯ ಾಂ ಪ್ರ ಮಾದ್ವ ತಪ ಯುಿಪ್ ಸ್ಮಿ ತಂ
ಹಾಿ ದ್ನಂ ವಚ್ನಂ ಸೂತೀ ಮಧುರ ಮಬರ ವಿೀತ್ ೧೫
ಅಧ್ಾ ನಾ ವಾತ ವೇಗೇನ ಸಂಭರ ಮೇಣಾ೭೭ತಪೇನ ಚ್
ನ ಹಿ ಗಚ್ಛ ತಿ ವೈದೇಹಾಯ ಶಚ ನಾ್ ರಾಂಶು ಸದೃಶ್ೀ ಪ್ರ ಭ್ರ ೧೬
ಸದೃಶಂ ಶತಪ್ತರ ಸಯ ಪೂಣಿ ಚ್ನ್ ರೀಪ್ಮ ಪ್ರ ಭಮ್
ವದ್ನಂ ತದ್ಾ ದ್ವನಾಯ ಯಾ: ವೈದೇಹಾಯ ನ ವಿಕಮಪ ತೇ ೧೭
ಅಲಕೌ ರಸ ರಕೌ ಭೌ ಅಲಕೌ ರಸ ವಜಿಿತೌ
ಅದ್ವಯ ೭ಪಿ ಚ್ರಣೌ ತಸ್ಮಯ ಾಃ ಪ್ದ್ಮ ಕ್ೀಶ ಸಮ ಪ್ರ ಭೌ ೧೮
ನೂಪುರೀ ದುು ಷಾ ಹೇಲೇವ ಖೇಲಂ ಗಚ್ಛ ತಿ ಭ್ರಮಿನಿೀ
ಇದ್ವನಿೀಮ್ ಅಪಿ ವೈದೇಹಿೀ ತದ್ವರ ಗ್ರ ನಯ ಸೌ ಭೂಷಣಾ ೧೯
ಗಜಂ ವಾ ವಿೀಕ್ಷಯ ಸ್ಮಾಂಹಂ ವಾ ವಾಯ ಘ್ರ ಾಂ ವಾ ವನಮ್ ಆಶ್ರ ತಾ
ನಾ೭೭ಹಾರಯತಿ ಸಂತಾರ ಸಂ ಬಾಹೂ ರಾಮ ಸಯ ಸಂಶ್ರ ತಾ ೨೦
ನ ಶೀಚಾಯ ಸ್ೌ ೀನ ಚಾ೭೭ತಾಮ ನ ಶೀಚ್ಯ ೀ ನಾ೭ಪಿ ಜನಾ೭ರ್ಧಪಃ
ಇದಂ ಹಿ ಚ್ರತಂ ಲೀಕೇ ಪ್ರ ತಿಷ್ಟಠ ಸಯ ತಿ ಶಾಶಾ ತಮ್ ೨೧
ವಿಧೂಯ ಶೀಕಂ ಪ್ರಹೃಷಾ ಮಾನಸ್ಮ
ಮಹರ್ಷಿ ಯಾತೇ ಪ್ರ್ಥ ಸುವಯ ವ ಸ್ಮಿ ತಾಾಃ
ವನೇ ರತಾ ವನಯ ಫಲಾ೭ಶನಾಾಃ ಪಿತುಾಃ
ಶುಭ್ರಾಂ ಪ್ರ ತಿಜಾಞ ಾಂ ಪ್ರಪ್ರಲಯನಿೌ ತೇ ೨೨
ತಥಾ೭ಪಿ ಸೂತೇನ ಸು ಯುಕೌ ವಾದ್ನಾ
ನಿವಾಯಿಮಾಣಾ ಸುತ ಶೀಕ ಕಶ್ಿತಾ
ನ ಚೈವ ದೇವಿೀ ವಿರರಾಮ ಕೂಜಿತಾತ್
ಪಿರ ರ್ಯತಿ ಪುತ್ರ ೀತಿ ಚ್ ರಾಘ್ವೇತಿ ಚ್ ೨೩
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಷರ್ಷಾ ತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಏಕ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ವನಂ ಗತೇ ಧ್ಮಿಪ್ರೇ ರಾಮೇ ರಮಯತಾಾಂ ವರೇ
ಕೌಸಲಾಯ ರುದ್ತಿೀ ಸ್ಮಾ ೭ತಾಿ ಭತಾಿರಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಯದ್ಯ ೭ಪಿ ತಿರ ಷ್ಣ ಲೀಕೇಷ್ಣ ಪ್ರ ರ್ಥತಂ ತೇ ಮಹತ್ ಯಶಃ
ಸ್ಮನುಕ್ರ ೀಶೀ ವದ್ವನಯ ಶಚ ಪಿರ ಯವಾದ್ೀ ಚ್ ರಾಘ್ವಃ ೨
ಕಥಂ ನರ ವರ ಶ್ರ ೀಷಠ ಪುತೌರ ತೌ ಸಹ ಸ್ಮೀತಯಾ
ದುಾಃಖಿತೌ ಸುಖ ಸಂವೃದೌಧ ವನೇ ದುಾಃಖಂ ಸಹಿಷಯ ತಃ ೩
ಸ್ಮ ನೂನಂ ತರುಣಿೀ ಶಾಯ ಮಾ ಸುಕುಮಾರೀ ಸುಖೀಚಿತಾ
ಕಥಮ್ ಉಷು ಾಂ ಚ್ ಶ್ೀತಂ ಚ್ ಮರ್ಥಲ್ೀ ಪ್ರ ಸಹಿಷಯ ತೇ ೪
ಭುಕೌ ಾ ೭ಶನಂ ವಿಶಾಲಾಕಿಾ ೀ ಸೂಪ್ ದಂಶಾ೭ನಿಾ ತಂ ಶುಭಮ್
ವನಯ ಾಂ ನೈವಾರಮ್ ಆಹಾರಂ ಕಥಂ ಸ್ಮೀತೀಪ್ಭ್ೀಕ್ಷಯ ತೇ ೫
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಗ್ೀತ ವಾದ್ತರ ನಿಘ್ೀಿಷಂ ಶುರ ತಾಾ ಶುಭಮ್ ಅನಿನಿ್ ತಾ
ಕಥಂ ಕರ ವಾಯ ದ್ ಸ್ಮಾಂಹಾನಾಾಂ ಶಬ್ ಾಂ ಶರ ೀಷಯ ತಯ ೭ಶೀಭನಮ್ ೬
ಮಹೇನ್ ರ ಧ್ಾ ಜ ಸಂಕಶಃ ಕಾ ನು ಶೇತೇ ಮಹಾ ಭುಜಃ
ಭುಜಂ ಪ್ರಘ್ ಸಂಕಶಮ್ ಉಪ್ಧಾಯ ಮಹಾ ಬಲಃ ೭
ಪ್ದ್ಮ ವಣಿಾಂ ಸುಕೇಶಾನೌ ಾಂ ಪ್ದ್ಮ ನಿಶಾ್ ಾ ಸಮ್ ಉತೌ ಮಮ್
ಕದ್ವ ದ್ರ ಕಾ ಯ ಮಿ ರಾಮ ಸಯ ವದ್ನಂ ಪುಷಕ ರೇಕ್ಷಣಮ್ ೮
ವಜರ ಸ್ಮರ ಮಯಂ ನೂನಂ ಹೃದ್ಯಂ ಮೇ ನ ಸಂಶಯಃ
ಅಪ್ಶಯ ನಾೌ ಯ ನ ತಂ ಯ ದ್ಾ ೈ ಫಲತಿೀದಂ ಸಹಸರ ಧಾ ೯
ಯತೌ ಾ ಯಾ ಕರುಣಂ ಕಮಿ ವಯ ಪ್ೀಹಯ ಮಮ ಬಾಾಂಧ್ವಾ:
ನಿರಸ್ಮೌ : ಪ್ರಧಾವಂತಿ ಸುಖಾ೭ಹಾಿ: ಕೃಪ್ಣಾ ವನೇ ೧೦
ಯದ್ ಪ್ಞ್ಚ ದ್ಶೇ ವಷೇಿ ರಾಘ್ವಃ ಪುನ: ಏಷಯ ತಿ
ಜಹಾಯ ದ್ವರ ಜಯ ಾಂ ಚ್ ಕ್ೀಶಂ ಚ್ ಭರತೇ ನೀಪ್ಭ್ೀಕ್ಷಯ ತೇ ೧೧
ಭ್ೀಜಯಂತಿ ಕಿಲ ಶಾರ ದ್ಧ ೀ ಕೇಚಿತ್ ಸ್ಮಾ ನೇವ ಬಾನಧ ವಾನ್
ತತ: ಪ್ಶಾಚ ತ್ ಸಮಿೀಕ್ಷನೌ ೀ ಕೃತ ಕಯಾಿ ದ್ಾ ಜಷಿಭ್ರನ್ ೧೨
ತತರ ರ್ಯ ಗುಣವಂತ ಶಚ ವಿದ್ವಾ ಾಂಸ ಶಚ ದ್ಾ ಜಾತಯ:
ನ ಪ್ಶಾಚ ತ್ೌ ೀ೭ಭಿಮನಯ ನೌ ೀ ಸುಧಾ ಮಪಿ ಸುರೀಪ್ಮಾ: ೧೩
ಬಾರ ಹಮ ಣೇ ಷಾ ೭ಪಿ ತೃಪ್ೌ ೀಷ್ಣ ಪ್ಶಾಚ ತ್ ಭ್ೀಕುೌ ಾಂ ದ್ಾ ಜಷಿಭ್ರ:
ನಾ೭ಭುಯ ಪತುಮ್ ಅಲಂ ಪ್ರರ ಜಾಞ ಶ್ ೃಾಂಗ ಚ್ಛ ೀದ್ ಮಿವ ಷಿಭ್ರ: ೧೪
ಏವಂ ಕನಿೀಯಸ್ಮ ಭ್ರರ ತಾರ ಭುಕೌ ಾಂ ರಾಜಯ ಾಂ ವಿಶಾಾಂಪ್ತೇ
ಭ್ರರ ತಾ ಜ್ಯ ೀಷ್ಟಠ ವರಷ್ಟಠ ಶಚ ಕಿಮ೭ಥಿಾಂ ನಾ೭ವಮಂಸಯ ತೇ ೧೫
ನ ಪ್ರೇಣಾ೭೭ಹೃತಂ ಭಕ್ಷಯ ಾಂ ವಾಯ ಘ್ರ ಾಃ ಖಾದ್ತುಮ್ ಇಚ್ಛ ತಿ
ಏವಮ್ ಏವ ನರ ವಾಯ ಘ್ರ ಾಃ ಪ್ರ ಲ್ೀಢಂ ನ ಮನಯ ತೇ ೧೬
ಹವಿರ: ಆಜಯ ಾಂ ಪುರೀಡಾಶಾಾಃ ಕುಶಾ ಯಪ್ರ ಶಚ ಖಾದ್ರಾಾಃ
ನೈತಾನಿ ಯಾತಯಾಮಾನಿ ಕುವಿನಿೌ ಪುನರ೭ಧ್ಾ ರೇ ೧೭
ತಥಾ ಹಾಯ ತೌ ಮ್ ಇದಂ ರಾಜಯ ಾಂ ಹೃತ ಸ್ಮರಾಾಂ ಸುರಾಮ್ ಇವ
ನಾ೭ಭಿಮನುೌ ಮ್ ಅಲಂ ರಾಮೀ ನಷಾ ಸೀಮಮ್ ಇವಾ೭ಧ್ಾ ರಮ್ ೧೮
( ನ ಚೇಮಾಾಂ ಧ್ಷಿಣಾ ರಾಮ ಸಾ ಾಂಗಚ್ಛ ಏತತ್ ಅಮಷಿಣ:
ದ್ವರರ್ಯ ನಮ ಾಂದ್ರ ಮ೭ಪಿ ಸ ಹಿ ಕುರ ದ್ಧ ಶ್್ ತೈ ಶ್ ರ:
ತಾ ಾಂ ತು ನೀತಾ ಹೇ ಹಂತುಾಂ ಮಹಾ೭೭ತಾಮ ಪಿತೃ ಗೌರವಾತ್
ಸ ಸೀಮಾ೭ಕಿ ಗರ ಹಣಂ ನಭ ಸತಾರಾ ವಿಚಿತಿರ ತಂ
ಪ್ರತರ್ಯ ದಯ ೀ ದ್ವಂ ಕುರ ದ್ಧ ಸಾ ತಾಾ ಾಂ ನ ವಯ ತಿವತಿತೇ
ಪ್ರ ಕ್ಾ ೀಭರ್ಯ ದ್ವಾ ರರ್ಯ ದ್ವಾ ಹಿಮಶೈಲ ಶತಾ ಚಿತಾಾಂ )
ನೈವಂ ವಿಧ್ಮ್ ಅಸತಾಕ ರಂ ರಾಘ್ವೀ ಮಷಿಯಿಷಯ ತಿ
ಬಲವಾನ್ ಇವ ಶಾರ್ದಿಲೀ ವಾಲಧೇರ್ ಅವಮಶಿನಮ್ ೧೯
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ನೈತಸಯ ಸಹಿತಾ ಲೀಕ ಭಯಂ ಕುಯುಿ ಮಿಹಾ ಮೃಥೇ
ಅಧ್ಮಿಾಂ ತಿಾ ಹ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಲೀಕಂ ಧ್ಮೇಿಣ ಯೀಜರ್ಯತ್ ೨೦
ನನಾ ಸೌ ಕಾಂಚ್ನೈ ಬಾಿಣ ಮಿಹಾ ವಿೀಯೀಿ ಮಹಾ ಭುಜ:
ಯುಗ್ರಾಂತ ಇವ ಭೂತಾನಿ ಸ್ಮಗರಾ ನಾ೭ಪಿ ನಿದ್ಿಹೇತ್ ೨೧
ಸ ತಾದೃಶಃ ಸ್ಮಾಂಹ ಬಲೀ ವೃಷಭ್ರ೭ಕ್ಾ ೀ ನರಷಿಭಃ
ಸಾ ಯಮ್ ಏವ ಹತಃ ಪಿತಾರ ಜಲಜನಾ೭೭ತಮ ಜ್ೀ ಯಥಾ ೨೨
ದ್ಾ ಜಾತಿ ಚ್ರತೀ ಧ್ಮಿಾಃ ಶಾಸೌ ರ ದೃಷಾ ಾಃ ಸನಾತನಃ
ಯದ್ ತೇ ಧ್ಮಿ ನಿರತೇ ತಾ ಯಾ ಪುತ್ರ ೀ ವಿವಾಸ್ಮತೇ ೨೩
ಗತಿ: ಏಕ ಪ್ತಿ: ನಾಯಾಿ: ದ್ಾ ತಿೀಯಾ ಗತಿ: ಆತಮ ಜಃ
ತೃತಿೀಯಾ ಜಾಞ ತಯೀ ರಾಜನ್ ಶಚ ತುರ್ಥೀಿ ನೇಹ ವಿದ್ಯ ತೇ ೨೪
ತತರ ತಾ ಾಂ ಚೈವ ಮೇ ನಾ೭ಸ್ಮೌ ರಾಮ ಶಚ ವನಮ್ ಆಶ್ರ ತಃ
ನ ವನಂ ಗನುೌ ಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಸವಿಥಾ ನಿಹತಾ ತಾ ಯಾ ೨೫
ಹತಂ ತಾ ಯಾ ರಾಜಯ ಮ್ ಇದಂ ಸ ರಾಷಾ ರಾಂ
ಹತ ಸೌ ಥಾ೭ತಾಮ ಸಹ ಮನಿೌ ರಭಿ ಶಚ
ಹತಾ ಸಪುತಾರ ೭ಸ್ಮಮ ಹತಾ ಶಚ ಪೌರಾಾಃ
ಸುತ ಶಚ ಭ್ರಯಾಿ ಚ್ ತವ ಪ್ರ ಹೃಷ್ಟಾ ೨೬
ಇಮಾಾಂ ಗ್ರಂ ದ್ವರುಣ ಶಬ್ ಸಂಶ್ರ ತಾಾಂ
ನಿಶಮಯ ರಾಜಾ೭ಪಿ ಮುಮೀಹ ದುಾಃಖಿತಃ
ತತಃ ಸ ಶೀಕಂ ಪ್ರ ವಿವೇಶ ಪ್ರರ್ಥಿವಃ
ಸಾ ದುಷಕ ೃತಂ ಚಾ೭ಪಿ ಪುನ ಸೌ ದ್ವ ಸಮ ರತ್ ೨೭
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ ಷರ್ಷಾ ತಮ ಸಾ ಗಿ:
ದ್ವಿ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಏವಂ ತು ಕುರ ದ್ಧ ಯಾ ರಾಜಾ ರಾಮ ಮಾತಾರ ಸಶೀಕಯಾ
ಶಾರ ವಿತಃ ಪ್ರುಷಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಚಿನೌ ಯಾ ಮಾಸ ದುಾಃಖಿತಃ ೧
ಚಿಾಂತಯಿತಾಾ ಸ ಚ್ ನೃಪ್ೀ ಮುಮೀಹ ವಾಯ ಕುಲೇಾಂದ್ರ ಯ:
ಅಥ ದ್ೀಘೇಿಣ ಕಲೇನ ಸಂಜಾಞ ಾಂ ಆಪ್ ಪ್ರಂತಪ್: ೨
ಸ ಸಂಜಾಞ ಮುಪ್ ಲಭ್ಯ ೈವ ದ್ೀಘ್ಿ ಮುಷು ಾಂ ಚ್ ನಿಶ್ ಾ ಸನ್
ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಪ್ರಶಾ ಿತೀ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಪುನ ಶ್ಚ ಾಂತಾಾಂ ಉಪ್ರಗಮತ್ ೩
ತಸಯ ಚಿನೌ ಯ ಮಾನಸಯ ಪ್ರ ತಯ ಭ್ರತ್ ಕಮಿ ದುಷಕ ೃತಮ್
ಯ ದ್೭ನೇನ ಕೃತಂ ಪೂವಿಮ್ ಅಜಾಞ ನಾತ್ ಶಬ್ ವೇರ್ಧನಾ ೪
ಅಮನಾ ಸ್ೌ ೀನ ಶೀಕೇನ ರಾಮ ಶೀಕೇನ ಚ್ ಪ್ರ ಭುಾಃ
ದ್ವಾ ಭ್ರಯ ಮ೭ಪಿ ಮಹಾ ರಾಜ ಶ್ ೀಕಭ್ರಯ ಾಂ ಅನಾ ತಪ್ಯ ತ ೫
ದ್ಹಯ ಮಾನ ಸುೌ ಶೀಕಭ್ರಯ ಾಂ ಕೌಸಲಾಯ ಮ್ ಆಹ ಭೂಪ್ತಿಾಃ
ವೇಪ್ಮಾನ: ಅಾಂಜಲ್ಾಂ ಕೃತಾಾ ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ವ೭ಥಿ ಮ೭ವಾಙ್ಮಮ ಖ: ೬
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ರ್ಯ ತಾಾ ಾಂ ಕೌಸಲ್ಯ ೀ ರಚಿತೀ೭ಯಂ ಮಯಾ ಅಾಂಜಲ್ಾಃ
ವತಾ ಲಾ ಚಾ೭ನೃಶಂಸ್ಮ ಚ್ ತಾ ಾಂ ಹಿ ನಿತಯ ಾಂ ಪ್ರೇಷಾ ೭ಪಿ ೭
ಭತಾಿ ತು ಖಲು ನಾರೀಣಾಾಂ ಗುಣವಾನ್ ನಿಗುಿಣೀ೭ಪಿ ವಾ
ಧ್ಮಿಾಂ ವಿಮೃಶಮಾನಾನಾಾಂ ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷಂ ದೇವಿ ದೈವತಮ್ ೮
ಸ್ಮ ತಾ ಾಂ ಧ್ಮಿಪ್ರಾ ನಿತಯ ಾಂ ದೃಷಾ ಲೀಕ ಪ್ರಾವರ
ನಾ೭ಹಿಸೇ ವಿಪಿರ ಯಂ ವಕುೌ ಾಂ ದುಾಃಖಿತಾ೭ಪಿ ಸುದುಾಃಖಿತಮ್ ೯
ತದ್ವಾ ಕಯ ಾಂ ಕರುಣಂ ರಾಜಞ ಾಃ ಶುರ ತಾಾ ದ್ೀನ ಸಯ ಭ್ರರ್ಷತಮ್
ಕೌಸಲಾಯ ವಯ ಸೃಜ ದ್ವಬ ಷಪ ಾಂ ಪ್ರ ಣಾಳಿೀವ ನವೀದ್ಕಮ್ ೧೦
ಸ್ಮ ಮ್ಭರ್ಧನ ಿ ಬದ್ವಧ ಾ ರುದ್ತಿೀ ರಾಜಞ ಾಃ ಪ್ದ್ಮ ಮ್ ಇವಾಾಂ೭ಜಲ್ಮ್
ಸಂಭರ ಮಾತ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ತರ ಸ್ಮೌ ತಾ ರಮಾಣಾ೭ಕ್ಷರಂ ವಚಃ ೧೧
ಪ್ರ ಸ್ಮೀದ್ ಶ್ರಸ್ಮ ಯಾಚೇ ಭೂಮೌ ನಿಪ್ತಿತಾ೭ಸ್ಮಮ ತೇ
ಯಾಚಿತಾ೭ಸ್ಮಮ ಹತಾ ದೇವ ಹನೌ ವಾಯ ೭ಹಂ ನ ಹಿ ತಾ ಯಾ ೧೨
ನೈಷ್ಟ ಹಿ ಸ್ಮ ಸ್ಮೌ ರೀ ಭವತಿ ಶಾಿ ಘ್ನಿೀರ್ಯನ ರ್ಧೀಮತಾ
ಉಭಯೀ: ಲೀಕಯೀ: ವಿೀರ ಪ್ತಾಯ ಯಾ ಸಂಪ್ರ ಸ್ಮದ್ಯ ತೇ ೧೩
ಜಾನಾಮಿ ಧ್ಮಿಾಂ ಧ್ಮಿಜಞ ತಾಾ ಾಂ ಜಾನೇ ಸತಯ ವಾದ್ನಮ್
ಪುತರ ಶೀಕ೭೭ತಿಯಾ ತತುೌ ಮಯಾ ಕಿಮ್ ಅಪಿ ಭ್ರರ್ಷತಮ್ ೧೪
ಶೀಕ್ೀ ನಾಶಯತೇ ಧೈಯಿಾಂ ಶೀಕ್ೀ ನಾಶಯತೇ ಶುರ ತಮ್
ಶೀಕ್ೀ ನಾಶಯತೇ ಸವಿಾಂ ನಾಸ್ಮೌ ಶೀಕ ಸಮೀ ರಪುಾಃ ೧೫
ಶಕಯ ಆಪ್ತಿತ ಸಾ ೀಢಾಂ ಪ್ರ ಹರೀ ರಪು ಹಸೌ ತ:
ಸೀಢಮ್ ಆಪ್ತಿತಃ ಶೀಕಃ ಸುಸೂಕ್ಾ ಮ ೀ೭ಪಿ ನ ಶಕಯ ತೇ ೧೬
( ಧ್ಮಿಜಾಞ : ಶೃತಿ ಮಂತೀ೭ಪಿ ಛಿನನ ಧ್ಮಾಿ೭ಥಿ ಸಂಶಯಾ:
ಯ ತಯೀ ವಿೀರ ಮುಹಯ ಾಂತಿ ಶೀಕ ಸಮ್ಭಮ ಢ ಚೇತಸ: )
ವನ ವಾಸ್ಮಯ ರಾಮ ಸಯ ಪ್ಞ್ಚ ರಾತರ ೀ೭ದ್ಯ ಗಣಯ ತೇ
ಯಃ ಶೀಕ ಹತ ಹಷ್ಟಿಯಾಾಃ ಪ್ಞ್ಚ ವಷ್ೀಿಪ್ಮೀ ಮಮ ೧೭
ತಂ ಹಿ ಚಿನೌ ಯ ಮಾನಾಯಾಾಃ ಶೀಕ್ೀ೭ಯಂ ಹೃದ್ ವಧ್ಿತೇ
ನದ್ೀನಾಮ್ ಇವ ವೇಗೇನ ಸಮುದ್ರ ಸಲ್ಲಂ ಮಹತ್ ೧೮
ಏವಂ ಹಿ ಕಥಯ ನಾೌ ಯ ೭ಸುೌ ಕೌಸಲಾಯ ಯಾಾಃ ಶುಭಂ ವಚಃ
ಮನ್ ರಶ್ಮ : ಅಭೂತ್ ಸುಯೀಿ ರಜನಿೀ ಚಾ೭ಭಯ ವತಿತ ೧೯
ಅಥ ಪ್ರ ಹಾಿ ದ್ತೀ ವಾಕ್ಯ ೈ: ದೇವಾಯ ಕೌಸಲಯ ಯಾ ನೃಪಃ
ಶೀಕೇನ ಚ್ ಸಮಾಕರ ನೌೀ ನಿದ್ವರ ಯಾ ವಶಮ್ ಏಯಿವಾನ್ ೨೦
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ದ್ಾ ಷರ್ಷಾ ತಮ ಸಾ ಗಿ:
ತರ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಪ್ರ ತಿಬುದಧ ೀ ಮುಹೂತೇಿನ ಶೀಕ್ೀಪ್ಹತ ಚೇತನಃ
ಅಥ ರಾಜಾ ದ್ಶರಥಃ ಸ ಚಿನಾೌ ಮ್ ಅಭಯ ಪ್ದ್ಯ ತ ೧
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ರಾಮ ಲಕ್ಷಮ ಣಯೀ ಶ್ಚ ೈವ ವಿವಾಸ್ಮ ದ್ವಾ ಸವೀಪ್ಮಮ್
ಆವಿವೇಶೀಪ್ಸಗಿ ಸೌ ಾಂ ತಮಃ ಸೂಯಿಮ್ ಇವಾ ಸುರಮ್ ೨
ಸ ಭ್ರರ್ಯಿ ನಿಗಿತೇ ರಾಮೇ ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಕ್ೀಸಲೇಶಾ ರ:
ವಿವಕುಾ ರಸ್ಮತಾಪ್ರಾಂಗ್ರಾಂ ಸಮ ೃತಾಾ ದುಷಕ ೃತ ಮಾತಮ ನ: ೩
ಸ ರಾಜಾ ರಜನಿೀಾಂ ಷರ್ಷಠ ೀಾಂ ರಾಮೇ ಪ್ರ ವಾರ ಜಿತೇ ವನಮ್
ಅಧ್ಿ ರಾತ್ರ ೀ ದ್ಶರಥಃ ಸಂಸಮ ರನ್ ದುಷಕ ೃತಂ ಕೃತಮ್ ೪
ಸ ರಾಜಾ ಪುತರ ಶೀಕ೭೭ತಿ: ಸಮ ೃತಾಾ ದುಷಕ ೃತ ಮಾತಮ ನ:
ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಪುತರ ಶೀಕ೭ತಾಿಮ್ ಇದಂ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೫
ಯದ್ವ೭೭ಚ್ರತಿ ಕಲಾಯ ಣಿ ಶುಭಂ ವಾ ಯದ್ ವಾ೭ಶುಭಮ್
ತತ್ ಏವ ಲಭತೇ ಭದ್ರ ೀ ಕತಾಿ ಕಮಿಜಮ್ ಆತಮ ನಃ ೬
ಗುರು ಲಾಘ್ವಮ್ ಅಥಾಿನಾಮ್ ಆರಮ್ೂ ೀ ಕಮಿಣಾಾಂ ಫಲಮ್
ದೀಷಂ ವಾ ಯೀ ನ ಜಾನಾತಿ ಸ ಬಾಲ ಇತಿ ಹೀಚ್ಯ ತೇ ೭
ಕಶ್ಚ ತ್ ಆಮರ ವಣಂ ಛಿತಾೌ ಾ ಪ್ಲಾಶಾಾಂ ಶಚ ನಿರ್ಷಾಂಚ್ತಿ
ಪುಷಪ ಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಫಲೇ ಗೃಧುನ ಾಃ ಸ ಶೀಚ್ತಿ ಫಲಾಗಮೇ ೮
ಅವಿಜಾಞ ಯ ಫಲಂ ಯೀ ಹಿ ಕಮಿತ್ಾ ೀ ವಾ೭ನುಧಾವತಿ
ಸ ಶೀಚೇತ್ ಫಲ ವೇಳಾಯಾಾಂ ಯಥಾ ಕಿಾಂಶುಕ ಸೇಚ್ಕ: ೯
ಸೀ೭ಹಮ್ ಆಮರ ವಣಂ ಛಿತಾೌ ಾ ಪ್ಲಾಶಾಾಂ ಶಚ ನಯ ಷೇಚ್ಯಮ್
ರಾಮಂ ಫಲಾಗಮೇ ತಯ ಕೌ ಾ ಪ್ಶಾಚ ತ್ ಶೀಚಾಮಿ ದುಮಿತಿಾಃ ೧೦
ಲಬಧ ಶಬ್್ ೀನ ಕೌಸಲ್ಯ ೀ ಕುಮಾರೇಣ ಧ್ನುಷಮ ತಾ
ಕುಮಾರಃ ಶಬ್ ವೇರ್ಧೀತಿ ಮಯಾ ಪ್ರಪ್ಮ್ ಇದಂ ಕೃತಮ್ ೧೧
ತತ್ ಇದಂ ಮೇ೭ನುಸಂಪ್ರರ ಪ್ೌ ಾಂ ದೇವಿ ದುಾಃಖಂ ಸಾ ಯಂ ಕೃತಮ್
ಸಮಮ ೀಹಾತ್ ಇಹ ಬಾಲೇನ ಯಥಾ ಸ್ಮಯ ತ್ ಭಕಿಾ ತಂ ವಿಷಮ್ ೧೨
ಯಥಾ೭ನಯ : ಪುರುಷ: ಕಶ್ಚ ತ್ ಪ್ಲಾಶೈ: ಮೀಹಿತೀ ಭವೇತ್
ಏವಂ ಮಮಾ೭ಪ್ಯ ವಿಜಾಞ ತಂ ಶಬ್ ವೇಧ್ಯ ಮ೭ಯಂ ಫಲಮ್ ೧೩
ದೇವಿ ಅನೂಢಾ ತಾ ಮ್ ಅಭವೀ ಯುವ ರಾಜ್ೀ ಭವಾ ಮಯ ಹಮ್
ತತಃ ಪ್ರರ ವೃಡ೭ನುಪ್ರರ ಪ್ರೌ ಮದ್ ಕಮ ವಿವರ್ಧಿನಿೀ ೧೪
ಉಪ್ರಸಯ ಹಿ ರಸ್ಮನ್ ಭೌಮಾಾಂ ಸೌ ಪ್ರೌ ಾ ಚ್ ಜಗತ್ ಅಾಂಶುಭಿಾಃ
ಪ್ರೇತಾ೭೭ಚ್ರತಾಾಂ ಭಿೀಮಾಾಂ ರವಿ: ಆವಿಶತೇ ದ್ಶಮ್ ೧೫
ಉಷು ಮ್ ಅನೌ ದ್ಿಧೇ ಸದ್ಯ ಾಃ ಸ್ಮನ ಗ್ರಧ ದ್ದೃಶ್ರೇ ಘ್ನಾಾಃ
ತತೀ ಜಹೃರ್ಷರೇ ಸವೇಿ ಭೇಕ ಸ್ಮರಙ್ರ ಬಹಿಿಣಃ ೧೬
ಕಿಿ ನನ ಪ್ಕ್ಾ ೀತೌ ರಾ ಸ್ಮನ ತಾ: ಕೃಚಾಛ ರ ದ್ವ ಪ್ತತಿರ ಣ:
ವೃರ್ಷಾ ವಾತಾವ ಧೂತಾಗ್ರರ ನ್ ಪ್ರದ್ಪ್ರನ್ ಅಭಿಪೇದ್ರೇ ೧೭
ಪ್ತಿತೇನಾ೭ಮೂ ಸ್ಮ ಛನನ ಾಃ ಪ್ತಮಾನೇನ ಚಾ೭ಸಕೃತ್
ಆಬಭೌ ಮತೌ ಸ್ಮರಙ್ರ ಸೌೀಯ ರಾಶ್ ರವಾ೭ಚ್ಲಃ ೧೮
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪ್ರಾಂಡುರಾ೭ರುಣ ವಣಾಿನಿ ಸರ ೀತಾಾಂಸ್ಮ ವಿಮಲಾ ನಯ ೭ಪಿ
ಸುಸೃವು ಗ್ಿರ ಧಾತುಭಯ : ಸಭಸ್ಮಮ ನಿ ಭುಜಂಗ ವತ್ ೧೯
( ಆಕುಲಾ೭ರುಣ ತೀಯಾನಿ ಸರ ೀತಾಾಂಸ್ಮ ವಿಮಲಾ ನಯ ೭ಪಿ
ಉನಾಮ ಗಿ ಜಲ ವಾಹಿೀನಿ ಬಭೂವು ಜಿಲ ದ್ವಗಮೇ )
ತಸ್ಮಮ ನನ ತಿ ಸುಖೇ ಕಲೇ ಧ್ನುಷ್ಟಮ ನ್ ಇಷ್ಣಮಾನ್ ರರ್ಥೀ
ವಾಯ ಯಾಮ ಕೃತ ಸಂಕಲಪ ಾಃ ಸರಯಮ್ ಅನಾ ಗ್ರಾಂ ನದ್ೀಮ್ ೨೦
ನಿಪ್ರನೇ ಮಹಿಷಂ ರಾತೌರ ಗಜಂ ವಾ೭ಭ್ರಯ ಗತಂ ನದ್ೀಮ್
ಅನಯ ಾಂ ವಾ ಶಾಾ ಪ್ದಂ ಕಂಚಿ ಜಿಜ ಘ್ರಾಂಸು: ಅಜಿತೇನಿ್ ರಯಃ ೨೧
( ತಸ್ಮಮ ನ್ ಸೌ ತಾರ ೭ಹಮ್ ಏಕನೌ ೀ ರಾತೌರ ವಿವೃತ ಕಮುಿಕ:
ತತರ ಅಹಂ ಸಂವೃತಂ ವನಯ ಾಂ ಹತವಾಾಂ ಸ್ಮೌ ೀರ ಮಾಗತಂ
ಅನಯ ಾಂ ಚಾ೭ಪಿ ಮೃಗಂ ಹಿಾಂಸರ ಾಂ ಶಬ್ ಾಂ ಶುರ ತಾಾ ೭ಭುಯ ಪ್ರಗತಂ )
ಅಥಾ೭ನಧ ಕರೇ ತು ಅಶೌರ ಷಂ ಜಲೇ ಕುಮೂ ಸಯ ಪೂಯಿತಃ
ಅಚ್ಕುಾ ರ್ ವಿಷರ್ಯ ಘ್ೀಷಂ ವಾರಣ ಸ್ಯ ೀವ ನದ್ಿತಃ ೨೨
ತತೀ೭ಹಂ ಶರಮ್ ಉದ್ಧ ೃತಯ ದ್ೀಪ್ೌ ಮ್ ಆಶ್ೀ ವಿಷ್ೀ ಪ್ಮಮ್
ಶಬ್ ಾಂಪ್ರ ತಿ ಗಜ ಪ್ರ ೀಪುಾ : ಅಭಿಲಕ್ಷಯ ತಾ ಪ್ರತಯಂ ೨೩
ಅಮುಾಂಚಂ ನಿಶ್ತಂ ಬಾಣಮ್ ಅಹಮ್ ಆಶ್ೀ ವಿಷ್ೀ ಪ್ಮಮ್
ತತರ ವಾಕ್ ಉಷಸ್ಮ ವಯ ಕೌ ಪ್ರರ ದು ರಾಸ್ಮೀತ್ ವನ್ತಕಸಃ ೨೪
ಹಾ ಹೇತಿ ಪ್ತತ ಸೌೀರ್ಯ ಬಾಣಾ೭ಭಿಹತ ಮಮಿಣ:
ತಸ್ಮಮ ನ್ ನಿಪ್ತಿತೇ ಬಾಣೇ ವಾಗ೭ಭೂ ತೌ ತರ ಮಾನುರ್ಷೀ ೨೫
ಕಥಮ್ ಅಸಮ ದ್ಾ ಧೇ ಶಸೌ ರಾಂ ನಿಪ್ತೇ ತುೌ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಿ
ಪ್ರ ವಿವಿಕೌ ಾಂ ನದ್ೀಾಂ ರಾತೌರ ಉದ್ವಹಾರೀ೭ಹಮ್ ಆಗತಃ ೨೬
ಇಷ್ಣಣಾ೭ಭಿಹತಃ ಕೇನ ಕಸಯ ವಾ ಕಿಾಂ ಕೃತಂ ಮಯಾ
ಋಷೇ ಹಿಿ ನಯ ಸೌ ದ್ಣು ಸಯ ವನೇ ವನಯ ೀ ನ ಜಿೀವತಃ ೨೭
ಕಥಂ ನು ಶಸ್ೌ ರೀಣ ವಧೀ ಮದ್ಾ ಧ್ಸಯ ವಿರ್ಧೀಯತೇ
ಜಟ್ಟ ಭ್ರರ ಧ್ರ ಸ್ಯ ೈವ ವಲಕ ಲಾ೭ಜಿನ ವಾಸಸಃ ೨೮
ಕ್ೀ ವಧೇನ ಮಮಾ೭ರ್ಥೀಿ ಸ್ಮಯ ತ್ ಕಿಾಂ ವಾ ಸ್ಮಯ ೭ಪ್ಕೃತಂ ಮಯಾ
ಏವಂ ನಿಷು ಲಮ್ ಆರಬಧ ಾಂ ಕೇವಲಾ೭ನಥಿ ಸಂಹಿತಮ್ ೨೯
ನ ಕಶ್ಚ ತ್ ಸ್ಮಧು ಮನಯ ೀತ ಯರ್ಥವ ಗುರು ತಲಪ ಗಮ್
ನಾ೭ಹಂ ತಥಾ೭ನು ಶೀಚಾಮಿ ಜಿೀವಿತ ಕ್ಷಯಮ್ ಆತಮ ನಃ ೩೦
ಮಾತರಂ ಪಿತರಂ ಚ್ೀಭೌ ಅನುಶೀಚಾಮಿ ಮದ್ಾ ಧೇ
ತತ್ ಏತಾನ್ ಮಿಥುನಂ ವೃದ್ಧ ಾಂ ಚಿರಕಲ ಭೃತಂ ಮಯಾ ೩೧
ಮಯಿ ಪ್ಞ್ಚ ತಾ ಮ್ ಆಪ್ನನ ೀ ಕಾಂ ವೃತಿೌ ಾಂ ವತಿಯಿಷಯ ತಿ
ವೃದೌಧ ಚ್ ಮಾತಾ ಪಿತರೌ ಅಹಂ ಚೈ ಕೇ ಷ್ಣಣಾ ಹತಃ
ಕೇನ ಸಮ ನಿಹತಾಾಃ ಸವೇಿ ಸುಬಾಲೇನಾ೭ಕೃತಾ ತಮ ನಾ ೩೨
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ತಾಾಂ ಗ್ರಂ ಕರುಣಾಾಂ ಶುರ ತಾಾ ಮಮ ಧ್ಮಾಿ೭ನುಕಾಂಕಿಾ ಣಃ
ಕರಾಭ್ರಯ ಾಂ ಸ ಶರಂ ಚಾಪಂ ವಯ ರ್ಥತ ಸ್ಮಯ ೭ಪ್ತತ್ ಭುವಿ ೩೩
ತಸ್ಮಯ ೭ಹಂ ಕರುಣಂ ಶುರ ತಾಾ ನಿಶ್ ಲಾಲಪ್ತೀ ಬಹು
ಸಂಭ್ರರ ಾಂತ ಶ್ ೀಕ ವೇಗೇನ ಭೃಶಮಾ೭೭ಸ ವಿಚೇತನ: ೩೪
ತಂ ದೇಶಮ್ ಅಹಮ್ ಆಗಮಯ ದ್ೀನ ಸತೌ ಾ ಾಃ ಸುದುಮಿನಾಾಃ
ಅಪ್ಶಯ ಮ್ ಇಷ್ಣಣಾ ತಿೀರೇ ಸರಯಾಾ ಸ್ಮೌ ಪ್ಸಂ ಹತಮ್ ೩೫
ಅವಕಿೀಣಿ ಜಟ್ಟ ಭ್ರರಂ ಪ್ರ ವಿದ್ಧ ಕಲಶೀದ್ಕಂ
ಪ್ರಾಂಸು ಶೀಣಿತ ದ್ಗ್ರಧ ಾಂಗಂ ಶಯಾನಂ ಶಲಯ ಪಿೀಡಿತಂ ೩೬
ಸ ಮಾಮ್ ಉದ್ಾ ೀಕ್ಷಯ ನೇತಾರ ಭ್ರಯ ಾಂ ತರ ಸೌ ಮ್ ಅಸಾ ಸಿ ಚೇತಸಂ
ಇತಿ ಉವಾಚ್ ವಚಃ ಕೂರ ರಂ ದ್ಧ್ಕ್ಷನ್ ಇವ ತೇಜಸ್ಮ ೩೭
ಕಿಾಂ ತವಾ೭ಪ್ಕೃತಂ ರಾಜನ್ ವನೇ ನಿವಸತಾ ಮಯಾ
ಜಿಹಿೀಷ್ಣಿ: ಅಮೂ ೀ ಗುವಿ೭ಥಿಾಂ ಯತ್ ಅಹಂ ತಾಡಿತ ಸೌ ಾ ಯಾ ೩೮
ಏಕೇನ ಖಲು ಬಾಣೇನ ಮಮಿಣಯ ೭ಭಿಹತೇ ಮಯಿ
ದೌಾ ಅನ್ತಧ ನಿಹತೌ ವೃದೌಧ ಮಾತಾ ಜನಯಿತಾ ಚ್ ಮೇ ೩೯
ತೌ ಕಥಂ ದುಬಿಲೌ ಅನ್ತಧ ಮತಪ ರತಿೀಕೌಾ ಪಿಪ್ರಸ್ಮತೌ
ಚಿರಮ್ ಆಶಾ ಕೃತಾಾಂ ತೃಷ್ಟು ಾಂ ಕಷ್ಟಾ ಾಂ ಸಂಧಾರಯಿಷಯ ತಃ ೪೦
ನ ನೂನಂ ತಪ್ಸೀ ವಾ೭ಸ್ಮೌ ಫಲಯೀಗಃ ಶುರ ತಸಯ ವಾ
ಪಿತಾ ಯನ್ ಮಾಾಂ ನ ಜಾನಾತಿ ಶಯಾನಂ ಪ್ತಿತಂ ಭುವಿ ೪೧
ಜಾನನ್ ಅಪಿ ಚ್ ಕಿಾಂ ಕುಯಾಿತ್ ಅಶಕಿೌ : ಅಪ್ರಕರ ಮಃ
ಭಿದ್ಯ ಮಾನಮ್ ಇವಾ೭ಶಕೌ ಸ್ಮೌ ರತುಮ್ ಅನಯ ೀ ನಗ್ೀ ನಗಮ್ ೪೨
ಪಿತು ಸೌ ಾ ಮ್ ಏವ ಮೇ ಗತಾಾ ಶ್ೀಘ್ರ ಮ್ ಆಚ್ಕ್ಷಾ ರಾಘ್ವ
ನ ತಾಾ ಮ್ ಅನುದ್ಹೇತ್ ಕುರ ದಧ ೀ ವನಂ ವಹಿನ : ಇವೈರ್ಧತಃ ೪೩
ಇಯಮ್ ಏಕಪ್ದ್ೀ ರಾಜನ್ ಯತೀ ಮೇ ಪಿತು: ಆಶರ ಮಃ
ತಂ ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ಯ ಗತಾಾ ತಾ ಾಂ ನ ತಾಾ ಾಂ ಸ ಕುಪಿತಃ ಶಪೇತ್ ೪೪
ವಿಶಲಯ ಾಂ ಕುರು ಮಾಾಂ ರಾಜನ್ ಮಮಿ ಮೇ ನಿಶ್ತಃ ಶರಃ
ರುಣದ್ಧ ಮೃದು ಸೀತ್ಾ ೀಧಂ ತಿೀರಮ್ ಅಮುಬ ರಯೀ ಯಥಾ ೪೫
ಸ ಶಲಯ : ಕಿಿ ಶಯ ತೇ ಪ್ರರ ಣ ವಿಿಶಲಯ ೀ ವಿನಶ್ಷಯ ತಿ
ಇತಿ ಮಾಮ೭ವಿಶ ಚಿಚ ಾಂತಾ ತಸಯ ಶಲಾಯ ೭ಪ್ಕಷಿಣೇ ೪೬
ದುಾಃಖಿ ತ ಸಯ ಚ್ ದ್ೀನ ಸಯ ಮಮ ಶೀಕ೭೭ತುರ ಸಯ ಚ್
ಲಕ್ಷಯಾ ಮಾಸ ಹೃದ್ರ್ಯ ಚಿಾಂತಾಾಂ ಮುನಿ ಸುತ ಸೌ ದ್ವ ೪೭
ತಾಮಯ ಮಾನ ಸಾ ಮಾಾಂ ಕೃಚಾಚ ರ ದುವಾಚ್ ಪ್ರಮಾ೭೭ತಿವತ್
ಸ್ಮೀದ್ಮಾನೀ ವಿವೃತಾೌ ನರ ೀ ವೇಷಾ ಮಾನೀ ಗತ: ಕ್ಷಯಂ ೪೮
ಸಂಸೌ ಭಯ ಶೀಕಂ ಧೈರ್ಯಿಣ ಸ್ಮಿ ರ ಚಿತೌ : ಅಭವಾಮಯ ೭ಹಂ
ಬರ ಹಮ ಹತಾಯ ಕೃತಂ ಪ್ರಪಂ ಹೃದ್ಯಾತ್ ಅಪ್ನಿೀಯತಾಾಂ ೪೯
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ನ ದ್ಾ ಜಾತಿ: ಅಹಂ ರಾಜನ್ ಮಾ ಭೂ ತ್ೌ ೀ ಮನಸೀ ವಯ ಥಾ
ಶ್ರದ್ವರ ಯಾಮ್ ಅಸ್ಮಮ ವೈಶ್ಯ ೀನ ಜಾತೀ ಜನಪ್ದ್ವ೭ರ್ಧಪ್ ೫೦
ಇತಿೀವ ವದ್ತಃ ಕೃಚಾಛ ರತ್ ಬಾಣಾ೭ಭಿಹತ ಮಮಿಣಃ
ವಿಘೂಣಿತೀ ವಿಚೇಷಾ ಸಯ ವೇಪ್ಮಾನ ಸಯ ಭೂತಲೇ ೫೧
ತಸಯ ತು ಆನಮಯ ಮಾನ ಸಯ ತಂ ಬಾಣಂ ಅಹಂ ಉದ್ಧ ರಂ
ಸ ಮಾ ಮುದ್ಾ ೀಕ್ಷಯ ಸಂತರ ಸೌ ೀ ಜಹೌ ಪ್ರರ ಣಾಾಂ ಸೌ ಪ್ೀಧ್ನ: ೫೨
ಜಲಾ೭೭ದ್ರ ಿ ಗ್ರತರ ಾಂ ತು ವಿಲಪ್ಯ ಕೃಚಾಛ ನ್
ಮಮಿ ವರ ಣಂ ಸಂತತಮ್ ಉಚ್ಾ ಸನೌ ಮ್
ತತಃ ಸರಯಾಾ ಾಂ ತಮ್ ಅಹಂ ಶಯಾನಂ
ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಭದ್ರ ೀ೭ಸ್ಮಮ ಭೃಶಂ ವಿಷಣು ಾಃ ೫೩
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ತಿರ ಷರ್ಷಾ ತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಚತು ಷಷ ಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ವಧಂ ಅಪ್ರ ತಿ ರೂಪಂ ತು ಮಹಷೇಿ ಸೌ ಸಯ ರಾಘ್ವ:
ವಿಲಪ್ ನನ ೀವ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಪುನ ರಬರ ವಿೀತ್ ೧
ತದ್೭ಜಾಞ ನಾನ್ ಮಹತ್ ಪ್ರಪಂ ಕೃತಾಾ ಸಂಕುಲ್ತೇ ನಿ್ ರಯಃ
ಏಕ: ತು ಅಚಿನೌ ಯಂ ಬುದ್ವಧ ಯ ಕಥಂ ನು ಸುಕೃತಂ ಭವೇತ್ ೩
ತತ ಸೌ ಾಂ ಘ್ಟಮ್ ಆದ್ವಯ ಪೂಣಿಾಂ ಪ್ರಮ ವಾರಣಾ
ಆಶರ ಮಂ ತಮ್ ಅಹಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ಯಥಾ೭೭ಖಾಯ ತ ಪ್ಥಂ ಗತಃ ೪
ತತಾರ ೭ಹಂ ದುಬಿಲೌ ಅನ್ತಧ ವೃದೌಧ ಅಪ್ರಣಾಯಕೌ
ಅಪ್ಶಯ ಾಂ ತಸಯ ಪಿತರೌ ಲೂನ ಪ್ಕಾ ವಿವ ದ್ಾ ಜೌ ೫
ತನ್ ನಿಮಿತಾೌ ಭಿ: ಆಸ್ಮೀನ್ತ ಕಥಾಭಿ: ಅಪ್ರಕರ ಮೌ
ತಾಮ್ ಆಶಾಾಂ ಮತಕ ೃತೇ ಹಿೀನ್ತ ಉದ್ವಸ್ಮೀನ್ತ ಅನಾಥವತ್ ೬
ಪ್ದ್ ಶಬ್ ಾಂ ತು ಮೇ ಶುರ ತಾಾ ಮುನಿ: ವಾಕಯ ಮ್ ಅಭ್ರಷತ
ಕಿಾಂ ಚಿರಾಯಸ್ಮ ಮೇ ಪುತರ ಪ್ರನಿೀಯಂ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಆನಯ ೭
ಯನಿನ ಮಿತೌ ಮ್ ಇದಂ ತಾತ ಸಲ್ಲೇ ಕಿರ ೀಡಿತಂ ತಾ ಯಾ
ಉತಕ ಾಂಠಿತಾ ತೇ ಮಾತೇಯಂ ಪ್ರ ವಿಶ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಆಶರ ಮಮ್ ೮
ಯದ್ಾ ಯ ಳಿೀಕಂ ಕೃತಂ ಪುತರ ಮಾತಾರ ತೇ ಯದ್ ವಾ ಮಯಾ
ನ ತನ್ ಮನಸ್ಮ ಕತಿವಯ ಾಂ ತಾ ಯಾ ತಾತ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಾ ೯
ತಾ ಾಂ ಗತಿ ಸುೌ ಅಗತಿೀನಾಾಂ ಚ್ ಚ್ಕುಾ ಸೌ ಾ ಾಂ ಹಿೀನ ಚ್ಕುಾ ಷ್ಟಮ್
ಸಮಾಸಕೌ ಸೌ ಾ ಯಿ ಪ್ರರ ಣಾಾಃ ಕಿಾಂ ತಾ ಾಂ ನೀ ನಾ೭ಭಿಭ್ರಷಸೇ ೧೦
ಮುನಿಮ್ ಅವಯ ಕೌ ಯಾ ವಾಚಾ ತಮ್ ಅಹಂ ಸಜಜ ಮಾನಯಾ
ಹಿೀನ ವಯ ಾಂಜನಯಾ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಭಿೀತೀ ಭಿೀತ ಇವಾ ಬುರ ವಮ್ ೧೧
ಮನಸಃ ಕಮಿ ಚೇಷ್ಟಾ ಭಿ: ಅಭಿಸಂಸೌ ಭಯ ವಾಗಬ ಲಮ್
ಆಚ್ಚ್ಕ್ಾ ೀ ತಾ ಹಂ ತಸ್ಮ ೈ ಪುತರ ವಯ ಸನಜಂ ಭಯಮ್ ೧೨
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಕ್ಷತಿರ ಯೀ೭ಹಂ ದ್ಶರಥೀ ನಾ೭ಹಂ ಪುತರ ೀ ಮಹಾತಮ ನಃ
ಸಜಜ ನ ಅವಮತಂ ದುಾಃಖಮ್ ಇದಂ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ಾಂ ಸಾ ಕಮಿಜಮ್ ೧೩
ಭಗವನ್ ಚಾಪ್ ಹಸೌೀ೭ಹಂ ಸರಯ ತಿೀರಮ್ ಆಗತಃ
ಜಿಘ್ರಾಂಸುಾಃ ಶಾಾ ಪ್ದಂ ಕಂಚಿ ನಿನ ಪ್ರನೇ ಚಾ೭೭ಗತಂ ಗಜಮ್ ೧೪
ತತರ ಶುರ ತೀ ಮಯಾ ಶಬ್್ ೀ ಜಲೇ ಕುಮೂ ಸಯ ಪೂಯಿತಃ
ದ್ಾ ಪ್ೀ೭ಯಮ್ ಇತಿ ಮತಾಾ ೭ಯಂ ಬಾಣೇನಾ೭ಭಿಹತೀ ಮಯಾ ೧೫
ಗತಾಾ ನದ್ವಯ ಸೌ ತ ಸ್ಮೌ ೀರಮ್ ಅಪ್ಶಯ ಮ್ ಇಷ್ಣಣಾ ಹೃದ್
ವಿನಿಭಿಿನನ ಾಂ ಗತ ಪ್ರರ ಣಂ ಶಯಾನಂ ಭುವಿ ತಾಪ್ಸಂ ೧೬
ಭಗವನ್ ಶಬ್ ಮ್ ಆಲಕ್ಷಯ ಮಯಾ ಗಜ ಜಿಘ್ರಾಂಸುನಾ
ವಿಸೃಷ್ಾ ೀ೭ಮೂ ಸ್ಮ ನಾರಾಚ್ ಸ್ೌ ೀನ ತೇ ನಿಹತಃ ಸುತಃ ೧೭
ತತ ಸೌ ಸ್ಯ ೈವ ವಚ್ನಾತ್ ಉಪೇತಯ ಪ್ರತಪ್ಯ ತ:
ಸ ಮಯಾ ಸಹಸ್ಮ ಬಾಣ ಉಧೃತೀ ಮಮಿತ ಸೌ ದ್ವ ೧೮
ಸ ಚ್ೀದ್ಧ ೃತೇನ ಬಾಣೇನ ತತ್ರ ೈವ ಸಾ ಗಿಮ್ ಆಸ್ಮಿ ತಃ
ಭಗವನ್ತ
ೌ ಪಿತರೌ ಶೀಚ್ನ್ ಅಾಂಧಾ ವಿತಿ ವಿಲಪ್ಯ ಚ್ ೧೯
ಅಜಾಞ ನಾತ್ ಭವತಃ ಪುತರ ಾಃ ಸಹಸ್ಮ೭ಭಿಹತೀ ಮಯಾ
ಶೇಷಮ್ ಏವಂ ಗತೇ ಯತ್ ಸ್ಮಯ ತ್ ತತ್ ಪ್ರ ಸ್ಮೀದ್ತು ಮೇ ಮುನಿಾಃ ೨೦
ಸ ತಚುಛ ರತಾಾ ವಚಃ ಕೂರ ರಂ ಮಯೀಕೌ ಾಂ ಅಘ್ ಶಂಸ್ಮನಾ
ನಾ೭ಶಕ ತಿೌ ೀವರ ಮಾಯಾಸಮ್ ಅಕತುಿಾಂ ಭಗವಾನ್ ಋರ್ಷ: ೨೧
ಸ ಬಾಷಪ ಪೂಣಿ ವದ್ನೀ ನಿಶ್ ಾ ಸನ್ ಶೀಕ ಕಶ್ಿತಃ
ಮಾಮ್ ಉವಾಚ್ ಮಹಾತೇಜಾಾಃ ಕೃತಾಾಂಜಲ್ಮ್ ಉಪ್ಸ್ಮಿ ತಮ್ ೨೨
ಯ ದ್ಯ ೀತತ್ ಅಶುಭಂ ಕಮಿ ನ ತಾ ಾಂ ಮೇ ಕಥರ್ಯ ಸಾ ಯಮ್
ಫಲೇ ನೂಮ ಧಾಿ ಸಮ ತೇ ರಾಜನ್ ಸದ್ಯ ಾಃ ಶತ ಸಹಸರ ಧಾ ೨೩
ಕ್ಷತಿರ ರ್ಯಣ ವಧೀ ರಾಜನ್ ವಾನಪ್ರ ಸ್ಿ ೀ ವಿಶೇಷತಃ
ಜಾಞ ನ ಪೂವಿಾಂ ಕೃತಃ ಸ್ಮಿ ನಾ ಚಾಚ ಯ ವರ್ಯತ್ ಅಪಿ ವಜಿರ ಣಮ್ ೨೪
ಸಪ್ೌ ಧಾ ತು ಫಲೇ ನೂಮ ಧಾಿ ಮುನ್ತ ತಪ್ಸ್ಮ ತಿಷಠ ತಿ
ಜಾಞ ನಾ ದ್ಾ ಸೃಜತ ಶ್ ಸೌ ರಾಂ ತಾದೃಶೇ ಬರ ಹಮ ವಾದ್ನಿ ೨೫
ಅಜಾಞ ನಾ ದ್ಧ ಕೃತಂ ಯಸ್ಮಮ ತ್ ಇದಂ ತೇನೈವ ಜಿೀವಸ್ಮ
ಅಪಿ ಹಯ ೭ದ್ಯ ಕುಲಂ ನ ಸ್ಮಯ ದ್ಕಾ ಾ ಕೂಣಾಾಂ ಕುತೀ ಭವಾನ್ ೨೬
ನಯ ನ್ತ ನೃಪ್ ತಂ ದೇಶಮ್ ಇತಿ ಮಾಾಂ ಚಾ೭ಭಯ ಭ್ರಷತ
ಅದ್ಯ ತಂ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಮ್ ಇಚಾಛ ವಃ ಪುತರ ಾಂ ಪ್ಶ್ಚ ಮ ದ್ಶಿನಮ್ ೨೭
ರುರ್ಧರೇಣಾ೭ವಸ್ಮಕೌ ೭ಙ್ರ ಾಂ ಪ್ರ ಕಿೀಣಾಿ೭ಜಿನ ವಾಸಸಂ
ಶಯಾನಂ ಭುವಿ ನಿಸಾ ಾಂಜಞ ಾಂ ಧ್ಮಿ ರಾಜ ವಶಂ ಗತಮ್ ೨೮
ಅಥಾ೭ಹಮ್ ಏಕ ಸೌ ಾಂ ದೇಶಂ ನಿೀತಾಾ ತೌ ಭೃಶ ದುಾಃಖಿತೌ
ಅಸಪ ಶಿಯಮ್ ಅಹಂ ಪುತರ ಾಂ ತಂ ಮುನಿಾಂ ಸಹ ಭ್ರಯಿಯಾ ೨೯
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತೌ ಪುತರ ಮ್ ಆತಮ ನಃ ಸಪ ೃಷ್ಟಾ ಾ ತಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನ್ತ
ನಿಪೇತತುಾಃ ಶರೀರೇ೭ಸಯ ಪಿತಾ ಚಾ೭ಸ್ಯ ೀದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೩೦
ನಾ೭ಭಿವಾದ್ಯಸೇ ಮಾ ಅದ್ಯ ನ ಚ್ ಮಾಮ್ ಅಭಿಭ್ರಷಸೇ
ಕಿಾಂ ನು ಶೇಷೇ ತು ಭೂಮೌ ತಾ ಾಂ ವತಾ ಕಿಾಂ ಕುಪಿತೀಹಯ ೭ಸ್ಮ ೩೧
ನ ತಾ ೭ಹಂ ತೇ ಪಿರ ಯಃ ಪುತರ ಮಾತರಂ ಪ್ಶಯ ಧಾಮಿಿಕ
ಕಿಾಂ ನು ನಾ೭೭ಲ್೦ಗಸೇ ಪುತರ ಸುಕುಮಾರ ವಚ್ೀ ವದ್ ೩೨
ಕಸಯ ವಾ೭ಪ್ರ ರಾತ್ರ ೀ೭ಹಂ ಶರ ೀಷ್ಟಯ ಮಿ ಹೃದ್ಯಂಗಮಮ್
ಅರ್ಧೀಯಾನ ಸಯ ಮಧುರಂ ಶಾಸೌ ರಾಂ ವಾ೭ನಯ ದ್ಾ ಶೇಷತಃ ೩೩
ಕ್ೀ ಮಾಾಂ ಸಂಧಾಯ ಮ್ ಉಪ್ರಸ್ಯ ೈವ ಸ್ಮನ ತಾಾ ಹುತ ಹುತಾಶನಃ
ಶಾಿ ಘ್ಯಿಷಯ ತುಯ ಪ್ರಸ್ಮೀನಃ ಪುತರ ಶೀಕ ಭಯಾದ್ಿತಮ್ ೩೪
ಕನ್ ಮ್ಭಲ ಫಲಂ ಹೃತಾಾ ಕ್ೀ ಮಾಾಂ ಪಿರ ಯಮ್ ಇವಾತಿ೭ರ್ಥಮ್
ಭ್ೀಜಯಿಷಯ ತಯ ಕಮಿಣಯ ಮ್ ಅಪ್ರ ಗರ ಹಮ್ ಅನಾಯಕಮ್ ೩೫
ಇಮಾಮ್ ಅನಾಧ ಾಂ ಚ್ ವೃದ್ವಧ ಾಂ ಚ್ ಮಾತರಂ ತೇ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಿೀಮ್
ಕಥಂ ಪುತರ ಭರಷ್ಟಯ ಮಿ ಕೃಪ್ಣಾಾಂ ಪುತರ ಗರ್ಧಿನಿೀಮ್ ೩೬
ತಿಷಠ ಮಾಾಂ ಮಾ ಗಮಃ ಪುತರ ಯಮ ಸಯ ಸದ್ನಂ ಪ್ರ ತಿ
ಶಾ ೀ ಮಯಾ ಸಹ ಗನಾೌ ೭ಸ್ಮ ಜನನಾಯ ಚ್ ಸಮೇರ್ಧತಃ ೩೭
ಉಭ್ರ ವ೭ಪಿ ಚ್ ಶೀಕತಾಿ ವ೭ನಾಥೌ ಕೃಪ್ಣೌ ವನೇ
ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಏವ ಗಮಿಷ್ಟಯ ವ ಸೌ ಾ ಯಾ ಹಿೀನ್ತ ಯಮ ಕ್ಷಯಮ್ ೩೮
ತತೀ ವೈವಸಾ ತಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ತಂ ಪ್ರ ವಕಾ ಯ ಮಿ ಭ್ರರತಿೀಮ್
ಕ್ಷಮತಾಾಂ ಧ್ಮಿ ರಾಜ್ೀ ಮೇ ಬಭೃಯಾತಿಪ ತರಾ ವಯಮ್ ೩೯
ದ್ವತುಮ೭ಹಿಸ್ಮ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಲೀಕ ಪ್ರಲೀ ಮಹಾ ಯಶಾ:
ಈದೃಶ ಸಯ ಮಮಾ೭ಕ್ಷಯಾಯ ಮೇಕ ಮ೭ಭಯ ದ್ಕಿಾ ಣಾಾಂ ೪೦
ಅಪ್ರಪ್ೀ೭ಸ್ಮ ಯಥಾ ಪುತರ ನಿಹತಃ ಪ್ರಪ್ ಕಮಿಣಾ
ತೇನ ಸತ್ಯ ೀನ ಗಚಾಛ ೭೭ಶು ರ್ಯ ಲೀಕಾಃ ಶಸೌ ರ ಯೀರ್ಧನಾಮ್ ೪೧
ಯಾನಿೌ ಶ್ರರಾ ಗತಿಾಂ ಯಾಾಂ ಚ್ ಸಂಗ್ರರ ಮೇ ಷಾ ೭ನಿವತಿಿನಃ
ಹತಾ ಸೌ ಾ ೭ಭಿಮುಖಾಾಃ ಪುತರ ಗತಿಾಂ ತಾಾಂ ಪ್ರಮಾಾಂ ವರ ಜ ೪೨
ಯಾಾಂ ಗತಿಾಂ ಸಗರಃ ಶೈಬ್ಯ ೀ ದ್ಲ್ೀಪ್ೀ ಜನಮೇಜಯಃ
ನಹುಷ್ೀ ಧುನುಧ ಮಾರ ಶಚ ಪ್ರರ ಪ್ರೌ ಸ್ಮೌ ಾಂ ಗಚ್ಛ ಪುತರ ಕ ೪೩
ಯಾ ಗತಿಾಃ ಸವಿ ಸ್ಮಧೂನಾಾಂ ಸ್ಮಾ ಧಾಯ ಯಾ ತೌ ಪ್ಸ್ಮ ಚ್ ಯಾ
ಯಾ ಭೂಮಿದ್ ಸ್ಮಯ ಹಿತಾಗ್ನ ೀ ಶಚ ಏಕ ಪ್ತಿನ ೀ ವರ ತ ಸಯ ಚ್ ೪೪
ಗ್ೀ ಸಹಸರ ಪ್ರ ದ್ವತೄಣಾಾಂ ಯಾ ಯಾ ಗುರುಭೃತಾಮ್ ಅಪಿ
ದೇಹ ನಾಯ ಸ ಕೃತಾಾಂ ಯಾ ಚ್ ತಾಾಂ ಗತಿಾಂ ಗಚ್ಛ ಪುತರ ಕ ೪೫
ನ ಹಿ ತಾ ಸ್ಮಮ ನ್ ಕುಲೇ ಜಾತೀ ಗಚ್ಛ ತಯ ೭ಕುಶಲಾಾಂ ಗತಿಮ್
ಸ ತು ಯಾಸಯ ತಿ ರ್ಯನ ತಾ ಾಂ ನಿಹತೀ ಮಮ ಬಾಾಂಧ್ವ: ೪೬
Page 163 of 276

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಏವಂ ಸ ಕೃಪ್ಣಂ ತತರ ಪ್ಯಿದೇವಯತಾ೭ಸಕೃತ್
ತತೀ೭ಸ್ಮ ೈ ಕತುಿಮ್ ಉದ್ಕಂ ಪ್ರ ವೃತೌ ಾಃ ಸಹ ಭ್ರಯಿಯಾ ೪೭
ಸ ತು ದ್ವ್ಯ ೀನ ರೂಪೇಣ ಮುನಿ ಪುತರ ಾಃ ಸಾ ಕಮಿಭಿಾಃ
ಸಾ ಗಿಾಂ ಅಧಾಯ ರುಹತ್ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ಶಕ್ರ ೀಣ ಸಹ ಧ್ಮಿವಿತ್ ೪೮
ಆಬಭ್ರಷೇ ಚ್ ತೌ ವೃದೌಧ ಸಹ ಶಕ್ರ ೀಣ ತಾಪ್ಸ:
ಆಶಾಾ ಸಯ ಚ್ ಮುಹೂತಿಾಂ ತು ಪಿತರೌ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೪೯
ಸ್ಮಿ ನಮ್ ಅಸ್ಮಮ ಮಹತ್ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ೀ ಭವತೀಾಃ ಪ್ರಚಾರಣಾತ್
ಭವನಾೌ ವ೭ಪಿ ಚ್ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ಮಮ ಮ್ಭಲಮ್ ಉಪಷಯ ತಃ ೫೦
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಾ ತು ದ್ವ್ಯ ೀನ ವಿಮಾನೇನ ವಪುಷಮ ತಾ
ಆರುರೀಹ ದ್ವಂ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ಮುನಿ ಪುತರ ೀ ಜಿತೇನಿ್ ರಯಃ ೫೧
ಸ ಕೃತಾಾ ತೂದ್ಕಂ ತೂಣಿಾಂ ತಾಪ್ಸಃ ಸಹ ಭ್ರಯಿಯಾ
ಮಾಮ್ ಉವಾಚ್ ಮಹಾತೇಜಾಾಃ ಕೃತಾಾಂಜಲ್ಮ್ ಉಪ್ಸ್ಮಿ ತಮ್ ೫೨
ಅದ್ಯ ೈವ ಜಹಿ ಮಾಾಂ ರಾಜನ್ ಮರಣೇ ನಾ೭ಸ್ಮೌ ಮೇ ವಯ ಥಾ
ಯ ಚ್ಛ ರೇ ಣಕ ಪುತರ ಾಂ ಮಾಾಂ ತಾ ಮ್ ಅಕರ್ಷೀಿ: ಅಪುತರ ಕಮ್ ೫೩
ತಾ ಯಾ ತು ಯತ್ ಅವಿಜಾಞ ನಾನ್ ನಿಹತೀ ಮೇ ಸುತಃ ಶುಚಿಾಃ
ತೇನ ತಾಾ ಮ್ ಅಭಿಶಪ್ರಾ ಯ ಮಿ ಸುದುಾಃಖಮ್ ಅತಿ ದ್ವರುಣಮ್ ೫೪
ಪುತರ ವಯ ಸನಜಂ ದುಾಃಖಂ ಯತ್ ಏತನ್ ಮಮ ಸ್ಮಮಪ ರತಮ್
ಏವಂ ತಾ ಾಂ ಪುತರ ಶೀಕೇನ ರಾಜನ್ ಕಲಂ ಕರಷಯ ಸ್ಮ ೫೫
ಅಜಾಞ ನಾ ತುೌ ಹತೀ ಯಸ್ಮಮ ತ್ ಕ್ಷತಿರ ರ್ಯಣ ತಾ ಯಾ ಮುನಿ:
ತಸ್ಮಮ ತಾಾ ಾಂ ನಾ೭ವಿಶ ತಾಯ ೭೭ಶು ಬರ ಹಮ ಹತಾಯ ನರಾ೭ರ್ಧಪ್ ೫೬
ತಾಾ ಮ೭ಪಿ ಏತಾದೃಶೀ ಭ್ರವ: ಕಿಾ ಪ್ರ ಮೇವ ಗಮಿಷಯ ಸ್ಮ
ಜಿೀವಿತಾಾಂತ ಕರೀ ಘ್ೀರೀ ದ್ವತಾರ ಮಿವ ದ್ಕಿಾ ಣಾ ೫೭
ಏವಂ ಶಾಪಂ ಮಯಿ ನಯ ಸಯ ವಿಲಪ್ಯ ಕರುಣಂ ಬಹು
ಚಿತಾ ಮಾ೭೭ರೀಪ್ಯ ದೇಹಂ ತನಿಮ ಧುನಂ ಸಾ ಗಿ ಮಭಯ ಯಾತ್ ೫೮
ತದೇತ ಚಿಚ ಾಂತಯಾ ನೇನ ಸಮ ೃತಂ ಪ್ರಪಂ ಮಯಾ ಸಾ ಯಂ
ತದ್ವ ಬಾಲಾಯ ತ್ ಕೃತಂ ದೇವಿ ಶಬ್ ವೇದ್ಯ ೭ನುಕರ್ಷಿಣಾ ೫೯
ತಸ್ಮಯ ೭ಯಂ ಕಮಿಣೀ ದೇವಿ ವಿಪ್ರಕ ಸಾ ಮುಪ್ಸ್ಮಿ ತ:
ಅಪ್ಥ್ಯ ೈ ಸಾ ಹ ಸಂಭುಕ್ೌೀ ವಾಯ ರ್ಧ: ಅನನ ರಸೇ ಯಥಾ ೬೦
ತಸ್ಮಮ ನ್ ಮಾಮ್ ಆಗತಂ ಭದ್ರ ೀ ತಸಯ ೀದ್ವರಸಯ ತ ದ್ಾ ಚಃ
ಯದ್೭ಹಂ ಪುತರ ಶೀಕೇನ ಸಂತಯ ಕಾ ಯ ಮಯ ೭ದ್ಯ ಜಿೀವಿತಮ್ ೬೧
ಚ್ಕುಾ ಭ್ರಯ ಿಾಂ ತಾಾ ಾಂ ನ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಕೌಸಲ್ಯ ೀ ಸ್ಮಧು ಮಾಾಂ ಸಪ ೃಶ
ಇತುಯ ಕೌ ಾ ಸ ರುದಂ ಸರ ಸೌೀ ಭ್ರಯಾಿಮಾ೭೭ಹ ಚ್ ಭೂಮಿಪ್: ೬೨
ಏತ ನಮ ೀ ಸದೃಶಂ ದೇವಿ ಯನಮ ಯಾ ರಾಘ್ವೇ ಕೃತಂ
ಸದೃಶಂ ತತುೌ ತಸ್ಯ ೈವ ಯದ್೭ನೇನ ಕೃತಂ ಮಯಿ ೬೩
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ದುವೃಿತೌ ಮ೭ಪಿ ಕ: ಪುತರ ಾಂ ತಯ ಜ ದುೂ ವಿ ವಿಚ್ಕ್ಷಣ:
ಕಶಚ ಪ್ರ ವಾರ ಜಯ ಮಾನೀ ವಾ ನಾ೭ಸೂರ್ಯ ತಿಪ ತರಂ ಸುತ: ೬೪
ಯದ್ ಮಾಾಂ ಸಂಸಪ ೃಶೇ ದ್ವರ ಮಃ ಸಕೃದ್೭ದ್ಯ ಲಭೇತ ವಾ
ಯಮ ಕ್ಷಯ ಮ೭ನುಪ್ರರ ಪ್ರೌ ದ್ರ ಕ್ಷಯ ಾಂತಿ ನ ಹಿ ಮಾನವಾ: ೬೫
ಚ್ಕುಾ ಷ್ಟ ತಾಾ ಾಂ ನ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಸಮ ೃತಿ ಮಿಮ ವಿಲುಪ್ಯ ತೇ
ರ್ದತಾ ವೈವಸಾ ತ ಸ್ಯ ೈತೇ ಕೌಸಲ್ಯ ೀ ತಾ ರಯನಿೌ ಮಾಮ್ ೬೬
ಅತ ಸುೌ ಕಿಾಂ ದುಾಃಖತರಂ ಯತ್ ಅಹಂ ಜಿೀವಿತ ಕ್ಷರ್ಯ
ನ ಹಿ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಧ್ಮಿಜಞ ಾಂ ರಾಮಂ ಸತಯ ಪ್ರಾಕರ ಮಮ್ ೬೭
ತಸ್ಮಯ ೭ದ್ಶಿನಜ ಶ್ ೀಕ ಸುಾ ತಸಯ ೭ಪ್ರ ತಿಕಮಿಣ::
ಉಚ್ಚ ೀಷಯತಿ ಮೇ ಪ್ರರ ಣಾ ನಾಾ ರ ಸೌೀಕ ಮಿವಾ೭೭ತಪ್: ೬೮
ನ ತೇ ಮನುಷ್ಟಯ ದೇವಾ ಸ್ೌ ೀ ರ್ಯ ಚಾರು ಶುಭ ಕುಣು ಲಮ್
ಮುಖಂ ದ್ರ ಕ್ಷಯ ನಿೌ ರಾಮ ಸಯ ವಷೇಿ ಪ್ಞ್ಚ ದ್ಶೇ ಪುನಃ ೬೯
ಪ್ದ್ಮ ಪ್ತ್ರ ೀಕ್ಷಣಂ ಸುಭುರ ಸುದಂಷಾ ರಾಂ ಚಾರು ನಾಸ್ಮಕಮ್
ಧ್ನಾಯ ದ್ರ ಕ್ಷಯ ನಿೌ ರಾಮ ಸಯ ತಾರಾ೭ರ್ಧಪ್ ನಿಭಂ ಮುಖಮ್ ೭೦
ಸದೃಶಂ ಶಾರದ್ ಸ್ಯ ೀನ್ ೀಾಃ ಫುಲಿ ಸಯ ಕಮಲ ಸಯ ಚ್
ಸುಗನಿಧ ಮಮ ನಾಥ ಸಯ ಧ್ನಾಯ ದ್ರ ಕ್ಷಯ ನಿೌ ತನುಮ ಖಮ್ ೭೧
ನಿವೃತೌ ವನ ವಾಸಂ ತಮ್ ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಪುನ: ಆಗತಮ್
ದ್ರ ಕ್ಷಯ ನಿೌ ಸುಖಿನೀ ರಾಮಂ ಶುಕರ ಾಂ ಮಾಗಿ ಗತಂ ಯಥಾ ೭೨
ಕೌಸಲ್ಯ ೀ ಚಿತೌ ಮೀಹೇನ ಹೃದ್ಯಂ ಸ್ಮೀದ್ತಿೀವ ಮೇ
ವೇದ್ರ್ಯ ನ ಚ್ ಸಂಯುಕೌ ನ್ ಶಬ್ ಸಪ ಶಿ ರಸ್ಮನ್ ಅಹಂ ೭೩
ಚಿತೌ ನಾಶಾ ದ್ಾ ಪ್ದ್ಯ ಾಂತೇ ಸವಾಿಣ್ಯ ೀ ವೇಾಂದ್ರ ಯಾಣಿ ಮೇ
ಕಿಾ ೀಣ ಸ್ನ ೀಹ ಸಯ ದ್ೀನ ಸಯ ಸಂಸಕೌ ರಶಮ ಯೀ ಯಥಾ ೭೪
ಅಯಮ್ ಆತಮ ಭವಃ ಶೀಕ್ೀ ಮಾಮ್ ಅನಾಥಮ್ ಅಚೇತನಮ್
ಸಂಸ್ಮದ್ಯತಿ ವೇಗೇನ ಯಥಾ ಕೂಲಂ ನದ್ೀ ರಯಃ ೭೫
ಹಾ ರಾಘ್ವ ಮಹಾ ಬಾಹೀ ಹಾ ಮಮಾ೭೭ಯಾಸ ನಾಶನ
ಹಾ ಪಿತೃ ಪಿರ ಯ ಮೇ ನಾಥ ಹಾ೭ದ್ಯ ಕಾ ೭ಸ್ಮ ಗತ ಸುಾ ತ ೭೬
ಹಾ ಕೌಸಲ್ಯ ೀ ನಶ್ಷ್ಟಯ ಮಿ ಹಾ ಸುಮಿತ್ರ ೀ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಿ
ಹಾ ನೃಶಂಸೇ ಮಾಮಾ೭ಮಿತ್ರ ೀ ಕೈಕೇಯಿ ಕುಲ ಪ್ರಾಂಸನಿ ೭೭
ಇತಿ ರಾಮ ಶಚ ಮಾತು ಶಚ ಸುಮಿತಾರ ಯಾ ಶಚ ಸನಿನ ಧೌ
ರಾಜಾ ದ್ಶರಥಃ ಶೀಚ್ನ್ ಜಿೀವಿತಾ೭ನೌ ಮ್ ಉಪ್ರಗಮತ್ ೭೮
ತಥಾ ತು ದ್ೀನಂ ಕಥಯನ್ ನರಾರ್ಧಪಃ
ಪಿರ ಯ ಸಯ ಪುತರ ಸಯ ವಿವಾಸನಾ೭೭ತುರಃ
ಗತೇ೭ಧ್ಿರಾತ್ರ ೀ ಭೃಶ ದುಾಃಖ ಪಿೀಡಿತ:
ತದ್ವ ಜಹೌ ಪ್ರರ ಣಮ್ ಉದ್ವರ ದ್ಶಿನಃ ೭೯
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಚ್ತು ಷಾ ರ್ಷಾ ತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಪಂಚ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಅಥ ರಾತಾರ ಯ ಾಂ ವಯ ತಿೀತಾಯಾಾಂ ಪ್ರರ ತ: ಏವಾ೭ಪ್ರೇ೭ಹನಿ
ವನಿ್ ನಃ ಪ್ಯುಿಪ್ರತಿಷಠ ನ್ ತತ್ ಪ್ರರ್ಥಿವ ನಿವೇಶನಮ್ ೧
ಸೂತಾ: ಪ್ರಮ ಸಂಸ್ಮಕ ರಾ ಮಂಗಳಾ ಶಚ ೀತೌ ಮ ಶುರ ತಾ:
ಗ್ರಯಕ: ಸುೌ ತಿ ಶ್ೀಲಾ ಶಚ ನಿಗದಂತ: ಪೃಧ್ಕ್ ಪೃಧ್ಕ್ ೨
ರಾಜಾನಂ ಸುೌ ವತಾಾಂ ತೇಷ್ಟ ಮುದ್ವತಾೌ ೭ಭಿಹಿತಾ೭೭ಶ್ಷ್ಟಾಂ
ಪ್ರರ ಸ್ಮದ್ವಭ್ೀಗ ವಿಸ್ಮೌ ೀಣಿ: ಸುೌ ತಿ ಶಬ್್ ೀ ಹಯ ವತಿತ ೩
ತತ ಸುೌ ಸುೌ ವತಾಾಂ ತೇಷ್ಟಾಂ ಸೂತಾನಾಾಂ ಪ್ರಣಿ ವಾದ್ಕ:
ಅಪ್ದ್ವನಾ ನುಯ ದ್ವಹೃತಯ ಪ್ರಣಿ ವಾದ್ವ ನವಾದ್ಯನ್ ೪
ತೇನ ಶಬ್್ ೀನ ವಿಹಗ್ರ: ಪ್ರ ತಿ ಬುದ್ವಧ ವಿಸಸಾ ನು:
ಶಾಖಾ ಸ್ಮಿ : ಪಂಜರ ಸ್ಮಿ ಶಚ ರ್ಯ ರಾಜ ಕುಲ ಗ್ೀಚ್ರಾ: ೫
ವಾಯ ಹೃತಾ: ಪುಣಯ ಶಬಾ್ ಶಚ ವಿೀಣಾನಾಾಂ ಚಾ೭ಪಿ ನಿಸಾ ಾ ನಾ:
ಆಶ್ೀ ಗೇಿಯಂ ಚ್ ಗ್ರಥಾನಾಾಂ ಪೂರಯಾ ಮಾಸ ವೇಶಮ ತತ್ ೬
ತತಃ ಶುಚಿ ಸಮಾಚಾರಾಾಃ ಪ್ಯುಿಪ್ಸ್ಮಿ ನ ಕ್ೀವಿದ್ವ:
ಸ್ಮೌ ರೀ ವಷಿ ವರ ಭೂಯಿಷ್ಟಠ ಉಪ್ತಸುಿ ಯಿಥಾ ಪುರಮ್ ೭
ಹರ ಚ್ನ್ ನ ಸಂಪೃಕೌ ಮ್ ಉದ್ಕಂ ಕಾಂಚ್ನೈ ಘ್ಿಟೈಾಃ
ಆನಿನುಯ ಾಃ ಸ್ಮನ ನ ಶ್ಕಾ ಜಾಞ ಯಥಾ ಕಲಂ ಯಥಾ ವಿರ್ಧ ೮
ಮಙ್ರ ಳ ಆಲಮೂ ನಿೀಯಾನಿ ಪ್ರರ ಶನಿೀಯಾನ್ ಉಪ್ಸಕ ರಾನ್
ಉಪ್ನಿನುಯ ಸೌ ಥಾ೭ಪ್ಯ ೭ನಾಯ ಾಃ ಕುಮಾರೀ ಬಹುಳಾ: ಸ್ಮೌ ರಯಃ ೯
ಅಥ ಯಾಾಃ ಕ್ೀಸಲೇನ್ ರ ಸಯ ಶಯನಂ ಪ್ರ ತಯ ೭ನನೌ ರಾಾಃ
ಸವಿ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪ್ನನ ಾಂ ಸವಿ ವಿರ್ಧವ ದ್೭ಚಿಿತಂ
ಸವಿಾಂ ಸುಗುಣ ಲಕಿಾ ಮ ೀ ವ ತೌ ದ್ಬ ಭೂವಾ೭ಭಿಹಾರಕಂ ೧೦
ತತುೌ ಸೂಯೀಿದ್ಯಂ ಯಾವ ತಾ ವಿಾಂ ಪ್ರಸಮುತುಾ ಕಂ
ತಸೌಿ ಅನುಪ್ ಸಂಪ್ರರ ಪ್ೌ ಾಂ ಕಿಾಂ ಸ್ಮಾ ದ್ ತುಯ ಪ್ ಶಂಕಿತಂ ೧೧
ಅಥ ಯಾ: ಕ್ೀಸಲೇನ್ ರ ಸಯ ಶಯನಂ ಪ್ರ ತಯ ೭ನಂತರಾ:
ತಾ ಸ್ಮೌ ರಯ ಸುೌ ಸಮಾಗಮಯ ಭತಾಿರಂ ಪ್ರ ತಯ ಬ್ೀಧ್ಯನ್ ೧೨
ತಧಾ ಪುಯ ಚಿತ ವೃತಾೌ ಸ್ಮೌ ವಿನರ್ಯನ ನರ್ಯನ ಚ್
ನ ಹಯ ಸಯ ಶಯನಂ ಸಪ ೃಷ್ಟಾ ಾ ಕಿಾಂಚಿದ್೭ಪುಯ ಪ್ ಲೇಭಿರೇ
ತಾ ಸ್ಮೌ ರಯ ಸಾ ಾ ಪ್ನ ಶ್ೀಲಜಾಞ ಶ್ಚ ೀಷ್ಟಾ ಸಂಚ್ಲನಾ೭೭ದ್ಷ್ಣ ೧೩
ತಾ ವೇಪ್ಥು ಪ್ರೀತಾ ಶಚ ರಾಜಞ ಾಃ ಪ್ರರ ಣೇಷ್ಣ ಶಙ್ಕ್ಷಕ ತಾಾಃ
ಪ್ರ ತಿಸರ ೀತ ಸೌ ೃಣಾ೭ಗ್ರರ ಣಾಾಂ ಸದೃಶಂ ಸಂಚ್ಕಮಿಪ ರೇ ೧೪
ಅಥ ಸಂವೇಪ್ ಮನಾನಾಾಂ ಸ್ಮೌ ರೀಣಾಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಚ್ ಪ್ರರ್ಥಿವಮ್
ಯ ತೌ ದ್ವಶಙ್ಕ್ಷಕ ತಂ ಪ್ರಪಂ ತಸಯ ಜಜ್ಞ ೀ ವಿನಿಶಚ ಯಃ ೧೫
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಕೌಸಲಾಯ ಚ್ ಸುಮಿತಾರ ಚ್ ಪುತರ ಶೀಕ ಪ್ರಾಜಿತೇ
ಪ್ರ ಸುಪ್ೌ ೀನ ಪ್ರ ಭುದ್ಯ ೀತೇ ಯಥಾ ಕಲ ಸಮನಿಾ ತೇ ೧೬
ನಿಷಪ ರಭ್ರ ಚ್ ವಿವಣಾಿ ಚ್ ಸನಾನ ಶೀಕೇನ ಸನನ ತಾ
ನ ವಯ ರಾಜತ ಕೌಸಲಾಯ ತಾರೇವ ತಿಮಿರಾ ವೃತಾ ೧೭
ಕೌಸಲಾಯ ೭ನಂತರಂ ರಾಜಞ ಸುಾ ಮಿತಾರ ತದ್೭ನಂತರಂ
ನ ಸಮ ವಿಭ್ರರ ಜತೇ ದೇವಿೀ ಶೀಕ೭ಶುರ ಲುಳಿತಾ೭೭ನನಾ ೧೮
ತೇ ಚ್ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ತಥಾ ಸುಪ್ೌ ೀ ಉಭೇ ದೇವೌಯ ಚ್ ತಂ ನೃಪಂ
ಸುಪ್ೌ ಮೇವೀದ್ರ ತ ಪ್ರರ ಣ ಮಂತ: ಪುರ ಮದೃಶಯ ತ ೧೯
ತತಃ ಪ್ರ ಚುಕುರ ಶು ದ್ೀಿನಾಾಃ ಸಸಾ ರಂ ತಾ ವರಾಙ್ರ ನಾಾಃ
ಕರೇಣವ ಇವಾ೭ರಣ್ಯ ೀ ಸ್ಮಿ ನ ಪ್ರ ಚುಯ ತ ಯಥಪ್ರಾಃ ೨೦
ತಾಸ್ಮಮ್ ಆಕರ ನ್ ಶಬ್್ ೀನ ಸಹಸೀ ದ್ರ ತ ಚೇತನೇ
ಕೌಸಲಾಯ ಚ್ ಸುಮಿತಾರ ಚ್ ತಯ ಕೌ ನಿದ್ರ ೀ ಬಭೂವತುಾಃ ೨೧
ಕೌಸಲಾಯ ಚ್ ಸುಮಿತಾರ ಚ್ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಸಪ ೃಷ್ಟಾ ಾ ಚ್ ಪ್ರರ್ಥಿವಮ್
ಹಾ ನಾಥೇತಿ ಪ್ರಕುರ ಶಯ ಪೇತತು: ಧ್ರಣಿೀ ತಲೇ ೨೨
ಸ್ಮ ಕ್ೀಸಲೇನ್ ರ ದುಹಿತಾ ವೇಷಾ ಮಾನಾ ಮಹಿೀ ತಲೇ
ನ ಬಭ್ರರ ಜ ರಜ್ೀ ಧ್ಾ ಸ್ಮೌ ತಾರೇವ ಗಗನ ಚುಯ ತಾ ೨೩
ನೃಪೇ ಶಾಾಂತ ಗುಣೇ ಜಾತೇ ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಪ್ತಿತಾಾಂ ಭುವಿ
ಅಪ್ಶಯ ಾಂ ಸ್ಮೌ : ಸ್ಮೌ ರಯ: ಸವಾಿ ಹತಾಾಂ ನಾಗ ವರ್ದ ಮಿವ ೨೪
ತತ ಸಾ ವಾಿ ನರೇನ್ ರ ಸಯ ಕೈಕೇಯಿೀ ಪ್ರ ಮುಖಾ ಸ್ಮೌ ರಯ:
ರುದಂತಯ ಶ್ ೀಕ ಸಂತಪ್ರೌ ನಿಪೇತು ಗಿತ ಚೇತನಾ: ೨೫
ತಾ ಭಿ ಸಾ ಬಲವಾ ನಾನ ದ್: ಕ್ರ ೀಶಂತಿೀಭಿ: ಅನುದುರ ತ:
ರ್ಯನ ಸ್ಮಿ ರೀಕೃತಂ ಭೂಯ: ತತ್ ಗೃಹಂ ಸಮನಾದ್ಯತ್ ೨೬
ತಚ್ಚ ಸಂತೌ ರಸೌ ಸಂಭ್ರರ ನೌ ಾಂ ಪ್ಯುಿತುಾ ಕ ಜನಾ೭೭ಕುಲಮ್
ಸವಿತ ಸುೌ ಮುಲಾ ಕರ ನ್ ಾಂ ಪ್ರತಾಪ್ರ೭೭ತಿ ಬಾನಧ ವಮ್ ೨೭
ಸದಯ ೀ ನಿಪ್ತಿತಾ೭೭ನನ್ ಾಂ ದ್ೀನ ವಿಕಿ ಬ ದ್ಶಿನಮ್
ಬಭೂವ ನರದೇವ ಸಯ ಸದ್ಮ ದ್ಷ್ಟಾ ನೌ ಮಿೀಯುಷಃ ೨೮
ಅತಿೀತಮ್ ಆಜಾಞ ಯ ತು ಪ್ರರ್ಥಿವಷಿಭಂ
ಯಶಸ್ಮಾ ನಂ ಸಂಪ್ರವಾಯಿ ಪ್ತನ ಯಃ
ಭೃಶಂ ರುದ್ನೌ ಯ ಾಃ ಕರುಣಂ ಸುದುಾಃಖಿತಾಾಃ
ಪ್ರ ಗೃಹಯ ಬಾಹೂ ವಯ ಲಪ್ನ್ ಅನಾಥವತ್ ೨೯
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚ್ ಷರ್ಷಾ ತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಷಟ್ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತಮ್ ಅಗ್ನ ಮ್ ಇವ ಸಂಶಾನೌ ಮ್ ಅಮುಬ ಹಿೀನಮ್ ಇವಾ೭೭ಣಿವಮ್
ಹತ ಪ್ರ ಭಮ್ ಇವಾ೭೭ದ್ತಯ ಾಂ ಸಾ ಗಿಸಿ ಾಂ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಭೂಮಿಪ್ಮ್ ೧
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಕೌಸಲಾಯ ಬಾಷಪ ಪೂಣಾಿ೭ಕಿಾ ೀ ವಿವಿಧಂ ಶೀಕ ಕಶ್ಿತಾ
ಉಪ್ಗೃಹಯ ಶ್ರೀ ರಾಜಞ ಾಃ ಕೈಕೇಯಿೀಾಂ ಪ್ರ ತಯ ೭ಭ್ರಷತ ೨
ಸ ಕಮಾ ಭವ ಕೈಕೇಯಿ ಭುಾಂಕ್ಷಾ ರಾಜಯ ಮ್ ಅಕಣಾ ಕಮ್
ತಯ ಕೌ ಾ ರಾಜಾನಮ್ ಏಕ೭ಗ್ರರ ನೃಶಂಸೇ ದುಷಾ ಚಾರಣಿ ೩
ವಿಹಾಯ ಮಾಾಂ ಗತೀ ರಾಮೀ ಭತಾಿ ಚ್ ಸಾ ಗಿತೀ ಮಮ
ವಿಪ್ಥೇ ಸ್ಮಥಿ ಹಿೀನೇವ ನಾ೭ಹಂ ಜಿೀವಿತುಮ್ ಉತಾ ಹೇ ೪
ಭತಾಿರಂ ತಂ ಪ್ರತಯ ಜಯ ಕ ಸ್ಮೌ ರೀ ದೈವತಮ್ ಆತಮ ನಃ
ಇಚ್ಛ ೀತ್ ಜಿೀವಿತುಮ್ ಅನಯ ತರ ಕೈಕೇಯಾಯ ಸೌ ಯ ಕೌ ಧ್ಮಿಣಃ ೫
ನ ಲುಬ್ಧ ೀ ಬುಧ್ಯ ತೇ ದೀಷ್ಟನ್ ಕಿಾಂಪ್ರಕಮ್ ಇವ ಭಕ್ಷಯನ್
ಕುಬಾಜ ನಿಮಿತೌ ಾಂ ಕೈಕೇಯಾಯ ರಾಘ್ವಾಣಾಾಂ ಕುಲಂ ಹತಮ್ ೬
ಅನಿಯೀಗೇ ನಿಯುಕ್ೌೀನ ರಾಜಾಞ ರಾಮಂ ವಿವಾಸ್ಮತಮ್
ಸ ಭ್ರಯಿಾಂ ಜನಕಃ ಶುರ ತಾಾ ಪ್ತಿತಪ್ಾ ಯ ತಯ ೭ಹಂ ಯಥಾ ೭
ಸ ಮಾಮ೭ನಾಥಾಾಂ ವಿಧ್ವಾಾಂ ನಾ೭ದ್ಯ ಜಾನಾತಿ ಧಾಮಿಿಕ:
ರಾಮಃ ಕಮಲ ಪ್ತಾರ ಕ್ಾ ೀ ಜಿೀವ ನಾಶಮ್ ಇತೀ ಗತಃ ೮
ವಿದೇಹ ರಾಜ ಸಯ ಸುತಾ ತಥಾ ಸ್ಮೀತಾ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಿೀ
ದುಾಃಖಸ್ಮಯ ೭ನುಚಿತಾ ದುಾಃಖಂ ವನೇ ಪ್ಯುಿದ್ಾ ಜಿಷಯ ತಿ ೯
ನದ್ತಾಾಂ ಭಿೀಮ ಘ್ೀಷ್ಟಣಾಾಂ ನಿಶಾಸು ಮೃಗ ಪ್ಕಿಾ ಣಾಮ್
ನಿಶಮಯ ನೂನಂ ಸಂತರ ಸ್ಮೌ ರಾಘ್ವಂ ಸಂಶರ ಯಿಷಯ ತಿ ೧೦
ವೃದ್ಧ ಶ್ಚ ೈವಾ೭ಲಪ ಪುತರ ಶಚ ವೈದೇಹಿೀಮ್ ಅನುಚಿನೌ ಯನ್
ಸೀ೭ಪಿ ಶೀಕ ಸಮಾವಿಷ್ಾ ೀ ನನು ತಯ ಕ್ಷಯ ತಿ ಜಿೀವಿತಮ್ ೧೧
ಸ್ಮ೭ಹಮ೭ದ್ಯ ೈವ ದ್ಷ್ಟಾ ಾಂತಂ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಪ್ತಿವರ ತಾ
ಇದಂ ಶರೀರ ಮಾಲ್ಾಂಗಯ ಪ್ರ ವೇಕಾ ಯ ಮಿ ಹುತಾಶನಂ ೧೨
ತಾಾಂ ತತಃ ಸಂಪ್ರಷಾ ಜಯ ವಿಲಪ್ನಿೌ ೀಾಂ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಿೀಮ್
ವಯ ಪ್ನಿನುಯ ಾಃ ಸುದುಾಃಖಾತಾಿಾಂ ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ವಾಯ ವಹಾರಕಾಃ ೧೩
ತೈಲ ದರ ೀಣಾಯ ಮ್ ಅಥಾ೭ಮಾತಾಯ ಾಃ ಸಂವೇಶಯ ಜಗತಿೀ ಪ್ತಿಮ್
ರಾಜಞ ಾಃ ಸವಾಿಣಯ ೭ಥಾ೭೭ದ್ಷ್ಟಾ ಶಚ ಕುರ ಾಃ ಕಮಾಿಣಯ ೭ನನೌ ರಮ್ ೧೪
ನ ತು ಸಂಕಲನಂ ರಾಜ್ಞ ೀ ವಿನಾ ಪುತ್ರ ೀಣ ಮನಿೌ ರಣಃ
ಸವಿಜಾಞ ಾಃ ಕತುಿಮ್ ಈಷ್ಣ ಸ್ೌ ೀ ತತೀ ರಕ್ಷನಿೌ ಭೂಮಿಪ್ಮ್ ೧೫
ತೈಲ ದರ ೀಣಾಯ ಾಂ ತು ಸಚಿವೈಾಃ ಶಾಯಿತಂ ತಂ ನರಾ೭ರ್ಧಪ್ಮ್
ಹಾ ಮೃತೀ೭ಯಮ್ ಇತಿ ಜಾಞ ತಾಾ ಸ್ಮೌ ರಯ ಸ್ಮೌ ಾಃ ಪ್ಯಿದೇವಯನ್ ೧೬
ಬಾಹೂನ್ ಉದ್ಯ ಮಯ ಕೃಪ್ಣಾ ನೇತರ ಪ್ರ ಸರ ವಣ ಮುಿಖೈಾಃ
ರುದ್ನೌ ಯ ಾಃ ಶೀಕ ಸಂತಪ್ರೌ ಾಃ ಕೃಪ್ಣಂ ಪ್ಯಿದೇವಯನ್ ೧೭
ಹಾ ಮಹಾರಾಜ ರಾಮೇಣ ಸತತಂ ಪಿರ ಯ ವಾದ್ನಾ
ವಿಹಿೀನಾ ಸತಯ ಸಂಧೇನ ಕಿಮ೭ಥಿಾಂ ವಿಜಹಾಸ್ಮ ನ: ೧೮
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಕೈಕೇಯಾಯ ದುಷಾ ಭ್ರವಾಯಾ: ರಾಘ್ವೇಣ ವಿಯೀಜಿತಾ:
ಕಥಂ ಪ್ತಿಘ್ರನ ಯ ವತಾಾ ಯ ಮ ಸಾ ಮಿೀಪೇ ವಿಧ್ವಾ ವಯಂ ೧೯
ಸ ಹಿ ನಾಥ ಸಾ ದ್ವ೭ಸ್ಮಮ ಕಮ್ ತವ ಚ್ ಪ್ರ ಭುರಾ೭೭ತಮ ವಾನ್
ವನಂ ರಾಮೀ ಗತ ಶ್್ ರೀಮಾನ್ ವಿಹಾಯ ನೃಪ್ತಿ ಶ್್ ರಯಂ ೨೦
ತಾ ಯಾ ತೇನ ಚ್ ವಿೀರೇಣ ವಿನಾ ವಯ ಸನ ಮೀಹಿತಾ:
ಕಥಂ ವಯಂ ನಿವತಾಾ ಯ ಮ: ಕೈಕೇಯಾಯ ಚ್ ವಿರ್ದರ್ಷತಾ: ೨೧
ಯಯಾ ತು ರಾಜಾ ರಾಮ ಶಚ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಶಚ ಮಹಾ ಬಲ:
ಸ್ಮೀತಯಾ ಸಹ ಸಂತಯ ಕೌ ಸ್ಮ ಕಂ ಅನಯ ಾಂ ನ ಹಾಸಯ ತಿ ೨೨
ತಾ ಬಾಷ್ಪ ೀಣ ಚ್ ಸಂವಿೀತಾ ಶ್ ೀಕೇನ ವಿಪುಲೇನ ಚ್
ವಯ ವೇಷಾ ಾಂತ ನಿರಾ೭೭ನಂದ್ವ ರಾಘ್ವ ಸಯ ವರ ಸ್ಮೌ ರಯ: ೨೩
ನಿಶಾ ಚಂದ್ರ ವಿಹಿೀನೇವ ಸ್ಮೌ ರೀ ಇವ ಭತೃಿ ವಿವಜಿಿತಾ
ಪುರೀ ನ ಅರಾಜತ ಅಯೀಧಾಯ ಹಿೀನಾ ರಾಜಾಞ ಮಹಾತಮ ನಾ ೨೪
ಬಾಷಪ ಪ್ಯಾಿಕುಲ ಜನಾ ಹಾಹಾ ಭೂತ ಕುಲಾ೭ಙ್ರ ನಾ
ಶ್ರನಯ ಚ್ತಾ ರ ವೇಶಾಮ ನಾೌ ನ ಬಭ್ರರ ಜ ಯಥಾ ಪುರಮ್ ೨೫
ಗತೇ ತು ಶೀಕ ತಿೌ ರದ್ವಂ ನರಾರ್ಧಪೇ
ಮಹಿೀ ತಲ ಸ್ಮಿ ಸು ನೃಪ್ರಾಂಗನಾಸು
ನಿವೃತೌ ಚಾರ ಸಾ ಹಸ್ಮ ಗತೀ ರವಿ:
ಪ್ರ ವೃತೌ ಚಾರಾ ರಜನಿೀ ಹುಯ ಪ್ ಸ್ಮಿ ತಾ ೨೬
ಋತೇ ತು ಪುತಾರ ದ್್ ಹನಂ ಮಹಿೀಪ್ತೇ:
ನ ರೀಚ್ಯನೌ ೀ ಸುಹೃದ್ ಸಾ ಮಾಗತಾ:
ಇತಿೀವ ತಸ್ಮಮ ನ್ ಶಯನೇ ನಯ ವೇಶಯನ್
ವಿಚಿನೌ ಯ ರಾಜಾನ ಮಚಿಾಂತಯ ದ್ಶಿನಂ ೨೭
ಗತ ಪ್ರ ಭ್ರ ದೌಯ ರವ ಭ್ರಸಕ ರಂ ವಿನಾ
ವಯ ಪೇತ ನಕ್ಷತರ ಗಣೇವ ಶವಿರೀ
ಪುರೀ ಬಭ್ರಸೇ ರಹಿತಾ ಮಹಾತಮ ನಾ
ನ ಚಾ೭ಸರ ಕಣಾಠ ಕುಲ ಮಾಗಿ ಚ್ತಾ ರಾ ೨೮
ನರಾ ಶಚ ನಾಯಿ ಶಚ ಸಮೇತಯ ಸಂಘ್ಶೀ
ವಿಗಹಿಮಾಣಾ ಭರತ ಸಯ ಮಾತರಮ್
ತದ್ವ ನಗಯಾಿಾಂ ನರ ದೇವ ಸಂಕ್ಷರ್ಯ
ಬಭೂವು: ಆತಾಿ ನ ಚ್ ಶಮಿ ಲೇಭಿರೇ ೨೯
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಷಟ್ ಷರ್ಷಾ ತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಸಪ್ತ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಆಕರ ನಿ್ ತ ನಿರಾ೭೭ನಂದ್ವ ಸ್ಮ೭ಸರ ಕಂಠ ಜನಾಕುಲಾ
ಅಯೀಧಾಯ ಯಾಾಂ ಅವತತಾ ಸ್ಮ ವಯ ತಿೀತಾಯಾಯ ಶವಿರೀ ೧
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ವಯ ತಿೀತಾಯಾಾಂ ತು ಶವಿಯಾಿಮ್ ಆದ್ತಯ ಸಯ ೀದ್ರ್ಯ ತತಃ
ಸಮೇತಯ ರಾಜ ಕತಾಿರಃ ಸಭ್ರಮ್ ಈಯು ದ್ಾ ಿಜಾತಯಃ ೨
ಮಾಕಿಣ್ು ೀಯೀ೭ಥ ಮೌದ್ರ ಲಯ ೀ ವಾಮದೇವ ಶಚ ಕಶಯ ಪಃ
ಕತಾಯ ಯನೀ ಗೌತಮ ಶಚ ಜಾಬಾಲ್ ಶಚ ಮಹಾ ಯಶಾಾಃ ೩
ಏತೇ ದ್ಾ ಜಾಾಃ ಸಹಾ೭ಮಾತ್ಯ ೈಾಃ ಪೃಥ ಗ್ರಾ ಚ್ಮ್ ಉದ್ೀರಯನ್
ವಸ್ಮಷಠ ಮ್ ಏವಾ೭ಭಿಮುಖಾಾಃ ಶ್ರ ೀಷಠ ಾಂ ರಾಜ ಪುರೀಹಿತಮ್ ೪
ಅತಿೀತಾ ಶವಿರೀ ದುಾಃಖಂ ಯಾ ನೀ ವಷಿ ಶತೀಪ್ಮಾ
ಅಸ್ಮಮ ನ್ ಪ್ಞ್ಚ ತಾ ಮ್ ಆಪ್ನನ ೀ ಪುತರ ಶೀಕೇನ ಪ್ರರ್ಥಿವೇ ೫
ಸಾ ಗಿತ ಶಚ ಮಹಾ ರಾಜ್ೀ ರಾಮ ಶಾಚ ೭ರಣಯ ಮ್ ಆಶ್ರ ತಃ
ಲಕ್ಷಮ ಣ ಶಾಚ ೭ಪಿ ತೇಜಸ್ಮಾ ೀ ರಾಮೇಣವ ಗತಃ ಸಹ ೬
ಉಭೌ ಭರತ ಶತುರ ಘ್ನನ ಕೇಕರ್ಯಷ್ಣ ಪ್ರಂತಪೌ
ಪುರೇ ರಾಜ ಗೃಹೇ ರಮ್ಯ ೀ ಮಾತಾಮಹ ನಿವೇಶನೇ ೭
ಇಕಾ ಾ ಕೂಣಾಮ್ ಇಹಾ೭ದ್ಯ ೈವ ಕಶ್ಚ ದ್ವರ ಜಾ ವಿರ್ಧೀಯತಾಮ್
ಅರಾಜಕಂ ಹಿ ನೀ ರಾಷಾ ರಾಂ ನ ವಿನಾಶಮ್ ಅವಾಪುನ ಯಾತ್ ೮
ನಾ೭ರಾಜಕೇ ಜನಪ್ದೇ ವಿದುಯ ನಾಮ ಲ್ೀ ಮಹಾಸಾ ನಃ
ಅಭಿವಷಿತಿ ಪ್ಜಿನಯ ೀ ಮಹಿೀಾಂ ದ್ವ್ಯ ೀನ ವಾರಣಾ ೯
ನಾ೭ರಾಜಕೇ ಜನಪ್ದೇ ಬೀಜಮುರ್ಷಾ ಾಃ ಪ್ರ ಕಿೀಯಿತೇ
ನಾ೭ರಾಜಕೇ ಪಿತುಾಃ ಪುತರ ೀ ಭ್ರಯಾಿ ವಾ ವತಿತೇ ವಶೇ ೧೦
ನಾ೭ರಾಜಕೇ ಧ್ನಂ ನಾಸ್ಮೌ ನಾಸ್ಮೌ ಭ್ರಯಾಿ೭ಪ್ಯ ರಾಜಕೇ
ಇದ್ಮ್ ಅತಾಯ ಹಿತಂ ಚಾ೭ನಯ ತ್ ಕುತಃ ಸತಯ ಮ್ ಅರಾಜಕೇ ೧೧
ನಾ೭ರಾಜಕೇ ಜನಪ್ದೇ ಕರಯನಿೌ ಸಭ್ರಾಂ ನರಾಾಃ
ಉದ್ವಯ ನಾನಿ ಚ್ ರಮಾಯ ಣಿ ಹೃಷ್ಟಾ ಾಃ ಪುಣಯ ಗೃಹಾಣಿ ಚ್ ೧೨
ನಾ೭ರಾಜಕೇ ಜನಪ್ದೇ ಯಜಞ ಶ್ೀಲಾ ದ್ಾ ಜಾತಯಃ
ಸತಾರ ಣಯ ೭ನಾಾ ಸತೇ ದ್ವನಾೌ ಬಾರ ಹಮ ಣಾಾಃ ಸಂಶ್ರ ತ ವರ ತಾಾಃ ೧೩
ನಾ೭ರಾಜಕೇ ಜನಪ್ದೇ ಮಹಾ ಯಜ್ಞ ೀಷ್ಣ ಯಜಾ ನ:
ಬಾರ ಹಮ ಣಾ ವಸು ಸಂಪೂಣಾಿ ವಿಸೃಜಂತಾಯ ೭ಪ್ೌ ದ್ಕಿಾ ಣಾ: ೧೪
ನಾ೭ರಾಜಕೇ ಜನಪ್ದೇ ಪ್ರ ಭೂತ ನಟ ನತಿಕಾಃ
ಉತಾ ವಾ ಶಚ ಸಮಾಜಾ ಶಚ ವಧ್ಿನೌ ೀ ರಾಷಾ ರ ವಧ್ಿನಾಾಃ ೧೫
ನಾ೭ರಜಕೇ ಜನಪ್ದೇ ಸ್ಮದ್ವಧ ೭ಥಾಿ ವಯ ವಹಾರಣಃ
ಕಥಾಭಿ ರ೭ನುರಂಜಯ ನೌ ೀ ಕಥಾ ಶ್ೀಲಾಾಃ ಕಥಾ ಪಿರ ಯೈಾಃ ೧೬
ನಾ೭ರಾಜಕೇ ಜನಪ್ದೇ ಉದ್ವಯ ನಾನಿ ಸಮಾಗತಾ:
ಸ್ಮಯಾಹ್ನ ೀ ಕಿರ ೀಡಿತುಾಂ ಯಾಾಂತಿ ಕುಮಾಯೀಿ ಹೇಮ ಭೂರ್ಷತಾ: ೧೭
ನಾ೭ರಾಜಕೇ ಜನಪ್ದೇ ವಾಹನೈಾಃ ಶ್ೀಘ್ರ ಗ್ರಮಿಭಿಾಃ
ನರಾ ನಿಯಾಿನೌ ಯ ೭ರಣಾಯ ನಿ ನಾರೀಭಿಾಃ ಸಹ ಕಮಿನಃ ೧೮
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ನಾ೭ರಾಜಕೇ ಜನಪ್ದೇ ಧ್ನವನೌ ಾಃ ಸುರಕಿಾ ತಾಾಃ
ಶೇರತೇ ವಿವೃತ ದ್ವಾ ರಾಾಃ ಕೃರ್ಷ ಗ್ೀ ರಕ್ಷ ಜಿೀವಿನಃ ೧೯
ನಾ೭ರಾಜಕೇ ಜನಪ್ದೇ ಬದ್ಧ ಘಂಟ್ಟ ವಿಷ್ಟಣಿನ:
ಅಟನಿೌ ರಾಜ ಮಾಗೇಿಷ್ಣ ಕುಾಂಜರಾ: ಷರ್ಷಾ ಹಾಯನಾ: ೨೦
ನಾ೭ರಾಜಕೇ ಜನಪ್ದೇ ಶರಾನ್ ಸತತ ಮಸಯ ತಾಾಂ
ಶ್ರರ ಯತೇ ತಲ ನಿಘ್ೀಿಷ ಇಷಾ ೭ಸ್ಮೌ ರಣಾಾಂ ಉಪ್ರಸನೇ ೨೧
ನಾ೭ರಾಜಕೇ ಜನಪ್ದೇ ವಣಿಜ್ೀ ರ್ದರ ಗ್ರಮಿನಃ
ಗಚ್ಛ ನಿೌ ಕ್ಾ ೀಮಮ್ ಅಧಾಾ ನಂ ಬಹು ಪ್ಣಯ ಸಮಾಚಿತಾಾಃ ೨೨
ನಾ೭ರಾಜಕೇ ಜನಪ್ದೇ ಚ್ರ ತ್ಯ ೀಕ ಚ್ರೀ ವಶ್ೀ
ಭ್ರವಯನ್ ಆತಮ ನಾ೭೭ತಾಮ ನಂ ಯತರ ಸ್ಮಯಂ ಗೃಹೀ ಮುನಿಾಃ ೨೩
ನಾ೭ರಾಜಕೇ ಜನಪ್ದೇ ಯೀಗ ಕ್ಾ ೀಮಂ ಪ್ರ ವತಿತೇ
ನ ಚಾ ಪ್ಯ ರಾಜಕೇ ಸೇನಾ ಶತೂರ ನ್ ವಿಷಹತೇ ಯುರ್ಧ ೨೪
ನಾ೭ರಾಜಕೇ ಜನಪ್ದೇ ಹೃಷ್ಾ ೈಾಃ ಪ್ರಮ ವಾಜಿಭಿ:
ನರಾ: ಸಂಯಾಾಂತಿ ಸಹಸ್ಮ ರಧೈ ಶಚ ಪ್ರಮಂಡಿತಾ: ೨೫
ನಾ೭ರಾಜಕೇ ಜನಪ್ದೇ ನರಾ: ಶಾ್ ಸೌ ರ ವಿಶಾರದ್ವ:
ಸಂವದಂತೀ೭ವತಿಷಠ ಾಂತೇ ವನೇ ಷ್ಕಪ್ನೇಷ್ಣ ಚ್ ೨೬
ನಾ೭ರಾಜಕೇ ಜನಪ್ದೇ ಮಾಲಯ ಮೀದ್ಕ ದ್ಕಿಾ ಣಾ:
ದೇವತಾ೭ಭಯ ಚ್ಿನಾ೭ಥಾಿಯ ಕಲಪ ಯ ಾಂತೇ ನಿಯತೈ ಜಿನೈ: ೨೭
ನಾ೭ರಾಜಕೇ ಜನಪ್ದೇ ಚಂದ್ನಾ೭ಗರು ರೂರ್ಷತಾ:
ರಾಜ ಪುತಾರ ವಿರಾಜಂತೇ ವಸಂತ ಇವ ಶಾಖಿನ: ೨೮
ಯಥಾ ಹಯ ೭ನುದ್ಕ ನದಯ ೀ ಯಥಾ ವಾ೭ಪಿ ಅತೃಣಂ ವನಮ್
ಅ ಗ್ೀಪ್ರಲಾ ಯಥಾ ಗ್ರವ ಸೌ ಥಾ ರಾಷಾ ರಮ್ ಅರಾಜಕಮ್ ೨೯
ಧ್ಾ ಜ್ೀ ರಥ ಸಯ ಪ್ರ ಜಾಞ ನಂ ಧೂಮೀ ಜಾಞ ನಂ ವಿಭ್ರವಸೀ:
ತೇಷ್ಟಾಂ ಯೀ ನೀ ಧ್ಾ ಜ್ೀ ರಾಜಾ ಸ ದೇವತಾ ಮಿತೀ ಗತ: ೩೦
ನಾ೭ರಾಜಕೇ ಜನಪ್ದೇ ಸಾ ಕಂ ಭವತಿ ಕಸಯ ಚಿತ್
ಮತಾಾ ಯ ಇವ ನರಾ ನಿತಯ ಾಂ ಭಕ್ಷಯನಿೌ ಪ್ರಸಪ ರಮ್ ೩೧
ರ್ಯಹಿ ಸಂಭಿನನ ಮಯಾಿದ್ವ ನಾಸ್ಮೌ ಕ ಶ್ಛ ನನ ಸಂಶಯಾಾಃ
ತೇ೭ಪಿ ಭ್ರವಾಯ ಕಲಪ ನೌ ೀ ರಾಜ ದ್ಣು ನಿಪಿೀಡಿತಾಾಃ ೩೨
ಯಥಾ ದೃರ್ಷಾ ಶ್ ರೀರ ಸಯ ನಿತಯ ಮೇವ ಪ್ರ ವತಿತೇ
ತಥಾ ನರೇಾಂದರ ೀ ರಾಷಾ ರ ಸಯ ಪ್ರ ಭವ ಸಾ ತಯ ಧ್ಮಿಯೀ: ೩೩
ರಾಜಾ ಸತಯ ಾಂ ಚ್ ಧ್ಮಿ ಶಚ ರಾಜಾ ಕುಲವತಾಾಂ ಕುಲಂ
ರಾಜಾ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಚೈವ ರಾಜಾ ಹಿತ ಕರೀ ನೃಣಾಾಂ ೩೪
ಯಮೀ ವೈಶರ ವಣ ಶ್ ಕ್ರ ೀ ವರುಣ ಶಚ ಮಹಾ ಬಲ:
ವಿಶೇಷಯ ಾಂತೀ ನರೇನ್ ರೀಣ ವೃತ್ೌ ೀನ ಮಹತಾ ತತ: ೩೫
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ಅಹೀ ತಮ ಇವೇದಂ ಸ್ಮಯ ನನ ಪ್ರ ಜಾಞ ರ್ಯತ ಕಿಾಂಚ್ನ
ರಾಜಾ ಚೇ ನನ ಭವೇ ಲಿ ೀಕೇ ವಿಭಜನ್ ಸ್ಮಧ್ಾ ಸ್ಮಧುನಿೀ ೩೬
ಜಿೀವತಯ ೭ಪಿ ಮಹಾ ರಾಜ ತವೈವ ವಚ್ನಂ ವಯಮ್
ನಾ೭ತಿಕರ ಮಾಮಹೇ ಸವೇಿ ವೇಲಾಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ೀವ ಸ್ಮಗರಃ ೩೭
ಸ ನಃ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ದ್ಾ ಜ ವಯಿ ವೃತೌ ಾಂ
ನೃಪಂ ವಿನಾ ರಾಜಯ ಮ್ ಅರಣಯ ಭೂತಮ್
ಕುಮಾರಮ್ ಇಕಾ ಾ ಕು ಸುತಂ ವದ್ವನಯ ಾಂ
ತಾ ಮ್ ಏವ ರಾಜಾನಮ್ ಇಹಾ೭ಭಿರ್ಷಞ್ಚ ಯ ೩೮
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಸಪ್ೌ ಷರ್ಷಾ ತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಅಷಟ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತೇಷ್ಟಾಂ ತ ದ್ಾ ಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ವಸ್ಮಷಠ ಾಃ ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಹ
ಮಿತಾರ ೭ಮಾತಯ ಗಣಾನ್ ಸವಾಿನ್ ಬಾರ ಹಮ ಣಾಾಂ ಸ್ಮೌ ನ್ ಇದಂ ವಚಃ ೧
ಯದ್೭ಸೌ ಮಾತುಲ ಕುಲೇ ಪುರೇ ರಾಜ ಗೃಹೇ ಸುಖಿೀ
ಭರತೀ ವಸತಿ ಭ್ರರ ತಾರ ಶತುರ ಘ್ನ ೀನ ಸಮನಿಾ ತಃ ೨
ತಚಿಛ ೀಘ್ರ ಾಂ ಜವನಾ ರ್ದತಾ ಗಚ್ಛ ನುೌ ತಾ ರತೈ ಹಿಯೈಾಃ
ಆನೇತುಾಂ ಭ್ರರ ತರೌ ವಿೀರೌ ಕಿಾಂ ಸಮಿೀಕಾ ಮಹೇ ವಯಮ್ ೩
ಗಚ್ಛ ನಿೌ ಾ ತಿ ತತಃ ಸವೇಿ ವಸ್ಮಷಠ ಾಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬುರ ವನ್
ತೇಷ್ಟಾಂ ತ ದ್ಾ ಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ವಸ್ಮಷ್ಠ ೀ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೪
ಏಹಿ ಸ್ಮದ್ವಧ ಥಿ ವಿಜಯ ಜಯನಾೌ ೭ಶೀಕನನ್ ನ
ಶ್ರರ ಯತಾಮ್ ಇತಿ ಕತಿವಯ ಾಂ ಸವಾಿನ್ ಏವ ಬರ ವಿೀಮಿ ವಃ ೫
ಪುರಂ ರಾಜ ಗೃಹಂ ಗತಾಾ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ಶ್ೀಘ್ರ ಜವೈ: ಹಯೈಾಃ
ತಯ ಕೌ ಶೀಕೈ: ಇದಂ ವಾಚ್ಯ ಾಃ ಶಾಸನಾ ದ್ೂ ರತೀ ಮಮ ೬
ಪುರೀಹಿತ ಸ್ಮೌ ಾ ಾಂ ಕುಶಲಂ ಪ್ರರ ಹ ಸವೇಿ ಚ್ ಮನಿೌ ರಣಃ
ತಾ ರಮಾಣ ಶಚ ನಿಯಾಿಹಿ ಕೃತಯ ಮ್ ಆತಯ ಯಿಕಂ ತಾ ಯಾ ೭
ಮಾ ಚಾ೭ಸ್ಮ ೈ ಪ್ರ ೀರ್ಷತಂ ರಾಮಂ ಮಾ ಚಾ೭ಸ್ಮ ೈ ಪಿತರಂ ಮೃತಮ್
ಭವನೌ ಾಃ ಶಂಸ್ಮಷ್ಣ ಗಿತಾಾ ರಾಘ್ವಾಣಾಮ್ ಇಮಂ ಕ್ಷಯಮ್ ೮
ಕೌಶೇಯಾನಿ ಚ್ ವಸ್ಮೌ ರಣಿ ಭೂಷಣಾನಿ ವರಾಣಿ ಚ್
ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಆದ್ವಯ ರಾಜಞ ಶಚ ಭರತ ಸಯ ಚ್ ಗಚ್ಛ ತ ೯
ದ್ತೌ ಪ್ಥಯ ೭ಶನಾ ರ್ದತಾ ಜಗುಮ ಸಾ ಾಂ ಸಾ ಾಂ ನಿವೇಶನಂ
ಕೇಕಯಾಾಂ ಸ್ೌ ೀ ಗಮಿಷಯ ಾಂತೀ ಹಯಾ ನಾ೭೭ರುಹಯ ಸಮಮ ತಾನ್ ೧೦
ತತ: ಪ್ರರ ಸ್ಮಿ ನಿಕಂ ಕೃತಾಾ ಕಯಿಶೇಷ ಮ೭ನಂತರಂ
ವಸ್ಮಷ್ಠ ೀನಾ೭ಭಯ ನುಜಾಞ ತಾ ರ್ದತಾಾಃ ಸಂತಾ ರತಾ ಯಯುಾಃ ೧೧
ನಯ ಾಂತೇನ ಅಪ್ರ ತಾಲಸಯ ಪ್ರ ಲಂಬ ಸಯ ೀತೌ ರಂ ಪ್ರ ತಿ
ನಿಷೇವಮಾಣಾ ಸ್ೌ ೀ ಜಗುಮ : ನದ್ೀಾಂ ಮಧ್ಯ ೀನ ಮಾಲ್ನಿೀಾಂ ೧೨
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ತೇ ಹಸ್ಮೌ ನ ಪುರೇ ಗಙ್ಗರ ಾಂ ತಿೀತಾಾ ಿ ಪ್ರ ತಯ ಙ್ಮಮ ಖಾ ಯಯುಾಃ
ಪ್ರಞ್ಜಚ ಲ ದೇಶಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ಮಧ್ಯ ೀನ ಕುರುಜಾಙ್ರ ಲಮ್ ೧೩
ಸರಾಾಂಸ್ಮ ಚ್ ಸುಪೂಣಾಿನಿ ನದ್ೀ ಶಚ ವಿಮಲೀದ್ಕ:
ನಿರೀಕ್ಷಮಾಣಾ ಸ್ೌ ೀ ಜಗುಮ : ರ್ದತಾ: ಕಯಿ ವಶಾ ದು್ ರತಂ ೧೪
ತೇ ಪ್ರ ಸನನ ೀದ್ಕಾಂ ದ್ವಾಯ ಾಂ ನಾನಾ ವಿಹಗ ಸೇವಿತಾಮ್
ಉಪ್ರತಿ ಜಗುಮ : ವೇಗೇನ ಶರದ್ಣಾು ಾಂ ಜನಾಕುಲಾಮ್ ೧೫
ನಿಕೂಲ ವೃಕ್ಷಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ದ್ವಯ ಾಂ ಸತಯ ೀಪ್ಯಾಚ್ನಮ್
ಅಭಿಗಮಾಯ ೭ಭಿವಾದ್ಯ ಾಂ ತಂ ಕುಲ್ಙ್ಗರ ಾಂ ಪ್ರರ ವಿಶನ್ ಪುರೀಮ್ ೧೬
ಅಭಿಕಳಂ ತತಃ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ತೇ ಬ್ೀರ್ಧ ಭವನಾ ಚುಚ ಯ ತಾಾಂ
ಪಿತೃ ಪತಾಮಹಿೀಾಂ ಪುಣಾಯ ಾಂ ತೇರು: ಇಕುಾ ಮತಿೀಾಂ ನದ್ೀಾಂ ೧೭
ಅವೇಕಾ ಯ ಾಂಜಲ್ ಪ್ರನಾಾಂ ಶಚ ಬಾರ ಹಮ ಣಾನ್ ವೇದ್ ಪ್ರರಗ್ರನ್
ಯಯು ಮಿಧ್ಯ ೀನ ಬಾಹಿಿ ೀಕನ್ ಸುದ್ವಮಾನಂ ಚ್ ಪ್ವಿತಮ್ ೧೮
ವಿಷ್ು ೀಾಃ ಪ್ದಂ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಮಾಣಾ ವಿಪ್ರಶಾಾಂ ಚಾ೭ಪಿ ಶಾಲಮ ಲ್ೀಮ್
ನದ್ೀ ವಾಿಪಿೀ ಸೌ ಟ್ಟಕನಿ ಪ್ಲಾ ಲಾನಿ ಸರಾಾಂಸ್ಮ ಚ್ ೧೯
ಪ್ಶಯ ಾಂತೀ ವಿವಿಧಾಾಂ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಸ್ಮಾಂಹ ವಾಯ ಘ್ರ ಮೃಗ ದ್ಾ ಪ್ರನ್
ಯಯು: ಪ್ಥಾ೭ತಿ ಮಹತಾ ಶಾಸನಂ ಭತುಿ ರೀಪ್ಾ ವ: ೨೦
ತೇ ಶಾರ ನೌ ವಾಹನಾ ರ್ದತಾ ವಿಕೃಷ್ಾ ೀನ ಪ್ಥಾ ತತ:
ಗ್ರ ವರ ಜಂ ಪುರ ವರಂ ಶ್ೀಘ್ರ ಮ್ ಆಸೇದು ರಂಜಸ್ಮ ೨೧
ಭತುಿಾಃ ಪಿರ ಯಾ೭ಥಿಾಂ ಕುಲ ರಕ್ಷಣಾ೭ಥಿಾಂ
ಭತುಿ ಶಚ ವಂಶ ಸಯ ಪ್ರಗರ ಹಾ೭ಥಿಮ್
ಅಹೇಡಮಾನಾ ಸೌ ಾ ರಯಾ ಸಮ ರ್ದತಾ
ರಾತಾರ ಯ ಾಂ ತು ತೇ ತತ್ ಪುರಮ್ ಏವ ಯಾತಾಾಃ ೨೨
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಅಷಾ ಷರ್ಷಾ ತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಏಕೀನ ಸಪ್ತ ತ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಯಾಮ್ ಏವ ರಾತಿರ ಾಂ ತೇ ರ್ದತಾಾಃ ಪ್ರ ವಿಶನಿೌ ಸಮ ತಾಾಂ ಪುರೀಮ್
ಭರತೇ ನಾ೭ಪಿ ತಾಾಂ ರಾತಿರ ಾಂ ಸಾ ಪ್ನ ೀ ದೃಷ್ಾ ೀ೭ಯಮ್ ಅಪಿರ ಯಃ ೧
ವುಯ ಷ್ಟಾ ಮ್ ಏವ ತು ತಾಾಂ ರಾತಿರ ಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ತಂ ಸಾ ಪ್ನ ಮ೭ಪಿರ ಯಮ್
ಪುತರ ೀ ರಾಜಾ೭ರ್ಧ ರಾಜ ಸಯ ಸುಭೃಶಂ ಪ್ಯಿತಪ್ಯ ತ ೨
ತಪ್ಯ ಮಾನಂ ಸಮಾಜಾಞ ಯ ವಯಸ್ಮಯ ಾಃ ಪಿರ ಯ ವಾದ್ನಃ
ಆಯಾಸಂ ಹಿ ವಿನೇಷಯ ನೌ ಾಃ ಸಭ್ರಯಾಾಂ ಚ್ಕಿರ ರೇ ಕಥಾಾಃ ೩
ವಾದ್ಯನಿೌ ತಥಾ ಶಾನಿೌ ಾಂ ಲಾಸಯನೌ ಯ ೭ಪಿ ಚಾಪ್ರೇ
ನಾಟಕ ನಯ ೭ಪ್ರೇ ಪ್ರರ ಹು: ಹಾಸ್ಮಯ ನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ್ ೪
ಸ ತೈ: ಮಹಾತಾಮ ಭರತಃ ಸಖಿಭಿಾಃ ಪಿರ ಯ ವಾದ್ಭಿಾಃ
ಗ್ೀರ್ಷಠ ೀ: ಹಾಸ್ಮಯ ನಿ ಕುವಿದ್ೂ : ನ ಪ್ರರ ಹೃಷಯ ತ ರಾಘ್ವಃ ೫
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ಪಿರ ಯ ಸಖೀ ಭರತಂ ಸಖಿಭಿ: ವೃತಮ್
ಸುಹೃದ್ೂ ಾಃ ಪ್ಯುಿಪ್ರಸ್ಮೀನಃ ಕಿಾಂ ಸಖೇ ನಾ೭ನುಮೀದ್ಸೇ ೬
ಏವಂ ಬುರ ವಾಣಂ ಸುಹೃದಂ ಭರತಃ ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಹ
ಶೃಣು ತಾ ಾಂ ಯ ನಿನ ಮಿತೌ ಾಂ ಮೇ ದೈನಯ ಮ್ ಏತತ್ ಉಪ್ರಗತಮ್ ೭
ಸಾ ಪ್ನ ೀ ಪಿತರಮ್ ಅದ್ವರ ಕ್ಷಂ ಮಲ್ನಂ ಮುಕೌ ಮ್ಭಧ್ಿಜಮ್
ಪ್ತನೌ ಮ್ ಅದ್ರ ಶ್ಖರಾತ್ ಕಲುಷೇ ಗ್ೀಮರ್ಯ ಹರ ದೇ ೮
ಪ್ಿ ವಮಾನ ಶಚ ಮೇ ದೃಷಾ ಾಃ ಸ ತಸ್ಮಮ ನ್ ಗ್ೀಮಯ ಹರ ದೇ
ಪಿಬನ್ ಅಾಂಜಲ್ನಾ ತೈಲಂ ಹಸನಿನ ವ ಮುಹುರ್ ಮುಹುಾಃ ೯
ತತ ಸ್ಮೌ ಲೀದ್ನಂ ಭುಕೌ ಾ ಪುನಃ ಪುನ: ಅಧಃ ಶ್ರಾಾಃ
ತೈಲೇ ನಾ೭ಭಯ ಕೌ ಸವಾಿ೭೦ಗ ಸ್ೌ ೈಲಮ್ ಏವಾನಾ ೭ವಗ್ರಹತ ೧೦
ಸಾ ಪ್ನ ೀ೭ಪಿ ಸ್ಮಗರಂ ಶುಷಕ ಾಂ ಚ್ನ್ ರಾಂ ಚ್ ಪ್ತಿತಂ ಭುವಿ
ಉಪ್ರುದ್ವ್ ಾಂ ಚ್ ಜಗತಿೀಾಂ ತಮಸೇವ ಸಮಾ ವೃತಾಾಂ ೧೧
ಔಪ್ವಾಹಯ ಸಯ ನಾಗ ಸಯ ವಿಷ್ಟಣಂ ಶಕಲ್ೀ ಕೃತಂ
ಸಹಸ್ಮ ಚಾ೭ಪಿ ಸಂಶನೌ ಾಂ ಜಾ ಲ್ತಂ ಜಾತವೇದ್ಸಂ ೧೨
ಅವತಿೀಣಾಿಾಂ ಚ್ ಪೃರ್ಥವಿೀಾಂ ಶುಷ್ಟಕ ಾಂ ಶಚ ವಿವಿಧಾನ್ ದುರ ಮಾನ್
ಅಹಂ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ವಿಧ್ಾ ಸ್ಮೌ ನ್ ಸಧೂಮಾಾಂ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಪ್ವಿತಾನ್ ೧೩
ಪಿೀಠೇ ಕಷ್ಟು ಿಯಸೇ ಚೈನಂ ನಿಷಣು ಾಂ ಕೃಷು ವಾಸಸಂ
ಪ್ರ ಹಸನಿೌ ಸಮ ರಾಜಾನಂ ಪ್ರ ಮದ್ವಾಃ ಕೃಷು ಪಿಙ್ರ ಳಾ: ೧೪
ತಾ ರಮಾಣ ಶಚ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ರಕೌ ಮಾಲಾಯ ೭ನು ಲೇಪ್ನಃ
ರಥೇನ ಖರ ಯುಕ್ೌೀನ ಪ್ರ ಯಾತೀ ದ್ಕಿಾ ಣಾ ಮುಖಃ ೧೫
ಪ್ರ ಹಸಂತಿೀವ ರಾಜಾನಂ ಪ್ರ ಮದ್ವ ರಕೌ ವಾಸ್ಮನಿೀ
ಪ್ರ ಕಷಿನಿೌ ೀ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟಾ ರಾಕ್ಷಸ್ಮೀ ವಿಕೃತಾ೭೭ನನಾ ೧೬
ಏವ ಮೇತ ನಮ ಯಾ ದೃಷಾ ಮಿಮಂ ರಾತಿರ ಾಂ ಭಯಾ೭೭ವಹಂ
ಅಹಂ ರಾಮೀ೭ಥವಾ ರಾಜಾ ಲಕ್ಷಮ ಣೀ ವಾ ಮರಷಯ ತಿ ೧೭
ನರೀ ಯಾನೇನ ಯಃ ಸಾ ಪ್ನ ೀ ಖರ ಯುಕ್ೌೀನ ಯಾತಿ ಹಿ
ಅಚಿರಾ ತೌ ಸಯ ಧೂಮಾ೭ಗರ ಾಂ ಚಿತಾಯಾಾಂ ಸಂಪ್ರ ದೃಶಯ ತೇ ೧೮
ಏತ ನಿನ ಮಿತೌ ಾಂ ದ್ೀನೀ೭ಹಂ ತ ನನ ವಃ ಪ್ರ ತಿಪೂಜರ್ಯ
ಶುಷಯ ತಿೀವ ಚ್ ಮೇ ಕಣಠ ೀ ನ ಸಾ ಸಿ ಮ್ ಇವ ಮೇ ಮನಃ ೧೯
ನ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಭಯ ಸ್ಮಿ ನಂ ಭಯಂ ಚೈ ವೀಪ್ಧಾರಾರ್ಯ
ಭರ ಷಾ ಶಚ ಸವಿ ಯೀಗ್ೀ ಮೇ ರ್ಯಾ ಚ್ೀಪ್ಹತಾ ಮಮ ೨೦
ಜಗುಪ್ಾ ನ್ ಇವ ಚಾ೭೭ತಾಮ ನಂ ನ ಚ್ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಕರಣಮ್ ೨೧
ಇಮಾಾಂ ಹಿ ದುಾಃಸಾ ಪ್ನ ಗತಿಾಂ ನಿಶಾಮಯ ತಾಮ್
ಅನೇಕ ರೂಪ್ರಮ್ ಅವಿತಕಿಿತಾಾಂ ಪುರಾ
ಭಯಂ ಮಹತ್ ತತ್ ಹೃದ್ಯಾ ನನ ಯಾತಿ ಮೇ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ವಿಚಿನೌ ಯ ರಾಜಾನಮ್ ಅಚಿನೌ ಯ ದ್ಶಿನಮ್ ೨೨
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ್ೀನ ಸಪ್ೌ ತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಸಪ್ತ ತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಭರತೇ ಬುರ ವತಿ ಸಾ ಪ್ನ ಾಂ ರ್ದತಾ ಸ್ೌ ೀ ಕಿ ನೌ ವಾಹನಾಾಃ
ಪ್ರ ವಿಶಾಯ ೭ಸಹಯ ಪ್ರಖಂ ರಮಯ ಾಂ ರಾಜ ಗೃಹಂ ಪುರಮ್ ೧
ಸಮಾಗಮಯ ತು ರಾಜಾಞ ಚ್ ರಾಜ ಪುತ್ರ ೀಣ ಚಾ೭ಚಿಿತಾಾಃ
ರಾಜಞ ಾಃ ಪ್ರದೌ ಗೃಹಿೀತಾಾ ತು ತಮ್ ಊಚು: ಭರತಂ ವಚಃ ೨
ಪುರೀಹಿತ ಸ್ಮೌ ಾ ಕುಶಲಂ ಪ್ರರ ಹ ಸವೇಿ ಚ್ ಮನಿೌ ರಣಃ
ತಾ ರಮಾಣ ಶಚ ನಿಯಾಿಹಿ ಕೃತಯ ಮ್ ಆತಯ ಯಿಕಂ ತಾ ಯಾ ೩
ಇಮಾನಿ ಚ್ ಮಹಾ೭ಹಾಿಣಿ ವಸ್ಮೌ ರಣಾಯ ೭೭ಭರಣಾನಿ ಚ್
ಪ್ರ ತಿಗೃಹಯ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಮಾತುಲ ಸಯ ಚ್ ದ್ವಪ್ಯ ೪
ಅತರ ವಿಾಂಶತಿ ಕ್ೀಟಯ ೭ಸುೌ ನೃಪ್ತೇ: ಮಾತುಲ ಸಯ ತೇ
ದ್ಶ ಕ್ೀಟಯ ಸುೌ ಸಂಪೂಣಾಿ ಸೌ ರ್ಥವ ಚ್ ನೃಪ್ರ೭೭ತಮ ಜ ೫
ಪ್ರ ತಿಗೃಹಯ ಚ್ ತತ್ ಸವಿಾಂ ಸಾ ೭ನುರಕೌ ಾಃ ಸುಹೃಜಜ ನೇ
ರ್ದತಾನ್ ಉವಾಚ್ ಭರತಃ ಕಮಾಃ ಸಂಪ್ರ ತಿಪೂಜಯ ತಾನ್ ೬
ಕಚಿಚ ತ್ ಸುಕುಶಲ್ೀ ರಾಜಾ ಪಿತಾ ದ್ಶರಥೀ ಮಮ
ಕಚಿಚ ಚಾಚ ೭ರೀಗತಾ ರಾಮೇ ಲಕ್ಷಮ ಣೇ ಚ್ ಮಹಾತಮ ನಿ ೭
ಆಯಾಿ ಚ್ ಧ್ಮಿ ನಿರತಾ ಧ್ಮಿಜಾಞ ಧ್ಮಿ ದ್ಶ್ಿನಿೀ
ಅರೀಗ್ರ ಚಾ೭ಪಿ ಕೌಸಲಾಯ ಮಾತಾ ರಾಮ ಸಯ ರ್ಧೀಮತಃ ೮
ಕಚಿಚ ತ್ ಸುಮಿತಾರ ಧ್ಮಿಜಾಞ ಜನನಿೀ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಯ ಯಾ
ಶತುರ ಘ್ನ ಸಯ ಚ್ ವಿೀರ ಸಯ ಸ್ಮ೭ರೀಗ್ರ ಚಾ೭ಪಿ ಮಧ್ಯ ಮಾ ೯
ಆತಮ ಕಮಾ ಸದ್ವ ಚ್ಣಿು ೀ ಕ್ರ ೀಧ್ನಾ ಪ್ರರ ಜಞ ಮಾನಿನಿೀ
ಅರೀಗ್ರ ಚಾ೭ಪಿ ಕೈಕೇಯಿೀ ಮಾತಾ ಮೇ ಕಿಮ್ ಉವಾಚ್ ಹ ೧೦
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಸುೌ ತೇ ರ್ದತಾ ಭರತೇನ ಮಹಾತಮ ನಾ
ಊಚುಾಃ ಸಂಪ್ರ ಶರ ಯಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಇದಂ ತಂ ಭರತಂ ತದ್ವ ೧೧
ಕುಶಲಾ ಸ್ೌ ೀ ನರ ವಾಯ ಘ್ರ ರ್ಯಷ್ಟಾಂ ಕುಶಲಮ್ ಇಚ್ಛ ಸ್ಮ
ಶ್ರ ೀ ಶಚ ತಾಾ ಾಂ ವೃಣುತೇ ಪ್ದ್ವಮ ಯುಜಯ ತಾಾಂ ಚಾ೭ಪಿ ತೇ ರಥ: ೧೨
ಭರತ ಶಾಚ ೭ಪಿ ತಾನ್ ರ್ದತಾನ್ ಏವಮ್ ಉಕ್ೌ ೀ೭ಭಯ ಭ್ರಷತ
ಆಪೃಚ್ಛ ೀ೭ಹಂ ಮಹಾರಾಜಂ ರ್ದತಾಾಃ ಸಂತಾ ರಯನಿೌ ಮಾಮ್ ೧೩
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಾ ತು ತಾನ್ ರ್ದತಾನ್ ಭರತಃ ಪ್ರರ್ಥಿವಾ೭೭ತಮ ಜಃ
ರ್ದತೈಾಃ ಸಂಚ್ೀದ್ತೀ ವಾಕಯ ಾಂ ಮಾತಾಮಹಮ್ ಉವಾಚ್ ಹ ೧೪
ರಾಜನ್ ಪಿತುರ್ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಸಕಶಂ ರ್ದತ ಚ್ೀದ್ತಃ
ಪುನ ರ೭ಪ್ಯ ಹಮ್ ಏಷ್ಟಯ ಮಿ ಯದ್ವ ಮೇ ತಾ ಾಂ ಸಮ ರಷಯ ಸ್ಮ ೧೫
ಭರತೇ ನೈವಮ್ ಉಕೌ ಸುೌ ನೃಪ್ೀ ಮಾತಾಮಹ ಸೌ ದ್ವ
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ತಮ್ ಉವಾಚ್ ಶುಭಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಶ್ರ ಸ್ಮಯ ೭೭ಘ್ರರ ಯ ರಾಘ್ವಮ್ ೧೬
ಗಚ್ಛ ತಾತಾ೭ನುಜಾನೇ ತಾಾ ಾಂ ಕೈಕೇಯಿೀ ಸುಪ್ರ ಜಾ ಸೌ ಾ ಯಾ
ಮಾತರಂ ಕುಶಲಂ ಬ್ರರ ಯಾಾಃ ಪಿತರಂ ಚ್ ಪ್ರಂತಪ್ ೧೭
ಪುರೀಹಿತಂ ಚ್ ಕುಶಲಂ ರ್ಯ ಚಾ೭ನಯ ೀ ದ್ಾ ಜ ಸತೌ ಮಾಾಃ
ತೌ ಚ್ ತಾತ ಮಹೇಷ್ಟಾ ಸೌ ಭ್ರರ ತರೌ ರಾಮ ಲಕ್ಷಮ ಣೌ ೧೮
ತಸ್ಮ ೈ ಹಸ್ಮೌ ಉತೌ ಮಾಾಂ ಶ್ಚ ತಾರ ನ್ ಕಮಬ ಳಾನ್ ಅಜಿನಾನಿ ಚ್
ಅಭಿಸತಕ ೃತಯ ಕೈಕೇಯೀ ಭರತಾಯ ಧ್ನಂ ದ್ದೌ ೧೯
ರುಕಮ ನಿಷಕ ಸಹಸ್ರ ೀ ದ್ಾ ೀ ಷ್ೀಡ ಶಾ೭ಶಾ ಶತಾನಿ ಚ್
ಸತಕ ೃತಯ ಕೇಕೇಯಿೀ ಪುತರ ಾಂ ಕೇಕಯೀ ಧ್ನಮ್ ಆದ್ಶತ್ ೨೦
ತಥಾ೭ಮಾತಾಯ ನ್ ಅಭಿಪ್ರ ೀತಾನ್ ವಿಶಾಾ ಸ್ಮಯ ಾಂ ಶಚ ಗುಣಾನಿಾ ತಾನ್
ದ್ದೌ ಅಶಾ ಪ್ತಿಾಃ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ಭರತಾಯಾ೭ನುಯಾಯಿನಃ ೨೧
ಐರಾವತಾನ್ ಐನ್ ರ ಶ್ರಾನ್ ನಾಗ್ರನ್ ವೈ ಪಿರ ಯ ದ್ಶಿನಾನ್
ಖರಾನ್ ಶ್ೀಘ್ರರ ನ್ ಸುಸಂಯುಕೌ ನ್ ಮಾತುಲೀ೭ಸ್ಮ ೈ ಧ್ನಂ ದ್ದೌ ೨೨
ಅನೌ ಾಃ ಪುರೇ೭ತಿಸಂವೃದ್ವಧ ನ್ ವಾಯ ಘ್ರ ವಿೀಯಿ ಬಲಾ೭ನಿಾ ತಾನ್
ದಂಷ್ಟಾ ರ೭೭ಯುಧಾನ್ ಮಹಾ ಕಯಾನ್ ಶುನ ಶಚ ೀಪ್ರಯನಂ ದ್ದೌ ೨೩
ಸ ದ್ತೌ ಾಂ ಕೇಕರ್ಯಾಂದ್ರ ೀಣ ಧ್ನಂ ತ ನಾನ ೭ಭಯ ನಂದ್ತ
ಭರತ: ಕೇಕಯಿೀ ಪುತರ ೀ ಗಮನ ತಾ ರಯಾ ತದ್ವ ೨೪
ಬಭೂವ ಹಯ ೭ಸಯ ಹೃದ್ರ್ಯ ಚಿಾಂತಾ ಸುಮಹತಿೀ ತದ್ವ
ತಾ ರಯಾ ಚಾ೭ಪಿ ರ್ದತಾನಾಾಂ ಸಾ ಪ್ನ ಸ್ಮಯ ೭ಪಿ ಚ್ ದ್ಶಿನಾತ್ ೨೫
ಸಾ ಸಾ ವೇಶಾಮ ೭ಭಯ ತಿಕರ ಮಯ ನರ ನಾಗ್ರ೭ಶಾ ಸಂವೃತಂ
ಪ್ರ ಪೇದೇ ಸುಮಹ ಚಿಛ ರೀಮಾನ್ ರಾಜ ಮಾಗಿಮ೭ನುತೌ ಮಂ ೨೬
ಅಭಯ ತಿೀತಯ ತತೀ೭ಪ್ಶಯ ದಂತ: ಪುರ ಮುದ್ವರದ್ೀ:
ತತ ಸೌ ದ್ೂ ರತ ಶ್್ ರೀಮಾನ್ ಆವಿವೇಶಾ೭ನಿವಾರತ: ೨೭
ಸ ಮಾತಾಮಹಮ್ ಆಪೃಚ್ಛ ಯ ಮಾತುಲಂ ಚ್ ಯುಧಾಜಿತಮ್
ರಥಮ್ ಆರುಹಯ ಭರತಃ ಶತುರ ಘ್ನ ಸಹಿತೀ ಯಯೌ ೨೮
ರಥಾನ್ ಮಣು ಲ ಚ್ಕರ ಾಂ ಶಚ ಯೀಜಯಿತಾಾ ಪ್ರಶ್ ತಮ್
ಉಷಾ ರ ಗ್ೀ೭ಶಾ ಖರರ್ ಭೃತಾಯ ಭರತಂ ಯಾನೌ ಮ್ ಅನಾ ಯುಾಃ ೨೯
ಬಲೇನ ಗುಪ್ೌ ೀ ಭರತೀ ಮಹಾತಾಮ
ಸಹ ಆಯಿಕಸಯ ಆತಮ ಸಮ: ಅಮಾತ್ಯ ೈಾಃ
ಆದ್ವಯ ಶತುರ ಘ್ನ ಮ್ ಅಪೇತ ಶತುರ :
ಗೃಹಾ ತಯ ಯೌ ಸ್ಮದ್ಧ ಇವೇ ನ್ ರಲೀಕತ್ ೩೦
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಸಪ್ೌ ತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಏಕ ಸಪ್ತ ತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸ ಪ್ರರ ಙ್ಮಮ ಖೀ ರಾಜ ಗೃಹಾ ದ್೭ಭಿನಿಯಾಿಯ ವಿೀಯಿವಾನ್
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತಾತ ಸುಾ ದ್ವಮಾಾಂ ದುಯ ತಿಮಾನ್ ಸಂತಿೀಯಾಿ೭ವೇಕ್ಷಯ ತಾಾಂ ನದ್ೀಾಂ ೧
ಹಾಿ ದ್ನಿೀಾಂ ದುರಾಪ್ರರಾಾಂ ಚ್ ಪ್ರ ತಯ ಕ್ ಸರ ೀತ ಸೌ ರಙ್ಕ್ಷರಣಿೀಮ್
ಶತರ್ದರ ಮ್ ಅತರ ಚಿಛ ರೀಮಾನ್ ನದ್ೀಮ್ ಇಕಾ ಾ ಕು ನನ್ ನಃ ೨
ಏಲ(ಲಾ)ಧಾನೇ ನದ್ೀಾಂ ತಿೀತಾಾ ಿ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ಚಾ೭ಪ್ರ ಪ್ಪ್ಿಟ್ಟನ್
ಶ್ಲಾಮ್ ಆಕುವಿತಿೀಾಂ ತಿೀತಾಾ ಿ ಆಗ್ನ ೀಯಂ ಶಲಯ ಕತಿನಮ್ ೩
ಸತಯ ಸಂಧಃ ಶುಚಿಾಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಮಾಣಃ ಶ್ಲಾವಹಾಮ್
ಅತಯ ಯಾತ್ ಸ ಮಹಾ ಶೈಲಾನ್ ವನಂ ಚೈತರ ರಥಂ ಪ್ರ ತಿ ೪
ಸರಸಾ ತಿೀಾಂ ಚ್ ಗಂಗ್ರಾಂ ಚ್ ಯುಗ್ಮ ೀನ ಪ್ರ ತಯ ಪ್ದ್ಯ ತ
ಉತೌ ರಂ ವಿೀರಮತಾಾ ಯ ನಾಾಂ ಭ್ರರುಾಂಡಂ ಪ್ರರ ವಿಶ ದ್ಾ ನಂ ೫
ವೇಗ್ನಿೀಾಂ ಚ್ ಕುಳಿಾಂಗ್ರಖಾಯ ಾಂ ಹಾಿ ದ್ನಿೀಾಂ ಪ್ವಿತಾ೭೭ವೃತಾಮ್
ಯಮುನಾಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ಸಂತಿೀಣೀಿ ಬಲಮ್ ಆಶಾಾ ಸಯ ತೌ ದ್ವ ೬
ಶ್ೀತಿೀ ಕೃತಯ ತು ಗ್ರತಾರ ಣಿ ಕಿ ನಾೌ ನ್ ಆಶಾಾ ಸಯ ವಾಜಿನಃ
ತತರ ಸ್ಮನ ತಾಾ ಚ್ ಪಿೀತಾಾ ಚ್ ಪ್ರರ ಯಾದ್ವ೭೭ದ್ವಯ ಚ್ೀದ್ಕಮ್ ೭
ರಾಜ ಪುತರ ೀ ಮಹಾ೭ರಣಯ ಮ್ ಅನಭಿೀಕ್ಾ ು ೀಪ್ ಸೇವಿತಮ್
ಭದರ ೀ ಭದ್ರ ೀಣ ಯಾನೇನ ಮಾರುತಃ ಖಮ್ ಇವಾ೭ತಯ ಯಾತ್ ೮
ಭ್ರಗ್ೀರಥಂ ದುಷಪ ರತರಾಮ್ ಅಾಂಶುಧಾನೇ ಮಹಾ ನದ್ೀಾಂ
ಉಪ್ರಯ ದ್ವರ ಘ್ವ ಸೂೌ ಣಿಾಂ ಪ್ರರ ಗಾ ಟೇ ವಿಶುರ ತೇ ಪುರೇ ೯
ಸ ಗಂಗ್ರಾಂ ಪ್ರರ ಗಾ ಟೇ ತಿೀತಾಾ ಿ ಸಮಾಯಾ ತುಕ ಟಕ್ೀರ್ಷಠ ಕಾಂ
ಸಬಲ ಸ್ಮೌ ಾಂ ತಿೀತಾಾ ಿ೭ಥ ಸಮಾಯಾ ದ್ಧ ಮಿವಧ್ಿನಂ ೧೦
ತೀರಣಂ ದ್ಕಿಾ ಣಾ೭ಧೇಿನ ಜಮ್ಭಬ ಪ್ರ ಸಿ ಮ್ ಉಪ್ರಗಮತ್
ವರೂಥಂ ಚ್ ಯಯೌ ರಮಯ ಾಂ ಗ್ರರ ಮಂ ದ್ಶರಥಾ೭೭ತಮ ಜಃ ೧೧
ತತರ ರಮ್ಯ ೀ ವನೇ ವಾಸಂ ಕೃತಾಾ ೭ಸೌ ಪ್ರರ ಙ್ಮಮ ಖೀ ಯಯೌ
ಉದ್ವಯ ನಮ್ ಉಜಿಜ ಹಾನಾಯಾಾಃ ಪಿರ ಯಕ ಯತರ ಪ್ರದ್ಪ್ರಾಃ ೧೨
ಸ್ಮಲಾಾಂ ಸುೌ ಪಿರ ಯಕನ್ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ಶ್ೀಘ್ರರ ನ್ ಆಸ್ಮಿ ಯ ವಾಜಿನಃ
ಅನುಜಾಞ ಪ್ರಯ ೭ಥ ಭರತೀ ವಾಹಿನಿೀಾಂ ತಾ ರತೀ ಯಯೌ ೧೩
ವಾಸಂ ಕೃತಾಾ ಸರ ಸ್ಮೌ ೀಥೇಿ ತಿೀತಾಾ ಿ ಚ್ ಉತಾೌ ನಕಾಂ ನದ್ೀಮ್
ಅನಾಯ ನದ್ೀ ಶಚ ವಿವಿಧಾಾಃ ಪ್ರವಿತಿೀಯೈ ಸುೌ ರಂಗಮಾಃ ೧೪
ಹಸ್ಮೌ ಪೃಷಠ ಕಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ಕುಟಕಮ್ ಅತಯ ವತಿತ
ತತಾರ ಚ್ ನರವಾಯ ಘ್ರ ೀ ಲೌಹಿತ್ಯ ೀ ಸ ಕಪಿೀವತಿೀಮ್ ೧೫
ಏಕಸ್ಮಲೇ ಸ್ಮಿ ಣುಮತಿೀಾಂ ವಿನತೇ ಗ್ೀಮತಿೀಾಂ ನದ್ೀಮ್
ಕಳಿಾಂಗ ನಗರೇ ಚಾ೭ಪಿ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ಸ್ಮಲವನಂ ತದ್ವ
ಭರತಃ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಆಗಚ್ಛ ತ್ ಸುಪ್ರಶಾರ ನೌ ವಾಹನಃ ೧೬
ವನಂ ಚ್ ಸಮ೭ತಿೀತಾಯ ೭೭ಶು ಶವಿಯಾಿಮ್ ಅರುಣೀದ್ರ್ಯ
ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಮನುನಾ ರಾಜಾಞ ನಿಮಿಿತಾಾಂ ಸಂದ್ದ್ಶಿ ಹ ೧೭
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತಾಾಂ ಪುರೀಾಂ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ಾಃ ಸಪ್ೌ ರಾತರ ೀರ್ಷತ: ಪ್ರ್ಥ
ಅಯೀಧಾಯ ಮ್ ಅಗರ ತೀ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ರಥೇ ಸ್ಮರರ್ಥಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೮
ಏಷ್ಟ ನಾ೭ತಿಪ್ರ ತಿೀತಾ ಮೇ ಪುಣಯ ೀ ದ್ವಯ ನಾ ಯಶಸ್ಮಾ ನಿೀ
ಅಯೀಧಾಯ ದೃಶಯ ತೇ ರ್ದರಾತ್ ಸ್ಮರಥೇ ಪ್ರಣುು ಮೃತಿೌ ಕ ೧೯
ಯಜಾ ಭಿ ಗುಿಣ ಸಂಪ್ನನ ೈ: ಬಾರ ಹಮ ಣ: ವೇದ್ ಪ್ರರಗೈಾಃ
ಭೂಯಿಷಠ ಮ್ ಋದ್ಧ ೈ: ಆಕಿೀಣಾಿ ರಾಜರ್ಷಿ ವರ ಪ್ರಲ್ತಾ ೨೦
ಅಯೀಧಾಯ ಯಾಾಂ ಪುರಾ ಶಬ್ ಾಃ ಶ್ರರ ಯತೇ ತುಮುಲೀ ಮಹಾನ್
ಸಮನಾೌ ನ್ ನರ ನಾರೀಣಾಾಂ ತಮ್ ಅದ್ಯ ನ ಶೃಣೀಮಯ ೭ಹಮ್ ೨೧
ಉದ್ವಯ ನಾನಿ ಹಿ ಸ್ಮಯಾಹ್ನ ೀ ಕಿರ ೀಡಿತಾ ೀಪ್ರತೈ: ನರಾಃ
ಸಮನಾೌ ತಪ ರಧಾವದ್ೂ ಾಃ ಪ್ರ ಕಶನೌ ೀ ಮಮಾ೭ನಯ ಧಾ ೨೨
ತಾನಯ ೭ದ್ವಯ ೭ನುರುದ್ನಿೌ ೀವ ಪ್ರತಯ ಕೌ ನಿ ಕಮಿಭಿಾಃ
ಅರಣಯ ಭೂತೇವ ಪುರೀ ಸ್ಮರಥೇ ಪ್ರ ತಿಭ್ರತಿ ಮೇ ೨೩
ನ ಹಯ ೭ತರ ಯಾನೈ: ದೃಶಯ ನೌ ೀ ನ ಗಜೈ: ನ ಚ್ ವಾಜಿಭಿಾಃ
ನಿಯಾಿನೌೀ ವಾ೭ಭಿಯಾನೌೀ ವಾ ನರ ಮುಖಾಯ ಯಥಾ ಪುರಮ್ ೨೪
ಉದ್ವಯ ನಾನಿ ಪುರಾ ಭ್ರಾಂತಿ ಮತೌ ಪ್ರ ಮುದ್ತಾನಿ ಚ್
ಜನಾನಾಾಂ ರತಿ ಸಂಯೀಗೇ ಷಾ ೭ತಯ ಾಂತ ಗುಣ ವಂತಿ ಚ್ ೨೫
ತಾ ನಯ ೀತಾ ನಯ ದ್ಯ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ನಿರಾನಂದ್ವನಿ ಸವಿಶ:
ಅನಿಷ್ಟಾ ನಿ ಚ್ ಪ್ರಪ್ರನಿ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ್
ಸಪ್ೌ ಪ್ಣಿ ರ೭ನುಪ್ಥಂ ವಿಕ್ರ ೀಶದ್ೂ ರವ ದುರ ಮ: ೨೬
ನಾ೭ದ್ವಯ ಪಿ ಶ್ರರ ಯತೇ ಶಬ್್ ೀ ಮತಾೌ ನಾಾಂ ಮೃಗ ಪ್ಕಿಾ ಣಾಾಂ
ಸಂರಕೌ ಾಂ ಮಧುರಾಾಂ ವಾಣಿೀಾಂ ಕಲಂ ವಾಯ ಹರತಾಾಂ ಬಹು ೨೭
ಚಂದ್ನಾ೭ಗರು ಸಂಪೃಕ್ೌೀ ಧೂಪ್ ಸಂಮ್ಭಚಿಿತೀ೭ತುಲ:
ಪ್ರ ವಾತಿ ಪ್ವನ: ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಕಿನುನ ನಾ೭ದ್ಯ ಯಥಾ ಪುರಂ ೨೮
ಭೇರೀ ಮೃದಂಗ ವಿೀಣಾನಾಾಂ ಕ್ೀಣ ಸಂಘ್ಟಾ ತ: ಪುನ:
ಕಿಮ೭ದ್ಯ ಶಬ್್ ೀ ವಿರತ ಸಾ ದ್ವ ದ್ೀನ ಗತಿ: ಪುರಾ ೨೯
ಅನಿಷ್ಟಾ ನಿ ಚ್ ಪ್ರಪ್ರನಿ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ್
ನಿಮಿತಾೌ ನಯ ೭ಮನೀಜಾಞ ನಿ ತೇನ ಸ್ಮೀದ್ತಿ ಮೇ ಮನಃ ೩೦
ಸವಿಥಾ ಕುಶಲಂ ಸೂತ ದುಲಿಭಂ ಮಮ ಬಂಧುಷ್ಣ
ತಥಾ ಹಯ ಸತಿ ಸಮಮ ೀಹೇ ಹೃದ್ಯಂ ಸ್ಮೀದ್ತಿೀವ ಮೇ ೩೧
ವಿಷಣು ಶಾರ ಾಂತ ಹೃದ್ಯ ಸರ ಸೌ ಸಾ ಲುಳಿತೇನಿ್ ರಯ:
ಭರತ: ಪ್ರ ವಿವೇಶಾ೭೭ಶು ಪುರೀ ಮಿಕಾ ಾ ಕು ಪ್ರಲ್ತಾಾಂ ೩೨
ದ್ವಾ ರೇಣ ವೈಜಯನೌ ೀನ ಪ್ರರ ವಿಶ ಚಾಛ ರನೌ ವಾಹನಃ
ದ್ವಾ ರ ಸ್ಿ ೈ: ಉತಾಿ ಯ ವಿಜಯಂ ಪೃಷಾ ಸ್ೌ ೈಾಃ ಸಹಿತೀ ಯಯೌ ೩೩
ಸ ತು ಅನೇಕ೭ಗರ ಹೃದ್ಯೀ ದ್ವಾ ರ ಸಿ ಾಂ ಪ್ರ ತಯ ೭ಚ್ಯ ಿ ತಂ ಜನಮ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸೂತಮ್ ಅಶಾ ಪ್ತೇಾಃ ಕಿ ನೌ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ತತರ ರಾಘ್ವಃ ೩೪
ಕಿ ಮಹಂ ತಾ ರಯಾ೭೭ನಿೀತ: ಕರಣೇನ ವಿನಾ೭ನಘ್
ಅಶುಭ್ರ ಶಂಕಿ ಹೃದ್ಯಂ ಶ್ೀಲಂ ಚ್ ಪ್ತತಿೀವ ಮೇ ೩೫
ಶುರ ತಾ ನೀ ಯಾದೃಶಾಾಃ ಪೂವಿಾಂ ನೃಪ್ತಿೀನಾಾಂ ವಿನಾಶನೇ
ಆಕರಾ: ತಾನ್ ಅಹಂ ಸವಾಿನ್ ಇಹ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಸ್ಮರಥೇ ೩೬
ಸಂಮಾಮ ಜಿನ ವಿಹಿೀನಾನಿ ಪ್ರುಷ್ಟಣುಯ ಪ್ ಲಕ್ಷರ್ಯ
ಅಸಂಯತ ಕವಾಟ್ಟನಿ ಶ್ರ ೀ ವಿಹಿೀನಾನಿ ಸವಿಶ: ೩೭
ಬಲ್ ಕರಂ ವಿಹಿೀನಾನಿ ಧೂಪ್ ಸಂಮೀದ್ನೇನ ಚ್
ಅನಾಶ್ತ ಕುಟುಾಂಬಾನಿ ಪ್ರ ಭ್ರಹಿೀನ ಜನಾನಿ ಚ್ ೩೮
ಅಲಕಿಾ ಮ ೀಕನಿ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಕುಟುಾಂಬ ಭವನಾ ನಯ ೭ಹಂ ೩೯
ಅಪೇತ ಮಾಲಯ ಶೀಭ್ರನಿ ಅಸಂಮೃಷ್ಟಾ ೭ಜಿರಾಣಿ ಚ್
ದೇವಾ೭೭ಗ್ರರಾಣಿ ಶ್ರನಾಯ ನಿ ನ ಚಾ ಭ್ರಾಂತಿ ಯಥಾ ಪುರಂ ೪೦
ದೇವತಾ೭ಚಾಿ: ಪ್ರ ವಿದ್ವಧ ಶಚ ಯಜಞ ಗ್ೀಷಠ ಯ ಸೌ ಥಾ ವಿಧಾ:
ಮಾಲಾಯ ೭೭ಪ್ಣೇಷ್ಣ ರಾಜನೌ ೀ ನಾ೭ದ್ಯ ಪ್ಣಾಯ ನಿ ವಾ ತಥಾ ೪೧
ದೃಶಯ ಾಂತೇ ವಾಣಿಜ್ೀ೭ಪ್ಯ ೭ದ್ಯ ನ ಯಥಾ ಪೂವಿಮ೭ತರ ವೈ
ಧಾಯ ನ ಸಂವಿಗನ ಹೃದ್ಯಾ ನಷಾ ವಾಯ ಪ್ರರ ಯಂತಿರ ತಾ: ೪೨
ದೇವಾ೭೭ಯತನ ಚೈತ್ಯ ೀಷ್ಣ ದ್ೀನಾ: ಪ್ಕಿಾ ಗಣಾ ಸೌ ಥಾ
ಮಲ್ನಂ ಚಾ೭ಶುರ ಪೂಣಾಿ೭ಕ್ಷಂ ದ್ೀನಂ ಧಾಯ ನಪ್ರಂ ಕೃಶಮ್
ಸ ಸ್ಮೌ ರೀ ಪುಾಂಸಂ ಚ್ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಜನಮ್ ಉತಕ ಾಂಠಿತಂ ಪುರೇ ೪೩
ಇತ್ಯ ೀವಮ್ ಉಕೌ ಾ ಭರತಃ ಸೂತಂ ತಂ ದ್ೀನ ಮಾನಸಃ
ತಾ ನಯ ೭ನಿಷ್ಟಾ ನಯ ಯೀಧಾಯ ಯಾಾಂ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ರಾಜ ಗೃಹಂ ಯಯೌ ೪೪
ತಾಾಂ ಶ್ರನಯ ಶೃಙ್ಗರ ಟಕ ವೇಶಮ ರಥಾಯ ಾಂ
ರಜ್ೀ೭ರುಣ ದ್ವಾ ರ ಕವಾಟ ಯನಾೌ ರಮ್
ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಪುರೀಮ್ ಇನ್ ರ ಪುರ ಪ್ರ ಕಶಾಾಂ
ದುಾಃಖೇನ ಸಂಪೂಣಿತರೀ ಬಭೂವ ೪೫
ಬಹೂನಿ ಪ್ಶಯ ನ್ ಮನಸೀ೭ಪಿರ ಯಾಣಿ
ಯಾನಯ ೭ನಯ ದ್ವ ನಾ೭ಸಯ ಪುರೇ ಬಭೂವುಾಃ
ಅವಾಕಿಛ ರಾ ದ್ೀನ ಮನಾ ನ ಹೃಷಾ ಾಃ
ಪಿತುರ್ ಮಹಾತಾಮ ಪ್ರ ವಿವೇಶ ವೇಶಮ
೪೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ ಸಪ್ೌ ತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ದ್ವಿ ಸಪ್ತ ತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಅಪ್ಶಯ ಾಂ ಸುೌ ತತ ಸೌ ತರ ಪಿತರಂ ಪಿತು ರಾ೭೭ಲರ್ಯ
ಜಗ್ರಮ ಭರತೀ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಾಂ ಮಾತರಂ ಮಾತು ರಾ೭೭ಲರ್ಯ ೧
ಅನುಪ್ರರ ಪ್ೌ ಾಂ ತು ತಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಕೈಕೇಯಿೀ ಪ್ರ ೀರ್ಷತಂ ಸುತಮ್
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ಉತಪ ಪ್ರತ ತದ್ವ ಹೃಷ್ಟಾ ತಯ ಕೌ ಾ ಸೌವಣಿಮ್ ಆಸನಂ ೨
ಸ ಪ್ರ ವಿಶ್ಯ ೈವ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಸಾ ಗೃಹಂ ಶ್ರ ೀವಿವಜಿಿತಮ್
ಭರತಃ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಜಗ್ರರ ಹ ಜನನಾಯ : ಚ್ರಣೌ ಶುಭೌ ೩
ಸ್ಮ ತಂ ಮ್ಭರ್ಧನ ಿ ಸಮುಪ್ರ೭೭ಘ್ರರ ಯ ಪ್ರಷಾ ಜಯ ಯಶಸ್ಮಾ ನಮ್
ಅಙ್ಕ ೀ ಭರತಮ್ ಆರೀಪ್ಯ ಪ್ರ ಷ್ಣಾ ಾಂ ಸಮುಪ್ಚ್ಕರ ಮೇ ೪
ಅದ್ಯ ತೇ ಕತಿಚಿತ್ ರಾತರ ಯ ಶುಚ ಯ ತ ಸ್ಮಯ ೭೭ಯಿಕ ವೇಶಮ ನಃ
ಅಪಿ ನ ಅಧ್ಾ ಶರ ಮಃ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ರಥೇನ ಆಪ್ತತ ಸೌ ವ ೫
ಆಯಿಕ ಸ್ೌ ೀ ಸುಕುಶಲ್ೀ ಯುಧಾಜಿನ್ ಮಾತುಲ ಸೌ ವ
ಪ್ರ ವಾಸ್ಮ ಚ್ಚ ಸುಖಂ ಪುತರ ಸವಿಾಂ ಮೇ ವಕುೌ ಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೬
ಏವಂ ಪೃಷಠ ಸುೌ ಕೈಕೇಯಾಯ ಪಿರ ಯಂ ಪ್ರರ್ಥಿವ ನನ್ ನಃ
ಆಚ್ಷಾ ಭರತಃ ಸವಿಾಂ ಮಾತ್ರ ೀ ರಾಜಿೀವ ಲೀಚ್ನಃ ೭
ಅದ್ಯ ಮೇ ಸಪ್ೌ ಮಿೀ ರಾತಿರ ಶುಚ ಯ ತ ಸ್ಮಯ ೭೭ಯಿಕ ವೇಶಮ ನಃ
ಅಮಾಬ ಯಾಾಃ ಕುಶಲ್ೀ ತಾತೀ ಯುಧಾಜಿನ್ ಮಾತುಲ ಶಚ ಮೇ ೮
ಯನ್ ಮೇ ಧ್ನಂ ಚ್ ರತನ ಾಂ ಚ್ ದ್ದೌ ರಾಜಾ ಪ್ರಂತಪಃ
ಪ್ರಶಾರ ನೌ ಾಂ ಪ್ರ್ಥ ಅಭವ ತೌ ತೀ೭ಹಂ ಪೂವಿಮ್ ಆಗತಃ ೯
ರಾಜ ವಾಕಯ ಹರ ರ್ದಿತೀ ಸೌ ಾ ಯಿಮಾಣೀ೭ಹಮ್ ಆಗತಃ
ಯದ್೭ಹಂ ಪ್ರ ಷ್ಣಾ ಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ತದ್೭ಮಾಬ ವಕುೌ ಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೧೦
ಶ್ರನಯ ೀ೭ಯಂ ಶಯನಿೀಯ ಸ್ೌ ೀ ಪ್ಯಿಙ್ಕ ೀ ಹೇಮ ಭೂರ್ಷತಃ
ನ ಚಾ೭ಯಮ್ ಇಕಾ ಾ ಕು ಜನಃ ಪ್ರ ಹೃಷಾ ಾಃ ಪ್ರ ತಿಭ್ರತಿ ಮಾ ೧೧
ರಾಜಾ ಭವತಿ ಭೂಯಿಷಠ ರ ಮ್ ಇಹ ಅಮಾಬ ಯಾ ನಿವೇಶನೇ
ತಮ್ ಅಹಂ ನಾ೭ದ್ಯ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಮ್ ಇಚ್ಛ ನಿನ ಹಾ೭೭ಗತಃ ೧೨
ಪಿತು ಗರ ಿಹಿಷ್ಯ ೀ ಚ್ರಣೌ ತಂ ಮಮಾ೭೭ಖಾಯ ಹಿ ಪೃಚ್ಛ ತಃ
ಆಹೀ ಸ್ಮಾ ದ್೭ಮಬ ಜ್ಯ ೀಷ್ಟಠ ಯಾಾಃ ಕೌಸಲಾಯ ಯಾ ನಿವೇಶನೇ ೧೩
ತಂ ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಕೈಕೇಯಿೀ ಪಿರ ಯವತ್ ಘ್ೀರಮ್ ಅಪಿರ ಯಮ್
ಅಜಾನನೌ ಾಂ ಪ್ರ ಜಾನನಿೌ ೀ ರಾಜಯ ಲೀಭೇನ ಮೀಹಿತಾ ೧೪
ಯಾ ಗತಿಾಃ ಸವಿ ಭೂತಾನಾಾಂ ತಾಾಂ ಗತಿಾಂ ತೇ ಪಿತಾ ಗತಃ
ರಾಜಾ ಮಹಾತಾಮ ತೇಜಸ್ಮಾ ೀ ಯಾಯಜೂಕ ಸಾ ತಾಾಂ ಗತಿ: ೧೫
ತ ಚುಛ ರತಾಾ ಭರತೀ ವಾಕಯ ಾಂ ಧ್ಮಿ ಅಭಿಜನವಾನ್ ಶುಚಿಾಃ
ಪ್ಪ್ರತ ಸಹಸ್ಮ ಭೂಮೌ ಪಿತೃ ಶೀಕ ಬಲ ಅದ್ಿತಃ ೧೬
ಹಾ ಹತೀ೭ಸ್ಮಮ ೀತಿ ಕೃಪ್ಣಾಾಂ ದ್ೀನಾಾಂ ವಾಚ್ ಮುದ್ೀರಯನ್
ನಿಪ್ಪ್ರತ ಮಹಾ ಬಾಹು ಬಾಿಹೀ ನಿಕಿಾ ಪ್ಯ ವಿೀಯಿವಾನ್ ೧೭
ತತಃ ಶೀಕೇನ ಸಂವಿೀತಃ ಪಿತು: ಮರಣ ದುಾಃಖಿತಃ
ವಿಲಲಾಪ್ ಮಹಾತೇಜಾ ಭ್ರರ ನೌ ಆಕುಲ್ತ ಚೇತನಃ ೧೮
ಏತತ್ ಸುರುಚಿರಂ ಭ್ರತಿ ಪಿತು ಮೇಿ ಶಯನಂ ಪುರಾ
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ಶಶ್ನೇ ವಾ೭ಮಲಂ ರಾತೌರ ಗಗನಂ ತೀಯದ್ವತಯ ರ್ಯ ೧೯
ತತ್ ಇದಂ ನ ವಿಭ್ರ ತಯ ೭ದ್ಯ ವಿಹಿೀನಂ ತೇನ ರ್ಧೀಮತಾ
ವಯ ೀಮೇವ ಶಶ್ನಾ ಹಿೀನಂ ಅಪುಚ ಷಕ ಇವ ಸ್ಮಗರ: ೨೦
ಬಾಷಪ ಮ್ ಉತಾ ೃಜಯ ಕಂಠೇನ ಸ್ಮಾ ತಿ: ಪ್ರಮ ಪಿೀಡಿತ:
ಪ್ರ ಚಾಛ ದ್ಯ ವದ್ನಂ ಶ್ರ ೀಮದ್ಾ ಸ್ೌ ರೀಣ ಜಯತಾಾಂ ವರ: ೨೧
ತಮ್ ಆತಿಾಂ ದೇವ ಸಂಕಶಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಪ್ತಿತಂ ಭುವಿ
ನಿಕೃತೌ ಮಿವ ಸ್ಮಲ ಸಯ ಸಕ ಾಂಧಂ ಪ್ರಶುನಾ ವನೇ ೨೨
ಮತೌ ಮಾತಂಗ ಸಂಕಶಂ ಚಂದ್ವರ ೭ಕಿ ಸದೃಶಂ ಭುವ:
ಉತಾಿ ಪ್ಯಿತಾಾ ಶೀಕ೭೭ತಿಾಂ ವಚ್ನಂ ಚೇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨೩
ಉತಿೌ ಷ್ಠ ೀತಿೌ ಷಠ ಕಿಾಂ ಶೇಷೇ ರಾಜ ಪುತರ ಮಹಾಯಶಃ
ತಾ ದ್ಾ ಧಾ ನ ಹಿ ಶೀಚ್ನಿೌ ಸನೌ ಾಃ ಸದ್ಸ್ಮ ಸಂಮತಾಾಃ ೨೪
ದ್ವನ ಯಜಾಞ ೭ರ್ಧಕರಾ ಹಿ ಶ್ೀಲ ಶೃತಿ ವಚ್ೀ೭ನುಗ್ರ
ಬುದ್ಧ ಸ್ೌ ೀ ಬುದ್ಧ ಸಂಪ್ನನ ಪ್ರ ಭೇ ವಾ೭ಕಿಸಯ ಮಂದ್ರೇ ೨೫
ಸ ರುದ್ತಾಾ ಚಿರಂ ಕಲಂ ಭೂಮೌ ವಿಪ್ರವೃತಯ ಚ್
ಜನನಿೀಾಂ ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚೇದಂ ಶೀಕೈ: ಬಹುಭಿ: ಆವೃತಃ ೨೬
ಅಭಿಷೇಕ್ಷಯ ತಿ ರಾಮಂ ತು ರಾಜಾ ಯಜಞ ಾಂ ನು ಯಕ್ಷಯ ತೇ
ಇತಯ ೭ಹಂ ಕೃತ ಸಂಕಲಪ ೀ ಹೃಷ್ಾ ೀ ಯಾತಾರ ಮ್ ಅಯಾಸ್ಮಷಮ್ ೨೭
ತತ್ ಇದಂ ಹಯ ೭ನಯ ಥಾ ಭೂತಂ ವಯ ವದ್ೀಣಿಾಂ ಮನೀ ಮಮ
ಪಿತರಂ ಯೀ ನ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ನಿತಯ ಾಂ ಪಿರ ಯಹಿತೇ ರತಮ್ ೨೮
ಅಮಬ ಕೇನಾ೭ತಯ ಗ್ರದ್ವರ ಜಾ ವಾಯ ರ್ಧನಾ ಮಯಯ ೭ನಾಗತೇ
ಧ್ನಾಯ ರಾಮಾ೭೭ದ್ಯಃ ಸವೇಿ ಯೈಾಃ ಪಿತಾ ಸಂಸಕ ೃತಃ ಸಾ ಯಮ್ ೨೯
ನ ನೂನಂ ಮಾಾಂ ಮಹಾರಾಜಃ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ಾಂ ಜಾನಾತಿ ಕಿೀತಿಿಮಾನ್
ಉಪ್ಜಿಘ್ರ ೀ ದ್ಧ ಮಾಾಂ ಮ್ಭರ್ಧನ ಿ ತಾತಃ ಸಂನಮಯ ಸತಾ ರಮ್ ೩೦
ಕಾ ಸ ಪ್ರಣಿಾಃ ಸುಖ ಸಪ ಶಿ ಸ್ಮೌ ತ ಸ್ಮಯ ೭ಕಿಿ ಷಾ ಕಮಿಣಃ
ರ್ಯನ ಮಾಾಂ ರಜಸ್ಮ ಧ್ಾ ಸೌ ಮ್ ಅಭಿೀಕ್ಷು ಾಂ ಪ್ರಮಾಜಿತಿ ೩೧
ಯೀ ಮೇ ಭ್ರರ ತಾ ಪಿತಾ ಬನುಧ ಯಿಸಯ ದ್ವಸೀ೭ಸ್ಮಮ ರ್ಧೀಮತಃ
ತಸಯ ಮಾಾಂ ಶ್ೀಘ್ರ ಮ್ ಆಖಾಯ ಹಿ ರಾಮಸ್ಮಯ ೭ಕಿಿ ಷಾ ಕಮಿಣಃ ೩೨
ಪಿತಾ ಹಿ ಭವತಿ ಜ್ಯ ೀಷ್ಠ ೀ ಧ್ಮಿಮ್ ಆಯಿ ಸಯ ಜಾನತಃ
ತಸಯ ಪ್ರದೌ ಗರ ಹಿೀಷ್ಟಯ ಮಿ ಸ ಹಿೀದ್ವನಿೀಾಂ ಗತಿ ಮಿಮ ೩೩
ಧ್ಮಿ ವಿದ್ಧ ಮಿ ನಿತಯ ಶಚ ಸತಯ ಸಂಧೀ ದೃಢ ವರ ತ:
ಆಯಿಾಃ ಕಿಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ರಾಜಾ ಪಿತಾ ಮೇ ಸತಯ ವಿಕರ ಮಃ ೩೪
ಪ್ಶ್ಚ ಮಂ ಸ್ಮಧು ಸಂದೇಶಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಶರ ೀತುಮ್ ಆತಮ ನಃ
ಇತಿ ಪೃಷ್ಟಾ ಯಥಾ ತತೌ ಾ ಾಂ ಕೈಕೇಯಿೀ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೩೫
ರಾಮೇತಿ ರಾಜಾ ವಿಲಪ್ನ್ ಹಾ ಸ್ಮೀತೇ ಲಕ್ಷಮ ಣೇತಿ ಚ್
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ಸ ಮಹಾತಾಮ ಪ್ರಂ ಲೀಕಂ ಗತೀ ಗತಿಮತಾಾಂ ವರಃ ೩೬
ಇಮಾಾಂ ತು ಪ್ಶ್ಚ ಮಾಾಂ ವಾಚಂ ವಾಯ ಜಹಾರ ಪಿತಾ ತವ
ಕಲ ಧ್ಮಿ ಪ್ರಕಿಾ ಪ್ೌ ಾಃ ಪ್ರಶೈ: ಇವ ಮಹಾ ಗಜಃ ೩೭
ಸ್ಮದ್ವಧ ೭ಥಾಿ ಸ್ೌ ೀ ನರಾ ರಾಮಮ್ ಆಗತಂ ಸ್ಮೀತಯಾ ಸಹ
ಲಕ್ಷಮ ಣಂ ಚ್ ಮಹಾ ಬಾಹುಾಂ ದ್ರ ಕ್ಷಯ ನಿೌ ಪುನ: ಆಗತಮ್ ೩೮
ತ ಚುಛ ರತಾಾ ವಿಷಸ್ಮದೈವ ದ್ಾ ತಿೀಯಾ೭ಪಿರ ಯ ಶಂಸನಾತ್
ವಿಷಣು ವದ್ನೀ ಭೂತಾಾ ಭೂಯಃ ಪ್ಪ್ರ ಚ್ಛ ಮಾತರಮ್ ೩೯
ಕಾ ಚೇದ್ವನಿೀಾಂ ಸ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಕೌಸಲಾಯ ನನ್ ವಧ್ಿನಃ
ಲಕ್ಷಮ ಣೇನ ಸಹ ಭ್ರರ ತಾರ ಸ್ಮೀತಯಾ ಚ್ ಸಮಂ ಗತಃ ೪೦
ತಥಾ ಪೃಷ್ಟಾ ಯಥಾ ತತೌ ಾ ಮ್ ಆಖಾಯ ತುಮ್ ಉಪ್ಚ್ಕರ ಮೇ
ಮಾತಾ೭ಸಯ ಸುಮಹತ್ ವಾಕಯ ಾಂ ವಿಪಿರ ಯಂ ಪಿರ ಯ ಶಂಕಯಾ ೪೧
ಸ ಹಿ ರಾಜ ಸುತಃ ಪುತರ ಚಿೀರ ವಾಸ್ಮ ಮಹಾ ವನಮ್
ದ್ಣು ಕನ್ ಸಹ ವೈದೇಹಾಯ ಲಕ್ಷಮ ಣಾ೭ನುಚ್ರೀ ಗತಃ ೪೨
ತ ಚುಛ ರತಾಾ ಭರತ ಸೌ ರಸೌೀ ಭ್ರರ ತು ಶಾಚ ರತರ ಶಙ್ಕ ಯಾ
ಸಾ ಸಯ ವಂಶ ಸಯ ಮಾಹಾತಾಮ ಯ ತ್ ಪ್ರ ಷ್ಣಾ ಾಂ ಸಮುಪ್ಚ್ಕರ ಮೇ ೪೩
ಕಚಿಚ ನನ ಬಾರ ಹಮ ಣ ವಧಂ ಹೃತಂ ರಾಮೇಣ ಕಸಯ ಚಿತ್
ಕಚಿಚ ನಾನ ೭೭ಢ್ಯ ೀ ದ್ರದರ ೀ ವಾ ತೇನಾ೭ಪ್ರಪ್ೀ ವಿಹಿಾಂಸ್ಮತಃ ೪೪
ಕಚಿಚ ನನ ಪ್ರ ದ್ವರಾನ್ ವಾ ರಾಜ ಪುತರ ೀ೭ಭಿಮನಯ ತೇ
ಕಸ್ಮಮ ತ್ ಸ ದ್ಣು ಕ ರಣ್ಯ ೀ ಭೂರ ಣಹೇವ ವಿವಾಸ್ಮತಃ ೪೫
ಅಥಾ೭ಸಯ ಚ್ಪ್ಲಾ ಮಾತಾ ತತ್ ಸಾ ಕಮಿ ಯಥಾ ತಥಮ್
ತೇ ನೈವ ಸ್ಮೌ ರೀ ಸಾ ಭ್ರವೇನ ವಾಯ ಹತುಿಮ್ ಉಪ್ಚ್ಕರ ಮೇ ೪೬
ಏವ ಮುಕೌ ಾ ತು ಕೈಕೇಯಿೀ ಭರತೇನ ಮಹಾತಮ ನಾ
ಉವಾಚ್ ವಚ್ನಂ ಹೃಷ್ಟಾ ಮ್ಭಢಾ ಪಂಡಿತ ಮಾನಿನಿೀ ೪೭
ನ ಬಾರ ಹಮ ಣ ಧ್ನಂ ಕಿಾಂಚಿ ದ್ಧ ೃತಂ ರಾಮೇಣ ಕಸಯ ಚಿತ್
ಕಶ್ಚ ನಾನ ೭೭ಢ್ಯ ೀ ದ್ರದರ ೀ ವಾ ತೇನಾ೭ಪ್ರಪ್ೀ ವಿಹಿಾಂಸ್ಮತಃ
ನ ರಾಮಃ ಪ್ರದ್ವರಾಾಂ ಶಚ ಚ್ಕುಾ ಭ್ರಯ ಿಮ್ ಅಪಿ ಪ್ಶಯ ತಿ ೪೮
ಮಯಾ ತು ಪುತರ ಶುರ ತ್ಾ ೈವ ರಾಮ ಸ್ಯ ೈ ವಾ೭ಭಿಷೇಚ್ನಮ್
ಯಾಚಿತ ಸ್ೌ ೀ ಪಿತಾ ರಾಜಯ ಾಂ ರಾಮ ಸಯ ಚ್ ವಿವಾಸನಮ್ ೪೯
ಸ ಸಾ ವೃತಿೌ ಾಂ ಸಮಾಸ್ಮಿ ಯ ಪಿತಾ ತೇ ತ ತೌ ಥಾ ಕರೀತ್
ರಾಮ ಶಚ ಸಹ ಸೌಮಿತಿರ ಾಃ ಪ್ರ ೀರ್ಷತಃ ಸಹ ಸ್ಮೀತಯಾ ೫೦
ತಮ್ ಅಪ್ಶಯ ನ್ ಪಿರ ಯಂ ಪುತರ ಾಂ ಮಹಿೀಪ್ರಲೀ ಮಹಾಯಶಾಾಃ
ಪುತರ ಶೀಕ ಪ್ರರ್ದಯ ನಃ ಪ್ಞ್ಚ ತಾ ಮ್ ಉಪ್ಪೇದ್ವಾನ್ ೫೧
ತಾ ಯಾ ತಿಾ ದ್ವನಿೀಾಂ ಧ್ಮಿಜಞ ರಾಜತಾ ಮ್ ಅವಲಮಬ ಯ ತಾಮ್
ತಾ ತಕ ೃತೇ ಹಿ ಮಯಾ ಸವಿಮ್ ಇದ್ಮ್ ಏವಂ ವಿಧಂ ಕೃತಮ್ ೫೨
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಮಾ ಶೀಕಂ ಮಾ ಚ್ ಸಂತಾಪಂ ಧೈಯಿಾಂ ಆಶರ ಯ ಪುತರ ಕ
ತಾ ದ್ರ್ಧೀನಾ ಹಿ ನಗರೀ ರಾಜಯ ಾಂ ಚೈತ ದ್ನಾಮಯಂ ೫೩
ತತ್ ಪುತರ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ವಿರ್ಧನಾ ವಿರ್ಧಜ್ಞ ೈ:
ವಸ್ಮಷಠ ಮುಖ್ಯ ೈಾಃ ಸಹಿತೀ ದ್ಾ ಜನ್ ರೈಾಃ
ಸಂಕಲಯ ರಾಜಾನಮ್ ಅದ್ೀನ ಸತೌ ಾ ಮ್
ಆತಾಮ ನಮ್ ಉವಾಯ ಿಮ್ ಅಭಿಷೇಚ್ಯಸಾ ೫೪
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ದ್ಾ ಸಪ್ೌ ತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ತರ ಸಪ್ತ ತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಶುರ ತಾಾ ತು ಪಿತರಂ ವೃತೌ ಾಂ ಭ್ರರ ತರೌ ಚ್ ವಿವಾಸ್ಮತೌ
ಭರತೀ ದುಾಃಖ ಸಂತಪ್ೌ ಇದಂ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಕಿಾಂ ನುನ ಕಯಿಾಂ ಹತ ಸ್ಯ ೀವ ಮಮ ರಾಜ್ಯ ೀನ ಶೀಚ್ತಃ
ವಿಹಿೀನಸ್ಮಯ ೭ಥ ಪಿತಾರ ಚ್ ಭ್ರರ ತಾರ ಪಿತೃ ಸಮೇನ ಚ್ ೨
ದುಾಃಖೇ ಮೇ ದುಾಃಖಮ್ ಅಕರೀ ವರ ಿಣೇ ಕಾ ರಮ್ ಇವಾ೭೭ದ್ಧಾಾಃ
ರಾಜಾನಂ ಪ್ರ ೀತ ಭ್ರವಸಿ ಾಂ ಕೃತಾಾ ರಾಮಂ ಚ್ ತಾಪ್ಸಂ ೩
ಕುಲ ಸಯ ತಾ ಮ್ ಅಭ್ರವಾಯ ಕಲ ರಾತಿರ ; ಇವಾ೭೭ಗತಾ
ಅಙ್ಗರ ರಮ್ ಉಪ್ಗೂಹಯ ಸಮ ಪಿತಾ ಮೇ ನಾ೭ವಬುದ್ಧ ವಾನ್ ೪
ಮೃತುಯ ಮಾ೭೭ಪ್ರದ್ತೀ ರಾಜಾ ತಾ ಯಾ ಮೇ ಪ್ರಪ್ ದ್ಶ್ಿನಿ
ಸುಖಂ ಪ್ರಹೃತಂ ಮೀಹಾ ತುಕ ಲೇ ಸ್ಮಮ ನ್ ಕುಲ ಪ್ರಾಂಸನಿ ೫
ತಾಾ ಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ಹಿ ಪಿತಾ ಮೇ೭ದ್ಯ ಸತಯ ಸಂಧೀ ಮಹಾ ಯಶಾ:
ತಿೀವರ ದುಾಃಖಾ೭ಭಿ ಸಂತಪ್ೌ ೀ ವೃತೌೀ ದ್ಶರಥೀ ನೃಪ್: ೬
ವಿನಾಶ್ತೀ ಮಹಾ ರಾಜ: ಪಿತಾ ಮೇ ಧ್ಮಿ ವತಾ ಲ:
ಕಸ್ಮಮ ತ್ ಪ್ರ ವಾರ ಜಿತೀ ರಾಮ: ಕಸ್ಮಮ ದೇವ ವನಂ ಗತ: ೭
ಕೌಸಲಾಯ ಚ್ ಸುಮಿತಾರ ಚ್ ಪುತರ ಶೀಕ೭ಭಿ ಪಿೀಡಿತೇ
ದುಷಕ ರಂ ಯದ್ ಜಿೀವೇತಾಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ತಾಾ ಾಂ ಜನನಿೀಾಂ ಮಮ ೮
ನನು ತಾಾ ಯೀಿ೭ಪಿ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ತಾ ಯಿ ವೃತಿೌ ಮ್ ಅನುತೌ ಮಾಮ್
ವತಿತೇ ಗುರು ವೃತಿೌ ಜ್ಞ ೀ ಯಥಾ ಮಾತರ ವತಿತೇ ೯
ತಥಾ ಜ್ಯ ೀಷ್ಟಠ ಹಿ ಮೇ ಮಾತಾ ಕೌಸಲಾಯ ದ್ೀಘ್ಿ ದ್ಶ್ಿನಿೀ
ತಾ ಯಿ ಧ್ಮಿಾಂ ಸಮಾಸ್ಮಿ ಯ ಭಗ್ನಾಯ ಮ್ ಇವ ವತಿತೇ ೧೦
ತಸ್ಮಯ ಾಃ ಪುತರ ಾಂ ಕೃತಾ೭೭ತಾಮ ನಂ ಚಿೀರವಲಕ ಲ ವಾಸಸಂ
ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ಪ್ಯ ವನ ವಾಸ್ಮಯ ಕಥಂ ಪ್ರಪೇ ನ ಶೀಚ್ಸ್ಮ ೧೧
ಅಪ್ರಪ್ ದ್ಶ್ಿನಂ ಶ್ರರಂ ಕೃತಾ೭೭ತಾಮ ನಂ ಯಶಸ್ಮಾ ನಮ್
ಪ್ರ ವಾರ ಜಯ ಚಿೀರ ವಸನಂ ಕಿಾಂ ನು ಪ್ಶಯ ಸ್ಮ ಕರಣಮ್ ೧೨
ಲುಬಾಧ ಯಾ ವಿದ್ತೀ ಮನಯ ೀ ನ ತೇ೭ಹಂ ರಾಘ್ವಂ ಪ್ರ ತಿ
ತಥಾ ಹಯ ೭ನಥೀಿ ರಾಜಾಯ ೭ಥಿಾಂ ತಾ ಯಾ ನಿೀತೀ ಮಹಾನ್ ಅಯಮ್ ೧೩
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅಹಂ ಹಿ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ನರ ಅಪ್ಶಯ ನ್ ರಾಮ ಲಕ್ಷಮ ಣೌ
ಕೇನ ಶಕಿೌ ಪ್ರ ಭ್ರವೇನ ರಾಜಯ ಾಂ ರಕಿಾ ತುಮ್ ಉತಾ ಹೇ ೧೪
ತಂ ಹಿ ನಿತಯ ಾಂ ಮಹಾ ರಾಜ್ೀ ಬಲವನೌ ಾಂ ಮಹಾ ಬಲಃ
ಉಪ್ರ೭ಶ್ರ ತೀ೭ಭೂ ದ್ಧ ಮಾಿ೭೭ತಾಮ ಮೇರು ಮೇಿರು ವನಂ ಯಥಾ ೧೫
ಸೀ೭ಹಂ ಕಥಮ್ ಇಮಂ ಭ್ರರಂ ಮಹಾ ಧುಯಿ ಸಮುದ್ಧ ೃತಮ್
ದ್ಮಯ ೀ ಧುರಮ್ ಇವ ಆಸ್ಮದ್ಯ ವಹೇಯಂ ಕೇನ ಚ್ ಓಜಸ್ಮ ೧೬
ಅಥ ವಾ ಮೇ ಭವೇ ಚ್ಛ ಕಿೌ ಯೀಿಗೈ ಬುಿದ್ಧ ಬಲೇನ ವಾ
ಸಕಮಾಾಂ ನ ಕರಷ್ಟಯ ಮಿ ತಾಾ ಮ್ ಅಹಂ ಪುತರ ಗರ್ಧಿನಿೀಮ್ ೧೭
ನ ಮೇ ವಿಕಾಂಕಾ ಜಾರ್ಯತ ತಯ ಕುೌ ಾಂ ತಾಾ ಾಂ ಪ್ರಪ್ ನಿಶಚ ಯಾಾಂ
ಯದ್ ರಾಮ ಸಯ ನಾ೭ಪೇಕಾ ತಾ ಯಿ ಸ್ಮಯ ನಾಮ ತೃವ ತಾ ದ್ವ ೧೮
ಉತಪ ನಾನ ತು ಕಥಂ ಬುದ್ಧ ಸೌ ವೇಯಂ ಪ್ರಪ್ ದ್ಶ್ಿನಿ
ಸ್ಮಧು ಚಾರತರ ವಿಭರ ಷ್ಾ ೀ ಪೂವೇಿಷ್ಟಾಂ ನೀ ವಿಗಹಿಿತಾ ೧೯
ಅಸ್ಮಮ ನ್ ಕುಲೇ ಹಿ ಪೂವೇಿಷ್ಟಾಂ ಜ್ಯ ೀಷ್ಠ ೀ ರಾಜ್ಯ ೀ೭ಭಿರ್ಷಚ್ಯ ತೇ
ಅಪ್ರೇ ಭ್ರರ ತರ ಸೌ ಸ್ಮಮ ನ್ ಪ್ರ ವತಿಾಂತೇ ಸಮಾಹಿತಾ: ೨೦
ನ ಹಿ ಮನಯ ೀ ನೃಸಂಶೇ ತಾ ಾಂ ರಾಜ ಧ್ಮಿ ಮವೇಕ್ಷಯ ಸೇ
ಗತಿಾಂ ವಾ ನ ವಿಜಾನಾಸ್ಮ ರಾಜ ವೃತೌ ಸಯ ಶಾಶಾ ತಿೀಾಂ ೨೧
ಸತತಂ ರಾಜ ವೃತ್ೌ ೀ ಹಿ ಜ್ಯ ೀಷ್ಠ ೀ ರಾಜ್ಯ ೀ೭ಭಿರ್ಷಚ್ಯ ತೇ
ರಾಜಾಞ ಮೇತ ತಾ ಮಂ ತತಾಾ ಯ ದ್ಕಾ ಾ ಕೂಣಾಾಂ ವಿಶೇಷತ: ೨೨
ತೇಷ್ಟಾಂ ಧ್ಮಿಕ ರಕಾ ಣಾಾಂ ಕುಲ ಚಾರತರ ಶೀಭಿನಾಾಂ
ಅದ್ಯ ಚಾರತರ ಶೌಾಂಡಿೀಯಿಾಂ ತಾಾ ಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ವಿನಿವತಿಿತಂ ೨೩
ತವಾ೭ಪಿ ಸುಮಹಾ ಭ್ರಗ್ರ ಜನೇನಾ್ ರ: ಕುಲ ಪೂವಿಗ್ರ:
ಬುದ್ಧ ೀ ಮೀಿಹ: ಕಥಮ೭ಯಂ ಸಂಭೂತ ಸೌ ಾ ಯಿ ಗಹಿಿತ: ೨೪
ನ ತು ಕಮಂ ಕರಷ್ಟಯ ಮಿ ತವಾ೭ಹಮ್ ಪ್ರಪ್ ನಿಶಚ ರ್ಯ
ತಾ ಯಾ ವಯ ಸನ ಮಾ೭೭ರಬಧ ಾಂ ಜಿೀವಿತಾಾಂತ ಕರಂ ಮಮ ೨೫
ಏಷ ತಿಾ ದ್ವನಿೀ ಮೇವಾ೭ಹಂ ಅಪಿರ ಯಾಥಿಾಂ ತವಾ೭ನಘಂ
ನಿವತಿಯಿಷ್ಟಯ ಮಿ ವನಾ ದ್ವೂ ರತರಂ ಸಾ ಜನ ಪಿರ ಯಮ್ ೨೬
ನಿವತಿಯಿತಾಾ ರಾಮಂ ಚ್ ತಸ್ಮಯ ೭ಹಂ ದ್ೀಪ್ೌ ತೇಜಸ:
ದ್ವಸ ಭೂತೀ ಭವಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಸುಸ್ಮಿ ತೇ ನ ಅಾಂತರಾತಮ ನಾ ೨೭
ಇತ್ಯ ೀವಮ್ ಉಕೌ ಾ ಭರತೀ ಮಹಾತಾಮ
ಪಿರ ರ್ಯತರ ವಾಿಕಯ ಗಣ: ತುದ್ನ್ ಸ್ಮೌ ಮ್
ಶೀಕ೭೭ತುರ ಶಾಚ ೭ಪಿ ನನಾದ್ ಭೂಯಃ
ಸ್ಮಾಂಹೀ ಯಥಾ ಪ್ವಿತ ಗಹಾ ರ ಸಿ ಾಃ ೨೮
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ತಿರ ಸಪ್ೌ ತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಚತು ಸಸ ಪ್ತ ತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತಾಾಂ ತಥಾ ಗಹಿಯಿತಾಾ ತು ಮಾತರಂ ಭರತ ಸೌ ದ್ವ
ರೀಷೇಣ ಮಹತಾ೭೭ವಿಷಾ ಾಃ ಪುನ: ಏವಾ೭ಬರ ವಿೀ ದ್ಾ ಚಃ ೧
ರಾಜಾಯ ದ್ೂ ರಾಂಶಸಾ ಕೈಕೇಯಿ ನೃಶಂಸೇ ದುಷಾ ಚಾರಣಿ
ಪ್ರತಯ ಕೌ ಚ್ ಧ್ಮೇಿಣ ಮಾ ಮೃತಂ ರುದ್ತಿೀ ಭವ ೨
ಕಿಾಂ ನು ತೇ೭ರ್ದಷಯ ದ್ವರ ಜಾ ರಾಮೀ ವಾ ಭೃಶ ಧಾಮಿಿಕಃ
ಯಯೀ ಮೃಿತುಯ ವಿಿವಾಸ ಶಚ ತಾ ತಕ ೃತೇ ತುಲಯ ಮ್ ಆಗತೌ ೩
ಭೂರ ಣ ಹತಾಯ ಮ್ ಅಸ್ಮ ಪ್ರರ ಪ್ರೌ ಕುಲ ಸ್ಮಯ ೭ಸಯ ವಿನಾಶನಾತ್
ಕೈಕೇಯಿ ನರಕಂ ಗಚ್ಛ ಮಾ ಚ್ ಭತುಿಾಃ ಸಲೀಕತಾಮ್ ೪
ಯ ತೌ ಾ ಯಾ ಹಿೀದೃಶಂ ಪ್ರಪಂ ಕೃತಂ ಘ್ೀರೇಣ ಕಮಿಣಾ
ಸವಿ ಲೀಕ ಪಿರ ಯಂ ಹಿತಾಾ ಮಮಾ೭ಪಿ ಆಪ್ರದ್ತಂ ಭಯಮ್ ೫
ತಾ ತಕ ೃತೇ ಮೇ ಪಿತಾ ವೃತೌೀ ರಾಮ ಶಾಚ ೭ರಣಯ ಮ್ ಆಶ್ರ ತಃ
ಅ ಯಶೀ ಜಿೀವ ಲೀಕೇ ಚ್ ತಾ ಯಾ೭ಹಂ ಪ್ರ ತಿಪ್ರದ್ತಃ ೬
ಮಾತೃ ರೂಪೇ ಮಮಾ೭ಮಿತ್ರ ೀ ನೃಶಂಸೇ ರಾಜಯ ಕಮುಕೇ
ನ ತೇ೭ಹಮ್ ಅಭಿಭ್ರಷ್ಯ ೀ೭ಸ್ಮಮ ದುವೃಿತ್ೌ ೀ ಪ್ತಿ ಘ್ರತಿನಿ ೭
ಕೌಸಲಾಯ ಚ್ ಸುಮಿತಾರ ಚ್ ಯಾ ಶಾಚ ೭ನಾಯ ಮಮ ಮಾತರಃ
ದುಾಃಖೇನ ಮಹತಾ೭೭ವಿಷ್ಟಾ ಸ್ಮೌ ಾ ಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ಕುಲ ರ್ದರ್ಷಣಿೀಮ್ ೮
ನ ತಾ ಮ್ ಅಶಾ ಪ್ತೇಾಃ ಕನಾಯ ಧ್ಮಿರಾಜ ಸಯ ರ್ಧೀಮತಃ
ರಾಕ್ಷಸ್ಮೀ ತತರ ಜಾತಾ೭ಸ್ಮ ಕುಲ ಪ್ರ ಧ್ಾ ಾಂಸ್ಮನಿೀ ಪಿತುಾಃ ೯
ಯ ತೌ ಾ ಯಾ ಧಾಮಿಿಕ್ೀ ರಾಮೀ ನಿತಯ ಾಂ ಸತಯ ಪ್ರಾಯಣಃ
ವನಂ ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ಪಿತೀ ದುಾಃಖಾತ್ ಪಿತಾ ಚ್ ತಿರ ದ್ವಂ ಗತಃ ೧೦
ಯ ತಪ ರಧಾನಾ೭ಸ್ಮ ತತ್ ಪ್ರಪಂ ಮಯಿ ಪಿತಾರ ವಿನಾ ಕೃತೇ
ಭ್ರರ ತೃಭ್ರಯ ಾಂ ಚ್ ಪ್ರತಯ ಕ್ೌೀ ಸವಿ ಲೀಕ ಸಯ ಚಾ೭ಪಿರ ರ್ಯ ೧೧
ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಧ್ಮಿ ಸಂಯುಕೌ ಾಂ ವಿಯುಕೌ ಾಂ ಪ್ರಪ್ ನಿಶಚ ರ್ಯ
ಕೃತಾಾ ಕಂ ಪ್ರರ ಪ್ಾ ಯ ಸೇ ಹಯ ೭ದ್ಯ ಲೀಕಂ ನಿರಯ ಗ್ರಮಿನಿೀ ೧೨
ಕಿಾಂ ನಾ೭ವಬುಧ್ಯ ಸೇ ಕೂರ ರೇ ನಿಯತಂ ಬನುಧ ಸಂಶರ ಯಮ್
ಜ್ಯ ೀಷಠ ಾಂ ಪಿತೃ ಸಮಂ ರಾಮಂ ಕೌಸಲಾಯ ಯಾ೭೭ತಮ ಸಂಭವಮ್ ೧೩
ಅಙ್ರ ಪ್ರ ತಯ ಙ್ರ ಜಃ ಪುತರ ೀ ಹೃದ್ಯಾ ಚಾಚ ೭ಪಿ ಜಾಯತೇ
ತಸ್ಮಮ ತ್ ಪಿರ ಯತಮೀ ಮಾತುಾಃ ಪಿರ ಯತಾಾ ನನ ತು ಬಾನಧ ವಃ ೧೪
ಅನಯ ದ್ವ ಕಿಲ ಧ್ಮಿಜಾಞ ಸುರಭಿಾಃ ಸುರ ಸಂಮತಾ
ವಹಮಾನ್ತ ದ್ದ್ಶೀಿ ವಾಯ ಿಾಂ ಪುತೌರ ವಿಗತ ಚೇತಸೌ ೧೫
ತಾ ವ೭ಧ್ಿ ದ್ವಸೇ ಶಾರ ನ್ತ
ೌ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಪುತೌರ ಮಹಿೀ ತಲೇ
ರುರೀದ್ ಪುತರ ಶೀಕೇನ ಬಾಷಪ ಪ್ಯಾಿಕುಲೇಕ್ಷಣಾ ೧೬
ಅಧ್ಸ್ಮೌ ತ್ ವರ ಜತ ಸೌ ಸ್ಮಯ ಾಃ ಸುರ ರಾಜ್ಞ ೀ ಮಹಾತಮ ನಃ
ಬನ್ ವಃ ಪ್ತಿತಾ ಗ್ರತ್ರ ೀ ಸೂಕಾ ಮ ಾಃ ಸುರಭಿ ಗನಿಧ ನಃ ೧೭
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ಇಾಂದರ ೀ೭ಪಿ ಅಶುರ ನಿಪ್ರತಂ ತಂ ಸಾ ಗ್ರತ್ರ ೀ ಪುಣಯ ಗಂರ್ಧನಂ
ಸುರಭಿಾಂ ಮನಯ ತೇ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಭೂಯಸ್ಮೀಾಂ ತಾಾಂ ಸುರೇಶಾ ರ: ೧೮
ನಿರೀಕ್ಷಮಾಣ ಶಕರ ಸ್ಮೌ ಾಂ ದ್ದ್ಶಿ ಸುರಭಿಾಂ ಸ್ಮಿ ತಾಾಂ
ಆಕಶೇ ವಿರ್ಷಠ ತಾಾಂ ದ್ೀನಾಾಂ ರುದಂತಿೀಾಂ ಭುರ ಶ ದುಾಃಖಿತಾಾಂ ೧೯
ತಾಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಶೀಕ ಸಂತಪ್ರೌ ಾಂ ವಜರ ಪ್ರಣಿ ಯಿಶಸ್ಮಾ ನಿೀಮ್
ಇನ್ ರಾಃ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್ ರುದ್ಾ ಗನ ಾಃ ಸುರ ರಾಜ್ೀ೭ಬರ ವಿೀ ದ್ಾ ಚಃ ೨೦
ಭಯಂ ಕಚಿಚ ನನ ಚಾ೭ಸ್ಮಮ ಸು ಕುತ ಶ್ಚ ದ್ಾ ದ್ಯ ತೇ ಮಹತ್
ಕುತೀ ನಿಮಿತೌ ಾಃ ಶೀಕ ಸ್ೌ ೀ ಬ್ರರ ಹಿ ಸವಿ ಹಿತೈರ್ಷಣಿ ೨೧
ಏವಮ್ ಉಕೌ ತು ಸುರಭಿಾಃ ಸುರ ರಾಜನ ರ್ಧೀಮತಾ
ಪ್ತುಯ ವಾಚ್ ತತೀ ರ್ಧೀರಾ ವಾಕಯ ಾಂ ವಾಕಯ ವಿಶಾರದಂ ೨೨
ಶಾಾಂತಂ ಪ್ರಪಂ ನ ವಃ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಕುತಶ್ಚ ತ್ ಅಮರಾರ್ಧಪ್
ಅಹಂ ತು ಮಗ್ರನ ಶೀಚಾಮಿ ಸಾ ಪುತೌರ ವಿಷಮೇ ಸ್ಮಿ ತೌ ೨೩
ಏತೌ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಕೃಶೌ ದ್ೀನ್ತ ಸೂಯಿ ರಶ್ಮ ಪ್ರ ತಾಪಿತೌ
ಅದ್ಯ ಿಮಾನ್ತ ಬಲ್ವದೌಿ ಕಷಿಕೇಣ ಸುರಾ೭ರ್ಧಪ್ ೨೪
ಮಮ ಕಯಾತ್ ಪ್ರ ಸೂತೌ ಹಿ ದುಾಃಖಿತೌ ಭ್ರರ ಪಿೀಡಿತೌ
ಯೌ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಪ್ರತಪ್ಯ ೀ೭ಹಂ ನಾ೭ಸ್ಮೌ ಪುತರ ಸಮಃ ಪಿರ ಯಃ ೨೫
ಯಸ್ಮಯ : ಪುತರ ಸಹಸ್ರ ೈ ಸುೌ ಕೃತಾ ನ ಾಂ ವಾಯ ಪ್ಯ ಮಿದಂ ಜಗತ್
ತಾಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ರುದ್ತಿೀಾಂ ಶಕ್ರ ೀ ನ ಸುತಾ ನಮ ನಯ ತೇ ಪ್ರಂ ೨೬
ಸದ್ವ೭ಪ್ರ ತಿಮ ವೃತಾೌ ಯಾ ಲೀಕ ಧಾರಣ ಕಮಯ ಯಾ
ಶ್ರ ೀಮತಾಯ ಗುಣ ನಿತಾಯ ಯಾ ಸಾ ಭ್ರವ ಪ್ರವೇಷಯಾ ೨೭
ಯಸ್ಮಯ ಾಃ ಪುತರ ಸಹಸ್ಮರ ಣಿ ಸ್ಮ೭ಪಿ ಶೀಚ್ತಿ ಕಮಧುಕ್
ಕಿಾಂ ಪುನ ಯಾಿ ವಿನಾ ರಾಮಂ ಕೌಸಲಾಯ ವತಿಯಿಷಯ ತಿ ೨೮
ಏಕ ಪುತಾರ ಚ್ ಸ್ಮರ್ಧಾ ೀ ಚ್ ವಿವತ್ಾ ೀಯಂ ತಾ ಯಾ ಕೃತಾ
ತಸ್ಮಮ ತೌ ಾ ಾಂ ಸತತಂ ದುಾಃಖಂ ಪ್ರ ೀತಯ ಚೇಹ ಚ್ ಲಪ್ಾ ಯ ಸೇ ೨೯
ಅಹಂ ಹಯ ೭ಪ್ಚಿತಿಾಂ ಭ್ರರ ತುಾಃ ಪಿತು ಶಚ ಸಕಲಾಮ್ ಇಮಾಮ್
ವಧ್ಿನಂ ಯಶಸ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಕರಷ್ಟಯ ಮಿ ನ ಸಂಶಯಃ ೩೦
ಆನಾಯಯಿತಾಾ ತನಯಂ ಕೌಸಲಾಯ ಯಾ ಮಹಾದುಯ ತಿಮ್
ಸಾ ಯಮ್ ಏವ ಪ್ರ ವೇಕಾ ಯ ಮಿ ವನಂ ಮುನಿ ನಿಷೇವಿತಮ್ ೩೧
ನ ಹಯ ೭ಹಂ ಪ್ರಪ್ ಸಂಕಲ್ಪ ೀ ಪ್ರಪೇ ಪ್ರಪಂ ತಾ ಯಾ ಕೃತಂ
ಶಕ್ೌ ೀ ಧಾರಯಿತುಾಂ ಪೌರ ರಶುರ ಕಂಠೈ ನಿಿರೀಕಿಾ ತ: ೩೨
ಸ್ಮ ತಾ ಮ೭ಗ್ನ ಾಂ ಪ್ರ ವಿಶ ವಾ ಸಾ ಯಂ ವಾ ದಂಡಕಟ ವಿಶ
ರಜಜ ಾಂ ಬಧಾನ ವಾ ಕಂಠೇ ನ ಹಿ ತೇ೭ನಯ ತ್ ಪ್ರಾಯಣಂ ೩೩
ಆಹ ಮಪ್ಯ ೭ವನಿಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ೀ ರಾಮೇ ಸತಯ ಪ್ರಾಕರ ಮೇ
ಕೃತ ಕೃತಯ ೀ ಭವಿಷ್ಟಯ ಮಿ ವಿಪ್ರ ವಾಸ್ಮತ ಕಲಮ ಷ: ೩೪
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ಇತಿ ನಾಗ ಇವಾ೭೭ರಣ್ಯ ೀ ತೀಮರ ಅಾಂಕುಶ ಚ್ೀದ್ತಃ
ಪ್ಪ್ರತ ಭುವಿ ಸಂಕುರ ದಧ ೀ ನಿಶ್ ಾ ಸನ್ ಇವ ಪ್ನನ ಗಃ ೩೫
ಸಂರಕೌ ನೇತರ ಾಃ ಶ್ರ್ಥಲಾ೭೭ಮಬ ರ ಸೌ ದ್ವ
ವಿಧೂತ ಸವಾಿ ಭರಣಃ ಪ್ರಂತಪಃ
ಬಭೂವ ಭೂಮೌ ಪ್ತಿತೀ ನೃಪ್ರ೭೭ತಮ ಜಃ
ಶಚಿೀಪ್ತೇಾಃ ಕೇತು: ಇವೀ ತಾ ವ ಕ್ಷರ್ಯ ೩೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಚ್ತು ಸಾ ಪ್ೌ ತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಪಂಚ ಸಸ ಪ್ತ ತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ದ್ೀಘ್ಿ ಕಲಾತ್ ಸಮುಥಾಿ ಯ ಸಂಜಾಞ ಾಂ ಲಬಾಧ ಾ ಚ್ ವಿೀಯಿವಾನ್
ನೇತಾರ ಭ್ರಯ ಾಂ ಅಶುರ ಪೂಣಾಿಭ್ರಯ ಾಂ ದ್ೀನಾ ಮುದ್ಾ ೀಕ್ಷಯ ಮಾತರಂ ೧
ಸೀ೭ಮಾತಯ ಮಧ್ಯ ೀ ಭರತೀ ಜನನಿೀ ಮಭಯ ಕುತಾ ಯತ್
ರಾಜಯ ಾಂ ನ ಕಮರ್ಯ ಜಾತು ಮಂತರ ರ್ಯ ನಾ೭ಪಿ ಮಾತರಂ ೨
ಅಭಿಷೇಕಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಯೀ೭ಭೂ ದ್ವರ ಜಾಞ ಸಮಿೀಕಿಾ ತ:
ವಿಪ್ರ ಕೃಷ್ಾ ೀ ಹಯ ೭ಹಂ ದೇಶೇ ಶತುರ ಘ್ನ ಸಹಿತೀ ವಸಂ ೩
ವನ ವಾಸಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ರಾಮ ಸ್ಮಯ ೭ಹಮ್ ಮಹಾತಮ ನ:
ವಿವಾಸನಂ ವಾ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಸ್ಮಾ ೀತಾಯಾ ಶಚ ಯಥಾ೭ಭವತ್ ೪
ತ ರ್ಥವ ಕ್ರ ೀಶತ ಸೌ ಸಯ ಭರತ ಸಯ ಮಹಾತಮ ನಃ
ಕೌಸಲಾಯ ಶಬ್ ಮ್ ಆಜಾಞ ಯ ಸುಮಿತಾರ ಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೫
ಆಗತಃ ಕೂರ ರ ಕಯಾಿಯಾಾಃ ಕೈಕೇಯಾಯ ಭರತಃ ಸುತಃ
ತಮ್ ಅಹಂ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಭರತಂ ದ್ೀಘ್ಿ ದ್ಶ್ಿನಮ್ ೬
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಾ ಸುಮಿತಾರ ಾಂ ಸ್ಮ ವಿವಣಾಿ ಮಲ್ನಾ ಕೃಶಾ
ಪ್ರ ತಸ್ಿ ೀ ಭರತೀ ಯತರ ವೇಪ್ಮಾನಾ ವಿಚೇತನಾ ೭
ಸ ತು ರಾಮಾನುಜ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಶತುರ ಘ್ನ ಸಹಿತ ಸೌ ದ್ವ
ಪ್ರ ತಸ್ಿ ೀ ಭರತೀ ಯತರ ಕೌಸಲಾಯ ಯಾ ನಿವೇಶನಮ್ ೮
ತತಃ ಶತುರ ಘ್ನ ಭರತೌ ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ದುಾಃಖಿತೌ
ಪ್ಯಿಷಾ ಜತಾಾಂ ದುಾಃಖಾತಾಿಾಂ ಪ್ತಿತಾಾಂ ನಷಾ ಚೇತನಾಮ್
ರುದಂತೌ ರುದ್ತಿೀಾಂ ದು:ಖಾ ತಾ ಮೇ ತಾಯ ೭೭ಯಾಿಾಂ ಮನಸ್ಮಾ ನಿೀಾಂ ೯
ಭರತಂ ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಇದಂ ಕೌಸಲಾಯ ಭೃಶ ದುಾಃಖಿತಾ ೧೦
ಇದಂ ತೇ ರಾಜಯ ಕಮ ಸಯ ರಾಜಯ ಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ಮ್ ಅಕಣಾ ಕಮ್
ಸಂಪ್ರರ ಪ್ೌ ಾಂ ಬತ ಕೈಕೇಯಾಯ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ಕೂರ ರೇಣ ಕಮಿಣಾ ೧೧
ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ಪ್ಯ ಚಿೀರ ವಸನಂ ಪುತರ ಾಂ ಮೇ ವನ ವಾಸ್ಮನಮ್
ಕೈಕೇಯಿೀ ಕಂ ಗುಣಂ ತತರ ಪ್ಶಯ ತಿ ಕೂರ ರ ದ್ಶ್ಿನಿೀ ೧೨
ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ಮಾಮ್ ಅಪಿ ಕೈಕೇಯಿೀ ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ಪ್ಯಿತುಮ್ ಅಹಿತಿ
ಹಿರಣಯ ನಾಭ್ೀ ಯತಾರ ೭೭ಸ್ೌ ೀ ಸುತೀ ಮೇ ಸುಮಹಾ ಯಶಾಾಃ ೧೩
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ಅಥ ವಾ ಸಾ ಯಮ್ ಏವಾ೭ಹಂ ಸುಮಿತಾರ ೭ನುಚ್ರಾ ಸುಖಮ್
ಅಗ್ನ ಹೀತರ ಾಂ ಪುರಸಕ ೃತಯ ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ಸ್ಯ ೀ ಯತರ ರಾಘ್ವಃ ೧೪
ಕಮಂ ವಾ ಸಾ ಯಮ್ ಏವಾ೭ದ್ಯ ತತರ ಮಾಾಂ ನೇತುಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ
ಯತಾರ ೭ಸೌ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ : ಪುತರ ೀ ಮೇ ತಪ್ಯ ತೇ ತಪಃ ೧೫
ಇದಂ ಹಿ ತವ ವಿಸ್ಮೌ ೀಣಿಾಂ ಧ್ನ ಧಾನಯ ಸಮಾಚಿತಮ್
ಹ ಸೌ ಯ ೭ಶಾ ರಥ ಸಂಪೂಣಿಾಂ ರಾಜಯ ಾಂ ನಿಯಾಿತಿತಂ ತಯಾ ೧೬
ಇತಾಯ ೭೭ದ್ ಬಹುಭಿ ವಾಿಕ್ಯ ೈ: ಕೂರ ರ ಸಾ ಾಂಭತಿಾ ಿತೀ೭ನಘ್:
ವಿವಯ ಥೇ ಭರತ ಸ್ಮೌ ೀವರ ಾಂ ವರ ಣೇ ತುದ್ಯ ೀವ ಸೂಚಿನಾ ೧೭
ಪ್ಪ್ರತ ಚ್ರಣೇ ತಸ್ಮಯ ಸೌ ದ್ವ ಸಂಭ್ರರ ಾಂತ ಚೇತನ:
ವಿಲಪ್ಯ ಬಹುಧಾ೭ಸಂಜ್ಞ ೀ ಲಬಧ ಸಂಜಞ ಸೌ ತ ಸ್ಮಿ ತ: ೧೮
ಏವಂ ವಿಲಪ್ಮಾನಾಾಂ ತಾಾಂ ಭರತಃ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್ ಸೌ ದ್ವ
ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಇದಂ ಶೀಕೈ ಬಿಹುಭಿ: ಆವೃತಾಮ್ ೧೯
ಆರ್ಯಿ ಕಸ್ಮಮ ತ್ ಅಜಾನನೌ ಾಂ ಗಹಿಸೇ ಮಾಮ್ ಅಕಿಲ್ಬ ಷಮ್
ವಿಪುಲಾಾಂ ಚ್ ಮಮ ಪಿರ ೀತಿಾಂ ಸ್ಮಿ ರಾಾಂ ಜಾನಾಸ್ಮ ರಾಘ್ವೇ ೨೦
ಕೃತಾ ಶಾಸ್ಮೌ ರ೭ನುಗ್ರ ಬುದ್ಧ ಮಾಿ ಭೂತ್ ತಸಯ ಕದ್ವ ಚ್ನ
ಸತಯ ಸಂಧಃ ಸತಾಾಂ ಶ್ರ ೀಷ್ಠ ೀ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೨೧
ಪ್ರ ೀಷಯ ಾಂ ಪ್ರಪಿೀಯಸ್ಮಾಂ ಯಾತು ಸೂಯಿಾಂ ಚ್ ಪ್ರ ತಿಮೇ ಹ ತು
ಹನುೌ ಪ್ರದೇನ ಗ್ರಾಂ ಸುಪ್ರೌ ಾಂ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೨೨
ಕರಯಿತಾಾ ಮಹತ್ ಕಮಿ ಭತಾಿ ಭೃತಯ ಮ್ ಅನಥಿಕಮ್
ಅಧ್ಮೀಿ ಯೀ೭ಸಯ ಸೀ೭ಸ್ಮಯ ೭ಸುೌ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೨೩
ಪ್ರಪ್ರಲಯಮಾನ ಸಯ ರಾಜ್ಞ ೀ ಭೂತಾನಿ ಪುತರ ವತ್
ತತ ಸೌ ಾಂ ದುರ ಹಯ ತಾಾಂ ಪ್ರಪಂ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೨೪
ಬಲ್ ಷಡಾೂ ಗಮ್ ಉದ್ಧ ೃತಯ ನೃಪ್ಸ್ಮಯ ೭ರಕ್ಷತಃ ಪ್ರ ಜಾಾಃ
ಅಧ್ಮೀಿ ಯೀ೭ಸಯ ಸೀ೭ಸ್ಮಯ ೭ಸುೌ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೨೫
ಸಂಶುರ ತಯ ಚ್ ತಪ್ಸ್ಮಾ ಭಯ ಾಃ ಸತ್ರ ೀ ವೈ ಯಜಞ ದ್ಕಿಾ ಣಾಮ್
ತಾಾಂ ವಿಪ್ರ ಲಪ್ತಾಾಂ ಪ್ರಪಂ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೨೬
ಹ ಸೌ ಯ ೭ಶಾ ರಥ ಸಂಬಾಧೇ ಯುದ್ಧ ೀ ಶಸೌ ರ ಸಮಾಕುಲೇ
ಮಾ ಸಮ ಕರ್ಷೀಿತ್ ಸತಾಾಂ ಧ್ಮಿಾಂ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೨೭
ಉಪ್ದ್ಷಾ ಾಂ ಸುಸೂಕಾ ಮ ಥಿಾಂ ಶಾಸೌ ರಾಂ ಯತ್ನ ೀನ ರ್ಧೀಮತಾ
ಸ ನಾಶಯತು ದುಷ್ಟಾ ತಾಮ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೨೮
ಮಾ ಚ್ ತಂ ವ್ಯಯ ಢ ಬಾಹಾ ಾಂಸಂ ಚಂದ್ವರ ೭ಕಿ ಸಮ ತೇಜಸಂ
ದ್ವರ ಕಿಾ ೀತ್ ರಾಜಯ ಸಿ ಮಾಸ್ಮೀನಂ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತ: ೨೯
ಪ್ರಯಸಂ ಕೃಸರಂ ರ್ಗಂ ವೃಥಾ ಸೀ೭ಶಾನ ತು ನಿಘೃಿಣಃ
ಗುರೂಾಂ ಶಾಚ ಪ್ಯ ೭ವಜಾನಾತು ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೩೦
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಗ್ರ ಶಚ ಸಪ ೃಶತು ಪ್ರದೇನ ಗುರೂನ್ ಪ್ರವದೇ ತಾ ಾ ಯಂ
ಮಿತ್ರ ೀ ದೃಹ್ಯ ೀತ ಸೀ೭ತಯ ಾಂತಂ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೩೧
ವಿಶಾಾ ಸ್ಮತ್ ಕರ್ಥತಂ ಕಿಾಂಚಿ ತಪ ರವಾದಂ ಮಿಥ: ಕಾ ಚಿತ್
ವಿವೃಣೀತು ಸ ದುಷ್ಟಾ ತಾಮ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೩೨
ಅಕತಾಿ ಹಯ ಕೃತಜಞ ಶಚ ತಯ ಕೌ ೭ತಾಮ ನಿರಪ್ತರ ಪ್:
ಲೀಕೇ ಭವತು ವಿದ್ಾ ೀಷ್ಯ ೀ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೩೩
ಪುತ್ರ ೈ: ದ್ವರ ಶಚ ಭೃತ್ಯ ೈ ಶಚ ಸಾ ಗೃಹೇ ಪ್ರವಾರತಃ
ಸ ಏಕ್ೀ ಮೃಷಾ ಮ್ ಅಶಾನ ತು ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೩೪
ಅಪ್ರರ ಪ್ಯ ಸದೃಶಾನ್ ದ್ವರಾನ್ ಅನಪ್ತಯ : ಪ್ರ ಮಿೀಯತಾಾಂ
ಅನವಾಪ್ಯ ಕಿರ ಯಾಾಂ ಧ್ಮಾಯ ಿಾಂ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೩೫
ಮಾ ಆತಮ ನ ಸಾ ಾಂತತಿಾಂ ದ್ವರ ಕಿಾ ೀತ್ ಸ್ಾ ೀಷ್ಣ ದ್ವರೇಷ್ಣ ದುಾಃಖಿತ:
ಆಯು ಸಾ ಮಗರ ಮ೭ಪ್ರರ ಪ್ಯ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೩೬
ರಾಜ ಸ್ಮೌ ರೀ ಬಾಲ ವೃದ್ವಧ ನಾಾಂ ವಧೇ ಯತ್ ಪ್ರಪ್ಮ್ ಉಚ್ಯ ತೇ
ಭೃತಯ ತಾಯ ಗೇ ಚ್ ಯತ್ ಪ್ರಪಂ ತತ್ ಪ್ರಪಂ ಪ್ರ ತಿಪ್ದ್ಯ ತಾಮ್ ೩೭
ಲಾಕ್ಷಯಾ ಮಧು ಮಾಾಂಸೇನ ಲೀಹೇನ ಚ್ ವಿಷೇಣ ಚ್
ಸದೈವ ಬಭೃಯಾತ್ ಭೃತಾಯ ನ್ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೩೮
ಸಂಗ್ರರ ಮೇ ಸಮುಪ್ೀಢೇ ಚ್ ಶತುರ ಪ್ಕ್ಷ ಭಯಂಕರೇ
ಪ್ಲಾಯಮಾನೀ ವಧ್ಯ ೀತ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೩೯
ಕಪ್ರಲ ಪ್ರಣಿ: ಪೃರ್ಥವಿೀ ಮಟತಾಾಂ ಚಿೀರ ಸಂವೃತ:
ಭಿಕ್ಷಮಾಣೀ ಯಥೀನಮ ತೌ ೀ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೪೦
ಪ್ರನೇ ಪ್ರ ಸಕ್ೌೀ ಭವತು ಸ್ಮೌ ರೀ ಷಾ ಕ್ಾ ೀಷ್ಣ ಚ್ ನಿತಯ ಶ:
ಕಮ ಕ್ರ ೀಧಾ೭ಭಿ ಭೂತ೭ಸುೌ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೪೧
ಮಾ ಸಮ ಧ್ಮೇಿ ಮನೀ ಭೂಯಾತ್ ಅಧ್ಮಿಾಂ ಸ ನಿಷೇವತಾಾಂ
ಅಪ್ರತರ ವರ್ಷೀಿ ಭವತು ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೪೨
ಸಂಚಿತಾ ನಯ ಸಯ ವಿತಾೌ ನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಸಹಸರ ಶ:
ದ್ಸುಯ ಭಿ ವಿಿಪ್ರ ಲುಪ್ಯ ಾಂತಾಾಂ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೪೩
ಉಭೇ ಸಂಧ್ಯ ೀ ಶಯಾನ ಸಯ ಯತ್ ಪ್ರಪಂ ಪ್ರಕಲಪ ಯ ತೇ
ತ ಚ್ಚ ಪ್ರಪಂ ಭವೇತ್ ತಸಯ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೪೪
ಯತ್ ಅಗ್ನ ದ್ವಯಕೇ ಪ್ರಪಂ ಯತ್ ಪ್ರಪಂ ಗುರು ತಲಪ ಗೇ
ಮಿತರ ದರ ೀಹೇ ಚ್ ಯತ್ ಪ್ರಪಂ ತತ್ ಪ್ರಪಂ ಪ್ರ ತಿಪ್ದ್ಯ ತಾಮ್ ೪೫
ದೇವತಾನಾಾಂ ಪಿತೄಣಾಾಂ ಚ್ ಮಾತಾ ಪಿತರ ೀ ಸೌ ರ್ಥವ ಚ್
ಮಾ ಸಮ ಕರ್ಷೀಿತ್ ಸ ಶುಶ್ರರ ಷ್ಟಾಂ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೪೬
ಸತಾಾಂ ಲೀಕತ್ ಸತಾಾಂ ಕಿೀತಾಯ ಿಾಃ ಸಂಜಷ್ಟಾ ತ್ ಕಮಿಣ ಸೌ ಥಾ
ಭರ ಶಯ ತು ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಅದ್ಯ ೈವ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೪೭
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅಪ್ರಸಯ ಮಾತೃ ಶುಶ್ರರ ಷ್ಟ ಮ೭ನಥೇಿ ಸೀ೭ವತಿಷಠ ತಾಾಂ
ದ್ೀಘ್ಿ ಬಾಹು ಮಿಹಾ ವಕಾ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೪೮
ಬಹು ಪುತರ ೀ ದ್ರದ್ರ ಶಚ ಜಾ ರ ರೀಗ ಸಮನಿಾ ತ:
ಸ ಭೂಯಾತ್ ಸತತ ಕ್ಿ ೀಶ್ೀ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೪೯
ಆಶಾ ಮಾ೭೭ಸಂಶ ಮಾನಾನಾಾಂ ದ್ೀನಾನಾಾಂ ಊಧ್ಾ ಿ ಚ್ಕುಾ ಷ್ಟಾಂ
ಅರ್ಥಿನಾಾಂ ವಿತಥಾಾಂ ಕುಯಾಿ ದ್ಯ ಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೫೦
ಮಾಯಯಾ ರಮತಾಾಂ ನಿತಯ ಾಂ ಪ್ರುಷ: ಪಿಶುನೀ೭ಶುಚಿ:
ರಾಜ್ಞ ೀ ಭಿೀತ ಸೌ ಾ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೫೧
ಋತು ಸ್ಮನ ತಾಾಂ ಸತಿೀಾಂ ಭ್ರಯಾಿಾಂ ಋತು ಕಲಾ೭ನುರೀರ್ಧನಿೀಾಂ
ಅತಿ ವತೇಿತ ದುಷ್ಟಾ ತಾಮ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೫೨
ಧ್ಮಿ ದ್ವರಾನ್ ಪ್ರತಯ ಜಯ ಪ್ರ ದ್ವರಾ ನಿನ ಷೇವತಾಾಂ
ತಯ ಕೌ ಧ್ಮಿ ರತಿ ಮ್ಭಿಢ್ೀ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೫೩
ವಿಪ್ರ ಲುಪ್ೌ ಪ್ರ ಜಾತ ಸಯ ದುಷಕ ೃತಂ ಬಾರ ಹಮ ಣ ಸಯ ಯತ್
ತದೇವ ಪ್ರ ತಿಪ್ದ್ಯ ೀತ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೫೪
ಪ್ರನಿೀಯ ರ್ದಷಕೇ ಪ್ರಪಂ ತರ್ಥ ವ ವಿಷ ದ್ವಯಕೇ
ಯ ತೌ ದೇಕ ಸಾ ಲಭತಾಾಂ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೫೫
ಬಾರ ಹಮ ಣಾಯ ಉದ್ಯ ತಾಾಂ ಪೂಜಾಾಂ ವಿಹಂತು ಕಲುಷೇಾಂದ್ರ ಯ:
ಬಾಲ ವತಾಾ ಾಂ ಚ್ ಗ್ರಾಂ ದೀಗುಧ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೫೬
ತೃಷ್ಟು ೭೭ತಿಾಂ ಸತಿ ಪ್ರನಿೀರ್ಯ ವಿಪ್ರ ಲಂಭೇನ ಯೀಜರ್ಯತ್
ಲಭೇತ ತಸಯ ತ ತಾಪ ಪಂ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೫೭
ಭಕೌ ಯ ವಿವದ್ ಮಾನೇಷ್ಣ ಮಾಗಿ ಮಾ೭೭ಶ್ರ ತಯ ಪ್ಶಯ ತ:
ತಸಯ ಪ್ರಪೇನ ಯುಜ್ಯ ೀತ ಯಸ್ಮಯ ೭೭ಯೀಿ೭ನುಮತೇ ಗತಃ ೫೮
ವಿಹಿೀನಾಾಂ ಪ್ತಿ ಪುತಾರ ಭ್ರಯ ಾಂ ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಪ್ರರ್ಥಿವಾ೭ತಮ ಜಃ
ಏವಮ್ ಆಶಾ ಸಯನ್ ಏವ ದುಾಃಖಾತೀಿ ನಿಪ್ಪ್ರತ ಹ ೫೯
ತಥಾ ತು ಶಪ್ರ್ಥಾಃ ಕಷ್ಾ ೈಾಃ ಶಪ್ಮಾನಮ್ ಅಚೇತನಮ್
ಭರತಂ ಶೀಕ ಸಂತಪ್ೌ ಾಂ ಕೌಸಲಾಯ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೬೦
ಮಮ ದುಾಃಖಮ್ ಇದಂ ಪುತರ ಭೂಯಃ ಸಮುಪ್ಜಾಯತೇ
ಶಪ್ರ್ಥಾಃ ಶಪ್ಮಾನೀ ಹಿ ಪ್ರರ ಣಾನ್ ಉಪ್ರುಣತಿಾ ಮೇ ೬೧
ದ್ಷ್ಟಾ ಯ ನ ಚ್ಲ್ತೀ ಧ್ಮಾಿತ್ ಆತಾಮ ತೇ ಸಹ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ
ವತಾ ಸತಯ ಪ್ರ ತಿಜ್ಞ ೀ ಮೇ ಸತಾಾಂ ಲೀಕನ್ ಅವಾಪ್ಾ ಯ ಸ್ಮ ೬೨
ಇ ತುಯ ಕೌ ಾ ಚ್ ಅಾಂಕ ಮಾನಿೀಯ ಭರತಂ ಭ್ರರ ತೃ ವತಾ ಲಂ
ಪ್ರಷಾ ಜಯ ಮಹಾ ಬಾಹುಾಂ ರುರೀದ್ ಭೃಶ ದುಖಿತಾ ೬೩
ಏವಂ ವಿಲಪ್ಮಾನಸಯ ದುಾಃಖಾತಿ ಸಯ ಮಹಾತಮ ನಃ
ಮೀಹಾ ಚ್ಚ ಶೀಕ ಸಂರೀಧಾತ್ ಬಭೂವ ಲುಳಿತಂ ಮನಃ ೬೪
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಲಾಲಪ್ಯ ಮಾನಸಯ ವಿಚೇತನಸಯ
ಪ್ರ ನಷಾ ಬುದ್ಧ ೀಾಃ ಪ್ತಿತಸಯ ಭೂಮೌ
ಮುಹುರ್ ಮುಹುರ್ ನಿಶ್ ಾ ಸತ ಶಚ ದ್ೀಘ್ಿಾಂ
ಸ್ಮ ತಸಯ ಶೀಕೇನ ಜಗ್ರಮ ರಾತಿರ ಾಃ ೬೫
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚ್ ಸಾ ಪ್ೌ ತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಷಟ್ಸ ಪ್ತ ತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತಮ್ ಏವಂ ಶೀಕ ಸಂತಪ್ೌ ಾಂ ಭರತಂ ಕೇಕಯಿೀ ಸುತಮ್
ಉವಾಚ್ ವದ್ತಾಾಂ ಶ್ರ ೀಷ್ಠ ೀ ವಸ್ಮಷಠ ಾಃ ಶ್ರ ೀಷಠ ವಾಗ್ ಋರ್ಷಾಃ ೧
ಅಲಂ ಶೀಕೇನ ಭದ್ರ ಾಂ ತೇ ರಾಜ ಪುತರ ಮಹಾ ಯಶಃ
ಪ್ರರ ಪ್ೌ ಕಲಂ ನರ ಪ್ತೇಾಃ ಕುರು ಸಮಾಯ ನಮ್ ಉತೌ ಮಮ್ ೨
ವಸ್ಮಷಠ ಸಯ ವಚಃ ಶುರ ತಾಾ ಭರತೀ ಧಾರಣಾಾಂ ಗತಃ
ಪ್ರ ೀತ ಕಯಾಿಣಿ ಸವಾಿಣಿ ಕರಯಾ ಮಾಸ ಧ್ಮಿವಿತ್ ೩
ಉದ್ಧ ೃತಂ ತೈಲ ಸಂರೀಧಾತ್ ಸ ತು ಭೂಮೌ ನಿವೇಶ್ತಮ್
ಆಪಿೀತ ವಣಿ ವದ್ನಂ ಪ್ರ ಸುಪ್ೌ ಮ್ ಇವ ಭೂಪ್ತಿಮ್ ೪
ಸಂವೇಶಯ ಶಯನೇ ಚಾ೭ಗ್ರ ಯ ೀ ನಾನಾ ರತನ ಪ್ರಷಕ ೃತೇ
ತತೀ ದ್ಶರಥಂ ಪುತರ ೀ ವಿಲಲಾಪ್ ಸುದುಾಃಖಿತಃ ೫
ಕಿಾಂ ತೇ ವಯ ವಸ್ಮತಂ ರಾಜನ್ ಪ್ರ ೀರ್ಷತೇ ಮಯಯ ೭ನಾಗತೇ
ವಿವಾಸಯ ರಾಮಂ ಧ್ಮಿಜಞ ಾಂ ಲಕ್ಷಮ ಣಂ ಚ್ ಮಹಾ ಬಲಮ್ ೬
ಕಾ ಯಾಸಯ ಸ್ಮ ಮಹಾ ರಾಜ ಹಿತಾಾ ಇಮಂ ದುಾಃಖಿತಂ ಜನಮ್
ಹಿೀನಂ ಪುರುಷ ಸ್ಮಾಂಹೇನ ರಾಮೇಣಾ೭ಕಿಿ ಷಾ ಕಮಿಣಾ ೭
ಯೀಗ ಕ್ಾ ೀಮಂ ತು ಮೇ ರಾಜನ್ ಕ್ೀ೭ಸ್ಮಮ ನ್ ಕಲಪ ಯಿತಾ ಪುರೇ
ತಾ ಯಿ ಪ್ರ ಯಾತೇ ಸಾ ಸ್ಮೌ ತ ರಾಮೇ ಚ್ ವನಮ್ ಆಶ್ರ ತೇ ೮
ವಿಧ್ವಾ ಪೃರ್ಥವಿೀ ರಾಜಂ ಸೌ ಾ ಯಾ ಹಿೀನಾ ನ ರಾಜತೇ
ಹಿೀನ ಚ್ನ್ ರೀ ವ ರಜನಿೀ ನಗರೀ ಪ್ರ ತಿಭ್ರತಿ ಮಾ ೯
ಏವಂ ವಿಲಪ್ಮಾನಂ ತಂ ಭರತಂ ದ್ೀನ ಮಾನಸಂ
ಅಬರ ವಿೀತ್ ವಚ್ನಂ ಭೂಯೀ ವಸ್ಮಷಠ ಸುೌ ಮಹಾನ್ ಋರ್ಷಾಃ ೧೦
ಪ್ರ ೀತ ಕಯಾಿಣಿ ಯಾನಯ ೭ಸಯ ಕತಿವಾಯ ನಿ ವಿಶಾಮಪ ತೇಾಃ
ತಾ ನಯ ೭ವಯ ಗರ ಾಂ ಮಹಾ ಬಾಹೀ ಕಿರ ಯತಾಾಂ ಅವಿಚಾರತಮ್ ೧೧
ತಥೇತಿ ಭರತೀ ವಾಕಯ ಾಂ ವಸ್ಮಷಠ ಸ್ಮಯ ೭ಭಿಪೂಜಯ ತತ್
ಋತಿಾ ಕುಪ ರೀಹಿತಾ೭೭ಚಾಯಾಿಾಂ ಸೌ ಾ ರಯಾ ಮಾಸ ಸವಿಶಃ ೧೨
ರ್ಯ ತಾ ೭ಗನ ಯೀ ನರೇನ್ ರ ಸಯ ಚಾ೭ಗನ ಯ ಗ್ರರಾತ್ ಬಹಿಷಕ ೃತಾಾಃ
ಋತಿಾ ಗ್ೂ ಯಾಿಜಕೈ ಶ್ಚ ೈವ ತೇ ಹಿರ ಯನೌ ೀ ಯಥಾ ವಿರ್ಧ ೧೩
ಶ್ಬಕಯಾಮ್ ಅಥಾ೭೭ರೀಪ್ಯ ರಾಜಾನಂ ಗತ ಚೇತನಮ್
ಬಾಷಪ ಕಣಾಠ ವಿಮನಸ ಸೌ ಮ್ ಊಹುಾಃ ಪ್ರಚಾರಕಾಃ ೧೪
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಹಿರಣಯ ಾಂ ಚ್ ಸುವಣಿಾಂ ಚ್ ವಾಸ್ಮಾಂಸ್ಮ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ್
ಪ್ರ ಕಿರನೌ ೀ ಜನಾ ಮಾಗಿಾಂ ನೃಪ್ತೇ: ಅಗರ ತೀ ಯಯುಾಃ ೧೫
ಚ್ನ್ ನಾ೭ಗರು ನಿಯಾಿಸ್ಮನ್ ಸರಳಂ ಪ್ದ್ಮ ಕಂ ತಥಾ
ದೇವ ದ್ವರೂಣಿ ಚಾ೭೭ಹೃತಯ ಚಿತಾಾಂ ಚ್ಕುರ ಸೌ ಥಾ೭ಪ್ರೇ ೧೬
ಗನಾಧ ನ್ ಉಚಾಚ ೭ವಚಾಾಂ ಶಾಚ ೭ನಾಯ ನ್ ತತರ ದ್ತಾೌ ಾ ೭ಥ ಭೂಮಿಪ್ಮ್
ತತಃ ಸಂವೇಶಯಾ ಮಾಸು ಶ್ಚ ತಾ ಮಧ್ಯ ೀ ತಮ್ ಋತಿಾ ಜಃ ೧೭
ತಥಾ ಹುತಾಶನಂ ಹುತಾಾ ಜಪು ಸೌ ಸಯ ತ ಮೃತಿಾ ಜಃ
ಜಗು ಶಚ ತೇ ಯಥಾ ಶಾಸೌ ರಾಂ ತತರ ಸ್ಮಮಾನಿ ಸ್ಮಮಗ್ರಾಃ ೧೮
ಶ್ಬಕಭಿ ಶಚ ಯಾನೈ ಶಚ ಯಥಾ೭ಹಿಾಂ ತಸಯ ಯೀರ್ಷತಃ
ನಗರಾ ನಿನ ಯಿಯು ಸೌ ತರ ವೃದ್ಧ ೈಾಃ ಪ್ರವೃತಾ ಸೌ ದ್ವ ೧೯
ಪ್ರ ಸರ ವಯ ಾಂ ಚಾ೭ಪಿ ತಂ ಚ್ಕುರ ಾಃ ಋತಿಾ ಜ್ೀ೭ಗ್ನ ಚಿತಂ ನೃಪ್ಮ್
ಸ್ಮೌ ರಯ ಶಚ ಶೀಕ ಸಂತಪ್ರೌ ಾಃ ಕೌಸಲಾಯ ಪ್ರ ಮುಖಾ ಸೌ ದ್ವ ೨೦
ಕೌರ ಾಂಚಿೀನಾಮ್ ಇವ ನಾರೀಣಾಾಂ ನಿನಾದ್ ಸೌ ತರ ಶುಶುರ ವೇ
ಆತಾಿನಾಾಂ ಕರುಣಂ ಕಲೇ ಕ್ರ ೀಶನಿೌ ೀನಾಾಂ ಸಹಸರ ಶಃ ೨೧
ತತೀ ರುದ್ನೌ ಯ ೀ ವಿವಶಾ ವಿಲಪ್ಯ ಚ್ ಪುನಃ ಪುನಃ
ಯಾನೇಭಯ ಾಃ ಸರಯ ತಿೀರಮ್ ಅವತೇರು ವಿರಾ೭೦ಗನಾಾಃ ೨೨
ಕೃತಾ ೀದ್ಕಂ ತೇ ಭರತೇನ ಸ್ಮಧ್ಿಾಂ
ನೃಪ್ರ೭೦ಗನಾ ಮನಿೌ ರ ಪುರೀಹಿತಾ ಶಚ
ಪುರಂ ಪ್ರ ವಿಶಾಯ ೭ಶುರ ಪ್ರೀತ ನೇತಾರ
ಭೂಮೌ ದ್ಶಾ೭ಹಂ ವಯ ನಯನೌ ದುಾಃಖಮ್ ೨೩
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಷಟಾ ಪ್ೌ ತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತತೀ ದ್ಶಾ೭ಹೇ೭ತಿಗತೇ ಕೃತ ಶೌಚ್ೀ ನೃಪ್ರ೭೭ತಮ ಜಃ
ದ್ವಾ ದ್ಶೇ೭ಹನಿ ಸಂಪ್ರರ ಪ್ೌ ೀ ಶಾರ ದ್ಧ ಕಮಾಿಣಯ ೭ಕರಯತ್ ೧
ಬಾರ ಹಮ ಣೇಭ್ಯ ೀ ದ್ದೌ ರತನ ಾಂ ಧ್ನಮ್ ಅನನ ಾಂ ಚ್ ಪುಷಕ ಲಮ್
ವಾಸ್ಮಾಂಸ್ಮ ಚ್ ಮಹಾ೭೭ಹಾಿಣಿ ರತಾನ ನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ್ ೨
ಬಾಸ್ಮೌ ಕಂ ಬಹು ಶುಕಿ ಾಂ ಚ್ ಗ್ರ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಶತಶ ಸೌ ಥಾ
ದ್ವಸ್ಮೀ ದ್ವಸಂ ಚ್ ಯಾನಂ ಚ್ ವೇಶಾಮ ನಿ ಸುಮಹಾನಿೌ ಚ್
ಬಾರ ಹಮ ಣೇಭ್ಯ ೀ ದ್ದೌ ಪುತರ ೀ ರಾಜಞ ಸೌ ಸೌಯ ಧ್ಾ ಿ ದೈಹಿಕಮ್ ೩
ತತಃ ಪ್ರ ಭ್ರತ ಸಮರ್ಯ ದ್ವಸೇ೭ಥ ತರ ಯೀದ್ಶೇ
ವಿಲಲಾಪ್ ಮಹಾ ಬಾಹು ಭಿರತಃ ಶೀಕ ಮ್ಭಛಿಿತಃ
ಶಬಾ್ ೭ಪಿಹಿತ ಕಣಠ ಶಚ ಶೀಧ್ನಾ೭ಥಿಮ್ ಉಪ್ರಗತಃ ೪
ಚಿತಾ ಮ್ಭಲೇ ಪಿತು ವಾಿಕಯ ಮ್ ಇದ್ಮ್ ಆಹ ಸುದುಾಃಖಿತಃ ೫
ತಾತ ಯಸ್ಮಮ ನಿನ ಸೃಷ್ಾ ೀ೭ಹಂ ತಾ ಯಾ ಭ್ರರ ತರ ರಾಘ್ವೇ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತಸ್ಮಮ ನ್ ವನಂ ಪ್ರ ವರ ಜಿತೇ ಶ್ರನಯ ೀ ತಯ ಕ್ೌೀ೭ಸಮ ಯ ೭ಹಂ ತಾ ಯಾ ೬
ಯಸ್ಮಯ ಗತಿ ರ೭ನಾಥಾಯಾಾಃ ಪುತರ ಾಃ ಪ್ರ ವಾರ ಜಿತೀ ವನಮ್
ತಾಮ್ ಅಮಾಬ ಾಂ ತಾತ ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ತಯ ಕೌ ಾ ತಾ ಾಂ ಕಾ ಗತೀ ನೃಪ್ ೭
ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಭಸ್ಮಮ ೭ರುಣಂ ತಚ್ಚ ದ್ಗ್ರಧ ೭ಸ್ಮಿ ಸ್ಮಿ ನ ಮಣು ಲಮ್
ಪಿತುಾಃ ಶರೀರ ನಿವಾಿಣಂ ನಿಷಾ ನನ್ ವಿಷಸ್ಮದ್ ಸ: ೮
ಸ ತು ದೃಷ್ಟಾ ಾ ರುದ್ನ್ ದ್ೀನಃ ಪ್ಪ್ರತ ಧ್ರಣಿೀ ತಲೇ
ಉತಾಿ ಪ್ಯ ಮಾನಃ ಶಕರ ಸಯ ಯನೌ ರ ಧ್ಾ ಜ ಇವೀ ಚಿಛ ರತಃ ೯
ಅಭಿಪೇತು ಸೌ ತಃ ಸವೇಿ ತಸ್ಮಯ ೭ಮಾತಾಯ ಾಃ ಶುಚಿ ವರ ತಮ್
ಅನೌ ಕಲೇ ನಿಪ್ತಿತಂ ಯಯಾತಿಮ್ ಋಷಯೀ ಯಥಾ ೧೦
ಶತುರ ಘ್ನ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಭರತಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಶೀಕ ಪ್ರಪುಿ ತಮ್
ವಿಸಂಜ್ಞ ೀ ನಯ ಪ್ತತ್ ಭೂಮೌ ಭೂಮಿ ಪ್ರಲಮ್ ಅನುಸಮ ರನ್ ೧೧
ಉನಮ ತೌ ಇವ ನಿಶ್ಚ ೀತಾ ವಿಲಲಾಪ್ ಸುದುಾಃಖಿತಃ
ಸಮ ೃತಾಾ ಪಿತು ಗುಿಣಾಾಂ೭ಗ್ರನಿ ತಾನಿ ತಾನಿ ತದ್ವ ತದ್ವ ೧೨
ಮನಿ ರಾ ಪ್ರ ಭವ ಸ್ಮೌ ೀವರ ಾಃ ಕೈಕೇಯಿೀ ಗ್ರರ ಹ ಸಂಕುಲಃ
ವರ ದ್ವನ ಮಯೀ೭ಕ್ಾ ೀಭ್ಯ ೀ೭ಮಜಜ ಯ ಚ್ಛ ೀಕ ಸ್ಮಗರಃ ೧೩
ಸುಕುಮಾರಂ ಚ್ ಬಾಲಂ ಚ್ ಸತತಂ ಲಾಲ್ತಂ ತಾ ಯಾ
ಕಾ ತಾತ ಭರತಂ ಹಿತಾಾ ವಿಲಪ್ನೌ ಾಂ ಗತೀ ಭವಾನ್ ೧೪
ನನು ಭ್ೀಜ್ಯ ೀಷ್ಣ ಪ್ರನೇಷ್ಣ ವಸ್ೌ ರೀ ಷ್ಟಾ ೭೭ಭರಣೇಷ್ಣ ಚ್
ಪ್ರ ವಾರಯಸ್ಮ ನಃ ಸವಾಿಾಂ ಸೌ ನ್ ನಃ ಕ್ೀ೭ನಯ ಕರಷಯ ತಿ ೧೫
ಅವದ್ವರಣ ಕಲೇ ತು ಪೃರ್ಥವಿೀ ನಾ೭ವದ್ೀಯಿತೇ
ಯಾ ವಿಹಿೀನಾ ತಾ ಯಾ ರಾಜಾಞ ಧ್ಮಿಜ್ಞ ೀನ ಮಹಾತಮ ನಾ ೧೬
ಪಿತರ ಸಾ ಗಿಮ್ ಆಪ್ನನ ೀ ರಾಮೇ ಚಾ೭ರಣಯ ಮ್ ಆಶ್ರ ತೇ
ಕಿಾಂ ಮೇ ಜಿೀವಿತ ಸ್ಮಮಥಯ ಿಾಂ ಪ್ರ ವೇಕಾ ಯ ಮಿ ಹುತಾಶನಮ್ ೧೭
ಹಿೀನೀ ಭ್ರರ ತಾರ ಚ್ ಪಿತಾರ ಚ್ ಶ್ರನಾಯ ಮ್ ಇಕಾ ಾ ಕು ಪ್ರಲ್ತಾಮ್
ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ನ ಪ್ರ ವೇಕಾ ಯ ಮಿ ಪ್ರ ವೇಕಾ ಯ ಮಿ ತಪ್ೀವನಮ್ ೧೮
ತಯೀ ವಿಿಲಪಿತಂ ಶುರ ತಾಾ ವಯ ಸನಂ ಚಾ೭ನಾ ವೇಕ್ಷಯ ತತ್
ಭೃಶಮ್ ಆತಿತರಾ ಭೂಯಃ ಸವಿ ಏವಾ೭ನುಗ್ರಮಿನಃ ೧೯
ತತೀ ವಿಷಣೌು ವಿಶಾರ ನ್ತ
ೌ ಚ್ ಶತುರ ಘ್ನ ಭರತಾ ವುಭೌ
ಧ್ರಣಾಯ ಾಂ ಸಂವಯ ವೇಷ್ಾ ೀತಾಾಂ ಭಗನ ಶೃಙ್ಗರ ವಿವಷಿಭೌ ೨೦
ತತಃ ಪ್ರ ಕೃತಿಮಾನ್ ವೈದ್ಯ ಾಃ ಪಿತು ರೇಷ್ಟಾಂ ಪುರೀಹಿತಃ
ವಸ್ಮಷ್ಠ ೀ ಭರತಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಉತಾಿ ಪ್ಯ ತಮ್ ಉವಾಚ್ ಹ ೨೧
ತರ ಯೀದ್ಶೀ೭ಯಂ ದ್ವಸ: ಪಿತು ವೃಿತೌ ಸಯ ತೇ ವಿಭ್ೀ
ಸ್ಮ೭ವ ಶೇಷ್ಟ೭ಸ್ಮಿ ನಿಚ್ರ್ಯ ಕಿಮಿಹ ತಾ ಾಂ ವಿಳಂಬಸೇ ೨೨
ತಿರ ೀಣಿ ದ್ಾ ನಾ್ ಾ ನಿ ಭೂತೇಷ್ಣ ಪ್ರ ವೃತಾೌ ನಯ ೭ವಿಶೇಷತಃ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತೇಷ್ಣ ಚಾ೭ಪ್ರಹಾರ್ಯಿಷ್ಣ ನೈವಂ ಭವಿತುಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೨೩
ಸುಮನೌ ರ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಶತುರ ಘ್ನ ಮ್ ಉತಾಿ ಪ್ರಯ ೭ಭಿಪ್ರ ಸ್ಮದ್ಯ ಚ್
ಶಾರ ವಯಾ ಮಾಸ ತತೌ ಾ ಜಞ ಾಃ ಸವಿ ಭೂತ ಭವಾ೭ಭವೌ ೨೪
ಉತಿಿ ತೌ ತೌ ನರ ವಾಯ ಘ್ನರ ಪ್ರ ಕಶೇತೇ ಯಶಸ್ಮಾ ನ್ತ
ವಷ್ಟಿ೭೭ತಪ್ ಪ್ರಕಿಿ ನ್ತನ ಪೃಥಕ್ ಇನ್ ರ ಧ್ಾ ಜಾ ವಿವ ೨೫
ಅಶ್ರರ ಣಿ ಪ್ರಮೃದ್ನ ನ್ತ
ೌ ರಕೌ ೭ಕೌಾ ದ್ೀನ ಭ್ರರ್ಷಣೌ
ಅಮಾತಾಯ ಸೌ ಾ ರಯನಿೌ ಸಮ ತನಯೌ ಚಾ೭ಪ್ರಾಾಃ ಕಿರ ಯಾಾಃ ೨೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಸಪ್ೌ ಸಪ್ೌ ತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಅಷಟ ಸಪ್ತ ತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಅತರ ಯಾತಾರ ಾಂ ಸಮಿೀಹನೌ ಾಂ ಶತುರ ಘ್ನ ೀ ಲಕ್ಷಮ ಣಾ೭ನುಜಃ
ಭರತಂ ಶೀಕ ಸಂತಪ್ೌ ಮ್ ಇದಂ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಗತಿ ಯಿಾಃ ಸವಿ ಭೂತಾನಾಾಂ ದುಾಃಖೇ ಕಿಾಂ ಪುನ ರಾ೭೭ತಮ ನಃ
ಸ ರಾಮಃ ಸತೌ ಾ ಸಂಪ್ನನ ಾಃ ಸ್ಮೌ ರಯಾ ಪ್ರ ವಾರ ಜಿತೀ ವನಮ್ ೨
ಬಲವಾನ್ ವಿೀಯಿ ಸಂಪ್ನನ ೀ ಲಕ್ಷಮ ಣೀ ನಾಮ ಯೀ೭ಪ್ಯ ಸೌ
ಕಿಾಂ ನ ಮೀಚ್ಯತೇ ರಾಮಂ ಕೃತಾಾ ಪಿ ಪಿತೃ ನಿಗರ ಹಮ್ ೩
ಪೂವಿಮ್ ಏವ ತು ನಿಗ್ರರ ಹಯ ಾಃ ಸಮವೇಕ್ಷಯ ನಯಾ೭ನಯೌ
ಉತಪ ಥಂ ಯಃ ಸಮಾರೂಢ್ೀ ನಾಯಾಿ ರಾಜಾ ವಶಂ ಗತಃ ೪
ಇತಿ ಸಂಭ್ರಷಮಾಣೇ ತು ಶತುರ ಘ್ನ ೀ ಲಕ್ಷಮ ಣಾ೭ನುಜ
ಪ್ರರ ಗ್ರ್ ಾ ರೇ೭ಭೂತ್ ತದ್ವ ಕುಬಾಜ ಸವಾಿ ಭರಣ ಭೂರ್ಷತಾ ೫
ಲ್ಪ್ರೌ ಚ್ನ್ ನ ಸ್ಮರೇಣ ರಾಜ ವಸ್ಮೌ ರಣಿ ಬಭರ ತಿೀ
ವಿವಿಧಂ ವಿವಿಧೈ ಸ್ೌ ೈ ಸ್ೌ ೈ ಭೂಿಣ ಶಚ ವಿಭೂರ್ಷತಾ ೬
ಮೇಖಲಾ ದ್ವಮಭಿ ಶ್ಚ ತ್ರ ೈ ರನಯ ೈ ಶಚ ಶುಭ ಭೂಷಣಾಃ
ಬಭ್ರಸೇ ಬಹುಭಿ ಬಿದ್ವಧ ರಜಜ ಬದ್ಧ ೀವ ವಾನರೀ ೭
ತಾಾಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ತದ್ವ ದ್ವಾ ರ್ ಸ್ಮಿ ಸುಾ ಭೃಶಂ ಪ್ರಪ್ಸಯ ಕರಣಿೀಮ್
ಗೃಹಿೀತಾಾ ಕರುಣಂ ಕುಬಾಜ ಾಂ ಶತುರ ಘ್ರನ ಯ ನಯ ವೇದ್ಯನ್ ೮
ಯಸ್ಮಯ ಾಃ ಕೃತೇ ವನೇ ರಾಮೀ ನಯ ಸೌ ದೇಹ ಶಚ ವಃ ಪಿತಾ
ಸೇಯಂ ಪ್ರಪ್ರ ನೃಶಂಸ್ಮ ಚ್ ತಸ್ಮಯ ಾಃ ಕುರು ಯಥಾ ಮತಿ ೯
ಶತುರ ಘ್ನ ಶಚ ತತ್ ಆಜಾಞ ಯ ವಚ್ನಂ ಭೃಶ ದುಾಃಖಿತಃ
ಅನೌ ಾಃಪುರ ಚ್ರಾನ್ ಸವಾಿನ್ ಇತುಯ ವಾಚ್ ಧೃತ ವರ ತಃ ೧೦
ತಿೀವರ ಮ್ ಉತಾಪ ದ್ತಂ ದುಾಃಖಂ ಭ್ರರ ತೄಣಾಾಂ ಮೇ ತಥಾ ಪಿತುಾಃ
ಯಯಾ ಸೇಯಂ ನೃಶಂಸ ಸಯ ಕಮಿಣಃ ಫಲಮ್ ಅಶುನ ತಾಮ್ ೧೧
ಏವ ಮುಕೌ ಾ ತು ತೇನಾ೭೭ಶು ಸಖಿೀ ಜನ ಸಮಾವೃತಾ
ಗೃಹಿೀತಾ ಬಲವತ್ ಕುಬಾಜ ಸ್ಮ ತದ್ರ ೃಹಮ್ ಅನಾದ್ಯತ್ ೧೨
ತತಃ ಸುಭೃಶ ಸಂತಪ್ೌ ಸೌ ಸ್ಮಯ ಾಃ ಸವಿಾಃ ಸಖಿೀ ಜನಃ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಕುರ ದ್ಧ ಮ್ ಆಜಾಞ ಯ ಶತುರ ಘ್ನ ಾಂ ವಯ ಪ್ಲಾಯತ ಸವಿಶಃ ೧೩
ಅಮನೌ ರಯತ ಕೃತಾ ನ ಶಚ ತಸ್ಮಯ ಾಃ ಸವಿ ಸಖಿೀ ಜನಃ
ಯಥಾ೭ಯಂ ಸಮುಪ್ಕರ ನೌೀ ನಿಶ್್ ೀಷ್ಟ ನನ ಾಃ ಕರಷಯ ತಿ ೧೪
ಸ್ಮ೭ನುಕ್ರ ೀಶಾಾಂ ವದ್ವನಾಯ ಾಂ ಚ್ ಧ್ಮಿಜಾಞ ಾಂ ಚ್ ಯಶಸ್ಮಾ ನಿೀಮ್
ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಶರಣಂ ಯಾಮಃ ಸ್ಮ ಹಿ ನೀ೭ಸುೌ ಧುರ ವಾ ಗತಿಾಃ ೧೫
ಸ ಚ್ ರೀಷೇಣ ತಾಮಾರ ೭ಕ್ಷಃ ಶತುರ ಘ್ನ ಾಃ ಶತುರ ತಾಪ್ನಃ
ವಿಚ್ಕಷಿ ತದ್ವ ಕುಬಾಜ ಾಂ ಕ್ರ ೀಶನಿೌ ೀಾಂ ಪೃರ್ಥವಿೀ ತಲೇ ೧೬
ತಸ್ಮಯ ಹಾಯ ೭೭ಕೃಷಯ ಮಾಣಾಯಾ ಮನಿ ರಾಯಾ ಸೌ ತ ಸೌ ತಃ
ಚಿತರ ಾಂ ಬಹು ವಿಧಂ ಭ್ರಣು ಾಂ ಪೃರ್ಥವಾಯ ಾಂ ತ ದ್ಾ ಯ ಶ್ೀಯಿತ ೧೭
ತೇನ ಭ್ರಣ್ು ೀನ ಸಂಸ್ಮೌ ೀಣಿಾಂ ಶ್ರ ೀಮ ದ್ವರ ಜ ನಿವೇಶನಮ್
ಅಶೀಭತ ತದ್ವ ಭೂಯಃ ಶಾರದಂ ಗಗನಂ ಯಥಾ ೧೮
ಸ ಬಲ್ೀ ಬಲವತ್ ಕ್ರ ೀಧಾತ್ ಗೃಹಿೀತಾಾ ಪುರುಷಷಿಭಃ
ಕೈಕೇಯಿೀಮ್ ಅಭಿನಿಭಿತಾ ಯ ಿ ಬಭ್ರಷೇ ಪ್ರುಷಂ ವಚಃ ೧೯
ತೈ ವಾಿಕ್ಯ ೈಾಃ ಪ್ರುಷೈ ದುಿಾಃಖೈಾಃ ಕೈಕೇಯಿೀ ಭೃಶ ದುಾಃಖಿತಾ
ಶತುರ ಘ್ನ ಭಯ ಸಂತರ ಸ್ಮೌ ಪುತರ ಾಂ ಶರಣಮ್ ಆಗತಾ ೨೦
ತಾಾಂ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಭರತಃ ಕುರ ದ್ಧ ಾಂ ಶತುರ ಘ್ನ ಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಅವಧಾಯ ಾಃ ಸವಿ ಭೂತಾನಾಾಂ ಪ್ರ ಮದ್ವಾಃ ಕ್ಷಮಯ ತಾಮ್ ಇತಿ ೨೧
ಹನಾಯ ಮಿ ಅಹ ಮಿಮಾಾಂ ಪ್ರಪ್ರಾಂ ಕೈಕೇಯಿೀಾಂ ದುಷಾ ಚಾರಣಿೀಮ್
ಯದ್ ಮಾಾಂ ಧಾಮಿಿಕ್ೀ ರಾಮೀ ನಾ೭ಸೂರ್ಯ ನಾಮ ತೃ ಘ್ರತುಕಮ್೨೨
ಇಮಾಮ್ ಅಪಿ ಹತಾಾಂ ಕುಬಾಜ ಾಂ ಯದ್ ಜಾನಾತಿ ರಾಘ್ವಃ
ತಾಾ ಾಂ ಚ್ ಮಾಾಂ ಚ್ ಹಿ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ನಾ೭ಭಿಭ್ರರ್ಷಷಯ ತೇ ಧುರ ವಮ್ ೨೩
ಭರತ ಸಯ ವಚಃ ಶುರ ತಾಾ ಶತುರ ಘ್ನ ೀ ಲಕ್ಷಮ ಣಾ೭ನುಜಃ
ನಯ ವತಿತ ತತೀ ರೀಷ್ಟ ತಾೌ ಾಂ ಮುಮೀಚ್ ಚ್ ಮನಿ ರಾಮ್ ೨೪
ಸ್ಮ ಪ್ರದ್ ಮ್ಭಲೇ ಕೈಕೇಯಾಯ ಮನಿ ರಾ ನಿಪ್ಪ್ರತ ಹ
ನಿಶ್ ಾ ಸನಿೌ ೀ ಸುದುಾಃಖಾ೭೭ತಾಿ ಕೃಪ್ಣಂ ವಿಲಲಾಪ್ ಚ್ ೨೫
ಶತುರ ಘ್ನ ವಿಕ್ಾ ೀಪ್ ವಿಮ್ಭಢ ಸಂಜಾಞ ಾಂ
ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಕುಬಾಜ ಾಂ ಭರತ ಸಯ ಮಾತಾ
ಶನೈಾಃ ಸಮಾಶಾಾ ಸಯತ್ ಆತಿ ರೂಪ್ರಾಂ
ಕೌರ ಞ್ಜಚ ೀಾಂ ವಿಲಗ್ರನ ಮ್ ಇವ ವಿೀಕ್ಷಮಾಣಾಮ್ ೨೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಅಷಾ ಸಪ್ೌ ತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಏಕೀನಾ೭ಶೀತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತತಃ ಪ್ರ ಭ್ರತ ಸಮರ್ಯ ದ್ವಸೇ೭ಥ ಚ್ತುದ್ಿಶೇ
ಸಮೇತಯ ರಾಜ ಕತಾಿರೀ ಭರತಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬುರ ವನ್ ೧
ಗತೀ ದ್ಶರಥಃ ಸಾ ಗಿಾಂ ಯೀ ನೀ ಗುರುತರೀ ಗುರುಾಃ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ರಾಮಂ ಪ್ರ ವಾರ ಜಯ ವೈ ಜ್ಯ ೀಷಠ ಾಂ ಲಕ್ಷಮ ಣಂ ಚ್ ಮಹಾ ಬಲಮ್ ೨
ತಾ ಮ್ ಅದ್ಯ ಭವ ನೀ ರಾಜಾ ರಾಜ ಪುತರ ಮಹಾ ಯಶಃ
ಸಂಗತಾಯ ನಾ೭ಪ್ರಾಧನ ೀತಿ ರಾಜಯ ಮ್ ಏತತ್ ಅನಾಯಕಮ್ ೩
ಆಭಿಷೇಚ್ನಿಕಂ ಸವಿಮ್ ಇದ್ಮ್ ಆದ್ವಯ ರಾಘ್ವ
ಪ್ರ ತಿೀಕ್ಷತೇ ತಾಾ ಾಂ ಸಾ ಜನಃ ಶ್ರ ೀಣಯ ಶಚ ನೃಪ್ರ೭೭ತಮ ಜ ೪
ರಾಜಯ ಾಂ ಗೃಹಾಣ ಭರತ ಪಿತೃ ಪತಾಮಹಂ ಮಹತ್
ಅಭಿಷೇಚ್ಯ ಚಾ೭೭ತಾಮ ನಂ ಪ್ರಹಿ ಚಾ೭ಸ್ಮಮ ನ್ ನರಷಿಭ ೫
ಆಭಿಷೇಚ್ನಿಕಂ ಭ್ರಣು ಾಂ ಕೃತಾಾ ಸವಿಾಂ ಪ್ರ ದ್ಕಿಾ ಣಮ್
ಭರತ ಸೌ ಾಂ ಜನಂ ಸವಿಾಂ ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಧೃತ ವರ ತಃ ೬
ಜ್ಯ ೀಷಠ ಸಯ ರಾಜತಾ ನಿತಯ ಮ್ ಉಚಿತಾ ಹಿ ಕುಲ ಸಯ ನಃ
ನೈವಂ ಭವನೌೀ ಮಾಾಂ ವಕುೌ ಮ್ ಅಹಿನಿೌ ಕುಶಲಾ ಜನಾಾಃ ೭
ರಾಮಃ ಪೂವೀಿ ಹಿ ನೀ ಭ್ರರ ತಾ ಭವಿಷಯ ತಿ ಮಹಿೀಪ್ತಿಾಃ
ಅಹಂ ತಾ ೭ರಣ್ಯ ೀ ವತಾಾ ಯ ಮಿ ವಷ್ಟಿಣಿ ನವ ಪ್ಞ್ಚ ಚ್ ೮
ಯುಜಯ ತಾಾಂ ಮಹತಿೀ ಸೇನಾ ಚ್ತುರಙ್ರ ಮಹಾ ಬಲಾ
ಆನಯಿಷ್ಟಯ ಮಯ ೭ಹಂ ಜ್ಯ ೀಷಠ ಾಂ ಭ್ರರ ತರಂ ರಾಘ್ವಂ ವನಾತ್ ೯
ಆಭಿಷೇಚ್ನಿಕಂ ಚೈವ ಸವಿಮ್ ಏತತ್ ಉಪ್ಸಕ ೃತಮ್
ಪುರಸಕ ೃತಯ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ರಾಮ ಹೇತೀ ವಿನಂ ಪ್ರ ತಿ ೧೦
ತತ್ರ ೈವ ತಂ ನರ ವಾಯ ಘ್ರ ಮ್ ಅಭಿರ್ಷಚ್ಯ ಪುರಸಕ ೃತಮ್
ಆನೇಷ್ಟಯ ಮಿ ತು ವೈ ರಾಮಂ ಹವಯ ವಾಹಮ್ ಇವಾ೭ಧ್ಾ ರಾತ್ ೧೧
ನ ಸಕಮಾ ಕರಷ್ಟಯ ಮಿ ಸಾ ಮ್ ಇಮಾಮ್ ಮಾತೃ ಗನಿಧ ನಿೀಮ್
ವನೇ ವತಾಾ ಯ ಮಯ ಹ ೭ಹಂ ದುಗೇಿ ರಾಮೀ ರಾಜಾ ಭವಿಷಯ ತಿ ೧೨
ಕಿರ ಯತಾಾಂ ಶ್ಲ್ಪ ಭಿಾಃ ಪ್ನಾಿ ಾಃ ಸಮಾನಿ ವಿಷಮಾಣಿ ಚ್
ರಕಿಾ ಣ ಶಾಚ ೭ನುಸಮಾಯ ನುೌ ಪ್ರ್ಥ ದುಗಿ ವಿಚಾರಕಾಃ ೧೩
ಏವಂ ಸಂಭ್ರಷಮಾಣಂ ತಂ ರಾಮ ಹೇತೀ ನೃಿಪ್ರ೭೭ತಮ ಜಮ್
ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಜನಃ ಸವಿಾಃ ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಕಯ ಮ್ ಅನುತೌ ಮಮ್ ೧೪
ಏವಂ ತೇ ಭ್ರಷಮಾಣ ಸಯ ಪ್ದ್ವಮ ಶ್ರ ೀ ರುಪ್ತಿಷಠ ತಾಮ್
ಯ ಸೌ ಾ ಾಂ ಜ್ಯ ೀಷ್ಠ ೀ ನೃಪ್ ಸುತೇ ಪೃರ್ಥವಿೀಾಂ ದ್ವತುಮ್ ಇಚ್ಛ ಸ್ಮ ೧೫
ಅನುತೌ ಮಂ ತ ದ್ಾ ಚ್ನಂ ನೃಪ್ರ೭೭ತಮ ಜ
ಪ್ರ ಭ್ರರ್ಷತಂ ಸಂಶರ ವಣೇ ನಿಶಮಯ ಚ್
ಪ್ರ ಹಷಿಜಾ ಸೌ ಾಂ ಪ್ರ ತಿ ಬಾಷಪ ಬನ್ ವೀ
ನಿಪೇತು ರಾಯಾಿ೭೭ನನ ನೇತರ ಸಂಭವಾಾಃ
೧೬
ಊಚು ಸ್ೌ ೀ ವಚ್ನಮ್ ಇದಂ ನಿಶಮಯ ಹೃಷ್ಟಾ ಾಃ
ಸ್ಮಮಾತಾಯ ಾಃ ಸಪ್ರಷದೀ ವಿಯಾತ ಶೀಕಾಃ
ಪ್ನಾಿ ನಂ ನರ ವರ ಭಕಿೌ ಮಾನ್ ಜನ ಶಚ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ವಾಯ ದ್ಷಾ ಸೌ ವ ವಚ್ನಾ ಚ್ಚ ಶ್ಲ್ಪ ವಗಿ: ೧೭
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ್ೀನಾಶ್ೀತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಅಶೀತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಅಥ ಭೂಮಿ ಪ್ರ ದೇಶಜಾಞ ಾಃ ಸೂತರ ಕಮಿ ವಿಶಾರದ್ವಾಃ
ಸಾ ಕಮಾಿಭಿ ರತಾಾಃ ಶ್ರರಾಾಃ ಖನಕ ಯನೌ ರಕ ಸೌ ಥಾ ೧
ಕಮಾಿನಿೌ ಕಾಃ ಸಿ ಪ್ತಯಃ ಪುರುಷ್ಟ ಯನೌ ರ ಕ್ೀವಿದ್ವಾಃ
ತಥಾ ವಧ್ಿಕಯ ಶ್ಚ ೈವ ಮಾಗ್ಿಣೀ ವೃಕ್ಷ ತಕ್ಷಕಾಃ ೨
ಕೂಪ್ ಕರಾಾಃ ಸುಧಾ ಕರಾ ವಂಶ ಕಮಿ ಕೃತ ಸೌ ಥಾ
ಸಮಥಾಿ ರ್ಯ ಚ್ ದ್ರ ಷ್ಟಾ ರಃ ಪುರತ ಸ್ೌ ೀ ಪ್ರ ತಸ್ಮಿ ರೇ ೩
ಸ ತು ಹಷ್ಟಿತ್ ತಮ್ ಉದ್್ ೀಶಂ ಜನ್ತಘ್ೀ ವಿಪುಲಃ ಪ್ರ ಯಾನ್
ಅಶೀಭತ ಮಹಾ ವೇಗಃ ಸ್ಮಗರ ಸ್ಯ ೀವ ಪ್ವಿಣಿ ೪
ತೇ ಸಾ ವಾರಂ ಸಮಾಸ್ಮಿ ಯ ವತಮ ಿಕಮಾಿಣಿ ಕ್ೀವಿದ್ವಾಃ
ಕರಣ ವಿಿವಿಧೀ ಪೇತೈಾಃ ಪುರಸ್ಮೌ ತ್ ಸಂಪ್ರ ತಸ್ಮಿ ರೇ ೫
ಲತಾ ವಲ್ಿ ೀ ಶಚ ಗುಲಾಮ ಾಂ ಶಚ ಸ್ಮಿ ಣೂನ್ ಅಶಮ ನ ಏವ ಚ್
ಜನಾ ಸ್ೌ ೀ ಚ್ಕಿರ ರೇ ಮಾಗಿಾಂ ಛಿನ್ ನೌೀ ವಿವಿಧಾನ್ ದುರ ಮಾನ್ ೬
ಅ ವೃಕ್ಾ ೀಷ್ಣ ಚ್ ದೇಶೇಷ್ಣ ಕೇ ಚಿ ದ್ಾ ೃಕಾ ನ್ ಅರೀಪ್ಯನ್
ಕೇಚಿತ್ ಕುಠಾರ: ಟಂಕೈ ಶಚ ದ್ವತ್ರ ೈ: ಛಿನ್ ನ್ ಕಾ ಚಿತ್ ಕಾ ಚಿತ್ ೭
ಅಪ್ರೇ ವಿೀರಣ ಸೌ ಮಾೂ ನ್ ಬಲ್ನೀ ಬಲವತೌ ರಾಾಃ
ವಿಧ್ಮನಿೌ ಸಮ ದುಗ್ರಿಣಿ ಸಿ ಲಾನಿ ಚ್ ತತ ಸೌ ತಃ ೮
ಅಪ್ರೇ ಅಪೂರಯನ್ ಕೂಪ್ರನ್ ಪ್ರಾಂಸುಭಿಾಃ ಶಾ ಭರ ಮ್ ಆಯತಮ್
ನಿಮನ ಭ್ರಗ್ರಾಂ ಸೌ ಥಾ ಕೇಚಿತ್ ಸಮಾಾಂ ಶಚ ಕುರ ಾಃ ಸಮನೌ ತಃ ೯
ಬಬನುಧ ಬಿನಧ ನಿೀಯಾಾಂ ಶಚ ಕ್ಾ ೀದ್ವಯ ನ್ ಸಂಚುಕುಾ ದು ಸೌ ದ್ವ
ಬಭಿದು ಭೇಿದ್ನಿೀಯಾಾಂ ಶಚ ತಾಾಂ ಸ್ಮೌ ನ್ ದೇಶಾನ್ ನರಾ ಸೌ ದ್ವ ೧೦
ಅಚಿರೇಣವ ಕಲೇನ ಪ್ರವಾಹಾನ್ ಬಹೂ ದ್ಕನ್
ಚ್ಕುರ ಬಿಹು ವಿಧ್ ಆಕರಾನ್ ಸ್ಮಗರ ಪ್ರ ತಿಮಾನ್ ಬಹೂನ್ ೧೧
ನಿಜಿಲೇಷ್ಣ ಚ್ ದೇಶೇಷ್ಣ ಖಾನಯಾ ಮಾಸು ರುತೌ ಮಾನ್
ಉದ್ ಪ್ರನಾನ್ ಬಹು ವಿಧಾನ್ ವೇದ್ಕ ಪ್ರಮಣಿು ತಾನ್ ೧೨
ಸ ಸುಧಾ ಕುಟಾ ಮ ತಲಃ ಪ್ರ ಪುರ್ಷಪ ತ ಮಹಿೀರುಹಃ
ಮತೌೀ ದುು ಷಾ ದ್ಾ ಜ ಗಣಃ ಪ್ತಾಕ೭ಭಿರ೭ಲಂಕೃತಃ ೧೩
ಚ್ನ್ ನೀದ್ಕ ಸಂಸ್ಮಕ್ೌೀ ನಾನಾ ಕುಸುಮ ಭೂರ್ಷತಃ
ಬ ಹಾ ೭ಶೀಭತ ಸೇನಾಯಾಾಃ ಪ್ನಾಿ ಸುಾ ರ ಪ್ಥೀಪ್ಮಃ ೧೪
ಆಜಾಞ ಪ್ರಯ ೭ಥ ಯಥಾ ಆಜಞ ಪಿೌ ಯುಕೌ ಸ್ೌ ೀ೭ರ್ಧಕೃತಾ ನರಾಾಃ
ರಮಣಿೀರ್ಯಷ್ಣ ದೇಶೇಷ್ಣ ಬಹು ಸ್ಮಾ ದು ಫಲೇಷ್ಣ ಚ್ ೧೫
ಯೀ ನಿವೇಶ ಸೌ ಾ ೭ಭಿಪ್ರ ೀತೀ ಭರತ ಸಯ ಮಹಾತಮ ನಃ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಭೂಯ ಸೌ ಾಂ ಶೀಭಯಾ ಮಾಸು: ಭೂಷ್ಟಭಿ ಭೂಿಷಣೀಪ್ಮಮ್ ೧೬
ನಕ್ಷತ್ರ ೀ ಷ್ಣ ಪ್ರ ಶಸ್ೌ ೀ ಷ್ಣ ಮುಹೂತೇಿ ಷ್ಣ ಚ್ ತ ದ್ಾ ದಃ
ನಿವೇಶಾನ್ ಸ್ಮಿ ಪ್ಯಾಮಾಸು ಭಿರತ ಸಯ ಮಹಾತಮ ನಃ ೧೭
ಬಹು ಪ್ರಾಂಸು ಚ್ಯಾ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಪ್ರಖಾ ಪ್ರವಾರತಾಾಃ
ತತರ ಇನ್ ರಕಿೀಲ ಪ್ರ ತಿಮಾಾಃ ಪ್ರ ತೀಳಿೀ ವರ ಶೀಭಿತಾಾಃ ೧೮
ಪ್ರರ ಸ್ಮದ್ ಮಾಲಾ ವಿತತಾ ಸೌಾಧ್ ಪ್ರರ ಕರ ಸಂವೃತಾಾಃ
ಪ್ತಾಕ ಶೀಭಿತಾಾಃ ಸವೇಿ ಸುನಿಮಿಿತ ಮಹಾ ಪ್ಥಾಾಃ ೧೯
ವಿಸಪ್ಿತಿೂ ರವ ಆಕಶೇ ವಿಟಂಕ೭ಗರ ವಿಮಾನಕೈಾಃ
ಸಮುಚಿಛ ರತೈ ನಿಿವೇಶಾ ಸ್ೌ ೀ ಬಭುಾಃ ಶಕರ ಪುರೀಪ್ಮಾಾಃ ೨೦
ಜಾಹನ ವಿೀಾಂ ತು ಸಮಾಸ್ಮದ್ಯ ವಿವಿಧ್ ದುರ ಮ ಕನನಾಮ್
ಶ್ೀತಲಾ೭ಮಲ ಪ್ರನಿೀಯಾಾಂ ಮಹಾ ಮಿೀನ ಸಮಾಕುಲಾಮ್ ೨೧
ಸ ಚ್ನ್ ರ ತಾರಾ ಗಣ ಮಣಿು ತಂ ಯಥಾ
ನಭಃಕ್ಷಪ್ರಯಾಮ್ ಅಮಲಂ ವಿರಾಜತೇ
ನರೇನ್ ರ ಮಾಗಿಾಃ ಸ ತಥಾ ವಯ ರಾಜತ
ಕರ ಮೇಣ ರಮಯ ಾಃ ಶುಭ ಶ್ಲ್ಪ ನಿಮಿಿತಃ ೨೨
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಅಶ್ೀತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಏಕಾಶೀತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತತೀ ನಾಾಂದ್ೀ ಮುಖಿೀಾಂ ರಾತಿರ ಾಂ ಭರತಂ ಸೂತ ಮಾಗಧಾಾಃ
ತುಷ್ಣಾ ವು ವಾಿಗ್ಾ ಶೇಷಜಾಞ ಾಃ ಸೌ ವೈ ಮಿಙ್ರ ಳ ಸಂಹಿತೈಾಃ ೧
ಸುವಣಿ ಕ್ೀಣ ಅಭಿಹತಃ ಪ್ರರ ಣದ್ ದ್ವಯ ಮ ದುನು್ ಭಿಾಃ
ದ್ಧುಮ ಾಃ ಶಙ್ಗಖ ಾಂ ಶಚ ಶತಶೀ ವಾದ್ವಯ ಾಂ ಶಚ ೀ ಚಾಚ ವಚ್ ಸಾ ರಾನ್ ೨
ಸ ತೂಯಿ ಘ್ೀಷಃ ಸುಮಹಾನ್ ದ್ವಮ್ ಆಪೂರಯನ್ ಇವ
ಭರತಂ ಶೀಕ ಸಂತಪ್ೌ ಾಂ ಭೂಯಃ ಶೀಕೈ: ಅರನಧ ರಯತ್ ೩
ತತೀ ಪ್ರ ಬುದಧ ೀ ಭರತ ಸೌ ಾಂ ಘ್ೀಷಂ ಸನಿನ ವತಯ ಿ ಚ್
ನಾ೭ಹಂ ರಾಜತಿ ಚಾ ಪುಯ ಕೌ ಾ ಶತುರ ಘ್ನ ಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೪
ಪ್ಶಯ ಶತುರ ಘ್ನ ಕೈಕೇಯಾಯ ಲೀಕ ಸ್ಮಯ ೭ಪ್ಕೃತಂ ಮಹತ್
ವಿಸೃಜಯ ಮಯಿ ದುಾಃಖಾನಿ ರಾಜಾ ದ್ಶರಥೀ ಗತಃ ೫
ತ ಸ್ಯ ೈಷ್ಟ ಧ್ಮಿ ರಾಜ ಸಯ ಧ್ಮಿ ಮ್ಭಲಾ ಮಹಾತಮ ನಃ
ಪ್ರಭರ ಮತಿ ರಾಜಶ್ರ ೀ ನ್ತಿರವ ಅಕಣಿಿಕ ಜಲೇ ೬
ಯೀ ಹಿ ನ: ಸುಮಹಾನ್ ನಾಥ: ಸೀ೭ಪಿ ಪ್ರ ವಾರ ಜಿತೀ ವನಂ
ಅನಯಾ ಧ್ಮಿ ಮುತಾ ೃಜಯ ಮಾತಾರ ಮೇ ರಾಘ್ವ ಸಾ ಾ ಯಂ ೭
ಇತಿ ಏವಂ ಭರತಂ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ವಿಲಪ್ನೌ ಾಂ ವಿಚೇತನಮ್
ಕೃಪ್ಣಂ ರುರುದುಾಃ ಸವಾಿಾಃ ಸಸಾ ರಂ ಯೀರ್ಷತ ಸೌ ದ್ವ ೮
ತಥಾ ತಸ್ಮಮ ನ್ ವಿಲಪ್ತಿ ವಸ್ಮಷ್ಠ ೀ ರಾಜ ಧ್ಮಿವಿತ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸಭ್ರಮ್ ಇಕಾ ಾ ಕು ನಾಥ ಸಯ ಪ್ರ ವಿವೇಶ ಮಹಾಯಶಾಾಃ ೯
ಶಾತ ಕುಮೂ ಮಯಿೀಾಂ ರಮಾಯ ಾಂ ಮಣಿ ರತನ ಸಮಾಕುಲಾಮ್
ಸುಧ್ಮಾಿಮ್ ಇವ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಸಗಣಃ ಪ್ರ ತಯ ಪ್ದ್ಯ ತ ೧೦
ಸ ಕಞ್ಚ ನ ಮಯಂ ಪಿೀಠಂ ಸುಖ ಆಸೌ ರಣ ಸಂವೃತಮ್
ಅಧಾಯ ಸೌ ಸವಿ ವೇದ್ಜ್ಞ ೀ ರ್ದತಾನ್ ಅನುಶಶಾಸ ಚ್ ೧೧
ಬಾರ ಹಮ ಣಾನ್ ಕ್ಷತಿರ ಯಾನ್ ವೈಶಾಯ ನ್ ಸ್ಮ೭ಮಾತಾಯ ನ್ ಗಣ ವಲಿ ಭ್ರನ್
ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಆನಯತಾ೭ವಯ ಗ್ರರ ಾಃ ಕೃತಯ ಮ್ ಆತಯ ಯಿಕಂ ಹಿ ನಃ ೧೨
ಸ ರಾಜ ಪುತರ ಾಂ ಶತುರ ಘ್ನ ಾಂ ಭರತಂ ಚ್ ಯಶಸ್ಮಾ ನಂ
ಯುಧಾಜಿತಂ ಸುಮಂತರ ಾಂ ಚ್ ರ್ಯ ತತರ ಹಿತಾ ಜನಾ: ೧೩
ತತೀ ಹಲ ಹಲಾ ಶಬ್್ ೀ ಮಹಾನ್ ಸಮಪ್ದ್ಯ ತ
ರರ್ಥ: ಅಶ್ಾ ೈ: ಗಜೈ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಜನಾನಾಮ್ ಉಪ್ಗಚ್ಛ ತಾಮ್ ೧೪
ತತೀ ಭರತಮ್ ಆಯಾನೌ ಾಂ ಶತಕರ ತುಮ್ ಇವಾ೭ಮರಾಾಃ
ಪ್ರ ತಯ ನನ್ ನ್ ಪ್ರ ಕೃತಯೀ ಯಥಾ ದ್ಶರಥಂ ತಥಾ ೧೫
ಹರ ದೈವ ತಿಮಿ ನಾಗ ಸಂವೃತಃ
ಸ್ಮೌ ಮಿತ ಜಲೀ ಮಣಿ ಶಙ್ಖ ಶಕಿರಃ
ದ್ಶರಥ ಸುತ ಶೀಭಿತಾ ಸಭ್ರ
ಸ ದ್ಶರಥೇವ ಬಭೌ ಯಥಾ ಪುರಾ ೧೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕಶ್ೀತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ದಿ ಯ ಶೀತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತಾಮ್ ಆಯಿ ಗಣ ಸಂಪೂಣಾಿಾಂ ಭರತಃ ಪ್ರ ಗರ ಹಾಾಂ ಸಭ್ರಮ್
ದ್ದ್ಶಿ ಬುದ್ಧ ಸಂಪ್ನನ ಾಃ ಪೂಣಿ ಚ್ನ್ ರೀ ನಿಶಾಮ್ ಇವ ೧
ಆಸನಾನಿ ಯಥಾ ನಾಯ ಯಮ್ ಆಯಾಿಣಾಾಂ ವಿಶತಾಾಂ ತದ್ವ
ವಸ್ಮೌ ರ೭೦ಗ ರಾಗ ಪ್ರ ಭಯಾ ದಯ ೀತಿತಾ ಸ್ಮ ಸಭ್ೀತೌ ಮಾ ೨
ಸ್ಮ ವಿದ್ಾ ಜಜ ನ ಸಂಪೂಣಾಿ ಸಭ್ರ ಸುರುಚಿರಾ ತದ್ವ
ಅದೃಶಯ ತ ಘ್ನಾ೭ಪ್ರರ್ಯ ಪೂಣಿ ಚ್ನ್ ರೀವ ಶವಿರೀ ೩
ರಾಜಞ ಸುೌ ಪ್ರ ಕೃತಿೀಾಃ ಸವಾಿಾಃ ಸಮಗ್ರರ ಾಃ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಧ್ಮಿವಿತ್
ಇದಂ ಪುರೀಹಿತೀ ವಾಕಯ ಾಂ ಭರತಂ ಮೃದು ಚಾ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೪
ತಾತ ರಾಜಾ ದ್ಶರಥಃ ಸಾ ಗಿತೀ ಧ್ಮಿಮ್ ಆಚ್ರನ್
ಧ್ನ ಧಾನಯ ವತಿೀಾಂ ಸ್ಮು ೀತಾಾಂ ಪ್ರ ದ್ವಯ ಪೃರ್ಥವಿೀಾಂ ತವ ೫
ರಾಮ ಸೌ ಥಾ ಸತಯ ಧೃತಿಾಃ ಸತಾಾಂ ಧ್ಮಿಮ್ ಅನುಸಮ ರನ್
ನಾ೭ಜಹತ್ ಪಿತು: ಆದೇಶಂ ಶಶ್ೀ ಜ್ಯ ೀತಾಾ ನ ಮ್ ಇವೀದ್ತಃ ೬
ಪಿತಾರ ಭ್ರರ ತಾರ ಚ್ ತೇ ದ್ತೌ ಾಂ ರಾಜಯ ಾಂ ನಿಹತ ಕಂಟಕಂ
ತತ್ ಭುಙ್ಿ ಾ ಮುದ್ತಾ೭ಮಾತಯ ಾಃ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಏವಾ೭ಭಿಷೇಚ್ಯ ೭
ಉದ್ೀಚಾಯ ಶಚ ಪ್ರ ತಿೀಚಾಯ ಶಚ ದ್ವಕಿಾ ಣಾತಾಯ ಶಚ ಕೇವಲಾಾಃ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಕ್ೀಟ್ಟಯ ೭ಪ್ರಾನಾೌ ಾಃ ಸ್ಮಮುದ್ವರ ರತಾನ ನಯ ೭ಭಿಹರನುೌ ತೇ ೮
ತ ಚುಛ ರತಾಾ ಭರತೀ ವಾಕಯ ಾಂ ಶೀಕೇನಾ೭ಭಿಪ್ರಪುಿ ತಃ
ಜಗ್ರಮ ಮನಸ್ಮ ರಾಮಂ ಧ್ಮಿಜ್ಞ ೀ ಧ್ಮಿ ಕಾಂಕ್ಷಯಾ ೯
ಸ ಬಾಷಪ ಕಲಯಾ ವಾಚಾ ಕಲಹಂಸ ಸಾ ರೀ ಯುವಾ
ವಿಲಲಾಪ್ ಸಭ್ರ ಮಧ್ಯ ೀ ಜಗಹೇಿ ಚ್ ಪುರೀಹಿತಮ್ ೧೦
ಚಾರತರ ಬರ ಹಮ ಚ್ಯಿ ಸಯ ವಿದ್ವಯ ಸ್ಮನ ತ ಸಯ ರ್ಧೀಮತಃ
ಧ್ಮೇಿ ಪ್ರ ಯತಮಾನ ಸಯ ಕ್ೀ ರಾಜಯ ಾಂ ಮ ದ್ಾ ಧೀ ಹರೇತ್ ೧೧
ಕಥಂ ದ್ಶರಥಾ ಜಾಜ ತೀ ಭವೇತ್ ರಾಜಾಯ ೭ಪ್ಹಾರಕಃ
ರಾಜಯ ಾಂ ಚಾ೭ಹಂ ಚ್ ರಾಮ ಸಯ ಧ್ಮಿಾಂ ವಕುೌ ಮ್ ಇಹಾ೭ಹಿಸ್ಮ ೧೨
ಜ್ಯ ೀಷಠ ಾಃ ಶ್ರ ೀಷಠ ಶಚ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ದ್ಲ್ೀಪ್ ನಹುಷ್ೀಪ್ಮಃ
ಲಬುಧ ಮ್ ಅಹಿತಿ ಕಕುತಾ ಿ ೀ ರಾಜಯ ಾಂ ದ್ಶರಥೀ ಯಥಾ ೧೩
ಅನಾಯಿ ಜಷಾ ಮ್ ಅಸಾ ಗಯ ಿಾಂ ಕುಯಾಿಾಂ ಪ್ರಪ್ಮ್ ಅಹಂ ಯದ್
ಇಕಾ ಾ ಕೂಣಾಮ್ ಅಹಂ ಲೀಕೇ ಭವೇಯಂ ಕುಲ ಪ್ರಾಂಸನಃ ೧೪
ಯ ದ್ಧ ಮಾತಾರ ಕೃತಂ ಪ್ರಪಂ ನಾ೭ಹಂ ತತ್ ಅಭಿರೀಚ್ರ್ಯ
ಇಹ ಸಿ ೀ ವನ ದುಗಿ ಸಿ ಾಂ ನಮಸ್ಮಯ ಮಿ ಕೃತಾ೭ಞ್ಜ ಲ್ಾಃ ೧೫
ರಾಮಮ್ ಏವಾ೭ನುಗಚಾಛ ಮ ಸ ರಾಜಾ ದ್ಾ ಪ್ದ್ವಾಂ ವರಃ
ತರ ಯಾಣಾಮ್ ಅಪಿ ಲೀಕನಾಾಂ ರಾಘ್ವೀ ರಾಜಯ ಮ್ ಅಹಿತಿ ೧೬
ತತ್ ವಾಕಯ ಾಂ ಧ್ಮಿ ಸಂಯುಕೌ ಾಂ ಶುರ ತಾಾ ಸವೇಿ ಸಭ್ರಸದಃ
ಹಷ್ಟಿನ್ ಮುಮುಚು: ಅಶ್ರರ ಣಿ ರಾಮೇ ನಿಹಿತ ಚೇತಸಃ ೧೭
ಯದ್ ತು ಆಯಿಾಂ ನ ಶಕಾ ಯ ಮಿ ವಿನಿವತಿಯಿತುಾಂ ವನಾತ್
ವನೇ ತತ್ರ ೈವ ವತಾಾ ಯ ಮಿ ಯಥಾ೭೭ಯೀಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸೌ ಥಾ ೧೮
ಸವೀಿಪ್ರಯಂ ತು ವತಿಿಷ್ಯ ೀ ವಿನಿವತಿಯಿತುಾಂ ಬಲಾತ್
ಸಮಕ್ಷಮ್ ಆಯಿ ಮಿಶಾರ ಣಾಾಂ ಸ್ಮಧೂನಾಾಂ ಗುಣ ವತಿಿನಾಮ್ ೧೯
ವಿರ್ಷಾ ಕಮಾಿನಿೌ ಕ ಸಾ ವೇಿ ಮಾಗಿ ಶೀಧ್ಕ ರಕ್ಷಕ:
ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ಪಿತಾ ಮಯಾ ಪೂವಿಾಂ ಯಾತಾರ ೭ಪಿ ಮಮ ರೀಚ್ತೇ ೨೦
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಾ ತು ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಭರತೀ ಭ್ರರ ತೃ ವತಾ ಲಃ
ಸಮಿೀಪ್ಸಿ ಮ್ ಉವಾ ಚೇದಂ ಸುಮನೌ ರಾಂ ಮನೌ ರ ಕ್ೀವಿದ್ಮ್ ೨೧
ತೂಣಿಮ್ ಉತಾಿ ಯ ಗಚ್ಛ ತಾ ಾಂ ಸುಮನೌ ರ ಮಮ ಶಾಸನಾತ್
ಯಾತಾರ ಮ್ ಆಜಾಞ ಪ್ಯ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ಬಲಂ ಚೈವ ಸಮಾ೭೭ನಯ ೨೨
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಾಃ ಸುಮನೌ ರ ಸುೌ ಭರತೇನ ಮಹಾತಮ ನಾ
ಹೃಷಾ ಾಃ ತದ್ವ ಆದ್ಶತ್ ಸವಿಾಂ ಯಥಾ ಸಂದ್ಷಾ ಮ್ ಇಷಾ ವತ್ ೨೩
ತಾಾಃ ಪ್ರ ಹೃಷ್ಟಾ ಾಃ ಪ್ರ ಕೃತಯೀ ಬಲಾ೭ಧ್ಯ ಕಾ ಬಲ ಸಯ ಚ್
ಶುರ ತಾಾ ಯಾತಾರ ಾಂ ಸಮಾಜಞ ಪ್ರೌ ಾಂ ರಾಘ್ವ ಸಯ ನಿವತಿನೇ ೨೪
ತತೀ ಯೀಧ್ ಅಾಂಗನಾಾಃ ಸವಾಿ ಭತೄಿನ್ ಸವಾಿನ್ ಗೃಹೇ ಗೃಹೇ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಯಾತಾರ ಗಮನಮ್ ಆಜಾಞ ಯ ತಾ ರಯನಿೌ ಸಮ ಹರ್ಷಿತಾಾಃ ೨೫
ತೇ ಹಯೈ: ಗ್ೀ ರರ್ಥಾಃ ಶ್ೀಘ್ರ ೈಾಃ ಸಯ ನ್ ನೈ ಶಚ ಮನೀ ಜವೈಾಃ
ಸಹ ಯೀಧೈ: ಬಲಾ ಧ್ಯ ಕಾ ಬಲಂ ಸವಿಮ್ ಅಚ್ೀದ್ಯನ್ ೨೬
ಸಜಜ ಾಂ ತು ತ ದ್ಬ ಲಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಭರತೀ ಗುರು ಸನಿನ ಧೌ
ರಥಂ ಮೇ ತಾ ರಯ ಸ್ಾ ೀತಿ ಸುಮನೌ ರಾಂ ಪ್ರಶಾ ಿತೀ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೨೭
ಭರತ ಸಯ ತು ತಸ್ಮಯ ೭೭ಜಾಞ ಾಂ ಪ್ರ ತಿಗೃಹಯ ಪ್ರ ಹರ್ಷಿತಃ
ರಥಂ ಗೃಹಿೀತಾಾ ಪ್ರ ಯಯೌ ಯುಕೌ ಾಂ ಪ್ರಮ ವಾಜಿಭಿಾಃ ೨೮
ಸ ರಾಘ್ವಃ ಸತಯ ಧೃತಿಾಃ ಪ್ರ ತಾಪ್ವಾನ್
ಬುರ ವನ್ ಸುಯುಕೌ ಾಂ ದೃಢ ಸತಯ ವಿಕರ ಮಃ
ಗುರುಾಂ ಮಹಾ೭ರಣಯ ಗತಂ ಯಶಸ್ಮಾ ನಂ
ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ಯಿಷಯ ನ್ ಭರತೀ೭ಬರ ವಿೀತ್ ತದ್ವ ೨೯
ತೂಣಿಾಂ ಸಮುತಾಿ ಯ ಸುಮನೌ ರ ಗಚ್ಛ
ಬಲಸಯ ಯೀಗ್ರಯ ಬಲ ಪ್ರ ಧಾನಾನ್
ಆನೇತುಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಹಿ ತಂ ವನ ಸಿ ಾಂ
ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ಯ ರಾಮಂ ಜಗತೀ ಹಿತಾಯ ೩೦
ಸ ಸೂತ ಪುತರ ೀ ಭರತೇನ ಸಮಯ ಕ್
ಆಜಾಞ ಪಿತಃ ಸಂಪ್ರಪೂಣಿ ಕಮಃ
ಶಶಾಸ ಸವಾಿನ್ ಪ್ರ ಕೃತಿ ಪ್ರ ಧಾನಾನ್
ಬಲಸಯ ಮುಖಾಯ ಾಂ ಶಚ ಸುಹೃಜಜ ನಂ ಚ್ ೩೧
ತತಃ ಸಮುತಾಿ ಯ ಕುಲೇ ಕುಲೇ ತೇ
ರಾಜನಯ ವೈಶಾಯ ವೃಷಲಾ ಶಚ ವಿಪ್ರರ ಾಃ
ಅಯಯುಜನ್ ಉಷಾ ರ ರಥಾನ್ ಖರಾಾಂ ಶಚ
ನಾಗ್ರನ್ ಹಯಾಾಂ ಶ್ಚ ೈವ ಕುಲ ಪ್ರ ಸೂತಾನ್ ೩೨
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ದ್ಾ ಯ ಶ್ೀತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ತ್ರ ಯ ಶೀತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತತಃ ಸಮುತಿಿ ತಃ ಕಲಯ ಮ್ ಆಸ್ಮಿ ಯ ಸಯ ನ್ ನೀತೌ ಮಮ್
ಪ್ರ ಯಯೌ ಭರತಃ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ರಾಮ ದ್ಶಿನ ಕಾಂಕ್ಷಯಾ ೧
ಅಗರ ತಃ ಪ್ರ ಯಯು ಸೌ ಸಯ ಸವೇಿ ಮನಿೌ ರ ಪುರೀಧ್ಸಃ
ಅರ್ಧರುಹಯ ಹಯೈ ಯುಿಕೌ ನ್ ರಥಾನ್ ಸೂಯಿ ರಥೀಪ್ಮಾನ್ ೨
ನವ ನಾಗ ಸಹಸ್ಮರ ಣಿ ಕಲ್ಪ ತಾನಿ ಯಥಾ ವಿರ್ಧ
ಅನಾ ಯುರ್ ಭರತಂ ಯಾನೌ ಮ್ ಇಕಾ ಾ ಕು ಕುಲ ನನ್ ನಮ್ ೩
ಷರ್ಷಠ ೀ ರಥ ಸಹಸ್ಮರ ಣಿ ಧ್ನಿಾ ನೀ ವಿವಿಧಾ೭೭ಯುಧಾಾಃ
ಅನಾ ಯುರ್ ಭರತಂ ಯಾನೌ ಾಂ ರಾಜ ಪುತರ ಾಂ ಯಶಸ್ಮಾ ನಮ್ ೪
ಶತಂ ಸಹಸ್ಮರ ಣಯ ೭ಶಾಾ ನಾಾಂ ಸಮಾ೭೭ರೂಢಾನಿ ರಾಘ್ವಮ್
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅನಾ ಯುರ್ ಭರತಂ ಯಾನೌ ಾಂ ಸತಯ ಸಂಧಂ ಜಿತೇಾಂದ್ರ ಯಂ ೫
ಕೈಕೇಯಿೀ ಚ್ ಸುಮಿತಾರ ಚ್ ಕೌಸಲಾಯ ಚ್ ಯಶಸ್ಮಾ ನಿೀ
ರಾಮಾ೭೭ನಯನ ಸಂಹೃಷ್ಟಾ ಯಯುರ್ ಯಾನೇನ ಭ್ರಸಾ ತಾ ೬
ಪ್ರ ಯಾತಾ ಶಚ ಆಯಿ ಸಂಘ್ರತಾ ರಾಮಂ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಾಂ ಸ ಲಕ್ಷಮ ಣಮ್
ತಸ್ಯ ೈವ ಚ್ ಕಥಾ ಶ್ಚ ತಾರ ಾಃ ಕುವಾಿಣಾ ಹೃಷಾ ಮಾನಸ್ಮಾಃ ೭
ಮೇಘ್ ಶಾಯ ಮಂ ಮಹಾ ಬಾಹುಾಂ ಸ್ಮಿ ರ ಸತೌ ಾ ಾಂ ದೃಢ ವರ ತಮ್
ಕದ್ವ ದ್ರ ಕಾ ಯ ಮಹೇ ರಾಮಂ ಜಗತಃ ಶೀಕ ನಾಶನಮ್ ೮
ದೃಷಾ ಏವ ಹಿ ನಃ ಶೀಕಮ್ ಅಪ್ನೇಷಯ ತಿ ರಾಘ್ವಃ
ತಮಃ ಸವಿಸಯ ಲೀಕಸಯ ಸಮುದ್ಯ ನ್ ಇವ ಭ್ರಸಕ ರಃ ೯
ಇತಿ ಏವಂ ಕಥಯನೌ ಸ್ೌ ೀ ಸಂಪ್ರ ಹೃಷ್ಟಾ ಾಃ ಕಥಾಾಃ ಶುಭ್ರಾಃ
ಪ್ರಷಾ ಜಾನಾ ಶಾಚ ೭ನಯ ೀನಯ ಾಂ ಯಯುರ್ ನಾಗರಕ ಜನಾ: ೧೦
ರ್ಯ ಚ್ ತತಾರ ೭ಪ್ರೇ ಸವೇಿ ಸಂಮತಾ ರ್ಯ ಚ್ ನೈಗಮಾಾಃ
ರಾಮಂ ಪ್ರ ತಿ ಯಯುರ್ ಹೃಷ್ಟಾ ಾಃ ಸವಾಿಾಃ ಪ್ರ ಕೃತಯ ಸೌ ದ್ವ ೧೧
ಮಣಿಕರಾ ಶಚ ರ್ಯ ಕೇಚಿತ್ ಕುಮೂ ಕರಾ ಶಚ ಶೀಭನಾಾಃ
ಸೂತರ ಕಮಿ ಕೃತ ಶ್ಚ ೈವ ರ್ಯ ಚ್ ಶಸೌ ರೀಪ್ಜಿೀವಿನಃ ೧೨
ಮಾಯರಕಾಃ ಕರ ಕಚಿಕ ರೀಚ್ಕ ವೇಧ್ಕ ಸೌ ಥಾ
ದ್ನೌ ಕರಾಾಃ ಸುಧಾಕರಾ: ತಥಾ ಗನಧ ೀಪ್ಜಿೀವಿನಃ ೧೩
ಸುವಣಿಕರಾಾಃ ಪ್ರ ಖಾಯ ತಾ ಸೌ ಥಾ ಕಮಬ ಳ ಧಾವಕಾಃ
ಸ್ಮನ ಪ್ಕ್ೀ ಚಾಛ ದ್ಕ ವೈದ್ವಯ ಧೂಪ್ಕಾಃ ಶೌಣಿು ಕ ಸೌ ಥಾ ೧೪
ರಜಕ: ತುನನ ವಾಯಾ ಶಚ ಗ್ರರ ಮ ಘ್ೀಷ ಮಹತೌ ರಾಾಃ
ಶೈಲೂಷ್ಟ ಶಚ ಸಹ ಸ್ಮೌ ರೀಭಿ ಯಾಿನಿೌ ಕೈವತಿಕ ಸೌ ಥಾ ೧೫
ಸಮಾಹಿತಾ ವೇದ್ ವಿದೀ ಬಾರ ಹಮ ಣಾ ವೃತೌ ಸಮಮ ತಾಾಃ
ಗ್ೀ ರರ್ಥ ಭಿರತಂ ಯಾನೌ ಮ್ ಅನುಜಗುಮ ಾಃ ಸಹಸರ ಶಃ ೧೬
ಸುವೇಷ್ಟಾಃ ಶುದ್ಧ ವಸನಾ ಸ್ಮೌ ಮರ ಮೃಷ್ಟಾ ೭ನುಲೇಪ್ನಾಾಃ
ಸವೇಿ ತೇ ವಿವಿಧೈ ಯಾಿನೈಾಃ ಶನೈರ್ ಭರತಮ್ ಅನಾ ಯುಾಃ ೧೭
ಪ್ರ ಹೃಷಾ ಮುದ್ತಾ ಸೇನಾ ಸ್ಮ೭ನಾ ಯಾತ್ ಕೈಕಯಿೀ ಸುತಮ್
ಭ್ರರ ತು ರಾ೭೭ನಯನೇ ಯಾಾಂತಂ ಭರತಂ ಭ್ರರ ತೃ ವತಾ ಲಂ ೧೮
ತೇ ಗತಾಾ ರ್ದರ ಮಧಾಾ ನಂ ರಥ ಯಾನಾ೭ಶಾ ಕುಾಂಜರ:
ಸಮಾಸೇದು ಸೌ ತೀ ಗಂಗ್ರಾಂ ಶೃಾಂಗ್ಬೇರ ಪುರಂ ಪ್ರ ತಿ ೧೯
ಯತರ ರಾಮ ಸಖೀ ವಿೀರೀ ಗುಹೀ ಜಾಞ ತಿಗಣ: ವೃತ:
ನಿವಸತಯ ೭ಪ್ರ ಮಾದೇನ ದೇಶಂ ತಂ ಪ್ರಪ್ರಲಯನ್ ೨೦
ಉಪೇತಯ ತಿೀರಂ ಗಂಗ್ರಯಾ ಶಚ ಕರ ವಾಕೈ ರ೭ಲಂಕೃತಂ
ವಯ ವತಿಷಠ ತ ಸ್ಮ ಸೇನಾ ಭರತ ಸ್ಮಯ ೭ನುಯಾಯಿನಿೀ ೨೧
ನಿರೀಕಾ ಯ ೭ನುಗತಾಾಂ ಸೇನಾಾಂ ತಾಾಂ ಚ್ ಗಙ್ಗರ ಾಂ ಶ್ವೀದ್ಕಮ್
Page 202 of 276

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಭರತಃ ಸಚಿವಾನ್ ಸವಾಿನ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ವಾಕಯ ಕ್ೀವಿದಃ ೨೨
ನಿವೇಶಯತ ಮೇ ಸೈನಯ ಮ್ ಅಭಿಪ್ರರ ರ್ಯಣ ಸವಿಶಃ
ವಿಶಾರ ನಾೌ : ಪ್ರ ತರಷ್ಟಯ ಮಃ ಶಾ : ಇದ್ವನಿೀಾಂ ಮಹಾ ನದ್ೀಮ್ ೨೩
ದ್ವತುಾಂ ಚ್ ತಾವತ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಸಾ ಗಿತ ಸಯ ಮಹಿೀಪ್ತೇಾಃ
ಔಧ್ಾ ಿದೇಹ ನಿಮಿತಾೌ ೭ಥಿಮ್ ಅವತಿೀ ಯೀಿದ್ಕಂ ನದ್ೀಮ್ ೨೪
ತಸ್ಯ ೈವಂ ಬುರ ವತೀ೭ಮಾತಾಯ ಸೌ ಥೇ ತುಯ ಕೌ ಾ ಸಮಾಹಿತಾಾಃ
ನಯ ವೇಶಯಂ ಸ್ಮೌ ಾಂ ಶಛ ನ್ ೀನ ಸ್ಾ ೀನ ಸ್ಾ ೀನ ಪೃಥ ಕಪ ೃಥಕ್ ೨೫
ನಿವೇಶಯ ಗಂಗ್ರ೭ಮನು ತಾಾಂ ಮಹಾ ನದ್ೀಾಂ
ಚ್ಮ್ಭಾಂ ವಿಧಾನೈಾಃ ಪ್ರಬಹಿ ಶೀಭಿನಿೀಮ್
ಉವಾಸ ರಾಮ ಸಯ ತದ್ವ ಮಹಾತಮ ನೀ
ವಿಚಿನೌ ಯಾನೀ ಭರತೀ ನಿವತಿನಮ್ ೨೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ತರ ಯ ಶ್ೀತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಚತುರಶೀತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತತೀ ನಿವಿಷ್ಟಾ ಾಂ ಧ್ಾ ಜಿನಿೀಾಂ ಗಂಗ್ರ ಮನಾಾ ಶ್ರ ತಾಾಂ ನದ್ೀಮ್
ನಿಷ್ಟದ್ ರಾಜ್ೀ ದೃಷ್ಾ ಾ ೈವ ಜಾಞ ತಿೀನ್ ಸಂತಾ ರತೀ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಮಹತಿೀ ಇಯಮ್ ಇತಃ ಸೇನಾ ಸ್ಮಗರಾ೭೭ಭ್ರ ಪ್ರ ದೃಶಯ ತೇ
ನ ಅಸಯ ಅನೌ ಮ್ ಅವಗಚಾಛ ಮಿ ಮನಸ್ಮ೭ಪಿ ವಿಚಿನೌ ಯನ್ ೨
ಯಥಾ ತು ಖಲು ದುಬುಿದ್ಧ : ಭರತ: ಸಾ ಯಮಾ೭೭ಗತ:
ಸ ಏವ ಹಿ ಮಹಾ ಕಯಃ ಕ್ೀವಿದ್ವರ ಧ್ಾ ಜ್ೀ ರಥೇ ೩
ಬನಧ ಯಿಷಯ ತಿ ವಾ ದ್ವಶಾನ್ ಅಥ ವಾ ಅಸ್ಮಮ ನ್ ವರ್ಧಷಯ ತಿ
ಅಥ ದ್ವಶರರ್ಥಾಂ ರಾಮಂ ಪಿತಾರ ರಾಜಾಯ ತ್ ವಿವಾಸ್ಮತಮ್ ೪
ಸಂಪ್ನಾನ ಾಂ ಶ್ರ ಯಂ ಅನಿಾ ಚ್ಛ ಾಂ ಸೌ ಸಯ ರಾಜಞ ಸುಾ ದುಲಿಭ್ರ:
ಭರತಃ ಕೈಕೇಯಿೀ ಪುತರ ೀ ಹನುೌ ಾಂ ಸಮರ್ಧ ಗಚ್ಛ ತಿ ೫
ಭತಾಿ ಚೈವ ಸಖಾ ಚೈವ ರಾಮೀ ದ್ವಶರರ್ಥ ಮಿಮ
ತಸಯ ಅಥಿ ಕಮಾಾಃ ಸನನ ದ್ವಧ ಗಙ್ಗರ ಅನೂಪೇ ಅತರ ತಿಷಠ ತ ೬
ತಿಷಠ ನುೌ ಸವಿ ದ್ವಶಾ ಶಚ ಗಂಗ್ರಮ್ ಅನಾಾ ಶ್ರ ತಾಾಂ ನದ್ೀಮ್
ಬಲ ಯುಕೌ ನದ್ೀ ರಕಾ ಮಾಾಂಸ ಮ್ಭಲ ಫಲಾಶನಾಾಃ ೭
ನಾವಾಾಂ ಶತಾನಾಾಂ ಪ್ಞ್ಜಚ ನಾಾಂ ಕೈವತಾಿನಾಾಂ ಶತಂ ಶತಮ್
ಸನನ ದ್ವಧ ನಾಾಂ ತಥಾ ಯನಾಾಂ ತಿಷಠ ಾಂ ತಿಾ ತಯ ಭಯ ಚ್ೀದ್ಯತ್ ೮
ಯದ್ವ ತುಷಾ ಸುೌ ಭರತೀ ರಾಮಸಯ ಇಹ ಭವಿಷಯ ತಿ
ಸ್ಮ ಇಯಂ ಸಾ ಸ್ಮೌ ಮತಿೀ ಸೇನಾ ಗಙ್ಗರ ಮ್ ಅದ್ಯ ತರಷಯ ತಿ ೯
ಇತಿ ಉಕೌ ಾ ಉಪ್ರಯನಂ ಗೃಹಯ ಮತಾ ಯ ಮಾಾಂಸ ಮಧೂನಿ ಚ್
ಅಭಿಚ್ಕರ ಮ ಭರತಂ ನಿಷ್ಟದ್ವ೭ರ್ಧಪ್ತಿ ಗುಿಹಃ ೧೦
ತಮ್ ಆಯಾನೌ ಾಂ ತು ಸಂಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಸೂತ ಪುತರ ಾಃ ಪ್ರ ತಾಪ್ವಾನ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಭರತಾಯಾ೭೭ಚ್ಚ್ಕ್ಾ ೀ೭ಥ ವಿನಯಜ್ಞ ೀ ವಿನಿೀತವತ್ ೧೧
ಏಷ ಜಾಞ ತಿ ಸಹಸ್ರ ೀಣ ಸಿ ಪ್ತಿಾಃ ಪ್ರವಾರತಃ
ಕುಶಲೀ ದ್ಣು ಕ೭ರಣ್ಯ ೀ ವೃದಧ ೀ ಭ್ರರ ತು ಶಚ ತೇ ಸಖಾ ೧೨
ತಸ್ಮಮ ತ್ ಪ್ಶಯ ತು ಕಕುತಾ ಿ ತಾಾ ಾಂ ನಿಷ್ಟದ್ವ೭ರ್ಧಪ್ೀ ಗುಹಃ
ಅಸಂಶಯಂ ವಿಜಾನಿೀತೇ ಯತರ ತೌ ರಾಮ ಲಕ್ಷಮ ಣೌ ೧೩
ಏತ ತುೌ ವಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ಸುಮನಾೌ ರತ್ ಭರತಃ ಶುಭಮ್
ಉವಾಚ್ ವಚ್ನಂ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ಗುಹಃ ಪ್ಶಯ ತು ಮಾಮ್ ಇತಿ ೧೪
ಲಬಾಧ ಾ ಅಭಯ ನುಜಾಞ ಾಂ ಸಂಹೃಷ್ಾ ೀ ಜಾಞ ತಿಭಿಾಃ ಪ್ರವಾರತಃ
ಆಗಮಯ ಭರತಂ ಪ್ರ ಹಾ ೀ ಗುಹೀ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೫
ನಿಷ್ಣಕ ಟ ಶ್ಚ ೈವ ದೇಶೀ೭ಯಂ ವಂಚಿತಾಶಾಚ ೭ಪಿ ತೇ ವಯಮ್
ನಿವೇದ್ಯಾಮ: ತೇ ಸವೇಿ ಸಾ ಕೇ ದ್ವಶ ಕುಲೇ ವಸ ೧೬
ಅಸ್ಮೌ ಮ್ಭಲಂ ಫಲಂ ಚೈವ ನಿಷ್ಟದೈಾಃ ಸಮುಪ್ರಹೃತಮ್
ಆದ್ರ ಿಾಂ ಚ್ ಮಾಾಂಸಂ ಶುಷಕ ಾಂ ಚ್ ವನಯ ಾಂ ಚ್ೀಚಾಚ ವಚಂ ಮಹತ್ ೧೭
ಆಶಂಸೇ ಸ್ಮಾ ಶ್ತಾ ಸೇನಾ ವತಾ ಯ ತಿ ಇಮಾಾಂ ವಿಭ್ರವರೀಮ್
ಅಚಿಿತೀ ವಿವಿಧೈಾಃ ಕಮಾಃ ಶಾ ಾಃ ಸಸೈನಯ ೀ ಗಮಿಷಯ ಸ್ಮ ೧೮
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಚ್ತು ರಶ್ೀತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಪಂಚಾ ಶೀತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಸುೌ ಭರತೀ ನಿಷ್ಟದ್ವ೭ರ್ಧಪ್ತಿಾಂ ಗುಹಮ್
ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಮಹಾ ಪ್ರರ ಜ್ಞ ೀ ವಾಕಯ ಾಂ ಹೇತಾ ೭ಥಿ ಸಂಹಿತಮ್ ೧
ಊಜಿಿತಃ ಖಲು ತೇ ಕಮಃ ಕೃತೀ ಮಮ ಗುರೀಾಃ ಸಖೇ
ಯೀ ಮೇ ತಾ ಮ್ ಈದೃಶ್ೀಾಂ ಸೇನಾಮ್ ಏಕ: ಅಭಯ ಚಿಿತುಮ್ ಇಚ್ಛ ಸ್ಮ ೨
ಇತಿ ಉಕೌ ಾ ತು ಮಹಾ ತೇಜಾ ಗುಹಂ ವಚ್ನಮ್ ಉತೌ ಮಮ್
ಅಬರ ವಿೀ ದ್ೂ ರತಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ನಿಷ್ಟದ್ವ೭ರ್ಧಪ್ತಿಾಂ ಪುನಃ ೩
ಕ ತರೇಣ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಭರದ್ವಾ ಜಾ೭೭ಶರ ಮಂ ಗುಹ
ಗಹನೀ೭ಯಂ ಭೃಶಂ ದೇಶೀ ಗಂಗ್ರ ಅನೂಪ್ೀ ದುರತಯ ಯಃ ೪
ತಸಯ ತ ದ್ಾ ಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ರಾಜ ಪುತರ ಸಯ ರ್ಧೀಮತಃ
ಅಬರ ವಿೀತ್ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್ ವಾಿಕಯ ಾಂ ಗುಹೀ ಗಹನ ಗ್ೀಚ್ರಃ ೫
ದ್ವಶಾ: ತು ಅನುಗಮಿಷಯ ನಿೌ ಧ್ನಿಾ ನಃ ಸುಸಮಾಹಿತಾಾಃ
ಅಹಂ ಚಾ೭ನುಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ರಾಜ ಪುತರ ಮಹಾಯಶಃ ೬
ಕಚಿಚ ನನ ದುಷ್ಾ ೀ ವರ ಜಸ್ಮ ರಾಮ ಸಯ ಅಕಿಿ ಷಾ ಕಮಿಣಃ
ಇಯಂ ತೇ ಮಹತಿೀ ಸೇನಾ ಶಙ್ಗಕ ಾಂ ಜನಯತಿೀವ ಮೇ ೭
ತಮ್ ಏವಮ್ ಅಭಿಭ್ರಷನೌ ಮ್ ಆಕಶ ಇವ ನಿಮಿಲಃ
ಭರತಃ ಶಿ ಕ್ಷು ಯಾ ವಾಚಾ ಗುಹಂ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೮
ಮಾ ಭೂತ್ ಸ ಕಲೀ ಯತ್ ಕಷಾ ಾಂ ನ ಮಾಾಂ ಶಙ್ಕ್ಷಕ ತುಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ರಾಘ್ವಃ ಸ ಹಿ ಮೇ ಭ್ರರ ತಾ ಜ್ಯ ೀಷಠ ಾಃ ಪಿತೃ ಸಮೀ ಮಮ ೯
ತಂ ನಿವತಿಯಿತುಾಂ ಯಾಮಿ ಕಕುತಾ ಿ ಾಂ ವನ ವಾಸ್ಮನಮ್
ಬುದ್ಧ : ಅನಾಯ ನ ತೇ ಕಯಾಿ ಗುಹ ಸತಯ ಾಂ ಬರ ವಿೀಮಿ ತೇ ೧೦
ಸ ತು ಸಂಹೃಷಾ ವದ್ನಃ ಶುರ ತಾಾ ಭರತ ಭ್ರರ್ಷತಮ್
ಪುನ: ಏವಾ೭ಬರ ವಿೀ ದ್ವಾ ಕಯ ಾಂ ಭರತಂ ಪ್ರ ತಿ ಹರ್ಷಿತಃ ೧೧
ಧ್ನಯ ಸೌ ಾ ಾಂ ನ ತಾ ಯಾ ತುಲಯ ಾಂ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಜಗತಿೀ ತಲೇ
ಅಯತಾನ ತ್ ಆಗತಂ ರಾಜಯ ಾಂ ಯ ಸೌ ಾ ಾಂ ತಯ ಕುೌ ಮ್ ಇಹೇಚ್ಛ ಸ್ಮ ೧೨
ಶಾಶಾ ತಿೀ ಖಲು ತೇ ಕಿೀತಿಿ: ಲೀಕನ್ ಅನುಚ್ರಷಯ ತಿ
ಯ ಸೌ ಾ ಾಂ ಕೃಚ್ಛ ರ ಗತಂ ರಾಮಂ ಪ್ರ ತಾಯ ನಯಿತುಮ್ ಇಚ್ಛ ಸ್ಮ ೧೩
ಏವಂ ಸಂಭ್ರಷಮಾಣ ಸಯ ಗುಹ ಸಯ ಭರತಂ ತದ್ವ
ಬಭೌ ನಷಾ ಪ್ರ ಭಃ ಸೂಯೀಿ ರಜನಿೀ ಚಾ೭ಭಯ ವತಿತ ೧೪
ಸನಿನ ವೇಶಯ ಸ ತಾಾಂ ಸೇನಾಾಂ ಗುಹೇನ ಪ್ರತೀರ್ಷತಃ
ಶತುರ ಘ್ನ ೀನ ಸಹ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಶಯನಂ ಪುನರಾ೭೭ಗಮತ್ ೧೫
ರಾಮ ಚಿನಾೌ ಮಯಃ ಶೀಕ್ೀ ಭರತ ಸಯ ಮಹಾತಮ ನಃ
ಉಪ್ಸ್ಮಿ ತೀ ಹಯ ೭ನಹಿ ಸಯ ಧ್ಮಿ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಸಯ ತಾದೃಶಃ ೧೬
ಅನೌ ದ್ವಿಹೇನ ದ್ಹನಃ ಸಂತಾಪ್ಯತಿ ರಾಘ್ವಮ್
ವನ ದ್ವಹಾ೭ಭಿ ಸಂತಪ್ೌ ಾಂ ಗೂಢ್ೀ೭ಗ್ನ ರವ ಪ್ರದ್ಪ್ಮ್ ೧೭
ಪ್ರ ಸುರ ತಃ ಸವಿ ಗ್ರತ್ರ ೀಭಯ ಾಃ ಸ್ಾ ೀದಃ ಶೀಕ೭ಗ್ನ ಸಂಭವಃ
ಯಥಾ ಸೂಯಾಿಾಂಶು ಸಂತಪ್ೌ ೀ ಹಿಮವಾನ್ ಪ್ರ ಸುರ ತೀ ಹಿಮಮ್ ೧೮
ಧಾಯ ನ ನಿದ್ಿರ ಶೈಲೇನ ವಿನಿಶ್ ಾ ಸ್ಮತ ಧಾತುನಾ
ದೈನಯ ಪ್ರದ್ಪ್ ಸಂಘೇನ ಶೀಕ ಆಯಾಸ ಅರ್ಧಶೃಾಂಗ್ಣಾ ೧೯
ಪ್ರ ಮೀಹ ಅನನೌ ಸತ್ೌ ಾ ೀನ ಸಂತಾಪೌಷರ್ಧ ವೇಣುನಾ
ಆಕರ ನೌೀ ದುಾಃಖ ಶೈಲೇನ ಮಹತಾ ಕೈಕಯಿೀ ಸುತಃ ೨೦
ವಿನಿಶಾ ಸನ್ ವೈ ಭೃಶ ದುಮಿನಾ ಸೌ ತ:
ಪ್ರ ಮ್ಭಢ ಸಂಜಞ : ಪ್ರಮಾ೭೭ಪ್ದಂ ಗತ:
ಶಮಂ ನ ಲೇಭೇ ಹೃದ್ಯ ಜಾ ರಾ೭ದ್ಿತೀ
ನರಷಿಭ್ೀ ಯಥ ಗತೀ ಯಥಷಿಭ: ೨೧
ಗುಹೇನ ಸ್ಮಧ್ಿಾಂ ಭರತಃ ಸಮಾಗತೀ
ಮಹಾನು ಭ್ರವಃ ಸಜನಃ ಸಮಾಹಿತಃ
ಸುದುಮಿನಾ ಸೌ ಾಂ ಭರತಂ ತದ್ವ ಪುನ:
ಗುಹಃ ಸಮಾಶಾಾ ಸಯತ್ ಅಗರ ಜಂ ಪ್ರ ತಿ ೨೨
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚಾಶ್ೀತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಷಡಶೀತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಆಚ್ಚ್ಕ್ಾ ೀ೭ಥ ಸದ್ವೂ ವಂ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಯ ಮಹಾತಮ ನಃ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಭರತಾಯ ಅಪ್ರ ಮೇಯಾಯ ಗುಹೀ ಗಹನ ಗ್ೀಚ್ರಃ ೧
ತಂ ಜಾಗರ ತಂ ಗುಣ ಯುಿಕೌ ಾಂ ವರ ಚಾಪ್ರ೭ಸ್ಮ ಧಾರಣಮ್
ಭ್ರರ ತೃ ಗುಪ್ೌ ಯ ೭ಥಿಮ್ ಅತಯ ನೌ ಮ್ ಅಹಂ ಲಕ್ಷಮ ಣಮ್ ಅಬೃವಮ್ ೨
ಇಯಂ ತಾತ ಸುಖಾ ಶಯಾಯ ತಾ ದ್೭ಥಿಮ್ ಉಪ್ಕಲ್ಪ ತಾ
ಪ್ರ ತಾಯ ಶಾ ಸ್ಮಹಿ ಶೇಷ್ಟಾ ೭ಸ್ಮಯ ಾಂ ಸುಖಂ ರಾಘ್ವ ನನ್ ನ ೩
ಉಚಿತೀ೭ಯಂ ಜನಃ ಸವೀಿ ದುಾಃಖಾನಾಾಂ ತಾ ಾಂ ಸುಖೀಚಿತಃ
ಧ್ಮಾಿತಮ ಾಂ ಸೌ ಸಯ ಗುಪ್ೌ ಯ ೭ಥಿಾಂ ಜಾಗರಷ್ಟಯ ಮಹೇ ವಯಮ್ ೪
ನ ಹಿ ರಾಮಾತ್ ಪಿರ ಯತರೀ ಮಮಾ೭ಸ್ಮೌ ಭುವಿ ಕಶಚ ನ
ಮಾ ಉತುಾ ಕ್ೀ ಭೂ ಬರ ಿವಿೀ ಮ್ಯ ೀತ ದ್೭ಪ್ಯ ೭ಸತಯ ಾಂ ತವಾ೭ಗರ ತಃ ೫
ಅಸಯ ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ವತ್ ಆಶಂಸೇ ಲೀಕೇ೭ಸ್ಮಮ ನ್ ಸುಮಹ ದ್ಯ ಶಃ
ಧ್ಮಾಿ೭ವಾಪಿೌ ಾಂ ಚ್ ವಿಪುಲಾಮ್ ಅಥಾಿ೭ವಾಪಿೌ ಾಂ ಚ್ ಕೇವಲಾಮ್ ೬
ಸೀ೭ಹಂ ಪಿರ ಯ ಸಖಂ ರಾಮಂ ಶಯಾನಂ ಸಹ ಸ್ಮೀತಯಾ
ರಕಿಾ ಷ್ಟಯ ಮಿ ಧ್ನುಷ್ಟಪ ಣಿಾಃ ಸವೈಿಾಃ ಸ್ಾ ೈ: ಜಾಞ ತಿಭಿಾಃ ಸಹ ೭
ನ ಹಿ ಮೇ ಅವಿದ್ತಂ ಕಿಾಂಚಿ ದ್ಾ ನೇ೭ಸ್ಮಮ ಾಂ ಶಚ ರತಃ ಸದ್ವ
ಚ್ತುರಙ್ರ ಾಂ ಹಯ ೭ಪಿ ಬಲಂ ಪ್ರ ಸಹೇಮ ವಯಂ ಯುರ್ಧ ೮
ಏವಮ್ ಅಸ್ಮಮ ಭಿ: ಉಕ್ೌೀನ ಲಕ್ಷಮ ಣೇನ ಮಹಾತಮ ನಾ
ಅನುನಿೀತಾ ವಯಂ ಸವೇಿ ಧ್ಮಿಮ್ ಏವಾ೭ನು ಪ್ಶಯ ತಾ ೯
ಕಥಂ ದ್ವಶರಥೌ ಭೂಮೌ ಶಯಾನೇ ಸಹ ಸ್ಮೀತಯಾ
ಶಕಯ ನಿದ್ವರ ಮಯಾ ಲಬುಧ ಾಂ ಜಿೀವಿತಂ ವಾ ಸುಖಾನಿ ವಾ ೧೦
ಯೀ೭ನ ದೇವಾ ಸುರಾಃ ಸವೈಿಾಃ ಶಕಯ ಾಃ ಪ್ರ ಸಹಿತುಾಂ ಯುರ್ಧ
ತಂ ಪ್ಶಯ ಗುಹ ಸಂವಿಷಾ ಾಂ ತೃಣೇಷ್ಣ ಸಹ ಸ್ಮೀತಯಾ ೧೧
ಮಹತಾ ತಪ್ಸ್ಮ ಲಬ್ಧ ೀ ವಿವಿಧೈ ಶಚ ಪ್ರಶರ ಮಾಃ
ಏಕ್ೀ ದ್ಶರಥ ಸ್ಯ ೈಷ ಪುತರ ಾಃ ಸದೃಶ ಲಕ್ಷಣಃ ೧೨
ಅಸ್ಮಮ ನ್ ಪ್ರ ವಾರ ಜಿತೇ ರಾಜಾ ನ ಚಿರಂ ವತಿಯಿಷಯ ತಿ
ವಿಧ್ವಾ ಮೇದ್ನಿೀ ನೂನಂ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಏವ ಭವಿಷಯ ತಿ ೧೩
ವಿನದ್ಯ ಸುಮಹಾ ನಾದಂ ಶರ ಮೇಣೀಪ್ರತಾಾಃ ಸ್ಮೌ ರಯಃ
ನಿಘ್ೀಿಷ್ೀಪ್ರತಂ ನೂನಮ್ ಅದ್ಯ ರಾಜ ನಿವೇಶನಮ್ ೧೪
ಕೌಸಲಾಯ ಚೈವ ರಾಜಾ ಚ್ ತರ್ಥವ ಜನನಿೀ ಮಮ
ನ ಆಶಂಸೇ ಯದ್ ತೇ ಸವೇಿ ಜಿೀವೇಯುಾಃ ಶವಿರೀಮ್ ಇಮಾಮ್ ೧೫
ಜಿೀವೇದ್೭ಪಿ ಹಿ ಮೇ ಮಾತಾ ಶತುರ ಘ್ನ ಸಯ ಅನಾ ವೇಕ್ಷಯಾ
ದುಾಃಖಿತಾ ಯಾ ತು ಕೌಸಲಾಯ ವಿೀರ ಸೂ ವಿಿನಶ್ಷಯ ತಿ ೧೬
ಅತಿಕರ ನೌ ಮ್ ಅತಿಕರ ನೌ ಮ್ ಅನವಾಪ್ಯ ಮನೀರಥಮ್
ರಾಜ್ಯ ೀ ರಾಮಮ್ ಅನಿಕಿಾ ಪ್ಯ ಪಿತಾ ಮೇ ವಿನಶ್ಷಯ ತಿ ೧೭
ಸ್ಮದ್ವಧ ಥಾಿಾಃ ಪಿತರಂ ವೃತೌ ಾಂ ತಸ್ಮಮ ನ್ ಕಲೇ ಹುಯ ಪ್ಸ್ಮಿ ತೇ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪ್ರ ೀತ ಕರ್ಯಿಷ್ಣ ಸವೇಿಷ್ಣ ಸಂಸಕ ರಷಯ ನಿೌ ಭೂಮಿಪ್ಮ್ ೧೮
ರಮಯ ಚ್ತಾ ರ ಸಂಸ್ಮಿ ನಾಾಂ ಸುವಿಭಕೌ ಮಹಾ ಪ್ಥಾಮ್
ಹಮಯ ಿ ಪ್ರರ ಸ್ಮದ್ ಸಂಪ್ನಾನ ಾಂ ಸವಿ ರತನ ವಿಭೂರ್ಷತಾಮ್ ೧೯
ಗಜಾ೭ಶಾ ರಥ ಸಂಬಾಧಾಾಂ ತೂಯಿ ನಾದ್ ವಿನಾದ್ತಾಮ್
ಸವಿ ಕಲಾಯ ಣ ಸಂಪೂಣಾಿಾಂ ಹೃಷಾ ಪುಷಾ ಜನಾ೭೭ಕುಲಾಮ್ ೨೦
ಆರಾಮ ಉದ್ವಯ ನ ಸಂಪೂಣಾಿಾಂ ಸಮಾಜ್ೀತಾ ವ ಶಾಲ್ನಿೀಮ್
ಸುಖಿತಾ ವಿಚ್ರಷಯ ನಿೌ ರಾಜಧಾನಿೀಾಂ ಪಿತು ಮಿಮ ೨೧
ಅಪಿ ಸತಯ ಪ್ರ ತಿಜ್ಞ ೀನ ಸ್ಮಧ್ಿಾಂ ಕುಶಲ್ನಾ ವಯಮ್
ನಿವೃತ್ೌ ೀ ಸಮರ್ಯ ಹಯ ಸ್ಮಮ ನ್ ಸುಖಿತಾಾಃ ಪ್ರ ವಿಶೇಮಹಿ ೨೨
ಪ್ರದೇವಯಮಾನಸಯ ತ ಸ್ಯ ೈವಂ ಸುಮಹಾತಮ ನಃ
ತಿಷಠ ತೀ ರಾಜ ಪುತರ ಸಯ ಶವಿರೀ ಸ್ಮ ಅತಯ ವತಿತ ೨೩
ಪ್ರ ಭ್ರತೇ ವಿಮಲೇ ಸೂರ್ಯಿ ಕರಯಿತಾಾ ಜಟ್ಟ ಉಭೌ
ಅಸ್ಮಮ ನ್ ಭ್ರಗ್ೀರರ್ಥೀ ತಿೀರೇ ಸುಖಂ ಸಂತಾರತೌ ಮಯಾ ೨೪
ಜಟ್ಟ ಧ್ರೌ ತೌ ದುರ ಮ ಚಿೀರ ವಾಸಸೌ
ಮಹಾ ಬಲೌ ಕುಞ್ಜ ರ ಯಥಪ್ೀಪ್ಮೌ
ವರೇಷ್ಣ ಚಾಪ್ರ೭ಸ್ಮ ಧ್ರೌ ಪ್ರಂತಪೌ
ವಯ ವೇಕ್ಷಮಾಣೌ ಸಹ ಸ್ಮೀತಯಾ ಗತೌ ೨೫
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಷಡಶ್ೀತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಸಪ್ತತ ಶೀತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಗುಹ ಸಯ ವಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ಭರತೀ ಭೃಶಮ್ ಅಪಿರ ಯಮ್
ಧಾಯ ನಂ ಜಗ್ರಮ ತತ್ರ ೈವ ಯತರ ತಚುಛ ರತಮ್ ಅಪಿರ ಯಮ್ ೧
ಸುಕುಮಾರೀ ಮಹಾ ಸತೌ ಾ ಾಃ ಸ್ಮಾಂಹ ಸಕ ನಧ ೀ ಮಹಾ ಭುಜಃ
ಪುಣು ರೀಕ ವಿಶಾಲಾ೭ಕ್ಷ ಸೌ ರುಣಃ ಪಿರ ಯ ದ್ಶಿನಃ ೨
ಪ್ರ ತಾಯ ೭೭ಶಾ ಸಯ ಮುಹೂತಿಾಂ ತು ಕಲಂ ಪ್ರಮ ದುಮಿನಾಾಃ
ಪ್ಪ್ರತ ಸಹಸ್ಮ ತೀತ್ರ ೈರ್ ಹೃದ್ ವಿದ್ಧ ಇವ ದ್ಾ ಪಃ ೩
ತದ್೭ವಸಿ ಾಂ ತು ಭರತಂ ಶತುರ ಘ್ನ ೀ೭ನನೌ ರ ಸ್ಮಿ ತಃ
ಪ್ರಷಾ ಜಯ ರುರೀದೀಚ್ಚ ೈ ವಿಿಸಂಜಞ ಾಃ ಶೀಕ ಕಶ್ಿತಃ ೪
ತತಃ ಸವಾಿಾಃ ಸಮಾಪೇತು: ಮಾತರೀ ಭರತ ಸಯ ತಾಾಃ
ಉಪ್ವಾಸ ಕೃಶಾ ದ್ೀನಾ ಭತೃಿ ವಯ ಸನ ಕಶ್ಿತಾಾಃ ೫
ತಾ ಶಚ ತಂ ಪ್ತಿತಂ ಭೂಮೌ ರುದ್ನೌ ಯ ಾಃ ಪ್ಯಿವಾರಯನ್
ಕೌಸಲಾಯ ತು ಅನುಸೃತಯ ಏನಂ ದುಮಿನಾಾಃ ಪ್ರಷಸಾ ಜ ೬
ವತಾ ಲಾ ಸಾ ಾಂ ಯಥಾ ವತಾ ಮ್ ಉಪ್ಗೂಹಯ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಿೀ
ಪ್ರಪ್ಪ್ರ ಚ್ಛ ಭರತಂ ರುದ್ನಿೌ ೀ ಶೀಕ ಲಾಲಸ್ಮ ೭
ಪುತರ ವಾಯ ರ್ಧ ನಿ ತೇ ಕಚಿಚ ಚ್ಛ ರೀರಂ ಪ್ರಬಾಧ್ತೇ
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ಅದ್ಯ ರಾಜ ಕುಲಸ್ಮಯ ೭ಸಯ ತಾ ದ್೭ರ್ಧೀನಂ ಹಿ ಜಿೀವಿತಮ್ ೮
ತಾಾ ಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಪುತರ ಜಿೀವಾಮಿ ರಾಮೇ ಸ ಭ್ರರ ತೃಕೇ ಗತೇ
ವೃತ್ೌ ೀ ದ್ಶರಥೇ ರಾಜಿಞ ನಾಥ ಏಕ ಸೌ ಾ ಮ್ ಅದ್ಯ ನಃ ೯
ಕಚಿಚ ನುನ ಲಕ್ಷಮ ಣೇ ಪುತರ ಶುರ ತಂ ತೇ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಅಪಿರ ಯಮ್
ಪುತರ ವಾ ಹ್ಯ ೀಕಪುತಾರ ಯಾಾಃ ಸಹ ಭ್ರರ್ಯಿ ವನಂ ಗತೇ ೧೦
ಸ ಮುಹೂತಿಾಂ ಸಮಾ೭೭ಶಾ ಸಯ ರುದ್ನನ ೀವ ಮಹಾ ಯಶಾಾಃ
ಕೌಸಲಾಯ ಾಂ ಪ್ರಸ್ಮ ನೌ ಾ ಯ ೀದಂ ಗುಹಂ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೧
ಭ್ರರ ತಾ ಮೇ ಕಾ ವಸತ್ ರಾತಿರ ಾಂ ಕಾ ಸ್ಮೀತಾ ಕಾ ಚ್ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ
ಅಸಾ ಪ್ ಚ್ಛ ಯನೇ ಕಸ್ಮಮ ನ್ ಕಿಾಂ ಭುಕೌ ಾ ಗುಹ ಶಂಸ ಮೇ ೧೨
ಸೀ೭ಬರ ವಿೀ ದ್ೂ ರತಂ ಪೃಷ್ಾ ೀ ನಿಷ್ಟದ್ವ೭ರ್ಧಪ್ತಿ ಗುಿಹಃ
ಯ ದ್ಾ ಧಂ ಪ್ರ ತಿಪೇದೇ ಚ್ ರಾಮೇ ಪಿರ ಯ ಹಿತೇ ಅತಿಥೌ ೧೩
ಅನನ ಮ್ ಉಚಾಚ ವಚಂ ಭಕಾ ಯ ಾಃ ಫಲಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ್
ರಾಮಾಯ ಅಭಯ ವಹಾರ ಅಥಿಾಂ ಬಹು ಚ್ ಉಪ್ಹೃತಂ ಮಯಾ ೧೪
ತತ್ ಸವಿಾಂ ಪ್ರ ತಯ ೭ನುಜಾಞ ೭೭ಸ್ಮೀತ್ ರಾಮಃ ಸತಯ ಪ್ರಾಕರ ಮಃ
ನ ತು ತತ್ ಪ್ರ ತಯ ಗೃಹಾು ತ್ ಸ: ಕ್ಷತರ ಧ್ಮಿಮ್ ಅನುಸಮ ರನ್ ೧೫
ನ ಹಯ ೭ಸ್ಮಮ ಭಿಾಃ ಪ್ರ ತಿಗ್ರರ ಹಯ ಾಂ ಸಖೇ ದೇಯಂ ತು ಸವಿದ್ವ
ಇತಿ ತೇನ ವಯಂ ರಾಜ ನನ ೭ನುನಿೀತಾ ಮಹಾತಮ ನಾ ೧೬
ಲಕ್ಷಮ ಣೇನ ಸಮಾನಿೀತಂ ಪಿೀತಾಾ ವಾರ ಮಹಾ ಯಶಾಾಃ
ಔಪ್ವಾಸಯ ಾಂ ತದ್ವಕರ್ಷೀಿತ್ ರಾಘ್ವಃ ಸಹ ಸ್ಮೀತಯಾ ೧೭
ತತ ಸುೌ ಜಲ ಶೇಷೇಣ ಲಕ್ಷಮ ಣೀ೭ಪ್ಯ ಕರೀತ್ ತದ್ವ
ವಾಗಯ ತಾ ಸ್ೌ ೀ ತರ ಯಃ ಸಂಧಾಯ ಮ್ ಉಪ್ರಸತ ಸಮಾಹಿತಾಾಃ ೧೮
ಸೌಮಿತಿರ ಸುೌ ತತಃ ಪ್ಶಾಚ ತ್ ಅಕರೀತ್ ಸ್ಮಾ ಸೌ ರಂ ಶುಭಮ್
ಸಾ ಯಮ್ ಆನಿೀಯ ಬಹಿೀಿಾಂರ್ಷ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ರಾಘ್ವ ಕರಣಾತ್ ೧೯
ತಸ್ಮಮ ನ್ ಸಮಾವಿಶತ್ ರಾಮಃ ಸ್ಮಾ ಸೌ ರೇ ಸಹ ಸ್ಮೀತಯಾ
ಪ್ರ ಕಾ ಳಯ ಚ್ ತಯೀಾಃ ಪ್ರದೌ ಅಪ್ಚ್ಕರ ಮ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ ೨೦
ಏತತ್ ತತ್ ಇಙ್ಮರ ದ್ೀ ಮ್ಭಲಮ್ ಇದ್ಮ್ ಏವ ಚ್ ತತ್ ತೃಣಮ್
ಯಸ್ಮಮ ನ್ ರಾಮ ಶಚ ಸ್ಮೀತಾ ಚ್ ರಾತಿರ ಾಂ ತಾಾಂ ಶಯಿತಾ ವುಭೌ ೨೧
ನಿಯಮಯ ಪೃಷ್ಠ ೀ ತು ತಲಾಾಂಗುಳಿತರ ವಾನ್
ಶರಾಃ ಸುಪೂಣಾಿ ವಿಷ್ಣರ್ಧೀ ಪ್ರಂತಪಃ
ಮಹ ದ್ಧ ನುಾಃ ಸಜಯ ಮ್ ಉಪ್ೀಹಯ ಲಕ್ಷಮ ಣೀ
ನಿಶಾಮ್ ಅತಿಷಠ ತ್ ಪ್ರತೀ೭ಸಯ ಕೇವಲಮ್ ೨೨
ತತ ಸೌ ಾ ೭ಹಂ ಚ್ೀತೌ ಮ ಬಾಣ ಚಾಪ್ ಧೃತ್
ಸ್ಮಿ ತೀ೭ಭವಂ ತತರ ಸ ಯತರ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ
ಅತನಿ್ ರಭಿ: ಜಾಞ ತಿಭಿ: ಆತೌ ಕಮುಿಕೈ:
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ಮಹೇನ್ ರ ಕಲಪ ಾಂ ಪ್ರಪ್ರಲಯಂ ಸೌ ದ್ವ ೨೩
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಸಪ್ರೌ ಶ್ೀತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಅಷ್ಟಟ ಶೀತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತ ಚುಛ ರತಾಾ ನಿಪುಣಂ ಸವಿಾಂ ಭರತಃ ಸಹ ಮನಿೌ ರಭಿಾಃ
ಇಾಂಗುದ್ೀ ಮ್ಭಲಮ್ ಆಗಮಯ ರಾಮ ಶಯಾಯ ಮ್ ಅವೇಕ್ಷಯ ತಾಮ್ ೧
ಅಬರ ವಿೀ ಜಜ ನನಿೀಾಃ ಸವಾಿ ಇಹ ತೇನ ಮಹಾತಮ ನಾ
ಶವಿರೀ ಶಯಿತಾ ಭೂಮೌ ಇದ್ಮ್ ಅಸಯ ವಿಮದ್ಿತಮ್ ೨
ಮಹಾಭ್ರಗ ಕುಲ್ೀನೇನ ಮಹಾ ಭ್ರಗೇನ ರ್ಧೀಮತಾ
ಜಾತೀ ದ್ಶರಥೇ ನೀವಾಯ ಿಾಂ ನ ರಾಮಃ ಸಾ ಪುೌ ಮಹಿತಿ ೩
ಅಜಿನೀತೌ ರ ಸಂಸ್ಮೌ ೀಣೇಿ ವರಾ೭೭ಸೌ ರಣ ಸಂಚ್ರ್ಯ
ಶಯಿತಾಾ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ಾಃ ಕಥಂ ಶೇತೇ ಮಹಿೀ ತಲೇ ೪
ಪ್ರರ ಸ್ಮದ್ವ೭ಗರ ವಿಮಾನೇಷ್ಣ ವಲಭಿೀಷ್ಣ ಚ್ ಸವಿದ್ವ
ಹಮರಾಜತ ಭೌಮೇಷ್ಣ ವರಾ೭೭ಸೌ ರಣ ಶಾಲ್ಷ್ಣ ೫
ಪುಷಪ ಸಂಚ್ಯ ಚಿತ್ರ ೀಷ್ಣ ಚ್ನ್ ನಾ೭ಗರು ಗನಿಧ ಷ್ಣ
ಪ್ರಾಂಡು ರಾಭರ ಪ್ರ ಕಶೇಷ್ಣ ಶುಕ ಸಂಘ್ ರುತೇಷ್ಣ ಚ್ ೬
ಪ್ರರ ಸ್ಮದ್ ವರ ವರ್ಯಿಷ್ಣ ಶ್ೀತವತುಾ ಸುಗಂರ್ಧಷ್ಣ
ಉರ್ಷತಾಾ ಮೇರು ಕಲ್ಪ ೀಷ್ಣ ಕೃತ ಕಾಂಚ್ನ ಭಿತಿೌ ಷ್ಣ ೭
ಗ್ೀತ ವಾದ್ತರ ನಿಘ್ೀಿಷೈ: ವರ ಆಭರಣ ನಿಸಾ ಾ ನೈಾಃ
ಮೃದ್ಙ್ರ ವರ ಶಬ್್ ೈ ಶಚ ಸತತಂ ಪ್ರ ತಿಬ್ೀರ್ಧತಃ ೮
ವನಿ್ ಭಿ ವಿನಿ್ ತಃ ಕಲೇ ಬಹುಭಿಾಃ ಸೂತ ಮಾಗಧೈಾಃ
ಗ್ರಥಾಭಿ: ಅನುರೂಪ್ರಭಿಾಃ ಸುೌ ತಿಭಿ ಶಚ ಪ್ರಂತಪಃ ೯
ಅಶರ ದ್ಧ ೀಯಮ್ ಇದಂ ಲೀಕೇ ನ ಸತಯ ಾಂ ಪ್ರ ತಿಭ್ರತಿ ಮಾ
ಮುಹಯ ತೇ ಖಲು ಮೇ ಭ್ರವಃ ಸಾ ಪ್ನ ೀ೭ಯಮ್ ಇತಿ ಮೇ ಮತಿಾಃ ೧೦
ನ ನೂನಂ ದೈವತಂ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಕಲೇನ ಬಲ ವತೌ ರಮ್
ಯತರ ದ್ವಶರರ್ಥೀ ರಾಮೀ ಭೂಮೌ ಏವಂ ಶಯಿೀತ ಸಃ ೧೧
ವಿದೇಹ ರಾಜ ಸಯ ಸುತಾ ಸ್ಮೀತಾ ಚ್ ಪಿರ ಯ ದ್ಶಿನಾ
ದ್ಯಿತಾ ಶಯಿತಾ ಭೂಮೌ ಸುನ ಷ್ಟ ದ್ಶರಥ ಸಯ ಚ್ ೧೨
ಇಯಂ ಶಯಾಯ ಮಮ ಭ್ರರ ತು: ಇದಂ ಹಿ ಪ್ರವತಿಿತಮ್
ಸಿ ಣಿು ಲೇ ಕಠಿನೇ ಸವಿಾಂ ಗ್ರತ್ರ ೈ ವಿಿಮೃದ್ತಂ ತೃಣಮ್ ೧೩
ಮನಯ ೀ ಸ್ಮ೭೭ಭರಣಾ ಸುಪ್ರೌ ಸ್ಮೀತಾ ಅಸ್ಮಮ ನ್ ಶಯನೇ ತದ್ವ
ತತರ ತತರ ಹಿ ದೃಶಯ ನೌ ೀ ಸಕೌ ಾಃ ಕನಕ ಬನ್ ವಃ ೧೪
ಉತೌ ರೀಯಮ್ ಇಹ ಆಸಕೌ ಾಂ ಸುವಯ ಕೌ ಾಂ ಸ್ಮೀತಯಾ ತದ್ವ
ತಥಾ ಹ್ಯ ೀತೇ ಪ್ರ ಕಶನೌ ೀ ಸಕೌ ಾಃ ಕೌಶೇಯ ತಂತವ: ೧೫
ಮನಯ ೀ ಭತುಿಾಃ ಸುಖಾ ಶಯಾಯ ರ್ಯನ ಬಾಲಾ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಿೀ
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ಸುಕುಮಾರೀ ಸತಿೀ ದುಾಃಖಂ ನ ವಿಜಾನಾತಿ ಮರ್ಥಲ್ೀ ೧೬
ಹಾ ಹನಾೌ ೭ಸ್ಮಮ ನೃಶಂಸೀ೭ಹಂ ಯ ತಾ ಭ್ರಯಿ: ಕೃತೇ ಮಮ
ಈದೃಶ್ೀಾಂ ರಾಘ್ವ ಶಯಾಯ ಮ್ ಅರ್ಧಶೇತೇ ಹಯ ೭ನಾಥವತ್ ೧೭
ಸ್ಮವಿಭೌಮ ಕುಲೇ ಜಾತಃ ಸವಿ ಲೀಕ ಸಯ ಸಮಮ ತ:
ಸವಿ ಲೀಕ ಪಿರ ಯ ಸೌ ಯ ಕೌ ಾ ರಾಜಯ ಾಂ ಸುಖಂ ಅನುತೌ ಮಮ್ ೧೮
ಕಥಮ್ ಇನಿ್ ೀವರ ಶಾಯ ಮೀ ರಕೌ ೭ಕ್ಷಃ ಪಿರ ಯ ದ್ಶಿನಃ
ಸುಖ ಭ್ರಗ್ೀ ಚ್ ದುಾಃಖಾ೭ಹಿಾಃ ಶಯಿತೀ ಭುವಿ ರಾಘ್ವಃ ೧೯
ಧ್ನಯ : ಖಲು ಮಹಾ ಭ್ರಗ್ೀ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಶು್ ಭ ಲಕ್ಷಮ ಣ:
ಭ್ರರ ತರಂ ವಿಷಮೇ ಕಲೇ ಯೀ ರಾಮಮ್ ಅನುವತಿತೇ ೨೦
ಸ್ಮದ್ಧ ಅಥಾಿ ಖಲು ವೈದೇಹಿೀ ಪ್ತಿಾಂ ಯಾ ಅನುಗತಾ ವನಮ್
ವಯಂ ಸಂಶಯಿತಾಾಃ ಸವೇಿ ಹಿೀನಾ ಸ್ೌ ೀನ ಮಹಾತಮ ನಾ ೨೧
ಅಕಣಿ ಧಾರಾ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಶ್ರನಯ ೀವ ಪ್ರ ತಿಭ್ರತಿ ಮಾ
ಗತೇ ದ್ಶರಥೇ ಸಾ ಗಿಾಂ ರಾಮೇ ಚ್ ಅರಣಯ ಮ್ ಆಶ್ರ ತೇ ೨೨
ನ ಚ್ ಪ್ರರ ಥಿಯತೇ ಕಶ್ಚ ನ್ ಮನಸ್ಮ೭ಪಿ ವಸುಾಂಧ್ರಾಮ್
ವನೇ೭ಪಿ ವಸತ ಸೌ ಸಯ ಬಾಹು ವಿೀಯಾಿ೭ಭಿರಕಿಾ ತಾಮ್ ೨೩
ಶ್ರನಯ ಸಂವರಣಾ ರಕಾ ಮ್ ಅಯನಿೌ ರತ ಹಯ ದ್ಾ ಪ್ರಮ್
ಅಪ್ರವೃತ ಪುರ ದ್ವಾ ರಾಾಂ ರಾಜಧಾನಿೀಮ್ ಅರಕಿಾ ತಾಮ್ ೨೪
ಅಪ್ರ ಹೃಷಾ ಬಲಾಾಂ ನೂಯ ನಾಾಂ ವಿಷಮಸ್ಮಿ ಮ್ ಅನಾವೃತಾಮ್
ಶತರ ವೀ ನ ಅಭಿಮನಯ ನೌ ೀ ಭಕಾ ಯ ನ್ ವಿಷಕೃತಾನ್ ಇವ ೨೫
ಅದ್ಯ ಪ್ರ ಭೃತಿ ಭೂಮೌ ತು ಶಯಿಷ್ಯ ೀ೭ಹಂ ತೃಣೇಷ್ಣ ವಾ
ಫಲ ಮ್ಭಲ ಅಶನೀ ನಿತಯ ಾಂ ಜಟ್ಟ ಚಿೀರಾಣಿ ಧಾರಯನ್ ೨೬
ತ ಸ್ಮಯ ೭ಥಿಮ್ ಉತೌ ರಂ ಕಲಂ ನಿವತಾಾ ಯ ಮಿ ಸುಖಂ ವನೇ
ತಂ ಪ್ರ ತಿಶರ ವಮ್ ಆಮುಚ್ಯ ನ ಅಸಯ ಮಿಥಾಯ ಭವಿಷಯ ತಿ ೨೭
ವಸನೌ ಾಂ ಭ್ರರ ತುರ೭ಥಾಿಯ ಶತುರ ಘ್ನ ೀ ಮಾ ಅನುವತಾ ಯ ತಿ
ಲಕ್ಷಮ ಣೇನ ಸಹ ತಾಾ ಯೀಿ ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಪ್ರಲಯಿಷಯ ತಿ ೨೮
ಅಭಿಷೇಕ್ಷಯ ನಿೌ ಕಕುತಾ ಿ ಮ್ ಅಯೀಧಾಯ ಯಾಾಂ ದ್ಾ ಜಾತಯಃ
ಅಪಿ ಮೇ ದೇವತಾಾಃ ಕುಯುಿ ರಮಂ ಸತಯ ಾಂ ಮನೀರಥಮ್ ೨೯
ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ಯ ಮಾನಃ ಶ್ರಸ್ಮ ಮಯಾ ಸಾ ಯಂ
ಬಹು ಪ್ರ ಕರಂ ಯದ್ ನಾಭಿ೭ಪ್ತಾ ಯ ತೇ
ತತೀ೭ನುವತಾಾ ಯ ಮಿ ಚಿರಾಯ ರಾಘ್ವಂ
ವನೇ ವಸ ನಾನ ೭ಹಿತಿ ಮಾಮ್ ಉಪೇಕಿಾ ತುಮ್ ೩೦
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಅಷ್ಟಾ ಶ್ೀತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಏಕೀನ ನವತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ವುಯ ಷಯ ರಾತಿರ ಾಂ ತು ತ ತ್ರ ೈವ ಗಂಗ್ರ ಕೂಲೇ ಸ ರಾಘ್ವಃ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಭರತಃ ಕಲಯ ಮ್ ಉತಾಿ ಯ ಶತುರ ಘ್ನ ಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಶತುರ ಘ್ನ ೀತಿೌ ಷಠ ಕಿಾಂ ಶೇಷೇ ನಿಷ್ಟದ್ವ೭ರ್ಧಪ್ತಿಾಂ ಗುಹಮ್
ಶ್ೀಘ್ರ ಮ್ ಆನಯ ಭದ್ರ ಾಂ ತೇ ತಾರಯಿಷಯ ತಿ ವಾಹಿನಿೀಮ್ ೨
ಜಾಗಮಿಿ ನಾ೭ಹಂ ಸಾ ಪಿಮಿ ತರ್ಥವಾ೭ಯಿಾಂ ವಿಚಿನೌ ಯನ್
ಇತಿ ಏವಮ್ ಅಬರ ವಿೀ ದ್ವೂ ರತಾರ ಶತುರ ಘ್ನ ೀ೭ಪಿ ಪ್ರ ಚ್ೀದ್ತಃ ೩
ಇತಿ ಸಂವದ್ತೀ ರೇವಮ್ ಅನಯ ೀನಯ ಾಂ ನರ ಸ್ಮಾಂಹಯೀಾಃ
ಆಗಮಯ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್ಾಃ ಕಲೇ ಗುಹೀ ಭರತಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೪
ಕಚಿಚ ತ್ ಸುಖಂ ನದ್ೀ ತಿೀರೇ ಅವಾತಿಾ ೀಾಃ ಕಕುತಾ ಿ ಶವಿರೀಮ್
ಕಚಿಚ ತ್ೌ ೀ ಸಹ ಸೈನಯ ಸಯ ತವ ಸವಿಮ್ ಅನಾಮಯಮ್ ೫
ಗುಹಸಯ ತತ್ ತು ವಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ಸ್ನ ೀಹಾತ್ ಉದ್ೀರತಮ್
ರಾಮ ಸಯ ಅನುವಶೀ ವಾಕಯ ಾಂ ಭರತೀ೭ಪಿ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೬
ಸುಖಾ ನಃ ಶವಿರೀ ರಾಜನ್ ಪೂಜಿತಾ ಶಾಚ ೭ಪಿ ತೇ ವಯಮ್
ಗಂಗ್ರಾಂ ತು ನ್ತಭಿ ಬಿಹಿಾ ೀಭಿ ದ್ವಿಶಾಾಃ ಸಂತಾರಯನುೌ ನಃ ೭
ತತೀ ಗುಹಃ ಸಂತಾ ರತಃ ಶುರ ತಾಾ ಭರತ ಶಾಸನಮ್
ಪ್ರ ತಿ ಪ್ರ ವಿಶಯ ನಗರಂ ತಂ ಜಾಞ ತಿ ಜನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೮
ಉತಿೌ ಷಠ ತ ಪ್ರ ಬುಧ್ಯ ಧ್ಾ ಾಂ ಭದ್ರ ಮ್ ಅಸುೌ ಚ್ ವಃ ಸದ್ವ
ನಾವಃ ಸಮ೭ನುಕಷಿಧ್ಾ ಾಂ ತಾರಯಿಷ್ಟಯ ಮ ವಾಹಿನಿೀಮ್ ೯
ತೇ ತಥೀಕೌ ಾಃ ಸಮುತಾಿ ಯ ತಾ ರತಾ ರಾಜ ಶಾಸನಾತ್
ಪ್ಞ್ಚ ನಾವಾಾಂ ಶತಾನಾಯ ೭೭ಶು ಸಮಾನಿನುಯ ಾಃ ಸಮನೌ ತಃ ೧೦
ಅನಾಯ ಾಃ ಸಾ ಸ್ಮೌ ಕ ವಿಜ್ಞ ೀಯಾ ಮಹಾ ಘಂಟ್ಟ ಧ್ರಾ ವರಾಾಃ
ಶೀಭಮಾನಾಾಃ ಪ್ತಾಕಿಭಿ: ಯುಕೌ ವಾತಾಾಃ ಸುಸಂಹತಾಾಃ ೧೧
ತತಃ ಸಾ ಸ್ಮೌ ಕ ವಿಜ್ಞ ೀಯಾಾಂ ಪ್ರಣುು ಕಮಬ ಳ ಸಂವೃತಾಮ್
ಸನನಿ್ ಘ್ೀಷ್ಟಾಂ ಕಲಾಯ ಣಿೀಾಂ ಗುಹೀ ನಾವಮ್ ಉಪ್ರಹರತ್ ೧೨
ತಾಮ್ ಆರುರೀಹ ಭರತಃ ಶತುರ ಘ್ನ ಶಚ ಮಹಾ ಬಲಃ ೧೩
ಕೌಸಲಾಯ ಚ್ ಸುಮಿತಾರ ಚ್ ಯಾ ಶಚ ಅನಾಯ ರಾಜ ಯೀರ್ಷತಃ
ಪುರೀಹಿತ ಶಚ ತತ್ ಪೂವಿಾಂ ಗುರವೇ ಬಾರ ಹಮ ಣಾ ಶಚ ರ್ಯ
ಅನನೌ ರಂ ರಾಜ ದ್ವರಾ ಸೌ ರ್ಥವ ಶಕಟ ಆಪ್ಣಾಾಃ ೧೪
ಆವಾಸಮ್ ಆದ್ೀಪ್ಯತಾಾಂ ತಿೀಥಿಾಂ ಚಾ೭ಪ್ಯ ವಗ್ರಹತಾಮ್
ಭ್ರಾಂಡಾನಿ ಚ್ ಆದ್ದ್ವನಾನಾಾಂ ಘ್ೀಷ ಸ್ಮೌ ರದ್ವಮ್ ಅಸಪ ೃಶತ್ ೧೫
ಪ್ತಾಕಿನಯ ಸುೌ ತಾ ನಾವಃ ಸಾ ಯಂ ದ್ವಶೈ: ಅರ್ಧರ್ಷಠ ತಾಾಃ
ವಹನೌ ಯ ೀ ಜನಮ್ ಆರೂಢಂ ತದ್ವ ಸಂಪೇತುರ್ ಆಶುಗ್ರಾಃ ೧೬
ನಾರೀಣಾಮ್ ಅಭಿಪೂಣಾಿ ಸುೌ ಕಶ್ಚ ತ್ ಕಶ್ಚ ಚ್ಚ ವಾಜಿನಾಮ್
ಕಶ್ಚ ತ್ ಅತರ ವಹನಿೌ ಸಮ ಯಾನಯುಗಯ ಾಂ ಮಹಾ ಧ್ನಮ್ ೧೭
ತಾಾಃ ಸಮ ಗತಾಾ ಪ್ರಂ ತಿೀರಮ್ ಅವರೀಪ್ಯ ಚ್ ತಂ ಜನಮ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ನಿವೃತಾೌ ಾಃ ಕಾಂಡ ಚಿತಾರ ಣಿ ಕಿರ ಯನೌ ೀ ದ್ವಶ ಬನುಧ ಭಿಾಃ ೧೮
ಸವೈಜಯನಾೌ ಸುೌ ಗಜಾ ಗಜಾ೭೭ರೀಹಾಃ ಪ್ರ ಚ್ೀದ್ತಾಾಃ
ತರನೌ ಾಃ ಸಮ ಪ್ರ ಕಶನೌ ೀ ಸ ಧ್ಾ ಜಾ ಇವ ಪ್ವಿತಾಾಃ ೧೯
ನಾವ: ಚ್ ಆರುರುಹು: ತು ಅನಯ ೀ ಪ್ಿ ವೈ: ತೇರು: ತಥಾ೭ಪ್ರೇ
ಅನಯ ೀ ಕುಮೂ ಘ್ಟೈ: ತೇರು ಅನಯ ೀ ತೇರು ಶಚ ಬಾಹುಭಿಾಃ ೨೦
ಸ್ಮ ಪುಣಾಯ ಧ್ಾ ಜಿನಿೀ ಗಂಗ್ರಾಂ ದ್ವಶೈಾಃ ಸಂತಾರತಾ ಸಾ ಯಮ್
ಮತ್ರ ೀ ಮುಹೂತೇಿ ಪ್ರ ಯಯೌ ಪ್ರ ಯಾಗ ವನಮ್ ಉತೌ ಮಮ್ ೨೧
ಆಶಾಾ ಸಯಿತಾಾ ಚ್ ಚ್ಮ್ಭಾಂ ಮಹಾತಾಮ
ನಿವೇಶಯಿತಾಾ ಚ್ ಯಥೀಪ್ಜ್ೀಷಮ್
ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಾಂ ಭರದ್ವಾ ಜಮ್ ಋರ್ಷ ಪ್ರ ವಯಿಮ್
ಋತಿಾ ಗಾ ೃತಃ ಸನ್ ಭರತಃ ಪ್ರ ತಸ್ಿ ೀ ೨೨
ಸ ಬಾರ ಹಮ ಣ ಸಯ ಆಶರ ಮ ಮಭುಯ ಪೇತಯ
ಮಹಾತಮ ನೀ ದೇವ ಪುರೀಹಿತ ಸಯ
ದ್ದ್ಶಿ ರಮಯ ೀಟಜ ವೃಕ್ಷ ಷಂಡಂ
ಮಹ ದ್ಾ ನಂ ವಿಪ್ರ ವರ ಸಯ ರಮಯ ಾಂ ೨೩
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ್ೀನ ನವತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ನವತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಭರದ್ವಾ ಜ ಆಶರ ಮಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಕ್ರ ೀಶಾತ್ ಏವ ನರಷಿಭಃ
ಬಲಂ ಸವಿಮ್ ಅವಸ್ಮಿ ಪ್ಯ ಜಗ್ರಮ ಸಹ ಮನಿೌ ರಭಿಾಃ ೧
ಪ್ದ್ವೂ ಯ ಮ್ ಏವ ಹಿ ಧ್ಮಿಜ್ಞ ೀ ನಯ ಸೌ ಶಸೌ ರ ಪ್ರಚ್ಛ ದಃ
ವಸ್ಮನೀ ವಾಸಸ್ಮೀ ಕೌಾಮೇ ಪುರೀಧಾಯ ಪುರೀಧ್ಸಮ್ ೨
ತತಃ ಸಂದ್ಶಿನೇ ತಸಯ ಭರದ್ವಾ ಜ ಸಯ ರಾಘ್ವಃ
ಮನಿೌ ರಣ ಸ್ಮೌ ನ್ ಅವಸ್ಮಿ ಪ್ಯ ಜಗ್ರಮ ಅನು ಪುರೀಹಿತಮ್ ೩
ವಸ್ಮಷಠ ಮ್ ಅಥ ದೃಷ್ಾ ಾ ೈವ ಭರದ್ವಾ ಜ್ೀ ಮಹಾ ತಪ್ರಾಃ
ಸಂಚ್ಚಾಲ ಆಸನಾತ್ ತೂಣಿಾಂ ಶ್ಷ್ಟಯ ನ್ ಅಘ್ಯ ಿಮ್ ಇತಿ ಬುರ ವನ್ ೪
ಸಮಾಗಮಯ ವಸ್ಮಷ್ಠ ೀನ ಭರತೇನಾ ಅಭಿವಾದ್ತಃ
ಅಬುಧ್ಯ ತ ಮಹಾ ತೇಜಾಾಃ ಸುತಂ ದ್ಶರಥ ಸಯ ತಮ್ ೫
ತಾಭ್ರಯ ಮ್ ಅಘ್ಯ ಿಾಂ ಚ್ ಪ್ರದ್ಯ ಾಂ ಚ್ ದ್ತಾೌ ಾ ಪ್ಶಾಚ ತ್ ಫಲಾನಿ ಚ್
ಆನುಪೂವಾಯ ಿ ಚ್ಚ ಧ್ಮಿಜಞ ಾಃ ಪ್ಪ್ರ ಚ್ಛ ಕುಶಲಂ ಕುಲೇ ೬
ಅಯೀಧಾಯ ಯಾಾಂ ಬಲೇ ಕ್ೀಶೇ ಮಿತ್ರ ೀಷ್ಣ ಅಪಿ ಚ್ ಮನಿೌ ರಷ್ಣ
ಜಾನನ್ ದ್ಶರಥಂ ವೃತೌ ಾಂ ನ ರಾಜಾನಮ್ ಉದ್ವಹರತ್ ೭
ವಸ್ಮಷ್ಠ ೀ ಭರತ ಶಚ ಏನಂ ಪ್ಪ್ರ ಚ್ಛ ತು ರ೭ನಾಮಯಮ್
ಶರೀರೇ ಅಗ್ನ ಷ್ಣ ವೃಕ್ಾ ೀ ಷ್ಣ ಶ್ಷ್ಯ ೀ ಷ್ಣ ಮೃಗ ಪ್ಕಿಾ ಷ್ಣ ೮
ತಥಾ ಇತಿ ತತ್ ಪ್ರ ತಿಜಾಞ ಯ ಭರದ್ವಾ ಜ್ೀ ಮಹಾ ತಪ್ರಾಃ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಭರತಂ ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಇದಂ ರಾಘ್ವ ಸ್ನ ೀಹ ಬನಧ ನಾತ್ ೯
ಕಿಮ್ ಇಹ ಆಗಮನೇ ಕಯಿಾಂ ತವ ರಾಜಯ ಾಂ ಪ್ರ ಶಾಸತಃ
ಏತತ್ ಆಚ್ಕ್ಷಾ ಮೇ ಸವಿಾಂ ನ ಹಿ ಮೇ ಶುಧ್ಯ ತೇ ಮನಃ ೧೦
ಸುಷ್ಣವೇ ಅಯಮ್ ಅಮಿತರ ಘ್ನ ಾಂ ಕೌಸಲಾಯ ೭೭ನನ್ ವಧ್ಿನಮ್
ಭ್ರರ ತಾರ ಸಹ ಸ ಭ್ರಯೀಿ ಯ ಶ್ಚ ರಂ ಪ್ರ ವಾರ ಜಿತೀ ವನಮ್ ೧೧
ನಿಯುಕೌ ಾಃ ಸ್ಮೌ ರೀ ನಿಯುಕ್ೌೀನ ಪಿತಾರ ಯೀ ಅಸೌ ಮಹಾ ಯಶಾಾಃ
ವನ ವಾಸ್ಮೀ ಭವ ಇತಿ ಇಹ ಸಮಾಾಃ ಕಿಲ ಚ್ತುದ್ಿಶ ೧೨
ಕಚಿಚ ನ್ ನ ತಸಯ ಅಪ್ರಪ್ ಸಯ ಪ್ರಪಂ ಕತುಿಮ್ ಇಹ ಇಚ್ಛ ಸ್ಮ
ಅಕಂಟಕಂ ಭ್ೀಕುೌ ಮನಾ ರಾಜಯ ಾಂ ತಸಯ ಅನುಜ ಸಯ ಚ್ ೧೩
ಏವಮ್ ಉಕ್ೌೀ ಭರದ್ವಾ ಜಂ ಭರತಃ ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಹ
ಪ್ಯಿ೭ಶುರ ನಯನೀ ದುಾಃಖಾತ್ ವಾಚಾ ಸಂಸಜಜ ಮಾನಯಾ ೧೪
ಹತೀ೭ಸ್ಮಮ ಯದ್ ಮಾಮ್ ಏವಂ ಭಗವಾನ್ ಅಪಿ ಮನಯ ತೇ
ಮತೌೀ ನ ದೀಷಮ್ ಆಶಂಕೇ ನೈವಂ ಮಾಮ್ ಅನುಶಾರ್ಧ ಹಿ ೧೫
ನ ಚೈತ ದ್ಷಾ ಾಂ ಮಾತಾ ಮೇ ಯತ್ ಅವೀಚ್ನ್ ಮದ್೭ನೌ ರೇ
ನಾ೭ಹಮ್ ಏತೇನ ತುಷಾ ಶಚ ನ ತ ದ್ಾ ಚ್ನಮ್ ಆದ್ದೇ ೧೬
ಅಹಂ ತು ತಂ ನರ ವಾಯ ಘ್ರ ಮ್ ಉಪ್ಯಾತಃ ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ಕಃ
ಪ್ರ ತಿನೇತುಮ್ ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಚ್ ಪ್ರದೌ ತಸಯ ಅಭಿವನಿ್ ತುಮ್ ೧೭
ತಾ ಾಂ ಮಾಮ್ ಏವಂ ಗತಂ ಮತಾಾ ಪ್ರ ಸ್ಮದಂ ಕತುಿಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ
ಶಂಸ ಮೇ ಭಗವನ್ ರಾಮಃ ಕಾ ಸಂಪ್ರ ತಿ ಮಹಿೀ ಪ್ತಿಾಃ ೧೮
ವಸ್ಮಷ್ಟಠ ೭೭ದ್ಭಿ: ಋತಿಾ ಗ್ೂ : ಯಾಚಿತೀ ಭಗವಾಾಂ ಸೌ ತ:
ಉವಾಚ್ ತಂ ಭರದ್ವಾ ಜಃ ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ವ ದ್ೂ ರತಂ ವಚಃ ೧೯
ತಾ ಯ್ಯ ೀತತ್ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ಯುಕೌ ಾಂ ರಾಘ್ವ ವಂಶಜ
ಗುರು ವೃತಿೌ ದ್ಿಮ ಶ್ಚ ೈವ ಸ್ಮಧೂನಾಾಂ ಅನುಯಾಯಿತಾ ೨೦
ಜಾನೇ ಚ್ ಏತನ್ ಮನಃ ಸಿ ಾಂ ತೇ ದೃಢೀ ಕರಣಮ್ ಅಸ್ಮೌ ಾ ತಿ
ಅಪೃಚ್ಛ ಾಂ ತಾಾ ಾಂ ತವ ಅತಯ ೭ಥಿಾಂ ಕಿೀತಿಿಾಂ ಸಮ೭ಭಿವಧ್ಿಯನ್ ೨೧
ಜಾನೇ ಚ್ ರಾಮಂ ಧ್ಮಿಜಞ ಾಂ ಸ ಸ್ಮೀತಂ ಸಹ ಲಕ್ಷಮ ಣಂ
ಅಸೌ ವಸತಿ ತೇ ಭ್ರರ ತಾ ಚಿತರ ಕೂಟೇ ಮಹಾ ಗ್ರೌ ೨೨
ಶಾ : ತು ಗನಾೌ ೭ಸ್ಮ ತಂ ದೇಶಂ ವಸ್ಮ೭ದ್ಯ ಸಹ ಮನಿೌ ರಭಿಾಃ
ಏತಂ ಮೇ ಕುರು ಸುಪ್ರರ ಜಞ ಕಮಂ ಕಮಾ೭ಥಿ ಕ್ೀವಿದ್ ೨೩
ತತ: ತಥಾ ಇತಿ ಏವಮ್ ಉದ್ವರ ದ್ಶಿನಃ
ಪ್ರ ತಿೀತ ರೂಪ್ೀ ಭರತೀ ಅಬರ ವಿೀತ್ ವಚಃ
ಚ್ಕರ ಬುದ್ಧ ಾಂ ಚ್ ತದ್ವ ಮಹಾ೭೭ಶರ ಮೇ
ನಿಶಾ ನಿವಾಸ್ಮಯ ನರಾರ್ಧಪ್ರ೭ತಮ ಜಃ ೨೪
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ನವತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಏಕ ನವತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಕೃತ ಬುದ್ಧ ಾಂ ನಿವಾಸ್ಮಯ ತರ್ಥವ ಸ ಮುನಿ ಸೌ ದ್ವ
ಭರತಂ ಕೈಕಯಿೀ ಪುತರ ಮ್ ಆತಿಥ್ಯ ೀನ ನಯ ಮನೌ ರಯತ್ ೧
ಅಬರ ವಿೀತ್ ಭರತ: ತು ಏನಂ ನನು ಇದಂ ಭವತಾ ಕೃತಮ್
ಪ್ರದ್ಯ ಮ್ ಅಘ್ಯ ಿಾಂ ತಥಾ೭೭ತಿಥಯ ಾಂ ವನೇ ಯತ್ ಉಪ್ಪ್ದ್ಯ ತೇ ೨
ಅಥೀ ವಾಚ್ ಭರದ್ವಾ ಜ್ೀ ಭರತಂ ಪ್ರ ಹಸನ್ ಇವ
ಜಾನೇ ತಾಾ ಾಂ ಪಿರ ೀತಿ ಸಂಯುಕೌ ಾಂ ತುಷ್ಯ ೀ ಸೌ ಾ ಾಂ ರ್ಯನ ಕೇನಚಿತ್ ೩
ಸೇನಾಯಾ ತು ತವ ಏತಸ್ಮಯ ಾಃ ಕತುಿಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಭ್ೀಜನಮ್
ಮಮ ಪಿರ ೀತಿ ಯಿಥಾ ರೂಪ್ರ ತಾ ಮ್ ಅಹೀಿ ಮನುಜ ಷಿಭ ೪
ಕಿಮ೭ಥಿಾಂ ಚಾ೭ಪಿ ನಿಕಿಾ ಪ್ಯ ರ್ದರೇ ಬಲಮ್ ಇಹಾ೭೭ಗತಃ
ಕಸ್ಮಮ ನ್ ನ ಇಹ ಉಪ್ಯಾತೀ೭ಸ್ಮ ಸ ಬಲಃ ಪುರುಷ ಷಿಭ ೫
ಭರತಃ ಪ್ರ ತುಯ ವಾ ಚೇದಂ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್ ಸೌ ಾಂ ತಪ್ೀ ಧ್ನಮ್
ಸ ಸೈನಯ ೀ ನ ಉಪ್ಯಾತೀ೭ಸ್ಮಮ ಭಗವನ್ ಭಗವ ದ್ೂ ಯಾತ್ ೬
ರಾಜಾಞ ಚ್ ಭಗವ ನಿನ ತಯ ಾಂ ರಾಜ ಪುತ್ರ ೀಣ ವಾ ಸದ್ವ
ಯತನ ತ: ಪ್ರಹತಿವಾಯ ವಿಷರ್ಯಷ್ಣ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನ: ೭
ವಾಜಿ ಮುಖಾಯ ಮನುಷ್ಟಯ ಶಚ ಮತಾೌ ಶಚ ವರ ವಾರಣಾಾಃ
ಪ್ರ ಚಾಛ ದ್ಯ ಮಹತಿೀಾಂ ಭೂಮಿಾಂ ಭಗವನ್ ಅನುಯಾನಿೌ ಮಾಮ್ ೮
ತೇ ವೃಕಾ ನ್ ಉದ್ಕಂ ಭೂಮಿಮ್ ಆಶರ ಮೇಷ್ಣ ಉಟಜಾಾಂ ಸೌ ಥಾ
ನ ಹಿಾಂಸುಯ ರ್ ಇತಿ ತೇನಾ೭ಹಮ್ ಏಕ ಏವ ಸಮಾಗತ: ೯
ಆನಿೀಯತಾಮ್ ಇತಃ ಸೇನಾ ಇತಿ ಆಜಞ ಪ್ೌ ಾಃ ಪ್ರಮರ್ಷಿಣಾ
ತತ ಸುೌ ಚ್ಕ್ರ ೀ ಭರತಃ ಸೇನಾಯಾಾಃ ಸಮುಪ್ರಗಮಮ್ ೧೦
ಅಗ್ನ ಶಾಲಾಾಂ ಪ್ರ ವಿಶಾಯ ೭ಥ ಪಿೀತಾಾ ಆಪಃ ಪ್ರಮೃಜಯ ಚ್
ಆತಿಥಯ ಸಯ ಕಿರ ಯಾ ಹೇತೀ ವಿಿಶಾ ಕಮಾಿಣಮ್ ಆಹಾ ಯತ್ ೧೧
ಆಹಾ ರ್ಯ ವಿಶಾ ಕಮಾಿಣಮ್ ಅಹಂ ತಾ ಷ್ಟಾ ರಮ್ ಏವ ಚ್
ಆತಿಥಯ ಾಂ ಕತುಿಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ತತರ ಮೇ ಸಂವಿರ್ಧೀಯತಾಮ್ ೧೨
ಆಹಾ ರ್ಯ ಲೀಕಪ್ರಲಾಾಂ ಸ್ಮೌ ರೀನ್ ದೇವಾನ್ ಶಕರ ಮುಖಾಾಂ ಸೌ ಥಾ
ಆತಿಥಯ ಾಂ ಕತುಿಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ತತರ ಮೇ ಸಂವಿರ್ಧೀಯತಾಮ್ ೧೩
ಪ್ರರ ಕ್ ಸರ ೀತಸ ಶಚ ಯಾ ನದ್ಯ ಾಃ ಪ್ರ ತಯ ಕ್ ಸರ ೀತಸ ಏವ ಚ್
ಪೃರ್ಥವಾಯ ಮ್ ಅನೌ ರಕ್ಾ ೀ ಚ್ ಸಮಾಯಾನುೌ ಅದ್ಯ ಸವಿಶಃ ೧೪
ಅನಾಯ ಸಾ ರವಂತು ಮರೇಯಂ ಸುರಾ ಮ೭ನಾಯ ಸುಾ ನಿರ್ಷಠ ತಾಾಂ
ಅಪ್ರಾ ಶಚ ೀದ್ಕಂ ಶ್ೀತ ಮಿಕುಾ ಕಾಂಡ ರಸೀಪ್ಮಂ ೧೫
ಆಹಾ ರ್ಯ ದೇವ ಗಂಧ್ವಾಿನ್ ವಿಶಾಾ ವಸು ಹ ಹಾ ಹು ಹೂನ್
ತರ್ಥ ವಾ೭ಪ್ಾ ರಸೀ ದೇವಿೀ ಗಂಧ್ವಿೀಿ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಸವಿಶ: ೧೬
ಘೃತಾಚಿೀಮ್ ಅಥ ವಿಶಾಾ ಚಿೀಾಂ ಮಿಶರ ಕೇಶ್ೀಾಂ ಅಲಂಬುಸ್ಮಾಂ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ನಾಗದಂತಾಾಂ ಚ್ ಹೇಮಾಾಂ ಚ್ ಸೀಮಾಾಂ ಅದ್ರ ಕೃತ ಸಿ ಲಾಾಂ ೧೭
ಶಕರ ಾಂ ಯಾ ಶಚ ೀಪ್ತಿಷಠ ನಿೌ ಬರ ಹಾಮ ಣಂ ಯಾ ಶಚ ಯೀಷತ: (ಭ್ರಮಿನಿೀ:)
ಸವಾಿ ಸುೌ ಮುಬ ರುಣಾ ಸ್ಮಧ್ಿಮ್ ಆಹಾ ರ್ಯ ಸ ಪ್ರಚ್ಛ ದ್ವಾಃ ೧೮
ವನಂ ಕುರುಷ್ಣ ಯ ದ್್ ವಯ ಾಂ ವಾಸೀ ಭೂಷಣ ಪ್ತರ ವತ್
ದ್ವಯ ನಾರೀ ಫಲಂ ಶಶಾ ತೌ ತ್ ಕೌಬೇರಮ್ ಇಹವ ತು ೧೯
ಇಹ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಸೀಮೀ ವಿಧ್ತಾೌ ಮ್ ಅನನ ಮ್ ಉತೌ ಮಮ್
ಭಕ್ಷಯ ಾಂ ಭ್ೀಜಯ ಾಂ ಚ್ ಚ್ೀಷಯ ಾಂ ಚ್ ಲೇಹಯ ಾಂ ಚ್ ವಿವಿಧಂ ಬಹು ೨೦
ವಿಚಿತಾರ ಣಿ ಚ್ ಮಾಲಾಯ ನಿ ಪ್ರದ್ಪ್ ಪ್ರ ಚುಯ ತಾನಿ ಚ್
ಸುರಾ೭೭ದ್ೀನಿ ಚ್ ಪೇಯಾನಿ ಮಾಾಂಸ್ಮನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ್ ೨೧
ಏವಂ ಸಮಾರ್ಧನಾ ಯುಕೌ ಸ್ೌ ೀಜಸ್ಮ ಪ್ರ ತಿಮೇನ ಚ್
ಶ್ೀಕಾ ಸಾ ರ ಸಮಾಯುಕೌ ಾಂ ತಪ್ಸ್ಮ ಚಾ೭ಬರ ವಿೀನ್ ಮುನಿಾಃ ೨೨
ಮನಸ್ಮ ಧಾಯ ಯತ ಸೌ ಸಯ ಪ್ರರ ಙ್ಮಮ ಖ ಸಯ ಕೃತಾಾಂಜಲೇಾಃ
ಆಜಗುಮ ಸ್ಮೌ ನಿ ಸವಾಿಣಿ ದೈವತಾನಿ ಪೃಥಕಪ ೃಥಕ್ ೨೩
ಮಲಯಂ ದ್ದುಿರಂ ಚೈವ ತತಃ ಸ್ಾ ೀದ್ ನುದೀ೭ನಿಲಃ
ಉಪ್ಸಪ ೃಶಯ ವವೌ ಯುಕೌ ಯ ಸುಪಿರ ಯಾ೭೭ತಾಮ ಸುಖಃ ಶ್ವಃ ೨೪
ತತೀ೭ಭಯ ವಷಿನೌ ಘ್ನಾ ದ್ವಾಯ ಾಃ ಕುಸುಮ ವೃಷಾ ಯಃ
ದ್ವಯ ದುನು್ ಭಿ ಘ್ೀಷ ಶಚ ದ್ಕುಾ ಸವಾಿಸು ಶುಶುರ ವೇ ೨೫
ಪ್ರ ವವು ಶಚ ೀತೌ ಮಾ ವಾತಾ ನನೃತು ಶಾಚ ೭ಪ್ಾ ರೀ ಗಣಾಾಃ
ಜಗು ಶಚ ದೇವ ಗನಧ ವಾಿ ವಿೀಣಾ ಪ್ರ ಮುಮುಚುಾಃ ಸಾ ರಾನ್ ೨೬
ಸ ಶಬ್್ ೀ ದ್ವಯ ಾಂ ಚ್ ಭೂಮಿಾಂ ಚ್ ಪ್ರರ ಣಿನಾಾಂ ಶರ ವಣಾನಿ ಚ್
ವಿವೇಶೀ ಚಾಚ ರತಃ ಶಿ ಕ್ಷು ಾಃ ಸಮೀ ಲಯ ಗುಣಾನಿಾ ತಃ ೨೭
ತಸ್ಮಮ ನ್ ಉಪ್ರತೇ ಶಬ್್ ೀ ದ್ವ್ಯ ೀ ಶರ ೀತರ ಸುಖೇ ನೃಣಾಮ್
ದ್ದ್ಶಿ ಭ್ರರತಂ ಸೈನಯ ಾಂ ವಿಧಾನಂ ವಿಶಾ ಕಮಿಣಃ ೨೮
ಬಭೂವ ಹಿ ಸಮಾ ಭೂಮಿಾಃ ಸಮನಾೌ ತ್ ಪಂಚ್ ಯೀಜನಾ
ಶಾದ್ಾ ಲ ಬಿಹುಭಿ ಶಛ ನಾನ ನಿೀಲ ವೈಡೂಯಿ ಸನಿನ ಭೈಾಃ ೨೯
ತಸ್ಮಮ ನ್ ಬಲಾಾ ಾಃ ಕಪಿತಾಿ ಶಚ ಪ್ನಸ್ಮ ಬೀಜ ಪೂರಕಾಃ
ಆಮಲಕ್ಯ ೀ ಬಭೂವು ಶಚ ಚ್ಛ್ತಾ ಶಚ ಫಲ ಭೂಷಣಾಾಃ ೩೦
ಉತೌ ರೇಭಯ ಾಃ ಕುರುಭಯ ಶಚ ವನಂ ದ್ವಯ ೀಪ್ ಭ್ೀಗವತ್
ಆಜಗ್ರಮ ನದ್ೀ ದ್ವಾಯ ತಿೀರಜೈ ಬಿಹುಭಿ ವೃಿತಾ ೩೧
ಚ್ತು ಶಾ್ ಲಾನಿ ಶುಭ್ರರ ಣಿ ಶಾಲಾ ಶಚ ಗಜ ವಾಜಿನಾಮ್
ಹಮಯ ಿ ಪ್ರರ ಸ್ಮದ್ ಸಂಬಾಧಾ ಸೌೀರಣಾನಿ ಶುಭ್ರನಿ ಚ್ ೩೨
ಸ್ಮತ ಮೇಘ್ ನಿಭಂ ಚಾ೭ಪಿ ರಾಜ ವೇಶಮ ಸುತೀರಣಮ್
ಶುಕಿ ಮಾಲಯ ಕೃತಾ೭೭ಕರಂ ದ್ವಯ ಗನಧ ಸಮುಕಿಾ ತಮ್ ೩೩
ಚ್ತುರಸರ ಮಸಂಬಾಧಂ ಶಯ ನಾ೭೭ಸನ ಯಾನವತ್ ೩೪
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ದ್ವ್ಯ ೈಾಃ ಸವಿ ರಸೈ ಯುಿಕೌ ಾಂ ದ್ವಯ ಭ್ೀಜನ ವಸೌ ರವತ್
ಉಪ್ಕಲ್ಪ ತ ಸವಾಿ೭ನನ ಾಂ ಧೌತ ನಿಮಿಲ ಭ್ರಜನಮ್ ೩೫
ಕುಿ ಪ್ೌ ಸವಾಿ೭೭ಸನಂ ಶ್ರ ೀಮತ್ ಸ್ಮಾ ಸ್ಮೌ ೀಣಿ ಶಯನೀತೌ ಮಮ್
ಪ್ರ ವಿವೇಶ ಮಹಾ ಬಾಹು ರ೭ನುಜಾಞ ತೀ ಮಹರ್ಷಿಣಾ
ವೇಶಮ ತ ದ್ರ ತನ ಸಂಪೂಣಿಾಂ ಭರತಃ ಕೈಕಯಿೀ ಸುತಃ ೩೬
ಅನುಜಗುಮ ಶಚ ತಂ ಸವೇಿ ಮನಿೌ ರಣಃ ಸ ಪುರೀಹಿತಾಾಃ
ಬಭೂವು ಶಚ ಮುದ್ವ ಯುಕೌ ತಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ವೇಶಮ ಸಂವಿರ್ಧಮ್ ೩೭
ತತರ ರಾಜಾ೭೭ಸನಂ ದ್ವಯ ಾಂ ವಯ ಜನಂ ಛತರ ಮ್ ಏವ ಚ್
ಭರತೀ ಮನಿೌ ರಭಿಾಃ ಸ್ಮಧ್ಿಮ್ ಅಭಯ ವತಿತ ರಾಜವತ್ ೩೮
ಆಸನಂ ಪೂಜಯಾ ಮಾಸ ರಾಮಾಯಾ೭ಭಿಪ್ರ ಣಮಯ ಚ್
ವಾಲ ವಯ ಜನಮ್ ಆದ್ವಯ ನಯ ರ್ಷೀದ್ ತಾ ಚಿವಾ೭೭ಸನೇ ೩೯
ಆನುಪೂವಾಯ ಿನ್ ನಿಷೇದು ಶಚ ಸವೇಿ ಮಂತಿರ ಪುರೀಹಿತಾಾಃ
ತತಃ ಸೇನಾಪ್ತಿಾಃ ಪ್ಶಾಚ ತ್ ಪ್ರ ಶಾಸ್ಮೌ ಚ್ ನಿಷೇದ್ತುಾಃ ೪೦
ತತ ಸೌ ತರ ಮುಹೂತೇಿನ ನದ್ಯ ಾಃ ಪ್ರಯಸ ಕದ್ಿಮಾಾಃ
ಉಪ್ರತಿಷಠ ನೌ ಭರತಂ ಭರದ್ವಾ ಜ ಸಯ ಶಾಸನತ್ ೪೧
ತಾಸ್ಮಮ್ ಉಭಯತಃ ಕೂಲಂ ಪ್ರಾಂಡು ಮೃತಿೌ ಕ ಲೇಪ್ನಾಾಃ
ರಮಾಯ ಶಾಚ ೭ವಸಥಾ ದ್ವಾಯ ಬರ ಹಮ ಣ ಸುೌ ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ಜಾಾಃ ೪೨
ತೇನೈವ ಚ್ ಮುಹೂತೇಿನ ದ್ವಾಯ ೭೭ಭರಣ ಭೂರ್ಷತಾಾಃ
ಆಗು ವಿಿಾಂಶತಿ ಸ್ಮಹಸ್ಮರ ಬಾರ ಹಮ ಣಾ ಪ್ರ ಹಿತಾಾಃ ಸ್ಮೌ ರಯಃ ೪೩
ಸುವಣಿ ಮಣಿ ಮುಕ್ೌೀನ ಪ್ರ ವಾಳೇನ ಚ್ ಶೀಭಿತಾಾಃ
ಆಗು ವಿಿಾಂಶತಿ ಸ್ಮಹಸ್ಮರ ಾಃ ಕುಬೇರ ಪ್ರ ಹಿತಾಾಃ ಸ್ಮೌ ರಯಃ ೪೪
ಯಾಭಿ ಗೃಿಹಿೀತಃ ಪುರುಷಃ ಸೀನಾಮ ದ್ ಇವ ಲಕ್ಷಯ ತೇ
ಆಗು ವಿಿಾಂಶತಿ ಸ್ಮಹಸ್ಮರ ನನ್ ನಾ೭ದ್ಪ್ಾ ರೀ ಗಣಾಾಃ ೪೫
ನಾರದ್ ಸುೌ ಮುಬ ರು ಗ್ೀಿಪಃ ಪ್ರ ವರಾ: ಸೂಯಿ ವಚ್ಿಸಃ
ಏತೇ ಗನಧ ವಿ ರಾಜಾನೀ ಭರತಸ್ಮಯ ೭ಗರ ತೀ ಜಗುಾಃ ೪೬
ಅಲಮುಬ ಸ್ಮ ಮಿಶರ ಕೇಶ್ೀ ಪುಣು ರೀಕ೭ಥ ವಾಮನಾ
ಉಪ್ರನೃತಯ ಾಂ ಸುೌ ಭರತಂ ಭರದ್ವಾ ಜ ಸಯ ಶಾಸನಾತ್ ೪೭
ಯಾನಿ ಮಾಲಾಯ ನಿ ದೇವೇಷ್ಣ ಯಾನಿ ಚೈತರ ರಥೇ ವನೇ
ಪ್ರ ಯಾಗೇ ತಾನಯ ೭ದೃಶಯ ನೌ ಭರದ್ವಾ ಜ ಸಯ ತೇಜಸ್ಮ ೪೮
ಬಲಾಾ ಮಾದ್ಿಾಂಗ್ಕ ಆಸನ್ ಶಮಾಯ ಗ್ರರ ಹಾ ವಿಭಿೀತಕಾಃ
ಅಶಾ ತಾಿ ನತಿಕ ಶಾಚ ೭೭ಸನ್ ಭರದ್ವಾ ಜ ಸಯ ಶಾಸನಾತ್ ೪೯
ತತಃ ಸರಳ ತಾಳಾ ಶಚ ತಿಲಕ ನಕೌ ಮಾಲಕಾಃ
ಪ್ರ ಹೃಷ್ಟಾ ಸೌ ತರ ಸಂಪೇತುಾಃ ಕುಬಾಜ ಭೂತಾಾ ೭ಥ ವಾಮನಾಾಃ ೫೦
ಶ್ಾಂಶಪ್ರ೭೭ಮಲಕಿೀ ಜಮ್ಭಬ ಯಾಿ ಶಾಚ ೭ನಾಯ ಾಃ ಕನನೇ ಲತಾಾಃ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪ್ರ ಮದ್ವ ವಿಗರ ಹಂ ಕೃತಾಾ ಭರದ್ವಾ ಜಾ೭೭ಶರ ಮೇ೭ವಸನ್ ೫೧
ಸುರಾ ಸುಾ ರಾಪ್ರಾಃ ಪಿಬತ ಪ್ರಯಸಂ ಚ್ ಬುಭುಕಿಾ ತಾಾಃ
ಮಾಾಂಸ ನಿಚ್ ಸುಮೇಧಾಯ ನಿ ಭಕ್ಷಯ ನಾೌ ಾಂ ಯಾವ ದ್ಚ್ಛ ಥ ೫೨
ಉಚಾಚ ದ್ಯ ಸ್ಮನ ಪ್ಯನಿೌ ಸಮ ನದ್ೀ ತಿೀರೇಷ್ಣ ವಲುರ ಷ್ಣ
ಅಪ್ಯ ೀಕಮ್ ಏಕಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರ ಮದ್ವಾಃ ಸಪ್ೌ ಚಾಷಾ ಚ್ ೫೩
ಸಂವಾಹನೌ ಯ ಾಃ ಸಮಾಪೇತು ನಾಿಯೀಿ ರುಚಿರ ಲೀಚ್ನಾಾಃ
ಪ್ರಮೃಜಯ ತಥಾ೭ನಯ ೀನಯ ಾಂ ಪ್ರಯಯನಿೌ ವರಾಙ್ರ ನಾಾಃ ೫೪
ಹಯಾನ್ ಗಜಾನ್ ಖರಾನ್ ಉಷ್ಟಾ ರಾಂ ಸೌ ರ್ಥವ ಸುರಭೇಾಃ ಸುತಾನ್
ಅಭ್ೀಜಯನ್ ವಾಹನಪ್ರ ಸ್ೌ ೀಷ್ಟಾಂ ಭ್ೀಜಯ ಾಂ ಯಥಾ ವಿರ್ಧ ೫೫
ಇಕೂಾ ಾಂ ಶಚ ಮಧು ಲಾಜಾ೦ ಶಚ ಭ್ೀಜಯನಿೌ ಸಮ ವಾಹನಾನ್
ಇಕಾ ಾ ಕು ವರ ಯೀಧಾನಾಾಂ ಚ್ೀದ್ಯನೌೀ ಮಹಾ ಬಲಾಾಃ ೫೬
ನಾ೭ಶಾ ಬನಧ ೀ೭ಶಾ ಮ್ ಆಜಾನಾ ನನ ಗಜಂ ಕು೦ಜರ ಗರ ಹಃ
ಮತೌ ಪ್ರ ಮತೌ ಮುದ್ತಾ ಚ್ಮ್ಭಾಃ ಸ್ಮ ತತರ ಸಂಬಭೌ ೫೭
ತಪಿಿತಾ ಸವಿ ಕಮ ಸ್ೌ ೀ ರಕೌ ಚ್ನ್ ನ ರೂರ್ಷತಾಾಃ
ಅಪ್ಾ ರೀ ಗಣ ಸಂಯುಕೌ ಾಃ ಸೈನಾಯ ವಾಚ್ಮ್ ಉದೈರಯನ್ ೫೮
ನೈವಾ೭ಯೀಧಾಯ ಾಂ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮೀ ನ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮ ದ್ಣು ಕನ್
ಕುಶಲಂ ಭರತ ಸ್ಮಯ ೭ಸುೌ ರಾಮ ಸ್ಮಯ ೭ಸುೌ ತಥಾ ಸುಖಮ್ ೫೯
ಇತಿ ಪ್ರದ್ವತ ಯೀಧಾ ಶಚ ಹ ಸೌ ಯ ೭ಶಾಾ ರೀಹ ಬನಧ ಕಾಃ
ಅನಾಥಾ ಸೌ ಾಂ ವಿರ್ಧಾಂ ಲಬಾಧ ಾ ವಾಚ್ಮ್ ಏತಾಮ್ ಉದೈರಯನ್ ೬೦
ಸಂಪ್ರ ಹೃಷ್ಟಾ ವಿನೇದು ಸ್ೌ ೀ ನರಾ ಸೌ ತರ ಸಹಸರ ಶಃ
ಭರತ ಸ್ಮಯ ೭ನುಯಾತಾರಃ ಸಾ ಗೇಿ೭ಯಮ್ ಇತಿ ಚಾ೭ಬುರ ವನ್ ೬೧
ನೃತಯ ಾಂತಿ ಸಮ ಹಸಂತಿ ಸಮ ಗ್ರಯಂತಿ ಸಮ ಚ್ ಸೈನಿಕ:
ಸಮಂತಾತ್ ಪ್ರಧಾವಂತಿ ಮಾಲಯ ೀಪೇತಾ ಸಾ ಹಸರ ಶ: ೬೨
ತತೀ ಭುಕೌ ವತಾಾಂ ತೇಷ್ಟಾಂ ತ ದ್ನನ ಮ್ ಅಮೃತೀಪ್ಮಮ್
ದ್ವಾಯ ನ್ ಉದ್ಾ ೀಕ್ಷಯ ಭಕಾ ಯ ಾಂ ಸ್ಮೌ ನ್ ಅಭವ ದ್ೂ ಕ್ಷಣೇ ಮತಿಾಃ ೬೩
ಪ್ರ ೀಷ್ಟಯ ಶ್ಚ ೀಟಯ ಶಚ ವಧ್ಾ ಶಚ ಬಲಸ್ಮಿ ಶಚ ಸಹಸರ ಶ:
ಬಭೂವು ಸ್ೌ ೀ ಭೃಶಂ ತೃಪ್ರೌ ಾಃ ಸವೇಿ ಚಾ೭೭ಹತ ವಾಸಸಃ ೬೪
ಕುಾಂಜರಾ ಶಚ ಖರೀ ಷಾ ರ ಶಚ ಗ್ೀ೭ಶಾಾ ಶಚ ಮೃಗ ಪ್ಕಿಾ ಣಃ
ಬಭೂವುಾಃ ಸುಭೃತಾ ಸೌ ತರ ನಾ೭ನಯ ೀ ಹಯ ೭ನಯ ಮ್ ಅಕಲಪ ಯತ್ ೬೫
ನಾ೭ಶುಕಿ ವಾಸ್ಮ ಸೌ ತಾರ ೭೭ಸ್ಮೀತ್ ಕುಾ ರ್ಧತೀ ಮಲ್ನೀ೭ಪಿ ವಾ
ರಜಸ್ಮ ಧ್ಾ ಸೌ ಕೇಶೀ ವಾ ನರಃ ಕಶ್ಚ ದ್ದೃಶಯ ತ ೬೬
ಆಜೈ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಚ್ ವಾರಾಹ ನಿಿಷ್ಟಠ ನ ವರ ಸಂಚ್ಯೈಾಃ
ಫಲ ನಿಯಿಹ ಸಂಸ್ಮದ್ಧ ೈಾಃ ಸೂಪ ಗಿನಧ ರಸ್ಮ೭ನಿಾ ತೈಾಃ ೬೭
ಪುಷಪ ಧ್ಾ ಜವತಿೀಾಃ ಪೂಣಾಿಾಃ ಶುಕಿ ಸ್ಮಯ ೭ನನ ಸಯ ಚಾ೭ಭಿತಃ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ದ್ದೃಶು ವಿಿಸ್ಮಮ ತಾ ಸೌ ತರ ನರಾ ಲೌಹಿೀಾಃ ಸಹಸರ ಶಃ ೬೮
ಬಭೂವು ವಿನ ಪ್ರಶ್ಾ ೀಿಷ್ಣ ಕೂಪ್ರಾಃ ಪ್ರಯಸ ಕದ್ಿಮಾಾಃ
ತಾ ಶಚ ಕಮ ದುಘ್ರ ಗ್ರವೀ ದುರ ಮಾ ಶಾಚ ೭೭ಸನ್ ಮಧು ಶುಚ ಯ ತಃ ೬೯
ವಾಪ್ಯ ೀ ಮರೇಯ ಪೂಣಾಿ ಶಚ ಮೃಷಾ ಮಾಾಂಸ ಚ್ಯೈ ವೃಿತಾಾಃ
ಪ್ರ ತಪ್ೌ ಪಿಠರ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಮಾಗಿ ಮಾಯರ ಕೌಕುಕ ಟೈಾಃ ೭೦
ಪ್ರತಿರ ೀಣಾಾಂ ಚ್ ಸಹಸ್ಮರ ಣಿ ಸ್ಮಿ ಲ್ೀನಾಾಂ ನಿಯುತಾನಿ ಚ್
ನಯ ಬುಿದ್ವನಿ ಚ್ ಪ್ರತಾರ ಣಿ ಶಾತ ಕುಮೂ ಮಯಾನಿ ಚ್ ೭೧
ಸ್ಮಿ ಲಯ ಾಃ ಕುಮೂ ಯ ಾಃ ಕರಮೂ ಯ ಶಚ ದ್ರ್ಧ ಪೂಣಾಿಾಃ ಸುಸಂಸಕ ೃತಾಾಃ
ಯೌವನ ಸಿ ಸಯ ಗೌರಸಯ ಕಪಿತಿ ಸಯ ಸುಗನಿಧ ನಃ ೭೨
ಹರ ದ್ವಾಃ ಪೂಣಾಿ ರಸ್ಮಲ ಸಯ ದ್ಧ್ನ ಾಃ ಶ್ಾ ೀತ ಸಯ ಚಾ೭ಪ್ರೇ
ಬಭೂವುಾಃ ಪ್ರಯಸ ಸ್ಮಯ ೭ನೌ ೀ ಶಕಿರಾಯಾ ಶಚ ಸಂಚ್ಯಾಾಃ ೭೩
ಕಲಾಕ ಾಂ ಶ್ರಚ ಣಿ ಕಷ್ಟಯಾಾಂ ಶಚ ಸ್ಮನ ನಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ್
ದ್ದೃಶು ಭ್ರಿಜನಸ್ಮಿ ನಿ ತಿೀಥೇಿಷ್ಣ ಸರತಾಾಂ ನರಾಾಃ ೭೪
ಶುಕಿ ನ್ ಅಾಂಶುಮತ ಶಾಚ ೭ಪಿ ದ್ನೌ ಧಾವನ ಸಂಚ್ಯಾನ್
ಶುಕಿ ಾಂ ಶಚ ನ್ ನ ಕಲಾಕ ಾಂ ಶಚ ಸಮುದ್ರ ೀ ಷಾ ೭ವತಿಷಠ ತಃ ೭೫
ದ್ಪ್ಿಣಾನ್ ಪ್ರಮೃಷ್ಟಾ ಾಂ ಶಚ ವಾಸಸ್ಮಾಂ ಚಾ೭ಪಿ ಸಂಚ್ಯಾನ್
ಪ್ರದುಕ್ೀಪ್ರನಹಾಾಂ ಚೈವ ಯುಗ್ರಮ ನಿ ಚ್ ಸಹಸರ ಶಃ ೭೬
ಅಾಂಜನಿೀಾಃ ಕಙ್ಕ ತಾನ್ ಕೂಚಾಿಾಂ ಶಛ ತಾರ ಣಿ ಚ್ ಧ್ನೂಾಂರ್ಷ ಚ್
ಮಮಿ ತಾರ ಣಾನಿ ಚಿತಾರ ಣಿ ಶಯನಾ ನಾಯ ೭೭ಸನಾನಿ ಚ್ ೭೭
ಪ್ರ ತಿಪ್ರನ ಹರ ದ್ವನ್ ಪೂಣಾಿನ್ ಖರೀ ಷಾ ರ ಗಜ ವಾಜಿನಾಮ್
ಅವಗ್ರಹಯ ಸುತಿೀಥಾಿಾಂ ಶಚ ಹರ ದ್ವನ್ ಸೀತಪ ಲ ಪುಷಕ ರಾನ್ ೭೮
ಆಕಶ ವಣಿ ಪ್ರ ತಿಮಾನ್ ಸಾ ಚ್ಛ ತೀಯಾನ್ ಸುಖ ಪ್ಿ ವಾನ್
ನಿೀಲ ವೈಡೂಯಿ ವಣಾಿಾಂ ಶಚ ಮೃರ್ದನ್ ಯವಸ ಸಂಚ್ಯಾನ್ ೭೯
ನಿವಾಿಪ್ ಅಥಾಿನ್ ಪ್ಶ್ರನಾಾಂ ತೇ ದ್ದೃಶು ಸೌ ತರ ಸವಿಶಃ ೮೦
ವಯ ಸಮ ಯನೌ ಮನುಷ್ಟಯ ಸ್ೌ ೀ ಸಾ ಪ್ನ ಕಲಪ ಾಂ ತ ದ್ದುೂ ತಮ್
ದೃಷ್ಟಾ ಾ ೭೭ತಿಥಯ ಾಂ ಕೃತಂ ತಾದೃ ಗೂ ರತ ಸಯ ಮಹರ್ಷಿಣಾ ೮೧
ಇ ತ್ಯ ೀವಂ ರಮಮಾಣಾನಾಾಂ ದೇವಾನಾಮ್ ಇವ ನನ್ ನೇ
ಭರದ್ವಾ ಜಾ೭೭ಶರ ಮೇ ರಮ್ಯ ೀ ಸ್ಮ ರಾತಿರ ವಯ ಿತಯ ವತಿತ ೮೨
ಪ್ರ ತಿಜಗುಮ ಶಚ ತಾ ನದಯ ೀ ಗನಧ ವಾಿ ಶಚ ಯಥಾ೭೭ಗತಮ್
ಭರದ್ವಾ ಜಮ್ ಅನುಜಾಞ ಪ್ಯ ತಾ ಶಚ ಸವಾಿ ವರಾಾಂಗನಾಾಃ ೮೩
ತ ರ್ಥವ ಮತಾೌ ಮದ್ರೀತಕ ಟ್ಟ ನರಾ:
ತ ರ್ಥವ ದ್ವಾಯ ೭ಗರು ಚ್ನ್ ನೀಕಿಾ ತಾಾಃ
ತರ್ಥವ ದ್ವಾಯ ವಿವಿಧಾಾಃ ಸರ ಗುತೌ ಮಾಾಃ
ಪೃಥ ಕಪ ರಕಿೀಣಾಿ ಮನುಜೈಾಃ ಪ್ರ ಮದ್ಿತಾಾಃ ೮೪
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ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ ನವತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ದ್ವಿ ನವತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತತ ಸ್ಮೌ ಾಂ ರಜನಿೀಮ್ ಉಷಯ ಭರತಃ ಸಪ್ರಚ್ಛ ದಃ
ಕೃತಾ೭೭ತಿಥಯ ೀ ಭರದ್ವಾ ಜಂ ಕಮಾ೭ದ್ಭಿಜಗ್ರಮ ಹ ೧
ತಮ್ ಋರ್ಷಾಃ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ಾಂ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್ಮ್ ಆಗತಮ್
ಹುತಾ೭ಗ್ನ ಹೀತರ ೀ ಭರತಂ ಭರದ್ವಾ ಜ್ೀ೭ಭಯ ಭ್ರಷತ ೨
ಕಚಿಚ ದ್೭ತರ ಸುಖಾ ರಾತಿರ ಸೌ ವಾ೭ಸಮ ದ್ಾ ಷರ್ಯ ಗತಾ
ಸಮಗರ ಸ್ೌ ೀ ಜನಃ ಕಚಿಚ ತ್ ಆತಿಥ್ಯ ೀ ಶಂಸ ಮೇ೭ನಘ್ ೩
ತಮ್ ಉವಾಚ್ ಅ೦ಜಲ್ಾಂ ಕೃತಾಾ ಭರತೀ೭ಭಿ ಪ್ರ ಣಮಯ ಚ್
ಆಶರ ಮಾತ್ ಅಭಿ ನಿಷ್ಟಕ ರನೌ ಮ್ ಋರ್ಷಮ್ ಉತೌ ಮ ತೇಜಸಂ ೪
ಸುಖ ಉರ್ಷತೀ೭ಸ್ಮಮ ಭಗವನ್ ಸಮಗರ ಬಲ ವಾಹನಃ
ತಪಿಿತಃ ಸವಿ ಕಮ ಶಚ ಸ್ಮಮಾತಯ ೀ ಬಲವ ತೌ ಾ ಯಾ ೫
ಅಪೇತ ಕಿ ಮ ಸಂತಾಪ್ರಾಃ ಸುಭಕಾ ಯ ಾಃ ಸುಪ್ರ ತಿಶರ ಯಾಾಃ
ಅಪಿ ಪ್ರ ೀಷ್ಟಯ ನ್ ಉಪ್ರದ್ವಯ ಸವೇಿ ಸಮ ಸುಸುಖೀರ್ಷತಾಾಃ ೬
ಆಮನೌ ರರ್ಯ೭ಹಂ ಭಗವನ್ ಕಮಂ ತಾಾ ಮ್ ಋರ್ಷ ಸತೌ ಮ
ಸಮಿೀಪಂ ಪ್ರ ಸ್ಮಿ ತಂ ಭ್ರರ ತು: ಮತ್ರ ೀಣ ಈಕ್ಷಸಾ ಚ್ಕುಾ ಷ್ಟ ೭
ಆಶರ ಮಂ ತಸಯ ಧ್ಮಿಜಞ ಧಾಮಿಿಕ ಸಯ ಮಹಾತಮ ನಃ
ಆಚ್ಕ್ಷಾ ಕತಮೀ ಮಾಗಿಾಃ ಕಿಯಾನ್ ಇತಿ ಚ್ ಶಂಸ ಮೇ ೮
ಇತಿ ಪೃಷಾ ಸುೌ ಭರತಂ ಭ್ರರ ತೃ ದ್ಶಿನ ಲಾಲಸಂ
ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಮಹಾ ತೇಜಾ: ಭರದ್ವಾ ಜ್ೀ ಮಹಾ ತಪ್ರಾಃ ೯
ಭರತ ಅಧ್ಿ ತೃತಿೀರ್ಯಷ್ಣ ಯೀಜನೇಷ್ಣ ಅಜನೇ ವನೇ
ಚಿತರ ಕೂಟೀ ಗ್ರ ಸೌ ತರ ರಮಯ ನಿದ್ಿರ ಕನನಃ ೧೦
ಉತೌ ರಂ ಪ್ರಶಾ ಿಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ತಸಯ ಮನಾ್ ಕಿನಿೀ ನದ್ೀ
ಪುರ್ಷಪ ತ ದುರ ಮ ಸಂಛನಾನ ರಮಯ ಪುರ್ಷಪ ತ ಕನನಾ ೧೧
ಅನನೌ ರಂ ತ ತಾ ರತ ಶ್ಚ ತರ ಕೂಟ ಶಚ ಪ್ವಿತಃ
ತಯೀ: ಪ್ಣಿಕುಟೀ ತಾತ ತತರ ತೌ ವಸತೀ ಧುರ ವಮ್ ೧೨
ದ್ಕಿಾ ಣೇ ನೈವ ಮಾಗೇಿಣ ಸವಯ ದ್ಕಿಾ ಣಮ್ ಏವ ಚ್
ಗಜ ವಾಜಿ ರಥಾ ಕಿೀಣಾಿಾಂ ವಾಹಿನಿೀಾಂ ವಾಹಿನಿೀ ಪ್ತೇ
ವಾಹಯಸಾ ಮಹಾ ಭ್ರಗ ತತೀ ದ್ರ ಕ್ಷಯ ಸ್ಮ ರಾಘ್ವಮ್ ೧೩
ಪ್ರ ಯಾಣಮ್ ಇತಿ ಚ್ ಶುರ ತಾಾ ರಾಜ ರಾಜ ಸಯ ಯೀರ್ಷತಃ
ಹಿತಾಾ ಯಾನಾನಿ ಯಾನಾ೭ಹಾಿ ಬಾರ ಹಮ ಣಂ ಪ್ಯಿವಾರಯನ್ ೧೪
ವೇಪ್ಮಾನಾ ಕೃಶಾ ದ್ೀನಾ ಸಹ ದೇವಾಯ ಸುಮಿತರ ಯಾ
ಕೌಸಲಾಯ ತತರ ಜಗ್ರರ ಹ ಕರಾಭ್ರಯ ಾಂ ಚ್ರಣೌ ಮುನೇಾಃ ೧೫
ಅಸಮೃದ್ಧ ೀನ ಕಮೇನ ಸವಿ ಲೀಕ ಸಯ ಗಹಿಿತಾ
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ಕೈಕೇಯಿೀ ತಸಯ ಜಗ್ರರ ಹ ಚ್ರಣೌ ಸವಯ ಪ್ತರ ಪ್ರ ೧೬
ತಂ ಪ್ರ ದ್ಕಿಾ ಣಮ್ ಆಗಮಯ ಭಗವನೌ ಾಂ ಮಹಾ ಮುನಿಮ್
ಅರ್ದರಾತ್ ಭರತ ಸಯ ಏವ ತಸೌಿ ದ್ೀನ ಮನಾ: ತದ್ವ ೧೭
ತತಃ ಪ್ಪ್ರ ಚ್ಛ ಭರತಂ ಭರದ್ವಾ ಜ್ೀ ದೃಢ ವರ ತಃ
ವಿಶೇಷಂ ಜಾಞ ತುಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ಮಾತೄಣಾಾಂ ತವ ರಾಘ್ವ ೧೮
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಸುೌ ಭರತೀ ಭರದ್ವಾ ಜನ ಧಾಮಿಿಕಃ
ಉವಾಚ್ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್ ಭೂಿತಾಾ ವಾಕಯ ಾಂ ವಚ್ನ ಕ್ೀವಿದಃ ೧೯
ಯಾಮ್ ಇಮಾಾಂ ಭಗವನ್ ದ್ೀನಾಾಂ ಶೀಕನ್ ಅಶನ ಕಶ್ಿತಾಮ್
ಪಿತು ಹಿಿ ಮಹಿರ್ಷೀಾಂ ದೇವಿೀಾಂ ದೇವತಾಮ್ ಇವ ಪ್ಶಯ ಸ್ಮ ೨೦
ಏಷ್ಟ ತಂ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ಾಂ ಸ್ಮಾಂಹ ವಿಕರ ನೌ ಗ್ರಮಿನಮ್
ಕೌಸಲಾಯ ಸುಷ್ಣವೇ ರಾಮಂ ಧಾತಾರಮ್ ಅದ್ತಿ ಯಿಥಾ ೨೧
ಅಸ್ಮಯ ವಾಮ ಭುಜಂ ಶ್ಿ ಷ್ಟಾ ಯಾ ಏಷ್ಟ ತಿಷಠ ತಿ ದುಮಿನಾಾಃ
ಕಣಿಿಕರ ಸಯ ಶಾಖಾ ಇವ ಶ್ೀಣಿ ಪುಷ್ಟಪ ವನಾ೭ನೌ ರೇ ೨೨
ಏತಸ್ಮಯ : ತೌ ಸುತೌ ದೇವಾಯ ಾಃ ಕುಮಾರೌ ದೇವ ವಣಿಿನ್ತ
ಉಭೌ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಶತುರ ಘ್ನನ ವಿೀರೌ ಸತಯ ಪ್ರಾಕರ ಮೌ ೨೩
ಯಸ್ಮಯ ಾಃ ಕೃತೇ ನರ ವಾಯ ಘ್ನರ ಜಿೀವ ನಾಶಮ್ ಇತೀ ಗತೌ
ರಾಜಾ ಪುತರ ವಿಹಿೀನ ಶಚ ಸಾ ಗಿಾಂ ದ್ಶರಥೀ ಗತಃ ೨೪
ಕ್ರ ೀಧ್ನಾಮ್ ಅಕೃತ ಪ್ರ ಜಾಞ ಾಂ ದೃಪ್ರೌ ಾಂ ಸುಭಗ ಮಾನಿನಿೀಾಂ
ಐಶಾ ಯಿ ಕಮಾಾಂ ಕೈಕೇಯಿೀಮ್ ಅನಾ೭೭ಯಾಿಮ್ ಆಯಿ ರೂಪಿಣಿೀಮ್
೨೫
ಮಮ ಏತಾಾಂ ಮಾತರಂ ವಿದ್ಧ ನೃಶಂಸ್ಮಾಂ ಪ್ರಪ್ ನಿಶಚ ಯಾಮ್
ಯತೀ ಮ್ಭಲಂ ಹಿ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ವಯ ಸನಂ ಮಹತ್ ಆತಮ ನಃ ೨೬
ಇತುಯ ಕೌ ಾ ನರ ಶಾರ್ದಿಲೀ ಬಾಷಪ ಗದ್ರ ದ್ಯಾ ಗ್ರಾ
ಸ ನಿಶಶಾಾ ಸ ತಾಮಾರ ೭ಕ್ಾ ೀ ಕುರ ದಧ ೀ ನಾಗ ಇವ ಶಾ ಸನ್ ೨೭
ಭರದ್ವಾ ಜ್ೀ ಮಹರ್ಷಿ ಸೌ ಾಂ ಬುರ ವನೌ ಾಂ ಭರತಂ ತದ್ವ
ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಮಹಾಬುದ್ಧ : ಇದಂ ವಚ್ನಮ್ ಅಥಿವತ್ ೨೮
ನ ದೀಷೇಣಾ೭ವಗನೌ ವಾಯ ಕೈಕೇಯಿೀ ಭರತ ತಾ ಯಾ ೨೯
ರಾಮ ಪ್ರ ವಾರ ಜನಂ ಹ್ಯ ೀತತ್ ಸುಖೀದ್ಕಿಾಂ ಭವಿಷಯ ತಿ
ದೇವಾನಾಾಂ ದ್ವನವಾನಾಾಂ ಚ್ ಋರ್ಷೀಣಾಾಂ ಭ್ರವಿತಾತಮ ನಾಾಂ
ಹಿತ ಮೇವ ಭವಿಷಯ ದ್ಧ ರಾಮ ಪ್ರ ವಾರ ಜಿನಾ ದ್ಹ ೩೦
ಅಭಿವಾದ್ಯ ತು ಸಂಸ್ಮದ್ಧ ಾಃ ಕೃತಾಾ ಚ್ ಏನಂ ಪ್ರ ದ್ಕಿಾ ಣಮ್
ಆಮನೌ ರಯ ಭರತಃ ಸೈನಯ ಾಂ ಯುಜಯ ತಾಮ್ ಇತಿ ಅಚ್ೀದ್ಯತ್ ೩೧
ತತೀ ವಾಜಿ ರಥಾನ್ ಯುಕೌ ಾ ದ್ವಾಯ ನ್ ಹೇಮ ಪ್ರಷಕ ೃತಾನ್
ಅಧಾಯ ರೀಹತ್ ಪ್ರ ಯಾಣಾ೭ರ್ಥೀಿ ಬಹೂನ್ ಬಹು ವಿಧೀ ಜನಃ ೩೨
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಗಜ ಕನಾಯ ಗಜಾ ಶ್ಚ ೈವ ಹೇಮ ಕಕಾ ಯ ಾಃ ಪ್ತಾಕಿನಃ
ಜಿೀಮ್ಭತಾ ಇವ ಘ್ಮಾಿ೭ನೌ ೀ ಸಘ್ೀಷ್ಟಾಃ ಸಂಪ್ರ ತಸ್ಮಿ ರೇ ೩೩
ವಿವಿಧಾ ನಯ ೭ಪಿ ಯಾನಾನಿ ಮಹಾನಿ ಚ್ ಲಘೂನಿ ಚ್
ಪ್ರ ಯಯುಾಃ ಸುಮಹಾ೭ಹಾಿಣಿ ಪ್ರದೈ ರೇವ ಪ್ದ್ವತಯಃ ೩೪
ಅಥ ಯಾನ ಪ್ರ ವೇಕೈ ಸುೌ ಕೌಸಲಾಯ ಪ್ರ ಮುಖಾಾಃ ಸ್ಮೌ ರಯಃ
ರಾಮ ದ್ಶಿನ ಕಙ್ಕ್ಷಿ ಣಯ ಾಃ ಪ್ರ ಯಯು ಮುಿದ್ತಾ ಸೌ ದ್ವ ೩೫
ಚಂದ್ವರ ೭ಕಿ ತರುಣಾ ಭ್ರಸ್ಮಾಂ ನಿಯುಕೌ ಾಂ ಶ್ಬಕಾಂ ಶುಭ್ರಮ್
ಆಸ್ಮಿ ಯ ಪ್ರ ಯಯೌ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಭರತಃ ಸಪ್ರಚ್ಛ ದಃ ೩೬
ಸ್ಮ ಪ್ರ ಯಾತಾ ಮಹಾ ಸೇನಾ ಗಜ ವಾಜಿ ರಥ ಆಕುಲಾ
ದ್ಕಿಾ ಣಾಾಂ ದ್ಶಮ್ ಆವೃತಯ ಮಹಾ ಮೇಘ್ ಇವ ಉತಿಿ ತಃ ೩೭
ವನಾನಿ ತು ವಯ ತಿಕರ ಮಯ ಜಷ್ಟಾ ನಿ ಮೃಗ ಪ್ಕಿಾ ಭಿಾಃ
ಗಂಗ್ರಯಾ: ಪ್ರ ವೇಲಾಯಾಾಂ ಗ್ರಷಾ ೭ಪಿ ನದ್ೀಷ್ಣ ಚ್ ೩೮
ಸ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಹೃಷಾ ದ್ಾ ಪ್ ವಾಜಿ ಯೀಧಾ
ವಿತಾರ ಸಯನಿೌ ೀ ಮೃಗ ಪ್ಕಿಾ ಸಂಘ್ರನ್
ಮಹ ದ್ಾ ನಂ ತತ್ ಪ್ರ ತಿಗ್ರಹಮಾನಾ
ರರಾಜ ಸೇನಾ ಭರತ ಸಯ ತತರ ೩೯
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ದ್ಾ ನವತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ತರ ನವತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತಯಾ ಮಹತಾಯ ಯಾಯಿನಾಯ ಧ್ಾ ಜಿನಾಯ ವನ ವಾಸ್ಮನಃ
ಅದ್ಿತಾ ಯಥಪ್ರ ಮತಾೌ ಾಃ ಸಯಥಾಾಃ ಸಂಪ್ರ ದುದುರ ವುಾಃ ೧
ಋಕಾ ಾಃ ಪೃಷತ ಸಂಘ್ರ ಶಚ ರುರವ ಶಚ ಸಮಂತತಃ
ದೃಶಯ ನೌ ೀ ವನ ರಾಜಿೀಷ್ಣ ಗ್ರ ಷಾ ೭ಪಿ ನದ್ೀಷ್ಣ ಚ್ ೨
ಸ ಸಂಪ್ರ ತಸ್ಿ ೀ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಪಿರ ೀತೀ ದ್ಶರಥಾ೭ತಮ ಜಃ
ವೃತೀ ಮಹತಾಯ ನಾದ್ನಾಯ ಸೇನಯಾ ಚ್ತುರಂಗಯಾ ೩
ಸ್ಮಗರ ಓಘ್ ನಿಭ್ರ ಸೇನಾ ಭರತ ಸಯ ಮಹಾತಮ ನಃ
ಮಹಿೀಾಂ ಸಂರ್ದ್ಯಾ ಮಾಸ ಪ್ರರ ವೃರ್ಷ ದ್ವಯ ಾಂ ಇವಾ೭ಮುಬ ದಃ ೪
ತುರಂಗ ಔಘ: ಅವತತಾ ವಾರಣ ಶಚ ಮಹಾ ಜವೈಾಃ
ಅನಾಲಕಾ ಯ ಚಿರಂ ಕಲಂ ತಸ್ಮಮ ನ್ ಕಲೇ ಬಭೂವ ಭೂಾಃ ೫
ಸ ಯಾತಾಾ ರ್ದರಮ್ ಅಧಾಾ ನಂ ಸುಪ್ರಶಾರ ನೌ ವಾಹನಃ
ಉವಾಚ್ ಭರತಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ವಸ್ಮಷಠ ಾಂ ಮನಿೌ ರಣಾಾಂ ವರಮ್ ೬
ಯಾದೃಶಂ ಲಕ್ಷಯ ತೇ ರೂಪಂ ಯಥಾ ಚೈವ ಶುರ ತಂ ಮಯಾ
ವಯ ಕೌ ಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ರೌ : ಸಮ ತಂ ದೇಶಂ ಭರದ್ವಾ ಜ್ೀ ಯಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೭
ಅಯಂ ಗ್ರ ಶ್ಚ ತರ ಕೂಟ ಸೌ ಥಾ ಮನಾ್ ಕಿನಿೀ ನದ್ೀ
ಏತತ್ ಪ್ರ ಕಶತೇ ರ್ದರಾನ್ ನಿೀಲ ಮೇಘ್ ನಿಭಂ ವನಮ್ ೮
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಗ್ರೇಾಃ ಸ್ಮನೂನಿ ರಮಾಯ ಣಿ ಚಿತರ ಕೂಟ ಸಯ ಸಂಪ್ರ ತಿ
ವಾರಣ: ಅವಮೃದ್ಯ ನೌ ೀ ಮಾಮಕೈಾಃ ಪ್ವಿತೀಪ್ಮಾಃ ೯
ಮುಾಂಚಂತಿ ಕುಸುಮಾನಿ ಏತೇ ನಗ್ರಾಃ ಪ್ವಿತ ಸ್ಮನುಷ್ಣ
ನಿೀಲಾ ಇವ ಆತಪ್ ಅಪ್ರರ್ಯ ತೀಯಂ ತೀಯ ಧ್ರಾ ಘ್ನಾಾಃ ೧೦
ಕಿನನ ರಾ ಚ್ರತಂ ದೇಶಂ ಪ್ಶಯ ಶತುರ ಘ್ನ ಪ್ವಿತಮ್
ಮೃಗೈ ಸಾ ಮನಾೌ ತ್ ಆಕಿೀಣಿಾಂ ಮಕರ: ಇವ ಸ್ಮಗರಮ್ ೧೧
ಏತೇ ಮೃಗ ಗಣಾ ಭ್ರನಿೌ ಶ್ೀಘ್ರ ವೇಗ್ರಾಃ ಪ್ರ ಚ್ೀದ್ತಾಾಃ
ವಾಯು ಪ್ರ ವಿದ್ವಧ ಾಃ ಶರದ್ ಮೇಘ್ ರಾಜಿ: ಇವ ಅಮಬ ರೇ ೧೨
ಕುವಿನಿೌ ಕುಸುಮ ಆಪಿೀಡಾನ್ ಶ್ರಸುಾ ಸುರಭಿೀನ್ ಅಮಿೀ
ಮೇಘ್ ಪ್ರ ಕಶೈಾಃ ಫಲಕೈರ್ ದ್ವಕಿಾ ಣಾತಾಯ ಯಥಾ ನರಾಾಃ ೧೩
ನಿಷ್ಕಕ ಜಮ್ ಇವ ಭೂತ್ಾ ೀ ದಂ ವನಂ ಘ್ೀರ ಪ್ರ ದ್ಶಿನಮ್
ಅಯೀಧ್ಯ ೀವ ಜನಾ ಕಿೀಣಾಿ ಸಂಪ್ರ ತಿ ಪ್ರ ತಿಭ್ರತಿ ಮಾ ೧೪
ಖುರರ್ ಉದ್ೀರತೀ ರೇಣು ದ್ಿವಂ ಪ್ರ ಚಾಛ ದ್ಯ ತಿಷಠ ತಿ
ತಂ ವಹತಿ ಅನಿಲಃ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ಕುವಿನ್ ಇವ ಮಮ ಪಿರ ಯಮ್ ೧೫
ಸಯ ನ್ ನಾನ್ ತುರಗ್ೀಪೇತಾನ್ ಸೂತ ಮುಖ್ಯ ೈ: ಅರ್ಧರ್ಷಠ ತಾನ್
ಏತಾನ್ ಸಂಪ್ತತಃ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ಪ್ಶಯ ಶತುರ ಘ್ನ ಕನನೇ ೧೬
ಏತಾನ್ ವಿತಾರ ಸ್ಮತಾನ್ ಪ್ಶಯ ಬಹಿಿಣಃ ಪಿರ ಯ ದ್ಶಿನಾನ್
ಏತಮ್ ಆವಿಶತಃ ಶೈಲಮ್ ಅರ್ಧವಾಸಂ ಪ್ತತಿರ ಣ: ೧೭
ಅತಿಮಾತರ ಮ್ ಅಯಂ ದೇಶೀ ಮನೀಜಞ ಾಃ ಪ್ರ ತಿಭ್ರತಿ ಮಾ
ತಾಪ್ಸ್ಮನಾಾಂ ನಿವಾಸೀ೭ಯಂ ವಯ ಕೌ ಾಂ ಸಾ ಗಿ ಪ್ಥೀ ಯಥಾ ೧೮
ಮೃಗ್ರ ಮೃಗ್ೀಭಿಾಃ ಸಹಿತಾ ಬಹವಃ ಪೃಷತಾ ವನೇ
ಮನೀಜಞ ರೂಪ್ರ ಲಕ್ಷಯ ನೌ ೀ ಕುಸುಮ: ಇವ ಚಿತಿರ ತಾ: ೧೯
ಸ್ಮಧು ಸೈನಾಯ ಾಃ ಪ್ರ ತಿಷಠ ನಾೌ ಾಂ ವಿಚಿನಾ ನುೌ ಚ್ ಕನನಮ್
ಯಥಾ ತೌ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ನರ ದೃಶ್ಯ ೀತೇ ರಾಮ ಲಕ್ಷಮ ಣೌ ೨೦
ಭರತ ಸಯ ವಚಃ ಶೃತಾಾ ಪುರುಷ್ಟಾಃ ಶಸೌ ರ ಪ್ರಣಯಃ
ವಿವಿಶು ಸೌ ದ್ಾ ನಂ ಶ್ರರಾ ಧೂಮಂ ಚ್ ದ್ದೃಶು ಸೌ ತಃ ೨೧
ತೇ ಸಮಾಲೀಕಯ ಧೂಮಾ೭ಗರ ಮ್ ಊಚು ಭಿರತಮ್ ಆಗತಾಾಃ
ನ ಅಮನುಷ್ಯ ೀ ಭವತಿ ಅಗ್ನ : ವಯ ಕೌ ಮ್ ಅತ್ರ ೈವ ರಾಘ್ವೌ ೨೨
ಅಥ ನ ಅತರ ನರ ವಾಯ ಘ್ನರ ರಾಜ ಪುತೌರ ಪ್ರಂತಪೌ
ಮನಯ ೀ ರಾಮ ಉಪ್ಮಾಾಃ ಸನಿೌ ವಯ ಕೌ ಮ್ ಅತರ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಃ ೨೩
ತ ಚುಛ ರತಾಾ ಭರತ: ತೇಷ್ಟಾಂ ವಚ್ನಂ ಸ್ಮಧು ಸಮಮ ತಮ್
ಸೈನಾಯ ನ್ ಉವಾಚ್ ಸವಾಿಾಂ ತಾನ್ ಅಮಿತರ ಬಲ ಮದ್ಿನಃ ೨೪
ಯತ್ ತಾ ಭವನೌ ಸ್ಮೌ ಷಠ ನುೌ ನ ಇತೀ ಗನೌ ವಯ ಮ್ ಅಗರ ತಃ
ಅಹಮ್ ಏವ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಸುಮನೌ ರೀ ಗುರು: ಏವ ಚ್ ೨೫
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಸೌ ತಃ ಸವೇಿ ತತರ ತಸುಿ ಾಃ ಸಮನೌ ತಃ
ಭರತೀ ಯತರ ಧೂಮ ಅಗರ ಾಂ ತತರ ದೃರ್ಷಾ ಾಂ ಸಮಾದ್ಧ್ತ್ ೨೬
ವಯ ವಸ್ಮಿ ತಾ ಯಾ ಭರತೇನ ಸ್ಮ ಚ್ಮ್ಭ:
ನಿರೀಕ್ಷಮಾಣಾ೭ಪಿ ಚ್ ಧೂಮಮ್ ಅಗರ ತಃ
ಬಭೂವ ಹೃಷ್ಟಾ ನಚಿರೇಣ ಜಾನತಿೀ
ಪಿರ ಯ ಸಯ ರಾಮ ಸಯ ಸಮಾಗಮಂ ತದ್ವ ೨೭
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ತಿರ ನವತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಚತುರ್ ನವತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ದ್ೀಘ್ಿ ಕಲ ಉರ್ಷತ: ತಸ್ಮಮ ನ್ ಗ್ರೌ ಗ್ರ ವನ ಪಿರ ಯಃ
ವೈದೇಹಾಯ ಾಃ ಪಿರ ಯ ಮಾ೭೭ಕಾಂಕ್ಷನ್ ಸಾ ಾಂ ಚ್ ಚಿತೌ ಾಂ ವಿಲೀಭಯನ್ ೧
ಅಥ ದ್ವಶರರ್ಥ ಶ್ಚ ತರ ಾಂ ಚಿತರ ಕೂಟಮ್ ಅದ್ಶಿಯತ್
ಭ್ರಯಾಿಮ್ ಅಮರ ಸಂಕಶಃ ಶಚಿೀಮ್ ಇವ ಪುರಂದ್ರಃ ೨
ನ ರಾಜಾಯ ತ್ ಭರ ಾಂಶನಂ ಭದ್ರ ೀ ನ ಸುಹೃದ್ೂ ವಿಿನಾ ಭವಃ
ಮನೀ ಮೇ ಬಾಧ್ತೇ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ರಮಣಿೀಯಮ್ ಇಮಂ ಗ್ರಮ್ ೩
ಪ್ಶಯ ಇಮಮ್ ಅಚ್ಲಂ ಭದ್ರ ೀ ನಾನಾ ದ್ಾ ಜ ಗಣಾ೭೭ಯುತಮ್
ಶ್ಖರಾಃ ಖಮ್ ಇವೀ ದ್ಾ ದ್ಧ ೈ: ಧಾತುಮದ್ೂ ವಿಿಭೂರ್ಷತಮ್ ೪
ಕೇಚಿತ್ ರಜತ ಸಂಕಶಾಾಃ ಕೇಚಿತ್ ಕ್ಷತಜ ಸನಿನ ಭ್ರಾಃ
ಪಿೀತ ಮಾಾಂಜಿಷಠ ವಣಾಿ ಶಚ ಕೇಚಿನ್ ಮಣಿ ವರ ಪ್ರ ಭ್ರಾಃ ೫
ಪುಷ್ಟಯ ೭ಕಿ ಕೇತಕ ಆಭ್ರ ಶಚ ಕೇಚಿ ಜ್ಜ ಯ ೀತಿೀ ರಸ ಪ್ರ ಭ್ರಾಃ
ವಿರಾಜನೌ ೀ ಅಚ್ಲೇನ್ ರ ಸಯ ದೇಶಾ ಧಾತು ವಿಭೂರ್ಷತಾಾಃ ೬
ನಾನಾ ಮೃಗ ಗಣ ದ್ಾ ೀಪಿತ ರಕುಾ ಋಕ್ಷ ಗಣ ವೃಿತಃ
ಅದುಷ್ಾ ೈ ಭ್ರಿ ತಯ ಯಂ ಶೈಲೀ ಬಹು ಪ್ಕಿಾ ಸಮಾ೭೭ಯುತ: ೭
ಆಮರ ಜಮುಬ ಅಸನೈರ್ ಲೀಧ್ರ ೈಾಃ ಪಿರ ಯಾಳೈ: ಪ್ನಸೈರ್ ಧ್ವೈಾಃ
ಅಙ್ಕ ೀಲ ಭಿವಯ ತಿನಿಶೈ: ಬಲಾ ತಿನು್ ಕ ವೇಣುಭಿಾಃ ೮
ಕಶಮ ಯಿರಷಾ ವರಣ: ಮಧೂಕೈ ಸ್ಮೌ ಲಕೈ ಸೌ ಥಾ
ಬದ್ಯಾಿ೭೭ಮಲಕೈ ನಿೀಿಪ ವೇಿತರ ಧ್ನಾ ನ ಬೀಜಕೈಾಃ ೯
ಪುಷಪ ವ ದ್ೂ ಾಃ ಫಲೀ ಪೇತೈ ಶಾಛ ಯಾ ವದ್ೂ ಮಿನೀ ರಮಾಃ
ಏವಮಾ೭೭ದ್ಭಿ: ಆಕಿೀಣಿಾಃ ಶ್ರ ಯಂ ಪುಷಯ ತಯ ೭ಯಂ ಗ್ರಾಃ ೧೦
ಶೈಲ ಪ್ರ ಸ್ಿ ೀಷ್ಣ ರಮ್ಯ ೀಷ್ಣ ಪ್ಶಯ ಇಮಾನ್ ರೀಮ ಹಷಿಣಾನ್
ಕಿನನ ರಾನ್ ದ್ಾ ಾಂದ್ಾ ಶೀ ಭದ್ರ ೀ ರಮಮಾಣಾನ್ ಮನಸ್ಮಾ ನಃ ೧೧
ಶಾಖ ಅವಸಕೌ ನ್ ಖಡಾರ ಾಂ ಶಚ ಪ್ರ ವರಾಣಯ ೭ಮಬ ರಾಣಿ ಚ್
ಪ್ಶಯ ವಿದ್ವಯ ಧ್ರ ಸ್ಮೌ ರೀಣಾಾಂ ಕಿರ ೀಡೀದ್್ ೀಶಾನ್ ಮನೀ ರಮಾನ್ ೧೨
ಜಲ ಪ್ರ ಪ್ರತೈಾಃ ಉದ್ೂ ೀದೈಾಃ ನಿಷಯ ನ್ ೈ ಶಚ ಕಾ ಚಿತ್ ಕಾ ಚಿತ್
ಸರ ವದ್ೂ : ಭ್ರತಿ ಅಯಂ ಶೈಲಃ ಸರ ವನ್ ಮದ್ ಇವ ದ್ಾ ಪಃ ೧೩
Page 223 of 276

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಗುಹಾ ಸಮಿೀರಣೀ ಗನಾಧ ನ್ ನಾನಾ ಪುಷಪ ಭವಾನ್ ವಹನ್
ಘ್ರರ ಣ ತಪ್ಿಣಮ್ ಅಭ್ಯ ೀತಯ ಕಂ ನರಂ ನ ಪ್ರ ಹಷಿರ್ಯತ್ ೧೪
ಯದ್ ಇಹ ಶರದೀ ಅನೇಕ ಸೌ ಾ ಯಾ ಸ್ಮಧ್ಿಮ್ ಅನಿನಿ್ ತೇ
ಲಕ್ಷಮ ಣೇನ ಚ್ ವತಾಾ ಯ ಮಿ ನ ಮಾಾಂ ಶೀಕಃ ಪ್ರ ಧ್ಕ್ಷಯ ತಿ ೧೫
ಬಹು ಪುಷಪ ಫಲೇ ರಮ್ಯ ೀ ನಾನಾ ದ್ಾ ಜ ಗಣ ಆಯುತೇ
ವಿಚಿತರ ಶ್ಖರೇ ಹಯ ಸ್ಮಮ ನ್ ರತವಾನ್ ಅಸ್ಮಮ ಭ್ರಮಿನಿ ೧೬
ಅನೇನ ವನ ವಾಸೇನ ಮಯಾ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ಾಂ ಫಲ ದ್ಾ ಯಮ್
ಪಿತು ಶಚ ಅನೃಣತಾ ಧ್ಮೇಿ ಭರತ ಸಯ ಪಿರ ಯಂ ತಥಾ ೧೭
ವೈದೇಹಿ ರಮಸೇ ಕಚಿಚ ಚಿಚ ತರ ಕೂಟೇ ಮಯಾ ಸಹ
ಪ್ಶಯ ನಿೌ ೀ ವಿವಿಧಾನ್ ಭ್ರವಾನ್ ಮನೀ ವಾಕಕ ಯ ಸಂಯತಾನ್ ೧೮
ಇದ್ಮ್ ಏವ ಅಮೃತಂ ಪ್ರರ ಹೂ ರಾಜಿಞ ರಾಜಷಿಯಃ ಪ್ರೇ
ವನ ವಾಸಂ ಭವ ಅಥಾಿಯ ಪ್ರ ೀತಯ ಮೇ ಪ್ರ ಪಿತಾಮಹಾಾಃ ೧೯
ಶ್ಲಾಾಃ ಶೈಲ ಸಯ ಶೀಭನೌ ೀ ವಿಶಾಲಾಾಃ ಶತಶೀ ಅಭಿತಃ
ಬಹುಳಾ ಬಹುಳೈ ವಿಣಿ ನಿೀಿಲ ಪಿೀತ ಸ್ಮತಾ೭ರುಣಾಃ ೨೦
ನಿಶ್ ಭ್ರನೌ ಯ ೭ಚ್ಲೇನ್ ರ ಸಯ ಹುತಾಶನ ಶ್ಖಾ ಇವ
ಓಷಧ್ಯ ಾಃ ಸಾ ಪ್ರ ಭ್ರ ಲಕಾ ಮ ಯ ಭ್ರರ ಜಮಾನಾಾಃ ಸಹಸರ ಶಃ ೨೧
ಕೇಚಿತ್ ಕ್ಷಯ ನಿಭ್ರ ದೇಶಾಾಃ ಕೇಚಿತ್ ಉದ್ವಯ ನ ಸನಿನ ಭ್ರಾಃ
ಕೇಚಿತ್ ಏಕ ಶ್ಲಾ ಭ್ರನಿೌ ಪ್ವಿತಸ್ಮಯ ೭ಸಯ ಭ್ರಮಿನಿ ೨೨
ಭಿತ್ೌ ಾ ೀವ ವಸುಧಾಾಂ ಭ್ರತಿ ಚಿತರ ಕೂಟಃ ಸಮುತಿಿ ತಃ
ಚಿತರ ಕೂಟ ಸಯ ಕೂಟೀ೭ಸೌ ದೃಶಯ ತೇ ಸವಿತಃ ಶ್ವಃ ೨೩
ಕುಷಠ ಸಿ ಗರ ಪುನಾನ ಗ ಭೂಜಿ ಪ್ತರ ಉತೌ ರ ಚ್ಛ ದ್ವನ್
ಕಮಿನಾಾಂ ಸ್ಮಾ ಸೌ ರಾನ್ ಪ್ಶಯ ಕುಶೇಶಯ ದ್ಳ ಆಯುತಾನ್ ೨೪
ಮೃದ್ತಾ ಶಾಚ ೭ಪ್ವಿದ್ವಧ ಶಚ ದೃಶಯ ನೌ ೀ ಕಮಲ ಸರ ಜಃ
ಕಮಿಭಿ ವಿನಿತೇ ಪ್ಶಯ ಫಲಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ್ ೨೫
ವಸೌಾ ಕ ಸ್ಮರಾಾಂ ನಳಿನಿೀಮ್ ಅತ್ಯ ೀತಿೀ ವೀತೌ ರಾನ್ ಕುರೂನ್
ಪ್ವಿತ ಶ್ಚ ತರ ಕೂಟೀ೭ಸೌ ಬಹು ಮ್ಭಲ ಫಲೀದ್ಕಃ ೨೬
ಇಮಂ ತು ಕಲಂ ವನಿತೇ ವಿಜಹಿರ ವಾನ್
ತಾ ಯಾ ಚ್ ಸ್ಮೀತೇ ಸಹ ಲಕ್ಷಮ ಣೇನ ಚ್
ರತಿಾಂ ಪ್ರ ಪ್ತ್ಾ ಯ ೀ ಕುಲ ಧ್ಮಿ ವರ್ಧಿನಿೀಾಂ
ಸತಾಾಂ ಪ್ರ್ಥ ಸ್ಾ ೈ ನಿಿಯಮಾಃ ಪ್ರಾಃ ಸ್ಮಿ ತ: ೨೭
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಚ್ತುನಿವತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಪಂಚ ನವತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಅಥ ಶೈಲಾತ್ ವಿನಿಷಕ ರಮಯ ಮರ್ಥಲ್ೀಾಂ ಕ್ೀಸಲೇಶಾ ರಃ
ಅದ್ಶಿಯತ್ ಶುಭ ಜಲಾಾಂ ರಮಾಯ ಾಂ ಮಂದ್ವಕಿನಿೀಾಂ ನದ್ೀಮ್ ೧
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅಬರ ವಿೀ ಚ್ಚ ವರಾರೀಹಾಾಂ ಚಾರು ಚ್ನ್ ರ ನಿಭ್ರನನಾಮ್
ವಿದೇಹ ರಾಜ ಸಯ ಸುತಾಾಂ ರಾಮೀ ರಾಜಿೀವ ಲೀಚ್ನಃ ೨
ವಿಚಿತರ ಪುಳಿನಾಾಂ ರಮಾಯ ಾಂ ಹಂಸ ಸ್ಮರಸ ಸೇವಿತಾಮ್
ಕುಸುಮ: ಉಪ್ಸಂಪ್ನಾನ ಾಂ ಪ್ಶಯ ಮನಾ್ ಕಿನಿೀಾಂ ನದ್ೀಮ್ ೩
ನಾನಾ ವಿಧೈ ಸ್ಮೌ ೀರ ರುಹ ವೃಿತಾಾಂ ಪುಷಪ ಫಲ ದುರ ಮಾಃ
ರಾಜನಿೌ ೀಾಂ ರಾಜ ರಾಜ ಸಯ ನಳಿನಿೀಮ್ ಇವ ಸವಿತಃ ೪
ಮೃಗ ಯಥ ನಿಪಿೀತಾನಿ ಕಲುಷ ಅಾಂಭ್ರಾಂಸ್ಮ ಸ್ಮಮಪ ರತಮ್
ತಿೀಥಾಿನಿ ರಮಣಿೀಯಾನಿ ರತಿಾಂ ಸಂಜನಯನಿೌ ಮೇ ೫
ಜಟ್ಟ೭ಜಿನ ಧ್ರಾಾಃ ಕಲೇ ವಲಕ ಲ ಉತೌ ರ ವಾಸಸಃ
ಋಷಯ: ತು ಅವಗ್ರಹನೌ ೀ ನದ್ೀಾಂ ಮಂದ್ವಕಿನಿೀಾಂ ಪಿರ ರ್ಯ ೬
ಆದ್ತಯ ಮ್ ಉಪ್ತಿಷಠ ನೌ ೀ ನಿಯಮಾತ್ ಊಧ್ಾ ಿ ಬಾಹವಃ
ಏತೇ ಅಪ್ರೇ ವಿಶಾಲಾಕಿಾ ಮುನಯಃ ಸಂಶ್ತ ವರ ತಾಾಃ ೭
ಮಾರುತ ಉರ್ದಧ ತ ಶ್ಖರಾಃ ಪ್ರ ನೃತೌ ಇವ ಪ್ವಿತಃ
ಪ್ರದ್ಪಾಃ ಪ್ತರ ಪುಷ್ಟಪ ಣಿ ಸೃಜದ್ೂ ರಭಿತೀ ನದ್ೀಮ್ ೮
ಕಚಿಚ ನಮ ಣಿ ನಿಕಶ ಉದ್ವಾಂ ಕಾ ಚಿತ್ ಪುಳಿನ ಶಾಲ್ನಿೀಮ್
ಕಾ ಚಿತ್ ಸ್ಮದ್ಧ ಜನಾ ಕಿೀಣಾಿಾಂ ಪ್ಶಯ ಮನಾ್ ಕಿನಿೀಾಂ ನದ್ೀಮ್ ೯
ನಿಧೂಿತಾನ್ ವಾಯುನಾ ಪ್ಶಯ ವಿತತಾನ್ ಪುಷಪ ಸಂಚ್ಯಾನ್
ಪ್ೀಪೂಿ ಯಮಾನಾನ್ ಅಪ್ರಾನ್ ಪ್ಶಯ ತಾ ಾಂ ಜಲ ಮಧ್ಯ ಗ್ರನ್ ೧೦
ತಾಾಂ ಶಚ ಅತಿ ವಲುರ ವಚ್ಸೀ ರಥಾ ಅಾಂಗ ಆಹಾ ಯನಾ ದ್ಾ ಜಾಾಃ
ಅರ್ಧರೀಹನಿೌ ಕಲಾಯ ಣಿ ನಿಷ್ಕಕ ಜನೌ ಾಃ ಶುಭ್ರ ಗ್ರಃ ೧೧
ದ್ಶಿನಂ ಚಿತರ ಕೂಟ ಸಯ ಮನಾ್ ಕಿನಾಯ ಶಚ ಶೀಭನೇ
ಅರ್ಧಕಂ ಪುರ ವಾಸ್ಮ ಚ್ಚ ಮನಯ ೀ ಚ್ ತವ ದ್ಶಿನಾತ್ ೧೨
ವಿಧೂತ ಕಲುಷೈಾಃ ಸ್ಮದ್ಧ ೈ ಸೌ ಪ್ೀ ದ್ಮ ಶಮಾ೭ನಿಾ ತೈಾಃ
ನಿತಯ ವಿಕ್ಾ ೀಭಿತ ಜಲಾಾಂ ವಿಗ್ರಹಸಾ ಮಯಾ ಸಹ ೧೩
ಸಖಿೀವ ಚ್ಚ ವಿಗ್ರಹಸಾ ಸ್ಮೀತೇ ಮನ್ ಕಿನಿೀಮ್ ನದ್ೀಾಂ
ಕಮಲಾನಿ ಅವಮಜಜ ನಿೌ ೀ ಪುಷಕ ರಾಣಿ ಚ್ ಭ್ರಮಿನಿ ೧೪
ತಾ ಾಂ ಪೌರ ಜನವತ್ ವಾಯ ಳಾನ್ ಅಯೀಧಾಯ ಮ್ ಇವ ಪ್ವಿತಮ್
ಮನಯ ಸಾ ವನಿತೇ ನಿತಯ ಾಂ ಸರಯವತ್ ಇಮಾಾಂ ನದ್ೀಮ್ ೧೫
ಲಕ್ಷಮ ಣ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಮ ನಿನ ದೇಶೇ ವಯ ವಸ್ಮಿ ತಃ
ತಾ ಾಂ ಚಾ೭ನುಕೂಲಾ ವೈದೇಹಿ ಪಿರ ೀತಿಾಂ ಜನಯತೀ ಮಮ ೧೬
ಉಪ್ಸಪ ೃಶಂ ಸ್ಮೌ ರಷವಣಂ ಮಧು ಮ್ಭಲ ಫಲಾ೭ಶನಃ
ನ ಅಯೀಧಾಯ ಯೈ ನ ರಾಜಾಯ ಯ ಸಪ ೃಹರ್ಯ ಅದ್ಯ ತಾ ಯಾ ಸಹ ೧೭
ಇಮಾಾಂ ಹಿ ರಮಾಯ ಾಂ ಗಜ ಯಥ ಲೀಳಿತಾಾಂ
ನಿಪಿೀತ ತೀಯಾಾಂ ಗಜ ಸ್ಮಾಂಹ ವಾನರಾಃ
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ಸುಪುರ್ಷಪ ತೈಾಃ ಪುಷಪ ಧ್ರ ರಲಂಕೃತಾಾಂ
ನ ಸೀ೭ಸ್ಮೌ ಯಃ ಸ್ಮಯ ನನ ಗತ ಕಿ ಮಃ ಸುಖಿೀ ೧೮
ಇತಿೀವ ರಾಮೀ ಬಹು ಸಂಗತಂ ವಚಃ
ಪಿರ ಯಾ ಸಹಾಯಃ ಸರತಂ ಪ್ರ ತಿ ಬುರ ವನ್
ಚ್ಚಾರ ರಮಯ ಾಂ ನಯನ ಅಾಂಜನ ಪ್ರ ಭಂ
ಸ ಚಿತರ ಕೂಟಂ ರಘು ವಂಶ ವಧ್ಿನಃ ೧೯
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚ್ ನವತಿತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಷಣ್ಣ ವತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ :
ತಾಾಂ ತಥಾ ದ್ಶಿಯಿತಾಾ ತು ಮರ್ಥಲ್ೀಾಂ ಗ್ರ ನಿಮನ ಗ್ರಾಂ
ನಿಷಸ್ಮದ್ ಗ್ರಪ್ರ ಸ್ಿ ೀ ಸ್ಮೀತಾಾಂ ಮಾಾಂಸೇನ ಛಂದ್ಯನ್ ೧
ಇದಂ ಮೇಧ್ಯ ಾಂ ಇದಂ ಸ್ಮಾ ದು ನಿಷಾ ಪ್ೌ ಮಿದ್ ಮ೭ಗ್ನ ನಾ
ಏವ ಮಾಸ್ೌ ೀ ಸ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಸ್ಮೀತಯಾ ಸಹ ರಾಘ್ವ: ೨
ತಥಾ ತತರ ಆಸತ: ತಸಯ ಭರತ ಸಯ ಉಪ್ಯಾಯಿನಃ
ಸೈನಯ ರೇಣು ಶಚ ಶಬ್ ಶಚ ಪ್ರರ ದುರಾಸ್ಮೌ ಾಂ ನಭಃ ಸಪ ೃಶೌ ೩
ಏತಸ್ಮಮ ನನ ೭ನೌ ರೇ ತರ ಸ್ಮೌ ಾಃ ಶಬ್್ ೀನ ಮಹತಾ ತತಃ
ಅದ್ಿತಾ ಯಥಪ್ರ ಮತಾೌ ಾಃ ಸ ಯಥಾ ದುದುರ ವು ದ್ಿಶಃ ೪
ಸ ತಂ ಸೈನಯ ಸಮುರ್ದೂ ತಂ ಶಬ್ ಾಂ ಶುಶಾರ ವ ರಾಘ್ವಃ
ತಾಾಂ ಶಚ ವಿಪ್ರ ದುರ ತಾನ್ ಸವಾಿನ್ ಯಥಪ್ರನ್ ಅನಾ ವೈಕ್ಷತ ೫
ತಾಾಂ ಶಚ ವಿದ್ರ ವತೀ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ತಂ ಚ್ ಶುರ ತಾಾ ಸ ನಿಸಾ ಾ ನಮ್
ಉವಾಚ್ ರಾಮಃ ಸೌಮಿತಿರ ಾಂ ಲಕ್ಷಮ ಣಂ ದ್ೀಪ್ೌ ತೇಜಸಂ ೬
ಹಂತ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಪ್ಶಯ ಇಹ ಸುಮಿತಾರ ಸುಪ್ರ ಜಾ ಸೌ ಾ ಯಾ
ಭಿೀಮ ಸೌ ನಿತ ಗಮಿೂ ೀರ ಸುೌ ಮುಲಃ ಶ್ರರ ಯತೇ ಸಾ ನಃ ೭
ಗಜ ಯಧಾನಿ ವಾ ಅರಣ್ಯ ೀ ಮಹಿಷ್ಟ ವಾ ಮಹಾ ವನೇ
ವಿತಾರ ಸ್ಮತಾ ಮೃಗ್ರ: ಸ್ಮಾಂಹ: ಸಹಸ್ಮ ಪ್ರ ದುರ ತಾ ದ್ಶ: ೮
ರಾಜಾ ವಾ ರಾಜಮಾತರ ೀ ವಾ ಮೃಗಯಾಮ್ ಅಟತೇ ವನೇ
ಅನಯ ದ್ವಾ ಶಾಾ ಪ್ದಂ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಜಾಞ ತುಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೯
ಸುದುಶಚ ರೀ ಗ್ರ ಶಾಚ ೭ಯಂ ಪ್ಕಿಾ ಣಾ ಮ೭ಪಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ
ಸವಿ ಮೇತ ದ್ಯ ಥಾ ತತಾ ಾಂ ಅಚಿರಾತ್ ಜಾಞ ತುಾಂ ಅಹಿಸ್ಮ ೧೦
ಸ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ ಸಂತಾ ರತಃ ಸ್ಮಲಮ್ ಆರುಹಯ ಪುರ್ಷಪ ತಮ್
ಪ್ರ ೀಕ್ಷಮಾಣೀ ದ್ಶಃ ಸವಾಿಾಃ ಪೂವಾಿಾಂ ದ್ಶಮ್ ಅವೈಕ್ಷತ ೧೧
ಉದ್ಙ್ಮಮ ಖಃ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಮಾಣೀ ದ್ದ್ಶಿ ಮಹತಿೀಾಂ ಚ್ಮ್ಭಮ್
ರಥಾ೭ಶಾ ಗಜ ಸಂಬಾಧಾಾಂ ಯತ್ೌ ೈ ಯುಿಕೌ ಾಂ ಪ್ದ್ವತಿಭಿಾಃ ೧೨
ತಾಮ್ ಅಶಾ ಗಜ ಸಂಪೂಣಾಿಾಂ ರಥ ಧ್ಾ ಜ ವಿಭೂರ್ಷತಾಮ್
ಶಶಂಸ ಸೇನಾಾಂ ರಾಮಾಯ ವಚ್ನಂ ಚೇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೩
Page 226 of 276

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅಗ್ನ ಾಂ ಸಂಶಮಯತ್ ಆಯಿ: ಸ್ಮೀತಾ ಚ್ ಭಜತಾಾಂ ಗುಹಾಮ್
ಸಜಯ ಾಂ ಕುರುಷಾ ಚಾಪಂ ಚ್ ಶರಾಾಂ ಶಚ ಕವಚಂ ತಥಾ ೧೪
ತಂ ರಾಮಃ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ೀ ಲಕ್ಷಮ ಣಂ ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಹ
ಅಙ್ಗರ ೭ವೇಕ್ಷಸಾ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಕ ಸ್ಯ ೀಮಾಾಂ ಮನಯ ಸೇ ಚ್ಮ್ಭಮ್ ೧೫
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಸುೌ ರಾಮೇಣ ಲಕ್ಷಮ ಣೀ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ದ್ಧ್ಕ್ಷ ನಿನ ವ ತಾಾಂ ಸೇನಾಾಂ ರುರ್ಷತಃ ಪ್ರವಕ್ೀ ಯಥಾ ೧೬
ಸಂಪ್ನನ ಾಂ ರಾಜಯ ಮ್ ಇಚ್ಛ ಾಂ ಸುೌ ವಯ ಕೌ ಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ರಯ ೭ಭಿಷೇಚ್ನಮ್
ಆವಾಾಂ ಹನುೌ ಾಂ ಸಮಭ್ಯ ೀತಿ ಕೈಕೇಯಾಯ ಭರತ ಸುಾ ತಃ ೧೭
ಏಷ ವೈ ಸುಮಹಾನ್ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ವಿಟಪಿೀ ಸಂಪ್ರ ಕಶತೇ
ವಿರಾಜ ತುಯ ದ್ರ ತ ಸಕ ನಧ ಾಃ ಕ್ೀವಿದ್ವರ ಧ್ಾ ಜ್ೀ ರಥೇ ೧೮
( ಅಸೌ ಹಿ ಸುಮಹಾ ಸಕ ಾಂಧೀ ವಿಟಪಿೀ ಚ್ ಮಹಾ ದೃಮ:
ವಿರಾಜತೇ ಮಹಾ ಸೈನಯ ೀ ಕ್ೀವಿದ್ವರ ಧ್ಾ ಜ್ೀ ರಥೇ )
ಭಜಂ ತ್ಯ ೀತೇ ಯಥಾ ಕಮಮ್ ಅಶಾಾ ನ್ ಆರುಹಯ ಶ್ೀಘ್ರ ಗ್ರನ್
ಏತೇ ಭ್ರರ ಜನಿೌ ಸಂಹೃಷ್ಟಾ ಗಜಾನ್ ಆರುಹಯ ಸ್ಮದ್ನಃ ೧೯
ಗೃಹಿೀತ ಧ್ನುಷ್ಟ ಚ್ ಆವಾಾಂ ಗ್ರಾಂ ವಿೀರ ಶರ ಯಾವಹ
ಅಥ ವಾ ಇಹವ ತಿಷ್ಟಠ ವ: ಸನನ ದೌಧ ಉದ್ಯ ತಾ೭೭ಯುಧೌ
ಅಪಿ ನ್ತ ವಶಮ್ ಆಗಚ್ಛ ೀತ್ ಕ್ೀವಿದ್ವರ ಧ್ಾ ಜ್ೀ ರಣೇ ೨೦
ಅಪಿ ದ್ರ ಕಾ ಯ ಮಿ ಭರತಂ ಯತಕ ೃತೇ ವಯ ಸನಂ ಮಹತ್
ತಾ ಯಾ ರಾಘ್ವ ಸಂಪ್ರರ ಪ್ೌ ಾಂ ಸ್ಮೀತಯಾ ಚ್ ಮಯಾ ತಥಾ ೨೧
ಯ ನಿನ ಮಿತೌ ಾಂ ಭವಾನ್ ರಾಜಾಯ ಚುಚ ಯ ತೀ ರಾಘ್ವ ಶಾಶಾ ತಾತ್
ಸಂಪ್ರರ ಪ್ೌೀ೭ಯಮ್ ಅರರ್ ವಿೀರ ಭರತೀ ವಧ್ಯ ಏವ ಮೇ ೨೦
ಭರತ ಸಯ ವಧೇ ದೀಷಂ ನಾ೭ಹಂ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ರಾಘ್ವ
ಪೂವಾಿ೭ಪ್ಕರಣಾಾಂ ತಾಯ ಗೇ ನ ಹಯ ೭ಧ್ಮೀಿ ವಿರ್ಧೀಯತೇ ೨೩
ಪೂವಾಿ೭ಪ್ಕರೀ ಭರತ ಸೌ ಯ ಕೌ ಧ್ಮಿ ಶಚ ರಾಘ್ವ
ಏತಸ್ಮಮ ನಿನ ಹತೇ ಕೃತಾಾ ನ ಮ್ ಅನುಶಾರ್ಧ ವಸುಾಂಧ್ರಾಮ್ ೨೪
ಅದ್ಯ ಪುತರ ಾಂ ಹತಂ ಸಂಖ್ಯ ೀ ಕೈಕೇಯಿೀ ರಾಜಯ ಕಮುಕ
ಮಯಾ ಪ್ಶ್ಯ ೀತ್ ಸುದುಾಃಖಾ೭೭ತಾಿ ಹಸ್ಮೌ ಭಗನ ಮ್ ಇವ ದುರ ಮಮ್ ೨೫
ಕೈಕೇಯಿೀಾಂ ಚ್ ವರ್ಧಷ್ಟಯ ಮಿ ಸ್ಮ೭ನುಬನಾಧ ಾಂ ಸಬಾನಧ ವಾಮ್
ಕಲುಷೇಣಾ೭ದ್ಯ ಮಹತಾ ಮೇದ್ನಿೀ ಪ್ರಮುಚ್ಯ ತಾಮ್ ೨೬
ಅದ್ಯ ೀಮಂ ಸಂಯತಂ ಕ್ರ ೀಧ್ಮ್ ಅಸತಾಕ ರಂ ಚ್ ಮಾನದ್
ಮೀಕಾ ಯ ಮಿ ಶತುರ ಸೈನಯ ೀಷ್ಣ ಕಕ್ಾ ೀ ರ್ಷಾ ವ ಹುತಾಶನಮ್ ೨೭
ಅದ್ಯ ಏತತ್ ಚಿತರ ಕೂಟ ಸಯ ಕನನಂ ನಿಶ್ತೈಾಃ ಶರಾಃ
ಭಿನ್ ನ್ ಶತುರ ಶರೀರಾಣಿ ಕರಷ್ಯ ೀ ಶೀಣಿತೀಕಿಾ ತಮ್ ೨೮
ಶರರ್ ನಿಭಿಿನನ ಹೃದ್ಯಾನ್ ಕುಾಂಜರಾಾಂ ಸುೌ ರಗ್ರಾಂ ಸೌ ಥಾ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಶಾಾ ಪ್ದ್ವಾಃ ಪ್ರಕಷಿನುೌ ನರಾ ಶಚ ನಿಹತಾನ್ ಮಯಾ ೨೯
ಶರಾಣಾಾಂ ಧ್ನುಷ ಶಾಚ ೭ಹಮ್ ಅನೃಣೀ೭ಸ್ಮಮ ಮಹಾ ವನೇ
ಸ ಸೈನಯ ಾಂ ಭರತಂ ಹತಾಾ ಭವಿಷ್ಟಯ ಮಿ ನ ಸಂಶಯಃ ೩೦
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಷಣು ವತಿತಮ ಸಾ ಗಿ :
ಸಪ್ತ ನವತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ :
ಸುಸಂರಬಧ ಾಂ ತು ಸೌಮಿತಿರ ಾಂ ಲಕ್ಷಮ ಣಂ ಕ್ರ ೀಧ್ ಮ್ಭಛಿಿತಮ್
ರಾಮ ಸುೌ ಪ್ರಸ್ಮಾಂತಾಾ ಯ ೭ಥ ವಚ್ನಂ ಚೇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧
ಕಿಮ್ ಅತರ ಧ್ನುಷ್ಟ ಕಯಿಮ್ ಅಸ್ಮನಾ ವಾ ಸ ಚ್ಮಿಣಾ
ಮಹೇಷ್ಟಾ ಸೇ ಮಹಾ ಪ್ರರ ಜ್ಞ ೀ ಭರತೇ ಸಾ ಯಮ್ ಆಗತೇ ೨
ಪಿತು ಸಾ ತಯ ಾಂ ಪ್ರ ತಿ ಶುರ ತಯ ಹತಾಾ ಭರತ ಮಾಗತಂ
ಕಿಾಂ ಕರಷ್ಟಯ ಮಿ ರಾಜ್ಯ ೀನ ಸ್ಮ೭ಪ್ವಾದೇನ ಲಕ್ಷಮ ಣ ೩
ಯ ದ್್ ರವಯ ಾಂ ಬಾಾಂಧ್ವಾನಾಾಂ ವಾ ಮಿತಾರ ಣಾಾಂ ವಾ ಕ್ಷರ್ಯ ಭವೇತ್
ನಾ೭ಹಂ ತತ್ ಪ್ರ ತಿ ಗೃಹಿು ೀಯಾಾಂ ಭಕಾ ನ್ ವಿಷ ಕೃತಾ ನಿವ ೪
ಧ್ಮಿಾಂ ಅಥಿಾಂ ಚ್ ಕಮಂ ಚ್ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಚಾ೭ಪಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ
ಇಚಾಛ ಮಿ ಭವತಾಮ೭ಥೇಿ ಏತತ್ ಪ್ರ ತಿ ಶೃಣೀಮಿ ತೇ ೫
ರಾಜಯ ಮಪ್ಯ ೭ಹ ಮಿಚಾಛ ಮಿ ಸತ್ಯ ೀನಾ೭೭ಯುಧ್ ಮಾಲಭೇ ೬
ನೇಯಂ ಮಮ ಮಹಿೀ ಸೌಮಯ ದುಲಿಭ್ರ ಸ್ಮಗ್ರರಾ೭ಮಬ ರಾ
ನಹಿೀ ಚ್ಛ ೀಯಮ೭ಧ್ಮೇಿಣ ಶಕರ ತಾ ಮ೭ಪಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ ೭
ಯದ್ಾ ನಾ ಭರತಂ ತಾಾ ಾಂ ಚ್ ಶತುರ ಘ್ನ ಾಂ ಚಾ೭ಪಿ ಮಾನದ್
ಭವೇ ನಮ ಮ ಸುಖಂ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಭಸಮ ತತ್ ಕುರುತಾಾಂ ಶ್ಖಿೀ ೮
ಮನಯ ೀ೭ಹ ಮಾ೭೭ಗತೀ೭ಯೀಧಾಯ ಾಂ ಭರತೀ ಭ್ರರ ತೃ ವತಾ ಲ:
ಮಮ ಪ್ರರ ಣಾ ತಿಪ ರಯ ತರ: ಕುಲ ಧ್ಮಿ ಮ೭ನುಸಮ ರನ್ ೯
ಶುರ ತಾಾ ಪ್ರ ವಾರ ಜಿತಂ ಮಾಾಂ ಹಿ ಜಟ್ಟ ವಲಕ ಲ ಧಾರಣಂ
ಜಾನಕಯ ಸಹಿತಂ ವಿೀರ ತಾ ಯಾ ಚ್ ಪುರುಷಷಿಭ ೧೦
ಸ್ನ ೀಹೇನಾ೭೭ಕರ ಾಂತ ಹೃದ್ಯ ಶ್ ೀಕೇನಾ೭೭ಕುಲ್ತೇಾಂದ್ರ ಯ
ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಾಂ ಅಭ್ರಯ ೭೭ಗತೀ ಹ್ಯ ೀಷ ಭರತೀ ನಾ೭ನಯ ಧಾ೭೭ಗತ: ೧೧
ಅಾಂಬಾಾಂ ಚ್ ಕೈಕೇಯಿೀಾಂ ರುಷಯ ಪ್ರುಷಂ ಚಾ೭ಪಿರ ಯಮ್ ವದ್ನ್
ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ಯ ಪಿತರಂ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ರಾಜಯ ಾಂ ಮೇ ದ್ವತು ಮಾ೭೭ಗತ: ೧೨
ಪ್ರರ ಪ್ೌ ಕಲಂ ಯತ್ ಏಷ್ೀ ಅಸ್ಮಮ ನ್ ಭರತೀ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಮ್ ಇಚ್ಛ ತಿ
ಅಸ್ಮಮ ಸು ಮನಸ್ಮ ಪ್ಯ ೀಷ ನಾ೭ಪಿರ ಯಂ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಆಚ್ರೇತ್ ೧೩
ವಿಪಿರ ಯಂ ಕೃತ ಪೂವಿಾಂ ತೇ ಭರತೇನ ಕದ್ವ ನು ಕಿಮ್
ಈದೃಶಂ ವಾ ಭಯಂ ತೇ೭ದ್ಯ ಭರತಂ ಯೀ೭ತರ ಶಂಕಸೇ ೧೪
ನ ಹಿ ತೇ ನಿಷ್ಣಠ ರಂ ವಾಚ್ಯ ೀ ಭರತೀ ನಾ೭ಪಿರ ಯಂ ವಚಃ
ಅಹಂ ಹಯ ೭ಪಿರ ಯಮ್ ಉಕೌ ಾಃ ಸ್ಮಯ ಾಂ ಭರತ ಸ್ಮಯ ೭ಪಿರ ರ್ಯ ಕೃತೇ ೧೫
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ಕಥಂ ನು ಪುತಾರ ಾಃ ಪಿತರಂ ಹನುಯ ಾಃ ಕಸ್ಮಯ ಾಂಚಿತ್ ಆಪ್ದ್
ಭ್ರರ ತಾ ವಾ ಭ್ರರ ತರಂ ಹನಾಯ ತ್ ಸೌಮಿತ್ರ ೀ ಪ್ರರ ಣಮ್ ಆತಮ ನಃ ೧೬
ಯದ್ ರಾಜಯ ಸಯ ಹೇತೀ ಸೌ ಾ ಮ್ ಇಮಾಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರ ಭ್ರಷಸೇ
ವಕಾ ಯ ಮಿ ಭರತಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ರಾಜಯ ಮ್ ಅಸ್ಮ ೈ ಪ್ರ ದ್ೀಯತಾಮ್ ೧೭
ಉಚ್ಯ ಮಾನೀ ಹಿ ಭರತೀ ಮಯಾ ಲಕ್ಷಮ ಣ ತತೌ ಾ ತಃ
ರಾಜಯ ಮ್ ಅಸ್ಮ ೈ ಪ್ರ ಯಚ್ಛ ೀತಿ ಬಾಢಮ್ ಇತ್ಯ ೀ ವ ವಕ್ಷಯ ತಿ ೧೮
ತಥೀಕ್ೌೀ ಧ್ಮಿ ಶ್ೀಲೇನ ಭ್ರರ ತಾರ ತಸಯ ಹಿತೇ ರತಃ
ಲಕ್ಷಮ ಣಃ ಪ್ರ ವಿವೇಶೇವ ಸ್ಮಾ ನಿ ಗ್ರತಾರ ಣಿ ಲಜಜ ಯಾ ೧೯
ತ ದ್ವಾ ಕಯ ಾಂ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಶುರ ತಾಾ ವಿರ ೀಳಿತ: ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಹ
ತಾ ಾಂ ಮನಯ ೀ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಮಾ೭೭ಯಾತ: ಪಿತಾ ದ್ಶರಥ ಸಾ ಾ ಯಂ ೨೦
ವಿರ ೀಳಿತಂ ಲಕ್ಷಮ ಣಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ರಾಘ್ವಃ ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಹ
ಏಷ ಮನಯ ೀ ಮಹಾ ಬಾಹು : ಇಹ ಅಸ್ಮಮ ನ್ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಮ್ ಆಗತಃ ೨೧
ಅಥವಾ ನ್ತ ಧುರ ವಂ ಮನಯ ೀ ಮನಯ ಮಾನ ಸುಾ ಖೀಚಿತೌ
ವನ ವಾಸಮ್ ಅನುಧಾಯ ಯ ಗೃಹಾಯ ಪ್ರ ತಿನೇಷಯ ತಿ ೨೨
ಇಮಾಾಂ ವಾ ಪ್ಯ ೀಷ ವೈದೇಹಿೀಮ್ ಅತಯ ನೌ ಸುಖ ಸೇವಿನಿೀಮ್
ಪಿತಾ ಮೇ ರಾಘ್ವ ಶ್್ ರೀಮಾನ್ ವನಾತ್ ಆದ್ವಯ ಯಾಸಯ ತಿ ೨೩
ಏತೌ ತೌ ಸಂಪ್ರ ಕಶೇತೇ ಗ್ೀತರ ವನ್ತೌ ಮನೀರಮೌ
ವಾಯು ವೇಗ ಸಮೌ ವಿೀರ ಜವನ್ತ ತುರಗ್ೀತೌ ಮೌ ೨೪
ಸ ಏಷ ಸು ಮಹಾಕಯಃ ಕಂಪ್ತೇ ವಾಹಿನಿೀ ಮುಖೇ
ನಾಗಃ ಶತುರ ಾಂಜಯೀ ನಾಮ ವೃದ್ಧ : ತಾತಸಯ ರ್ಧೀಮತಃ ೨೫
ನ ತು ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ತತ್ ಛತರ ಾಂ ಪ್ರಾಂಡುರಂ ಲೀಕ ಸತಕ ೃತಂ
ಪಿತು: ದ್ವಯ ಾಂ ಮಹಾ ಬಾಹೀ ಸಂಶಯೀ ಭವತಿೀಹ ಮೇ ೨೬
ವೃಕಾ ೭ಗ್ರರ ತ್ ಅವರೀಹ ತಾ ಾಂ ಕುರು ಲಕ್ಷಮ ಣ ಮದ್ಾ ಚ್:
ಇತಿೀವ ರಾಮೀ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಸೌಮಿತಿರ ಾಂ ತ ಮುವಾಚ್ ಹ ೨೭
ಅವತಿೀಯಿ ತು ಸ್ಮಲಾ೭ಗ್ರರ ತ್ ತಸ್ಮಮ ತ್ ಸ ಸಮಿತಿಾಂ ಜಯಃ
ಲಕ್ಷಮ ಣಃ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್ ಭೂಿತಾಾ ತಸೌಿ ರಾಮ ಸಯ ಪ್ರಶಾ ಿತಃ ೨೮
ಭರತೇನ ಅಥ ಸಂದ್ಷ್ಟಾ ಸಮಮ ದೀಿ ನ ಭವೇತ್ ಇತಿ
ಸಮನಾೌ ತ್ ತಸಯ ಶೈಲ ಸಯ ಸೇನಾ ವಾಸಮ್ ಅಕಲಪ ಯತ್ ೨೯
ಅಧ್ಯ ಧ್ಿಮ್ ಇಕಾ ಾ ಕು ಚ್ಮ್ಭ ಯೀಿಜನಂ ಪ್ವಿತ ಸಯ ಸ್ಮ
ಪ್ರಶ್ಾ ೀಿ ನಯ ವಿಶತ್ ಆವೃತಯ ಗಜ ವಾಜಿ ರಥಾ೭೭ಕುಲಾ ೩೦
ಸ್ಮ ಚಿತರ ಕೂಟೇ ಭರತೇನ ಸೇನಾ
ಧ್ಮಿಾಂ ಪುರಸಕ ೃತಯ ವಿಧೂಯ ದ್ಪ್ಿಮ್
ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ನಾ೭ಥಿಾಂ ರಘು ನನ್ ನ ಸಯ
ವಿರಾಜತೇ ನಿೀತಿಮತಾ ಪ್ರ ಣಿೀತಾ ೩೧
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಸಪ್ೌ ನವತಿತಮ ಸಾ ಗಿ :
ಅಷಟ ನವತತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ :
ನಿವೇಶಯ ಸೇನಾಾಂ ತು ವಿಭುಾಃ ಪ್ದ್ವೂ ಯ ಾಂ ಪ್ರದ್ವತಾಾಂ ವರಃ
ಅಭಿಗನುೌ ಾಂ ಸ ಕಕುತಾ ಿ ಮ್ ಇರ್ಯಷ ಗುರು ವತಿಕಮ್ ೧
ನಿವಿಷಾ ಮಾತ್ರ ೀ ಸೈನಯ ೀ ತು ಯಥಾ ಉದ್್ ೀಶಂ ವಿನಿೀತವತ್
ಭರತೀ ಭ್ರರ ತರಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಶತುರ ಘ್ನ ಮ್ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨
ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ವನಮ್ ಇದಂ ಸೌಮಯ ನರ ಸಂಘಾಃ ಸಮನೌ ತಃ
ಲುಬ್ಧ ೈ ಶಚ ಸಹಿತೈ: ಏಭಿ: ತಾ ಮ್ ಅನಾ ೀರ್ಷತುಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೩
ಗುಹೀ ಜಾಞ ತಿ ಸಹಸ್ರ ೀಣ ಶರ ಚಾಪ್ರ೭ಸ್ಮ ಧಾರಣಾ
ಸಮನಾ ೀಷತು ಕಕುಸಿ ಮ್ ಅಸ್ಮಮ ನ್ ಪ್ರವೃತ ಸಾ ಾ ಯಂ ೪
ಅಮಾತ್ಯ ೈ ಸಾ ಹ ಪೌರ ಶಚ ಗುರುಭಿ ಶಚ ದ್ಾ ಜಾತಿಭಿ:
ವನಂ ಸವಿಾಂ ಚ್ರಷ್ಟಯ ಮಿ ಪ್ದ್ವೂ ಯ ಾಂ ಪ್ರವೃತ ಸಾ ಾ ಯಂ ೫
ಯಾವ ನನ ರಾಮಂ ದ್ರ ಕಾ ಯ ಮಿ ಲಕ್ಷಮ ಣಂ ವಾ ಮಹಾ ಬಲಮ್
ವೈದೇಹಿೀಾಂ ವಾ ಮಹಾ ಭ್ರಗ್ರಾಂ ನ ಮೇ ಶಾನಿೌ ಭಿವಿಷಯ ತಿ ೬
ಯಾವ ನನ ಚ್ನ್ ರ ಸಂಕಶಂ ದ್ರ ಕಾ ಯ ಮಿ ಶುಭಮ್ ಆನನಮ್
ಭ್ರರ ತುಾಃ ಪ್ದ್ಮ ಪ್ಲಾಶಾ೭ಕ್ಷಂ ನ ಮೇ ಶಾನಿೌ ಭಿವಿಷಯ ತಿ ೭
ಯಾವ ನನ ಚ್ರಣೌ ಭ್ರರ ತುಾಃ ಪ್ರರ್ಥಿವ ವಯ ಾಂಜನಾ೭ನಿಾ ತೌ
ಶ್ರಸ್ಮ ಧಾರಯಿಷ್ಟಯ ಮಿ ನ ಮೇ ಶಾನಿೌ ಭಿವಿಷಯ ತಿ ೮
ಯಾವ ನನ ರಾಜ್ಯ ೀ ರಾಜಾಯ ೭ಹಿಾಃ ಪಿತೃ ಪತಾಮಹೇ ಸ್ಮಿ ತಃ
ಅಭಿಷೇಕ ಜಲ ಕಿಿ ನನ ೀ ನ ಮೇ ಶಾನಿೌ ಭಿವಿಷಯ ತಿ ೯
ಸ್ಮದ್ವಧ ಧ್ಿ: ಖಲು ಸೌಮಿತಿರ ಯಿ ಶಚ ಾಂದ್ರ ವಿಮಲೀಪ್ಮಂ
ಮುಖಂ ಪ್ಶಯ ತಿ ರಾಮ ಸಯ ರಾಜಿೀವಾ೭ಕ್ಷಂ ಮಹಾ ದುಯ ತಿ ೧೦
ಕೃತ ಕೃತಾಯ ಮಹಾ ಭ್ರಗ್ರ ವೈದೇಹಿೀ ಜನಕ೭೭ತಮ ಜಾ
ಭತಾಿರಂ ಸ್ಮಗರಾ೭ನಾೌ ಯಾಾಃ ಪೃರ್ಥವಾಯ ಯಾ೭ನುಗಚ್ಛ ತಿ ೧೧
ಸುಭಗ ಶ್ಚ ತರ ಕೂಟೀ೭ಸೌ ಗ್ರ ರಾಜ್ೀಪ್ಮೀ ಗ್ರಾಃ
ಯಸ್ಮಮ ನ್ ವಸತಿ ಕಕುತಾ ಿ ಾಃ ಕುಬೇರ ಇವ ನನ್ ನೇ ೧೨
ಕೃತ ಕಯಿಮ್ ಇದಂ ದುಗಿಾಂ ವನಂ ವಾಯ ಳ ನಿಷೇವಿತಮ್
ಯತ್ ಅಧಾಯ ಸ್ೌ ೀ ಮಹಾ ತೇಜಾ ರಾಮಃ ಶಸೌ ರ ಭೃತಾಾಂ ವರಃ ೧೩
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಾ ಮಹಾ ತೇಜಾ ಭರತಃ ಪುರುಷಷಿಭಃ
ಪ್ದ್ವೂ ಯ ಮ್ ಏವ ಮಹಾ ತೇಜಾಾಃ ಪ್ರ ವಿವೇಶ ಮಹ ದ್ಾ ನಮ್ ೧೪
ಸ ತಾನಿ ದುರ ಮ ಜಾಲಾನಿ ಜಾತಾನಿ ಗ್ರ ಸ್ಮನುಷ್ಣ
ಪುರ್ಷಪ ತಾ೭ಗ್ರರ ಣಿ ಮಧ್ಯ ೀನ ಜಗ್ರಮ ವದ್ತಾಾಂ ವರಃ ೧೫
ಸ ಗ್ರೇ ಶ್ಚ ತರ ಕೂಟ ಸಯ ಸ್ಮಲಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ಪುರ್ಷಪ ತಮ್
ರಾಮಾ೭೭ಶರ ಮ ಗತ ಸ್ಮಯ ೭ಗ್ನ ೀ ದ್ಿದ್ಶಿ ಧ್ಾ ಜಮ್ ಉಚಿಛ ರತಮ್ ೧೬
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಭರತಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಮುಮೀದ್ ಸಹ ಬಾನಧ ವಃ
ಅತರ ರಾಮ ಇತಿ ಜಾಞ ತಾಾ ಗತಃ ಪ್ರರಮ್ ಇವಾ೭ಮೂ ಸಃ ೧೭
ಸ ಚಿತರ ಕೂಟೇ ತು ಗ್ರೌ ನಿಶಮಯ
ರಾಮಾ೭೭ಶರ ಮಂ ಪುಣಯ ಜನೀಪ್ ಪ್ನನ ಮ್
ಗುಹೇನ ಸ್ಮಧ್ಿಾಂ ತಾ ರತೀ ಜಗ್ರಮ
ಪುನ ನಿಿವೇಶ್ಯ ೈವ ಚ್ಮ್ಭಾಂ ಮಹಾತಾಮ ೧೮
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಅಷಾ ನವತಿತಮ ಸಾ ಗಿ :
ಏಕೀನ ಶತ್ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ನಿವಿಷ್ಟಾ ಯಾಾಂ ತು ಸೇನಾಯಾಮ್ ಉತುಾ ಕ್ೀ ಭರತ ಸೌ ದ್ವ
ಜಗ್ರಮ ಭ್ರರ ತರಂ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಾಂ ಶತುರ ಘ್ನ ಮ್ ಅನುದ್ಶಿಯನ್ ೧
ಋರ್ಷಾಂ ವಸ್ಮಷಠ ಾಂ ಸಂದ್ಶಯ ಮಾತೄ ಮೇಿ ಶ್ೀಘ್ರ ಮ್ ಆನಯ
ಇತಿ ತಾ ರತಮ್ ಅಗ್ರ ೀ ಸ ಜಗ್ರಮ ಗುರು ವತಾ ಲಃ ೨
ಸುಮನೌ ರ ಸೌ ಾ ೭ಪಿ ಶತುಘ್ನ ಮ್ ಅರ್ದರಾತ್ ಅನಾ ಪ್ದ್ಯ ತ
ರಾಮ ದ್ಶಿನ ಜ ಸೌ ಷ್ೀಿ ಭರತಸ್ಯ ೀವ ತಸಯ ಚ್ ೩
ಗಚ್ಛ ನ್ ಏವಾ೭ಥ ಭರತ: ತಾಪ್ಸ ಆಲಯ ಸಂಸ್ಮಿ ತಾಮ್
ಭ್ರರ ತುಾಃ ಪ್ಣಿ ಕುಟೀಾಂ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಉಟಜಂ ಚ್ ದ್ದ್ಶಿ ಹ ೪
ಶಾಲಾಯಾ ಸುೌ ಅಗರ ತ: ತಸ್ಮಯ ದ್ದ್ಶಿ ಭರತ ಸೌ ದ್ವ
ಕಷ್ಟಾ ನಿ ಚ್ ಅವಭಗ್ರನ ನಿ ಪುಷ್ಟಪ ಣಿ ಅವಚಿತಾನಿ ಚ್ ೫
ಸ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಯ ರಾಮ ಸಯ ದ್ದ್ಶಾಿ೭ಶರ ಮ ಮಿೀಯುಷ:
ಕೃತಂ ವೃಕ್ಾ ೀ ಷಾ ೭ಭಿಜಾಞ ನಂ ಕುಶ ಚಿೀರ: ಕಾ ಚಿತ್ ಕಾ ಚಿತ್ ೬
ದ್ದ್ಶಿ ಚ್ ವನೇ ತಸ್ಮಮ ನ್ ಮಹತಃ ಸಂಚ್ಯಾನ್ ಕೃತಾನ್
ಮೃಗ್ರಣಾಾಂ ಮಹಿಷ್ಟಣಾಾಂ ಚ್ ಕರೀಷೈಾಃ ಶ್ೀತ ಕರಣಾತ್ ೭
ಗಚ್ಛ ನ್ ಏವ ಮಹಾ ಬಾಹು: ದುಯ ತಿಮಾನ್ ಭರತ ಸೌ ದ್ವ
ಶತುರ ಘ್ನ ಾಂ ಚಾ೭ಬರ ವಿೀತ್ ಧೃಷಾ ಸ್ಮೌ ನ್ ಅಮಾತಾಯ ಾಂ ಶಚ ಸವಿಶಃ ೮
ಮನಯ ೀ ಪ್ರರ ಪ್ರೌ ಸಮ ತಂ ದೇಶಂ ಭರದ್ವಾ ಜ್ೀ ಯಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ನಾ೭ತಿರ್ದರೇ ಹಿ ಮನಯ ೀ೭ಹಂ ನದ್ೀಾಂ ಮನಾ್ ಕಿನಿೀಮ್ ಇತಃ ೯
ಉಚ್ಚ ೈ ಬಿದ್ವಧ ನಿ ಚಿೀರಾಣಿ ಲಕ್ಷಮ ಣೇನ ಭವೇತ್ ಅಯಮ್
ಅಭಿಜಾಞ ನ ಕೃತಃ ಪ್ನಾಿ ವಿಕಲೇ ಗನುೌ ಮ್ ಇಚ್ಛ ತಾ ೧೦
ಇದಂ ಚ್ ಉದ್ವತೌ ದ್ನಾೌ ನಾಾಂ ಕುಾಂಜರಾಣಾಾಂ ತರಸ್ಮಾ ನಾಮ್
ಶೈಲ ಪ್ರಶ್ಾ ೀಿ ಪ್ರಕರ ನೌ ಮ್ ಅನಯ ೀನಯ ಮ್ ಅಭಿಗಜಿತಾಮ್ ೧೧
ಯಮ್ ಏವ ಆಧಾತುಮ್ ಇಚ್ಛ ನಿೌ ತಾಪ್ಸ್ಮಾಃ ಸತತಂ ವನೇ
ತಸಯ ಅಸೌ ದೃಶಯ ತೇ ಧೂಮಃ ಸಂಕುಲಃ ಕೃಷಾ ವತಮ ಿನಃ ೧೨
ಅತಾರ ೭ಹಂ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ಾಂ ಗುರು ಸತಾಕ ರ ಕರಣಮ್
ಆಯಿಾಂ ದ್ರ ಕಾ ಯ ಮಿ ಸಂಹೃಷ್ಾ ೀ ಮಹರ್ಷಿಮ್ ಇವ ರಾಘ್ವಮ್ ೧೩
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅಥ ಗತಾಾ ಮುಹೂತಿಾಂ ತು ಚಿತರ ಕೂಟಂ ಸ ರಾಘ್ವಃ
ಮನಾ್ ಕಿನಿೀಮ್ ಅನುಪ್ರರ ಪ್ೌ ಸೌ ಾಂ ಜನಂ ಚೇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೪
ಜಗತಾಯ ಾಂ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ಆಸ್ೌ ೀ ವಿೀರಾ೭೭ಸನೇ ರತಃ
ಜನೇನ್ ರೀ ನಿಜಿನಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ರ್ಧ ಙ್ಮೀ ಜನಮ ಸಜಿೀವಿತಮ್ ೧೫
ಮ ತಕ ೃತೇ ವಯ ಸನಂ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ೀ ಲೀಕ ನಾಥೀ ಮಹಾ ದುಯ ತಿಾಃ
ಸವಾಿನ್ ಕಮಾನ್ ಪ್ರತಯ ಜಯ ವನೇ ವಸತಿ ರಾಘ್ವಃ ೧೬
ಇತಿ ಲೀಕ ಸಮಾಕುರ ಷಾ ಾಃ ಪ್ರದೇ ಷ್ಣ ಅದ್ಯ ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ಯನ್
ರಾಮ ಸಯ ನಿಪ್ತಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಸ್ಮೀತಾಯಾ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಯ ಚ್ ೧೭
ಏವಂ ಸ ವಿಲಪಂ ಸೌ ಸ್ಮಮ ನ್ ವನೇ ದ್ಶರಥಾ೭೭ತಮ ಜಃ
ದ್ದ್ಶಿ ಮಹತಿೀಾಂ ಪುಣಾಯ ಾಂ ಪ್ಣಿಶಾಲಾಾಂ ಮನೀರಮಾಮ್ ೧೮
ಸ್ಮಲ ತಾಲಾ೭ಶಾ ಕಣಾಿನಾಾಂ ಪ್ಣಿ ಬಿಹುಭಿ: ಆವೃತಾಮ್
ವಿಶಾಲಾಾಂ ಮೃದುಭಿ ಸ್ಮೌ ೀಣಾಿಾಂ ಕುಶೈ ವೇಿದ್ಮ್ ಇವಾ೭ಧ್ಾ ರೇ ೧೯
ಶಕರ ೭ಯುಧ್ ನಿಕಶೈ ಶಚ ಕಮುಿಕೈ: ಭ್ರರ ಸ್ಮಧ್ನೈಾಃ
ರುಕಮ ಪೃಷ್ಠ ೈ ಮಿಹಾ ಸ್ಮರಾಃ ಶೀಭಿತಾಾಂ ಶತುರ ಬಾಧ್ಕೈಾಃ ೨೦
ಅಕಿ ರಶ್ಮ ಪ್ರ ತಿೀಕಶೈ: ಘ್ೀರ ಸೂೌ ಣಿೀ ಗತೈಾಃ ಶರಾಃ
ಶೀಭಿತಾಾಂ ದ್ೀಪ್ೌ ವದ್ನೈಾಃ ಸಪಿ ಭ್ೀಿಗವತಿೀಮ್ ಇವ ೨೧
ಮಹಾ ರಜತ ವಾಸೀಭ್ರಯ ಮ್ ಅಸ್ಮಭ್ರಯ ಾಂ ಚ್ ವಿರಾಜಿತಾಮ್
ರುಕಮ ಬನು್ ವಿಚಿತಾರ ಭ್ರಯ ಾಂ ಚ್ಮಿಭ್ರಯ ಾಂ ಚಾ೭ಪಿ ಶೀಭಿತಾಮ್ ೨೨
ಗ್ೀಧಾಾಂಗುಳಿತ್ರ ೈ: ಆಸಕ್ೌ ೈ ಶ್ಚ ತ್ರ ೈಾಃ ಕಾಂಚ್ನ ಭೂರ್ಷತೈಾಃ
ಅರ ಸಂಘ: ಅನಾಧೃಷ್ಟಯ ಾಂ ಮೃಗೈಾಃ ಸ್ಮಾಂಹ ಗುಹಾಮ್ ಇವ ೨೩
ಪ್ರರ ಕ್ ಉದ್ಕ್ ಸರ ವಣಾಾಂ ವೇದ್ಾಂ ವಿಶಾಲಾಾಂ ದ್ೀಪ್ೌ ಪ್ರವಕಮ್
ದ್ದ್ಶಿ ಭರತ ಸೌ ತರ ಪುಣಾಯ ಾಂ ರಾಮ ನಿವೇಶನೇ ೨೪
ನಿರೀಕ್ಷಯ ಸ ಮುಹೂತಿಾಂ ತು ದ್ದ್ಶಿ ಭರತೀ ಗುರುಮ್
ಉಟಜ ರಾಮಮ್ ಆಸ್ಮೀನಂ ಜಟ್ಟ ಮಣು ಲ ಧಾರಣಮ್ ೨೫
ತಂ ತು ಕೃಷ್ಟು ೭ಜಿನ ಧ್ರಂ ಚಿೀರ ವಲಕ ಲ ವಾಸಸಂ
ದ್ದ್ಶಿ ರಾಮಮ್ ಆಸ್ಮೀನಮ್ ಅಭಿತಃ ಪ್ರವಕ್ೀಪ್ಮಮ್ ೨೬
ಸ್ಮಾಂಹ ಸಕ ನಧ ಾಂ ಮಹಾ ಬಾಹುಾಂ ಪುಣು ರೀಕ ನಿಭೇಕ್ಷಣಮ್
ಪೃರ್ಥವಾಯ ಾಃ ಸ್ಮಗರಾ೭ನಾೌ ಯಾ ಭತಾಿರಂ ಧ್ಮಿ ಚಾರಣಮ್ ೨೭
ಉಪ್ವಿಷಾ ಾಂ ಮಹಾ ಬಾಹುಾಂ ಬರ ಹಾಮ ಣಮ್ ಇವ ಶಾಶಾ ತಮ್
ಸಿ ಾಂಡಿಲೇ ದ್ಭಿ ಸಸ್ಮಮ ೌ ೀಣೇಿ ಸ್ಮೀತಯಾ ಲಕ್ಷಮ ಣೇನ ಚ್ ೨೮
ತಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಭರತಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ದುಾಃಖ ಮೀಹ ಪ್ರಪುಿ ತಃ
ಅಭಯ ಧಾವತ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಭರತಃ ಕೈಕಯಿೀ ಸುತಃ ೨೯
ದೃಷ್ಾ ಾ ೈ ವ ವಿಲಲಾಪ್ರ೭೭ತೀಿ ಬಾಷಪ ಸಂದ್ಗಧ ಯಾ ಗ್ರಾ
ಅಶಕುನ ವನ್ ಧಾರಯಿತುಾಂ ಧೈಯಾಿತ್ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೩೦
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಯಃ ಸಂಸದ್ ಪ್ರ ಕೃತಿಭಿ ಭಿವೇ ದುಯ ಕೌ ಉಪ್ರಸ್ಮತುಮ್
ವನಯ ೈ ಮೃಿಗೈ ರುಪ್ರಸ್ಮೀನಃ ಸೀ೭ಯಮ್ ಆಸ್ೌ ೀ ಮಮಾ೭ಗರ ಜಃ ೩೧
ವಾಸೀಭಿ ಬಿಹು ಸ್ಮಹಸ್ರ ೈ ಯೀಿ ಮಹಾತಾಮ ಪುರೀಚಿತಃ
ಮೃಗ್ರ೭ಜಿನೇ ಸೀ೭ಯಮ್ ಇಹ ಪ್ರ ವಸ್ೌ ೀ ಧ್ಮಿಮ್ ಆಚ್ರನ್ ೩೨
ಅಧಾರಯ ದಯ ೀ ವಿವಿಧಾ ಶ್ಚ ತಾರ ಾಃ ಸುಮನಸ ಸೌ ದ್ವ
ಸೀ೭ಯಂ ಜಟ್ಟ ಭ್ರರಮ್ ಇಮಂ ಸಹತೇ ರಾಘ್ವಃ ಕಥಮ್ ೩೩
ಯಸಯ ಯಜ್ಞ ೈ ಯಿಥಾ ದ್ಷ್ಾ ೈ ಯುಿಕ್ೌೀ ಧ್ಮಿಸಯ ಸಂಚ್ಯಃ
ಶರೀರ ಕ್ಿ ೀಶ ಸಂಭೂತಂ ಸ ಧ್ಮಿಾಂ ಪ್ರಮಾಗಿತೇ ೩೪
ಚ್ನ್ ನೇನ ಮಹಾ೭ಹೇಿಣ ಯಸಯ ಅಾಂಗಮ್ ಉಪ್ಸೇವಿತಮ್
ಮಲೇನ ತಸಯ ಅಾಂಗಮ್ ಇದಂ ಕಥಮ್ ಆಯಿ ಸಯ ಸೇವಯ ತೇ ೩೫
ಮ ನಿನ ಮಿತೌ ಮ್ ಇದಂ ದುಾಃಖಂ ಪ್ರರ ಪ್ೌೀ ರಾಮಃ ಸುಖೀಚಿತಃ
ರ್ಧಗ್ ಜಿೀವಿತಂ ನೃಶಂಸ ಸಯ ಮಮ ಲೀಕ ವಿಗಹಿಿತಮ್ ೩೬
ಇತಿ ಏವಂ ವಿಲಪ್ನ್ ದ್ೀನಃ ಪ್ರ ಸ್ಮಾ ನನ ಮುಖ ಪಂಕಜಃ
ಪ್ರದೌ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ರಾಮ ಸಯ ಪ್ಪ್ರತ ಭರತೀ ರುದ್ನ್ ೩೭
ದುಾಃಖಾ೭ಭಿ ತಪ್ೌೀ ಭರತೀ ರಾಜ ಪುತರ ೀ ಮಹಾ ಬಲಃ
ಉಕೌ ಾ ಆರ್ಯಿತಿ ಸಕೃತ್ ದ್ೀನಂ ಪುನ ನೀಿವಾಚ್ ಕಿಾಂ ಚ್ನ ೩೮
ಬಾಷಪ ಅಪಿಹಿತ ಕಣಠ ಶಚ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ರಾಮಂ ಯಶಸ್ಮಾ ನಮ್
ಆರ್ಯಿತಿ ಏವಾಭಿ ಸಂಕುರ ಶಯ ವಾಯ ಹತುಿಾಂ ನಾಶಕತ್ ತದ್ವ ೩೯
ಶತುರ ಘ್ನ ಶಾಚ ೭ಪಿ ರಾಮ ಸಯ ವವನ್ ೀ ಚ್ರಣೌ ರುದ್ನ್
ತೌ ವುಭೌ ಸ ಸಮಾ೭೭ಲ್ಾಂಗಯ ರಾಮೀ೭ಪ್ಯ ೭ಶ್ರರ ಣಯ ೭ವತಿಯತ್ ೪೦
ತತಃ ಸುಮನೌ ರೀಣ ಗುಹೇನ ಚೈವ
ಸಮಿೀಯತೂ ರಾಜ ಸುತಾ ವ೭ರಣ್ಯ ೀ
ದ್ವಾಕರ ಶ್ಚ ೈವ ನಿಶಾಕರ ಶಚ
ಯಥಾ೭ಮಬ ರೇ ಶುಕರ ಬೃಹಸಪ ತಿಭ್ರಯ ಮ್ ೪೧
ತಾನ್ ಪ್ರರ್ಥಿವಾನ್ ವಾರಣ ಯಥಪ್ರಭ್ರನ್
ಸಮಾಗತಾಾಂ ಸೌ ತರ ಮಹ ತಯ ೭ರಣ್ಯ ೀ
ವನ್ತಕಸ ಸ್ೌ ೀ೭ಪಿ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಸವೇಿ೭ಪಿ
ಅಶ್ರರ ಣಯ ಮುಞ್ಚ ನ್ ಪ್ರ ವಿಹಾಯ ಹಷಿಮ್ ೪೨
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ್ೀನ ಶತತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಶತ್ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಜಟಲಂ ಚಿೀರ ವಸನಂ ಪ್ರರ ಾಂಜಲ್ಾಂ ಪ್ತಿತಂ ಭುವಿ
ದ್ದ್ಶಿ ರಾಮೀ ದುದ್ಿಶಿಾಂ ಯುಗ್ರಾಂತೇ ಭ್ರಸಕ ರಂ ಯಥಾ ೧
ಕಥಂಚಿತ್ ಅಭಿವಿಜಾಞ ಯ ವಿವಣಿ ವದ್ನಂ ಕೃಶಂ
ಭ್ರರ ತರಂ ಭರತಂ ರಾಮ: ಪ್ರಜಗ್ರರ ಹ ಬಾಹುನಾ ೨
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಆಘ್ರರ ಯ ರಾಮ ಸೌ ಾಂ ಮ್ಭರ್ಧನ ಿ ಪ್ರಷಾ ಜಯ ಚ್ ರಾಘ್ವಃ
ಅಾಂಕೇ ಭರತಮ್ ಆರೀಪ್ಯ ಪ್ಯಿಪೃಚ್ಛ ತ್ ಸಮಾಹಿತಃ ೩
ಕಾ ನು ತೇ೭ಭೂತ್ ಪಿತಾ ತಾತ ಯ ದ್೭ರಣಯ ಾಂ ತಾ ಮ್ ಆಗತಃ
ನ ಹಿ ತಾ ಾಂ ಜಿೀವತ ಸೌ ಸಯ ವನಮ್ ಆಗನುೌ ಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೪
ಚಿರಸಯ ಬತ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ರ್ದರಾ ದ್ೂ ರತಮ್ ಆಗತಮ್
ದುಷಪ ರತಿೀಕಮ್ ಅರಣ್ಯ ೀ೭ಸ್ಮಮ ನ್ ಕಿಾಂ ತಾತ ವನಮ್ ಆಗತಃ ೫
ಕಚಿಚ ದ್ವಧ ರಯತೇ ತಾತ ರಾಜಾ ಯತೌ ಾ ಮಿಹಾ ಗತ:
ಕಚಿಚ ನನ ದ್ೀನ ಸಾ ಹಸ್ಮ ರಾಜಾ ಲೀಕ೭೦ತರಂ ಗತ: ೬
ಕಚಿಚ ತ್ ಸೌಮಯ ನ ತೇ ರಾಜಯ ಾಂ ಭರ ಷಾ ಾಂ ಬಾಲ ಸಯ ಶಾಶಾ ತಂ
ಕಚಿಚ ಚುಚ ಶ್ರರ ಷಸೇ ತಾತ ಪಿತರಂ ಸತಯ ವಿಕರ ಮಂ ೭
ಕಚಿಚ ದ್್ ಶರಥೀ ರಾಜಾ ಕುಶಲ್ೀ ಸತಯ ಸಂಗರಃ
ರಾಜಸೂಯಾ೭ಶಾ ಮೇಧಾನಾಮ್ ಆಹತಾಿ ಧ್ಮಿ ನಿಶಚ ಯಃ ೮
ಸ ಕಚಿಚ ದ್ವಬ ರಹಮ ಣೀ ವಿದ್ವಾ ನ್ ಧ್ಮಿ ನಿತಯ ೀ ಮಹಾ ದುಯ ತಿಾಃ
ಇಕಾ ಾ ಕೂಣಾಮ್ ಉಪ್ರಧಾಯ ಯೀ ಯಥಾವ ತಾೌ ತ ಪೂಜಯ ತೇ ೯
ಸ್ಮ ತಾತ ಕಚಿಚ ಚ್ಚ ಕೌಸಲಾಯ ಸುಮಿತಾರ ಚ್ ಪ್ರ ಜಾವತಿೀ
ಸುಖಿನಿೀ ಕಚಿಚ ತ್ ಆಯಾಿ ಚ್ ದೇವಿೀ ನನ್ ತಿ ಕೈಕಯಿೀ ೧೦
ಕಚಿಚ ದ್ಾ ನಯ ಸಂಪ್ನನ ಾಃ ಕುಲ ಪುತರ ೀ ಬಹು ಶುರ ತಃ
ಅನಸೂಯು ರ೭ನುದ್ರ ಷ್ಟಾ ಸತಕ ೃತ ಸ್ೌ ೀ ಪುರೀಹಿತಃ ೧೧
ಕಚಿಚ ತ್ ಅಗ್ನ ಷ್ಣ ತೇ ಯುಕ್ೌ ೀ ವಿರ್ಧಜ್ಞ ೀ ಮತಿಮಾನ್ ಋಜಾಃ
ಹುತಂ ಚ್ ಹೀಷಯ ಮಾಣಂ ಚ್ ಕಲೇ ವೇದ್ಯತೇ ಸದ್ವ ೧೨
ಕಚಿಚ ದ್್ ೀವಾನ್ ಪಿತೄನ್ ಮಾತೄ ಗುಿರೂನ್ ಪಿತೃ ಸಮಾನ೭ಪಿ
ವೃದ್ವಧ ಾಂ ಶಚ ತಾತ ವೈದ್ವಯ ಾಂ ಶಚ ಬಾರ ಹಮ ಣಾಾಂ ಶಾಚ ೭ಭಿಮನಯ ಸೇ ೧೩
ಇಷಾ ೭ಸೌ ರ ವರ ಸಂಪ್ನನ ಮ್ ಅಥಿ ಶಾಸೌ ರ ವಿಶಾರದ್ಮ್
ಸುಧ್ನಾಾ ನಮ್ ಉಪ್ರಧಾಯ ಯಂ ಕಚಿಚ ತೌ ಾ ಾಂ ತಾತ ಮನಯ ಸೇ ೧೪
ಕಚಿಚ ತ್ ಆತಮ ಸಮಾಾಃ ಶ್ರರಾಾಃ ಶುರ ತವನೌೀ ಜಿತೇನಿ್ ರಯಾಾಃ
ಕುಲ್ೀನಾ ಶ್ಚ ೀಾಂಗ್ತಜಾಞ ಶಚ ಕೃತಾ ಸ್ೌ ೀ ತಾತ ಮನಿೌ ರಣಃ ೧೫
ಮಂತರ ೀ ವಿಜಯ ಮ್ಭಲಂ ಹಿ ರಾಜಾಞ ಾಂ ಭವತಿ ರಾಘ್ವ
ಸುಸಂವೃತೀ ಮನೌ ರ ಧ್ರ: ಅಮಾತ್ಯ ೈಾಃ ಶಾಸೌ ರ ಕ್ೀವಿದೈಾಃ ೧೬
ಕಚಿಚ ನಿನ ದ್ವರ ವಶಂ ನ ಏರ್ಷ ಕಚಿಚ ತ್ ಕಲೇ ಪ್ರ ಬುಧ್ಯ ಸೇ
ಕಚಿಚ ಚಾಚ ೭ಪ್ರ ರಾತ್ರ ೀಷ್ಣ ಚಿನೌ ಯ ಸಯ ೭ಥಿ ನೈಪುಣಮ್ ೧೭
ಕಚಿಚ ನ್ ಮನೌ ರಯಸೇ ನ ಏಕಃ ಕಚಿಚ ನನ ಬಹುಭಿಾಃ ಸಹ
ಕಚಿಚ ತ್ೌ ೀ ಮನಿೌ ರತೀ ಮನೌ ರೀ ರಾಷಾ ರಾಂ ನ ಪ್ರಧಾವತಿ ೧೮
ಕಚಿಚ ದ್೭ಥಿಾಂ ವಿನಿಶ್ಚ ತಯ ಲಘು ಮ್ಭಲಂ ಮಹೀದ್ಯಮ್
ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಆರಭಸೇ ಕತುಿಾಂ ನ ದ್ೀಘ್ಿಯಸ್ಮ ರಾಘ್ವ ೧೯
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ಕಚಿಚ ತ್ೌ ೀ ಸುಕೃತಾನಿ ಏವ ಕೃತ ರೂಪ್ರಣಿ ವಾ ಪುನಃ
ವಿದು ಸ್ೌ ೀ ಸವಿ ಕಯಾಿಣಿ ನ ಕತಿವಾಯ ನಿ ಪ್ರರ್ಥಿವಾಾಃ ೨೦
ಕಚಿಚ ನನ ತಕೈಿ ಯುಿಕೌ ಾ ವಾ ರ್ಯ ಚಾ೭ಪ್ಯ ೭ಪ್ರ ಕಿೀತಿಿತಾಾಃ
ತಾ ಯಾ ವಾ ತವ ವಾ೭ಮಾತ್ಯ ೈ ಬುಿಧ್ಯ ತೇ ತಾತ ಮನಿೌ ರತಮ್ ೨೧
ಕಚಿಚ ತ್ ಸಹಸ್ಮರ ನ್ ಮ್ಭಖಾಿಣಾಮ್ ಏಕಮ್ ಇಚ್ಛ ಸ್ಮ ಪಂಡಿತಮ್
ಪ್ಣಿು ತೀ ಹಯ ೭ಥಿ ಕೃಚ್ಛ ರೀಷ್ಣ ಕುಯಾಿ ನಿನ ಶ್್ ರೀಯಸಂ ಮಹತ್ ೨೨
ಸಹಸ್ಮರ ಣಯ ೭ಪಿ ಮ್ಭಖಾಿಣಾಾಂ ಯ ದುಯ ಪ್ರಸ್ೌ ೀ ಮಹಿೀಪ್ತಿಾಃ
ಅಥವಾ ಅಪ್ಯ ೭ಯುತಾ ನಯ ೀವ ನಾಸ್ಮೌ ತೇಷ್ಣ ಸಹಾಯತಾ ೨೩
ಏಕ್ೀ೭ಪ್ಯ ಮಾತಯ ೀ ಮೇಧಾವಿೀ ಶ್ರರೀ ದ್ಕ್ಾ ೀ ವಿಚ್ಕ್ಷಣಃ
ರಾಜಾನಂ ರಾಜಮಾತರ ಾಂ ವಾ ಪ್ರರ ಪ್ರ್ಯನ್ ಮಹತಿೀಾಂ ಶ್ರ ಯಮ್ ೨೪
ಕಚಿಚ ನುಮ ಖಾಯ ಮಹ ತ್ಾ ಾ ೀವ ಮಧ್ಯ ಮೇಷ್ಣ ಚ್ ಮಧ್ಯ ಮಾಾಃ
ಜಘ್ನಾಯ ಸುೌ ಜಘ್ನಯ ೀಷ್ಣ ಭೃತಾಯ ಾಃ ಕಮಿಸು ಯೀಜಿತಾಾಃ ೨೫
ಅಮಾತಾಯ ನ್ ಉಪ್ಧಾ ಅತಿೀತಾನ್ ಪಿತೃ ಪತಾಮಹಾನ್ ಶುಚಿೀನ್
ಶ್ರ ೀಷ್ಟಠ ನ್ ಶ್ರ ೀಷ್ಠ ೀಷ್ಣ ಕಚಿಚ ತೌ ಾ ಾಂ ನಿಯೀಜಯಸ್ಮ ಕಮಿಸು ೨೬
ಕಚಿಚ ನನ ೀ೭ಗ್ರ ೀಣ ದಂಡೇನ ಭೃಶ ಮುದ್ಾ ೀಜಿತ ಪ್ರ ಜಂ
ರಾಷಾ ರಾಂ ತವಾ೭ನು ಜಾನನಿೌ ಮಂತಿರ ಣ: ಕೈಕಯಿೀ ಸುತ ೨೭
ಕಚಿಚ ತಾೌ ಾ ಾಂ ನಾ೭ವಜಾನನಿೌ ಯಾಜಕಾಃ ಪ್ತಿತಂ ಯಥಾ
ಉಗರ ಪ್ರ ತಿಗರ ಹಿೀತಾರಂ ಕಮಯಾನಮ್ ಇವ ಸ್ಮೌ ರಯಃ ೨೮
ಉಪ್ರಯ ಕುಶಲಂ ವೈದ್ಯ ಾಂ ಭೃತಯ ಸಂರ್ದಷಣೇ ರತಮ್
ಶ್ರರಮ್ ಐಶಾ ಯಿ ಕಮಂ ಚ್ ಯೀ ನ ಹನಿೌ ಸ ವಧ್ಯ ತೇ ೨೯
ಕಚಿಚ ತ್ ಧೃಷಾ ಶಚ ಶ್ರರ ಶಚ ಧೃತಿಮಾನ್ ಮತಿಮಾನ್ ಶುಚಿಾಃ
ಕುಲ್ೀನ ಶಾಚ ೭ನುರಕೌ ಶಚ ದ್ಕ್ಷಃ ಸೇನಾಪ್ತಿಾಃ ಕೃತಃ ೩೦
ಬಲವನೌ ಶಚ ಕಚಿಚ ತ್ೌ ೀ ಮುಖಾಯ ಯುದ್ಧ ವಿಶಾರದ್ವಾಃ
ದೃಷಾ ಉಪ್ದ್ವನಾ ವಿಕರ ನಾೌ ಸೌ ಾ ಯಾ ಸತಕ ೃತಯ ಮಾನಿತಾಾಃ ೩೧
ಕಚಿಚ ತ್ ಬಲ ಸಯ ಭಕೌ ಾಂ ಚ್ ವೇತನಂ ಚ್ ಯಥೀಚಿತಮ್
ಸಂಪ್ರರ ಪ್ೌ ಕಲಂ ದ್ವತವಯ ಾಂ ದ್ದ್ವಸ್ಮ ನ ವಿಳಮಬ ಸೇ ೩೨
ಕಲಾ೭ತಿಕರ ಮಣೇ ಹ್ಯ ೀವ ಭಕೌ ವೇತನಯೀ ಭೃಿತಾಾಃ
ಭತುಿಾಃ ಕುಪ್ಯ ನಿೌ ದುಷಯ ನಿೌ ಸೀ೭ನಥಿಾಃ ಸುಮಹಾನ್ ಸಮ ೃತಃ ೩೩
ಕಚಿಚ ತ್ ಸವೇಿ೭ನುರಕೌ ಸ್ಮೌ ಾ ಾಂ ಕುಲ ಪುತಾರ ಾಃ ಪ್ರ ಧಾನತಃ
ಕಚಿಚ ತ್ ಪ್ರರ ಣಾಾಂ ಸೌ ವಾ೭ಥೇಿಷ್ಣ ಸಂತಯ ಜನಿೌ ಸಮಾಹಿತಾಾಃ ೩೪
ಕಚಿಚ ಜಾಜ ನಪ್ದೀ ವಿದ್ವಾ ನ್ ದ್ಕಿಾ ಣಃ ಪ್ರ ತಿಭ್ರನವಾನ್
ಯಥೀಕೌ ವಾದ್ೀ ರ್ದತ ಸ್ೌ ೀ ಕೃತೀ ಭರತ ಪಂಡಿತಃ ೩೫
ಕಚಿಚ ತ್ ಅಷ್ಟಾ ದ್ಶಾ೭ನಯ ೀಷ್ಣ ಸಾ ಪ್ಕ್ಾ ೀ ದ್ಶ ಪಂಚ್ ಚ್
ತಿರ ಭಿ ಸ್ಮೌ ರಭಿ: ಅವಿಜಾಞ ತೈ: ವೇತಿಾ ತಿೀಥಾಿನಿ ಚಾರಕೈಾಃ ೩೬
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಕಚಿಚ ದ್ಾ ಯ ಪ್ರಸ್ಮೌ ನ್ ಅಹಿತಾನ್ ಪ್ರ ತಿಯಾತಾಾಂ ಶಚ ಸವಿದ್ವ
ದುಬಿಲಾನ್ ಅನವಜಾಞ ಯ ವತಿಸೇ ರಪು ಸೂದ್ನ ೩೭
ಕಚಿಚ ನನ ಲೀಕಯತಿಕನ್ ಬಾರ ಹಮ ಣಾಾಂ ಸ್ಮೌ ತ ಸೇವಸೇ
ಅನ೭ಥಿ ಕುಶಲಾ ಹ್ಯ ೀತೇ ಬಾಲಾಾಃ ಪ್ಣಿು ತ ಮಾನಿನಃ ೩೮
ಧ್ಮಿ ಶಾಸ್ೌ ರೀಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ೀಷ್ಣ ವಿದ್ಯ ಮಾನೇಷ್ಣ ದುಬುಿಧಾಾಃ
ಬುದ್ಧ ಮಾನ್ ವಿೀಕಿಾ ಕಿೀಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ನಿರ೭ಥಿಾಂ ಪ್ರ ವದ್ನಿೌ ತೇ ೩೯
ವಿೀರ ರ೭ಧುಯ ರ್ಷತಾಾಂ ಪೂವಿಮ್ ಅಸ್ಮಮ ಕಂ ತಾತ ಪೂವಿಕೈಾಃ
ಸತಯ ನಾಮಾಾಂ ದೃಢ ದ್ವಾ ರಾಾಂ ಹಸೌ ಯ ೭ಶಾ ರಥ ಸಂಕುಲಾಮ್ ೪೦
ಬಾರ ಹಮ ಣಾಃ ಕ್ಷತಿರ ಯೈ ವೈಿಶ್ಯ ೈಾಃ ಸಾ ಕಮಿ ನಿರತೈಾಃ ಸದ್ವ
ಜಿತೇನಿ್ ರಯೈ ಮಿಹೀತಾಾ ಹ ವೃಿತಾ೭ಮಾತ್ಯ ೈಾಃ ಸಹಸರ ಶಃ ೪೧
ಪ್ರರ ಸ್ಮದೈ ವಿಿವಿಧಾ೭೭ಕರ ವೃಿತಾಾಂ ವೈದ್ಯ ಜನಾ೭೭ಕುಲಾಮ್
ಕಚಿಚ ತಾ ಮುದ್ತಾಾಂ ಸ್ಮು ೀತಾಮ್ ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಪ್ರರಕ್ಷಸ್ಮ ೪೨
ಕಚಿಚ ಚ್ಚ ೈತಯ ಶತೈ ಜಿಷಾ ಾಃ ಸುನಿವಿಷಾ ಜನಾ೭೭ಕುಲಃ
ದೇವಸ್ಮಿ ನೈಾಃ ಪ್ರ ಪ್ರಭಿ ಶಚ ತಟ್ಟಕೈ ಶಚ ೀಪ್ಶೀಭಿತಃ ೪೩
ಪ್ರ ಹೃಷಾ ನರ ನಾರೀಕಃ ಸಮಾಜ್ೀತಾ ವ ಶೀಭಿತಃ
ಸುಕೃಷಾ ಸ್ಮೀಮಾ ಪ್ಶುಮಾನ್ ಹಿಾಂಸ್ಮಭಿ: ಪ್ರವಜಿಿತಃ ೪೪
ಅದೇವ ಮಾತೃಕ್ೀ ರಮಯ ಾಃ ಶಾಾ ಪ್ದೈಾಃ ಪ್ರವಜಿಿತಃ
ಪ್ರತಯ ಕ್ೌೀ ಭಯೈ: ಸವೈಿ: ಖನಿಭಿಶಚ ೀಪ್ ಶೀಭಿತ: ೪೫
ವಿವಜಿಿತೀ ನರ: ಪ್ರಪ: ಮಮ ಪೂವೈಿ: ಸುರಕಿಾ ತ:
ಕಚಿಚ ಜಜ ನಪ್ದಃ ಸ್ಮು ೀತಃ ಸುಖಂ ವಸತಿ ರಾಘ್ವ ೪೬
ಕಚಿಚ ತ್ೌ ೀ ದ್ಯಿತಾಾಃ ಸವೇಿ ಕೃರ್ಷ ಗ್ೀ ರಕ್ಷ ಜಿೀವಿನಃ
ವಾತಾಿಯಾಾಂ ಸಂಶ್ರ ತ ಸ್ಮೌ ತ ಲೀಕ್ೀ ಹಿ ಸುಖಮ್ ಏಧ್ತೇ ೪೭
ತೇಷ್ಟಾಂ ಗುಪಿೌ ಪ್ರೀಹಾರಾಃ ಕಚಿಚ ತ್ೌ ೀ ಭರಣಂ ಕೃತಮ್
ರಕಾ ಯ ಹಿ ರಾಜಾಞ ಧ್ಮೇಿಣ ಸವೇಿ ವಿಷಯ ವಾಸ್ಮನಃ ೪೮
ಕಚಿಚ ತ್ ಸ್ಮೌ ರಯಃ ಸ್ಮನೌ ಾ ಯಸ್ಮ ಕಚಿಚ ತಾೌ ಶಚ ಸುರಕಿಾ ತಾಾಃ
ಕಚಿಚ ನನ ಶರ ದ್್ ಧಾಸಯ ಆಸ್ಮಾಂ ಕಚಿಚ ತ್ ಗುಹಯ ಾಂ ನ ಭ್ರಷಸೇ ೪೯
ಕಚಿಚ ನಾನ ಗ ವನಂ ಗುಪ್ೌ ಾಂ ಕಚಿಚ ತ್ೌ ೀ ಸಂತಿ ಧೇನುಕ:
ಕಚಿಚ ನನ ಗಣಿಕ೭ಶಾಾ ನಾಾಂ ಕುಾಂಜರಾಣಾಾಂ ಚ್ ತೃಪ್ಯ ಸ್ಮ ೫೦
ಕಚಿಚ ತ್ ದ್ಶಿಯಸೇ ನಿತಯ ಾಂ ಮನುಷ್ಟಯ ಣಾಾಂ ವಿಭೂರ್ಷತಮ್
ಉತಾಿ ಯೀತಾಿ ಯ ಪೂವಾಿ೭ಹ್ು ೀ ರಾಜಪುತರ ಮಹಾ ಪ್ಥೇ ೫೧
ಕಚಿಚ ನನ ಸವೇಿ ಕಮಾಿಾಂತಾ: ಪ್ರ ತಯ ಕಾ ನೌ ೀ ವಿಶಂಕಯಾ
ಸವೇಿ ವಾ ಪುನ: ಉತಾ ೃಷ್ಟಾ ಮಧ್ಯ ಮೇವಾ೭ತರ ಕರಣಂ ೫೨
ಕಚಿಚ ತ್ ಸವಾಿಣಿ ದುಗ್ರಿಣಿ ಧ್ನ ಧಾನಾಯ ೭೭ಯುಧೀ ದ್ಕೈಾಃ
ಯನೌ ರೈ ಶಚ ಪ್ರಪೂಣಾಿನಿ ತಥಾ ಶ್ಲ್ಪ ಧ್ನುಧ್ಿರಾಃ ೫೩
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ಆಯ ಸ್ೌ ೀ ವಿಪುಲಃ ಕಚಿಚ ತ್ ಕಚಿಚ ತ್ ಅಲಪ ತರೀ ವಯ ಯಃ
ಅಪ್ರತ್ರ ೀಷ್ಣ ನ ತೇ ಕಚಿಚ ತ್ ಕ್ೀಶೀ ಗಚ್ಛ ತಿ ರಾಘ್ವ ೫೪
ದೇವತಾ೭ಥೇಿ ಚ್ ಪಿತರ ೭ಥೇಿ ಬಾರ ಹಮ ಣಾ೭ಭ್ರಯ ಗತೇಷ್ಣ ಚ್
ಯೀಧೇಷ್ಣ ಮಿತರ ವಗೇಿಷ್ಣ ಕಚಿಚ ತ್ ಗಚ್ಛ ತಿ ತೇ ವಯ ಯಃ ೫೫
ಕಚಿಚ ತ್ ಆಯೀಿ ವಿಶುದ್ವಧ ೭ತಾಮ ಕಾ ರತ ಶಚ ೀರ ಕಮಿಣಾ
ಅಪೃಷಾ ಾಃ ಶಾಸೌ ರ ಕುಶಲ: ನ ಲೀಭ್ರತ್ ವಧ್ಯ ತೇ ಶುಚಿಾಃ ೫೬
ಗೃಹಿೀತ ಶ್ಚ ೈವ ಪೃಷಾ ಶಚ ಕಲೇ ದೃಷಾ ಾಃ ಸಕರಣಃ
ಕಚಿಚ ನನ ಮುಚ್ಯ ತೇ ಚ್ೀರೀ ಧ್ನ ಲೀಭ್ರ ನನ ರಷಿಭ ೫೭
ವಯ ಸನೇ ಕಚಿಚ ತ್ ಆಢಯ ಸಯ ದುಗಿತ ಸಯ ಚ್ ರಾಘ್ವ
ಅಥಿಾಂ ವಿರಾಗ್ರಾಃ ಪ್ಶಯ ನಿೌ ತವಾ೭ಮಾತಾಯ ಬಹು ಶುರ ತಾಾಃ ೫೮
ಯಾನಿ ಮಿಥಾಯ ೭ಭಿಶಸ್ಮೌ ನಾಾಂ ಪ್ತನೌ ಯ ೭ಸ್ಮರ ಣಿ ರಾಘ್ವ
ತಾನಿ ಪುತರ ಪ್ಶ್ರನ್ ಘ್ನ ನಿೌ ಪಿರ ೀತಯ ಥಿಮ್ ಅನುಶಾಸತಃ ೫೯
ಕಚಿಚ ತ್ ವೃದ್ವಧ ಾಂ ಶಚ ಬಾಲಾಾಂ ಶಚ ವೈದ್ಯ ಮುಖಾಯ ಾಂ ಶಚ ರಾಘ್ವ
ದ್ವನೇನ ಮನಸ್ಮ ವಾಚಾ ತಿರ ಭಿ: ಏತೈ ಬುಿಭೂಷಸೇ ೬೦
ಕಚಿಚ ತ್ ಗುರೂಾಂ ಶಚ ವೃದ್ವಧ ಾಂ ಶಚ ತಾಪ್ಸ್ಮನ್ ದೇವತಾ೭ತಿರ್ಥೀನ್
ಚೈತಾಯ ಾಂ ಶಚ ಸವಾಿನ್ ಸ್ಮದ್ವಧ ೭ಥಾಿನ್ ಬಾರ ಹಮ ಣಾಾಂ ಶಚ ನಮಸಯ ಸ್ಮ ೬೧
ಕಚಿಚ ತ್ ಅಥೇಿನ ವಾ ಧ್ಮಿಾಂ ಅಥಿಾಂ ಧ್ಮೇಿಣ ವಾ ಪುನಃ
ಉಭೌ ವಾ ಪಿರ ೀತಿ ಲೀಭೇನ ಕಮೇನ ನ ಬಾಧ್ಸೇ ೬೨
ಕಚಿಚ ತ್ ಅಥಿಾಂ ಚ್ ಧ್ಮಿಾಂ ಚ್ ಕಮಂ ಚ್ ಜಯತಾಾಂ ವರ
ವಿಭಜಯ ಕಲೇ ಕಲಜಞ ಸವಾಿನ್ ವರದ್ ಸೇವಸೇ ೬೩
ಕಚಿಚ ತ್ೌ ೀ ಬಾರ ಹಮ ಣಾಾಃ ಶಮಿ ಸವಿ ಶಾಸ್ಮೌ ರ೭ಥಿ ಕ್ೀವಿದ್ವ:
ಆಶಂಸನೌ ೀ ಮಹಾ ಪ್ರರ ಜಞ ಪೌರ ಜಾನಪ್ದೈಾಃ ಸಹ ೬೪
ನಾಸ್ಮೌ ಕಯ ಮ್ ಅನೃತಂ ಕ್ರ ೀಧಂ ಪ್ರ ಮಾದಂ ದ್ೀಘ್ಿ ಸೂತರ ತಾಮ್
ಅದ್ಶಿನಂ ಜಾಞ ನವತಾಮ್ ಆಲಸಯ ಾಂ ಪಂಚ್ ವೃತಿೌ ತಾಮ್ ೬೫
ಏಕ ಚಿನೌ ನಮ್ ಅಥಾಿನಾಮ್ ಅನಥಿಜ್ಞ ೈ ಶಚ ಮನೌ ರಣಮ್
ನಿಶ್ಚ ತಾನಾಮ್ ಅನಾ೭ರಮೂ ಾಂ ಮನೌ ರಸ್ಮಯ ೭ಪ್ರರಕ್ಷಣಮ್ ೬೬
ಮಙ್ರ ಳಸ್ಮಯ ೭ಪ್ರ ಯೀಗಂ ಚ್ ಪ್ರ ತುಯ ತಾಿ ನಂ ಚ್ ಸವಿತ:
ಕಚಿಚ ತ್ ತಾ ಾಂ ವಜಿಯ ಸ್ಯ ೀತಾನ್ ರಾಜ ದೀಷ್ಟಾಂ ಶಚ ತುದ್ಿಶ ೬೭
ದ್ಶ ಪಂಚ್ ಚ್ತು ವಿಗ್ರಿನ್ ಸಪ್ೌ ವಗಿಾಂ ಚ್ ತತೌ ಾ ತ:
ಅಷಾ ವಗಿಾಂ ತಿರ ವಗಿಾಂ ಚ್ ವಿದ್ವಯ ಸ್ಮೌ ಸರ ಶಚ ರಾಘ್ವ ೬೮
ಇಾಂದ್ರ ಯಾಣಾಾಂ ಜಯಂ ಬುದ್ವಧ ಾ ಷ್ಟಡುರ ಣಯ ಾಂ ದೈವ ಮಾನುಷಂ
ಕೃತಯ ಾಂ ವಿಾಂಶತಿ ವಗಿಾಂ ಚ್ ತಥಾ ಪ್ರ ಕೃತಿ ಮಂಡಲಂ ೬೯
ಯಾತಾರ ದಂಡ ವಿಧಾನಂ ಚ್ ದ್ಾ ಯೀನಿೀ ಸಂರ್ಧ ವಿಗರ ಹೌ
ಕಚಿಚ ತ್ ದೇವತಾನ್ ಮಹಾ ಪ್ರರ ಜಞ ಯಥಾವ ದ್೭ನುಮನಯ ಸೇ ೭೦
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ಮಂತಿರ ಭಿ ಸೌ ಾ ಾಂ ಯಥೀದ್್ ಷ್ಾ ೈ ಶಚ ತುಭಿಿ ಸ್ಮೌ ರಭಿ ರೇವ ವಾ
ಕಚಿಚ ತ್ ಸ ಮಸ್ೌ ೈ: ವಯ ಸ್ೌ ೈ ಶಚ ಮಂತರ ಾಂ ಮಂತರ ಯಸೇ ಮಿಥ: ೭೧
ಕಚಿಚ ತ್ೌ ೀ ಸಫಲಾ ವೇದ್ವ: ಕಚಿಚ ತ್ೌ ೀ ಸಫಲಾ: ಕಿರ ಯಾ:
ಕಚಿಚ ತ್ೌ ೀ ಸಫಲಾ ದ್ವರಾ: ಕಚಿಚ ತ್ೌ ೀ ಸಫಲಂ ಶುರ ತಂ ೭೨
ಕಚಿಚ ದೇಷೈವ ತೇ ಬುದ್ಧ ಯಿಧೀಕೌ ಮಮ ರಾಘ್ವ
ಆಯುಷ್ಟಯ ಚ್ ಯಶಸ್ಮಯ ಚ್ ಧ್ಮಿ ಕಮಾ೭ಥಿ ಸಂಹಿತಾ ೭೩
ಯಾಾಂ ವೃತಿೌ ಾಂ ವತಿತೇ ತಾತೀ ಯಾಾಂಚ್ ನ: ಪ್ರ ಪಿತಾಮಹಾ:
ತಾಾಂ ವೃತಿೌ ಾಂ ವತಿಸೇ ಕಚಿಚ ದ್ವಯ ಚ್ ಸತಪ ಥಗ್ರ ಶುಭ್ರ ೭೪
ಕಚಿಚ ತ್ ಸ್ಮಾ ದು ಕೃತಂ ಭ್ೀಜಯ ಮ್ ಏಕ್ೀ ನಾ೭ಶಾನ ಸ್ಮ ರಾಘ್ವ
ಕಚಿಚ ತ್ ಆಶಂಸಮಾನೇಭ್ಯ ೀ ಮಿತ್ರ ೀಭಯ ಾಃ ಸಂಪ್ರ ಯಚ್ಛ ಸ್ಮ ೭೫
ರಾಜಾ ತು ಧ್ಮೇಿಣ ಹಿ ಪ್ರಲಯಿತಾಾ
ಮಹಾಮತಿ ದ್ಿಾಂಡ ಧ್ರ: ಪ್ರ ಜಾನಾಾಂ
ಅವಾಪ್ಯ ಕೃತಾಾ ನ ಾಂ ವಸುಧಾಾಂ ಯಥಾವತ್
ಇತ ಶುಚ ಯ ತ ಸಾ ಾ ಗಿ ಮುಪತಿ ವಿದ್ವಾ ನ್ ೭೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಶತತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಏಕೀತ್ತ ರ ಶತ್ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ರಾಮ ಸಯ ವಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ಭರತಃ ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಹ
ಕಿಾಂ ಮೇ ಧ್ಮಾಿ ದ್ಾ ಹಿೀನ ಸಯ ರಾಜ ಧ್ಮಿಾಃ ಕರಷಯ ತಿ ೧
ಶಾಶಾ ತೀ೭ಯಂ ಸದ್ವ ಧ್ಮಿಾಃ ಸ್ಮಿ ತೀ೭ಸ್ಮಮ ಸು ನರಷಿಭ
ಜ್ಯ ೀಷಠ ಪುತ್ರ ೀ ಸ್ಮಿ ತೇ ರಾಜನ್ ನ ಕನಿೀಯಾನ್ ನೃಪ್ೀ ಭವೇತ್ ೨
ಸ ಸಮೃದ್ವಧ ಾಂ ಮಯಾ ಸ್ಮಧ್ಿಮ್ ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಗಚ್ಛ ರಾಘ್ವ
ಅಭಿಷೇಚ್ಯ ಚಾ೭೭ತಾಮ ನಂ ಕುಲ ಸ್ಮಯ ೭ಸಯ ಭವಾಯ ನಃ ೩
ರಾಜಾನಂ ಮಾನುಷಂ ಪ್ರರ ಹು ದೇಿವತ್ಾ ೀ ಸ ಮತೀ ಮಮ
ಯಸಯ ಧ್ಮಾಿ೭ಥಿ ಸಹಿತಂ ವೃತೌ ಮ್ ಆಹುರ್ ಅಮಾನುಷಮ್ ೪
ಕೇಕಯ ಸ್ಿ ೀ ಚ್ ಮಯಿ ತು ತಾ ಯಿ ಚಾ೭ರಣಯ ಮ್ ಆಶ್ರ ತೇ
ದ್ವಮ್ ಆಯಿ ಗತೀ ರಾಜಾ ಯಾಯಜೂಕಃ ಸತಾಾಂ ಮತಃ ೫
ನಿಷ್ಟಕ ರಾಂತ ಮಾತ್ರ ೀ ಭವತಿ ಸಹ ಸ್ಮೀತೇ ಸ ಲಕ್ಷಮ ಣೇ
ದುಾಃಖ ಶೀಕ೭ಭಿ ಭೂತ ಸುೌ ರಾಜಾ ತಿರ ದ್ವ ಮ೭ಭಯ ಗ್ರತ್ ೬
ಉತಿೌ ಷಠ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ಕಿರ ಯತಾಮ್ ಉದ್ಕಂ ಪಿತುಾಃ
ಅಹಂ ಚಾ೭ಯಂ ಚ್ ಶತುರ ಘ್ನ ಾಃ ಪೂವಿಮ್ ಏವ ಕೃತೀದ್ಕೌ ೭
ಪಿರ ರ್ಯಣ ಖಲು ದ್ತೌ ಾಂ ಹಿ ಪಿತೃ ಲೀಕೇಷ್ಣ ರಾಘ್ವ
ಅಕ್ಷಯಯ ಾಂ ಭವತಿೀತಿ ಆಹುರ್ ಭವಾಾಂ ಶ್ಚ ೈವ ಪಿತುಾಃ ಪಿರ ಯಃ ೮
ತಾಾ ಮೇವ ಶೀಚಂ ಸೌ ವ ದ್ಶಿನೇಪುಾ :
ತಾ ಯ್ಯ ೀವ ಸಕೌ ಮ್ ಅನಿವತಯ ಿ ಬುದ್ಧ ಾಂ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತಾ ಯಾ ವಿಹಿೀನ ಸೌ ವ ಶೀಕ ರುಗು :
ತಾ ಾಂ ಸಂಸಮ ರನ್ ಅಸೌ ಮಿತ: ಪಿತಾ ತೇ ೯
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ್ೀತೌ ರ ಶತತಮ ಸಾ ಗಿ:
ದ್ವ್ಿ ಯ ತ್ತ ರ ಶತ್ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತಾಾಂ ಶುರ ತಾಾ ಕರುಣಾಾಂ ವಾಚಂ ಪಿತುರ್ ಮರಣ ಸಂಹಿತಾಮ್
ರಾಘ್ವೀ ಭರತೇ ನೀಕೌ ಾಂ ಬಭೂವ ಗತ ಚೇತನಃ ೧
ತಮ್ ತು ವಜರ ಮಿವೀ ತಾ ೃಷಾ ಮ್ ಆಹವೇ ದ್ವನವಾ೭ರಣಾ
ವಾಗಾ ಜರ ಾಂ ಭರತೇ ನೀಕೌ ಮ್ ಅಮನೀಜಞ ಾಂ ಪ್ರಂತಪಃ ೨
ಪ್ರ ಗೃಹಯ ಬಾಹೂ ರಾಮೀ ವೈ ಪುರ್ಷಪ ತಾ೭ಗ್ರ ೀ ಯಥಾ ದುರ ಮಃ
ವನೇ ಪ್ರಶುನಾ ಕೃತೌ ಸೌ ಥಾ ಭುವಿ ಪ್ಪ್ರತ ಹ ೩
ತಥಾ ನಿಪ್ತಿತಂ ರಾಮಂ ಜಗತಾಯ ಾಂ ಜಗತಿೀ ಪ್ತಿಮ್
ಕೂಲ ಘ್ರತ ಪ್ರಶಾರ ನೌ ಾಂ ಪ್ರ ಸುಪ್ೌ ಮ್ ಇವ ಕುಾಂಜರಮ್ ೪
ಭ್ರರ ತರ ಸ್ೌ ೀ ಮಹೇಷ್ಟಾ ಸಂ ಸವಿತಃ ಶೀಕ ಕಶ್ಿತಮ್
ರುದ್ನೌ ಾಃ ಸಹ ವೈದೇಹಾಯ ಸ್ಮರ್ಷಚುಾಃ ಸಲ್ಲೇನ ವೈ ೫
ಸ ತು ಸಂಜಾಞ ಾಂ ಪುನ ಲಿಬಾಧ ಾ ನೇತಾರ ಭ್ರಯ ಮ್ ಅಸರ ಮ್ ಉತಾ ೃಜನ್
ಉಪ್ರಕರ ಮತ ಕಕುತಾ ಿ ಾಃ ಕೃಪ್ಣಂ ಬಹು ಭ್ರರ್ಷತುಮ್ ೬
ಸ ರಾಮ: ಸಾ ಗಿ ಗತಂ ಶುರ ತಾಾ ಪಿತರಂ ಪೃರ್ಧವಿೀ ಪ್ತಿಾಂ
ಉವಾಚ್ ಭರತಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಧ್ಮಾಿ೭ತಾಮ ಧ್ಮಿ ಸಂಹಿತಂ ೭
ಕಿಾಂ ಕರಷ್ಟಯ ಮಿ ಅಯೀಧಾಯ ಯಾಾಂ ತಾತೇ ದ್ಷ್ಟಾ ಾಂ ಗತಿಾಂ ಗತೇ
ಕ: ತಾಾಂ ರಾಜವರಾ೭ರ್ಧೀನಾಾಂ ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಪ್ರಲಯಿಷಯ ತಿ ೮
ಕಿಾಂ ನು ತಸಯ ಮಯಾ ಕಯಿಾಂ ದುಜಾಿತೇನ ಮಹಾತಮ ನ:
ಯೀ ಮೃತೀ ಮಮ ಶೀಕೇನ ನ ಮಯಾ ಚಾ೭ಪಿ ಸಂಸಕ ೃತಃ ೯
ಅಹೀ ಭರತ ಸ್ಮದ್ವಧ ೭ಥೀಿ ರ್ಯನ ರಾಜಾ ತಾ ಯಾ೭ನಘ್
ಶತುರ ಘ್ನ ೀನ ಚ್ ಸವೇಿಷ್ಣ ಪ್ರ ೀತ ಕೃತ್ಯ ೀಷ್ಣ ಸತಕ ೃತಃ ೧೦
ನಿಷಪ ರಧಾನಾಮ್ ಅನೇಕ೭ಗ್ರರ ೦ ನರೇನ್ ರೀಣ ವಿನಾ ಕೃತಾಮ್
ನಿವೃತೌ ವನ ವಾಸೀ೭ಪಿ ನ ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಗನುೌ ಮ್ ಉತಾ ಹೇ ೧೧
ಸಮಾಪ್ೌ ವನ ವಾಸಂ ಮಾಮ್ ಅಯೀಧಾಯ ಯಾಾಂ ಪ್ರಂತಪ್
ಕ್ೀ ನು ಶಾಸ್ಮಷಯ ತಿ ಪುನ ಸ್ಮೌ ತೇ ಲೀಕ೭ನೌ ರಂ ಗತೇ ೧೨
ಪುರಾ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಸುವೃತೌ ಾಂ ಮಾಾಂ ಪಿತಾ ಯಾನಾಯ ೭೭ಹ ಸ್ಮನೌ ಾ ಯನ್
ವಾಕಯ ನಿ ತಾನಿ ಶರ ೀಷ್ಟಯ ಮಿ ಕುತಃ ಕಣಿ ಸುಖಾ ನಯ ೭ಹಮ್ ೧೩
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಾ ಸ ಭರತಂ ಭ್ರಯಾಿಮ್ ಅಭ್ಯ ೀತಯ ರಾಘ್ವಃ
ಉವಾಚ್ ಶೀಕ ಸಂತಪ್ೌ ಾಃ ಪೂಣಿ ಚ್ನ್ ರ ನಿಭ್ರ೭೭ನನಾಮ್ ೧೪
ಸ್ಮೀತೇ ಮೃತ ಸ್ೌ ೀ ಶಾ ಶುರಃ ಪಿತಾರ ಹಿೀನೀ೭ಸ್ಮ ಲಕ್ಷಮ ಣ
ಭರತೀ ದುಾಃಖಮ್ ಆಚ್ಷ್ಾ ೀ ಸಾ ಗಿತಂ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಪ್ತಿಮ್ ೧೫
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ತತೀ ಬಹು ಗುಣಂ ತೇಷ್ಟಾಂ ಬಾಷ್ಪ ೀ ನೇತ್ರ ೀ ಷಾ ೭ಜಾಯತ
ತಥಾ ಬೃವತಿ ಕಕುಸ್ಿ ೀ ಕುಮಾರಾಣಾಾಂ ಯಶಸ್ಮಾ ನಾಾಂ ೧೬
ತತ ಸ್ೌ ೀ ಭ್ರರ ತರ ಸಾ ವೇಿ ಭೃಶಮ್ ಆಶಾಾ ಸಯ ರಾಘ್ವಂ
ಅಬುರ ವನ್ ಜಗತಿೀ ಭತುಿ: ಕಿರ ಯತಾಾಂ ಉದ್ಕಂ ಪಿತು: ೧೭
ಸ್ಮ ಸ್ಮೀತಾ ಶಾ ಶುರಂ ಶುರ ತಾಾ ಸಾ ಗಿ ಲೀಕ ಗತಂ ನೃಪಂ
ನೇತಾರ ಭ್ರಯ ಾಂ ಅಶುರ ಪೂಣಾಿಭ್ರಯ ಾಂ ಅಶಕನ್ ಈಕಿಾ ತುಾಂ ಪ್ತಿಾಂ ೧೮
ಸ್ಮನೌ ಾ ಯಿತಾಾ ತು ತಾಾಂ ರಾಮೀ ರುದ್ನಿೌ ೀಾಂ ಜನಕ೭೭ತಮ ಜಾಮ್
ಉವಾಚ್ ಲಕ್ಷಮ ಣಂ ತತರ ದುಾಃಖಿತೀ ದುಾಃಖಿತಂ ವಚಃ ೧೯
ಆನಯ ಇಾಂಗುದ್ ಪಿಣಾಯ ಕಂ ಚಿೀರಮ್ ಆಹರ ಚ್ೀತೌ ರಮ್
ಜಲ ಕಿರ ಯಾ೭ಥಿಾಂ ತಾತ ಸಯ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಮಹಾತಮ ನಃ ೨೦
ಸ್ಮೀತಾ ಪುರಸ್ಮೌ ದ್ಾ ರಜತು ತಾ ಮ್ ಏನಾಮ್ ಅಭಿತೀ ವರ ಜ
ಅಹಂ ಪ್ಶಾಚ ತ್ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಗತಿ: ಹ್ಯ ೀಷ್ಟ ಸುದ್ವರುಣಾ ೨೧
ತತೀ ನಿತಯ ಅನುಗ: ತೇಷ್ಟಾಂ ವಿದ್ತಾತಾಮ ಮಹಾಮತಿಾಃ
ಮೃದು ದ್ವಿನೌ ಶಚ ಶಾನೌ ಶಚ ರಾಮೇ ಚ್ ದೃಢ ಭಕಿೌ ಮಾನ್ ೨೨
ಸುಮನೌ ರ: ತೈ: ನೃಪ್ ಸುತೈಾಃ ಸ್ಮಧ್ಿಮ್ ಆಶಾಾ ಸಯ ರಾಘ್ವಮ್
ಅವಾತಾರಯತ್ ಆಲಮಬ ಯ ನದ್ೀಾಂ ಮನಾ್ ಕಿನಿೀಾಂ ಶ್ವಾಮ್ ೨೩
ತೇ ಸುತಿೀಥಾಿಾಂ ತತಃ ಕೃಚಾಛ ರತ್ ಉಪ್ರಗಮಯ ಯಶಸ್ಮಾ ನಃ
ನದ್ೀಾಂ ಮನಾ್ ಕಿನಿೀಾಂ ರಮಾಯ ಾಂ ಸದ್ವ ಪುರ್ಷಪ ತ ಕನನಾಮ್ ೨೪
ಶ್ೀಘ್ರ ಸರ ೀತಸಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ತಿೀಥಿಾಂ ಶ್ವಮ್ ಅಕದ್ಿಮಮ್
ಸ್ಮರ್ಷಚು: ತು ಉದ್ಕಂ ರಾಜ್ಞ ೀ ತತರ ಏತತ್ ತೇ ಭವತಿಾ ತಿ ೨೫
ಪ್ರ ಗೃಹಯ ಚ್ ಮಹಿೀಪ್ರಲೀ ಜಲ ಪೂರತಮ್ ಅಞ್ಜ ಲ್ಮ್
ದ್ಶಂ ಯಾಮಾಯ ಮ್ ಅಭಿಮುಖೀ ರುದ್ನ್ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨೬
ಏತತ್ ತೇ ರಾಜ ಶಾರ್ದಿಲ ವಿಮಲಂ ತೀಯಮ್ ಅಕ್ಷಯಮ್
ಪಿತೃ ಲೀಕ ಗತ ಸ್ಮಯ ೭ದ್ಯ ಮದ್್ ತೌ ಮ್ ಉಪ್ತಿಷಠ ತು ೨೭
ತತೀ ಮನಾ್ ಕಿನಿೀ ತಿೀರಾತ್ ಪ್ರ ತುಯ ತಿೌ ೀಯಿ ಸ ರಾಘ್ವಃ
ಪಿತು ಶಚ ಕರ ತೇಜಸ್ಮಾ ೀ ನಿವಾಪಂ ಭ್ರರ ತೃಭಿಾಃ ಸಹ ೨೮
ಐಾಂಗುದಂ ಬದ್ರೀ ಮಿಶರ ಾಂ ಪಿಣಾಯ ಕಂ ದ್ಭಿ ಸಂಸೌ ರೇ
ನಯ ಸಯ ರಾಮಃ ಸುದುಾಃಖಾ೭೭ತೀಿ ರುದ್ನ್ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨೯
ಇದಂ ಭುಾಂಕ್ಷಾ ಮಹಾರಾಜ ಪಿರ ೀತೀ ಯತ್ ಅಶನಾ ವಯಮ್
ಯತ್ ಅನನ ಾಃ ಪುರುಷ್ೀ ಭವತಿ ತತ್ ಅನಾನ ಸೌ ಸಯ ದೇವತಾಾಃ ೩೦
ತತ ಸ್ೌ ೀನೈವ ಮಾಗೇಿಣ ಪ್ರ ತುಯ ತಿೌ ೀಯಿ ನದ್ೀ ತಟ್ಟತ್
ಆರುರೀಹ ನರ ವಾಯ ಘ್ರ ೀ ರಮಯ ಸ್ಮನುಾಂ ಮಹಿೀಧ್ರಮ್ ೩೧
ತತಃ ಪ್ಣಿ ಕುಟೀ ದ್ವಾ ರಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ಜಗತಿೀ ಪ್ತಿಾಃ
ಪ್ರಜಗ್ರರ ಹ ಬಾಹುಭ್ರಯ ಮ್ ಉಭೌ ಭರತ ಲಕ್ಷಮ ಣೌ ೩೨
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ತೇಷ್ಟಾಂ ತು ರುದ್ತಾಾಂ ಶಬಾ್ ತ್ ಪ್ರ ತಿಶುರ ತಕ ೀ೭ಭವತ್ ಗ್ರೌ
ಭ್ರರ ತೄಣಾಾಂ ಸಹ ವೈದೇಹಾಯ ಸ್ಮಾಂಹಾನಾಾಂ ಇವ ನದ್ಿತಾಮ್ ೩೩
ಮಹಾ ಬಲಾನಾಾಂ ರುದ್ತಾಾಂ ಕುವಿತಾಾಂ ಉದ್ಕಂ ಪಿತು:
ವಿಜಾಞ ಯ ತುಮುಲಂ ಶಬ್ ಾಂ ತರ ಸ್ಮೌ ಭರತ ಸೈನಿಕಾಃ ೩೪
ಅಬುರ ವಂ ಶಾಚ ೭ಪಿ ರಾಮೇಣ ಭರತಃ ಸಂಗತೀ ಧುರ ವಮ್
ತೇಷ್ಟಮ್ ಏವ ಮಹಾನ್ ಶಬ್ ಾಃ ಶೀಚ್ತಾಾಂ ಪಿತರಂ ಮೃತಮ್ ೩೫
ಅಥ ವಾಸ್ಮನ್ ಪ್ರತಯ ಜಯ ತಂ ಸವೇಿ೭ಭಿಮುಖಾಾಃ ಸಾ ನಮ್
ಅ ಪ್ಯ ೀಕ ಮನಸೀ ಜಗುಮ ಯಿಥಾ ಸ್ಮಿ ನಂ ಪ್ರ ಧಾವಿತಾಾಃ ೩೬
ಹಯೈರ೭ನಯ ೀ ಗಜೈರ೭ನಯ ೀ ರರ್ಥರ೭ನಯ ೀ ಸಾ ಲಂಕೃತೈಾಃ
ಸುಕುಮಾರಾ ಸೌ ರ್ಥ ವಾ೭ನಯ ೀ ಪ್ದ್ೂ ರೇವ ನರಾ ಯಯುಾಃ ೩೭
ಅಚಿರ ಪ್ರ ೀರ್ಷತಂ ರಾಮಂ ಚಿರ ವಿಪ್ರ ೀರ್ಷತಂ ಯಥಾ
ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಕಮೀ ಜನಃ ಸವೀಿ ಜಗ್ರಮ ಸಹಸ್ಮ೭೭ಶರ ಮಮ್ ೩೮
ಭ್ರರ ತೄಣಾಾಂ ತಾ ರತಾ ಸೌ ತರ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಕಮಾಾಃ ಸಮಾಗಮಮ್
ಯಯು ಬಿಹು ವಿಧೈ ಯಾಿನೈಾಃ ಖುರ ನೇಮಿ ಸಾ ನಾ೭೭ಕುಲಾಃ ೩೯
ಸ್ಮ ಭೂಮಿ ಬಿಹುಭಿ ಯಾಿನೈಾಃ ಖುರ ನೇಮಿ ಸಮಾಹತಾ
ಮುಮೀಚ್ ತುಮುಲಂ ಶಬ್ ಾಂ ದೌಯ ರ್ ಇವಾ೭ಭರ ಸಮಾಗಮೇ ೪೦
ತೇನ ವಿತಾರ ಸ್ಮತಾ ನಾಗ್ರಾಃ ಕರೇಣು ಪ್ರವಾರತಾಾಃ
ಆವಾಸಯನೌ ೀ ಗನಧ ೀನ ಜಗುಮ ರ್ ಅನಯ ದ್ಾ ನಂ ತತಃ ೪೧
ವರಾಹ ವೃಕ ಸಂಘ್ರ ಶಚ ಮಹಿಷ್ಟಾಃ ಸಕ್ಷಿ ವಾನರಾಾಃ
ವಾಯ ಘ್ರ ಗ್ೀಕಣಿ ಗವಯಾ ವಿತ್ರ ೀಷ್ಣಾಃ ಪೃಷತೈಾಃ ಸಹ ೪೨
ರಥಾಾಂಗಸ್ಮಹಾಾ ನತೂಯ ಹಾ ಹಂಸ್ಮಾಃ ಕರಣು ವಾಾಃ ಪ್ಿ ವಾಾಃ
ತಥಾ ಪುಾಂಸಕ ೀಕಿಲಾಾಃ ಕೌರ ಾಂಚಾ ವಿಸಂಜಾಞ ಭೇಜಿರೇ ದ್ಶಃ ೪೩
ತೇನ ಶಬ್್ ೀನ ವಿತರ ಸ್ೌ ೈ: ಆಕಶಂ ಪ್ಕಿಾ ಭಿರ್ ವೃತಮ್
ಮನುಷ್ಯ ೈ: ಆವೃತಾ ಭೂಮಿ: ಉಭಯಂ ಪ್ರ ಬಭೌ ತದ್ವ ೪೪
ತತ ಸೌ ಾಂ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ಾಂ ಯಶಸ್ಮಾ ನ ಮ೭ರಾಂದ್ಮಂ
ಆಸ್ಮೀನಂ ಸೌ ಾಂಡಿಲೇ ರಾಮಂ ದ್ದ್ಶಿ ಸಹಸ್ಮ ಜನ: ೪೫
ವಿಗಹಿಮಾಣ: ಕೈಕೇಯಿೀಾಂ ಸಹಿತೀ ಮಂಥರಾ ಮ೭ಪಿ
ಅಭಿಗಮಯ ಜನೀ ರಾಮಂ ಬಾಷಪ ಪೂಣಿ ಮುಖೀ೭ಭವತ್ ೪೬
ತಾನ್ ನರಾನ್ ಬಾಷಪ ಪೂಣಾಿ೭ಕಾ ನ್ ಸಮಿೀಕಾ ಯ ೭ಥ ಸುದುಾಃಖಿತಾನ್
ಪ್ಯಿಷಾ ಜತ ಧ್ಮಿಜಞ ಾಃ ಪಿತೃವನ್ ಮಾತೃವ ಚ್ಚ ಸಃ ೪೭
ಸ ತತರ ಕಾಂಶ್ಚ ತ್ ಪ್ರಷಸಾ ಜ ನರಾನ್
ನರಾ ಶಚ ಕೇಚಿ ತುೌ ತಮ್ ಅಭಯ ವಾದ್ಯನ್
ಚ್ಕರ ಸವಾಿನ್ ಸ ವಯಸಯ ಬಾನಧ ವಾನ್
ಯಥಾ೭ಹಿಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ತದ್ವ ನೃಪ್ರ ತಮ ಜಃ ೪೮
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತತಃ ಸ ತೇಷ್ಟಾಂ ರುದ್ತಾಾಂ ಮಹಾತಮ ನಾಾಂ
ಭುವಂ ಚ್ ಖಂ ಚಾ೭ನುನಿನಾದ್ಯನ್ ಸಾ ನಃ
ಗುಹಾ ಗ್ರೀಣಾಾಂ ಚ್ ದ್ಶ ಶಚ ಸಂತತಂ
ಮೃದಂಗ ಘ್ೀಷ ಪ್ರ ತಿಮ: ಪ್ರ ಶುಶುರ ವೇ ೪೯
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ದುಾ ಯ ತೌ ರ ಶತತಮ ಸಾ ಗಿ:
ತುರ ಯ ತ್ತ ರ ಶತ್ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ವಸ್ಮಷಠ ಾಃ ಪುರತಃ ಕೃತಾಾ ದ್ವರಾನ್ ದ್ಶರಥ ಸಯ ಚ್
ಅಭಿಚ್ಕರ ಮ ತಂ ದೇಶಂ ರಾಮ ದ್ಶಿನ ತರ್ಷಿತಃ ೧
ರಾಜ ಪ್ತನ ಯ ಶಚ ಗಚ್ಛ ನೌ ಯ ೀ ಮನ್ ಾಂ ಮನಾ್ ಕಿನಿೀಾಂ ಪ್ರ ತಿ
ದ್ದೃಶು ಸೌ ತರ ತತ್ ತಿೀಥಿಾಂ ರಾಮ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸೇವಿತಮ್ ೨
ಕೌಸಲಾಯ ಬಾಷಪ ಪೂಣೇಿನ ಮುಖೇನ ಪ್ರಶುಷಯ ತಾ
ಸುಮಿತಾರ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀ ದ್್ ೀನಾ ಯಾ ಶಾಚ ೭ನಾಯ ರಾಜ ಯೀರ್ಷತಃ ೩
ಇದಂ ತೇಷ್ಟಮ್ ಅನಾಥಾನಾಾಂ ಕಿಿ ಷಾ ಮ್ ಅಕಿಿ ಷಾ ಕಮಿಣಾಮ್
ವನೇ ಪ್ರರ ಕಕ ಲನಂ ತಿೀಥಿಾಂ ರ್ಯ ತೇ ನಿವಿಿಷಯಿೀ ಕೃತಾಾಃ ೪
ಇತಃ ಸುಮಿತ್ರ ೀ ಪುತರ ಸ್ೌ ೀ ಸದ್ವ ಜಲಮ್ ಅತನಿ್ ರತಃ
ಸಾ ಯಂ ಹರತಿ ಸೌಮಿತಿರ ಮಿಮ ಪುತರ ಸಯ ಕರಣಾತ್ ೫
ಜಘ್ನಯ ಮ೭ಪಿ ತೇ ಪುತರ : ಕೃತವಾನ್ ನ ತು ಗಹಿಿತ:
ಭ್ರರ ತು ಯಿದ್೭ಥಿ ಸಹಿತಂ ಸವಿಾಂ ತ ದ್ಾ ಹಿತಂ ಗುಣಾಃ ೬
ಅದ್ಯ ಅಯ ಮ೭ಪಿ ತೇ ಪುತರ : ಕ್ಿ ೀಶಾನಾಮ್ ಅ ತಥೀಚಿತ:
ನಿೀಚಾ೭ನಥಿ ಸಮಾಚಾರಂ ಸಜಜ ಾಂ ಕಮಿ ಪ್ರ ಮುಾಂಚ್ತು ೭
ದ್ಕಿಾ ಣಾ೭ಗ್ರ ೀಷ್ಣ ದ್ಭೇಿಷ್ಣ ಸ್ಮ ದ್ದ್ಶಿ ಮಹಿೀ ತಲೇ
ಪಿತು: ಇಙ್ಮರ ದ್ ಪಿಣಾಯ ಕಂ ನಯ ಸೌ ಮ್ ಆಯತ ಲೀಚ್ನಾ ೮
ತಂ ಭೂಮೌ ಪಿತು: ಆತೇಿನ ನಯ ಸೌ ಾಂ ರಾಮೇಣ ವಿೀಕ್ಷಯ ಸ್ಮ
ಉವಾಚ್ ದೇವಿೀ ಕೌಸಲಾಯ ಸವಾಿ ದ್ಶರಥ ಸ್ಮೌ ರಯಃ ೯
ಇದ್ಮ್ ಇಕಾ ಾ ಕು ನಾಥ ಸಯ ರಾಘ್ವ ಸಯ ಮಹಾತಮ ನಃ
ರಾಘ್ವೇಣ ಪಿತು ದ್ಿತೌ ಾಂ ಪ್ಶಯ ತ ಏತತ್ ಯಥಾ ವಿರ್ಧ ೧೦
ತಸಯ ದೇವ ಸಮಾನ ಸಯ ಪ್ರರ್ಥಿವ ಸಯ ಮಹಾತಮ ನಃ
ನ ಏತತ್ ಔಪ್ಯಿಕಂ ಮನಯ ೀ ಭುಕೌ ಭ್ೀಗ ಸಯ ಭ್ೀಜನಮ್ ೧೧
ಚ್ತುರನಾೌ ಾಂ ಮಹಿೀಾಂ ಭುಕೌ ಾ ಮಹೇನ್ ರ ಸದೃಶೀ ವಿಭುಾಃ
ಕಥಮ್ ಇಙ್ಮರ ದ್ ಪಿಣಾಯ ಕಂ ಸ ಭುಾಂಕ್ೌೀ ವಸುಧಾ೭ರ್ಧಪಃ ೧೨
ಅತೀ ದುಾಃಖತರಂ ಲೀಕೇ ನ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಪ್ರ ತಿಭ್ರತಿ ಮಾ
ಯತರ ರಾಮಃ ಪಿತು ದ್ಿದ್ವಯ ತ್ ಇಙ್ಮರ ದ್ೀ ಕ್ಾ ೀದ್ಮ್ ಋದ್ಧ ಮಾನ್ ೧೩
ರಾಮೇ ಣೇಙ್ಮರ ದ್ ಪಿಣಾಯ ಕಂ ಪಿತುರ್ ದ್ತೌ ಾಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಮೇ
ಕಥಂ ದುಾಃಖೇನ ಹೃದ್ಯಂ ನ ಸು ೀಟತಿ ಸಹಸರ ಧಾ ೧೪
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಶೃತಿ ಸುೌ ಖಲ್ಾ ಯಂ ಸತಾಯ ಲೌಕಿಕಿೀ ಪ್ರ ತಿಭ್ರತಿ ಮಾ
ಯದ್೭ನನ : ಪುರುಷ್ೀ ಭವತಿ ತದ್೭ನಾನ ಸೌ ಸಯ ದೇವತಾ: ೧೫
ಏವಮ್ ಆತಾಿಾಂ ಸಪ್ತನ ಯ ಸ್ಮೌ ಜಗುಮ : ಆಶಾಾ ಸಯ ತಾಾಂ ತದ್ವ
ದ್ದೃಶು ಶಾಚ ೭೭ಶರ ಮೇ ರಾಮಂ ಸಾ ಗ್ರಿ ಚುಚ ಯ ತಮ್ ಇವಾ೭ಮರಮ್ ೧೬
ಸವಿ ಭ್ೀಗೈಾಃ ಪ್ರತಯ ಕೌ ಾಂ ರಾಮ ಸಂಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಮಾತರಃ
ಆತಾಿ ಮುಮುಚುರ೭ಶ್ರರ ಣಿ ಸಸಾ ರಂ ಶೀಕ ಕಶ್ಿತಾಾಃ ೧೭
ತಾಸ್ಮಾಂ ರಾಮಃ ಸಮುತಾಿ ಯ ಜಗ್ರರ ಹ ಚ್ರಣಾನ್ ಶುಭ್ರನ್
ಮಾತೄಣಾಾಂ ಮನುಜ ವಾಯ ಘ್ರ ಾಃ ಸವಾಿಸ್ಮಾಂ ಸತಯ ಸಂಗರಃ ೧೮
ತಾಾಃ ಪ್ರಣಿಭಿಾಃ ಸುಖ ಸಪ ಶೈಿ ಮೃಿದು ಅಾಂಗುಳಿ ತಲಾಃ ಶುಭೈಾಃ
ಪ್ರ ಮಮಾಜೂಿ ರಜಃ ಪೃಷ್ಟಠ ದ್ವರ ಮಸ್ಮಯ ೭೭ಯತಲೀಚ್ನಾಾಃ ೧೯
ಸೌಮಿತಿರ ರ೭ಪಿ ತಾಾಃ ಸವಾಿ ಮಾತೄ: ಸಂಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ದುಾಃಖಿತಃ
ಅಭಯ ವಾದ್ಯತಾ೭೭ಸಕೌ ಾಂ ಶನೈ ರಾಮಾ ದ್೭ನನೌ ರಮ್ ೨೦
ಯಥಾ ರಾಮೇ ತಥಾ ತಸ್ಮಮ ನ್ ಸವಾಿ ವವೃತಿರೇ ಸ್ಮೌ ರಯಃ
ವೃತಿೌ ಾಂ ದ್ಶರಥಾ ಜಾಜ ತೇ ಲಕ್ಷಮ ಣೇ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣೇ ೨೧
ಸ್ಮೀತಾ೭ಪಿ ಚ್ರಣಾಾಂ ಸ್ಮೌ ಸ್ಮಮ್ ಉಪ್ಸಂಗೃಹಯ ದುಾಃಖಿತಾ
ಶಾ ಶ್ರರ ಣಾಮ್ ಅಶುರ ಪೂಣಾಿ೭ಕಿಾ ೀ ಸ್ಮ ಬಭೂವಾ೭ಗರ ತಃ ಸ್ಮಿ ತಾ ೨೨
ತಾಾಂ ಪ್ರಷಾ ಜಯ ದುಾಃಖಾ೭೭ತಾಿಾಂ ಮಾತಾ ದುಹಿತರಂ ಯಥಾ
ವನ ವಾಸ ಕೃಶಾಾಂ ದ್ೀನಾಾಂ ಕೌಸಲಾಯ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨೩
ವಿದೇಹ ರಾಜ ಸಯ ಸುತಾ ಸುನ ಷ್ಟ ದ್ಶರಥ ಸಯ ಚ್
ರಾಮ ಪ್ತಿನ ೀ ಕಥಂ ದುಾಃಖಂ ಸಂಪ್ರರ ಪ್ರೌ ನಿಜಿನೇ ವನೇ ೨೪
ಪ್ದ್ಮ ಮ್ ಆತಪ್ ಸಂತಪ್ೌ ಾಂ ಪ್ರಕಿಿ ಷಾ ಮ್ ಇವೀತಪ ಲಮ್
ಕಞ್ಚ ನಂ ರಜಸ್ಮ ಧ್ಾ ಸೌ ಾಂ ಕಿಿ ಷಾ ಾಂ ಚ್ನ್ ರಮ್ ಇವಾ೭ಮುಬ ದೈಾಃ ೨೫
ಮುಖಂ ತೇ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಮಾಾಂ ಶೀಕ್ೀ ದ್ಹ ತಯ ೭ಗ್ನ ರವಾ ಶರ ಯಮ್
ಭೃಶಂ ಮನಸ್ಮ ವೈದೇಹಿ ವಯ ಸನಾ೭೭ರಣಿ ಸಂಭವಃ ೨೬
ಬುರ ವನಾೌ ಯ ಮ್ ಏವಮ್ ಆತಾಿಯಾಾಂ ಜನನಾಯ ಾಂ ಭರತಾ೭ಗರ ಜಃ
ಪ್ರದೌ ಆಸ್ಮದ್ಯ ಜಗ್ರರ ಹ ವಸ್ಮಷಠ ಸಯ ಸ ರಾಘ್ವಃ ೨೭
ಪುರೀಹಿತ ಸ್ಮಯ ೭ಗ್ನ ಸಮಸಯ ತಸಯ ವೈ ತದ್ವ
ಬೃಹಸಪ ತೇ ರನ್ ರ ಇವಾ೭ಮರಾರ್ಧಪಃ
ಪ್ರ ಗೃಹಯ ಪ್ರದೌ ಸುಸಮೃದ್ಧ ತೇಜಸಃ
ಸಹವ ತೇನೀಪ್ ವಿವೇಶ ರಾಘ್ವಃ ೨೮
ತತೀ ಜಘ್ನಯ ಾಂ ಸಹಿತೈಾಃ ಸ ಮನಿೌ ರಭಿಾಃ
ಪುರ ಪ್ರ ಧಾನೈ ಶಚ ಸಹವ ಸೈನಿಕೈಾಃ
ಜನೇನ ಧ್ಮಿಜಞ ತ ಮೇನ ಧ್ಮಿವಾನ್
ಉಪ್ೀಪ್ವಿಷ್ಾ ೀ ಭರತ ಸೌ ದ್ವ೭ಗರ ಜಮ್ ೨೯
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ಉಪ್ೀಪ್ವಿಷಾ ಸುೌ ತದ್ವ ಸ ವಿೀಯಿವಾನ್
ತಪ್ಸ್ಮಾ ವೇಷೇಣ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ರಾಘ್ವಮ್
ಶ್ರ ಯಾ ಜಾ ಲನೌ ಾಂ ಭರತಃ ಕೃತಾ೭೦ಜಲ್:
ಯಥಾ ಮಹೇನ್ ರಾಃ ಪ್ರ ಯತಃ ಪ್ರ ಜಾಪ್ತಿಮ್ ೩೦
ಕಿಮ್ ಏಷ ವಾಕಯ ಾಂ ಭರತೀ೭ದ್ಯ ರಾಘ್ವಂ
ಪ್ರ ಣಮಯ ಸತಕ ೃತಯ ಚ್ ಸ್ಮಧು ವಕ್ಷಯ ತಿ
ಇತಿೀವ ತಸ್ಮಯ ೭೭ಯಿ ಜನ ಸಯ ತತೌ ಾ ತೀ
ಬಭೂವ ಕೌತೂಹಲಮ್ ಉತೌ ಮಂ ತದ್ವ ೩೧
ಸ ರಾಘ್ವಃ ಸತಯ ಧೃತಿ ಶಚ ಲಕ್ಷಮ ಣೀ
ಮಹಾನು ಭ್ರವೀ ಭರತ ಶಚ ಧಾಮಿಿಕಃ
ವೃತಾಾಃ ಸುಹೃದ್ೂ ಶಚ ವಿರೇಜ ರ೭ಧ್ಾ ರೇ
ಯಥಾ ಸದ್ಸ್ಯ ೈಾಃ ಸಹಿತಾ: ತರ ಯೀ೭ಗನ ಯಃ ೩೨
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ತುರ ಯ ತೌ ರ ಶತತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಚತುರುತ್ತ ರ ಶತ್ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತಂ ತು ರಾಮಃ ಸಮಾಜಾಞ ಯ ಭ್ರರ ತರಂ ಗುರು ವತಾ ಲಮ್
ಲಕ್ಷಮ ಣೇನ ಸಹ ಭ್ರರ ತಾರ ಪ್ರ ಷ್ಣಾ ಾಂ ಸಮುಪ್ಚ್ಕರ ಮೇ ೧
ಕಿಮ್ ಏತತ್ ಇಚ್ಛ ೀಯಮ್ ಅಹಂ ಶರ ೀತುಾಂ ಪ್ರ ವಾಯ ಹೃತಂ ತಾ ಯಾ
ಯಸ್ಮಮ ತ್ ತಾ ಮ್ ಆಗತೀ ದೇಶಮ್ ಇಮಂ ಚಿೀರ ಜಟ್ಟ೭ಜಿನಿೀ ೨
ಕಿಾಂ ನಿಮಿತೌ ಮ್ ಇಮಂ ದೇಶಂ ಕೃಷ್ಟು ೭ಜಿನ ಜಟ್ಟ ಧ್ರಃ
ಹಿತಾಾ ರಾಜಯ ಾಂ ಪ್ರ ವಿಷಾ ಸೌ ಾ ಾಂ ತತ್ ಸವಿಾಂ ವಕುೌ ಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೩
ಇತುಯ ಕೌ ಾಃ ಕೇಕಯಿೀ ಪುತರ ಾಃ ಕಕುತ್ಾ ಿ ೀನ ಮಹಾತಮ ನಾ
ಪ್ರ ಗೃಹಯ ಬಲವ ರ್ದೂ ಯಃ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್ ವಾಿಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೪
ಆಯಿಾಂ ತಾತಃ ಪ್ರತಯ ಜಯ ಕೃತಾಾ ಕಮಿ ಸುದುಷಕ ರಮ್
ಗತಃ ಸಾ ಗಿಾಂ ಮಹಾ ಬಾಹುಾಃ ಪುತರ ಶೀಕ೭ಭಿ ಪಿೀಡಿತಃ ೫
ಸ್ಮೌ ರಯಾ ನಿಯುಕೌ ಾಃ ಕೈಕೇಯಾಯ ಮಮ ಮಾತಾರ ಪ್ರಂತಪ್
ಚ್ಕರ ಸುಮಹತ್ ಪ್ರಪ್ಮ್ ಇದ್ಮ್ ಆತಮ ಯಶೀ ಹರಮ್ ೬
ಸ್ಮ ರಾಜಯ ಫಲಮ್ ಅಪ್ರರ ಪ್ಯ ವಿಧ್ವಾ ಶೀಕ ಕಶ್ಿತಾ
ಪ್ತಿಷಯ ತಿ ಮಹಾ ಘ್ೀರೇ ನಿರರ್ಯ ಜನನಿೀ ಮಮ ೭
ತಸಯ ಮೇ ದ್ವಸ ಭೂತಸಯ ಪ್ರ ಸ್ಮದಂ ಕತುಿಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ
ಅಭಿರ್ಷಾಂಚ್ಸಾ ಚಾ೭ದ್ಯ ೈವ ರಾಜ್ಯ ೀನ ಮಘ್ವಾನ್ ಇವ ೮
ಇಮಾಾಃ ಪ್ರ ಕೃತಯಃ ಸವಾಿ ವಿಧ್ವಾ ಮಾತರ ಶಚ ಯಾಾಃ
ತಾ ತ್ ಸಕಶಮ್ ಅನುಪ್ರರ ಪ್ರೌ ಾಃ ಪ್ರ ಸ್ಮದಂ ಕತುಿಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೯
ತದ್ವ೭ನುಪೂವಾಯ ಿ ಯುಕೌ ಾಂ ಚ್ ಯುಕೌ ಾಂ ಚಾ೭೭ತಮ ನಿ ಮಾನದ್
ರಾಜಯ ಾಂ ಪ್ರರ ಪುನ ಹಿ ಧ್ಮೇಿಣ ಸಕಮಾನ್ ಸುಹೃದಃ ಕುರು ೧೦
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ಭವತು ಅವಿಧ್ವಾ ಭೂಮಿಾಃ ಸಮಗ್ರರ ಪ್ತಿನಾ ತಾ ಯಾ
ಶಶ್ನಾ ವಿಮಲೇ ನೇವ ಶಾರದ್ೀ ರಜನಿೀ ಯಥಾ ೧೧
ಏಭಿ ಶಚ ಸಚಿವೈಾಃ ಸ್ಮಧ್ಿಾಂ ಶ್ರಸ್ಮ ಯಾಚಿತೀ ಮಯಾ
ಭ್ರರ ತುಾಃ ಶ್ಷಯ ಸಯ ದ್ವಸ ಸಯ ಪ್ರ ಸ್ಮದಂ ಕತುಿಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೧೨
ತತ್ ಇದಂ ಶಾಶಾ ತಂ ಪಿತರ ಯ ಾಂ ಸವಿಾಂ ಪ್ರ ಕೃತಿ ಮಣು ಲಮ್
ಪೂಜಿತಂ ಪುರುಷ ವಾಯ ಘ್ರ ನಾ೭ತಿಕರ ಮಿತುಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೧೩
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಾ ಮಹಾ ಬಾಹುಾಃ ಸಬಾಷಪ ಾಃ ಕೇಕಯಿೀ ಸುತಃ
ರಾಮ ಸಯ ಶ್ರಸ್ಮ ಪ್ರದೌ ಜಗ್ರರ ಹ ಭರತಃ ಪುನಃ ೧೪
ತಂ ಮತೌ ಮ್ ಇವ ಮಾತಙ್ರ ಾಂ ನಿಶ್ ಾ ಸನೌ ಾಂ ಪುನಃ ಪುನಃ
ಭ್ರರ ತರಂ ಭರತಂ ರಾಮಃ ಪ್ರಷಾ ಜಯ ಇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೧೫
ಕುಲ್ೀನಃ ಸತೌ ಾ ಸಂಪ್ನನ : ತೇಜಸ್ಮಾ ೀ ಚ್ರತ ವರ ತಃ
ರಾಜಯ ಹೇತೀಾಃ ಕಥಂ ಪ್ರಪ್ಮ್ ಆಚ್ರೇತ್ ತಾ ದ್ಾ ಧೀ ಜನಃ ೧೬
ನ ದೀಷಂ ತಾ ಯಿ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಸೂಕ್ಷಮ ಮ್ ಅಪ್ಯ ೭ರ ಸೂದ್ನ
ನ ಚಾ೭ಪಿ ಜನನಿೀಾಂ ಬಾಲಾಯ ತೌ ಾ ಾಂ ವಿಗಹಿಿತುಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೧೭
ಕಮಕರೀ ಮಹಾ ಪ್ರರ ಜಞ ಗುರೂಣಾಾಂ ಸವಿದ್ವ೭ನಘ್
ಉಪ್ಪ್ನನ ೀಷ್ಣ ದ್ವರೇಷ್ಣ ಪುತ್ರ ೀಷ್ಣ ಚ್ ವಿರ್ಧೀಯತೇ ೧೮
ವಯ ಮ೭ಸಯ ಯಥಾ ಲೀಕೇ ಸಂಖಾಯ ತಾ ಸೌಾಮಯ ಸ್ಮಧುಭಿ:
ಭ್ರಯಾಿ: ಪುತಾರ ಶಚ ಶ್ಷ್ಟಯ ಶಚ ತಾ ಮ೭ನುಜಾಞ ತು ಮಹಿಸ್ಮ ೧೯
ವನೇ ವಾ ಚಿೀರ ವಸನಂ ಸೌಮಯ ಕಿರ ಷ್ಟು ೭ಜಿನಾಾಂಬರಂ
ರಾಜ್ಯ ೀ ವಾ೭ಪಿ ಮಹಾರಾಜ್ೀ ಮಾಾಂ ವಾಸಯಿತು ಮಿೀಶಾ ರ: ೨೦
ಯಾವತ್ ಪಿತರ ಧ್ಮಿಜ್ಞ ೀ ಗೌರವಂ ಲೀಕ ಸತಕ ೃತಂ
ತಾವ ದ್ಧ ಮಿಭೃತಾಾಂ ಶ್ರ ೀಷಠ ಜನನಾಯ ಮ್ ಅಪಿ ಗೌರವಮ್ ೨೧
ಏತಾಭ್ರಯ ಾಂ ಧ್ಮಿ ಶ್ೀಲಾಭ್ರಯ ಾಂ ವನಂ ಗಚ್ಛ ೀತಿ ರಾಘ್ವ
ಮಾತಾ ಪಿತೃಭ್ರಯ ಮ್ ಉಕ್ೌ ೀ೭ಹಂ ಕಥಮ್ ಅನಯ ತ್ ಸಮಾಚ್ರೇ ೨೨
ತಾ ಯಾ ರಾಜಯ ಮ್ ಅಯೀಧಾಯ ಯಾಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ವಯ ಾಂ ಲೀಕ ಸತಕ ೃತಮ್
ವಸೌ ವಯ ಾಂ ದ್ಣು ಕ೭ರಣ್ಯ ೀ ಮಯಾ ವಲಕ ಲ ವಾಸಸ್ಮ ೨೩
ಏವಂ ಕೃತಾಾ ಮಹಾ ರಾಜ್ೀ ವಿಭ್ರಗಂ ಲೀಕ ಸನಿನ ಧೌ
ವಾಯ ದ್ಶಯ ಚ್ ಮಹಾ ತೇಜಾ ದ್ವಂ ದ್ಶರಥೀ ಗತಃ ೨೪
ಸ ಚ್ ಪ್ರ ಮಾಣಂ ಧ್ಮಾಿ೭೭ತಾಮ ರಾಜಾ ಲೀಕ ಗುರು ಸೌ ವ
ಪಿತಾರ ದ್ತೌ ಾಂ ಯಥಾ ಭ್ರಗಮ್ ಉಪ್ಭ್ೀಕುೌ ಾಂ ತಾ ಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೨೫
ಚ್ತುದ್ಿಶ ಸಮಾಾಃ ಸೌಮಯ ದ್ಣು ಕ೭ರಣಯ ಮ್ ಆಶ್ರ ತಃ
ಉಪ್ಭ್ೀಕ್ಾ ಯ ೀ ತಾ ೭ಹಂ ದ್ತೌ ಾಂ ಭ್ರಗಂ ಪಿತಾರ ಮಹಾತಮ ನಾ ೨೬
ಯ ದ್ಬರ ವಿೀನ್ ಮಾಾಂ ನರ ಲೀಕ ಸತಕ ೃತಃ
ಪಿತಾ ಮಹಾತಾಮ ವಿಬುಧಾ೭ರ್ಧಪ್ೀಪ್ಮಃ
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ತ ದೇವ ಮನಯ ೀ ಪ್ರಮಾತಮ ನೀ ಹಿತಂ
ನ ಸವಿ ಲೀಕೇಶಾ ರ ಭ್ರವಮ್ ಅಪ್ಯ ೭ಹಮ್ ೨೭
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಚ್ತುರುತೌ ರ ಶತತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಪಂಚೀತ್ತ ರ ಶತ್ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತತಃ ಪುರುಷ ಸ್ಮಾಂಹಾನಾಾಂ ವೃತಾನಾಾಂ ತೈಾಃ ಸುಹೃ ದ್ರ ಣಾಃ
ಶೀಚ್ತಾಮ್ ಏವ ರಜನಿೀ ದುಾಃಖೇನ ವಯ ತಯ ವತಿತ ೧
ರಜನಾಯ ಾಂ ಸುಪ್ರ ಭ್ರತಾಯಾಾಂ ಭ್ರರ ತರ ಸ್ೌ ೀ ಸುಹೃ ದ್ಾ ೃತಾಾಃ
ಮನಾ್ ಕಿನಾಯ ಾಂ ಹುತಂ ಜಪ್ಯ ಾಂ ಕೃತಾಾ ರಾಮಮ್ ಉಪ್ರಗಮನ್ ೨
ತೂರ್ಷು ೀಾಂ ತೇ ಸಮುಪ್ರಸ್ಮೀನಾ ನ ಕಶ್ಚ ತ್ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಭರತ ಸುೌ ಸುಹೃ ನಮ ಧ್ಯ ೀ ರಾಮಂ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೩
ಸ್ಮಾಂತಿಾ ತಾ ಮಾಮಿಕ ಮಾತಾ ದ್ತೌ ಾಂ ರಾಜಯ ಮ್ ಇದಂ ಮಮ
ತ ದ್್ ದ್ವಮಿ ತವೈ ವಾ೭ಹಂ ಭುಾಂಕ್ಷಾ ರಾಜಯ ಮ್ ಅಕಣಾ ಕಮ್ ೪
ಮಹತಾ ಇವ ಅಮುಬ ವೇಗೇನ ಭಿನನ ಾಃ ಸೇತುರ್ ಜಲಾಗಮೇ
ದುರಾವಾರಂ ತಾ ದ್೭ನಯ ೀನ ರಾಜಯ ಖಣು ಮ್ ಇದಂ ಮಹತ್ ೫
ಗತಿಾಂ ಖರ ಇವಾ೭ಶಾ ಸಯ ತಾಕ್ಷಯ ಿ ಸ್ಯ ೀವ ಪ್ತತಿರ ಣಃ
ಅನುಗನುೌ ಾಂ ನ ಶಕಿೌ ಮೇಿ ಗತಿಾಂ ತವ ಮಹಿೀಪ್ತೇ ೬
ಸುಜಿೀವಂ ನಿತಯ ಶ ಸೌ ಸಯ ಯಃ ಪ್ರ ರುಪ್ಜಿೀವಯ ತೇ
ರಾಮ ತೇನ ತು ದುಜಿೀಿವಂ ಯಃ ಪ್ರಾನ್ ಉಪ್ಜಿೀವತಿ ೭
ಯಥಾ ತು ರೀಪಿತೀ ವೃಕ್ಷಃ ಪುರುಷೇಣ ವಿವರ್ಧಿತಃ
ಹರ ಸಾ ಕೇಣ ದುರಾ೭೭ರೀಹೀ ರೂಢ ಸಕ ನಧ ೀ ಮಹಾ ದೃಮಃ ೮
ಸ ಯದ್ವ ಪುರ್ಷಪ ತೀ ಭೂತಾಾ ಫಲಾನಿ ನ ವಿದ್ಶಿರ್ಯತ್
ಸ ತಾಾಂ ನಾ೭ನುಭವೇತ್ ಪಿರ ೀತಿಾಂ ಯಸಯ ಹೇತೀಾಃ ಪ್ರ ರೀಪಿತಃ ೯
ಏಷ್ೀಪ್ಮಾ ಮಹಾಬಾಹೀ ತಾ ಮ್ ಅಥಿಾಂ ವೇತುೌ ಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ
ಯದ್ ತಾ ಮ್ ಅಸ್ಮಮ ನ್ ಋಷಭ್ೀ ಭತಾಿ ಭೃತಾಯ ನ್ ನ ಶಾರ್ಧ ಹಿ ೧೦
ಶ್ರ ೀಣಯ ಸ್ಮೌ ಾ ಾಂ ಮಹಾ ರಾಜ ಪ್ಶಯ ನುೌ ಅಗ್ರರ ಯ ಶಚ ಸವಿಶಃ
ಪ್ರ ತಪಂತಮ್ ಇವಾ೭೭ದ್ತಯ ಾಂ ರಾಜ್ಯ ೀ ಸ್ಮಿ ತಮ್ ಅರಾಂದ್ಮಮ್ ೧೧
ತವಾ೭ನುಯಾನೇ ಕಕುಸಿ ಮತಾೌ ನದ್ಿನುೌ ಕುಞ್ಜ ರಾಾಃ
ಅನೌ : ಪುರ ಗತಾ ನಾಯೀಿ ನನ್ ನುೌ ಸುಸಮಾಹಿತಾಾಃ ೧೨
ತಸಯ ಸ್ಮಧು ಇತಿ ಅಮನಯ ನೌ ನಾಗರಾ ವಿವಿಧಾ ಜನಾಾಃ
ಭರತ ಸಯ ವಚಃ ಶುರ ತಾಾ ರಾಮಂ ಪ್ರ ತಯ ೭ನುಯಾಚ್ತಃ ೧೩
ತಮ್ ಏವಂ ದುಾಃಖಿತಂ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ವಿಲಪ್ನೌ ಾಂ ಯಶಸ್ಮಾ ನಮ್
ರಾಮಃ ಕೃತಾ೭೭ತಾಮ ಭರತಂ ಸಮಾಶಾಾ ಸಯತ್ ಆತಮ ವಾನ್ ೧೪
ನಾ೭೭ತಮ ನಃ ಕಮ ಕರೀ೭ಸ್ಮೌ ಪುರುಷ್ೀ೭ಯಮ್ ಅನಿೀಶಾ ರಃ
ಇತ ಶಚ ಇತರತ: ಚ್ ಏನಂ ಕೃತಾನೌ ಾಃ ಪ್ರಕಷಿತಿ ೧೫
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ಸವೇಿ ಕ್ಷಯಾನಾೌ ನಿಚ್ಯಾಾಃ ಪ್ತನಾ೭ನಾೌ ಾಃ ಸಮುಚ್ಛ ರಯಾಾಃ
ಸಂಯೀಗ್ರ ವಿಪ್ರ ಯೀಗ್ರ೭ನಾೌ ಮರಣಾ೭ನೌ ಾಂ ಚ್ ಜಿೀವಿತಮ್ ೧೬
ಯಥಾ ಫಲಾನಾಾಂ ಪ್ಕಾ ನಾಾಂ ನಾ೭ನಯ ತರ ಪ್ತನಾತ್ ಭಯಮ್
ಏವಂ ನರ ಸಯ ಜಾತ ಸಯ ನಾ೭ನಯ ತರ ಮರಣಾತ್ ಭಯಮ್ ೧೭
ಯಥಾ೭ಗ್ರರಂ ದೃಢ ಸೂಿ ಣಂ ಜಿೀಣಿಾಂ ಭೂತಾಾ ೭ವಸ್ಮೀದ್ತಿ
ತರ್ಥವ ಸ್ಮೀದ್ನಿೌ ನರಾ ಜರಾ ಮೃತುಯ ವಶಂ ಗತಾಾಃ ೧೮
ಅತ್ಯ ೀತಿ ರಜನಿೀ ಯಾ ತು ಸ್ಮ ನ ಪ್ರ ತಿ ನಿವತಿತೇ
ಯಾತ್ಯ ೀವ ಯಮುನಾ ಪೂಣಾಿ ಸಮುದ್ರ ಾಂ ಉದ್ಕ೭೭ಕುಲಂ ೧೯
ಅಹೀ ರಾತಾರ ಣಿ ಗಚ್ಛ ನಿೌ ಸವೇಿಷ್ಟಾಂ ಪ್ರರ ಣಿನಾಮ್ ಇಹ
ಆಯಾಂರ್ಷ ಕ್ಷಪ್ಯ ನಾೌ ಯ ೭೭ಶು ಗ್ರ ೀಷ್ಮ ೀ ಜಲಮ್ ಇವ ಅಾಂಶವಃ ೨೦
ಆತಾಮ ನಮ್ ಅನುಶೀಚ್ ತಾ ಾಂ ಕಿಮ್ ಅನಯ ಮ್ ಅನುಶೀಚ್ಸ್ಮ
ಆಯು ಸ್ೌ ೀ ಹಿೀಯತೇ ಯಸಯ ಸ್ಮಿ ತ ಸಯ ಚ್ ಗತ ಸಯ ಚ್ ೨೧
ಸಹ ಏವ ಮೃತುಯ ರ್ ವರ ಜತಿ ಸಹ ಮೃತುಯ ರ್ ನಿರ್ಷೀದ್ತಿ
ಗತಾಾ ಸುದ್ೀಘ್ಿಮ್ ಅಧಾಾ ನಂ ಸಹ ಮೃತುಯ ರ್ ನಿವತಿತೇ ೨೨
ಗ್ರತ್ರ ೀಷ್ಣ ವಲಯಃ ಪ್ರರ ಪ್ರೌ ಾಃ ಶ್ಾ ೀತಾ ಶ್ಚ ೈವ ಶ್ರೀರುಹಾಾಃ
ಜರಯಾ ಪುರುಷ್ೀ ಜಿೀಣಿಾಃ ಕಿಾಂ ಹಿ ಕೃತಾಾ ಪ್ರ ಭ್ರವರ್ಯತ್ ೨೩
ನಂದಂತಿ ಉದ್ತ ಆದ್ತ್ಯ ೀ ನಂದಂತಿ ಅಸೌ ಮ್ ಇತೇ ರವೌ
ಆತಮ ನೀ ನಾ೭ವಬುಧ್ಯ ನೌ ೀ ಮನುಷ್ಟಯ ಜಿೀವಿತ ಕ್ಷಯಮ್ ೨೪
ಹೃಷಯ ಾಂತಿ ಋತು ಮುಖಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ನವಂ ನವಮ್ ಇಹಾ೭೭ಗತಮ್
ಋತೂನಾಾಂ ಪ್ರವತೇಿನ ಪ್ರರ ಣಿನಾಾಂ ಪ್ರರ ಣ ಸಂಕ್ಷಯಃ ೨೫
ಯಥಾ ಕಷಠ ಾಂ ಚ್ ಕಷಠ ಾಂ ಚ್ ಸಮೇಯಾತಾಾಂ ಮಹಾ೭೭ಣಿವೇ
ಸಮೇತಯ ಚ್ ವಯ ಪೇಯಾತಾಾಂ ಕಲಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ಕಂಚ್ನ ೨೬
ಏವಂ ಭ್ರಯಾಿ ಶಚ ಪುತಾರ ಶಚ ಜಾಞ ತಯ ಶಚ ವಸೂನಿ ಚ್
ಸಮೇತಯ ವಯ ವಧಾವನಿೌ ಧುರ ವೀ ಹಿ ಏಷ್ಟಾಂ ವಿನಾ ಭವಃ ೨೭
ನಾ೭ತರ ಕಶ್ಚ ತ್ ಯಥಾ ಭ್ರವಂ ಪ್ರರ ಣಿೀ ಸಮ೭ಭಿವತಿತೇ
ತೇನ ತಸ್ಮಮ ನ್ ನ ಸ್ಮಮಥಯ ಿಾಂ ಪ್ರ ೀತಸ್ಮಯ ೭ಸೌ ಯ ೭ನುಶೀಚ್ತಃ ೨೮
ಯಥಾ ಹಿ ಸ್ಮಥಿಾಂ ಗಚ್ಛ ನೌ ಾಂ ಬ್ರರ ಯಾತ್ ಕಶ್ಚ ತ್ ಪ್ರ್ಥ ಸ್ಮಿ ತಃ
ಅಹಮ್ ಅಪಿ ಆಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಪೃಷಠ ತೀ ಭವತಾಮ್ ಇತಿ ೨೯
ಏವಂ ಪೂವೈಿ: ಗತೀ ಮಾಗಿಾಃ ಪಿತೃ ಪತಾಮಹೀ ಧುರ ವಃ
ತಮ್ ಆಪ್ನನ ಾಃ ಕಥಂ ಶೀಚೇತ್ ಯಸಯ ನಾ೭ಸ್ಮೌ ವಯ ತಿಕರ ಮಃ ೩೦
ವಯಸಃ ಪ್ತಮಾನ ಸಯ ಸರ ೀತಸೀ ವಾ೭ನಿವತಿಿನಃ
ಆತಾಮ ಸುಖೇ ನಿಯೀಕೌ ವಯ ಾಃ ಸುಖ ಭ್ರಜಃ ಪ್ರ ಜಾಾಃ ಸಮ ೃತಾಾಃ ೩೧
ಧ್ಮಾಿ೭೭ತಾಮ ಸ ಶುಭೈಾಃ ಕೃತ್ಾ ನ ೈಾಃ ಕರ ತುಭಿ ಶಾಚ ೭೭ಪ್ೌ ದ್ಕಿಾ ಣಾಃ
ಧೂತ ಪ್ರಪ್ೀ ಗತಃ ಸಾ ಗಿಾಂ ಪಿತಾ ನಃ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಪ್ತಿಾಃ ೩೨
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ಭೃತಾಯ ನಾಾಂ ಭರಣಾತ್ ಸಮಯ ಕ್ ಪ್ರ ಜಾನಾಾಂ ಪ್ರಪ್ರಲನಾತ್
ಅಥಿ ಆದ್ವನಾ ಚ್ಚ ಧ್ಮೇಿಣ ಪಿತಾ ನ ಸ್ಮೌ ರದ್ವಂ ಗತಃ ೩೩
ಕಮಿಭಿ ಸುೌ ಶುಭೈ ರಷ್ಾ ೈ: ಕರ ತುಭಿ ಶಾಚ ೭೭ಪ್ೌ ದ್ಕಿಾ ಣಾಃ
ಸಾ ಗಿಾಂ ದ್ಶರಥ: ಪ್ರರ ಪ್ೌ : ಪಿತಾ ನ: ಪೃರ್ಥವಿೀ ಪ್ತಿ: ೩೪
ಇಷ್ಟಾ ಾ ಬಹು ವಿಧೈ: ಯಜ್ಞ ೈ: ಭ್ೀಗ್ರಾಂ ಶಾಚ ೭ವಾಪ್ಯ ಪುಷಕ ಲಾನ್
ಉತೌ ಮಂ ಚ್ ಆಯು: ಆಸ್ಮದ್ಯ ಸಾ ಗಿತಃ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಪ್ತಿಾಃ ೩೫
ಆಯು: ಉತೌ ಮ ಮಾ೭೭ಸ್ಮದ್ಯ ಭ್ೀಗ್ರನ೭ಪಿ ಚ್ ರಾಘ್ವ:
ಸ ನ ಶೀಚ್ಯ : ಪಿತಾ ತಾತ ಸಾ ಗಿತ: ಸತಕ ೃತ ಸಾ ತಾಾಂ ೩೬
ಸ ಜಿೀಣಿಾಂ ಮಾನುಷಂ ದೇಹಂ ಪ್ರತಯ ಜಯ ಪಿತಾ ಹಿ ನಃ
ದೈವಿೀಮ್ ಋದ್ಧ ಮ್ ಅನುಪ್ರರ ಪ್ೌೀ ಬರ ಹಮ ಲೀಕ ವಿಹಾರಣಿೀಮ್ ೩೭
ತಂ ತು ನೈವಂ ವಿಧಃ ಕಶ್ಚ ತ್ ಪ್ರರ ಜಞ ಾಃ ಶೀಚಿತುಮ್ ಅಹಿತಿ
ತಾ ದ್ಾ ಧೀ ಯ ದ್ಾ ಧ್ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಶುರ ತವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಮತೌ ರಃ ೩೮
ಏತೇ ಬಹು ವಿಧಾಾಃ ಶೀಕ ವಿಲಾಪ್ ರುದ್ತೇ ತಥಾ
ವಜಿನಿೀಯಾ ಹಿ ರ್ಧೀರೇಣ ಸವಾಿ೭ವಸ್ಮಿ ಸು ರ್ಧೀಮತಾ ೩೯
ಸಸಾ ಸಿ ೀ ಭವ ಮಾ ಶೀಚಿೀ: ಯಾತಾಾ ಚಾ೭೭ವಸ ತಾಾಂ ಪುರೀಮ್
ತಥಾ ಪಿತಾರ ನಿಯುಕ್ೌೀ೭ಸ್ಮ ವಶ್ನಾ ವದ್ತಾಾಂ ವರ ೪೦
ಯತಾರ ೭ಹಮ್ ಅಪಿ ತೇನೈವ ನಿಯುಕೌ ಾಃ ಪುಣಯ ಕಮಿಣಾ
ತತ್ರ ೈ ವಾ೭ಹಂ ಕರಷ್ಟಯ ಮಿ ಪಿತು: ಆಯಿ ಸಯ ಶಾಸನಮ್ ೪೧
ನ ಮಯಾ ಶಾಸನಂ ತಸಯ ತಯ ಕುೌ ಾಂ ನಾಯ ಯಯ ಮ್ ಅರಾಂದ್ಮ
ತತ್ ತಾ ಯಾ೭ಪಿ ಸದ್ವ ಮಾನಯ ಾಂ ಸ ವೈ ಬನುಧ ಾಃ ಸ ನಃ ಪಿತಾ ೪೨
ತದ್ಾ ಚ್: ಪಿತುರೇ ವಾ೭ಹಂ ಸಮಮ ತಂ ಧ್ಮಿ ಚಾರಣ:
ಕಮಿಣಾ ಪ್ರಲಯಿಷ್ಟಯ ಮಿ ವನ ವಾಸೇನ ರಾಘ್ವ ೪೩
ಧಾಮಿಿಕೇಣಾ೭ನೃಶಂಸೇನ ನರೇಣ ಗುರು ವತಿಿನಾ
ಭವಿತವಯ ಾಂ ನರ ವಾಯ ಘ್ರ ಪ್ರಲೀಕಂ ಜಿಗ್ೀಷತಾ ೪೪
ಆತಾಮ ನಂ ಅನುತಿಷಠ ತಾ ಾಂ ಸಾ ಭ್ರವೇನ ನರಷಿಭ
ನಿಶಾಮಯ ತು ಶುಭಂ ವೃತೌ ಾಂ ಪಿತು: ದ್ಶರಥ ಸಯ ನ: ೪೫
ಇತ್ಯ ೀವಂ ಉಕೌ ಾ ವಚ್ನಂ ಮಹಾತಾಮ
ಪಿತು ನಿಿದೇಶ ಪ್ರಪ್ರಲನಾ೭ಥಿಾಂ
ಯವಿೀಯಸಂ ಭ್ರರ ತರಮ್ ಅಥಿವತ್ ಚ್
ಪ್ರ ಭು ಮುಿಹುತಾಿತ್ ವಿರರಾಮ ರಾಮ: ೪೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚ್ೀತೌ ರ ಶತತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಷಡುತ್ತ ರ ಶತ್ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಾ ತು ವಿರತೇ ರಾಮೇ ವಚ್ನಮ್ ಅಥಿವತ್
ತತೀ ಮಂದ್ವಕಿನಿೀ ತಿೀರೇ ರಾಮಂ ಪ್ರ ಕೃತಿ ವತಾ ಲಂ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಉವಾಚ್ ಭರತ ಶ್ಚ ತರ ಾಂ ಧಾಮಿಿಕ್ೀ ಧಾಮಿಿಕಂ ವಚಃ ೧
ಕ್ೀ ಹಿ ಸ್ಮಯ ತ್ ಈದೃಶೀ ಲೀಕೇ ಯಾದೃಶ ಸೌ ಾ ಮ್ ಅರಾಂದ್ಮ
ನ ತಾಾ ಾಂ ಪ್ರ ವಯ ಥರ್ಯತ್ ದುಾಃಖಂ ಪಿರ ೀತಿ ವಾಿ ನ ಪ್ರ ಹಷಿರ್ಯತ್ ೨
ಸಂಮತ ಶಾಚ ೭ಸ್ಮ ವೃದ್ವಧ ನಾಾಂ ತಾಾಂ ಶಚ ಪೃಚ್ಛ ಸ್ಮ ಸಂಶಯಾನ್ ೩
ಯಥಾ ಮೃತ ಸೌ ಥಾ ಜಿೀವನ್ ಯಥಾ ಅಸತಿ ತಥಾ ಸತಿ
ಯ ಸ್ಯ ೈಷ ಬುದ್ಧ ಲಾಭಃ ಸ್ಮಯ ತ್ ಪ್ರತಪ್ಯ ೀತ ಕೇನ ಸಃ ೪
ಪ್ರಾ ಪ್ರಜ್ಞ ೀ ಯಶಚ ಸ್ಮಯ ತ್ ತಥಾ ತಾ ಾಂ ಮನುಜಾ೭ರ್ಧಪ್
ಸ ಏವಂ ವಯ ಸನಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ನ ವಿರ್ಷೀದ್ತುಮ್ ಅಹಿತಿ ೫
ಅಮರೀಪ್ಮ ಸತೌ ಾ ಸೌ ಾ ಾಂ ಮಹಾತಾಮ ಸತಯ ಸಂಗರಃ
ಸವಿಜಞ ಾಃ ಸವಿದ್ಶ್ೀಿ ಚ್ ಬುದ್ಧ ಮಾಾಂ ಶಾಚ ೭ಸ್ಮ ರಾಘ್ವ ೬
ನ ತಾಾ ಮ್ ಏವಂ ಗುಣರ್ ಯುಕೌ ಾಂ ಪ್ರ ಭವಾ೭ಭವ ಕ್ೀವಿದ್ಮ್
ಅವಿಷಹಯ ತಮಂ ದುಾಃಖಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯಿತುಮ್ ಅಹಿತಿ ೭
ಪ್ರ ೀರ್ಷತೇ ಮಯಿ ಯತ್ ಪ್ರಪಂ ಮಾತಾರ ಮತಾಕ ರಣಾತ್ ಕೃತಮ್
ಕುಾ ದ್ರ ಯಾ ತದ್೭ನಿಷಾ ಾಂ ಮೇ ಪ್ರ ಸ್ಮೀದ್ತು ಭವಾನ್ ಮಮ ೮
ಧ್ಮಿ ಬನಧ ೀನ ಬದಧ ೀ೭ಸ್ಮಮ ತೇನೇಮಾಾಂ ನೇಹ ಮಾತರಮ್
ಹನಿಮ ತಿೀವ್ರ ೀಣ ದ್ಣ್ು ೀನ ದ್ಣಾು ೭ಹಾಿಾಂ ಪ್ರಪ್ ಕರಣಿೀಮ್ ೯
ಕಥಂ ದ್ಶರಥಾ ಜಾಜ ತಃ ಶುದ್ಧ ಅಭಿಜನ ಕಮಿಣಃ
ಜಾನನ್ ಧ್ಮಿಮ್ ಅಧ್ಮಿಿಷಠ ಾಂ ಕುಯಾಿಾಂ ಕಮಿ ಜಗುಪಿಾ ತಮ್ ೧೦
ಗುರುಾಃ ಕಿರ ಯಾವಾನ್ ವೃದ್ಧ ಶಚ ರಾಜಾ ಪ್ರ ೀತಃ ಪಿತೇತಿ ಚ್
ತಾತಂ ನ ಪ್ರಗಹೇಿಯಂ ದೈವತಂ ಚೇತಿ ಸಂಸದ್ ೧೧
ಕ್ೀ ಹಿ ಧ್ಮಾಿ೭ಥಿಯೀ ಹಿೀಿನಮ್ ಈದೃಶಂ ಕಮಿ ಕಿಲ್ಬ ಷಮ್
ಸ್ಮೌ ರಯಾಾಃ ಪಿರ ಯಂ ಚಿಕಿೀಷ್ಣಿಾಃ ಸನ್ ಕುಯಾಿ ದ್ಧ ಮಿಜಞ ಧ್ಮಿವಿತ್ ೧೨
ಅನೌ ಕಲೇ ಹಿ ಭೂತಾನಿ ಮುಹಯ ನಿೌ ೀ ತಿ ಪುರಾ ಶುರ ತಿಾಃ
ರಾಜ್ಞ ೈವಂ ಕುವಿತಾ ಲೀಕೇ ಪ್ರ ತಯ ಕಾ ಸ್ಮ ಶುರ ತಿಾಃ ಕೃತಾ ೧೩
ಸ್ಮಧು ಅಥಿಮ್ ಅಭಿಸಂಧಾಯ ಕ್ರ ೀಧಾನ್ ಮೀಹಾ ಚ್ಚ ಸ್ಮಹಸ್ಮತ್
ತಾತ ಸಯ ಯತ್ ಅತಿಕರ ನೌ ಾಂ ಪ್ರ ತಾಯ ಹರತು ತತ್ ಭವಾನ್ ೧೪
ಪಿತುರ್ ಹಿ ಸಮ೭ತಿಕರ ನೌ ಾಂ ಪುತರ ೀ ಯಃ ಸ್ಮಧು ಮನಯ ತೇ
ತತ್ ಅಪ್ತಯ ಾಂ ಮತಂ ಲೀಕೇ ವಿಪ್ರೀತಮ್ ಅತೀ೭ನಯ ಥಾ ೧೫
ತತ್ ಅಪ್ತಯ ಾಂ ಭವಾನ್ ಅಸುೌ ಮಾ ಭವಾನ್ ದುಷಕ ೃತಂ ಪಿತುಾಃ
ಅಭಿಪ್ತಾೌ ಕೃತಂ ಕಮಿ ಲೀಕೇ ರ್ಧೀರ ವಿಗಹಿಿತಮ್ ೧೬
ಕೈಕೇಯಿೀಾಂ ಮಾಾಂ ಚ್ ತಾತಂ ಚ್ ಸುಹೃದೀ ಬಾನಧ ವಾಾಂ ಶಚ ನಃ
ಪೌರ ಜಾನಪ್ದ್ವನ್ ಸವಾಿಮ: ತಾರ ತು ಸವಿಮ್ ಇದಂ ಭವಾನ್ ೧೭
ಕಾ ಚಾ೭ರಣಯ ಾಂ ಕಾ ಚ್ ಕಾ ತರ ಾಂ ಕಾ ಜಟ್ಟಾಃ ಕಾ ಚ್ ಪ್ರಲನಮ್
ಈದೃಶಂ ವಾಯ ಹತಂ ಕಮಿ ನ ಭವಾನ್ ಕತುಿಮ್ ಅಹಿತಿ ೧೮
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ಏಷ ಹಿ ಪ್ರ ಥಮೀ ಧ್ಮಿ: ಕ್ಷತಿರ ಯಸ್ಮಯ ೭ಭಿಷೇಚ್ನಂ
ರ್ಯನ ಶಕಯ ಾಂ ಮಹಾ ಪ್ರರ ಜಞ ಪ್ರ ಜಾನಾಾಂ ಪ್ರಪ್ರಲನಂ ೧೯
ಕಶಚ ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷಮ್ ಉತಾ ೃಜಯ ಸಂಶಯ ಸಿ ಾಂ ಅಲಕ್ಷಣಂ
ಆಯತಿಸಿ ಾಂ ಚ್ರೇ ದ್ಧ ಮಿಾಂ ಕ್ಷತರ ಬಂಧು ರ೭ನಿಶ್ಚ ತಂ ೨೦
ಅಥ ಕ್ಿ ೀಶಜಮ್ ಏವ ತಾ ಾಂ ಧ್ಮಿಾಂ ಚ್ರತುಮ್ ಇಚ್ಛ ಸ್ಮ
ಧ್ಮೇಿಣ ಚ್ತುರೀ ವಣಾಿನ್ ಪ್ರಲಯನ್ ಕ್ಿ ೀಶಮ್ ಆಪುನ ಹಿ ೨೧
ಚ್ತುಣಾಿಮ್ ಆಶರ ಮಾಣಾಾಂ ಹಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಯ ಾಂ ಶ್ರ ೀಷಠ ಮ್ ಆಶರ ಮಮ್
ಪ್ರರ ಹು ಧ್ಿಮಿಜಞ ಧ್ಮಿಜಾಞ ಸೌ ಾಂ ಕಥಂ ತಯ ಕುೌ ಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೨೨
ಶುರ ತೇನ ಬಾಲಃ ಸ್ಮಿ ನೇನ ಜನಮ ನಾ ಭವತೀ ಹಿ ಅಹಮ್
ಸ ಕಥಂ ಪ್ರಲಯಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಭೂಮಿಾಂ ಭವತಿ ತಿಷಠ ತಿ ೨೩
ಹಿೀನ ಬುದ್ಧ ಗುಣೀ ಬಾಲೀ ಹಿೀನಃ ಸ್ಮಿ ನೇನ ಚಾ೭ಪ್ಯ ೭ಹಮ್
ಭವತಾ ಚ್ ವಿನಾ ಭೂತೀ ನ ವತಿಯಿತುಮ್ ಉತಾ ಹೇ ೨೪
ಇದಂ ನಿಖಿಲಮ್ ಅವಯ ಗರ ಾಂ ಪಿತರ ಯ ಾಂ ರಾಜಯ ಮ್ ಅಕಣಾ ಕಮ್
ಅನುಶಾರ್ಧ ಸಾ ಧ್ಮೇಿಣ ಧ್ಮಿಜಞ ಸಹ ಬಾನಧ ವೈಾಃ ೨೫
ಇಹವ ತಾಾ ೭ಭಿರ್ಷಾಂಚಂತು ಧ್ಮಿಜಞ ಸಹ ಬಾನಧ ವೈಾಃ
ಋತಿಾ ಜಃ ಸವಸ್ಮಷ್ಟಠ ಶಚ ಮನೌ ರವನ್ ಮನೌ ರ ಕ್ೀವಿದ್ವಾಃ ೨೬
ಅಭಿರ್ಷಕೌ ಸೌ ಾ ಮ್ ಅಸ್ಮಮ ಭಿ: ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಪ್ರಲನೇ ವರ ಜ
ವಿಜಿತಯ ತರಸ್ಮ ಲೀಕನ್ ಮರುದ್ೂ : ಇವ ವಾಸವಃ ೨೭
ಋಣಾನಿ ತಿರ ೀಣಿ ಅಪ್ರಕುವಿನ್ ದುಹೃಿದಃ ಸ್ಮಧು ನಿದ್ಿಹನ್
ಸುಹೃದ್ ಸೌ ಪ್ಿಯನ್ ಕಮ ಸೌ ಾ ಮ್ ಏವಾ೭ತಾರ ೭ನುಶಾರ್ಧ ಮಾಮ್ ೨೮
ಅದ್ವಯ ೭೭ಯಿ ಮುದ್ತಾಾಃ ಸನುೌ ಸುಹೃದ್ ಸ್ೌ ೀ೭ಭಿಷೇಚ್ನೇ
ಅದ್ಯ ಭಿೀತಾಾಃ ಪ್ರಲಯನಾೌ ಾಂ ದುಹೃಿದ್ ಸ್ೌ ೀ ದ್ಶೀ ದ್ಶ ೨೯
ಆಕ್ರ ೀಶಂ ಮಮ ಮಾತು ಶಚ ಪ್ರ ಮೃಜಯ ಪುರುಷಷಿಭ
ಅದ್ಯ ತತರ ಭವನೌ ಾಂ ಚ್ ಪಿತರಂ ರಕ್ಷ ಕಿಲ್ಬ ಷ್ಟತ್ ೩೦
ಶ್ರಸ್ಮ ತಾಾ ೭ಭಿಯಾಚೇ೭ಹಂ ಕುರುಷಾ ಕರುಣಾಾಂ ಮಯಿ
ಬಾನಧ ವೇಷ್ಣ ಚ್ ಸವೇಿಷ್ಣ ಭೂತೇಷ್ಣ ಇವ ಮಹೇಶಾ ರಃ ೩೧
ಅರ್ಥ ತತ್ ಪೃಷಠ ತಃ ಕೃತಾಾ ವನಮ್ ಏವ ಭವಾನ್ ಇತಃ
ಗಮಿಷಯ ತಿ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಭವತಾ ಸ್ಮಧ್ಿ ಮಪ್ಯ ೭ಹಮ್ ೩೨
ತಥಾ೭ಪಿ ರಾಮೀ ಭರತೇನ ತಾಮಯ ತಾ
ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ಯ ಮಾನಃ ಶ್ರಸ್ಮ ಮಹಿೀಪ್ತಿಾಃ
ನ ಚೈವ ಚ್ಕ್ರ ೀ ಗಮನಾಯ ಸತೌ ಾ ವಾನ್
ಮತಿಾಂ ಪಿತು ಸೌ ದ್ಾ ಚ್ನೇ ಪ್ರ ತಿರ್ಷಠ ತಃ ೩೩
ತತ್ ಅದುೂ ತಂ ಸ್ಿ ೈಯಿಮ್ ಅವೇಕ್ಷಯ ರಾಘ್ವೇ
ಸಮಂ ಜನೀ ಹಷಿಮ್ ಅವಾಪ್ ದುಾಃಖಿತ:
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ನ ಯಾತಯ ೭ಯೀಧಾಯ ಮ್ ಇತಿ ದುಾಃಖಿತೀ೭ಭವತ್
ಸ್ಮಿ ರ ಪ್ರ ತಿಜಞ ತಾ ಮ್ ಅವೇಕ್ಷಯ ಹರ್ಷಿತಃ ೩೪
ತಮ್ ಋತಿಾ ಜ್ೀ ನೈಗಮ ಯಥ ವಲಿ ಭ್ರ:
ತಥಾ ವಿಸಂಜಾಞ ೭ಶುರ ಕಳಾಶಚ ಮಾತರಃ
ತಥಾ ಬುರ ವಾಣಂ ಭರತಂ ಪ್ರ ತುಷ್ಣಾ ವುಾಃ
ಪ್ರ ಣಮಯ ರಾಮಂ ಚ್ ಯಯಾಚಿರೇ ಸಹ ೩೫
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಷಡುತೌ ರ ಶತತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಸಪ್ತ ೀತ್ತ ರ ಶತ್ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಪುನ: ಏವಂ ಬುರ ವಾಣಂ ತು ಭರತಂ ಲಕ್ಷಮ ಣಾ೭ಗರ ಜಃ
ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ತತಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಜಾಞ ತಿ ಮಧ್ಯ ೀ ಅತಿ ಸತಕ ೃತಃ ೧
ಉಪ್ಪ್ನನ ಮ್ ಇದಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಯ ತೌ ಾ ಮ್ ಏವಮ್ ಅಭ್ರಷಥಾಾಃ
ಜಾತಃ ಪುತರ ೀ ದ್ಶರಥಾತ್ ಕೈಕೇಯಾಯ ಾಂ ರಾಜ ಸತೌ ಮಾತ್ ೨
ಪುರಾ ಭ್ರರ ತಃ ಪಿತಾ ನಃ ಸ ಮಾತರಂ ತೇ ಸಮುದ್ಾ ಹನ್
ಮಾತಾಮಹೇ ಸಮಾಶೌರ ರ್ಷೀತ್ ರಾಜಯ ಶುಲಕ ಮ್ ಅನುತೌ ಮಮ್ ೩
ದೇವಾ೭ಸುರೇ ಚ್ ಸಂಗ್ರರ ಮೇ ಜನನಯ ೈ ತವ ಪ್ರರ್ಥಿವಃ
ಸಂಪ್ರ ಹೃಷ್ಾ ೀ ದ್ದೌ ರಾಜಾ ವರಮ್ ಆರಾರ್ಧತಃ ಪ್ರ ಭುಾಃ ೪
ತತಃ ಸ್ಮ ಸಂಪ್ರ ತಿಶಾರ ವಯ ತವ ಮಾತಾ ಯಶಸ್ಮಾ ನಿೀ
ಅಯಾಚ್ತ ನರ ಶ್ರ ೀಷಠ ಾಂ ದೌಾ ವರೌ ವರವಣಿಿನಿೀ ೫
ತವ ರಾಜಯ ಾಂ ನರ ವಾಯ ಘ್ರ ಮಮ ಪ್ರ ವಾರ ಜನಂ ತಥಾ
ತೌ ಚ್ ರಾಜಾ ತಥಾ ತಸ್ಯ ೈ ನಿಯುಕೌ ಾಃ ಪ್ರ ದ್ದೌ ವರೌ ೬
ತೇನ ಪಿತಾರ ಅಹಂ ಅಪ್ಯ ೭ತರ ನಿಯುಕೌ ಾಃ ಪುರುಷಷಿಭ
ಚ್ತುದ್ಿಶ ವನೇ ವಾಸಂ ವಷ್ಟಿಣಿ ವರ ದ್ವನಿಕಮ್ ೭
ಸೀ೭ಹಂ ವನಮ್ ಇದಂ ಪ್ರರ ಪ್ೌ ೀ ನಿಜಿನಂ ಲಕ್ಷಮ ಣಾ೭ನಿಾ ತಃ
ಶ್ೀತಯಾ ಚಾ೭ಪ್ರ ತಿದ್ಾ ನ್ ಾ ಾಃ ಸತಯ ವಾದೇ ಸ್ಮಿ ತಃ ಪಿತುಾಃ ೮
ಭವಾನ್ ಅಪಿ ತಥೇ ತ್ಯ ೀವ ಪಿತರಂ ಸತಯ ವಾದ್ನಮ್
ಕತುಿಮ್ ಅಹಿತಿ ರಾಜನ್ ರಾಂ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಏವಾ೭ಭಿಷೇಚ್ನಾತ್ ೯
ಋಣಾನ್ ಮೀಚ್ಯ ರಾಜಾನಂ ಮತಕ ೃತೇ ಭರತ ಪ್ರ ಭುಮ್
ಪಿತರಂ ಚಾ೭ಪಿ ಧ್ಮಿಜಞ ಮಾತರಂ ಚಾ೭ಭಿನನ್ ಯ ೧೦
ಶ್ರರ ಯತೇ ಹಿ ಪುರಾ ತಾತ ಶುರ ತಿ ಗ್ೀಿತಾ ಯಶಸ್ಮಾ ನಾ
ಗರ್ಯನ ಯಜ ಮಾನೇನ ಗರ್ಯಷ್ಾ ೀವ ಪಿತೄನ್ ಪ್ರ ತಿ ೧೧
ಪುಾಂ ನಾಮಾನ ನರಕತ್ ಯಸ್ಮಮ ತ್ ಪಿತರಂ ತಾರ ಯತೇ ಸುತಃ
ತಸ್ಮಮ ತ್ ಪುತರ ಇತಿ ಪ್ರ ೀಕೌ ಾಃ ಪಿತೄನ್ ಯತ್ ಪ್ರತಿ ವಾ ಸುತಃ ೧೨
ಏಷಾ ವಾಯ ಬಹವಃ ಪುತಾರ ಗುಣವನೌೀ ಬಹು ಶುರ ತಾಾಃ
ತೇಷ್ಟಾಂ ವೈ ಸಮವೇತಾನಾಮ್ ಅಪಿ ಕಶ್ಚ ತ್ ಗಯಾಾಂ ವರ ಜತ್ ೧೩
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಏವಂ ರಾಜಷಿಯಃ ಸವೇಿ ಪ್ರ ತಿೀತಾ ರಾಜ ನನ್ ನ
ತಸ್ಮಮ ತ್ ತಾರ ಹಿ ನರಶ್ರ ೀಷಠ ಪಿತರಂ ನರಕತ್ ಪ್ರ ಭ್ೀ ೧೪
ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಗಚ್ಛ ಭರತ ಪ್ರ ಕೃತಿೀ ರನುರಂಜಯ
ಶತುರ ಘ್ನ ಸಹಿತೀ ವಿೀರ ಸಹ ಸವೈಿ ದ್ಾ ಿಜಾತಿಭಿಾಃ ೧೫
ಪ್ರ ವೇಕ್ಾ ಯ ೀ ದ್ಣು ಕರಣಯ ಮ್ ಅಹಮ್ ಅಪ್ಯ ೭ವಿಳಮಬ ಯನ್
ಆಭ್ರಯ ಾಂ ತು ಸಹಿತೀ ರಾಜನ್ ವೈದೇಹಾಯ ಲಕ್ಷಮ ಣೇನ ಚ್ ೧೬
ತಾ ಾಂ ರಾಜಾ ಭವ ಭರತ ಸಾ ಯಂ ನರಾಣಾಾಂ
ವನಾಯ ನಾಮ್ ಅಹಮ್ ಅಪಿ ರಾಜರಾಣ್ ಮೃಗ್ರಣಾಮ್
ಗಚ್ಛ ತಾ ಾಂ ಪುರವರಮ್ ಅದ್ಯ ಸಂಪ್ರ ಹೃಷಾ ಾಃ
ಸಂಹೃಷಾ ತು ಅಹಮ್ ಅಪಿ ದ್ಣು ಕನ್ ಪ್ರ ವೇಕ್ಾ ಯ ೀ ೧೭
ರ್ಯಾಾಂ ತೇ ದ್ನಕರಭ್ರಾಃ ಪ್ರ ಬಾಧ್ಮಾನಂ
ವಷಿತರ ಾಂ ಭರತ ಕರೀತು ಮ್ಭರ್ಧನ ಿಶ್ೀತಾಾಂ
ಏತೇಷ್ಟಮ್ ಅಹಮ್ ಅಪಿ ಕನನ ದುರ ಮಾಣಾಾಂ
ರ್ಯಾಾಂ ತಾಮ್ ಅತಿಶಯಿನಿೀಾಂ ಸುಖಂ ಶರ ಯಿಷ್ಯ ೀ ೧೮
ಶತುರ ಘ್ನ ಾಃ ಕುಶಲ ಮತಿ ಸುೌ ತೇ ಸಹಾಯಃ
ಸೌಮಿತಿರ ಮಿಮ ವಿದ್ತಃ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಿತರ ಾಂ
ಚ್ತಾಾ ರ ಸೌ ನಯ ವರಾ ವಯಂ ನರೇನ್ ರಾಂ
ಸತಯ ಸಿ ಾಂ ಭರತ ಚ್ರಾಮ ಮಾ ವಿಷ್ಟದ್ಮ್ ೧೯
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಸಪ್ೌೀತೌ ರ ಶತತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಅಷಟ ೀತ್ತ ರ ಶತ್ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಆಶಾಾ ಸಯನೌ ಾಂ ಭರತಂ ಜಾಬಾಲ್ ಬಾರ ಿಹಮ ಣೀತೌ ಮಃ
ಉವಾಚ್ ರಾಮಂ ಧ್ಮಿಜಞ ಾಂ ಧ್ಮಾಿ೭ಪೇತಮ್ ಇದಂ ವಚಃ ೧
ಸ್ಮಧು ರಾಘ್ವ ಮಾ ಭೂ ತ್ೌ ೀ ಬುದ್ಧ : ಏವಂ ನಿರ೭ಥಿಕ
ಪ್ರರ ಕೃತ ಸಯ ನರ ಸ್ಯ ೀವ ಆಯಿ ಬುದ್ಧ ೀ ಸೌ ಪ್ಸ್ಮಾ ನಃ ೨
ಕಃ ಕಸಯ ಪುರುಷ್ೀ ಬನುಧ ಾಃ ಕಿಮ್ ಆಪ್ಯ ಾಂ ಕಸಯ ಕೇನಚಿತ್
ಯದೇಕ್ೀ ಜಾಯತೇ ಜನುೌ : ಏಕ ಏವ ವಿನಶಯ ತಿ ೩
ತಸ್ಮಮ ನಾಮ ತಾ ಪಿತಾ ಚೇತಿ ರಾಮ ಸಜ್ಜ ೀತ ಯೀ ನರಃ
ಉನಮ ತೌ ಇವ ಸ ಜ್ಞ ೀಯೀ ನಾ೭ಸ್ಮೌ ಕಚಿ ದ್ಧ ಕಸಯ ಚಿತ್ ೪
ಯಥಾ ಗ್ರರ ಮಾ೭ನೌ ರಂ ಗಚ್ಛ ನ್ ನರಃ ಕಶ್ಚ ತ್ ಕಾ ಚಿತ್ ವಸೇತ್
ಉತಾ ೃಜಯ ಚ್ ತಮ್ ಆವಾಸಂ ಪ್ರ ತಿಷ್ಠ ೀತಾ ಪ್ರೇ೭ಹನಿ ೫
ಏವಮ್ ಏವ ಮನುಷ್ಟಯ ಣಾಾಂ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಗೃಹಂ ವಸು
ಆವಾಸ ಮಾತರ ಾಂ ಕಕುತಾ ಿ ಸಜಜ ನೌ ೀ ನಾ೭ತರ ಸಜಜ ನಾಾಃ ೬
ಪಿತರ ಯ ಾಂ ರಾಜಯ ಾಂ ಪ್ರತಯ ಜಯ ಸ ನ ಅಹಿತಿ ನರೀತೌ ಮ
ಆಸ್ಮಿ ತುಾಂ ಕಪ್ಥಂ ದುಾಃಖಂ ವಿಷಮಂ ಬಹು ಕಣಾ ಕಮ್ ೭
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸಮೃದ್ವಧ ಯಾಮ್ ಅಯೀಧಾಯ ಯಾಮ್ ಆತಾಮ ನಮ್ ಅಭಿಷೇಚ್ಯ
ಏಕ ವೇಣಿೀ ಧ್ರಾ ಹಿ ತಾಾ ಾಂ ನಗರೀ ಸಂಪ್ರ ತಿೀಕ್ಷತೇ ೮
ರಾಜ ಭ್ೀಗ್ರನ್ ಅನುಭವನ್ ಮಹಾಹಾಿನ್ ಪ್ರರ್ಥಿವಾ೭೭ತಮ ಜ
ವಿಹರ ತಾ ಮ್ ಅಯೀಧಾಯ ಯಾಾಂ ಯಥಾ ಶಕರ : ತಿರ ವಿಷಾ ಪೇ ೯
ನ ತೇ ಕಶ್ಚ ದ್್ ಶರಥ ಸೌ ಾ ಾಂ ಚ್ ತಸಯ ನ ಕಶಚ ನ
ಅನಯ ೀ ರಾಜಾ ತಾ ಮ್ ಅನಯ ಶಚ ತಸ್ಮಮ ತ್ ಕುರು ಯತ್ ಉಚ್ಯ ತೇ ೧೦
ಬೀಜ ಮಾತರ ಾಂ ಪಿತೀ ಜಂತೀ: ಶುಕಿ ಾಂ ರುದ್ರ ಮೇವ ಚ್
ಸಂಯುಕೌ ಾಂ ಋತುಮನ್ ಮಾತಾರ ಪುರುಷ ಸ್ಯ ೀಹ ಜನಮ ತತ್ ೧೧
ಗತಃ ಸ ನೃಪ್ತಿ ಸೌ ತರ ಗನೌ ವಯ ಾಂ ಯತರ ತೇನ ವೈ
ಪ್ರ ವೃತಿೌ : ಏಷ್ಟ ಮತಾಯ ಿನಾಾಂ ತಾ ಾಂ ತು ಮಿಥಾಯ ವಿಹನಯ ಸೇ ೧೨
ಅಥಿ ಧ್ಮಿಪ್ರಾ ರ್ಯ ರ್ಯ ತಾಾಂ ಸ್ಮೌ ನ್ ಶೀಚಾಮಿ ನೇತರಾನ್
ತೇ ಹಿ ದುಾಃಖಮ್ ಇಹ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ವಿನಾಶಂ ಪ್ರ ೀತಯ ಭೇಜಿರೇ ೧೩
ಅಷಾ ಕ ಪಿತೃ ದೈವತಯ ಮ್ ಇತಯ ೭ಯಂ ಪ್ರ ಸೃತೀ ಜನಃ
ಅನನ ಸಯ ಉಪ್ದ್ರ ವಂ ಪ್ಶಯ ಮೃತೀ ಹಿ ಕಿಮ್ ಅಶ್ಷಯ ತಿ ೧೪
ಯದ್ ಭುಕೌ ಮ್ ಇಹ ಅನಯ ೀನ ದೇಹಮ್ ಅನಯ ಸಯ ಗಚ್ಛ ತಿ
ದ್ದ್ವಯ ತ್ ಪ್ರ ವಸತಃ ಶಾರ ದ್ಧ ಾಂ ನ ತತ್ ಪ್ಥಯ ೭ಶನಂ ಭವೇತ್ ೧೫
ದ್ವನ ಸಂವನನಾ ಹ್ಯ ೀತೇ ಗರ ನಾಿ ಮೇಧಾವಿಭಿಾಃ ಕೃತಾಾಃ
ಯಜಸಾ ದೇಹಿ ದ್ೀಕ್ಷಸಾ ತಪ್ ಸೌ ಪ್ಯ ಸಾ ಸಂತಯ ಜ ೧೬
ಸ ನಾ೭ಸ್ಮೌ ಪ್ರಮ್ ಇತ್ಯ ೀವ ಕುರು ಬುದ್ಧ ಾಂ ಮಹಾ ಮತೇ
ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷಂ ಯತ್ ತತ್ ಆತಿಷಠ ಪ್ರೀಕ್ಷಂ ಪೃಷಠ ತಃ ಕುರು ೧೭
ಸತಾಾಂ ಬುದ್ಧ ಾಂ ಪುರಸಕ ೃತಯ ಸವಿ ಲೀಕ ನಿದ್ಶ್ಿನಿೀಮ್
ರಾಜಯ ಾಂ ತಾ ಾಂ ಪ್ರ ತಿಗೃಹಿು ೀಷಾ ಭರತೇನ ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ತಃ ೧೮
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಅಷ್ಾ ೀತೌ ರ ಶತತಮ ಸಾ ಗಿ:
ನವೀತ್ತ ರ ಶತ್ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಜಾಬಾಲೇ ಸುೌ ವಚಃ ಶುರ ತಾಾ ರಾಮಃ ಸತಾಯ ೭೭ತಮ ನಾಾಂ ವರಃ
ಉವಾಚ್ ಪ್ರಯಾ ಭಕೌ ಯ ಸಾ ಬುದ್ವಧ ಯ ಚಾ೭ವಿಪ್ನನ ಯಾ ೧
ಭವಾನ್ ಮೇ ಪಿರ ಯ ಕಮಾ೭ಥಿಾಂ ವಚ್ನಂ ಯತ್ ಇಹೀಕೌ ವಾನ್
ಅಕಯಿಾಂ ಕಯಿ ಸಂಕಶಮ್ ಅಪ್ಥಯ ಾಂ ಪ್ಥಯ ಸಮಿಮ ತಮ್ ೨
ನಿಮಿಯಾಿದ್ ಸುೌ ಪುರುಷಃ ಪ್ರಪ್ರ೭ಚಾರ ಸಮನಿಾ ತಃ
ಮಾನಂ ನ ಲಭತೇ ಸತುಾ ಭಿನನ ಚಾರತರ ದ್ಶಿನಃ ೩
ಕುಲ್ೀನಮ್ ಅಕುಲ್ೀನಂ ವಾ ವಿೀರಂ ಪುರುಷ ಮಾನಿನಮ್
ಚಾರತರ ಮ್ ಏವ ವಾಯ ಖಾಯ ತಿ ಶುಚಿಾಂ ವಾ ಯದ್ ವಾ೭ಶುಚಿಮ್ ೪
ಅನಾಯಿ ಸುೌ ಆಯಿ ಸಂಕಶಃ ಶೌಚಾ ದ್ಧ ೀನ ಸೌ ಥಾ ಶುಚಿಾಃ
ಲಕ್ಷಣಯ ವತ್ ಅಲಕ್ಷಣಯ ೀ ದುಶ್್ ೀಲಃ ಶ್ೀಲವಾನ್ ಇವ ೫
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅಧ್ಮಿಾಂ ಧ್ಮಿ ವೇಷೇಣ ಯದ್ೀಮಂ ಲೀಕ ಸಂಕರಮ್
ಅಭಿಪ್ತ್ಾ ಯ ೀ ಶುಭಂ ಹಿತಾಾ ಕಿರ ಯಾ ವಿರ್ಧ ವಿವಜಿಿತಮ್ ೬
ಕ: ಚೇತಯಾನಃ ಪುರುಷಃ ಕಯಾಿ ಕಯಿ ವಿಚ್ಕ್ಷಣಃ
ಬಹು ಮಂಸಯ ತಿ ಮಾಾಂ ಲೀಕೇ ದುವೃಿತೌ ಾಂ ಲೀಕ ರ್ದಷಣಮ್ ೭
ಕಸಯ ದ್ವಸ್ಮಯ ಮಿ ಅಹಂ ವೃತೌ ಾಂ ಕೇನ ವಾ ಸಾ ಗಿಮ್ ಆಪುನ ಯಾಮ್
ಅನಯಾ ವತಿಮಾನೀ೭ಹಂ ವೃತಾೌ ಯ ಹಿೀನ ಪ್ರ ತಿಜಞ ಯಾ ೮
ಕಮ ವೃತೌ ಸೌ ಾ ಯಂ ಲೀಕಃ ಕೃತಾ ನ ಾಃ ಸಮುಪ್ ವತಿತೇ
ಯದ್ಾ ೃತಾೌ ಾಃ ಸನಿೌ ರಾಜಾನ ಸೌ ದ್ಾ ೃತಾೌ ಾಃ ಸನಿೌ ಹಿ ಪ್ರ ಜಾಾಃ ೯
ಸತಯ ಮ್ ಏವ ಆನೃಶಂಸಯ ಾಂ ಚ್ ರಾಜವೃತೌ ಾಂ ಸನಾತನಮ್
ತಸ್ಮಮ ತ್ ಸತಾಯ ೭೭ತಮ ಕಂ ರಾಜಯ ಾಂ ಸತ್ಯ ೀ ಲೀಕಃ ಪ್ರ ತಿರ್ಷಠ ತಃ ೧೦
ಋಷಯ ಶ್ಚ ೈವ ದೇವಾ ಶಚ ಸತಯ ಮ್ ಏವ ಹಿ ಮೇನಿರೇ
ಸತಯ ವಾದ್ೀ ಹಿ ಲೀಕೇ೭ಸ್ಮಮ ನ್ ಪ್ರಮಂ ಗಚ್ಛ ತಿ ಕ್ಷಯಮ್ ೧೧
ಉದ್ಾ ಜನೌ ೀ ಯಥಾ ಸಪ್ರಿನ್ ನರಾ೭ದ್ನೃತ ವಾದ್ನಃ
ಧ್ಮಿಾಃ ಸತಯ ಾಂ ಪ್ರೀ ಲೀಕೇ ಮ್ಭಲಂ ಸಾ ಗಿ ಸಯ ಚ್ ಉಚ್ಯ ತೇ ೧೨
ಸತಯ ಮ್ ಏವ ಈಶಾ ರೀ ಲೀಕೇ ಸತಯ ಾಂ ಪ್ದ್ವಮ ೭೭ಶ್ರ ತಾ ಸದ್ವ
ಸತಯ ಮ್ಭಲಾನಿ ಸವಾಿಣಿ ಸತಾಯ ನ್ ನಾಸ್ಮೌ ಪ್ರಂ ಪ್ದ್ಮ್ ೧೩
ದ್ತೌ ಮ್ ಇಷಾ ಾಂ ಹುತಂ ಚೈವ ತಪ್ರೌ ನಿ ಚ್ ತಪ್ರಾಂಸ್ಮ ಚ್
ವೇದ್ವಾಃ ಸತಯ ಪ್ರ ತಿಷ್ಟಠ ನಾ ಸೌ ಸ್ಮಮ ತ್ ಸತಯ ಪ್ರೀ ಭವೇತ್ ೧೪
ಏಕಃ ಪ್ರಲಯತೇ ಲೀಕಮ್ ಏಕಃ ಪ್ರಲಯತೇ ಕುಲಮ್
ಮಜಜ ತ್ಯ ೀಕ್ೀ ಹಿ ನಿರಯ ಏಕಃ ಸಾ ಗೇಿ ಮಹಿೀಯತೇ ೧೫
ಸೀ೭ಹಂ ಪಿತು ನಿಿದೇಶಂ ತು ಕಿಮ೭ಥಿಾಂ ನಾ೭ನುಪ್ರಲರ್ಯ
ಸತಯ ಪ್ರ ತಿಶರ ವಃ ಸತಯ ಾಂ ಸತ್ಯ ೀನ ಸಮಯಿೀ ಕೃತಃ ೧೬
ನೈವ ಲೀಭ್ರ ನನ ಮೀಹಾತ್ ವಾ ನ ಚಾ೭ಜಾಞ ನಾತ್ ತಮೀ೭ನಿಾ ತಃ
ಸೇತುಾಂ ಸತಯ ಸಯ ಭೇತಾಾ ಯ ಮಿ ಗುರೀಾಃ ಸತಯ ಪ್ರ ತಿಶರ ವಃ ೧೭
ಅಸತಯ ಸಂಧ್ ಸಯ ಸತ: ಚ್ಲಸಯ ಅಸ್ಮಿ ರ ಚೇತಸಃ
ನೈವ ದೇವಾ ನ ಪಿತರಃ ಪ್ರ ತಿೀಚ್ಛ ನಿೌ ೀತಿ ನಃ ಶುರ ತಮ್ ೧೮
ಪ್ರ ತಯ ಗ್ರತಮ ಮ್ ಇಮಂ ಧ್ಮಿಾಂ ಸತಯ ಾಂ ಪ್ಶಾಯ ಮಯ ೭ಹಂ ಸಾ ಯಮ್
ಭ್ರರಃ ಸತುಪ ರುಷ್ಟ ಚಿೀಣಿ ಸೌ ದ್೭ಥಿಮ್ ಅಭಿಮನಯ ತೇ ೧೯
ಕಾ ತರ ಾಂ ಧ್ಮಿಮ್ ಅಹಂ ತಯ ಕ್ಾ ಯ ೀ ಹಯ ೭ಧ್ಮಿಾಂ ಧ್ಮಿ ಸಂಹಿತಮ್
ಕುಾ ದ್ರ ೈ: ನೃಶಂಸೈ: ಲುಬ್ಧ ೈ ಶಚ ಸೇವಿತಂ ಪ್ರಪ್ ಕಮಿಭಿಾಃ ೨೦
ಕರ್ಯನ ಕುರುತೇ ಪ್ರಪಂ ಮನಸ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಧಾಯಿ ಚ್
ಅನೃತಂ ಜಿಹಾ ಯಾ ಚಾ೭೭ಹ ತಿರ ವಿಧಂ ಕಮಿ ಪ್ರತಕಮ್ ೨೧
ಭೂಮಿಾಃ ಕಿೀತಿಿ: ಯಶೀ ಲಕಿಾ ಮ ೀಾಃ ಪುರುಷಂ ಪ್ರರ ಥಿಯನಿೌ ಹಿ
ಸಾ ಗಿ ಸಿ ಾಂ ಚಾ೭ನುಪ್ಶಯ ನಿೌ ಸತಯ ಮ್ ಏವ ಭಜತ ತತ್ ೨೨
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ಶ್ರ ೀಷಠ ಾಂ ಹಿ ಅನಾಯಿಮ್ ಏವ ಸ್ಮಯ ತ್ ಯತ್ ಭವಾನ್ ಅವಧಾಯಿ ಮಾಮ್
ಆಹ ಯುಕಿೌ ಕರ ವಾಿಕ್ಯ ೈ ರದಂ ಭದ್ರ ಾಂ ಕುರುಷಾ ಹ ೨೩
ಕಥಂ ಹಯ ಹಂ ಪ್ರ ತಿಜಾಞ ಯ ವನ ವಾಸಮ್ ಇಮಂ ಗುರೀಾಃ
ಭರತ ಸಯ ಕರಷ್ಟಯ ಮಿ ವಚ್ೀ ಹಿತಾಾ ಗುರೀ ವಿಚಃ ೨೪
ಸ್ಮಿ ರಾ ಮಯಾ ಪ್ರ ತಿಜಾಞ ತಾ ಪ್ರ ತಿಜಾಞ ಗುರು ಸನಿನ ಧೌ
ಪ್ರ ಹೃಷಾ ಮಾನಸ್ಮ ದೇವಿೀ ಕೈಕೇಯಿೀ ಚಾ೭ಭವತ್ ತದ್ವ ೨೫
ವನ ವಾಸಂ ವಸನ್ ಏವಂ ಶುಚಿ ನಿಿಯತ ಭ್ೀಜನಃ
ಮ್ಭಲಾಃ ಪುಷ್ಪ ೈಾಃ ಫಲಾಃ ಪುಣ್ಯ ೈಾಃ ಪಿತೄನ್ ದೇವಾಾಂ ಶಚ ತಪ್ಿಯನ್ ೨೬
ಸಂತುಷಾ ಪ್ಞ್ಚ ವಗ್ೀಿ೭ಹಂ ಲೀಕ ಯಾತಾರ ಾಂ ಪ್ರ ವತಿರ್ಯ
ಅಕುಹಃ ಶರ ದ್್ ಧಾನ ಸಾ ನ್ ಕಯಾಿ೭ಕಯಿ ವಿಚ್ಕ್ಷಣಃ ೨೭
ಕಮಿ ಭೂಮಿಮ್ ಇಮಾಾಂ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ಕತಿವಯ ಾಂ ಕಮಿ ಯ ಚುಛ ಭಮ್
ಅಗ್ನ ರ್ ವಾಯು ಶಚ ಸೀಮ ಶಚ ಕಮಿಣಾಾಂ ಫಲ ಭ್ರಗ್ನಃ ೨೮
ಶತಂ ಕರ ತೂನಾಮ್ ಆಹೃತಯ ದೇವರಾಟ್ ತಿರ ದ್ವಂ ಗತಃ
ತಪ್ರಾಂಸ್ಮ ಉಗ್ರರ ಣಿ ಚಾ೭ಸ್ಮಿ ಯ ದ್ವಂ ಯಾತಾ ಮಹಷಿಯಃ ೨೯
ಅಮೃಷಯ ಮಾಣ: ಪುನರುಗರ ತೇಜಾ
ನಿಶಮಯ ತಂ ನಾಸ್ಮೌ ಕ ವಾಕಯ ಹೇತುಾಂ
ಅಥಾ೭ಬರ ವಿೀ ತೌ ಾಂ ನೃಪ್ತೇ: ತನೂಜ್ೀ
ವಿಗಹಿಮಾಣೀ ವಚ್ನಾನಿ ತಸಯ ೩೦
ಸತಯ ಾಂ ಚ್ ಧ್ಮಿಾಂ ಚ್ ಪ್ರಾಕರ ಮಂ ಚ್
ಭೂತಾ೭ನುಕಮಾಪ ಾಂ ಪಿರ ಯ ವಾದ್ತಾಾಂ ಚ್
ದ್ಾ ಜಾತಿ ದೇವಾ೭ತಿರ್ಥ ಪೂಜನಂ ಚ್
ಪ್ನಾಿ ನಮ್ ಆಹು: ತಿರ ದ್ವಸಯ ಸನೌ :
೩೧
ತೇ ನೈವಂ ಆಜಾಞ ಯ ಯಥಾವದ್೭ಥಿಾಂ
ಏಕ್ೀದ್ಯಂ ಸಂಪ್ರ ತಿಪ್ದ್ಯ ವಿಪ್ರರ :
ಧ್ಮಿಾಂ ಚ್ರಂತ: ಸಕಲಂ ಯಥಾವತ್
ಕಾಂಕ್ಷಂತಿ ಲೀಕಗಮಮ್ ಅಪ್ರ ಮತಾೌ : ೩೨
ನಿಾಂದ್ವಮಯ ೭ಹಂ ಕಮಿ ಪಿತು: ಕೃತಂ ತು
ಅದ್ಯ ಸ್ಮೌ ಾ ಾಂ ಅಗೃಹಾು ತ್ ವಿಷಮ ಸಿ ಬುದ್ಧ ಾಂ
ಬುದ್ವಧ ಯ ನಯೈವಂ ವಿಧ್ಯಾ ಚ್ರಂತಂ
ಸುನಾಸ್ಮೌ ಕಂ ಧ್ಮಿ ಪ್ಥಾದ್ಪೇತಂ
೩೩
ಯಥಾ ಹಿ ಚ್ೀರ ಸಾ ತಥಾ ಹಿ ಬುದ್ಧ :
ತಥಾ೭೭ಗತಂ ನಾಸ್ಮೌ ಕ ಮತರ ವಿದ್ಧ
ತಸ್ಮಮ ದ್ಧ ಯ: ಶಂಕಯ ತಮ: ಪ್ರ ಜಾನಾಾಂ
ನ ನಾಸ್ಮೌ ಕೇ ನಾ೭ಭಿಮುಖೀ ಬುಧ್ಸ್ಮಾ ಯ ತ್ ೩೪
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ತಾ ತೌ ೀ ಜನಾ: ಪೂವಿತರೇ ವರಾಶಚ
ಶುಭ್ರನಿ ಕಮಾಿಣಿ ಬಹೂನಿ ಚ್ಕುರ :
ಜಿತಾಾ ಸದೇಮಂ ಚ್ ಪ್ರಂ ಚ್ ಲೀಕಂ
ತಸ್ಮಮ ತ್ ದ್ಾ ಜಾ: ಸಾ ಸ್ಮೌ ಹುತಂ ಕೃತಂ ಚ್ ೩೫
ಧ್ಮೇಿ ರತಾಾಃ ಸತುಪ ರುಷೈಾಃ ಸಮೇತಾ:
ತೇಜಸ್ಮಾ ನೀ ದ್ವನ ಗುಣ ಪ್ರ ಧಾನಾಾಃ
ಅಹಿಾಂಸಕ ವಿೀತ ಮಲಾ ಶಚ ಲೀಕೇ
ಭವನಿೌ ಪೂಜಾಯ ಮುನಯಃ ಪ್ರ ಧಾನಾಾಃ ೩೬
ಇತಿ ಬೃವಂತಂ ವಚ್ನಂ ಸ ರೀಷಂ
ರಾಮಂ ಮಹಾತಾಮ ನಂ ಅದ್ೀನ ಸತೌ ಾ ಾಂ
ಉವಾಚ್ ತಥಯ ಾಂ ಪುನರಾಸ್ಮೌ ಕಂ ಚ್
ಸತಯ ಾಂ ವಚ್: ಸ್ಮ೭ನುನಯಂ ಚ್ ವಿಪ್ರ : ೩೭
ನ ನಾಸ್ಮೌ ಕನಾಾಂ ವಚ್ನಂ ಬರ ವಿೀಮಯ ಹಂ
ನ ನಾಸ್ಮೌ ಕ್ೀ೭ಹಂ ನ ಚ್ ನಾ೭ಸ್ಮೌ ಕಿಾಂಚ್ನ
ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಕಲಂ ಪುನರಾಸ್ಮೌ ಕ್ೀ ಭವಂ
ಭವೇಯ ಕಲೇ ಪುನ ರೇವ ನಾಸ್ಮೌ ಕ:
೩೮
ನ ಚಾ೭ಪಿ ಕಲೀ೭ಯ ಮುಪ್ರಗತ ಶ್ ನೈ:
ಯಥಾ ಮಯಾ ನಾಸ್ಮೌ ಕ ವಾಗುದ್ೀರತಾ
ನಿವತಿನಾ೭ಥಿಾಂ ತವ ರಾಮ ಕರಣಾತ್
ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ನಾ೭ಥಿಾಂ ಚ್ ಮಯೈತ ದ್ೀರತಂ ೩೯
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ನವೀತೌ ರ ಶತತಮ ಸಾ ಗಿ:
ದಶೀತ್ತ ರಶತ್ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಕೃದ್ಧ ಮ್ ಅಜಾಞ ಯ ರಾಮಂ ತು ವಸ್ಮಷಠ ಾಃ ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಹ
ಜಾಬಾಲ್ ರ೭ಪಿ ಜಾನಿೀತೇ ಲೀಕಸ್ಮಯ ಸಯ ಗತಾ೭ಗತಿಮ್ ೧
ನಿವತಿಯಿತು ಕಮ ಸುೌ ತಾಾ ಮ್ ಏತತ್ ವಾಕಯ ಮ್ ಉಕೌ ವಾನ್
ಇಮಾಾಂ ಲೀಕ ಸಮುತಪ ತಿೌ ಾಂ ಲೀಕ ನಾಥ ನಿಬ್ೀಧ್ ಮೇ ೨
ಸವಿಾಂ ಸಲ್ಲಮ್ ಏವಾ೭೭ಸ್ಮೀತ್ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಯತರ ನಿಮಿಿತಾ
ತತಃ ಸಮ೭ಭವತ್ ಬರ ಹಾಮ ಸಾ ಯಮ್ಭೂ : ದೈವತೈಾಃ ಸಹ ೩
ಸ ವರಾಹ ಸೌ ತೀ ಭೂತಾಾ ಪ್ರ ೀಜಜ ಹಾರ ವಸುಾಂಧ್ರಾಮ್
ಅಸೃಜ ಚ್ಚ ಜಗತ್ ಸವಿಾಂ ಸಹ ಪುತ್ರ ೈಾಃ ಕೃತಾ೭೭ತಮ ಭಿಾಃ ೪
ಆಕಶ ಪ್ರ ಭವೀ ಬರ ಹಾಮ ಶಾಶಾ ತೀ ನಿತಯ ಅವಯ ಯಃ
ತಸ್ಮಮ ನ್ ಮರೀಚಿಾಃ ಸಂಜಜ್ಞ ೀ ಮರೀಚೇಾಃ ಕಶಯ ಪಃ ಸುತಃ ೫
ವಿವಸ್ಮಾ ನ್ ಕಶಯ ಪ್ರ ಜಜ ಜ್ಞ ೀ ಮನು ವೈಿವಸಾ ತ: ಸುಾ ತಃ
ಸ ತು ಪ್ರ ಜಾಪ್ತಿಾಃ ಪೂವಿಮ್ ಇಕಾ ಾ ಕು ಸುೌ ಮನೀಾಃ ಸುತಃ ೬
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ಯ ಸ್ಯ ೀಯಂ ಪ್ರ ಥಮಂ ದ್ತಾೌ ಸಮೃದ್ವಧ ಮನುನಾ ಮಹಿೀ
ತಮ್ ಇಕಾ ಾ ಕುಮ್ ಅಯೀಧಾಯ ಯಾಾಂ ರಾಜಾನಂ ವಿದ್ಧ ಪೂವಿಕಮ್ ೭
ಇಕಾ ಾ ಕ್ೀ ಸುೌ ಸುತಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಕುಕಿಾ : ಏವೇತಿ ವಿಶುರ ತಃ
ಕುಕ್ಾ ೀ: ಅಥಾ೭೭ತಮ ಜ್ೀ ವಿೀರೀ ವಿಕುಕಿಾ : ಉದ್ಪ್ದ್ಯ ತ ೮
ವಿಕುಕ್ಾ ೀ ಸುೌ ಮಹಾತೇಜಾ ಬಾಣಃ ಪುತರ ಾಃ ಪ್ರ ತಾಪ್ವಾನ್
ಬಾಣ ಸಯ ತು ಮಹಾಬಾಹು: ಅನರಣಯ ೀ ಮಹಾ ಯಶಾಾಃ ೯
ನ ಅನಾ ವೃರ್ಷಾ : ಬಭೂವಾ೭ಸ್ಮಮ ನ್ ನ ದುಭಿಿಕ್ಷಂ ಸತಾಾಂ ವರೇ
ಅನರಣ್ಯ ೀ ಮಹಾರಾಜ ತಸಕ ರೀ ವಾ೭ಪಿ ಕಶಚ ನ ೧೦
ಅನರಣಾಯ ನ್ ಮಹಾ ಬಾಹುಾಃ ಪೃಥೂ ರಾಜಾ ಬಭೂವ ಹ
ತಸ್ಮಮ ತ್ ಪೃಥೀ ಮಿಹಾರಾಜ ಸ್ಮೌ ರಶಙ್ಮಕ : ಉದ್ಪ್ದ್ಯ ತ
ಸ ಸತಯ ವಚ್ನಾತ್ ವಿೀರಃ ಸಶರೀರೀ ದ್ವಂ ಗತಃ ೧೧
ತಿರ ಶಂಕ್ೀಙ್ಕ ೀ: ಅಭವತ್ ಸೂನು: ಧುನುಧ ಮಾರೀ ಮಹಾಯಶಾಾಃ
ಧುನುಧ ಮಾರೀ ಮಹಾತೇಜಾ ಯುವನಾಶಾ ೀ ವಯ ಜಾಯತ ೧೨
ಯುವನಾಶಾ ಸುತಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಮಾನಾಧ ತಾ ಸಮಪ್ದ್ಯ ತ
ಮಾನಾಧ ತು ಸುೌ ಮಹಾತೇಜಾಾಃ ಸುಸಂರ್ಧ: ಉದ್ಪ್ದ್ಯ ತ ೧೫
ಸುಸಂಧೇ ರ೭ಪಿ ಪುತೌರ ದೌಾ ಧುರ ವಸಂರ್ಧಾಃ ಪ್ರ ಸೇನಜಿತ್
ಯಶಸ್ಮಾ ೀ ಧುರ ವಸಂಧೇ ಸುೌ ಭರತೀ ರಪು ಸೂದ್ನಃ ೧೬
ಭರತಾ ತುೌ ಮಹಾ ಬಾಹೀ: ಅಸ್ಮತೀ ನಾಮ ಜಾಯತ
ಯ ಸ್ಯ ೈತೇ ಪ್ರ ತಿರಾಜಾನ ಉದ್ಪ್ದ್ಯ ನೌ ಶತರ ವಃ
ಹಹಯಾ ಸ್ಮೌ ಲಜಙ್ಗು ಶಚ ಶ್ರರಾ ಶಚ ಶಶ್ಬನ್ ವಃ ೧೭
ತಾಾಂ ಸುೌ ಸವಾಿನ್ ಪ್ರ ತಿವ್ಯಯ ಹಯ ಯುದ್ಧ ೀ ರಾಜಾ ಪ್ರ ವಾಸ್ಮತಃ
ಸ ಚ್ ಶೈಲವರೇ ರಮ್ಯ ೀ ಬಭೂವಾ೭ಭಿರತೀ ಮುನಿಾಃ ೧೮
ದ್ಾ ೀ ಚಾ೭ಸಯ ಭ್ರರ್ಯಿ ಗಭಿಿಣೌಯ ಬಭೂವತು: ಇತಿ ಶುರ ತಿಾಃ
ಏಕ ಗಭಿ ವಿನಾಶಾಯ ಸಪ್ತ್ನ ಯ ೈ ಸಗರಂ ದ್ದೌ ೧೯
ಭ್ರಗಿವ ಶಚ ಯ ವನೀ ನಾಮ ಹಿಮವನೌ ಮ್ ಉಪ್ರಶ್ರ ತಃ
ತಮ್ ಋರ್ಷಾಂ ಸಮುಪ್ರಗಮಯ ಕಳಿಾಂದ್ೀ ತು ಅಭಯ ವಾದ್ಯತ್ ೨೦
ಸ ತಾಮ್ ಅಭಯ ವದ್ ದ್ಾ ಪ್ರ ೀ ವರೇಪುಾ ಾಂ ಪುತರ ಜನಮ ನಿ
ಪುತರ ಸ್ೌ ೀ ಭವಿತಾ ದೇವಿ ಮಹಾತಾಮ ಲೀಕ ವಿಶುರ ತ:
ಧಾಮಿಿಕ ಶಚ ಸುಶ್ೀಲ ಶಚ ವಂಶ ಕತಾಿ ಅರ ಸೂದ್ನ: ೨೧
ಕೃತಾಾ ಪ್ರ ದ್ಕಿಾ ಣಂ ಹೃಷ್ಟಾ ಮುನಿಾಂ ತಂ ಅನುಮಾನಯ ಚ್
ಪ್ದ್ಮ ಪ್ತರ ಸಮಾನಾ೭ಕ್ಷಂ ಪ್ದ್ಮ ಗಭಿ ಸಮ ಪ್ರ ಭಂ
ತತಃ ಸ್ಮ ಗೃಹಮ್ ಆಗಮಯ ದೇವಿೀ ಪುತರ ಾಂ ವಯ ಜಾಯತ ೨೨
ಸಪ್ತಾನ ಯ ತು ಗರ ಸೌ ಸ್ಯ ೈ ದ್ತೌ ೀ ಗಭಿ ಜಿಘ್ರಾಂಸಯಾ
ಗರೇಣ ಸಹ ತೇನೈವ ಜಾತಃ ಸ ಸಗರೀ೭ಭವತ್ ೨೩
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ಸ ರಾಜಾ ಸಗರೀ ನಾಮ ಯಃ ಸಮುದ್ರ ಮ್ ಅಖಾನಯತ್
ಇಷ್ಟಾ ಾ ಪ್ವಿಣಿ ವೇಗೇನ ತಾರ ಸಯನೌ ಮ್ ಇಮಾಾಃ ಪ್ರ ಜಾಾಃ ೨೪
ಅಸಮಂಜ ಸುೌ ಪುತರ ೀ೭ಭೂತ್ ಸಗರ ಸ್ಯ ೀತಿ ವಃ ಶುರ ತಮ್
ಜಿೀವನ್ ಏವ ಸ ಪಿತಾರ ತು ನಿರಸೌ ಾಃ ಪ್ರಪ್ ಕಮಿಕೃತ್ ೨೫
ಅಾಂಶುಮಾನ್ ಇತಿ ಪುತರ ೀ೭ಭೂತ್ ಅಸಮಂಜ ಸಯ ವಿೀಯಿವಾನ್
ದ್ಲ್ೀಪ್ೀ ಅಾಂಶುಮತಃ ಪುತರ ೀ ದ್ಲ್ೀಪ್ ಸಯ ಭಗ್ೀರಥಃ ೨೬
ಭಗ್ೀರಥಾತ್ ಕಕುತಾ ಿ ಸುೌ ಕಕುತಾಾ ಿ ರ್ಯನ ವಿಶುರ ತಾ:
ಕಕುತಾ ಿ ಸಯ ತು ಪುತರ ೀ೭ಭೂತ್ ರಘು: ರ್ಯನ ತು ರಾಘ್ವಾಾಃ ೨೭
ರಘ್ೀ ಸುೌ ಪುತರ ಸ್ೌ ೀಜಸ್ಮಾ ೀ ಪ್ರ ವೃದ್ಧ ಾಃ ಪುರುಷ್ಟದ್ಕಃ
ಕಲಾಮ ಷಪ್ರದಃ ಸೌದ್ವಸ ಇತಿ ಏವಂ ಪ್ರ ರ್ಥತೀ ಭುವಿ ೨೮
ಕಲಾಮ ಷಪ್ರದ್ ಪುತರ ೀ೭ಭೂತ್ ಶಂಖಣ ಸುೌ ಇತಿ ವಿಶುರ ತಃ
ಯಸುೌ ತತ್ ವಿೀಯಿಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ಸಹ ಸೈನಯ ೀ ವಯ ನಿೀನಶತ್ ೨೯
ಶಂಖಣ ಸಯ ತು ಪುತರ ೀ೭ಭೂತ್ ಶ್ರರಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಸುದ್ಶಿನಃ
ಸುದ್ಶಿನ ಸ್ಮಯ ೭ಗ್ನ ವಣಿ ಅಗ್ನ ವಣಿ ಸಯ ಶ್ೀಘ್ರ ಗಃ ೩೦
ಶ್ೀಘ್ರ ಗ ಸಯ ಮರುಾಃ ಪುತರ ೀ ಮರೀಾಃ ಪುತರ ಾಃ ಪ್ರ ಶುಶುರ ಕಃ
ಪ್ರ ಶುಶುರ ಕ ಸಯ ಪುತರ ೀ೭ಭೂತ್ ಅಮಬ ರೀಷ್ೀ ಮಹಾ ದುಯ ತಿಾಃ ೩೧
ಅಮಬ ರೀಷ ಸಯ ಪುತರ ೀ೭ಭೂ ನನ ಹುಷಃ ಸತಯ ವಿಕರ ಮಃ
ನಹುಷ ಸಯ ಚ್ ನಾಭ್ರಗಃ ಪುತರ ಾಃ ಪ್ರಮ ಧಾಮಿಿಕಃ ೩೨
ಅಜ ಶಚ ಸುವರ ತ ಶ್ಚ ೈವ ನಾಭ್ರಗ ಸಯ ಸುತಾ ವುಭೌ
ಅಜ ಸಯ ಚೈವ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ರಾಜಾ ದ್ಶರಥಃ ಸುತಃ ೩೩
ತಸಯ ಜ್ಯ ೀಷ್ಠ ೀ೭ಸ್ಮ ದ್ವಯಾದೀ ರಾಮ ಇತಿ ಅಭಿವಿಶುರ ತಃ
ತ ದ್ರ ೃಹಾಣ ಸಾ ಕಂ ರಾಜಯ ಮ್ ಅವೇಕ್ಷ ಸಾ ಜನಂ ನೃಪ್ ೩೪
ಇಕಾ ಾ ಕೂಣಾಾಂ ಹಿ ಸವೇಿಷ್ಟಾಂ ರಾಜಾ ಭವತಿ ಪೂವಿಜಃ
ಪೂವಿಜನ ಅವರಃ ಪುತರ ೀ ಜ್ಯ ೀಷ್ಠ ೀ ರಾಜ್ಯ ೀ೭ಭಿರ್ಷಚ್ಯ ತೇ ೩೫
ಸ ರಾಘ್ವಾಣಾಾಂ ಕುಲಧ್ಮಿಮ್ ಆತಮ ನಃ
ಸನಾತನಂ ನಾ೭ದ್ಯ ವಿಹಂತುಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ
ಪ್ರ ಭೂತ ರತಾನ ಮ್ ಅನುಶಾರ್ಧ ಮೇದ್ನಿೀಾಂ
ಪ್ರ ಭೂತ ರಾಷ್ಟಾ ರಾಂ ಪಿತೃವನ್ ಮಹಾ ಯಶಃ ೩೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ದ್ಶೀತೌ ರ ಶತತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಏಕಾದಶೀತ್ತ ರ ಶತ್ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ವಸ್ಮಷಠ ಸುೌ ತದ್ವ ರಾಮಮ್ ಉಕೌ ಾ ರಾಜ ಪುರೀಹಿತಃ
ಅಬರ ವಿೀತ್ ಧ್ಮಿ ಸಂಯುಕೌ ಾಂ ಪುನ: ಏವಾ೭ಪ್ರಂ ವಚಃ ೧
ಪುರುಷ ಸಯ ಹಿ ಜಾತ ಸಯ ಭವನಿೌ ಗುರವ ಸೌ ರಯಃ
ಆಚಾಯಿ ಶ್ಚ ೈವ ಕಕುತಾ ಿ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಚ್ ರಾಘ್ವ ೨
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪಿತಾ ಹಿ ಏನಂ ಜನಯತಿ ಪುರುಷಂ ಪುರುಷಷಿಭ
ಪ್ರ ಜಾಞ ಾಂ ದ್ದ್ವತಿ ಚ್ ಆಚಾಯಿ: ತಸ್ಮಮ ತ್ ಸ ಗುರು: ಉಚ್ಯ ತೇ ೩
ಸೀ೭ಹಂ ತೇ ಪಿತು: ಆಚಾಯಿ ಸೌ ವ ಚೈವ ಪ್ರಂತಪ್
ಮಮ ತಾ ಾಂ ವಚ್ನಂ ಕುವಿನ್ ನಾ೭ತಿವತೇಿಾಃ ಸತಾಾಂ ಗತಿಮ್ ೪
ಇಮಾ ಹಿ ತೇ ಪ್ರಷದಃ ಶ್ರ ೀಣಯ ಶಚ ದ್ಾ ಜಾ ಸೌ ಥಾ
ಏಷ್ಣ ತಾತ ಚ್ರ ಧ್ಮಿಾಂ ನಾ೭ತಿವತೇಿಾಃ ಸತಾಾಂ ಗತಿಮ್ ೫
ವೃದ್ವಧ ಯಾ ಧ್ಮಿ ಶ್ೀಲಾಯಾ ಮಾತು ನಾಿ೭ಹಿಸ್ಮ ಅವತಿಿತುಮ್
ಅಸ್ಮಯ ಸುೌ ವಚ್ನಂ ಕುವಿನ್ ನಾ೭ತಿವತೇಿಾಃ ಸತಾಾಂ ಗತಿಮ್ ೬
ಭರತ ಸಯ ವಚಃ ಕುವಿನ್ ಯಾಚ್ಮಾನ ಸಯ ರಾಘ್ವ
ಆತಾಮ ನಂ ನಾ೭ತಿವತೇಿ ಸೌ ಾ ಾಂ ಸತಯ ಧ್ಮಿ ಪ್ರಾಕರ ಮ ೭
ಏವಂ ಮಧುರಮ್ ಉಕೌ ಸುೌ ಗುರುಣಾ ರಾಘ್ವಃ ಸಾ ಯಮ್
ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಸಮಾಸ್ಮೀನಂ ವಸ್ಮಷಠ ಾಂ ಪುರುಷಷಿಭಃ ೮
ಯನ್ ಮಾತಾ ಪಿತರೌ ವೃತೌ ಾಂ ತನರ್ಯ ಕುರುತಃ ಸದ್ವ
ನ ಸುಪ್ರ ತಿಕರಂ ತ ತುೌ ಮಾತಾರ ಪಿತಾರ ಚ್ ಯತ್ ಕೃತಮ್ ೯
ಯಥಾ ಶಕಿೌ ಪ್ರ ದ್ವನೇನ ಸ್ಮನ ಪ್ನೀ ಚಾಛ ದ್ನೇನ ಚ್
ನಿತಯ ಾಂ ಚ್ ಪಿರ ಯ ವಾದೇನ ತಥಾ ಸಂವಧ್ಿನೇನ ಚ್ ೧೦
ಸ ಹಿ ರಾಜಾ ಜನಯಿತಾ ಪಿತಾ ದ್ಶರಥೀ ಮಮ
ಆಜಾಞ ತಂ ಯನ್ ಮಯಾ ತಸಯ ನ ತನ್ ಮಿಥಾಯ ಭವಿಷಯ ತಿ ೧೧
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಸುೌ ರಾಮೇಣ ಭರತಃ ಪ್ರ ತಯ ೭ನನೌ ರಮ್
ಉವಾಚ್ ಪ್ರಮೀದ್ವರಃ ಸೂತಂ ಪ್ರಮ ದುಮಿನಾಾಃ ೧೨
ಇಹ ಮೇ ಸಿ ಾಂಡಿಲೇ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ಕುಶಾನ್ ಆಸೌ ರ ಸ್ಮರಥೇ
ಆಯಿಾಂ ಪ್ರ ತುಯ ಪ್ವೇಕಾ ಯ ಮಿ ಯಾವನ್ ಮೇ ನ ಪ್ರ ಸ್ಮೀದ್ತಿ ೧೩
ಅನಾ೭೭ಹಾರೀ ನಿರಾ೭೭ಲೀಕ್ೀ ಧ್ನ ಹಿೀನೀ ಯಥಾ ದ್ಾ ಜಃ
ಶೇಷ್ಯ ೀ ಪುರಸ್ಮೌ ಚಾಛ ಲಾಯಾ ಯಾವನ್ ನ ಪ್ರ ತಿಯಾಸಯ ತಿ ೧೪
ಸ ತು ರಾಮಮ್ ಅವೇಕ್ಷನೌ ಾಂ ಸುಮನೌ ರಾಂ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ದುಮಿನಾಾಃ
ಕುಶೀತೌ ರಮ್ ಉಪ್ಸ್ಮಿ ಪ್ಯ ಭೂಮಾ ವೇವಾ೭೭ಸೌ ರತ್ ಸಾ ಯಮ್ ೧೫
ತಮ್ ಉವಾಚ್ ಮಹಾ ತೇಜಾ ರಾಮೀ ರಾಜರ್ಷಿ ಸತೌ ಮಃ
ಕಿಾಂ ಮಾಾಂ ಭರತ ಕುವಾಿಣಂ ತಾತ ಪ್ರ ತುಯ ಪ್ವೇಕ್ಷಯ ಸ್ಮ ೧೬
ಬಾರ ಹಮ ಣೀ ಹಿ ಏಕ ಪ್ರಶ್ಾ ೀಿನ ನರಾ ರೀದುಧ ಮ್ ಇಹಾ೭ಹಿತಿ
ನ ತು ಮ್ಭಧಾಿ೭ಭಿರ್ಷಕೌ ನಾಾಂ ವಿರ್ಧಾಃ ಪ್ರ ತುಯ ಪ್ವೇಶನೇ ೧೭
ಉತಿೌ ಷಠ ನರ ಶಾರ್ದಿಲ ಹಿತ್ಾ ೈತ ದ್ವ್ ರುಣಂ ವರ ತಮ್
ಪುರ ವಯಾಿಮ್ ಇತಃ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಯಾಹಿ ರಾಘ್ವ ೧೮
ಆಸ್ಮೀನ ಸುೌ ಏವ ಭರತಃ ಪೌರ ಜಾನಪ್ದಂ ಜನಮ್
ಉವಾಚ್ ಸವಿತಃ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಕಿಮ್ ಆಯಿಾಂ ನಾ೭ನುಶಾಸಥ ೧೯
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ತೇ ತಮ್ ಊಚುರ್ ಮಹಾತಾಮ ನಂ ಪೌರ ಜಾನಪ್ದ್ವ ಜನಾಾಃ
ಕಕುತಾ ಿ ಮ್ ಅಭಿಜಾನಿೀಮಃ ಸಮಯ ಗಾ ದ್ತಿ ರಾಘ್ವಃ ೨೦
ಏಷ್ೀ೭ಪಿ ಹಿ ಮಹಾಭ್ರಗಃ ಪಿತು ವಿಚ್ಸ್ಮ ತಿಷಠ ತಿ
ಅತ ಏವ ನ ಶಕೌ ಾಃ ಸಮ ೀ ವಾಯ ವತಿಯಿತುಮ್ ಅಾಂಜಸ್ಮ ೨೧
ತೇಷ್ಟಮ್ ಆಜಾಞ ಯ ವಚ್ನಂ ರಾಮೀ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಏವಂ ನಿಬ್ೀಧ್ ವಚ್ನಂ ಸುಹೃದ್ವಾಂ ಧ್ಮಿ ಚ್ಕುಾ ಷ್ಟಮ್ ೨೨
ಏತ ಚ್ಚ ೈ ವೀಭಯಂ ಶುರ ತಾಾ ಸಮಯ ಕ್ ಸಂಪ್ಶಯ ರಾಘ್ವ
ಉತಿೌ ಷಠ ತಾ ಾಂ ಮಹಾ ಬಾಹೀ ಮಾಾಂ ಚ್ ಸಪ ೃಶ ತಥೀ ದ್ಕಮ್ ೨೩
ಅಥೀ ತಾಿ ಯ ಜಲಂ ಸಪ ೃಷ್ಟಾ ಾ ಭರತೀ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಶೃಣಾ ನುೌ ಮೇ ಪ್ರಷದೀ ಮನಿೌ ರಣಃ ಶ್ರ ೀಣಯ ಸೌ ಥಾ ೨೪
ನ ಯಾಚೇ ಪಿತರಂ ರಾಜಯ ಾಂ ನಾ೭ನುಶಾಸ್ಮಮಿ ಮಾತರಮ್
ಆಯಿಾಂ ಪ್ರಮ ಧ್ಮಿಜಞ ಮ್ ನಾ೭ನುಜಾನಾಮಿ ರಾಘ್ವಮ್ ೨೫
ಯದ್ ತು ಅವಶಯ ಾಂ ವಸೌ ವಯ ಾಂ ಕತಿವಯ ಾಂ ಚ್ ಪಿತುರ್ ವಚಃ
ಅಹಮ್ ಏವ ನಿವತಾಾ ಯ ಮಿ ಚ್ತುದ್ಿಶ ವನೇ ಸಮಾಾಃ ೨೬
ಧ್ಮಾಿತಾಮ ತಸಯ ತಥ್ಯ ೀನ ಭ್ರರ ತುರ್ ವಾಕ್ಯ ೀನ ವಿಸ್ಮಮ ತಃ
ಉವಾಚ್ ರಾಮಃ ಸಂಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಪೌರ ಜಾನಪ್ದಂ ಜನಮ್ ೨೭
ವಿಕಿರ ೀತಮ್ ಆಹಿತಂ ಕಿರ ೀತಂ ಯತ್ ಪಿತಾರ ಜಿೀವತಾ ಮಮ
ನ ತ ಲಿ ೀಪ್ಯಿತುಾಂ ಶಕಯ ಾಂ ಮಯಾ ವಾ ಭರತೇನ ವಾ ೨೮
ಉಪ್ರ್ಧ ನಿ ಮಯಾ ಕಯೀಿ ವನ ವಾಸೇ ಜಗುಪಿಾ ತಃ
ಯುಕೌ ಮ್ ಉಕೌ ಾಂ ಚ್ ಕೈಕೇಯಾಯ ಪಿತಾರ ಮೇ ಸುಕೃತಂ ಕೃತಮ್ ೨೯
ಜಾನಾಮಿ ಭರತಂ ಕಾ ನೌ ಾಂ ಗುರು ಸತಾಕ ರ ಕರಣಮ್
ಸವಿಮ್ ಏವಾ೭ತರ ಕಲಾಯ ಣಂ ಸತಯ ಸಂಧೇ ಮಹಾತಮ ನಿ ೩೦
ಅನೇನ ಧ್ಮಿ ಶ್ೀಲೇನ ವನಾತ್ ಪ್ರ ತಾಯ ೭೭ಗತಃ ಪುನಃ
ಭ್ರರ ತಾರ ಸಹ ಭವಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಪೃರ್ಥವಾಯ ಾಃ ಪ್ತಿ ರುತೌ ಮಃ ೩೧
ವೃತೀ ರಾಜಾ ಹಿ ಕೈಕೇಯಾಯ ಮಯಾ ತದ್ಾ ಚ್ನಂ ಕೃತಮ್
ಅನೃತಾನ್ ಮೀಚ್ಯಾನೇನ ಪಿತರಂ ತಂ ಮಹಿೀ ಪ್ತಿಮ್ ೩೨
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕದ್ಶೀತೌ ರ ಶತತಮ ಸಾ ಗಿ:
ದ್ವಿ ದಶೀತ್ತ ರ ಶತ್ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತಮ್ ಅಪ್ರ ತಿಮ ತೇಜ್ೀಭ್ರಯ ಾಂ ಭ್ರರ ತೃಭ್ರಯ ಾಂ ರೀಮ ಹಷಿಣಮ್
ವಿಸ್ಮಮ ತಾಾಃ ಸಂಗಮಂ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಸಮವೇತಾ ಮಹಷಿಯಃ ೧
ಅನೌ ಹಿಿತಾ೭ಸುೌ ಋರ್ಷ ಗಣಾಾಃ ಸ್ಮದ್ವಧ ಶಚ ಪ್ರಮಷಿಯಃ
ತೌ ಭ್ರರ ತರೌ ಮಹಾತಾಮ ನ್ತ ಕಕುತೌಾ ಿ ಪ್ರ ಶಶಂಸ್ಮರೇ ೨
ಸ ಧ್ನಯ ೀ ಯಸಯ ಪುತೌರ ದೌಾ ಧ್ಮಿಜೌಞ ಧ್ಮಿ ವಿಕರ ಮೌ
ಶುರ ತಾಾ ವಯಂ ಹಿ ಸಂಭ್ರಷ್ಟಮ್ ಉಭಯೀಾಃ ಸಪ ೃಹಯಾಮಹೇ ೩
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ತತಸುೌ ಋರ್ಷ ಗಣಾಾಃ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ದ್ಶಗ್ರ ೀವ ವಧೈರ್ಷಣಃ
ಭರತಂ ರಾಜ ಶಾರ್ದಿಲಮ್ ಇ ತೂಯ ಚುಾಃ ಸಂಗತಾ ವಚಃ ೪
ಕುಲೇ ಜಾತ ಮಹಾಪ್ರರ ಜಞ ಮಹಾ ವೃತೌ ಮಹಾ ಯಶಃ
ಗ್ರರ ಹಯ ಾಂ ರಾಮ ಸಯ ವಾಕಯ ಾಂ ತೇ ಪಿತರಂ ಯತ್ ಅವೇಕ್ಷಸೇ ೫
ಸದ್ವ೭ನೃಣಮ್ ಇಮಂ ರಾಮಂ ವಯಮ್ ಇಚಾಛ ಮಹೇ ಪಿತುಾಃ
ಅನೃಣತಾಾ ಚ್ಚ ಕೈಕೇಯಾಯ ಾಃ ಸಾ ಗಿಾಂ ದ್ಶರಥೀ ಗತಃ ೬
ಏತಾವತ್ ಉಕೌ ಾ ವಚ್ನಂ ಗನಧ ವಾಿಾಃ ಸಮಹಷಿಯಃ
ರಾಜಷಿಯ ಶ್ಚ ೈವ ತಥಾ ಸವೇಿ ಸ್ಮಾ ಾಂ ಸ್ಮಾ ಾಂ ಗತಿಾಂ ಗತಾಾಃ ೭
ಹಾಿ ದ್ತ ಸ್ೌ ೀನ ವಾಕ್ಯ ೀನ ಶುಭೇನ ಶುಭ ದ್ಶಿನಃ
ರಾಮಃ ಸಂಹೃಷಾ ವದ್ನ ಸ್ಮೌ ನ್ ಋರ್ಷೀನ್ ಅಭಯ ಪೂಜಯತ್ ೮
ತರ ಸೌ ಗ್ರತರ ಸುೌ ಭರತಃ ಸ ವಾಚಾ ಸಜಜ ಮಾನಯಾ
ಕೃತಾಾಂಜಲ್ಾಃ ಇದಂ ವಾಕಯ ಾಂ ರಾಘ್ವಂ ಪುನಃ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೯
ರಾಜ ಧ್ಮಿಮ್ ಅನುಪ್ರ ೀಕ್ಷಯ ಕುಲ ಧ್ಮಾಿ೭ನುಸಂತತಿಮ್
ಕತುಿಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ಕಕುತಾ ಿ ಮಮ ಮಾತು ಶಚ ಯಾಚ್ನಾಮ್ ೧೦
ರಕಿಾ ತುಾಂ ಸುಮಹತ್ ರಾಜಯ ಮ್ ಅಹಮ್ ಏಕ ಸುೌ ನೀತಾ ಹೇ
ಪೌರ ಜಾನಪ್ದ್ವಾಂ ಶಾಚ ೭ಪಿ ರಕೌ ರಂಜಯಿತುಾಂ ತಥಾ ೧೧
ಜಾಞ ತಯ ಶಚ ಹಿ ಯೀಧಾ ಶಚ ಮಿತಾರ ಣಿ ಸುಹೃದ್ ಶಚ ನಃ
ತಾಾ ಮ್ ಏವ ಪ್ರ ತಿಕಙ್ಿ ನೌ ೀ ಪ್ಜಿನಯ ಮ್ ಇವ ಕಷಿಕಾಃ ೧೨
ಇದಂ ರಾಜಯ ಾಂ ಮಹಾ ಪ್ರರ ಜಞ ಸ್ಮಿ ಪ್ಯ ಪ್ರ ತಿಪ್ದ್ಯ ಹಿ
ಶಕಿೌ ಮಾನ್ ಅಸ್ಮ ಕಕುತಾ ಿ ಲೀಕ ಸಯ ಪ್ರಪ್ರಲನೇ ೧೩
ಇತುಯ ಕೌ ಾ ನಯ ಪ್ತ ದ್ವೂ ರತುಾಃ ಪ್ರದ್ಯೀ ಭಿರತ ಸೌ ದ್ವ
ಭೃಶಂ ಸಂಪ್ರರ ಥಿಯಾ ಮಾಸ ರಾಮಮ್ ಏವ ಪಿರ ಯಂ ವದಃ ೧೪
ತಮ್ ಅಾಂಕೇ ಭ್ರರ ತರಂ ಕೃತಾಾ ರಾಮೀ ವಚ್ನಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಶಾಯ ಮಂ ನಳಿನ ಪ್ತಾರ ೭ಕ್ಷಂ ಮತೌ ಹಂಸ ಸಾ ರಂ ಸಾ ಯಮ್ ೧೫
ಆಗತಾ ತಾಾ ಮ್ ಇಯಂ ಬುದ್ಧ ಾಃ ಸಾ ಜಾ ವೈನಯಿಕಿೀ ಚ್ ಯಾ
ಭೃಶಮ್ ಉತಾ ಹಸೇ ತಾತ ರಕಿಾ ತುಾಂ ಪೃರ್ಥವಿೀಮ್ ಅಪಿ ೧೬
ಅಮಾತ್ಯ ೈ ಶಚ ಸುಹೃದ್ೂ ಶಚ ಬುದ್ಧ ಮದ್ೂ ಶಚ ಮನಿೌ ರಭಿಾಃ
ಸವಿ ಕಯಾಿಣಿ ಸಮಮ ನೌ ರಯ ಸುಮಹಾಾಂ ತಯ ೭ಪಿ ಕರಯ ೧೭
ಲಕಿಾ ಮ ೀ ಶಚ ನಾ್ ರತ್ ಅಪೇಯಾತ್ ವಾ ಹಿಮವಾನ್ ವಾ ಹಿಮಂ ತಯ ಜತ್
ಅತಿೀಯಾತ್ ಸ್ಮಗರೀ ವೇಲಾಾಂ ನ ಪ್ರ ತಿಜಾಞ ಮ್ ಅಹಂ ಪಿತುಾಃ ೧೮
ಕಮಾತ್ ವಾ ತಾತ ಲೀಭ್ರತ್ ವಾ ಮಾತಾರ ತುಭಯ ಮ್ ಇದಂ ಕೃತಮ್
ನ ತನ್ ಮನಸ್ಮ ಕತಿವಯ ಾಂ ವತಿಿತವಯ ಾಂ ಚ್ ಮಾತೃವತ್ ೧೯
ಏವಂ ಬುರ ವಾಣಂ ಭರತಃ ಕೌಸಲಾಯ ಸುತಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ತೇಜಸ್ಮ೭೭ದ್ತಯ ಸಂಕಶಂ ಪ್ರ ತಿಪ್ ಚ್ಚ ಾಂದ್ರ ದ್ಶಿನಮ್ ೨೦
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ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಅರ್ಧರೀಹ ಆಯಿ ಪ್ರದ್ವಭ್ರಯ ಾಂ ಪ್ರದುಕೇ ಹೇಮ ಭೂರ್ಷತೇ
ಏತೇ ಹಿ ಸವಿ ಲೀಕ ಸಯ ಯೀಗಕ್ಾ ೀಮಂ ವಿಧಾಸಯ ತಃ ೨೧
ಸೀ೭ರ್ಧರುಹಯ ನರ ವಾಯ ಘ್ರ ಾಃ ಪ್ರದುಕೇ ಹಯ ವರುಹಯ ಚ್
ಪ್ರರ ಯಚ್ಛ ತ್ ಸುಮಹಾ ತೇಜಾ ಭರತಾಯ ಮಹಾತಮ ನೇ ೨೨
ಸ ಪ್ರದುಕೇ ಸಂಪ್ರ ಣಮಯ ರಾಮಂ ವಚ್ನ ಮಬರ ವಿೀತ್
ಚ್ತುದ್ಿಶ ಹಿ ವಷ್ಟಿಣಿ ಜಟ್ಟ ಚಿೀರ ಧ್ರೀ ಹಯ ೭ಹಂ ೨೩
ಫಲ ಮ್ಭಲಾ೭ಶನೀ ವಿೀರ ಭವೇಯಂ ರಘು ನಂದ್ನ
ತವಾ೭೭ಗಮನ ಮಾ೭೭ಕಾಂಕ್ಷನ್ ವಸ ನಾ ೈ ನಗರಾ ದ್ಬ ಹಿ: ೨೪
ತವ ಪ್ರದುಕಯೀ ನಯ ಿಸೌ ರಾಜಯ ತಂತರ : ಪ್ರಂತಪ್
ಚ್ತುದ್ಿಶೇ ಹಿ ಸಂಪೂಣೇಿ ವಷೇಿ೭ಹನಿ ರಘೂತೌ ಮ ೨೫
ನ ದ್ರ ಕಾ ಯ ಮಿ ಯದ್ ತಾ ಾಂ ತು ಪ್ರ ವೇಕಾ ಯ ಮಿ ಹುತಾಶನಂ ೨೬
ತಥೇ ತಿ ಚ್ ಪ್ರ ತಿಜಾಞ ಯ ತಂ ಪ್ರಷಾ ಜಯ ಸ್ಮ೭೭ದ್ರಂ
ಶತುರ ಘ್ನ ಾಂ ಚ್ ಪ್ರಷಾ ಜಯ ಭರತಂ ಚೇದ್ ಮಬರ ವಿೀತ್ ೨೭
ಮಾತರಂ ರಕ್ಷ ಕೈಕೇಯಿೀಾಂ ಮಾ ರೀಷಂ ಕುರು ತಾಾಂ ಪ್ರ ತಿ
ಮಯಾ ಚ್ ಸ್ಮೀತಾಯಾ ಚೈವ ಶಪ್ೌ ೀ೭ಸ್ಮ ರಘು ಸತೌ ಮ
ಇತುಯ ಕೌ ಾ ೭೭ಶುರ ಪ್ರೀತಾಕ್ಾ ೀ ಭ್ರರ ತರಂ ವಿಸಸಜಿ ಹ ೨೮
ಸ ಪ್ರದುಕೇ ತೇ ಭರತಃ ಪ್ರ ತಾಪ್ವಾನ್
ಸಾ ಲಂಕೃತೇ ಸಂಪ್ರಪೂಜಯ ಧ್ಮಿವಿತ್
ಪ್ರ ದ್ಕಿಾ ಣಂ ಚೈವ ಚ್ಕರ ರಾಘ್ವಂ
ಚ್ಕರ ಚೈ ವೀತೌ ಮ ನಾಗ ಮ್ಭಧ್ಿನಿ ೨೯
ಅಥಾನುಪೂವಾಯ ಿತ್ ಪ್ರ ತಿನಂದ್ಯ ತಂ ಜನಂ
ಗುರೂಾಂ ಶಚ ಮನಿೌ ರ ಪ್ರ ಕೃತಿೀ ಸೌ ಥಾ೭ನುಜೌ
ವಯ ಸಜಿಯ ದ್ವರ ಘ್ವ ವಂಶ ವಧ್ಿನಃ
ಸ್ಮಿ ತಃ ಸಾ ಧ್ಮೇಿ ಹಿಮವಾನ್ ಇವಾ೭ಚ್ಲಃ ೩೦
ತಂ ಮಾತರೀ ಬಾಷಪ ಗೃಹಿೀತ ಕಂಠಯ ೀ
ದುಾಃಖೇನ ನ ಆಮನೌ ರಯಿತುಾಂ ಹಿ ಶೇಕುಾಃ
ಸ ತ್ಾ ೀವ ಮಾತೄ ರ೭ಭಿವಾದ್ಯ ಸವಾಿ
ರುದ್ನ್ ಕುಟೀಾಂ ಸ್ಮಾ ಾಂ ಪ್ರ ವಿವೇಶ ರಾಮಃ ೩೧
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ದ್ವಾ ದ್ಶೀತೌ ರ ಶತತಮ ಸಾ ಗಿ:
ತ್ರ ಯೀದಶೀತ್ತ ರ ಶತ್ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತತಃ ಶ್ರಸ್ಮ ಕೃತಾಾ ತು ಪ್ರದುಕೇ ಭರತ ಸೌ ದ್ವ
ಆರುರೀಹ ರಥಂ ಹೃಷಾ ಾಃ ಶತುರ ಘ್ನ ೀನ ಸಮನಿಾ ತಃ ೧
ವಸ್ಮಷ್ಠ ೀ ವಾಮದೇವ ಶಚ ಜಾಬಾಲ್ ಶಚ ದೃಢ ವರ ತಃ
ಅಗರ ತಃ ಪ್ರ ಯಯುಾಃ ಸವೇಿ ಮನಿೌ ರಣೀ ಮನೌ ರ ಪೂಜಿತಾಾಃ ೨
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಮನಾ್ ಕಿನಿೀಾಂ ನದ್ೀಾಂ ರಮಾಯ ಾಂ ಪ್ರರ ಙ್ಮಮ ಖಾ ಸ್ೌ ೀ ಯಯು ಸೌ ದ್ವ
ಪ್ರ ದ್ಕಿಾ ಣಂ ಚ್ ಕುವಾಿಣಾ ಶ್ಚ ತರ ಕೂಟಂ ಮಹಾ ಗ್ರಮ್ ೩
ಪ್ಶಯ ನ್ ಧಾತು ಸಹಸ್ಮರ ಣಿ ರಮಾಯ ಣಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ್
ಪ್ರ ಯಯೌ ತಸಯ ಪ್ರಶ್ಾ ೀಿನ ಸ ಸೈನಯ ೀ ಭರತ ಸೌ ದ್ವ ೪
ಅರ್ದರಾ ಚಿಚ ತರ ಕೂಟ ಸಯ ದ್ದ್ಶಿ ಭರತ ಸೌ ದ್ವ
ಆಶರ ಮಂ ಯತರ ಸ ಮುನಿ ಭಿರದ್ವಾ ಜಃ ಕೃತಾ೭೭ಲಯಃ ೫
ಸ ತಮ್ ಆಶರ ಮಮ್ ಆಗಮಯ ಭರದ್ವಾ ಜ ಸಯ ಬುದ್ಧ ಮಾನ್
ಅವತಿೀಯಿ ರಥಾತ್ ಪ್ರದೌ ವವನ್ ೀ ಭರತ ಸೌ ದ್ವ ೬
ತತೀ ಹೃಷ್ಾ ೀ ಭರದ್ವಾ ಜ್ೀ ಭರತಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್
ಅಪಿ ಕೃತಯ ಾಂ ಕೃತಂ ತಾತ ರಾಮೇಣ ಚ್ ಸಮಾಗತಮ್ ೭
ಏವಮ್ ಉಕೌ ಸಾ ತು ಭರತೀ ಭರದ್ವಾ ಜನ ರ್ಧೀಮತಾ
ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಭರದ್ವಾ ಜಂ ಭರತೀ ಭ್ರರ ತುರ ವತಾ ಲಃ ೮
ಸ ಯಾಚ್ಯ ಮಾನೀ ಗುರುಣಾ ಮಯಾ ಚ್ ದೃಢ ವಿಕರ ಮಃ
ರಾಘ್ವಃ ಪ್ರಮ ಪಿರ ೀತೀ ವಸ್ಮಷಠ ಾಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೯
ಪಿತುಾಃ ಪ್ರ ತಿಜಾಞ ಾಂ ತಾಮ್ ಏವ ಪ್ರಲಯಿಷ್ಟಯ ಮಿ ತತೌ ಾ ತಃ
ಚ್ತುದ್ಿಶ ಹಿ ವಷ್ಟಿಣಿ ಯಾ ಪ್ರ ತಿಜಾಞ ಪಿತುರ್ ಮಮ ೧೦
ಏವಮ್ ಉಕ್ೌೀ ಮಹಾ ಪ್ರರ ಜ್ಞ ೀ ವಸ್ಮಷಠ ಾಃ ಪ್ರ ತುಯ ವಾಚ್ ಹ
ವಾಕಯ ಜ್ಞ ೀ ವಾಕಯ ಕುಶಲಂ ರಾಘ್ವಂ ವಚ್ನಂ ಮಹತ್ ೧೧
ಏತೇ ಪ್ರ ಯಚ್ಛ ಸಂಹೃಷಾ ಾಃ ಪ್ರದುಕೇ ಹೇಮ ಭೂರ್ಷತೇ
ಅಯೀಧಾಯ ಯಾಾಂ ಮಹಾಪ್ರರ ಜಞ ಯೀಗ ಕ್ಾ ೀಮ ಕರೇ ತವ ೧೨
ಏವಮ್ ಉಕ್ೌೀ ವಸ್ಮಷ್ಠ ೀನ ರಾಘ್ವಃ ಪ್ರರ ಙ್ಮಮ ಖಃ ಸ್ಮಿ ತಃ
ಪ್ರದುಕೇ ಅರ್ಧರುಹ್ಯ ೈತೇ ಮಮ ರಾಜಾಯ ಯ ವೈ ದ್ದೌ ೧೩
ನಿವೃತೌೀ೭ಹಮ್ ಅನುಜಾಞ ತೀ ರಾಮೇಣ ಸುಮಹಾತಮ ನಾ
ಅಯೀಧಾಯ ಮ್ ಏವ ಗಚಾಛ ಮಿ ಗೃಹಿೀತಾಾ ಪ್ರದುಕೇ ಶುಭೇ ೧೪
ಏತ ಚುಛ ರತಾಾ ಶುಭಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಭರತ ಸಯ ಮಹಾತಮ ನಃ
ಭರದ್ವಾ ಜಃ ಶುಭತರಂ ಮುನಿ: ವಾಕಯ ಮ್ ಉವಾಚ್ ತಮ್ ೧೫
ನೈತ ಚಿಚ ತರ ಾಂ ನರ ವಾಯ ಘ್ರ ಶ್ೀಲ ವೃತೌ ವತಾಾಂ ವರ
ಯತ್ ಆಯಿಾಂ ತಾ ಯಿ ತಿಷ್ಠ ೀ ತುೌ ನಿಮ್ನ ೀ ಸೃಷಾ ಮ್ ಇವೀದ್ಕಮ್ ೧೬
ಅಮೃತಃ ಸ ಮಹಾ ಬಾಹುಾಃ ಪಿತಾ ದ್ಶರಥ ಸೌ ವ
ಯಸಯ ತಾ ಮ್ ಈದೃಶಃ ಪುತರ ೀ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಧ್ಮಿ ವತಾ ಲಃ ೧೭
ತಮ್ ಋರ್ಷಾಂ ತು ಮಹಾತಾಮ ನಮ್ ಉಕೌ ವಾಕಯ ಾಂ ಕೃತಾ೭ಞ್ಜ ಲ್ಾಃ
ಆಮನೌ ರಯಿತುಮ್ ಆರೇಭೇ ಚ್ರಣೌ ಉಪ್ಗೃಹಯ ಚ್ ೧೮
ತತಃ ಪ್ರ ದ್ಕಿಾ ಣಂ ಕೃತಾಾ ಭರದ್ವಾ ಜಂ ಪುನಃ ಪುನಃ
ಭರತ ಸುೌ ಯಯೌ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಸಹ ಮನಿೌ ರಭಿಾಃ ೧೯
Page 263 of 276

ಶ್ರ ೀಮದ್ವಾ ಲ್ಮ ೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಯಾನೈ ಶಚ ಶಕಟೈ ಶ್ಚ ೈವ ಹಯೈ ನಾಗೈ ಶಚ ಸ್ಮ ಚ್ಮ್ಭಾಃ
ಪುನರ್ ನಿವೃತಾೌ ವಿಸ್ಮೌ ೀಣಾಿ ಭರತಸ್ಮಯ ೭ನುಯಾಯಿನಿೀ ೨೦
ತತ ಸ್ೌ ೀ ಯಮುನಾಾಂ ದ್ವಾಯ ಾಂ ನದ್ೀಾಂ ತಿೀತಾ ೀಿಮಿಿ ಮಾಲ್ನಿೀಮ್
ದ್ದೃಶು ಸ್ಮೌ ಾಂ ಪುನಃ ಸವೇಿ ಗಂಗ್ರಾಂ ಶ್ವ ಜಲಾಾಂ ನದ್ೀಮ್ ೨೧
ತಾಾಂ ರಮಯ ಜಲ ಸಂಪೂಣಾಿಾಂ ಸಂತಿೀಯಿ ಸಹ ಬಾನಧ ವಃ
ಶೃಾಂಗ್ಬೇರಪುರಂ ರಮಯ ಾಂ ಪ್ರ ವಿವೇಶ ಸ ಸೈನಿಕಃ
ಶೃಾಂಗ್ಬೇರಪುರಾ ರ್ದೂ ಯ: ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಸಂದ್ದ್ಶಿ ಹ ೨೨
ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಚ್ ತತೀ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಪಿತಾರ ಭ್ರರ ತಾರ ವಿವಜಿಿತಾಾಂ
ಭರತೀ ದುಾಃಖ ಸಂತಪ್ೌ ಾಃ ಸ್ಮರರ್ಥಾಂ ಚೇದ್ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨೩
ಸ್ಮರಥೇ ಪ್ಶಯ ವಿಧ್ಾ ಸ್ಮೌ ಅಯೀಧಾಯ ನ ಪ್ರ ಕಶತೇ
ನಿರಾ೭೭ಕರಾ ನಿರಾ೭೭ನನಾ್ ದ್ೀನಾ ಪ್ರ ತಿಹತ ಸಾ ರಾ ೨೪
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ತರ ಯೀದ್ಶೀತೌ ರ ಶತತಮ
ಸಾ ಗಿ:
ಚತುದಗಶೀತ್ತ ರ ಶತ್ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸ್ಮನ ಗಧ ಗಮಿೂ ೀರ ಘ್ೀಷೇಣ ಸಯ ನ್ ನೇ ನೀಪ್ಯಾತ್ ಪ್ರ ಭುಾಃ
ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಭರತಃ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ಪ್ರ ವಿವೇಶ ಮಹಾಯಶಾಾಃ ೧
ಬಡಾಲ ಉಲೂಕ ಚ್ರತಾಮ್ ಆಲ್ೀನ ನರ ವಾರಣಾಮ್
ತಿಮಿರ ಅಭ್ರಯ ಹತಾಾಂ ಕಳಿೀಮ್ ಅಪ್ರ ಕಶಾಾಂ ನಿಶಾಮ್ ಇವ ೨
ರಾಹು ಶತರ ೀಾಃ ಪಿರ ಯಾಾಂ ಪ್ತಿನ ೀಾಂ ಶ್ರ ಯಾ ಪ್ರ ಜಾ ಲ್ತ ಪ್ರ ಭ್ರಮ್
ಗರ ಹೇಣ ಅಭುಯ ತಿಿ ತೇನ ಏಕಾಂ ರೀಹಿಣಿೀಮ್ ಇವ ಪಿೀಡಿತಾಮ್ ೩
ಅಲಪ ೀಷು ಕುಾ ಬಧ ಸಲ್ಲಾಾಂ ಘ್ಮೀಿ ತೌ ಪ್ೌ ವಿಹಂಗಮಾಮ್
ಲ್ೀನ ಮಿೀನ ರ್ಷ ಗ್ರರ ಹಾಾಂ ಕೃಶಾಾಂ ಗ್ರ ನದ್ೀಮ್ ಇವ ೪
ವಿಧೂಮಾಮ್ ಇವ ಹೇಮಾ೭೭ಭ್ರಮ್ ಅಧ್ಾ ರಾ೭ಗ್ನ ೀ: ಸಮುತಿಿ ತಾಮ್
ಹವಿ ರಭುಯ ಕಿಾ ತಾಾಂ ಪ್ಶಾಚ ಚಿಛ ಖಾಾಂ ವಿಪ್ರ ಳಯಂ ಗತಾಮ್ ೫
ವಿಧ್ಾ ಸೌ ಕವಚಾಾಂ ರುಗು ಗಜ ವಾಜಿ ರಥ ಧ್ಾ ಜಾಮ್
ಹತ ಪ್ರ ವಿೀರಾಮ್ ಆಪ್ನಾನ ಾಂ ಚ್ಮ್ಭಮ್ ಇವ ಮಹಾ೭೭ಹವೇ ೬
ಸ ಫೇನಾಾಂ ಸ ಸಾ ನಾಾಂ ಭೂತಾಾ ಸ್ಮಗರ ಸಯ ಸಮುತಿಿ ತಾಮ್
ಪ್ರ ಶಾನೌ ಮಾರುತೀ ರ್ದೂ ತಾಾಂ ಜಲೀಮಿಿಮ್ ಇವ ನಿಸಾ ಾ ನಾಮ್ ೭
ತಯ ಕೌ ಾಂ ಯಜಾಞ ೭೭ಯುಧೈಾಃ ಸವೈಿ: ಅಭಿರೂಪ ಶಚ ಯಾಜಕೈಾಃ
ಸುತಾಯ ಕಲೇ ವಿನಿವೃಿತ್ೌ ೀ ವೇದ್ಾಂ ಗತ ರವಾಮ್ ಇವ ೮
ಗ್ೀಷಠ ಮಧ್ಯ ೀ ಸ್ಮಿ ತಾಮ್ ಆತಾಿಮ್ ಅಚ್ರನಿೌ ೀಾಂ ನವಂ ತೃಣಮ್
ಗ್ೀ ವೃಷೇಣ ಪ್ರತಯ ಕೌ ಾಂ ಗವಾಾಂ ಪ್ತಿನ ೀಮ್ ಇವೀ ತುಾ ಕಮ್ ೯
ಪ್ರ ಭ್ರಕರಾದ್ಯ ೈ: ಸುಸ್ಮನ ಗ್ಧ ೈಾಃ ಪ್ರ ಜಾ ಲದ್ೂ ರ್ ಇವೀತೌ ಮಾಃ
ವಿಯುಕೌ ಾಂ ಮಣಿಭಿರ್ ಜಾತ್ಯ ೈ ನಿವಾಾಂ ಮುಕೌ ವಳಿೀಮ್ ಇವ ೧೦
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ಸಹಸ್ಮ ಚ್ಲ್ತಾಾಂ ಸ್ಮಿ ನಾನ್ ಮಹಿೀಾಂ ಪುಣಯ ಕ್ಷಯಾದ್ರ ತಾಮ್
ಸಂಹೃತ ದುಯ ತಿ ವಿಸ್ಮೌ ರಾಾಂ ತಾರಾಮ್ ಇವ ದ್ವ ಶುಚ ಯ ತಾಮ್ ೧೧
ಪುಷಪ ನದ್ವಧ ಾಂ ವಸನಾೌ ೭ನೌ ೀ ಮತೌ ಭರ ಮರ ನಾದ್ತಾಾಂ
ದುರ ತ ದ್ವವಾ೭ಗ್ನ ವಿಪುಿ ಷ್ಟಾ ಾಂ ಕಿ ನಾೌ ಾಂ ವನ ಲತಾಮ್ ಇವ ೧೨
ಸಮ್ಭಮ ಢ ನಿಗಮಾಾಂ ಸವಾಿಾಂ ಸಂಕಿಾ ಪ್ೌ ವಿಪ್ಣಾ೭೭ಪ್ಣಾಮ್
ಪ್ರ ಚ್ಛ ನನ ಶಶ್ ನಕ್ಷತಾರ ಾಂ ದ್ವಯ ಮ್ ಇವಾ೭ಮುಬ ಧ್ರರ್ ವೃತಾಮ್ ೧೩
ಕಿಾ ೀಣ ಪ್ರನೀತೌ ಮರ್ ಭಿನನ ೈಾಃ ಶರಾವೈರ೭ಭಿಸಂವೃತಾಮ್
ಹತಶೌಣಾು ಮ್ ಇವಾ೭೭ಕಶೇ ಪ್ರನ ಭೂಮಿಮ್ ಅಸಂಸಕ ೃತಾಮ್ ೧೪
ವೃಕು ಭೂಮಿ ತಲಾಾಂ ನಿಮಾನ ಾಂ ವೃಕು ಪ್ರತ್ರ ೈಾಃ ಸಮಾವೃತಾಮ್
ಉಪ್ಯುಕ್ೌೀದ್ಕಾಂ ಭಗ್ರನ ಾಂ ಪ್ರ ಪ್ರಾಂ ನಿಪ್ತಿತಾಮ್ ಇವ ೧೫
ವಿಪುಲಾಾಂ ವಿತತಾಾಂ ಚೈವ ಯುಕೌ ಪ್ರಶಾಾಂ ತರಸ್ಮಾ ನಾಮ್
ಭೂಮೌ ಬಾಣ ವಿಿನಿಷಕ ೃತಾೌ ಾಂ ಪ್ತಿತಾಾಂ ಜಾಯ ಮ್ ಇವಾ೭೭ಯುಧಾತ್ ೧೬
ಸಹಸ್ಮ ಯುದ್ಧ ಶೌಣ್ು ೀನ ಹಯಾ೭೭ರೀಹೇಣ ವಾಹಿತಾಮ್
ನಿಕಿಾ ಪ್ೌ ಭ್ರಣಾು ಮ್ ಉತಾ ೃಷ್ಟಾ ಾಂ ಕಿಶೀರೀಮ್ ಇವ ದುಬಿಲಾಮ್ ೧೭
ಶುಷಕ ತೀಯಾಾಂ ಮಹಾ ಮತ್ಾ ಯ ೈ: ಕೂಮಿ ಶಚ ಬಹುಭಿ ವೃಿತಾಾಂ
ಪ್ರ ಭಿನನ ತಟ ವಿಸ್ಮೌ ೀಣಾಿಾಂ ವಾಪಿೀ ಮಿವ ಹೃತೀತಪ ಲಾಾಂ ೧೮
ಪುರುಷಸ್ಮಯ ಪ್ರ ಹೃಷಾ ಸಯ ಪ್ರ ತಿರ್ಷದ್ವ್ ೭ನುಲೇಪ್ನಾಾಂ
ಸಂತಪ್ರೌ ಮಿವ ಶೀಕೇನ ಗ್ರತರ ಯಿರ್ಷಾ ಮ೭ಭೂಷಣಾಾಂ ೧೯
ಪ್ರರ ವೃರ್ಷ ಪ್ರ ವಿಗ್ರಢಾಯಾಾಂ ಪ್ರ ವಿಷಾ ಸ್ಮಯ ೭ಭರ ಮಣು ಲಮ್
ಪ್ರ ಚ್ಛ ನಾನ ಾಂ ನಿೀಲ ಜಿೀಮ್ಭತೈ: ಭ್ರಸಕ ರ ಸಯ ಪ್ರ ಭ್ರಮ್ ಇವ ೨೦
ಭರತ ಸುೌ ರಥ ಸಿ ಸಾ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ದ್ಶರಥಾ೭೭ತಮ ಜಃ
ವಾಹಯನೌ ಾಂ ರಥ ಶ್ರ ೀಷಠ ಾಂ ಸ್ಮರರ್ಥಾಂ ವಾಕಯ ಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ೨೧
ಕಿಾಂ ನು ಖಲಾ ೭ದ್ಯ ಗಮಿೂ ೀರೀ ಮ್ಭಛಿಿತೀ ನ ನಿಶಮಯ ತೇ
ಯಥಾಪುರಮ್ ಅಯೀಧಾಯ ಯಾಾಂ ಗ್ೀತ ವಾದ್ತರ ನಿಸಾ ಾ ನಃ ೨೨
ವಾರುಣಿೀ ಮದ್ ಗನಧ ಶಚ ಮಾಲಯ ಗನಧ ಶಚ ಮ್ಭಛಿಿತಃ
ಧೂಪಿತಾ೭ಗರು ಗನಧ ಶಚ ನ ಪ್ರ ವಾತಿ ಸಮನೌ ತಃ ೨೩
ಯಾನ ಪ್ರ ವರ ಘ್ೀಷ ಶಚ ಸ್ಮನ ಗಧ ಶಚ ಹಯ ನಿಸಾ ಾ ನಃ
ಪ್ರ ಮತೌ ಗಜ ನಾದ್ ಶಚ ಮಹಾಾಂ ಶಚ ರಥ ನಿಸಾ ಾ ನಃ
ನೇದ್ವನಿೀಾಂ ಶ್ರರ ಯತೇ ಪುಯಾಿಮ್ ಅಸ್ಮಯ ಾಂ ರಾಮೇ ವಿವಾಸ್ಮತೇ ೨೪
ಚಂದ್ನಾ೭ಗರು ಗಂಧಾಾಂ ಶಚ ಮಹಾ೭ಹಾಿ ಶಚ ನವ ಸರ ಜ:
ಗತೇ ಹಿ ರಾಮೇ ತರುಣಾ ಸಾ ಾಂತಪ್ರೌ ನೀಪ್ಭುಾಂಜತೇ ೨೫
ಬಹಿೀ ರಾತಾರ ಯ ಾಂ ನ ಗಚ್ಛ ಾಂತಿ ಚಿತರ ಮಾಲಯ ಧ್ರಾ ನರಾ:
ನೀತಾ ವಾ ಸಾ ಾಂಪ್ರ ವತಿನೌ ೀ ರಾಮ ಶೀಕ೭ದ್ಿತೇ ಪುರೇ ೨೬
ಸಹ ನೂನಂ ಮಮ ಭ್ರರ ತಾರ ಪುರಸ್ಮಯ ೭ಸಯ ದುಯ ತಿ ಗಿತಾ
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ನ ಹಿ ರಾಜ ತಯ ಯೀಧ್ಯ ೀ ಯಂ ಸ್ಮಸ್ಮರೇವಾ೭ಜಿನಿೀ ಕ್ಷಪ್ರ ೨೭
ಕದ್ವ ನು ಖಲು ಮೇ ಭ್ರರ ತಾ ಮಹೀತಾ ವ ಇವಾ೭೭ಗತ:
ಜನಯಿಷಯ ತಯ ೭ಯೀಧಾಯ ಯಾಾಂ ಹಷಿಾಂ ಗ್ರ ೀಷಮ ಇವಾಾಂ೭ಬುದ್: ೨೮
ತರುಣ ಶಾಚ ರು ವೇಷೈ ಶಚ ನರ: ಉನನ ತ ಗ್ರಮಿಭಿಾಃ
ಸಂಪ್ತದ್ೂ ರಯೀಧಾಯ ಯಾಾಂ ನ ವಿಭ್ರನಿೌ ಮಹಾ ಪ್ಥಾಾಃ ೨೯
ಏವಂ ಬಹುವಿಧಂ ಜಲಪ ನ್ ವಿವೇಶ ವಸತಿಾಂ ಪಿತುಾಃ
ತೇನ ಹಿೀನಾಾಂ ನರೇನ್ ರೀಣ ಸ್ಮಾಂಹ ಹಿೀನಾಾಂ ಗುಹಾಮ್ ಇವ ೩೦
ತದ್ವ ತ ದಂತ:ಪುರಂ ಉಜಿಿ ತ ಪ್ರ ಭಂ
ಸುರ ರವೀ ತಾ ೃಷಾ ಮ೭ಭ್ರಸಕ ರಂ ದ್ನಂ
ನಿರೀಕ್ಷಯ ಸವಿಾಂ ತು ವಿವಿಕೌ ಮಾತಮ ನಾ
ಮುಮೀಚ್ ಬಾಷಪ ಾಂ ಭರತ ಸುಾ ದು:ಖಿತ: ೩೧
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಚ್ತುದ್ಿಶೀತೌ ರ ಶತತಮ
ಸಾ ಗಿ:
ಪಂಚ ದಶೀತ್ತ ರ ಶತ್ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತತೀ ನಿಕಿಾ ಪ್ಯ ಮಾತೃ : ಸ ಅಯೀಧಾಯ ಯಾಾಂ ದೃಢ ವರ ತಃ
ಭರತಃ ಶೀಕ ಸಂತಪ್ೌ ೀ ಗುರೂನ್ ಇದ್ಮ್ ಅಥಾ೭ಬರ ವಿೀತ್ ೧
ನನಿ್ ಗ್ರರ ಮಂ ಗಮಿಷ್ಟಯ ಮಿ ಸವಾಿನ್ ಆಮನೌ ರರ್ಯ೭ದ್ಯ ವಃ
ತತರ ದುಾಃಖಮ್ ಇದಂ ಸವಿಾಂ ಸಹಿಷ್ಯ ೀ ರಾಘ್ವಂ ವಿನಾ ೨
ಗತ ಶಚ ಹಿ ದ್ವಂ ರಾಜಾ ವನಸಿ ಶಚ ಗುರುರ್ ಮಮ
ರಾಮಂ ಪ್ರ ತಿೀಕ್ಾ ೀ ರಾಜಾಯ ಯ ಸ ಹಿ ರಾಜಾ ಮಹಾ ಯಶಾಾಃ ೩
ಏತ ಚುಛ ರತಾಾ ಶುಭಂ ವಾಕಯ ಾಂ ಭರತ ಸಯ ಮಹಾತಮ ನಃ
ಅಬುರ ವನ್ ಮನಿೌ ರಣಃ ಸವೇಿ ವಸ್ಮಷಠ ಶಚ ಪುರೀಹಿತಃ ೪
ಸುಭೃಶಂ ಶಾಿ ಘ್ನಿೀಯಂ ಚ್ ಯತ್ ಉಕೌ ಾಂ ಭರತ ತಾ ಯಾ
ವಚ್ನಂ ಭ್ರರ ತೃ ವಾತಾ ಲಾಯ ತ್ ಅನುರೂಪಂ ತವೈವ ತತ್ ೫
ನಿತಯ ಾಂ ತೇ ಬನುಧ ಲುಬಧ ಸಯ ತಿಷಠ ತೀ ಭ್ರರ ತೃ ಸೌಹೃದೇ
ಆಯಿ ಮಾಗಿಾಂ ಪ್ರ ಪ್ನನ ಸಯ ನಾ೭ನುಮನಯ ೀತ ಕಃ ಪುಮಾನ್ ೬
ಮನಿೌ ರಣಾಾಂ ವಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ಯಥಾ ಅಭಿಲರ್ಷತಂ ಪಿರ ಯಮ್
ಅಬರ ವಿೀತ್ ಸ್ಮರರ್ಥಾಂ ವಾಕಯ ಾಂ ರಥೀ ಮೇ ಯುಜಯ ತಾಮ್ ಇತಿ ೭
ಪ್ರ ಹೃಷಾ ವದ್ನಃ ಸವಾಿ ಮಾತೄ: ಸಮ೭ಭಿವಾದ್ಯ ಸಃ
ಆರುರೀಹ ರಥಂ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಶತುರ ಘ್ನ ೀನ ಸಮನಿಾ ತಃ ೮
ಆರುಹಯ ತು ರಥಂ ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ಶತುರ ಘ್ನ ಭರತಾ ವುಭೌ
ಯಯತುಾಃ ಪ್ರಮ ಪಿರ ೀತೌ ವೃತೌ ಮನಿೌ ರ ಪುರೀಹಿತೈಾಃ ೯
ಅಗರ ತೀ ಗುರವ ಸೌ ತರ ವಸ್ಮಷಠ ಪ್ರ ಮುಖಾ ದ್ಾ ಜಾಾಃ
ಪ್ರ ಯಯುಾಃ ಪ್ರರ ಙ್ಮಮ ಖಾಾಃ ಸವೇಿ ನನಿ್ ಗ್ರರ ಮೀ ಯತೀ೭ಭವೇತ್ ೧೦
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ಬಲಂ ಚ್ ತತ್ ಅನಾ೭೭ಹೂತಂ ಗಜಾ೭ಶಾ ರಥ ಸಂಕುಲಮ್
ಪ್ರ ಯಯೌ ಭರತೇ ಯಾತೇ ಸವೇಿ ಚ್ ಪುರ ವಾಸ್ಮನಃ ೧೧
ರಥ ಸಿ ಾಃ ಸ ಹಿ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಭರತೀ ಭ್ರರ ತೃ ವತಾ ಲಃ
ನನಿ್ ಗ್ರರ ಮಂ ಯಯೌ ತೂಣಿಾಂ ಶ್ರಸ್ಮ ಆಧಾಯ ಪ್ರದುಕೇ ೧೨
ತತ ಸುೌ ಭರತಃ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ನನಿ್ ಗ್ರರ ಮಂ ಪ್ರ ವಿಶಯ ಸಃ
ಅವತಿೀಯಿ ರಥಾ ತೂೌ ಣಿಾಂ ಗುರೂನ್ ಇದ್ಮ್ ಉವಾಚ್ ಹ ೧೩
ಏತ ದ್ವರ ಜಯ ಾಂ ಮಮ ಭ್ರರ ತಾರ ದ್ತೌ ಾಂ ಸನಾನ ಯ ಸವತ್ ಸಾ ಯಮ್
ಯೀಗ ಕ್ಾ ೀಮ ವಹೇ ಚೇಮೇ ಪ್ರದುಕೇ ಹೇಮ ಭೂರ್ಷತೇ ೧೪
ಭರತ: ಶ್ರಸ್ಮ ಕೃತಾಾ ಸನಾನ ಯ ಸಂ ಪ್ರದುಕೇ ತತ:
ಅಬರ ವಿೀತ್ ದುಾಃಖ ಸಂತಪ್ೌ : ಸವಿಾಂ ಪ್ರ ಕೃತಿ ಮಂಡಲಂ ೧೫
ಛತರ ಾಂ ಧಾರಯತ ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ಆಯಿ ಪ್ರದ್ವ ವಿಮೌ ಮತೌ
ಅಭ್ರಯ ಾಂ ರಾಜ್ಯ ೀ ಸ್ಮಿ ತೀ ಧ್ಮಿ: ಪ್ರದುಕಭ್ರಯ ಾಂ ಗುರೀ ಮಿಮ ೧೬
ಭ್ರರ ತಾರ ಹಿ ಮಯಿ ಸನಾನ ಯ ಸೀ ನಿಕಿಾ ಪ್ೌ : ಸೌಹೃದ್ವತ್ ಅಯಂ
ತಮ್ ಇಮಂ ಪ್ರಲಯಿಷ್ಟಯ ಮಿ ರಾಘ್ವಾ೭೭ಗಮನಂ ಪ್ರ ತಿ ೧೭
ಕಿಾ ಪ್ರ ಾಂ ಸಂಯೀಜಯಿತಾಾ ತು ರಾಘ್ವ ಸಯ ಪುನಃ ಸಾ ಯಮ್
ಚ್ರಣೌ ತೌ ತು ರಾಮ ಸಯ ದ್ರ ಕಾ ಯ ಮಿ ಸಹ ಪ್ರದುಕೌ ೧೮
ತತೀ ನಿಕಿಾ ಪ್ೌ ಭ್ರರೀ೭ಹಂ ರಾಘ್ವೇಣ ಸಮಾಗತಃ
ನಿವೇದ್ಯ ಗುರವೇ ರಾಜಯ ಾಂ ಭಜಿಷ್ಯ ೀ ಗುರು ವೃತಿೌ ತಾಮ್ ೧೯
ರಾಘ್ವಾಯ ಚ್ ಸನಾನ ಯ ಸಂ ದ್ತಾೌ ಾ ಇಮೇ ವರ ಪ್ರದುಕೇ
ರಾಜಯ ಾಂ ಚೇದ್ಮ್ ಅಯೀಧಾಯ ಾಂ ಚ್ ಧೂತ ಪ್ರಪ್ೀ ಭವಾಮಿ ಚ್ ೨೦
ಅಭಿರ್ಷಕ್ೌೀ ತು ಕಕುತ್ಾ ಿ ೀ ಪ್ರ ಹೃಷಾ ಮುದ್ತೇ ಜನೇ
ಪಿರ ೀತಿ ಮಿಮ ಯಶ ಶ್ಚ ೈವ ಭವೇತ್ ರಾಜಾಯ ಚ್ಚ ತು ಗುಿಣಮ್ ೨೧
ಏವಂ ತು ವಿಲಪ್ನ್ ದ್ೀನೀ ಭರತಃ ಸ ಮಹಾಯಶಾಾಃ
ನನಿ್ ಗ್ರರ ಮೇ ಅಕರೀ ದ್ವರ ಜಯ ಾಂ ದುಾಃಖಿತೀ ಮನಿೌ ರಭಿ ಸಾ ಹ ೨೨
ಸ ವಲಕ ಲ ಜಟ್ಟ ಧಾರೀ ಮುನಿ ವೇಷ ಧ್ರಃ ಪ್ರ ಭುಾಃ
ನನಿ್ ಗ್ರರ ಮೇ ಅವಸ ದ್ಾ ೀರಃ ಸ ಸೈನಯ ೀ ಭರತ ಸೌ ದ್ವ ೨೩
ರಾಮ ಆಗಮನಮ್ ಆಕಾಂಕ್ಷನ್ ಭರತೀ ಭ್ರರ ತೃ ವತಾ ಲಃ
ಭ್ರರ ತು ವಿಚ್ನ ಕರೀ ಚ್ ಪ್ರ ತಿಜಾಞ ಪ್ರರಗ ಸೌ ದ್ವ ೨೪
ಪ್ರದುಕೇ ತಾ ೭ಭಿರ್ಷಚಾಯ ೭ಥ ನನಿ್ ಗ್ರರ ಮೇ ಅವಸ ತೌ ದ್ವ
ಭರತಃ ಶಾಸನಂ ಸವಿಾಂ ಪ್ರದುಕಭ್ರಯ ಾಂ ನಯ ವೇದ್ಯತ್ ೨೫
ತತ ಸುೌ ಭರತ: ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಅಭಿರ್ಷಚ್ಯ ಆಯಿ ಪ್ರದುಕೇ
ತದ್೭ರ್ಧೀನ ಸೌ ದ್ವ ರಾಜಯ ಾಂ ಕರಯಾ ಮಾಸ ಸವಿದ್ವ ೨೬
ತದ್ವ ಹಿ ಯ ತಾಕ ಯಿ ಮುಪತಿ ಕಿಾಂಚಿತ್
ಉಪ್ರಯನಂ ಚ್ೀಪ್ಹೃತಂ ಮಹಾ೭ಹಿಾಂ
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸ ಪ್ರದುಕಭ್ರಯ ಾಂ ಪ್ರ ಥಮಂ ನಿವೇದ್ಯ
ಚ್ಕರ ಪ್ಶಾಚ ತ್ ಭರತೀ ಯಥಾವತ್ ೨೭
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚ್ ದ್ಶೀತೌ ರ ಶತತಮ
ಸಾ ಗಿ:
ಷೀಡಶೀತ್ತ ರ ಶತ್ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಪ್ರ ತಿಪ್ರ ಯಾತೇ ಭರತೇ ವಸನ್ ರಾಮ: ತಪ್ೀ ವನೇ
ಲಕ್ಷಯಾ ಮಾಸ ಸ ಉದ್ಾ ೀಗಮ್ ಅಥ ಔತುಾ ಕಯ ಾಂ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಾಮ್ ೧
ರ್ಯ ತತರ ಚಿತರ ಕೂಟ ಸಯ ಪುರಸ್ಮೌ ತ್ ತಾಪ್ಸ ಆಶರ ಮೇ
ರಾಮಮ್ ಆಶ್ರ ತಯ ನಿರತಾ ಸ್ಮೌ ನ್ ಅಲಕ್ಷಯತ್ ಉತುಾ ಕನ್ ೨
ನಯನೈ ಭೃಿಕುಟೀಭಿ ಶಚ ರಾಮಂ ನಿದ್ಿಶಯ ಶಙ್ಕ್ಷಕ ತಾಾಃ
ಅನಯ ೀನಯ ಮ್ ಉಪ್ಜಲಪ ನೌ ಾಃ ಶನೈ ಶಚ ಕುರ : ಮಿಥಃ ಕಥಾಾಃ ೩
ತೇಷ್ಟಮ್ ಔತುಾ ಕಯ ಮ್ ಆಲಕ್ಷಯ ರಾಮ ಸುೌ ಆತಮ ನಿ ಶಙ್ಕ್ಷಕ ತಃ
ಕೃತ ಅಞ್ಜ ಲ್: ಉವಾಚೇದ್ಮ್ ಋರ್ಷಾಂ ಕುಲ ಪ್ತಿಾಂ ತತಃ ೪
ನ ಕಚಿಚ ದ್ೂ ಗವನ್ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಪೂವಿ ವೃತೌ ಮ್ ಇದಂ ಮಯಿ
ದೃಶಯ ತೇ ವಿಕೃತಂ ರ್ಯನ ವಿಕಿರ ಯನೌ ೀ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಃ ೫
ಪ್ರ ಮಾದ್ವತ್ ಚ್ರತಂ ಕಚಿಚ ತ್ ಕಿಾಂಚಿನ್ ನ ಅವರಜಸಯ ಮೇ
ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಯ ಋರ್ಷಭಿರ್ ದೃಷಾ ಾಂ ನಾ೭ನುರೂಪ್ಮ್ ಇವಾ೭೭ತಮ ನಃ ೬
ಕಚಿಚ ಚುಛ ಶ್ರರ ಷ ಮಾಣಾ ವಃ ಶುಶ್ರರ ಷಣಪ್ರಾ ಮಯಿ
ಪ್ರ ಮದ್ವ ಅಭುಯ ಚಿತಾಾಂ ವೃತಿೌ ಾಂ ಸ್ಮೀತಾ ಯುಕೌ ಾಂ ನ ವತಿತೇ ೭
ಅಥ ರ್ಷಿ ಜಿರಯಾ ವೃದ್ಧ ಸೌ ಪ್ಸ್ಮ ಚ್ ಜರಾಾಂ ಗತಃ
ವೇಪ್ಮಾನ ಇವೀವಾಚ್ ರಾಮಂ ಭೂತ ದ್ಯಾ ಪ್ರಮ್ ೮
ಕುತಃ ಕಲಾಯ ಣ ಸತಾೌ ಾ ಯಾಾಃ ಕಲಾಯ ಣಾ೭ಭಿರತೇ ಸೌ ಥಾ
ಚ್ಲನಂ ತಾತ ವೈದೇಹಾಯ ಸೌ ಪ್ಸ್ಮಾ ಷ್ಣ ವಿಶೇಷತಃ ೯
ತಾ ನಿನ ಮಿತೌ ಮ್ ಇದಂ ತಾವತ್ ತಾಪ್ಸ್ಮ ಪ್ರ ತಿ ವತಿತೇ
ರಕ್ಾ ೀಭಯ ಸ್ೌ ೀನ ಸಂವಿಗ್ರನ ಾಃ ಕಥಯನಿೌ ಮಿಥಃ ಕಥಾಾಃ ೧೦
ರಾವಣಾ೭ವರಜಃ ಕಶ್ಚ ತ್ ಖರೀ ನಾಮೇಹ ರಾಕ್ಷಸಃ
ಉತಾಪ ಟಯ ತಾಪ್ಸ್ಮ ನಾ ವಾಿನ್ ಜನಸ್ಮಿ ನ ನಿಕೇತನಾನ್ ೧೧
ಧೃಷಾ ಶಚ ಜಿತಕಶ್ೀ ಚ್ ನೃಶಂಸಃ ಪುರುಷ್ಟದ್ಕಃ
ಅವಲ್ಪ್ೌ ಶಚ ಪ್ರಪ್ ಶಚ ತಾಾ ಾಂ ಚ್ ತಾತ ನ ಮೃಷಯ ತೇ ೧೨
ತಾ ಾಂ ಯದ್ವ ಪ್ರ ಭೃತಿ ಹಯ ೭ಸ್ಮಮ ನ್ ಆಶರ ಮೇ ತಾತ ವತಿಸೇ
ತದ್ವ ಪ್ರ ಭೃತಿ ರಕಾ ಾಂಸ್ಮ ವಿಪ್ರ ಕುವಿನಿೌ ತಾಪ್ಸ್ಮನ್ ೧೩
ದ್ಶಿಯನಿೌ ಹಿ ಬೀಭತ್ಾ ೈಾಃ ಕೂರ ರ ಭಿೀಿಷಣಕೈ ರ೭ಪಿ
ನಾನಾ ರೂಪ: ವಿರೂಪ ಶಚ ರೂಪ: ವಿಕೃತ ದ್ಶಿನೈಾಃ ೧೪
ಅಪ್ರ ಶಸ್ೌ ೈ: ಅಶುಚಿಭಿಾಃ ಸಂಪ್ರ ಯೀಜಯ ಚ್ ತಾಪ್ಸ್ಮನ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಪ್ರ ತಿಘ್ನ ಾಂತಿ ಅಪ್ರಾನ್ ಕಿಾ ಪ್ರ ಮ್ ಅನಾಯಾಿಾಃ ಪುರತಃ ಸ್ಮಿ ತಾ: ೧೫
ತೇಷ್ಣ ತೇಷ್ಟಾ ೭೭ಶರ ಮ ಸ್ಮಿ ನೇಷ್ಣ ಅಬುದ್ಧ ಮ್ ಅವಲ್ೀಯ ಚ್
ರಮನೌ ೀ ತಾಪ್ಸ್ಮಾಂ ಸೌ ತರ ನಾಶಯನೌ ೀ೭ಲಪ ಚೇತಸಃ ೧೬
ಅಪ್ಕಿಾ ಪ್ನಿೌ ಸುರ ಗ್ರೂ ಣಾು ನ್ ಅಗ್ನ ೀನ್ ಸ್ಮಞ್ಚ ನಿೌ ವಾರಣಾ
ಕಲಶಾಾಂ ಶಚ ಪ್ರ ಮೃದ್ನ ನಿೌ ಹವನೇ ಸಮುಪ್ಸ್ಮಿ ತೇ ೧೭
ತೈ ದುಿರಾತಮ ಭಿ: ಆವಿಷ್ಟಾ ನ್ ಆಶರ ಮಾನ್ ಪ್ರ ಜಿಹಾಸವಃ
ಗಮನಾಯಾ೭ನಯ ದೇಶ ಸಯ ಚ್ೀದ್ಯಂತಿ ಋಷಯೀ೭ದ್ಯ ಮಾಮ್ ೧೮
ತತ್ ಪುರಾ ರಾಮ ಶಾರೀರಾಮ್ ಉಪ್ಹಿಾಂಸ್ಮಾಂ ತಪ್ಸ್ಮಾ ಷ್ಣ
ದ್ಶಿಯಂತಿ ಹಿ ದುಷ್ಟಾ ಸ್ೌ ೀ ತಯ ಕಾ ಯ ಮ ಇಮಮ್ ಆಶರ ಮಮ್ ೧೯
ಬಹು ಮ್ಭಲ ಫಲಂ ಚಿತರ ಮ್ ಅವಿರ್ದರಾತ್ ಇತೀ ವನಮ್
ಪುರಾಣಾ೭೭ಶರ ಮಮ್ ಏವಾ೭ಹಂ ಶರ ಯಿಷ್ಯ ೀ ಸಗಣಃ ಪುನಃ ೨೦
ಖರ ಸೌ ಾ ಯಯ ೭ಪಿ ಚಾ ಯುಕೌ ಾಂ ಪುರಾ ತಾತ ಪ್ರ ವತಿತೇ
ಸ ಹಾ೭ಸ್ಮಮ ಭಿ: ಇತೀ ಗಚ್ಛ ಯದ್ ಬುದ್ಧ ಾಃ ಪ್ರ ವತಿತೇ ೨೧
ಸ ಕಳತರ ಸಯ ಸಂದೇಹೀ ನಿತಯ ಾಂ ಯತ್ ತಸಯ ರಾಘ್ವ
ಸಮಥಿಸ್ಮಯ ೭ಪಿ ಹಿ ಸತೀ ವಾಸೀ ದುಾಃಖಂ ಇಹಾ೭ದ್ಯ ತೇ ೨೨
ಇತಿ ಉಕೌ ವನೌ ಾಂ ರಾಮ ಸೌ ಾಂ ರಾಜ ಪುತರ ಸೌ ಪ್ಸ್ಮಾ ನಮ್
ನ ಶಶಾಕ್ೀತೌ ರ: ವಾಕ್ಯ ೈ: ಅವರೀದುಧ ಾಂ ಸಮುತುಾ ಕ: ೨೩
ಅಭಿನನ್ ಯ ಸಮಾಪೃಚ್ಛ ಯ ಸಮಾಧಾಯ ಚ್ ರಾಘ್ವಮ್
ಸ ಜಗ್ರಮಾ೭೭ಶರ ಮಂ ತಯ ಕೌ ಾ ಕುಲಾಃ ಕುಲಪ್ತಿಾಃ ಸಹ ೨೪
ರಾಮಃ ಸಂಸ್ಮಧ್ಯ ತು ಋರ್ಷ ಗಣಮ೭ನುಗಮನಾತ್
ದೇಶಾತ್ ತಸ್ಮಮ ತ್ ಕುಲಪ್ತಿಮ್ ಅಭಿವಾದ್ಯ ಋರ್ಷಾಂ
ಸಮಯ ಕಿಪ ರೀತೈ ಸ್ೌ ೈ: ಅನುಮತ ಉಪ್ದ್ಷ್ಟಾ ಥಿಾಃ
ಪುಣಯ ಾಂ ವಾಸ್ಮಯ ಸಾ ನಿಲಯಮ್ ಉಪ್ಸಂಪೇದೇ ೨೫
ಆಶರ ಮಂ ತು ಋರ್ಷ ವಿರಹಿತಂ ಪ್ರ ಭುಾಃ
ಕ್ಷಣಮ್ ಅಪಿ ನ ವಿಜಹೌ ಸ ರಾಘ್ವಃ
ರಾಘ್ವಂ ಹಿ ಸತತಮ್ ಅನುಗತಾ:
ತಾಪ್ಸ್ಮ ಶಚ ರ್ಷಿ ಚ್ರತ ಧೃತ ಗುಣಾಾಃ ೨೬
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಷ್ೀಡಶೀತೌ ರ ಶತತಮ
ಸಾ ಗಿ:
ಸಪ್ತ ದಶೀತ್ತ ರ ಶತ್ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ರಾಘ್ವ ಸುೌ ಅಪ್ಯಾತೇಷ್ಣ ತಪ್ಸ್ಮಾ ಷ್ಣ ವಿಚಿನೌ ಯನ್
ನ ತತರ ಅರೀಚ್ಯ ದ್ವಾ ಸಂ ಕರಣ ಬಿಹುಭಿ ಸೌ ದ್ವ ೧
ಇಹ ಮೇ ಭರತೀ ದೃಷ್ಾ ೀ ಮಾತರ ಶಚ ಸ ನಾಗರಾಾಃ
ಸ್ಮ ಚ್ ಮೇ ಸಮ ೃತಿ: ಅನಾ ೀತಿ ತಾ ನಿನ ತಯ ಮ್ ಅನುಶೀಚ್ತಃ ೨
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ಸಕ ನಾಧ ವಾರ ನಿವೇಶೇನ ತೇನ ತಸಯ ಮಹಾತಮ ನಃ
ಹಯ ಹಸ್ಮೌ ಕರೀಷೈ ಶಚ ಉಪ್ಮದ್ಿಾಃ ಕೃತೀ ಭೃಶಮ್ ೩
ತಸ್ಮಮ ತ್ ಅನಯ ತರ ಗಚಾಛ ಮ ಇತಿ ಸಂಚಿನೌ ಯ ರಾಘ್ವಃ
ಪ್ರರ ತಿಷಠ ತ ಸ ವೈದೇಹಾಯ ಲಕ್ಷಮ ಣೇನ ಚ್ ಸಂಗತಃ ೪
ಸೀ ಅತ್ರ ೀ: ಆಶರ ಮಮ್ ಆಸ್ಮದ್ಯ ತಂ ವವನ್ ೀ ಮಹಾ ಯಶಾಾಃ
ತಂ ಚಾ೭ಪಿ ಭಗವಾನ್ ಅತಿರ ಾಃ ಪುತರ ವತ್ ಪ್ರ ತಯ ಪ್ದ್ಯ ತ ೫
ಸಾ ಯಮ್ ಆತಿಥಯ ಮ್ ಆದ್ಶಯ ಸವಿಮ್ ಅಸಯ ಸುಸತಕ ೃತಮ್
ಸೌಮಿತಿರ ಾಂ ಚ್ ಮಹಾ ಭ್ರಗ್ರಾಂ ಸ್ಮೀತಾಾಂ ಚ್ ಸಮಸ್ಮನೌ ಾ ಯತ್ ೬
ಪ್ತಿನ ೀಾಂ ಚ್ ತಮ್ ಅನುಪ್ರರ ಪ್ರೌ ಾಂ ವೃದ್ವಧ ಮ್ ಆಮನೌ ರಯ ಸತಕ ೃತಾಮ್
ಸ್ಮನೌ ಾ ಯಾ ಮಾಸ ಧ್ಮಿಜಞ ಾಃ ಸವಿ ಭೂತ ಹಿತೇ ರತಃ ೭
ಅನಸೂಯಾಾಂ ಮಹಾ ಭ್ರಗ್ರಾಂ ತಾಪ್ಸ್ಮೀಾಂ ಧ್ಮಿ ಚಾರಣಿೀಮ್
ಪ್ರ ತಿಗೃಹಿು ೀಷಾ ವೈದೇಹಿೀಮ್ ಅಬರ ವಿೀತ್ ಋರ್ಷ ಸತೌ ಮಃ
ರಾಮಾಯ ಚ್ ಆಚ್ಚ್ಕ್ಾ ೀ ತಾಾಂ ತಾಪ್ಸ್ಮೀಾಂ ಧ್ಮಿ ಚಾರಣಿೀಮ್ ೮
ದ್ಶ ವಷ್ಟಿಣಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಾ ಯ ದ್ಗ್ಧ ೀ ಲೀಕೇ ನಿರ೭ನೌ ರಮ್
ಯಯಾ ಮ್ಭಲ ಫಲೇ ಸೃಷ್ಾ ೀ ಜಾಹನ ವಿೀ ಚ್ ಪ್ರ ವತಿಿತಾ ೯
ಉಗ್ರ ೀಣ ತಪ್ಸ್ಮ ಯುಕೌ ನಿಯಮ ಶಾಚ ೭ಪಿ ಅಲಂಕೃತಾ
ದ್ಶ ವಷಿ ಸಹಸ್ಮರ ಣಿ ಯಯಾ ತಪ್ೌ ಾಂ ಮಹತ್ ತಪಃ ೧೦
ಅನಸೂಯಾ ವರ ತೈ ಸ್ಮನ ತಾ ಪ್ರ ತೂಯ ಹಾ ಶಚ ನಿವತಿಿತಾಾಃ
ದೇವ ಕಯಿ ನಿಮಿತೌ ಾಂ ಚ್ ಯಯಾ ಸಂತಾ ರಮಾಣಯಾ
ದ್ಶ ರಾತರ ಾಂ ಕೃತಾ ರಾತಿರ ಾಃ ಸೇಯಂ ಮಾತೇ ವ ತೇ೭ನಘ್ ೧೧
ತಾಮ್ ಇಮಾಾಂ ಸವಿ ಭೂತಾನಾಾಂ ನಮ: ಕಯಾಿಾಂ ಯಶಸ್ಮಾ ನಿೀಮ್
ಅಭಿಗಚ್ಛ ತು ವೈದೇಹಿೀ ವೃದ್ವಧ ಮ್ ಅಕ್ರ ೀಧ್ನಾಾಂ ಸದ್ವ
ಅನಸೂರ್ಯತಿ ಯಾ ಲೀಕೇ ಕಮಿಭಿ: ಖಾಯ ತಿಾಂ ಆಗತಾ ೧೨
ಏವಂ ಬುರ ವಾಣಂ ತಮ್ ಋರ್ಷಾಂ ತಥೇತಿ ಉಕೌ ಾ ಸ ರಾಘ್ವಃ
ಸ್ಮೀತಾಮ್ ಉವಾಚ್ ಧ್ಮಿಜಾಞ ಮ್ ಇದಂ ವಚ್ನಮ್ ಉತೌ ಮಮ್ ೧೩
ರಾಜ ಪುತಿರ ಶುರ ತ ಮಿದಂ ಮುನೇ: ಅಸಯ ಸಮಿೀರತಮ್
ಶ್ರ ೀಯೀ೭ಥಿಾಂ ಆತಮ ನ: ಶ್ೀಘ್ರ ಾಂ ಅಭಿಗಚ್ಚ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಿೀಾಂ ೧೪
ಸ್ಮೀತಾ ತು ಏತತ್ ವಚಃ ಶುರ ತಾಾ ರಾಘ್ವ ಸಯ ಹಿತೈರ್ಷಣ:
ತಾಮ್ ಅತಿರ ಪ್ತಿನ ೀಾಂ ಧ್ಮಿಜಾಞ ಮ್ ಅಭಿಚ್ಕರ ಮ ಮರ್ಥಲ್ೀ ೧೫
ಶ್ರ್ಥಲಾಾಂ ವಲ್ತಾಾಂ ವೃದ್ವಧ ಾಂ ಜರಾ ಪ್ರಣುು ರ ಮ್ಭಧ್ಿಜಾಮ್
ಸತತಂ ವೇಪ್ಮಾನಾ೭೦ಗ್ೀಾಂ ಪ್ರ ವಾತೇ ಕದ್ಳಿೀ ಯಥಾ ೧೬
ತಾಾಂ ತು ಸ್ಮೀತಾ ಮಹಾ ಭ್ರಗ್ರಮ್ ಅನಸೂಯಾಾಂ ಪ್ತಿವರ ತಾಮ್
ಅಭಯ ವಾದ್ಯತ್ ಅವಯ ಗ್ರರ ಸಾ ನಾಮ ಸಮುದ್ವಹರತ್ ೧೭
ಅಭಿವಾದ್ಯ ಚ್ ವೈದೇಹಿೀ ತಾಪ್ಸ್ಮೀಾಂ ತಾಮ್ ಅನಿನಿ್ ತಾಮ್
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ಬದ್ವಧ ಾಂಜಲ್ ಪುಟ್ಟ ಹೃಷ್ಟಾ ಪ್ಯಿಪೃಚ್ಛ ತ್ ಅನಾಮಯಮ್ ೧೮
ತತಃ ಸ್ಮೀತಾಾಂ ಮಹಾ ಭ್ರಗ್ರಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ತಾಾಂ ಧ್ಮಿ ಚಾರಣಿೀಮ್
ಸ್ಮನೌ ಾ ಯ ನೌ ಯ ೭ಬರ ವಿೀತ್ ಧೃಷ್ಟಾ ದ್ಷ್ಟಾ ಯ ಧ್ಮಿಮ್ ಅವೇಕ್ಷಸೇ ೧೯
ತಯ ಕೌ ಾ ಜಾಞ ತಿ ಜನಂ ಸ್ಮೀತೇ ಮಾನಮ್ ಋದ್ಧ ಾಂ ಚ್ ಮಾನಿನಿ
ಅವರುದ್ಧ ಾಂ ವನೇ ರಾಮಂ ದ್ಷ್ಟಾ ಯ ತಾ ಮ್ ಅನುಗಚ್ಛ ಸ್ಮ ೨೦
ನಗರ ಸಿ ೀ ವನ ಸಿ ೀ ವಾ ಪ್ರಪ್ೀ ವಾ ಯದ್ ವಾ ಶುಭಃ
ಯಾಸ್ಮಾಂ ಸ್ಮೌ ರೀಣಾಾಂ ಪಿರ ಯೀ ಭತಾಿ ತಾಸ್ಮಾಂ ಲೀಕ ಮಹೀದ್ಯಾಾಃ ೨೧
ದುಶ್್ ೀಲಃ ಕಮ ವೃತೌ ೀ ವಾ ಧ್ನೈ ವಾಿ ಪ್ರವಜಿಿತಃ
ಸ್ಮೌ ರೀಣಾಮ್ ಆಯಿ ಸಾ ಭ್ರವಾನಾಾಂ ಪ್ರಮಂ ದೈವತಂ ಪ್ತಿಾಃ ೨೨
ನ ಅತೀ ವಿಶ್ಷಾ ಾಂ ಪ್ಶಾಯ ಮಿ ಬಾನಧ ವಂ ವಿಮೃಶ ನೌ ಯ ೭ಹಮ್
ಸವಿತರ ಯೀಗಯ ಾಂ ವೈದೇಹಿ ತಪಃ ಕೃತಮ್ ಇವಾ೭ವಯ ಯಮ್ ೨೩
ನ ತು ಏವಮ್ ಅವಗಚ್ಛ ನಿೌ ಗುಣ ದೀಷಮ್ ಅಸತ್ ಸ್ಮೌ ರಯಃ
ಕಮ ವಕೌ ವಯ ಹೃದ್ಯಾ ಭತೃಿ ನಾಥಾ ಶಚ ರನಿೌ ಯಾಾಃ ೨೪
ಪ್ರರ ಪುನ ವನಿೌ ಅಯಶ ಶ್ಚ ೈವ ಧ್ಮಿ ಭರ ಾಂಶಂ ಚ್ ಮರ್ಥಲ್
ಅಕಯಿ ವಶಮ್ ಆಪ್ನಾನ ಾಃ ಸ್ಮೌ ರಯೀ ಯಾಾಃ ಖಲು ತ ದ್ಾ ಧಾಾಃ ೨೫
ತ ದ್ಾ ಧಾ ಸುೌ ಗುಣ: ಯುಕೌ ದೃಷಾ ಲೀಕ ಪ್ರಾವರಾಾಃ
ಸ್ಮೌ ರಯಃ ಸಾ ಗೇಿ ಚ್ರಷಯ ನಿೌ ಯಥಾ ಪುಣಯ ಕೃತ ಸೌ ಥಾ ೨೬
ತದೇವಂ ಏನಂ ತಾ ಾಂ ಅನುವರ ತಾ ಸತಿೀ
ಪ್ತಿವರ ತಾನಾಾಂ ಸಮಯಾ೭ನು ವತಿಿನಿೀ
ಭವಸಾ ಭತುಿ: ಸಹ ಧ್ಮಿ ಚಾರಣಿೀ
ಯಶ ಶಚ ಧ್ಮಿಾಂ ಚ್ ತತ: ಸಮಾಪ್ಯ ಸ್ಮ ೨೭
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಸಪ್ೌ ದ್ಶೀತೌ ರ ಶತತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಅಷ್ಟಟ ದಶೀತ್ತ ರ ಶತ್ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸ್ಮ ತು ಏವಮ್ ಉಕೌ ಾ ವೈದೇಹಿೀ ಅನಸೂಯಾನ್ ಅನಸೂಯಯಾ
ಪ್ರ ತಿ ಪೂಜಯ ವಚ್ೀ ಮನ್ ಾಂ ಪ್ರ ವಕುೌ ಮ್ ಉಪ್ಚ್ಕರ ಮೇ ೧
ನೈತತ್ ಆಶಚ ಯಿಮ್ ಆಯಾಿಯಾ ಯನ್ ಮಾಾಂ ತಾ ಮ್ ಅನು ಭ್ರಷಸೇ
ವಿದ್ತಂ ತು ಮಮಾ೭ಪಿ ಏತತ್ ಯಥಾ ನಾಯಾಿಾಃ ಪ್ತಿ ಗುಿರುಾಃ ೨
ಯತ್ ಅಪಿ ಏಷ ಭವೇ ದ್ೂ ತಾಿ ಮಮ ಆರ್ಯಿ ವೃತೌ ವಜಿಿತಃ
ಅದ್ಾ ೈಧ್ಮ್ ಉಪ್ವತಿವಯ ಸೌ ಥಾ೭ಪಿ ಏಷ ಮಯಾ ಭವೇತ್ ೩
ಕಿಾಂ ಪುನರ್ ಯೀ ಗುಣ ಶಾಿ ಘ್ಯ ಾಃ ಸ್ಮನುಕ್ರ ೀಶೀ ಜಿತೇನಿ್ ರಯಃ
ಸ್ಮಿ ರಾ೭ನುರಾಗ್ೀ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಮಾತೃವತ್ ಪಿತೃವತ್ ಪಿರ ಯಃ ೪
ಯಾಾಂ ವೃತಿೌ ಾಂ ವತಿತೇ ರಾಮಃ ಕೌಸಲಾಯ ಯಾಾಂ ಮಹಾ ಬಲಃ
ತಾಮ್ ಏವ ನೃಪ್ ನಾರೀಣಾಮ್ ಅನಾಯ ಸ್ಮಮ್ ಅಪಿ ವತಿತೇ ೫
ಸಕೃತ್ ದೃಷ್ಟಾ ಸು ಅಪಿ ಸ್ಮೌ ರೀಷ್ಣ ನೃಪೇಣ ನೃಪ್ ವತಾ ಲಃ
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ಮಾತೃವ ದ್ಾ ತಿತೇ ವಿೀರೀ ಮಾನಮ್ ಉತಾ ೃಜಯ ಧ್ಮಿವಿತ್ ೬
ಆಗಚ್ಛ ನಾೌ ಯ ಶಚ ವಿಜನಂ ವನಮ್ ಏವಂ ಭಯಾ೭೭ವಹಮ್
ಸಮಾಹಿತಂ ಹಿ ಮೇ ಶಾ ಶಾರ ಹೃದ್ರ್ಯ ತತ್ ಧೃತಂ ಮಹತ್ ೭
ಪ್ರಣಿ ಪ್ರ ದ್ವನ ಕಲೇ ಚ್ ಯ ತುಪ ರಾ ತಾ ೭ಗ್ನ ಸನಿನ ಧೌ
ಅನುಶ್ಷ್ಟಾ ಜನನಾಯ ೭ಸ್ಮಮ ವಾಕಯ ಾಂ ತ ದ್೭ಪಿ ಮೇ ಧೃತಮ್ ೮
ನವಿೀ ಕೃತಂ ತು ತತ್ ಸವಿಾಂ ವಾಕ್ಯ ೈ ಸ್ೌ ೀ ಧ್ಮಿ ಚಾರಣಿ
ಪ್ತಿ ಶುಶ್ರರ ಷಣಾನ್ ನಾಯಾಿ ಸೌ ಪ್ೀ ನಾ೭ನಯ ದ್ಾ ರ್ಧೀಯತೇ ೯
ಸ್ಮವಿತಿರ ೀ ಪ್ತಿ ಶುಶ್ರರ ಷ್ಟಾಂ ಕೃತಾಾ ಸಾ ಗೇಿ ಮಹಿೀಯತೇ
ತಥಾ ವೃತಿೌ ಶಚ ಯಾತಾ ತಾ ಾಂ ಪ್ತಿ ಶುಶ್ರರ ಷಯಾ ದ್ವಮ್ ೧೦
ವರಷ್ಟಠ ಸವಿ ನಾರೀಣಾಮ್ ಏಷ್ಟ ಚ್ ದ್ವಿ ದೇವತಾ
ರೀಹಿಣಿೀ ನ ವಿನಾ ಚ್ನ್ ರಾಂ ಮುಹೂತಿಮ್ ಅಪಿ ದೃಶಯ ತೇ ೧೧
ಏವಂ ವಿಧಾ ಶಚ ಪ್ರ ವರಾಾಃ ಸ್ಮೌ ರಯೀ ಭತೃಿ ದೃಢ ವರ ತಾಾಃ
ತೇನ ಲೀಕೇ ಮಹಿೀಯನೌ ೀ ಪುಣ್ಯ ೀನ ಸ್ಾ ೀನ ಕಮಿಣಾ ೧೨
ತತೀ ಅನಸೂಯಾ ಸಂಹೃಷ್ಟಾ ಶುರ ತಾ ೀಕೌ ಾಂ ಸ್ಮೀತಯಾ ವಚಃ
ಶ್ರಶ್ ಆಘ್ರರ ಯ ಚ್ೀವಾಚ್ ಮರ್ಥಲ್ೀಾಂ ಹಷಿಯ ನುೌ ಯ ತ ೧೩
ನಿಯಮ ವಿಿವಿಧೈ: ಆಪ್ೌ ಾಂ ತಪ್ೀ ಹಿ ಮಹದ್೭ಸ್ಮೌ ಮೇ
ತತ್ ಸಂಶ್ರ ತಯ ಬಲಂ ಸ್ಮೀತೇ ಛನ್ ರ್ಯ ತಾಾ ಾಂ ಶುಚಿ ಸ್ಮಮ ತೇ ೧೪
ಉಪ್ಪ್ನನ ಾಂ ಮನೀಜಞ ಾಂ ಚ್ ಯುಕೌ ಾಂ ಚ್ ವಚ್ನಂ ತವ ಮರ್ಥಲ್
ಪಿರ ೀತಾ ಚಾ೭ಸ್ಮಮ ಉಚಿತಂ ಕಿಾಂ ತೇ ಕರವಾಣಿ ಬರ ವಿೀಹಿ ಮೇ ೧೫
ತಸ್ಮಯ : ತತ್ ವಚ್ನಂ ಶುರ ತಾಾ ವಿಸ್ಮಮ ತಾ ಮಂದ್ ವಿಸಮ ಯಾ
ಕೃತಮ್ ಇತಿ ಅಬರ ವಿೀತ್ ಸ್ಮೀತಾ ತಪ್ೀ ಬಲ ಸಮನಿಾ ತಾಮ್ ೧೬
ಸ್ಮ ತು ಏವಮ್ ಉಕೌ ಧ್ಮಿಜಾಞ ತಯಾ ಪಿರ ೀತತರಾ ಭವತ್
ಸಫಲಂ ಚ್ ಪ್ರ ಹಷಿಾಂ ತೇ ಹನೌ ಸ್ಮೀತೇ ಕರೀ ಮಯ ೭ಹಮ್ ೧೭
ಇದಂ ದ್ವಯ ಾಂ ವರಂ ಮಾಲಯ ಾಂ ವಸೌ ರಮ್ ಆಭರಣಾನಿ ಚ್
ಅಾಂಗ ರಾಗಂ ಚ್ ವೈದೇಹಿ ಮಹಾ೭ಹಿಮ್ ಚಾ೭ನುಲೇಪ್ನಮ್ ೧೮
ಮಯಾ ದ್ತೌ ಮ್ ಇದಂ ಸ್ಮೀತೇ ತವ ಗ್ರತಾರ ಣಿ ಶೀಭರ್ಯತ್
ಅನುರೂಪ್ಮ್ ಅಸಂಕಿಿ ಷಾ ಾಂ ನಿತಯ ಮ್ ಏವ ಭವಿಷಯ ತಿ ೧೯
ಅಾಂಗ ರಾಗೇಣ ದ್ವ್ಯ ೀನ ಲ್ಪ್ರೌ ಾಂಗ್ೀ ಜನಕ೭೭ತಮ ಜ
ಶೀಭಯಿಷಯ ಸ್ಮ ಭತಾಿರಂ ಯಥಾ ಶ್ರ ೀ ವಿಿಷ್ಣು ಮ್ ಅವಯ ಯಮ್ ೨೦
ಸ್ಮ ವಸೌ ರಮ್ ಅಙ್ರ ರಾಗಂ ಚ್ ಭೂಷಣಾನಿ ಸರ ಜ ಸೌ ಥಾ
ಮರ್ಥಲ್ೀ ಪ್ರ ತಿಜಗ್ರರ ಹ ಪಿರ ೀತಿ ದ್ವನಮ್ ಅನುತೌ ಮಮ್ ೨೧
ಪ್ರ ತಿಗೃಹಯ ಚ್ ತತ್ ಸ್ಮೀತಾ ಪಿರ ೀತಿ ದ್ವನಂ ಯಶಸ್ಮಾ ನಿೀ
ಶ್ಿ ಷ್ಟಾ ಾಂಜಲ್ ಪುಟ್ಟ ತತರ ಸಮುಪ್ರಸೌ ತಪ್ೀಧ್ನಾಮ್ ೨೨
ತಥಾ ಸ್ಮೀತಾಮ್ ಉಪ್ರಸ್ಮೀನಾಮ್ ಅನಸೂಯಾ ದೃಢ ವರ ತಾ
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ವಚ್ನಂ ಪ್ರ ಷ್ಣಾ ಮ್ ಆರೇಭೇ ಕಥಾಾಂ ಕಾಂಚಿ ತಿಪ ರಯ ಕಥಾ ಮನು ೨೩
ಸಾ ಯಂವರೇ ಕಿಲ ಪ್ರರ ಪ್ರೌ ತಾ ಮ್ ಅನೇನ ಯಶಸ್ಮಾ ನಾ
ರಾಘ್ವೇಣೇತಿ ಮೇ ಸ್ಮೀತೇ ಕಥಾ ಶುರ ತಿಮ್ ಉಪ್ರಗತಾ ೨೪
ತಾಾಂ ಕಥಾಾಂ ಶರ ೀತುಮ್ ಇಚಾಛ ಮಿ ವಿಸೌ ರೇಣ ಚ್ ಮರ್ಥಲ್
ಯಥಾ೭ನುಭೂತಂ ಕತ್ಾ ನ ಯ ೀಿನ ತನ್ ಮೇ ತಾ ಾಂ ವಕುೌ ಮ್ ಅಹಿಸ್ಮ ೨೫
ಏವಮ್ ಉಕೌ ತು ಸ್ಮ ಸ್ಮೀತಾ ತಾಾಂ ತತೀ ಧ್ಮಿ ಚಾರಣಿೀಮ್
ಶ್ರರ ಯತಾಮ್ ಇತಿ ಚ್ೀಕೌ ಾ ವೈ ಕಥಯಾ ಮಾಸ ತಾಾಂ ಕಥಾಮ್ ೨೬
ಮಿರ್ಥಲಾ೭ರ್ಧಪ್ತಿ ವಿೀಿರೀ ಜನಕ್ೀ ನಾಮ ಧ್ಮಿವಿತ್
ಕ್ಷತರ ಧ್ಮೇಿ ಹಿ ಅಭಿರತೀ ನಾಯ ಯತಃ ಶಾಸ್ಮೌ ಮೇದ್ನಿೀಮ್ ೨೭
ತಸಯ ಲಾಙ್ರ ಲ ಹಸೌ ಸಯ ಕಷಿತಃ ಕ್ಾ ೀತರ ಮಣು ಲಮ್
ಅಹಂ ಕಿಲ ಉತಿಿ ತಾ ಭಿತಾೌ ಾ ಜಗತಿೀಾಂ ನೃಪ್ತೇಾಃ ಸುತಾ ೨೮
ಸ ಮಾಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ನರಪ್ತಿ ಮುಿರ್ಷಾ ವಿಕ್ಾ ೀಪ್ ತತಪ ರಃ
ಪ್ರಾಂಶು ಕುಾಂಠಿತ ಸವಾಿಾಂಗ್ೀಾಂ ಜನಕ್ೀ ವಿಸ್ಮಮ ತೀ೭ಭವತ್ ೨೯
ಅನಪ್ತ್ಯ ೀನ ಚ್ ಸ್ನ ೀಹಾತ್ ಅಾಂಕಮ್ ಆರೀಪ್ಯ ಚ್ ಸಾ ಯಮ್
ಮಮೇ ಯಂ ತನರ್ಯತಿ ಉಕೌ ಾ ಸ್ನ ೀಹೀ ಮಯಿ ನಿಪ್ರತಿತಃ ೩೦
ಅನೌ ರಕ್ಾ ೀ ಚ್ ವಾಕ್ ಉಕೌ ಪ್ರ ತಿಮಾ ಮಾನುರ್ಷೀ ಕಿಲ
ಏವಮ್ ಏತ ನನ ರಪ್ತೇ ಧ್ಮೇಿಣ ತನಯಾ ತವ ೩೧
ತತಃ ಪ್ರ ಹೃಷ್ಾ ೀ ಧ್ಮಾಿ೭೭ತಾಮ ಪಿತಾ ಮೇ ಮಿರ್ಥಲಾ೭ರ್ಧಪಃ
ಅವಾಪ್ೌೀ ವಿಪುಲಾಮ್ ಋದ್ಧ ಾಂ ಮಾಮ್ ಅವಾಪ್ಯ ನರಾರ್ಧಪಃ ೩೨
ದ್ತಾೌ ಚ್ ಅಸ್ಮಮ ಇಷಾ ವತ್ ದೇವ್ಯ ೈ ಜ್ಯ ೀಷ್ಟಠ ಯೈ ಪುಣಯ ಕಮಿಣಾ
ತಯಾ ಸಂಭ್ರವಿತಾ ಚಾ೭ಸ್ಮಮ ಸ್ಮನ ಗಧ ಯಾ ಮಾತೃ ಸೌಹೃದ್ವತ್ ೩೩
ಪ್ತಿ ಸಂಯೀಗ ಸುಲಭಂ ವಯೀ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ತು ಮೇ ಪಿತಾ
ಚಿನಾೌ ಮ್ ಅಭಯ ಗಮ ದ್್ ೀನೀ ವಿತೌ ನಾಶಾತ್ ಇವ ಅಧ್ನಃ ೩೪
ಸದೃಶಾ ಚ್ಚ ಅಪ್ಕೃಷ್ಟಾ ಚ್ಚ ಲೀಕೇ ಕನಾಯ ಪಿತಾ ಜನಾತ್
ಪ್ರ ಧ್ಷಿಣಾಮ್ ಅವಾಪ್ನ ೀತಿ ಶಕ್ರ ೀಣಾ೭ಪಿ ಸಮೀ ಭುವಿ ೩೫
ತಾಾಂ ಧ್ಷಿಣಾಮ್ ಅರ್ದರಸ್ಮಿ ಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಚಾ೭ತಮ ನಿ ಪ್ರರ್ಥಿವಃ
ಚಿಾಂತಾ೭೭ಣಿವ ಗತಃ ಪ್ರರಂ ನ ಆಸಸ್ಮದ್ ಅಪ್ಿ ವೀ ಯಥಾ ೩೬
ಅಯೀನಿಜಾಾಂ ಹಿ ಮಾಾಂ ಜಾಞ ತಾಾ ನ ಅಧ್ಯ ಗಚ್ಛ ದ್ಾ ಚಿನೌ ಯನ್
ಸದೃಶಂ ಚಾ೭ನುರೂಪಂ ಚ್ ಮಹಿೀ ಪ್ರಲಃ ಪ್ತಿಾಂ ಮಮ ೩೭
ತಸಯ ಬುದ್ಧ : ಇಯಂ ಜಾತಾ ಚಿನೌ ಯಾನ ಸಯ ಸಂತತಮ್
ಸಾ ಯಂ ವರಂ ತನೂಜಾಯಾಾಃ ಕರಷ್ಟಯ ಮಿೀತಿ ರ್ಧೀಮತಃ ೩೮
ಮಹಾ ಯಜ್ಞ ೀ ತದ್ವ ತಸಯ ವರುಣೇನ ಮಹಾತಮ ನಾ
ದ್ತೌ ಾಂ ಧ್ನು ವಿರಂ ಪಿರ ೀತಾಯ ತೂಣಿೀ ಚಾ೭ಕ್ಷಯ ಸ್ಮಯಕೌ ೩೯
ಅಸಂಚಾಲಯ ಾಂ ಮನುಷ್ಯ ೈ ಶಚ ಯತ್ನ ೀನಾ೭ಪಿ ಚ್ ಗೌರವಾತ್
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ತನ್ ನ ಶಕೌ ನಮಯಿತುಾಂ ಸಾ ಪ್ನ ೀಷಾ ೭ಪಿ ನರಾರ್ಧಪ್ರಾಃ ೪೦
ತ ದ್ಧ ನುಾಃ ಪ್ರರ ಪ್ಯ ಮೇ ಪಿತಾರ ವಾಯ ಹೃತಂ ಸತಯ ವಾದ್ನಾ
ಸಮವಾರ್ಯ ನರೇನಾ್ ರಣಾಾಂ ಪೂವಿಮ್ ಆಮನೌ ರಯ ಪ್ರರ್ಥಿವಾನ್ ೪೧
ಇದಂ ಚ್ ಧ್ನು: ಉದ್ಯ ಮಯ ಸಜಯ ಾಂ ಯಃ ಕುರುತೇ ನರಃ
ತಸಯ ಮೇ ದುಹಿತಾ ಭ್ರಯಾಿ ಭವಿಷಯ ತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ೪೨
ತ ಚ್ಚ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಧ್ನುಾಃ ಶ್ರ ೀಷಠ ಾಂ ಗೌರವಾತ್ ಗ್ರ ಸನಿನ ಭಮ್
ಅಭಿವಾದ್ಯ ನೃಪ್ರ ಜಗುಮ : ಅಶಕೌ ಸೌ ಸಯ ತೀಲನೇ ೪೩
ಸುದ್ೀಘ್ಿ ಸಯ ತು ಕಲ ಸಯ ರಾಘ್ವೀ೭ಯಂ ಮಹಾ ದುಯ ತಿಾಃ
ವಿಶಾಾ ಮಿತ್ರ ೀಣ ಸಹಿತೀ ಯಜಞ ಾಂ ದ್ರ ಷ್ಣಾ ಾಂ ಸಮಾ೭೭ಗತಃ
ಲಕ್ಷಮ ಣೇನ ಸಹ ಭ್ರರ ತಾರ ರಾಮಃ ಸತಯ ಪ್ರಾಕರ ಮಃ ೪೪
ವಿಶಾಾ ಮಿತರ ಸುೌ ಧ್ಮಾಿತಾಮ ಮಮ ಪಿತಾರ ಸುಪೂಜಿತಃ
ಪ್ರ ೀವಾಚ್ ಪಿತರಂ ತತರ ರಾಘ್ವೀ ರಾಮ ಲಕ್ಷಮ ಣೌ ೪೫
ಸುತೌ ದ್ಶರಥ ಸ್ಯ ೀಮೌ ಧ್ನು ದ್ಿಶಿನ ಕಾಂಕಿಾ ಣೌ
ಧ್ನು ದ್ಿಶಿಯ ರಾಮಾಯ ರಾಜ ಪುತಾರ ಯ ದೈವಿಕಂ ೪೬
ಇತಿ ಉಕೌ ಸ್ೌ ೀನ ವಿಪ್ರ ೀಣ ತ ದ್ಧ ನುಾಃ ಸಮುಪ್ರನಯತ್ ೪೭
ನಿಮೇಷ್ಟ೭ನೌ ರ ಮಾತ್ರ ೀಣ ತತ್ ಆನಮಯ ಸ ವಿೀಯಿವಾನ್
ಜಾಯ ಾಂ ಸಮಾರೀಪ್ಯ ರ್ಟತಿ ಪೂರಯಾ ಮಾಸ ವಿೀಯಿವತ್ ೪೮
ತೇನ ಪೂರಯತಾ ವೇಗ್ರ ನಮ ಧ್ಯ ೀ ಭಗನ ಾಂ ದ್ಾ ಧಾ ಧ್ನುಾಃ
ತಸಯ ಶಬ್್ ೀ೭ಭವ ದ್ೂ ೀಮಃ ಪ್ತಿತಸಯ ಅಶನೇ ರವ ೪೯
ತತೀ೭ಹಂ ತತರ ರಾಮಾಯ ಪಿತಾರ ಸತಾಯ ೭ಭಿ ಸಂರ್ಧನಾ
ಉದ್ಯ ತಾ ದ್ವತುಮ್ ಉದ್ಯ ಮಯ ಜಲ ಭ್ರಜನಮ್ ಉತೌ ಮಮ್ ೫೦
ದ್ೀಯಮಾನಾಾಂ ಸ ತು ತದ್ವ ಪ್ರ ತಿಜಗ್ರರ ಹ ರಾಘ್ವಃ
ಅವಿಜಾಞ ಯ ಪಿತು ಶಛ ನ್ ಮ್ ಅಯೀಧಾಯ ೭ರ್ಧಪ್ತೇಾಃ ಪ್ರ ಭ್ೀಾಃ ೫೧
ತತಃ ಶಾ ಶುರಮ್ ಆಮನೌ ರಯ ವೃದ್ಧ ಾಂ ದ್ಶರಥಂ ನೃಪ್ಮ್
ಮಮ ಪಿತಾರ ತು ಅಹಂ ದ್ತಾೌ ರಾಮಾಯ ವಿದ್ತಾ೭೭ತಮ ನೇ ೫೨
ಮಮ ಚೈ ವಾ೭ನುಜಾ ಸ್ಮರ್ಧಾ ೀ ಊಮಿಿಳಾ ಪಿರ ಯ ದ್ಶಿನಾ
ಭ್ರಯಾಿ೭ಥೇಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸ್ಮಯ ೭ಪಿ ದ್ತಾೌ ಪಿತಾರ ಮಮ ಸಾ ಯಮ್ ೫೩
ಏವಂ ದ್ತಾೌ ೭ಸ್ಮಮ ರಾಮಾಯ ತದ್ವ ತಸ್ಮಮ ನ್ ಸಾ ಯಂ ವರೇ
ಅನುರಕೌ ೭ಸ್ಮಮ ಧ್ಮೇಿಣ ಪ್ತಿಾಂ ವಿೀಯಿವತಾಾಂ ವರಮ್ ೫೪
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಅಷ್ಟಾ ದ್ಶೀತೌ ರ ಶತತಮ
ಸಾ ಗಿ:
ಏಕೀನ ವಿಂಶ ತುಯ ತ್ತ ರ ಶತ್ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಅನಸೂಯಾ ತು ಧ್ಮಿಜಾಞ ಶುರ ತಾಾ ತಾಾಂ ಮಹತಿೀಾಂ ಕಥಾಮ್
ಪ್ಯಿಷಾ ಜತ ಬಾಹುಭ್ರಯ ಾಂ ಶ್ರ ಸ್ಮಯ ೭೭ಘ್ರರ ಯ ಮರ್ಥಲ್ೀಮ್ ೧
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ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ:
ವಯ ಕೌ ೭ಕ್ಷರ ಪ್ದಂ ಚಿತರ ಾಂ ಭ್ರರ್ಷತಂ ಮಧುರಂ ತಾ ಯಾ
ಯಥಾ ಸಾ ಯಂವರಂ ವೃತೌ ಾಂ ತತ್ ಸವಿಾಂ ಹಿ ಶುರ ತಂ ಮಯಾ
ರಮೇ೭ಹಂ ಕಥಯಾ ತೇ ತು ದೃಢಂ ಮಧುರ ಭ್ರರ್ಷಣಿ ೨
ರವಿ: ಅಸೌ ಾಂ ಗತಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಉಪ್ೀಹಯ ರಜನಿೀಾಂ ಶ್ವಾಮ್
ದ್ವಸಂ ಪ್ರ ತಿ ಕಿೀಣಾಿನಾಮ್ ಆಹಾರಾ೭ಥಿಾಂ ಪ್ತತಿರ ಣಾಮ್
ಸಂಧಾಯ ಕಲೇ ನಿಲ್ೀನಾನಾಾಂ ನಿದ್ವರ ೭ಥಿಾಂ ಶ್ರರ ಯತೇ ಧ್ಾ ನಿಾಃ ೩
ಏತೇ ಚಾ೭ಪಿ ಅಭಿಷೇಕ ಆದ್ವರ ಿ ಮುನಯಃ ಕಲಶೀದ್ಯ ತಾ:
ಸಹಿತಾ ಉಪ್ವತಿನೌ ೀ ಸಲ್ಲಾ೭೭ಪುಿ ತ ವಲಕ ಲಾಾಃ ೪
ಋರ್ಷೀಣಾಮ್ ಅಗ್ನ ಹೀತ್ರ ೀಷ್ಣ ಹುತೇಷ್ಣ ವಿರ್ಧ ಪೂವಿಕಮ್
ಕಪ್ೀತ ಅಾಂಗ ಅರುಣೀ ಧೂಮೀ ದೃಶಯ ತೇ ಪ್ವನೀದ್ಧ ತಃ ೫
ಅಲಪ ಪ್ಣಾಿ ಹಿ ತರವೀ ಘ್ನಿೀ ಭೂತಾಾಃ ಸಮನೌ ತಃ
ವಿಪ್ರ ಕೃಷ್ಾ ೀ ಅಪಿ ರ್ಯ ದೇಶೇ ನ ಪ್ರ ಕಶನಿೌ ವೈ ದ್ಶಃ ೬
ರಜನಿೀ ಚ್ರ ಸತಾೌ ಾ ನಿ ಪ್ರ ಚ್ರನಿೌ ಸಮನೌ ತಃ
ತಪ್ೀ ವನ ಮೃಗ್ರ ಹಿ ಏತೇ ವೇದ್ ತಿೀಥೇಿಷ್ಣ ಶೇರತೇ ೭
ಸಂಪ್ರ ವೃದ್ವಧ ನಿಶಾ ಸ್ಮೀತೇ ನಕ್ಷತರ ಸಮಲಂಕೃತಾ
ಜ್ಯ ೀತಾಾ ನ ಪ್ರರ ವರಣ ಶಚ ನ್ ರೀ ದೃಶಯ ತೇ೭ಭುಯ ದ್ ತೀ೭ಮಬ ರೇ ೮
ಗಮಯ ತಾಮ್ ಅನುಜಾನಾಮಿ ರಾಮಸ್ಮಯ ೭ನುಚ್ರೀ ಭವ
ಕಥಯನಾೌ ಯ ಹಿ ಮಧುರಂ ತಾ ಯಾ೭ಹಂ ಪ್ರತೀರ್ಷತಾ ೯
ಅಲಂಕುರು ಚ್ ತಾವತ್ ತಾ ಾಂ ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷಂ ಮಮ ಮರ್ಥಲ್
ಪಿರ ೀತಿಾಂ ಜನಯ ಮೇ ವತಾ ದ್ವಾಯ ೭ಲಂಕರ ಶೀಭಿತಾ ೧೦
ಸ್ಮ ತದ್ವ ಸಮಲಂಕೃತಯ ಸ್ಮೀತಾ ಸುರ ಸುತೀಪ್ಮಾ
ಪ್ರ ಣಮಯ ಶ್ರಸ್ಮ ತಸ್ಯ ೈ ರಾಮಂ ತು ಅಭಿಮುಖಿೀ ಯಯೌ ೧೧
ತಥಾ ತು ಭೂರ್ಷತಾಾಂ ಸ್ಮೀತಾಾಂ ದ್ದ್ಶಿ ವದ್ತಾಾಂ ವರಃ
ರಾಘ್ವಃ ಪಿರ ೀತಿ ದ್ವನೇನ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಾಯ ಜಹಷಿ ಚ್ ೧೨
ನಯ ವೇದ್ಯ ತೌ ತಃ ಸವಿಾಂ ಸ್ಮೀತಾ ರಾಮಾಯ ಮರ್ಥಲ್ೀ
ಪಿರ ೀತಿ ದ್ವನಂ ತಪ್ಸ್ಮಾ ನಾಯ ವಸನಾ೭೭ಭರಣ ಸರ ಜಮ್ ೧೩
ಪ್ರ ಹೃಷಾ ಸೌ ಾ ೭ಭವ ದ್ವರ ಮೀ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಶಚ ಮಹಾ ರಥಃ
ಮರ್ಥಲಾಯ ಾಃ ಸತ್ ಕಿರ ಯಾಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ಾ ಮಾನುಷೇಷ್ಣ ಸುದುಲಿಭ್ರಮ್ ೧೪
ತತ ಸ್ಮೌ ಾಂ ಶವಿರೀಾಂ ಪಿರ ೀತಃ ಪುಣಾಯ ಾಂ ಶಶ್ ನಿಭ್ರ೭೭ನನಃ
ಅಚಿಿತ ಸ್ಮೌ ಪ್ಸೈಾಃ ಸ್ಮದ್ಧ ೈ: ಉವಾಸ ರಘು ನನ್ ನಃ ೧೫
ತಸ್ಮಯ ಾಂ ರಾತಾರ ಯ ಾಂ ವಯ ತಿೀತಾಯಾಮ್ ಅಭಿರ್ಷಚ್ಯ ಹುತಾ೭ಗ್ನ ಕನ್
ಆಪೃಚ್ಛ ೀತಾಾಂ ನರ ವಾಯ ಘ್ನರ ತಾಪ್ಸ್ಮನ್ ವನ ಗ್ೀಚ್ರಾನ್ ೧೬
ತಾ ಊಚು ಸ್ೌ ೀ ವನ ಚ್ರಾ ಸ್ಮೌ ಪ್ಸ್ಮ ಧ್ಮಿ ಚಾರಣಃ
ವನಸಯ ತಸಯ ಸಂಚಾರಂ ರಾಕ್ಷಸೈಾಃ ಸಮ೭ಭಿಪುಿ ತಮ್ ೧೭
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ರಕಾ ಾಂಸ್ಮ ಪುರುಷ್ಟದ್ವನಿ ನಾನಾ ರೂಪ್ರಣಿ ರಾಘ್ವ
ವಸಂತಯ ೭ಸ್ಮಮ ನ್ ಮಹಾ೭ರಣ್ಯ ೀ ವಾಯ ಳಾ ಶಚ ರುರ್ಧರಾ೭ಶನಾ: ೧೮
ಉಚಿಛ ಷಾ ಾಂ ವಾ ಪ್ರ ಮತೌ ಾಂ ವಾ ತಾಪ್ಸಂ ಧ್ಮಿ ಚಾರಣಂ
ಅದ್ ನೌ ಯ ೭ಸ್ಮಮ ನ್ ಮಹಾ೭ರಣ್ಯ ೀ ತಾ ನಿನ ವಾರಯ ರಾಘ್ವ ೧೯
ಏಷ ಪ್ನಾಿ ಮಹರ್ಷೀಿಣಾಾಂ ಫಲಾ ನಾಯ ೭೭ಹರತಾಾಂ ವನೇ
ಅನೇನ ತು ವನಂ ದುಗಿಾಂ ಗನುೌ ಾಂ ರಾಘ್ವ ತೇ ಕ್ಷಮಮ್ ೨೦
ಇತಿೀವ ತೈಾಃ ಪ್ರರ ಞ್ಜ ಲ್ಭಿ ಸೌ ಪ್ಸ್ಮಾ ಭಿ:
ದ್ಾ ಜೈಾಃ ಕೃತ ಸಾ ಸೌ ಯ ಯನಃ ಪ್ರಂತಪಃ
ವನಂ ಸ ಭ್ರಯಿಾಃ ಪ್ರ ವಿವೇಶ ರಾಘ್ವಃ
ಸ ಲಕ್ಷಮ ಣಃ ಸೂಯಿ ಇವಾ೭ಭರ ಮಣು ಲಮ್ ೨೧
ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದ್ವರ ಮಾಯಣೇ ಅಯೀಧಾಯ ಕಾಂಡೇ ಏಕ್ೀನ ವಿಾಂಶ ತುಯ ತೌ ರ
ಶತತಮ ಸಾ ಗಿ:
ಅಯೀಧ್ಯ ಕಾಂಡ: ಸಮಾಪ್ೌ :
**********************************************************************
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