ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಪ್ರ ಧಮ ಸರ್ಗಃ
ತಪಃ ಸ್ವಾ ಧ್ಯಾ ಯ ನಿರತಂ ತಪಸ್ಾ ೀ ವಾಗ್ವಾ ದಾಂ ವರಮ್
ನಾರದಂ ಪರಿಪಪರ ಚ್ಛ ವಾಲ್ಮ ೀಕಿ ರ್ಮುನಿ ಪಾಂಗವಮ್ ೧
ಕೀ ನ್ಾ ೭ಸ್ಮ ನ್ ಸ್ವಮ್ಪ್ ರತಂ ಲೀಕೇ ಗುಣವಾನ್ ಕಶ್ಚ ವೀಯುವಾನ್
ಧಮ್ಪುಜ್ಞ ಶ್ಚ ಕೃತಜ್ಞ ಶ್ಚ ಸತಾ ವಾಕಾ ೀ ದೃಢವರ ತಃ? ೨
ಚಾರಿತ್ರ ೀಣ ಚ್ ಕೀ ಯುಕತ ಃ ಸವು ಭೂತೇಷು ಕೀ ಹಿತಃ
ವದಾ ನ್ಕ ಃ ಕ

ಸಸ ಮ್ಪರ್ು ಶ್ಚ ಕ ಶ್ಚ ೈಕ ಪ್ರರ ಯ ದಶ್ುನಃ? ೩

ಆತಮ ವಾನ್ ಕೀ ಜಿತ ಕರ ೀಧೀ ಮ್ಪತಿಮಾನ್ ಕೀಽನ್ಸೂಯಕಃ
ಕಸಾ ಬಿಭ್ಾ ತಿ ದೇವಾ ಶ್ಚ ಜಾತ ರೀಷ ಸಾ ಸಂಯುಗೇ ? ೪
ಏತ ದಿಚಾಛ ಮ್ಪಾ ಹಂ ಶ್ರ ೀತಾಂ ಪರಂ ಕೌತೂಹಲಂ ಹಿ ಮೇ
ಮ್ಪಹರ್ಷು ತಾ ಾಂ ಸಮ್ಪರ್ೀುಽಸ್ ಜಾಞ ತ ಮೇವಂ ವಧಂ ನ್ರಮ್ ೫
ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಚೈತ ತಿತ ರಲೀಕಜ್ಞ ೀ ವಾಲ್ಮ ೀಕೇ ನಾುರದೀ ವಚಃ
ಶ್ರರ ಯತ್ವಮ್ ಇತಿ ಚಾ೭೭ಮ್ಪನ್ತ ರಾ ಪರ ಹೃಷ್ಟ ೀ ವಾಕಾ ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೬
ಬ್ಹವೀ ದುರ್ುಭಾ ಶ್ಚ ೈವ ಯೇ ತಾ ಯಾ ಕಿೀತಿುತ್ವ ಗುಣಃ
ರ್ಮನೇ ವಕ್ಷ್ಯ ಾ ಮ್ಪಾ ೭ಹಂ ಬುದವ ಾ ತೈ ಯುುಕತ ಃ ಶ್ರರ ಯತ್ವಾಂ ನ್ರಃ ೭
ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕು ವಂಶ್ ಪರ ಭ್ವೀ ರಾಮೀ ನಾಮ್ಪ ಜ್ನಃ ಶ್ರರ ತಃ
ನಿಯತ್ವ೭೭ತ್ವಮ ಮ್ಪಹಾ ವೀರ್ೀು ದುಾ ತಿಮಾನ್ ಧೃತಿಮಾ ನ್ಾ ಶೀ ೮
ಬುದಿವ ಮಾ ನಿನ ೀತಿಮಾನ್ ವಾಗ್ವಮ ೀ ಶರ ೀಮಾನ್ ಶ್ತರ ನಿಬ್ಹುಣಃ
ವಪಲಾಂಸೀ ಮ್ಪಹಾ ಬಾಹಃ ಕರ್ಮು ಗ್ವರ ೀವೀ ಮ್ಪಹಾ ಹನಃ ೯
ಮ್ಪಹೀ ರಸಕ ೀ ಮ್ಪಹೇಷ್ವಾ ಸೀ ಗೂಢ ಜ್ತರ ರರಿಾಂದಮಃ
ಆಜಾನ ಬಾಹಃ ಸುಶರಾಃ ಸುರ್ಲಟಃ ಸುವಕರ ಮಃ ೧೦
ಸಮಃ ಸಮ್ಪ ವಭ್ಕ್ಷ್ತ ೭ಙ್ಗ ಃ ಸ್ನ ಗವ ವಣುಃ ಪರ ತ್ವಪವಾನ್
ಪ್ರೀನ್ ವಕ್ಷ್ಯ ವಶಾಲ೭ಕಯ ೀ ರ್ಕಿಯ ಮ ೀವಾನ್ ಶ್ರಭ್ ರ್ಕ್ಷಣಃ ೧೧
ಧಮ್ಪುಜ್ಞ ಃ ಸತಾ ಸಂಧ ಶ್ಚ ಪರ ಜಾನಾಾಂ ಚ್ ಹಿತೇ ರತಃ
ಯಶ್ಸ್ಾ ೀ ಜಾಞ ನ್ ಸಂಪನ್ನ ಃ ಶ್ರಚಿ ವುಶ್ಾ ಃ ಸಮಾಧಿಮಾನ್ ೧೨
ಪರ ಜಾಪತಿ ಸಸ ಮ್ಪ ಶರ ೀಮಾನ್ ಧ್ಯತ್ವ ರಿಪ ನಿಷೂದನಃ
ರಕಿಯ ತ್ವ ಜಿೀವಲೀಕ ಸಾ ಧಮ್ಪು ಸಾ ಪರಿರಕಿಯ ತ್ವ ೧೩
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ರಕಿಯ ತ್ವ ಸಾ ಸಾ ಧಮ್ಪು ಸಾ ಸಾ ಜ್ನ್ ಸಾ ರಕಿಯ ತ್ವ
ವೇದ ವೇದಙ್ಗ ತತತ ಾ ಜ್ಞ ೀ ಧನವೇುದೇ ಚ್ ನಿಷ್ಠಿ ತಃ ೧೪
ಸವು ಶಾಸ್ವತ ರ೭ರ್ು ತತತ ಾ ಜ್ಞ ೀ ಸಮ ೃತಿಮಾನ್ ಪರ ತಿಭಾನ್ವಾನ್
ಸವು ಲೀಕಪ್ರರ ಯಃ ಸ್ವಧುರ೭ದಿೀನಾತ್ವಮ ವಚ್ಕ್ಷಣಃ ೧೫
ಸವುದ೭ಭಿಗತಃ ಸದಿಭ ಃ ಸರ್ಮದರ ಇವ ಸ್ನವ ಭಿಃ
ಆಯುಃ ಸವು ಸಮ್ಪ ಶ್ಚ ೈವ ಸದೈಕ ಪ್ರರ ಯ ದಶ್ುನಃ ೧೬
ಸ ಚ್ ಸವು ಗುಣೀಪೇತಃ ಕೌಸಲಾ ೭೭ನ್ನ್ದ ವಧುನಃ
ಸರ್ಮದರ ಇವ ಗಾಮ್ಭ ೀಯೇು ಧೈಯೇುಣ ಹಿಮ್ಪವಾ ನಿವ ೧೭
ವಷುು ನಾ ಸದೃಶ್ೀ ವೀಯೇು ಸೀಮ್ಪವತ್ ಪ್ರರ ಯದಶ್ುನಃ
ಕ್ಷ್ಲ೭ಗ್ವನ ಸದೃಶಃ ಕರ ೀಧೇ ಕ್ಷಮ್ಪಯಾ ಪೃಥಿವೀ ಸಮಃ ೧೮
ಧನ್ದೇನ್ ಸಮ್ಪ ಸ್ವತ ಾ ಗೇ ಸತ್ಾ ೀ ಧಮ್ಪು ಇವಾ೭ಪರಃ
ತಮೇವಂ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಾಂ ರಾಮಂ ಸತಾ ಪರಾಕರ ಮ್ಪಮ್

೧೯

ಜ್ಾ ೀಷಿ ಾಂ ಶ್ರ ೀಷಿ ಗುಣೈರ್ ಯುಕತ ಾಂ ಪ್ರರ ಯಂ ದಶ್ರಥಃ ಸುತಮ್
ಪರ ಕೃತಿೀನಾಾಂ ಹಿತೈ ಯುುಕತ ಾಂ ಪರ ಕೃತಿ ಪ್ರರ ಯ ಕ್ಷ್ಮ್ಪಾ ಯಾ ೨೦
ಯೌವ ರಾಜ್ಾ ೀನ್ ಸಂರ್ೀಕುತ ಮ್ ಐಚ್ಛ ತ್ ಪ್ರರ ೀತ್ವಾ ಮ್ಪಹಿೀಪತಿಃ
ತಸ್ವಾ ೭ಭಿರ್ಷಕ ಸಂಭಾರಾನ್ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಭಾಯಾು೭ರ್ ಕೈಕಯೀ ೨೧
ಪೂವುಾಂ ದತತ ವರಾ ದೇವೀ ವರಮ್ ಏನ್ಮ್ಪ೭ಯಾಚ್ತ
ವವಾಸನಂ ಚ್ ರಾಮ್ಪ ಸಾ ಭ್ರತ ಸ್ವಾ ೭ಭಿರ್ಷಚ್ನ್ಮ್ ೨೨
ಸ ಸತಾ ವಚ್ನಾ ದರ ಜಾ ಧಮ್ಪು ಪಾಶೇನ್ ಸಂಯತಃ
ವವಾಸಯಾ ಮಾಸ ಸುತಂ ರಾಮಂ ದಶ್ರಥಃ ಪ್ರರ ಯಮ್ ೨೩
ಸ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ವನಂ ವೀರಃ ಪರ ತಿಜಾಞ ಮ್ ಅನಪಾರ್ಯನ್
ಪ್ರತ ವುಚ್ನ್ ನಿದೇುಶಾತ್ ಕೈಕೇಯಾಾ ಃ ಪ್ರರ ಯ ಕ್ಷ್ರಣತ್ ೨೪
ತಂ ವರ ಜ್ನ್ತ ಾಂ ಪ್ರರ ರ್ೀ ಭಾರ ತ್ವ ರ್ಕ್ಷಮ ಣೀಽನಜ್ಗಾಮ್ಪ ಹ
ಸ್ನ ೀಹಾ ದಿಾ ನ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಃ ಸುಮ್ತ್ವರ ೭೭ನ್ನ್ದ ವಧುನಃ ೨೫
ಭಾರ ತರಂ ದಯತೀ ಭಾರ ತ: ಸೌಭಾರ ತರ ಮ್ಪ೭ನ ದಶ್ುಯನ್
ರಾಮ್ಪ ಸಾ ದಯತ್ವ ಭಾಯಾು ನಿತಾ ಾಂ ಪಾರ ಣ ಸಮಾಹಿತ್ವ

೨೬

ಜ್ನ್ಕ ಸಾ ಕುಲೇ ಜಾತ್ವ ದೇವ ಮಾಯೇವ ನಿಮ್ುತ್ವ
ಸವು ರ್ಕ್ಷಣ ಸಂಪನಾನ ನಾರಿೀಣಮ್ ಉತತ ಮಾ ವಧಃ

೨೭
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ಸ್ೀತ್ವ೭ಪಾ ನ ಗತ್ವ ರಾಮಂ ಶ್ಶನಂ ರೀಹಿಣೀ ಯಥಾ
ಪೌರೈರ್ ಅನಗತೀ ದೂರಂ ಪ್ರತ್ವರ ದಶ್ರಥೇನ್ ಚ್

೨೮

ಶೃಙ್ಗಗಬೇರಪರೇ ಸೂತಂ ಗಙ್ಗಗ ಕೂಲೇ ವಾ ಸಜ್ುಯತ
ಗುಹಮಾಸ್ವದಾ ಧಮಾುತ್ವಮ ನಿಷ್ವದಧಿ ಪತಿಾಂ ಪ್ರರ ಯಂ

೨೯

ಗುಹೇನ್ ಸಹಿತೀ ರಾಮೀ ರ್ಕ್ಷಮ ಣೇನ್ ಚ್ ಸ್ೀತಯಾ
ತೇ ವನೇನ್ ವನಂ ಗತ್ವಾ ನ್ದಿೀ ಸ್ತ ೀತ್ವಾ ು ಬ್ಹೂದಕ್ಷ್ಃ ೩೦
ಚಿತರ ಕೂಟ ಮ್ಪ೭ನಪಾರ ಪಾ ಭ್ರದಾ ಜ್ ಸಾ ಶಾಸನಾತ್
ರಮ್ಪಾ ಮ್ ಆವಸಥಂ ಕೃತ್ವಾ ರಮ್ಪಮಾಣ ವನೇ ತರ ಯಃ ೩೧
ದೇವ ಗನ್ವ ವು ಸಂಕ್ಷ್ಶಾ ಸತ ತರ ತೇ ನ್ಾ ವಸನ್ ಸುಖಮ್
ಚಿತರ ಕೂಟಂ ಗತೇ ರಾಮೇ ಪತರ ಶ್ೀಕ್ಷ್೭೭ತರ ಸತ ದ ೩೨
ರಾಜಾ ದಶ್ರಥಃ ಸಾ ಗುಾಂ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ವರ್ಪನ್ ಸುತಮ್
ಮೃತೇ ತ ತಸ್ಮ ನ್ ಭ್ರತೀ ವಸ್ಷಿ ಪರ ರ್ಮಖೈ ದಿಾ ುಜಃ

೩೩

ನಿಯುಜ್ಾ ಮಾನೀ ರಾಜಾಾ ಯ ನಚ್ಛ ದರ ಜ್ಾ ಾಂ ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಃ
ಸ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ವನಂ ವೀರೀ ರಾಮ್ಪ ಪಾದ ಪರ ಸ್ವದಕಃ

೩೪

ಗತ್ವಾ ತ ಸುಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನಂ ರಾಮಂ ಸತಾ ಪರಾಕರ ಮಂ
ಅಯಾಚ್ ತ್ವಭ ರತರಂ ರಾಮ್ಪ ಮಾಯು ಭಾವ ಪರಸಕ ೃತಃ

೩೫

ತಾ ಮೇವ ರಾಜಾ ಧಮ್ಪುಜ್ಞ ಇತಿ ರಾಮಂ ವಚೀಬ್ರ ವೀತ್
ರಾಮೀ೭ಪ್ರ ಪರಮೀದರ ಸುಸ ರ್ಮಖ ಸುಸ ಮ್ಪಹಾಯಶಾ: ೩೬
ನ್ ಚೈಚ್ಛ ತಿ್ ತ ರಾದೇಶಾ ದರ ಜ್ಾ ಾಂ ರಾಮೀ ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಃ
ಪಾದುಕೇ ಚಾ೭ಸಾ ರಾಜಾಾ ಯ ನಾಾ ಸಂ ದತ್ವತ ಾ ಪನಃ ಪನಃ ೩೭
ನಿವತುಯಾ ಮಾಸ ತತೀ ಭ್ರತಂ ಭ್ರತ್ವ೭ಗರ ಜಃ
ಸ ಕ್ಷ್ಮ್ಪಮ್ ಅನ್ವಾಪ್ಾ ೈವ ರಾಮ್ಪ ಪಾದ ವುಪಸ್ ೃಶ್ನ್

೩೮

ನ್ನಿದ ಗಾರ ಮೇಽಕರೀ ದರ ಜ್ಾ ಾಂ ರಾಮಾ೭೭ಗಮ್ಪನ್ ಕ್ಷ್೦ಕ್ಷಯಾ
ಗತೇ ತ ಭ್ರತೇ ಶರ ೀಮಾನ್ ಸತಾ ಸಂಧೀ ಜಿತೇನಿದ ರಯಃ

೩೯

ರಾಮ್ಪ ಸುತ ಪನ್ರಾ೭೭ರ್ಕ್ಷಾ ನಾಗರ ಸಾ ಜ್ನ್ ಸಾ ಚ್
ತತ್ವರ ೭೭ಗಮ್ಪನ್ ಮೇಕ್ಷ್೭ಗ್ರ ೀ ದಣಡ ಕ್ಷ್ನ್ ಪರ ವವೇಶ್ ಹ ೪೦
ಪರ ವಶ್ಾ ತ ಮ್ಪಹಾ೭ರಣಾ ಾಂ ರಾಮೀ ರಾಜಿೀವ ಲೀಚ್ನಃ
ವರಾಧಂ ರಾಕ್ಷಸಂ ಹತ್ವಾ ಶ್ರಭ್ಙ್ಗ ಾಂ ದದಶ್ು ಹ

೪೧
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ಸುತಿೀಕ್ಷು ಾಂ ಚಾ೭ಪಾ ಗಸತ ಾ ಾಂ ಚ್ ಅಗಸತ ಾ ಭಾರ ತರಂ ತಥಾ
ಅಗಸತ ಾ ವಚ್ನಾ ಚ್ಚ ೈವ ಜ್ಗಾರ ಹೈನ್ದ ರಾಂ ಶ್ರಾಸನ್ಮ್

೪೨

ಖಡ್ಗ ಾಂ ಚ್ ಪರಮ್ಪ ಪ್ರರ ೀತ ಸೂತ ಣೀ ಚಾಕ್ಷಯ ಸ್ವಯಕೌ
ವಸತ ಸತ ಸಾ ರಾಮ್ಪ ಸಾ ವನೇ ವನ್ಚ್ರೈಃ ಸಹ

೪೩

ಋಷರ್ೀಽಭಾಾ ಗಮ್ಪನ್ಸ ವೇು ವಧ್ಯಯಾ೭ಸುರ ರಕ್ಷಸ್ವಮ್
ಸ ತೇಷ್ವಾಂ ಪರ ತಿ ಶ್ರಶಾರ ವ ರಾಕ್ಷಸ್ವನಾಾಂ ತಧ್ಯ ವನೇ

೪೪

ಪರ ತಿಜಾಞ ತ ಸಾ ರಾಮೇಣ ವಧ ಸಸ ಾಂಯತಿ ರಕ್ಷಸ್ವಾಂ
ಋಷ್ಠೀಣಮ್ಪ೭ಗ್ವನ ಕಲ್ ನಾಾಂ ದಂಡ್ಕ್ಷ್೭೭ರಣಾ ವಾಸ್ನಾಾಂ ೪೫
ತೇನ್ ತತ್ರ ೈವ ವಸತ್ವ ಜ್ನ್ಸ್ವಾ ನ್ ನಿವಾಸ್ನಿೀ
ವರೂಪ್ರತ್ವ ಶ್ರಪುಣಖಾ ರಾಕ್ಷಸ್ೀ ಕ್ಷ್ಮ್ಪ ರೂಪ್ರಣೀ

೪೬

ತತಃ ಶ್ರಪುಣಖಾ ವಾಕ್ಷ್ಾ ತ್ ಉದುಾ ಕ್ಷ್ತ ನ್ ಸವು ರಾಕ್ಷಸ್ವನ್
ಖರಂ ತಿರ ಶರಸಂ ಚೈವ ದೂಷಣಂ ಚೈವ ರಾಕ್ಷಸಂ ೪೭
ನಿಜ್ಘಾನ್ ರಣೇ ರಾಮ್ಪ ಸ್ತ ೀಷ್ವಾಂ ಚೈವ ಪದ೭ನಗಾನ್
ವನೇ ತಸ್ಮ ನಿನ ವಸತ್ವ ಜ್ನ್ಸ್ವಾ ನ್ ನಿವಾಸ್ನಾಾಂ

೪೮

ರಕ್ಷಸ್ವಾಂ ನಿಹತ್ವ ನಾಾ ಸ ಸಸ ಹಸ್ವರ ಣ ಚ್ತದುಶ್
ತತೀ ಜಾಞ ತಿ ವಧಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ರಾವಣಃ ಕರ ೀಧ ಮೂರ್ಛುತಃ ೪೯
ಸಹಾಯಂ ವರಯಾ ಮಾಸ ಮಾರಿೀಚಂ ನಾಮ್ಪ ರಾಕ್ಷಸಂ
ವಾಯುಮಾಣಃ ಸುಬ್ಹಶ್ೀ ಮಾರಿೀಚೇನ್ ಸ ರಾವಣಃ ೫೦
ನ್ ವರೀಧೀ ಬ್ರ್ವತ್ವ ಕ್ಷಮೀ ರಾವಣ ತೇನ್ ತೇ
ಅನಾದೃತಾ ತ ತ ದಾ ಕಾ ಾಂ ರಾವಣಃ ಕ್ಷ್ರ್ ಚೀದಿತಃ ೫೧
ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಸಹ ಮಾರಿೀಚ್ : ತಸಾ ಆಶ್ರ ಮ್ಪ ಪದಂ ತದ
ತೇನ್ ಮಾಯಾವನಾ ದೂರಮ್ ಅಪವಾಹಾ ನೃಪಾ೭೭ತಮ ಜೌ

೫೨

ಜ್ಹಾರ ಭಾಯಾುಾಂ ರಾಮ್ಪ ಸಾ ಗೃಧರ ಾಂ ಹತ್ವಾ ಜ್ಟಾಯುಷಮ್
ಗೃಧರ ಾಂ ಚ್ ನಿಹತಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಹೃತ್ವಾಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಚ್ ಮೈಥಿಲ್ೀಮ್ ೫೩
ರಾಘವಃ ಶ್ೀಕ ಸಂತಪ್ತೀ ವರ್ಲಪಾ೭೭ಕುಲೇನಿದ ರಯಃ
ತತ ಸ್ತ ೀನ ವ ಶ್ೀಕೇನ್ ಗೃಧರ ಾಂ ದಗಾವ ಾ ಜ್ಟಾಯುಷಮ್

೫೪

ಮಾಗುಮಾಣೀ ವನೇ ಸ್ೀತ್ವಾಂ ರಾಕ್ಷಸಂ ಸಂದದಶ್ು ಹ
ಕಬ್ನ್ವ ಾಂ ನಾಮ್ಪ ರೂಪೇಣ ವಕೃತಂ ಘೀರ ದಶ್ುನ್ಮ್

೫೫
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ತಂ ನಿಹತಾ ಮ್ಪಹಾ ಬಾಹ ದುದಹ ಸಾ ಗುತ ಶ್ಚ ಸಃ
ಸ ಚಾ೭ಸಾ ಕರ್ಯಾ ಮಾಸ ಶ್ಬ್ರಿೀಾಂ ಧಮ್ಪು ಚಾರಿಣೀಮ್

೫೬

ಶ್ರ ಮ್ಪಣೀಾಂ ಧಮ್ಪು ನಿಪಣಮ್ ಅಭಿಗಚ್ಛ ೀತಿ ರಾಘವ
ಸೀಽಭ್ಾ ಗಚ್ಛ ನ್ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾಃ ಶ್ಬ್ರಿೀಾಂ ಶ್ತರ ಸೂದನಃ

೫೭

ಶ್ಬ್ಯಾು ಪೂಜಿತಃ ಸಮ್ಪಾ ಗಾರ ಮೀ ದಶ್ರಥಾ೭೭ತಮ ಜಃ
ಪಮಾ್ ತಿೀರೇ ಹನಮ್ಪತ್ವ ಸಂಗತೀ ವಾನ್ರೇಣ ಹ ೫೮
ಹನಮ್ಪ ದಾ ಚ್ನಾ ಚ್ಚ ೈವ ಸುಗ್ವರ ೀವೇಣ ಸಮಾಗತಃ
ಸುಗ್ವರ ೀವಾಯ ಚ್ ತತ್ ಸವುಾಂ ಶಂಸ ದರ ಮೀ ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಃ ೫೯
ಆದಿತ: ತತ್ ಯಥಾ ವೃತತ ಾಂ ಸ್ೀತ್ವಯಾ ಶ್ಚ ವಶೇಷತಃ
ಸುಗ್ವರ ೀವ ಶಾಚ ೭ಪ್ರ ತತಸ ವುಾಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ರಾಮ್ಪ ಸಾ ವಾನ್ರಃ

೬೦

ಚ್ಕ್ಷ್ರ ಸಖಾ ಾಂ ರಾಮೇಣ ಪ್ರರ ೀತ ಶ್ಚ ೈವಾ೭ಗ್ವನ ಸ್ವಕಿಯ ಕಂ
ತತೀ ವಾನ್ರ ರಾಜೇನ್ ವೈರಾ೭ನ ಕರ್ನಂ ಪರ ತಿ

೬೧

ರಾಮಾಯಾ೭೭ವೇದಿತಂ ಸವುಾಂ ಪರ ಣಯಾ ದುದ ಃಖಿತೇನ್ ಚ್
ಪರ ತಿಜಾಞ ತಂ ಚ್ ರಾಮೇಣ ತದ ವಾಲ್ ವಧಂ ಪರ ತಿ

೬೨

ವಾಲ್ನ್ ಶ್ಚ ಬ್ಲಂ ತತರ ಕರ್ಯಾ ಮಾಸ ವಾನ್ರಃ
ಸುಗ್ವರ ೀವಃ ಶ್ಙ್ಗಕ ತ ಶಾಚ ಸ್ೀ ನಿನ ತಾ ಾಂ ವೀಯೇುಣ ರಾಘವೇ

೬೩

ರಾಘವಃ ಪರ ತಾ ಯಾ೭ರ್ುಾಂ ತ ದುನದ ಭಃ ಕ್ಷ್ಯ ರ್ಮತತ ಮ್ಪಮ್
ದಶ್ುಯಾ ಮಾಸ ಸುಗ್ವರ ೀವೀ ಮ್ಪಹಾ ಪವುತ ಸನಿನ ಭಂ

೬೪

ಉತ್ ಸಮ ಯತ್ವಾ ಮ್ಪಹಾ ಬಾಹ : ಪ್ರ ೀಕ್ಷಾ ಚಾ೭ಸ್ಾ ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಃ
ಪಾದ೭ಙ್ಗಗ ಷ್ಿ ೀನ್ ಚಿಕ್ಯ ೀಪ ಸಂಪೂಣುಾಂ ದಶ್ ರ್ೀಜ್ನ್ಮ್ ೬೫
ಬಿಭದ ಚ್ ಪನಃ ಸ್ವಲನ್ ಸಪ್ತ ೈಕೇನ್ ಮ್ಪಹೇಷುಣ
ಗ್ವರಿಾಂ ರಸ್ವ ತಲಂ ಚೈವ ಜ್ನ್ಯನ್ ಪರ ತಾ ಯಂ ತದ ೬೬
ತತಃ ಪ್ರರ ೀತ ಮ್ಪನಾ ಶ್ಚ ೈವ ವಶ್ಾ ಸತ ಸಸ ಮ್ಪಹಾ ಕಪ್ರಃ
ಕಿಷ್ಠಕ ನಾವ ಾಂ ರಾಮ್ಪ ಸಹಿತೀ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಚ್ ಗುಹಾಾಂ ತದ ೬೭
ತತೀಽಗಜ್ು ದವ ರಿವರಃ ಸುಗ್ವರ ೀವೀ ಹೇಮ್ಪ ಪ್ರಙ್ಗ ಳಃ
ತೇನ್ ನಾದೇನ್ ಮ್ಪಹತ್ವ ನಿಜ್ುಗಾಮ್ಪ ಹರಿೀಶ್ಾ ರಃ ೬೮
ಅನಮಾನ್ಾ ತದ ತ್ವರಾಾಂ ಸುಗ್ವರ ೀವೇಣ ಸಮಾಗತಃ
ನಿಜ್ಘಾನ್ ಚ್ ತತ್ರ ೈನಂ ಶ್ರೇಣ ಏಕೇನ್ ರಾಘವಃ

೬೯
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ತತಃ ಸುಗ್ವರ ೀವ ವಚ್ನಾತ್ ಹತ್ವಾ ವಾಲ್ನ್ಮ್ ಆಹವೇ
ಸುಗ್ವರ ೀವಮೇವ ತದರ ಜ್ಾ ೀ ರಾಘವಃ ಪರ ತಾ ಪಾದಯತ್

೭೦

ಸ ಚ್ ಸವಾುನ್ ಸಮಾನಿೀಯ ವಾನ್ರಾನ್ ವಾನ್ರಷುಭಃ
ದಿಶಃ ಪರ ಸ್ವಾ ಪಯಾ ಮಾಸ ದಿದೃಕುಯ ಜ್ುನ್ಕ್ಷ್೭೭ತಮ ಜಾಮ್

೭೧

ತತೀ ಗೃಧರ ಸಾ ವಚ್ನಾತ್ ಸಂಪಾತೇ ಹುನಮಾನ್ ಬ್ಲ್ೀ
ಶ್ತ ರ್ೀಜ್ನ್ ವಸ್ತ ೀಣುಾಂ ಪಪು ವೇ ರ್ವಣ೭೭ಣುವಮ್

೭೨

ತತರ ರ್ಙ್ಗಕ ಾಂ ಸಮಾಸ್ವದಾ ಪರಿೀಾಂ ರಾವಣ ಪಾಲ್ತ್ವಮ್
ದದಶ್ು ಸ್ೀತ್ವಾಂ ಧ್ಯಾ ಯನಿತ ೀಮ್ ಅಶ್ೀಕ ವನಿಕ್ಷ್ಾಂ ಗತ್ವಮ್

೭೩

ನಿವೇದಯತ್ವಾ ೭ಭಿಜಾಞ ನಂ ಪರ ವೃತಿತ ಾಂ ಚ್ ನಿವೇದಾ ಚ್
ಸಮಾಶಾಾ ಸಾ ಚ್ ವೈದೇಹಿೀಾಂ ಮ್ಪದುಯಾ ಮಾಸ ತೀರಣಮ್

೭೪

ಪಞ್ಚ ಸೇನಾಗರ ಗಾನ್ ಹತ್ವಾ ಸಪತ ಮ್ಪನಿತ ರ ಸುತ್ವನ್ ಅಪ್ರ
ಶ್ರರ ಮ್ಪ೭ಕ್ಷಂ ಚ್ ನಿಷ್ಠ್ ಷಾ ಗರ ಹಣಂ ಸರ್ಮಪಾಗಮ್ಪತ್

೭೫

ಅಸ್ತ ರೀಣೀನಮ ಕತ ಮಾ೭೭ತ್ವಮ ನಂ ಜಾಞ ತ್ವಾ ಪೈತ್ವಮ್ಪಹಾ ದಾ ರಾತ್
ಮ್ಪಷುಯ ನಾರ ಕ್ಷಸ್ವನ್ ವೀರೀ ಯನಿತ ರಣಸ್ವತ ನ್ ಯದೃಚ್ಛ ಯಾ ೭೬
ತತೀ ದಗಾವ ಾ ಪರಿೀಾಂ ರ್ಙ್ಗಕ ಮ್ ಋತೇ ಸ್ೀತ್ವಾಂ ಚ್ ಮೈಥಿಲ್ೀಮ್
ರಾಮಾಯ ಪ್ರರ ಯಮಾ ಖಾಾ ತಾಂ ಪನ್ರಾಯಾನ್ ಮ್ಪಹಾ ಕಪ್ರಃ ೭೭
ಸೀಽಭಿಗಮ್ಪಾ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನಂ ಕೃತ್ವಾ ರಾಮಂ ಪರ ದಕಿಯ ಣಮ್
ನ್ಾ ವೇದಯತ್ ಅಮೇಯಾತ್ವಮ ದೃಷ್ವಟ ಸ್ೀತೇತಿ ತತತ ಾ ತಃ

೭೮

ತತಃ ಸುಗ್ವರ ೀವ ಸಹಿತೀ ಗತ್ವಾ ತಿೀರಂ ಮ್ಪಹೀದಧೇಃ
ಸರ್ಮದರ ಾಂ ಕಯ ೀಭ್ಯಾ ಮಾಸ ಶ್ರೈರ್ ಆದಿತಾ ಸನಿನ ಭಃ

೭೯

ದಶ್ುಯಾ ಮಾಸ ಚ್ ಆತ್ವಮ ನಂ ಸರ್ಮದರ ಃ ಸರಿತ್ವಾಂ ಪತಿಃ
ಸರ್ಮದರ ವಚ್ನಾ ಚ್ಚ ೈವ ನ್ಲಂ ಸೇತಮ್ ಅಕ್ಷ್ರಯತ್ ೮೦
ತೇನ್ ಗತ್ವಾ ಪರಿೀಾಂ ರ್ಙ್ಗಕ ಾಂ ಹತ್ವಾ ರಾವಣಮ್ ಆಹವೇ
ರಾಮ್ಪ ಸ್ಸ ೀತ್ವಮ್ಪ೭ನ ಪಾರ ಪಾ ಪರಾಾಂ ವರ ೀಡಾ ರ್ಮಪಾಗಮ್ಪತ್ ೮೧
ತ್ವಮ್ ಉವಾಚ್ ತತೀ ರಾಮಃ ಪರುಷಂ ಜ್ನ್ ಸಂಸದಿ
ಅಮೃಷಾ ಮಾಣ ಸ್ವ ಸ್ೀತ್ವ ವವೇಶ್ ಜ್ಾ ರ್ನಂ ಸತಿೀ ೮೨
ತತೀ೭ಗ್ವನ ವಚ್ನಾತಿಸ ೀತ್ವಾಂ ಜಾಞ ತ್ವಾ ವಗತ ಕರ್ಮ ಷ್ವಾಂ
ಬ್ಭೌ ರಾಮ್ಪ ಸಸ ಾಂಪರ ಹೃಷಟ : ಪೂಜಿತ ಸಸ ವು ದೈವತೈ : ೮೩
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ಕಮ್ಪುಣ ತೇನ್ ಮ್ಪಹತ್ವ ತ್ರ ೈಲೀಕಾ ಾಂ ಸಚ್ರಾ೭ಚ್ರಂ
ಸ ದೇವಷ್ಠು ಗಣಂ ತಷಟ ಾಂ ರಾಘವ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ ೮೪
ಅಭ್ಾ ಷ್ಠಚ್ಾ ಚ್ ರ್ಙ್ಗಕ ಯಾಾಂ ರಾಕ್ಷಸೇನ್ದ ರಾಂ ವಭಿೀಷಣಮ್
ಕೃತ ಕೃತಾ ಸತ ದ ರಾಮೀ ವಜ್ಾ ರಃ ಪರ ರ್ಮಮೀದಹ ೮೫
ದೇವತ್ವಭ್ಾ ೀ ವರ೦ ಪಾರ ಪಾ ಸರ್ಮತ್ವಾ ಪಾ ಚ್ ವಾನ್ರಾನ್
ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ಾಂ ಪರ ಸ್ಾ ತೀ ರಾಮ್ಪ : ಪಷ್ ಕೇಣ ಸುಹೃ ದಾ ೃತಃ

೮೬

ಭ್ರದಾ ಜಾ೭೭ಶ್ರ ಮಂ ಗತ್ವಾ ರಾಮ್ಪ ಸಸ ತಾ ಪರಾಕರ ಮಃ
ಭ್ರತ ಸ್ವಾ ೭ನಿತ ಕಂ ರಾಮೀ ಹನೂಮಂತಂ ವಾ ಸಜ್ುಯತ್ ೮೭
ಪನ್ರಾಖಾಾ ಯಕ್ಷ್ಾಂ ಜ್ರ್್ ನ್ ಸುಗ್ವರ ೀವ ಸಸ ಹಿತ ಶ್ಚ ಸಃ
ಪಷ್ ಕಂ ತತ್ ಸಮಾರುಹಾ ನ್ನಿದ ಗಾರ ಮಂ ಯಯೌ ತದ ೮೮
ನ್ನಿದ ಗಾರ ಮೇ ಜ್ಟಾಾಂ ಹಿತ್ವಾ ಭಾರ ತೃಭಿಃ ಸಹಿತೀಽನ್ಘಃ
ರಾಮಃ ಸ್ೀತ್ವಮ್ ಅನಪಾರ ಪಾ ರಾಜ್ಾ ಾಂ ಪನ್ರ೭ವಾಪತ ವಾನ್ ೮೯
ಪರ ಹೃಷಟ ರ್ಮದಿತೀ ಲೀಕಸುತ ಷಟ ಃ ಪಷಟ ಃ ಸುಧ್ಯಮ್ುಕಃ
ನಿರಾಮ್ಪರ್ೀ ಹಿ ಅರೀಗ ಶ್ಚ ದುಭಿುಕ್ಷ ಭ್ಯ ವಜಿುತಃ ೯೦
ನ್ ಪತರ ಮ್ಪರಣಂ ಕೇ ಚಿತ್ ದರ ಕ್ಷಾ ನಿತ ಪರುಷ್ವಃ ಕಾ ಚಿತ್
ನಾಯು ಶಾಚ ೭ವಧವಾ ನಿತಾ ಾಂ ಭ್ವಷಾ ನಿತ ಪತಿವರ ತ್ವಃ ೯೧
ನ್ ಚಾ೭ಗ್ವನ ಜಂ ಭ್ಯಂ ಕಿಾಂಚಿ ನ್ ಅಪಸ ಮ್ಪಜ್ಜ ನಿತ ಜ್ನ್ತ ವಃ
ನ್ ವಾತಜಂ ಭ್ಯಂ ಕಿಾಂ ಚಿನಾನ ೭ಪ್ರ ಜ್ಾ ರ ಕೃತಂ ತಥಾ ೯೨
ನ್ ಚಾ೭ಪ್ರ ಕುಯ ದಭ ಯಂ ತತರ ನ್ ತಸಕ ರ ಭ್ಯಂ ತಥಾ
ನಾಗರಾಣ ಚ್ ರಾಷ್ವಟ ರಣ ಧನ್ ಧ್ಯನ್ಾ ಯುತ್ವನಿ ಚ್ ೯೩
ನಿತಾ ಾಂ ಪರ ರ್ಮದಿತ್ವ ಸಸ ವೇು ಯದ ಕೃತ ಯುಗೇ ತಥಾ
ಅಶ್ಾ ಮೇಧ ಶ್ತೈ: ಇಷ್ವಟ ಾ ತಥಾ ಬ್ಹ ಸುವಣುಕೈಃ ೯೪
ಗವಾಾಂ ಕೀಟಾ ೭ಯುತಂ ದತ್ವತ ಾ

ಬ್ರ ಹಮ ಲೀಕಂ ಪರ ಯಾಸಾ ತಿ

ಅಸಂಖ್ಾ ೀಯಂ ಧನಂ ದತ್ವಾ ಬಾರ ಹಮ ಣೇಭ್ಾ ೀ ಮ್ಪಹಾ ಯಶಾಃ ೯೫
ರಾಜ್ ವಂಶಾನ್ ಶ್ತ ಗುಣನ್ ಸ್ವಾ ಪಯಷಾ ತಿ ರಾಘವಃ
ಚಾತವುಣಾ ುಾಂ ಚ್ ಲೀಕೇಽಸ್ಮ ನ್ ಸ್ಾ ೀ ಸ್ಾ ೀ ಧಮೇು ನಿರ್ೀಕ್ಷಾ ತಿ ೯೬
ದಶ್ ವಷು ಸಹಸ್ವರ ಣ ದಶ್ ವಷು ಶ್ತ್ವನಿ ಚ್
ರಾಮೀ ರಾಜ್ಾ ಮ್ ಉಪಾಸ್ತ್ವಾ ಬ್ರ ಹಮ ಲೀಕಂ ಗಮ್ಷಾ ತಿ ೯೭
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ಇದಂ ಪವತರ ಾಂ ಪಾಪಘನ ಾಂ ಪಣಾ ಾಂ ವೇದೈ ಶ್ಚ ಸಮ್ಮ ತಮ್
ಯಃ ಪಠೇ ದರ ಮ್ಪ ಚ್ರಿತಂ ಸವು ಪಾಪೈಃ ಪರ ರ್ಮಚ್ಾ ತೇ ೯೮
ಏತತ್ ಆಖಾಾ ನ್ಮ್ ಆಯುಷಾ ಾಂ ಪಠನ್ ರಾಮಾಯಣಂ ನ್ರಃ
ಸ ಪತರ ಪೌತರ ಃ ಸ ಗಣಃ ಪ್ರ ೀತಾ ಸಾ ಗೇು ಮ್ಪಹಿೀಯತೇ ೯೯
ಪಠನ್ ದಿಾ ಜ್ೀ ವಾಗೃಷಭ್ತಾ ಮ್ ಈಯಾತ್ ;
ಸ್ವಾ ತ್ ಕ್ಷತಿರ ರ್ೀ ಭೂಮ್ ಪತಿತಾ ಮ್ ಈಯಾತ್
ವಣಗಜ ನಃ ಪಣಾ ಫರ್ತಾ ಮ್ ಈಯಾತ್ ;
ಜ್ನ್ ಶ್ಚ ಶ್ರದರ ೀಽಪ್ರ ಮ್ಪಹತತ ಾ ಮ್ ಈಯಾತ್ ೧೦೦
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ
ಸಂಕ್ಯ ೀಪ್ೀ ನಾಮ್ಪ ಪರ ಧಮ್ಪಸಸ ಗುಃ
ದ್ವಿ ತೀಯ ಸರ್ಗಃ ;
ನಾರದ ಸಾ ತ ತದಾ ಕಾ ಾಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ವಾಕಾ ವಶಾರದಃ
ಪೂಜ್ಯಾ ಮಾಸ ಧಮಾುತ್ವಮ ಸಹಶಷ್ಾ ೀ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನಿಃ ೧
ಯಥಾವತ್ ಪೂಜಿತ ಸ್ತ ೀನ್ ದೇವಷ್ಠು ನಾುರದ ಸತ ಥಾ
ಆಪೃಷ್ಟ ಾ ೈವ ಅಭ್ಾ ನಜಾಞ ತಃ ಸ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ವಹಾಯಸಂ ೨
ಸ ರ್ಮಹೂತುಾಂ ಗತೇ ತಸ್ಮ ನ್ ದೇವ ಲೀಕಂ ರ್ಮನಿ ಸತ ದ
ಜ್ಗಾಮ್ಪ ತಮ್ಪಸ್ವ ತಿೀರಂ ಜಾಹನ ವಾಾ ಸತ ಾ ೭ವದೂರತಃ ೩
ಸ ತ ತಿೀರಂ ಸಮಾಸ್ವದಾ ತಮ್ಪಸ್ವಯಾ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಃ
ಶಷಾ ಮ್ ಆಹ ಸ್ಾ ತಂ ಪಾಶ್ಾ ೀು ದೃಷ್ವಟ ಾ ತಿೀರ್ುಮ್ ಅಕದುಮ್ಪಮ್ ೪
ಅಕದುಮ್ಪಮ್ ಇದಂ ತಿೀರ್ುಾಂ ಭ್ರದಾ ಜ್ ನಿಶಾಮ್ಪಯ
ರಮ್ಪಣೀಯಂ ಪರ ಸನಾನ ರ್ಮು ಸನ್ಮ ನಷಾ ಮ್ಪನೀ ಯಥಾ ೫
ನ್ಾ ಸಾ ತ್ವಾಂ ಕರ್ಶ್ ಸ್ವತ ತ ದಿೀಯತ್ವಾಂ ವರ್ಕ ಲಂ ಮ್ಪಮ್ಪ
ಇದಮ್ ಏವ ಅವಗಾಹಿಷ್ಾ ೀ ತಮ್ಪಸ್ವ ತಿೀರ್ುಮ್ ಉತತ ಮ್ಪಮ್ ೬
ಏವಮ್ ಉಕತೀ ಭ್ರದಾ ಜ್ೀ ವಾಲ್ಮ ೀಕೇನ್ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ
ಪಾರ ಯಚ್ಛ ತ ರ್ಮನೇ ಸತ ಸಾ ವರ್ಕ ಲಂ ನಿಯತೀ ಗುರೀಃ ೭
ಸ ಶಷಾ ಹಸ್ವತ ತ್ ಆದಯ ವರ್ಕ ಲಂ ನಿಯತೇನಿದ ರಯಃ
ವಚ್ಚಾರ ಹ ಪಶ್ಾ ಾಂ ಸತ ತ್ ಸವುತೀ ವಪಲಂ ವನ್ಮ್ ೮
ತಸ್ವಾ ಭಾಾ ಶೇ ತ ಮ್ಥುನಂ ಚ್ರನ್ತ ಮ್ ಅನ್ಪಾಯನ್ಮ್
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ದದಶ್ು ಭ್ಗವಾನ್ ಸತ ತರ ಕೌರ ಞ್ಚ ರ್ೀ ಶಾಚ ರು ನಿಸಾ ನ್ಮ್ ೯
ತಸ್ವಮ ತತ ಮ್ಥುನಾತ್ ಏಕಂ ಪಮಾಾಂಸಂ ಪಾಪ ನಿಶ್ಚ ಯಃ
ಜ್ಘಾನ್ ವೈರ ನಿರ್ರ್ೀ ನಿಷ್ವದ ಸತ ಸಾ ಪಶ್ಾ ತಃ ೧೦
ತಂ ಶ್ೀಣತ ಪರಿೀತ್ವ೭ಙ್ಗ ಾಂ ವೇಷಟ ಮಾನಂ ಮ್ಪಹಿೀ ತಲೇ
ಭಾಯಾು ತ ನಿಹತಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ರುರಾವ ಕರುಣಾಂ ಗ್ವರಮ್ ೧೧
ವಯುಕ್ಷ್ತ ಪತಿನಾ ತೇನ್ ದಿಾ ಜೇನ್ ಸಹ ಚಾರಿಣ
ತ್ವಮ್ಪರ ಶೀರ್ಷುಣ ಮ್ಪತ್ತ ೀನ್ ಪತಿರ ಣ ಸಹ ತೇನ್ ವೈ ೧೨
ತಥಾ ತ ತಂ ದಿಾ ಜಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ನಿಷ್ವದೇನ್ ನಿಪಾತಿತಮ್
ಋರ್ಷ ಧುಮಾುತಮ ನ್ ಸತ ಸಾ ಕ್ಷ್ರುಣಾ ಾಂ ಸಮ್ಪಪದಾ ತ ೧೩
ತತಃ ಕರುಣ ವೇದಿತ್ವಾ ತ್ ಅಧಮೀುಽಯಮ್ ಇತಿ ದಿಾ ಜಃ
ನಿಶಾಮ್ಪಾ ರುದತಿೀಾಂ ಕೌರ ಞ್ಚ ೀಮ್ ಇದಂ ವಚ್ನ್ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧೪
ಮಾ ನಿಷ್ವದ ಪರ ತಿಷ್ವಿ ಾಂ ತಾ ಮ್ ಅಗಮಃ ಶಾಶ್ಾ ತಿೀ ಸಸ ಮಾಃ
ಯತ್ ಕೌರ ಞ್ಚ ಮ್ಥುನಾತ್ ಏಕಮ್ ಅವಧಿೀಃ ಕ್ಷ್ಮ್ಪ ಮೀಹಿತಮ್ ೧೫
ತಸ್ಾ ೈವಂ ಬುರ ವತ ಶಚ ನಾತ ಬ್ಭೂವ ಹೃದಿ ವೀಕ್ಷತಃ
ಶ್ೀಕ್ಷ್೭೭ತೇುನಾ೭ಸಾ ಶ್ಕುನೇಃ ಕಿಮ್ ಇದಂ ವಾಾ ಹೃತಂ ಮ್ಪಯಾ ೧೬
ಚಿನ್ತ ಯನ್ ಸ ಮ್ಪಹಾ ಪಾರ ಜ್ಞ ಶ್ಚ ಕ್ಷ್ರ ಮ್ಪತಿಮಾನ್ ಮ್ಪತಿಮ್
ಶಷಾ ಾಂ ಚೈವಾ೭ಬ್ರ ವೀ ದಾ ಕಾ ಮ್ ಇದಂ ಸ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವಃ ೧೭
ಪಾದ ಬ್ದವ ೀಽಕ್ಷರ ಸಮ್ಪ ಸತ ನಿತ ರೀ

ರ್ಯ ಸಮ್ಪನಿಾ ತಃ

ಶ್ೀಕ್ಷ್೭೭ತುಸಾ ಪರ ವೃತತೀ ಮೇ ಶ್ು ೀಕೀ ಭ್ವತ ನಾನ್ಾ ಥಾ ೧೮
ಶಷಾ ಸುತ ತಸಾ ಬುರ ವತೀ ರ್ಮನೇ ವಾುಕಾ ಮ್ ಅನತತ ಮ್ಪಮ್
ಪರ ತಿಜ್ಗಾರ ಹ ಸಂಹೃಷಟ

ಸತ ಸಾ ತಷ್ಟ ೀಽಭ್ವ ದುಗ ರು : ೧೯

ಸೀಽಭಿರ್ಷಕಂ ತತಃ ಕೃತ್ವಾ ತಿೀಥೇು ತಸ್ಮ ನ್ ಯಥಾ ವಧಿ
ತಮ್ ಏವ ಚಿನ್ತ ಯನ್ ಅರ್ುಮ್ ಉಪಾವತುತ ವೈ ರ್ಮನಿಃ ೨೦
ಭ್ರದಾ ಜ್ಸತ ತಃ ಶಷ್ಾ ೀ ವನಿೀತಃ ಶ್ರರ ತವಾನ್ ರ್ಮನಿ :
ಕರ್ಶಂ ಪೂಣುಮ್ ಆದಯ ಪೃಷಿ ತೀಽನಜ್ಗಾಮ್ಪ ಹ ೨೧
ಸ ಪರ ವಶಾಾ ೭೭ಶ್ರ ಮ್ಪ ಪದಂ ಶಷ್ಾ ೀಣ ಸಹ ಧಮ್ಪುವತ್
ಉಪವಷಟ ಃ ಕಥಾ ಶಾಚ ೭ನಾಾ ಶ್ಚ ಕ್ಷ್ರ ಧ್ಯಾ ನ್ಮ್ ಆಸ್ಾ ತಃ ೨೨
ಆಜ್ಗಾಮ್ಪ ತತೀ ಬ್ರ ಹಾಮ ಲೀಕ ಕತ್ವು ಸಾ ಯಂ ಪರ ಭಃ
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ಚ್ತರ್ಮುಖೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ದರ ಷುಟ ಾಂ ತಂ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವಮ್

೨೩

ವಾಲ್ಮ ೀಕಿ: ಅರ್ ತಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಸಹಸೀತ್ವಾ ಯ ವಾಗಾ ತಃ
ಪಾರ ಞ್ಜ ಲ್ಃ ಪರ ಯತೀ ಭೂತ್ವಾ ತಸೌಾ ಪರಮ್ಪ ವಸ್ಮ ತಃ ೨೪
ಪೂಜ್ಯಾ ಮಾಸ ತಂ ದೇವಂ ಪಾದಾ ಅಘಾ ು ಆಸನ್ ವನ್ದ ನಃ
ಪರ ಣಮ್ಪಾ ವಧಿವಚ್ಚ ೈನಂ ಪೃಷ್ವಟ ಾ ಅನಾಮ್ಪಯ ಮ್ಪವಾ ಯಮ್ ೨೫
ಅರ್ೀಪವಶ್ಾ ಭ್ಗವಾನ್ ಆಸನೇ ಪರಮಾಚಿುತೇ
ವಾಲ್ಮ ೀಕಯೇ ಮ್ಪಹಷುಯೇ ಸಂದಿದೇಶ್ ಆಸನಂ ತತಃ
ಬ್ರ ಹಮ ಣ ಸಮ್ಪನಜಾಞ ತ ಸಸ ೀ೭ಪಾ ಪಾವಶ್ತ್ ಆಸನೇ ೨೬
ಉಪವಷ್ಟ ೀ ತದ ತಸ್ಮ ನ್ ಸ್ವಕ್ಷ್ಯ ತ್ ಲೀಕ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹೇ
ತದಗ ತೇ ನವ ಮ್ಪನ್ಸ್ವ ವಾಲ್ಮ ೀಕಿ ಧ್ಯಾ ುನ್ಮ್ ಆಸ್ಾ ತಃ

೨೭

ಪಾಪಾತಮ ನಾ ಕೃತಂ ಕಷಟ ಾಂ ವೈರ ಗರ ಹಣ ಬುದಿವ ನಾ
ಯ ಸ್ವತ ದೃಶಂ ಚಾರು ರವಂ ಕೌರ ಞ್ಚ ಾಂ ಹನಾಾ ತ್ ಅಕ್ಷ್ರಣತ್ ೨೮
ಶ್ೀಚ್ ನ್ನ ೀವ ರ್ಮಹಃ ಕೌರ ಞ್ಚ ೀಮ್ ಉಪ ಶ್ು ೀಕಮ್ ಇಮಂ ಪನಃ
ಜ್ಗಾವ೭ನ್ತ ಗುತ ಮ್ಪನಾ ಭೂತ್ವಾ ಶ್ೀಕ ಪರಾಯಣಃ

೨೯

ತಮ್ ಉವಾಚ್ ತತೀ ಬ್ರ ಹಾಮ ಪರ ಹಸನ್ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವಮ್
ಶ್ು ೀಕ ಏವ ತಾ ಯಾ ಬ್ದವ ೀ ನಾತರ ಕ್ಷ್ಯಾು ವಚಾರಣ

೩೦

ಮ್ಪ ಚ್ಛ ನಾದ ದೇವ ತೇ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಪರ ವೃತ್ತ ೀಯಂ ಸರಸಾ ತಿೀ
ರಾಮ್ಪ ಸಾ ಚ್ರಿತಂ ಕೃತಸ ನ ಾಂ ಕುರು ತಾ ಮ್ ಋಷ್ಠ ಸತತ ಮ್ಪ ೩೧
ಧಮಾುತಮ ನೀ ಗುಣವತೀ ಲೀಕೇ ರಾಮ್ಪ ಸಾ ಧಿೀಮ್ಪತಃ
ವೃತತ ಾಂ ಕರ್ಯ ಧಿೀರ ಸಾ ಯಥಾ ತೇ ನಾರದತ್ ಶ್ರರ ತಮ್ ೩೨
ರಹಸಾ ಾಂ ಚ್ ಪರ ಕ್ಷ್ಶಂ ಚ್ ಯ ದಾ ೃತತ ಾಂ ತಸಾ ಧಿೀಮ್ಪತಃ
ರಾಮ್ಪ ಸಾ ಸಹ ಸೌಮ್ತ್ರ ೀ ರಾಕ್ಷಸ್ವನಾಾಂ ಚ್ ಸವುಶಃ

೩೩

ವೈದೇಹಾಾ ಶಾಚ ೭ಪ್ರ ಯ ದಾ ೃತತ ಾಂ ಪರ ಕ್ಷ್ಶಂ ಯದಿ ವಾ ರಹಃ
ತಚಾಚ ಪಾ ೭ವದಿತಂ ಸವುಾಂ ವದಿತಂ ತೇ ಭ್ವಷಾ ತಿ ೩೪
ನ್ ತೇ ವಾಕ್ ಅನೃತ್ವ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಕ್ಷ್ಚಿದ೭ತರ ಭ್ವಷಾ ತಿ
ಕುರು ರಾಮ್ಪ ಕಥಾಾಂ ಪಣಾ ಾಂ ಶ್ು ೀಕ ಬ್ದವ ಾಂ ಮ್ಪನೀ ರಮಾಮ್ ೩೫
ಯಾವತ್ ಸ್ವಾ ಸಾ ನಿತ ಗ್ವರಯಃ ಸರಿತ ಶ್ಚ ಮ್ಪಹಿೀ ತಲೇ
ತ್ವವ ದರ ಮಾಯಣ ಕಥಾ ಲೀಕೇಷು ಪರ ಚ್ರಿಷಾ ತಿ ೩೬
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಯಾವ ದರ ಮ್ಪ ಸಾ ಚ್ ಕಥಾ ತಾ ತಕ ೃತ್ವ ಪರ ಚ್ರಿಷಾ ತಿ
ತ್ವವತ್ ಊಧಾ ುಮ್ ಅಧಶ್ಚ ತಾ ಾಂ ಮ್ಪಲು ೀಕೇಷು ನಿವತಸ ಾ ಸ್

೩೭

ಇತಿ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಭ್ಗವಾನ್ ಬ್ರ ಹಾಮ ತತ್ರ ೈವಾ೭೭ನ್ತ ರ ಧಿೀಯತ
ತತ ಸಸ ಶಷ್ಾ ೀ ಭ್ಗವಾ ನಮ ನಿ ವುಸಮ ಯಮ್ ಆಯಯೌ

೩೮

ತಸಾ ಶಷ್ವಾ ಸತ ತಃ ಸವೇು ಜ್ಗುಃ ಶ್ು ೀಕಮ್ ಇಮಂ ಪನಃ
ರ್ಮಹ ರ್ಮುಹಃ ಪ್ರರ ೀಯಮಾಣಃ ಪಾರ ಹ ಶ್ಚ ಭೃಶ್ ವಸ್ಮ ತ್ವಃ ೩೯
ಸಮಾಕ್ಷರೈ ಶ್ಚ ತಭಿು ಯುಃ ಪಾದೈ ಗ್ವೀುತೀ ಮ್ಪಹಷ್ಠುಣ
ಸೀಽನವಾಾ ಹರಣ ದೂಭ ಯಃ ಶ್ೀಕಃ ಶ್ು ೀಕತಾ ಮ್ ಆಗತಃ

೪೦

ತಸಾ ಬುದಿವ ರಿಯಂ ಜಾತ್ವ ವಾಲ್ಮ ೀಕೇ ಭಾುವತ್ವ೭೭ತಮ ನಃ
ಕೃತಸ ನ ಾಂ ರಾಮಾಯಣಂ ಕ್ಷ್ವಾ ಮ್ ಈದೃಶಃ ಕರವಾಣಾ ೭ಹಮ್ ೪೧
ಉದರ ವೃತ್ವತ ೭ರ್ು ಪದೈ ಮ್ಪುನೀರಮೈ :
ತದ ಅಸಾ ರಾಮ್ಪ ಸಾ ಚ್ಕ್ಷ್ರ ಕಿೀತಿುಮಾನ್
ಸಮಾ೭ಕ್ಷರೈಃ ಶ್ು ೀಕ ಶ್ತೈಯುಶ್ಸ್ಾ ನೀ ;
ಯಶ್ಸಕ ರಂ ಕ್ಷ್ವಾ ಮ್ ಉದರ ಧಿೀ ರ್ಮುನಿಃ ೪೨
ತದುಪಗತ ಸಮಾಸ ಸಂಧಿ ರ್ೀಗಂ,
ಸಮ್ಪ ಮ್ಪಧುರ ಉಪನ್ತ್ವ೭ಧು ವಾಕಾ ಬ್ದವ ಾಂ,
ರಘುವರ ಚ್ರಿತಂ ರ್ಮನಿ ಪರ ಣೀತಂ,
ದಶ್ ಶರಸ ಶ್ಚ ವಧಂ ನಿಶಾಮ್ಪಯಧಾ ಾಂ. ೪೩
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ ದಿಾ ತಿೀಯಸಸ ಗುಃ
ತೃತೀಯ ಸರ್ಗಃ
ಶ್ರರ ತ್ವಾ ವಸುತ ಸಮ್ಪಗರ ಾಂ ತದವ ಮಾು೭೭ತ್ವಮ ಧಮ್ಪು ಸಂಹಿತಮ್
ವಾ ಕತ ಮ್ ಅನ್ಾ ೀಷತೇ ಭೂರ್ೀ ಯ ದಾ ೃತತ ಾಂ ತಸಾ ಧಿೀಮ್ಪತಃ ೧
ಉಪಸ್ ೃಶ್ಾ ೀದಕಂ ಸಮ್ಪಾ ಕ್ ರ್ಮನಿ : ಸ್ಾ ತ್ವಾ ಕೃತ್ವಞ್ಜ ಲ್ಃ
ಪಾರ ಚಿೀನಾ೭ಗ್ರ ೀಷು ದಭುಷು ಧಮೇುಣ೭ನ್ಾ ೀಷತೇ ಗತಿಮ್ ೨
ರಾಮ್ಪ ರ್ಕ್ಷಮ ಣ ಸ್ೀತ್ವಭಿೀ ರಾಜಾಞ ದಶ್ರಧೇನ್ ಚ್
ಸ ಭಾಯೇುಣ ಸ ರಾಷ್ಟ ರೀಣ ಯ ತ್ವ್ ರಪತ ಾಂ ತತರ ತತತ ಾ ತಃ ೩
ಹಸ್ತಂ ಭಾಷ್ಠತಂ ಚೈವ ಗತಿಯಾು ಯಚ್ಚ ಚೇಷ್ಠಟ ತಂ
ತತ್ ಸವುಾಂ ಧಮ್ಪು ವೀಯೇುಣ ಯಧ್ಯ ವತಸ ಾಂ ಪರ ಪಶ್ಾ ತಿ ೪
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ಸ್ತ ರೀ ತೃತಿೀಯೇನ್ ಚ್ ತದ ಯತ್ವ್ ರಪತ ಾಂ ಚ್ರತ್ವ ವನೇ
ಸತಾ ಸಂಧೇನ್ ರಾಮೇಣ ತತಸ ವುಾಂ ಚ್ ಅ೭ನ್ಾ ವೇಕಿಯ ತಂ ೫
ತತಃ ಪಶ್ಾ ತಿ ಧಮಾು೭೭ತ್ವಮ ತತಸ ವುಾಂ ರ್ೀಗಮಾಸ್ಾ ತಃ
ಪರಾ ಯತತ ತತ ರ ನಿವೃುತತ ಾಂ ಪಾಣವಾ೭೭ಮ್ಪರ್ಕಂ ಯಧ್ಯ

೬

ತತಸ ವುಾಂ ತತತ ಾ ತೀ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಧಮೇುಣ ಸ ಮ್ಪಹಾ ದುಾ ತಿ :
ಅಭಿರಾಮ್ಪ೭ ಸಾ ರಾಮ್ಪ ಸಾ ಚ್ರಿತಂ ಕತುರ್ಮದಾ ತಃ

೭

ಕ್ಷ್ಮಾ೭ಧು ಗುಣ ಸಂಯುಕತ ಾಂ ಧಮಾು೭ಧು ಗುಣ ವಸತ ರಂ
ಸಸ ರ್ಮದರ ಮ್ವ ರತ್ವನ ೭೭ಡ್ಾ ೦ ಸವು ಶೃತಿ ಮ್ಪನೀಹರಂ ೮
ಸ ಯದ ಕಧಿತಂ ಪೂವುಾಂ ನಾರದೇನ್ ಮ್ಪಹಷ್ಠುಣ
ರಘು ವಂಶ್ ಸಾ ಚ್ರಿತಂ ಚ್ಕ್ಷ್ರ ಭ್ಗವಾನ್ ಋಷ್ಠ :

೯

ಜ್ನ್ಮ ರಾಮ್ಪ ಸಾ ಸುಮ್ಪಹ ದಿಾ ೀಯುಾಂ ಸವಾು೭ ನಕೂರ್ತ್ವಮ್
ಲೀಕ ಸಾ ಪ್ರರ ಯತ್ವಾಂ ಕ್ಷ್ಯ ನಿತ ಾಂ ಸೌಮ್ಪಾ ತ್ವಾಂ ಸತಾ ಶೀರ್ತ್ವಮ್ ೧೦
ನಾನಾಚಿತ್ವರ ಃ ಕಥಾ ಶಾಚ ೭ನಾಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಸಮಾಗಮೇ
ಜಾನ್ಕ್ಷ್ಾ ಶ್ಚ ವವಾಹಂ ಚ್ ಧನಷ ಶ್ಚ ವಭದನ್ಮ್ ೧೧
ರಾಮ್ಪ ರಾಮ್ಪ ವವಾದಂ ಚ್ ಗುಣನ್ ದಶ್ರಥೇ ಸತ ಥಾ
ತಥಾ೭ಭಿರ್ಷಕಂ ರಾಮ್ಪ ಸಾ ಕೈಕೇಯಾಾ ದುಷಟ ಭಾವತ್ವಮ್ ೧೨
ವಘಾತಂ ಚಾ೭ಭಿರ್ಷಕ ಸಾ ರಾಮ್ಪ ಸಾ ಚ್ ವವಾಸನ್ಮ್
ರಾಜ್ಞ ಃ ಶ್ೀಕಂ ವಲಪಂ ಚ್ ಪರಲೀಕ ಸಾ ಚಾ೭೭ಶ್ರ ಯಮ್ ೧೩
ಪರ ಕೃತಿೀನಾಾಂ ವಷ್ವದಂ ಚ್ ಪರ ಕೃತಿೀನಾಾಂ ವಸಜ್ುನ್ಮ್
ನಿಷ್ವದ೭ಧಿಪ ಸಂವಾದಂ ಸೂತೀ ಪಾವತುನಂ ತಥಾ

೧೪

ಗಙ್ಗಗ ಯಾ ಶಾಚ ೭ಭಿಸಂತ್ವರಂ ಭ್ರದಾ ಜ್ ಸಾ ದಶ್ುನ್ಮ್
ಭ್ರದಾ ಜಾ೭ಭ್ಾ ನಜಾಞ ನಾ ಚಿಚ ತರ ಕೂಟ ಸಾ ದಶ್ುನ್ಮ್ ೧೫
ವಾಸುತ ಕಮ್ಪು ನಿವೇಶಂ ಚ್ ಭ್ರತ್ವ೭೭ಗಮ್ಪನಂ ತಥಾ
ಪರ ಸ್ವದನಂ ಚ್ ರಾಮ್ಪ ಸಾ ಪ್ರತ ಶ್ಚ ಸಲ್ರ್ ಕಿರ ಯಾಮ್

೧೬

ಪಾದುಕ್ಷ್ಗಾರ ಾ ೭ಭಿರ್ಷಕಂ ಚ್ ನ್ನಿದ ಗಾರ ಮ್ಪ ನಿವಾಸನ್ಮ್
ದಣಡ ಕ್ಷ್೭ರಣಾ

ಗಮ್ಪನಂ ವರಾಧ ಸಾ ವಧಂ ತಧ್ಯ

೧೭

ದಶ್ುನಂ ಶ್ರಭಂಗ ಸಾ ಸುತಿೀಕ್ಯ ು ೀನ್ ಸಮಾಗಮ್ಪಮ್
ಅನ್ಸೂಯಾ ಸಮಾಶಾಾ ಾ ಚ್ ಅಾಂಗರಾಗ ಸಾ ಚ್ ಅಪುಣಮ್ ೧೮
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಅಗಸತ ಾ ದಶ್ುನಂ ಚೈವ ಜ್ಟಾರ್ೀರ೭ಭಿ ಸಂಗಮಂ
ಪಂಚ್ವಟಾಾ ಶ್ಚ ಗಮ್ಪನಂ ಶ್ರಪುಣಖಾಾ ಶ್ಚ ದಶ್ುನಂ ೧೯
ಶ್ರಪುಣಖಾಾ ಶ್ಚ ಸಂವಾದಂ ವರೂಪ ಕರಣಂ ತಥಾ
ವಧಂ ಖರ ತಿರ ಶರಸೀ: ಉತ್ವಾ ನಂ ರಾವಣ ಸಾ ಚ್

೨೦

ಮಾರಿೀಚ್ ಸಾ ವಧಂ ಚೈವ ವೈದೇಹಾಾ ಹರಣಂ ತಥಾ
ರಾಘವ ಸಾ ವಲಪಂ ಚ್ ಗೃಧರ ರಾಜ್ ನಿಬ್ಹುಣಮ್ ೨೧
ಕಬ್ನ್ವ ದಶ್ುನಂ ಚೈವ ಪಮಾ್ ಯಾ ಶಾಚ ೭ಪ್ರ ದಶ್ುನ್ಮ್
ಶ್ಬ್ಯಾು ದಶ್ುನಂ ಚೈವ ಹನೂಮ್ಪ ದದ ಶ್ುನಂ ತಥಾ ೨೨
ವಲಪಂ ಚೈವ ಪಮಾ್ ಯಾಾಂ ರಾಘವ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ಋಷಾ ಮೂಕ ಸಾ ಗಮ್ಪನಂ ಸುಗ್ವರ ೀವೇಣ ಸಮಾಗಮ್ಪಮ್
ಪರ ತಾ ರ್ೀತ್ವ್ ದನಂ ಸಖಾ ಾಂ ವಾಲ್ ಸುಗ್ವರ ೀವ ವಗರ ಹಮ್ ೨೩
ವಾಲ್ ಪರ ಮ್ಪರ್ನಂ ಚೈವ ಸುಗ್ವರ ೀವ ಪರ ತಿಪಾದನ್ಮ್
ತ್ವರಾ ವಲಪ೦ ಸಮ್ಪಯಂ ವಷು ರಾತರ ನಿವಾಸನ್ಮ್

೨೪

ಕೀಪಂ ರಾಘವ ಸ್ಾಂಹ ಸಾ ಬ್ಲನಾಮ್ ಉಪಸಂಗರ ಹಮ್
ದಿಶಃ ಪರ ಸ್ವಾ ಪನಂ ಚೈವ ಪೃಥಿವಾಾ ಶ್ಚ ನಿವೇದನ್ಮ್ ೨೫
ಅಙ್ಗಗ ಲ್ೀಯಕ ದನಂ ಚ್ ಋಕ್ಷ ಸಾ ಬಿರ್ ದಶ್ುನ್ಮ್
ಪಾರ ರ್ೀಪವೇಶ್ನಂ ಚಾ೭ಪ್ರ ಸಂಪಾತೇ ಶಾಚ ೭ಪ್ರ ದಶ್ುನ್ಮ್ ೨೬
ಪವುತ್ವ೭೭ರೀಹಣಂ ಚಾ೭ಪ್ರ ಸ್ವಗರ ಸಾ ಚ್ ರ್ಙ್ಘ ನ್ಮ್
ಸರ್ಮದರ ವಚ್ನಾ ಚ್ಚ ೈವ ಮೈನಾಕ ಸಾ ಚ್ ದಶ್ುನಂ ೨೭
ಸ್ಾಂಹಿಕ್ಷ್ಯಾ ಶ್ಚ ನಿಧನಂ ಲಂಕ್ಷ್ ಮ್ಪರ್ಯ ದಶ್ುನಂ
ರಾತ್ರರ ರ್ಙ್ಗಕ ಪರ ವೇಶಂ ಚ್ ಏಕ ಸ್ವಾ ೭ರ್ ವಚಿನ್ತ ನ್ಮ್

೨೮

ದಶ್ುನಂ ರಾವಣಸ್ವಾ ೭ಪ್ರ ಪಷ್ ಕ ಸಾ ಚ್ ದಶ್ುನಂ
ಆಪಾನ್ ಭೂಮ್ ಗಮ್ಪನ್ಮ್ ಅವರೀಧ ಸಾ ದಶ್ುನ್ಮ್

೨೯

ಅಶ್ೀಕ ವನಿಕ್ಷ್ ಯಾನಂ ಸ್ೀತ್ವಯಾ ಶಾಚ ೭ಪ್ರ ದಶ್ುನ್ಮ್
ಅಭಿಜಾಞ ನ್ ಪರ ದನಂ ಚ್ ಸ್ೀತ್ವಯಾ ಶಾಚ ೭ಪ್ರ ಭಾಷಣಮ್ ೩೦
ರಾಕ್ಷಸ್ೀ ತಜ್ುನಂ ಚೈವ ತಿರ ಜ್ಟಾ ಸಾ ಪನ ದಶ್ುನ್ಮ್
ಮ್ಪಣ ಪರ ದನಂ ಸ್ೀತ್ವಯಾ ವೃಕ್ಷ ಭ್ಙ್ಗ ಾಂ ತಥೈವ ಚ್ ೩೧
ರಾಕ್ಷಸ್ೀ ವದರ ವಂ ಚೈವ ಕಿಾಂಕರಾಣಾಂ ನಿಬ್ಹುಣಮ್
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಗರ ಹಣಂ ವಾಯು ಸೂನೀ ಶ್ಚ ರ್ಙ್ಗಕ ದಹಾ೭ಭಿಗಜ್ುನ್ಮ್ ೩೨
ಪರ ತಿಪು ವನ್ಮ್ ಏವಾ೭ರ್ ಮ್ಪಧನಾಾಂ ಹರಣಂ ತಥಾ
ರಾಘವಾ೭೭ಶಾಾ ಸನಂ ಚಾ೭ಪ್ರ ಮ್ಪಣ ನಿಯಾುತನಂ ತಥಾ ೩೩
ಸಂಗಮಂ ಚ್ ಸರ್ಮದರ ಸಾ ನ್ಳ ಸೇತೀ ಶ್ಚ ಬ್ನ್ವ ನ್ಮ್
ಪರ ತ್ವರಂ ಚ್ ಸರ್ಮದರ ಸಾ ರಾತ್ರರ ರ್ಙ್ಗಕ ೭ವರೀಧನ್ಮ್ ೩೪
ವಭಿೀಷಣೇನ್ ಸಂಸಗುಾಂ ವಧೀಪಾಯ ನಿವೇದನ್ಮ್
ಕುಮ್ಪಭ ಕಣು ಸಾ ನಿಧನಂ ಮೇಘನಾದ ನಿಬ್ಹುಣಮ್ ೩೫
ರಾವಣಸಾ ವನಾಶಂ ಚ್ ಸ್ೀತ್ವವಾಪ್ರತ ಮ್ ಅರೇಃ ಪರೇ
ವಭಿೀಷಣ೭ಭಿರ್ಷಕಂ ಚ್ ಪಷ್ ಕ ಸಾ ಚ್ ದಶ್ುನ್ಮ್ ೩೬
ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ಯಾ ಶ್ಚ ಗಮ್ಪನಂ ಭ್ರತೇನ್ ಸಮಾಗಮ್ಪಮ್
ರಾಮಾ೭ಭಿರ್ಷಕ್ಷ್೭ಭಾ ದಯಂ ಸವು

ಸೈನ್ಾ

ವಸಜ್ುನ್ಮ್

ಸಾ ರಾಷಟ ರ ರಞ್ಜ ನಂ ಚೈವ ವೈದೇಹಾಾ ಶ್ಚ ವಸಜ್ುನ್ಮ್ ೩೭
ಅನಾಗತಂ ಚ್ ಯತ್ ಕಿಾಂಚಿ ದರ ಮ್ಪಸಾ ವಸುಧ್ಯ ತಲೇ
ತತ್ ಚ್ಕ್ಷ್ರೀತತ ರೇ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ವಾಲ್ಮ ೀಕಿ ಭ್ುಗವಾನ್ ಋಷ್ಠಃ

೩೮

ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ ತೃತಿೀಯ ಸಗುಃ
ಚತುಧಗ ಸರ್ಗಃ
ಪಾರ ಪತ ರಾಜ್ಾ ಸಾ ರಾಮ್ಪ ಸಾ ವಾಲ್ಮ ೀಕಿ ಭ್ುಗವಾನ್ ಋಷ್ಠಃ
ಚ್ಕ್ಷ್ರ ಚ್ರಿತಂ ಕೃತಸ ನ ಾಂ ವಚಿತರ ಪದಮಾ೭೭ತಮ ವಾನ್ ೧
ಚ್ತವುಾಂಶ್ ತಸ ಹಸ್ವರ ಣ ಶ್ು ೀಕ್ಷ್ನಾ ರ್ಮಕತ ವಾನ್ ಋಷ್ಠಃ
ತಥಾ ಸಗು ಶ್ತ್ವನ್ ಪಂಚ್ ಷಟ್ ಕ್ಷ್ನಾಡ ನಿ ತಧೀ ತತ ರಮ್ ೨
ಕೃತ್ವಾ ತ ತ ನ್ಮ ಹಾಪಾರ ಜ್ಞ ಃ ಸ ಭ್ವಷಾ ಾಂ ಸಹೀ ತತ ರಮ್
ಚಿನ್ತ ಯಾ ಮಾಸ ಕೀ ನ್ಾ ೀತತ್ ಪರ ಯುಞ್ಜೀಯಾತ್ ಇತಿ ಪರ ಭಃ ೩
ತಸಾ ಚಿನ್ತ ಯಮಾನ್ ಸಾ ಮ್ಪಹರ್ಷು ಭಾುವತ್ವ೭೭ತಮ ನಃ
ಅಗೃಹಿು ೀತ್ವಾಂ ತತಃ ಪಾದೌ ರ್ಮನಿ ವೇಷೌ ಕುಶೀ ರ್ವೌ ೪
ಕುಶೀ ರ್ವೌ ತ ಧಮ್ಪುಜೌಞ ರಾಜ್ ಪತ್ರರ ಯಶ್ಸ್ಾ ನೌ
ಭಾರ ತರೌ ಸಾ ರ ಸಂಪನೌನ ದದಶಾು೭೭ಶ್ರ ಮ್ಪ ವಾಸ್ನೌ ೫
ಸ ತ ಮೇಧ್ಯವನೌ ದೃಷ್ವಟ ಾ ವೇದೇಷು ಪರಿನಿಷ್ಠಿ ತ್ರ
ವೇದೀಪ ಬೃಹಮ ಣ೭ಥಾುಯ ತ್ರ ಅಗಾರ ಹಯತ ಪರ ಭ : ೬
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಕ್ಷ್ವಾ ಾಂ ರಾಮಾಯಣಂ ಕೃತಸ ನ ಾಂ ಸ್ೀತ್ವಯಾ ಶ್ಚ ರಿತಂ ಮ್ಪಹತ್
ಪೌರ್ಸತ ಾ ವಧಮ್ ಇತ್ಾ ೀವ ಚ್ಕ್ಷ್ರ ಚ್ರಿತ ವರ ತಃ ೭
ಪಾಠ್ಾ ೀ ಗೇಯೇ ಚ್ ಮ್ಪಧುರಂ ಪರ ಮಾಣೈ ಸ್ತ ರಭಿ ರನಿಾ ತಮ್
ಜಾತಿಭಿಃ ಸಪತ ಭಿ ಯುುಕತ ಾಂ ತನಿತ ರೀ ರ್ಯ ಸಮ್ಪನಿಾ ತಮ್

೮

ರಸೈಃ ಶೃಙ್ಗಗ ರ ಕ್ಷ್ರುಣಾ ರೌದರ ವೀರ ಭ್ಯಾನ್ಕೈಃ
ರೌದರ ದಿಭಿ ಶ್ಚ ಸಂಯುಕತ ಾಂ ಕ್ಷ್ವಾ ಮ್ ಏತತ್ ಅಗಾಯತ್ವಮ್ ೯
ತ್ರ ತ ಗಾನ್ವ ವು ತತತ ಾ ಜೌಞ ಸ್ವಾ ನ್ ಮೂಚ್ಛ ುನಾ ಸ್ವಾ ನ್ ಕೀವದೌ
ಭಾರ ತರೌ ಸಾ ರ ಸಂಪನೌನ ಗನ್ವ ವಾು ವವ ರೂಪ್ರಣೌ

೧೦

ರೂಪ ರ್ಕ್ಷಣ ಸಂಪನೌನ ಮ್ಪಧುರ ಸಾ ರ ಭಾಷ್ಠಣೌ
ಬಿಮಾು ದಿವೀ ದವ ೃತ್ರ ಬಿಮ್ಬು ರಾಮ್ಪ ದೇಹಾ ತತ ಥಾ ಪರೌ
ತ್ರ ರಾಜ್ಪತ್ರರ ಕ್ಷ್ತ್ಸ ನ ಾ ೀುನ್ ಧಮ್ಪಾ ುಮ್ ಆಖಾಾ ನ್ಮ್ ಉತತ ಮ್ಪಮ್ ೧೧
ವಾಚೀ ವಧೇಯಂ ತತ್ ಸವುಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಕ್ಷ್ವಾ ಮ್ ಅನಿ ನಿದ ತ್ರ
ಋಷ್ಠೀಣಾಂ ಚ್ ದಿಾ ಜಾತಿೀನಾಾಂ ಸ್ವಧನಾಾಂ ಚ್ ಸಮಾಗಮೇ ೧೨
ಯರ್ೀಪ ದೇಶಂ ತತತ ಾ ಜೌಞ ಜ್ಗತ: ತ್ರ ಸಮಾಹಿತ್ರ
ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನೌ ಮ್ಪಹಾಭಾಗೌ ಸವು ರ್ಕ್ಷಣ ರ್ಕಿಯ ತ್ರ ೧೩
ತ್ರ ಕದಚಿತ್ ಸಮೇತ್ವನಾಮ್ ಋಷ್ಠೀಣಾಂ ಭಾವತ್ವ೭೭ತಮ ನಾಮ್
ಆಸ್ೀನಾನಾಾಂ ಸಮ್ೀಪಸೌಾ ಇದಂ ಕ್ಷ್ವಾ ಮ್ ಅಗಾಯತ್ವಮ್

೧೪

ತ ಚ್ಛ್ಛ ರತ್ವಾ ರ್ಮನ್ಯಃ ಸವೇು ಬಾಷ್ ಪಯಾುಕುಲೇಕ್ಷಣಃ
ಸ್ವಧು ಸ್ವಧಿಾ ತಿ ತ್ವ ವೂಚ್ಛ್ಃ ಪರಂ ವಸಮ ಯ ಮಾಗತ್ವಃ ೧೫
ತೇ ಪ್ರರ ೀತ ಮ್ಪನ್ಸಃ ಸವೇು ರ್ಮನ್ರ್ೀ ಧಮ್ಪು ವತಸ ಲಃ
ಪರ ಶ್ಶಂಸುಃ ಪರ ಶ್ಸತ ವೌಾ ಗಾಯಮಾನೌ ಕುಶೀ ರ್ವೌ

೧೬

ಅಹೀ ಗ್ವೀತ ಸಾ ಮಾಧುಯುಾಂ ಶ್ು ೀಕ್ಷ್ನಾಾಂ ಚ್ ವಶೇಷತಃ
ಚಿರ ನಿವೃುತತ ಮ್ಪಪ್ಾ ೀತತ್ ಪರ ತಾ ಕ್ಷಮ್ ಇವ ದಶುತಮ್ ೧೭
ಪರ ವಶ್ಾ ತ್ವ ವುಭೌ ಸುಷುಿ ಭಾವಮ್ ಸಮ್ಪಾ ಗ೭ಗಾಯತ್ವಮ್
ಸಹಿತ್ರ ಮ್ಪಧುರಂ ರಕತ ಾಂ ಸಂಪನ್ನ ಾಂ ಸಾ ರ ಸಂಪದ ೧೮
ಏವಂ ಪರ ಶ್ಸಾ ಮಾನೌ ತ್ರ ತಪಃ ಶಾು ಘ್ಾ ೈ ಮ್ಪುಹಾತಮ ಭಿಃ
ಸಂರಕತ ತರ ಮ್ಪತಾ ರ್ುಾಂ ಮ್ಪಧುರಂ ತ್ರ ಅಗಾಯತ್ವಮ್ ೧೯
ಪ್ರರ ೀತಃ ಕಶಚ ನ್ ರ್ಮನಿ ಸ್ವತ ಭಾಾ ಾಂ ಸಂಸ್ಾ ತಃ ಕರ್ಶಂ ದದೌ
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಪರ ಸನನ ೀ ವರ್ಕ ಲಂ ಕಶಚ ದದ ದೌ ತ್ವಭಾಾ ಾಂ ಮ್ಪಹಾಯಶಾಃ ೨೦
ಆಶ್ಚ ಯುಮ್ ಇದಮ್ ಆಖಾಾ ನಂ ರ್ಮನಿನಾ ಸಂಪರ ಕಿೀತಿುತಮ್
ಪರಂ ಕವೀನಾಮ್ ಆಧ್ಯರಂ ಸಮಾಪತ ಾಂ ಚ್ ಯಥಾ ಕರ ಮ್ಪಮ್ ೨೧
ಅಭಿಗ್ವೀತ ಮ್ದಂ ಗ್ವೀತಂ ಸವು ಗ್ವೀತೇಷು ಕೀವದೌ
ಆಯುಷಾ ಾಂ ಪಷ್ಠಟ ಜ್ನ್ಕಂ ಸವು ಶ್ರರ ತಿ ಮ್ಪನೀಹರಂ

೨೨

ಪರ ಶ್ಸಾ ಮಾನೌ ಸವುತರ ಕದಚಿತ್ ತತರ ಗಾಯಕೌ
ರಥಾಾ ಸು ರಾಜ್ ಮಾಗೇುಷು ದದಶ್ು ಭ್ರತ್ವ೭ಗರ ಜಃ ೨೩
ಸಾ ವೇಶ್ಮ ಚ್ ಆನಿೀಯ ತತೀ ಭಾರ ತರೌ ಸ ಕುಶೀ ರ್ವೌ
ಪೂಜ್ಯಾ ಮಾಸ ಪೂಜಾರ್ಹು ರಾಮಃ ಶ್ತರ ನಿಬ್ಹುಣಃ ೨೪
ಆಸ್ೀನಃ ಕ್ಷ್ಞ್ಚ ನೇ ದಿವ್ಾ ೀ ಸ ಚ್ ಸ್ಾಂಹಾಸನೇ ಪರ ಭಃ
ಉಪ್ೀಪವಷ್ಟ ೈಃ ಸಚಿವೈ ಭಾರ ುತೃಭಿ ಶ್ಚ ಪರಂತಪಃ

೨೫

ದೃಷ್ವಟ ಾ ತ ರೂಪ ಸಂಪನೌನ ತ್ವ ವುಭೌ ವೀಣನೌ ತತಃ
ಉವಾಚ್ ರ್ಕ್ಷಮ ಣಂ ರಾಮಃ ಶ್ತರ ಘನ ಾಂ ಭ್ರತಂ ತಥಾ

೨೬

ಶ್ರರ ಯತ್ವಮ್ ಇದಮ್ ಆಖಾಾ ನ್ಮ್ ಅನ್ರ್ೀ ದೇುವ ವಚ್ುಸೀಃ
ವಚಿತ್ವರ ೭ರ್ು ಪದಂ ಸಮ್ಪಾ ಗಾಗ ಯತೀ ಮ್ಪುಧುರ ಸಾ ರಮ್

೨೭

ತ್ರ ಚಾ೭ಪ್ರ ಮ್ಪಧುರಂ ರಕತ ಾಂ ಸಾ ಚಿತ್ವತ ಯತ ನಿಸಸ ಾ ನಂ
ತಂತಿರ ೀ ರ್ಯವತ್ ಅತಾ ಧುಾಂ ವಶ್ರರ ತ್ವ೭ಧುಮ್ ಅಗಾಯತ್ವಾಂ ೨೮
ಹಾು ದಯ ತಸ ವು ಗಾತ್ವರ ಣ ಮ್ಪನಾ೦ಸ್ ಹೃದಯಾನಿ ಚ್
ಶ್ರ ೀತ್ವರ ೭೭ಶ್ರ ಯ ಸುಖಂ ಗೇಯಂ ತ ದು ಭೌ ಜ್ನ್ ಸಂಸದಿ ೨೯
ಇಮ್ಬ ರ್ಮನಿೀ ಪಾಥಿುವ ರ್ಕ್ಷಮ ಣ೭ನಿಾ ತ್ರ
ಕುಶೀ ರ್ವೌ ಚೈವ ಮ್ಪಹಾ ತಪಸ್ಾ ನೌ
ಮ್ಪಮಾ೭ಪ್ರ ತದ್ ಭೂತಿಕರಂ ಪರ ವಕ್ಷಾ ತೇ
ಮ್ಪಹಾನಭಾವಂ ಚ್ರಿತಂ ನಿಬೀಧತ ೩೦
ತತಸುತ ತ್ರ ರಾಮ್ಪ ವಚಃ ಪರ ಚೀದಿತ್ರ
ಅಗಾಯತ್ವಾಂ ಮಾಗು ವಧ್ಯನ್ ಸಂಪದ
ಸ ಚಾ೭ಪ್ರ ರಾಮಃ ಪರಿಷದಗ ತಃ ಶ್ನ:
ಬುಭೂಷಯಾ೭೭ಸಕತ ಮ್ಪನಾ ಬ್ಭೂವ

೩೧

ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಚ್ತಧು ಸಗುಃ
P a g e 16 | 170

ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಪಂಚಮ ಸರ್ಗಃ
ಸವಾುಪೂವು ಮ್ಯಂ ಯೇಷ್ವಮ್ ಆಸ್ೀತ್ ಕೃತ್ವಸ ನ ವಸುಾಂಧರಾ
ಪರ ಜಾಪತಿಮ್ ಉಪಾದಯ ನೃಪಾಣಾಂ ಜ್ಯ ಶಾಲ್ನಾಮ್ ೧
ಯೇಷ್ವಾಂ ಸ ಸಗರೀ ನಾಮ್ಪ ಸ್ವಗರೀ ಯೇನ್ ಖಾನಿತಃ
ಷಷ್ಠಟ ಃ ಪತರ ಸಹಸ್ವರ ಣ ಯಂ ಯಾನ್ತ ಾಂ ಪಯುವಾರಯನ್ ೨
ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕೂಣಮ್ ಇದಂ ತೇಷ್ವಾಂ ರಾಜಾಞ ಾಂ ವಂಶೇ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾಮ್
ಮ್ಪಹದುತ್ ನ್ನ ಮ್ ಆಖಾಾ ನಂ ರಾಮಾಯಣಮ್ ಇತಿ ಶ್ರರ ತಮ್ ೩
ತ ದಿದಂ ವತುಯಷ್ವಾ ಮ್ ಸವುಾಂ ನಿಖಿರ್ಮಾ೭೭ದಿತಃ
ಧಮ್ಪು ಕ್ಷ್ಮಾ೭ರ್ು ಸಹಿತಂ ಶ್ರ ೀತವಾ ಮ್ ಅನ್ಸೂಯಯಾ ೪
ಕೀಸಲೀ ನಾಮ್ಪ ರ್ಮದಿತಃ ಸ್ಫ ೀತೀ ಜ್ನ್ಪದೀ ಮ್ಪಹಾನ್
ನಿವಷಟ ಃ ಸರಯೂ ತಿೀರೇ ಪರ ಭೂತ ಧನ್ ಧ್ಯನ್ಾ ವಾನ್ ೫
ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ನಾಮ್ಪ ನ್ಗರಿೀ ತತ್ವರ ೭೭ಸ್ೀ ಲು ೀಕ ವಶ್ರರ ತ್ವ
ಮ್ಪನನಾ ಮಾನ್ವೇನ್ದ ರೀಣ ಯಾ ಪರಿೀ ನಿಮ್ುತ್ವ ಸಾ ಯಮ್ ೬ ಆಯತ್ವ ದಶ್ ಚ್ ದ್ಾ ೀ ಚ್
ರ್ೀಜ್ನಾನಿ ಮ್ಪಹಾ ಪರಿೀ
ಶರ ೀ ಮ್ಪತಿೀ ತಿರ ೀಣ ವಸ್ತ ೀಣು ಸುವಭ್ಕತ ಮ್ಪಹಾ ಪಥಾ ೭
ರಾಜ್ ಮಾಗೇುಣ ಮ್ಪಹತ್ವ ಸುವಭ್ಕ್ತೀನ್ ಶ್ೀಭಿತ್ವ
ರ್ಮಕ್ಷ್ತ ಪಷ್ವ್ ೭ವಕಿೀಣೇುನ್ ಜ್ರ್ ಸ್ಕ್ತೀನ್ ನಿತಾ ಶಃ
ಮ್ಪಹಾರಾಷಟ ರ ವವಧುನಃ

೮ ತ್ವಾಂ ತ ರಾಜಾ ದಶ್ರರ್ೀ

ಪರಿೀಮ್ ಆವಾಸಯಾ ಮಾಸ ದಿವ ದೇವಪತಿ ಯುಥಾ ೯ ಕವಾಟ ತೀರಣವತಿೀಾಂ
ಸುವಭ್ಕ್ಷ್ತ ೭ನ್ತ ರಾ೭೭ಪಣಮ್
ಸವು ಯನಾತ ರ೭೭ಯುಧ ವತಿೀಮ್ ಉಪೇತ್ವಾಂ ಸವು ಶಲ್್ ಭಿಃ

೧೦

ಸೂತ ಮಾಗಧ ಸಂಬಾಧ್ಯಾಂ ಶರ ೀಮ್ಪತಿೀಮ್ ಅತರ್ ಪರ ಭಾಮ್
ಉಚಾಚ ಟಾಟ ರ್ ಧಾ ಜ್ವತಿೀಾಂ ಶ್ತಘ್ನ ೀ ಶ್ತ ಸಂಕುಲಮ್ ೧೧
ವಧ ನಾಟಕ ಸಙ್ಘ ೈ ಶ್ಚ ಸಂಯುಕ್ಷ್ತ ಾಂ ಸವುತಃ ಪರಿೀಮ್
ಉದಾ ನಾ೭೭ಮ್ಪರ ವಣೀ ಪೇತ್ವಾಂ ಮ್ಪಹತಿೀಾಂ ಸ್ವರ್ ಮೇಖಲಮ್ ೧೨
ದುಗು ಗಮ್ಭ ೀರ ಪರಿಘಾಾಂ ದುಗಾುಮ್ ಅನ್ಾ ೈ ದುುರಾಸದಮ್
ವಾಜಿೀ ವಾರಣ ಸಂಪೂಣುಾಂ ಗ್ೀಭಿ: ಉಷ್ಟ ರೈಃ ಖರೈ ಸತ ಥಾ ೧೩
ಸ್ವಮ್ಪನ್ತ ರಾಜ್ ಸಙ್ಘ ೈ ಶ್ಚ ಬ್ಲ್ ಕಮ್ಪುಭಿರಾ೭೭ವೃತಮ್
ನಾನಾ ದೇಶ್ ನಿವಾಸೈ ಶ್ಚ ವಣಗ್ವಭ ರುಪ ಶ್ೀಭಿತಮ್ ೧೪
P a g e 17 | 170
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ಪರ ಸ್ವದೈ ರತನ ವಕೃತೈಃ ಪವುತೈ ರುಪ ಶ್ೀಭಿತ್ವಮ್
ಕೂಟಾಗಾರೈ ಶ್ಚ ಸಂಪೂಣುಮ್ ಇನ್ದ ರಸ್ಾ ೀವಾ೭ಮ್ಪರಾವತಿೀಮ್

೧೫

ಚಿತ್ವರ ಮ್ಪ೭ಷ್ವಟ ಪದಕ್ಷ್ರಾಾಂ ವರ ನಾರಿೀ ಗಣೈಯುುತ್ವಮ್
ಸವು ರತನ ಸಮಾಕಿೀಣುಾಂ ವಮಾನ್ ಗೃಹ ಶ್ೀಭಿತ್ವಮ್ಪ ೧೬
ಗೃಹ ಗಾಢಾ ಮ್ಪವಚಿಛ ದರ ಾಂ ಸಮ್ಪ ಭೂಮ್ಬ ನಿವೇಶತ್ವಮ್
ಶಾಲ್ ತಣ್ಡಡ ರ್ ಸಂಪೂಣುಮ್ ಇಕುಯ ಕ್ಷ್ಣಡ ರಸೀ ದಕ್ಷ್ಮ್ ೧೭
ದುನದ ಭಿೀಭಿ ಮೃುದಙ್ಗೈ ಶ್ಚ ವೀಣಭಿಃ ಪಣವೈ ಸತ ಥಾ
ನಾದಿತ್ವಾಂ ಭೃಶ್ ಮ್ಪ೭ತಾ ರ್ುಾಂ ಪೃಥಿವಾಾ ಾಂ ತ್ವಮ್ ಅನತತ ಮಾಮ್ ೧೮
ವಮಾನ್ಮ್ ಇವ ಸ್ದವ ನಾಾಂ ತಪಸ್ವ೭ಧಿಗತಂ ದಿವ
ಸು ನಿವೇಶತ ವೇಶಾಮ ೭ನಾತ ಾಂ ನ್ರೀತತ ಮ್ಪ ಸಮಾವೃತ್ವಮ್ ೧೯
ಯೇ ಚ್ ಬಾಣೈ ನ್ುವಧಾ ನಿತ ವವಕತ ಮ್ ಅಪರಾ ಪರಮ್
ಶ್ಬ್ದ ವೇಧಾ ಾಂ ಚ್ ವತತಂ ರ್ಘು ಹಸ್ವತ ವಶಾರದಃ

೨೦

ಸ್ಾಂಹ ವಾಾ ಘರ ವರಾಹಾಣಾಂ ಮ್ಪತ್ವತ ನಾಾಂ ನ್ದತ್ವಾಂ ವನೇ
ಹನಾತ ರೀ ನಿಶತೈಃ ಶ್ಸ್ತ ರೈ ಬ್ುಲತ್ ಬಾಹ ಬ್ಲೈ ರ೭ಪ್ರ ೨೧
ತ್ವದೃಶಾನಾಾಂ ಸಹಸ್ರ ೈ ಸ್ವತ ಮ್ ಅಭಿಪೂಣುಾಂ ಮ್ಪಹಾರಥೈಃ
ಪರಿೀಮ್ ಆವಾಸಯಾ ಮಾಸ ರಾಜಾ ದಶ್ರರ್: ತದ ೨೨
ತ್ವಮ್ಪ೭ಗ್ವನ ಮ್ಪದಿಭ ಗುುಣವದಿಭ ರಾ೭೭ವೃತ್ವಾಂ ;
ದಿಾ ಜ್ೀತತ ಮೈ ವೇುದ ಷಡ್ಙ್ಗ ಪಾರಗಃ
ಸಹಸರ ದೈಃ ಸತಾ ರತೈ ಮ್ಪುಹಾತಮ ಭಿಃ ;
ಮ್ಪಹಷ್ಠು ಕಲ್್ ೈ: ಋಷ್ಠಭಿ ಶ್ಚ ಕೇವಲೈಃ

೨೩

ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಪಂಚ್ಮ್ಪ ಸಗುಃ

ಷಷಠ ಸರ್ಗಃ
ತಸ್ವಾ ಮ್ ಪಯಾುಾಂ ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ಯಾಾಂ ವೇದವತ್ ಸವು ಸಂಗರ ಹಃ
ದಿೀಘು ದಶೀು ಮ್ಪಹಾತೇಜಾಃ ಪೌರ ಜಾನ್ಪದ ಪ್ರರ ಯಃ ೧
ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕೂಣಮ್ ಅತಿರರ್ೀ ಯಜಾಾ ಧಮ್ಪುರತೀ ವಶೀ
ಮ್ಪಹಷ್ಠು ಕಲ್ ೀ ರಾಜ್ಷ್ಠು ಸ್ತ ರಷು ಲೀಕೇಷು ವಶ್ರರ ತಃ ೨
ಬ್ರ್ವಾ ನಿನ ಹತ್ವ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ತರ ವಾನ್ ವಜಿತೇನಿದ ರಯಃ
ಧನ ಶ್ಚ ಸಂಗರ ಹೈ ಶಾಚ ೭ನ್ಾ ೈಃ ಶ್ಕರ ವೈಶ್ರ ವಣೀಪಮಃ

೩
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ಯಥಾ ಮ್ಪನ ಮ್ಪುಹಾತೇಜಾ ಲೀಕ ಸಾ ಪರಿರಕಿಯ ತ್ವ
ತಥಾ ದಶ್ರರ್ೀ ರಾಜಾ ವಸನ್ ಜ್ಗತ್ ಅಪಾರ್ಯತ್ ೪
ತೇನ್ ಸತ್ವಾ ೭ಭಿಸಂಧೇನ್ ತಿರ ವಗುಮ್ ಅನತಿಷಿ ತ್ವ
ಪಾಲ್ತ್ವ ಸ್ವ ಪರಿೀ ಶ್ರ ೀಷ್ವಿ ಇನ್ದ ರೀಣೇವಾ೭ಮ್ಪರಾವತಿೀ

೫

ತಸ್ಮ ನ್ ಪರ ವರೇ ಹೃಷ್ವಟ ಧಮಾುತ್ವಮ ನೀ ಬ್ಹ ಶ್ರರ ತ್ವಃ
ನ್ರಾ ಸುತ ಷ್ವಟ ಧನಃ ಸ್ಾ ೈಃ ಸ್ಾ ೈ: ಅಲುಬಾವ ಃ ಸತಾ ವಾದಿನಃ

೬

ನಾ೭ರ್್ ಸನಿನ ಚ್ಯಃ ಕಶಚ ತ್ ಆಸ್ೀತ್ ತಸ್ಮ ನ್ ಪರೀತತ ಮೇ
ಕುಟುಮ್ು ೀ ರ್ೀ ಹಾ ಸ್ದವ ರ್ೀುಽಗವಾ೭ಶ್ಾ ಧನ್ ಧ್ಯನ್ಾ ವಾನ್

೭

ಕ್ಷ್ಮ್ೀ ವಾ ನ್ ಕದರ್ೀು ವಾ ನೃಶಂಸಃ ಪರುಷಃ ಕಾ ಚಿತ್
ದರ ಷುಟ ಾಂ ಶ್ಕಾ ಮ್ ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ಯಾಾಂ ನಾ೭ವದಾ ನ್ನ ಚ್ ನಾಸ್ತ ಕಃ ೮
ಸವೇು ನ್ರಾ ಶ್ಚ ನಾಯು ಶ್ಚ ಧಮ್ಪು ಶೀಲಃ ಸುಸಂಯತ್ವಃ
ರ್ಮದಿತ್ವಃ ಶೀರ್ ವೃತ್ವತ ಭಾಾ ಾಂ ಮ್ಪಹಷುಯ ಇವಾ೭ಮ್ಪಲಃ

೯

ನಾ೭ಕುಣಡ ಲ್ೀ ನಾ೭ಮ್ಪಕುಟೀ ನಾ೭ಸರ ಗ್ವಾ ೀ ನಾ೭ರ್್ ಭ್ೀಗವಾನ್
ನಾ೭ಮೃಷ್ಟ ೀ ನಾ೭ನಲ್ಪಾತ ಙ್ಗ ೀ ನಾ೭ಸುಗನ್ವ ಶ್ಚ ವದಾ ತೇ ೧೦
ನಾ೭ಮೃಷಟ ಭ್ೀಜಿೀ ನಾ೭ದತ್ವ ನಾ೭ಪಾ ನ್ಙ್ಗ ದ ನಿಷಕ ಧೃಕ್
ನಾ೭ಹಸ್ವತ ಭ್ರಣೀ ವಾ೭ಪ್ರ ದೃಶ್ಾ ತೇ ನಾ೭ಪಾ ನಾತಮ ವಾನ್ ೧೧
ನಾ೭ನಾಹಿತ್ವಗ್ವನ ನಾು೭ಯಜಾಾ ನ್ ಕುಯ ದರ ೀ ವಾ ನ್ ತಸಕ ರಃ
ಕಶಚ ತ್ ಆಸ್ೀದರ್ೀಧ್ಯಾ ಯಾಾಂ ನ್ ಚ್ ನಿವೃುತತ ಸಂಕರಃ

೧೨

ಸಾ ಕಮ್ಪು ನಿರತ್ವ ನಿತಾ ಾಂ ಬಾರ ಹಮ ಣ ವಜಿತೇನಿದ ರಯಾಃ
ದನಾ೭ಧಾ ಯನ್ ಶೀಲ ಶ್ಚ ಸಂಯತ್ವ ಶ್ಚ ಪರಿಗರ ಹೇ ೧೩
ನ್ ನಾಸ್ತ ಕೀ ನಾ೭ನೃತಕೀ ನ್ ಕಶಚ ದ೭ಬ್ಹ ಶ್ರರ ತಃ
ನಾ೭ಸೂಯಕೀ ನ್ ಚಾ೭ಶ್ಕತೀ ನಾ೭ವದಾ ನ್ ವದಾ ತೇ ತದ ೧೪
ನಾ೭ಷಡ್೦ಗ ವತ್ ಅತರ ಆಸ್ೀ ನಾನ ೭ವರ ತೀ ನಾ೭ಸಹಸರ ದಃ
ನ್ ದಿೀನಃ ಕಿಯ ಪತ ಚಿತತೀ ವಾ ವಾ ಥಿತೀ ವಾ೭ಪ್ರ ಕಶ್ಚ ನ್ ೧೫
ಕಶಚ ನ್ನ ರೀ ವಾ ನಾರಿೀ ವಾ ನಾ೭ಶರ ೀಮಾನ್ ನಾ೭ಪಾ ರೂಪವಾನ್
ದರ ಷುಟ ಾಂ ಶ್ಕಾ ಮ್ ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ಯಾಾಂ ನಾ೭ಪ್ರ ರಾಜ್ನ್ಾ ಭ್ಕಿತ ಮಾನ್ ೧೬
ವಣೇು ಷಾ ೭ಗರ ಾ ಚ್ತಥೇುಷು ದೇವತ್ವ೭ತಿಥಿ ಪೂಜ್ಕ್ಷ್ಃ
ಕೃತಜಾಞ ಶ್ಚ ವದನಾಾ ಶ್ಚ ಶ್ರರಾ ವಕರ ಮ್ಪ ಸಂಯುತ್ವಃ ೧೭
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ದಿೀಘಾುಯುಷ್ೀ ನ್ರಾಃ ಸವೇು ಧಮ್ಪುಾಂ ಸತಾ ಾಂ ಚ್ ಸಂಶರ ತ್ವಃ
ಸಂಹಿತ್ವಃ ಪತರ ಪೌತ್ರ ೈ ಶ್ಚ ನಿತಾ ಾಂ ಸ್ತ ರೀಭಿಃ ಪರೀತತ ಮೇ ೧೮
ಕ್ಷತರ ಾಂ ಬ್ರ ಹಮ ರ್ಮಖಂ ಚ್ ಆಸ್ೀ ದ್ಾ ೈಶಾಾ ಃ ಕ್ಷತರ ಮ್ಪ ನವರ ತ್ವಃ
ಶ್ರದರ ಃ ಸಾ ಧಮ್ಪು ನಿರತ್ವ ಸ್ತ ರೀನ್ ವಣುನ್ ಉಪಚಾರಿಣಃ ೧೯
ಸ್ವ ತೇ ನೇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕು ನಾಥೇನ್ ಪರಿೀ ಸುಪರಿರಕಿಯ ತ್ವ
ಯಥಾ ಪರ ಸ್ವತ ನ್ಮ ನನಾ ಮಾನ್ವೇನ್ದ ರೀಣ ಧಿೀಮ್ಪತ್ವ ೨೦
ರ್ೀಧ್ಯನಾಮ್ ಅಗ್ವನ ಕಲ್ ನಾಾಂ ಪೇಶ್ಲನಾಮ್ ಅಮ್ಪಷ್ಠುಣಮ್
ಸಂಪೂಣು ಕೃತ ವದಾ ನಾಾಂ ಗುಹಾ ಕೇಸರಿಣಮ್ ಇವ ೨೧
ಕ್ಷ್ಮು ೀಜ್ವಷಯೇ ಜಾತೈ ಬಾುಹಿು ಕೈ ಶ್ಚ ಹರ್ೀತತ ಮೈಃ
ವನಾಯುಜ ನ್ುದಿೀಜ ಶ್ಚ ಪೂಣು ಹರಿ ಹರ್ೀಪಮೈಃ ೨೨
ವನ್ವ ಾ ಪವುತಜ ಮ್ಪುತ್ತ ೈಃ ಪೂಣು ಹೈಮ್ಪವತೈ ರ೭ಪ್ರ
ಮ್ಪದನಿಾ ತೈ: ಅತಿಬ್ಲೈ: ಮಾತಙ್ಗೈಃ ಪವುತೀಪಮೈಃ ೨೩
ಐರಾವತ ಕುಲ್ೀನ ಶ್ಚ ಮ್ಪಹಾ ಪದಮ ಕುಲೈ ಸತ ಥಾ
ಅಞ್ಜ ನಾ ದ೭ಪ್ರ ನಿಷ್ವಕ ರನ್ತ ೈ ವಾುಮ್ಪನಾ ದ೭ಪ್ರ ಚ್ ದಿಾ ಪೈಃ ೨೪
ಭ್ದ್ರ ೈ ಮ್ಪುನ್ದ ರೈ ಮೃುಗ ಶ್ಚ ೈವ ಭ್ದರ ಮಂದರ ಮೃಗ ಸತ ಥಾ
ಭ್ದರ ಮಂದ್ರ ೈ ಭ್ುದರ ಮೃಗ ಮೃಗ ಮಂದ್ರ ೈ ಶ್ಚ ಸ್ವ ಪರಿೀ
ನಿತಾ ಮ್ಪತ್ತ ೈಃ ಸದ ಪೂಣು ನಾಗ ರಚ್ರ್ ಸನಿನ ಭಃ ೨೫
ಸ್ವ ರ್ೀಜ್ನೇ ಚ್ ದ್ಾ ೀ ಭೂಯಃ ಸತಾ ನಾಮಾ ಪರ ಕ್ಷ್ಶ್ತೇ
ಯಸ್ವಾ ಾಂ ದಶ್ರಧೀ ರಾಜಾ ವಸನ್ ಜ್ಗದ೭ಪಾರ್ಯತ್ ೨೬
ತ್ವಾಂ ಪರಿೀಾಂ ಸ ಮ್ಪಹಾ ತೇಜಾ ರಾಜಾ ದಶ್ರಧೀ ಮ್ಪಹಾನ್
ಶಾಶಾಸ ಶ್ಮ್ತ್ವ೭ಮ್ತರ ೀ ನ್ಕ್ಷತ್ವರ ಣೀವ ಚಂದರ ಮಾಃ ೨೭
ತ್ವಾಂ ಸತಾ ನಾಮಾಾಂ ದೃಢ ತೀರಣ೭ಗುಳಾಮ್ ;
ಗೃಹೈ ವುಚಿತ್ರ ೈ: ಉಪಶ್ೀಭಿತ್ವಾಂ ಶವಾಮ್
ಪರಿೀಮ್ ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ಾಂ ನೃ ಸಹಸರ ಸಂಕುಲಾಂ ;
ಶ್ಶಾಸ ವೈ ಶ್ಕರ ಸಮೀ ಮ್ಪಹಿೀಪತಿಃ

೨೮

ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಷಷಿ ಸಗುಃ

ಸಪ್ತ ಮ ಸರ್ಗಃ
ತಸ್ವಾ ೭ಮಾತ್ವಾ ಗುಣೈ ರಾಸ ನಿನ ಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕೀ ಸುತ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಮಂತರ ಜಾಞ ಶ್ಚ ೀಾಂಗ್ವತಗಾಞ ಶ್ಚ ನಿತಾ ಾಂ ಪ್ರರ ಯ ಹಿತೇ ರತ್ವಃ ೧
ಅಷೌಟ ಬ್ಭೂವು ವೀುರ ಸಾ ತಸ್ವಾ ೭ಮಾತ್ವಾ ಯಶ್ಸ್ಾ ನಃ
ಶ್ರಚ್ಯ ಶಾಚ ೭ನರಕ್ಷ್ತ ಶ್ಚ ರಾಜ್ ಕೃತ್ಾ ೀಷು ನಿತಾ ಶಃ ೨
ಧೃಷ್ಠಟ ರ್ ಜ್ಯನತೀ ವಜ್ಯಃ ಸ್ದವ ರ್ೀು ಹಾ ೭ರ್ು ಸ್ವಧಕಃ
ಅಶ್ೀಕೀ ಮ್ಪನ್ತ ರ ಪಾರ್ ಶ್ಚ ಸುಮ್ಪನ್ತ ರ ಶಾಚ ೭ಷಟ ಮೀಽಭ್ವತ್ ೩
ಋತಿಾ ಜೌ ದೌಾ ಅಭಿಮ್ಪತ್ರ ತಸ್ವಾ : ತ್ವಮ್ ಋಷ್ಠ ಸತತ ಮ್ಬ
ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ವಾಮ್ಪದೇವ ಶ್ಚ ಮ್ಪನಿತ ರಣ ಶ್ಚ ತಥಾ೭ಪರೇ ೪
ವದಾ ವನಿೀತ್ವ ಹಿರ ೀಮಂತಃ ಕುಶ್ಲ ನಿಯತೇನಿದ ರಯಾ:
ಶರ ೀಮ್ಪನ್ತ ಶ್ಚ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನಃ ಶಾಸತ ರಜಾಞ ದೃಢ ವಕರ ಮಾಃ ೫
ಕಿೀತಿುಮ್ಪನ್ತ ಃ ಪರ ಣಹಿತ್ವ ಯಥಾ ವಚ್ನ್ ಕ್ಷ್ರಿಣಃ
ತೇಜಃ ಕ್ಷಮಾ ಯಶಃ ಪಾರ ಪಾತ ಃ ಸ್ಮ ತ ಪೂವಾು೭ಭಿ ಭಾಷ್ಠಣಃ
ಕರ ೀಧ್ಯತ್ ಕ್ಷ್ಮಾರ್ು೭ ಹೇತೀವಾು ನ್ ಬ್ರರ ಯು ರನೃತಂ ವಚಃ ೬
ತೇಷ್ವಮ್ ಅವದಿತಂ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಸ್ಾ ೀಷು ನಾ೭ಸ್ತ ಪರೇಷು ವಾ
ಕಿರ ಯಮಾಣಂ ಕೃತಂ ವಾ೭ಪ್ರ ಚಾರೇಣ೭ಪ್ರ ಚಿಕಿೀಷ್ಠುತಮ್ ೭
ಕುಶ್ಲ ವಾ ವಹಾರೇಷು ಸೌಹೃದೇಷು ಪರಿೀಕಿಯ ತ್ವಃ
ಪಾರ ಪತ ಕ್ಷ್ಲಂ ತ ತೇ ದಣಡ ಾಂ ಧ್ಯರಯೇಯುಃ ಸುತೇಷಾ ೭ಪ್ರ ೮
ಕೀಶ್ ಸಂಗರ ಹಣೇ ಯುಕ್ಷ್ತ ಬ್ರ್ ಸಾ ಚ್ ಪರಿಗರ ಹೇ
ಅಹಿತಂ ಚಾ೭ಪ್ರ ಪರುಷಂ ನ್ ವಹಿಾಂಸುಾ ರ್ ಅದೂಷಕಮ್ ೯
ವೀರಾ ಶ್ಚ ನಿಯತೀತ್ವಸ ಹಾ ರಾಜ್ ಶಾಸತ ರಮ್ ಅನಷ್ಠಿ ತ್ವಃ
ಶ್ರಚಿೀನಾಾಂ ರಕಿಯ ತ್ವರ ಶ್ಚ ನಿತಾ ಾಂ ವಷಯ ವಾಸ್ನಾಮ್ ೧೦
ಬ್ರ ಹಮ ಕ್ಷತರ ಮ್ ಅಹಿಾಂಸನ್ತ : ತೇ ಕೀಶಂ ಸಮ್ಪಪೂರಯನ್
ಸುತಿೀಕ್ಷು ದಣಡ ಃ ಸಂಪ್ರ ೀಕ್ಷಾ ಪರುಷಸಾ ಬ್ಲಬ್ರ್ಮ್ ೧೧
ಶ್ರಚಿೀನಾಮ್ ಏಕ ಬುದಿವ ೀನಾಾಂ ಸವೇುಷ್ವಾಂ ಸಂಪರ ಜಾನ್ತ್ವಮ್
ನಾ೭೭ಸ್ೀತ್ ಪರೇ ವಾ ರಾಷ್ಟ ರೀ ವಾ ಮೃಷ್ವ ವಾದಿೀ ನ್ರಃ ಕಾ ಚಿತ್ ೧೨
ಕಶಚ ನ್ನ ದುಷಟ ಸತ ತ್ವರ ೭೭ಸ್ೀತ್ ಪರ ದರ ರತೀ ನ್ರಃ
ಪರ ಶಾನ್ತ ಾಂ ಸವುಮ್ ಏವಾ೭೭ಸ್ೀತ್ ರಾಷಟ ರಾಂ ಪರ ವರಂ ಚ್ ತತ್ ೧೩
ಸುವಾಸ

ಸುಸ ವೇಷ್ವ ಶ್ಚ ತೇ ಚ್ ಸವೇು ಸುಶೀಲ್ನಃ

ಹಿತ್ವ೭ರ್ುಾಂ ಚ್ ನ್ರೇನ್ದ ರ ಸಾ ಜಾಗರ ತೀ ನ್ಯ ಚ್ಕುಯ ಷ್ವ ೧೪
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಗುರೌ ಗುಣ ಗೃಹಿೀತ್ವ ಶ್ಚ ಪರ ಖಾಾ ತ್ವ ಶ್ಚ ಪರಾಕರ ಮೇ
ವದೇಶೇಷಾ ೭ಪ್ರ ವಜಾಞ ತ್ವಃ ಸವುತೀ ಬುದಿವ ನಿಶ್ಚ ಯಾತ್ ೧೫
ಸಂಧಿ ವಗರ ಹ ತತಾ ಗಾಞ ಃ ಪರ ಕೃತ್ವಾ ಸಂಪದ೭ನಿಾ ತ್ವ:
ಮಂತರ ಸಂವರಣೇ ಶ್ಕ್ಷ್ತ ಶ್ಕ್ಷ್ತ ಸೂಸ ಕ್ಷ್ಯ ಮ ಸುಬುದಿವ ಷು ೧೬
ನಿೀತಿ ಶಾಸತ ರ ವಶೇಷಜಾಞ : ಸತತಂ ಪ್ರರ ಯ ವಾದಿನಃ ೧೭
ಈದೃಶ ಸ್ತ ೈರ್ ಅಮಾತ್ಾ ೈ ಸುತ ರಾಜಾ ದಶ್ರರ್ೀಽನ್ಘಃ
ಉಪಪನನ ೀ ಗುಣೀಪೇತೈ: ಅನ್ಾ ಶಾಸ ದಾ ಸುಾಂಧರಾಮ್ ೧೮
ಅವೇಕ್ಷಮಾಣ ಶಾಚ ರೇಣ ಪರ ಜಾ ಧಮೇುಣ ರಞ್ಜ ಯನ್
ಪರ ಜಾನಾಾಂ ಪಾರ್ನಂ ಕುವು ನ್ನ ಧಮಾುನ್ ಪರಿವಜ್ುಯನ್ ೧೯
ವಶ್ರರ ತ ಸ್ತ ರಷು ಲೀಕೇಷು ವದನ್ಾ ಸಸ ತಾ ಸಂಗರಃ
ಸ ತತರ ಪರುಷ ವಾಾ ಘರ ಶ್ಶ ಶಾಸ ಪೃಧಿವೀ ಮ್ಮಾಾಂ ೨೦
ನ್ ಅಧಾ ಗಚ್ಛ ತ್ ವಶಷಟ ಾಂ ವಾ ತರ್ಾ ಾಂ ವಾ ಶ್ತರ ಮ್ ಆತಮ ನಃ
ಮ್ತರ ವಾನ್ ನ್ತ ಸ್ವಮಂತಃ ಪರ ತ್ವಪ ಹತ ಕಂಟಕಃ
ಸ ಶಾಶಾಸ ಜ್ಗದರ ಜಾ ದಿವಂ ದೇವಪತಿ ಯುಧ್ಯ ೨೧
ತೈ: ಮ್ಪನಿತ ರಭಿ ಮ್ಪುನ್ತ ರಹಿತೈ ನಿುವಷ್ಟ ೈ:
ವೃತೀಽನರಕ್ತ ೈಃ ಕುಶ್ಲೈಃ ಸಮ್ಪಥೈುಃ
ಸ ಪಾಥಿುವೀ ದಿೀಪ್ರತ ಮ್ಪ೭ವಾಪ ಯುಕತ :
ತೇಜ್ೀಮ್ಪಯೈ ಗ್ೀುಭಿ ರಿವೀದಿತೀಽಕುಃ ೨೨
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಸಪತ ಮ್ಪ ಸಗುಃ

ಅಷಟ ಮ ಸರ್ಗಃ
ತಸಾ ತ್ಾ ೀವಂ ಪರ ಭಾವ ಸಾ ಧಮ್ಪುಜ್ಞ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ಸುತ್ವ೭ರ್ುಾಂ ತಪಾ ಮಾನ್ ಸಾ ನ್ ಆಸ್ೀತ್ ವಂಶ್ಕರಃ ಸುತಃ ೧
ಚಿನ್ತ ಯಾನ್ ಸಾ ತಸ್ಾ ೈವಂ ಬುದಿವ : ಆಸ್ೀನ್ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ಸುತ್ವ೭ರ್ುಾಂ ಹಯ ಮೇಧೇನ್ ಕಿಮ್ಪ೭ರ್ುಾಂ ನ್ ಯಜಾಮ್ಪಾ ೭ಹಮ್ ೨
ಸ ನಿಶಚ ತ್ವಾಂ ಮ್ಪತಿಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಯಷಟ ವಾ ಮ್ ಇತಿ ಬುದಿವ ಮಾನ್
ಮ್ಪನಿತ ರಭಿಃ ಸಹ ಧಮಾುತ್ವಮ ಸವೈು ರೇವ ಕೃತ್ವ೭೭ತಮ ಭಿಃ ೩
ತತೀಽಬ್ರ ವೀತ್ ಇದಂ ರಾಜಾ ಸುಮ್ಪನ್ತ ರಾಂ ಮ್ಪನಿತ ರ ಸತತ ಮ್ಪಮ್
ಶೀಘರ ಮ್ ಆನ್ಯ ಮೇ ಸವಾುನ್ ಗುರೂನ್ ತ್ವನ್ ಸ ಪರೀಹಿತ್ವನ್ ೪
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ತತ ಸುಸ ಮಂತರ ಸತ ಾ ರಿತಂ ಗತ್ವಾ ತಾ ರಿತ ವಕರ ಮಃ
ಸಮಾನ್ಯ ತಸ ತ್ವನ್ ಸವಾುನ್ ಸಮ್ಪಸ್ವತ ನ್ಾ ೀದ ಪಾರಗಾನ್ ೫
ಸುಯಜ್ಞ ಾಂ ವಾಮ್ಪದೇವಂ ಚ್ ಜಾಬಾಲ್ ಮ್ಪಧ ಕ್ಷ್ಶ್ಾ ಪಂ
ಪರೀಹಿತಂ ವಶಷಿ ಾಂ ಚ್ ಯೇ ಚಾ೭ನ್ಾ ೀ ದಿಾ ಜ್ ಸತತ ಮಾ : ೬
ತ್ವನ್ ಪೂಜ್ಯತ್ವಾ ಧಮಾುತ್ವಮ ರಾಜಾ ದಶ್ರಧ ಸತ ಧ್ಯ
ಇದಂ ಧಮಾು೭ಧು ಸಹಿತಂ ಶ್ು ಕ್ಷು ಾಂ ವಚ್ನ್ ಮ್ಪಬ್ರ ವೀತ್ ೭
ಮ್ಪಮ್ಪ ಲರ್ಪಾ ಮಾನ್ ಸಾ ಪತ್ವರ ೭ಧು ನಾನ ಸ್ತ ವೈ ಸುಖಂ
ತದ೭ಹಂ ಹಯ ಮೇಧೇನ್ ಯಕ್ಷ್ಯ ಾ ಮ್ೀತಿ ಮ್ಪತಿ ಮ್ಪುಮ್ಪ ೮
ತದ೭ಹಂ ಯಷುಟ ಮ್ಚಾಚ ಮ್ ಶಾಸತ ರ ದೃಷ್ಟ ೀನ್ ಕಮ್ಪುಣ
ಕಧಂ ಪಾರ ಪಾಸ ಾ ಮ್ಪ೭ಹಂ ಕ್ಷ್ಮಂ ಬುದಿವ ರತರ ವಚಾಯುತ್ವಾಂ ೯
ತತ ಸ್ವಸ ಧಿಾ ತಿ ತದಾ ಕಾ ಾಂ ಬಾರ ಹಮ ಣಃ ಪರ ತಾ ಪೂಜ್ಯನ್
ವಸ್ಷಿ ಪರ ರ್ಮಖಾ ಸಸ ವೇು ಪಾದಿುವ ಸಾ ರ್ಮಖಾ ಚ್ಛ್ಾ ತಂ ೧೦
ಊಚ್ಛ್ ಶ್ಚ ಪರಮ್ಪ ಪ್ರರ ೀತ್ವ ಸಸ ವೇು ದಶ್ರಧಂ ವಚಃ
ಸಂಭಾರಾ ಸಸ ಾಂಭಿರ ಯನಾತ ಾಂ ತೇ ತರಗ ಸಾ ವರ್ಮಚ್ಾ ತ್ವಾಂ ೧೧
ಸವುಧ್ಯ ಪಾರ ಪಸ ಾ ಸೇ ಪತ್ವರ ನ್ಭಿಪ್ರ ೀತ್ವಾಂಶ್ಚ ಪಾಧಿುವ
ಯಸಾ ತೇ ಧ್ಯಮ್ುಕಿೀ ಬುದಿವ ರಿಯಂ ಪತ್ವರ ೭ಧು ಮಾಗತ್ವ ೧೨
ತತಃ ಪ್ರರ ೀತೀ೭ಭ್ವ ದರ ಜಾ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ತ ದಿದ ಾ ಜ್ ಭಾಷ್ಠತಂ
ಅಮಾತ್ವಾ ಾಂ ಶಾಚ ೭ಬ್ರ ವೀ ದರ ಜಾ ಹಷು ಪಯಾುಕುಲೇಕ್ಷಣಃ ೧೩
ಸಂಭಾರಾ ಸಸ ಾಂಭಿರ ಯನಾತ ಾಂ ಮೇ ಗುರೂಣಾಂ ವಚ್ನಾತ್ ಇಹ
ಸಮ್ಪರ್ು ಅಧಿಷ್ಠಿ ತ: ಚ್ ಅಶ್ಾ ಸಸ ೀಪಾಧ್ಯಾ ರ್ೀ ವರ್ಮಚ್ಾ ತ್ವಾಂ ೧೪
ಸರವಾಾ ಶ್ಚ ೀತತ ರೇ ತಿೀರೇ ಯಜ್ಞ ಭೂಮ್ ವುಧಿೀಯತ್ವಾಂ
ಶಾಾಂತಯ ಶ್ಚ ಅಭಿವಧುನಾತ ಾಂ ಯಧ್ಯ ಕರ್್ ಾಂ ಯಧ್ಯ ವಧಿ ೧೫
ಶ್ಕಾ ಃ ಪಾರ ಪತ ಾಂ ಅಯಂ ಯಜ್ಞ ಸಸ ವೇು ಣ೭ಪ್ರ ಮ್ಪಹಿೀಕಿಯ ತ್ವ
ನಾ೭ಪರಾಧೀ ಭ್ವೇತಕ ಷ್ಟ ೀ ಯದಾ ೭ಸ್ಮ ನ್ ಕರ ತ ಸತತ ಮೇ ೧೬
ರ್ಛದರ ಾಂ ಹಿ ಮೃಗಯಂತೇ೭ತರ ವದಾ ಾಂಸೀ ಬ್ರ ಹಮ ರಾಕ್ಷಸ್ವ:
ನಿಹತ ಸಾ ಚ್ ಯಜ್ಞ ಸಾ ಸದಾ : ಕತ್ವು ವನ್ಶಷಾ ತಿ
ತ ದಾ ಧ್ಯ ವಧಿ ಪೂವುಾಂ ಮೇ ಕರ ತ ರೇಷ ಸಮಾಪಾ ತೇ ೧೭
ತಧ್ಯ ವಧ್ಯನಂ ಕಿರ ಯತ್ವಾಂ ಸಮ್ಪಧ್ಯುಃ ಕರಣೇ ಷ್ಠಾ ಹ ೧೮
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ತ ಧೇತಿ ಚಾಬೃವನ್ ಸವು ಮಂತಿರ ಣಃ ಪರ ತಾ ಪೂಜ್ಯನ್
ಪಾದಿುವೇನ್ದ ರ ಸಾ ತ ದಾ ಕಾ ಾಂ ಯಧ್ಯ೭೭ಜ್ಞ ಪತ ಾಂ ನಿಶ್ಮ್ಪಾ ತೇ ೧೯
ತಧ್ಯ ದಿಾ ಜಾಸ್ತ ೀ ಧಮ್ಪುಜಾಞ ವಧುಯಂತೀ ನೃಪ್ೀತತ ಮಂ
ಅನಜಾಞ ತ್ವ ಸತ ತ ಸಸ ವೇು ಪನ್ ಜ್ುಗುಮ ಯುಧ್ಯಗತಂ ೨೦
ವಸಜ್ುಯತ್ವಾ ತ್ವನ್ ವಪಾರ ನ್ ಸಚಿವಾ ನಿದ ಮ್ಪಬ್ರ ವೀತ್
ಋತಿಾ ಗ್ವಭ ರುಪದಿಷ್ಟ ೀ೭ಯಂ ಯಧ್ಯ ವತ್ ಕರ ತರಾಪಾ ತ್ವಾಂ ೨೧
ಇತಾ ಕ್ಷ್ತ ಾ ನೃಪ ಶಾದೂುರ್ ಸಸ ಚಿವಾನ್ ಸರ್ಮಪಸ್ಾ ತ್ವನ್
ವಸಜ್ುಯತ್ವಾ ಸಾ ಾಂ ವೇಶ್ಮ ಪರ ವವೇಶ್ ಮ್ಪಹಾ ದುಾ ತಿ : ೨೨
ತತ ಸಸ ಗತ್ವಾ ತ್ವಃ ಪತಿನ ೀ ನ್ುರೇಾಂದರ ೀ ಹೃದಯ ಪ್ರರ ಯಾಃ
ಉವಾಚ್ ದಿೀಕ್ಷ್ಯ ಾಂ ವಶ್ತ ಯಕ್ಯ ಾ ೀ೭ಹಂ ಸುತ ಕ್ಷ್ರಣತ್ ೨೩
ತ್ವಸ್ವಾಂ ತೇನ್ ಅತಿ ಕ್ಷ್ನ್ತ ೀನ್ ವಚ್ನೇನ್ ಸುವಚ್ುಸ್ವಾಂ
ರ್ಮಖ ಪದಮ ನ್ಾ ಶ್ೀಭಂತ ಪದಮ ನಿೀವ ಹಿಮಾತಾ ಯೇ

೨೪

ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಅಷಟ ಮ್ಪ ಸಗುಃ

ನವಮ ಸರ್ಗಃ
ಏತ ಚ್ಛ್ಛ ರತ್ವಾ ರಹಃ ಸೂತೀ ರಾಜಾನ್ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್
ಋತಿಾ ಗ್ವಭ : ಉಪದಿಷ್ಟ ೀಽಯಂ ಪರಾ ವೃತತೀ ಮ್ಪಯಾ ಶ್ರರ ತಃ ೧
ಸನ್ತಕ ಮಾರೀ ಭ್ಗವಾನ್ ಪೂವುಾಂ ಕಥಿತವಾನ್ ಕಥಾಮ್
ಋಷ್ಠೀಣಾಂ ಸನಿನ ಧೌ ರಾಜ್ನ್ ತವ ಪತ್ವರ ೭೭ಗಮಂ ಪರ ತಿ ೨
ಕ್ಷ್ಶ್ಾ ಪ ಸಾ ತ ಪತರ ೀಽಸ್ತ ವಭಾಣಡ ಕ ಇತಿ ಶ್ರರ ತಃ
ಋಷಾ ಶೃಙ್ಗ ಇತಿ ಖಾಾ ತ ಸತ ಸಾ ಪತರ ೀ ಭ್ವಷಾ ತಿ ೩
ಸ ವನೇ ನಿತಾ ಸಂವೃದವ ೀ ರ್ಮನಿ ವುನ್ ಚ್ರಃ ಸದ
ನಾ೭ನ್ಾ ಾಂ ಜಾನಾತಿ ವಪ್ರ ೀನದ ರೀ ನಿತಾ ಾಂ ಪ್ರತರ ೭ನ ವತುನಾತ್ ೪
ದ್ಾ ೈವಧಾ ಾಂ ಬ್ರ ಹಮ ಚ್ಯು ಸಾ ಭ್ವಷಾ ತಿ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ಲೀಕೇಷು ಪರ ಥಿತಂ ರಾಜ್ನ್ ವಪ್ರ ೈ ಶ್ಚ ಕಥಿತಂ ಸದ ೫
ತ ಸ್ಾ ೈವಂ ವತುಮಾನ್ ಸಾ ಕ್ಷ್ಲಃ ಸಮ್ಪ೭ಭಿವತುತ
ಅಗ್ವನ ಾಂ ಶ್ರಶ್ರರ ಷಮಾಣ ಸಾ ಪ್ರತರಂ ಚ್ ಯಶ್ಸ್ಾ ನ್ಮ್ ೬
ಏತಸ್ಮ ನ್ನ ೀವ ಕ್ಷ್ಲೇ ತ ರೀಮ್ಪಪಾದಃ ಪರ ತ್ವಪವಾನ್
ಅಙ್ಗೀಷು ಪರ ಥಿತ್ವ ರಾಜಾ ಭ್ವಷಾ ತಿ ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಃ ೭
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ತಸಾ ವಾ ತಿಕರ ಮಾತ್ ರಾಜ್ಞ ೀ ಭ್ವಷಾ ತಿ ಸುದರುಣ
ಅನಾವೃಷ್ಠಟ ಃ ಸುಘೀರಾ ವೈ ಸವು ಭೂತ ಭ್ಯಾವಹಾ ೮
ಅನಾವೃಷ್ವಟ ಾ ಾಂ ತ ವೃತ್ವತ ಯಾಾಂ ರಾಜಾ ದುಃಖ ಸಮ್ಪನಿಾ ತಃ
ಬಾರ ಹಮ ಣನ್ ಶ್ರರ ತ ವೃದವ ಾಂಶ್ಚ ಸಮಾನಿೀಯ ಪರ ವಕ್ಷಾ ತಿ ೯
ಭ್ವನ್ತ ಃ ಶ್ರರ ತ ಧಮಾುಣೀ ಲೀಕೇ ಚಾರಿತರ ವೇದಿನಃ
ಸಮಾದಿಶ್ನತ ನಿಯಮಂ ಪಾರ ಯಶಚ ತತ ಾಂ ಯಥಾ ಭ್ವೇತ್ ೧೦
ವಕ್ಷಾ ನಿತ ತೇ ಮ್ಪಹಿೀಪಾಲಂ ಬಾರ ಹಮ ಣ ವೇದ ಪಾರಗಾಃ
ವಭ್ಣಡ ಕ ಸುತಂ ರಾಜ್ನ್ ಸವೀುಪಾಯೈ: ಇಹಾ೭೭ನ್ಯ ೧೧
ಆನಾಯಾ ಚ್ ಮ್ಪಹಿೀಪಾರ್ ಋಷಾ ಶೃಙ್ಗ ಾಂ ಸುಸತಕ ೃತಮ್
ಪರ ಯಚ್ಛ ಕನಾಾ ಾಂ ಶಾನಾತ ಾಂ ವೈ ವಧಿನಾ ಸುಸಮಾಹಿತಃ ೧೨
ತೇಷ್ವಾಂ ತ ವಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ರಾಜಾ ಚಿನಾತ ಾಂ ಪರ ಪತಸ ಾ ತೇ
ಕೇನ್ ಉಪಾಯೇನ್ ವೈ ಶ್ಕಾ ಮ್ ಇಹಾ೭೭ನೇತಾಂ ಸ ವೀಯುವಾನ್ ೧೩
ತತೀ ರಾಜಾ ವನಿಶಚ ತಾ ಸಹ ಮ್ಪನಿತ ರಭಿರಾತಮ ವಾನ್
ಪರೀಹಿತಮ್ ಅಮಾತ್ವಾ ಾಂ ಶ್ಚ ಪ್ರ ೀಷಯಷಾ ತಿ ಸತಕ ೃತ್ವನ್ ೧೪
ತೇ ತ ರಾಜ್ಞ ೀ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ವಾ ಥಿತ್ವ೭ವನ್ತ್ವನ್ನಾಃ
ನ್ ಗಚ್ಛ ೀಮ್ಪ ಋರ್ಷ ಭಿೀುತ್ವ ಅನನೇಷಾ ನಿತ ತಂ ನೃಪಮ್ ೧೫
ವಕ್ಷಾ ನಿತ ಚಿನ್ತ ಯತ್ವಾ ತೇ ತಸಾ ೀಪಾಯಾಾಂ ಶ್ಚ ತತ್ ಕ್ಷಮಾನ್
ಆನೇಷ್ವಾ ಮೀ ವಯಂ ವಪರ ಾಂ ನ್ ಚ್ ದೀಷ್ೀ ಭ್ವಷಾ ತಿ ೧೬
ಏವಮ್ ಅಙ್ಗಗ ಧಿಪೇ ನವ ಗಣಕ್ಷ್ಭಿ: ಋರ್ಷಃ ಸುತಃ
ಆನಿೀತೀಽವಷುಯತ್ ದೇವಃ ಶಾನಾತ ಚಾ೭ಸ್ಮ ೈ ಪರ ದಿೀಯತೇ ೧೭
ಋಷಾ ಶೃಙ್ಗ ಸುತ ಜಾಮಾತ್ವ ಪತ್ವರ ಾಂ ಸತ ವ ವಧ್ಯಸಾ ತಿ
ಸನ್ತಕ ಮಾರ ಕಥಿತಮ್ ಏತ್ವವತ್ ವಾಾ ಹೃತಂ ಮ್ಪಯಾ ೧೮
ಅರ್ ಹೃಷ್ಟ ೀ ದಶ್ರಥಃ ಸುಮ್ಪನ್ತ ರಾಂ ಪರ ತಾ ಭಾಷತ
ಯಥಾ ಋಷಾ ಶೃಙ್ಗ ಸ್ವತ ಾ ನಿೀತೀ ವಸತ ರೇಣ ತಾ ರ್ೀಚ್ಾ ತ್ವಮ್ ೧೯
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ನ್ವಮ್ಪ ಸಗುಃ

ದಶಮ ಸರ್ಗ :
ಸುಮ್ಪನ್ತ ರ ಶ್ಚ ೀದಿತೀ ರಾಜಾಞ ಪ್ರ ೀವಾ ಚೇದಂ ವಚ್ ಸತ ದ
ಯಥಾ ಋಷಾ ಶೃಙ್ಗ ಸ್ವತ ಾ ನಿೀತಃ ಶೃಣ್ಡ ಮೇ ಮ್ಪನಿತ ರಭಿಃ ಸಹ ೧
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ರೀಮ್ಪಪಾದಮ್ ಉವಾಚೇದಂ ಸಹಾ೭ಮಾತಾ ಃ ಪರೀಹಿತಃ
ಉಪಾರ್ೀ ನಿರಪಾರ್ೀಽಯಮ್ ಅಸ್ವಮ ಭಿ ರಭಿಚಿನಿತ ತಃ ೨
ಋಷಾ ಶೃಙ್ಗ ೀ ವನ್ ಚ್ರ ಸತ ಪಃ ಸ್ವಾ ಧ್ಯಾ ಯನೇ ರತಃ
ಅನ್ಭಿಜ್ಞ ಃ ಸ ನಾರಿೀಣಾಂ ವಷಯಾಣಾಂ ಸುಖ ಸಾ ಚ್ ೩
ಇನಿದ ರಯಾಥೈು ರಭಿಮ್ಪತೈ ನ್ುರ ಚಿತತ ಪರ ಮಾಥಿಭಿಃ
ಪರಮ್ ಆನಾಯಯಷ್ವಾ ಮಃ ಕಿಯ ಪರ ಾಂ ಚ್ ಅಧಾ ವಸ್ೀಯತ್ವಮ್ ೪
ಗಣಕ್ಷ್ ಸತ ತರ ಗಚ್ಛ ನತ ರೂಪವತಾ ಃ ಸಾ ಲಂಕೃತ್ವಃ
ಪರ ಲೀಭ್ಾ ವವಧೀಪಾಯೈ ರಾನೇಷಾ ನಿತ ೀಹ ಸತಕ ೃತ್ವಃ ೫
ಶ್ರರ ತ್ವಾ ತಥೇತಿ ರಾಜಾ ಚ್ ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ಪರೀಹಿತಮ್
ಪರೀಹಿತೀ ಮ್ಪನಿತ ರಣ ಶ್ಚ ತಥಾ ಚ್ಕುರ ಶ್ಚ ತೇ ತದ ೬
ವಾರರ್ಮಖಾಾ ಸುತ ತ ಚ್ಛ್ಛ ರತ್ವಾ ವನಂ ಪರ ವವಶ್ರ ಮ್ಪುಹತ್
ಆಶ್ರ ಮ್ಪ ಸಾ

ಅವದೂರೇಽಸ್ಮ ನ್ ಯತನ ಾಂ ಕುವುನಿತ ದಶ್ುನೇ ೭

ಋಷ್ಠ ಪತರ ಸಾ ಧಿೀರ ಸಾ ನಿತಾ ಮ್ ಆಶ್ರ ಮ್ಪ ವಾಸ್ನಃ
ಪ್ರತಃ ಸ ನಿತಾ ಸಂತಷ್ಟ ೀ ನಾ೭ತಿ ಚ್ಕ್ಷ್ರ ಮ್ಪ ಚಾ೭೭ಶ್ರ ಮಾತ್

೮

ನ್ ತೇನ್ ಜ್ನ್ಮ ಪರ ಭೃತಿ ದೃಷಟ ಪೂವುಾಂ ತಪಸ್ಾ ನಾ
ಸ್ತ ರೀ ವಾ ಪಮಾ ನಾಾ ಯಚಾಚ ೭ನ್ಾ ತ್ ಸತತ ಾ ಾಂ ನ್ಗರ ರಾಷಟ ರಜ್ಮ್ ೯
ತತಃ ಕದಚಿತ್ ತಂ ದೇಶ್ಮ್ ಆಜ್ಗಾಮ್ಪ ಯದೃಚ್ಛ ಯಾ
ವಭಾಣಡ ಕ ಸುತ ಸತ ತರ ತ್ವ ಶಾಚ ೭ಪಶ್ಾ ತ್ ವರಾ೭ಙ್ಗ ನಾಃ ೧೦
ತ್ವ ಶಚ ತರ ವೇಷ್ವಃ ಪರ ಮ್ಪದ ಗಾಯನತ ಾ ೀ ಮ್ಪಧುರ ಸಾ ರೈಃ
ಋಷ್ಠ ಪತರ ಮ್ ಉಪಾಗಮ್ಪಾ ಸವಾು ವಚ್ನ್ಮ್ ಅಬುರ ವನ್ ೧೧
ಕ ಸತ ಾ ಾಂ ಕಿಾಂ ವತುಸೇ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಜಾಞ ತಮ್ ಇಚಾಛ ಮ್ಪಹೇ ವಯಮ್
ಏಕ ಸತ ಾ ಾಂ ವಜ್ನೇ ಘೀರೇ ವನೇ ಚ್ರಸ್ ಶಂಸ ನಃ ೧೨
ಅದೃಷಟ ರೂಪಾ: ತ್ವ: ತೇನ್ ಕ್ಷ್ಮ್ಪಾ ರೂಪಾ ವನೇ ಸ್ತ ರಯಃ
ಹಾದು ತತ ಸಾ ಮ್ಪತಿ ಜಾುತ್ವ ಆಖಾಾ ತಾಂ ಪ್ರತರಂ ಸಾ ಕಮ್ ೧೩
ಪ್ರತ್ವ ವಭಾಣಡ ಕೀಽಸ್ವಮ ಕಂ ತ ಸ್ವಾ ೭ಹಂ ಸುತ ಔರಸಃ
ಋಷಾ ಶೃಙ್ಗ ಇತಿ ಖಾಾ ತಂ ನಾಮ್ಪ ಕಮ್ಪು ಚ್ ಮೇ ಭವ ೧೪
ಇಹಾ೭೭ಶ್ರ ಮ್ಪ ಪದೀಽಸ್ವಮ ಕಂ ಸಮ್ೀಪೇ ಶ್ರಭ್ ದಶ್ುನಾಃ
ಕರಿಷ್ಾ ೀ ವೀಽತರ ಪೂಜಾಾಂ ವೈ ಸವೇುಷ್ವಾಂ ವಧಿ ಪೂವುಕಮ್ ೧೫
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ಋಷ್ಠ ಪತರ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಸವಾುಸ್ವಾಂ ಮ್ಪತಿರಾಸ ವೈ
ತತ್ ಆಶ್ರ ಮ್ಪಪದಂ ದರ ಷುಟ ಾಂ ಜ್ಗುಮ ಃ ಸವಾು ಶ್ಚ ತೇನ್ ತ್ವಃ ೧೬
ಆಗತ್ವನಾಾಂ ತ ತತಃ ಪೂಜಾಮ್ ಋಷ್ಠ ಪತರ ಶ್ಚ ಕ್ಷ್ರ ಹ
ಇದಮ್ ಅಘಾ ುಮ್ ಇದಂ ಪಾದಾ ಮ್ ಇದಂ ಮೂಲಂ ಫಲಂ ಚ್ ನಃ ೧೭
ಪರ ತಿಗೃಹಾ ಚ್ ತ್ವಾಂ ಪೂಜಾಾಂ ಸವಾು ಏವ ಸರ್ಮತಸ ಕ್ಷ್ಃ
ಋರ್ಷ ಭಿೀುತ್ವ ಶ್ಚ ಶೀಘರ ಾಂ ತ ಗಮ್ಪನಾಯ ಮ್ಪತಿಾಂ ದಧುಃ ೧೮
ಅಸ್ವಮ ಕಮ್ ಅಪ್ರ ರ್ಮಖಾಾ ನಿ ಫಲನಿೀಮಾನಿ ವೈ ದಿಾ ಜಃ
ಗೃಹಾಣ ಪರ ತಿ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಭ್ಕ್ಷಯಸಾ ಚ್ ಮಾ ಚಿರಮ್ ೧೯
ತತ: ತ್ವ: ತಂ ಸಮಾಲ್ಙ್ಗ ಾ ಸವಾು ಹಷು ಸಮ್ಪನಿಾ ತ್ವಃ
ಮೀದಕ್ಷ್ನ್ ಪರ ದದು ಸತ ಸ್ಮ ೈ ಭ್ಕ್ಷ್ಯ ಾ ಾಂ ಶ್ಚ ವವಧ್ಯನ್ ಬ್ಹೂನ್ ೨೦
ತ್ವನಿ ಚಾ೭೭ಸ್ವಾ ದಾ ತೇಜ್ಸ್ಾ ೀ ಫಲನಿೀತಿ ಸಮ ಮ್ಪನ್ಾ ತೇ
ಅನಾಸ್ವಾ ದಿತ ಪೂವಾುಣ ವನೇ ನಿತಾ ನಿವಾಸ್ನಾಮ್ ೨೧
ಆಪೃಚ್ಛ ಾ ಚ್ ತದ ವಪರ ಾಂ ವರ ತ ಚ್ಯಾುಾಂ ನಿವೇದಾ ಚ್
ಗಚ್ಛ ನಿತ ಸಮ ಅಪದೇಶಾತ್ ತ್ವ ಭಿೀತ್ವ ಸತ ಸಾ ಪ್ರತಃ ಸ್ತ ರಯಃ ೨೨
ಗತ್ವಸು ತ್ವಸು ಸವಾುಸು ಕ್ಷ್ಶ್ಾ ಪ ಸ್ವಾ ೭೭ತಮ ಜ್ೀ ದಿಾ ಜಃ
ಅಸಾ ಸಾ ಹೃದಯ ಶಾಚ ೭೭ಸ್ೀತ್ ದುಃಖಂ ಸಮ ಪರಿವತುತೇ ೨೩
ತತೀಽಪರೇದುಾ ಸತ ಾಂ ದೇಶ್ಮ್ ಆಜ್ಗಾಮ್ಪ ಸ ವೀಯುವಾನ್
ಮ್ಪನೀಜಾಞ ಯತರ ತ್ವ ದೃಷ್ವಟ ವಾರರ್ಮಖಾಾ : ಸಸ ಾ ಲಂಕೃತ್ವಃ ೨೪
ದೃಷ್ಟ ಾ ೈವ ತ್ವ ಸತ ದ ವಪರ ಮ್ ಆಯಾನ್ತ ಾಂ ಹೃಷಟ ಮಾನ್ಸ್ವಃ
ಉಪಸೃತಾ ತತಃ ಸವಾು: ತ್ವ: ತಮ್ ಊಚ್ಛ್: ಇದಂ ವಚಃ ೨೫
ಏಹಿ ಆಶ್ರ ಮ್ಪ ಪದಂ ಸೌಮ್ಪಾ ಅಸ್ವಮ ಕಮ್ ಇತಿ ಚಾ೭ಬುರ ವನ್
ತತ್ವರ ೭ಪ್ರ ಏಷ ವಧಿಃ ಶರ ೀಮಾನ್ ವಶೇರ್ಷಣ ಭ್ವಷಾ ತಿ ೨೬
ಶ್ರರ ತ್ವಾ ತ ವಚ್ನಂ ತ್ವಸ್ವಾಂ ಸವಾುಸ್ವಾಂ ಹೃದಯಂಗಮ್ಪಮ್
ಗಮ್ಪನಾಯ ಮ್ಪತಿಾಂ ಚ್ಕ್ರ ೀ ತಂ ಚ್ ನಿನಾ ಸತ ದ ಸ್ತ ರಯಃ ೨೭
ತತರ ಚ್ ಆನಿೀಯಮಾನೇ ತ ವಪ್ರ ೀ ತಸ್ಮ ನ್ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಿ
ವವಷು ಸಹಸ್ವ ದೇವೀ ಜ್ಗತ್ ಪರ ಹಾು ದಯಂ ಸತ ದ ೨೮
ವರ್ಷುಣ ಏವ ಆಗತಂ ವಪರ ಾಂ ವಷಯಂ ಸಾ ಾಂ ನ್ರಾಧಿಪಃ
ಪರ ತಾ ದಗ ಮ್ಪಾ ರ್ಮನಿಾಂ ಪರ ಹಾ ಃ ಶರಸ್ವ ಚ್ ಮ್ಪಹಿೀಾಂ ಗತಃ ೨೯
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಅಘಾ ುಾಂ ಚ್ ಪರ ದದೌ ತಸ್ಮ ೈ ನಾಾ ಯತಃ ಸುಸಮಾಹಿತಃ
ವವ್ರ ೀ ಪರ ಸ್ವದಂ ವಪ್ರ ೀನಾದ ರನ್ ಮಾ ವಪರ ಾಂ ಮ್ಪನಾ ರಾ೭೭ವಶ್ತ್ ೩೦
ಅನ್ತ ಃಪರಂ ಪರ ವಶಾಾ ಸ್ಮ ೈ ಕನಾಾ ಾಂ ದತ್ವತ ಾ ಯಥಾ ವಧಿ
ಶಾನಾತ ಾಂ ಶಾನ್ತ ೀನ್ ಮ್ಪನ್ಸ್ವ ರಾಜಾ ಹಷುಮ್ ಅವಾಪ ಸಃ
ಏವಂ ಸ ನ್ಾ ವಸತ್ ತತರ ಸವು ಕ್ಷ್ಮೈಃ ಸುಪೂಜಿತಃ ೩೧
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ದಶ್ಮ್ಪ ಸಗುಃ

ಏಕದಶ ಸರ್ಗಃ :
ಭೂಯ ಯೇವ ಹಿ ರಾಜೇಾಂದರ ಶೃಣ್ಡ ಮೇ ವಚ್ನಂ ಹಿತಂ
ಯಧ್ಯ ಸ ದೇವ ಪರ ವರಃ ಕಥಾಯಾ ಮೇಷ ಮ್ಪಬ್ರ ವೀತ್ ೧
ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕೂಣಾಂ ಕುಲೇ ಜಾತೀ ಭ್ವಷಾ ತಿ ಸುಧ್ಯಮ್ುಕಃ
ನಾಮಾನ ದಶ್ರಧೀ ನಾಮ್ಪ ಶರ ೀಮಾನ್ಸ ತಾ ಪರ ತಿಶ್ರ ವಃ ೨
ಅಾಂಗ ರಾಜೇನ್ ಸಖಾ ೦ ಚ್ ತಸಾ ರಾಜ್ಞ ೀ ಭ್ವಷಾ ತಿ
ಕನಾಾ ಚಾ೭ಸಾ ಮ್ಪಹಾಭಾಗಾ ಶಾಾಂತ್ವ ನಾಮ್ಪ ಭ್ವಷಾ ತಿ ೩
ಪತರ : ತ ಅಾಂಗರಾಜ್ ಸಾ ರೀಮ್ಪಪಾದ ಇತಿ ಶ್ರರ ತಃ
ತಂ ಸ ರಾಜಾ ದಶ್ರಧೀ ಗಮ್ಷಾ ತಿ ಮ್ಪಹಾ ಯಶಾಃ ೪
ಅನ್ಪತನ ೀ೭ಸ್ಮ ಧಮಾುತಮ ನ್ ಶಾಾಂತ್ವ ಭ್ತ್ವು ಮ್ಪಮ್ಪ ಕರ ತಾಂ
ಆಹರೇತ ತಾ ಯಾ೭೭ಜ್ಞ ಪತ ಸಸ ಾಂತ್ವನಾಧುಾಂ ಕುರ್ಸಾ ಚ್ ೫
ಶ್ರರ ತ್ವಾ ರಾಗ್ಞ ೀ೭ಧ ತದಾ ಕಾ ಾಂ ಮ್ಪನ್ಸ್ವ ಸ ವಚಿನ್ತ ಾ ಚ್
ಪರ ದಸಾ ತೇ ಪತರ ವಂತಂ ಶಾಾಂತ್ವ ಭ್ತ್ವುರ ಮಾತಮ ವಾನ್ ೬
ಪರ ತಿಗೃಹಾ ಚ್ ತಂ ವಪರ ಾಂ ಸ ರಾಜಾ ವಗತ ಜ್ಾ ರಃ
ಆಹರಿಷಾ ತಿ ತಂ ಯಜ್ಞ ಾಂ ಪರ ಹೃಷ್ಟ ೀ ನಾ೭ನ್ತ ರಾತಮ ನಾ ೭
ತಂ ಚ್ ರಾಜಾ ದಶ್ರರ್ೀ ಯಷುಟ ಕ್ಷ್ಮಃ ಕೃತ್ವಾಂಜ್ಲ್ :
ಋಶ್ಾ ಶೃಾಂಗಂ ದಿಾ ಜ್ ಶ್ರ ೀಷಿ ಾಂ ವರಯಷಾ ತಿ ಧಮ್ಪುವತ್ ೮
ಯಜಾಞ ೭ಧುಾಂ ಪರ ಸವಾ೭ಧುಾಂ ಚ್ ಸಾ ಗಾು೭ಧುಾಂ ಚ್ ನ್ರೇಶ್ಾ ರಃ
ರ್ಭ್ತೇ ಚ್ ಸ ತಂ ಕ್ಷ್ಮಂ ದಿಾ ಜ್ ರ್ಮಖಾಾ ತ್ ವಶಾಮ್ಪ್ ತಿ : ೯
ಪತ್ವರ ಶಾಚ ೭ಸಾ ಭ್ವಷಾ ಾಂತಿ ಚ್ತ್ವಾ ರೀ೭ಮ್ತ ವಕರ ಮಾಃ
ವಂಶ್ ಪರ ತಿಷ್ವಟ ನ್ ಕರಾ ಸಸ ವು ಲೀಕೇಷು ವಶ್ರರ ತ್ವಃ

೧೦

ಏವಂ ಸ ದೇವ ಪರ ವರಃ ಪೂವುಾಂ ಕಧಿತವಾನ್ ಕಧ್ಯಾಂ
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಸನ್ತಕ ಮಾರೀ ಭ್ಗವಾನ್ ಪರಾ ದೇವ ಯುಗೇ ಪರ ಭ: ೧೧
ಸ ತಾ ಾಂ ಪರುಷ ಶಾದೂುರ್ ತಂ ಆನ್ಯ ಸುಸತಕ ೃತಂ
ಸಾ ಯಮೇವ ಮ್ಪಹಾರಾಜ್ ಗತ್ವಾ ಸ ಬ್ರ್ವಾಹನ್: ೧೨
ಅನಮಾನ್ಾ ವಸ್ಷಿ ಾಂ ಚ್ ಸೂತ ವಾಕಾ ಾಂ ನಿಶ್ಮ್ಪಾ ಚ್
ಸ್ವಾಂತ: ಪರ ಸಹಾ೭ಮಾತಾ ಃ ಪರ ಯಯೌ ಯತರ ಸ ದಿಾ ಜಃ ೧೩
ವನಾನಿ ಸರಿತ ಶ್ಚ ೈವ ವಾ ತಿಕರ ಮ್ಪಾ ಶ್ನ ಶ್ಶ ನ:
ಅಭಿಚ್ಕ್ಷ್ರ ಮ್ಪ ತ೦ ದೇಶಂ ಯತರ ವೈ ರ್ಮನಿ ಪನ್ಗ ವಃ ೧೪
ಆಸ್ವದಾ ತಂ ದಿಾ ಜ್ ಶ್ರ ೀಷಿ ಾಂ ರೀಮ್ಪಪಾದ ಸಮ್ೀಪಗಂ
ಋಷ್ಠ ಪತರ ಾಂ ದದಶಾು೭೭ದೌ ದಿೀಪಾ ಮಾನ್ ಮ್ವಾ೭ನ್ಲಂ ೧೫
ತತೀ ರಾಜಾ ಯಧ್ಯ ನಾಾ ಯಂ ಪೂಜಾಾಂ ಚ್ಕ್ರ ೀ ವಶೇಷತಃ
ಸಖಿತ್ವಾ ತತ ಸಾ ವೈ ರಾಜ್ಞ ಃ ಪಹೃಷ್ಟ ೀ ನಾ೭ನ್ತ ರಾತಮ ನಾ ೧೬
ರೀಮ್ಪಪಾದೇನ್ ಚ್ ಆಖಾಾ ತಮೃಷ್ಠ ಪತ್ವರ ಯ ಧಿೀಮ್ಪತೇ
ಸಖಾ ಾಂ ಸಂಬಂಧಕಂ ಚೈವ ತದ ತಂ ಪರ ತಾ ಪೂಜ್ಯತ್ ೧೭
ಏವಂ ಸುಸತಕ ೃತ ಸ್ತ ೀನ್ ಸಹೀಷ್ಠತ್ವಾ ನ್ರಷುಭಃ
ಸಪಾತ ಷಟ ದಿವಸ್ವನ್ ರಾಜಾ ರಾಜಾನ್ ಮ್ದ ಮ್ಪಬ್ರ ವೀತ್ ೧೮
ಶಾಾಂತ್ವ ತವ ಸುತ್ವ ರಾಜ್ನ್ ಸಹ ಭ್ತ್ವರ ು ವಶಾಮ್ಪ್ ತೇ
ಮ್ಪದಿೀಯ ನ್ಗರಂ ಯಾತ ಕ್ಷ್ಯುಾಂ ಹಿ ಮ್ಪಹದುದಾ ತಂ ೧೯
ತಧೇತಿ ರಾಜಾ ಸಂಶ್ರರ ತಾ ಗಮ್ಪನಂ ತಸಾ ಧಿೀಮ್ಪತಃ
ಉವಾಚ್ ವಚ್ನಂ ವಪರ ಾಂ ಗಚ್ಛ ತಾ ಾಂ ಸಹ ಭಾಯುಯಾ ೨೦
ಋಷ್ಠ ಪತರ ಃ ಪರ ತಿ ಶ್ರರ ತಾ ತಧೇ ತ್ವಾ ೭೭ಹ ನೃಪಂ ತದ
ಸ ನೃಪೇಣ೭ಭ್ಾ ನಜಾಞ ತಃ ಪರ ಯಯೌ ಸಹ ಭಾಯುಯಾ ೨೧
ತ್ರ ಅನಾ ೀನಾಾ ಾಂಜ್ಲ್ಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ನ ೀಹಾ ತಸ ಾಂಶು ಷಾ ಚೀರಸ್ವ
ನ್ನಂದತ ದುಶ್ರಧೀ ರೀಮ್ಪಪಾದ ಶ್ಚ ವೀಯುವಾನ್ ೨೨
ತತ ಸುಸ ಹೃದ ಮಾ೭೭ಪೃಚ್ಛ ಾ ಪರ ಸ್ಾ ತೀ ರಘುನಂದನಃ
ಪೌರೇಭ್ಾ ಃ ಪ್ರ ೀಷಯಾ ಮಾಸ ದೂತ್ವನ್ಾ ೈ ಶೀಘರ ಗಾಮ್ನಃ ೨೩
ಕಿರ ಯತ್ವಾಂ ನ್ಗರಂ ಸವುಾಂ ಕಿಯ ಪರ ಮೇವ ಸಾ ಲಂಕೃತಂ
ಧಪ್ರತಂ ಸ್ಕತ ಸಂರ್ಮರ ಷಟ ಾಂ ಪತ್ವಕ್ಷ್ಭಿ ರಲಂಕೃತಂ ೨೪
ತತಃ ಪರ ಹೃಷ್ವಟ ಃ ಪೌರಾ ಸ್ತ ೀ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ರಾಜಾನ್ ಮಾಗತಂ
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ತಧ್ಯ ಪರ ಚ್ಕೃ: ಚ್ ತತಸ ವುಾಂ ರಾಜಾಞ ಯ ತ್್ ರೀಷ್ಠತಂ ಯಧ್ಯ ೨೫
ತತಃ ಸಾ ಲಂಕೃತಂ ರಾಜಾ ನ್ಗರಂ ಪರ ವವೇಶ್ ಹ
ಶಂಖ ದುಾಂದುಭಿ ನಿಘೀುಷೈ: ಪರಸಕ ೃತಾ ದಿಾ ಜ್ಷುಭಂ ೨೬
ತತಃ ಪರ ರ್ಮದಿತ್ವ ಸಸ ವೇು ದೃಷ್ವಟ ಾ ತಂ ನಾಗರಾ ದಿಾ ಜಂ
ಪರ ವೇಶ್ಾ ಮಾನಂ ಸತಕ ೃತಾ ನ್ರೇಾಂದ್ರ ೀಣೇನ್ದ ರ ಕಮ್ಪುಣ ೨೭
ಅಾಂತಃಪರಂ ಪರ ವೇಶ್ಾ ೈನಂ ಪೂಜಾಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಚ್ ಶಾಸತ ರತಃ
ಕೃತ ಕೃತಾ ಾಂ ತದ೭೭ತ್ವಮ ನಂ ಮೇನೇ ತಸಾ ೀಪವಾಹನಾತ್ ೨೮
ಅಾಂತಃಪರ ಸ್ತ ರಯ ಸಸ ವಾು ಶಾಶ ನಾತ ಾಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ತಧ್ಯ೭೭ಗತ್ವಾಂ
ಸಹ ಭ್ತ್ವರ ು ವಶಾಲಕಿಯ ೀಾಂ ಪ್ರರ ೀತ್ವಾ ನಂದಮ್ ಉಪಾಗಮ್ಪನ್ ೨೯
ಪೂಜ್ಾ ಮಾನಾ ಚ್ ತ್ವಭಿ ಸ್ವಸ ರಾಜಾಞ ಚೈವ ವಶೇಷತಃ
ಉವಾಸ ತತರ ಸುಖಿತ್ವ ಕಿಾಂಚಿತ್ವಕ ಲಂ ಸಹ ದಿಾ ಜಾ ೩೦
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಏಕ್ಷ್ದಶ್ ಸಗುಃ

ದ್ವಿ ದಶ ಸರ್ಗಃ
ತತಃ ಕ್ಷ್ಲೇ ಬ್ಹ ತಿಥೇ ಕಸ್ಮ ಾಂಶಚ ತ್ ಸುಮ್ಪನೀಹರೇ
ವಸನ್ತ ೀ ಸಮ್ಪ೭ನಪಾರ ಪ್ತ ೀ ರಾಜ್ಞ ೀ ಯಷುಟ ಾಂ ಮ್ಪನೀಽಭ್ವತ್ ೧
ತತಃ ಪರ ಸ್ವದಾ ಶರಸ್ವ ತಂ ವಪರ ಾಂ ದೇವ ವಣುನ್ಮ್
ಯಜಾಞ ಯ ವರಯಾ ಮಾಸ ಸಂತ್ವನಾ೭ರ್ುಾಂ ಕುರ್ಸಾ ಚ್ ೨
ತಥೇತಿ ಚ್ ಸ ರಾಜಾನ್ಮ್ ಉವಾಚ್ ಚ್ ಸುಸತಕ ೃತಃ
ಸಂಭಾರಾಃ ಸಂಭಿರ ಯನಾತ ಾಂ ತೇ ತರಗ ಶ್ಚ ವರ್ಮಚ್ಾ ತ್ವಮ್ ೩
ತತೀ ರಾಜಾ೭ಬ್ರ ವೀದ್ ವಾಕಾ ಾಂ ಸುಮ್ಪನ್ತ ರಾಂ ಮ್ಪನಿತ ರ ಸತತ ಮ್ಪಮ್
ಸುಮ್ಪನಾತ ರ೭೭ವಾಹಯ ಕಿಯ ಪರ ಮ್ ಋತಿಾ ಜ್ೀ ಬ್ರ ಹಮ ವಾದಿನಃ ೪
ಸುಯಜ್ಞ ಾಂ ವಾಮ್ಪದೇವಂ ಚ್ ಜಾಬಾಲ್ಮ್ ಅರ್ ಕ್ಷ್ಶ್ಾ ಪಮ್
ಪರೀಹಿತಂ ವಸ್ಷಿ ಾಂ ಚ್ ಯೇ ಚಾ೭ನ್ಾ ೀ ದಿಾ ಜ್ ಸತತ ಮಾಃ ೫
ತತಃ ಸುಮ್ಪನ್ತ ರ ಸತ ಾ ರಿತಂ ಗತ್ವಾ ತಾ ರಿತ ವಕರ ಮಃ
ಸಮಾನ್ಯತ್ ಸ ತ್ವನ್ ವಪಾರ ನ್ ಸಮ್ಪಸ್ವತ ನ್ ವೇದ ಪಾರಗಾನ್ ೬
ತ್ವನ್ ಪೂಜ್ಯತ್ವಾ ಧಮ್ಪುತ್ವಮ ರಾಜಾ ದಶ್ರರ್ ಸತ ದ
ಧಮಾುರ್ು ಸಹಿತಂ ಯುಕತ ಾಂ ಶ್ು ಕ್ಷು ಾಂ ವಚ್ನ್ ಮ್ಪಬ್ರ ವೀತ್ ೭
ಮ್ಪಮ್ಪ ಲರ್ಪಾ ಮಾನ್ ಸಾ ಪತ್ವರ ೭ರ್ುಾಂ ನಾಸ್ತ ವೈ ಸುಖಮ್
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ತದ೭ರ್ುಾಂ ಹಯ ಮೇಧೇನ್ ಯಕ್ಷ್ಯ ಾ ಮ್ೀತಿ ಮ್ಪತಿ ಮ್ಪುಮ್ಪ ೮
ತದ೭ಹಂ ಯಷುಟ ಮ್ ಇಚಾಛ ಮ್ ಶಾಸತ ರ ದೃಷ್ಟ ೀನ್ ಕಮ್ಪುಣ
ಋಷ್ಠ ಪತರ ಪರ ಭಾವೇನ್ ಕ್ಷ್ಮಾನ್ ಪಾರ ಪಾಸ ಾ ಮ್ ಚಾ೭ಪಾ ಹಮ್ ೯
ತತಃ ಸ್ವಧಿಾ ತಿ ತತ್ ವಾಕಾ ಾಂ ಬಾರ ಹಮ ಣಃ ಪರ ತಾ ಪೂಜ್ಯನ್
ವಸ್ಷಿ ಪರ ರ್ಮಖಾಃ ಸವೇು ಪಾಥಿುವ ಸಾ ರ್ಮಖಾಚ್ಛ್ಚ ಾ ತಮ್ ೧೦
ಋಷಾ ಶೃಙ್ಗ ಪರೀಗಾ ಶ್ಚ ಪರ ತೂಾ ಚ್ಛ್: ನೃಪತಿಾಂ ತದ
ಸಂಭಾರಾಃ ಸಂಭಿರ ಯನಾತ ಾಂ ತೇ ತರಗ ಶ್ಚ ವರ್ಮಚ್ಾ ತ್ವಮ್ ೧೧
ಸವುಥಾ ಪಾರ ಪಾ ಸೇ ಪತ್ವರ ಾಂ ಶ್ಚ ತರೀಽಮ್ತ ವಕರ ಮಾನ್
ಯಸಾ ತೇ ಧ್ಯಮ್ುಕಿೀ ಬುದಿವ ರಿಯಂ ಪತ್ವರ ೭ರ್ುಮ್ ಆಗತ್ವ ೧೨
ತತಃ ಪ್ರರ ೀತೀಽಭ್ವ ದರ ಜಾ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ತತ್ ದಿಾ ಜ್ ಭಾಷ್ಠತಮ್
ಅಮಾತ್ವಾ ಾಂಶಾಚ ೭ಬ್ರ ವೀ ದರ ಜಾ ಹರ್ಷು ಣೇದಂ ಶ್ರಭಾ೭ಕ್ಷರಮ್ ೧೩
ಗುರೂಣಾಂ ವಚ್ನಾ ಚಿಛ ೀಘರ ಾಂ ಸಂಭಾರಾಃ ಸಂಭಿರ ಯನತ ಮೇ
ಸಮ್ಪರ್ು ಅಧಿಷ್ಠಿ ತ: ಚ್ ಅಶ್ಾ ಃ ಸೀಪಾಧ್ಯಾ ರ್ೀ ವರ್ಮಚ್ಾ ತ್ವಮ್ ೧೪
ಸರಯಾಾ ಶ್ಚ ೀತತ ರೇ ತಿೀರೇ ಯಜ್ಞ ಭೂಮ್ ವುಧಿೀಯತ್ವಮ್
ಶಾನ್ತ ಯ ಶಾಚ ಭಿ ವಧುನಾತ ಾಂ ಯಥಾ ಕರ್್ ಾಂ ಯಥಾ ವಧಿ ೧೫
ಶ್ಕಾ ಃ ಕತುಮ್ ಅಯಂ ಯಜ್ಞ ಃ ಸವೇುಣ೭ಪ್ರ ಮ್ಪಹಿೀಕಿಯ ತ್ವ
ನಾ೭ಪರಾಧೀ ಭ್ವೇತ್ ಕಷ್ಟ ೀ ಯದಾ ೭ಸ್ಮ ನ್ ಕರ ತ ಸತತ ಮೇ ೧೬
ರ್ಛದರ ಾಂ ಹಿ ಮೃಗಯನ್ತ ೀಽತರ ವದಾ ಾಂಸೀ ಬ್ರ ಹಮ ರಾಕ್ಷಸ್ವಃ
ನಿಹತ ಸಾ ಯಜ್ಞ ಸಾ ಸದಾ ಃ ಕತ್ವು ವನ್ಶ್ಾ ತಿ ೧೭
ತ ದಾ ಥಾ ವಧಿ ಪೂವುಾಂ ಮೇ ಕರ ತ ರೇಷ ಸಮಾಪಾ ತೇ
ತಥಾ ವಧ್ಯನಂ ಕಿರ ಯತ್ವಾಂ ಸಮ್ಪಥಾುಃ ಕರಣೇಷ್ಠಾ ಹ ೧೮
ತಥೇತಿ ಚ್ ತತಃ ಸವೇು ಮ್ಪನಿತ ರಣಃ ಪರ ತಾ ಪೂಜ್ಯನ್
ಪಾಥಿುವೇನ್ದ ರ ಸಾ ತ ದಾ ಕಾ ಾಂ ಯಥಾ೭೭ಜ್ಞ ಪತ ಮ್ ಅಕುವುತ ೧೯
ತತೀ ದಿಾ ಜಾ ಸ್ತ ೀ ಧಮ್ಪುಜ್ಞ ಮ್ ಅಸುತ ವನ್ ಪಾಥಿುವಷುಭ್ಮ್
ಅನಜಾಞ ತ್ವ ಸತ ತಃ ಸವೇು ಪನ್ ಜ್ುಗುಮ ಯುಥಾ೭೭ಗತಮ್ ೨೦
ಗತೇಷಾ ೭ಧ ದಿಾ ಜಾಗ್ರ ಾ ೀಷು ಮ್ಪನಿತ ರಣಸ್ವತ ನ್ ನ್ರಾಧಿಪಃ
ವಸಜ್ುಯತ್ವಾ ಸಾ ಾಂ ವೇಶ್ಮ ಪರ ವವೇಶ್ ಮ್ಪಹಾ ದುಾ ತಿಃ ೨೧
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ದಾ ದಶ್ ಸಗುಃ
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ತ್ರ ಯೀದಶ ಸರ್ಗಃ
ಪನಃ ಪಾರ ಪ್ತ ೀ ವಸನ್ತ ೀ ತ ಪೂಣುಃ ಸಂವತಸ ರೀಽಭ್ವತ್
ಪರ ಸವಾ೭ಧುಾಂ ಗತೀ ಯಷುಟ ಾಂ ಹಯ ಮೇಧೇನ್ ವೀಯುವಾನ್ ೧
ಅಭಿವಾದಾ ವಸ್ಷಿ ಾಂ ಚ್ ನಾಾ ಯತಃ ಪರ ತಿಪೂಜ್ಾ ಚ್
ಅಬ್ರ ವೀತ್ ಪರ ಶರ ತಂ ವಾಕಾ ಾಂ ಪರ ಸವಾ೭ರ್ುಾಂ ದಿಾ ಜ್ೀತತ ಮ್ಪಮ್ ೨
ಯಜ್ಞ ೀ ಮೇ ಕಿರ ಯತ್ವಾಂ ವಪರ ಯರ್ೀಕತ ಾಂ ರ್ಮನಿಪಾಂಗವ
ಯಥಾ ನ್ ವಘನ ಃ ಕಿರ ಯತೇ ಯಜಾಞ ೭ಙ್ಗೀಷು ವಧಿೀಯತ್ವಮ್ ೩
ಭ್ವಾನ್ ಸ್ನ ಗವ ಃ ಸುಹೃನ್ ಮ್ಪಹಾ ಾಂ ಗುರು ಶ್ಚ ಪರಮೀ ಭ್ವಾನ್
ವೀಢವಾ ೀ ಭ್ವತ್ವ ಚೈವ ಭಾರೀ ಯಜ್ಞ ಸಾ ಚೀದಾ ತಃ ೪
ತಥೇತಿ ಚ್ ಸ ರಾಜಾನ್ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ದಿಾ ಜ್ ಸತತ ಮಃ
ಕರಿಷ್ಾ ೀ ಸವುಮ್ ಏವೈ ತತ್ ಭ್ವತ್ವ ಯತ್ ಸಮ್ಪಥಿುತಮ್ ೫
ತತೀಽಬ್ರ ವೀತ್ ದಿಾ ಜಾನ್ ವೃದವ ನ್ ಯಜ್ಞ ಕಮ್ಪುಸು ನಿಷ್ಠಿ ತ್ವನ್
ಸ್ವಾ ಪತ್ಾ ೀ ನಿಷ್ಠಿ ತ್ವಾಂ ಶ್ಚ ೈವ ವೃದವ ನ್ ಪರಮ್ಪ ಧ್ಯಮ್ುಕ್ಷ್ನ್ ೬
ಕಮಾುನಿತ ಕ್ಷ್ನ್ ಶರ್್ ಕ್ಷ್ರಾನ್ ವಧುಕಿೀನ್ ಖನ್ಕ್ಷ್ನ್ ಅಪ್ರ
ಗಣಕ್ಷ್ನ್ ಶಲ್್ ನ್ ಶ್ಚ ೈವ ತಥೈವ ನ್ಟ ನ್ತುಕ್ಷ್ನ್ ೭
ತಥಾ ಶ್ರಚಿೀನ್ ಶಾಸತ ರ ವದಃ ಪರುಷ್ವನ್ ಸುಬ್ಹ ಶ್ರರ ತ್ವನ್
ಯಜ್ಞ ಕಮ್ಪು ಸಮ್ೀಹನಾತ ಾಂ ಭ್ವನತ ೀ ರಾಜ್ ಶಾಸನಾತ್ ೮
ಇಷಟ ಕ್ಷ್ ಬ್ಹ ಸ್ವಹಸ್ವರ ಶೀಘರ ಮ್ ಆನಿೀಯತ್ವಮ್ ಇತಿ
ಔಪ ಕ್ಷ್ಯಾುಃ ಕಿರ ಯನಾತ ಾಂ ಚ್ ರಾಜಾಞ ಾಂ ಬ್ಹ ಗುಣನಿಾ ತ್ವಃ ೯
ಬಾರ ಹಮ ಣ ಆವಸಥಾ ಶ್ಚ ೈವ ಕತುವಾಾ ಃ ಶ್ತಶಃ ಶ್ರಭಾಃ
ಭ್ಕ್ಷ್ಯ ಾ ೭ನ್ನ ಪಾನ ಬ್ುಹಭಿಃ ಸರ್ಮಪೇತ್ವಃ ಸುನಿಷ್ಠಿ ತ್ವಃ ೧೦
ತಥಾ ಪೌರಜ್ನ್ಸ್ವಾ ೭ಪ್ರ ಕತುವಾಾ ಬ್ಹ ವಸತ ರಾಃ
ಆವಾಸ್ವ ಬ್ಹ ಭ್ಕ್ಷ್ಯ ಾ ವೈ ಸವು ಕ್ಷ್ಮೈರುಪಸ್ಾ ತ್ವಃ ೧೧
ತಥಾ ಜಾನ್ಪದ ಸ್ವಾ ೭ಪ್ರ ಜ್ನ್ ಸಾ ಬ್ಹ ಶ್ೀಭ್ನ್ಮ್
ದತವಾ ಮ್ ಅನ್ನ ಾಂ ವಧಿವತ್ ಸತಕ ೃತಾ ನ್ ತ ಲ್ೀರ್ಯಾ ೧೨
ಸವೇು ವಣು ಯಥಾ ಪೂಜಾಾಂ ಪಾರ ಪನ ವನಿತ ಸುಸತಕ ೃತ್ವಃ
ನ್ ಚಾ೭ವಜಾಞ ಪರ ರ್ೀಕತ ವಾಾ ಕ್ಷ್ಮ್ಪ ಕರ ೀಧ ವಶಾತ್ ಅಪ್ರ ೧೩
ಯಜ್ಞ ಕಮ್ಪುಸು ಯೇಽವಾ ಗಾರ ಃ ಪರುಷ್ವಃ ಶಲ್್ ನ್ ಸತ ಥಾ
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ತೇಷ್ವಮ್ಪ೭ಪ್ರ ವಶೇರ್ಷಣ ಪೂಜಾ ಕ್ಷ್ಯಾು ಯಥಾ ಕರ ಮ್ಪಮ್ ೧೪
ತೇ ಚ್ ಸುಾ : ಸಂಭೃತ್ವ ಸಸ ವೇು ವಸುಭಿ ಭ್ೀುಜ್ನೇನ್ ಚ್
ಯಥಾ ಸವುಾಂ ಸುವಹಿತಂ ನ್ ಕಿಾಂ ಚಿತ್ ಪರಿಹಿೀಯತೇ ೧೫
ತಥಾ ಭ್ವನ್ತ ಃ ಕುವುನತ ಪ್ರರ ೀತಿ ಸ್ನ ಗ್ವ ೀನ್ ಚೇತಸ್ವ
ತತಃ ಸವೇು ಸಮಾಗಮ್ಪಾ ವಸ್ಷಿ ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬುರ ವನ್ ೧೬
ಯರ್ೀಕತ ಾಂ ತತ್ ಸುವಹಿತಂ ನ್ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಪರಿಹಿೀಯತೇ
ಯರ್ೀಕತ ಾಂ ತತ್ ಕರಿಷ್ವಾ ಮೀ ನ್ ಕಿಾಂ ಚಿತ್ ಪರಿಹಾಸಾ ತೇ ೧೭
ತತಃ ಸುಮ್ಪನ್ತ ರಮ್ ಆಹೂಯ ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ವಾಕಾ ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್
ನಿಮ್ಪನ್ತ ರಯಸಾ ನೃಪತಿೀನ್ ಪೃಥಿವಾಾ ಾಂ ಯೇ ಚ್ ಧ್ಯಮ್ುಕ್ಷ್ಃ ೧೮
ಬಾರ ಹಮ ಣನ್ ಕ್ಷತಿರ ಯಾನ್ ವೈಶಾಾ ನ್ ಶ್ರದರ ಾಂ ಶ್ಚ ೈವ ಸಹಸರ ಶಃ
ಸಮಾನ್ಯಸಾ ಸತಕ ೃತಾ ಸವು ದೇಶೇಷು ಮಾನ್ವಾನ್ ೧೯
ಮ್ಥಿಲಧಿ ಪತಿಾಂ ಶ್ರರಂ ಜ್ನ್ಕಂ ಸತಾ ವಕರ ಮ್ಪಮ್
ನಿಷ್ಠಿ ತಂ ಸವು ಶಾಸ್ತ ರೀಷು ತಥಾ ವೇದೇಷು ನಿಷ್ಠಿ ತಮ್ ೨೦
ತಮ್ ಆನ್ಯ ಮ್ಪಹಾಭಾಗಂ ಸಾ ಯಮ್ ಏವ ಸುಸತಕ ೃತಮ್
ಪೂವು ಸಂಬ್ನಿವ ನಂ ಜಾಞ ತ್ವಾ ತತಃ ಪೂವುಾಂ ಬ್ರ ವೀಮ್ ತೇ ೨೧
ತಥಾ ಕ್ಷ್ಶೀಪತಿಾಂ ಸ್ನ ಗವ ಾಂ ಸತತಂ ಪ್ರರ ಯ ವಾದಿನ್ಮ್
ಸದಾ ೃತತ ಾಂ ದೇವ ಸಂಕ್ಷ್ಶಂ ಸಾ ಯಮ್ ಏವಾ೭೭ನ್ಯಸಾ ಹ ೨೨
ತಥಾ ಕೇಕಯ ರಾಜಾನಂ ವೃದವ ಾಂ ಪರಮ್ಪ ಧ್ಯಮ್ುಕಮ್
ಶ್ಾ ಶ್ರರಂ ರಾಜ್ಸ್ಾಂಹ ಸಾ ಸಪತರ ಾಂ ತಮ್ ಇಹಾ೭೭ನ್ಯ ೨೩
ಅಙ್ಗೀಶ್ಾ ರಂ ಮ್ಪಹಾಭಾಗಂ ರೀಮ್ಪಪಾದಂ ಸುಸತಕ ೃತಮ್
ವಯಸಾ ಾಂ ರಾಜ್ಸ್ಾಂಹ ಸಾ ತಮ್ ಆನ್ಯ ಯಶ್ಸ್ಾ ನ್ಮ್ ೨೪
ಪಾರ ಚಿೀನಾನ್ ಸ್ನವ ಸೌವೀರಾನ್ ಸೌರಾಷ್ಿ ರೀಯಾಾಂ ಶ್ಚ ಪಾಥಿುವಾನ್
ದಕಿಯ ಣತ್ವಾ ನ್ ನ್ರೇನಾದ ರಾಂ ಶ್ಚ ಸಮ್ಪಸ್ವತ ನ್ ಆನ್ಯಸಾ ಹ ೨೫
ಸನಿತ ಸ್ನ ಗಾವ ಶ್ಚ ಯೇ ಚಾ೭ನ್ಾ ೀ ರಾಜಾನಃ ಪೃಥಿವೀ ತಲೇ
ತ್ವನ್ ಆನ್ಯ ಯಥಾ ಕಿಯ ಪರ ಾಂ ಸ್ವನಗಾನ್ ಸಹ ಬಾನ್ವ ವಾನ್ ೨೬
ವಸ್ಷಿ ವಾಕಾ ಾಂ ತಚ್ ಛ್ರರ ತ್ವಾ ಸುಮ್ಪನ್ತ ರ: ತಾ ರಿತ: ತದ
ವಾಾ ದಿಶ್ತ್ ಪರುಷ್ವಾಂ ಸತ ತರ ರಾಜಾಞ ಮ್ ಆನ್ಯನೇ ಶ್ರಭಾನ್ ೨೭
ಸಾ ಯಮ್ ಏವ ಹಿ ಧಮಾುತ್ವಮ ಪರ ಯಯೌ ರ್ಮನಿ ಶಾಸನಾತ್
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ಸುಮ್ಪನ್ತ ರ ಸತ ಾ ರಿತೀ ಭೂತ್ವಾ ಸಮಾ ನೇತಾಂ ಮ್ಪಹಿೀಕಿಯ ತಃ ೨೮
ತೇ ಚ್ ಕಮಾುನಿತ ಕ್ಷ್ಃ ಸವೇು ವಸ್ಷ್ವಿ ಯ ಚ್ ಧಿೀಮ್ಪತೇ
ಸವುಾಂ ನಿವೇದಯನಿತ ಸಮ ಯಜ್ಞ ೀ ಯತ್ ಉಪಕಲ್್ ತಮ್ ೨೯
ತತಃ ಪ್ರರ ೀತೀ ದಿಾ ಜ್ ಶ್ರ ೀಷಿ ಸ್ವತ ನ್ ಸವಾುನ್ ಪನ್: ಅಬ್ರ ವೀತ್
ಅವಜ್ಞ ಯಾ ನ್ ದತವಾ ಾಂ ಕಸಾ ಚಿ ಲ್ು ೀರ್ಯಾ೭ಪ್ರ ವಾ ೩೦
ಅವಜ್ಞ ಯಾ ಕೃತಂ ಹನಾಾ ತ್ ದತ್ವರಂ ನಾ೭ತರ ಸಂಶ್ಯಃ
ತತಃ ಕೈಶಚ ತ್ ಅಹೀ ರಾತ್ರ ೈ ರುಪಯಾತ್ವ ಮ್ಪಹಿೀಕಿಯ ತಃ ೩೧
ಬ್ಹೂನಿ ರತ್ವನ ನಾಾ ೭೭ದಯ ರಾಜ್ಞ ೀ ದಶ್ರರ್ ಸಾ ಹ
ತತೀ ವಸ್ಷಿ ಃ ಸುಪ್ರರ ೀತೀ ರಾಜಾನ್ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೩೨
ಉಪಯಾತ್ವ ನ್ರವಾಾ ಘರ ರಾಜಾನ್ ಸತ ವ ಶಾಸನಾತ್
ಮ್ಪಯಾ೭ಪ್ರ ಸತಕ ೃತ್ವಃ ಸವೇು ಯಥಾ೭ಹುಾಂ ರಾಜ್ ಸತತ ಮಾಃ ೩೩
ಯಜಿಞ ೀಯಂ ಚ್ ಕೃತಂ ರಾಜ್ನ್ ಪರುಷೈಃ ಸುಸಮಾಹಿತೈಃ
ನಿಯಾುತ ಚ್ ಭ್ವಾನ್ ಯಷುಟ ಾಂ ಯಜ್ಞ ಆಯತನ್ಮ್ ಅನಿತ ಕ್ಷ್ತ್ ೩೪
ಸವುಕ್ಷ್ಮೈ: ಉಪಹೃತೈ: ಉಪೇತಂ ವೈ ಸಮ್ಪನ್ತ ತಃ
ದರ ಷುಟ ಮ್ಪಹುಸ್ ರಾಜೇಾಂದರ ಮ್ಪನ್ ಸೇವ ವನಿಮ್ುತಂ ೩೫
ತಥಾ ವಸ್ಷಿ ವಚ್ನಾತ್ ಋಷಾ ಶೃಙ್ಗ ಸಾ ಚೀಭ್ರ್ೀಃ
ಶ್ರಭ ದಿವಸ ನ್ಕ್ಷತ್ರ ೀ ನಿಯಾುತೀ ಜ್ಗತಿೀ ಪತಿಃ ೩೬
ತತೀ ವಸ್ಷಿ ಪರ ರ್ಮಖಾಃ ಸವು ಏವ ದಿಾ ಜ್ೀತತ ಮಾಃ
ಋಷಾ ಶೃಙ್ಗ ಾಂ ಪರಸಕ ೃತಾ ಯಜ್ಞ ಕಮಾುರಭ್ನ್ ತದ
ಯಜ್ಞ ವಾಟ ಗತ್ವ ಸಸ ವೇು ಯಧ್ಯ ಶಾಸತ ರಾಂ ಯಧ್ಯ ವಧಿ ೩೭
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ತರ ರ್ೀದಶ್ ಸಗುಃ

ಚತುದಗಶ ಸರ್ಗಃ
ಅರ್ ಸಂವತಸ ರೇ ಪೂಣೇು ತಸ್ಮ ನ್ ಪಾರ ಪ್ತ ೀ ತರಙ್ಗ ಮೇ
ಸರಯಾಾ ಶ್ಚ ೀತತ ರೇ ತಿೀರೇ ರಾಜ್ಞ ೀ ಯಜ್ಞ ೀಽಭ್ಾ ವತುತ ೧
ಋಷಾ ಶೃಙ್ಗ ಾಂ ಪರಸಕ ೃತಾ ಕಮ್ಪು ಚ್ಕುರ : ದಿಾ ಜ್ಷುಭಾಃ
ಅಶ್ಾ ಮೇಧೇ ಮ್ಪಹಾ ಯಜ್ಞ ೀ ರಾಜ್ಞ ೀಽಸಾ ಸುಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ ೨
ಕಮ್ಪು ಕುವುನಿತ ವಧಿವತ್ ಯಾಜ್ಕ್ಷ್ ವೇದ ಪಾರಗಾಃ
ಯಥಾ ವಧಿ ಯಥಾ ನಾಾ ಯಂ ಪರಿಕ್ಷ್ರ ಮ್ಪನಿತ ಶಾಸತ ರತಃ ೩
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ಪರ ವಗಾ ುಾಂ ಶಾಸತ ರತಃ ಕೃತ್ವಾ ತಥಾ ಏವ ಉಪಸದಂ ದಿಾ ಜಾಃ
ಚ್ಕುರ ಶ್ಚ ವಧಿವತ್ ಸವುಮ್ ಅಧಿಕಂ ಕಮ್ಪು ಶಾಸತ ರತಃ ೪
ಅಭಿಪೂಜ್ಾ ತತೀ ಹೃಷ್ವಟ ಃ ಸವೇು ಚ್ಕುರ : ಯಥಾ ವಧಿ
ಪಾರ ತಃಸವನ್ ಪೂವಾುಣ ಕಮಾುಣ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವಾಃ ೫
ಇಾಂದರ ಶ್ಚ ವಧಿವ ದದ ತತೀ ರಾಜಾ ಚ್ ಅಭಿಷುಟ ತೀ೭ನ್ಘಃ
ಮಾಧಾ ನಿದ ನಂ ಚ್ ಸವನಂ ಪಾರ ವತುತ ಯಥಾ ಕರ ಮಂ ೬
ತೃತಿೀಯ ಸವನಂ ಚೈವ ರಾಜ್ಞ ೀ೭ಸಾ ಸುಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ಚ್ಕುರ : ತೇ ಶಾಸತ ರತೀ ದೃಷ್ವಟ ಾ ತಥಾ ಬಾರ ಹಮ ಣ ಪಾಂಗವಾಃ ೭
ಆಹಾ ಯಾಾಂ ಚ್ಕಿರ ರೇ ತತರ ಶ್ಕ್ಷ್ರ ದಿೀನ್ ವಬುಧೀತತ ಮಾನ್
ಋಷಾ ಶೃಾಂಗಾದೌ ಮಂತ್ರ ೈ: ಶಕ್ಷ್ಯ ೭ಕ್ಷರ ಸಮ್ಪನಿಾ ತ್ರ ೮
ಗ್ವೀತಿಭಿ: ಮ್ಪಥುರೈ: ಸ್ನ ಗ್ವ ೈ: ಮಂತರ ಆಹಾಾ ನ: ಯಥಾ೭ಹುತ:
ಹೀತ್ವರೌ ದದು: ಆವಾಹಾ ಹವಭಾುಗಾನ್ ದಿವೌಕಸ್ವಾಂ ೯
ನ್ ಚ್ ಆಹತಮ್ ಅಭೂತ್ ತತರ ಸಖ ಲ್ತಂ ವಾ೭ಪ್ರ ಕಿಾಂಚ್ನ್
ದೃಶ್ಾ ತೇ ಬ್ರ ಹಮ ವ ತಸ ವುಾಂ ಕ್ಯ ೀಮ್ಪ ಯುಕತ ಾಂ ಹಿ ಚ್ಕಿರ ರೇ ೧೦
ನ್ ತೇಷು ಅಹಸುಸ ಶಾರ ನತ ೀ ವಾ ಕುಯ ಧಿತೀ ವಾ ನ್ ದೃಶ್ಾ ತೇ
ನ್ ಅವದಾ ನ್ ಬಾರ ಹಮ ಣ ಸತ ತರ ನ್ ಅಶ್ತ ಅನಚ್ರ ಸತ ಥಾ ೧೧
ಬಾರ ಹಮ ಣ ಭಞ್ಜ ತೇ ನಿತಾ ಾಂ ನಾರ್ವನ್ತ ಶ್ಚ ಭಞ್ಜ ತೇ
ತ್ವಪಸ್ವ ಭಞ್ಜ ತೇ ಚಾ೭ಪ್ರ ಶ್ರ ಮ್ಪಣ ಭಞ್ಜ ತೇ ತಥಾ ೧೨
ವೃದವ ಶ್ಚ ವಾಾ ಧಿತ್ವ ಶ್ಚ ೈವ ಸ್ತ ರರ್ೀ ಬಾಲ: ತಥೈವ ಚ್
ಅನಿಶಂ ಭಞ್ಜ ಮಾನಾನಾಾಂ ನ್ ತೃಪ್ರತ : ಉಪರ್ಭ್ಾ ತೇ

೧೩

ದಿೀಯತ್ವಾಂ ದಿೀಯತ್ವಮ್ ಅನ್ನ ಾಂ ವಾಸ್ವಾಂಸ್ ವವಧ್ಯನಿ ಚ್
ಇತಿ ಸಂಚೀದಿತ್ವ ಸತ ತರ ತಥಾ ಚ್ಕುರ : ಅನೇಕಶಃ ೧೪
ಅನ್ನ ಕೂಟಾ ಶ್ಚ ಬ್ಹವೀ ದೃಶ್ಾ ನ್ತ ೀ ಪವುತೀಪಮಾಃ
ದಿವಸೇ ದಿವಸೇ ತತರ ಸ್ದವ ಸಾ ವಧಿವತ್ ತದ ೧೫
ನಾನಾ ದೇಶಾದ೭ನಪಾರ ಪಾತ : ಪರುಷ್ವ ಸ್ತ ರೀ ಗಣ ಸತ ದ
ಅನ್ನ ಪಾನ ಸುಸ ವಹಿತ್ವ: ತಸ್ಮ ನ್ಾ ಜ್ಞ ೀ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ ೧೬
ಅನ್ನ ಾಂ ಹಿ ವಧಿವತ್ ಸ್ವಾ ದು ಪರ ಶಂಸನಿತ ದಿಾ ಜ್ಷುಭಾಃ
ಅಹೀ ತೃಪಾತ ಃ ಸಮ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಇತಿ ಶ್ರಶಾರ ವ ರಾಘವಃ ೧೭
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ಸಾ ಲಂಕೃತ್ವ ಶ್ಚ ಪರುಷ್ವ ಬಾರ ಹಮ ಣನ್ ಪಯುವೇಷಯನ್
ಉಪಾಸತೇ ಚ್ ತ್ವನ್ ಅನ್ಾ ೀ ಸುಮೃಷಟ ಮ್ಪಣ ಕುಣಡ ಲಃ ೧೮
ಕಮಾು೭ನ್ತ ರೇ ತದ ವಪಾರ ಹೇತ ವಾದನ್ ಬ್ಹೂನ್ ಅಪ್ರ
ಪಾರ ಹ ಶ್ಚ ವಾಗ್ವಮ ನೀ ಧಿೀರಾಃ ಪರಸ್ ರ ಜಿಗ್ವೀಷಯಾ ೧೯
ದಿವಸೇ ದಿವಸೇ ತತರ ಸಂಸತ ರೇ ಕುಶ್ಲ ದಿಾ ಜಾಃ
ಸವು ಕಮಾುಣ ಚ್ಕುರ ಸ್ತ ೀ ಯಥಾ ಶಾಸತ ರಾಂ ಪರ ಚೀದಿತ್ವಃ ೨೦
ನ್ ಅಷಡ್ಙ್ಗ ವತ್ ಅತರ ಆಸ್ೀತ್ ನ್ ಅವರ ತೀ ನ್ ಅಬ್ಹ ಶ್ರರ ತಃ
ಸದಸ್ವಾ : ತಸಾ ವೈ ರಾಜ್ಞ ೀ ನ್ ಅವಾದ ಕುಶ್ಲ ದಿಾ ಜಾಃ ೨೧
ಪಾರ ಪ್ತ ೀ ಯೂಪ್ೀಚ್ಛ ರಯೇ ತಸ್ಮ ನ್ ಷಡ್ು ೈಲಾ ಃ ಖಾದಿರಾ ಸತ ಥಾ
ತ್ವವನತ ೀ ಬಿರ್ಾ ಸಹಿತ್ವಃ ಪಣುನ್ ಶ್ಚ ತಥಾ೭ಪರೇ ೨೨
ಶ್ು ೀಷ್ವಮ ತಕ ಮ್ಪರ್ೀ ದಿಷ್ಟ ೀ ದೇವದರು ಮ್ಪಯ ಸತ ಥಾ
ದಾ ವೇವ ತತರ ವಹಿತ್ರ ಬಾಹವಾ ಸತ ಪರಿಗರ ರ್ಹ ೨೩
ಕ್ಷ್ರಿತ್ವಃ ಸವು ಏವೈತೇ ಶಾಸತ ರಜ್ಞ ೈ

ಯುಜ್ಞ

ಕೀವದೈಃ

ಶ್ೀಭಾ೭ರ್ುಾಂ ತಸಾ ಯಜ್ಞ ಸಾ ಕ್ಷ್ಞ್ಚ ನಾ೭ಲಂಕೃತ್ವ ಭ್ವನ್ ೨೪
ಏಕ ವಾಂಶ್ತಿ ಯೂಪಾ: ತೇ ಏಕ ವಾಂಶ್ತಾ ೭ರತನ ಯಃ
ವಾಸೀಭಿ: ಏಕ ವಾಂಶ್ದಿಭ : ಏಕೈಕಂ ಸಮ್ಪಲಂಕೃತ್ವ: ೨೫
ವನ್ಾ ಸ್ವತ ವಧಿವ ತಸ ವೇು ಶಲ್್ ಭಿಃ ಸುಕೃತ್ವ ದೃಢಾಃ
ಅಷ್ವಟ ೭೭ಶ್ರ ಯಃ ಸವು ಏವ ಶ್ು ಕ್ಷು ರೂಪ ಸಮ್ಪನಿಾ ತ್ವಃ ೨೬
ಆಚಾಛ ದಿತ್ವ ಸ್ತ ೀ ವಾಸೀಭಿಃ ಪಷ್್ ೈ ಗುನ್ವ ೈ ಶ್ಚ ಭೂಷ್ಠತ್ವಃ
ಸಪತ ಷುರ್ೀ ದಿೀಪ್ರತ ಮ್ಪನತ ೀ ವರಾಜ್ನ್ತ ೀ ಯಥಾ ದಿವ ೨೭
ಇಷಟ ಕ್ಷ್ ಶ್ಚ ಯಥಾ ನಾಾ ಯಂ ಕ್ಷ್ರಿತ್ವ ಶ್ಚ ಪರ ಮಾಣತಃ
ಚಿತೀಽಗ್ವನ ಬಾರ ುಹಮ ಣೈ ಸತ ತರ ಕುಶ್ಲೈಃ ಶ್ರರ್ು ಕಮ್ಪುಣ ೨೮
ಸ ಚಿತಾ ೀ ರಾಜ್ ಸ್ಾಂಹ ಸಾ ಸಂಚಿತಃ ಕುಶ್ಲೈ ದಿಾ ುಜಃ
ಗರುಡೀ ರುಕಮ ಪಕಯ ೀ ವೈ ತಿರ ಗುಣೀ ಅಷ್ವಟ ದಶಾತಮ ಕಃ ೨೯
ನಿಯುಕ್ಷ್ತ ಸತ ತರ ಪಶ್ವ ಸತ ತತ ತ್ ಉದಿದ ಶ್ಾ ದೈವತಮ್
ಉರಗಾಃ ಪಕಿಯ ಣ ಶ್ಚ ೈವ ಯಥಾ ಶಾಸತ ರಾಂ ಪರ ಚೀದಿತ್ವಃ ೩೦
ಶಾಮ್ತ್ರ ೀ ತ ಹಯ ಸತ ತರ ತಥಾ ಜ್ರ್ ಚ್ರಾ ಶ್ಚ

ಯೇ

ಋತಿಾ ಗ್ವಭ ಃ ಸವುಮ್ ಏವೈ ತ ನಿನ ಯುಕತ ಾಂ ಶಾಸತ ರತ ಸತ ದ ೩೧
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ಪಶ್ರನಾಾಂ ತಿರ ಶ್ತಂ ತತರ ಯೂಪೇಷು ನಿಯತಂ ತದ
ಅಶ್ಾ

ರತನ ೀತತ ಮಂ ತಸಾ ರಾಜ್ಞ ೀ ದಶ್ರರ್ ಸಾ ಚ್ ೩೨

ಕೌಸಲಾ ತಂ ಹಯಂ ತತರ ಪರಿಚ್ಯು ಸಮ್ಪನ್ತ ತಃ
ಕೃಪಾಣೈ : ವಶ್ಶಾಸ : ಏನಂ ತಿರ ಭಿಃ ಪರಮ್ಪಯಾ ರ್ಮದ ೩೩
ಪತತಿರ ಣ ತದ ಸ್ವಧುಾಂ ಸುಸ್ಾ ತೇನ್ ಚ್ ಚೇತಸ್ವ
ಅವಸತ್ ರಜ್ನಿೀಮ್ ಏಕ್ಷ್ಾಂ ಕೌಸಲಾ ಧಮ್ಪು ಕ್ಷ್ಮ್ಪಾ ಯಾ ೩೪
ಹೀತ್ವ ಅಧಾ ಯುು: ತರ್ೀ ದಗ ತ್ವ ಹಯೇನ್ ಸಮ್ಪರ್ೀಜ್ಯನ್
ಮ್ಪಹಿಷ್ವಾ ಪರಿವೃತ್ವಾ ಚ್ ವಾವಾತ್ವಮ್ ಚ್ ತಥಾ೭ಪರಾಾಂ ೩೫
ಪತತಿರ ಣ ಸತ ಸಾ ವಪಾಮ್ ಉದವ ೃತಾ ನಿಯತೇ ನಿದ ರಯಃ
ಋತಿಾ ಕ್ ಪರಮ್ಪ ಸಂಪನ್ನ ಃ ಶ್ರ ಪಯಾ ಮಾಸ ಶಾಸತ ರತಃ ೩೬
ಧಮ್ಪ ಗನ್ವ ಾಂ ವಪಾಯಾ ಸುತ ಜಿಘರ ತಿ ಸಮ ನ್ರಾಧಿಪಃ
ಯಥಾ ಕ್ಷ್ಲಂ ಯಥಾ ನಾಾ ಯಂ ನಿಣ್ಡುದನ್ ಪಾಪ ಮಾತಮ ನಃ ೩೭
ಹಯ ಸಾ ಯಾನಿ ಚಾ೭ಙ್ಗಗ ನಿ ತ್ವನಿ ಸವಾುಣ ಬಾರ ಹಮ ಣಃ
ಅಗೌನ ಪಾರ ಸಾ ನಿತ ವಧಿವತ್ ಸಮ್ಪಸ್ವತ ಃ ಷ್ೀಡ್ಶ್ ಋತಿಾ ಜಃ ೩೮
ಪು ಕ್ಷ ಶಾಖಾಸು ಯಜಾಞ ನಾಮ್ ಅನ್ಾ ೀಷ್ವಾಂ ಕಿರ ಯತೇ ಹವಃ
ಅಶ್ಾ

ಮೇಧ ಸಾ ಯಜ್ಞ

ತರ ಾ ಹೀಽಶ್ಾ

ಸಾ ವೈತಸೀ ಭಾಗ ಇಷಾ ತೇ ೩೯

ಮೇಧಃ ಸಂಖಾಾ ತಃ ಕರ್್

ಚ್ತಷ್ಟ ೀಮ್ಪಮ್ ಅಹ

ಸೂತ್ರ ೀಣ ಬಾರ ಹಮ ಣೈಃ

ಸತ ಸಾ ಪರ ರ್ಮಂ ಪರಿಕಲ್್ ತಮ್ ೪೦

ಉಕಾ ಾ ಾಂ ದಿಾ ತಿೀಯಂ ಸಂಖಾಾ ತಮ್ ಅತಿರಾತರ ಾಂ ತರ್ೀತತ ರಮ್
ಕ್ಷ್ರಿತ್ವ ಸತ ತರ ಬ್ಹವೀ ವಹಿತ್ವಃ ಶಾಸತ ರ ದಶ್ುನಾತ್ ೪೧
ಜ್ಾ ೀತಿಷ್ಟ ೀಮ್ಪ ಆಯುಷ್ಠೀ ಚೈವ ಅತಿರಾತ್ರರ ಚ್ ವನಿಮ್ುತ್ರ
ಅಭಿಜಿತ್ ವಶ್ಾ ಜಿತ್ ಚ್ ಏವಮ್ ಅಪ್ತೀಯಾುಮೀ ಮ್ಪಹಾ ಕರ ತಃ ೪೨
ಪಾರ ಚಿೀಾಂ ಹೀತ್ರ ೀ ದದೌ ರಾಜಾ ದಿಶಂ ಸಾ ಕುರ್ ವಧುನಃ
ಅಧಾ ಯುವೇ ಪರ ತಿೀಚಿೀಾಂ ತ ಬ್ರ ಹಮ ಣೇ ದಕಿಯ ಣಾಂ ದಿಶ್ಮ್ ೪೩
ಉದಗ ತ್ರ ೀ ತ ತರ್ೀದಿೀಚಿೀಾಂ ದಕಿಯ ಣೈಷ್ವ ವನಿಮ್ುತ್ವ
ಅಶ್ಾ ಮೇಧೇ ಮ್ಪಹಾ ಯಜ್ಞ ೀ ಸಾ ಯರ್ಮಭ ವಹಿತೇ ಪರಾ ೪೪
ಕರ ತಾಂ ಸಮಾಪಾ ತ ತದ ನಾಾ ಯತಃ ಪರುಷಷುಭಃ
ಋತಿಾ ಗ್ಭ ಾ ೀ ಹಿ ದದೌ ರಾಜಾ ಧರಾಾಂ ತ್ವಾಂ ಕರ ತ ವಧುನಃ ೪೫
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ಋತಿಾ ಜ್ : ಸುತ ಅಬುರ ವನ್ ಸವೇು ರಾಜಾನಂ ಗತ ಕರ್ಮ ಷಮ್
ಭ್ವಾನ್ ಏವ ಮ್ಪಹಿೀಾಂ ಕೃತ್ವಸ ನ ಮ್ ಏಕೀ ರಕಿಯ ತಮ್ ಅಹುತಿ ೪೬
ನ್ ಭೂಮಾಾ ಕ್ಷ್ಯುಮ್ ಅಸ್ವಮ ಕಂ ನ್ ಹಿ ಶ್ಕ್ಷ್ತ ಃ ಸಮ ಪಾರ್ನೇ
ರತ್ವಃ ಸ್ವಾ ಧ್ಯಾ ಯ ಕರಣೇ ವಯಂ ನಿತಾ ಾಂ ಹಿ ಭೂಮ್ಪ ೪೭
ನಿಷಕ ರಯಂ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಏವ ಇಹ ಪರ ಯಚ್ಛ ತ ಭ್ವಾನ್ ಇತಿ
ಮ್ಪಣ ರತನ ಾಂ ಸುವಣುಾಂ ವಾ ಗಾವೀ ಯದಾ ಸರ್ಮದಾ ತಂ ೪೮
ತ ತ್ ರಯಚ್ಛ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಟ ಧರಣಾ ನ್ ಪರ ರ್ೀಜ್ನಂ
ಏವರ್ಮಕ್ಷ್ತ ಾ ನ್ರಪತಿ: ಬಾರ ಹಮ ಣೈ: ವೇದ ಪಾರಗ: ೪೯
ಗವಾಾಂ ಶ್ತ ಸಹಸ್ವರ ಣ ದಶ್ ತೇಭ್ಾ ೀ ದದೌ ನೃಪಃ
ಶ್ತ ಕೀಟ ಸುವಣು ಸಾ ರಜ್ತ ಸಾ ಚ್ತ ಗುುಣಮ್ ೫೦
ಋತಿಾ ಜ್ ಶ್ಚ ತತಃ ಸವೇು ಪರ ದದುಃ ಸಹಿತ್ವ ವಸು
ಋಶ್ಾ ಶೃಙ್ಗಗ ಯ ರ್ಮನ್ಯೇ ವಸ್ಷ್ವಿ ಯ ಚ್ ಧಿೀಮ್ಪತೇ ೫೧
ತತ ಸ್ತ ೀ ನಾಾ ಯತಃ ಕೃತ್ವಾ ಪರ ವಭಾಗಂ ದಿಾ ಜ್ೀತತ ಮಾಃ
ಸುಪ್ರರ ೀತ ಮ್ಪನ್ಸಃ ಸವೇು ಪರ ತೂಾ ಚ್ಛ್: ರ್ಮದಿತ್ವ ಭೃಶ್ಮ್ ೫೨
ತತಃ ಪರ ಸಪುಕೇಭ್ಾ ಸುತ ಹಿರಣಾ ಾಂ ಸುಸಮಾಹಿತ್ವಃ
ಜಾಮೂು ನ್ದಂ ಕೀಟ ಸಂಖಾ ಾಂ ಬಾರ ಹಮ ಣೇಭ್ಾ ೀ ದದೌ ತದ ೫೩
ದರಿದರ ಯ ದಿಾ ಜಾ ಯಾಧ ಹಸ್ವತ ೭೭ಭ್ರಣ ರ್ಮತತ ಮಂ
ಕಸ್ಮ ೈಚಿ ದಾ ಚ್ಮಾನಾಯ ದದೌ ರಾಘವ ನಂದನಃ ೫೪
ತತಃ ಪ್ರರ ೀತೇಷು ನೃಪತಿ: ದಿಾ ಜೇಷು ದಿಾ ಜ್ ವತಸ ಲಃ
ಪರ ಣಮ್ಪ ಮ್ಪಕರೀ ತ್ತ ೀಷ್ವ೦ ಹಷು ಪಯಾುಕುಲೇಕ್ಷಣ: ೫೫
ತಸಾ

ಆಸ್ಷ್ೀ೭ಧ ವಧಿವತ್ ಬಾರ ಹಮ ಣೈ : ಸರ್ಮದಿೀರಿತ್ವಃ

ಉದರ ಸಾ ನೃವೀರ ಸಾ ಧರಣಾ ಪರ ಣತ ಸಾ ಚ್ ೫೬
ತತಃ ಪ್ರರ ೀತಮ್ಪನಾ ರಾಜಾ ಪಾರ ಪಾ ಯಜ್ಞ ಮ್ ಅನತತ ಮ್ಪಮ್
ಪಾಪಾ೭ಪಹಂ ಸಾ ನ್ುಯನಂ ದುಸತ ರಂ ಪಾಥಿುವಷುಭಃ ೫೭
ತತೀಽಬ್ರ ವೀತ್ ಋಶ್ಾ ಶೃಙ್ಗ ಾಂ ರಾಜಾ ದಶ್ರರ್ ಸತ ದ
ಕುರ್ ಸಾ ವಧುನಂ ತಾ ಾಂ ತ ಕತುಮ್ ಅಹುಸ್ ಸುವರ ತ ೫೮
ತಥೇತಿ ಚ್ ಸ ರಾಜಾನ್ಮ್ ಉವಾಚ್ ದಿಾ ಜ್ ಸತತ ಮಃ
ಭ್ವಷಾ ನಿತ ಸುತ್ವ ರಾಜ್ನ್ ಚ್ತ್ವಾ ರ: ತೇ ಕುಲೀದಾ ಹಾಃ ೫೯
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಚ್ತದುಶ್ ಸಗುಃ

ಪಂಚದಶ ಸರ್ಗಃ
ಮೇಧ್ಯವೀ ತ ತತೀ ಧ್ಯಾ ತ್ವಾ ಸ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಇದಮ್ ಉತತ ಮ್ಪಮ್
ರ್ಬ್ವ ಸಂಜ್ಞ : ತತ: ತಂ ತ ವೇದಜ್ಞ ೀ ನೃಪಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧
ಇಷ್ಠಟ ಾಂ ತೇಽಹಂ ಕರಿಷ್ವಾ ಮ್ ಪತಿರ ೀಯಾಾಂ ಪತರ ಕ್ಷ್ರಣತ್
ಅರ್ವು ಶರಸ್ ಪ್ರ ೀಕ್ತ ೈ: ಮ್ಪನ್ತ ರೈಃ ಸ್ದವ ಾಂ ವಧ್ಯನ್ತಃ ೨
ತತಃ ಪಾರ ಕರ ಮ್ಪಾ ತ್ವ ಮ್ಷ್ಠಟ ಾಂ ತ್ವಾಂ ಪತಿರ ೀಯಾಾಂ ಪತರ ಕ್ಷ್ರಣತ್
ಜುಹಾವ ಚಾ೭ಗೌನ ತೇಜ್ಸ್ಾ ೀ ಮ್ಪನ್ತ ರ ದೃಷ್ಟ ೀನ್ ಕಮ್ಪುಣ ೩
ತತೀ ದೇವಾಃ ಸಗನ್ವ ವಾುಃ ಸ್ದವ ಶ್ಚ ಪರಮ್ಪಷುಯಃ
ಭಾಗ ಪರ ತಿಗರ ಹಾ೭ರ್ುಾಂ ವೈ ಸಮ್ಪವೇತ್ವ ಯಥಾ ವಧಿ ೪
ತ್ವಃ ಸಮೇತಾ ಯಥಾ ನಾಾ ಯಂ ತಸ್ಮ ನ್ ಸದಸ್ ದೇವತ್ವಃ
ಅಬುರ ವ ನು ೀಕ ಕತ್ವುರಂ ಬ್ರ ಹಾಮ ಣಂ ವಚ್ನಂ ಮ್ಪಹತ್ ೫
ಭ್ಗವನ್ ತಾ ತ್ ರಸ್ವದೇನ್ ರಾವಣೀ ನಾಮ್ಪ ರಾಕ್ಷಸಃ
ಸವಾು ನನ ೀ ಬಾಧತೇ ವೀಯಾು ಚಾಛ ಸ್ತಾಂ ತಂ ನ್ ಶ್ಕುನ ಮಃ ೬
ತಾ ಯಾ ತಸ್ಮ ೈ ವರೀ ದತತ ಃ ಪ್ರರ ೀತೇನ್ ಭ್ಗವನ್ ಪರಾ
ಮಾನ್ಯನ್ತ ಶ್ಚ ತಂ ನಿತಾ ಾಂ ಸವುಾಂ ತಸಾ ಕ್ಷಮಾಮ್ಪಹೇ ೭
ಉದ್ಾ ೀಜ್ಯತಿ ಲೀಕ್ಷ್ನ್ ತಿರ ೀನ್ ಉಚಿಛ ರತ್ವನ್ ದ್ಾ ೀಷ್ಠಟ ದುಮ್ಪುತಿಃ
ಶ್ಕರ ಾಂ ತಿರ ದಶ್ ರಾಜಾನಂ ಪರ ಧಷುಯತಮ್ ಇಚ್ಛ ತಿ ೮
ಋಷ್ಠೀನ್ ಯಕ್ಷ್ಯ ನ್ ಸಗನ್ವ ವಾುನ್ ಅಸುರಾನ್ ಬಾರ ಹಮ ಣಾಂ ಸತ ಥಾ
ಅತಿಕರ ಮ್ಪತಿ ದುಧುಷ್ೀು ವರ ದನೇನ್ ಮೀಹಿತಃ ೯
ನನಂ ಸೂಯುಃ ಪರ ತಪತಿ ಪಾಶ್ಾ ೀು ವಾತಿ ನ್ ಮಾರುತಃ
ಚ್ಲೀಮ್ುಮಾಲ್ೀ ತಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಸರ್ಮದರ ೀಽಪ್ರ ನ್ ಕಮ್ಪ್ ತೇ ೧೦
ತನ್ ಮ್ಪಹ ನನ ೀ ಭ್ಯಂ ತಸ್ವಮ ತ್ ರಾಕ್ಷಸ್ವತ್ ಘೀರ ದಶ್ುನಾತ್
ವಧ್ಯ೭ರ್ುಾಂ ತಸಾ ಭ್ಗವನ್ ಉಪಾಯಂ ಕತುಮ್ ಅಹುಸ್ ೧೧
ಏವಮ್ ಉಕತ ಃ ಸುರೈಃ ಸವೈು ಶಚ ನ್ತ ಯತ್ವಾ ತತೀಽಬ್ರ ವೀತ್
ಹನಾತ ೭ಯಂ ವಹಿತ ಸತ ಸಾ ವಧೀಪಾರ್ೀ ದುರಾತಮ ನಃ ೧೨
ತೇನ್ ಗನ್ವ ವು ಯಕ್ಷ್ಯ ಣಾಂ ದೇವ ದನ್ವ ರಕ್ಷಸ್ವಮ್
ಅವಧಾ ೀಽಸ್ಮ ೀತಿ ವಾಗ್ ಉಕ್ಷ್ತ ತಥೇ ತಾ ಕತ ಾಂ ಚ್ ತನ್ ಮ್ಪಯಾ ೧೩
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ನಾಕಿೀತುಯತ್ ಅವಜಾಞ ನಾತ್ ತ ದರ ಕಯ ೀ ಮಾನಷ್ವಾಂ ಸತ ದ
ತಸ್ವಮ ತ್ ಸ ಮಾನಷ್ವ ದಾ ಧಾ ೀ ಮೃತಾ ನಾು೭ನಾ ೀಽಸಾ ವದಾ ತೇ ೧೪
ಏತ ಚ್ಛ್ಛ ರತ್ವಾ ಪ್ರರ ಯಂ ವಾಕಾ ಾಂ ಬ್ರ ಹಮ ಣ ಸರ್ಮದಹೃತಮ್
ದೇವಾ ಮ್ಪಹಷುಯಃ ಸವೇು ಪರ ಹೃಷ್ವಟ ಸ್ತ ೀಽಭ್ವಂ ಸತ ದ ೧೫
ಏತಸ್ಮ ನ್ನ ಅನ್ತ ರೇ ವಷುು : ಉಪಯಾತೀ ಮ್ಪಹಾ ದುಾ ತಿಃ
ಶಂಖ ಚ್ಕರ ಗದ ಪಾಣ: ಪ್ರೀತ್ವ ವಾಸ್ವ ಜ್ಗತ್ ತಿ: ೧೬
ಬ್ರ ಹಮ ಣ ಚ್ ಸಮಾಗಮ್ಪಾ ತತರ ತಸೌಾ ಸಮಾಹಿತಃ
ತಮ್ ಅಬುರ ವನ್ ಸುರಾಃ ಸವೇು ಸಮ್ಪಭಿಷೂಟ ಯ ಸನ್ನ ತ್ವಃ ೧೭
ತ್ವಾ ಾಂ ನಿರ್ೀಕ್ಷ್ಯ ಾ ಮ್ಪಹೇ ವಷ್ು ೀ ಲೀಕ್ಷ್ನಾಾಂ ಹಿತ ಕ್ಷ್ಮ್ಪಾ ಯಾ
ರಾಜ್ಞ ೀ ದಶ್ರರ್ ಸಾ ತಾ ಮ್ ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ೭ಧಿಪತೇ ವುಭ್ೀ : ೧೮
ಧಮ್ಪುಜ್ಞ ಸಾ ವದನ್ಾ ಸಾ ಮ್ಪಹಷ್ಠು ಸಮ್ಪ ತೇಜ್ಸಃ
ತಸಾ ಭಾಯಾುಸು ತಿಸೃಷು ಹಿರ ೀ ಶರ ೀ ಕಿೀತಾ ು ಪಮಾಸು ಚ್ ೧೯
ವಷ್ು ೀ ಪತರ ತಾ ಮ್ ಆಗಚ್ಛ ಕೃತ್ವಾ ೭೭ತ್ವಮ ನಂ ಚ್ತವುಧಮ್
ತತರ ತಾ ಾಂ ಮಾನಷ್ೀ ಭೂತ್ವಾ ಪರ ವೃದವ ಾಂ ಲೀಕ ಕಣಟ ಕಮ್ ೨೦
ಅವಧಾ ಾಂ ದೈವತೈ ವುಷ್ು ೀ ಸಮ್ಪರೇ ಜ್ಹಿ ರಾವಣಮ್
ಸ ಹಿ ದೇವಾನ್ ಸಗನ್ವ ವಾುನ್ ಸ್ದವ ಾಂ ಶ್ಚ ಋಷ್ಠ ಸತತ ಮಾನ್ ೨೧
ರಾಕ್ಷಸೀ ರಾವಣೀ ಮೂಖೀು ವೀರ್ೀುತ್ಸ ೀಕೇನ್ ಬಾಧತೇ
ಋಷಯ ಶ್ಚ ತತ ಸ್ತ ೀನ್ ಗಂಧವಾು೭ಪಸ ರಸ ಸತ ಧ್ಯ ೨೨
ಕಿರ ೀಡಂತೀ ನಂದನ್ ವನೇ ಕೄರೇಣ ಕಿರ್ ಹಿಾಂಸ್ತ್ವ:
ವಧ್ಯ೭ಧುಾಂ ವಯ ಮಾ೭೭ಯಾತ್ವ ಸತ ಸಾ ವೈ ರ್ಮನಿಭಿ ಸಸ ಹ ೨೩
ಸ್ದವ ಗಂಧವು ಯಕ್ಷ್ಯ ಶ್ಚ ತತ ಸ್ವತ ಾ ಾಂ ಶ್ರಣಂ ಗತ್ವ:
ತಾ ಾಂ ಗತಿ: ಪರಮಾ ದೇವ ಸವೇುಷ್ವ ನ್ನ : ಪರಂತಪ ೨೪
ವಧ್ಯಯ ದೇವ ಶ್ತೄಣ೦ ನೃಣ೦ ಲೀಕೇ ಮ್ಪನ್: ಕುರು
ಏವರ್ಮಕತ ಸುತ ದೇವೇಶ್ೀ ವಷುು ಸ್ತ ರದಶ್ ಪ೦ಗವ: ೨೫
ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹ ಪರೀಗಾ೦ ಸ್ವತ ನ್ ಸವು ಲೀಕ ನ್ಮ್ಪಸಕ ೃತ:
ಅಬ್ರ ವೀತ್ ತಿರ ದಶಾನ್ ಸವಾುನ್ ಸಮೇತ್ವನ್ ಧಮ್ಪು ಸಂಹಿತ್ವನ್ ೨೬
ಭ್ಯಂ ತಾ ಜ್ತ ಭ್ದರ ಾಂ ವೀ ಹಿತ್ವ೭ಧುಾಂ ಯುಧಿ ರಾವಣಂ
ಸ ಪತರ ಪೌತರ ಾಂ ಸ್ವ೭ಮಾತಾ ಾಂ ಸಮ್ತರ ಜಾಞ ತಿ ಬಾಾಂಧವಂ ೨೭
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಹತ್ವಾ ಕೂರ ರಂ ದುರಾ೭೭ತ್ವಮ ನಂ ದೇವಷ್ಠೀುಣ೦ ಭ್ಯಾವಹಂ
ದಶ್ ವಷು ಸಹಸ್ವರ ಣ ದಶ್ ವಷು ಶ್ತ್ವನಿ ಚ್ ೨೮
ವತ್ವಸ ಾ ಮ್ ಮಾನರ್ಷ ಲೀಕೇ ಪಾರ್ಯನ್ ಪೃಧಿವೀ ಮ್ಮಾಾಂ
ಏವಂ ದತ್ವಾ ವರಂ ದೇವೀ ದೇವಾನಾಾಂ ವಷುು ರಾತಮ ವಾನ್
ಮಾನರ್ಷ ಚಿನ್ತ ಯಾಮಾಸ ಜ್ನ್ಮ ಭೂಮ್ಮ್ ಅಧ್ಯ೭೭ತಮ ನ್: ೨೯
ತತ: ಪದಮ ಪಲಶಾಕ್ಷ: ಕೃತ್ವಾ ೭೭ತ್ವಮ ನಂ ಚ್ತವುಧಂ
ಪ್ರತರಂ ರೀಚ್ಯಾ ಮಾಸ ತದ ದಶ್ರಧಂ ನೃಪಂ ೩೦
ತತೀ ದೇವಾ ಸಸ ಗಂಧವಾು ಸಸ ರುದರ ಸ್ವಸ ಪಸ ರೀಗಣ:
ಸುತ ತಿಭಿ ದಿುವಾ ರೂಪಾಭಿ ಸುತ ಸುಟ ವು ಮ್ಪುಧುಸೂದನಂ ೩೧
ತ ರ್ಮದವ ತಂ ರಾವಣ ರ್ಮಗರ ತೇಜ್ಸಂ
ಪರ ವೃದವ ದಪುಾಂ ತಿರ ದಶೇಶ್ಾ ರ ದಿಾ ಷಮ್
ವರಾವಣಂ ಸ್ವಧು ತಪಸ್ಾ ಕಣಟ ಕಂ
ತಪಸ್ಾ ನಾಮ್ ಉದವ ರ ತಂ ಭ್ಯಾವಹಮ್ ೩೨
ತಮೇವ ಹತ್ವಾ ಸ ಬ್ಲಂ ಸ ಬಾನ್ವ ವಂ
ವರಾವಣಂ ರಾವಣ ಮ್ಪಗರ ಾ ಪೌರುಷಂ
ಸಾ ಲೀುಕ ಮಾಗಚ್ಛ ಗತ ಜ್ಾ ರ ಶಚ ರಂ
ಸುರೇಾಂದರ ಗುಪತ ಾಂ ಗತ ದೀಷ ಕರ್ಮ ಷಂ ೩೩
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಪಂಚ್ ದಶ್ ಸಗುಃ

ಷೀಡಶ ಸರ್ಗಃ
ತತೀ ನಾರಾಯಣೀ ವಷುು : ನಿಯುಕತ ಃ ಸುರ ಸತತ ಮೈಃ
ಜಾನ್ ನ್ನ ೭ಪ್ರ ಸುರಾನ್ ಏವಂ ಶ್ು ಕ್ಷು ಾಂ ವಚ್ನ್ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧
ಉಪಾಯಃ ಕೀ ವಧೇ ತಸಾ ರಾವಣ ಸಾ ದುರಾ೭೭ತಮ ನಃ
ಯಮ್ ಅಹಂ ತಂ ಸಮಾಸ್ವಾ ಯ ನಿಹನಾಾ ಮ್ ಋಷ್ಠ ಕಣಟ ಕಮ್ ೨
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಃ ಸುರಾಃ ಸವೇು ಪರ ತೂಾ ಚ್ಛ್ ವುಷುು ಮ್ ಅವಾ ಯಮ್
ಮಾನಷ್ಠೀಾಂ ತನಮ್ ಆಸ್ವಾ ಯ ರಾವಣಂ ಜ್ಹಿ ಸಂಯುಗೇ ೩
ಸ ಹಿ ತೇಪೇ ತಪ ಸ್ತ ೀವರ ಾಂ ದಿೀಘು ಕ್ಷ್ರ್ಮ್ ಅರಿಾಂದಮ್ಪ
ಯೇನ್ ತಷ್ಟ ೀಽಭ್ವತ್ ಬ್ರ ಹಾಮ ಲೀಕಕೃ ಲು ೀಕ ಪೂವುಜ್: ೪
ಸಂತಷಟ ಃ ಪರ ದದೌ ತಸ್ಮ ೈ ರಾಕ್ಷಸ್ವಯ ವರಂ ಪರ ಭಃ
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ನಾನಾ ವಧೇಭ್ಾ ೀ ಭೂತೇಭ್ಾ ೀ ಭ್ಯಂ ನಾ೭ನ್ಾ ತರ ಮಾನಷ್ವತ್ ೫
ಅವಜಾಞ ತ್ವಃ ಪರಾ ತೇನ್ ವರ ದನೇನ್ ಮಾನ್ವಾಃ
ಏವಂ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಾ ತತ ಸ್ವಮ ದಾ ರಂ ಪಾರ ಪಾ ಸ ದಪ್ರುತಃ ೬
ಉತ್ವಸ ದಯತಿ ಲೀಕ್ಷ್ಾಂ ಸ್ತ ರೀನ್ ಸ್ತ ರಯ ಶಾಚ ಪಾ ಪಕಷುತಿ
ತಸ್ವಮ ತ್ ತಸಾ ವಧೀ ದೃಷ್ಟ ೀ ಮಾನರ್ಷಭ್ಾ ಃ ಪರಂತಪ ೭
ಇತ್ಾ ೀತ ದಾ ಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಸುರಾಣಾಂ ವಷುು ರಾ೭೭ತಮ ವಾನ್
ಪ್ರತರಂ ರೀಚ್ಯಾ ಮಾಸ ತದ ದಶ್ರಥಂ ನೃಪಮ್ ೮
ಸ ಚಾ೭ಪಾ ಪತರ ೀ ನೃಪತಿ ಸತ ಸ್ಮ ನ್ ಕ್ಷ್ಲೇ ಮ್ಪಹಾದುಾ ತಿಃ
ಅಯಜ್ತ್ ಪತಿರ ಯಾಮ್ ಇಷ್ಠಟ ಾಂ ಪತ್ರ ೀಪಸ : ಅರಿ ಸೂದನಃ ೯
ಸ ಕೃತ್ವಾ ನಿಶ್ಚ ಯಂ ವಷುು : ಆಮಂತರ ಾ ಚ್ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಂ
ಅಾಂತಧ್ಯುನ್೦ ಗತೀ ದೇವೈ: ಪೂಜ್ಾ ಮಾನೀ ಮ್ಪಹಷ್ಠುಭಿ: ೧೦
ತತೀ ವೈ ಯಜ್ಮಾನ್ ಸಾ ಪಾವಕ್ಷ್ತ್ ಅತರ್ ಪರ ಭ್ಮ್
ಪಾರ ದುಭೂುತಂ ಮ್ಪಹ ದೂಭ ತಂ ಮ್ಪಹಾ ವೀಯುಾಂ ಮ್ಪಹಾ ಬ್ರ್ಮ್ ೧೧
ಕೃಷು ಾಂ ರಕ್ಷ್ತ ೭ಮ್ಪು ರ ಧರಂ ರಕ್ಷ್ತ ೭೭ಸಾ ಾಂ ದುನದ ಭಿ ಸಾ ನ್ಮ್
ಸ್ನ ಗವ ಹರ್ಯುಕ್ಷ ತನಜ್ ಶ್ಮ ಶ್ರರ ಪರ ವರ ಮೂಧುಜ್ಮ್ ೧೨
ಶ್ರಭ್ ರ್ಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನ ಾಂ ದಿವಾಾ ೭೭ಭ್ರಣ ಭೂಷ್ಠತಮ್
ಶರ್ ಶೃಙ್ಗ ಸರ್ಮತ್ಸ ೀಧಂ ದೃಪತ ಶಾದೂುರ್ ವಕರ ಮ್ಪಮ್ ೧೩
ದಿವಾಕರ ಸಮಾ೭೭ಕ್ಷ್ರಂ ದಿೀಪಾತ ೭ನ್ರ್ ಶಖೀಪಮ್ಪಮ್
ತಪತ ಜಾಮೂು ನ್ದ ಮ್ಪಯೀಾಂ ರಾಜ್ತ್ವ೭ನ್ತ ಪರಿಚ್ಛ ದಮ್ ೧೪
ದಿವಾ ಪಾಯಸ ಸಂಪೂಣುಾಂ ಪಾತಿರ ೀಾಂ ಪತಿನ ೀಮ್ ಇವ ಪ್ರರ ಯಾಮ್
ಪರ ಗೃಹಾ ವಪಲಾಂ ದೀಭಾಾ ುಾಂ ಸಾ ಯಂ ಮಾಯಾಮ್ಪಯೀಮ್ ಇವ ೧೫
ಸಮ್ಪವೇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಬ್ರ ವೀ ದಾ ಕಾ ಮ್ ಇದಂ ದಶ್ರಥಂ ನೃಪಮ್
ಪಾರ ಜಾಪತಾ ಾಂ ನ್ರಂ ವದಿವ ಮಾಮ್ ಇಹಾ೭ಭಾಾ ಗತಂ ನೃಪ ೧೬
ತತಃ ಪರಂ ತದ ರಾಜಾ ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ಕೃತ್ವಞ್ಜ ಲ್ಃ
ಭ್ಗವನ್ ಸ್ವಾ ಗತಂ ತೇಽಸುತ ಕಿಮ್ ಅಹಂ ಕರವಾಣ ತೇ ೧೭
ಅರ್ೀ ಪನ್ ರಿದಂ ವಾಕಾ ಾಂ ಪಾರ ಜಾಪತಾ ೀ ನ್ರೀಽಬ್ರ ವೀತ್
ರಾಜ್ನ್ ಅಚ್ುಯತ್ವ ದೇವಾನ್ ಅದಾ ಪಾರ ಪತ ಮ್ ಇದಂ ತಾ ಯಾ ೧೮
ಇದಂ ತ ನೃಪ ಶಾದೂುರ್ ಪಾಯಸಂ ದೇವ ನಿಮ್ುತಮ್
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ಪರ ಜಾ ಕರಂ ಗೃಹಾಣ ತಾ ಾಂ ಧನ್ಾ ಮ್ ಆರೀಗಾ ವಧುನ್ಮ್ ೧೯
ಭಾಯಾುಣಮ್ ಅನರೂಪಾಣಮ್ ಅಶನ ೀತ ಇತಿ ಪರ ಯಚ್ಛ ವೈ
ತ್ವಸು ತಾ ಾಂ ರ್ಪಸ ಾ ಸೇ ಪತ್ವರ ನ್ ಯದ೭ರ್ುಾಂ ಯಜ್ಸೇ ನೃಪ ೨೦
ತಥೇತಿ ನೃಪತಿಃ ಪ್ರರ ೀತಃ ಶರಸ್ವ ಪರ ತಿಗೃಹಾ ತ್ವಮ್
ಪಾತಿರ ೀಾಂ ದೇವಾ೭ನ್ನ ಸಂಪೂಣುಾಂ ದೇವ ದತ್ವತ ಾಂ ಹಿರಣಮ ಯೀಮ್ ೨೧
ಅಭಿವಾದಾ ಚ್ ತ ದೂಭ ತಮ್ ಅದುಭ ತಂ ಪ್ರರ ಯ ದಶ್ುನ್ಮ್
ರ್ಮದ ಪರಮ್ಪಯಾ ಯುಕತ ಶ್ಚ ಕ್ಷ್ರ ಅಭಿಪರ ದಕಿಯ ಣಮ್ ೨೨
ತತೀ ದಶ್ರಥಃ ಪಾರ ಪಾ ಪಾಯಸಂ ದೇವ ನಿಮ್ುತಮ್
ಬ್ಭೂವ ಪರಮ್ಪ ಪ್ರರ ೀತಃ ಪಾರ ಪಾ ವತತ ಮ್ ಇವ ಅಧನಃ ೨೩
ತತ ಸತ ದ೭ದುಭ ತ ಪರ ಖಾ ಾಂ ಭೂತಂ ಪರಮ್ಪ ಭಾಸಾ ರಮ್
ಸಂವತುಯತ್ವಾ ತತ್ ಕಮ್ಪು ತತ್ರ ೈ ವಾ೭ನ್ತ ರ ಧಿೀಯತ ೨೪
ಹಷು

ರಶಮ ಭಿ: ಉದಾ ೀತಂ ತಸ್ವಾ ೭ನ್ತ ಃ ಪರಮ್ ಆಬ್ಭೌ

ಶಾರದ ಸ್ವಾ ಭಿರಾಮ್ಪ ಸಾ ಚ್ನ್ದ ರ

ಸ್ಾ ೀವ ನ್ಭ್: ಅಾಂಶ್ರಭಿಃ ೨೫

ಸೀಽನ್ತ ಃಪರಂ ಪರ ವಶ್ಾ ೈವ ಕೌಸಲಾ ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್
ಪಾಯಸಂ ಪರ ತಿಗೃಹಿು ೀಷಾ ಪತಿರ ೀಯಂ ತಿಾ ದಮ್ ಆತಮ ನಃ ೨೬
ಕೌಸಲಾ ಯೈ ನ್ರಪತಿಃ ಪಾಯಸ್ವ೭ಧುಾಂ ದದೌ ತದ
ಅಧ್ಯುತ್ ಅಧುಾಂ ದದೌ ಚಾ೭ಪ್ರ ಸುಮ್ತ್ವರ ಯೈ ನ್ರಾ೭ಧಿಪಃ ೨೭
ಕೈಕೇಯ್ಾ ೈ ಚ್ ಅವಶಷಟ ಅಧುಾಂ ದದೌ ಪತ್ವರ ೭ರ್ು ಕ್ಷ್ರಣತ್
ಪರ ದದೌ ಚ್ ಅವಶಷ್ವಟ ೭ಧುಾಂ ಪಾಯಸಸಾ ಅಮೃತೀಪಮ್ಪಮ್ ೨೮
ಅನಚಿನ್ತ ಾ ಸುಮ್ತ್ವರ ಯೈ ಪನ್: ಏವ ಮ್ಪಹಿೀಪತಿಃ
ಏವಂ ತ್ವಸ್ವಾಂ ದದೌ ರಾಜಾ ಭಾಯಾುಣಾಂ ಪಾಯಸಂ ಪೃರ್ಕ್ ೨೯
ತ್ವ: ತ ಏತತ್ ಪಾಯಸಂ ಪಾರ ಪಾ ನ್ರೇನ್ದ ರ ಸಾ ೀತತ ಮಾಃ ಸ್ತ ರಯಃ
ಸಮಾಮ ನಂ ಮೇನಿರೇ ಸವಾುಃ ಪರ ಹಷ್ೀುದಿತ ಚೇತಸಃ ೩೦
ತತಸುತ ತ್ವ: ಪಾರ ಶ್ಾ ತ ದುತತ ಮ್ಪ ಸ್ತ ರರ್ೀ ;
ಮ್ಪಹಿೀಪತೇ: ಉತತ ಮ್ಪ ಪಾಯಸಂ ಪೃಧಕ್
ಹತ್ವಶ್ನಾ೭೭ದಿತಾ ಸಮಾನ್ ತೇಜ್ಸ್ವ
ಚಿರೇಣ ಗಭಾುನ್ ಪರ ತಿಪೇದಿರೇ ತದ ೩೧
ತತಸುತ ರಾಜಾ ಪರ ಸಮ್ೀಕ್ಷಾ ತ್ವ: ಸ್ತ ರಯಃ
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ಪರ ರೂಢ ಗಭಾು: ಪರ ತಿ ರ್ಬ್ವ ಮಾನ್ಸ್ವ
ಬ್ಭೂವ ಹೃಷಟ ಸ್ತ ರದಿವೇ ಯಧ್ಯ ಹರಿ:
ಸುರೇಾಂದರ ಸ್ದವ ಷ್ಠು ಗಣ೭ಭಿಪೂಜಿತ: ೩೨
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಷ್ೀಡ್ಶ್ ಸಗುಃ

ಸಪ್ತ ದಶ ಸರ್ಗಃ
ಪತರ ತಾ ಾಂ ತ ಗತೇ ವಷೌು ರಾಜ್ಞ ಸತ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ಉವಾಚ್ ದೇವತ್ವಃ ಸವಾುಃ ಸಾ ಯಮೂಭ ಭ್ುಗವಾನ್ ಇದಮ್ ೧
ಸತಾ ಸಂಧ ಸಾ ವೀರ ಸಾ ಸವೇುಷ್ವಾಂ ನೀ ಹಿತೈಷ್ಠಣಃ
ವಷ್ು ೀಃ ಸಹಾಯಾನ್ ಬ್ಲ್ನಃ ಸೃಜ್ಧಾ ಾಂ ಕ್ಷ್ಮ್ಪ ರೂಪ್ರಣಃ ೨
ಮಾಯಾವದ ಶ್ಚ ಶ್ರರಾಾಂ ಶ್ಚ ವಾಯು ವೇಗ ಸಮಾ೦ ಜ್ವೇ
ನ್ಯಜಾಞ ನ್ ಬುದಿವ ಸಂಪನಾನ ನ್ ವಷುು ತರ್ಾ ಪರಾಕರ ಮಾನ್ ೩
ಅಸಂಹಾಯಾುನ್ ಉಪಾಯಜಾಞ ನ್ ದಿವಾ ಸಂಹನ್ನಾ೭ನಿಾ ತ್ವನ್
ಸವಾು೭ಸತ ರ ಗುಣ ಸಂಪನಾನ ನ್ ಅಮೃತ ಪಾರ ಶ್ನಾನ್ ಇವ ೪
ಅಪಸ ರಃ ಸು ಚ್ ರ್ಮಖಾಾ ಸು ಗನ್ವ ವೀುಣಾಂ ತನೂಷು ಚ್
ಯಕ್ಷ ಪನ್ನ ಗ ಕನಾಾ ಸು ಋಕ್ಷ ವದಾ ಧರಿೀಷು ಚ್ ೫
ಕಿನ್ನ ರಿೀಣಾಂ ಚ್ ಗಾತ್ರ ೀಷು ವಾನ್ರಿೀಣಾಂ ತನೂಷು ಚ್
ಸೃಜ್ಧಾ ಾಂ ಹರಿ ರೂಪೇಣ ಪತ್ವರ ನ್ ತರ್ಾ ಪರಾಕರ ಮಾನ್ ೬
ಪೂವು ಮೇವ ಮ್ಪಯಾ ಸೃಷ್ಟ ೀ ಜಾಮ್ಪು ವಾನ್ ಋಕ್ಷ ಪನ್ಗ ವಃ
ಜುರ ಮ್ಪಭ ಮಾಣ ಸಾ ಸಹಸ್ವ ಮ್ಪಮ್ಪ ವಕ್ಷ್ತ ರತ್ ಅಜಾಯತ ೭
ತೇ ತರ್ೀಕ್ಷ್ತ ಭ್ಗವತ್ವ ತತ್ ಪರ ತಿಶ್ರರ ತಾ ಶಾಸನ್ಮ್
ಜ್ನ್ಯಾ ಮಾಸು: ಏವಂ ತೇ ಪತ್ವರ ನ್ ವಾನ್ರ ರೂಪ್ರಣಃ ೮
ಋಷಯ ಶ್ಚ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನಃ ಸ್ದವ ವದಾ ಧರ ಉರಗಾಃ
ಚಾರಣ ಶ್ಚ ಸುತ್ವನ್ ವೀರಾನ್ ಸಸೃಜು ವುನ್ ಚಾರಿಣಃ ೯
ವಾನ್ರೇಾಂದರ ಾಂ ಮ್ಪಹೇನಾದ ರಭ್ಮ್ ಇನದ ರೀ ವಾಲ್ನ್ಮ್ ಆತಮ ಜಂ
ಸುಗ್ವರ ೀವಂ ಜ್ನ್ಯಾ ಮಾಸ ತಪನ್: ತಪತ್ವಾಂ ವರಃ ೧೦
ಬೃಹಸ್ ತಿ ಸುತ ಅಜ್ನ್ಯತ್ ತ್ವರಂ ನಾಮ್ಪ ಮ್ಪಹಾ ಹರಿಾಂ
ಸವು ವಾನ್ರ ರ್ಮಖಾಾ ನಾಾಂ ಬುದಿವ ಮಂತಂ ಅನತತ ಮಂ ೧೧
ಧನ್ದ ಸಾ ಸುತ ಶರ ೀಮಾನ್ ವಾನ್ರೀ ಗಂಧಮಾದನಃ
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ವಶ್ಾ ಕಮಾು ತಾ ಜ್ನ್ಯತ್ ನ್ಳ೦ ನಾಮ್ಪ ಮ್ಪಹಾ ಹರಿಾಂ ೧೨
ಪಾವಕ ಸಾ ಸುತಃ ಶರ ೀಮಾನ್ ನಿೀಲೀ೭ಗ್ವನ ಸದೃಶ್ ಪರ ಭಃ
ತೇಜ್ಸ್ವ ಯಶ್ಸ್ವ ವೀಯಾುತ್ ಅತಾ ರಿಚ್ಾ ತ ವಾನ್ರಾನ್ ೧೩
ರೂಪ ದರ ವಣ ಸಂಪನೌನ ಅಶಾ ನೌ ರೂಪ ಸಮ್ಪಮ ತ್ರ
ಮೈನ್ದ ಶ್ಚ ದಿಾ ವದ ಶ್ಚ ೈವ ಜ್ನ್ಯಾ ಮಾಸತ ಸಾ ಯಂ ೧೪
ವರುಣೀ ಜ್ನ್ಯಾ ಮಾಸ ಸುರ್ಷಣ೦ ವಾನ್ರಷುಭಂ
ಶ್ರಭಂ ಜ್ನ್ಯಾಮಾಸ ಪಜ್ುನ್ಾ ಸುತ ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಂ ೧೫
ಮಾರುತ ಸ್ವಾ ೭೭ತಮ ಜ್ ಶರ ೀಮಾನ್ ಹನಮ್ಪ ನಾನ ಮ್ಪ ವೀಯುವಾನ್
ವಜ್ರ ಸಂಹನ್ನೀ ಪೇತೀ ವೈನ್ತೇಯ ಸಮೀ ಜ್ವೇ ೧೬
ತೇ ಸೃಷ್ವಟ ಬ್ಹ ಸ್ವಹಸ್ವರ ದಶ್ಗ್ವರ ೀವ ವಧೀದಾ ತ್ವಃ
ಅಪರ ಮೇಯ ಬ್ಲ ವೀರಾ ವಕ್ಷ್ರ ನಾತ ಃ ಕ್ಷ್ಮ್ಪ ರೂಪ್ರಣಃ ೧೭
ಮೇರು ಮಂದರ ಸಂಕ್ಷ್ಶಾ ವಪಷಮ ನತ ೀ ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಃ
ಋಕ್ಷ ವಾನ್ರ ಗ್ೀಪಚಾಛ ಃ ಕಿಯ ಪರ ಮ್ ಏವಾ೭ಭಿಜ್ಜಿಞ ರೇ ೧೮
ಯಸಾ ದೇವ ಸಾ ಯ ದೂರ ಪಂ ವೇಷ್ೀ ಯಶ್ಚ ಪರಾಕರ ಮಃ
ಅಜಾಯತ ಸಮ್ಪ ಸ್ತ ೀನ್ ತಸಾ ತಸಾ ಸುತಃ ಪೃರ್ಕ್ ೧೯
ಗ್ೀ ಲಙ್ಗಗ ಲ್ೀಷು ಚೀತ್ ನಾನ ಃ ಕೇಚಿತ್ ಸಂಮ್ಪತ ವಕರ ಮಾಃ
ಋಕಿಯ ೀಷು ಚ್ ತಥಾ ಜಾತ್ವ ವಾನ್ರಾಃ ಕಿನ್ನ ರಿೀಷು ಚ್ ೨೦
ದೇವಾ ಮ್ಪಹಷ್ಠು ಗಂಧವಾು: ತ್ವಕ್ಷ್ಯ ಾ ು ಯಕ್ಷ್ಯ ಯಶ್ಸ್ಾ ನಃ
ನಾಗಾಃ ಕಿರ್ಮ್ ರುಷ್ವ ಶ್ಚ ೈವ ಸ್ದವ ವದಾ ಧರೀರಗಾಃ ೨೧
ಬ್ಹವೀ ಜ್ನ್ಯಾ ಮಾಸು: ಹೃಷ್ವಟ ಸತ ತರ ಸಹಸರ ಶಃ
ವಾನ್ರಾನ್ ಸುಮ್ಪಹಾ ಕ್ಷ್ಯಾನ್ ಸವಾು ನ್ಾ ೈ ವನ್ ಚಾರಿಣ; ೨೨
ಅಪಸ ರಃ ಸು ಚ್ ರ್ಮಖಾಾ ಸು ತಧ್ಯ ವದಾ ಧರಿೀಷು ಚ್
ನಾಗ ಕನಾಾ ಸು ಚ್ ತಧ್ಯ ಗನ್ವ ವೀುಣಾಂ ತನೂಷು ಚ್ ೨೩
ಕ್ಷ್ಮ್ಪ ರೂಪ ಬ್ಲೀ ಪೇತ್ವ ಯಧ್ಯ ಕ್ಷ್ಮಂ ವಚಾರಿಣ:
ಸ್ಾಂಹ ಶಾದೂುರ್ ಸದೃಶಾ ದಪೇುಣ ಚ್ ಬ್ಲೇನ್ ಚ್ ೨೪
ಶಲ ಪರ ಹರಣಃ ಸವೇು ಸವೇು ಪಾದಪ ರ್ೀಧಿನಃ
ನ್ಖ ದಂಷಟ ರ ಆಯುಧ್ಯಃ ಸವೇು ಸವೇು ಸವಾು೭ಸತ ರ ಕೀವದಃ ೨೫
ವಚಾರ್ಯೇಯುಃ ಶಲೇನಾದ ರನ್ ಭದಯೇಯುಃ ಸ್ಾ ರಾನ್ ದುರ ಮಾನ್
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ಕಯ ೀಭ್ಯೇಯು ಶ್ಚ ವೇಗೇನ್ ಸರ್ಮದರ ಾಂ ಸರಿತ್ವಾಂ ಪತಿಮ್ ೨೬
ದರಯೇಯುಃ ಕಿಯ ತಿಾಂ ಪದಭ ಾ ಮ್ ಆಪು ವೇಯು ಮ್ಪುಹಾ೭ಣುವಮ್
ನ್ಭ್ ಸತ ಲಂ ವಶೇಯು ಶ್ಚ ಗೃಹಿು ೀಯುರ೭ಪ್ರ ತೀಯದನ್ ೨೭
ಗೃಹಿು ೀಯುರ೭ಪ್ರ ಮಾತಙ್ಗಗ ನ್ ಮ್ಪತ್ವತ ನ್ ಪರ ವರ ಜ್ತೀ ವನೇ
ನ್ದುಮಾನಾಾಂ ಶ್ಚ ನಾದೇನ್ ಪಾತಯೇಯು ವುಹಂಗಮಾನ್ ೨೮
ಈದೃಶಾನಾಾಂ ಪರ ಸೂತ್ವನಿ ಹರಿೀಣಾಂ ಕ್ಷ್ಮ್ಪ ರೂಪ್ರಣಮ್
ಶ್ತಂ ಶ್ತ ಸಹಸ್ವರ ಣ ಯೂರ್ಪಾನಾಾಂ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾಮ್ ೨೯
ತೇ ಪರ ಧ್ಯನೇಷು ಯೂಧೇಷು ಹರಿೀಣ೦ ಹರಿ ಯೂಧಪಾ:
ಬ್ಭೂವುರ್ ಯೂರ್ಪ ಶ್ರ ೀಷ್ವಿ ವೀರಾಾಂ ಶ್ಚ ಅಜ್ನ್ಯನ್ ಹರಿೀನ್ ೩೦
ಅನ್ಾ ೀ ಋಕ್ಷವತಃ ಪರ ಸ್ವಾ ನ್ ಅವತಸುಾ ಃ ಸಹಸರ ಶಃ
ಅನ್ಾ ೀ ನಾನಾ ವಧ್ಯನ್ ಶಲನ್ ಭಜಿರೇ ಕ್ಷ್ನ್ನಾನಿ ಚ್ ೩೧
ಸೂಯು ಪತರ ಾಂ ಚ್ ಸುಗ್ವರ ೀವಂ ಶ್ಕರ ಪತರ ಾಂ ಚ್ ವಾಲ್ನ್ಮ್
ಭಾರ ತರಾ ವುಪತಸುಾ ಸ್ತ ೀ ಸವು ಏವ ಹರಿೀಶ್ಾ ರಾಃ
ನ್ಳಂ ನಿೀಲಂ ಹನೂಮಂತಂ ಅನಾಾ ಾಂ ಶ್ಚ ಹರಿ ಯೂಧಪಾನ್ ೩೨
ತೇ ತ್ವಕ್ಷಾ ು ಬ್ರ್ ಸಂಪನಾನ ಸವೇು ಯುದವ ವಶಾರದ:
ವಚ್ರನತೀ೭ದುಯನ್ ದಪಾುತ್ ಸ್ಾಂಹ ವಾಾ ಘರ ಮ್ಪಹೀರಗಾನ್ ೩೩
ತ್ವಾಂಶ್ಚ ಸವಾುನ್ ಮ್ಪಹಾ ಬಾಹ: ವಾಲ್ೀ ವಪರ್ ವಕರ ಮಃ
ಜುಗ್ೀಪ ಭಜ್ ವೀಯೇುಣ ಋಕ್ಷ ಗ್ೀ ಪಚ್ಛ ವಾನ್ರಾನ್ ೩೪
ತೈ ರಿಯಂ ಪೃಧಿವೀ ಶ್ರರೈ: ಸ ಪವುತ ವನಾ೭ಣುವಾ:
ಕಿೀಣು ವವಧ ಸಂಸ್ವಾ ನ: ನಾನಾ ವಾ ಾಂಜ್ನ್ ರ್ಕ್ಷಣೈ : ೩೫
ತೈ: ಮೇಘ ಬೃನಾದ ೭ಚ್ರ್ ತರ್ಾ ಕ್ಷ್ಯೈ:
ಮ್ಪಹಾ ಬ್ಲೈ: ವಾನ್ರ ಯೂರ್ ಪಾಲೈಃ
ಬ್ಭೂವ ಭೂ: ಭಿೀಮ್ಪ ಶ್ರಿೀರ ರೂಪೈಃ
ಸಮಾವೃತ್ವ ರಾಮ್ಪ ಸಹಾಯ ಹೇತೀ: ೩೬
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಸಪತ ದಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಅಷ್ಟಟ ದಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ನಿವೃುತ್ತ ೀ ತ ಕರ ತ್ರ ತಸ್ಮ ನ್ ಹಯ ಮೇಧೇ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ಪರ ತಿಗೃಹಾ ಸುರಾ ಭಾಗಾನ್ ಪರ ತಿಜ್ಗುಮ ಯುಥಾ೭೭ಗತಮ್ ೧
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ಸಮಾಪತ

ದಿೀಕ್ಷ್ಯ

ನಿಯಮಃ ಪತಿನ ೀ ಗಣ ಸಮ್ಪನಿಾ ತಃ

ಪರ ವವೇಶ್ ಪರಿೀಾಂ ರಾಜಾ ಸ ಭೃತಾ

ಬ್ರ್ ವಾಹನಃ ೨

ಯಥಾ೭ಹುಾಂ ಪೂಜಿತ್ವ ಸ್ತ ೀನ್ ರಾಜಾಞ ವೈ ಪೃಥಿವೀಶ್ಾ ರಾಃ
ರ್ಮದಿತ್ವಃ ಪರ ಯಯು ದೇುಶಾನ್ ಪರ ಣಮ್ಪಾ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವಮ್ ೩
ಶರ ೀಮ್ಪತ್ವಾಂ ಗಚ್ಛ ತ್ವಾಂ ತೇಷ್ವಾಂ ಸಾ ಪರಾಣ ಪರಾ ತತ ತಃ
ಬ್ಲನಿ ರಾಜಾಞ ಾಂ ಶ್ರಭಾರ ಣ ಪರ ಹೃಷ್ವಟ ನಿ ಚ್ಕ್ಷ್ಶರೇ ೪
ಗತೇಷು ಪೃಥಿವೀಶೇಷು ರಾಜಾ ದಶ್ರಥಃ ತಧ್ಯ
ಪರ ವವೇಶ್ ಪರಿೀಾಂ ಶರ ೀಮಾನ್ ಪರಸಕ ೃತಾ ದಿಾ ಜ್ೀತತ ಮಾನ್ ೫
ಶಾನ್ತ ಯಾ ಪರ ಯಯೌ ಸ್ವಧುಮ್ ಋಷಾ ಶೃಙ್ಗ ಃ ಸುಪೂಜಿತಃ
ಅನಿಾ ೀಯಮಾನೀ ರಾಜಾಞ ೭ರ್ ಸ್ವ೭ನಯಾತ್ರ ೀಣ ಧಿೀಮ್ಪತ್ವ ೬
ಏವಂ ವಸೃಜ್ಾ ತ್ವನ್ ಸವಾುನ್ ರಾಜಾ ಸಂಪೂಣು ಮಾನ್ಸಃ
ಉವಾಸ ಸುಖಿತಃ ತತರ ಪತರ ೀತ್ ತಿತ ಾಂ ವಚಿನ್ತ ಯನ್ ೭
ತತೀ ಯಜ್ಞ ೀ ಸಮಾಪ್ತ ೀ ತ ಋತೂನಾಾಂ ಷಟ್ ಸಮ್ಪತಾ ಯು:
ತತ ಶ್ಚ ದಾ ದಶೇ ಮಾಸೇ ಚೈತ್ರ ೀ ನಾವಮ್ಕೇ ತಿಥೌ ೮
ನ್ಕ್ಷತ್ರ ೀ ೭ ದಿತಿ ದೈವತ್ಾ ೀ ಸಾ ಉಚ್ಚ ಸಂಸ್ಾ ೀಷು ಪಂಚ್ ಷು
ಗರ ಹೇಷು ಕಕುಟೇ ರ್ಗ್ನ ೀ ವಾಕ್ ತ್ವ ವ೦ದುನಾ ಸಹ ೮
ಪ್ರ ೀದಾ ಮಾನೇ ಜ್ಗನಾನ ಧಂ ಸವು ಲೀಕ ನ್ಮ್ಪಸಕ ೃತಂ
ಕೌಸಲಾ ಅಜ್ನ್ಯತ್ ರಾಮಂ ದಿವಾ ರ್ಕ್ಷಣ ಸಂಯುತಮ್ ೧೦
ವಷ್ು ೀ: ಅಧುಾಂ ಮ್ಪಹಾಭಾಗಂ ಪತರ ಮ್ ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕು ನ್ನ್ದ ನ್ಮ್
ಕೌಸಲಾ ಶ್ರಶ್ರಭ ತೇನ್ ಪತ್ರ ೀ ಣ ಅಮ್ತ ತೇಜ್ಸ್ವ ೧೧
ಯಥಾ ವರೇಣ ದೇವಾನಾಮ್ ಅದಿತಿ: ವಜ್ರ ಪಾಣನಾ
ಭ್ರತೀ ನಾಮ್ಪ ಕೈಕೇಯಾಾ ಾಂ ಜ್ಜ್ಞ ೀ ಸತಾ

ಪರಾಕರ ಮಃ ೧೨

ಸ್ವಕ್ಷ್ಯ ತ್ ವಷ್ು ೀ: ಚ್ತ ಭಾುಗಃ ಸವೈುಃ ಸರ್ಮದಿತೀ ಗುಣೈಃ
ಅರ್ ರ್ಕ್ಷಮ ಣ ಶ್ತರ ಘ್ನನ ಸುಮ್ತ್ವರ ಅಜ್ನ್ಯತ್ ಸುತ್ರ ೧೩
ವೀರೌ ಸವಾು೭ಸತ ರ

ಕುಶ್ಲೌ ವಷ್ು ೀ: ಅಧು ಸಮ್ಪನಿಾ ತ್ರ

ಪಷ್ಾ ೀ ಜಾತ ಸುತ ಭ್ರತೀ ಮ್ೀನ್ ರ್ಗ್ನ ೀ ಪರ ಸನ್ನ ಧಿೀ: ೧೪
ಸ್ವಪೇು ಜಾತ್ರ ತ ಸೌಮ್ತಿರ ೀ ಕುಳೀರೇ ಅಭಾ ದಿತ್ರ ರವೌ
ರಾಜ್ಞ ಃ ಪತ್ವರ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನ್ ಶ್ಚ ತ್ವಾ ರೀ ಜ್ಜಿಞ ರೇ ಪೃರ್ಕ್ ೧೫
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ಗುಣವನತ ೀಽನ ರೂಪಾ ಶ್ಚ ರುಚಾಾ ಪ್ರ ೀಷಿ ಪದೀ ಪಮಾಃ
ಜ್ಗು: ಕಳ೦ ಚ್ ಗಂಧವಾು ನ್ನೃತ ಶಾಚ ೭ಪಸ ರೀ ಗಣ: ೧೬
ದೇವ ದುನದ ಭ್ರ್ೀ ನೇಹ: ಪಷ್ ವೃಷ್ಠಟ ಶ್ಚ ಖಾ ಚ್ಛ್ಾ ತ್ವ
ಉತಸ ವ ಶ್ಚ ಮ್ಪಹಾನ್ ಆಸ್ೀತ್ ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ಯಾಾಂ ಜ್ನಾಕುಲಃ ೧೭
ರಧ್ಯಾ ಶ್ಚ ಜ್ನ್ ಸಂಬಾಧ್ಯ ನ್ಟ ನ್ತುಕ ಸಂಕುಲ:
ಗಾಯನ ಶ್ಚ ವರಾವಣಾ ೀ ವಾದನ ಶ್ಚ ತಥಾ ಪರಿ<ರ್ನ್ಗ=ತ್ಲ್>ై : ೧೮
ಪರ ದೇಯಾ೦ ಶ್ಚ ದದೌ ರಾಜಾ ದೂತ ಮಾಗಧ ವಂದಿನಾಾಂ
ಬಾರ ಹಮ ಣೇಭ್ಾ ೀ ದದೌ ವತತ ಾಂ ಗ್ೀ ಧನಾನಿ ಸಹಸರ ಶ್: ೧೯
ಅತಿೀತಾ ಏಕ್ಷ್ದಶಾ೭ಹಂ ತ ನಾಮ್ಪ ಕಮ್ಪು ತಥಾ ಅಕರೀತ್
ಜ್ಾ ೀಷಿ ಾಂ ರಾಮಂ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನಂ ಭ್ರತಂ ಕೈಕಯೀ ಸುತಮ್ ೨೦
ಸೌಮ್ತಿರ ಾಂ ರ್ಕ್ಷಮ ಣಮ್ ಇತಿ ಶ್ತರ ಘನ ಮ್ ಅಪರಂ ತಥಾ
ವಸ್ಷಿ ಃ ಪರಮ್ಪ ಪ್ರರ ೀತೀ ನಾಮಾನಿ ಕೃತವಾಾಂ ಸತ ದ ೨೧
ಬಾರ ಹಮ ಣನ್ ಭ್ೀಜ್ಯಾ ಮಾಸ ಪೌರಾನ್ ಜಾನ್ಪದನ್೭ಪ್ರ
ಅದದ ದು ರಹಮ ಣನಾ೦ ಚ್ ರಾತ್ರನ ಘ ಮ್ಪಮ್ತಂ ಬ್ಹ
ತೇಷ್ವಾಂ ಜ್ನ್ಮ ಕಿರ ಯಾದಿೀನಿ ಸವು ಕಮಾುಣಾ ೭ಕ್ಷ್ರಯತ್ ೨೨
ತೇಷ್ವಾಂ ಕೇತರ್ ಇವ ಜ್ಾ ೀಷ್ಿ ೀ ರಾಮೀ ರತಿಕರಃ ಪ್ರತಃ
ಬ್ಭೂವ ಭೂರ್ೀ ಭೂತ್ವನಾಾಂ ಸಾ ಯಮೂಭ : ಇವ ಸಮ್ಪಮ ತಃ ೨೩
ಸವೇು ವೇದವದಃ ಶ್ರರಾಃ ಸವೇು ಲೀಕ ಹಿತೇ ರತ್ವಃ
ಸವೇು ಜಾಞ ನೀಪ ಸಂಪನಾನ ಃ ಸವೇು ಸರ್ಮದಿತ್ವ ಗುಣೈಃ ೨೪
ತೇಷ್ವಮ್ ಅಪ್ರ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ರಾಮಃ ಸತಾ ಪರಾಕರ ಮಃ
ಇಷಟ ಸಸ ವು ಸಾ ಲೀಕ ಸಾ ಶ್ಶಾಾಂಕ ಇವ ನಿಮ್ಪುಲಃ ೨೫
ಗಜ್ ಸಕ ಾಂಧೇ೭ಶ್ಾ ಪೃಷ್ಿ ೀ ಚ್ ರಧ ಚ್ಯಾುಸು ಸಮ್ಪಮ ತಃ
ಧನವೇುದೇ ಚ್ ನಿರತಃ ಪ್ರತೃ ಶ್ರಶ್ರರ ಷಣೇ ರತ : ೨೬
ಬಾಲಾ ತ್ ಪರ ಭೃತಿ ಸುಸ್ನ ಗ್ವ ೀ ರ್ಕ್ಷಮ ಣೀ ರ್ಕಿಯ ಮ

ವಧುನಃ

ರಾಮ್ಪ ಸಾ ಲೀಕ ರಾಮ್ಪ ಸಾ ಭಾರ ತ : ಜ್ಾ ೀಷಿ

ಸಾ ನಿತಾ ಶಃ ೨೭

ಸವು ಪ್ರರ ಯ ಕರ ಸತ ಸಾ ರಾಮ್ಪಸ್ವಾ ೭ಪ್ರ ಶ್ರಿೀರತಃ
ರ್ಕ್ಷಮ ಣೀ ರ್ಕಿಯ ಮ ಸಂಪನನ ೀ ಬ್ಹಿಃ ಪಾರ ಣ ಇವಾ೭ಪರಃ ೨೮
ನ್ ಚ್ ತೇನ್ ವನಾ ನಿದರ ಾಂ ರ್ಭ್ತೇ ಪರುಷ್ೀತತ ಮಃ
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ಮೃಷಟ ಮ್ ಅನ್ನ ಮ್ ಉಪಾನಿೀತಮ್ ಅಶಾನ ತಿ ನ್ ಹಿ ತಂ ವನಾ ೨೯
ಯದ ಹಿ ಹಯಮ್ ಆರೂಢೀ ಮೃಗಯಾಾಂ ಯಾತಿ ರಾಘವಃ
ತದೈನಂ ಪೃಷಿ ತೀಽಭ್ಾ ೀತಿ ಸ ಧನಃ ಪರಿಪಾರ್ಯನ್ ೩೦
ಭ್ರತ ಸ್ವಾ ೭ಪ್ರ ಶ್ತರ ಘನ ೀ ರ್ಕ್ಷಮ ಣ ಅವರಜ್ೀ ಹಿ ಸಃ
ಪಾರ ಣೈಃ ಪ್ರರ ಯತರೀ ನಿತಾ ಾಂ ತಸಾ ಚ್ ಆಸ್ೀತ್ ತಥಾ ಪ್ರರ ಯಃ ೩೧
ಸ ಚ್ತಭಿು: ಮ್ಪಹಾಭಾಗಃ ಪತ್ರ ೈ: ದಶ್ರಥಃ ಪ್ರರ ಯೈಃ
ಬ್ಭೂವ ಪರಮ್ಪ ಪ್ರರ ೀತೀ ದೇವೈ: ಇವ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಃ ೩೨
ತೇ ಯದ ಜಾಞ ನ್ ಸಂಪನಾನ ಃ ಸವೇು ಸರ್ಮದಿತ್ವ ಗುಣೈಃ
ಹಿರ ೀಮ್ಪನ್ತ ಃ ಕಿೀತಿುಮ್ಪನ್ತ ಶ್ಚ ಸವುಜಾಞ ದಿೀಘು ದಶುನಃ ೩೩
ತೇಷ್ವ ಮೇವಂ ಪಭಾವಾನಾಾಂ ಸವೇುಷ್ವಾಂ ದಿೀಪತ ತೇಜ್ಸ್ವಾಂ
ಪ್ರತ್ವ ದಶ್ರಧೀ ಹೃಷ್ಟ ೀ ಬ್ರ ಹಮ ಲೀಕ್ಷ್ಧಿಪ್ೀ ಯಧ್ಯ ೩೪
ತೇ ಚಾ೭ಪ್ರ ಮ್ಪನಜ್ ವಾಾ ಘಾರ ವೈದಿಕ್ಷ್೭ಧಾ ಯನೇ ರತ್ವ:
ಪ್ರತೃ ಶ್ರಶ್ರರ ಷಣ ರತ್ವ ಧನವೇುದೇ ಚ್ ನಿಷ್ಠಟ ತ್ವ: ೩೫
ಅರ್ ರಾಜಾ ದಶ್ರರ್ ಸ್ತ ೀಷ್ವಾಂ ದರ ಕಿರ ಯಾಾಂ ಪರ ತಿ
ಚಿಾಂತಯಾ ಮಾಸ ಧಮಾುತ್ವಮ ಸೀಪಾಧ್ಯಾ ಯ: ಸಬಾಾಂಧವ: ೩೬
ತಸಾ ಚಿಾಂತಯ ಮಾನ್ಸಾ ಮಂತಿರ ಮ್ಪಧ್ಾ ೀ ಮ್ಪಹಾತಮ ನ್:
ಅಭಾಾ ೭೭ಗಚ್ಛ ನ್ ಮ್ಪಹಾ ತೇಜ್ೀ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿ: ೩೭
ಸ ರಾಜ್ಞ ೀ ದಶ್ುನಾ೭೭ಕ್ಷ್ಾಂಕಿಯ ೀ ದಾ ರಾ೭ಧಾ ಕ್ಷ್ಯ ನ್ ಉವಾಚ್ ಹ
ಶೀಘರ ಾಂ ಆಖಾಾ ತ ಮಾಾಂ ಪಾರ ಪತ ಾಂ ಕೌಶಕಂ ಗಾಧಿನ್: ಸುತಂ ೩೮
ತ ಚ್ಛ ೃತ್ವಾ ವಚ್ನಂ ತಸಾ ರಾಜ್ ವೇಶ್ಮ ಪರ ದುದುರ ವು:
ಸಂಭಾರ ಾಂತ ಮ್ಪನ್ಸ: ಸವೇು ತೇನ್ ವಾಕ್ಾ ೀನ್ ಚೀದಿತ್ವ: ೩೯
ತೇ ಗತ್ವಾ ರಾಜ್ ಭ್ವನಂ ವಶಾಾ ಮ್ತಂ ಋಷ್ಠಾಂ ತದ
ಪಾರ ಪತ ಾಂ ಆವೇದಯಾ ಮಾಸು: ನೃಪಾಯೈ ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕವೇ ತದ ೪೦
ತೇಷ್ವಾಂ ತತ್ ವಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಸ ಪರೀಥಾ: ಸಮಾಹಿತ:
ಪರ ತಾ ಜ್ಜ ಗಾಮ್ಪ ಸಂಹೃಷ್ಟ ೀ ಬ್ರ ಹಾಮ ಣಂ ಇವ ವಾಸವ: ೪೧
ಸ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಜ್ಾ ಲ್ತಂ ದಿೀಪತ ಾ ತಪಸಂ ಸಂಶತ ವರ ತಂ
ಪರ ಹೃಷಟ ವದನೀ ರಾಜಾ ತತೀ೭ಘಾ ುಾಂ ಉಪಹಾರಯತ್ ೪೨
ಸ ರಾಜ್ಞ : ಪರ ತಿಗೃಹಾಾ ೭ಘಾ ುಾಂ ಶಾಸತ ರ ದೃಷ್ಟ ೀಣ ಕಮ್ಪುಣ
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ಕುಶ್ಲಂ ಅವಾ ಯಂ ಚೈವ ಪಯು ಪೃಚ್ಛ ನ್ ನ್ರಾ೭ಧಿಪಮ್ ೪೩
ಪರೇ ಕೀಶೇ ಜ್ನ್ಪದೇ ಬಾನ್ವ ವೇಷು ಸುಹೃತಸ ಚ್
ಕುಶ್ಲಂ ಕೌಶಕೀ ರಾಜ್ಞ ಃ ಪಯು ಪೃಚ್ಛ ತ್ ಸುಧ್ಯಮ್ುಕ: ೪೪
ಆಪ್ರ ತೇ ಸನ್ನ ತ್ವ ಸಸ ವೇು ಸ್ವಮಂತ್ವ ರಿಪವೀ ಜಿತ್ವ: ?
ದೈವಂ ಚ್ ಮಾನಷ೦ ಚಾ೭ಪ್ರ ಕಮ್ಪು ತೇ ಸ್ವಧಾ ನಷ್ಠಿ ತಂ ? ೪೫
ವಸ್ಷಿ ಾಂ ಚ್ ಸಮಾಗಮ್ಪಾ ಕುಶ್ಲಂ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವಃ
ಋಷ್ಠೀಾಂಶ್ಚ ತ್ವನ್ ಯಥಾ ನಾಾ ಯಂ ಮ್ಪಹಾಭಾಗಾನ್ ಉವಾಚ್ ಹ ೪೬
ತೇ ಸವೇು ಹೃಷಟ ಮ್ಪನ್ಸ ಸತ ಸಾ ರಾಜ್ಞ ೀ ನಿವೇಶ್ನ್ಮ್
ವವಶ್ರಃ ಪೂಜಿತ್ವ ಸತ ತರ ನಿರ್ಷದು ಶ್ಚ ಯಥಾ೭ಹುತಃ ೪೭
ಅರ್ ಹೃಷಟ ಮ್ಪನಾ ರಾಜಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಮ್
ಉವಾಚ್ ಪರಮೀದರೀ ಹೃಷಟ ಸತ ಮ್ ಅಭಿಪೂಜ್ಯನ್ ೪೮
ಯಥಾ೭ಮೃತ ಸಾ ಸಂಪಾರ ಪ್ರತ : ಯಥಾ ವಷುಮ್ ಅನೂದಕೇ
ಯಥಾ ಸದೃಶ್ ದರೇಷು ಪತರ ಜ್ನಾಮ ಪರ ಜ್ಸಾ ಚ್ ೪೯
ಪರ ನ್ಷಟ ಸಾ ಯಥಾ ಲಭ್ೀ ಯಥಾ ಹಷ್ೀು ಮ್ಪಹೀದಯೇ
ತಥಾ ಏವ ಆಗಮ್ಪನಂ ಮ್ಪನ್ಾ ೀ ಸ್ವಾ ಗತಂ ತೇ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನೇ ೫೦
ಕಂ ಚ್ ತೇ ಪರಮಂ ಕ್ಷ್ಮಂ ಕರೀಮ್ ಕಿರ್ಮ ಹಷ್ಠುತಃ
ಪಾತರ ಭೂತೀಽಸ್ ಮೇ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ದಿಷ್ವಟ ಾ ಪಾರ ಪ್ತೀಽಸ್ ಕೌಶಕ ೫೧
ಅದಾ ಮೇ ಸಫಲಂ ಜ್ನ್ಮ ಜಿೀವತಂ ಚ್ ಸುಜಿೀವತಮ್
ಪೂವುಾಂ ರಾಜ್ಷ್ಠು ಶ್ಬ್ದ ೀನ್ ತಪಸ್ವ ದಾ ೀತಿತ ಪರ ಭಃ ೫೨
ಬ್ರ ಹಮ ಷ್ಠು ತಾ ಮ್ ಅನಪಾರ ಪತ ಃ ಪೂಜ್ಾ ೀಽಸ್ ಬ್ಹಧ್ಯ ಮ್ಪಯಾ ೫೩
ತತ್ ಅದುಭ ತಮ್ ಇದಂ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಪವತರ ಾಂ ಪರಮಂ ಮ್ಪಮ್ಪ
ಶ್ರಭ್ ಕ್ಯ ೀತರ ಗತಶಾಚ ೭ ಹಂ ತವ ಸಂದಶ್ುನಾತ್ ಪರ ಭ್ೀ ೫೪
ಬ್ರರ ಹಿ ಯತ್ ಪಾರ ಥಿುತಂ ತಭ್ಾ ಾಂ ಕ್ಷ್ಯುಮ್ ಆಗಮ್ಪನಂ ಪರ ತಿ
ಇಚಾಛ ಾಂ ಅನಗೃಹಿೀತೀಽಹಂ ತಾ ದ೭ರ್ು ಪರಿವೃದವ ಯೇ ೫೫
ಕ್ಷ್ಯು ಸಾ ನ್ ವಮ್ಪಶ್ುಾಂ ಚ್ ಗನತ ಮ್ ಅಹುಸ್ ಕೌಶಕ
ಕತ್ವು ಚ್ ಅಹಮ್ ಅಶೇರ್ಷಣ ದೈವತಂ ಹಿ ಭ್ವಾನ್ ಮ್ಪಮ್ಪ ೫೬
ಮ್ಪಮ್ಪ ಚ್ ಅಯಮ್ ಅನಪಾರ ಪ್ತೀ ಮ್ಪಹಾನ್೭ಭಾ ದರ್ೀ ದಿಾ ಜ್
ತವ ಆಗಮ್ಪನ್ಜ್: ಕೃತಸ ನ ೀ ಧಮ್ಪು ಶ್ಚ ಅನತತ ಮೀ ಮ್ಪಮ್ಪ ೫೭
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ಇತಿ ಹೃದಯ ಸುಖಂ ನಿಶ್ಮ್ಪಾ ವಾಕಾ ಾಂ
ಶ್ರರ ತಿ

ಸುಖಮ್ ಆತಮ ವತ್ವ ವನಿೀತಮ್ ಉಕತ ಮ್

ಪರ ಥಿತ ಗುಣ ಯಶಾ ಗುಣೈ: ವಶಷಟ ಃ
ಪರಮ್ಪ ಋಷ್ಠಃ ಪರಮಂ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಹಷುಮ್ ೫೮
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಅಷ್ವಟ ದಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಏಕೀನ ವಿ೦ಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ತ ಚ್ಛ್ಛ ರತ್ವಾ ರಾಜ್ ಸ್ಾಂಹ ಸಾ ವಾಕಾ ಮ್ ಅದುಭ ತ ವಸತ ರಮ್
ಹೃಷಟ

ರೀಮಾ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀಽಭ್ಾ ಭಾಷತ ೧

ಸದೃಶಂ ರಾಜ್ ಶಾದೂುರ್ ತವೈತತ್ ಭವ ನ್ ಅನ್ಾ ತಃ
ಮ್ಪಹಾ ವಂಶ್ ಪರ ಸೂತ ಸಾ ವಸ್ಷಿ

ವಾ ಪದೇಶನಃ ೨

ಯತ್ ತ ಮೇ ಹೃತ್ ಗತಂ ವಾಕಾ ಾಂ ತಸಾ ಕ್ಷ್ಯು ಸಾ ನಿಶ್ಚ ಯಮ್
ಕುರುಷಾ ರಾಜ್ ಶಾದೂುರ್ ಭ್ವ ಸತಾ

ಪರ ತಿಶ್ರ ವಾ: ೩

ಅಹಂ ನಿಯಮ್ಪಮ್ ಆತಿಷ್ಿ ೀ ಸ್ದವ ಾ ೭ರ್ುಾಂ ಪರುಷಷುಭ್
ತಸಾ ವಘನ ಕರೌ ದೌಾ ತ ರಾಕ್ಷಸೌ ಕ್ಷ್ಮ್ಪ ರೂಪ್ರಣೌ ೪
ವರ ತೇ ಮೇ ಬ್ಹಶ್ ಶಚ ೀಣೇು ಸಮಾಪಾತ ಾ ಾಂ ರಾಕ್ಷಸ್ವ ವಮ್ಬ
ಮಾರಿೀಚ್ ಶ್ಚ ಸುಬಾಹ ಶ್ಚ ವೀಯುವನೌತ ಸು ಶಕಿಯ ತ್ರ
ತ್ರ ಮಾಾಂಸ ರುಧಿರೌಘೇಣ ವೇದಿಾಂ ತ್ವಮ್ ಅಭ್ಾ ವಷುತ್ವಮ್ ೫
ಅವಧತೇ ತಥಾ ಭೂತೇ ತಸ್ಮ ನ್ ನಿಯಮ್ಪ ನಿಶ್ಚ ಯೇ
ಕೃತ ಶ್ರ ಮೀ ನಿರುತ್ವಸ ಹ ಸತ ಸ್ವಮ ತ್ ದೇಶಾತ್ ಅಪಾಕರ ಮೇ ೬
ನ್ ಚ್ ಮೇ ಕರ ೀಧಮ್ ಉತಸ ರಷುಟ ಾಂ ಬುದಿವ : ಭ್ವತಿ ಪಾಥಿುವ
ತಥಾ ಭೂತ್ವ ಹಿ ಸ್ವ ಚ್ಯಾು ನ್ ಶಾಪ ಸತ ತರ ರ್ಮಚ್ಾ ತೇ ೭
ಸಾ ಪತರ ಾಂ ರಾಜ್ ಶಾದೂುರ್ ರಾಮಂ ಸತಾ ಪರಾಕರ ಮ್ಪಮ್
ಕ್ಷ್ಕ ಪಕ್ಷ ಧರಂ ಶ್ರರಂ ಜ್ಾ ೀಷಿ ಾಂ ಮೇ ದತಮ್ ಅಹುಸ್ ೮
ಶ್ಕತೀ ಹ್ಾ ೀಷ ಮ್ಪಯಾ ಗುಪ್ತೀ ದಿವ್ಾ ೀನ್ ಸ್ಾ ೀನ್ ತೇಜ್ಸ್ವ
ರಾಕ್ಷಸ್ವ ಯೇ ವಕತ್ವುರ ಸ್ತ ೀಷ್ವಮ್ ಅಪ್ರ ವನಾಶ್ನೇ ೯
ಶ್ರ ೀಯ ಶ್ಚ ಅಸ್ಮ ೈ ಪರ ದಸ್ವಾ ಮ್ ಬ್ಹ ರೂಪಂ ನ್ ಸಂಶ್ಯಃ
ತರ ಯಾಣಮ್ ಅಪ್ರ ಲೀಕ್ಷ್ನಾಾಂ ಯೇನ್ ಖಾಾ ತಿಾಂ ಗಮ್ಷಾ ತಿ ೧೦
ನ್ ಚ್ ತ್ರ ರಾಮ್ಪಮ್ ಆಸ್ವದಾ ಶ್ಕೌ
ತ ಸ್ವಾ ತಾಂ ಕಥಂಚ್ನ್
P a g e 51 | 170

ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ನ್ ಚ್ ತ್ರ ರಾಘವಾತ್ ಅನಾ ೀ ಹನತ ಮ್ ಉತಸ ಹತೇ ಪಮಾನ್ ೧೧
ವೀರ್ೀುತಿಸ ಕೌ
ತ ಹಿ ತ್ರ ಪಾಪೌ ಕ್ಷ್ರ್ ಪಾಶ್ ವಶಂ ಗತ್ರ
ರಾಮ್ಪ ಸಾ ರಾಜ್ ಶಾದೂುರ್ ನ್ ಪಯಾುಪೌ
ತ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ ೧೨
ನ್ ಚ್ ಪತರ ಕೃತಂ ಸ್ನ ೀಹಂ ಕತುಮ್ ಅಹುಸ್ ಪಾಥಿುವ
ಅಹಂ ತೇ ಪರ ತಿಜಾನಾಮ್ ಹತ್ರ ತ್ರ ವದಿವ ರಾಕ್ಷಸೌ ೧೩
ಅಹಂ ವೇದಿಮ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನಂ ರಾಮಂ ಸತಾ ಪರಾಕರ ಮ್ಪಮ್
ವಸ್ಷ್ಿ ೀಽಪ್ರ ಮ್ಪಹಾ ತೇಜಾ ಯೇ ಚ್ ಇಮೇ ತಪಸ್ ಸ್ಾ ತ್ವಃ ೧೪
ಯದಿ ತೇ ಧಮ್ಪು ಲಭಂ ಚ್ ಯಶ್ ಶ್ಚ ಪರಮಂ ಭವ
ಸ್ಾ ರಮ್ ಇಚ್ಛ ಸ್ ರಾಜೇನ್ದ ರ ರಾಮಂ ಮೇ ದತಮ್ ಅಹುಸ್ ೧೫
ಯದಿ ಅಭ್ಾ ನಜಾಞ ಾಂ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ದದತೇ ತವ ಮ್ಪನಿತ ರಣಃ
ವಸ್ಷಿ ಪರ ರ್ಮಖಾಃ ಸವೇು ತತೀ ರಾಮಂ ವಸಜ್ುಯ ೧೬
ಅಭಿಪ್ರ ೀತಮ್ ಅಸಂಸಕತ ಮ್ ಆತಮ ಜಂ ದತಮ್ ಅಹುಸ್
ದಶ್ ರಾತರ ಾಂ ಹಿ ಯಜ್ಞ ಸಾ ರಾಮಂ ರಾಜಿೀವ ಲೀಚ್ನ್ಮ್ ೧೭
ನ್ ಅತ್ಾ ೀತಿ ಕ್ಷ್ಲೀ ಯಜ್ಞ ಸಾ ಯಥಾ ಅಯಂ ಮ್ಪಮ್ಪ ರಾಘವ
ತಥಾ ಕುರುಷಾ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಮಾ ಚ್ ಶ್ೀಕೇ ಮ್ಪನಃ ಕೃಥಾಃ ೧೮
ಇತ್ಾ ೀವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಧಮಾುತ್ವಮ ಧಮಾು೭ರ್ು ಸಹಿತಂ ವಚಃ
ವರರಾಮ್ಪ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಃ ೧೯
ಸ ತ ನಿನ ಶ್ಮ್ಪಾ ರಾಜೇಾಂದರ ೀ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ವಚ್ ಶ್ರಶ ಭಂ
ಶ್ೀಕಮ್ಪ೭ಭ್ಾ ಗಮ್ಪ ತಿತ ೀವರ ಾಂ ವಾ ಷ್ಠೀದತ ಭ್ಯಾ೭ನಿಾ ತಃ ೨೦
ಇತಿ ಹೃದಯ ಮ್ಪನೀ ವದರಣಂ
ರ್ಮನಿ ವಚ್ನಂ ತತ್ ಅತಿೀವ ಶ್ರಶ್ರರ ವಾನ್
ನ್ರಪತಿ: ಅಗಮ್ಪತ್ ಭ್ಯಂ ಮ್ಪಹತ್
ವಾ ಥಿತ ಮ್ಪನಾಃ ಪರ ಚ್ಚಾರ್ ಚ್ ಆಸನಾತ್ ೨೧
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಏಕೀನ್ವ೦ಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ವಿಾಂಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ತಚ್ಛ್ಛ ರತ್ವಾ ರಾಜ್ ಶಾದೂುಲೀ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಸಾ ಭಾಷ್ಠತಮ್
ರ್ಮಹೂತುಮ್ ಇವ ನಿಃಸಸ ಾಂಜ್ಞ ಃ ಸಂಜಾಞ ವಾನ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧
ಊನ್ ಷ್ೀಡ್ಶ್ ವಷ್ೀು ಮೇ ರಾಮೀ ರಾಜಿೀವ ಲೀಚ್ನಃ
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ನ್ ಯುದವ ರ್ೀಗಾ ತ್ವಮ್ ಅಸಾ ಪಶಾಾ ಮ್ ಸಹ ರಾಕ್ಷಸೈಃ ೨
ಇಯಮ್ ಅಕೌಯ ಹಿಣೀ ಪೂಣು ಯಸ್ವಾ ೭ಹಂ ಪತಿರಿೀಶ್ಾ ರಃ
ಅನ್ಯಾ ಸಂವೃತೀ ಗತ್ವಾ ರ್ೀದವ ೭ಹಂ ತೈ ನಿುಶಾಚ್ರೈಃ ೩
ಇಮೇ ಶ್ರರಾ ಶ್ಚ ವಕ್ಷ್ರ ನಾತ ಭೃತ್ವಾ ಮೇಽಸತ ರ ವಶಾರದಃ
ರ್ೀಗಾಾ ರಕಯ ೀಗಣೈ ರ್ೀುದುವ ಾಂ ನ್ ರಾಮಂ ನೇತಮ್ ಅಹುಸ್ ೪
ಅಹಮ್ ಏವ ಧನ ಷ್ವ್ ಣ ಗ್ೀುಪಾತ ಸಮ್ಪರ ಮೂಧುನಿ
ಯಾವತ್ ಪಾರ ಣನ್ ಧರಿಷ್ವಾ ಮ್ ತ್ವವತ್ ರ್ೀತ್ಸ ಾ ೀ ನಿಶಾಚ್ರೈಃ ೫
ನಿವುಘಾನ ವರ ತ ಚ್ಯಾು ಸ್ವ ಭ್ವಷಾ ತಿ ಸುರಕಿಯ ತ್ವ
ಅಹಂ ತತರ ಆಗಮ್ಷ್ವಾ ಮ್ ನ್ ರಾಮ್ಪ೦ ನೇತಮ್ ಅಹುಸ್ ೬
ಬಾಲೀ ಹಿ ಅಕೃತ ವದಾ ಶ್ಚ ನ್ ಚ್ ವೇತಿತ ಬ್ಲ ಬ್ರ್ಮ್
ನ್ ಚ್ ಅಸತ ರ ಬ್ರ್ ಸಂಯುಕತೀ ನ್ ಚ್ ಯುದವ ವಶಾರದಃ ೭
ನ್ ಚ್ ಅಸೌ ರಕ್ಷಸ್ವಾಂ ರ್ೀಗಾ ಃ ಕೂಟ ಯುದವ ಹಿ ತೇ ಧುರ ವಮ್
ವಪರ ಯುಕತೀ ಹಿ ರಾಮೇಣ ರ್ಮಹೂತುಮ್ ಅಪ್ರ ನ್ ಉತಸ ಹೇ
ಜಿೀವತಾಂ ರ್ಮನಿ ಶಾದೂುರ್ ನ್ ರಾಮಂ ನೇತಮ್ ಅಹುಸ್ ೮
ಯದಿ ವಾ ರಾಘವಂ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ನೇತಮ್ ಇಚ್ಛ ಸ್ ಸುವರ ತ
ಚ್ತರಙ್ಗ ಸಮಾಯುಕತ ಾಂ ಮ್ಪಯಾ ಚ್ ಸಹಿತಂ ನ್ಯ ೯
ಷಷ್ಠಟ ವುಷು ಸಹಸ್ವರ ಣ ಜಾತ ಸಾ ಮ್ಪಮ್ಪ ಕೌಶಕ
ಕುರ ಚ್ಛ ರೀಣ ಉತ್ವ್ ದಿತ ಶ್ಚ ಅಯಂ ನ್ ರಾಮಂ ನೇತಮ್ ಅಹುಸ್ ೧೦
ಚ್ತಣುಮ್ ಆತಮ ಜಾನಾಾಂ ಹಿ ಪ್ರರ ೀತಿಃ ಪರಮ್ಕ್ಷ್ ಮ್ಪಮ್ಪ
ಜ್ಾ ೀಷಿ ಾಂ ಧಮ್ಪು ಪರ ಧ್ಯನಂ ಚ್ ನ್ ರಾಮಂ ನೇತಮ್ ಅಹುಸ್ ೧೧
ಕಿಾಂ ವೀಯಾು ರಾಕ್ಷಸ್ವ ಸ್ತ ೀ ಚ್ ಕಸಾ ಪತ್ವರ ಶ್ಚ ಕೇ ಚ್ ತೇ
ಕಥಂ ಪರ ಮಾಣಃ ಕೇ ಚ್ ಏತ್ವನ್ ರಕ್ಷನಿತ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವ ೧೨
ಕಥಂ ಚ್ ಪರ ತಿ ಕತುವಾ ಾಂ ತೇಷ್ವಾಂ ರಾಮೇಣ ರಕ್ಷಸ್ವಮ್
ಮಾಮ್ಪಕೈ: ವಾ ಬ್ಲೈ: ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಮ್ಪಯಾ ವಾ ಕೂಟ ರ್ೀಧಿನಾಮ್ ೧೩
ಸವುಾಂ ಮೇ ಶಂಸ ಭ್ಗವನ್ ಕಥಂ ತೇಷ್ವಾಂ ಮ್ಪಯಾ ರಣೇ
ಸ್ವಾ ತವಾ ಾಂ ದುಷಟ ಭಾವಾನಾಾಂ ವೀರ್ೀುತಿಸ ಕ್ಷ್ತ ಹಿ ರಾಕ್ಷಸ್ವಃ ೧೪
ತಸಾ ತ ದಾ ಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀಽಭ್ಾ ಭಾಷತ
ಪೌರ್ಸತ ಾ ವಂಶ್ ಪರ ಭ್ವೀ ರಾವಣೀ ನಾಮ್ಪ ರಾಕ್ಷಸಃ ೧೫
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ಸ ಬ್ರ ಹಮ ಣ ದತತ ವರ: ತ್ರ ೈಲೀಕಾ ಾಂ ಬಾಧತೇ ಭೃಶ್ಮ್
ಮ್ಪಹಾ ಬ್ಲೀ ಮ್ಪಹಾ ವೀರ್ೀು ರಾಕ್ಷಸೈ: ಬ್ಹಭಿ: ವೃತಃ ೧೬
ಶ್ರರ ಯತೇ ಹಿ ಮ್ಪಹಾ ವೀರ್ೀು ರಾವಣೀ ರಾಕ್ಷಸ್ವ೭ಧಿಪಃ
ಸ್ವಕ್ಷ್ಯ ತ್ ವೈಶ್ರ ವಣ ಭಾರ ತ್ವ ಪತರ ೀ ವಶ್ರ ವಸೀ ರ್ಮನೇಃ ೧೭
ಯದ ಸಾ ಯಂ ನ್ ಯಜ್ಞ ಸಾ ವಘನ ಕತ್ವು ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಃ
ತೇನ್ ಸಂಚೀದಿತ್ರ ತ್ರ ತ ರಾಕ್ಷಸೌ ಸುಮ್ಪಹಾ ಬ್ಲೌ ೧೮
ಮಾರಿೀಚ್ ಶ್ಚ ಸುಬಾಹ ಶ್ಚ ಯಜ್ಞ ವಘನ ಾಂ ಕರಿಷಾ ತಃ
ಇತಾ ಕತೀ ರ್ಮನಿನಾ ತೇನ್ ರಾಜ್ೀವಾಚ್ ರ್ಮನಿಾಂ ತದ ೧೯
ನ್ ಹಿ ಶ್ಕತೀಽಸ್ಮ ಸಂಗಾರ ಮೇ ಸ್ವಾ ತಾಂ ತಸಾ ದುರಾತಮ ನಃ
ಸ ತಾ ಾಂ ಪರ ಸ್ವದಂ ಧಮ್ಪುಜ್ಞ ಕುರುಷಾ ಮ್ಪಮ್ಪ ಪತರ ಕೇ ೨೦
ಮ್ಪಮ್ಪ ಚ್ ಏವಾ ಅರ್್ ಭಾಗಾ ಸಾ ದೈವತಂ ಹಿ ಭ್ವಾನ್ ಗುರು:
ದೇವ ದನ್ವ ಗನ್ವ ವಾು ಯಕ್ಷ್ಯ ಃ ಪತಗ ಪನ್ನ ಗಾಃ ೨೧
ನ್ ಶ್ಕ್ಷ್ತ ರಾವಣಂ ಸೀಢಾಂ ಕಿಾಂ ಪನ್: ಮಾನ್ವಾ ಯುಧಿ
ಸ ಹಿ ವೀಯುವತ್ವಾಂ ವೀಯುಮ್ ಆದತ್ತ ೀ ಯುಧಿ ರಾಕ್ಷಸಃ ೨೨
ತೇನ್ ಚಾ೭ಹಂ ನ್ ಶ್ಕತ ೀಽಸ್ಮ ಸಂರ್ೀದುವ ಾಂ ತಸಾ ವಾ ಬ್ಲೈಃ
ಸಬ್ಲೀ ವಾ ರ್ಮನಿ ಶ್ರ ೀಷಿ ಸಹಿತೀ ವಾ ಮ್ಪಮ್ಪ ಆತಮ ಜಃ ೨೩
ಕರ್ಮ್ ಅಪ್ರ ಅಮ್ಪರ ಪರ ಖಾ ಾಂ ಸಂಗಾರ ಮಾಣಮ್ ಅಕೀವದಮ್
ಬಾಲಂ ಮೇ ತನ್ಯಂ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ನವ ದಸ್ವಾ ಮ್ ಪತರ ಕಮ್ ೨೪
ಅರ್ ಕ್ಷ್ಲೀಪಮ್ಬ ಯುದ್ವ ೀ ಸುತ್ರ ಸುನದ ೀಪ ಸುನ್ದ ರ್ೀಃ
ಯಜ್ಞ ವಘನ ಕರೌ ತ್ರ ತೇ ನವ ದಸ್ವಾ ಮ್ ಪತರ ಕಮ್ ೨೫
ಮಾರಿೀಚ್ ಶ್ಚ ಸುಬಾಹ ಶ್ಚ ವೀಯುವನೌತ ಸು ಶಕಿಯ ತ್ರ
ತರ್ೀ: ಅನ್ಾ ತರೇಣ ಅಹಂ ರ್ೀದವ ಸ್ವಾ ಾಂ ಸಸುಹೃ ದಗ ಣಃ ೨೬
ಇತಿ ನ್ರಪತಿ ಜ್ರ್್ ನಾತ್ ದಿಾ ಜೇಾಂದರ ಾಂ ;
ಕುಶಕ ಸುತಂ ಸುಮ್ಪಹಾನ್ ವವೇಶ್ ಮ್ಪನಾ :
ಸು ಹತ ಇವ ಮ್ಪಖೇ ಅಗ್ವನ : ಆಜ್ಾ ಸ್ಕತ :
ಸಮ್ಪಭ್ವ ಜ್ಜ ಾ ಲ್ತೀ ಮ್ಪಹಷ್ಠು ವಹಿನ : ೨೭
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ವಾಂಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಏಕ ವಿಾಂಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ತತ್ ಶೃತ್ವಾ ವಚ್ನಂ ತಸಾ ಸ್ನ ೀಹ ಪಯಾುಕುಲಕ್ಷರಮ್
ಸಮ್ಪನಾ ಃ ಕೌಶಕೀ ವಾಕಾ ಾಂ ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ಮ್ಪಹಿೀಪತಿಮ್ ೧
ಪೂವುಮ್ ಅರ್ುಾಂ ಪರ ತಿಶ್ರರ ತಾ ಪರ ತಿಜಾಞ ಾಂ ಹಾತಮ್ ಇಚ್ಛ ಸ್
ರಾಘವಾಣಮ್ ಅಯುಕತೀಽಯಂ ಕುರ್ಸ್ವಾ ಸಾ ವಪಯುಯಃ ೨
ಯದಿದಂ ತೇ ಕ್ಷಮಂ ರಾಜ್ನ್ ಗಮ್ಷ್ವಾ ಮ್ ಯಥಾ ಆಗತಮ್
ಮ್ಥಾಾ ಪರ ತಿಜ್ಞ ಃ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಸುಖಿೀ ಭ್ವ ಸ ಬಾನ್ವ ವಃ ೩
ತಸಾ ರೀಷ ಪರಿೀತ ಸಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಸಾ ಧಿೀಮ್ಪತಃ
ಚ್ಚಾರ್ ವಸುಧ್ಯ ಕೃತ್ವಸ ನ ವವೇಶ್ ಚ್ ಭ್ಯಂ ಸುರಾನ್ ೪
ತರ ಸತ ರೂಪಂ ತ ವಜಾಞ ಯ ಜ್ಗತ್ ಸವುಾಂ ಮ್ಪಹಾನ್ ಋಷ್ಠಃ
ನೃಪತಿಾಂ ಸುವರ ತೀ ಧಿೀರೀ ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ವಾಕಾ ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೫
ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕೂಣಾಂ ಕುಲೇ ಜಾತಃ ಸ್ವಕ್ಷ್ಯ ತ್ ಧಮ್ಪು ಇವಾ೭ಪರಃ
ಧೃತಿಮಾನ್ ಸುವರ ತಃ ಶರ ೀಮಾನ್ ನ್ ಧಮ್ಪುಾಂ ಹಾತಮ್ ಅಹುಸ್ ೬
ತಿರ ಷು ಲೀಕೇಷು ವಖಾಾ ತೀ ಧಮಾುತ್ವಮ ಇತಿ ರಾಘವ
ಸಾ ಧಮ್ಪುಾಂ ಪರ ತಿಪದಾ ಸಾ ನ್ ಅಧಮ್ಪುಾಂ ವೀಢಮ್ ಅಹುಸ್ ೭
ಸಂಶ್ರರ ತಾ ಏವಂ ಕರಿಷ್ವಾ ಮ್ ಇತಿ ಅಕುವಾುಣ ಸಾ ರಾಘವ
ಇಷ್ವಟ ಪೂತು ವಧೀ ಭೂಯಾತ್ ತಸ್ವಮ ತ್ ರಾಮಂ ವಸಜ್ುಯ ೮
ಕೃತ್ವ೭ ಸತ ರಮ್ ಅಕೃತ್ವ೭ಸತ ರಾಂ ವಾ ನ್ ಏನಂ ಶ್ಕ್ಷಾ ನಿತ ರಾಕ್ಷಸ್ವಃ
ಗುಪತ ಾಂ ಕುಶಕ ಪತ್ರ ೀಣ ಜ್ಾ ರ್ನೇನ್ ಅಮೃತಂ ಯಥಾ ೯
ಏಷ ವಗರ ಹವಾನ್ ಧಮ್ಪು ಏಷ ವೀಯುವತ್ವಾಂ ವರಃ
ಏಷ ಬುದವ ಾ ೭ಧಿಕೀ ಲೀಕೇ ತಪಸ ಶ್ಚ ಪರಾಯಣಮ್ ೧೦
ಏಷ್ೀಽಸ್ವತ ರನ್ ವವಧ್ಯನ್ ವೇತಿತ ತ್ರ ೈಲೀಕ್ಾ ೀ ಸ ಚ್ರಾ೭ಚ್ರೇ
ನನ್ಮ್ ಅನ್ಾ ಃ ಪಮಾನ್ ವೇತಿತ ನ್ ಚ್ ವೇತಸ ಾ ನಿತ ಕೇಚ್ನ್ ೧೧
ನ್ ದೇವಾ ನ್ ಷುಯಃ ಕೇಚಿನ್ ನ್ ಅಸುರಾ ನ್ ಚ್ ರಾಕ್ಷಸ್ವಃ
ಗನ್ವ ವು ಯಕ್ಷ ಪರ ವರಾಃ ಸ ಕಿನ್ನ ರ ಮ್ಪಹೀರಗಾಃ ೧೨
ಸವಾು೭ಸ್ವತ ರಣ ಭೃಶಾಶ್ಾ ಸಾ ಪತ್ವರ ಃ ಪರಮ್ಪ ಧ್ಯಮ್ುಕ್ಷ್ಃ
ಕೌಶಕ್ಷ್ಯ ಪರಾ ದತ್ವತ ಯದ ರಾಜ್ಾ ಾಂ ಪರ ಶಾಸತಿ ೧೩
ತೇಽಪ್ರ ಪತ್ವರ ಃ ಭೃಶಾಶ್ಾ ಸಾ ಪರ ಜಾಪತಿ ಸುತ್ವ ಸುತ್ವಃ
ನ್ ಏಕ ರೂಪಾ ಮ್ಪಹಾವೀಯಾು ದಿೀಪ್ರತ ಮ್ಪನತ ೀ ಜ್ಯಾವಹಾಃ ೧೪
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ಜ್ಯಾ ಚ್ ಸುಪರ ಭಾ ಚೈವ ದಕ್ಷ ಕನ್ಾ ೀ ಸುಮ್ಪಧಾ ಮೇ
ತೇ ಸುವಾತೇ ಅಸತ ರ ಶ್ಸ್ವತ ರಣ ಶ್ತಂ ಪರಮ್ಪ ಭಾಸಾ ರಮ್ ೧೫
ಪಞ್ಚಚ ಶ್ತಂ ಸುತ್ವನ್ ಲೇಭ ಜ್ಯಾ ನಾಮ್ಪ ಪರಾನ್ ಪರಾ
ವಧ್ಯಯ ಅಸುರ ಸೈನಾಾ ನ್ ಅಪರ ಮೇಯಾನ್ ಕ್ಷ್ಮ್ಪ ರೂಪ್ರಣಃ ೧೬
ಸುಪರ ಭಾ ಜ್ನ್ಯತ್ ಚ್ ಅಪ್ರ ಪತ್ವರ ನ್ ಪಞ್ಚಚ ಶ್ತಂ ಪನಃ
ಸಂಹಾರಾನ್ ನಾಮ್ಪ ದುಧುಷ್ವುನ್ ದುರಾಕರ ಮಾನ್ ಬ್ಲ್ೀಯಸಃ ೧೭
ತ್ವನಿ ಚ್ ಅಸ್ವತ ರಣ ವೇತಿತ ಏಷ ಯಥಾವತ್ ಕುಶಕ್ಷ್೭೭ತಮ ಜಃ
ಅಪೂವಾುಣಾಂ ಚ್ ಜ್ನ್ನೇ ಶ್ಕತೀ ಭೂಯ ಶ್ಚ ಧಮ್ಪುವತ್ ೧೮
ಏವಂ ವೀರ್ೀು ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾ ತಪಾಃ
ನ್ ರಾಮ್ಪ ಗಮ್ಪನೇ ರಾಜ್ನ್ ಸಂಶ್ಯಂ ಕತುಮ್ ಅಹುಸ್ ೧೯
ತೇಷ್ವಾಂ ನಿಗರ ಹಣೇ ಶ್ಕತ : ಸಾ ಯ೦ ಚ್ ಕುಶಕ್ಷ್೭೭ತಮ ಜ್:
ತವ ಪತರ ಹಿತ್ವ೭ಧ್ಯುಯ ತ್ವಾ ಾಂ ಉಪೇತಾ ಅಭಿಯಾಚ್ತೇ ೨೦
ಇತಿ ರ್ಮನಿ ವಚ್ನಾತ್ ಪರ ಸನ್ನ ಚಿತತೀ ;
ರಘು ವೃಷಭ್ ಸುತ ರ್ಮಮೀದ ಭಾಸಾ ರಾಾಂಗ:
ಗಮ್ಪನ್ ಮ್ಪಭಿ ರುರೀಚ್ ರಾಘವ ಸಾ ;
ಪರ ದಿತ ಯಶಾ: ಕುಶಕ್ಷ್೭೭ತಮ ಜಾಯ ಬುದವ ಾ

೨೧

ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಏಕ ವಾಂಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ದ್ವಿ ವಿಾಂಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ತಥಾ ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ಬುರ ವತಿ ರಾಜಾ ದಶ್ರಥಃ ಸಾ ಯಮ್
ಪರ ಹೃಷಟ

ವದನೀ ರಾಮ್ಪಮ್ ಆಜುಹಾವ ಸ ರ್ಕ್ಷಮ ಣಮ್ ೧

ಕೃತ ಸಾ ಸತ ಾ ೭ಯನಂ ಮಾತ್ವರ ಪ್ರತ್ವರ ದಶ್ರಥೇನ್ ಚ್
ಪರೀಧಸ್ವ ವಸ್ಷ್ಿ ೀನ್ ಮ್ಪಙ್ಗ ಳೈ: ಅಭಿಮ್ಪನಿತ ರತಮ್ ೨
ಸ ಪತರ ಾಂ ಮೂಧಿನ ು ಉಪಾಘಾರ ಯ ರಾಜಾ ದಶ್ರಥಃ ಪ್ರರ ಯಮ್
ದದೌ ಕುಶಕ ಪತ್ವರ ಯ ಸುಪ್ರರ ೀತೇ ನ್ ಅನ್ತ ರಾತಮ ನಾ ೩
ತತೀ ವಾಯುಃ ಸುಖ ಸ್ ಶ್ೀು ವರಜ್ಸಕ ೀ ವವೌ ತದ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಗತಂ ರಾಮಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ರಾಜಿೀವ ಲೀಚ್ನ್ಮ್ ೪
ಪಷ್ ವೃಷ್ಠಟ : ಮ್ಪಹತ್ವಾ ೭೭ಸ್ೀತ್ ದೇವ ದುನದ ಭಿ ನಿಸಾ ನಃ
ಶ್ಙ್ಖ ದುನದ ಭಿ ನಿಘೀುಷಃ ಪರ ಯಾತೇ ತ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಿ ೫
P a g e 56 | 170

ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಯಯೌ ಅಗ್ರ ೀ ತತೀ ರಾಮೀ ಮ್ಪಹಾಯಶಾಃ
ಕ್ಷ್ಕ ಪಕ್ಷ ಧರೀ ಧನಿಾ ೀ ತಂ ಚ್ ಸೌಮ್ತಿರ : ಅನ್ಾ ಗಾತ್ ೬
ಕಲಪ್ರನೌ ಧನಷ್ವ್ ಣೀ ಶ್ೀಭ್ಯಾನೌ ದಿಶ್ೀ ದಶ್
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನಂ ತಿರ ಶೀಷ್ವು ವವ ಪನ್ನ ಗೌ ೭
ಅನಜ್ಗಮ ತ: ಅಕುಯ ದೌರ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಮ್ ಇವ ಅಶಾ ನೌ
ತಥಾ ಕುಶಕ ಪತರ ಾಂ ತ ಧನಷ್ವ್ ಣೀ ಸಾ ಲಂಕೃತ್ರ ೮
ಬ್ದವ ಗ್ೀಧ್ಯಙ್ಗಗ ಲ್ ತ್ವರ ಣೌ ಖಡ್ಗ ವನೌ
ತ ಮ್ಪಹಾ ದುಾ ತಿೀ
ಕುಮಾರೌ ಚಾರು ವಪಷೌ ಭಾರ ತರೌ ರಾಮ್ಪ ರ್ಕ್ಷಮ ಣೌ ೯
ಅನಯಾತ್ರ ಶರ ಯಾ ದಿೀಪೌತ ಶ್ೀಭ್ಯೇತ್ವಮ್ ಅನಿಾಂದಿತ್ರ
ಸ್ವಾ ಣ್ಡಾಂ ದೇವಮ್ ಇವಾಚಿನ್ತ ಾ ಾಂ ಕುಮಾರೌ ಇವ ಪಾವಕಿೀ ೧೦
ಅಧಾ ೭ಧು ರ್ೀಜ್ನಂ ಗತ್ವಾ ಸರಯಾಾ ದಕಿಯ ಣೇ ತಟೇ
ರಾಮೇತಿ ಮ್ಪಧುರಾ ವಾಣೀಾಂ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀಽಭ್ಾ ಭಾಷತ ೧೧
ಗೃಹಾಣ ವತಸ ಸಲ್ಲಂ ಮಾ ಭೂತ್ ಕ್ಷ್ರ್ ಸಾ ಪಯುಯಃ
ಮ್ಪನ್ತ ರಗಾರ ಮಂ ಗೃಹಾಣ ತಾ ಾಂ ಬ್ಲಮ್ ಅತಿಬ್ಲಾಂ ತಥಾ ೧೨
ನ್ ಶ್ರ ಮೀ ನ್ ಜ್ಾ ರೀ ವಾ ತೇ ನ್ ರೂಪ ಸಾ ವಪಯುಯಃ
ನ್ ಚ್ ಸುಪತ ಾಂ ಪರ ಮ್ಪತತ ಾಂ ವಾ ಧಷುಯಷಾ ನಿತ ನರೃತ್ವಃ ೧೩
ನ್ ಬಾಹಾ ೀಃ ಸದೃಶ್ೀ ವೀಯೇು ಪೃಥಿವಾಾ ಮ್ ಅಸ್ತ ಕಶ್ಚ ನ್
ತಿರ ಷು ಲೀಕೇಷು ವೈ ರಾಮ್ಪ ನ್ ಭ್ವೇತ್ ಸದೃಶ್ ಸತ ವ ೧೪
ನ್ ಸೌಭಾಗ್ಾ ೀ ನ್ ದಕಿಯ ಣ್ಾ ೀ ನ್ ಜಾಞ ನೇ ಬುದಿವ ನಿಶ್ಚ ಯೇ
ನ್ ಉತತ ರೇ ಪರ ತಿ ವಕತ ವ್ಾ ೀ ಸಮೀ ಲೀಕೇ ತವಾ೭ನ್ಘ ೧೫
ಏತತ್ ವದಾ ದಾ ಯೇ ರ್ಬ್ವ ೀ ಭ್ವತ್ವ ನಾಸ್ತ ತೇ ಸಮಃ
ಬ್ಲ ಚ್ ಅತಿಬ್ಲ ಚೈವ ಸವು ಜಾಞ ನ್ ಸಾ ಮಾತರೌ ೧೬
ಕುಯ ತಿ್ ಪಾಸೇ ನ್ ತೇ ರಾಮ್ಪ ಭ್ವಷಾ ತೇ ನ್ರೀತತ ಮ್ಪ
ಬ್ಲಮ್ ಅತಿಬ್ಲಾಂ ಚೈವ ಪಠತಃ ಪಥಿ ರಾಘವ
ವದಾ ದಾ ಯಮ್ ಅಧಿೀಯಾನೇ ಯಶ್ ಶಾಚ ೭ಪಾ ತಲಂ ಭವ ೧೭
ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹ ಸುತೇ ಹಿ ಏತೇ ವದ್ಾ ೀ ತೇಜಃ ಸಮ್ಪನಿಾ ತೇ
ಪರ ದತಾಂ ತವ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಸದೃಶ್ ಸತ ಾ ಾಂ ಹಿ ಧ್ಯಮ್ುಕ ೧೮
ಕ್ಷ್ಮಂ ಬ್ಹ ಗುಣಃ ಸವೇು ತಾ ಯ ಏತೇ ನ್ ಅತರ ಸಂಶ್ಯಃ
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ತಪಸ್ವ ಸಂಭೃತೇ ಚ್ ಏತೇ ಬ್ಹ ರೂಪೇ ಭ್ವಷಾ ತಃ ೧೯
ತತೀ ರಾಮೀ ಜ್ಲಂ ಸ್ ೃಷ್ವಟ ಾ ಪರ ಹೃಷಟ ವದನಃ ಶ್ರಚಿಃ
ಪರ ತಿಜ್ಗಾರ ಹ ತೇ ವದ್ಾ ೀ ಮ್ಪಹರ್ಷು: ಭಾವತ್ವತಮ ನಃ ೨೦
ವದಾ ಸರ್ಮದಿತೀ ರಾಮಃ ಶ್ರಶ್ರಭ ಭೂರಿ ವಕರ ಮಃ
ಸಹಸರ ರಶಮ : ಭ್ಗವಾನ್ ಶ್ರದಿೀವ ದಿವಾಕರ: ೨೧
ಗುರು ಕ್ಷ್ಯಾುಣ ಸವಾುಣ ನಿಯುಜ್ಾ ಕುಶಕ್ಷ್೭೭ತಮ ಜೇ
ಊಷು ಸ್ವತ ಾಂ ರಜ್ನಿೀಾಂ ತತರ ಸರಯಾಾ ಾಂ ಸು ಸುಖಂ ತರ ಯಃ ೨೨
ದಶ್ರಧ ಸೂನ ಸತತ ಮಾಭಾಾ ಾಂ ;
ತೃಣ ಶ್ಯನೇ ಅನಚಿತೇ ಸಹ ಉಷ್ಠತ್ವಭಾಾ ಾಂ
ಕುಶಕ ಸುತ ವಚೀ ಲಲ್ತ್ವಭಾಾ ಾಂ ;
ಸುಖಮ್ವ ಸ್ವ ವಬ್ಭೌ ವಭಾವರಿೀ ಚ್ ೨೩
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ದಾ ವಾಂಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ತ್ರ ಯೀ ವಿಾಂಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ಪರ ಭಾತ್ವಯಾಾಂ ತ ಶ್ವುಯಾುಾಂ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಃ
ಅಭ್ಾ ಭಾಷತ ಕ್ಷ್ಕುತ್ರಸ ಾ

ಶ್ಯಾನಂ ಪಣು ಸಂಸತ ರೇ ೧

ಕೌಸಲಾ ಸುಪರ ಜಾ ರಾಮ್ಪ ಪೂವಾು ಸಂಧ್ಯಾ ಪರ ವತುತೇ
ಉತಿತ ಷಿ ನ್ರ ಶಾದೂುರ್ ಕತುವಾ ಾಂ ದೈವಮ್ ಆಹಿನ ಕಮ್ ೨
ತಸಾ ಋರ್ಷ: ಪರಮ್ಪ ಉದರಂ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ನೃಪಾತಮ ಜೌ
ಸ್ವನ ತ್ವಾ ಕೃತೀದಕೌ ವೀರೌ ಜೇಪತಃ ಪರಮಂ ಜ್ಪಮ್ ೩
ಕೃತ್ವಹಿನ ಕೌ ಮ್ಪಹಾ ವೀಯೌು ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ತಪ್ೀ ಧನ್ಮ್
ಅಭಿವಾದಾ ಅಭಿಸಂಹೃಷೌಟ ಗಮ್ಪನಾಯ ಉಪತಸಾ ತಃ ೪
ತ್ರ ಪರ ಯಾತ್ರ ಮ್ಪಹಾ ವೀಯೌು ದಿವಾಾ ಾಂ ತಿರ ಪರ್ಗಾಾಂ ನ್ದಿೀಮ್
ದದೃಶಾತೇ ತತ ಸತ ತರ ಸರಯಾಾ ಃ ಸಂಗಮೇ ಶ್ರಭ ೫
ತತರ ಆಶ್ರ ಮ್ಪ ಪದಂ ಪಣಾ ಮ್ ಋಷ್ಠೀಣಮ್ ಉಗರ ತೇಜ್ಸ್ವಮ್
ಬ್ಹ ವಷು ಸಹಸ್ವರ ಣ ತಪಾ ತ್ವಾಂ ಪರಮಂ ತಪಃ ೬
ತಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಪರಮ್ಪ ಪ್ರರ ೀತ್ರ ರಾಘವೌ ಪಣಾ ಮ್ ಆಶ್ರ ಮ್ಪಮ್
ಊಚ್ತ ಸತ ಾಂ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನಂ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಮ್ ಇದಂ ವಚಃ ೭
ಕಸಾ ಅಯಮ್ ಆಶ್ರ ಮಃ ಪಣಾ ಃ ಕೀ ನ ಅಸ್ಮ ನ್ ವಸತೇ ಪಮಾನ್
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಭ್ಗವನ್ ಶ್ರ ೀತಮ್ ಇಚಾಛ ವಃ ಪರಂ ಕೌತೂಹಲಂ ಹಿ ನೌ ೮
ತರ್ೀ ಸತ ದಾ ಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಪರ ಹಸಾ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವಃ
ಅಬ್ರ ವೀತ್ ಶ್ರರ ಯತ್ವಾಂ ರಾಮ್ಪ ಯಸ್ವಾ ೭ಯಂ ಪೂವು ಆಶ್ರ ಮಃ ೯
ಕನ್ದ ಪ್ೀು ಮೂತಿುಮಾನ್ ಆಸ್ೀತ್ ಕ್ಷ್ಮ್ಪ ಇತಾ ಚ್ಾ ತೇ ಬುಧೈಃ
ತಪಸಾ ನ್ತ ಮ್ ಇಹ ಸ್ವಾ ಣ್ಡಾಂ ನಿಯಮೇನ್ ಸಮಾಹಿತಮ್ ೧೦
ಕೃತ ಉದಾ ಹಂ ತ ದೇವೇಶಂ ಗಚ್ಛ ನ್ತ ಾಂ ಸ ಮ್ಪರು ದಗ ಣಮ್
ಧಷುಯಾ ಮಾಸ ದುಮೇುಧ್ಯ ಹಾಂಕೃತ ಶ್ಚ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ ೧೧
ದಗವ ಸಾ ತಸಾ ರೌದ್ರ ೀಣ ಚ್ಕುಯ ಷ್ವ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್
ವಾ ಶೀಯುನ್ತ ಶ್ರಿೀರಾತ್ ಸ್ವಾ ತ್ ಸವು ಗಾತ್ವರ ಣ ದುಮ್ಪುತೇಃ ೧೨
ತಸಾ ಗಾತರ ಾಂ ಹತಂ ತತರ ನಿದುಗವ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ
ಅ ಶ್ರಿೀರಃ ಕೃತಃ ಕ್ಷ್ಮಃ ಕರ ೀಧ್ಯತ್ ದೇವೇಶ್ಾ ರೇಣ ಹಿ ೧೩
ಅನ್ಙ್ಗ ಇತಿ ವಖಾಾ ತ ಸತ ದ ಪರ ಭೃತಿ ರಾಘವ
ಸ ಚ್ ಅಙ್ಗ ವಷಯಃ ಶರ ೀಮಾನ್ ಯತ್ವರ ೭ಙ್ಗ ಾಂ ಸ ರ್ಮಮೀಚ್ ಹ ೧೪
ತಸ್ವಾ ೭ಯಮ್ ಆಶ್ರ ಮಃ ಪಣಾ ಸತ ಸ್ಾ ೀಮೇ ರ್ಮನ್ಯಃ ಪರಾ
ಶಷ್ವಾ ಧಮ್ಪುಪರಾ ನಿತಾ ಾಂ ತೇಷ್ವಾಂ ಪಾಪಂ ನ್ ವದಾ ತೇ ೧೫
ಇಹಾ೭ದಾ ರಜ್ನಿೀಾಂ ರಾಮ್ಪ ವಸೇಮ್ಪ ಶ್ರಭ್ ದಶ್ುನ್
ಪಣಾ ರ್ೀಃ ಸರಿತೀ: ಮ್ಪಧ್ಾ ೀ ಶ್ಾ : ತರಿಷ್ವಾ ಮ್ಪಹೇ ವಯಮ್ ೧೬
ಅಭಿಗಚಾಛ ಮ್ಪಹೇ ಸವೇು ಶ್ರಚ್ಯ: ಪಣಾ ಮಾ೭೭ಶ್ರ ಮಂ
ಸ್ವನ ತ್ವ ಶ್ಚ ಕೃತ ಜ್ಪಾಾ ಶ್ಚ ಹತ ಹವಾಾ ನ್ರೀತತ ಮ್ಪ ೧೭
ತೇಷ್ವಾಂ ಸಂವದತ್ವಾಂ ತತರ ತಪ್ೀ ದಿೀಘೇುಣ ಚ್ಕುಯ ಷ್ವ
ವಜಾಞ ಯ ಪರಮ್ಪ ಪ್ರರ ೀತ್ವ ರ್ಮನ್ರ್ೀ ಹಷುಮ್ ಆಗಮ್ಪನ್ ೧೮
ಅಘಾ ುಾಂ ಪಾದಾ ಾಂ ತಥಾ೭೭ತಿರ್ಾ ಾಂ ನಿವೇದಾ ಕುಶಕ್ಷ್೭೭ತಮ ಜೇ
ರಾಮ್ಪ ರ್ಕ್ಷಮ ಣರ್ೀಃ ಪಶಾಚ ತ್ ಅಕುವುನ್ ಅತಿಥಿ ಕಿರ ಯಾಮ್ ೧೯
ಸತ್ವಕ ರಂ ಸಮ್ಪ೭ನ ಪಾರ ಪಾ ಕಥಾಭಿ: ಅಭಿರಞ್ಜ ಯನ್
ಯಧ್ಯ೭ಹು ಮ್ಪಜ್ಪನ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಮ್ ಋಷಯ ಸ್ತ ೀ ಸಮಾಹಿತ್ವ: ೨೦
ತತರ ವಾಸ್ಭಿ: ಆನಿೀತ್ವ ರ್ಮನಿಭಿ: ಸುವರ ತೈ: ಸಹ
ನ್ಾ ವಸನ್ ಸುಸುಖಂ ತತರ ಕ್ಷ್ಮಾ೭೭ಶ್ರ ಮ್ಪ ಪದೇ ತದ ೨೧
ಕದಭಿ ರಭಿ ರಾಮಾಭಿ ರಭಿ ರಾಮ್ಬ ನೃಪಾತಮ ಜೌ
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ರಮ್ಪಯಾ ಮಾಸ ಧಮಾುತ್ವಮ ಕೌಶಕೀ ರ್ಮನಿ ಪನ್ಗ ವಃ ೨೨
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ತರ ರ್ೀ ವಾಂಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಚತುರ್ ವಿಾಂಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ತತಃ ಪರ ಭಾತೇ ವಮ್ಪಲೇ ಕೃತ ಆಹಿನ ಕಮ್ ಅರಿಾಂದಮ್ಬ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಪರಸಕ ೃತಾ ನ್ದಾ : ತಿೀರಮ್ ಉಪಾಗತ್ರ ೧
ತೇ ಚ್ ಸವೇು ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನೀ ರ್ಮನ್ಯಃ ಸಂಶತ ವರ ತ್ವಃ
ಉಪಸ್ವಾ ಪಾ ಶ್ರಭಾಾಂ ನಾವಂ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಮ್ ಅಥಾ೭ಬುರ ವನ್ ೨
ಆರೀಹತ ಭ್ವಾನ್ ನಾವಂ ರಾಜ್ ಪತರ ಪರಸಕ ೃತಃ
ಅರಿಷಟ ಾಂ ಗಚ್ಛ ಪನಾಾ ನಂ ಮಾ ಭೂತ್ ಕ್ಷ್ರ್ ವಪಯುಯಃ ೩
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಸತ ಥೇ ತಾ ಕ್ಷ್ತ ಾ ತ್ವನ್ ಋಷ್ಠೀನ್ ಅಭಿಪೂಜ್ಾ ಚ್
ತತ್ವರ ಸಹಿತ ಸ್ವತ ಭಾಾ ಾಂ ಸರಿತಂ ಸ್ವಗರಂ ಗಮಾಮ್ ೪
ತತ: ಶ್ರಶಾರ ವ ವೈ ಶ್ಬ್ದ ಾಂ ಅತಿ ಸಂರಂಭ್ ವಧಿುತಂ
ಮ್ಪಧಾ ಮ್ ಆಗಮ್ಪಾ ತೀಯ ಸಾ ಸಹ ರಾಮ್ಪ: ಕನಿೀಯಸ್ವ ೫
ಅರ್ ರಾಮಃ ಸರಿ ನ್ಮ ಧ್ಾ ೀ ಪಪರ ಚ್ಛ ರ್ಮನಿ ಪಙ್ಗ ವಮ್
ವಾರಿಣೀ ಭಿದಾ ಮಾನ್ ಸಾ ಕಿಮ್ ಅಯಂ ತರ್ಮಲೀ ಧಾ ನಿಃ ೬
ರಾಘವ ಸಾ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಕೌತೂಹರ್ ಸಮ್ಪನಿಾ ತಮ್
ಕರ್ಯಾ ಮಾಸ ಧಮಾುತ್ವಮ ತಸಾ ಶ್ಬ್ದ ಸಾ ನಿಶ್ಚ ಯಮ್ ೭
ಕೈಲಸ ಪವುತೇ ರಾಮ್ಪ ಮ್ಪನ್ಸ್ವ ನಿಮ್ುತಂ ಸರಃ
ಬ್ರ ಹಮ ಣ ನ್ರ ಶಾದೂುರ್ ತೇನ್ ಇದಂ ಮಾನ್ಸಂ ಸರಃ ೮
ತಸ್ವಮ ತ್ ಸುಸ್ವರ ವ ಸರಸಃ ಸ್ವ ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ಮ್ ಉಪ ಗೂಹತೇ
ಸರಃ ಪರ ವೃತ್ವತ ಸರಯೂಃ ಪಣಾ ಬ್ರ ಹಮ ಸರ ಶ್ರಚ ಾ ತ್ವ ೯
ತಸ್ವಾ ೭ಯಮ್ ಅತಲಃ ಶ್ಬದ ೀ ಜಾಹನ ವೀಮ್ ಅಭಿವತುತೇ
ವಾರಿ ಸಂಕಯ ೀಭ್ಜ್ೀ ರಾಮ್ಪ ಪರ ಣಮಂ ನಿಯತಃ ಕುರು ೧೦
ತ್ವಭಾಾ ಾಂ ತ ತ್ರ ವುಭೌ ಕೃತ್ವಾ ಪರ ಣಮ್ಪಮ್ ಅತಿ ಧ್ಯಮ್ುಕೌ
ತಿೀರಂ ದಕಿಯ ಣಮ್ ಆಸ್ವದಾ ಜ್ಗಮ ತ: ರ್ಘು ವಕರ ಮ್ಬ ೧೧
ಸ ವನಂ ಘೀರ ಸಂಕ್ಷ್ಶಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ನೃಪವರಾ೭೭ತಮ ಜಃ
ಅವಪರ ಹತಮ್ ಐಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕಃ ಪಪರ ಚ್ಛ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವಮ್ ೧೨
ಅಹೀ ವನ್ಮ್ ಇದಂ ದುಗುಾಂ ಝಿಲ್ು ಕ್ಷ್ ಗಣ ನಾದಿತಮ್
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಭರವೈಃ ಶಾಾ ಪದೈಃ ಕಿೀಣುಾಂ ಶ್ಕುನ್ತ ೈ: ದರುಣ ರವೈಃ ೧೩
ನಾನಾ ಪರ ಕ್ಷ್ರೈಃ ಶ್ಕುನ: ವಾಶ್ಾ ದಿಭ : ಭರವ ಸಾ ನಃ
ಸ್ಾಂಹ ವಾಾ ಘರ ವರಾಹೈ ಶ್ಚ ವಾರಣೈ ಶಾಚ ೭ಪ್ರ ಶ್ೀಭಿತಮ್ ೧೪
ಧವ ಅಶ್ಾ ಕಣು ಕಕುಭ: ಬಿರ್ಾ ತಿನದ ಕ ಪಾಟಲೈಃ
ಸಂಕಿೀಣುಾಂ ಬ್ದರಿೀಭಿ ಶ್ಚ ಕಿಾಂ ನ ಏತತ್ ದರುಣಂ ವನ್ಮ್ ೧೫
ತಮ್ ಉವಾಚ್ ಮ್ಪಹಾ ತೇಜಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಃ
ಶ್ರರ ಯತ್ವಾಂ ವತಸ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಯಸಾ ಏತತ್ ದರುಣಂ ವನ್ಮ್ ೧೬
ಏತ್ರ ಜ್ನ್ಪದೌ ಸ್ಫ ೀತ್ರ ಪೂವುಮ್ ಆಸ್ವತ ಾಂ ನ್ರೀತತ ಮ್ಪ
ಮ್ಪರ್ದ ಶ್ಚ ಕರೂಷ್ವ ಶ್ಚ ದೇವ ನಿಮಾುಣ ನಿಮ್ುತ್ರ ೧೭
ಪರಾ ವೃತರ ವಧೇ ರಾಮ್ಪ ಮ್ಪಲೇನ್ ಸಮ್ಪ೭ಭಿಪು ತಮ್
ಕುಯ ಧ್ಯ ಚೈವ ಸಹಸ್ವರ ಕ್ಷಂ ಬ್ರ ಹಮ ಹತ್ವಾ ಸಮಾ ವಶ್ತ್ ೧೮
ತಮ್ ಇನ್ದ ರಾಂ ಸ್ವನ ಪಯನ್ ದೇವಾ ಋಷಯ ಶ್ಚ ತಪ್ೀ ಧನಾಃ
ಕರ್ಶಃ ಸ್ವನ ಪಯಾ ಮಾಸು: ಮ್ಪಲಂ ಚಾ೭ಸಾ ಪರ ಮೀಚ್ಯನ್ ೧೯
ಇಹ ಭೂಮಾಾ ಾಂ ಮ್ಪಲಂ ದತ್ವತ ಾ ದತ್ವತ ಾ ಕರೂಶ್ಮ್ ಏವ ಚ್
ಶ್ರಿೀರಜಂ ಮ್ಪಹೇನ್ದ ರ ಸಾ ತತೀ ಹಷುಾಂ ಪರ ಪೇದಿರೇ ೨೦
ನಿಮ್ಪುಲೀ ನಿಷಕ ರೂಶ್ ಶ್ಚ ಶ್ರಚಿ: ಇನದ ರೀ ಯದ ಭ್ವತ್
ದದೌ ದೇಶ್ ಸಾ ಸುಪ್ರರ ೀತೀ ವರಂ ಪರ ಭ: ಅನತತ ಮ್ಪಮ್ ೨೧
ಇಮ್ಬ ಜ್ನ್ಪದೌ ಸ್ಫ ೀತ್ರ ಖಾಾ ತಿಾಂ ಲೀಕೇ ಗಮ್ಷಾ ತಃ
ಮ್ಪರ್ದ ಶ್ಚ ಕರೂಶಾ ಶ್ಚ ಮ್ಪಮಾ೭ಙ್ಗ ಮ್ಪರ್ ಧ್ಯರಿಣೌ ೨೨
ಸ್ವಧು ಸ್ವಧಿಾ ತಿ ತಂ ದೇವಾಃ ಪಾಕಶಾಸನ್ಮ್ ಅಬುರ ವನ್
ದೇಶ್ ಸಾ ಪೂಜಾಾಂ ತ್ವಾಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಕೃತ್ವಾಂ ಶ್ಕ್ರ ೀಣ ಧಿೀಮ್ಪತ್ವ ೨೩
ಏತ್ರ ಜ್ನ್ಪದೌ ಸ್ಫ ೀತ್ರ ದಿೀಘು ಕ್ಷ್ರ್ಮ್ ಅರಿಾಂದಮ್ಪ
ಮ್ಪರ್ದ ಶ್ಚ ಕರೂಶಾ ಶ್ಚ ರ್ಮದಿತ್ರ ಧನ್ ಧ್ಯನ್ಾ ತಃ ೨೪
ಕಸಾ ಚಿ ತಾ ೭ರ್ ಕ್ಷ್ರ್ ಸಾ ಯಕಿಯ ೀ ವೈ ಕ್ಷ್ಮ್ಪ ರೂಪ್ರಣೀ
ಬ್ಲಂ ನಾಗ ಸಹಸರ ಸಾ ಧ್ಯರಯನಿತ ೀ ತದ ಹಾ ಭೂತ್ ೨೫
ತ್ವಟಕ್ಷ್ ನಾಮ್ಪ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಭಾಯಾು ಸುನ್ದ ಸಾ ಧಿೀಮ್ಪತಃ
ಮಾರಿೀಚೀ ರಾಕ್ಷಸಃ ಪತರ ೀ ಯಸ್ವಾ ಃ ಶ್ಕರ ಪರಾಕರ ಮಃ ೨೬
ವೃತತ ಬಾಹ ಮ್ಪುಹಾ ವೀರ್ೀು ವಪಲ೭೭ಸಾ ತನ: ಮ್ಪಹಾನ್
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ರಾಕ್ಷಸೀ ಭರವಾ೭೭ಕ್ಷ್ರೀ ನಿತಾ ಾಂ ತ್ವರ ಸಯತೇ ಪರ ಜಾಃ ೨೭
ಇಮ್ಬ ಜ್ನ್ಪದೌ ನಿತಾ ಾಂ ವನಾಶ್ಯತಿ ರಾಘವ
ಮ್ಪರ್ದಾಂ ಶ್ಚ ಕರೂಶಾ೦ ಶ್ಚ ತ್ವಟಕ್ಷ್ ದುಷಟ ಚಾರಿಣೀ ೨೮
ಸೇಯಂ ಪನಾಾ ನ್ಮ್ ಆವೃತಾ ವಸತಿ ಅಧು ರ್ೀಜ್ನೇ
ಅತ ಏವ ಚ್ ಗನ್ತ ವಾ ಾಂ ತ್ವಟಕ್ಷ್ಯಾ ವನಂ ಯತಃ ೨೯
ಸಾ ಬಾಹ ಬ್ರ್ಮ್ ಆಶರ ತಾ ಜ್ಹಿ ಇಮಾಾಂ ದುಷಟ ಚಾರಿಣೀಮ್
ಮ್ಪನಿನ ರ್ೀಗಾತ್ ಇಮಂ ದೇಶಂ ಕುರು ನಿಷಕ ಣಟ ಕಂ ಪನಃ ೩೦
ನ್ ಹಿ ಕಶಚ ತ್ ಇಮಂ ದೇಶಂ ಶ್ಕತೀ ಹಿ ಆಗನತ ಮ್ ಈದೃಶ್ಮ್
ಯಕಿಯ ಣಾ ಘೀರಯಾ ರಾಮ್ಪ ಉತ್ವಸ ದಿತಮ್ ಅಸಹಾ ಯಾ ೩೧
ಏತತ್ ತೇ ಸವುಮ್ ಆಖಾಾ ತಂ ಯಥಾ ಏತತ್ ದರುಣಂ ವನ್ಮ್
ಯಕ್ಷ್ಯ ಾ ಚ್ ಉತ್ವಸ ದಿತಂ ಸವುಮ್ ಅದಾ ೭ಪ್ರ ನ್ ನಿವತುತೇ ೩೨
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಚ್ತವುಾಂಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಪಂಚ ವಿ೦ಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ಅರ್ ತಸಾ ಅಪರ ಮೇಯ ಸಾ ರ್ಮನೇ: ವಚ್ನ್ಮ್ ಉತತ ಮ್ಪಮ್
ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಪರುಷ ಶಾದೂುಲಃ ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ಶ್ರಭಾಾಂ ಗ್ವರಮ್ ೧
ಅರ್್ ವೀಯಾು ಯದ ಯಕ್ಷ್ಯ ಃ ಶ್ರರ ಯನ್ತ ೀ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವ
ಕಥಂ ನಾಗ ಸಹಸರ ಸಾ ಧ್ಯರಯತಿ ಅಬ್ಲ ಬ್ರ್ಮ್ ೨
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀಽಬ್ರ ವೀತ್ ವಾಕಾ ಾಂ ಶೃಣ್ಡ ಯೇನ್ ಬ್ಲೀತತ ರಾ
ವರ ದನ್ ಕೃತಂ ವೀಯುಾಂ ಧ್ಯರಯತಿ ಅಬ್ಲ ಬ್ರ್ಮ್ ೩
ಪೂವುಮ್ ಆಸ್ೀನ್ ಮ್ಪಹಾ ಯಕ್ಷಃ ಸುಕೇತ: ನಾಮ್ಪ ವೀಯುವಾನ್
ಅನ್ಪತಾ ಃ ಶ್ರಭಾ೭೭ಚಾರಃ ಸ ಚ್ ತೇಪೇ ಮ್ಪಹತ್ ತಪಃ ೪
ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹ ಸುತ ಸುಪ್ರರ ೀತ ಸತ ಸಾ ಯಕ್ಷ ಪತೇ ಸತ ದ
ಕನಾಾ ರತನ ಾಂ ದದೌ ರಾಮ್ಪ ತ್ವಟಕ್ಷ್ಾಂ ನಾಮ್ಪ ನಾಮ್ಪತಃ ೫
ದದೌ ನಾಗ ಸಹಸರ ಸಾ ಬ್ಲಂ ಚಾ೭ಸ್ವಾ ಃ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಃ
ನ್ ತ ಏವ ಪತರ ಾಂ ಯಕ್ಷ್ಯ ಯ ದದೌ ಬ್ರ ಹಾಮ ಮ್ಪಹಾಯಶಾಃ ೬
ತ್ವಾಂ ತ ಜಾತ್ವಾಂ ವವಧುನಿತ ೀಾಂ ರೂಪ ಯೌವನ್ ಶಾಲ್ನಿೀಮ್
ಝಝು ಪತ್ವರ ಯ ಸುನಾದ ಯ ದದೌ ಭಾಯಾುಾಂ ಯಶ್ಸ್ಾ ನಿೀಮ್ ೭
ಕಸಾ ಚಿತ್ ತ ಅಧ ಕ್ಷ್ರ್ಸಾ ಯಕಿಯ ೀ ಪತರ ಾಂ ಅಜಾಯತ
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ಮಾರಿೀಚಂ ನಾಮ್ಪ ದುಧುಷುಾಂ ಯಃ ಶಾಪಾತ್ ರಾಕ್ಷಸೀ ಅಭ್ವತ್ ೮
ಸುನ್ದ ೀ ತ ನಿಹತೇ ರಾಮ್ಪ ಸ್ವ ಅಗಸತ ಾ ಮ್ ಋಷ್ಠ ಸತತ ಮ್ಪಮ್
ತ್ವಟಕ್ಷ್ ಸಹ ಪತ್ರ ೀಣ ಪರ ಧಷುಯತಮ್ ಇಚ್ಛ ತಿ ೯
ಭ್ಕ್ಷ್ಯ ಧುಾಂ ಜಾತ ಸಂರಂಭಾ ಗಜ್ುನಿತ ೀ ಸ್ವ ಅಭ್ಾ ಧ್ಯವತ
ಆಪತಂತಿೀಾಂ ತ ತ್ವಾಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಅಗಸತ ಾ ೀ ಭ್ಗವಾನ್ ಋಷ್ಠ : ೧೦
ರಾಕ್ಷಸತಾ ಾಂ ಭ್ಜ್ಸ್ಾ ೀತಿ ಮಾರಿೀಚಂ ವಾಾ ಜ್ಹಾರ ಸಃ
ಅಗಸತ ಾ ಃ ಪರಮ್ಪ ಕುರ ದವ : ತ್ವಟಕ್ಷ್ಮ್ ಅಪ್ರ ಶ್ಪತ ವಾನ್ ೧೧
ಪರುಷ್ವದಿೀ ಮ್ಪಹಾ ಯಕಿಯ ೀ ವರೂಪಾ ವಕೃತ ಆನ್ನಾ
ಇದಂ ರೂಪಮ್ ವಹಾಯ ಅಧ ದರುಣಂ ರೂಪಮ್ ಅಸುತ ತೇ ೧೨
ಸೈಷ್ವ ಶಾಪ ಕೃತ್ವಾಂ ಅಮ್ಪಷ್ವು ತ್ವಟಕ್ಷ್ ಕರ ೀಧ ಮೂರ್ಛುತ್ವ
ದೇಶ್ಮ್ ಉತ್ವಸ ದಯತಿ ಏನ್ಮ್ ಅಗಸತ ಾ ಚ್ರಿತಂ ಶ್ರಭ್ಮ್ ೧೩
ಏನಾಾಂ ರಾಘವ ದುವೃುತ್ವತ ಾಂ ಯಕಿಯ ೀಾಂ ಪರಮ್ಪ ದರುಣಮ್
ಗ್ೀ ಬಾರ ಹಮ ಣ ಹಿತ್ವಥಾುಯ ಜ್ಹಿ ದುಷಟ ಪರಾಕರ ಮಾಮ್ ೧೪
ನ್ ಹಿ ಏನಾಾಂ ಶಾಪ ಸಂಸೃಷ್ವಟ ಾಂ ಕಶಚ ತ್ ಉತಸ ಹತೇ ಪಮಾನ್
ನಿಹನತ ಾಂ ತಿರ ಷು ಲೀಕೇಷು ತ್ವಾ ಮ್ ಋತೇ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್ ೧೫
ನ್ ಹಿ ತೇ ಸ್ತ ರೀ ವಧ ಕೃತೇ ಘೃಣ ಕ್ಷ್ಯಾು ನ್ರೀತತ ಮ್ಪ
ಚಾತವುಣಾ ು ಹಿತ್ವಥಾುಯ ಕತುವಾ ಾಂ ರಾಜ್ ಸೂನನಾ ೧೬
ನೃಶಂಶಂ ಅನೃಶಂಸಂ ವಾ ಪರ ಜಾ ರಕ್ಷಣ ಕ್ಷ್ರಣತ್
ಪಾತಕಂ ವಾ ಸದೀಷಂ ವಾ ಕತುವಾ ಾಂ ರಕ್ಷತ್ವ ಸದ ೧೭
ರಾಜ್ಾ ಭಾರ ನಿಯುಕ್ಷ್ತ ನಾಮ್ ಏಷ ಧಮ್ಪುಃ ಸನಾತನಃ
ಅಧಮಾಾ ುಾಂ ಜ್ಹಿ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಧಮೀು ಹಿ ಅಸ್ವಾ ಾಂ ನ್ ವದಾ ತೇ ೧೮
ಶ್ರರ ಯತೇ ಹಿ ಪರಾ ಶ್ಕರ ೀ ವರೀಚ್ನ್ ಸುತ್ವಾಂ ನೃಪ
ಪೃಥಿವೀಾಂ ಹನತ ಮ್ ಇಚ್ಛ ನಿತ ೀಾಂ ಮ್ಪನ್ಾ ರಾಮ್ ಅಭ್ಾ ಸೂದಯತ್ ೧೯
ವಷುು ನಾ ಚ್ ಪರಾ ರಾಮ್ಪ ಭೃಗು ಪತಿನ ೀ ದೃಢ ವರ ತ್ವ
ಅನಿನ್ದ ರಾಂ ಲೀಕಮ್ ಇಚ್ಛ ನಿತ ೀ ಕ್ಷ್ವಾ ಮಾತ್ವ ನಿಷೂದಿತ್ವ ೨೦
ಏತೈ: ಚ್ ಅನ್ಾ ೈ ಶ್ಚ ಬ್ಹಭಿೀ ರಾಜ್ ಪತ್ರ ೈಃ ಮ್ಪಹಾತಮ ಭಿಃ
ಅಧಮ್ಪು ಸಹಿತ್ವ ನಾರ್ೀು ಹತ್ವಃ ಪರುಷ ಸತತ ಮೈಃ ೨೧
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಪಂಚ್ ವ೦ಶ್ ಸಸ ಗುಃ
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ಷಡ್ವಿ ೦ಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ರ್ಮನೇರ್ ವಚ್ನ್ಮ್ ಅಕಿು ೀಬಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ನ್ರ ವರಾ೭೭ತಮ ಜಃ
ರಾಘವಃ ಪಾರ ಞ್ಜ ಲ್ ಭೂುತ್ವಾ ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ದೃಢ ವರ ತಃ ೧
ಪ್ರತ ವುಚ್ನ್ ನಿದೇುಶಾತ್ ಪ್ರತ ವುಚ್ನ್ ಗೌರವಾತ್
ವಚ್ನಂ ಕೌಶಕ ಸಾ ಇತಿ ಕತುವಾ ಮ್ ಅವಶ್ಙ್ಕ ಯಾ ೨
ಅನಶಷ್ಟ ೀ ಅಸ್ಮ ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ಯಾಾಂ ಗುರು ಮ್ಪಧ್ಾ ೀ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ
ಪ್ರತ್ವರ ದಶ್ರಥೇ ನ್ ಅಹಂ ನ್ ಅವಜ್ಞ ೀಯಂ ಚ್ ತತ್ ವಚಃ ೩
ಸೀಽಹಂ ಪ್ರತ ವುಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಶಾಸನಾತ್ ಬ್ರ ಹಮ ವಾದಿನಃ
ಕರಿಷ್ವಾ ಮ್ ನ್ ಸಂದೇಹ: ತ್ವಟಕ್ಷ್ ವಧಮ್ ಉತತ ಮ್ಪಮ್ ೪
ಗ್ೀ ಬಾರ ಹಮ ಣ ಹಿತ್ವಥಾುಯ ದೇಶ್ ಸಾ ಅಸಾ ಸುಖಾಯ ಚ್
ತವ ಚೈವ ಅಪರ ಮೇಯ ಸಾ ವಚ್ನಂ ಕತುಮ್ ಉದಾ ತಃ ೫
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಧನಮ್ಪುಧ್ಾ ೀ ಬ್ದವ ಾ ರ್ಮಷ್ಠಟ ಮ್ ಅರಿಾಂದಮಃ
ಜಾಾ ಶ್ಬ್ದ ಮ್ ಅಕರೀತ್ ತಿೀವರ ಾಂ ದಿಶಃ ಶ್ಬ್ದ ೀನ್ ಪೂರಯನ್ ೬
ತೇನ್ ಶ್ಬ್ದ ೀನ್ ವತರ ಸ್ವತ : ತ್ವಟಕ್ಷ್ ವನ್ ವಾಸ್ನಃ
ತ್ವಟಕ್ಷ್ ಚ್ ಸು ಸಂಕುರ ದವ ತೇನ್ ಶ್ಬ್ದ ೀನ್ ಮೀಹಿತ್ವ ೭
ತಂ ಶ್ಬ್ದ ಮ್ ಅಭಿನಿಧ್ಯಾ ಯ ರಾಕ್ಷಸ್ೀ ಕರ ೀಧ ಮೂರ್ಛುತ್ವ
ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಚ್ ಅಭ್ಾ ದರ ವತ್ ವೇಗಾತ್ ಯತಃ ಶ್ಬದ ೀ ವನಿಸಸ ೃತಃ ೮
ತ್ವಾಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ರಾಘವಃ ಕುರ ದವ ಾಂ ವಕೃತ್ವಾಂ ವಕೃತ ಆನ್ನಾಮ್
ಪರ ಮಾಣೇ ನ್ ಅತಿ ವೃದವ ಾಂ ಚ್ ರ್ಕ್ಷಮ ಣಂ ಸೀಽಭ್ಾ ಭಾಷತ ೯
ಪಶ್ಾ ರ್ಕ್ಷಮ ಣ ಯಕಿಯ ಣಾ ಭರವಂ ದರುಣಂ ವಪಃ
ಭಿದ್ಾ ೀರನ್ ದಶ್ುನಾತ್ ಅಸ್ವಾ ಭಿೀರುಣಾಂ ಹೃದಯಾನಿ ಚ್ ೧೦
ಏನಾಾಂ ಪಶ್ಾ ದುರಾಧಷ್ವುಾಂ ಮಾಯಾ ಬ್ರ್ ಸಮ್ಪನಿಾ ತ್ವಮ್
ವನಿವೃತ್ವತ ಾಂ ಕರೀಮ್ ಅದಾ ಹೃತ

ಕಣು೭ಗರ ನಾಸ್ಕ್ಷ್ಮ್ ೧೧

ನ್ ಹಿ ಏನಾಮ್ ಉತಸ ಹೇ ಹನತ ಾಂ ಸ್ತ ರೀ ಸಾ ಭಾವೇನ್ ರಕಿಯ ತ್ವಮ್
ವೀಯುಾಂ ಚ್ ಅಸ್ವಾ ಗತಿಾಂ ಚಾ೭ಪ್ರ ಹನಿಷ್ವಾ ಮ್ೀತಿ ಮೇ ಮ್ಪತಿಃ ೧೨
ಏವಂ ಬುರ ವಾಣೇ ರಾಮೇ ತ ತ್ವಟಕ್ಷ್ ಕರ ೀಧ ಮೂರ್ಛುತ್ವ
ಉದಾ ಮ್ಪಾ ಬಾಹೂ ಗಜ್ುನಿತ ೀ ರಾಮ್ಪಮ್ ಏವ ಅಭ್ಾ ಧ್ಯವತ ೧೩
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಸುತ ಬ್ರ ಹಮ ಷ್ಠು: ಹಾಂಕ್ಷ್ರೇಣ ಅಭಿಭ್ತಸ ಾ ು ತ್ವಾಂ
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ಸಾ ಸ್ತ ರಾಘವರ್ೀ: ಅಸುತ ಜ್ಯಂ ಚೈವಾ೭ಭ್ಾ ಭಾಷತ ೧೪
ಉದುವ ನಾಾ ನಾ ರಜ್ೀ ಘೀರಂ ತ್ವಟಕ್ಷ್ ರಾಘವೌ ಉಭೌ
ರಜ್ೀ ಮೇಘೇನ್ ಮ್ಪಹತ್ವ ರ್ಮಹೂತುಾಂ ಸ್ವ ವಾ ಮೀಹಯತ್ ೧೫
ತತೀ ಮಾಯಾ೦ ಸಮಾಸ್ವಾ ಯ ಶಲ ವರ್ಷುಣ ರಾಘವೌ
ಅವಾಕಿರತ್ ಸುಮ್ಪಹತ್ವ ತತ: ಚ್ಛ್ಕರ ೀಧ ರಾಘವ: ೧೬
ಶಲ ವಷುಾಂ ಮ್ಪಹತ್ ತಸ್ವಾ ಶ್ರ ವರ್ಷುಣ ರಾಘವ:
ಪರ ತಿಹತಾ ೀಪ ಧ್ಯವಂತ್ವಾ : ಕರೌ ಚಿಚ್ಛ ೀದ ಪತಿರ ಭಿ: ೧೭
ತತ ಶಛ ನ್ನ ಭಜಾ೦ ಶಾರ ಾಂತ್ವಾಂ ಅಭಾಾ ಶೇ ಪರಿಗಜ್ುತಿೀಾಂ
ಸೌಮ್ತಿರ : ಅಕರೀತ್ ಕರ ೀಧ್ಯತ್ ಹೃತ ಕಣು೭ಗರ ನಾಸ್ಕ್ಷ್ಾಂ ೧೮
ಕ್ಷ್ಮ್ಪರೂಪ ಧರಾ ಸದಾ : ಕೃತ್ವಾ ರೂಪಾಣ ಅನೇಕಶಃ
ಅಾಂತಧ್ಯುನಂ ಗತ್ವ ಯಕಿಯ ೀ ಮಹಯಂತಿ ಸಾ ಮಾಯಯಾ
ಅಶ್ಮ ವಷುಾಂ ವರ್ಮನ್ಚ ಾಂತಿೀ ಭರವಂ ವಚ್ಚಾರ ಸ್ವ ೧೯
ತತ: ತ್ರ ಅಶ್ಮ ವಹೇುಣ ಕಿೀಯುಮಾಣೌ ಸಮಂತತ:
ದೃಷ್ವಟ ಾ ಗಾಧಿ ಸುತ: ಶರ ೀಮಾನ್ ಇದಂ ವಚ್ನ್ ಮ್ಪ೭ಬ್ರ ವೀತ್ ೨೦
ಅಲಂ ತೇ ಘೃಣಯಾ ರಾಮ್ಪ ಪಾಪಾ ಏಷ್ವ ದುಷಟ ಚಾರಿಣೀ
ಯಜ್ಞ ವಘನ ಕರಿೀ ಯಕಿಯ ೀ ಪರಾ ವಧುತಿ ಮಾಯಯಾ ೨೧
ವಧಾ ತ್ವಾಂ ತ್ವವತ್ ಏವ ಏಷ್ವ ಪರಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಪರ ವತುತೇ
ರಕ್ಷ್ಯ ಾಂಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕ್ಷ್ಲೇಷು ದುದುಷ್ವುಣ ಭ್ವಂತಿ ವೈ ೨೨
ಇತಿ ಉಕತ ಸುತ ತದ ಯಕಿಯ ೀಮ್ ಅಶ್ಮ ವೃಷ್ವಟ ಾ ಅಭಿವಷುತಿೀಾಂ
ದಶ್ುಯನ್ ಶ್ಬ್ದ ವೇಧಿತಾ ಾಂ ತ್ವಾಂ ರುರೀಧ ಸ ಸ್ವಯಕೈ: ೨೩
ಸ್ವ ರುದವ ಶ್ರ ಜಾಲೇನ್ ಮಾಯಾ ಬ್ರ್ ಸಮ್ಪನಿಾ ತ್ವ
ಅಭಿದುದರ ವ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಾಂ ರ್ಕ್ಷಮ ಣಂ ಚ್ ವನೇದುಷ್ಠೀ ೨೪
ತ್ವಮ್ ಆಪತನಿತ ೀಾಂ ವೇಗೇನ್ ವಕ್ಷ್ರ ನಾತ ಮ್ ಅಶ್ನಿೀಮ್ ಇವ
ಶ್ರೇಣ ಉರಸ್ ವವಾಾ ಧ ಸ್ವ ಪಪಾತ ಮ್ಪಮಾರ ಚ್ ೨೫
ತ್ವಾಂ ಹತ್ವಾಂ ಭಿೀಮ್ಪ ಸಂಕ್ಷ್ಶಾಾಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಸುರ ಪತಿ ಸತ ದ
ಸ್ವಧು ಸ್ವಧಿಾ ತಿ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಾಂ ಸುರಾ ಶ್ಚ ಸಮ್ಪಪೂಜ್ಯನ್ ೨೬
ಉವಾಚ್ ಪರಮ್ಪ ಪ್ರರ ೀತಃ ಸಹಸ್ವರ ಕ್ಷಃ ಪರಂದರಃ
ಸುರಾ ಶ್ಚ ಸವೇು ಸಂಹೃಷ್ವಟ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಮ್ ಅಥಾ೭ಬುರ ವನ್ ೨೭
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ರ್ಮನೇ ಕೌಶಕೇ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಸಹ ಇನಾದ ರಃ ಸವೇು ಮ್ಪರು ದಗ ಣಃ
ತೀಷ್ಠತ್ವಃ ಕಮ್ಪುಣ ಅನೇನ್ ಸ್ನ ೀಹಂ ದಶ್ುಯ ರಾಘವೇ ೨೮
ಪರ ಜಾಪತೇ: ಭೃಶಾಶ್ಾ ಸಾ ಪತ್ವರ ನ್ ಸತಾ ಪರಾಕರ ಮಾನ್
ತಪ್ೀ ಬ್ರ್ ಭೃತ್ವನ್ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ರಾಘವಾಯ ನಿವೇದಯ ೨೯
ಪಾತರ ಭೂತ ಶ್ಚ ತೇ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ತವ ಅನಗಮ್ಪನೇ ಧೃತಃ
ಕತುವಾ ಾಂ ಚ್ ಮ್ಪಹತ್ ಕಮ್ಪು ಸುರಾಣಾಂ ರಾಜ್ ಸೂನನಾ ೩೦
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಸುರಾಃ ಸವೇು ಹೃಷ್ವಟ ಜ್ಗುಮ : ಯಥಾ೭೭ಗತಮ್
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಪರಸಕ ೃತಾ ತತಃ ಸಂಧ್ಯಾ ಪರ ವತುತೇ ೩೧
ತತೀ ರ್ಮನಿ ವರಃ ಪ್ರರ ೀತ: ತ್ವಟಕ್ಷ್ ವಧ ತೀಷ್ಠತಃ
ಮೂಧಿನ ು ರಾಮ್ಪಮ್ ಉಪಾಘಾರ ಯ ಇದಂ ವಚ್ನ್ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೩೨
ಇಹ ಅದಾ ರಜ್ನಿೀಾಂ ರಾಮ್ಪ ವಸೇಮ್ಪ ಶ್ರಭ್ ದಶ್ುನ್
ಶ್ಾ ಃ ಪರ ಭಾತೇ ಗಮ್ಷ್ವಾ ಮ್ಪ: ತತ್ ಆಶ್ರ ಮ್ಪ ಪದಂ ಮ್ಪಮ್ಪ ೩೩
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ವಚ್: ಶ್ಶ ತ್ವಾ ಹೃಷ್ಟ ೀ ದಶ್ರಧ್ಯ೭೭ತಮ ಜಃ
ಉವಾಸ ರಾಜ್ನಿೀಾಂ ತತರ ತ್ವಟಕ್ಷ್ಯಾ ವನೇ ಸುಖಂ ೩೪
ರ್ಮಕತ ಶಾಪಂ ವನಂ ತತ್ ಚ್ ತಸ್ಮ ನ್ ಏವ ತತ್ ಅಹನಿ
ರಮ್ಪಣೀಯ೦ ವಬ್ಭಾರ ಜ್ ಯಧ್ಯ ಚೈತರ ರಧಂ ವನಂ ೩೫
ನಿಹತಾ ತ್ವಾಂ ಯಕ್ಷ ಸುತ್ವಾಂ ಸ ರಾಮ್ಪ:
ಪರ ಶ್ಶ್ಾ ಮಾನ್: ಸುರ ಸ್ದವ ಸಂಘೈ :
ಉವಾಸ ತಸ್ಮ ನ್ ರ್ಮನಿನಾ ಸಹ ಏವ
ಪರ ಭಾತ ವೇಳಾ೦ ಪರ ತಿಬೀಧಾ ಮಾನ್: ೩೬
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಷಡ್ವಾ ೦ಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಸಪ್ತ ವಿ೦ಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ಅರ್ ತ್ವಾಂ ರಜ್ನಿೀಮ್ ಉಷಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾಯಶಾಃ
ಪರ ಹಸಾ ರಾಘವಂ ವಾಕಾ ಮ್ ಉವಾಚ್ ಮ್ಪಧುರಾ೭ಕ್ಷರಮ್ ೧
ಪರಿತಷ್ಟ ೀಽಸ್ಮ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ರಾಜ್ ಪತರ ಮ್ಪಹಾಯಶಃ
ಪ್ರರ ೀತ್ವಾ ಪರಮ್ಪಯಾ ಯುಕತೀ ದದಮ್ಪಾ ೭ಸ್ವತ ರಣ ಸವುಶಃ ೨
ದೇವಾ೭೭ಸುರ ಗಣನ್ ವಾ೭ಪ್ರ ಸಗನ್ವ ವೀುರಗಾನ್ ಅಪ್ರ
ಯೈ: ಅಮ್ತ್ವರ ನ್ ಪರ ಸಹಾಾ ೭೭ಜೌ ವಶೀ ಕೃತಾ ಜ್ಯಷಾ ಸ್ ೩
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ತ್ವನಿ ದಿವಾಾ ನಿ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ದದಮ್ಪಾ ೭ಸ್ವತ ರಣ ಸವುಶಃ
ದಣಡ ಚ್ಕರ ಾಂ ಮ್ಪಹ ದಿದ ವಾ ಾಂ ತವ ದಸ್ವಾ ಮ್ ರಾಘವ ೪
ಧಮ್ಪುಚ್ಕರ ಾಂ ತತೀ ವೀರ ಕ್ಷ್ರ್ ಚ್ಕರ ಾಂ ತಥೈವ ಚ್
ವಷುು ಚ್ಕರ ಾಂ ತಥಾ ಅತಾ ಗರ ಮ್ ಐನ್ದ ರಾಂ ಚ್ಕರ ಾಂ ತಥೈವ ಚ್ ೫
ವಜ್ರ ಮ್ ಅಸತ ರಾಂ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಶವಂ ಶ್ರರ್ ವರಂ ತಥಾ
ಅಸತ ರಾಂ ಬ್ರ ಹಮ ಶರ ಶ್ಚ ೈವ ಐಷ್ಠೀಕಮ್ ಅಪ್ರ ರಾಘವ
ದದಮ್ ತೇ ಮ್ಪಹಾ ಬಾಹೀ ಬಾರ ಹಮ ಮ್ ಅಸತ ರಮ್ ಅನತತ ಮ್ಪಮ್ ೬
ಗದೇ ದ್ಾ ೀ ಚೈವ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಮೀದಕಿೀ ಶಖರಿೀ ಉಭ
ಪರ ದಿೀಪ್ತ ೀ ನ್ರ ಶಾದೂುರ್ ಪರ ಯಚಾಛ ಮ್ ನೃಪಾ೭೭ತಮ ಜ್ ೭
ಧಮ್ಪು ಪಾಶ್ಮ್ ಅಹಂ ರಾಮ್ಪ ಕ್ಷ್ರ್ ಪಾಶಂ ತಥೈವ ಚ್
ಪಾಶ್ಮ್ ವಾರುಣಂ ಅಸತ ರಾಂ ಚ್ ದದಮ್ ಅಹಮ್ ಅನತತ ಮ್ಪಮ್ ೮
ಅಶ್ನಿೀ ದ್ಾ ೀ ಪರ ಯಚಾಛ ಮ್ ಶ್ರಷ್ವಕ ದ್ರ ೀು ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್
ದದಮ್ ಚ್ ಅಸತ ರಾಂ ಪೈನಾಕಮ್ ಅಸತ ರಾಂ ನಾರಾಯಣಂ ತಥಾ ೯
ಆಗ್ನ ೀಯಮ್ ಅಸತ ರ ದಯತಂ ಶಖರಂ ನಾಮ್ಪ ನಾಮ್ಪತಃ
ವಾಯವಾ ಾಂ ಪರ ರ್ಮಂ ನಾಮ್ಪ ದದಮ್ ತವ ರಾಘವ ೧೦
ಅಸತ ರಾಂ ಹಯ ಶರೀ ನಾಮ್ಪ ಕೌರ ಞ್ಚ ಮ್ ಅಸತ ರಾಂ ತಥೈವ ಚ್
ಶ್ಕಿತ ದಾ ಯಂ ಚ್ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ದದಮ್ ತವ ಚಾ೭ನ್ಘ ೧೧
ಕಙ್ಗಕ ಲಂ ರ್ಮಸಲಂ ಘೀರಂ ಕ್ಷ್ಪಾರ್ಮ್ ಅರ್ ಕಙ್ಕ ಣಮ್
ವಧ್ಯ೭ಧುಾಂ ರಾಕ್ಷಸ್ವ ಯಾನಿ ದದಮ್ ಏತ್ವನಿ ಸವುಶಃ ೧೨
ವೈದಾ ಧರಂ ಮ್ಪಹಾ೭ಸತ ರಾಂ ಚ್ ನ್ನ್ದ ನಂ ನಾಮ್ಪ ನಾಮ್ಪತಃ
ಅಸ್ ರತನ ಾಂ ಮ್ಪಹಾ ಬಾಹೀ ದದಮ್ ನೃವರಾತಮ ಜ್ ೧೩
ಗಾನ್ವ ವುಮ್ ಅಸತ ರಾಂ ದಯತಂ ಮಾನ್ವಂ ನಾಮ್ಪ ನಾಮ್ಪತಃ
ಪರ ಸ್ವಾ ಪನ್ ಪರ ಶ್ಮ್ಪನೇ ದದಿಮ ಸೌರಂ ಚ್ ರಾಘವ ೧೪
ದಪುಣಂ ಶ್ೀಷಣಂ ಚೈವ ಸಂತ್ವಪನ್ ವಲಪನೇ
ಮ್ಪದನಂ ಚೈವ ದುಧುಷುಾಂ ಕನ್ದ ಪು ದಯತಂ ತಥಾ ೧೫
ಪೈಶಾಚ್ಮ್ ಅಸತ ರಾಂ ದಯತಂ ಮೀಹನಂ ನಾಮ್ಪ ನಾಮ್ಪತಃ
ಪರ ತಿೀಚ್ಛ ನ್ರ ಶಾದೂುರ್ ರಾಜ್ ಪತರ ಮ್ಪಹಾಯಶಃ ೧೬
ತ್ವಮ್ಪಸಂ ನ್ರ ಶಾದೂುರ್ ಸೌಮ್ಪನಂ ಚ್ ಮ್ಪಹಾ ಬ್ರ್
P a g e 67 | 170

ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಸಂವತುಾಂ ಚೈವ ದುಧುಷುಾಂ ಮ್ಬಸಲಂ ಚ್ ನೃಪಾತಮ ಜ್ ೧೭
ಸತಾ ಮ್ ಅಸತ ರಾಂ ಮ್ಪಹಾ ಬಾಹೀ ತಥಾ ಮಾಯಾಧರಂ ಪರಮ್
ಘೀರಂ ತೇಜಃ ಪರ ಭಂ ನಾಮ್ಪ ಪರ ತೇಜ್ೀಽಪಕಷುಣಮ್ ೧೮
ಸೌಮಾಾ ೭ಸತ ರಾಂ ಶಶರಂ ನಾಮ್ಪ ತಾ ಷುಟ ರ೭ಸತ ರಾಂ ಸುದಮ್ಪನ್ಮ್
ದರುಣಂ ಚ್ ಭ್ಗಸ್ವಾ ೭ಪ್ರ ಶೀತೇಷುಮ್ ಅರ್ ಮಾನ್ವಮ್ ೧೯
ಏತ್ವನ್ ನಾಮ್ಪ ಮ್ಪಹಾ ಬಾಹೀ ಕ್ಷ್ಮ್ಪ ರೂಪಾನ್ ಮ್ಪಹಾ ಬ್ಲನ್
ಗೃಹಾಣ ಪರಮೀದರಾನ್ ಕಿಯ ಪರ ಮ್ ಏವ ನೃಪಾತಮ ಜ್ ೨೦
ಸ್ಾ ತ ಸುತ ಪಾರ ಙ್ಗಮ ಖೀ ಭೂತ್ವಾ ಶ್ರಚಿ ರ್ಮುನಿ ವರ ಸತ ದ
ದದೌ ರಾಮಾಯ ಸುಪ್ರರ ೀತೀ ಮ್ಪನ್ತ ರ ಗಾರ ಮ್ಪಮ್ ಅನತತ ಮ್ಪಮ್ ೨೧
ಸವು ಸಂಗರ ಹಣಂ ಯೇಷ್ವಾಂ ದೈವತೈರ೭ಪ್ರ ದುರ್ುಭಂ
ತ್ವ ನ್ಾ ೭ಸ್ವತ ರಣ ತದ ವಪ್ರ ೀ ರಾಘವಾಯ ನ್ಾ ವೇದಯತ್ ೨೨
ಜ್ಪತಸುತ ರ್ಮನೇ ಸತ ಸಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಸಾ ಧಿೀಮ್ಪತಃ
ಉಪತಸುಾ : ಮ್ಪಹಾ೭ಹಾುಣ ಸವಾುಣಾ ೭ಸ್ವತ ರಣ ರಾಘವಮ್ ೨೩
ಊಚ್ಛ್ ಶ್ಚ ರ್ಮದಿತ್ವ ರಾಮಂ ಸವೇು ಪಾರ ಞ್ಜ ರ್ಯ ಸತ ದ
ಇಮೇ ಸಮ ಪರಮೀದರಾಃ ಕಿಾಂಕರಾ ಸತ ವ ರಾಘವ ೨೪
ಪರ ತಿಗೃಹಾ ಚ್ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಃ ಸಮಾರ್ಭ್ಾ ಚ್ ಪಾಣನಾ
ಮ್ಪನ್ಸ್ವ ಮೇ ಭ್ವಷಾ ಧಾ ಮ್ ಇತಿ ತ್ವನಿ ಅಭ್ಾ ಚೀದಯತ್ ೨೫
ತತಃ ಪ್ರರ ೀತ ಮ್ಪನಾ ರಾಮೀ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನಿಮ್
ಅಭಿವಾದಾ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ಗಮ್ಪನಾ ಯ ಉಪಚ್ಕರ ಮೇ ೨೬
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಸಪತ ವ೦ಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಅಷ್ಟಟ ವಿ೦ಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ಪರ ತಿಗೃಹಾ ತತೀಽಸ್ವತ ರಣ ಪರ ಹೃಷಟ

ವದನಃ ಶ್ರಚಿಃ

ಗಚ್ಛ ನ್ ಏವ ಚ್ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ೀ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಮ್ ಅಥಾ೭ಬ್ರ ವೀತ್ ೧
ಗೃಹಿೀತ್ವ೭ಸತ ರೀಽಸ್ಮ ಭ್ಗವನ್ ದುರಾಧಷುಃ ಸುರೈರ೭ಪ್ರ
ಅಸ್ವತ ರಣಾಂ ತ ಅಹಮ್ ಇಚಾಛ ಮ್ ಸಂಹಾರಂ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವ ೨
ಏವಂ ಬುರ ವತಿ ಕ್ಷ್ಕುತ್ಸ ಾ ೀ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಃ
ಸಂಹಾರಂ ವಾಾ ಜ್ಹಾರಾ೭ರ್ ಧೃತಿಮಾನ್ ಸುವರ ತಃ ಶ್ರಚಿಃ ೩
ಸತಾ ವನ್ತ ಾಂ ಸತಾ ಕಿೀತಿುಾಂ ಧೃಷಟ ಾಂ ರಭ್ಸಮ್ ಏವ ಚ್
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ಪರ ತಿಹಾರತರಂ ನಾಮ್ಪ ಪರಾ ಙ್ಗಮ ಖಮ್ ಅವಾ ಙ್ಗಮ ಖಮ್ ೪
ರ್ಕ್ಷ್ಯ ಾ ಅರ್ಕ್ಷ್ಯ ಾ : ವಷಮ್ಬ ಚೈವ ದೃಢ ನಾಭ್ ಸುನಾಭ್ಕೌ
ದಶಾಕ್ಷ ಶ್ತ ವಕೌ
ತ ರ ಚ್ ದಶ್ ಶೀಷು ಶ್ತೀದರೌ ೫
ಪದಮ ನಾಭ್ ಮ್ಪಹಾನಾಭೌ ದುನದ ನಾಭ್ ಸುನಾಭ್ಕೌ
ಜ್ಾ ೀತಿಷಂ ಕೃಶ್ನಂ ಚೈವ ನರಾಶ್ಾ ವಮ್ಪಲ ವುಭೌ ೬
ಯೌಗನ್ವ ರ ಹರಿದೌರ ಚ್ ದೈತಾ ಪರ ಮ್ಪರ್ನೌ ತಥಾ
ಸ್ವಚಿುಸ್ವಮ ಲ್ೀ ಧೃತಿಮಾುಲ್ೀ ವೃತಿತ ಮಾನ್ ರುಚಿರ ಸತ ದ ೭
ಪ್ರತೃ ಸೌಮ್ಪನ್ಸಂ ಚೈವ ವಧತ ಮ್ಪಕರಾ ವುಭೌ
ಕರವೀರಕರಂ ಚೈವ ಧನ್ ಧ್ಯನೌಾ ಚ್ ರಾಘವ ೮
ಕ್ಷ್ಮ್ಪ ರೂಪಂ ಕ್ಷ್ಮ್ಪ ರುಚಿಾಂ ಮೀಹಮ್ ಆವರಣಂ ತಥಾ
ಜೃಮ್ಪಭ ಕಂ ಸವುನಾಭಂ ಚ್ ಸನಾತ ನ್ ವರಣೌ ತಥಾ ೯
ಭೃಶಾಶ್ಾ ತನ್ಯಾನ್ ರಾಮ್ಪ ಭಾಸಾ ರಾನ್ ಕ್ಷ್ಮ್ಪ ರೂಪ್ರಣಃ
ಪರ ತಿೀಚ್ಛ ಮ್ಪಮ್ಪ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಪಾತರ ಭೂತೀಽಸ್ ರಾಘವ ೧೦
ಬಾಢ ಮ್ತ್ಾ ೀವ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ : ಪರ ಹೃಷ್ಟ ೀ ನ್ ಅನ್ತ ರಾತಮ ನಾ
ದಿವಾ ಭಾಸಾ ರ ದೇಹಾ ಶ್ಚ ಮೂತಿು ಮ್ಪನ್ತ ಃ ಸುಖ ಪರ ದಃ ೧೧
ಕೇಚಿತ್ ಅಾಂಗಾರ ಸದೃಶಾ: ಕೇಚಿತ್ ಧಮೀಪಮ್ಪ ಸತ ದ
ಚಂದರ ೭ಕು ಸದೃಶಾ: ಕೇಚಿತ್ ಪರ ಹಾ ಅಾಂಜ್ಲ್ ಪಟಾ: ತದ ೧೨
ರಾಮಂ ಪಾರ ಞ್ಜ ರ್ರ್ೀ ಭೂತ್ವಾ ೭ಬುರ ವನ್ ಮ್ಪಧುರ ಭಾಷ್ಠಣಃ
ಇಮೇ ಸಮ ನ್ರ ಶಾದೂುರ್ ಶಾಧಿ ಕಿಾಂ ಕರವಾಮ್ಪ ತೇ ೧೩
ಮಾನ್ಸ್ವಃ ಕ್ಷ್ಯು ಕ್ಷ್ಲೇಷು ಸ್ವಹಾಯಾ ಾಂ ಮೇ ಕರಿಷಾ ರ್
ಗಮ್ಪಾ ತ್ವಮ್ ಇತಿ ತ್ವನ್ ಆಹ ಯಥೇಷಟ ಾಂ ರಘು ನ್ನ್ದ ನಃ ೧೪
ಅರ್ ತೇ ರಾಮ್ಪಮ್ ಆಮ್ಪನ್ತ ರಾ ಕೃತ್ವಾ ಚಾ೭ಪ್ರ ಪರ ದಕಿಯ ಣಮ್
ಏವಮ್ ಅಸುತ ಇತಿ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಜ್ಗುಮ ಯುಥಾ೭೭ಗತಮ್ ೧೫
ಸ ಚ್ ತ್ವನ್ ರಾಘವೀ ಜಾಞ ತ್ವಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಮ್
ಗಚ್ಛ ನ್ ಏವ ಅರ್ ಮ್ಪಧುರಂ ಶ್ು ಕ್ಷು ಾಂ ವಚ್ನ್ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧೬
ಕಿಾಂ ಏತನ್ ಮೇಘ ಸಂಕ್ಷ್ಶಂ ಪವುತ ಸಾ ಅವದೂರತಃ
ವೃಕ್ಷ ಷಣಡ ಮ್ ಇತೀ ಭಾತಿ ಪರಂ ಕೌತೂಹಲಂ ಹಿ ಮೇ ೧೭
ದಶ್ುನಿೀಯಂ ಮೃಗ ಆಕಿೀಣುಾಂ ಮ್ಪನೀಹರಮ್ ಅತಿೀವ ಚ್
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ನಾನಾ ಪರ ಕ್ಷ್ರೈಃ ಶ್ಕುನ: ವಲುಗ ನಾದೈ: ಅಲಂಕೃತಮ್ ೧೮
ನಿಸಸ ೃತ್ವ ಸಮ ರ್ಮನಿ ಶ್ರ ೀಷಿ ಕ್ಷ್ನಾತ ರಾತ್ ರೀಮ್ಪ ಹಷುಣತ್
ಅನ್ಯಾ ತ ಅವಗಚಾಛ ಮ್ ದೇಶ್ ಸಾ ಸುಖವತತ ಯಾ ೧೯
ಸವುಾಂ ಮೇ ಶಂಸ ಭ್ಗವನ್ ಕಸಾ ಆಶ್ರ ಮ್ಪಪದಂ ತ ಇದಮ್
ಸಂಪಾರ ಪಾತ : ಯತರ ತೇ ಪಾಪಾ: ಬ್ರ ಹಮ ಘಾನ : ದುಷಟ ಚಾರಿಣಃ ೨೦
ತವ ಯಜ್ಞ ಸಾ ವಘಾನ ಯ ದುರಾತ್ವಮ ನೀ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನೇ
ಭ್ಗವನ್ ತಸಾ ಕೀ ದೇಶ್: ಸ್ವ ಯತರ ತವ ಯಾಜಿಞ ಕಿೀ ೨೧
ರಕಿಯ ತವಾಾ ಕಿರ ಯಾ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಮ್ಪಯಾ ವಧ್ಯಾ : ಚ್ ರಾಕ್ಷಸ್ವ:
ಏತ ತಸ ವುಾಂ ರ್ಮನಿ ಶ್ರ ೀಷಿ ಶ್ರ ೀತ ಮ್ಚಾಛ ಮ್ ಅಹಂ ಪರ ಭ್ೀ ೨೨
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಅಷ್ವಟ ವ೦ಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಏಕೀನ ತರ ೦ಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ಅರ್ ತಸಾ ಅಪರ ಮೇಯಸಾ ತತ್ ವನಂ ಪರಿಪೃಚ್ಛ ತಃ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವಾಾ ಖಾಾ ತಮ್ ಉಪಚ್ಕರ ಮೇ ೧
ಇಹ ರಾಮ್ಪ ಮ್ಪಹಾ ಬಾಹೀ ವಷುು : ದೇವವರ ಪರ ಭ:
ವಷ್ವುಣ ಸುಬ್ಹೂನಿ ಇಹ ತಥಾ ಯುಗ ಶಾತ್ವನಿ ಚ್ ೨
ತಪಶ್ಚ ರಣ ರ್ೀಗಾ೭ಧುಾಂ ಉವಾಸ ಸುಮ್ಪಹಾತಪಾ:
ಏಷ ಪೂವು ಆಶ್ರ ಮೀ ರಾಮ್ಪ ವಾಮ್ಪನ್ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ ೩
ಸ್ದವ ೭೭ಶ್ರ ಮ್ಪ ಇತಿ ಖಾಾ ತಃ ಸ್ದವ ೀ ಹಿ ಅತರ ಮ್ಪಹಾತಪಾಃ
ಏತಸ್ಮ ನ್ ಏವ ಕ್ಷ್ಲೇ ತ ರಾಜಾ ವೈರೀಚ್ನಿರ್ ಬ್ಲ್ಃ ೪
ನಿಜಿುತಾ ದೈವತ ಗಣನ್ ಸ ಇಾಂದರ ನ್ ಸ ಮ್ಪರು ದಗ ಣನ್
ಕ್ಷ್ರಯಾ ಮಾಸ ತತ್ ರಾಜ್ಾ ಾಂ ತಿರ ಷು ಲೀಕೇಷು ವಶ್ರರ ತಃ ೫
ಯಜ್ಞ ಾಂ ಚ್ಕ್ಷ್ರ ಸುಮ್ಪಹಾನ್ ಅಸುರೇನದ ರೀ ಮ್ಪಹಾ ಬ್ರ್:
ಬ್ಲೇ ಸುತ ಯಜ್ಮಾನ್ ಸಾ ದೇವಾಃ ಸ ಅಗ್ವನ ಪರೀಗಮಾಃ
ಸಮಾಗಮ್ಪಾ ಸಾ ಯಂ ಚೈವ ವಷುು ಮ್ ಊಚ್ಛ್: ಇಹಾ೭೭ಶ್ರ ಮೇ ೬
ಬ್ಲ್: ವೈರೀಚ್ನಿ: ವಷ್ು ೀ ಯಜ್ತೇ ಯಜ್ಞ ಮ್ ಉತತ ಮ್ಪಮ್
ಅಸಮಾಪ್ತ ೀ ಕರ ತ್ರ ತಸ್ಮ ನ್ ಸಾ ಕ್ಷ್ಯುಮ್ ಅಭಿಪದಾ ತ್ವಮ್ ೭
ಯೇ ಚ್ ಏನ್ಮ್ ಅಭಿವತುನ್ತ ೀ ಯಾಚಿತ್ವರ ಇತ ಸತ ತಃ
ಯತ್ ಚ್ ಯತರ ಯಥಾವತ್ ಚ್ ಸವುಾಂ ತೇಭ್ಾ ಃ ಪರ ಯಚ್ಛ ತಿ ೮
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ಸ ತಾ ಾಂ ಸುರ ಹಿತ್ವಥಾುಯ ಮಾಯಾ ರ್ೀಗಮ್ ಉಪಾಶರ ತಃ
ವಾಮ್ಪನ್ತಾ ಾಂ ಗತೀ ವಷ್ು ೀ ಕುರು ಕಲಾ ಣಮ್ ಉತತ ಮ್ಪಮ್ ೯
ಏತಸ್ಮ ನ್ ಅಾಂತರೇ ರಾಮ್ಪ ಕ್ಷ್ಶ್ಾ ಪ್ೀ ಅಗ್ವನ ಸಮ್ಪ ಪರ ಭ್:
ಅದಿತ್ವಾ ಸಹಿತೀ ರಾಮ್ಪ ದಿೀಪಾ ಮಾನ್ ಇವ ಓಜ್ಸ್ವ ೧೦
ದೇವೀ ಸಹಾರ್ೀ ಭ್ಗವಾನ್ ದಿವಾ ಾಂ ವಷು ಸಹಸರ ಕಂ
ವರ ತಂ ಸಮಾಪಾ ವರದಂ ತಷ್ವಟ ವ ಮ್ಪಧುಸೂದನಂ ೧೧
ತಪ್ೀಮ್ಪಯ೦ ತಪ್ೀರಾಶಾಂ ತಪ್ೀಮೂತಿುಾಂ ತಪಾತಮ ಕಂ
ತಪಸ್ವ ತ್ವಾ ಮ್ ಸುತಪ್ತ ೀನ್ ಪಶಾಾ ಮ್ ಪರುಷ್ೀತತ ಮಂ ೧೨
ಶ್ರಿೀರೇ ತವ ಪಶಾಾ ಮ್ ಜ್ಗತ್ ಸವು ಮ್ದ೦ ಪರ ಭ್ೀ
ತಾ ಾಂ ಅನಾದಿ: ಅನಿದೇುಶ್ಾ : ತ್ವಾ ಮ್ ಅಹಂ ಶ್ರಣಂ ಗತ: ೧೩
ತಮ್ ಉವಾಚ್ ಹರಿ: ಪ್ರರ ೀತ: ಕ್ಷ್ಶ್ಾ ಪಂ ಧತ ಕರ್ಮ ಷಂ
ವರಂ ವರಯ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ವರಾ೭ಹೀು೭ಸ್ ಮ್ಪತಂ ಮ್ಪಮ್ಪ ೧೪
ತತ್ ಶೃತ್ವಾ ವಚ್ನಂ ತಸಾ ಮ್ಪರಿೀಚೀ ಕ್ಷ್ಶ್ಾ ಪ್ೀ೭ಬ್ರ ವೀತ್
ಅದಿತ್ವಾ ದೇವತ್ವನಾಮ್ ಚ್ ಮ್ಪಮ್ಪ ಚ್ ಏವ ಅನಯಾಚ್ತ: ೧೫
ವರ ವರದ ಸುಪ್ರರ ೀತೀ ದತ ಮ್ಪ೭ಹುಸ್ ಸುವರ ತ
ಪತರ ತಾ ಾಂ ಗಚ್ಛ ಭ್ಗವನ್ ಅದಿತ್ವಾ ಮ್ಪಮ್ಪ ಚಾ೭ನ್ಘ ೧೬
ಭಾರ ತ್ವ ಭ್ವ ಯವೀಯಾನ್ ತಾ ಾಂ ಶ್ಕರ ಸಾ ಅಸುರ ಸೂದನ್
ಶ್ೀಕ್ಷ್೭೭ತ್ವುನಾಾಂ ತ ದೇವಾನಾಾಂ ಸ್ವಹಾಯಾ ಾಂ ಕತು ಮ್ಪಹುಸ್ ೧೭
ಅಯಂ ಸ್ದವ ೭೭ಶ್ರ ಮೀ ನಾಮ್ಪ ಪರ ಸ್ವದತ್ ತೇ ಭ್ವಷಾ ತಿ
ಸ್ದ್ವ ೀ ಕಮ್ಪುಣ ದೇವೇಶ್ ಉತಿತ ಷಿ ಭ್ಗವನ್ ಇತಃ ೧೮
ಅರ್ ವಷುು ರ್ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ಅದಿತ್ವಾ ಾಂ ಸಮ್ಪಜಾಯತ
ವಾಮ್ಪನಂ ರೂಪಮ್ ಆಸ್ವಾ ಯ ವೈರೀಚ್ನಿಮ್ ಉಪಾಗಮ್ಪತ್ ೧೯
ತಿರ ೀನ್ ಪಾದನ್ ಅರ್ ಭಿಕಿಯ ತ್ವಾ ಪರ ತಿಗೃಹಾ ಚ್ ಮಾನ್ದ:
ಆಕರ ಮ್ಪಾ ಲೀಕ್ಷ್ನ್ ಲೀಕ್ಷ್೭೭ತ್ವಮ ಸವು ಭೂತ ಹಿತೇ ರತಃ ೨೦
ಮ್ಪಹೇನಾದ ರಯ ಪನಃ ಪಾರ ದತ್ ನಿಯಮ್ಪಾ ಬ್ಲ್ಮ್ ಓಜ್ಸ್ವ
ತ್ರ ೈಲೀಕಾ ಾಂ ಸ ಮ್ಪಹಾ ತೇಜಾ ಶ್ಚ ಕ್ರ ೀ ಶ್ಕರ ವಶಂ ಪನಃ ೨೧
ತೇನ್ ಏಷ ಪೂವುಮ್ ಆಕ್ಷ್ರ ನ್ತ ಆಶ್ರ ಮಃ ಶ್ರ ಮ್ಪ ನಾಶ್ನಃ
ಮ್ಪಯಾ೭ಪ್ರ ಭ್ಕ್ಷ್ತ ಾ ತಸಾ ಏವ ವಾಮ್ಪನ್ ಸಾ ಉಪಭಜ್ಾ ತೇ ೨೨
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ಏನ್ಮ್ ಆಶ್ರ ಮ್ಪಮ್ ಆಯಾನಿತ ರಾಕ್ಷಸ್ವ ವಘನ ಕ್ಷ್ರಿಣಃ
ಅತರ ತೇ ಪರುಷ ವಾಾ ಘರ ಹನ್ತ ವಾಾ ದುಷಟ ಚಾರಿಣಃ ೨೩
ಅದಾ ಗಚಾಛ ಮ್ಪಹೇ ರಾಮ್ಪ ಸ್ದವ ಶ್ರ ಮ್ಪಮ್ ಅನತತ ಮ್ಪಮ್
ತತ್ ಆಶ್ರ ಮ್ಪ ಪದಂ ತ್ವತ ತವಾ೭ಪ್ರ ತತ್ ಯಥಾ ಮ್ಪಮ್ಪ ೨೪
ಇತಿ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಪರಮ್ಪ ಪ್ರರ ೀತೀ ಗೃಹಾ ರಾಮಂ ಸರ್ಕ್ಷಮ ಣಂ
ಪರ ವಶ್ನ್ ಆಶ್ರ ಮ್ಪ ಪದಂ ವಾ ರೀಚ್ತ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನಿ :
ಶ್ಶೀವ ಗತ ನಿೀಹಾರ: ಪನ್ವುಸು ಸಮ್ಪನಿಾ ತ : ೨೫
ತಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ರ್ಮನ್ಯಃ ಸವೇು ಸ್ದವ ಶ್ರ ಮ್ಪ ನಿವಾಸ್ನಃ
ಉತ್ ತಾ ೀತ್ ತಾ ಸಹಸ್ವ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಮ್ ಅಪೂಜ್ಯನ್ ೨೬
ಯಥಾ ಅಹುಾಂ ಚ್ಕಿರ ರೇ ಪೂಜಾಾಂ ವಶಾಾ ಮ್ತ್ವರ ಯ ಧಿೀಮ್ಪತೇ
ತಥೈವ ರಾಜ್ ಪತ್ವರ ಭಾಾ ಮ್ ಅಕುವುನ್ ಅತಿಥಿ ಕಿರ ಯಾಮ್ ೨೭
ರ್ಮಹೂತುಮ್ ಅರ್ ವಶಾರ ನೌ
ತ ರಾಜ್ ಪತ್ರರ ಅರಿಾಂದಮ್ಬ
ಪಾರ ಞ್ಜ ಲ್ೀ ರ್ಮನಿ ಶಾದೂುರ್ಮ್ ಊಚ್ತೂ ರಘು ನ್ನ್ದ ನೌ ೨೮
ಅದಾ ಏವ ದಿೀಕ್ಷ್ಯ ಾಂ ಪರ ವಶ್ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವ
ಸ್ದವ ಶ್ರ ಮೀಽಯಂ ಸ್ದವ ಃ ಸ್ವಾ ತ್ ಸತಾ ಮ್ ಅಸುತ ವಚ್ ಸತ ವ ೨೯
ಏವಮ್ ಉಕತೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಃ
ಪರ ವವೇಶ್ ತದ ದಿೀಕ್ಷ್ಯ ಾಂ ನಿಯತೀ ನಿಯತೇನಿದ ರಯಃ ೩೦
ಕುಮಾರೌ ಅಪ್ರ ತ್ವಾಂ ರಾತಿರ ಮ್ ಉಷ್ಠತ್ವಾ ಸುಸಮಾಹಿತ್ರ
ಪರ ಭಾತ ಕ್ಷ್ಲೇ ಚ್ ಉತ್ವಾ ಯ ಪೂವುಾಂ ಸಂಧ್ಯಾ ಾಂ ಉಪಾಸಾ ಚ್ ೩೧
ಸ್ ೃಷ್ಟ ೀದಕೌ ಶ್ರಚಿೀ ಜ್ಪಾ ೦ ಸಮಾಪಾ ನಿಯಮೇನ್ ಚ್
ಹತ ಅಗ್ವನ ಹೀತರ ಮ್ ಆಸ್ೀನಂ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಮ್ ಅವನ್ದ ತ್ವಮ್ ೩೨
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಏಕೀನ್ ತಿರ ೦ಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ತರ ೦ಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ಅರ್ ತ್ರ ದೇಶ್ಕ್ಷ್ರ್ಜೌಞ ರಾಜ್ ಪತ್ರರ ಅರಿಾಂದಮ್ಬ
ದೇಶೇ ಕ್ಷ್ಲೇ ಚ್ ವಾಕಾ ಜ್ಞ ೀ ಅಬ್ರರ ತ್ವಾಂ ಕೌಶಕಂ ವಚಃ ೧
ಭ್ಗವನ್ ಶ್ರ ೀತಮ್ ಇಚಾಛ ವೀ ಯಸ್ಮ ನ್ ಕ್ಷ್ಲೇ ನಿಶಾಚ್ರೌ
ಸಂರಕ್ಷಣೀಯೌ ತ್ರ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಅತಿವತೇುತ ತತ್ ಕ್ಷಣಮ್ ೨
ಏವಂ ಬುರ ವಾಣೌ ಕ್ಷ್ಕುತ್ರಸ ಾ ತಾ ರಮಾಣೌ ಯುಯುತಸ ಯಾ
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ಸವೇು ತೇ ರ್ಮನ್ಯಃ ಪ್ರರ ೀತ್ವಃ ಪರ ಶ್ಶಂಸು: ನೃಪಾತಮ ಜೌ ೩
ಅದಾ ಪರ ಭೃತಿ ಷಡಾರ ತರ ಾಂ ರಕ್ಷತಂ ರಾಘವೌ ಯುವಾಮ್
ದಿೀಕ್ಷ್ಯ ಾಂ ಗತೀ ಹಿ ಏಷ ರ್ಮನಿಃ ಮ್ಬನಿತಾ ಾಂ ಚ್ ಗಮ್ಷಾ ತಿ ೪
ತ್ರ ತ ತದಾ ಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ರಾಜ್ ಪತ್ರರ ಯಶ್ಸ್ಾ ನೌ
ಅನಿದೌರ ಷಟ್ ಅಹೀ ರಾತರ ಾಂ ತಪ್ೀ ವನ್ಮ್ ಅರಕ್ಷತ್ವಮ್ ೫
ಉಪಾಸ್ವಾಂ ಚ್ಕರ ತ: ವೀರೌ ಮ್ಪತ್ರತ ಪರಮ್ಪ ಧನಿಾ ನೌ
ರರಕ್ಷತರ್ ರ್ಮನಿವರಂ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಮ್ ಅರಿಾಂದಮ್ಬ ೬
ಅರ್ ಕ್ಷ್ಲೇ ಗತೇ ತಸ್ಮ ನ್ ಷಷ್ಿ ೀ ಅಹನಿ ಸಮಾಗತೇ
ಸೌಮ್ತರ ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ರಾಮೀ ಯತತೀ ಭ್ವ ಸಮಾಹಿತಃ ೭
ರಾಮ್ಪ ಸಾ ಏವಂ ಬುರ ವಾಣ ಸಾ ತಾ ರಿತ ಸಾ ಯುಯುತಸ ಯಾ
ಪರ ಜ್ಜಾಾ ರ್ ತತೀ ವೇದಿಃ ಸೀಪಾಧ್ಯಾ ಯ ಪರೀಹಿತ್ವ ೮
ಸ ದಭ್ು ಚ್ಮ್ಪಸ ಸೃಕ್ಷ್ಕ ಸ ಸಮ್ತ್ ಕುಸುಮೀಚ್ಚ ಯಾ
ವಶಾಾ ಮ್ತ್ರ ೀಣ ಸಹಿತ್ವ ವೇದಿ ಜ್ುಜಾಾ ರ್ ಸ ಋತಿಾ ಜಾ ೯
ಮ್ಪನ್ತ ರವತ್ ಚ್ ಯಥಾ ನಾಾ ಯಂ ಯಜ್ಞ ೀ ಅಸೌ ಸಂಪರ ವತುತೇ
ಆಕ್ಷ್ಶೇ ಚ್ ಮ್ಪಹಾನ್ ಶ್ಬ್ದ ಃ ಪಾರ ದುರ್ ಆಸ್ೀತ್ ಭ್ಯಾನ್ಕಃ ೧೦
ಆವಾಯು ಗಗನಂ ಮೇಘೀ ಯಥಾ ಪಾರ ವೃಷ್ಠ ನಿಗುತಃ
ತಥಾ ಮಾಯಾಾಂ ವಕುವಾುಣೌ ರಾಕ್ಷಸೌ ಅಭ್ಾ ಧ್ಯವತ್ವಮ್ ೧೧
ಮಾರಿೀಚ್ ಶ್ಚ ಸುಬಾಹ ಶ್ಚ ತರ್ೀ: ಅನಚ್ರಾ ಸತ ಥಾ
ಆಗಮ್ಪಾ ಭಿೀಮ್ಪ ಸಂಕ್ಷ್ಶಾ ರುಧಿರ ಓಘಾನ್ ಅವಾಸೃಜ್ನ್ ೧೨
ತ್ವಾಂ ತೇನ್ ರುದಿರ ಔಘೇಣ ವೇದಿರ್ ಜ್ಜಾಜ ಾ ರ್ ಮಂಡ್ವತ್ವ
ಸಹಸ್ವ ಅಭಿದುರ ತೀ ರಾಮ್ಪ: ತ್ವನ್ ಅಪಶ್ಾ ತ್ ತತೀ ದಿವ ೧೩
ತ್ರ ಆಪತನೌ
ತ ಸಹಸ್ವ ದೃಷ್ವಟ ಾ ರಾಜಿೀವ ಲೀಚ್ನಃ
ರ್ಕ್ಷಮ ಣಂ ತ ಅಭಿ ಸಂಪ್ರ ೀಕ್ಷಾ ರಾಮೀ ವಚ್ನ್ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧೪
ಪಶ್ಾ ರ್ಕ್ಷಮ ಣ ದುವೃುತ್ವತ ನ್ ರಾಕ್ಷಸ್ವನ್ ಪ್ರಶತ ಅಶ್ನಾನ್
ಮಾನ್ವಾ೭ಸತ ರ ಸಮಾಧತ್ವನ್ ಅನಿಲೇನ್ ಯಥಾ ಘನಾನ್ ೧೫
ಮಾನ್ವಂ ಪರಮೀದರಮ್ ಅಸತ ರಾಂ ಪರಮ್ಪ ಭಾಸಾ ರಮ್
ಚಿಕ್ಯ ೀಪ ಪರಮ್ಪ ಕುರ ದವ ೀ ಮಾರಿೀಚ್ ಉರಸ್ ರಾಘವಃ ೧೬
ಸ ತೇನ್ ಪರಮಾ೭ಸ್ತ ರೀಣ ಮಾನ್ವೇನ್ ಸಮಾಹಿತಃ
P a g e 73 | 170

ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಸಂಪೂಣುಾಂ ರ್ೀಜ್ನ್ ಶ್ತಂ ಕಿಯ ಪತ ಃ ಸ್ವಗರ ಸಂಪು ವೇ ೧೭
ವಚೇತನಂ ವಘೂಣುನ್ತ ಾಂ ಶೀತೇಷು ಬ್ರ್ ಪ್ರೀಡ್ವತಮ್
ನಿರಸತ ಾಂ ದೃಶ್ಾ ಮಾರಿೀಚಂ ರಾಮೀ ರ್ಕ್ಷಮ ಣಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧೮
ಪಶ್ಾ ರ್ಕ್ಷಮ ಣ ಶೀತೇಷುಾಂ ಮಾನ್ವಂ ಧಮ್ಪು ಸಂಹಿತಮ್
ಮೀಹಯತ್ವಾ ನ್ಯತಿ ಏನಂ ನ್ ಚ್ ಪಾರ ಣೈರ್ ವಯುಜ್ಾ ತ ೧೯
ಇಮಾನ್ ಅಪ್ರ ವಧಿಷ್ವಾ ಮ್ ನಿಘೃುಣನ್ ದುಷಟ ಚಾರಿಣಃ
ರಾಕ್ಷಸ್ವನ್ ಪಾಪ ಕಮ್ಪುಸ್ವಾ ನ್ ಯಜ್ಞ ಘಾನ ನ್ ರುಧಿರ ಅಶ್ನಾನ್ ೨೦
ಸ೦ಗೃಹಾ ಅಸತ ರಮ್ ತತೀ ರಾಮೀ ದಿವಾ ಾಂ ಆಗ್ನ ೀಯಂ ಅದುಭ ತಂ
ಸುಬಾಹ ಉರಸ್ ಚಿಕ್ಯ ೀಪ ಸ ವದವ ಃ ಪಾರ ಪತತ್ ಭವ ೨೧
ಶೇಷ್ವನ್ ವಾಯವಾ ಮ್ ಆದಯ ನಿಜ್ಘಾನ್ ಮ್ಪಹಾಯಶಾಃ
ರಾಘವಃ ಪರಮೀದರೀ ರ್ಮನಿೀನಾಾಂ ರ್ಮದಮ್ ಆವಹನ್ ೨೨
ಸ ಹತ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸ್ವನ್ ಸವಾುನ್ ಯಜ್ಞ ಘಾನ ನ್ ರಘು ನ್ನ್ದ ನಃ
ಋಷ್ಠಭಿಃ ಪೂಜಿತ: ತತರ ಯಥೇನದ ರೀ ವಜ್ಯೇ ಪರಾ ೨೩
ಅರ್ ಯಜ್ಞ ೀ ಸಮಾಪ್ತ ೀ ತ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಃ
ನಿರ್ ಈತಿಕ್ಷ್ ದಿಶ್ೀ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೨೪
ಕೃತ್ವ೭ರ್ೀು ಅಸ್ಮ ಮ್ಪಹಾಬಾಹೀ ಕೃತಂ ಗುರು ವಚ್: ತಾ ಯಾ
ಸ್ದವ ೭೭ಶ್ರ ಮ್ಪಮ್ ಇದಂ ಸತಾ ಾಂ ಕೃತಂ ರಾಮ್ಪ ಮ್ಪಹಾಯಶಃ
ಸ ಹಿ ರಾಮಂ ಪರ ಶ್ಸಾ ಏವಂ ತ್ವಭಾಾ ಾಂ ಸಂಧ್ಯಾ ಾಂ ಉಪಾಗಮ್ಪತ್ ೨೫
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ತಿರ ೦ಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಏಕ ತರ ೦ಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ಅರ್ ತ್ವಾಂ ರಜ್ನಿೀಾಂ ತತರ ಕೃತ್ವಥೌು ರಾಮ್ಪ ರ್ಕ್ಷಮ ಣೌ
ಊಷತ: ರ್ಮದಿತ್ರ ವೀರೌ ಪರ ಹೃಷ್ಟ ೀ ನ್ ಅನ್ತ ರಾತಮ ನಾ ೧
ಪರ ಭಾತ್ವಯಾಾಂ ತ ಶ್ವುಯಾುಾಂ ಕೃತ ಪೌವಾು೭ಹಿು ಕ ಕಿರ ಯೌ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಮ್ ಋಷ್ಠೀಾಂ ಚ್ ಅನಾಾ ನ್ ಸಹಿತ್ರ ಅಭಿಜ್ಗಮ ತಃ ೨
ಅಭಿವಾದಾ ರ್ಮನಿ ಶ್ರ ೀಷಿ ಾಂ ಜ್ಾ ರ್ನ್ತ ಮ್ ಇವ ಪಾವಕಮ್
ಊಚ್ತ: ಮ್ಪಧುರೀದರಂ ವಾಕಾ ಾಂ ಮ್ಪಧುರ ಭಾಷ್ಠಣೌ ೩
ಇಮ್ಬ ಸಮ ರ್ಮನಿ ಶಾದೂುರ್ ಕಿಾಂಕರೌ ಸರ್ಮಪಸ್ಾ ತ್ರ
ಆಜಾಞ ಪಯ ಯಥೇಷಟ ಾಂ ವೈ ಶಾಸನಂ ಕರವಾವ ಕಿಮ್ ೪
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ತತ ಸ್ವತ ಭಾಾ ಾಂ ಸವು ಏವ ಮ್ಪಹಷುಯಃ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಪರಸಕ ೃತಾ ರಾಮಂ ವಚ್ನ್ಮ್ ಅಬುರ ವನ್ ೫
ಮೈಥಿರ್ ಸಾ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಜ್ನ್ಕ ಸಾ ಭ್ವಷಾ ತಿ
ಯಜ್ಞ ಃ ಪರಮ್ಪ ಧಮ್ುಷಿ ಸತ ತರ ಯಾಸ್ವಾ ಮ್ಪಹೇ ವಯಮ್ ೬
ತಾ ಾಂ ಚೈವ ನ್ರ ಶಾದೂುರ್ ಸಹ ಅಸ್ವಮ ಭಿ: ಗಮ್ಷಾ ಸ್
ಅದುಭ ತಂ ಚ್ ಧನ ರತನ ಾಂ ತತರ ತಾ ಾಂ ದರ ಷುಟ ಮ್ ಅಹುಸ್ ೭
ತತ್ ಹಿ ಪೂವುಾಂ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ದತತ ಾಂ ಸದಸ್ ದೈವತೈಃ
ಅಪರ ಮೇಯ ಬ್ಲಂ ಘೀರಂ ಮ್ಪಖೇ ಪರಮ್ಪ ಭಾಸಾ ರಮ್ ೮
ನ್ ಅಸಾ ದೇವಾ ನ್ ಗನ್ವ ವಾು ನ್ ಅಸುರಾ ನ್ ಚ್ ರಾಕ್ಷಸ್ವಃ
ಕತುಮ್ ಆರೀಪಣಂ ಶ್ಕ್ಷ್ತ ನ್ ಕಥಂಚ್ನ್ ಮಾನಷ್ವಃ ೯
ಧನಷಸಾ ತಸಾ ವೀಯುಾಂ ಹಿ ಜಿಜಾಞ ಸನತ ೀ ಮ್ಪಹಿೀಕಿಯ ತಃ
ನ್ ಶೇಕುರ್ ಆರೀಪಯತಾಂ ರಾಜ್ ಪತ್ವರ ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಃ ೧೦
ತತ್ ಧನ: ನ್ರ ಶಾದೂುರ್ ಮೈಥಿರ್ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ತತರ ದರ ಕ್ಷಾ ಸ್ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಯಜ್ಞ ಾಂ ಚ್ ಅದುಭ ತ ದಶ್ುನ್ಮ್ ೧೧
ತತ್ ಹಿ ಯಜ್ಞ ಫಲಂ ತೇನ್ ಮೈಥಿಲೇನ್ ಉತತ ಮಂ ಧನಃ
ಯಾಚಿತಂ ನ್ರ ಶಾದೂುರ್ ಸುನಾಭಂ ಸವು ದೈವತೈಃ ೧೨
ಆಯಾಗಭೂತಂ ನೃಪತೇಃ ತಸಾ ವೇಶ್ಮ ನಿ ರಾಘವ
ಅಚಿುತಂ ವವಧೈ ಗುಾಂಧೈ ದೂುಪೈ ಶಾಚ ೭ಗರು ಗಂಧಿಭಿ: ೧೩
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ರ್ಮನಿವರಃ ಪರ ಸ್ವಾ ನ್ಮ್ ಅಕರೀತ್ ತದ
ಸ ಋಷ್ಠ ಸಂಘಃ ಸಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಆಮ್ಪನ್ತ ರಾ ವನ್ ದೇವತ್ವಃ ೧೪
ಸಾ ಸ್ತ ವೀಽಸುತ ಗಮ್ಷ್ವಾ ಮ್ ಸ್ದವ ಃ ಸ್ದವ ೭೭ಶ್ರ ಮಾತ್ ಅಹಮ್
ಉತತ ರೇ ಜಾಹನ ವೀ ತಿೀರೇ ಹಿಮ್ಪವನ್ತ ಾಂ ಶಲೀಚ್ಚ ಯಮ್ ೧೫
ಪರ ದಕಿಯ ಣಂ ತತಃ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ದವ ಶ್ರ ಮ್ಪಮ್ ಅನತತ ಮ್ಪಮ್
ಉತತ ರಾಾಂ ದಿಶ್ಮ್ ಉದಿದ ಶ್ಾ ಪರ ಸ್ವಾ ತಮ್ ಉಪಚ್ಕರ ಮೇ ೧೬
ತಂ ವರ ಜ್ನ್ತ ಾಂ ರ್ಮನಿವರಮ್ ಅನ್ಾ ಗಾತ್ ಅನಸ್ವರಿಣಮ್
ಶ್ಕಟೀ ಶ್ತ ಮಾತರ ಾಂ ತ ಪರ ಯಾಣೇ ಬ್ರ ಹಮ ವಾದಿನಾಮ್ ೧೭
ಮೃಗ ಪಕಿಯ ಗಣ ಶ್ಚ ೈವ ಸ್ದವ ಶ್ರ ಮ್ಪ ನಿವಾಸ್ನಃ
ಅನಜ್ಗುಮ ರ್ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನಂ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನಿಮ್
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ನಿವತುಯಾ ಮಾಸ ತತ: ಸ ಪಕಿಯ ಸಂಘಾನ್ ಮೃಗಾನ್೭ಪ್ರ ೧೮
ತೇ ಗತ್ವಾ ದೂರಮ್ ಅಧ್ಯಾ ನಂ ರ್ಮ್ಪು ಮಾನೇ ದಿವಾಕರೇ
ವಾಸಂ ಚ್ಕುರ ರ್ ರ್ಮನಿ ಗಣಃ ಶ್ೀಣ ಕೂಲೇ ಸಮಾಹಿತ್ವಃ ೧೯
ತೇ ಅಸತ ಾಂ ಗತೇ ದಿನ್ಕರೇ ಸ್ವನ ತ್ವಾ ಹತ ಹತ್ವಶ್ನಾಃ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಪರಸಕ ೃತಾ ನಿರ್ಷದುರ್ ಅಮ್ತ ಓಜ್ಸಃ ೨೦
ರಾಮೀಽಪ್ರ ಸಹ ಸೌಮ್ತಿರ : ರ್ಮನಿೀಾಂ ತ್ವನ್ ಅಭಿಪೂಜ್ಾ ಚ್
ಅಗರ ತೀ ನಿಷಸ್ವದ೭ರ್ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಸಾ ಧಿೀಮ್ಪತಃ ೨೧
ಅರ್ ರಾಮೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನಿಮ್
ಪಪರ ಚ್ಛ ರ್ಮನಿ ಶಾದೂುಲಂ ಕೌತೂಹರ್ ಸಮ್ಪನಿಾ ತಃ ೨೨
ಭ್ಗವನ್ ಕ: ನ ಅಯಂ ದೇಶಃ ಸಮೃದವ ವನ್ ಶ್ೀಭಿತಃ
ಶ್ರ ೀತಮ್ ಇಚಾಛ ಮ್ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ವಕುತ ಮ್ ಅಹುಸ್ ತತತ ಾ ತಃ ೨೩
ಚೀದಿತೀ ರಾಮ್ಪ ವಾಕ್ಾ ೀನ್ ಕರ್ಯಾ ಮಾಸ ಸುವರ ತಃ
ತಸಾ ದೇಶ್ ಸಾ ನಿಖಿರ್ಮ್ ಋಷ್ಠ ಮ್ಪಧ್ಾ ೀ ಮ್ಪಹಾತಪಾಃ ೨೪
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಏಕ ತಿರ ೦ಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ದ್ವಿ ತರ ೦ಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ಬ್ರ ಹಮ ರ್ೀನಿರ್ ಮ್ಪಹಾನ್ ಆಸ್ೀತ್ ಕುಶ್ೀ ನಾಮ್ಪ ಮ್ಪಹಾತಪಾಃ
ಅಕಿು ಷಟ ವರ ತ ಧಮ್ಪುಜ್ಞ : ಸಜ್ಜ ನ್ ಪರ ತಿಪೂಜ್ಕ: ೧
ಸ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ಕುಲ್ೀನಾಯಾಾಂ ಯುಕ್ಷ್ತ ಯಾಾಂ ಸುಮ್ಪಹಾ ಬ್ಲನ್
ವೈದಭಾಾ ುಾಂ ಜ್ನ್ಯಾ ಮಾಸ ಚ್ತರಃ ಸದೃಶಾನ್ ಸುತ್ವನ್ ೨
ಕುಶಾಮ್ಪು ಾಂ ಕುಶ್ನಾಭಂ ಚ್ ಆಧತುರಜ್ಸಂ ವಸುಮ್
ದಿೀಪ್ರತ ಯುಕ್ಷ್ತ ನ್ ಮ್ಪಹೀ ತ್ವಸ ಹಾನ್ ಕ್ಷತರ ಧಮ್ಪು ಚಿಕಿೀಷುಯಾ ೩
ತ್ವನ್ ಉವಾಚ್ ಕುಶಃ ಪತ್ವರ ನ್ ಧಮ್ುಷ್ವಿ ನ್ ಸತಾ ವಾದಿನಃ
ಕಿರ ಯತ್ವಾಂ ಪಾರ್ನಂ ಪತ್ವರ ಧಮ್ಪುಾಂ ಪಾರ ಪಸ ಾ ರ್ ಪಷಕ ಲಂ ೪
ಕುಶ್ ಸಾ ವಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಚ್ತ್ವಾ ರೀ ಲೀಕ ಸಮ್ಪಮ ತ್ವಃ
ನಿವೇಶಂ ಚ್ಕಿರ ರೇ ಸವೇು ಪರಾಣಾಂ ನೃವರಾ: ತದ ೫
ಕುಶಾಮ್ಪು ಸುತ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾಃ ಕೌಶಾಮ್ು ೀಮ್ ಅಕರೀತ್ ಪರಿೀಮ್
ಕುಶ್ನಾಭ್ ಸುತ ಧಮಾುತ್ವಮ ಪರಂ ಚ್ಕ್ರ ೀ ಮ್ಪಹೀದಯಮ್ ೬
ಆಧತುರಜ್ಸೀ ರಾಮ್ಪ ಧಮಾುರಣಾ ಾಂ ಮ್ಪಹಿೀಪತಿಃ
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ಚ್ಕ್ರ ೀ ಪರ ವರಂ ರಾಜಾ ವಸುಶ್ಚ ಕ್ರ ೀ ಗ್ವರಿವರ ಜ್ಮ್ ೭
ಏಷ್ವ ವಸುಮ್ಪತಿೀ ರಾಮ್ಪ ವಸೀ: ತಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ಏತೇ ಶರ್ ವರಾಃ ಪಞ್ಚ ಪರ ಕ್ಷ್ಶ್ನ್ತ ೀ ಸಮ್ಪನ್ತ ತಃ ೮
ಸುಮಾಗಧಿೀ ನ್ದಿೀ ರಮಾಾ ಮಾಗಧ್ಯನ್ ವಶ್ರರ ತ್ವ ಯಯೌ
ಪಞ್ಚಚ ನಾಾಂ ಶರ್ ರ್ಮಖಾಾ ನಾಾಂ ಮ್ಪಧ್ಾ ೀ ಮಾಲ ಇವ ಶ್ೀಭ್ತೇ ೯
ಸ ಏಷ್ವ ಹಿ ಮಾಗಧಿೀ ರಾಮ್ಪ ವಸೀ: ತಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ಪೂವಾು೭ಭಿ ಚ್ರಿತ್ವ ರಾಮ್ಪ ಸುಕ್ಯ ೀತ್ವರ ಸಸಾ ಮಾಲ್ನಿೀ ೧೦
ಕುಶ್ನಾಭ್ ಸುತ ರಾಜ್ಷ್ಠುಃ ಕನಾಾ ಶ್ತಮ್ ಅನತತ ಮ್ಪಮ್
ಜ್ನ್ಯಾ ಮಾಸ ಧಮಾುತ್ವಮ ಘೃತ್ವಚಾಾ ಾಂ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್ ೧೧
ತ್ವ: ತ ಯೌವನ್ ಶಾಲ್ನಾ ೀ ರೂಪವತಾ ಃ ಸಾ ಲಂಕೃತ್ವಃ
ಉದಾ ನ್ ಭೂಮ್ಮ್ ಆಗಮ್ಪಾ ಪಾರ ವೃಷ್ಠೀವ ಶ್ತಹರ ದಃ ೧೨
ಗಾಯನತ ಾ ೀ ನೃತಾ ಮಾನಾ ಶ್ಚ ವಾದಯನ್ತ ಾ ಶ್ಚ ರಾಘವ
ಆಮೀದಂ ಪರಮಂ ಜ್ಗುಮ : ವರ ಆಭ್ರಣ ಭೂಷ್ಠತ್ವಃ ೧೩
ಅರ್ ತ್ವ: ಚಾರು ಸವಾು೭ಙ್ಗ ಾ ೀ ರೂಪೇಣ ಅಪರ ತಿಮಾ ಭವ
ಉದಾ ನ್ ಭೂಮ್ಮ್ ಆಗಮ್ಪಾ ತ್ವರಾ ಇವ ಘನಾ೭ನ್ತ ರೇ ೧೪
ತ್ವಃ ಸವುಗುಣ ಸಂಪನಾನ ರೂಪ ಯೌವನ್ ಸಂಯುತ್ವಃ
ದೃಷ್ವಟ ಾ ಸವಾುತಮ ಕೀ ವಾಯು: ಇದಂ ವಚ್ನ್ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧೫
ಅಹಂ ವಃ ಕ್ಷ್ಮ್ಪಯೇ ಸವಾು ಭಾಯಾು ಮ್ಪಮ್ಪ ಭ್ವಷಾ ರ್
ಮಾನಷ: ತಾ ಜ್ಾ ತ್ವಾಂ ಭಾವೀ ದಿೀಘುಮ್ ಆಯು: ಅವಾಪಸ ಾ ರ್ ೧೬
ಚ್ಲಂ ಹಿ ಯೌವನಂ ನಿತಾ ಾಂ ಮಾನರ್ಷಷು ವಶೇಷತ:
ಅಕ್ಷಯಾ ಾಂ ಯೌವನಂ ಪಾರ ಪೌ
ತ ಅಮ್ಪಯು ಶ್ಚ ಭ್ವಷಾ ಥಃ ೧೭
ತಸಾ ತತ್ ವಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ವಾರ್ೀ: ಅಕಿು ಷಟ ಕಮ್ಪುಣಃ
ಅಪಹಾಸಾ ತತೀ ವಾಕಾ ಾಂ ಕನಾಾ ಶ್ತಮ್ ಅಥಾ೭ಬ್ರ ವೀತ್ ೧೮
ಅನ್ತ : ಚ್ರಸ್ ಭೂತ್ವನಾಾಂ ಸವೇುಷ್ವಾಂ ತಾ ಾಂ ಸುರೀತತ ಮ್ಪ
ಪರ ಭಾವಜಾಞ : ಚ್ ತೇ ಸವಾುಃ ಕಿಮ್ ಅಸ್ವಮ ನ್ ಅವಮ್ಪನ್ಾ ಸೇ ೧೯
ಕುಶ್ನಾಭ್ ಸುತ್ವಃ ದೇವಂ ಸವಾುಃ ಸಮ್ಪಸ್ವತ ಸುರೀತತ ಮ್ಪ
ಸ್ವಾ ನಾತ್ ಚಾಚ ಾ ವಯತಾಂ ದೇವಂ ರಕ್ಷ್ಯ ಮ್ಪ: ತ ತಪ್ೀ ವಯಮ್ ೨೦
ಮಾ ಭೂತ್ ಸ ಕ್ಷ್ಲೀ ದುಮೇುಧಃ ಪ್ರತರಂ ಸತಾ ವಾದಿನ್ಮ್
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ನ್ ಅವಮ್ಪನ್ಾ ಸಾ ಸಾ ಧಮೇುಣ ಸಾ ಯಂ ವರಮ್ ಉಪಾಸಮ ಹೇ ೨೧
ಪ್ರತ್ವ ಹಿ ಪರ ಭ: ಅಸ್ವಮ ಕಂ ದೈವತಂ ಪರಮಂ ಹಿ ಸಃ
ಯಸಾ ನೀ ದಸಾ ತಿ ಪ್ರತ್ವ ಸ ನೀ ಭ್ತ್ವು ಭ್ವಷಾ ತಿ ೨೨
ತ್ವಸ್ವಾಂ ತತ್ ವಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ವಾಯುಃ ಪರಮ್ಪ ಕೀಪನಃ
ಪರ ವಶ್ಾ ಸವು ಗಾತ್ವರ ಣ ಬ್ಭ್ಞ್ಜ ಭ್ಗವಾನ್ ಪರ ಭಃ ೨೩
ತ್ವಃ ಕನಾಾ ವಾಯುನಾ ಭ್ಗಾನ ವವಶ್ರ: ನೃಪತೇ: ಗೃಹಮ್
ಪಾರ ಪತನ್ ಭವ ಸಂಭಾರ ಾಂತ್ವ: ಸ ರ್ಜ್ಜ ಸ್ವಸ ೭ಸಸ ರ ಲೀಚ್ನಾ: ೨೪
ಸ ಚ್ ತ್ವ ದಯತ್ವ ದಿೀನಾ: ಕನಾಾ : ಪರಮ್ಪ ಶ್ೀಭ್ನಾ:
ದೃಷ್ವಟ ಾ ಭ್ಗಾನ ಸತ ದ ರಾಜಾ ಸಂಭಾರ ನ್ತ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೨೫
ಕಿಮ್ ಇದಂ ಕರ್ಾ ತ್ವಾಂ ಪತರ ಾ ಃ ಕೀ ಧಮ್ಪುಮ್ ಅವಮ್ಪನ್ಾ ತೇ
ಕುಬಾಜ : ಕೇನ್ ಕೃತ್ವ ಸಸ ವಾು ವೇಷಟ ನತ ಾ ೀ ನಾ೭ಭಿಭಾಷರ್
ಏವಂ ರಾಜಾ ವನಿಶ್ಾ ಶ್ಾ ಸಮಾಧಿಾಂ ಸಂದಧೇ ತತ: ೨೬
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ದಾ ತಿರ ೦ಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ತ್ರ ಯ ಸ್ತತ ರ ಾಂಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ತಸಾ ತದಾ ಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಕುಶ್ನಾಭ್ ಸಾ ಧಿೀಮ್ಪತಃ
ಶರೀಭಿ : ಚ್ರಣೌ ಸ್ ೃಷ್ವಟ ಾ ಕನಾಾ ಶ್ತಮ್ ಅಭಾಷತ ೧
ವಾಯುಃ ಸವಾು೭೭ತಮ ಕೀ ರಾಜ್ನ್ ಪರ ಧಷುಯತಮ್ ಇಚ್ಛ ತಿ
ಅಶ್ರಭಂ ಮಾಗುಮ್ ಆಸ್ವಾ ಯ ನ್ ಧಮ್ಪುಾಂ ಪರ ತಾ ವೇಕ್ಷತೇ ೨
ಪ್ರತೃಮ್ಪತಾ ಃ ಸಮ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಸಾ ಚ್ಛ ನ್ದ ೀ ನ್ ವಯಂ ಸ್ಾ ತ್ವಃ
ಪ್ರತರಂ ನೀ ವೃಣೀಷಾ ತಾ ಾಂ ಯದಿ ನೀ ದಸಾ ತೇ ತವ ೩
ತೇನ್ ಪಾಪ ಅನಬ್ನ್ವ ೀನ್ ವಚ್ನಂ ನ್ ಪರ ತಿೀಚ್ಛ ತ್ವ
ಏವಂ ಬುರ ವನ್ತ ಾ ಃ ಸವಾುಃ ಸಮ ವಾಯುನಾ ನಿಹತ್ವ ಭೃಶ್ಮ್ ೪
ತ್ವಸ್ವಾಂ ತ ದಾ ಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ರಾಜಾ ಪರಮ್ಪ ಧ್ಯಮ್ುಕಃ
ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾಃ ಕನಾಾ ಶ್ತಮ್ ಅನತತ ಮ್ಪಮ್ ೫
ಕ್ಷ್ಯ ನ್ತ ಾಂ ಕ್ಷಮಾವತ್ವಾಂ ಪತರ ಾ ಃ ಕತುವಾ ಾಂ ಸುಮ್ಪಹತ್ ಕೃತಮ್
ಐಕಮ್ಪತಾ ಮ್ ಉಪಾಗಮ್ಪಾ ಕುಲಂ ಚ್ ಅವೇಕಿಯ ತಂ ಮ್ಪಮ್ಪ ೬
ಅಲಂಕ್ಷ್ರೀ ಹಿ ನಾರಿೀಣಾಂ ಕ್ಷಮಾ ತ ಪರುಷ ಸಾ ವಾ
ದುಷಕ ರಂ ತತ್ ಚ್ ವಃ ಕ್ಷ್ಯ ನ್ತ ಾಂ ತಿರ ದಶೇಷು ವಶೇಷತಃ ೭
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ಯಾದೃಶೀ: ವಃ ಕ್ಷಮಾ ಪತರ ಾ ಃ ಸವಾುಸ್ವಮ್ ಅವಶೇಷತಃ
ಕ್ಷಮಾ ದನಂ ಕ್ಷಮಾ ಯಜ್ಞ ಃ ಕ್ಷಮಾ ಸತಾ ಾಂ ಚ್ ಪತಿರ ಕ್ಷ್ಃ ೮
ಕ್ಷಮಾ ಯಶಃ ಕ್ಷಮಾ ಧಮ್ಪುಃ ಕ್ಷಮಾಯಾಾಂ ವಷ್ಠಿ ತಂ ಜ್ಗತ್
ವಸೃಜ್ಾ ಕನಾಾ ಃ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ರಾಜಾ ತಿರ ದಶ್ ವಕರ ಮಃ ೯
ಮ್ಪನ್ತ ರಜ್ಞ ೀ ಮ್ಪನ್ತ ರಯಾ ಮಾಸ ಪರ ದನಂ ಸಹ ಮ್ಪನಿತ ರಭಿಃ
ದೇಶೇ ಕ್ಷ್ಲೇ ಚ್ ಕತುವಾ ಾಂ ಸದೃಶೇ ಪರ ತಿಪಾದನ್ಮ್ ೧೦
ಏತಸ್ಮ ನ್ನ ೀವ ಕ್ಷ್ಲೇ ತ ಚೂಳೀ ನಾಮ್ಪ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನಿಃ
ಊಧಾ ುರೇತ್ವಃ ಶ್ರಭಾಚಾರೀ ಬಾರ ಹಮ ಾಂ ತಪ ಉಪಾಗಮ್ಪತ್ ೧೧
ತಪಾ ನ್ತ ಾಂ ತಮ್ ಋಷ್ಠಾಂ ತತರ ಗನ್ವ ವೀು ಪಯುುಪಾಸತೇ
ಸೀಮ್ಪದ ನಾಮ್ಪ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಊಮ್ುಳಾ ತನ್ಯಾ ತದ ೧೨
ಸ್ವ ಚ್ ತಂ ಪರ ಣತ್ವ ಭೂತ್ವಾ ಶ್ರಶ್ರರ ಷಣ ಪರಾಯಣ
ಉವಾಸ ಕ್ಷ್ಲೇ ಧಮ್ುಷ್ವಿ ತಸ್ವಾ ಸ್ ತಷ್ಟ ೀ ಅಭ್ವತ್ ಗುರುಃ ೧೩
ಸ ಚ್ ತ್ವಾಂ ಕ್ಷ್ರ್ ರ್ೀಗೇನ್ ಪ್ರ ೀವಾಚ್ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್
ಪರಿತಷ್ಟ ೀಽಸ್ಮ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಕಿಾಂ ಕರೀಮ್ ತವ ಪ್ರರ ಯಮ್ ೧೪
ಪರಿತಷಟ ಾಂ ರ್ಮನಿಾಂ ಜಾಞ ತ್ವಾ ಗನ್ವ ವೀು ಮ್ಪಧುರ ಸಾ ರಾ
ಉವಾಚ್ ಪರಮ್ಪ ಪ್ರರ ೀತ್ವ ವಾಕಾ ಜಾಞ ವಾಕಾ ಕೀವದಮ್ ೧೫
ರ್ಕ್ಷ್ಯ ಮ ಾ ಸರ್ಮದಿತೀ ಬಾರ ಹಾಮ ಾ ಬ್ರ ಹಮ ಭೂತೀ ಮ್ಪಹಾತಪಾಃ
ಬಾರ ಹ್ಮ ೀಣ ತಪಸ್ವ ಯುಕತ ಾಂ ಪತರ ಮ್ ಇಚಾಛ ಮ್ ಧ್ಯಮ್ುಕಮ್ ೧೬
ಅಪತಿ ಶ್ಚ ಅಸ್ಮ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಭಾಯಾು ಚ್ ಅಸ್ಮ ನ್ ಕಸಾ ಚಿತ್
ಬಾರ ಹ್ಮ ೀಣ ಉಪಗತ್ವಯಾ: ಚ್ ದತಮ್ ಅಹುಸ್ ಮೇ ಸುತಮ್ ೧೭
ತಸ್ವಾ ಃ ಪರ ಸನನ ೀ ಬ್ರ ಹಮ ಷ್ಠು: ದದೌ ಪತರ ಮ್ ಅನತತ ಮ್ಪಮ್
ಬ್ರ ಹಮ ದತತ ಇತಿ ಖಾಾ ತಂ ಮಾನ್ಸಂ ಚೂಳನಃ ಸುತಮ್ ೧೮
ಸ ರಾಜಾ ಬ್ರ ಹಮ ದತತ ಸುತ ಪರಿೀಮ್ ಅಧಾ ವಸತ್ ತದ
ಕ್ಷ್ಮ್್ ಲಾ ಾಂ ಪರಯಾ ರ್ಕ್ಷ್ಯ ಮ ಾ ದೇವ ರಾಜ್ೀ ಯಥಾ ದಿವಮ್ ೧೯
ಸ ಬುದಿವ ಾಂ ಕೃತವಾನ್ ರಾಜಾ ಕುಶ್ನಾಭಃ ಸುಧ್ಯಮ್ುಕಃ
ಬ್ರ ಹಮ ದತ್ವತ ಯ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ದತಾಂ ಕನಾಾ ಶ್ತಂ ತದ ೨೦
ತಮ್ ಆಹೂಯ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ಬ್ರ ಹಮ ದತತ ಾಂ ಮ್ಪಹಿೀಪತಿಃ
ದದೌ ಕನಾಾ ಶ್ತಂ ರಾಜಾ ಸುಪ್ರರ ೀತೇ ನ್ ಅನ್ತ ರಾತಮ ನಾ ೨೧
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ಯಥಾ ಕರ ಮಂ ತತಃ ಪಾಣಾಂ ಜ್ಗಾರ ಹ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್
ಬ್ರ ಹಮ ದತತೀ ಮ್ಪಹಿೀಪಾರ್ ಸ್ವತ ಸ್ವಾಂ ದೇವಪತಿ: ಯಥಾ ೨೨
ಸ್ ೃಷಟ ಮಾತ್ರ ೀ ತತಃ ಪಾಣೌ ವಕುಬಾಜ ವಗತ ಜ್ಾ ರಾಃ
ಯುಕ್ಷ್ತ ಃ ಪರಮ್ಪಯಾ ರ್ಕ್ಷ್ಯ ಮ ಾ ಬ್ಭಃ ಕನಾಾ ಶ್ತಂ ತದ ೨೩
ಸ ದೃಷ್ವಟ ಾ ವಾಯುನಾ ರ್ಮಕ್ಷ್ತ ಃ ಕುಶ್ನಾಭ್ೀ ಮ್ಪಹಿೀಪತಿಃ
ಬ್ಭೂವ ಪರಮ್ಪ ಪ್ರರ ೀತೀ ಹಷುಾಂ ಲೇಭ ಪನಃ ಪನಃ ೨೪
ಕೃತೀದಾ ಹಂ ತ ರಾಜಾನಂ ಬ್ರ ಹಮ ದತತ ಾಂ ಮ್ಪಹಿೀಪತಿಃ
ಸ ದರಂ ಪ್ರ ೀಷಯಾ ಮಾಸ ಸೀಪಾಧ್ಯಾ ಯ ಗಣಂ ತದ ೨೫
ಸೀಮ್ಪದ೭ಪ್ರ ಸುಸಂಹೃಷ್ವಟ ಪತರ ಸಾ ಸದೃಶೀಾಂ ಕಿರ ಯಾಮ್
ಯಥಾ ನಾಾ ಯಂ ಚ್ ಗನ್ವ ವೀು ಸುನ ಷ್ವ: ತ್ವಃ ಪರ ತಾ ನ್ನ್ದ ತ
ಸ್ ೃಷ್ವಟ ಾ ಸ್ ೃಷ್ವಟ ಾ ಚ್ ತ್ವ: ಕನಾಾ : ಕುಶ್ನಾಭಂ ಪರ ಶ್ಸಾ ಚ್ ೨೬
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ತರ ಯ ಸ್ತ ರಾಂಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಚತು ಸ್ತತ ರ ಾಂಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ಕೃತ ಉದಾ ಹೇ ಗತೇ ತಸ್ಮ ನ್ ಬ್ರ ಹಮ ದತ್ತ ೀ ಚ್ ರಾಘವ
ಅಪತರ ಃ ಪತರ ಲಭಾಯ ಪೌತಿರ ೀಮ್ ಇಷ್ಠಟ ಮ್ ಅಕರ್್ ಯತ್ ೧
ಇಷ್ವಟ ಾ ಾಂ ತ ವತುಮಾನಾಯಾಾಂ ಕುಶ್ನಾಭಂ ಮ್ಪಹಿೀಪತಿಮ್
ಉವಾಚ್ ಪರಮ್ಪ ಪ್ರರ ೀತಃ ಕುಶ್ೀ ಬ್ರ ಹಮ ಸುತ ಸತ ದ ೨
ಪತರ : ತೇ ಸದೃಶಃ ಪತರ ಭ್ವಷಾ ತಿ ಸುಧ್ಯಮ್ುಕಃ
ಗಾಧಿಾಂ ಪಾರ ಪಸ ಾ ಸ್ ತೇನ್ ತಾ ಾಂ ಕಿೀತಿುಾಂ ಲೀಕೇ ಚ್ ಶಾಶ್ಾ ತಿೀಮ್ ೩
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಕುಶ್ೀ ರಾಮ್ಪ ಕುಶ್ನಾಭಂ ಮ್ಪಹಿೀಪತಿಮ್
ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಆಕ್ಷ್ಶ್ಮ್ ಆವಶ್ಾ ಬ್ರ ಹಮ ಲೀಕಂ ಸನಾತನ್ಮ್ ೪
ಕಸಾ ಚಿತ್ ತ ಅರ್ ಕ್ಷ್ರ್ ಸಾ ಕುಶ್ನಾಭ್ ಸಾ ಧಿೀಮ್ಪತಃ
ಜ್ಜ್ಞ ೀ ಪರಮ್ಪ ಧಮ್ುಷ್ಿ ೀ ಗಾಧಿ: ಇತಿ ಏವ ನಾಮ್ಪತಃ ೫
ಸ ಪ್ರತ್ವ ಮ್ಪಮ್ಪ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಗಾಧಿಃ ಪರಮ್ಪ ಧ್ಯಮ್ುಕಃ
ಕುಶ್ ವಂಶ್ ಪರ ಸೂತೀಽಸ್ಮ ಕೌಶಕೀ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್ ೬
ಪೂವುಜಾ ಭ್ಗ್ವನಿೀ ಚಾ೭ಪ್ರ ಮ್ಪಮ್ಪ ರಾಘವ ಸುವರ ತ್ವ
ನಾಮಾನ ಸತಾ ವತಿೀ ನಾಮ್ಪ ಋಚಿೀಕೇ ಪರ ತಿಪಾದಿತ್ವ ೭
ಸ ಶ್ರಿೀರಾ ಗತ್ವ ಸಾ ಗುಾಂ ಭ್ತ್ವುರಮ್ ಅನವತಿುನಿೀ
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ಕೌಶಕಿೀ ಪರಮೀದರಾ ಸ್ವ ಪರ ವೃತ್ವತ ಚ್ ಮ್ಪಹಾ ನ್ದಿೀ ೮
ದಿವಾಾ ಪಣಾ ಉದಕ್ಷ್ ರಮಾಾ ಹಿಮ್ಪವನ್ತ ಮ್ ಉಪಾಶರ ತ್ವ
ಲೀಕ ಸಾ ಹಿತ ಕ್ಷ್ಮಾ೭ರ್ುಾಂ ಪರ ವೃತ್ವತ ಭ್ಗ್ವನಿೀ ಮ್ಪಮ್ಪ ೯
ತತೀಽಹಂ ಹಿಮ್ಪವ ತ್ವ್ ಶ್ಾ ೀು ವಸ್ವಮ್ ನಿಯತಃ ಸುಖಮ್
ಭ್ಗ್ವನಾಾ ಃ ಸ್ನ ೀಹ ಸಂಯುಕತ ಃ ಕೌಶಕ್ಷ್ಾ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್ ೧೦
ಸ್ವ ತ ಸತಾ ವತಿೀ ಪಣಾ ಸತ್ಾ ೀ ಧಮೇು ಪರ ತಿಷ್ಠಿ ತ್ವ
ಪತಿವರ ತ್ವ ಮ್ಪಹಾ ಭಾಗಾ ಕೌಶಕಿೀ ಸರಿತ್ವಾಂ ವರಾ ೧೧
ಅಹಂ ಹಿ ನಿಯಮಾತ್ ರಾಮ್ಪ ಹಿತ್ವಾ ತ್ವಾಂ ಸರ್ಮಪಾಗತಃ
ಸ್ದವ ಶ್ರ ಮ್ಪಮ್ ಅನಪಾರ ಪಾ ಸ್ದವ ೀಽಸ್ಮ ತವ ತೇಜ್ಸ್ವ ೧೨
ಏಷ್ವ ರಾಮ್ಪ ಮ್ಪಮ್ಪ ಉತ್ ತಿತ ಃ ಸಾ ಸಾ ವಂಶ್ ಸಾ ಕಿೀತಿುತ್ವ
ದೇಶ್ ಸಾ ಚ್ ಮ್ಪಹಾ ಬಾಹೀ ಯನ್ ಮಾಾಂ ತಾ ಾಂ ಪರಿಪೃಚ್ಛ ಸ್ ೧೩
ಗತೀ ಅಧು ರಾತರ ಃ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಕಥಾಃ ಕರ್ಯತೀ ಮ್ಪಮ್ಪ
ನಿದರ ಮ್ ಅಭ್ಾ ೀಹಿ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಮಾ ಭೂತ್ ವಘನ ೀಅಧಾ ನಿ ಇಹ ನಃ ೧೪
ನಿಷ್ ನಾದ : ತರವಃ ಸವೇು ನಿಲ್ೀನಾ ಮೃಗ ಪಕಿಯ ಣಃ
ನಶೇನ್ ತಮ್ಪಸ್ವ ವಾಾ ಪಾತ ದಿಶ್ ಶ್ಚ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್ ೧೫
ಶ್ನ: ವಯುಜ್ಾ ತೇ ಸಂಧ್ಯಾ ನ್ಭ್ೀ ನೇತ್ರ ೈ: ಇವ ಆವೃತಮ್
ನ್ಕ್ಷತರ ತ್ವರಾ ಗಹನಂ ಜ್ಾ ೀತಿಭಿು: ಅವಭಾಸತೇ ೧೬
ಉತಿತ ಷಿ ತಿ ಚ್ ಶೀತ್ವಾಂಶ್ರಃ ಶ್ಶೀ ಲೀಕ ತಮೀ ನದಃ
ಹಾು ದಯನ್ ಪಾರ ಣನಾಾಂ ಲೀಕೇ ಮ್ಪನಾಾಂಸ್ ಪರ ಭ್ಯಾ ವಭ್ೀ ೧೭
ನಶಾನಿ ಸವು ಭೂತ್ವನಿ ಪರ ಚ್ರನಿತ ತತ ಸತ ತಃ
ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಘಾ ಶ್ಚ ರೌದರ ಶ್ಚ ಪ್ರಶತ ಅಶ್ನಾಃ ೧೮
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವರರಾಮ್ಪ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನಿಃ
ಸ್ವಧು ಸ್ವಧಿಾ ತಿ ತಂ ಸವೇು ರ್ಮನ್ರ್ೀ: ಹಿ ಅಭ್ಾ ಪೂಜ್ಯನ್ ೧೯
ಕುಶಕ್ಷ್ನಾಮ್ ಅಯಂ ವಂಶ್ೀ ಮ್ಪಹಾನ್ ಧಮ್ಪುಪರ ಸತ ದ
ಬ್ರ ಹಮ ೀಪಮಾ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನ್: ಕುಶ್ ವಂಶಾಾ ನ್ರೀತತ ಮಾ: ೨೦
ವಶೇರ್ಷಣ ಭ್ವಾನ್ ಏವ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾ ಯಶಾ:
ಕೌಶಕಿೀ ಸರಿತ್ವಾಂ ಶ್ರ ೀಷ್ವಿ ಕುಲೀ ದಾ ೀತಕರಿೀ ತವ ೨೧
ಇತಿ ತೈ: ರ್ಮನಿ ಶಾದೂುಲೈ: ಪರ ಶ್ಸತ : ಕುಶಕ್ಷ್೭೭ತಮ ಜ್:
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ನಿದರ ಮ್ ಉಪಾಗಮ್ಪತ್ ಶರ ೀಮಾನ್ ಅಸತ ಾಂಗತ ಇವ ಅಾಂಶ್ರಮಾನ್ ೨೨
ರಾಮೀಽಪ್ರ ಸಹ ಸೌಮ್ತಿರ ಃ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಆಗತ ವಸಮ ಯಃ
ಪರ ಶ್ಸಾ ರ್ಮನಿ ಶಾದೂುಲಂ ನಿದರ ಾಂ ಸರ್ಮಪ ಸೇವತೇ ೨೩
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಚ್ತ ಸ್ತ ರಾಂಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಪಂಚ ತರ ಾಂಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ಉಪಾಸಾ ರಾತಿರ ಶೇಷಂ ತ ಶ್ೀಣ ಕೂಲೇ ಮ್ಪಹಷ್ಠುಭಿಃ
ನಿಶಾಯಾಾಂ ಸುಪರ ಭಾತ್ವಯಾಾಂ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀಽಭ್ಾ ಭಾಷತ ೧
ಸುಪರ ಭಾತ್ವ ನಿಶಾ ರಾಮ್ಪ ಪೂವಾು ಸಂಧ್ಯಾ ಪರ ವತುತೇ
ಉತಿತ ಷಿ ಉತಿತ ಷಿ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಗಮ್ಪನಾಯ ಅಭಿರೀಚ್ಯ ೨
ತತ್ ಶೃತ್ವಾ ವಚ್ನಂ ತಸಾ ಕೃತ್ವಾ ಪೌವಾುಹಿು ಕಿೀಾಂ ಕಿರ ಯಾಮ್
ಗಮ್ಪನಂ ರೀಚ್ಯಾ ಮಾಸ ವಾಕಾ ಾಂ ಚ್ ಇದಮ್ ಉವಾಚ್ ಹ ೩
ಅಯಂ ಶ್ೀಣಃ ಶ್ರಭ್ ಜ್ಲೀ ಗಾಧಃ ಪಲ್ನ್ ಮ್ಪಣಡ ತಃ
ಕತರೇಣ ಪಥಾ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಸಂತರಿಷ್ವಾ ಮ್ಪಹೇ ವಯಮ್ ೪
ಏವಮ್ ಉಕತ ಸುತ ರಾಮೇಣ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ಇದಮ್
ಏಷ ಪನಾಾ ಮ್ಪಯಾ ಉದಿದ ಷ್ಟ ೀ ಯೇನ್ ಯಾನಿತ ಮ್ಪಹಷುಯಃ ೫
ಏವಂ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಮ್ಪಹಷುರ್ೀ ವಶಾಾ ಮ್ತ್ರ ೀಣ ಧಿೀಮ್ಪತ್ವ
ಪಶ್ಾ ಾಂತ: ತೇ ಪರ ಯಾತ್ವ ವೈ ವನಾನಿ ವವಧ್ಯನಿ ಚ್ ೬
ತೇ ಗತ್ವಾ ದೂರಮ್ ಅಧ್ಯಾ ನಂ ಗತೇ ಅಧು ದಿವಸೇ ತದ
ಜಾಹನ ವೀಾಂ ಸರಿತ್ವಾಂ ಶ್ರ ೀಷ್ವಿ ಾಂ ದದೃಶ್ರ: ರ್ಮನಿ ಸೇವತ್ವಮ್ ೭
ತ್ವಾಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಪಣಾ ಸಲ್ಲಾಂ ಹಂಸ ಸ್ವರಸ ಸೇವತ್ವಮ್
ಬ್ಭೂವು: ರ್ಮದಿತ್ವಃ ಸವೇು ರ್ಮನ್ಯಃ ಸಹ ರಾಘವಾಃ ೮
ತಸ್ವಾ : ತಿೀರೇ ತತ: ಚ್ಕುರ : ತೇ ಆವಾಸ ಪರಿಗರ ಹಮ್
ತತಃ ಸ್ವನ ತ್ವಾ ಯಥಾ ನಾಾ ಯಂ ಸಂತಪಾ ು ಪ್ರತೃ ದೇವತ್ವಃ ೯
ಹತ್ವಾ ಚೈವ ಅಗ್ವನ ಹೀತ್ವರ ಣ ಪಾರ ಶ್ಾ ಚ್ ಅಮೃತವತ್ ಹವಃ
ವವಶ್ರ: ಜಾಹನ ವೀ ತಿೀರೇ ಶ್ರಚೌ ರ್ಮದಿತ ಮಾನ್ಸ್ವಃ ೧೦
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನಂ ಪರಿವಾಯು ಸಮ್ಪನ್ತ ತಃ
ಸಂಪರ ಹೃಷಟ ಮ್ಪನಾ ರಾಮೀ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಮ್ ಅರ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧೧
ಭ್ಗವನ್ ಶ್ರ ೀತಮ್ ಇಚಾಛ ಮ್ ಗಙ್ಗಗ ಾಂ ತಿರ ಪರ್ಗಾಾಂ ನ್ದಿೀಮ್
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ತ್ರ ೈಲೀಕಾ ಾಂ ಕರ್ಮ್ ಆಕರ ಮ್ಪಾ ಗತ್ವ ನ್ದ ನ್ದಿೀ ಪತಿಮ್ ೧೨
ಚೀದಿತೀ ರಾಮ್ಪ ವಾಕ್ಾ ೀನ್ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನಿಃ
ವೃದಿವ ಾಂ ಜ್ನ್ಮ ಚ್ ಗಙ್ಗಗ ಯಾ ವಕುತ ಮ್ ಏವ ಉಪಚ್ಕರ ಮೇ ೧೩
ಶಲೇನದ ರೀ ಹಿಮ್ಪವಾನ್ ನಾಮ್ಪ ಧ್ಯತೂನಾಮ್ ಆಕರೀ ಮ್ಪಹಾನ್
ತಸಾ ಕನಾಾ ದಾ ಯಂ ರಾಮ್ಪ ರೂಪೇಣ ಅಪರ ತಿಮಂ ಭವ ೧೪
ಯಾ ಮೇರು ದುಹಿತ್ವ ರಾಮ್ಪ ತರ್ೀ: ಮಾತ್ವ ಸುಮ್ಪಧಾ ಮಾ
ನಾಮಾನ ಮ್ಪನೀರಮಾ ನಾಮ್ಪ ಪತಿನ ೀ ಹಿಮ್ಪವತಃ ಪ್ರರ ಯಾ ೧೫
ತಸ್ವಾ ಾಂ ಗಙ್ಗ ಇಯಮ್ ಅಭ್ವನ್ ಜ್ಾ ೀಷ್ವಿ ಹಿಮ್ಪವತಃ ಸುತ್ವ
ಉಮಾ ನಾಮ್ಪ ದಿಾ ತಿೀಯಾ ಅಭೂತ್ ಕನಾಾ ತಸಾ ಏವ ರಾಘವ ೧೬
ಅರ್ ಜ್ಾ ೀಷ್ವಿ ಾಂ ಸುರಾಃ ಸವೇು ದೇವತ್ವ೭ರ್ು ಚಿಕಿೀಷುಯಾ
ಶಲೇನ್ದ ರಾಂ ವರಯಾಮಾಸು: ಗಙ್ಗಗ ಾಂ ತಿರ ಪರ್ಗಾಾಂ ನ್ದಿೀಮ್ ೧೭
ದದೌ ಧಮೇುಣ ಹಿಮ್ಪವಾನ್ ತನ್ಯಾಾಂ ಲೀಕ ಪಾವನಿೀಮ್
ಸಾ ಚ್ಛ ನ್ದ ಪರ್ಗಾಾಂ ಗಙ್ಗಗ ಾಂ ತ್ರ ೈಲೀಕಾ ಹಿತ ಕ್ಷ್ಮ್ಪಾ ಯಾ ೧೮
ಪರ ತಿಗೃಹಾ ತತೀ ದೇವಾ: ತಿರ ಲೀಕ ಹಿತ ಕ್ಷ್ರಿಣಃ
ಗಙ್ಗಗ ಮ್ ಆದಯ ತೇ ಅಗಚ್ಛ ನ್ ಕೃತ್ವಥೇುನ್ ಅನ್ತ ರಾತಮ ನಾ ೧೯
ಯಾ ಚ್ ಅನಾಾ ಶರ್ ದುಹಿತ್ವ ಕನಾಾ ಆಸ್ೀತ್ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್
ಉಗರ ಾಂ ಸ್ವ ವರ ತಮ್ ಆಸ್ವಾ ಯ ತಪ: ತೇಪೇ ತಪ್ೀಧನಾ ೨೦
ಉಗ್ರ ೀಣ ತಪಸ್ವ ಯುಕ್ಷ್ತ ಾಂ ದದೌ ಶರ್ವರಃ ಸುತ್ವಮ್
ರುದರ ಯ ಅಪರ ತಿರೂಪಾಯ ಉಮಾಾಂ ಲೀಕ ನ್ಮ್ಪಸಕ ೃತ್ವಮ್ ೨೧
ಏತೇ ತೇ ಶರ್ ರಾಜ್ ಸಾ ಸುತೇ ಲೀಕ ನ್ಮ್ಪಸಕ ೃತೇ
ಗಙ್ಗಗ ಚ್ ಸರಿತ್ವಾಂ ಶ್ರ ೀಷ್ವಿ ಉಮಾ ದೇವೀ ಚ್ ರಾಘವ ೨೨
ಏತತ್ ತೇ ಸವುಮ್ ಆಖಾಾ ತಂ ಯಥಾ ತಿರ ಪರ್ಗಾ ನ್ದಿೀ
ಖಂ ಗತ್ವ ಪರ ರ್ಮಂ ತ್ವತ ಗತಿಾಂ ಗತಿಮ್ಪತ್ವಾಂ ವರ ೨೩
ಸ ಏಷ್ವ ಸುರ ನ್ದಿೀ ರಮಾಾ ಶಲೇನ್ದ ರ ಸಾ ಸುತ್ವ ತದ
ಸುರ ಲೀಕಂ ಸಮಾರೂಢಾ ವಪಾಪಾ ಜ್ರ್ ವಾಹಿನಿೀ ೨೪
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಪಂಚ್ ತಿರ ಾಂಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಷಟ್ ತರ ಾಂಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ಉಕತ ವಾಕ್ಾ ೀ ರ್ಮನೌ ತಸ್ಮ ನ್ ಉಭೌ ರಾಘವ ರ್ಕ್ಷಮ ಣೌ
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ಪರ ತಿನ್ನ್ದ ಾ ಕಥಾಾಂ ವೀರೌ ಊಚ್ತ: ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವಮ್ ೧
ಧಮ್ಪು ಯುಕತ ಮ್ ಇದಂ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಕಥಿತಂ ಪರಮಂ ತಾ ಯಾ
ದುಹಿತಃ ಶರ್ ರಾಜ್ ಸಾ ಜ್ಾ ೀಷ್ವಿ ಯ ವಕುತ ಮ್ ಅಹುಸ್ ೨
ವಸತ ರಂ ವಸತ ರಜ್ಞ ೀ ಅಸ್ ದಿವಾ ಮಾನಷ ಸಂಭ್ವಮ್
ತಿರ ೀನ್ ಪರ್ೀ ಹೇತನಾ ಕೇನ್ ಪಾು ವಯೇ ಲು ೀಕ ಪಾವನಿೀ ೩
ಕಥಂ ಗಙ್ಗಗ ಾಂ ತಿರ ಪರ್ಗಾ ವಶ್ರರ ತ್ವ ಸರಿತ್ ಉತತ ಮಾ
ತಿರ ಷು ಲೀಕೇಷು ಧಮ್ಪುಜ್ಞ ಕಮ್ಪುಭಿಃ ಕೈಃ ಸಮ್ಪನಿಾ ತ್ವ ೪
ತಥಾ ಬುರ ವತಿ ಕ್ಷ್ಕುತ್ಸ ಾ ೀ ವಶಾಾ ಮ್ತರ : ತಪ್ೀ ಧನಃ
ನಿಖಿಲೇನ್ ಕಥಾಾಂ ಸವಾುಮ್ ಋಷ್ಠ ಮ್ಪಧ್ಾ ೀ ನ್ಾ ವೇದಯತ್ ೫
ಪರಾ ರಾಮ್ಪ ಕೃತ ಉದಾ ಹಃ ನಿೀರ್ ಕಣಿ ೀ ಮ್ಪಹಾ ತಪಾಃ
ದೃಷ್ವಟ ಾ ಚ್ ಸ್ ೃಹಯಾ ದೇವೀಾಂ ಮೈಥುನಾ ಯ ಉಪಚ್ಕರ ಮೇ ೬
ಶತಿ ಕಣಿ ಸಾ ದೇವ ಸಾ ದಿವಾ ಾಂ ವಷು ಶ್ತಂ ಗತಮ್
ನ್ ಚಾ೭ಪ್ರ ತನ್ರ್ೀ ರಾಮ್ಪ ತಸ್ವಾ ಮ್ ಆಸ್ೀತ್ ಪರಂತಪ ೭
ತತೀ ದೇವಾಃ ಸರ್ಮದಿಾ ಗಾನ ಃ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹ ಪರೀಗಮಾಃ
ಯತ್ ಇಹ ಉತ್ ದಾ ತೇ ಭೂತಂ ಕ: ತತ್ ಪರ ತಿಸಹಿಷಾ ತೇ ೮
ಅಭಿಗಮ್ಪಾ ಸುರಾಃ ಸವೇು ಪರ ಣಪತಾ ಇದಮ್ ಅಬುರ ವನ್
ದೇವದೇವ ಮ್ಪಹಾದೇವ ಲೀಕಸ್ವಾ ೭ಸಾ ಹಿತೇ ರತ ೯
ಸುರಾಣಾಂ ಪರ ಣಪಾತೇನ್ ಪರ ಸ್ವದಂ ಕತುಮ್ ಅಹುಸ್
ನ್ ಲೀಕ್ಷ್ ಧ್ಯರಯಷಾ ನಿತ ತವ ತೇಜಃ ಸುರೀತತ ಮ್ಪ ೧೦
ಬಾರ ಹ್ಮ ೀಣ ತಪಸ್ವ ಯುಕತೀ ದೇವಾಾ ಸಹ ತಪ ಶ್ಚ ರ
ತ್ರ ೈಲೀಕಾ ಹಿತ ಕ್ಷ್ಮಾ೭ರ್ುಾಂ ತೇಜ್: ತೇಜ್ಸ್ ಧ್ಯರಯ
ರಕ್ಷ ಸವಾುನ್ ಇಮಾ ನು ೀಕ್ಷ್ನ್ ನ್ ಅಲೀಕಂ ಕತುಮ್ ಅಹುಸ್ ೧೧
ದೇವತ್ವನಾಾಂ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಸವು ಲೀಕ ಮ್ಪಹೇಶ್ಾ ರಃ
ಬಾಢಮ್ ಇತಿ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ಸವಾುನ್ ಪನ್ಶ್ಚ ಇದಮ್ ಉವಾಚ್ ಹ ೧೨
ಧ್ಯರಯಷ್ವಾ ಮ್ ಅಹಂ ತೇಜ್: ತೇಜ್ಸ್ ಏವ ಸಹ ಉಮ್ಪಯಾ
ತಿರ ದಶಾಃ ಪೃಥಿವೀ ಚೈವ ನಿವಾುಣಮ್ ಅಧಿಗಚ್ಛ ತ ೧೩
ಯತ್ ಇದಂ ಕುಯ ಭಿತಂ ಸ್ವಾ ನಾತ್ ಮ್ಪಮ್ಪ ತೇಜ್ೀ ಹಿ ಅನತತ ಮ್ಪಮ್
ಧ್ಯರಯಷಾ ತಿ ಕ: ತತ್ ಮೇ ಬುರ ವನತ ಸುರ ಸತತ ಮಾಃ ೧೪
P a g e 84 | 170

ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ : ತತೀ ದೇವಾಃ ಪರ ತೂಾ ಚ್ಛ್: ವೃಷಭ್ ಧಾ ಜ್ಮ್
ಯತ್ ತೇಜಃ ಕುಯ ಭಿತಂ ಹಿ ಏತತ್ ತತ್ ಧರಾ ಧ್ಯರಯಷಾ ತಿ ೧೫
ಏವಮ್ ಉಕತ ಃ ಸುರಪತಿಃ ಪರ ರ್ಮಮೀಚ್ ಮ್ಪಹಿೀ ತಲೇ
ತೇಜ್ಸ್ವ ಪೃಥಿವೀ ಯೇನ್ ವಾಾ ಪಾತ ಸ ಗ್ವರಿ ಕ್ಷ್ನ್ನಾ ೧೬
ತತೀ ದೇವಾಃ ಪನ್: ಇದಮ್ ಊಚ್ಛ್ ಶ್ಚ ಅರ್ ಹತ್ವಶ್ನ್ಮ್
ಪರ ವಶ್ ತಾ ಾಂ ಮ್ಪಹಾತೇಜ್ೀ ರೌದರ ಾಂ ವಾಯು ಸಮ್ಪನಿಾ ತಃ ೧೭
ತತ್ ಅಗ್ವನ ನಾ ಪನ್: ವಾಾ ಪತ ಾಂ ಸಂಜಾತಃ ಶ್ಾ ೀತ ಪವುತಃ
ದಿವಾ ಾಂ ಶ್ರವಣಂ ಚೈವ ಪಾವಕ ಆದಿತಾ ಸನಿನ ಭ್ಮ್ ೧೮
ಯತರ ಜಾತೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾಃ ಕ್ಷ್ತಿುಕೇರ್ೀ ಅಗ್ವನ ಸಂಭ್ವಃ
ಅರ್ೀ ಮಾಾಂ ಚ್ ಶವಂ ಚೈವ ದೇವಾಃ ಸಷ್ಠು ಗಣ: ತದ ೧೯
ಪೂಜ್ಯಾ ಮಾಸು: ಅತಾ ರ್ುಾಂ ಸುಪ್ರರ ೀತ ಮ್ಪನ್ಸ: ತತಃ
ಅರ್ ಶರ್ ಸುತ್ವ ರಾಮ್ಪ ತಿರ ದಶಾನ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೨೦
ಸಮ್ಪನಾ : ಅಶ್ಪತ್ ಸವಾುನ್ ಕರ ೀಧ ಸಂರಕತ ಲೀಚ್ನಾ
ಯಸ್ವಮ ನ್ ನಿವಾರಿತ್ವ ಚೈವ ಸಂಗತ್ವ ಪತರ ಕ್ಷ್ಮ್ಪಾ ಯಾ ೨೧
ಅಪತಾ ಾಂ ಸ್ಾ ೀಷು ದರೇಷು ತಸ್ವಮ ನ್ ನ್ ಉತ್ವ್ ದಯಷಾ ರ್
ಅದಾ ಪರ ಭೃತಿ ಯುಷ್ವಮ ಕಮ್ ಅಪರ ಜಾಃ ಸನತ ಪತನ ಯಃ ೨೨
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಸುರಾನ್ ಸವಾುನ್ ಶ್ಶಾಪ ಪೃಥಿವೀಮ್ ಅಪ್ರ
ಅವನೇ ನ್ ಏಕ ರೂಪಾ ತಾ ಾಂ ಬ್ಹ ಭಾಯಾು ಭ್ವಷಾ ಸ್ ೨೩
ನ್ ಚ್ ಪತರ ಕೃತ್ವಾಂ ಪ್ರರ ೀತಿಾಂ ಮ್ಪತ್ ಕರ ೀಧ ಕಲುಷ್ಠೀ ಕೃತ್ವ
ಪಾರ ಪಸ ಾ ಸ್ ತಾ ಾಂ ಸುದುಮೇುಧೇ ಮ್ಪಮ್ಪ ಪತರ ಮ್ ಅನಿಚ್ಛ ತಿೀ ೨೪
ತ್ವನ್ ಸವಾುನ್ ವರ ೀಳತ್ವನ್ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಸುರಾನ್ ಸುರ ಪತಿ: ತದ
ಗಮ್ಪನಾ ಯ ಉಪಚ್ಕ್ಷ್ರ ಮ್ಪ ದಿಶಂ ವರುಣ ಪಾಲ್ತ್ವಮ್ ೨೫
ಸ ಗತ್ವಾ ತಪ ಆತಿಷಿ ತ್ ಪಾಶ್ಾ ೀು ತಸಾ ಉತತ ರೇ ಗ್ವರೇಃ
ಹಿಮ್ಪವತ್ ಪರ ಭ್ವೇ ಶೃಙ್ಗೀ ಸಹ ದೇವಾಾ ಸಹ ಮ್ಪಹೇಶ್ಾ ರಃ ೨೬
ಏಷ ತೇ ವಸತ ರೀ ರಾಮ್ಪ ಶರ್ ಪತ್ವರ ಾ ನಿವೇದಿತಃ
ಗಙ್ಗಗ ಯಾಃ ಪರ ಭ್ವಂ ಚೈವ ಶೃಣ್ಡ ಮೇ ಸಹ ರ್ಕ್ಷಮ ಣ: ೨೭
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಷಟ್ ತಿರ ಾಂಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಸಪ್ತ ತರ ಾಂಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
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ತಪಾ ಮಾನೇ ತಪ್ೀ ದೇವೇ ದೇವಾಃ ಸಷ್ಠುಗಣಃ ಪರಾ
ಸೇನಾಪತಿಮ್ ಅಭಿೀಪಸ ನ್ತ ಃ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಮ್ ಉಪಾಗಮ್ಪನ್ ೧
ತತೀ ಅಬುರ ವನ್ ಸುರಾಃ ಸವೇು ಭ್ಗವನ್ತ ಾಂ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಮ್
ಪರ ಣಪತಾ ಸುರಾ: ಸವೇು ಸ ಇನಾದ ರಃ ಸ ಅಗ್ವನ ಪರೀಗಮಾಃ ೨
ಯೇನ್ ಸೇನಾಪತಿ: ದೇವ ದತತೀ ಭ್ಗವತ್ವ ಪರಾ
ಸ ತಪಃ ಪರಮ್ ಆಸ್ವಾ ಯ ತಪಾ ತೇ ಸಮ ಸಹ ಉಮ್ಪಯಾ ೩
ಯತ್ ಅತರ ಅನ್ನ್ತ ರಂ ಕ್ಷ್ಯುಾಂ ಲೀಕ್ಷ್ನಾಾಂ ಹಿತ ಕ್ಷ್ಮ್ಪಾ ಯಾ
ಸಂವಧತಸ ಾ ವಧ್ಯನ್ಜ್ಞ ತಾ ಾಂ ಹಿ ನಃ ಪರಮಾ ಗತಿಃ ೪
ದೇವತ್ವನಾಾಂ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಸವು ಲೀಕ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಃ
ಸ್ವನ್ತ ಾ ಯನ್ ಮ್ಪಧುರೈ: ವಾಕ್ಾ ೈ: ತಿರ ದಶಾನ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೫
ಶರ್ ಪತ್ವರ ಾ ಯತ್ ಉಕತ ಾಂ ತನ್ ನ್ ಪರ ಜಾಸಾ ರ್ ಪತಿನ ಷು
ತಸ್ವಾ ವಚ್ನ್ಮ್ ಅಕಿು ಷಟ ಾಂ ಸತಾ ಮ್ ಏವ ನ್ ಸಂಶ್ಯಃ ೬
ಇಯಮ್ ಆಕ್ಷ್ಶ್ಗಾ ಗಙ್ಗಗ ಯಸ್ವಾ ಾಂ ಪತರ ಾಂ ಹತ್ವ೭ಶ್ನಃ
ಜ್ನ್ಯಷಾ ತಿ ದೇವಾನಾಾಂ ಸೇನಾಪತಿಮ್ ಅರಿಾಂದಮ್ಪಮ್ ೭
ಜ್ಾ ೀಷ್ವಿ ಶಲೇನ್ದ ರ ದುಹಿತ್ವ ಮಾನ್ಯಷಾ ತಿ ತಂ ಸುತಮ್
ಉಮಾಯಾ: ತತ್ ಬ್ಹಮ್ಪತಂ ಭ್ವಷಾ ತಿ ನ್ ಸಂಶ್ಯಃ ೮
ತತ್ ಶೃತ್ವಾ ವಚ್ನಂ ತಸಾ ಕೃತ್ವಥಾು ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್
ಪರ ಣಪತಾ ಸುರಾಃ ಸವೇು ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಮ್ ಅಪೂಜ್ಯನ್ ೯
ತೇ ಗತ್ವಾ ಪವುತಂ ರಾಮ್ಪ ಕೈಲಸಂ ಧ್ಯತ ಮ್ಪಣಡ ತಮ್
ಅಗ್ವನ ಾಂ ನಿರ್ೀಜ್ಯಾ ಮಾಸುಃ ಪತ್ವರ ರ್ುಾಂ ಸವು ದೇವತ್ವಃ ೧೦
ದೇವ ಕ್ಷ್ಯುಮ್ ಇದಂ ದೇವ ಸಮಾಧತಸ ಾ ಹತ್ವಶ್ನ್
ಶರ್ಪತ್ವರ ಾ ಾಂ ಮ್ಪಹಾತೇಜ್ೀ ಗಙ್ಗಗ ಯಾಾಂ ತೇಜ್ ಉತಸ ೃಜ್ ೧೧
ದೇವತ್ವನಾಾಂ ಪರ ತಿಜಾಞ ಯ ಗಙ್ಗಗ ಮ್ ಅಭ್ಾ ೀತಾ ಪಾವಕಃ
ಗಭ್ುಾಂ ಧ್ಯರಯ ವೈ ದೇವ ದೇವತ್ವನಾಮ್ ಇದಂ ಪ್ರರ ಯಮ್ ೧೨
ತಸಾ ತ ದಾ ಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ದಿವಾ ಾಂ ರೂಪಮ್ ಅಧ್ಯರಯತ್
ಸ ತಸ್ವಾ ಮ್ಪಹಿಮಾಾಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಸಮ್ಪನಾತ ತ್ ಅವಕಿೀಯುತ ೧೩
ಸಮ್ಪನ್ತ ತ: ತದ ದೇವೀಮ್ ಅಭ್ಾ ಷ್ಠಞ್ಚ ತ ಪಾವಕಃ
ಸವು ಸರ ೀತ್ವಾಂಸ್ ಪೂಣುನಿ ಗಙ್ಗಗ ಯಾ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್ ೧೪
P a g e 86 | 170

ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ತಮ್ ಉವಾಚ್ ತತೀ ಗಙ್ಗಗ ಸವು ದೇವ ಪರೀಹಿತಮ್
ಅಶ್ಕ್ಷ್ತ ಧ್ಯರಣೇ ದೇವ ತವ ತೇಜಃ ಸರ್ಮದವ ತಮ್
ದಹಾ ಮಾನಾ ಅಗ್ವನ ನಾ ತೇನ್ ಸಂಪರ ವಾ ಥಿತ ಚೇತನಾ ೧೫
ಅರ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ಇದಂ ಗಙ್ಗಗ ಾಂ ಸವು ದೇವ ಹತ್ವ೭ಶ್ನಃ
ಇಹ ಹೈಮ್ಪವತೇ ಪಾದೇ ಗಭ್ೀುಽಯಂ ಸನಿನ ವೇಶ್ಾ ತ್ವಮ್ ೧೬
ಶೃತ್ವಾ ತ ಅಗ್ವನ ವಚೀ ಗಙ್ಗಗ ತಂ ಗಭ್ುಮ್ ಅತಿ ಭಾಸಾ ರಮ್
ಉತಸ ಸಜ್ು ಮ್ಪಹಾತೇಜ್: ಸರ ೀತೀಭ್ಾ ೀ ಹಿ ತದ೭ನ್ಘ ೧೭
ಯತ್ ಅಸ್ವಾ ನಿಗುತಂ ತಸ್ವಮ ತ್ ತಪತ ಜಾಮೂು ನ್ದ ಪರ ಭ್ಮ್
ಕ್ಷ್ಞ್ಚ ನಂ ಧರಣೀಾಂ ಪಾರ ಪತ ಾಂ ಹಿರಣಾ ಮ್ ಅಮ್ಪಲಂ ಶ್ರಭ್ಮ್ ೧೮
ತ್ವಮ್ಪರ ಾಂ ಕ್ಷ್ಷ್ವು ುಯಸಂ ಚೈವ ತೈಕ್ಷ್ಯ ು ಾ ತ್ ಏವ ಅಭಿಜಾಯತ
ಮ್ಪಲಂ ತಸ್ವಾ ಭ್ವತ್ ತತರ ತರ ಪ ಸ್ೀಸಕಮ್ ಏವ ಚ್ ೧೯
ತತ್ ಏತತ್ ಧರಣೀಾಂ ಪಾರ ಪಾ ನಾನಾ ಧ್ಯತ: ಅವಧುತ
ನಿಕಿಯ ಪತ ಮಾತ್ರ ೀ ಗಭು ತ ತೇಜ್ೀಭಿ: ಅಭಿರ೦ಜಿತಮ್ ೨೦
ಸವುಾಂ ಪವುತ ಸನ್ನ ದವ ಾಂ ಸೌವಣುಮ್ ಅಭ್ವತ್ ವನ್ಮ್
ಜಾತ ರೂಪಮ್ ಇತಿ ಖಾಾ ತಂ ತದ ಪರ ಭೃತಿ ರಾಘವ ೨೧
ಸುವಣುಾಂ ಪರುಷ ವಾಾ ಘರ ಹತ್ವ೭ಶ್ನ್ ಸಮ್ಪ ಪರ ಭ್ಮ್
ತೃಣ ವೃಕ್ಷ ರ್ತ್ವ ಗುರ್ಮ ಾಂ ಸವುಾಂ ಭ್ವತಿ ಕ್ಷ್ಾಂಚ್ನಂ ೨೨
ತಂ ಕುಮಾರಂ ತತೀ ಜಾತಂ ಸ ಇನಾದ ರಃ ಸಹ ಮ್ಪರುದಗ ಣಃ
ಕಿಯ ೀರ ಸಂಭಾವನ್ ಅಥಾುಯ ಕೃತಿತ ಕ್ಷ್ಃ ಸಮ್ಪರ್ೀಜ್ಯನ್ ೨೩
ತ್ವಃ ಕಿಯ ೀರಂ ಜಾತ ಮಾತರ ಸಾ ಕೃತ್ವಾ ಸಮ್ಪಯಮ್ ಉತತ ಮ್ಪಮ್
ದದುಃ ಪತರ ೀ ಅಯಮ್ ಅಸ್ವಮ ಕಂ ಸವಾುಸ್ವಮ್ ಇತಿ ನಿಶಚ ತ್ವಃ ೨೪
ತತ ಸುತ ದೇವತ್ವಃ ಸವಾುಃ ಕ್ಷ್ತಿುಕೇಯ ಇತಿ ಬುರ ವನ್
ಪತರ : ತ್ರ ೈಲೀಕಾ ವಖಾಾ ತೀ ಭ್ವಷಾ ತಿ ನ್ ಸಂಶ್ಯಃ ೨೫
ತೇಷ್ವಾಂ ತತ್ ವಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಸಕ ನ್ನ ಾಂ ಗಭ್ು ಪರಿಸರ ವೇ
ಸ್ವನ ಪಯನ್ ಪರಯಾ ರ್ಕ್ಷ್ಯ ಮ ಾ ದಿೀಪಾ ಮಾನ್ಮ್ ಇವಾ೭ನ್ರ್ಮ್ ೨೬
ಸಕ ನ್ದ ಇತಾ ೭ಬುರ ವನ್ ದೇವಾಃ ಸಕ ನ್ನ ಾಂ ಗಭ್ು ಪರಿಸರ ವಾತ್
ಕ್ಷ್ತಿುಕೇಯಂ ಮ್ಪಹಾಭಾಗಂ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಜ್ಾ ರ್ನೀಪಮ್ಪಮ್ ೨೭
ಪಾರ ದುಭೂುತಂ ತತಃ ಕಿಯ ೀರಂ ಕೃತಿತ ಕ್ಷ್ನಾಮ್ ಅನತತ ಮ್ಪಮ್
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ಷಣು ಾಂ ಷಡಾ೭೭ನ್ನೀ ಭೂತ್ವಾ ಜ್ಗಾರ ಹ ಸತ ನ್ಜಂ ಪಯಃ ೨೮
ಗೃಹಿೀತ್ವಾ ಕಿಯ ೀರಮ್ ಏಕ ಅಹಾನ ಸುಕುಮಾರ ವಪ: ತದ
ಅಜ್ಯತ್ ಸ್ಾ ೀನ್ ವೀಯೇುಣ ದೈತಾ ಸೈನ್ಾ ಗಣನ್ ವಭಃ ೨೯
ಸುರ ಸೇನಾ ಗಣ ಪತಿಾಂ ತತ: ತಮ್ ಅಮ್ಪರ್ ದುಾ ತಿಮ್
ಅಭ್ಾ ಷ್ಠಞ್ಚ ನ್ ಸುರ ಗಣಃ ಸಮೇತ್ವಾ ೭ಗ್ವನ ಪರೀಗಮಾಃ ೩೦
ಏಷ ತೇ ರಾಮ್ಪ ಗಙ್ಗಗ ಯಾ ವಸತ ರೀ ಅಭಿಹಿತೀ ಮ್ಪಯಾ
ಕುಮಾರ ಸಂಭ್ವ: ಚ್ ಏವ ಧನ್ಾ ಃ ಪಣಾ ಸತ ಥೈವ ಚ್ ೩೧
ಭ್ಕತ ಶ್ಚ ಯ: ಕ್ಷ್ತಿುಕೇಯೇ ಕ್ಷ್ಕುಸಾ ಭವ ಮಾನ್ವ:
ಆಯುಷ್ವಮ ನ್ ಪತರ ಪೌತ್ರ ೈ ಶ್ಚ ಸಕ ಾಂದ ಸ್ವಲೀಕಾ ತ್ವಾಂ ವರ ಜೇತ್ ೩೨
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಸಪತ ತಿರ ಾಂಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಅಷಟ ತರ ಾಂಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ತ್ವಾಂ ಕಥಾಾಂ ಕೌಶಕೀ ರಾಮೇ ನಿವೇದಾ ಮ್ಪಧುರಾ೭ಕ್ಷರಂ
ಪನ್: ಏವ ಅಪರಂ ವಾಕಾ ಾಂ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧
ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ೭ಧಿಪತಿಃ ಶ್ರರಃ ಪೂವುಮ್ ಆಸ್ೀತ್ ನ್ರಾ೭ಧಿಪಃ
ಸಗರೀ ನಾಮ್ಪ ಧಮಾುತ್ವಮ ಪರ ಜಾ ಕ್ಷ್ಮಃ ಸ ಚ್ ಅಪರ ಜಃ ೨
ವೈದಭ್ು ದುಹಿತ್ವ ರಾಮ್ಪ ಕೇಶನಿೀ ನಾಮ್ಪ ನಾಮ್ಪತಃ
ಜ್ಾ ೀಷ್ವಿ ಸಗರ ಪತಿನ ೀ ಸ್ವ ಧಮ್ುಷ್ವಿ ಸತಾ ವಾದಿನಿೀ ೩
ಅರಿಷಟ ನೇಮ್ ದುಹಿತ್ವ ರೂಪೇಣ ಅಪರ ತಿಮಾ ಭವ
ದಿಾ ತಿೀಯಾ ಸಗರ ಸಾ ಆಸ್ೀತ್ ಪತಿನ ೀ ಸುಮ್ಪತಿ ಸಂಜಿಞ ಕ್ಷ್ ೪
ತ್ವಭಾಾ ಾಂ ಸಹ ತದ ರಾಜಾ ಪತಿನ ೀಭಾಾ ಾಂ ತಪತ ವಾನ್ ತಪಃ
ಹಿಮ್ಪವನ್ತ ಾಂ ಸಮಾಸ್ವದಾ ಭೃಗು ಪರ ಸರ ವಣೇ ಗ್ವರೌ ೫
ಅರ್ ವಷು ಶ್ತೇ ಪೂಣೇು ತಪಸ್ವ ಆರಾಧಿತೀ ರ್ಮನಿಃ
ಸಗರಾಯ ವರಂ ಪಾರ ದತ್ ಭೃಗುಃ ಸತಾ ವತ್ವಾಂ ವರಃ ೬
ಅಪತಾ ಲಭಃ ಸುಮ್ಪಹಾನ್ ಭ್ವಷಾ ತಿ ತವಾ೭ನ್ಘ
ಕಿೀತಿುಾಂ ಚ್ ಅಪರ ತಿಮಾಾಂ ಲೀಕೇ ಪಾರ ಪಸ ಾ ಸೇ ಪರುಷಷುಭ್ ೭
ಏಕ್ಷ್ ಜ್ನ್ಯತ್ವ ತ್ವತ ಪತರ ಾಂ ವಂಶ್ಕರಂ ತವ
ಷಷ್ಠಟ ; ಪತರ ಸಹಸ್ವರ ಣ ಅಪರಾ ಜ್ನ್ಯಷಾ ತಿ ೮
ಭಾಷಮಾಣಂ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನಂ ರಾಜ್ ಪತ್ರನ ಾ ಪರ ಸ್ವದಾ ತಮ್
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ಊಚ್ತಃ ಪರಮ್ಪ ಪ್ರರ ೀತೇ ಕೃತ ಅಞ್ಜ ಲ್ ಪಟೇ ತದ ೯
ಏಕಃ ಕಸ್ವಾ ಃ ಸುತೀ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಕ್ಷ್ ಬ್ಹೂನ್ ಜ್ನ್ಯಷಾ ತಿ
ಶ್ರ ೀತಮ್ ಇಚಾಛ ವಹೇ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಸತಾ ಮ್ ಅಸುತ ವಚ್: ತವ ೧೦
ತರ್ೀ: ತತ್ ವಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಭೃಗುಃ ಪರಮ್ಪ ಧ್ಯಮ್ುಕಃ
ಉವಾಚ್ ಪರಮಾಾಂ ವಾಣೀಾಂ ಸಾ ಚ್ಛ ನದ ೀ ಅತರ ವಧಿೀಯತ್ವಮ್ ೧೧
ಏಕೀ ವಂಶ್ಕರೀ ವ ಅಸುತ ಬ್ಹವೀ ವಾ ಮ್ಪಹಾ ಬ್ಲಃ
ಕಿೀತಿುಮ್ಪನತ ೀ ಮ್ಪಹೀತ್ವಸ ಹಾಃ ಕ್ಷ್ ವಾ ಕಂ ವರಮ್ ಇಚ್ಛ ತಿ ೧೨
ರ್ಮನೇ ಸುತ ವಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಕೇಶನಿೀ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್
ಪತರ ಾಂ ವಂಶ್ಕರಂ ರಾಮ್ಪ ಜ್ಗಾರ ಹ ನೃಪ ಸನಿನ ಧೌ ೧೩
ಷಷ್ಠಟ : ಪತರ ಸಹಸ್ವರ ಣ ಸುಪಣು ಭ್ಗ್ವನಿೀ ತದ
ಮ್ಪಹೀತ್ವಸ ಹಾನ್ ಕಿೀತಿುಮ್ಪತೀ ಜ್ಗಾರ ಹ ಸುಮ್ಪತಿಃ ಸುತ್ವನ್ ೧೪
ಪರ ದಕಿಯ ಣಮ್ ಋಷ್ಠಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಶರಸ್ವ ಅಭಿಪರ ಣಮ್ಪಾ ಚ್
ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಸಾ ಪರಂ ರಾಜಾ ಸಭಾಯಾು ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್ ೧೫
ಅರ್ ಕ್ಷ್ಲೇ ಗತೇ ತಸ್ಮ ನ್ ಜ್ಾ ೀಷ್ವಿ ಪತರ ಾಂ ವಾ ಜಾಯತ
ಅಸಮ್ಪಞ್ಜ ಇತಿ ಖಾಾ ತಂ ಕೇಶನಿೀ ಸಗರ ಆತಮ ಜ್ಮ್ ೧೬
ಸುಮ್ಪತಿ ಸುತ ನ್ರವಾಾ ಘರ ಗಭ್ು ತಮ್ಪು ಾಂ ವಾ ಜಾಯತ
ಷಷ್ಠಟ ಃ ಪತರ ಸಹಸ್ವರ ಣ ತಮ್ಪು ಭದತ್ ವನಿಸಸ ೃತ್ವಃ ೧೭
ಘೃತ ಪೂಣೇುಷು ಕುಮ್ಭ ೀಷು ಧ್ಯತರ ಾ : ತ್ವನ್ ಸಮ್ಪವಧುಯನ್
ಕ್ಷ್ಲೇನ್ ಮ್ಪಹತ್ವ ಸವೇು ಯೌವನಂ ಪರ ತಿಪೇದಿರೇ ೧೮
ಅರ್ ದಿೀಘೇುಣ ಕ್ಷ್ಲೇನ್ ರೂಪ ಯೌವನ್ ಶಾಲ್ನಃ
ಷಷ್ಠಟ ಃ ಪತರ ಸಹಸ್ವರ ಣ ಸಗರ ಸಾ ಅಭ್ವನ್ ತದ ೧೯
ಸ ಚ್ ಜ್ಾ ೀಷ್ಿ ೀ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಸಗರ ಸಾ ಆತಮ ಸಂಭ್ವಃ
ಬಾಲನ್ ಗೃಹಿೀತ್ವಾ ತ ಜ್ಲೇ ಸರಯಾಾ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್
ಪರ ಕಿಯ ಪಾ ಪರ ಹಸನ್ ನಿತಾ ಾಂ ಮ್ಪಜ್ಜ ತ: ತ್ವನ್ ಸಮ್ೀಕ್ಷಾ ವೈ ೨೦
ಏವಂ ಪಾಪ ಸಮಾಚಾರ: ಸಜ್ಜ ನ್ ಪರ ತಿಬಾಧಕ:
ಪೌರಾಣಮ್ ಅಹಿತೇ ಯುಕತ ಃ ಪತರ ೀ ನಿವಾುಸ್ತಃ ಪರಾತ್ ೨೧
ತಸಾ ಪತರ : ಅಾಂಶ್ರಮಾನ್ ನಾಮ್ಪ ಅಸಮ್ಪಞ್ಜ ಸಾ ವೀಯುವಾನ್
ಸಮ್ಪಮ ತಃ ಸವುಲೀಕ ಸಾ ಸವು ಸ್ವಾ ೭ಪ್ರ ಪ್ರರ ಯಂ ವದಃ ೨೨
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ತತಃ ಕ್ಷ್ಲೇನ್ ಮ್ಪಹತ್ವ ಮ್ಪತಿಃ ಸಮ್ಪಭಿ ಜಾಯತ
ಸಗರ ಸಾ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಯಜೇಯಮ್ ಇತಿ ನಿಶಚ ತ್ವ ೨೩
ಸ ಕೃತ್ವಾ ನಿಶ್ಚ ಯಂ ರಾಜಾ ಸ ಉಪಾಧ್ಯಾ ಯ ಗಣ ಸತ ದ
ಯಜ್ಞ ಕಮ್ಪುಣ ವೇದಜ್ಞ ೀ ಯಷುಟ ಾಂ ಸರ್ಮಪಚ್ಕರ ಮೇ ೨೪
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಅಷಟ ತಿರ ಾಂಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಏಕೀನ ಚತ್ವಿ ರಾಂಶ ಸಸ ರ್ಗ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಕಥಾ ಅಾಂತೇ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್
ಉವಾಚ್ ಪರಮ್ಪ ಪ್ರರ ೀತೀ ರ್ಮನಿಾಂ ದಿೀಪತ ಮ್ ಇವಾ೭ನ್ರ್ಮ್ ೧
ಶ್ರ ೀತಮ್ ಇಚಾಛ ಮ್ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ವಸತ ರೇಣ ಕಥಾಮ್ ಇಮಾಮ್
ಪೂವುಜ್ೀ ಮೇ ಕಥಂ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಯಜ್ಞ ಾಂ ವೈ ಸರ್ಮಪಾಹರತ್
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಸುತ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಮ್ ಉವಾಚ್ ಪರ ಹಸನ್ ಇವ ೨
ಶ್ರರ ಯತ್ವಾಂ ವಸತ ರೀ ರಾಮ್ಪ ಸಗರ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ಶಂಕರ ಶ್ಾ ಶ್ರರೀ ನಾಮ್ಪ ಹಿಮ್ಪವಾನ್ ಅಚ್ಲೀತತ ಮಃ ೩
ವನ್ವ ಾ ಪವುತಮ್ ಆಸ್ವದಾ ನಿರಿೀಕ್ಯ ೀತೇ ಪರಸ್ ರಮ್
ತರ್ೀ: ಮ್ಪಧ್ಾ ೀ ಪರ ವೃತತೀ ಅಭೂತ್ ಯಜ್ಞ ಃ ಸ ಪರುಷ್ೀತತ ಮ್ಪ ೪
ಸ ಹಿ ದೇಶ್ೀ ನ್ರ ವಾಾ ಘರ ಪರ ಶ್ಸತ ೀ ಯಜ್ಞ ಕಮ್ಪುಣ
ತಸಾ ಅಶ್ಾ ಚ್ಯಾುಾಂ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ದೃಢ ಧನಾಾ ಮ್ಪಹಾರಥಃ ೫
ಅಾಂಶ್ರಮಾನ್ ಅಕರೀತ್ ತ್ವತ ಸಗರ ಸಾ ಮ್ಪತೇ ಸ್ಾ ತಃ
ತಸಾ ಪವುಣ ತಂ ಯಜ್ಞ ಾಂ ಯಜ್ಮಾನ್ ಸಾ ವಾಸವಃ ೬
ರಾಕ್ಷಸ್ೀಾಂ ತನಮ್ ಆಸ್ವಾ ಯ ಯಜಿಞ ಯ ಅಶ್ಾ ಮ್ ಅಪಾಹರತ್
ಹಿರ ಯಮಾಣೇ ತ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ತಸ್ಮ ನ್ ಅಶ್ಾ ೀ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ ೭
ಉಪಾಧ್ಯಾ ಯ ಗಣಃ ಸವೇು ಯಜ್ಮಾನ್ಮ್ ಅಥಾ ಬುರ ವನ್
ಅಯಂ ಪವುಣ ವೇಗೇನ್ ಯಜಿಞ ಯ ಅಶ್ಾ ೀ ಅಪನಿೀಯತೇ ೮
ಹತ್ವುರಂ ಜ್ಹಿ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಹಯ ಶ್ಚ ಏವ ಅಪನಿೀಯತ್ವಮ್
ಯಜ್ಞ ಚಿಛ ದರ ಾಂ ಭ್ವತಿ ಏತತ್ ಸವೇುಷ್ವಮ್ ಅಶವಾಯ ನಃ ೯
ತತ್ ತಥಾ ಕಿರ ಯತ್ವಾಂ ರಾಜ್ನ್ ಯಥಾ ಅಚಿಛ ದರ ಃ ಕೃತೀ ಭ್ವೇತ್
ಉಪಾಧ್ಯಾ ಯ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ತಸ್ಮ ನ್ ಸದಸ್ ಪಾಥಿುವಃ ೧೦
ಷಷ್ಠಟ ಾಂ ಪತರ ಸಹಸ್ವರ ಣ ವಾಕಾ ಮ್ ಏತತ್ ಉವಾಚ್ ಹ
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ಗತಿಾಂ ಪತ್ವರ ನ್ ಪಶಾಾ ಮ್ ರಕ್ಷಸ್ವಾಂ ಪರುಷಷುಭಾಃ ೧೧
ಮ್ಪನ್ತ ರ ಪೂತೈ: ಮ್ಪಹಾಭಾಗ: ಆಸ್ಾ ತೀ ಹಿ ಮ್ಪಹಾ ಕರ ತಃ
ತತ್ ಗಚ್ಛ ತ ವಚಿನ್ಾ ಧಾ ಾಂ ಪತರ ಕ್ಷ್ ಭ್ದರ ಮ್ಪ೭ಸುತ ವಃ ೧೨
ಸರ್ಮದರ ಮಾಲ್ನಿೀಾಂ ಸವಾುಾಂ ಪೃಥಿವೀಮ್ ಅನಗಚ್ಛ ತ
ಏಕ ಏಕಂ ರ್ೀಜ್ನಂ ಪತ್ವರ ವಸ್ವತ ರಮ್ ಅಭಿಗಚ್ಛ ತ ೧೩
ಯಾವತ್ ತರಗ ಸಂದಶ್ು: ತ್ವವತ್ ಖನ್ತ ಮೇದಿನಿೀಮ್
ತಮ್ ಏವ ಹಯ ಹತ್ವುರಂ ಮಾಗುಮಾಣ ಮ್ಪಮ್ಪ ಆಜ್ಞ ಯಾ ೧೪
ದಿೀಕಿಯ ತಃ ಪೌತರ ಸಹಿತಃ ಸೀಪಾಧ್ಯಾ ಯ ಗಣೀ ಹಿ ಅಹಮ್
ಇಹ ಸ್ವಾ ಸ್ವಾ ಮ್ ಭ್ದರ ಾಂ ವೀ ಯಾವತ್ ತರಗ ದಶ್ುನ್ಮ್ ೧೫
ಇತಾ ಕ್ಷ್ತ ಾ ಹೃಷಟ ಮ್ಪನ್ಸೀ ರಾಜ್ ಪತ್ವರ ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಃ
ಜ್ಗುಮ : ಮ್ಪಹಿೀ ತಲಂ ರಾಮ್ಪ ಪ್ರತ: ವಚ್ನ್ ಯನಿತ ರತ್ವಃ ೧೬
ರ್ೀಜ್ನಾಯಾಮ್ ಅವಸ್ವತ ರಮ್ ಏಕೈಕೀ ಧರಣೀ ತರ್ಮ್
ಬಿಭಿದುಃ ಪರುಷ

ವಾಾ ಘರ ವಜ್ರ ಸ್ ಶ್ು ಸಮೈ: ನ್ಖೈ : ೧೭

ಶ್ರಲೈ: ಅಶ್ನಿ ಕಲ್್ ೈ ಶ್ಚ ಹಲೈ ಶಾಚ ೭ಪ್ರ ಸುದರುಣೈಃ
ಭಿದಾ ಮಾನಾ ವಸುಮ್ಪತಿೀ ನ್ನಾದ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್ ೧೮
ನಾಗಾನಾಾಂ ವಧಾ ಮಾನಾನಾಮ್ ಅಸುರಾಣಾಂ ಚ್ ರಾಘವ
ರಾಕ್ಷಸ್ವನಾಾಂ ಚ್ ದುಧುಷುಃ ಸತ್ವತ ಾ ನಾಾಂ ನಿನ್ದೀಽಭ್ವತ್ ೧೯
ರ್ೀಜ್ನಾನಾಾಂ ಸಹಸ್ವರ ಣ ಷಷ್ಠಟ ಾಂ ತ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್
ಬಿಭಿದು: ಧರಣೀಾಂ ವೀರಾ ರಸ್ವ ತರ್ಮ್ ಅನತತ ಮ್ಪಮ್ ೨೦
ಏವಂ ಪವುತ ಸಂಬಾಧಂ ಜ್ಮೂು ದಿಾ ೀಪಂ ನೃಪಾ೭೭ತಮ ಜಾಃ
ಖನ್ನತ ೀ ನೃಪ ಶಾದೂುರ್ ಸವುತಃ ಪರಿಚ್ಕರ ರ್ಮಃ ೨೧
ತತೀ ದೇವಾಃ ಸ ಗನ್ವ ವಾುಃ ಸ ಅಸುರಾಃ ಸಹ ಪನ್ನ ಗಾಃ
ಸಂಭಾರ ನ್ತ ಮ್ಪನ್ಸಃ ಸವೇು ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಮ್ ಉಪಾಗಮ್ಪನ್ ೨೨
ತೇ ಪರ ಸ್ವದಾ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನಂ ವಷಣು ವದನಾ: ತದ
ಊಚ್ಛ್ಃ ಪರಮ್ಪ ಸಂತರ ಸ್ವತ ಃ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಮ್ ಇದಂ ವಚಃ ೨೩
ಭ್ಗವನ್ ಪೃಥಿವೀ ಸವಾು ಖನ್ಾ ತೇ ಸಗರ ಆತಮ ಜಃ
ಬ್ಹವ ಶ್ಚ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನೀ ವಧಾ ನ್ತ ೀ ತರ್ ವಾಸ್ನ್: ೨೪
ಅಯಂ ಯಜ್ಞ ಹರೀ೭ಸ್ವಮ ಕಮ್ ಅನೇನ್ ಶ್ಾ ೀ ಅಪನಿೀಯತೇ
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ಇತಿ ತೇ ಸವು ಭೂತ್ವನಿ ನಿಘನ ನಿತ ಸಗರ ಆತಮ ಜಾ: ೨೫
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಏಕೀನ್ ಚ್ತ್ವಾ ರಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗು:

ಚತ್ವಿ ರಾಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ದೇವತ್ವನಾಾಂ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಭ್ಗವಾನ್ ವೈ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಃ
ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ಸುಸಂತರ ಸ್ವತ ನ್ ಕೃತ್ವನ್ತ ಬ್ರ್ ಮೀಹಿತ್ವನ್ ೧
ಯಸಾ ಇಯಂ ವಸುಧ್ಯ ಕೃತ್ವಸ ನ ವಾಸುದೇವ ಸಾ ಧಿೀಮ್ಪತಃ
ಕ್ಷ್ಪ್ರಲಂ ರೂಪಮ್ ಆಸ್ವಾ ಯ ಧ್ಯರಯತಿ ಅನಿಶಂ ಧರಾಮ್ ೨
ತಸಾ ಕೀಪಾ೭ಗ್ವನ ನಾ ದಗಾವ ಭ್ವಷಾ ಾಂತಿ ನೃಪಾತಮ ಜಾ:
ಪೃಥಿವಾಾ ಶಾಚ ೭ಪ್ರ ನಿಭುದೀ ದೃಷಟ ಏವ ಸನಾತನಃ ೩
ಸಗರ ಸಾ ಚ್ ಪತ್ವರ ಣಾಂ ವನಾಶ್ೀ ದಿೀಘು ದಶುನಾಮ್
ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ತರ ಯ: ತಿರ ಾಂಶ್ತ್ ಅರಿಾಂದಮ್ಪ ೪
ದೇವಾಃ ಪರಮ್ಪ ಸಂಹೃಷ್ವಟ ಃ ಪನ್: ಜ್ಗುಮ : ಯಥಾ೭೭ಗತಮ್
ಸಗರ ಸಾ ಚ್ ಪತ್ವರ ಣಾಂ ಪಾರ ದುರ್ ಆಸ್ೀನ್ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾಮ್ ೫
ಪೃಥಿವಾಾ ಾಂ ಭಿದಾ ಮಾನಾಯಾಾಂ ನಿಘಾುತ ಸಮ್ಪ ನಿಸಸ ಾ ನಃ
ತತೀ ಭಿತ್ವತ ಾ ಮ್ಪಹಿೀಾಂ ಸವೇು ಕೃತ್ವಾ ಚಾ೭ಪ್ರ ಪರ ದಕಿಯ ಣಮ್ ೬
ಸಹಿತ್ವಃ ಸಗರಾಃ ಸವೇು ಪ್ರತರಂ ವಾಕಾ ಮ್ ಅಬುರ ವನ್
ಪರಿಕ್ಷ್ರ ನಾತ ಮ್ಪಹಿೀ ಸವಾು ಸತತ ಾ ವನ್ತ ಶ್ಚ ಸೂದಿತ್ವಃ ೭
ದೇವ ದನ್ವ ರಕ್ಷ್ಯ ಾಂಸ್ ಪ್ರಶಾಚ್ ಉರಗ ಕಿನ್ನ ರಾಃ
ನ್ ಚ್ ಪಶಾಾ ಮ್ಪಹೇ ಅಶ್ಾ ಾಂ ತಮ್ ಅಶ್ಾ ಹತ್ವುರಮ್ ಏವ ಚ್ ೮
ಕಿಾಂ ಕರಿಷ್ವಾ ಮ್ಪ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಬುದಿವ : ಅತರ ವಚಾಯುತ್ವಮ್
ತೇಷ್ವಾಂ ತತ್ ವಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಪತ್ವರ ಣಾಂ ರಾಜ್ ಸತತ ಮಃ ೯
ಸಮ್ಪನಾ : ಅಬ್ರ ವೀತ್ ವಾಕಾ ಾಂ ಸಗರೀ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್
ಭೂಯಃ ಖನ್ತ ಭ್ದರ ಾಂ ವೀ ನಿಭಿುದಾ ವಸುಧ್ಯ ತರ್ಮ್ ೧೦
ಅಶ್ಾ

ಹತ್ವುರಮ್ ಆಸ್ವದಾ ಕೃತ್ವಥಾು ಶ್ಚ ನಿವತುರ್

ಪ್ರತ: ವಚ್ನ್ಮ್ ಆಸ್ವಾ ಯ ಸಗರ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ ೧೧
ಷಷ್ಠಟ ಃ ಪತರ ಸಹಸ್ವರ ಣ ರಸ್ವ ತರ್ಮ್ ಅಭಿದರ ವನ್
ಖನ್ಾ ಮಾನೇ ತತ: ತಸ್ಮ ನ್ ದದೃಶ್ರಃ ಪವುತೀಪಮ್ಪಮ್ ೧೨
ದಿಶಾ ಗಜಂ ವರೂಪಾಕ್ಷಂ ಧ್ಯರಯನ್ತ ಾಂ ಮ್ಪಹಿೀ ತರ್ಮ್
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ಸ ಪವುತ ವನಾಾಂ ಕೃತ್ವಸ ನ ಾಂ ಪೃಥಿವೀಾಂ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್ ೧೩
ಶರಸ್ವ ಧ್ಯರಯಾ ಮಾಸ ವರೂಪಾಕಯ ೀ ಮ್ಪಹಾ ಗಜಃ
ಯದ ಪವುಣ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ವಶ್ರ ಮಾ೭ರ್ುಾಂ ಮ್ಪಹಾ ಗಜಃ ೧೪
ಖೇದತ್ ಚಾರ್ಯತೇ ಶೀಷುಾಂ ಭೂಮ್ ಕಮ್ಪ್ ಸತ ಧ್ಯ ಭ್ವೇತ್
ತಂ ತೇ ಪರ ದಕಿಯ ಣಂ ಕೃತ್ವಾ ದಿಶಾ ಪಾಲಂ ಮ್ಪಹಾ ಗಜ್ಮ್ ೧೫
ಮಾನ್ಯನತ ೀ ಹಿ ತೇ ರಾಮ್ಪ ಜ್ಗುಮ : ಭಿತ್ವತ ಾ ರಸ್ವ ತರ್ಮ್
ತತಃ ಪೂವಾುಾಂ ದಿಶಂ ಭಿತ್ವತ ಾ ದಕಿಯ ಣಾಂ ಬಿಭಿದುಃ ಪನಃ ೧೬
ದಕಿಯ ಣಸ್ವಾ ಮ್ ಅಪ್ರ ದಿಶ ದದೃಶ್ರ: ತೇ ಮ್ಪಹಾ ಗಜ್ಮ್
ಮ್ಪಹಾಪದಮ ಾಂ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನಂ ಸುಮ್ಪಹಾ ಪವುತೀ ಪಮ್ಪಮ್ ೧೭
ಶರಸ್ವ ಧ್ಯರಯನ್ತ ಾಂ ತೇ ವಸಮ ಯಂ ಜ್ಗುಮ : ಉತತ ಮ್ಪಮ್
ತತಃ ಪರ ದಕಿಯ ಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಗರ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ ೧೮
ಷಷ್ಠಟ ಃ ಪತರ ಸಹಸ್ವರ ಣ ಪಶಚ ಮಾಾಂ ಬಿಭಿದುರ್ ದಿಶ್ಮ್
ಪಶಚ ಮಾಯಾಮ್ ಅಪ್ರ ದಿಶ ಮ್ಪಹಾನ್ತ ಮ್ ಅಚ್ಲೀಪಮ್ಪಮ್ ೧೯
ದಿಶಾ ಗಜಂ ಸೌಮ್ಪನ್ಸಂ ದದೃಶ್ರ: ತೇ ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಃ
ತಂ ತೇ ಪರ ದಕಿಯ ಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಪೃಷ್ವಟ ಾ ಚಾ೭ಪ್ರ ನಿರಾಮ್ಪಯಮ್ ೨೦
ಖನ್ನ್ತ ಃ ಸರ್ಮಪಕ್ಷ್ರ ನಾತ ದಿಶಂ ಹೈಮ್ಪವತಿೀಾಂ ತದ
ಉತತ ರಸ್ವಾ ಾಂ ರಘು ಶ್ರ ೀಷಿ ದದೃಶ್ರ: ಹಿಮ್ಪ ಪಾಣ್ಡಡ ರಮ್ ೨೧
ಭ್ದರ ಾಂ ಭ್ದ್ರ ೀಣ ವಪಷ್ವ ಧ್ಯರಯನ್ತ ಾಂ ಮ್ಪಹಿೀಮ್ ಇಮಾಮ್
ಸಮಾರ್ಭ್ಾ ತತಃ ಸವೇು ಕೃತ್ವಾ ಚ್ ಏನಂ ಪರ ದಕಿಯ ಣಮ್ ೨೨
ಷಷ್ಠಟ ಃ ಪತರ ಸಹಸ್ವರ ಣ ಬಿಭಿದುರ್ ವಸುಧ್ಯ ತರ್ಮ್
ತತಃ ಪಾರ ಕ್ ಉತತ ರಾಾಂ ಗತ್ವಾ ಸ್ವಗರಾಃ ಪರ ಥಿತ್ವಾಂ ದಿಶ್ಮ್ ೨೩
ರೀಷ್ವತ್ ಅಭ್ಾ ಖನ್ನ್ ಸವೇು ಪೃಥಿವೀಾಂ ಸಗರಾ೭೭ತಮ ಜಾಃ
ತೇ ತ ಸವೇು ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನೀ ಭಿೀಮ್ಪ ವೇಗಾ ಮ್ಪಹಾಬ್ಲ: ೨೪
ದದೃಶ್ರಃ ಕಪ್ರಲಂ ತತರ ವಾಸುದೇವಂ ಸನಾತನ್ಮ್
ಹಯಂ ಚ್ ತಸಾ ದೇವ ಸಾ ಚ್ರನ್ತ ಮ್ ಅವದೂರತಃ ೨೫
ಪರ ಹಷು ಮ್ಪತಲಂ ಪಾರ ಪಾತ : ಸವೇು ತೇ ರಘು ನಂದನ್
ತೇ ತಂ ಹಯ ಹರಂ ಜಾಞ ತ್ವಾ ಕರ ೀಧ ಪಯಾುಕುಲೇಕ್ಷಣಃ ೨೬
ಖನಿತರ ಲಾಂಗರ್ ಧರಾ ನಾನಾ ವೃಕ್ಷ ಶಲ ಧರಾ:
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ಅಭ್ಾ ಧ್ಯವನ್ತ ಸಂಕುರ ದವ : ತಿಷಿ ತಿಷ್ಿ ೀತಿ ಚಾಬುರ ವನ್ ೨೭
ಅಸ್ವಮ ಕಂ ತಾ ಾಂ ಹಿ ತರಗಂ ಯಜಿಞ ೀಯಂ ಹೃತವಾನ್ ಅಸ್
ದುಮೇುಧ: ತಾ ಾಂ ಹಿ ಸಂಪಾರ ಪಾತ ನ್ ವದಿವ ನಃ ಸಗರಾ೭೭ತಮ ಜಾನ್ ೨೮
ಶ್ರರ ತ್ವಾ ತತ್ ವಚ್ನಂ ತೇಷ್ವಾಂ ಕಪ್ರಲೀ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್
ರೀರ್ಷಣ ಮ್ಪಹತ್ವ ಆವಷ್ಟ ೀ ಹಾಂಕ್ಷ್ರಮ್ ಅಕರೀತ್ ತದ ೨೯
ತತ: ತೇನ್ ಅಪರ ಮೇಯೇಣ ಕಪ್ರಲೇನ್ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ
ಭ್ಸಮ ರಾಶೀ ಕೃತ್ವಃ ಸವೇು ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಸಗರಾ೭೭ತಮ ಜಾಃ ೩೦
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಚ್ತ್ವಾ ರಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗು:

ಏಕ ಚತ್ವಿ ರಾಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಪತ್ವರ ನ್ ಚಿರ ಗತ್ವನ್ ಜಾಞ ತ್ವಾ ಸಗರೀ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್ ೧
ನ್ಪಾತ ರಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ರಾಜಾ ದಿೀಪಾ ಮಾನಂ ಸಾ ತೇಜ್ಸ್ವ
ಶ್ರರ ಶ್ಚ ಕೃತ ವದಾ ಶ್ಚ ಪೂವೈು: ತಲಾ ೀಽಸ್ ತೇಜ್ಸ್ವ
ಪ್ರತೄಣಾಂ ಗತಿಮ್ ಅನಿಾ ಚ್ಛ ಯೇನ್ ಚ್ ಅಶ್ಾ ೀ ಅಪಹಾರಿತಃ ೨
ಅನ್ತ ಭೌುಮಾನಿ ಸತ್ವತ ಾ ನಿ ವೀಯುವನಿತ ಮ್ಪಹಾನಿತ ಚ್
ತೇಷ್ವಾಂ ತಾ ಾಂ ಪರ ತಿಘಾತ್ವ೭ರ್ುಾಂ ಸ ಅಸ್ಾಂ ಗೃಹಿು ೀಷಾ ಕ್ಷ್ರ್ಮುಕಮ್ ೩
ಅಭಿವಾದಾ ಅಭಿವಾದಾ ನ್ ತಾ ಾಂ ಹತ್ವಾ ವಘನ ಕರಾನ್ ಅಪ್ರ
ಸ್ದವ ೭ರ್ುಃ ಸನ್ ನಿವತುಸಾ ಮ್ಪಮ್ಪ ಯಜ್ಞ ಸಾ ಪಾರಗಃ ೪
ಏವಮ್ ಉಕತೀ ಅಾಂಶ್ರಮಾನ್ ಸಮ್ಪಾ ಕ್ ಸಗರೇಣ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ
ಧನ: ಆದಯ ಖಡ್ಗ ಾಂ ಚ್ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ರ್ಘು ವಕರ ಮಃ ೫
ಸ ಖಾತಂ ಪ್ರತೃಭಿ: ಮಾಗುಮ್ ಅನ್ತ ಭೌುಮಂ ಮ್ಪಹಾತಮ ಭಿಃ
ಪಾರ ಪದಾ ತ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ತೇನ್ ರಾಜಾಞ ೭ಭಿಚೀದಿತಃ ೬
ದೈತಾ ದನ್ವ ರಕಯ ೀಭಿಃ ಪ್ರಶಾಚ್ ಪತಗ್ೀರಗಃ
ಪೂಜ್ಾ ಮಾನಂ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ದಿಶಾಗಜ್ಮ್ ಅಪಶ್ಾ ತ ೭
ಸ ತಂ ಪರ ದಕಿಯ ಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಪೃಷ್ವಟ ಾ ಚೈವ ನಿರಾಮ್ಪಯಮ್
ಪ್ರತೄನ್ ಸ ಪರಿಪಪರ ಚ್ಛ ವಾಜಿ ಹತ್ವುರಮ್ ಏವ ಚ್ ೮
ದಿಶಾಗಜ್ ಸುತ ತತ್ ಶೃತ್ವಾ ಪ್ರರ ೀತ್ವಾ ಆಹ ಅಾಂಶ್ರಮ್ಪತೀ ವಚಃ
ಅಸಮಂಜ್ ಕೃತ್ವರ್ು: ತಾ ಾಂ ಸಹ ಅಶ್ಾ ಃ ಶೀಘರ ಮ್ ಏಷಾ ಸ್ ೯
ತಸಾ ತ ದಾ ಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಸವಾುನ್ ಏವ ದಿಶಾಗಜಾನ್
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಯಥಾ ಕರ ಮಂ ಯಥಾ ನಾಾ ಯಂ ಪರ ಷುಟ ಾಂ ಸರ್ಮಪಚ್ಕರ ಮೇ ೧೦
ತೈ ಶ್ಚ ಸವೈು: ದಿಶಾಪಾಲೈ: ವಾಕಾ ಜ್ಞ ೈ: ವಾಕಾ ಕೀವದೈಃ
ಪೂಜಿತಃ ಸ ಹಯ ಶ್ಚ ೈವ ಗನಾತ ಅಸ್ ಇತಾ ೭ಭಿಚೀದಿತಃ ೧೧
ತೇಷ್ವಾಂ ತತ್ ವಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ರ್ಘು ವಕರ ಮಃ
ಭ್ಸಮ ರಾಶೀ ಕೃತ್ವ ಯತರ ಪ್ರತರ ಸತ ಸಾ ಸ್ವಗರಾಃ ೧೨
ಸ ದುಃಖವಶ್ಮ್ ಆಪನ್ನ : ತ ಅಸಮಂಜ್ ಸುತ ಸತ ದ
ಚ್ಛ್ಕರ ೀಶ್ ಪರಮ್ಪ ಆತು: ತ ವಧ್ಯತ್ ತೇಷ್ವಾಂ ಸುದುಃಖಿತಃ ೧೩
ಯಜಿಞ ೀಯಂ ಚ್ ಹಯಂ ತತರ ಚ್ರನ್ತ ಮ್ ಅವದೂರತಃ
ದದಶ್ು ಪರುಷ ವಾಾ ಘರ ೀ ದುಃಖ ಶ್ೀಕ ಸಮ್ಪನಿಾ ತಃ ೧೪
ಸ ತೇಷ್ವಾಂ ರಾಜ್ ಪತ್ವರ ಣಾಂ ಕತು ಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ರ್ ಕಿರ ಯಾಮ್
ಸಲ್ಲ೭ಥಿೀು ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ನ್ ಚ್ ಅಪಶ್ಾ ತ್ ಜ್ಲ೭೭ಶ್ಯಮ್ ೧೫
ವಸ್ವಯು ನಿಪಣಾಂ ದೃಷ್ಠಟ ಾಂ ತತೀ ಅಪಶ್ಾ ತ್ ಖಗಾ೭ಧಿಪಮ್
ಪ್ರತೄಣಾಂ ಮಾತಲಂ ರಾಮ್ಪ ಸುಪಣುಮ್ ಅನಿಲೀಪಮ್ಪಮ್ ೧೬
ಸ ಚೈನ್ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ವಾಕಾ ಾಂ ವೈನ್ತೇರ್ೀ ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಃ
ಮಾ ಶ್ರಚಃ ಪರುಷ ವಾಾ ಘರ ವಧೀಽಯಂ ಲೀಕ ಸಮ್ಪಮ ತಃ ೧೭
ಕಪ್ರಲೇನ್ ಅಪರ ಮೇಯೇನ್ ದಗಾವ ಹಿ ಇಮೇ ಮ್ಪಹಾ ಬ್ಲಃ
ಸಲ್ಲಂ ನ್ ಅಹುಸ್ ಪಾರ ಜ್ಞ ದತಮ್ ಏಷ್ವಾಂ ಹಿ ಲೌಕಿಕಮ್ ೧೮
ಗಙ್ಗಗ ಹಿಮ್ಪವತೀ ಜ್ಾ ೀಷ್ವಿ ದುಹಿತ್ವ ಪರುಷಷುಭ್
ತಸ್ವಾ ಾಂ ಕುರು ಮ್ಪಹಾಬಾಹೀ ಪ್ರತೄಣಾಂ ತ ಜ್ರ್ ಕಿರ ಯಾಾಂ ೧೯
ಭ್ಸಮ ರಾಶೀ ಕೃತ್ವನ್ ಏತ್ವನ್ ಪಾವಯೇ ಲು ೀಕ ಪಾವನಿೀ
ತಯಾ ಕಿು ನ್ನ ಮ್ ಇದಂ ಭ್ಸಮ ಗಙ್ಗ ಯಾ ಲೀಕ ಕ್ಷ್ನ್ತ ಯಾ
ಷಷ್ಠಟ ಾಂ ಪತರ ಸಹಸ್ವರ ಣ ಸಾ ಗು ಲೀಕಂ ನ್ಯಷಾ ತಿ ೨೦
ನಿಗುಚ್ಛ ಚ್ ಅಶ್ಾ ಾಂ ಮ್ಪಹಾಭಾಗ ಸಂಗೃಹಾ ಪರುಷಷುಭ್
ಯಜ್ಞ ಾಂ ಪೈತ್ವಮ್ಪಹಂ ವೀರ ನಿವುತುಯತಮ್ ಅಹುಸ್ ೨೧
ಸುಪಣು ವಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಸೀ ಅಾಂಶ್ರಮಾನ್ ಅತಿ ವೀಯುವಾನ್
ತಾ ರಿತಂ ಹಯಮ್ ಆದಯ ಪನ್ರ್ ಆಯಾನ್ ಮ್ಪಹಾಯಶಾಃ ೨೨
ತತೀ ರಾಜಾನ್ಮ್ ಆಸ್ವದಾ ದಿೀಕಿಯ ತಂ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್
ನ್ಾ ವೇದಯತ್ ಯಥಾ ವೃತತ ಾಂ ಸುಪಣು ವಚ್ನಂ ತಥಾ ೨೩
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ತತ್ ಶೃತ್ವಾ ಘೀರ ಸಂಕ್ಷ್ಶಂ ವಾಕಾ ಮ್ ಅಾಂಶ್ರಮ್ಪತೀ ನೃಪಃ
ಯಜ್ಞ ಾಂ ನಿವುತುಯಾ ಮಾಸ ಯಥಾ ಕರ್್ ಾಂ ಯಥಾ ವಧಿ ೨೪
ಸಾ ಪರಂ ಚ್ ಅಗಮ್ಪತ್ ಶರ ೀಮಾನ್ ಇಷಟ ಯಜ್ಞ ೀ ಮ್ಪಹಿೀಪತಿಃ
ಗಙ್ಗಗ ಯಾ ಶ್ಚ ಆಗಮೇ ರಾಜಾ ನಿಶ್ಚ ಯಂ ನ್ ಅಧಾ ಗಚ್ಛ ತ ೨೫
ಅಕೃತ್ವಾ ನಿಶ್ಚ ಯಂ ರಾಜಾ ಕ್ಷ್ಲೇನ್ ಮ್ಪಹತ್ವ ಮ್ಪಹಾನ್
ತಿರ ಾಂಶ್ ದಾ ಷು ಸಹಸ್ವರ ಣ ರಾಜ್ಾ ಾಂ ಕೃತ್ವಾ ದಿವಂ ಗತಃ ೨೬
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಏಕ ಚ್ತ್ವಾ ರಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗು:

ದ್ವಿ ಚತ್ವಿ ರಾಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಕ್ಷ್ರ್ ಧಮ್ಪುಾಂ ಗತೇ ರಾಮ್ಪ ಸಗರೇ ಪರ ಕೃತಿೀ ಜ್ನಾಃ
ರಾಜಾನಂ ರೀಚ್ಯಾ ಮಾಸು: ಅಾಂಶ್ರಮ್ಪನ್ತ ಾಂ ಸುಧ್ಯಮ್ುಕಮ್ ೧
ಸ ರಾಜಾ ಸುಮ್ಪಹಾನ್ ಆಸ್ೀತ್ ಅಾಂಶ್ರಮಾನ್ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್
ತಸಾ ಪತರ ೀ ಮ್ಪಹಾನ್ ಆಸ್ೀತ್ ದಿಲ್ೀಪ ಇತಿ ವಶ್ರರ ತಃ ೨
ತಸ್ಮ ನ್ ರಾಜ್ಾ ಾಂ ಸಮಾವೇಶ್ಾ ದಿಲ್ೀಪೇ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್
ಹಿಮ್ಪವತ್ ಶಖರೇ ರಮ್ಾ ೀ ತಪ: ತೇಪೇ ಸುದರುಣಮ್ ೩
ದಾ ತಿರ ಾಂಶ್ ಚ್ಚ ಸಹಸ್ವರ ಣ ವಷ್ವುಣ ಸುಮ್ಪಹಾಯಶಾಃ
ತಪ್ೀ ವನ್ ಗತೀ ರಾಜಾ ಸಾ ಗುಾಂ ಲೇಭ ತಪ್ೀ ಧನಃ ೪
ದಿಲ್ೀಪ ಸುತ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾಃ ಶೃತ್ವಾ ಪೈತ್ವಮ್ಪಹಂ ವಧಮ್
ದುಃಖೀಪ ಹತಯಾ ಬುದವ ಾ ನಿಶ್ಚ ಯಂ ನ್ ಅಧಾ ಗಚ್ಛ ತ ೫
ಕಥಂ ಗಙ್ಗಗ ಅವತರಣಂ ಕಥಂ ತೇಷ್ವಾಂ ಜ್ರ್ ಕಿರ ಯಾ
ತ್ವರಯೇಯಂ ಕಥಂ ಚ್ ಏತ್ವನ್ ಇತಿ ಚಿನಾತ ಪರೀಽಭ್ವತ್ ೬
ತಸಾ ಚಿನ್ತ ಯತೀ ನಿತಾ ಾಂ ಧಮೇುಣ ವದಿತ್ವ೭೭ತಮ ನಃ
ಪತರ ೀ ಭ್ಗ್ವೀರರ್ೀ ನಾಮ್ಪ ಜ್ಜ್ಞ ೀ ಪರಮ್ಪ ಧ್ಯಮ್ುಕಃ ೭
ದಿಲ್ೀಪ: ತ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ಯಜ್ಞ ೈ: ಬ್ಹಭಿ: ಇಷಟ ವಾನ್
ತಿರ ಾಂಶ್ ದಾ ಷು ಸಹಸ್ವರ ಣ ರಾಜಾ ರಾಜ್ಾ ಮ್ ಅಕ್ಷ್ರಯತ್ ೮
ಅಗತ್ವಾ ನಿಶ್ಚ ಯಂ ರಾಜಾ ತೇಷ್ವಮ್ ಉದವ ರಣಂ ಪರ ತಿ
ವಾಾ ಧಿನಾ ನ್ರ ಶಾದೂುರ್ ಕ್ಷ್ರ್ ಧಮ್ಪುಮ್ ಉಪೇಯವಾನ್ ೯
ಇನ್ದ ರ ಲೀಕಂ ಗತೀ ರಾಜಾ ಸ್ವಾ ೭೭ಜಿುತೇ ನ್ ಏವ ಕಮ್ಪುಣ
ರಾಜ್ಾ ೀ ಭ್ಗ್ವೀರಥಂ ಪತರ ಮ್ ಅಭಿಷ್ಠಚ್ಾ ನ್ರಷುಭಃ ೧೦
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಭ್ಗ್ವೀರರ್ ಸುತ ರಾಜ್ಷ್ಠು: ಧ್ಯಮ್ುಕೀ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್
ಅನ್ಪತಾ ೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾಃ ಪರ ಜಾ ಕ್ಷ್ಮಃ ಸ ಚ್ ಪರ ಜಾ: ೧೧
ಮಂತಿರ ಷು ಆಧ್ಯಯ ತದರ ಜ್ಾ ಾಂ ಗಂಗ ಅವತರಣೇ ರತ:
ಸ ತಪ್ೀ ದಿೀಘುಮ್ ಆತಿಷಿ ತ್ ಗ್ೀಕಣೇು ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್ ೧೨
ಊಧಾ ು ಬಾಹಃ ಪಞ್ಚ ತಪಾ ಮಾಸ ಆಹಾರೀ ಜಿತೇನಿದ ರಯಃ
ತಸಾ ವಷು ಸಹಸ್ವರ ಣ ಘೀರೇ ತಪಸ್ ತಿಷಿ ತಃ ೧೩
ಅತಿೀತ್ವನಿ ಮ್ಪಹಾ ಬಾಹೀ ತಸಾ ರಾಜ್ಞ ೀ ಮ್ಪಹಾತಮ ನ್:
ಸುಪ್ರರ ೀತೀ ಭ್ಗವಾನ್ ಬ್ರ ಹಾಮ ಪರ ಜಾನಾಾಂ ಪತಿ: ಈಶ್ಾ ರಃ ೧೪
ತತಃ ಸುರಗಣೈಃ ಸ್ವಧುಮ್ ಉಪಾಗಮ್ಪಾ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಃ
ಭ್ಗ್ವೀರಥಂ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನಂ ತಪಾ ಮಾನ್ಮ್ ಅಥಾ೭ಬ್ರ ವೀತ್ ೧೫
ಭ್ಗ್ವೀರರ್ ಮ್ಪಹಾಭಾಗ ಪ್ರರ ೀತ ಸ್ತ ೀಽಹಂ ಜ್ನೇಶ್ಾ ರ
ತಪಸ್ವ ಚ್ ಸುತಪ್ತ ೀನ್ ವರಂ ವರಯ ಸುವರ ತ ೧೬
ತಮ್ ಉವಾಚ್ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾಃ ಸವು ಲೀಕ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹ:
ಭ್ಗ್ವೀರರ್ೀ ಮ್ಪಹಾಭಾಗಃ ಕೃತ್ವಞ್ಜ ಲ್: ಅವಸ್ಾ ತಃ ೧೭
ಯದಿ ಮೇ ಭ್ಗವನ್ ಪ್ರರ ೀತೀ ಯದಿ ಅಸ್ತ ತಪಸಃ ಫರ್ಮ್
ಸಗರ ಸಾ ಆತಮ ಜಾಃ ಸವೇು ಮ್ಪತತ ಃ ಸಲ್ರ್ಮ್ ಆಪನ ಯುಃ ೧೮
ಗಙ್ಗಗ ಯಾಃ ಸಲ್ರ್ ಕಿು ನ್ನ ೀ ಭ್ಸಮ ನಿ ಏಷ್ವಾಂ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾಮ್
ಸಾ ಗುಾಂ ಗಚ್ಛ ೀಯು: ಅತಾ ನ್ತ ಾಂ ಸವೇು ಮೇ ಪರ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಾಃ ೧೯
ದೇಯಾ ಚ್ ಸಂತತಿ: ದೇವ ನ್ ಅವಸ್ೀದೇತ್ ಕುಲಂ ಚ್ ನಃ
ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕೂಣಾಂ ಕುಲೇ ದೇವ ಏಷ ಮೇ ಅಸುತ ವರಃ ಪರಃ ೨೦
ಉಕತ ವಾಕಾ ಾಂ ತ ರಾಜಾನಂ ಸವು ಲೀಕ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಃ
ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ಶ್ರಭಾಾಂ ವಾಣೀಾಂ ಮ್ಪಧುರಾಾಂ ಮ್ಪಧುರಾ೭ಕ್ಷರಾಮ್ ೨೧
ಮ್ಪನೀರರ್ೀ ಮ್ಪಹಾನ್ ಏಷ ಭ್ಗ್ವೀರರ್ ಮ್ಪಹಾರರ್
ಏವಂ ಭ್ವತ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕು ಕುರ್ ವಧುನ್ ೨೨
ಇಯಂ ಹೈಮ್ಪವತಿೀ ಗಙ್ಗಗ ಜ್ಾ ೀಷ್ವಿ ಹಿಮ್ಪವತಃ ಸುತ್ವ
ತ್ವಾಂ ವೈ ಧ್ಯರಯತಾಂ ಶ್ಕತೀ ಹರ: ತತರ ನಿಯುಜ್ಾ ತ್ವಮ್ ೨೩
ಗಙ್ಗಗ ಯಾಃ ಪತನಂ ರಾಜ್ನ್ ಪೃಥಿವೀ ನ್ ಸಹಿಷಾ ತಿ
ತ್ವಾಂ ವೈ ಧ್ಯರಯತಾಂ ವೀರ ನ್ ಅನ್ಾ ಾಂ ಪಶಾಾ ಮ್ ಶ್ರಲ್ನಃ ೨೪
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ತಮ್ ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ರಾಜಾನಂ ಗಙ್ಗಗ ಾಂ ಚ್ ಆಭಾಷಾ ಲೀಕ ಕೃತ್
ಜ್ಗಾಮ್ಪ ತಿರ ದಿವಂ ದೇವಃ ಸಹ ಸವೈು: ಮ್ಪರು ದಗ ಣೈಃ ೨೫
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ದಿಾ ಚ್ತ್ವಾ ರಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗು:

ತರ ಚತ್ವಿ ರಾಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ದೇವ ದೇವೇ ಗತೇ ತಸ್ಮ ನ್ ಸೀ ಅಙ್ಗಗ ಷಿ ಅಗರ ನಿಪ್ರೀಡ್ವತ್ವಮ್
ಕೃತ್ವಾ ವಸುಮ್ಪತಿೀಾಂ ರಾಮ್ಪ ಸಂವತಸ ರಮ್ ಉಪಾಸತ ೧
ಅರ್ ಸಂವತಸ ರೇ ಪೂಣೇು ಸವು ಲೀಕ ನ್ಮ್ಪಸಕ ೃತಃ
ಉಮಾ ಪತಿಃ ಪಶ್ರ ಪತಿೀ ರಾಜಾನ್ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೨
ಪ್ರರ ೀತ: ತೇಽಹಂ ನ್ರಶ್ರ ೀಷಿ ಕರಿಷ್ವಾ ಮ್ ತವ ಪ್ರರ ಯಮ್
ಶರಸ್ವ ಧ್ಯರಯಷ್ವಾ ಮ್ ಶರ್ ರಾಜ್ ಸುತ್ವಮ್ ಅಹಮ್ ೩
ತತೀ ಹೈಮ್ಪವತಿೀ ಜ್ಾ ೀಷ್ವಿ ಸವು ಲೀಕ ನ್ಮ್ಪಸಕ ೃತ್ವ
ತದ ಸ್ವ ಅತಿಮ್ಪಹತ್ ರೂಪಂ ಕೃತ್ವಾ ವೇಗಂ ಚ್ ದುಸಸ ಹಮ್
ಆಕ್ಷ್ಶಾತ್ ಅಪತತ್ ರಾಮ್ಪ ಶವೇ ಶವ ಶರಸ್ ಉತ ೪
ಅಚಿಾಂತಯ ಚ್ಚ ಸ್ವ ದೇವೀ ಗಂಗಾ ಪರಮ್ಪ ದುಧುರಾ
ವಶಾಮ್ ಅಹಂ ಹಿ ಪಾತ್ವಳಂ ಶ್ರ ೀತಸ್ವ ಗೃಹಾ ಶಂಕರಂ ೫
ತಸ್ವಾ : ಅವಲೇಪನಂ ಜಾಞ ತ್ವಾ ಕುರ ದವ ಸುತ ಭ್ಗವಾನ್ ಹರಃ
ತಿರೀಭಾವಯತಾಂ ಬುದಿವ ಾಂ ಚ್ಕ್ರ ೀ ತಿರ ನ್ಯನ್: ತದ ೬
ಸ್ವ ತಸ್ಮ ನ್ ಪತಿತ್ವ ಪಣಾ ಪಣ್ಾ ೀ ರುದರ ಸಾ ಮೂಧುನಿ
ಹಿಮ್ಪವತ್ ಪರ ತಿಮೇ ರಾಮ್ಪ ಜ್ಟಾ ಮಂಡ್ರ್ ಗಹಾಾ ರೇ ೭
ಸ್ವ ಕದಂಚಿನ್ ಮ್ಪಹಿೀಾಂ ಗಂತಾಂ ನ್ ಶ್ಕನ ೀತ್ ಯತನ ಮಾ೭೭ಸ್ಾ ತ್ವ
ನವ ಸ್ವ ನಿಗುಮ್ಪನಂ ಲೇಭ ಜ್ಟಾ ಮ್ಪಣಡ ರ್ ಮೀಹಿತ್ವ ೮
ತತರ ಏವ ಆಬಂಭ್ರ ಮ್ಪತ್ ದೇವೀ ಸಂವತಸ ರ ಗಣನ್ ಬ್ಹೂನ್
ತ್ವಮ್ ಅಪಶ್ಾ ನ್ ಪನ್: ತತರ ತಪ: ಪರಮ್ಪಮಾ೭೭ಸ್ಾ ತ: ೯
ಅನೇನ್ ತೀಷ್ಠತ ಶ್ಚ ಆಸ್ೀತ್ ಅತಾ ರ್ುಾಂ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್
ವಸಸಜ್ು ತತೀ ಗಙ್ಗಗ ಾಂ ಹರೀ ಬಿನದ ಸರಃ ಪರ ತಿ ೧೦
ತಸ್ವಾ ಾಂ ವಸೃಜ್ಾ ಮಾನಾಯಾಾಂ ಸಪತ ಸರ ೀತ್ವಾಂಸ್ ಜ್ಜಿಞ ರೇ
ಹಾು ದಿನಿೀ ಪಾವನಿೀ ಚೈವ ನ್ಳನಿೀ ಚ್ ತಧ್ಯ ಅಪರಾ ೧೧
ತಿಸರ : ಪಾರ ಚಿೀಾಂ ದಿಶಂ ಜ್ಗುಮ : ಗಂಗಾ ಶವ ಜ್ಲ: ಶ್ರಭಾ:
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ಸುಚ್ಕುಯ : ಶ್ಚ ಏವ ಸ್ೀತ್ವ ಚ್ ಸ್ನದ : ಚ್ ಏವ ಮ್ಪಹಾ ನ್ದಿೀ ೧೨
ತಿಸರ : ಏತ್ವ ದಿಶಂ ಜ್ಗುಮ : ಪರ ತಿೀಚಿೀಾಂ ತ ಶ್ರಭ್ೀದಕ್ಷ್:
ಸಪತ ಮ್ೀ ಚ್ ಅನ್ಾ ಗಾತ್ ತ್ವಸ್ವಾಂ ಭ್ಗ್ವೀರರ್ ರಥಂ ತದ ೧೩
ಭ್ಗ್ವೀರರ್ೀ೭ಪ್ರ ರಾಜ್ಷ್ಠು: ದಿವಾ ಾಂ ಸಾ ಾಂದನ್ಮ್ ಆಸ್ಾ ತ:
ಪಾರ ಯಾತ್ ಅಗ್ರ ೀ ಮ್ಪಹಾ ತೇಜಾ ಗಂಗಾ ತಮ್ ಚ್ ಅಪ್ರ ಅನವರ ಜ್ತ್ ೧೪
ಗಗನಾತ್ ಶಂಕರ ಶರ: ತತೀ ಧರಣಮ್ ಆಗತ್ವ
ವಾ ಸಪುತ ಜ್ಲಂ ತತರ ತಿೀವರ ಶ್ಬ್ದ ಪರಸಕ ೃತಮ್ ೧೫
ಮ್ಪತಸ ಾ ಕಚ್ಛ ಪ ಸಂಘೈ ಶ್ಚ ಶಾಂಶ್ರ ಮಾರ ಗಣೈ: ತದ
ಪತತಿಭ : ಪತಿತೈ ಶ್ಚ ಅನ್ಾ ೈ: ವಾ ರೀಚ್ತ ವಸುಾಂಧರಾ ೧೬
ತತೀ ದೇವಷ್ಠು ಗನ್ವ ವಾು ಯಕ್ಷ್ಯ ಃ ಸ್ದವ ಗಣ: ತಥಾ
ವಾ ಲೀಕಯನ್ತ ತೇ ತತರ ಗಗನಾತ್ ಗಾಮ್ ಗತ್ವಾಂ ತದ ೧೭
ವಮಾನ: ನ್ಗರ ಆಕ್ಷ್ರೈ: ಹಯೈ: ಗಜ್ ವರೈ: ತಥಾ
ಪಾರಿಪು ವ ಗತ್ವ: ಚಾ೭ಪ್ರ ದೇವತ್ವ: ತತರ ವಷ್ಠಿ ತ್ವಃ ೧೮
ತತ್ ಅದುಭ ತತಮಂ ಲೀಕೇ ಗಙ್ಗಗ ಪತನ್ಮ್ ಉತತ ಮ್ಪಮ್
ದಿದೃಕ್ಷವೀ ದೇವಗಣಃ ಸಮೇಯು: ಅಮ್ತ ಓಜ್ಸಃ ೧೯
ಸಂಪತದಿಭ ಃ ಸುರ ಗಣೈ: ತೇಷ್ವಾಂ ಚ್ ಆಭ್ರಣ ಓಜ್ಸ್ವ
ಶ್ತ ಆದಿತಾ ಮ್ ಇವ ಆಭಾತಿ ಗಗನಂ ಗತ ತೀಯದಮ್ ೨೦
ಶಾಂಶ್ರಮಾರ ಉರಗ ಗಣೈ: ಮ್ೀನ: ಅಪ್ರ ಚ್ ಚ್ಞ್ಚ ಲೈಃ
ವದುಾ ದಿಭ : ಇವ ವಕಿಯ ಪ್ತ ೈ: ಆಕ್ಷ್ಶ್ಮ್ ಅಭ್ವತ್ ತದ ೨೧
ಪಾಣ್ಡಡ ರೈಃ ಸಲ್ರ್ ಉತಿ್ ೀಡಃ ಕಿೀಯುಮಾಣೈಃ ಸಹಸರ ಧ್ಯ
ಶಾರದ ಅಭ್ರ ೈ: ಇವ ಆಕಿೀಣುಾಂ ಗಗನಂ ಹಂಸ

ಸಂಪು ವೈಃ ೨೨

ಕಾ ಚಿತ್ ದವ ೃತ ತರಂ ಯಾತಿ ಕುಟಲಂ ಕಾ ಚಿತ್ ಆಯತಮ್
ವನ್ತಂ ಕಾ ಚಿತ್ ಉದೂವ ತಂ ಕಾ ಚಿತ್ ಯಾತಿ ಶ್ನಃ ಶ್ನಃ ೨೩
ಸಲ್ಲೇ ನವ ಸಲ್ಲಂ ಕಾ ಚಿತ್ ಅಭಾಾ ಹತಂ ಪನಃ
ರ್ಮಹರ್ ಊಧಾ ು ಪಥಂ ಗತ್ವಾ ಪಪಾತ ವಸುಧ್ಯ ತಲಂ ೨೪
ತ ಚ್ಛ ಾಂಕರ ಶರೀ ಭ್ರ ಷಟ ಾಂ ಭ್ರ ಷಟ ಾಂ ಭೂಮ್ ತಲೇ ಪನಃ
ವಾ ರೀಚ್ತ ತದ ತೀಯಂ ನಿಮ್ಪುಲಂ ಗತ ಕರ್ಮ ಷಮ್ ೨೫
ತತರ ದೇವಷ್ಠು ಗನ್ವ ವಾು ವಸುಧ್ಯ ತರ್ ವಾಸ್ನಃ
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ಭ್ವ ಅಙ್ಗ ಪತಿತಂ ತೀಯಂ ಪವತರ ಮ್ ಇತಿ ಪಸ್ ೃಶ್ರಃ ೨೬
ಶಾಪಾತ್ ಪರ ಪತಿತ್ವ ಯೇ ಚ್ ಗಗನಾತ್ ವಸುಧ್ಯ ತರ್ಮ್
ಕೃತ್ವಾ ತತ್ವರ ೭ಭಿರ್ಷಕಂ ತೇ ಬ್ಭೂವು: ಗತ ಕರ್ಮ ಷ್ವಃ ೨೭
ಧತ ಪಾಪಾಃ ಪನ್: ತೇನ್ ತೀಯೇನ್ ಅರ್ ಅನಿಾ ತ್ವ
ಪನ್: ಆಕ್ಷ್ಶ್ಮ್ ಆವಶ್ಾ ಸ್ವಾ ನ್ ಲೀಕ್ಷ್ನ್ ಪರ ತಿಪೇದಿರೇ ೨೮
ರ್ಮರ್ಮದೇ ರ್ಮದಿತೀ ಲೀಕ: ತೇನ್ ತೀಯೇನ್ ಸುಭಾಸಾ ತ್ವ
ಕೃತ್ವ೭ಭಿರ್ಷಕೀ ಗಙ್ಗಗ ಯಾಾಂ ಬ್ಭೂವ ವಗತ ಕು ಮಃ ೨೯
ಭ್ಗ್ವೀರರ್ೀಽಪ್ರ ರಾಜ್ಷ್ಠು: ದಿವಾ ಾಂ ಸಾ ನ್ದ ನ್ಮ್ ಆಸ್ಾ ತಃ
ಪಾರ ಯಾತ್ ಅಗ್ರ ೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ: ತಂ ಗಙ್ಗಗ ಪೃಷಿ ತೀ ಅನ್ಾ ಗಾತ್ ೩೦
ದೇವಾಃ ಸಷ್ಠುಗಣಃ ಸವೇು ದೈತಾ ದನ್ವ ರಾಕ್ಷಸ್ವಃ
ಗನ್ವ ವು ಯಕ್ಷ ಪರ ವರಾಃ ಸಕಿನ್ನ ರ ಮ್ಪಹೀರಗಾಃ ೩೧
ಸಪಾು: ಚ್ ಅಪಸ ರಸೀ ರಾಮ್ಪ ಭ್ಗ್ವೀರರ್ ರಥಾ೭ನಗಾಃ
ಗಙ್ಗಗ ಮ್ ಅನ್ಾ ಗಮ್ಪನ್ ಪ್ರರ ೀತ್ವಃ ಸವೇು ಜ್ರ್ ಚ್ರಾ: ಚ್ ಯೇ ೩೨
ಯತೀ ಭ್ಗ್ವೀರರ್ೀ ರಾಜಾ ತತೀ ಗಙ್ಗಗ ಯಶ್ಸ್ಾ ನಿೀ
ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಸರಿತ್ವಾಂ ಶ್ರ ೀಷ್ವಿ ಸವು ಪಾಪ ವನಾಶನಿೀ ೩೩
ತತೀ ಹಿ ಯಜ್ಮಾನ್ ಸಾ ಜ್ಹನ ೀ: ಅದುಭ ತ ಕಮ್ಪುಣ:
ಗಂಗಾ ಸಂಪಾು ವಯಾ ಮಾಸ ಯಜ್ಞ ವಾಟಂ ಮ್ಪಹಾತಮ ನ್: ೩೪
ತಸ್ವಾ ಅವಲೇಪನಂ ಜಾಞ ತ್ವಾ ಕುರ ದಾ ೀ ಜ್ಹನ : ಚ್ ರಾಘವ
ಅಪ್ರಬ್ತ್ ತ ಜ್ಲಂ ಸವುಾಂ ಗಂಗಾಯಾ: ಪರಮ್ಪ ಅದುಭ ತಂ ೩೫
ತತೀ ದೇವಾ: ಸಗಂಧವಾು ಋಷಯ ಶ್ಚ ಸುವಸ್ಮ ತ್ವ:
ಪೂಜ್ಯಂತಿ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನಂ ಜ್ಹನ ಾಂ ಪರುಷ ಸತತ ಮಂ ೩೬
ಗಂಗಾಾಂ ಚಾ೭ಪ್ರ ನ್ಯಂತಿ ಸಮ ದುಹಿತೃ ತ್ಾ ೀ ಮ್ಪಹಾತಮ ನ್:
ತತ: ತಷ್ಟ ೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ಶ್ಶ ರೀತ್ವರ ಭಾಾ ಾಂ ಅಸೃಜ್ ತ್ ನಃ ೩೭
ತಸ್ವಮ ತ್ ಜ್ಹನ ಸುತ್ವ ಗಂಗಾ ಪ್ರ ೀಚ್ಾ ತೇ ಜಾಹನ ವೀತಿ ಚ್
ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಚ್ ಪನ್ ಗುಾಂಗಾ ಭ್ಗ್ವೀರರ್ ರಥಾ೭ನಗಾ ೩೮
ಸ್ವಗರಂ ಚಾ೭ಪ್ರ ಸಂಪಾರ ಪಾತ ಸ್ವ ಸರಿತ್ ರವರಾ ತದ
ರಸ್ವ ತರ್ಮ್ ಉಪಾಗಚ್ಚ ತ್ ಸ್ಧಾ ೭ಧುಾಂ ತಸಾ ಕಮ್ಪುಣ : ೩೯
ಭ್ಗ್ವೀರರ್ೀ೭ಪ್ರ ರಾಜ್ಷ್ಠು: ಗಂಗಾಮ್ ಆದಯ ಯತನ ತ:
P a g e 100 | 170

ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಾನ್ ಭ್ಸಮ ಕೃತ್ವನ್ ಅಪಶ್ಾ ತ್ ದಿೀನ್ ಚೇತನ್: ೪೦
ಅರ್ ತತ್ ಭ್ಸಮ ನಾಾಂ ರಾಶಾಂ ಗಂಗಾ ಸಲ್ರ್ಮ್ ಉತತ ಮಂ
ಪಾು ವಯತ್ ದೂತ ಪಾಪಾಮ ನ್: ಸಾ ಗುಾಂ ಪಾರ ಪಾತ ರಘೂತತ ಮ್ಪ ೪೧
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ತಿರ ಚ್ತ್ವಾ ರಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗು:

ಚತು ಶಚ ತ್ವಿ ರಾಂಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸ ಗತ್ವಾ ಸ್ವಗರಂ ರಾಜಾ ಗಙ್ಗ ಯಾ ಅನಗತ: ತದ
ಪರ ವವೇಶ್ ತಲಂ ಭೂಮೇ: ಯತರ ತೇ ಭ್ಸಮ ಸ್ವತ್ ಕೃತ್ವಃ ೧
ಭ್ಸಮ ನಿ ಯಥಾ ಆಪು ತೇ ರಾಮ್ಪ ಗಙ್ಗಗ ಯಾಃ ಸಲ್ಲೇನ್ ವೈ
ಸವು ಲೀಕ ಪರ ಭ: ಬ್ರ ಹಾಮ ರಾಜಾನ್ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೨
ತ್ವರಿತ್ವ ನ್ರ ಶಾದೂುರ್ ದಿವಂ ಯಾತ್ವ ಶ್ಚ ದೇವವತ್
ಷಷ್ಠಟ ಃ ಪತರ ಸಹಸ್ವರ ಣ ಸಗರ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ ೩
ಸ್ವಗರ ಸಾ ಜ್ಲಂ ಲೀಕೇ ಯಾವತ್ ಸ್ವಾ ಸಾ ತಿ ಪಾಥಿುವ
ಸಗರ ಸಾ ಆತಮ ಜಾ: ತ್ವವತ್ ಸಾ ಗೇು ಸ್ವಾ ಸಾ ನಿತ ದೇವವತ್ ೪
ಇಯಂ ಚ್ ದುಹಿತ್ವ ಜ್ಾ ೀಷ್ವಿ ತವ ಗಙ್ಗಗ ಭ್ವಷಾ ತಿ
ತಾ ತ್ ಕೃತೇನ್ ಚ್ ನಾಮಾನ ವೈ ಲೀಕೇ ಸ್ವಾ ಸಾ ತಿ ವಶ್ರರ ತ್ವ ೫
ಗಙ್ಗಗ ತಿರ ಪರ್ಗಾ ನಾಮ್ಪ ದಿವಾಾ ಭಾಗ್ವೀರಥಿೀ ಇತಿ ಚ್
ತಿರ ಪರ್ೀ ಭಾವಯನಿತ ಇತಿ ತತ ಸ್ತ ರಪರ್ಗಾ ಸಮ ೃತ್ವ ೬
ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಾನಾಾಂ ಸವೇುಷ್ವಾಂ ತಾ ಮ್ ಅತರ ಮ್ಪನಜಾಧಿಪ
ಕುರುಷಾ ಸಲ್ಲಂ ರಾಜ್ನ್ ಪರ ತಿಜಾಞ ಮ್ ಅಪವಜ್ುಯ ೭
ಪೂವುಕೇಣ ಹಿ ತೇ ರಾಜ್ನ್ ತೇನ್ ಅತಿಯಶ್ಸ್ವ ತದ
ಧಮ್ುಣಾಂ ಪರ ವರೇಣ೭ರ್ ನ್ ಏಷ ಪಾರ ಪ್ತ ೀ ಮ್ಪನೀರಥಃ ೮
ತಥೈವ ಅಾಂಶ್ರಮ್ಪತ್ವ ತ್ವತ ಲೀಕೇ ಅಪರ ತಿಮ್ಪ ತೇಜ್ಸ್ವ
ಗಙ್ಗಗ ಾಂ ಪಾರ ರ್ುಯತ್ವ ನೇತಾಂ ಪರ ತಿಜಾಞ ನ್ ಅಪವಜಿುತ್ವ ೯
ರಾಜ್ಷ್ಠುಣ ಗುಣವತ್ವ ಮ್ಪಹಷ್ಠು ಸಮ್ಪ ತೇಜ್ಸ್ವ
ಮ್ಪತ್ ತರ್ಾ ತಪಸ್ವ ಚೈವ ಕ್ಷತರ ಧಮ್ಪು ಸ್ಾ ತೇನ್ ಚ್ ೧೦
ದಿಲ್ೀಪೇನ್ ಮ್ಪಹಾಭಾಗ ತವ ಪ್ರತ್ವರ ಅತಿ ತೇಜ್ಸ್ವ
ಪನ್ ನ್ು ಶ್ಙ್ಗಕ ತ್ವ ನೇತಾಂ ಗಙ್ಗಗ ಾಂ ಪಾರ ರ್ುಯತ್ವ೭ನ್ಘ ೧೧
ಸ್ವ ತಾ ಯಾ ಸಮ್ಪತಿಕ್ಷ್ರ ನಾತ ಪರ ತಿಜಾಞ ಪರುಷಷುಭ್
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಪಾರ ಪ್ತೀಽಸ್ ಪರಮಂ ಲೀಕೇ ಯಶಃ ಪರಮ್ಪ ಸಮ್ಪಮ ತಮ್ ೧೨
ಯತ್ ಚ್ ಗಙ್ಗಗ ೭ವತರಣಂ ತಾ ಯಾ ಕೃತಮ್ ಅರಿಾಂದಮ್ಪ
ಅನೇನ್ ಚ್ ಭ್ವಾನ್ ಪಾರ ಪ್ತೀ ಧಮ್ಪುಸಾ ಆಯತನಂ ಮ್ಪಹತ್ ೧೩
ಪಾು ವಯಸಾ ತಾ ಮ್ ಆತ್ವಮ ನಂ ನ್ರೀತತ ಮ್ಪ ಸದ ಉಚಿತೇ
ಸಲ್ಲೇ ಪರುಷ ವಾಾ ಘರ ಶ್ರಚಿಃ ಪಣಾ ಫಲೀ ಭ್ವ ೧೪
ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಾನಾಾಂ ಸವೇುಷ್ವಾಂ ಕುರುಷಾ ಸಲ್ರ್

ಕಿರ ಯಾಮ್

ಸಾ ಸ್ತ ತೇ ಅಸುತ ಗಮ್ಷ್ವಾ ಮ್ ಸಾ ಾಂ ಲೀಕಂ ಗಮ್ಪಾ ತ್ವಾಂ ನೃಪ ೧೫
ಇತಿ ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ದೇವೇಶಃ ಸವು ಲೀಕ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಃ
ಯಥಾ ಆಗತಂ ತಥಾ ಅಗಚ್ಛ ತ್ ದೇವ ಲೀಕಂ ಮ್ಪಹಾಯಶಾಃ ೧೬
ಭ್ಗ್ವೀರರ್ೀ ಅಪ್ರ ರಾಜ್ಷ್ಠುಃ ಕೃತ್ವಾ ಸಲ್ರ್ಮ್ ಉತತ ಮ್ಪಮ್
ಯಥಾ ಕರ ಮಂ ಯಥಾ ನಾಾ ಯಂ ಸ್ವಗರಾಣಾಂ ಮ್ಪಹಾಯಶಾಃ ೧೭
ಕೃತೀದಕಃ ಶ್ರಚಿೀ ರಾಜಾ ಸಾ ರಾಜ್ಾ ಾಂ ಪರ ವವೇಶ್ ಹ
ಸಮೃದವ ೭ರ್ೀು ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಸಾ ರಾಜ್ಾ ಾಂ ಪರ ಶ್ಶಾಸ ಹ ೧೮
ಪರ ರ್ಮಮೀದ ಚ್ ಲೀಕ ಸತ ಾಂ ನೃಪಮ್ ಆಸ್ವದಾ ರಾಘವ
ನ್ಷಟ ಶ್ೀಕಃ ಸಮೃದವ ೭ರ್ೀು ಬ್ಭೂವ ವಗತ ಜ್ಾ ರಃ ೧೯
ಏಷ ತೇ ರಾಮ್ಪ ಗಙ್ಗಗ ಯಾ ವಸತ ರೀ ಅಭಿಹಿತೀ ಮ್ಪಯಾ
ಸಾ ಸ್ತ ಪಾರ ಪನ ಹಿ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಸಂಧ್ಯಾ ಕ್ಷ್ಲೀ ಅತಿವತುತೇ ೨೦
ಧನ್ಾ ಾಂ ಯಶ್ಸಾ ಮ್ ಆಯುಷಾ ಾಂ ಪತರ ಾ ಮ್ ಸಾ ಗಾ ುಾಂ ಅತಿೀವ ಚ್
ಯ: ಶಾರ ವಯತಿ ವಪ್ರ ೀಷು ಕ್ಷತಿರ ಯೇಷು ಇತರೇಷು ಚ್ ೨೧
ಪ್ರರ ೀಯನ್ತ ೀ ಪ್ರತರ: ತಸಾ ಪ್ರರ ೀಯನ್ತ ೀ ದೈವತ್ವನಿ ಚ್
ಇದಮ್ ಆಖಾಾ ನ್ಮ್ ಅವಾ ಗ್ರ ೀ ಗಙ್ಗಗ ಅವತರಣಂ ಶ್ರಭಂ ೨೨
ಯ ಶ್ಶ ೃಣೀತಿ ಚ್ ಕ್ಷ್ಕುಸಾ ಸವಾುನ್ ಕ್ಷ್ಮಾನ್ ಅವಾಪನ ಯಾತ್
ಸವೇು ಪಾಪಾ: ಪರ ಣಶ್ಾ ನಿತ ಆಯು: ಕಿೀತಿು ಶ್ಚ ವಧುತೇ ೨೩
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಚ್ತ ಶ್ಚ ತ್ವಾ ರಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಪಂಚ ಚತ್ವಿ ರಾಂಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ರಾಘವಃ ಸಹ ರ್ಕ್ಷಮ ಣಃ
ವಸಮ ಯಂ ಪರಮಂ ಗತ್ವಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಮ್ ಅಥಾ೭ಬ್ರ ವೀತ್ ೧
ಅತಾ ೭ದುಭ ತಮ್ ಇದಂ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಕಥಿತಂ ಪರಮಂ ತಾ ಯಾ
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಗಙ್ಗಗ ಅವತರಣಂ ಪಣಾ ಾಂ ಸ್ವಗರ ಸಾ ಚ್ ಪೂರಣಮ್ ೨
ತಸಾ ಸ್ವ ಶ್ವುರಿೀ ಸವಾು ಸಹ ಸೌಮ್ತಿರ ಣ ತದ
ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಚಿನ್ತ ಯಾನ್ಸಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಕಥಾಾಂ ಶ್ರಭಾಮ್ ೩
ತತಃ ಪರ ಭಾತೇ ವಮ್ಪಲೇ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಮ್
ಉವಾಚ್ ರಾಘವೀ ವಾಕಾ ಾಂ ಕೃತ ಆಹಿನ ಕಮ್ ಅರಿಾಂದಮಃ ೪
ಗತ್ವ ಭ್ಗವತಿೀ ರಾತಿರ ಃ ಶ್ರ ೀತವಾ ಾಂ ಪರಮಂ ಶ್ರರ ತಮ್
ಕ್ಷಣ ಭೂತೇವ ಸ್ವ ರಾತಿರ ಃ ಸಂವೃತ್ತ ೀಯಂ ಮ್ಪಹಾತಪಃ ೫
ಇಮಾಾಂ ಚಿನ್ತ ಯತಃ ಸವಾುಾಂ ನಿಖಿಲೇನ್ ಕಥಾಾಂ ತವ
ತರಾಮ್ಪ ಸರಿತ್ವಾಂ ಶ್ರ ೀಷ್ವಿ ಾಂ ಪಣಾ ಾಂ ತಿರ ಪರ್ಗಾಾಂ ನ್ದಿೀಮ್ ೬
ನೌ: ಏಷ್ವ ಹಿ ಸುಖ ಆಸ್ತ ೀಣು ಋಷ್ಠೀಣಾಂ ಪಣಾ

ಕಮ್ಪುಣಮ್

ಭ್ಗವನ್ತ ಮ್ ಇಹ ಪಾರ ಪತ ಾಂ ಜಾಞ ತ್ವಾ ತಾ ರಿತಮ್ ಆಗತ್ವ ೭
ತಸಾ ತತ್ ವಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ರಾಘವ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ಸಂತ್ವರಂ ಕ್ಷ್ರಯಾ ಮಾಸ ಸಷ್ಠು ಸಂಘಃ ಸ ರಾಘವಃ ೮
ಉತತ ರಂ ತಿೀರಮ್ ಆಸ್ವದಾ ಸಂಪೂಜ್ಾ ಷ್ಠುಗಣಂ ತದ
ಗಙ್ಗಗ ಕೂಲೇ ನಿವಷ್ವಟ : ತೇ ವಶಾಲಾಂ ದದೃಶ್ರಃ ಪರಿೀಮ್ ೯
ತತೀ ರ್ಮನಿವರ: ತೂಣುಾಂ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಸಹ ರಾಘವಃ
ವಶಾಲಾಂ ನ್ಗರಿೀಾಂ ರಮಾಾ ಾಂ ದಿವಾಾ ಾಂ ಸಾ ಗು ಉಪಮಾಾಂ ತದ ೧೦
ಅರ್ ರಾಮೀ ಮ್ಪಹಾ ಪಾರ ಜ್ಞ ೀ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನಿಮ್
ಪಪರ ಚ್ಛ ಪಾರ ಞ್ಜ ಲ್: ಭೂತ್ವಾ ವಶಾಲಮ್ ಉತತ ಮಾಾಂ ಪರಿೀಮ್ ೧೧
ಕತರೀ ರಾಜ್ ವಂಶ್ೀಽಯಂ ವಶಾಲಯಾಾಂ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನೇ
ಶ್ರ ೀತಮ್ ಇಚಾಛ ಮ್ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಪರಂ ಕೌತೂಹಲಂ ಹಿ ಮೇ ೧೨
ತಸಾ ತತ್ ವಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ರಾಮ್ಪ ಸಾ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವಃ
ಆಖಾಾ ತಾಂ ತತ್ ಸಮಾರೇಭ ವಶಾರ್ ಸಾ ಪರಾತನ್ಮ್ ೧೩
ಶ್ರರ ಯತ್ವಾಂ ರಾಮ್ಪ ಶ್ಕರ ಸಾ ಕಥಾಾಂ ಕರ್ಯತಃ ಶ್ರಭಾಮ್
ಅಸ್ಮ ನ್ ದೇಶೇ ಹಿ ಯತ್ ವೃತತ ಾಂ ಶೃಣ್ಡ ತತ್ತ ಾ ೀನ್ ರಾಘವ ೧೪
ಪೂವುಾಂ ಕೃತ ಯುಗೇ ರಾಮ್ಪ ದಿತೇಃ ಪತ್ವರ ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಃ
ಅದಿತೇ ಶ್ಚ ಮ್ಪಹಾಭಾಗಾ ವೀಯುವನ್ತ ಃ ಸುಧ್ಯಮ್ುಕ್ಷ್ಃ ೧೫
ತತ: ತೇಷ್ವಾಂ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಬುದಿವ : ಆಸ್ೀನ್ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾಮ್
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಅಮ್ಪರಾ ನಿಜ್ುರಾ ಶ್ಚ ೈವ ಕಥಂ ಸ್ವಾ ಮ್ಪ ನಿರಾಮ್ಪಯಾಃ ೧೬
ತೇಷ್ವಾಂ ಚಿನ್ತ ಯತ್ವಾಂ ರಾಮ್ಪ ಬುದಿವ : ಆಸ್ೀನ್ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾಾಂ
ಕಿಯ ೀರ ಉದ ಮ್ಪರ್ನಂ ಕೃತ್ವಾ ರಸಂ ಪಾರ ಪಾಸ ಾ ಮ್ಪ ತತರ ವೈ ೧೭
ತತೀ ನಿಶಚ ತಾ ಮ್ಪರ್ನಂ ರ್ೀಕತ ರಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಚ್ ವಾಸುಕಿಮ್
ಮ್ಪನಾಾ ನಂ ಮ್ಪನ್ದ ರಂ ಕೃತ್ವಾ ಮ್ಪಮ್ಪನಾ : ಅಮ್ತ ಓಜ್ಸಃ ೧೮
ಅಧ ವಷು ಸಹಸ್ರ ೀಣ ರ್ೀಕತ ರ ಸಪು ಶರಾಾಂಶ ಚ್
ವಮ್ಪನತ ೀ ಅತಿ ವಷಂ ತತರ ದದಂಶ್ರ ಗುಗನ ಶಶ ಲ: ೧೯
ಉತ್ ಪಾತಮ್ ಅಗ್ವನ ಸಂಕ್ಷ್ಶಂ ಹಾಲಹರ್ ಮ್ಪಹಾ ವಷಂ
ತೇನ್ ದಗವ ಾಂ ಜ್ಗತಸ ವುಾಂ ಸ ದೇವಾ ಸುರ ಮಾನಷಂ ೨೦
ಅಧ ದೇವಾ ಮ್ಪಹಾದೇವಂ ಶಂಕರಂ ಶ್ರಣ೭ಧಿುನ್:
ಜ್ಗುಮ : ಪಶ್ರಪತಿಾಂ ರುದರ ಾಂ ತ್ವರ ಹಿ ತ್ವರ ಹಿೀತಿ ತಷುಟ ವು: ೨೧
ಏವಮ್ ಉಕತ ಸತ ತೀ ದೇವೈ: ದೇವ ದೇವೇಶ್ಾ ರ: ಪರ ಭ:
ಪಾರ ದುರಾ೭೭ಸ್ೀತ್ ತತೀ ಅತ್ರ ೈ ಏವ ಶಂಖ ಚ್ಕರ ಧರೀ ಹರಿ: ೨೨
ಉವಾಚ್ ಏನಂ ಸ್ಮ ತಂ ಕೃತ್ವಾ ರುದರ ಾಂ ಶ್ರರ್ ಭೃತಂ ಹರಿ:
ದೈವತೈ: ಮ್ಪಧಾ ಮಾನೀ ತ ಯತ್ ಪೂವುಾಂ ಸರ್ಮಪಸ್ಾ ತಂ ೨೩
ತತ್ ತಾ ದಿೀಯಂ ಹಿ ಸುರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಸುರಾಣಮ್ ಅಗರ ತೀ ಹಿ ಯತ್
ಅಗರ ಪೂಜಾಮ್ ಇಮಾಾಂ ಮ್ಪತ್ವಾ ಗೃಹಾಣ ಇದಂ ವಷಂ ಪರ ಭ್ೀ
ಇತಿ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಚ್ ಸುರ ಶ್ರ ೀಷಿ : ತತರ ಏವ ಅನ್ತ ಧಿೀುಯತ ೨೪
ದೇವತ್ವನಾಾಂ ಭ್ಯಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ವಾಕಾ ಾಂ ತ ಶಾಙ್ಗುಣ:
ಹಾಲಹರ್ ವಷಂ ಘೀರಂ ಸ ಜ್ಗಾರ ಹ ಅಮೃತೀಪಮಂ ೨೫
ದೇವಾನ್ ವಸೃಜ್ಾ ದೇವೇಶ್ೀ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಭ್ಗವಾನ್ ಹರ:
ತತೀ ದೇವಾ: ಅಸುರಾ: ಸವೇು ಮ್ಪಮಂಥೂ ರಘು ನಂದನ್ ೨೬
ಪರ ವವೇಶ್ ಅಧ ಪಾತ್ವಳಂ ಮಂಥಾನ್: ಪವುತೀ೭ನ್ಘ
ತತೀ ದೇವಾ: ಸಗನ್ವ ವಾು: ತಷುಟ ವು: ಮ್ಪಧುಸೂದನಂ ೨೭
ತಾ ಾಂ ಗತಿ ಸಸ ವು ಭೂತ್ವನಾಾಂ ವಶೇರ್ಷಣ ದಿವೌಕಸ್ವಾಂ
ಪಾರ್ಯ ಅಸ್ವಮ ನ್ ಮ್ಪಹಾ ಬಾಹೀ ಗ್ವರಿಮ್ ಉದವ ತುಮ್ ಅಹುಸ್ ೨೮
ಇತಿ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಹೃಷ್ಠೀಕೇಶ್: ಕ್ಷ್ಮ್ಪಠಂ ರೂಪಮ್ ಆಸ್ಾ ತ:
ಪವುತಂ ಪೃಷಟ ತ: ಕೃತ್ವಾ ಶಶ್ಾ ೀ ತತರ ಓಷಧೌ ಹರಿ: ೨೯
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಪವುತ ಅಗ್ರ ೀ ತ ಲೀಕ್ಷ್ತ್ವಮ ಹಸ್ತ ೀನ್ ಆಕರ ಮ್ಪಾ ಕೇಶ್ವಃ
ದೇವಾನಾಾಂ ಮ್ಪಧಾ ತಃ ಸ್ಾ ತ್ವಾ ಮ್ಪಮಂರ್ ಪರುಷ್ೀತತ ಮ್ಪ: ೩೦
ಅಧ ವಷು ಸಹಸ್ರ ೀಣ ಸ ದಂಡ್: ಸ ಕಮಂಡ್ಲು:
ಪೂವುಾಂ ಧನ್ಾ ನ್ತ ರಿ: ನಾಮ್ಪ ಅಪಸ ರಾ ಶ್ಚ ಸುವಚ್ುಸಃ ೩೧
ಅಪಸ ನಿಮ್ಪುರ್ನಾತ್ ಏವ ರಸ್ವತ್ ತಸ್ವಮ ತ್ ವರ ಸ್ತ ರಯಃ
ಉತ್್ ೀತ: ಮ್ಪನಜ್ ಶ್ರ ೀಷಿ ತಸ್ವಮ ತ್ ಅಪಸ ರಸೀಽಭ್ವನ್ ೩೨
ಷಷ್ಠಟ ಃ ಕೀಟ್ಾ ೀ ಅಭ್ವನ್ ತ್ವಸ್ವಮ್ ಅಪಸ ರಾಣಾಂ ಸುವಚ್ುಸ್ವಮ್
ಅಸಂಖ್ಾ ೀಯಾ ಸುತ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಯಾ: ತ್ವಸ್ವಾಂ ಪರಿಚಾರಿಕ್ಷ್ಃ ೩೩
ನ್ ತ್ವಃ ಸಮ ಪರ ತಿಗೃಹು ನಿತ ಸವೇು ತೇ ದೇವ ದನ್ವಾಃ
ಅಪರ ತಿ ಗರ ಹಣತ್ ಏವ ತ್ವ ಚ್ ಸವಾು ಸ್ವಧ್ಯರಣಃ ಸಮ ೃತ್ವಃ ೩೪
ವರುಣ ಸಾ ತತಃ ಕನಾಾ ವಾರುಣೀ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್
ಉತ್ ಪಾತ ಮ್ಪಹಾಭಾಗಾ ಮಾಗುಮಾಣ ಪರಿಗರ ಹಮ್ ೩೫
ದಿತೇಃ ಪತ್ವರ ನ್ ತ್ವಾಂ ರಾಮ್ಪ ಜ್ಗೃಹ: ವರುಣ ಆತಮ ಜಾಮ್
ಅದಿತೇ: ತ ಸುತ್ವ ವೀರ ಜ್ಗೃಹ: ತ್ವಮ್ ಅನಿನಿದ ತ್ವಮ್ ೩೬
ಅಸುರಾ: ತೇನ್ ದೈತೇಯಾಃ ಸುರಾ: ತೇನ್ ಅದಿತೇಃ ಸುತ್ವಃ
ಹೃಷ್ವಟ ಃ ಪರ ರ್ಮದಿತ್ವ ಶಾಚ ೭೭ಸನ್ ವಾರುಣೀ ಗರ ಹಣತ್ ಸುರಾಃ ೩೭
ಉಚ್ಚ ೈಶ್ರ ವಾ ಹಯ ಶ್ರ ೀಷ್ಿ ೀ ಮ್ಪಣ ರತನ ಾಂ ಚ್ ಕೌಾಂಸುತ ಭ್ಮ್
ಉದತಿಷಿ ನ್ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ತಥೈವ ಅಮೃತಮ್ ಉತತ ಮ್ಪಮ್ ೩೮
ಅರ್ ತಸಾ ಕೃತೇ ರಾಮ್ಪ ಮ್ಪಹಾನ್ ಆಸ್ೀತ್ ಕುರ್ ಕ್ಷಯಃ
ಅದಿತೇ: ತ ತತಃ ಪತ್ವರ ದಿತೇಃ ಪತ್ವರ ನ್ ಅಸೂದಯನ್ ೩೯
ಏಕತೀ ಅಭಾಾ ಗಾಮ್ಪನ್ ಸವೇು ಅಸುರಾ ರಾಕ್ಷಸೈ ಸಸ ಹ
ಯುದವ ಮಾಸ್ೀತ್ ಮ್ಪಹಾ ಘೀರಂ ವೀರ ತ್ರ ೈಲೀಕಾ ಮೀಹನಂ ೪೦
ಯದ ಕ್ಷಯಂ ಗತಂ ಸವುಾಂ ತದ ವಷುು : ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಃ
ಅಮೃತಂ ಸ: ಅಹರತ್ ತೂಣುಾಂ ಮಾಯಾಮ್ ಆಸ್ವಾ ಯ ಮೀಹಿನಿೀಾಂ ೪೧
ಯೇ ಗತ್ವ ಅಭಿರ್ಮಖಂ ವಷುು ಮ್ ಅಕ್ಷಯಂ ಪರುಷ್ೀತತ ಮಂ
ಸಂಪ್ರಷ್ವಟ : ತೇ ತದ ಯುದ್ವ ೀ ವಷುು ನಾ ಪರ ಭ್ ವಷುು ನಾ ೪೨
ಅದಿತೇ: ಆತಮ ಜಾ ವೀರಾ ದಿತೇ: ಪತ್ವರ ನ್ ನಿಜ್ಘ್ನ ರೇ
ತಸ್ಮ ನ್ ಘೀರೇ ಮ್ಪಹಾ ಯುದ್ವ ೀ ದೈತೇಯಾ ಅದಿತ್ವಾ ರ್ೀ: ಭೃಶ್ಮ್ ೪೩
P a g e 105 | 170

ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ನಿಹತಾ ದಿತಿ ಪತ್ವರ ನ್ ತ ರಾಜ್ಾ ಾಂ ಪಾರ ಪಾ ಪರಂದರಃ
ಶ್ಶಾಸ ರ್ಮದಿತೀ ಲೀಕ್ಷ್ನ್ ಸಷ್ಠು ಸಂಘಾನ್ ಸ ಚಾರಣನ್ ೪೪
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಪಂಚ್ ಚ್ತ್ವಾ ರಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಷಟ್ಚ ತ್ವಿ ರಾಂಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ಹತೇಷು ತೇಷು ಪತ್ರ ೀಷು ದಿತಿಃ ಪರಮ್ಪ ದುಃಖಿತ್ವ
ಮಾರಿೀಚಂ ಕ್ಷ್ಶ್ಾ ಪಂ ರಾಮ್ಪ ಭ್ತ್ವುರಮ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧
ಹತ ಪತ್ವರ ೭ಸ್ಮ ಭ್ಗವನ್ ತವ ಪತ್ರ ೈ: ಮ್ಪಹಾಬ್ಲೈಃ
ಶ್ಕರ ಹನಾತ ರಮ್ ಇಚಾಛ ಮ್ ಪತರ ಾಂ ದಿೀಘು

ತಪ್ೀ೭ಜಿುತಮ್ ೨

ಸ್ವ ಅಹಂ ತಪ ಶ್ಚ ರಿಷ್ವಾ ಮ್ ಗಭ್ುಾಂ ಮೇ ದತಮ್ ಅಹುಸ್
ಈದೃಶಂ ಶ್ಕರ ಹನಾತ ರಂ ತಾ ಮ್ ಅನಜಾಞ ತಮ್ ಅಹುಸ್ ೩
ತಸ್ವಾ : ತ ದಾ ಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಮಾರಿೀಚಃ ಕ್ಷ್ಶ್ಾ ಪ ಸತ ದ
ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ದಿತಿಾಂ ಪರಮ್ಪ ದುಃಖಿತ್ವಮ್ ೪
ಏವಂ ಭ್ವತ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಶ್ರಚಿ ಭ್ುವ ತಪ್ೀ ಧನೇ
ಜ್ನ್ಯಷಾ ಸ್ ಪತರ ಾಂ ತಾ ಾಂ ಶ್ಕರ ಹನಾತ ರಮ್ ಆಹವೇ ೫
ಪೂಣೇು ವಷು ಸಹಸ್ರ ೀ ತ ಶ್ರಚಿ: ಯದಿ ಭ್ವಷಾ ಸ್
ಪತರ ಾಂ ತ್ರ ೈಲೀಕಾ ಭ್ತ್ವುರಂ ಮ್ಪತತ : ತಾ ಾಂ ಜ್ನ್ಯಷಾ ಸ್ ೬
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾಃ ಪಾಣನಾ ಸ ಮ್ಪಮಾಜ್ು ತ್ವಮ್
ಸಮಾರ್ಭ್ಾ ತತಃ ಸಾ ಸ್ತ ೀ ತಾ ಕ್ಷ್ತ ಾ ಸ ತಪಸೇ ಯಯೌ ೭
ಗತೇ ತಸ್ಮ ನ್ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ದಿತಿಃ ಪರಮ್ಪ ಹಷ್ಠುತ್ವ
ಕುಶ್ಪು ವನ್ಮ್ ಆಸ್ವದಾ ತಪ: ತೇಪೇ ಸುದರುಣಮ್ ೮
ತಪ: ತಸ್ವಾ ಾಂ ಹಿ ಕುವುತ್ವಾ ಾಂ ಪರಿಚ್ಯಾುಾಂ ಚ್ಕ್ಷ್ರ ಹ
ಸಹಸ್ವರ ೭ಕಯ ೀ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಪರಯಾ ಗುಣ ಸಂಪದ ೯
ಅಗ್ವನ ಾಂ ಕುಶಾನ್ ಕ್ಷ್ಷಿ ಮ್ ಅಪಃ ಫಲಂ ಮೂಲಂ ತಥೈವ ಚ್
ನ್ಾ ವೇದಯತ್ ಸಹಸ್ವರ ಕಯ ೀ ಯತ್ ಚ್ ಅನ್ಾ ತ್ ಅಪ್ರ ಕ್ಷ್ಾಂಕಿಯ ತಮ್ ೧೦
ಗಾತರ ಸಂವಾಹನ ಶ್ಚ ೈವ ಶ್ರ ಮ್ಪ ಅಪನ್ಯನ ಸತ ಥಾ
ಶ್ಕರ ಃ ಸವೇುಷು ಕ್ಷ್ಲೇಷು ದಿತಿಾಂ ಪರಿಚ್ಚಾರ ಹ ೧೧
ಅರ್ ವಷು ಸಹಸ್ರ ೀ ತ ದಶ್ ಊನೇ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್
ದಿತಿಃ ಪರಮ್ಪ ಸಂಪ್ರರ ೀತ್ವ ಸಹಸ್ವರ ೭ಕ್ಷಮ್ ಅಥಾ೭ಬ್ರ ವೀತ್ ೧೨
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಯಾಚಿತೇನ್ ಸುರ ಶ್ರ ೀಷಿ ತವ ಪ್ರತ್ವರ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ
ವರೀ ವಷು ಸಹಸ್ವರ ೭ನ್ತ ೀ ದತತೀ ಮ್ಪಮ್ಪ ಸುತಂ ಪರ ತಿ ೧೩
ತಪ: ಚ್ರನಾತ ಾ ವಷ್ವುಣ ದಶ್ ವೀಯುವತ್ವಾಂ ವರ
ಅವಶಷ್ವಟ ನಿ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಭಾರ ತರಂ ದರ ಕ್ಷಾ ಸೇ ತತಃ ೧೪
ತಮ್ ಅಹಂ ತಾ ತಕ ೃತೇ ಪತರ ಸಮಾಧ್ಯಸ್ಾ ೀ ಜ್ರ್ೀತಸ ಕಮ್
ತ್ರ ೈಲೀಕಾ ವಜ್ಯಂ ಪತರ ಸಹ ಭ್ೀಕ್ಷಾ ಸ್ ವಜ್ಾ ರಃ ೧೫
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ದಿತಿಃ ಶ್ಕರ ಾಂ ಪಾರ ಪ್ತ ೀ ಮ್ಪಧಾ ಾಂ ದಿವಾಕರೇ
ನಿದರ ಯಾ ಅಪಹೃತ್ವ ದೇವೀ ಪಾದೌ ಕೃತ್ವಾ ಅರ್ ಶೀಷುತಃ ೧೬
ದೃಷ್ವಟ ಾ ತ್ವಮ್ ಅಶ್ರಚಿಾಂ ಶ್ಕರ ಃ ಪಾದತಃ ಕೃತ ಮೂಧುಜಾಮ್
ಶರಃ ಸ್ವಾ ನೇ ಕೃತ್ರ ಪಾದೌ ಜ್ಹಾಸ ಚ್ ರ್ಮಮೀದ ಚ್ ೧೭
ತಸ್ವಾ ಃ ಶ್ರಿೀರ ವವರಂ ವವೇಶ್ ಚ್ ಪರಂದರಃ
ಗಭ್ುಾಂ ಚ್ ಸಪತ ಧ್ಯ ರಾಮ್ಪ ಬಿಭದ ಪರಮ್ ಆತಮ ವಾನ್ ೧೮
ಬಿಧಾ ಮಾನ್: ತತೀ ಗಭ್ೀು ವಜ್ರ ೀಣ ಶ್ತ ಪವುಣ
ರುರೀದ ಸುಸಾ ರಂ ರಾಮ್ಪ ತತೀ ದಿತಿ: ಅಬುಧಾ ತ ೧೯
ಮಾ ರುದೀ ಮಾ ರುದ: ಚ್ ಇತಿ ಗಭ್ುಾಂ ಶ್ಕರ ೀ ಅಭ್ಾ ಭಾಷತ
ಬಿಭದ ಚ್ ಮ್ಪಹಾ ತೇಜಾ ರುದನ್ತ ಮ್ ಅಪ್ರ ವಾಸವಃ ೨೦
ನ್ ಹನ್ತ ವಾ ೀ ನ್ ಹನ್ತ ವಾ ಇತಿ ಏವಂ ದಿತಿ: ಅಬ್ರ ವೀತ್
ನಿಷ್ ಪಾತ ತತಃ ಶ್ಕರ ೀ ಮಾತ: ವಚ್ನ್ ಗೌರವಾತ್ ೨೧
ಪಾರ ಞ್ಜ ಲ್: ವಜ್ರ ಸಹಿತೀ ದಿತಿಾಂ ಶ್ಕರ ೀ ಅಭ್ಾ ಭಾಷತ
ಅಶ್ರಚಿ: ದೇವ ಸುಪಾತ ೭ಸ್ ಪಾದರ್ೀಃ ಕೃತ ಮೂಧುಜಾ ೨೨
ತದ೭ನ್ತ ರಮ್ ಅಹಂ ರ್ಬಾವ ಾ ಶ್ಕರ ಹನಾತ ರಮ್ ಆಹವೇ
ಅಭಿನ್ದ ಾಂ ಸಪತ ಧ್ಯ ದೇವ ತನ್ ಮೇ ತಾ ಾಂ ಕ್ಷನತ ಮ್ ಅಹುಸ್ ೨೭
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಷಟಚ ತ್ವಾ ರಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಸಪ್ತ ಚತ್ವಿ ರಾಂಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ಸಪತ ಧ್ಯ ತ ಕೃತೇ ಗಭು ದಿತಿಃ ಪರಮ್ಪ ದುಃಖಿತ್ವ
ಸಹಸ್ವರ ಕ್ಷಂ ದುರಾಧಷುಾಂ ವಾಕಾ ಾಂ ಸ ಅನನ್ಯಾ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧
ಮ್ಪಮ್ಪ ಅಪರಾಧ್ಯತ್ ಗಭ್ೀು ಅಯಂ ಸಪತ ಧ್ಯ ವಫಲ್ೀ ಕೃತಃ
ನ್ ಅಪರಾಧೀ ಅಸ್ತ ದೇವೇಶ್ ತವ ಅತರ ಬ್ರ್ ಸೂದನ್ ೨
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಪ್ರರ ಯಂ ತ ಕತುಮ್ ಇಚಾಛ ಮ್ ಮ್ಪಮ್ಪ ಗಭ್ು ವಪಯುಯೇ
ಮ್ಪರುತ್ವಾಂ ಸಪತ ಾಂ ಸಪಾತ ನಾಾಂ ಸ್ವಾ ನ್ ಪಾಲ ಭ್ವನತ ಇಮೇ ೩
ವಾತ ಸಕ ನಾವ ಇಮೇ ಸಪತ ಚ್ರನತ ದಿವ ಪತರ ಕ್ಷ್ಃ
ಮಾರುತ್ವ ಇತಿ ವಖಾಾ ತ್ವ ದಿವಾ ರೂಪಾ ಮ್ಪಮ್ಪ ಆತಮ ಜಾಃ ೪
ಬ್ರ ಹಮ ಲೀಕಂ ಚ್ರತ ಏಕ: ಇನ್ದ ರ ಲೀಕಂ ತಥಾ ಅಪರಃ
ದಿವಾ ವಾಯು: ಇತಿ ಖಾಾ ತ: ತೃತಿೀರ್ೀಽಪ್ರ ಮ್ಪಹಾಯಶಾಃ ೫
ಚ್ತ್ವಾ ರ: ತ ಸುರ ಶ್ರ ೀಷಿ ದಿಶ್ೀ ವೈ ತವ ಶಾಸನಾತ್
ಸಂಚ್ರಿಷಾ ನಿತ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ದೇವ ಭೂತ್ವ ಮ್ಪಮ್ಪ ಆತಮ ಜಾಃ ೬
ತಾ ತಕ ೃತೇ ನ್ ಏವ ನಾಮಾನ ಚ್ ಮಾರುತ್ವ ಇತಿ ವಶ್ರರ ತ್ವಃ
ತಸ್ವಾ : ತದಾ ಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಸಹಸ್ವರ ಕ್ಷಃ ಪರಂದರಃ ೭
ಉವಾಚ್ ಪಾರ ಞ್ಜ ಲ್: ವಾಕಾ ಾಂ ದಿತಿಾಂ ಬ್ರ್ ನಿಷೂದನಃ
ಸವುಮ್ ಏತತ್ ಯರ್ೀಕತ ಾಂ ತೇ ಭ್ವಷಾ ತಿ ನ್ ಸಂಶ್ಯಃ ೮
ವಚ್ರಿಷಾ ನಿತ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ದೇವ ಭೂತ್ವ: ತವಾ೭೭ತಮ ಜಾಃ
ಏವಂ ತ್ರ ನಿಶ್ಚ ಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಾತ್ವ ಪತ್ರರ ತಪ್ೀ ವನೇ ೯
ಜ್ಗಮ ತ: ತಿರ ದಿವಂ ರಾಮ್ಪ ಕೃತ್ವ೭ಥೌು ಇತಿ ನಃ ಶ್ರರ ತಮ್
ಏಷ ದೇಶಃ ಸ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಮ್ಪಹೇನಾದ ರತ್ ಅಧುಾ ಷ್ಠತಃ ಪರಾ ೧೦
ದಿತಿಾಂ ಯತರ ತಪಃ ಸ್ದವ ಮ್ ಏವಂ ಪರಿಚ್ಚಾರ ಸಃ
ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕೀ ಸುತ ನ್ರ ವಾಾ ಘರ ಪತರ ಃ ಪರಮ್ಪ ಧ್ಯಮ್ುಕಃ ೧೧
ಅರ್ರ್ಮು ಸ್ವಯಾಮ್ ಉತ್ ನನ ೀ ವಶಾರ್ ಇತಿ ವಶ್ರರ ತಃ
ತೇನ್ ಚ್ ಆಸ್ೀತ್ ಇಹ ಸ್ವಾ ನೇ ವಶಾಲೇ ಇತಿ ಪರಿೀ ಕೃತ್ವ ೧೨
ವಶಾರ್ ಸಾ ಸುತೀ ರಾಮ್ಪ ಹೇಮ್ಪಚ್ನದ ರೀ ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಃ
ಸುಚ್ನ್ದ ರ ಇತಿ ವಖಾಾ ತೀ ಹೇಮ್ಪಚ್ನಾದ ರತ್ ಅನ್ನ್ತ ರಃ ೧೩
ಸುಚ್ನ್ದ ರ ತನ್ರ್ೀ ರಾಮ್ಪ ಧಮಾರ ಶ್ಾ ಇತಿ ವಶ್ರರ ತಃ
ಧಮಾರ ಶ್ಾ ತನ್ಯ ಶಾಚ ೭ಪ್ರ ಸೃಾಂಜ್ಯಃ ಸಮ್ಪಪದಾ ತ ೧೪
ಸೃಾಂಜ್ಯ ಸಾ ಸುತಃ ಶರ ೀಮಾನ್ ಸಹದೇವಃ ಪರ ತ್ವಪವಾನ್
ಕುಶಾಶ್ಾ ಃ ಸಹದೇವ ಸಾ ಪತರ ಃ ಪರಮ್ಪ ಧ್ಯಮ್ುಕಃ ೧೫
ಕುಶಾಶ್ಾ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾಃ ಸೀಮ್ಪದತತ ಃ ಪರ ತ್ವಪವಾನ್
ಸೀಮ್ಪದತತ ಸಾ ಪತರ ಸುತ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಇತಿ ವಶ್ರರ ತಃ ೧೬
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ತಸಾ ಪತರ ೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾಃ ಸಂಪರ ತಿ ಏಷ ಪರಿೀಮ್ ಇಮಾಮ್
ಆವಸತ್ ಅಮ್ಪರಪರ ಖಾ ಃ ಸುಮ್ಪತಿ: ನಾಮ್ಪ ದುಜ್ುಯಃ ೧೭
ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕೀ ಸುತ ಪರ ಸ್ವದೇನ್ ಸವೇು ವೈಶಾಲ್ಕ್ಷ್ ನೃಪಾಃ
ದಿೀಘಾು೭೭ಯುಷ್ೀ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನೀ ವೀಯುವನ್ತ ಃ ಸುಧ್ಯಮ್ುಕ್ಷ್ಃ ೧೮
ಇಹ ಅದಾ ರಜ್ನಿೀಾಂ ರಾಮ್ಪ ಸುಖಂ ವತ್ವಸ ಾ ಮ್ಪಹೇ ವಯಮ್
ಶ್ಾ ಃ ಪರ ಭಾತೇ ನ್ರಶ್ರ ೀಷಿ ಜ್ನ್ಕಂ ದರ ಷುಟ ಮ್ ಅಹುಸ್ ೧೯
ಸುಮ್ಪತಿ ಸುತ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಮ್ ಉಪಾಗತಮ್
ಶ್ರರ ತ್ವಾ ನ್ರ ವರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಃ ಪರ ತ್ವಾ ಗಚ್ಛ ನ್ ಮ್ಪಹಾಯಶಾಃ ೨೦
ಪೂಜಾಾಂ ಚ್ ಪರಮಾಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಸೀಪಾಧ್ಯಾ ಯಃ ಸಬಾನ್ವ ವಃ
ಪಾರ ಞ್ಜ ಲ್ಃ ಕುಶ್ಲಂ ಪೃಷ್ವಟ ಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಮ್ ಅಥಾ ಬ್ರ ವೀತ್ ೨೧
ಧನಾ ೀ೭ಸ್ಮ ಅನಗೃಹಿೀತೀಽಸ್ಮ ಯಸಾ ಮೇ ವಷಯಂ ರ್ಮನೇ
ಸಂಪಾರ ಪ್ತೀ ದಶ್ುನಂ ಚೈವ ನಾ೭ಸ್ತ ಧನ್ಾ ತರೀ ಮ್ಪಯಾ ೨೨
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಸಪತ ಚ್ತ್ವಾ ರಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಅಷಟ ಚತ್ವಿ ರಾಂಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ಪೃಷ್ವಟ ಾ ತ ಕುಶ್ಲಂ ತತರ ಪರಸ್ ರ ಸಮಾಗಮೇ
ಕಥಾ ಅನ್ತ ೀ ಸುಮ್ಪತಿ: ವಾಕಾ ಾಂ ವಾಾ ಜ್ಹಾರ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನಿಮ್ ೧
ಇಮ್ಬ ಕುಮಾರೌ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ದೇವ

ತರ್ಾ

ಪರಾಕರ ಮ್ಬ

ಗಜ್ ಸ್ಾಂಹ ಗತಿೀ ವೀರೌ ಶಾದೂುರ್ ವೃಷಭ್ೀ ಪಮ್ಬ ೨
ಪದಮ ಪತರ ವಶಾಲ೭ಕೌಯ ಖಡ್ಗ

ತೂಣೀ ಧನಧುರೌ

ಅಶಾ ನಾವವ ರೂಪೇಣ ಸರ್ಮಪಸ್ಾ ತ ಯೌವನೌ ೩
ಯದೃಚ್ಛ ಯಾ ಏವ ಗಾಾಂ ಪಾರ ಪೌ
ತ ದೇವ ಲೀಕ್ಷ್ತ್ ಇವಾ೭ಮ್ಪರೌ
ಕಥಂ ಪದಭ ಾ ಮ್ ಇಹ ಪಾರ ಪೌ
ತ ಕಿಮ್ಪ೭ರ್ುಾಂ ಕಸಾ ವಾ ರ್ಮನೇ ೪
ಭೂಷಯನೌ
ತ ಇಮಂ ದೇಶಂ ಚ್ನ್ದ ರ ಸೂಯೌು ಇವಾ೭ಮ್ಪು ರಮ್
ಪರಸ್ ರಸಾ ಸದೃಶೌ ಪರ ಮಾಣ ಇಙ್ಗಗತ ಚೇಷ್ಠಟ ತೈಃ ೫
ಕಿಮ್ಪ೭ರ್ುಾಂ ಚ್ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷೌಿ ಸಂಪಾರ ಪೌ
ತ ದುಗುಮೇ ಪಥಿ
ವರ ಆಯುಧ ಧರೌ ವೀರೌ ಶ್ರ ೀತಮ್ ಇಚಾಛ ಮ್ ತತತ ಾ ತಃ ೬
ತಸಾ ತದಾ ಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಯಥಾ ವೃತತ ಾಂ ನ್ಾ ವೇದಯತ್
ಸ್ದವ ೭೭ಶ್ರ ಮ್ಪ ನಿವಾಸಂ ಚ್ ರಾಕ್ಷಸ್ವನಾಾಂ ವಧಂ ತಥಾ ೭
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ವಶಾಾ ಮ್ತರ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ರಾಜಾ ಪರಮ್ಪ ಹಷ್ಠುತಃ
ಅತಿಥಿೀ ಪರಮ್ಬ ಪಾರ ಪೌತ ಪತ್ರರ ದಶ್ರರ್ ಸಾ ತ್ರ ೮
ಪೂಜ್ಯಾ ಮಾಸ ವಧಿವತ್ ಸತ್ವಕ ರಾ೭ರ್ಹು ಮ್ಪಹಾ ಬ್ಲೌ
ತತಃ ಪರಮ್ಪ ಸತ್ವಕ ರಂ ಸುಮ್ಪತೇಃ ಪಾರ ಪಾ ರಾಘವೌ ೯
ಉಷಾ ತತರ ನಿಶಾಮ್ ಏಕ್ಷ್ಾಂ ಜ್ಗಮ ತ: ಮ್ಥಿಲಾಂ ತತಃ
ತ್ವಾಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ರ್ಮನ್ಯಃ ಸವೇು ಜ್ನ್ಕ ಸಾ ಪರಿೀಾಂ ಶ್ರಭಾಮ್ ೧೦
ಸ್ವಧು ಸ್ವಧಿಾ ತಿ ಶಂಸನತ ೀ ಮ್ಥಿಲಾಂ ಸಮ್ಪಪೂಜ್ಯನ್
ಮ್ಥಿರ್ ಉಪ ವನೇ ತತರ ಆಶ್ರ ಮಂ ದೃಶ್ಾ ರಾಘವಃ ೧೧
ಪರಾಣಂ ನಿಜ್ುನಂ ರಮ್ಪಾ ಾಂ ಪಪರ ಚ್ಛ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವಮ್
ಶರ ೀಮ್ಪತ್ ಆಶ್ರ ಮ್ಪ ಸಂಕ್ಷ್ಶಂ ಕಿಾಂ ನ ಇದಂ ರ್ಮನಿ ವಜಿುತಮ್ ೧೨
ಶ್ರ ೀತಮ್ ಇಚಾಛ ಮ್ ಭ್ಗವನ್ ಕಸಾ ಅಯಂ ಪೂವು ಆಶ್ರ ಮಃ
ತಚ್ಛ್ಛ ರತ್ವಾ

ರಾಘವೇಣೀಕತ ಾಂ ವಾಕಾ ಾಂ ವಾಕಾ ವಶಾರದಃ ೧೩

ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವಶ್ಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನಿಃ
ಹನ್ತ ತೇ ಕರ್ಯಷ್ವಾ ಮ್ ಶೃಣ್ಡ ತತ್ತ ಾ ೀನ್ ರಾಘವ ೧೪
ಯಸಾ ಏತತ್ ಆಶ್ರ ಮ್ಪಪದಂ ಶ್ಪತ ಾಂ ಕೀಪಾನ್ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ
ಗೌತಮ್ಪ ಸಾ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಪೂವುಮ್ ಆಸ್ೀತ್ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ ೧೫
ಆಶ್ರ ಮೀ ದಿವಾ ಸಂಕ್ಷ್ಶಃ ಸುರೈ: ಅಪ್ರ ಸುಪೂಜಿತಃ
ಸ ಚ್ ಇಹ ತಪ ಆತಿಷಿ ತ್ ಅಹಲಾ ಸಹಿತಃ ಪರಾ ೧೬
ವಷು ಪೂಗಾನಿ ಅನೇಕ್ಷ್ನಿ ರಾಜ್ ಪತರ ಮ್ಪಹಾಯಶಃ
ತಸಾ ಅನ್ತ ರಂ ವದಿತ್ವಾ ತ ಸಹಸ್ವರ ಕ್ಷಃ ಶ್ಚಿೀ ಪತಿಃ ೧೭
ರ್ಮನಿ ವೇಷ ಧರೀ ಭೂತ್ವಾ ಅಹಲಾ ಮ್ ಇದಂ ಅಬ್ರ ವೀತ್
ಋತ ಕ್ಷ್ಲಂ ಪರ ತಿೀಕ್ಷನ್ತ ೀ ನ್ ಅಥಿುನಃ ಸುಸಮಾಹಿತೇ ೧೮
ಸಂಗಮಂ ತ ಅಹಮ್ ಇಚಾಛ ಮ್ ತಾ ಯಾ ಸಹ ಸುಮ್ಪಧಾ ಮೇ
ರ್ಮನಿ ವೇಷಂ ಸಹಸ್ವರ ೭ಕ್ಷಂ ವಜಾಞ ಯ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್ ೧೯
ಮ್ಪತಿಾಂ ಚ್ಕ್ಷ್ರ ದುಮೇುಧ್ಯ ದೇವರಾಜ್ ಕುತೂಹಲತ್
ಅಥಾ ಬ್ರ ವೀತ್ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಕೃತ್ವಥೇುನ್ ಅನ್ತ ರಾ೭೭ತಮ ನಾ ೨೦
ಕೃತ್ವ೭ರ್ೀುಽಸ್ ಸುರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಗಚ್ಛ ಶೀಘರ ಮ್ ಇತಃ ಪರ ಭ್ೀ
ಆತ್ವಮ ನಂ ಮಾಾಂ ಚ್ ದೇವೇಶ್ ಸವುದ ರಕ್ಷ ಮಾನ್ದ ೨೧
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ಇನ್ದ ರ ಸುತ ಪರ ಹಸನ್ ವಾಕಾ ಮ್ ಅಹಲಾ ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್
ಸುಶ್ರ ೀಣ ಪರಿತಷ್ಟ ೀಽಸ್ಮ ಗಮ್ಷ್ವಾ ಮ್ ಯಥಾ೭೭ಗತಮ್ ೨೨
ಏವಂ ಸಂಗಮ್ಪಾ ತ ತಯಾ ನಿಶ್ಚ ಕ್ಷ್ರ ಮ್ಪ ಉಟಜಾತ್ ತತಃ
ಸ ಸಂಭ್ರ ಮಾತ್ ತಾ ರನ್ ರಾಮ್ಪ ಶಂಕಿತೀ ಗೌತಮಂ ಪರ ತಿ ೨೩
ಗೌತಮಂ ಸಂದದಶ್ು ಅರ್ ಪರ ವಶ್ನಿತ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನಿಮ್
ದೇವ ದನ್ವ ದುಧುಷುಾಂ ತಪ್ೀಬ್ರ್ ಸಮ್ಪನಿಾ ತಮ್ ೨೪
ತಿೀರ್ು ಉದಕ ಪರಿಕಿು ನ್ನ ಾಂ ದಿೀಪಾ ಮಾನ್ಮ್ ಇವಾ೭ನ್ರ್ಮ್
ಗೃಹಿೀತ ಸಮ್ಧಂ ತತರ ಸ ಕುಶಂ ರ್ಮನಿ ಪಙ್ಗ ವಮ್ ೨೫
ದೃಷ್ವಟ ಾ ಸುರಪತಿ: ತರ ಸತ ೀ ವಷಣು ವದನೀಽಭ್ವತ್
ಅರ್ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಸಹಸ್ವರ ೭ಕ್ಷಂ ರ್ಮನಿ ವೇಷ ಧರಂ ರ್ಮನಿಃ ೨೬
ದುವೃುತತ ಾಂ ವೃತತ ಸಂಪನನ ೀ ರೀಷ್ವತ್ ವಚ್ನ್ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್
ಮ್ಪಮ್ಪ ರೂಪಂ ಸಮಾಸ್ವಾ ಯ ಕೃತವಾನ್ ಅಸ್ ದುಮ್ಪುತೇ ೨೭
ಅಕತುವಾ ಮ್ ಇದಂ ತಸ್ವಮ ತ್ ವಫರ್: ತಾ ಾಂ ಭ್ವಷಾ ತಿ
ಗೌತಮೇನ್ ಏವಮ್ ಉಕತ ಸಾ ಸ ರೀರ್ಷಣ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ ೨೮
ಪೇತತ: ವೃಷಣೌ ಭೂಮ್ಬ ಸಹಸ್ವರ ಕ್ಷ ಸಾ ತತಯ ಣತ್
ತಥಾ ಶ್ಪಾತ ಾ ಸ ವೈ ಶ್ಕರ ಾಂ ಭಾಯಾುಮ್ ಅಪ್ರ ಚ್ ಶ್ಪತ ವಾನ್ ೨೯
ಇಹ ವಷು ಸಹಸ್ವರ ಣ ಬ್ಹೂನಿ ತಾ ಾಂ ನಿವಶಷಾ ಸ್
ವಾಯು ಭ್ಕ್ಷ್ಯ ನಿರಾ೭೭ಹಾರಾ ತಪಾ ನಿತ ೀ ಭ್ಸಮ ಶಾಯನಿೀ ೩೦
ಅದೃಶಾಾ ಸವು ಭೂತ್ವನಾಮ್ ಆಶ್ರ ಮೇಽಸ್ಮ ನ್ ನಿವತಸ ಾ ಸ್
ಯದ ತ ಏತತ್ ವನಂ ಘೀರಂ ರಾಮೀ ದಶ್ರಥಾ೭೭ತಮ ಜಃ ೩೧
ಆಗಮ್ಷಾ ತಿ ದುಧುಷು: ತದ ಪೂತ್ವ ಭ್ವಷಾ ಸ್
ತಸಾ ಆತಿಥ್ಾ ೀನ್ ದುವೃುತ್ತ ೀ ಲೀಭ್ ಮೀಹ ವವಜಿುತ್ವ ೩೨
ಮ್ಪತಸ ಕ್ಷ್ಶೇ ರ್ಮದ ಯುಕ್ಷ್ತ ಸಾ ಾಂ ವಪ: ಧ್ಯರಯಷಾ ಸ್
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ಗೌತಮೀ ದುಷಟ ಚಾರಿಣೀಮ್ ೩೩
ಇಮ್ಪಮ್ ಆಶ್ರ ಮ್ಪಮ್ ಉತಸ ೃಜ್ಾ ಸ್ದವ

ಚಾರಣ ಸೇವತೇ

ಹಿಮ್ಪವತ್ ಶಖರೇ ರಮ್ಾ ೀ ತಪ ಸ್ತ ೀಪೇ ಮ್ಪಹಾತಪಾಃ ೩೪
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಅಷಟ ಚ್ತ್ವಾ ರಿಾಂಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಏಕೀನ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
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ಅಫರ್ ಸುತ ತತಃ ಶ್ಕರ ೀ ದೇವಾನ್ ಅಗ್ವನ ಪರೀಗಮಾನ್
ಅಬ್ರ ವೀತ್ ತರ ಸತ

ವದನಃ ಸಷ್ಠು ಸಂಘಾನ್ ಸಚಾರಣನ್ ೧

ಕುವುತ್ವ ತಪಸೀ ವಘನ ಾಂ ಗೌತಮ್ಪ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ಕರ ೀಧಮ್ ಉತ್ವ್ ದಾ ಹಿ ಮ್ಪಯಾ ಸುರ ಕ್ಷ್ಯುಮ್ ಇದಂ ಕೃತಮ್ ೨
ಅಫಲೀಽಸ್ಮ ಕೃತ: ತೇನ್ ಕರ ೀಧ್ಯತ್ ಸ್ವ ಚ್ ನಿರಾಕೃತ್ವ
ಶಾಪ ಮೀಕ್ಯ ೀಣ ಮ್ಪಹತ್ವ ತಪ್ೀ ಅಸಾ ಅಪಹೃತಂ ಮ್ಪಯಾ ೩
ತಸ್ವಮ ತ್ ಸುರವರಾಃ ಸವೇು ಸಷ್ಠುಸಂಘಾಃ ಸ ಚಾರಣಃ
ಸುರ ಸ್ವಹಾ ಕರಂ ಸವೇು ಸಫಲಂ ಕತುಮ್ ಅಹುರ್ ೪
ಶ್ತಕರ ತೀ: ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ದೇವಾಃ ಸ ಅಗ್ವನ ಪರೀಗಮಾಃ
ಪ್ರತೃ ದೇವಾನ್ ಉಪೇತಾ ಆಹಃ ಸಹ ಸವೈು: ಮ್ಪರು ದಗ ಣೈಃ ೫
ಅಯಂ ಮೇಷಃ ಸ ವೃಷಣಃ ಶ್ಕರ ೀ ಹಿ ಅವೃಷಣಃ ಕೃತಃ
ಮೇಷ ಸಾ ವೃಷಣೌ ಗೃಹಾ ಶ್ಕ್ಷ್ರ ಯ ಆಶ್ರ ಪರ ಯಚ್ಛ ತ ೬
ಅಫರ್ ಸುತ ಕೃತೀ ಮೇಷಃ ಪರಾಾಂ ತಷ್ಠಟ ಾಂ ಪರ ದಸಾ ತಿ
ಭ್ವತ್ವಾಂ ಹಷುಣ೭ಥಾುಯ ಯೇ ಚ್ ದಸಾ ನಿತ ಮಾನ್ವಾಃ ೭
ಅಕ್ಷಯಂ ಹಿ ಫಲಂ ತೇಷ್ವಾಂ ಯೂಯಂ ದಸಾ ರ್ ಪಷಕ ಲಂ
ಅಗ್ನ ೀ ಸುತ ವಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಪ್ರತೃ ದೇವಾಃ ಸಮಾಗತ್ವಃ
ಉತ್ವ್ ಟಾ ಮೇಷ ವೃಷಣೌ ಸಹಸ್ವರ ಕ್ಯ ೀ ನ್ಾ ವೇಶ್ಯನ್ ೮
ತದ ಪರ ಭೃತಿ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಪ್ರತೃ ದೇವಾಃ ಸಮಾಗತ್ವಃ
ಅಫಲನ್ ಭಞ್ಜ ತೇ ಮೇಷ್ವನ್ ಫಲೈ: ತೇಷ್ವಮ್ ಅರ್ೀಜ್ಯನ್ ೯
ಇನ್ದ ರ ಸುತ ಮೇಷ ವೃಷಣ: ತದ ಪರ ಭೃತಿ ರಾಘವ
ಗೌತಮ್ಪ ಸಾ ಪರ ಭಾವೇನ್ ತಪಸ ಶ್ಚ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ ೧೦
ತತ್ ಆಗಚ್ಛ ಮ್ಪಹಾತೇಜ್ ಆಶ್ರ ಮಂ ಪಣಾ ಕಮ್ಪುಣಃ
ತ್ವರಯ ಏನಾಾಂ ಮ್ಪಹಾಭಾಗಾಮ್ ಅಹಲಾ ಾಂ ದೇವ ರೂಪ್ರಣೀಮ್ ೧೧
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ರಾಘವಃ ಸಹ ರ್ಕ್ಷಮ ಣಃ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಪರಸಕ ೃತಾ ಆಶ್ರ ಮಂ ಪರ ವವೇಶ್ ಹ ೧೨
ದದಶ್ು ಚ್ ಮ್ಪಹಾಭಾಗಾಾಂ ತಪಸ್ವ ದಾ ೀತಿತ ಪರ ಭಾಮ್
ಲೀಕೈ: ಅಪ್ರ ಸಮಾಗಮ್ಪಾ ದುನಿುರಿೀಕ್ಷ್ಯ ಾ ಾಂ ಸುರಾ೭ಸುರೈಃ ೧೩
ಪರ ಯತ್ವನ ತ್ ನಿಮ್ುತ್ವಾಂ ಧ್ಯತ್ವರ ದಿವಾಾ ಾಂ ಮಾಯಾ ಮ್ಪಯೀಮ್ ಇವ
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ಧಮೇನ್ ಅಭಿ ಪರಿೀತ ಅಙ್ಗಗೀಾಂ ಪೂಣು ಚ್ನ್ದ ರ ಪರ ಭಾಮ್ ಇವ ೧೪
ಸ ತಷ್ವರ ಆವೃತ್ವಾಂ ಸ ಅಭಾರ ಾಂ ಪೂಣು ಚ್ನ್ದ ರ ಪರ ಭಾಮ್ ಇವ
ಮ್ಪಧ್ಾ ೀ ಅಮ್ಪಭ ಸೀ ದುರಾಧಷ್ವುಾಂ ದಿೀಪಾತ ಾಂ ಸೂಯು ಪರ ಭಾಮ್ ಇವ
ಸ ಹಿ ಗೌತಮ್ಪ ವಾಕ್ಾ ೀನ್ ದುನಿುರಿೀಕ್ಷ್ಯ ಾ ಬ್ಭೂವ ಹ ೧೫
ತರ ಯಾಣಮ್ ಅಪ್ರ ಲೀಕ್ಷ್ನಾಾಂ ಯಾವತ್ ರಾಮ್ಪ ಸಾ ದಶ್ುನ್ಮ್
ಶಾಪಸಾ ಅನ್ತ ರ್ಮಪಾಗಮ್ಪಾ ತೇಷ್ವಾಂ ದಶ್ುನ್ಮ್ ಆಗತ್ವ ೧೬
ರಾಘವೌ ತ ತತ ಸತ ಸ್ವಾ ಃ ಪಾದೌ ಜ್ಗೃಹತ ಸತ ದ
ಸಮ ರನಿತ ೀ ಗೌತಮ್ಪ ವಚಃ ಪರ ತಿಜ್ಗಾರ ಹ ಸ್ವ ಚ್ ತ್ರ ೧೭
ಪಾದಾ ಮ್ ಅಘಾ ುಾಂ ತಥಾ ಆತಿರ್ಾ ಾಂ ಚ್ಕ್ಷ್ರ ಸುಸಮಾಹಿತ್ವ
ಪರ ತಿಜ್ಗಾರ ಹ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ೀ ವಧಿ ದೃಷ್ಟ ೀನ್ ಕಮ್ಪುಣ ೧೮
ಪಷ್ ವೃಷ್ಠಟ : ಮ್ಪಹತ್ ಆಸ್ೀತ್ ದೇವ ದುನದ ಭಿ ನಿಸಾ ನಃ
ಗನ್ವ ವು ಅಪಸ ರಸ್ವಾಂ ಚಾ೭ಪ್ರ ಮ್ಪಹಾನ್ ಆಸ್ೀತ್ ಸಮಾಗಮಃ ೧೯
ಸ್ವಧು ಸ್ವಧಿಾ ತಿ ದೇವಾ: ತ್ವಮ್ ಅಹಲಾ ಾಂ ಸಮ್ಪಪೂಜ್ಯನ್
ತಪ್ೀಬ್ರ್ ವಶ್ರದವ ಅಾಂಗ್ವೀಾಂ ಗೌತಮ್ಪ ಸಾ ವಶಾ೭ನಗಾಮ್ ೨೦
ಗೌತಮೀಽಪ್ರ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ಅಹಲಾ ಸಹಿತಃ ಸುಖಿೀ
ರಾಮಂ ಸಂಪೂಜ್ಾ ವಧಿವತ್ ತಪ ಸ್ತ ೀಪೇ ಮ್ಪಹಾತಪಾಃ ೨೧
ರಾಮೀಽಪ್ರ ಪರಮಾಾಂ ಪೂಜಾಾಂ ಗೌತಮ್ಪ ಸಾ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನೇಃ
ಸಕ್ಷ್ಶಾತ್ ವಧಿವತ್ ಪಾರ ಪಾ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಮ್ಥಿಲಾಂ ತತಃ ೨೨
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಏಕೀನ್ ಪಂಚಾಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ತತಃ ಪಾರ ಕ್ ಉತತ ರಾಾಂ ಗತ್ವಾ ರಾಮಃ ಸೌಮ್ತಿರ ಣ ಸಹ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಪರಸಕ ೃತಾ ಯಜ್ಞ ವಾಟಮ್ ಉಪಾಗಮ್ಪತ್
ರಾಮ್ಪ ಸುತ ರ್ಮನಿ ಶಾದೂುರ್ಮ್ ಉವಾಚ್ ಸಹ ರ್ಕ್ಷಮ ಣಃ ೧
ಸ್ವಧಿಾ ೀ ಯಜ್ಞ ಸಮೃದಿವ ಹಿು ಜ್ನ್ಕ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ಬ್ಹೂನಿ ಇಹ ಸಹಸ್ವರ ಣ ನಾನಾ ದೇಶ್ ನಿವಾಸ್ನಾಮ್ ೨
ಬಾರ ಹಮ ಣನಾಾಂ ಮ್ಪಹಾಭಾಗ ವೇದ೭ಧಾ ಯನ್ ಶಾಲ್ನಾಮ್
ಋಷ್ಠ ವಾಟಾ ಶ್ಚ ದೃಶ್ಾ ನ್ತ ೀ ಶ್ಕಟೀ ಶ್ತ ಸಂಕುಲಃ ೩
ದೇಶ್ೀ ವಧಿೀಯತ್ವಾಂ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಯತರ ವತ್ವಸ ಾ ಮ್ಪಹೇ ವಯಮ್
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ರಾಮ್ಪ ಸಾ ವಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನಿಃ ೪
ನಿವೇಶ್ಮ್ ಅಕರೀತ್ ದೇಶೇ ವವಕ್ತೀ ಸಲ್ಲ೭೭ಯುತೇ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ರ್ಮನಿ ಶ್ರ ೀಷಿ ಾಂ ಶೃತ್ವಾ ಸ ನೃಪತಿ ಸತ ದ ೫
ಶ್ತ್ವನ್ನ್ದ ಾಂ ಪರಸಕ ೃತಾ ಪರೀಹಿತಮ್ ಅನಿನಿದ ತಮ್
ಪರ ತಾ ಜ್ಜ ಗಾಮ್ಪ ಸಹಸ್ವ ವನ್ಯೇನ್ ಸಮ್ಪನಿಾ ತ: ೬
ಋತಿಾ ಜ್ೀಽಪ್ರ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನ್ ಸುತ ಅಘಾ ುಮ್ ಆದಯ ಸತಾ ರಮ್
ವಶಾಾ ಮ್ತ್ವರ ಯ ಧಮೇುಣ ದದು: ಮ್ಪನ್ತ ರ ಪರಸಕ ೃತಮ್ ೭
ಪರ ತಿಗೃಹಾ ತ ತ್ವಾಂ ಪೂಜಾಾಂ ಜ್ನ್ಕ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ಪಪರ ಚ್ಛ ಕುಶ್ಲಂ ರಾಜ್ಞ ೀ ಯಜ್ಞ ಸಾ ಚ್ ನಿರಾಮ್ಪಯಮ್ ೮
ಸ ತ್ವಾಂ ಶಾಚ ೭ಪ್ರ ರ್ಮನಿೀನ್ ಪೃಷ್ವಟ ಾ ಸೀಪಾಧ್ಯಾ ಯ ಪರೀಧಸಃ
ಯಥಾ ನಾಾ ಯಂ ತತಃ ಸವೈುಃ ಸಮಾಗಚ್ಛ ತ್ ಪರ ಹೃಷಟ ವಾನ್ ೯
ಅರ್ ರಾಜಾ ರ್ಮನಿ ಶ್ರ ೀಷಿ ಾಂ ಕೃತ್ವಞ್ಜ ಲ್: ಅಭಾಷತ
ಆಸನೇ ಭ್ಗವಾನ್ ಆಸ್ವತ ಾಂ ಸಹ ಏಭಿ: ರ್ಮನಿ ಸತತ ಮೈಃ ೧೦
ಜ್ನ್ಕ ಸಾ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ನಿಷಸ್ವದ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನಿಃ
ಪರೀಧ್ಯ ಋತಿಾ ಜ್ ಶ್ಚ ೈವ ರಾಜಾ ಚ್ ಸಹ ಮ್ಪನಿತ ರಭಿಃ ೧೧
ಆಸನೇಷು ಯಥಾ ನಾಾ ಯಮ್ ಉಪವಷ್ವಟ ನ್ ಸಮ್ಪನ್ತ ತಃ
ದೃಷ್ವಟ ಾ ಸ ನೃಪತಿ ಸತ ತರ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಮ್ ಅಥಾ೭ಬ್ರ ವೀತ್ ೧೨
ಅದಾ ಯಜ್ಞ ಸಮೃದಿವ : ಮೇ ಸಫಲ ದೈವತೈಃ ಕೃತ್ವ
ಅದಾ ಯಜ್ಞ ಫಲಂ ಪಾರ ಪತ ಾಂ ಭ್ಗವ ದದ ಶ್ುನಾತ್ ಮ್ಪಯಾ ೧೩
ಧನಾ ೀ ಅಸ್ಮ ಅನಗೃಹಿೀತೀ ಅಸ್ಮ ಯಸಾ ಮೇ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವ
ಯಜ್ಞ ಉಪಸದನಂ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಪಾರ ಪ್ತೀ ಅಸ್ ರ್ಮನಿಭಿಃ ಸಹ ೧೪
ದಾ ದಶಾ೭ಹಂ ತ ಬ್ರ ಹಮ ರ್ಷು ದಿೀಕ್ಷ್ಯ ಾಂ ಆಹ: ಮ್ಪನಿೀಷ್ಠಣಃ
ತತೀ ಭಾಗಾ೭ಥಿುನೀ ದೇವಾನ್ ದರ ಷುಟ ಮ್ ಅಹುಸ್ ಕೌಶಕ ೧೫
ಇತಾ ಕ್ಷ್ತ ಾ ರ್ಮನಿ ಶಾದೂುಲಂ ಪರ ಹೃಷಟ ವದನ್ ಸತ ದ
ಪನ್: ತಂ ಪರಿಪಪರ ಚ್ಛ ಪಾರ ಞ್ಜ ಲ್ಃ ಪರ ಯತೀ ನೃಪಃ ೧೬
ಇಮ್ಬ ಕುಮಾರೌ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ದೇವ ತರ್ಾ ಪರಾಕರ ಮ್ಬ
ಗಜ್ ಸ್ಾಂಹ ಗತಿೀ ವೀರೌ ಶಾದೂುರ್ ವೃಷಭ್ ಉಪಮ್ಬ ೧೭
ಪದಮ ಪತರ ವಶಾಲ೭ಕೌಯ ಖಡ್ಗ ತೂಣೀ ಧನಧುರೌ
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಅಶಾ ನಾ ವವ ರೂಪೇಣ ಸರ್ಮಪಸ್ಾ ತ ಯೌವನೌ ೧೮
ಯದೃಚ್ಛ ಯೈವ ಗಾಾಂ ಪಾರ ಪೌ
ತ ದೇವ ಲೀಕ್ಷ್ತ್ ಇವ ಅಮ್ಪರೌ
ಕಥಂ ಪದಭ ಾ ಮ್ ಇಹ ಪಾರ ಪೌ
ತ ಕಿಮ್ಪ೭ರ್ುಾಂ ಕಸಾ ವಾ ರ್ಮನೇ ೧೯
ವರ ಆಯುಧ ಧರೌ ವೀರೌ ಕಸಾ ಪತ್ರರ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನೇ
ಭೂಷಯನೌ
ತ ಇಮಂ ದೇಶಂ ಚ್ನ್ದ ರ ಸೂಯೌು ಇವ ಅಮ್ಪು ರಮ್ ೨೦
ಪರಸ್ ರಸಾ ಸದೃಶೌ ಪರ ಮಾಣ ಇಙ್ಗಗತ ಚೇಷ್ಠಟ ತೈಃ
ಕ್ಷ್ಕ ಪಕ್ಷಧರೌ ವೀರೌ ಶ್ರ ೀತಮ್ ಇಚಾಛ ಮ್ ತತತ ಾ ತಃ ೨೧
ತಸಾ ತ ದಾ ಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಜ್ನ್ಕ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ನ್ಾ ವೇದಯನ್ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನೌ ಪತ್ರರ ದಶ್ರರ್ ಸಾ ತ್ರ ೨೨
ಸ್ದವ ಶ್ರ ಮ್ಪ ನಿವಾಸಂ ಚ್ ರಾಕ್ಷಸ್ವನಾಾಂ ವಧಂ ತಥಾ
ತ ಚಾಚ ೭೭ಗಮ್ಪನ್ಮ್ ಅವಾ ಗರ ಾಂ ವಶಾಲಯಾ ಶ್ಚ ದಶ್ುನ್ಮ್ ೨೩
ಅಹಲಾ

ದಶ್ುನಂ ಚೈವ ಗೌತಮೇನ್ ಸಮಾಗಮ್ಪಮ್

ಮ್ಪಹಾ ಧನಷ್ಠ ಜಿಜಾಞ ಸ್ವಾಂ ಕತುಮ್ ಆಗಮ್ಪನಂ ತಥಾ ೨೪
ಏತತ್ ಸವುಾಂ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ಜ್ನ್ಕ್ಷ್ಯ ಮ್ಪಹಾತಮ ನೇ
ನಿವೇದಾ ವರರಾಮ್ಪ ಅರ್ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಃ ೨೫
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಪಂಚಾಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಏಕ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ತಸಾ ತ ದಾ ಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಸಾ ಧಿೀಮ್ಪತಃ
ಹೃಷಟ ರೀಮಾ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾಃ ಶ್ತ್ವನ್ನದ ೀ ಮ್ಪಹಾತಪಾಃ ೧
ಗೌತಮ್ಪ ಸಾ ಸುತೀ ಜ್ಾ ೀಷಿ : ತಪಸ್ವ ದಾ ೀತಿತ ಪರ ಭಃ
ರಾಮ್ಪ ಸಂದಶ್ುನಾತ್ ಏವ ಪರಂ ವಸಮ ಯ ಮಾಗತಃ ೨
ಸ ತ್ರ ನಿಷಣೌು ಸಂಪ್ರ ೀಕ್ಷಾ ಸುಖಾ೭೭ಸ್ೀನೌ ನೃಪಾ೭೭ತಮ ಜೌ
ಶ್ತ್ವನ್ನದ ೀ ರ್ಮನಿ ಶ್ರ ೀಷಿ ಾಂ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಮ್ ಅರ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೩
ಅಪ್ರ ತೇ ರ್ಮನಿ ಶಾದೂುರ್ ಮ್ಪಮ್ಪ ಮಾತ್ವ ಯಶ್ಸ್ಾ ನಿೀ
ದಶುತ್ವ ರಾಜ್ ಪತ್ವರ ಯ ತಪ್ೀ ದಿೀಘುಮ್ ಉಪಾಗತ್ವ ೪
ಅಪ್ರ ರಾಮೇ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ಮ್ಪಮ್ಪ ಮಾತ್ವ ಯಶ್ಸ್ಾ ನಿೀ
ವನ್ಾ ೈ: ಉಪಾಹರತ್ ಪೂಜಾಾಂ ಪೂಜಾ೭ಹೇು ಸವು ದೇಹಿನಾಮ್ ೫
ಅಪ್ರ ರಾಮಾಯ ಕಥಿತಂ ಯಥಾ ವೃತತ ಾಂ ಪರಾತನ್ಮ್
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ಮ್ಪಮ್ಪ ಮಾತ: ಮ್ಪಹಾತೇಜ್ೀ ದೇವೇನ್ ದುರ೭ನಷ್ಠಿ ತಮ್ ೬
ಅಪ್ರ ಕೌಶಕ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಗುರುಣ ಮ್ಪಮ್ಪ ಸಂಗತ್ವ
ಮಾತ್ವ ಮ್ಪಮ್ಪ ರ್ಮನಿ ಶ್ರ ೀಷಿ ರಾಮ್ಪ ಸಂದಶ್ುನಾತ್ ಇತಃ ೭
ಅಪ್ರ ಮೇ ಗುರುಣ ರಾಮಃ ಪೂಜಿತಃ ಕುಶಕ್ಷ್೭೭ತಮ ಜ್
ಇಹ ಆಗತೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾಃ ಪೂಜಾಾಂ ಪಾರ ಪಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ ೮
ಅಪ್ರ ಶಾನ್ತ ೀನ್ ಮ್ಪನ್ಸ್ವ ಗುರು: ಮೇ ಕುಶಕ್ಷ್೭೭ತಮ ಜ್
ಇಹ ಆಗತೇನ್ ರಾಮೇಣ ಪೂಜಿತೇನ್ ಅಭಿವಾದಿತಃ ೯
ತತ್ ಶೃತ್ವಾ ವಚ್ನಂ ತಸಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಃ
ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ಶ್ತ್ವನ್ನ್ದ ಾಂ ವಾಕಾ ಜ್ಞ ೀ ವಾಕಾ ಕೀವದಮ್ ೧೦
ನ್ ಅತಿಕ್ಷ್ರ ನ್ತ ಾಂ ರ್ಮನಿಶ್ರ ೀಷಿ ಯತ್ ಕತುವಾ ಾಂ ಕೃತಂ ಮ್ಪಯಾ
ಸಂಗತ್ವ ರ್ಮನಿನಾ ಪತಿನ ೀ ಭಾಗುವೇಣ ಇವ ರೇಣ್ಡಕ್ಷ್ ೧೧
ತತ್ ಶೃತ್ವಾ ವಚ್ನಂ ತಸಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಸಾ ಭಾಷ್ಠತಂ
ಶ್ತ್ವನ್ನದ ೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ರಾಮಂ ವಚ್ನ್ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧೨
ಸ್ವಾ ಗತಂ ತೇ ನ್ರಶ್ರ ೀಷಿ ದಿಷ್ವಟ ಾ ಪಾರ ಪ್ತೀ ಅಸ್ ರಾಘವ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಪರಸಕ ೃತಾ ಮ್ಪಹಷ್ಠುಮ್ ಅಪರಾಜಿತಮ್ ೧೩
ಅಚಿನ್ತ ಾ ಕಮಾು ತಪಸ್ವ ಬ್ರ ಹಮ ಷ್ಠು: ಅತರ್ ಪರ ಭಃ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವೇದಾ ಾಂ ವೇತಿಸ ಏನಂ ಪರಮಾಾಂ ಗತಿಮ್ ೧೪
ನ್ ಅಸ್ತ ಧನ್ಾ ತರೀ ರಾಮ್ಪ ತಾ ತತೀ ಅನಾ ೀ ಭವ ಕಶ್ಚ ನ್
ಗ್ೀಪಾತ ಕುಶಕ ಪತರ : ತೇ ಯೇನ್ ತಪತ ಾಂ ಮ್ಪಹ ತತ ಪಃ ೧೫
ಶ್ರರ ಯತ್ವಾಂ ಚ್ ಅಭಿದಸ್ವಾ ಮ್ ಕೌಶಕ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ಯಥಾ ಬ್ಲಂ ಯಥಾ ವೃತತ ಾಂ ತನ್ಮ ೀ ನಿಗದತಃ ಶೃಣ್ಡ ೧೬
ರಾಜಾ ಅಭೂತ್ ಏಷ ಧಮಾುತ್ವಮ ದಿೀಘು ಕ್ಷ್ರ್ಮ್ ಅರಿಾಂದಮಃ
ಧಮ್ಪುಜ್ಞ ಃ ಕೃತ

ವದಾ ಶ್ಚ ಪರ ಜಾನಾಾಂ ಚ್ ಹಿತೇ ರತಃ ೧೭

ಪರ ಜಾಪತಿ ಸುತ: ತ ಆಸ್ೀತ್ ಕುಶ್ೀ ನಾಮ್ಪ ಮ್ಪಹಿೀಪತಿಃ
ಕುಶ್ ಸಾ ಪತರ ೀ ಬ್ರ್ವಾನ್ ಕುಶ್ನಾಭಃ ಸುಧ್ಯಮ್ುಕಃ ೧೮
ಕುಶ್ನಾಭ್ ಸುತ: ತ ಆಸ್ೀತ್ ಗಾಧಿ: ಇತಿ ಏವ ವಶ್ರರ ತಃ
ಗಾಧೇಃ ಪತರ ೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಃ ೧೯
ವಶ್ಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾಃ ಪಾರ್ಯಾ ಮಾಸ ಮೇದಿನಿೀಮ್
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಬ್ಹ ವಷು ಸಹಸ್ವರ ಣ ರಾಜಾ ರಾಜ್ಾ ಮ್ ಅಕ್ಷ್ರಯತ್ ೨೦
ಕದಚಿತ್ ತ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ರ್ೀಜ್ಯತ್ವಾ ವರೂಥಿನಿೀಮ್
ಅಕೌಯ ಹಿಣೀ ಪರಿವೃತಃ ಪರಿಚ್ಕ್ಷ್ರ ಮ್ಪ ಮೇದಿನಿೀಮ್ ೨೧
ನ್ಗರಾಣ ಚ್ ರಾಷ್ವಟ ರಣ ಸರಿತ ಶ್ಚ ತಥಾ ಗ್ವರಿೀನ್
ಆಶ್ರ ಮಾನ್ ಕರ ಮ್ಪಶ್ೀ ರಾಜಾ ವಚ್ರನ್ ಆಜ್ಗಾಮ್ಪ ಹ ೨೨
ವಸ್ಷಿ ಸಾ ಆಶ್ರ ಮ್ಪ ಪದಂ ನಾನಾ ಪಷ್ ಫರ್ ದುರ ಮ್ಪಮ್
ನಾನಾ ಮೃಗ ಗಣ ಕಿೀಣುಾಂ ಸ್ದವ ಚಾರಣ ಸೇವತಮ್ ೨೩
ದೇವ ದನ್ವ ಗನ್ವ ವೈುಃ ಕಿನ್ನ ರೈ: ಉಪಶ್ೀಭಿತಮ್
ಪರ ಶಾನ್ತ ಹರಿಣ ಕಿೀಣುಾಂ ದಿಾ ಜ್ ಸಂಘ ನಿರ್ಷವತಮ್ ೨೪
ಬ್ರ ಹಮ ಷ್ಠು ಗಣ ಸಂಕಿೀಣುಾಂ ದೇವಷ್ಠು ಗಣ ಸೇವತಮ್
ತಪ: ಚ್ರಣ ಸಂಸ್ದ್ವ ೈ: ಅಗ್ವನ ಕಲ್್ ೈ: ಮ್ಪಹಾತಮ ಭಿಃ ೨೫
ಸತತಂ ಸಂಕುಲಂ ಶರ ೀಮ್ಪತ್ ಬ್ರ ಹಮ ಕಲ್್ ೈ: ಮ್ಪಹಾತಮ ಭಿಃ
ಅಬ್ಭ ಕ್ಯ ೈರ್ ವಾಯು ಭ್ಕ್ಯ ೈ ಶ್ಚ ಶೀಣು ಪಣು ಅಶ್ನ: ತಥಾ
ಫರ್ ಮೂರ್ ಅಶ್ನ: ದನ್ತ ೈ: ಜಿತ ರೀಷೈ: ಜಿತೇ ನಿದ ರಯೈಃ ೨೬
ಋಷ್ಠಭಿ: ವಾರ್ಖಿಲ್ಾ ೈ ಶ್ಚ ಜ್ಪ ಹೀಮ್ಪ ಪರಾಯಣೈಃ
ಅನ್ಾ ೈ: ವೈಖಾನ್ಸೈ ಶ್ಚ ೈವ ಸಮಂತ್ವತ್ ಉಪಶ್ೀಭಿತಂ ೨೭
ವಸ್ಷಿ ಸಾ ಆಶ್ರ ಮ್ಪ ಪದಂ ಬ್ರ ಹಮ ಲೀಕಮ್ ಇವಾ೭ಪರಮ್
ದದಶ್ು ಜ್ಯತ್ವಾಂ ಶ್ರ ೀಷಿ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಃ ೨೮
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಏಕ ಪಂಚಾಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ದ್ವಿ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ತಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಪರಮ್ಪ ಪ್ರರ ೀತೀ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಃ
ಪರ ಣತೀ ವನ್ಯಾತ್ ವೀರೀ ವಸ್ಷಿ ಾಂ ಜ್ಪತ್ವಾಂ ವರಮ್ ೧
ಸ್ವಾ ಗತಂ ತವ ಚ್ ಇತಾ ಕತೀ ವಸ್ಷ್ಿ ೀನ್ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ
ಆಸನಂ ಚ್ ಅಸಾ ಭ್ಗವಾನ್ ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ವಾಾ ದಿದೇಶ್ ಹ ೨
ಉಪವಷ್ವಟ ಯ ಚ್ ತದ ವಶಾಾ ಮ್ತ್ವರ ಯ ಧಿೀಮ್ಪತೇ
ಯಥಾ ನಾಾ ಯಂ ರ್ಮನಿ ವರಃ ಫರ್ ಮೂರ್ಮ್ ಉಪಾಹರತ್ ೩
ಪರ ತಿಗೃಹಾ ಚ್ ತ್ವಾಂ ಪೂಜಾಾಂ ವಸ್ಷ್ವಿ ತ್ ರಾಜ್ ಸತತ ಮಃ
ತಪ್ೀ ಅಗ್ವನ ಹೀತರ ಶಷ್ಾ ೀಷು ಕುಶ್ಲಂ ಪಯುಪೃಚ್ಛ ತ ೪
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವನ್ಸ್ ತಿ ಗಣೇ ತಥಾ
ಸವುತರ ಕುಶ್ಲಂ ಚ್ ಆಹ ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ರಾಜ್ ಸತತ ಮ್ಪಮ್ ೫
ಸುಖ ಉಪವಷಟ ಾಂ ರಾಜಾನಂ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಮ್ಪಹಾತಪಾಃ
ಪಪರ ಚ್ಛ ಜ್ಪತ್ವಾಂ ಶ್ರ ೀಷ್ಿ ೀ ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ಬ್ರ ಹಮ ಣಃ ಸುತಃ ೬
ಕಚಿಚ ತ್ ತೇ ಕುಶ್ಲಂ ರಾಜ್ನ್ ಕಚಿಚ ತ್ ಧಮೇುಣ ರಂಜ್ಯನ್
ಪರ ಜಾಃ ಪಾರ್ಯಸೇ ವೀರ ರಾಜ್ ವೃತ್ತ ೀನ್ ಧ್ಯಮ್ುಕ ೭
ಕಚಿಚ ತ್ ತೇ ಸುಭೃತ್ವ ಭೃತ್ವಾ ಃ ಕಚಿಚ ತ್ ತಿಷಿ ನಿತ ಶಾಸನೇ
ಕಚಿಚ ತ್ ತೇ ವಜಿತ್ವಃ ಸವೇು ರಿಪವೀ ರಿಪ ಸೂದನ್ ೮
ಕಚಿಚ ತ್ ಬ್ಲೇ ಚ್ ಕೀಶೇ ಚ್ ಮ್ತ್ರ ೀಷು ಚ್ ಪರಂತಪ
ಕುಶ್ಲಂ ತೇ ನ್ರ ವಾಾ ಘರ ಪತರ ಪೌತ್ರ ೀ ತವಾ೭ನ್ಘ ೯
ಸವುತರ ಕುಶ್ಲಂ ರಾಜಾ ವಸ್ಷಿ ಾಂ ಪರ ತಾ ದಹರತ್
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವಸ್ಷಿ ಾಂ ವನ್ಯಾ೭ನಿಾ ತಃ ೧೦
ಕೃತ್ವಾ ಉಭೌ ಸುಚಿರಂ ಕ್ಷ್ಲಂ ಧಮ್ುಷೌಿ ತ್ವಃ ಕಥಾಃ ಶ್ರಭಾಃ
ರ್ಮದ ಪರಮ್ಪಯಾ ಯುಕೌ
ತ ಪ್ರರ ೀಯೇತ್ವಾಂ ತ್ರ ಪರಸ್ ರಮ್ ೧೧
ತತೀ ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ಭ್ಗವಾನ್ ಕಥಾ೭ನ್ತ ೀ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಮ್ ಇದಂ ವಾಕಾ ಮ್ ಉವಾಚ್ ಪರ ಹಸನ್ ಇವ ೧೨
ಆತಿರ್ಾ ಾಂ ಕತುಮ್ ಇಚಾಛ ಮ್ ಬ್ರ್ಸಾ ಅಸಾ ಮ್ಪಹಾಬ್ರ್
ತವ ಚೈ ವ ಅಪರ ಮೇಯ ಸಾ ಯಥಾ೭ಹುಾಂ ಸಂಪರ ತಿೀಚ್ಛ ಮೇ ೧೩
ಸತಿಕ ರಯಾಾಂ ತ ಭ್ವಾನ್ ಏತ್ವಾಂ ಪರ ತಿೀಚ್ಛ ತ ಮ್ಪಯಾ ಕೃತ್ವಮ್
ರಾಜ್ನ್ ತಾ ಮ್ ಅತಿಥಿ ಶ್ರ ೀಷಿ ಃ ಪೂಜ್ನಿೀಯಃ ಪರ ಯತನ ತಃ ೧೪
ಏವಮ್ ಉಕತೀ ವಸ್ಷ್ಿ ೀನ್ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾಮ್ಪತಿಃ
ಕೃತಮ್ ಇತಾ ೭ಬ್ರ ವೀತ್ ರಾಜಾ ಪ್ರರ ಯ ವಾಕ್ಾ ೀನ್ ಮೇ ತಾ ಯಾ ೧೫
ಫರ್ ಮೂಲೇನ್ ಭ್ಗವನ್ ವದಾ ತೇ ಯತ್ ತವಾ೭೭ಶ್ರ ಮೇ
ಪಾದ್ಾ ೀ ನ್ ಆಚ್ಮ್ಪನಿೀಯೇನ್ ಭ್ಗವ ದದ ಶ್ುನೇನ್ ಚ್ ೧೬
ಸವುಥಾ ಚ್ ಮ್ಪಹಾ ಪಾರ ಜ್ಞ ಪೂಜಾ ಅಹೇುಣ ಸುಪೂಜಿತಃ
ಗಮ್ಷ್ವಾ ಮ್ ನ್ಮ್ಪ: ತೇ ಅಸುತ ಮೈತ್ರ ೀಣ ಈಕ್ಷಸಾ ಚ್ಕುಯ ಷ್ವ ೧೭
ಏವಂ ಬುರ ವನ್ತ ಾಂ ರಾಜಾನಂ ವಸ್ಷಿ ಃ ಪನ್: ಏವ ಹಿ
ನ್ಾ ಮ್ಪನ್ತ ರಯತ ಧಮಾುತ್ವಮ ಪನಃ ಪನ್: ಉದರ ಧಿೀಃ ೧೮
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಬಾಢಮ್ ಇತ್ಾ ೀವ ಗಾಧೇರ್ೀ ವಸ್ಷಿ ಾಂ ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ಹ
ಯಥಾ ಪ್ರರ ಯಂ ಭ್ಗವತ: ತಥಾ ಅಸುತ ರ್ಮನಿ ಸತತ ಮ್ಪ ೧೯
ಏವಮ್ ಉಕತೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ಜ್ಪತ್ವಾಂ ವರಃ
ಆಜುಹಾವ ತತಃ ಪ್ರರ ೀತಃ ಕಲಮ ಷ್ಠೀಾಂ ಧತ ಕರ್ಮ ಷಃ ೨೦
ಏಹಿ ಏಹಿ ಶ್ಬ್ಲೇ ಕಿಯ ಪರ ಾಂ ಶೃಣ್ಡ ಚಾ೭ಪ್ರ ವಚೀ ಮ್ಪಮ್ಪ
ಸಬ್ರ್ ಸಾ ಅಸಾ ರಾಜ್ರ್ಷುಃ ಕತುಾಂ ವಾ ವಸ್ತೀಽಸಮ ಾ ೭ಹಮ್
ಭ್ೀಜ್ನೇನ್ ಮ್ಪಹಾ೭ಹೇುಣ ಸತ್ವಕ ರಂ ಸಂವಧತಸ ಾ ಮೇ ೨೧
ಯಸಾ ಯಸಾ ಯಥಾ ಕ್ಷ್ಮಂ ಷ ಡ್ರ ಸೇಷು ಅಭಿಪೂಜಿತಮ್
ತತ್ ಸವುಾಂ ಕ್ಷ್ಮ್ಪಧುಕ್ ಕಿಯ ಪರ ಾಂ ಅಭಿವಷು ಕೃತೇ ಮ್ಪಮ್ಪ ೨೨
ರಸೇನ್ ಅನ್ನ ೀನ್ ಪಾನೇನ್ ಲೇಹಾ ಚೀಷ್ಾ ೀಣ ಸಂಯುತಮ್
ಅನಾನ ನಾಾಂ ನಿಚ್ಯಂ ಸವುಾಂ ಸೃಜ್ಸಾ ಶ್ಬ್ಲೇ ತಾ ರ ೨೩
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ದಿಾ ಪಂಚಾಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ತರ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ವಸ್ಷ್ಿ ೀನ್ ಶ್ಬ್ಲ ಶ್ತರ ಸೂದನ್
ವದಧೇ ಕ್ಷ್ಮ್ಪಧುಕ್ ಕ್ಷ್ಮಾನ್ ಯಸಾ ಯಸಾ ಯಥಾ ಈಪ್ರಸ ತಮ್ ೧
ಇಕೂಯ ನ್ ಮ್ಪಧನ್ ತಥಾ ಲಜಾನ್ ಮೈರೇಯಾನ್ ಚ್ ವರ ಆಸವಾನ್
ಪಾನಾನಿ ಚ್ ಮ್ಪಹಾ೭ಹಾುಣ ಭ್ಕ್ಷ್ಯ ಾ ಾಂ ಶ್ಚ ಉಚಾಚ ವಚಾನ್ ತಥಾ ೨
ಉಷು ಆಢಾ ಸಾ ಓದನ್ಸಾ ಅತರ ರಾಶ್ಯಃ ಪವುತೀಪಮಾಃ
ಮೃಷ್ವಟ ೭ನಾನ ನಿ ಚ್ ಸೂಪಾ ಶ್ಚ ದಧಿ ಕುಲಾ : ತಥೈ ವ ಚ್ ೩
ನಾನಾ ಸ್ವಾ ದು ರಸ್ವನಾಾಂ ಚ್ ಷ್ವಡ್ಬಾನಾಾಂ ತಥೈವ ಚ್
ಭಾಜ್ನಾನಿ ಸುಪೂಣುನಿ ಗೌಡಾನಿ ಚ್ ಸಹಸರ ಶಃ ೪
ಸವುಮ್ ಆಸ್ೀತ್ ಸು ಸಂತಷಟ ಾಂ ಹೃಷಟ ಪಷಟ ಜ್ನಾ ಯುತಮ್
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಬ್ಲಂ ರಾಮ್ಪ ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ನ್ ಅಭಿತಪ್ರುತಮ್ ೫
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀಽಪ್ರ ರಾಜ್ಷ್ಠು: ಹೃಷಟ ಪಷಟ : ತದ ಅಭ್ವತ್
ಸ ಅನ್ತ ಃಪರ ವರೀ ರಾಜಾ ಸಬಾರ ಹಮ ಣ ಪರೀಹಿತಃ ೬
ಸಅಮಾತಾ ೀ ಮ್ಪನಿತ ರ ಸಹಿತಃ ಸಭೃತಾ ಃ ಪೂಜಿತ: ತದ
ಯುಕತ ಃ ಪರಮ್ಪ ಹರ್ಷುಣ ವಸ್ಷಿ ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೭
ಪೂಜಿತೀಽಹಂ ತಾ ಯಾ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಪೂಜಾ೭ಹೇುಣ ಸುಸತಕ ೃತಃ
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಶ್ರರ ಯತ್ವಮ್ ಅಭಿಧ್ಯಸ್ವಾ ಮ್ ವಾಕಾ ಾಂ ವಾಕಾ ವಶಾರದ
ಗವಾಾಂ ಶ್ತ ಸಹಸ್ರ ೀಣ ದಿೀಯತ್ವಾಂ ಶ್ಬ್ಲ ಮ್ಪಮ್ಪ ೮
ರತನ ಾಂ ಹಿ ಭ್ಗವನ್ ಏತತ್ ರತನ ಹಾರಿೀ ಚ್ ಪಾಥಿುವಃ
ತಸ್ವಮ ತ್ ಮೇ ಶ್ಬ್ಲಾಂ ದೇಹಿ ಮ್ಪಮ್ಪ ಏಷ್ವ ಧಮ್ಪುತೀ ದಿಾ ಜ್ ೯
ಏವಮ್ ಉಕತ ಸುತ ಭ್ಗವಾನ್ ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ರ್ಮನಿ ಸತತ ಮಃ
ವಶಾಾ ಮ್ತ್ರ ೀಣ ಧಮಾುತ್ವಮ ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ಮ್ಪಹಿೀಪತಿಮ್ ೧೦
ನ್ ಅಹಂ ಶ್ತ ಸಹಸ್ರ ೀಣ ನ್ ಅಪ್ರ ಕೀಟ ಶ್ತೈ: ಗವಾಮ್
ರಾಜ್ನ್ ದಸ್ವಾ ಮ್ ಶ್ಬ್ಲಾಂ ರಾಶಭಿೀ ರಜ್ತಸಾ ವಾ ೧೧
ನ್ ಪರಿತ್ವಾ ಗಮ್ ಅಹಾು ಇಯಂ ಮ್ಪತ್ ಸಕ್ಷ್ಶಾತ್ ಅರಿಾಂದಮ್ಪ
ಶಾಶ್ಾ ತಿೀ ಶ್ಬ್ಲ ಮ್ಪಹಾ ಾಂ ಕಿೀತಿು: ಆತಮ ವತೀ ಯಥಾ ೧೨
ಅಸ್ವಾ ಾಂ ಹವಾ ಾಂ ಚ್ ಕವಾ ಾಂ ಚ್ ಪಾರ ಣ ಯಾತ್ವರ ತಥೈವ ಚ್
ಆಯತತ ಮ್ ಅಗ್ವನ ಹೀತರ ಾಂ ಚ್ ಬ್ಲ್: ಹೀಮ್ಪ: ತಥೈವ ಚ್ ೧೩
ಸ್ವಾ ಹಾಕ್ಷ್ರ ವಷಟಾಕ ರೌ ವದಾ ಶ್ಚ ವವಧ್ಯ: ತಥಾ
ಆಯತತ ಮ್ ಅತರ ರಾಜ್ರ್ಷು ಸವುಮ್ ಏತನ್ ನ್ ಸಂಶ್ಯಃ ೧೪
ಸವುಸಾ ಮ್ ಏತತ್ ಸತ್ಾ ೀನ್ ಮ್ಪಮ್ಪ ತಷ್ಠಟ ಕರಿೀ ಸದ
ಕ್ಷ್ರಣೈ: ಬ್ಹಭಿೀ ರಾಜ್ನ್ ನ್ ದಸ್ಾ ೀ ಶ್ಬ್ಲಾಂ ತವ ೧೫
ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ನ್ ಏವಮ್ ಉಕತ ಸುತ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀಽಬ್ರ ವೀತ್ ತತಃ
ಸಂರಬ್ವ ತರಮ್ ಅತಾ ರ್ುಾಂ ವಾಕಾ ಾಂ ವಾಕಾ
ಹೈರಣಾ

ಕಕ್ಷ್ಯ ಾ

ವಶಾರದಃ ೧೬

ಗ್ರ ೈವೇಯಾನ್ ಸುವಣು ಅಙ್ಗಕ ಶ್ ಭೂಷ್ಠತ್ವನ್

ದದಮ್ ಕುಾಂಜ್ರಾಣಾಂ ತೇ ಸಹಸ್ವರ ಣ ಚ್ತದುಶ್ ೧೭
ಹೈರಣಾ ನಾಾಂ ರಥಾನಾಾಂ ಚ್ ಶ್ಾ ೀತ ಅಶಾಾ ನಾಾಂ ಚ್ತಯುುಜಾಮ್
ದದಮ್ ತೇ ಶ್ತ್ವನಿ ಅಷೌಟ ಕಿಙ್ಗಕ ಣೀಕ ವಭೂಷ್ಠತ್ವನ್ ೧೮
ಹಯಾನಾಾಂ ದೇಶ್ ಜಾತ್ವನಾಾಂ ಕುರ್ಜಾನಾಾಂ ಮ್ಪರ್ಹಜ್ಸ್ವಮ್
ಸಹಸರ ಮ್ ಏಕಂ ದಶ್ ಚ್ ದದಮ್ ತವ ಸುವರ ತ ೧೯
ನಾನಾ ವಣು ವಭ್ಕ್ಷ್ತ ನಾಾಂ ವಯಸ್ವಾ ನಾಾಂ ತಥೈವ ಚ್
ದದಮ್ ಏಕ್ಷ್ಾಂ ಗವಾಾಂ ಕೀಟಾಂ ಶ್ಬ್ಳಾ ದಿೀಯತ್ವಾಂ ಮ್ಪಮ್ಪ ೨೦
ಯಾವತ್ ಇಚ್ಛ ಸ್ ರತನ ಾಂ ವಾ ಹಿರಣಾ ಾಂ ವಾ ದಿಾ ಜ್ೀತತ ಮ್ಪ
ತ್ವವತ್ ದದಮ್ ತತ್ ಸವುಾಂ ಶ್ಬ್ಳಾ ದಿೀಯತ್ವಾಂ ಮ್ಪಮ್ಪ ೨೧
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ಏವಮ್ ಉಕತ ಸುತ ಭ್ಗವಾನ್ ವಶಾಾ ಮ್ತ್ರ ೀಣ ಧಿೀಮ್ಪತ್ವ
ನ್ ದಸ್ವಾ ಮ್ ಇತಿ ಶ್ಬ್ಳಾಾಂ ಪಾರ ಹ ರಾಜ್ನ್ ಕಥಂಚ್ನ್ ೨೨
ಏತತ್ ಏವ ಹಿ ಮೇ ರತನ ಮ್ ಏತತ್ ಏವ ಹಿ ಮೇ ಧನ್ಮ್
ಏತತ್ ಏವ ಹಿ ಸವುಸಾ ಮ್ ಏತತ್ ಏವ ಹಿ ಜಿೀವತಮ್ ೨೩
ದಶ್ು: ಚ್ ಪೌಣು ಮಾಸ: ಚ್ ಯಜಾಞ ಶ್ಚ ೈವಾ೭ಪತ ದಕಿಯ ಣಃ
ಏತತ್ ಏವ ಹಿ ಮೇ ರಾಜ್ನ್ ವವಧ್ಯ ಶ್ಚ ಕಿರ ಯಾ ಸತ ಥಾ ೨೪
ಅತೀ ಮೂಲಃ ಕಿರ ಯಾಃ ಸವಾು ಮ್ಪಮ್ಪ ರಾಜ್ನ್ ನ್ ಸಂಶ್ಯಃ
ಬ್ಹೂನಾಾಂ ಕಿಾಂ ಪರ ಲಪೇನ್ ನ್ ದಸ್ಾ ೀ ಕ್ಷ್ಮ್ಪ ದೀಹಿನಿೀಮ್ ೨೫
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ತಿರ ಪಂಚಾಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಚತು: ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ಕ್ಷ್ಮ್ಪ ಧೇನಾಂ ವಸ್ಷ್ಿ ೀಽಪ್ರ ಯದ ನ್ ತಾ ಜ್ತೇ ರ್ಮನಿಃ
ತದ ಅಸಾ ಶ್ಬ್ಳಾಾಂ ರಾಮ್ಪ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಅನ್ಾ ಕಷುತ ೧
ನಿೀಯಮಾನಾ ತ ಶ್ಬ್ಳಾ ರಾಮ್ಪ ರಾಜಾಞ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ
ದುಃಖಿತ್ವ ಚಿನ್ತ ಯಾ ಮಾಸ ರುದನಿತ ೀ ಶ್ೀಕ ಕಶುತ್ವ ೨
ಪರಿತಾ ಕ್ಷ್ತ ವಸ್ಷ್ಿ ೀನ್ ಕಿಮ್ ಅಹಂ ಸುಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ
ಯಾ ಅಹಂ ರಾಜ್ ಭೃತೈ: ದಿೀನಾ ಹಿರ ಯೇಯಂ ಭೃಶ್ ದುಃಖಿತ್ವ ೩
ಕಿಾಂ ಮ್ಪಯಾ ಅಪಕೃತಂ ತಸಾ ಮ್ಪಹರ್ಷು: ಭಾವತ್ವ೭೭ತಮ ನಃ
ಯನ್ ಮಾಮ್ ಅನಾಗಸಂ ಭ್ಕ್ಷ್ತ ಮ್ ಇಷ್ವಟ ಾಂ ತಾ ಜ್ತಿ ಧ್ಯಮ್ುಕಃ ೪
ಇತಿ ಸ್ವ ಚಿನ್ತ ಯತ್ವಾ ತ ನಿಶ್ಾ ಸಾ ಚ್ ಪನಃ ಪನಃ
ಜ್ಗಾಮ್ಪ ವೇಗೇನ್ ತದ ವಸ್ಷಿ ಾಂ ಪರಮ್ಪ ಓಜ್ಸಂ
ನಿಧುಯ ತ್ವಾಂ ತದ ಭೃತ್ವಾ ನ್ ಶ್ತಶಃ ಶ್ತರ ಸೂದನ್ ೫
ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಅನಿರ್ ವೇಗೇನ್ ಪಾದ ಮೂಲಂ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ಶ್ಬ್ಲ ಸ್ವ ರುದನಿತ ೀ ಚ್ ಕರ ೀಶ್ನಿತ ೀ ಚ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೬
ವಸ್ಷಿ ಸಾ ಅಗರ ತಃ ಸ್ಾ ತ್ವಾ ಮೇಘ ದುನದ ಭಿ ರಾವಣೀ
ಭ್ಗವನ್ ಕಿಾಂ ಪರಿತಾ ಕ್ಷ್ತ ತಾ ಯಾ ಅಹಂ ಬ್ರ ಹಮ ಣಃ ಸುತ ೭
ಯಸ್ವಮ ತ್ ರಾಜ್ ಭೃತ್ವ ಮಾಾಂ ಹಿ ನ್ಯನ್ತ ೀ ತಾ ತಸ ಕ್ಷ್ಶ್ತಃ
ಏವಮ್ ಉಕತ ಸುತ ಬ್ರ ಹಮ ಷ್ಠು: ಇದಂ ವಚ್ನ್ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೮
ಶ್ೀಕ ಸಂತಪತ ಹೃದಯಾಾಂ ಸಾ ಸ್ವರಮ್ ಇವ ದುಃಖಿತ್ವಮ್
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ನ್ ತ್ವಾ ಾಂ ತಾ ಜಾಮ್ ಶ್ಬ್ಳೇ ನಾ೭ಪ್ರ ಮೇ ಅಪಕೃತಂ ತಾ ಯಾ ೯
ಏಷ ತ್ವಾ ಾಂ ನ್ಯತೇ ರಾಜಾ ಬ್ಲನ್ ಮ್ಪತತೀ ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಃ
ನ್ ಹಿ ತರ್ಾ ಾಂ ಬ್ಲಂ ಮ್ಪಹಾ ಾಂ ರಾಜಾ ತ ಅದಾ ವಶೇಷತಃ ೧೦
ಬ್ಲ್ೀ ರಾಜಾ ಕ್ಷತಿರ ಯ ಶ್ಚ ಪೃಥಿವಾಾ ಃ ಪತಿ: ಏವ ಚ್
ಇಯಮ್ ಅಕೌಯ ಹಿಣೀ ಪೂಣು ಸವಾಜಿ ರರ್ ಸಂಕುಲ ೧೧
ಹಸ್ತ ಧಾ ಜ್ ಸಮಾಕಿೀಣು ತೇನ್ ಅಸೌ ಬ್ರ್ವತತ ರಃ
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ವಸ್ಷ್ಿ ೀನ್ ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ವನಿೀತವತ್ ೧೨
ವಚ್ನಂ ವಚ್ನ್ಜಾಞ ಸ್ವ ಬ್ರ ಹಮ ಷ್ಠುಮ್ ಅಮ್ತ ಪರ ಭ್ಮ್
ನ್ ಬ್ಲಂ ಕ್ಷತಿರ ಯ ಸಾ ಆಹ: ಬಾರ ಹಮ ಣೀ ಬ್ರ್ವತತ ರಃ ೧೩
ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಬ್ರ ಹಮ

ಬ್ಲಂ ದಿವಾ ಾಂ ಕ್ಷತ್ವರ ತತ ಬ್ರ್ವತತ ರಮ್

ಅಪರ ಮೇಯ ಬ್ಲಂ ತಭ್ಾ ಾಂ ನ್ ತಾ ಯಾ ಬ್ರ್ವತತ ರಃ ೧೩
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾ ವೀಯು:
ನಿಯುಙ್ಯ ಾ ಮಾಾಂ ಮ್ಪಹಾತೇಜ್:

ತೇಜ್: ತವ ದುರಾಸದಮ್
ತಾ ತ್

ಬ್ರ ಹಮ

ಬ್ರ್ ಸಂಭೃತ್ವಮ್ ೧೪

ತಸಾ ದಪುಾಂ ಬ್ಲಂ ಯತನ ಾಂ ನಾಶ್ಯಾಮ್ ದುರಾತಮ ನಃ
ಇತಾ ಕತ ಸುತ ತಯಾ ರಾಮ್ಪ ವಸ್ಷಿ ಃ ಸುಮ್ಪಹಾಯಶಾಃ ೧೫
ಸೃಜ್ ಸಾ ಇತಿ ತದ ಉವಾಚ್ ಬ್ಲಂ ಪರಬ್ಲದುನಂ
ತಸಾ ತ ದಾ ಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಸುರಭಿ: ಸ್ವ ಅಸಸ ೃಜ್ತ್ ತದ ೧೬
ತಸ್ವಾ ಹಮಾಭ ರವಾತ್ ಉತಸ ೃಷ್ವಟ ಃ ಪಪು ವಾಃ ಶ್ತಶ್ೀ ನೃಪ
ನಾಶ್ಯನಿತ ಬ್ಲಂ ಸವುಾಂ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಸಾ ಪಶ್ಾ ತಃ ೧೭
ಬ್ಲಂ ಭ್ಗಾನ ತತೀ ದೃಷ್ವಟ ಾ ರಧೇ ನ್ ಅಕರ ಮ್ಪಾ ಕೌಶಕ:
ಸ ರಾಜಾ ಪರಮ್ಪ ಕುರ ದವ ಃ ಕರ ೀಧ ವಸ್ವಫ ರಿತ ಈಕ್ಷಣಃ ೧೯
ಪಪು ವಾನ್ ನಾಶ್ಯಾ ಮಾಸ ಶ್ಸ್ತ ರೈ : ಉಚಾಚ ವಚೈ : ಅಪ್ರ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಅದಿುತ್ವನ್ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಪಹು ವಾನ್ ಶ್ತಶ್: ತದ ೨೦
ಭೂಯ ಏವ ಅಸೃಜ್ತ್ ಘೀರಾನ್ ಶ್ಕ್ಷ್ನ್ ಯವನ್ ಮ್ಶರ ತ್ವನ್
ತೈ: ಆಸ್ೀತ್ ಸಂವೃತ್ವ ಭೂಮ್ಃ ಶ್ಕೈ: ಯವನ್ ಮ್ಶರ ತೈಃ ೨೧
ಪರ ಭಾವದಿಭ : ಮ್ಪಹಾ ವೀಯೈು: ಹೇಮ್ಪ ಕಿಞ್ಜ ರ್ಕ ಸನಿನ ಭಃ
ದಿೀಘು ಅಸ್ ಪಟಟ ಸ ಧರೈ: ಹೇಮ್ಪ ವಣು ಅಮ್ಪು ರ ಆವೃತೈಃ
ನಿದುಗವ ಾಂ ತತ್ ಬ್ಲಂ ಸವುಾಂ ಪರ ದಿೀಪ್ತ ೈ: ಇವ ಪಾವಕೈಃ

೨೨
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ತತೀ ಅಸ್ವತ ರಣ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ರ್ಮಮೀಚ್ ಹ
ತೈ: ತೈ: ಯವನ್ ಕ್ಷ್ಮಭ ೀಜಾ: ಪಪು ವಾ: ಚ್ ಆಕುಲ್ೀ ಕೃತ್ವ : ೨೩
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಚ್ತ: ಪಂಚಾಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಪಂಚ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ತತ: ತ್ವನ್ ಆಕುಲನ್ ದೃಷ್ವಟ ಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಅಸತ ರ ಮೀಹಿತ್ವನ್
ವಸ್ಷಿ : ಚೀದಯಾ ಮಾಸ ಕ್ಷ್ಮ್ಪ ಧುಕ್ ಸೃಜ್ ರ್ೀಗತಃ ೧
ತಸ್ವಾ ಹಮಾಭ ರವಾತ್ ಜಾತ್ವಃ ಕ್ಷ್ಮು ೀಜಾ ರವ ಸನಿನ ಭಾಃ
ಊಧಸ: ತ ಅರ್ ಸಂಜಾತ್ವಃ ಪಪು ವಾಃ ಶ್ಸತ ರ ಪಾಣಯಃ ೨
ರ್ೀನಿ ದೇಶಾ ಚ್ಚ ಯವನಃ ಶ್ಕೃ ದೇಶಾತ್ ಶ್ಕ್ಷ್: ತಥಾ
ರೀಮ್ಪ ಕೂಪೇಷು ಚ್ ಮ್ು ೀಚಾಛ ಹಾರಿೀತ್ವಃ ಸ ಕಿರಾತಕ್ಷ್ಃ ೩
ತೈ: ತತ್ ನಿಷೂದಿತಂ ಸೈನ್ಾ ಾಂ ವಶ್ಾ ಮ್ತರ ಸಾ ತತ್ ಕ್ಷಣತ್
ಸ ಪದತಿ ಗಜಂ ಸ ಅಶ್ಾ ಾಂ ಸ ರಥಂ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್ ೪
ದೃಷ್ವಟ ಾ ನಿಷೂದಿತಂ ಸೈನ್ಾ ಾಂ ವಸ್ಷ್ಿ ೀನ್ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಸುತ್ವನಾಾಂ ಚ್ ಶ್ತಂ ನಾನಾ ವಧ ಆಯುಧಮ್ ೫
ಅಭ್ಾ ಧ್ಯವತ್ ಸುಸಂಕುರ ದವ ಾಂ ವಸ್ಷಿ ಾಂ ಜ್ಪತ್ವಾಂ ವರಮ್
ಹಾಂಕ್ಷ್ರೇಣ ಏವ ತ್ವನ್ ಸವಾುನ್ ನಿದುದಹ ಮ್ಪಹಾನ್ ಋಷ್ಠಃ ೬
ತೇ ಸ ಅಶ್ಾ ರರ್ ಪಾದತ್ವ ವಸ್ಷ್ಿ ೀನ್ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ
ಭ್ಸ್ಮ ೀ ಕೃತ್ವ ರ್ಮಹೂತೇುನ್ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಸುತ್ವ: ತದ ೭
ದೃಷ್ವಟ ಾ ವನಾಶತ್ವನ್ ಪತ್ವರ ನ್ ಬ್ಲಂ ಚ್ ಸುಮ್ಪಹಾಯಶಾಃ
ಸ ವರ ೀಡ್: ಚಿನ್ತ ಯಾ೭೭ವಷ್ಟ ೀ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಅಭ್ವತ್ ತದ ೮
ಸರ್ಮದರ ಇವ ನಿವೇುಗ್ೀ ಭ್ಗನ ದಂಷಟ ರ ಇವೀರಗಃ
ಉಪರಕತ ಇವಾ೭೭ದಿತಾ ಃ ಸದಾ ೀ ನಿಷ್ ರಭ್ತ್ವಾಂ ಗತಃ ೯
ಹತ ಪತರ ಬ್ಲೀ ದಿೀನೀ ಲೂನ್ ಪಕ್ಷ ಇವ ದಿಾ ಜಃ
ಹತ ದಪ್ೀು ಹತ ಉತ್ವಸ ಹೀ ನಿವೇುದಂ ಸಮ್ಪಪದಾ ತ ೧೦
ಸ ಪತರ ಮ್ ಏಕಂ ರಾಜಾಾ ಯ ಪಾರ್ಯೇತಿ ನಿಯುಜ್ಾ ಚ್
ಪೃಥಿವೀಾಂ ಕ್ಷತರ ಧಮೇುಣ ವನ್ಮ್ ಏವ ಅನ್ಾ ಪದಾ ತ ೧೧
ಸ ಗತ್ವಾ ಹಿಮ್ಪವ ತ್ವ್ ಶ್ಾ ುಾಂ ಕಿನ್ನ ರೀರಗ ಸೇವತಮ್
ಮ್ಪಹಾ ದೇವ ಪರ ಸ್ವದ೭ರ್ುಾಂ ತಪ ಸ್ತ ೀಪೇ ಮ್ಪಹಾತಪಾಃ ೧೨
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ಕೇನ್ಚಿತ್ ಅರ್ ಕ್ಷ್ಲೇನ್ ದೇವೇಶ್ೀ ವೃಷಭ್ ಧಾ ಜಃ
ದಶ್ುಯಾ ಮಾಸ ವರದೀ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಮ್ಪಹಾ ಬ್ಲಂ ೧೩
ಕಿಮ್ಪ೭ರ್ುಾಂ ತಪಾ ಸೇ ರಾಜ್ನ್ ಬ್ರರ ಹಿ ಯತ್ ತೇ ವವಕಿಯ ತಮ್
ವರದೀ ಅಸ್ಮ ವರೀ ಯ: ತೇ ಕ್ಷ್ಙ್ಗಯ ತಃ ಸೀ ಅಭಿಧಿೀಯತ್ವಮ್ ೧೪
ಏವಮ್ ಉಕತ ಸುತ ದೇವೇನ್ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾತಪಾಃ
ಪರ ಣಪತಾ ಮ್ಪಹಾ ದೇವಮ್ ಇದಂ ವಚ್ನ್ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧೫
ಯದಿ ತಷ್ಟ ೀ ಮ್ಪಹಾ ದೇವ ಧನವೇುದೀ ಮ್ಪಮಾ೭ನ್ಘ
ಸ್ವಾಂಗ್ೀ ಪಾಾಂಗ ಉಪನಿಷದಃ ಸ ರಹಸಾ ಃ ಪರ ದಿೀಯತ್ವಮ್ ೧೬
ಯಾನಿ ದೇವೇಷು ಚ್ ಅಸ್ವತ ರಣ ದನ್ವೇಷು ಮ್ಪಹಷ್ಠುಷು
ಗನ್ವ ವು ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಸುಸ ಪರ ತಿಭಾನತ ಮ್ಪಮಾ೭ನ್ಘ ೧೭
ತವ ಪರ ಸ್ವದತ್ ಭ್ವತ ದೇವ ದೇವ ಮ್ಪಮ್ಪ ಈಪ್ರಸ ತಮ್
ಏವಮ್ ಅಸ್ತ ಾ ತಿ ದೇವೇಶ್ೀ ವಾಕಾ ಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಗತ ಸತ ತ: ೧೮
ಪಾರ ಪಾ ಚ್ ಅಸ್ವತ ರಣ ರಾಜ್ಷ್ಠು: ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಃ
ದಪೇುಣ ಮ್ಪಹತ್ವ ಯುಕತೀ ದಪು ಪೂಣೀು ಅಭ್ವತ್ ತದ ೧೯
ವವಧುಮಾನೀ ವೀಯೇುಣ ಸರ್ಮದರ ಇವ ಪವುಣ
ಹತಮ್ ಏವ ತದ ಮೇನೇ ವಸ್ಷಿ ಮ್ ಋಷ್ಠ ಸತತ ಮ್ಪಮ್ ೨೦
ತತೀ ಗತ್ವಾ ಆಶ್ರ ಮ್ಪ ಪದಂ ರ್ಮಮೀಚ್ ಅಸ್ವತ ರಣ ಪಾಥಿುವಃ
ಯೈ: ತತ್ ತಪ್ೀ ವನಂ ಸವುಾಂ ನಿದುಗವ ಾಂ ಚ್ ಅಸತ ರ ತೇಜ್ಸ್ವ ೨೧
ಉದಿೀಯುಮಾಣಮ್ ಅಸತ ರಾಂ ತತ್ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಸಾ ಧಿೀಮ್ಪತಃ
ದೃಷ್ವಟ ಾ ವಪರ ದುರ ತ್ವ ಭಿೀತ್ವ ರ್ಮನ್ಯಃ ಶ್ತಶ್ೀ ದಿಶಃ ೨೨
ವಸ್ಷಿ ಸಾ ಚ್ ಯೇ ಶಷ್ವಾ : ತಥೈವ ಮೃಗ ಪಕಿಯ ಣಃ
ವದರ ವನಿತ ಭ್ಯಾತ್ ಭಿೀತ್ವ ನಾನಾ ದಿಗಭ ಾ ಃ ಸಹಸರ ಶಃ ೨೩
ವಸ್ಷಿ ಸಾ ಆಶ್ರ ಮ್ಪ ಪದಂ ಶ್ರನ್ಾ ಮ್ ಆಸ್ೀತ್ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ರ್ಮಹೂತುಮ್ ಇವ ನಿಃಶ್ಬ್ದ ಮ್ ಆಸ್ೀತ್ ಈರಿಣ ಸನಿನ ಭ್ಮ್ ೨೪
ವದತೀ ವೈ ವಸ್ಷಿ ಸಾ ಮಾ ಭಷ್ಟ ೀತಿ ರ್ಮಹರ್ ರ್ಮಹಃ
ನಾಶ್ಯಾಮ್ ಅದಾ ಗಾಧೇಯಂ ನಿೀಹಾರಮ್ ಇವ ಭಾಸಕ ರಃ ೨೫
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ಜ್ಪತ್ವಾಂ ವರಃ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ತದ ವಾಕಾ ಾಂ ಸರೀಷಮ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೨೬
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ಆಶ್ರ ಮಂ ಚಿರ ಸಂವೃದವ ಾಂ ಯತ್ ವನಾಶತವಾನ್ ಅಸ್
ದುರಾಚಾರೀ ಅಸ್ ಯನ್ ಮೂಢ ತಸ್ವಮ ತ್ ತಾ ಾಂ ನ್ ಭ್ವಷಾ ಸ್ ೨೭
ಇತಿ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಪರಮ್ಪ ಕುರ ದವ ೀ ದಣಡ ಮ್ ಉದಾ ಮ್ಪಾ ಸತಾ ರಃ
ವಧಮ್ಪ ಇವ ಕ್ಷ್ಲಗ್ವನ : ಯಮ್ಪ ದಣಡ ಮ್ ಇವಾ೭ಪರಮ್ ೨೮
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಪಂಚ್ ಪಂಚಾಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಷಟ್ಪ ಾಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
ಏವಮ್ ಉಕತೀ ವಸ್ಷ್ಿ ೀನ್ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಃ
ಆಗ್ನ ೀಯಮ್ ಅಸತ ರಮ್ ಉತಿಯ ಪಾ ತಿಷಿ ತಿಷ್ಿ ೀತಿ ಚ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧
ಬ್ರ ಹಮ ದಂಡಂ ಸರ್ಮತಿಯ ಪಾ ಕ್ಷ್ರ್ ದಂಡಂ ಇವಾ೭ಪರಂ
ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ಭ್ಗವಾನ್ ಕರ ೀಧ್ಯತ್ ಇದಂ ವಚ್ನ್ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೨
ಕ್ಷತರ ಬ್ನವ ೀ ಸ್ಾ ತೀ ಅಸ್ಮ ಏಷ ಯತ್ ಬ್ಲಂ ತತ್ ವದಶ್ುಯ
ನಾಶ್ಯಾಮ್ ಅದಾ ತೇ ದಪುಾಂ ಶ್ಸತ ರ ಸಾ ತವ ಗಾಧಿಜ್ ೩
ಕಾ ಚ್ ತೇ ಕ್ಷತಿರ ಯ ಬ್ಲಂ ಕಾ ಚ್ ಬ್ರ ಹಮ ಬ್ಲಂ ಮ್ಪಹತ್
ಪಶ್ಾ ಬ್ರ ಹಮ ಬ್ಲಂ ದಿವಾ ಾಂ ಮ್ಪಮ್ಪ ಕ್ಷತಿರ ಯ ಪಾಾಂಸನ್ ೪
ತಸಾ ಅಸತ ರಾಂ ಗಾಧಿ ಪತರ ಸಾ ಘೀರಮ್ ಆಗ್ನ ೀಯಮ್ ಉತತ ಮ್ಪಮ್
ಬ್ರ ಹಮ ದಣ್ಡ ೀನ್ ತತ್ ಶಾನ್ತ ಮ್ ಅಗ್ನ ೀ: ವೇಗ ಇವಾ೭ಮ್ಪಭ ಸ್ವ ೫
ವಾರುಣಂ ಚೈವ ರೌದರ ಾಂ ಚ್ ಐನ್ದ ರಾಂ ಪಾಶ್ರಪತಂ ತಥಾ
ಐಷ್ಠೀಕಂ ಚಾ೭ಪ್ರ ಚಿಕ್ಯ ೀಪ ರುಷ್ಠತೀ ಗಾಧಿ ನ್ನ್ದ ನಃ ೬
ಮಾನ್ವಂ ಮೀಹನಂ ಚೈವ ಗಾನ್ವ ವುಾಂ ಸ್ವಾ ಪನಂ ತಥಾ
ಜೃಮ್ಪಭ ಣಂ ಮಾದನಂ ಚೈವ ಸಂತ್ವಪನ್ ವಲಪನೇ ೭
ಶ್ೀಷಣಂ ದರಣಂ ಚೈವ ವಜ್ರ ಮ್ ಅಸತ ರಾಂ ಸುದುಜ್ುಯಮ್
ಬ್ರ ಹಮ ಪಾಶಂ ಕ್ಷ್ರ್ಪಾಶಂ ವಾರುಣಂ ಪಾಶ್ಮ್ ಏವ ಚ್ ೮
ಪ್ರನಾಕ್ಷ್೭ಸತ ರಾಂ ಚ್ ದಯತಂ ಶ್ರಷ್ವಕ ದ್ರ ೀು ಅಶ್ನಿೀ ತಥಾ
ದಣಡ ಸತ ರಮ್ ಅರ್ ಪೈಶಾಚಂ ಕೌರ ಞ್ಚ ಮ್ ಅಸತ ರಾಂ ತಥೈವ ಚ್ ೯
ಧಮ್ಪುಚ್ಕರ ಾಂ ಕ್ಷ್ರ್ಚ್ಕರ ಾಂ ವಷುು ಚ್ಕರ ಾಂ ತಥೈವ ಚ್
ವಾಯವಾ ಾಂ ಮ್ಪರ್ನಂ ಚೈವ ಅಸತ ರಾಂ ಹಯಶರ ಸತ ಥಾ ೧೦
ಶ್ಕಿತ ದಾ ಯಂ ಚ್ ಚಿಕ್ಯ ೀಪ ಕಙ್ಗಕ ಲಂ ರ್ಮಸಲಂ ತಥಾ
ವೈದಾ ಧರಂ ಮ್ಪಹಾಸತ ರಾಂ ಚ್ ಕ್ಷ್ಲಸತ ರಮ್ ಅರ್ ದರುಣಮ್ ೧೧
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ತಿರ ಶ್ರರ್ಮ್ ಅಸತ ರಾಂ ಘೀರಂ ಚ್ ಕ್ಷ್ಪಾರ್ಮ್ ಅರ್ ಕಙ್ಕ ಣಮ್
ಏತ್ವನಿ ಅಸ್ವತ ರಣ ಚಿಕ್ಯ ೀಪ ಸವಾುಣ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್ ೧೨
ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ಜ್ಪತ್ವಾಂ ಶ್ರ ೀಷ್ಿ ೀ ತತ್ ಅದುಭ ತಮ್ ಇವಾ೭ಭ್ವತ್
ತ್ವನಿ ಸವಾುಣ ದಣ್ಡ ೀನ್ ಗರ ಸತೇ ಬ್ರ ಹಮ ಣಃ ಸುತಃ ೧೩
ತೇಷು ಶಾನ್ತ ೀಷು ಬ್ರ ಹಾಮ ಸತ ರಾಂ ಕಿಯ ಪತ ವಾನ್ ಗಾಧಿ ನ್ನ್ದ ನಃ
ತತ್ ಅಸತ ರಮ್ ಉದಾ ತಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ದೇವಾಃ ಸ ಅಗ್ವನ ಪರೀಗಮಾಃ ೧೪
ದೇವಷುಯ ಶ್ಚ ಸಂಭಾರ ನಾತ ಗನ್ವ ವಾುಃ ಸ ಮ್ಪಹೀ ರಗಾಃ
ತ್ರ ೈಲೀಕಾ ಮ್ ಆಸ್ೀತ್ ಸಂತರ ಸತ ಾಂ ಬ್ರ ಹಾಮ ಸ್ತ ರೀ ಸರ್ಮದಿೀರಿತೇ ೧೫
ತತ್ ಅಪ್ರ ಅಸತ ರಾಂ ಮ್ಪಹಾ ಘೀರಂ ಬಾರ ಹಮ ಾಂ ಬಾರ ಹ್ಮ ೀಣ ತೇಜ್ಸ್ವ
ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ಗರ ಸತೇ ಸವುಾಂ ಬ್ರ ಹಮ ದಣ್ಡ ೀನ್ ರಾಘವ ೧೬
ಬ್ರ ಹಾಮ ಸತ ರಾಂ ಗರ ಸಮಾನ್ಸಾ ವಸ್ಷಿ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ತ್ರ ೈಲೀಕಾ ಮೀಹನಂ ರೌದರ ಾಂ ರೂಪಮ್ ಆಸ್ೀತ್ ಸುದರುಣಮ್ ೧೭
ರೀಮ್ಪ ಕೂಪೇಷು ಸವೇುಷು ವಸ್ಷಿ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ಮ್ಪರಿೀಚ್ಾ ಇವ ನಿಷ್್ ೀತ: ಅಗ್ನ ೀ: ಧಮ್ಪ ಆಕುರ್ ಅಚಿುಷಃ ೧೮
ಪಾರ ಜ್ಾ ರ್ತ್ ಬ್ರ ಹಮ ದಣಡ ಶ್ಚ ವಸ್ಷಿ ಸಾ ಕರ ಉದಾ ತಃ
ವಧಮ್ಪ ಇವ ಕ್ಷ್ಲಗ್ವನ : ಯಮ್ಪ ದಣಡ ಇವಾ೭ಪರಃ ೧೯
ತತೀ ಅಸುತ ವನ್ ರ್ಮನಿ ಗಣ ವಸ್ಷಿ ಾಂ ಜ್ಪತ್ವಾಂ ವರಮ್
ಅಮೀಘಂ ತೇ ಬ್ಲಂ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ತೇಜ್ೀ ಧ್ಯರಯ ತೇಜ್ಸ್ವ ೨೦
ನಿಗೃಹಿೀತ: ತಾ ಯಾ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾತಪಾಃ
ಪರ ಸ್ೀದ ಜ್ಪತ್ವಾಂ ಶ್ರ ೀಷಿ ಲೀಕ್ಷ್ಃ ಸನತ ಗತ ವಾ ಥಾಃ ೨೧
ಏವಮ್ ಉಕತೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾಃ ಶ್ಮಂ ಚ್ಕ್ರ ೀ ಮ್ಪಹಾತಪಾಃ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀಽಪ್ರ ನಿಕೃತೀ ವನಿಶ್ಶ ಾ ಸಾ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೨೨
ಧಿಗ್ ಬ್ಲಂ ಕ್ಷತಿರ ಯ ಬ್ಲಂ ಬ್ರ ಹಮ ತೇಜ್ೀ ಬ್ಲಂ ಬ್ರ್ಮ್
ಏಕೇನ್ ಬ್ರ ಹಮ ದಣ್ಡ ೀನ್ ಸವಾು೭ಸ್ವತ ರಣ ಹತ್ವನಿ ಮೇ ೨೩
ತತ್ ಏತತ್ ಸಮ್ಪವೇಕ್ಷಾ ಅಹಂ ಪರ ಸನ್ನ ಇನಿದ ರಯ ಮಾನ್ಸಃ
ತಪ್ೀ ಮ್ಪಹತ್ ಸಮಾಸ್ವಾ ಸ್ಾ ೀ ಯತ್ ವೈ ಬ್ರ ಹಮ ತಾ ಕ್ಷ್ರಕಮ್ ೨೪
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಪಂಚ್ ಪಂಚಾಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಸಪ್ತ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗಃ
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ತತಃ ಸಂತಪತ ಹೃದಯಃ ಸಮ ರನ್ ನಿಗರ ಹಮ್ ಆತಮ ನಃ
ವನಿಶ್ಶ ಾ ಸಾ ವನಿಶ್ಶ ಾ ಸಾ ಕೃತ ವೈರೀ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ ೧
ಸ ದಕಿಯ ಣಾಂ ದಿಶಂ ಗತ್ವಾ ಮ್ಪಹಿಷ್ವಾ ಸಹ ರಾಘವ
ತತ್ವಪ ಪರಮಂ ಘೀರಂ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾತಪಾಃ ೨
ಫರ್ ಮೂರ್ ಅಶ್ನೀ ದನ್ತ : ಚ್ಚಾರ ಪರಮಂ ತಪಃ
ಅರ್ ಅಸಾ ಜ್ಜಿಞ ರೇ ಪತ್ವರ ಃ ಸತಾ ಧಮ್ಪು ಪರಾಯಣಃ
ಹವಷಾ ನದ ೀ ಮ್ಪಧುಷಾ ನದ ೀ ದೃಢನೇತರ ೀ ಮ್ಪಹಾರಥಃ ೩
ಪೂಣೇು ವಷು ಸಹಸ್ರ ೀ ತ ಬ್ರ ಹಾಮ ಲೀಕ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಃ
ಅಬ್ರ ವೀತ್ ಮ್ಪಧುರಂ ವಾಕಾ ಾಂ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ತಪ್ೀ ಧನ್ಮ್ ೪
ಜಿತ್ವ ರಾಜ್ಷ್ಠು ಲೀಕ್ಷ್: ತೇ ತಪಸ್ವ ಕುಶಕ್ಷ್೭೭ತಮ ಜ್
ಅನೇನ್ ತಪಸ್ವ ತ್ವಾ ಾಂ ಹಿ ರಾಜ್ಷ್ಠು: ಇತಿ ವದಮ ಹೇ ೫
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಸಹ ದೈವತೈಃ
ತಿರ ವಷಟ ಪಂ ಬ್ರ ಹಮ ಲೀಕಂ ಲೀಕ್ಷ್ನಾಾಂ ಪರಮೇಶ್ಾ ರಃ ೬
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀಽಪ್ರ ತತ್ ಶೃತ್ವಾ ಹಿರ ಯಾ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಅವಾಙ್ಗಮ ಖಃ
ದುಃಖೇನ್ ಮ್ಪಹತ್ವ ಆವಷಟ ಃ ಸ ಮ್ಪನಾ : ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೭
ತಪ ಶ್ಚ ಸುಮ್ಪಹ ತತ ಪತ ಾಂ ರಾಜ್ಷ್ಠು: ಇತಿ ಮಾಾಂ ವದುಃ
ದೇವಾಃ ಸಷ್ಠುಗಣಃ ಸವೇು ನ್ ಅಸ್ತ ಮ್ಪನ್ಾ ೀ ತಪಃ ಫರ್ಮ್ ೮
ಇತಿ ನಿಶಚ ತಾ ಮ್ಪನ್ಸ್ವ ಭೂಯ ಏವ ಮ್ಪಹಾತಪಾಃ
ತಪ: ಚ್ಕ್ಷ್ರ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಪರಮಂ ಪರಮ್ಪ ಆತಮ ವಾನ್ ೯
ಏತಸ್ಮ ನ್ ಏವ ಕ್ಷ್ಲೇ ತ ಸತಾ ವಾದಿೀ ಜಿತೇನಿದ ರಯಃ
ತಿರ ಶ್ಙ್ಗಕ : ಇತಿ ವಖಾಾ ತ ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕು ಕುರ್ ನ್ನ್ದ ನಃ ೧೦
ತಸಾ ಬುದಿವ ಃ ಸರ್ಮತ್ ನಾನ ಯಜೇಯಮ್ ಇತಿ ರಾಘವ
ಗಚ್ಛ ೀಯಂ ಸಾ ಶ್ರಿೀರೇಣ ದೇವಾನಾಾಂ ಪರಮಾಾಂ ಗತಿಮ್ ೧೧
ಸ ವಸ್ಷಿ ಾಂ ಸಮಾಹೂಯ ಕರ್ಯಾ ಮಾಸ ಚಿನಿತ ತಮ್
ಅಶ್ಕಾ ಮ್ ಇತಿ ಚ್ ಅಪ್ರ ಉಕತೀ ವಸ್ಷ್ಿ ೀನ್ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ ೧೨
ಪರ ತ್ವಾ ಖಾಾ ತೀ ವಸ್ಷ್ಿ ೀನ್ ಸ ಯಯೌ ದಕಿಯ ಣಾಂ ದಿಶ್ಮ್
ತತ: ಸ ತತ್ ಕಮ್ಪುಸ್ದವ ಾ ಧುಾಂ ಪತ್ವರ ನ್ ತಸಾ ಗತೀ ನೃಪ: ೧೩
ವಾಸ್ಷ್ವಿ ದಿೀಘು ತಪಸ: ತಪ್ೀ ಯತರ ಹಿ ತೇಪ್ರರೇ
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ತಿರ ಶ್ಙ್ಗಕ ಃ ಸುಮ್ಪಹಾತೇಜಾಃ ಶ್ತಂ ಪರಮ್ಪ ಭಾಸಾ ರಮ್ ೧೪
ವಸ್ಷಿ ಪತ್ವರ ನ್ ದದೃಶೇ ತಪಾ ಮಾನಾನ್ ಯಶ್ಸ್ಾ ನಃ
ಸೀಽಭಿಗಮ್ಪಾ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನಃ ಸವಾುನ್ ಏವ ಗುರೀಃ ಸುತ್ವನ್ ೧೫
ಅಭಿವಾದಾ ಆನಪೂವ್ಾ ೀುಣ ಹಿರ ಯಾ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಅವಾಙ್ಗಮ ಖಃ
ಅಬ್ರ ವೀತ್ ಸುಮ್ಪಹಾತೇಜಾಃ ಸವಾುನ್ ಏವ ಕೃತ್ವಞ್ಜ ಲ್ಃ ೧೬
ಶ್ರಣಂ ವಃ ಪರ ಪದ್ಾ ೀಽಹಂ ಶ್ರಣಾ ನ್ ಶ್ರಣಗತಃ
ಪರ ತ್ವಾ ಖಾಾ ತೀಽಸ್ಮ ಭ್ದರ ಾಂ ವೀ ವಸ್ಷ್ಿ ೀನ್ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ ೧೭
ಯಷುಟ ಕ್ಷ್ಮೀ ಮ್ಪಹಾ ಯಜ್ಞ ಾಂ ತತ್ ಅನಜಾಞ ತಮ್ ಅರ್ುರ್
ಗುರು ಪತ್ವರ ನ್ ಅಹಂ ಸವಾುನ್ ನ್ಮ್ಪಸಕ ೃತಾ ಪರ ಸ್ವದಯೇ ೧೮
ಶರಸ್ವ ಪರ ಣತೀ ಯಾಚೇ ಬಾರ ಹಮ ಣನ್ ತಪಸ್ ಸ್ಾ ತ್ವನ್
ತೇ ಮಾಾಂ ಭ್ವನ್ತ ಃ ಸ್ದವ ಾ ೭ರ್ುಾಂ ಯಾಜ್ಯನತ ಸಮಾಹಿತ್ವಃ
ಸಶ್ರಿೀರೀ ಯಥಾ ಹಂ ಹಿ ದೇವ ಲೀಕಮ್ ಅವಾಪನ ಯಾಮ್ ೧೯
ಪರ ತ್ವಾ ಖಾಾ ತೀ ವಸ್ಷ್ಿ ೀನ್ ಗತಿಮ್ ಅನಾಾ ಾಂ ತಪ್ೀ ಧನಾಃ
ಗುರು ಪತ್ವರ ನ್ ಋತೇ ಸವಾುನ್ ನಾ೭ಹಂ ಪಶಾಾ ಮ್ ಕ್ಷ್ಾಂಚ್ನ್ ೨೦
ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕೂಣಾಂ ಹಿ ಸವೇುಷ್ವಾಂ ಪರೀಧ್ಯಃ ಪರಮಾ ಗತಿಃ
ಪರೀಧಸ: ತ ವದಾ ಾಂಸ: ತ್ವರಯಂತಿ ಸದ ನೃಪಾನ್
ತಸ್ವಮ ತ್ ಅನ್ನ್ತ ರಂ ಸವೇು ಭ್ವನತ ೀ ದೈವತಂ ಮ್ಪಮ್ಪ ೨೧
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಸಪತ ಪಂಚಾಶ್ ಸಸ ಗುಃ

ಅಷಟ ಪಂಚಾಶ ಸಸ ರ್ಗ:
ತತ: ತಿರ ಶ್ಙ್ಕ ೀ: ವಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಕರ ೀಧ ಸಮ್ಪನಿಾ ತಮ್
ಋಷ್ಠ ಪತರ ಶ್ತಂ ರಾಮ್ಪ ರಾಜಾನ್ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧
ಪರ ತ್ವಾ ಖಾಾ ತೀಽಸ್ ದುಬುುದ್ವ ೀ ಗುರುಣ ಸತಾ

ವಾದಿನಾ

ತಂ ಕಥಂ ಸಮ್ಪತಿಕರ ಮ್ಪಾ ಶಾಖಾ ಅನ್ತ ರಮ್ ಉಪೇಯವಾನ್ ೨
ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕೂಣಾಂ ಹಿ ಸವೇುಷ್ವಾಂ ಪರೀಧ್ಯಃ ಪರಮೀ ಗುರು:
ನ್ ಚ್ ಅತಿಕರ ಮ್ತಾಂ ಶ್ಕಾ ಾಂ ವಚ್ನಂ ಸತಾ ವಾದಿನಃ ೩
ಅಶ್ಕಾ ಮ್ ಇತಿ ಚ್ ಉವಾಚ್ ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ಭ್ಗವಾನ್ ಋಷ್ಠಃ
ತಂ ವಯಂ ವೈ ಸಮಾಹತುಾಂ ಕರ ತಾಂ ಶ್ಕ್ಷ್ತ ಃ ಕಥಂ ತವ ೪
ಬಾಲ್ಶ್: ತಾ ಾಂ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಗಮ್ಪಾ ತ್ವಾಂ ಸಾ ಪರಂ ಪನಃ
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಯಾಜ್ನೇ ಭ್ಗವಾನ್ ಶ್ಕತ : ತ್ರ ೈಲೀಕಾ ಸಾ ಅಪ್ರ ಪಾಥಿುವ
ಅವಮಾನಂ ಚ್ ತತ್ ಕತುಾಂ ತಸಾ ಶ್ಕ್ಷ್ಯ ಾ ಮ್ಪಹೇ ಕಥಂ ೫
ತೇಷ್ವಾಂ ತತ್ ವಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಕರ ೀಧ ಪಯಾುಕುರ್ ಅಕ್ಷರಮ್
ಸ ರಾಜಾ ಪನ್: ಏವ ಏತ್ವನ್ ಇದಂ ವಚ್ನ್ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೬
ಪರ ತ್ವಾ ಖಾಾ ತೀಽಸ್ಮ ಗುರುಣ ಗುರು ಪತ್ರ ೈ: ತಥೈವ ಚ್
ಅನಾಾ ಾಂ ಗತಿಾಂ ಗಮ್ಷ್ವಾ ಮ್ ಸಾ ಸ್ತ ವೀಽಸುತ ತಪ್ೀಧನಾಃ ೭
ಋಷ್ಠ ಪತ್ವರ : ತ ತತ್ ಶೃತ್ವಾ ವಾಕಾ ಾಂ ಘೀರ ಅಭಿಸಂಹಿತಮ್
ಶೇಪಃ ಪರಮ್ಪ ಸಂಕುರ ದವ : ಚ್ಣಡ ಳತಾ ಾಂ ಗಮ್ಷಾ ಸ್ ೮
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನೀ ವವಶ್ರ: ತೇ ಸಾ ಮ್ ಆಶ್ರ ಮ್ಪಮ್
ಅರ್ ರಾತ್ವರ ಾ ಾಂ ವಾ ತಿೀತ್ವಯಾಾಂ ರಾಜಾ ಚ್ಣಡ ಳತ್ವಾಂ ಗತಃ ೯
ನಿೀರ್ ವಸತ ರ ಧರೀ ನಿೀಲಃ ಪರುಷ್ೀ ಧಾ ಸತ ಮೂಧುಜಃ
ಚಿತಾ ಮಾರ್ಾ ಅನಲೇಪ ಶ್ಚ ಆಯಸ ಆಭ್ರಣೀಽಭ್ವತ್ ೧೦
ತಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಮ್ಪನಿತ ರಣಃ ಸವೇು ತಾ ಕ್ಷ್ತ ಾ ಚ್ಣಡ ಳ ರೂಪ್ರಣಮ್
ಪಾರ ದರ ವನ್ ಸಹಿತ್ವ ರಾಮ್ಪ ಪೌರಾ ಯೇ ಅಸಾ ಅನಗಾಮ್ನಃ ೧೧
ಏಕೀ ಹಿ ರಾಜಾ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಪರಮ್ಪ ಆತಮ ವಾನ್
ದಹಾ ಮಾನೀ ದಿವಾ ರಾತರ ಾಂ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ತಪ್ೀ ಧನ್ಮ್ ೧೨
ವಶಾಾ ಮ್ತರ : ತ ತಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ರಾಜಾನಂ ವಫಲ್ೀ ಕೃತಮ್
ಚ್ಣಡ ಳ ರೂಪ್ರಣಂ ರಾಮ್ಪ ರ್ಮನಿಃ ಕ್ಷ್ರುಣಾ ಮ್ ಆಗತಃ ೧೩
ಕ್ಷ್ರುಣಾ ತ್ ಸ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವಾಕಾ ಾಂ ಪರಮ್ಪ ಧ್ಯಮ್ುಕಃ
ಇದಂ ಜ್ಗಾದ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ರಾಜಾನಂ ಘೀರ ದಶ್ುನ್ಮ್ ೧೪
ಕಿಮ್ ಆಗಮ್ಪನ್ ಕ್ಷ್ಯುಾಂ ತೇ ರಾಜ್ ಪತರ ಮ್ಪಹಾಬ್ರ್
ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ಅಧಿಪತೇ ವೀರ ಶಾಪಾತ್ ಚ್ಣಡ ಳತ್ವಾಂ ಗತಃ ೧೫
ಅರ್ ತತ್ ವಾಕಾ ಮ್ ಆಕಣಾ ು ರಾಜಾ ಚ್ಣಡ ಳತ್ವಾಂ ಗತಃ
ಅಬ್ರ ವೀತ್ ಪಾರ ಞ್ಜ ಲ್: ವಾಕಾ ಾಂ ವಾಕಾ ಜ್ಞ ೀ ವಾಕಾ ಕೀವದಮ್ ೧೬
ಪರ ತ್ವಾ ಖಾಾ ತೀಽಸ್ಮ ಗುರುಣ ಗುರು ಪತ್ರ ೈ: ತಥಾ ಏವ ಚ್
ಅನ್ವಾಪಾ ಏವ ತಂ ಕ್ಷ್ಮಂ ಮ್ಪಯಾ ಪಾರ ಪ್ತ ೀ ವಪಯುಯಃ ೧೭
ಸಶ್ರಿೀರೀ ದಿವಂ ಯಾಯಾಮ್ ಇತಿ ಮೇ ಸೌಮ್ಪಾ ದಶ್ುನ್
ಮ್ಪಯಾ ಚ್ ಇಷಟ ಾಂ ಕರ ತ ಶ್ತಂ ತಚ್ಚ ನ್ ಅವಾಪಾ ತೇ ಫರ್ಮ್ ೧೮
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಅನೃತಂ ನೀಕತ ಪೂವುಾಂ ಮೇ ನ್ ಚ್ ವಕ್ಯ ಾ ೀ ಕದ ಚ್ನ್
ಕೃಚ್ಛ ರೀಷು ಅಪ್ರ ಗತಃ ಸೌಮ್ಪಾ ಕ್ಷತರ ಧಮೇುಣ ತೇ ಶ್ಪೇ ೧೯
ಯಜ್ಞ ೈ: ಬ್ಹ ವಧೈ: ಇಷಟ ಾಂ ಪರ ಜಾ ಧಮೇುಣ ಪಾಲ್ತ್ವಃ
ಗುರವ ಶ್ಚ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನಃ ಶೀರ್ ವೃತ್ತ ೀನ್ ತೀಷ್ಠತ್ವಃ ೨೦
ಧಮೇು ಪರ ಯತಮಾನ್ ಸಾ ಯಜ್ಞ ಾಂ ಚ್ ಆಹತುಮ್ ಇಚ್ಛ ತಃ
ಪರಿತೀಷಂ ನ್ ಗಚ್ಛ ನಿತ ಗುರವೀ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವ ೨೧
ದೈವಮ್ ಏವ ಪರಂ ಮ್ಪನ್ಾ ೀ ಪೌರುಷಂ ತ ನಿರರ್ುಕಮ್
ದೈವೇನ್ ಆಕರ ಮ್ಪಾ ತೇ ಸವುಾಂ ದೈವಂ ಹಿ ಪರಮಾ ಗತಿಃ ೨೨
ತಸಾ ಮೇ ಪರಮಾತುಸಾ ಪರ ಸ್ವದಮ್ ಅಭಿಕ್ಷ್ಙ್ಯ ತಃ
ಕತುಮ್ ಅಹುಸ್ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ದೈವ ಉಪಹತ ಕಮ್ಪುಣಃ ೨೩
ನ್ ಅನಾಾ ಾಂ ಗತಿಾಂ ಗಮ್ಷ್ವಾ ಮ್ ನ್ ಅನ್ಾ ಃ ಶ್ರಣಮ್ ಅಸ್ತ ಮೇ
ದೈವಂ ಪರುಷ ಕ್ಷ್ರೇಣ ನಿವತುಯತಮ್ ಅಹುಸ್ ೨೪
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಅಷಟ ಪಂಚಾಶ್ ಸಸ ಗು:

ಏಕೀನ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಉಕತ ವಾಕಾ ಾಂ ತ ರಾಜಾನಂ ಕೃಪಯಾ ಕುಶ ಕ್ಷ್ತಮ ಜಃ
ಅಬ್ರ ವೀತ್ ಮ್ಪಧುರಂ ವಾಕಾ ಾಂ ಸ್ವಕ್ಷ್ಯ ತ್

ಚ್ಣಡ ಳ ರೂಪ್ರಣಮ್ ೧

ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕೀ ಸ್ವಾ ಗತಂ ವತಸ ಜಾನಾಮ್ ತ್ವಾ ಾಂ ಸುಧ್ಯಮ್ುಕಮ್
ಶ್ರಣಂ ತೇ ಭ್ವಷ್ವಾ ಮ್ ಮಾ ಭಷ್ಠೀ: ನೃಪ ಪಾಂಗವ ೨
ಅಹಮ್ ಆಮ್ಪನ್ತ ರಯೇ ಸವಾುನ್ ಮ್ಪಹಷ್ಠೀುನ್ ಪಣಾ ಕಮ್ಪುಣಃ
ಯಜ್ಞ ಸ್ವಹಾ ಕರಾನ್ ರಾಜ್ನ್ ತತೀ ಯಕ್ಷಾ ಸ್ ನಿವೃುತಃ ೩
ಗುರು ಶಾಪ ಕೃತಂ ರೂಪಂ ಯತ್ ಇದಂ ತಾ ಯ ವತುತೇ
ಅನೇನ್ ಸಹ ರೂಪೇಣ ಸಶ್ರಿೀರೀ ಗಮ್ಷಾ ಸ್ ೪
ಹಸತ ಪಾರ ಪತ ಮ್ ಅಹಂ ಮ್ಪನ್ಾ ೀ ಸಾ ಗುಾಂ ತವ ನ್ರೇಶ್ಾ ರ
ಯ: ತಾ ಾಂ ಕೌಶಕಮ್ ಆಗಮ್ಪಾ ಶ್ರಣಾ ಾಂ ಶ್ರಣಂ ಗತಃ ೫
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಮ್ಪಹಾ ತೇಜಾಃ ಪತ್ವರ ನ್ ಪರಮ್ಪ ಧ್ಯಮ್ುಕ್ಷ್ನ್
ವಾಾ ದಿದೇಶ್ ಮ್ಪಹಾಪಾರ ಜಾಞ ನ್ ಯಜ್ಞ ಸಂಭಾರ ಕ್ಷ್ರಣತ್
ಸವಾುನ್ ಶಷ್ವಾ ನ್ ಸಮಾಹೂಯ ವಾಕಾ ಮ್ ಏತತ್ ಉವಾಚ್ ಹ ೬
ಸವಾುನ್ ಋಷ್ಠ ವರಾನ್ ವಾಶಷ್ವಟ ನ್ ಆನ್ಯಧಾ ಾಂ ಮ್ಪಮ್ಪ ಆಜ್ಞ ಯಾ
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ಸಶಷ್ವಾ ನ್ ಸುಹೃದ: ಚೈವ ಸ ಋತಿಾ ಜ್: ಸುಬ್ಹಶ್ರರ ತ್ವನ್ ೭
ಯತ್ ಅನಾ ೀ ವಚ್ನಂ ಬ್ರರ ಯಾತ್ ಮ್ಪತ್ ವಾಕಾ ಬ್ರ್ ಚೀದಿತಃ
ತತ್ ಸವುಮ್ ಅಖಿಲೇನ್ ಉಕತ ಾಂ ಮ್ಪಮ್ಪ ಆಖ್ಾ ೀಯಮ್ ಅನಾದೃತಮ್ ೮
ತಸಾ ತತ್ ವಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ದಿಶ್ೀ ಜ್ಗುಮ : ತತ್ ಆಜ್ಞ ಯಾ
ಆಜ್ಗುಮ : ಅರ್ ದೇಶೇಭ್ಾ ಃ ಸವೇುಭ್ಾ ೀ ಬ್ರ ಹಮ ವಾದಿನಃ ೯
ತೇ ಚ್ ಶಷ್ವಾ ಃ ಸಮಾಗಮ್ಪಾ ರ್ಮನಿಾಂ ಜ್ಾ ಲ್ತ ತೇಜ್ಸಂ
ಊಚ್ಛ್ ಶ್ಚ ವಚ್ನಂ ಸವೇು ಸವೇುಷ್ವಾಂ ಬ್ರ ಹಮ ವಾದಿನಾಮ್ ೧೦
ಶ್ರರ ತ್ವಾ ತೇ ವಚ್ನಂ ಸವೇು ಸಮಾಯಾನಿತ ದಿಾ ಜಾತಯಃ
ಸವು ದೇಶೇಷು ಚ್ ಆಗಚ್ಛ ನ್ ವಜ್ುಯತ್ವಾ ಮ್ಪಹೀದಯಮ್ ೧೧
ವಾಸ್ಷಿ ಾಂ ತತ್ ಶ್ತಂ ಸವುಾಂ ಕರ ೀಧ ಪಯಾುಕುರ್ ಅಕ್ಷರಮ್
ಯತ್ ಆಹ ವಚ್ನಂ ಸವುಾಂ ಶೃಣ್ಡ ತಾ ಾಂ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವ ೧೨
ಕ್ಷತಿರ ರ್ೀ ಯಾಜ್ಕೀ ಯಸಾ ಚ್ಣಡ ಳ ಸಾ ವಶೇಷತಃ
ಕಥಂ ಸದಸ್ ಭ್ೀಕ್ಷ್ತ ರೀ ಹವ: ತಸಾ ಸುರಷುಯಃ ೧೩
ಬಾರ ಹಮ ಣ ವಾ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನೀ ಭಕ್ಷ್ತ ಾ ಚ್ಣಡ ಳ ಭ್ೀಜ್ನ್ಮ್
ಕಥಂ ಸಾ ಗುಾಂ ಗಮ್ಷಾ ನಿತ ವಶಾಾ ಮ್ತ್ರ ೀಣ ಪಾಲ್ತ್ವಃ ೧೪
ಏತತ್ ವಚ್ನಂ ನಷುಿ ಯುಮ್ ಊಚ್ಛ್ಃ ಸಂರಕತ ಲೀಚ್ನಾಃ
ವಾಸ್ಷ್ವಿ ರ್ಮನಿ ಶಾದೂುರ್ ಸವೇು ತೇ ಸಮ್ಪಹೀದಯಾಃ ೧೫
ತೇಷ್ವಾಂ ತದಾ ಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಸವೇುಷ್ವಾಂ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವಃ
ಕರ ೀಧ ಸಂರಕತ ನ್ಯನಃ ಸರೀಷಮ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧೬
ಯೇ ದೂಷಯನಿತ ಅದುಷಟ ಾಂ ಮಾಾಂ ತಪ ಉಗರ ಾಂ ಸಮಾಸ್ಾ ತಮ್
ಭ್ಸ್ಮ ೀಭೂತ್ವ ದುರಾತ್ವಮ ನೀ ಭ್ವಷಾ ನಿತ ನ್ ಸಂಶ್ಯಃ ೧೭
ಅದಾ ತೇ ಕ್ಷ್ರ್ ಪಾಶೇನ್ ನಿೀತ್ವ ವೈವಸಾ ತ ಕ್ಷಯಮ್
ಸಪತ ಜಾತಿ ಶ್ತ್ವನಿ ಏವ ಮೃತಪಾಃ ಸನತ ಸವುಶಃ ೧೮
ಶ್ಾ ಮಾಾಂಸ ನಿಯತ ಆಹಾರಾ ರ್ಮಷ್ಠಟ ಕ್ಷ್ ನಾಮ್ಪ ನಿಘೃುಣಃ
ವಕೃತ್ವ ಶ್ಚ ವರೂಪಾ ಶ್ಚ ಲೀಕ್ಷ್ನ್ ಅನಚ್ರನತ ಇಮಾನ್ ೧೯
ಮ್ಪಹೀದಯ ಶ್ಚ ದುಬುುದಿವ : ಮಾಮ್ ಅದೂಷಾ ಾಂ ಹಿ ಅದೂಷಯತ್
ದೂಷ್ಠತ: ಸವು ಲೀಕೇಷು ನಿಷ್ವದತಾ ಾಂ ಗಮ್ಷಾ ತಿ ೨೦
ಪಾರ ಣ ಅತಿ ಪಾತ ನಿರತೀ ನಿರ೭ನಕರ ೀಶ್ತ್ವಾಂ ಗತಃ
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ದಿೀಘು ಕ್ಷ್ಲಂ ಮ್ಪಮ್ಪ ಕರ ೀಧ್ಯತ್ ದುಗುತಿಾಂ ವತುಯಷಾ ತಿ ೨೧
ಏತ್ವವತ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ವಚ್ನಂ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾತಪಾಃ
ವರರಾಮ್ಪ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ಋಷ್ಠ ಮ್ಪಧ್ಾ ೀ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಃ ೨೨
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಏಕೀನ್ ಷಷ್ಠಟ ತಮ್ಪ ಸಸ ಗುಃ

ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತಪ್ೀಬ್ರ್ ಹತ್ವನ್ ಕೃತ್ವಾ ವಾಸ್ಷ್ವಿ ನ್ ಸ ಮ್ಪಹೀದಯಾನ್
ಋಷ್ಠ ಮ್ಪಧ್ಾ ೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀಽಭ್ಾ ಭಾಷತ ೧
ಅಯಮ್ ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕು ದಯಾದ:

ತಿರ ಶ್ಙ್ಗಕ : ಇತಿ ವಶ್ರರ ತಃ

ಧಮ್ುಷಿ ಶ್ಚ ವದನ್ಾ ಶ್ಚ ಮಾಾಂ ಚೈವ ಶ್ರಣಂ ಗತಃ ೨
ತೇನ್ ಅನೇನ್ ಶ್ರಿೀರೇಣ ದೇವ ಲೀಕ ಜಿಗ್ವೀಷಯಾ
ಯಥಾ ಅಯಂ ಸಾ ಶ್ರಿೀರೇಣ ದೇವ ಲೀಕಂ ಗಮ್ಷಾ ತಿ ೩
ತಥಾ ಪರ ವತಾ ುತ್ವಾಂ ಯಜ್ಞ ೀ ಭ್ವದಿಭ ಶ್ಚ ಮ್ಪಯಾ ಸಹ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಸವು ಏವ ಮ್ಪಹಷುಯಃ ೪
ಊಚ್ಛ್ಃ ಸಮೇತಾ ಸಹಿತ್ವ ಧಮ್ಪುಜಾಞ ಧಮ್ಪು ಸಂಹಿತಮ್
ಅಯಂ ಕುಶಕ

ದಯಾದೀ ರ್ಮನಿಃ ಪರಮ್ಪ

ಕೀಪನಃ ೫

ಯತ್ ಆಹ ವಚ್ನಂ ಸಮ್ಪಾ ಕ್ ಏತತ್ ಕ್ಷ್ಯುಾಂ ನ್ ಸಂಶ್ಯಃ
ಅಗ್ವನ ಕಲ್ ೀ ಹಿ ಭ್ಗವಾನ್ ಶಾಪಂ ದಸಾ ತಿ ರೀಷ್ಠತಃ ೬
ತಸ್ವಮ ತ್ ಪರ ವತಾ ುತ್ವಾಂ ಯಜ್ಞ ಃ ಸಶ್ರಿೀರೀ ಯಥಾ ದಿವಮ್
ಗಚ್ಛ ೀತ್ ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕು ದಯಾದೀ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಸಾ ತೇಜ್ಸ್ವ ೭
ತತಃ ಪರ ವತಾ ುತ್ವಾಂ ಯಜ್ಞ ಃ ಸವೇು ಸಮ್ಪಧಿ ತಿಷಿ ತೇ
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಮ್ಪಹಷುಯ: ಚ್ಕುರ : ತ್ವ: ತ್ವಃ ಕಿರ ಯಾ: ತದ ೮
ಯಾಜ್ಕ ಶ್ಚ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀಽಭ್ವತ್ ಕರ ತ್ರ
ಋತಿಾ ಜ್ ಶ್ಚ ಆನಪೂವ್ಾ ೀುಣ ಮ್ಪನ್ತ ರವತ್ ಮ್ಪನ್ತ ರ ಕೀವದಃ ೯
ಚ್ಕುರ ಃ ಸವಾುಣ ಕಮಾುಣ ಯಥಾ ಕರ್್ ಾಂ ಯಥಾ ವಧಿ
ತತಃ ಕ್ಷ್ಲೇನ್ ಮ್ಪಹತ್ವ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾತಪಾಃ ೧೦
ಚ್ಕ್ಷ್ರ ಆವಾಹನಂ ತತರ ಭಾಗಾ೭ರ್ುಾಂ ಸವು ದೇವತ್ವಃ
ನ್ ಅಭಾಾ ಗಮ್ಪನ್ ತದ೭೭ಹೂತ್ವ ಭಾಗಾ೭ರ್ುಾಂ ಸವು ದೇವತ್ವಃ ೧೧
ತತಃ ಕರ ೀಧ ಸಮಾವಷ್ಟ ೀ ವಶ್ಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನಿಃ
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ಸುರ ವಮ್ ಉದಾ ಮ್ಪಾ ಸಕರ ೀಧ: ತಿರ ಶ್ಙ್ಗಕ ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧೨
ಪಶ್ಾ ಮೇ ತಪಸೀ ವೀಯುಾಂ ಸ್ವಾ ೭೭ಜಿುತ ಸಾ ನ್ರೇಶ್ಾ ರ
ಏಷ ತ್ವಾ ಾಂ ಸಾ ಶ್ರಿೀರೇಣ ನ್ಯಾಮ್ ಸಾ ಗುಮ್ ಓಜ್ಸ್ವ
ದುಷ್ವ್ ರಪಂ ಸಾ ಶ್ರಿೀರೇಣ ದಿವಂ ಗಚ್ಛ ನ್ರಾ೭ಧಿಪ ೧೩
ಸ್ವಾ ೭೭ಜಿುತಂ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಅಪ್ರ ಅಸ್ತ ಮ್ಪಯಾ ಹಿ ತಪಸಃ ಫರ್ಮ್
ರಾಜ್ನ್ ತಾ ಾಂ ತೇಜ್ಸ್ವ ತಸಾ ಸ ಶ್ರಿೀರೀ ದಿವಂ ವರ ಜ್ ೧೪
ಉಕತ ವಾಕ್ಾ ೀ ರ್ಮನೌ ತಸ್ಮ ನ್ ಸ ಶ್ರಿೀರೀ ನ್ರೇಶ್ಾ ರಃ
ದಿವಂ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ರ್ಮನಿೀನಾಾಂ ಪಶ್ಾ ತ್ವಾಂ ತದ ೧೫
ದೇವ ಲೀಕ ಗತಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ತಿರ ಶ್ಙ್ಗಕ ಾಂ ಪಾಕಶಾಸನಃ
ಸಹ ಸವೈುಃ ಸುರಗಣೈ: ಇದಂ ವಚ್ನ್ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧೬
ತಿರ ಶ್ಙ್ಕ ೀ ಗಚ್ಛ ಭೂಯ: ತಾ ಾಂ ನ್ ಅಸ್ ಸಾ ಗು ಕೃತ್ವ೭೭ರ್ಯಃ
ಗುರು ಶಾಪಹತೀ ಮೂಢ ಪತ ಭೂಮ್ಮ್ ಅವಾಕಿಛ ರಾಃ ೧೭
ಏವಮ್ ಉಕತೀ ಮ್ಪಹೇನ್ದ ರೀಣ ತಿರ ಶ್ಙ್ಗಕ : ಅಪತತ್ ಪನಃ
ವಕರ ೀಶ್ಮಾನ್: ತ್ವರ ಹಿೀತಿ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ತಪ್ೀ ಧನ್ಮ್ ೧೮
ತತ್ ಶೃತ್ವಾ ವಚ್ನಂ ತಸಾ ಕರ ೀಶ್ಮಾನ್ ಸಾ ಕೌಶಕಃ
ರೀಷಮ್ ಆಹಾರಯ ತಿತ ೀವರ ಾಂ ತಿಷಿ ತಿಷ್ಿ ೀತಿ ಚ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧೯
ಋಷ್ಠ ಮ್ಪಧ್ಾ ೀ ಸ ತೇಜ್ಸ್ಾ ೀ ಪರ ಜಾಪತಿ: ಇವಾ೭ಪರಃ
ಸೃಜ್ನ್ ದಕಿಯ ಣ ಮಾಗುಸ್ವಾ ನ್ ಸಪತ ಷ್ಠೀುನ್ ಅಪರಾನ್ ಪನಃ ೨೦
ನ್ಕ್ಷತರ ಮಾಲಮ್ ಅಪರಾಮ್ ಅಸೃಜ್ತ್ ಕರ ೀಧ ಮೂರ್ಛುತಃ
ದಕಿಯ ಣಾಂ ದಿಶ್ಮ್ ಆಸ್ವಾ ಯ ರ್ಮನಿ ಮ್ಪಧ್ಾ ೀ ಮ್ಪಹಾಯಶಾಃ ೨೧
ಸೃಷ್ವಟ ಾ ನ್ಕ್ಷತರ ವಂಶಂ ಚ್ ಕರ ೀಧೇನ್ ಕಲುಷ್ಠೀ ಕೃತಃ
ಅನ್ಾ ಮ್ ಇನ್ದ ರಾಂ ಕರಿಷ್ವಾ ಮ್ ಲೀಕೀ ವಾ ಸ್ವಾ ತ್ ಅನಿನ್ದ ರಕಃ ೨೨
ದೈವತ್ವನ್ ಅಪ್ರ ಸ ಕರ ೀಧ್ಯತ್ ಸರ ಷುಟ ಾಂ ಸರ್ಮಪ ಚ್ಕರ ಮೇ ೨೩
ತತಃ ಪರಮ್ಪ ಸಂಭಾರ ನಾತ ಃ ಸಷ್ಠು ಸಂಘಾಃ ಸುರ ಅಸುರಾ:
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನ್ಮ್ ಊಚ್ಛ್ಃ ಸ್ವ೭ನನ್ಯಂ ವಚಃ ೨೪
ಅಯಂ ರಾಜಾ ಮ್ಪಹಾ ಭಾಗ ಗುರು ಶಾಪ ಪರಿಕ್ಷತಃ
ಸ ಶ್ರಿೀರೀ ದಿವಂ ಯಾತಾಂ ನ್ ಅಹುತಿ ಏವ ತಪ್ೀ ಧನ್ ೨೫
ತೇಷ್ವಾಂ ತದಾ ಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ದೇವಾನಾಾಂ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವಃ
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ಅಬ್ರ ವೀತ್ ಸುಮ್ಪಹತ್ ವಾಕಾ ಾಂ ಕೌಶಕಃ ಸವು ದೇವತ್ವಃ ೨೬
ಸಶ್ರಿೀರಸಾ ಭ್ದರ ಾಂ ವ: ತಿರ ಶ್ಙ್ಕ ೀ: ಅಸಾ ಭೂಪತೇಃ
ಆರೀಹಣಂ ಪರ ತಿಜಾಞ ತಂ ನ್ ಅನೃತಂ ಕತುಮ್ ಉತಸ ಹೇ
ಸಗ್ೀುಽಸುತ ಸ ಶ್ರಿೀರಸಾ ತಿರ ಶ್ಙ್ಕ ೀ: ಅಸಾ ಶಾಶ್ಾ ತಃ ೨೭
ನ್ಕ್ಷತ್ವರ ಣ ಚ್ ಸವಾುಣ ಮಾಮ್ಪಕ್ಷ್ನಿ ಧುರ ವಾಣಾ ೭ರ್
ಯಾವತ್ ಲೀಕ್ಷ್ ಧರಿಷಾ ನಿತ ತಿಷಿ ನಿತ ಏತ್ವನಿ ಸವುಶಃ ೨೮
ಮ್ಪತಕ ೃತ್ವನಿ ಸುರಾಃ ಸವೇು ತತ್ ಅನಜಾಞ ತಮ್ ಅಹುರ್
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಃ ಸುರಾಃ ಸವೇು ಪರ ತೂಾ ಚ್ಛ್: ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವಮ್ ೨೯
ಏವಂ ಭ್ವತ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ತಿಷಿ ನಿತ ಏತ್ವನಿ ಸವುಶಃ
ಗಗನೇ ತ್ವನಿ ಅನೇಕ್ಷ್ನಿ ವೈಶಾಾ ನ್ರ ಪಥಾತ್ ಬ್ಹಿಃ ೩೦
ನ್ಕ್ಷತ್ವರ ಣ ರ್ಮನಿ ಶ್ರ ೀಷಿ ತೇಷು ಜ್ಾ ೀತಿಷುಯ ಜಾಜ್ಾ ರ್ನ್
ಅವಾಙ್ ಶರ: ತಿರ ಶ್ಙ್ಗಕ ಶ್ಚ ತಿಷಿ ತ ಅಮ್ಪರ ಸನಿನ ಭಃ ೩೧
ಅನಯಾಸಾ ಾಂತಿ ಚ್ ಏತ್ವನಿ ಜ್ಾ ೀತಿೀಾಂಷ್ಠ ನೃಪ ಸತತ ಮಂ
ಕೃತ್ವಧುಾಂ ಕಿೀತಿುಮಂತಂ ಚ್ ಸಾ ಗು ಲೀಕ ಗತಂ ಯಥಾ ೩೨
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಸುತ ಧಮಾುತ್ವಮ ಸವು ದೇವೈ: ಅಭಿಷುಟ ತಃ
ಋಷ್ಠಭಿ ಶ್ಚ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ಬಾಢಮ್ ಇತ್ವಾ ೭೭ಹ ದೇವತ್ವಃ ೩೩
ತತೀ ದೇವಾ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನೀ ರ್ಮನ್ಯ ಶ್ಚ ತಪ್ೀ ಧನಾಃ
ಜ್ಗುಮ : ಯಥಾ ಆಗತಂ ಸವೇು ಯಜ್ಞ ಸಾ ಅನ್ತ ೀ ನ್ರೀತತ ಮ್ಪ ೩೪
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಷಷ್ಠಟ ತಮ್ಪ ಸಸ ಗು:

ಏಕ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ಅರ್ ಪರ ಸ್ಾ ತ್ವನ್ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಾ ತ್ವನ್ ಋಷ್ಠೀನ್
ಅಬ್ರ ವೀತ್ ನ್ರ ಶಾದೂುರ್ ಸವಾುನ್ ತ್ವನ್ ವನ್ ವಾಸ್ನಃ ೧
ಮ್ಪಹಾ ವಘನ ಃ ಪರ ವೃತತೀಽಯಂ ದಕಿಯ ಣಮ್ ಆಸ್ಾ ತೀ ದಿಶ್ಮ್
ದಿಶ್ಮ್ ಅನಾಾ ಾಂ ಪರ ಪತ್ವಸ ಾ ಮ್ಪ: ತತರ ತಪಾಸ ಾ ಮ್ಪಹೇ ತಪಃ ೨
ಪಶಚ ಮಾಯಾಾಂ ವಶಾಲಯಾಾಂ ಪಷಕ ರೇಷು ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ಸುಖಂ ತಪ: ಚ್ರಿಷ್ವಾ ಮಃ ಪರಂ ತತ್ ಹಿ ತಪ್ೀ ವನ್ಮ್ ೩
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಮ್ಪಹಾ ತೇಜಾಃ ಪಷಕ ರೇಷು ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಃ
ತಪ ಉಗರ ಾಂ ದುರಾಧಷುಾಂ ತೇಪೇ ಮೂರ್ ಫಲ೭ಶ್ನಃ ೪
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ಏತಸ್ಮ ನ್ನ ೀವ ಕ್ಷ್ಲೇ ತ ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ೭ಧಿಪತಿ: ನೃಪಃ
ಅಮ್ಪು ರಿೀಷ ಇತಿ ಖಾಾ ತೀ ಯಷುಟ ಾಂ ಸರ್ಮಪ ಚ್ಕರ ಮೇ ೫
ತಸಾ ವೈ ಯಜ್ಮಾನ್ ಸಾ ಪಶ್ರಮ್ ಇನದ ರೀ ಜ್ಹಾರ ಹ
ಪರ ಣಷ್ಟ ೀ ತ ಪಶೌ ವಪ್ರ ೀ ರಾಜಾನ್ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೬
ಪಶ್ರ: ಅದಾ ಹೃತೀ ರಾಜ್ನ್ ಪರ ಣಷಟ : ತವ ದುನ್ುಯಾತ್
ಅರಕಿಯ ತ್ವರಂ ರಾಜಾನಂ ಘನ ನಿತ ದೀಷ್ವ ನ್ರೇಶ್ಾ ರ ೭
ಪಾರ ಯಶಚ ತತ ಾಂ ಮ್ಪಹತ್ ಏತತ್ ನ್ರಂ ವಾ ಪರುಷಷುಭ್
ಆನ್ಯಸಾ ಪಶ್ರಾಂ ಶೀಘರ ಾಂ ಯಾವತ್ ಕಮ್ಪು ಪರ ವತುತೇ ೮
ಉಪಾಧ್ಯಾ ಯ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಸ ರಾಜಾ ಪರುಷಷುಭ್
ಅನಿಾ ಯೇಷ ಮ್ಪಹಾ ಬುದಿವ ಃ ಪಶ್ರಾಂ ಗ್ೀಭಿಃ ಸಹಸರ ಶಃ ೯
ದೇಶಾನ್ ಜ್ನ್ಪದಾಂ ತ್ವನ್ ತ್ವನ್ ನ್ಗರಾಣ ವನಾನಿ ಚ್
ಆಶ್ರ ಮಾಣ ಚ್ ಪಣಾ ನಿ ಮಾಗುಮಾಣೀ ಮ್ಪಹಿೀಪತಿಃ ೧೦
ಸ ಪತರ ಸಹಿತಂ ತ್ವತ ಸಭಾಯುಾಂ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್
ಭೃಗುತಾಂಗೇ ಸಮಾಸ್ೀನ್ಮ್ ಋಚಿೀಕಂ ಸಂದದಶ್ು ಹ ೧೧
ತಮ್ ಉವಾಚ್ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾಃ ಪರ ಣಮ್ಪಾ ಅಭಿಪರ ಸ್ವದಾ ಚ್
ಬ್ರ ಹಮ ಷ್ಠುಾಂ ತಪಸ್ವ ದಿೀಪತ ಾಂ ರಾಜ್ಷ್ಠು: ಅಮ್ತ ಪರ ಭಃ ೧೨
ಪೃಷ್ವಟ ಾ ಸವುತರ ಕುಶ್ರ್ಮ್ ಋಚಿೀಕಂ ತಮ್ ಇದಂ ವಚಃ
ಗವಾಾಂ ಶ್ತ ಸಹಸ್ರ ೀಣ ವಕಿರ ೀಣೀರ್ಷ ಸುತಂ ಯದಿ ೧೩
ಪಶ್ೀ: ಅಥೇು ಮ್ಪಹಾಭಾಗ ಕೃತ ಕೃತಾ ೀಽಸ್ಮ ಭಾಗುವ
ಸವೇು ಪರಿಗತ್ವ ದೇಶಾ ಯಜಿಞ ೀಯಂ ನ್ ರ್ಭ ಪಶ್ರಮ್ ೧೪
ದತಮ್ ಅಹುಸ್ ಮೂಲ್ಾ ೀನ್ ಸುತಮ್ ಏಕಮ್ ಇತೀ ಮ್ಪಮ್ಪ
ಏವಮ್ ಉಕತೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ಋಚಿೀಕ: ತ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ವಚಃ ೧೫
ನಾಹಂ ಜ್ಾ ೀಷಿ ಾಂ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಾಂ ವಕಿರ ೀಣೀಯಾಾಂ ಕಥಂಚ್ನ್
ಋಚಿೀಕ ಸಾ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ತೇಷ್ವಾಂ ಮಾತ್ವ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾಮ್ ೧೬
ಉವಾಚ್ ನ್ರ ಶಾದೂುರ್ಮ್ ಅಮ್ಪು ರಿೀಷಂ ತಪಸ್ಾ ನಿೀ
ಅ ವಕ್ರ ೀಯಂ ಸುತಂ ಜ್ಾ ೀಷಿ ಾಂ ಭ್ಗವಾನ್ ಆಹ ಭಾಗುವ: ೧೭
ಮ್ಪಮ್ಪ ಅಪ್ರ ದಯತಂ ವದಿವ ಕನಿಷಿ ಾಂ ಶ್ರನ್ಕಂ ನೃಪ
ತಸ್ವಮ ತ್ ಕನಿೀಯಂಸಂ ಪತರ ಾಂ ನ್ ದಸ್ಾ ೀ ತವ ಪಾಧಿುವ ೧೮
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ಪಾರ ಯೇಣ ಹಿ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಜ್ಾ ೀಷ್ವಿ ಃ ಪ್ರತೃಷು ವರ್ು ಭಾಃ
ಮಾತೄಣಾಂ ಚ್ ಕನಿೀಯಾಾಂಸ: ತಸ್ವಮ ತ್ ರಕ್ಯ ೀ ಕನಿೀಯಸಂ ೧೯
ಉಕತ ವಾಕ್ಾ ೀ ರ್ಮನೌ ತಸ್ಮ ನ್ ರ್ಮನಿ ಪತ್ವನ ಾ ಾಂ ತಥೈವ ಚ್
ಶ್ರನ್ಶ್ಶ ೀಫ: ಸಾ ಯಂ ರಾಮ್ಪ ಮ್ಪಧಾ ಮೀ ವಾಕಾ ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೨೦
ಪ್ರತ್ವ ಜ್ಾ ೀಷಿ ಮ್ ಅ ವಕ್ರ ೀಯಂ ಮಾತ್ವ ಚ್ ಆಹ ಕನಿೀಯಸಂ
ವಕಿರ ೀತಂ ಮ್ಪಧಾ ಮಂ ಮ್ಪನ್ಾ ೀ ರಾಜ್ನ್ ಪತರ ಾಂ ನ್ಯಸಾ ಮಾಮ್ ೨೧
ಗವಾಾಂ ಶ್ತ

ಸಹಸ್ರ ೀಣ ಶ್ರನ್ಶ್ಶ ೀಫಂ ನ್ರೇಶ್ಾ ರಃ

ಗೃಹಿೀತ್ವಾ ಪರಮ್ಪ ಪ್ರರ ೀತೀ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್ ೨೨
ಅಮ್ಪು ರಿೀಷ ಸುತ ರಾಜ್ಷ್ಠೀು ರರ್ಮ್ ಆರೀಪಾ ಸತಾ ರಃ
ಶ್ರನ್ಶ್ಶ ೀಫಂ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಆಶ್ರ ಮ್ಪಹಾಯಶಾಃ ೨೩
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಏಕ ಷಷ್ಠಟ ತಮ್ಪ ಸಸ ಗು:

ದ್ವಿ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಶ್ರನ್ಶ್ಶ ೀಫಂ ನ್ರಶ್ರ ೀಷಿ ಗೃಹಿೀತ್ವಾ ತ ಮ್ಪಹಾಯಶಾಃ
ವಾ ಶಾರ ಮ್ಪಾ ತ್ ಪಷಕ ರೇ ರಾಜಾ ಮ್ಪಧ್ಯಾ ಹ್ನ ೀ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್ ೧
ತಸಾ ವಶ್ರ ಮ್ಪಮಾಣ ಸಾ ಶ್ರನ್ಶ್ಶ ೀಫೀ ಮ್ಪಹಾಯಶಾಃ
ಪಷಕ ರ ಕ್ಯ ೀತರ ಮ್ ಆಗಮ್ಪಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ದದಶ್ು ಹ ೨
ತಪಾ ಾಂತಂ ಋಷ್ಠಭಿ: ಸ್ವಧುಾಂ ಮಾತಲಂ ಪರಮ್ಪ ಆತರ:
ವಷಣು ವದನೀ ದಿೀನ್: ತೃಷು ಯಾ ಚ್ ಶ್ರ ಮೇಣ ಚ್ ೩
ಪಪಾತ ಅಙ್ಕ ೀ ರ್ಮನೇ ರಾಮ್ಪ ವಾಕಾ ಾಂ ಚ್ ಇದಮ್ ಉವಾಚ್ ಹ
ನ್ ಮೇ ಅಸ್ತ ಮಾತ್ವ ನ್ ಪ್ರತ್ವ ಜಾಞ ತರ್ೀ ಬಾನ್ವ ವಾಃ ಕುತಃ ೪
ತ್ವರ ತಮ್ ಅಹುಸ್ ಮಾಾಂ ಸೌಮ್ಪಾ ಧಮೇುಣ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವ
ತ್ವರ ತ್ವ ತಾ ಾಂ ಹಿ ರ್ಮನಿ ಶ್ರ ೀಷಿ ಸವೇುಷ್ವಾಂ ತಾ ಾಂ ಹಿ ಭಾವನಃ ೫
ರಾಜಾ ಚ್ ಕೃತ ಕ್ಷ್ಯು: ಸ್ವಾ ತ್ ಅಹಂ ದಿೀಘಾುಯು: ಅವಾ ಯಃ
ಸಾ ಗು ಲೀಕಮ್ ಉಪಾಶನ ೀಯಾಾಂ ತಪ: ತಪಾತ ಾ ಹಿ ಅನತತ ಮ್ಪಮ್ ೬
ತಾ ಮೇ ನಾರ್ೀ ಹಿ ಅನಾರ್ ಸಾ ಭ್ವ ಭ್ವ್ಾ ೀನ್ ಚೇತಸ್ವ
ಪ್ರತ್ವ ಇವ ಪತರ ಾಂ ಧಮಾುತಮ ನ್ ತ್ವರ ತಮ್ ಅಹುಸ್ ಕಿಲ್ು ಷ್ವತ್ ೭
ತಸಾ ತದಾ ಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾತಪಾಃ
ಸ್ವನ್ತ ಾ ಯತ್ವಾ ಬ್ಹ ವಧಂ ಪತ್ವರ ನ್ ಇದಮ್ ಉವಾಚ್ ಹ ೮
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ಯತಕ ೃತೇ ಪ್ರತರಃ ಪತ್ವರ ನ್ ಜ್ನ್ಯನಿತ ಶ್ರಭ್ ಅಥಿುನಃ
ಪರ ಲೀಕ ಹಿತ್ವ೭ಥಾುಯ ತಸಾ ಕ್ಷ್ಲೀಽಯಮ್ ಆಗತಃ ೯
ಅಯಂ ರ್ಮನಿ ಸುತೀ ಬಾಲೀ ಮ್ಪತತ ಃ ಶ್ರಣ ಮ್ಚ್ಛ ತಿ
ಅಸಾ ಜಿೀವತ ಮಾತ್ರ ೀಣ ಪ್ರರ ಯಂ ಕುರುತ ಪತರ ಕ್ಷ್ಃ ೧೦
ಸವೇು ಸುಕೃತ ಕಮಾುಣಃ ಸವೇು ಧಮ್ಪು ಪರಾಯಣಃ
ಪಶ್ರ ಭೂತ್ವ ನ್ರೇನ್ದ ರ ಸಾ ತೃಪ್ರತ ಮ್ ಅಗ್ನ ೀಃ ಪರ ಯಚ್ಛ ತ ೧೧
ನಾರ್ವಾನ್ ಚ್ ಶ್ರನ್ಶ್ಶ ೀಫ ಯಜ್ಞ ಶ್ಚ ಅವಘನ ತೀ ಭ್ವೇತ್
ದೇವತ್ವ: ತಪ್ರುತ್ವ: ಚ್ ಸುಾ : ಮ್ಪಮ್ಪ ಚಾ೭ಪ್ರ ಕೃತಂ ವಚಃ ೧೨
ರ್ಮನೇ: ತ ವಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಮ್ಪಧುಷಾ ನ್ದ ಆದಯಃ ಸುತ್ವಃ
ಸ ಅಭಿಮಾನಂ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಸಲ್ೀರ್ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬುರ ವನ್ ೧೩
ಕರ್ಮ್ ಆತಮ ಸುತ್ವನ್ ಹಿತ್ವಾ ತ್ವರ ಯಸೇಽನ್ಾ ಸುತಂ ವಭ್ೀ
ಅಕ್ಷ್ಯುಮ್ ಇವ ಪಶಾಾ ಮಃ ಶ್ಾ ಮಾಾಂಸಮ್ ಇವ ಭ್ೀಜ್ನೇ ೧೪
ತೇಷ್ವಾಂ ತದಾ ಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಪತ್ವರ ಣಾಂ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವಃ
ಕರ ೀಧ ಸಂರಕತ ನ್ಯನೀ ವಾಾ ಹತುಮ್ ಉಪಚ್ಕರ ಮೇ ೧೫
ನಿಸ್ವಸ ಧಾ ಸಮ್ ಇದಂ ಪ್ರ ೀಕತ ಾಂ ಧಮಾುದ೭ಪ್ರ ವಗಹಿುತಮ್
ಅತಿಕರ ಮ್ಪಾ ತ ಮ್ಪತ್ ವಾಕಾ ಾಂ ದರುಣಂ ರೀಮ್ಪ ಹಷುಣಮ್ ೧೬
ಶ್ಾ ಮಾಾಂಸ ಭ್ೀಜಿನಃ ಸವೇು ವಾಸ್ಷ್ವಿ ಇವ ಜಾತಿಷು
ಪೂಣುಾಂ ವಷು ಸಹಸರ ಾಂ ತ ಪೃಥಿವಾಾ ಮ್ ಅನವತಸ ಾ ರ್ ೧೭
ಕೃತ್ವಾ ಶಾಪ ಸಮಾಯುಕ್ಷ್ತ ನ್ ಪತ್ವರ ನ್ ರ್ಮನಿವರ ಸತ ದ
ಶ್ರನ್ಶ್ಶ ೀಫಮ್ ಉವಾಚ್ ಆತುಾಂ ಕೃತ್ವಾ ರಕ್ಷ್ಯ ಾಂ ನಿರಾಮ್ಪಯಮ್ ೧೮
ಪವತರ ಪಾಶ: ಬ್ದವ ೀ ರಕತ ಮಾರ್ಾ ಅನಲೇಪನಃ
ವೈಷು ವಂ ಯೂಪಮ್ ಆಸ್ವದಾ ವಾಗ್ವಭ : ಅಗ್ವನ ಮ್ ಉದಹರ ೧೯
ಇಮೇ ತ ಗಾಧೇ ದ್ಾ ೀ ದಿವ್ಾ ೀ ಗಾಯೇಥಾ ರ್ಮನಿ ಪತರ ಕ
ಅಮ್ಪು ರಿೀಷ ಸಾ ಯಜ್ಞ ೀ ಅಸ್ಮ ನ್ ತತಃ ಸ್ದಿವ ಮ್ ಅವಾಪಸ ಾ ಸ್ ೨೦
ಶ್ರನ್ಶ್ಶ ೀಫೀ ಗೃಹಿೀತ್ವಾ ತೇ ದ್ಾ ೀ ಗಾಥೇ ಸುಸಮಾಹಿತಃ
ತಾ ರಯಾ ರಾಜ್ ಸ್ಾಂಹಂ ತಮ್ ಅಮ್ಪು ರಿೀಷಮ್ ಉವಾಚ್ ಹ ೨೧
ರಾಜ್ ಸ್ಾಂಹ ಮ್ಪಹಾ ಸತತ ಾ ಶೀಘರ ಾಂ ಗಚಾಛ ವಹೇ ವಯಂ
ನಿವತುಯಸಾ ರಾಜೇನ್ದ ರ ದಿೀಕ್ಷ್ಯ ಾಂ ಚ್ ಸರ್ಮಪಾವಶ್ ೨೨
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ತತ್ ವಾಕಾ ಮ್ ಋಷ್ಠ ಪತರ ಸಾ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಹಷು ಸರ್ಮತಸ ಕಃ
ಜ್ಗಾಮ್ಪ ನೃಪತಿಃ ಶೀಘರ ಾಂ ಯಜ್ಞ ವಾಟಮ್ ಅತನಿದ ರತಃ ೨೩
ಸದಸಾ ಅನಮ್ಪತೇ ರಾಜಾ ಪವತರ ಕೃತ ರ್ಕ್ಷಣಮ್
ಪಶ್ರಾಂ ರಕತ ಅಮ್ಪು ರಂ ಕೃತ್ವಾ ಯೂಪೇ ತಂ ಸಮ್ಪಬ್ನ್ವ ಯತ್ ೨೪
ಸ ಬ್ದವ ೀ ವಾಗ್ವಭ : ಅಗಾರ ಾ ಭಿ: ಅಭಿತಷ್ವಟ ವ ವೈ ಸುರೌ
ಇನ್ದ ರಮ್ ಇನ್ದ ರ ಅನಜಂ ಚೈವ ಯಥಾವತ್ ರ್ಮನಿ ಪತರ ಕಃ ೨೫
ತತಃ ಪ್ರರ ೀತಃ ಸಹಸ್ವರ ಕಯ ೀ ರಹಸಾ ಸುತ ತಿ ತಪ್ರುತಃ
ದಿೀಘುಮ್ ಆಯು: ತದ ಪಾರ ದತ್ ಶ್ರನ್ಶ್ಶ ೀಫಾಯ ರಾಘವ ೨೬
ಸ ಚ್ ರಾಜಾ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಯಜ್ಞ ಸಾ ಚ್ ಸಮಾಪತ ವಾನ್
ಫಲಂ ಬ್ಹ ಗುಣಂ ರಾಮ್ಪ ಸಹಸ್ವರ ಕ್ಷ ಪರ ಸ್ವದಜ್ಮ್ ೨೭
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀಽಪ್ರ ಧಮಾುತ್ವಮ ಭೂಯ: ತೇಪೇ ಮ್ಪಹಾತಪಾಃ
ಪಷಕ ರೇಷು ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ದಶ್ ವಷು ಶ್ತ್ವನಿ ಚ್ ೨೮
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ದಿಾ ಷಷ್ಠಟ ತಮ್ಪ ಸಸ ಗು:

ತರ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಪೂಣೇು ವಷು ಸಹಸ್ರ ೀ ತ ವರ ತ ಸ್ವನ ತಂ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಮ್
ಅಭಾಾ ಗಚ್ಛ ನ್ ಸುರಾಃ ಸವೇು ತಪಃ ಫರ್ ಚಿಕಿೀಷುವಃ ೧
ಅಬ್ರ ವೀತ್ ಸುಮ್ಪಹಾ ತೇಜಾ ಬ್ರ ಹಾಮ ಸು ರುಚಿರಂ ವಚಃ
ಋಷ್ಠ : ತಾ ಮ್ ಅಸ್ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಸ್ವಾ ಜಿುತೈಃ ಕಮ್ಪುಭಿಃ ಶ್ರಭಃ
ತಮ್ ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ದೇವೇಶ್: ತಿರ ದಿವಂ ಪನ್: ಅಭ್ಾ ಗಾತ್ ೨
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ಭೂಯ: ತೇಪೇ ಮ್ಪಹ ತತ ಪಃ
ತತಃ ಕ್ಷ್ಲೇನ್ ಮ್ಪಹತ್ವ ಮೇನ್ಕ್ಷ್ ಪರಮ್ಪ ಅಪಸ ರಾಃ ೩
ಪಷಕ ರೇಷು ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಸ್ವನ ತಾಂ ಸರ್ಮಪ ಚ್ಕರ ಮೇ
ತ್ವಾಂ ದದಶ್ು ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ಮೇನ್ಕ್ಷ್ಾಂ ಕುಶಕ್ಷ್೭೭ತಮ ಜಃ ೪
ರೂಪೇಣ ಪರ ತಿಮಾಾಂ ತತರ ವದುಾ ತಂ ಜ್ರ್ದೇ ಯಥಾ
ದೃಷ್ವಟ ಾ ಕನ್ದ ಪು ವಶ್ಗ್ೀ ರ್ಮನಿ: ತ್ವಮ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೫
ಅಪಸ ರಃ ಸ್ವಾ ಗತಂ ತೇಽಸುತ ವಸ ಚ್ ಇಹ ಮ್ಪಮಾ೭೭ಶ್ರ ಮೇ
ಅನಗೃಹಿು ೀಷಾ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಮ್ಪದನೇನ್ ಸು ಮೀಹಿತಮ್ ೬
ಇತಾ ಕ್ಷ್ತ ಸ್ವ ವರಾರೀಹಾ ತತರ ವಾಸಮ್ ಅಥಾ ಕರೀತ್
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ತಸ್ವಾ ಾಂ ವಸನಾತ ಾ ಾಂ ವಷ್ವುಣ ಪಞ್ಚ ಪಞ್ಚ ಚ್ ರಾಘವ ೭
ತಪಸೀ ಹಿ ಮ್ಪಹಾ ವಘನ ೀ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಮ್ ಉಪಾಗತಃ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಆಶ್ರ ಮೇ ಸೌಮ್ಪಾ ಸುಖೇನ್ ವಾ ತಿಚ್ಕರ ರ್ಮಃ
ಅರ್ ಕ್ಷ್ಲೇ ಗತೇ ತಸ್ಮ ನ್ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಃ ೮
ಸವರ ೀಳ ಇವ ಸಂವೃತತ : ಚಿನಾತ ಶ್ೀಕ ಪರಾಯಣಃ
ಬುದಿವ : ರ್ಮನೇಃ ಸರ್ಮತ್ ನಾನ ಸ ಅಮ್ಪಷ್ವು ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್ ೯
ಸವುಾಂ ಸುರಾಣಾಂ ಕಮ್ಪು ಏತತ್ ತಪ್ೀ ಅಪಹರಣಂ ಮ್ಪಹತ್
ಅಹೀ ರಾತ್ವರ ಅಪದೇಶೇನ್ ಗತ್ವಃ ಸಂವತಸ ರಾ ದಶ್ ೧೦
ಕ್ಷ್ಮ್ಪ ಮೀಹಾ೭ಭಿ ಭೂತಸಾ ವಘನ ೀಽಯಂ ಪರ ತಾ ಪಸ್ಾ ತಃ
ವನಿಶ್ಶ ಾ ಸನ್ ರ್ಮನಿವರಃ ಪಶಾಚ ತ್ವತ ಪೇನ್ ದುಃಖಿತಃ ೧೧
ಭಿೀತ್ವಮ್ ಅಪಸ ರಸಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ವೇಪನಿತ ೀಾಂ ಪಾರ ಞ್ಜ ಲ್ಾಂ ಸ್ಾ ತ್ವಮ್
ಮೇನ್ಕ್ಷ್ಾಂ ಮ್ಪಧುರೈ: ವಾಕ್ಾ ೈ: ವಸೃಜ್ಾ ಕುಶಕ್ಷ್೭೭ತಮ ಜಃ ೧೨
ಉತತ ರಂ ಪವುತಂ ರಾಮ್ಪ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಹ
ಸ ಕೃತ್ವಾ ನಷ್ಠಿ ಕಿೀಾಂ ಬುದಿವ ಾಂ ಜೇತ ಕ್ಷ್ಮೀ ಮ್ಪಹಾಯಶಾಃ ೧೩
ಕೌಶಕಿೀ ತಿೀರಮ್ ಆಸ್ವದಾ ತಪ ಸ್ತ ೀಪೇ ಸುದರುಣಮ್
ತಸಾ ವಷು ಸಹಸರ ಾಂ ತ ಘೀರಂ ತಪ ಉಪಾಸತಃ ೧೪
ಉತತ ರೇ ಪವುತೇ ರಾಮ್ಪ ದೇವತ್ವನಾಮ್ ಅಭೂತ್ ಭ್ಯಮ್
ಅಮ್ಪನ್ತ ರಯನ್ ಸಮಾಗಮ್ಪಾ ಸವೇು ಸಷ್ಠುಗಣಃ ಸುರಾಃ ೧೫
ಮ್ಪಹಷ್ಠು ಶ್ಬ್ದ ಾಂ ರ್ಭ್ತ್ವಾಂ ಸ್ವಧಾ ಯಂ ಕುಶಕ್ಷ್೭೭ತಮ ಜಃ
ದೇವತ್ವನಾಾಂ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಸವು ಲೀಕ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಃ ೧೬
ಅಬ್ರ ವೀತ್ ಮ್ಪಧುರಂ ವಾಕಾ ಾಂ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ತಪ್ೀಧನ್ಮ್
ಮ್ಪಹರ್ಷು ಸ್ವಾ ಗತಂ ವತಸ ತಪಸ್ವ ಉಗ್ರ ೀಣ ತೀಷ್ಠತಃ ೧೭
ಮ್ಪಹತತ ಾ ಮ್ ಋಷ್ಠ ರ್ಮಖಾ ತಾ ಾಂ ದದಮ್ ತವ ಕೌಶಕ
ಬ್ರ ಹಮ ಣಃ ಸ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಸವು ಲೀಕೇಶ್ಾ ರ ಸಾ ಹ ೧೮
ನ್ ವಷಣು ೀ ನ್ ಸಂತಷ್ಟ ೀ ವಶಾಾ ಮ್ತರ : ತಪ್ೀ ಧನ್:
ಪಾರ ಞ್ಜ ಲ್ಃ ಪರ ಣತೀ ಭೂತ್ವಾ ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಮ್ ೧೯
ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ತತೀ ವಾಚಂ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನಿ:
ಮ್ಪಹಷ್ಠು ಶ್ಬ್ದ ಮ್ ಅತಲಂ ಸ್ವಾ ಜಿುತೈಃ ಕಮ್ಪುಭಿಃ ಶ್ರಭಃ ೨೦
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ಯದಿ ಮೇ ಭ್ಗವಾನ್ ಆಹ ತತೀಽಹಂ ವಜಿತೇನಿದ ರಯಃ
ತಮ್ ಉವಾಚ್ ತತೀ ಬ್ರ ಹಾಮ ನ್ ತ್ವವತ್ ತಾ ಾಂ ಜಿತೇನಿದ ರಯಃ ೨೧
ಯತಸಾ ರ್ಮನಿ ಶಾದೂುರ್ ಇತಾ ಕ್ಷ್ತ ಾ ತಿರ ದಿವಂ ಗತಃ
ವಪರ ಸ್ಾ ತೇಷು ದೇವೇಷು ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಃ ೨೨
ಊಧಾ ುಬಾಹ: ನಿರಾರ್ಮು ೀ ವಾಯು ಭ್ಕ್ಷ ಸತ ಪ ಶ್ಚ ರನ್
ಘಮೇು ಪಞ್ಚ ತಪಾ ಭೂತ್ವಾ ವಷ್ವುಸು ಆಕ್ಷ್ಶ್ ಸಂಶ್ರ ಯಃ ೨೩
ಶಶರೇ ಸಲ್ರ್ ಸ್ವಾ ಯೀ ರಾತಿರ ಅಹನಿ ತಪ್ೀ ಧನಃ
ಏವಂ ವಷು ಸಹಸರ ಾಂ ಹಿ ತಪ್ೀ ಘೀರಮ್ ಉಪಾಗಮ್ಪತ್ ೨೪
ತಸ್ಮ ನ್ ಸಂತಪಾ ಮಾನೇ ತ ವಶಾಾ ಮ್ತ್ರ ೀ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನೌ
ಸಂಭ್ರ ಮಃ ಸುಮ್ಪಹಾನ್ ಆಸ್ೀತ್ ಸುರಾಣಾಂ ವಾಸವ ಸಾ ಚ್ ೨೫
ರಮಾಭ ಮ್ ಅಪಸ ರಸಂ ಶ್ಕರ ಃ ಸಹ ಸವೈು: ಮ್ಪರುದಗ ಣೈಃ
ಉವಾಚ್ ಅತಮ ಹಿತಂ ವಾಕಾ ಮ್ ಅಹಿತಂ ಕೌಶಕ ಸಾ ಚ್ ೨೬
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ತಿರ ಷಷ್ಠಟ ತಮ್ಪ ಸಸ ಗು:

ಚತು ಷಷ ಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಸುರ ಕ್ಷ್ಯುಮ್ ಇದಂ ರಮ್ಭ ೀ ಕತುವಾ ಾಂ ಸುಮ್ಪಹತ್

ತಾ ಯಾ

ಲೀಭ್ನಂ ಕೌಶಕಸಾ ಇಹ ಕ್ಷ್ಮ್ಪ ಮೀಹ ಸಮ್ಪನಿಾ ತಮ್ ೧
ತಥಾ ಉಕ್ಷ್ತ ಸ್ವ ಅಪಸ ರಾ ರಾಮ್ಪ ಸಹಸ್ವರ ಕ್ಯ ೀಣ ಧಿೀಮ್ಪತ್ವ
ವರ ೀಳತ್ವ ಪಾರ ಞ್ಜ ಲ್: ಭೂತ್ವಾ ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ಸುರೇಶ್ಾ ರಮ್ ೨
ಅಯಂ ಸುರ ಪತೇ ಘೀರೀ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಃ
ಘೀರಂ ಉತಸ ೃಜ್ತೇ ಕರ ೀಧಮ್ ಮ್ಪಯ ದೇವ ನ್ ಸಂಶ್ಯಃ ೩
ತತೀ ಹಿ ಮೇ ಭ್ಯಂ ದೇವ ಪರ ಸ್ವದಂ ಕತುಮ್ ಅಹುಸ್
ಏವ ರ್ಮಕತ ಸತ ಯಾ ರಾಮ್ಪ ರಂಭ್ಯಾ ಭಿೀತಯಾ ತದ ೪
ತ್ವಮ್ ಉವಾಚ್ ಸಹಸ್ವರ ಕಯ ೀ ವೇಪಮಾನಾಾಂ ಕೃತ್ವ೭ಞ್ಜ ಲ್ಮ್
ಮಾ ಭಷ್ಠೀ ರಮ್ಭ ೀ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಕುರುಷಾ ಮ್ಪಮ್ಪ ಶಾಸನ್ಮ್ ೫
ಕೀಕಿಲೀ ಹೃದಯ ಗಾರ ಹಿೀ ಮಾಧವೇ ರುಚಿರ ದುರ ಮೇ
ಅಹಂ ಕನ್ದ ಪು ಸಹಿತಃ ಸ್ವಾ ಸ್ವಾ ಮ್ ತವ ಪಾಶ್ಾ ುತಃ ೬
ತಾ ಾಂ ಹಿ ರೂಪಂ ಬ್ಹ ಗುಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಪರಮ್ಪ ಭಾಸಾ ರಮ್
ತಮ್ ಋಷ್ಠಾಂ ಕೌಶಕಂ ರಮ್ಭ ೀ ಭದಯಸಾ ತಪಸ್ಾ ನ್ಮ್ ೭
P a g e 140 | 170

ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಸ್ವ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ವಚ್ನಂ ತಸಾ ಕೃತ್ವಾ ರೂಪಮ್ ಅನತತ ಮ್ಪಮ್
ಲೀಭ್ಯಾ ಮಾಸ ರ್ಲ್ತ್ವ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಶ್ರಚಿ ಸ್ಮ ತ್ವ ೮
ಕೀಕಿರ್ ಸಾ ಚ್ ಶ್ರಶಾರ ವ ವಲುಗ ವಾಾ ಹರತಃ ಸಾ ನ್ಮ್
ಸಂಪರ ಹೃಷ್ಟ ೀನ್ ಮ್ಪನ್ಸ್ವ ತತ ಏನಾಮ್ ಉದೈಕ್ಷತ ೯
ಅರ್ ತಸಾ ಚ್ ಶ್ಬ್ದ ೀನ್ ಗ್ವೀತೇ ನ್ ಅಪರ ತಿಮೇನ್ ಚ್
ದಶ್ುನೇನ್ ಚ್ ರಮಾಭ ಯಾ ರ್ಮನಿಃ ಸಂದೇಹಮ್ ಆಗತಃ ೧೦
ಸಹಸ್ವರ ಕ್ಷ ಸಾ ತತ್ ಕಮ್ಪು ವಜಾಞ ಯ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವಃ
ರಮಾಭ ಾಂ ಕರ ೀಧ ಸಮಾವಷಟ ಃ ಶ್ಶಾಪ ಕುಶಕ್ಷ್೭೭ತಮ ಜಃ ೧೧
ಯನ್ ಮಾಾಂ ಲೀಭ್ಯಸೇ ರಮ್ಭ ೀ ಕ್ಷ್ಮ್ಪ ಕರ ೀಧ ಜ್ಯೈಷ್ಠಣಮ್
ದಶ್ ವಷು ಸಹಸ್ವರ ಣ ಶಲ್ೀ ಸ್ವಾ ಸಾ ೭ಸ್ ದುಭ್ುಗೇ ೧೨
ಬಾರ ಹಮ ಣಃ ಸುಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ಸತ ಪ್ೀ ಬ್ರ್ ಸಮ್ಪನಿಾ ತಃ
ಉದವ ರಿಷಾ ತಿ ರಮ್ಭ ೀ ತ್ವಾ ಾಂ ಮ್ಪತ್ ಕರ ೀಧ ಕಲುಷ್ಠೀ ಕೃತ್ವಮ್ ೧೩
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನಿಃ
ಅಶ್ಕುನ ವನ್ ಧ್ಯರಯತಾಂ ಕೀಪಂ ಸಂತ್ವಪಮ್ ಆಗತಃ ೧೪
ತಸಾ ಶಾಪೇನ್ ಮ್ಪಹತ್ವ ರಮಾಭ ಶಲ್ೀ ತದ ಅಭ್ವತ್
ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಚ್ ಕನ್ದ ಪ್ೀು ಮ್ಪಹರ್ಷುಃ ಸ ಚ್ ನಿಗುತಃ ೧೫
ಕೀಪೇನ್ ಸ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ಸತ ಪ್ೀ೭ಪ ಹರಣೇ ಕೃತೇ
ಇನಿದ ರಯೈ: ಅಜಿತೈ ರಾಮ್ಪ ನ್ ಲೇಭ ಶಾನಿತ ಮ್ ಆತಮ ನಃ
ಬ್ಭೂವ ಅಸಾ ಮ್ಪನ್ ಶಚ ಾಂತ್ವ ತಪ್ೀ೭ಪ ಹರಣೇ ಕೃತೇ ೧೬
ನ್ ಏವ ಕರ ೀಧಂ ಗಮ್ಷ್ವಾ ಮ್ ನ್ ಚ್ ವಕ್ಯ ಾ ೀ ಕಧಂಚ್ನ್
ಅಧವಾ ನ್ ಉಚ್ಚ ಾ ಸ್ಷ್ವಾ ಮ್ ಸಂವತಸ ರ ಶ್ತ್ವನ್ಾ ೭ಪ್ರ ೧೭
ಅಹಂ ಹಿ ಶ್ೀಷಯಷ್ವಾ ಮ್ ಆತ್ವಮ ನಂ ವಜಿತೇನಿದ ರಯ:
ತ್ವವತ್ ಯಾವತ್ ಹಿ ಮೇ ಪಾರ ಪತ ಾಂ ಬಾರ ಹಮ ಣಾ ಾಂ ತಪಸ್ವ ಆಜಿುತಂ ೧೮
ಅನಚ್ಚ ಾ ಸ ನ್ನ ಭಾಂಜಾನ್: ತಿಷ್ಿ ೀಯಂ ಶಾಶ ಶ್ಾ ತಿೀ ಸಸ ಮಾ:
ನ್ ಹಿ ಮೇ ತಪಾ ಮಾನ್ಸಾ ಕ್ಷಯಂ ಯಾಸಾ ಾಂತಿ ಮೂತುಯ: ೧೯
ಏವಂ ವಷು ಸಹಸರ ಸಾ ದಿೀಕ್ಷ್ಯ ಾಂ ಸ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವ:
ಚ್ಕ್ಷ್ರ ಅಪರ ತಿಮಾಾಂ ಲೀಕೇ ಪರ ತಿಜಾಞ ಾಂ ರಘು ನಂದನ್ ೨೦
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಚ್ತ ಷಯ ಷ್ಠಟ ತಮ್ಪ ಸಸ ಗು:
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ಪಂಚ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಅರ್ ಹೈಮ್ಪವತಿೀಾಂ ರಾಮ್ಪ ದಿಶಂ ತಾ ಕ್ಷ್ತ ಾ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನಿಃ
ಪೂವಾುಾಂ ದಿಶ್ಮ್ ಅನಪಾರ ಪಾ ತಪಸ್ ತೇಪೇ ಸುದರುಣಮ್ ೧
ಮ್ಬನಂ ವಷು ಸಹಸರ ಸಾ ಕೃತ್ವಾ ವರ ತಮ್ ಅನತತ ಮ್ಪಮ್
ಚ್ಕ್ಷ್ರ ಅಪರ ತಿಮಂ ರಾಮ್ಪ ತಪಃ ಪರಮ್ಪ ದುಷಕ ರಮ್ ೨
ಪೂಣೇು ವಷು ಸಹಸ್ರ ೀ ತ ಕ್ಷ್ಷಿ ಭೂತಂ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನಿಮ್
ವಘ್ನ ೈ: ಬ್ಹಭಿ: ಆಧತಂ ಕರ ೀಧೀ ನ್ ಅನ್ತ ರಮ್ ಆವಶ್ತ್ ೩
ಸ ಕೃತ್ವಾ ನಿಶ್ಚ ಯಂ ರಾಮ್ಪ ತಪ ಆತಿಷಿ ತ್ ಅವಾ ಯಂ
ತಸಾ ವಷು ಸಹಸರ ಸಾ ವರ ತೇ ಪೂಣೇು ಮ್ಪಹಾ ವರ ತ: ೪
ಭ್ೀಕುತ ಮ್ ಆರಭ್ವ ವಾನ್ ಅನ್ನ ಾಂ ತಸ್ಮ ನ್ ಕ್ಷ್ಲೇ ರಘೂತತ ಮ್ಪ
ಇಾಂದರ ೀ ದಿಾ ಜಾತಿ: ಭೂತ್ವಾ ತಂ ಸ್ದವ ಮ್ಪನ್ನ ಮ್ ಅಯಾಚ್ತ ೫
ತಸ್ಮ ೈ ದತ್ವಾ ತದ ಸ್ದವ ಾಂ ಸವುಾಂ ವಪಾರ ಯ ನಿಶಚ ತ:
ನಿಶ್ಯ ೀಷ್ಠತೇ ಅನ್ನ ೀ ಭ್ಗವಾನ್ ಅಭಕ್ಷ್ತ ಾ ಇವ ಮ್ಪಹಾತಪಾ: ೬
ನ್ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಅವದತ್ ತದಿಾ ಪರ ಾಂ ಮ್ಬನ್ ವರ ತಂ ಉಪಸ್ಾ ತ:
ಅಧ ವಷು ಸಹಸರ ಾಂ ವೈ ನ್ ಉಚ್ಛ ಾ ಸನ್ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವ: ೭
ತಸಾ ಅನಚ್ಛ ಾ ಸ ಮಾನ್ಸಾ ಮೂಧಿನ ು ಧಮೀ ವಾ ಜಾಯತ
ತ್ರ ೈಲೀಕಾ ಾಂ ಯೇನ್ ಸಂಭಾರ ಾಂತಮ್ ಆದಿೀಪ್ರತ ಮ್ವಾ೭ಭ್ವತ್ ೮
ತತೀ ದೇವಾಃ ಸಗನ್ವ ವಾುಃ ಪನ್ನ ಗಾ ಸುರ ರಾಕ್ಷಸ್ವಃ
ಮೀಹಿತ್ವ: ತೇಜ್ಸ್ವ ತಸಾ ತಪಸ್ವ ಮ್ಪನ್ದ

ರಶ್ಮ ಯಃ ೯

ಕಶ್ಮ ರ್ ಉಪಹತ್ವಃ ಸವೇು ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಮ್ ಅಥಾ೭ಬುರ ವನ್
ಬ್ಹಭಿಃ ಕ್ಷ್ರಣೈ: ದೇವ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಃ ೧೦
ಲೀಭಿತಃ ಕರ ೀಧಿತ ಶ್ಚ ೈವ ತಪಸ್ವ ಚ್ ಅಭಿವಧುತೇ
ನ್ ಹಿ ಅಸಾ ವೃಜಿನಂ ಕಿಾಂಚಿತ್ ದೃಶ್ಾ ತೇ ಸೂಕ್ಷಮ ಮ್ ಅಪಾ ೭ರ್ ೧೧
ನ್ ದಿೀಯತೇ ಯದಿ ತ ಅಸಾ ಮ್ಪನ್ಸ್ವ ಯತ್ ಅಭಿೀಪ್ರಸ ತಮ್
ವನಾಶ್ಯತಿ ತ್ರ ೈಲೀಕಾ ಾಂ ತಪಸ್ವ ಸಚ್ರಾ೭ಚ್ರಮ್ ೧೨
ವಾಾ ಕುಲ ಶ್ಚ ದಿಶಃ ಸವಾು ನ್ ಚ್ ಕಿಾಂಚಿತ್ ಪರ ಕ್ಷ್ಶ್ತೇ
ಸ್ವಗರಾಃ ಕುಯ ಭಿತ್ವಃ ಸವೇು ವಶೀಯುನ್ತ ೀ ಚ್ ಪವುತ್ವಃ ೧೩
ಪರ ಕಮ್ಪ್ ತೇ ಚ್ ಪೃಥಿವೀ ವಾಯು: ವಾತಿ ಭೃಶಾ೭೭ಕುಲಃ
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ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ನ್ ಪರ ತಿಜಾನಿೀಮೀ ನಾಸ್ತ ಕೀ ಜಾಯತೇ ಜ್ನ್: ೧೪
ಸಮೂಮ ಢ ಮ್ವ ತ್ರ ೈಲೀಕಾ ಾಂ ಸಂಪರ ಕುಯ ಭಿತ ಮಾನ್ಸಂ
ಭಾಸಕ ರೀ ನಿಷ್ ರಭ್ ಶ್ಚ ೈವ ಮ್ಪಹರ್ಷು: ತಸಾ ತೇಜ್ಸ್ವ ೧೫
ಬುದಿವ ಾಂ ನ್ ಕುರುತೇ ಯಾವತ್ ನಾಶೇ ದೇವ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಃ
ತ್ವವತ್ ಪರ ಸ್ವದೀ ಭ್ಗವಾನ್ ಅಗ್ವನ ರೂಪ್ೀ ಮ್ಪಹಾದುಾ ತಿಃ ೧೬
ಕ್ಷ್ಲ೭ಗ್ವನ ನಾ ಯಥಾ ಪೂವುಾಂ ತ್ರ ೈಲೀಕಾ ಾಂ ದಹಾ ತೇಽಖಿರ್ಮ್
ದೇವ ರಾಜ್ಾ ಮ್ ಚಿಕಿೀರ್ಷುತ ದಿೀಯತ್ವಮ್ ಅಸಾ ಯನ್ ಮ್ಪತಮ್ ೧೭
ತತಃ ಸುರ ಗಣಃ ಸವೇು ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹ ಪರೀಗಮಾಃ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನಂ ವಾಕಾ ಾಂ ಮ್ಪಧುರಮ್ ಅಬುರ ವನ್ ೧೮
ಬ್ರ ಹಮ ರ್ಷು ಸ್ವಾ ಗತಂ ತೇಽಸುತ ತಪಸ್ವ ಸಮ ಸುತೀಷ್ಠತ್ವಃ
ಬಾರ ಹಮ ಣಾ ಾಂ ತಪಸ್ವ ಉಗ್ರ ೀಣ ಪಾರ ಪತ ವಾನ್ ಅಸ್ ಕೌಶಕ ೧೯
ದಿೀಘುಮ್ ಆಯು ಶ್ಚ ತೇ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ದದಮ್ ಸ ಮ್ಪರು ದಗ ಣಃ
ಸಾ ಸ್ತ ಪಾರ ಪನ ಹಿ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಗಚ್ಛ ಸೌಮ್ಪಾ ಯಥಾ ಸುಖಮ್ ೨೦
ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಸವೇುಷ್ವಾಂ ಚ್ ದಿವೌಕಸ್ವಮ್
ಕೃತ್ವಾ ಪರ ಣಮಂ ರ್ಮದಿತೀ ವಾಾ ಜ್ಹಾರ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಃ ೨೧
ಬಾರ ಹಮ ಣಾ ಾಂ ಯದಿ ಮೇ ಪಾರ ಪತ ಾಂ ದಿೀಘುಮ್ ಆಯು ಸತ ಥೈ ವ ಚ್
ಓಾಂಕ್ಷ್ರೀಽರ್ ವಷಟಾಕ ರೀ ವೇದ ಶ್ಚ ವರಯನತ ಮಾಮ್ ೨೨
ಕ್ಷತರ ವೇದವದಾಂ ಶ್ರ ೀಷ್ಿ ೀ ಬ್ರ ಹಮ

ವೇದ ವದಮ್ ಅಪ್ರ

ಬ್ರ ಹಮ ಪತರ ೀ ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ಮಾಮ್ ಏವಂ ವದತ ದೇವತ್ವಃ ೨೩
ಯದಿ ಅಯಂ ಪರಮಃ ಕ್ಷ್ಮಃ ಕೃತೀ ಯಾನತ ಸುರಷುಭಾಃ
ತತಃ ಪರ ಸ್ವದಿತೀ ದೇವೈ: ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ಜ್ಪತ್ವಾಂ ವರಃ ೨೪
ಸಖಾ ಾಂ ಚ್ಕ್ಷ್ರ ಬ್ರ ಹಮ ಷ್ಠು: ಏವಮ್ ಅಸ್ತ ಾ ತಿ ಚಾ೭ಬ್ರ ವೀತ್
ಬ್ರ ಹಮ ಷ್ಠು ತಾ ಾಂ ನ್ ಸಂದೇಹಃ ಸವುಾಂ ಸಂಪತಸ ಾ ತೇ ತವ ೨೫
ಇತಾ ಕ್ಷ್ತ ಾ ದೇವತ್ವ ಶಾಚ ೭ಪ್ರ ಸವಾು ಜ್ಗುಮ : ಯಥಾ೭೭ಗತಮ್
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀಽಪ್ರ ಧಮಾುತ್ವಮ ರ್ಬಾವ ಾ ಬಾರ ಹಮ ಣಾ ಮ್ ಉತತ ಮ್ಪಮ್

೨೬

ಪೂಜ್ಯಾ ಮಾಸ ಬ್ರ ಹಮ ಷ್ಠುಾಂ ವಸ್ಷಿ ಾಂ ಜ್ಪತ್ವಾಂ ವರಮ್
ಕೃತ ಕ್ಷ್ಮೀ ಮ್ಪಹಿೀಾಂ ಸವಾುಾಂ ಚ್ಚಾರ ತಪಸ್ ಸ್ಾ ತಃ ೨೭
ಏವಂ ತ ಅನೇನ್ ಬಾರ ಹಮ ಣಾ ಾಂ ಪಾರ ಪತ ಾಂ ರಾಮ್ಪ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ
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ಏಷ ರಾಮ್ಪ ರ್ಮನಿ ಶ್ರ ೀಷಿ ಏಷ ವಗರ ಹವಾನ್ ತಪಃ ೨೮
ಏಷ ಧಮ್ಪುಃ ಪರೀ ನಿತಾ ಾಂ ವೀಯುಸಾ ಏಷ ಪರಾಯಣಮ್
ಏವರ್ಮಕ್ಷ್ತ ಾ ಮ್ಪಹಾ ತೇಜಾ ವರರಾಮ್ಪ ದಿಾ ಜ್ೀತತ ಮ್ಪ: ೨೯
ಶ್ತ್ವನ್ನ್ದ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ರಾಮ್ಪ ರ್ಕ್ಷಮ ಣ ಸನಿನ ಧೌ
ಜ್ನ್ಕಃ ಪಾರ ಞ್ಜ ಲ್: ವಾಕಾ ಮ್ ಉವಾಚ್ ಕುಶಕ್ಷ್೭೭ತಮ ಜ್ಮ್ ೩೦
ಧನಾ ೀ ಅಸ್ಮ

ಅನಗೃಹಿೀತೀಽಸ್ಮ ಯಸಾ ಮೇ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವ

ಯಜ್ಞ ಾಂ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಸಹಿತಃ ಪಾರ ಪತ ವಾನ್ ಅಸ್ ಧ್ಯಮ್ುಕ ೩೧
ಪಾವತೀಽಹಂ ತಾ ಯಾ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ದಶ್ುನೇನ್ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನೇ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಮ್ಪಹಾಭಾಗ ಬ್ರ ಹಮ ಷ್ಠೀುಣಾಂ ವರ ಉತತ ಮ್ಪ ೩೨
ಗುಣ ಬ್ಹ ವಧ್ಯಃ ಪಾರ ಪಾತ : ತವ ಸಂದಶ್ುನಾತ್ ಮ್ಪಯಾ
ವಸತ ರೇಣ ಚ್ ತೇ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಕಿೀತಾ ುಮಾನಂ ಮ್ಪಹ ತತ ಪಃ ೩೩
ಶ್ರರ ತಂ ಮ್ಪಯಾ ಮ್ಪಹಾ ತೇಜ್ೀ ರಾಮೇಣ ಚ್ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ
ಸದಸ್ಾ ೈಃ ಪಾರ ಪಾ ಚ್ ಸದಃ ಶ್ರರ ತ್ವ: ತೇ ಬ್ಹವೀ ಗುಣಃ ೩೪
ಅಪರ ಮೇಯಂ ತಪ: ತಭ್ಾ ಮ್ ಅಪರ ಮೇಯಂ ಚ್ ತೇ ಬ್ರ್ಮ್
ಅಪರ ಮೇಯಾ ಗುಣಶ್ಚ ೈವ ನಿತಾ ಾಂ ತೇ ಕುಶಕ್ಷ್೭೭ತಮ ಜ್ ೩೫
ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹ ಸಾ ಚ್ ಯಧ್ಯ, ಯಧ್ಯ ಚೈವ ಹಿ ಉಮಾಪತೇ :
ತೃಪ್ರತ : ಆಶ್ಚ ಯು ಭೂತ್ವನಾಾಂ ಕಥಾನಾಾಂ ನಾ೭ಸ್ತ ಮೇ ವಭ್ೀ ೩೬
ಕಮ್ಪು ಕ್ಷ್ಲೀ ರ್ಮನಿ ಶ್ರ ೀಷಿ ರ್ಮ್ಪು ತೇ ರವ ಮ್ಪಣಡ ರ್ಮ್
ಶ್ಾ ಃ ಪರ ಭಾತೇ ಮ್ಪಹಾತೇಜ್ೀ ದರ ಷುಟ ಮ್ ಅಹುಸ್ ಮಾಾಂ ಪನಃ ೩೭
ಸ್ವಾ ಗತಂ ತಪಸ್ವಾಂ ಶ್ರ ೀಷಿ ಮಾಮ್ ಅನಜಾಞ ತಮ್ ಅಹುಸ್
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ರ್ಮನಿ ಶ್ರ ೀಷಿ ಾಂ ವೈದೇಹೀ ಮ್ಥಿಲ೭ಧಿಪಃ ೩೮
ಪರ ದಕಿಯ ಣಂ ಚ್ಕ್ಷ್ರ ಆಶ್ರ ಸ ಉಪಾಧ್ಯಾ ಯಃ ಸ ಬಾನ್ವ ವಃ
ವಸಸಜ್ು ಆಶ್ರ ಜ್ನ್ಕಂ ಪ್ರರ ೀತಂ ಪ್ರರ ೀತ ಮ್ಪನ್ ಸತ ದ ೩೯
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀಽಪ್ರ ಧಮಾುತ್ವಮ ಸಹ ರಾಮಃ ಸ ರ್ಕ್ಷಮ ಣಃ
ಸಾ ಾಂ ವಾಟಮ್ ಅಭಿಚ್ಕ್ಷ್ರ ಮ್ಪ ಪೂಜ್ಾ ಮಾನೀ ಮ್ಪಹಷ್ಠುಭಿಃ ೪೦
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಪಂಚ್ ಷಷ್ಠಟ ತಮ್ಪ ಸಸ ಗು:

ಷಟ್ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತತಃ ಪರ ಭಾತೇ ವಮ್ಪಲೇ ಕೃತ

ಕಮಾು ನ್ರಾಧಿಪಃ
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ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನ್ಮ್ ಆಜುಹಾವ ಸ ರಾಘವಮ್ ೧
ತಮ್ ಅಚ್ುಯತ್ವಾ ಧಮಾುತ್ವಮ ಶಾಸತ ರ

ದೃಷ್ಟ ತ ೀನ್ ಕಮ್ಪುಣ

ರಾಘವೌ ಚ್ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನೌ ತದ ವಾಕಾ ಮ್ ಉವಾಚ್ ಹ ೨
ಭ್ಗವನ್ ಸ್ವಾ ಗತಂ ತೇಽಸುತ ಕಿಾಂ ಕರೀಮ್ ತವಾ೭ನ್ಘ
ಭ್ವಾನ್ ಆಜಾಞ ಪಯತ ಮಾಮ್ ಆಜಾಞ ಪ್ಾ ೀ ಭ್ವತ್ವ ಹಿ ಅಹಮ್ ೩
ಏವಮ್ ಉಕತ ಃ ಸ ಧಮಾುತ್ವಮ ಜ್ನ್ಕೇನ್ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ
ಪರ ತಾ

ವಾಚ್ ರ್ಮನಿ: ವೀರಂ ವಾಕಾ ಾಂ ವಾಕಾ

ಪತ್ರರ ದಶ್ರರ್
ದರ ಷುಟ

ವಶಾರದಃ ೪

ಸಾ ಇಮ್ಬ ಕ್ಷತಿರ ಯೌ ಲೀಕ ವಶ್ರರ ತ್ರ

ಕ್ಷ್ಮ್ಬ ಧನಃ ಶ್ರ ೀಷಿ ಾಂ ಯತ್ ಏತತ್ ತತ ಾ ಯ ತಿಷಿ ತಿ ೫

ಏತತ್ ದಶ್ುಯ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಕೃತ ಕ್ಷ್ಮ್ಬ ನೃಪಾ೭೭ತಮ ಜೌ
ದಶ್ುನಾತ್ ಅಸಾ ಧನಷ್ೀ ಯಥಾ ಇಷಟ ಾಂ ಪರ ತಿಯಾಸಾ ತಃ ೬
ಏವಮ್ ಉಕತ ಸುತ ಜ್ನ್ಕಃ ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನಿಮ್
ಶ್ರರ ಯತ್ವಮ್ ಅಸಾ ಧನಷ್ೀ ಯತ್ ಅರ್ುಮ್ ಇಹ ತಿಷಿ ತಿ ೭
ದೇವರಾತ ಇತಿ ಖಾಾ ತೀ ನಿಮೇಃ ಷಷ್ಿ ೀ ಮ್ಪಹಿೀಪತಿಃ
ನಾಾ ಸೀಽಯಂ ತಸಾ ಭ್ಗವನ್ ಹಸ್ತ ೀ ದತತೀ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ ೮
ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ ವಧೇ ಪೂವುಾಂ ಧನ: ಆಯಮ್ಪಾ ವೀಯುವಾನ್
ರುದರ ಸುತ ತಿರ ದಶಾನ್ ರೀಷ್ವತ್ ಸಲ್ೀರ್ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೯
ಯಸ್ವಮ ತ್ ಭಾಗಾ೭ಥಿುನೀ ಭಾಗಾನ್ ನ್ ಅಕರ್್ ಯತ ಮೇ ಸುರಾಃ
ವರ ಅಙ್ಗಗ ನಿ ಮ್ಪಹಾಹಾುಣ ಧನಷ್ವ ಶಾತಯಾಮ್ ವಃ ೧೦
ತತೀ ವಮ್ಪನ್ಸಃ ಸವೇು ದೇವಾ ವೈ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವ
ಪರ ಸ್ವದಯನಿತ ದೇವೇಶಂ ತೇಷ್ವಾಂ ಪ್ರರ ೀತೀಽಭ್ವತ್ ಭ್ವಃ
ಪ್ರರ ೀತಿ ಯುಕತ ಃ ಸ ಸವೇುಷ್ವಾಂ ದದೌ ತೇಷ್ವಾಂ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾಮ್ ೧೧
ತತ್ ಏತತ್ ದೇವ ದೇವ ಸಾ ಧನೂ ರತನ ಾಂ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ನಾಾ ಸ ಭೂತಂ ತದ ನ್ಾ ಸತ ಮ್ ಅಸ್ವಮ ಕಂ ಪೂವುಕೇ ವಭ್ೀ ೧೨
ಅರ್ ಮೇ ಕೃಷತಃ ಕ್ಯ ೀತರ ಾಂ ಲಙ್ಗ ಲತ್ ಉತಿಾ ತ್ವ ಮ್ಪಮ್ಪ
ಕ್ಯ ೀತರ ಾಂ ಶ್ೀಧಯತ್ವ ರ್ಬಾವ ಾ ನಾಮಾನ ಸ್ೀತ್ವ ಇತಿ ವಶ್ರರ ತ್ವ ೧೩
ಭೂತಲತ್ ಉತಿಾ ತ್ವ ಸ್ವ ತ ವಾ ವಧುತ ಮ್ಪಮ್ಪ ಆತಮ ಜಾ
ವೀಯು ಶ್ರಲ್ಕ ೀತಿ ಮೇ ಕನಾಾ ಸ್ವಾ ಪ್ರತ್ವ ಇಯಮ್ ಅರ್ೀನಿಜಾ ೧೪
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ಭೂತಲತ್ ಉತಿಾ ತ್ವಾಂ ತ್ವಾಂ ತ ವಧುಮಾನಾಾಂ ಮ್ಪಮ್ಪ ಆತಮ ಜಾಮ್
ವರಯಾ ಮಾಸು: ಆಗಮ್ಪಾ ರಾಜಾನೀ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವ ೧೫
ತೇಷ್ವಾಂ ವರಯತ್ವಾಂ ಕನಾಾ ಾಂ ಸವೇುಷ್ವಾಂ ಪೃಥಿವೀ ಕಿಯ ತ್ವಮ್
ವೀಯು ಶ್ರಲ್ಕ ೀತಿ ಭ್ಗವನ್ ನ್ ದದಮ್ ಸುತ್ವಮ್ ಅಹಮ್ ೧೬
ತತಃ ಸವೇು ನೃಪತಯಃ ಸಮೇತಾ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವ
ಮ್ಥಿಲಮ್ ಅಭಾ ಪಾಗಮ್ಪಾ ವೀಯುಾಂ ಜಿಜಾಞ ಸವ ಸತ ದ ೧೭
ತೇಷ್ವಾಂ ಜಿಜಾಞ ಸ ಮಾನಾನಾಾಂ ಶವಂ ಧನ: ಉಪಾಹೃತಮ್
ನ್ ಶೇಕು: ಗರ ಹಣೇ ತಸಾ ಧನಷ: ತೀರ್ನೇಽಪ್ರ ವಾ ೧೮
ತೇಷ್ವಾಂ ವೀಯುವತ್ವಾಂ ವೀಯುಮ್ ಅರ್್ ಾಂ ಜಾಞ ತ್ವಾ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನೇ
ಪರ ತ್ವಾ ಖಾಾ ತ್ವ ನೃಪತಯ: ತ ನಿನ ಬೀಧೇ ತಪ್ೀಧನ್ ೧೯
ತತಃ ಪರಮ್ಪ ಕೀಪೇನ್ ರಾಜಾನೀ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವ
ಅರುನ್ವ ನ್ ಮ್ಥಿಲಾಂ ಸವೇು ವೀಯು ಸಂದೇಹ ಮಾಗತ್ವಃ ೨೦
ಆತ್ವಮ ನ್ಮ್ ಅವಧತಂ ತೇ ವಜಾಞ ಯ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವ
ರೀರ್ಷಣ ಮ್ಪಹತ್ವ ಆವಷ್ವಟ ಃ ಪ್ರೀಡ್ಯನ್ ಮ್ಥಿಲಾಂ ಪರಿೀಮ್ ೨೧
ತತಃ ಸಂವತಸ ರೇ ಪೂಣೇು ಕ್ಷಯಂ ಯಾತ್ವನಿ ಸವುಶಃ
ಸ್ವಧನಾನಿ ರ್ಮನಿ ಶ್ರ ೀಷಿ ತತೀಽಹಂ ಭೃಶ್ ದುಃಖಿತಃ ೨೨
ತತೀ ದೇವ ಗಣನ್ ಸವಾುನ್ ತಪಸ್ವ ಆಹಂ ಪರ ಸ್ವದಯಮ್
ದದು ಶ್ಚ ಪರಮ್ಪ ಪ್ರರ ೀತ್ವ ಶ್ಚ ತರಙ್ಗ ಬ್ಲಂ ಸುರಾಃ ೨೩
ತತೀ ಭ್ಗಾನ ನೃಪತರ್ೀ ಹನ್ಾ ಮಾನಾ ದಿಶ್ೀ ಯಯುಃ
ಅವೀಯಾು ವೀಯು ಸಂದಿಗಾವ ಸ ಆಮಾತ್ವಾ ಃ ಪಾಪ ಕಮ್ಪುಣಃ ೨೪
ತತ್ ಏತತ್ ರ್ಮನಿ ಶಾದೂುರ್ ಧನಃ ಪರಮ್ಪ ಭಾಸಾ ರಮ್
ರಾಮ್ಪ ರ್ಕ್ಷಮ ಣರ್ೀ ಶಾಚ ೭ಪ್ರ ದಶ್ುಯಷ್ವಾ ಮ್ ಸುವರ ತ ೨೫
ಯದಿ ಅಸಾ ಧನಷ್ೀ ರಾಮಃ ಕುಯಾುತ್ ಆರೀಪಣಂ ರ್ಮನೇ
ಸುತ್ವಮ್ ಅರ್ೀನಿಜಾಾಂ ಸ್ೀತ್ವಾಂ ದದಾ ಾಂ ದಶ್ರಥೇ: ಅಹಮ್ ೨೬
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಷಟ್ ಷಷ್ಠಟ ತಮ್ಪ ಸಸ ಗು:

ಸಪ್ತ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಜ್ನ್ಕ ಸಾ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಃ
ಧನ ದುಶ್ುಯ ರಾಮಾಯ ಇತಿ ಹೀವಾಚ್ ಪಾಥಿುವಮ್ ೧
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ತತಃ ಸ ರಾಜಾ ಜ್ನ್ಕಃ ಸಚಿವಾನ್ ವಾಾ ದಿದೇಶ್ ಹ
ಧನ: ಆನಿೀಯತ್ವಾಂ ದಿವಾ ಾಂ ಗನ್ವ ಮಾರ್ಾ ವಭೂಷ್ಠತಮ್ ೨
ಜ್ನ್ಕೇನ್ ಸಮಾದಿಷ್ವಿ ಃ ಸಚಿವಾಃ ಪಾರ ವಶ್ನ್ ಪರಿೀಮ್
ತ ದವ ನಃ ಪರತಃ ಕೃತ್ವಾ ನಿಜ್ುಗುಮ ಃ ಪಾಥಿುವಾ೭೭ಜ್ಞ ಯಾ ೩
ನೃಣಾಂ ಶ್ತ್ವನಿ ಪಞ್ಚಚ ಶ್ತ್ ವಾಾ ಯತ್ವನಾಾಂ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾಮ್
ಮಂಜೂಷ್ವಮ್ ಅಷಟ ಚ್ಕ್ಷ್ರ ಾಂ ತ್ವಾಂ ಸಮೂಹ ಸ್ತ ೀ ಕಥಂಚ್ನ್ ೪
ತ್ವಮ್ ಆದಯ ತ ಮಂಜೂಷ್ವಮ್ ಆಯಸ್ೀಾಂ ಯತರ ತತ್ ಧನಃ
ಸುರೀಪಮಂ ತೇ ಜ್ನ್ಕಮ್ ಊಚ್ಛ್: ನೃಪತಿ ಮ್ಪನಿತ ರಣಃ ೫
ಇದಂ ಧನವುರಂ ರಾಜ್ನ್ ಪೂಜಿತಂ ಸವು ರಾಜ್ಭಿಃ
ಮ್ಥಿಲ೭ಧಿಪ ರಾಜೇನ್ದ ರ ದಶ್ುನಿೀಯಂ ಯತ್ ಇಚ್ಛ ಸ್ ೬
ತೇಷ್ವಾಂ ನೃಪ್ೀ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಕೃತ್ವ೭ಞ್ಜ ಲ್: ಅಭಾಷತ
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನಂ ತ್ರ ಚ್ ಉಭೌ ರಾಮ್ಪ ರ್ಕ್ಷಮ ಣೌ ೭
ಇದಂ ಧನವುರಂ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಜ್ನ್ಕೈ: ಅಭಿಪೂಜಿತಮ್
ರಾಜ್ಭಿ ಶ್ಚ ಮ್ಪಹಾ ವೀಯೈು: ಅಶ್ಕಾ ಾಂ ಪೂರಿತಾಂ ಪರಾ ೮
ನ್ ಏತತ್ ಸುರ ಗಣಃ ಸವೇು ನ್ ಅಸುರಾ ನ್ ಚ್ ರಾಕ್ಷಸ್ವಃ
ಗನ್ವ ವು ಯಕ್ಷ ಪರ ವರಾಃ ಸ ಕಿನ್ನ ರ ಮ್ಪಹೀರಗಾಃ ೯
ಕಾ ಗತಿ: ಮಾನಷ್ವಣಾಂ ಚ್ ಧನಷ್ೀಽಸಾ ಪರ ಪೂರಣೇ
ಆರೀಪಣೇ ಸಮಾರ್ೀಗೇ ವೇಪನೇ ತೀರ್ನೇಽಪ್ರ ವಾ ೧೦
ತ ದೇತತ್ ಧನಷ್ವಾಂ ಶ್ರ ೀಷಿ ಮ್ ಆನಿೀತಂ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವ
ದಶ್ುಯ ಏತನ್ ಮ್ಪಹಾಭಾಗ ಅನ್ರ್ೀ ರಾಜ್ ಪತರ ರ್ೀಃ ೧೧
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಸುತ ಧಮಾುತ್ವಮ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಜ್ನ್ಕ ಭಾಷ್ಠತಮ್
ವತಸ ರಾಮ್ಪ ಧನಃ ಪಶ್ಾ ಇತಿ ರಾಘವಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧೨
ಬ್ರ ಹಮ ರ್ಷು: ವಚ್ನಾತ್ ರಾಮೀ ಯತರ ತಿಷಿ ತಿ ತ ದವ ನಃ
ಮಂಜೂಷ್ವಾಂ ತ್ವಮ್ ಅಪಾವೃತಾ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಧನ: ಅಥಾ೭ಬ್ರ ವೀತ್ ೧೩
ಇದಂ ಧನವುರಂ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಸಂಸ್ ೃಶಾಮ್ ಇಹ ಪಾಣನಾ
ಯತನ ವಾನ್ ಚ್ ಭ್ವಷ್ವಾ ಮ್ ತೀರ್ನೇ ಪೂರಣೇಽಪ್ರ ವಾ
ಬಾಢಮ್ ಇತ್ಾ ೀ ವ ತಂ ರಾಜಾ ರ್ಮನಿಶ್ಚ ಸಮ್ಪಭಾಷತ ೧೪
ಲ್ೀರ್ಯಾ ಸ ಧನ: ಮ್ಪಧ್ಾ ೀ ಜ್ಗಾರ ಹ ವಚ್ನಾತ್ ರ್ಮನೇಃ
P a g e 147 | 170

ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಪಶ್ಾ ತ್ವಾಂ ನೃ ಸಹಸ್ವರ ಣಾಂ ಬ್ಹೂನಾಾಂ ರಘು ನ್ನ್ದ ನಃ
ಆರೀಪಯತ ಸ ಧಮಾುತ್ವಮ ಸಲ್ೀರ್ಮ್ ಇವ ತದವ ನಃ ೧೫
ಆರೀಪಯತ್ವಾ ಮ್ಬವೀುಾಂ ಚ್ ಪೂರಯಾ ಮಾಸ ವೀಯುವಾನ್
ತತ್ ಬ್ಭ್ಞ್ಜ ಧನ: ಮ್ಪಧ್ಾ ೀ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷ್ಿ ೀ ಮ್ಪಹಾಯಶಾಃ ೧೬
ತಸಾ ಶ್ಬದ ೀ ಮ್ಪಹಾನ್ ಆಸ್ೀತ್ ನಿಘಾುತ ಸಮ್ಪ ನಿಸಸ ಾ ನಃ
ಭೂಮ್ ಕಮ್ಪ್ ಶ್ಚ ಸುಮ್ಪಹಾನ್ ಪವುತಸಾ ಇವ ದಿೀಯುತಃ ೧೭
ನಿಪೇತ ಶ್ಚ ನ್ರಾಃ ಸವೇು ತೇನ್ ಶ್ಬ್ದ ೀನ್ ಮೀಹಿತ್ವಃ
ವಜ್ುಯತ್ವಾ ರ್ಮನಿ ವರಂ ರಾಜಾನಂ ತ್ರ ಚ್ ರಾಘವೌ ೧೮
ಪರ ತಿ ಆಶ್ಾ ಸತೀ ಜ್ನೇ ತಸ್ಮ ನ್ ರಾಜಾ ವಗತ ಸ್ವಧಾ ಸಃ
ಉವಾಚ್ ಪಾರ ಞ್ಜ ಲ್: ವಾಕಾ ಾಂ ವಾಕಾ ಜ್ಞ ೀ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವಮ್ ೧೯
ಭ್ಗವನ್ ದೃಷಟ ವೀರ್ೀು ಮೇ ರಾಮೀ ದಶ್ರಥಾ೭೭ತಮ ಜಃ
ಅತಾ ದುಭ ತಮ್ ಅಚಿನ್ತ ಾ ಾಂ ಚ್ ಅತಕಿುತಮ್ ಇದಂ ಮ್ಪಯಾ ೨೦
ಜ್ನ್ಕ್ಷ್ನಾಾಂ ಕುಲೇ ಕಿೀತಿುಮ್ ಆಹರಿಷಾ ತಿ ಮೇ ಸುತ್ವ
ಸ್ೀತ್ವ ಭ್ತ್ವುರಮ್ ಆಸ್ವದಾ ರಾಮಂ ದಶ್ರಥಾ೭೭ತಮ ಜ್ಮ್ ೨೧
ಮ್ಪಮ್ಪ ಸತ್ವಾ ಪರ ತಿಜಾಞ ಚ್ ವೀಯು ಶ್ರಲ್ಕ ೀತಿ ಕೌಶಕ
ಸ್ೀತ್ವ ಪಾರ ಣೈ: ಬ್ಹಮ್ಪತ್ವ ದೇಯಾ ರಾಮಾಯ ಮೇ ಸುತ್ವ ೨೨
ಭ್ವತೀ ಅನ ಮ್ಪತೇ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಶೀಘರ ಾಂ ಗಚ್ಛ ನತ ಮ್ಪನಿತ ರಣಃ
ಮ್ಪಮ್ಪ ಕೌಶಕ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ಾಂ ತಾ ರಿತ್ವ ರಥೈಃ ೨೩
ರಾಜಾನಂ ಪರ ಶರ ತೈ: ವಾಕ್ಾ ೈ: ಆನ್ಯನತ ಪರಂ ಮ್ಪಮ್ಪ
ಪರ ದನಂ ವೀಯು ಶ್ರಲಕ ಯಾ: ಕರ್ಯನತ ಚ್ ಸವುಶಃ ೨೪
ರ್ಮನಿ ಗುಪೌ
ತ ಚ್ ಕ್ಷ್ಕುತ್ರಸ ಾ ಕರ್ಯನತ ನೃಪಾಯ ವೈ
ಪ್ರರ ೀಯಮಾಣಂ ತ ರಾಜಾನ್ಮ್ ಆನ್ಯನತ ಸು ಶೀಘರ ಗಾಃ ೨೫
ಕೌಶಕ ಶ್ಚ ತಥೇತಿ ಆಹ ರಾಜಾ ಚ್ ಆಭಾಷಾ ಮ್ಪನಿತ ರಣಃ ೨೬
ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ಾಂ ಪ್ರ ೀಷಯಾ ಮಾಸ ಧಮಾುತ್ವಮ ಕೃತ ಶಾಸನಾತ್
ಯಥಾ ವೃತತ ಾಂ ಸಮಾಖಾಾ ತಾಂ ಆನೇತಾಂ ಚ್ ನೃಪಂ ತದ ೨೭
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಸಪತ ಷಷ್ಠಟ ತಮ್ಪ ಸಸ ಗು:

ಅಷಟ ಷಷ್ಟಟ ತ್ಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಜ್ನ್ಕೇನ್ ಸಮಾದಿಷ್ವಟ ದೂತ್ವ : ತೇ ಕ್ಷ್ು ನ್ತ ವಾಹನಾಃ
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ತಿರ ರಾತರ ಮ್ ಉಷ್ಠತ್ವ ಮಾಗೇು ತೇ ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ಾಂ ಪಾರ ವಶ್ನ್ ಪರಿೀಮ್ ೧
( ರಾಜ್ಞ ೀ ಭ್ವನ್ಮ್ ಆಸ್ವದಾ ದಾ ರಸ್ವಾ ನ್ ಇದಮ್ಪ೭ಬುರ ವನ್
ಶೀಘರ ಾಂ ನಿವೇದಾ ತ್ವಾಂ ರಾಜ್ಞ ೀ ದೂತ್ವ ನನ ೀ ಜ್ನ್ಕ ಸಾ ಚ್
ಇತಾ

ಕ್ಷ್ತ ಾ ದಾ ರಪಾಲ: ತೇ ರಾಘವಾಯ ನ್ಾ ವೇದಯನ್ )

ತೇ ರಾಜ್ ವಚ್ನಾತ್ ದೂತ್ವ ರಾಜ್ ವೇಶ್ಮ ಪರ ವೇಶತ್ವಃ
ದದೃಶ್ರ: ದೇವ ಸಂಕ್ಷ್ಶಂ ವೃದವ ಾಂ ದಶ್ರಥಂ ನೃಪಮ್ ೨
ಬ್ದವ ಅಞ್ಜ ಲ್ ಪಟಾಃ ಸವೇು ದೂತ್ವ ವಗತ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಃ
ರಾಜಾನಂ ಪರ ಯತ್ವ ವಾಕಾ ಮ್ ಅಬುರ ವನ್ ಮ್ಪಧುರಾ೭ಕ್ಷರಮ್ ೩
ಮೈಥಿಲೀ ಜ್ನ್ಕೀ ರಾಜಾ ಸ ಅಗನ ಹೀತರ ಪರಸಕ ೃತಮ್
ಕುಶ್ಲಂ ಚ್ ಅವಾ ಯಂ ಚೈವ ಸೀಪಾಧ್ಯಾ ಯ ಪರೀಹಿತಮ್ ೪
ರ್ಮಹರ್ ರ್ಮಹರ್ ಮ್ಪಧುರಯಾ ಸ್ನ ೀಹ ಸಂಯುಕತ ಯಾ ಗ್ವರಾ
ಜ್ನ್ಕ: ತ್ವಾ ಾಂ ಮ್ಪಹಾರಾಜ್ ಪೃಚ್ಛ ತೇ ಸಪರಸಸ ರಮ್ ೫
ಪೃಷ್ವಟ ಾ ಕುಶ್ರ್ಮ್ ಅವಾ ಗರ ಾಂ ವೈದೇಹೀ ಮ್ಥಿಲ೭ಧಿಪಃ
ಕೌಶಕ್ಷ್೭ನಮ್ಪತೇ ವಾಕಾ ಾಂ ಭ್ವನ್ತ ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೬
ಪೂವುಾಂ ಪರ ತಿಜಾಞ ವದಿತ್ವ ವೀಯು ಶ್ರಲಕ ಮ್ಪಮಾ೭೭ತಮ ಜಾ
ರಾಜಾನ್ ಶ್ಚ ಕೃತ್ವ೭ಮ್ಪಷ್ವು ನಿವೀುಯಾು ವರ್ಮಖಿೀ ಕೃತ್ವಃ ೭
ಸೇಯಂ ಮ್ಪಮ್ಪ ಸುತ್ವ ರಾಜ್ನ್ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಪರಸಸ ರೈಃ
ಯದೃಚ್ಛ ಯಾ ಆಗತೈ; ವೀರೈ: ನಿಜಿುತ್ವ ತವ ಪತರ ಕೈಃ ೮
ತ ಚ್ಚ ರಾಜ್ನ್ ಧನರ್ ದಿವಾ ಾಂ ಮ್ಪಧ್ಾ ೀ ಭ್ಗನ ಾಂ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ
ರಾಮೇಣ ಹಿ ಮ್ಪಹಾ ರಾಜ್ ಮ್ಪಹತ್ವಾ ಾಂ ಜ್ನ್ ಸಂಸದಿ ೯
ಅಸ್ಮ ೈ ದೇಯಾ ಮ್ಪಯಾ ಸ್ೀತ್ವ ವೀಯು ಶ್ರಲಕ ಮ್ಪಹಾತಮ ನೇ
ಪರ ತಿಜಾಞ ಾಂ ತತುಮ್ ಇಚಾಛ ಮ್ ತತ್ ಅನಜಾಞ ತಮ್ ಅಹುಸ್ ೧೦
ಸೀಪಾಧ್ಯಾ ರ್ೀ ಮ್ಪಹಾರಾಜ್ ಪರೀಹಿತ ಪರಸಕ ೃತಃ
ಶೀಘರ ಮ್ ಆಗಚ್ಛ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ದರ ಷುಟ ಮ್ ಅಹುಸ್ ರಾಘವೌ ೧೧
ಪ್ರರ ೀತಿಾಂ ಚ್ ಮ್ಪಮ್ಪ ರಾಜೇನ್ದ ರ ನಿವುತುಯತಮ್ ಅಹುಸ್
ಪತರ ರ್ೀ: ಉಭ್ರ್ೀ: ಏವ ಪ್ರರ ೀತಿಾಂ ತಾ ಮ್ ಅಪ್ರ ರ್ಪಸ ಾ ಸೇ ೧೨
ಏವಂ ವದೇಹಾ೭ಧಿಪತಿ: ಮ್ಪಧುರಂ ವಾಕಾ ಮ್ಪಬ್ರ ವೀತ್
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಅಭ್ಾ ನಜಾಞ ತಃ ಶ್ತ್ವನ್ನ್ದ ಮ್ಪತೇ ಸ್ಾ ತಃ ೧೩
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( ಇತಾ ಕ್ಷ್ತ ಾ ವರತ್ವ ದೂತ್ವ ರಾಜ್ ಗೌರವ ಶಂಕಿತ್ವ:)
ದೂತ ವಾಕಾ ಾಂ ತ ತ ಚ್ಛ್ಛ ರತ್ವಾ ರಾಜಾ ಪರಮ್ಪ ಹಷ್ಠುತಃ
ವಸ್ಷಿ ಾಂ ವಾಮ್ಪದೇವಂ ಚ್ ಮ್ಪನಿತ ರಣೀ ಅನಾಾ ಾಂ ಶ್ಚ ಸೀಽಬ್ರ ವೀತ್ ೧೪
ಗುಪತ ಃ ಕುಶಕ ಪತ್ರ ೀಣ ಕೌಸಲಾ ನ್ನ್ದ ವಧುನಃ
ರ್ಕ್ಷಮ ಣೇನ್ ಸಹ ಭಾರ ತ್ವರ ವದೇಹೇಷು ವಸತಿ ಅಸೌ ೧೫
ದೃಷಟ ವೀಯು ಸುತ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ೀ ಜ್ನ್ಕೇನ್ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ
ಸಂಪರ ದನಂ ಸುತ್ವಯಾ೭ಸುತ ರಾಘವೇ ಕತು ಮ್ಚ್ಛ ತಿ ೧೬
ಯದಿ ವೀ ರೀಚ್ತೇ ವೃತತ ಾಂ ಜ್ನ್ಕ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ಪರಿೀಾಂ ಗಚಾಛ ಮ್ಪಹೇ ಶೀಘರ ಾಂ ಮಾ ಭೂತ್ ಕ್ಷ್ರ್ ಸಾ ಪಯುಯಃ ೧೭
ಮ್ಪನಿತ ರಣೀ ಬಾಢಮ್ ಇತ್ವಾ ಹಃ ಸಹ ಸವೈು: ಮ್ಪಹಷ್ಠುಭಿಃ
ಸುಪ್ರರ ೀತ ಶ್ಚ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ರಾಜಾ ಶ್ಾ ೀ ಯಾತ್ರ ೀತಿ ಸ ಮ್ಪನಿತ ರಣಃ ೧೮
ಮ್ಪನಿತ ರಣ ಸ್ವತ ನ್ನ ರೇನ್ದ ರ ಸಾ ರಾತಿರ ಾಂ ಪರಮ್ಪ ಸತಕ ೃತ್ವಃ
ಊಷು ಸ್ತ ೀ ಪರ ರ್ಮದಿತ್ವಃ ಸವೇು ಗುಣೈಃ ಸವೈುಃ ಸಮ್ಪನಿಾ ತ್ವಃ ೧೯
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಅಷಟ ಷಷ್ಠಟ ತಮ್ಪ ಸಸ ಗು:

ಏಕೀನ ಸಪ್ತ ತಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತತೀ ರಾತ್ವರ ಾ ಾಂ ವಾ ತಿೀತ್ವಯಾಾಂ ಸೀಪಾಧ್ಯಾ ಯಃ ಸ ಬಾನ್ವ ವಃ
ರಾಜಾ ದಶ್ರರ್ೀ ಹೃಷಟ ಃ ಸುಮ್ಪನ್ತ ರಮ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧
ಅದಾ ಸವೇು ಧನಾಧಾ ಕ್ಷ್ಯ ಧನ್ಮ್ ಆದಯ ಪಷಕ ರ್ಮ್
ವರ ಜ್ನತ ಅಗ್ರ ೀ ಸುವಹಿತ್ವ ನಾನಾ ರತನ ಸಮ್ಪನಿಾ ತ್ವಃ ೨
ಚ್ತರಙ್ಗ ಬ್ಲಂ ಚಾ೭ಪ್ರ ಶೀಘರ ಾಂ ನಿಯಾುತ ಸವುಶಃ
ಮ್ಪಮ್ಪ ಆಜಾಞ ಸಮ್ಪಕ್ಷ್ಲಂ ಚ್ ಯಾನ್ಮ್ ಯುಗಮ ಮ್ ಅನತತ ಮ್ಪಮ್ ೩
ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ವಾಮ್ಪದೇವ ಶ್ಚ ಜಾಬಾಲ್: ಅರ್ ಕ್ಷ್ಶ್ಾ ಪಃ
ಮಾಕುಣ್ಡ ೀಯ: ಸುದಿೀಘಾು೭೭ಯು: ಋಷ್ಠಃ ಕ್ಷ್ತ್ವಾ ಯನ್ ಸತ ಥಾ ೪
ಏತೇ ದಿಾ ಜಾಃ ಪರ ಯಾನತ ಅಗ್ರ ೀ ಸಾ ನ್ದ ನಂ ರ್ೀಜ್ಯಸಾ ಮೇ
ಯಥಾ ಕ್ಷ್ರ್ ಅತಾ ರ್ೀ ನ್ ಸ್ವಾ ತ್ ದೂತ್ವ ಹಿ ತಾ ರಯನಿತ ಮಾಮ್ ೫
ವಚ್ನಾ ತತ ನ್ರೇನ್ದ ರ ಸಾ ಸ್ವ ಸೇನಾ ಚ್ತರಙ್ಗಗಣೀ
ರಾಜಾನ್ಮ್ ಋಷ್ಠಭಿಃ ಸ್ವಧುಾಂ ವರ ಜ್ನ್ತ ಾಂ ಪೃಷಿ ತೀಽನ್ಾ ಗಾತ್ ೬
ಗತ್ವಾ ಚ್ತರ೭ಹಂ ಮಾಗುಾಂ ವದೇಹಾನ್ ಅಭಾ ಪೇಯವಾನ್
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ರಾಜಾ ತ ಜ್ನ್ಕಃ ಶರ ೀಮಾನ್ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಪೂಜಾಮ್ ಅಕರ್್ ಯತ್ ೭
ತತೀ ರಾಜಾನ್ಮ್ ಆಸ್ವದಾ ವೃದವ ಾಂ ದಶ್ರಥಂ ನೃಪಮ್
ಜ್ನ್ಕೀ ರ್ಮದಿತೀ ರಾಜಾ ಹಷುಾಂ ಚ್ ಪರಮಂ ಯಯೌ
ಉವಾಚ್ ಚ್ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷ್ಿ ೀ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಾಂ ರ್ಮದ೭ನಿಾ ತ : ೮
ಸ್ವಾ ಗತಂ ತೇ ಮ್ಪಹಾರಾಜ್ ದಿಷ್ವಟ ಾ ಪಾರ ಪ್ತೀಽಸ್ ರಾಘವ
ಪತರ ರ್ೀ: ಉಭ್ರ್ೀಃ ಪ್ರರ ೀತಿಾಂ ರ್ಪಸ ಾ ಸೇ ವೀಯು ನಿಜಿುತ್ವಮ್ ೯
ದಿಷ್ವಟ ಾ ಪಾರ ಪ್ತೀ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ಭ್ಗವಾನ್ ಋಷ್ಠಃ
ಸಹ ಸವೈು; ದಿಾ ಜ್ ಶ್ರ ೀಷ್ಿ ೈ ; ದೇವೈ ರಿವ ಶ್ತಕರ ತಃ ೧೦
ದಿಷ್ವಟ ಾ ಮೇ ನಿಜಿುತ್ವ ವಘಾನ ದಿಷ್ವಟ ಾ ಮೇ ಪೂಜಿತಂ ಕುರ್ಮ್
ರಾಘವೈಃ ಸಹ ಸಂಬ್ನಾವ ತ್ ವೀಯು ಶ್ರ ೀಷ್ಿ ೈ: ಮ್ಪಹಾತಮ ಭಿಃ ೧೧
ಶ್ಾ ಃ ಪರ ಭಾತೇ ನ್ರೇನ್ದ ರ ತಾ ಾಂ ಸಂವತುಯತಮ್ ಅಹುಸ್
ಯಜ್ಞ ಸಾ ಅನ್ತ ೀ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ವವಾಹಮ್ ಋಷ್ಠ ಸಮ್ಪಮ ತಮ್ ೧೨
ತಸಾ ತದಾ ಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಋಷ್ಠ ಮ್ಪಧ್ಾ ೀ ನ್ರಾ೭ಧಿಪಃ
ವಾಕಾ ಾಂ ವಾಕಾ ವದಾಂ ಶ್ರ ೀಷಿ ಃ ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ಮ್ಪಹಿೀಪತಿಮ್ ೧೩
ಪರ ತಿಗರ ಹೀ ದತೃ ವಶಃ ಶ್ರರ ತಮ್ ಏತತ್ ಮ್ಪಯಾ ಪರಾ
ಯಥಾ ವಕ್ಷಾ ಸ್ ಧಮ್ಪುಜ್ಞ ತತ್ ಕರಿಷ್ವಾ ಮ್ಪಹೇ ವಯಮ್ ೧೪
ಧಮ್ುಷಿ ಾಂ ಚ್ ಯಶ್ಸಾ ಾಂ ಚ್ ವಚ್ನಂ ಸತಾ ವಾದಿನಃ
ಶ್ರರ ತ್ವಾ ವದೇಹಾ೭ಧಿಪತಿಃ ಪರಂ ವಸಮ ಯಮ್ ಆಗತಃ ೧೫
ತತಃ ಸವೇು ರ್ಮನಿ ಗಣಃ ಪರಸ್ ರ ಸಮಾಗಮೇ
ಹರ್ಷುಣ ಮ್ಪಹತ್ವ ಯುಕ್ಷ್ತ : ತ್ವಾಂ ನಿಶಾಮ್ ಅವಸನ್ ಸುಖಮ್ ೧೬
ರಾಜಾ ಚ್ ರಾಘವೌ ಪತ್ರರ ನಿಶಾಮ್ಪಾ ಪರಿಹಷ್ಠುತಃ
ಉವಾಸ ಪರಮ್ಪ ಪ್ರರ ೀತೀ ಜ್ನ್ಕೇನ್ ಸುಪೂಜಿತಃ ೧೭
ಜ್ನ್ಕೀಽಪ್ರ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾಃ ಕಿರ ಯಾ ಧಮೇುಣ ತತತ ಾ ವತ್
ಯಜ್ಞ ಸಾ ಚ್ ಸುತ್ವಭಾಾ ಾಂ ಚ್ ಕೃತ್ವಾ ರಾತಿರ ಮ್ ಉವಾಸ ಹ ೧೮
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಏಕೀನ್ ಸಪತ ತಿಮ್ಪ ಸಸ ಗು:

ಸಪ್ತ ತಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತತಃ ಪರ ಭಾತೇ ಜ್ನ್ಕಃ ಕೃತ

ಕಮಾು ಮ್ಪಹಷ್ಠುಭಿಃ

ಉವಾಚ್ ವಾಕಾ ಾಂ ವಾಕಾ ಜ್ಞ ಃ ಶ್ತ್ವನ್ನ್ದ ಾಂ ಪರೀಹಿತಮ್ ೧
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ಭಾರ ತ್ವ ಮ್ಪಮ್ಪ ಮ್ಪಹಾ ತೇಜಾ ಯವೀಯಾನ್ ಅತಿ ಧ್ಯಮ್ುಕಃ
ಕುಶ್ಧಾ ಜ್ ಇತಿ ಖಾಾ ತಃ ಪರಿೀಮ್ ಅಧಾ ವಸತ್ ಶ್ರಭಾಮ್ ೨
ವಾಯಾು ಫರ್ಕ ಪಯುನಾತ ಾಂ ಪ್ರಬ್ನ್ ಇಕುಯ ಮ್ಪತಿೀಾಂ ನ್ದಿೀಮ್
ಸ್ವಾಂಕ್ಷ್ಶಾಾ ಾಂ ಪಣಾ ಸಂಕ್ಷ್ಶಾಾಂ ವಮಾನ್ಮ್ ಇವ ಪಷ್ ಕಮ್ ೩
ತಮ್ ಅಹಂ ದರ ಷುಟ ಮ್ ಇಚಾಛ ಮ್ ಯಜ್ಞ ಗ್ೀಪಾತ ಸ ಮೇ ಮ್ಪತಃ
ಪ್ರರ ೀತಿಾಂ ಸೀಽಪ್ರ ಮ್ಪಹಾ ತೇಜಾ ಇಾಂಮಾಾಂ ಭ್ೀಕ್ಷ್ತ ಮ್ಪಯಾ ಸಹ ೪
( ಏವಂ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ತ ವಚ್ನಂ ಶ್ತ್ವನಂದ ಸಾ ಸನಿನ ಧೌ
ಆಗತ್ವ: ಕೇಚಿತ್ ಅವಾ ಗಾರ ಜ್ನ್ಕ: ತ್ವನ್ ಸಮಾದಿಶ್ತ್ )
ಶಾಸನಾತ್ ತ ನ್ರೇನ್ದ ರ ಸಾ ಪರ ಯಯುಃ ಶೀಘರ ವಾಜಿಭಿಃ
ಸಮಾನೇತಾಂ ನ್ರ ವಾಾ ಘರ ಾಂ ವಷುು ಮ್ ಇನಾದ ರ೭೭ಜ್ಞ ಯಾ ಯಥಾ ೫
( ಸ್ವಾಂಕ್ಷ್ಶಾಾ ಾಂ ತೇ ಸಮಾಗತಾ ದದುರ ಶ್ರ ಶ್ಚ ಕುಶ್ಧಾ ಜಂ
ನ್ಾ ವೇದಯನ್ ಯಥಾ ವೃತತ ಾಂ ಜ್ನ್ಕ ಸಾ ಚ್ ಚಿನಿತ ತಂ
ತ ದಾ ೃತತ ಾಂ ನೃಪತಿ: ಶ್ರರ ತ್ವಾ ದೂತ ಶ್ರ ೀಷ್ಿ ೈ: ಮ್ಪಹಾ ಬ್ಲೈ: )
ಆಜ್ಞ ಯಾ ತ ನ್ರೇನ್ದ ರ ಸಾ ಆಜ್ಗಾಮ್ಪ ಕುಶ್ಧಾ ಜಃ
ಸ ದದಶ್ು ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನಂ ಜ್ನ್ಕಂ ಧಮ್ಪು ವತಸ ರ್ಮ್ ೬
ಸೀಽಭಿವಾದಾ ಶ್ತ್ವನ್ನ್ದ ಾಂ ರಾಜಾನಂ ಚಾ೭ಪ್ರ ಧ್ಯಮ್ುಕಮ್
ರಾಜಾ೭ಹುಾಂ ಪರಮಂ ದಿವಾ ಮ್ ಆಸನಂ ಚ್ ಅಧಾ ರೀಹತ ೭
ಉಪವಷ್ವಟ ವುಭೌ ತ್ರ ತ ಭಾರ ತರೌ ಅಮ್ತ ಓಜ್ಸೌ
ಪ್ರ ೀಷಯಾ ಮಾಸ ತ: ವೀರೌ ಮ್ಪನಿತ ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಾಂ ಸುದಮ್ಪನ್ಮ್ ೮
ಗಚ್ಛ ಮ್ಪನಿತ ರಪತೇ ಶೀಘರ ಮ್ ಐಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕುಮ್ ಅಮ್ತ

ಪರ ಭ್ಮ್

ಆತಮ ಜಃ ಸಹ ದುಧುಷುಮ್ ಆನ್ಯಸಾ ಸ ಮ್ಪನಿತ ರಣಮ್ ೯
ಔಪಕ್ಷ್ಯುಾಂ ಸ ಗತ್ವಾ ತ ರಘೂಣಾಂ ಕುರ್ ವಧುನ್ಮ್
ದದಶ್ು ಶರಸ್ವ ಚ್ ಏನ್ಮ್ ಅಭಿವಾ ದಾ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧೦
ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ೭ಧಿಪತೇ ವೀರ ವೈದೇಹೀ ಮ್ಥಿಲ೭ಧಿಪಃ
ಸ ತ್ವಾ ಾಂ ದರ ಷುಟ ಾಂ ವಾ ವಸ್ತಃ ಸೀಪಾಧ್ಯಾ ಯ ಪರೀಹಿತಮ್ ೧೧
ಮ್ಪನಿತ ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ರಾಜಾ ಸಷ್ಠು ಗಣ ಸತ ದ
ಸ ಬ್ನವ : ಅಗಮ್ಪತ್ ತತರ ಜ್ನ್ಕೀ ಯತರ ವತುತೇ ೧೨
ಸ ರಾಜಾ ಮ್ಪನಿತ ರ ಸಹಿತಃ ಸೀಪಾಧ್ಯಾ ಯಃ ಸ ಬಾನ್ವ ವಃ
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ವಾಕಾ ಾಂ ವಾಕಾ ವದಾಂ ಶ್ರ ೀಷ್ಿ ೀ ವೈದೇಹಮ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧೩
ವದಿತಂ ತೇ ಮ್ಪಹಾ ರಾಜ್ ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕು ಕುರ್ ದೈವತಮ್
ವಕ್ಷ್ತ ಸವೇುಷು ಕೃತ್ಾ ೀಷು ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ಭ್ಗವಾನ್ ಋಷ್ಠಃ ೧೪
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಅಭ್ಾ ನಜಾಞ ತಃ ಸಹ ಸವೈು: ಮ್ಪಹಷ್ಠುಭಿಃ
ಏಷ ವಕ್ಷಾ ತಿ ಧಮಾುತ್ವಮ ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ಮೇ ಯಥಾ ಕರ ಮ್ಪಮ್ ೧೫
ಏವ ರ್ಮಕ್ಷ್ತ ಾ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷ್ಿ ೀ ರಾಜಾಞ ಾಂ ಮ್ಪಧ್ಾ ೀ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾಾಂ
ತೂಷ್ಠು ೀಾಂ ಭೂತೇ ದಶ್ರಥೇ ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ಭ್ಗವಾನ್ ಋಷ್ಠಃ
ಉವಾಚ್ ವಾಕಾ ಾಂ ವಾಕಾ ಜ್ಞ ೀ ವೈದೇಹಂ ಸ ಪರೀಧಸಂ ೧೬
ಅವಾ ಕತ ಪರ ಭ್ವೀ ಬ್ರ ಹಾಮ ಶಾಶ್ಾ ತೀ ನಿತಾ ಅವಾ ಯಃ
ತಸ್ವಮ ನ್ ಮ್ಪರಿೀಚಿಃ ಸಂಜ್ಜ್ಞ ೀ ಮ್ಪರಿೀಚೇಃ ಕ್ಷ್ಶ್ಾ ಪಃ ಸುತಃ ೧೭
ವವಸ್ವಾ ನ್ ಕ್ಷ್ಶ್ಾ ಪಾತ್ ಜ್ಜ್ಞ ೀ ಮ್ಪನ: ವೈವಸಾ ತಃ ಸಮ ೃತಃ
ಮ್ಪನಃ ಪರ ಜಾಪತಿಃ ಪೂವುಮ್ ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕು ಸುತ ಮ್ಪನೀಃ ಸುತಃ ೧೮
ತಮ್ ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕುಮ್ ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ಯಾಾಂ ರಾಜಾನಂ ವದಿವ ಪೂವುಕಮ್
ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕೀ ಸುತ ಸುತಃ ಶರ ೀಮಾನ್ ಕುಕಿಯ : ಇತ್ಾ ೀವ ವಶ್ರರ ತ : ೧೯
ಕುಕ್ಯ ೀ: ಅರ್ ಆತಮ ಜ್: ಶರ ೀಮಾನ್ ವಕುಕಿಯ : ಉದಪದಾ ತ
ವಕುಕ್ಯ ೀ ಸುತ ಮ್ಪಹಾ ತೇಜಾ ಬಾಣಃ ಪತರ ಃ ಪರ ತ್ವಪವಾನ್ ೨೦
ಬಾಣ ಸಾ ತ ಮ್ಪಹಾ ತೇಜಾ ಅನ್ರಣಾ ಃ ಪರ ತ್ವಪವಾನ್
ಅನ್ರಣಾ ತ್ ಪೃಥು: ಜ್ಜ್ಞ ೀ ತಿರ ಶ್ಙ್ಗಕ ಸುತ ಪೃರ್ೀಃ ಸುತಃ ೨೧
ತಿರ ಶ್ಙ್ಕ ೀ: ಅಭ್ವತ್ ಪತರ ೀ ಧುನವ ಮಾರೀ ಮ್ಪಹಾಯಶಾಃ
ಧುನವ ಮಾರಾತ್ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ಯುವನಾಶ್ಾ ೀ ಮ್ಪಹಾರಥಃ ೨೨
ಯುವನಾಶ್ಾ ಸುತಃ ಶರ ೀಮಾನ್ ಮಾನಾವ ತ್ವ ಪೃಥಿವೀ ಪತಿಃ
ಮಾನಾವ ತ ಸುತ ಸುತಃ ಶರ ೀಮಾನ್ ಸುಸಂಧಿ: ಉದಪದಾ ತ ೨೩
ಸುಸಂಧೇ: ಅಪ್ರ ಪತ್ರರ ದೌಾ ಧುರ ವಸಂಧಿಃ ಪರ ಸೇನ್ಜಿತ್
ಯಶ್ಸ್ಾ ೀ ಧುರ ವಸಂಧೇ ಸುತ ಭ್ರತೀ ನಾಮ್ಪ ನಾಮ್ಪತಃ ೨೪
ಭ್ರತ್ವತ್ ತ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ಅಸ್ತೀ ನಾಮ್ಪ ಜಾತವಾನ್
ಯಸಾ ಏತೇ ಪರ ತಿ ರಾಜಾನ್ ಉಪಪದಾ ಾಂತ ಶ್ತರ ವ :
ಹೈಹಯ ತ್ವರ್ಜಂಘಾ ಶ್ಚ ಶ್ರರಾ ಶ್ಚ ಶ್ಶ ಬಿಾಂದವ : ೨೫
ತ್ವಾಂ ಸುತ ಪರ ತಿ ಯುದವ ಾ ನ್ಾ ೈ ಯುದ್ವ ೀ ರಾಜಾ ಪರ ವಾಸ್ತ : ೨೬
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಹಿತವಂತಮ್ ಉಪಾಗಮ್ಪಾ ಭೃಗು ಪರ ಸರ ವಣೇ ವಸತ್
ಅಸ್ತೀ ಅರ್್ ಬ್ಲೀ ರಾಜಾ ಮಂತಿರ ಭಿ ಸಸ ಹಿತ: ತದ
ದ್ಾ ೀ ಚ್ ಅಸಾ ಭಾಯೇು ಗಭಿುಣೌಾ ಬ್ಭೂವತ: ಇತಿ ಶ್ರರ ತಂ ೨೭
ಏಕ್ಷ್ ಗಭ್ು ವನಾಶಾಯ ಸಪತ್ನ ಾ ೈ ಸಗರಂ ದದೌ ೨೮
ತತ : ಶರ್ ವರಂ ರಮ್ಪಾ ಾಂ ಬ್ಭೂವ ಅಭಿರತೀ ರ್ಮನಿ :
ಭಾಗುವ: ಚ್ಾ ವನೀ ನಾಮ್ಪ ಹಿತವಂತಮ್ ಉಪಾಶರ ತ : ೨೯
ತತರ ಏಕ್ಷ್ ತ ಮ್ಪಹಾ ಭಾಗಾ ಭಾಗುವಂ ದೇವ ವಚ್ುಸಂ
ವವಂದೇ ಪದಮ ಪತ್ವರ ಕಿಯ ೀ ಕ್ಷ್ಾಂಕ್ಷಂತಿೀ ಸುತಮ್ ಆತಮ ನ್ :
ತಂ ಋಷ್ಠಾಂ ಸ್ವ ಅಭಾ ಪಾಗಮ್ಪಾ ಕ್ಷ್ಳಾಂದಿೀ ಚ್ ಅಭ್ಾ ವಾದಯತ್ ೩೦
ಸ ತ್ವಮ್ ಅಭ್ಾ ವದತ್ ವಪರ : ಪತ್ರ ೀಪಸ ಾಂ ಪತರ ಜ್ನ್ಮ ನಿ ೩೧
ತವ ಕುಕೌಯ ಮ್ಪಹಾ ಭಾಗೇ ಸುಪತರ : ಸುಮ್ಪಹಾಬ್ರ್:
ಮ್ಪಹಾ ವೀರ್ೀು ಮ್ಪಹಾ ತೇಜಾ ಅಚಿರಾತ್ ಸಂಜ್ನಿಷಾ ತಿ
ಗರೇಣ ಸಹಿತ ಶಶ ರೀಮಾನ್ ಮಾ ಶ್ರಚ್: ಕಮ್ಪಲೇಕ್ಷಣೇ ೩೨
ಚ್ಾ ವನಂ ತ ನ್ಮ್ಪ ಸಕ ೃತಾ ರಾಜ್ ಪತಿರ ೀ ಪತಿವರ ತ್ವ
ಪತಿ ಶ್ೀಕ್ಷ್೭ತರಾ ತಸ್ವಮ ತ್ ಪತರ ಾಂ ದೇವೀ ವಾ ಜಾಯತ ೩೩
ಸಪತ್ವನ ಾ ತ ಗರ: ತಸ್ಾ ೈ ದತತೀ ಗಭ್ು ಜಿಘಾಾಂಯಾಸಯಾ
ಸಹ ತೇನ್ ಗರೇಣ ಏವ ಜಾತಃ ಸ ಸಗರೀಽಭ್ವತ್ ೩೪
ಸಗರ ಸಾ ಅಸಮ್ಪಞ್ಜ ಸುತ ಅಸಮ್ಪಞ್ಚಜ ತ್ ಅರ್ ಅಾಂಶ್ರಮಾನ್
ದಿಲ್ೀಪ್ೀ ಅಾಂಶ್ರಮ್ಪತಃ ಪತರ ೀ ದಿಲ್ೀಪ ಸಾ ಭ್ಗ್ವೀರಥಃ ೩೫
ಭ್ಗ್ವೀರಥಾತ್ ಕಕುತಸ ಾ ಶ್ಚ ಕಕುತಸ ಾ ಸಾ ರಘು ಸುಸ ತ: ೩೬
ರಘೀ ಸುತ ಪತರ : ತೇಜ್ಸ್ಾ ೀ ಪರ ವೃದವ ಃ ಪರುಷ್ವದಕಃ
ಕಲಮ ಷ ಪಾದೀ ಹಿ ಅಭ್ವತ್ ತಸ್ವಮ ತ್ ಜಾತ ಸುತ ಶ್ಙ್ಖ ಣಃ ೩೭
ಸುದಶ್ುನಃ ಶ್ಙ್ಖ ಣ ಸಾ ಅಗ್ವನ ವಣುಃ ಸುದಶ್ುನಾತ್
ಶೀಘರ ಗ: ತ ಅಗ್ವನ ವಣು ಸಾ ಶೀಘರ ಗ ಸಾ ಮ್ಪರುಃ ಸುತಃ ೩೮
ಮ್ಪರೀಃ ಪರ ಶ್ರಶ್ರರ ಕ: ತ ಆಸ್ೀತ್ ಅಮ್ಪು ರಿೀಷಃ ಪರ ಶ್ರಶ್ರರ ಕ್ಷ್ತ್
ಅಮ್ಪು ರಿೀಷ ಸಾ ಪತರ ೀಽಭೂತ್ ನ್ಹಷಃ ಪೃಥಿ ವೀಪತಿಃ ೩೯
ನ್ಹಷ ಸಾ ಯಯಾತಿ ಸುತ ನಾಭಾಗ ಸುತ ಯಯಾತಿಜಃ
ನಾಭಾಗ ಸಾ ಭ್ಭೂವ ಅಜ್: ಅಜಾತ್ ದಶ್ರರ್ೀಽಭ್ವತ್ ೪೦
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಅಸ್ವಮ ತ್ ದಶ್ರಥಾತ್ ಜಾತ್ರ ಭಾರ ತರೌ ರಾಮ್ಪ ರ್ಕ್ಷಮ ಣೌ
ಆದಿ ವಂಶ್ ವಶ್ರದವ ನಾಾಂ ರಾಜಾಞ ಾಂ ಪರಮ್ಪ ಧಮ್ುಣಮ್
ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕು ಕುರ್ ಜಾತ್ವನಾಾಂ ವೀರಾಣಾಂ ಸತಾ ವಾದಿನಾಮ್ ೪೧
ರಾಮ್ಪ ರ್ಕ್ಷಮ ಣರ್ೀ: ಅಥೇು ತಾ ತ್ ಸುತೇ ವರಯೇ ನೃಪ
ಸದೃಶಾಭಾಾ ಾಂ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಸದೃಶೇ ದತಮ್ ಅಹುಸ್ ೪೨
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಸಪತ ತಿಮ್ಪ ಸಸ ಗು:

ಏಕ ಸಪ್ತ ತಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಏವಂ ಬುರ ವಾಣಂ ಜ್ನ್ಕಃ ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ಕೃತ್ವ೭ಞ್ಜ ಲ್ಃ
ಶ್ರ ೀತಮ್ ಅಹುಸ್ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಕುಲಂ ನಃ ಪರಿಕಿೀತಿುತಂ ೧
ಪರ ದನೇ ಹಿ ರ್ಮನಿ ಶ್ರ ೀಷಿ ಕುಲಂ ನಿರ೭ವಶೇಷತಃ
ವಕತ ವಾ ಾಂ ಕುರ್ ಜಾತೇನ್ ತ ನಿನ ಬೀಧ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನೇ ೨
ರಾಜಾ ಅಭೂತ್ ತಿರ ಷು ಲೀಕೇಷು ವಶ್ರರ ತಃ ಸ್ಾ ೀನ್ ಕಮ್ಪುಣ
ನಿಮ್ಃ ಪರಮ್ಪ ಧಮಾುತ್ವಮ ಸವು ಸತತ ಾ ವತ್ವಾಂ ವರಃ ೩
ತಸಾ ಪತರ ೀ ಮ್ಥಿ: ನಾಮ್ಪ ಮ್ಥಿಲ ಯೇನ್ ನಿಮ್ುತ್ವ
ಪರ ರ್ಮೀ ಜ್ನ್ಕೀ ನಾಮ್ಪ ಜ್ನ್ಕ್ಷ್ತ್ ಅಪ್ರ ಉದವಸುಃ ೪
ಉದವಸೀ: ತ ಧಮಾುತ್ವಮ ಜಾತೀ ವೈ ನ್ನಿದ ವಧುನಃ
ನ್ನಿದ ವಧುನ್ ಪತರ ಸುತ ಸುಕೇತ: ನಾಮ್ಪ ನಾಮ್ಪತಃ ೫
ಸುಕೇತೀ: ಅಪ್ರ ಧಮಾುತ್ವಮ ದೇವರಾತೀ ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಃ
ದೇವರಾತ ಸಾ ರಾಜ್ರ್ಷು: ಬೃಹದರ ರ್ ಇತಿ ಶ್ರರ ತಃ ೬
ಬೃಹದರ ರ್ ಸಾ ಶ್ರರೀ ಅಭೂತ್ ಮ್ಪಹಾವೀರಃ ಪರ ತ್ವಪವಾನ್
ಮ್ಪಹಾವೀರ ಸಾ ಧೃತಿಮಾನ್ ಸುಧೃತಿಃ ಸತಾ ವಕರ ಮಃ ೭
ಸುಧೃತೇ: ಅಪ್ರ ಧಮಾುತ್ವಮ ಧೃಷಟ ಕೇತಃ ಸುಧ್ಯಮ್ುಕಃ
ಧೃಷಟ ಕೇತೀ ಸುತ ರಾಜ್ರ್ಷು: ಹಯುಶ್ಾ ಇತಿ ವಶ್ರರ ತಃ ೮
ಹಯುಶ್ಾ ಸಾ ಮ್ಪರುಃ ಪತರ ೀ ಮ್ಪರೀಃ ಪತರ ಃ ಪರ ತಿೀನ್ವ ಕಃ
ಪರ ತಿೀನ್ವ ಕ ಸಾ ಧಮಾುತ್ವಮ ರಾಜಾ ಕಿೀತಿುರಥಃ ಸುತಃ ೯
ಪತರ ಃ ಕಿೀತಿುರರ್ ಸ್ವಾ ೭ಪ್ರ ದೇವಮ್ೀಢ ಇತಿ ಸಮ ೃತಃ
ದೇವಮ್ೀಢ ಸಾ ವಬುಧೀ ವಬುಧ ಸಾ ಮ್ಪಹಿೀಧರ ಕಃ ೧೦
ಮ್ಪಹಿೀಧರ ಕ ಸುತೀ ರಾಜಾ ಕಿೀತಿುರಾತೀ ಮ್ಪಹಾಬ್ಲಃ
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಕಿೀತಿುರಾತ ಸಾ ರಾಜ್ರ್ಷು: ಮ್ಪಹಾರೀಮಾ ವಾ ಜಾಯತ ೧೧
ಮ್ಪಹಾರೀಮ್ಪು ಸುತ ಧಮಾುತ್ವಮ ಸಾ ಣುರೀಮಾ ವಾ ಜಾಯತ
ಸಾ ಣುರೀಮ್ಪು ಸುತ ರಾಜ್ರ್ಷು: ಹರ ಸಾ ರೀಮಾ ವಾ ಜಾಯತ ೧೨
ತಸಾ ಪತರ ದಾ ಯಂ ಜ್ಜ್ಞ ೀ ಧಮ್ಪುಜ್ಞ ಸಾ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ
ಜ್ಾ ೀಷ್ಿ ೀಽಹಮ್ ಅನಜ್ೀ ಭಾರ ತ್ವ ಮ್ಪಮ್ಪ ವೀರಃ ಕುಶ್ಧಾ ಜಃ ೧೩
ಮಾಾಂ ತ ಜ್ಾ ೀಷಿ ಾಂ ಪ್ರತ್ವ ರಾಜ್ಾ ೀ ಸೀಽಭಿಷ್ಠಚ್ಾ ನ್ರಾಧಿಪಃ
ಕುಶ್ಧಾ ಜಂ ಸಮಾವೇಶ್ಾ ಭಾರಂ ಮ್ಪಯ ವನಂ ಗತಃ ೧೪
ವೃದ್ವ ೀ ಪ್ರತರಿ ಸಾ ಯಾುತೇ ಧಮೇುಣ ಧುರಮ್ ಆವಹಮ್
ಭಾರ ತರಂ ದೇವ ಸಂಕ್ಷ್ಶಂ ಸ್ನ ೀಹಾತ್ ಪಶ್ಾ ನ್ ಕುಶ್ಧಾ ಜ್ಮ್ ೧೫
ಕಸಾ ಚಿತ್ ತ ಅರ್ ಕ್ಷ್ರ್ಸಾ ಸ್ವಾಂಕ್ಷ್ಶಾಾ ತ್ ಅಗಮ್ಪತ್ ಪರಾತ್
ಸುಧನಾಾ ವೀಯುವಾನ್ ರಾಜಾ ಮ್ಥಿಲಮ್ ಅವರೀಧಕಃ ೧೬
ಸ ಚ್ ಮೇ ಪ್ರ ೀಷಯಾ ಮಾಸ ಶವಂ ಧನ: ಅನತತ ಮ್ಪಮ್
ಸ್ೀತ್ವ ಕನಾಾ ಚ್ ಪದಮ ಕಿಯ ೀ ಮ್ಪಹಾ ಾಂ ವೈ ದಿೀಯತ್ವಮ್ ಇತಿ
ತಸಾ ಅಪರ ದನಾತ್ ಬ್ರ ಹಮ ರ್ಷು ಯುದವ ಮ್ ಆಸ್ೀನ್ ಮ್ಪಯಾ ಸಹ ೧೭
ಸ ಹತೀ ಅಭಿರ್ಮಖೀ ರಾಜಾ ಸುಧನಾಾ ತ ಮ್ಪಯಾ ರಣೇ
ನಿಹತಾ ತಂ ರ್ಮನಿ ಶ್ರ ೀಷಿ ಸುಧನಾಾ ನಂ ನ್ರಾಧಿಪಮ್ ೧೮
ಸ್ವಾಂಕ್ಷ್ಶ್ಾ ೀ ಭಾರ ತರಂ ಶ್ರರಮ್ ಅಭ್ಾ ಷ್ಠಞ್ಚ ಾಂ ಕುಶ್ಧಾ ಜ್ಮ್
ಕನಿೀಯಾನ್ ಏಷ ಮೇ ಭಾರ ತ್ವ ಅಹಂ ಜ್ಾ ೀಷ್ಿ ೀ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನೇ ೧೯
ದದಮ್ ಪರಮ್ಪ ಪ್ರರ ೀತೀ ವಧೌಾ ತೇ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವ
ಸ್ೀತ್ವಾಂ ರಾಮಾಯ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಊಮ್ುಳಾಾಂ ರ್ಕ್ಷಮ ಣಯ ಚ್ ೨೦
ವೀಯು ಶ್ರಲಕ ಾಂ ಮ್ಪಮ್ಪ ಸುತ್ವಾಂ ಸ್ೀತ್ವಾಂ ಸುರ ಸುತೀಪಮಾಮ್
ದಿಾ ತಿೀಯಾಮ್ ಊಮ್ುಳಾಾಂ ಚೈವ ತಿರ : ವದಮ್ ನ್ ಸಂಶ್ಯಃ ೨೧
ದದಮ್ ಪರಮ್ಪ ಪ್ರರ ೀತೀ ವಧೌಾ ತೇ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್ ೨೨
ರಾಮ್ಪ ರ್ಕ್ಷಮ ಣರ್ೀ ರಾಜ್ನ್ ಗ್ೀದನಂ ಕ್ಷ್ರಯಸಾ ಹ
ಪ್ರತೃ ಕ್ಷ್ಯುಾಂ ಚ್ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ತತೀ ವೈವಾಹಿಕಂ ಕುರು ೨೩
ಮ್ಪಘಾ ಹಿ ಅದಾ ಮ್ಪಹಾ ಬಾಹೀ ತೃತಿೀಯೇ ದಿವಸೇ ಪರ ಭ್ೀ
ಫಲುಗ ನಾಾ ಮ್ ಉತತ ರೇ ರಾಜ್ನ್ ತಸ್ಮ ನ್ ವೈವಾಹಿಕಂ ಕುರು ೨೪
ರಾಮ್ಪ ರ್ಕ್ಷಮ ಣರ್ೀ: ಅಥೇು ದನಂ ಕ್ಷ್ಯುಾಂ ಸುಖೀದಯಮ್ ೨೫
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಏಕ ಸಪತ ತಿಮ್ಪ ಸಸ ಗು:

ದ್ವಿ ಸಪ್ತ ತಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ತಮ್ ಉಕತ ವನ್ತ ಾಂ ವೈದೇಹಂ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಃ
ಉವಾಚ್ ವಚ್ನಂ ವೀರಂ ವಸ್ಷಿ

ಸಹಿತೀ ನೃಪಮ್ ೧

ಅಚಿನಾತ ಾ ನಿ ಅಪರ ಮೇಯಾನಿ ಕುಲನಿ ನ್ರ ಪಾಂಗವ
ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕೂಣಾಂ ವದೇಹಾನಾಾಂ ನ್ ಏಷ್ವಾಂ ತಲಾ ೀಽಸ್ತ ಕಶ್ಚ ನ್ ೨
ಸದೃಶ್ೀ ಧಮ್ಪು ಸಂಬ್ನ್ವ ಃ ಸದೃಶ್ೀ ರೂಪ ಸಂಪದ
ರಾಮ್ಪ ರ್ಕ್ಷಮ ಣರ್ೀ ರಾಜ್ನ್ ಸ್ೀತ್ವ ಚ್ ಊಮ್ುಳಯಾ ಸಹ ೩
ವಕತ ವಾ ಾಂ ಚ್ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಶ್ರರ ಯತ್ವಾಂ ವಚ್ನಂ ಮ್ಪಮ್ಪ
ಭಾರ ತ್ವ ಯವೀಯಾನ್ ಧಮ್ಪುಜ್ಞ ಏಷ ರಾಜಾ ಕುಶ್ಧಾ ಜಃ ೪
ಅಸಾ ಧಮಾುತಮ ನೀ ರಾಜ್ನ್ ರೂಪೇಣ ಅಪರ ತಿಮಂ ಭವ
ಸುತ್ವ ದಾ ಯಂ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಪತನ ಾ ೭ರ್ುಾಂ ವರಯಾಮ್ಪಹೇ ೫
ಭ್ರತ ಸಾ ಕುಮಾರ ಸಾ ಶ್ತರ ಘನ ಸಾ ಚ್ ಧಿೀಮ್ಪತಃ
ವರಯೇಮ್ಪ ಸುತೇ ರಾಜ್ನ್ ತರ್ೀ: ಅಥೇು ಮ್ಪಹಾತಮ ನೀಃ ೬
ಪತ್ವರ ದಶ್ರರ್ ಸಾ ಇಮೇ ರೂಪ ಯೌವನ್ ಶಾಲ್ನಃ
ಲೀಕ ಪಾಲೀಪಮಾಃ ಸವೇು ದೇವ ತರ್ಾ ಪರಾಕರ ಮಾಃ ೭
ಉಭ್ರ್ೀ: ಅಪ್ರ ರಾಜೇನ್ದ ರ ಸಂಬ್ನ್ವ ೀನ್ ಅನಬ್ಧಾ ತ್ವಮ್
ಇಕ್ಷ್ಯ ಾ ಕೀಃ ಕುರ್ಮ್ ಅವಾ ಗರ ಾಂ ಭ್ವತಃ ಪಣಾ ಕಮ್ಪುಣಃ ೮
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ವಸ್ಷಿ ಸಾ ಮ್ಪತೇ ತದ
ಜ್ನ್ಕಃ ಪಾರ ಞ್ಜ ಲ್: ವಾಕಾ ಮ್ ಉವಾಚ್ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವೌ ೯
ಕುಲಂ ಧನ್ಾ ಮ್ದಂ ಮ್ಪನ್ಾ ೀ ಯೇಷ್ವಾಂ ತ್ರ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವೌ
ಸದೃಶಂ ಕುರ್ ಸಂಬ್ನ್ವ ಾಂ ಯತ್ ಆಜಾಞ ಪಯಥಃ ಸಾ ಯಮ್ ೧೦
ಏವಂ ಭ್ವತ ಭ್ದರ ಾಂ ವಃ ಕುಶ್ಧಾ ಜ್ ಸುತೇ ಇಮೇ
ಪತ್ರನ ಾ ಭ್ಜೇತ್ವಾಂ ಸಹಿತ್ರ ಶ್ತರ ಘನ ಭ್ರತ್ರ ಉಭೌ ೧೧
ಏಕ ಅಹಾನ ರಾಜ್ ಪತಿರ ೀಣಾಂ ಚ್ತಸೄಣಾಂ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನೇ
ಪಾಣೀನ್ ಗೃಹು ನತ ಚ್ತ್ವಾ ರೀ ರಾಜ್ ಪತ್ವರ ಮ್ಪಹಾ ಬ್ಲಃ ೧೨
ಉತತ ರೇ ದಿವಸೇ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಫಲುಗ ನಿೀಭಾಾ ಾಂ ಮ್ಪನಿೀಷ್ಠಣಃ
ವೈವಾಹಿಕಂ ಪರ ಶಂಸನಿತ ಭ್ಗ್ೀ ಯತರ ಪರ ಜಾಪತಿಃ ೧೩
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ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ವಚಃ ಸೌಮ್ಪಾ ಾಂ ಪರ ತಾ ತ್ವಾ ಯ ಕೃತ್ವಞ್ಜ ಲ್ಃ
ಉಭೌ ರ್ಮನಿ ವರೌ ರಾಜಾ ಜ್ನ್ಕೀ ವಾಕಾ ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೧೪
ಪರೀ ಧಮ್ಪುಃ ಕೃತೀ ಮ್ಪಹಾ ಾಂ ಶಷ್ಾ ೀಽಸ್ಮ ಭ್ವತೀಃ ಸದ
ಇಮಾನಿ ಆಸನ್ ರ್ಮಖಾಾ ನಿ ಆಸಾ ತ್ವಾಂ ರ್ಮನಿ ಪಾಂಗವೌ ೧೫
ಯಥಾ ದಶ್ರರ್ ಸಾ ಇಯಂ ತಥಾ ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ಪರಿೀ ಮ್ಪಮ್ಪ
ಪರ ಭತ್ಾ ೀ ನ್ ಅಸ್ತ ಸಂದೇಹೀ ಯಥಾ೭ಹುಾಂ ಕತುಮ್ ಅಹುಥಃ ೧೬
ತಥಾ ಬುರ ವತಿ ವೈದೇಹೇ ಜ್ನ್ಕೇ ರಘು ನ್ನ್ದ ನಃ
ರಾಜಾ ದಶ್ರರ್ೀ ಹೃಷಟ ಃ ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ಮ್ಪಹಿೀಪತಿಮ್ ೧೭
ಯುವಾಮ್ ಅಸಂಖ್ಾ ೀಯ ಗುಣೌ ಭಾರ ತರೌ ಮ್ಥಿಲೇಶ್ಾ ರೌ
ಋಷರ್ೀ ರಾಜ್ ಸಂಘಾ ಶ್ಚ ಭ್ವದಭ ಾ ಮ್ ಅಭಿಪೂಜಿತ್ವಃ ೧೮
ಸಾ ಸ್ತ ಪಾರ ಪನ ಹಿ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಗಮ್ಷ್ವಾ ಮ್ಪ: ಸಾ ಮ್ ಆರ್ಯಮ್
ಶಾರ ದವ ಕಮಾುಣ ಸವಾುಣ ವಧ್ಯಸಾ ಇತಿ ಚಾ೭ಬ್ರ ವೀತ್ ೧೯
ತಮ್ ಆಪೃಷ್ವಟ ಾ ನ್ರಪತಿಾಂ ರಾಜಾ ದಶ್ರರ್ ಸತ ದ
ರ್ಮನಿೀನೌದ ರ ತ್ರ ಪರಸಕ ೃತಾ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಆಶ್ರ ಮ್ಪಹಾ ಯಶಾಃ ೨೦
ಸ ಗತ್ವಾ ನಿರ್ಯಂ ರಾಜಾ ಶಾರ ದವ ಾಂ ಕೃತ್ವಾ ವಧ್ಯನ್ತಃ
ಪರ ಭಾತೇ ಕ್ಷ್ರ್ಾ ಮ್ ಉತ್ವಾ ಯ ಚ್ಕ್ರ ೀ ಗ್ೀದನ್ಮ್ ಉತತ ಮ್ಪಮ್ ೨೧
ಗವಾಾಂ ಶ್ತ ಸಹಸ್ವರ ಣ ಬಾರ ಹಮ ಣೇಭ್ಾ ೀ ನ್ರಾಧಿಪಃ
ಏಕ ಏಕಶ್ೀ ದದೌ ರಾಜಾ ಪತ್ವರ ನ್ ಉದಿದ ಶ್ಾ ಧಮ್ಪುತಃ ೨೨
ಸುವಣು ಶೃಙ್ಗಗ ಃ ಸಂಪನಾನ ಃ ಸ ವತ್ವಸ ಃ ಕ್ಷ್ಾಂಸಾ ದೀಹನಾಃ
ಗವಾಾಂ ಶ್ತ ಸಹಸ್ವರ ಣ ಚ್ತ್ವಾ ರಿ ಪರುಷಷುಭಃ ೨೩
ವತತ ಮ್ ಅನ್ಾ ತ್ ಚ್ ಸುಬ್ಹ ದಿಾ ಜೇಭ್ಾ ೀ ರಘು ನ್ನ್ದ ನಃ
ದದೌ ಗ್ೀದನ್ಮ್ ಉದಿದ ಶ್ಾ ಪತ್ವರ ಣಾಂ ಪತರ ವತಸ ಲಃ ೨೪
ಸ ಸುತೈಃ ಕೃತ ಗ್ೀದನ: ವೃತ ಸುತ ನೃಪತಿ ಸತ ದ
ಲೀಕಪಾಲೈರ್ ಇವಾಭಾತಿ ವೃತಃ ಸೌಮ್ಪಾ ಃ ಪರ ಜಾಪತಿಃ ೨೫
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ದಿಾ ಸಪತ ತಿಮ್ಪ ಸಸ ಗು:

ತರ ಸಪ್ತ ತಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಯಸ್ಮ ನ್ ತ ದಿವಸೇ ರಾಜಾ ಚ್ಕ್ರ ೀ ಗ್ೀದನ್ಮ್ ಉತತ ಮ್ಪಮ್
ತಸ್ಮ ನ್ ತ ದಿವಸೇ ಶ್ರರೀ ಯುಧ್ಯಜಿತ್ ಸರ್ಮಪೇಯವಾನ್ ೧
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ಪತರ ಃ ಕೇಕಯ ರಾಜ್ ಸಾ ಸ್ವಕ್ಷ್ಯ ತ್

ಭ್ರತ ಮಾತಲಃ

ದೃಷ್ವಟ ಾ ಪೃಷ್ವಟ ಾ ಚ್ ಕುಶ್ಲಂ ರಾಜಾನ್ಮ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ೨
ಕೇಕಯಾ೭ಧಿಪತಿೀ ರಾಜಾ ಸ್ನ ೀಹಾತ್ ಕುಶ್ರ್ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್
ಯೇಷ್ವಾಂ ಕುಶ್ರ್

ಕ್ಷ್ಮೀಽಸ್ ತೇಷ್ವಾಂ ಸಂಪರ ತಿ ಅನಾಮ್ಪಯಮ್ ೩

ಸಾ ಸ್ರ ೀಯಂ ಮ್ಪಮ್ಪ ರಾಜೇನ್ದ ರ ದರ ಷುಟ ಕ್ಷ್ಮೀ ಮ್ಪಹಿೀಪತಿಃ
ತದ೭ರ್ುಮ್ ಉಪಯಾತೀಽಹಮ್ ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ಾಂ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್ ೪
ಶ್ರರ ತ್ವಾ ತ ಅಹಮ್ ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ಯಾಾಂ ವವಾಹಾ೭ರ್ುಾಂ ತವ ಆತಮ ಜಾನ್
ಮ್ಥಿಲಮ್ ಉಪಯಾತ್ವನ್ ತ ತಾ ಯಾ ಸಹ ಮ್ಪಹಿೀಪತೇ ೫
ತಾ ರಯಾ ಅಭಾ ಪ ಯಾತೀಽಹಂ ದರ ಷುಟ ಕ್ಷ್ಮಃ ಸಾ ಸು: ಸುತಮ್
ಅರ್ ರಾಜಾ ದಶ್ರಥಃ ಪ್ರರ ಯ ಅತಿಥಿಮ್ ಉಪಸ್ಾ ತಮ್ ೬
ದೃಷ್ವಟ ಾ ಪರಮ್ಪ ಸತ್ವಕ ರೈಃ ಪೂಜಾ೭ಹುಾಂ ಸಮ್ಪಪೂಜ್ಯತ್
ತತ: ತ್ವಮ್ ಉಷ್ಠತೀ ರಾತಿರ ಾಂ ಸಹ ಪತ್ರ ೈ: ಮ್ಪಹಾತಮ ಭಿಃ ೭
ಪರ ಭಾತೇ ಪನ್: ಉತ್ವಾ ಯ ಕೃತ್ವಾ ಕಮಾುಣ ಕಮ್ಪುವತ್
ಋಷ್ಠೀನ್ ತದ ಪರಸಕ ೃತಾ ಯಜ್ಞ ವಾಟಮ್ ಉಪಾಗಮ್ಪತ್ ೮
ಯುಕ್ತೀ ರ್ಮಹೂತೇು ವಜ್ಯೇ ಸವು ಆಭ್ರಣ ಭೂಷ್ಠತೈಃ
ಭಾರ ತೃಭಿಃ ಸಹಿತೀ ರಾಮಃ ಕೃತ ಕೌತಕ ಮ್ಪಙ್ಗ ಳ:
ವಸ್ಷಿ ಾಂ ಪರತಃ ಕೃತ್ವಾ ಮ್ಪಹಷ್ಠೀುನ್ ಅಪರಾನ್ ಅಪ್ರ ೯
ಪ್ರತ: ಸಮ್ೀಪ ಮಾ೭೭ಶರ ತಾ ತಸೌಾ ಭಾತೃಭಿ: ಆವೃತ:
ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ಭ್ಗವಾನ್ ಏತಾ ವೈದೇಹಮ್ ಇದಮ್ಪ೭ಬ್ರ ವೀತ್ ೧೦
ರಾಜಾ ರಶ್ರರ್ೀ ರಾಜ್ನ್ ಕೃತ ಕೌತಕ ಮ್ಪಙ್ಗ ಳೈಃ
ಪತ್ರ ೈ: ನ್ರವರ ಶ್ರ ೀಷಿ ದತ್ವರಮ್ ಅಭಿ ಕ್ಷ್ಙ್ಯ ತೇ ೧೧
ದತೃ ಪರ ತಿಗರ ಹಿೀತೃಭಾಾ ಾಂ ಸವಾು೭ಥಾುಃ ಪರ ಭ್ವನಿತ ಹಿ
ಸಾ ಧಮ್ಪುಾಂ ಪರ ತಿ ಪದಾ ಸಾ ಕೃತ್ವಾ ವೈವಾಹಾ ಮ್ ಉತತ ಮ್ಪಮ್ ೧೨
ಇತಾ ಕತ ಃ ಪರಮೀದರೀ ವಸ್ಷ್ಿ ೀನ್ ಮ್ಪಹಾತಮ ನಾ
ಪರ ತಾ ವಾಚ್ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾ ವಾಕಾ ಾಂ ಪರಮ್ಪ ಧಮ್ಪುವತ್ ೧೩
ಕಃ ಸ್ಾ ತಃ ಪರ ತಿಹಾರೀ ಮೇ ಕಸಾ ಆಜಾಞ ಸಂಪರ ತಿೀಕ್ಷಾ ತೇ
ಸಾ ಗೃಹೇ ಕೀ ವಚಾರೀಽಸ್ತ ಯಥಾ ರಾಜ್ಾ ಮ್ ಇದಂ ತವ ೧೪
ಕೃತ ಕೌತಕ ಸವುಸ್ವಾ ವೇದಿ ಮೂರ್ಮ್ ಉಪಾಗತ್ವಃ
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ಮ್ಪಮ್ಪ ಕನಾಾ ರ್ಮನಿ ಶ್ರ ೀಷಿ ದಿೀಪಾತ ವಹ್ನ ೀ: ಇವ ಅಚಿುಷಃ ೧೫
ಸಜ್ಜ ೀಽಹಂ ತಾ ತ್ ಪರ ತಿೀಕಯ ೀಽಸ್ಮ ವೇದಾ ಮ್ ಅಸ್ವಾ ಾಂ ಪರ ತಿಷ್ಠಿ ತಃ
ಅವಘನ ಾಂ ಕುರುತ್ವಾಂ ರಾಜಾ ಕಿಮ್ಪ೭ರ್ುಾಂ ಹಿ ವರ್ಮ್ಪು ತೇ ೧೬
ತತ್ ವಾಕಾ ಾಂ ಜ್ನ್ಕೇ ನ್ ಉಕತ ಾಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ದಶ್ರರ್: ತದ
ಪರ ವೇಶ್ಯಾ ಮಾಸ ಸುತ್ವನ್ ಸವಾುನ್ ಋಷ್ಠ ಗಣನ್ ಅಪ್ರ
ತತೀ ರಾಜಾ ವದೇಹಾನಾಾಂ ವಸ್ಷಿ ಮ್ ಇದ ಮ್ಪಬ್ರ ವೀತ್ ೧೭
ಕ್ಷ್ರಯಸಾ ಋರ್ಷ ಸವಾುನ್ ಋಷ್ಠಭಿ ಸಸ ಹ ಧ್ಯಮ್ುಕ
ರಾಮ್ಪ ಸಾ ಲೀಕ ರಾಮ್ಪ ಸಾ ಕಿರ ಯಾಾಂ ವೈವಾಹಿಕಿೀಾಂ ವಭ್ೀ ೧೮
ತಥಾ ಇತಿ ಉ ಕ್ಷ್ತ ಾ ತ ಜ್ನ್ಕಂ ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ಭ್ಗವಾನ್ ಋಷ್ಠ: ೧೯
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಾಂ ಪರಸಕ ೃತಾ ಶ್ತ್ವನಂದಂ ಚ್ ಧ್ಯಮ್ುಕಂ
ಪರ ಪಾ ಮ್ಪಧ್ಾ ೀ ತ ವಧಿವತ್ ವೇದಿೀಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಮ್ಪಹಾ ತಪಾ: ೨೦
ಅಲಂ ಚ್ಕ್ಷ್ರ ತ್ವಾಂ ವೇದಿಾಂ ಗಂಧ ಪಷ್್ ೈಃ ಸಮಂತತಃ
ಸುವಣು ಪಾಲ್ಕ್ಷ್ಭಿ ಶ್ಚ ರ್ಛದರ ಕುಾಂಭ ಶ್ಚ ಸ ಅಾಂಕುರೈ: ೨೧
ಅಧ ಅಾಂಕುರ ಆಢ್ಾ ೈ: ಶ್ರಾವೈ: ಚ್ ಧಪ ಪಾತ್ರ ೈ: ಸ ಧಪಕೈ:
ಶಂಖ ಪಾತ್ರ ೈ: ಸೃವೈ ಸಸ ೃಗ್ವಭ : ಪಾತ್ರ ೈ : ಅಘಾಾ ುಭಿ ಪೂರಿತೈ: ೨೨
ಲಜ್ ಪೂಣೈು ಶ್ಚ ಪಾತಿರ ೀಭಿ: ಅಕ್ಷತೈ: ಆಭಿ ಸಂಸಕ ೃ ತೈ :
ದಭು: ಸಮೈ: ಸಮಾಸ್ತ ೀಯು ವದಿವತ್ ಮಂತರ ಪೂವುಕಂ ೨೩
ಅಗ್ವನ ಮ್ ಆದಯ ವೇದಾ ಾಂ ತ ವಧಿ ಮಂತರ ಪರ ಸಕ ೃತಂ
ಜುಹಾವ ಅಗೌನ ಮ್ಪಹಾ ತೇಜಾ ವಸ್ಷ್ಿ ೀ ಭ್ಗವಾನ್ ಋಷ್ಠ: ೨೪
ತತ: ಸ್ೀತ್ವಾಂ ಸಮಾನಿೀಯ ಸವು ಆಭ್ರಣ ಭೂಷ್ಠತ್ವಾಂ
ಸಮ್ಪಕ್ಷಮ್ ಅಗ್ನ ೀ ಸಂಸ್ವಾ ಪಾ ರಾಘವ ಅಭಿರ್ಮಖೇ ತದ
ಅಬ್ರ ವೀತ್ ಜ್ನ್ಕೀ ರಾಜಾ ಕೌಸಲಾ ನ್ನ್ದ ವಧುನ್ಮ್ ೨೫
ಇಯಂ ಸ್ೀತ್ವ ಮ್ಪಮ್ಪ ಸುತ್ವ ಸಹ ಧಮ್ಪು ಚ್ರಿೀ ತವ
ಪರ ತಿೀಚ್ಛ ಚ್ ಏನಾಾಂ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಪಾಣಾಂ ಗೃಹಿು ೀಷಾ ಪಾಣನಾ ೨೬
ಪತಿವರ ತ್ವ ಮ್ಪಹಾ ಭಾಗಾ ಛಾಯ ಏವ ಅನಗತ್ವ ಸದ
ಇತಿ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಪಾರ ಕಿಯ ಪತ್ ರಾಜಾ ಮಂತರ ಪೂತಂ ಜ್ಲಂ ತದ ೨೭
ಸ್ವಧು ಸ್ವಧಿಾ ತಿ ದೇವಾನಾಾಂ ಋಷ್ಠೀಣಾಂ ವದತ್ವಾಂ ತದ
ದೇವ ದುಾಂದುಭಿ ನಿಘೀುಷ : ಪಷ್ ವಷು: ಮ್ಪಹಾನ್ ಅಭೂತ್ ೨೮
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ಏವಂ ದತ್ವಾ ತದ ಸ್ೀತ್ವಾಂ ಮಂತರ ೀದಕ ಪರಸಕ ೃತ್ವಾಂ
ಅಬ್ರ ವೀತ್ ಜ್ನ್ಕೀ ರಾಜಾ ಹರ್ಷುಣ ಅಭಿಪರಿಪು ತ : ೨೯
ರ್ಕ್ಷಮ ಣ ಆಗಚ್ಛ ಭ್ದರ ಾಂ ತೇ ಊಮ್ುಳಾಮ್ ಉದಾ ತ್ವಾಂ ಮ್ಪಯಾ
ಪರ ತಿೀಚ್ಛ ಪಾಣಾಂ ಗೃಹಿು ೀಷಾ ಮಾ ಭೂತ್ ಕ್ಷ್ರ್ಸಾ ಪಯುಯಃ ೩೦
ತಮ್ ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಜ್ನ್ಕೀ ಭ್ರತಂ ಚ್ ಅಭ್ಾ ಭಾಷತ
ಗೃಹಾಣ ಪಾಣಾಂ ಮಾಣಡ ವಾಾ ಃ ಪಾಣನಾ ರಘು ನ್ನ್ದ ನ್ ೩೧
ಶ್ತರ ಘನ ಾಂ ಚಾ೭ಪ್ರ ಧಮಾುತ್ವಮ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ಜ್ನ್ಕೇಶ್ಾ ರಃ
ಶ್ರರ ತಕಿೀತ್ವಾ ು ಮ್ಪಹಾ ಬಾಹೀ ಪಾಣಾಂ ಗೃಹಿು ೀಷಾ ಪಾಣನಾ ೩೨
ಸವೇು ಭ್ವನ್ತ ಃ ಸೌಮಾಾ ಶ್ಚ ಸವೇು ಸುಚ್ರಿತ ವರ ತ್ವಃ
ಪತಿನ ೀಭಿಃ ಸನತ ಕ್ಷ್ಕುತ್ವಸ ಾ ಮಾ ಭೂತ್ ಕ್ಷ್ರ್ಸಾ ಪಯುಯಃ ೩೩
ಜ್ನ್ಕ ಸಾ ವಚಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಪಾಣೀನ್ ಪಾಣಭಿ: ಅಸ್ ೃಶ್ನ್
ಚ್ತ್ವಾ ರ: ಸ್ತ ೀ ಚ್ತಸೄಣಾಂ ವಸ್ಷಿ ಸಾ ಮ್ಪತೇ ಸ್ಾ ತ್ವಃ ೩೪
ಅಗ್ವನ ಾಂ ಪರ ದಕಿಯ ಣಂ ಕೃತ್ವಾ ವೇದಿಾಂ ರಾಜಾನ್ಮ್ ಏವ ಚ್ ೩೫
ಋಷ್ಠೀನ್ ಚೈವ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನಃ ಸಹ ಭಾಯಾು ರಘೂತತ ಮಾಃ
ಯರ್ೀಕ್ತೀನ್ ತಥಾ ಚ್ಕುರ : ವವಾಹಂ ವಧಿ ಪೂವುಕಮ್
ಕ್ಷ್ಕುಸ್ಾ ೈ: ಚ್ ಗೃಹಿೀತೇಷು ರ್ಲ್ತೇಷು ಚ್ ಪಾಣ ಷು
ಪಷ್ ವೃಷ್ಠಟ : ಮ್ಪಹತಿ ಆಸ್ೀತ್ ಅನ್ತ ರಿಕ್ಷ್ಯ ತ್ ಸುಭಾಸಾ ರಾ ೩೬
ದಿವಾ ದುನದ ಭಿ ನಿಘೀುಷೈ: ಗ್ವೀತ ವಾದಿತರ ನಿಸಾ ನಃ
ನ್ನೃತ: ಚ್ ಅಪಸ ರಃ ಸಂಘಾ ಗನ್ವ ವಾು ಶ್ಚ ಜ್ಗುಃ ಕರ್ಮ್ ೩೭
ವವಾಹೇ ರಘು ರ್ಮಖಾಾ ನಾಾಂ ತತ್ ಅದುಭ ತಮ್ ಅದೃಶ್ಾ ತ ೩೮
ಈದೃಶೇ ವತುಮಾನೇ ತ ತೂಯು ಉದುಘ ಷಟ ನಿನಾದಿತೇ
ತಿರ : ಅಗ್ವನ ಾಂ ತೇ ಪರಿಕರ ಮ್ಪಾ ಊಹ: ಭಾಯಾು ಮ್ಪರ್ಹಜ್ಸಃ ೩೯
ಅರ್ೀಪಕ್ಷ್ಯಾುಾಂ ಜ್ಗುಮ ಸ್ತ ೀ ಸದರಾ ರಘು ನ್ನ್ದ ನಾ :
ರಾಜಾ೭ಪಾ ನಯಯೌ ಪಶ್ಾ ನ್ ಸಷ್ಠು ಸಂಘಃ ಸಬಾನ್ವ ವಃ ೪೦
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ತಿರ ಸಪತ ತಿಮ್ಪ ಸಸ ಗು:

ಚತು ಸಸ ಪ್ತ ತಮ ಸಸ ರ್ಗ :
ಅರ್ ರಾತ್ವರ ಾ ಾಂ ವಾ ತಿೀತ್ವಯಾಾಂ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಮ್ಪಹಾರ್ಮನಿಃ
ಆಪೃಚ್ಛ ಾ ತ್ರ ಚ್ ರಾಜಾನೌ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಉತತ ರ ಪವುತಮ್ ೧
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ಆಶೀಭಿು: ಪೂರಯತ್ವಾ ಚ್ ಕುಮಾರಾಾಂ ಶ್ಚ ಸ ರಾಘವಾನ್
ವಶಾಾ ಮ್ತರ ೀ ಗತೇ ರಾಜಾ ವೈದೇಹಂ ಮ್ಥಿಲ೭ಧಿಪಮ್
ಆಪೃಷ್ವಟ ಾ

ಅರ್ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಆಶ್ರ ರಾಜಾ ದಶ್ರಥಃ ಪರಿೀಮ್ ೨

ಗಚ್ಛ ಾಂತಂ ತಂ ತ ರಾಜಾನ್ಮ್ ಅನ್ಾ ಗಚ್ಚ ನ್ ನ್ರಾಧಿಪ:
ಅರ್ ರಾಜಾ ವದೇಹಾನಾಾಂ ದದೌ ಕನಾಾ ಧನಂ ಬ್ಹ ೩
ಗವಾಾಂ ಶ್ತ ಸಹಸ್ವರ ಣ ಬ್ಹೂನಿ ಮ್ಥಿಲೇಶ್ಾ ರಃ
ಕಮ್ಪು ಳಾನಾಾಂ ಚ್ ರ್ಮಖಾಾ ನಾಾಂ ಕೌಯಮ್ಪ ಕೀಟಾ ೭ಮ್ಪು ರಾಣ ಚ್ ೪
ಹಸ್ತ ಅಶ್ಾ ರರ್ ಪಾದತಂ ದಿವಾ ರೂಪಂ ಸಾ ಲಂಕೃತಮ್
ದದೌ ಕನಾಾ ಪ್ರತ್ವ ತ್ವಸ್ವಾಂ ದಸ್ೀ ದಸಮ್ ಅನತತ ಮ್ಪಮ್ ೫
ಹಿರಣಾ ಸಾ ಸುವಣು ಸಾ ರ್ಮಕ್ಷ್ತ ನಾಾಂ ವದುರ ಮ್ಪಸಾ ಚ್
ದದೌ ಪರಮ್ಪ ಸಂಹೃಷಟ ಃ ಕನಾಾ ಧನ್ಮ್ ಅನತತ ಮ್ಪಮ್ ೬
ದತ್ವತ ಾ ಬ್ಹ ಧನಂ ರಾಜಾ ಸಮ್ಪ೭ನಜಾಞ ಪಾ ಪಾಥಿುವಮ್
ಪರ ವವೇಶ್ ಸಾ ನಿರ್ಯಂ ಮ್ಥಿಲಾಂ ಮ್ಥಿಲೇಶ್ಾ ರಃ ೭
ರಾಜಾ೭ಪ್ರ ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ೭ಧಿಪತಿಃ ಸಹ ಪತ್ರ ೈ: ಮ್ಪಹಾತಮ ಭಿಃ
ಋಷ್ಠೀನ್ ಸವಾುನ್ ಪರಸಕ ೃತಾ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಸ ಬ್ಲ೭ನಗಃ ೮
ಗಚ್ಛ ನ್ತ ಾಂ ತ ನ್ರ ವಾಾ ಘರ ಾಂ ಸಷ್ಠು ಸಂಘಂ ಸ ರಾಘವಮ್
ಘೀರಾಃ ಸಮ ಪಕಿಯ ಣೀ ವಾಚೀ ವಾಾ ಹರನಿತ ತತ ಸತ ತಃ ೯
ಭೌಮಾ: ಚೈವ ಮೃಗಾಃ ಸವೇು ಗಚ್ಛ ನಿತ ಸಮ ಪರ ದಕಿಯ ಣಮ್
ತ್ವನ್ ದೃಷ್ವಟ ಾ ರಾಜ್ ಶಾದೂುಲೀ ವಸ್ಷಿ ಾಂ ಪಯು ಪೃಚ್ಛ ತ ೧೦
ಅಸೌಮಾಾ ಃ ಪಕಿಯ ಣೀ ಘೀರಾ ಮೃಗಾ ಶಾಚ ೭ಪ್ರ ಪರ ದಕಿಯ ಣಃ
ಕಿಮ್ ಇದಂ ಹೃದಯ ಉತಕ ಮ್್ ಮ್ಪನೀ ಮ್ಪಮ್ಪ ವಷ್ಠೀದತಿ ೧೧
ರಾಜ್ಞ ೀ ದಶ್ರರ್ಸಾ ತತ್ ಶೃತ್ವಾ ವಾಕಾ ಾಂ ಮ್ಪಹಾನ್ ಋಷ್ಠಃ
ಉವಾಚ್ ಮ್ಪಧುರಾಾಂ ವಾಣೀಾಂ ಶ್ರರ ಯತ್ವಮ್ ಅಸಾ ಯತ್ ಫರ್ಮ್ ೧೨
ಉಪಸ್ಾ ತಂ ಭ್ಯಂ ಘೀರಂ ದಿವಾ ಾಂ ಪಕಿಯ ರ್ಮಖಾತ್ ಚ್ಛ್ಾ ತಮ್
ಮೃಗಾಃ ಪರ ಶ್ಮ್ಪಯನಿತ ಏತೇ ಸಂತ್ವಪ: ತಾ ಜ್ಾ ತ್ವಮ್ ಅಯಮ್ ೧೩
ತೇಷ್ವಾಂ ಸಂವದತ್ವಾಂ ತತರ ವಾಯುಃ ಪಾರ ದುರ್ ಬ್ಭೂವ ಹ
ಕಮ್ಪ್ ಯನ್ ಮೇದಿನಿೀಾಂ ಸವಾುಾಂ ಪಾತಯನ್ ಚ್ ದೃಮಾನ್ ಶ್ರಭಾನ್ ೧೪
ತಮ್ಪಸ್ವ ಸಂವೃತಃ ಸೂಯುಃ ಸವೇು ನ್ ವೇದುಷುರ್ ದಿಶಃ
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ಭ್ಸಮ ನಾ ಚ್ ಆವೃತಂ ಸವುಾಂ ಸಂಮೂಢಮ್ ಇವ ತತ್ ಭ್ಯಮ್ ೧೫
ವಸ್ಷಿ ಋಷಯ: ಚ್ ಅನ್ಾ ೀ ರಾಜಾ ಚ್ ಸ ಸುತ ಸತ ದ
ಸ ಸಂಜಾಞ ಇವ ತತರ ಆಸನ್ ಸವುಮ್ ಅನ್ಾ ತ್ ವಚೇತನ್ಮ್ ೧೬
ತಸ್ಮ ನ್ ತಮ್ಪಸ್ ಘೀರೇ ತ ಭ್ಸಮ ಚ್ಛ ನ್ನ ಇವ ಸ್ವ ಚ್ಮೂಃ
ದದಶ್ು ಭಿೀಮ್ಪ ಸಂಕ್ಷ್ಶಂ ಜ್ಟಾ ಮ್ಪಣಡ ರ್ ಧ್ಯರಿಣಮ್ ೧೭
ಭಾಗುವಂ ಜಾಮ್ಪದಗನ ಾ ಾಂ ತಂ ರಾಜ್ ರಾಜ್ ವಮ್ಪದುನಂ
ಕೈಲಸಮ್ ಇವ ದುಧುಷುಾಂ ಕ್ಷ್ಲಗ್ವನ ಮ್ ಇವ ದುಸಸ ಹಮ್ ೧೮
ಜ್ಾ ರ್ನ್ತ ಮ್ ಇವ ತೇಜ್ೀಭಿ: ದುನಿುರಿೀಕ್ಷಾ ಾಂ ಪೃರ್ಗಜ ನಃ
ಸಕ ನ್ವ ೀ ಚ್ ಆಸಜ್ಾ ಪರಶ್ರಾಂ ಧನ: ವದುಾ ದಗ ಣೀಪಮ್ಪಮ್ ೧೯
ಪರ ಗೃಹಾ ಶ್ರ ರ್ಮಖಾ ಾಂ ಚ್ ತಿರ ಪರಘನ ಾಂ ಯಥಾ ಹರಮ್
ತಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಭಿೀಮ್ಪ ಸಂಕ್ಷ್ಶಂ ಜ್ಾ ರ್ನ್ತ ಮ್ ಇವ ಪಾವಕಮ್ ೨೦
ವಸ್ಷಿ ಪರ ರ್ಮಖಾ ವಪಾರ ಜ್ಪ ಹೀಮ್ಪ ಪರಾಯಣಃ
ಸಂಗತ್ವ ರ್ಮನ್ಯಃ ಸವೇು ಸಂಜ್ಜ್ಲು್ : ಅರ್ೀ ಮ್ಥಃ
ಕಚಿಚ ತ್ ಪ್ರತೃ ವಧ ಅಮ್ಪಷ್ಠೀು ಕ್ಷತರ ಾಂ ನ್ ಉತ್ವಸ ದಯಷಾ ತಿ ೨೧
ಪೂವುಾಂ ಕ್ಷತರ ವಧಂ ಕೃತ್ವಾ ಗತ ಮ್ಪನಾ : ಗತ ಜ್ಾ ರಃ
ಕ್ಷತರ ಸಾ ಉತ್ವಸ ದನಂ ಭೂರ್ೀ ನ್ ಖಲು ಅಸಾ ಚಿಕಿೀಷ್ಠುತಮ್ ೨೨
ಏವಮ್ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ಅಘಾ ುಮ್ ಆದಯ ಭಾಗುವಂ ಭಿೀಮ್ಪ ದಶ್ುನ್ಮ್
ಋಷರ್ೀ ರಾಮ್ಪ ರಾಮೇತಿ ಮ್ಪಧುರಾಾಂ ವಾಚ್ಮ್ ಅಬುರ ವನ್ ೨೩
ಪರ ತಿಗೃಹಾ ತ ತ್ವಾಂ ಪೂಜಾಮ್ ಋಷ್ಠ ದತ್ವತ ಾಂ ಪರ ತ್ವಪವಾನ್
ರಾಮಂ ದಶ್ರಥಿಾಂ ರಾಮೀ ಜಾಮ್ಪದಗ್ನ ಾ ೀಽಭ್ಾ ಭಾಷತ ೨೪
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಚ್ತ ಸಸ ಪತ ತಿಮ್ಪ ಸಸ ಗು:

ಪಂಚ ಸಪ್ತ ತಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ರಾಮ್ಪ ದಶ್ರಥೇ ವೀರ ವೀಯುಾಂ ತೇ ಶ್ರರ ಯತೇಽದುಭ ತಮ್
ಧನಷ್ೀ ಭದನಂ ಚೈವ ನಿಖಿಲೇನ್ ಮ್ಪಯಾ ಶ್ರರ ತಮ್ ೧
ತತ್ ಅದುಭ ತಮ್ ಅಚಿನ್ತ ಾ ಾಂ ಚ್ ಭದನಂ ಧನಷ: ತಯಾ
ತತ್ ಶೃತ್ವಾ ೭ಹಮ್ ಅನಪಾರ ಪ್ತೀ ಧನರ್ ಗೃಹಾ ಪರಂ ಶ್ರಭ್ಮ್ ೨
ತತ್ ಇದಂ ಘೀರ ಸಂಕ್ಷ್ಶಂ ಜಾಮ್ಪದಗನ ಾ ಾಂ ಮ್ಪಹತ್ ಧನಃ
ಪೂರಯಸಾ ಶ್ರೇಣ ಏವ ಸಾ ಬ್ಲಂ ದಶ್ುಯಸಾ ಚ್ ೩
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ತತ್ ಅಹಂ ತೇ ಬ್ಲಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಧನಷ್ೀಽಸಾ ಪರ ಪೂರಣೇ
ದಾ ನ್ದ ಾ ಯುದವ ಾಂ ಪರ ದಸ್ವಾ ಮ್ ವೀಯು ಶಾು ಘಾ ಮ್ ಇದಂ ತವ ೪
ತಸಾ ತದಾ ಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ರಾಜಾ ದಶ್ರರ್ ಸತ ದ
ವಷಣು ವದನೀ ದಿೀನಃ ಪಾರ ಞ್ಜ ಲ್: ವಾಕಾ ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್

೫

ಕ್ಷತರ ರೀಷ್ವತ್ ಪರ ಶಾನ್ತ : ತಾ ಾಂ ಬಾರ ಹಮ ಣ ಸಾ ಮ್ಪಹಾಯಶಾಃ
ಬಾಲನಾಾಂ ಮ್ಪಮ್ಪ ಪತ್ವರ ಣಮ್ ಅಭ್ಯಂ ದತಮ್ ಅಹುಸ್ ೬
ಭಾಗುವಾಣಾಂ ಕುಲೇ ಜಾತಃ ಸ್ವಾ ಧ್ಯಾ ಯ ವರ ತ ಶಾಲ್ನಾಮ್
ಸಹಸ್ವರ ಕ್ಯ ೀ ಪರ ತಿಜಾಞ ಯ ಶ್ಸತ ರಾಂ ಪರ ಕಿಯ ಪತ ವಾನ್ ಅಸ್ ೭
ಸ ತಾ ಾಂ ಧಮ್ಪುಪರೀ ಭೂತ್ವಾ ಕ್ಷ್ಶ್ಾ ಪಾಯ ವಸುಾಂಧರಾಮ್
ದತ್ವತ ಾ ವನ್ಮ್ ಉಪಾಗಮ್ಪಾ ಮ್ಪಹೇನ್ದ ರ ಕೃತ ಕೇತನಃ ೮
ಮ್ಪಮ್ಪ ಸವು ವನಾಶಾಯ ಸಂಪಾರ ಪತ : ತಾ ಾಂ ಮ್ಪಹಾ ರ್ಮನೇ
ನ್ ಚ್ ಏಕಸ್ಮ ನ್ ಹತೇ ರಾಮೇ ಸವೇು ಜಿೀವಾಮ್ಪಹೇ ವಯಮ್ ೯
ಬುರ ವತಿ ಏವಂ ದಶ್ರಥೇ ಜಾಮ್ಪದಗನ ಾ ಃ ಪರ ತ್ವಪವಾನ್
ಅನಾದೃತ್ಾ ೈವ ತತ್ ವಾಕಾ ಾಂ ರಾಮ್ಪಮ್ ಏವ ಅಭ್ಾ ಭಾಷತ ೧೦
ಇಮೇ ದ್ಾ ೀ ಧನಷ್ಠೀ ಶ್ರ ೀಷ್ಿ ೀ ದಿವ್ಾ ೀ ಲೀಕ್ಷ್೭ಭಿ ವಶ್ರರ ತೇ
ದೃಢೇ ಬ್ರ್ವತಿೀ ರ್ಮಖ್ಾ ೀ ಸುಕೃತೇ ವಶ್ಾ ಕಮ್ಪುಣ ೧೧
ಅತಿಸೃಷಟ ಾಂ ಸುರೈ: ಏಕಂ ತರ ಾ ಮ್ಪು ಕ್ಷ್ಯ ಯುಯುತಸ ವೇ
ತಿರ ಪರಘನ ಾಂ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಭ್ಗನ ಾಂ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಹ ಯತ್ ತಾ ಯಾ ೧೨
ಇದಂ ದಿಾ ತಿೀಯಂ ದುಧುಷುಾಂ ವಷ್ು ೀ: ದತತ ಾಂ ಸುರೀತತ ಮೈಃ
ತತ್ ಇದಂ ವೈಷು ವಂ ರಾಮ್ಪ ಧನ: ಪರಮ್ಪ ಭಾಸಾ ರಂ
ಸಮಾನ್ ಸ್ವರಂ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ರೌದ್ರ ೀಣ ಧನಷ್ವ ತ ಇದಮ್ ೧೩
ತದ ತ ದೇವತ್ವಃ ಸವಾುಃ ಪೃಚ್ಛ ನಿತ ಸಮ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಮ್
ಶತಿ ಕಣಿ ಸಾ ವಷ್ು ೀ ಶ್ಚ ಬ್ಲ ಬ್ರ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಯಾ ೧೪
ಅಭಿಪಾರ ಯಂ ತ ವಜಾಞ ಯ ದೇವತ್ವನಾಾಂ ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಃ
ವರೀಧಂ ಜ್ನ್ಯಾ ಮಾಸ ತರ್ೀಃ ಸತಾ ವತ್ವಾಂ ವರಃ ೧೫
ವರೀಧೇ ಚ್ ಮ್ಪಹತ್ ಯುದವ ಮ್ ಅಭ್ವತ್ ರೀಮ್ಪ ಹಷುಣಮ್
ಶತಿ ಕಣಿ ಸಾ ವಷ್ು ೀ ಶ್ಚ ಪರಸ್ ರ ಜಿಗ್ವೀಷ್ಠಣೀಃ ೧೬
ತದ ತ ಜೃಮ್ಭ ತಂ ಶವಂ ಧನ: ಭಿೀಮ್ಪ ಪರಾಕರ ಮ್ಪಮ್
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ಹಾಂಕ್ಷ್ರೇಣ ಮ್ಪಹಾ ದೇವಃ ಸತ ಮ್ಭ ತೀಽರ್ ತಿರ ಲೀಚ್ನಃ ೧೭
ದೇವೈ: ತದ ಸಮಾಗಮ್ಪಾ ಸಷ್ಠು ಸಂಘೈಃ ಸ ಚಾರಣೈಃ
ಯಾಚಿತ್ರ ಪರ ಶ್ಮಂ ತತರ ಜ್ಗಮ ತ: ತ್ರ ಸುರೀತತ ಮ್ಬ ೧೮
ಜೃಮ್ಭ ತಂ ತತ್ ಧನ: ದೃಷ್ವಟ ಾ ಶವಂ ವಷುು

ಪರಾಕರ ಮೈಃ

ಅಧಿಕಂ ಮೇನಿರೇ ವಷುು ಾಂ ದೇವಾಃ ಸಷ್ಠು ಗಣ ಸತ ದ ೧೯
ಧನೂ ರುದರ

ಸುತ ಸಂಕುರ ದವ ೀ ವದೇಹೇಷು ಮ್ಪಹಾ ಯಶಾಃ

ದೇವರಾತ ಸಾ ರಾಜ್ರ್ಷು: ದದೌ ಹಸ್ತ ೀ ಸ ಸ್ವಯಕಮ್ ೨೦
ಇದಂ ಚ್ ವೈಷು ವಂ ರಾಮ್ಪ ಧನಃ ಪರ ಪರಂ ಜ್ಯಮ್
ಋಚಿೀಕೇ ಭಾಗುವೇ ಪಾರ ದತ್ ವಷುು ಃ ಸ ನಾಾ ಸಮ್ ಉತತ ಮ್ಪಮ್ ೨೧
ಋಚಿೀಕ ಸುತ ಮ್ಪಹಾತೇಜಾಃ ಪತರ ಸಾ ಅಪರ ತಿಕಮ್ಪುಣಃ
ಪ್ರತ: ಮ್ಪಮ್ಪ ದದೌ ದಿವಾ ಾಂ ಜ್ಮ್ಪದಗ್ನ ೀ: ಮ್ಪಹಾತಮ ನಃ ೨೨
ನ್ಾ ಸತ ಶ್ಸ್ತ ರೀ ಪ್ರತರಿ ಮೇ ತಪ್ೀ ಬ್ರ್ ಸಮ್ಪನಿಾ ತೇ
ಅಜುುನೀ ವದಧೇ ಮೃತಾ ಾಂ ಪಾರ ಕೃತ್ವಾಂ ಬುದಿವ ಮ್ ಆಸ್ಾ ತಃ ೨೩
ವಧಮ್ ಅಪರ ತಿರೂಪಂ ತ ಪ್ರತಃ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಸುದರುಣಮ್
ಕ್ಷತರ ಮ್ ಉತ್ವಸ ದಯನ್ ರೀಷ್ವತ್ ಜಾತಂ ಜಾತಮ್ ಅನೇಕಶಃ ೨೪
ಪೃಥಿವೀಾಂ ಚ್ ಅಖಿಲಾಂ ಪಾರ ಪಾ ಕ್ಷ್ಶ್ಾ ಪಾಯ ಮ್ಪಹಾತಮ ನೇ
ಯಜ್ಞ ಸಾ ಅನ್ತ ೀ ತದ ರಾಮ್ಪ ದಕಿಯ ಣಾಂ ಪಣಾ ಕಮ್ಪುಣೇ ೨೫
ದತ್ವತ ಾ ಮ್ಪಹೇನ್ದ ರ ನಿರ್ಯ: ತಪ್ೀ ಬ್ರ್ ಸಮ್ಪನಿಾ ತಃ
( ಸ್ಾ ತೀ೭ಸ್ಮ ತಸ್ಮ ನ್ ತಪಾ ನ್ ವೈ ಸುಸುಖಂ ಸುರ ಸೇವತೇ
ಅದಾ ತ ಉತತ ಮ್ಪ ವೀಯೇುಣ ತಾ ಯಾ ರಾಮ್ಪ ಮ್ಪಹಾ ಬ್ರ್ )
ಶ್ರರ ತವಾನ್ ಧನಷ್ೀ ಭದಂ ತತೀಽಹಂ ದುರ ತಮ್ ಆಗತಃ ೨೬
ತತ್ ಇದಂ ವೈಷು ವಂ ರಾಮ್ಪ ಪ್ರತೃ ಪೈತ್ವಮ್ಪಹಂ ಮ್ಪಹತ್
ಕ್ಷತರ ಧಮ್ಪುಾಂ ಪರಸಕ ೃತಾ ಗೃಹಿು ೀಷಾ ಧನರುತತ ಮ್ಪಮ್ ೨೭
ರ್ೀಜ್ಯಸಾ ಧನಃ ಶ್ರ ೀಷ್ಿ ೀ ಶ್ರಂ ಪರ ಪರಂ ಜ್ಯಮ್
ಯದಿ ಶ್ಕನ ೀಷ್ಠ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ದಾ ನ್ದ ಾ ಾಂ ದಸ್ವಾ ಮ್ ತೇ ತತಃ ೨೮
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ

ಪಂಚ್ ಸಪತ ತಿಮ್ಪ ಸಸ ಗು:

ಷಟ್ ಸಪ್ತ ತಮ ಸಸ ರ್ಗ:
ಶ್ರರ ತ್ವಾ ತತ್

ಜಾಮ್ಪದಗನ ಾ ಸಾ ವಾಕಾ ಾಂ ದಶ್ರಥಿ

ಸತ ದ
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ಬಾಲ ಕಾಂಡ
ಗೌರವಾತ್ ಯನಿತ ರತ ಕಥಃ ಪ್ರತೂ ರಾಮ್ಪಮ್ ಅಥಾ ಬ್ರ ವೀತ್ ೧
ಶ್ರರ ತವಾನ್ ಅಸ್ಮ ಯತ್ ಕಮ್ಪು ಕೃತವಾನ್ ಅಸ್ ಭಾಗುವ
ಅನರುನಾವ ಾ ಮ್ಪಹೇ ಬ್ರ ಹಮ ನ್ ಪ್ರತ: ಆನೃಣಾ ಮ್ ಆಸ್ಾ ತಃ ೨
ವೀಯು ಹಿೀನ್ಮ್ ಇವಾ೭ಶ್ಕತ ಾಂ ಕ್ಷತರ ಧಮೇುಣ ಭಾಗುವ
ಅವಜಾನಾಸ್ ಮೇ ತೇಜಃ ಪಶ್ಾ ಮೇ ಅದಾ ಪರಾಕರ ಮ್ಪಮ್ ೩
ಇತಿ ಉಕ್ಷ್ತ ಾ ರಾಘವಃ ಕುರ ದವ ೀ ಭಾಗುವ ಸಾ ವರಾ ಯುಧಮ್
ಶ್ರಂ ಚ್ ಪರ ತಿಸಂಗೃಹಾ ಹಸ್ವತ ತ್ ರ್ಘು ಪರಾಕರ ಮಃ ೪
ಆರೀಪಾ ಸ ಧನೂ ರಾಮಃ ಶ್ರಂ ಸಜ್ಾ ಾಂ ಚ್ಕ್ಷ್ರ ಹ
ಜಾಮ್ಪದಗನ ಾ ಾಂ ತತೀ ರಾಮಂ ರಾಮಃ ಕುರ ದವ ೀಽಬ್ರ ವೀತ್ ವಚಃ ೫
ಬಾರ ಹಮ ಣೀ ಅಸ್ ಇತಿ ಪೂಜ್ಾ ೀ ಮೇ ವಶಾಾ ಮ್ತರ ಕೃತೇನ್ ಚ್
ತಸ್ವಮ ತ್ ಶ್ಕತೀ ನ್ ತೇ ರಾಮ್ಪ ಮೀಕುತ ಾಂ ಪಾರ ಣ ಹರಂ ಶ್ರಮ್ ೬
ಇಮಾಾಂ ವಾ ತಾ ತ್ ಗತಿಾಂ ರಾಮ್ಪ ತಪ್ೀಬ್ರ್ ಸಮಾಜಿುತ್ವನ್
ಲೀಕ್ಷ್ನ್ ಅಪರ ತಿಮಾನ್ ವಾ೭ಪ್ರ ಹನಿಷ್ವಾ ಮ್ ಯತ್ ಇಚ್ಛ ಸ್ ೭
ನ್ ಹಿ ಅಯಂ ವೈಷು ವೀ ದಿವಾ ಃ ಶ್ರಃ ಪರ ಪರಂ ಜ್ಯಃ
ಮೀಘಃ ಪತತಿ ವೀಯೇುಣ ಬ್ರ್ ದಪು ವನಾಶ್ನಃ ೮
ವರಾ೭೭ಯುಧ ಧರಂ ರಾಮ್ಪ ದರ ಷುಟ ಾಂ ಸಷ್ಠು ಗಣಃ ಸುರಾಃ
ಪ್ರತ್ವಮ್ಪಹಂ ಪರಸಕ ೃತಾ ಸಮೇತ್ವ: ತತರ ಸಂಘಶಃ ೯
ಗನ್ವ ವು ಅಪಸ ರಸ ಶ್ಚ ೈವ ಸ್ದವ ಚಾರಣ ಕಿನ್ನ ರಾಃ
ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸ ನಾಗಾ ಶ್ಚ ತತ್ ದರ ಷುಟ ಾಂ ಮ್ಪಹತ್ ಅದುಭ ತಮ್ ೧೦
ಜ್ಡ್ವೀ ಕೃತೇ ತದ ಲೀಕೇ ರಾಮೇ ವರ ಧನಧುರೇ
ನಿವೀುರ್ೀು ಜಾಮ್ಪದಗ್ನ ಾ ೀ ಅಸೌ ರಮೀ ರಾಮ್ಪಮ್ ಉದೈಕ್ಷತ ೧೧
ತೇಜ್ೀಭಿ: ಹತ ವೀಯುತ್ವಾ ತ್ ಜಾಮ್ಪದಗ್ನ ಾ ೀ ಜ್ಡ್ವೀ ಕೃತಃ
ರಾಮಂ ಕಮ್ಪರ್ ಪತ್ವರ ಕ್ಷಂ ಮ್ಪನ್ದ ಾಂ ಮ್ಪನ್ದ ಮ್ ಉವಾಚ್ ಹ ೧೨
ಕ್ಷ್ಶ್ಾ ಪಾಯ ಮ್ಪಯಾ ದತ್ವತ ಯದ ಪೂವುಾಂ ವಸುಾಂಧರಾ
ವಷಯೇ ಮೇ ನ್ ವಸತ ವಾ ಮ್ ಇತಿ ಮಾಾಂ ಕ್ಷ್ಶ್ಾ ಪ್ೀಽಬ್ರ ವೀತ್ ೧೩
ಸೀಽಹಂ ಗುರು ವಚಃ ಕುವುನ್ ಪೃಥಿವಾಾ ಾಂ ನ್ ವಸೇ ನಿಶಾಮ್
ಕೃತ್ವ ಪರ ತಿಜಾಞ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ಕೃತ್ವ ವೈ ಕ್ಷ್ಶ್ಾ ಪಸಾ ಹಿ ೧೪
ತತ್ ಇಮಾಾಂ ತಾ ಾಂ ಗತಿಾಂ ವೀರ ಹನತ ಾಂ ನ್ ಅಹುಸ್ ರಾಘವ
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ಮ್ಪನೀ ಜ್ವಂ ಗಮ್ಷ್ವಾ ಮ್ ಮ್ಪಹೇನ್ದ ರಾಂ ಪವುತೀ ತತ ಮ್ಪಮ್ ೧೫
ಲೀಕ್ಷ್: ತ ಅಪರ ತಿಮಾ ರಾಮ್ಪ ನಿಜಿುತ್ವ: ತಪಸ್ವ ಮ್ಪಯಾ
ಜ್ಹಿ ತ್ವನ್ ಶ್ರ ರ್ಮಖ್ಾ ೀನ್ ಮಾ ಭೂತ್ ಕ್ಷ್ರ್ಸಾ ಪಯುಯಃ ೧೬
ಅಕ್ಷಯಾ ಾಂ ಮ್ಪಧು ಹನಾತ ರಂ ಜಾನಾಮ್ ತ್ವಾ ಾಂ ಸುರೇಶ್ಾ ರಮ್
ಧನಷ್ೀಽಸಾ ಪರಾಮ್ಪಶಾುತ್ ಸಾ ಸ್ತ ತೇಽಸುತ ಪರಂತಪ ೧೭
ಏತೇ ಸುರ ಗಣಃ ಸವೇು ನಿರಿೀಕ್ಷನ್ತ ೀ ಸಮಾಗತ್ವಃ
ತ್ವಾ ಮ್ ಅಪರ ತಿಮ್ಪ ಕಮಾುಣಮ್ ಅಪರ ತಿದಾ ನ್ದ ಾ ಮ್ ಆಹವೇ ೧೮
ನ್ ಚ್ ಇಯಂ ಮ್ಪಮ್ಪ ಕ್ಷ್ಕುತಸ ಾ ವರ ೀಡಾ ಭ್ವತಮ್ ಅಹುತಿ
ತಾ ಯಾ ತ್ರ ೈ ಲೀಕಾ ನಾಥೇನ್ ಯತ್ ಅಹಂ ವರ್ಮಖಿೀ ಕೃತಃ ೧೯
ಶ್ರಮ್ ಅಪರ ತಿಮಂ ರಾಮ್ಪ ಮೀಕುತ ಮ್ ಅಹುಸ್ ಸುವರ ತ
ಶ್ರ ಮೀಕ್ಯ ೀ ಗಮ್ಷ್ವಾ ಮ್ ಮ್ಪಹೇನ್ದ ರಾಂ ಪವುತೀ ತತ ಮ್ಪಮ್ ೨೦
ತಥಾ ಬುರ ವತಿ ರಾಮೇ ತ ಜಾಮ್ಪದಗ್ನ ಾ ೀ ಪರ ತ್ವಪವಾನ್
ರಾಮೀ ದಶ್ರಥಿಃ ಶರ ೀಮಾನ್ ಚಿಕ್ಯ ೀಪ ಶ್ರಮ್ ಉತತ ಮ್ಪಮ್ ೨೧
ಸ ಹತ್ವನ್ ದೃಶ್ಾ ರಾಮೇಣ ಸ್ವಾ ನ್ ಲೀಕ್ಷ್ನ್ ತಪಸ್ವ೭೭ಜಿುತ್ವನ್
ಜಾಮ್ಪದಗ್ನ ಾ ೀ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಆಶ್ರ ಮ್ಪಹೇಾಂದರ ಾಂ ಪವುತೀತತ ಮಂ ೨೨
ತತೀ ವತಿಮ್ರಾಃ ಸವಾು ದಿಶಾ ಚ್ ಉಪ ದಿಶ್ ಸತ ಥಾ
ಸುರಾಃ ಸಷ್ಠು ಗಣ ರಾಮಂ ಪರ ಶ್ಶಂಸು: ಉದ೭೭ಯುಧಮ್ ೨೩
ರಾಮಂ ದಶ್ರಥಿಾಂ ರಾಮೀ ಜಾಮ್ಪದಗನ ಾ ಃ ಪರ ಶ್ಸಾ ಚ್
ತತಃ ಪರ ದಕಿಯ ಣೀ ಕೃತಾ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಆತಮ ಗತಿಾಂ ಪರ ಭಃ ೨೪
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ
ಸಪ್ತ

ಷಟ್ ಸಪತ ತಿಮ್ಪ ಸಸ ಗು:

ಸಪ್ತ ತಮ ಸಸ ರ್ಗ:

ಗತೇ ರಾಮೇ ಪರ ಶಾನ್ತ ಆತ್ವಮ ರಾಮೀ ದಶ್ರಥಿ: ಧನಃ
ವರುಣಯ ಅಪರ ಮೇಯಾಯ ದದೌ ಹಸ್ತ ೀ ಸ ಸ್ವಯಕಮ್ ೧
ಅಭಿವಾದಾ ತತೀ ರಾಮೀ ವಸ್ಷಿ ಪರ ರ್ಮಖಾನ್ ಋಷ್ಠೀನ್
ಪ್ರತರಂ ವಹಾ ಲಂ ದೃಷ್ವಟ ಾ ಪ್ರ ೀವಾಚ್ ರಘು ನ್ನ್ದ ನಃ ೨
ಜಾಮ್ಪದಗ್ನ ಾ ೀ ಗತೀ ರಾಮಃ ಪರ ಯಾತ ಚ್ತರಂಗ್ವಣೀ
ಅರ್ೀಧ್ಯಾ ಅಭಿರ್ಮಖಿೀ ಸೇನಾ ತಾ ಯಾ ನಾಥೇನ್ ಪಾಲ್ತ್ವ ೩
( ಸಂದಿಶ್ಸಾ ಮ್ಪಹಾ ರಾಜ್ ಸೇನಾಾಂ ತಾ ತ್ ಶಾಸನೇ ಸ್ಾ ತ್ವಾಂ
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ಶಾಶ್ನಂ ಕ್ಷ್ಾಂಕ್ಷತೇ ಸೇನಾ ಚಾತಕ್ಷ್ಳ: ಜ್ಲಂ ಯಥಾ)
ರಾಮ್ಪ ಸಾ ವಚ್ನಂ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ರಾಜಾ ದಶ್ರಥಃ ಸುತಮ್
ಬಾಹಭಾಾ ಾಂ ಸಂಪರಿಷಾ ಜ್ಾ ಮೂಧಿನ ು ಚ್ ಆಘಾರ ಯ ರಾಘವಮ್ ೪
ಗತೀ ರಾಮ್ಪ ಇತಿ ಶ್ರರ ತ್ವಾ ಹೃಷಟ ಃ ಪರ ರ್ಮದಿತೀ ನೃಪಃ
ಪನ್: ಜಾತಂ ತದ ಮೇನೇ ಪತರ ಮ್ ಆತ್ವಮ ನ್ಮ್ ಏವ ಚ್
ಚೀದಯಾ ಮಾಸ ತ್ವಾಂ ಸೇನಾಾಂ ಜ್ಗಾಮ್ಪ ಆಶ್ರ ತತಃ ಪರಿೀಮ್ ೫
ಪತ್ವಕ್ಷ್ ಧಾ ಜಿನಿೀಾಂ ರಮಾಾ ಾಂ ತೂರ್ೀು ದುಘ ಷಟ ನಿನಾದಿತ್ವಮ್
ಸ್ಕತ ರಾಜ್ ಪಥಾಾಂ ರಮಾಾ ಾಂ ಪರ ಕಿೀಣು ಕುಸುಮೀತಕ ರಾಮ್ ೬
ರಾಜ್ ಪರ ವೇಶ್ ಸುರ್ಮಖೈಃ ಪೌರೈ: ಮ್ಪಙ್ಗ ಳ ವಾದಿಭಿಃ
ಸಂಪೂಣುಾಂ ಪಾರ ವಶ್ತ್ ರಾಜಾ ಜ್ನೌಘೈಃ ಸಮ್ಪಲಂಕೃತ್ವಮ್ ೭
ಪೌರೈ: ಪರ ತಾ ದಗ ತೀ ದೂರಂ ದಿಾ ಜ ಶ್ಚ ಪರ ವಾಸ್ಭಿ:
ಪತ್ರ ೈ: ಅನಗತ: ಶಶ ರೀಮಾನ್ ಶರ ೀಮ್ಪದಿಭ ಶ್ಚ ಮ್ಪಹಾ ಯಶಾ: ೮
ಪರ ವವೇಶ್ ಗೃಹಂ ರಾಜಾ ಹಿಮ್ಪವತ್ ಸದೃಶಂ ಪನ್ :
ನ್ನಂದ ಸಾ ಜ್ನೀ ರಾಜಾ ಗೃಹೇ ಕ್ಷ್ಮೈ: ಸುಪೂಜಿತ: ೯
ಕೌಸಲಾ ಚ್ ಸುಮ್ತ್ವರ ಚ್ ಕೈಕೇಯೀ ಚ್ ಸುಮ್ಪಧಾ ಮಾ
ವಧ ಪರ ತಿಗರ ಹೇ ಯುಕ್ಷ್ತ ಯಾ ಶಾಚ ೭ನಾಾ ರಾಜ್ ರ್ೀಷ್ಠತಃ ೧೦
ತತಃ ಸ್ೀತ್ವಾಂ ಮ್ಪಹಾಭಾಗಾಮ್ ಊಮ್ುಲಾಂ ಚ್ ಯಶ್ಸ್ಾ ನಿೀಮ್
ಕುಶ್ಧಾ ಜ್ ಸುತೇ ಚ್ ಉಭ ಜ್ಗೃಹ: ನೃಪ ಪತನ ಯಃ ೧೧
ಮ್ಪಙ್ಗ ಳ ಆಲಪನ: ಹೀಮೈ: ಶ್ೀಭಿತ್ವಃ ಕೌಯಮ್ಪ ವಾಸಸಃ
ದೇವತ ಆಯತನಾನಿ ಆಶ್ರ ಸವಾು ಸ್ವತ ಃ ಪರ ತಾ ಪೂಜ್ಯನ್ ೧೨
ಅಭಿವಾದಾ ಅಭಿವಾದಾ ನ್ ಚ್ ಸವಾು ರಾಜ್ ಸುತ್ವ ಸತ ದ
( ಸಾ ಸಾ ಾಂ ಗೃಹಮ್ ಅರ್ ಆಸ್ವಧಾ ಕುಬೇರ ಭ್ವನೀಪಮಂ
ಗ್ೀಭಿ ಧುನ ಶ್ಚ ಧ್ಯನ್ಾ ೈ ಶ್ಚ ತಪುಯತ್ವಾ ದಿಾ ಜ್ೀತತ ಮಾನ್)
ರೇಮ್ರೇ ರ್ಮದಿತ್ವಃ ಸವಾು ಭ್ತೃುಭಿಃ ಸಹಿತ್ವ ರಹಃ ೧೩
ಕುಮಾರಾ: ಚ್ ಮ್ಪಹಾತ್ವಮ ನೀ ವೀಯೇುಣ ಅಪರ ತಿಮಾ ಭವ ೧೪
ಕೃತ ದರಾಃ ಕೃತ ಅಸ್ವತ ರ ಶ್ಚ ಸ ಧನಾಃ ಸ ಸುಹೃ ಜ್ಜ ನಾಃ
ಶ್ರಶ್ರರ ಷಮಾಣಃ ಪ್ರತರಂ ವತುಯನಿತ ನ್ರಷುಭಾಃ ೧೫
( ಕ್ಷ್ಲೇ ಕ್ಷ್ಲೇ ತ ನಿೀತಿಜಾಞ : ತೀಷಯಂತೀ ಗುರುಾಂ ಗುಣೈಃ)
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ಕಸಾ ಚಿತ್ ಅಧ ಕ್ಷ್ರ್ಸಾ ರಾಜಾ ದಶ್ರರ್ ಸುಸ ತಂ
ಭ್ರತಂ ಕೈಕಯೀ ಪತರ ಮ್ ಅಬ್ರ ವೀತ್ ರಘು ನಂದನ್: ೧೬
ಅಯಂ ಕೇಕಯ ರಾಜ್ ಸಾ ಪತರ ೀ ವಸತಿ ಪತರ ಕ
ತ್ವಾ ಾಂ ನೇತಮ್ ಆಗತೀ ವೀರ ಯುಧ್ಯಜಿತ್ ಮಾತರ್ ಸತ ವ ೧೭
ಪಾರ ಧಿುತ: ತೇನ್ ಧಮ್ಪುಜ್ಞ ಮ್ಥಿಲಯಾಮ್ ಅಹಂ ತಥಾ
ಋಷ್ಠ ಮ್ಪಧ್ಾ ೀ ತ ತಸಾ ತಾ ಾಂ ಪ್ರರ ೀತಿಾಂ ಕತುಮ್ ಇಹಾ೭ಹುಸ್ ೧೮
ಶ್ರರ ತ್ವಾ ದಶ್ರರ್ಸಾ ಏತತ್ ಭ್ರತ: ಕೈಕಯೀ ಸುತ:
ಅಭಿವಾದಾ ಗುರುಾಂ ರಾಮಂ ಪರಿಷಾ ಜ್ಾ ಚ್ ರ್ಕ್ಷಮ ಣಂ
ಗಮ್ಪನಾಯ ಅಭಿಚ್ಕ್ಷ್ರ ಮ್ಪ ಶ್ತರ ಘನ ಸಹಿತ ಸತ ದ ೧೯
ಆಪೃಚ್ಛ ಾ ಪ್ರತರಂ ಶ್ರರೀ ರಾಮಂ ಚ್ ಅಕಿು ಷಟ ಕ್ಷ್ರಿಣಂ
ಮಾತೄ ಶಾಚ ೭ಪ್ರ ನ್ರ ಶ್ರ ೀಷಿ ಶ್ತೃಘನ ಸಹಿತೀ ಯಯೌ ೨೦
ಗತೇ ತ ಭ್ರತೇ ರಾಮೀ ರ್ಕ್ಷಮ ಣ ಶ್ಚ ಮ್ಪಹಾಬ್ರ್:
ಪ್ರತರಂ ದೇವ ಸಂಕ್ಷ್ಶಂ ಪೂಜ್ಯಾ ಮಾಸತ ಸತ ದ ೨೧
ಪ್ರತ: ಆಜಾಞ ಾಂ ಪರಸಕ ೃತಾ ಪೌರ ಕ್ಷ್ಯಾುಣ ಸವುಶ್:
ಚ್ಕ್ಷ್ರ ರಾಮೀ ಧಮಾುತ್ವಮ ಪ್ರರ ಯಾಣ ಚ್ ಹಿತ್ವನಿ ಚ್ ೨೨
ಮಾತೃಭ್ಾ ೀ ಮಾತೃ ಕ್ಷ್ಯಾುಣ ಕೃತ್ವಾ ಪರಮ್ಪ ಯಂತಿರ ತ:
ಗುರೂಣಾಂ ಗುರು ಕ್ಷ್ಯಾುಣ ಕ್ಷ್ಲೇ ಕ್ಷ್ಲೇ೭ನ್ಾ ವೈಕ್ಷತ ೨೩
ಏವಂ ಧಶ್ರರ್ ಪ್ರರ ೀತೀ ಬಾರ ಹಮ ಣ ನಗಮಾ ಸತ ದ
ರಾಮ್ಪ ಸಾ ಶೀರ್ ವೃತ್ತ ೀನ್ ಸವೇು ವಷಯ ವಾಸ್ನ್: ೨೪
ತೇಷ್ವಮ್ ಅತಿ ಯಶಾ ಲೀಕೇ ರಾಮಃ ಸತಾ ಪರಾಕರ ಮಃ
ಸಾ ಯಮೂಭ : ಇವ ಭೂತ್ವನಾಾಂ ಬ್ಭೂವ ಗುಣವ ತತ ರಃ ೨೫
ರಾಮ್ಪ ಸುತ ಸ್ೀತಯಾ ಸ್ವಧುಾಂ ವಜ್ಹಾರ ಬ್ಹೂನ್ ಋತೂನ್
ಮ್ಪನ್ಸ್ಾ ೀ ತದಗ ತಮಾನ್ಸಾ

ಸತ ಸ್ವಾ ನಿತಾ ಾಂ ಹೃದಿ ಸಮ್ಪಪ್ರುತಃ ೨೬

ಪ್ರರ ಯಾ ತ ಸ್ೀತ್ವ ರಾಮ್ಪ ಸಾ ದರಾಃ ಪ್ರತೃ ಕೃತ್ವ ಇತಿ
ಗುಣತ್ ರೂಪ ಗುಣ ಚಾಚ ೭ಪ್ರ ಪ್ರರ ೀತಿ: ಭೂರ್ೀ೭ಭ್ಾ ವಧುತ ೨೭
ತಸ್ವಾ ಶ್ಚ ಭ್ತ್ವು ದಿಾ ಗುಣಂ ಹೃದಯೇ ಪರಿವತುತೇ
ಅನ್ತ ಜಾುತಮ್ ಅಪ್ರ ವಾ ಕತ ಮ್ ಆಖಾಾ ತಿ ಹೃದಯಂ ಹೃದ ೨೮
ತಸಾ ಭೂರ್ೀ ವಶೇರ್ಷಣ ಮೈಥಿಲ್ೀ ಜ್ನ್ಕ್ಷ್ ತಮ ಜಾ
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ದೇವತ್ವಭಿಃ ಸಮಾ ರೂಪೇ ಸ್ೀತ್ವ ಶರ ೀ: ಇವ ರೂಪ್ರಣೀ ೨೯
ತಯಾ ಸ ರಾಜ್ಷ್ಠು ಸುತೀಽಭಿರಾಮ್ಪಯಾ ;
ಸಮೇಯವಾನ್ ಉತತ ಮ್ಪ ರಾಜ್ ಕನ್ಾ ಯಾ
ಅತಿೀವ ರಾಮಃ ಶ್ರಶ್ರಭಽತಿ ಕ್ಷ್ಮ್ಪಯಾ ;
ವಭಃ ಶರ ಯಾ ವಷುು : ಇವ ಅಮ್ಪರೇಶ್ಾ ರಃ ೩೦
ಇತ್ವಾ ರ್ಷು ಶರ ೀಮ್ಪದರ ಮಾಯಣೇ, ಆದಿ ಕ್ಷ್ವ್ಾ ೀ, ಶರ ೀಮ್ಪದಾ ಲ್ಮ ೀಕಿೀಯೇ, ಚ್ತವುಾಂಶ್ತ್
ಸಹಸ್ರ ಕ್ಷ್ಯಾಾಂ, ಸಂಹಿತ್ವಯಾಾಂ, ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡೇ,

ಸಪತ

ಸಪತ ತಿಮ್ಪ ಸಸ ಗು:

ಚ್ರಿತಂ ರಘುನಾಧ ಸಾ ಶ್ತಕೀಟ ಪರ ವಸತ ರಂ,
ಏಕೈಕ ಮ್ಪಕ್ಷರಂ ಪ್ರ ೀಕತ ಾಂ ಮ್ಪಹಾ ಪಾತಕ ನಾಶ್ನಂ .
ಯದ೭ಕ್ಷರ ಪದ ಭ್ರ ಷಟ ಾಂ ಮಾತ್ವರ ಹಿೀನಂಚ್ ಯತ್ ಭ್ವೇತ್
ತ ತಸ ವುಾಂ ಕ್ಷಮ್ಪಾ ತ್ವಾಂ ದೇವ ನಾರಾಯಣ ನ್ಮೀಸುತ ತೇ.
ಬಾರ್ಕ್ಷ್ಾಂಡ್: ಸಮಾಪತ :
ಶರ ೀ ಸ್ೀತ್ವ ರಾಮ್ಪಚಂದರ ೭ಪುಣ ಮ್ಪಸುತ
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