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॥ ಶ್ರೀ ಹಯವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜಯತ್ೀ॥ 

Blessed by Lord and with His divine grace, we are pleased to publish this 
Magnanimous Work of Sri Narayana Panditacharya. It is a humble effort to 
make available this Great work to Sadhakas who are interested in the noble 
path of propagating Acharya Madhwa’s Philosophy. 

With great humility, we solicit the readers to bring to our notice any 
inadvertant typographical mistakes that could have crept in, despite great 
care. We would be pleased to incorporate such corrections in the next 
versions. Users can contact us, for editable version, to facilitate any value 
additions. 

Contact: H K SRINIVASA RAO, N0 26, 2ND FLOOR, 15TH CROSS, NEAR 
VIDHYAPEETA CIRCLE, ASHOKANAGAR, BANGALORE 560050. PH NO. 
26615951, 8095551774,9901971176,  Skypeid:SRKARC6070, 

 Email : srkarc@gmail.com, 

ಕೃತಜ್ಞತ್ಗಳು 
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"ಜ್ಞಾನ್ಯಜ್ಞ" 
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ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ 
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ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ 
ಪಾರರ್ಥಯಸಲಾಗಿದ್. 
ಗರಂಥ ಋಣ- ಶ್ರೀಮದ್ಧ್ ೀಕ್ಷಜರ್ತೀಥಯಸಂಸಾಾನ್ಮ್, ಶ್ರೀಪ್ೀಜಾವರಮಠ್ – ಡಾ. ಬನ್ನಂಜ್ೀ 
ಗ್ ೀವಿಂದ್ಚಾಯಯರರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ ಸಂಗರಹರಾಮಾಯಣ. 
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ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಯಣಮ್ 

ಬಾಲ-ಕ್ಾಣಡಮ್ ॥1-8-422॥ 

ಪರಥಮಾಃ ಸಗಯಾಃ॥1-1-32॥ 

ವನ ದ್ೀ ವನ್ದಯಂ ವಿಧಿಶ್ವಮಹ್ೀನಾದರದಿವೃನಾದರಕ್್ೀನ ದ್ರೈ 

ವಯಯಕುಂ ವಾಯಪುಂ ಸವಗತಣಗಣತ್ ೀ ದ್ೀಶತಾಃ ಕ್ಾಲತಶಾ। 
ಧ್ ತಾವದ್ಯಂ ಸತಖಚಿರ್ತಮಯೈಮಮಯಙ್ಗುಳ ೈ್ಯತಯಯಕುಮಙ ುೈಾಃ 

ಸಾನಾಥಯಂ ನ್ ೀ ವಿದ್ಧ್ದ್ಧಿಕಂ ಬರಹಮ ನಾರಾಯಣಾಖಯಮ್॥1॥ 
ಭ ಷಾರತನಂ ಭತವನ್ವಲಯಸಾಯಖಿಲಾಶಾಯಯಯರತನಂ 

ಲ್ಲೀಲಾರತನಂ ಜಲಧಿದ್ತಹಿತದ ದ್ೀಯವತಾಮೌಳಿರತನಮ್। 
ಚಿನಾುರತನಂ ಜಗರ್ತ ಭಜತಾಂ ಸತಸರ್ ೀಜದ್ತಯರತನಂ 

ಕ್ೌಸಲಾಯರಾ ಲಸತತ ಮಮ ಹೃನ್ಮಣಡಲ್ೀ ಪುತರರತನಮ್॥2॥ 

ಮಹಾವಾಯಕರಣಾಮ್ಬೀಧಿಮನ್ಾಮಾನ್ಸಮನ್ದರಮ್। 

ಕವಯನ್ುಂ ರಾಮಕೀತಾಯಯ ಹನ್ ಮನ್ುಮತಪಾಸಮಹ್ೀ॥3॥ 

ಮತಖಯಪಾರಣಾಯ ಭೀಮಾಯ ನ್ಮ್ೀ ಯಸಯ ಭತಜಾನ್ುರಮ್। 

ನಾನಾವಿೀರಸತವಣಾಣಯನಾಂ ನಿಕಷಾಶ್ಾಮಯಿತಂ ಬಭೌ॥4॥ 

ಸಾವನ್ುಸಾಾನ್ನ್ುಶರಾಯಯ ಪೂಣಣಯಜ್ಞಾನ್ರಸಾಣಣಯಸ್ೀ। 

ಉತತುಙ್ಗುವಾಕುರಙ್ಗುಯ ಮಧ್ವದ್ತಗಾಾಬಾಯೀ ನ್ಮಾಃ॥5॥ 

ಸ ಕುರತಾನಕರ್ೀ ರಮಯೀ ಮ ಲರಾಮಾಯಣಾಣಣಯವ್ೀ। 

ವಿಹರನ್ ುೀ ಮಹಿೀರಾಂಸಾಃ ಪರೀಯನಾುಂ ಗತರವೀ ಮಮ॥6॥ 

ವಾಲ್ಲೀಕ್್ೀಗ ುೌಯಾಃ ಪುನಿೀರಾತ್ ವೀ ಮಹಿೀಧ್ರಪದಾಶರರಾ। 

ಯದ್ತದಗಾಮತಪಜೀವನಿು ಕವಯಸುಣಣಯಕ್ಾ ಇವ॥7॥ 

ಏಕ್್ ೀ ನಾರಾಯಣ್ ೀಽಗ್ರೀಽಭ ತ್ ಪೂಣಾಣಯಗಣಯಗತಣಾಣಣಯವಾಃ। 

ಆತಾಮರಾಮ್ೀಽಪ ರಮರಾ ರಮಮಾಣ್ ೀಽಭರಾಮರಾ॥8॥ 

ನಿದಾರಮತದಾರವಿಲಸ್ತತಂ ಭತಕ್ಾುಾ ವಿಶವಮಧಿೀಶವರಮ್। 

ತಮವನ್ದನ್ು ವ್ೀದಾನಾು ನ್ರ್ೀನ್ದರಮಿವ ವನಿದನ್ಾಃ॥9॥ 
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ಕೃತಕೃತ್ ಯೀಽಪ ಭಕ್ಾುನಾಂ ಭ ತಯೀ ಭಗವಾನ್ಯಮ್। 

ಸ್ತಸೃಕ್ಷರ್ತ ಸಮ ಸಕಲಂ ಸರಾಸತರನ್ರಾದಿಕಮ್॥10॥ 

ವಾಸತದ್ೀವೀಽಭವದ್ ದ್ೀವೀ ಮಾಯರಾ ಪರಯರಾ ಯತತಾಃ। 

ಸವಯಮತವಾಯರತಕಮಿವ ಮ್ೀಚಯೀದ್ ಯೀ ನಿಬನ್ಾನಾತ್॥11॥ 

ಸಙ್ಗೆಷ್ಯಣಾಖಯಾಃ ಸಂಹಾರಿೀ ಜರಾಜಾನಿರಜನ್ಯಸೌ। 

ಯತ್ ರೀರತಜವಲನ್ಜಾವಲ್ೀ ಜಗಾದಾಜಯಕಣಾಯಿತಮ್॥12॥ 

ಕೃರ್ತಪರಕೃರ್ತರಷಾಯಸ್ತೀತ್ ಪರದ್ತಯಮನಾಃ ಸವಯಸೃಷ್ಟಯೀ। 

ಅವ್ೈಕೃತ್ ೀಽಪಾರಕೃತ್ ೀಽಪ ಚಿತರಂ ಚರಿತಮಿೀಶ್ತತಾಃ॥13॥ 

ಶ್ಾನಿುಕ್ಾನ್ ುೀಽನಿರತದ್ ಾೀಽಥ ಜಗತಾಃ ಸ್ತಾತಯೀಽಭವತ್। 

ಏವಂ ಪಞ್ಚಾತಮನ್ ೀಽಪಯಸಯ ಪಞ್ಾತವಂ ನಾರ್ತಶಙ್ಗೆಯತಾಮ್॥14॥ 

ದ್ಶ್ಾತಾಮ ದಾವದ್ಶ್ಾತಾಮಽಽಸ್ತೀತ್ ಶತಂ ದ್ಶಶರ್ತೀ ಚ ಸಾಃ। 

ಏಕ್್ ೀಽಪಯನ್ನ್ುಶ್ಾತರಂ ತದ್ ಯೀಗ್ೈಶವಯಯಯವಿಜೃಮಿಿತಮ್॥15॥ 

ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದಸವತನ್ರತವವಿಶ್್ವೈಶವರಾಯಯದ್ಯೀ ಗತಣಾಾಃ। 

ಅತ್ೈಗತಣಯಸಯ ಚಾಗಣಾಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ಗಾರ್ತರೀಭವನಿು ಹಿ॥16॥ 

 ಕ್್ಿೀಶ್್ ೀ ನಾಶಶಾ ವ್ೈವಶಯಂ ಜನಾಮದಿರಪರ್ ೀಽಪ ವಾ। 

ನಾಽದಿೀನ್ವೀಽಸಯದಿೀನ್ಸಯ ತಸಯ ಕ್ಾವಪ ಕಥಞ್ಾನ್॥17॥ 

ವ್ೀದ್ವ್ೀದಾನ್ುಸಹಿತಾಾಃ ಸಪುರಾಣ್ೀರ್ತಹಾಸಕ್ಾಾಃ। 

ಪಞ್ಾರಾತರಸತತಕ್ಾೆಯದಾಯ ಏತ್ೀಷ್ವತ ಾ್ೀಯಷ್ತ ಸಾ್ಷಿಣಣಾಃ॥18॥ 

ಅವಯಕ್್ ುೀಽವಯಕುಮಸೃಜದ್ ಗತಣಾನ್ ವಿಷ್ಮತಾಂ ನ್ಯನ್। 

ಮಹಾನ್ುಮಪಯಹಙ್ಗೆರಂ ತಾರಯಖಯಂ ಭ ತ್ೀನಿದರರಾಮರಾನ್॥19॥ 

ಸದ್ೈವತಾನಿ ತತಾವನಿ ತಾನಿ ಸವಾಯಣಿ ಯತನತಾಃ। 

ಅಣಡಸೃಷಾಟವಪಾಣಿಡತಾಯಚಾಾಙ ು್ಯಣಂ ಶರಣಂ ಯಯತಾಃ॥20॥ 

ಆತಾಮವಿಶ್್ಟೈವಯಯಧಾತ್ ತತ್ವೈಾಃ ಸ ಆಯತನ್ಮಿೀದ್ೃಶಮ್। 

ಪರಿಪೂಣಣಯಸಯ ನಾಥಸಯ ಕರತಣ್ೈವಾತರ ಕ್ಾರಣಮ್॥21॥ 

ಪುರತಷ್ಾಃ ಸ ಸಹಸಾರಕ್ಷಶಾತತರಂ ಚತತರಾನ್ನ್ಮ್। 

ಸರಷಾಟರಂ ಸೃಷ್ಟವಾನ್ ಸ್ ೀಽಪ ಸತರಾಸತರನ್ರಾದಿಕ್ಾನ್॥22॥ 
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ಸನ್ಕ್ಾದಿೀನ್ ಮತನಿೀನ್ ಸೃಷಾಟಾ ಯೀಗಿನ್ ೀಽರ್ತವಿರಾಗಿಣಾಃ। 

ಸೃಷಾಟವನ್ತದ್ಯಮಾನ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ಚತಕ್್ ರೀಧ್ ೀರತಕರಮಪರಯಾಃ॥23॥ 

ಕತರದ್ಾಯತ್ ೀ ಧಾಯಯತಸುಸಯ ಲಲಾಟಾದ್ತದ್ಭ ತ್ ಸತತಾಃ। 

ಯೀಽಭಮಾನ್ಮಯೀ ರತದ್ರಾಃ ಸಗುಯಮಾಗುಯಮಬೃಂಹಯತ್॥24॥ 

ಮರಿೀಚಿಮತಖ್ಾಯ ಮತನ್ಯಾಃ ಪಾರಣ್ೀಭಯಾಃ ಪಾರಣಿನಾಂ ಗತರ್ ೀಾಃ। 

ಅಜಾಯನ್ು ಪರಜಾವೃದ ಾ್ಯೈ ಬೀಜಾನಿೀವ ವನ್ಸಪತ್ೀಾಃ॥25॥ 

ಮರಿೀಚ್ೀಾಃ ಕ್ಾಶಯಪೀ ಜಜ್ಞ್ೀ ಬೀಜಂ ಸವಯಜಗತುರ್ ೀಾಃ। 

ವಿವಸಾವಂಶಾ ತತ್ ೀಽದಿತಾಯಮರಣಾಯಮಿವ ಪಾವಕಾಃ॥26॥ 

ಶ್ಾರದ್ಾದ್ೀವಾಹವಯೀ ದ್ೀವೀ ಮನ್ತಾಃ ಸ ನ್ತವಿಯವಸವತಾಃ। 

ಈಕ್ಷ್ಾಾಕತಮತಖ್ಾಯ ಯತುನ ುೌ ನ್ರ್ೀನ್ದರಮಣಯೀ ಬಭತಾಃ॥27॥ 

ಹಾರಾಣಾಮಿವ ಶತಭಾರಣಾಂ ಭ ಪಾನಾಂ ಭ ರಿತ್ೀಜಸಾಮ್। 

ಸನ್ುತಾಯಂ ನಾಯಕಚಾಾಯೀ ರಾಜಾ ದ್ಶರಥ್ ೀಽಭವತ್॥28॥ 

ಅಯೀದಾಾಯಂ ನಾಮ ನ್ಗರಿೀಮದ್ತಾಯವಾಸ ಸ ಪಾರ್ತಾಯವಾಃ। 

ಅತಾರಯತ್ೈಕಚಾತ್ ರೀ ಯಾಃ ಸಪುದಿವೀಪವರ್ತೀಂ ಮಹಿೀಮ್॥29॥ 

ತಸ್ತಮನ್ ಪಾಲಯರ್ತ ಕ್ಷ್್ ೀಣಿೀಮಥಯಕ್ಾಮವಿಷಾಣವಾನ್। 

ಧ್ಮಮಯಶಾತತಷಾಪದ್ ವವೃಧ್ೀಸಾಕ್ಷ್ಾನ್ ೀಕ್ಷಧ್ತರನ್ಾರಾಃ॥30॥ 

ವದಾನ್ಯೀನ್ ಪರವಿೀರ್ೀಣ ತ್ೀನ್ ಕಶ್ಾನ್ನ ಲ್ಷಿಣತಾಃ। 

ಪರರ್ತಗರಹಾರ್ತಾೀಯ ವಿಮತಖ್್ ೀ ವಿಗರಹಾರ್ತಾೀಯ ತಥ್ ೀನ್ತಮಖಾಃ॥31॥ 

ಅಪುತರತವಂ ವಿನಾ ರಾಜ್ಞಾಃ ಕಞ್ ಾ್ನಾನವ್ೈ್ಷಿಣ ದ್ ಷ್ಣಮ್। 

ಲ್ ೀಕ್ಾಭನ್ನಿದನ್ ೀ ಯದ್ವಚಾಶ್ಾಙ್ಗೆಸಯ ಶಶಂ ವಿನಾ॥32॥ 

ಸ್ ೀಽಪಾರಪಯ ತನ್ತು ಭಾರಾಯಯಸತ ರ್ತಸೃಷ್ವಪಯನ್ವಚಿನ್ುಯತ್। 

ತತವನಿಣಣಯಯಮಪಾರಪಯ ತರರಾಯಂ ಮಿೀಮಾಂಸಕ್್ ೀ ಯಥಾ॥33॥ 

ಮನಿರಣಾಃ ಸ ಸತಮನಾರದಿೀನಾಹ ಯೀತಾಮಮನ್ರಯತ್। 

ಅಪುತರತವಜವರ್ ೀತುಪುಾಃ ಸವಯತಾರರತಚಿಮಾನ್ ನ್ೃಪಾಃ॥34॥ 

ಅಶವಮೀಧ್ೀನ್ ಯಕ್ಷ್ಾಯಮಿ ವಿಶವನಾಥಂ ಸತತಾಪುಯೀ। 

ಈಶವರ್ೀ ನ್ಾಃ ಪರಸನ್ನೀ ಕಂ ದ್ತಲಿಯಭಂ ಭಕುವತಸಲ್ೀ॥35॥ 
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ಸತಮನ್ರತನ್ರೀಷ್ತ ಮಖ್್ೀಷ್ತ ಕ್್ ೀವಿದಾನ್  

ಸತಮನ್ರ ಹನಾುಽನ್ಯ ಶ್ೀಘ್ರಮೃರ್ತವಜಾಃ। 
ಗತರತಂ ವಸ್ತಷ್ಠಂ ಚ ಸಮೀಧ್ಯೀದ್ ಧ್ತರವಂ  

ಕ್ಷತರಂ ಖಲತ ಬರಹಮ ಯಥಾನಿಲ್ ೀಽನ್ಲಮ್॥36॥ 
ಇರ್ತ ನಿಜಕನಿಯೀಗಾನ್ಮನಿರಣಾಽಽನಿೀತಮಾತಾರನ್ 

ನ್ರಪರ್ತರವಲ್ ೀಕಯ ಬಾರಹಮಣಾನ್ ಬರಹಮನಿಷಾಠನ್। 
ಅನ್ಮದ್ನ್ಭಮಾನ್ ೀ ಭಕುಭಾರ್ೀಣ ಭ ಯೀ 

ಹೃದಿ ಜಗದ್ಭರಾಮಂ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ಧಾನ್ಾಃ॥32॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಬಾಲಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಪರಥಮಾಃ ಸಗಯ॥1-1-32॥ 
 

ದಿವರ್ತೀಯ ಸಗುಯ॥1-2-52॥ 

ಸತಯಜ್ಞ್ ೀ ವಾಮದ್ೀವಶಾ ಜಾಬಾಲ್ಲರತತ ಕ್ಾಶಯಪಾಃ। 

ವಸ್ತಷ್ಠಶ್ಾಾಗನಯ ಇವ ಪಞ್ ೈತ್ೀ ತತರ ರ್ೀಜರ್ೀ॥1॥ 

ತ್ೀಷಾಂ ಸಪರಿವಾರಾಣಾಂ ಪಾರಜ್ಞಾನಾಮಭಯನ್ತಜ್ಞರಾ। 

ಸಮಬಭಾರಾಥ ಸಮಾಿರಾನ್ ವಾಜಮೀಧ್ಸಯ ಭ ಪರ್ತಾಃ॥2॥ 

ಏಕ್ಾನ ು್ೀಽಕ್ಾನ್ುವದ್ನ್ಂ ರಾಜಾನಾಂ ಪುತರಲಾಲಸಮ್। 

ಸತಮನ್ ರೀ ಮನ್ರತತವಜ್ಞಾಃ ಪರಣಿಪತ್ಯೀದ್ಮಬರವಿೀತ್॥3॥ 

ಅವಧಾರಯ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಕತಾಯಮಾನಾಂ ಕಥಾಂ ಮರಾ। 

ಸನ್ತತೆಮಾರ್ ೀ ಭಗವಾನಾಹ ಸಮ ಮತನಿಸಂಸದಿ॥4॥ 

ವಿಭಾಣಡಕಶಾಣಡತಪಾಾಃ ಕ್ಾಶಯಪಸಾಯಸ್ತು ನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 

ಭವಿಷ್ಯತಯೃಶಯಶೃಙ  ುೀಽಸಾಮಚಿಾರೀಮಾನ್ಗಿನರಿವಾರಣ್ೀಾಃ॥5॥ 

ಬರಹಮವಚಾಯಸಸಮಪನ್ನಂ ಬರಹಮಚಯಯಯರತಂ ಮತನಿಮ್। 

ಲ್ ೀಮಪಾದ್ ೀಽಙ್ಗುರಾಜಸುಂ ಸವರಾಜಯಂ ಪರರ್ತ ನ್ೀಷ್ಯರ್ತ॥6॥ 

ಸಾರಙ್ಗುಶೃಙ್ಗುಮಾನ್ೀಷ್ಯನ್ಯಙ್ಗುನಾ ಮತನಿವ್ೀಷ್ತಾಃ। 

ಸಂವಞ್ಾಯನ್ ಯೀಽತರ ಯದಾ ತದಾ ವೃಷ್ಟಟಭಯವಿಷ್ಯರ್ತ॥7॥ 
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ಅನಾವೃಷ್ಟಠಭಯೀದಿವಗ್ ನೀ ವೃಷ್ಟಟಂ ಲಬಾಾಾ ತತ್ ೀ ನ್ೃಪಾಃ। 

ದಾಸಯತಯಯಂ ಮ ಲಯಮಿವ ಶ್ಾನಾುಂ ನಾಮ ನಿಜಾತಮಜಾಮ್॥8॥ 

ಮತನಿಮೀನ್ಮತಪಾನಿೀಯ ರಾಜಾ ದ್ಶರಥಾಭದ್ಾಃ। 

ಯಕ್ಷತಯಧ್ ೀಕ್ಷಜಸುಸಯ ಪುತ್ ರೀ ರಾಮ್ೀ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥9॥ 

ರಮಣಿೀಯತರಸುಸಯ ರಾಘ್ವಸಯ ಯಶ್್ ೀವಿಧ್ತಾಃ। 

ನಿರಸ್ತಷ್ಯತತಯರತ ತಮ್ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾನ್ನ್ದಯಿಷ್ಯರ್ತ॥10॥ 

ಇದ್ಂ ಸನ್ತತೆಮಾರ್ ೀಕುಂ ದ್ೀವಗತಹಯಂ ಶತರತಂ ಮರಾ। 

ತಸಾಮತ್ ತವಂ ಲ್ ೀಮಪಾದ್ಸಯ ಗ್ ೀಹಾದಾನ್ಯ ತಂ ಮತನಿಮ್॥11॥ 

ಆಕಣಣಯಯ ವಣಿಣಯತಂ ತ್ೀನ್ ವಸ್ತಷ್ಠಸಾಯಭಯನ್ತಜ್ಞರಾ। 

ಕ್್ ೀಸಲ್ೀನ್ದರಾಃ ಸವಯಂ ಗತಾವ ತಂ ಮನಿೀನ್ದರಂ ಸಮಾನ್ಯತ್॥12॥ 

ಕ್ಷ್್ ೀಣಿೀಂ ಪರದ್್ಷಿಣಣಿೀಕೃತಯ ಸಮಾನಿೀತ್ೀ ತತರಙ್ಗುಮೀ। 

ಸರರಾವ ಉತುರ್ೀ ರ್ತೀರ್ೀ ಸ ರಾಜಾ ಸಮದಿೀಕ್ಷತ॥13॥ 

ಆಹ ತಾ ರಾಜರಾಜ್ೀನ್ ರಾಜರಾಜವಿಭ ರ್ತನಾ। 

ಉಪಾರಾನಾನ್ತಯಪಾನಿೀಯ ಭ ಪಾ ವ್ೈಶಯವದಾಯಯತಾಃ॥14॥ 

ಆಜಗತಮಯಯಯಜ್ಞವಾಟಂ ತಂ ಪರಜಾಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಪರಜಾಪತ್ೀಾಃ। 

ಮಹ್ ೀತಸವೀತತಸಕದ್ೃಶಾಃ ಪರಶಂಸನ್ ಯೀಽಸಯ ವಿಕರಮಾನ್॥15॥ 

ಆಸಯತಾಂ ಭತಜಯತಾಂ ಭ ಯಾಃ ಪೀಯತಾಂ ಪರಿಧಿೀಯತಾಮ್। 

ಇತಯತರ ಸನ್ುತಾಾಃ ಶಬಾದ ಜಾತತ ನ್ ೀ ದಿೀಯತಾಮಿರ್ತ॥16॥ 

ಪಣಿಡತೌ ಕಮಮಯಕ್ಾಣ ಡ್ೀಷ್ತ ವ್ೈಭಾಣಡಕವಿಧಾತೃಜೌ। 

ಋರ್ತವಗಿಿಗತುಯಣಸಮಪನ್ನೈಾಃ ಕರತತರಾಜಂ ಪರಚಕರತತಾಃ॥17॥ 

ಮನ್ರತನ್ ರೀಪಕರಣಕತತಯವಹಿನಷ್ತ ಕ್್ೀಶವಮ್। 

ದ್ೀಶ್್ೀಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ಮನಾವನಾಶಾಕತರಸ ು್ೀ ಕಮಮಯ ನಿಮಮಯಲಮ್॥18॥ 

ಇಷ್ಟಟಭ್ೀದ್ೈಾಃ ಪರವಗ್ಯೈಯಶಾ ಸ್ ೀಮಾನಾಂ ಸವನ್ೈಸ್ತರಭಾಃ। 

ದ್ೀವಾ ಅಮಾದ್ಯನ್ ವಾರಾವದಾಯಾಃ ಪಶತಭವಿಯವಿಧ್ೈರಪ॥19॥ 

ಯಜಮಾನ್ ೀ ದ್ಶರಥ್ ೀ ರಾಜಕ್್ ೀ ಬರಹಮನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 

ರಾಮ್ೀದ್ಯಾಃ ಫಲಂ ಯಸಯ ಕ್್ ೀ ನ್ತ ತಂ ವಣಣಯಯೀತ್ ಕರತತಮ್॥20॥ 
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ದಿಶಾಃ ಪರತಯಪಪಯತಾ ದ್ೃಷಾಟಾ ದ್ತಾು ಅಪಾಯತಮನಾಽಖಿಲಾಾಃ। 

ರತಗಾಮಬತಯದ್ಂ ಸ ಋರ್ತವಗ್ ಿಯೀ ಗವಾಂ ಲಕ್ಷ್ಾಣಿ ಚಾದಿಶತ್॥21॥ 

ವಣಣಯನಾಥಾಃ ಸತವಣ ಣ್ೀಯಭ್ ಯೀ ದ್ತವಯಣ ಣೌಯಘ್ಂ ಚತತಗತುಯಣಮ್। 

ಪರದಾಯ ಪರಣನಾಮ್ೀವಾಯಯಂ ವಿಷ್ತಣನ್ನಯಾಃ ಪರೀಯತಾಮಿರ್ತ॥22॥ 

ತದಾ ರಾಘ್ವಮೀಘೀನ್ ಕ್್ ೀಟಿಹಾಟಕವಷ್ಟಯಣಾ। 

ತಪಪಯತಾಃ ಸಕಲ್ ೀ ಲ್ ೀಕಾಃ ಪುನ್ನ್ನಯವ ಇವಾಽಬಭೌ॥23॥ 

ರಾಚಮಾನಾಯ ವಿಪಾರಯ ದ್ರಿದಾರರಾಙ್ಗುದ್ಂ ದ್ದೌ। 

ಹಸನ್ತನನ್ತಮಚಯ ರಾಜಾ ತಂ ಬರಹಮಣಯಂ ಜನ್ತಾಽಽಚಾಯಯತ್॥24॥ 

ಅಶವಮೀಧಾಗಿನನಿದ್ದಯಗಾಪಾಪಮನ್ಾಃ ಪಾರ್ತಾಯವಸಯ ತ್ೀ। 

ಉದಾರಸಯ ಸದಾರಸಯ ಪರಣತಸಾಯಽಶ್ಷ್ ೀಽವದ್ನ್॥25॥ 

ಅಥವಯಶ್ರಸ್ೈಮಮಯನ್ರೈರಿಷ್ಟಟಂ ಕಮಮಯವಿಮತಕುಯೀ। 

ಪುರ್ತರೀರಾಂ ಚ ್ಷಿಣರ್ತೀನ್ದರಸಯ ವಯಧಾದ್ ವ್ೈಭಾಣಡಕ್್ ೀ ಮತನಿಾಃ॥26॥ 

ಋಶಯಶೃಙ್ಗುಸುದಾ ಯೀಗಿೀ ಹವಿಭಾಯಗಾತಾಯಮಾಗತಾನ್। 

ಸತರಾನ್ ಸಾವಾಸವಾನ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲಾಃ ಪರತಯಭಾಷ್ತ॥27॥ 

ಅಯಂ ರಾಜಾ ವಿಧಾಯೀಷ್ಟಟಂ ಮೀಧಾವಿೀ ಹಯಮೀಧ್ಕೃತ್। 

ಶರಣಂ ಪುತರಕ್ಾಮ್ೀ ವಾಃ ಪಾರಪುಾಃ ಪರೀಯಧ್ವಮಞ್ಜಸಾ॥28॥ 

ಇಚಾತಯಸಾವನ್ತಪಮಾನ್ ಪುತಾರಂಸ್ರೈಲ್ ೀಕಯವಿಶೃತಾನ್। 

ದ್ೀವಕ್ಾಯಯಯಸಯ ಭಾವಿತಾವದ್ ಯ ಯಂ ತತಾರನ್ತಮ್ೀದ್ತ॥29॥ 

ಪಾರರ್ತಾಯತಾಾಃ ಪಾರ್ತಾಯವಾತಾಯಂ ತ್ೀ ತಾಪಸ್ೀನ್ೀರ್ತ ನಿಜಜಯರಾಾಃ। 

ವರಂ ಪರದಾಯ ತಂ ತಸ್ೈ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಮತಪಾಯಯತಾಃ॥30॥ 

ಜಗದ್ತಸ ು್ೀ ಜಗದ್ ಯೀನಿಂ ನ್ತಾವ ಪಾರಞ್ಜಲಯಾಃ ಸತರಾಾಃ। 

ನಾಥಾನಾಥಾಾಃ ಪರಜಾಾಃ ಪಾಹಿ ರಕ್ಷ್್ ೀಭಾಯಂ ಸಮತಪದ್ತರತಾಾಃ॥31॥ 

ಸತತೌ ವಿಶರವಸ್ ೀಽಶ್ಾರನ್ುಂ ತಪಸುಪಾುಾ ಪರತಾಪನೌ। 

ವರಂ ಹಿ ಪಾರಪತತಸುಾತುಾಃ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೈರವದ್ಾಯತಾಮ್॥32॥ 

ಕತಮಿಕಣಾಣಯಗರಜ್ ೀಽತತಯಗ್ ರೀ ರಾವಣ್ ೀ  ಲ್ ೀಕರಾವಣಾಃ। 

ದಿಶ್್ ೀ ದ್ಶ ದ್ಶ್ಾಸ್ ಯೀಽಸಾವಜಯತ್ ಖಲತ ಲ್ಲೀಲರಾ॥33॥ 
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ವಿಂಶದಿಿಬಾಯಹತಮತಸಲ್ೈರವಹತಯ ಜಘಾಸ ಸಾಃ। 

ಭರಾಗಿನಭಯಜಜಯತಾನ್ ದ್ೀಹಿಬರೀಹಿೀನ್ ಪೃಥತಕವತ್ ಖಲಾಃ॥34॥ 

ದ್ೀವೀಪದ್ೀವಭ ದ್ೀವನ್ರದ್ೀವಾನ್ತತ್ೀತರಾನ್। 

ಮಾರಯನ್ ದಾರಯನ್ ಭಾರಮಯತಯಹ್ ೀ ಸ್ತಂಹ್ ೀ ಮೃಗಾನಿವ॥35॥ 

ಯದ್ಯಚಾಾರತತರಂ ಘ ೀರಾಃ ಪಶ್್ಯೀದ್ ಭತವನ್ಮಣಡಲ್ೀ। 

ಧ್ನ್ಂ ಜೀವಧ್ನ್ಂ ವಾಽಪ ತತುಲಿಙ್ಗೆಮರಾಪಯತ್॥36॥ 

ಸ್ತರೀರತಾನನಾಂ ಸರತಾನಾನಾಂ ನ್ೃಶಂಸಾಃ ಪಶಯತ್ ೀಹರಾಃ। 

ದ್ ಷ್ಣಂ ಚ ಕತಲಸ್ತರೀಣಾಂ ಭ ಷ್ಣಂ ಸವಸಯ ಮನ್ಯತ್ೀ॥37॥ 

ತಪಾಃ ಸಾವದಾಾಯಯಯಜ್ಞಾನಾಮನ್ುರಾಯಂ ನಿರನ್ುರಮ್। 

ದ್ೀವಷ್ಟಯವಿಪರರಾಪ್ೀ್ಷಿಣೀ ದ್ತರಾಚಾರಶಾರತಯಯಮ್॥38॥ 

ಲ್ ೀಕಪಾಲಾನ್ ಮಹ್ೀನಾದರದಿೀನ್ಸಾಮನ್ ವಿಸಮಯವಿಕರಮಾಃ। 

ಅಜಾನ್ ಗಜಾಧಿಪಇವ ಪಾರದಾರವಯದ್ರ್ತ ದ್ತರತಮ್॥39॥ 

ವಧ್ ೀಪಾಯೀಽನ್ಪಾಯಸಯ ಯದಿ ನಾಸಯ ನಿರ ಪಯತ್ೀ। 

ಪಾರಪಯತ್ೀ ಪರಳಯಾಃ ಸಾವಮಿನ್ ರತದ್ರಕ್ಾಲಾನ್ುಕ್ಾನ್ ವಿನಾ॥40॥ 

ಇರ್ತ ದ್ೀವವಚಾಃ ಶತರತಾವ ದ್ೀವಾಃ ಸ್ತಮತಮತಖ್್ ೀಬರವಿೀತ್। 

ಯೀ ಯೀಗಕ್ಷ್್ೀಮದಾತಾ ನ್ಸ ು್ೀನ್ ಹಿೀದ್ಂ ವಿಧಿರ್ತಸತಮ್॥41॥ 

ಯಸ್ೈ ಬಲ್ಲಂ ಹರಾಮ್ೀಽಙ್ಗು ವಿಶ್್ವೀಽಪ ವಿವಶ್ಾ ವಯಮ್। 

ವಿದ್ಾನಾಸಾ ಯಥಾಗಾವಾಃ ಸ ಶ್ಾಙ ು್ೀಯ ಶಂ ವಿಧಾಸಯರ್ತ॥42॥ 

ಏತಾವದ್ತಕ್ಾುಾ ಭಗವಾನ್ ಸಭವಾಃ ಕಞ್ಜಸಮಿವಾಃ। 

ಸವೃನಾದರಕವೃನ್ ದೀಽಥ ರ್ತೀರಂ ್ಷಿಣೀರಾಮತಬಧ್ೀಯಯಯರೌ॥43॥ 

ಪರರ್ತಬಮಬಮಿವಾಪಶಯನ್ ಭಗವರ್ತೆೀರ್ತುಯವಾರಿಧ್ೀಾಃ। 

ಪೀಯ ಷ್ವಾರಿಧಿಂ ಹಾರಗೌರಂ ಪೀಯ ಷ್ಭ್ ೀಜನಾಾಃ॥44॥ 

ಪುರಾಯಿತಂ ಮತರರಿಪೀಮಮಯಣಿರಾಜವಿರಾಜತಮ್। 

ಸಾಲಾಯಮಾನ್ೈರತತುಙ ುೈಸುರಙ ುೈರತಪಶ್್ ೀಭತಮ್॥45॥ 

ಗಮಿಿೀರಸ್ ುೀತರನಿನ್ದ್ಂ ಲ್ ೀಲಮನ್ುಾಃ ಕತತ ಹಲಾತ್। 

ಅತಯನ್ುಮಿವ ನ್ೃತಯನ್ುಂ ಭಕುಂ ಭಕ್ಾುನ್ತರಾಗಿಣಾಃ॥46॥ 
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ತಸಯ ರ್ತೀರಮಧಿಷಾಠಯ ಕಞ್  ಜೀದ್ಿವಭವಾದ್ಯಾಃ। 

ತತಷ್ತಟವುಸತುಷ್ಟಮನ್ಸ್ ೀ ವಿಷ್ಟರಶರವಸಂ ಸತರಾಾಃ॥47॥ 

ನ್ಮ್ೀ ನಾಗ್ೀನ್ದರಶರಾಯಯ ನ್ಮ್ೀ ನಾನಾವಿಲಾಸ್ತನ್ೀ। 

ನ್ಮ್ೀಽನಾದ್ಯನ್ುಮದಾಾಯಯ ನ್ಮ್ೀ ನಾರಾಯಣಾಯ ತ್ೀ॥48॥ 

ವಿಪತತಯತಪರ್ತುನಿಯರ್ತಸ್ತಾರ್ತಜ್ಞಪುಸಮಾವೃರ್ತೀಾಃ। 

ಸೃರ್ತಂ ಮತಕುಂ ಚ ಜಗತಾಃ ಸಾವಮಿನ್ನೀಕಾಃ ಕರ್ ೀತಯಹ್ ೀ॥49॥ 

ನ್ೈಕ್್ೈಕಶ್್ ೀಽಪ ಗಣಶಸುವಾನ್ನಾುನ್ ಗತಣಾನ್ ವಯಮ್। 

ಸಮಾಪರಾಮಾಃ ಸತತಂ ಗಾಯನ್ ುೀಽಪಯಪರ್ೀ ಕತತಾಃ॥50॥ 
ರಾವನ್ನ ನಿದ್ದಯಹರ್ತ ರಾವಣನಾಮವಹಿನ- 

ವಿಯಶವಂ ಚ ದಾಶರರ್ಥಭ ಯಮತಪ್ೀತಯ ತಾವತ್। 
ತವಂ ನಾಥ ತಂ ಶಮಯ ವಿೀಯಯಯಸಮತದ್ರಪೂರ್ೈ- 

ಭಯಕ್ಾುನ್ನ್ನ್ಯಶರಣಾನ್ ಕತರತ ವಿೀತತಾಪಾನ್॥51॥ 
ಗಿೀವಾಯಣ್ೈರಿರ್ತ ನ್ತರ್ತಮದಿಿರತಾಯಯಮಾನ್ಾಃ 

ಪರತಯ್ಷಿಣೀಭವರ್ತ ಪುರಾ ಪುರಾಣಮ ರ್ತುಯಾಃ। 
ಬಾಲಾಕೆಯಪರಕರರತಚಿಾಃ ಪಶಙ್ಗುವಾಸಾಾಃ 

ಸಾವಕಲಪಸತುರಿತಮಣಿಮಮಯನ್ ೀಭರಾಮಾಃ॥52॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಬಾಲಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 37+53=89] 

ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥1-3-52॥ 

ಮನ್ದಹಾಸ್ೀನ್ತದಮಹಸಾ ನ್ನ್ದಯನ್ ದ್ೀವತಾ ಹರಿಾಃ। 

ಸಾಧ್ವಸಂ ಸಾಧ್ವಶಮಯನ್ೀಘ್ಗಮಿಿೀರರಾ ಗಿರಾ॥1॥ 

ನಿಜಜಯರಾ ವಿಜವರಾಾಃ ಸವಸಾಾಾಃ ಸವಸಾಾ ಭವತ ಮಾಚಿರಮ್। 

ಅಪತ್ೈಲ್ ೀಕಯಜಯಿನ್ಂ ವತಾಸ ವತಾಸಯಮಿ ವೀ ರಿಪುಮ್॥2॥ 

ಆಕಣಣಯಯ ಕಣಣಯಪೀಯ ಷ್ಮತತುಮಶ್್ ಿೀಕಜಲ್ಲಪತಮ್। 

ಕತಕೃತಾಯಸುತ್ ೀ ಜಗತಮಸ್ತರದಿವಂ ರ್ತರದಿವೌಕಸಾಃ॥3॥ 
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ರಾಜ್ಞ ಇಷ್ಟಟಸಮಿದಾಾಗ್ನೀನಾನಯರಾಯಣನಿಯೀಗತಾಃ। 

ಉದ್ರ್ತಷ್ಠನ್ಮಹದ್ ಭ ತಂ ಪಾರಜಾಪತಯಂ ರತಚಾ ಜವಲತ್॥4॥ 

ಸತವಣಣಯಪಾತ್ರೀ ಸಮ ಪಣಣಯಂ ಪಾಯಸಂ ಪಾರ್ತಾಯವಾಯ ತತ್। 

ದ್ತ್ವೀದ್ಂ ಪುರ್ತರಯಮಿರ್ತ ತತ್ೈವಾನ್ುದ್ದಯಧ್ೀ ದ್ತರತಮ್॥5॥ 

ಕ್ೌಸಲಾಯಮಥ ಕಲಾಯಣಿೀಮಾಹ ಯ ಮಹಿಷ್ಟೀಂ ಪರರಾಮ್। 

ಪರಮಾನಾನದ್  ದ್ದಾವದ್ಾಯಂ ಪರಂ ತಸ್ಯೈ ನ್ರಾಧಿಪಾಃ॥6॥ 

ಅದಾದಯದ್ದ್ಾಯಂ ತತ್ ೀ ಭಕುಂ ವಿಭಕುಂ ಭಕುಮಾನ್ ಹರೌ। 

ಪವಿತರಂ ಸ ಸತಮಿತಾರಯೈ ಸತಸ್ತಮತಾಯೈ ದ್ದಾವಥ॥7॥ 

ತಸಾಮದ್ದಾಾಯದ್ಸಾವದ್ಾಯಂ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಯೈ ಪರರ್ತದ್ತುವಾನ್। 

ಪರಮದ್ಾಯಂ ಸತಮಿತಾರಯೈ ಪುನ್ರ್ೀವ ಪರದ್ತುವಾನ್॥8॥ 

ತಾನ್ ಪಾಯಸಾಂಶ್ಾನ್ ಭತಕ್ಾುಾ ತಾ ದ್ೀವಯಾಃ ಶತಶತಭರ್ೀಽಧಿಕಮ್। 

ಮಧ್ತಕ್ಾಲಗತಣಾನ್ ಭತಕ್ಾುಾ ಮಾಧ್ವಯ ಇವ ಸಲಿತಾಾಃ॥9॥ 

ರಾಘ್ವಾನಿನರಘಾದ್ ಗಭಯಂ ಲ್ೀಭರ್ೀ ತಾ ವರಸ್ತರಯಾಃ। 

ಪೂವಯಪಕ್ಷ್ಾದಿವ ದಿಶಶಾನ್ದರಮಾನ್ನ್ದಕ್ಾರಣಮ್॥10॥ 

ಅವಗಮಯ ಗದಾಪಾಣ್ೀರವತಾರಂ ನ್ೃಪಾಲಯೀ। 

ಸವಯಮ ಿಾಃ ಸವಯಮಾಹ ಯ ವಿಬತಧಾನಿದ್ಮಬರವಿೀತ್॥11॥ 

ಅಪ ಪೂಣ್ ಣೀಯಽವರ್ತೀಣ್ ಣೀಯ ನ್ಾಃ ಪರಸಾದಾಯ ದ್ರಾಕರಾಃ। 

ಸ್ೀವಧ್ವಂ ಸ್ೀವನಿೀಯಂ ತಮವರ್ತೀಯಯಯ ಭತವಸುಳ ೀ್॥12॥ 

ಉತಾಪದ್ಯಧ್ವಮೃ್ಷಿಣೀಷ್ತ ವಾನ್ರಿೀಷ್ವಪರಾಸತ ಚ। 

ಉತಪದ್ಯಧ್ವಂ ಸವತನ್ರಾಾಃ ಸವಯಮೀವ ಚ ಸದ್ತುಣಾಾಃ॥13॥ 

ಜೃಮಿಮಾಣಸಯ ಮೀ ವಕ್ಾರಜಾಜಮಬವಾನ್ತದ್ಪದ್ಯತ। 

ಋಕ್ಷ್್ ೀ ರಕ್ಷ್್ ೀವಿನಾಶ್ಾತಾಯಂ ಧ್ಮ್ೀಯ ಧ್ಮಮಯಧ್ರಾಃ ಪುರಾ॥14॥ 

ಉದ್ಪದ್ಯನ್ು ಸದ್ಯಸ ು್ೀತಂ ವಿಧಾತತಂ ವಿಧ್ೀವಿಯಧಿಮ್। 

ಗ್ ೀಲಾಙ್ಗ ುಲಾಾಃ ಕ್್ೀಚಿದ್ೃಕ್ಷ್ಾ ವಾನ್ರಾ ಅಪರ್ೀ ನ್ರಾಾಃ॥15॥ 

ಬಭ ವ ಹನ್ತಮಾನ್ ನಾಮ ಮತಖಯಪಾರಣಾಃ ಪರಭಞ್ಜನ್ಾಃ। 

ಉತುಮಶ್್ ಿೀಕಭಕ್ಾುನಾಮತತುಮ್ೀ ಯೀಽಖಿಲ್ ೀತುಮಾಃ॥16॥ 
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ವಾಸವೀ ವಾಲ್ಲನಾಮಾಽಽಸ್ತೀದಿನ್ತದಸುತುನ್ಯೀಽಙ್ಗುದ್ಾಃ। 

ರವಿಾಃ ಸತಗಿರೀವನಾಮಾಽಭ ದ್ನ್ಲ್ ೀ ನಿೀಲನಾಮಕಾಃ॥17॥ 

ವರತಣಶಾ ಸತಷ್ೀಣ್ ೀಽಭ ದ್ ವಿಶವಕಮಾಮಯ ನ್ಳ  ್ ೀಽಜನಿ। 

ಅಭ ತಾಂ ಮೈನ್ದವಿವಿದಾವಶ್ವನೌ ಸ್ೀವಿತತಂ ವಿಭತಮ್॥18॥ 

ಪಾರಣಾದಾಯಾಃ ಪಞ್ಾ ಮರತತ್ ೀ ಧ್ನ್ದಾದ್ತರ ಜಜ್ಞಿರ್ೀ। 

ಗಜ್ ೀ ಗವಾಕ್ಷ್್ ೀ  ಗವಯೀ ವೃಷಾಖ್್ ಯೀ ಗನ್ಾಮಾದ್ನ್ಾಃ॥19॥ 

ಪನ್ಸಾಖಯಾಃ ಶತವಲ್ಲಜಾಜಯತೌ ವಸವಂಶಸಮಿವೌ। 

ಮರತಚ ಾ್ರೀಷಾಟವಜಾಯೀತಾಂ ಶ್್ವೀತಸಮಾಪರ್ತನಾಮಕ್ೌ॥20॥ 

ಬೃಹಸಪರ್ತಬೃಯಹದ್ತಬದಿಾಸಾುರ್ ೀ ನಾಮ ವಯಜಾಯತ। 

ಶಚಿೀ ಮಹ್ೀನ್ದರಮಹಿಷ್ಟೀ ತಾರಾ ತಾರಸವಸಾಽಭವತ್॥21॥ 

ವಿತುಪಾಃ ಕತಾನಾಖ್್ ಯೀಽಭ ನಿನರೃರ್ತದ್ತದಯಮತಮಯಖ್ಾಭಧ್ಾಃ। 

ಮರತಚ್ಾರೀಷ್ಠಾಃ ಪೂವಯಮೀವ ಕ್್ೀಸರಾಯಯಖ್್ ಯೀ ವಯಜಾಯತ॥22॥ 

ಪಜಜಯನ್ಯಾಃ ಶರಭ್ ೀ ಜಜ್ಞ್ೀ ಪಾರಯಸ ು್ೀ ಸವಸತತಾಾಃ ಸವಯಮ್। 

ಋಷ್ಟಗನ್ಾವಯಸ್ತದಾಾದಾಯ ಅಪ  ಜಾತಾಾಃ ಸಹಸರಶಾಃ॥23॥ 

ಕತರದಾಾ ಧ್ರಾಂ ತ್ೀ ವಿಭನ್ತದಯರತದ್ಾರ್ೀಯತದ್ಾಯರಾಧ್ರಾನ್। 

ನ್ಖದ್ನಾುಯತಧಾ ಯತದ ಾ್ೀ ನಾಗಾಯತತಬಲ್ ೀದ್ಾತಾಾಃ॥24॥ 

ನಾನಾಯೀನಿಷ್ತ ಸಞ್ಚಜತಾ ನಾನಾಯತದ್ಾವಿಶ್ಾರದಾಾಃ। 

ನಾನಾವಿಧ್ಮಸ್ೀವನ್ು ನಾನಾವಿೀಯಯಯಂ ರಮಾಪರ್ತಮ್॥25॥ 

ಅಚಿಾನ್ನಪಕ್ಷ್್ೈರಪರ್ೈಾಃ ಪವಯತ್ೈರಿವ ಸವಯತಾಃ। 

ಘ್ನಾಘ್ನ್ೈರಿವ ಘ್ನ್ೈಸ್ತಾಃ ಸಮಸಾೆರಿ ಭ ರಿಯಮ್॥26॥ 

ವ್ೈವಸವತ್ೀಽನ್ುರ್ೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ತ್ರೀತಾರಾಮತತುರಾಯಣ್ೀ। 

ಚ್ೈತ್ರೀ ನ್ವಮಾಯಂ ಪಾರಕಪಕ್ಷ್್ೀ ದಿವಾ ಪುಣ್ಯೀ ಪುನ್ವಯಸೌ॥27॥ 

ಉದ್ಯೀ ಗತರತಗೌರಾಂಶ್್ ವೀಲಿಯಗ್ನೀ ಕಕೆಯಟಕ್ಾಹವಯೀ। 

ಮೀಷ್ಂ ಪೂಷ್ಣಿ ಸಮಾಾಪ ು್ೀ ಸ್ ವೀಚಾಸ ಾ್ೀ ಗರಹಪಞ್ಾಕ್್ೀ॥28॥ 

ಆವಿರಾಸ್ತೀತ್ ಸವಕಲರಾ ಕ್ೌಸಲಾಯರಾಾಃ ಪರಾಃ ಪುಮಾನ್। 

ದಿವಯವರತ್ೈವಿಯಶತದಾಾರಾಾಃ ಸಾಕ್ಷ್ಾತ್ ತತವಮತ್ೀರಿವ॥29॥ 
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ಸನ್ ುೀಽಗಚಾನ್ ಪರಸನ್ನತವಮಸನ್ ುೀಽಪ ವಿಷ್ಣಣತಾಮ್। 

ಜಾಯಮಾನ್ೀ ತವಜ್ೀ ತಸ್ತಮನ್ ಜಗದಾಸ್ತೀದ್ನಾಕತಲಮ್॥30॥ 

ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಸತರ್ೀನಾದರಣಾಂ ರಮಾಯಾಃ ಕತಸತಮವೃಷ್ಟಯಾಃ। 

ಜಯಶಬಾದಸ ುಯಯಯಶಬಾದ ಅಪಯಯೀದಾಾಯಮಪೂರಯನ್॥31॥ 

ಅನ್ನ್ ುೀಽನ್ನ್ುಪಯಯಯಙ್ಗೆಾಃ ಪರಿಚರಾಯಯತಾಯಮಿೀಶ್ತತಾಃ। 

ಸಪಪಯಭ್ೀಽಜನಿ ಸೌಮಿರ್ತರಾಃ ಕತಳಿೀರ್ೀಽಭತಯದಿತ್ೀ ರವೌ॥32॥ 

ಚಕ್ಾರಯತಧ್ಸಯ ಯಚಾಕರಂ ದ್ೈತಯಚಕರವಿದಾರಣಮ್। 

ತತ್ ಕ್ಾಮರ ಪಂ ಕ್್ೈಕ್್ೀರಾಯಾಃ ಪುಷ್ಯೀ ಪುತರತವಮಾಯರೌ॥33॥ 

ದ್ೀವದಿವಡಜನ್ಜನ್ಯಘ್ನಾಃ ಪಾಞ್ಾಜನ್ ಯೀಽಪಯಜನ್ಯಥ। 

ಸತಮಿತಾರರಾಾಃ ಸತತತ್ವೀನ್ ಸಾವಮಿನ್ಾಃ ಸ್ೀವನ್ೀಚಾರಾ॥34॥ 

ಚತತಮ ಮಯತ್ೀಯಮತಮಯಕತನ್ದಸಯ ಮ ರ್ತಯರಾದಾಯಽಗರತ್ ೀಽಭವತ್। 

ಅನ್ಯೀಷ್ತ ರ್ತರಷ್ತ ರ್ತಸ್ ರೀಽನಾಯ ಆವಿಶನಿನರ್ತ ಸನ್ಮತಮ್॥35॥ 

ಅಪುತರಾಃ ಪಾರಪಯ ಸತತಪತಾರನ್ ಮಗನ ಆನ್ನ್ದವಾರಿಧೌ। 

ಕೃತಾಯನ್ುರಂ ನ್ೃಪೀ ನಾವ್ೈನಿನಧಿಂ ಲಬ ಾ್ಾೀವ ನಿದ್ಾಯನ್ಾಃ॥36॥ 

ಪಾಲಯಮಾನಾಾಃ ಪರಜಾಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಪರಜಾನಾಥ್ೀನ್ ಪುತರವತ್। 

ಅವ್ೀತಯ ತನ್ತುಮನ್ುಂ ತಂ ತತಷ್ಯನಿು ಸಮ ಗೃಹ್ೀಗೃಹ್ೀ॥37॥ 

ನ್ರಾಣಾಮತತ ನಾರಿೀಣಾಮಯೀದಾಾಯರಾಂ ಮಹ್ ೀತಸವಾಃ। 

ಅಭ ದ್ಭ ತಪೂವೀಯಽತರ ಸ್ೀವಕ್ಾ ನ್ನ್ೃತತಜಜಯಗತಾಃ॥38॥ 

ಸತತಾನ್ನ್ೀನ್ತದರಾನ್ನ್ದಂ ನಿನ್ಯೀ ರಾಜ್ಞಿೀಕತಮತದ್ವರ್ತೀಾಃ। 

ಮನ್ ೀರಥಾಣಣಯವಂ ರಾಜ್ಞಾಃ ಪೂಣಣಯತಾಂ ತ ಣಣಯಮಾನ್ಯತ್॥39॥ 

ಜಾತಾನ್ ಕತಮಾರಾನ್ಭ್ಯೀತಯ ಪುರಾಽನಾಯಲಮಿತ್ ೀ ನ್ೃಪಾಃ। 

ಪರ್ ೀಧ್ಸಂ ಪುರ್ ೀಧಾಯ ಜಾತಕಮಾಮಯಕರ್ ೀಚತಾರಚಿಾಃ॥40॥ 

ಯಥ್ೈವಾಸಙ್ಗ್ಯತಾಂ ರಾತಾ ವಿಪ್ೈರತಕ್ಾುಾಃ ಸತತಾಶ್ಷ್ಾಃ। 

ತಥ್ೈವ ರಾಜ್ಞಾ ದ್ತಾುನಿ ವಿತಾುನಿ ಬರಹಮಮಣಡಲ್ೀ॥41॥ 

ಸಹಿತಾಃ ಸವಹಿತ್ೈ ರಾಜಾ ಬಾರಹಮಣ್ೈಬರಯಹಮವಾದಿಭಾಃ। 

ಅನ್ನ್ುನಾಮನಶಾಕ್್ರೀಽಥ ನಾಮ ನಾರಾಯಣಸಯ ಸಾಃ॥42॥ 
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ರಾಮಾಃ ಸವಾಯಭರಾಮತಾವದಾತಾಮರಾಮತವತ್ ೀಽಪ ವಾ। 

ದ್ೀವೀ ಮರತಕಶ್ಾಯಮ ಇರ್ತ ವಾ ರಾಮನಾಮಕಾಃ॥43॥ 

ನಿತಯಂ ರಮಾಭಸಮಬನಾಾದ್ ದಾನ್ಂ ಶ್ರೀಸುಸಯ ಹಿೀರ್ತ ವಾ। 

ರಾಮಾಣಾಂ ಹೃದ್ಯಭವಾದಾವ ರಾಮಂ ತಂ ಸಜಜನಾ ವಿದ್ತಾಃ॥44॥ 

ಸಾಧ್ತಲಕ್ಷಮಗತಣ್ ೀಪ್ೀತ್ ೀ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ನಾಮತ್ ೀಽಭವತ್। 

ಸೌಮಿರ್ತರರಗರಜ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ  ಶತತರಘ ನೀಽವರಜ್ ೀ ಮತಾಃ॥45॥ 

ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀತನ್ಯಂ ಪಾರಹತಭಯರತಂ ಭರಿತಂ ಗತಣ್ೈಾಃ। 

ಕತಮಾರಾಸ ು್ೀ ಕತಮಾರಾಭಾ ಏವಂ ನಾಮಾನಿ ಭ್ೀಜರ್ೀ॥46॥ 

ಸಂಸಾೆರಾನ್ ಕ್ಾರರಾಮಾಸ ಬಾರಹಮಣ್ೈಬರಯಹಮಪಾರಗ್ೈಾಃ। 

ಅಪಯನ್ನಪಾರಶನಾದಿೀನ್ ಸ ನ್ನ್ದನಾನಾಂ ನ್ರಾಧಿಪಾಃ॥47॥ 

ಉಪನಿೀತಾ ವಿನಿೀತಾಸ ು್ೀ ಜಗೃಹತಾಃ ಸಾಙ್ಗುಮಾಗಮಮ್। 

ಅಸಾರಣಿ ಚ ಸಮಸಾುನಿ ಧ್ನ್ತವ್ೀಯದ್ಪರಾಾಃ ಕಲಾಾಃ॥48॥ 

ಶ್ಾನಾು ದಾನಾುಾಃ ಪರಾಕ್ಾರನಾುಾಃ ಕ್ಾನಿುಮನ್ ುೀ ಗತಣಾಧಿಕ್ಾಾಃ। 

ಹಿರೀಮನ್ುಾಃ ಕೀರ್ತಾಯಮನ್ುಶಾ ದ್ೀವಾಸ ು್ೀ ಧ್ರಣಿೀಂ ಗತಾಾಃ॥49॥ 

ಆತಾಮನ್ಇವ ತಾತಸಯ ಗತರ ಣಾಂ ಕಙ್ಗೆರಾಇವ। 

ಜಗತಾಮಿವ ದ್ೈವಾನಿ ಮಾತೄಣಾಮಿವ ಬಾಲಕ್ಾಾಃ॥50॥ 
ಶರಾನ್ಮಾಸ್ತೀನ್ಮಥ ಸ್ತಾತಂ ಗತಂ 

ಪರಕರೀಡಿತಂ ಪರಸತುತಮಗರಜಂ ಹರಿಮ್। 
ಕ್ಷಣಂ ಚ ನಾಮತಞ್ಾತ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ಗತರತಂ 

ಶತತರಘ್ನ ಏವಂ ಭರತಂ ನಿಜಾಗರಜಮ್॥51॥ 
ಲ್ಲೀಲಾಭಾಃ ಸ್ತಮತಲಸ್ತತ್ೈರಪಾಙ್ಗುಭೃಙ ುೈ 

ವಾಯಣಿೀಯಭಾಃ ಪರಮತಷ್ಟತವಾಣಿನಿೀಮನ್ ೀಭಾಃ। 
ಆನ್ನ್ದಂ ನಿಜಜನ್ವೃನ್ದಮಿನಿದರ್ೀಶ್್ ೀ 

ರಾಮಾತಾಮ ಸಮಗಮಯತ್ ಸತಮಙ್ಗುಲಾಙ್ಗುಾಃ॥52॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಬಾಲಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥1-3-52॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 89+52=141] 
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ಚತತತಾಯಾಃ ಸಗಯಾಃ ॥1–4–54॥ 

ಅಥ್ ೀ ದ್ಶರಥ್ ೀ ರಾಜಾ ಪುತಾರಣಾಂ ಪುತರವತಸಲಾಃ। 

ಚಿನ್ುರಾಮಾಸ ದಾರಾತಾಯಂ ಸಾಮಾತಯಾಃ ಸ ಮಹಿೀಪರ್ತಾಃ॥1॥ 

ಚಿರಂ ಚಿನ್ುಯತಾ ತ್ೀನ್ ಸಮಾಜ್ೀ ಸಮದ್ೃಶಯತ। 

ವಿಶ್ಾವಮಿತರಾಃ ಸತಾಂ ಮಿತರಂ ಕ್ಾಯಯಯಸ್ಯೈವ ವಿನಿಣಣಯಯಾಃ॥2॥ 

ಪರತತಯತಾಾಯ ನ್ೃಪಾಃ ಪರೀತಾಃ ಪರದಾಯ ಪರಮಾಸನ್ಮ್। 

ಸವಸ್ತಷ್ ಠೀ ಮತನಿಶ್್ರೀಷ್ಠಮಭಪೂಜ್ಯೀದ್ಮಬರವಿೀತ್॥3॥ 

ಭಗವನ್ ಭಗವದ್ಿಕ್ಾುಾಃ ಪರಿಪೂಣಾಣಯಾಃ ಸವಭಾವತಾಃ। 

ತಥಾಽಪ ವಯಮಾತಾಮತಾಯಂ ಕತಮ್ೀಯ ವಾಃ ಕಮಮಯ ವಾಞ್ ಾ್ತಮ್॥4॥ 

ನ್ನ್ತ ನಾರಾಯಣಪರಾಸುದ್ಿಕ್ಾುನ್ತಗರಹಾರ್ತಾಯನ್ಾಃ। 

ಜಗತಯಟನಿು ನಾಽತಾಮತಾಯಂ ಭಾಸೆರಾಇವ ಭಾಸವರಾಾಃ॥5॥ 

ಮಹಿೀಪಾಲವಚಾಃ ಶತರತಾವ ಮಹಿೀದ್ೀವೀಽಭಯಭಾಷ್ತ। 

ಮಹಾವಂಶಯಸಯ ಮಹತ್ ೀ ಯತಕುಮೀತತ್ ತವೀದಿತಮ್॥6॥ 

ರಕ್ಷ್್ ೀಭಾಯಮರ್ತರ ಕ್ಷ್ಾಭಾಯಂ ವಿಹತಾ ಮೀ ಮಹತಮತಮಯಹತಾಃ। 

ಯಜ್ಞಾಸುದ್ರಕ್ಷಣ್ ೀದ ದ್ೀಶ್ೀ ತಾವಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಾಃ॥7॥ 

ಅವದ್ಾಯಯೀಾಃ ಶಮತಬವರಾದ್ವದಾಾಯನ್ಕೃತ್ ೀಾಃ ಸತಾಮ್। 

ಮಚಾಾಪೀಽಪ ತಯೀಮ್ೀಯಘ್ಾಃ ಸಾಯದ್ಗಿನಹೃಯದ್ಯೀರಿವ॥8॥ 

ಜ್ಯೀಷ್ಠಂ ಶ್್ರೀಷ್ಠಂ ತವ ಸತತಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಲ್ ೀಚನ್ಮ್। 

ನಿಯತಙ್ಗ್ಾಂ ತದಾವಧಾರಾಽಶತ ಶ್್ರೀಯಸ ು್ೀ ಭವಿತಾ ಧ್ತರವಮ್॥9॥ 

ವ್ೀದಾಹಂ ವ್ೀದ್ಸಂವ್ೀದ್ಯಂ ತ್ೀಜ್ ೀ ರಾಜನ್ ಸತತಸಯ ತ್ೀ। 

ಸತರಾಸತರ್ೈರಪರಧ್ೃಷ್ಯಂ ವಸ್ತಷಾಠದಾಯ ಇಮೀ ದಿವಜಾಾಃ॥10॥ 

ಇರ್ತ ತಸಯ ವಚಾಃ ಶತರತಾವ ಮತಮ್ೀಹ ಸ ಮಹಿೀಪರ್ತಾಃ। 

ವಿತರಸ್ ುೀ ನಿಜಪುತರಸಯ ವಿರಹಾನ್ಲಸಙ್ಗೆಯ॥11॥ 

ಲಬಾಸಞ್  ಜಞೀ ಮತಹ ತ ು್ೀಯನ್ ಮತಹತರಾತ್ ುೀಯ ನ್ರ್ೀಶವರಾಃ। 

ವಿನಿಶವಸಯ ಮತನಿಶ್್ರೀಷ್ಠಂ ದಿೀನ್ ೀಽದಿೀನ್ಮಭಾಷ್ತ॥12॥ 
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ಸತಕತಮಾರಂ ಕತಮಾರಂ ಮೀ ಸತತಂ ಸತಕವಿವದಿಾಯತಮ್। 

ಅನ್ಸರಜ್ಞಮಯತದ್ಾಜ್ಞಂ ನ್ ರಾಮಂ ನ್ೀತತಮಹಯಸ್ತ॥13॥ 

ನ್ವವಷ್ಯಸಹಸಾರಣಿ ಪರಿತಪುಾಃ ಸತತಾಶರಾ। 

ರಾಮಾನ್ನ್ೀನ್ತದನ್ೀದಾನಿೀಮಹಮಾನ್ನಿದತ್ ೀ ಮತನ್ೀ॥14॥ 

ಸ್ ೀಽಹಂ ಮತಹ ತುಯಮಪ್ಯೀನ್ಂ ಹಿತಾವ ನ್ ಸಾಾತತಮತತಸಹ್ೀ। 

ಮಮ ಪಾರಣಾನಿವ ಬರಹಮನ್ ತಸಾಮದ್ ರಾಮ್ೀ ನ್ ನಿೀಯತಾಮ್॥15॥ 

ಮಾಯಿಭೀ ರಾಕ್ಷಸ್ೈಯೀಯದ್ತಾಂ ಮಾಂ ಮತಹತಜಜಯತಕ್ಾಶ್ನ್ಮ್। 

ಚತತರಂ ಚತತರಙ ುೀಣ ಚಕ್್ರೀಣ ಸಹಿತಂ ನ್ಯ॥16॥ 

ಯದಿ ರಾವಣಮಾಶ್ರತಯ ಯತಷಾಮನ್ ನಿಘ್ನನಿು ರಾಕ್ಷಸಾಾಃ। 

ಪಾರಪುಾಃ ಸವಯವಿನಾಶ್್ ೀ ನ್ ೀ ಜಗತಾಸಯದ್ಧ್ರ್ ೀತುರಮ್॥17॥ 

ಸವಾಸವಾಾಃ ಸತರಗಣಾ ಯನಾನಮನೈವ ಪರದ್ತದ್ತರವುಾಃ। 

ವ್ೈರಂ ಸ್ವೈರಂ ಕಥಂ ರಾಮಸ ು್ೀನ್ ತಚಾಾನ್ತಚಿನ್ಯತಾಮ್॥18॥ 

ಗ್ ೀಬರಹಮಣಾತಾಯಂ ದ್ೀಹ್ ೀಽಯಂ ಧಾಯಯಯತ್ೀ ಕ್ಷತರಬನ್ತಾನಾ। 

ತಸಾಮದ್ ರಾವನ್ಮಮ ಪಾರಣಾಸಾುವದ್ ಯೀತಾಸಯಮಿ ವೀ ರಿಪೂನ್॥19॥ 

ಇರ್ತ ತದ್ವಚನಾಜ್ಯೀನ್ ಪಾರಜವಲತ್ ತಾಪಸಾನ್ಲಾಃ। 

ನಿಶ್ಾಚರಾಪರಾಧಾಖ್್ಯೈಾಃ ಶತಷ್ೆವೃಕ್ಷ್್ೈಾಃ ಪುರಾ ಜವಲನ್॥20॥ 

ಕ್್ ೀಪಾಟ್ ೀಪಂ ಮತನ್ೀವಿೀಯಕ್ಷಯ ವಸ್ತಷ್ ಠೀ ನ್ೃಪಮಬರವಿೀತ್। 

ಪರರ್ತಶತರತಂ ತವರಾ ರಾಜನ್ ಕತರಾಯಯಮಿಷ್ಟಮಿರ್ತ ಧ್ತರವಮ್॥21॥ 

ಅಭಾಯಗತಾಯ ವಿಪಾರಯ ಶ್್ ರೀರ್ತರರಾಯ ಯಿಯಕ್ಷವ್ೀ। 

ವ್ೈಷ್ಣವಾಯ ಪರರ್ತಶತರತಯ ನಾಕತತುಯಂ ರಾಘ್ವಾಹಯಸ್ತ॥22॥ 

ಮಹಿಮಾ ಹಿ ಮಹಾನ್ಸಯ ತವತತಪತರಸಾಯಸ್ತು ಸಂವೃತಾಃ। 

ಯೀನಾಯಂ ಕತಪತ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾನಿನದ್ದಯಹ್ೀಚಾ ಚತತದ್ದಯಶ॥23॥ 

ವಿಶ್ಾವಮಿತ್ ರೀಽಪ ತ್ೀಜಸ್ತವೀ ನಾರಾಯಣಪರಾಯಣಾಃ। 

ಸಮತಾಯಸಾಯಪ ತ್ೀ ಸ ನ್ ೀಾಃ ಸಹಾಯತವಂ ಗಮಿಷ್ಯರ್ತ॥24॥ 

ಜರಾಸತಪರಭಯೀಾಃ ಪೂವಯಂ ಜಾತಂ ಯದ್ ದ್ಕ್ಷಕನ್ಯಯೀಾಃ। 

ತದ್ಸರಶತಕಂ ವ್ೀದ್ ಸ್ ೀಽನ್ಯಚಾಾಗ್ರೀ ಮಹಾರಥಾಃ॥25॥ 
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ತಸಾಮದಾರಮೀಣ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಗನ್ುವಯಂ ಮತನಿನಾ ಸಹ। 

ಹನ್ುವಯಂ ರಾಕ್ಷಸಕತಲಂ ತಾರತವಯಂ ಯಜ್ಞಕಮಮಯ ತತ್॥26॥ 

ವಾಸ್ತಷ್ಠಂ ವಾಕಯಮಾಕಣಣಯಯ ರಾಘ್ವೀ ರಾಮಲಕ್ಷಮಣೌ। 

ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ಸತಪರೀತಾಃ ಕ್ೌಶ್ಕ್ಾಯ ಸಮಪಪಯಯನ್॥27॥ 

ದ್ ೀದ್ದಯಣಾಡಪಪಯತಕ್್ ೀದ್ಣ ಡೌ ಶತಭಾಲಾಪೌ ಕಲಾಪನೌ। 

ಕಶ್್ ೀರಾವಪ ಶ ರೌ ತೌ ಸತಸ್ತಮತೌ ಮತನಿಮಿೀಯತತಾಃ॥28॥ 

ಮತಮತದ್ತಸ ುೌ ಪರಜಾಾಃ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ವಿಶ್ಾವಮಿತಾರನ್ತರಾಯಿನೌ। 

ವಾಗಿೀಶಮನ್ತಗಚಾನಾುವಿನಾದರವಿಷ್ ಣಇವಾಮರೌ॥29॥ 

ಅದ್ಾಯದ್ಾಯಯೀಜನಾಧಾವನ್ಂ ಗತಾವ ಗರ್ತವಿದಾಂ ವರಾಃ। 

ಸರರಾವ ಉತುರ್ೀ ರ್ತೀರ್ೀ ಕ್್ೀಶವಂ ಕ್ೌಶ್ಕ್್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥30॥ 

ತಾತ ಮನೌರ ಪರವಕ್ಷ್ಾಯಮಿ ಬಲಾಮರ್ತಬಲಾಮಪ। 

ಕ್ಷತರ್ತಪಪಾಸಾದಿಶಮನೌ ಬರಹ್ ೀಕ್ ುೌ ಸವಯಕ್ಾಮದೌ॥31॥ 

ಇರ್ತ ಬತರವಾಣಾದ್ ವಿಪ್ರೀನಾದರನ್ಮನೌರ ಶತಶ್ಾರವ ರಾಘ್ವಾಃ। 

ಸವಯಜ್ಞಾಃ ಪೂಣಣಯಕ್ಾಮ್ೀಽಪ ಶ್ಷಾಟಚಾರಾನ್ತಶ್ಕ್ಷಕಾಃ॥32॥ 

ಮತನಿನಾ ಲಾಳಿತೌ ಕ್ಾಮಂ ನ್ರದ್ೀವಕತಮಾರಕ್ೌ। 

ನಿಶ್ಾಂ ತಾಂ ಸರಯ ರ್ತೀರ್ೀ ರ್ೀಮಾತ್ೀ ರಾಮಲಕ್ಷಮಣೌ॥33॥ 

ಸಾನ್ಾಯಂ ಕೃತಯನ್ುತಾಃಕೃತಾವ ಪರಭಾತ್ೀ ಸತಪರಭಾ ಯಯತಾಃ। 

ಆಶರಮಂ ಸರಯ ಗಙ್ಗುಸಙ್ಗುಮೀಽನ್ಙ್ಗುವಲಿಭಮ್॥34॥ 

ಯತರಹ್ೈಮವರ್ತೀಕ್ಾನ್ುಲ್ ೀಚನಾನ್ಲಜಹವರಾ। 

ಅನ್ಙ  ುೀಽನ್ಙ್ಗುತಾಂ ಪಾರಪುಸಾುಂ ರಾರ್ತರಂ ತತರ ತ್ೀಽವಸನ್॥35॥ 

ಕ್ೌತ ಹಲ್ೀನ್ ಮಹತಾ ಮಹಾಮತನಿಗಣಾ ಹರಿಮ್। 

ಅಚಾಯರಾಞ್ಾಕರರ್ೀ ತತರ ರಾಮನಾಮಾನ್ಮಾಗತಮ್॥36॥ 

ಮತನ್ಯೀ ವಿನ್ಯೀಪ್ೀತಾಾಃ ಪಶಯನ್ ುೀ ರಾಘ್ವಾನ್ನ್ಮ್। 

ಸತಪಾರತಂ ನ್ ಇರ್ತ ಪರೀತಾಾಃ ಸನ್ ಾಯೀಪಾಸ್ತುಂ ಪರಚಕರರ್ೀ॥37॥ 

ಉಪಸ್ತಾತಾಮತಪಾರತಹಯ ನಾವಂ ನ್ರವರಾತಮಜೌ। 

ಸವಿಪೌರ ತ್ೀರತತಗುಯಙ್ಗುಂ ಸಸವನಾಂ ಸರಯ ಜಲ್ೈಾಃ॥38॥ 
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ವನ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ತತ್ ೀ ಘ ೀರಂ ಗಚಾನ್ ಪಪರಚಾ ರಾಘ್ವಾಃ। 

ಮತನಿಶ್ಾದ್ ದಯಲಕಸ್ಯೀದ್ಂ ವನ್ಂ ಘ ೀರಮಹ್ ೀ ಇರ್ತ॥39॥ 

ಇತತಯಕುಾಃ ಪರೀಕುವಾನ್ ವಿಪರೀ ರಾಮೈತ್ೀ ವಿಷ್ರಾಾಃ ಪುರಾ। 

ಮಲದಾಶಾ ಕರ ಶ್ಾಶಾ ಸ್ತುೀತಾ ಇನ್ದರಪರಸಾದ್ತಾಃ॥40॥ 

ಸತಕ್್ೀತತನಾಮ್ನೀ ಯಕ್ಷಸಯ ತಾಟಕ್ಾ ತನ್ರಾ ಪುರಾ। 

ಅವದಾಾಯ ಬರಹಮವರತ್ ೀ ನಾಗಾಯತತಬಲಾಽಭವತ್॥41॥ 

ಭಾರಾಯಯ ಸತನ್ದಸಯ ಮಾರಿೀಚಮಾತಾ ಸಾಽಗಸಯಶ್ಾಪತಾಃ। 

ರಕ್ಷಸುಾಂ ಸಸತತಾ ಪಾರಪಯ ನ್ರಾನ್ತಾರರ್ತು ನಿದ್ದಯರಾ॥42॥ 

ಪಶಯ ಗ್ ೀಬಾರಹಮಣಗಣಕಪಾಲಾಸ್ತಾಕಲಾಪಕಮ್। 

ತಾವದ್ೃಶ್ಾನಾಂ ಸತದ್ತದ್ದಯಶಯಂ ಮಾನ್ಯ ಕಂ ಮನ್ಯತ್ೀ ಭವಾನ್॥43॥ 

ಉಕ್ ು್ಾೀರ್ತ ಮತನಿತಾಂ ರಾತ್ೀ ಮತನೌ ಮತನಿಜನ್ಪರಯಾಃ। 

ಪಾರವಿಶತ್ ಸಹಿತಸಾುಭಾಯಂ ತಾಟಕ್ಾಭವನ್ಂ ವನ್ಮ್॥44॥ 

ಚಾಪಂ ಚಾಪಧ್ರಶ್್ರೀಷ ಠ್ೀ ಜೃಮಿಯತಯದ್ಹತ್ ಕ್ಷಣಾತ್। 

ಸತುಲ್ಲಙ್ಗುವತ್ ಸ ವಿಷಾುರಸಾುಟಕ್ಾಕಣಣಯಕ್್ ೀಟರಮ್॥45॥ 

ರಾವದ್ ವಿಷಾುರಸನ್ರಸಾು ವನ್ೀ ಮೃಗಖಗಾದ್ಯಾಃ। 

ನ್ ೀರ್ತಾತಾಾಃ ಪರೀರ್ತಾತಾ ತಾವದಾಪಾಪಾತ ಕ್ಷಪಾಚರಿೀ॥46॥ 

ಮಹಾಕ್ಾರಾಂ ಮಹಾವಿೀರಾಯಯಂ ವಾಯತಾುನ್ನ್ಮಹಾಗತಹಾಮ್। 

ಅವ್ೀಕ್ಷ್್ ಯೀದ್ಯತಹಸಾುಂ ತಾಂ ರಾಮಸುಸಾಾವನಾಕತಲಾಃ॥47॥ 

ವಾತ್ಯೀವಾತಯನ್ುಸಂವ್ೀಗಾ ಭ ಯಾಃ ಕ್್ ೀಲಾಹಲಸವನಾ। 

ರಾಕ್ಷಸ್ತೀತತ ರಜ್ ೀವಷ್ಯಂ ರಾಜಪುತ್ರೀ ವವಷ್ಯ ಸಾ॥48॥ 

ಪುನ್ಮಾಮಯರಾವಿನಿೀಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಶ್ಲಾಜಾಲಾಭವಷ್ಟಯಣಿೀಮ್। 

ಚಕತಾುಯಸಾಯಾಃ ಕರೌ ಘ ೀರೌ ಪರ್ತರಭಾಃ ಪರ್ತರಕ್್ೀತನ್ಾಃ॥49॥ 

ಸೌಮಿರ್ತರಣಾ ವಿವೃಕ್್ ಣೀಷ್ಠನಾಸ್ತಕ್ಾ ಕ್ಾಮರ ಪಣಿೀ। 

ಅನ್ುಹಿಯತಾ ಸಾಧ್ವಹಿತಾ ಶಸರವೃಷ್ಟಟಮವಾಕರತ್॥50॥ 

ಮತನಿರ ಚ್ೀ ತದಾ ರಾಮಂ ವನಿತಾವಧ್ಲಜಜತಮ್। 

ವತಸ ಸಜಜನ್ಕೃತ್ಯೀಯಂ ಹನ್ಯತಾಂಹನ್ಯತಾಮಿರ್ತ॥51॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

TOC                                       http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 22 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಚಕರವತ್ ಪರಿವೃತಾುಂ ತಾಂ ಚಕರಭೃತ್ ಪರಹಸನಿನವ। 

ಅಪರರಾಸಾಃ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ೈವ ಚಕ್ಾರ ಶರಪಞ್ಞರ್ೀ॥52॥ 

ತಾಮಾಪತನಿುೀಮವಲ್ ೀಕಯ ಪುಂಸಾಂ ಸವಧ್ಮಮಯಮಾಗುಯಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಧಿತತಸಾಃ। 

ಉರಾಃಕವಾಟಂ ಖಲತ ತಾಟಕ್ಾರಾಾಃ ಸವಪಾಟವಾತ್ ಪಾಟಿತವಾಞ್ಾರ್ೀಣ॥53॥ 

ಜಯಜಯಜಗತಾಮಪತ್ೀ ನ್ಮಸ ು್ೀ ಭವತತ ಜರಾಙ್ಗತೆರ ಏಷ್ ಕಲಪವೃಕ್ಷಾಃ। 

ಇರ್ತ ವದ್ದ್ಭನ್ನಿದ ನಾಕವೃನ್ದಂ ಕತಸತಮಕತಲಂ ಪರವವಷ್ಯ ರಾಮಮೌಲೌ॥54॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಬಾಲಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಚತತಥುಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥1–4–54॥ [ಅದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 147+54=195] 

ಪಞ್ಾಮಾಃ ಸಗಯಾಃ ॥1–5–54॥  

ಸಾನ್ತಜಾಃ ಸ ಜಗನಾನಥ್ ೀ ಮಾನಿತ್ ೀ ಮತನಿನಾ ಭೃಷ್ಮ್। 

ಉಷ್ಟೀತಸುತರ ತಾಂ ರಾರ್ತರಂ ಪರಭಾತ್ೀ ನಿಯಮಂ ವಯಧಾತ್॥1॥ 

ಋಷ್ಟೀ ರಹಸ್ತ ರಾಮಾಯ ದ್ದಾವಸಾರಣಿ ಸವಯಶಾಃ। 

ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಬಾರಹಮಮಸರಂ ಚ ಶ್್ೈವಾಗ್ನೀರಾದಿಕ್ಾನಿ ಚ॥2॥ 

ಅಪ ಸಂಹಾರರ ಪಾಣಿ ಜೃಮಿಕ್ಾಸಾರಣತಯಪಾದಿಶತ್। 

ಸವಕೀಯಕತುಯವಯತರಾ ಸವಯಜ್ಞಾಯ ಜಗದ್ಿೃತ್ೀ॥3॥ 

ಬರಹಾಮದ್ಯೀ ಹಯಸರರ ಪಾಾಃ ಪರಿವಾರಾಯಯಽಯಯಯಸಮಮತಮ್। 

ಪರೀಚತಾಃ ಪಾರಞ್ಜಲಯಾಃ ಸಾವಮಿನ್ ಕಙ್ಗೆರಾಸ ು್ೀ ವಯಂ ರ್ತವರ್ತ॥4॥ 

ಸೌಮಿರ್ತರರಪಯಮಿತರಚಿಾದ್ ವಿಶ್ಾವಮಿತಾರದ್ವಾಪುವಾನ್। 

ಸಮಸಾುನಿ ಮಹಾಸಾರಣಿ ಬಾರಹಾಮದಿೀನಿ ಮಹಾಮನಾಾಃ॥5॥ 

ತಾನ್ನ್ತಜ್ಞಾಪಯ ಕ್ಾಕೃತ್ ಥೀ ಗಚಾನ್ ಪಪರಚಾ ಸವಯವಿತ್। 

ಪಶಯನಾನಶರಮಮಾರಾತ್ ಸ ಕ್್ ೀಽಯಂ ದ್ೀಶ ಇರ್ತ ದಿವಜಮ್॥6॥ 

ತಮಬರವಿೀತ್ ಗಾಧಿಸತತಸಾುತಾಯಂ ಪರಮಾಶರಮಾಃ। 

ಅಧಿಷ್ಟಠತಾಃ ಪುರಾ ಸಾಕ್ಷ್ಾತ್ ವಿಷ್ತಣನಾ ಪರಭವಿಷ್ತಣನಾ॥7॥ 

ಬಹವೀಽತರ ತಪಸಯನ್ುಾಃ ಸನ್ುಾಃ ಸ್ತದ್ಾತವಮಾಯಯತಾಃ। 

ತಸಾಮತ್ ಸ್ತದಾಾಶರಮ್ೀ ನಾಮ ಸ್ತದ ಾ್ೀದಾದಯತಾ ಹಯಧ್ ೀಕ್ಷಜಾಃ॥8॥ 
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ಬಲ್ೀಬಯಲ್ೀನ್ ಸನ್ರಸ್ತದ ದ್ೀಯವ್ೈರತಾರರ್ತಾಯತ್ ೀ ಹರಿಾಃ। 

ಕ್ಾಶಯಪ್ೀನಾಪ ತಪಸಾ ತತ್ ೀಽಽದಿತಾಯಾಃ ಸತತ್ ೀಽಭವತ್॥9॥ 

ವಾಮನ್ ೀ ವಾಮನ್ೀತ್ ರೀಽಸೌ ವಾಮ ಏವಾಮರದಿವಷಾಮ್। 

ಅರಾಚತ ಬಲ್ೀಸ್ತರೀಣಿ ಪದಾನಿ ಕಲ ಲ್ಲೀಲರಾ॥10॥ 

ದ್ತುಮಾತ್ರೀ ಬಲ್ಲೀನ ದ್ರೀಣ ಭ ತಳ ೀ್ ರ್ತರಪದಾಹವಯೀ। 

ಅಣ್ ೀರಣಿೀರಾನ್ಮಹತ್ ೀ ಮಹಿೀರಾನ್ ಭಗವಾನ್ಭ ತ್॥11॥ 

ತಸಯ ರ್ತರವಿಕರಮಸಾಯಯಮಾಶರಮಶ್ಾತರವಿಕರಮಾಃ। 

ವಯಂ ಚಾನ್ಯೀ ಚ ಮತನ್ಯೀ ವಸಾಮ್ೀಽತರ ಮಹಾಮತ್ೀ॥12॥ 

ಇತಾಯಲಪನ್ುಾಃ ಸಾವಲಾಪಾಂಸ ು್ೀ ತಮಾಶರಮಮಾವಿಶನ್। 

ಉತಸವೀ ಮತನಿನ್ೀತಾರಣಿ ಭಾಸೆರ್ ೀಪಯಬಾಮಾವಿಶತ್॥13॥ 

ಸಪುಷ್ಟಯಭಾಃ ಸಮೀತ್ ೀಽಥ ಷ್ಡಹ್ೈಾಃ ಪರಿಕಲ್ಲಪತಮ್। 

ಕ್ೌಶ್ಕಾಃ ಕ್್ ೀಸಲ್ೀನ್ದರಸಯ ಯಜ್ಞಮಾರಭತಾಽಜ್ಞರಾ॥14॥ 

ತತಾಃ ಷ್ಷ ಠ್ೀಽಹಿನ ಭ ಯಿಷ ಠ್ೀ ಸಮಾವೃತ ು್ೀ ಕರತ ತುಮೀ। 

ಜಜಾವಲ ವ್ೀದಿಾಃ ಸಕಲಾ ಹಾಹಾಕ್ಾರ್ ೀ ಮಹಾನ್ಭ ತ್॥15॥ 

ಆಕಣಣಯಯಖ್್ೀ ಕಲಕಲಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಧ್ೃಷೌಟ ಚ ರಾಕ್ಷಸೌ। 

ಉದ್ಯಚಾ ಲಕ್ಷಮಣ್ೀತತಯಕ್ಾುಾ ಚಾಪಮಾದ್ತು ರಾಘ್ವಾಃ॥16॥ 

ನ್ ಪಾರದ್ ಷ್ಯತಾಂ ರಾವತ್ ತೌ ಶ್್ ೀಣಿತವಪಾದ್ರವ್ೈಾಃ। 

ಯಜ್ಞಂ ಯಜ್ಞ್ೀಶವರಸಾುವತ್ ಘ ೀರಂ ಶರಮಮತಞ್ಾತ॥17॥ 

ರಾಮಮತಕ್ ು್ೀಷ್ತವಿೀಯಯೀಯಣ ವಿದ್ತರತಯ ಶತಯೀಜನ್ಮ್। 

ಮಾರಿತ್ ೀಽಸ್ತೀರ್ತ ಮಾರಿೀಚ್ ೀ ಮಮಜಜ ಲವಣಾಣಣಯವ್ೀ॥18॥ 

ಜವಲನ್ಜಾವಲಮಾದಾಯ ಸ ಪುನ್ಾಃ ಸಾಯಕ್ಾನ್ುರಮ್। 

ಸತಬಾಹತಂ ಚ ಮಹಾಬಾಹತನಿನಯನ್ಯೀ ಯಮನಿಕ್್ೀತನ್ಮ್॥19॥ 

ಪುನ್ಶ್ಾಾಪಾತಯದ್ ಬಾಣ್ೈಾಃ ಶ್ರಾಂಸ್ತ ಪಶ್ತಾಶ್ನಾಮ್। 

ತಾಲಾನಾಮಿವ ಪಕ್ಾವನಿ ರಾಮಾಃ ಕ್್ೀಚಿತ್ ಪರಾದ್ರವನ್॥20॥ 

ದಿವಜ ಉದಾವಸಯ ಯಜನ್ಂ ದಿವಜಮಣಡಲಮಣಿಡತಾಃ। 

ಪರಶಶಂಸ ಭೃಶಂ ರಾಮಮಾಶ್ೀಭಯರಭಪೂರಯನ್॥21॥ 
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ತಸಾಯಂ ರಾತಾರಯಂ ವಯರ್ತೀತಾರಾಂ ಮತನಿೀನ್ ದರೀ ಮತನಿಸಂಸದಿ। 

ಸಾನ್ತಜಂ ಪರತತಯವಾಚ್ೀದ್ಂ ಮಧ್ತರಂ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಮ್॥22॥ 

ಸವಯಂವರ್ ೀ ವರ್ ೀ ರಾಮ ಜಾನ್ಕ್ಾಯ ಭತವಿ ಘ ೀಷ್ಯತ್ೀ। 

ಮಹ್ ೀತಸವೀತತಸಕ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ವಿದ್ೀಹಾನ್ ರಾನ್ಯಹ್ ೀ ಜನಾಾಃ॥23॥ 

ತಾಮಿಚಾನ್ ುೀ ಹಿ ಗಚಾನಿು ರಾಜಾನ್ ೀ ರಾಜನ್ನ್ದನ್। 

ರಾಸಾಯಮ್ೀ ವಯಮಪಯತರ ದ್ರಕ್ಷ್ಾಯಮಸುಂ ಮಹ್ ೀತಸವಮ್॥24॥ 

ಏವಮತಕ್ಾುಾ ಮತನಿವರ್ ೀ ಮತನಿಭಾಃ ಪರಿವಾರಿತಾಃ। 

ಸರಾಮಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಪಾರರಾದ್ತತುರಾಂ ದಿಶಮತತುಮಾಮ್॥25॥ 

ನ್ದ್ರಾಜಸಯ ಶ್್ ೀಣಸಯ ಪಾರಪಯ ಪಾರನ್ುಂ ಮಹಾಮತನಿಾಃ। 

ಉವಾಸ ತತರ ತಾಂ ರಾರ್ತರಂ ಸಹ ಶ್ಷ್ಯೈಾಃ ಸರಾಘ್ವಾಃ॥26॥ 

ಪುರಾ ಕತಶ್ಕಪುತಾರಣಾಂ ದ್ೀಶ್ಾಂಸಾುನ್ವಲ್ ೀಕಯನ್। 

ಕಥಾಂ ಸ ಕಥನಿೀರಾನಾಂ ಕಥರಾಮಾಸ ತಾಪಸಾಃ॥27॥ 

ಕತಶ್ಾನಾಭಸತತಾದ್ ಭ ಪಾತ್ ಕತಶಪೌತಾರನ್ಮಹಾಬಲಾತ್। 

ಗಾಧಿನಾಮ್ನೀ ನಿಜಂ ಜನ್ಮ ರಾಮಾರಾಽಽಹ ಸಮ ಕ್ೌಶ್ಕಾಃ॥28॥ 

ಪಾರರ್ತಷ್ಠನ್ು ತತಾಃ ಪಾರತಬಾರಯಹಮಣಾರಾಧ್ವಾನಿವತಾಾಃ। 

ಅಹಾನಯ ಜಾಹನವಿೀಂ ಪಾರಪಾು ಮಧಾಯಹ್ನೀ ವಿಶರಮಂ ಯಯತಾಃ॥29॥ 

ಸಾನ್ತಜಸುತರ ಕ್ಾಕತತ್ ಥೀ ಹವಿಭತಯಕ್ಾುಾಽಮೃತ್ ೀಪಮಮ್। 

ಜಾನ್ಂಶಾ ಪಪರಚಾ ಮತನಿಂ ವಿಜ್ಞಾನಾಯ ಸತಾಂ ವಿಭತಾಃ॥30॥ 

ಇಯಂ ಗಙ್ಗು ಕತತ್ ೀ ಜಾತಾ ಗಾಂ ಜಗಾಮ ಕಥಂ ಪುನ್ಾಃ। 

ರಾಘ್ವ್ೀಣ್ೀತಯಭಹಿತ್ ೀ ಹಿತಾಯೀಚ್ೀ ಸತಾಮೃಷ್ಟಾಃ॥31॥ 

ಅಭ ತಾಮದ್ತಿತಗತಣ್ೀ ಉಭ್ೀ ಹಿಮವತಾಃ ಸತತ್ೀ। 

ಗಙ್ಗುಽಗಮದ್ ದ್ತಯಸ್ತನ್ತಾತವಮತಮಾ ಗಿರಿಶದಾರತಾಮ್॥32॥ 

ಶ್ವಸಯಶ್ವರಾ ಸಾದ್ಾಯಂ ರರ್ತಯೀಗ್ ೀಽನ್ವವತುಯತ। 

ದಿವಯವಷ್ಯಸಹಸರಂ ಚ ನ್ೈಕತಾರಪ ಪರಾಜಯಾಃ॥33॥ 

ತದಿವೀಯಯಯಭೀರತಭದ ದ್ೀಯವ್ೈಾಃ ಸತರತ್ೀ ವಿಹತ್ೀ ಹರಾಃ। 

ವಿಸಸಜಜಯ ನಿಜಂ ವಿೀಯಯಯಂ ಜಾಹನವಿೀವಹಿನಭ ಮಿಷ್ತ॥34॥ 
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ಸವ್ೈಯರಧಾಯಯಯಂ ತದಿವೀಯಯಯಂ ಸಮ ಿತಂ ಭ ರ್ತದ್ಂ ಸತಾಮ್। 

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕತಮಾರಾಃ ಸೆನ್ ದೀಽಭ ಚಿಾವಯೀನ್ನಯನ್ದನ್ಾಃ ಪರಯಾಃ॥35॥ 

ತಂ ಕ್ಾರ್ತುಯಕ್್ೀಯಮಾಗ್ನೀಯಂ ಗಾಙ ುೀಯಂ ಚ ಪರಚಕ್ಷತ್ೀ। 

ಸ್ೀನಾಪರ್ತಂ ಸತರಪರ್ತಯಯಯಂ ಕೃತಾವ ನ್ಯಹನ್ದ್ ರಿಪೂನ್॥36॥ 

ವಾಸತದ್ೀವಪರಸಾದಾಯ ಶ್ವಾಭಾಯಂ ತಪಸ್ತ ಸ್ತಾತಮ್। 

ಏವಂವಿಧಾ ಮಹಾದ್ೀವಿೀ ಗಙ್ಗುವತರಣಂ ಶೃಣತ॥37॥ 

ಪುರಾ ಪಾದ್ ೀದ್ಕಂ ಗಙ್ಗು ಚಕರಣ್ ೀ ವಿಕರಮತರಯೀ। 

ಕತತಶ್ಾತ್ ಕ್ಾರಣಾಜಾಜತಾ ಗಿರ್ೀಭ ಯಯೀ ದಿವಂ ಗತಾ॥38॥ 

 ಭ ಪೀಽಭ ತ್ ಸಗರ್ ೀ ನಾಮ ನಾರಾಯಣಪರಾಯಣಾಃ। 

ಪೂವಯಜ್ ೀ ಭವತಾಂ ಪೂವಯಂ ತಪಸ ು್ೀಪ್ೀ ಸತತ್ೀಚಾರಾ॥39॥ 

ಏಕಸಾಯಂ ತಸಯ ಪುತ್ ರೀಽಭ ದ್ೀಕ್್ ೀ ವಂಶ್್ ಯೀಽಸಮಞ್ಜಸಾಃ। 

ಅಪರಸಾಯಂ ಪರಾಕ್ಾರನ್ುಂ ಪುತರಷ್ಷ್ಟಟಸಹಸರಕಮ್॥40॥ 

ಸ ಯೀಗಿೀ ಸಙ್ಗುಸಂವಿಗ್ ನೀ ನ್ೃಶಂಸತವಂ ಪರಕ್ಾಶಯನ್। 

ಏಕಾಃ ಪುತ್ ರೀ ಜಾದ್ಪುತರಾಃ ಪತಾರ ತಯಕ್್ ುೀಽಗಮದ್ ವನ್ಮ್॥41॥ 

ಅದಿೀಕ್ಷತಾಶವಮೀಧ್ೀನ್ ಸಗರಾಃ ಸ ಕದಾಚನ್। 

ಶತಕರತತರದ್ೃಶ್್ ಯೀಽಸಯ ಮೀದ್ಾಯಂ ಹಯಮಪಾಹರತ್॥42॥ 

ಮೀದ್ಾಯಮಶವಮಭೀಪಸನ್ುಾಃ ಸಾಗರಾ ಅಖನ್ನ್ ಭತವಮ್। 

ಆ ಸಮತದಾರದ್ಹ್ ೀ ತಸಾಮತ್ ಸಾಗರಾಃ ಸಾಗರ್ ೀಽಭವತ್॥43॥ 

ಕಪಲಾಖಯಂ ಪರಞ್  ಜಯೀರ್ತರಶವಚ್ ೀರ್ ೀಽಯಮಿತಯಮಿೀ। 

ಅಭಪ್ೀತತಜಜಯಘಾಂಸನ್ುಾಃ ಪತಙ್ಗುಇವ ಪಾವಕಮ್॥44॥ 

ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ದ್ೀವಸಯ ಲ್ ೀಚನ್ ೀನಿೀಲನಾನ್ಲಾಃ। 

ಅದ್ಹತ್ ತಾನ್ನ ತಚಿಾತರಂ ಸವಯಸಂಹಾರಿಣ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ॥45॥ 

ಅಶವನ್ವೀಷ್ಟೀ ಗತಾಃ ಪಾಶವಯಮಂಶತಮಾನಾಸಮಞ್ಜಸ್ತಾಃ। 

ನ್ನಾಮ ತಸ್ೈ ನಾಥಾಯ ಕ್ಷಮಯತಾಂ ಭಗವನಿನರ್ತ॥46॥ 

ಅನ್ತಗರಹಾದ್ನ್ತಗಾರಂ ಗಾಂ ಕರತಣಾಮೃತವಷ್ಟಯಣಿೀಮ್। 

ಊಚ್ೀ ದ್ೀವೀ ಹಯಸಾುತ ಯಜ್ಞಿಯೀ ನಿೀಯತಾಮಿರ್ತ॥47॥ 
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ಆಶ್ಾವನಿೀಯ ಕತಮಾರ್ ೀಽಶವಂ ಪತಾಮಹಮಖಂ ಮಹಾನ್। 

ಸಾಧ್ರಾಮಾಸ ಶ್ಾನಾುತಾಮ ಶಮಿೀ ಹಿ ಸಾಯತ್ ಪರಾಕರಮಿೀ॥48॥ 

ಸವಗುಯಮಾಗುಯಂ ಗಮಯಿತತಂ ಬರಹಮದ್ಣಡಹತಾನ್ ಪತೄನ್। 

ಸ ದಿವಜ್ೀನಾದರಜ್ಞರಾ ತ್ೀಪ್ೀ ತಪೀ ಗಙ್ಗುವತಾರಣಮ್॥49॥ 

ಕ್ಾಲಧ್ಮಮಯಂ ಗತ್ೀ ತಸ್ತಮನ್ನಕೃತಾತ ಾ್ೀಯ ನ್ರ್ೀಶವರ್ೀ। 

ತತತಸತ್ೀ ಚ ದಿಲ್ಲೀಪಾಖ್್ಯೀ ತಸ ಾೌ ತಪಸ್ತ ತತತಸತಾಃ॥50॥ 

ಪರಸಾದಾದ್ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಗಙ್ಗುಂ ಪಾರಪಯ ರಾಜಾ ಭಗಿೀರಥಾಃ। 

ತಸಾಯಾಃ ಪತನಾಯ ಭತಾುಯರಂ ರ್ತರಲ್ ೀಕ್ಾಯಂ ನಾಭಯಪದ್ಯತ॥51॥ 

ವಿಷ್ತಣಪದಾಯ ಧ್ೃತೌ ಯೀಗಯಂ ವ್ೈಷ್ಣವಾಗ್ರೀಸರಂ ಹರಮ್। 

ತ್ ೀಷ್ಯಿತ್ವೈವ ತಪಸಾ ತಾಮವಾತಾರಯನ್ನದಿೀಮ್॥52॥ 

ತಾಂ ಹರಾಗೌರಿೀಮರ್ತಚಿತರರಾತಾರಂ ಜಹ್ ನೀಶಾ ಕನಾಯತವಮತಪಾಗತಾಂ ಸಾಃ। 

ನಿೀತಾವ ತದ್ಮಿಾಃಪರಷ್ಟಕುದ್ೀಹಂ ನಿನಾಯ ನಾಕಂ ನಿಜತಾತಜಾತಮ್॥53॥ 

ಹರಿಚರಣಸರ್ ೀಜಸಙ ು್ನಿೀಯಂ ಹರರ್ತ ಮಹಚಾ ಮಲಂ ನ್ ಚಿತರಮೀತತ್। 

ಶರವಣಮನ್ನ್ಕೀತುಯನಾನಿ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಮಪದಾಯ ಮನ್ ೀಭರಾಮ ರಾಮ॥54॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಬಾಲಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಪಞ್ಾಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥1–5–54॥[ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 195+54=249] 

ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥1–6–54॥ 

ಇತಾಂ ಕಥಾಸಙ್ಗೆಥನ್ೈಾಃ ಪುಣಯಶ್್ ಿೀಕ್ಾನ್ತವರ್ತುಯನಾಮ್। 

ಕ್ಷಣದಾಽಭ ತ್ ಕ್ಷಣಸಮಾ ಸರಾಮಾಣಾಂ ದಿವಜನ್ಮನಾಮ್॥1॥ 

ನಾನಾಮತನಿಯತತೌ ನಾವಾಕ್್ ೀಸಲ್ೀನ ದೌರ ಸಕ್ೌಶ್ಕ್ೌ। 

ಉತುರಂ ರ್ತೀರಮತದಿದಶಯತ್ೀರತತಾಃ ಸತರನಿಮನಗಾಮ್॥2॥ 

ವ್ೈಶ್ಾಲ್ಲೀಂ ನಾಮ ನ್ಗರಿೀಂ ವಿಶ್ಾಲ್ೀನ್ ಪುರಾ ಕೃತಾಮ್। 

ಚಾರತಶ್ಾಲಾಂ ವಿಶ್ಾಲಾಂ ಚ ವಿವಿಶತಸ ು್ೀ ಮಹ್ ೀದ್ರಾಮ್॥3॥ 

ವಿಶ್ಾಲಸಯ ನ್ೃಪಸಾಯಽಽದಿಂ ರಾಘ್ವಾರಾಭಯಧಾನ್ತಮನಿಾಃ। 

ತಸಯ ವಂಶಂ ಚ ಯದ್ವಂಶ್್ಯೈವ್ೈಯಶ್ಾಲ್ಲೀ ಶತಶತಭ್ೀ ಪುರಿೀ॥4॥ 
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ಮಮನ್ತಾರಮತಬಧಿಂ ದೌಗಾಂ ಪೂವಯಂ ಸವ್ೀಯ ಸತರಾಸತರಾಾಃ। 

ತತಾರಽಸ್ತೀನ್ಮನ್ದರ್ ೀ ಮನಾಾ ನ್ೀತರಂ ನ್ೀತರಶತರರ್ತೀಶವರಾಃ॥5॥ 

ಸಹಸರಹಸ್ ುೀ ಭಗವಾನ್ ಸ್ತಾರಿೀಚಕ್್ರೀಽದಿರಮತದ್ುತಮ್। 

ಅಧ್ಸಾುದ್ಪ ಕಚಾನ್ುಂ ಕಚಾಪಾಃ ಕರತಣಾಕರಾಃ॥6॥ 

ಸತರಾಸತರ್ೀಷ್ತ ಶ್ಾರನ ು್ೀಷ್ತ ಸಙ್ಗುೃಹಾಯಹಿಮಿಹಾಜತಾಃ। 

ಮನ್ದರಂ ಸ ಮಮನಾಾಥ ಚಲತೆಙ್ಗೆಣಕತಣಡಲಾಃ॥7॥ 

ಚನ ದ್ರೀನಿದರಾದ್ಯೀ ಜಾತಾಾಃ ಸರಸ್ ೀಽಪಸರಸಾಂ ಗಣಾಃ। 

ಹರಿಧ್ಯನ್ವನ್ುರಿಸುತರ ಸತಧಾಕಲಶವಾನ್ತದ್ೈತ್॥8॥ 

ಅಮೃತಂ ಹರತ್ ೀ ಮ್ೀಹಾದ್ಸತರಾನ್ಸತರಾನ್ುಕಾಃ। 

ಮ್ೀಹಯನ್ ಮಹಿಳಾರ ಪೀ ಹೃತಾವ ಸ್ವೀಭ್ ಯೀ ದ್ದೌ ಸತಧಾಮ್॥9॥ 

ಪುನ್ಾಃ ಸತರಾಸತರರಣ್ೀ ಹತಪುತಾರ ದಿರ್ತಾಃ ಪರ್ತಮ್। 

ವಿಲ್ ೀಭಯ ಗಭಯಂ ಲ್ೀಭ್ೀ ಯಂ ತಂ ಚಕತಯ ಚ ವಜರಭೃತ್॥10॥ 

ಮಾ ರ್ ೀದಿೀರಿರ್ತ ಸ್ ೀಽವಾದಿೀದ್ ಯದ್ುಭಯದ್ಳನಾದ್ಾರಿಾಃ। 

ತಸಾಮತ್ ತ್ೀ ಮರತತ್ ೀ ನಾಮ ಮಹ್ೀನ್ದರಸಾಯಭವನ್ ಪರರಾಾಃ॥11॥ 

ಉತುಮಶ್್ ಿೀಕಭಕ್ಾುನಾಮತತುಮಾಾಃ ಸತಯಹಿಯ ಸಮಪದ್ಾಃ। 

ಅನ್ಯೀಷಾಮನ್ಯಥಾ ದ್ೃಷಾಟ ದ್ೃಷಾಟನಾುಸುತರಹಿೀದ್ೃಶ್ಾಾಃ॥12॥ 

ತಾಸಾಮಾಪಸರಸಾಂ ಮದ ಾ್ಯೀ ರಮಾಯಮಾಹತರಲಮತಬಸಾಮ್। 

ತಸಾಯಮಯಂ ವಿಶ್ಾಲ್ ೀಽಭ ದಿಕ್ಷ್ಾಾಕ್್ ೀಸುವ ಪೂವಯಜಾತ್॥13॥ 

ಇತಾಮಾಲಪತ್ ೀ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪರವಿಷಾಟನ್ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭಾನ್। 

ಸತಮರ್ತಮಮಯರ್ತಮಾನ್ ಪುರಾಯಯಂ ವ್ೈಶ್ಾಲ್ಲಸಾುನ್ಪೂಜಯತ್॥14॥ 

ವಿಜಾನ್ನ್ ವಿಪರವಚನಾದ್ ರಾಜಾ ತೌ ರಾಮಲಕ್ಷಮಣೌ। 

ಅಲಾಳಯಜಜಗಲಾಿಲೌಯ ಭ ಯೀ ಭತವನ್ಸತನ್ದರೌ॥15॥ 

ನಿವಯತಯಯ ಶವಯರಿೀಂ ತತರ ಪರಭಾತ್ೀ ನಿಗುಯತಾಃ ಪುರಾತ್। 

ಮಿರ್ಥಲ್ ೀಪವನ್ಂ ಮನ್ದಪವನ್ಂ ಪಾರಪ ರಾಘ್ವಾಃ॥16॥ 

ಮಿರ್ಥಲ್ ೀಪವನ್ಪಾರನ ು್ೀದ್ಶಯಯನಾನಶರಮಾನ್ುರಮ್। 

ಗಾಧಿಸ ನ್ತರತವಾಚ್ೀದ್ಂ ಮಧ್ತರಂ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಮ್॥17॥ 
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ಅರ್ತರಿಕುಂ ತಪೀ ಹತತುಯಂ ಗೌತಮಸಾಯಽಽಶರಮೀ ರ್ತವಹ। 

ಸತರಕ್ಾಯಯಯಂ ಸತರಪರ್ತಾಃ ಕತವಯನ್ ಭಾರಾಯಯಂ ಸಮಸಪೃಶತ್॥18॥ 

ಋಷ್ಟರಾಶರಮಮಾವಿಶಯ ತಜಾಜಞತಾವ ಕತಪತ್ ೀಽಶಪತ್। 

ವಿಫಲಾಃ ಸಾಯದ್ತಪಪರ್ತರತಪಲಾ ಭವ ಪುಂಶಾಲ್ಲ॥19॥ 

ರಾಮಾವಲ್ ೀಕನಾದ್ ರಾಮಾ ಭವ್ೀರ್ತ ಚ ಕೃಪಾಕರಾಃ। 

ಶ್ಾಪಮ್ೀಕ್ಷಂ ಸವಜಾರಾಯೈ ಸ್ ೀಽಹಲಾಯಯೈ ಪರದ್ತುವಾನ್॥20॥ 

ಪತೃದ್ೀವಾಾಃ ಸತರ್ೀನಾದರಯ ದ್ದ್ತರತತೃತಯ ಯೀಗತಾಃ। 

ನಿಜಮೀಷ್ಸಯ ವೃಷ್ಣಂ ಸ ಮೀಷ್ವೃಷ್ಣ್ ೀಽಭವತ್॥21॥ 

ಮಹ್ೀನ್ದರಸಯ ಮನ್ಾಃಶಲಯಂ ತವದ್ಿಕುಸಯ ಸಮತದ್ದರ। 

ಕರತಣಾಂ ಕತರತ ಕಲಾಯಣಾಯಂ ಭವಾನ್ ಹಿ ಕರತಣಾಕರಾಃ॥22॥ 

ಕ್ೌಶ್ಕ್್ೀನ್ೈವಮತದಿತ್ ೀ ಮತದಿತ್ ೀ ಗತ ಆಶರಮಮ್। 

ಪ್ೈಕ್ಷತ ಪ್ರೀಕ್ಷಣಿೀಯೀನ್ ತಾಮಪಾಙ ುೀನ್ ಶ್ಾಙ್ಗುಯಭೃತ್॥23॥ 

ಸಾ ತದ್ದಶಯನ್ಮಾತ್ರೀಣ ಕ್ಾನಾು ಕ್ಾನ್ುಪರರಾ ಬಭೌ। 

ನ್ ತಚಿಾತರಂ ಹರೌ ವಿಶವಂ ಯದ್ ಿರವಿಭರಮಸಮಿವಮ್॥24॥ 

ಉದಾರಚರಿತಂ ರಾಮಂ ಸದಾರಾಃ ಪಯಯಯಪೂಜಯತ್। 

ಗೌತಮ್ೀ ಭಕುಭರಿತ್ ೀ ವಿಶ್ಾವಮಿತರಂ ಚ ಮಾನ್ಯಮ್॥25॥ 

ತತಾಃ ಪಾರಗತತುರಾಂ ಪಾರಪುೀ ದಿಶಂ ದ್ೀಶ್್ೀ ವಿಶಙ್ಗೆಟ್ೀ। 

ಯಜ್ಞವಾಟಂ ಸ ಯಜ್ಞ್ೀಶ್್ ೀ ಜನ್ಕಸಯ ಸಮೈಕ್ಷತ॥26॥ 

ಜನ್ತಾಪರಿಪೂಣಣಯಸಯ ಯಜ್ಞವಾಟಸಯ ರಾಘ್ವಾಃ। 

ನಾರ್ತದ್ ರ್ೀ ವಿವಿಕ್ ು್ೀ ಸಮ ಸಾಲ ಆಸ ು್ೀ ಸಕ್ೌಶ್ಕಾಃ॥27॥ 

ಅಪೂವಯಪುರತಷ್ ೀಪ್ೀತಂ ವಿಶ್ಾವಮಿತರಮತಪಾಗತಮ್। 

ಜನ್ಕ್್ ೀಽಭಯರೌ ಶತರತಾವ ಶತಾನ್ನಾದದಿಭಯತಯಯತಾಃ॥28॥ 

ಮಖ್್ ೀತಸವಮತಪಾರಾತಾ ನಾನಾಜನ್ಪದಾ ಜನಾಾಃ। 

ದ್ರಷ್ತಟಮಭಾಯಪತನ್ ರಾಮಂ ಸಸ್ತರೀಬಾಲಾಶಾ ನಾಗರಾಾಃ॥29॥ 

ಪರಿಪೂಜಯ ಯಥಾನಾಯಯಂ ಪರಿವಾರಯತತಂ ಮತನಿಮ್। 

ಲ್ ೀಕನಾಥಂ ವಿಲ್ ೀಕ್್ಯೀದ್ಂ ವಾಕಯಮ ಚ್ೀ ಮತನಿಂ ನ್ೃಪಾಃ॥30॥ 
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ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮರತಕಶ್ಾಯಮಾಃ ಪದ್ಮಪತರನಿಭ್ೀಕ್ಷಣಾಃ। 

ನ್ವರೌವನ್ಸಮಪನ್ನಾಃ ಕ ಏಷ್ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭಾಃ॥31॥ 

ಸ್ತಂಹಸೆನ್ ಾೀ ಮಹ್ ೀರಸೆಾಃ ಪೂಣಣಯಚನ್ದರನಿಭಾನ್ನ್ಾಃ। 

ಗಮಿಿೀರನಾಭಾಃ ಕ್್ ೀ ನ್ವೀಷ್ ಕಮತಬಗಿರೀವೀ ಮಹಾಭತಜಾಃ॥32॥ 

ಅವಿಸ್ತಮತಾಃ ಸ್ತಮತಮತಖ್್ ೀ ಗಜರಾಜಗರ್ತಾಃ ಕವಿಾಃ। 

ಮತನ್ೀ ಕ್್ ೀಽಯಂ ವಿನ್ಯವಾನ್ಮಿತಾತಾಯಂಮಿತಂ ವದ್ನ್॥33॥ 

ಅಙ್ಗುನಾನಾಮನ್ಙ  ುೀಽಯಂ ತಾವದ್ೃಶ್ಾನಾಂ ತತ ಕಙ್ಗೆರಾಃ। 

ವ್ೈರಿಣಾಂ ಕ್್ೀವಲಂ ಕ್ಾಲ್ ೀ ಯೀಗಿನಾಂ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ॥34॥ 

ಸತಕತಮಾರಾಃ ಕತಮಾರ್ ೀಽಯಂ ಜನಾನಾಂ ನ್ಯನ್ ೀತಸವಾಃ। 

ಪಾದ್ಪಲಿವಯೀರಸಯ ಭ ಸಪಶಯಂ ನ್ ಸಹಾಮಹ್ೀ॥35॥ 

ಅಸಯ ಪಾಶ್್ವೀಯಽಪರಾಃ ಕ್್ ೀಽಯಮಸಯ ಸಾದ್ೃಶಯವಾನ್ ಸ್ತಾತಾಃ। 

ಪರರ್ತಬಮಬವದ್ನ್ವೀರ್ತ ಬಮ್ಬೀಷ್ ಠೀ ಯಮಿಮಂ ಸದಾ॥36॥ 

ಪೃಚಾರ್ತ ಸವಚಾಹೃದ್ಯೀ ರಾಜನ್ಯೀವಂ ಜನಾನ್ುರ್ೀ। 

ಕಞ್ ಾ್ತ್ ಸ್ತಮತಾವಽವದ್ದ್ ವಾಣಿೀಂ ಪರವಿೀಣ್ ೀ ಗಾಧಿನ್ನ್ದನ್ಾಃ॥37॥ 

ಅಯಂ ದ್ಶರಥಸಾಯಙ್ಗು ನ್ನ್ದನ್ಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ। 

ಚಿಕೀಷ್ತಯಾಃ ಸತರಕ್ಾರಾಯಯಣಿ ರಾಮ್ೀ ನಾಮ ಮನ್ ೀರಮಾಃ॥38॥ 

ಅಯಮಸಾಯನ್ತಜಾಃ ಪ್ರೀಷ್ ಠೀ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಶತಭಲಕ್ಷಣಾಃ। 

ಅಯೀದಾಾಯರಾ ಮರಾಽಽನಿೀತಾವ್ೀತೌ ಸ್ತದಾಾಶರಮಂ ಪರರ್ತ॥39॥ 

ರಕ್ಷ್್ ೀ ನಿಹತಯ ಯಜ್ಞಂ ಮೀ ಲ್ಲೀಲರಾಽಯಮಪೀಪಲತ್। 

ಅಪಾಙ ುೀನ್ ಮತನ್ೀಾಃ ಶ್ಾಪಾದ್ಹಲಾಯಮಪಯಮ ಮತಚತ್॥40॥ 

ಧ್ನಿವನಾಮಗರಣಿೀರ್ೀಷ್ ಧ್ನ್ತಸುವ ದಿದ್ೃಕ್ಷತ್ೀ। 

ಧಾನ್ತಷ್ೆಹಾಟಕ್ಾನಾಂ ತನಿನಕಶ್ಾಶ್ಾಮಯಿತಂ ಕಲ॥41॥ 

ಸಮಸುಗತಣಸಮಪನ್ನಮೀನ್ಂ ಜಾಮಾತರಂ ಕತರತ। 

ವಿೀರ ್ಷಿಣೀರಾಮತಬಧಿರಿವ ಪುರಾಣಪುರತಷ್ಂ ಪುರಾ॥42॥ 

ಗಾಮಿತಾಂ ಗಾಧಿಪುತರಸಯ ಶತರತಾವ ಗೌತಮನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 

ಶತಾನ್ನ್ ದೀ ಮಹಾನ್ನ್ ದೀ ರಘ್ುನ್ನ್ದನ್ಮಬರವಿೀತ್॥43॥ 
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ರಾಮ ದ್ೀವ ಜಗನಾನಥ ಸಾವಗತಂ ಸಾನ್ತಜಸಯತ್ೀ। 

ದಿಷಾಟಯ ಮೀ ಜೀವಿತಾ ಮಾತಾ ಭವತಾ ಕರತಣಾವತಾ॥44॥ 

ಮನ್ಯೀ ಧ್ನ್ಯಮಿಮಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಿಶ್ಾವಮಿತರಂ ಮಹಾಮತನಿಮ್। 

ಅನ ು್ೀವಾಸ್ತವದ್ನ್ವೀರ್ತ ಯದ್ ಭವಾನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ॥45॥ 

ಏಷ್ ರಾಜಾ ಪುರಾ ರಾಮ ಗಾಧಿಸ ನ್ತಮಮಯಹಾಬಲಾಃ। 

ವಸ್ತಷ್ಠಸಯ ವರಿಷ್ಠಸಯ ಗಾಂ ಕ್ಾಮದ್ತಹಮಾಹರತ್॥46॥ 

ಶಬಲಾ ಸಾ ಶಕಮಿೀಚಾಯವನ್ೈವಯಲಿಬಾದಿಭಾಃ। 

ಆತಮನ್ ೀಽವಯವೀದ್ ಿತ್ೈಜಜಯಘಾನ್ ನ್ೃಪತ್ೀಬಯಲಮ್॥47॥ 

ನ್ರದ್ೀವೀ ಮಹಾದ್ೀವಂ ಪರಸಾದಾಯಸಾರಣಯವಾಪುವಾನ್। 

ಸಬರಹಾಮಸಾರಣಿ ಸವಾಯಣಿ ವಸ್ತಷ್ಠಂ ತ್ೈಯತಯಯಯೀಧ್ ಸಾಃ॥48॥ 

ಬರಹಮಜ್ ೀ ಬರಹಮದ್ಣ ಡ್ೀನ್ ವ್ೈಷ್ಣವ್ೀನ್ ತಮಭಯರಾತ್। 

ಅಗರಸತ್ ತಾನಿ ಸ್ ೀಽಸಾರಣಿ ಪರಬರಹಮಪರಸಾದ್ತಾಃ॥49॥ 

ವ್ೈಷ್ಣವ್ೀನ್ೈಷ್ ತಪಸಾ ಸಮತ್ ಾೀಯ ಗಾಧಿನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 

ಚಣಾಡಲ್ಲತಂ ಚ ವಾಸ್ತಷ ಠ್ೈಸ್ತರಶಙ್ಗತೆಂ ಸವಗುಯಮಾನ್ಯತ್॥50॥ 

ಮಖ್್ೀ ಕ ಿಪುಮ್ ಪಶತತ್ವೀನ್ ಶತನ್ಾಃಶ್್ೀಪಮಪಾಲಯತ್। 

ಪುನ್ಶ್್ ಾೀರತತಪಸ ು್ೀಪ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಮಸೌ ಸಮರನ್॥51॥ 

ಮೀನ್ಕ್ಾರಾಂ ತತ ಕ್ಾಮೀನ್ ರಮಾಿಯಂ ಕ್್ ರೀಧ್ತ್ ೀಽಪಯಸೌ। 

ದ್ೈವ್ೀಚಾರಾ ತಪೀನಾಶಂ ಪಾರಪಯ ತ್ೀಪ್ೀ ಪುನ್ಸುಪಾಃ॥52॥ 

ನಿರಾಹಾರ್ ೀ ನಿರತಚಾಾಾಸ್ ೀ ನಿರಾಸಪನ್ ದೀ ನಿರಾಮಯಾಃ। 

ವಷಾಯಯತತಾನ್ಯನ್ೀಕ್ಾನಿ ತಪಶಾಕ್್ರೀಽಥ ಚಕರಣ್ೀ॥53॥ 

ರಾಜಷ್ಟಯತವಮೃಷ್ಟತವಂ ಚ ಮಹಷ್ಟಯತವಂ ಮಹಾವರತ್ೈಾಃ। 

ಬರಹಮಷ್ಟಯತಾ ಚ ಬರಹಾಮದ್ಯೈಾಃ ಕರಮೀಣಾಸಾಯನ್ವಮ್ೀದ್ಯತ॥54॥ 

ವಾಸತದ್ೀವಪರಸಾದ್ ೀಽಯಮಿೀದ್ೃಶ್್ ೀ ಯಸಯ ವಿದ್ಯತ್ೀ। 

ಬರಹಮಣಯಸಯ ತವ್ೈತಸ್ತಮನ್ ಪರಣಯೀ ನಾರ್ತವಿಸಮಯಾಃ॥55॥ 

ಗೌತಮಾತಮಜಗಿರಂ ಸ ರಾಘ್ವಾಃ ಶತಶತರವಾನಿರ್ತ ದ್ದ್ಶಯ ಕ್ೌಶ್ಕಮ್। 

ತತರತತರ ಹಿ ಕಥಾಾಃ ಶತರಣ್ ೀತಯಸೌ ಸವಯವಿಚಾ ಜನ್ತಾಂ ವಿಡಮಬಯನ್॥56॥ 
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ಸಜಾಜಞನ್ರ ಪ್ೀ ಜಗದ್ೀಕದಿೀಪ್ೀ ನಾಜ್ಞಾನ್ಲ್ೀಶ್್ ೀಽಪ ಘ್ಟ್ೀತ ರಾಮೀ। 

ಪರಕ್ಾಶಮ ತಾುಯವಹಿಮಪರಕ್ಾಶ್್ೀ ನ್ ಹಿ ಕವಚಿದ್ ಧಾವನ್ುಲವೀಽಪ ಲಕ್ಷಯಾಃ॥57॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಬಾಲಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥1–6–54॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 249+57=306] 

ಸಪುಮಸಗುಯಾಃ॥1-7-35॥ 

ತತಾಃ ಪರಸ್ತಮನ್ ದಿವಸ್ೀ ಸ ರಾಜಾ ಸ ರಾಘ್ವಂ ಕ್ೌಶ್ಕಮಾತಮಶ್ಾಲಾಮ್। 

ಆನಿೀಯ ನ್ತಾವ ಪರಿಪೂಣಣಯಕ್ಾಮಾಃ ಸಪರಶರಯಂ ವಾಚಮತವಾಚ ವಾಗಿುಮೀ॥1॥ 

ರಾಗಾಯ ಗಾಂ ಗಾಧಿಜ ಕಷ್ಯತ್ ೀ ಮೀ ಬಭ ವ ಕನಾಯ ಭತವನ್ೀಷ್ತ ಧ್ನಾಯ। 

ಸ್ತೀರಾಗರಮಾಗಾುಯದ್ತ ಏವ ಸ್ತೀತಾ ಮಹಾನಿಧಿಶ್ರೀರಿವ ನಿದ್ಾಯನ್ಸಯ॥2॥ 

ಪೂಣಾಣಯ ಯದಾ ಚನ್ದರಕಲ್ೀವ ಬಾಲಾ ತದಾ ಚಿರಂ ಮಾಂ ಪರವಿವ್ೀಶ ಚಿನಾು। 

ಇಮಾಮಯೀಗಾಯಯ ಕಥಂ ನ್ತ ದ್ದಾಯಂ ತರಯಿೀಮಿವಾನಾಯಯ ಕಥಞ್ಾನ್ೀರ್ತ॥3॥ 

ಇದ್ಂ ಧ್ನ್ ರತನಮಲಾಭ ಶಮ್ಿೀಾಃ ಪರಸಾದಿತಾನ್ನಸುಪಸಾ ಚಿರ್ೀಣ । 

ವಿನಾ ಪನಾಕ್ಾಸರಮಚಾಲನಿೀಯಂ ವಿನಾ ಯಥಾ ಭ ತಳಮಾದಿಕ್್ ೀಲಮ್॥4॥ 

ದ್ಕ್ಷ್ಾಧ್ವರ್ೀ ಪೂವಯಮನ್ೀನ್ ಶವೀಯ ನ್ ಪಾರಪಯ ಭಾಗಂ ರ್ತರದ್ಶ್ಾಂಶಾಕತುಯ। 

ಪರಸಾದಿತಾಃ ್ಷಿಣಪರತರಪರಸಾದ್ಾಃ ಸಾವಙ್ಗುನಿ ತ್ೀಷಾಮಥ ಸನ್ದಧ್ೀ ಚ॥5॥ 

ಆರ್ ೀಪಯೀಚಾಾಪಮಿದ್ಂ ಯ ಏವ ತಸ್ೈ ಪರದಾಸಾಯಮಿ ಸತತಾಂ ಮಮೀರ್ತ। 

ಪರರ್ತಶರವೀ ಮೀ ವಿಸಸಾರ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸಹಸರರಶ್್ೀರಿವ ರಶ್ಮರಾಶ್ಾಃ॥6॥ 

ವಿರಾಜಮಾನಾ ಇಹ ರಾಜಪುತಾರಾಃ ಸಯಕ್ಷರಕ್ಷಾಃಪರವರಾಶಾ ದ್ೈತಾಯಾಃ। 

ಸವಯಮಬರಂ ವಿೀರವರಾ ಉಪಾಯನ್ ಪದಾಮಕರಂ ಹಂಸವರಾಇವಾಽಶತ॥7॥ 

ಆಲ್ ೀಕಯ ಕ್್ೀಚಿದ್ಾನ್ತರಾಪಯ ಕ್್ೀಚಿದ್ನ್ಯೀ ಪರಿಸಪೃಶಯ ಪರ್ೀ ಪರಚಾಲಯ। 

ವಿೀರಾ ಅವಿೀರತವಮವಾಪಯ ರಾತಾಾಃ ಕ್್ೀಚಿದ್ ಗತಾಂಸಾುನ್ವಲ್ ೀಕಯ ಭೀತಾಾಃ॥8॥ 

 ಉದ್ಾತತುಯಕ್ಾಮಾ ಧ್ನ್ತರತದ್ಾತಾ ಯೀ ಸ್ತವನಾನಾಃ ್ಷಿಣತೌ ತ್ೀ ಪರ್ತತಾ ಸಮ ಚಾಾಯಾಃ। 

ದ್ಶ್ಾನ್ನಾದಾಯಶಾ ದ್ಶ್ಾಮಗಚಾನ್ ಶ್್ ೀಚಾಯಮಶ್್ ೀಚಾಯಾಃ ಕಮತತಾನ್ಯಲ್ ೀಕಾಃ॥9॥ 

 ಶಠಾ ಹಠಾದ್ಪಯಪಹತತುಯಕ್ಾಮಾಾಃ ಕನಾಯಂ ನ್ ಶ್್ೀಕತಬಯಲ್ಲನ್ ೀಽಪ ಮತುಾಃ। 

ಸಂವತಸರಂ ಸಂಯರ್ತ ಮಾಽಭರಾತಾ ಬಲಂ ವಿರಿಞ್ಾಸಯ ವರ್ ೀ ವರ್ ೀ ಮೀ॥10॥ 
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 ಆರ್ ೀಪಯೀದ್ ರಾಘ್ವ ಏವ ಚಾಪಮನ್ವೀತತ ಸ್ತೀತಾ ಪರ್ತಮೀನ್ಮೀವ। 

ಸಮ ಪಣಯಚನ್ದರಂ ಪರರ್ತ ಚನಿದರಕ್್ೀವ ಪರಭಾ ಪರಭಾನಾಥಮಿವಾನ್ತರ ಪಾ॥11॥ 

ಇರ್ತ ಬತರವಾಣಂ ನ್ರನಾಥಮೀನ್ಮತದಾಹರದ್ ವಿಪರ ಉದಾರಚ್ೀತಾಾಃ। 

ಶರಾಸನ್ಂ ವ್ೈರಿನಿರಾಸನ್ಂ ತದಾನಿೀಯತಾಂ ದಾರಗವನಿೀಶವರ್ೀರ್ತ॥12॥ 

ರಾಜಾಜ್ಞರಾಽಥಾಽಚಕೃಷ್ೀಽಷ್ಟಚಕರಮಞ್ ಜಷ್ರಾಽಯಾಃಕೃತರಾಽಭಗತಪುಮ್। 

ವಿೀರ್ ೀತುಮೈಾಃ ಪಞ್ಾಸಹಸರಸಙ ್ ಯೈವಯರಾಚಿಾವಸ್ಯೈವ ವರಂ ಶ್ವಾಸರಮ್॥13॥ 

 ಮತನಿಮತಮಯಕತನ್ದಂ ನಿಜಗಾದ್ ವತಸ ರಾಮೀದ್ಮಾಪೂರಯ ಚಾಪರತನಮ್। 

ಇರ್ತೀರಿತ್ ೀಽಯಂ ನ್ೃಪತ್ೀಾಃ ಕತಮಾರ್ ೀ ಬತರವಾಣ ಓಮಿತತಯದ್ರ್ತಷ್ಠದಿೀಶಾಃ॥14॥ 

ರಾಮಂ ಚಲತತೆಣಡಲಚಾರತಗಣಡಂ ಲಾವಣಯಸ್ತನ್ತಾಂ ಧ್ನ್ತರಾವರಜನ್ುಮ್। 

ಲ್ ೀಕ್್ೀಶಮಾಲ್ ೀಕಯ ವಿಲಾಸನಿೀನಾಮನ್ ಯೀನ್ಯಮಾಸ್ತೀದಿರ್ತ ತತರ ವಾತಾುಯ॥15॥ 

ಧ್ನಾಯ ಹಿ ಸಾ ಕ್್ ೀಸಲರಾಜಕನಾಯ ರಾ ಸ ನ್ತಮೀನ್ಂ ಸತಷ್ತವ್ೀ ಸತವ್ೀಷ್ಮ್। 

ಸಾ ರಾಘ್ವೀ ರಾಜವರ್ ೀಽಪ ಧ್ನ್ಯಸಾುತ್ೀರ್ತ ಯಂ ತಾಪಹರ್ ೀಽಯಮಾಹ॥16॥ 

ಸಞ್ ಾ್ತಯ ಸೌನ್ದಯಯಯರಸಾನ್ ಸಮಸಾುನಿಮಂ ವಿಧಾತಾ ವಯಧಿತ್ೀರ್ತ ಮಿತಾಾಯ। 

ಅಕೃರ್ತರಮಂ ಪಾರದ್ತರಭ ದ್ ಭತವಿೀದ್ಮಾಶಾಯಯಯರತನಂ ಜನ್ಹಷ್ಯಣಾಯ॥17॥ 

ಸ್ತೀತಾ ಚ ಸ್ತೀರಘ್ವಜಕನ್ಯಕ್್ೀಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯನಾರಿೀ ನ್ ಹಿ ಲ್ ೀಕಮಾನಾಯ। 

ರಾಗಪರಯೀಗ್ೀ ಭತವ ಆವಿರಾಸ್ತೀದ್ ರಾ ದ್ೀವಮಾರಾ ಜಲಧ್ೀರಿವ ಶ್ರೀಾಃ॥18॥ 

ಸ್ತೀತ್ೈವ ರಾಮಸಯ ಘ್ಟ್ೀತ ರಾಮಾ ತಸಾಯಶಾ ಯೀಗ್ ಯೀ ನ್ನ್ತ ರಾಮ ಏವ। 

ಯಥ್ೀನಿದರ್ೈವಾಸ್ತು ಮತಕತನ್ದಯೀಗಾಯ ಮತಕತನ್ದ ಏವೀಚಿತ ಇನಿದರಾರಾಾಃ॥19॥ 

ಸ್ತೀತಾಪರ್ತತವಂ ನ್ ಪರಿೀಕ್ಷಣಿೀಯಂ ರಾಮಸಯ ರಾಜ್ಞಾ ಧ್ನ್ತರಾನ್ಮೀನ್। 

ನ್ ಹಿ ಪರದಿೀಪ್ೀನ್ ಪರಿೀಕ್ಷಣಿೀಯಂ ಪರಭಾಕರಸಯ ಪರಭರಾ ಯತತತವಮ್॥20॥ 

ನ್ೃಪಾತಮಜ್ ೀಽಯಂ ಜನ್ಕ್ಾತಮಜಾರಾ ಗೃಹಾಣತತ ಪಾಣಿಂ ರಮಣ್ ೀ ರಮಣಾಯಾಃ। 

ನಾರಾಯಣಾಃ ಸಾಧ್ವನ್ತಮ್ೀದ್ತಾಂ ತಚಾಪಾಮಹ್ೀ ನ್ಾಃ ಸತಕೃತ್ೀನ್ ಸಖಯಾಃ॥21॥ 

ಪರಜಲ್ಲಪತಾನಿೀರ್ತ ಪುರಾಙ್ಗುನಾನಾಮಾಕಣಣಯಯನ್ ಕಣಣಯಸತಖ್ಾನಿ ಪುಂಸಾಮ್। 

ಅವಿಸ್ತಮತಾಃ ಸತಸ್ತಮತ ಏತಯ ರಾಮ್ೀ ವಾಮೀನ್ ದ್ ೀಷಾಣ ಧ್ನ್ತರತಜಜಹಾರ॥22॥ 

ನ್ೃಣಾಂ ಸಹಸ್ರೀ ಸವಮವ್ೀಕ್ಷಮಾಣ್ೀ ಸಸವಸ್ತುವಾದ್ೀ ನ್ೃಪತೌ ಮತನೌ ಚ। 

ನಿಜಾನ್ತಜ್ೀ  ಸ್ೀರಮತಖ್್ೀ ಸಲ್ಲೀಲಾಮಾರ್ ೀಪಯ ಚಾಪಂ ಸಮಪೂರಯತ್ ಸಾಃ॥23॥ 
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ತಾಲಪರಮಾಣಂ ಪರಿಕೃಷ್ಯಮಾಣಂ ಮದ ಾ್ಯೀ ಮಹಾಚಾಪಮಭಜಯತಾಽಶತ। 

ವಿಶ್ಾವಧಿನಾಥ್ೀನ್ ವಿನ್ೈವ ಯತನಂ ಯಥ್ೀನ್ದರನಾಗ್ೀನ್ ನ್ವ್ೀಕ್ಷತದ್ಣಡಾಃ॥24॥ 

ಜಗತರಯೀ ದ್ ತಇವಾರ್ತವ್ೀಗಿೀ ಧ್ವನಿಧ್ಯನ್ತಭಯಙ್ಗುಭವಾಃ ಸಸಾರ। 

ರಾಮೀಣ ಸ್ತೀತ್ ೀಪಗತ್ೀರ್ತ ವಾತಾುಯಮತದ್ ಾೀಷ್ಯನ್ ವಯಕುಮಿವಾರ್ತರಮಾಯಮ್॥25॥ 

ಛಿತ ು್ಾೈವಮಚ ಾ್ೀದ್ಯಮವಶಯಮನ್ಯೈಸುತ್ ಕ್ಾಮತಮಯಕಶ್್ರೀಷ್ಠಮತದಾರಕಮಾಮಯ। 

ಸಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಶ್್ ೀಭನ್ಲಕ್ಷಣ್ ೀಽಯಂ ತಸ ಾೌ ವಿಲ್ ೀಕ್ಾಯಸಯ ಮತನ್ೀಮತಮಯಖ್್ೀನ್ತದಮ್॥26॥ 

ಅಥಾಽವಿರಾಸ್ತೀನ್ನರದ್ೀವಕನಾಯಚಾಲ್ೀನ್ ದ್ೀವಿೀ ಸವಯಮಿನಿದರ್ೈವ। 

ಅನ್ುಾಃಪುರಾನಿನಗುಯತವತತಯದಾರಾ ಸಾ ವ್ೀದ್ಗಭಾಯದಿವ ವ್ೀದ್ವಾಣಿೀ॥27॥ 

ಮಞ್ ಜ್ೀರಮಞ್ುಜಧ್ವನಿಪೂರಿತಾಶ್ಾ ಗರ್ತಶ್ರರಾ ನಿಜಜಯತರಾಜಹಂಸ್ತೀ। 

ಪದ್ೀಪದ್ೀ ರಮಯರಸಾ ಪದಾಭಾಯಂ ಸ್ತೀತಾಽಭರಾಮಂ ಶನ್ಕ್್ೈಜಜಯಗಾಮ॥28॥ 

ಪುನ್ರನಿನರಿೀಕ್ಷ್ಾಯಪ ಪುನ್ನ್ನಯವಾ ಸಾ ಕ್ಾನಾಯ ಹಸನಿುೀವ ವಿನಾಽಪ ಹಾಸಮ್। 

ದ್ೃಷಾಾಯಽಽಲಪನಿುೀವ ವಿನಾಽಭಲಾಪಂ ಮಹ್ ೀತಸವೀಽಭ ಜಜನ್ಲ್ ೀಚನಾನಾಮ್॥29॥ 

ಔದಾಯಯಯಸೌನ್ದಯಯಯವಿಲಾಸಪೂವಾಯನ್ ಸವಾಯನ್ ಗತಣಾನ್ ಕಾಃ ಕಥಯೀತ ದ್ೀವಾಯಾಃ। 

ರಾನ್ ಪರಬತರವಾಣಶಾತತರಾನ್ನ್ ೀಽಪ ಕ್ೌತ ಹಲ್ೀನಾಚತತರಾನ್ನ್ ೀಽಭ ತ್॥30॥ 

ಲಜಾಜನ್ದಿೀಂ ್ಷಿಣಪರತರಪರವಾಹಾಂ ನ್ಯಕತೆವಯರ್ತೀ ಭಕುಮಹಾಣಯವೀಘೈಾಃ। 

ಶನ್ೈರಪಾಙ ುೀನ್ ಸತಮಙ್ಗುಲಾಙ ು್ೀ ದ್ದ್ಶಯ ದ್ೀವಿೀ ಜಗದ್ೀಕನಾಥಮ್॥31॥ 

ಪರಸನ್ನವಕರಂ ಸರಸ್ತೀರತಹಾಕ್ಷಂ ಶ್ಾಯಮಂ ಸತಗನಾಾರತಣಚನ್ದನಾಕುಮ್। 

ಶ ರಂ ಕಶ್್ ೀರಂ ಶರಣಂ ಪರಜಾನಾಂ ಕ್ಾನ್ುಂ ವಿಲ್ ೀಕ್ಾಯಽಭನ್ನ್ನ್ದ ಕ್ಾನಾು॥32॥ 

ಸ್ತೀತಾಽಥ ರಾಮೀ ನ್ವಚನ್ದನಾದಾದರಂ ಹ್ೀಮಾರವಿನ್ದಸರಜಮಾಮತಮ್ೀಚ। 

ರಾಮ್ೀಽಪ ದ್ೀವಾಯಂ ಪರಣರಾಮೃತಾದಾದರಯಂ ದ್ೃಷ್ಟಟಂ ಮನ್ ೀಜ್ಞಾಂ ನಿದ್ಧ್ೀ ತದ್ೈವ॥ 

ಶಮತಿಶಙ್ಗೆರಪುರನ್ದರಾದ್ಯಾಃ ಸತನ್ದರಿೀಯತತಮವ್ೀಕ್ಷಯ ಸತನ್ದರಮ್। 

ಆತಮನಾಂ ಜನ್ಕಮಾದಿಪುರತಷ್ಂ ತತಷ್ತಟವುಶಾ ತತತತಷ್ತಶಾ ಸಾನ್ತಗಾಾಃ॥34॥ 
ಗನ್ಾವಯಗಿೀತರತತಮಪಸರಸಾಂ ಚ ನ್ೃತುಂ  

ದ್ೀವಿೀಭರಪಪಯತಮತರತದ್ತಯತರತಪರಸ ನ್ಮ್। 
ವಾದ್ಯಸವನ್ಂ ಚ ನಿಜಪೂಜನ್ಮಾಕಲಯಯ 

ರಾಮಶಾ ರಾಮರಮಣಿೀ ಚಮತದ್ಂ ದ್ಧಾತ್ೀ॥35॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮನಾನರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಬಾಲಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಸಪುಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥1-7-35॥ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ [305+35=341] 
 

ಅಷ್ಟಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥1-8- 81॥ 

ಜನ್ಕಂ ಪರರ್ತ ರಾಮಸಯ ಜನ್ಕ್್ ೀಽಥ ಜನ್ೀಶವರಾಃ। 

ದ್ ತಾನ್ ಪರಸಾಾಪರಾಮಾಸ ವಿಶ್ಾವಮಿತಾರನ್ತಮ್ೀದಿತಾಃ॥1॥ 

ಪಾರಪಯ ದ್ ತಾಸ್ತರರಾತಾರನ ು್ೀ ರಾಘ್ವ್ೀನ್ದರನಿವ್ೀಶನ್ಮ್। 

ಸಂಶ್ಾರನಾು ವಿಶರಮಂ ಜಗತಮಹಯಂಸಾಾಃ ಪಾರಪ್ಯೀವ ಮಾನ್ಸಮ್॥2॥ 

ಅಥ್ ೀಚತಸ ು್ೀ ದ್ಶರಥಂ ಮನಿರಭಾಃ ಪರಿವಾರಿತಮ್। 

ಅಞ್ಜಸಾಽಞ್ಜಲ್ಲಮಾಬದ್ಾಯ ವಿದ್ೀಹ್ೀಶ ವಿವ್ಷಿಣತಮ್॥3॥ 

ಉವಾಯಯಂ ಸವ್ೀಯ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಚಾಪಂ ವಿೀರಾ ವೃಥಾ ಗತಾಾಃ। 

ರಾಮ್ೀ ರಾಜೀವನ್ಯನ್ಾಃ ಕ್್ ೀದ್ಣಡಂ ಸಮಖಣಡಯತ್॥4॥ 

ಸ್ತೀತಾ ಚಾತಾರನ್ತರಕ್ಾುಽಽಸ್ತೀಚಿಾನ್ಯತಾಮಿತ ಉತುರಮ್। 

ವಿಶ್ಾವಮಿತ್ ರೀ ಭವನಿಮತರಂ ಭವನ್ುಂ ಸಮಾರ್ತೀಕ್ಷತ್ೀ॥5॥ 

ವಿವಾಹಾಯ ಸಮಾರಾಹಿ ನ್ನ್ದನ್ಸಯ ಸಬಾನ್ಾವಾಃ। 

ಇರ್ತ ದ್ ತ್ ೀದಿತಂ ಶತರತಾವ ಪರಿತತಷ್ಯನ್ನಜಾತಮಜಾಃ॥6॥ 

ಗಮನಾಯ ಮರ್ತಂ ಚಕ್್ರೀ ಮನಿರಭಾಃ ಸಹ ಮನ್ರಯನ್। 

ತಸಾಯಂ ರಾತಾರಯಂ ವಯರ್ತೀತಾರಾಂ ಮರ್ತಮಾನ್ ಮಾನ್ವ್ೀಶವರಾಃ। 

ಪಾರಗ್ೀವ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ದ್ ತಾನ್ ಸಹ ಮಹಾಧ್ನ್ೈಾಃ॥7॥ 

ಯತಯೀಜ ರಾನ್ಂ ತವರಿತಾಃ ಸತಮನ್ ರೀ ರಾಘ್ವಾಜ್ಞರಾ। 

ಪುರ್ ೀ ನಿರಾಯಯಪರಾಮಾಸ ಚಮ ಂ ಚ ಚತತರಙ ು್ಣಿೀಮ್॥8॥ 

ಮನಿರಭಾಃ ಸಹ ವಿಪ್ೈಶಾ ಸಭಾಯಯಯಾಃ ಸವಿಧಾತೃಜಾಃ। 

ರಥ್ೀನಾಸೌ ದ್ಶರಥ್ ೀ ಜಗಾಮ ಜನ್ಕ್ಾಲಯಮ್॥9॥ 

ಪರವ್ೀಕ್ಷಯನ್ುಂ ಪುರಿೀಮಾರಾದ್ ಭ ಪಂ ದ್ೃಷಾಟಾಽಥ ಮೈರ್ಥಲಾಃ। 

ಶತಾನ್ನಾದದಿಭಾಃ ಸಾದ್ಾಯಂ ಸಾನ್ನ್ ದೀಽಭಯರೌ ದ್ತರತಮ್॥10॥ 
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ಪುರಿೀಂ ಪರವ್ೀಶಯ ಸಮ ಪಜಯ ಯಥಾಶ್ಾಸರಂ ಸ ಶ್ಾಸರವಿತ್। 

ರಾಘ್ವಂ ಪಾರವದ್ದ್ ರಾಜಾ ಮತನಿೀನಾದರಣಾಂ ಚ ಸಂಸದಿ॥11॥ 

ದಿಷಾಟಯ ದ್ೃಷ್ ಟೀಽಸ್ತ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ದ್ತಲಿಯಭಂ ಪರಯದ್ಶಯನ್ಮ್। 

ದಿಷಾಟಯ ಮೀ ರಾಘ್ವಶ್್ರೀಷ ಠ್ೈರಭ ದ್ ಬಾನ್ಾವಮಿೀದ್ೃಶಮ್॥12॥ 

ರಾಮಾಯ ಲಕ್ಷಮಣಾರಾಪ ಪರದಾಸಾಯಮಿ ಸತತ್ೀ ಮಮ। 

ಅವಸಾಯ ಮಹಾಯಜ್ಞಮಹಂ ಸ್ತೀತ್ ೀಮಿಮಯಳ ೀ್ ಧ್ತರವಮ್॥13॥ 

ಇತತಯಕ್್ ುೀ ಜನ್ಕ್್ೀನ್ ೀಚ್ೀ ಕಞ್ ಾ್ತ್ ಸ್ತಮತಾವ ಸ ರಾಘ್ವಾಃ। 

ಪರರ್ತಗರಹ್ ೀ ದಾತೃವಶಸುಸಾಮದ್ೀವಂ ಭವರ್ತವರ್ತ॥14॥ 

ಸಾನ್ನ್ ದೀ ನ್ನ್ದನ್ೈಾಃ ಸಾಧ್ಯಂ ರಾಜಾ ವ್ೀಶ್ಾಮನ್ುರ್ೀಽವಸತ್। 

ವಿಶ್ಾವಮಿತರವಸ್ತಷಾಠಧ್ಯೈಾಃ ಸಾಕಂ ಹರಿಕಥಾಪರ್ೈಾಃ॥15॥ 

ಪರ್ೀದ್ತಯಬಾರಯತರಂ ದ್ ತ್ೈರತತಸವಾಥಯಂ ಕತಶಧ್ವಜಮ್। 

ವಿೀರಮಿಕ್ಷತಮರ್ತೀರ್ತೀರಾದಾನಿನಾರಾಥ ಮೈರ್ಥಲಾಃ॥16॥ 

ಕತಲಾಚಾಯಯಯಾಃ ಕತಲ್ಲೀನಾನಾಂ ಕತಲಧ್ಮಮಯಂ ಸಮಾಚರನ್। 

ಸಭಾರಾಂ ಸನಿನಧೌ ರಾಜ್ಞಾಂ ವರವಂಶಮವಣಣಯಯತ್॥17॥ 

ಯಸ್ತಮನಿನಕ್ಷ್ಾಕತಮಾನಾಾತೃಸಗರಾಾಃ ಸಾಮಬರಿೀಷ್ಕ್ಾಾಃ। 

ರಘ್ವಜಾದಾಯಾಃ ಸಾವಯಭೌಮಾ ನಾರಾಯಣಪರಾಯಣಾಾಃ॥18॥ 

ಜನ್ಕಶಾ ವಧ್ ವಂಶಂ ಮನಿೀನಾಮಾಜ್ಞರಾಽವದ್ತ್। 

ಯಸ್ತಮನಿನಮಿದ ದ್ೀಯವರಾತ್ ೀ ಹರಸವರ್ ೀಮಾದ್ಯೀ ನ್ೃಪಾಾಃ॥19॥ 

ರಾಮರಾಮಾನ್ತಜಾಭಾಯಂ ಸ ವಾಗಾದನ್ಂ ಕನ್ಯಯೀವಯಯಧಾತ್। 

ವಿಶ್ಾವಮಿತರವಸ್ತಷ ಠೌ ತಾವಥ ಮೈರ್ತಲಮ ಚತತಾಃ॥20॥ 

ಕತಶಧ್ವಜಸಯ ತ್ೀ ಭಾರತತಭಾರಯಜಮಾನ್ೀ ಸತತ್ೀ ಉಭ್ೀ। 

ದಾತವ್ಯೀ ಭರತಾರಾಙ್ಗು ಶತತರಘಾನಯ ಚ ಶ್್ ೀಭನ್ೀ॥21॥ 

ಋಷ್ಟೀನ್ದರಯೀವಯಚಾಃ ಶತರತಾವ ಮೈರ್ಥಲಾವಪಯಥ್ ೀಚತತಾಃ। 

ಅತಾಯಯಮಸಾಮಭರ್ೀವ್ೀದ್ಂ ಭವದಾಿಯಂ  ವಾಯಹೃತಂ ರ್ತವರ್ತ॥22॥ 

ಅಥ ಶ್್ ವೀಭಾವಿನಿ ಮಹ್ೀ ನಾನಿದೀಶ್ಾರದಾಾನಿ ರಾಘ್ವಾಃ। 

ನಿಮನ್ರಯ ಬಾರಹಮಣಾಂಶಾಕ್್ರೀ ಚಕರೀ ನ್ಾಃ ಪರೀಯತಾಮಿರ್ತ॥23॥ 
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ಚತತಣಾಣಯಮಪ ಪುತಾರಣಾಂ ಭ ತ್ಯೈ ವಿಪರಗಣಾಯಸಾಃ। 

ಗವಾಂ ಚತತಾಃಸಹಸಾರಣಿ ದ್ದೌ ಸಸವಣಣಯವಾಸಸಾಮ್॥24॥ 

ಧ್ನ್ೈರನಾನದಿಭಶ್ಾಾಯಂ ಯದಾ ವಿಪಾರನ್ತ್ ೀಷ್ಯತ್। 

ಯತಧಾಜದಾಪ ತತಾರಽಗಾತ್ ತದಾ ಭರತಮಾತತಲಾಃ॥25॥ 

ಸಮಾಬನ್ಾವೀ ದ್ಶರಥಾಃ ಕೃತಸವಸಯಯನ್ ೀ ದಿವಜ್ೈಾಃ। 

ಭ ಷ್ಣ್ೈಭ ಯಷ್ರಾಮಾಸ ಪುತಾರನ್ ಸವಗತಣಭ ಷ್ಣಾನ್॥26॥ 

ಯಥಾ ದ್ಶರಥಶಾಕ್್ರೀ ಸವಪುತಾರಣಾಂ ಮಹಾರಥಾಃ। 

ಭ ತ್ಯೈ ದಾನಾದಿ ಸತೆಮಮಯ ಚಕ್ಾರತ್ೀ ಮೈರ್ಥಲೌ ತಥಾ। 

ಕನಾಯನಾಂ ಸಾಧ್ತಕೃತಾಯನಿ ಶತಾನ್ನ್ದಮತ್ೀ ಸ್ತಾತೌ॥27॥ 

ಉತುರಾಭಾಯಂ ಸ ಉದಾದಹಾಃ ಫಲತುನಿೀಭಾಯಮಭ ತ್ ತದಾ। 

ಪಾರಜಾಪತಯಮಿದ್ಂ ಕಮಮಯ ಯತರ ಶಂಸನಿು ಪಣಿಡತಾಾಃ॥28॥ 

ರಾಘ್ವಾಣಾಂ ಚತತಣಾಣಯಂ ಚ ವಿವಾಹ್ ೀಽಯಂ ಗಜರ್ತಾಯಾಃ। 

ಆಸ್ತೀನ್ತಮಹ ತಯ ಏಕಸ್ತಮನ್ ಬಾರಹಮಣ್ೈಾಃ ಸವಸ್ತುವಾದಿಭಾಃ॥29॥ 

ಸಮಾಿರಾನ್ಥ ಸಮಿೃತಯ ಕತಲಧ್ಮಾಮಯನ್ತಕ ಲತಾಃ। 

ವಸ್ತಷ್ ಠೀಽಗೌನ ಜತಹಾವಾತರ ವಿಶ್ಾವಮಿತಾರಭಯನ್ತಜ್ಞರಾ॥30॥ 

ಚಕ್ಾರಙ ೆ ೀನ್ ಸರ್ ೀಜಾಙ್ಗೆಂ ಸ್ತೀತಾಪಾಣಿಂ ಸವಪಾಣಿನಾ। 

ಅರತಣ್ೀನಾರತಣಂ ರಾಮ್ೀ ಜಗಾರಹ ಜಗದಿೀಶವರಾಃ॥31॥ 

ರ್ತರವಾರಂ ಪರಿಣಿೀರಾಽಥ ಸಮಯಕ್ ಸಪುಪದಾನಿ ಚ। 

ಗಮಯಿತಾವ ಕರರಾಶ್್ೀಷ್ಮಶ್್ೀಷ್ಂ  ಚ ಸಮಾಪಯತ್॥32॥ 

ಜನ್ಕಂ ಜಗತಾಂ ರಾಮಂ ಜನ್ನಿೀಮಪ ಜಾನ್ಕೀಮ್। 

ವಧ್ ವರತವಮಾರಾತಾವವ್ೈಕ್ಷನ್ು ಸತರ್ ೀತುಮಾಾಃ॥33॥ 

ರತ್ನೈದ ದ್ೀಯದಿೀಪಯಮಾನಾನಾಂ ವಿಮಾನಾನಾಮಥಾಽವಳಿಾಃ। 

ಅಲಞ್ಾಕ್ಾರ ಗಗನ್ಂ ದ್ೀವದ್ೀವಾನ್ತಗಾಕತಲಾ॥34॥ 

ದ್ೀವವಾದಾಯನ್ಯವಾದ್ಯನ್ು ಗಿೀತಂ ಗನ್ಾವಯಪುಙ್ಗುವ್ೈಾಃ। 

ಪರವೃಷಾಟನಿ ಪರಸ ನಾನಿ ಪರನ್ೃತುಂ ಚಾಪಸರ್ ೀಗಣ್ೈಾಃ॥35॥ 
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ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಲ್ ೀಚನಾನ್ನಾದಾಃ ಸವಾಯಭರಣಭ ಷ್ಟತಾಾಃ। 

ವಿಚ್ೀರತಾಃ ಪುರಿ ಚಾವಯಙ  ುಯೀ ದಿವಿ ದ್ೀವಯ-ಇವೀತಸವ್ೀ॥36॥ 
ಊಮಿಮಯಳಾ ಲಕ್ಷಮಣಸಾಯಽಸ್ತೀನಾಮಲವಿೀ ಭರತಸಯ ಚ| 

ಭಾರಾಯಯಽಥ ಶತರತಕೀರ್ತಯಶಾ ಶತತರಘ್ನಸಾಯಭವಚತಾಭಾ॥37॥ 

ಪುರ್ ೀಹಿತಾನ್ ವಸ್ತಷಾಠದಾಯನ್ ವಿತ್ತರತತುಮಕಲಪಕ್್ೈಾಃ। 

ಅಮಾನ್ಯನ್ಮಹಿೀಪಾಲ್ ೀ ಬಾರಹಮಣಾನ್ಪರಾನ್ಪ॥38॥ 

ಆಪೃಚಾಾಯತತಚಾಹೃದ್ಯಂ ಸವಸ್ತಷ್ಠಂ ಮಹಿೀಪರ್ತಮ್। 

ವಿಶ್ಾವಮಿತ್ ರೀ ಯರೌ ಪಾರತಮತಮಯಕುಾಃ ಸಾಸ್ರೀಣ ಭ ಭೃತಾ॥39॥ 

ಪರಿಬಹಯಂ ಪರಬಹಯಂ ಹಿ ರಾಘ್ವ್ೀಭ್ ಯೀ ದ್ದೌ ನ್ೃಪಾಃ। 

ಕ್ಷ್ೌಮಾಣಿ ಮಣಿರಾಶ್ೀಂಶಾ ಕಮಬಳಾನ್ಮಬರಾಣಿ ಚ॥40॥ 

ಗವಾಂ ಲಕ್ಷ್ಾಣ ಲ್ಷಿಣಮೀವಾನ್ ಚಮ ಂ ಚ ಚತತರಙ ು್ಣಿೀಮ್। 

ನಿಯತತಂ ಚ ಹಿರಣಾಯನಿ ದ್ದೌ ದಾಸ್ತೀಶಾ ಮೈರ್ಥಲಾಃ॥41॥ 

ದ್್ಷಿಣಣ್ೀವ ಪರಭತಂ ಯಜ್ಞಂ ದಾಮ್ೀದ್ರಮಿವ್ೀನಿದರ। 

ಜಯನಿುೀವಷ್ಯಭಂ ದ್ೀವಂ ಸ್ತೀತಾ ರಾಮಾಮತಪಾಗಮತ್॥42॥ 

ನ್ ಜರಾ ನ್ ಪರಿಸಪನ್ ದೀ ನ್ ಮಲಂ ವಿಮಲಾತಮನ್ ೀಾಃ। 

ಅನ್ಯೀಾಃ ಕಲ ದ್ಮಪತ್ ಯೀರಗಣಯಗತಣಪೂಣಣಯಯೀಾಃ॥43॥ 

ಜಗತಾಂ ಪತರಾವ್ೀತೌ ಕಮಲಾಕಮಲ್ೀಕ್ಷಣೌ। 

ನಾರ್ಥತೌ ಕಲ ನಾಕೀನ ದ್ರೈರವನಾಯಮವತ್ೀರತತಾಃ॥44॥ 

ಕಂವದ್ನಿುೀರ್ತ ವವೃತ್ೀ ದ್ಮಪತ್ ಯೀಶಾ ಗೃಹ್ೀಗೃಹ್ೀ। 

ಅಪ ರ್ತರಲ್ ೀಕ್ಾಯಂ ಪಾಪಘ್ನೀ ನಿಶ್್ರೀಣಿೀ ಮತಕುಪದ್ಾತ್ೀಾಃ॥45॥ 

ಅಥಾನ್ತಜ್ಞಾಪಯ ಜನ್ಕಂ  ದಿವಜ್ೈಾಃ ಸಾದ್ಾಯಂ ಬಲ್ೈರಪ। 

ಸಸ ನ್ತಾಃ ಸಸತನಷ್ ೀ ರಾಜಾ ಸಭಾಯಯಯಾಃ ಸವಪುರಂ ಯರೌ॥46॥ 

ನಿಮಿತಾುನಿ ನಿಮಿತುಜ್ಞಾಃ ಸ ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ನ್ರಾಧಿಪಾಃ। 

ಪದ್ವಾಯಂ ವಿಪದಾಶಙ್ೆ ೀ ಹಿತಮ ಚ್ೀ ಪುರ್ ೀಹಿತಮ್॥47॥ 

ಶಕತನಾನಾಮಯಂ ಶಬದಶ್ಾತುಂ ದಾರಯರ್ತೀವ ಮೀ। 

ಪಾರದ್್ಷಿಣಣ್ಯೀನ್ ಕಲಾಯಣಂ ಶಂಸನಿುೀವ ಮೃಗಾಾಃ ಕಥಮ್॥48॥  
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ವಾಣಿೀಮಾಕಣಣಯಯ ಭ ಪಸಯ ವಸ್ತಷ್ ಠೀಽವಿಸ್ತಮತ್ ೀಽಬರವಿೀತ್। 

ಅಸ್ತು ನ್ ೀ ಭಯಮಾಸನ್ನಂ ಶ್ಾನಿುಶ್ಾಾಸಯ ಭವ್ೀದಿರ್ತ॥49॥ 

ತತಾಃ ಪಾರದ್ತರಭ ದ್ ಭ ಯಸ ು್ೀಜಸಾಂ ಪುಞ್ಜಮದ್ತಿತಮ್। 

ಪರಳರಾನ್ಲಸಙ್ಗೆಶಂ ತಂ ದ್ೃಷ್ ಟಾೀಚತಮಮಯಹಷ್ಯಯಾಃ॥50॥ 

ರ್ತರಸಸಪುಕೃತವಶಾಕ್್ರೀ ಯಾಃ ಕ್ಷಮಾಮಕ್ಷರ್ತರರಾಮಿಮಾಮ್। 

ಸ ಏಷ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಾಃ ಕಸಾಮಜಾಜಜವಲಯತ್ೀಽಧ್ತನಾ॥51॥ 

ಕಠ್ ೀರ್ೀಣ ಕತಠಾರ್ೀಣ ವ್ೈಕತಣಠಾಃ ಕಣಠಸಙ ು್ನಾ। 

ಚಾಪ್ೀನ್ ಚಾಗಿನವಣ ಣ್ೀಯನ್ ಕಂ ಚಿಕೀಷ್ತಯರಿಹಾಽಽಗತಾಃ॥52॥ 

ರಾಮಾಗಿನನ್ನಯ ದ್ಹ್ೀತ್ ಕಚಿಾತ್ ಕ್ಷತರಗ್ ೀತರತೃಣಂ ಪುನ್ಾಃ। 

ಕಚಿಾತ್ ರ್ತರಲ್ ೀಕೀಂ ನ್ ದ್ಹ್ೀದಿರ್ತ ತಂ ಮತನ್ಯೀಽನ್ಮನ್॥53॥ 

ಜಾಮದ್ಗನಯ ಪರಸ್ತೀದ್ೀರ್ತ ವಸ್ತಷಾಠದ್ಯೈದಿದಾಯಜ್ ೀತುಮೈಾಃ। 

ಪೂಜತ್ ೀ ರಾಮಮಾಸಾದ್ಯ ರಾಮ್ೀ ಧಿೀರಮಭಾಷ್ತ॥54॥ 

ಚಾಪರತ್ನೀ ಉಭ್ೀ ರಾಮ ಲಬಾಾಾ ಹರಿಹರೌ ಪುರಾ। 

ಜಗತಪರ್ತೀ ಜಗತ್ ತಾಭಾಯಂ ಜಗಯತತಾಃ ಸಸತರಾಸತರಮ್॥55॥ 

ಓಜ್ ೀಜಜ್ಞಾಸರಾ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಪಾರರ್ತಾಯತೌ ಪಾರರ್ತಾಯತಪರದೌ। 

ದ್ೀವೌ ಯತದಾಾಯ ಸನ್ನದ ಾೌ ತಸಾತತಸ ುೌ ಧ್ನ್ತಧ್ಯರೌ॥56॥ 

ಅಹಙ್ಗಕ್ಾರಮಯಂ ಶವಯಂ ಹತಙ್ಗೆರ್ೀಣ್ೈವ ಕ್್ೀಶವಾಃ। 

ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಸುಮಿರಾಮಾಸ ಗರತಡಾಃ ಪನ್ನಗಂ ಯಥಾ॥57॥ 

ವಿಜಷ್ತಣಂ ವಿಷ್ತಣಮಮರಾ ಬರಹಾಮದಾಯಸುಮಥಾಸತುವನ್। 

ವಿಶವಂ ಯನಿನಯತಂ ತಸಯ ನ್ೀದ್ಂ ಚಿತರಂ ಹರ್ೀರಿರ್ತ॥58॥ 

ಭವತಾ ನ್ನ್ತ ತದ್ ಭಗನಂ ಶಙ್ಗೆರಸಯ ಶರಾಸನ್ಮ್। 

ತ್ೀನ್ ತ್ೀ ವಿತತಾ ಕೀರ್ತೀಯ ರಾಮ್ೀಽದ್ವನ್ದಾಾಃ ಪುಮಾನಿರ್ತ॥59॥ 

ಇದ್ಂ ತದ್ ವಷ್ಣವಂ ಚಾಪಂ ರಾಘ್ವಾಽರ್ ೀಪಯೀಯಯಯದಿ। 

ಮಮ ತತಲಯಬಲ್ ೀ ವಿೀರಾಃ ಪರಮಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ಭವಾನ್॥60॥ 

ಇರ್ತ ಗಮಿಿೀರವಾಚಂ ತಂ ಭಾಗುಯವಂ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ಭ ಪರ್ತಾಃ। 

ಸಬಾಷ್ಪರಾದ್ುದ್ ೀ ದಿೀನ್ಾಃ ಪರಣಿಪತ್ಯೀದ್ಮಬರವಿೀತ್॥61॥ 
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ಅರಾಗಾದ್ವೀಷ್ದ್ ೀಷ್ ೀ ಹಿ ದ್ೀವೀ ನಾರಾಯಣ್ ೀ ಭವಾನ್। 

ರ್ೀಣತಕ್ಾರಾಂ ಮತನ್ೀಜಾಜಯತ್ ೀ ಭ ಭಾರಪರಿಭ ತಯೀ॥62॥ 

ಭಕುವತಸಲ ಭಕ್ಾುಯ ಮಹಯಂ ಪರವಯಸ್ೀ ಪರಭ್ ೀ। 

ನ್ಯಸುಶಸ್ರೀಣ ಭವತಾ ಪುತರಭಕ್ಷ್ಾ ಪರದಿೀಯತಾಮ್॥63॥ 

ಪರರಾಚಮಾನ್ಮೀವಂ ತಂ ಪರೀವಾಚ ಭೃಗತನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 

ಪುತಾರಸರಯಸ ು್ೀ ರಾಮ್ೀ ಮೀ ಪರರ್ತವಿೀರ್ ೀ ಭವ್ೀದಿರ್ತ॥64॥ 

ರಾಮ ರಾಮ ಗೃಹಾಣ್ೀರ್ತ ರಾಮ್ೀ ರಾಮೀಣ ಚ್ ೀದಿತಾಃ। 

ಬರಹಮನ್ ಸಾಯದ್ೀವಮಿತತಯಕ್ಾುಾ ಚಾಪಂ ಜಗಾರಹ ಸಸ್ತಮತಾಃ॥65॥ 

ಸಜ್ ಯೀರ್ತಮಮಯಣಡಲಂ ಚಾಪಂ ಸಜಯಂ ಕೃತಾವ ಹಸನ್ನಯಮ್। 

ರಾಘ್ವೀ ಲಾಘ್ವ್ೀನ್ೈವ ಕ್ಷಣಾದ್ ಬಾಣಂ ಚ ಸನ್ದಧ್ೀ॥66॥ 

ದ್ೀವೀಪದ್ೀವಮತನ್ಯಸುಯೀರಾಶಾಯಯಯಚಯಯಯಯೀಾಃ। 

ಕರೀಡಾಂ ದಿದ್ೃಕ್ಷವಾಃ ಪಾರಪಾು ಅಲಞ್ಾಕತರನ್ನಯಭಸುಳಮ್॥67॥ 

ಪರಬರಹಮಸವರ ಪತಾವನ್ನ ಶರ್ೀಣ್ೀಶ ಶ್ೀಯಯಯಸ್ೀ। 

ಇತತಯಕ್ಾುಾಽಽಕೃಷ್ಟಬಾಣಂ ತಂ ರಾಘ್ವಂ ಭಾಗುಯವೀಽಬರವಿೀತ್॥68॥ 

ಕ್ಾರಣಾನ್ುರತ್ ೀ ರಾಮ ಸ್ವೀಚಾರಾಽನ್ುಾಃ ಕೃತಂ ಮರಾ। 

ತಪೀಮಯಂ ಲ್ ೀಕಮಯಂ ಮಹ್ೀಷಾವಸ ಹರಾಸತರಮ್॥69॥ 

ವದ್ತ್ಯೀವಂ ಜಾಮದ್ಗ್ನಯೀ ಸ ಶರ್ ೀ ರಾಘ್ವಚತಯತಾಃ। 

ಅಸತರಂ ತರಸಾ ಭಸ್ತೀಚಕ್ಾರಾತತಲನಾಮಕಮ್॥70॥ 

ಭಾಗುಯವೀ ಭಗವಾನ್ ಚ್ೀ ರಾಮ ದಾಶರಥ್ೀಽಧ್ತನಾ। 

ಸಾಕ್ಷ್ಾನಾನರಾಯಣ್ ೀಽಸ್ತೀರ್ತ ಸಮಯಗ್ ಜ್ಞಾತಂ ಜನ್ೈರಿರ್ತ॥71॥ 

ಪರದ್್ಷಿಣಣಿೀಕೃತಯ ಮತದಾ ದ್್ಷಿಣಣಂ ಲಕ್ಷಮಣಾಗರಜಮ್। 

ತ್ೀನ್ೈಕೀಭ ಯ ಭ ಯಶಾ ಮಾಹ್ೀನ್ದರಂ ಭಾಗುಯವೀ ಯರೌ॥72॥ 

ಲ್ಲೀಲ್ೀಯಂ ರಾಮಯೀಾಃ ಸಾಕ್ಷ್ಾದ್ ವಿಶವರ ಪಸವರ ಪಯೀಾಃ। 

ನ್ ಹಿ ಭ್ೀದ್ ೀಽನ್ಯೀಾಃ ಕಶ್ಾದಿತತಯಕ್ಾುಾ ಸವಯಯಯಯತಾಃ ಸತರಾಾಃ॥73॥ 

ಶತಚಾ ನ್ತಂ ಮತಖಂ ರಾಜ್ಞಾಃ ಪರೀತತುಲಿಂ ರಾಮತ್ೀಜಸಾ। 

ನ್ೈಶ್ಾಮತಿನಾ ಶ್ರ್ಥಲ್ಲತಂ ಭಾನ್ತಭಾಸ್ೀವ ಪಞ್ೆಜಮ್॥74॥ 
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ವಸ್ತಷಾಠದ್ಯೈಮತಮಯನಿಶ್್ರೀಷ ಠ್ೈಾಃ ಸ ರಾಜಾ ಪರಿವಾರಿತಾಃ। 

ಸನ್ನ್ದನ್ ೀ ಮಹಾನ್ನ್ದಾಃ ಪುರಿೀಂ ಪಾರರಾದ್ ಬಲ್ೈಯತಯಯತಾಃ॥75॥ 

ಅಯೀದಾಾಯಮಾಪ ನ್ಗರಿೀಮಯೀದಾಾಯಮರಿಭನ್ನೃಯಪಾಃ। 

ಸ್ತಕ್ಾುಂ ಪುಷಾಪಕ್ಷತಾಕೀಣಾಣಯಂ ಪತಾಕ್ಾಕ್್ೀತತಮಾಲ್ಲನಿೀಮ್॥76॥ 

ಪೂಣ ಣ್ೈಯ ಸತವಣಣಯ ಕಲಶ್್ೈನಾನಯನಾವಾದ್ಯೈಶಾ ವಾದಿತ್ೈಾಃ। 

ನ್ರಾ ನಾರಾಯಯಶ್ಾಾಭಯಯತವಯಧ್ ವರಸಮಾಗಮೀ॥77॥ 

ವಿವ್ೀಶ್ಾನ್ುಾಃ ಪುರಂ ರಾಜಾ ಪುರನ್ದರಪುರ್ ೀಪಮಮ್। 

ಮಙ್ಗುಲಯಸ ಕುಂ ಶಂಸದಿಿಬಾರಯಹಮಣ್ೈಬಾರಯಹಮಣಪರಯಾಃ॥78॥ 

ರಮಣಾ ರಮಣಿೀಭಸ ು್ೀ ಲಕ್ಷಮಣಾದಾಯಾಃ ಸತಲಕ್ಷಣಾಾಃ। 

ವಿರ್ೀಜರ್ೀ ತರಯಸುತರ ಜಾವಲಾಭರಿವ ಪಾವಕ್ಾಾಃ॥79॥ 

ರ್ೀಮೀಽಥ ರಾಮ್ೀ ರಮಣಿೀಮವಾಪಯ ಸ್ತೀತಾಂ ಜಗನ್ಮಙ್ಗುಲಮಙ್ಗುಲಾತಾಮ। 

ಶ್ರೀರ್ೀವ ಸ್ತೀತಾ ಗತಣಸಮಪದ್ೀರ್ತ ಸತೌಯಪಚಾರಿೀ ನ್ ಹಿ ಯತರ ವಾಣಿೀ॥80॥ 

ಶ್್ವೀತದಿವೀಪ್ೀ ಯಥಾಽಯಂ ವಿಹರರ್ತ ರಮರಾ ರಾಜಮಾನ್ೀ ವಿಮಾನ್ೀ। 

ಶ್ರೀಮದ್ ಿೀಗಿೀನ್ದರಭ್ ೀಗ್ೀ ಗತಣನಿಧಿರಧಿಕಂ ಭಾಸಮಾನ್ೀಽಸಮಾನ್ೀ। 
ಜಮ ಬದಿವೀಪ್ೀಽತರ ಪುರಾಯಯಂ ಜನ್ಕತನ್ಯರಾ ರಾಜಯನಾಯ ಜಯನಾಯ 

ದ್ೀವಾಯ ರಾಮ್ೀಽಥ ರ್ೀಮೀ ವೃಷ್ಭಇವ ಜಗದ್ ರಞ್ಜಯನಾಯ ಜಯನಾಯ॥81॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಬಾಲಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಅಷ್ಟಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥1-8-81॥ [ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ [341+81=422] 

ಬಾಲಕ್ಾಣಡಂ ಸಮಾಪುಮ್ ॥1-8 -422॥ 

ಅಯೀದಾಾಯ ಖ್ಾಣಡಮ್: 2-12 

ಪರಥಮಾಃ ಸಗಯಾಃ : ॥2-1-32॥ 

ರಾಮೀ ರಮಣಾಯ ಸಹ ಪೂಣಣಯರ ಪ್ೀ ಪಾರಪುೀದ್ಯೀ ಚನಿದರಕಯೀವ ಚನ ದ್ರೀ। 

ಸಮೃದಿಾಪೂರ್ೈಾಃ ಪರಿಪೂಯಯಯಮಾಣ್ ೀ ರರಾಜರಾಜಾ ಸರಿತಾಮಿವ್ೀಶಾಃ॥1॥ 

ಮಾತಾಮಹಸೌಯಕಸ್ತ ಕ್್ೈಕಯಸಯ ಶತತರಘ್ನಯತಕ್ ು್ೀ ಭರತ್ೀ ಚಿರಾಯ। 

ವಿದಾಯಗಣಾಭಾಯಸ್ತನಿ ತಸಯ ವಾತಾುಯಂ ಶತರತಾವ ನ್ರ್ೀನ್ ದರೀಽಧಿಕಮಾನ್ನ್ನ್ದ॥2॥ 
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ಸಙ್ೆ ೀರ್ತುಯತ್ೈ ರಾಮಗತಣ್ೈರಗಣ್ಯೈಜಜಯನ್ೈಾಃ ಸಭಾವತಮಯಗೃಹಾಪಣ್ೀಷ್ತ। 

ಪೂಣಣಯಂ ವಿಶ್ಾಲಂ ವಿರರಾಜ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ಹೃನ್ಮಣಡಲಂ ವಿಷ್ಟಪಮಣಡಲಂ ಚ॥3॥ 

ಸತಮನ್ರಪೂವ್ೈಯರಥ ಮನಿರಮತಖ್್ಯೈಾಃ ಸಮಮನ್ರಯ ಸನ್ಮನ್ರರತ್ೈಶಾ ವಿಪ್ೈಾಃ। 

ರಾಮಾಭಷ್ೀಕ್ಾಯ ಸಮಾಹರತ್ ಸ ಸಾಮನ್ುವರಾಯಯನ್ ಪರಕೃರ್ತೀಶಾ ಸವಾಯಾಃ॥4॥ 

ದಿವಿೀವ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸಹ ದ್ೀವರಾಜ್ ೀ ವಯೀಮಿನೀವ ತಾರಾಧಿಪರ್ತಾಃ ಸತಾರಾಃ। 

ಸಭಾತಳ ೀ್ ಸ್ವೈಾಃ ಪರಿವಾರವಗ ು್ೈಯಾಃ ಸಮಾಬಭಾಸ್ೀ ಸಹಿತ್ ೀ ಮಹಿೀಶಾಃ॥5॥ 

ಉವಾಚ ವಾಚಂ ನ್ರದ್ೀವಾನಾಥ್ ೀ ನಿಗೃಹಯ ವ್ೀಗಂ ಸವಮನ್ ೀರಥಸಯ। 
ಸತತಂ ಯತವಾನ್ಂ ಯತವರಾಜಮೀನ್ಂ ಕತಮ್ೀಯ ಮತಂ ಚ್ೀದ್ ಭವತಾಂ ತದ್ೀವಮ್॥6॥ 

ರ್ ೀಮ್ೀದ್ುಮ್ೀಽಙ ುೀ ಪರಮದಾಶತರ ನ್ೀತ್ರೀ ರಾಮಶಾ ಚಿತ ು್ೀಽಞ್ಜಲ್ಲರಾಸ ಮ ಧಿನಯ। 

ಮತಖ್್ೀ ವಿಕ್ಾಸ್ ೀ ವದ್ನ್ೀ ಚ ವಾಣಿೀ ತತ್ ಸಾಧ್ತಸಾಧಿವತಯಖಿಲಪರಜಾನಾಮ್॥7॥ 

ಪೌರ್ೀ ಜನ್ೀ ಜಾನ್ಪದ್ೀ ಚ ತಸ್ತಮನ್ ಸಹಾನ್ುಪಾಲ್ೈರಧಿಕಂ ವಿವಕ್ಷ್ೌ। 

ಸಪದ್ಯಭಪಾರಯವಿದ್ಾಃ ಸಭಾರಾಂ ವೃದಾಾಾಃ ಸಮೃದಾಾಮಥ ಗಾಮವೀಚನ್॥8॥ 

ಮಹಾಜನ್ ೀಽಯಂ ಮನ್ಸಾ ಚ ವಾಚಾ ಕರ್ ೀರ್ತ ರಾಮಸಯ ಸದಾಽಭಷ್ೀಕಮ್। 

ಮಹಾಜನಾನಾಮಧಿನಾಥ ರಾಜನ್ ಮಹಾಭಷ್ೀಕಂ ಕತರತ ಕಮಮಯಣ್ೈವ॥9॥ 

ನ್ೈಸಗಿಯಕ್್ೈರ್ೀವ ಗತಣ್ೈರಗಣ್ಯೈಾಃ ಪರಜಾಪತ್ೀ ತ್ೀ ತನ್ಯಾಃ ಪರಜಾನಾಮ್। 

ಮನಾಂಸತಯಪಾಕಶಯರ್ತ ಸತವಭಾಜಾಮರಾಂಸಯಯಸಾೆನ್ುಇವ ಸವಗ್ ೀಭಾಃ॥10॥ 

ನಾರಾಯಣಾತಾಮ ಕಲ ನ್ನ್ದನ್ಸ ು್ೀ ಪರಾಯಣಾತಾಮ ನಿಖಿಲಾತಮನಾಂ ಚ। 

ಅಮತಷ್ಯ ಕ್್ ೀ ವಾ ಗಣಯೀದ್ ಗತಣೌಘಾನ್ ರಜಾಂಸ್ತ ಭ ಮೀಗುಯಣಯೀತ್ ಕವಿಶಾ॥11॥ 

ಅಣ್ ೀರಣಿೀರಾನ್ ಮಹತ್ ೀ ಮಹಿೀರಾನ್ ಗತರ್ ೀಗುಯರಿೀರಾಂಶಾ ಲಘ ೀಲಿಯಘ್ೀರಾನ್। 

ಈಶಾಃ ಸಮಸುಸಯ ಚ ಸತಯಕ್ಾಮಾಃ ಸವತನ್ರ ಐಶವಯಯಯಯತತ್ ೀಽಯಮೀವಮ್॥12॥ 

ಸಶಮತಿಶಕ್ಾರಣಿ ಜಗನಿು ರಾಮ್ೀ ಧಾತತಂ ವಿಧಾತತಂ ಸಹಸಾ ಪಧಾತತಮ್। 

ಭ ರವಿಭರಮೀಣ್ೈವ ಖಲತಪರಭತಾಃ ಸಾಯದ್ ವಿೀರಸಯ ವಿೀರಾಯಯಣಿ ಹಿ ತಾದ್ೃಶ್ಾನಿ॥13॥ 

ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಯಾಃ ಕತಮತದ್ಂ ವಿಕ್ಾಸಂ ನ್ಯತಯಭೀಕ್ಷ್ಣಂ ಹಿ ದಿವೀ ಮತದ್ಂ ಚ। 

ದಿವಪಕ್ಷಪೂಣ್ ಣೀಯಽಸುಕಲಙ್ಗೆಲ್ೀಶಾಃ  ಕೀರ್ತುೀಯನ್ತದರಸಾಯಸಯರ್ತ ಪೂಣಣಯಮಿನ್ತದಮ್॥14॥ 

ಭತಾುಾ ಭತವಂ ರಾಜಸತತಾಚಾಲ್ೀನ್ ಯಲ್ ಿೀಭತಾಃ ಶ್ರೀಾಃ ಸವಯಮೀನ್ಮಾಪ। 

ತಾಂ ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾನ್ತಪಮಾಮನ್ನಾುಂ ರ ಪಶ್ರಯಂ ತವಸಯ ನಿರ ಪರಾಮಾಃ॥15॥ 
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ಭಾವಿೀನಿ ಭ ತಾನಿ ಭವನಿು ವಾಽಪ ಸಮಸುವಸ ುನಿ ಸಮಂ ವಿಶ್್ೀಷ್ೈಾಃ। 

ಯೀ ಹಸುಹಾರ್ೀನ್ದರವದ್ೀವ ವ್ೀರ್ತು ಜ್ಞಾನ್ೀ ಸಮ್ೀ ನಾಪಯಧಿಕ್್ ೀಽಸಯ ಭ ಮನಾಃ॥16॥ 

ಅಮನ್ದಮಾನ್ನ್ದಮನಿನ್ದನಿೀಯಂ ನಿರನ್ುರಂ ಯನಿನಜಮೀವ ಭತಙ ೆ ತೀ। 

ಸ್ತರೀರಾಜಯಕ್್ ೀಶ್ಾದಿಷ್ತ ತಸಯ ತ್ೀನ್ ನ್ ರಾಗರ್ ೀಗ್ ೀಪಹತಾ ಮನಿೀಷಾ॥17॥ 

ಗತಣಾನ್ ಷ್ಡ್ೀತಾನ್ಥ ಪಞ್ಾ ಭಾವಾಂಸ್ತುಸರಾಃ ಸವಶಕುೀರತದ್ರಾಂಶಾ ಸ್ತದಿಾೀಾಃ। 
ಅಥಾಯನ್ ದ್ವರಾಂಶ್್ಾೀರ್ತ ಬಭರ್ತುಯ ರಾಮ್ೀ ವ್ೀದ್ ೀದಿತಾನ್ ನಿೀರ್ತಪಥ್ ೀದಿತಾಂಶಾ॥18॥ 

ಸವಂ ಪಾರಮೀಷ್ಠಯಂ ಪರಮೀಷ್ಟಠನ್ ೀ ಯದ್ ೀಜಾಃ ಪುರಾರ್ೀವಿಯಭವೀ ಬಲಾರ್ೀಾಃ। 

ಅನ್ಯೀಗತಣಾಶ್ಾಾನ್ಯಗತಾ ಗತಣಾನಾಂ ರಾಮಸಯ ಸವ್ೀಯ ಪರರ್ತಬಮಬಭ ತಾಾಃ॥19॥ 

ಕ್ಾಮಾಃ ಸವಕ್ಾನಿುಂ ಪರಿಶ್ಾನಿುಮಿನ್ತದಾಃ ಪರಭಾಂ ಪರಭಾಕೃದ್ ಧ್ನಿತಾಂ ಧ್ನ್ೀಶಾಃ। 

ಕ್ಷಮಾಂ ಕ್ಷಮೀಯಂ ರಘ್ುವಂಶಕ್್ೀತ್ ೀದ್ದೃಯಷಾಟಾ ಗತಣಾನ್ ಸಾವನ್ನ್ತಶ್ಕ್ಷಯನಿು॥20॥ 

ಔದಾಯಯಯಮಾಧ್ತಯಯಯಸತಧ್ೈಯಯಯಶ್ೌಯಯಯಗಾಮಿಿೀಯಯಯಚಾತತಯಯಯಮಹಾಯಯಯಭಾವ್ೈಾಃ। 

ಗತಣ್ೈರಸಙ ್ ಯೈರಪರ್ೈಶಾ ಪೂಣಣಯಾಃ ಸತತಸ್ತರಲ್ ೀಕೀರ್ತಲಕಸುವಾಯಮ್॥21॥ 

ಸವಯತರ ಸವಾಯನ್ಪ ಸವಯದಾಽಪ ಪಾರಪನೀರ್ತ ಕ್ಾಮಾನ್ ನ್ನ್ತ ಸತಯಕ್ಾಮಾಃ। 

ಕ್ಾಮಾಃ ಕಥಂ ದ್ತರಹಯರ್ತ ತ್ೀನ್ ಜಾತತ ಸ್ತೀತಾಪರ್ತಂ ವಿಶವಪರ್ತಂ ಸತತಂ ತ್ೀ॥22॥ 

ಪರಯಸಯ ಹಾನಿನ್ನಯ ಕದಾಚಿದ್ಸಯ ಪರಯೀತರಸಾಯಪ ನ್ ಸಮಿವಾಃ ಸಾಯತ್। 

ಕ್್ ರೀಧ್ಸುತ್ ೀ ಲಕ್ಷಮಣಪೂವಯಜಸಯ ಪರಾಜತಾಃ ಪಾದ್ರಜಾಂಸತಯಪಾಸ ು್ೀ॥23॥ 

ಸನ್ಯಜಯ ಸಾಮಾನಜಯಮಿದ್ಂ ಪರಭತಾಃ ಸಾಯತ್ ವನ್ಂ ಪರರಾತತಂ ಸಹಸಾ ಪರಸನ್ನಾಃ। 

ಆತಾಮನ್ಮಪ್ಯೀಷ್ ದ್ದಾರ್ತ ಸದ್ ಿಯೀ ರಾಮೀ ನ್ ಲ್ ೀಭ್ ೀ ಲಭತ್ೀಽವಕ್ಾಶಮ್॥24॥ 

ಆರಾನಿು ಶ್ಾನಿುಂ ಕಲ ಯತಾಸಾದಾನ್ ೀಹಾದ್ಯವದಾಯನಿ ಕತತ್ ೀಽಸಯ ಮ್ೀಹಾಃ। 

ಯಸಾಯಹಿಮಾಂಶ್್ ೀರತದ್ಯೀ ವಯಪ್ೈರ್ತ ಮಹಾನ್ಾಕ್ಾರ್ ೀಽತರ ಕತತ್ ೀಽನ್ಾಕ್ಾರಾಃ॥25॥ 

ಅವಿದ್ಯಮಾನಾತಮಗತಣಾಭಮಾನ್ಂ ಮ್ೀಹಾದ್ಹಙ್ಗೆರಮತಶನಿು ಸನ್ುಾಃ। 

ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ ೀ ನ್ ಗತಣ್ ೀಽಸ್ತು ರಾಮೀ ತಸಾಮದ್ಹಙ್ಗೆರಲವೀಽಪ ನಾಸಯ॥26॥ 

ನ್ ಮದ್ವಶ್್ ೀಽಸಾವಿರ್ತ ಚಿತುತ್ ೀದ್ಂ ಮಾತಸಯಯಯಮಾರಾಯಯಾಃ ಸಮತದಾಹರನಿು। 

ವಿಶವಂ ಚ ಯದ್ವಶಯಮವಶಯಮೀತತ್ ಸ ಮತಸರಿೀ ಚ್ೀತ್ ತತರಗ್ ೀಽಪ ಶೃಙ ು್ೀ॥27॥ 

ಮದ್ಪರಮಾದೌ ಭಯದ್ತಾಃಖಶ್್ ೀಕ್ಾಾಃ ಕ್ಷತತ್ ತೃಟ್ ರ್ತರಧಾತತಪರಭವಾಶಾ ದ್ ೀಷಾಾಃ। 

ನ್ ಸನಿು ರಾಮೀ ಪಠಿತಾಃ ಶತರತೌ ಯ ಆದಿತಯವಣಣಯಂ ತಮಸಾಃ ಪರಸಾುತ್॥28॥ 
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ಯೀಯೀ ಗತಣ್ ೀ ನಾಮ ಸ ಏವ ರಾಮೀ ಯೀಯಶಾ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸ ತತ ನ್ೈವ ತಸ್ತಮನ್। 

ನ್ರ್ೀನ್ದರ ಕಂ ವಾ ಬಹತನ್ ೀದಿತ್ೀನ್ ಪರತಯಕ್ಷಯತಕುಶತರತಯೀಽತರ ಮಾನ್ಮ್॥29॥ 

ಕ್ಷ್ಾನ್ುಾಃ ಪರಶ್ಾನ್ುಾಃ ಪರಯವಾಕ್ ಪರಸನ್ ನೀ ನಿತಾಯನ್ೃಶಂಸ್ ೀಽನ್ತಪಮಾನ್ತಭಾವಾಃ। 

ಚರಾಚರಾಣಾಮವಿಪಶ್ಾತಾಂ ಚ ಗತಣಾಮತಬಧಿಾಃ ಸಮಮತ ಏವ ರಾಮಾಃ॥30॥ 

ರಾಮಾಯ ರಾಜಯಂ ನ್ರದ್ೀವ ದ್ೀಹಿ ಸವಭಾವಪೂಣಾಣಯಯ ತವ್ೈವ ಭ ತ್ಯೈ। 

ರತಾನಕರಾರಾಮತಬಧ್ಯೀ ಯಥಾಽಘ್ಯಯಂ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯದಿೀಪಾಯ ಯಥಾ ಪರದಿೀಪಾಃ॥31॥ 

ಇರ್ತ ವಸ್ತಷ್ಠಗರಿಷ್ಠಸಭಾಜನ್ೈರಭಹಿತಾಃ ಸ್ತಾರರಾಮಸಭಾಜನ್ೈಾಃ। 

ದ್ಶರಥಸುನ್ರಾಯ ಮಹಿೀಮತಾಃ ಪರರ್ತದ್ದೌ ಸತನ್ರಾಯ ಮಹಿೀಮತಾಃ॥32॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಅಯೀದಾಯಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಪರಥಮಾಃ ಸಗಯಾಃ॥2-1-32॥ [ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ [422+32=454] 

ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥2-2-45॥ 

ಇರ್ತ ವಾಕಯಸಯ ತಸಾಯನ ು್ೀ ಹೃಷ್ಯತಾಂ ತತರ ನ್ೃತಯತಾಮ್। 

ಮಹಾಜನಾನಾಂ ಶಬ್ ದೀಽಭ ತ್ ಪರಿತಾಃ ಸಾಧ್ತಸಾಧಿವರ್ತ॥1॥ 

ಪುತ್ರೀಽನ್ತರಾಗಮಾಲ್ ೀಕಯ ಜನಾನಾಂ ಸ ಜನ್ೀಶವರಾಃ। 

ಹಾರ್ೈರಿವ ಬಭೌ ಪನ್ನೈರಾನ್ನಾದಸ್ ರೀದ್ಬನ್ತದಭಾಃ॥2॥ 

ಸ ವರಿಷಾಠನ್ ವಸ್ತಷಾಠದಿೀನ್ ಬಾರಹಮಣಾನಿದ್ಮಬರವಿೀತ್। 

ರೌವರಾಜ್ಯೀಽಭಷ್ೀಕ್ಷ್ಾಯಮಿ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಲ್ ೀಚನ್ಮ್॥3॥ 

ಶ್್ ವೀಭ ತ್ೀ ಪುಷ್ಯಯೀಗ್ ೀಽಯಂ ಚ್ೈತ್ರೀಽಸ್ತಮನ್ ಮಾಸ್ತ ಶಸಯತ್ೀ। 

ತತಾರಭಷ್ೀಕತುಂ ಸಮಾಿರಾ ಆದಿಶಯನಾುಂ ಯಥಾವಿಧಿ॥4॥ 

ಉಕ್್ ುೀ ದ್ಶಸಯನ್ದನ್ೀನ್ ಶತಾನ್ನ್ದಸಯ ನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 

ಆಭಷ್ೀಚನಿಕ್ಾನ್ ನಾನಾಸಮಾಿರಾನಾದಿಶದ್ ದ್ತರತಮ್॥5॥ 

ವಸರರತಾನನಿ ನ್ ತಾನನಿ ಮಧ್ತ ಸವೌಯಷ್ಧಾನಿ ಚ। 

ಶ್ಾತಕತಮಿಮಯೈಾಃ ಕತಮಿೈಾಃ ಶತಂ ರ್ತೀತ್ ಾೀಯದ್ಕ್ಾನಿ ಚ॥6॥ 

ಯಚಾಾನ್ಯದ್ ವಿವಿಧ್ಂ ದ್ರವಯಂ ವಸ್ತಷ್ಠಸಾಯಽಽಜ್ಞರಾ ತದಾ। 

ಸವಯಂ ಸಮಾಪದ್ರಾಮಾಸತಾಃ ಪುರತಷಾಾಃ ಶ್ೀಘ್ರಕ್ಾರಿಣಾಃ॥7॥ 
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ಸಮಾನ್ಯ ಸತಮನಾರಽಽಶತ ರಾಮಂ ಮಮ ಮನ್ ೀರಮಮ್। 

ರಾಜ್ಞ ಇತಾಯಜ್ಞರಾ ಮನಿರೀ ರಾಮಧಾಮ ರರ್ಥೀ ಯರೌ॥8॥ 

ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲಾಃ ಕಞ್ಜನಾಭಾಯ ಪತತರಾಜ್ಞಾಂ ನ್ಯವ್ೀದ್ಯತ್। 

ಸ ರಾವತ್ ತಾವದ್ೀವಾಯಂ ದ್ೀವೀಽದಾಾಯಸು ರಥಂ ಚ ತಮ್॥9॥ 

ಸಾವಯಭೌಮಾಃ ಪರಿೀತ್ ೀಽಸೌ ಸಾಮನ್ತಾಃ ಸ್ವೈಾಃಸಮನ್ುತಾಃ। 

ಪಾರಸಾದ್ೀ ಸತಪರಸನಾನತಾಮ ದ್ದ್ಶ್ಾಯಽಽರಾನ್ುಮಾತಮಜಮ್॥10॥ 

ಇನಿದೀವರ್ ೀದ್ರಪರಖಯಮಿನಿದರಾರಾಾಃ ಪರಲ್ ೀಭನ್ಮ್। 

ಅಮನ್ದಚನ್ದರವದ್ನ್ಂ ಮನ್ದಹಾಸಂರಂ ನಿಸಗುಯತಾಃ॥11॥ 

ಸ್ತಂಹಸಂಹನ್ನ್ಂ ವಿೀರಂ ಮತುಮಾತಙ್ಗುಗಾಮಿನ್ಮ್। 

ಉತುಮಂ ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಪದ್ಮಪತಾರರತಣ್ೀಕ್ಷಣಮ್॥12॥ 

ಸವಾಯಭರಣಸಮಪನ್ನಂ ಸವಯವಾಯವಸತನ್ದರಮ್। 

ಸವ್ೀಯನಿದರಯಸತಖಂ ಪುಂಸಾಂ ಸವ್ೀಯಶವರಮತಪಾಗತಮ್॥13॥ 

ಅಪಾಙ ುೈಮಮಯಙ್ಗುಲಕೃತಂ ಜಯ ರಾಮೀತತಯಪ್ೀಯತಷಾಮ್। 

ಮಿತಭಾಷ್ಣಮಪಾಯರಾತ್ ಸ್ತಮತಪೂವಾಯಭಭಾಷ್ಟಣಮ್॥14॥ 

ಜನ್ಕಂ ಸವಜನೌಧಾನಾಂ ಕೃತಾನ್ುಮಿವ ವ್ೈರಿಣಾಮ್। 

ಪರಂ ಬರಹಾಮಽತಮವಿದ್ತಷಾಂ ಸತತಂ ರಾಜಾ ಸ ಐಕ್ಷತ॥15॥ 

ನ್ ರಾಜ್ಞ್ ೀಽತೃಪಯತಾಂ ನಾಮ ನ್ಯನ್ೀ ನ್ಳಿನಾಯತ್ೀ। 

ರಾಮಲಾವಣಯಪೀಯ ಷ್ಂ ಪಾಯಮಾಪಯಂ ಸತದ್ತಲಿಯಭಮ್॥16॥ 

ಸಯನ್ದನಾತ್ ಸಮವಸೆನ್ದಯ ಚಾರತಂ ಚಲ್ಲತಕತಣಡಲಮ್। 

ಸನ್ನತಂ ಸೌಧ್ಮಾರತಹಯ ಸ್ ೀಽಬಯನ್ನ್ದತ್ ಸವನ್ನ್ದನ್ಮ್॥17॥ 

ಪಾಣಿಭಾಯಮನ್ತಕತವಯದಾಿಯಂ ಪಾರಿಜಾತಸಯ ಪಲಿವಮ್। 

ವವನ ದ್ೀ ಸ ಪತತಾಃ ಪಾದೌ ನಾಮಕೀತುಯನ್ಪೂವಯಕಮ್॥18॥ 

ವನ್ದನಾರಾಽನ್ತಂ ದ್ೀವಮಕರಮಾಪ್ೀಕ್ಷಣ್ ೀ ನ್ೃಪಾಃ। 

ಕೃತಾವ ನಿಾಃಸಙ್ಗುಮತತಸಙ ುೀ ಪರಿರ್ೀಭ್ೀ ಮತದಾ ಯದಾ॥19॥ 

ತದ್ೈವಾಽಽನ್ನ್ದಜ್ೈಬಾಯಷ್ಪೈರಭಷ್ಟಞ್ಾನ್ ನ್ೃಪಾಃ ಸತತಮ್। 

ಸಾವಯಭೌಮ್ೀ ಭವ್ೀತತಯಕ್ಾುಾ ಕೃತಕೃತ್ ಯೀಽಭವದ್ ಧ್ತರವಮ್॥20॥ 
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ಆಸ್ತೀನ್ಾಃ ಪತತರಾದ್ೀಶ್ಾದಾಸನ್ೀ ಶತದ್ಾಕ್ಾಞ್ಾನ್ೀ। 

ಜಗನಾನಥ್ ೀ ಜಗದಿದೀಪಂ ಜಗಾಯೀದ್ಯಶ್್ೈಲಗಮ್॥21॥ 

ರಾಮೀನ್ತದನಾ ಕೃತಾನ್ನಾದನ್ನರ್ೀನ್ದರಕತಮತದಾಕರಾತ್। 

ವಚಾಃಪರಿಮಳ  ್ ೀ ಜಜ್ಞ್ೀ ಸಭಾಜನ್ಸಭಾಜತಾಃ॥22॥ 

ರೌವರಾಜಯಚಾಲ್ೀನ್ ತಾವಂ ಸಾಮಾರಜ್ಯೀ ಸದ್ತುಣಾನಿವತಮ್। 

ಅಭಷ್ೀಕ್ಷ್ಾಯಮಿ ವತಾಸಹಮನ್ತಮ್ೀದ್ಸವ ಕಮಮಯ ತತ್॥23॥ 

ಭಾರಕ್ಷಮೀ ತವಯಿ ನ್ಯಸಯ ಭಾರಂ ಭ ಭ ರಣಾಹವಯಮ್। 

ಪರವರಾ ಮನ್ದಯತ್ ನೀಽಹಂ ವಿಶರಮಿಷಾಯಮಿ ನ್ನ್ದನ್॥24॥ 

ಇರ್ತ ತಾತಗಿರಂ ರಾಮ್ೀ ಬಾಢಮಿತಯಭನ್ನ್ದಯತಾಮ್। 

ಪಾರಪ ಸವಧಾಮ ರಾಜಾಽಪ ವಿವ್ೀಶ್ಾನ್ುಾಃಪುರಂ ತತಾಃ॥25॥ 

ದ್ತನಿನಯಮಿತ್ೈನಿನಯಮಿತುಜ್ಞಶ್ಾನಾುಮಾಪ ಮಹಿೀಪರ್ತಾಃ। 

ಪುನ್ಶಾ ಪುತರಮಾಹ ಯ ರಹ್ ೀ ರಾಮಮಭಾಷ್ತ॥26॥ 

ಇಷ್ಟಂ ದ್ತುಂ ಮರಾ ಭತಕುಂ ಸವಧ್ಮಮಯಶಾ ಸವನ್ತಷ್ಟಠತಾಃ। 

ನ್ ನ್ಂ ಮೀ ದ್ತಲಿಯಭಂ ತಾತ ತತುಲಂ ತ್ೀಽಭಷ್ೀಚನ್ಮ್॥27॥ 

ಅಮಙ್ಗುಲನಿಮಿತಾುನಿ ಸಾವಪರಜಾಗರಣಾನಿ ಚ। 

ಭವನಿು ಮೃರ್ತಶಂಸ್ತೀನಿ ಕ್ಾಯಯಯವಿಘ್ನಕರಾಣಿ ಚ॥28॥ 

ಶ್ಾನಾುಾಃ ಸತಯರನ್ುರಾರಾ ಮೀ ವಾಸತದ್ೀವಪರಸಾದ್ತಾಃ। 

ಸಹ ವಧಾವ ತವರಾ ತವದ್ಯ ದಿೀಕ್ಷ್ಾ ಕ್ಾಯಯೀಯಪವಾಸ್ತನಾ॥29॥ 

ಇತಾಂ ಪತ್ ರೀಪದಿಷ್ಟಾಃ ಸ ಮಾತತರನ್ುಾಃಪುರಂ ಗತಾಃ। 

ದ್ದ್ಶಯ ತತರ ಕ್ೌಸಲಾಯಂ ನಾರಾಯಣಪರಾಯಣಾಮ್॥30॥ 

ಪುತರಸಾಯಭತಯದ್ಯಂ ಶತರತಾವ ಪೂಜಯನಿುೀಮಧ್ ೀಕ್ಷಜಮ್। 

ದ್ೀವಿೀಂ ಸತಮಿತಾರಸಹಿತಾಂ ಸ ವವನ ದ್ೀ ಸಲಕ್ಷಮಣಾಃ॥31॥ 

ತಾವತ್ ಸಾ ವಾಗಯತಾ ದ್ೀವಿೀ ರಾಮಾಭತಯದ್ಯಕ್ಾಙ್್ ಣಿೀ। 

ಅಬರವಿೀದ್ ಬಾಷ್ಪಪೂಣಾಣಯ್ಷಿಣೀ ಪ್ರೀಮಾಣ ಪರಯತಮಂ ಸತತಮ್॥32॥ 

ಸವಸ್ತು ವತಸ ಚಿರಂ ರಾಮ ಸತಾಃ ಪಾದ್ಯಸತ್ ೀ ಜಹಿ। 

ಜಗರ್ತೀನಾಥ ಜಗರ್ತೀಂ ಪಾಹಿಮಾಂ ಪುರ್ತರಕ್ಾಮಿವ॥33॥ 
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ಇರ್ತ ಪುತಾರಶ್ಷ್ಾಃ ಪರೀಚಯ ಚಕ್್ರೀ ಸಾಽಭತಯದ್ಯಕರರಾಾಃ। 

ಆಮನ್ರಯ ಲಕ್ಷಮಣಂ ರಾಮಾಃ ಸಸ್ತೀತಾಃ ಸವಗೃಹಂ ಯರೌ॥34॥ 

ಪುರ್ ೀಹಿತ್ ೀ ಬರಹಮಸತತಸುಾರಿತ್ ೀ ರಾಜ್ಞ ಆಜ್ಞರಾ। 

ರಮಾರಮಣಧಾಮಾಭಂ ರಾಮಧಾಮಾಭಯಪದ್ಯತ॥35॥ 

ಆಸನಾತ್ ಸಹಸ್ ೀತಾಾಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿನ್ಯಭ ಷ್ಣಾಃ। 

ಗತರತಂ ಜಗತರಯಗತರತಾಃ ಪೂಜರಾಮಾಸ ಶ್ಾಸರತಾಃ॥36॥ 

ಆಭಷ್ೀಚನಿಕೀಂ ದಿೀಕ್ಷ್ಾಂ ದ್ಕ್ಷಾಃ ಪಾರಪಯ ವಿಧಾನ್ತಾಃ। 

ಪರದ್ದೌ ಕನ್ಕ್ಾಕಲಪಮಾಚಾರಾಯಯರಾಯತತಂ ಗವಾಮ್॥37॥ 

ಹತತಾವ ಭತಕ್ಾುಾ ಹವಿಷಾಯನ್ನಂ ಸಪರ್ತನೀಕ ಉಪೀಷ್ಟತಾಃ। 

ದ್ದ ಾೌಯ ರಾಮಾಃ ಸವಮಾತಾಮನ್ಂ ಜ್ ಯೀರ್ತನಾನಯರಾಯಣಾಹವಯಮ್॥38॥ 

ಯತವಾಕ್ ಸಹ ವ್ೈದ್ೀಹಾಯ ಸಾವಸತತ್ೀ ದ್ಭಯಸಂಸುರ್ೀ। 

ಸ ಶ್ಷ್ಯೀ ಶ್್ೀಷ್ಶಯನ್ಸಾುಂ ನಿಶ್ಾಮೃಷ್ಟವಾಕಯತಾಃ॥39॥ 

ಅಭ ದ್ಭ ತಪೂವೀಯಽಸಾಯಮಯೀದಾಾಯರಾಂ ಮಹ್ ೀತಸವಾಃ। 

ರಾಮಾಭಷ್ೀಕಲ್ ೀಲಾನಾಂ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ವದ್ತಾಂ ಮಿಥಾಃ॥40॥ 

ಅಕ್್ ೆೀಯದ್ಯೀಽಭಷ್ೀಕಾಃ ಸಾಯತ್ ಕದಾ ನ್ವಕೆಯ ಉದ್ೀಷ್ಯರ್ತ। 

ಕದಾ ನ್ತ ರಾಮಂ ಪಶ್ಾಯಮಾಃ ಸಸ್ತೀತಮಭಷ್ೀಕಣಮ್॥41॥ 

ಇತಾಯದಿವಾದಿನ್ಸುತರ ಪೌರಜಾನ್ಪದಾ ಜನಾಾಃ। 

ಸಬಾಲವೃದ್ಾವನಿತಾ ರಾಮವಾತಾುಯಾಃ ಸಮ ಜಾಗರರ್ತ॥42॥ 

ಪರರ್ತಸದ್ಮ ಪರರ್ತಸಭಂ ಪರರ್ತವತಮಯ ಪರರ್ತವರಜಮ್। 

ಮಹ್ ೀತಸವೀತತಸಕ್ಾ ರಾಮಮಸತುವನ್ ಗಣಶಾಃ ಪರಜಾಾಃ॥43॥ 

ಮಾಲಾಧ್ವಜಪತಾಕ್ಾದ್ಯೈಾಃ ಸಮಾಮಜ ಜ್ೈಯರತಪಲ್ೀಪನ್ೈಾಃ। 

ಸಾವಯಭೌಮಾಜ್ಞರಾ ಸವಾಯಮಯಲಙ್ಗಾಕತರಾಃ ಪುರಿೀಂ ನ್ರಾಾಃ॥44॥ 

ರಾಮಾನ್ತರಾಗಾಮೃತಭ್ ೀಗತೃಪಾು ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಕ್್ ೀಸಲಮಣಡಲಸಾಾಾಃ। 

ತರಯೀಽಪ ಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಸಕಲಾಾಃ ಸಪಾಲಾಸ್ರೈಲ್ ೀಕಯನಾಥ್ ೀ ಹಿ ಸ ಕ್್ ೀಸಲ್ೀನ್ದರಾಃ॥45॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 
ಅಯೀದಾಾಯಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ 

॥2-2-45॥ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ [454+45=499] 

ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ  ॥2-3-69॥ 

ಜ್ಞಾರ್ತದಾಸಯಥ ಕ್್ೈಕ್್ೀರಾಯ ಗೃಹ್ೀ ಜಾಥಾ ಸಹ್ ೀಷ್ಟತಾ। 

ಕತಬಾಜ ಪಾರಸಾದ್ಮಾರ ಢಾ ಮನ್ಾರಾ ಪುರಮೈಕ್ಷತ॥1॥ 

ತತಷ್ಟಪುಷ್ಟಜನ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ನ್ಗರಂ ಸಮಲಙ್ಗೃತಮ್। 

ವಾದ್ಯಮಾನ್ಮಹಾವಾದ್ಯಂ ಧಾರ್ತರೀಂ ಪಪರಚಾ ಸಾ ಖಲಾ॥2॥ 

ಕ್್ ೀಽಯಂ ಮಹ್ ೀತಸವೀ ಭದ್ರೀ ಪುರಾಯಯಮಸಾಯಂ ಪರವತುಯತ್ೀ। 

ರಾಮಮಾತಾರ ಕತತ್ ೀ ವಿತುಂ ವಿಪ್ರೀಭ್ ಯೀ ಭ ರಿ ದಿೀಯತ್ೀ॥3॥ 

ಪೃಷ್ಟೀರ್ತ ಧಾರ್ತರೀ ಸನ್ತುಷಾಟ ನ್ೃತಯನಿುೀಬ್ೀದ್ಮಬರವಿೀತ್। 

ರಾಮ್ೀಽಭಷ್ಟಚಯತ್ೀ ಹನ್ು ಸಾಧ್ವಲಙ್ೆ ರಯತಾಮಿರ್ತ॥4॥ 

ವಾಯಳಿೀವ ಯಷ್ಟಟಸಂಸಪೃಷಾಟ ವಾಯಘ್ರೀವ ಹೃತಪೀತಕ್ಾ। 

ಚತಕ್ಷ್್ ೀಭಾಮಷ್ಯತಾಮಾರ್ಷಿಣೀ ಮನ್ಾರಾ ನ್ನ್ವಮನ್ಾರಾ॥5॥ 

ಸಾಕ್ಷ್ಾದ್ಲ್ಷಿಣಮೀಾಃ ಕ್ಷ್್ ೀಣಿೀಸಾಾ ಕಸ್ತಮಂಶ್ಾತ್ ಕ್ಾರಣಾನ್ುರ್ೀ। 

ರಾಮೀಣ ಚರಣ್ೀ ್ಷಿಣಪಾು ಜಜ್ಞ್ೀ ರಾಮೈಕವ್ೈರಿಣಿೀ॥6॥ 

ದಿೀಘ್ಯಶ್ಾವಸಕೃತಾರಾಸಾ ಪಾರಸಾದಾದ್ವರತಹಯ ಸಾ। 

ಗೃಹ್ೀ ಶರಾನಾಂ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀಂ ಹಾ ಹತಾಽಸ್ತೀತತಯಪಾದ್ರವತ್॥7॥ 

ತದ್ತಪಶತರತಯ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀಂ ಸಮಾಿರನಾುಂ ಸಹಸ್ ೀರ್ತಾತಾಮ್। 

ಕಮೀತದಿರ್ತ ಪೃಚಾನಿುೀಂ ಕತವಾ ಸಾಽಭಯಭಾಷ್ತ॥8॥ 

ರಾಮ್ೀಽಭಷ್ಟಚಯತ್ೀ ರಾಜ್ಞಾ ಭ ಯೀ ನ್ ೀ ಭಯಮಾಗತಮ್। 

ಇತತಯಕುವತ್ಯೈ ದಾಸ್ಯೈ ಸಾ ಪರಹೃಷಾಟ ಭ ಷ್ಣಂ ದ್ದೌ॥9॥ 

ಇಮಾಂ ಚ ವಾಚಮಾಚಷ್ಟ ಭದ್ರೀ ಭೀರಿಹ ನಾಸ್ತು ನ್ಾಃ। 

ಸಮೌ ಮೀ ರಾಮಭರತೌ ಸತತೌ ರಾಜಸತತೌ ಧ್ತರವಮ್॥10॥ 

ವದಾನ್ ಯೀ ಲ್ ೀಕಮಾನ್ ಯೀಽಯಂ  ಜ್ಯೀಷ್ಠಾಃ ಶ್್ರೀಷ್ ಠೀ ನ್ೃಪಾತಮಜಾಃ। 

ಕಥಂ ಮರಾ ಪರಿದ್ವೀಷ್ ಯೀ ಭಕುಮಾನ್ ಮಯಿ ಮಾತೃವತ್॥11॥ 
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ಇರ್ತ ಬೃವನಾಯಂ ಕ್್ೈಕ್್ೀರಾಯಂ ತಾಂ ಚ ಭ ಷಾಂ ನಿರಸಯ ಸಾ। 

ನಿಭಯತಸಯನಿುೀ ನಿಭಾಯಗಾಯ ರಾಜ್ಞಿೀಂ ಪುನ್ರಭಾಷ್ತ॥12॥ 

ವಿನ್ರಾದ್ನ್ಯಂ ಪಾರಪಯ ವಯಸನ್ೀ ಮಜಜಸ್ತ ಧ್ತರವಮ್। 

ಸಪರ್ತನೀಪ್ಷಿಣಣಾ ರಾಜ್ಞಾ ಮ ಢ್ೀಽಸ್ತ ತವಂ ವಿಲ್ ೀಭತಾ॥13॥ 

ಸಾನ್ತಜ್ೀ ಭರತ್ೀ ರಾತ್ೀ ಪಶಯ ರಾಮಾಭಷ್ೀಚನ್ಮ್। 

ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ರಾಮಮನಾವಸ ು್ೀ ಶತತರಘ ನೀ ಭರತಂ ಯಥಾ॥14॥ 

ಯದಿ ರಾಮ್ೀಽಭಷ್ಟಚ್ಯೀತ ಸಪತಾನಯಸುವ ನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 

ತವರಾ ಸಸತತರಾ ದಾಸಯಂ ಕ್ೌಸಲಾಯರಾ ವಿಧಿೀಯತಾಮ್॥15॥ 

ಭರತಸಾಯನ್ವವಾಯೀಽಪ ದಾಸಯಮೀವ ಪರರಾಸಯರ್ತ। 

ನ್ಹಯರಾಜಸತತ್ ೀ ರಾಜಾ ರಾಜತವಂ ರಾಮಸನ್ುತ್ೀಾಃ॥16॥ 

ನಿಗ ಢವ್ೈರ್ ೀ ವಿೀರ್ ೀಽಯಂ ಕ್ಾಲಯೀದ್ ವಾ ತವದಾತಮಜಮ್। 

ತವಂ ತತ ರಾಮಾನ್ತರಾಗ್ೀಣ ಸವಪುತರಸಾಯಹಿತ್ೀ ರತಾ॥17॥ 

ಆದಿತ್ೀರಾನ್ ಹಿ ದ್ೈತ್ೀರಾಸುಪೀವಿದಾಯಬಲಾನಿವತಾಾಃ। 

ಛಿದ್ರೀ ಛಿನ್ದನಿು ಸತ್ಯೀವಂ ಕ್ಷತರಧ್ಮಮಯಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ॥18॥ 

ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀ ಕತಬಜಯೀತತಯಕ್ಾು ಕಷ್ಟಭಾವ್ೀದ್ಮಬರವಿೀತ್। 

ಸತಯಮೀತತೆಥಂ ಕತಬ ಜ್ೀ ರಾಜಯಂ ಸ ನ್ ೀಭಯವ್ೀನ್ಮಮ॥19॥ 

ನಿೀರ್ತಮಾಂಸಾ ವಿನಿೀತಶಾ ರಾಮ್ೀಽಯಂ ಜನ್ರಞ್ಜನ್ಾಃ। 

ಪತತಾಃ ಪಾರಣಸಮ್ೀ ರಾಜಾಯತ್ ಕರಾ ನಿೀತಾಯ ಪರರಾಪಯತ್ೀ॥20॥ 

ಇರ್ತ ಬತರವಾಣಾಂ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀಂ ಸಸ್ತಮತಾ ಸಾಮಽಹ ಮನ್ಾರಾ। 

ವರೌ ಕಂ ವಿಸೃತೌ ಮತಗ ಾ್ೀ ಪತಾಯ ಪರತ ುೌ ಪುರ್ೈವ ತ್ೀ॥21॥ 

ವರದ್ವಯಂ ವೃಣಿೀಷ್ವ ತವಂ ವರಮೀತದ್ ವರಾನ್ನ್ೀ। 

ಸಾಮಾರಜಯಂ ಭರತಸಾಯಽಽಶತ ಪಾರವಾರಜಯಂ ಜಾನ್ಕೀಪತ್ೀಾಃ॥22॥ 

ಚತತದ್ದಯಶಸಮಾ ರಾಮ್ೀ ವನ್ೀ ಯದಿ ವಸ್ೀದ್ ವರರ್ತೀ। 

ಛಿನ್ನಮ ಲ್ ೀ ಭವ್ೀದ್ ವಯಕುಂ ಭರತ್ ೀ ರಞ್ಜಯೀಜಜನ್ಮ್॥23॥ 

ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀತಾಂ ಸಮಾಕಣಣಯಯ ವಿಲಾಸಂ ಮನ್ಾರಾಮತ್ೀಾಃ। 

ಆಶ್ಶ್್ಿೀಷ್ ದ್ತರತಂ ದಾಸ್ತೀಂ ಹಸನಿುೀ ಸಾಧ್ತಸಾಧಿವರ್ತ॥24॥ 
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ಕತಬಾಜಯೈ ಕತಣಡಲ್ೀ ದ್ತಾವ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀ ಸ್ವೀ ಪರಹಷ್ಟಯತಾ। 

ಕ್್ ರೀಧಾಗಾರ್ೀ ದ್ತರತಂ ಶ್ಶ್್ಯೀ ಮನ್ಾರಾರಾ ಮತ್ೀನ್ ಸಾ॥25॥ 

ಅಭಷ್ೀಕಸಯ ಸಮಾಿರಾನ್ ವಿಭವಾಂಶಾ ಪರಕಲಪಯ ಸಾಃ। 

ರಾಜಾ ರಾಜೀವನ್ಯನ್ಾಃ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀಭವನ್ಂ ಯರೌ॥26॥ 

ಸಂಸಮರನ್ ಸತಸ್ತಮತಾಂ ಜಾರಾಮನ್ಙ್ಗುಸಯ ವಶಂ ಗತಾಃ। 

ನಾಪಶಯಚಾಯನಾಗಾರ್ೀ ರತನದಿೀಪಪರದಿೀಪತ್ೀ॥27॥ 

ಕತತರ ಕ್ಾನ ು್ೀರ್ತ ಸಮಾಿರನ್ುಾಃ  ಕ್್ ರೀಧ್ಗಾರಂ ಪರವಿಶಯ ಸಾಃ। 

ದ್ದ್ಶಯ ತರತಣಿೀಂ ಭಾರಾಯಯಂ ಶರಾನ್ಂ ಕ್್ೀವಲಂ ಭತವಿ॥28॥ 

ತಾಂ ಪಾಪನಿಶಾರಾಂ ಭ ಪೀ ರಮಣಿೀತಯಭತಯಪ್ೀಯಿವಾನ್। 

ಭತಜಙ ು್ೀಂ ಮಾಲಯಬತದ ಾ್ಯೀವ ಪರಿರಭ್ಯೀರ್ತ ಚಾಬರವಿೀತ್॥29॥ 

ತಯಜ ಶ್್ ೀಕಂ ವಿಶ್ಾಲಾ್ಷಿಣೀ ಮಾಮಾಲಪ ಶತಕ್ಾಲಪ್ೀ। 

ನ್ ೀಪರಾಸ್ತ ಪರಯೀ ತ್ವ ಮಾಂ ಕಥಂ ಸಮರಶರಾಹತಮ್॥30॥ 

ಅವನಾಯಂ ಚತತರಾನಾುರಾಂ ಕಸ್ತಮನ್ ದ್ಣ್ ಡೀ ನಿಪಾತಯತಾಮ್। 

ಅಬಾರಹಮಣಕತಲಂ ಬ ರಹಿ ದ್ೀವಿೀ ತ್ೀ ವಿಹಿತಾಗಸಮ್॥31॥ 

ಪರಯಚಾಾಮಯಧ್ತನಾ ಸವಯಂ ಕೃಶ್್ ೀದ್ರಿ ಯದಿಚಾಸ್ತ। 

ಕಲಪವೃಕ್ಷಇವಾಹಂ ತ್ೀ ಸ್ತಮತ್ೀನ್ ೀರ್ತುಷ್ಠ ಸತಸ್ತಮತ್ೀ॥32॥ 

ಕ್ಾನ್ುವಾಣಿೀಮಿರ್ತ ಶತರತಾವ ಕ್ಾನಾು ವಾಣಿೀಮಭಾಷ್ತ। 

ಸತಯಸನ್ಾಾಃ ಸದಾ ರಾಜನ್ ಭವ ಧ್ಮಮಯವಿದಾಂ ವರ॥33॥ 

ಪುರಾ ಸತರಾಸತರರಣ್ೀ ತಾವಂ ನಿಶ್ಾಸತ ಶರಕ್ಷತಮ್। 

ಅರಕ್ಷಂ ನ್ನ್ತ ರಕ್ಷ್್ ೀಭ್ ಯೀ ವಿದ್ಯರಾ ವಿಪರದ್ತುರಾ॥34॥ 

ತದಾ ಪರೀತಾಯ ಪರದ್ತ ುೌ ಮೀ ವರೌ ನ್ರವರ ತವರಾ। 

ರಾಚ್ೀ ತೌ ರಾಚನಿೀಯಂ ತಾವಂ ದಿೀನಾಽಹಂ ತವ ವಲಿಭಾ॥35॥ 

ಇರ್ತ ತಸಾಯ ವಚ್ ೀ ವಿೀರ್ ೀ ವಕ್ಾರರಾ ಮಧ್ತರಾಕ್ಷರಮ್। 

ಮೃಗ್ ೀ ಗಿೀತಮಿವಾಽಽಕಣಣಯಯ ವಿವಶ್್ ೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥36॥ 

ವರೌ ವರಾನ್ನ್ೀ ದ್ತಾಯಮಭೀಷೌಟ ಸತಯಮೀವ ತ್ೀ। 

ಪುತ್ರೀಣ ಮಮ ರಾಮೀಣ ಪಾರಣ್ೀಭಯಾಃ ಪ್ರೀಯಸಾ ಶಪ್ೀ॥37॥ 
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ರಾಜ್ಞಾಃ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಂ ತಾಂ ಶತರತಾವ ಕಞ್ ಾ್ದ್ತತತುಲಿಲ್ ೀಚನಾ। 

ವಚ್ ೀವಜರಂ ಸಸಜಾಜಯಸೌ ಜಗನ್ಮಙ್ಗುಲಭಙ್ಗುದ್ಮ್॥38॥ 

ತವ ರಾಜನ್ ಪರರ್ತಜ್ಞಾರಾಾಃ ಸಾ್ಷಿಣಣ್ ೀ ಧ್ಮಮಯಸಾ್ಷಿಣಣಾಃ। 

ರಾಮಾಃ ಪರಯಶ್್ಾೀದ್ ಭವತ್ ೀ ಮಹಯಂ ದ್ೀಹಿ ವರಾವಿಮೌ॥39॥ 

ಅನ್ೀನ್ೈವೀದ್ಯಮೀನಾದ್ಯ ಭರತ್ ೀಽತಾರಭಷ್ಟಚಯತಾಮ್। 

ಚತತದ್ದಯಶಸಮಾ ರಾಮ್ೀ ರಾಪಯತಾಂ ಚ ವನ್ಂ ಪರರ್ತ॥40॥ 

ವಾಕಯಬಾಣ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ೈವ ವಿದಿೀಣಣಯಹೃದ್ಯೀ ನ್ೃಪಾಃ। 

ಪಪಾತ ಸಹಸಾ ಮಹಾಯಂ ಛಿನ್ನಮ ಲ ಇವ ದ್ತರಮಾಃ॥ 41॥ 

ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀರ್ತರನ್ತಾಶಕ್ಾಯ ಮತಕ್್ ುೀ ಮನ್ಾರರಾ ಶರಾಃ। 

ವಾಙ್ಗಮಯೀಽಪಾತಯದ್ ಭ ಪಂ ದ್ೈತ್ಯೀಷ್ತಭರಪಾರ್ತತಮ್॥42॥ 

ದ್ತಾಃಧ್ಮ್ೀಹಪರಾಭ ತಾಃ ಸ ಮತಹ ತುಯಂ ಮಹಿೀಪರ್ತಾಃ। 

ಸಞ್ಚಜಞಂ ಕಥಞ್ ಾ್ತ್ ಸಮಾಾಪಯ ದಿೀನ್ ಆಸ ು್ೀ ಸಮ ಭ ತಳ ೀ್॥43॥ 

ಕ್್ ರೀಧ್ಶ್್ ೀಕ್ಾಭಸನ್ುಪಾುನ್ ಬಾಷ್ಪಬನ್ ದನ್ ಮಹ್ ೀಷ್ಮಣಾಃ। 

ವಿಮೃಜಯ ದಿೀಘ್ಯಂ ನಿಶವಸಯ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಸ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥44॥ 

ಧಿಗಿಾಗ್ ಬತದಿಾವಿಹಿೀನಾಂ ತಾವಂ ದ್ತಬತಯದ ಾೌ ಬತದಿಾಮಾನಿನಿೀಮ್। 

ಶ್್ೈಲ ಷ್ಟೀಮಿವ ನಿಾಃಶಙ್ಗೆಂ ವಾಚಾಟಾಂ ಟಿಟಿಟಭೀಮಿವ॥45॥ 

ಕೃಷಾಣಿೀವ ಕೃಪಾಹಿೀನಾ ಕ್್ ೀಮಲಾಽಪ ನಿಸಗುಯತಾಃ। 

ಪರ್ೈಾಃ ಕೃಷಾಟ ಸತವಂಶ್ಾಽಪ ಮನಾನಶ್ಾರಾಸ್ತ ಧಾರಿತಾ॥46॥ 

ಗ್ೀಹಾದ್ ರಾಮಂ ಪರರಾಪಯ ತವಂ ದ್ೀಹಾನಾಮಮಪ ಪಾಪನಿ। 

ಸ್ನೀಹಾತ್ ತವತಾಥಚಾ ಭರತಂ ಲ್ ೀಕ್ಾಂಸುಾಂ ಪಾತಯಸಯಧ್ಾಃ॥47॥ 

ಅಹಪಪಯರ್ತಂ ವಿನ್ೀವಾಹವಿಯನಾ ವಾರಿೀವ ವಾರಿಜಮ್। 

ದ್ೀಹಿೀವೀಕಾಂ ವಿನಾ ರಾಮಂ ವಿನಾಽಹಂ ನಾಸ್ತಮ ಸವಯಥಾ॥48॥ 

ಮರಾ ರಾಮೀಣ ಚ ತಯಕ್ಾುಂ ಭರತ್ ೀ ನಾಽವಸ್ೀತ್ ಪುರಿೀಮ್। 

ಪಾರಣಜೀವಪರಿತಯಕ್ಾುಂ ತನ್ ಮಿವ ಮನ್ಾಃ ಸವಯಮ್॥49॥ 

ಭರತಸಾಯಸ್ತ ಜನ್ನಿೀ ಭಾರಾಯಯ ಮೀಽಶವಪತ್ೀಾಃ ಸತತಾ। 

ತರರಾಣಾಮಪ ನ್ಾಃ ಕೀರ್ತುಯಂ ಧಾಮಿಮಯಕ್ಾಣಾಂ ನಿಕೃನ್ುಸ್ತ॥50॥ 
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ಅನ್ತಕುಪೂವಯಂ ದ್ತವಾಯಕಯಮಿದಾನಿೀಮತಕುವತಯಸ್ತ। 

ಸವ್ೀಯಷಾಮಪ ಪೂವ್ೀಯಷಾಂ ಗತಣಾನಾಂ ದ್ಹನಾಯಿತಮ್॥51॥ 

ಸವಯಭ ತಾಭರಾಮಾಯ ರಾಮಾಯಗತಣಸ್ತನ್ಾವ್ೀ। 

ಋಜವ್ೀಽನ್ಭಯಸ ರಾಯ ಕ್್ ೀ ಹಯಸ ಯರ್ತ ಕತತರಚಿತ್॥52॥ 

ಸಮೌ ಮೀ ರಾಮಭರತಾವಿತಯವಾದಿೀಾಃ ಕಥಾನ್ುರ್ೀ। 

ಭರತಾಚಾಾರ್ತಶತಶ ರಷ್  ರಾಮಸ ು್ೀ ತಯಜಯತ್ೀ ಕಥಮ್॥53॥ 

ವನ್ಂ ಗಚ ಾ್ೀರ್ತ ವಕ್ಷ್ಾಯಮಿ ಕಥಂ ರಾಮಮಾನಾಗಸಮ್। 

ಕ್ಾನ್ುತಯಕ್ಾುಂ ಪರರತದಿತಾಂ ವಧ್ ಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಾಯಮಿ ವಾ ಕಥಮ್॥54॥ 

ಸಮಮತಾ ತವಂ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಪೌರಜಾನ್ಪದ್ೀಷ್ವಪ। 

ತಯಜ್ೈಕಂ ಬತದಿಾದ್ ೀಷ್ಂ ತತ ಸವಯದ್ ಷ್ಣಕ್ಾರಣಮ್॥55॥ 

ಯದ್ಯದಿಚಾಸ್ತ ವಾಮ್ೀರತ ತತುದ್ ದಾಸಾಯಮಿ ಸವಯಥಾ। 

ವರಾವ್ೀತೌ ವಿನಾ ದ್ೀವಿೀ ಪರಣಮಯ ತಾವಂ ಪರಸಾದ್ಯೀ॥56॥ 

ಮಮ ದಿೀನ್ಸಯ ವೃದ್ಾಸಯ ತವ ಪಾರಣ್ೈಾಃ ಸಮಸಯ ಚ। 

ಲಾಲಪಯಮಾನ್ಸಯ ಭೃಶಂ ಶರಣಂ ಭವ ಭಾಮಿನಿ॥57॥ 

ವಿಲಪನ್ುಂ ಪರ್ತಮಿರ್ತ ವಿಲ್ ೀಠ್ನ್ುಂ ಮಹಿೀತಳ್ೀ। 

ವಿಲ್ ೀಕ್ಾಯನ್ಲಪದ್ಪಾಪಯ ಸಾ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥58॥ 

ಅನ್ೀನಾಸತಯವಾದ್ೀನ್ ಯಶ್್ ೀಧ್ಮಾಮಯದ್ಯೀ ಗತಣಾಾಃ। 

ಸ್ತುೀತಾ ನ್ಶಯನಿು ತ್ೀ ರಾಜನ್ ವರೌ ಮೀ ನ್ ದ್ದಾಸ್ತ ಚ್ೀತ್॥59॥ 

ಔಶ್ೀನ್ರಾದ್ಯಾಃ ಪೂವ್ೀಯ ಸತಾಯತ ಾ್ೀಯ ದ್ೀಹಮತಯಜನ್। 

ತವಂ ಚ ರಾಜಯಂ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಯ ಸವಪುತಾರಯ ನ್ ದಾಸಯಸ್ತ॥60॥ 

ರಾಮಂ ರಾಜ್ಯೀಽಭಷ್ಟಚಯ ತವಂ ರನ್ತುಂ ಕ್ೌಸಲಯಯೀಚಾಸ್ತ। 

ಶ್ಷ್ಟಲಕ್ಷಣ ದ್ತಷಾಟತಮನ್ನಷ್ ಟೀಽಯಂ ತ್ೀ ಮನ್ ೀರಥಾಃ॥61॥ 

ಸಪರ್ತನೀಂ ಮಮ ಕ್ೌಸಲಾಯಂ ಮಾನಿನಿೀಂ ದಿೀನ್ತಾಂ ಗತಾಮ್। 

ಏಕ್ಾಹಂ ಚ್ೀದ್ವ್ೀ್ಷಿಣಷ್ಯೀ ಗಮಿಷಾಯಮಿ ಕೃತಾತಾಯತಾಮ್॥62॥ 

ವಿಷ್ಂ ಪಾಸಾಯಮಿ ವಿಷ್ಮಂ ಮರಿಷಾಯಮಿ ತವಾಗರತಾಃ। 

ನ್ ಚ್ೀತ್ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಂ ಕತರತಷ್ೀ ಪರೀಚ್ಯೀರ್ತ ವಿರರಾಮ ಸಾ॥63॥ 
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ಹಾ ರಾಮೀರ್ತ ್ಷಿಣತೌ ಪನ್ ನೀ ಮ್ೀಹ್ೀನ್ ಸ ಮಹಿೀಪರ್ತಾಃ। 

ನಾನಾಸಾನ ು್ಾೈರಶ್ಾನಾುಂ ತಾಂ ಪುನ್ಾಃ ಕತರದ್ ಾೀಽಬರವಿೀದಿದ್ಮ್॥64॥ 

ಪಾಪ್ೀ ಪಾಣಿಮಮಯರಾ ಯಸ ು್ೀ ಗೃಹಿೀತ್ ೀ ಮನ್ರಪೂವಯಕಮ್। 

ತಂ ತಯಜಾಮಿ ಮಮಾಯೀಗಯಂ ರಾಮಸನಾಯಗಕ್ಾರಣಮ್॥65॥ 

ಶತರತ್ವೈವ ವರದಾನ್ಂ ಮೀ ರಾಮಾಃ ್ಷಿಣಪರಂ ಗಮಿಷ್ಯರ್ತ। 

ಋಜತಮಮಯನ್ದಸಯ ಮೀಽಭೀಷಾಟಂ ರಾಜಯರಕ್ಷ್ಾಂ ನ್ ಧಾಸಯರ್ತ॥66॥ 

ಇತಾಂ ಲಾಲಪಯಮಾನ್ಸಯ ಕ್್ೈಕ್್ೀರಾಯ ದಾರ್ತತಾತಮನ್ಾಃ। 

ಸಹಸಾರರಾಮಾ ತಸಾಯಽಽಸ್ತೀತ್ ಸಾ ರ್ತರರಾಮಾಽಪ ಶವಯರಿೀ॥67॥ 

ಪರಭಾತ್ೀ ಜಗದ್ೀ ಕ್ಾನ್ುಾಃ ಸ್ತೀತಾರಾ ಮಾಗಧ್ೈರಿರ್ತ। 

ಪರಭಾ ತ್ೀ ಜಗದ್ೀಕ್ಾನ್ುಶ್ರಯೀ ರಾಮ ರವ್ೀರಿವ॥68॥ 
ತತ್ ರೀತಸವ್ೀ ಮಣಿಗಣ್ ೀ ರತಚಿಭವಿಯರ್ೀಜ್ೀ  

ತ್ೀನ್ೈವ ಭ ಷ್ಣಗಣ್ ೀ ವಿವಿಧ್ ೀ ವಿರ್ೀಜ್ೀ। 
ರಾಮ್ೀಽಥ ತ್ೀನ್ ಸಹ ವಲಿಭರಾ ವಿರ್ೀಜ್ೀ  

ಭ ಮಾನ ಚರಾಚರಮಿದ್ಂ ಸಕಲಂ ವಿರ್ೀಜ್ೀ॥69॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮನಾನರಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಅಯೀದಾಯಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥2-3-69॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 499+69=568] 

ಚತತತಾಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥2-4-53॥ 

ದಿವಾಕರ್ೀಽಥಾಭತಯದಿತ್ೀ ಸತಮನ್ ರೀ ಮನಿರಸತುಮಾಃ। 

ಸತವರಾಃ ಸತವಸಮಪನ್ ನೀ ನ್ರ್ೀನಾದರನ್ುಾಃಪುರಂ ಯರೌ॥1॥ 

ಪರವಿಶ್ಾಯನ್ುಾಃಪುರಂ ಕ್ಾನ್ುಂ ಮನಿರೀ ದಾವಸ ಾ್ೈರವಾರಿತಾಃ। 

ಸತಪುಂ ಮತಾವ ನ್ರಪರ್ತಂ ಬ್ ೀಧ್ಯನ್ನಭಯಧಾದಿದ್ಮ್॥2॥ 

ಸವಸ್ತು ತ್ೀಽಸತು ನ್ೃಪೀರ್ತುಷ್ಠ ಪರಜಾಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಪರಜಾಪತ್ೀ। 

ತವಯಿ ನಿದಾರರ್ತ ನಿದಾರನಿು ತವಯಿ ಜಾಗರರ್ತ ಜಾಗರರ್ತ॥3॥ 

ಸಾಮನಾು ಮನಿರಪೂವಾಯಶಾ ಸವಾಯಾಃ ಪರಕೃತಯಸುಥಾ। 

ಮಹ್ ೀತಸವೀತತಸಕ್ಾ ಹಿ ತಾವಂ ಪರರ್ತೀಕ್ಷನ ು್ೀ ಸಭಾತಳ ೀ್॥4॥ 
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ಸವಾಯನ್ ಸಮಿೃತಯ ಸಮಾಿರಾನಾಭಷ್ೀಚನಿಕ್ಾನಿಹ। 

ವಸ್ತಷಾಠದಾಯಶಾ ಮತನ್ಯಸುಾರನ ು್ೀ ತ್ೀ ಹಿತ್ೀ ರತಾಾಃ॥5॥ 

ಕೃತಸವಸಯಯನ್ಾಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಮಸುವ ನಿಯೀಗತಾಃ। 

ಅಲಙ್ಗೃತಾಃ ಸಪರ್ತನೀಕ ಆಸ ು್ೀ ಕ್ಾಯಯಯಂ ಕತರತ ದ್ತರತಮ್॥6॥ 

ಸಚಿವಸಯ ವಚಾಃ ಶತರತಾವ ಲಜಾಜಶ್್ ೀಕ್ಾಕತಲ್ೀ ನ್ೃಪ್ೀ। 

ಅವಾಙ್ಗತಮಖ್್ೀ ಮೌನ್ವರ್ತ ಪರೀಚ್ೀ ಸಾ ಕ್್ೈಕರಾತಮಜಾ॥7॥ 

ರಾಮಹಷ್ೀಯಣ ರಾಜ್ೀನ್ ದರೀ ಜ್ೈಗರ್ತುಯ ಸಮ ನಿಶ್ಾಮಿಮಾಮ್। 

ತಸಾಮನ್ ನನ್ಂ ಸನಿದ್ ರೀಽಸೌ ತವಂ ಶ್ೀಘ್ರಂ ರಾಮಮಾನ್ಯ॥8॥ 

ಮನಿರೀ ಮತಾವ ವಚಾಃ ಸತಯಂ ತಯೀರ್ತ ಸಮತದಾಹೃತಮ್। 

ನಿಗುಯತಾಃ ಪ್ೈಕ್ಷತ ದಾವರಿೀ ಮನಿರಣಾಃ ಸಪುರ್ ೀಹಿತಾನ್॥9॥ 

ಉದ್ೀರ್ತ ದ್ೀವಾಃ ಸವಿತಾ ಸಮಾಿರಾಃ ಸಮಿೃತ್ ೀಽಖಿಲಾಃ। 

ಆವ್ೀದ್ರಾಽಽಶತ ರಾಜಾನ್ಂ ಸ ತ್ೈರಿತಯಭಯಭಾಷ್ಯತ॥10॥ 

ತತಾಃ ಸತಮನ್ರಾಃ ಸಮಾಿರನ್ುಾಃ ಕ್ಾಲಸಾಯತಯಯಶಙ್ಗೆರಾ। 

ಪುನ್ರನ್ುಾಃಪುರಂ ಗತಾವ ಸತುವನ್ ಭ ಪಮಬ್ ೀಧ್ಯತ್॥11॥ 

ಮಹ್ೀನ್ದರಸಖ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಮಹಾಸತರನಿಬಹಯಣ। 

ಆಯತಷ್ಮನ್ ರಾಮಜನ್ಕ ್ಷಿಣಪರಮತದ್ತಬದ್ಾಯತಾಂ ತವರಾ॥12॥ 

ಸತಮನ್ರಸತುರ್ತವಾಕ್ಾಯನಿ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀಕ ರರವಾಕಯತಾಃ। 

ರಾಜ್ಞ್ ೀಽರ್ತದ್ತಾಃಸಹಾನಾಯಸನ್ ರಾಮವಿಶ್್ಿೀಷ್ಶಙ್ೆ ನ್॥13॥ 

ಮಹಿಶ್್ ೀ ಮನಿರಣಂ ಸಾಮಽಹ ಮೃತಕಂ ಸ ುೌಷ್ಟ ಕಂ ಸಖ್್ೀ। 

ಜೀವನ್ ಕ್ಷಣಂ ಚ ಪಶ್ಾಯಮಿ ರಾಮಮಾನ್ಯ ಮಙ್್ಾರ್ತ॥14॥ 

ತತಾಃ ಕಞ್ ಾ್ದ್ಪಕರಮಯ ಕಮೀತದಿರ್ತ ದ್ತಮಮಯನಾಾಃ। 

ಚಿನಾುಕ್ಾರನ್ುಾಃ ಸತಮನ್ ರೀಽಥ ರಾಮಧಾಮ ದ್ತರತಂ ಯರೌ॥15॥ 

ಹೃಷ್ಟಪುಷ್ಟಜನ್ಂ ವಪ್ೈಾಃ ಸೌವಣ ಣ್ೈಯಾಃ ಸಪುಭಯತಯಯತಮ್। 

ಪುರಮಿನ್ದರಪುರಾ್ಷಿಣಪುನ ವ್ೈಕತಣ್ ಠೀಪಮಮಾವಿಶತ್॥16॥ 

ದ್ದ್ಶಯ ದ್ೀವಂ ಸೌವಣ ಣ್ೀಯ ಪಯಯಙ ೆ ೀ ರಾಙ್ಗೆವಾಸತತ್ೀ। 

ಆಸ್ತೀನ್ಂ ಚನ್ದನ್ೀನಾಕುಂ ವರಾಹರತಧಿರರ್ತವಷಾ॥17॥ 
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ಸ್ತೀತರಾ ಸ್ೀವಿತಂ ದ್ೀವಾಯ ಚಾರತಚಾಮರಹಸುರಾ। 

ದ್ರಷ್ತಟಮಿಚಾರ್ತ ರಾಜಾ ತಾವಮಿತ ಯಚ್ೀ ಸ ಪರಣಮಯ ತಮ್॥18॥ 

ಆರತರ್ ೀಹ ರಥಂ ರಾಮಾಃ ಪರಭಾಕರಸಮಪರಭಮ್। 

ಅಭನ್ನಾದಯಥ ಮೈರ್ಥಲಾಯ ಅಪಾಙ್ಗುಂ ವಿಶವಮಙ್ಗುಲಮ್॥19॥ 

ಪುರಾತ್ ಪುರತಷ್ಸ್ತಂಹ್ ೀಽಯಂ ಮಹಾಸ್ತಂಹ್ ೀ ಬಲಾದಿವ। 

ನಿಜಜಯಗಾಮ ಜಗನಾನಥ್ ೀ ನಾನಾಭಟಗಣ್ೈಯತಯಯತಾಃ॥20॥ 

ರಮಾಯಣಿ ಹಮಾಯಯಣಾಯರತಹಯ ರಮಾ ರಾಮಂ ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ಚ। 

ಪರಸಪರಮಿರ್ತ ಸಾಮಽಽಹತಾಃ ಪುರತಷಾಶಾ ಸಮನ್ುತಾಃ॥21॥ 

ಸ್ತೀಮನಿುನಿೀ ನ್ ಸ್ತೀತಾರಾಾಃ ಸಮಾಽಸ್ತು ಭತವನ್ತರಯೀ। 

ರಾಘ್ವಂ ವಲಿಭಂ ಲ್ೀಭ್ೀ ರಾ ಮತಕತನ್ದಮಿವ್ೀನಿದರಾ॥22॥ 

ಕ್ೌಸಲಯಯರಾ ನ್ೃಪ್ೀಣಾಪ ಕನ್ತನ ತತ್ ಸತಕೃತಂ ಕೃತಮ್। 

ರಾಮಂ ವತ್ಸೀರ್ತ ರಾವ್ೀನ್ಂ ಸಮಾಶ್ಿಷಾಯಭನ್ನ್ದತಾಃ॥23॥ 

ಮಾನ್ತಷಾಇವ ಪೀಯ ಷ್ಂ ಧ್ನ್ಂ ಭ ರಿೀವ ನಿದ್ಾಯನ್ಾಃ। 

ಲಬಾಾಾ ರಾಮಂ ಸತರಾಜಾನ್ಂ ಹನ್ು ಮ್ೀದಾಮಹ್ೀಽಧ್ತನಾ॥24॥ 

ಏವಂ ವಿಚಿತಾರ ಮ್ೀದ್ೀನ್ ವಾಚಾಃ ಪರಬತರವತ್ ೀ ಜನಾನ್। 

ಸಸ್ತಮತ್ೀನ್ ಕಟಾಕ್ಷ್್ೀಣ ಲಾಳಯನ್ ಪರಯರೌ ಪರಭತಾಃ॥25॥ 

ಪರವಿಶಯ ರಾಜಭವನ್ಂ ದ್ೀವರಾಜಗೃಹ್ ೀಪಮಮ್। 

ವವನ ದ್ೀ ಪತರಂ ದ್ೀವಾಃ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀಮಪ ಮಾತರಮ್॥26॥ 

ಆಯತಷಾಮನ್ ಭವ ವತ್ಸೀರ್ತ ವಿವಕ್ಷ್್ ೀರಪ ಭ ಪತ್ೀಾಃ। 

ವಚನ್ಂ ನಾಗಲದ್ ವಕ್ಾರನ್ನೀತಾರಭಾಯಮಗಲಜಜಲಮ್॥27॥ 

ಪತತಸುಂ ಶ್್ ೀಕಮಾಲಕ್ಷಯ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀಂ ಪೃಚಾರ್ತ ಸಮ ಸಾಃ। 

ಜಾನ್ಂಶಾ ಸವಯಂ ಸವ್ೀಯಶ್್ ೀ ಲ್ ೀಕಮೀವಂ ವಿಡಮಬಯನ್॥28॥ 

ಕಮಮಬ ದ್ತಾಃಖಂ ತಾತಸಯ ಕಮಾಗ್ ೀ ಮಯಿ ಪಶಯರ್ತ। 

ಕಂ ತವರಾಽಽಗಾಃ ಕೃತಂ ಮಾನಾತ್ ಸತಯಂ ಬ ರಹಿ ಸತತಾಯ ಮೀ॥29॥ 

ವಾಣಿೀಮಾಕಣಣಯಯ ರಾಮಸಯ ಶಠಾ ಕಠಿಣಮಾನ್ಸಾ। 

ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀ ಕ್್ೈತವಪರಜ್ಞಾ ಸಸ್ತಮತಂ ತಮಭಾಷ್ತ॥30॥ 
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ನ್ ತವರಾಽಽಗಾಃ ಕೃತಂ ಪುತರ ನ್ ಮರಾ ನಾಪರ್ೀಣ ವಾ। 

ರಾಜಾ ಮಹಯಂ ವರೌ ದ್ತಾವ ತವದ್ಿರಾದ್ನ್ತತಪಯತ್ೀ॥31॥ 

ಯದಿ ತಾತ ಸವತಾತ್ೀ ತ್ೀ ಭವ್ೀದ್ ಭಕುರಕ್್ೈತವಾ। 

ಧ್ಮಮಯಕೃಚಾಾರದಿಮಂ ಪಾಹಿ ವಕ್ಷ್್ಯೀ ತವಂ ಚ್ೀತ್ ಪರರ್ತಶರವಿೀ॥32॥ 

ಇತತಯಕು ಊಚ್ೀ ಭಗವಾನ್ ನ್ ಕತರಾಯಯಂ ಕಂ ಪತತಾಃ ಪರಯಮ್। 

ಪಬ್ೀಯಂ ಕ್ಾಲಕ ಟಂ ವಾ ವಿಶ್್ೀಯಂ ಜವಲ್ಲತಾನ್ಲಮ್॥33॥ 

ಮಾತಾಃ ಕ್ಷಮಾಪಯ ್ಷಿಣಪರಂ ಕ್ಷಮಾವನ್ುಂ ಕ್ಷಮಾಪರ್ತಮ್। 

ಪತಾರ ಪರತ ುೌ ವರೌ ತತಭಯಂ ಮರಾ ಸತಯಂ ಪರರ್ತಶತರತಮ್॥34॥ 

ಪರಭತಣ್ೈವಂ ಪರರ್ತಜ್ಞಾತ್ೀ ಸಾ ಪಾಪಾ ವಾಯಲಲಾಪ ತಮ್। 

ತವರ್ತಪತಾರ ಮೀ ವರೌ ಪರತ ುೌ ಪಾಲ್ಲತ್ೀನ್ ಪುರಾ ಮರಾ॥35॥ 

ಇದಾನಿೀಂ ತೌ ವರೌ ದಾತತಮತಚಿತೌ ರಾಚಿತೌ ಮರಾ। 

ಸವಯಂ ದ್ತಾವಽಪಯಹ್ ೀ ಮೀ ತಾವಂ ಸೌಜನಾಯನ್ನ ವದ್ತಯಸೌ॥36॥ 

ವನ್ೀ ವಸ ತವಂ ತಪಸಾ ವತಸರಾನ್ ತವ ಪಞ್ಾಚ। 

ಭರತಾಃ ಪಾತತ ಪೃರ್ಥವಿೀಮೀತದ್ ರಾಜ್ಞ್ ೀಽನ್ತಶ್ಾಸನ್ಮ್॥37॥ 

ಇತತಯಕು ಊಚ್ೀ ಕ್ಾಕತತ್ ಥೀ ವನ್ಂ ರಾಸಾಯಮಯಹಂ ಸತಖಮ್। 

ಆನಿೀಯತಾಂ ಚ ಭರತ್ ೀ ದ್ ತ್ೈಾಃ ಸಾಧ್ವಭಷ್ಟಚಯತಾಮ್॥38॥ 

ನಿಾಃಸಙ್ಗುಾಃ ಸ್ ೀ ವಯಂ ಮಾತನ್ನಯ ತತ ಪಾರಕೃತಧ್ಮಿಮಯಣಾಃ। 

ಕನ್ತು ಕಸಾಮದಿದ್ಂ ತಾತಾಃ ಸವಯಂ ನಾಽಽಜ್ಞಾಪಯತಯಹ್ ೀ॥39॥ 

ಇತತಯಕ್ಾು ಸಾ ಖಲಾ ಪರೀಚ್ೀ ತವ ಮಾನ್ಧ್ನ್ಾಃ ಪತಾ। 

ಲಜಜರಾ ತಾವಂ ನ್ ವಕುೀಹ ಗ ಢ್ ೀ ಭಾವೀಽಸಯ ಚ್ ೀಚಯತ್ೀ॥40॥ 

ರಾವತ್ ರ್ತಷ್ಠಸಯಯೀದಾಾಯರಾಂ ತಾವನಾನಶ್ಾನರ್ತ ತ್ೀ ಪತಾ। 

ಶ್ೀಘ್ರಂ  ಗಚಾಾನ್ಯಥಾ ಹನ್ು ಗತವಾಯಜ್ಞಾಮರ್ತವತುಯಸ್ೀ॥41॥ 

ಇತಾಂ ಕ್ಾಳ ಯ್ೈವ ಕ್್ೈಕ್್ೀರಾಯ ಸವಾಯರತನ್ತುದ್ಯೀದಿತ್ೀ। 

ಧಿಕ್ ಕಷ್ಟಮಿರ್ತ ಭ ಪಾಲಾಃ ಸ ಪಪಾತ ಮತಮ್ೀಹ ಚ॥42॥ 

ರಾಮ ಊಚ್ೀಽಥ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀಂ ದ್ೀವಿೀ ದ್ರಕ್ಷ್ಾಯಮಿ ಮಾತರಮ್। 

ಸ್ತೀತಾಂ ಚ ಸಾನ್ುಾಯಿಷಾಯಮಿ ಪುನ್ರಾಯಯಸಾಯಮಿ ತಾಪಸಾಃ॥43॥ 
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ಏತಾವತ್ ಕ್ಷಮಯತಾಂ ಮಾತಸುಾರಾ ರಾಜಷ್ಟಯಜಾಯರಾ। 

ಭರತಾಃ ಪಾತತ ಪೃರ್ಥವಿೀಂ ಪತೃಶತಶ ರಷ್ಣ್ೀ ರತಾಃ॥44॥ 

ಇರ್ತ ಶತದಾಾಂ ಶತಭಾಂ ಶತರತಾವ ಗಿರಂ ರಾಮಸಯ ಪಾರ್ತಾಯವಾಃ। 

ಹಾ ರಾಮ ರಾಮ ವತ್ಸೀರ್ತ ಮತಕುಕಣ್ ಠೀ ರತರ್ ೀದ್ ಸಾಃ॥45॥ 

ರಾಜ್ಞಸುಸಯ ವಿಸಞ್ಙಸಸಯ ಕ್್ೈಕ್್ೀರಾಯಶಾ ಜಗದ್ತುರತಾಃ। 

ಪರಿಕರಮಾಯಭವಾದಾಯಙ್್ ರೀನಿಶಾಕ್ಾರಮ ನಿವ್ೀಶನಾತ್॥46॥ 

ಆತುಯಸವನ್ ೀ ಮಹಾನಾಸ್ತೀನ್ಮಹಿಷ್ಟೀಣಾಂ ಮಹಿೀಭೃತಾಃ। 

ಪತತರನ್ುಾಃಪುರಾತ್ ತಸಾಮತ್ ಪರವರಜತಯಖಿಲ್ೀಶವರ್ೀ॥47॥ 

ಸವಯಭ ತಪರಯೀ ರಾಮಾಃ ಕವ ನ್ ೀ ವತ್ ಸೀ ಗಮಿಷ್ಯರ್ತ। 

ಕಥಂ ತಯಜರ್ತ ರಾಜಾನ್ಂ ಮತಹ ತುಯಂ ವಿರಹಾಸಹಮ್॥48॥ 

ಇತತಯಚ್ೈಾಃ ಕರನಿದತಂ ತಾಸಾಂ ಸಙ ್ ೀಸಙ ್ ೀ ನಿವ್ೀದಿತಮ್। 

ಸವಯತಾರಽಽಕರನಿದತಂ ತ್ೀನ್ ಬೀಜಂ ಬೀಜಾನ್ುರಂ ಯಥಾ॥49॥ 

ಪೂಣಾಣಯನ್ನ್ದಸಯ ರಾಮಸಯ ಪೂಣ ಣ್ೀಯನ್ತದನಿಭಮಾನ್ನ್ಮ್। 

ದ್ೃಷಾಟಾ ರಾಜಯಚತಯತಸಾಯಪ ಶ್್ ೀಚನಿು ಸಮ ಪುನ್ಾಃ ಪರಜಾಾಃ॥50॥ 

ಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಕ್ಷತಭತ್ ೀ ಲಜಾಜಶ್್ ೀಕಕ್್ ರೀಧ್ಸಮತಚಾರಾತ್। 

ಬದ್ಾಮೌನ್ ೀ ನಿಜಂ ಜ್ಯೀಷ್ಠಂ ನಿರಾಯಯನ್ುಮನ್ತನಿಯಯಯರೌ॥51॥ 

ಸ ಜಗಜಜನ್ಕ್್ ೀ ಗತಾವ ಜನ್ನಾಯ ಧಾಮ ಧಾಮವತ್। 

ವ್ೈಷ್ಣವವರತನಿಷಾಠಂ ತಾಮಭಯವನ್ದತ ಸಾನ್ತಜಾಃ॥52॥ 
ರಾಜ್ಞಿೀ ಕನ್ತೆನ್ಕಕಙ್ಗೆಣಕ್್ೀ ಪರಕ್್ ೀಷ ಠ್ೀ 

ನ್ಯಸಾಯಕ್ಷಮಾಲಯಮಥ ಕಮಿಪತಕಣಣಯಭ ಷಾ। 
ಆಶ್ಿಷ್ಯ ರಾಮಮವದ್ತ್ ಪರಮದಾಶತಪೂಣಾಣಯ 

ಸಾಯದ್ ರೌವರಾಜಯಮಧ್ತನ್ೈವ ತವಾಽಽತಮಜ್ೀರ್ತ॥53॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮನಾನರಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಅಯೀದಾಯಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಚತತತಾಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥2-4-53॥ [ಅದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕಾಃ 568+53=621] 
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ಪಞ್ಾಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥2-5-50॥ 

ಲಕ್ಷಮಣಂ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ಭಗವಾನ್ ಸಸ್ತಮತಂ ಸಾಮಽಽಹ ಮಾತರಮ್। 

ಅಮಬ ನ್ ನ್ಂ ನ್ ಜಾನಾಸ್ತ ತವಾಪರಯಮತಪಸ್ತಾತಮ್॥1॥ 

ಸಮಯೀನ್ ನ್ೃಪಂ ಬಧಾವ ಕ್್ೀಕ್್ೀರಾಯ ಮೀ ಪರಚ್ ೀದಿತಾಃ। 

ವನ್ೀಚತತದ್ದಯಶ ಸಮಾ ವಾಸ್ ೀ ರಾಜಯಂ ಸವಸನ್ುತ್ೀಾಃ॥2॥ 

ಇತತಯಪಶತರತಯಕ್ೌಸಲಾಯ ನಿಪಪಾತಾವನಿೀತಳ ೀ್। 

ಉಲ ಿನಾ ಪುಷ್ಪವಲಿ್ಲೀವ ಸಾರಙ ು್ೀವ ಶರಾಹತಾ॥3॥ 

ಆಲ್ ೀಕಯ ಲ್ ೀಕನಾಥಸಾುಂ ಮ ಛಿಯತಾಂ ಭತವ ಉದ್ಾರನ್। 

ಮಮಾಜಜಯ ಪಾಂಸ ಸುದಾುತಾರತ್ ಕರಾಭಾಯಂ ಕರತಣಾಕರಾಃ॥4॥ 

ಮಹ ತಾುಯತ್ ಸಾ ಶನ್ೈಾಃ ಸಞ್ಚಜಞಂ ಲಬಾಾಾ ಶ್್ ೀಕ್ಾಗಿನಶ್್ ೀಷ್ಟತಾ। 

ದಿೀನಾ ಜಗಾದ್ ಸಾಸೌರಘಾ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪುತರಮತಖ್ಾಮತಬಜಮ್॥5॥ 

ಅಸ್ವೈರಿಣಿೀಂ ಶತಚಿಂ ದಾನಾುಂ ಗತರತದ್ೀವಾಚಾಯನ್ೀ ರತಾಮ್। 

ತಯಕತುಂ ನಾಹಯಸ್ತ ಮಾಂ ತಾತ ಮಾತರಂ ತವಮನಾಗಸಮ್॥6॥ 

ಸಪತಾನಯ ಮಮ ಕ್್ೈಕ್್ೀರಾಯಾಃ ಕಲಹಾಖ್ಾಯನ್ಲ್ ೀಷ್ಮಣಾ। 

ಸನ್ುಪಾುಂ ಸತಚಿರಾಯ ತವಂ ಕಥಂ ತಯಜಸ್ತ ಧಾಮಿಮಯಕ॥7॥ 

ನಾಪರರಾಽಹಂ ತವ ಪತತನಾನಯಪ ಲ್ ೀಕ್್ೈವಿಯನಿನಿದತಾ। 

ಕನ್ತು ಸಾ ವಕರಧಿೀನಾನಯಹಂ ತಸಾಮನ್ಮಮ ಪರಾಭವಾಃ॥8॥ 

ರಾಾಃ ಸಪುವಿಂಶರ್ತಸಮಾಸುಾಯಿ ಜಾತ ಇಮಾಾಃ ಸತತ। 

ತವೀದ್ಯಂ ಪರರ್ತೀಕ್ಷ್ಾಯಹಂ ಸ್ತಾತಾಽಬದಮಿವ ಚಾತಕೀ॥9॥ 

ವಜಾರತ್ ಸವರತರಂ ನ್ ನ್ಂ ಹೃದ್ಯಂ ಮಮ ನ್ನ್ದನ್। 

ತವದಾಯತಾರವಾಕಯವಜ್ರೀಣ ಯನ್ನ ಭನ್ನಂ ಸಹಸರಧಾ॥10॥ 

ಪತತಗುಯರಿಯಸ್ತೀ ಮಾತಾ ನ್ ಗಚಾಾತ್ ೀ ಮಮಾಽಽಜ್ಞರಾ। 

ಯದಿ ರಾಸಯಸ್ತ ಹಾಸಾಯಮಿ ದ್ೀಹಂ ತವದಿವರಹಾಗಿನನಾ॥11॥ 

ಸವಗುಯಂ ರಾಸಯರ್ತ ರಾಜ್ೀನ್ ದರೀ ನಿಗುಯತ್ೀ ತವಯಿ ಸವಯಥಾ। 

ಕ್ಷಣಂ ತವದಿವರಹಾಶಕ್್ ುೀ ನ್ ಜೀವ್ೀಯಮಭತೃಯಕ್ಾ॥12॥ 
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ವಯಂ ಶ್ಾಕ್್ೀನ್ ಜೀವಾಮಾಃ ಕ್್ೈಕ್್ೀರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಸಮಪದ್ಾಃ। 

ಕರತಣಾಂ ಕತರತ ಧ್ಮಮಯಜ್ಞ  ನ್ ಮಾಂ ಮತಞ್ಾ ಕಥಞ್ಾನ್॥13॥ 

ವಿಲಪನಿುೀಮಿಮಾಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಕ್ಷತಭತಂ ಲಕ್ಷಮಣಂ ಭೃಶಮ್। 

ನಿಯಮಯ ಹ್ೀತತಮದ್ ವಾಕಯಂ ಜಗಾದ್ ಜಗತಾಂ ಪರ್ತಾಃ॥14॥ 

ಮಾತಾ ಗರಿೀಯಸ್ತೀ ಮಾತಾಃ ಸವಯಸಾಮಜಜಗತ್ ೀಽಪ ತತ। 

ಆಚಾರಾಯಯಜಜನ್ಕ್ಾದ್  ವಾಽಪ ಪರಂ ನಾಸ್ತು ಹರಿಂ ವಿನಾ॥15॥ 

ಮಾತರಂ ಮಾರರಾಮಾಸ ಭಾಗುಯವೀ ಭಗವಾನ್ ಪುರಾ। 

ಆಜ್ಞರಾ ಪತತರ್ೀವಾಥ ತತಾಸಾದಾದ್ಜೀವಯತ್॥16॥ 

ಕಣತಡನಾ ಪಣಿಡತ್ೀನ್ೈವ ಗೌಹಯತಾ ಪತತರಾಜ್ಞರಾ। 

ಪತರತ ಾ್ೀಯ ನ್ನ್ವನ್ತಜ್ಞಂ ಮೀ ದ್ೀಹಿ ಮಾತಾಃಪರಯೀಽಸ್ತಮ ಚ್ೀತ್॥17॥ 

ಪತತರಾಜ್ಞಾಮನ್ತಷಾಠಯ ಚತತದ್ದಯಶಸಮಾಸವಹಮ್। 

ನಿವರ್ತುಯಷ್ಯೀ ಪರರ್ತೀಪಂ  ಮಾ ಬ ರಹಿ ಪಾರಣ್ೈಾಃ ಶಪ್ೀ ಮಮ॥18॥ 

ಅನ್ತನಿೀಯೀರ್ತ ಜನ್ನಿೀಂ ರಾಮ್ೀ ಲಕ್ಷಮಣಮಬರವಿೀತ್। 

ದ್ೈವೀಪಪಾದಿತ್ೀ ಕ್ಾಯಯೀಯ ನ್ ತಾತ ಕತರದ್ಾಯತಾಮಿರ್ತ॥19॥ 

ಕ್್ೈಕ್್ೀರಾಯಾಃ ಕ್್ೈತವಂ ಸವಯಂ ಪರಜಾಸಙ್ಗೆಟಮತತೆಟಮ್। 

ಆಜಜಯವಂ ಚ ಪರಭ್ ೀವಿೀಯಕ್ಷಯ ಪುನ್ಶತಾಕ್್ ರೀಧ್ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ॥20॥ 

ಲಾಲಾಟಿೀಂ ಭತರಕತಟಿೀಂ ಬಭರದ್ ಭರಮದ್ ಿರರರತಣ್ೀಕ್ಷಣಾಃ। 

ಅಮಿತರಘ ನೀಽತ ಸೌಮಿರ್ತರಾಃ ಪರೀಚ್ೀ ಪ್ರೀಕ್ಷ್ಾಯಸ್ತಮಾತಮನ್ಾಃ॥21॥ 

ಯದ್ ದ್ೈವಂ ದ್ೀವದ್ೀವ್ೀಶ ಸಾಯತ್ ತ್ೀ ರಾಜಾಯಪನ್ ೀದ್ನ್ಮ್। 

ಹನಾಯಂ ಪುರತಷ್ಕ್ಾರ್ೀಣ ತತ್ ಪರಸನ್ನೀ ಸರ್ತ ತವಯಿ॥22॥ 

ಚತದ್ದಯಶಸತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಶ್ರಯೀ ಯಸ ು್ೀಽಭಯಸ ಯರ್ತ। 

ಕೃಪಾಣಿೀಯಂ ಕೃಪಾಹಿೀನಾ ತಸಯ ಪಾಸಯರ್ತ ಶ್್ ೀಣಿತಮ್॥23॥ 

ಕ್್ೈತವ್ೀನ್ೈವ ಕ್್ೀಕ್್ೀಯಿೀ ವಹಾವಾದ್ತು ಭ ಪತ್ೀಾಃ।  

ಪಶ್ಾಾತುಪುಂ ಚ ನ್ಾಃ ಪತಾರ ಕ್್ ೀಽತರ ಧ್ಮಮಯವಯರ್ತಕರಮಾಃ॥24॥ 

ಅಪರಯಂ ಸವಯಭ ತಾನಾಂ ಕೃತಾವ ಪರವರಜನ್ಂ ತವರಾ। 

ಕ್ಷತದಾರರಾ ನ್ೈವ ಕ್್ೀಕ್್ೀರಾಯಾಃ ಪರಯಂ ನಾಥ ವಿಧಿೀಯತಾಮ್॥25॥ 
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ಇತತಯಕು ಊಚ್ೀ ಭಗವಾನ್ ಕವ ನ್ ೀ ದ್ತಾಃಖಂ ಕವ ನ್ ೀ ಸತಖಮ್। 

ಪಟಟನ್ಂ ಚ ವನ್ಂ ಚಾಙ್ಗುಂ ನಿಾಃಸಙ್ಗುನಾಂ ಸಮಂ ಮತಮ್॥26॥ 

ಪೂಣಣಯಮಸಮದ್ಯಶಶಾನ್ದರಂ ಕಲಙ  ೆೀ ನ್ ಸಪೃಶ್್ೀದ್ಯಮ್। 

ರಾಘ್ವೀ ರಾಜಯಲ್ ೀಭ್ೀನ್ ತಾತಂ ಲಙ್್ ತವಾನಿರ್ತ॥27॥ 

ಪುಣಾಯರಣಯಶರಣಾಯನಾಂ ಕತವಾಯಣ್ ೀ ನಿವೃಯರ್ತಂ ಸತಾಮ್। 

ವನ್ೀಷ್ತ ಸಞ್ಾರಿಷಾಯಮಿ ಸನ್ಯನ್ಯೀ ಚಾಽತರ ಹ್ೀತವಾಃ॥28॥ 

ಮಯಿ ಸವಭಾವಭಕುಸಯ ಯತಕುಂ ಪರೀಕುಂ ತದ್ೀದ್ೃಶಮ್। 

ಭರತ್ೀನ್ ಸಮಂ ಮಾತಾಪತೃಶತಶ ರಷ್ಣಂ ಕತರತ॥29॥ 

ಇರ್ತ ವಿಶ್್ವೀಶವರ್ೀಣ್ ೀಕುಂ ಶತರತಾವ ವಿಶ್್ವೀಶವರಾನ್ತಜಾಃ। 

ಶ್ಾನ್ುಕ್್ ೀಪೀ ಯರೌ ಶ್್ ೀಕಂ ಸಾವಮಿವಿಶ್್ಿೀಷ್ಶಙ್ಗೆರಾ॥30॥ 

ಬದಾದಞ್ಜಲ್ಲಬಾಯಷ್ಪಮತಖಶ್ಾನ್ುರಾ ಶ್ಾನ್ುವಿಭರಮಾಃ। 

ಸ್ೀವೀತೆಣ್ ಠೀ ರತದ್ರಕಣ್ ಠೀ ರಾಮಮಾಚಷ್ಟ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ॥31॥ 

ನಾಥ ತ್ೀ ಯತರರಾತಾರ ಸಾಯತ್ ತತರ ತಾವಮನ್ತರಾಮಯಹಮ್। 

ತವತ್ಸೀವಾ ಮೀ ವರಾ ಮತಕ್ ು್ೀಾಃ ಕಮತತ್ೀತರಸಮಪದ್ಾಃ॥32॥ 

ಯದಿ ರಾಸಯಸ್ತ ಮಾಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಕರತಣಾಕರ ಕ್ಾನ್ನ್ಮ್। 

ಕ್ಷತದ್ರಂ ದ್ೀಹಮಿಮಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಸ್ೀವ್ೀಯ ತಾವಽನ್ಯಜನ್ಮನಿ॥33॥ 

ವ್ೀದಾಹಂ ಪುರತಷ್ಂ ಪೂಣಣಯಂ ಪರಭತಂ ತಾವಂ ಪರಕೃತ್ೀಾಃ ಪರಮ್। 

ಯತ್ಸೀವರಾ ಕೃತಾತಾಾಯಾಃ ಸತಯಬರಯಹಮಬರಹಮಭವಾದ್ಯಾಃ॥34॥ 

ಇರ್ತ ಭಾಗವತಾಗರಣ್ ಯೀ ಭಗವಾನ್ ಶತಶತರವಾನ್ ವಚಾಃ। 

ಸಸ್ತಮತಂ ತಮವ್ೀಕ್ಷ್್ ಯೀಚ್ೀ ಬಾಡಮಾಗಮಯತಾಮಿರ್ತ॥35॥ 

ಪುತರರಾತ್ ರೀದ್ಯಮಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕ್ೌಸಲಾಯ ಪುನ್ರಬರವಿೀತ್। 

ಪುರಾತನಾನಾಂ ವಚನ್ಂ ಮಾನ್ಯಂ ಚ್ೀಚತಾರಣತ ನ್ನ್ದನ್॥36॥ 

ಗತರ್ ೀರಪಯವಲ್ಲಪುಸಯ ಕ್ಾರಾಯಯಕ್ಾಯಯಯಮಜಾನ್ತಾಃ। 

ಕ್ಾಮಚಾರಪರವೃತುಸಯ ನ್ ಕ್ಾಯಯಯಂ ಬತರವತ್ ೀ ವಚಾಃ॥37॥ 

ಮಾನ್ವ್ೀನ ದ್ರೀಣ ಮನ್ತನಾ ಗಾಥ್ೀಯಂ ನ್ನ್ವಗಿೀಯತ। 

ತಸಾಮತ್ ತವಮಭಷ್ಟಚಯಸವ ರಾಜಽಪಯತಾರನ್ತನಿೀಯತಾಮ್॥38॥ 
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ಮಾತತರ್ೀತದ್ ವಚಾಃ ಶತರತಾವ ಪರೀವಾಚ ಪರಹಸನ್ ಪರಭತಾಃ। 

ಪತತಾಃ ಶ್ಾನ್ುಸಯ ದಾನ್ುಸಯ ಕ್ಾಯಯೈಯವಾಽಜ್ಞಾ ಗತರ್ ೀರಿರ್ತ॥39॥ 

ದಿೀಘ್ಯಶ್ಾವಸಕೃತಾರಾಸಾ ಸನ್ುತಾಶತರಜಲಾಕತಲಾ। 

ಅನಿವಯತಯಂ ಸತತಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಕ್ೌಸಲಾಯ ವಿಲಲಾಪ ಸಾ॥40॥ 

ಸಪತಾನಯ ಭಕ್ಷಯಮಾಣಾಂ ಮಾಂ ವಾಯಘಾರಯ ಗಾಮಿವ ದ್ತಬಯಲಾಮ್। 

ತಾತ ಸನ್ಯಜಯ ಮಾ ರಾಹಿ ನ್ಯ ಮಾಮಪ ಕ್ಾನ್ನ್ಮ್॥41॥ 

ಇತತಯಕು ಊಚ್ೀ ಭಗವಾನ್ ಮಾತರ್ೀವಂ ತತ ಮಾ ವದ್। 

ಪರ್ತಶತಶ ರಷ್ಣಾತ್ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಪರಮಾತಾಮ ಪರಸ್ತೀದ್ರ್ತ॥42॥ 

ಭರತಂ ಮಾಮಿವ್ೀಕ್ಷಸವ ಸ ಚ ತಾವಂ ಮದ್ವದ್ಚಾಯಯೀತ್। 

ಸತಯಮಾನ್ನ್ದಯಿಷಾಯಮಿ ವತಸರ್ೀ ತಾವಂ ಚತತದ್ದಯಶ್್ೀ॥43॥ 

ಕ್ಾಕತತ್ಥೀ ಕಥಯತ್ಯೀವಂ ಸಾ ದ್ೀವಿೀ ದ್ೀವತ್ ೀಪಮಾ। 

ನಿಯಮಯ ನಿೀತಾಯ  ತಂ ಶ್್ ೀಕಂ ತಸಯ ಸವಸಯಯನ್ಂ ವಯಧಾತ್॥44॥ 

ರಕ್ಷ್್ ೀಘಾನನ್ ಸಷ್ಯಪಾನ್ ಜಪಾುಾ ಬಬನ್ಾ ತನ್ತಮದ್ಾಯಮಾ। 

ಚಕ್ಾರಙ ೆ ೀ ಚಕರಣಾಃ ಪಾಣೌ ಚಕರೀ ತಾವಂ ಪಾಲಯೀದಿರ್ತ॥45॥ 

ಸವಯದಾ ಸವಸುಯೀ ಸನ್ತು ಸವಯಭ ತಾನಿ ತಾತ ತ್ೀ। 

ಸವಯಭ ತಾನ್ುರಾತಾಮ ಚ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಸವಸುಯೀಽಸತು ತ್ೀ॥46॥ 

ವಿನ್ತ್ೀವಾಽಽತಮತನ್ಯಮತಪ್ೀನ್ದರಮಿವ ಚಾದಿರ್ತಾಃ। 

ವಿಷ್ತಣಪರಸಾದಾದ್ ದ್ರಕ್ಷ್ಾಯಮಿ ತಾವಂ ವಿಕ್ಾರನ್ುಮತಪಾಗತಮ್॥47॥ 

ಪುರತಷ್ ೀತುಮ ಭಕ್ಾಯ ಮೀ ಪುನ್ರ್ೀಹಿ ಸಲಕ್ಷಮಣಾಃ। 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಮ ಧ್ತನಯಯಪಾಘಾರಯ ಪರಿರ್ೀಭ್ೀ ಸತತಂ ಸರ್ತೀ॥48॥ 

ಪರಸಾದ್ಯ ಮಾತರಂ ದ್ೀವಾಃ ಪರಿಕರಮಯ ಪರಣಮಯ ಚ। 

ನಿಜಜಯಗಾಮ ಗೃಹಾತ್ ತಸಾಮಲಿ್ಷಿಣಮೀವಾನ್ ಲಕ್ಷಮಣಾನಿವತಾಃ॥49॥ 

ರರಾಜ ರಾಮ್ೀಽತನ್ತರಾಜಮಾಗ ು್ೀಯ ಸ ಶ್ಾಯಮಧಾಮಾ ವಿಯರ್ತೀವ ಮೀಘ್ಾಃ। 

ಸವದ್ೃಷ್ಟಟವೃಷಾಟಯ ಪರಿತಾಪಹಾರಿೀ ಮತಹ ತುಯಮಾರ್ತುಯಂ ಶಮಯನ್ ಪರಜಾನಾಮ್॥50॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮನಾನರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯ ವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಅಯೀದಾಯಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಪಞ್ಾಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥2-5-50॥ [ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ : 621+50=671] 
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ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥2-6-43॥ 

ಮಹ್ ೀತಸವೀತತಸಕಜನ್ಂ ಪರವಿಶಯ ಸವಪುರಂ ಪರಭತಾಃ। 

ಅನ್ುಾಃಪುರಾನ್ುರಗತಾಂ ದ್ೀವಿೀಮ ಚ್ೀ ಚಿಕೀಷ್ಟಯತಮ್॥1॥ 

ತವರಾ ಸಹ ವನ್ಂ ರಾಮಿ ದ್ೀವ್ೀತ ಯಚ್ೀಽತ ಜಾನ್ಕೀ। 

ಪುರ ಏವೀಷ್ಯತಾಂ ತಾವತ್ ತವಯೀತ ಯಚ್ೀ ಜಗತಪರ್ತಾಃ॥2॥ 

ಸಮ ದ್ೀ ಸಹ ತದಾಯತಾರಂ ಕೃಚ ಾ್ರೀಣ ಕಲ ಕ್್ೀಶವಾಃ। 

ಸದಾಽಪ್ಯೀಕ್ಾಧಿಯೀರ್ೀತದ್ ದ್ೀವದ್ೀವಯೀವಿಯಡಮಬನ್ಮ್॥3॥ 

ವನ್ವಾಸವಿವಾದ್ಂ ತಂ ರಾಜರಾಜ್ಞ್ ಯೀಾಃ ಪರಶತಶತರವಾನ್। 

ಅನ್ುಾಃಪುರಜನ್ಾಃ ಸವೀಯ ರತರ್ ೀದ್ ವಿವಶ್್ ೀ ಭೃಷ್ಮ್॥4॥ 

ಲಕ್ಷಮಣಂ ಬಾಷ್ಪಪೂಣಾಯಕ್ಷಂ ಪಾಶ್್ವೀಯ ಪರಹವಮತಪಸ್ತಾತಮ್। 

ಧಾಯಯನ್ುಮಥ ಕತುಯವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಸಮಭಾಷ್ತ॥5॥ 

ಕ್್ೈಕ್್ೀರಾಯ ನಿಯತ್ ೀ ರಾಜಾ ಮಾತರೌ ನೌ ನ್ ಮಾನ್ಯೀತ್। 

ಭರತಾಃ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ಾಶಾ ತಸಾಮದ್ತ್ ರೀಷ್ಯತಾಂ ತವರಾ॥6॥ 

ಮಜಜನ್ನಾಯ ಹಿ ಶತಶ ರಷಾ ಮಚತಾಶ ರಷ್ೈವ ನಾನ್ಯಥಾ। 

ಕಞ್ ಾ್ತ್ ಕ್್ಿೀಶ್ಾಸಹಂ ಪ್ರೀಷ್ಠಂ ತಾವಂ ವನ್ಂ ನ್ ನ್ರಾಮಯಹಮ್॥7॥ 

ಏವಂ ಬತರವಾಣ್ೀ ದ್ೀವ್ೀಽಸ್ತಮಂಸ ುಣಣಯಂ ಪಾದಾಭವನ್ದನ್ಮ್। 

ಕೃತಾವಽಽಯಯಯಸಯ ತಥಾಽಽರಾಯಯರಾ ರತದ್ನಾನಚಷ್ಟ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ॥8॥ 

ಕ್ೌಸಲಾಯ ನ್ೈವ ಶ್್ ೀಚಾಯ ಸಾ ತವದಿವಯೀಗಂ ಸಹ್ೀತ ಚ್ೀತ್। 

ಯಸಾಯ ಗಾರಮಸಹಸರಂ ಹಿ ನಿಸೃಷ್ಟಮತಪಜೀವನ್ಮ್॥9॥ 

ಕ್ೌಸಲಾಯಂ ಚ ಸತಮಿತಾರಂ ಚ ಭರತಸುಾಯಿ ಗೌರವಾತ್। 

ಪೂಜಯೀದ್ಧಿಕಂ ಮಾತತಾಃ ಕೃತಯಂ ನಾಸಯತರ ಮೀ ತತಾಃ॥10॥ 

ಪ್ರೀಷ್ ಠೀಽಹಂ ಚ್ೀತ್ ತವ ಸಾವಮಿನ್ ಕಥಂ ಮಾಂ ನ್ ನ್ಯಸಯಹ್ ೀ। 

ತವಚತಾಶ ರಷ್ ೀಚಿತಂ ಸಾಕ್ಷ್ಾತ್ ಪ್ರೀಷ್ಯಂ ಶ್ಷ್ಯಂ ತವಾನ್ತಜಮ್॥11॥ 

ದ್ೀವ ತವಂ ಸಹ ವ್ೈದ್ೀಹಾಯ ವನ್ೀ ಸ್ವೈರಂ ಹಿ ರಂಸಯಸ್ೀ। 

ಸಕಲಾಃ ಸಫಲಾಃ ಕ್ಾಲ್ ೀ ಯತವಯೀಾಃ ಸ್ೀವರಾಽಸತು ಮೀ॥12॥ 
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ಏವಮತಕುವತಸುಸಯ ಭಕುಂ ತಾಂ ಭಕುವತಸಲಾಃ। 

ವಿಜ್ಞಾಯ ಪರತತಯವಾಚ್ೀದ್ಂ ಲಕ್ಷಮಣಂ ಲಕ್ಷಮಣಾಗರಜಾಃ॥13॥ 

ವತ್ಸೈವಂ ಸಾಯತ್ ಪರಸನ್ ನೀಽಸ್ತಮ ತವಮಾಪೃಚಾಯ ಸತಹೃಜಜನ್ಮ್। 

ಯೀ ರಾಜ್ಞ್ೀ ವರತಣಪರತ ು್ೀ ಧ್ನ್ತಷ್ಟೀ ತ್ೀ ಸಮಾನ್ಯ॥14॥ 

ಅಭ್ೀದ್ಯಂ ಕವಚಂ ಹೃದ್ಯಮಕ್ಷಯೀಷ್  ತಥ್ೀಷ್ತಧಿೀ। 

ಖಡ ುೌ ಚಾಽಽನ್ಯ ವಿನ್ಯಸುಂ ಸವಯಮಾಚಾಯಯಯಸದ್ಮನಿ॥15॥ 

ಇತತಯಕುಮಾತ್ರೀ ಸೌಮಿರ್ತರಾಃ ಸವಮಾಪೃಚಾಯ ಸತಹೃಜಜನ್ಮ್। 

ಆಚಾಯಯಯ ಸದ್ಮನ್ ೀ ಹ್ೀರ್ತೀಹ್ೀಯಮದಿೀಪಾುಾಃ ಸಮಾನ್ಯತ್॥16॥ 

ಪುನ್ಶಾ ದ್ೀವಸಾಯಽಽದ್ೀಶ್ಾತ್ ಸ ದಾನಾಯ ಸಮಾನ್ಯತ್। 

ಸತಯಜ್ಞಂ ಚ ವಸ್ತಷ್ಠಸಯ ಸ ನ್ತಮನಾಯನ್ ದಿವಜಾನ್ಪ॥17॥ 

ಕ್್ ೀಟಿೀರಕ್ಾಞ್ ಾ್ೀಕಟಕಕ್್ೀಯ ರಾದಿವಿಭ ಷ್ಣಮ್। 

ಅನ್ಘ್ಯಂ ರಾಘ್ವಾಃ ಪಾರದಾತ್ ಸತಯಜ್ಞಾಯ ಮಣಿೀನ್ಪ॥18॥ 

ಭ ಷ್ಣಾನಿ ಪರಾದಾಾಯಯಣಿೀ ವಾಸಾಂಸ್ತ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ। 

ಸತಯಜ್ಞಪತ್ನಯೈ ಪರದ್ದೌ ರಾಮಪರ್ತನೀ ಮತದಾಽನಿವತಾ॥19॥ 

ಮಾತತಲ್ೀನಾಽಽತಮನ್ೀ ದ್ತುಂ ನಾಗಂ ಶತತರಞ್ಜಯಂ ಪರಭತಾಃ। 

ಹ್ೀಮಭ ಷ್ಂ ದ್ದೌ ತಸ್ೈ ಸಹಸ್ರೀಣ ಗವಾಂ ಸಹ॥20॥ 

ಬಾರಹಮಣ್ೀಭಯಸುಥಾಽನ್ಯೀಭಯಾಃ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀಽರ್ತಾಯಭಯ ಏವ ಚ। 

ಯಥ್ೀಷ್ಟಂ ಪರದ್ದೌ ವಿತುಂ ಪರೀತಾಸ ು್ೀ ಚಾಽಶ್ಷ್ ೀಽವದ್ನ್॥21॥ 

ತತಾಃ ಸೌಮಿರ್ತರಮಾಹ ಯ ಭಗವಾನಿದ್ಮಬರವಿೀತ್। 

ಧ್ನ್ರಾಶ್ಮಿಮಂ ಪಶಯ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀತುಮಲಕ್ಷಣ॥22॥ 

ದಿವಜಾಗ್ರಯೀಭಯಶಾ ಭೃತ್ಯೀಭಯಾಃ ಸತಹೃದ್ಿಯಶಾ ಪರದಿೀಯತಾಮ್। 

ಯೀಯೀ ಜನ್ ೀಽಧ್ತನಾ ವಿತುಂ ಯದ್ಯದಿಚಾರ್ತ ತದ್ ದಿಶ॥23॥ 

ಅಗಸಯಂ ಕ್ೌಶ್ಕಮತನಿಂ ಗಾಗಯಯಂ ಶ್ಾಣಿಡಲಯಮಪುಯತ। 

ತ್ೈರ್ತುರಿೀಯಂ ಗತರಂ ಚಾಽಽಶತ ತಪಪಯಯಯೈತ್ೈಮಮಯಹಾಧ್ನ್ೈಾಃ॥24॥ 

ಸ ತಂ ಚ ಮೀ ಚಿತರರಥಂ ಬನಿದಹಾಸಕಮಲಿಕ್ಾನ್। 

ತಪಪಯರಾನಾಯಂಶಾ ಶ್ಲಾಪದಾಯನ್ ರಜಕ್ಾನ್ ಶಮಶತರವದ್ಾಯಕ್ಾನ್॥25॥ 
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ಕ್ೌಸಲಾಯರಾಾಃ ಸತಮಿತಾರರಾಾಃ ಪ್ರೀಷಾಯನ್ ಭಕ್ಷ ಂಶಾ ತದ್ುೃಹ್ೀ। 

ದಾವಭಾಯನಾದಾಭಾಯಂ ಸಹಸಾರಭಾಯಂ ನಿಷಾೆಣಾಂ ಪರರ್ತತಪಪಯಯ॥26॥ 

ಮಯಿ ನಾಥ್ೀ ವನ್ಂ ರಾತ್ೀ ನಾಽಸಾಮಕಾಃ ಕ್್ ೀಽಪ ಸ್ತೀದ್ತತ। 

ವಿಶ್ಾರಣಯ ವಿಶ್್ೀಷ್ಜ್ಞ ನಿಾಃಶ್್ೀಷ್ಂ ಮೀ ತತ್ ೀ ಧ್ನ್ಮ್॥27॥ 

ಇತಾಯಯಯಯಸಯ ವಚಾಃ ಶತರತಾವ ತಥಾ ಚಕ್್ರೀ ಸ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ। 

ಪುನ್ಶಾ ಧ್ನ್ಶ್್ೀಷ್ಂ ಸವಂ ವಯಙ್ಗುದಿಭ್ ಯೀ ದ್ದೌ ಪರಭತಾಃ॥28॥ 

ಅಥ ಕಶ್ಾದ್ ದಿವಜ್ ೀ ವೃದ್ ಾೀ ಮಲ್ಲನ್ ೀ ಮಲ್ಲನಾಮಬರಾಃ। 

ರ್ತರಜಟ್ ೀ ನಾಮ ದ್ತದಾರವ ರಾಮಂ ದ್ಣಾಡವಲಮಬನ್ಾಃ॥29॥ 

ಸ ಗಾಗ್ ಯೀಯ ದ್ೀವಮಾಚಷ್ಟ ರಾಮ ಮೀ ತರತಣಿೀ ಪರರಾ। 

ಬಹವಪತಾಯ ಚ ದಾರಿದಾರಯತ್ ಖಿನಾನಮೀ ದಿೀಯತಾಂ ಧ್ನ್ಮ್॥30॥ 

ಇತತಯಕು  ಊಚ್ೀ ಭಗವಾನ್ ಹಾಸಯಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಹಸತಯಮತಮ್। 

ಇತ್ ೀ ದ್ಣಡಂ ್ಷಿಣಪಸ್ತ ಚ್ೀದ್ ಗ್ ೀಷ್ತ ದಾಸಾಯಮಿ ತಾ ಇರ್ತ॥31॥ 

ಸ ಶ್ಾಣಿೀಂ ಮಲ್ಲನಾಂ ಕಕ್ಷ್ಾಯಂ ವೃದ್ಾಾಃ ಸಂವ್ೀಷ್ಟಯ ಸಮಿರಮಿೀ। 

ಆವಿದ್ಾಯ ದ್ಣಡಂ ಚಿಕ್ಷ್್ೀಪ ಸವಯಪಾರಣ್ೀನ್ ವ್ೀಪತಾಃ॥32॥ 

ಸ ದ್ಣಡಾಃ ಸರಯ ಂ ರ್ತೀತಾುಾಯ ಗ್ ೀಸಹಸ್ರೀ ಸಮಾಪತತ್। 

ಪರಶಸಾಯಽಶ್ಿಷ್ಯ ತಂ ವಿಪರಂ ಗ್ ೀಸಹಸರಂ ದ್ದೌ ಪರಭತಾಃ॥33॥ 

ಯಿಯಕ್ಷವ್ೀ ಪುನ್ಸುಸ್ೈ ಕ್ಾಮಂ ವಿತುಂ ಪರದ್ತುವಾನ್। 

ಬರಹಮಣಯತವವದಾನ್ಯತ್ವೀ ಪರಶಶಂಸತಾಃ ಪರಜಾಾಃ ಪರಭ್ ೀಾಃ॥34॥ 

ಇತಾಂ ವಿಭಜಯ ವಿಪ್ರೀಭ್ ಯೀ ವಿಶ್್ವೀಶ್್ ೀ ವಿತುಮತತುಮಮ್। 

ಸಾನ್ತಜಾಃ ಸಹ ಜಾನ್ಕ್ಾಯ ಜನ್ಕಂ ದ್ರಷ್ತಟಮೀಯಿವಾನ್॥35॥ 

ವಾಚ ಊಚತಬರಯಹತವಿಧಾಾಃ ಶ್್ ೀಕಶಙ್ಗತೆಕ್ಷತಾನ್ುರಾಾಃ। 

ತತರ ಜಾನ್ಪದಾಾಃ ಪೌರಾ ನ್ರಾ ನಾಯಯೀಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ತಾನ್॥36॥ 

ರಾನ್ುಂ ಯಮನ್ವೀರ್ತ ಚಮ ಶಾತತರಂ ಚತತರಙ ು್ಣಿೀ। 

ತಮಿಮಂ ಸ್ತೀತರಾ ಸಾಕಮನ್ತಗಚಾರ್ತ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ॥37॥ 

ರಾ ನ್ ಶಕ್ಾಯ ಪುರಾ ದ್ರಷ್ತಟಂ ಸತ್ವೈರಾಕ್ಾಶಗ್ೈರಪ। 

ತಾಮಿಮಾಂ ರಾಜಮಾಗ ು್ೀಯಽಸ್ತಮನ್ ವಿೀಕ್ಷನ ು್ೀ ಜಾನ್ಕೀಂ ಜನಾಾಃ॥38॥ 
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ಮತಞ್ಾರ್ತೀಮಾಂ ಶ್ರಯಂ ಪಾರಪಾುಮಿೀಶವರ್ ೀಽಪಯಖಿಲ್ೀಶವರಾಃ। 

ಕ್್ೈಕ್್ೈರಾಯ ವಾಕಯಮಾತ್ರೀಣ ಪಶಯತಾಸಙ ು್ತಾಂ ಪರಭ್ ೀಾಃ॥39॥ 

ಯದಿ ರಾಮ್ೀ ವನ್ಂ ರಾರ್ತ ರಾಮಾಃ ಸವ್ೀಯ ವಯಂ ಸಹ। 

ನ್ೈನ್ಂ ವಿನಾ ಹಿ ಜೀವಾಮ್ೀ ಜಲಂ ಜಲಚರಾಇವ॥40॥ 

ಆತಾಯವಾಚಮನಾತುಯಸಾುಂ ಶತಶತರವಾನ್ ಭಗವಾನಿರ್ತ। 

ಪರಹಸಯ ಪಾರವಿಶದ್ ಗ್ೀಹಂ ಪತತನಾನಯನಾವಿಲಾಪನ್ಾಃ॥41॥ 

ವಿಜ್ಞಾಯ ರಾಮಮಾರಾನ್ುಂ ಸತಮನ್ರವಚನಾನ್ನೃಪಾಃ। 

ದಾರಾದ್ಾಯಸಪುಶತಕಂ ರಾಮಂ ದ್ರಷ್ತಟಮತಪಾಹವಯತ್॥42॥ 
ವಾಯಪ ು್ೀನ್ ಶ್್ ೀಕವನ್ವಹಿನಜವ್ೀನ್ರಾಜ್ಞ 

ಸಾುತಪಯಮಾನ್ಸಕಲ್ೀನಿದರಯಸಪುಧಾತ್ ೀಾಃ। 
ರಾಮಾನ್ನ್ೀನ್ತದಹಸ್ತತಾಮೃತಪೂರವಷ್ಯಾಃ 

ಸವಾಯಭತಾಪಶಮನ್ಾಃ ಸಕೃದಾವಿರಾಸ್ತೀತ್॥43॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಅಯೀದಾಾಯಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥2-6-43॥[ಆದಿತಾಃಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 671+43=714] 
 

ಸಪುಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥2-7-53॥ 

ಸ್ತಂಹಾಸನಾದ್ತತಪಪಾತ ರಾಜಾ ರಾಮಮವ್ೀಕ್ಷಯ ತಮ್। 

ಏಹ್ಯೀಹಿ ರಾಮ ವತ್ಸೀರ್ತ ಶ್್ ೀಕ್್ ೀತೆಣಾಠಪರಿಪುಿತಾಃ॥1॥ 

ಪರಿರಮಿಪರ್ ೀ ರಾಜಾ ಪತನ್ನಪಾರಪಯ ರಾಘ್ವಮ್। 

ಮಾಮೀರ್ತ ಲ್ ೀಕನಾಥ್ೀನ್ ಸಹಸಾ ಪಯಯಯಗೃಹಯತ॥2॥ 

ಪರಿರಭಯ ಸತತಂ ಭ ಯಾಃ ಪಯಯಯಙ ೆ ೀ ಸನಿನವ್ೀಶಯ ಸಾಃ। 

ಸ್ತೀತಾಂ ಸೌಮಿರ್ತರಮಪಾಯರಾದ್ ವಿವಕ್ಷತಮ ಮಯಚಿಾಯತ್ ೀಽಪತತ್॥3॥ 

ಸ್ತರೀಸಹಸರಸಯ ರಾವೀಽಭ ತ್ ಕರತಣ್ ೀ ರಾಜಸಂಸದಿ। 

ರಾಜ್ಞಿ ಮ ಚಾಾಯಮತಪಾರಾತ್ೀ ರಾಮವಿಶ್್ಿೀಷ್ಶಙ್ಗೆರಾ॥4॥ 

ಮತಹ ತಾುಯತ್ ಪಾರಪುಸಞ್ಜಞಂ ತಂ ಪರೀವಾಚ ಪತರಂ ಪರಭತಾಃ। 

ತಾತ ಮಾಮನ್ತಜಾನಿೀಹಿ ವನ್ವಾಸಾಭಕ್ಾಙ್್ ಣಮ್॥5॥ 
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ಸ್ತೀತ್ೀಯಂ ಲಕ್ಷಮಣಶ್ಾಾಯಂ ವಾರಿತೌ ಹ್ೀತತಭಮಮಯರಾ। 

ಅಪಯನಾವಗಚಾತಸಾುಭಾಯಂ ತತ್ ೀಽನ್ತಜ್ಞಾ ಪರದಿೀಯತಾಮ್॥6॥ 

ಇತತಯಕು ಊಚ್ೀ ರಾಜ್ೀನ್ದರಾಃ ಕತವಾಯೈ ವರಾವದಾಮ್। 

ತತ್ ೀ ಮಾಂ ಶ್ಕ್ಷಯಿತಾವ ತ್ೀಯತಕುಂ ರಾಜಯಸಯ ಪಾಲನ್ಮ್॥7॥ 

ಬತ ರಾಸಯಸ್ತ ತಾತ ತವಮಥವಾ ಸವಯಥಾ ವನ್ಮ್। 

ನ್ಯ ಮಾಂ ನ್ರವ್ೈಡ ಯಯಯ ನ್ ಜೀವಾಮಿ ತವರಾ ವಿನಾ॥8॥ 

ಇತತಯಕು ಊಚ್ೀ ರಾಮಸುಂ ನ್ೈವಂ ವಕತುಂ ತವಮಹಯಸ್ತ। 

ತವಮೀವ ರಾಜಾ ಭರತ್ ೀ ಯತವರಾಜ್ ೀ ಮದಾಜ್ಞರಾ॥9॥ 

ಸವಗ ು್ೀಯ ವಾ ನ್ರಕ್್ೀ ವಾಽಪ ವನ್ೀ ವಾ ಪಟಟನ್ೀಽಪ ವಾ। 

ಸತಖಮೀವ ನ್ ಮೀ ದ್ತಾಃಖಂ ತಸಾಮ ತವಂ ನಿವೃಯತ್ ೀ ಭವ॥10॥ 

ರಾಜಾರಾಮಸಯ ನಿಬಯನ್ಾಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಮನಿರಣಮಬರವಿೀತ್। 

ಸಕ್್ ೀಶರತನಸ್ತರೀರತನಂ ಬಲಂ ರಾಮಮನ್ತವರಜ್ೀತ್॥11॥ 

ಕ್ಾಮಂ ವನ್ೀ ವಸ್ೀದ್ ರಾಮ್ೀ ಮಮ ಸವಯವಿಭ ರ್ತಭಾಃ। 

ನಿದ್ಾಯನಾರಾಮಯೀದಾಾಯರಾಂ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀತನ್ಯೀ ವಸ್ೀತ್॥12॥ 

ವಯೀಜ್ಯೀಷ್ ಠೀ ಗತಣಜ್ಯೀಷ್ಠಾಃ ಶ್್ರೀಷ್ ಠೀಽಯಂ ಸವಯದ್ೀಹಿನಾಮ್। 

 ಕಥಂ ರಾಮ್ೀ ಭವ್ೀಚ್ ಾೀಚಯಾಃ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀಕ್್ೈತವಾದಿದಯತಾಃ॥13॥ 

ಇತಾಯಕಣಣಯಯ ಗಿರಂ ಪತತಯಾಃ ಕತರದಾಾ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಯಭಾಷ್ತ। 

ಅಸಮಞ್ಜಸವದಾ ರಾಮ್ೀ ಜ್ಯೀಷ್ ಠೀಽಪ ತಯಜಯತಾಮಿರ್ತ॥14॥ 

ಧಿಗಿಾಕ್ ಪಾಪೀಯಸ್ತೀಮಿತಾಮತಕ್ಾುಾ ರಾಜನ್ಯವಾಙ್ಗತಮಖ್್ೀ। 

ಸ್ತದಾಾತಾಯನಾಮಾ ಪರೀವಾಚ ಮಹಾಮಾತ್ ರೀ ನ್ೃಪಪರಯಾಃ॥15॥ 

ಸರರಾವಂ ಪಾರ್ಷಿಣಪದ್ ಬಾಲಾನಿರ್ತ ತಯಕ್್ ುೀಽಸಮಞ್ಜಸಾಃ। 

ಸಗರ್ೀಣ ಪುರಾ ರಾಜ್ಞಿೀ ವದ್ ರಾಮಸಯ ದ್ ಷ್ಣಮ್॥16॥ 

ನಿದ್ ದೀಯಷ್ಂ ವೃಣತತ್ೀ ನಾಥಂ ಸಲ್ ಿೀಕ್್ ೀಽಯಂ ಗತಣಾಣಣಯವಮ್। 

ವಿನಿೀತಂ ತಂ ಪರಯಂ ರಾಮಂ ಕಥಂ ರಾಜಾ ಪರಿತಯಜ್ೀತ್॥17॥ 

ಮಹಾಮಾತ್ರೀ ವದ್ತ್ಯೀವಂ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀಂ ಕ ರರವಾದಿನಿೀಮ್। 

ಶಪಮಾನ್ೀ ಚ ರಾಜ್ೀನ ದ್ರೀ ರಾಘ್ವಾಃ ಪುನ್ರಬರವಿೀತ್॥18॥ 
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ರಾಜನ್ ರಾಜವಿಭ ತಾಯ ಕಂ ರಾಜಯಂ ತಯಕುವತ್ ೀ ಮಮ। 

ಗಜಂ ತಯಕುವತಾಃ ಪುಂಸಾಃ ಕಂ ಫಲಂ ರಾಜಕಕ್ಷಯರಾ॥19॥ 

ಸವಯಂ ದಾಸಾಯಮಿ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಯೈ ಚಿೀರಾಣ್ಯೀವ ವೃಣ್ೀ ಸವಯಮ್। 

ಖನಿತರಪಟಕ್್ೀ ಚ್ ೀಭ್ೀ ಸಶ್ಕ್್ಯೀ ನ್ರನಾಯಕ॥20॥ 

ಭಗವತತಯಕುವತ್ಯೀವಂ ನಿಲಿಯಜಾಜ ಕ್್ೈಕರಾತಮಜಾ। 

ಚಿೀರಾಣಿ ಪರಿಧ್ತ್ಸಾೀರ್ತ ದ್ದೌ ರಾಮಾಯ ಸಂಸದಿ॥21॥ 

ಅವಿಚಾಯಯೈಯವ ತ್ೀ ಚಿೀರ್ೀ ಗೃಹಿೀತಾವ ಪಯಯಯಧಾತ್ ಪರಭತಾಃ। 

ವಿಹಾಯ ವಾಸಸ್ತೀ ಸ ಕ್ಷ್್ಮೀ ಪರಸನಾನನ್ನ್ಚನ್ದರಮಾಾಃ॥22॥ 

ಸವನಾಥಂ ಜಗತಾಂ ನಾಥಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ತಂ ಚಿೀರಧಾರಿಣಮ್। 

ಚಿೀರ್ೀ ಪರದ್ತ ು್ೀ ಕ್್ೈಕ್್ೀರಾಯ ಪಯಯಯಧಾದಾಶತ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ॥23॥ 

ಚಿೀರ್ೀ ಪರದ್ತ ು್ೀ ಕ್್ೈಕ್್ೀರಾಯ ಗತಗ ಾ್ೀವಾಽಽದಾಯ ಮೈರ್ಥಲ್ಲೀ। 

ಗಿರೀವಾರಾಮೀಕಮಾಬದ್ಾಯ ರಾಮಂ ಪ್ರೀಕ್ಷ್್ಯೀದ್ಮಬರವಿೀತ್॥24॥ 

ಮತನಿವಧ್ ವೀ ನಿಬಧ್ನನಿು ಕಥಂ ಚಿೀರಮಿದ್ಂ ಪರಭ್ ೀ। 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಚಿೀರಹಸಾು ಸಾ ತಸ ಾೌ ಲಜಾಜವರ್ತೀ ಸರ್ತೀ॥25॥ 

ಸತವರಾಃ ಸ ತವಥ್ ೀಪ್ೀತಯ ಕತಶಚಿೀರಂ ಗೃಹಿೀತವಾನ್। 

ಕ್ೌಶ್್ೀಯೀಪರಿ ಸ್ತೀತಾರಾ ರಾಮಸುತ್ ಪಯಯಯಧಾಪಯತ್॥26॥ 

ದ್ೀವಿೀಂ ಚಿೀರಧ್ರಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಿೀರನಾಥಾಮನಾಥವತ್। 

ವಸ್ತಷ ಠ್ೀ ಮನ್ತಯರ ದ್ಭ ಚಾನ್ದನಾಗ ಇವಾನ್ಲಾಃ॥27॥ 

ಮಾಮೀರ್ತ ಸ್ತೀತಾಂ ಸಂವಾಯಯಯ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀಮಬರವಿೀನ್ತಮನಿಾಃ। 

ಅರ್ತಪರವತುಯಸ್ೀ ಪಾಪ್ೀ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿ ಕತಲದ್ ಷ್ಣಿ॥28॥ 

ತವದ್ವರ್ೀಣಾಪ ದ್ತವೃಯತ ು್ೀ ನ್ ಗನ್ುವಯಂ ಹಿ ಸ್ತೀತರಾ। 

ಸ್ತೀತಾ ರಾಮಶರಿೀರಾಧ್ಯಂ ಮೀದಿನಿೀಂ ಪಾಲಯೀತ್ ಪುರ್ೀ॥29॥ 

ಸದಾರ್ ೀ ರಾರ್ತ ಚ್ೀದ್ ರಾಮ್ೀ ರಾಮಾಃ ಸವ್ೀಯ ವಯಂ ವನ್ಮ್। 

ಭರತಾಃ ಸಾನ್ತಜ್ ೀ ರಾಮಂ ಚಿೀರಧಾಯಯಯನ್ತರಾಸಯರ್ತ। 

ಶ ನಾಯಮಯೀಧಾಯಮದಾಾಯಸವ ತವಂ ಕ್ಾಳಿೀವ ಕಲ್ಲಪರಯೀ॥30॥ 
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ವದ್ತ್ಯೀವಂ ವಸ್ತಷ ಠ್ೀ ಸವಂ ಧಿಕತೆವಾಯಣ್ೀ ಜನ್ೀ ನ್ೃಪಾಃ। 

ಧ್ಮಾಮಯಶ್ಾಂ ಜೀವಿತಾಶ್ಾಂ ಚ ಚಿಚ ಾ್ೀದ್ ವಿರಹ್ೀ ಪರಭ್ ೀಾಃ॥31॥ 

ರಾಮಸ್ಯೈಕಸಯ ಪಾಪಷ ಠ್ೀ ವನ್ವಾಸ್ ೀ ವರಸುವ। 

ಸ್ತೀತಾಲಕ್ಷಮಣಯೀಾಃ ಕಸಾಮಚಿಾೀರಮಿತಯವದ್ನ್ನೃಪಾಃ॥32॥ 

ಸವಯಮಾಕತಲಮಾಲ್ ೀಕಯ ರಾಮ್ೀ ರಾಜಾನ್ಮಬರವಿೀತ್। 

ಮತ್ಸಾೀಹಾದ್ಪ ಪಾಹಿೀಮಾಂ ಜನ್ನಿೀಂ ಜನ್ಕ್ಾಧ್ತನಾ॥33॥ 

ಯತೃಪಾಲತತರಾಽಽಕೃಷ್ಟಂ ನಿಾಃಸಙ್ಗುಮಪ ಮೀ ಮನ್ಾಃ। 

ತಸಾಯಂ ಮಾತರಿ ಮೀ ತಾತ ಕೃಪಣಾರಾಂ ಕೃಪಾಂ ಕತರತ॥34॥ 

ನಿಶಮಯೈವಂ ನಿಗದಿತಂ ರಾಜಾ ರಾಮಸಯ ಗಚಾತಾಃ। 

ಮತಕುಕಣ್ ಠೀ ರತರ್ ೀದ್ ೀಚ್ೈಾಃ ಪರಯೈಭಾಯರಾಯಶತ್ೈಯತಯಯತಾಃ॥35॥ 

ಚಿರಂ ವಿಲಪಯ ರಾಜ್ೀನ್ದರಾಃ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀಂ ಗಹಯಯನ್ ಮತಹತಾಃ। 

ರಾಮಂ ಪದಾರ್ತಮೀಷ್ಯನ್ುಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಸ ತಮಭಾಷ್ತ॥36॥ 

ಸತಮನ್ರಮಮ ರಾನ್ೀನ್ ನ್ನ್ದನ್ಂ ಮೀ ವನ್ಂ ನ್ಯ। 

ಮಾತಾರ ಪತಾರ ಚ ನಿರಾಯಸಯಾಃ ಪುತ್ ರೀ ನ್ನ್ವೀವಮಿೀದ್ೃಶಾಃ॥37॥ 

ಇರ್ತ ರಾಜ್ಞಾ ಸಮಾದಿಷ್ಟಾಃ ಸಾರರ್ಥೀ ರಥಮಾನ್ಯತ್। 

ಸ್ತೀತಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ರತದ್ನ್ ಭ ಪಾಃ ಕ್್ ೀಶ್ಾದ್ಾಯಕ್ಷಮಭಾಷ್ತ॥38॥ 

ವರಿೀರಾಂಸ್ತ ಚ ವಾಸಾಂಸ್ತ ಪರಾಧಾಯಯಭರಣಾನಿ ಚ। 

ಸಮಾಾಃ ಸಙ್ಗ್ಯಯ ದ್ೀಹಾಯಶತ ಸತನಷಾಯೈ ಮೀ ಯಥ್ೀಪಸತಮ್॥39॥ 

ಇರ್ತ ರಾಜ್ಞಾ ನಿಯತಕ್ ು್ೀನ್ ರಾಜಾಮಾತ್ಯೀನ್ ತತ್ಣಾತ್। 

ದ್ತ್ತರಾಕಲಪವಾಸ್ ೀಭವಿಯರ್ೀಜ್ೀ ವಿೀರವಲಿಭಾ॥40॥ 

ಸತನಷಾಮತವಾಚ ಕ್ೌಸಲಾಯ ಲಾಳಯನಿು ಸತತಾಮಿವ। 

ಮಾಽವಮಂಸಾಾ ಮತನಿಂ ರಾಮಂ ವತ್ಸೀ ಸಾಧಿವೀ ಭವ್ೀರಿರ್ತ॥41॥ 

ಕ್ಾನ ು್ೀ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯಕ್ಾನ ು್ೀ ಮೀ ಸ್ತಾರಾ ಭಕುಗತುಯಣಾಣಣಯವ್ೀ। 

ಆಯಯೀಯ ನ್ ಪಾರಕೃತಸ್ತರೀ ಸಾಯಮಿರ್ತ ಸ್ತೀತಾಽಭಯಭಾಷ್ತ॥42॥ 

ಸ್ತೀತಾಮಾಶ್ಿಷ್ಯ ಭಾಷಾಪ್ಷಿಣೀ ಕ್ೌಸಲಾಯ ರಾಮಮಬರವಿೀತ್। 

ಪುತರ ಸ್ತೀತಾಂ ಚ ಸೌಮಿರ್ತರಂ ತಾವಂ ಚ ಪಾಹಿ ವನ್ೀಶ್ವರ್ತ॥43॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

TOC                                       http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 68 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಪರಿಭಾವಿೀ ನ್ ಮೀ ಮಾತಾ ಸ್ರೈಲ್ ೀಕ್್ಯೀ ಸಸತರಾಸತರ್ೀ। 

ಶ್ೀಘ್ರಮೀಷಾಯಮಿ ಚ್ೈತಾಭಾಯಂ ಪರಸ್ತೀದ್ೀತಯಬರವಿೀತ್ ಪರಭತಾಃ॥44॥ 

ರಾಮ್ೀಽದ್ಾಯಸಪುಶತಕಂ ಮಾತೄಣಾಮಭಯವನ್ದತ। 

ಸಂವಾಸ್ೀ ಕ್ಷಮಯತಾಮಾಗಾಃ ಸಾಧ್ವನ್ತಜ್ಞಾಯತಾಮಿರ್ತ॥45॥ 

ಕ್ೌರಞ್ ಾ್ೀನಾಮಿವ ದ್ೀವಿೀನಾಂ ಕರತಣ್ೀ ಕರನಿದತ್ೀ ಸರ್ತ। 

ರಾಮಲಕ್ಷಮಣಜಾನ್ಕ್್ ಯೀ ರಾಜಾನ್ಂ ಚಾಬಯವಾದ್ಯನ್॥46॥ 

ಪರಿಕರಮಯ ಮಹಿೀಪಾಲಂ ಧ್ಮಮಯಶ್ಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣಾಾಃ। 

ಕ್ೌಸಲಾಯಂ ಚ ಸತಮಿತಾರಂ ಚ ಕರಮೀಣ್ೈವಾಭಯ ವಾದ್ಯನ್॥47॥ 

ಸತಮಿತ್ ರೀಚ್ೀ ಪರರತದಿತಾ ವನ್ದಮಾನ್ಂ ಸವನ್ನ್ದನ್ಮ್। 

ಪುತರ ಸತತಪತರವತಯಸ್ತಮ ತವರಾ ಪುತ್ರೀಣ ಸಾಧ್ತನಾ॥48॥ 

ತರತಣಿೀಂ ರಮಣಿೀಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಮಾಂ ಚ ಯದ್ ರಾಸ್ತ ರಾಘ್ವಮ್। 

ತಾತ ರಾಮಾಃ ಸಸ್ತೀತಸ ು್ೀ ಜಗನಾನಥಾಃ ಪರಾ ಗರ್ತಾಃ॥49॥ 

ಏತಾವದ್ತಕ್ಾುಾ ಸೌಮಿರ್ತರಂ ಸತಮಿತಾರ ರಾಮಮಬರವಿೀತ್। 

ತಾತಾನ್ತಜಸುವ ಪ್ರೀಷ್ ಯೀ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಪಾಲಯತಾಮಿರ್ತ॥50॥ 

ಏವಮೀವ್ೀರ್ತ ದ್ೀವ್ೀಶ್್ೀ ಬತರವಾಣ್ೀ ಭಾಸವರಂ ರಥಮ್। 

ಇಙ ು್ತಜ್ಞ ಉಪಾನಿನ್ಯೀ ಸತಮನ್ ರೀ ದ್ೀಶಕ್ಾಲವಿತ್॥51॥ 

ಸಾನ್ತಜ್ ೀ ರಥಮಾರತಹಯ ಸ್ತೀತಾಮಾರ್ ೀಪಯತ್ ಪರಭತಾಃ। 

ಕರಂ ಕರ್ೀಣ ಸಙ್ಗುೃಹಯ ಕರ್ೀಣತಂ ಕರಿರಾಡಿವ॥52॥ 
ಅದಾಾಯಸು ತದ್ ಯತಗಪದ್ೀವ ಯತಗಂ ಚ ಯೀಗಯಂ 

ರತಚಾಯ ತತಂ ದ್ಶಮತಖ್ಾಕರಮಣ್ೀ ಪರಸ್ತದ್ಾಮ್। 
ಅತಾಯಯತಂ ಸತಮನ್ಸಾಂ ಸತಮನ್ ೀರಥಂ ಚ 

ದಿವಯಂ ತದಾ ದ್ಶರಥಸಯ ರಥಂ ಸ ರಾಮಾಃ॥53॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಅಯೀದಾಾಯಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಸಪುಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥2-7-53॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 714+53=767] 
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ಅಷ್ಟಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥8-63॥ 

ಚ್ ೀದಿತ್ ೀಽಚ್ ೀದ್ಯದ್ ಭ ರಮಾನ ತಂ ರಥಂ ಸಾರರ್ಥಯಯಯದಾ। 

ಸಬಾಲವೃದ್ಾವನಿತಾಾಃ ಪರಜಾಸುಮನ್ತದ್ತದ್ೃಯವುಾಃ॥1॥ 

ತೃಷಾತಾುಯಇವ ತ್ ೀರೌಘ್ಂ ಭವಾತಾುಯಇವ ಮಾಘ್ವಮ್। 

ಭರಾತಾುಯಇವ ಪಾತಾರಂ ಶ್್ ೀಕ್ಾತಾುಯ ರಾಮಮನ್ವಗತಾಃ॥2॥ 

ಸಾರಥ್ೀ ಸ್ತಾೀಯತಾಂ ಕಞ್ ಾ್ಚಾನ್ೈವಾಯ ನಿೀಯತಾಂ ರತಾಃ। 

ರಾಮಾನ್ನ್ೀನ್ತದಂ ಪಶ್ಾಯಮ್ೀ ದ್ರಕ್ಷ್ಾಯಮಸುಂ ಕದಾ ಪುನ್ಾಃ॥3॥ 

ಧ್ನಾಯಽಸ್ತ ದ್ೀವಿೀ ಸ್ತೀತ್ೀ ತವಂ ಧ್ನ್ ಯೀಽಸ್ತ ತವಂ ಚ ಲಕ್ಷಮಣ। 

ಶ್್ರೀಯಾಃ ಸವಗಾುಯಪವಗಾುಯಭಾಯಂ ಯದ್ ವಾಂ ಸಾಯದ್ ರಾಮದ್ಶಯನ್ಮ್॥4॥ 

ಜನ್ೀಷ್ತ ಪರವದ್ತ್ಸಾೀವಂ ರಾಜಾ ಸ್ತರೀಭರನ್ತದ್ತದರತಾಃ। 

ರಾಮಂ ಪುನ್ದಿದಯದ್ೃಕ್ಷ್್ೀಽಹಮಿತತಯಕ್ಾುಾ ಪುನ್ರಾದ್ರವತ್॥5॥ 

ಧಾವತ್ ೀಾಃ ಸವಖಲತ್ ೀಭ ಯಯೀ ಬಾಷ್ಪೈರನಿಾೀಕೃತಾಕ್ಷಯೀಾಃ। 

ಮಾತಾಪತ್ ರೀಾಃ ಪರವಯಸ್ ೀದ್ೃಯಶ್ಾ ಕಂ ನ್ ಕೃಪಾಂ ನ್ಯೀತ್॥6॥ 

ಹಾ ರಾಮ ರಾಮ ವತ್ಸೀರ್ತ ಹಾ ಸ್ತೀತ್ೀ ಲಕ್ಷಮಣ್ೀರ್ತ ಚ। 

ಮಾತಾಪತ್ ರೀಾಃ ಸಮಾಕರನ್ದಸ್ರೈಲ್ ೀಕಯಕರತಣ್ ೀಽಭವತ್॥7॥ 

ರ್ತಷ್ಠರ್ತಷ ಠ್ೀರ್ತ ರಾಜ್ೀನ್ ದರೀ ರಾಹಿರಾಹಿೀರ್ತ ರಾಘ್ವಾಃ। 

ಸತಮನ್ರಮಭತ್ ೀಽಬ ರತಾಂ ಸತಮನ್ ರೀ ವಿಕಿಬ್ ೀಽಭವತ್॥8॥ 

ನಾಶ್ೌರಷ್ಮಿರ್ತ ರಾಜ್ೀನ್ದರಂ ಸತಮನಾರ ಬ ರಹಿ ಸಙ್ಗುಮೀ। 

ಇರ್ತ ರಾಮ್ೀದಿತಾಃ ಸ ತ್ ೀ ರಥಂ ನಿನ್ಯೀ ಕೃತಾಞ್ಜಲ್ಲಾಃ॥9॥ 

ಯಂ ಪುನ್ದ್ದರಯಷ್ತಟಮನಿವಚ ಾ್ೀನ್ನ ತಂ ದ್ ರಮನ್ತವರಜ್ೀತ್। 

ನ್ೃಪ ಏವಂ ವಸ್ತಷಾಠದ್ಯೈವಾಯರಿತ್ ೀಽಧ್ವನ್ತಯಪಾವಿಶತ್॥10॥ 

ಪಾರಣಿದ್ೀಹಾದಿವ ಪಾರಣ್ೀ ಸ್ೀತತಬನಾಾದಿವಾಮಿಸ್ತ। 

ರಾಮೀ ನಿಗುಯಚಾರ್ತ ಪುರಾತ್ ಸವಯಮಾಸ್ತೀದ್ಮಙ್ಗುಲಮ್॥11॥ 

ಸಾಾವರಾಣಾಂ ರ್ತರಶ್ಾಾಂ ಚ ಶ್್ ೀಕವಹಿನಮದಿೀಪಯತ್। 

ರಾಮದ್ೀವಸಯ ವಿರಹ್ ೀ ಮಾನ್ವಾನಾಂ ತತ ಕಮತಪನ್ಾಃ॥12॥ 
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ಶ್್ ೀಚತಾಃ ಪತತ್ ೀ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ಮಾಮೀರ್ತ ಸಹಸಾ ಸರ್ತೀ। 

ಕ್ೌಸಲಾಯ ದ್್ಷಿಣಣಂ ಬಾಹತಂ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀ ವಾಮಮಗರಹಿೀತ್॥13॥ 

ಕ್್ೀಕ್್ೀಯಿೀಮವಲ್ ೀಕ್ಾಯಥ ಕತರದ್ ಾೀ ದ್ಶರಥ್ ೀಽಬರವಿೀತ್। 

ಕಮಮಯಣಾ ಚಣಿಡ ಚಣ ಡ್ೀನ್ ಚಣಾಡಲ್ಲೀ ತವಂ ನ್ ಮಾಂ ಸಪೃಶ॥14॥ 

ತವರಾ ಛಲಾದ್ವಚಿಾನ್ನಂ ರಾಜಯಂ ಚ್ೀದ್ ಭರತ್ ೀ ಭಜ್ೀತ್। 

ನ್ ತ್ೀನ್ ದ್ತುಮತದ್ಕಂ ಪ್ರೀತಸಾಯಪ ಪರಯಂ ಮಮ॥15॥ 

ತಸ್ಯೈವಂ ಬತರವತ್ ೀ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ರಾಮಮೀವಾನ್ವಗಚಾತಾಮ್। 

ಸವಭಾವಾಯತನ್ೀತರಸಯ ನ್ೀತ್ರೀ ಅತಾಯಯತ್ೀ ತದಾ॥16॥ 

ಚಕ್ಷತರಾದ್ಯೈರತಪರತಂ ರಾಮೀಽಕ್ಷಯವಿಷ್ಯೀ ಸರ್ತ। 

ರತಮಸ್ತಮನ್ ಮನ್ ೀವಾಗಾಿಯಂ ಭ ಪತ್ೀಯಯೀಯಗಿನ್ ೀ ಯಥಾ॥17॥ 

ರಾಮಮಾತತನ್ನಯಯತ ಮಾಂ ಕ್ೌಸಲಾಯರಾ ನಿವ್ೀಶನ್ಮ್। 

ರಾಮಪಾದಾರವಿನಾದಙ ೆ ೀ ಭ ತಳ ೀ್ ಸವಸ್ತು ಮೀ ಭವ್ೀತ್॥18॥ 

ಏವಂ ನಿಗದ್ಯ ಸತಚಿರಂ ವಿಲಪಯ ಚ ಮಹಿೀಪರ್ತಾಃ। 

ಕ್ೌಸಲಾಯಲಯಮಾಪ್ೀದ್ೀ ದಿವಾಕರ ಇವಾಮತಬದ್ಮ್॥19॥ 

ರಾಜಾ  ರಾಮಮಿಹಾಪಶಯಂಶತಾಕ್್ ರೀಶ್್ ೀದಾಬಹತರತಚಾಕ್್ೈಾಃ। 

ಹಾ ರಾಮ ಕ್ಾವಽಸ್ತ ಸ್ತೀತ್ೀ ತವಂ ಲಕ್ಷಮಣ್ೀರ್ತ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ॥20॥ 

ಶರಾನ್ಾಃ ಶಯನ್ೀ ತತರ ಮಗನಾಃ ಶ್್ ೀಕಮಹಾಣಣಯವ್ೀ। 

ರಾಮಲ್ಲೀಲಾಂ ಸಮರನ್ನೀವ ಸಕಲಂ ಕ್ಾಲಮತಯಗಾತ್॥21॥ 

ಅನ್ತರಾತತಮಶಕುತಾವಲಿಲನಾಾಃ ಸಹ ಬಾಲಕ್್ೈಾಃ। 

ಸಮರನ್ ಯೀ ರಾಮಮತದಾಬಷಾಪ ನ್ಯವತಯನ್ು ಗೃಹಾನ್ ಪರರ್ತ॥22॥ 

ಹಾ ರಾಮ ಕವ ಪರರಾಸ್ತ ತವಂ ಸ್ತೀತಯೀತತಯರತರ್ ೀದ್ನಾಾಃ। 

ಅನ್ವಧಾವನ್ ಸಮಂ ಪೌರ್ೈಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಪರಕೃತಯಾಃ ಪರಭತಮ್॥23॥ 

ಆಧಾವತ್ ೀ ರತದ್ಾಕಣಾಠನ್ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲೀನ್ಶತರಲ್ ೀಚನಾನ್। 

ಜನಾಂಸಾುನ್ ಮೀಘ್ಗಮಿಿೀರಂ ಪರೀವಾಚ ಕರತಣಾಕರಾಃ॥24॥ 

ನಿವತುಯಧ್ವಂ ಚ ವತುಯಧ್ವಂ ಭರತಸಾಯನ್ತಶ್ಾಸನ್ೀ। 

ಸ ಮೀ ಭಕ್್ ುೀಽನ್ತಜ್ ೀ ರಾಜಾ ತನ್ೀ ಶತಶ ರಷ್ಣಂ ಪರಜಾಾಃ॥25॥ 
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ಇತತಯಕ್ಾು ಅಪ ತ್ೀ ಸವ್ೀಯ ತಮೀವಾನಾವದ್ರವನ್ ದ್ತರತಮ್। 

ವಿಪಾರ ಮಾಗಾುಯಲಸಾಾಃ ಪರೀಚತಸರಯಿೀವ್ೀದಾನ್ುಪಾರಗಾಾಃ॥26॥ 

ಹ್ೀ ಜಾತಾಯ ವಾಜನ್ ೀಽಸಾಮಕಂ ಸಾವಮಿೀ ನ್ ೀ ನಿೀಯತಾಂ ವನ್ಮ್। 

ಪುರಮಾನಿೀಯತಾಮೀನ್ಂ ವರಜನಿು ಶರಣಂ ಪರಜಾಾಃ॥27॥ 

ಪದಾರ್ತೀನಾಂ ದಿವಜಾರ್ತೀನಾಮಿರ್ತ ಶತರತಾವಽಽತಾಯಭಾಷ್ಟತಮ್। 

ಅವರ್ತೀಯಯಯ ರಥಾದ್ ರಾಮ್ೀ ಯರೌ ಮನ್ದಂ ದ್ರಾನಿಧಿಾಃ॥28॥ 

ವಿಪಾರಾಃ ಪಾರಞ್ಜಲಯಾಃ ಪರೀಚ  ರಾಮಂ ರಾಜೀವಲ್ ೀಚನ್ಮ್। 

ನಿವತುಯಸವ ಪುರಂ ವತಸ ಪಾಲರಾಸಾಮನ್ ಕೃಪಾಲಯ॥29॥ 

ಪಶ್್ಯೀಮಾನ್ ಪರಣತಾನ್ ಭ ಮೌ ಹಂಸಶತಕಿಶ್ರ್ ೀರತಹಾನ್। 

ಮತನಿೀನ್ ಭಗವತಶ್್ರೀಷಾಠನ್ ವಾಜಪ್ೀರಾದಿರಾಜನ್ಾಃ॥30॥ 

ಪಶಯಗಿನೀನ್ನ್ತರಾತಾಂಸಾುಾಂ ವ್ೀದಾಂಶ್ಾಾಙ್ಗುನಿ ಚಾಧ್ತನಾ। 

ಪಶ್್ಯೀದ್ಂ ಬಾರಹಮಣಕತಲಂ ಪರಾಯಯಕತಲಮನಾಕತಲ॥31॥ 

ನಾನಾಸುಮಬಲತ್ ೀಪ್ೀತಾ ರತದಾಾಪಾದಾ ಹಿ ಪಾದ್ಪಾಾಃ। 

ಅನ್ತರಾತತಮಶಕ್ಾುಸಾುಾಮನ್ತಶ್್ ೀಚನಿು ಶ್್ ೀಭನ್॥32॥ 

ರ್ತಯಯಯಞ್ಾಾಃ ಕೀಟಪಯಯಯನಾು ಹನ ು್ೀಮೀ ಮೃಗಪ್ಷಿಣಣಾಃ। 

ಭಕುವತಸಲ ದ್ೃಶಯನಾುಂ ಖಿನಾನ ಭಕ್ಾುಶಾರಾಚರಾಾಃ॥33॥ 

ಏಕಚಾತ್ ರೀಚಿತ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ತವಮಚಾತ್ ರೀ ಹಿ ಗಚಾಸ್ತ। 

ವಯಂ ತಾವಂ ವಾಜಪ್ೀಯೀತ ಾ್ೈಾಃ ಶ್್ವೀತಚಾತ್ೈರತಪಾಸಮಹ್ೀ॥34॥ 

ಪರಯರೌ ಭಗವಾಂಸ ುಷ್ಟಣೀಂ ಶೃಣವಂಸ ು್ೀಷಾಂ ಸರಸವರ್ತೀಮ್। 

ಸನಾಾಯರಾಂ ಪಾರಪುವಾನ್ ನಾಮಾನ ತಮಸಾಂ ಚ ಸರಸವರ್ತೀಮ್॥35॥ 

ಫಲಮ ಲ್ ೀದ್ಕ್್ೈವೃಯರ್ತುರದ್ಯ ಪಾರಪಾು ಗೃಹಂ ಸಮರನ್। 

ನ್ ೀತೆಣಾಠಂ ಕತರತ ತಾತ್ೀರ್ತ ರಾಮಾಃ ಸೌಮಿತರಮಬರವಿೀತ್॥36॥ 

ರಾಮಾಜ್ಞರಾ ಸತಮನ್ ರೀಽಶ್ಾವನ್ ವಿಮತಚಯ ಯವಸಂ ದ್ದೌ। 

ಸ ಸೌಮಿರ್ತರಾಃ ಶತಭಾಂ ಶರಾಯಂ ಚಕ್್ರೀ ಚ ಮೃದ್ತಲ್ೈದ್ದಯಲ್ೈಾಃ॥37॥ 

ಅನ್ನ್ುಶಯಯಸಾುಂ ಶರಾಯಮದಾಾಯಸಾಮಾಸ ಸ್ತೀತರಾ। 

ಸೌಮಿರ್ತರಸುಾನ್ಯೀಸ ುಣಣಯಂ ಚಕ್್ರೀ ಪಾದಾವನ್ೀಜನ್ಮ್॥38॥ 
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ಸ ತಸ್ತಮಂಸುಮಸಾರ್ತೀರ್ೀ ವಿಮಲ್ೀ ಗ್ ೀಕತಲಾಕತಲ್ೀ। 

ಸನಾದಯಯಮತಪಾಸಯ ಶ್ಶ್್ಯೀಽತರ ಪಯಯಯಙ ೆ ೀ ಸ್ತೀತರಾ ಸಮಮ್॥39॥ 
ಸೌಮಿರ್ತರಶಾ ಸತಮನ್ರಶಾ ದ್ೀವದ್ೀವಯೀರದ್ ರತಾಃ 

ಮನ್ ೀರಮಾನ್ ರಾಮಗತಣಾನ್ ವಣಣಯಯನ ುೌ ಸಮ ರ್ತಷ್ಠತಾಃ॥40॥ 

ರಾಮ್ೀಽದ್ಾಯರಾತರ ಉತಾಾಯ ಸೌಮಿರ್ತರಮಿದ್ಮಬರವಿೀತ್। 

ಪಶಯಪೌರಾನಿಮಾನ್ ಸತಪಾುನ್ ವನ್ೀಷ್ತ ಭವನ್ೀಷ್ಟವವ॥41॥ 

ಪುತರಮಿತರಕಳತಾರಣಿ ಕ್ಷ್್ೀತರವಿತುಗೃಹಾಣಿ ಚ। 

ತಯಕ್ಾುಾ ಮದ್ಿಕುಸಮ ಪಣಾಣಯ ಮಾಂ ಯೀಗಿನ್ಇವಾನ್ವಗತಾಃ॥42॥ 

ಅಸ್ತಮನ್ ರಾಮೀ ವಯಂ ರಾಮಾಃ ಸತಪ ು್ೀಷ್ವೀತ್ೀಷ್ತ ಸತವರಮ್। 

ದ್ತಾಃಸಹ್ ೀ ವಿರಹ್ ೀ ಹ್ಯೀಷಾಂ ಕಂ ವಾ ಲಕ್ಷಮಣ ಮನ್ಯಸ್ೀ॥43॥ 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಸ ತಮ ಚ್ೀಽಸೌ ಪೌರವಾಯಮ್ೀಹನಾಯ ಹಿ। 

ನ್ಯೀದಿೀಚಿೀಂ ರಥಂ ್ಷಿಣಪರಂ ನಿವತುಯಸವ ಪುನ್ಸ್ತುಾರ್ತ॥44॥ 

ಸತಮನ್ ರೀಽಥ ತಥಾ ಕೃತಾವ ರಥಂ ಭ ಮನೀ ನ್ಯವ್ೀದ್ಯತ್। 

ಆರತರ್ ೀಹ ರಥಂ ರಾಮಾಃ ಸಸ್ತೀತಾಲಕ್ಷಮಣಸುತಾಃ॥45॥ 

ರಥಮಾರತಹಯ ತರಸಾ ತಮಸಾಮರ್ತರ್ತೀಯಯಯ ಸಾಃ। 

ತ್ೀನ್ೈವ ರಾರ್ತರಶ್್ೀಷ್ೀಣ ದಿೀಘ್ಯಮಧಾವನ್ಮತಯಗಾತ್॥46॥ 

ಪರಭಾತ್ೀ ಸರ್ತ ಪೌರಾಸ ು್ೀ ಮನಾವನಾ ನ್ಗರಂ ಗತಮ್। 

ರಾಮಂ ಲ್ ೀಕ್ಾಭರಾಮಂ ತಂ ಪರಹೃಷಾಟ ನ್ಗರಂ ಯಯತಾಃ॥47॥ 

ಅರ್ತಗಚಾನ್ ಬಹ ನ್ ಗಾರಮಾನ್ ಕ್್ ೀಸಲಾನ್ ಕ್್ ೀಸಲ್ೀಶವರಾಃ। 

ವ್ೀದ್ಸೃರ್ತಂ ನಾಮ ನ್ದಿೀಂ ಗ್ ೀಮರ್ತೀಂ ಚಾತಯವತುಯತ॥48॥ 

ದ್್ಷಿಣಣಾಭಮತಖಂ ರಾನ್ುಂ ದ್್ಷಿಣಣಂ ಸರಯ ನ್ದಿೀಮ್। 

ತರನ್ುಂ ಕ್್ ೀಸಲಾದಾಯಸುಂ ಸವ್ೀಯ ಜಾನ್ಪದಾ ಯಯತಾಃ॥49॥ 

ದಿೀನಾನ್ಶತರಮತಖ್ಾನ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ಭಕ್ಾುಂಸಾುನ್ ವಿರಹಾಸಹಾನ್। 

ಭ ಮಾ ಭತಜಂ ಭತಜಙ್ಗುಭಮತದ್ಯಮಯೀದ್ಮಭಾಷ್ತ॥50॥ 

ವ್ೀದಾಹಂ ಭವತಾಂ ಭಕುಂ ಭವನ್ಂ ಪರರ್ತ ಗಮಯತಾಮ್। 

ಇತತಯಕ್ಾುಸ ು್ೀ ಯಯತನ್ನಯತಾವ ವಣಣಯಯನ್ ುೀ ಗತಣಾಣಣಯವಮ್॥51॥ 
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ದಿವಜಸಙ ುೈಾಃ ಸದಾ ಸ್ೀವಾಯಂ ಭಜತಾಮಘ್ನಾಶ್ನಿೀಮ್। 

ಗಚಾನಾನಪ ರ್ತರಪಥಗಾಂ ಗಙ್ಗುಂ ರಾಮಸರಯಿೀಮಿವ॥52॥ 

ಸಸ್ತೀತಂ ಸಾನ್ತಜಾಮಾತಯಮಿಙ್ಗತುದಿೀವೃಕ್ಷಮ ಲಗಮ್। 

ಪರಣನಾಮ ಪರಭತಂ ಪಾರಪಯ ನಿಷಾದಾಧಿಪರ್ತಗತುಯಹಾಃ॥53॥ 

ತವ್ೀದ್ಂ ಸಪುರಂ ರಾಜಯಂ ದ್ೀವ ದಾಸಾ ವಯಂ ತವ। 

ನಿವಸಾತ್ೈವ ನಾಥ್ೀರ್ತ ಗತಹ್ ೀ ರಾಘ್ವಮಬರವಿೀತ್॥54॥ 

ವನ್ವಾಸ್ೀನ್ ದ್ೀವಸಯ ಭಕುಾಃ ಖಿನ್ ನೀಮತಹತಗತುಯಹಾಃ। 

ಸಾನಿುಾತಸ ು್ೀನ್ ಯವಸಂ ರಾಮಶ್್ವೀಭ್ ಯೀ ದ್ದೌ ತದಾ॥55॥ 

ದ್ೀವದ್ೀವಯೀಾಃ ಸ ಸೌಮಿರ್ತರಾಃ ಪಣಣಯಪಯಯಯಙ್ಗೆರಾತಯೀಾಃ। 

ಪಾದಾವಕ್ಷ್ಾಳಯದ್ ಧ್ನ್ ಯೀ ರವಾವಸತುಮತಪ್ೀಯತಷ್ಟ॥56॥ 

ಸನಾದಯಯರಾಂ ಸಮರ್ತೀತಾರಾಂ ದ್ೀವದ್ೀವಯೀಾಃ ಶರಾನ್ಯೀಾಃ। 

ರ್ತಷ್ಠನ್ುಂ ಲಕ್ಷಮಣಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಗತಹ ಊಚ್ೀ ಧ್ನ್ತದ್ಾಯರಮ್॥57॥ 

ವಿೀರ ವಿಶರಮಯತಾಂ ಕಞ್ ಾ್ತ್ ಕಙ್ಗೆರ್ ೀ ಭವತಾಮಹಮ್। 

ಆಯಯಯಯೀಾಃ ಪಾಲನ್ೀ ಯತಕು ಇತತಯಕ್್ ುೀ ಲಕ್ಷಣ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥58॥ 

ವಿೀಕ್ಷ್್ಯೀಮಂ ಪಣಣಯಪಯಯಯಙ್ಗೆಂ ಪಾರಸಾದ್ೀಽನ್ಘ್ಯಶಯಯಯೀಾಃ। 

ಆಯಯಯಯೀದ್ ದಯಯತ್ೀ ಮೀ ಧಿೀಗತುಯಹ ಕಂ ಗ ಹರಾಮಿ ತ್ೀ॥59॥ 

ಹಾ ರಾಮೀರ್ತ ವಿಲ್ ೀಠ್ನಾುವನಾಥೌ ಸಾವಿರೌ ಭತವಿ। 

ಪತರೌ ಸಮರತ್ ೀ ಮೀಽಙ್ಗೆಂ ನಿದಾರ ವಿದಾರವಿತಾ ಶತಚಾ॥60॥ 

ಗಹಾಸೌಮಿರ್ತರಸ ತಾನಾಮಿತಾಂ ರಾಮಪರಸಙ ು್ನಾಮ್। 

ಜಾಗರತಾಮೀಕಭಾವಾನಾಂ ಸಾ ವಯರ್ತೀರಾಯ ಶವಯರಿೀ॥61॥ 

ಕರ್ೀಣ ತಾಮರೀಣ ಮನ್ ೀಹರ್ೀಣ ಸಪೃಷ್ಟಂ ಮನಾಕ್ ಸತಸ್ತಮತಮತಲಿಲಾಸ। 

ರಾಮೀಣ ದ್ೀವಾಯ ವದ್ನಾರವಿನ್ದಂ ಸ ಯಯೀಯಣ ತತಲಯಂ ತರತಣಾರಿವಿನ್ದಮ್॥62॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಅಯೀಧಾಯಕ್ಾಣ ಡ್ೀಽಷ್ಟಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥2-8-62॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ  767+62 = 829] 
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ನ್ವಮಾಃ ಸಗಯಾಃ॥2-9-50॥ 

ರಾಮಾಜ್ಞರಾಽಥ ಸೌಮಿರ್ತರಾಃ ಪಿವಾರಾಚ್ ೀದ್ಯದ್ ಗತಹಮ್। 

ಗತಹಶ್್ ಾೀಪಾನ್ಯನಾನವಂ ಸವರಿತಾರಂ ಕಙ್ಗೆರ್ೈದ್ದೃಯಢಾಮ್॥1॥ 

ರಾಘ್ವೀ ನಿರಘ್ಂ ಸ ತಂ ಸತಮನ್ರಂ ಪರತಯಮನ್ರಯತ್। 

ರಾಹಿ ಸೌಮಾಯಧ್ತನಾಽಯೀದಾಾಯ ಪಾಹಿ ತಾತಂ  ಶತಚಾಽದಿದಯತಮ್॥2॥ 

ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀಂ ನಾವಮನ್ಯಧ್ವಂ ಕತರತಧ್ವಂ ಭರತಂ ನ್ೃಪಮ್। 

ಪತತರಾಜ್ಞಾ ತನ್ತಧ್ವಂ ಮೀ ಸವಯಥ್ೈವಂ ಪರಯಂ ಮಮ॥3॥ 

ತಾತಂ ಸಾನ್ುಾಯ ಸಾನ್ುಾಜ್ಞ ಮಮ ದಿೀನಾಂ ಚ ಮಾತರಮ್। 

ವಸ್ತಷಾಠದಿೀಂಶಾ ಸವಾಯಂಸುಾಂ ನಾನ್ತಶ್್ ೀಚನ್ತು ಮಾಮಿಹ॥4॥ 

ಏವಮತಕ್ ು್ೀ ಭಗವತಾ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಕತಪತ್ ೀಽಬರವಿೀತ್। 

ರಾಜಾ ಕೃತಾತಾಯಾಃ ಕ್್ೈಕ್್ೀರಾಯ ರಾಮಂ ನಾನ್ತಸಮರ್ೀದಿರ್ತ॥5॥ 

ಇತತಯಕು ಊಚ್ೀ ಭಗವಾನ್ ಸ ತ ಮೈವಂ ನ್ೃಪಂ ವದ್। 

ಶತರತಾವ ಕ್್ ರೀಧ್ ೀಕುಮಸ್ಯೀದ್ಂ ಪತಾ ಜಹಾಯದ್ಸ ನಿರ್ತ॥6॥ 

ರಾಹಿೀರ್ತ ಚ್ ೀದ್ಯನ್ುಂ ತಂ ಸತಮನ್ರಾಃ ಕಲ್ಲತಾಞ್ಜಲ್ಲಾಃ। 

ಮತಕುಕಣ್ ಠೀ ರತದ್ನ್ತನಚ್ೈಸುನಿನಗೃಹ್ಯೀದ್ಮಬರವಿೀತ್॥7॥ 

ಹತವಿೀರಾಮಿವ ಚಮ ಂ ನಿವಿೀಯರಾಮಿವ ಸತನ್ದರಿೀಮ್। 

ತವದ್ದಾಹಿೀನಾಂ ರಥಧ್ತರಂ ಕಥಂ ನ್ೀಷಾಯಮಿ ತ್ೀ ಪುರಮ್॥8॥ 

ಪತರೌ ಕಂ ನ್ತ ವಕ್ಷ್ಾಯಮಿ ಪೌರಾಂಶಾ ಪರ್ಥ ಪೃಚಾತಾಃ। 

ಅಯಿ ದ್ೀವ ದ್ರಾಳ  ್ ೀ ತವಂ ತವ ಸ್ೀವಾಂ ಪರಶ್ಾಧಿ ಮೀ॥9॥ 

ಇತತಯಕು ಊಚ್ೀ ಭಗವಾಂಸುಾಯಿ ರಾತ್ೀ ವನ್ೀ ರತಮ್। 

ಮಾಂ ಪರತ್ಯೀಷ್ಯರ್ತ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀ ಸ್ೀವ್ೀಯಂ ಮೀ ಭವ್ೀದಿರ್ತ॥10॥ 

ಸಾನ್ುಾಯಿತಾವ ತಥಾ ಸ ತಂ ರಾಮದ್ೀವ್ೀನ್ ಚ್ ೀದಿತಾಃ। 

ವಟ್ಷಿಣೀರಂ ಜಟಾಾಃ ಕತತುಯಮತಪಾನಿನ್ಯೀ ಗತಹ್ ೀ ಬಹತ॥11॥ 

ಲಕ್ಷಮಣಸಾಯಽಽತಮನ್ಶ್ಾಾಥ ಜಟಾಶಾಕ್್ರೀ ಜಗದ್ತುರತಾಃ। 

ಜಟಾಭಸ ುೌ ವಿರ್ೀಜಾತ್ೀ ನ್ರನಾರಾಯಣಾವಿವ॥12॥ 
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ಗತಹಸ ತಾವನ್ತಜ್ಞಾಪಯ ವಿನಿೀತಾವನ್ತನಿೀಯ ಚ। 

ವಿಚಿತಾರರಿತರಸಮಪನಾನಂ ನಾವಂ ಪಾರಪದ್ನಾಮಯಾಃ॥13॥ 

ದ್ೀವದ್ೀವಾಜ್ಞರಾ ದ್ೀವಿೀಂ ನಾವಮಾರ್ ೀಪಯ ವಿೀಯಯಯವಾನ್। 

ಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಸವಯಮಾರ ಢಾಃ ಪಶ್ಾಾಲಿಕ್ಷಮಣಪೂವಯಜಾಃ॥14॥ 

ತಾರಕ್್ೈಸಾುಯಯಯಮಾಣಾ ಸಾ ದ್ೀವಿೀ ದ್ೀವಾನಿುಕ್್ೀ ಸ್ತಾತಾ। 

ತಾಂ ಗಙ್ಗುಮವಲ್ ೀಕ್ಾಯಥ ಮಙ್ಗುಲಾಙ ು್ೀದ್ಮಬರವಿೀತ್॥15॥ 

ಹ್ೀ ವಿಷ್ತಣಪದಿ ಧ್ನಾಯ ತವಂ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್ಾದಿಹಾಗತಾ। 

ದ್ೀವ್ೀ ವನಾನಿನವೃತ ು್ೀ ತಾವಂ ಪೂಜಯಿಷಾಯಮಿ ಜಾಹನವಿೀ॥16॥ 

ಏವಂ ಬತರವನಾಯಂ ವ್ೈದ್ೀಹಾಯಂ ಪರಂ ಪಾರಂ ಪಿವೀಽಗಮತ್। 

ಅವರತಹಯ ಪಿವಾತ್ ತಸಾಮದ್ ರಾಮ್ೀ ಲಕ್ಷಮಣಮಬರವಿೀತ್॥17॥ 

ಅಗರತ್ ೀ ಗಚಾ ಸೌಮಿತ್ರೀ ಸ್ತೀತಾ ತಾವಮನ್ತಗಚಾತತ। 

ಅನ್ತರಾಸಾಯಮಯನಾರಾಸ್ತೀ ತಾವಂ ಚ ಸ್ತೀತಾಂ ಚ ಪಾಲಯನ್॥18॥ 

ಇತ್ಯೀವಂ ವರಜತ್ ೀಾಃ ಸ್ವೈರಂ ರಾಮರಾಮಾನ್ತಜನ್ಮನ್ ೀಾಃ। 

ಸತಮದ್ಾಯಮಾ ಯರೌ ಮದ ಾ್ಯೀ ಕರ್ೀಣತಾಃ ಕರಿಣ್ ೀರಿವ॥19॥ 

ತ್ೀ ಗತಾವ ದಿೀಘ್ಯಮಧಾವನ್ಂ ಪಾರವಿಶನ್ನದ್ತಿತಂ ವನ್ಮ್। 

ನ್ಯಗ್ ರೀಧ್ಮ ಲಮಾಸಾದ್ಯ ತತರ ವಾಸಮಕಲಪಯನ್॥20॥ 

ಸ್ತೀತಾಲಕ್ಷಮಣಯೀ ರಾಮ್ೀ ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ಪದಿಮನಿೀಮ್। 

ಸತದ್ಶಯನಾಂ ನಾಮ ತತಾಃ ಪದಾಮನ್ಯದ್ತು ಲಕ್ಷಮಣಾಃ॥21॥ 

ಪದ್ಪದ್ ೀಪಮಂ ಪತತಯಾಃ ಪದ್ಮಮಾದಾಯ ಮೈರ್ಥಲ್ಲೀ। 

ವಿರರಾಜಾನಿುಕ್್ೀ ಭತತುಯಾಃಸತನ್ದರಿೀವ್ೀನಿದರಾ ಸವಯಮ್॥22॥ 

ತ್ೀ ತರಯೀಽತರ ರ್ತರರಾತಾರನ ು್ೀ ಮೃಣಾಲಾದ್ನ್ತಪಪಯತಾಾಃ। 

ಅವಸಂಸುತರ ತಾಂ ರಾರ್ತರಂ ನಾನಾಸಙ್ಗೆಥನ್ೈಾಃ ಸತಖಮ್ ॥23॥ 

ಪರಭಾಕರ್ೀ ಪರಭಾತ್ೀಽಥ ಪರತಸತಾಸ ು್ೀ ತತ್ ೀ ವನಾತ್। 

ಬಹ ನ್ ಬಹತವಿಧಾನ್ ದ್ೀಶ್ಾನ್ ಪಶಯನ್ುಾಃ ಶ್ೀಘ್ರಗಾಮಿನ್ಾಃ॥24॥ 

ಅಲಾಪವಶ್್ೀಷ್ೀ ದಿವಸ್ೀ ರಾಮ್ೀ ಜಾರಾನ್ತಜಾನಿವತಾಃ। 

ಸಙ್ಗುಮಂ ಗತವಾನ್ ಪುಣಯಂ ಗಙ್ಗುಯಮತನ್ಯೀಾಃ ಪರಭತಾಃ॥25॥ 
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ಋಷ್ಟಬೃಯಹಸಪರ್ತಸತತ್ ೀ ಭರದಾವಜ್ ೀ ಜಗತಾಭತಮ್। 

ತಸ್ಯೈವ ವಚನಾಜಾಜಞತಾವ ಪೂಜರಾಮಾಸ ಭಕುಮಾನ್॥26॥ 

ತಂ ಸಜಾರಾನ್ತಜಂ ದ್ೀವಮಘ್ಯಯಮ ಲಫಲಾದಿಭಾಃ। 

ಪರಿಪೂಜಯ ಜಗತ ಪಜಯಮಾಸ್ತೀನ್ಮೃಷ್ಟರಬರವಿೀತ್॥27॥ 

ಉತುಮಶ್್ ಿೀಕ ಸತಚಿರಾತ್ ತಾವಂ ದಿದ್ೃಕ್ಷ್ಾಮಹ್ೀ ವಯಮ್। 

ತವದ್ದಶಯನಾನ್ುಾಃ ಸನಾುಪಾಃ ಸನ್ುತ್ ೀಽಪ ಹಿ ದ್ೀಹಿನಾಮ್॥28॥ 

ಇದ್ಂ ಕ್ಷ್್ೀಮಕರಂ ಕ್ಷ್್ೀತರಂ ಕ್ಷ್್ೀತರಜ್ಞ ಸ್ವೈರಮಾವಸ। 

ತನಾವನ್ ೀಽತನ್ತಮಾನ್ನ್ದಮಸಾಮಕಂ ಕ್ಷ್್ೀತರವಾಸ್ತನಾಮ್॥29॥ 

ಇತತಯಕ್್ ುೀ ಭಗವಾನ್ ಚ್ೀ ಪ್ರೀಕ್ಷಕ್ಾ ಹಿ ಜನಾ ಇಹ। 

ಸಸ್ತೀತಂ ಮಾಂ ಸಂವರಜ್ೀಯತರ್ೀಕ್ಾನ್ುಂ ಮೀ ವದ್ೀರಿರ್ತ॥30॥ 

ಕಪಾಲಶ್ರ ಆದಿೀನಾಂ ಸ್ತದಿಾಭ ಮಿಂ ತಪಸ್ತವನಾಮ್। 

ತತಸ್ತರಯೀಜನಾಭಾಯಶ್್ೀ ಚಿತರಕ ಟಂ ದಿವಜ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥31॥ 

ತಸಾಯಂ ರಾತಾರಯಂ ವಯರ್ತೀತಾರಾಂ ರಾಮ್ೀ ಜಾರಾನ್ತಜಾನಿವತಾಃ। 

ಅಭನ್ನ್ದಯ ಮತನಿೀನ್ದರಂ ತಂ ಪಶ್ಾಮಾಭಮತಖ್್ ೀ ಯರೌ॥32॥ 

ರಾಮತನಾದಿರಮಥ ಪಾರಪಯ ಯಮತನಾಂ ಪರಭತರ್ೈಕ್ಷತ। 

ಸಪುಸಪ ು್ೀರಿವಾಶ್ಾವಳಿಂ ಸತವರಾಂ ಶ್ಾಮಮಲಶ್ರಯಮ್॥33॥ 

ಖಣಡಯಿತಾವಽಥ ಖಡ ು್ೀನ್ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ನ್ಳವ್ೀತಸಾನ್। 

ರಾಮಾಜ್ಞರಾ ವಯಧಾತ್ ತತತುಯಂ ಸಙ್ಗ್ಟಂ ವ್ೀತರಬನ್ಾನ್ೈಾಃ॥34॥ 

ರಾಮ್ೀ ಗಹಿೀತಾವ ವ್ೈದ್ೀಹಿೀಂ ಕಞ್ ಾ್ಲಿಜಾಜಸ್ತಮತಾನ್ನಾಮ್। 

ಆರ್ ೀಪಯತ್ ತಂ ಸಙ್ಗ್ಟಂ ಭ ಷ್ಣಾನಾಯಯತಧಾನಿ ಚ॥35॥ 

ರಾಘ್ವೌ ಯಯತತರಿವೀಯರೌ ಸಙ್ಗ್ಟಂ ಪರಿಗೃಹಯ ತಮ್। 

ಕ್ಾಳಿನಾದಯ ದ್್ಷಿಣಣಂ ರ್ತೀರಂ ದ್್ಷಿಣಣೌ ರಾಮಲಕ್ಷಮಣೌ॥36॥ 

ಯಮತನಾವನ್ಮಭ್ಯೀತಯ ತಟಾಕ್್ೀ ಬಹತಪುಷ್ೆರ್ೀ। 

ಕಞ್ ಾ್ದ್ ವಿಶರಮಯ ರಾನ್ುಸ ು್ೀ ಶ್ಾಯಮಂ ನ್ಯಗ್ ರೀಧ್ಮಾಯಯತಾಃ॥37॥ 

ರಾಪರಾಮಾಸ ಭಗವಾನ್ಗರತ್ ೀ ಭರತಾಗರಜಮ್। 

ರಾಮಾಃ  ಸವಯಂ ಪೃಷ್ಠತ್ ೀಽಗಾಜಾಜನ್ಕೀ ಮದ್ಾಯತ್ ೀ ಯರೌ॥38॥ 
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ಗವೂಯರ್ತಮಾತರಂ ಗತಾವ ತ್ೀ ತತ್ ೀಽಪ ಯಮತನಾತಟ್ೀ। 

ಹತಾವ ಮೃಗಾನ್ತಪಾದಾಯ ತಾಂ ನಿಶ್ಾಮವಸನಿನಹ॥39॥ 

ಶ್ಾರನ್ುಂ ಭತವಸುಳ ೀ್ ಸತಪುಂ ಲಕ್ಷಮಣಂ ಲಕ್ಷಮಣಾಗರಜಾಃ। 

ಕರಾಭಾಯಂ ಶಙ್ಗೆರಾಭಾಯಂ ತಂ ಪರಿಮೃಜ್ ಯೀದ್ಬ್ ೀಧ್ಯತ್॥40॥ 

ತತಸ ು್ೀ ಪರಸ್ತಾತಾಾಃ ಪಾರತಶ್ಾತರಕ ಟಂ ಗಿರಿಂ ಗತಾಾಃ। 

ತತಾರಽಽಶರಮಂ ಶರಮ್ೀಪ್ೀತಾ ಅನ್ತರ ಪಮಮನ್ವತ॥41॥ 

ಮನಾದಕನಿೀಪರಿಗತಂ ಮನಾದನಿಲಹಿಮಂ ವನ್ಮ್। 

ದ್ೀವಿೀಂ ದ್ೀವೀಽಭನ್ನಾದಯತರ ಸಾವಯಕ್ಾಮಿಕಮೈಕ್ಷಯತ್॥42॥ 

ಶ್ಾಲ್ೀ ವಿಶ್ಾಲ್ೀ ಚಕ್ಾರತ್ೀ ಪಾದ್ಪ್ೈಗುಯಜಪಾರ್ತತ್ೈಾಃ। 

ಲತಾವಿತಾನ್ೈರಾಬದ್ಾಯ ಪಣ ಣ್ೈಯರಾಸ್ತುೀಯಯಯ ರಾಘ್ವೌ॥43॥ 

ಅಶ್್ ೀಧ್ಯತ ಸಾಲಂ ಕೃತಾವ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಪಣಣಯಶ್ಾಲಯೀಾಃ। 

ದ್ೀವಿೀ ಶ್ಾಲ್ೀ ಅಲಞ್ಾಕ್್ರೀ ಮಾರ್ತುಯಕ್್ೈರನ್ತಲ್ೀಪನ್ೈಾಃ॥44॥ 

ರಾಮಾನ್ತಜ್ ೀ ರಾಮಗಿರಾ ಹತಾವ ಕೃಷ್ಣಮೃಗಂ ವನ್ೀ। 

ಜನ್ಯಿತಾವಽಗಿನಮಚಿರಾಚಾರಪಯಿತಾವ ನ್ಯವ್ೀದ್ಯತ್॥45॥ 

ಸತಾಂ ಪರ್ತಾಃ ಸಸ್ತೀತ್ ೀಽಥ ಸಾನತಾವ ವಿಹಿತಮಾಚರನ್। 

ಜತಹಾವ ಹವಿಷ್ ೀ ಭಾಗಂ ಬಹಿಯರಿಧಾಮದಿಭಾಃ ಕರಮಾತ್॥46॥ 

ನಿವ್ೀದ್ಯ ವಾಸತದ್ೀವಾಯ ದ್ೀವಾಯ ಸಾವತಮನ್ೀ ಹವಿಾಃ। 

ಪತೃಭ್ ಯೀಽಥ ಪವಿತ್ರೀಷ್ತ ನಿವಾಪಂ ಸಜಲಂ ದ್ದೌ॥47॥ 

ಪಞ್ಾಯಜ್ಞಾಂಶಾ ಯಜ್ಞ್ೀಶ್್ ೀ ವಿಧಾಯೈವಂ ಸಲಕ್ಷಮಣಾಃ। 

ಹವಿಷ್ಯಂ ಬತಭತಜ್ೀ ದಿವಯಂ ದ್ೀವಾಯ ಪಾತ್ರೀ ಸಮಪಪಯತಮ್॥48॥ 

ಪರಿವ್ೀಷ್ಂ ಸತವ್ೀಷಾಽಥ ಭತೃಯದ್ೀವರಯೀರಿಹ। 

ವಿಧಾಯ ಭತತುಯರತಚ್ಯೀಷ್ಂ ಕ್ಾನ್ತಕ್ಾನ್ು ಉಪಾದ್ದ್ೀ॥49॥ 

ಪಣಣಯಶ್ಾಲಾಂ ವಿಶ್ಾಲಾಂ ತಾಂ ರಾಮ್ೀ ರಾಜೀವಲ್ ೀಚನ್ಾಃ। 

ವ್ೈಕತಣಠಇವ ವ್ೈಕತಣಠಂ ಪಾರವಿಶತ್ ಪರಯರಾ ಸಮಮ್॥50॥ 
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ನಾನಾಫಲಪರಸವಪತರಗಣ್ ೀಪಹಾರಂ ಮಾಲ್ಲನ್ತಯದಾರಸಲ್ಲಲ್ೈರತಪಸಪಪಯಣಂ ಚ। 
ಆಲ್ ೀಕಯ ಲಕ್ಷಮಣಸಮಿೀರಣಯೀಾಃ ಸವಸ್ೀವಾಂ ರಾಮಶಾ ರಾಮರಮಣಿೀ ಚ ಮತದ್ಂ 

ದ್ಧಾತ್ೀ॥51॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಅಯೀದಾಯಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ನ್ವಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥2-9-51॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 829+51=880] 

ದ್ಶಮಾಃ ಸಗಯಾಃ ॥2-10-61॥ 

ರಾಮದ್ೀವವಿಹರಾನ್ಲದ್ ನಾಸುದ್ತುಣಾನ್ ಜಗತರಥಾಮೃತತತಲಾಯನ್। 

ನಾಗರಾಾಃ ಸವನಿತಾಾಃ ಶ್ಷ್ತವೃದಾಾ ಮಾತರ್ ೀಽಸಯ ಜನ್ಕಾಃ ಸವಜನಾಶಾ॥1॥ 

ರಾಮರ ಪಮಖಿಲ್ೀನಿದರಯರಮಯಂ ದ್ಶಯಯನ್ ವಿಹಸ್ತತಾಮೃತಸಾರಮ್। 

ಸಧ್ಯ ಏವ ಪದ್ಧಾಸ್ತ ದ್ೃಶ್ಾಂ ನ್ ೀ ಹಾ ವಿಧ್ೀ ತವ ದ್ರಾ ಕವ ನ್ತ ರಾತಾ॥2॥ 

ಪೂತುಯಮಿಷ್ಟಮತದಿತಂ ವಿದಿತಂ ವಾ ಯದ್ಯದ್ಸ್ತು ಹಿ ಶತಭಂ ವಿಹಿತಂ ನ್ಾಃ। 

ತ್ೀನ್ ತತಷ್ಟಟಮತಪಗಮಯ ಪರಾತಾಮ ರಾಮದ್ಶಯನ್ಸತಖಂ ಪರದಿಶ್್ೀನ್ನಾಃ॥3॥ 

ಅತರ ಸನಿನಹಿತಮಾತಮಕಟಾಕ್ಷಂ ಭಾಗಯದ್ೀವಯಗಮಯದ್ ವನ್ವಿೀರ್ಥೀಮ್। 

ತ್ೀನ್ ತತರ ವಿಲಸನಿು ಸಮಸುಶ್ರೀಪದಾನಿ ರಘ್ುನಾಥಪದಾನಿ॥4॥ 

ಕಂ ನ್ತ ತ್ೀನ್ ಸತಕೃತಂ ಕೃತಮಾಸ್ತೀನಾಮಗುಯಜ್ೀನ್ ತೃಣಗತಲಮಗಣ್ೀನ್। 

ಬರಹಮರತದ್ರಮಕತಟ್ ೀಪನಿವ್ೀಶಯಂ ಯಂ ಪರಿಸಪೃಶರ್ತ ರಾಮಪದಾಬಜಮ್॥5॥ 

ರಾಮಪಾದ್ರಜಸಾ ವಿರಜಸಾೆ ಪಾವನಿೀಭವರ್ತ ಸಾ ವನ್ರಾಜಾಃ। 

ರಾಂ ಕರ್ೀಣ ಕರತಣಾಕರ ಆರಾದಿನಿದರಾಕರಸಖ್್ೀನ್ ನಿಮಾಷ್ಟಟಯ॥6॥ 

ತಾ ನ್ದಿೀನ್ನಯ ಭಜತ್ೀ ಭತವನ್ೀ ಕ್್ ೀ ರಾಸತ ಮಜಜರ್ತ ಜಗತಪರ್ತರ್ೀಷ್ಾಃ। 

ಯತಪದ್ೀ ಸಪದಿ ಸಙ್ಗುಮಮಾತರಜಾಜಹನವಿೀ ಶ್ವಶ್ರ್ ೀಮಣಿರಾಸ್ತೀತ್॥7॥ 

ಚಾರತಚಿೀರಮಚಿರಾದ್ತಪರಾತಂ ಪ್ರೀಷ್ಠಬನ್ತಾಮಿವ ಬನ್ತಾರಮಾರಾತ್। 

ತಂ ಜಟಾವಲಯಿನ್ಂ ಕಲದ್ೃಷಾವ ಪೂಜಯನಿು ಮತನ್ಯಾಃ ಕೃತಕೃತಾಯಾಃ॥8॥ 

ಚಾಪಪಾಣಿಮವಲ್ ೀಕಯ ಸಸ್ತೀತಾಲಕ್ಷಮಣಂ ಭತವನ್ಸತನ್ದರಮೀನ್ಮ್। 

ತಕಯಯನಿು ಸರರ್ತಂ ರರ್ತನಾಥಂ ಕ್ಾನ್ನ್ೀ ಮಧ್ತಸಖಂ ಮತನಿವಧ್ವಾಃ॥9॥ 

ಯತರರಾರ್ತರಘ್ುಸನ್ುರ್ತಕ್್ೀತತಸುತರಸಮಪದ್ತತಲಾ ನ್ ವಿಪರ್ತುಾಃ। 

ಸೌಖಯಮ ರ್ತಯರಿರ್ತ ನ್ೈವ ಸ ಶ್್ ೀಚಯಸುದಿವಯೀಗಿಜನ್ತ್ೈವ ಹಿ ಶ್್ ೀಚಯ॥10॥ 
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ಕಂ ಧ್ನ್ೈಾಃ ಪರಯಜನ್ೈರಥ ಕಂ ವಾ ಕಂ ಸತತ್ೈಾಃ ಕಮಪರ್ೈರಪ ಹೃದ್ಯೈಾಃ। 

ಸಾಯಮ ರಾಮಗತಣಕೀತುಯನ್ತೃಪಾು ರಾವದಾಯತರಪ ತಚಾರಣಾಪ್ಯೈಾಃ॥11॥ 

ಇತಾಮತರ್ತಾತವಿರಾಗವಿವ್ೀಕ್ಾಸ ು್ೀ ಜನಾ ಹೃದಿ ಜನಾದ್ದಯನ್ಮಾಪಯ। 

ಯೀಗಿವತ್ ಸಕಲಕ್ಾಲಮವಶಯಂ ನಿನಿಯರ್ೀ ಸಫಲಮೀವ ಹಿ ಧ್ನಾಯಾಃ॥12॥ 

ರಾಮ ರಮಯಹಸ್ತತಾಮೃತ ಸ್ತೀತ್ೀ ಲಕ್ಷಮಣ ಕವ ನ್ತ ವನ್ೀ ದ್ರವಥಾದ್ಯ। 

ಹಾ ಹತ್ ೀಽಸ್ತಮ ವಿರಹಾದಿರ್ತ ರಾಜಾ ಸತಸವರಂ ಸ ವಿವಿಧ್ಂ ವಿಲಲಾಪ॥13॥ 

ಏಕಮೀಕಮಪ ರಾರ್ತರ ವಿಶ್್ೀಷ್ಂ ಕಲಪಕಲಪಮನ್ಯತ್ ಪೃರ್ಥವಿೀಶಾಃ। 

ಕ್್ಿೀಶ ಏವ ಪರಮಂ ತಪ ಆಸ್ತೀದಾರಮಸಂಸೃರ್ತಬಲಾದ್ ಬತ ರಾಜ್ಞಾಃ॥14॥ 

ತಂ ರಥಂ ಸಮಧಿರತಹಯ ಸತಮನ್ರಾಃ ಶ್್ ೀಕಶ್್ ೀಷ್ಟತಮನಾಾಃ ಪುರಮಾರಾತ್। 

ತಂ ಪರಿೀತಯ ಜನ್ತಾ ನ್ಗರಸಾಾ ತತರ ರಾಮಮನ್ವ್ೀಕ್ಷಯ ರತರ್ ೀದ್॥15॥ 

ರಾಘ್ವಸಯ ನ್ನ್ತ ಮನಿರವರಸುಾಂ ತಯಕುವಾನ್ಸ್ತ ವನ್ೀ ಕವ ನ್ತ ರಾಮಮ್। 

ದ್ತಾಃಸಹಾಮಿರ್ತ ಗಿರಂ ಪರಿಶೃಣವನ್ ಬಾಷ್ಪವಾನ್ ನ್ೃಪಗೃಹಂ ಪರವಿವ್ೀಶ॥16॥ 

ರಾಮದ್ ತಮವಲ್ ೀಕಯ ಸತಮನ್ರಂ ಮ ಚಿಾಯತ್ ೀ ನ್ರಪರ್ತಾಃ ಸ ಮತಹ ತುಯಮ್। 

ವಲಿಭಾಶತವೃತ್ ೀಽಥ ಸಸಞ್ಜಞಾಃ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ ಸಪದಿ ರಾಘ್ವವೃತುಮ್॥17॥ 

ರಾಘ್ವಸಯ ರಮಣಿೀಯ ಮತದ್ನ್ುಮ್ ಕೀತುಯಯನ್ ಸ ಜನ್ತಾಪಮತದಾಸ। 

ವಷ್ತಯಕ್್ ೀಽಮತಬದ್ಇವಾಮತಬ ಸತಮನ್ ರೀ ರಾಮವಾಚಮಪ ತಾವದ್ತವಾಚ॥18॥ 

ನ್ನ್ದಯಿಷ್ಯರ್ತ ನ್ರ್ೀನ್ದರ ಭವನ್ುಂ ನ್ನ್ದನ್ಾಃ ಸಮಯಮೀನ್ಮರ್ತೀತಯ। 

ತಾವಂ ಸದಾ ಪರಿಚರನ್ನನ್ತರಾಗಾತ್ ಸಾಧ್ತ ಶ್ಾಸತು ಭರತಾಃ ಕಲ ರಾಜಯಮ್॥19॥ 

ವನ್ದತ್ೀ ಭತವನ್ವನ್ದಯಪದ್ಸಾುಾಂ ಸತನ್ದರಿೀಚ ಮಿರ್ಥಲ್ೀನ್ದರಸತತಾ ಸಾ। 

ಲಕ್ಷಮಣಶಾ ಪರಿತಪುಮನಾಸ ು್ೀ ಹ್ೀಳನ್ೀನ್ ಮಹಿಳಾವಿಹಿತ್ೀನ್॥20॥ 

ರಾಮಮಾತರತಪಚಯಯಯ ಸದಾ ತವಂ ರಾಮತಾತಮಖಿಲಂ ತಯಜ ಶ್್ ೀಕಮ್। 

ರಾಮ ಏಷ್ಯರ್ತ ಮತದ್ೀ ತವ ಸತಯಂ ರಮಯ ಏಷ್ ನ್ನ್ತ ರಾಮನಿಯೀಗಾಃ॥21॥ 

ತಾಮಯರ್ತ ಸಮ ವನ್ಮಮತಬಜನಿೀಭಾಃ  ಕಸಯ ರಾಮವಿರಹ್ೀಣ ನ್ ಶ್್ ೀಕಾಃ। 

ಸಾಯಚಾರಾಚರಗರ್ತಸುವ ಸ ನ್ತಮಾಮಯನ್ದ್ೀರ್ತ ನಿಜಗಾದ್ ಸತಮನ್ರಾಃ॥22॥ 

ರಾಮ ವತಸ ವಿಪನ್ೀ ಕವ ನ್ತ ಶ್್ೀಷ್ೀ ಕತತರ ತನಿವ ಪರಿತಾಮಯಸ್ತ ಸ್ತೀತ್ೀ। 

ಕ್ಾವಽಸ್ತ ಲಕ್ಷಮಣಸತತ್ೀರ್ತ ರತದ್ನ ುೌ ಸಾಮಽಹ ರಾಮಪತರಾವಥ ಸ ತಾಃ॥23॥ 
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 ಹ್ೀ ನ್ೃದ್ೀವ ನ್ರದ್ೀವಿ ನ್ ತಾಪೀ ರಾಘ್ವ್ೀನಿಜಸತಖ್ಾಮೃತಪೂಣ್ ಣೀಯ। 

ನ್ ೀ ಭಯಂ ಸವಬಲಧಾರಿತಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸವಯಸದ್ತುಣನಿಧೌ  ನ್ ಹಿ ದ್ ೀಷ್ಾಃ॥24॥ 

ನ್ ಪರತಾಮಯರ್ತ ನ್ ಸ್ತೀದಿತ ಸ್ತೀತಾ ಸೌಮನ್ಸಯಮಪ ನ್ೈವ ಜಹಾರ್ತ। 

ರಾಮಮಾನ್ಸಮಿತಾ ಮಲಹಿೀನ್ಂ ಪದ್ಮಪಾಳಿರಿವ ಹನ್ು ಹಸನಿುೀ॥25॥ 

ರಾಮಪಾದ್ಮತಪಸ್ೀವಯ ಕೃತಾತ್ ಾೀಯ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಪುರತಷ್ಲಕ್ಷಣದ್ಕ್ಷಾಃ। 

ಶ್್ ೀಚಯತಾ ನ್ ಖಲತತ್ೀಷ್ತ ತತಾಃ ಸಾಯನಿನಯಯಯರಾವಿರ್ತ ನಿಗದ್ಯ ಸತಮನ್ರಾಃ॥26॥ 

ಹಾ ಹತಾಽಸ್ತಮ ನ್ರನಾಥ ಬತಾಹಂ ಮತತಸತಸಯ ವಿರಹಾನ್ಲದ್ ನಾ। 

ತವಂ ರಮಸವ ಮಮ ಕ್ಾನ್ು ಸಪತ್ನಯೀತಯತರ ರಾಮಜನ್ನಿೀ ವಿಲಲಾಪ॥27॥ 

ದ್ೀವಿ ಮೈವಮಭಧ್ೀಹಿ ಸರ್ತೀ ತವಂ ಮಾ ಕ್ಷತಂ ಮಮ ಮನ್ ೀಽಥ ಚ ಭನಿಾ। 

ರಾಮಮಾತರತಪಸಂಸಪೃಶ ದ್ ೀಭಾಯಯಂ ಮಾಂ ಬತ್ೀರ್ತ ನ್ರದ್ೀವ ಉವಾಚ॥28॥ 

ವಲಿಭ ಪರಲಪತಂ ಬಹತಶ್್ ೀಕ್್ ೀನ್ಮತುರಾ ನ್ನ್ತ ಮರಾ ನ್ ವಿವ್ೀಕ್ಾತ್। 

ಹಾ ಕ್ಷಮಸವ ಸತಜನ್ೀರ್ತ ಗದ್ನಿುೀ ತತರ ರಾಜಮಹಿಷ್ಟೀ ಪರಣನಾಮ॥29॥ 

ಪಞ್ಾಕಲಪಸದ್ೃಶ್ಾಾಃ ಪರಭತಪತ್ ರೀಾಃ ಪಞ್ಾ ರಾಮರಹಿತಾ ದಿವಸಾಸ ು್ೀ। 

ಪಞ್ಾಮೀಽಹಿನ ವಿಗತ್ೀಽಥ ಸತಮಿತಾರ ನ್ಕುಮಭಯದಿತ ತೌ ವಿಲಪನ ುೌ॥30॥ 

ನ್ ೀ ಕಟತ ಸಪೃಶರ್ತ ಯಂ ಕಟತರಶ್ಮಯಯಯತರ ವಾತ ಉತ ವಾರ್ತ ನ್ ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಮ್। 

ವಿಶವಮಾನ್ಮರ್ತ ಯಂ ಬತ ರಾಮಂ ನ್ೈಷ್ ಶ್್ ೀಚಯ ಇರ್ತ ಶ್್ ೀಭನ್ನಿೀರ್ತಾಃ॥31॥ 

ಆಪದ್ಂ ಸಮಪನ್ೀಷ್ಯರ್ತ ರಾಮಾಃ ಸಮಪದ್ಂ ಧ್ತರವಮತಪ್ೈಷ್ಯರ್ತ ದ್ೀವಾಃ। 

ಯದ್ಯಪಾಸಯರ್ತ ರವಿಸ್ತುಮಿರೌಘ್ಂ ಯದ್ಯಸಾವುದ್ಯಮೀರ್ತ ಸತತ್ೀಜಾಾಃ॥32॥ 

ಜಾನ್ಕೀ ಜಗರ್ತ ಧ್ನ್ಯತಮಾಽಸಾವಿನಿದರ್ೈವ ನ್ನ್ತ ಸತನ್ದರಪರ್ತನೀ। 

ನಾನ್ತಶ್್ ೀಕಪದ್ಮೀವಮವಶಯಂ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಸ ಹಿ ತಯೀಾಃ ಪರಯದಾಸಾಃ॥33॥ 

ಶ್ಾನ್ುಯೀರಿರ್ತ ಶತಭ್ೀನ್ ಸತಮಿತಾರಸಾನಿುಾತ್ೀನ್ ಬತ ರಾಘ್ವಪತ್ ರೀಾಃ। 

ಶ್್ ೀಕವಹಿನರಥ ಚ್ ೀಷ್ಸ್ತ ನಿದಾರಭಸಮನಾ ಕ್ಷಣಮಭ ದ್ತಪಗ ಢಾಃ॥34॥ 

ಷ್ಷ್ಠ ಏವ ದಿವಸ್ೀಽಥ ನಿಶ್ೀಥ್ೀ ಶ್್ ೀಕಶ್್ ೀಷ್ಟತಮನಾ ನ್ರದ್ೀವಾಃ। 

ಸಂಸಮರನ್ ಸವಕೃತದ್ತಷ್ೃತವಿೀಯಯಯಂ ರಾಮಮಾತರಮವ್ೀಕ್ಷಯ ಜಗಾದ್॥35॥ 

ಈಶವರಾಃ ಖಲತ ಶತಭಾಶತಭಮ ಲಂ ಭಾವಯೀತ್ ಸ ಹಿ ಸತಖ್ಾಸತಖಭ್ ೀಗಮ್। 

ಅತರ ಜನ್ಮನಿ ಪರತರ ಪುನ್ವಾಯ ತನಿವ ತತರಹಿ ನಿದ್ಶಯನ್ಮೀತತ್॥36॥ 
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ಶಬದವ್ೀಧ್ಪಟತನಾ ಮೃಗರಾರಾಂ ರ್ತಷ್ಠತ್ ೀಷ್ಸ್ತ ವನ್ೀ ದಿವಪಬತದಾಾಯ। 

ಕತಮಿಮಮಿಸ್ತ ನಿಮಜಜತವಾನ್ ದಾರಕ್ ಸ ದಿತ್ ೀ ನ್ನ್ತ ಮರಾ ಮತನಿಸ ನ್ತಾಃ॥37॥ 

ಸಾನ್ತತಾಪಮವಲ್ ೀಕಯ ವಿಷ್ಣಣಂ ಮಾಂ ತದಾ ಕರತಣಯಷ್ಟಯಕತಮಾರಾಃ। 

ಸಾಯನ್ನ ತ್ೀ ನ್ವಿದ್ತಷ್ ೀ ದಿವಜಹತಾಯ ರಾಘ್ವ್ೀರ್ತ ನಿಗದ್ನ್ ದಿವಮಾಪ॥38॥ 

ಅನ್ಾಯೀಾಃ ಸಾವಿರಯೀಮತಮಯನಿಪತ್ ರೀಾಃ ಪಾಶವಯಮೀಕಸತತಯೀರಹಮಾಪಯ। 

ಆಜಜಯವಂ ಪರಮವ್ೀತಯ ಶತಚಾಽಽತುಯಾಃ ಪಾರವದ್ಂ ಬತ ಮತದ್ನ್ುಮತದ್ನ್ುಮ್॥39॥ 

ಆವಯೀಸುಾಯಿ ಹಿ ತಾತ ನಿವಿಷ್ಟಂ ಜೀವಿತಂ ಚ ಸತಕೃತಂ ಚ ಗತಸತವಮ್। 

ಯಜ್ಞದ್ತು ನ್ಯ ನೌ ದ್ತರತಮಿತಾಂ ತತ್ ತಪಸ್ತವಮಿಥತನ್ಂ ವಿಲಲಾಪ॥40॥ 

ತವಂ ಚ ಪುತರ ವಿರಹಾತ್ ತಯಜ ದ್ೀಹಂ ಪಾರ್ತಾಯವ್ೀರ್ತ ಸರ್ತ ಮಾಮಥ ಶಪಾುಾ। 

ತಾಪಸಸುನ್ಯತಾಪಪರಿೀತಾಃ ಸವಗುಯಮಾಗುಯಮಗಮತ್ ಸಹ ಪತಾನಯ॥41॥ 

ದ್ತಷ್ೃತಂ ನ್ನ್ತ ಕೃತಂ ತದಿದ್ಂ ಮೀ ತತುಲಂ ಮರಣಮೀವ ನ್ ಚಾನ್ಯತ್। 

ಭ್ೀಷ್ಜಂ ಮಮ ಸತತಸಯ ಮತಖ್್ೀನ್ ದೀದ್ದಯಶಯನಾಮೃತಮತಪಾಗತಮೃತ್ ಯೀಾಃ॥42॥ 

ಶ್ಾಯಮಲಂ ಸತಲಳಿತಂ ವಿಮಲಾಙ್ಗುಂ ಕ್್ ೀಮಲಂ ಕಮಲಚಾರತತರಾಕ್ಷಮ್। 

ಆವರಜನ್ುಮವಲ್ ೀಕಯ ಹಿ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಧ್ನ್ಯತಾಂ ವರಜರ್ತ ಮೀ ತನ್ಯಂ ತಮ್॥43॥ 

ಪಾದ್ಪದ್ಮಗತಣನಿಜಜಯತಪದ್ಮಂ ರಾತರರಾ ದಿವರದ್ರಾಜಸಪತನಮ್। 

ಪ್ರೀಕ್ಷತ್ೀ ಭತವನ್ಭ ಷ್ಣರತನಂ ಪುಣಯವಾನ್ ಪುನ್ರವ್ೀಕ್ಷಣನ್ ತನಮ್॥44॥ 

ವಿೀರವಯಯಯಮಚಿರದ್ತಯರ್ತಚಿೀರಂ ದಿೀಘ್ಯಬಾಹತಮಿಷ್ತಕ್ಾಮತಮಯಕಪಾಣಿಮ್। 

ಆಯತ್ ೀರಸಮವ್ೀಕ್ಷಯ ಸತತಂ ಮೀ ಕಸಯತೃಪಯರ್ತಮನ್ ೀ ನ್ಯನ್ಂ ವಾ॥45॥ 

ಕಮತಬಕಣಠಮರತಣಾಮತಬಜಮಾಲಯಂ ಪರೀಲಿಸನ್ಮಕರಕತಣಡಲಗಣಡಮ್। 

ವಿದ್ತರಮಾಧ್ರಮಹ್ ೀ ಮಮ ಪುತರಂ ದ್ರಕ್ಷಯರ್ತೀಕ್ಷಣಮಿದ್ಂ ತತ ಕದಾ ನ್ತ॥46॥ 

ಅದ್ಾಯಚನ್ದರಮಿವ ತಸಯ ಲಲಾಟಂ ಚನ್ದರಸತನ್ದರಕಲಾಮಿವ ಹಾಸಮ್। 

ಪೂಣಣಯಚನ್ದರಮಿವ ತಸಯ ಮತಖ್ಾಬಜಂ ಪಶಯತಾಃ ಕವ ಪರಿತಾಪಲವೀಽಪ॥47॥ 

ರಾಜಮೌಲ್ಲಮಣಿಮದ್ತಿತಮೌಲ್ಲಂ ಸ್ತೀತರಾ ಸಹ ವರಾಸನ್ಮಾಪುಮ್। 

ಲಕ್ಷಮಣಾಚಲ್ಲತಚಾಮರಮಾರಾದ್ ವಿೀ್ಷಿಣತಾ ಮಮ ಸತತಂ ಪುರಿ ಧ್ನ್ಯಾಃ॥48॥ 

ಜ್ಞಾನ್ಯಜ್ಞನಿಜಧ್ಮಮಯಗತಣ್ೈಮೀಯ ತತಷ್ಟಟಮೀರ್ತ ಯದಿ ನಾಮ ವಿಧಾತಾ। 

ರಾಮದ್ಶಯನ್ಸತಖಂ ಪರರ್ತದ್ದಾಯದ್ತದ್ಿವಾನ್ುರಗತಾಯ ಚ ಮಹಯಮ್॥49॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

TOC                                       http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 82 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಇತಯಮತಷ್ಯ ಸ ವಿಲಾಪವಿಶ್್ೀಷ್ಾಃ ಶ್್ೀಷ್ತಾಮತಪಜಗಾಮ ಸಮಾಧ್ೀಾಃ। 

ಯೀನ್ ರಾಮಪದ್ವ್ೀದ್ಯಮತದಾರಂ ಬರಹಮ ನ್ನ್ದನ್ಧಿರಾಽಪ ಸ ದ್ದ ಾೌಯ॥50॥ 

ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಪದ್ಮವಾಪ ಸ ರಾಜಾ ರಾಜಹಂಸಇವ ನಿಮಮಯಲರ ಪಾಃ। 

ತಚಾರಿೀರಮಪಹಾಯ ಕೃತಾತ್ ಾೀಯ ವೃಕ್ಷನಿೀಳಮಿವ ಭೀರ್ತಸನಿೀಳಮ್॥51॥ 

ರಾಮಕೀತುಯನ್ರಸಾಮೃತತೃಪುಂ ಸತಪುಮಾತಮದ್ಯಿತಂ ಪರರ್ತತಕೆಯಯ। 

ರಾಮಮೀವ ಹೃದ್ಯೀನ್ ದ್ಧಾನಾ ಸಾವಪಮಾಪಮಹಿಷ್ಟೀ ್ಷಿಣರ್ತಭತತುಯಾಃ॥52॥ 

ಆಹರನ್ ಪರಿಜನಾ ಜನ್ಭತತುಯಾಃ ಕ್ಾನ್ಕ್್ೀಷ್ತ ಕರಕ್್ೀಷ್ತ ಜಲಾನಿ। 

ವನಿದನ್ಾಃ ಪರರ್ತವವನಿದರ ಏನ್ಂ ಕಲಯಏತದ್ಘ್ಮಪರರ್ತಬತದ್ಾಯ॥53॥ 

ಪಾದ್ಶ್್ೈತಯಮವಗಮಯ ಹಿ ಭತತುಯಾಃ ಪಾದ್ಸ್ೀವನ್ಕೃತ್ ೀ ನ್ೃಪನಾಯಯಯಾಃ। 

ಆತಮಕ್ಾನ್ುಮತಪಲಭಯ ಪರ್ೀತಂ ಚತಕತರಶತನಿನಯಜತನ್ ಾಃ ಪರಹರನ್ಯಾಃ॥54॥ 

ತತರ ರಾಮಜನ್ನಿೀ ಪರರ್ತಬತದಾಾ ಪಾರಣನಾಥಮವಲ್ ೀಕಯ ಗತಾಸತಮ್। 

ವಾಯಲಲಾಪ ಮೃದ್ತಮಙ್ಗುಲತಾಂ ಸಾವಂ ತಾಡಯನ್ಯರ್ತತರಾಂ ಸತಸತಮಿತಾರ॥55॥ 

ಹಾ ಪತ್ೀ ನ್ನ್ತ ಸತತಪರಣಯಿೀ ತವಂ ಸಾವಂ ತನ್ತಂ ತಯಜಸ್ತ ರಾಮವಿಯೀಗ್ೀ। 

ತಾವಂ ಚ ತಂ ಚ ಪರಿಹಾಯ ನ್ ದಿೀಣಣಯಂ ಕಕೆಯಶಂ ಹಿ ಕತಲ್ಲಶ್ಾದ್ ಹೃದ್ಯಂ ಮೀ॥56॥ 

ನ್ನ್ದನ್ೀನ್ ರಮಣ್ೀನ್ ಚ ಹಿೀನಾಂ ನಿನಿದತಾಂ ಜಗರ್ತ ಧಿಗಿಾಗವಿೀರಾಮ್। 

ಹಾ ವಿಧಾತರತಪರಾಪಯ ಪಾರಂ ಮಾ ನ್ೃಶಂಸ ಇರ್ತ ನಾಮ ಲಭ್ೀಥಾಾಃ॥57॥ 

ರಾಜಯಮಾಗತಮಿದ್ಂ ತವಯಿ ದ್ೈವಾತ್ ಸವಯಮೀವ ಖಲತಕ್್ೈಕಯಪುರ್ತರ। 

ಭತಙ್ಗ್ಾ ಸಾಮಾತಮಕಣಟಕಮೀತತ್ ತವತಸಪತನವಿಲಯೀಽಖಿಲ ಆಸ್ತೀತ್॥58॥ 

ಇತಯಹ್ ೀ ವಿಲಪತಂ ಭತವಿ ಪನ್ನಂ ಲ್ ೀಠಿತಂ ಚ ಬಹತ ತಾಡಿತಮಙ್ಗುಮ್। 

ಸ್ತರೀಶತ್ೈಾಃ ಸಹ ಹಿ ರಾಮಜನ್ನಾಯ ತತರ ಕಸಯ ಕರತಣಾ ನ್ ಬಭ ವ॥59॥ 

ಸ್ತರೀಗಣಂ ತಮಪಸಾಯಯಯ ವಸ್ತಷ್ಠಸಾುಂ ಚ ರಾಮಜನ್ನಿೀಮಪರಾಪಯ। 

ದ್ೀಶಕ್ಾಲವಿದ್ಸಾವಧಿತ್ೈಲದ್ ರೀಣಿ ಪಾರ್ತಾಯವತನ್ತಂ ಪರರರಕ್ಷ॥60॥ 
ರಾಮಂ ರಮಯಂ ಮರಕತಮಣಿಶ್ಾಯಮಲಂ ಕ್್ ೀಮಲಾಙ್ಗುಂ 

ಸ್ೀರಂ ವಿೀರಂ ಮಣಿಘ್ೃಣಿಕನ್ತತೆಣಡಲ್ ೀಲಾಿಸ್ತಗಣಡಮ್। 
ಕ್ೌಸಲಾಯ ಸವಂ ತನ್ಯಮತದಿತಂ ಚಿತುಪದ್ೀ ದ್ರಾಲತಂ 

ಸಾನಾುಾತಾಯಂ ವಾ ಸಪದಿ ಸಮತಪಶ್ಿಷ್ಯ ಶ್್ ೀಕಂ ಮತಮ್ೀಚ॥61॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮನಾನರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಅಯೀದಾಯಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ದ್ಶಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥2-10-61॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 880+61=941] 

ಏಕ್ಾದ್ಶಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥2-11-63॥ 

ವ್ೈನ್ತ್ೀಯೀದ್ಯೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ವ್ೈನ್ತ್ೀಯಧ್ವಜಪರರಾಾಃ। 

ಬಾರಹಮಣಾ ರಾಜಯಕತಾುಯರಾಃ ಸಭಾಂ ಪಾರಪುಾಃ ಸಸಙ್ಗೆಟಾಾಃ॥1॥ 

ಮಾಕೆಯಣ ಡ್ೀಯೀ ವಾಮದ್ೀವೀ ಮೌದ್ುಲಯಾಃ ಕ್ಾಶಯಪೀ ಮತನಿಾಃ। 

ಕ್ಾತಾಯಯನ್ ೀ ಗೌತಮಶಾ ಜಾಭಾಲ್ಲರಿರ್ತ ಸದ್ತುಣಾಾಃ॥2॥ 

ಪುರ್ ೀಹಿತಂ ಪುರ್ ೀಧಾಯ ವಸ್ತಷ್ಠಂ ಸಮಮನ್ರಯನ್। 

ರಾಮೀ ವನ್ಂ ಗತ್ೀ ರಾಜ್ಞಿ ಸವಗುಯತ್ೀ ಕ್ಾಯಯಯಮತರ ಕಮ್॥3॥ 

್ಷಿಣತಾಯಮರಾಜಕ್ಾರಾಂ ಸತಯದ್ ದೀಯಷಾಾಃ ಸವಯಭಯಙ್ಗೆರಾಾಃ। 

ಭರತಾಃ ಸಾನ್ತಜಸುಸಾಮದಾನ್ೀತವಯೀ ಗಿರಿವರಜಾತ್॥4॥ 

ವಸ್ತಷ್ಠ ಏವಂ ನಿಶ್ಾತಯ ರಾಜಾಮಾತಾಯನ್ ಸಮಾದಿಶತ್। 

ಭ್ ೀಭ್ ೀ ವಿಜಯ ಸ್ತದಾಾತಾಯ ಜಯನಾುಶ್್ ೀಕ ಗಚಾತ॥5॥ 

ಆರಾತತ ಭರತಸ ುಣಣಯಂ ಮದಾಜ್ಞ್ೀರ್ತ ನಿವ್ೀದ್ಯತಾಮ್। 

ಅಯಂ ರಾಮವಿವಾಸಶಾ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ಮೃತತಯಶಾ ನ್ ೀಚಯತಾಮ್॥6॥ 

ವಾಸ್ ೀರತನಧ್ನಾಕಲಾಪ ದಿೀಯನಾುಂ ಕ್್ೈಕರಾಯ ಚ। 

ಕಥಯಿತ್ವೀರ್ತ ಪಾಥ್ೀಯಂ ದ್ತಾವ ದ್ ತಾನ್ರಾತಯತ್॥7॥ 

ವಸ್ತಷ ಠ್ೀನ್ ಗರಿಷ ಠ್ೀನ್ ತವರಿತಂ ಪ್ರೀಷ್ಟತಾಸುತಾಃ। 

ತ್ೀ ಹಸ್ತುನ್ಪುರ್ೀ ಗಙ್ಗುಂ ರ್ತೀತಾಾಾಯ ಪರತಯಙ್ಗತಮಖ್ಾ ಯಯತಾಃ॥8॥ 

ಅರ್ತೀತಯ ಪಾಞ್ಚಾಲಕತರ ನಿಕ್ಷತಮತಾಯದಿಕ್ಾ ನ್ದಿೀಾಃ। 

ಬಾಹಿಿೀಕ್ಾನ್ರ್ತಗತಾಯಽಽಪುಾಃ ಕ್್ೀಕರಾನ್ ಸಪುಮೀ ದಿನ್ೀ॥9॥ 

ರಾಂ ರಾರ್ತರಂ ತತರತ್ೀ ರಾತಾಸಾುಮೀವ ಭರತ್ ೀಽಪಯಥ। 

ದ್ತಾಃಸಪನಮವಲ್ ೀಕ್ಾಯಭ ಚ್ ಾೀಕ್ಾಕತಲ್ಲತಮಾನ್ಸಾಃ॥10॥ 

ಸಾಗರಂ ಶತಷ್ೆಮದಾರ್ಷಿಣೀಚಾನ್ದರಂ ಚ ಪರ್ತತಂ ಭತವಿ। 

ರಕುಮಾಲಯಂ ಸವಪತರಂ ಗ್ ೀಮಯೀ ಮತಕುಮ ದ್ಾಯಜಮ್॥11॥ 
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ಪಬನ್ುಂ ತ್ೈಲಮಸಕೃದ್ಾಸನ್ುಂ ಖರವಾಹನ್ಮ್। 

ಸ್ತಾತಂ ಕ್ಾಷಾಣಯಯಯಸ್ೀ ಪೀಠ್ೀ ಕೃಷ್ಣವಸರಂ ತಮೈಕ್ಷತ॥12॥ 

ದ್ತಾಃಸವಪ್ನೀನಾಽಽಕತಲಾಃ ಪಾರತಾಃ ಪಾರಪಾುನ್ ದ್ ತಾನ್ ಪದ್ೀ ನ್ತಾನ್। 

ಸವಾಯನ್ ಕತಶಲ್ಲನ್ ೀಽಪೃಚಾದ್ ಭರತ್ ೀ ಭಯವಿಕಿಬಾಃ॥13॥ 

ಸವಾಯನ್ ಕತಶಲ್ಲನ್ಾಃ ಪರೀಚಯ ದ್ ತಾಸ ು್ೀ ಪುನ್ರಬತರವನ್। 

ಕೃತಯಮಾತಯಯಿಕಂ ಕತತುಯಮಾಹಾವನ್ಂ ತತ್ ಪುರ್ ೀಧ್ಸಾಃ॥14॥ 

ಮಾತಾಮಹಂ ಮಾತತಲಂ ಚ ಗತರತಂ ಚಾಽಪೃಚಾಯ ಸತವರಾಃ। 

ಧ್ನ್ಂ ಚ ಮಾತತಲಪರತುಂ ಸ್ೈನ್ಯಂ ಚಾಽಽದಾಯ ರಾತವಾನ್॥15॥ 

ಶತದ್ತರವ್ೀದ್ಧಾಮಾದಿನ್ದಿೀಸ್ತುೀತಾುಾಯಽಥ ಸತವರಾಃ। 

ದ್ೀಶ್ಾನ್ರ್ತೀತಯ ವಿವಿಧಾನ್ ಸಪುಮೀಽಹಿನ ಪುರಂ ಯರೌ॥16॥ 

ಅಪರಹೃಷ್ಟಜನಾಂ ಪಶಯನ್ನಪರಹೃಷ್ಟಮನಾಾಃ ಪುರಿೀಮ್। 

ಭರತ್ ೀ ಭಯಸಮಾಿರನ್ ುೀ ಜನ್ನ್ಯನ್ುಾಃ ಪುರಂ ಯರೌ॥17॥ 

ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀ ಸತತಮಾಲ್ ೀಕಯ ಚಿರಪರೀಷ್ಟತಮಾಗತಮ್। 

ಉತಾಾರಾಽಽಶ್ಿಷ್ಯ ಪಪರಚಾ ಬನ್ ಾನಾಂ ಕತಶಲಂ ಮತದಾ॥18॥ 

ಭರತಸಾುನ್ ಕತಶಲ್ಲನ್ಾಃ ಪರೀಚಯ ಪಪರಚಾ ಮಾತರಮ್। 

ಕತತಾರಽಸ ು್ೀ ಮೀ ಪತಾ ತಸಯ ವನ ದ್ೀಯ ಚರಣಾವಿರ್ತ॥19॥ 

ತಾತ ತ್ೀ ಸವಗುಯತಸಾುತ್ ೀ ಯಜಾವ ವಿಪುಲದ್್ಷಿಣಣಾಃ। 

ಇರ್ತ ಮಾತೃಕುಬಾಣ್ೀನ್ ಭರತ್ ೀ ಮ ಚಿಾಯತ್ ೀಽಪತತ್॥20॥ 

ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಯೀತಾಾಪತಾಃ ಸಞ್ಚಜಞಂ ಸಮಾಾಪಯ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭಾಃ। 

ರತದ್ನ್ ಬಾಷಾಪಭಪೂಣಾಣಯಕ್ಷ್್ ೀ ವಿಲಪ್ಯೀದ್ಂ ವಚ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥21॥ 

ಅಭಷ್ೀಕ್ಷಯರ್ತ ಮೀ ತಾತ್ ೀ ನ್ ನ್ಂ ರಾಮಂ ಮಮಾಗರಜಮ್। 

ಇತಯಹಂ ಹಷ್ಟಯತಾಃ ಪಾರಪುೀ ಮನ್ದಭಾಗ್ ಯೀ ಮಹಾಪದ್ೀ॥22॥ 

ಜ್ಯೀಷಾಠಯ ಸವಯಶ್್ರೀಷಾಠಯ ರಾಮಾಯ ಸಾವಮಿನ್ೀ ಮಮ। 

ಕೃಪಾಕರಾಯ ಗತರವ್ೀ ಬ ರಹಿ ಮಾಂ ದಾಸಮಾಗತಮ್॥23॥ 

ಭವಾಪದ್ ೀ ವಿನ್ಶಯನಿು ಯತಾಪದಾಮತಬಜಸ್ೀವರಾ। 

ತಸಯ ರಾಮಸಯ ನಾಥಸಯ ಕತರಾಯಯಂ ಪಾದಾಭವನ್ದನ್ಮ್॥24॥ 
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ಪತಾ ದ್ೈತಯವಿದಾರಿೀ  ಮೀ ಮಾರಿತಾಃ ಕ್್ೀನ್ ಹ್ೀತತನಾ। 

ಚರಮಂ ವಾಯಹೃತಂ ತಸಯ ಕಂ ಚ ತತ್ ಕತಾಯತಾಮಿರ್ತ॥25॥ 

ರಾಮಂ ಸಸ್ತೀತಂ ದ್ರಕ್ಷಯನಿು ಧ್ನಾಯಾಃ ಸ್ತದಾಾತಾಯಮಾಗತಮ್। 

ಹಾ ರಾಮೀತತಯತುರಂ ವಾಕಯಂ ತಸ್ಯೀತಯಮಾಬ ತಮಬರವಿೀತ್॥26॥ 

ಮಮ ನಾಥ್ ೀ ಜಗನಾನಥಾಃ ಸಸ್ತೀತಾಃ ಕತತರ ವತುಯತ್ೀ। 

ಇರ್ತ ಪಪರಚಾ ಭರತ್ ೀ ಮಹಾದ್ತಾಃಖ್ಾಗಿನಶಙ್ಗೆರಾ॥27॥ 

ರಾಮಾಃ ಸಸ್ತೀತಾಸೌಮಿರ್ತರಶ್ಾೀರಿೀ ವನ್ಮಿತ್ ೀ ಗತಾಃ। 

ಇತತಯವಾಚ ಪರಯಂಮತಾವ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀ ತಸಯ ವಿಪರಯಮ್॥28॥ 

ವಿವಾಸಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಕಸಾಮದ ಾ್ೀತ್ ೀರಜಾಯತ। 

ಅನ್ವದ್ಯಸಯತಸ್ಯೀರ್ತ ಪಪರಚಾ ಭರತ್ ೀಽಥ ತಾಮ್॥29॥ 

ಇತಾಯಕತಲತರಂ ಪುತರಂ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್। 

ಸತಯಂ ರಾಮ್ೀಽನ್ವದಾಯತಾಮ ಚನ್ದರವದ್ ರಞ್ಜಯನ್ ಪರಜಾಾಃ॥30॥ 

ತಸ್ ಯೀದ್ಯತ್ೀಽಭಷ್ೀಕ್್ೀಽತರ ಕೃತವತಯಸ್ತಮ ತ್ೀ ಹಿತಮ್। 

ರಾಮಸಯತತ ವನ್ೀ ವಾಸಂ ರಾಜ್ಯೀ ತವದ್ಭಷ್ೀಚನ್ಮ್॥31॥ 

ಆತಾಮಜ್ಞರಾ ವನ್ಂ ರಾತ್ೀ ಸ್ತೀತಾಸೌಮಿರ್ತರಸಂಯತತ್ೀ। 

ರಾಮೀ ಹಾ ರಾಮರಾಮೀರ್ತ ರಾಜಾ ಶ್್ ೀಕ್ಾದ್ ದಿವಂ ಗತಾಃ॥32॥ 

ಜತಗತಪಸತಮಿದ್ಂ ಕಮಮಯ ತವಯಿ ಸ್ನೀಹಾನ್ಮರಾ ಕೃತಮ್। 

ರಕ್ಷ ರಾಜಯಂ ಸವಧ್ಮೀಯಣ ಯತನಂ ಮೀ ಸಫಲಂ ಕತರತ॥33॥ 

ಜಾಜವಲಯಮಾನ್ೀ ಶ್್ ೀಕ್ಾಗಾನವಿರ್ತ ವಾಕ್್ಯೀನ್ ಪಾರ್ತತಾಃ। 

ತಾತಪಯಮಾನ್ ೀ ಭರತಾಃ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀಮಿದ್ಮಬರವಿೀತ್॥34॥ 

ಹತಾವ ಮೀ ಪತರಂ ಘ ೀರ್ೀ ಪರವಾಸಯ ಚ ಮಮೀಶವರಮ್। 

ರಾಮಂ ದ್ತಾಃಖ್್ೀ ಮಹದ್ತದಾಃಖಂ ಕ್ಷತ್ೀಕ್ಷ್ಾರಮಿವ ವಯಧಾಾಃ॥35॥ 

ಬರಹಮಭ ರಣವಧಾಭಾಯಂ ಚ ದ್ ೀಷೌ ಲಕ್ಷಗತಣ್ ೀಲಬಣೌ। 

ಕೃತಾವ ತವದ್ತಾಯಮಿತತಯಕ್ಾುಾ ಮಾಂ ಚ ಭಸ್ತೀಕರ್ ೀಷ್ಯಹ್ ೀ॥36॥ 

ಪಾಪಷ ಠ್ೀ ರಾಜನಿಧ್ನ್ಂ ರಾಮಪರವರಜನ್ಂ ಚ ತ್ೀ। 

ರಾಜಯಭ್ ೀಗಾಯ ಮೀ ನ್ೈವ ತತರ ಸತಯಾಃ ಸಾ್ಷಿಣಣಾಃ ಸತರಾಾಃ॥37॥ 
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ತವದ ದ್ೀಹಾದ್ತದ್ಭ ದ್ ದ್ೀಹ್ ೀ ಯೀಽಯಂ ದ್ ಷ್ಣಭ ಷ್ಣ್ೀ। 

ಇಮಂ ತತ ಸನ್ಯಜಾಮಯದ್ಯಮಾ ಭ ನ್ೀದ್ೀವಹ್ೀಳನ್ಮ್॥38॥ 

ಸಹಸರಪುತಾರ ಸತರಭಾಃ ಖಿನಾನ ಸೃತಾವ ಕೃಶ್ೌ ಸತತೌ। 

ಏಕಪುತಾರ ಚ ಕ್ೌಸಲಾಯ ತದಿವಯೀಗಂ ಸಹ್ೀತ ಕಮ್॥39॥ 

ನ್ ತವಮಶವಪತ್ೀಾಃ ಪುರ್ತರೀ ಪುರ್ತರೀ ತವಂ ರಕ್ಷಸ್ ೀ ಧ್ತರವಮ್। 

ಯರಾ ನಾಥ್ ೀ ಜಗನಾನಥಸಯಕುಾಃ ಕ್ಾನ್ುಶಾ ಸ ದಿತಾಃ॥40॥ 

ತಸಾಯಽತುಯಗಿರಮಾಶತರತಯ ಭೃಶ್ಾತ್ ುೀಯ ಲಕ್ಷಮಣಾನ್ತಜಾಃ। 

ಜ್ಯೀಷ್ಟಂ ಪರ್ತತಮತತಾಾಪಯ ಕ್ಷತಭತ್ ೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥41॥ 

ಕಥಂ ಲ್ ೀಕ್್ೈಕನಾಥ್ೀನ್ ರಾಜಯಂ ತಯಕುಂ ಸ್ತರರಾ ಗಿರಾ। 

ಕಥಂ ವಾ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ಧಿೀರ್ ೀ ರಾನ್ುಂ ರಾಮಂ ನ್ ರತದ್ಾವಾನ್॥42॥ 

ಏವಂ ಬತರವಾಣಸಾುಂ ಕತಬಾಜಂ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀಭ್ೀದ್ಕ್ಾರಿಣಿೀಮ್। 

ಶತರತಾವ ದ್ದ್ಶಯ ಪರದಾವರ್ೀಸವಾಯಭರಣಭ ಷ್ಟತಾಮ್॥43॥ 

ಶತತರಘ್ನಾಃ  ಶತತರದ್ಪಪಯಘ್ನಶ ಾಡ್ೀ ಸಙ್ಗುೃಹಯ ತಾಂ ಖಲಾಮ್। 

ಚಕಷಾಯಮಷ್ಯತಾಮಾರಕ್ಷಾಃ ಸಮರಂಸುಸಾಯಾಃ ಕತಮನಿರತಮ್॥44॥ 

ಕತಬಾಜಬನ್ತಾಜನ್ೀ ರಾತ್ೀ ಕ್ೌಸಲಾಯಂ ಶರಣಾರ್ತಾಯನಿ। 

ಪುರಶಾಕಷ್ಯ ಕ್್ೈಕ್್ೀರಾಯ ಹಾ ಹತಾಽಸ್ತೀರ್ತವಾದಿನಿೀಮ್॥45॥ 

ರ್ೀಣತನಾಽಪೂರಯತ್ ತಸಾಯಾಃ ಕ್್ ರೀಶನಾಯ ಮತಖಕ್್ ೀಟರಮ್। 

ಘ ೀರಾಂ ಗಾಂ ಮೀಘ್ಗಮಿಿೀರಾಮಬರವಿೀಚಾಾನ್ುಕ್್ ೀಪಮಾಃ॥46॥ 

ಪತರಂ ಘಾತಯಿತಾವ ತವಂ ಸಾವಮಿನ್ಂ ಚ ವಿವಾಸಯ ನ್ಾಃ। 

ಕಥಂ ಜೀವಸ್ತ ದ್ತವೃಯತ ು್ೀ ದ್ತವೃಯತಾುಂ ಸಮತಪಾಶ್ರತಾ॥47॥ 

ಅದ್ಯ ನ್ೀಷಾಯಮಯಹಂ ಮೃತತಯಂ ಮನ್ಾರ್ೀ ತಾವಮಮನ್ಾರಾಮ್। 

ಈಶವರಿೀ ತವ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀ ನ್ಶವರಿೀಂ ತಾವಂ ತತ ಪಶಯತತ॥48॥ 

ಕಷ್ಯನ್ುಮಿರ್ತ ತಾಂ ಪಾಪಾಂ ಶತತರಘ್ನಂ ಭರತ್ ೀಽಬರವಿೀತ್। 

ಮಯೈವ ವದಾಾಯ ತಾತ್ೀಯಂ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀ ಮನ್ಾರಾಯತತಾ॥49॥ 

ರಾಜಷ್ಟಯಧ್ಮ್ೀಯ ರಾಮ್ೀ ಮಾಂ ಸ್ತರೀಘಾರ್ತೀರ್ತ ಪರಿತಯಜ್ೀತ್। 

ತತಾಪದ್ಪಾಂಸತಲ್ ೀಭ್ೀನ್ ಧ್ತರವಮೀತಾಂ ಸಹಾವಹ್ೈ॥50॥ 
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ಪಾಶ್್ೀನ್ ಪಶತವದ್ ಬಧಾವ ವಿವಶ್ಾನ್ ಸವವಶ್್ೀ ಪರಭತಾಃ। 

ಕಷ್ಯತಯಸಾಮನ್ ಕೃತಾನ್ ುೀಽಯಂ ವತಸ ತಸಾಮತ್ ಸಹಾವಹ್ೈ॥51॥ 

ಏವಮತಕ್ಾುಾ ಸ ಭರತಾಃ ಸಾನ್ತಜಾಃ ಪರಸ್ತಾತ್ ೀ ದ್ತರತಮ್। 

ಕ್ೌಸಲಾಯಂ ಚ ಸತಮಿತಾರಂ ಚ ವವನ ದ್ೀ ಭಯಕಮಿಪತಾಃ॥52॥ 

ರಾಮಮಾತಾ ತಮಾಶ್ಿಷ್ಯ ರಾಮವಿಶ್್ಿೀಷ್ಕಶ್ಯತಾ। 

ರಾಮಭಕುಮತವಾಚಾಥ ರಾಮಭಾರತೃವಯಶಙ್ಗೆರಾ॥53॥ 

ವತಸ ರಾಜಯಂ ಚಿರಂ ಭತಙ್ಗ್ಾ ಮಾತಾರ ತ್ೀ ಪರರ್ತಪಾದಿತಮ್।  

ಘಾತಯಿತಾವ ಹಿ ತ್ೀ ತಾತಂ ಕ್ಾಲಯಿತಾವ ತವಾಗರಜಮ್॥54॥ 

ಮಾಂ ಚ  ತತರ ನ್ಯತ್ವೀಷಾ ತವಂ ವಾ ಮಾಂ ನ್ಯ ಪುತರಕ। 

ಸಸತಮಿತಾರಽಥವಾ ರಾರಾಂ ಸವಯಮೀವ ಸತತಾನಿುಕಮ್॥55॥ 

ಕ್ೌಸಲಾಯರಾ ಅಕಲ್ ಯೀಽಸೌ ಸ್ ೀಡತಮೀತದ್ತದಿೀರಿತಮ್। 

ಹಾ ಮಾತರಿರ್ತ ತತಾಪದ್ೀ ಪರ್ತತ್ವೀದ್ಮಭಾಷ್ತ॥56॥ 

ಮಾಂ ಶತದ್ಾಭಾವಮಜ್ಞಾತಾವ ಮಾತಮಾಮಯ ತವಂ ನಿರಾಕತರತ। 

ರಾಮಪಾದ್ೈಕದಾಸ್ ೀಽಹಂ ಸತಯಮೀತದ್ ಬರವಿೀಮಿ ತ್ೀ॥57॥ 
ಗತರತದ್ತರಹಾಂ ಚ ಮ ಖ್ಾಯಣಾಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಮಪ 

ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಮಾತರಹಂ ರಾರಾಮಾಯಯಯಶ್್ಾೀನ್ಮನ್ಮತ್ೀ ಗತಾಃ॥58॥ 

ದ್ೀವಿೀರ್ತ ಶಬಥ್ೈಸತುಷಾಟ ಭರತಂ ಪರತಯಭಾಷ್ತ। 

ಶತದ್ಾಸವಭಾವಂ ಜಾನಾಮಿ ತಾವಂ ರಾಮಸಾಯನ್ತಜಂ ಪರಯಮ್॥59॥ 

ತವಂ ಸಂಸೃತಯ ಪತೃದ್ೀಯಹಂ ರಾಜಯಂ ಧ್ಮೀಯಣ ಪಾಲಯ। 

ಚತತದ್ದಯಶ್್ೀ ವತಸರ್ೀ ತತ ರಾಮೀಣ ಸಹ ರಂಸಯಸ್ೀ॥60॥ 

ಆಜಜಯವ್ೀನ್ ಪರಸ್ತೀದ್ನಾಯ ರಾಮಮಾತ್ರೀತತಯದಾಹೃತಾಃ। 

ರಾಮರಾಮೀರ್ತ ವಿಲಾಪಂಸಾುಂ ರಾರ್ತರಂ ಭರತ್ ೀಽನ್ಯತ್॥61॥ 
ತಸ್ತಮನ್ ಪರ್ೀ ಜನ್ಪದ್ೀ ನಿಖಿಲಪರಜಾನಾಂ  

ಶ್್ ೀಕ್್ ೀಽಪ ಶ್್ ೀಕಭಯಶ್್ ೀಷ್ಣಮ ಲಮಾಸ್ತೀತ್। 
ರಾಮಸೃರ್ತಶರವಣಕೀತುಯನ್ಸಮಾಯೀಗಾತ್ 

ಸವಾಯಪರದಾಂ ಪರಶಮನ್ ೀ ಹಿ ಹರ್ೀಾಃ ಪರಸಙ್ಗುಾಃ॥62॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

TOC                                       http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 88 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮನಾನರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯ ವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಅಯೀದಾಯಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಏಕ್ಾದ್ಶಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥2-11-62॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ [941+62=1003] 

ದಾವದ್ಶಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥2-12-121॥ 

ಪರಭಾತ್ೀ ಭರತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಿಲಪನ್ುಂ ಶತಚಾಽಽಕತಲಮ್। 

ವೃತಂ ಪರಕೃರ್ತಭಸುತರ ವಸ್ತಷ್ ಠೀ ಮತನಿರಬರವಿೀತ್॥1॥ 

ಉರ್ತುಷ್ಠ ಶ್ೀಘ್ರಮಾಯತಷ್ಮನ್ನನ್ತರ್ತಷ್ಠ ಪತೃಕರರಾಮ್। 

ಉಪರ್ತಷ್ಠ ದಿವಜಾನ್ ವೃದಾಾನ್ಧಿರ್ತಷ್ಠ ವರಾಸನ್ಮ್॥2॥ 

ಕ್ಾಲಾತಮನ್ಾಃ ಪರ್ೀಶಸಯ ಲ್ಲೀಲ್ೀಯಂ ಲ್ ೀಕಕ್ಾಲ್ಲನಿೀ। 

ನ್ ಹೃಷ್ಯನಿು ನ್ ಶತಷ್ಯನಿು ಪಣಿಡತಾಾಃ ಸತಖದ್ತಾಃಖಯೀಾಃ॥3॥ 

ಇತತಯಕು ಊಚ್ೀ ಭರತ್ ೀ ಬಾಷ್ಪಂ ಸಮೃಜಯ ಪಾಣಿನಾ। 

ಅಪಣಿಡತ್ ೀಽಸ್ತಮ ಶ್್ ೀಚ್ ಯೀಽಸ್ತಮ ವಿನಾ ರಾಮಮಹಂ ಗತರ್ ೀ॥4॥ 

ಸಾಮಾರಜಾಯನ್ೀ ಶತಗತಣಂ ವನ್ೀ ರಾಮಾಙ್್ ರಸ್ೀವನ್ಮ್। 

ಅಮೃತಾನ್ೀ ಶತಗತಣಂ ರಾಮಾಸ್ಯೀನ್ ದೀರವ್ೀಕ್ಷಣಮ್॥5॥ 

ಜಗತಾಮೀಕನಾಥ್ೀ ಮೀ ನಾಥ್ೀ ರಾಮೀ ವಿರಾಜರ್ತ। 

ಬರಹಮನ್ನ್ದನ್ ಮಾಂ ನಾಥಂ ನ್ ಬತರವನಿು ಭವಾದ್ದೃಶ್ಾಾಃ॥6॥ 

ನಾಯರಾಯಮತದಾರಂ ಕರತಣಾಂ ವಾಣಿೀಂ ರಾಮಾನ್ತಜನ್ಮನ್ಾಃ। 

ಶತರತಾವಽಶ ರಣಯಮತಚಂಸತಪಾು ಗತಣ್ೈಸುಸಯ ಮಹಾಜನಾಾಃ॥7॥ 

ತ್ೈಲದ್ ರೀಣಾಯಮಥ ನ್ಯಸಾುಂ ಕ್ೌಸಲಾಯರಾ ನಿವ್ೀಶನ್ೀ। 

ವಿೀಕ್ಷ್್ ಯೀದ್ಾೃತಾಂ ಪತೃತನ್ತಂ ಶತಶ್್ ೀಚ ಭರತಾಃ ಪುನ್ಾಃ॥8॥ 

ಚತತದ್ದಯಶಶತಸ್ತರೀಭಾಃ ಸಮಂ ರಾಜಪರಿಗರಹ್ೈಾಃ। 

ಮಾತೄವಿಯಲ್ ೀಕಯ ಕ್್ ರೀಶನಿುೀವಿಯಲಲಾಪ ಪುನ್ಶಾ ಸಾಃ॥9॥ 

ದ್ೃಷಾಟಾ ವಸ್ತಷ್ಠಜಾಬಾಲ್ಲೀ ರತದ್ನ್ುಂ ತಮವೀಚತಾಮ್। 

ಅಪಾರಕೃತಾಃ ಪಾರಕೃತವತ್ ಕಂ ರ್ ೀದಿಷ್ಟ ನ್ೃಪಾತಮಜ॥10॥ 

ಭ ರಿದ್ತಯಮ್ನೀ ಗತಾಃ ಸವಗುಯಂ ಬನ್ತಾಶ್್ ೀಕ್್ೈನಿನಯಪಾರ್ತತಾಃ। 

ನಾನ್ತಶ್್ ೀಚಯಸುತಾಃ ಪಾರಜ್ಞ್ೈಾಃ ಪುಣಯವಾನ್ ಸವಗುಯರ್ತಂ ಗತಾಃ॥11॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

TOC                                       http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 89 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಇತತಯಕ್್ ುೀ ಬಾಢಮಿತತಯಕ್ಾುಾ ವನಿದನ್ಾಃ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ವನ್ದಕ್ಾನ್। 

ನಾಹಂ ರಾಜ್ೀರ್ತ ನಿಭಯತಸಯ ಶತತರಘ್ನಂ ಭರತ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥12॥ 

ಪಶಯ ಶತತರಘ್ನ ಕ್್ೈಕ್್ೀರಾಯ ದ್ತನಿನೀಯರ್ತಂ ಲ್ ೀಕನಿನಿದತಾಮ್। 

ರಾಮರಾಜವಿಯೀಗ್ೀನ್ ರಾಜಯಶ್ರೀಬಯಧ್ವಾ ಯರಾ॥13॥ 

ಏವಂ ಬತರವಾಣ್ ೀ ಭರತ್ ೀ ಸಭಾರಾಂ ಮನಿರಭಾಃ ಸಹ। 

ಮನ್ರಯಿತಾವ ಯಥಾನಾಯಯಂ ಚಕ್್ರೀ ತಸೌಯಧ್ವಯದ್ೀಹಿಕಮ್॥14॥ 

ರಾಜದ್ೀಹಮಥಾಽರ್ ೀಪಯ ಶ್ಬಕ್ಾಂ ರಾಜಭ ರ್ತಭಾಃ। 

ನ್ೃಪಾತಮಜಾವನ್ಯತಾಂ ವಿಶದ್ಂ ಸರಯ ತಟಮ್॥15॥ 

ಚನ್ದನಾಗರತಕ್ಾಷಾಟದ್ಯೈಶ್ಾತಾಂ ತತರ ನ್ರ್ೈಶ್ಾತಾಮ್। 

ಅಲಙ್ಗೃತಂ ರಾಜದ್ೀಹಂ ತಾವಾರ್ ೀಪಯತಾಮಥ॥16॥ 

ಅಥಾಽಶವಮೀಧಿಕ್ಾನ್ಗಿನೀನ್ ಪರಣಿೀಯೀದಿದೀಪಯ ತ್ೀ ದಿವಜಾಾಃ। 

ಪಾತಾರಣಿ ಚ ಯಥಾಸಾಾನ್ಂ ವಿನ್ಯಸಯ ಜತಹತವುಘ್ೃಯತಮ್॥17॥ 

ತತ್ ೀ ಭರತಶತತರಘ್ೌನ ಪುರ್ ೀಹಿತಮತ್ೀನ್ ತೌ। 

ಚಕ್ಾರತ್ೀ ಪತೃಸಂಸಾೆರಂ ನಿಘ್ನನ ುೌಶ್್ ೀಕಮತರ್ತಾತಮ್॥18॥ 

ತೌ ವಿಲಾಪಂ ವಿಹಾರಾಥ ದ್ದ್ಯತ್ ರಾಮಸ್ ೀದ್ರೌ। 

ವಿವ್ೀಕಕ್ಷ್ಾಳಿತ್ೀ ಚಿತ ು್ೀ ಜ್ ಯೀರ್ತನಾನಯರಾಯಣಾಹವಯಮ್॥19॥ 

ಸರಯ ಸರಿತಂ ಪಾರಪಯ ರಾಘ್ವಾವುದ್ಕ್ಾಞ್ಜಲ್ಲಮ್। 

ವಿಗಾಹಯ ಪತ್ರೀ ದ್ದ್ತತಾಃ ಪೌರಾ ಜಾನ್ಪದಾ ಅಪ॥20॥ 

ರಾಜ್ಞಾ ರಾಮೀಣ ಚ ತಯಕ್ಾುಂ ಭರತಾಃ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ತಾಂ ಪುರಿೀಮ್। 

ನ್ೈಚಾತ್ ಪರವ್ೀಷ್ತಟಂ ಶ್್ರೀಯೀಽತರ ಮೀನ್ೀ ಪಾರಯೀಪವ್ೀಶನ್ಮ್॥22॥ 

ವಿಪರಸುಂ ಧ್ಮಮಯಪಾಲಾಖ್್ ಯೀ ರಾಜಾಮಾತ್ ಯೀಽನ್ವಬ್ ೀಧ್ಯತ್। 

ಪರವಿವ್ೀಶ ಪುರಿೀಂ ಕೃಚಾಾರದ್ಯೀದಾಾಯಂ ಭರತಸುತಾಃ॥22॥ 

ಅಥಾಽಶ್ೌಚಾತಯಯೀ ವಿೀರಶಾಕ್್ರೀ ಶ್ಾರದಾಾನಿ ಭಕುಮಾನ್। 

ಪಾರದಾದ್ ದಿವಜ್ೀಭ್ ಯೀ ಗಾರಮಾಗಾರಯನ್ ಧ್ನ್ಂ ಜೀವಧ್ನ್ಂ ಬಹತ॥23॥ 

ಅರಾಜಕಮಿದ್ಂ ರಾಜಯಂ ರಾಜನ್ನ್ದನ್ ನ್ಶಯರ್ತ। 

ಅಭಷ್ಟಚಯಸವ ಹನ ು್ೀರ್ತ ಪರೀಚತಾಃ ಪರಕೃತಯೀಽಥ ತಮ್॥24॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

TOC                                       http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 90 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಇತತಯಕು ಊಚ್ೀ ಭರತಾಃ ಸತಯಮಸುಾಭಷ್ೀಚನ್ಮ್। 

ಕನ್ತು ಜ್ಯೀಷ್ಠಸಯ ರಾಮಸಯ ಗತಣಶ್್ರೀಷ್ಠಸಯ ಸವಯತಾಃ॥25॥ 

ರಾಮಾಥಯಂ ತಸಯಷ್ಟಷ್ ಯೀಽಹಂ ಚರಿಷಾಯಮಿ ವರತಂ ವನ್ೀ। 

ಸಕ್ಾಮಾ ಸಾಯನ್ನ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀ ರಾಜಯಕ್ಾಮಾತತರಾ ಖಲಾ॥26॥ 

ಏವಂ ಬತರವಾಣಂ ಭರತಂ ಸವ್ೀಯ ಪರೀಚತಾಃ ಪರಹಷ್ಟಯತಾಾಃ। 

ರಾಮಭಕುಸಯ ತ್ೀ ವತಸ ಸಮಪದ್ಾಃ ಸನ್ತು ಸಾಧಿವರ್ತ॥27॥ 

ರಾಮಪಾದಾನಿುಕಂ ಗನ್ತುಂ ಸಹ ಪೌರ್ೈಾಃ ಸಸ್ೈನಿಕ್್ೈಾಃ। 

ಶ್ಲ್ಲಪಭಾಃ ಖನ್ಕ್್ೈಶ್ಾಾಥ ಮಾಗುಯಂ ಸ್ ೀಽಚಿೀಕರದ್ ದ್ತರತಮ್॥28॥ 

ಸಮಾತೃಕಂ ಚ ಭರತಂ ನಿರಾಯಯನ್ುಂ ಪರಿವಾಯಯಯ ತ್ೀ। 

ಪೌರಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಪರಭತಂ ಜಗತಮನಿನಯಮನಮಾಪಇವ ಸವಯಮ್॥29॥ 

ಅಯತತ್ೀಭಂ ಲಕ್ಷಹಯಂ ಸರಥಾಷ್ಟಸಹಸರಕಮ್। 

ಯರಾವಸಙ್ಗ್ಯಪಾದಾತಂ ಸ್ೈನ್ಯಂ ರಾಮಾದಿದ್ೃಕ್ಷರಾ॥30॥ 

ಅಬಲಾ ಅಪ ಬಾಲಾಶಾ ವೃದಾಾಶಾ ಕಮತತಾಪರ್ೀ। 

ಅಹಂ ಪಾರಗಿತತಯಪಾಜಗ ಮ ರಾಮಪಾದ್ದಿದ್ೃಕ್ಷರಾ॥31॥ 

ಮೀಘ್ಶ್ಾಯಮಂ ಮೀಘ್ಘ ೀಷ್ಂ ಮೀಘ್ವತ್ ತಾಪಹಾರಿಣಮ್। 

ದ್ರಕ್ಷ್ಾಯಮ್ೀ ರಾಮಮಿತತಯಚ್ೈಾಃ ಪರಹೃಷಾಟಾಃ ಪಾರದ್ರವನ್ ವನ್ಮ್॥32॥ 

ಗಙ್ಗುರಾಂ ಸ್ೈನ್ಯಮಾಶ್ಾವಸಯ ರಾಮಂ ರಾಮಾನ್ತಜಾಃ ಸಮರನ್। 

ವಸ್ತಷಾಠದ್ಯೈಾಃ ಪರಿವೃತಶಾಕ್ಾರ ಪತೃತಪಪಯಣಮ್॥33॥ 

ಭರತಾಃ ಶ್ರೀಮದಾನ್ ಾೀಽಯಂ ರಾಮಂ ಪರತಯವರ್ತಷ್ಠತ್ೀ। 

ರ್ ೀತಾಸಯಮಿೀಮಂ ರಾಮಭಕ್ಾಯ ಗತಹಸುತ್ರೀತಯಮನ್ಯತ॥34॥ 

ಗತಹಾಃ ಸ್ ೀಪಾಯನ್ ೀ ದ್ೃಷಾಟಾ ಭರತಂ ಕೃತಸಙ್ಗೆಥಾಃ। 

ತಂ ಶತದ್ಾಬತದಿಾಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ಪೂಜರಾಮಾಸ ಸಾದ್ರಮ್॥35॥ 

ಕತತಾರಽಸ್ತತಂ ಸಸ್ತೀತ್ೀನ್ ವನ್ೀ ನ್ಾಃ ಸಾವಮಿನಾ ಗತಹ। 

ಕಮತರ ಲಕ್ಷಮಣಶಾಕರ ಇತಾಯಪೃಚಾದ್ಸೌ ಗತಹಮ್॥36॥ 

ರಾಮಸಯ ವಾತಾುಯಮಾತಾುಯಯ ಭರತಾಯೀಕುವಾನ್ ಗತಹಾಃ। 

ವನ್ವಾಸಾಚಾ ರಾಮಸಯ ಸೌಮಿತ್ರೀಾಃ ಪರಿದ್ೀವನ್ಮ್॥37॥ 
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ಫಲಮ ಲಾಮತಬಭವೃಯರ್ತುಂ ಜಟಾವಲಯಬನ್ಾನ್ಮ್। 

ಶತರತಾವ ಸವಯಮಿದ್ಂ ಶ್್ ೀಕ್ಾದ್ ಭರತ್ ೀ ಮ ಚಿಾಯತ್ ೀಽಪತತ್॥38॥ 

ಆತ್ ುೀಯಽಧಿಕಂ ಮಹ ತ ು್ೀಯನ್ ಸಞ್ಚಜಞಮಾಪಯ ವಿಲಪಯ ಚ। 

ಇಙ್ಗತುದಿೀವೃಕ್ಷಮಾಗಮಯ ಸಮರನ್ ರಾಮಮಭಾಷ್ತ॥39॥ 

ಈದ್ೃಶಾಃ ಪಣಣಯಪಯಯಯಙ್ಗೆಾಃ ಫಲಮ ಲ್ ೀಪಜೀವನ್ಮ್। 

ಜಗನಾನಥಸಯ ನಾಥಸಯ ಕಥಂ ನ್ ಭವಿತಾ ಪುನ್ಾಃ॥40॥ 

ವನ್ಯೈಜಜಯಲ್ೈಶಾ ವರ್ತುಯಷ್ಯೀ ಶಯಿಷ್ಯೀ ಸಾಣಿಡಲ್ೀಷ್ವಹಮ್। 

ಅದ್ಯಪರಭೃರ್ತ ಗತವಯತಾಯಂ ಸತಯಮೀತತ್ ಪರರ್ತಶತರತಮ್॥41॥ 

ಲಕ್ಷಮಣಾತಾಯಂ ಚ ಶತತರಘ್ನಾಃ ಕ್ಾಯಯಯಮೀವಂ ಕರಿಷ್ಯರ್ತ। 

ಆರಾಯಯಭಾಯಂ ನ್ಗರ್ೀ ಸ ಾ್ೀಯಂ ದ್ೈವಂ ತತಾರನ್ತಮ್ೀದ್ತಾಮ್॥42॥ 

ಏವಂ ರಾಮಕಥಾಮಗ್ ನೀ ನಿಶ್ಾಂ ತಾಮತಯವತುಯಯತ್। 

ಸಶತತರಘ ನೀಽಥ ಭರತ್ ೀ ಮಾತೃಭಾಃ ಪರಿವಾರಿತಾಃ॥43॥ 

ಪಾರತಾಃ ಸನಾಾಯಮತಪಾಸಾಯಥ ಗಙ್ಗುಂ ಸ ಭರತ್ ೀಽತರತ್। 

ಚತತರಙ್ಗುಂ ಚ ತತ್ ಸ್ೈನ್ಯಂ ಪಿವ್ೈನೌಯಭಶಾ ತಾರಕ್್ೈಾಃ॥44॥ 

ದಾಶ್್ೈಗತುಯಹನಿಯತಕ್್ತಸಾುಂ ಸನಿುೀಥಯಯ ಭರತ್ ೀ ನ್ದಿೀಮ್। 

ಗತಹಾಭಹಿತಮಾಗ ು್ೀಯಣ ಜನ್ನಿೀಭಾಃ ಸಮಂ ಯರೌ॥45॥ 

ಪರರಾಗಂ ಪಾರಪಯ ತತ್ ಸ್ೈನ್ಯಂ ನಿಯಮಾಯಽರಾತ್ ಸಸ್ ೀದ್ರಾಃ। 

ಭರತ್ ೀಽಥ ಭರದಾವಜಂ ಪಾರಪುವಾನ್ಭಯವನ್ದತ॥46॥ 

ರಾಮಂ ರಾಜಾಯತ್ ಪರಿತಾಯಜಯ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯಸ್ಯೈಕನಾಯಕಮ್। 

ಕಂ ವಿಧ್ತ್ಸೀ ಸಸ್ೈನ್ ಯೀಽಥ ತವಮಿತಾಯಹ ಸಮ ತಂ ಮತನಿಾಃ॥47॥ 

ಅನ್ತತಪುೀಽಸ್ತಮ ದ್ತಷಾಟರಾಾಃ ಕ್್ೈಕ್್ೀರಾಯಾಃ ಕ್್ೈತವಾನ್ತಮನ್ೀ। 

ಪುರಂ ನ್ೀಷಾಯಮಿ ಮೀ ನಾಥಮಿರ್ತ ತಂ ಭರತ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥48॥ 

ರಾಮಾನ್ತಜ್ ೀಽಸ್ತ ಧ್ನ್ ಯೀಽಸ್ತ ಸವಸ್ತು ತ್ೀಽಸ್ತುಾತಯಥಾಬರವಿೀತ್। 

ಸಸ್ೈನ್ಯಂ ತಂ ಭರದಾವಜ ಆರ್ತತಾಾಯಯ ನ್ಯಮನ್ರಯತ್॥49॥ 

ಆಹ ಯ ವಿಶವಕಮಾಮಯದಿೀನ್ ಕ್ಾರಯನ್ ವಿಶವಸಮಪದ್ಾಃ। 

ವಾಸತದ್ೀವಪರಸಾದ್ೀನ್ ಸವಗುಯಭ್ ೀಗಾನ್ ವಯಧಾನ್ತಮನಿಾಃ॥50॥ 
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ಯದ್ಯದಿಚಾರ್ತ ಯೀಯೀಽತರ ಭರತಾನ್ತವರತ್ ೀ ಜನ್ಾಃ। 

ತಂ ತ್ೀನ್ ತಪಯಯರಾಮಾಸ ರಾಮಭಕ್ಾಯ ದಿವಜಷ್ಯಭಾಃ॥51॥ 

ಪರಭಾತ್ೀ ಭರತ್ ೀ ಗನ್ತುಮವನ್ದತ ಮಹಾಮತನಿಮ್। 

ಅವನ್ದನ್ು ಕರಮೀಣಾಥ ಕ್ೌಲಸಾಯದಾಯಶಾ ತಾಾಃ ಸ್ತರಯಾಃ॥52॥ 

ಆಸಾಂ ವಿವ್ೀಕಮಾಚಕ್ಷಾ ಮಾತೄಣಾಂ ತ್ೀ ನ್ೃಪಾತಮಜ। 

ಭರದಾವಜ್ೀನ್ ಭರತ ಇತತಯಕುಾಃ ಪರತಯಭಾಷ್ತ॥53॥ 

ರಾ ಪೂವಯಂ ವನಿದತವರ್ತೀ ದ್ೀವಿೀಯಂ ದ್ೀವತ್ ೀಪಮಾ। 

ರಾಮವಿಶ್್ಿೀಷ್ತ್ ೀ ದಿೀನಾ ರಮಮಾತ್ೀರ್ತ ವಿದಿಾ ತಾಮ್॥54॥ 

ತಸಾಯ ಉಪಾನ ು್ೀ ರ್ತಷ್ಠನಿುೀ ಸತಮಿತ್ರೀಯಂ ತಪೀಧ್ನ್। 

ಪುತೌರ ಲಕ್ಷಮಣಶತತರಘಾನವ್ೀಷಾಽಸ ತ ಶತಭವರತಾ॥55॥ 

ಲಜಜರಾಽಧ್ ೀಮತಖಿೀ ರಾಽತರ ದ್ತಷಾಟ ರಾಮಪರವಾಸ್ತನಿೀ। 

ಕ್್ೈಕ್್ೈಯಿೀ ಮಮ ಮಾತ್ೀಯಮಿತ್ಯೀತಂ ಭರತ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥56॥ 

ನಿಮಿತುಮಾತರಂ ಕ್್ೈಕ್್ೈಯಿೀ ವನ್ವಾಸ್ೀ ಜಗತಾಭ್ ೀಾಃ। 

ದ್ೀವಕ್ಾರಾಯಯಯ ರಾತ್ ೀಽಯಮಿರ್ತ ತಂ ಮತನಿರಬರವಿೀತ್॥57॥ 

ಪಾಯಪಾಯನ್ತಜ್ಞಾಂ ಭರದಾವಜಾಚತಾರತಾವ ರಾಮಾಶರಮಂ ತತಾಃ। 

ಸ ಯರೌ ಯಮತನಾಂ ರ್ತೀತಾುಾಯ ಚಿತರಕ ಟಂ ಚ ಸಾನ್ತಗಾಃ॥58॥ 

ನಿಯಮಾಯಽರಾತ್ ಸ ಸ್ೈನಾಯನಿ ಸಹಿತಾಃ ಸವಪುರ್ ೀಹಿತ್ೈಾಃ। 

ತದ್ ವಿವ್ೀಶ್ಾಽಽಶರಮಪದ್ಂ ರಾಮಂ ಪೃಚಾನ್ ಮತನಿೀನಿಹ॥59॥ 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಸ್ೈನ್ಯರಜ್ ೀರಾಜಂ ಸಾಲಮಾರತಹಯ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ। 

ಕ್್ ೀವಿದಾರಧ್ವಜಂ ಪಾರಪುಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಕ್್ ೀಪಮತಪಾದ್ದ್ೀ॥60॥ 

ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀತನ್ಯಂ ದ್ೃಪುಂ ಸಸ್ೈನ್ಯಂ ಪರತತಯಪಸ್ತಾತಮ್। 

ಅನ್ತಜ್ಞಾಂ ದ್ೀಹಿ ಮೀ ಹನ್ತುಮಿರ್ತ ಸೌಮಿರ್ತರರಬರವಿೀತ್॥61॥ 

ಶ್ಾನ್ ುೀ ನ್ ದ್ೃಪುೀ ಭರತಾಃ ಶ್ಾನ್ುಸುಾಂ ಭವ ಲಕ್ಷಮಣ। 

ಅಸಾಮನ್ ದ್ರಷ್ತಟಮವಾಪುೀಽಸಾವಿರ್ತ ರಾಮ್ೀಽಬರವಿೀತ್ ಸ್ತಮತಾಃ॥62॥ 

ಭರತ್ ೀ ಭಗವತಾಪಶವಯಮೀತಸ್ತಮನ್ನನ್ುರ್ೀ ಗತಾಃ। 

ಪಣಯಶ್ಾಲಾಂ ವಿಶ್ಾಲಾಂ ತಾಮಪಶಯತ್ ರ್ತರದಿವೀಪಮಾಮ್॥63॥ 
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ಹ್ೀಮಚಿತರಪರಹರಣ್ೈಸುನ್ತತ್ೈಶ್್ ಾೀಪಶ್್ ೀಭತಾಮ್। 

ಅರಿಸಙ ್ ೈರನಾಧ್ೃಷಾಯಂ ಮೃಗ್ೈಾಃ ಸ್ತಂಹಗತಹಾಮಿವ॥64॥ 

ಪಾರಗತದ್ಕಾವಣ್ೀ ದ್ೀಶ್್ೀ ವ್ೀದಿಂ ವ್ೀದ್ವಿದಾಂ ಗತರ್ ೀಾಃ। 

ಜಾಜವಲಯಮಾನ್ಜವಲನಾಂ ಭರತ್ ೀ ಮತಹತರ್ೈಕ್ಷತ॥65॥ 

ತತ್ ರೀಟಜ್ೀ ಜಟಾಮೌಲ್ಲಂ ಚಾರತಚಿೀರಮವ್ೈಕ್ಷತ। 

ಸಸ್ತೀತಾಲಕ್ಷಮಣಂ ರಾಮಂ ಪರಮಾನ್ನ್ದಮನಿದರಮ್॥66॥ 

ನ್ ತೃಪಯರ್ತ ಸಮ ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಭರತ್ ೀ ನ್ೈತದ್ದ್ತಿತಮ್। 

ಅನ್ನ್ುಕ್ಾಲಂ ಪಶಯನ್ ುೀ ಯಂ ನ್ ತೃಪಯನಿು ಯೀಗಿನ್ಾಃ॥67॥ 

ಪಾದ್ಪದ್ೀ ನಿಪರ್ತತಂ ಸನ್ುಪುಂ ಮಾತೃಹ್ೀಳನಾತ್। 

ಆಶ್ಶ್್ಿೀಷಾಥ ಭರತಂ ಭಕುಂ ತಂ ಭಕುವತಸಲಾಃ॥68॥ 

ಸ ಸವಯಜ್ಞ್ ೀಽಪ ಸವ್ೀಯಶಾಃ ಪಪರಚಾ ಕತಶಲಂ ಪತತಾಃ। 

ಅನಾಯಂಶಾ ವಿವಿಧಾನ್ತಾಾಯನ್ ಲ್ ೀಕವೃರ್ತುಂ ವಿಡಮಬನ್ಮ್॥69॥ 

ಪರೀವಾಚ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲದಿದೀಯನ್ಾಃ ಪರರತದ್ನ್ ಭರತ್ ೀಽಗರಜಮ್। 

ಸವಗುಯತ್ ೀ ನ್ಾಃ ಪತಾ ನಾಥ ರಾಮರಾಮೀರ್ತ ಕೀತುಯಯನ್॥70॥ 

ಉದ್ಕಂ ದಿೀಯತಾಂ ತಸ್ೈ ಪರಯೈದ್ದಯತುಂ ಪರಯಂ ಭವ್ೀತ್। 

ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಸವಯತಾಃ ಪ್ರೀಷ್ಠ ತವರಾ ದ್ತುಂ ತತ ಕಮತಪನ್ಾಃ॥71॥ 

ಆಕಣಣಯಯ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ಮರಣಂ ಸದಾ ಸವಯಪರವತುಯಕಾಃ। 

ಅಶ್್ ೀಕಲ್ೀಶ್್ ೀಽಪ ವಿಭತವಿಯಲಲಾಪ ವಿಡಮಬಯನ್॥72॥ 

ಸ್ತೀತಾಪರ್ತರತಪಾಗಮಯ ಸ್ತೀತಾಲಕ್ಷಮಣಸಂಯತತಾಃ। 

ಮನಾದಕನಿೀಂ ವಿಗಾಹಾಯಽತರ ಜನ್ಕ್ಾಯೀದ್ಕಂ ದ್ದೌ॥73॥ 

ದ್ಭ್ೀಯಷ್ಟವಙ್ಗತುದ್ಪಣಾಯಕಂ ಪತ್ರೀ ತಂ ನ್ಯಸುವಾ ವಿಭತಾಃ। 

ಪತೃದ್ೀವಾನ್ ಪುಮಾನ್ ಸಾವನ್ನೈಾಃ ಪೂಜಯೀದಿರ್ತ ದ್ಶಯಯನ್॥74॥ 

ತತರ ಪರಕೃತಯಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಸ್ೀನಾಾಃ ಪೌರಾಶಾ ಸತವರಮ್। 

ಪಾರಪಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀಶಮಾಲ್ ೀಕಯ ರಾನಿು ಸಮ ಕೃತಕೃತಯತಾಮ್॥75॥ 

ಕ್ೌಸಲಾಯಽಪಯಥ ಕಲಾಯಣಿೀ ಶ್್ ೀಕ್್ೀನ್ ಪರಿಶ್್ ೀಷ್ಟತಾ। 

ಸಮಂ ರಾಜ್ಞಿೀಭರನಾಯಭದ ದ್ೀಯವಂ ಸನ್ದೃಶಯ ನಿವೃಯತಾ॥76॥ 
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ಮಾತೄಾಃ ಸಪ್ರೀಮಬಾಷಾಪಸಾು ಜಗದ್ತುರತರವನ್ದತ। 

ಜಾನ್ಕೀ ಲಕ್ಷಮಣಶ್ಾಾಥ ತಾಶ್ಾಾಽಶ್ೀಭಯರಪೂರಯನ್॥77॥ 

ತಮಾಃಶ್್ ೀಕ್ಾಭಭ ತಾಂ ತಾಮರ್ತೀತಯ ರಜನಿೀಂ ತದಾ। 

ಭಾನ್ತನ್ನಯಭಸ್ತ ಭಾರ್ತ ಸಮ ರಾಘ್ವೀ ಜನ್ಸಂಸದಿ॥78॥ 

ಕಂ ನ್ತ ವಕ್್ಯೀಷ್ ಭರತಾಃ ಪರರ್ತವಕ್ಷಯರ್ತ ಕಂ ಪರಭತಾಃ। 

ಇರ್ತ ಸ್ತಾತ್ೀ ಜನ್ೀ ಜ್ ೀಷ್ಂ ಭರತ್ ೀ ರಾಮಮಬರವಿೀತ್॥79॥ 

ಅನ್ತಗರಹಾಯ ನ್ಾಃ ಸಾವಮಿನ್ ಸಾವಮಯೀದಾಾಯಂ ವನಾದ್ ವರಜ। 

ಇಮಾಮನಾಥಾಂ ಧ್ರಣಿೀಂ ವಿಶವಪಾಲಕ ಪಾಲಯ॥80॥ 

ಇತತಯಕ್್ ುೀ ಭಗವಾನ್ ಚ್ೀ ಪತತರಾಜ್ಞಾಕರಾ ವಯಮ್। 

ಸದಿಾತಾಯ ವಸಾಮ್ೀಽತರ ತವಂ ಪಾಲಯ ಧ್ರಾಮಿರ್ತ॥81॥ 

ಪರಣಾಮಾಞ್ಜಲ್ಲಬಾಷಾಪಣಿ ಕತವಾಯಣ್ ೀ ಭರತಸುದಾ। 

ಕರರಾಸಮಭಹಾರ್ೀಣ ರಾಮಂ ಪರೀಚ್ೀ ಸಗದ್ುದ್ಮ್॥82॥ 

ತಾವಂ ತತ ತಯಕ್ಾುಾ ಪರ್ತಂ ಹತಾವ ದ್ತಾವ ಮೀ ಪರಿತಾಪತಾಮ್। 

ಕೃತಾವ ಸವಯಜಗದ್ತದಾಃಖಂ ಮಾತಾ ಸವಯಙ್ಗೆಷಾ ಮಮ॥83॥ 

ಚಿಕರ್ತುಯಷ್ತಂ ಶ್ರಸುಸಾಯ ಭತಜಂ ಮೀ ಖಡುಲಮಪಟಮ್। 

ಪರರ್ತಭಾ ವಾರಿತವರ್ತೀ ತವರ್ತಾೀರ್ತಕ್ಷರ್ತಶಙ್ೆ ನಿೀ॥84॥ 

ಅಯಿ ನಾಥ ಜಗನಾನಥ ಭಕುಸಾಯಽಘ್ಾಃ ಕ್ಷಮಸವ ಮೀ। 

ಭಕುವತಸಲ ಭಕ್ಾುನಾಂ ನ್ನಾವತಾಮನ್ಂ ದಿಶ್್ೀದ್ ಭವಾನ್॥85॥ 

ಸ್ತರೀಷ್ತ ನಾಸತಯದ್ ೀಷ್ ೀಽಸ್ತು ಪತಾ ನ್ ೀ ನ್ ವಿವ್ೀದ್ ತತ್। 

ರಾಜಷ್ಟಯನ್ನಯ ಮರಾ ದ್ ಷ್ ಯೀ ಮಮೈವ್ೀದ್ಮಘ್ಂ ಮಹತ್॥86॥ 

ಭ ದ್ದಯತಾುಭ ಭೃತಾ ಚ್ೀನ್ೀ ದಾಸಸ ು್ೀಽಪಪಯತವಾನ್ಹಮ್। 

ಲ್ ೀಕನಾಯಯಯಂ ಚ ಲ್ ೀಕ್್ೀಶ ತಸಾಮತ ು್ೀ ರಾಜಯಪಾಲನ್ಮ್॥87॥ 

ನ್ ರಾಸಯಸ್ತ ಪುರಂ ಚ್ೀತ್ ತವಂ ನಾಹಂ ರಾಸಾಯಮಿ ಸವಯಥಾ। 

ಯೀಗಿಮೃಗಯಂ ಪದಾಬಜಂ ತ್ೀ ಸ್ೀವ್ೀ ಸೌಮಿರ್ತರವತ್ ಸದಾ॥88॥ 

ಏವಂ ಬತರವಾಣ್ೀ ಭರತ್ೀ ಸವಾಯಾಃ ಪರಕೃತಯಾಃ ಪರಭತಮ್। 

ಮತನ್ಯೀ ಮಾತರಶ್್ವೈವ ಸಬಾಷಾಪಕ್ಷ್ಾ ಯರಾಚಿರ್ೀ॥89॥ 
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ಭರತಂ ಭಗವಾನ್ ಚ್ೀ ಶತತರಘನೀನ್ ಪುರಿೀಂ ವರಜ। 

ಸಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಸತಾಂ ಪರೀತ್ಯೈ ವರಜ್ೀಯಂ ದ್ಣಡಕ್ಾನಿರ್ತ॥90॥ 

ಕವ ಗತವಾಯಜ್ಞಾ ಸವಯಗತರ್ ೀದ್ಾಯಮಮಯಾಃ ಕ್್ ೀಽಸಙ ು್ನ್ಸುವ। 

ಗಚಾ ದ್ೀವ ಪುರಿೀಂ ಶ್ೀಘ್ರಮಿರ್ತ ಜಾಬಾಲ್ಲರಬರವಿೀತ್॥91॥ 

ಗತರದ್ೀವಾಚಾಯನ್ಂ ಧ್ಮ್ೀಯ ನ್ನ್ತ ವ್ೀದ್ವಿನಿಶ್ಾತಾಃ। 

ಇರ್ತ ಕತರದ್ಾಇವ ಪರೀಚ್ೀ ರಾಮ್ೀ ಲ್ ೀಕಂ ವಿಡಮಬಯನ್॥92॥ 

ಅನ್ತರ್ತಷ್ಠಸ್ತ ಧ್ಮಯಂ ಚ್ೀದ್ ರಾಜನ್ ರಾಜಯಮರಾಜಕಮ್। 

ಪೂವಯಜ್ೈಾಃ ಪಾಲ್ಲತಂ ಪಾಲಯಮಿರ್ತ ಬರಹಮಸತತ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥93॥ 

ಮತನಿನಾಮತತ ಮಾತೄಣಾಂ ಪೌರಾಣಾಮಪ ರಾಚನ್ಮ್। 

ರಾಮೀ ನ್ಗಣಯತ್ಯೀವ ಭರತ್ ೀ ದ್ತಾಃಖಿತ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥94॥ 

ಆಯಯಯಂ ಪರತತಯಪವತಾಸಯಮಿ ರಾವನ್ೀ ಸಮಾಸ್ತೀದ್ರ್ತ। 

ಶಯಿಷ್ಯೀಽಹಂ ನಿರಾಹಾರಾಃ ಪುರಂ ರಾವದ್ ವರಜ್ೀತ್ ಪರಭತಾಃ॥95॥ 

ಸವಯಥಾ ಕರಣಿೀರಾ ಚ್ೀದ್ ಗತವಾಯಜ್ಞಾ ತ್ೀ ಜಗದ್ತುರ್ ೀ। 

ಭವದಾದಸಾಃ ಕರ್ ೀಮಯೀನಾಂ ಭವಾಂಸತು ನ್ಗರಿೀಂ ವರಜ್ೀತ್॥96॥ 

ಇರ್ತ ಬತರವಾಣಮಾಸ್ತುೀಯಯಯ ಕತಶ್ಾನ್ ಸಾಣಿಡಲಮಣಡಲ್ೀ। 

ಸ್ತಮತಾವ ಕ್ಾರತಣಿಕಾಃ ಪರೀಚ್ೀ ಭರತಂ ಭರತಾಗರಜಾಃ॥97॥ 

ಚತತದ್ಯಶ್್ೀ ವತಸರ್ೀಽಹಂ ವತಸ ರಾಸಾಯಮಿ ನ್ಾಃ ಪುರಿೀಮ್। 

ಸತಯಮಿತತಯದಿತ್ ೀಽಪೀಶಂ ಯರಾಚ್ೀ ಭರತಾಃ ಪುನ್ಾಃ॥98॥ 

ಏತಸ್ತಮನ್ನನ್ುರ್ೀ ರಾಮಂ ಸಮಾಾಪುಾಃ ಪರಮಷ್ಯಯಾಃ। 

ದ್ೀವೀಪದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸಮಮನ್ರಯ ದ್ಶಗಿರೀವವಧಾರ್ತಾಯನ್ಾಃ॥99॥ 

ತ್ೀ ಪರೀಚತಭಯರತಂ ತತರ ನ್ೀದಾನಿೀಂ ಪುರಮೀತಯಯಮ್। 

ಕೃತಕ್ಾರಾಯಯವಿಶ್್ೀಷ್ಸತು ಪುರಿೀಂ ರಾಮ್ೀ ವರಜ್ೀದಿರ್ತ॥100॥ 

ಭರತಂ ರಾಜಯಭಾರಾತುಯಂ ಲ್ ೀಠ್ನ್ುಂ ಧ್ರಣಿೀತಳ ೀ್। 

ರಾಚಮಾನ್ಂ ಪುನ್ದ್ದೃಯಷಾಟಾ ವಸ್ತಷ್ ಠೀ ರಾಮಮಬರವಿೀತ್॥101॥ 

ಭಕ್ಾುಯ ಭಾರತಾಯ ತವಂ ದ್ೀವ ದ್ೀಹಿ ಸವಪಾದ್ತಕ್್ೀ। 

ಪಾದ್ತಕ್್ೀ ನಿತಯಮಾವನ್ದಯ ಪಾಲಯೀದ್ ಭರತ್ ೀ ಭತವಮ್॥103॥ 
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ವಸ್ತಷ್ಠವಾಕಯಮಾಕಣಣಯಯ ವ್ೈಕತಣಠಾಃ ಪಾದ್ತಕ್್ೀ ದ್ದೌ। 

ಸೌವಣ ಣ್ೀಯ ತ್ೀ ದ್ಧ್ನ್ ಮಧಿನಯ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲಭಯರತ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥103॥ 

ನ್ಗರಂ ನ್ ಪರವ್ೀಕ್ಷ್ಾಯಮಿ ರಾವದಾಗಮನ್ಂ ತವ। 

ಪರವ್ೀಕ್ಷ್ಾಯಮಯಗಿನಮಪ್ರೀಕ್ಷಯ ವತಸರ್ೀ ತಾವಂ ಚತತದ್ಯಶ್್ೀ॥104॥ 

ಇರ್ತ ಪರರ್ತಶರವೌ ಕೃತಾವ ಪರಣಮಯ ಚ ಜಗತಾಭತಮ್। 

ಮಾತೃಭಬಾಯಷ್ಪನ್ೀತಾರಭಭಯರತಾಃ ಸಾನ್ತಗ್ ೀ ಯರೌ॥105॥ 

ಭರದಾವಜಂ ಸಮಾಮಾನ್ರಯ ಭರತಸುಾರಿತ್ ೀ ಗತಾಃ। 

ಗಙ್ಗುಮರ್ತೀತಯ ಸಮಾಾಪುಾಃ ಸವಪುರಿೀಂ ರಹಿತಾಂ ಶ್ರರಾ॥106॥ 

ಪರವ್ೀಶಯ ಮಾತೄನ್ನಯಗರಿೀಂ ನ್ನಿದಗಾರಮಮವಾಪಯಸಾಃ। 

ಸಶತತರಘ ನೀ ವಸಂಸುತರ ಪಾಲರಾಮಾಸ ಮೀದಿನಿೀಮ್॥107॥ 

ರಾಮಸಯ ಪಾದ್ತಕ್ಾಯತಗಮಂ ತತರ ಸ್ತಂಹಾಸನ್ೀಽಪಪಯತಮ್। 

ಸ್ತತಾತಪತರವಯಜನ್ೈರತಪಾಸು ಭರತ್ ೀ ವರರ್ತೀ॥108॥ 

ರಮಮಾಣ್ೀನ್ ರಾಮೀಣ ರಮಣಾಯ ರಮಣಿೀಯರಾ। 

ವನ್ೀಷ್ತ ಪುಷ್ಪಪೂಣ ಣ್ೀಯಷ್ತ ಶ್್ೈಲ್ೀನ ದ್ರೀ ಸತಖಮಾಸ್ತತಮ್॥109॥ 

ರ್ತಲಕಂಲ್ ೀಕರ್ತಲಕಾಃ ಪರರಾರಾ ವಯಧಿತಾಳಿಕ್್ೀ। 

ಪೂರರಾಮಾಸ ಪುಷ್ಪೈಶಾ ಕಬರಿೀಂ ಕಮಲ್ೀಕ್ಷಣಾಃ॥110॥ 

ವನ್ಮಾಲಾವಿಲಸ್ತತೌ ಲ್ಲೀಲಾಕತವಲರಾನಿವತೌ। 

ಆನ್ನ್ದತಾಂ ಯಥಾಕ್ಾಮಂ ದ್ಮಪರ್ತೀ ತೌ ವನ್ೀವನ್ೀ॥111॥ 

ಸದಾ ವಿನಿದ್ರೀ ದ್ೀವ್ೀಶ್್ೀ ಯೀಗನಿದಾರಮತಪ್ೀಯತಷ್ಟ। 

ಕದಾಚಿದಾಯರೌ ತತರ ವಾಯಸ್ ೀ ವಾಸವಾತಮಜಾಃ॥112॥ 

ಆಸತರಂ ಭಾವಮಾಶ್ರತಯ ಭಾಸತರಂ ಜಾನ್ಕೀಸುನ್ಮ್। 

ತತಣ ಡ್ೀನ್ ಚಣಡಾಃ ಪಸಪಶಯ ಬಲ್ಲಭತಗ್ ಬಲ್ಲಮಾದ್ಯ ಸಾಃ॥113॥ 

ವಿಭೀಷ್ಯಮಾಣ್ ೀಽಪ ಯದಾ ನ್ ಮತಮ್ೀಚ ಸ ಮೈರ್ಥಲ್ಲೀಮ್। 

ತದಾ ತಸ್ೈ ತೃಣಂ ಕಞ್ ಾ್ತ್ ಪ್ಷಿಣಣ್ೀ ಪಾರ್ಷಿಣಪತ್ ಪರಭತಾಃ॥114॥ 

ತ್ೀನ್ ಜಾಜವಲಯಮಾನ್ೀನ್ ತೃಣ್ೀನಾಸಾವನ್ತದ್ತರತಾಃ। 

ರ್ತರಲ್ ೀಕೀಂ ವಿದ್ತರತಾಃ ಕ್ಾಕಾಃ ಶರಣಾರ್ತಾೀಯ ಭರಾತತರಾಃ॥115॥ 
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ರಾಮಾಯ ನ್ಮ ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಬರಹಮರತದಾರದಿಭಾಃ ಸತರ್ೈಾಃ। 

ಕ್ಾಲ್ಲತಾಃ ಸಾವಲರಾತ್ ಕ್ಾಕ್್ ೀ ರಾಮವಿಕರಮಭೀರತಭಾಃ॥116॥ 

ನಾವಿನ್ದಚಾರಣಂ ದಿೀನ್ಸ್ರೈಲ್ ೀಕ್್ಯೀ ಸಸತರಾಸತರ್ೀ। 

ಜಜೀವಿಷ್ತಜಜೀಯವನಾತಾಯಂ ತಮೀವ ಶರಣಂ ಯರೌ॥117॥ 

ದ್ೀವ್ೈದ್ದಯತುವರಾಃ ಪ್ಷಿಣೀ ಧ್ರಾನ್ುರಚರಾಃ ಪುರಾ। 

ದಿೀನ್ಂ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ದ್ೀವ್ೀರ್ತ ಪಪಾತ ಹರಿಪಾದ್ಯೀಾಃ॥118॥ 

ನ್ ಜಘಾನ್ ದ್ರಾಲತಸುಂ ತಸಯ ನ್ೀತರಮಶ್ಾತಯತ್। 

ತತಾಃ ಪರಭೃರ್ತ ಸವ್ೀಯಽಪ ಕ್ಾಕ್ಾ ಏಕ್ಾಕ್ಷತಾಂ ಯಯತಾಃ॥119॥ 

ಖಲಾವಲ್ೀಪಖಣಡನ್ಸ್ತಾರಾವತಾರವಿಭರಮಾಃ। 

ಅವ್ೀಕ್ಷತ್ೀ ಸಮ ಜಾನ್ಕೀಮತಖ್್ೀನ್ತದಮಿನಿದರಾಪರ್ತಾಃ॥120॥ 

ಸ್ತೀತಾಮತಖ್ಾಬಜಸ್ತಮತಭಾನ್ತಭಾನ್ತಾಃ ಸತ್ೆೈರವಾನ್ನ್ದನ್ಚನ್ದರಭಾನ್ತಾಃ। 

ರಕ್ಷಸತಣೌಘ್ಕ್ಷಣಸತುಲ್ಲಙ  ುೀ ರರಾಜ ರಾಮಸಯ ಕಟಾಕ್ಷಮ್ೀಕ್ಷಾಃ॥121॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮನಾನರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಅಯೀದಾಯಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ದಾವದ್ಶಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥2-12-121 [ ಅದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 1003+121=1124] 

ಅರಣಯಕ್ಾಣಡಮ್॥3-6॥ 

ಪರಥಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥3-1-45॥ 

ಪುರಾ ಪುಲಸಯಾಃ ಪರಮೀಷ್ಟಠಪುತರಸುನ್ವಂಸುಪೀ ಮೀರತಗಿರ್ೀಾಃ ಸಮಿೀಪ್ೀ। 

ವಿಲ್ ೀಭಯನಿುೀಮತಮಯಹತರ್ೀತಯ ಕನಾಯ ವಿಲ್ ೀಕಯ ಕಞ್ ಾ್ತ್ ಕತಪತ್ ೀ ಬಭಾಷ್ೀ॥1॥ 

ರಾ ಕನ್ಯಕ್ಾ ಮಾಮವಲ್ ೀಕಯೀತ ಸಾ ಗಭಯಣಿೀ ಸಾಯದಿರ್ತ ವಾಕಯಬಾಣಾತ್। 

ಕನಾಯ ನ್ ಭೀತಾಾಃ ಪುನ್ರತರ ಜಗತಮವಿಯವ್ೀದ್ ನ್ೀದ್ಂ ತೃಣಬನ್ತದಪುರ್ತರೀ॥2॥ 

ಸಾ ಶತದ್ಾಬಾವಾಽಪ ನ್ರ್ೀನ್ದರಕನಾಯ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕದಾಚಿನ್ತಮನಿಮಾಪ ಗಭಯಮ್। 

ಪರಸಾದ್ಯ ತಂ ಪಾರಪಯ ಚ ತರ್ತಾರಾತವಂ ಸ ತ್ೀ ಸಮ ಸಾ ವಿಶರವಸಂ ಕತಮಾರಮ್॥3॥ 

ತಸಾಮತ್ ಸತತಂ ವ್ೈಶರವಣಂ ಚ ಭಾರದಾವಜಸಯ ಪುರ್ತರೀ ಸತಷ್ತವ್ೀ ಸತಗಾರ್ತರೀ। 

ಬರಹಮಪರಸಾದಾದ್ ದಿಗಧಿೀಶವರತವಂ ಯಾಃ ಪುಷ್ಪಕ್ಾಖಯಂ ಚ ವಿಮಾನ್ಮಾಪ॥4॥ 
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ಹ್ೀತsವಿಯಧಾತಾರ ವಿಹಿತಸಯ ವಿದ್ತಯತ್ೆೀಶಾಃ ಸತತಸುಸಯ ಸತಕ್್ೀಶ ಆಸ್ತೀತ್। 

ತರಯೀಽಸಯ ಪುತಾರಾಃ ಕಲ ಮಾಲಯವಾಂಶಾ ಸತಮಾಲ್ಲಮಾಲಾಯಹವಯಕ್ೌ ಚ ಘ ೀರಾಾಃ॥5॥ 

ಬರಹಾಮಹಿತ್ೈಬರಯಹಮವರಾದ್ವದ ಾ್ಯೈಲಿಯಙ್ಗೆಲಯೈರತತೆಟಪುತರಪೂಗ್ೈಾಃ। 

ರ್ತರಭಸ್ತರಲ್ ೀಕೀಕ್ಷಪಣ್ೈಾಃ ಪರಭಗಾನಾಃ ಪಾರಯನ್ು ಶವಯಂ ಶರಣಂ ಸತರ್ೀನಾದರಾಃ॥6॥ 

ತಾನ್ಬರವಿೀತ್ ಸತಸ್ತಮತಮಿನ್ತದಮೌಲ್ಲಮಮಯರಾ ನ್ ವದಾಾಯ ರಜನಿೀಚರಾಸ ು್ೀ। 

ವಿಷ್ತಣಂ ಶರಣಯಂ ಶರಣಂ ವರಜಾಮಾಃ ಸಾವಮಿೀ ಸ ನ್ಾಃ ಶಮಮಯ ವಿಧಾಸಯರ್ತೀರ್ತ॥7॥ 

ದ್ತಗಾಾಬಾಶಯಯಂ ಶರಣಂ ಪರಪನಾನಾಃ ಪರೀಚತಾಃ ಸತರಾಾಃ ಪಾರಞ್ಜಲಯಾಃ ಪರಣಮಯ। 

ಸತಕ್್ೀಶಸ ನ್ ನ್ ದ್ಮರಾಪ ನಾಥ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಸಪಾಲಾನ್ ಪರಿಪಾಲಯೀರ್ತ॥8॥ 

ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ದ್ೀವವಯಸನ್ಂ ಸ ದ್ೀವೀ ಯತಯತತತಸರಾರಾದ್ ವಿಹಗ್ೀನ್ದರವಾಹಾಃ। 

ತ್ೀ ರಾಕ್ಷಸಾ ರ ಕ್ಷಗಣಾ ಅವಾಪುಸುಂ ಸ್ತನ್ತಾರ್ೀನಾದರಇವ ಸ್ತಂಹ ರಾಜಮ್॥9॥ 

ಸ ಶಙ್ಗೆಚಕರೀ ವಿಬಭೌ ವಿಹಙ ುೀ ಪಶಙ್ಗ್ವಾಸಾಾಃ ಪರವಿಕೃಷ್ಟಶ್ಾಙ್ಗುಯಾಃ। 

ಗ್ ೀವಷ್ಯವಾನಿನ್ತದರವಿೀ ದ್ಧಾನ್ ೀ ಗಿರೌ ತಟಿತಾವನಿವ ಸ್ೀನ್ದರಚಾಪಾಃ॥10॥ 

ಅವಾಪಯ ನ್ೀಶತಾಃ ಶಲಭಾ ಯಥಾಽಗಿನಂ ಯತಾಗನಯಾಃ ಪೂಣಣಯಮಹ್ ೀ ಮಹಾಬಾಮ್। 

ಯಥಾಽಬಾಯಾಃ ಸಮಾಳರಾಕೆಯತಾಪಂ ತಥಾ ಮಹ್ೀಶಂ ಪಶ್ತಾಶ್ನ್ಸ್ ುೀ॥11॥ 

ಮಾಲ್ಲೀ ಬಲ್ಲೀ ಮಾಧ್ವಮಭತಯಪ್ೀತಯ ವಿಕ್ಾರನಿುಮಾಕ್ಾರನ್ುಸತರಾಂ ತತಾನ್। 

ಅಪಾತಯತ್ ತಾಲಸಮಸಯ ತಸಯ ಚಿಾತಾುಾ ಶ್ರಾಃ ಪಕವಫಲಂ ಯಥ್ೀಶಾಃ॥12॥ 

ಸತಮಾಲ್ಲನಾ ಮಾಲಯವತಾ ಚ ಸಾಕಂ ಪರಾದ್ತರತಾನ್ ವಿೀಕ್ಷಯ ಪರಾನ್ ಪರಾತಾಮ। 

ಸತರಾಮೃತಾಬಾಂ ಪರರ್ತಭಾಸತರಂ ತಂ ಮತಖ್್ೀನ್ತದನಾಽಽನ್ನ್ದಯದಿನಿದರ್ೀಶಾಃ॥13॥ 

ತತಾಃ ಸತಮಾಲ್ಲೀ ಸತರಸ ದ್ನ್ಾಃ ಸಾಯದ್ ದೌಹಿತರ ಇತತಯಗರಮನ್ ೀರಥ್ೀನ್। 

ರಸಾತಳಾತ್ ಪಾರಪಯ ರಸಾಂ ನಿನಾಯ ಪುಲಸಯಪುತಾರನಿುಕಮಾತಮಪುರ್ತರೀಮ್॥14॥ 

ಲಾವಣಯಪಣ್ಯೀನ್ ಮನ್ ೀ ಮಹಷ್ೀಯಾಃ ಕರೀತಾವ ಸತತಾನಾಪ ಚ ಕ್್ೈಕಸ್ತೀ ಸಾ। 

ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಂ ಪಾರಗಥ ಕತಮಿಕಣಣಯಂ ವಿಭೀಷ್ಣಂ ಶ ಪಪಯಣಖ್ಾಮತಪಾನಾಯಮ್॥15॥ 

ವಿಲ್ ೀಕಯ ಧ್ನ್ಯಂ ಧ್ನ್ದ್ಂ ಸಪತಾನಯಾಃ ಸತತಂ ಸವಮಾತಾರ ಪರರ್ತಚ್ ೀದಿತಾಸ ು್ೀ। 

ತಪಸಯರ್ತಷ್ಠನ್ನತನಿಷ್ಠವಿೀರಾಯಯಾಃ ಸಹ್ ೀದ್ರಾ ದಿವಯಸಮಾಯತತಂ ಚ॥16॥ 

ಆಹಾರಹಿೀನ್ಾಃ ಸತತಂ ದ್ಶ್ಾಸಯಾಃ ಸವಸಾಹಸಾದ್ಬಾಸಹಸರಕ್ಾನ ು್ೀ। 

ಏಕ್್ೈಕಮತತೃತಯ ಶ್ರಾಃ ಶರಿೀರಾಜಾಜಜವಲಯಮಾನ್ೀ ಜವಲನ್ೀ ಜತಹಾವ॥17॥ 
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ಪೂಣ ಣ್ೀಯ ಸಮಾನಾಂ ದ್ಶಮೀ ಸಹಸ್ರೀ ಚಿಕರ್ತುಯಷ್ತಂ ತಂ ದ್ಶಮಂ ಶ್ರಶಾ। 

ಮಾಮೀರ್ತ ಧಾತಾ ವಿನಿವಾಯಯಯ ತಾತ ವರಂ ವೃಣಿೀಷ್ವೀರ್ತ ಹಸನ್ ಜಗಾದ್॥18॥ 

ಸತರಾಸತರ್ೈರಪಯಹಿಯಕ್ಷರಕ್ಷಾಃಪತರ್ಥರಭಾಃ ಕ್್ೈಶ್ಾದ್ವದ್ಾಯಭಾವಮ್। 

ದ್ದೌ ಪರರ್ ೀಹಂ ಚ ಹತತಾನ್ನಾನಾಂ ಸ ವಿೀರವರಾಯಯಯ ವರಂ ವಿರಿಞ್ಾಾಃ॥19॥ 

ಏಕ್್ೀನ್ ಪಾದ್ೀನ್ ಸದ್ೈವ ರ್ತಷ್ಠನ್ ದ್ಧ್ನ್ತಮಕತನ್ದಂ ಹೃದ್ರಾರವಿನ ದ್ೀ। 

ತತಸುಪಸಯನ್ ಹರಿಧ್ಮಮಯನಿಷಾಠಂ ವಿಭೀಷ್ಣಂ ಪಾರಪ ವರಂ ವರಿೀರಾನ್॥20॥ 

ದ್ವನಾದಾಖಯದ್ತಾಃಖಂ ಸಹಮಾನ್ ಉಗರಾಃ ಸ ಕತಮಿಕಣಣಯಸುಪಸಾ ಚಿರ್ೀಣ। 

ದ್ೀವಾಯ ತದಾ ಭರಂಶ್ತಗಿೀಾಃ ಸತರಾತಾಯಂ ಸತಪುಶ್ಾರಾರಾಸತು ಮಮೀತಯವೀಚತ್॥ 21॥ 

ತಥ್ೀತತಯದಾಹೃತಯ ಗತ್ೀಽಬಜಯೀನೌ ಸಭಾರತೃಕ್್ ೀಽಸೌ ವಿಚರನ್ ದ್ಶ್ಾಸಯಾಃ। 

ನಿೀತಾಯ ಪರಹಸುಸಯ ಸತಮಾಲ್ಲನ್ಶಾ ಲಙ್ಗೆಲಯೀಽಭ ದ್ಾನ್ದ್ಂ ಪರಕ್ಾಲಯ॥22॥ 

ಮಣ್ ಡೀದ್ರಿೀ ನಾಮ ಮಯಸಯ ಪುರ್ತರೀ ಬಭ ವ ಭಾರಾಯಯ ದ್ಶಕನ್ಾರಸಯ। 

ರಾ ಮೀಘ್ನಾದ್ಂ ಸತಷ್ತವ್ೀ ಸತರಾರಿಂ ವಿೀಚಿೀ ಮಹಾಬ ಾ್ೀರಿವ ಕ್ಾಲಕ ಟಮ್॥23॥ 

ನಿದಾರಂ ವಿನಿದಾರಂ ಸಮಿರಾಯ ವಿದ್ತಯಜಜಹಾವಪರ್ತಸುತರ ಸ ಕತಮಿಕಣಣಯಾಃ। 

ಗನ್ಾವಯಪುರ್ತರೀಂ ಸರಮಾಮವಾಪಯ ವಿಭೀಷ್ಣ್ ೀ ಭಾಗವತ್ ೀಽತರ ರ್ೀಮೀ॥24॥ 

ಗ್ ೀಬಾರಹಮಣಾನಾಂ ವದ್ಭದ್ಾದಿೀಕ್ಷ್್ ೀ ಜ್ೀಷ್ಯಂಸ್ತರಲ್ ೀಕೀಂ ಧ್ನ್ದ್ಂ ವಿಜತಯ। 

ಸ ಯಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಾಣಿ ಬಹ ನಿ ಹತಾವ ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಾಃ ಪುಷ್ಪಕಮಾಜಹಾರ॥25॥ 

ಗವ್ೀಯಣ ಶವಯಸಯ ಸ ಪವಯತ್ೀನ್ದರಮತದ್ಾತತಯಕ್ಾಮ್ೀಽಥ ತದ್ಙ್್ ರಭಗನಾಃ। 

ಸಾವಂ ರಾವಣಾಖ್ಾಯಂ ರವಣಾದ್ವಾಪ ಘ ೀರಾಃ ಪರಜಾನಾಮಪ ರಾವಣತಾವತ್॥26॥ 

ಹಿಮಾಲಯೀ ವಿೀಕ್ಷಯ ಸ ದ್ೀವಮಾರಾಂ ಕನಾಯಂ ಪರಾಂ ವ್ೀದ್ವರ್ತೀಂ ಪರಗೃಹಯ। 

ಶಪುಸುರಾ ತವನ್ೃತಯೀ ಪುನ್ಾಃ ಸಾಯಮಿತಾಂ ಜವಲನ್ುಂ ಜವಲನ್ಂ ವಿಶನಾಯ॥27॥ 

ಮರತತುದ್ತಷ್ಷನ್ುಮತಖ್ಾನ್ ಮಹಿೀಶ್ಾನ್ ಪರಾಜತ್ ೀಽಸ್ತೀರ್ತ ಸ ವಾದ್ಯಿತಾವ। 

ಹನಾು ಹರಿಸ ು್ೀ ಮಮ ವಂಶಯ ಇತಾಂ ಶಪುೀಽನ್ರಣ್ಯೀನ್ ನಿಸ ದ್ಯಂಸುಮ್॥28॥ 

ಯತಧಾವ ಸ ಸಪಾುಹಮಪಾಸಯ ಕ್ಾಲಂ ರಸಾತಳ್ೀ ನಾಗಕತಲಂ ವಿಜತಯ। 

ನಿವಾತವಮಾಮಯಖಯನಿಬದ್ಾಸಖ್್ ಯೀ ಜಳಿೀಚಕ್ಾರಾಽಥ ಜಲ್ೀಶಪುತಾರನ್॥29॥ 

ಅಕ್ಷ್್ ೀಹಿಣಿೀಭಾಃ ಸಹ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಸತಕತಮಿಕಣಣಯಾಃ ಸಸತತ್ ೀ ದ್ಶ್ಾಸಯಾಃ। 

ಮಧ್ತಂ ಪುರಸೃತಯ ಮಹಚಾಕ್ಾರ ಮಹ್ೀನ್ದರಮತಖ್್ಯೈರಮರ್ೈಾಃ ಸತಯತದ್ಾಮ್॥30॥ 
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ಮಹ್ೀಶವರಸಾಯಥ ಮಖ್್ೈಮಮಯಹಾತಾಮ ಸ ಮೀಘ್ನಾದ್ ೀ ಯತಧಿ ಮೀಘ್ವಾಹಮ್। 

ಬಬನ್ಾ ನಾಮನೀನ್ದರಜದಾಸ ತಸಾಮದ್ ಬರಹಾಮಜ್ಞರಾಽಮತಞ್ಾದ್ಮತಞ್ಾ ಕೃಚಾಾರತ್॥31॥ 

ವಿಶದ್ತಿಜಾಃ  ಸ್ ೀಽಥ ಸಹಸರಹಸುಂ ಪರತತಯಜಜಗಜಾಜಯಜತಜಯನ್ಮಭತಯಪ್ೀತಯ। 

ವಿಷ್ ಣೀವಯರಾದ್ಪರಭವಿಷ್ತಣರ್ೀಷ್ ಬಬನ್ಾ ತಂ ಬರಹಮವರಾದ್ಜ್ೀಯಮ್॥32॥ 

ಪುಲಸಯವಾಚಾ ಪುನ್ರಜತಜಯನ್ೀನ್ ಮತಕುಾಃ ಸ ಲ್ಲೀಲಾಮೃಗವದ್ ದ್ಶ್ಾಸಯಾಃ। 

ತಥಾಽಪಯನಿವಿಯಣಣಮರ್ತಬಯಬಾಧ್ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಯಥಾ ಕ್ಷತದ್ರಮೃಗಾನ್ ಮೃಗಾರಿಾಃ॥33॥ 

ಸಾನ್ಾಯಂ ಚತತಾಃಸ್ತನ್ತಾಷ್ತ ಕಮಮಯ ಕತವಯನ್ ನಿ್ಷಿಣಪಯ ಕಕ್ಷ್್ೀ ವಿಜಗಿೀಷ್ತಮೀನ್ಮ್। 

ವಾಲ್ಲೀ ಹರ್ೀಭಾಯವಬಲಾತ್ ಪಪಾತ ವಿಹಙ್ಗುಭತ ು್ೀಯವ ಭತಜಙ್ಗುಮಾಶತ॥34॥ 

ಬಲ್ಲಂ ಜಗಿೀಷ್ತಂ ಕಲ ರಾವಣಂ ತಂ ಚಿಕ್ಷ್್ೀಪ ದ್ ರ್ೀಽಯತತಯೀಜನಾನ ು್ೀ। 

ಪದಾಙ್ಗತುಲ್ಲೀಮಾತರತ ಏವ ದ್ೀವೀ ದೌವಾರಿಕಸುಸಯ ಹರಿದ್ದಯರಾಲತಾಃ॥35॥ 

ಸ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಕಪಲಾಭಧಾನ್ ೀ ಮತಷ್ಟಟಪರಹಾರಾನಿನರಪಾದ್ಯತ್ ತಮ್। 

ಯತಯತತತಸಮಮ್ಿೀಧಿತಟ್ೀ ದ್ಶ್ಾಸಯಂ ರ್ತರಕ್್ ೀಟಿರ ಪೀಽಸಯ ಸತತಶಾ ವಾಯತಾಃ॥36॥ 

ನ್ ರಾವಣಂ ಹನ್ತುಮಲಂ ಜಗತಾಯಂ ವಿಷ್ತಣಂ ವಿನಾ ಕಶಾನ್ ನಿಶಾಯೀಽಯಮ್। 

ವಿನಾ ಸಹಸಾರಂಶತಮಲಙ್ಗ್ನಿೀಯಂ ಮಹಾನ್ಾಕ್ಾರಂ ಧ್ತನ್ತರಾತ್ ಕ ಏವ॥37॥ 

ವವೌ ನ್ ವಾತ್ ೀಽರ್ತತರಾಂ ಪುರ್ ೀಽಸಯ ಬಭೌ ನ್ ಭಾನ್ತಾಃ ಕಟತಕಂ ಕದಾಚಿತ್। 

ನ್ ವಹಿನರಹಾನಯ ದ್ದಾಹ ಹನಾು ತದ್ ಿರವಿಜೃಮಾಿನಿನಯತಂ ಸಮಸುಮ್॥38॥ 

ಸ ಯಕ್ಷರಕ್ಷ್್ ೀಮನ್ತಚಾಹಿದ್ೈತಯಗನ್ಾವಯನಾರಿೀಾಃ ಸಹ ದಾನ್ವಿೀಭಾಃ। 

ವಿಭೀಷ್ಣ್ೀನ್ೈಷ್ ನಿವಾರಿತ್ ೀಽಪ ಜಹಾರ ಹಾ ಸತತೆಲಜಾಙ್ಗುನಾಶಾ॥39॥ 

ಘ್ನ್ಸುನಿೀನಾಂ ತನ್ತಮದ್ಾಯಮಾನಾಂ ಶತಕ್ಾಲಪಾನಾಂ ಶತಭಲ್ ೀಚನಾನಾಮ್। 

ಚನಾದರನ್ನಾನಾಂ ನ್ಯನಾನ್ನ್ೀಭಯಾಃ ಶ್ಾವಸಾಶತರಭವಯಹಿನಸಮೈಬಯಭ ವ್ೀ॥40॥ 

ಹಾ ತಾತ ಹಾ ವಲಿಭ ಹಾ ವಿಧಾತದ ದ್ೀಯಹಾನ್ುರಂ ದ್ೀಹಯಚಿರಾನ್ನ ಇತಾಮ್। 

ಸಙ್ಗೆರನಿದತಂ ತತಪರಿಸತನ್ದರಿೀಣಾಂ ನ್ರಾಶನಾನಾಂ ಚ ಕೃಪಾಂ ಚಕ್ಾರ॥41॥ 

ಸಙ್ಗೆರನ್ದತ್ ೀಹಯನಿು ಶ್ಶ ಂಶಾ ಪತ್ ರೀರಶ್ಿಷ್ಟವತಾಯಂ ತರತಣಂ ತರತಣಾಯಮ್। 

ಗಾಮಾಗಿನಹ್ ೀರ್ತರೀಂ ಯವಸ್ ೀಪಹ ತಾಂ ಕ್್ ೀಽನ್ ಯೀ ನ್ೃಶಂಸ್ ೀ ದ್ಶವಕರತತಲಯಾಃ॥ 

ಏವಂ ರ್ತರಲ್ ೀಕೀಸರಸ್ತೀಂ ವಿಗಾಹಯ ಸತಪದಿಮನಿೀಂ ಕ್ಷ್್ ೀಭಯತ್ೀ ಖಲಾಯ। 

ಮತಾುಯ ಮಾಂಸಾಶ್ಮತಙ್ಗುಜಾಯ ಚತಕ್್ ೀಪ ಚಣಡಾಃ ಕಲ ರಾಮಸ್ತಂಹಾಃ॥43॥ 
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ಸ ಚಿತರಕ ಟ್ೀ ವಸತ್ ೀ ಮತನಿೀನಾದರನಾತಙ್ೆ ನ್ ೀ ರಾವಣಕಙ್ಗೆರ್ೀಭಯಾಃ। 

ಸಮಾಿರನ್ುಚಿತಾುನ್ ದ್ರವತ್ ೀ ವಿಲ್ ೀಕಯ ದ್ರಾಂ ದ್ರಾಲತವಿಯಪುಲಾಂ ಚಕ್ಾರ॥44॥ 

ದ್ಶಮತಖವಧ್ನಾಟಯಪೂವಯರಙ್ಗುಂ ಸವರಮತಖಮ ಖಯಕತಲಪರಮಾಪಣಾಖಯಮ್। 

ಭತವನ್ರಸಕರಂ ವಿಧಾತತಮಾರಾದ್ ದ್ತರತಮಥ ದ್ಣಡಕಮಣಡಲಂ ಸ ರಾಮಾಃ॥45॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮನಾನರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಅರಣಯಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಪರಥಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥3-1-45॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ = 1124+45=1169] 

ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥3-2-58॥ 

ಮಹಷ್ಟಯಷ್ವಪರಾತ್ೀಷ್ತ ಚಿತರಕ ಟಾದ್ ವಿನಿಗುಯತಾಃ। 

ಸಸ್ತೀತಾಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಪಾರರಾದ್ತ್ರೀರಾಶರಮಮಶರಮಾಃ॥1॥ 

ಜಗತಾಂ ಪತರೌ ಪಶಯನ್ನರ್ತರಯತಯಯಕ್್ ುೀಽನ್ಸ ಯರಾ। 

ಸಭಾಜರಾಮಾಸ ಭೃಶಂ ಕೃತಾತ್ ಾೀಯ ಭಕುಪೂರಿತಾಃ॥2॥ 

ಪೃಷಾಟಽನ್ಸ ಯರಾ ತತರ ಪರೀವಾಚ ಪರಮೀಶವರಿೀ। 

ಆತಮಸವಯಮಬರಕಥಾಂ ರಾಮವಿೀಯಯಯಪರಕ್ಾಶ್ನಿೀಮ್॥3॥ 

ಅರ್ತರಪತಾನಯ ತದಾ ದ್ತ್ತಾಃ ಸರಗಾಕಲಾಪನ್ತಲ್ೀಪನ್ೈಾಃ। 

ಅಲಙ್ಗೃತಾ ರರಾಜಾಲಂ ದ್ೀವಿೀ ಪರಕೃರ್ತಶ್್ ೀಭನಾ॥4॥ 

ತಸಾಯಂ ರಾತಾರಯಂ ವಯರ್ತೀತಾರಾಮಾಪೃಚಾಯ ಮತನಿಪುಙ್ಗುವಮ್। 

ಪಾರವಿಶತ್ ಪುಣಡರಿೀಕ್ಾಕ್ಷ್್ ೀ ದ್ಣಡಕ್ಾರಣಯಮಣಡಲಮ್॥5॥ 

ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಕಮಿಮಯಣಶ್ಾಾತರ ವ್ೀದ್ವ್ೀದಾಙ್ಗುಪಾರಗಾಾಃ। 

ಬಾರಹಮಣಾ ಬರಹಮಣಸಾುತಂ ಪ್ರೀಕ್ಷನ ು್ೀ ಸಮ ಸಹಸರಶಾಃ॥6॥ 

ಕಮಲಾನ್ತಗತಂ ದ್ೀವಂ ಕಮಲಾಯತಲ್ ೀಚನ್ಮ್। 

ಬಮ್ಬೀಷ್ಠಂ ಕಮತಬಕಣಠಂ ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಹೃಷಾಟ ಮಹಷ್ಯಯಾಃ॥7॥ 

ಸತಕೃತಾನಾಂ ಕೃತಾನಾಂ ನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಫಲಮಾಗತಮ್। 

ರಾಮಸನ್ದಶಯನಾದಿತಾಂ ಮತನ್ಯೀಽಕಥಮನಿಮಥಾಃ॥8॥ 

ಸಪರಾಯಯಂ ಸತರವಯಯಯಸಯ ವಿಧಾಯ ವಿಧಿನಾ ತತಾಃ। 

ವಿಪಾರಾಃ ಪಾರಞ್ಜಲಯಾಃ ಪರೀಚತಭಯಕುಗದ್ುದ್ಭಾಷ್ಟಣಾಃ॥9॥ 
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ಲ್ ೀಕನಾಥ ಸನಾಥಾಾಃ ಸ್ ೀ ಭವತಾ ಕರತಣಾವತಾ। 

ಸಂಸಾರಾತ್ ಪಾಲಯನ್ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ರಾವಣಾದ್ಪ ಪಾಲಯ॥10॥ 

ಇರ್ತ ತ್ೈರರ್ತುಯತಸುತರ ತಾಂ ನಿಶ್ಾಮಾವಸನ್ ಪರಭತಾಃ। 

ಸದಾರಸ್ ೀದ್ರಾಃ ಪಾರರಾದ್ತದಾರಗತಣವಾರಿಧಿಾಃ॥11॥ 

ತತ್ೈವ ದ್ಣಡಕ್ಾರಣ್ಯೀ ಸ ವಿವ್ೀಶ್ಾಽಽಶರಮಾನ್ುರಮ್। 

ಜೀಣಾಣಯಙ್ಗುಂ ಶರಭಙ್ಗುಖಯಂ ತತರ ಪ್ೈಕ್ಷತ ತಾಪಸಮ್॥12॥ 

ವಾನ್ಪರಸ್ ುೀಽಸಮತ್ ಾೀಯಸಾವಗಿನಹ್ ೀತರಪರವತುಯನ್ೀ। 

ದ್ೀಹಂ ಜಹಾಸತಾಃ ಸಮ ಪಜಯ ರಾಮಂ ಹೃಷ್ ಟೀಽಬರವಿೀದಿದ್ಮ್॥13॥ 

ಪುಣಯಶ್್ ಿೀಕ ಪರಸ್ತೀದ್ ತವಂ ರಾಮ ರಾಜೀವಲ್ ೀಚನ್। 

ಮತಹ ತುಯಂ ಸ್ತಾೀಯತಾಮತರ ಭ ರಾನ್ಯಮನ್ತಗರಹಾಃ॥14॥ 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಜಾವಲಯಿತಾವಽಗಿನಂ ಹತತಾವ ದ್ೀಹಂ ಪರಭ್ ೀಾಃ ಪುರಾಃ। 

ಮನ್ರಪೂತಂ ಹವಿರಿವ ಪರಯರೌ ಸ ಹರ್ೀಾಃ ಪದ್ಮ್॥15॥ 

ಮಙ್ಗುಲಂ ಶರಭಙ್ಗುಸಯ ಕೃತಾವ ಮಙ್ಗುಲಕೀತುಯನ್ಾಃ। 

ವಿಜಗಾಹ್ೀಽರ್ತಗಹನ್ಂ ತಥ್ೈವ ವಿಪನಾನ್ುರಮ್॥16॥ 

ವಿರಾಧ್ಂ ದ್ೃಷ್ಟವಾನ್ ವಿೀರ್ ೀ ಮತನಿಮಾಂಸಾಶ್ನ್ಂ ವನ್ೀ। 

ಅಷೌಟಸ್ತಂಹಾನ್ ವಿನಿಭಯದ್ಯ ಶ ಲ್ೀನಾಽಽಕರಮಯ ಚ ಸ್ತಾತಮ್॥17॥ 

ಶಮ್ಿೀವಯರಾದ್ವದ್ ಾಯೀಽಸೌ ರಾಕ್ಷಸ್ ೀ ರ ಕ್ಷವಿಗರಹಾಃ। 

ಉಪದ್ತರತಯ ಕ್ಷಣಾತ್ ಸ್ತೀತಾಮಾದಾರಾಽಽಕ್ಾಶಮಾಪತತ್॥18॥ 

ಕ ರರಕರಯಂ ಕ ರರವಾಚಂ ಕ ರರಂ ದ್ೃಷಾಟಾಽಥ ರಾಕ್ಷಸಮ್। 

ಶರ್ೈಾಃ ಶರಿೀರಂ ಸೌಮಿರ್ತರಸುಸಯ ಶ್ೀಘ್ರಮದಾರಯತ್॥19॥ 

ಅವಿಚಿನ್ಯ ಶರಚ ಾಲಂ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ್ಷಿಣಪರಮಾ್ಷಿಣಪತ್। 

ಲಕ್ಷಮಣಾರಾಥ ತದ್ ರಾಮಾಃ ಶರಾಭಾಯಂ ಸಮಶ್ಾತಯತ್॥20॥ 

ಸಾವಂಸಮಾರ್ ೀಪಯತ್ ಸ್ ೀಽತತುಂ ರಾಘ್ವೌಾಃ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಕ್ಷಣಾತ್। 

ಭಾರತರೌ ಖಡಿುನೌ ತಸಯ ಖಣಡರಾಮಾಸತತಭತಯಜೌ॥21॥ 

ಸ ರಾಮಶರಸಂವಿದ್ ಾೀ ವಿರಾಮಮವಶ್್ ೀ ವರಜನ್। 

ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲಾಃ ಕಞ್ಜಪತಾರಕ್ಷಂ ಸಂಸೃರ್ತವಾಯಕಯಮತಕುವಾನ್॥22॥ 
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ಜಯ ದ್ೀವ ರಮಾಕ್ಾನ್ು ಜಾನ್ೀ ತಾವಂ ಭಕುವತಸಲಮ್। 

ತತಮತಬರತಸುವ ದಾಸ್ ೀಽಹಂ ರಾಕ್ಷಸ್ತೀಂ ಯೀನಿಮಾಗತಾಃ॥23॥ 

ಶಪುೀ ವಿತ ು್ೀಶವರ್ೀಣಾಹಮತವಯಶ್ೀಸಙ್ಗುಮಾಗಸಾಃ। 

ತದ್ದತುಾಃ ಶ್ಾಪಮ್ೀಕ್ಷಶಾ ತತಾಸಾದ್ ೀಽಯಮಾಗತಾಃ॥24॥ 

ಇರ್ತ ರಾಮಪರಸಾದ್ೀನ್ ಗನ್ಾವಯಾಃ ಸವಗರ್ತಂ ಗತಾಃ। 

ರಾಮಾನ್ತಜ್ ೀ ರಾಮವಾಕ್ಾಯತ್ ತದ ದ್ೀಹಂ ಬಲಗಂ ವಯಧಾತ್॥25॥ 

ನಾನಾಶರಮಪದ್ೀಭ್ ಯೀಽಥ ಮತನ್ಯೀ ರಾಕ್ಷಸಾದಿದಯತಾಾಃ। 

ಶರಣಯಂ ಸವಯಭ ತಾನಾಂ ಶ್ಾಙ ು್ಯಣಂ ಶರಣಂ ಯಯತಾಃ॥26॥ 

ವ್ೈಖ್ಾನ್ಸಾ ವಾಲಖಿಲಾಯಾಃ ಪೃಶನಯೀ ರಶ್ಮಪಾ ಅಪ। 

ವಾರಿಪಾ ವಾಯತಪಾಾಃ ಪತರಭ್ ೀಜನಾ ಅಶಮಕತಟಟಕ್ಾಾಃ॥27॥ 

ದ್ನ್ ುೀ ಲ ಖಲ್ಲನ್ ೀ ದ್ನಾುಾಃ ಖ್್ೀಶರಾಾಃ ಸಾಣಿಡಲ್ೀಶರಾಾಃ। 

ಅಞ್ ಾ್ತಾಾಃ ಪಞ್ಾತಪಸ್ ೀಽಪರ್ೀ ದ್ಶತಪೀವರತಾಾಃ॥28॥ 

ವೃಕ್ಷ್ಾಗಾರಸಕುಪಾದಾಗಾರ ನ್ಯಙ್ಗ ಮಧಾಯನ್ಸುಪಸ್ತವನ್ಾಃ। 

ಸವ್ೀಯ ಸವ್ೀಯಶವರಂ ಬರಹಮ ಧಾಯಯನ್ ುೀ ವ್ೀದ್ಪಾರಗಾಾಃ॥29॥ 

ಜಾಜವಲಯಮಾನಾಸುಪಸಾ ಜವಲನಾದಿತಯವಚಾಯಸಾಃ। 

ಅಶತರಪೂಣ ಣ್ೀಯಕ್ಷಣಾಾಃ ಕ್ಷ್ಾಮಾಾಃ ಪರಣಮಾಯಽಽಹತಾಃ ಸಮ ರಾಘ್ವಮ್॥30॥ 

ಲ್ ೀಕ್್ೈಕನಾಥ್ೀ ಶ್ರೀನಾಥ್ೀ ತವಯಿ ಪೃರ್ಥವೀಂ ಗತ್ೀಽಪಯಹ್ ೀ। 

ರಾಕ್ಷಸ್ೈರದಿದಯತಾಾಃ ಸ್ ೀಽಥ ರಾವಣೌಜಾಃ ಸಮಾಶರಯೈಾಃ॥31॥ 

ಮನಾದಕನಿೀರ್ತರಜತಷಾಂ ಪಮಾಪರ್ತೀರಜತಷಾಂ ಸತಾಮ್। 

ಪರತಾಯಶರಮಂ ಪಶಯ ದ್ೀಹಾನ್ ರಾಮ ರಾಕ್ಷಸಭ್ಷಿಣತಾನ್॥32॥ 

ಕರತಣಾಕರ ತಸಾಮತ್ ತವಂ ಕರತಣಾಂ ಕತರತ ಸಾಧ್ತಷ್ತ। 

ಹರ ರಾಕ್ಷಸಸನ್ ದೀಹಂ ರ್ತಮಿರಂ ಮಿಹಿರ್ ೀ ಯಥಾ॥33॥ 

ಇತಯರ್ತಾಯತ್ ೀಽಬರವಿೀತ್ ದ್ೀವೀ ಮೀಘ್ಗಮಿಿೀರರಾ ಗಿರಾ। 

ಖಲಾನ್ ನಿಮ ಮಯಲಯಿಷಾಯಮಿ ಭಯಂ ವೀ ಮಾ ಭವ್ೀದಿರ್ತ॥34॥ 

ಮಹಷ್ಟಯಭವೃಯತ್ ೀ ರಾಮಾಃ ಸತರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಸಾಯಽಽಶರಮಂ ಯರೌ। 

ತಾಂ ನಿಶ್ಾಂ ಸಹ ವ್ೈದ್ೀಹಾಯ ತ್ೀನ್ ಸಮ ಪಜತ್ ೀಽವಸತ್॥35॥ 
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ಗಚಾತ್ ೀಮತಮಯನಿಭಾಃ ಸಾದ್ಾಯಂ ಲಕ್ಷಮಣ್ೀನ್ ಚ ಕ್ಾನ್ನ್ೀ। 

ಜಾನ್ಕೀಜಾನ್ಕೀಭತ್ ರೀಯಲಿ್ಲೀಯಲಾವಾದ್ ೀಽನ್ವವತುಯತ॥36॥ 

ತಾಪಸಸಯಕುರಾಜಯಸುಾಂ ನ್ಯಸುದ್ಣ್ ಡೀಽಸ್ತ ರಾಘ್ವ। 

ಕಥಂ ರಕ್ಷ್್ ೀವಧ್ ೀ ಧ್ಮಮಯಸುವ್ೀತ ಯಚ್ೀಽಥ ಜಾನ್ಕೀ॥37॥ 

ದ್ಹನ್ಂ ದ್ಹನ್ಸ್ಯೀವ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ದ್ತಜಜಯನ್ನಿಗರಹಾಃ। 

ಸವಾಯವಸಾಾಸತ ಧ್ಮಮಯಾಃ ಸಾಯದಿರ್ತ ರಾಮ್ೀಽಭಯಭಾಷ್ತ॥38॥ 

ಅಗರತಾಃ ಪರಯರೌ ರಾಮ್ೀ ಮದ್ಾಯತಾಃ ಸಾ ಸತಮದ್ಯಮಾ। 

ಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಪೃಷ್ಟತಸ ು್ೀಷಾಂ ಪೃಷ್ಠತಸ ು್ೀ ಮಹಷ್ಯಯಾಃ॥39॥ 

ಸರಾಃ ಪಞ್ಚಾಪಸರ್ ೀ ನಾಮ ಪಾರಪುಸ ು್ೀ ಯತರ ರ್ೀಮಿರ್ೀ। 

ಪಞ್ಚಾಗಾರಯಪಸರಸ್ ೀಽದ್ೃಶ್ಾಯ ಮತನಿನಾ ಮನ್ದಕಣಿಣಯನಾ॥40॥ 

ಮಾಸಂ ಕತತರಚಿದ್ೀಕಂ ದೌವ ಕವಚಿತ್ ರ್ತರಚತತರಾನ್ ಪರಭತಾಃ। 

ಪಞ್ಾಷಾನ್ಥ ಸಪಾುಷಾಟನಾಶರಮೀಷ್ವವಸತ್ ಸತಖಮ್॥41॥ 

ಸತನ್ದರಿೀಮಿನಿದರಾಮೀನಾಂ ಸಾವನ್ನಿದೀ ಸಾಧ್ತ ನ್ನ್ದಯನ್। 

ಸಸೌಮಿರ್ತರನ್ನಯವ ಸಮಾ ನಿನ್ಯೀ ಮತನಿಜನ್ಪರಯಾಃ॥42॥ 

ಪರೀಚ್ೀಽನ್ತಜಮಥ ಪಾರಪಯ ಸ್ ೀಽಗಸಯಭಾರತತರಾಶರಮಮ್। 

ಅಗಸಯಸಯ ತಪೀವಿೀಯಯಯಂ ವಾತಾಪೀಲವಲಸ ದ್ನ್ಮ್॥43॥ 

ಅಗಸಯಸಯ ಸವಭಕುಸಯ ಪರೀತ್ಯೈ ಪಾರಪಾಽಽಶರಮಂ ಪರಭತಾಃ। 

ಸದಾರಸ್ ೀದ್ರಂ ದ್ೀವಂ ಸಮ ಪಜಾಯಸಾವಭಾಷ್ತ॥44॥ 

ಕ್್ ೀದ್ಣಡಂ ಕ್ಾಲದ್ಣಾಡಭಂ ತವದ್ ದೀದ್ದಯಣ ಡ್ೈಕಮಣಡನ್ಮ್। 

ವ್ೈಷ್ಣವಂ ವಿಷ್ತಣಮ ತ್ೀಯ ತವಂ ಗೃಹಾಣ್ೀನ ದ್ರೀಣ ರಾಪತಮ್॥45॥ 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಶ್ಾಙ ು್ಯಣ್ೀ ಶ್ಾಙ್ಗುಯಂ ಪರದ್ದೌ ಕತಮಿಸಮಿವಾಃ। 

ಇಷ್ತಧಿೀ ಅಕ್ಷಯೀಷ್  ಚ ಖಡುಂ ಚ ಖಲಖಣಡನ್ಮ್॥46॥ 

ತಾನಿ ಸಙ್ಗುೃಹಯ ಭಗವಾನ್ ಮಹಷ್ೀಯರನ್ತಮಾನ್ಯ ಚ। 

ಅಗಸ್ ಯೀದಿತಮಾಗ ು್ೀಯಣ ಯರೌ ಪಞ್ಾವಟಿೀಂ ಪರರ್ತ॥47॥ 

ಅಪರೀಯತ ಪರಭತಂ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ಜಟಾಯತಾಃ ಪತತಾಂ ಪರ್ತಾಃ। 

ಸಖ್ಾ ದ್ಶರಥಸಾಯಗ್ರೀ ದಾಸ್ ೀಽಸ್ತೀರ್ತ ನ್ನಾಮ ಚ॥48॥ 
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ವಿನ್ತಾರಾಂ ದ್ಕ್ಷಪುತಾರಯಂ ಮಾರಿೀಚಾತ್ ಕ್ಾಶಯಪಾತ್ ಪುರಾ। 

ಸಞ್ಚಜತಾದ್ರತಣಾಜಜನ್ಮ ಸವಸ್ ಯೀವಾಚ ವಿಹಙ್ಗುಮಾಃ॥49॥ 

ವ್ೈನ್ತ್ೀರಾತಮಜಯತತ್ ೀ ವ್ೈನ್ತ್ೀಯಧ್ವಜಸುದಾ। 

ಪಾರಪ ಪಞ್ಾವಟಿೀಂ ರಮಾಯಮಾರಾದ್ ಗ್ ೀದಾವರಿೀಯತತಾಮ್॥50॥ 

ಸಾಲತಾಲತಮಾಲಾಂಶಾ ನಾಗಪುನಾನಗಚಮಪಕ್ಾನ್। 

ಚನ್ದನಾನ್ ಸಯನ್ದನಾಂಶ ಾತಾನ್ ಖಜ ಜಯರಾಜತಜಯನ್ಕಂಶತಕ್ಾನ್॥51॥ 

ಬಕತಲಾನ್ ವಞ್ುಜಲಾಶ್್ ೀಕ್ಾನ್ ಪಾಟಲಾನ್ಪರಾನ್ಪ। 

ಪ್ೈಕ್ಷತಾಽನ್ಮರಶ್ರಸಾಃ  ಪಾರ್ತಾಯವಾನ್ ಪಾರ್ತಾಯವಾಧಿಪಾಃ॥52॥ 

ಪಲಿವ್ೈಾಃ ಪವನ್ ೀದ್ ಾತ್ೈಾಃ ಕತವಾಯಣಾನ್ಞ್ಜಲ್ಲೀನಿವ। 

ನಿಷ್ಪತದಿಿಮತಯಹತಾಃ ಪುಷ್ಪೈಾಃ ಕತವಾಯಣಾಂಶಾ ಬಲ್ಲೀನಿವ॥53॥ 

ಫಲಂ ನಿವ್ೀದ್ಯದ್ೀಶ್ೀಯಂ ನ್ೈಕಮಪಯಯತಾಃ ಪೃಥಕ್। 

ಆತಮನ್ಾಃ ಸುವನಾಯೈವ ಕಲಕ್್ ೀಕಲನಿಾಃಸವನಾನ್॥54॥ 

ಚಾಲ್ಲತಾನ್ ಪವಮಾನ್ೀನ್ ಪರಹಷಾಯದಿವ ನ್ೃತಯತಾಃ। 

ಅಭಯನ್ನ್ದನ್ತಮಕತನ್ದಸಾುನ್ ಭಕ್ಾುಭಾನ್ ಭಕುವತಸಲಾಃ॥55॥ 

ಸಮೀ ಸಾಲ್ೀ ಪಣಣಯಶ್ಾಲಾಮನ್ತಕ ಲಜಲಾಶಯೀ। 

ರಾಮವಾಕ್ಾಯಚಾಕ್ಾರಾಽಥ ಲಕ್ಷಮಣಶ್ಾಾರತಲಕ್ಷಣಾಃ॥56॥ 

ಸಸೌಷ್ಠವಾಂ ಸತವರಿತಾಂ ಸಪುಹಷಾಯಮವ್ೀಕ್ಷಯ ತಾಮ್। 

ಶತಶ ರಷಾಂ ಲಕ್ಷಮಣಗತರತಲಿಯಕ್ಷಮಣಂ ಪರಿರಬಾವಾನ್॥57॥ 

ತಾಂ ಪಣಣಯಶ್ಾಲಾಂ ವಿಮಲಾಂ ವಿಶ್ಾಲಾಂ ತಾಪ್ೈಸ್ತರಭನಾನಯನ್ತಗತಾಂ ಕದಾಽಪ। 

ಅಧಾಯಸು ರಮಾಯಂ ರಮರಾ ಸಮೀತ್ ೀ ರಾಮ್ೀ ಮನಿೀಷಾಮಿವ ಯೀಗಭಾಜಾಮ್॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಡತಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಅರಣಯಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥3-2-58॥ [ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ [1169+58 =1227] 

ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥3-3-54॥ 

ವ್ೈಕತಣಠಸ್ಯೀವ ವ್ೈಕತಣ ಠ್ೀ ವನ್ೀ ನಿವಸತಾಃ ಸತಖಮ್। 

ಸಾದ್ಾಯಸರಯೀದ್ಶಸಮಾ ರಾಮಸ್ಯೈವಂ ಸಮಾಗಮನ್॥1॥ 
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ಉತಾಾಯ ಕ್ಾಲ್ಯೀ ಕಲಾಯಣಂ ದ್ೀವಂ ಗ್ ೀದಾವರಿೀಂ ಗತಮ್। 

ಸ್ತೀತಾಂ ಕೃತಾವಽಗರತ್ ೀ  ಬಭರತ್ ಕಲಶಂ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀಽನ್ವಗಾತ್॥2॥ 

ಋತೌ ಹ್ೀಮನ್ು ಆಲ್ ೀಕಯ ಹಿಮಾನಿೀಪೀಡಿತಂ ಜಗತ್। 

ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲಾಃ ಕಞ್ಜನಾಭಂ ತಂ ಸೌಮಿರ್ತರವಾಯಕಯಮಬರವಿೀತ್॥3॥ 

ಶ್ರೀಹಾನಿದಾ ಹಿಮಾನಿೀಯಮನ್ಯೀಷಾಂ ಜಾಡಯಕ್ಾರಣಮ್। 

ನ್ ಮಾಂ ತವತಾಪದ್ಪಾಶವಯಸಾಮಿಯಂ ಚ ಪರರ್ತಬಾಧ್ತ್ೀ॥4॥ 

ಇದಾನಿೀಂ ಸಾಣಿಡಲಾನ್ ನನ್ಮತತಾಾಯ ಸರಯ ಂ ಗತಾಃ। 

ತವತಸಙ್ಗುಮಾರ್ತಾೀಯ ಭರತಾಃ ಸ ಹಿ ಧ್ನ್ಯತಮ್ೀ ಭತವಿ॥5॥ 

ಕಷ್ಟಂ ಕಥಂ ನ್ತ ಕ್್ೀಕ್್ೀಯಿೀ ಭ ತಾವ ದ್ಶರಥಪರರಾ। 

ಸ ತಾವ ಚ ಭರತಂ ಸಾಧ್ತಂ ತದ್ಘ್ಂ ಕೃತವತಯಹ್ ೀ॥6॥ 

ಇತತಯಕು ಊಚ್ೀ ಭಗಾವನ್ ಕ್ಾಯಯೀಯ ನ್ ೀ ರಕ್ಷಸಾಂ ವಧ್ಾಃ। 

ತಸಾಮದ್ ವನ್ಪರವ್ೀಶ್್ ೀಽತರ ಸಾ ನಿಮಿತುಮಭ ದಿರ್ತ॥7॥ 

ಸಾನತಾವ ಶ್ಾಲಾಮತಪಾಗಮಯ ಕೃತಪೌವಾಯಹಿಣಕಕರಯಾಃ। 

ಸಾನ್ನ್ದಂ ಸ್ತೀತರಾ ಸಾಕಮಾಸ ು್ೀ ಸಮ ಜಗದಿೀಶವರಾಃ॥8॥ 

ಏತಸ್ತಮನ್ನನ್ುರ್ೀಪಾಪಾಸಮಾಾಪಾು ರಾವಣಾನ್ತಜಾ। 

ಪರ್ತಮನಿವಷ್ಯ ಧಾವನಿುೀ ರ್ತರಲ್ ೀಕ್ಾಯಂ ರಾವಣಾಜ್ಞರಾ॥9॥ 

ಪರಚಕ್್ರೀಣ ಖಚಿತ್ೀನಿಹತ್ೀ ನಿಜಭತುಯರಿ। 

ಪರಮಾದಾದ್ ರಾಕ್ಷಸ್ೀನ ದ್ರೀಣ ತತಾಃ ಸಾ ವಯಚಿನ್ ೀತ್ ಪರ್ತಮ್॥10॥ 

ತ್ೈಲ್ ೀಕಯಸತನ್ದರಂ ರಾಮಂ ಪಾರಪಯ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯದ್ತಭಯಗಾ। 

ಶ ಪಪಯಣಖಯಬರವಿೀದಾರಾದಾತಾುಯ ಸಮರಶರಾಹತಾ॥11॥ 

ಕ್ಾನ್ು ಕ್ಾಮಯಮಾನಾಂ ಮಾಂ ಕ್ಾನಾುಂ ವಹತವೀಚಿತಾಮ್। 

ಅಲಪರಾ ಸ್ತೀತರಾ ಕಂ ತ್ೀ ನ್ನ್ವಹಂ ರಾವಣಾನ್ತಜಾ॥12॥ 

ಇತತಯಕು ಊಚ್ೀ ಭಗವಾನ್ ಪಶಯನ್ ಸ್ತೀತಾಮತಖ್ಾಮತಬಜಮ್। 

ಅಸಾಯಂ ಸತ್ ುೀಽಸಯಹಂ ಭದ್ರೀ ಮದಾಿರತಾ ತ್ೀ ಭವ್ೀದಿರ್ತ॥13॥ 

ರಾಕ್ಷಸ್ತೀ ಲಕ್ಷಮಣಂ ಪಾರಪಯಪರೀಚ್ೀಮನ್ಮಥಮ್ೀಹಿತಾ। 

ತರತಣ ತವಮದಾರ್ ೀಽಸ್ತ ಮಮ ಭತಾಯ ಭವ್ೀರಿರ್ತ॥14॥ 
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ಅಹಂ ಶತಶ ರಷ್ತರಾಯಯಯಸಯ ಗಚಾಾಽಯಯಯಂ ವರವಣಿಣಯನಿ। 

ತಾವಂ ವಿನಾ ಕಮನಿೀರಾ ಕ್ಾ ಸಾಯದಿತಾಂ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥15॥ 

ತಯೀರಿಮಾಂ ಹಾಸಯಕಥಾಮಜಾನ್ನಿುೀ ಸಮರಾದಿದಯತಾ। 

ರಾಕ್ಷಸ್ತೀ ವಿಕೃತಾಕ್ಾರಾಪುನಾರಾಮಮತಪಾಗಮತ್॥16॥ 

ತವಮೀವ ಮಮ ಕ್ಾನ್ ುೀಽಸ್ತ ಸಪರ್ತನೀಯಂ ಸ್ತಾತಾ ಮಮ। 

ಅದಾನ್ಯೀನಾಮಿರ್ತ ಕ ರರಾ ಸ್ತೀತಾಮಭಯದ್ರವದ್ ದ್ತರತಮ್॥17॥ 

ರಾಘ್ವಸಯ ಮತಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಲಾಘ್ವಾದ್ ರಾಘ್ವಾನ್ತಜಾಃ। 

ಚಕತುಯ ಕಣ ಣೌಯ ನಾಸಾಂ ಚ ರಾಕ್ಷಸಾಯಾಃ ಖಡುಧಾರರಾ॥18॥ 

ವಿಸವರಂ ವಿರತದ್ನಿುೀ ಸಾ ಸಾನತಾ ರತಧಿರಧಾರರಾ। 

ಜಗಾಮ ಶರಣಂ ಘ ೀರಾ ಭಾರತರೌ ಖರದ್ ಷ್ಣೌ॥19॥ 

ಕಸಯ ಪಾಸಯನಿು ರತಧಿರಂ ಕಙ್ಗೆಪತಾರ ಮಮಾಧ್ತನಾ। 

ಅಜತಾ ವಿಜತಾ ಕ್್ೀನ್ ತವಮಿತ ಯಚ್ೀ ಖರ್ ೀಽಥ ತಾಮ್॥20॥ 

ತರತಣೌ ತರತಣಿೀಯತಕ್ ುೌ ವ್ೈರಿಣೌ ಮೀ ವನಾನ್ುರ್ೀ। 

ತಯೀಾಃ ಪಬ್ೀಯಂ ರಕ್ ುೌಘ್ಮಿರ್ತ ರಾಕ್ಷಸಯಭಾಷ್ತ॥21॥ 

ಖರಾಃ ಖರಾನಾದಿದ್ೀಶ ಚತತದ್ದಯಶ ನಿಶ್ಾಚರಾನ್। 

ತ್ೀ ತರಾ ಸಾದ್ಾಯಮಾಜಗತಮಯಯಯತರ ರಾಮ್ೀ ರಮಾಸಖಾಃ॥22॥ 

ಆದ್ತು ದ್ತಾುರಿಭಯಂ ಚಾಪಂ ಚಾಮಿೀಕರ್ ೀಜಜಾಲಮ್। 

ಆಲ್ ೀಕಯ ಲ್ ೀಕನಾಥಸಾುನ್ ವಚನ್ಂ ಚ್ೀದ್ಮಬರವಿೀತ್॥23॥ 

ಬರಹಮದ್ತರಹ್ ೀ ವೀ ವತಾಸಯಮಿ ಯದಿ ಮೀ ರ್ತಷ್ಠತಾಗರತಾಃ। 

ಇತತಯಕ್ಾು ಆ್ಷಿಣಪನಿು ಸಮ ರಾಕ್ಷಸಾ ರತಕ್ಷಲಕ್ಷಣಾಾಃ॥24॥ 

ಶಸಾರಸರವೃಷ್ಟಟಂ ದ್ತದ್ಾಯಷಾಯಂ ಶರ್ೈಶ್ಾತಾವಽಥ ರಕ್ಷಸಾಮ್। 

ಚತತದ್ದಯಶ ಶರಾಂಸ್ತುೀಕ್ಷ್ಣಾನ್ ರತಗಮಪುಙ್ಗೆನ್ಮತಞ್ಾತ॥25॥ 

ಶರಾಸ ು್ೀಽಥ ಶರಿೀರಾಣಿ ನ್ೃಶರಿೀರಾಶ್ನಾಂ ಕ್ಷಣಾತ್। 

ಭತಾುಾ ಧ್ರಾತಳ ೀ್ಽಮಜಜನ್ ರಾಕ್ಷಸಾ ನಿರಯೀಽಶತಚೌ॥26॥ 

ದ್ತಾಃಖ್ಾಚ ಾಪಪಯಣಖಿೀ ಗತಾವ ರತರ್ ೀದ್ ಖರಸನಿನಧೌ। 

ಕಿೀಬ್ ೀಽಸ್ತ ತವಂ ಮನ್ತಷಾಯಭಾಯಂ ಭೀತಾಃ ಶ್್ೀಷ್ೀ ಗೃಹ್ೀಷ್ಟವರ್ತ॥27॥ 
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ಅಞ್ಜನಾದಿರಶರಿೀರಾಣಾಂ ರಕ್ಷಸಾಂ  ಭೀಮಕಮಮಯಣಾಮ್। 

ಚತತದ್ದಯಶಸಹಸಾರಣಿ ಪಾರರ್ತಷ್ಠನ್ು ಖರಾಜ್ಞರಾ॥28॥ 

ಖರ್ ೀಽದಿರಶ್ಖರಪರಖಯಂ ಕ್ಾತುಯಸವರಮಯಂ ರಥಮ್। 

ಆರತಹಯ ರಕ್ಷಸಾಂ ಮದ ಾ್ಯೀ ಯರೌ ದ್ ಷ್ಣಸಂಯತತಾಃ॥29॥ 

ದಿವಾಯನ್ ಭೌಮಾಂಶಾ ಶ್ಾರಿೀರಾನ್ತತಾಪತಾನ್ಭವಿೀಕ್ಷಯ ಚ। 

ಖರಾಃ ಪರಖರಸಂರಮಾಿದ್ನಾದ್ದೃತ್ಯೈವ ತಾನ್ ಯರೌ॥30॥ 

ಏತಸ್ತಮನ್ನನ್ುರ್ೀ ರಾಮಾಃ ಸೌಮಿರ್ತರಂ ಪರತಯಭಾಷ್ತ। 

ನಿಮಿತ್ತವಿಯದಿಾ ಯತದ್ಾಂ ನ್ಾಃ  ಸೌಮಿತ್ರೀ ಪರತತಯಪಸ್ತಾತಮ್॥31॥ 

ಏಷ್ ಬಾಹತಾಃ ಸತುರರ್ತ ಮೀ ಚಾಪಂ ಚ್ೀದ್ಂ ವಿಚ್ೀಷ್ಟತ್ೀ। 

ಬಲ್ೀಽಸ್ತಮನ್ ರ್ತಷ್ಠ ವ್ೈದ್ೀಹಾಯ ಸಾದ್ಾಯಂ ಶರಧ್ನ್ತದ್ಾಯರಾಃ॥32॥ 

ಏವಮತಕ್್ ುೀ ಭಗವತಾ ತಥಾ ಚಕ್್ರೀ ಸ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ। 

ರಾಮ್ೀಽಪಯನಾಕತಲಸುಸ ಾೌ ಸವಮಾಮಯ ಧ್ೃತಕ್ಾಮತಮಯಕಾಃ॥33॥ 

ರಕ್ಷ್್ ೀಗಣಾಃ ಪರಕ್ಷತಭತ್ ೀ ಗತಾವ ಭಗನಜವೀಽಭವತ್। 

ಆಲ್ ೀಕಸ್ತೀಮಾಂ ರಾಮಸಯ ವ್ೀಲಾಮಿವ ಮಹ್ ೀದ್ಧಿಾಃ॥34॥ 

ಅಮಷ್ಟಯತಾಃ ಖರಾಃ ಪಾರಗಾತ್ ಪರಿತಸುಮಥಾಪರ್ೀ। 

ಶ್್ಯೀನ್ಗಾಮಿೀ ಪೃಥತಗಿರೀವೀ ಯಜ್ಞಶತತರಮಮಯಹಾವಿಷ್ಾಃ॥35॥ 

ದ್ತಜಜಯಯಾಃ ಕರವಿೀರಾಕ್ಷಾಃ ಪರತಷ್ಾಃ ಕ್ಾಲಕ್ಾಮತಮಯಕಾಃ। 

ಮೀಘ್ಮಾಲ್ಲೀ ಮಹಾಬಾಹತಮಮಯಹಾಸ್ ಯೀ ಲ್ ೀಹಿತಾಮಬರಾಃ॥36॥ 

ದಾವದ್ಶ್್ೈತ್ೀ ಮಹಾವಿೀರಾಯಯಾಃ ಪ್ರೀರಯನ್ುಶಾಮ ಂ ಯಯತಾಃ। 

ಅಹಂ ಪೂವಯಮಹಂ ಪೂವಯಮಿರ್ತ ಮತಾುಾಃ ಸಸಾಹಸಾಾಃ॥37॥ 

ಮಹಾಕಪಾಲಾಃ ಸ ಾಲಾಕ್ಷಾಃ ಪರಮಾರ್ಥೀ ರ್ತರಶ್ರಾಸುಥಾ। 

ಚತಾವರ ಏತ್ೀ ಸ್ೀನಾಗ್ರೀ ವಿೀರಾ ದ್ ಷ್ಣಮನ್ವಗತಾಃ॥38॥ 

ಧ್ನ್ತವಿಯಷಾುರರಾಮಾಸ ದ್ೃಷಾಟಾ ತಾನ್ ದ್ತಷ್ಟಸ ದ್ನ್ಾಃ। 

ಇಷ್ತಧ್ ಯೀರಿಷ್ವಸುಸಯ ಜಾಜವಲಯನ ು್ೀ ಸಮ ವಹಿನವತ್॥39॥ 

ದ್ೀವೀಪದ್ೀವಾ ಮತನ್ಯೀ ರಾಮರಾಕ್ಷಸಸಙ್ಗುರಮ್। 

ದಿದ್ೃಕ್ಷಮಾಣಾ ಗಗನ್ಂ ವಿಮಾನಾಗ್ರಯೈರಪೂರಯನ್॥40॥ 
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ರಾಮ್ೀಽಯಮೃಜತರ್ೀಕ್ಾಕೀ ಬಹವೀ ಮಾಯಿನ್ಾಃ ಪರ್ೀ। 

ಕಥಂ ನ್ತ ಸವಸ್ತು ತಸ್ಯೀರ್ತ ಕ್್ೀಚಿದ್ತಾರಽಚಚ್ಷಿಣರ್ೀ॥41॥ 

ಯದ್ ಿರವಿಭರಮಮಾತ್ರೀಣ ವಿಭರಶ್್ಯೀದ್ ಭತವನ್ತರಯಮ್। 

ತಸಯ ಕಂ ರಾಕ್ಷಸಕತಲಂ ರಾಮಸ್ಯೀತಯಪರ್ೀಽವದ್ನ್॥42॥ 

ಸ ರಕ್ಷಸಾಂ ಶಸರವೃಷ್ಟಟಂ ನಿರಸಯ ನಿಶ್ತ್ೈಾಃ ಶರ್ೈಾಃ। 

ತಾನ್ಯಥ ದಾರವರಾಮಾಸ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಕಮಲ್ೀಕ್ಷಣಾಃ॥43॥ 

ದ್ ಷ್ಣ್ ೀಜ್ಞಿತಮಾಪಾಥ ದ್ ಷ್ಣ್ ೀ ವಿಶವಭ ಷ್ಣಮ್। 

ಸಾ ಚ ಸ್ೀನಾ ಜಗನಾನಥಮಸ್ೀನ್ಂ ಪರತಯಪದ್ಯತ॥44॥ 

ಸಾಲಶ್್ೈಲಶ್ಲಾವಷಾಯನ್ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ವಿಮತಖ್ಾಂ ವಯಧಾತ್। 

ದ್ ಷ್ಣಂ ಚಾಪ ಯತದ್ಾಯನ್ುಂ ಸಾಯಕ್್ೈಲ್ ಿೀಯಕನಾಯಕಾಃ॥45॥ 

ಪುನ್ರತದ್ಯಚಾತಸುಸಯ ದ್ ಷ್ಣಸಾಯರಿಭೀಷ್ಣಾಃ। 

ಧ್ವಜಂ ವಾಹಾಂಸ್ತರವ್ೀಣ ಂಶಾ ಸಾರರ್ಥಂ ಚಾ್ಷಿಣಣ್ ೀಚಾರ್ೈಾಃ॥46॥ 

ಅಚಾಕೀರ್ತುಯರಥ ಚಿಾತಾವ ಸವಾಯಣಯಸಾಯಽಽಯತಧಾನಿ ಚ। 

ತ್ೀನ್ ಮತಕ್ಾುಂ ಗದಾಂ ಗತವಿೀಯಂ ಲ್ಲೀಲರಾಽಽದಾರಯಚಾರ್ೈಾಃ॥47॥ 

ರಾಮೀಣಾಷ್ಟೀಷ್ತಭವಿಯದ್ಾಾಃ ಪರಿಘ್ಂ ಪರಿಗೃಹಯ ಸಾಃ। 

ಹತ್ ೀಽಸ್ತೀತಯಭಯರಾಚಾಣ್ ಡೀ ದ್ಣಡಪಾಣಿರಿವಾನ್ುಕಾಃ॥48॥ 

ಆಪತನ್ುಂ ತಮಾಲ್ ೀಕಯ ಪರ್ತರಭಾಯಂ ಪರ್ತರಕ್್ೀತನ್ಾಃ। 

ರಾಘ್ವೀ ಲಾಘ್ವಾತ್ ತಸಯಚಿಾತಾವ ಬಾಹ  ನ್ಯಪಾತಯತ್॥49॥ 

ದಿವೀಽಭವನಿನಪರ್ತತ್ೀ ದ್ ಷ್ಣ್ೀ ವಿಶವಭೀಷ್ಣ್ೀ। 

ಜಯಶಬ್ ದೀ ನ್ಮಾಃ ಶಬದಾಃ ಪುಷ್ಪವಷ್ಯಶಾ ರಾಘ್ವ್ೀ॥50॥ 

ಜಘಾನ್ ರಾಘ್ವೀ ಬಾಣ್ೈವಾಯಯಕತಲಂ ರಕ್ಷಸಾಂ ಕತಲಮ್। 

ಅವಶ್ಷ್ಟಂ ತತ್ ೀಽಶ್ಷ್ಟಂ ಪರಿತಾಃ ಸಮ ಪಲಾಯತ್ೀ॥51॥ 

ಮಹಾಕಪಾಲಾಃ ಸ ಾಲಾಕ್ಷಾಃ ಪರಮಾರ್ಥೀಚ್ ೀದ್ಯತಾಯತಧಾಾಃ। 

ಅಭಯಯ  ರಾಕ್ಷಸಾ ರಾಮಂ ತಾನ್ ಜಘಾನ್ ಜಗದ್ತುರತಾಃ॥52॥ 

ತತಲಯಂ ಶರಶತ್ೀನ್ೀಶಾಃ ಶತಂ ಹನಿು ಸಮ ರಾಕ್ಷಸಾನ್। 

ಸಹಸ್ರೀಣ ಸಹಸರಂ ಚ ಲ್ಲೀಲರಾ ಲ್ ೀಕವಲಿಭಾಃ॥63॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

TOC                                       http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 110 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಏವಂ ಚತತದ್ದಯಶಸಹಸರಪಲಾಶ್ರಾಶ್ಂ 

ರಾಮಾನ್ಲ್ ೀ ವಿಶ್ಖನಾಮಶ್ಖಿೀ ಪರದ್ಹಯ। 
ಮತಖಯಂ ಖರಾಖಯಪಶತಮಪುಯಪರಾತಮಾರಾತ್ 

ಪರತ್ಯೈಕ್ಷತ ಪರಮದ್ಯನ್ ನಿಖಿಲಾನ್ ಮಖ್ಾನಾನನ್॥64॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮನಾನರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯ ವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಅರಣಯಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥3-3-64॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ1227+64=1281] 

ಚತತತಾಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥3-4-44॥ 

ನಿವಾಯಯಯ ರ್ತರಶ್ರಾ ವಿೀರ್ ೀ ರಾಘ್ವಾಭಮತಖಂ ಸವರಮ್। 

ನ್ನಾದ್ ಸವಯಮಭ್ಯೀತಯ ರಾಮ್ೀ ಧ್ನ್ತರಘ ೀಷ್ಯತ್॥1॥ 

ರ್ತರಶ್ರಾಸ್ತರೀಞ್ಾರಾಂಸ್ತುೀಕ್ಷ್ಣಾನ್ ಮತಮ್ೀಚ ಮಧ್ತಘಾರ್ತನ್ೀ।  

ರ್ತರಶರ್ ೀವಕ್ಷಸ್ತ ಕತರದ್ ಾೀ ಸಾಮ್ೀಽಮತಞ್ಾಚಾತತದ್ಯಶ॥2॥ 

ಸ ತಾಶವಧ್ವಜವಿಧ್ವಂಸಂ ಕೃತಾವ ರ್ತರಶ್ರಸಾಃ ಪರಭತಾಃ। 

ಹೃದ್ಯೀ ಚಾಷ್ಟಭವಿಯಧಾವ ಶರ್ೈಮ ಮಯದ್ ಾೀಯಽಚಿಾನ್ತ್ ರ್ತರಭಾಃ॥3॥ 

ರಾಕ್ಷಸಕ್ಷಯಮಾಲಾಕ್ಷಯ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪರ್ತಾಃ ಖರಾಃ। 

ರಾಮಂ ಸಮಾಾಪಯ ನಾರಾಚ್ೈನ್ನಯಭಶಾಕ್್ರೀ ನಿರನ್ುರಮ್॥4॥ 

ನ್ಭ್ ೀ ನಿವಿಯವರಂ ಚಕ್್ರೀ ರಾಮ್ೀಽಪ ಪರಿತಾಃ ಖರಮ್। 

ಶರ್ೈರ್ೀವಂ ವಿಶಶಾನಾನಸುದ್ದ್ತಿತಮಭ ನ್ಮಹತ್॥5॥ 

ಧ್ನ್ತಶ್ಾತಾವಽಚಿಾನ್ದ್ ವಮಮಯ ಭ ಮನಾಃ ಸಪುಶರ್ೈಾಃ ಖರಾಃ। 

ರಾಮ್ೀ ವಿಕವಚ್ ೀ ರ್ೀಜ್ೀ ವಿಧ್ ಮ ಇವ ಪಾವಕಾಃ॥6॥ 

ಶತತರಘ್ನಂ ದಿವಯಮಚ ಾ್ೀದ್ಯಂ ಶ್ಾಙ್ಗುಯಂ ಶ್ಾಙ ು್ೀಯ ಪರಗೃಹಯ ಸಾಃ। 

ಧ್ವಜಂ ಖರಸಯ ಚಿಚ ಾ್ೀದ್ ಖರ್ ೀಽಮತಞ್ಾಚಾತತಾಃಶರಾನ್॥7॥ 

ಏಕ್್ೀನ್ ಮ ದಿಾಾಯ ವಿವಾಯಧ್ ಖರಂ ರಾಮ್ೀಽತ ಪರ್ತರಣಾ। 

ದಾವಭಾಯಂ ಭತಜೌ ರ್ತರಭದ ದ್ೀಯಹಂ ಲ್ಲೀಲರಾ ಪರಹಸನಿನವ॥8॥ 

ಯತಗಶವಸ ತಾಕ್ಷಧ್ನ್ತಸ್ತರವ್ೀಣ ನ್್ಷಿಣಣ್ ೀಚಾರ್ೈಾಃ। 

ಖರಂ ಚ್ೈಕ್್ೀನ್ ವಿವಾಯಧ್ ದ್ೀವೀ ದ್ೀವಾನ್ ಪರಹಷ್ಯಯನ್॥9॥ 
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ಮತನಿೀನಾಂ ನ್ಯಸುದ್ಣಾಡನಾಂ ದ್ಣಡಕ್ಾರಣಯವಾಸ್ತನಾಮ್। 

ಇದ್ಂ ತ್ೀ ಭಕ್ಷಣಫಲಂ ಪಶ್್ಯೀತ ಯಚ್ೀ ಖರಂ ಹರಿಾಃ॥10॥ 

ವಿಕತಾನ್ಂ ನ್ ಶ ರಾಣಾಂ ರಕ್ಷ್್ ೀಹತಾಯಪರರ್ತಕರರಾಮ್।  

ಅನ್ರಾ ಗದ್ರಾ ಕತರಾಯಯಮಿರ್ತ ರಾಮಂ ಖರ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥11॥ 

ತ್ೀನ್ ಮತಕ್ಾುಂ ಗದಾಂ ರಾಮಾಃ ಶರ್ೈಭಯತಾುಾಽಬಯಭಾಷ್ತ। 

ಭಗನಂ ತ್ೀ ಬಲಸವಯಸವಂ ಕಿೀಬ್ ೀಽಸ್ತ ಬರಹಮಹನಿನರ್ತ॥12॥ 

ಆದ್ರವತ್ ಸಾಲಮತತಾಪಟಯ ಖರವನ್ತಮಖರಾಃ ಖರಾಃ। 

ವಿವಾಯಧ್ೀಷ್ತಸಹಸ್ರೀಣ ಸಾಲಂ ಸಞ್ ಾಣಣಯಯ ರಾಘ್ವಾಃ॥13॥ 

ಗೌರಿಕ್ಾದ್ದರಯಮಿವಾದಿರಂ ತಂ ರತಧಿರಾದ್ದರಮಭದ್ತರತಮ್। 

ಶರ್ೀಣಾಪಾತಯಚಾಾಙ ು್ೀಯ ವಜ್ರೀಣ್ೀವಾಥ ವಜರಭೃತ್॥14॥ 

ಖರ್ ೀ ನ್ರಕಮಾಪ್ೀದ್ೀ ರಾಗವೀ ಧ್ವಳಂ ಯಶಾಃ। 

ದ್ೀವಸಙ  ್ೀ ಮನ್ಾಃಸಾವಸಾಯಮೃಷ್ಟಸಙ್ಗ್ಾಃ ಸವಮಾಶರಮಮ್॥15॥ 

ಪೂಜತ್ ೀ ದ್ೀವದ್ೀವಿೀನಾಂ ನ್ೀತ್ೈಾಃ ಪುಷ್ಪೈಶಾ ಶ್್ ೀಭನ್ೈಾಃ। 

ಋಷ್ಟೀಣಾಂ ಪರಮಾಶ್ೀಭಯಾಃ ಪರವಿವ್ೀಶ್ಾಽಽಶರಮಂ ಪರಭತಾಃ॥16॥ 

ಗಿರಿದ್ತಗಾುಯದ್ ವಿನಿಷ್ೆರಮಯ ಸೌಮಿರ್ತರಾಃ ಸಹ ಸ್ತೀತರಾ। 

ವವನ ದ್ೀ ಪರಮಾನ್ನ್ದಂ ಮತನಿಭಾಃ ಪರಿವಾರಿತಮ್॥17॥ 

ಆಯಯಯಪುತರ ಜಗನಾನಥ ಪರಾಯಯಪುಂ ತ್ೀ ಮಹದ್ ಯಶಾಃ। 

ಮತನಿೀನಾಂ ರಕ್ಷಯೀತತಯಕ್ಾುಾ ಪರಿರ್ೀಭ್ೀ ಪರ್ತಂ ಸರ್ತೀ॥18॥ 

ಪರಾಕರನ್ದಪರಾ ದ್ೃಷಾಟಾ ರಾಕ್ಷಸ್ತೀ ರಕ್ಷಸಾಂ ಕ್ಷಯಮ್। 

ಲಙ್ಗೆಮಭಯದ್ರವತ್ ಕತರದಾಾ ಕೃರ್ತುಕ್್ೀವ ಭಯಙ್ಗೆರಿೀ॥19॥ 

ದ್ದ್ಶಯ ಸಾ ದ್ಶಮತಖಂ ವಿಮತಖಂ ಧ್ಮಮಯಮಾಗಯತಾಃ। 

ಮಾನ್ ೀನ್ನತಂ ವಿಮಾನ್ಸಾಮಕ್ಷಯಂ ಚ ಕ್ಷಯೀ ರತಮ್॥20॥ 

ದಿೀನಾ ಪದ್ೀ ನಿಪರ್ತತಾ ರಾವಣಂ ರಾವಣಾನ್ತಜಾ। 

ಉವಾಚ ವಾಚಂ ಪುರತಷಾಂ ರಾಕ್ಷಸಂ ಕ್್ ೀಪಯನ್ಯಲಮ್॥21॥ 

ಮತುಾಃ ಪರಮತುಾಃ ಕ್ಾಮಿೀ ತವಂ ವಿಜತಾಯಪ ಜಗತರಯಮ್। 

ರಾಜಲಕ್ಷಣಹಿೀನ್ ೀಽಸ್ತ ಭಯಂ ಪಾರಪುಂ ನ್ ಬತದ್ಾಯಸ್ೀ॥22॥ 
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ಜನ್ಸಾಾನ್ೀಽವಧಿೀದ್ ರಾಮಸ್ತರಶ್ರಾಃಖರದ್ ಷ್ಣಾನ್। 

ಸ ವಿರ ಪತವಾನ್ ಮಾಂ ಚ ತವಂ ಶ್್ೀಷ್ೀ ಮೃತಕ್್ ೀಪಮಾಃ॥23॥ 

ಸವಸತರಿತಾಂ ವಚಾಃ ಶತರತಾವ ದ್ಣಾಡಹತ ಇವೀರಗಾಃ। 

ಕತರದ್ ಾೀ  ದ್ಶ್ಾಸಯಾಃ ಪಪರಚಾ ಕ್್ ೀಽಯಂ ರಾಮ್ೀ ವದ್ೀರಿರ್ತ॥24॥ 

ಕರೌ ಭಯೀನ್ ಧ್ತನಾವನಾ ಪರೀಚ್ೀ ಶ ಪಯಣಖಿೀ ವಚಾಃ। 

ರ ಪ್ೀಣಾಪರರ್ತಮ್ೀ ರಾಮ್ೀ ರಾಜಾ  ದಾಶರರ್ಥಾಃ ಕಲ॥25॥ 

ಚತತದ್ದಯಶಸಹಸಾರಣಿ ರಕ್ಷಸಾಂ ಯೀ ನ್ಯಪಾತಯತ್। 

ಧ್ನ್ತದಿದಾಯರ್ತೀಯೀ ರಾಮೀನ್ ತದಿವೀಯಯಯಂ ಕ್್ೀನ್ ಬತದ್ಾಯತ್ೀ॥26॥ 

ಲಕ್ಷಮಣಾಖ್್ ಯೀಽನ್ತಜಸುಸಯ ಯೀನಾಙ್ಗುಹಂ ವಿರ ಪತಾ। 

ರಾಮಸಯ ರಾಮಾ ಸ್ತೀತಾಖ್ಾಯ ಮನ್ಯೀ ತಾಮತಚಿತಾಂ ತವ॥27॥ 

ಯಂ ಸಮಪೃಶರ್ತ ಸಾ ಕ್ಾನಾು ಸ್ತೀತಾ ಸವಾಯಙ್ಗುಶ್್ ೀಭನಾ। 

ಸತಧಾಧಾರ್ೀವ ನ್ೈವಾಸಯ ದ್ೀಹಧ್ಮಾಮಯ ಜರಾದ್ಯಾಃ॥28॥ 

ಉರ್ತುಷ್ಠ ಪುರತಷ್ಶ್್ರೀಷ್ಠ ವಾಯಕತಲಂ ಪಾಹಿ ನ್ಾಃ ಕತಲಮ್। 

ರಾಮಾನ್ುಕ್ಾದ್ತಪಾಸನಾನದಿತತಯಕ್ಾುಾ ವಿರರಾಮ ಸಾ॥29॥ 

ರಾಮವಿೀಯಯಯಮನ್ತಸೃತಯ ಕಮಿಪತಶ್ಾಾವಿಕಮಪನ್ಾಃ। 

ರಾವಣಾಯ ಪರಣಮಾಯಽಥ ತಮೀವೀದ್ನ್ುಮಬರವಿೀತ್॥30॥ 

ಚಿರಂ ಸಞ್ ಾ್ನ್ಯ ನಿಶ್ಾತಯ ರಾವಣ್ ೀಽಧಿಷ್ಟಠತ್ ೀ ರಥಮ್। 

ರ್ತೀರ್ೀ ನ್ದಿೀನ್ದ್ಪತ್ೀಗ್ ುೀಯಕಣಣಯಂ ಕ್ಷ್್ೀತರಮಾಪುವಾನ್॥31॥ 

ತಪಸಯನ್ುಂ ತಮಸಯನ್ುಂ ಮಾರಿಚಂ ತತರದ್ೃಷ್ಟವಾನ್। 

ವಿಧಿನಾ ಪೂಜತಸ ು್ೀನ್ ರಾವಣ್ ೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥32॥ 

ಮಾನ್ವ್ೀನ್ೈವ ರಾಮೀಣ ಖರಾದಾಯಾಃ ಸವಜನಾ ಹತಾಾಃ। 

ತಸಯ ಭಾರಾಯಯಂ ಹರಿಷಾಯಮಿ ತತರ ಮಿತರಂ ಭವಾಙ್ಗು ಮೀ॥33॥ 

ತವಂ ಸತವಣಣಯಮೃಗ್ ೀ ಭ ತಾವ ತತರ ಸ್ತೀತಾಂ ವಿಲ್ ೀಭಯ। 

ಅನ್ತಧಾವರ್ತ ರಾಮೀ ತಾವಂ ಸ್ತೀತಾಂ ನ್ೀಷಾಯಮಯಹಂ ಸತಖಮ್॥34॥ 

ಇತತಯಕು ಊಚ್ೀ ಮಾರಿೀಚ್ ೀ ನ್ ರಾಮಂ ವ್ೀತಾ ರಾವಣ। 

ಯಸ್ಯೈಕಾಃ ಸಾಯಕ್್ ೀ ಹನ್ತುಮಲಂ ಸಾಸತರರಾಕ್ಷಸಾನ್॥35॥ 
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ಊನ್ಷ್ ೀಡಶವಷ್ಯಸಯ ವಿಶ್ಾವಮಿತಾರತಾಯಮಿೀಯತಷ್ಾಃ। 

ಸ್ತದಾಾಶರಮೀಽನ್ವಭ ವಂ ಹಿ ತ್ೈಕ್ಷ್ಣಯಂ ರಾಮಸಯ ಪರ್ತರಣಾಃ॥36॥ 

ಪುನ್ಶ್ಾಾಹಂ ಗತ್ ೀ ವ್ೈರಾದ್ ರಾಕ್ಷಸಾಭಾಯಂ ಮೃಗಾಕೃರ್ತಾಃ। 

ದ್ಣಡಕ್್ೀ ತೌ ಹತೌ ತಸಯ ಶರ್ೈಭಯಗ್ ನೀಽಹಮಾಗತಾಃ॥37॥ 

ಸವಪಕ್ಷಕ್ಷಯಕ್್ ೀಪಾಚಾ ಸ್ತೀತಾಕ್ಾಮಾಚಾ ಮಾ ಸಮ ಗಾಾಃ। 

ರಾಮಂ ತವಂ ಜೀವನಾರ್ತಾೀಯ ಚ್ೀತ್ ಪರೀಚ್ಯೀರ್ತ ವಿರರಾಮ ಸಾಃ॥38॥ 

ವಿಪಕ್ಷಪಕ್ಷಂ ಹನಾಯಂ ತಾವಮಾಜ್ಞಾಂ ಮೀ ನ್ ಕರ್ ೀಷ್ಟ ಚ್ೀತ್। 

ಇರ್ತ ಬತರವನ್ ನಿಶಾಕಷ್ಯ ಕ್್ ೀಶ್ಾತ್ ಖಡುಂ ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಾಃ॥39॥ 

ಮಾರಿೀಚ್ ೀ ಮರಣಾದ್ ಭೀತಾಃ ಪಾಪಾತಾಮ ಚ ರ್ತಸಗುಯತಾಃ। 

ರಾವಣ್ೀನ್ ಸಹಾಽರತಹಯ ತಂ ರಥಂ ದ್ಣಡಕ್ಾನ್ ಯರೌ॥40॥ 

ಅವರತಹಯ ರಥಾತ್ ತಸಾಮದ್ ರಾವಣ್ೀನಾಭನ್ನಿದತಾಃ। 

ಮಾರಾಮೃಗಾತಾಮ ಮಾರಿೀಚ್ ೀ ರಮಯೀ ರಾಮಾಶರಮೀಽಚರತ್॥41॥ 

ಮತಕ್ಾುಪರವಾಳಪರಚಾನ್ ನೀ ಹ್ೀಮಬನ್ತದಶತಾನಿವತಾಃ। 

ಶೃಙ್ಗುರಿತಶಾತತಾಃಶತರಙ್ಗುಯ ರೌಗಾಯ ಮನ್ದಂ ಚಚಾರ ಸಾಃ॥42॥ 

ಮಾರಾಮೃಗಂ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ದ್ೀವಿೀ ಮಾರಾಮಾನ್ತಷ್ಧ್ಮಿಮಯಣಿೀ। 

ಮಾರಾಮನ್ತಷ್ಯಸಯ ವಿಭ್ ೀಮಾಮಯರಾಸ್ತಮತಮವ್ೈಕ್ಷತ॥43॥ 
ರಕ್ಷ್್ ೀಲಕ್ಷಕತಲಾಭಚಾರಮಖಿಲತ್ೈಲ್ ೀಕಯಸೌಖ್ಾಯಕರಂ 

ಭಾರಮಯನ್ಮನ್ದಮನಿೀಷ್ಮಣಡಲಮನ್ ೀಮ್ೀಹಾಣಣಯವೀದ್ ಾಣಣಯನ್ಮ್। 
ತತವಜ್ಞಾನ್ಜತಷಾಂ ವಿಡಮಬನ್ಮಹಾನಾಟಾಯಗರರಙ್ಗುಂ ವಚ್ ೀ 

ರಾಮಾಣಾಂ ಪರಮಾ ರಮಾ ಸವರಮಣಂ ರಾಮಂ ಬಭಾಷ್ೀ ತದಾ॥44॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಅರಣಯಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಚತತತಾಯಾಃ ಸಗುಯ॥3-4-44॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 1281+44=1325] 

ಪಞ್ಾಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥3-5-48॥ 

ಕರೀಡಾತಾಯಂ ಚಿತರಸಾರಙ್ಗುಂ ದ್ೀಹಿಮಂ ದ್ೀವದ್ೀವ ಮೀ। 

ಬೃಸಾಯ ಆಸುರಣಾರಾತರ ವಿಚಿತಾರಮಸಯ ವಾ ತವಚಮ್॥1॥ 
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ಇತತಯಕ್್ ುೀ ದ್ೀವ ಆದಾಯ ಚಾಪಂ ಚಾರತ ಕಲಾಪವಾನ್। 

ರಕ್ಷ ಲಕ್ಷಮಣ ಸ್ತೀತಾಂ ತವಮಿತತಯಕ್ಾುಾ ಮೃಗಮನ್ವಗಾತ್॥2॥ 

ದ್ ರಂ ದ್ತದಾರವ ದ್ತಷಾಟತಾಮ ಮಾರಿೀಚ್ ೀ ವಿೀಕ್ಷಯ ರಾಘ್ವಮ್। 

ರಾಮ್ೀಽಪ ತಮನ್ತದ್ತರತಯ ಮತಮ್ೀಚಾನ್ುಕರಂ ಶರಮ್॥3॥ 

ಹಾ ಲಕ್ಷಮಣ್ೀರ್ತ ವಿಕತರಶಯ ರಾವಣಸಾಯತಾಯಸ್ತದ್ಾಯೀ। 

ವಿದ್ಾಾಃ ಸವರ ಪವಾನ್ ಪಾಪೀಭತವಮಾರ ಮಮಾರ ಚ॥4॥ 

ಸವಯಜ್ಞಾಽಪಯಥ ಸವ್ೀಯಶ್ೀ ಕತತುಯಂ ರಕ್ಷಾಃ ಪರಿಕ್ಷಯಮ್। 

ಆತುಯನಾದ್ಂ ತಮಾಕಣಣಯಯ ಲಕ್ಷಮಣಂ ಪರತಯವೀಚತ॥5॥ 

ಹಾ ಲಕ್ಷಮಣ್ೀತಾಯತುಯನಾದ್ ೀ ನ್ ನ್ಂ ರಾಮಸಯ ಲಕ್ಷಮಣ। 

ಗಚಾ ತ ಣಣಯಂ ವಿಜಾನಿೀರಾ ಇತತಯಕ್್ ುೀ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥6॥ 

ಯದ್ ಿರವಿಭರಮಮಾತ್ರೀಣ ಸತರಾಸತರನ್ರಾದಿಕಮ್। 

ವಿಶವಂ ಸ್ತಾರ್ತಲಯೀತಪರ್ತುೀರಾಯಯರ್ತ ತಸಾಯಮಬ ಕಂ ಭಯಮ್॥7॥ 

ನಾಥ್ ೀ ನಾರಾಯಣಾತಾಮ ನ್ ೀ ನ್ ಶ್್ ೀಚ್ ಯೀ ದ್ೀವಿೀ ರಾಘ್ವಾಃ। 

ಮಾರಾ ಮಾರಾವಿನಾಮೀಷಾ ಸಾಯನ್ ನನ್ಂ ಪಶ್ತಾಶ್ನಾಮ್॥8॥ 

ಇತತಯಕ್ಾು ಭಗವತ ಯಚ್ೀ ಸೌಹಾದ್ದಯಂ ನಾಸ್ತು ತ್ೀ ಕಥಮ್। 

ಇಚಾಸತಯಪರತ್ೀ ದ್ೀವ್ೀ ತವಂ ಕ ರರ ಶಠ್ ಮಾಮಿರ್ತ॥9॥ 

ಶತರತ್ವೀರ್ತ ದ್ತಶರವಂ ವಾಕಯಂ ರತದ್ನಾನಚಷ್ಟ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ। 

ದಿಗಿಾಙ್ ಮಹಾಪಾತಕನ್ಂ ಮಾಮೀವಂವಚನಾಸಪದ್ಮ್॥10॥ 

ಆಯಯಯಸಾಯಽಜ್ಞಾವಿಮ್ೀಕ್ಷ್್ ೀಽಯಮಾರಾಯಯರಾ ಲಙ್ಗ್ನಾಲಿಘ್ುಾಃ। 

ಸವಸ್ತು ತ್ೀಽಸತು ಗಮಿಷಾಯಮಿ ಮಾತಸಾುಾಂ ಪಾತತ ಶ್ಾಙ್ಗುಯಭೃತ್॥11॥ 

ಇತತಯಕ್ಾುಾಽನ್ವದ್ರವತ್ ತ ಣಣಯಂ ರಾಘ್ವಂ ರಾಘ್ವಾನ್ತಜಾಃ। 

ದ್ೀವಿೀ ಚ ದ್ೀವಕ್ಾಯಯಯಂ ತತ್ ಕತವಾಯಣಾಽತಾರಽಽಶರಮೀಽವಸತ್॥12॥ 

ರಾಕ್ಷಸ್ ೀ ಭಕ್ಷತವ್ೀಷ್ೀಣ ಪಾರಪುವಾನ್ ರಾಘ್ವಾಶರಮಮ್। 

ಅಕ್ಾಮಯತ ತಾಂ ದ್ೀವಿೀಂ ಶತರರ್ತಂ ಶ ದ್ರಇವಾವರಾಃ॥13॥ 

ಕ್ಾ ತವಂ ಕ್ಾನ ು್ೀಽನ್ವದಾಯಙ ು್ೀ ವಯಕುಂ ದ್ೀವಿೀ ನ್ ಮಾನ್ವಿೀ। 

ಕಸಾಮತ್ ಕ್ಾನಾುರಮಾಪನಾನಽಸ್ತೀರ್ತ ತಾಂ ರಾವಣ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥14॥ 
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ರಾಜಾ ದಾಶರರ್ಥೀ ರಾಮ್ೀ ವನ್ಂ ಪತಾರಜ್ಞರಾಽಽವರಜತ್। 

ತಸಾಯಹಂ ದ್ಯಿತಾ ಪರ್ತನೀ ಸ್ತೀತ್ೀರ್ತ ಪರತಯಭಾಷ್ತ॥15॥ 

ಶತರತಾವ ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ ರಮಾಯಂ ತಾವಂ  ಕ್ಾಮಾತ್ ುೀಯ ರಾವಣ್ ೀಽಸಯಹಮ್। 

ತ್ೈಲ್ ೀಕ್್ಯೀಶಸಯ ಮೀ ಪ್ರೀಷಾಠ ಭವ್ೀರ್ತ ಸಾಮಽಽಹ ರಾವಣಾಃ॥16॥ 

ಅಪರಮೀಯಪರಭಾವಂ ತವಂ ನ್ ರಾಮಂ ವ್ೀತಾ ರಾಕ್ಷಸ। 

ಮತಾೆಮಾಲಿಪಸಯಸ್ೀ ಮೃತತಯಮಿರ್ತ ಸ್ತೀತಾ ತಮಬರವಿೀತ್॥17॥ 

ಸ್ೀನ್ದರದ್ೀವವಿಜಷ್ ಣೀಮೀಯ ಕಂ ರಾಮಾನಾಮನ್ವಾದ್ ಭಯಮ್। 

ಇರ್ತ ಸವಂ ಘ ೀರಮಾಕ್ಾರಂ ಗೃಹಿೀತಾವ ರಾವಣ್ ೀಽಭಯರಾತ್॥18॥ 

ಅಧ್ೃಷ್ಯಶಕುಾಃ ಶಕ್ಾುಽಪ ವಿಕ್ಷ್್ೀಪುುಂ ರಾಕ್ಷಸ್ೀಶವರಮ್। 

ವಿಶ್್ವೀಶವರಿೀ ರ್ತರ್ ೀಽಭ ತ್ ಸಾ ಸೃಷಾಟಾ ಪರರ್ತಕೃರ್ತಂ ನಿಜಾಮ್॥19॥ 

ವಿಜ್ಞಾಯ ರಾಮಸಯ ಮತಂ ಸ್ತೀತಾ ಕ್್ೈಲಾಸಮಾಯರೌ। 

ವನ್ದಯಮಾನಾಽವಸತ್ ತತರ ಶ್ವರಾ ಚ ಶ್ವ್ೀನ್ ಚ॥20॥ 

ತಾಂ ಜಾನ್ಕೀಪರರ್ತಕೃರ್ತಂ ಮನಾವನ್ ೀ ಜಾನ್ಕೀಂ ಖಲಾಃ। 

ತ ಣಣಯಂ ಸಯನ್ದನ್ಮಾರ್ ೀಪಯ ಗಗನ್ೀ ಗತವಾನ್ಥ॥21॥ 

ಕರತಣಂ ವಿಲಲಾಪಾಽಥ ಚಾಲಸ್ತೀತಾ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ। 

ಹಾ ರಾಮ ರಾವಣಾತ್ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಹಾ ಲಕ್ಷಮಣ ಲಕ್ಷಯ॥22॥ 

ಇಮಾಮವಸಾಾಂ ರಾಮಾಯ ತವಂ ಬ ರಹಿ ವನ್ದ್ೀವತ್ೀ। 

ಹಾಹಾ ಜಟಾಯೀ ಪ್ಷಿಣೀನ್ದರ ್ಷಿಣಪರಂ ರಾಮಾಯ ವ್ೀದ್ಯತಾಮ್॥23॥ 

ಇತಾಂ ಜಟಾಯತಶಬದಂ ತಂ ಜಟಾಯತರಭಶತಶತರವಾನ್। 

ಪವಯತಾದ್ತತಪಪಾತಾಽಥ ಪವಯತಾಗರಯಇವಾಪರಾಃ॥24॥ 

ನ್ಯ ಮಾ ರಾಮಮಹಿಷ್ಟೀಂ ಮಯಿ ಜೀವರ್ತ ರಾಕ್ಷಸ। 

ಶಯಿಷ್ಯಸ್ೀ ರಾಮಬಾಣ್ೈರಿರ್ತ ಗೃಧ್ ರೀಽಭಯಧಾದಿಮಮ್॥25॥ 

ತತಾಃ ಪರವವೃತ್ೀ ಯತದ್ಾಂ ಪ್ಷಿಣರಾಕ್ಷಸರಾಜಯೀಾಃ। 

ನ್ಖತತಣ ಡ್ೈಶಾ ಬಾಣ್ೈಶಾ ಪರಸಪರವಧ್ೈಷ್ಟಣ್ ೀಾಃ॥26॥ 

ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಕ್ಷತಗಾತ್ ರೀಽಥ ನ್ಖತತಣ ಡ್ೈಜಜಯಟಾಯತಷ್ಾಃ। 

ಮತಮ್ೀಚ ಗೃಧ್ರರಾಜಾಯ ದ್ಶ್ಾಽಶತ ನಿಶ್ತಾಞ್ಾರಾನ್27॥ 
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ಪಕ್ಷ್ಾಭಾಯಮ್ಷಿಣಣ್ ೀಚಾಾಪಂ ಸಾರರ್ಥಂ ನ್ಖರ್ೈಾಃ ಖರ್ೈಾಃ। 

ರಥಂ ಛತರಂ ಚ ವಾಹಾಂಶಾ ವಿಹಙ  ುೀ ಭಙ್ಗುಮಾನ್ಯತ್॥28॥ 

ಖ್್ೀಚರ್ೈಾಃ ಸ ುಯಮಾನ್ ೀಽಸೌ ಖ್್ೀಚರಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ರಾವಣಮ್। 

ಆ್ಷಿಣಪಯ ಪರತಷ್ೈವಾಯಕ್್ಯೈರಾರತರ್ ೀಹಾಥ ಪೃಷ್ಠತಾಃ॥29॥ 

ಪೃಷ್ಠಪೀಠ್ಂ ಚಖ್ಾನಾಥ ನ್ಖ್್ೈಾಃ ಪ್ಷಿಣೀ ತತ ರಕ್ಷಸಾಃ। 

ವಿಮ್ೀಚನಾಯ ತನ್ವಙ್ಗುಯಾಃ ಕ್್ೀಶ್ಾಂಶ್ಾಾಸ್ ಯೀದ್ಪಾಟಯತ್॥30॥ 

ವಿಮತಚಯ ಮೃಗಶ್ಾಬಾ್ಷಿಣೀಂ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಪ್ಷಿಣವಿಕ್ಷತಾಃ। 

ಅಭಾಯಪತತ್ ಪತರ್ತರೀನ್ದರಂ ತೌ ಮತಹ ತುಯಂ ನ್ಯಯತದ್ಾಯತಾಮ್॥31॥ 

ತಸಯ ಶ್ಾರನ್ುಸಯ ಬತದ್ಾಸಯ ಷ್ಷ್ಟಟವಷ್ಯಸಹಸ್ತರಣಾಃ। 

ಪಕ್ಷ್ೌ ಪಾದೌ ಚ ಪಾಶ್್ವೀಯ ಚ ಖಡ ು್ೀನಾಖಣಡಯತ್ ಖಲಾಃ॥32॥ 

ಮನ್ದಚ್ೀಷ್ಟಂ ನಿಪರ್ತತಂ ರಾಮಮಿತರಂ ಪತರ್ತರಣಮ್। 

ಮಾರಾಸ್ತೀತಾ ತಮಾಶ್ಿಷ್ಯ ವಿಲಲಾಪ ಶತಕ್ಾಲಪಾ॥33॥ 

ಹಠ್ೀನ್ ಕಠಿನಾತಾಮ ಸಾ ತಾಮಾಕೃಷ್ಯ ನಿಶ್ಾಚರಾಃ। 

ಗೃಹಿೀತಾವಽಽಕ್ಾಶಮಾಕರಮಯ ಪರಯರೌ ವಾಯತವ್ೀಗವಾನ್॥34॥ 

ಹೃತಾರಾಂ ರಕ್ಷಸಾ ತಸಾಯಂ ಚತಕ್ಷ್್ ೀಭ್ೀದ್ಂ ಚರಾಚರಮ್। 

ಹಿರಣಾಯಕ್ಷ್್ೀಣ ದ್ೈತ್ಯೀನ್ ಕ್ಷ್್ ೀಣಾಯಮಿವ ಗರಿೀಯಸಾ॥35॥ 

ಲ್ ೀಕನಾಥಸಯ ಕ್ಾನಾುಂ ಮಾಂ ಕ್ಾಲಪಾಶ್ಾಯಿತಾಂ ತವ। 

ಮತಞ್ಾಮತಞ್ ಾೀರ್ತ ಸಾ ತನಿವೀ ರತರ್ ೀದ್ ಕರತಣಂ ಮತಹತಾಃ॥36॥ 

ಪನ್ನಗಿೀಮಿವ ಲ್ ೀಠ್ನಿುೀಂ ದಿೀಪಾುಂ ವಹಿನಶ್ಖ್ಾಮಿವ। 

ಅಙ ೆ ೀ ಲಙ ೆ ೀಶವರ್ ೀ ಬಭರತ್ ಸವಮೃತ್ಯೈ ತಾಂ ನಿನಾಯ ಸಾಃ॥37॥ 

ವಾನ್ರಾನ್ ಗಿರಿಶೃಙ ುೀ ಸಾ ಪಞ್ಾಪಞ್ಚಾಸಯವಿಕರಮಾನ್। 

ಅವಲ್ ೀಕ್ಾಯ್ಷಿಣಪನ್ಮಧ್ಯೀ ತ್ೀಷಾಮಾತ್ ೀತುರಿೀಯಕಮ್॥38॥ 

ಅಗಿನವಣಾಣಯನ್ ನಿಜಾಕಲಾಪನ್ ಪಾತರಾಮಾಸ ತತರ ಸಾ। 

ಆತಮಪೂಣಣಯಸಯ ಕ್್ ೀಪಾಗ್ನೀಾಃ ಶ್್ೀಷಾನಿವ ಸತಮದ್ಾಯಮಾ॥39॥ 

ಹನ್ತಮಾನ್ ವಾನ್ರಶ್್ರೀಷ್ಠಸುತರ ಭಾಗವತಾಗರಣಿೀಾಃ। 

ಜಘಾಂಸ  ರಾವಣಂ ಗಚಾನ್ ವಾರಿತ್ ೀ ರವಿಸ ನ್ತನಾ॥40॥ 
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ನ್ಗಾನ್ ನ್ದಿೀರರ್ತವರಜಯ ನ್ದಿೀಭತಾುಯರಮಪಯಥ। 

ಲಙ್ಗೆಂ ಲಙ ೆ ೀಶವರ ಪಾರಪಯ ಚಿನ್ುರಾಮಾಸ ಪಾಪಧಿೀಾಃ॥41॥ 

ರಕ್ಷ್್ ೀವರಾನ್ ವರ್ ೀರ್ತಸಕ್ಾುನ್ಷೌಟ ದ್ತಷ್ಟಾಃ ಸಮಾದಿಶತ್। 

ಜನ್ಸಾಾನ್ೀ ಹತಸಾಾನ್ೀ ರಾಮ್ೀ ವಿಜ್ಞಾಯತಾಮಿರ್ತ॥42॥ 

ಪರವಿಶ್ಾಯನ್ುಾಃಪುರಂ ತನ್ವಯೈ ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ರಾವಣಾಃ। 

ಸವಯಸಮಪತಸಮೃದ್ಾಂ ತದ್ ವಚನ್ಂ ಚ್ೀದ್ಮಬರವಿೀತ್॥43॥ 

ಆಗನ ು್ೀದ್ಂ ಕಥಂ ದ್ತಗುಯಂ ರಾಮಾಃ ಕಂ ವಾಽತರ ಸಾಧ್ಯೀತ್। 

ನಿರಾಶ್ಾ ಭವ ರಾಮೀ ತವಂ ಭಾರಾಯಯ ಮೀ ಶ್ರೀಮತ್ ೀ ಭವ॥44॥ 

ಇತತಯಕ್ಾು ಸಾಶತರನ್ೀತ್ ರೀಚ್ೀ ಕತತರ ರಾಮ್ೀ ನ್ ರಾಸಯರ್ತ। 

ಗತಪುಂ ಸತರಸತರ್ೈಶಾ ತಾವಂ ಸ ದ್ಯೀಧ್ ಭಗವಾನಿರ್ತ॥45॥ 

ತತ್ ೀ ನಿಭಯತಸಯನ್ ಕತರದ್ ಾೀ ರಾಕ್ಷಸ್ತೀಭಶಾ ತಜಜಯಯನ್। 

ತನಿವೀಮಶ್್ ೀಕವನಿಕ್ಾಂ ರಾಪರಾಮಾಸ ರಾಕ್ಷಸಾಃ॥46॥ 

ಹಂಸ್ತೀವ ಟಿಟಿಟಭೀಭಾಃ ಸಾ ಕ್ಾಕ್್ೈರಿವ ಚ ಕ್್ ೀಕಲಾ। 

ಉವಾಸ ಶ್ಂಶಪಾಮ ಲ್ೀ ರಾಕ್ಷಸ್ತೀಭವಿಯತಜಜಯತಾ॥27॥ 
ಲ್ಷಿಣಮೀಲ್ಷಿಣಮೀಪರ್ತೀ ತಾವಮಿತಗತಣಗಣೌ ಸವಯದಾ ಸವಯದ್ೀಶ್್ೀ 

ವಾಯಪ ುೌ ನಿದ್ ದೀಯಷ್ಲ್ೀಶ್ೌ ಸಕಲತನ್ತಭೃತಾಂ ಪ್ರೀರಕ್್ ೀ ಲ್ಲೀಲಯೈವ। 
ಸ್ತೀತಾರಾಮಾಭಧಾನೌ ಕಥಮಥ ವಿರಹಾಃ ಸಾಯತ್ ತಯೀಾಃ ಶ್್ ೀಕಲ್ೀಶಾಃ 

ಕತತರ ಸಾಯಚಾದ್ಮನ್ೀದ್ಂ ಪರಕಟಿತಮಸತಖಂ ನಾಟಯವನಾನಽಽತಮರ ಪಮ್॥48॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಅರಣಯಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಪಞ್ಾಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥3-5-48॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 1325+48=1373] 
 

ಅಥ ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥3-6-43॥ 

ಮಾರಯಿತಾವಽಥ  ಮಾರಿೀಚಂ ಸಾವಶರಮಾಭಮತಖಂ ವರಜನ್। 

ಊಚ್ೀ ದ್ೃಷಾಟಾಽಭಧಾವನ್ುಂ ಲಕ್ಷಮಣಂ ಲಕ್ಷಮಣಾಗರಜಾಃ॥1॥ 

ಮಾಯಿನಾಂ ರಕ್ಷಸಾಂ ಸಾಾನ್ೀ ಮತಕ್ಾುಾ ಸ್ತೀತಾಂ ತವಮಾಗತಾಃ। 

ನಿಮಿತಾುನ್ಯಪಯಭದಾರಣಿ ಪಶ್್ಯೀತತಯಕ್ಾುಾ ಯರೌ ಪರಭತಾಃ॥2॥ 
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ಅಶರಮಾಃ ಸಾವಶರಮಂ ಪಾರಪಯ ಸ್ ೀಽಪಶಯನಿನವ ಮೈರ್ಥಲ್ಲೀಮ್। 

ಶ್್ ೀಕ್ಾದ್ ವಿಚಿನ್ವನಿನವ ವಾ ನಾಟರಾಮಾಸ ಕ್್ೀವಲಮ್॥3॥ 

ಶತದಾಾಂ ಮಾನಾಯಂ ಸದಾ ರಕ್ಷ್ಾಯಂ ಸ್ತೀತಾಮಾಜ್ಞಾಂ ಚ ಮೀ ಸಮಮ್। 

ತಯಕುವಾನ್ ಮಿತರ ಸೌಮಿತ್ರೀ ತವಮಿತಾಂ ರಾಘ್ವೀಽಬರವಿೀತ್॥4॥ 

ಶ್್ ೀಕನಿಷ್ಪನ್ನಬಾಷಾಪಮತಬಲಿಯಕ್ಷಮಣ್ ೀಽಪಯಬರವಿೀಚಾನ್ೈಾಃ। 

ಹಾಲಕ್ಷಮಣ್ೀರ್ತಶಬಾದನಾಮಂ ದ್ೀವಿೀ ಗಚ ಾ್ೀತಯಚ್ ೀದ್ಯತ್॥5॥ 

ಪಾಲಕಸ್ತರದ್ಶ್ಾನಾಂ ಚ ದ್ೀವಿ ದ್ೀವೀ ನ್ ಸಂಶಯಾಃ। 

ನ್ ತಸಯ ವಯಸನ್ಂ ಶಙ್ಗೆಯಂ ಮಯೀತತಯಕ್ ು್ೀಽಪುಯವಾಚ ಸಾ॥6॥ 

ಪಾಪ ತ್ೀ ಪಾಪರ ಪತಾವನಾಮನ್ಸಂ ಮಯಿ ಸಙ್ಗುತಮ್। 

ತಸಾಮದ್ತಪ್ೀಕ್ಷಸ್ೀ ರಾಮಮಿತತಯಕ್್ ುೀಽಹಂ ವಿಮ್ೀಹಿತಾಃ॥7॥ 

ತ್ೀನ್ ವಾಕಯಶರ್ೀಣಾಽಹಂ ವಿದ್ ಾೀ ಮೃಗಇವಾಽಽದ್ತರತಾಃ। 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ವಿರತರ್ ೀದ್ ೀಚ್ೈಮತಮಯಕುಕಣ್ ಠೀಽಥ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ॥8॥ 

ಸವಯಭ ತಾನಿ ಪಪರಚಾ ಸವಯತರ ವಿಚಿಕ್ಾಯ ಚ। 

ಸವಯಭ ತಾನ್ುರಾಃ ಸ್ತೀತಾಂ ಸವಯವಿಚಾಾಪ ಮ ಢವತ್॥9॥ 

ವಿರತರ್ ೀದ್ ವಿಚತಕ್್ ರೀಶ ವಿಲಲಾಪ ಪುನ್ಾಃಪುನ್ಾಃ। 

ಹಾ ಸ್ತೀತ್ೀ ಕ್ಾವಸ್ತ ಹನ ು್ೀರ್ತ ಧ್ ತದ್ತಾಃಖ್್ ೀಽಪ ದ್ತಾಃಖಿವತ್॥10॥ 

ಶ್ಾರನ್ುವತ್ ಕ್ಾಮವಿದ್ಪ ಸ ಜಘ್ತತಸಪಪಾಸತವತ್। 

ನಿದ್ವಯನ್ದಾದ್ತಾಃಖ್್ ೀಽಪಯದ್ವನ್ದಾಶ್್ಾೀಷ್ಟತ್ೀ ಸಾಮರ್ತರತಷ್ಟವತ್॥11॥ 

ರಜಸುಮ್ೀಮಯೈಭಾಯವ್ೈಾಃ ಶ್್ ೀಕ್ಾದ್ಯೈಾಃಪರಕೃತ್ೀಾಃ ಪರಾಃ। 

ಅಸಪೃಷ್ಟಸುತರ ವಿಸಪಷ್ಟಂ ನ್ೈಕಂ ಮಾನ್ಂ ವಿಚಕ್ಷತ್ೀ॥12॥ 

ಸಾನ್ುಾರಾಮಾಸ ಕಲ ತಂ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಶ್್ ೀಕಕ್್ ೀಪಯೀಾಃ। 

ಯತಾಪದ್ಪಾಂಸತಂ ಸಂಸೃತಯ ದ್ವನ್ದಾಂ ಚಿಾನ್ದನಿು ಯೀಗಿನ್ಾಃ॥13॥ 

ಏತ್ೈದ್ ದೀಯಷ್ೈಾಃ ಸಮಂ ರಾಮಂ ಮನಾವನಾ  ಮನ್ದಚ್ೀತಸಾಃ। 

ಆಪದ್ಂ ಸಮ ಪರಪದ್ಯನ ು್ೀ ಸಗರ್ಷಿಣೀರಪಾಯಿವತ್॥14॥ 

ಸವಚಾಂ ಯೀಽನ್ತಭವನಿುೀಮಂ ರಾಮಂ ದ್ ೀಷಾನ್ ವಿಹಾಯ ತಾನ್। 

ತಯಕ್ಾುಾ ನಿೀರಂ ಯಥಾ ್ಷಿಣೀರಂ ಹಂಸಾಸ ು್ೀ ಸಮಪದಾಂ ಪದ್ಮ್॥15॥ 
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ಏವಂ ಬಭೌ ಸದ್ಸತಾಂ ವಿವ್ೀಕ್ಾಯ ಸ ರಾಘ್ವಾಃ। 

ರಜತಾನಾಂ ಚ ಶತಕುೀನಾಂ ವಿವ್ೀಕ್ಾಯೀವ ಪಾವಕಾಃ॥16॥ 

ಸಞ್ಾರನ್ನಞ್ಾನಿೀರಾಙ್್ ರವಿಯಚಿನಾವನಿವ ಪರರಾಮ್। 

ಜನ್ಸಾಾನ್ವನ್ಪಾರನ ು್ೀ ಜಟಾಯತಷ್ಮವ್ೈಕ್ಷತ॥17॥ 

ಛಿನ್ನಪಕ್ಷಪದ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪರ್ತತಂ ಪವಯತ್ ೀಪಮಮ್। 

ಸ್ತೀತಾಽತ ಾ್ೀಯಽಥ ಯರೌ ತಸ್ತಮನ್ ಕರತಣಾಂ ಕರತಣಾಕರಾಃ॥18॥ 

ಆತ್ ುೀಯ ವಾತಾುಯಂ ವಿಶ್ಾಲಾಕ್ಷ್ಾಯ ನಿವ್ೀದ್ಯ ಜಗದಿೀಶ್ತತಾಃ। 

ಚರಣಾಮತಬರತಹಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮರಣಂ ಪಾರಪ ಪ್ಷಿಣರಾಟ್॥19॥ 

ಭಕ್ಾುಯ ಸವಗರ್ತಂ ದ್ತಾವ ತಸ್ೈ ತಸಯ ಕಳ ೀ್ಬರಮ್। 

ಸಂಸಾೆರರಾಮಾಸ ವಿಭತಲಿಯಕ್ಷಮಣ್ೀನ್ ಯಥಾವಿಧಿ॥20॥ 

ಗತಾವ ಗ್ ೀದಾವರಿೀಂ ವಾರಿ ದ್ತಾವ ತಸ್ೈ ಪತರ್ತರಣ್ೀ। 

ಜನ್ಸಾಾನ್ೀ ನಿಶ್ಾಂ ನಿೀತಾವ ಪಶ್ಾಮಾಂ ಜಗಮತತದಿದಯಶಮ್॥21॥ 

ತಾವರ್ತೀತಾಯಥ ಗಚಾನ ುೌ ಗಹನಾನಿ ಬಹ ನ್ಯಪ। 

ಅಪಶಯತಾಂ ಕತ್ಷಿಣಗಾಸಯಂ ಕಬನ್ಾಂ ನಾಮ ರಾಕ್ಷಸಮ್॥22॥ 

ಯೀಜನಾರಾತಬಾಹತಭಾಯಂ ಸ್ತಂಹವಾಯಳಮೃಗಾನ್ ಬಹ ನ್। 

ಆಕೃಷ್ಯ  ನಿ್ಷಿಣಪನಾನಸ್ಯೀ ರಾಘ್ವೌ ಚಾಗರಹಿೀದ್ಯಮ್॥23॥ 

ದ್್ಷಿಣಣ್ ೀ ದ್್ಷಿಣಣಂ ಬಾಹತಮ್ಷಿಣಣ್ ೀತ್ ಖಡುಧಾರರಾ। 

ರಾಮ್ೀ ರಾಮಾನ್ತಜಶ್ಾಾಸಯ ವಾಮ್ೀ ವಾಮಮಖಣಡಯತ್॥24॥ 

ಆ ಮ ಲತಾಃ ಕೃತುಹಸ್ ುೀ ರಕ್್ ುೀ ರತಧಿಧಾರರಾ। 

ಪರ್ತತಾಃ ಪರಿಪಪರಚಾ ವಿೀರಾಗ್ ರಯೀ ಕ್ೌ ಯತವಾಮಿರ್ತ॥25॥ 

ಸೌಮಿರ್ತರಸುಮತವಾಚಾತರ ರಾಮ್ೀ ದಾಶರರ್ಥಹಯರಿಾಃ। 

ಅಯಮಸಾಯನ್ತಜಶ್ಾಾಹಂ ಕ್್ ೀ ವಾ ತವಂ ಕತಾಯತಾಮಿರ್ತ॥26॥ 

ಕಬನ್ಾಾಃ ಪರತತಯವಾಚಾಥ ಧ್ನ್ ಯೀಽಸ್ತಮ ಭವದಿೀಕ್ಷರಾ। 

ನ್ಮ್ೀ ರಾಮ ಜಗನಾನಥ ಶ್ಾಪಮ್ೀಕ್ಷ್್ ೀಽಯಮಾಗತಾಃ॥27॥ 

ದ್ನ್ತನಾನಯಮಾಸ್ತಮ ಗನ್ಾವಯಾಃ ಶ್ಾಪಾದ್ ರಕ್ಷಸುಾಮಾಗತಾಃ। 

ಅವದ್ ಾಯೀ ಬರಹಮವರತ್ ೀ ವಜರಪಾತ್ೀನ್ ಕತಞ್ ಾ್ತಾಃ॥28॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

TOC                                       http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 120 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ನಾರಾಯಣ ಪರಸ್ತೀದ್ೀರ್ತ ಸಾವಂ ತನ್ತಂ ವಿಮತಮ್ೀಚ ಸಾಃ। 

ರಾಮಾಜ್ಞರಾಽಥ ಸೌಮಿರ್ತರಸುದ ದ್ೀಹಮದ್ಹದ್ ಬಲ್ೀ॥29॥ 

ದ್ನ್ತಾಃ ಸವರ ಪೀ ಪರೀವಾಚ ರಾಮ ತವದ್ಿಕುಮಾನ್ ಕಪಾಃ। 

ಸತಗಿರೀವೀ ಹನ್ತಮದ್ತಯಕುಾಃ ಸ್ತೀತಾನ್ವೀಷಾಟ ಭವ್ೀದಿರ್ತ॥30॥ 

ಪರಿಕರಮಯ ಪರಣಮಾಯಥ ದ್ನ್ತದ್ದಯನ್ತಜಸ ದ್ನ್ಮ್। 

ಸವಗುಯಂ ಯರೌ ಯರೌ ಚ್ೀಶ್್ ೀ ದ್ನ್ತನ್ ೀಕ್ ು್ೀನ್ ವತಮಯನಾ॥31॥ 

ತೌ ಪಮಾಪಭಮತಖ್ೌ ರಾನ ುೌ ಪದಾಿಯಂ ಪಾರಚಿೀಂ ದಿಶಂ ತದಾ। 

ನಿೀತಾವ ನಿಶ್ಾಂ ಶ್್ೈಲಪೃಷ ಠ್ೀ ಪರಭಾತ್ೀ ಜಗಮತತಾಃ ಪುನ್ಾಃ॥32॥ 

ಮತಙ್ಗುಸಾಯಽಽಶರಮಂ ಚಿತರಂ ಮತುಮಾತಙ್ಗುಗಾಮಿನೌ। 

ಪಮಾಪರಾಾಃ ಪಶ್ಾಮೀ ರ್ತೀರ್ೀ ವಿೀರೌ ವಿವಿಶತತಾಃ ಸತಖಮ್॥33॥ 

ಆಲ್ ೀಕಯ ಲ್ ೀಕನಾಥಂ ತಂ ಸಾನ್ತಜಂ ಸಾವಶರಮಾಗತಮ್। 

ಶಬರಿೀ ಪೂಜರಾಮಾಸ ಫಲಮ ಲ್ೈಸುಪಸ್ತವನಿೀ॥34॥ 

ಅಪ ತ್ೀ ಕತಶಲಂ ಭದ್ರೀ ನಿಯಮೀಷ್ತ ಯಮೀಷ್ತ ಚ। 

ಇರ್ತ ಪೃಷಾಟ ಭಗವತಾ ತತಷಾಟ ಯೀಗಿನ್ಯಭಾಷ್ತ॥35॥ 

ಪದ್ಮನಾಭ ಭವತಾಪದ್ಪದ್ಮಸದ್ಮಮನ್ ೀಳಿನಾಮ್। 

ಮತನಿೀನಾದರಣಾಂ ಪರಸಾದಾನ್ೀ ಕತಶಲಂ ಕೃಪರಾ ತವ॥36॥ 

ಮತಙ್ಗುವಾಕಯಮತಕತರ್ೀ ಮತಂ ರ ಪಮಿದ್ಂ ತವ। 

ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಮವ್ೀಕ್ಷ್್ೀಽಹಂ ಪರಂ ಬರಹಮ ಗತಣಾಣಣಯವಮ್॥37॥ 

ಅನ್ತಜ್ಞಾಂ ದ್ೀಹಿ ಯಜ್ಞ್ೀಶ ಪರಸ್ತೀದ್ೀತಯಭಧಾಯ ಸಾ। 

ಪಶಯನಿುೀಶಂ ವಿವ್ೀಶ್ಾಥ ಜವಲ್ಲತಂ ಜವಲನ್ಂ ಸರ್ತೀ॥38॥ 

ಅವ್ೈದಿಕ್್ಯೈ ಶಬಯಯೈಯ ಚ ದ್ರಾಲತಾಃ ಸವಗರ್ತಂ ದ್ದೌ। 

ತಸಾಯ ಭಕ್ಾಯ ಭೃಶಂ ಪರೀತ್ ೀ ಭಕುಹಿಯ ಭವಮ್ೀಚಿನಿೀ॥39॥ 

ಸೌಮಿರ್ತರಣಾ ಸಙ್ಗೆಥಯನ್ ಗಚಾನ್ನಚಾಾಂ ಸ ಐಕ್ಷತ। 

ದಾಸ್ತೀಮಿವಾಚಾಾಮತಬವಹಾಂ ಪಮಾಪಂ ಪಙ್ಗೆಜಮಾಲ್ಲನಿೀಮ್॥40॥ 

ಸ್ತರೀಸಙ ು್ೀನಾಮಿತಾಮಮಙ್ಗುಲಾವಲ್ಲಂ ಪರಕ್ಾಶಯನ್ ಸಾಧ್ತಷ್ತ ಮ್ೀಹಯನ್ ಪರಾನ್। 

ನಿತಯಂ ನಿಜಾನ್ನ್ದರಸಾನ್ತಭ ರ್ತಮಾನ್ ನಿದ್ತದಯಾಃಖಲ್ೀಶ್್ ೀಽಪ ಬಭೌ ಸ ದ್ತಾಃಖಿವತ್॥42॥ 
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ಸಹ ನಿಜಸಹಜ್ೀನ್ ಸ್ವೈರಮಾನ್ನ್ದಮ ರ್ತಯ- 

ವಯಯಲಸದ್ನ್ಲಸ್ ೀಽಸೌ ತತರ ಪಮಾಪತಟಾನ ು್ೀ। 
ಅನ್ತಪಮಮನ್ತರಾಗಂ ಬಭರರ್ತೀಂ ಭಕುಮತಖ್್ಯೀ  

ಹನ್ತಮರ್ತ ಮರ್ತದ್ ರ್ತೀಂ ಪ್ರೀಷ್ಯನ್ ರಾಮದ್ೀವಾಃ॥43॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಅರಣಯಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥3-6-43॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 1373+43=1416]  
[ಅರಣಯಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 291] 

 

ಕಷ್ಟೆನಾಾ  ಕ್ಾಣಡಮ್॥4-8-॥ 

ಪರಥಮಾಃ ಸಗಯಾಃ ॥4-1-36॥ 

ಪಿವಙ್ಗುಮಾನಾಂ ಗತ ಆಧಿರಾಜಯಂ ಪಿವಙ್ಗುಮಾಃ ಕ್್ೀಸರಿನಾಮಧ್ೀಯಾಃ। 

ಮೀರಾವುವಾಸಾಞ್ಜನ್ರಾ ಸತಗಾತಾರಯ ಶಚಾಯ ಶಚಿಕ್ಾನ್ುಇವ ದ್ತಯಲ್ ೀಕ್್ೀ॥1॥ 
ಹನ್ತುಂ ಭರದಾವಜಮಭದ್ರವನ್ುಂ ಸ್ತನ್ ಾೀಸುಟ್ೀ ಸ್ತನ್ತಾರಮತನ್ಮದಾನ್ಾಮ್| 

ಅವ್ೀಕ್ಷಯ ದ್ ರಾದ್ಪ ತಸಯ ಕತಮಿೀ ಸ ಕ್್ೀಸರಿೀ ಕ್್ೀಸರಿವತ್ ಪಪಾತ॥2॥ 

ತಂ ಶಙ್ಗ್ಪೂವಯಂ ಶಬಲಂ ಸ ಹತಾವ ರ್ತೀತಾಯಂ ಮತನಿನಾಮಭಯಂ ಚಕ್ಾರ। 

ಮಹಷ್ಟಯಸಙ್ಗ್ಾಃ ಸಮವಾಪ ಹಷ್ಯಂ ವರಂ ವೃಣಿೀಷ್ವೀರ್ತ ಚ ತಂ ಜಗಾದ್॥3॥ 

ಯದಿ ಪರಸನಾನ ಭಗವತುಮಾ ಮೀ ಸತತಂ ವೃಣ್ೀ ಸವಯಗತಣಾಭರಾಮಮ್। 

ತಸಾಮನ್ನ ಮತಖ್್ ಯೀಽಸತು ವಿನಾ ಮತಕತನ್ದಮೀವಂ ಸ ವವ್ರೀಽಥ ವರಂ ದಿವಜ್ೀಭಯಾಃ॥4॥ 

ತತಾಃ ಕದಾಚಿತ್ ಕಮಲಾಯತಾ್ಷಿಣೀ ಸಾನತಾ ಸತವಸಾರಭರಣಾಽಞ್ಜನಾ ಸಾ। 

ರಮಾಯನ್ುಮಾರಾಮಮತಪಶರಯನಿುೀ ಪಾರಣಂ ಪರಧಾನ್ಂ ಲಳಿತಂ ದ್ದ್ಶಯ॥5॥ 

ಸಂಸಪಶಯನ್ಂ ನ್ಸುವ ದ್ೀವಿ ಭ ತ್ಯೈ ಪರೀಚ್ಯೀರ್ತ ಬಾಲಾಮರ್ತಮಾತರಲಜಾಜಮ್। 

ಶ್ರೀಮದ್ತಿಜಾಭಾಯಂ ಪರಿರಭಯ ದ್ೀವೀ ವಯಧ್ತು ಗಭಯಂ ಭತವನ್ಪರಗಲಿಮ್॥6॥ 

ಅಸ ತ ಸ ನ್ತಂ ತಮಸಾಂ ವಿನಾಶಂ ತಮಞ್ಜನಾ ಸಜಜನ್ಕಞ್ಜಬನ್ತಾಮ್। 

ಅನ್ಘ್ಯಮಾಣಿಕಯಮಣಿಪರಕ್ಾಶಂ ಪಾರಚಿೀವ ದ್ೀವಂ ಜಗದ್ೀಕದಿೀಪಮ್॥7॥ 

ಪಾರಣಾತಮಕ್್ೀ ಪಾರಣಸತತ್ೀ ಪರಜಾತ್ೀ ಚ ಡಾಮಣೌ ಭಗವತ್ ೀತುಮಾನಾಮ್। 

ನ್ನ್ನ್ದ ಚ್ೀತಾಃ ಸತರಸತನ್ದರಿೀಣಾಂ ಗಭಯಾಃ ಪಪಾತಾಸತರಸತನ್ದರಿೀಣಾಮ್॥8॥ 
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ಸಞ್ಚಜತಮಾತರಂ ಶ್ಶತಮದ್ತಿತಾಙ್ಗುಂ ಬತಭತ್ಷಿಣತಂ ತಂ ಬಲ್ಲನ್ಂ ವಿಲ್ ೀಕಯ। 

ರಾವತ್ ಫಲಾಥಯಂ ಜನ್ನಿೀ ಜಗಾಮ ತಾವತ್ ಸ ಬಾಲಾಃ ಸಹಸ್ ೀತಪಪಾತ॥9॥ 

ಉದ್ಯದಿದನ್ೀಶಂ ಗರಸ್ತತತಂ ಪರರಾನ್ುಂ ತತ ು್ೀಜಸಾ ಲ್ ೀಹಿತಮಾಶತ ರಾಹತಮ್। 

ಪರತತಯದ್ಯರೌ ನಾಮ ಫಲಂ ವಿಚಿನ್ವನ್ ನಿಸಗುಯತ್ ೀ ದ್ೃಷ್ಟಜನಾಸಹ್ ೀಽಸೌ॥10॥ 

ತಮತತಪತನ್ುಂ ಹರಿಚಕರಕಲಪಂ ವಿಲ್ ೀಕಯ ಲ್ ೀಕಾಃ ಸಕತತ ಹಲ್ ೀಽಭ ತ್। 

ಸದ್ ಯೀಽಸಯ ಜಾತಸಯ ಸತತ್ೀಜ ಈಧ್ೃಗ್ ಯ ನ್ ೀಽಪರಮೀಯಂ ಹಿ ಭವಿಷ್ಯರ್ತೀರ್ತ॥11॥ 

ರಾಹತಸತು ಶಕರಂ ಶರಣಂ ಜಗಾಮ ಶಕ್್ ರೀಽಪ ವಜರಂ ಶ್ಶವ್ೀ ಮತಮ್ೀಚ। 

ಅನಾಯಭಸಕ್ಾುಯ ನ್ಧ್ಮಮಯಬತದಿಾಮಾಮಯದ್ಯನ್  ಪರಮಾದ್ಯೀತ್ ಸತಜನ್ ೀಽಪ ನ್ ನ್ಮ್॥ 

ನಿಸಾುಡಿತ್ ೀಽಸೌ ನಿಶ್ತ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ ಶ್್ೈಲ್ೀನ್ದರಶೃಙ ುೀಽಥ ಶ್ಶತಾಃ ಪಪಾತ। 

ಪಾರಣಾಧಿನಾಥಾಃ ಪರಣರಾತ್ ಸವಪೀತಂ ಜಗಾರಹ ಕತಪಯನ್ ಕತಲ್ಲಶ್ಾಯತಧಾಯ॥13॥ 

ತ್ೀನಾಽಗಸಾ ಪಾರಣಪತೌ ಸಕ್್ ೀಪ್ೀ ಚ್ೀಲತನ್ನಯ ಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಶ್ವಶಕರಮತಖ್ಾಯಾಃ। 

ಪಾರಣಂ ವಿನಾ ಪಾರಣಿಷ್ತ ನಾಸ್ತು ಚ್ೀಷಾಟ ಶ್್ರೀಷಾಠಪರಾಧಾ ಹಿ ಫಲನಿು ಸದ್ಯಾಃ॥14॥ 

ಯಜ್ಞ್ ೀ ನ್ ನ್ೈವಾಧ್ಯಯನ್ಂ ನ್ ಧ್ಮ್ೀಯ ನ್ ೀಚಾಾಾಸನಿಶ್ಾವಸವಿಧಿಾಃ ಕತತ್ ೀಽನ್ಯಾಃ। 

ಲ್ ೀಕಪರಣ್ೀತತಾಃ ಕತಪತ್ೀನ್  ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪರಜಾಾಃ ಪರಜಾಪಂ ಶರಣಂ ಪರಜಗತಮಾಃ॥15॥ 

ಬರಹಾಮಽಥ ಕಞ್ ಾ್ತ್ ಕತಪತ್ ೀ ಬಭಾಷ್ೀ ಕಾಃ ಸಾವಮಿನ್ೀ ದ್ತರಹಯರ್ತ ಜೀವಿತ್ೀಪುಸಾಃ। 

ಐಶವಯಯಯಮತುಸ್ತರದ್ಶ್್ೀಶವರ್ ೀಽಯಂ ಸವಸಯ ಪರಜಾನಾಂ ಚ ಚಕ್ಾರ ದ್ತಾಃಖಮ್॥16॥ 

ಶ್್ರೀಷ್ಠಂ ಶತರರ್ತಜ್ಯೀಯಷ್ಠಮಿಮಂ ಪಪಾಠ್ ಪಾರಣಂ ತಥ್ ೀಕಾಂ ಜಗತಾಂ ಚ ಸ ತರಮ್। 

ನ್ ಮದ್ವಶ್್ ೀಽಯಂ ನ್ ಶ್ವಾದಿಕ್ಾನಾಂ ನಾಥ್ ೀಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ಏವ ತಸಯ॥17॥ 

ವಾಣಿೀಮತದಾಹೃತಯ ತದ್ೀತತಯದಾರಾಂ ಶಮತಿಾಃ ಸಶಯವಾಃ ಪರಯರೌ ಪರಜಾಭಾಃ। 

ಆಹ ಯ ದ್ೀವಾನ್ತಪದ್ೀವಯತಕ್ಾುನ್ ಸಪುತರಕ್್ ೀ ಯತರ ಸ ಜೀವದ್ೀವಾಃ॥18॥ 

ಭ ರಭಙ್ಗುಮಾತ್ರೀಣ ಜಗನಿು ಹನ್ತುಂ ಕ್ಷಮಂ ಕ್ಷಮಾರಾಂ ಕ್ಷಮರಾ ನಿಷ್ಣಣಮ್। 

ಧಾಯಯನ್ುಮಙ್ಗೆಪಪಯತಪುತರರತನಂ ಪರಯಂ ಸಖ್ಾಯಂ ಭಗವಾನ್ ದ್ದ್ಶಯ॥19॥ 

ಸ ವ್ೀದ್ಗಭಯಾಃ ಕರತಣಾಕತಲಾತಾಮ ತ ಣಣಯಂ ಕರಾಗ್ರೀಣ ಸತಧಾಮಯೀನ್। 

ವಯಚಿೀಕಸದ್ ಬಾಲಮಥಾಭಮೃಶಯ ವಿಶತದ್ಾರ ಪಂ ಕತಮತದ್ಂ ಯಥ್ೀನ್ತದಾಃ॥20॥ 

ನಾಸ್ತುೀಶವರಾಣಾಂ ಜಗರ್ತೀಶ್ತವ್ಯೀ ಮನ್ತಯಾಃ ಪತೄಣಾಮಿವ ಪುತರವಗ ು್ೀಯ। 

ಉಕ್ ು್ಾೀತತಯದ್ಸಾಾಪಯದಾಶತ ವಾಯತಂ ಹಸ ು್ೀನ್ ಹಸುಂ ಪರರ್ತಗೃಹಯ ವ್ೀಧಾಾಃ॥21॥ 
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ಪಾರಣ್ೀ ಪರಸನ್ನೀ ವಿತತ್ೀ ಜಗಾಮ ಪಾರಣಿವರಜ್ ೀಽಯಂ ಪರಕೃರ್ತಂ ವಿಪನ್ನಾಃ। 

ನಿದಾಘ್ಸನ್ುಪು ಇವಾರ್ತಮಾತರಂ ಜಲಾಗಮೀ ಗಾಧ್ಜಲ್ೀಚರೌಘ್ಾಃ॥22॥ 

ಭಙ ುೀ ಪರಸಕ್ ು್ೀಽಪ  ನ್ ಭಙ್ಗುಮಾಪ ಹನ್ತಾಃ ಶ್ಶ್್ ೀಯಯಯದ್ಾನ್ತಮಾನ್ತ್ ೀಽಯಮ್। 

ಉಕ್ ು್ಾೀತಾಮಮಾಿನ್ಸರ್ ೀಜಮಾಲಾಂ ದಿವಾಯಂ ಮಹ್ೀನ್ ದರೀ ನಿದ್ಧ್ೀ ತದ್ಂಸ್ೀ॥23॥ 

ಪಾರಣಾಙ್ಗೆಗಂ ಪಾರಣಮಿವ ದಿವರ್ತೀಯಂ ಬಾಲಂ ಚ ಬಾಲ್ೀತರಸದ್ತುಣಾಬಾಮ್। 

ಸಭಾ ಸತರಾಣಾಮಥ ಭಾಸತರಂ ತಂ ಸಭಾಜರಾಮಾಸ ಸಭಾಜನಿೀಯಮ್॥24॥ 

ಶಸಾರಸರಸ್ ೀಢಾಽಖಿಲಶತತರಹನಾು ಶ್ಾಸ್ರೀಷ್ತ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ವಿಗದ್ಾಬತದಿಾಾಃ। 

ತತ್ ೀ ಹನ್ ಮಾನ್ ಭವರ್ತಾರಾಣಾಂ ಶ್್ರೀಷ್ ಠೀಽಯಮಿತಯಭಯಧಿತಾಬಜಯೀನಿಾಃ॥25॥ 

ಸ ರಾಯಯನಿುಕ್್ೀ ವಾಯಕರಣಾಭಯೀಗಿೀ ಸ ರಾಯಯಭಮತಖ್್ಯೀನ್ ಪತಂಶಾ ಪಶ್ಾಾತ್। 

ಪಾರಚಾಯದ್ ಗಿರ್ೀರಸುಗಿರಿಂ ಜಗಾಮ ಗರನ್ಾಂ ಮಹಾನ್ುಂ ಹನ್ತಮಾನ್ ದ್ಧಾನ್ಾಃ॥26॥ 

ಆನ್ನ್ದಭಾಜ್ ೀ ಹರಿಭಕುರಾಜ್ಯೀ ಪರವೃದ್ಾನಾನಾಗತಣರತನರಾಶ್್ೀಾಃ। 

ತಸ್ಯೀನಿದರರಾರಾರ್ತಜಯಧ್ವಜ್ ೀಽಭ ತ್ ಸದ್ಿರಹಮಚಯಯಯಂ ಭತವನಾಭಪೂಜಯಮ್॥27॥ 
ಚಾತತಯಯಯಮಾಧ್ತಯಯಯಸತವಿೀಯಯಯಶ್ೌಯಯೈಯರೌಧಾಯಯಧ್ೈಯಯಯಪರವರ್ೈಗತುಯಣ್ೈಾಃ 

ಸ್ವೈಾಃ। 

ಸವಯಜ್ಞತಾಸವಯಸಮತಾಯತಾದ್ಯೈಹಯನ್ ಮತಾಃ ಕ್್ ೀಽಸ್ತು ಸಮಸ್ತರಲ್ ೀಕ್ಾಯಮ್॥28॥ 

ಅಸಾವಸಙ  ುೀ ವಿವಿಧ್ೀಽಪ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸವಯತರ ಸವ್ೀಯಶವರಮೀವ ಪಶಯನ್। 

ಚಚಾರ ಯೀಗಾನ್ತಗತಾನ್ುರಾತಾಮ ಮರತತಸಮಾನ್ ೀ ಮರತತಸುನ್ ಜಾಃ॥29॥ 

ಸೌಖ್ಾಯಯ ಸಖಯಂ ಸವಯಮಾಪ ತ್ೀನ್ ಸತಗಿರೀವನಾಮಾ ಪಿವಗಪರಬಹಯಾಃ। 

ಶ್ರೀಮಾನ್ನ್ೀಕ್್ೈಾಃ ಸಚಿವ್ೈಯತಯಯತ್ ೀಽಪ ಶತಕರತತಯಯಯದ್ವದ್ತರತಕರಮೀಣ॥30॥ 

ಪಮಾಪತಟ್ೀ ಫುಲಿವನ್ೀ ಪರಕ್ಾಶಯ ವಿಯೀಗಿನಾಂ ಶ್್ ೀಕದ್ಶ್ಾಮಶ್್ ೀಕಾಃ। 

ಸಲಕ್ಷಮಣ್ ೀಽಸೌ ಗತ ಋಶಯಮ ಕಂ ತೌ ವಾನ್ರ್ೀನ ದೌರ ಭಗವಾನ್ ದ್ದ್ಶಯ॥31॥ 

ಸ್ತಂಹಪರಭಂ ಪೂರತಷ್ಸ್ತಂಹಮೀನ್ಂ ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ರಕ್ಾುಯತನ್ೀತರಮತರ। 

ಸಬಾಣಬಾಣಾಸನ್ಪಾಣಿಮಾರಾತ್ ಸ ಪುಪುಿವ್ೀ ಸ ಯಯಯಸತತಾಃ ಸಹಾನ್ಯೈಾಃ॥32॥ 

ಅನಾಯದಿರಸಂಸಾಾನ್ ಭಯಕಮಿಪತಾಙ್ಗುನ್ ಪರಕಮಿಪತಾಗಾನ್ ಪಿವಗಾನ್ವ್ೀಕ್ಷಯ। 

ಅಪಾರಕೃತಾತಾಮ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ್ೀಽಯಂ ನ್ ವೀ ಭರಾಯೀತಯವದ್ದ್ಾನ್ ಮಾನ್॥33 
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ಸಗದ್ುದ್ಂ ಸ ಯಯಯಸತತಸುಮ ಚ್ೀ ನ್ ನ್ಂ ಸಖ್್ೀ ವಾಲ್ಲಹಿತಾಯ ವಿೀರೌ। 

ಇಮೌ ಜಘಾಂಸ  ಮಮ ಪಾಶವಯಮಾಪಾುವ್ೀತೌ ಪರಿಕ್ಷಸವ ವಿಚಕ್ಷಣ್ೀರ್ತ॥34॥ 

ಸ ಭಕ್ಷತವ್ೀಷ್ ೀ ಹನ್ತಮಾನ್ ಸವವ್ೀಷ್ಂ ವಿಹಾಯ ವಿಶ್್ವೀಶವರಪಾಶವಯಮಾಪಯ। 

ಪರಣಾಮಮಷಾಟಙ್ಗುವಿಶ್ಷ್ಟಮಸ್ೈ ಚಕ್ಾರ ವಿಭರದ್ ವಿನ್ಯಂ ನ್ಯಂ ಚ॥35॥ 

ಚರಣತರತಣಪದಾಮಪಾರ್ತನ್ಂ ತಂ ರಘ್ುರ್ತಲಕ್್ ೀ ಹನ್ತಮನ್ುಮಾತಮದಾಸಮ್। 

ಉದ್ಹರದ್ಥ ಚಕರಲಕ್ಷಮಭಾಜಾ ಕರಕಮಲ್ೀನ್ ಸತಕ್್ ೀಮಲ್ೀನ್ ರಾಮಾಃ॥36॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಕಷ್ಟೆನಾಾಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಪರಥಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥4-1-36॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 1415+36=1451] 
 

ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥4-2-51॥ 

ಆಞ್ಜನ್ೀಯೀಽಞ್ಜಲ್ಲಂ ಬಧಾವ ಕಞ್ಜಲ್ ೀಚನ್ಸನಿನಧೌ। 

ಅಞ್ಜಸಾ ವಾಕಯಮಾದ್ತು ಮಞ್ುಜಲಂ ಚಿತುರಞ್ಜನ್ಮ್॥1॥ 

ಚ್ ೀದ್ಯಸಾಯಸ್ ಯೀತುರಂ ವಿೀರ ಪರರ್ತಭಾ ಪರರ್ತಭಾಷ್ತ್ೀ। 

ತಥಾಽಪ ಚ್ ೀದ್ಯತ್ೀಽಸಾಮಭಭಯವದಾಲಾಪನ್ ೀಲತಪ್ೈಾಃ॥2॥ 

ಕ್್ ೀ ಭವಾನ್ ಭತವನಾಶಾಯಯಯಂ ರ ಪಮಿೀದ್ೃಶಮತದ್ವಹನ್। 

ನ್ನ್ದನ್ೀ ನ್ನಿದತತಂ ಯೀಗಯಾಃ ಕ್ಷತದ್ರಂ ವನ್ಮಿದ್ಂ ಗತಾಃ॥3॥ 

ಜಟಾಚಿೀರಾಕ್ಷಮಾಲಾನಾಂ ತವತಸಙ್ಗುಮಮಹ್ ೀತವವ್ೀ। 

ಮೌಲ್ಲಕ್ೌಶ್್ೀಯವಲಯೈಾಃ ಕತತರ ರಾತಂ ಸಮತಸರ್ೈಾಃ॥4॥ 

ಬಾಣಪೂಣ ಣ್ೀಯ ಇಮೀ ತ ಣಿೀ ಪಾಣಿಾಃ ಕ್್ ೀದ್ಣಡಮಣಿಡತಾಃ। 

ಅಹ್ ೀ ಪರಿಘ್ಬಾಹ್ ೀ ತಾವಂ ಶಂಸನಿು ಖಲಖಣಡನ್ಮ್॥5॥ 

ಏಷಾ ಖಡುಲತಾ ಶ್ಾಯಮಾ ಚಣಿಡಕ್್ೀವಾರ್ತಚಣಿಡಕ್ಾ। 

ಕ್್ೀಷಾಂ ಪಾರಣಾನ್ಹಾಷ್ಟೀಯತ್ ತ್ೀ ಕ್್ೀಷಾಂ ಪಾರಣಾನ್ ಹರಿಷ್ಯರ್ತ॥6॥ 

ಅನ್ವೀಷ್ತಟಮಿವ ಸನ್ಯಕುಂ ಕೃತಕೃತ್ ಯೀ ಭವನ್ ಕತತಾಃ। 

ಅಮತಿಜಾಭ್ೀಪರರ್ತಸುಮಿಂ ವಾಯಪಾರಯಸ್ತ ಲ್ ೀಚನ್ೀ॥7॥ 

ಅನ್ತಗನಾುಽನ್ತರ ಪಾತಾಮ ಕ್್ ೀಽಯಂ ತ್ೀ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭ। 

ಚತತರಙ್ಗುಂ ಬಲಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಪರಿವಾರಂ ಯಮಗರಹಿೀಾಃ॥8॥ 
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ಇದಾನಿೀಮನ್ಯಲ್ ೀಕ್್ೀಭ್ ಯೀ ಮನ್ಯೀ ಧ್ನಾಯಮಿಮಾಂ ಧ್ರಾಮ್। 

ಪದ್ಪದ್ಮಭರಾಕ್ಾರನಾುಂ ಯತವಯೀಾಃಪದ್ಮಲ್ ೀಚನ್॥9॥ 

ನ್ರಲ್ ೀಕ್ಾನ್ತರಾಗ್ೀಣ ನ್ರನಾರಾಯಣಾವುಭೌ। 

ಅವರ್ತೀಯಯಯ ಮಹಿೀಪೃಷ ಠ್ೀ ಚರತಾಃಪರರ್ತಭಾರ್ತ ಮೀ॥10॥ 

ವಾಲ್ಲನ್ ೀ ವಾನ್ರ್ೀನ್ದರಸಯ ಭಾರತಾ ಭಾರತೃವಯತಾಂ ಗತಾಃ। 

ಸತಗಿರೀವೀ ನಾಮ ತಸಾಯಹಂ ಸತಸಖ್ಾ ವಾಯತನ್ನ್ದನ್ಾಃ॥11॥ 

ಅಪೂವಯಪುರತಷ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಭವನ್ುಂ ತ್ೀನ್ ಬಭಯತಾ। 

ಜಜ್ಞಾಸತನಾ ಪ್ರೀಷ್ಟತ್ ೀಽಹಂ ಭಕ್ಷತರ ಪ ಉಪಾಗಮಮ್॥12॥ 

ಶತರತಾವ ವಾಕಯಂ ಹನ್ತಮತ್ ೀ ರಾಮ್ೀ ಲಕ್ಷಮಣಮಬರವಿೀತ್। 

ಅಮಿತಾರಣಾಮಮಿತ್ ರೀಽಯಂ ಸೌಮಿತ್ರೀ ಮಿತರಮೀಷ್ ನ್ಾಃ॥13॥ 

ವಯಕುಂ ವಾಯಕರಣಂ ಕೃತಸಮನ್ೀನ್ ಬಹತಧಾ ಮತಮ್। 

ಬಹತ ವಾಯಹರತಾಽನ್ೀನ್ ನ್ ಕಞ್ ಾ್ದ್ಪಶಬದತಮ್॥14॥ 

ಕ್ಾಕತತ್ಥೀನ್ೀರ್ತ ಕರ್ಥತ್ೀ ಚಿತುವಿತ್ ತಸಯ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ। 

ಉದಾಹರದ್ತದಾರಾತಾಮ ಮಧ್ತರಂ ಮಾರತರ್ತಂ ಪರರ್ತ॥15॥ 

ರಾಜ್ಞ್ ೀ ದ್ಶರಥಸಾಯಙ್ಗು ಪುತ್ ರೀಽಯಂ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭಾಃ। 

ರಾಮ್ೀ ನಾಮ ರಮಾಕ್ಾನಾುದ್ನ್ ಯೀ ನಾಸಯ ಸಮ್ೀ ಗತಣ್ೈಾಃ॥16॥ 

ಕರಿೀಟಂ ಕೀಟವತ್ ತಯಕ್ಾುಾ ಮಹಾರಾಜ್ಯೈಕಲಕ್ಷಣಮ್। 

ಗತರ್ ೀನಿನಯಯೀಯಗಂ ಶ್ರಸಾ ವಹನ್ ವನ್ಮತಪಾಯರೌ॥17॥ 

ರಾಕ್ಾಚನ್ದರಂ ಚನಿದರಕ್್ೀವ ಪರ್ತಮೀನ್ಂ ಪರ್ತವರತಾ। 

ಅನ್ವರಾಸ್ತೀದ್ನಾರಾಸಾ ಜಾನ್ಕೀ ಜಗತಾಂ ಪರ್ತಮ್॥18॥ 

ಅಸಯ ಪಾದ್ರಜ್ ೀದಾಸಯಂ ವರಿಷ್ಠಂ ಸವಯಸಮಪದ್ಾಃ। 

ವಾಞ್ಾನ್ನನಾವಗತ್ ೀ ಜ್ಯೀಷ್ಠಂ ನಾಮತ್ ೀ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀಽಸಯಹಮ್॥19॥ 

ದ್ತರಾಚಾರ್ೀಣ ಚ್ ೀರ್ೀಣ ಚ್ ೀರಿತಾ ರಕ್ಷಸಾ ವನ್ೀ। 

ಅಸಯ ಭಾರಾಯಯ ಸರ್ತೀ ಸ್ತೀತಾ ಶ ದ್ರೀಣ್ೀವ ಶತಭಾ ಶತರರ್ತಾಃ॥20॥ 

ಸತಗಿರೀವಾಃ ಕಲ ಸಾಹಾಯಯಂ ಸ್ತೀತಾಂ ದ್ರಷ್ತಟಂ ಕರಿಷ್ಯರ್ತ। 

ಪರರ್ತೀಕ್ಷತ್ೀ ಪರಭತಯತಯಯಷಾಮನ್ ಸಜಜನಾನ್ ಸಜಜನ್ಪರಯಾಃ॥21॥ 
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ಇತತಯಕು ಊಚ್ೀ ಹನ್ತಮಾನ್ ದ್ೀವ ದ್ೈವೀಪಪಾದಿತಮ್।  

ಸತಗಿರೀವೀ ವಾಲ್ಲಸನ್ರಸುಸಾುಾಂ ರಾಮ ಶರಣಂ ಗತಾಃ॥22॥ 

ಪುರತಷ್ ೀತುಮ ತ್ೀ ಸಖಯಂ ಸೌಖ್ಾಯಯ ಕಪರಿಚಾರ್ತ। 

ಸಾವಮಿನ್ಸುವ ಕ್ಾಯಯಯಂ ನ್ಾಃ ಸವಕೃತಯಂ ಸಾಧ್ರಾಮಹ್ೀ॥23॥ 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಮಾರತರ್ತೀ ರಾಮಂ ಸತಸ್ತಮತಾಸಯಂ ಸಲಕ್ಷಣಮಣಮ್। 

ಆರ್ ೀಪರಾಮಾಸ ತದಾನಿಜಾಂಸಯತಗಲಂ ದ್ತರತಮ್॥24॥ 

ಋಶಯಮ ಕವನ್ ೀದ ದ್ೀಶ್ಾನ್ಮಲರಾದಿರಂ ವರಜನ್ ಹರಿಾಃ। 

ಸರಾಮಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ರ್ೀಜ್ೀ ಸಸ ಯಯೀಯನ್ತದರಿವಾಮತಬದ್ಾಃ॥25॥ 

ಸ ಯಯಯವಂಶಧ್ವಜ್ೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ಸ ಯಯಯಕ್್ ೀಟಿಪರಭ್ೀ ಪರಭೌ। 

ಸ ಯಯಸ ನ್ತರಭ ತ್ ಫುಲಿಾಃ ಸ ಯಯಯ ಆಪು ಇವಾಮತಬಜಮ್॥26॥ 

ಉವಾಚ ವಾಚಂ ಹನ್ತಮಾನ್ ಸತಗಿರೀವಮವಲ್ ೀಕಯನ್। 

ತಾತ ದಾಶರರ್ಥಂ ರಾಮಂ ಸಾನ್ತಜಂ ಪಶಯ ನ್ಾಃ ಪರ್ತಮ್॥27॥ 

ಕ್್ ೀಟಿಜನಾಮಜಜಯತ್ೈಾಃ ಪುಣ್ಯೈದ್ತದಯಲಿಯಭಂ ಸವಯಮಾಗತಮ್। 

ರಾಮಸಯ ದ್ಶಯನ್ಂ ನ್ ೀಽದ್ಯ ಕ್್ೈವಲಯಮಿವ ಕ್್ೀವಲಮ್॥28॥ 

ಅನ್ನ್ಯಶರಣಸುಾಂ ಹಿ ಶರಣಯಂ ಶರಣಂ ವರಜ। 

ರಾಮಂ ರಾಜೀವನ್ಯನ್ಮೀಷ್ ಶ್್ ೀಕ್ಾಬಾಶ್್ ೀಷ್ಣಾಃ॥29॥ 

ಭಾರಾಯಯಮಾಯಯಯಸಯ ವ್ೈದ್ೀಹಿೀಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಾಯಮ್ೀ ರಕ್ಷಸಾ ಹೃತಾಮ್। 

ತತರ ವಿಶವಸಯ ಮಾಂ ವಿೀರ ವಿಶವಭತತುಯಾಃ ಸಖ್ಾ ಭವ॥30॥ 

ಮಾರತತ್ೀವಾಯಕಯಮಾಕಣಯಯ ರಾಘ್ವಸಯ ಪದಾನಿುಕ್್ೀ। 

ಧ್ನ್ ಯೀಽಸಯನ್ತಗೃಹಿೀತ್ ೀಽಸ್ತಮ ದಾಸ್ ೀಽಸ್ತೀತಯಪತತ್ ಕಪಾಃ॥31॥ 

ನ್ರ್ೀನ್ ದರೀ ವಾನ್ರ್ೀನ್ದರಂ ತಮತತಾಾಪಾಯಕಥಯನಿಮಥಾಃ। 

ತವತಾೆಯಯಯಂ ಮಿತರ ಮತಾೆಯಯಯಂ ಮತಾೆಯಯಯಂ ತಾವಕಂ ರ್ತವರ್ತ॥32॥ 

ಜವಲನ್ಂ ಜವಲರಾಮಾಸ ಹನ್ ಮಾನ್ ಸಖಯಸಾ್ಷಿಣಣಮ್। 

ಸ್ಲರ್ತ ಕವಚಿದಾಪತತಸ ನ್ಹಿ ನಿೀರ್ತಮತಾಂ ಮತಮ್॥33॥ 

ಸತಗಿರೀವ ಮಾ ವಿಲಮಬಸವ ಸಾವಮಿನ್ನವಸರ್ ೀಽಧ್ತನಾ। 

ಇತತಯಕ್ ುೌ ತೌ ಹನ್ತಮತಾ ವಹ್ನೀರನಿುಕಮಿೀಯತತಾಃ॥34॥ 
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ಹರಿೀನ್ದರಹಸುಂ ಹಸ ು್ೀನ್ ಚಕ್ಾರಙ ೆ ೀನ್ ಸ ಚಕರಭೃತ್। 

ಗೃಹಣನ್ ಸಾಪುಪದಿೀನಾತಾಯಂ ವಹಿನಂ ಚಕ್್ರೀ ಪರದ್್ಷಿಣಣಮ್॥35॥ 

 ಸಚಿವ್ೈಾಃ ಸಂವೃತ್ ೀ ರಾಜಾ ಸಮಮತ್ೀನ್ ಹನ್ ಮತಾಃ। 

ಉಪಾಸ್ತತಂ ಲಕ್ಷಮಣ್ೀನ್ ಸತಗಿರೀವೀ ರಾಮಮಬರವಿೀತ್॥36॥ 

ನಿವ್ೀದಿತಂ ಹನ್ತಮತಾ ಕ್ಾಯಯಯಂ ನ್ನಾವಯಯಯ ತಾವಕಮ್। 

ತತರ ಕಞ್ ಾ್ದ್ಭಜ್ಞಾನ್ಂ ವಕ್ಷ್್ಯೀ ದ್ೈವೀಪಪಾದಿತಮ್॥37॥ 

ಚತತಭಯಾಃ ಸಚಿವ್ೈಾಃ ಸಾದ್ಾಯಮಹಂ ಶ್್ೈಲತಟ್ೀ ಸ್ತಾತಾಃ। 

ಅದಾರಕ್ಷಂ ರಾಕ್ಷಸಂ ರ ಕ್ಷಂ ದ್ಶಗಿರೀವಂ ವಿಯದ್ುತಮ್॥38॥ 

ಕರನ್ದನಿುೀಂ ರಾಮರಾಮೀರ್ತ ಲಕ್ಷಮಣ್ೀರ್ತ ಚ ಸತಸವರಮ್। 

ಸತುರನಿುೀಂ ರಾವಣ್ ೀಪಾನ ು್ೀ ಪಾರಪಶಯಂ ಲ್ ೀಕಸತನ್ದರಿೀಮ್॥39॥ 

ತಾವಂ ವಿನಾ ನ್ ಹಿ ಕ್ಾನ್ ುೀಽಸಾಯ ನ್ ತ್ೀ ಕ್ಾನಾುಽಸ್ತು ತಾಂ ವಿನಾ। 

ಸಮಬನ್ಾಸುಾನ್ತಮೀಯೀಽಯಂ ಚನಿದರಕ್ಾಚನ್ದರಯೀರಿವ॥40॥ 

ಸ್ ೀತುರಿೀರಾಣಿ ರಮಾಯಣ ನಿಜಾನಾಯಭರಣಾನಿ ಸಾ। 

ರಾಕ್ಷಸಕ್ಷಯಬೀಜಾನಿ ಮಧ್ಯೀಽಸಾಮಕಮಮತಞ್ಾತ॥41॥ 

ತಾನಿ ಪರತಯಭಜಾನಿೀಹಿ ನ್ಯಸಾುನ್ಯಸಾಮಸತ ಸ್ತೀತರಾ। 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಸ ಗತಹಾಗ್ೀಹಾತ್ ತಾನಾಯದಾರಾಭಯದ್ಶಯಯತ್॥42॥ 

ಆಕಲಾಪನ್ತಪಗ ಹಾಯಥ ಸ್ತೀತಾರಾಾಃ ಸ್ ೀತುರಿೀಯಕ್ಾನ್। 

ಶ್್ ೀಕಂ ಸನ್ದಶಯರಾಮಾಸ ನಿಾಃಶ್್ ೀಕ್್ ೀ ಜಗತಾಂ ಪರ್ತಾಃ॥43॥ 

ಅಮನಾದನ್ನ್ದಸನ್ ದೀಹ್ೀ ರಾಮೀ ಶ್್ ೀಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ಕಥಮ್। 

ಮನಾದಕನಿೀಪಯಾಃಪೂರ್ೀ ಜವಲನ್ಾಃ ಪರಜವಲ್ೀತ್ ಕಥಮ್॥44॥ 

ಪರವಗ್ೀನ್ದರಾಃ ವಿಲ್ ೀಪ್ೀನ್ದರಾಃ ಸಾನಾುಾರಾಮಾಸ ಸಾಮಭಾಃ। 

ರಾಕ್ಷಸಾನ್ಪನ್ೀಷಾಯಮಸಾುಮಾನ್ೀಷಾಯಮ ಇತಯಪ॥45॥ 

ದ್ೀವೀ ವಿಜ್ಞಾಯ ಸತಗಿರೀವಂ ಸವಭಕುಂ ಭಕುವತಸಲಾಃ। 

ದ್ ೀಭಾಯಯಮಾಶ್ಿಷ್ಯ ದಿೀಘಾಯಭಾಯಮಾಹ ಸಮ ಹಸ್ತತಾನ್ನ್ಾಃ॥46॥ 

ಭಕುಮಾನ್ಸ್ತ ವತಸ ತವಂ ದ್ೀವ್ೈಸುದ್ನ್ತಮ್ೀದಿತಮ್। 

ಯೀನ್ ಸಙ್ಗುರ್ತಮಾತ್ರೀಣ ಶತಶ ರಷ್ೀಯಂ ಕೃತಾ ಮಮ॥47॥ 
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ಯತಸಾವಽಽಯತನ್ೀತಾರರಾ ದ್ಶಯನ್ೀ ಪರವಗ್ ೀತುಮ। 

ಬ ರಹಿ ಕ್ಾಯಯಯಂ ಚ ತ್ೀ ಧ್ೃಷ್ಟಂ ಸತಯಂ ತತ್ ಸಾಧ್ರಾಮಹ್ೀ॥48॥ 

ಇರ್ತ ಬತರವಾಣಂ ರ್ತಷ್ಠನ್ುಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ರಾಮಂ ಸಲಕ್ಷಮಣಮ್। 

ಹರಿೀನ್ದರಹನ್ತಮನ ುೌ ತೌ ಶ್ಾಖ್್ೀ ಚಿಚಿಾದ್ತತಸುರ್ ೀಾಃ॥49॥ 

ತ್ೀ ಪುಷ್ಪಪಣಣಯಬಹತಲ್ೀ ಶ್ಾಖ್್ೀ ತಾಭಾಯಂ ಸಮಾಸತತ್ೀ। 

ಅದಾಾಯಸಾಮಾಸತತಸುತರ ಸತಸ್ತಮತೌ ರಾಜನ್ನ್ದನೌ॥50॥ 

ರ್ೀಜಾತ್ೀ ರಘ್ುಕತಲಕ್್ೀತನೌ ಗಿರಿೀನ್ದರೀ ಸಞ್ಚಜತ್ೀ ಹನ್ತಮದಿನಾತಮಜಾನ್ತಷ್ಙ ುೀ। 

ಧಾಮಿನ ಸ್ವೀ ವಿಸರರ್ತ ರಾಮಲಕ್ಷಮಣೌ ತಾವಕ್್ೀಯನ್ ದ ಗತರತಬತಧ್ಸಂಯತತೌ ಯಥಾ ಖ್್ೀ॥51॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಕಷ್ಟೆನಾದಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥4-2-51॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 1451+51=1502] 
 

ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥4-3-51॥ 

ಸಹಾಽಸ್ತನ್ ೀ ಹನ್ತಮತಾ ಹರಿೀ ರಾಘ್ವಸನಿನಧೌ। 

ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲನಿನಯಷ್ಪತದಾಬಷ್ಪಾಃ ಕರತಣಂ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥1॥ 

ವಾಲ್ಲೀ ಜ್ಯೀಷ್ ಠೀ ಮಮ ಭಾರತಾ ಬಲಜ್ಯೀಷ್ ಠೀ ಜಗತರಯೀ। 

ರಾಜಯಂ ಮಿತಾರಣಿ ವಿತುಂ ಚ ಮಮಾಪಹೃತವಾನ್ ಬಲಾತ್॥2॥ 

ಹತ್ ೀಽಪ ದ್ತಾಃಸಹಂ ಕಞ್ ಾ್ತ್ ಕಥಂ ವಕ್ಷ್್ಯೀ ತವಾಗರತಾಃ। 

ಪರರಾಂ ಮಮ ಪರಣಯಿನಿೀಂ ಬಲಾದ್ ಭತಙ ೆ ತೀಽಪಕೃಷ್ಯ ಸಾಃ॥3॥ 

ಪ್ರೀಷ್ಟತಾಸ ು್ೀನ್ ಹರಯೀ ಬಹವೀ ನಿಹತಾ ಮರಾ। 

ಮಮೈಕ್್ ೀ ಹನ್ತಮಾನ್ ಬನ್ತಾಮಮಯಜಾಜತ್ ೀ ನೌರಿವಾಮಿಸ್ತ॥4॥ 

ಶರಣಾಯನ್ನ್ಯಶರಣಂ ದಿೀನ್ಂ ದಾಸಮವಾಽಽಶತ ಮಾಮ್। 

ತಾರತಾ ಕಲ ರ್ತರಲ್ ೀಕ್ಾಯಸುಾಮವರ್ತೀಣ್ ಣೀಯಽವನಿೀತಳ ೀ್॥5॥ 

ಅದ್ರಯಾಃ ಕನ್ತದಕ್ಾಯನ ು್ೀ ಸ್ತನ್ಾವಸುಸಯ ಚಾನ್ಾವಾಃ। 

ದ್ೀವಾಸತರಾಸತಣಾಯನ ು್ೀ ವಾಲ್ಲನ್ ೀ ಬಲ್ಲಮಿೀದ್ೃಶಮ್॥6॥ 

ಅಲಪಮಾಗ್ ೀ ಮರಾ ಚಿೀಣಣಯಂ ಚಿತುಪೂವಯಂ ನ್ ಚ್ೈವ ತತ್। 

ಚಣ್ ಡೀ ದ್ಣಡಾಃ ಕೃತಸ ು್ೀನ್ ಸಾ್ಷಿಣೀ ತತ್ೈಷ್ ಮಾರತರ್ತಾಃ॥7॥ 
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ತಾತ್ೀ ನಾವೃಕ್ಷಶ್ರಸ್ತ ರಾಜ್ಞಿ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ುರಂ ಗತ್ೀ। 

ವಾಲ್ಲೀ ವಾನ್ರರಾಜ್ ೀಽಭ ದ್ ರೌವರಾಜ್ಯೀ ಚ ಮಾಂ ವಯಧಾತ್॥8॥ 

ಮಾರಾವಿೀ ನಾಮ ಬಲವಾನ್ ದ್ತನ್ತದಭ್ೀಾಃ ಪೂವಯಜ್ ೀಽಸತರಾಃ। 

ಸ್ತರೀನಿಮಿತ ು್ೀನ್ ವ್ೈರ್ೀಣ ಕಷ್ಟೆನಾಾಂ ನಿಶತಯಪಾಗಮತ್॥9॥ 

ಗತಹಾದಾವರಿೀ ಮಹಾಬಾಹತಮಮಯಮ ಭಾರತರಮಾಹವಯತ್। 

ವಾಲ್ಲೀ ವಿವಾರಿತ್ ೀಽಸಾಮಭನಿನಯಷ್ಪಪಾತ್ ಗೃಹಾಗೃಹಾತ್॥10॥ 

ಅನ್ವಗಾಂ ಪರಣರಾದ್ೀನ್ಂ ದಾರವಯನ್ುಂ ಮಹಾಸತರಮ್। 

ಮಾರಾವಿೀ ಚ ಪರಾದ್ತರತಯ ಪಾತಾಳತಳಮಾವಿಶತ್॥11॥ 

ಗತಹಾದಾವರಿೀ ಪರರ್ತೀಕ್ಷಸವ ರಾವದಾಗಮನ್ಂ ಮಮ। 

ಮಾಮಿತತಯಕ್ಾುಾಽಽವಿಶದ್ ವಿೀರಸುರಸಾ ಸ ರಸಾತಳಮ್॥12॥ 

ಸಂವತಸರಮಹಂ ಜ್ಯೀಷ್ಠಂ ಪರರ್ತೀಕ್ಷಯ ಬಲಸಮತಮಖ್್ೀ। 

ಸಫ್ೀನ್ಂ ರತಧಿರಾಪೂರಂ ದ್ೃಷಾಟಾಽಶ್ೌರಷ್ಂ ಮಹಾಸವನ್ಮ್॥13॥ 

ಅಥ ಚಾಮಙ್ಗುಲಾಶಙ್ೆ ೀ ಶ್್ ೀಕಶಙ್ಗತೆವಿದಾರಿತಾಃ। 

ಕಞ್ ಾ್ದ್ ವಿಲಪಯ ಶ್್ೈಲ್ೀನ್ ಗಹಾದಾವರಂ ಪಯಧಾಮಹಮ್॥14॥ 

ಅನಿಚಾನ್ುಂ ಚ ಸಾಮಾರಜಯಂ ಭಾರತೃಶ್್ ೀಕ್್ೀನ್ ಮನಿರಣಾಃ। 

ರಾವದ್ತಾರಭಯಷ್ಟಞ್ಾನ್ ಮಾಂ ತಾವದ್ ವಾಲ್ಲೀ ಸಮಾಗಮತ್॥15॥ 

ವತಸರಂ ಮೃಗಯಿತ್ ವೀಗರಂ ಯಥ್ೈವ ಮೃಗಯತಮೃಯಗಮ್। 

ಹತಾವ ಮಾರಾವಿನ್ಂ ಪಾರಪುೀ ಬಲಂ ಪಹಿತಮೈಕ್ಷತ॥16॥ 

ಸತಗಿರೀವ್ೀತಾಯಹವಯನ್ತನಚ್ೈರಲಬಾಾಾ ಚ ಪರರ್ತಸವರಮ್। 

ಬಲಾತ್ ಕೃಚ ಾ್ರೀಣ ನಿಗುಯತಯ ಕಷ್ಟೆನಾಾರಾಮದ್ೃಶಯತ॥17॥ 

ಕತರಧಾ ಜಾಜವಲಯಮಾನ್ಂ ತಂ ಪದ್ೀಽಹಂ ಪರ್ತತ್ ೀಽವದ್ಮ್। 

ರಕ್ಷ ರಾಜಯಂ ಕ್ಷಮಸಾವಽಽಯಯಯ ಬಾಲ್ಲಶತವಂ ಮಮೀತಯಲಮ್॥18॥ 

ಉಕ್ಾುಾ ಬಹತವಿಧ್ಂ ವ್ೈರಾತ್ ಪುರತಷ್ಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ। 

ಮಾಮೀಕವಾಸಸಂ ದಿೀನ್ಂ ನ್ಗರಾನಿನರರಾಪಯತ್॥19॥ 

ಋಶಯಮ ಕ್್ೀ ವಸಾಮಯಸಯ ದ್ತಗುಯಮೀ ಕ್ಾರಣಾನ್ುರಾತ್। 

ಸಹಜಂ ತಂ ನಿಹನಾಯಸುಾಂ ಮಹಾಮಯಿಮಿವಾಹಿತಮ್॥20॥ 
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ಪರಿದ್ೀವನ್ಮಿತಯಸಯ ದ್ೀವಾಃ ಶತರತಾವಽಬರವಿೀದ್ ವಚಾಃ। 

ಏಕ್್ೀಷ್ತಣಾ ಹನಿಷಾಯಮಿ ತವ ದಾರಾಪಹಾರಿಣಮ್॥21॥ 

ಇರ್ತ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಂ ರಾಮಸಯ ಶತರತಾವ ರವಿಸತತ್ ೀಽಬರವಿೀತ್। 

ಕಥಮೀಕ್್ೀಷ್ತಣಾ ನಾಥ ವದ್ ಾಯೀ ವಾಲ್ಲೀ ಬಲ್ ೀದ್ಾತಾಃ॥22॥ 

ಯಸಯ ಚಮಾಮಯಪ ನಾಭನ್ದನ್ ಮಹ್ೀನಾದರಹಿತಹ್ೀತಯಾಃ। 

ತಮಸಾಧಾರಣಂ ಮನ್ಯೀ ಪರರ್ತಜ್ಞಾವಿಷ್ಯಂ ತವ॥23॥ 

ಏವಂ ಬತರವಾಣಂ ಸತಗಿರೀವಮಾಚಚಕ್ಷ್್ೀ ಸ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ। 

ಸಖ್್ೀ ಕಥಂ ತ್ೀ ವಿಶ್ಾವಸ್ ೀ ವಾಲ್ಲನ್ಾಃ ಸ ದ್ನ್ೀ ಭವ್ೀತ್॥24॥ 

ಇತತಯಕು ಊಚ್ೀ ಸತಗಿರೀವೀ ದ್ೀವ್ೀದ್ಮವಧಾರಯ। 

ಇನಾದರರಿದ್ತದಯನ್ತದಭನಾನಯಮ ದ್ೃಪುೀಽಬಾಂ ಯೀದ್ತಾಮಭಯರಾತ್॥25॥ 

ವರತಣ್ ೀ ಮರಣಾದ್ ಭೀತಾಃ ಪರರ್ತವಿೀರಂ ಸತರದಿವಷ್ಾಃ। 

ಹಿಮವನ್ುಮತವಾಚಾಥ ಹಿಮವಾನ್ಪ ವಾಲ್ಲನ್ಮ್॥26॥ 

ಸಮತದ್ರಮದಿರಂ ಚಾಽಽ್ಷಿಣಪಯ ದ್ತನ್ತದಭದ್ತದಯನ್ತದಭಸವನ್ಾಃ। 

ಕಷ್ಟೆನಾಾದಾವರಮಾಸಾದ್ಯ ಯೀದ್ತಾಂ ವಾಲ್ಲನ್ಮಾಹವಯತ್॥27॥ 

ಮಹಿಷಾಕ್ಾರಮಸತರಂ ಪರರ್ತದ್ೃತಯ ಮಹಾಕಪಾಃ। 

ನಿಜಘಾನ್ ಘ್ನ್ಪರಖಯಂ ಮಾತಙ್ಗುಮಿವ ಕ್್ೀಸರಿೀ॥28॥ 

ವಿೀರ ಉತ್ ುೀಲಯನ್ ದ್ೀಹಂ ತಸಯ ಯೀಜನ್ಮಾ್ಷಿಣಪತ್। 

ತಸಾಮದ್ ದ್ೀಹಾದ್ಪಾಸಪಪಯನ್ ಸಾನಾದರ ರತಧಿರಬನ್ದವಾಃ॥29॥ 

ಋಶಯಮ ಕ್ಾಶರಯೀ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸಾವಶರಮಂ ರತಧಿರ್ ೀ್ಷಿಣತಮ್। 

ಅಮಷ್ಟಯತ್ ೀ ಮಹಷ್ಟಯಸುಂ ಮತಙ  ುೀ ನಾಮ ಶಪುವಾನ್॥30॥ 

ಯದ್ೀಮಂ ದ್ೀಶಮಾರಾಸ್ತ ತದಾವಧ್ ಯೀ ಭವ್ೀರಿರ್ತ। 

ವಾಲ್ಲನ್ ೀ ಮತನಿಶ್ಾಪೀಽಯಂ ವರ್ ೀಽಭ ನ್ಮಮ ತದಿರಪೀಾಃ॥31॥ 

ವಾಲ್ಲನಾ ಕ್ಾಲ್ಲತಸ್ಯೀಶ ರ್ತರಲ್ ೀಕ್ಾಯಂ ನಾಸ್ತು ಮೀ ಪದ್ಮ್। 

ಇಮಮಾಶರಮಮಾಶ್ರತಯ ಸಾವಮಿನ್ ಜೀವಾಮಿ ದಿೀನ್ಧಿೀಾಃ॥32॥ 

ಯದಿ ದ್ೈತ್ೀಯದ್ೀಹಂ ತಂ ದ್ ರಂ ್ಷಿಣಪಸ್ತ ರಾಘ್ವ। 

ತಹಿಯ ರಾಸಾಯಪ ವಿಶ್ಾವಸಮಿತತಯಕ್ಾುಾ ವಿರರಾಮ ಸಾಃ॥33॥ 
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ಪೂವಯದ್ೀವಸಯ ದ್ೀಹಂ ತಂ ಪವಯತ್ ೀಪಮಮಿೀಶವರಾಃ। 

ಅಙ್ಗತುಷ್ಠಲ್ಲೀಲಯೈವಾಽರಾಚಾತಯೀಜನ್ಮಾ್ಷಿಣಪತ್॥34॥ 

ವಿದಾಯಯಯಭ ಮಿಂ ಪಾತಾಳ ೀ್ ದ್ೀಹ್ ೀಽಚ ಣಣಯಯದಾಸತರಾನ್। 

ಗವೀಯದ್ಾತಾನ್ ಶವಯವರಾದ್ ರಾಮಸಯ ಬಲವ್ೀಗತಾಃ॥35॥ 

ಅತಾಯಯಶಙ್ೆ ೀ ಕಪಾಃ ಪರೀಚ್ೀ ಪುನ್ಶಾ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್। 

ಸವತಾವದ್ ದ್ೀವಾಥ ವಕ್ಷ್ಾಯಮಿ ಕ್ಷಮಯತಾಂ ನಾಥ ಚಾಪಲಮ್ ॥36॥ 

ಜ್ೀತತಂ ಚತತಗತುಯಣಬಲ್ ೀ ಹನ್ತುಂ ಶತಗತಣಾಧಿಕಾಃ। 

ವಿೀರ್ ೀ ವಿೀರಂ ಸಮತಾಯಾಃ ಸಾಯನಾನನ್ಯತರ ನಿಯಮ್ೀ ಭವ್ೀತ್॥37॥ 

ವಾಲ್ಲನಾ ಯೀಜನ್ಂ ್ಷಿಣಪುಸುಾರಾ ತತ ಶತಯೀಜನ್ಮ್। 

ಕತಣಪಾಃ ಕನ್ತು ಗರಿಮಾ ಪಾರಗಾದ್ದರಯಸಯ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್ೀ॥38॥ 

ಕತಲ್ಲಶ್ಾಚಾಾರ್ತಕಠಿನಾಾಃ ಸಪು ಸಾಲಾ ಇಹ್ ೀದ್ುತಾಾಃ। 

ಚಾಲಯೀತ್ ತಾನ್ ಬಲಾದ್ ವಾಲ್ಲೀ ಚ ಾ್ೀತತುಂ ಪತಾರಣಿ ನ್ ಪರಭತಾಃ॥39॥ 

ವಿಷ್ವಞ್ಾಸ ು್ೀ ವಿಭದ್ಯನ ು್ೀ ತವರಾ ಯದ್ಯೀಕಪರ್ತರಣಾ। 

ಶಙ್ಗೆಶಙ್ಗತೆಮಮಯಮ ಹೃದ್ಸುಹಿಯ ಸಾಧ್ ದ್ಾೃತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥40॥ 

ಪೂಷ್ಣಾಃ ಪುತ್ರೀ ವದ್ತ್ಯೀವಂ ರಾಮಾಃ ಕ್ಾಮತಮಯಕಮಾದ್ದ್ೀ। 

ಲಕ್ಷಮಣಾಸ್ಯೀನ್ತದಮಾಲ್ ೀಕಯ ಸಾಯಕಂ ಚ್ೈಕಮಾದ್ದ್ೀ॥41॥ 

ವಿರಿಞ್ಾವರತ್ ೀಽಭ್ೀದಾಯನ್ ವಿರಿಞ್ಾಪದ್ಮಿಚಾತಾಃ। 

ಅಸತರಾಂಸುರತತಾಂ ರಾತಾನ್ ಜ್ಞಾತಾವ ತಾನ್ಮತಚಾರಮ್॥43॥ 

ರಾಮಮತಕುಶರ್ ೀ ಭತಾುಾ ಸಪು ಸಾಲಾಂಶಾ ಸತುಾರಾಃ। 

ಧ್ರಾಧ್ರಂ ಧ್ರಾಂ ಚಾಧ್ಾಃ ಸಪುಲ್ ೀಕ್ಾನ್ದಾರಯತ್॥43॥ 

ಸ್ ೀಽಸತರ್ೀನಾದರನ್ ಕತಮತದಿನ್ಾಃ ಪಾತಾಳಾನ ು್ೀ ನ್ಯಪಾತಯತ್। 

ಬೃಂಹಿತಾನ್ ಬರಹಮವರತ್ ೀ ರಮಾಿಸುಮಾಿನಿವ ಕ್ಷಣಾತ್॥44॥ 

ಪದಾಮಪತ್ೀಾಃ ಪಾಣಿಪದ್ಮಂ ಸಹಸಾ ಹಂಸರ ಪವಾನ್। 

ಪಾರರಾದ್ ವಾಯತಮಯೀ ಬಾಣ ಏವಂ ಕೃತಪರಾಕರಮಾಃ॥45॥ 

ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಯಥ್ೈಕ ಆಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಬಹ ನ್ತಾಾಯನ್ ಪರಕ್ಾಶಯೀತ್। 

ಏವಮೀಕಂ ಹರ್ೀಾಃ ಕಮಮಯ ಬಹ ನ್ತಾಾಯನ್ ಹಿ ಸಾಧ್ಯೀತ್॥46॥ 
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ನಿಷ್ೆಗಿರೀವೀಽಸಯ ಸತಗಿರೀವೀ ನಿಪತಾಯಙ್ಗ್ರವಭಾಷ್ತ। 

ಅನ್ನ್ುವಿೀರಾಯಯನ್ತಪಮ ಪರಸ್ತೀದ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ॥47॥ 

ತೃಣ್ೈರಿವಾಽವೃತಂ ಕ ಪಂ ಭಸಮನ್ೀವಾಗಿನಮಾವೃತಮ್। 

ತಾವಂ ಸವಚಾಂ ಮಾಯರಾ ಚಾನ್ನಂ ನಾಯಂ ವ್ೀದ್ ಜಳ  ್ ೀ ಜನ್ಾಃ॥48॥ 

ಇದಾನಿೀಮೀವ ಮೀ  ಮೃತತಯಂ ವಾಲ್ಲವಾಯಜಂ ನಿಪಾತಯ। 

ಇಮಾಮೀವ ನಿಶ್ಾಮಿೀಶ ಶಯೀ ಮರಣನಿಭಯಯಾಃ॥49॥ 

ಇತಾಮತಾಯಯತಾ ಸಾಕಮಾಞ್ಜನ್ೀಯೀನ್ ಸೌರಿಣಾ। 

ರಾಮಾಃ ಸಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಪಾರರಾತ್ ಕಷ್ಟೆನಾಾಂ ವಾಲ್ಲಪಾಲ್ಲತಾಮ್॥50॥ 

ರಾಮಾಃ ಕಪೀನಾಂ ನ್ಗರಾನಿುಕ್್ೀಽಥ ಕ್ಾನಾುರಕ್ಾನ ು್ೀ ಹರಿಭಾಃ ಪರಿೀತಾಃ। 

ತಸ ಾೌ ಹಸನ್ ಕ್ಾಮತಮಯಕಬಾಣಪಾಣಿಾಃ ಪರರ್ತೀಕ್ಷಯ ಕ್ಾಲಂ ಕಲ ವಾಲ್ಲಕ್ಾಲಾಃ॥51॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಕಷ್ಟೆನಾದಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥4-3-51॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 1502+51=1553] 

ಚತತಥಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥4-4-76॥ 

ಅವಲ್ ೀಕಯ ಜಗನಾನಥಾಃ ಕಪನಾಥಮಭಾಷ್ತ। 

ಭಾರತೃವಯಂ ಭಾರತರಂ ತ್ೀ ತವಮಾಹವಾರಾಽಽಹವಯೀತಯಥ॥1॥ 

ನಿಗುಯಮಯ ಗಹನಾತ್ ತಸಾಮನ್ನಗರದಾವರಮಾಗತಾಃ। 

ಸ್ತಂಹಗಿರೀವೀಥ ಸತಗಿರೀವೀ ಭಾರತಾ ಭಾರತರಮಾಹವಯತ್॥2॥ 

ಆಹ ತಮಾತ್ ರೀ ರಿಪುಣಾ ದ್ಣಾಡಹತ ಇವೀರಗಾಃ। 

ನಿಷ್ಪಪಾತ ಗತಹಾಗ್ೀಹಾದ್ ವಾಲ್ಲೀ ಬಲವತಾಂ ವರಾಃ॥3॥ 

ಮತಷ್ಟಟಭಶಾ ತಳ ೈ್ಶ್್ ಾೀಭೌ ನಿಘ್ನನಾುವಿತರ್ೀತರಮ್। 

ಅಯತದ್ಾಯತಾಂ ಕರಮಾತ್ ್ಷಿಣೀಣಾಃ ಸ ಯಯಯಸ ನ್ತಾಃ ಪರಾದ್ರವತ್॥4॥ 

ಋಶಯಮ ಕಂ ಪರರ್ತದ್ತರತಯ ರಾವದ್ ಭಾಸೆರಿಣಾ ಸ್ತಾತಮ್। 

ತಾವದಾರಾತಮತ್ರೀವ ಪರ್ೀಶ್್ೀನಾಪರ್ೈಾಃ ಸಹ॥5॥ 

ರಕುದ್ದರವ್ೈರಾದ್ದರಯವಪುಾಃ ಕಪೀನ್ ದರೀಽಸಾಯಪತತ್ ಪದ್ೀ। 

ಕರತಣಾಂ ವಿೀರ ಕಸಾಮತ್ ತವಂ ಮಯಿ ನಾಽಽರಾತವಾನಿರ್ತ॥6॥ 
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ಭಾರತರೌ ಸಮರ ಪೌ ಸಾಾಃ ಸಮವ್ೀಷೌ ಸಮಸವನೌ। 

ಅವಿವ್ೀಕ್ಾನ್ನ ಮತಕ್ ು್ೀಷ್ತರಿರ್ತ ರಾಮ್ೀಽಬರವಿೀದಿದ್ಮ್॥7॥ 

ಭಾರತರಥ್ೀಯ ಭಾರತರಂ ರಾಮಾಃ ಸಹಸಾ ಹತವಾನಿರ್ತ। 

ಪರಿಹತತುಯಂ ಪರಿೀವಾದ್ಂ ತದ್ೀಶ್್ ೀ ನ್ ಜಘಾನ್ ತಮ್॥8॥ 

ಕರಾಗ್ರೀ ಕನ್ತದಕಮಿವ ಯೀಽನ್ನ್ುಂ ಜಗದಿೀಕ್ಷತ್ೀ। 

ಯಶಾ ಕತಾುಯಖಿಲಸಾಯಸಯ ತಸಯ ಕತತಾರವಿವ್ೀಕತಾ॥9॥ 

ರಜತಾಭಾಂ ಸವಣಾಣಯಭ್ೀ ಗಜಪುಷ್ಪಮಯಿೀಂ ಸರಜಮ್। 

ಆಮತಮ್ೀಚಾಥ ಸತಗಿರೀವ್ೀ ಹನ್ತಮಾನ್ ರಾಮಶ್ಾಸನಾತ್॥10॥ 

ಆಲಯಂ ವಾಲ್ಲನ್ಾಃ ಪಾರರಾತ್ ಸಹಿತ್ ೀ ಹರಿಭಹಯರಿಾಃ। 

ಮಣಿಡತಂ ಕದ್ಳಿೀಷ್ಣ ಡ್ೈದ್ದೃಯಷಾಟಾ ಸಪುಜನಾಶರಮಮ್॥11॥ 

ಪಶ್್ಯೀಚ್ಾೀತ್ ಪರಣಮೀನ್ಮಹಯಂ ವಾಲ್ಲೀ ವದ್ ಾಯೀ ನ್ ಸನ್ನತಾಃ। 

ಪರತಯಜ್ಞಾಯಿ ವಧ್ಶ್ಾಾಸಯ ಪರಪನಾನರಾಕೆಯಸ ನ್ವ್ೀ॥12॥  

ಅನ್ನ್ು ಇರ್ತ ಸಞ್ ಾ್ನ್ಯ ಸಾಲಜಾಲ್ೀ ನಿಲ್ಲೀನ್ವತ್। 

ಸ್ತಾತಾವ ಪಾರಸಾಾಪಯತ್ ತ ಷ್ಣಾಃ ಪುತರಂ ವಾಸವಿನಾ ಯತಧ್ೀ॥13॥ 

ಸ್ತಂಹನಾದ್ಂ ಸ ವಿದ್ಧ್ೀ ಸ್ತಂಹಸಂಹನ್ನ್ ೀ ಹರಿಾಃ। 

ಕಷ್ಟೆನಾಾವಾಸ್ತನ್ ೀ ಯೀನ್ ಸಮಾಬರನಾು ವಾಲ್ಲನಾ ವಿನಾ॥14॥ 

ಪುರಾದ್ತದ್ಪತದ್ ವಾಲ್ಲೀ ಸತನ್ದರಿೀವೃನ್ದಸಙ್ಗತೆಲಾತ್। 

ವಿದ್ತಯಲಿತಾಪರಿವೃತಾನ್ೀಘಾನಿೀಕ್ಾದಿವಾಶನಿಾಃ॥15॥ 

ಉತಪತನ್ುಂ ಪರ್ತಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ತಾರಾ ತಾರಾಧಿಪಾನ್ನಾ। 

ಶ್ರಿೀಷ್ಮಾಲಾಮಞ್ುಜಭಾಯಂ ದ್ ೀಭಾಯಯಂ ಬಧ್ವೀದ್ಮಬರವಿೀತ್॥16॥ 

ವದಾಮಿ ವಾಣಿೀಂ ನಾಥ್ೀಮಾಂ ನ್ ಕ್ಾಪಪಯಣಾಯನ್ನ ಚಾಪಲಾತ್। 

ಭಾರತತಸ ು್ೀ ಪರತಯವಸಾಾನ್ಂ ವಿದ್ತರತಸಯ ಸಕ್ಾರಣಮ್॥17॥ 

ಸತಗಿರೀವಸಾಯಭವನಿಮತರಂ ರಾಮ್ೀ ರಾಕ್ಷಸಸ ದ್ನ್ಾಃ। 

ಇತಯಙ್ಗುದ್ೀನ್ ಕರ್ಥತಂ ಕತಮಾರ್ೀಣ ಶತರತಂ ಮರಾ॥18॥ 

ನ್ ತ್ೀನ್ ೀಪಕೃತಂ ತಸಯ ನ್ ತವರಾಽಪಕೃತಂ ಪತ್ೀ। 

ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಕಲ ಮಿತರಂ ಸ ಕಂ ನ್ ೀ ಮಿತರಂ ನ್ ರಾಘ್ವಾಃ॥19॥ 
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ಅಙ್ಗುದ್ ೀ ರಾತತ ಸಙ್ಗುೃಹಯ ರಮಣಿೀಯತರಾನ್ ಮಣಿೀನ್। 

ರಾಮಂ ಸಲಕ್ಷಮಣಂ ನ್ೀತತಮೀವಂ ಸನಿಾವಿಯಧಿೀಯತಾಮ್॥20॥ 

ಪರಾಜತತಾವದ್ ಭಾರತೃತಾವಲ್ ಿೀಕನಾಥಾಶರಯತವತಾಃ। 

ಭಾಗಾಹಯತಾವಚಾ ಸತಗಿರೀವೀ ರೌವರಾಜ್ಯೀಽಭಷ್ಟಚಯತಾಮ್॥21॥ 

ಏಮತಕ್್ ುೀಽವದ್ದ್ ವಿೀರಾಃ ಪರಯೀ ನಾಹಂ ನ್ಪುಂಸಕಾಃ। 

ಆಹ ತ್ ೀ ವ್ೈರಿಣಾ ವಾಲ್ಲೀ ನ್ ನ್ಮೀನ್ನ ಪರಾದ್ರವ್ೀತ್॥22॥ 

ಅನ್ೃಶಂಸ್ ೀ ಜಗನಾನಥ್ ೀ ನ್ ನ್ೃಶಂಸತವಮೀಷ್ಯರ್ತ। 

ಅಥವಾ ರಾಮಬಾಣ್ೀನ್ ಪೂತ್ ೀ ರಾಸಾಯಮಿ ಸದ್ುರ್ತಮ್॥23॥ 

ಸೌಹೃದ್ಂ ದ್ಶ್ಯತಂ ದ್ೀವಿ ಯತಕುಮೀತತ್ ತವಯೀದಿತಮ್। 

ನಿವತಯಸವ ಸಹ ಸ್ತರೀಭಾಃ ಸತಯಮೀವಾಽಽತಮನಾ ಶಪ್ೀ॥24॥ 

ತಮತತಪನ್ುಮಿತತಯಕ್ಾುಾ ಪರ್ತಂ ಕೃತಾವ ಪರದ್್ಷಿಣಣಮ್। 

ಸವಸ್ತುೀತತಯಕ್ಾುಾ ಸರ್ತೀ ದ್ರಷ್ತಟಂ ನಾಶಕ್್ ನೀದ್ ಬಾಷ್ಪಬಾಧಿತಾ॥25॥ 

ನಿಗುಯಮಯ ಪರಿತಾಃ ಪಶಯನ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ತತಾರಗರಜ್ ೀಽನ್ತಜಮ್। 

ಪರಿಧಾಯ ದ್ೃಢಂ ವಾಸ ಆಪತನ್ುಂ ಸಮಾಪತತ್॥26॥ 

ನಿಘಾಯತಾವಿವ ನಿಘ ೀಯಷೌ ಸತವರೌ ತೌ ಶರಾವಿವ। 

ಬಲ್ಲೀನಾದರವಿವ ವಿಕ್ಾರನ ುೌ ಕಪೀನ ದೌರ ಪರತಯಯತದ್ಾಯತಾಮ್॥27॥ 

ಮಷ್ಟಟಮತದ್ಯಮಯ ಕತಪತ್ ೀ ವಾಲ್ಲೀ ಸತಗಿರೀವಮಬರವಿೀತ್। 

ಏಷ್ ಮತಷ್ಟಟಪರಹಾರಸ ು್ೀ ಪಾರಣಾನ್ಪಹರ್ೀದಿರ್ತ॥28॥ 

ತವ್ೈವ ಪಾರಣಹೃನ್ತಮಷ್ಟಟರಿತತಯಕ್ಾುಾ ರವಿನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 

ಮಷ್ಟಟಮತದ್ಯಮಯ ತನ್ ಮಧಿನಯ ತಾಡರಾಮಾಸ ಲಾಘ್ವಾತ್॥29॥ 

ರತಧಿರ್ ೀದಾುರಿಣಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಾಸವಿಂ ಭಾಸೆರಿದ್ದೃಯತಮ್। 

ಸಾಲಮತಕ್ಾುಲಮತತಾಪಠ್ಯತ್ೀನ್ ತಂ ಪರಜಹಾರ ಚ॥30॥ 

ರಾಘ್ವ್ೀಣ ಸಮಿದ್ ಾೀಜ್ ೀಲಾಘ್ವ್ೀನಾಕೆಯಸ ನ್ತನಾ। 

ತಾಡಿತ್ ೀ ಭ ತಳ ೀ್ ವಾಲ್ಲೀ ನಿಪಪಾತಾರ್ತವಿಹವಲಾಃ॥31॥ 

ಆತ್ ುೀಯ ಮತಹ ತುಯಮಾಶ್ಾವಸಯಜಜಾವಲಕ್್ ರೀಧ್ವಹಿನನಾ। 

ಶತಮನ್ತಯಸತತ್ ೀ ಭ ಯಸುಯೀಯತಯಯದ್ಾಮವತುಯತ॥32॥ 
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ಗರಸುಮಾಲ್ ೀಕಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀಶಾಃ ಕನಿಷ್ಠಂ ಜ್ಯೀಷ್ಠತ್ೀಜಸಾ। 

ಬಾಧಿಪಂ ಭಾನ್ತಭಾಸ್ೀವ ಶರಮೀಕಮಮತಞ್ಾತ॥33॥ 

ವಾಲ್ಲನ್ ೀ ಮರಣಂ ಕತವಯನ್ನಮೃತಂ ಚ ಪರಭ್ ೀಾಃ ಶರಾಃ। 

ಶರಿೀರಂ ದಾರಯನ್ನೀವ ಶ್ರ್ ೀಮದ್ದಯಮದಾರಯತ್॥34॥ 

ಮನ್ದಚ್ೀಷ್ ಠೀ ಮಹಿೀಂ ರಾತ್ ೀ ವನ್ದಮಾನ್ ೀಽಪ ಚ್ೀತಸಾ। 

ಇನ್ದರಸ ನ್ತರತವಾಚ್ೀದ್ಮಿನಿದರ್ೀಶಂ ಪುರ್ ೀಗತಮ್॥35॥ 

ರಾಮ ರಾಜಷ್ಟಯವಯಯಯಸುಾಮನಾಯಸಕುಮನಾಗಸಮ್। 

ವನೌಕಸಂ ಪಶತಸಮಂ ಕಥಂ ಸ ದಿತವಾನ್ಸ್ತ॥36॥ 

ಪಞ್ಾ ಪಞ್ಾನ್ಖ್ಾ ಭಕ್ಷ್ಾಯಾಃ ಪರಶಸಾುಾಃ ಶ್ಾಸರವ್ೀದಿಭಾಃ। 

ಶಶಕಾಃ ಶಲಯಕ್್ ೀ ಗ್ ೀಧಾ ಶ್ಾವವಿತ್ ಕ ಮಯಶಾ ಪಞ್ಾಮಾಃ॥37॥ 

ನ್ ಚಮಮಯ ನಾಸ್ತಾ ನ್ ೀ ಮಾಂಸಂ ಸಂಸಪೃಶನಿು ಮನಿೀಷ್ಟಣಾಃ। 

ಯಸಯ ಸ್ ೀಽಹಂ ಕಪಾಃ ಕಸಾಮತ್ ತವರಾ ಪಞ್ಾನ್ಖ್್ ೀ ಹತಾಃ॥38॥ 

ವಾಲ್ಲನ್ೈವಮತಪಾಲಬ್ ಾೀ ಧ್ಮಮಯಸ ಕ್ಷಮಮಪಶಯತಾ। 

ದ್ತುವಾನ್ ಭಗವಾಂಸುಸ್ೈ ಹಸನ್ತನತರಮತತುಮಮ್॥39॥ 

ವಾಗತರ್ ೀಪಶಯಾಃ ಪಾಶ್ಾಾಃ ಪೂವಯಕ ಿಪಾು ಮೃಗದ್ತರಹಾಮ್। 

ಹತ್ ೀ ಮಯೀಪಶಯಿನಾ ಸೌಮಯ ಶ್ಾಖ್ಾಮೃಗ್ ೀ ಹಯಸ್ತ॥40॥ 

ಮೃಗಂ ಚಾಮೃಗಮಾತಾಮನ್ಂ ವ್ೀತಾ ಚ್ೀದ್ ಧಾಮಿಮಯಕತವತಾಃ। 

ಕಥಂ ತಯಕ್್ ುೀಽನ್ತಜ್ ೀ ಭತಕ್ಾು ತದಾಿರಾಯಯ ಚ ಸತನಷಾಸಮಾ॥41॥ 

ಅಹಂ ಶ್ಾಸಾುಽಸ್ತಮ ದ್ತಷಾಟನಾಂ ಸತಾಂ ಚ್ ೀತಪಥಗಾಮಿನಾಮ್। 

ತಸಾಮದ್ಾತ್ ೀಽಸ್ತ ಕ್ಾಮಂ ತಾವಂ ಜೀವರಾಮಿ ಯದಿೀಚಾಸ್ತ॥42॥ 

ರಾಮವಾಣಿೀಸತಧಾಂ ಪಾರಪಯ ರಮಣಿೀರಾಂ ಪರಸನ್ನಧಿೀಾಃ। 

ವಾಕಯಮಶತರಮತಖ್್ ೀ ವಾಲ್ಲೀ ಭಕುಗದ್ುದ್ಮತಕುವಾನ್॥43॥ 

ಕ್ಷಮಸಾವಽಽತುಯಗಿರಂ ಸಾವಮಿನ್ ನ್ ಮೀಽಸ ಯಿತತಮಹಯಸ್ತ। 

ಪಾಲಯಸವ ಶ್ಶತಂ ದಾಸಮಙ್ಗುದ್ಂ ಕನ್ಕ್ಾಙ್ಗುದ್ಮ್॥44॥ 

ಮೃತೌ ಯರ್ತೆೀತುಯನ್ಂ ಕತತುಯಂ ತಪೀದಾನಾದಿ ಕತವಯತ್ೀ। 

ತಂ ತಾವಮವ್ೀಕ್ಷಯ ಮೀ ಮೃತತಯಂ ಮನ್ಯೀ ಸಾಕ್ಷ್ಾದ್ನ್ತಗರಹಮ್॥45॥ 
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ಉಕ್ ು್ಾೀರ್ತ ಮ್ೀಹಮಾಪ್ೀದ್ೀವಾಲ್ಲೀ ಪಾರಣಾನ್ ನ್ ಮತಕುವಾನ್। 

ಇನ್ದರದ್ತಾುಂ ದ್ಧ್ನಾಮಲಾಂ ಕ್ಾಞ್ಾನಿೀಂ ಮೃರ್ತನಾಶನಿೀಮ್॥46॥ 

ಧಾವನಿುೀಂ ರಾಜಮಹಿಷ್ಟೀಂ ಮತಞ್ಾನಿುೀಮಶತರಸನ್ುರ್ತಮ್। 

ದಿೀಘ್ಯಂ ಶವಸನಿುೀಂ ಸಮಾೀಕ್ಷಯ ಪರೀಚಿರ್ೀ ವಾಲ್ಲಸ್ೀವಕ್ಾಾಃ॥47॥ 

ವಿೀರಸ ವಿೀಯರಪರ್ತನೀ ತವಂ ಕತತರರಾಸಯಸ್ತ ನಿಭಯರಾ। 

ಸತಗಿರೀವರಾಕ್ಷಸಾದ್ ಬಾಲಂ ಪಾಲರಾಮಾಃ ಪರವಾಸ್ತನ್ಾಃ॥48॥ 

ಇತತಯಕ್್ ುಾೀತಪತತ್ ೀ ವಿೀಕ್ಷಯ ಕ್ಷತಭಯತ್ ೀ ಬಭಯತಾಃ ಕಪೀನ್। 

ಉವಾಚ ವಚನ್ಂ ಸಾಧಿವೀ ದ್ೀಶಕ್ಾಲಬಲ್ ೀಚಿತಮ್॥49॥ 

ಅವಧಿೀದಾಿರತರಂ ಭಾರತಾ ರಾಜಾನ್ಂ ರಾಜಯಕ್ಾಮತಕಾಃ। 

ಭಜತಾದ್ಯ ತಮಾತ್ೀಶಂ ಕಪಯಾಃ ಕತತರ ರಾಸಯಥ॥50॥ 

ಕತಣಪಸಾಯಙ್ಗುದ್ೀನ್ೀವ ಕೃತಯಂ ಮೀಽಸಯಙ್ಗುದ್ೀನ್ ಕಮ್। 

ತಂ ದ್ೀವಾಃ ಪಾಲಯೀದ್ೀವ ಮನಾನಥಮನ್ತರಾಮಯಹಮ್॥51॥ 

ಬದ್ನಿುೀತಾಂ ಪರಸಪಪಯನಿುೀ ಪರ್ತಂ  ಪರ್ತತಮೈಕ್ಷತ। 

ರಕ್್ತರಾಕುಂ ರಜ್ ೀಮಿಶರಂ ವಿೀರಶರಾಯಶಯಂ ಶತಭಾ॥52॥ 

ಪಪಾತ ಪತತಯಾಃ ಪಾದಾನ ು್ೀ ಹಾ ನಾಥ್ೀರ್ತ ವಿೀರಾವಿಣಿೀ। 

ಕರಿೀನ ದ್ರೀಣ್ೀವ ಕದ್ಳಿೀ ಶ್್ ೀಕ್್ೀನಾಭಹತಾ ಸರ್ತೀ॥53॥ 

ಅಙ್ಗುದ್ಂ ಚಾಗರದ್ಾಃ ಕೃತಾವ ವಾನ್ಯಯೀಯ ವಾಲ್ಲವಲಿಭಾಾಃ। 

ವಿಲ್ೀಪುಸುಂ ಮೃತಂ ಪಾರಪಯ ತಾಡಯನ್ ಯೀಽಙ್ಗುಮಾತಮನ್ಾಃ॥54॥ 

ವಿಕೀಣಣಯಕ್್ೀಶ್ಾಾಃ ಕ್್ ರೀಶನ್ ಯೀ ವಿಕೀಣಾಣಯಭರಣಸರಜಾಃ। 

ಸಾಶತರಧಾರಾಾಃ ಕೃಪಾಂ ಕಸಯ ವಾಲ್ಲವಧ್ ವೀ ನ್ ಚಕರರ್ೀ॥55॥ 

ಕರರಾಸಮಭಹಾರ್ೀಣ ತಾಡಯನಿುೀ ನಿಜಾಂ ತನ್ತಮ್। 

ವಿಲಲಾಪಾಽಕತಲಾ ಬಾಲಾ ತಾರಾ ಪರ್ತಪರಾಯಣಾ॥56॥ 

ಆಯಯಯಪುತರ ಪರಬತದ್ಾಯಸವ ತಾರಾಽಸ್ತಮ ತವ ವಲಿಭಾ। 

ಸಾಧಿವೀಮನಾಗಸಂ ನಾಥ ಕಸಾಮನಾಮಂ ನಾಭನ್ನ್ದಸ್ತ॥57॥ 

ಪಾರಣಪರಖಯಾಃ ಸತತಸ ು್ೀಽಯಮಙ್ಗುದ್ಾಃ ಸಮತಪಸ್ತಾತಾಃ। 

ಗಾಢಂ ರ್ ೀದಿರ್ತ ದಿೀನ್ಸುಾಮತರ್ತುಷ್ಠ ಪರಿಸಾನ್ುಾಯ॥58॥ 
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ಲ್ ೀಕಮನ್ಯಂ ಗತ್ ೀಽಸ್ತ ತವಂ ಲ್ ೀಕಪಾಲಪರಾಕರಮ। 

ಕೃಪಾಂ ನ್ೈಸಗಿುಯಕೀಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಮಾಂ ಚ ಸನ್ಯಕುವಾನ್ಸ್ತ॥59॥ 

ಏಕ್ಾನ ು್ೀಽಕಥಯಾಃ ಕ್ಾನ್ು ಸವಾಯಭಯಾಃ ಪ್ರೀಯಸ್ತೀಂ ಹಿ ಮಾಮ್। 

ಕಥಂ ಕತವ ತತ್ ಸತಯಂ ಪಾರಪುೀಽಸ್ತ ಸತರಸತನ್ದರಿೀಾಃ॥60॥ 

ವಿರಹಾನ್ಲಸನ್ುಪಾುಂ ಲ್ ೀಠ್ನಿುೀಂ ವಿಧ್ವಾಯಿತಾಮ್। 

ನ್ಯ ಮಾಮಪ ತ್ೀ ಲ್ ೀಕಂ ಗೃಹದಾಸ್ತೀ ಭವಾನಿ ತ್ೀ॥61॥ 

ಹಾ ನಾಥ ಕಪನಾಥ ತವಂ ವ್ೈರಿಕಕ್ಷ್ಾಶತಶತಕ್ಷಣಿಾಃ। 

ರಾಮವಾರಿನಿಧಿಂ ಪಾರಪಯ ನಿವಾಯಣಂ ಗತವಾನ್ಸ್ತ॥62॥ 

ರಾಮಂ ವರಜಾಮ ಶರಣಂ ನಾಥಮಿತಯರ್ತಾಯತಂ ಮರಾ। 

ಅಭಮಾನ್ಜವರಾತ್ ತಸ್ತಮನ್ ಪಥ್ಯೀ ನಾಭ ದ್ ರತಚಿಸುವ॥63॥ 

ಚಾರತ ಚಾಟತ ಚ ತ್ೀಽಪಾಙ್ಗುಂ ಮಙ್ಗುಲಂ ಹಸ್ತತಂ ಸ್ತತಮ್। 

ಭವಾನ್ುರ್ೀಽಪಯಹಂ ವಿೀಕ್ಷ್್ೈ ಶತಭಂ ಕಞ್ ಾ್ದ್ಯದಿೀಶ ಮೀ॥64॥ 

ಭತಙ್ಗ್ಾ ಸತಗಿರೀವ ಸಾಮಾರಜಯಂ ಜ್ಯೀಷ್ಠಸಯ ರತಧಿರ್ ೀ್ಷಿಣತಮ್। 

ಸಮಂ ನ್ ೀ ರಾಮಮಾಶ್ರತಯ ನ್ ಹಿ ಸನಿಾಾಃ ಕೃತಸುಾರಾ॥65॥ 

ಅಯಿ ನಾಥ ವಿಧ್ೀ ಕತರಾಯಯಾಃ ಕರತಣಾಂ ಕರತಣಾಕರ। 

ಅದ್ಾಯಮೀತದ್ ವೃಥಾ ಕಿಷ್ಟಂ ಕ್ಾನ ು್ೀನಾದ ಾ್ೀಯನ್ ಯೀಜಯತಾಮ್॥66॥ 

ವಿಲಪನಿುೀರ್ತ ಕರತಣಂ ಸತಸವರಾ ವಾಲ್ಲವಲಿಭಾ। 

ಪತತಯರಙ ೆ ೀ ಶ್ರಾಃ ಕೃತಾವ ಮರಣಾಯ ಮನ್ ೀ ದ್ಧ್ೀ॥67॥ 

ತಸಾಯ ರತದಿತಶಬ ದ್ೀನ್ ಕತಮಾರಸಾಯಙ್ಗುದ್ಸಯ ಚ। 

ಉದ್ತಬದ್ಾಾಃ ಕಞ್ ಾ್ದ್ತನಿೀಲಯ ವಾಲ್ಲೀ ಮನ್ದಂ ವಚ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥68॥ 

ವತಸ ಸತಗಿರೀವ ಮಾ ವ್ೈರಮನ್ತಸನ್ಾತಸಾ ಮ ಢವತ್। 

ಕೃತಾಪಕ್ಾರ್ ೀಽಪ ಪುರಾ ಮರಾ ದಿಷಾಟನ್ತವರ್ತುಯನಾ॥69॥ 

ಅಙ್ಗುದ್ಂ ವಿದಿಾ ತ್ೀ ಪುತರಂ ಶತತರಪುತರಂ ನ್ ಜಾತವಪ। 

ಭಾರತೄಣಾಮೀಕಜಾತಾನಾಮನ್ಯಪುತರಾಃ ಸವಪುತರಕಾಃ॥70॥ 

ಭತಙ್ಗ್ಾ ಸಾಮಾರಜಯಮೀತತ್ ತವಂ ರೌವರಾಜ್ಯೀಽಙ್ಗುದ್ಂ ಕತರತ। 

ಸತಷ್ೀಣತನ್ರಾಂ ತಾರಾಂ ಮಾಽವಮಂಸಾಾ ಮಹಾಮರ್ತಮ್॥71॥ 
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ಸದಾ ರಾಮಸಯ ದಾಸಾಃ ಸಾಯಾಃ ಸಮಪದ್ೀಽತರ ಪರತರ ಚ। 

ಏಷ್ ಪಾರಣಭೃತಾಂ ನಾಥಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಕೃತ್ೀಾಃ ಪರಾಃ॥72॥ 

ರಾಮಕ್ಾಯಯೀಯಷ್ತ ವಯಯೀಯಷ್ತ ನ್ ಪರಮಾದಿೀ ಕವಚಿದ್ ಭವ। 

ತವಮಙ್ಗುದಾನ್ತವತುಯಸವ ಸತಗಿರೀವಂ ರಾಮಸಮಮತಮ್॥73॥ 

ಅಯಿ ನಾಥ ಜಗನಾನಥ ಪುತ್ ರೀಽಯಂ ತ್ೀಽಪಪಯತ್ ೀ ಮರಾ। 

ಇಯಂ ಚ ಮಾಲಾ ಭವತಾ ಸತಗಿರೀವಾಯ ಪರದಿೀಯತಾಮ್॥74॥ 

ಪರೀಚ್ಯೀರ್ತ ಮಾಲಾಮತನ್ತಮಚಯ ರಾಮಪಾದಾರವಿನ್ದಯೀಾಃ। 

ಸಮಯಗಪಪಯತವಾನ್ ವಾಲ್ಲೀ ಸಾವತಾಮನ್ಂ ಚಾಽತಮವಿತುಮಾಃ॥75॥ 

ಸ ಇತಾಮತಕ್ಾುಾ ಪರಿಮತಕುಸಙ  ುೀ ರಾಮಸಯ ರ ಪಾಮೃತಮಿೀಕ್ಷಣಾಭಾಯಮ್। 

ತದಾಽಽತಮಚ್ೀತಾಃಕಲಶ್್ೀ ಪರಗೃಹಯ ಮಹ್ೀನ್ದರಜಾಃ ಪಾರಪ ಮಹ್ೀನ್ದರಭಾವಮ್॥76॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಕಷ್ಟೆನಾಾಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಚತತತಾಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥ ॥4-4-76॥  [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 1553+76=1629] 

ಪಞ್ಾಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥4-5-46॥ 

ಮರಣಂ ರಮಣಸಾಯಥ ವಿಲಪನಿುೀ ವಿಲ್ ೀಕಯ ಸಾ। 

ಪರಿರಮಿಪರಾ ದ್ೀಹಂ ಸಶರಂ ಚಾಭಯಪದ್ಯತ॥1॥ 

ಪಶಯನ್ನಶತರಮತಖ್್ ೀ ದ್ೀವಾಯಾಃ ಸಾಹಸಂ ಸಹಸಾ ತತಾಃ। 

ನಿೀಲ ಉತಾಪಟರಾಮಾಸ ಶರಂ ವಾಲ್ಲಶರಿೀರತಾಃ॥2॥ 

ಕ್ಾನಾು ಕ್ಾನಾುಙ್ಗುಮಾಲ್ಲಙ್ಗುಯ ರತಧಿರೌಘಾಭಷ್ೀಕಣಿೀ। 

ಅಭವಾದ್ಯ ತಾತಂ ತ್ೀ ರಾನ್ುಂ ಪುತ್ರೀತಯಭಾಷ್ತ॥3॥ 

ಉತಾಾಯ ತ ಣಣಯಂ ಪತರಮಭಯವಾದ್ಯದ್ಙ್ಗುದ್ಾಃ। 

ಆಲ್ ೀಕಯ ತಂ ಸಾಸರಧಾರಾ ತಾರಾ ಪುನ್ರಭಾಷ್ತ॥4॥ 

ಆಯತಷಾಮನ್ ಭವ ವತ್ಸೀರ್ತ ವತಸಮತಕ್ಾುಾ ಪತ್ೀ ವರಜ। 

ಸಚಿವಾನ್ ಕಙ್ಗುರಾಂಶ್್ೈತಾನ್ನ್ತಜ್ಞಾಪಯ ಚ ಸನ್ನತಾನ್॥5॥ 

 ಉರ್ತುಷ್ಠ ಭ ಪ ಭ ಪೃಷಾಠದ್ ವಲಿಭಾ ಚ್ೀದ್ಹಂ ತವ। 

ವಿೀರಲಕ್ಷಣಸಮಪನಾನ ನ್ ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ಹಿ ಶ್್ೀರತ್ೀ॥6॥ 
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ಸಙ್ಗುರಮಯಜ್ಞಾವಭೃಥ್ೀ ರಾಮಬಾಣಾಮತಬನಾ ತವ। 

ಪರ್ತನೀ ಮಾಮಪ ಸಂಯತಙ್ಗ್ಾ ನಾಪರ್ತನೀಕ್್ ೀ ಭವಾನ್ ವರಜ್ೀತ್॥7॥ 

ವಿಷ್ಮಾಲ್ ೀಡಯ ಪಾಸಾಯಮಿ ಪರವ್ೀಕ್ಷ್ಾಯಮಯಥವಾಽನ್ಲಮ್। 

ರಾವದ್ ವಿೀರಧ್ವಾಂ ತಾಂ ಮಾಂ ನ್ ಸಪೃಶ್್ೀದ್ ವಿಧ್ವಾಪದ್ಮ್॥8॥ 

ಕಮಮಯಣಾ ಮನ್ಸಾ ವಾಚಾ ಯದಾಗಸ ು್ೀ ಕೃತಂ ಮರಾ। 

ಕ್ಷಮಾನಾಥ ಕ್ಷಮಸವ ತವಂ ಕ್ಾನಾು ತ್ೀ ಸಾಯಂ ಭವಾನ್ುರ್ೀ॥9॥ 

ವಿಲಪನಿುೀಂ ತಥಾ ಬಾಲಾಂ ಪರಜಹಾಸತಮಸ ನ್ಪ। 

ವಾನ್ಯಯಯಾಃ ಸಾನ್ುಾಯನ್ ಯೀಽಪ ಪರಕೃರ್ತಂ ನ್ೀತತಮಕ್ಷಮಾಾಃ॥10॥ 

ಅನ್ುಾಃಪುರಚರ್ ೀ ವೃದ್ಾಾಃ ಪಾರಜ್ಞಸುತ್ರೀದ್ಮಬರವಿೀತ್। 

ಕ್ಾ ಕಸಯ ಕ್ಾನಾು ಕಾಃ ಕ್ಾನ್ುಾಃ ಕಾಃ ಪುತರಾಃ ಕಾಃ ಪತಾ  ಭವ್ೀತ್॥11॥ 

ಅಸ್ತಾರಾಃ ಸಙ್ಗುಮ್ೀ ಹ್ಯೀಷಾಂ ಕ್ಾನಾುದಿೀನಾಂ ಭವ್ೀಭವ್ೀ। 

ಈಶವರ್ೀಚಾಾನ್ತವೃತಾುನಾಂ ಸರವನಾಯಮೀಧ್ಸಾಮಿವ॥12॥ 

ತವಂ ತತ ನಿೀರ್ತಮರ್ತೀ ತಾರ್ೀ ಕಥಮೀವಂ ವಿಷ್ಟೀದ್ಸ್ತ। 

ತಸಾಯಽಽತಾಮನ್ಂ ಸತತಂ ರಕ್ಷ ಪರಯಂ ಚ್ೀದ್ ಭತತುಯರಿಚಾಸ್ತ॥13॥ 

ತಸ್ತಮನ್ನೀವಂ ಪರವದ್ರ್ತ ವಿಲಪನಿುೀಷ್ತ ತಾಸತ  ಚ। 

ಧ್ೃಷ್ಟಮಾಚಷ್ಟ ವಚನ್ಂ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಶತಭಲಕ್ಷಣಾಃ॥14॥ 

ಸತಗಿರೀವ ಕಮಿದ್ಂ ದ್ೈನ್ಯಂ ತಾರಾಂ ಸಾನ್ುಾಯ ಸತವರತಾಮ್। 

ಆರ್ ೀಪಯ ಶ್ಬಕ್ಾಂ ಶ್ೀಘ್ರಂ ದ್ೀಹ್ ೀ ನಿಹಿರಯಯತಾಮಿರ್ತ॥15॥ 

ಹರಯೀ ಹನ್ತಮನ್ತನನಾನ ಘ್ೃತಗನಾಾದ್ತಯಪಾನ್ಯನ್। 

ರಾಜ್ಞ್ ೀ ನಿಹಯರಣಾರಾಽಽಶತ ತಾರ್ೀಣ ಶ್ಬಕ್ಾಽಽಹೃತಾ॥16॥ 

ದ್ೀಹಮಙ್ಗುದ್ಸತಗಿರೀವಾವಾರ್ ೀಪಯ ಶ್ಬಕ್ಾಂ ಶತಭಾಮ್। 

ಶ್ಬಕ್ಾವಾಹಿಭಭೃಯತ್ಯೈನಿನಯನ್ಯತ್ ರಾಜಭ ರ್ತಭಾಃ॥17॥ 

ಸಂವೃತಂ ವಿಲಪನಿುೀಭವಾಯನ್ರಿೀಭಾಃ ಪರಣಿೀಯ ತಮ್। 

ದಿವೀಪ್ೀ ನ್ದಾಯ ಅದ್ಹತಾಂ ನಾನಾಲಙ್ಗೆರಭ ಷ್ಟತಮ್॥18॥ 

ಸಂಸೃತಯ ತಂ ಯಥಾಶ್ಾಸರಂ ವಾಲ್ಲನ್ಂ ವಾನ್ರ್ ೀತುಮಾಾಃ। 

ಪಮಾಪರಾಮತದ್ಕಂ ದ್ತಾವ ರಾಮಪಾದಾನಿುಕಂ ಯಯತಾಃ॥19॥ 
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ಸತಗಿರೀವಾಙ್ಗುದ್ಪೂವ್ೀಯಷ್ತ ಕಪಷ್ತ ಪರಣತ್ೀಷ್ವಥ। 

ಹನ್ತಮಾನ್ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲವಾಯಕಯಂ ವಾಕಯಜ್ಞ್ ೀ ರಾಮಮಬರವಿೀತ್॥20॥ 

ಅಯಮಿಚಾರ್ತ ಸತಗಿರೀವೀ ನಿವಾಸಂ ಸವಪುರ್ೀ ತವ। 

ತವಂ ಹಿ ನಾಥಸ್ತರಜಗತಾಮಸಾಮಕಂ ತತ ವಿಶ್್ೀಷ್ತಾಃ॥21॥ 

ಇತತಯಕ್್ ುೀ ಭಗವಾನ್ ಚ್ೀ ಕಞ್ ಾ್ತ್ ಸ್ತಮತಾವ ಮಿತಂ ವಚಾಃ। 

ಪುರಗಾರಮೀಷ್ತ ನ್ ೀ ವಾಸಾಃ ಪತಾರಜ್ಞಾಂ ಮೀ ಚಿಕೀಷ್ಯತಾಃ॥22॥ 

ಸತಗಿರೀವ ಭತಙ್ಗ್ಾ ಸಾಮಾರಜಯಂ ರೌವರಾಜ್ಯೀಽಙ್ಗುದ್ಂ ಕತರತ। 

ಕ್ಾಯಯಯಂ ನ್ಾಃ ಕ್ಾರ್ತಯಕ್್ೀ ಮಾಸ್ತ ಚಿನ್ಯತಾಂ ಶ್ಾರವಣ್ ೀ ಹಯಯಮ್॥23॥ 

ಇತಾಮಙ್ಗುದ್ಸತಗಿರೀವೌ ರಾಮಸಾಯಜ್ಞಾಂ ಪರಗೃಹಯ ತಾಮ್। 

ದ್ಶ್ಾಹಂ ದಿೀ್ಷಿಣತೌ ರಾಜ್ಞಾಃ ಪತೃಮೀಧ್ಂ ಪರಚಕರತತಾಃ॥24॥ 

ಅಥ ಪರವಿಶಯ ನ್ಗರಿೀಂ ಗರಿೀಯೀವಿಭವಾಂ ಪರಭತಾಃ। 

ವಿವ್ೀಶ್ಾನ್ುಾಃಪುರಂ ಭಾರತತವಿೀಯಕ್ಷಮಾಣಾಃ ಸವಸಮಪದ್ಾಃ॥25॥ 

ಸತಗಿರೀವಂ ಹಾರವದಿುರೀವಂ ನಿರಾಯಯನ್ುಮವರ್ ೀಧ್ತಾಃ। 

ಸವ್ೀಯ ತ್ೀ ವಾನ್ರಾ ನ್ೀಮತಜಜಯಯಶಬದಪುರಾಃಸರಮ್॥26॥ 

ಮತ್ೀನಾಯಂ ಹನ್ತಮತಾಃ ಪರಕೃರ್ತೀರನ್ತಮಾನ್ಯ ಚ। 

ಪಾರಸಾದ್ಮಾರತರ್ ೀಹ್ ೀಚಾಮಭಷ್ೀಕ್ಾಯ ಕಲ್ಲಪತಮ್॥27॥ 

ಆಭಷ್ೀಚನಿಕ್್ೈದ್ದರಯವ್ಯೈವಾಯನ್ಸಪತೌಯಷ್ಧಾದಿಭಾಃ। 

ನಾನಾನ್ದ್ನ್ದಿೀತ್ ೀಯೈವಯವೃತ್ೀಽಥಾಭಷ್ೀಚನ್ಮ್॥28॥ 

ವಾದ್ಯಮಾನ್ೀಷ್ತ ವಾದ್ಯೀಷ್ತ ತೃಪ ು್ೀ ಬರಹಮಕತಲ್ೀ ಧ್ನ್ೈಾಃ। 

ಕನಾಯಷ್ ೀಡಶಕ್್ೀಪಾರಪ ು್ೀ ಗಿೀತ್ೀ ಸರ್ತ ಮೃಗಿೀದ್ೃಶ್ಾಮ್॥29॥ 

ದಿೀಪಲಾಜಾಕ್ಷತಾದ್ಯೀಷ್ತ ಮಙ್ಗುಲ್ೀಷಾವಹೃತ್ೀಷ್ಟವಹ। 

ವರಾಸನ್ಸ ಾ್ೀ ಸತಗಿರೀವ್ೀ ನಿಯೀಜಯರ್ತ ಮಾರತತೌ॥30॥ 

ಗಜ್ ೀ ಗವಾಕ್ಷ್್ ೀ ಗವಯೀ ವೃಷ್ಭ್ ೀ ಗನ್ಾಮಾದ್ನ್ಾಃ। 

ನ್ಳ  ್ ೀಮೈನ್ದಶಾ ವಿವಿದ್ಾಃ ಸತಷ್ೀಣ್ ೀ ಜಾಮಬವಾನ್ಪ॥31॥ 

ಅಭಯಷ್ಟಞ್ಾನ್ ರವಿಸತತಂ ಬರಹಮಜ್ಞ್ೈಬಾರಯಹಮಣ್ೈಯತಯಯತಾಾಃ। 

ಶ್ಾತಕತಮಿಮಯೈಾಃ ಕತಮಿೈವಯಸವೀ ವಾಸವಂ ಯಥಾ॥32॥ 
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ಪರಕ್್ ರೀಶತಸಾಥ ವಿೀರ್ೀಷ್ತ ಪಾರಮೀಷಾಠಯನ್ತಯಪಾಹರನ್। 

ಪನ್ಸಶಾತರಮಾದ್ತು ನ್ಳತಾರೌ ಚ ಚಾಮರ್ೀ॥33॥ 

ರ್ೀಜ್ೀ ರಾಜಾಽಭಷ್ೀಕ್ಾನ ು್ೀ ಸವಾಯಭರಣಭ ಷ್ಟತಾಃ। 

ಆಪಾಯಯಿತ್ ೀ ಹನ್ತಮತಾ ಬರಹಮಣ್ೀವ ಶತಕರತತಾಃ॥34॥ 

ರಾಮಾಜ್ಞಾಂ ಸಂಸಮರನ್ ಪಾರಜ್ಞ್ ೀ ರೌವರಾಜ್ಯೀಽಭಯಷ್ೀಚಯತ್। 

ಅಙ್ಗುದ್ಂ ಕಮಮಯ ತತ್ ತಸಯ ಸವ್ೀಯ ಸಾಧಿವತಯಪೂಜಯನ್॥35॥ 

ನಿವ್ೀದ್ಯ ರಾಮದ್ೀವಾಯ ತತ್ ಸಾಮಾರಜಾಯಭಷ್ೀಚನ್ಮ್। 

ಸವಯಸಮಪತಸಮೃದಾಾಂ ತಾಂ ಕಷ್ಟೆನಾಾಮವಿಶತ್ ಕಪಾಃ॥36॥ 

ತಾರರಾಚಾರತರ ಪಣಾಯ ರತಮರಾ ಚ ಸವಭಾಯಯಯರಾ। 

ರಾಮದಾಸಾಃ ಪುರ್ೀ ರ್ೀಮೀ ಬತದಾಾಯ ಮತಾಯ ಯಥಾ ಪುಮಾನ್॥37॥ 

ಅನ್ತಜಗಾರಹ ಸತಗಿರೀವಂ ರಾಮ್ೀ ಹತ್ವೀರ್ತ ವಾಲ್ಲನ್ಮ್। 

ರ ಪಾನ್ುರ್ೀಽನ್ತರ ಪಂ ಸ ಕರಿಷ್ಯನ್ ವಾಲಯನ್ತಗರಹಮ್॥38॥ 

ಮಾಲಯವತೆನ್ದರ್ೀ ದ್ೀವೀ ದಿವಯಕನ್ದಫಲಾಶನ್ಾಃ। 

ಅಕ ಲಜಲಾಧಾರ್ೀಸಾನ್ನ್ದಂ ಸಾನ್ತಜ್ ೀಽವಸತ್॥39॥ 

ಆತುಯವಾ ವಿವಿಧಾ ಭಾವಾ ಮನ್ದವಾಯತಧ್ನ್ಂ ವನ್ಮ್। 

ಚನ್ದರಶಾ ನಾಪಯರಾಮಸಯರಾಮಸಯಕ್ಷ್್ ೀಭಮಾದ್ಧ್ತಾಃ॥40॥ 

ತಥಾಽಪಯತತಲಯವ್ೈಕಿಬಯಂ ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ದ್ಶಯಯನ್। 

ಸ್ತರೀಸಙ ು್ನಾಮಮಾಙ್ಗುಲಯಂ ಮ್ೀಹಯನ್ನಸತರಾನ್ಪ॥41॥ 

ಮತನಿೀನಾಂ ಸನ್ಕ್ಾದಿೀನಾಂ ವಿಷ್ರಾ ಹಿ ತೃಣಾಯಿತಾಾಃ। 

ಯತಾಪದ್ಪಾಂಸತಸಂಸೃತಾಯ ಸ್ ೀಽಜತಾಃ ಸ್ತರೀಜತಾಃ ಕಥಮ್॥42॥ 

ಸತನ್ದರ್ೀ ವಸತ್ ೀರಸ್ತಮನ್ ಕನ್ದರಚಾಲಮನಿದರ್ೀ। 

ಸಙ್ಗೆಥಾ ವಿವಿಧಾಶ್ಾಾಽಽಸನ್ ರಾಮರಾಮಾನ್ತಜನ್ಮನ್ ೀಾಃ॥43॥ 

ಆನ್ಯನ್ ಯೀ ನ್ವಂ ವಾರಿ ಚಲರ್ತಪೀನ್ಪಯೀಧ್ರಾಾಃ। 

ಸಮಿತತೆಶ್ಾದಿೀನ್ ಕತವಾಯಣಾ ವಷಾಯಾಃ ಪಯಯಯಚರನ್ ವಿಭತಮ್॥44॥ 

ಸವಚಾಾಮಬರಾ ಸ್ತಮತಾಬಾಜಸಾಯ ವಿಶತದಾಾಶ್ಾವರ್ತೀ ಶರತ್। 

ಲಕ್ಷಮಣಂ ಬ್ ೀಧ್ರಾಮಾಸ ಜಾನ್ಕೀ ಮೃಗಯತಾಮಿರ್ತ॥45॥ 
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ಕಪೂಪಯರಗೌರಿೀ ವಿತತಾ ಜಗತಾಯಂ ಸತಪದ್ಮಷ್ಣ ಡ್ೀಷ್ತ ಪದ್ಂ ದ್ಧಾನಾ। 

ಅವಾಪ ಲ್ಷಿಣಮೀಮಥ ಹಂಸಮಾಲಾ ರಾಮಸಯ ಜಷ್ ಣೀರಿವ ಕೀರ್ತುಯಮಾಲಾ॥46॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಕಷ್ಟೆನಾಾಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಪಞ್ಾಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥4-5-46॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 1629+46=1675] 

ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥4-6-55॥ 

ಅಥ ವಿಜ್ಞಾಯ ಸತಗಿರೀವಂ ಸಙ್ೆ ಿಶಯ ಪಾರಪುಸಮಪದ್ಮ್। 

ವಯಕುಂ ಸ್ತರೀಭ್ ೀಗಸಂಸಕುಂ ಹನ್ತಮಾನಿದ್ಮಬರವಿೀತ್॥1॥ 

ಪಾರಪುರಾಮಪರಸಾದ್ೀನ್ ರಾಜಯಂ ಕ್್ ೀಶಾಃ ಸ್ತರಯಸುಾರಾ। 

ಇದಾನಿೀಂ ಭ್ ೀಗಸಂಸಕ್್ ುೀ ನಾಥಂ ನ್ ೀ ವಯಸಮರಾಃ ಕಥಮ್॥2॥ 

ಸಪಪಯವದ್ ದ್ಪಪಯವನ್ ುೀ ಯೀ ವಿಸಮರನ್ತಯಪಕ್ಾರಕಮ್। 

ತಾವದ್ೃಶ್ಾ ಮಾದ್ೃಶ್್ೈಸ ು್ೀಷಾಂ ರಾಜನ್ ಕ್ಾಯಯಯಂ ಹಿ ಶ್ಕ್ಷಣಮ್॥3॥ 

ರಾಮ್ೀ ನಾಮ ಜಗನಾನಥಸುತಾೆಯಯಯಂ ನ್ ೀ ವಿಶ್್ೀಷ್ತಾಃ। 

ಸವಕೀಯಮೀವ ಕತುಯವಯಂ ತಸಾಮತ್ ಪ್ರೀಷ್ಯ ವಾನ್ರಾನ್॥4॥ 

ಹನ್ತಮದಾವಕಯಮಾಕಣಣಯಯ ಹನ್ತಮನ್ುಂ ಪರಪೂಜಯ ಸಾಃ। 

ಆಹ ಯ ನಿೀಲಪರಭೃರ್ತೀನ್ ಸತಗಿರೀವೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥5॥ 

ಆನಿೀಯನಾುಂ ತವರಾ ನಿೀಲ ಸವಯವಾನ್ರಯ ಥಪಾಾಃ। 

ಪೂಜಾಯನ್ ವಾನ್ರವೃದಾಾಂಸುಾಂ ಸಾಙ್ಗುದ್ಾಃ ಸಮತಪಾನ್ಯ॥6॥ 

ಪೌಣಣಯಮಾಸಾಯಮಿಹಾಽಽರಾತತ ಸ್ೀನಾ ಸ್ೀನಾಪತ್ೀಽಖಿಲಾ। 

ಪಾರಕ್ ಸಪುರಾತಾರನಾಽಽಗಚಾನ್ ವಾನ್ರ್ ೀ ದ್ಣಡಯ ಏವ ಮೀ॥7॥ 

ಸತಗಿರೀವ್ೀಣ್ೀರ್ತ ಸನಿದಷಾಟನ್ ನಿೀಲಾದಿೀನ್ ವಾನ್ರ್ ೀತುಮಾನ್। 

ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ಹನ್ತಮಾನ್ ರಾಜಾಽನ್ುಾಃಪುರಮಾವಿಶತ್॥8॥ 

ಪಾರಪಾುಂ ಶರದ್ಮಾಲಕ್ಷಯ ರಾಮ್ೀ ಲಕ್ಷಮಣಮಬರವಿೀತ್। 

ರಾಹಿ ಲಕ್ಷಮಣ ಕಷ್ಟೆನಾಾಂ ಬ ರಹಿ ತಂ ವಾನ್ರಾಧಿಪಮ್॥9॥ 

ಕ್ಾಯಯಯಂ ನ್ ೀ ವಿಸಮರಸ್ತ ಚ್ೀತ್ ಕ್ಾಯಯಯಂ ಸವಂ ಪಾರಪಯ ವಾನ್ರ। 

ವಾಲ್ಲಘ್ನಮಾಗುಯಣ್ೀನ್ೈವ ವಾಲ್ಲಮಾಗುಯಂ ವರಜ್ೀರಿರ್ತ॥10॥ 
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ರಾಮಸಯ ತದ್ವಚಾಃ ಶತರತಾವ ರಾಮಂ ರಾಮಾನ್ತಜ್ ೀಽಭಯಧಾತ್। 

ಆರಾಯಯಧ್ತನಾಽರ್ತಮರಾಯಯದ್ಂ ನಿಹನಿಷಾಯಮಿ ತಂ ಕಪಮ್॥11॥ 

ಅರ್ತಸಕ್ ು್ೀ ದ್ತರಾಚಾರ್ೀ ಕೃತಘನೀ ರವಿಜ್ೀ ಹತ್ೀ। 

ವಿಚಿನ್ ೀತವಙ್ಗುದ್ ೀ ರಾಜಾ ಸ್ತೀತಾಂ ಹನ್ತಮತಾ ಸಹ॥12॥ 

ಅಥವಾ ವಾನ್ರ್ೈಾಃ ಕಂ ತ್ೀ ನಿಜಕ್ಾಯಯಯಸಯ ಸಾಧ್ನ್ೀ। 

ತವದ್ ಿರಭಙ ುೀನ್ ನಿಯತಂ ನ್ನ್ತ ನಾಥ ಜಗತರಯಮ್॥13॥ 

ಇರ್ತ ಬತರವಾಣಂ ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕತರದ್ಾಂ ಕ್್ ೀದ್ಣಡಧಾರಿಣಮ್। 

ಮಾ ತಾತ ಸಾಹಸಂ ಕ್ಾಷ್ಟೀಯರಿರ್ತ ರಾಮ್ೀಽಬರವಿೀದ್ಾಸನ್॥14॥ 

ಗಚಾನ್ ಪುರಿೀಂ ಸ ಸೌಮಿರ್ತರಾಃ ಸಮರನ್ ಸತಗಿರೀವಮನ್ದತಾಮ್। 

ಕತರದ್ಾಾಃ ಶ್ಲಾಶಾ ಸಾಲಾಂಶಾ ಪಾದ್ಪಾತ್ೈರಚ ಣಣಯಯತ್॥15॥ 

ಕಷ್ಟೆನಾಾಂ ಪರವಿಶನ್ುಂ ತಂ ಕ್್ ೀಪ್ೀನಾನ್ುಕಸನಿನಭಮ್। 

ಗಜಲಕ್ಷಬಲಾಾಃ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ಕಪಯೀಽಥ ಪರಾದ್ರವನ್॥16॥ 

ಸತರತ್ ೀತಸವಸಂಸಕುಾಃ ಕಪಭಶಾ ನಿವ್ೀದಿತಾಃ। 

ರಾಘ್ವಪರರ್ತಘ್ಂ ಘ ೀರಂ ಸತಗಿರೀವೀ ನ್ ವಿವ್ೀದ್ ತಮ್॥17॥ 

ಲಕ್ಷಮಣಪ್ರೀಷ್ಟತ್ ೀ ಭೀತಾಃ ಪಾರಪಾಯನ್ುಾಃಪುರಮಙ್ಗುದ್ಾಃ। 

ತಾಂವಾತಾುಯಮಬರವಿೀತ್ ಪತ್ರೀ ಸ್ ೀಽಪ ತರಸ್ ುೀಽನ್ವಚಿನ್ುಯತ್॥18॥ 

ರಾಮಂಪರರ್ತ ಮರಾಕಞ್ ಾ್ನ್ನ ದ್ತರತಕುಂ ನ್ ದ್ತಷ್ೃತಮ್। 

ತಥಾಽಪ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಕತರದ್ ಾೀ ವಿಪರಿೀತ್ ೀ ಹಿ ಮೀ ವಿಧಿಾಃ॥19॥ 

ಸತಗಿರೀವಮಿರ್ತ ಸನ್ುಪುಂ ಧಿೀರ್ ೀ ಮಾರತರ್ತರಬರವಿೀತ್। 

ಅಶತಶ ರಷಾಪರಾಧಿೀ ತವಂ ಲಕ್ಷಮಣಂ ಕ್ಷಮಯೀರಿರ್ತ॥20॥ 

ದೌವಾರಿಕ್ಾನ್ನಾದ್ೃತಯ ಪಾರವಿಶಲಿಕ್ಷಮಣಾಃ ಪುರಿೀಮ್। 

ಮಣಿಹ್ೀಮಮಯಿೀಂ ದಿವಾಯಂ ಸಪುವಪಾರಮವ್ೈಕ್ಷತ॥21॥ 

ವಾನ್ರಿೀವಾನ್ರಗಣ್ೈದ ದ್ೀಯವದ್ೀವಿೀಸಮೈಯತಯಯತಾಮ್। 

ಸವಾಯಭರಣಸಮಪನ್ನೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಸವಾಯಙ್ಗುಸತನ್ದರ್ೈಾಃ॥22॥ 

ಆರಾಮಗೃಹವಾಪೀಭಾಃ ಪಾರಸಾದಾಯತನಾದಿಭಾಃ। 

ವಿಶವಕಮಮಯಕೃತ್ೈವಿಯಶ್್ವೈವಿಯಶ್್ೀಷ್ೈರತಪಶ್್ ೀಭತಾಮ್॥23॥ 
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ಮಧ್ಯೀ ಕಪೀನ್ದರಗ್ೀಹಾನಾಂ ಸೌಮಿರ್ತರಶ್ಾತರಮೈಕ್ಷತ। 

ಮಹ್ೀನ್ದರಮನಿದರಮಿವ ಮಹ್ೀನ್ದರಸತತಮನಿದರಮ್॥24॥ 

ತಾರಾರತಮಾಭಾಯಮಾಶ್ಿಷ್ಟಂ ದಿವ್ಯೀ ಸ್ತಂಹಾಸನ್ೀ ಸ್ತಾತಮ್। 

ರವಿಜಂ ರಿವಿಸಙ್ಗೆಶಂ ತತರ ಪ್ೈಕ್ಷತ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ॥25॥ 

ದ್ ೀದ್ಯಣಾಡಪಪಯತಕ್್ ೀದ್ಣ್ ಡೀ ದ್ಷ್ ಟೀಷ್ ಠೀ ಭತರಕತಟಿೀಕಟತಾಃ। 

ರಕ್ಾುಕ್ಷಸರಯಕ್ಷವತ್ ಕತರದ್ಾಾಃ ಸ್ ೀಽದ್ಶ್ಯ ರವಿಸ ನ್ತನಾ॥26॥ 

ಆಸನಾತ್ ತ ಣಣಯಮತತಪತಯ ಪರ್ತನೀಭಾಯಂ ಸಹಿತಾಃ ಕಪಾಃ। 

ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲಭಯಯಸಮಾಿರನ್ುಾಃ ಸವಗೃಹಂ ಸಮವ್ೀಶಯತ್॥27॥ 

ಅಸಹಿಷ್ತಣಾಃ ಕೃತಘ್ನಸಯ ದ್ಪಪಯಂ ತಸಯ ಶ್ರಯೀನ್ನತಮ್। 

ಕ್್ ರೀಧ್ರ ಕ್ಷ್ಾಕ್ಷರಾಂ ಪರೀಚ್ೀ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ಗಾಂ ಕಪೀಶವರಮ್॥28॥ 

ನ್ನ್ವಗಿನಸಾ್ಷಿಣಕಂ ಪರೀಕುಸುಾರಾ ವಾನ್ರ ರಾಘ್ವಾಃ। 

ಮಹಯಂ ರಾಜ್ಯೀ ತವರಾ ದ್ತ ು್ೀ ಸ್ತೀತಾಂ ವಿಚಿನ್ತರಾಮಿರ್ತ॥29॥ 

ಮದಾನ್ಾಾಃ ಪರಮಾದ್ಸಕುಾಃ ಪರಮಾದ್ಂ ಪಾರಪುವಾನ್ಸ್ತ। 

ರಾಮಕ್ಾಯಯೀಯ ಸತರ್ೈಾಃ ಪೂಜ್ಯೀ ಯಥಾ ಪಾರಕೃತಪೂರತಷ್ಾಃ॥30॥ 

ಅರ್ತೀತಾ ಬಹವೀ ಮಾಸಾ ರಾಜಯಂ ಪಾರಪುವರ್ತ ತವಯಿ। 

ಸ್ತೀತಾ ನಾದಾಯಪ ವಿಚಿತಾ ಸಖಯಂ ಖಣಿಡತವಾನ್ಸ್ತ॥31॥ 

ದ್ೀವಾ ಯದಾದಸಯಮಿಚಾನಿು ಬರಹಮರತದ್ರೀನ್ದರಪೂವಯಕ್ಾಾಃ। 

ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ತಸಾಯಸಯ ಕಂ ಸಖಯಂ  ಕಪನಾ ತವರಾ॥32॥ 

ಋತ್ೀಽಪ ತವ ಸಾಹಾಯಯಂ ಸ್ತೀತಾಂ ಪಾರಪಸಯರ್ತ ರಾಘ್ವಾಃ। 

ಋತ್ೀಽಪ ಪಲವಲಪಯಾಃ ಪರಿಪೂಣ್ ಣೀಯ ಮಹಾಣಣಯವಾಃ॥33॥ 

ಚರಾಚರಗತರೌ ವಕರಂ ಯದ್ೀತದ್ಾೃದ್ಯಂ ತವ। 

ಅನಾಯಯಯ ತದ್ ವಿದಾರಾಯಯಯಂ ಶರಾಃ ಪಾಸಯರ್ತ ಶ್್ ೀಣಿತಮ್॥34॥ 

ಏವಂ ನಿಭಯತಸಯತತತಯಚ್ೈಾಃ ಕಪೀನ್ದರಂ ರಾಘ್ವಾನ್ತಜ್ೀ। 

ವಾನ್ರ್ೀಷ್ತ ವಿಷ್ಣ ಣ್ೀಷ್ತ ತಾರಾ ಸೌಮಿರ್ತರಮಬರವಿೀತ್॥35॥ 

ನ್ರದ್ೀವಕತಮಾರ ತವಂ ಧಾಮಿಮಯಕಾಃ ಕ್ಷನ್ತುಮಹಯಸ್ತ। 

ಚಿರಂ ಕಿಷ್ಟಾಃ ಸತಖಂ ಪಾರಪಯಸತಯಂ ಸಕುಾಃ ಕಪೀಶವರಾಃ॥36॥ 
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ಕನ್ತು ಕ್ಾರಾಯಯಣಿ ರಾಮಸಯ ನ್ ವಿಸಮರರ್ತ ಜಾತವಪ। 

ವಾನ್ರಾನ್ ಮತಕುವಾನ್ ್ಷಿಣಪರಮಾನ್ೀತತಂ ಸವಯವಾನ್ರಾನ್॥37॥ 

 ರಾವಣ್ ೀ ರಾಮಮಹಿಷ್ಟೀಂ ಬಹತಕ್್ ೀಟಿಬಲ್ ೀಽಹರತ್। 

ತದಾಾತಾಯಂ ಚಮ ನ್ನೀಯರಾ ವಾಲ್ಲನ್ ೀಕುಂ ಶತರತಂ ಮರಾ॥38॥ 

ಜ್ಯೀಷ್ಠವತ್ ಪೂಜಯ ಏವಾಙ್ಗು ಸತಗಿರೀವೀಽಸಯ ಸಖ್ಾ ತವ। 

ಸಖಯಂ ಕಥಂ ಖಣಡನಿೀಯಂ ಹನ್ ಮರ್ತ ಹಿ ಜೀವರ್ತ॥39॥ 

ರಾಮಾನ್ತಜ ಪರಸ್ತೀದ್ ತವಂ ಪಶಯ ದಾಸ್ತೀಸುವಾತರ ನ್ಾಃ। 

ಪೌರಸಯಂ ಭಯಮಾಶಙ್ಗೆಯ ದಿೀನಾ ಬಾಷ್ಪಮತಖಿೀಾಃ ಸ್ತರಯಾಃ॥40॥ 

ಇರ್ತ ತಾರಾಗಿರಾ ಶ್ಾನ್ುಂ ಲಕ್ಷಮಣಂ ರವಿಜ್ ೀಽಬರವಿೀತ್। 

ಸಖ್್ೀ ಮಮಾಽಽಗಾಃ ಕ್ಷನ್ುವಯಂ ಜನ್ನ್ಯೀವ ಶ್ಶ್್ ೀಸುಾರಾ॥41॥ 

ಶರ್ ೀ ಯಸ್ಯೈಕ ಏವ್ೈತತ್ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯಮಪ ಸಂಹರ್ೀತ್। 

ನಾಸಾಮತ್ ಕೃತಯಂ ಪರಭ್ ೀಸುಸಯ ವಯಂ ಸಾವತಾಯಂ ಯತಾಮಹ್ೀ॥42॥ 

ಪರಸಾದಿತಾಃ ಸೌರಿಣ್ೀರ್ತ ಪರಸನ್ ನೀ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀಽಬರವಿೀತ್। 

ಕ್ಾರಾಯಗರಹಾತ್ ಸಮಿರಮ್ೀಽಯಂ ಮಿತರ ಮೀ ಕ್ಷಮಯತಾಮಿರ್ತ॥43॥ 

ಹರಿೀನ್ದರವಚನಾತ್ ಪರೀಚ್ೀ ಹರಿೀಂಸತು ಹನ್ತಮಾನ್ ಪುನ್ಾಃ। 

ವಿದಿಕ್ಷತ ದಿಕ್ಷತ ಪಿವಗಾನಾನ್ೀತತಂ ಗಚಾತ ದ್ತರತಮ್॥44॥ 

ಮಹ್ೀನ್ದರಮಲರಾದಿಭ್ ಯೀ ದಿವೀಪ್ೀಭಯಶಾ ಪಿವಙ್ಗುಮಾಾಃ। 

ಆರಾನ್ತು ದ್ಶಮಾಹಾತ್ ಪಾರಙ್ಗು ನ್ ೀ ಚ್ೀದ್ ದ್ಣ್ ಡೀ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥45॥ 

ಇರ್ತ ವಾಯತಸತತ್ೀನ್ ೀಕ್ಾು ವಾಯತವ್ೀಗಾಾಃ ಪಿವಙ್ಗುಮಾಾಃ। 

ಮಾಗುಯಜ್ಞಾಾಃ ಪಿವಗಾನ್ ಸವಾಯನ್ತವಿೀಯಗಾನಾನ್ಯನ್ ದ್ತರತಮ್॥46॥ 

ತ್ೈಶ್್ ಾೀದಿತಾಸುತ್ ೀಽಸಾುದ್ರೀಾಃ ಕ್್ ೀಟ್ ಯೀ ಹಾಟಕಸನಿನಭಾಾಃ। 

ದ್ಶ್ಾಗಚಾನ್ ಪಿವಙ್ಗುನಾಂ ರ್ತಸರಾಃ ಕ್್ ೀಟ್ ಯೀಽಞ್ಾನ್ಪರಭಾಾಃ॥47॥ 

ಕ್್ೈಲಾಸಶ್ಖರ್ೀಭಯಶಾ ಸ್ತಂಹಕ್್ೀಸರವಚಾಯಸಾಮ್। 

ಸಪುಕ್್ ೀಟಿಸಹಸಾರಣಿ ಕಪೀನಾಂ ರಾಮಮಾಯಯತಾಃ॥48॥ 

ಫಲಮ ಲರಸಜ್ಞಾನಾಂ ಹಿಮಾಲಯನಿವಾಸ್ತನಾಮ್। 

ಕಪಕ್್ ೀಟಿಸಹಸಾರಣಾಂ ಸಹಸರಂ ರಾಮಮಾಯರೌ॥49॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

TOC                                       http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 146 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಅಙ್ಗುರಸಪರಭಾಙ್ಗುನಾಂ ಬನಾಾಯಚಾಾವನ್ಾಯರಂಹಸಾಮ್। 

ಬಹತಕ್್ ೀಟಿಸಹಸಾರಣಿ ಕಪೀನಾಂ ರಾಮಾಯಯತಾಃ॥50॥ 

ಪಯೀಬಾವ್ೀಲಾನಿಲರಾಸುಮಾಲವನ್ಗನಿಾನ್ಾಃ। 

ವಾನ್ರಾ ನಾರಿಕ್್ೀಳಾಶ್ಾ ಅಸಙ್ಗ್ಯ ಆಪತನ್ ವಿಭತಮ್॥51॥ 

ನ್ದಿೀಭಯಶಾ ನ್ದ್ೀಭಯಶಾ ನಾನಾದಿಗಿಯಸುತಸುತಾಃ। 

ದ್ೀವಾಂಶ್ಾ ವಾನ್ರಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ರಾಮನಾಮಿನ ಶತರತ್ೀಽಭಯಗತಾಃ॥52॥ 

ಮಹ್ೀಶವರಮಖ್ಾನ್ನೀಭ್ ಯೀ ಜಾತಮ ಲಫಲಾದಿಕಮ್। 

ಹಿಮಾದ್ರವಾಪಯ ಚಾಪೂವಯಂ ದ್ ತಾ ರಾಜ್ಞ್ೀ ನ್ಯವ್ೀದ್ಯನ್॥53॥ 

ಮಣಿಮರಾಯ ಶ್ಬಕರಾ ಸ ಸತಗಿರೀವಾಃ ಸಲಕ್ಷಮಣಾಃ। 

ಗತಾವ ರಾಮಾನಿುಕ್್ೀ ತ ಣಣಯಮವರ್ತೀಣ್ ಣೀಯಽಪತತ್ ಪದ್ೀ॥54॥ 

ಪರಸ್ತೀದ್ ಮೀ ನಾಥ ಕೃತಾಗಸಸುಾಂ ಕೃಪಾಕರ್ೀತಾಯಶತ ತಮತಾಯಯನ್ುಮ್। 

ರಾಮ್ೀಽಭರಾಮಸ್ತಮತಚನ್ದರಚಾರತರತತಾಾಪಯ ಸತಗಿರೀವಮಥಾಽಽಲ್ಲಲ್ಲಙ ುೀ॥55॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಕಷ್ಟೆನಾಾಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥4-6-55॥ [ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 1675+55=1730] 

ಸಪುಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥4-7-105॥ 

ಸ್ತಂಹಲಕ್ಷ್ಾಬತಯದ್ಬಲಾಾಃ ಸ್ತಂಹಸಂಹನ್ನಾ ಅಥ। 

ಪಿವಙ್ಗು ಆಪುಿತಾ ದಿಗಿಯಾಃ ಪವಯತಾಭಾ ವಿಭ್ ೀಾಃ ಪುರಾಃ॥1॥ 

ತರತಣಾಕ್ಾೆಯರತಣಾಾಃ ಕ್್ೀಚಿಚಾನ್ದರಗೌರಾಶಾ ವಾನ್ರಾಾಃ। 

ಸರ್ ೀಜಕ್್ೀಸರಾಭಾಶಾ ಪಾರಪುಾಃ ಶ್ಾಯಮಾಾಃ ಸ್ತತಾಸ್ತತಾಾಃ॥2॥ 

ಕಪಪದ್ಮಸಹಸ್ರೀಣ ಕಪಶಙ್ಗತೆಶತ್ೀನ್ ಚ। 

ವೃತ್ ೀಽಙ್ಗುದ್ ೀ ರಾಮಮಾಪಯ ಜಯೀರ್ತ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲಾಃ ಸ್ತಾತಾಃ॥3॥ 

ತತ್ ೀ ನಿೀಲಚಾವಿನಿನೀಯಲ್ ೀ ದ್ಶಕ್್ ೀಟಿಶತ್ೈವೃಯತಾಃ। 

ಉಗಾರಣಾಂ ಹರಿವಿೀರಾಣಾಮಗರತಾಃ ಪರತಯದ್ೃಶಯತ॥4॥ 

ಬಹತಲಕ್ಷ್್ೈಾಃ ಕಪೀನಾಂ ತತ ಕ್್ ೀಟಿಭಶಾ ಸಮನಿವತಾಃ। 

ತಾರಾತಾತಾಃ ಸತಷ್ೀಣ್ ೀಽಥ ಕ್ಾಞ್ಚಾನಾದಿರರಿವ್ೈಕ್ಷಯತ॥5॥ 
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ದ್ಶಕ್್ ೀಟಿಸಹಸ್ೈಸತು ವೃತಾಃ ಶತವಲ್ಲಬಯಲ್ಲೀ। 

ಕ್್ ೀಸಲ್ೀನ್ದರಂ ವವನ ದ್ೀಽಥ ಪನ್ಸ್ ೀ ದ್ಶಕ್್ ೀಟಿಭಾಃ॥6॥ 

ಪತಾ ಹನ್ತಮತಾಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸವಯವಾನ್ರಸತುಮಾಃ। 

ಕ್್ೀಸರಿೀ ಸ ಯಯಯದಿೀಪಾುಸಯಾಃ ಪಾರರಾದ್ ಬಹತಬಲ್ೈವೃಯತಾಃ॥7॥ 

ಗ್ ೀಲಾಙ್ಗ ುಲ್ ೀ ಗವಾಕ್ಷ್್ ೀಽಥ ಪಾರಪುಾಃ ಕ್್ ೀಟಿಸಹಸರವಾನ್। 

ಧ್ ಮ್ರೀಽದ್ೃಶಯತ ಧ್ ಮಾರಕ್ಷ್ಾ ಋಕ್ಷಕ್್ ೀಟಿಸಹಸರವಾನ್॥8॥ 

ಗವಯೀ ಗತವಾನ್ ರಾಮಂ ವೃತ್ ೀ ದಾವದ್ಶಕ್್ ೀಟಿಭಾಃ। 

ಷ್ಷ್ಟಟೀಕ್್ ೀಟಿವೃತಾಃ ಪಾರಪ ರಘ್ವಂ ಗನ್ಾಮಾದ್ನ್ಾಃ॥9॥ 

ಗಜಶಾ ವೃಷ್ಭಾಖಯಶಾ ಶಲಭಾಃ ಶರಮಸುಥಾ। 

ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ಕ್್ ೀಟಿಯತತಾಾಃ ರಾಮಪಾದ್ಮತಪಾಸತ॥10॥ 

ಮಹಾನ ುೌ ಮೈನ್ದವಿವಿದೌ ಕ್್ ೀಟಿೀಾಃ ಸಪು ದ್ಶ್ಾಷ್ಟ ಚ। 

ಪರಕಷ್ಯನ ುೌ ಗತೌ ರಾಮಂ ರತಮಣಾವನ್ ಕ್್ ೀಟಿಸಂವೃತಾಃ॥11॥ 

ಬೃಹಸಪರ್ತಸಮ್ೀ ನಿೀತಾಯ ತಾರಸಾುರಾಧಿಪದ್ತಯರ್ತಾಃ। 

ವೃತಾಃ ಕ್್ ೀಟಿಸಹಸ್ರೀಣ ರಾಮ್ೀಪಾನ್ುಮತಪ್ೀಯಿವಾನ್॥12॥ 

ಉಪ್ೀನ್ದರಮಾಪ್ೀನ್ದರಜಾನ್ತಾಃ ಕಪೀನಾಂ ಪದ್ಮಕ್್ ೀಟಿಭಾಃ। 

ವೃತ್ ೀ ದ್ಧಿಮತಖಾಃ ಪಾರಪ  ದ್ೀವಂ ದಾವದ್ಶಕ್್ ೀಟಿಭಾಃ॥13॥ 

ಕಪಖವಯಸಹಸ್ರೀಣ ಕತಮತದ್ಸುಮಮ್ೀದ್ಯತ್। 

ಏಕವಿಂಶರ್ತಕ್್ ೀಟಿೀಭರತದಾರಶಾ ದ್ರಿೀಮತಖಾಃ॥14॥ 

ಜಾಮಬವಾನ್ ವಿನ್ತ್ ೀ ರಮ್ಿೀ ಭೀಮಾಃ ಸಮಾಪರ್ತನಾಮಕಾಃ। 

ವಿಜಯಶಾ ಹರಿಸುತರ ವ್ೀಗದ್ಶ್ೀಯ ಮಹಾಹನ್ತಾಃ॥15॥ 

ಶರಾಚಿಾಯಾಃ ಶರಗತಲಮಶಾ ಸತಹ್ ೀತ್ ರೀಲಾೆಮತಖ್ೌ ತಥಾ। 

ಸಸಙ್ಗ್ಾಃ  ಸಙ್ಗುತಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಪುನ್ರನ್ಯೀ ಚ ವಾನ್ರಾಾಃ॥16॥ 

ಏತ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಪರಿವೃತೌ ಹನ್ತಮನಿಮಹಿರಾತಮಜೌ। 

ವಿಶ್್ವೀಶವರಮಸ್ೀವ್ೀತಾಂ ಶಮತಿಶಕ್ಾರವಿವಾಮರ್ೈಾಃ॥17॥ 

ಆಸಯತಾಮಿರ್ತ ತಾನ್ತಕ್ಾುಾ ವನಾದರತನ್ ವಾನ್ರಾನ್ಥ। 

ಉವಾಚ ವಾಚಂ ಸತಗಿರೀವಾಃ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲಾಃ ಕಞ್ಜಲ್ ೀಚನ್ಮ್॥18॥ 
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ನಿಯತಜಯನಾುಂ ನಿಜ್ೀ ಕ್ಾಯಯೀಯ ನಾಥ ದಾಸಾ ಅಮಿೀ ತವ। 

ಇತತಯಕ್್ ುೀ ಭಗವಾನ್ ಚ್ೀ ತವಂ ನಿಯತಙ್ಗ್ಾ ಹರಿೀನಿರ್ತ॥19॥ 

ಚತಸೃಷ್ವಪಯಥ್ ೀ ದಿಕ್ಷತ ವಾನ್ರಾನ್ ವಾನ್ರಾಧಿಪಾಃ।  

ವಿಚ್ೀತತಂ ತಾಂ ಸರ್ ೀಜಾ್ಷಿಣೀಂ ವಿೀರಾನ್ ಸನಿದದಿಶ್್ೀ ಕರಮಾತ್॥20॥ 

ವಿನ್ತ ತವಂ ಹರಿಗಣ್ೈಾಃ ಸಾಕಮೈನಿದರೀಂ ದಿಶಂ ವರಜ। 

ಮೃಗಯತಾಂ ತತರ ವ್ೈದ್ೀಹಿೀ ತವಂ ಹಿ ಮೀ ಸಚಿವಾಃ ಸದಾ॥21॥ 

ಯಮತನ್ ೀಪವನ್ಂ ಗತಾವ ರಾಮತನ್ಂ ಚ ಮಹಾಗಿರಿಮ್। 

ಸ್ತೀತಾ ವಿಚಿೀಯತಾಂ ಗಙ್ಗುಂ ಸರಯ ಂ ಕ್ೌಶ್ಖಿೀಂ ತಥಾ॥22॥ 

ನ್ಮಮಯದಾಂ ಚ ನ್ದ್ಂ ಶ್್ ೀಣಂ ಕ್ಾವ್ೀರಿೀಂ ಗ್ ೀಮರ್ತೀಮಪ। 

ಪೂವಾಯಂ ಸರಸವರ್ತೀಂ ಭ ಯೀ ಮಾಗಧಾನ್ ಕ್ಾಶ್ಕ್್ ೀಸಲಾನ್॥23॥ 

ವಿದ್ೀಹಾನ್ಥ ಪುಣಾಡರದಾಯಂಸ್ತುಮಿಂ ಚ ರಜತಾಕರಮ್। 

ಮನ್ದರಂ ತದ್ಧಿಷಾಠನ್ಂ ಕರಾತಾನಾಂ ಚ ಮನಿದರಮ್॥24॥ 

ಸವಣಾಣಯಕರಂ ಸವಣಣಯರ ಪಯಂ ಗತಾವ ಸ್ತೀತಾ ವಿಮೃಗಯತಾಮ್। 

ಜಮ ಬದಿವೀಪಮರ್ತಕರಮಯ ಶ್ಶ್ರಂ ಗಿರಿಪುಙ್ಗುವಮ್॥25॥ 

ದಿವೀಪಾನ್ನಾಯನ್ಪ ಪಾರಪಯ ದ್ೀವದ್ೀವಿೀ ವಿಮೃಗಯತಾಮ್। 

ಆಗಮಯತಾಂ ಚ ಮಾಸಾನ ು್ೀ ಸವ್ೈಯದ್ದಯಣ್ ಡೀಽನ್ಯಥಾ ಭವ್ೀತ್॥26॥ 

ದ್್ಷಿಣಣಾಂ ಹನ್ ಮನ್ ಗತಾವ ದ್ಕ್ಷಸುಾಂ ಪಶಯ ಜಾನ್ಕೀಮ್। 

ಗತರತಾಃ ಸಖ್ಾ ಚ ಸಚಿವಾಃ ಶರಣಂ ಚ ಭವಾನ್ ಹಿ ಮೀ॥27॥ 

ಅಙ್ಗುದಾದಾಯ ಇಮೀ ವಿೀರಾಸಾುಾಮನಾವರಾನ್ತು ನಾಯಕಮ್। 

ಮತಖಯಪಾರಣಮಿವಾಕ್ಷ್ಾಣಿ ತವಯಿ ಭಾರಾಃ ಸಮಾಹಿತಾಃ॥28॥ 

ಯದಿ ಮೀ ಪಾರಣಗ್ ೀಪಾುಽಸ್ತ ರಾಮದಾಸಾಗರಣಿೀಯಯಯದಿ। 

ರಾವಣಸಾಯಽಽಲಯಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಸ್ತೀತಾಂ ಚಾಽಽಗಚಾ ರಾಘ್ವಮ್॥29॥ 

ಚತತದ್ದಯಶಸತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ದ್ಶಸವಪ ಹಿ ದಿಕ್ಷತ ತ್ೀ। 

ಗರ್ತನ್ನಯ ವಿಹತಾ ಕ್ಾವಪ ವಾಯತನ್ನ್ದನ್ ವಾಯತವತ್॥30॥ 

ಸಹಸರಶ್ಖರಂ ವಿನ್ಾಯಮರ್ತದ್ತಗುಯಂ ಜಗತರಯೀ। 

ನ್ಮಮಯದಾದಾಯ ನ್ದಿೀಗುಯತಾವ ತತರ ಸ್ತೀತಾ ವಿಮೃಗಯತಾಮ್॥31॥ 
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ಕಲ್ಲಙ್ಗುದಾಯಂಶಾ ವಿಷ್ರಾನ್ ದ್ಣಡಕ್ಾರಣಯಮತದ್ಬಣಮ್। 

ಗ್ ೀದಾವರಿೀಂ ಚ ಕ್ಾವ್ೀರಿೀಂ ಸಾಗಸಯಂ ಮಲರಾಚಲಮ್॥32॥ 

ಅಗಸಯಮಾಶರಮಗತಂ ನ್ತಾವ ತಸಾಯಭಯನ್ತಜ್ಞರಾ। 

ಅರ್ತೀತಯ ಸ್ತನ್ ಾನ್ ದಿವೀಪಾಂಶಾ ಗತಾವ ಸ್ತೀತಾ ವಿಮೃಗಯತಾಮ್॥33॥ 

ಭವತಾ ಶವಶತರ್ೀದಾನಿೀಂ ಸತಷ್ೀಣ ವರತಣ್ ೀಪಮ। 

ಕತುಯವಯಂ ಬನ್ತಾಕೃತಯಂ ನ್ಾಃ ಪಶ್ಾಮಾ ಗಮಯತಾಂ ಹರಿತ್॥34॥ 

ಯತಕ್ ು್ೀನ್ ಕಪಲಕ್ಷ್ಾಭಾಯಂ ಗತಾವಗತಾವ ವಿಚಿೀಯತಾಮ್। 

ಸ್ತೀತಾ ರಾವಣಗ್ೀಹಂ ಚ ಸಮಯಗ್ೀವಾಧ್ತನಾ ತವರಾ॥35॥ 

ಬಾಹಿಿೀಕ್ಾದಿೀನ್ ಕ್್ೀಕರಾದಿೀನ್ ವಿಷ್ರಾನ್ ಪಟಟನಾನಿ ಚ। 

ನಾನಾವನಾನಿ ಸರಿತಾಃ ಸಮತದ್ ರೀಪಾನ್ುಪವಯತಾನ್॥36॥ 

ಅಪ ಪಞ್ಾನ್ದ್ಂ ರ್ತೀಥಯಂ ಕ್ಾಶ್ೀರಂ ಪಾರಪಯ ಮೃಗಯತಾಮ್। 

ಗಾನಾಾರ ವಿಷ್ಯಂ ಗತಾವ ಪಾರಿರಾತರಂ ಚ ಪವಯತಮ್॥37॥ 

ಚಕರವನ್ುಂ ಗಿರಿಂ ಯತರ ಚಕರಂ ವಿಷ್ ಣೀವಿಯನಿಮಿಮಯತಮ್। 

ತಂ ಚ ದ್ೀಶಂ ಸಮತದಾರನ ು್ೀ ಪಾಞ್ಾಜನ್ ಯೀ ಯತ್ ೀಽಭವತ್॥38॥ 

ಪರಿೀತಂ ಬಹತಭದ್ತದಯಗ ು್ೈಯಾಃ ಪಾರಪಯ ಪಾರಗ್ ಜಯೀರ್ತಷ್ಂ ಪುರಮ್। 

ಸತಮೀಘಾದಿೀನ್ ಗಿರಿೀನ್ ಗತಾವ ದಿವೀಪಾನ್ನಾಯಂಶಾ ಮೃಗಯತಾಮ್॥39॥ 

ತವರಾ ಶತವಲ್ೀ ಸಾದ್ಾಯಂ ರ್ತರಭವ್ೈಯವಸವತಾತಮಜ್ೈಾಃ। 

ದ್ೀವಿೀ ಮೃಗ್ ಯೀತುರಾಶ್ಾರಾಂ ಗತಾವಽನ್ಯೈರಪ ವಾನ್ರ್ೈಾಃ॥40॥ 

ಮತಾಸಯದಿೀನ್ ಾರಸ್ೀನಾದಿೀನ್ ವಿಷ್ರಾಗಾರಯನ್ ಕತರ ನ್ಪ। 

ಮದ್ರಕ್ಾದಿೀನ್ ಹಿಮಾದಿರಂ ಚ ಗತಾವ ಸ್ತೀತಾ ವಿಮೃಗಯತಾಮ್॥41॥ 

ಭೃಗತತತಣಡಮ್ ಕ್ಾಳಗಿರಿಂ ತಥಾ ತಾಮಾರಕರಂ ಗಿರಿಮ್। 

ಸತದ್ಶಯನ್ಂ ದ್ೀವಸಖಂ ಕ್್ೈಲಾಸಮಲಕ್ಾಪುರಿೀಮ್॥42॥ 

ಅದಿರಂ ರ್ತರಶ್ಖರಂ ಕ್ೌರಞ್ಾಂ ಮೈನಾಕಂ ಗನ್ಾಮಾದ್ನ್ಮ್। 

ದಿವೀಪಾನ್ನಾಯನ್ಪ ಪಾರಪಯ ರಾಮರಾಮಾ ವಿಮೃಗಯತಾಮ್॥43॥ 

ಆಗಮಯತಾಂ ಚ ಮಾಸಾತ್ ಪಾರಕ್ ಸವ್ೈಯದ್ದಯಣ್ ಡೀಽನ್ಯಥಾ ಭವ್ೀತ್। 

ಸ್ತೀತಾಂ ವಿೀಕ್ಷ್್ೀತ ಯೀ ದ್ಕ್ಷಾಃ ಸ ಮೀ ರಾಜಾಯದ್ಾಯಮಹಯರ್ತ॥44॥ 
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ಕ್ಷ್್ೀತ್ರೀಷ್ತ ತತರತತಾರಪ ಮತನಿೀನ್ ನ್ಮತ ಪೃಚಾತ। 

ಸ್ತೀತಾರಾಾಃ ಪದ್ವಿೀಮನಾಯನ್ಪ ಜನ್ ುನ್ ಪದ್ೀಪದ್ೀ॥45॥ 

ದಿಶ್ದಿಶ್್ಯೀವಮಾದಿಶಯ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ಶ್ೀಘ್ರಗಾನ್। 

ಬಾಢಮಿತತಯದ್ಾತಾನ್ ವಿೀರಾನ್ ವಾನ್ರಾನ್ ವಾನ್ರಾಧಿಪಾಃ॥46॥ 

ವಿನ್ತ್ೀ ಗತವತ್ಯೈನಿದರೀಂ ಸತಷ್ೀಣ್ೀ ಪಶ್ಾಮಾಮಪ। 

ಉತುರಾಶ್ಾಂ ಶತಬಲೌ ರಾಮ್ೀ ಮಾರತರ್ತಮಬರವಿೀತ್॥47॥ 

ತಾತ ಕ್ಾಯಯಯಮಿದ್ಂ ಕತತಯಂ ತವಂ ಪರಭತನಾನಯಪರ್ೀ ಕವಚಿತ್। 

ವಿಹಾಯ ಕ್್ೀ ಶ್ರೀವರಾಹಮತದ್ಾರ್ೀಯತವಯಸತನ್ಾರಾಮ್॥48॥ 

ತಸಾಮದ್ೀತ್ೈರತಪ್ೀತಸುಾಂ ಗಚಾ ದ್್ಷಿಣಣ ದ್್ಷಿಣಣಾಮ್। 

ದ್ೀಹಿ ದ್ೀವ್ಯೈ ಮದಿೀಯಂ ತವಂ ಪರತಯರಾರಾಙ್ಗತುಲ್ಲೀಯಕಮ್॥49॥ 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಸ ದ್ದೌ ದಿೀಪುಂ ರತನಭಾಸಾಽಙ್ಗತುಲ್ಲೀಯಕಮ್। 

ಮಾನಿತಂ ಮಾನ್ಸಸ್ಯೀವ ಮಣಡಲಂ ಬಾಲಭಾನ್ತನಾ॥50॥ 

ಅಞ್ಜಲ್ಲಭಾಯಂ ತದಾದಾಯ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲಾಃ ಸ್ ೀಽಞ್ಜನಾಸತತಾಃ। 

ಓಮಿತತಯಕ್ಾುಾ ಯರೌ ರಾಮಾಯಂ ತಾರಜಾಮಬವದಾದಿಭಾಃ॥51॥ 

ವಿನ್ತಶಾ ಸತಷ್ೀಣಶಾ ವಿೀರಾಃ ಶತವಲ್ಲಸುಥಾ। 

ಮಾಸಾನ ು್ೀ ಸಗಣಾಾಃ ಪಾರಪಯ ಪರೀಚತಾಃ ಪಾರಞ್ಜಲಯಾಃ ಪರ್ತಮ್॥52॥ 

ದ್ೀಶ್ಾಂಸುಾಯೀಕ್ಾುನ್ನಾಯಂಶಾ ವಿಚಿತಾಯರ್ತಪರಯತನತಾಃ। 

ಸ್ತೀತಾಗರ್ತನ್ನಯ ವಿದಿತಾ ರ್ತಸೃಷಾವಶ್ಾಸತ ಮಾನ್ದ್॥53॥ 

ಅನ್ ನ್ವಿಕರಮ್ೀ ನ್ ನ್ಂ ಹನ್ ಮಂಸಾುಮವ್ೀಕ್ಷತ್ೀ। 

ದ್ಯಿತಾಂ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ಹಯಗಿರೀವಸರಯಿೀಮಿವ॥54॥ 

ಇತಾಮಾಮನ್ರಯದಿಿಸ್ತಮಮಯನಿರಭಾಃ ಸಹ ಸ ಯಯಯಜಾಃ। 

ಪರತ್ಯೈಕ್ಷತ ಹನ್ ಮನ್ುಂ ರ್ತರ್ತೀಷ್ತಯರಿವ ತಾರಕಮ್॥55॥ 

ಹನ್ ಮಾನ್ ಹರಿಭಾಃ ಸಾದ್ಾಯಂ ವಿಚಿನ್ವಸಾುಂ ಸತಮದ್ಾಯಮಾಮ್। 

ಚಚಾರ ವಿನ ಾ್ಯೀ ಗಹನ್ೀ ಗತಹಾಸತ ವಿಪನ್ೀಷ್ತ ಚ॥56॥ 

ಮಹಷ್ೀಯಮೃಯತಪುತರಸಯ ಕಣ್ ಡೀಶಾಣಡಸಯ ಶ್ಾಪತಾಃ। 

ನಿಾಃಸತ್ವೀನಿಸುರೌ ದ್ೀಶ್್ೀ ವಿಚಿಕತಯನಿನಯಜಜಯಲ್ೀಽಥ ತ್ೀ॥57॥ 
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ಗಿರಿಗಹವರಮಾಪಾಯನ್ಯದ್ ದ್ದ್ೃಶತಾಃ ಕಞ್ಾನಾಸತರಮ್। 

ಮಾರಿೀಚಪುತರಮತರಸುಂ ರಾವಣಂ ತಂ ಶಶಙ್ೆ ರ್ೀ॥58॥ 

ಅಙ್ಗುದ್ಸುಮಭದ್ತರತಯ ರ್ತಷ್ಠರ್ತಷ ಠ್ೀರ್ತ ನಿಷ್ತಠರಮ್। 
ಮತಷ್ಟಟಘಾತ್ೀನ್ ಘ ೀರ್ೀಣ ಜಘಾನಾಮರವರಿಣಮ್॥59॥ 

ಸನ್ನದ್ನ್ ುೀ ರಿಪೌ ಸನ್ನೀ ತತರತತರ ವಿಚಿತಯ ತ್ೀ। 

ಸ್ತೀತಾಮದ್ೃಷಾಟಾ ಸ್ತೀದ್ನ್ುಾಃ ಸಾಲಮ ಲಮತಪಾವಿಶನ್॥60॥ 

ಶ್ರೀಮಾನ್ತವಾಚ ಹನ್ತಮಾನ್ ತತ್ರೀದ್ಂ ವಾನ್ರಾನ್ ಪರರ್ತ। 

ಅವಿಕಿಬ್ ೀಽಕಿೀಬಧಿೀಶಾ ಪರಿೀಕ್ಷ್ಾತಾಯಂ ವಿಚಕ್ಷಣಾಃ॥61॥ 

ಸತಚಿರಂ ವಿಚಿತಾ ದ್ೀವಿೀ ನ್ ದ್ೃಷಾಟ ಕಂ ನ್ತ ಕತಮಮಯಹ್ೀ। 

ಇತಾಯಕಣಾಯಯಙ್ಗುದ್ಾಃ ಪರೀಚ್ೀ ಸವಾಯನಾಭಾಷ್ಯ ವಾನ್ರಾನ್॥62॥ 

ಕ್ಾಯಯಯತಾವದ್ ರಾಮಸ್ೀವಾರಾಾಃ ರಾಜದ್ಣಡಸಯ ಗೌರವಾತ್। 

ಯತನಸಯ ಚ ಫಲಾನ್ುತಾವತ್ ಪುನ್ದ ದ್ೀಯವಿೀಂ ವಿಚಿನ್ಮಹ್ೀ॥63॥ 

ಅಙ್ಗುದ್ೀನ್ೀರ್ತ ಗದಿತ್ೀ ಗನ್ಾಮಾದ್ನ್ಪೂವಯಕ್ಾಾಃ। 

ಉತುಸತಾಾಃ ಕ್ಷತತತಡಾತಾುಯಶಾ ಸಾಧ್ತಸಾಧಿವರ್ತ ವಾನ್ರಾಾಃ॥64॥ 

ವಿಚಿಚಿಯೀರ್ೀಽಥ ರತಪಾಯದೌರ ರಾಮಕೀರ್ತುಯಶಶ್ಪರಭ್ೀ। 

ಸಪುಪಣ ಣ್ೈಯಶಾ ಲ್ ೀಘೈಶಾ ಪುಷ್ಟಪತ್ೈರರ್ತಪಾಣತಡರ್ೀ॥65॥ 

ವಿನಾಾಯಟವಾಯಮಟನಿು ಸಮ ಕಪಯಸ ು್ೀ ಪುನ್ಾಃಪುನ್ಾಃ। 

ಸಮಾಗಮಾತಾಯಂ ಸಙ ೆ ೀತಂ ಕೃತಾವ ತತಾರಥ ಸತವರಾಾಃ॥66॥ 

ಸಮಾಾಪಯ ಗಿರಿದ್ತಗಾುಯಣಿ ಗಹವರಾಣಿ ಮಹಾಗತಹಾಾಃ। 

ರಾಮಭಕ್ಾಯ ವಯಚಿನ್ವಂಸ ು್ೀ ಕಪರಾಜಭರಾದ್ಪ॥67॥ 

ಸತಧಾಥಯಮಿವ ದ್ತಗಾಾಬಾಂ ಸತರಾಸತರವರಾಾಃ ಪುರಾ। 

ಅಕ್ಷ್್ ೀಭಯನ್ ಭ ವಲಯಂ ಸ್ತೀತಾತಾಯಂ ವಾನ್ರ್ೀಶವರಾಾಃ॥68॥ 

ಶ್್ೈಲಾನ್ತದ್ಹರನ್ ವಿೀರಾ ಗಣಡಶ್್ೈಲಾನ್ಲ್ ೀಠ್ಯನ್। 

ವನಾನ್ಯಧ್ ನ್ವನ್ನಪರ್ೀ ಗತಹಾಾಃ ಕ್್ೀಚಿಜಜಗಾಹಿರ್ೀ॥69॥ 

ಮತಾುನ್ ಮತಙ್ಗುಜಾನ್ ಸ್ತಂಹಾನ್ ತರಕ್ಷ ನ್ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ಪ। 

ಆದ್ತರತಯ ರಾವಣ್ ೀಽಸ್ತೀರ್ತ ಜಘ್ುನಾಃ ಕ್್ೀಚನ್ ಕ್್ ೀಪನ್ಾಃ॥70॥ 
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ಕಪೀನ್ ಯ ಥಪರಿಭರಷಾಟನ್ನಿವಷಾಯನಿವಷ್ಯ ಧಾವತಾಃ। 

ಮೀಘ್ಗಮಿಿೀರನಾದ್ೀನ್ ಹನ್ತಮಾನಾಹವಯತ್ ಸತಖಮ್॥71॥ 

ಕ್ಷತರ್ತಪಪಾಸಾಪರಿಶ್ಾರನಾುಾಃ ಶತಷ್ೆಕಣಾಠಾಃ ಶರಮಾತತರಾಾಃ। 

ಪಾನಿೀರಾಪಾನ್ಂ ವಾಞ್ಚಾನ್ ುೀ ದ್ದ್ೃಶತಸ ು್ೀ ಮಹಾಗತಹಾಮ್॥72॥ 

ಮಿಶ್್ೈಾಃ ಪದ್ಮಪರಾಗ್ೀಣ ಹಂಸಾದ್ಯೈರದ್ರಯಪ್ಷಿಣಭಾಃ। 

ಗತಹ್ ೀರ್ತಾತ್ೈಸ ು್ೀ ಕಪಯೀ ನಿೀರಂ ತತಾರನ್ತಮೀನಿರ್ೀ॥73॥ 

ಅಸಯಧ್ ೀ ವಾರಿಮಾನ್ ದ್ೀಶಾಃ ಪರವಿಶ್ಾಮ ಪಬಾಮ ಕಮ್। 

ಅನಿವಷಾಯಮ ಚ ವ್ೈದ್ೀಹಿೀಮಿರ್ತ ತ್ೀ ಪಾರವಿಶನ್ ಗತಹಾಮ್॥74॥ 

ಅನ್ ಯೀನ್ಯಹಸುಗಾರಹ್ೀಣ ಭಾರಮಯನ್ ುೀ ವಿನ್ಾಯಕನ್ದರ್ೀ। 

ನಾವಿನ್ದನ್ ನಿಗುಯತ್ೀಮಾಮಯಗುಯಂ ತಮಸಾ ಯೀಜನಾಯತ್ೀ॥75॥ 

ನಿರಾಶ್ಾ ಜೀವನ್ೀ ದಿೀನಾಾಃ ಕ್ಷತತಾ್ಮಾಾಃ ಶರಮಕಶ್ಯತಾಾಃ। 

ಕರನ್ದನ್ ುೀ ರಾಮರಾಮೀರ್ತ ದ್ದ್ೃಶತದ ದ್ೀಯಶಮದ್ತಿತಮ್॥76॥ 

ಕ್ಾಞ್ಾನ್ ಸ್ತರೀಮವ್ೀಕ್ಷ್ಾಯಽಥ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ಶ್ರೀಮಯೀ ವನ್ೀ। 

ಮತದಾ ಹನ್ ಮಾನ್ ವಚನ್ಮತದಾಹರದ್ವಿಕಿಮಾಃ॥77॥ 

ಕ್ಾ ತವಂ ಕಞ್ಜಪಲಾಶ್ಾ್ಷಿಣ ತಪಸಾ ಜತತಾಪಸಾ। 

ಕಸ್ಯೀದ್ಂ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ಮಯಂ ಸರ್ ೀವನ್ಗತಹಾದಿಕಮ್॥78॥ 

ರಾಮ್ೀ ನಾಮ ರಮಾಕ್ಾನ್ುಾಃ ಕ್ಾನ್ ುೀ ದ್ಶರಥಾತಮಜಾಃ। 

ಪತತನಿನಯಯೀಗಾದಾಗಚಾತ್ ಸಭಾಯಯಯಾಃ ಸಾನ್ತಜ್ ೀ ವನ್ಮ್॥79॥ 

ತಸಯ ಸತಗಿರೀವಮಿತರಸಯ ವಯಂ ಭೃತಾಯ ವರಾನ್ನ್ೀ। 

ನ್ಷಾಟಂ ಭಾರಾಯಯಂ ವಿಚಿನಾವನಾ ದ್ೈವಾದ್ೀತಾಂ ಗತಹಾಂ ಗತಾಾಃ॥80॥ 

ಮಾರತತ್ೀರಿರ್ತ ಗಾಂ ಶತರತಾವ ಯೀಗಿನಿೀದ್ಮಭಾಷ್ತ। 

ದ್ತಹಿತಾ ಮೀರತಸಾವಣ ಣ್ೀಯರಹಂ ನಾಮಾನ ಸವಯಮಾಭಾ॥81॥ 

ಉವಾಸಾತರ ಚಿರಂ ಪೂವಯಂ ನಿಮಾಮಯಯೀಮಾಂ ಮಯೀ ಗತಹಾಮ್। 

ಅಪಸರ್ ೀವರರಾ ಸಾಕಂ ಹ್ೀಮರಾ ಹ್ೀಮಶ್್ ೀಭರಾ॥82॥ 

ಹ್ೀಮಾರಾ ಹ್ೀ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ಸಖಿೀಂ ಮಾಂ ವಿದಿಾ ತಾಪಸ್ತೀಮ್। 

ಆಮಾನ್ರರಾಮಿ ವಾಃ ಶ್ಾರನಾುನ್ ವಿಶ್ಾರಮಾರಾಽಽಶರಮಾಗತಾನ್॥83॥ 
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ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಫಲಮ ಲ್ೈಸಾುನ್ ಬಹತಲ್ೈರಮೃತ್ ೀಪಮೈಾಃ। 

ಶ್ಾರನಾುನಾಪಾಯಯರಾಮಾಸ ತಪಪಯಯಿತಾವ ತಪಸ್ತವನಿೀ॥84॥ 

ವಿಶ್ಾರನಾುನ್ಥ ಸನ್ತುಷಾಟನಾತಾಮನ್ಮಭನ್ನ್ದತಾಃ। 

ಬಲಾನಿನಗಾುಯಮಮಾಗಾುಯಜ್ಞಾನ್ ಕಪೀನ್ ಚ್ೀ ಸವಯಮಾಭಾ॥85॥ 

ವಿರಿಞ್ಾಸಯ ವರಾದ್ತರ ಜನ್ ುನಾಂ ನ್ ೀದ್ುಮಾಗಮೌ। 

ಯೀಗಾದ್ ವೀ ಗಮಯಿಷಾಯಮಿ ನಿಮಿೀಲಯತ ಲ್ ೀಚನ್ೀ॥86॥ 

ತಸಾಯ ಇತತಯಪದ್ೀಶ್್ೀನ್ ನಿಮಿೀಲ್ಲತವಿಲ್ ೀಚನಾಾಃ। 

ಕ್ಷಣ್ೀನಾಚಕ್ಷತಾಽಽತಾಮನ್ಂ ವಿನ್ಾಯಪೃಷ ಠ್ೀ ಪಿವಙ್ಗುಮಾಾಃ॥87॥ 

ಹ್ೈಮನಿುಕ್್ೈಾಃ ಪರಸ ನ್ೈಸ ು್ೀ ಹ್ೀಮನ್ುಮೃತತಮಾಗತಮ್। 

ಜ್ಞಾತಾವ ಸವ್ೀಯ ಭಯಂ ಭ ಯೀ ಭ್ೀಜತಾಃ ಸತಗಿರೀವದ್ಣಡತಾಃ॥88॥ 

ಚಿನಾುಕತಲ್ೀ ಕಪಕತಲ್ೀ ನಿಷ್ೀದ್ತಷ್ಟ ಧ್ರಾತಳ್ೀ। 

ಅಙ್ಗುದ್ ೀ ಭಙ್ಗುದ್ ೀಽರಿೀಣಾಂ ದಿೀರಮೀತದ್ ವಚ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥89॥ 

ಕ್ಾಲ್ ೀ ಗತ್ ೀ ನ್ಶಾರತಾಂ ಮಯಮಾರಾಮಯೀ ಬಲ್ೀ। 

ಯಸತು ಸತಗಿರೀವಸಙ್ಗೆಿೃಪುಾಃ ಕೃತಯಮತರ ವಿಚಿನ್ಯತಾಮ್॥90॥ 

ಹನಿಷ್ಯರ್ತ ಹರಿೀನ್ ದರೀಽಸಾಮನ್ ಧ್ತರವಂ ಲಙ ು್ತಶ್ಾಸನಾನ್। 

ರಾಜದ್ಣಡವಧಾಚ ಾ್ರೀಯೀ ವೃಣ್ೀ ಪಾರಯೀಪವ್ೀಶನ್ಮ್॥91॥ 

ಯತವರಾಜವಚ ಶತರತಾವ ಸಬಾಷ್ಪೀಷ್ತ ಹರಿಷ್ವಥ। 

ತಾರಸಾುರತರಂ ವಾಕಯಂ ವಾನ್ರಾನ್ ಪರತಯಭಾಷ್ತ॥92॥ 

ಅಗರಜ್ ೀ ಯೀನ್ ತ ಗ್ರೀಣ ಮಾರಿತ್ ೀ ರಾಮಬನ್ತಾನಾ। 

ಭತಜಯತ್ೀ ಜ್ಯೀಷ್ಠಪರ್ತನೀ ಚ ಸ ಕಥಂ ನ್ಾಃ ಕ್ಷಮಿೀ ಭವ್ೀತ್॥93॥ 

ನ್ ರಾಸಾಯಮ್ೀಽಥ ಸತಗಿರೀವಂ ನ್ ಹಾಸಾಯಮಶಾ ನ್ಸುನ್ತಮ್। 

ಪರವ್ೀಕ್ಷ್ಾಯಮ್ೀ ಗತಹಾಮೀನಾಂ ಪರರಾಸಾಯಮಶ್ಾರಂ ಸತಖಮ್॥94॥ 

ವಜರಣಾಽಪ ಸವವಜ್ರೀಣ ಕಞ್ ಾ್ತ್ ಕಲ ವಿದಾರಿತಾ। 

ಗತಹ್ೀಯಂ ನಾತರ ರಾಮಸಯ ವಿಕರಮಾಃ ಸಙ್ಗೆರಮಿಷ್ಯರ್ತ॥95॥ 

ವಾಚಮಾಕಣಣಯಯ ತಾರಸಯ ಜಾಮಬವದಾವಲ್ಲಜಾದಿಷ್ತ। 

ವದ್ತತಸ ಬಾಢಮಿತ್ಯೀವ ವಾಚಮಾಚಷ್ಟ ಮಾರತರ್ತಾಃ॥96॥ 
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ವಿದಿತ್ೀಯಂ ಮರಾ ನಿೀರ್ತಸಾುರ್ೀಣ ಪರರ್ತಪಾದಿತಾ। 

ಸವಜಾಮೀಯಸಯ ಸಾಮಾರಜಯಂ ಸಾಧ್ರಾಮಿೀರ್ತ ವಾಞ್ಾತಾ॥97॥ 

ಅಸಹಾಯೀ ರವಿಸತತ್ೀ ಸ್ತೀತಾಂ ತಾಂ ದ್ರಷ್ತಟಮಕ್ಷಮೀ। 

ಖಣಿಡತಂ ರಾಮಸಖಯಂ ಸಾಯದಿತಾಮಾಶ್ಾ ವಿಜೃಮಿತ್ೀ॥98॥ 

ಪಾರಜ್ಞಮಮನಾಯನಿಹಾಪಾರಜ್ಞಾನ್ ರಾಮಕ್ಾರಾಯಯಭತಯಪ್ೀ್ಷಿಣಣಾಃ। 

ಚತತತ ಾ್ೀಯನಾಪುಯಪಾಯೀನ್ ಶ್ಕ್ಷಯಿಷಾಯಮಯಹಂ ಹರಿೀನ್॥99॥ 

ಶತಕರತ್ ೀಾಃ ಶತಗತಣಾಾಃ ಕತಲ್ಲಶ್ಾಲಿಕ್ಷಮಣ್ೀಷ್ವಾಃ। 

ಆನ್ಯೀಯತಸ್ತುಲತತಲಾಂ ಬಲಂ ವಾಃ ಶತಷ್ೆಪಣಣಯವತ್॥100॥ 

ಯಸಯ ಭ ರಭಙ್ಗುನಿಯತಂ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯಂ ಕ್್ ೀಸಲ್ೀಶ್ತತಾಃ। 

ತಸಾಯಗಮಯಂ ಕಲ ಬಲಂ ಬಾಲ್ಲಶ್್ೈಾಃ ಕಂ ನ್ ಕತಾಯತ್ೀ॥101॥ 

ಯರಾ ನಿೀತಾಯ ಪುರಾ ಜಜ್ಞ್ೀ ವಿರ್ ೀಧ್ ೀ ರವಿಜ್ೀನ್ ವಾಃ। 

ಸಾಮಾತಂ ಸಮಾವೃತಾು ಸಾ ವಿಪದ್ೀ ನ್ೈವ ಸಮಪದ್ೀ॥102॥ 

ನ್ನ್ವಙ್ಗುದ್ ಪತೃವಯಸ ು್ೀ ಧ್ಮಾಮಯತಾಮ ನ್ ತವಾಹಿತಾಃ। 

ತವನಾಮತತಮಮಯತಮಾಲಮಬಯ ವತುಯಮಾನ್ಸತು ಕಮತಪನ್ಾಃ॥103॥ 

ವದ್ರ್ತೀತಾಂ ಹನ್ತಮರ್ತ ವಾನ್ರಾಸ ು್ೀ ಮತನಿವರತಾಾಃ। 

ತಮನ್ವವತುಯನ್ು ಯಥಾ ನ್ದ್ ಯೀದ್ ಯೀಘ್ಂ ನ್ಗನಿಮನಗಾಾಃ॥104॥ 

ಅಲಙ್ಗ್ಯಮಲ್ಪೈರವಲ್ ೀಕಯ ತ್ೀಽತರಸನ್ ಮಹಾಣಣಯವಂ ಸವಂ ಚ ಮನ್ ೀರಥಾಣಣಯವಮ್। 

ಶರಮಾಪನ್ ೀದಾಯ ಸಮಾಶರಯನ್ನಮಿೀ ವ್ೀಲಾವನ್ಂ ರಾಮಪದ್ಂ ಚ ಪಾವನ್ಮ್॥105॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮನಾನರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಕಷ್ಟೆನಾದಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಸಪುಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥4-7-105॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 1730+105 = 1835] 
 

ಅಷ್ಟಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥4-8-74॥ 

ಅಥ ದಿೀಘ್ಯಂ ವಿನಿಾಃಶವಸಯ ಚಿನಾುತಾನಾುನ್ನ್ ೀಽಙ್ಗುದ್ಾಃ। 

ಕತಲವೃದಾಾನ್ ಕಪವರಾನ್ ಪರಣಿಪತ್ಯೀದ್ಮಬರವಿೀತ್॥1॥ 

ಸಮಯಾಃ ಸಮರ್ತೀತ್ ೀ ನ್ಾಃ ಸ್ತೀತಾ ನಾಧಿಗತಾ ಕವಚಿತ್। 

ದ್ತಸುರಸ್ ುೀಯರಾಶ್ಶಾ ಮಾಗಾುಯಾಃ ಸವ್ೀಯಽಪ ಸಾಗುಯಳಾಾಃ॥2॥ 
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ರಾಮದ್ೀವಪರಸಾದ್ೀನ್ ರೌವರಾಜಯಮಭ ನ್ಮಮ। 

ಹತತಾತಸಯ ದಿೀನ್ಸಯ ನ್ ಸತಗಿರೀವಾನ್ತರಾಗತಾಃ॥3॥ 

ರಾಮಸಾಯಽನ್ೃಣಯಮಪಾರಪಯ ಕಂ ಫಲಂ ಜೀವಿತ್ೀನ್ ಮೀ। 

ಸವ್ೀಯ ಮಮಾನ್ತಮ್ೀದ್ದ್ಾಾಂ ವೃದಾಾಾಃ ಪಾರಯೀಪವ್ೀಶನ್ಮ್॥4॥ 

ದಿೀನಾಂ ಮೀ ಮಾತರಂ ತಾರಾಂ ತಾಂ ಸಾನ್ುಾಯತ ಸಾಮಭಾಃ। 

ನ್ ನ್ಂ ಸಾ ಭತತುಯಶ್್ ೀಕ್ಾತಾುಯ ಪುತರಶ್್ ೀಕ್್ೀ ಮರಿಷ್ಯರ್ತ॥5॥ 

ಉಕ್ ು್ಾೀರ್ತ ಯತವರಾಜಂ ತಂ ಕೃತಪಾರಯೀಪವ್ೀಶನ್ಮ್। 

ಅವಲ್ ೀಕ್ಾಯರತದ್ನ್ತನಚ್ೈಾಃ ಕಪಯಾಃ ಸಮಸಙ್ಗೆಟಾಾಃ॥6॥ 

ವಾನ್ರಾ ವಾಯತಯಯಪಸಪೃಶಯ ಸವ್ೀಯ ಪಾರಯಮತಪಾವಿಶನ್। 

ದ್್ಷಿಣಣಾಗ್ರೀಷ್ತ ದ್ಭ್ೀಯಷ್ತ ಕೃತಾವ ಚ್ ೀತುರತಾಃ ಶ್ರಾಃ॥7॥ 

ದ್ೀಹಾನ್ ಜಹಾಸ ಂಸಾುನ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ತತತ್ ೀಷ್ ಪಶ್ತಾಶನ್ಾಃ। 

ಸಮಾಪರ್ತನಾಮಾ ಪ್ಷಿಣೀನ್ ದರೀ ದ್ಗಾಪಕ್ಷ್್ ೀ ಬತಭತ್ಷಿಣತಾಃ॥8॥ 

ಅಜಾಮಿಳ  ್ ೀಽಪಯಜನ್ಮತವಂ ಯನಾನಮಗರಹಣಾದ್  ಯರೌ। 

ತ್ೀ ಕಥಾಂ ತಸಯ ದ್ೀವಸಯ ಪರೀಚತಾಃ ಸಂಸಾರಹಾರಿಣಿೀಮ್॥9॥ 

ರ್ತರಧಾಮಾ ರಾಮನಾಮಾಽಬ ದ್ವನಾಯಂ ರಘ್ುನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 

ಅಪೀಪಲನ್ತಮನ್ೀಯಯಯಜ್ಞಂ ಸ್ತೀತಾಂ ದ್ೀವಿೀಮರಿೀರಮತ್॥10॥ 

ಕ್್ೈಕ್್ೀರಾಯ ವಾಕಯಮಾತ್ರೀಣ ತಯಕುರಾಜ್ ಯೀ ವನ್ಂ ಯರೌ। 

ಚತತದ್ದಯಶಸಹಸಾರಣಿ ರಕ್ಷ್ಾಂಸ್ತ  ಪರಭತರ್ಷಿಣಣ್ ೀತ್॥11॥ 

ವಿಜನ್ೀಽಥ ಜನ್ಸಾಾನ್ೀ ರಾಗರ್ ೀಗಾದ್ಚ ಚತರತ್। 

ರತನಮಾಲಾಮಿವ ಧಾವಙ  ್ೀ ರಾವಣ್ ೀ ರಾಮವಲಿಭಾಮ್॥12॥ 

ಯತಯೀಧ್ ಪ್ಷಿಣರಾಜಸುಂ ಜಟಾಯತಾಃ ಕ ಟಯೀಧಿನ್ಮ್। 

ರಾಮಭಕ್ಾಯ ಸ ತತಾಯಜ ಮ ರ್ತುಯಂ ಕೀರ್ತುಯಮತಪಾದ್ದ್ೀ॥13॥ 

ಸ ಹಿ ಧ್ನ್ಯತಮಾಃ ಪ್ಷಿಣೀ ರಾಮಾತಾಯಂ ಜೀವಿತಂ ತಯಜನ್। 

ಅಕೃತಾತಾಾಯ ವಯಂ ಹನ್ು ಮನ್ದಭಾಗಾಯ ಮಿರರಾಮಹ್ೀ॥14॥ 

ಸಕ್ಾಮಾ ಖಲತ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀ ಸಖ್ಾಯ ಮನ್ಾರರಾ ಸಹ। 

ಹತಾವ ಪರ್ತಂ ಶ್್ ೀಕತಪುಂ ವಾಲ್ಲನ್ಂ ವಾನ್ರಾಂಶಾ ನ್ಾಃ॥15॥ 
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ಅಪ ಸತಗಿರೀವಮಿತರಂ ನ್ಾಃ ಸೌಮಿತ್ರೀರಗರಜ್ ೀ ವಿಭತಾಃ। 

ಸ್ತೀತಾನ್ವೀಷ್ಣಸಙ್್ ನಾನನ್ ಕರತಣಾಃ ಸಂಸಮರಿಷ್ಯರ್ತ॥16॥ 

ಇತಾಂ ಕಥಾನ್ುರ್ೀ ಶತರತಾವ ದ್ೀಹತಾಯಗಂ ಜಟಾಯತಷ್ಾಃ। 

ವೃದ್ ಾೀ ಗೃದ್ಾರಪರ್ತಾಃ ಪರೀಚ್ೀ ರತದ್ನ್ ಜ್ಯೀಷ್ ಠೀ ಜಟಾಯತಷ್ಾಃ॥17॥ 

ಮಮ ಪಾರಣಸಮ್ೀ ಭಾರತ ರಾವಣ್ೀನ್ ಹತಾಃ ಕಥಮ್। 

ಕ್್ೀ ಯ ಯಂ ಕ್್ೀನ್ ದ್ತಾಃಖ್್ೀನ್ ಪಾರಪಾುಾಃ ಪಾರಯೀಪವ್ೀಶನ್ಮ್॥18॥ 

ಸಮಾಪರ್ತನ್ೀತಯಭಹಿತಾಾಃ ಪರತ ಯಚತಸ ು್ೀ ಪಿವಙ್ಗುಮಾಾಃ। 

ಸೌಮಯ ದಾಶರಥ್ೀಭಾಯರಾಯಯಂ ರಾಕ್ಷಸ್ ೀ  ರಾವಣ್ ೀಽಹರತ್॥19॥ 

ಪಶಯಂಸುಂ ಪರ್ಥ ಗಚಾನ್ುಂ ಪ್ಷಿಣೀನ್ ದರೀ ರಾಘ್ವಪರಯಾಃ। 

ನಿವಾರಯನ್ ಹತಸ ು್ೀನ್ ರಾಮೀಣ ಕಲ ಸಂಸೃತಾಃ॥20॥ 

ರಾಮಸತಗಿರೀವಯೀಾಃ ಸಖಯಮಥಾಭ ದ್ ವಾಲ್ಲನ್ ೀ ವಧಾತ್। 

ವಯಂ ತಯೀನಿನಯಯೀಗ್ೀನ್ ತಾಂ ದ್ೀವಿೀಂ ಮೃಗರಾಮಹ್ೀ॥21॥ 

ಸಮರ್ತೀತಾಃ ಸ ಸಮಯಾಃ ಸ್ತೀತಾಂ ನ್ ೀಪಲಭಾಮಹ್ೀ। 

ಉತೆಟಾತ್ ಸಙ್ಗೆಟಾತ್ ತಸಾಮದ್ ವಯಂ ಪಾರಯಮತಪಾಸಮಹ್ೀ॥22॥ 

ಪ್ಷಿಣಪರವರ ಕಸಾಮತ ು್ೀ ಪಕ್ಷಯೀಾಃ ಸಙ  ್ಯೀಽಭವತ್। 

ಕಚಿಾಜಾಜನಾಸ್ತ ಸ್ತೀತಾರಾಾಃ ಪದ್ವಿೀಂ ತಾತ ಕತತರಚಿತ್॥23॥ 

ವಣಿಣಯತಂ ತ್ೈಸುದಾಕಣಣಯಯ ದಿವಜಾಃ ಶ್್ ೀಕ್ಾಕತಲಾಃ ಶನ್ೈಾಃ। 

ಕನಿಷಾಠಯೀದ್ಕಂ ದ್ತಾವ ಕಪೀನಾದರನಿದ್ಮಬರವಿೀತ್॥24॥ 

ಅರತಣಸಯ ಸತತಾವಾವಾಂ ತರತಣತ್ವೀಽರ್ತಗವಿಯತೌ। 

ನಿಜಂ ರಾಜಯಂ ಪಣಂ ಕೃತಾವ ಪಯೈಯಕ್ಷ್ಾವಹಿ ವ್ೀಗಿತಾಮ್॥25॥ 

ಕಲ್ಲಙ್ಗುಬಲ್ಲಭತಕ್ೌೆರಞ್ಾಶ್್ಯೀನ್ಗೃದ್ಾರಸ್ತತಚಾದಾನ್। 

ಸವಾಯನ್ರ್ತೀತಯ ನೌ ಮಾಗ್ ುೀಯ ಡಯನ್ೀನ್ ೀತುರ್ ೀತುರಾನ್॥26॥ 

ಆವಾಮನ್ತಗತೌ ಸ ಯಯಯಮತದ್ಯನ್ುಮಥ್ ೀದ್ಯೀ। 

ಆ ಮದಾಾಯಹನಗತ್ೀಾಃ ಶ್ೌರಾಯಯತ್ ತತ್ ೀ ಮ್ೀಹ್ ೀ ಮಹಾನ್ಭ ತ್॥27॥ 

ಭಾರತಾ ಸನ್ುಪಯಮಾನ್ ೀ ಮೀ ಪಕ್ಷ್ಾಭಾಯಂ ರ್ಷಿಣತ್ ೀ ಮರಾ। 

ದ್ಗಾಪಕ್ಷ್್ ೀಽಪತಂ ಪಶ್ಾಾತ್ ್ಷಿಣೀಣಪುಣಯಇವಾಮಬರಾತ್॥28॥ 
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ಸಪುಮೀಽಹಿನ ಗತಾಃ ಸಙ್ಗಜಞಂ ಕಥಞ್ ಾ್ದ್ ದ್ೀಶಕ್ಾಲವಿತ್। 

ಅಪಕ್ಷ್್ ೀ ಮರಣಾಕ್ಾಙ್್ ೀ ನಿಷ್ಟದ್ ಾೀಽಹಂ ಮಹಷ್ಟಯಣಾ॥29॥ 

ಭವಿಷ್ಯರ್ತ ತವರಾ ಕೃತಯಂ ರಾಮಕ್ಾಯಯಯಂ ಚಿಕೀಷ್ಯತಾಮ್। 

ರಾಪಪರಸಾದಾತ್ ಪ್ಷಿಣೀ ಸಾಯ ದ್ೀಹ್ ೀ ನ್ ತಯಜಯತಾಮಿರ್ತ॥30॥ 

ನಿಶ್ಾಕರಸಯ ಮೀ ಸಖತಯಮತಮಯನ್ೀವಾಯಚಾಃ ಸಮರನ್ನಹಮ್। 

ನಿವಿಷ್ ಟೀ ಗಿರಿರನಾಾರನ ು್ೀ ರಾಮದ್ ತಪರರ್ತೀಕ್ಷರಾ॥31॥ 

ಹನ್ು ರಾಜಾ ದ್ಶರಥಾಃ ಸಖ್ಾ ಮೀ ಪಾರಣಸಮಿಮತಾಃ। 

ಮಮಾಪ ಪುತಾರಸುತತಪತಾರಾಃ ಸತನಷಾ ತಸಯ ಮಮ ಸತನಷಾ॥32॥ 

ಮಮ ಸತನಷಾಹರಂ ಚ್ ೀರಂ ಮಮ ಭಾರತೃನಿಸ ದ್ನ್ಮ್। 

ರಾವಣಂ ಹನ್ತುಕ್ಾಮ್ೀಽಪ ನ್ ಸಮಥ್ ೀಯಽಸ್ತಮ ವಾನ್ರಾಾಃ॥33॥ 

ಅಪಕ್ಷಸಾಯಮಿಷಾಕ್ಾಙ್್ ೀ ಸತಪಾಶ್್ ವೀಯ ಮಮ ನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 

ರಾಕ್ಷಸಂ ಪ್ೈಕ್ಷತ ವಯೀಮಿನ ಹರನ್ುಂ ರಾಮವಲಿಭಾಮ್॥34॥ 

ಹಾ ರಾಮ ರಾಮ ನಾಥ್ೀರ್ತ ಲಕ್ಷಮಣ್ೀರ್ತ ಚ ಸತಸವರಮ್। 

ಕರನ್ದನಿುೀಂ ಸತನ್ದರಿೀಂ ತಾಂ ಚ ದ್ೃಷಾಟಾ ತಾಪಮತಪೀಯಿವಾನ್॥35॥ 

ರಾಮಕ್ಾಯಯಯಂ ಮರಾ ಕ್ಾಯಯಯಂ ಮನ್ಸಾ ವಚಸಾಽಥವಾ। 

ತಸಾಮದ್ ವಕ್ಷ್ಾಯಮಯಹಂ ವಿೀರಾ ದ್ ರದ್ಶ್ೀಯ ಸವಭಾವತಾಃ॥36॥ 

ಶತಯೀಜನ್ ದ್ ರಸಾಾ ಲಙ ೆ ೀಯಂ ಲವಣಾಮಿಸ್ತ। 

ಉದಾಯನ್ೀ ಶ್ಂಶಪಾಮ ಲ್ೀ ತತಾರಽಸ ು್ೀ ಜನ್ಕ್ಾತಮಜಾ॥37॥ 

ರಾಕ್ಷಸ್ತೀಭಾಃ ಪರದ್ತಾುನಿ ಸತರಾಮಾಂಸಾನ್ಯಪಾಸಯರ್ತ। 

ವಾಸವ್ೀನ್ ೀಪನಿೀತ್ೀನ್ ಸಾಽಮೃತಾನ್ನೀನ್ ವತಯತ್ೀ॥38॥ 

ಇದ್ಂ ರಾಮಾಯ ದ್ೀವಾಯ ದ್ೀವರಾಯ ಭವ್ೀದಿದ್ಮ್। 

ಇತಯಗರಭಾಗೌ ವಿನ್ಯಸಯ ಶ್್ೀಷ್ಮಶ್ಾನರ್ತ ಶ್್ ೀಭನಾ॥39॥ 

ರಾಮಪರಸಾದ್ಮಾಹಾತಯಮಹ್ ೀ ಪಶಯತ ವಾನ್ರಾಾಃ। 

ರಾಮಸಯ ಹಿ ಕಥಾಂ ಶತರತಾವ ತನ್ತಮೀಯ ತರತಣಿೀಕೃತಾ॥40॥ 

ದ್ಗ ಾೌ ಪಕ್ಷ್ಾವಿಮೌ ರ ಢೌ ಜರಾ ಸವಯಮಜೀಯಯಯತ। 

ಬಲವ್ೀಗಾವನ್ತದ್ವೀಗೌ ಯಥಾ ಯ ನ್ಸುಥಾಽದ್ಯ ಮೀ॥41॥ 
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ಶತಯೀಜನ್ಮತ್ಯೀತತಂ ಯಾಃ ಶಕ್್ ುೀ ವಿಶರಮಂ ವಿನಾ। 

ಸ ಸ್ತೀತಾಂ ದ್ರಕ್ಷಯರ್ತ ಶ್ರೀಮಾನಿರ್ತ ಮೀ ದಿವಯನಿಶಾಯಾಃ॥42॥ 

ಮಹ್ೀನ್ದರಮಲಯಪಾರನ್ುಮಾರತಹಯ ಪಿವನ್ಂ ಭವ್ೀತ್। 

ಸವಸ್ತು ವೀಽಸತು ಗಮಿಷಾಯಮಿ ಹಿಮವನ್ುಂ ಮಮಾಽಽಲಯಮ್॥43॥ 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ತಂ ಪತರ್ತರೀನ್ದರಂ ಪತನ್ುಮವಲ್ ೀಕಯ ತ್ೀ। 

ರಾಘ್ವಾಯ ನ್ಮಶಾಕತರವಿಯಸಮಯೀತತುಲಿಲ್ ೀಚನಾಾಃ॥44॥ 

ಕಥಯನ್ ುೀಽಥ ರಾಮಸಯ ಕಥಾಮಾಹಾತಯಮದ್ತಿತಮ್। 

ದ್್ಷಿಣಣಾಮ್ಿೀನಿಧಿಂ ಪಾರಪುಮಮಯಲರಾನಿಲಶ್ೀತಲಮ್॥45॥ 

ಅಮ್ಿೀನಿಧಿಂ ತಂ ಗಮಿಿೀರಂ ವಿೀಕ್ಷಮಾಣಾನ್ ವಿಷಾದಿನ್ಾಃ। 

ವಾನ್ರಾನ್ಙ್ಗುದ್ಾಃ ಪರೀಚ್ೀ ವಿಷಾದ್ಸಯಜಯತಾಮಿರ್ತ॥46॥ 

ಯಸಯ ರಾ ಪಿವನ್ೀ ಶಕುಾಃ ಸ ತಾಂ ವದ್ತತ ವಾನ್ರಾಃ। 

ಇರ್ತ ಜಾಮಬವತಾಽಽದಿಷಾಟಸ ು್ೀ ಸವಶಕುಂ ನ್ಯವ್ೀದ್ಯನ್॥47॥ 

ಯೀಜನಾನಿ ದ್ಶ ಪರೀಚ್ೀ ಗಜಾಃ ಪಿವನ್ಮಾತಮನ್ಾಃ। 

ವಿಶದ್ುವಾಕ್ಷಸ್ತರಂಶತತು ಗವಯೀ ಯೀಜನಾನ್ಯಥಾ॥48॥ 

ಚತಾವರಿಂಶಚಾ ವೃಷ್ಭಾಃ ಪಞ್ಚಾಶದ್ುನ್ಾಮಾದ್ನ್ಾಃ। 

ಮೈನ್ದಾಃ ಷ್ಷ್ಟಟಂ ಸಪುರ್ತಂ ಚ ವಿವಿದ್ ೀ ವದ್ರ್ತ ಸಮ ತಮ್॥49॥ 

ಸತಷ್ೀಣಸ ನ್ತಶ್ಾಾಶ್ೀರ್ತಂ ಜಾಮಬವಾನ್ ಸವಯಮಬರವಿೀತ್। 

ವೃದ್ಾಂ ಹಸ್ೀಯತಸುರತಣಾ ಮಾಂ ತಥಾಽಪ ಬರವಿೀಮಯಹಮ್॥50॥ 

ರ್ತರವಿಕರಮಸಯ ಕರಮಣ್ೀ ಕತವಯತ್ ೀ ನ್ನಿದಘ ೀಷ್ಣಮ್। 

ತ್ೈಲ್ ೀಕ್್ಯೀ ಭಾರಮಯತ್ ೀಮೀಽಭ ಜಾಜನ್ತ ಮೀರತನಿಪೀಡಿತಮ್॥51॥ 

ನ್ವರ್ತಪಿವ ಏವಾಹಂ ತತಾಃ ಷ್ಣಣವರ್ತಪಿವಾಃ। 

ಪುರಸಾುದಿತಯಭಹಿತ್ೀ ಬರಹಮಜ್ೀನಾಙ್ಗುದ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥52॥ 

ಯೀಜನಾನಾಂ ಶತಂ ಗನ್ತುಂ ಶಕುಂ ಮೀ ನಿಶ್ಾನ್ ೀಮಯಹಮ್। 

ನ್ ನಿಶ್ಾನ್ ೀಮಿ ವಿಕರಮಯ ಪರತಾಯಗನ್ತುಂ ಪಿವಙ್ಗುಮಾಾಃ॥53॥ 

ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ಜಾಮಬವಾನ್ ಚ್ೀ ಗನ್ುವಯಂ ನ್ ತತ ಸಂಶಯೀ। 

ವತಸ ನ್ಾಃ ಪಾಲನಿೀಯೀನ್ ಕಮತಪನ್ಭಯವತಾ ರ್ತವರ್ತ॥54॥ 
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ಅಥ ವಾಲ್ಲಸತತ್ ೀಽವಾದಿೀತ್ ಕ್್ ೀ ನ್ತ ನ್ಾಃ ಪಾಲಯಿಷ್ಯರ್ತ। 

ಕಸುರಿಷ್ಯರ್ತ ಸ್ತನ್ತಾಂ ಕ್್ ೀ ರಾಮಪ್ರೀಷ್ ಠೀ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥55॥ 

ಪಿವನ್ಂ ಕತವಯತ್ ೀಽಪ ಸತಯರನ್ುರಾರಾಾಃ ಕಲಾನ್ುರ್ೀ। 

ಪಾರಪುಂ ನ್ ೀಽಕೃತಕೃತಯತಾವತ್ ಪಾರಯಾಃ ಪಾರಯೀಪವ್ೀಶನ್ಮ್॥56॥ 

ಇರ್ತ ಖಿನ್ನತರಂ ಪರೀಚ್ೀ ಜಾಮಬವಾನ್ಙ್ಗುದ್ಂ ಪರರ್ತ। 

ಕಶ್ಾದ್ ವಿಪಶ್ಾದ್ ಬಲವಾನ್ ಕ್ಾಯಯಯಂ ನ್ಾಃ ಸಾಧ್ಯೀದಿರ್ತ॥57॥ 

ಏಕ್ಾನ ು್ೀ ಕ್ಾನಿುಮನ್ುಂ ತಂ ಹನ್ ಮನ್ುಮವಸ್ತಾತಮ್। 

ಆತಮರಾಮಂ ತದಾ ರಾಮಪ್ರೀಷ್ಠಂ ಪರೀವಾಚ ಜಾಮಬವಾನ್॥58॥ 

ಸವಯಶ್ಾಸರರಸಾಭಜ್ಞ ಸವಯವಿೀಯಯಯರಸಾಣಣಯವ। 

ಸವಯಸದ್ತುಣಸಮಪನ್ನ ಹನ್ ಮನ್ ಕಂ ನ್ ಭಾಷ್ಸ್ೀ॥59॥ 

ಇಮಾನಿ ಕಪಲಕ್ಷ್ಾಣಿ ಭಯಶ್್ ೀಕಮಹಾನ್ಲ್ೀ। 

ಲ್ ೀಟನಿು ಚಾವಲ್ ೀಕಯ ತವಂ ಕರತಣಾಂ ನ್ ಕರ್ ೀಷ್ಟ ಕಮ್॥60॥ 

ಅಞ್ಜನಾತ್ವೀನ್ ಸಞ್ಚಜತಾ ಮಞ್ುಜಲಾ ಪುಞ್ ಾ್ಕಸಾಲಾ। 

ತಸಾಯಂ ಹಿ ಭವತ್ ೀ ಜನ್ಮ ಪಾರಣಾತ್ ಪಾರಣಿಪರಣಾಯಕ್ಾತ್॥61॥ 

ಭತವ್ೀವ ಹ್ೈರಣಯನಿಧಿಂ ಭಸಮನ್ೀವಾಗಿನಮಾವೃತಮ್। 

ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ತವೃತಾಯ ಗ ಢಂ ತಾವಂ ವ್ೀದಾಹಂ ಬಲದ್ೀವತಾಮ್॥62॥ 

ಗರತಡ್ ೀ ನಾನ್ತಗನ್ತುಂ ತಾವಂ ಸಮಥಯಾಃ ಕಮತತಾಪರ್ೀ। 

ತಾತ ತ್ೀ ಸಮತಾಂ ರಾತತಂ ತಾತ ಏವ ಪರಭತಾಃ ಸವಯಮ್॥63॥ 

ಉರ್ತುಷ್ಠ ಪುರತಷ್ಶ್್ರೀಷ್ಠ ಜ್ಞಾರ್ತೀನಾಮಥ ಸಮಪದ್ೀ। 

ತವ ರ್ತರವಿಕರಮಸ್ಯೀವ ವಿಕರಮಾವಸರ್ ೀಽಧ್ತನಾ॥64॥ 

ಬರಹಮಪುತ್ರೀ ವದ್ತ್ಯೀವಂ ವಾಯತಪುತ್ ರೀಽಬರವಿೀದ್ ವಚಾಃ। 

ನ್ನ್ದಯಞ್  ಾೀಕಸನ್ುಪಾುನ್ ಮನ್ದಹಾಸ್ೀನ್ತದನಾ ಹರಿೀನ್॥65॥ 

ಅತ್ಯೀತತಂ ಯೀಜನ್ಶತಂ ಮಮಾಽಽರಾಸ್ ೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ। 

ಸವಯತಾರವಾಯಹತಗತ್ೀಗುಯರತಡಸ್ಯೀವ ಗ್ ೀಷ್ಪದ್ಮ್॥66॥ 

ಸಹಸರವಾರಂ ಪರಾಯಯಗಾಂ ಮೀರತಂ ಪಾರಗ್ೀಕಪಾತತಾಃ। 

ಆಭಮತಖ್್ಯೀನ್ ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಾಂಶ್್ ೀರತದ್ರಾದ್ಸುಮಪಯಗಾಮ್॥67॥ 
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ರಾಘ್ವಸಯ ಪರಸಾದ್ೀನ್ ಲಾಘ್ವಂ ಪೌರತಷ್ಂ ಚ ಮೀ। 

ಮರ್ತಪತತಶಾ ಪರಸಾದ್ೀನ್ ಭವ್ೀದ್ೀವ ವಿಶ್್ೀಷ್ತಾಃ॥68॥ 

ಭವನ್ ುೀಽತ್ೈವ ರ್ತಷ್ಠನ್ತು ಭವನ್ ುೀ ವಿೀತಸಮಿರಮಾಾಃ। 

ಕೃತಕ್ಾಯಯಯ ಉಪ್ೀಷಾಯಮಿ ಕೃತಕ್ಾ ವಿಕರಮಾ ನ್ ಮೀ॥69॥ 

ಮಮ ನಿಷ್ಪತತ್ ೀ ವಿೀಯಯಯಂ ನ್ ಸಹ್ೀತ ಮಹಿೀತಳಮ್। 

ಪಙ್ಗೆವತ್ ಪರ್ತದಾಯಯೀಯತ ಪರವ್ೀರಾಸಾಮನ್ಮಹಿೀಧ್ರಾತ್॥70॥ 

ಹನ್ ಮರ್ತ ಬತರವತ್ಯೀವಂ ಭ ಷ್ರಾಮಾಸತರತದ್ಾತಾಾಃ। 

ವನ್ಮಾಲಾಙ್ಗುದಾದ್ಯೈಸುಮಙ್ಗುದಾದಾಯಾಃ ಪಿವಙ್ಗುಮಾಾಃ॥71॥ 

ಪಾಲಯನ್ ವಾನ್ರಕತಲಂ ಕ್ಾಲಯನ್ ರಕ್ಷಸಾಂ ಕತಲಮ್। 

ಜಯ ವಿೀರ ಜಯೀತತಯಚ್ೈಾಃ ಚಕತಶತವಾಯನ್ರ್ೀಶವರಾಾಃ॥72॥ 

ಸ್ತಮತಂ ಹರಿಣಾಂ ವದ್ನಾರವಿನ್ದಂ ಕತವಯನ್ ಹನ್ ಮಾನ್ಧಿಕಂ ಚಕ್ಾಶ್್ೀ। 

ಮಾಹ್ೀನ್ದರಮಾರತಹಯ ಮಹಿೀಧ್ರ್ೀನ್ದರಂ ಯಥ್ ೀದ್ಯಂ ಭಾನ್ತರತದಾರಭಾನ್ತಾಃ॥73॥ 

ಕರತತಮಿವ ಹರಿತತಷ್ಟಯೈ ವಿಕರಮಂ ಕತತುಯಕ್ಾಮಾಃ ಪಿವನ್ಮಥ ಕರಿಷ್ಯನ್ ದಿೀಕ್ಷಣಿೀರಾಮಿವ್ೀಷ್ಟಟಮ್। 
ರಘ್ುಕತಲರ್ತಲಕಂ ಶ್ರೀಕ್ಾನ್ುಮೀಕ್ಾನ್ುಭಕುಾಃ ಸಮನ್ಮದ್ಸಮಾನ್ಂ ರಾಮಮೀಕ್ಾಭರಾಮ್॥74॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಕಷ್ಟೆನಾದಕ್ಾಣ ಡ್ೀಽಷ್ಟಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥4-8-74॥[ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 1835+74=1909] 

॥ಇರ್ತ ಕಷ್ಟೆನಾದಕ್ಾಣಡಮ್ ಸಮಾಪುಮ್॥4-8॥ [494] 

ಸತನ್ದರಕ್ಾಣಡಮ್॥5॥ 

ಪರಥಮಾಃ ಸಗುಯ॥5-1-29॥ 

ಪರಣಮಯ ಸಮಯಕ್ ಪುರತಷ್ಂ ಪುರಾಣಮವಧ್ಯತ್ ೀಚ್ೈಹಯನ್ತಮಾನ್ ಮಹಾದೌರ। 

ಲಙ್ಗೆಂ ದಿಧ್ಕ್ಷನಿನವ ಧ್ ಮಕ್್ೀತತದ್ ಾಯಮ್ೀಪಮಾಂ ತತರ ಯರೌ ಘ್ನೌಘ್ಾಃ॥1॥ 

ಲಾಙ್ಗ ುಲಮಾವಿದ್ಾಯ ಸರ್ ೀಮಹಷ್ಯಂ ವಿಕತಚಯ ಕಣಾಣಯವವಲ್ ೀಕಯ ಲಙ್ಗೆಮ್। 

ಗಿರಾವವಷ್ಟಭಯ ಕರಾವುತಾಙ ು್ರೀ ಸ ಉತಪರ್ತಷ್ಯನ್ ವಿರರಾಜ ವಿೀರಾಃ॥2॥ 

ಪಾರಣಾನ್ ಸಮಾಯಮಯ  ಸಮಜತಜಯಕ್ಾಯೀ ದಾಾಯಯನ್ ಸ ಯೀಗಿೀವ ರಘ್ುಪರವಿೀರಮ್। 

ವಯಚಿೀಕಸದ್ ವಯಕುಮಥಾಽಽತಮತ್ೀಜಾಃ ಫಣಾಸಹಸರಂ ಫಣಿನಾಮಿವ್ೀಶಾಃ॥3॥ 
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ಸಾಯನ್ನಾಃಪುನ್ದ್ದಯಶಯನ್ಮಿತತಯದಿೀಯಯಯ ಸಗದ್ುದ್ಂ ಸನ್ನಗಿರಾಃ ಕಪೀನಾದರನ್। 

ಆಹಾಿದ್ಯನ್  ಸಾಮಽಽಹ ಸ ಮೀಘ್ಘ ೀಷ್ಾಃ ಸಮೀರತಸಙ್ಗೆಶತನ್ತಹಯನ್ ಮಾನ್॥4॥ 

ರಾಮಸಯ ಭ ಮನಾಃ ಶರವತ್ ತವರ್ೀಯ ಪ್ರೀಕ್ಷ್್ೀಯ ಸ್ತೀತಾಮಧ್ತನ್ೈವ ನ್ ೀ ಚ್ೀತ್। 

ಲಙ್ಗೆಮಹಂ ಪದ್ಮವದಾಹರ್ೀಯಂ ಬಧಾವ ದ್ಶ್ಾಸಯಂ ಪಶತವದ್ಾರ್ೀಯಮ್॥5॥ 

ಸ್ತನ್ ಾನ್ಥಾನ್ ದನಿವ ಶ್್ ೀಷ್ಯೀಯಂ ಗಿರಿೀನ್ ಗತರ ನ್ ಕನ್ತದಕವತ್ ್ಷಿಣಪ್ೀಯಮ್। 

ಸತರಾಸತರಾನ್ಪಯಜವಜಜಯೀಯಂ ತಥಾಽಪ ದ್ೀವಿೀಂ ಧ್ತರವಮಾನ್ಯೀಯಮ್॥6॥ 

ಸಮಿೀರವತ್ ಸವಯಜಗದ್ ವಲ್ೀಯಂ ಪಶ್್ಯೀಯಮಾರಾಯಯಂ ಪುನ್ರಾನ್ಯೀಯಮ್। 

ಸತಯಂ ಸಖ್ಾಯಾಃ ಪುನ್ರ್ೀವ ಸತಯಂ ರಾಮೈಕದಾಸ್ ೀಽಸ್ತಮ ಹಿ ಪಾವಮಾನಿಾಃ॥7॥ 

ಇತಾಂ ಸ ಗಾಂ ಕ್ಾಮದ್ತಘಾಂ ಪರದಾಯ ಸವಬನ್ತಾತಾಯೈ ಸತಖಜೀವನಾಯ। 

ನಿಷ್ಟಪೀಡಯ ಮಾಹ್ೀನ್ದರಮಿಮಂ ಪದಾಭಾಯಂ ವಿನಿಷ್ಪತನ್ನಮಬರಮಾಲಲಮಬೀ॥8॥ 

ತರ್ತಪೀಡಿತ್ ೀಽದಿರಭತಯವಿ ಮಙ್ಗತ್ ಮಗ್ ನೀ ಮಹಾಭರಾಕ್ಾರನ್ು ಇವ ಪರವೀಽಪುಸ। 

ಅಸತಸರವಂಸುತರ ಚ ಧಾತತಧಾರಾ ವಿದಾರಿತ್ೀ ದ್ೀಹ ಇವಾಽಸರಧಾರಾಾಃ॥9॥ 

ಪತತಯಮತಷ್ಟಮನ್ ಪರಿಲ್ ೀಡಯಮಾನಾಚ ಾ್ೈಲಾಚಿಾಲಾಜಾಲಮಧ್ಾಃ ಪಪಾತ। 

ವಿದಾಯಧ್ರಾಣಾಂ ಚ ತಪಸ್ತವನಾಂ ಚ ಸ ಸತನ್ದರಿೀಕಂ ಕತಲಮತತಪಪಾತ॥10॥ 

ರಾಮಪರರಾಂ ರಾಮಚರ್ ೀ ದಿದ್ೃಕ್ಷತನ್ನಯನ್ವೀಕಪಾತ್ೀನ್ ತತಾರ ಸ್ತನ್ತಾಮ್। 

ತಂ ವಿಸಮಯಂ ವಕತುಮಿವ ರ್ತರಲ್ ೀಕ್ಾಯಂ ಪರಾಯನ್ಶ್್ೀ ತಸಯ ಹಿ ಸ್ತಂಹನಾದ್ಾಃ॥11॥ 

ದ್ೀವೀಪದ್ೀವಷ್ಟಯಗಣಾ ಅಗಣಾಯ ವಧ್ ಯತತಾ ವಿಸಮಯಿನ್ಾಃ ಖಮಾಪಯ। 

ವಿಕ್ಾಸ್ತಭಶ್ಾಾರತತರಪರಸ ನ್ೈರಪೂಜಯಂಸುಂ ನ್ಯನಾಮತಬಜ್ೈಶಾ॥12॥ 

ಕತತ ಹಲಾತಾಯಯತಲ್ ೀಚನಾಸತ ಸವಾಯಸತ ತಾಸಾವಯತಲ್ ೀಚನಾಸತ। 

ವದ್ತತಸ ಸವ್ೀಯಷ್ವಪ ಸಾಧ್ತಸಾಧಿವತತಯಚ್ೈಮತಮಯನಿೀನಾದರ ಮತದಿತಾ ಅವೀಚನ್॥13॥ 

ಗತಣ್ೀನ್ ಸನಾಾಯ ಗತಣಾಣಣಯವ್ೀನ್ ರಾಮೀಣ ಮತಕ್್ ುೀ ರಣಕ್್ ೀವಿದ್ೀನ್। 

ಸವಪಕ್ಷದ್ಕ್ಷಾಃ ಸಫಲ್ ೀ ಹನ್ ಮಾನ್ ಶರ್ ೀಪಮ್ೀಽರಿೀಂಸುಾರತ್ೀ ನಿಹನ್ತುಮ್॥14॥ 

ಅಸ್ ಯೀರತವ್ೀಗ್ೈಾಃ ಪರಿಕೃಷ್ಯಮಾಣಾ ನಾನಾನ್ಗಾಶಾನ್ದನ್ಚಮಪಕ್ಾದಾಯಾಃ। 

ಕೃತಾವಽನ್ತರಾತಾರಂ ಸತಮನ್ ೀಭಸಾರ್ೈನ್ನಯಮನಿು ಭಕ್ಾುಇವ ವಾರಿಪಾರ್ೀ॥15॥ 

ಉಪಯತಯಯಪಯಯೀಯನ್ಮಥ್ ೀ ಅಧ್ ೀಽಧ್ ೀ ಲಸನಿು ಮೀಘಾಸುರಸಾಽಭಕೃಷಾಟಾಃ। 

ಸ್ತತಾಸ್ತತಾ ರಕುರತಚಶಾ ಯದ್ವದ್ಾರಿಪರವಿೀರಾಃ ಪರಿವಾರಭ ತಾಾಃ॥16॥ 
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ನಿಪಾತವಾತ್ೈಾಃ ಪರಿಲ್ ೀಡಯಮಾನ್ಾಃ ಫ್ೀನಾಯಮಾನ್ಾಃ ಸಕಲ್ ೀಽಪ ಸ್ತನ್ತಾಾಃ। 

ಆಶಙ್ಗೆಯತ್ೀ ರಾಮಯಶ್್ ೀಮತಬಧಿವಾಯ ಪಯೀಮತಬಧಿವ್ೀಯತಯಪ ಹಾರಗೌರಾಃ॥17॥ 

ದ್ ರೀಣಿೀಕರ್ ೀತ್ಯೀಷ್ ಸಮತದ್ರಮದ್ಾಯಂ ವ್ೀಗಾನಿಲ್ೀನಾನಿಲದ್ೀವಸ ನ್ತಾಃ। 

ಸ್ೀತತಂ ವಿಧಾತತಂ ಹರಿವಾಹಿನಿೀನಾಂ ಪುರ್ೈವ ಕತವಯನಿನವ ಲಕ್ಷಮಲ್ೀಖ್ಾಮ್॥18॥ 

ಇನ್ದರಧ್ವಜಾಭಂ ಸತುರರ್ತ ದ್ತಯಸಙ ು್ ಲಾಙ್ಗ ುಲಮಸಾಯಖಿಲಮಙ್ಗುಲಾಯ। 

ತದ್ವೈಜಯನಿುೀಮಿವ ಮೀಘ್ಪಾಳಿಂ ದ್ ೀಲಾಯಮಾನಾಮವಲ್ ೀಕಯಧ್ವಮ್॥19॥ 

ಹಸಾುವುದ್ಸ ುೌ ಲಸತ್ ೀಽಸಯ ದಿೀಘ್ೌಯ ಪೀನೌ ಸತವೃತ ುೌ ಪವಮಾನ್ಸ ನ್ ೀಾಃ। 

ಅದ್ ಾೀಯದ್ುತೌ ಪವಯತಪಾಶವಯಯತಗಾಮತ್ ಪಞ್ಚಾಸಯವನಾುವಿವ ಪನ್ನಗ್ೀನ ದೌರ॥20॥ 

ಶಸರಂ ವಿನಾ ಶತತರಪುರಿೀಮತಪ್ೈರ್ತ ಮತ್ ುೀ ಹನ್ ಮಾನಿರ್ತ ಮಾಽಸತು ಶಙ್ಗೆ। 

ನ್ನ್ವೀಕವಜ್ ರೀ ರಿಪುಮೀರ್ತ ವಜರೀ ದ್ಶ್ಾಸಯ ಘ ೀರಾ ನ್ಖನಾಮವಜಾರಾಃ॥21॥ 

ಸಹ್ ೀದ್ಯೀತಾಮತದ್ರಾದಿರಶೃಙ ುೀ ರವಿೀ ಯದಿ ದೌವ ನ್ವಧಾತತತಾಮರೀ। 

ತಹಿೀಯಕ್ಷಣ್ೀ ತಾಮರತರ್ೀ ಸತವೃತ ು್ೀ ತಾಮಾರನ್ನಾಸಾಯಸಯ ವಿಡಮಬಯೀತಾಮ್॥22॥ 

ಅದ್ ಾೀಯದ್ುತ್ೀ ಇನ್ತದಕಲ್ೀಇವ ದ್ವೀ ದ್ಂಷ್ರೀ ಅಮತಷ್ಯ ಸುಟಿಕಸತುಟಾಭ್ೀ। 

ಸದ್ಿಕುವಧಾವ ಸ್ತಾರಯೀಗಭಾಜಾಂ ಸತಖ್ಾಯ ದ್ತಾಃಖ್ಾಯ ವಿಯೀಗಭಾಜಾಮ್॥23॥ 

ಮೀರತಾಃ ಸತರ್ೀನ ದ್ರೀಣ ಸತರಾಚಲತಾವದ್ಚಿಾನ್ನಪಕ್ಷ್್ ೀ ದ್ರವರ್ತೀಹ ನ್ ನ್ಮ್। 

ಇರ್ತ ಪರತಕೆಯಂ ತನ್ತತ್ೀ ಪರಜಾನಾಂ ಶರಿೀರಮಸಾಯತನ್ತ ಹ್ೀಮಧಾಮ॥24॥ 

ಅಲಙ್ಗೆರ್ ೀತಯಸಯ ವಿಶ್ಾಲಮ ತ ು್ೀಯರತರ್ ೀ ವಿಶ್ಾಲಂ ವನ್ಮಾಲ್ಲಕ್್ೀಯಮ್। 

ಆಕ್ಾಶಮಾಕ್ಾಶಸತರಾಪಗ್ೀವ ಸಮತದ್ರಸ್ತೀಮೀವ ಭತವೀಽವಕ್ಾಶಮ್॥25॥ 

ವಿಸ್ತುೀಣಯಭಾವ್ೀ ದ್ಶಯೀಜನಾಽಸಯ ಚಾಾರಾಽಮತಬಧೌ ತರ್ತರಗತಣಾಯತ್ೀಯಮ್। 

ಲಬಾಾ ಕವಿೀನ ದ್ರೈರತಪಮಾನ್ಭ ಮಿಹಯನ್ ಮತ್ ೀ ನ್ ಹಯಪರಾ ರ್ತರಲ್ ೀಕ್ಾಯಮ್॥26॥ 

ಸತರಾಧಿರಾಜಂ ಪತಗಾಧಿರಾಜಾಃ ಸತಧಾಂ ಜಹಿೀಷ್ತಯಜಜಯತವಾನ್ ಜವ್ೀನ್। 

ಪಿವಙ್ಗುರಾಜ್ ೀ ಹಿ ಪತಙ್ಗುರಾಜಂ ಸ್ತೀತಾಂ ಜಹಿೀಷ್ತಯಜಜಯತವಾನ್ವಶಯಮ್॥27॥ 

ಕ್್ ೀ ವಾನ್ರ್ೀನ್ದರಸಯ ಸಮಾನ್ತಾರಾಂ ವತ್ೀಯತ ಯಸಾಯನಿಲ ಏವ ತತಲಯಾಃ। 

ಕ್್ ೀ ವಾ ನ್ರ್ೀನ್ದರಸಯ ಸಮಾನ್ತಾರಾಂ ರಾಮಸಯ ಯೀ ಭಾರ್ತ ಕೃಪಾಲತತಾರಾಮ್॥28 
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ಜಯರ್ತ ಜಗರ್ತ ದಿವಯಶ್ರೀತನ್ ಮಾನ್ ಹನ್ ಮಾ 

ನ್ಹಿತಮವಹಿತಾತಾಮ ಬಾಹಯಮಭಯನ್ುರಂ ಚ। 
ವಸರ್ತ ವಸರ್ತಭ ತ್ೀ ಯಸಯ ಚಿತ ು್ೀ ವಿಚಿತ್ರೀ 

ಭತವನ್ಭವನ್ಪೂಣ್ ಣೀಯ ರಾಮದ್ೀವಾಃ ಸದ್ೀರ್ತ॥29॥ 
ಇರ್ತ  ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಸತನ್ದರಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಪರಥಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥5-1-29॥[ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 1909+29=1938] 

ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥ 5-2-59॥ 

ಪವಮಾನ್ಸತತಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಪಿವಮಾನ್ಂ ಮಹಾಣಣಯವಾಃ। 

ಮಗನಮಾತಮನಿ ಮೈನಾಕಂ ಹಿಮಾದ್ರೀಾಃ ಸ ನ್ತಮಬರವಿೀತ್॥1॥ 

ಉರ್ತುಷ್ಠ ಪವಯತಶ್್ರೀಷ್ಠ ವಿಶರಮಾಥಯಂ ಹನ್ ಮತಾಃ। 

ರಾಮದ್ೀವಸಯ ದ್ ತ್ ೀಽಯಂ ಮಾನ್ನಿೀಯೀ ಹಿ ಮಾದ್ೃಶ್್ೈಾಃ॥2॥ 

ಇರ್ತ ವಾರಿನಿಧ್ೀವಾಯಕ್ಾಯದ್ತತುಸ ಾೌ ಕನ್ಕ್ಾಚಲಾಃ। 

ಕಲಾಪಶ್ಾಯಮಲ್ೀ ಸ್ತನಾಾವಚಿರಾಂಶತರಿವಾಮತಬದ್ೀ॥3॥ 

ಅನ್ೀಕಸಾನ್ತಮಾತಾಮನ್ಂ ನಾನಾವನ್ಮನ್ ೀರಮಮ್। 

ಅನಾದ್ೃತ್ ಯೀತಪತನ್ುಂ ತಂ ಹನ್ ಮನ್ುಂ ಧ್ರ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥4॥ 

ವಿೀರ ವಿಶರಮಯತಾಮತರ ಭತಜಯತಾಂ ಸಾವದ್ತ ಮತುಲಮ್। 

ಬಾನ್ಾವಾ ವಯಮಿತತಯಕ್್ ುೀ ಮಾರತರ್ತಗಿುಯರಿಮಬರವಿೀತ್॥5॥ 

ವಿಶರಮಾಃ ಶರಮಿಣಾಂ ಸೌಮಯ ನ್ ಶರಮ್ೀ ಮಮ ವಿದ್ಯತ್ೀ। 

ಅವಿಶರಮೀ ಪರರ್ತಜ್ಞಾ ಮೀ ಕೃತಾ ವಾನ್ರಸನಿನಧೌ॥6॥ 

ಅಲಪಶ್್ೀಷ್ಶಾ ದಿವಸಸುಾರ್ೀಽಹಂ ಕ್ಾಯಯಯಗೌರವಾತ್। 

ಮಹಿೀಧ್ರ ಮಹಿೀಂ ಮತಕ್ಾುಾ ಕಸಾಮನ್ಮಗ್ ನೀಽಮತಬಧೌ ಭವಾನ್॥7॥ 

ಮಾರತತ್ೀರಿೀರಿತಂ ಶತರತಾವ ಸಾಯಲಾಃ ಶಮ್ಿೀರಭಾಷ್ತ। 

ಪ್ಷಿಣಣಾಃ ಪವಯತಾಾಃ ಪೂವಯಮ್ಷಿಣಣವನ್ ಭತವನ್ತರಯಮ್॥8॥ 

ವಜ್ರೀಣ ವಜರೀ ಚಿಚ ಾ್ೀದ್ ಪಕ್ಷ್ಾನ್ ನಿಶ್್ಶೀಷ್ಭ ಭೃತಾಮ್। 

ನಿೀತ್ ೀಽಹಂ ದ್ಯರಾ ಸ್ತನ ಾೌ ವಾಯತನಾ ವಾಯತನ್ನ್ದನ್॥9॥ 
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ಸವಾಯನ್ುರಾತಾಮ ತಾತಸ ು್ೀ ಪಕ್ಷದ್ ೀ ಮೀ ತತ್ ೀ ಭವಾನ್। 

ಪೂಜ್ ಯೀ ಮೀ ಪ್ರೀಷ್ಟತಶ್ಾಾಹಂ ರಾಮಭಕ್ ು್ೀನ್ ಸ್ತನ್ತಾನಾ॥10॥ 

ಹಿರಣಯನಾಭಸಯ ಚ ಗಾಂ ಶತರತಾವ ಪಾರಭಞ್ಜನಿಾಃ ಪರಭತಾಃ। 

ಪರಿರಭಯ ಯರೌ ದ್ ೀಭಾಯಯಮದಿರಂ ಪುರತಷ್ರ ಪಣಮ್॥11॥ 

ಸಾಾನ್ೀ ಸತಯಪಯವಿಶ್ಾರನ್ುಂ ತಂ ಶಶಂಸತಾಃ ಸತರ್ೀಶವರಾಾಃ। 

ಪುಂಸಾಃ ಪರಭಾವಸಾಮಗಾರಯನ್ನೈರಪ್ೀಕ್ಷಯಂ ಹಿ ಲಕ್ಷಣಮ್॥12॥ 

ಇನ್ ದರೀ ಗಿರಿೀನ್ದರಮಾಚಷ್ಟ ತ್ ೀಷ್ಟತಸ ು್ೀನ್ ಕಮಮಯಣಾ। 

ಅಭಯಂ ತ್ೀ ಮರಾ ದ್ತುಂ ರಾಮಶ ಶ ರಷ್ಣಾದಿರ್ತ॥13॥ 

ಪಿವಮಾನ್ಂ ತಮಾಲ್ ೀಕಯ ದಿವಗತಣಂ ವ್ೀಗಮಾಗತಮ್। 

ನ್ಯಗದ್ನ್ ನಾಗಜನ್ನಿೀಂ ಸತರಸಾಂ ಸರಸಾಾಃ ಸತರಾಾಃ॥14॥ 

ಮಾರತತ್ೀಾಃ ಕತರತ ವಿಘ್ನಂ ತವಂ ಜಜ್ಞಾಸಾಮ್ೀಽಸಯ ತದ್ ಬಲಮ್। 

ಯದ್ಯದಿಚಾಸ್ತ ತತು ತ್ೀ ವಕರಮೀತತ ವರ್ೀಣ ನ್ಾಃ॥15॥ 

ದ್ಕ್ಷ್ಾ ದಾಕ್ಷ್ಾಯಣಿೀತತಯಕ್ಾು ಭ ತಾವ ಸಾ ರ ಕ್ಷರಾಕ್ಷಸ್ತೀ। 

ತಸಾಾವಾಸಯಂ ವಿವೃಣಾವನಾ ಮಾಗಾುಯಮಾವೃತಯ ಮಾರತತ್ೀಾಃ॥16॥ 

ತಾಮವ್ೀಕ್ಷಯ ಕರಾಳಾ್ಷಿಣೀಂ ಪಙ್ಗುಕ್ಷ್್ೀನ್ ದರೀಽಭಯಭಾಷ್ತ। 

ಮಾರತರ್ತೀ ರಾಮದ್ ತ್ ೀಽಸ್ತಮ ಮಾಗ್ ುೀಯ ಮೀ ದಿೀಯತಾಮಿರ್ತ॥17॥ 

ಯೀ ವಾ ಕ್್ ೀ ವಾ ಭವ್ೀದಾನಿೀಂ ವದ್ನ್ಂ ಪರವಿಶ್ಾಽಶತ ಮೀ। 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಸಾಟಟಹಾಸಾಂ ತಾಂ ಕಪೀನ್ದರಾಃ ಕತಪತ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥18॥ 

ಕಥಂ ಮಾಂ ಗರಸಸ್ತತತಯಕ್ಾುಾ ವಿಗರಹಂ ಜಗೃಹ್ೀ ಹರಿಾಃ। 

ಆರಾಮೀಽಪಯಥ ವಿಸಾುರ್ೀ ಸಮಾನ್ಂ ಬಹತಯೀಜನ್ಮ್॥19॥ 

ವಾಯದಾತ್ ಸಾ ದಿವಗತಣಂ ವಕರಂ ತದ ದ್ೀಹಪರಿಮಾಣತಾಃ। 

ಸ್ ೀಽಙ್ಗತುಷ್ಠಮಾತರಸುದ್ವಕರಂ ಪರವಿಶಯ ನಿರಗಾತ್ ಪರಭತಾಃ॥20॥ 

ತಸಯ ಪರಬಾವಂ ಸಮಾಿವಯ ಸರಸಾ ಸತರಸಾಽಬರವಿೀತ್। 

ಜೀವನ್ನೈವಾಮರವರಂ ತಾತ ರ್ಷಿಣತವಾನ್ಸ್ತ॥21॥ 

ಸತಯಂ ಲಙ್ಗೆಮತಪ್ೀತಯ ತವಂ ಜಾನಿೀರಾ ಜನ್ಕ್ಾತಮಜಾಮ್। 

ತಾಮೀವಂವಾದಿನಿೀಂ ವಿೀರಾಃ ಪರರ್ತಪೂಜಯ ಪರಪುಪುಿವ್ೀ॥22॥ 
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ತಮಾಪತನ್ುಮಾಲ್ ೀಕಯ ಸ್ತಂಹಿಕ್ಾ ಸ್ತಂಹವಿಕರಮಮ್। 

ದ್ೈವಾನ್ೀ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಪೂಣಣಯಂ  ಪಾರಪುಮಿತಯನ್ವಚಿನ್ುಯತ್॥23॥ 

ವಿಧ್ೀವಯರಾದ್ವದಾಾಯ ಸಾ ಲಙ್ಗೆಪಾಲನ್ತತಪರಾ। 

ಛಾರಾಗರಹ ಇರ್ತ ಖ್ಾಯತಾ ಛಾರಾಂ ಜಗಾರಹ ಮಾರತತ್ೀಾಃ॥24॥ 

ಲ್ ೀಕಘ್ನೀಮವಲ್ ೀಕ್ಾಯಯಂ ದಾನ್ವಿೀಂ ವಿವೃತಾನ್ನಾಮ್। 

ಅಬ ದ್ದಿರನಿಭಾಃ ಸಾಽಪ ವಕ್್ರೀಣಾಮಬರಮಾವೃಣ್ ೀತ್॥25॥ 

ಸವತನ್ತಂ ತನ್ತತಾಂ ನಿೀತಾವ ಹನ್ತಮಾನಾವಿವ್ೀಶ ತಾಮ್। 

ಹೃದ್ಯಂ ನಿದ್ದಯಯಂ ತಸಾಯ ಬಭ್ೀದ್ ನ್ಖರ್ೈಾಃ  ಖರ್ೈಾಃ॥26॥ 

ಆನ್ರಮಾಲ್ಲನ್ಮತತಾೆರನ್ುಂ ತಾಂ ನಿಹತಯ ಮಹಾಹರಿಮ್। 

ನ್ರಸ್ತಂಹಮಿವಾಂಸಙ್ಗ್ಯಮಸತುವನ್ ಸತರಕನ್ನರಾಾಃ॥27॥ 

ಹನ್ ಮನ್ ಭ ರಿಮಹಿಮನ್ ಹತಾ ಸವಾಯಹಿತಾ ತವರಾ। 

ಖ್್ೀಚರಾಾಃ ಖ್್ೀ ಚರಿಷ್ಯನಿು ತಾವಂ ಗಾಯನ್ ುೀ ಭಯಂ ವಿನಾ॥28॥ 
ಇರ್ತ ಸಂಸತುವತಾಃ ಸವಾಯನ್ ದಿವಯಪುಷ್ಪಪರವಷ್ಟಯಣಾಃ। 

ಅಪಾಙ ುೀನ್ ೀಪಸಙ್ಗುಮಯ ಪಿವಗ್ೀನ್ದರಾಃ ಪರಪುಪುಿವ್ೀ॥28॥ 

ಉಲ್ ಿೀಲಮೀಘ್ಕಲ್ ಿೀಲಂ ಲ್ ೀಲಸತವಗಣಾಕತಲಮ್। 

ಅಮಬರಂ ಚಾಮತಬರಾಶ್ಂ ಚ ಸ ಸಮಂ ಸಮಲಙ್ಗ್ಯತ್॥30॥ 

ಆಲಮಬಶ್ಖರ್ೀ ಲಮಬೀ ಲಙ್ಗೆಪಾರಕ್ಾರರ ಪಕ್್ೀ। 

ನಿಪಪಾತ ಕಪಶ್್ರೀಷ್ಠಾಃ ಸ ರ್ತರಕ ಟ್ ೀಪಶ್್ ೀಭತ್ೀ॥31॥ 

ಆಪಾತತ್ ೀಽಭಾಯಪತತ್ ೀ ವಾಯತಪುತರಸಯ ನಿಸವನಾತ್। 

ಖಗಾ ಮೃಗಾ ದ್ಶ ದಿಶ್್ ೀ ವಿತರಸಾು ದ್ತದ್ತರಯವುದ್ತದರತಮ್॥32॥ 

ಪುಷಾಪಣಿ ವವೃಷ್ತವೃಯಕ್ಷ್ಾಸುಸ್ತಮನಾನಪರ್ತತ್ೀ ಸರ್ತ। 

ವಿಕ್ಾರನಿುಮರ್ತ ಸಮಾಿರನಾು ಬಾನ್ಾವಾಇವ ಬಾನ್ಾವ್ೀ॥33॥ 

ಬಲಾತಮನ್ ೀ ಹನ್ತಮತ್ ೀ ನ್ ಗಾಿನಿವಿಯಕರಮೀಽಪಯಭ ತ್। 

ನ್ಹಿ ತ್ೀಜಸ್ತವನ್ ೀ ವಹ್ನೀನಿನಯಶ್ೀಥ್ೀಽಪಯನ್ಾಕ್ಾರಿತಾ॥34॥ 

ರ್ತರಕ ಟಶೃಙ್ಗುಮಾರತಹಯ ಪ್ರೀಕ್ಷಮಾಣ್ ೀ ದಿಶ್್ ೀ ದ್ಶ। 

ಲಙ್ಗೆಮಲಙ್ಗೆರವರ್ತೀಂ ದ್ದ್ಶ್್ೀಯನ್ದರಪುರಿೀಮಿವ॥35॥ 
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ಗಮಿಿೀರಪರಿಖ್ಾಂ ಭೀಮಾಂ ಬಹತಪಾರಕ್ಾರದ್ತಗುಯಮಾಮ್। 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಲಙ್ಗೆಂ ಗಿರಿೀನ್ದರಸ್ ಾೀ ನಾನಾಯನಾರಮಚಿನ್ುಯತ್॥36॥ 

ನ್ ನ್ ನ್ಂ ವಾನ್ರಾಣಾಂ ಸಾಯಲಿಙ್ಗ್ನ್ಂ ಲವಣ್ ೀದ್ಧ್ೀಾಃ। 

ಅಥಾಪ ಲಙ ು್ತವತಾಂ ಪುರಿೀಯಂ ಸತಗಮಾ ಕಥಮ್॥37॥ 

ಚಿನ್ುರಾ ತಾನಿುಕರಾಯಯ ಕಂ ನಾಸ್ತು ರಾಮಸಯ ದ್ತಷ್ೆರಮ್। 

ರಾಮದ್ೀವಪರಸಾದ್ೀನ್ ಕಂ ಮಮಾಪಯಸ್ತು ದ್ತಷ್ೆರಮ್॥38॥ 

ಅರತಣಿೀಭವರ್ತೀದಾನಿೀಂ ತರಣಿಸುರತಣ್ ೀ ಯಥಾ। 

ಅಸುಙ್ಗುತ್ೀಽಸ್ತಮನ್ ರಾಸಾಯಮಿ ಮಾ ದಾರಕ್ಷತಮಾಮಯಂ ಹಿ ರಾಕ್ಷಸಾಾಃ॥39॥ 

ಮಾಮಮಿೀ ರಾಕ್ಷಸಾ ವಿೀಕ್ಷಯ ಶಙ ೆ ೀರನಿನೀದ್ೃಶ್ಾಕೃರ್ತಮ್। 

ಅಣತಾಃ ಪುರಿೀಂ ಪರವ್ೀಕ್ಷ್ಾಯಮಿ ತತ್ ೀಽನ್ವೀಷ್ತಟಂ ನ್ೃಪಾತಮಜಾಮ್॥40॥ 

ಇರ್ತ ಸಞ್ಾನ್ಯ ಶ್್ೈಲಾಭ್ ೀ ಬಲಾಳಾಭ್ ೀ ಬಭ ವ ಸಾಃ। 

ಯೀಗ್ೈಶವಯಯಯಬಲ್ೀನ್ೈವ ಯೀಗಿೀಶವರವಲಿಭಾಃ॥41॥ 

ಮತುಪರಮತುಸ್ತರೀಪುಂಸೆಂ ಪುರಂ ಶತದಿಾವಿವಜಜಯತಮ್। 

ಆಭಚಾರಇವ ಕ ರರಾಃ ಪರದ್ ೀಷ್ೀ ಪಾರಪುವಾನ್ ಕಪಾಃ॥42॥ 

ಅಚಿಾದ್ರವಪರವಸನಾಂ ಮಣಿಹ್ೀಮವಿಭ ಷ್ಣಾಮ್। 

ಸ ಪುರಿೀಂ ಸ್ತರೀಮಿವಾದಾರ್ಷಿಣೀತ್ ಪೀನ್ ೀನ್ನತಗೃಹಸುನಿೀಮ್॥43॥ 

ಇನ್ತದಹಾಸ್ೀನ್ ಸನಿದೀಪುಸೌಧ್ಗಣ ಡ್ೀನ್ ಪಾಣತಡನಾ। 

ಆಹವಯತ್ ಸಾ ಹರಿಂ ನ್ ನ್ಂ ಪಾಣಿಕ್ಾನಾಯ ಪತಾಕರಾ॥44॥ 

ಪತೌಯ ಧ್ನ್ಪತೌ ರಾತ್ೀ ಭಜನ್ತಯಪಪರ್ತಂ ಖಲಮ್। 

ಲಜಜತ್ೀವಾಽಽವೃಣ್ ೀಲಿಙ್ಗೆ ಧ್ ಮಪಟಾಯ ನಿಜಂ ವಪುಾಃ॥45॥ 

ಕಸುಾಂ ಪುರಪರವ್ೀಶ್ೀರ್ತ ಭತಸಯನಿುೀ ನ್ದ್ನ್ತಯತ। 

ತಾಡರಾಮಾಸ ತಂ ಚಣಿಡೀ ಸ್ತರೀರ ಪಾ ಪುರದ್ೀವತಾ॥46॥ 

ಅಚಿಕೀಷ್ತಯಾಃ ಕಪವರಾಃ ಸ್ತರೀವಧ್ಂ ಸತಜತಗತಪಸತಮ್। 

ವಾಮ್ೀ ವಾಮಕರಾಗ್ರೀಣ ತಾಂ ಮನಾಕ್ ಪರತಯತಾಡಯತ್॥47॥ 

ಪೀಡಿತಾ ತಾಡಿತ್ೀನಾಸಯ ವಿಹವಲಾ ಪರಹವತಾಂ ಗತಾ। 

ಗದ್ುದಾಕ್ಷರಮ ಚ್ೀಽಸಾವಾಞ್ಜನ್ೀಯಂ ಕೃತಾಞ್ಜಲ್ಲಾಃ॥48॥ 
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ಸಾವಗತಂ ತ್ೀ ಮಹಾಭಾಗಜಾನ್ೀ ತಾವಂ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಗಿರಾ। 

ಲಙ್ಗೆಸಙ್ಗೆಟಕ್ಾಲ್ೀ ತಾವಂ ಕಪಜ್ೀಯತಾ ಬಲಾದಿರ್ತ॥49॥ 

ವಿೀರ ವಿೀರಪರಣಯಿನಿೀಂ ಮೃಗಯಯಸವ ಮೃಗಿೀಕ್ಷಣಾಮ್। 

ವಾಯಧ್ೈರಪಯನ್ತಕಮಾಪಯರಾಾಃ ಕ್ಷಮಸಾವಽಽಗಾಃ ಸ್ತರರಾ ಮಮ॥50॥ 

ತಾಮೀವಂವಾದಿನಿೀಂ ದಿೀನಾಂ ಮಾ ಭೀರಿರ್ತ ವಿಸೃಜಯ ಸಾಃ। 

ಅದಾವರ್ೀಣ ಬಲ್ ೀದಾರಾಃ ಪರವಿವ್ೀಶ ರಿಪೀಾಃ ಪುರಿೀಮ್॥51॥ 

ದಿವಷಾಂ ಮ ದಿಾಾಯ ಪದ್ಂವಾಮಂ ಚಕ್್ರೀ ನಿದಾರಮತಪ್ೀಯತಷಾಮ್। 

ಪಶ್ಾಾತ್ ಕರಿಷ್ಯನ್ ಸ ರಣ್ೀ ದಿೀಘ್ಯನಿದಾರಮತಪ್ೀಯತಷಾಮ್॥52॥ 

ಸತನ್ದರ್ೀ ಮನ್ದರಾಕ್ಾರ್ೀ ಮನಿದರಮನಿದರ್ೀ ಹರಿಾಃ। 

ದ್ದ್ಶಯ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ರ ಕ್ಷ್ಾನ್ ನಾನಾವಸಾಾನ್ವಸ್ತಾತಾನ್॥53॥ 

ಮತಾುನ್ ಪರಮತಾುನ್ತನ್ಮತಾುನ್ ನಾನಾಪಾನ್ರತಾನ್ಪ। 

ಸತರತ್ ೀತಸವಸಂಸಕ್ಾುನ್ ರಮಣಿೀಭರವ್ೈಕ್ಷತ॥54॥ 

ಜತಹವತ್ ೀಽಗಿನೀಂಶಾ ಜಪತ್ ೀದಾಾಯಯತ್ ೀ ಬರಹಮ ರಾಕ್ಷಸಾನ್। 

ನಾನಾಯತಧ್ಧ್ರಾಂಶ್ಾಾನಾಯನ್ಪಶಯತ್ ಪುರರ್ಷಿಣಣಾಃ॥55॥ 

ರಾಕ್ಷಸ್ತೀರ್ೈಕ್ಷತಾನ್ೀಕ್ಾ ಮಾನಿನಿೀಾಃ ಕ್ಾಮಿನಿೀರಪ। 

ವಿಲಾಸ್ತನಿೀಭ್ ೀಯಗಿನಿೀಶಾ ಯೀಗಿನಿೀಶಾ ವಿಯೀಗಿನಿೀಾಃ॥56॥ 

ಕರೀಡಿತಾನ್ ಪೀಡಿತಾನ್ ಪೀತಾನ್ ಮತದಿತಾನ್ ರತದಿತಾನ್ಪ। 

ಲಾಳಿತಾನ್ ಭರ್ತಸತಾನ್ ಕ್ಾಂಶ್ಾತ್ ಮಾತೃಭದ್ದೃಯಷ್ಟವಾನ್ಸೌ॥57॥ 

ಚತತರಙ್ಗುಂ ತತ ಕ್ಾಮಂ ನ್ ೀ ಯತದ್ಾಂ ಸಾಯದಿರ್ತ ಗಜಜಯತಮ್। 

ಚತತರಂ ಗನ್ತುಕ್ಾಮಂ ನ್ ೀ ನಿದಾರಂ ಸ್ೈನ್ಯಮವ್ೈಕ್ಷತ॥58॥ 

ರಾಮಾನ್ನಾಭಂ ಹನ್ತಮಾನ್ಯಂ ತಂ ಖ್್ೀ ವಿೀಕ್ಷಯ ಪೂಣ ಣ್ೀಯನ್ತದಮಮಾನ್ಯನ್ುಮ್। 

ನಾಥಂ ಹ ಸಸಾಮರ ಸಮಾ ನ್ಯನ್ುಂ ಭಕ್ಾುನ್ ಸತಖ್್ೀನ್ೈವ ಸ ಮಾನ್ಯನ್ುಮ್॥59॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಸತನ್ದರಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥ 5-2-59॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 1938+59=1997] 
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ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥5-3-56॥ 

ಪರಹಸುಕತಮಿಕಣಾಣಯದಿರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ  ಗೃಹ್ೀ ಗೃಹ್ೀ। 

ಸ ವಿಮೃಗಯ ಸರ್ ೀಜಾ್ಷಿಣೀಂ ರಾವಣಾನ್ುಾಃಪುರಂ ಯರೌ॥1॥ 

ವಾಹರತ್ನೈವಯಧ್ ರತ್ನೈ ರತ್ನೈವಾಯಸ್ ೀವಿಭ ಷ್ಣ್ೈಾಃ। 

ಆಶಾಯಯಯರತ್ನೈಾಃ ಸವ್ೈಯಶಾ ಸಮ ಪಣಣಯಂ ಪುರಮೈಕ್ಷತ॥2॥ 

ರಾನಿರಾನಿ ವರಿೀರಾಂಸ್ತ ವಸ ುನಿ ಭತವನ್ತರಯೀ। 

ತಾನಿತಾನ್ತಯಪನಿೀತಾನಿ ರಕ್ಷಸ್ೈಕ್ಷತ ಮಾರತರ್ತಾಃ॥3॥ 

ಅನ್ುಾಃಪುರಾನ್ುರ್ೀಽಪಶಯತ್ ಕ್್ೀವಲಂ ರಾವಣಾಲಯಮ್। 

ಅದ್ಾಯಯೀಜನ್ವಿಸಾುರಂ ಸಾದ್ಾಯಯೀಜನ್ಮಾಯತಮ್॥4॥ 

ಮಣಿಹ್ೀಮಮಯೀ ತಸ್ತಮನ್ ಭವ್ೀನ್ ಭತವನಾದ್ತಿತ್ೀ। 

ದಿೀಪುಂ ವಿಮಾನ್ಮಾಚಷ್ಟ ಸ ಜ್ ಯೀರ್ತರಿವ ತ್ೀಜಸ್ತ॥5॥ 

ಮಣಿಶ್್ರೀಣಿಶ್ರರಾ ಗೌರ್ೀ ಪುಷ್ಪಕ್್ೀ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭಾಃ। 

ಅಪಶಯದ್ ರಾವಣಂ ಸತಪುಂ ಶಶ್ಬಮಬೀ ಶಶಂ ಯಥಾ॥6॥ 

ಪರಿವಾಯಯಯ ಪರ್ತಂ ವಿೀರಂ ಶರಾನ್ಂ ಶಯನ್ ೀತುಮೀ। 

ಸಹಸರಂ ವರನಾರಿೀಣಾಂ ತತರ ಪ್ೈಕ್ಷತ ಮಾರತರ್ತಾಃ॥7॥ 

ವಿಹೃತಯ ಸತಚಿರಂ ಪೀತಾವ ಮದಿರಾಂ ಮದಿರ್ೀಕ್ಷಣಾಾಃ। 

ಕ್ಾನಾು ರರ್ತಪರಿಶ್ಾರನಾುಾಃ ಶ್್ೀರತ್ೀ ಸಾಮದಿನಿದ್ರರಾ॥8॥ 

ಸ್ತರೀರತನಮಾಲಾವಲಯೀ ತಸ್ತಮನ್ ರತಚಿರರ್ ೀಚಿಷ್ಟ॥ 

ಮಹಾನಿೀಲಮಣಿಶ್ಾಯಮ್ೀ ರಾವಣ್ ೀ ನಾಯಕ್ಾಯಿತಾಃ॥9॥ 

ಹನ್ು ಸ್ ೀಽಯಂ ಖಲ ಇರ್ತ ಪ್ೈಕ್ಷತ್ೈನ್ಂ ಸ ಮಾರತರ್ತಾಃ। 

ವಿಕಸವರಾಭಾಯಂ ನ್ೀತಾರಭಾಯಮತಪಸೃತಾಯಕತತ್ ೀಭಯಾಃ॥10॥ 

ವಜರಪಾತಾಙ್ೆ ತೌ ತಸಯ ಭತಜಗ್ೀನ್ ದರೀಪಮೌ ಭತಜೌ। 

ರಕುಚನ್ದಸಂಸ್ತಕ್ ುೌ ಪಯಯಯಙ ೆ ೀ ಪರಿಸಾರಿತೌ॥11॥ 

ದ್ೀದಿೀಪಯಮಾನ್ೈರಾಕಲ್ಪೈಸುದ ದ್ೀಹ್ೀ ಮಾಷ್ಮೀಚಕ್್ೀ। 

ನಿೀಲಾಮತಬದ್ತಟಿತಾಖ್್ಯೈದಿದೀಯಪದಿೀಪುರಜೀಯತ॥12॥ 
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ಅರ್ತಪರಮಾಣಪಾರಣಸಯ ಘಾರಣ್ ೀತಾಾಾಃ ಶ್ಾವಸವಾಯವಾಃ। 

ದಿೀಪಾನ್ ನ್ ಶಮರಾಚಕತರವಯಯಕುಂ ಮಣಿಮಯತವತಾಃ॥13॥ 

ವಿಲ್ ೀಕ್್ಯೈವಂವಿಧಾಕ್ಾರಂ ಸತಪುಂ ತಂ ತದ್ತಪಾನಿುಕ್್ೀ। 

ಮಣ್ ಡೀದ್ರಿೀಮಥಾಪಶಯತ್ ಕ್ಾನಾುಮನ್ುಾಃಪುರ್ೀಶವರಿೀಮ್॥14॥ 

ಕಂ ದ್ೀವಿೀ ದಾನ್ವಿೀ ಕಂ ವಾ ಕ್ಾ ನ್ವೀಷಾ ಕ್ಾಮವಲಿರಿೀ। 

ಇತಾಯಶಙ್ಗೆಯ ನ್ ಸ್ತೀತ್ೀರ್ತ ತಾಕೆಯಕಾಃ ಸಮತಕೆಯಯತ್॥15॥ 

ಸಹಸರಶಾಃ ಸಹ ಪ್ರೀಷ ಠ್ೈಾಃ ಪಾನ್ಭ ಮಿಮತಪ್ೀಯತಷ್ಟೀಾಃ। 

ದ್ದ್ಶಯ ದ್ಶಯನಿೀರಾಙ ು್ೀರಙ್ಗುನಾಾಃ ಸ ಪಿವಙ್ಗುಮಾಃ॥16॥ 

ಬಭೌ ಪಾನ್ಸಾಲಂ ರ ಪಯಚಷ್ಕ್ಾಣಾಂ ಶತಾನಿವತಮ್। 

ತಸ್ ಯೀಪಮಾಪದ್ಂ ಸಾಯಚ್ಾೀಚಾತಚನ್ದರಂ ನ್ಭಸುಳಮ್॥17॥ 

ಯತರಯತರ ವಿಲಾಸ್ತನ್ ಯೀ ವಿಲಾಸಂ ವಿಪುಲಂ ದ್ಧ್ತಾಃ। 

ಹರಿಾಃ ಸ ತತರತತಾರಗಾದ್ ರಾಮಸ್ೀವ್ೈಕಭ ಷ್ಣಾಃ॥18॥ 

ಗೃಹ್ ೀಧ್ವಯಗೃಹಸೌಧ್ೀಷ್ತ ಪರಕ್್ ೀಷ್ಠವಲಭೀಷ್ತ ಚ। 

ಚ್ೈತಯಚತವರಥಾಯಸತ ವಿಚಿಕ್್ಯೀ ಚಾಲಜಾನ್ಕೀಮ್॥19॥ 

ಕವಚಿದ್ ದಾವರಂ ವಿವೃಣಾವನ್ಾಃ ಕವಚಿಚಾ ವಿವೃತಂ ವಿಶನ್। 

ಕವಚಿಜಾಜಲಾನ್ುರ್ೀಣ್ೈವ ಪಾರವಿಶತ್ ಪಾರಣನ್ನ್ದನ್ಾಃ॥20॥ 

ಅವಾಪಯ ವಾಪೀರನಿವಷ್ಯನ್ ದ್ೀವಾಲಯಲತಾಲರಾನ್। 

ಜಲಾಶರಾಂಶಾ ವಿವಿಧಾಂಶಾಚಾರಾಸಙ್ಗುಮ್ೀ ಹರಿಾಃ॥21॥ 

ಬಹಿರನ್ುಶಾ ವಿಚರನ್ ವಾಯತವದ್ ವಾಯತನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 

ಚತತರಙ್ಗತುಲಮಾತರಂ ಚ ಪುರಾಯಯಂ ನ್ ವಯಚಿನ್ ೀನ್ನ ಹಿ॥22॥ 

ಚಿನ್ುರಾಮಾಸ ಹನ್ತಮಾನ್ದ್ೃಷಾಟಾ ಜಾನ್ಕೀತನ್ತಮ್। 

ಮರಾ ನ್ ದ್ೃಷಾಟ ಸಾ ದ್ೀವಿೀ ಕ್ಾಯಯಯಂ ಸಕಲಮಾಕತಲಮ್॥23॥ 

ನಾಗಾಙ್ಗುನಾ ನಾಕನಾರಿೀನ್ನಯಗರಾಯಯಂ ರಾಕ್ಷಸ್ತೀರಪ। 

ಅದಾರಕ್ಷಂ ರಾಸವವಸಾಾಸತ ತಾ ನ್ ಹನ್ು ಮಮ್ೀಚಿತಾಾಃ॥24॥ 

ನಾವಸಾರಾಃ ಸ್ತರಯ ಈಕ್ಷ್್ೀತ ಬರಹಮಚಾರಿೀ ವಿಶ್್ೀಷ್ತಾಃ। 

ಇರ್ತ ಶ್ಾಸರಗರ್ತಂ ನಾಹಮದಾರಕ್ಷಂ ಕ್ಾಯಯಯಗೌರವಾತ್॥25॥ 
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ಲವಣಾಬಾವೃಯಥಾ ರ್ತೀಣ್ ಣೀಯ ನ್ ಕ್ಾರಾಯಯಬಾಮಮಯಹಾನ್ಯಮ್। 

ನಾನಾನಾಯಯೀಯ ವೃಥಾ ದ್ೃಷಾಟ ರಾಮನಾರಿೀನ್ ಹಾ ಬತ॥26॥ 

ಮಮ ತವಸಙ್ಗುಮನ್ಸ್ ೀ ನ್ ದ್ ೀಷ್ ೀ ವಿಷ್ಯೀಕ್ಷಣಾತ್। 

ವಿಷ್ಯೈನ್ನಯಹಿ ಲ್ೀಪೀಽಸ್ತು ವಹಿನವಾಯತವಿವಸವತಾಮ್॥27॥ 

ಯನ್ನ ದ್ೀವಿೀ ಮರಾ ದ್ೃಷಾಟ ಸಙ್ಗೆಟಾಃ ಸ ಹಿ ನಾಪರಾಃ। 

ತಾಮದ್ೃಷಾಟಾ ಕಪೀನ್ ಪಾರಪಯ ಕಂ ನ್ತ ವಕ್ಷ್ಾಯಮಿ ಷ್ಣಡವತ್॥28॥ 

ಸ್ತೀತಾ ನ್ ದ್ೃಷ್ಟೀರ್ತ ಕಥಂ ವಕ್ಷ್್ಯೀ ಸಂವನ್ದಯ ರಾಘ್ವಮ್। 

ಅವ್ೀ್ಷಿಣಷ್ಯೀ ಕಥಂ ತಸಯ ಪೂಣಣಯಚನ್ ದರೀಪಮಂ ಮತಖಮ್॥29॥ 

ಸ್ತೀತಾ ಕ್ಾವಪ ನ್ ದ್ೃಷ್ಟೀರ್ತ ವಚನ್ಂ ವಿಷ್ಮಂ ವಿಷ್ಮ್। 

ನ್ರ್ೀನ್ದರವಾನ್ರ್ೀನಾದರಣಾಂ ಕತಲಯೀವಿಯಲಯಪರದ್ಮ್॥30॥ 

ಸವಯಂ ವಿಕರಮಜಾಲಂ ಮೀ ನಿಷ್ುಲಂ ಹಿೀನ್ದರಜಾಲವತ್। 

ದ್ೀವಿೀಮಪಶಯತ್ ೀ ಯದ್ವಲಾಿಲ್ಲತಯಂ ಫ್ೀನ್ಸಮಪದ್ಾಃ॥31॥ 

ಮತಷ್ಟಟಘಾತ್ೈದ್ತದಯರಾಚಾರಂ ರಾವಣಂ ಮಾರರಾಮಿ ವಾ। 

ಅಥವಾ ಪಶತವದ್ ಬಧಾವ ರಾಮಪಾಶವಯಂ ನ್ರಾಮಿ ತಮ್॥32॥ 

ಅಶ್್ ೀಕವನಿಕ್ಾರಾಂ ತಾಮಶ್್ ೀಕವನಿತಾಂ ವರಾಮ್। 

ಅಥಾಪಯಹಂ ವಿಚ್ೀಷಾಯಮಿ ಸಾಯದ್ ಯತನಾಃ ಸಫಲ್ ೀ ಯತಾಃ॥33॥ 

ನ್ಮ್ೀಽಸತು ರಾಮರಾಮಾಯೈ ರಾಮಾರಾಪ ನ್ಮ್ೀನ್ಮಾಃ। 

ಭ ಮನೀ ಸವಾಯನ್ುರಾರಾಪ ಸವಯಸ್ತದಿಾಪರದಾಯಿನ್ೀ॥34॥ 

ಇತಾಯಲ್ ೀಚಯ ವಿವಿಚಾಯಸೌ ಕ್ಾಯಯಯಂ ನಿದಾದಯಯಯಯ ವಿೀಯಯಯವಾನ್। 

ಅಶ್್ ೀಕವನಿಕ್ಾಂ ಪಾರರಾತ್ ಸವಯತತುಯಫಲಪುಷ್ಟಪಣಿೀಮ್॥35॥ 

ಅಶ್್ ೀಕಶ್್ ೀಚಿಷಾ ಶ್್ ೀಣಂ ವನ್ಮೈಕ್ಷತ ವಾನ್ರಾಃ। 

ಪದ್ಮರಾಗ್ೈರಿವಾಽಽಕೀಣಣಯಂ ಹರಿತ್ ೀಪಲಪವತಯಮ್॥36॥ 

ನ್ದಿೀ ರ್ತರಕ ಟಾತ್ ಪರ್ತತಾ ವನ್ಮದ್ಾಯಂ ವಯರಾಜಯತ್। 

ರಮಯಂ ಸ್ತೀಮನ್ುಸ್ತೀಮೀವ ಸ್ತೀಮನಿುನಾಯಾಃ ಶ್ರ್ ೀರತಹಮ್॥37॥ 

ಭವನ್ೀ ಪವನ್ಸಾಯಥ ವನ್ೀ ಪವನ್ನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 

ವಿಜಹಾರ ಯಥಾಕ್ಾಮಂ ಪಿವಮಾನ್ ಇತಸುತಾಃ॥38॥ 
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ಕ್ಾಞ್ಾನಿೀನಾಂ ಚ ವಲಿ್ಲೀನಾಂ ಕ್ಾಞ್ಾನಾನಾಂ ಚ ಶ್ಾಖಿನಾಮ್। 

ಸಮಭಯನ್ನ್ದತ್ ಸಂಯೀಗಂ ದ್ಮಪರ್ತೀನಾಮಿವ ಪರಭತಾಃ॥39॥ 

ಜ್ೈತರಂ ಚ್ೈತರರಥಸ್ಯೀದ್ಂ ಕ್ಾನಾಯ ನ್ನ್ದನ್ನಿನ್ದನ್ಮ್। 

ಮಣಿಹ್ೀಮಮಯಂ ದಿವಯಮತಧಾಯನ್ಂ ಸಮವ್ೈಕ್ಷತ॥40॥ 

ವನ್ೀ ತತಚ ಾ್ೀತರಚಾಾಯೀ ದ್ದ್ಶಯ ಪವನಾತಮಜಾಃ। 

ಶ್ಂಶಪಾಂ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ಮಯಿೀಂ ಮೀಘೀ ಸೌದಾಮಿನಿೀಮಿವ॥41॥ 

ತತರ ಪರವಾಳಸ್ ೀಪಾನ್ಂ ಚ್ೈತಯಪಾರಸಾದ್ಮದ್ತಿತಮ್। 

ಸಹಸರಸುಮಿಮೈ್ಷಿಣಷ್ಟ ಶ್ರೀಮತಾೆಞ್ಾನ್ವ್ೀದಿಕಮ್॥42॥ 

ಇಮಾಂ ನ್ದಿೀಂ ಶ್ವಜಲಾಂ ಶ್ವಚಾಾರಾಂ ಚ ಶ್ಂಶಪಾಮ್। 

ಸಾ ತನಿವೀ ಸ್ೀವತ್ೀ ನ್ ನ್ಮಿತಯಮನ್ಯತ ಮಾರತರ್ತಾಃ॥43॥ 

ತಸಾಯ ಏಕತಮಾಂ ಶ್ಾಖ್ಾಂ ಶ್ಾಖ್ಾಮೃಗಪರ್ತಾಃ ಶನ್ೈಾಃ। 

ಆರತಹಯ ಸಂವೃತಾಃ ಪಣ ಣ್ೈಯದ್ದಯದ್ಶಯ ಸ ದಿಶ್್ ೀ ದ್ಶ॥44॥ 

ತತರ ದಿೀನಾಮಿವಾದಿೀನಾಂ ಮಲ್ಲನಾಮಿವ ಚಾಮಲಾಮ್। 

ಕೃಶ್ಾಮಿವೀಪವಾಸ್ೀನ್ ನ್ಕೃಶ್ಾಂ ಪರಕೃರ್ತಶ್ರರಾ॥45॥ 

ಫುಲಿಪದ್ಮಪಲಾಶ್ಾ್ಷಿಣೀಂ ಪೂಣಣಯಚನ್ದರನಿಭಾನ್ನಾಮ್। 

ನಿಷ್ಟಪುಸವಣಣಯವಣಾಣಯಙ ು್ೀಂ ಸಾಕ್ಷ್ಾತ್ ಸವಾಯಙ್ಗುಸತನ್ದರಿೀಮ್॥46॥ 

ಆಲಮಿಬನಿೀಂ ಕ್್ೀಶವ್ೀಣಿೀಂ ಕೃತಾವ ಜಘ್ನ್ಮಣಡಲ್ೀ। 

ಆಸ್ತೀನಾಮವನಿೀಪೃಷ ಠ್ೀ ಸನ್ುತಾಸಾರಮತಬಸನ್ುರ್ತಮ್॥47॥ 

ಹನ್ತಕವಸನಾಂ ಕ್್ೈಶ್ಾದ್ ಭ ಷ್ಟತಾಂ ಭ ಷ್ಣ್ೈರಪ। 

ಮಾರತರ್ತಾಃ ಶ್ಂಶಪಾಮ ಲ್ೀ ಮಾರಾಸ್ತೀತಾಮವ್ೈಕ್ಷತ॥48॥ 

ರಾಕ್ಷಸಾರ್ೀಾಃ ಪರರಾಂ ಜಾರಾಂ ರಾಕ್ಷಸ್ತೀಗಣಮದ್ಾಯಗಾಮ್। 

ಮೃಗಿೀಮಿವ ಶವಗಣಗಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಚಿನಾುಮವಾಪ ಸಾಃ॥49॥ 

 ರಾಮದ್ೀವಸಯ ದ್ೀವಿೀಯಂ ವಯಕುಮಾಯತಲ್ ೀಚನಾ। 

ಈದ್ೃಶಂ ಲಕ್ಷಣಂ ತ್ೀನ್ ಕೀರ್ತುಯತಂ ಪುಣಯಕೀರ್ತುಯನಾ॥50॥ 

ಹಿರಯಮಾಣಾ ಮರಾ ದ್ೃಷಾಟ ಸ್ೀಯಮೀವ್ೀರ್ತ ಭಾರ್ತ ಮೀ। 

ತಸ್ ಯೀತುರಿೀಯಸಯ ಸಮಮತತುರಿೀಯಮಿದ್ಂ ಧ್ತರವಮ್॥51॥ 
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ಕಥಂ ವಿಶ್್ವೀಶವರಿೀ ಸ್ತೀತಾ ಸವಯಂ ವಿಶ್್ವೀಶವರಪರರಾ। 

ದ್ತಾಃಖಿನಿೀರ್ತ ಮಹಚ್ ಾೀದ್ಯಂ ಪರರ್ತಭಾ ಮೀ ನಿರಸಯರ್ತ॥52॥ 

ಅನ್ತಕತವಾಯಣಯೀಲ್ ಿೀಯಕಂ ದ್ೀವದ್ೀವಯೀರದಿೀನ್ಯೀಾಃ। 

ದ್ತಾಃಖಮ್ೀಹಾದಿಕಂ ಮಿತಾಾಯ ನ್ಟನ್ಟ್ ಯೀರಿವ ಧ್ತರವಮ್॥53॥ 

ಮಾರಾಮಯಿೀಮಿಮಾಂ ಸೃಷಾಟಾ ಸ್ತೀತಾ ಪರರ್ತಕೃರ್ತಂ ನಿಜಾಮ್। 

ಸವಯಮನ್ುಹಿಯತಾ ವಯಕುಮಿತಾಂ ಮೀ ಪರರ್ತಭಾ ಶತಭಾ॥54॥ 

ಮನ್ಸಾ ವಿಮೃಶನ್ನೀವಂ ಮರತತಸುನ್ಯೀ ಮತಹತಾಃ। 

ಆಸ ು್ೀ ಪಣ ಣ್ೈಯವಿಯಲ್ಲೀನಾತಾಮ ಕೃಶ್ಾನ್ತರಿವ ಭಸಮನಿ॥55॥ 
ಚಿತುಂ ಬಭೌ ಸತುರರ್ತ ರಾಮಪದಾರವಿನ ದ್ೀ 

ನ್ೀತರಂ ರಮಾಪರರ್ತಕೃತ್ೀಶಾರಣಾರವಿನ ದ್ೀ। 
ಕ್್ ೀಪೀದ್ಯೀ ಹನ್ತಮತ್ ೀ ದ್ಶವಕರಸ್ೈನ್ಯೀ 

ಪ್ರೀಮ್ೀದ್ಯಾಃ ಸಪದಿ ವಾನ್ರರರಾಜಸ್ೈನ್ಯೀ॥56॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಸತನ್ದರಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥5-3-56॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 1997+56=2053] 

ಚತತತಾಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥5-4-64॥ 

ಪರಿತಾಃ ಪದ್ಮನ್ಯನಾಂ ಪರಿವಾರತವಮಾಗತಾಾಃ। 

ರಾಕ್ಷಸ್ತೀರ್ೈಕ್ಷತ ಹರಿವಯರಳಾಮಿವ ಟಿಟಿಟಭೀಾಃ॥1॥ 

ನಾನಾಮೃಗಪತಙ್ಗುನಾಂ ಸರ ಪವದ್ನಾದಿಕ್ಾಾಃ। 

ಏಕಹಸಾುಙ ು್ರನ್ೀತಾರದಾಯ ದಿವನಾಸಾಜಠ್ರಾದಿಕ್ಾಾಃ॥2॥ 

ಪಾದಾದಿಸಾಮತಖಿೀಾಃ ಕ್ಾಶ್ಾದ್ ವಯತಯಸಾುವಯವಾಸುಥಾ। 

ದ್ೃಷಾಟಾ ನ್ೈಕ್ಾನಿುಕೀಂ ಮೀನ್ೀ ಸರಷ್ತಟಾಃ ಸೃಷ್ಟಟಂ ಸ ಪಾವನಿಾಃ॥3॥ 

ಸಪದ್ಯಪರರಾತ್ ರೀತ ಾ್ೈಾಃ ಪವನ್ೈಸ್ತರಗತಣ್ ೀತೆಟ್ೈಾಃ। 

ಉದ್ದಿೀಪ ದ್ಶ್ಾಸಯಸಯ ಮಾರಾಶ್ರೀಮನ್ಮಥಾನ್ಲಾಃ॥4॥ 

ತ್ೀನ್ ತಾತಪಯಮಾನ್ ೀಽಸೌ ತಲಪತಾಃ ಸಹಸ್ ೀರ್ತಾತಾಃ। 

ಅಶ್್ ೀಕವನಿಕ್ಾಂ ಪಾರರಾನ್ಮದಾನ್ಾಾಃ ಪರಸ್ಲನಿನವ॥5॥ 
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ಚಾವಾಯಙ್ಗುಯಶ್ಾಾಮರಚಾತರಪರದಿೀಪ್ೈಾಃ ಪರರ್ತದಿೀಪತಾಾಃ। 

ಅನಿವೀಯತಾಃ ಕಞ್ ಾ್ದ್ತನಿನದಾರಾಃ ಪರಮದಾಸುಂ ಮದಾಲಸಾಾಃ॥6॥ 

ತಮಾಪತನ್ುಮಾಲ್ ೀಕಯ ವಿವಣಣಯವದ್ನಾ ಸರ್ತೀ। 

ಸಸಜಜಯವ್ೀಪಥತಮರ್ತೀ ಶ್ಾವಸಾನ್ ದಿೀಘಾಯನ್ಶ್ೀತಲಾನ್॥7॥ 

ಊರತಭಾಯಂ ಮಾಿನ್ವಾಸ್ ೀಭಾಯಂ ಛಾದ್ಯನಿುೀ ತನ್ ದ್ರಮ್। 

ಸುನಾವಪಯತನ್  ದ್ ೀಭಾಯಯಂ ಸಾ ಬಭ ವ ಪರಾಙ್ಗತಮಖಿೀ॥8॥ 

ರಾವಣ್ ೀ ವಿದ್ವಹೃದ್ಯಾಃ ಪಞ್ಾಸಾಯಕಸಾಯಕ್್ೈಾಃ। 

ಚಾಪಲಂ ವಿಪುಲಂ ಪಾರಪಯ ತಾಂ ಸಾನ ು್ಾೀನ್ೀದ್ಮಬರವಿೀತ್॥9॥ 

ಮನ್ಯೀ ತಾವಮಿನಿದರ್ೀಶ್್ ೀರ್ ೀಮನಿದರಾಮಿನಿದರಾಮಹಮ್। 

ಲಾವಣಯವಲಿ್ಲೀಪುಷಾಪಣಿ ತವಾಙ್ಗುನಿ ಸಮರ್ೀಷ್ವಾಃ॥10॥ 

ವಿಶ್್ವೈಶವಯಯಯಮಿದ್ಂ ಪಶಯ ಮಮ ಮಾನಿನಿ ಮಾನಿನ್ಾಃ। 

ಅಸ್ತಮನ್ ಮೀ ರೌವನ್ವನ್ೀ ಲಲ ತವಂ ಲಲನಾಲತ್ೀ॥11॥ 

ಕಥಂ ದ್ರಕ್ಷಯರ್ತ ರಾಮಸಾುಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಾ ನ್ೀಷ್ಯತ್ೀ ಕಥಮ್। 

ತಸಾಮತ್ ತವಂ ತಾಪಸಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಭಜ ಮಾಂ ಭತವನ್ೀಶವರಮ್॥12॥ 

ಮಾಂ ಕೃತಾವ ಕೃಪರಾ ದಾಸಂ ಲ್ಷಿಣಮೀಮೀನಾವಮಾಪುನಹಿ। 

ದಾಸಾಯಮಿ ರಾಜಯಂ ರತಾನನಿ ಜನ್ಕ್ಾರಾಪ ಜಾನ್ಕ॥13॥ 

ಏವಂ ವಿಲ್ ೀಭಯನ್ುಂ ತಂ ಕತಪತಾ ಸಾ ಪರ್ತವರತಾ। 

ತೃಣಮನ್ುರತಾಃ ಕೃತಾವ ಯತಕುಮತಕುವರ್ತೀ ಶನ್ೈಾಃ॥14॥ 

ಶ ದ್ರೀಣ ಬರಹಮವಿದ್ಯೀವ ಖದ್ ಯೀತ್ೀನ್ೀವ ಭಾನ್ತಭಾಾಃ। 

ತವರಾ ರಾವಣ ದ್ತಷಾಾಪಾ ರಾಮಸಾಯಹಂ ಪರರಾ ಸರ್ತೀ॥15॥ 

ಪುಲಸಯಸಯ ಕತಲ್ೀ ಜಾತ್ ೀ ನ್ ಧ್ಮಾಮಯನ್ ವ್ೀದ್ ಕಂ ಭವಾನ್। 

ಪರದಾರಪರಸಙ  ುೀಽಯಮಙ್ಗು ಮಙ್ಗುಲಭಙ್ಗುದ್ಾಃ॥16॥ 

ತತಭಯಂ ಚ್ೀನಾನಭಯಸ ರಾಮಿ ಹಿತಂ ತಥಯಂ ವದಾಮಿ ತ್ೀ। 

ರಾಮಾಯ ಮಾಂ ಪರದಾರಾಽಽಶತ ಕೃಪಾಲತಂ ತಂ ಪರಸಾದ್ಯ॥17॥ 

ಯದಿೀದಾನಿೀಂ ನ್ ಮನ್ಯೀಥಾಾಃ ಮನ್ಯೀಥಾಸುಾಮಥಾಚಿರಾತ್। 

ಶರ್ೈವಿಯದಿೀಣಣಯಹೃದ್ಯೀ ರಾಮಲಕ್ಷಮಣಲಕ್ಷಣ್ೈಾಃ॥18॥ 
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ಅಥಾಪ ಚ್ೀದ್ನ್ಙ್ಗುಸ ು್ೀ ನಿದಾರವಿಘ್ನಂ ಕರಿಷ್ಯರ್ತ। 

ರಾಮಸಾುಾಮಪರಮೀರಾಙ  ುೀ ದಿೀಘ್ಯನಿದಾರಂ ಪರಣ್ೀಷ್ಯರ್ತ॥19॥ 

ರಾಕ್ಷಸಾಧ್ಮ ತ್ೀ ವಾಚಾ ಜಾನ್ಕೀ ನ್ ವಿಲ್ ೀಭಯತ್ೀ। 

ಕ್ಾಕಸಯ ಕ್ಾಕತಸಾವನ್ೀನ್ ರಾಜಹಂಸ್ತೀವ ಮಾನ್ಸ್ತೀ॥20॥ 

ಗಾರಮಸ್ತಂಹಂ ಯಥಾ ಸ್ತಂಹ್ ೀ ಗರತಢಾಃ ಪನ್ನಗಂ ಯಥಾ। 

ಗಜ್ ೀ ಯಥಾಽಜಂ ಹನಾು ತಾವಮಪರಯತ್ನೀನ್ ರಾಘ್ವಾಃ॥21॥ 

ನ್ ನಾಶರಾಮಿ ಶಕ್ಾುಽಪ ತಾವಂ ನ್ೃಶಂಸಂ ದ್ಶ್ಾನ್ನ್। 

ವಿನಾ ರಾಮಾಜ್ಞರಾ ಕನ್ತು ತಾವಂ ಹತಾವ ಸ ಭಜ್ೀದ್ ಯಶಾಃ॥22॥ 

ಇಮಾಂ ಚ ವಾಚಮತತಯಷಾಣಮಶತರಧಾರಾಂ ಚ ಸನ್ುತಾಮ್। 

ವಿಸೃಜಯ ಸಾ ಸರ್ ೀಜಾ್ಷಿಣೀ ಪರಿರ್ೀಭ್ೀ ಪರ್ತಂ ಹೃದಾ॥23॥ 

ಇತತಯಕುಾಃ ಕ್್ ೀಪವಾನ್ ಕ ರರಾಃ ಕ ರರಮಾಚಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸಾಃ। 

ಏವಂ ಚ್ೀತ್ ಪಾರತರಾಶಂ ತಾವಂ ಕತರಾಯಯಂ ಸ ದ್ಜನ್ೈರಿರ್ತ॥24॥ 

ಸಾನ್ುಾಯನಿು ಸಮ ತನಿವೀಂ ತಾಮಪಾಙ ುೀನ್ ವರಾಙ್ಗುನಾಾಃ। 

ಮಯಜಾ ಮೈವಮಿತ್ಯೀನ್ಮಾಶ್ಿಷ್ತ್ ಕತಪತಂ ಪರ್ತಮ್॥25॥ 

ವಶ್ೀಕತತುಯಂ ಸಮಾದಿಶಯ ರಾಕ್ಷಸ್ತೀವಿಯಕೃತಾಕೃರ್ತೀಾಃ। 

ಸಾಮಾದಿಭರತಪಾಯೈಸಾುಂ ವಿವ್ೀಶ್ಾನ್ುಾಃಪುರಂ ಖಲಾಃ॥26॥ 

ನಿಶ್ಾಚಯಯೀಯಽಥ ತಾಮೀಕಜಟಾಹರಿಜಟಾದಿಕ್ಾಾಃ। 

ಪೃಥಕಪೃಥಕ್ ಸಾಮಪೂವಯಂ ದ್ಣಡಗಭಯಂ ವಚ್ ೀಽಬತರವನ್॥27॥ 

ಪುಲಸಯಸಯ ಮತನ್ೀಾಃ ಪೌತ್ ರೀ ವ್ೀದ್ವ್ೀದಾಙ್ಗುಪಾರಗಾಃ। 

ಪರಜಾಪರ್ತಸಮಾಃ ಸ್ತೀತ್ೀ ವಿಶ್್ವೀಶವಯಯೀಯಣ ರಾವಣಾಃ॥28॥  

ಸನ್ಯಜಯ ನಿಗತುಯಣಂ ರಾಮಂ ಭಜ ಭದ್ರೀ ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಮ್। 

ಸವಯಂ ಕ್ಾಮಯಮಾನ್ಂ ತಂ ನ್  ತವಂ ಕ್ಾಮಯಸ್ೀ ಕಥಮ್॥29॥ 

ಇರ್ತಶತರತಾವಽಬರವಿೀದ್ ಬಾಲಾ ನಿಗತುಯಣಾಃ ಸಗತಣ್ ೀಽಪ ವಾ। 

ರಾಮ ಏವ ಪರ್ತಾಃ ಸಾಯನ್ೀ ಕ್ಾಮಂ ಖ್ಾದ್ತ ಮಾಮಿರ್ತ॥30॥ 

ವಿನ್ತಾ ವಿಕಟಾ ಚಾಶವಮತಖಿೀ ಚಣ್ ಡೀದ್ರಿೀ ತಥಾ। 

ವಿಘ್ಸಾಽಯೀಮತಖಿೀ ಶ ಪಪಯಣಖ್ಾಯದಾಯ ರಾಕ್ಷಸಸ್ತರಯಾಃ॥31॥ 
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ವಿವೃತಯ ನ್ೀತರವಕ್ಾರಣಿ ಸಮತದ್ಯಮಾಯಽಽಯತಧಾನಿ ಚ। 

ತಾಂ ಶ್ಂಶಪಾಮತಪಾಯನಿುೀಂ ಪರಿದ್ತರತಾಯಭಯಭತಸಯನ್॥32॥ 

ನ್ ಚ್ೀದ್ ರಾವಣಭಾರಾಯಯ ಸಾಯ ವಿದಾರಾಯಯಙ್ಗುನಿ ತ್ೀಽಧ್ತನಾ। 

ಖ್ಾದ್ಙ್ಗ್ದ್ಂ ಪರನ್ೃತಾಯಮಾಃ ಪಾಯಮಾಪಯಂ ಸತರಾಮಿರ್ತ॥33॥ 

ಇತಾಯದಿ ರಾಕ್ಷಸ್ತೀಭಾಃ ಸಾ ಮಾರಾಸ್ತೀತಾ ಪರಭರ್ತಸತಾ। 

ರತರ್ ೀದ್ ಸತಸವರಂ ನಾಥ ಹಾ ರಾಮ ಕವ ಭವಾನಿರ್ತ॥34॥ 

ವಿಲಾಪಂ ವಿದ್ಧ್ೀ ಚಿತರಂ ಸ್ತೀತಾಪರರ್ತಕೃರ್ತಹಿಯ ಸಾ। 

ಯತರ ಸಾಮಗರಯಮಗಮತ್ ರ್ತರಲ್ ೀಕ್ಾಯಂ ಕರತಣ್ ೀ ರಸಾಃ॥35॥ 

ಶತರತಾವ ವಿಲಾಪಂ ತಸಾಯಸುಂ ರಾವಣಾಯ ನಿವ್ೀದ್ಯ ಚ। 

ರಾಕ್ಷಸ್ ಯೀ ಭಕ್ಷಯಿಷಾಯಮಸಾುಾಮಿತಯಭಾಯಪತನಿನಮಾಮ್॥36॥ 

ತತ್ೈವ ರ್ತರಜಟಾ ನಾಮ ಶತದ್ಾಭಾವಾ ನಿಶ್ಾಚರಿೀ। 

ಶರಾನಾ ಶಯನ್ೀ ವೃದಾಾ ಗಾಮತದಾರಾಮತದಾಹರತ್॥37॥ 

ಆತಾಮನ್ಂ ಖ್ಾದ್ತಾನಾರಾಯ ನ್ ಸ್ತೀತಾಂ ಸಾಧ್ತಸಮಮತಾಮ್। 

ನ್ೀಯಂ ಶ್್ ೀಚಾಯ ಮಮ ಸವಪನದ್ಶಯನ್ಂ ತನಿನದ್ಶಯನ್ಮ್॥38॥ 

ಇತಾಂ ವದ್ನಿುೀಂ ರ್ತರಜಟಾಂ ರಾಕ್ಷಸಯಾಃ ಪಯಯವಾರಯನ್। 

ಭೀತಾಾಃ ಸನ್ಯಜಯ ತಾಂ ತನಿವೀಂ ಸವಪನಂ ಬ ರಹಿೀರ್ತ ಚಾಬತರವನ್॥39॥ 

ರಾಮಾರಾಞ್ಜಲ್ಲಮಾಬದ್ಾಯ ರ್ತರಜಟಾ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್। 

ಅದ್ಶ್ಯ ರಾಘ್ವಾಃ ಕ್ಷ್್ ೀಣಿೀಂ ಸಙ್ಗುರಸನ್ ರತಧಿರಂ ಪಬನ್॥40॥ 

ಸ್ ೀಽದಾಾಯಸು ಶ್ಬಕ್ಾಂ ದಾನಿುೀಂ ಹನ್ು ಹಂಸಸಹಸ್ತರಣಿೀಮ್। 

ಸಾನ್ತಜಾಃ ಸ್ತೀತರಾ ದ್ೀವಾಯ ಮ್ೀದ್ತ್ೀ ಪುಷ್ಪಕ್್ೀ ಪುನ್ಾಃ॥41॥ 

ಶ್್ವೀತಮಾಲಾಯಮಬರಧ್ರಾ ಶ್್ವೀತಾದೌರ ಭಾರ್ತ ಜಾನ್ಕೀ। 

ಸಾಗರ್ೀಣ ಪರಿ್ಷಿಣಪ ು್ೀ ಚನ್ದರಲ್ೀಖ್್ೀವ ಸತನ್ದರಿೀ॥42॥ 

ಚತತದ್ದಯನಿುನಿ ದ್ನಿುೀನ ದ್ರೀ ಚನ್ದರವಣ ಣ್ೀಯ ಮರಾ ಪುನ್ಾಃ। 

ರಾಮಾಃ ಸಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ದ್ೃಷ್ಟಾಃ ಶತಕಿಮಾಲಾಯಮಬರ್ ೀ ವರಾಃ॥43॥ 

ಪರಕ್ಾಶಮಾನ್ಮಾಕ್ಾಶ್್ೀ ಗಜ್ೀನ ದ್ರೀ ಗಜವಿಕರಮಮ್। 

ರಾಮಂ ದ್ೃಷಾಟಾಽನ್ವಗಾತ್ ಸ್ತೀತಾ ಹಂಸ್ತೀ ಹಂಸಮಿವೀತತಪಿತಾ॥44॥ 
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ಕ್ಾನ್ುಸಾಯಙ್ಗೆಂ ತತಾಃ ಪಾರಪಾು ಸ್ತೀತ್ೀಯಂ ಪ್ರೀ್ಷಿಣತಾ ಮರಾ। 

ಸಪೃಶನಿುೀ ಪಾಣಿಪದಾಮಭಾಯಂ ದಿವಾಕರನಿಶ್ಾಕರೌ॥45॥ 

ಉಪಯತಯಯಪರಿ ನ್ ೀ ಲಙ್ಗೆಂ ರಾಮಸಾುಭಾಯಂ ಸಹ ಸ್ತಾತಾಃ। 

ರಾನ್ೀ ಶ್್ವೀತವೃಷ್ೈಯತಯಯಕ್ ು್ೀ ಶ್್ವೀತಾಕಲ್ ಪೀ ನ್ಯದ್ಶ್ಯಸಾಃ॥46॥ 

ರಾವಣಾಃ ಪರ್ತತ್ ೀ ದ್ೃಷ್ಟಾಃ ಪುಷ್ಪಕ್ಾದ್ಧ್ತನಾ ಮರಾ। 

ಕೃಷ್ಯಮಾಣಾಃ ಸ್ತರರಾ ನಿೀಚ್ೈಮತಮಯಣಡಾಃ ಕೃಷಾಣಮಬರ್ ೀ ಹಸನ್॥47॥ 

ರಥ್ೀನ್ ಖರಯತಕ್ ು್ೀನ್ ರಕುಮಾಲಾಯನ್ತಲ್ೀಪನ್ಾಃ। 

ರಾರ್ತ ರಾಮಾಯಂ ದಿಶಂ ತತರ ಪರವಿಷ್ಟಾಃ ಕದ್ದಯಮಂ ಹರದ್ಮ್॥48॥ 

ರಾವಣ್ ೀಽಯಂ ವರಾಹ್ೀಣ ಶ್ಂಶತಮಾರ್ೀಣ ಶಕರಜತ್। 

ಉಷ್ರೀಣ ಕತಮಿಕಣಣಯಶಾ ರಾರ್ತ ರಾಮಾಯಮಥ್ ೀ ದಿಶಮ್॥49॥ 

ಖರಯತಕುರಥ್ೀನಾಪ ರಾಮಾಯಂ ರಾರ್ತ ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಾಃ। 

ರಾಕ್ಷಸ್ ಯೀ ರಾಕ್ಷಸಾಶ್ಾಾಮಿೀ ರಕುವಸಾರ ಹಸನ್ಯಹ್ ೀ॥50॥ 

ತ್ೈಲಂ ಪೀತಾವ ಪರನ್ೃತಯನಿು ಗಾಯನ್ ಯೀ ರಾಕ್ಷಸಾಙ್ಗುನಾಾಃ। 

ಗ್ ೀಮಯಹರದ್ಗಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಲಙ ೆ ೀಯಂ ಭಸಮಸಾದ್ಭ ತ್॥51॥ 

ಶ್್ವೀತಾತಪತರಾಃ ಶ್್ವೀತಾದಾರವ್ೀಕಸಾುಾಸ ು್ೀ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ। 

ಚತತಭಯಾಃ ಸಚಿವ್ೈಾಃ ಸಾದ್ಾಯಮೀವಂ ಸವಪನೀ ಮಮ ತವಭ ತ್॥52॥ 

ಸಮಪರ್ತುರಸ್ತು ಸ್ತೀತಾರಾ ವಿಪರ್ತುನಿನಯಶ್ಚಾರಿಣಾಮ್। 

ವಯಕುಮೀವಂ ವಿಧ್ೀ ಸವಪ್ನೀ ಮಾ ಭತಸಯತ ಮೈರ್ಥಲ್ಲೀಮ್॥53॥ 

ನಾಶ್್ ೀಭನಾಹಾಯ ಭದ್ರೀಯಂ ಸ್ತೀತಾ ಸವಾಯಙ್ಗುಶ್್ ೀಭನಾ। 

ಪರತಾಯಗತಂ ಸ ಚಯರ್ತ ಕ್ಾಕ್್ ೀಽಯಂ ಜಾನ್ಕೀಹಿತಮ್॥54॥ 

ವದ್ನಾಯಮಿರ್ತ ರಾಕ್ಷಸಾಯಂ ವಯಲಪಾಲಮೈರ್ಥಲ್ಲೀ। 

ಹಾ ರಾಮ ರಾಮ ನಾಥ್ೀರ್ತ ಪಾಲಯೀರ್ತ ಪುನ್ಾಃಪುನ್ಾಃ॥55॥ 

ವಾಮೈಾಃ ಪರಯಂವದ್ೈಸುಸಾಯ ಹತ್ ೀಯರತನ್ಯನ್ೈರಥ। 

ಶ್ರಿೀಷ್ಮಾಲಾಕದ್ಳಿೀನ್ಳಿನಾಭ್ೈರಕಮಪಯತ॥56॥ 

ಇಮಾಮವಸಾಾಮಖಿಲಾಂ ಪಶಯನ್ ಪವನ್ನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 

ಚಿನ್ುರಾಮಾಸ ಬಹತಧಾ ಕ್ಾರಾಯಯಗೌರವಯನಿರತಾಃ॥57॥ 
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ರಾಕ್ಷಸ್ತೀಭರವಿಜ್ಞಾತಾಃ ಸ್ತೀತಾಂ ವಿಶ್ಾವಸಯನ್ನಹಮ್। 

ಸಂವದಿಷ್ಯ ಇರ್ತ ಹಾಯಸಾಂ ನಿದಾರಂ ಪರತ್ಯೈಕ್ಷತ ಪರಭತಾಃ॥58॥ 

ಮಾನ್ತಷ್ಟೀಮಾಶತ ಮಧ್ತರಾಂ ಸಂಸೃತಾಂ ಶ್ರೀತನ್ತಪರರಾಮ್। 

ನಿೀರ್ತಮಾನ್ ಹನ್ತಮಾನ್ ವಾಚಮತವಾಚ ವಿಟಪಾಶರಯಾಃ॥59॥ 

ಈಶ್್ ೀ ದಾಶರರ್ಥಾಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಮ್ೀ ರಾಜೀವಲ್ ೀಚನ್ಾಃ। 

ನಿಧಿಾಃ ಸವಯಗತಣಾನಾಂ ಹಿ ವಾರಿೀಣಾಮಿವ ವಾರಿಧಿಾಃ॥60॥ 

ಕ್ಾನಾುಸಯಾಃ ಪತೃಸನ ದ್ೀಶ್ಾತ್ ಕ್ಾನಾುರಂ ಸ ಸಮಾವಿಶತ್। 

ಕ್ಾನಾುಸಕುಮನಾಾಃ ಪಾರರಾತ್ ಕ್ಾನಾು ತಸಯ ಚ ಜಾನ್ಕೀ॥61॥ 

ವಿಚಿನಾವನ್ಸಯ ರಾಮಸಯ ರಾವಣ್ೀನ್ ಹೃತಾಂ  ಪರರಾಮ್। 

ಸಲಕ್ಷಮಣಸಯ ದ್ ತ್ ೀಽಹಂ ದ್ೃಷ್ಟವಾನ್ಸ್ತಮ ತಾಮಿಮಾಮ್॥62॥ 

ದ್ೀವಿೀ ತಾವಂ ದ್ೀವದ್ೀವೀಽಸೌ ದ್ೀವರಶಾ ತವಾನ್ಘೀ। 

ಕತಶಲಂ ಪೃಚಾತಾಃ ಪರೀತೌ ಸತಯಂ ದ್ ತಮತಖ್್ೀನ್ ಹಿ॥63॥ 
ಏವಂವಕ್ಾುರಮೀನ್ಂ ವಿಟಪವಿಟಪಸಂಸಙ ು್ನ್ಂ ಮಙ್ಗುಲಾಙ್ಗುಂ 

ಪಙ್ಗುಂ ಸೌದಾಮನಿೀವದ್ ಧ್ವಳನಿವಸನ್ಂ ಪದ್ಮರಾಗಾರತಣಾಸಯಮ್। 
ಕ್್ೀಶ್ಾನ್ತತಾಸಯಯಯ ದ್ ೀಷಾಣ ಮತಖವಿಧ್ತಮಶನ್ೈರತನ್ನಮರಾಯಽಕತಲಾ್ಷಿಣೀ 

ದ್ೃಷಾಟಯ ರಾಮಸಯ ದ್ ತಂ ಸರಣರಣಿಕರಾ ಸಾ ಮೃಗಾ್ಷಿಣೀ ದ್ದ್ಶಯ॥64॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯ ವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಸತನ್ದರಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಚತತತಾಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥5-4-64॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 2053+64=2117] 

ಪಞ್ಾಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥5-5-53॥ 

ಏವಂ ಪರಯಂವದ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ದ್ತರಮಾಗ್ರೀ ವಿದ್ತರಮಾನ್ನ್ಮ್। 

ತಕಯರಾಮಾಸ ಬಹತಧಾ ತಕೆಯಜ್ಞಾ ತನ್ತಮದ್ಾಯಮಾ॥1॥ 

ಹನ್ತಮಾನ್ವರ್ತೀರಾಯಯಥ ವಿನಿೀತ್ ೀ ನಿೀರ್ತಮತುಮಾಃ। 

ಪರಶರರಾವನ್ತಾಃ ಪರೀಚ್ೀ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲಾಃ ಕಞ್ಜಲ್ ೀಚನಾಮ್॥2॥ 

ರಾಕ್ಷಸ್ತೀಮದ್ಾಯಮಾಪನಾನ ಕ್ಾ ತವಂ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯಸತನ್ದರಿೀ। 

ಕಚಿಾದ್ ರಾಮಸಯ ಪರ್ತನೀ ತವಂ ಕಚಿಾನ್ನಾಃ ಸಫಲಾಃ ಶರಮಾಃ॥3॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

TOC                                       http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 178 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಇತತಯಕ್ಾು ತರತಣಿೀ  ಸ್ ೀಚ್ೀ ವಿದಿಾ ಮಾಂ ರಾಮವಲಿಭಾಮ್। 

ಸತನಷಾಂ ದ್ಶರಥಸಾಯಙ್ಗು ಜನ್ಕಸಯ ಸತತಾಮಿರ್ತ॥4॥ 

ಮಾತಲ್ ಿೀಯಕಪತಾ ರಾಮಾಃ ಕತಶಲಂ ತಾವಽನ್ತಪೃಚಾರ್ತ। 

ಪಾರಪುೀ ರಾಮಸಯ ದ್ ತ್ ೀಽಹಮಿರ್ತ ಮಾರತರ್ತರಬರವಿೀತ್॥5॥ 

ಉಪಸೃತಯ ತತಸುಸಾಯ ಹನ್ತಮಾನ್ ಭಕುಮತುಮಾಃ। 

ಚರಣಾವರತಣಾಬಾಜಭೌ ಧ್ನ್ ಯೀಽಸ್ತೀತಯಭಯವನ್ದತ॥6॥ 

ಕಞ್ ಾ್ತ್ ತತ್ ೀಽಪಸಪಪಯನಿುೀ ಪರೀಚ್ೀ ಸಾ ಹರಿಣ್ೀಕ್ಷಣಾ। 

ನ್ ನ್ಂ ಸ ರಾವಣ್ ೀಽಸ್ತ ತವಂ ಹನ್ು ರ ಪಾನ್ುರಂ ಗತಾಃ॥7॥ 

ಯದಿ ರಾಮಸಯ ದ್ ತ್ ೀಽಸ್ತ ವದ್ ರಾಮಸಯ ಲಕ್ಷಣಮ್। 

ವಾತಾುಯಂ ಚಾಽರ್ತುಯಚಿಾದ್ಂ ತಸಯ ಪುಣಯಕೀತ ು್ೀಯಾಃ ಪರಕೀತುಯಯ॥8॥ 

ಆಕಣಣಯಯ ಜಲ್ಲಪತಂ ತಸಾಯ ವಾಕಯಜ್ಞ್ ೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್। 

ಲಕ್ಷಣಂ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ಕ್್ ೀ ವಕ್ಾುಽಥಾಪ ಸ ಚಯತ್ೀ॥9॥ 

ಕ್ಷಮಾ ಕ್ಷಮಾಂ ರವಿಸ ು್ೀಜಾಃ ಕ್ಾಮಾಃ ಕ್ಾನಿುಂ ವೃಷಾ ಯಶಾಃ। 

ಅನ್ಯೀ ಚಾನಾಯನ್ ಗತಣಾನ್ ದ್ೀವಾಾಃ ಶ್ಕ್ಷನ ು್ೀ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ರಾಘ್ವ್ೀ॥10॥ 

ರಾಮ್ೀ ಹರಿನ್ಮಣಿಶ್ಾಯಮಾಃ ಪದಾಮಕ್ಷಾಃ ಸ್ತಂಹವಿಕರಮಾಃ। 

ಏವಂ ಲ್ ೀಕಪರವಾದ್ ೀಽಮಬ ಸತಯಂ ತ್ೀಽನ್ತಪಮಾಃ ಪರ್ತಾಃ॥11॥ 

ಏಕರ ಪೀ ದಿವಶತಕ್್ ಿೀಽಸೌ ರ್ತರಸಮಸ್ತರಷ್ತ ಚ್ ೀನ್ನತಾಃ। 

ರ್ತರಷ್ತ ತಾಮರಸ್ತರಷ್ತ ಸ್ತನಗಾಸ್ತರವಲ್ಲೀಸ್ತರಜಗದ್ತುರತಾಃ॥12॥ 

ಚತತಷ್ೆಲಶಾತತಾಃಕಷ್ತೆಶಾತ ರ್ೀಖಶಾತತಾಃಸಮಾಃ। 

ಚತತಗುಯರ್ತಶಾತತದ್ಯಂಷ್ ರೀ ಚತತವ್ೀಯದ್ ೀದಿತಾಃ ಪರಭತಾಃ॥13॥ 

ಪಞ್ಾಸ್ತನಗ್ ಾೀಽಷ್ಟವಂಶ್್ ೀಽಸೌ ಷ್ಡತುಣಾಢಯಾಃ ಷ್ಡತನ್ನತಾಃ। 

ಸಪ ು್ೀಶ್್ ೀಽಷಾಟಕ್ಷರಾಖ್ಾಯನ್ ೀ ದ್ೀವೀ ನ್ವನ್ತ್ ೀ ಧ್ತರವಮ್॥14॥ 

ಬಮ್ಬೀಷ್ಠಾಃ ಕಮತಬಕಣ್ ಠೀಽಯಂ ಸತನ್ದರ್ ೀ ದ್ತನ್ತದಭಸವನ್ಾಃ। 

ಗಜರಾಜಗರ್ತಾಃ ಸಾವಮಿೀ ಸ್ ೀಽಗಣಯಗತಣವಾರಿಧಿಾಃ॥15॥ 

ಅನ್ತರ ಪೀಽನ್ತಜಸುಸಯ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಶತಭಲಕ್ಷಣಾಃ। 

ತಾವಂ ವನ್ೀಷ್ತ ವಿಚಿನಾವನ್ ೀ ದ್ೀವರ್ ೀ ದ್ೀವಿ ದ್ ಯತ್ೀ॥16॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

TOC                                       http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 179 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಋಶಯಮ ಕ್್ೀಽಭವತ್ ತಾಭಾಯಂ ಸಙ್ಗುಮ್ೀ ಮಙ್ಗುಲಾಯ ನ್ಾಃ। 

ಮರಾ ಸಖಯಂ ಕೃತಂ ತತರ ವಾನ್ರ್ೀನ್ದರನ್ರ್ೀನ್ದರಯೀಾಃ॥17॥ 

ಸತಗಿರೀವಾಯ ದ್ದೌ ರಾಜಯಂ ರಾಮ್ೀ ಹತಾವಽಥ ವಾಲ್ಲನ್ಮ್। 

ವಿಚಿನ್ವತ್ೀ ಚತತದಿದಯಕ್ಷತ ತಾವಂ ಹರಿೀನ್ದರಸುದಾಜ್ಞರಾ॥18॥ 

ಪರಭಞ್ಜನಾದ್ಞ್ಜನಾರಾಂ ಜಾತ್ ೀಽಹಂ ಹನ್ತಮಾನ್ ಹರಿಾಃ। 

ರ್ತೀಣಾಣಯಣಣಯವೀ ರಾಮದ್ ತಾಃ ಸತಯಂ ಪಾರಪುೀಽಸ್ತಮ ಶ್್ ೀಭನ್ೀ॥19॥ 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ರಾಮನಾಮಾಙ್ಗೆಂ ಸ ಪಾರದಾದ್ಙ್ಗತುಲ್ಲೀಯಕಮ್। 

ಜಗಾರಹ ಸಾನ್ತರಾಗಂ ತದ್ ರಾಮಾ ರಾಮಮಿವಾಽಽಗತಮ್॥20॥ 

ಪರತಯಯಂ ಪಾರಪಯ ಸಾ ಪರೀತಾ ಪರತಯಭಾಷ್ತ ಮಾರತರ್ತಮ್। 

ವಿೀರ್ ೀಽಸ್ತ ರಾಮದ್ ತ್ ೀಽಸ್ತ ಪಾರಜ್ಞ್ ೀಽಸ್ತ ತವಂ ಹರಿೀಶವರ॥21॥ 

ಕಚಿಾತ್ ಪಾಲಯತ್ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ರಾಮಾಃ ಸೌಮಿರ್ತರಣಾ ಸಹ। 

ಕಚಿಾದ್ೀಷ್ಯರ್ತ ಕ್ಾಕತತಥಾಃ ಕಚಿಾನಾಮಂ ಪರರ್ತನ್ೀಷ್ಯರ್ತ॥22॥ 

ದಾವದ್ಶ್್ೀ ಕಲ ಮಾಸ್ೀ ಮಾಂ ಘ್ನನ್ಯೀತ್ೀ ದ್ಶಮ್ೀ ಹಯಯಮ್। 

ವಿಭೀಷ್ಣಸಯ ಕನಾಯ ಮಾಮನ್ಲ್ೀದ್ಂ ವಚ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥23॥ 

ಏವಂ ಬತರವನಿುೀ ಕರತಣಂ ವಿಲಪನಿುೀ ಶತಕ್ಾಲಪಾ। 

ಸಾವಮಿನ್ ರಾಮ ಪರಸ್ತೀದ್ೀರ್ತ ಪರರತರ್ ೀದ್ ಪುನ್ಾಃಪುನ್ಾಃ॥24॥ 

ಹನ್ತಮಾನ್ ಪಾರಞ್ಾಲ್ಲಾಃ ಪರೀಚ್ೀ ಪಾದ್ಯೀದ ದ್ೀಯವಿ ತ್ೀ ಶಪ್ೀ। 

್ಷಿಣಪರಮೀಷ್ಯರ್ತ ಕ್ಾಕತತಥಾಃ ಸಾನ್ತಜಾಃ ಸಕಪವರಜಾಃ॥25॥ 

ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ ೀ ರಾಮಬಾಣ್ೈದ್ದಯಶ್ಾನ್ುಂ ದ್ತರತಮೀಷ್ಯರ್ತ। 

ನಿದಾರವಾನ್ ಕತಮಿಕಣ್ ಣೀಯಽಪ ದಿೀಘ್ಯನಿದಾರಂ ಗಮಿಷ್ಯರ್ತ॥26॥ 

ಅಪನ್ೀಷ್ಯತಯಪರರಾಂಸ ು್ೀ ರಾಮಸಾುಾಂ ನ್ೀಷ್ಯತ್ೀ ದ್ತರತಮ್। 

ಅಥವಾಽಸ್ತಮನ್ ಮ ಹ ತ ು್ೀಯ ತಾವಂ ನ್ಯೀಯಂ ರಾಮಸನಿನಧಿಮ್॥27॥ 

ಇತತಯಕ್್ ುೀವಾಚ ವಾಮ್ೀರತಾಃ ಕಥಂ ಮಾಂ ನ್ೀಷ್ಯಸ್ೀ ಕಪ್ೀ। 

ಅಲಪಸುಾಂ ರಾಕ್ಷಸಕತಲಾದ್ ದ್ತಾಃಸಹಾದ್ಮರ್ೈರಪ॥28॥ 

ಹಸನ್ ಹನ್ ಮಾನ್ ಸಙ್ಗುೃಹಯ ರ ಪಂ ಹ್ೀಮಾದಿರಸನಿನಭಮ್। 

ವಜರದ್ಂಷ್ರನ್ಖಸಾುಂ ಚ ತಾಮರವಕ್್ ರೀಽಭಯಭಾಷ್ತ॥29॥ 
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ಉದ್ಾರ್ೀಯಂ ಧ್ರಾಮೀನಾಂ ಕ್ಷಣ್ೀಽಸ್ತಮನ್ನಬಾಮೀಖಲಾಮ್। 

ಕಮತತಾಲ್ಲಪೀಯಸ್ತೀಂ ಲಙ್ಗೆಂ ರಾಮದಾಸಾಗರಣಿೀರಹಮ್॥30॥ 

ರ್ತಷ್ಠ ಮಾತಮತಮಯಹ ತಯಂ ಮೀ ಪೃಷ ಠ್ೀ ಮನ್ದರಸತನ್ದರ್ೀ। 

ಶತಯೀಜನ್ವಿಸ್ತುೀಣ ಣ್ೀಯ ರಾಮಂ ಪ್ರೀ್ಷಿಣಷ್ಯಸ್ೀಽಧ್ತನಾ॥31॥ 

ಇತತಯಕ್್ ುೀವಾಚ ತನ್ವಙ ು್ೀ ಜಾನ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಬಲಂ ಚ ತ್ೀ। 

ಲಙ್ಗೆಂ ಸಪಾಲಾಂ ಸಞ್ ಾಣಣಯಯ ತವಂ ತತ ಮಾಂ ನ್ೀತತಮಿೀಶವರಾಃ॥32॥ 

ಕನ್ತು ಕ್ಾನ್ುಸಯ ಮೀ ಕೀರ್ತುಯಾಃ ಸಾಯದ್ ದ್ಶ್ಾಸಯನಿಸ ದ್ನಾತ್। 

ಸವಯಂ ಮಮಾಪಯಹರಣಾತ್ ಕಥಂ ವಾ ಮನ್ಯತ್ೀ ಭವಾನ್॥33॥ 

ಏಕ್ಾನ ು್ೀ ಮಮ ಕ್ಾನ ು್ೀನ್ ವಾಯಸಸಾಯ್ಷಿಣತಕ್ಷಣಮ್। 

ಮದ್ದಶಯನ್ೀ ವದಾಭಜ್ಞಾಂ ಪರಣಾಮಂ ಚ ನಿವ್ೀದ್ಯ॥34॥ 

ವಿಶ್್ವೀಶವರ್ ೀ ನ್ ಚ್ೀದ್ೀನ್ಂ ರಾವಣಂ ಮಾರಯಿಷ್ಯರ್ತ। 

ಮಾಸಾತ್ ಪೂವಯಮಿಹಾಽಽಗತಯ ಪಾರಣಾಂಸಯಕ್ಷ್ಾಯಮಿ ಮಾರತತ್ೀ॥35॥ 

ಕತಶಲಂ ಕತಶಲಾಽಪೃಚಾ ಬಾರತರೌ ರಾಮಲಕ್ಷಮಣೌ। 

ಸತಗಿರೀವಮಪ ಸಾಮಾತಯಂ ಪನಾಾನ್ಾಃ ಸನ್ತು ತ್ೀ ಶ್ವಾಾಃ॥36॥ 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ದಿವಯಮತದಿದೀಪರಂ ದ್ದೌ ಚ ಡಾಮಣಿಂ ಸರ್ತೀ। 

ಇಮಂ ದ್ೀವಾಯ ದ್ೀಹಿೀರ್ತ ಚಿಹನಮೈಕ್ಾನಿುಕಂ ನಿಜಮ್॥37॥ 

ಚ ಡಾಮಣಿಂ ತಂ ಸಙ್ಗುೃಹಯ ಪರಣಮ್ಯೀವಾಚ ಪಾವನಿಾಃ। 

ರಾವಣಾರಿಂ ಪರ್ತಂ ದ್ೀವಿ ತವಂ ದ್ರಕ್ಷಸಯಚಿರಾದಿರ್ತ॥38॥ 

ಪಾವನಿಾಃ ಪವಯತಾಕ್ಾರಾಃ ಪರಿಕರಮಯ ಪರಣಮಯ ತಾಮ್। 

ತತಾಃ ಸಾಲಾನ್ುರಂ ಪಾರಪಯ ಕ್ಾಯಯಯಶ್್ೀಷ್ಮಚಿನ್ುಯತ್॥39॥ 

ಸವದ್ ತಸಯ ನಿಲ್ಲೀನ್ತವಂ ನ್ ರಾಮಸಯ ಯಶಸೆರಮ್। 

ತಸಾಮದಾವಿಭಯವನ್ ಶತ ರನ್ ಹತಾವ ಸಾಯಂ ರಾಘ್ವಾಚಾಯಕಾಃ॥40॥ 

ಇರ್ತ ಸಞ್ ಾ್ನ್ಯ ಹನ್ತಮಾನ್ ಕ್್ ೀಪಯನ್ ರಾಕ್ಷಸ್ೀಶವರಮ್। 

ವನ್ಂ ವಿನಾಶರಾಮಾಸ ವಿನಾ ತಂ ಶ್ಂಶ್ಾಪತರತಮ್॥41॥ 

ನಿಪಾತ್ ಯೀತಪತಯ ಸಞ್ ಾ್ಿದ್ಯ ವಿದಾಯಯೀಯನ್ ಮಲಯ ಚ ದ್ತರಮಾನ್। 

ಮಾರತರ್ತಮಾಮಯರತತಇವ ರಾವಣ್ ೀದಾಯನ್ಮ್ಷಿಣಣ್ ೀತ್॥42॥ 
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ಅಘ್ೌಘ್ಂ ರಾಮನಾಮೀವ ಪದ್ಮಷ್ಣಡಮಿವ ದಿವಪಾಃ। 

ತ ಲಮಗಿನರಿವಾಽಽರಾಮಂ ರಾಮದ್ ತ್ ೀಽ್ಷಿಣಣ್ ೀತ್ ಕ್ಷಣಾತ್॥43॥ 

ಸ್ತಂಹನಾದ್ೀನ್ ಮಹತಾ ಲಙ್ಗೆಮತತೆಮಪಯನ್ ಕಪಾಃ। 

ಯತದ್ಾಮದ್ತಿತಮನಿವಚಾನಾನರತರ್ ೀಹಾಥ ತ್ ೀರಣಮ್॥44॥ 

ಉದ್ತಬದಾಾಸ ು್ೀನ್ ನಾದ್ೀನ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ತಂ ಪವಯತ್ ೀಪಮಮ್। 

ರಾಕ್ಷಸಯಶಾಕತಾಾಃ ಸಾಮಾನ ಮಾರಾಸ್ತೀತಾಮಥಾಬತರವನ್॥45॥ 

ಕ್ಾನ ು್ೀ ಕ್್ ೀಽಯಂ ಕಪಶ್್ರೀಷ್ ಠೀ ಯಸ ು್ೀ ಸಂವಾದ್ಗ್ ೀಚರಾಃ। 

ಇತತಯಕ್ಾು ಸಾಽವದ್ತ್ ತನಿವೀ ಮಾಯೀಯಂ ರಕ್ಷಸಾಂ ಧ್ತರವಮ್॥46॥ 

ಮರಾವಿನಾಂ ಗರ್ತಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಜನ್ನ್ಯೀವ ಹಿ ಮಾಯಿನ್ಾಃ। 

ಅಹಿರ್ೀವ ಹಯಹ್ೀಾಃ ಪಾದಾನ್ ವಿಜಾನಾರ್ತ ನ್ ಚಾಪರಾಃ॥47॥ 

ಇತಯಸಾಯ ವಚನ್ಂ ಶತರತಾವ ರಾಕ್ಷಸ್ ಯೀ ವಿದ್ತರತಾ ದ್ತರತಮ್। 

ನ್ಯವ್ೀದ್ಯನ್ತನದ್ನ್ುಂ ತಂ ಲಙ್ಗೆಪಾಲಾಯ ಶಙ್ೆ ತಾಾಃ॥48॥ 

ತದಾಕಣಣಯಯ ಭೃಶಂ ಕತರದ್ ದೀ ರಾವಣ್ ೀಽಥ ಸಮಾದಿಶತ್। 

ಅವದಾಾಯನ್ ಶಙ್ಗೆರವರಾತ್ ಕಙ್ಗೆರಾನ್ ನಾಮ ರಾಕ್ಷಸಾನ್॥49॥ 

ಸಾಶ್ೀರ್ತಕ್್ ೀಟಿಯ ಥ್ೀಶಂ ಸಪುರ್ ೀಗಾಷ್ಟಕ್ಾಯತತಮ್। 

ಆವವಾರ ಹರಿಂ ವಿೀರಂ ತದ್ ಬಲಂ ಲ್ ೀಕಭೀಷ್ಣಮ್॥50॥ 

ರಕ್ಷ್್ ೀಜೀಮ ತಸಙ್ಗ್ನಾಮ ಜಜಯತಾನಾಂ ಪರಗಜಜಯತಾಮ್। 

ನಾನಾಹ್ೀರ್ತಮಯೈವಯಷ್ೈಯನಾನಯಚಲದ್ ವಾನ್ರಾಚಲಾಃ॥51॥ 

ಆವಿದ್ಾಯ ಭತವಿ ಲಾಙ್ಗ ುಲಂ ರ್ತಯಯಯಕ್ ಸಮಾೀಕ್ಷಯ ರಾಕ್ಷಸಾನ್। 

ಸತುಟಮಾಸ್ ುೀಟಯ ಹನ್ತಮಾನ್ತಚ್ೈರ್ೀವಮತದಾಹರತ್॥43॥ 
ಸಾವಮಿೀ ರಾಮ್ೀ ಜಯರ್ತ ಜಗರ್ತ ಶ್ರೀಧ್ರ್ ೀಽನ್ನ್ುವಿೀಯಯಯ- 

ಸುಂ ಸೌಮಿರ್ತರಾಃ ಪಿವಗವೃಷ್ಭಶ್ಾಾನ್ತವೃತ ುೌ ಸತವೃತ ುೌ। 
ಸ್ತೀತಾಂ ನ್ತಾವ ರಣಮತಖಮಿತ್ ೀ ನ್ನ್ವಹಂ ರಾಮದ್ ತ್ ೀ 

ನಾಲನಾನಲಂ ಮತಹತರಹಹ ಮೀ ರಾವಣಾನಾಂ ಸಹಸರಮ್॥53॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಸತನ್ದರಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಪಞ್ಾಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ  ॥5-5-53॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 2117+53=2170] 
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ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥5-6-69॥ 

ವಾಣಿೀರ್ತ ವಾಣಿೀಪರ್ತನ್ನ್ದನ್ಸಯ ವಯಕುಂ ಚಚಾರಾನ್ತಸಭಂ ಸತರಾಣಾಮ್। 

ವಿಯದ್ ಭಜ್ೀಯತಾಃ ಕಥಮನ್ಯಥಾ ತ್ೀ ವ್ೈಮಾನಿಕ್ಾ ಯತದ್ಾದಿದ್ೃಕ್ಷರಾಽತರ॥1॥ 

ತಳಾಪರಹಾರ್ೀಣ ಬಹ ನ್ ನಿಹತಯ ಸ ತ್ ೀರಣಸಾಂ ಪರಿಘ್ಂ ದ್ಧ್ದ್ ದಾರಕ್। 

ಶ್ಷಾಟನ್ಶ್ಷಾಟಂಶಾ ನಿಹತಯ ತ್ೀನ್ ಪಾರಸಾದ್ಮಾಸಾದ್ಯ ಮತಹತಜಜಯಗಜಜಯ॥2॥ 

ಸುಮಿಂ ಚ ತತ್ ರೀದ್ಹರದ್ಾನ್ ಮಾನ್ ಸ ಚ್ೈತಯಪಾಲಾಂಶಾ ಜಘಾನ್ ತ್ೀನ್। 

ಪಾರಸಾದ್ಮಪಯಮಬರಗ್ ೀ ದ್ದಾಹ ಸುಮಾಿನ್ಲ್ೀನಾಯಮತವಾಚ ಚ್ ೀಚ್ೈಾಃ॥3॥ 

ಯಂ ಮಾದ್ೃಶ್ಾನಾಂ ಭಜತ್ೀ ಸಹಸರಂ ರಾಮಾಃ ಸ ಸತಗಿರೀವಗತರತಾಃ ಪರ್ತಮೀಯ। 

ಕಣ ಡರ್ತಚಣ್ ಡೀ ಮಮ ಬಾಹತದ್ಣ್ ಡೀ ವಿಜೃಮಿತ್ೀ ವ್ೈರಿಣಮಾಹವರಾಮಿ॥4॥ 

ಪರಗಜಜಯರ್ತೀತಾಂ ಹನ್ತಮತತಯದಾರ್ೀ ಪರಹಸುಪುತರಪರಮತಖ್ಾನ್ ಪರಚಣಾಡನ್। 

ಸಪಾುಽಽದಿಶತ್ ಸಪುಶ್ಖ್್ ೀಪಮಾನಾನ್ ಸ ಮನಿರಪುತಾರನ್ ಕತಪತ್ ೀ ದ್ಶ್ಾಸಯಾಃ॥5॥ 

ಪರಹಸುಪುತರಸುಾಥ ಜಮತಬಮಾಲ್ಲೀ ಪಾರಭಾಞ್ಜನಿಂ ಪಾರಪಯ ಸತವಣಣಯಮಾಲ್ಲೀ। 

ವವಷ್ಯ ಬಾಣಾನ್ ಖರಯತಕುರಾನ್ಾಃ ಶ್ಲಾಂ ವಿಶ್ಾಲಾಂ ಹನ್ತಮಾನ್ ಮತಮ್ೀಚ॥6॥ 

ಶರ್ೈಾಃ ಶ್ಲಾರಾಂ ಶಕಲ್ಲೀಕೃತಾರಾಂ ಸಾಲ್ೀ ಚ ಮತಕ್ ು್ೀ ರಿಪುಣಾ ನಿಕೃತ ು್ೀ। 

ತ್ೀನ್ೈವ ವಿೀರಾಃ ಪರಿಘೀಣ ಪಾಪಂ ಸಞ್ ಾಣಣಯರಾಮಾಸ ಸರಾನ್ಮೀನ್ಮ್॥7॥ 

ರಣ್ ೀತೆಟಾನ್ ಮನಿರಸತತಾನ್ವಾಪಾುನ್ನಾಯನ್ ಸಸ್ೈನಾಯನ್ ನ್ಯಹನ್ದ್ಾನ್ ಮಾನ್। 

ತಳ ೀ್ನ್ ಕ್ಾಂಶ್ಾಚಾರಣ್ೀನ್ ಕ್ಾಂಸ್ತಾದ್ನಾಯನ್ ನ್ಖ್್ೈಾಃ ಕ್ಾಂಶಾನ್ ನಾದ್ಮಾತಾರತ್॥8॥ 

ಸಞ್ ಾ್ನ್ಯ ಕಞ್ ಾ್ತ್ ಸ ನಿಶ್ಾಚರ್ೀಶ್್ ೀ ದ್ತದ್ಾಯಷ್ಯಯ ಪಾಕ್ಷವಿರ ಪಪೂವಾಯನ್। 

ಸಭಾಸಕಣಾಣಯಪರಘ್ಸಾನ್ತವಾಚ ಸ್ೀನಾಗರನ್ೀತೄನಿರ್ತ ಪಞ್ಾ ವಿೀರಾನ್॥9॥ 

ಸತಯವಾಯಲ್ಲಸತಗಿರೀವಮತಖ್ಾಾಃ ಕಪೀನಾದರ ಲ್ ೀಕ್ಾಧಿಕ್ಾ ನ್ೀದ್ೃಶವಿಕರಮಾಸ ು್ೀ। 

ಇದ್ಂ ಮಹದ್ ಭ ತಮಹ್ ೀ ಕ್ಷರಾಯಪಾರಪುಂ ಹಿ ನ್ಾಃ ಸಮಾರ್ತ ಗೃಹಯತಾಂ ತತ್॥10॥ 

ಇರ್ತೀರಿತಾಸ ು್ೀ ಚತತರಙ ು್ಣಿೀಂ ಸಾವಂ ಚಮ ಮತಪಾನಿೀಯ ರಣಾಯ ರಾತಾಾಃ। 

ಪರಿೀತಯ ದಿೀಪ ು್ೀ ಪವಮಾನ್ಸ ನೌ ಶರಾನ್ ನಿಶ್ಾತಾನ್ಕರನ್ ಕರಾಳಾಾಃ॥11॥ 

ನಿಘಾಯತವದ್ ಘ ೀರತರ್ ೀಽರ್ತಘ ೀಷ್ಾಃ ಪತನ್ ಹನ್ ಮಾನ್ ಗಗನಾಚಾಕ್ಾಶ್್ೀ। 

ದ್ತದ್ಾಯಷ್ಯದ್ೀಹ್ೀಽಥ ಮಹಾನ್ಗಾಭಾಃ ಸ ಪಷ್ಟಫ್ೀನ್ ೀಪಮತಾಂ ಜಗಾಮ॥12॥ 
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ಕತರದ್ ಾೀ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ ಇಮಂ ಯತಯೀಧ್ ಯ ಪಾಕ್ಷನಾಮಾಽಪಯಥ ಮತದ್ುರ್ೀಣ। 

ಸಾಲ್ೀನ್ ಸಞ್ ಾಣಿಣಯತವಾನ್ ಹನ್ ಮಾನ್ ತೌ ಪಾಂಸತಪಣಾಡವಿವ ಪಾಣತಡಕೀರ್ತುಯಾಃ॥13॥ 

ತಂ ಭಾಸಕಣಣಯಾಃ ಶ್ತಶ ಲಶ್ಾಲ್ಲೀ ಸಪಟಟಸಶಾ ಪರಘ್ಸ್ ೀಽಭರಾತೌ। 

ತೌ ದೌವ ಚ ಪಞ್ಾತವಮಹ್ ೀ ನಿನಾಯ ಮಹಾದಿರಶೃಙ ುೀಣ ಮಹಾಬಲೌಽಸೌ॥14॥ 

ಗಜ್ೈಗುಯಜ್ೀನಾದರಂಸತುರಗ್ೈಸತುರಙ್ಗುನ್ ರಥ್ೈ ರಥಾನ್ೀಷ್ ಭಟ್ೈಭಯಟಾಂಶಾ। 

ಅಪಾತಯತ್ ಕಮಮಯಸತ ಲಾಘ್ವಾಜ್ಞ್ ೀ ವಿನಾ ಶ್ಲಾಸಾಲನಿಮಾಗುಯಣ್ೀನ್॥15॥ 

ತೃರ್ತೀಯಮಂಶಂ ಸವಪತಾಕನಿೀನಾಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ಭಗನಂ ಕಪಪುಙ್ಗುವ್ೀನ್। 

ಸ ವಿಂಶದ್ಕ್ಷಾಃ ಸಕಲಾ್ಷಿಣಭಶಾ ಕತಮಾರಮಕ್ಷಂ ಸ್ತಾತಮೈಕ್ಷತಾಥ॥16॥ 

ಪತತನಿನಯಯೀಗಂ ಚತತರಾಃ ಸ ವಿದಾವನ್ ಬಾಲಾಕೆಯಭಾಸಂ ರಥಮಾರತರ್ ೀಹ। 

ಧ್ನ್ತದ್ಾಯರಂ ವಿೀರವರಂ ಪರರಾನ್ುಂ ತಮನ್ವಗಚಾನ್ ಪೃತನಾ ಅಸಙ್ಗ್ಯಾಃ॥17॥ 

ಕ್್ ರೀಧಾರತಣಾಕ್ಷಾಃ ಕಪಮೈಕ್ಷತಾಕ್ಷ್್ ೀ ವಿಷಾುರಯನ್ ಕ್ಾಮತಮಯಕಮತಗರಕಮಾಮಯ। 

ಸ ತ್ ೀರಣಸಾಸುರತಣಾಕೆಯವಕರಸ ುಣಣಯಂ ನ್ದ್ನ್ನಮಬರಮಾಲಲಮಬೀ॥18॥ 

ಆಕ್ಾಶಮಾಗಾುಯನ್ವಕ್ಾಶಹಿೀನಾಂಶಾಕ್್ರೀ ಶರ್ೈ ರಾವಣಿರದ್ತಿತಂ ತತ್। 

ತತ್ ೀಽದ್ತಿತಂ ತತರ ಚರನ್ನಸಙ್ಗುಾಃ ಸ ವಾಯತವದ್ ಯತಸತತ್ ೀಽಕ್ಷತ್ ೀಽಪತತ್॥19॥ 

ನ್ ರಾವಣಿೀ ರಾವಣತ್ ೀಽಯಮ ನ್ ೀ ಹನಾಯಮಿಮಂ ಮನ್ತಯಬಲಪರಚಣಡಮ್। 

ಅಲಂ ಹಿ ಲ್ಲೀಲಾಭರಮ ಭರಿತಾಂ ವಿಚಿನ್ಯ ವಿೀರ್ ೀಽಭಯಪತದ್ ವಿಪಕ್ಷಮ್॥20॥ 

ರಥಂ ರಿಪೀಚಕರಮಿವ ಭರಮನ್ುಂ ನ್ಭಶಾರಂ ಪಾರಪಯ ನ್ಭಶಾರ್ ೀಽಸೌ। 

ಸತರಾಸತರ್ ೀಭ್ೀಧ್ಯಮಥ್ ೀ ಬಭ್ೀದ್ ತಳ ೀ್ನ್ ತತಙ್ಗುಂಶಾ ತತರಙ್ಗುಮಾಂಸಾುನ್॥21॥ 

ವಿಹಾಯ ರಾನ್ಂ ಚ ವಿಹಾಯಸ್ತೀಮಂ ಕೃಪಾಣಪಾಣಿಂ ಕೃರ್ತನ್ಂ ಚರನ್ುಮ್। 

ನಿಶ್ಾಚರ್ೀನ್ದರಂ ಜಗೃಹ್ೀ ಹರಿೀನ್ ದರೀ ವಿಹಙ್ಗುಭತ ು್ೀಯವ ಭತಜಙ್ಗುಮೀನ್ದರಮ್॥22॥ 

ಪಾದಾಗರಯೀಸುಂ ಪರಿಗೃಹಯ ತ ಣಣಯಂ ಸಹಸರಕೃತವಾಃ ಪರಿವತಯಯ ಚಣಡಾಃ। 

ಮತಮ್ೀಚ ಭ ಮೌ ಸಹಸಾ ಕತಮಾರಂ ಮತಮ್ೀಚ ದ್ೀಹಂ ಸಹಸಾ ಕತಮಾರಾಃ॥23॥ 

ಅಪೂವಯಮ್ೀದ್ ೀಽಜನಿ ದ್ೀವಸಙ ್ ೀ ಸತತಪಷ್ಪವಷ್ ೀಯ ಹನ್ತಮತಯಪೂವಯಾಃ। 

ಅಪೂವಯಶ್್ ೀಕ್್ ೀ ದ್ಶಕನ್ಾರ್ೀಽಲಂ ಲಙ್ಗೆಲಯೀಽಪೂವಯತರ್ ೀ ವಿಲಾಪಾಃ॥24॥ 

ಸಶ್್ ೀಕಕ್್ ೀಪಾಃ ಪಶ್ತಾಶನ್ೀಶಾಃ ಸಮಾದಿದ್ೀಶ್್ೀನ್ದರಜತಂ ರಣಾಯ। 

ಮಹ್ೀನ್ದರಶತ್ ರೀ ಸ ಮಹಾಪಿವಙ  ುೀ ನಿಗೃಹಯತಾಮಾಶತ ಸತತ ತವಯೀರ್ತ॥25॥ 
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ಸ ವಾಯಳಯತಕ್ ು್ೀನ್ ರಥ್ ೀತುಮೀನ್ ದಿವ್ಯೀನ್ ದಿವಾಯಸರವಿದಾಂ ಪರಬಹಯಾಃ। 

ಸಬಾಣಬಾಣಾಸನ್ಪಾಣಿರತಗರಸ ುಣಣಯಂ ಮಹಾನ್ುಂ ಹನ್ತಮನ್ುಮಾಪ॥26॥ 

ತಂ ಮೀಘ್ನಾದ್ಂ ಸ ಸಮತದ್ರನಾದ್ ೀ ವಿಲ್ ೀಕಯ ಭ ಯೀ ವವೃಧ್ೀ ಹನ್ ಮಾನ್। 

ಶರಾನ್ಸಙ್ಗ್ಯನ್ ಸ ವವಷ್ಯ ರಾವತ್ ತಾವದ್ಾರಿಸ್ ುೀರಣತಾಃ ಖಮಾಪ॥27॥ 

ನ್ ಪ್ಷಿಣಪಕ್ಷಮಸವಪ ಯಸಯ ಬಾಣಾ ಲಕ್ಷಚತಯತಾ ಜಾತವಪ ಶಕರಶತ್ ರೀಾಃ। 

ತಸ್ಯೀಷ್ವಾಃ ಖಂ ಪರಿಪೂರಯನ್ುಾಃ ಸವ್ೀಯ ಹನ್ ಮತಯಭವನ್ ವಿಲಕ್ಷ್ಾಾಃ॥28॥ 

ತಂ ವಞ್ಾಯನ್ುಂ ಸಕಲಾಂಶಾ ಬಾಣಾನ್ಭತಯತಪತನ್ುಂ ಚ ಭತಜೌ ಪರಸಾಯಯಯ। 

ಪರಕರೀಡಿತಂ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ಕಪಪರವಿೀರಂ ಚಿನಾುಮನ್ನಾುಂ ಪರಯರೌ ಸತರಾರಿಾಃ॥29॥ 

ಅವದ್ಾಯಮೀನ್ಂ ಭತವನ್ೀಷ್ವವ್ೀದ್ಯಂ ಪತಾಮಹಾಸ್ರೀಣ ವಶ್ೀಕರ್ ೀಮಿ। 

ಇತಾಂ ಸ ನಿಧಾಯಯಯಯ ಮಹಾಮನ್ಸ್ತವೀ ಬರಹಾಮಸರಮಸ್ೈ ಸಹಸಾ ಮತಮ್ೀಚ॥30॥ 

ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಸಾದಾತ್ ಸಕಲಾಸರತ್ೀಜ್ ೀ ನ್ ಮಾಂ ಸಪೃಶ್್ೀದ್ೀವಮಪೀಹ ಬದ್ಾಾಃ। 

ದ್ರಕ್ಷ್ಾಯಮಿ ವಕ್ಷ್ಾಯಮಿ ಚ ರಾವಣಂ ತಮಿರ್ತ ಸಮರನ್ನಸರವಶ್್ ೀಽಭವತ್ ಸಾಃ॥31॥ 
ಸ ರಾಕ್ಷಸ್ೈಸ್ತಾಃ ಶಣಚಿೀರಬದ್ಾಾಃ ಸಭಾಂ ಪರಣಿೀತಾಃ ಪರರ್ತಭರ್ತಸತಶಾ| 

ರಾಜ್ಞಾಃ ಪುರಾಸಾುನಿನಹಿತ್ ೀಽಖಿಲಂ ಚ ಶಕ್್ ುೀಽಪ ಸ್ೀಹ್ೀ ನಿಜಕ್ಾಯಯಯಸ್ತದ ಾ್ಯೈಾಃ॥32॥ 

ಕಸುಾಂ ಕಪ್ೀ ತವಂ ಕತತ ಆಗತ್ ೀಽಸ್ತ ಕಸಾಯಸ್ತ ದ್ ತ್ ೀಽಪಕೃತಂ ಕಮಥಯಮ್। 

ಇತಾಂ ದ್ಶ್ಾಸ್ಯೀನ್ ಸ ಪೃಚಾಯಮಾನ್ಾಃ ಪರಣಮಯರಾಮಂ ಹನ್ತಮಾನ್ತವಾಚ॥33॥ 

ಜಾರ್ತಸವಭಾವೀ ವನ್ಲ್ ೀಪನ್ಂ ತತ್ ಕ್ಷಮಸವ ರಾಜನ್ ಫಲಜೀವಿನಾಂ ನ್ಾಃ। 

ಜಘಾಂಸರಾಽಭಾಯಪತತಾಃ ಕ ಏವ ಜಜೀವಿಷ್ತನ್ನಯ ಕ್ಷಪಯೀತ್ ಪರಭತಶ್್ಾೀತ್॥34॥ 

ನ್ ಬರಹಮಮಸರಂ ಮಮ ಬನ್ಾಕಂ ಸಾಯನಾಮ ಕ್ೌತತಕಂ ತ್ೀ ಸತತವಿಕರಮೀ ಸಾಯತ್। 

ಮಾಂ ರಾಮದ್ ತಂ ಮರತತಸುನ್ ಜಂ ವಿದಿಾ ಸವಯಂ ತರಷ್ತಟಮತಪಾಗತಂ ತಾವಮ್॥35॥ 

ಕೃಪಾಕರಾಃ ಕ್ಷ್ಾಮಯರ್ತ ಚೌಯಯಯಮಾಯಯಯಾಃ ಪರಣಮಯ ದ್ೀವಿೀ ಪರರ್ತದಿೀಯತ್ೀ ಚ್ೀತ್। 

ನ್ ಚ್ೀದ್ ದ್ತರತಂ ದ್ರಕ್ಷಯಸ್ತ ರಾಘ್ವೌ ತೌ ತಂ ಚಾರ್ತವಿೀರಂ ಕಪಯ ಥನಾಥಮ್॥36॥ 

ರಾಮ್ೀಷ್ತರ್ೀಕಾಃ ಸಸತರಾಸತರಾದಿೀನ್ ಸಂಹತತುಯಮಿೀಷ್ಟೀ ಸಕಲಾಂಶಾ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್। 

ತಾವಮಲಪಸಾರಂ ಕಮತತಾಲಪಬತದ ಾ್ೀ ಮಾ ವಿಗರಹ್ ೀ ಭ ಚಾರಣಂ ವರಜ್ೈನ್ಮ್॥37॥ 

ಶಕ್್ ುೀಽಪಯಹಂ ತಾವಂ ಸಬಲಂ ನ್ ಹನಾಯಂ ಭ ಮನಾಃಸವಯಂ ಶತತರವದ್ೀ ಯಶಾಃ ಸಾಯತ್। 

ಏವಂ ಬತರವಾಣ್ೀ ಪವಮಾನ್ಸ ನಾವಾಜ್ಞಾಪಯತ್ ತಸಯ ವಧ್ಂ ದ್ಶ್ಾಸಯಾಃ॥38॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

TOC                                       http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 185 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ರಾಜ್ಞ್ ೀನ್ ದ್ ತಸಯ ವಧ್ಾಃ ಪರಶಸುಾಃ ಪುಚಾಂ ಕಪ್ೀರಸಯ ದ್ಹಾಮ ಶ್ೀಘ್ರಮ್। 

ವಿಭೀಷ್ಣ್ೀನ್ೀತಯಭಭಾಷ್ಟತ್ ೀಽಸೌ ತತತಪಚಾಮಚಾಂ ಕಲ ದ್ಗತಾಮೈಚಾತ್॥39॥ 
ರಾಜಾಜ್ಞರಾ ಪುಚಾಮಮತಷ್ಯ ವಸ್ರೈಾಃ ಸಂವ್ೀಷ್ಟಟತಂ ಸಂವವೃಧ್ೀಽರ್ತಮಾತರಮ್| 

ಯತ್ನೀನ್ ಸಂವ್ೀಷ್ಟಯ ನಿಶ್ಾಚರ್ೀನಾದರಸುತಾರಗಿನಮತಚ್ೈರತದ್ದಿೀಪಯಂಸ ು್ೀ॥40॥ 

ಪುನ್ಾಃಪುನ್ಸ್ತಾಃ ಪುರಿ ನಿೀಯಮಾನ್ಾಃ ಸಮಿಾೀಯತ್ೀ ಸ್ೈಷ್ ಪುರಿೀಂ ದಿಧ್ಕ್ಷತಾಃ। 

ಜವಲಂಶಾ ನ್ೈನ್ಂ ಜವಲನ್ ೀ ದ್ದಾಹ ಮರತತಸಾರ ಪಂ ಹಿ ಮರತತಸಖತಾವತ್॥41॥ 

ಸ ಶ್್ೈಲಸಙ್ಗೆಶಶರಿೀರ ಆಸ್ತೀತ್ ಕ್ಷಣಾದ್ ಬಲಾಳಾಪರತನ್ತಶಾ ಪಶ್ಾಾತ್। 

ಬನಾಾದ್ ವಿಮತಕ್್ ುೀಽಥ ಚ ಪವಯತಾಭ್ ೀ ಯೀಗಿೀಶವರಸುಚಾ ಪುರಂ ದ್ದಾಹ॥42॥ 

ಸ ತ್ ೀರಣಸಾಂ ಪರಿಘ್ಂ ಗೃಹಿೀತಾವ ತಾನ್ ರ್ಷಿಣಣಸ ು್ೀನ್ ನಿಹತಯ ಸವಾಯನ್। 

ಲಙ್ಗೆಂ ಸಭಾಗ್ ೀಪುರಸೌಧ್ಸದ್ಮರಾಜಾವರ್ ೀಧಾದಿಮರ್ತೀಂ ದ್ದಾಹ॥43॥ 

ಜಜಾವಲ ತತರ ಜವಲನ್ ೀಽರ್ತಮಾತರಂ ಜಜಾವಲ ತಸಾಮದ್ ದಿವಗತಣಂ ಹನ್ ಮಾನ್। 

ಸವಯತರ ಚ್ೈಕಕ್ಷಣ ಏವ ದ್ೃಷ್ಟಾಃ ಸ ವಿಶವರ ಪತವಮವಾಪ ನ್ ನ್ಮ್॥44॥ 

ಆಕರನ್ದನ್ೈಾಃ ಸನ್ದಹನ್ೈನಿನಯಪಾತ್ೈವಿಯಲ್ ೀಠ್ನಾದ್ಯೈಭಯಯದ್ತಾಃಖಪೂಣ ಣ್ೈಯಾಃ। 

ಹನ್ ಮತಾ ದ್ಣಡಧ್ರ್ೀಣ ದ್ಗಾಾ ಲಙ್ಗೆ ನ್ ರ್ೀಜ್ೀ ನ್ರಕ್್ ೀಪಮಾನಾ॥45॥ 

ವಿತಾನ್ಕಮೀಯತಾಮಿದ್ಂ ವಿಧಾಯ ನ್ದಾಧಿರಾಜ್ೀಽವಭೃಥಂ ಚ ಕೃತಾವ। 

ಸಮಪಪಯರಾಮಾಸ ಸಮಪಪಯಣಿೀಯಂ ರಾಮಾಯ ತನಾಮರತರ್ತರಾಯಜ ಕಾಃ॥46॥ 

ದ್ಗಾಾ ಪುರಿೀ ಮಾರತರ್ತನಾ ಸಮಸಾು ಸ್ತೀತಾನಿವತಾ ನ್ೈವ ಚ ಶ್ಂಶಪಾ ಸಾ। 

ಸಾಯದ್ ವಿಕರಮ್ೀ ನಿೀರ್ತಯತತಾಃ ಪರಭ ಣಾಂ ಶತರತ್ವೀತತಯಷ್ಟೀಣಾಂ ಸ ವಚ್ ೀಽಭಯನ್ನ್ದತ್॥ 

ಶ್ೀತ್ ೀ ಭವಾಗ್ನೀ ಮರತತಾಃ ಸತತ್ೀ ತವಂ ಪಾರಗ್ೀವ ಹಿೀತಾಯಶ್ಷ್ಮತಕುವತ್ಯೈ। 

ಸಂಸಾನಿುಾತಾಯೈ ಸರಮಾವಚ್ ೀಭನ್ನಯನಾಮ ತಸ್ಯೈ ಹನ್ತಮಾನ್ ಯಿರಾಸತಾಃ॥48॥ 

್ಷಿಣಪರಂ ಸಮಾಗಚಾತತ ದ್ೀವ ಇತಾಂ ತಯೀದಿತ್ ೀ ಬಾಢಮಿರ್ತ ಪರಣಮಯ। 

ಗಿರಿೀನ್ದರಮಾರತಹಯ ಗಿರಿಪರಕ್ಾಶ್ಾಸ್ತುರ್ತೀಷ್ತಯರಬಾಂ ವವೃಧ್ೀ ಪುರ್ೀವ॥49॥ 

ಧ್ರಾಧ್ರಂ ತಂ ಧ್ರರಾ ಸಮಾನ್ಂ ಕತವಯನ್ ಪದಾಭಾಯಮವಪೀಡನ್ೀನ್। 

ಉತಪತಯ ನಿತಯದ್ತಯರ್ತಮಾನ್ ಹನ್ ಮಾನ್ಮೀಯಧಾಮಾ ಜಲಧಿಂ ತತಾರ॥50॥ 

ಆಶ್ಾ ವಿಶ್ಾಲಾ ಹರಿರ್ತೀವ ದ್ ೀಭಾಯಯಮ ಧಾವಯಣಡಮತತ್ಣಡಯರ್ತೀವ ಮ ದಾಾಯ। 

ಪುರಾಽನ್ಯತ್ೀಜಾಃ ಪಬರ್ತೀವ ಭಾಸಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹನ್ ಮಾನ್ಧಿಕಂ ರರಾಜ॥51॥ 
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ಕಪೀನ್ದರಚನ ದ್ರೀ ಗಗನ್ಂ ಗತ್ೀಽಸ್ತಮನ್ ವಿೀಚಿೀವ ವಾಣಿೀ ಮಮ ವಧ್ಯತ್ೀಽಲಮ್। 

ತಾಂ ಗರನ್ಾಬಾಹತಲಯಭರಾನ್ಮನಿೀಷಾ ಸ ಾ್ೈಯಯೀಯಣ ವ್ೀಲ್ೀವ ನಿಯಚಾರ್ತೀಯಮ್॥52॥ 

ಪಾರಸಾಲ್ೀ ಸನಿನಹಿತ್ೀ ನ್ನಾದ್ ಸವಜ್ಞಾರ್ತವಗಾುಯನ್  ಪರರ್ತಹಷ್ಯಯನ್ ಸಾಃ। 

ದಿೀನಾ ನಿರಾಶ್ಾಾಃ ಪರ್ತತಾಾಃ ಕಪೀನಾದರಸ ು್ೀ ತ್ೀನ್ ನಾದ್ೀನ್ ನ್ನ್ನ್ತದರತಚ್ೈಾಃ॥53॥ 

ವಯಕುಂ ಹನ್ ಮಾನ್ ಸ ದ್ದ್ಶಯ ಸ್ತೀತಾಂ ಮಾನಿೀ ನ್ ಗಜ ಜ್ೀಯದ್ಕೃತಾತಾಯ ಇತಾಮ್। 

ಬರಹಾಮತಮಜ್ ೀಕ್ಾುಾಃ ಕಪಯಾಃ ಪರಹೃಷಾಟ ನ್ಗ್ೀಷ್ತ ಪ್ೀತತುನ್ನಯನ್ೃತತಜಜಯಗತಶಾ॥54॥ 

ಅಥಾವರ್ತೀಣಣಯಂ ಪರಿಪೂಣಣಯಮೀನ್ಮವ್ೀಕ್ಷಯ ಮಾಹ್ೀನ್ದರಮಹಿೀಧ್ರ್ೀನ ದ್ರೀ। 

ಉಪಾಯನ್ೈಮ ಮಯಲಫಲ್ೈಾಃ ಸತಪುಷ್ಪೈರಭಯಚಯಯ ಸವ್ೀಯಽಪ ವವನಿದರ್ೀ ತ್ೀ॥55॥ 

ದ್ೃಷಾಟ ಮರಾ ರಾಘ್ವವಲಿಭ್ೀರ್ತ ನಿಶಮಯ ವಾಯೀಸುನ್ಯಸಯ ವಾಣಿೀಮ್। 

ಹೃಷ್ಟಂ ಕಪೀನಾಂ ಕತಲಮತಜಜಗಜಜಯ ಪರತತಯತಪಪಾತಾಲಮತದ್ಗರಪುಚಾಮ್॥56॥ 

ಪಙ ುೀಕ್ಷಣ್ೈರಙ್ಗುದ್ಶಮತಿಜಾದ್ಯೈಾಃ ಪೃಷ್ಟಾಃ ಪುನ್ಶ್ಾಾಧಿಕವಿಸುರ್ೀಣ। 

ಉದ್ನ್ುಮಾದ್ಯನ್ುಯತತಂ ನಿವ್ೀದ್ಯ ಪರಶಸಯತ್ೀ ಸಮ ಶವಸನ್ಸಯ ಸ ನ್ತಾಃ॥57॥ 

ಆಲ್ ೀಚಯ ತ್ೀ ಕ್ಾಯಯಯಮಥಾಽಯಯಯವರಾಯಯ ನಿಶ್ಾತಯ ಸವಯಂ ಹನ್ತಮನ್ಮತ್ೀನ್। 

ಆಶ್ಾಮತದಿೀಚಿೀಂ ಪರಯಯತಸುರನ್ ುೀ ನಾನಾನ್ಗಾಳಿೀನ್ನಯಗರಿೀನ್ನಯದಿೀಶಾ॥58॥ 

ಸಮಾಾಪಯ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ಮಧ್ತಮದ್ ವನ್ಂ ತ್ೀ ಯರಾಚಿರ್ೀ ತತರ ಮಧ್ ನಿ ಲ್ ೀಲಾಾಃ। 

ಶ್ಾಿಘ್ಯಂ ಹನ್ ಮನ್ುಮಥಾಙ್ಗುದ್ಂ ಚ ತಯೀನಿನಯಯೀಗ್ೀನ್ ಪಪುಯಯಯಥ್ೀಷ್ಟಮ್॥59॥ 

ಕತರದ್ ಾೀಽರ್ತಮಾತರಂ ವನ್ಪಾಲನಾಥ್ ೀ ಯೀ ಮಾತತಲಾಃ ಸ ಯಯಯಸತತಸಯ ರಾಜ್ಞಾಃ। 

ಅಭಾಯದ್ರವತ್ ತಾನ್ ಮಧ್ತಪಾನ್ಮತಾುನ್ ಸಾಲಂ ದ್ಧಾನ್ಾಃ ಸಹಿತಾಃ ಸವದಾಸ್ೈಾಃ॥60॥ 

ಅಪಾಯಯಯಯಕಂ ತಂ ಮಧ್ತಮತುಚಿತುಸುತಾರಙ್ಗುದ್ ೀ ಭ ಮಿತಳ ೀ್ ಪಪ್ೀಷ್। 

ಪರ್ೀ ಪರಾನ್ ಜಾನ್ತಭರಾ್ಷಿಣಪನ್ ದಾರಕ್ ತ್ೀ ದ್ೀವಮಾಗುಯಂ ಪರರ್ತದ್ಶಯಯನ್ುಾಃ॥61॥ 

ಮಹ ತುಯಮಾತುಯಾಃ ಪರರ್ತಲಭಯ ಸಙ್ಗಜಞಂ ಸಹ ಸವಭೃತ್ಯೈರತಪಗಮಯ ತ ಣಣಯಮ್। 

ಸತಗಿರೀವಮಾವ್ೀದ್ಯರ್ತ ಸಮ ವೃತುಂ ತನಾಮತತಲ್ ೀ ರಾಘ್ವಸನಿನಧಾನ್ೀ॥62॥ 
ರಾಜಾ ತದಾ ಮಧ್ತವನ್ಸಯ ವಿಲ್ ೀಳನ್ಂ ತ 

ಚತಾರತಾವ ಮತದ್ ದ್ಧಿಮತಖ್ಾದ್ ರಘ್ುನಾಥಮ ಚ್ೀ। 
ಸ್ತೀತಾ ಧ್ತರವಂ ಹನ್ತಮತಾ ದ್ದ್ೃಶ್್ೀ ಮಧ್ ನಿ 

ತಸಾಮತ್ ಪಬನಿು ಕೃತಕೃತಯಧಿಯಸು ಏವಮ್॥63॥ 
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ಆನ್ನಿದೀ ದಿನ್ಕರನ್ನ್ದನ್ಾಃ ಕಪೀನಾದರ- 

ನಾನ್ೀತತಂ ದ್ಧಿಮತಖಮಾದಿಶದ್ ದ್ತರತಂ ತಾನ್। 
ಪಾರಪುಸಾುನ್ ಸ ಮಧ್ತವನ್ೀ ಪರಣಮಯ ಚ್ ೀಚ್ೀ 

ರಾಜಾ ವಾಃ ಸಪದಿ ದಿದ್ೃಕ್ಷತ್ೀ ಮತದ್ೀರ್ತ॥64॥ 
ಆರಾನ್ ುೀ ವಿಯರ್ತ ಘ್ನಾಘ್ನಾಯಮಾನಾಾಃ 

ಸಮ್ೀದಾತ್ ಸಕಲಕಲಾರವಾಾಃ ಕಲ್ೈತ್ೀ। 
ಸಮಾಾಪಾು ರವಿಸತತಸ್ೀವಿತಂ ರಮೀಶಂ 

ಸನ್ನೀಮತಾಃ ಸಹ ಮಹತಾ ಹನ್ ಮತಾಽಥ॥65॥ 
ದ್ೃಷಾಟ ಸಾ ಜನ್ಕಸತತ್ೀರ್ತ ವಾಕಯಮಾತಾರತ್ 

ಸನ್ತುಷ್ಟೀ ಸರವಿಜಲಕ್ಷಮಣ್ೀ ರಮೀಶ್್ೀ। 
ಪರೀಚ್ೀಽಸೌ ಪವನ್ಸತತ್ ೀಽಖಿಲಂ ಚ ವೃತುಂ 

ಸನ ದ್ೀಶ್ಾನ್ಪ ವಿಶ್ಾದಾಞ್ುಾಕ್ಾಲಪಾರಾಾಃ॥66॥ 
ಕ್ಾನಾುರಾಸ್ತುಲಕವಿಧಿಂ ಮನ್ಾಃಶ್ಲಾರಾಾಃ 

ಕ್ಾಕ್ಾ್ಷಿಣಕ್ಷರ್ತಮಪ ಚಿತರಕ ಟ ಊಚ್ೀ। 
ತಂ ಚ ಡಾಮಣಿಮಪ ದ್ತುವಾನ್ ಹನ್ ಮಾನ್ 

ಸ್ ೀಽಭಜ್ಞಾ ಇರ್ತ ವಿದ್ಧ್ೀಽಖಿಲಜ್ಞಾಪಾಶ್್ವೀಯ॥67॥ 
ನಿದ್ತಯಾಃಖಾಃ ಪರಮಸತಖ್ಾನ್ತಭ ರ್ತರ್ೀಕ್್ ೀ 

ರಾಮ್ೀಽಯಂ ಜಗರ್ತ ತಥ್ೈವ ರಾಮರಾಮಾ। 
ವ್ೀದಾಯಂ ಪವನ್ಸತತ್ ೀಽಪ ತತವತಸಾು- 

ವಪ್ಯೀವಂ ವಯಧ್ತರಧಿಕಂ ವಿಡಮಬನ್ಂ ತ್ೀ॥68॥ 
ಜಾತಾಂ ಸ್ೀವಾಸಮತದಾರತ್ ಸವಪದ್ಸರಸ್ತಜ್ೀ ಸವಪಪಯತಾಂ ಸವಪರಕ್ಾಶ್ಾಂ 

ನಿದ್ ದೀಯಷಾಮಘ್ಯಹಿೀನಾಂ ಜಗರ್ತ ಹನ್ತಮತ್ ೀ ಭಕುಮಾಣಿಕಯಮಾಲಾಮ್। 
ದ್ೃಷಾಟ ತಸ್ೈ ಪರದಾತತಂ ಸಕಲಮಸದ್ೃಶಂ ಚಿನ್ುಯನ್ ರಾಮದ್ೀವಾಃ 

ಪಾರದಾದಾತಾಮನ್ಮೀವ ಪರಮದ್ಮಹಪರಿಷ್ವಙ್ಗುಲ್ಲೀಲಾಚಾಲ್ೀನ್॥69॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಸತನ್ದರಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 2170+69=2239] 

ಇರ್ತ ಸತನ್ದರಕ್ಾಣಡ ಸಮಾಪುಮ್ [ಸತನ್ದರಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಶ್್ ಿೀಕಾಃ = 330] 
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ಯತದ್ಾ ಖ್ಾಣಡಮ್ ॥6-16॥ 

ಪರಥಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-1-53॥ 

ವಾಣಿೀಂ ಶತರತಾವ ಹನ್ತಮತ್ ೀ ವಾಚಮಾಚಷ್ಟ ರಾಘ್ವಾಃ। 

ಕತವಯನ್ ಪರಸಾದ್ಸಾಮಗಿರೀಂ ನಿವಾಯಯಜಾಂ ಸವಯತ್ ೀಽಧಿಕ್ಾಮ್॥1॥ 

ಪೌರತಷ್ೀ ಪುರತಷ್ಾಃ ಕ್್ ೀಽನ್ ಯೀ ವಿದ್ಯತ್ೀ ಹನ್ತಮತಸಮಾಃ। 

ರಾವಣಂ ಯಸತಣಿೀಚಕ್್ರೀ ಸ್ತನ್ತಾಮತಲಿಙ್ಗ್ಯ ಲ್ಲೀಲರಾ॥2॥ 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಸಹ ಸಮಮನ್ರಯ ಭಗವಾನ್ ಸ ಯಯಯಸ ನ್ತನಾ। 

ಕಪೀನಾಂ ಲಙ್ಗ್ನ್ ೀಪಾಯಂ ನಿಶ್ಾಕ್್ಯೀ ಸ್ೀತತಮಮತಬಧೌ॥3॥ 

ಲಙ್ಗೆಪುರಸಯ ದ್ತಗುಯತವಂ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಚ ತದ್ ಬಲಮ್। 

ಉಕುಂ ಶತರತಾವ ಹನ್ತಮತಾ ರಾಮಾಃ ಸ್ತಮತಮತಖ್್ ೀಽಭರವಿೀತ್॥4॥ 

ಸಮ ಲತ ಲಂ ಧ್ಕ್ಷ್ಾಯಮಿ ರಾಕ್ಷಸಾರಣಯಮತದ್ಬಣಮ್। 

ಉತುರಾ ಫಲತುನಿೀ ಹಯದ್ಯ ಮದಾಾಯಹ್ನೀ ಗಮನ್ಂ ಶತಭಮ್॥5॥ 

ರಾಮ ಉಕ್ ು್ಾೀರ್ತ ರವಿಜಮಾರತರ್ ೀಹಾಥ ಮಾರತರ್ತಮ್। 

ನಿಶ್ಾಚರಧಾವನ್ುಭದ್ೀ ಸವಿತ್ೀವೀದ್ರಾಚಲಮ್॥6॥ 

ಆರತರ್ ೀಹ ಚ ಸೌಮಿರ್ತರರಙ್ಗುದ್ಂ ಕನ್ಕ್ಾಙ್ಗುದ್ಮ್। 

ರಾಮಸತಗಿರೀವಯೀವಾಯಕ್ಾಯತ್ ಸವಯಸ್ೈನಾಯನಿ ನಿಯಯಯಯತಾಃ॥7॥ 

ನಿೀಲಾಃ ಸ್ೀನಾಪರ್ತಾಃ ಸ್ೀನಾಮಾಕಷ್ಯನ್ನಗರತ್ ೀ ಯರೌ। 

ಪಾಶವಯಯೀಯ ಯಯಥನಾಥಾವಪಯೃಷ್ಭ್ ೀ ಗನ್ಾಮಾದ್ನ್ಾಃ॥8॥ 

ಸತಷ್ೀಣಜಾಮಬವತ ಪವಾಯ ರಕ್ಷನ್ುಾಃ ಕತ್ಷಿಣಮವರಜನ್। 

ಸತಗಿರೀವಸೌಮಿರ್ತರಯತತಾಃ  ಸ್ೀನಾಮದ ಾ್ಯೀ ಯರೌ ಪರಭತಾಃ॥9॥ 

ಪನ್ಸಾದಾಯ ವಾನ್ರ್ೀನಾದರ ರಾಮಸತಗಿರೀವಶ್ಾಸನಾತ್। 

ಪಯಯಯಗತಶಾವಚಾಕರಂ ಪರಿತಾಃ ಪರಿಪಾಲಕ್ಾಾಃ॥10॥ 

ಜೀಮ ತಾಇವ ಗಜಜಯನ್ುಾಃ ಸಪಕ್ಷ್ಾಾಃ ಪವಯತಾಇವ। 

ರಾಮದಾಸಾಾಃ ಕಪೀನಾದರಸ ು್ೀ ರ್ೀಜರ್ೀ ಗಮನ್ ೀತಸವ್ೀ॥11॥ 
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ಅದ್ನ್ುಾಃ ಫಲಮ ಲಾನಿ ಪಬನ್ ುೀ ಮಧ್ತರಂ ಮಧ್ತ। 

ಗಾಯನ್ ುೀ ರಾಘ್ವಗತಣಾನ್ ಸ್ವೈರಂ ರಾನಿು ಸಮ ವಾನ್ರಾಾಃ॥12॥ 

ರಾಮಾಜ್ಞಾವ್ೀಲರಾ ರತದ್ಾಾಃ ಕಪಸ್ೈನ್ಯಮಹಾಣಣಯವಾಃ। 

ಪುರಗಾರಮವರಜಾದಿೀನಿ ಕ್ಷತಭತ್ ೀ ನಾರ್ತಚಕರಮೀ॥13॥ 

ದ್್ಷಿಣಣಾಃ ಸ ದಿಶಂ ಗಚಾನ್ ದ್್ಷಿಣಣಾಂ ಲಕ್ಷಮಣಾಗರಜಾಃ। 

ವಿನ್ಾಯಂ ಸಹಯಂ ಚಾಭಾಯಗಚಾನ್ಮಲಯಂ ಚ ಮಹಿೀಧ್ರಮ್॥14॥ 

ಮಹ್ೀನ್ದರವನ್ ದಯೀ ಮಾಹ್ೀನ್ದರಮಧಿರತಹಯ ಮಹಿೀಧ್ರಮ್। 

ಪರತಯನಿೀಕಮಿವಾಪಶಯದ್ ವಾರಿಧಿಂ ಸ್ೈನ್ಯವಾರಿಧ್ೀಾಃ॥15॥ 

ವ್ೀಲಾಂ ವಿಶ್ಾಲಾಮಾಪ್ೀದ್ೀ ಮಾಹ್ೀನಾದರದ್ವರತಹಯ ಸಾಃ। 

ಸ್ೀನಾರಾಸುತರ ಸ್ೀನಾನಾಯ ರಾಮ್ೀ ವಾಸಮಕಲಪಯತ್॥16॥ 

ಪಾರತಾಯಯನ್ ಕಲಪನಾಾನ್ಂ ಸ್ತನ್ತಾಂ ಸ್ತನ್ತಾಶಯಸುತಾಃ। 

ವಿಶ್್ವೀಶವರ್ ೀಽಪ ಭಗವಾನ್ ಮಾದ್ದಯವಂ ಧ್ಮಮಯಮಾಶ್ರತಾಃ॥17॥ 

ಅಶ್್ೀತಾನ್ನ್ುಶಯನ್ ೀ ವ್ೀಲಾರಾಂ ದ್ಭಯಸಂಸುರ್ೀ। 

ಭತಜಂ ಭತಜಙ್ಗುಭ್ ೀಗಾಭಮತಪಧಾರಾಥ ದ್್ಷಿಣಣಮ್॥18॥ 

ತಾದ್ೃಶಂ ಹನ್ತಮದಿವೀಯಯಯಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ರಾಕ್ಷಸಪುಙ್ಗುವಾಃ। 

ಸಭಾರಾಂ ಮನಿರಣಾಂ ಮದ ಾ್ಯೀ ಚಿನಾುಕ್ಾರನ್ ುೀಽಬರವಿೀದಿದ್ಮ್॥19॥ 

ದ್ೃಷ್ಟಂ ಹಿ ತಸಯ ವಿೀರಸಯ ಕಪ್ೀಾಃ ಪೌರತಷ್ಮದ್ತಿತಮ್। 

ಕಂ ವಣಣಯರಾಮ್ೀ ರಾಮಸಯ ಯಸಾಯಯಂ ಕಙ್ಗೆರಾಃ ಕಲ॥20॥ 

ಶ್್ ೀಷ್ಯನ್ ಸುಮಿಯನ್ ವಾಽಪ ಸ್ತನ್ತಾಂ ಸ್ತೀತಾಪರ್ತಸುರ್ೀತ್। 

ಲಙ್ಗೆರಾಾಃ ಸಙ್ಗೆಟಂ ಕತರಾಯಯತ್ ತತರ ನಿೀರ್ತವಿಯಧಿೀಯತಾಮ್॥21॥ 

ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ರಾವಣ್ೀನ್ ೀಚ್ೀ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲಾಃ ಸ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ। 

ರಾಮಾರಾನ್ನ್ುವಿೀರಾಯಯಯ ವ್ೈದ್ೀಹಿೀ ದಿೀಯತಾಮಿರ್ತ॥22॥ 

ಕ ಈಶವರಾಃ ಕ್್ ೀ ವಿಜಯಿೀ ಮಾಂ ವಿನಾ ಜಗದಿೀಶವರಮ್। 

ಬಾಲ್ಲಶ್್ೈಾಃ ಪರೀಚಯತ್ೀ ಕಂ ನ್ ೀ ಇತತಯಚ್ೈ ರಾವಣ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥23॥ 

ತಂ ಪರಹಸುಪರಭೃತಯಾಃ ಸತಪಾಶ್ಾವಯದಾಯಸುಥಾಽಪರ್ೀ। 

ಉಚ್ೈರಾಸ್ ುೀಟಯ ಗಜಜಯನ್ ುೀ ರಾಜಾನ್ಮಿದ್ಮಬತರವನ್॥24॥ 
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ಲ್ ೀಕಪಾಲಾನ್ ಸಲ್ ೀಕ್ಾಂಸುಾಮಿನಾದರದಿೀನ್ ಜತವಾನ್ ನ್ನ್ತ। 

ರಾಮಾಃ ಕಲ ಭಯಸಾಾನ್ಂ ಮಾನ್ವಸಾುಪಸಸುವ॥25॥ 

ವಾನ್ರಾಾಃ ಕಂ ನ್ರಾಹಾರಾನ್ಸಾಮನ್ ಕತಯತಯಯಾಃ ಫಲಾಶ್ನ್ಾಃ। 

ಕಥಞ್ ಾ್ಜಜೀವತಾ ರಾತಂ ಕಪನಾ ತ್ೀನ್ ಭ ಯಸಾ॥26॥ 

ತವದ್ ಿರವಿಭರಮಮಾತ್ರೀಣ ವಿಭಾರನ್ುಂ ಭತವನ್ತರಯಮ್। 

ಕಥಂ ತಾಪಸಪರ್ತನೀಂ ತವಂ ಬಲಾದ್ ರಾಜನ್ ನ್ ಭ್ ೀಕ್ಷಯಸ್ೀ॥27॥ 

ಮನಿರಣಾಂ ವಾಕಯಮಾಕಣಣಯಯ ಸಸ್ತಮತಂ ರಾವಣ್ ೀಽಬರವಿೀತ್। 

ಸತಯಮೀವಮಿದ್ಂ ಕನ್ತು ಗ್ ೀಪಯಂ ಕಞ್ ಾ್ದ್ ವದಾಮಿ ವಾಃ॥28॥ 

ಮರಾ ಬಲ್ೀನ್ ೀಪಭತಕ್ಾು ಮಞ್ುಜಲಾ ಪುಞ್ ಜ್ಕಸಾಲಾ। 

ಪತಾಮಹ್ ೀ ಲ್ ೀಕಹಿತಂ ತದಾ ಶ್ಾಪಮದಾದಿಾ ಮೀ॥29॥ 

ಬಲಾಚ್ಾೀದ್ ಭ್ ೀಕ್ಷಯಸ್ೀ ಕ್ಾಞ್ ಾ್ಚಿಾರಾಃ ಶ್ೀಯಯೀಯತ ತ್ೀ ತದಾ। 

ಶ್ಾಪೀಽಯಂ ನ್ನ್ತ ಸ್ತೀತಾರಾಾಃ ಪಾರ್ತವರತ್ಯೈಕಪಾಲಕಾಃ॥30॥ 

ಮದಾವಹತವನ್ನಿರಾಯಯತಾನ್ ಪರ್ತರಣಾಃ ಪಾರಣಹಾರಿಣಾಃ। 

ನ್ ನ್ ನ್ಂ ವ್ೀರ್ತು ರಾಮ್ೀಽಸೌ ತ್ೀನ್ ಮಾಂ ಪರರ್ತ ಗಜಜಯರ್ತ॥31॥ 

ಕತಮಿಕಣ ಣ್ೀಯನ್ದರಜತ ಪವ್ೀಯಷ್ವೀಕ್್ೈಕ್್ ೀಽಲಂ ರಿಪೀವಯಧ್ೀ। 

ನ್ ಮೀ ದ್ ೀದ್ದಯಣಡಕಣ ಡರ್ತಂ ವಿಧಿನ್ ನಯನ್ಂ ವಿನಾಶಯೀತ್॥32॥ 

ಇತಾಂ ವಿಕತಾನ್ಂ ಶತರತಾವ ಶತದ್ಾಬತದಿಾವಿಯಭೀಷ್ಣಾಃ। 

ಆಹ ಸಮ ಪರಹಸನ್ ವಾಕಯಮತದಾರಂ ಹಿತಮಚಾಲಮ್॥33॥ 

ಅತಾಕೆಯಕ್ಾನ್ಶ್ಾಸರಜ್ಞಾನ್ವೃದ್ ಾೀಪಾಸಕ್ಾನ್ ಖಲಾನ್। 

ಮತಖರಾನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಮ ಖ್ಾಯನ್ ವಜಜಯಯೀನ್ಮನ್ರಮಣಟಪ್ೀ॥34॥ 

ವಿನಿೀತಾನ್ ನಿೀರ್ತಸಮಪನಾನನ್ ಧ್ಮಾಮಯಧ್ಮಮಯವಿಚಕ್ಷಣಾನ್। 

ಪೂವಾಯಪರಜ್ಞಾನ್ ಪುರತಷಾನ್ ಮನಿರಣಾಃ ಪರರ್ತಮನ್ರಯೀತ್॥35॥ 

ಸ್ತದ್ತಾಯಪಾಯಗತಣಾಙ್ಗುನಿ ನ್ ಯೀ ಶಕತಯದ್ರಾನ್ ವಿದ್ತಾಃ। 

ನ್ ತ್ೈಮಮಯನ್ರವಿಧಿಂ ಕತರಾಯಯತ್ ಷ್ಣ ಡ್ೈರಿವ ರರ್ತಂ ಬತಧ್ಾಃ॥36॥ 

ಮನಿರದ್ ೀಷಾ ಅಶ್್ೀಷಾಶಾ ರಾಜನ್ ತವನ್ಮನಿರಷ್ತ ಸ್ತಾತಾಾಃ। 

ಗತಣಂ ನ್ೈಕಂ ಚ ಪಶ್ಾಯಮಿ ಮನ್ಯೀ ತ್ೀ ಭಯಮಾಗತಮ್॥37॥ 
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ಪುಲಸಯಸಾಯನ್ವಯೀ ಜಾತಸುಾಂ ಶತರರ್ತಸೃರ್ತಪಾರಗಾಃ। 

ಪರದಾರಪರಾಮಶಯಂ ನ್ ಕತರಾಯಯ ಲ್ ೀಕನಿನಿದತಮ್॥38॥ 
ಯದಿ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯಜ್ೈತರಂ ತವಮಾತಾಮನ್ಂ ಮನ್ಯಸ್ೀ ಪರಭ್ ೀ| 

ಕತಸತಮಾಸರಮಿಮಂ ದ್ೀವಂ ಜಯ ಮೃತತಯಂ ತವಾಽಽಗತಮ್॥39॥ 

ಶ್ರಿೀಷ್ಮಾಲಾಮೃದ್ತಲಾಂ ರಾಂ ತವಂ ಕ್ಾಮಯಸ್ೀ ಸರ್ತೀಮ್। 

ವಾಯಳಿೀಂ ಕರಾಳಿೀಂ ತಾಂ ವಿದಿಾ ಸತಪಾುಂ ಕ್್ೀನಾಪ ಹ್ೀತತನಾ॥40॥ 

ಅಲಂ ವಿರತದ್ಾಯ ರಾಮೀಣ ಪರಣತ್ೀಷ್ತ ಕೃಪಾಲತನಾ। 

ರಾಜನ್ ಬದ್ ಾೀಽಞ್ಜಲ್ಲಸತುಭಯಂ ದ್ೀವಿೀ ದ್ೀವಾಯ ದಿೀಯತಾಮ್॥41॥ 

ಬಾನ್ಾವಾಾಃ ಸನ್ಯಜ್ೀಯತಸಾುಾಮಧ್ಮೀಯಣ ವಿನ್ಶವರಮ್। 

ತಸಾಮದ್ಧ್ಮಮಯಂ ನಿದ್ ದಯಯ ದ್ೀವಿೀ ದ್ೀವಾಯ ದಿೀಯತಾಮ್॥42॥ 

ರಾಮಪರಸಾದ್ಪರಸರಾಃ ಸವಾಯಸಾಂ ಸಮಪದಾಂ ಪದ್ಮ್। 

ತಸ್ೈ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯನಾಥಾಯ ದ್ೀವಿೀ ದ್ೀವಾಯ ದಿೀಯತಾಮ್॥43॥ 

ರಾವನ್ನ ರಾಮಸ ಯಯಯಸಯ ಗಾವಾಃ ಸತಪದ್ಮಬನ್ಾವಾಃ। 

ಹನ್ ಯ ರಕ್ಷಸುಮಸಾುವದ್ ದ್ೀವಿೀ ದ್ೀವಾಯ ದಿೀಯತಾಮ್॥44॥ 

ನ್ ಭರಾನ್ನ ಚ ಕ್ಾಪಪಯಣಾಯನ್ನ ಡಮಾಿನ್ನ ಚ ಮ್ೀಹತಾಃ। 

ಮಯೀದ್ಮತದಿತಂ ರಾಜಂಸುವ ಪತಾಯಂ ಶೃಣ್ ೀಷ್ಟ ಚ್ೀತ್॥45॥ 

ವಿಭೀಷ್ಣ್ೀನ್ೈವಮತಕ್ ು್ೀ ಕತರದ್ಾಾಃ ಪರೀವಾಚ ಶಕರಜತ್। 

ಅಸಾಮನ್ ಮಹ್ೀನ್ದರಜಯಿನ್ ೀ ಮಾನ್ವಾಃ ಕಂ ಜಯೀದಿರ್ತ॥46॥ 

ಬಾಲ್ ೀಽಯಂ ಬಾಲ್ಲಶ್್ ೀ ರಾಜನ್ ವದ್ಾಯಸ ು್ೀ ಕ್ಾಯಯಯದ್ ಷ್ಣಾಃ। 

ವರಜಾಮ ಶರಣಂ ರಾಮಮಿತತಯವಾಚ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ॥47॥ 

ಮಿತರವ್ೀಷ್ಮಮಿತರಂ ತಾವಂ ನಿತಯಂ ವ್ೀದಿಮ ವಿಭೀಷ್ಣ।      

ಅನ್ಯಂ ಚ್ೀತ್ ತಾವದ್ೃಶಂ ಹನಾಯಮಿತತಯವಾಚಾಥ ರಾವಣಾಃ॥48॥ 

ಮೃಷ್ಟತಂ ಪುರತಷ್ಂ ವಾಕಯಂ ಜ್ಯೀಷ್ಠತಾವತ್ ತವ ರಾವಣ। 

ಸವಸ್ತು ತ್ೀಽಸತು ಗಮಿಷಾಯಮಿೀತತಯಕ್್ ುಾೀತುಸ ಾೌ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ॥49॥ 

ಚತತಭಯಾಃ ಸಚಿವ್ೈಾಃ ಸಾದ್ಾಯಂ ಚತತರ್ೈಾಃ ಸ ಗದಾಧ್ರಾಃ। 

ಮತಹ ತ ು್ೀಯನಾಮಬರಚರ್ ೀ ರಾಮಪಾಶವಯಮತಪಾಯರೌ॥50॥ 
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ಪರಕ್ಾಶಮಾನ್ ಆಕ್ಾಶ್್ೀ ಸಮರಬಾಾನ್ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ವಾನ್ರಾನ್। 

ಮೀಘ್ಗಮಿಿೀರನಿಘ ೀಯಷ್ ೀ ಬಭಾಷ್ೀ ಸ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ॥51॥ 

ರಾವಣಸಾಯನ್ತಜಂ ಪಾರಪುಂ ರಾವಣ್ೀನಾವಮಾನಿತಮ್। 

ರಾಮಭಕು ಇರ್ತ ತಯಕುಂ ಮಾಂ ಮನ್ಯಧ್ವಂ ಹರಿೀಶವರಾಾಃ॥52॥ 

ಭವಭಯವನ್ವಹಿನಭಜಜಯತಾನಾಂ ನಿರತಪಧಿಭಕುರಸಾಮೃತಾಬಾಭಾಜಾಮ್। 

ಶರಣಮಶರಣ್ ೀ ವರಜಾಮಿ ರಾಮಂ ಶರಣಮಹಂ ಕರತಣಾಕರಂ ಮತಕತನ್ದಮ್॥53॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ  ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಯತದ್ಾಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಪರಥಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥6-1-53॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 2239+53=2292] 
 

ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-2-61॥ 

ಇರ್ತ ಬತರವಾಣ್ೀ ಪೌಲಸ್ಯೀ ಸ ಯಯಯಸ ನ್ತರಮಷ್ಟಯತಾಃ। 

ಅಶರದ್ದಧಾನ್ಸುದಾವಕಯಂ ಪಾರಪಯ ರಾಮಮಭಾಷ್ತ॥1॥ 

ರಾವಣಸಾಯನ್ತಜ್ ೀ ನಾಥ ಶರಣಂ ತಾವಂ ಕಲಾಽಗತಾಃ। 

ಮಾಯಿನಾಂ ರಕ್ಷಸಾಮೀತಾಂ ಮಾರಾಂ ಮನ್ಯೀ ಸ ಬದ್ಾಯತಾಮ್॥2॥ 

ಕಪರಾಜ್ ೀದಿತಂ ಶತರತಾವ ಕಪೀನಾಭಾಷ್ಯ ರಾಘ್ವಾಃ। 

ಬತರವನ್ತು ಸಚಿವಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ನಿೀರ್ತಂ ಸಾವಮಿತಯಭಾಷ್ತ॥3॥ 

ಕಮಸಯವಿದಿತಂ ದ್ೀವ ತ್ೈಲ್ ೀಕ್್ಯೀ ಸಚರಾಚರ್ೀ। 

ವಕ್ಷ್ಾಯಮ್ೀಽಥ ನಿಯೀಗಾತ್ ತ ಇತತಯಕ್ಾುಾ ತ್ೀ ಬಭಾಷ್ಟರ್ೀ॥4॥ 

ವಿಪಕ್ಷವಗುಯನಿಮತಮಯಕ್ಾುಾಃ ಸಸ್ನೀಹಾಾಃ ಸಫಲಾ ಅಪ। 

ಶರಾಇವ ನಿಕೃನ ು್ೀಯತರಿರ್ತ ತತಾರಙ್ಗುದ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥5॥ 

ಸ್ನೀಹವಾಂಶ್ಾಾಪರಿಚಿತಾಃ ಪರಿೀಕ್ಷ್್ ಯೀ ನಾಽಽಶತ ಗೃಹಯತಾಮ್। 

ಗೃಹಿೀತ್ ೀ ವಿಷ್ವದ್ಾನಾಯದಿರ್ತ ತಂ ಶರಭ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥6॥ 

ದ್ೀಶಕ್ಾಲಸವಜಾರ್ತೀನಾಂ ದ್ ೀಷಾಚಾಙ  ೆಯೀ ಹಿ ರಾಕ್ಷಸಾಃ। 

ಮನ್ಯೀ ಪರಿೀಕ್ಷಯ ಏವ್ೀರ್ತ ಜಾಮಬವಾನ್ ವಯಕುಮಬರವಿೀತ್॥7॥ 

ಆಕ್ಾರ್ೈರಿಙ ು್ತ್ೈವಾಯಕ್್ಯೈಾಃ ಸ್ ೀಽಶರದ ಾ್ೀಯಾಃ ಪರಿೀಕ್ಷಯತಾಮ್। 

ಔಷ್ಧ್ೈರಾಮಯೀ ಯದ್ವದಿರ್ತ ಮೈನ್ ದೀಽಭಯಭಾಷ್ತ॥8॥ 
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ನಿೀಲತಾರಾದಿಭನಿನಯತಾಯ ನಿನ್ದಯಮಾನ್ೀ ವಿಭೀಷ್ಣ್ೀ। 

ಪರರ್ತಭಾಜೃಮಿಿತಂ ವಾಕಯಂ ಹನ್ ಮಾನ್ ರಾಮಮಬರವಿೀತ್॥9॥ 

ಹ್ೀಯಭಾಗಾಚಾ ಗೃಹಣನಿು ಸಾರಂ ಸಾರವಿದ್ ೀ ಜನಾಾಃ। 

ಸಾನ್ತರಾಗಮವಿತರಸುಂ ಮಣಿಂ ಫಣಿಕತಲಾದಿವ॥10॥ 

ಅಪರಿೀಕ್ಷ್ಾಯಪರಿಚಿತಂ ಸಾರಂ ಗೃಹಾಣರ್ತ ಸಾರವಿತ್। 

ತತ್ ರೀದಾಹರಣಂ ಗೃಹಣನ್ ಪೌಷ್ಪಂ ಮಧ್ತಕರ್ ೀ ಮಧ್ತ॥11॥ 

ದ್ೀಶಕ್ಾಲಾದಿದ್ತಷ್ ಟೀಽಪ ಸಾರಾಃ ಸಾರ್ೀಣ ಶತದ್ಾಯರ್ತ। 

ನಾನಾಮಲ್ೀನ್ ಮಲ್ಲನ್ಂ ಶತದ್ಾಂ ಹ್ೀಮೀವ ವಹಿನನಾ॥12॥ 

ಅರ್ತಮಾತರಂ ಪರಿೀಕ್ಷ್ಾಭಾಃ ಪರಸನ್ನಾಃ ಕಲತಷ್ಟೀಭವ್ೀತ್। 

ಪರಕರ್ತಂ ಚ ತಯಜ್ೀದ್ ಯದ್ವದ್ ವಿಮಲಾಃ ಕಮಲಾಕರಾಃ॥13॥ 

ಅಪ ನಿೀರ್ತಮತಾಂ ನಿೀರ್ತಂ ನಾಹಂ ಮಾನ್ದ್ ಮಾನ್ಯೀ। 

ಸಚಿವಾನಾಮಮಿೀಷಾಂ ತ್ೀ ಮಮ ತಾವನ್ಮತಂ ಶೃಣತ॥14॥ 

ಋಜತಾಃ ಪರಪರಿತಯಕ್್ ುೀ ಧಾಮಿಮಯಕಾಃ ಶರಣಾಗತಾಃ। 

ಸವಯಲ್ ೀಕಶರಣ್ಯೀನ್ ತವರಾ ಗಾರಹ್ ಯೀ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ॥15॥ 

ವಿೀರೌಯಯದಾಯಯಯಂ ತವ ಜ್ಞಾತಾವ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಚ ಸಙ್ಗ್ಯಮ್। 

ಸಾಮಾರಜಯಂ ಭ್ ೀಕತುಮಾಪುೀಽಯಂ ಪಾದ್ ೀಪಾನ್ುಂ ತವ ಪರಭ್ ೀ॥16॥ 

ಭಾರತೃವಯಂ ಭಾರತರಂ ಹತಾವ ರಾಜಯಮಸ್ೈ ಪರದಿೀಯತಾಮ್। 

ಅನ್ತರಕ್ಾುಯ ದಾಸಾಯ ಸತಗಿರೀವಾಯ ಯಥಾ ಪುರಾ॥17॥ 

ಇರ್ತ ತನಾಮರತತ್ೀವಾಯಕಯಂ ಲಾಳಯನ್ನಬರವಿೀತ್ ಪರಭತಾಃ। 

ಮನ್ಮತಪರರ್ತಬಮಬಂ ತನ್ಮತಂ ಸಾಧ್ತ ಹನ್ ಮತಾಃ॥18॥ 

ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಂ ಪರ್ ೀಕ್ಷಂ ವಾ ಶರಣಂ ಮಾಮತಪಾಗತಮ್। 

ಶತತರಂ ಮಿತರಮಥಾನ್ಯಂ ವಾ ಪಾಲಯೀಯೀರ್ತ ಮೀ ವರತಮ್॥19॥ 

ನ್ ಮೀ ಭಯಂ ರಾಕ್ಷಸತ್ ೀ ಯದ್ಯಯಂ ಛದ್ಮಸೌಹೃದ್ಾಃ। 

ಮದ್ಙ್ಗತುಲ್ಲಂ ಚಾಲಯಿತತಂ ನಾಲಂ ಸವ್ೀಯ ಸತರಾಸತರಾಾಃ॥20॥ 

ಅವಗಚಾಾಮಿ ಚ ಸವಚಾಂ ಮಮ ಭಕುಂ ವಿಭೀಷ್ಣಮ್। 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ವಾನ್ರ್ೈರ್ೀನ್ಮಾಹವಯದ್ ಭಕುವತಸಲಾಃ॥21॥ 
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ಆಯತಧಾನಿ ನ್ಗ್ೀ ನ್ಯಸಯ ಶ್ಾನ್ುಂ ರ ಪಾನ್ುರಂ ಗತಾಃ। 

ನ್ನಾಮ ರಾಮಪಾದಾಬ ಜ್ೀ ಸಹ ಭೃತ್ಯೈವಿಯಭೀಷ್ಣಾಃ॥22॥ 

ರಾವಣಂ ಸಗಣಂ ಹತಾವ ದ್ೀವವಿಪಾರಪರಾಧಿನ್ಮ್। 

ಪಾರಜಯಂ ರಾಕ್ಷಸರಾಜಯಂ ತ್ೀ ದಾಸಾಯಮಿೀತಯಬರವಿೀತ್ ಪರಭತಾಃ॥23॥ 

ದಾಸಯಂ ತ್ೀ ದ್ತಲಿಯಭಂ ಪಾರಪುಂ ಕ್್ೈವಲಯಸ್ಯೈಕಕ್ಾರಣಮ್। 

ಯೀತಾಸಯಮಿ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಘ ೀರಾನಿತತಯವಾಚ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ॥24॥ 

ಲಕ್ಷಮಣ್ೀನಾಽಽಹೃತ್ೀನಾಥ ರಾಮ್ೀ ವಾರಿಧಿವಾರಿಣಾ। 

ಲಙ್ಗೆಧಿಪರ್ತರಿತತಯಚ್ೈರಭಯಷ್ಟಞ್ಾದ್ ವಿಭೀಷ್ಣಮ್॥25॥ 

ಕಪರಾಜ್ೀನ್ ಸಮಪೃಷ್ ಟೀ ನಿಜಗಾದ್ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ। 

ಸಮತದ್ರತರಣ್ ೀಪಾಯಂ ಸ್ೀತತಬನ್ಾಂ ಮಹಾಮರ್ತಾಃ॥26॥ 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಕಪೀನ್ದರಸ್ೈನ್ಯಂ ತಚಾಾದ್ ದಯಲ್ ೀ ನಾಮ ರಾಕ್ಷಸಾಃ। 

ರಾವಣಸಯ ಚರ್ ೀ ಗತಾವ ರಾವಣಾಯ ನ್ಯವ್ೀದ್ಯತ್॥27॥ 

ಧಾಯತಾವ ಮತಹ ತುಯಂ ನಿಶವಸಯ ಸಮಾಿರನ್ುಾಃ ಸ ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಾಃ। 

ಶತಕಂ ದ್ ತಂ ಕಪೀನಾದರಯ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ಸತವರಾಃ॥28॥ 

ಶತಕ್್ ೀ ವಿಹಙ್ಗುಮ್ೀ ಭ ತಾವ ನಿಸ್ತುೀಯಯಯ ಲವಣಾಣಣಯವಮ್। 

ಸ್ತಾತ್ ೀ ವಿಯರ್ತ ಸತಗಿರೀವಂ ರಾವಣಸಯ ವಚ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥29॥ 

ನ್ರ್ೀನ್ದರಸಾಯಹರಂ ಭಾರಾಯಯಂ ವಾನ್ರ್ೀನ್ದರ ಕೃತಾಗಸಾಃ। 

ಭವಾನ್ ಮೀ ಭಾರತೃದ್ೀಶ್ೀಯೀ ವಿರ್ ೀಧ್ಂ ಕತರತತ್ೀ ಕತತಾಃ॥30॥ 

ಸತರಾಸತರ್ೈರಪರಧ್ೃಷಾಯ ಲಙ್ಗೆ ವಾನ್ರದ್ತಗುಯಮಾ। 

ತಸಾಮತ್ ತ್ೀ ವಿಗರಹ್ ೀ ಮಾ ಭ ತ್ ಕಷ್ಟೆನಾಾಂ ಕತಶಲ್ಲೀ ವರಜ॥31॥ 

ಇರ್ತ ಬತರವಾಣಂ ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕಪೀನಾದರ ಅಙ್ಗುದಾದ್ಯಾಃ। 

ಖಮತತಪತಯ ನಿಪಾತಾಯಧ್ಾಃ ಪಕ್ಷಂ ತಸ್ ಯೀದ್ಮ ಲಯನ್॥32॥ 

ಲ್ ೀಡಯಮಾನ್ ೀ ಧ್ರಾಪೃಷ ಠ್ೀ ತಾಡಯಮಾನ್ಶಾ ವಾನ್ರ್ೈಾಃ। 

ಹಾ ರಾಮ ರಾಜಧ್ಮಮಯಜ್ಞ ದ್ ತಂ ಪಾಹಿೀರ್ತ ಸ್ ೀಽರತದ್ತ್॥33॥ 

ನ್ ದ್ ತಶ್್ ಾೀರ ಏವಾಯಂ ಚಾರ ಇತಯಙ್ಗುದ್ ೀಽಭರವಿೀತ್। 

ಮಾ ಘಾನಿ ದ್ ತಮಮನ್ ಯೀಽಸಾವಿತ ಯಚ್ೀ ಸಸ್ತಮತಂ ಪರಭತಾಃ॥34॥ 
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ನ್ ಮೀ ಮಿತರಮಮಿತ್ ರೀಽಯಂ ರಾಮಾಮಿತ್ ರೀ ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಾಃ। 

ಗಚ ಾ್ೀದ್ ಯಮಪುರಿೀಮಿತಾಂ ಸತಗಿರೀವಾಃ ಶತಕಮಬರವಿೀತ್॥35॥ 

ಪರರ್ತೀಕ್ಷಮಾಣ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ರ್ತರರಾತರಂ ಚ ಕ್ಷಮಾಪರಾಃ। 

ಚತಕ್್ ರೀಧಾನ್ಭರಾತಾಯ ವಿೀರಾಯಯಬಾಲಿಯವಣಾಬಾಯೀ॥36॥ 

ಮನ್ಯತ್ೀಕ್ಷಮಿಣಂ ಕ್ಷ್ಾಮಂ ನಿೀಚ್ ೀ ದ್ಣ ಡ್ೀನ್ ತೃಪಯರ್ತ। 

ಇತತಯಕ್ಾುಾಽಽದ್ತು ಭಗವಾನ್ ಬಾಣಂ ಬಾಣಾಸನ್ಂ ಚ ಸಾಃ॥37॥ 

ಆಕಷ್ಯತ್ ೀ ರಾಘ್ವಸಯ ಬಾಹತನಾ ಬಾಣಮತಲಪಣಮ್। 

ನಿಸಗುಯರಕ್್ ುೀ ನ್ೀತಾರನ್ ುೀ ರಕುತವಮಭಜತ್ ಪುನ್ಾಃ॥38॥ 

ರಾಮಾಪಾಙ್ಗುನ್ಲಜಾವಲಾಜಾಲಾಲ್ಲೀಢ್ ೀ ಮಹ್ ೀದ್ಧಿಾಃ। 

ಸಪಪಯಾಃಕಲಶದ್ೀಶ್ೀಯೀ ಭೃಶಂ ತಾತಪಯತ್ೀ ಪುರಾ॥39॥ 

ಶತಷ್ಯತಯಮ್ಿೀನಿಧೌ ಮಙ್ಗತ್ ಕ್ಷತಭಯತಯಸ್ತಮನ್ ಜಗತರಯೀ। 

ಪರಸ್ತೀದ್ ಲ್ ೀಕನಾಥ್ೀರ್ತ ದ್ೀವಾಾಃ ಸಮತನ್ಯೀಽಬತರವನ್॥40॥ 

ಕ್್ ೀಪೀ ವಿಶವಸಯ ವಿಪದ್ೀ ಪರಸಾದ್ಾಃ  ಸಮಪದ್ೀ ತವ। 

ಕ್ಷಮಸಾವಽಽಯಯೀಯರ್ತ ಧ್ನ್ತಷ್ಟ ವಾಯಲಲಮಬೀ ಸ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ॥41॥ 

ಸಮಾಿರಮಯನ್ನಕರಚಕ್ಾರದಿಾಃ ಸಮಾಿರಮಯನ್ನಮತಬಧಿಾಃ ಸವಯಮ್। 

ಅಹಯಣಂ ಶ್ರಸಾ ಬಭರದ್ ರ ಪವಾನ್ ಸಮದ್ೃಶಯತ॥42॥ 

ವ್ೈಡ ಯಯಯಮಣಿಸಙ್ಗೆಶ್್ ೀ ನಾನಾಮಣಿವಿಭ ಷ್ಟತಾಃ। 

ಗಙ್ಗುದಿಭವೃಯತ್ ೀ ದಾರ್ೈ ರಾಮಂ ನ್ತಾವಽಬಯಭಾಷ್ತ॥43॥ 

ನ್ ವ್ೀದಾಹಂ ಜಡಮರ್ತಸಾುಾಂ ವಿಶ್ಾವಧಿೀಶವರಾಧ್ತನಾ। 

ರ್ತರಗತಣ್ೈಸ್ತರಜಗನಿು ತವಂ ಸೃಜಸಯವಸ್ತ ಚಾತಸಯಸ್ತ॥44॥ 

ಯಶಾಃ ಸಮತದ್ರಸ್ೀತತಸ ು್ೀ ಮಯಿ ಸ್ೀತತವಿಯಧಿೀಯತಾಮ್। 

ತ್ೀನ್ ರಾವಣಮಾಸಾದ್ಯ ಸ ದ್ರಾಽಽನ್ಯ ಜಾನ್ಕೀಮ್॥45॥ 

ಮಮ ಕತಕ್ಷ್ೌ ದ್ತಕ ಲಾಖ್್ಯೀ ಮರತದ್ೀಶ್್ೀ ಮಹಾಸತರಾನ್। 

ನಿಸ ದ್ಯೀದ್ಯಂ ದ್ೀವ ಶರ್ ೀ ಮ್ೀಘೀತರಸುವ॥46॥ 

ಇತಯರ್ಥಯತಾಃ ಸಾಗರ್ೀಣ ಸಗರಾನ್ವಯಶ್್ೀಖರಾಃ। 

ಆಭೀರಜನ್ಮನ್ ೀ ದ್ೈತಾಯನ್ವಧಿೀತ್ ತ್ೀನ್ ಪರ್ತರಣಾ॥47॥ 
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ಸ್ತೀತಾಕ್ಾನ್ುಪರಸಾದ್ೀನ್ ಮರತಕ್ಾನಾುರನಾಮಕಮ್। 

ವನ್ಂ ತದ್ಭವತ್ ಪುಣಯಂ ಫಲಮ ಲಾಮತಬಪುಷ್ೆಳಮ್॥48॥ 

ವಿಶವಕಮಮಯಸತತಂ ವಿೀರಂ ವಿಶವಕಮಮಯವಿಶ್ಾರದ್ಮ್। 

ಆದಿದ್ೀಶ ನ್ಳಂ ದ್ೀವಾಃ ಸ್ೀತತಂ ಕತತುಯಂ ಮಹಾಣಣಯವ್ೀ॥49॥ 

ಶ್್ೈಲ್ೀನಾದರನ್ ಗಣಡಶ್್ೈಲಾಂಶಾ ತೃಣಸುಮಾಬಂಶಾಪಾದ್ಪಾನ್। 

ಆಜಹತನಾಃ ಕಪಯ ಥಾನಿ ಶತಶ್್ ೀಽತ ಸಹಸರಶಾಃ॥50॥ 

ಕ್್ೀಚಿತ್ ಸ ತಾರಣಿ ಜಗೃಹತದ್ದಯಣ ಡ್ೈಾಃ ಸಮ ವಿಮತ್ೀಽಪರ್ೀ। 

ಅಪೂರಯನ್ ಪರ್ೀ ವೃಕ್ಷ್್ೈವಾಯನ್ರಾ ನ್ಳಶ್ಾಸನಾತ್॥51॥ 
ದ್ೀವೀಪದ್ೀವಾ ದ್ೀವಿೀಭಾಃ ಸಾಕಮಾಕ್ಾಶಮಾಗಮನ್| 

ಇದ್ಮತಯದ್ತಿತಂ ದ್ರಷ್ತಟಂ ರಾಮದಾಸವಿಚ್ೀಷ್ಟಟತಮ್॥52॥ 

ನ್ಗಾನಾದಾಯ ಪತತಾಂ ನ್ಗಾತಾಯಂ ಪತತಾಂ ದ್ತರತಮ್। 

ಬಧ್ನತಾಂ ಚಾನ್ುರಂ ತ್ೀಷಾಂ ವ್ೀಗಿನಾಂ  ನ್ ವಯದ್ೃಶಯತ॥53॥ 

ಕ್ಷತಭಯತಾಃ ಕಪಸ್ೈನ್ಯಸಯ ಕ್ಷತಭಯತ್ ೀ ವಾರಿಧ್ೀರಪ। 

ಉಪಮಾನ್ಪದ್ಂ ನಾಽಽಸ್ತೀದ್ ವಿನಾಽನ್ ಯೀನ್ಯಂ ಜಗತರಯೀ॥54॥ 

ಪರಸಪರಂ ಸಪಧ್ಯಯೀವ ಪರವೃದ ಾೌ ಸ್ೀತತವಾರಿಧಿೀ। 

ಮದ್ಾಯಸ್ ಾೀ ಭಗವಾನ್ ನ್ ನ್ಂ ತಯೀವ್ೈಯರಮವಾರಯತ್॥55॥ 

ದ್ಶಯೀಜನ್ವಿಸ್ತುೀಣಣಯಂ ಶತಯೀಜನ್ಮಾಯತಮ್। 

ಸ್ೀತತಂ ಪಞ್ಚಾಹತಶಾಕ್್ರೀ ನ್ಳಿನಾಕ್ಷಪರಯೀ ನ್ಳಾಃ॥56॥ 

ಶ್ರೀಮತಾ ಸ್ೀತತನಾ ತ್ೀನ್ ಸಮೀನ್ ವಿಮಲ್ೀನ್ ಚ। 

ಕಪಕ್್ ೀಟಿಸಹಸಾರಣಿ ಸಹಸಾಽಬಾಮತಾರಯನ್॥57॥ 

ವಿಭೀಷ್ಣ್ ೀ ಗದಾಪಾಣಿರಗರತಾಃ ಸಚಿವ್ೈಯಯಯರೌ। 

ರಾಘ್ವೌ ಚ ಸಸತಗಿರೀವೌ ವಾಯತಜಾಙ್ಗುದ್ವಾಹನೌ॥58॥ 

ಕ್್ ೀಸಲ್ೀನ್ದರಾಃ ಸತವ್ೀಲಾದಿರಂ ಸಮಾರತಹಯ ಸಲಕ್ಷಮಣಾಃ। 

ಸ್ೀನಾರಾ ವಿಶರಮಂ ಚಕ್್ರೀ ಸತಗಿರೀವ್ೀಣಾಭನ್ನಿದತಾಃ॥59॥ 

ದ್ಶಮತಖನ್ಗರಿೀಂ ವಿಲ್ ೀಕಯ ಲಙ್ಗೆಂ ಶರಮಥ ಪಾಣಿಗತಂ ಪರಿೀಕ್ಷಮಾಣಾಃ। 

ದ್ಯಿತಹನ್ತಮದ್ಂಸಸಕುಹಸ್ ುೀ ಗಿರಿಶ್ಖರ್ೀ ವಿರರಾಜವಿೀರರಾಜಾಃ॥60॥ 
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ಅಮ್ಿೀಧಿಶ್್ ೀಷ್ಣಮಶ್್ೀಷ್ಸತರಾರಿನಾಶಂ  

ಸ್ೀತ್ ೀಶಾ ಬನ್ಾನ್ಮವ್ೀಕ್ಷಯ ಪರಸಯ ವಿೀಯಯಯಮ್। 
ದ್ೀವೀಪದ್ೀವಮತನ್ಯೀ ಮತದಿತಾ ಉಪ್ೀತಯ  

ರಾಮಸಯ ಚಕತರರಥ ತತರ ಮಹಾಭಷ್ೀಕಮ್॥61॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಯತದ್ಾಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-2-61॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 2292+61=2353] 
 

ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-3-54॥ 

ವಿಧಾಯ ವೂಯಹವಿಸಾುರಂ ರಾಮಾಃ ಸತಗಿರೀವಸಂಯತತಾಃ। 

ಶತಕಮೀವ ಮತಮ್ೀಚಾಥ ತಂ ದ್ ತಂ ರಾವಣಾನಿುಕಮ್॥1॥ 

ಕಪಭಮತಮಯಷ್ಟಟಪಷಾಟಙ  ುೀ ಲತಪುಪಕ್ಷಸುಥಾ ಶತಕಾಃ। 

ಜೀವನ್ ಕಥಞ್ ಾ್ದ್ ವೃತಾುನ್ುಂ ರಾವಣಾಯ ನ್ಯವ್ೀದ್ಯತ್॥2॥ 

ವಿಕತಾನ್ಪರಾಃ ಪಾಪೀ ರಾವಣಾಃ ಶತಕಸಾರಣೌ। 

ರಾಮಸ್ೀನಾಂ ಗಣಯಿತತಂ ಚಾರೌ ಪ್ರೀಷ್ಟತವಾನ್ ಪುನ್ಾಃ॥3॥ 

ಕಪರ ಪಧ್ರೌ ಚಾರೌ ಚರನ ುೌ ರಾಕ್ಷಸೌ ಚ  ತೌ। 

ಇತಸುತ್ ೀ ಗಣಯಿತತಂ ಪಾರಯತ್ೀತಾಂ ಪರಭ್ ೀಶಾಮ ಮ್॥4॥ 

ಪಾರ್ೀಽಸ್ತಮನ್ ಪರಪಾರ್ೀ ಚ ಸ್ೀತಾವದೌರ ವನ್ೀ ಜಲ್ೀ। 

ಶಯಿತಾನಾಸ್ತತಾನ್ ರಾತಾನ್ೈಕ್ಷ್್ೀತಾಂ ತೌ ಕಪವರಜಾನ್॥5॥ 

ಜ್ಞಾತಾವ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ ಪರೀಚ್ೀ ತೌ ಚ್ ೀರೌ ಛಲವಾನ್ರೌ। 

ಸತವೃತಾುವಿವ ದ್ತವೃಯತ ುೌ ಪರೀತಪತನಾುವಿತಸುತಾಃ॥6॥ 

ಮಹಾಬಲ್ೈಹಯನ್ಯಮಾನೌ ಕಪಭಾಃ ಕ ರರವಿಕರಮೈಾಃ। 

್ಷಿಣೀಣಪಾರಣಾವಥಾಽಽಕರನ್ದಂ ಚಕ್ಾರತ್ೀ ತೌ ಜಜೀವಿಷ್ ॥7॥ 

ರಾವಣಸಯ ಚರಾವಾವಾಂ ತವತ್ಸೀನಾರಾಾಃ ಪರಿೀಕ್ಷಕ್ೌ। 

ಬದ್ ಾೀಽಞ್ಜಲ್ಲರಯಂ ರಾಮ ಕ್ಷಮಸವ ಜಯ ಧಾಮಿಮಯಕ॥8॥ 

ಇತತಯಕು ಊಚ್ೀ ಭಗವಾನ್ ಪರಹಸನ್ ಶತಕಸಾರಣೌ। 

ಮಾ ಭಯಂ ರಾಮಭೃತ್ಯೀಭ್ ಯೀ ಯತವಯೀನ್ನಯಯಸುಶಸರಯೀಾಃ॥9॥ 
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ಸಙ್ಗ್ಯತಂ ಚ್ೀದಿದ್ಂ ಸ್ೈನ್ಯಂ ಗಮಯತಾಂ ಸಾವಮಿನ್ ೀಽನಿುಕಮ್। 

ನ್ ೀ ಚ್ೀತ್ ಪುನ್ಶಾ ಸಙ ್ ಯೀಯಂ ಸಹಾಯೀಽಸತು ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ॥10॥ 

ಅನ್ಙ್ಗುಬಾಣಕ್ಷತಭತಂ ಹೃದ್ಯಂ ರಾವಣಸಯ ಯತ್। 

ಅಙ್ಗುವನ್ ುೀ ವಯಂ ಬಾಣ್ೈಭ್ೈಯತಾಸಯಮ ಇರ್ತ ಚ್ ೀಚಯತಾಮ್॥11॥ 

ಏವಂ ರಾಮೀಣ ಗದಿತ್ೀ ಸತಗಿರೀವಾಃ ಕತಪತ್ ೀಽಬರವಿೀತ್। 

ಇದ್ಂ ಚ ವಚನ್ಂ ವಾಚಯಂ ಭವದಾಿಯಂ ಸಾವಮಿಸನಿನಧೌ॥12॥ 

ಬಾಣಬಹಿಯಾಃಪರಿಸ್ತುೀಣ ಣ್ೀಯ ವಾನ್ರರ್ತವಯಕಸಮಿೀಡಿತ್ೀ। 

ರಾವಣಾಖಯಪಶ್್ ೀಹ್ ೀಯಮ್ೀ ರಾಮಾಗೌನ ಸಮತಪಸ್ತಾತಾಃ॥13॥ 

ಇತತಯಕ್ ುೌ ರಾಕ್ಷಸಾವ್ೀತೌ ನಿಮತಮಯಕ್ ುೌ ಚ ಭರಾತತರೌ। 

ಪಾರಸಾದ್ಶ್ಖರಾರ ಢಂ ಪಾರಪಯ ರಾವಣಮ ಚತತಾಃ॥14॥ 

ರಾಘ್ವೀಽಪ ಸತವ್ೀಲಾದ್ರೀಲಿಯಙ್ಗೆಭಮತಖ ಆಯರೌ। 

ಸಾನ್ತಜ್ ೀ ಮತದಿತಾಃ ಸಾದ್ಾಯಮೃಕ್ಷರಾಕ್ಷಸವಾನ್ರ್ೈಾಃ॥15॥ 

ನಿೀಲಾಙ್ಗುದ್ನ್ಳಶ್್ವೀತಕತಮತದಾನ್ ಕಪಯ ಥಪಾನ್। 

ಪನ್ಸಂ ಶರಭಂ ರಮಿಂ ತಾವವಣಣಯಯತಾಂ ಪೃಥಕ್॥16॥ 

ತಾರಂ ಧ್ ಮರಂ ಜಾಮಬವನ್ುಂ ವಿನ್ತಂ ಕತಾನ್ಂ ತಥಾ। 

ಕ್್ೀಸರಾಯಯಖಯಂ ಶತವಾಲ್ಲಂ ಪರಮಾರ್ಥಗಜಪೂವಯಕ್ಾನ್॥17॥ 

ಖವಾಯಬತಯದಾಧಿಪತಯಂ ಚ ತ್ೀಷಾಂ ರಾಜಯಂ ಚ ವಿಕರಮಮ್। 

ನಿಗದ್ಯ ವಿಸುರ್ೀಣ್ೈವ ರಾವಣಂ ಪುನ್ರ ಚತತಾಃ॥18॥ 

ಪಾರಹತಲಿಯಕ್ಷಶತಂ ಕ್್ ೀಟಿಂ ತಲಿಕ್ಷಂ ಶಙ್ಗತೆನಾಮಕಮ್। 

ಶಙ್ಗತೆಲಕ್ಷಂ ಮಹಾಶಙ್ಗತೆ ತಲಿಕ್ಷಂ ವೃನ್ದಮತತುಮಾಾಃ॥19॥ 

ವೃನ್ದಲಕ್ಷಂ ಮಹಾವೃನ್ದಂ ತಲಿಕ್ಷಂ ಪದ್ಮಮಪುಯತ। 

ಪದ್ಮಲಕ್ಷಂ ಮಹಾಪದ್ಮಂ ತಲಿಕ್ಷಂ ಖವಯಮಭಯಧ್ತಾಃ॥20॥ 

ಖವಯಲಕ್ಷಂ ಮಹಾಖವಯಂ ತಲಿಕ್ಷಂ ಧ್ ಳಿಮಪುಯತ। 

ಧ್ ಳಿಲಕ್ಷಂ ಮಹಾಧ್ ಳಿಂ ತಲಿಕ್ಷಂ ಹಿ ಸಮತದ್ರಕಮ್॥21॥ 

ಸಮತದ್ರಲಕ್ಷಂ ಕವಯೀ ಮಹೌಘ್ಂ ಕೀತುಯಯನಿು ಹಿ। 

ಪಶಯ ಸಙ್ಗ್ಯಮಿಮಾಂ ರಾಜನ್ನಸ್ತಮನ್ ವಾನ್ರಮಣಡಲ್ೀ॥22॥ 
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ಅವದಾಾಯನಾಮವ್ೀದಾಾಯನಾಂ ಹರಿಣಾಂ ವಾತರಂಹಸಾಮ್। 

ಹನ್ು ಕ್್ ೀಟಿಸಹಸ್ರೀಣ ತ್ೀಷಾಂ ಶಙ್ಗತೆಶತ್ೀನ್ ಚ॥23॥ 

ಮಹಾವೃನ್ದಸಹಸ್ರೀಣ ತಥಾ ಪದ್ಮಶತ್ೀನ್ ಚ। 

ಮಹಾಪದ್ಮಸಹಸ್ರೀಣ ತ್ೀಷಾಂ ಖವಯಶತ್ೀನ್ ಚ॥24॥ 

ತ್ೀಷಾಂ ಕ್್ ೀಟಿಮಹೌಘೀನ್ ಸಮತದ್ರೀಣ ಚ ಸಂವೃತಾಃ। 

ರಾಮ್ೀ ವಿಭೀಷ್ಣಸಖಾಃ ಸಸತಗಿರೀವೀ ವಿಜೃಮಿತ್ೀ॥25॥ 

ಕಪಕ್್ ೀಟಿ ಮಹೌಘೀಭ್ ಯೀ ಮಹೌಘ್ಗತಣವಿೀಯಯಯವಾನ್। 

ಏಕ್್ ೀ ಹನ್ ಮಾನ್ ನ್ ನ್ಂ ನ್ ೀ ನಾಶ್ಾರಾಲಂ ದ್ಶ್ಾನ್ನ್॥26॥ 

ರಾಮಾನ್ತಜ್ ೀ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀಽಯಂ ಸತಗಿರೀವೀ ವಾಲ್ಲನ್ ೀಽನ್ತಜಾಃ। 

ತ್ೀನ್ ತಕೆಯಯಂ ತಯೀವಿೀಯಯಯಯಂ ಕ್ಷ್್ೀಮಾರಾಽಽಯಯಯ ಪರಯತಯತಾಮ್॥27॥ 

ರಾಮಸ್ತರಲ್ ೀಕೀಂ ಸಂಹತತುಯಮೀಕ ಏವ ಕಲ್ೀಶವರಾಃ। 

ಅಲಂ ರಾಜನ್ ವಿರ್ ೀಧ್ೀನ್ ದಿೀಯತಾಮಾಶತ ಮೈರ್ಥಲ್ಲೀ॥28॥ 

ಶತರತಾವ ತಯೀಹಿದ್ಂ ವಾಕಯಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ರಾಮಚಮ ಂ ಚ ತಾಮ್। 

ರಾವಣ್ ೀಽರ್ತವಿಷ್ಣ್ ಣೀಽಪ ಮಾನಿೀ ತಾವಾ್ಷಿಣಪತ್ ಕತರಧಾ॥29॥ 

ಪುನ್ಶಾ ಪ್ರೀಷ್ಟತಾಸ ು್ೀನ್ ಚಾರಾಾಃ ಶ್ಾದ್ ದಯಲಪೂವಯಕ್ಾಾಃ। 

ವಾನ್ರ್ೈಾಃ ಪೀಡಿತಾ ಮತಕ್ಾುಾಃ ಪಾರಪಯೀದ್ನ್ುಂ ನ್ಯವ್ೀದ್ಯನ್॥30॥ 

ಸಮಮನ್ರಯ ಮನಿರಭಾಃ ಸಾದ್ಾಯಮಶ್್ ೀಕವನಿಕ್ಾಂ ಗತಾಃ। 

ಮಾಯಿೀ ಸ ರಾವಣಸುನಿವೀಂ ರಾಮಸಾಯಪಾಯಮಭಯಧಾತ್॥31॥ 

ವಿದ್ತಯಜಜಹ್ ವೀಽಥ ಮಾರಾವಿೀ ರಾವಣ್ೀನ್ ಪರಚ್ ೀದಿತಾಃ। 

ರಾಮಸ್ಯೀದ್ಂ ಶ್ರ ಇರ್ತ ಶ್ರಾಃ ಕಞ್ ಾ್ದಿಹಾಽಽನ್ಯತ್॥32॥ 

ಮಾಯರಾಽಪಯಕೃತಾತ ಾ್ೀಯಽಥ ರಾವಣ್ೀ ನಿಗುಯತ್ೀ ವನಾತ್। 

ಕರತಣಂ ವಿಲಪನಿುೀಂ ತಾಂ ಸರಮ್ೀಪಾಯರೌ ಸರ್ತೀಮ್॥33॥ 

ರಕ್ಷಣಾಯ ನಿಯತಕ್ಾುಽಪ ರಾಕ್ಷಸ್ೀನ ದ್ರೀಣ ರಾಕ್ಷಸ್ತೀ। 

ಮಾಯಸ್ತೀತಾಂ ಭಕುಯತಕ್ಾು ವಿದಿತಾತ ಾ್ೀಯದ್ಮಬರವಿೀತ್॥34॥ 

ಮಾರಾರಾ ರಕ್ಷಸಾಂ ಭದ್ರೀ ಮಾ ರಾರಾಾಃ ಸರ್ತ ಸಙ್ಗೆಟಮ್। 

ಸಬಲಸ ು್ೀ ಸತವ್ೀಲಾದೌರ ಸಬಲಾಃ ಕರೀಡತ್ೀ ಪರ್ತಾಃ॥35॥ 
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ಚಾರಾ ವಾನ್ರಾನಿಷ್ಟಪಷಾಟಾಃ ಶ್ಾವಸಮಾತಾರವಶ್್ೀಷ್ಟತಾಾಃ। 

ರಾಮಸಯ ತದ್ ಬಲೌದಾಯಯಯಂ ವದ್ನ್ ುೀ ವಿೀ್ಷಿಣತಾ ಮರಾ॥36॥ 

ರಾವಣ್ ೀ ಬ್ ೀದ್ಾಯಮಾನ್ ೀಽಪ ಮಾತಾರ ವೃದ ಾ್ೈಶಾ ಮನಿರಭಾಃ। 

ನ್ ತಾವಂ ಮತಞ್ಾರ್ತರಮ್ಿೀರತ ಹತ್ ೀ ರಾಮೀಣ ಶ್್ೀಷ್ಯತ್ೀ॥37॥ 

ಏವಮತಕ್ಾು ಸರಮರಾ ಸಾ ರಾಮಾ ಮ್ೀದ್ಮಾದ್ದ್ೀ। 

ಶತಶ್ಾರವ ರಾಮಸ್ೈನಾಯನಾಂ ನಾದ್ಂ ವಾದ್ಯಸವನ್ ೀಜಜಯತಮ್॥38॥ 

ಮಾತಾಮಹ್ ೀ ಮಾಲಯವಾಂಸುಂ ವೃದ್ ಾೀ ರಾವಣಮಬರವಿೀತ್। 

ಶೃಣತ ವತಸ ಹಿತಂ ವಾಕಯಂ ವಿದ್ತಷಾ ಭಾಷ್ಯತ್ೀ ಮರಾ॥39॥ 

ಧ್ಮಮಯಪಕ್ಷಸ್ತಾತಾ ದ್ೀವಾ ವಯಂ ಚಾಧ್ಮಮಯಪ್ಷಿಣಣಾಃ। 

ಪುರಾ ಜಯೀ ಹಯಧ್ಮಮಯಸಯ ಧ್ಮ್ೀಯ ವಿಜಯತ್ೀಽಧ್ತನಾ॥40॥ 

ಪಾಲ್ಲತ್ ೀ ಧ್ಮಮಯಪಕ್ಷ್್ ೀಽಯಂ ವಿಷ್ತಣನಾ ಪರಭವಿಷ್ತಣನಾ। 

ಮನ್ಯೀ ವಿಷ್ತಣಮಿಮಂ ಜಾತಂ ರಾಮಂ ತ್ೀಜ್ ೀಭರಿೀದ್ೃಶ್್ೈಾಃ॥41॥ 

ಸನಿಾೀಯತಾಂ ರಾಘ್ವ್ೀಣ ದಿೀಯತಾಂ ತಾತ ಮೈಥಲ್ಲೀ। 

ಇರ್ತ ತ್ೀನ್ ೀದಿತಂ ಶತರತಾವ ಕತರದ್ಾಾಃ ಪರೀವಾಚ ರಾವಣಾಃ॥42॥ 

ನಾನ್ತರ ಪ ಇರ್ತ ತಯಕುಾಃ ಪತಾರ ದಿೀನ್ ೀ ವನ್ಂ ಗತಾಃ। 

ಜ್ೀತಾ ಕಂ ಮಾನ್ವೀ ರಾಮಾಃ ಕ್ಷತದ್ೈಾಃ ಶ್ಾಖ್ಾಮೃಗ್ೈವೃಯತಾಃ॥43॥ 

ಏಕ ಏವ ್ಷಿಣಪ್ೀದ್ ರಾಮಂ ಜಮಾಿರಿಸುಮಿನ್ ೀ ಭತಜಾಃ। 

ಭತಜ್ೈರ್ೀಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶದಿಿಾಃ ಕೃತಯಂ ನ್ೈವೀಪಲಕ್ಷಯತ್ೀ॥44॥ 

ಮನ್ರೈರಲಮಲಂ ಹನ್ು ಪರಹಸು ಪರರ್ತಗಮಯತಾಮ್। 

ಸನ್ನಹಯತಾಂ ಪರರ್ತದಾವರಂ ಸ್ತಾಯತಾಂ ಬಲ್ಲಭಯತಯಯಧ್ೀ॥45॥ 

ಇರ್ತ ಬತರವಾಣಮಾಲ್ ೀಕಯ ರಾಕ್ಷಸಂ ಪ್ಷಿಣರ ಪಣಾಃ। 

ಚಾರಾ ವಿಭೀಷ್ಣಸಾಯಥ ವಿಭೀಷ್ಣಮತಪಾಯಯತಾಃ॥46॥ 

ಅನ್ಲಾನಿಲಸಮಾಪರ್ತಹರಾಯಯಖ್್ಯೈಾಃ ಸಚಿವ್ೈನಿನಯಜ್ೈಾಃ। 

ಉದಿತಂ ಪುರಿ ವೃತಾುನ್ುಂ ರಾಮಮ ಚ್ೀ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ॥47॥ 

ಭಗವಾಂಶಾ ಪರರ್ತದಾವರಂ ಯೀದ್ತಾಂ ಸಙ್ಗೆಲಪಯ ವಾನ್ರಾನ್। 

ಶವಾಃ ಪರಭಾತ್ೀ ರಣಮಿರ್ತ ಸತವ್ೀಲಮಧಿರ ಢವಾನ್॥48॥ 
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ಸಸತಗಿರೀವೌ ರಾಘ್ವೌ ತೌ ಹರಯಾಃ ಸವಿಭೀಷ್ಣಾಾಃ। 

ಉಪಾಸತ ಸತವ್ೀಲಾಗ್ರೀ ಸ ಯಯಯಶ್ಾಾಸುಙ್ಗುತಸುದಾ॥49॥ 

ಸತಗಿರೀವಾಃ ಸಹಿತಾಃ ಪಾರತದ ದ್ೀಯವ್ೀನಾಽನ್ನ್ದಮ ರ್ತುಯನಾ। 

ತತಙ ುೀ ಶೃಙ ುೀ ರ್ತರಕ ಟಸಯ ತಾಂ ಲಙ್ಗೆಮಥ ದ್ೃಷ್ಟವಾನ್॥50॥ 

ಪಾರಕ್ಾರಗೃಹಹಮಾಯಯಢಾಯಂ ಸವಯಸಮಪತಸಮನಿವತಾಮ್। 

ತಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಿಸಮಯಂ ಭ್ೀಜ್ೀ ಪುರನ್ದರಪುರಿೀಮಿವ॥51॥ 

ತತರ ಪಾರಸಾದ್ಶ್ಖರ್ೀ ಚಾರತಚಾಮರವಿೀಜತಮ್। 

ರಾವಣಂ ಪ್ೈಕ್ಷತ ಕಪಾಃ ಸವಯಭ ಷ್ಣಭ ಷ್ಟತಮ್॥52॥ 

 ಸಾವಮಿನ್ ೀ ದಾರಚ್ ೀರ್ ೀ ಮೀ ಸ್ ೀಽಯಮಾಸ ು್ೀ ಖಲಾಃ ಸತಖಮ್। 

ಇರ್ತ ಸಂರಮಿಸಮಿಿನ್ನಶತಾಕ್ಷ್್ ೀಭ ರವಿನ್ನ್ದನ್ಾಃ॥53॥ 
ಮರತಕಮಣಿವಣಣಯಂ ಮತುಮಾತಙ್ಗುಲ್ಲೀಲಂ 

ಮಧ್ತಕರಪರಿಘ್ುಷಾಟಂ ವ್ೈಜಯನಿುೀಂ ವಹನ್ುಮ್। 
ಹರಿಪರಿಷ್ದಿರಾಮಂ ಸಸ್ತಮತಂ ವಿೀಕ್ಷಮಾಣಂ 

ಹರಿಪರ್ತರಥ ನ್ತಾವ ಚ್ ೀದ್ರಾಮಾಸ ಸ್ೀನಾಮ್॥54॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಯತದ್ಾಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-3-54॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 2353+54=2407] 

ಚತತತಾಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-4-30॥ 

ರಾಮಾನ್ತಜ್ ೀ ರಾಮನಿಯೀಗತ್ ೀಽಥ ಮಧ್ ನಿ ಮ ಲಾನಿ ಫಲಾನಿ ಚಾಽಽಶತ। 

ಯಥ್ೀಷ್ಟಮತರ ವಯಭಜತ್ ಕಪಭ್ ಯೀ ಮಹಾಯತಯತತ್ ಸೀತಸವದ್ಪಪಯವದ್ಿಯಾಃ॥1॥ 

ರಾಮ್ೀಽಥ ಬಾಣಾಸನ್ಬಾಣಪಾಣಿಾಃ ಸಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ವೂಯಹಯ ಬಲಂ ಸಮಸುಮ್। 

ಲಙ್ಗೆಮಲಙ್ಗೆರವರ್ತೀಮವಾಪ ಪರಸಾುರವಿಸಾುರವಿನಾದಿತಾಶಾಃ॥2॥ 

ತಮನ್ವಗಚಾನ್ನರಿಮದ್ದಯನಾಯ ಸೌಮಿರ್ತರಸತಗಿರೀವವಿಭೀಷ್ಣಾಶಾ। 

ತ್ೀ ಸತಯಮೈಕಯಂ ಪರಯಯತಸುತ್ ೀ ಹಿ ತ್ೀಷಾಂ ತರರಾಣಾಂ ಚ ವಿಭೀಷ್ಣತವಮ್॥3॥ 

ಹರಿಪರಬಹಾಯ ಹನ್ತಮತತಪರ್ ೀಗಾಾಃ ಶ್ಲಾ ವಿಶ್ಾಲಾ ದ್ಧ್ತಾಃ ಕರಾಗ್ೈಾಃ। 

ಅಭಾಯಪತನ್ ರಾಕ್ಷಸರಾಜಧಾನಿೀಂ ಪಕ್ಷಕ್ಷರಾತ್ ಪಾರಗಿವ ಪವಯತ್ೀನಾದರಾಃ॥4॥ 
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ಸ ರಾಜಧ್ಮಮಯಂ ಭತವನ್ೈಕರಾಜ್ ೀ ರಾಮ್ೀ ವಿಧಾತತಂ ಕಲ ವಾಲ್ಲಸ ನ್ತಮ್। 

ವಿಭೀಷ್ಣಸಾಯನ್ತಮತ್ೀನ್ ದ್ ತಂ ಪರಸಾಾಪರಾಮಾಸ ದ್ಶ್ಾಸಯಪಾಶವಯಮ್॥5॥ 

ಅಥಾಙ್ಗುದ್ ೀ ವಹಿನರಿವ ಪರದಿೀಪುಾಃ ಪಾರಕ್ಾರಮತಲಿಙ್ಗ್ಯ ಪುರಂ ಪರವಿಶಯ। 

ತನ್ಮನಿದರಂ ಸತನ್ದರಮಾವಸನ್ುಂ ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಂ ಮನ್ರಪರಂ ದ್ದ್ಶಯ॥6॥ 

ವಿವಕ್ಷತ್ ೀ ರ ಕ್ಷಮತಖಸಯ ಕಞ್ ಾ್ದ್ ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಸಾಯಙ್ಗುದ್ ಆಬಭಾಷ್ೀ। 

ಮಾಂ ವಾಲ್ಲನ್ಾಃ ಸ ನ್ತಮವ್ೈಹಿ ರಾಜನ್ ಕಂ ಸೌಮಯ ವಾಲ್ಲೀ ಭವತಾಽವಬತದ್ಾಾಃ॥7॥ 

ಭ ರವಿಭರಮಸುಮಿಿತವಾರಿರಾಶ್್ೀಾಃ ಸ್ತೀತಾಪತ್ೀವಿಯದಿಾ ವಚ್ ೀಹರಂ ಮಾಮ್। 

ಶ್್ರೀಣಿೀಂ ಶರಾಣಾಂ ಚ ದ್ಧಾರ್ತ ದ್ೀವೀ ವಾಣಿೀಮಪೀಮಾಂ ರತಚಿತಾಂ ವೃಣಿೀಹಿ॥8॥ 

ಗತರತದ್ತರಹ್ ೀ ಬಾರಹಮಣಸ ದ್ನ್ಸಯ ವರತಚಿಾದ್ಾಃ ಸತತೆಲಜಾಙ್ಗುನಾನಾಮ್। 

ದ್ೀವದಿವಷ್ಸ ು್ೀ ಫಲರ್ತ ಪರವೃದ್ ಾೀ ನ್ ನ್ಂ ಮಹಾಪಾತಕಪಾದ್ಪೀಽಯಮ್॥9॥ 

ಅಚ ಚತರಸುಾಂ ಮಹಿಷ್ಟೀಮಸಾರ್ ೀ ವನ್ೀ ಪರ್ ೀಕ್ಷಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಸಯ। 

ತನ್ೃಷ್ಯತ್ೀ ತವಂ ಪರರ್ತದಾಯ ದ್ೀವಿೀಂ ದ್ೀವಂ ಶರಣಯಂ ಶರಣಂ ವರಜ್ೀಶ್್ಾೀತ್॥10॥ 

ನ್ ೀ ಚ್ೀತ್ ಪರರಾತಾಾಯನ್ತಪಭತಙ್ಗ್ಾ ಶ್ೀಘ್ರಂ ಕೃತ್ಯೀಷ್ತ ಮಾ ಭ ತ್ ತವ ಸಮಾಮಾದ್ಾಃ। 

ವಿದಾರಣಂ ದಾರತಣರಾಮಬಾಣ್ೈಾಃ ಸಮಾಪಯ ಶ್ೀಘ್ರಂ ನ್ನ್ತ ಶ್್ೀಷ್ಯಸ್ೀ ತವಮ್॥11॥ 

ಉಕುಂ ನಿಶಮಯೀರ್ತ ನಿಶ್ಾಚರ್ೀನ್ದರಾಃ ಕ್್ ರೀಧಾರತಣಾಕ್ಷಾಃ ಸಚಿವಾನ್ತವಾಚ। 

ಪರಗೃಹಯತಾಮಾಶತ ನಿಗೃಹಯತಾಂ ಚ ಶ್ಾಖ್ಾಮೃಗ್ ೀ ದ್ತವಯಚನ್ ೀಽಯಮಿತಾಮ್॥12॥ 

ತಮತಗರವ್ೀಗಾ ಜಗೃಹತನ್ನಯರಾಶ್ಾಾಃ ಸ ತಾನ್ ಸಮಾದಾಯ ಖಮತತಪಪಾತ। 

ತ್ೀ ತ್ೀನ್ ಮತಕ್ಾು ಭತವಿ ಪ್ೀತತರಾತಾಾಯಾಃ ಪಾರಸಾದ್ಭಙ್ಗುಂ ವಿದ್ಧ್ೀಽಙ್ಗುದ್ ೀಽಥ॥13॥ 

ಪಾರಸಾದ್ಭಙ್ಗುದ್ಥ ರಾವಣಸಯ ಪರಸಾದ್ಭಙ  ುೀ ನಿತರಾಂ ಬಭ ವ। 

ಪರಸಾದ್ಭಙ್ಗುದ್ ದಿವಷ್ತ್ ೀ ಮತಕತನಾದಪರಸಾದ್ಮತನ್ೀಷ್ಟತವಾನ್ ಕಪೀನ್ದರಾಃ॥14॥ 

ದ್ ೀಷ್ೀಷ್ತ ತತರ ಪರವಿಜೃಮಿಿತ್ೀಷ್ತ ದಾವರಾಣಿ ದ್ೀವೀ ನ್ಯರತಣಾತ್ ಪುರಸಯ। 

ಆರಾಸನಿಶ್ಾವಸಪರಂ ಪುರಂ ತತ್ ಪರಾಯಯಕತಲಂ ಮಙ್ಗತ್ ಬಭ ವ ಶ್್ ೀಚಯಮ್॥15॥ 

 ಮಹಾಶ್ಲಾಶ್್ೈಲನ್ಗಾಯತಧಾನಾಮಹ್ ೀ ಮಹೌಘೈಾಃ ಕಪಕತಞ್ಜರಾಣಾಮ್। 

ಆಕರಮಯಮಾಣಾ ನ್ಗರಿೀ ಸ್ತಾರಾಽಪ ಮಹ್ ೀದ್ವಾಹ್ೈರಿವ ನೌಶಾಕಮಪೀ॥16॥ 

ಸಮಾದಿದ್ೀಶ್ಾಥ ದಿಶ್ ಪರರ್ತೀಚಯಮಾಯೀಧ್ನಾಯೀನ್ದರಜತಂ ದ್ಶ್ಾಸಯಾಃ। 

ಪಾರಚಾಯಂ ಪರಹಸುಂ ದಿಶ್ ವಜರದ್ಮಷ್ರಂ ರಾಮಾಯಂ ಸವಯಂ ಚಾಗಮದ್ತತುರಸಾಯಮ್॥17॥ 
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ಪರಭತಾಃ ಪರರ್ತೀಚಾಯಂ ದಿಶ್ ಯೀಧ್ನಾಯ ಪರಭತಂ ಹನ್ ಮನ್ುಮಥಾಽದಿದ್ೀಶ। 

ಪಾರಚಾಯಂ ಚ ನಿೀಲಂ ದಿಶ್ ವಾಲ್ಲಸ ನ್ತಂ ರಾಮಾಯಂ ಸವಯಂ ಚಾವಸದ್ತತುರಸಾಯಮ್॥18 

ನಿೀಲಾನ್ತಗಾಮಿೀ ವಿವಿದ್ಾಃ ಸಮೈನ್ ದೀ ಗಜದ್ಯಶ್ಾಾಙ್ಗುದ್ಮನ್ವಗಚಾನ್। 

ಸಮಾಕ್ಷಕ್್ ೀ ವಾಯತಸತತಂ ಪರಮಾರ್ಥೀ ತಸತಾಾಃ ಪರ್ೀ ಸ ಯಯಯಸತತಸಯ ಪಾಶ್್ವೀಯ॥19॥ 

ಯ ಥಾನಿವತಾ ವಾನ್ರಯ ಥನಾಥಾಾಃ ಪರತ್ಯೀಕಮತಚ್ೈಬಯಹತಕ್್ ೀಟಿಸಙ್ಗ್ಯಾಃ। 

ದಾವರ್ೀಷ್ವವತಯನ್ು ಸತಷ್ೀಣಪೂವಾಯಾಃ ಪುರಿೀಂ ಪರಿೀಯತಹಯರಿಚಕರಕಲಾಪಾಃ॥20॥ 

ಕ್್ ೀಟ್ ಯೀಽಥ ಷ್ಟಿರತಂಶದ್ರ್ತಪರಸ್ತದಾಾ ಯ ಥಾಧಿನಾಥಾ ನಿಜಯ ಥಯತಕ್ಾುಾಃ। 

ಸತಗಿರೀವಮಾರಾತ್ ಪರಿವಾಯಯಯ ತಸತಾಾಃ ಕ್ಾಕತತಥಯೀಾಃ ಪಶ್ಾಮತ್ ೀ ನಿಷ್ಣಣಮ್॥21॥ 

ಪಾರಕ್ಾರಮದಾಾಯರತರತಹತಾಃ ಕಪೀನಾದರಾಃ ಪಾರಸಾದ್ಮನ್ಯೀಽಥ ಪರ್ೀ ಗೃಹಾಣಿ। 

ಅನ್ಯೀಽವಕ್ಾಶ್ಾನ್ವಲ್ ೀಕಯ ಪೂಣಾಣಯನಾಕ್ಾಶಮಾಪೂರಿತವನ್ು ಆಶತ॥22॥ 

ಪುನ್ಸ್ತರಕ ಟಾದಿರತಟ್ೀಷ್ತ ಪೂಣಾಣಯಾಃ ಸತವ್ೀಲಶ್್ೈಲಂ ಪರಿಪೂರಯನ್ುಾಃ। 

ವಾಯಪಾು ಮಹಾಬ ಾ್ೀಶಾ ತಟ್ೀ ಕಪೀನಾದರ ನಿಶ್ಾಚರಾಣಾಂ ವಿದ್ಧ್ತವಿಯಷಾದ್ಮ್॥23॥ 

ಕ್್ೀಚಿದ್ ಗಜಾನಾಂ ಶತತತಲಯವಿೀರಾಯಯಾಃ ಸಹಸರವಿೀರಾಯಯ ಅಪ ಲಕ್ಷವಿೀರಾಯಯಾಃ। 

ಸಮತದ್ರವಿೀರಾಯಯಶಾ ಮಹೌಘ್ವಿೀರಾಯಯಾಃ ಕ್್ೀಚಿನ್ಮಹಾನ್ ುೀಽಪರಿಮೀಯವಿೀರಾಯಯಾಃ॥24 

ಋಕ್ಷ್ಾಶಾ ರ ಕ್ಷ್ಾ ಬಹತಕ್್ ೀಟಯೀ ಗ್ ೀಲಙ್ಗತುಲಾಕ್್ ೀಟಯಶಾ ಕಟತಸವಭಾವಾಾಃ। 

ಪೃಥಕಪೃಥಕ್ ಪವಯತಸನಿನಭಾಙ್ಗು ಭಙ್ಗುಂ ನಿನಿೀಷ್ನಿು ಪುರಾ ವಿಪಕ್ಷ್ಾನ್॥25॥ 

ವಿಶ್್ವೀಶ್ತತಾಃ ಕ್ಾಮಮಯ ಕಬಾಣಪಾಣ್ೀರ್ೀಕತರ ಪಾಶ್್ವೀಯಽವರಜ್ ೀ ರರಾಜ। 

ಅನ್ಯತರ ಚಿತಾರಙ್ಗುದ್ವಾನ್ ಗದಾವಾನ್ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ ಶತತರವಿಭೀಷ್ಣ್ ೀಽಭ ತ್॥26॥ 

ದ್ನಾುನ್ ನ್ಖ್ಾನ್ಪಯಶನಿಪರಕ್ಾಶ್ಾನ್ ಪರಕ್ಾಶಯನ್ುಾಃ ಪರರ್ತಘಾರತಣಾಕ್ಷ್ಾಾಃ। 

ತತಚ ಾ್ೀತರಂ ಪುಚಾಮಥ್ ೀರ್ತ್ಪನ್ುಸ್ತುಯಯಯಙ್ ನಿರ್ೈಕ್ಷನ್ು ರಿಪೂನ್ ಕಪೀನಾದರಾಃ॥27॥ 

ಯನಾರಣಯಕೃನ್ುನ್ ಪರಿಖ್ಾ ಅಪೂರಯನ್ ವಪಾರಣಯಭನ್ದಂಶಾ ವನಾನ್ಯಖಣಡಯನ್। 

ಪಾರಸಾದ್ಮಾಲಾಾಃ ಸಕಲಾ ಅಸಾದ್ಯನ್ ಯತದ್ ಾೀದ್ಾತಾಾಃ ಕ್್ ೀಸಲನಾಥಕಙ್ಗೆರಾಾಃ॥28॥ 

ಅನ್ ಯೀನ್ಯತಾಃ ಪಾಣಿಪುಟಾವಪೀಡಯನ್ನತಾಡಯನ್ ಸ್ ವೀರತಮಥ ಪಿವಙ್ಗುಮಾಾಃ। 

ಸಾಟ್ ೀಪಮಾಸ್ ುೀಟಯ ಗಭೀರನಿಸವನಾ ಉಚ ಾ್ೈರತದಾರಾಮಿರ್ತ ಗಾಮತದಾಹರನ್॥29॥ 
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ಜಯರ್ತ ಜಗರ್ತ ರಾಮ್ೀ ರಾವಣಕ್್ ರೀಷ್ತಟಸ್ತಂಹ್ ೀ 

ಜಯರ್ತ ನ್ನ್ತ ಹನ್ ಮಾನ್ ರಾಮಪಾದಾಬಜಭೃಙ್ಗುಾಃ। 
ಜಯರ್ತ ಜಗದ್ಧಿೀಶಸಾಯನ್ತಜ್ ೀ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀಽಯಂ 

ಜಯರ್ತ ರವಿತನ್ ಜಾಃ ಸಾದ್ಾಯಮೃದ ಾ್ೈಾಃ ಸವಸ್ೈನ್ಯೈಾಃ॥30॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಯತದ್ಾಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಚತತತಾಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-4-30॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 2407+30=2437] 

ಪಞ್ಾಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-5-50॥ 

ಕ್್ ೀಪಾಟ್ ೀಪಂ ಕಪೀನಾದರಣಾಂ ವಿೀರೌಯಯದಾಯಯಯಂ ಚ ಶ್ಾಙ ು್ಯಣಾಃ। 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಮತಹ ತುಯಂ ದ್ದ ಾೌಯ ಸ ರಾವಣ್ ೀ ಲ್ ೀಕರಾವಣಾಃ॥1॥ 

ಧ್ೈಯಯಯಮಾಲಮಬಯ ಸಙ್ಗೃದ್ಾ ಉರ್ತುಷ್ಠನ್ ಹ್ೀಮಪೀಠ್ತಾಃ। 

ಪರಬಲಂ ರಾಕ್ಷಸಬಲಂ ನ್ಗರಾನಿನರರಾಪಯತ್॥2॥ 

ನಾನಾಯತಧ್ಧ್ರಾ ವಿೀರಾ ರಾಕ್ಷಸಾ ರಣಕ್್ ೀವಿದಾಾಃ। 

ಪರತ್ಯೀಕಂ ಪರತಯಗಚಾಂಸ ು್ೀ ಕಪೀನ್ ಕಮಿಪತಪಾದ್ಪಾನ್॥3॥ 

ರಾಮರಾವಣಭೃತಾಯನಾಂ ದ್ವನ್ದಾಯತದ್ಾಮಭ ನಿಮಥಾಃ। 

ರ್ತೀವಾರಣಾಂ ಪುಣಯಪಾಪಾನಾಂ ಯತ್ೈವ ಪುರಸನಿನಧೌ॥4॥ 

ಮತಖಯಪಾರಣಸತತ್ ೀ ಮತಖ್್ ಯೀ ಯತಯೀಧ್ೀನ್ದರಜತಾ ಭೃಶಮ್। 

ಪರಾದ್ರವತ್ ತದ್ಬಲಜ್ಞ್ ೀ ಹಸುಪಾರಪುಇವ್ೀನ್ದರಜತ್॥5॥ 

ಸಮಾಪರ್ತನ್ೀ ಪರಜಙ  ್ೀಽಥ ಬಾಣಾಂಸ್ತರೀನ್ ಮತಕುವಾನ್ ರಣ್ೀ। 

ಆಶ್್ವೀವ ಸ್ ೀಽಶವಕಣ ಣ್ೀಯನ್ ಪರಜಙ್ಗ್ಂ ನಿಜಘಾನ್ ಚ॥6॥ 

ಮತಮ್ೀಚ ಲ್ ೀಹಜಾಂ ಶಕುಂ ಜಮತಬಮಾಲ್ಲೀ ಹನ್ ಮತ್ೀ। 

ಹನ್ ಮತುಳಚ ಣಾಣಯಙ  ುೀ ಮತಮ್ೀಚಾಽಥ ಶರಿೀರಜಾಮ್॥7॥ 

ನ್ಳಾಃ ಪರತಪನ್ಸ್ ಯೀಗರಾಃ ಪಾತರಾಮಾಸ ಚಕ್ಷತಷ್ಟೀ। 

ಗಜ್ ೀಽದಿರಶೃಙ್ಗುಮತಷ್ಟಟಭಾಯಂ ತಾಪನ್ಂ ನಿರಪಾತಯತ್॥8॥ 

ಮಿತರಘನೀನ್ ಶರ್ೈವಿಯದ್ಾಸುಂ ಜಘಾನ್ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ। 

ಶರವಷ್ಯಂ ವಿರ ಪಾಕ್ಷಂ ಶರ್ೀಣ್ೈವ ಚ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ॥9॥ 
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ಪರಹಸುಂ ಸಪುಪಣ ಣ್ೀಯನ್ ಸತಗಿರೀವೀ ನ್ಯಹನ್ದ್ ಬಲ್ಲೀ। 

ಮೈನ್ದಸಯ ಮತಷ್ಟಟನಿಷ್ಟಪಷ್ ಟೀ ವಜರಮತಷ್ಟಟರತತಾಪತತ್॥10॥ 

ನಿಕತಮಿೀನ್ ಶರ್ೈವಿಯದ್ ಾೀ ನಿೀಲ್ ೀ ನಿೀಲಾಞ್ಜನ್ಪರಭಾಃ। 

ತಸ್ಯೈವ ರಥಚಕ್್ರೀಣ ನಿಕತಮಿಸಾಯಹರಚಿಾರಾಃ॥11॥ 

ಶರಾನ್ಶನಿಸಙ್ಗೆಶ್ಾನ್ ಕರನ್ುಮಶನಿಪರಭಮ್। 

ವಿದ್ಗ್ ಾೀ ವಿವಿದ್ಸುತರ ಸಾಲ್ೀನ್ ನ್ಯಹನ್ದ್ ಬಲ್ಲೀ॥12॥ 

ಸತಷ್ೀಣ್ ೀಽಥ ರಥಂ ಭತಾುಾ ವಿದ್ತಯನಾಮಲ್ಲನ್ ಆಹವ್ೀ। 

ಗದ್ರಾ ತಾಡಿತಸ ು್ೀನ್ ಶ್ಲರಾ ತಮಮಾರಯತ್॥13॥ 

ಅನ್ಯೈಶಾ ವಾನ್ರ್ೈವಿೀಯರ್ೈ ರಾಕ್ಷಸಾ ವಿವಿಧಾಯತಧಾಾಃ। 

ನ್ಖದ್ನಾುಯತಧ್ೈಭಯಗಾನಾಃ ಶ್ಲಾಸಾಲಾಯತಧ್ೈರಪ॥14॥ 

ಅಥ ರಾರ್ತರಚರ್ೈಸ ು್ೀಷಾಂ ರಾರ್ತರಯತದ್ಾಮವತುಯತ। 

ಯತರ ಸತಸತರವುರತತಯಷಾಣ ಬಹವಾಃ ಶ್್ ೀಣಿತಾಪಗಾಾಃ॥15॥ 

ಚಾಪಹಸು ಪರಹಸು ತವಂ ಸವಸ್ತು ದಾರವಯ ತಾನ್ ಕಪೀನ್। 

ಮಾನ್ವೌ ಸ ದ್ಯೀತ ಯಚ್ೀ ಪರಹಸುಂ ತಂ ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಾಃ॥16॥ 

ರಾಮೀಣ ಯತದ್ಾಂ ವಿಪದ್ೀ ಸನಾಾನ್ಂ ಸಮಪದ್ೀ ಪರಭ್ ೀ। 

ಆಸಾುಂ ಹಿ ಮನ್ ರೀ ಯೀತಾಸಯಮ ಇರ್ತ ಮನಿರೀ ತಮಬರವಿೀತ್॥17॥ 

ಪರಹಸ್ ುೀ ರಥಮಾರತಹಯ ಪಾರಚಯದಾವರ್ೀಣ ನಿಯಯಯರೌ। 

ಉತಾಪತಾನ್ ಮೃರ್ತದಾನ್ ಪಶಯನ್ ವೃತ್ ೀ ವಿಪುಲಸ್ೀನ್ರಾ॥18॥ 

ಯತದ್ಾಂ ಪರವೃದ್ಾಮತಾರಽಽಸ್ತೀದ್ ವಾನ್ರಾಣಾಂ ನ್ರಾಶ್ಭಾಃ। 

ಬಲ್ಲಷ್ಠಂ ಹತಭ ಯಿಷ್ಠಂ ವಾನ್ರ್ೈಾಃ ರಕ್ಷಸಾಂ ಬಲಮ್॥19॥ 

ಅದಾರವಯನ್ ಕಪೀನ್ ಕ ರರಾಾಃ ಪರಹಸಾುಸಚಿವಾಸುದಾ। 

ಅಭಯಧಾವನ್ನರ್ತಕತರದಾಾ ವಿವಿದಾಧಾಯಾಃ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ತಾನ್॥20॥ 

ವಿವಿದ್ ೀ ಗಿರಶೃಙ ುೀಣ ಧ್ತರನ್ಾರಮಮಾರಯತ್। 

ಸಮತನ್ನತ್ೀನ್ ವೃಕ್ಷ್್ೀಣ ದ್ತಮತಮಯಖಶಾ ಸಮತನ್ನತಮ್॥21॥ 

ಸ ದ್ರಾಮಾಸ ಶ್ಲರಾ ಮಹಾನಾದ್ಂ ಚ ಜಾಮಬವಾನ್। 

ತಳ ೀ್ನ್ ತರಸಾ ತಾರ್ ೀ ನಿನ್ಯೀ ಕತಮಿಹನ್ತಂ ಕ್ಷಯಮ್॥22॥ 
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ಚಾಪಹಸುಾಃ ಪರಹಸ್ ುೀಽಥ ವವಷಾಯಮಷ್ಟಯತಾಃ ಶರಾನ್। 

ಶರಿೀರಾಣಿ ಕಪೀನಾದರಣಾಮತದಾರ್ ೀ ದಾರಯನ್ ಮತಹತಾಃ॥23॥ 

ಸ್ೀನಾನಿೀರಥ ಸ್ೀನಾನ್ಯಂ ಪರಹಸುಂ ನಿೀಲ ಆಪತತ್। 

ಪರಹಸ ು್ೀನ್ ಶರ್ೈವಿಯದ್ಾಸುರತಣಾ ತಮತಾಡಯತ್॥24॥ 

ನಿೀಲ್ ೀ ನಿಮಿೀಲ್ಲತಾಕ್ಷ್್ ೀಽಥ ಶರವಷ್ಯಸಹ್ ೀ ಬಲ್ಲೀ। 

ಸಾಲ್ೀನಾಸಯ ಜಘಾನಾಶ್ಾವನ್ ಮತಸಲ್ಲೀ ಸ್ ೀಽತಯಜದ್ ರಥಮ್॥25॥ 

ಶ್ರ್ ೀ ಬಬ್ೀದ್ ನಿಲಸಯ ಪರಹಸ್ ುೀ ಮತಸಲ್ೀನ್ ಸಾಃ। 

ತರತಣಾಽತಾಡಯನಿನೀಲಾಃ ಪರಹಸ್ ುೀಽಭಾಯಪತತ್ ಪುನ್ಾಃ॥26॥ 

ಜ್ಞಾತಾವ ತಂ ನಿೀಲದ್ತದ್ಾಯಶಯಂ ಶಕುಂ ಪಾರಸಯದ್ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ। 

ನಿೀಲಾಃ ಶ್ಲಾಂ ಪರಹಸಾುಯತಾಭಾಯಂ ಭಗ್ ನೀ ಮಮಾರ ಸಾಃ॥27॥ 

ಪರಹಸ ು್ೀ ನಿಹತ್ೀ ತಸ್ತಮನ್ ರಾಕ್ಷಸ್ೀನ್ದರನಿಯೀಗತಾಃ। 

ವಜರದ್ಂಷ್ ರೀ ಯರೌ ಯೀದ್ತಾಂ ಸಸ್ೈನ್ ಯೀ ದ್್ಷಿಣಣಾಂ ದಿಶಮ್॥28॥ 

ನಿಶ್ಾಚರಚಮ ಂ ಭೀಮಾಂ ವಿವಿಧಾಯತಧ್ಧಾರಿಣಿೀಮ್। 

ಶ್್ೈಲ್ೈಾಃ ಸಾಲ್ೈನ್ನಯಖ್್ೈಶ್್ ಾೀಗಾರ ಕಪಸ್ೀನಾ ನ್ಯಸ ದ್ಯತ್॥29॥ 

ವಜರದ್ಂಷ್ ರೀಽಧಿಕಂ ಕತರದ್ ಾೀ ವಿಕ್ಷಯ ತಂ ರಕ್ಷಸಾಂ ಕ್ಷಯಮ್। 

ಶರ್ೈಾಃ ಶರಿೀರಾನ್ುಕರ್ೈದಾದಯರರಾಮಾಸ ವಾನ್ರಾನ್॥30॥ 

ಪಾರ್ತತಾನ್ ದಾರಿತಾನ್ ಕ್ಾಂಶ್ಾದ್ ದಾರವಿತಾನ್ಪ ತಾನ್ ಹರಿೀನ್। 

ಯತವರಾಜ್ ೀಽಙ್ಗುದ್ ೀ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಜರದ್ಂಷ್ರಮತಪಾದ್ರವತ್॥31॥ 

ಅಙ್ಗುದ್ ೀ ವಜರದ್ಂಷ್ರ್ೀಽಥ ಪಾತರಾಮಾಸ ಪಾದ್ಪಮ್। 

ಶರ್ೈಸುಂ ಶಕಲ್ಲೀಚಕ್್ರೀ ವಜರದ್ಂಷ್ ರೀ ಹಸನಿನವ॥32॥ 

ಶ್್ೈಲಮತತಾಪಟಯ ಚಿಕ್ಷ್್ೀಪ ಬಲವಾನ್ ವಾಲ್ಲನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 

ಅಪಾಸಪಪಯದ್ ವಜರದ್ಂಷ್ ರೀ ಗಿರಿಣಾ ಚ ಣಿಣಯತ್ ೀ ರಥಾಃ॥33॥ 

ಗದಾಪಾಣಿಮಸಮಾಿರನ್ುಂ ವಜರದ್ಂಷ್ರಮವ್ೀಕ್ಷಯ ಸಾಃ। 

ಶ್ರಾಃ ಶ್್ೈಲ್ೀನ್ ತಸಾಯಥ ತಾಡಯನ್ ಮ್ೀಹಮಾನ್ಯತ್॥34॥ 

ಲಬಾಸಞ್  ಜಞೀ ನಿಶ್ಚರಾಃ ಸ್ ೀಽಙ್ಗುದ್ಂ ಗದ್ರಾಽಹನ್ತ್। 

ಧ್ೃಷ್ಟಯೀಾಃ ಸಪಷ್ಟಮನ್ಯೀಮತಮಯಷ್ಟಟಯತದ್ಾಮವತುಯತ॥35॥ 
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ವಾನ್ರ್ ೀ ವೃಕ್ಷಮಾದ್ತು ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಖಡುಚಮಮಯಣಿೀ। 

ಚಿರಂ ಚಿತರಂ ರಣಂ ಕೃತಾವ ಜಾನ್ತಭಾಯಂ ತೌ ಧ್ರಾಂ ಗತೌ॥36॥ 

ಅಙ್ಗುದ್ಾಃ ಸಹಸ್ ೀತಾಾಯ ತಂ ನಿಪಾತಯ ನಿಶ್ಾಚರಮ್। 

ಯಮಕ್ಷಯಂ ನಿನಾರಾಸಯ ಶ್ರ್ ೀಮದ್ದಯನ್ನಿದ್ದಯಯಾಃ॥37॥ 

ತ್ೀಜಸಾಽಙ್ಗುದ್ಚನ್ದರಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪದ್ಮತಪ್ೀಯತಷ್ಾಃ। 

ಧ್ವಸುಂ ನ್ಕುಞ್ಾರತಮಾಃ ಕಪಚಕ್ಾರಬಾರತದ್ಾತಾಃ॥38॥ 

ಧ್ ಮಾರಕ್ಷಾಃ ಪಶ್ಾಮದಾವರಾ ನಿರಗಾದ್ ರಾವಣಾಜ್ಞರಾ। 

ಖರ್ೈಾಃ ಸ್ತಂಹಮತಖ್್ೈಯತಯಯಕ್ ು್ೀ ರಥ್ೀ ರ್ತಷ್ಠನ್ ಬಲ್ೈವೃಯತಾಃ॥39॥ 

ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ವಾನ್ರ್ೈಭಯಗಾನನ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ಬಾಣಾನ್ ವವಷ್ಯ ಸಾಃ। 

ಧ್ ಮಾರಕ್ಷಾಃ ಕ್್ ರೀಧ್ಧ್ ಮಾರಕ್ಷ್್ ೀ ಧ್ತನಾವನ್ಶ್ಾಾಪಮತತುಮಮ್॥40॥ 

ಸಾವಂ ಚಮ ಂ ಚಞ್ಾಲಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮಾರತರ್ತಮಾಮಯರತತ್ ೀಪಮಾಃ। 

ಶ್ಲರಾಽಥ್ ೀ ವಿಪುಲರಾ ಧ್ ಮಾರಕ್ಷರಥಮ್ಷಿಣಣ್ ೀತ್॥41॥ 

ಗದ್ರಾ ತಾಡಿತಸ ು್ೀನ್ ಹನ್ತಮಾಂಸುದ್ಚಿನ್ುಯನ್। 

ಗಿರಿಶೃಙ ುೀಣ ಧ್ ಮಾರಕ್ಷಂ ಚ ಣಣಯರಾಮಾಸ ಲ್ಲೀಲರಾ॥42॥ 

ಗವಯವಾನ್ ಶವಯವರತ್ ೀ ರಾವಣ್ೀನ್ ಪರಚ್ ೀದಿತಾಃ। 

ಅಕಮಪನ್ಾಃ ಕಪವರಾನ್ ದಾರವರಾಮಾಸ ಸಾಯಕ್್ೈಾಃ॥43॥ 

ಪವಯತಾದ್ಭರಕ್ಾಯೀಽಥ ಪವಯತಾನ್ ಪಾದ್ಪಾನ್ಪ। 

ಹನ್ ಮಾನಾ್ಷಿಣಪತ್ ತಸ್ೈ ಸ ಶರ್ೈಸಾುನ್ಖಣಡಯತ್॥44॥ 

ಪಾವಮಾನಿರಥ್ ೀತಾಪಟಯ ಪಾದ್ಪಂ ಪರಹಸನಿನವ। 

ಜಘಾನಾಕಮಪನ್ಂ ತ್ೀನ್ ಚಕ್್ರೀಣ್ೀವಾಹಿತಂ ಹರಿಾಃ॥45॥ 

ರಾಮಾಜ್ಞರಾ ತತ್ ೀ ಲಙ್ಗೆಮದ್ಹನ್ ನಿಶ್ ವಾನ್ರಾಾಃ। 

ಉಚಾಾವಚಾಾಃ ಪರಗಜಜಯನ್ು ಉಚ್ೈರತಲತಮಕಪಾಣಯಾಃ॥46॥ 

ಜಾಜವಲಯಮಾನ್ಜವಲನ್ೈರಲಾತ್ೈರಸರಮನಿರತ್ೈಾಃ। 

ವಿಕೀಯಯಯಮಾಣ್ೈಾಃ ಕಪಭಲಿಯಙ್ಗೆ ಸವಾಯಽಪಯದ್ಹಯತ॥47॥ 

ಬಾಲಾನಾಮಬಲಾನಾಂ ಚ ಪರಬಲಾನಾಂ ಚ ರಕ್ಷಸಾಮ್। 

ಸ್ತೀತಾಹ್ೀಳನ್ದ್ ೀಷ್ೀಣ ವಿನಾಶ್್ ೀಽಭ ದ್ಚಿನಿುತಾಃ॥48॥ 
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ಹಾ ಪುತರ ಮಾತಸಾುತ್ೀರ್ತ ಕ್ಾನ ು್ೀ ಕ್ಾನ ು್ೀರ್ತ ಚಾಽಸಕೃತ್। 

ಅಶ ರಯನಾುತರ ದ್ಗಾಾನಾಂ ಪರಜಾನಾಂ ಕರತಣಾ ರವಾಾಃ॥49॥ 
ಕಪಕತಲಕಮಲಪರೀಜಜೃಮಿಣ್ೀ ರ್ತಗಮಭಾನ್ತ- 

ಜಜಯನ್ಕದ್ತಹಿತೃಚ್ೀತಾಃಕ್್ೈರವಶ್್ವೀತಭಾನ್ತಾಃ। 
ನಿಶ್ಚರಚಯಸತುಧ್ವಂಸನ್ೀ ಚಿತರಭಾನ್ತ- 

ವಯಯಜಯತ ಜಗದ್ೀಕ್್ ೀ ರಾಮನ್ೀತಾರನ್ುಭಾನ್ತಾಃ॥50॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಯತದ್ಾಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಪಞ್ಾಮಾಃ ಸಗಯಾಃ ॥6-5-50॥ [ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 2437+50=2487] 

ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-6-63॥ 

ತತ್ ೀ ನಿಕತಮಿಾಃ ಕತಮಿಶಾ ಕತಮಿಕಣಣಯಸತತಾವುಭೌ। 

ವಾನ್ರಾನ್ತಲತಮಕಧ್ರಾನ್ ಪಾರಪತ  ರಾವಣಾಜ್ಞರಾ॥1॥ 

ಯ ಪಾಕ್ಷಾಃ ಶ್್ ೀಣಿತಾಕ್ಷಶಾ ಪರಜಙ್ಗ್ಾಃ ಕಮಪನ್ಸುಥಾ। 

ನಿಯಯಯಯತಾಃ ಕ್ೌಮಿಕಣಿಯಭಾಯಂ ಸಾದ್ಾಯಂ ನಾನಾಯತಧಾ ಯತಧ್ೀ॥2॥ 

ವಾನ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಜಘ್ುನಾಃ ಪಾದ್ಪೀಪಲಪವಯತ್ೈಾಃ। 

ಆಯತಧ್ೈವಾಯನ್ರಾಂಸ ು್ೀಽಪ ಬಭೌ ಯತದ್ಾಂ ತದ್ದ್ತಿತಮ್॥3॥ 

ಅಙ್ಗುದ್ ೀ ಗದ್ರಾ ಗತವಾಯಯ ಕಮಪನ್ೀನಾಭತಾಡಿತಾಃ। 

ಜಘಾನ್ ಗಿರಿಶೃಙ ುೀಣ ಕಮಪನ್ಂ ಕ್್ ೀಪಕಮಿಪತಾಃ॥4॥ 

ಕ್ಷತರಾದ್ಾಯಚನ್ದರನಾರಾಚಾನ್ ವತಸದ್ನಾುನ್ ಶ್ಲ್ಲೀಮತಖ್ಾನ್। 

ಕಣಿಣಯಶಲಯವಿಪಾಠಾಂಶಾ ಶ್್ ೀಣಿತಾಕ್ಷ್್ ೀಽಙ್ಗುದ್ೀಽಕರತ್॥5॥ 

ಅನಾದ್ೃತಾಯಙ್ಗುದ್ ೀ ವ್ೀಧ್ಂ ಧ್ನ್ತಬಾಯಣರಥಾನ್ಥ। 

ಅಚ ಣಣಯಯದ್ ರಕ್ಷಸ್ ೀಽಸಯ ಸ್ ೀಽಪ ಖಡಿುೀ ಖಮಾಪತತ್॥6॥ 

ಅಙ್ಗುದ್ಾಃ ಖಡುಮಾಚಿಾದ್ಯ ಛಿತಾವಂಽಸಂ ತಸಯ ರಕ್ಷಸಾಃ। 

ತ್ೀನ್ೈವ ಸ್ತಂಹನಾದ್ ೀಗರಾಃ ಖಡ ು್ೀನಾಖಣಡಯತ್ ಪರಾನ್॥7॥ 

ಪರಜಾಙ್ಗ್ಯ ಪಾಕ್ಷಯತತಾಃ ಶ್್ ೀಣಿತಾಕ್ಷ್್ ೀಽಭಯರಾದ್ ಗದಿೀ। 

ಅಙ್ಗುದ್ ೀ ವಾರರಾಮಾಸ ತಾನ್ ಮೈನಿದವಿವಿದಾನಿವತಾಃ॥8॥ 
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ಉತಾಪಟ್ ಯೀತಾಪಟಯ ವಿ್ಷಿಣಪಾುನ್ ವನೌಕ್್ ೀಭರನ್ ೀಕಹಾನ್। 

ಗತಾಖಡುಶರ್ೈರಾಶತ ಚಿಚಿಾದ್ತಸ ು್ೀ ನಿಶ್ಾಚರಾಾಃ॥9॥ 

ಅಶವಕಣ ಣ್ೀಯನ್ ಸನಾುಡಯ ಮತಷ್ಟಾಘಾತ್ೀನ್ ಚಾಙ್ಗುದ್ಾಃ। 

ಪರಜಙ್ಗ್ಸಯ ಕರಾತ್ ಖಡುಮಾಚಿಾದ್ಯ ಪಾರಹರಚಾ ತಮ್॥10॥ 

ಪರಜಙ  ್ೀ ಮತಷ್ಟಟಘಾತ್ೀನ್ ತಂ ತಾರ್ೀಯಮಮ್ೀಹಯತ್। 

ಲಬಾಸಞ್  ಜಞೀ ಮತಹ ತ ು್ೀಯನ್ ವಾಲ್ಲಜ್ ೀಽಸಯ ಶ್ರ್ ೀಽಹರತ್॥11॥ 

ಯ ಪಾಕ್ಷಂ ವಿವಿದ್ ೀಽರೌರ್ತಸೀದ್ ಯತವರಾಜಾಭಗಾಮಿನ್ಮ್। 

ಉರಸಾಯಹತಯ ತಂ ದ್ ೀಭಾಯಯಂ ಜಗಾರಹ ಚ ಮಹಾಬಲಾಃ॥12॥ 

ಭಾರತರಂ ಮ್ೀಚಯನ್ ವಿೀರ್ ೀ ಗದ್ಯೀರಸಯತಾಡಯತ್। 

ಶ್್ ೀಣಿತಾಕ್ಷ್್ ೀಽಥ ವಿವಿದ್ಂ ತಾಂ ಗದಾಂ ವಿವಿದ್ ೀಽಗರಹಿೀತ್॥13॥ 

ನ್ಖ್್ೈಮತಮಯಖಂ ಪರಿ್ಷಿಣಣವನ್ ವಿವಿದ್ ೀ ಭತವಿ ಪಾತಯನ್। 

ಪಪ್ೀಷ್ ಶ್್ ೀಣಿತಾಕ್ಷಂ ತಂ ಮೈನ್ ದೀ ಯ ಪಾಕ್ಷಮ್ಷಿಣಣ್ ೀತ್॥14॥ 

ಕ್ಾಲಯಮಾನಾಂ ಕಪವರ್ೈಾಃ ಕತಮ್ಿೀ ದ್ೃಷಾಟಾ ನಿಜಾಂ ಚಮ ಮ್। 

ಅಭಧಾವನ್ ಶರ್ೀಣಾಽಽಶತ ವಿವಿದ್ಂ ಭತವಯಪಾತಯತ್॥15॥ 

ಅಥಾಽಪತನ್ುಂ ಮೈನ್ದಂ ಚ ಶರ್ೀಣಾಪಾತಯತ್ ್ಷಿಣತೌ। 

ಮಾತತಲೌ ಮ್ೀಹಿತೌ ದ್ೃಷಾಟಾ ತಮಭಯದ್ರವದ್ಙ್ಗುದ್ಾಃ॥16॥ 

ವದ್ಾಯಮಾನ್ಾಃ ಶರ್ೈಸ್ತುೀಕ್ಷ್ಣ್ೈಬಯಲವಾನ್ ವಾಲ್ಲನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 

ವವಷಾಯಥ ಶ್ಲಾಸಾಲಾನ್ ಕತಮಿಸಾುನ್ಚಿಾನ್ಚಾರ್ೈಾಃ॥17॥ 

ಅಙ್ಗುದ್ಸಾಯಭಪತತ್ ೀ ಭತರವೀಬಾಯಣೌ ಸ ಮತಕುವಾನ್। 

ರತಧಿರವಾಯಕತಲಾಕ್ಷ್್ ೀಽಪ ವೃಕ್ಷಂ ಚಿಕ್ಷ್್ೀಪ ಸ್ ೀಽಙ್ಗುದ್ಾಃ॥18॥ 

ಕತಮ್ಿೀ ವೃಕ್ಷಂ ಶರ್ೈಶ್ಾತಾವ ಯತವರಾಜಮಮ್ೀಹಯತ್। 

ಹಾಹಾಕ್ಾರ್ ೀ ಮಹಾನಾಸ್ತೀತ್ ತದಾ ವಾನ್ರಮಣಡಲ್ೀ॥19॥ 

ಸತಷ್ೀಣ್ ೀ ಜಾಮಬವಾನ್ ನಿೀಲ್ ೀ ನ್ಳಸಾುರಾದ್ಯಸುಥಾ। 

ಅಭಯದ್ರವನ್ ಶ್ಲಾಹಸಾುಾಃ ಕತಮಿಸಾುನ್ಜಯಚಾರ್ೈಾಃ॥20॥ 

ಭಾರತೃಜಂ ಪರ್ತತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಾನ್ರ್ೀನಾದರಂಶಾ ವಿದ್ತರತಾನ್। 

ಕತರದ್ ಾೀ ಹಿ ದ್ತರಮವಷ್ೀಯಣ ಸತಗಿರೀವಾಃ ಕತಮಿಮಾದ್ರವತ್॥21॥ 
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ಶ್ೀಯಯಯಮಾಣಾನ್ ರಿಪುಶರ್ೈಾಃ ಶ್ಲಾವೃಕ್ಷ್ಾನ್ ವಿಲ್ ೀಕಯ ಸಾಃ। 

ಕತಮಿಸಯ ಧ್ನ್ತರಾಚಿಾದ್ಯ ಚಿಚ ಾ್ೀದ್ೀಕ್ಷತಮಿವ ದಿವಪಾಃ॥22॥ 

ಜತಕ್ಾಶ್ೀ ಭವಾನ್ ಕತಮಿ ಪೌರತಷ್ಂ ಪಶಯ ಮೀಽಧ್ತನಾ।  

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಜಗತರಹ್ೀ ರಾಜಾ ಕತಮಿಂ ಸಂರಮಿಸಮಿೃತಾಃ॥23॥ 

ನಿಯತದ್ಾಂ ವಿೀರಯೀರಾಸ್ತೀಚಿಾರಂ ಚಿತರಂ ಸಮಂ ತಯೀಾಃ। 

ಕತಮಿಮಮ್ಿೀನಿಧೌ ಪಾರಸಯತ್ ಕಪೀನ್ ದರೀಽಬಾಸುದ್ ೀದ್ಾತಾಃ॥24॥ 

ಅಣಣಯವಾತ್ ತ ಣಣಯಮತತಪತಯ ಸ ಸತಗಿರೀವಮತಾಡಯತ್। 

ಸತಗಿರೀವೀ ಮತಷ್ಟಟಘಾತ್ೀನ್ ತಂ ನಿನಾಯ ಯಮಕ್ಷಯಮ್॥25॥ 

ಕತಮಿಂ ತಂ ನಿಹತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ನಿಕತಮ್ಿೀ ಭಾನ್ತನ್ನ್ದನ್ಮ್। 

ಸಂರಮಾಿರತಣತಾಮಾರಕ್ಷ್್ ೀ ಗಮಿಿೀರಂ ಪ್ೈಕ್ಷತ ಜವಲನ್॥26॥ 

ಧ್ನ್ತಾಃಶತಮಿತಂ ದ್ೀಶಂ ಪುಪುಿವ್ೀ ಪಿವಗ್ೀಶವರಾಃ। 

ಪಶಯನ್ ನಿಕತಮಿಸಂರಮಿಂ ಕಮತತಾನ್ಯೀ ಪಿವಙ್ಗುಮಾಾಃ॥27॥ 

ಪರಿಘ್ಂ ಪರರ್ತಘ ೀನ್ನದ್ಾಾಃ ಸತರವಾರಣದಾರಣಮ್। 

ಅಬಭರಮನಿನಕತಮ್ಿೀಽಥ ದ್ಣಡಂ ದ್ಣಡಧ್ರ್ ೀ ಯಥಾ॥28॥ 

ಪರಿಘ್ಭಾರಮಣ್ೀನಾಸಯ ಸಮಾಿರನ್ುಂ ಭತವನ್ತರಯಮ್। 

ವಿಷ್ಸಾದ್ ಲಯೀ ಯದ್ವತ್ ಸಸತರಾಸತರಮಾನ್ವಮ್॥29॥ 

ಅವದ್ಾಯಾಃ ಶಙ್ಗೆರವರಾದ್ವದಾಾಯತಾ ಚ ನಾಕನಾಮ್। 

ಜಾಜವಲಯತ್ೀ ಸಮ ತಸ್ತಮನ್ ಸ ಕ್ಾಲ್ೀ ಕ್ಾಲಾನ್ಲ್ ೀಪಮಾಃ॥30॥ 

ವಿಷಾದ್ಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಹನ್ತಮಾನ್ ವಿಶವಸಯ ತಮತಪಸ್ತಾತಮ್। 

ನಿಕತಮಾಿಗರತ ಆಪುಿತಯ ವಿಶ್ಾಲಂ ವಕ್ಷ ಐಕ್ಷಯತ್॥31॥ 

ಅಭೀರ್ ೀ ವಿೀರ ಕಂ ಕೃತಯಂ ಭೀರತಭವಿಯದ್ತರತ್ೈಸುವ। 

ಅತರ ಪರಹರ ತ್ೀ ಹ್ೀರ್ತಮಿತ ಯಚ್ೀ ಹನ್ತಮಾನಿಮಮ್॥32॥ 

ಅಮ್ೀಘ್ಂ ಪರಿಘ್ಂ ಘ ೀರಮತದಾಿರಮಯ ಪರಜಹಾರ ಸಾಃ। 

ಹನ್ ಮರ್ತ ಸ ಮ್ೀಘ ೀಽಬ ತ್ ಪತರ್ತರೀನ ದ್ರೀ ಪವಿಯಯಯಥಾ॥33॥ 

ಮಾರತತ್ೀಮತಮಯಷ್ಟಟಪಷ್ ಟೀಽಥ ಮ ಚಿಾಯತಾಃ ಕತಮಿಸ್ ೀದ್ರಾಃ। 

ಆಶವಸುಸುಂ ಹನ್ ಮನ್ುಮಂಸ್ೀ ನ್ಯಸಾಯಽಽದ್ರವದ್ ದ್ತರತಮ್॥34॥ 
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ನಿೀತ್ೀ ಹನ್ ಮತಾಯರಬಾಂ ಕರನಿದತಂ ಕಪಮಣಡಲ್ೈಾಃ। 

ಜಾತಂ ಸಪದಿ ಹಾಸಾನ್ುಂ ಪಾರ್ತತ್ೀಽಸ್ತಮನ್ ಹನ್ ಮತಾ॥35॥ 

ಮಹಾಸಙ್ಗ್ಮಖ್್ೀ ತಸ್ತಮನ್ ಪರಮತಾಾಯವಿಕ್ಷತಂ ಹರಿಾಃ। 

ತಂ ನಿಕತಮಿಪಶತಂ ತತರ ಯಜ್ಞ್ೀಶವರಮತ್ ೀಷ್ಯತ್॥36॥ 

ಕತಮಿಕಣಾಣಯತಮಜ್ೀ ತಸ್ತಮನ್ ಕತಮಿಕಣಣಯಸಮೀ ಹತ್ೀ। 

ನ್ನಿದತಂ ನಾಕಲ್ ೀಕ್್ೀಽಬ ತ್ ಕರನಿದತಂ ರಕ್ಷಸಾಂ ಪುರ್ೀ॥37॥ 

ಸಸತಪುಘಾನ ಯಜ್ಞಕ್್ ೀಪರಶ್ಮಕ್್ೀತವಗಿನಕ್್ೀತವಾಃ। 

ಪ್ರೀಷ್ಟತಾ ರಾವಣ್ೀನಾಽಜೌ ಕ್ಷಣಾದ್ ರಾಮೀಣ ಸ ದಿತಾಾಃ॥38॥ 

ಯಮಶತತರಶಾ ದ್ತದ್ಾಯಷ್ ೀಯ ಮಹಾಪಾಶ್್ ವೀಯ ಮಹ್ ೀದ್ರಾಃ। 

ವಜರದ್ಂಷ್ ರೀ ಮಹಾಕ್ಾಯಸ ುೌ ಚ್ ೀಭೌ ಶತಕಸಾರಣೌ॥39॥ 

ಸಸ್ೈನಾಯ ರಾವಣಾದಿಷಾಟ ಹತಾ ರಾಮೀಣ ಲ್ಲೀಲರಾ। 

ಉದಾರವಿಕರಮೀಣಾಽಜೌ ಮೃಗ್ೀನ ದ್ರೀಣ ಮೃಗಾ ಇವ॥40॥ 

ನಿಕತಮಾಿದಿೀನ್ ಹತಾಞ್ುಾರತಾವ ವಿಲಪನ್ುಂ ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಮ್। 

ಆಶ್ಾವಸಯ ನಿಯಯಯಯತಯಯೀಯದ್ತಾಂ ಕತಮಾರಾಸುದ್ನ್ತಜ್ಞರಾ॥41॥ 

ರ್ತರಶ್ರಾ ಅರ್ತಕ್ಾಯಶಾ ದ್ೀವಾನ್ುಕನ್ರಾನ್ುಕ್ೌ। 

ತ್ೀ ಮತುಯತದ್ ಾೀನ್ಮತಾುಭಾಯಂ ಪತೃವಾಯಭಾಯಂ ಸಮಂ ಯಯತಾಃ॥42॥ 

ಉಗಾರ ತದ್ಗರಗಾ ಸ್ೀನಾ ವಾನ್ರಾನ್ ಪಯಯಯಪೀಡಯತ್। 

ನಾನಾಹ್ೀರ್ತಮರ್ತೀಂ ದಿೀಪಾುಂ ತಾಂ ಕಪೀನಾದರ ನ್ಯವಾರಯನ್॥43॥ 

ವಾನ್ರಾ ವಾರಣ್ೈಭಯಗ್ನೈವಾಯರಣಾಂಶಾ ಹಯೈಹಯರಾನ್। 

ರಥ್ೈ ರಥಾನ್  ರಾಕ್ಷಸಾಂಶಾ ರಾಕ್ಷಸ್ೈಾಃ ಸಮಸ ದ್ಯನ್॥44॥ 

ನ್ರಾನ್ುಕ್್ ೀಽನ್ುಕನಿಭಾಃ ಕತರದ್ ಾೀ ವಾಜವರ್ೀ ಸ್ತಾತಾಃ। 

ಕಪಸಪುಶತಾನ್ಯೀಕಾಃ ಪಾರಸ್ೀನಾದಾರಯತ್ ಕ್ಷಣಾತ್॥45॥ 

ದಿೀನ್ಂ ದ್ ನ್ಂ ಕತಮಾರ್ೀಣ ಹರಿಚಕರಂ ವಿಲ್ ೀಕಯನ್। 

ನ್ರಾನ್ುಕಂ ಪರರ್ತಯರೌ ಸತಗಿರೀವಪ್ರೀಷ್ಟತ್ ೀಽಙ್ಗುದ್ಾಃ॥46॥ 

ರ್ತಷ್ಠ ಕಂ ಪಾರಕೃತ್ೈರ್ೀಭಾಃ ಪಾರಸಂ ಮೀ ಪರಹರ್ ೀರಸ್ತ। 

ಇತಯಙ್ಗುದ್ಸಯ ಬತರವತಾಃ ಪಾರಸಂ ಪಾರಸಯತ್ ಸ ವಕ್ಷಸ್ತ॥47॥ 
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ಅಙ್ಗುದ್ ೀರಸ್ತ ಸ ಪಾರಸಾಃ ಪಾರ್ತತಾಃ ಖಣಿಡತ್ ೀಽಪತತ್। 

ತಾರ್ೀಯಸುರಸಾ ತಸಯ ತಳ ೀ್ನಾಶವಮತಾಡಯತ್॥48॥ 

ತಾಡಿತಾದ್ಶವವದ್ನಾನ್ನಯನ್ೀ ಭತವಿ ಪ್ೀತತತಾಃ। 

ತಾರಕ್್ೀಇವ ಮೀಘಾಗಾರತ್ ಸ ಪಪಾತ ಮಮಾರ ಚ॥49॥ 

ದ್ತಷ್ಟಧಿೀಾಃ ಪಾತರಾಮಾಸ ಮತಷ್ಟಟಮಙ್ಗುದ್ಮ ಧಿನಯ ಸಾಃ। 

ಮ ಚಿಾಯತಾಃ ಪಾರಪ ಸಞ್ಚಜಞಂ ಸ ರಕ್್ ುೀ ರತಧಿರಧಾರರಾ॥50॥ 

ತನ್ತಮಷ್ಟಟಪೀಡಿತಾಃ ಕತರದ್ ಾೀ ದ್ಧ್ೀ ಖಡುಂ ನ್ರಾನ್ುಕಾಃ। 

ಖಡುಮಾಚಿಾದ್ಯ ತ್ೀನ್ೈನ್ಮಙ್ಗುದ್ ೀ ಭಙ್ಗುಮಾನ್ಯತ್॥51॥ 

ನ್ರಾನ್ುಕ್್ೀ ನಿಪರ್ತತ್ೀ ಕತರದ್ ಾೀ ದ್ೀವಾನ್ುಕ್್ ೀಽಭಯರಾತ್। 

ಜಾಮಬವತಾಮತಖ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ತಂ ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ಪರಾದ್ರವನ್॥52॥ 

ದ್ೀವಾನ್ುಕ್ಾಯ ಚಿಕ್ಷ್್ೀಪ ವೃಕ್ಷ್ಾನ್ ವಾಲ್ಲಸತತ್ ೀ ಬಹ ನ್। 

ಸ ತಾಂಶ್ಾತಾವ ಶರ್ೀಣಾಽಽಶತ ವಾಲ್ಲಸ ನ್ತಮಮ್ೀಹಯತ್॥53॥ 

ಅಥ ರ್ತಗಾಮಂಶತತನ್ಯಾಃ ಶ್್ೈಲಂ ಪರಚಲಪಾದ್ಪಮ್। 

ಅಭದ್ತದಾರವ ಸಙ್ಗುೃಹಯ ಚಿಕ್ಷ್್ೀಪ ಚ ನಿಶ್ಾಚರ್ೀ॥54॥ 

ಸ ಶ್್ೈಲಂ ಶಕಲ್ಲೀಕೃತಯ ಶರ್ೈದ ದ್ೀಯವಾನ್ುಕ್್ ೀ ಬಲ್ಲೀ। 

ಹೃದಿ ವಿಧಾವ ಶರಂ ಘ ೀರಂ ಕಪರಾಜಂ ವಯಮ್ೀಹಯತ್॥55॥ 

ಬಲಮಪರರ್ತಮಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಸತರಶತ್ ರೀಸತು ಮಾರತರ್ತಾಃ। 

ತಮಾಹವಾರಾಽಽಹವಯತ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಕ್್ೈಟಭಂ ಯಥಾ॥56॥ 

ತಸಾಯಽಽಪತತ ಏವಾಽಽಶತ ರಥಂ ಸಹಯಸಾರರ್ಥಮ್। 

ಚ ಣಣಯಯಿತಾವ ಧ್ನ್ತಶ್ಾಾಸಯ ಚಿಚ ಾ್ೀದಾಽಚಿಾದ್ಯ ಮಾರತರ್ತಾಃ॥57॥ 

ಅಥ ಖಡಿುನ್ಮಾರಾನ್ುಂ ಪಾತಯಿತಾವ ಸ ಪಾವನಿಾಃ। 

ಶ್ರಾಃ ಪಾದ್ೀನ್ ನಿಷ್ಟಪಷ್ಯ ಜಘಾನಾಮರವ್ೈರಿಣಮ್॥58॥ 

ಸತವಣಣಯಸತನ್ದರ್ೈರ್ೀಷ್ ಮಾರತರ್ತಾಃ ಪರತಯಪೂಜಯತ। 

ಅಮರಾಣಾಂ ಕಪೀನಾಂ ಚ ಸುವನ್ೈನ್ನಯಯನ್ೈರಪ॥59॥ 

ಯತದ್ ಾೀನ್ಮತುಂ ಚ ಮತುಂ ಚ ವಿೀರಾವನ್ವತಾಯನಾಮಕ್ೌ। 

ಜಘಾನ್ ಮತಷ್ಟಟಘಾತ್ೀನ್ ಮಾರತರ್ತಾಃ ್ಷಿಣಪುವಾನ್ರೌ॥60॥ 
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ಅಙ್ಗುದಾದಿೀನ್ ಪಿವಙ ುೀನಾದರನ್ ದಾರವಯನ್ುಂ ಶರ್ ೀತೆರ್ೈಾಃ। 

ಪಾರಪಯ ರ್ತರಶ್ರಸಂ ತಸಯ ಹನ್ ಮಾನ್ ರಥಮ್ಷಿಣಣ್ ೀತ್॥61॥ 

ಸಞ್ ಾ್ದ್ಯ ಚಾಪಖಡ ುೌ ಚ ತಳ ೀ್ನ್ ಬಲಚತಞ್ಾನ್ತನಾ। 

ರ್ತರಮ ದಾಾಯನ್ಮಮ ದಾಾಯನ್ಂ ಚಕ್್ರೀ ಚಕ್ಾರಯತಧ್ಪರಯಾಃ॥62॥ 
ಪರಮಪರಮಹಿಷ್ಠಂ ಮಾನ್ಯನ್ುಂ ನ್ಯನ್ುಂ  

ಜಯಮಖಿಲಕಪೀಂಸಾುನ್ ರಾಮಮತಾರಭನ್ನ್ದನ್। 
ರಣರಣರಣಿಕ್ಾರಾಂ ವತುಯಮಾನ್ ೀಽಸಮಾನ್ ೀ  

ಮತಹತರಪ ಮಿಹಿರಶ್ರೀಾಃ ಶ್ರೀಹನ್ ಮಾನ್ ಜಗಜಜಯ॥63॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಯತದ್ಾಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-6-63॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 2487+63=2550] 

ಸಪುಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-7-32॥ 

ಅದಿರಕ್ಾಯೀಽರ್ತಕ್ಾಯೀಽಥ ಸನ್ುಪುೀ ಭಾರತೃಮಾರಣಾತ್। 

ರಥಂ ಸವಯಮತಿವಾ ದ್ತುಮಾರತರ್ ೀಹಾಕೆಯಭಾಸವರಮ್॥1॥ 

ಬರಹಮಣ್ ೀ ವರದ್ೃಪುೀಽಸೌ ಬರಹಮಹಾ ದ್ೀವದಾರತಣಾಃ। 

ವಿಷಾುರಯನ್ ಮಹಚಾಾಪಂ ಕ್್ ೀಪಾಟ್ ೀಪಮತಪಾಯರೌ॥2॥ 

ಕತಮತದ್ಂ ವಿವಿದ್ಂ ಮೈನ್ದಂ ಛಿತಾವ ನಿೀಲಾದಿಕ್ಾಞ್ಾರ್ೈಾಃ। 

ವಿಜತಾಯಙ್ಗುದ್ಸತಗಿರೀವೌ ಲ್ಲೀಲರಾ ಪಾರಪ ಸ ಪರಭತಮ್॥3॥ 

ವಿಪಕ್ಷವಕ್ಷ್್ ೀ ನಾವ್ೀಕ್ಷ್್ೀ ಮಚಾರಾನ್ೀವ ಪೃಷ್ಠಗಾನ್। 

ನಿವರ್ತುಯಷ್ಯೀ ನಿರಾಶ್್ ೀಽಹಮಿತ ಯಚ್ೀ ರಾವಣಾತಮಜಾಃ॥4॥ 

ಮಾನ್ೀನಾಸಹಮಾನ್ೀನ್ ತತರ ಸೌಮಿರ್ತರಣಾ ಕ್ಷಣಾತ್। 

ವಷ್ಯಕ್್ೀಣ ಶರಾನ್ ಘ ೀರಾನ್ರ್ತಕ್ಾಯೀಽಭಯಪದ್ಯತ॥5॥ 

ನ್ನ್ತ ಬಾಲ್ ೀಽಸ್ತ ಸೌಮಿತ್ರೀ ನ್ ಬಲ್ಲೀ ನಾಪ ಚಾಸರವಿತ್। 

ಗಚಾ ರ್ತಷ್ಠ ಮತಮ ಷ್ತಯಶ್್ಾೀದಿರ್ತ ರಾವಣಿರಭಯಧಾತ್॥6॥ 

ಬಾಲಸಯ ಕಮವದ್ಯಂ ಮೀ ಬಾಲ್ ೀ ಹಿ ಪಾರಕ್ ರ್ತರವಿಕರಮಾಃ। 

ವಿಕರಮಸವ ಪುರಾ ಮೃತ್ ಯೀರಿತ ಯಚ್ೀ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ರಿಪುಮ್॥7॥ 
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ರಣಂ ದ್ರಷ್ತಟಂ ನ್ಭ್ ೀ ಭ್ೀಜತಸುಯೀವಿೀಯರಕತಮಾರಯೀಾಃ। 

ಪಕ್ಷಪಾತ್ೀ ಪರಿ್ಷಿಣಪಾು ಉಭಯೀಽಪ ಸತರಾಸತರಾಾಃ॥8॥ 

ಏಕಂ ಪಞ್ಾ ಚ ಚಿಕ್ಷ್್ೀಪ ಸ್ ೀಽರ್ತಕ್ಾಯಾಃ ಶರ್ ೀತುಮಾನ್। 

ತಾನ್ಪಾರಪಾುನ್ ಶರ್ೈಸ್ತುೀಕ್ಷ್ಣ್ೈಶ್ಾಚ ಾ್ೀದ್ ಭರತಾಗರಜಾಃ॥9॥ 

ಆಕಣಣಯಪೂಣಣಯಮಾಕೃಷ್ಯ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ಮತಕುವಾಞ್ಾಿರಮ್। 

ಲಲಾಟಂ ಪಾಟರಾಮಾಸ ರಿಪೀಾಃ ಸಾದ್ಂ ಚ ಸ್ ೀಽಕರ್ ೀತ್॥10॥ 

ಆಶ್ಾವಸಯ ರಾವಣಿವಿೀಯರ್ ೀ ವಿೀರ್ ೀಽಸ್ತೀರ್ತ ಬತರವನ್ ಪರಮ್। 

ಏಕಂ ರ್ತರೀನ್ ಪಞ್ಾ ಸಪ ು್ೀರ್ತ ಲಕ್ಷಮಣಾರಾ್ಷಿಣಪಚಾರಾನ್॥11॥ 

ಚಿಚ ಾ್ೀದ್ ತಾಂಶಾ ಸೌಮಿರ್ತರಾಃ ಪರ್ ೀಽಮತಞ್ಾನ್ಮಹಾಶರಮ್। 

ಶರ್ೀಣ ತ್ೀನ್ ಭನ್ ನೀರಾ ವವಷ್ೀಯಷ್ ಾಃ ಸ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ॥12॥ 

ಅಸಙ್ಗ್ಯಸುದಿಷ್ ದ್ದೃಯಷಾಟಾ ಮತಮ್ೀಚ್ೀಷ್ ಾಃ ಸ ಕ್್ ೀಪತಾಃ। 

ಅಸಙ್ಗ್ಯ ಅರ್ತಕ್ಾಯಶಾ ನ್ಭ ಆಸ್ತೀತ್ ತಮ್ೀಮಯಮ್॥13॥ 

ಸಾಮಯಂ ನ್ಸಹಮಾನ್ ೀಽಥ ಸೌಮಿರ್ತರಬಾಯಣಮನಿರತಮ್। 

ಆಗ್ನೀಯಮಸರಂ ವಯಸೃಜತ್ ತತ್ ಸೌರ್ೀಣಾಽ್ಷಿಣಪತ್ ಪರಾಃ॥14॥ 

ಮತಮ್ೀಚ ರಾವಣಿೀರಾಯಯಮಯಂ ವಾಯವ್ಯೀನ್ ನಿರಸಯ ತತ್। 

ಚಿಚ ಾ್ೀದ್ ತಚಿಾರ್ ೀ ಬಾಣ್ೈಬಾಯಹ  ಚ ಭರತಾಗರಜಾಃ॥15॥ 

ದಿವಶ್ರಾಾಃ ಸ ಚತತಬಾಯಹತರರ್ತಕ್ಾಯೀ ವಯದ್ೃಶಯತ। 

ಚಿಚ ಾ್ೀದ್ ತಾನಿ ಚಾಙ್ಗುನಿ ಲಾಘ್ವಾದಾ ರಾಘ್ವಾನ್ತಜಾಃ॥16॥ 

ದಿವಗತಣಾಙ  ುೀಽಭವತ್ ಸ್ ೀಽಥ ಛಿನ್ನಶ್ಾನ್ನಾಃ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ। 

ತಂ ವಿಷ್ಣಣಂ ವಿವಣಾಣಯಸಯಂ ಸೌಮರ್ತರಂ ವಾಯತರಬರವಿೀತ್॥17॥ 

ಬಾರಹ್ೀಣಾಸ್ರೀಣ ವದ್ ಾಯೀಽಯಂ ತಾತ ನ್ೈವಾಪರ್ೈರಿರ್ತ। 

ತದ್ ದಿವಯವಚನ್ಂ ಶತರತಾವ ವಿರಿಞ್ಚಾಸರಂ ಸ ಸನ್ದಧ್ೀ॥18॥ 

ಮತಮ್ೀಚ ಬಾರಹಮಮಸರಂ ತತ್ ಸ ಬರಹಮಜನ್ಕ್ಾನ್ತಜಾಃ। 

ಸಸ ತಾಶವರಥಂ ತ ಣಣಯಮರ್ತಕ್ಾಯಂ ದ್ದಾಹ ತತ್॥19॥ 

ನಿಹತಯ ವ್ೈರಿಣಂ ವಿೀರ್ ೀ ರಾಮಂ ರಾಮಾನ್ತಜ್ ೀಽವರಜತ್। 

ಪರಣತಂ ಪರಣಯೀನ್ೀಶಾಃ ಪರಿರ್ೀಭ್ೀಽಥ ಲಕ್ಷಮಣಮ್॥20॥ 
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ರಾವಣಂ ಪುತರಶ್್ ೀಕ್ಾತುಯಂ ವಿಲಪಯ ಕ್್ ರೀಧ್ಮಾಶ್ರತಮ್। 

ನಿರಾಯಯಣಾಭಮತಖಂ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ಖರಪುತ್ ರೀಽಭಯಬಾಷ್ತ॥21॥ 

ರಾಜನ್ ನಿಯೀಜನಿೀಯೀಽಹಂ ರಣಾತಾಯಂ ರಣಪಣಿಡತಾಃ। 

ನಿಹತಯ ಮರ್ತಪತೃರಿಪುಂ ಸಬಲಂ ತಾವಂ ಪರಸಾದ್ಯೀ॥22॥ 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಮನ್ತಯರಕ್ಾುಕ್ಷ್್ ೀ ಮಕರಾಕ್ಷ್್ ೀ ಮಹಾಬಲಾಃ। 

ರಾವಣ್ೀನ್ ಸಮಾದಿಷ್ ಟೀ ರರ್ಥೀ ಧ್ನಿವೀ ವಿನಿಯಯಯರೌ॥23॥ 

ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಮಕ್ಾರಾಕ್ಷಸಯ ಪುರ್ ೀಗಾನ್ ಕಪಪುಙ್ಗುವಾಾಃ। 

ನಾನಾವಿಧಾಯತಧಾನ್ ಸಙ ್ ೀ ನಿಜಘ್ುನಾಃ ಸಶ್ಲಾನ್ಗಾಾಃ॥24॥ 

ನಿೀಲಾಙ್ಗುದಾದಿೀನ್ ಸತಗಿರೀವಂ ಶರ್ೈವಿಯದಾರಪಯ ವಿೀಯಯಯವಾನ್। 

ಲಕ್ಷಮಣ್ೀಶ ರಗಣಯನ್ ರಾಮಂ ಪಾರಪ ಖರಾತಮಜಾಃ॥25॥ 

ಪಶ್ಾಯಮಿ ರಾಮ ದ್ೈವಾತ್ ತಾವಂ ಮರ್ತಪತೃಘ್ನಮಕಞ್ಾನ್ಮ್। 

ಕರಿಷ್ಯೀ ನಿಷ್ಟೆರರಾಮಿತಾಂ ಮಕರಾಕ್ಷ್್ ೀಽಬರವಿೀತ್ ಪರಭತಮ್॥26॥ 

ಮತೆಙ್ಗೆಪತ್ೈನಿನಯಹತಾಃ ಕಙ್ಗೆನಾಂ ನಿಷ್ಟೆರರಾಂ ಭವಾನ್। 

ಕರಿಷ್ಯತ್ೀ ನಿಜ್ೈಮಾಮಯಸ್ೈರಿರ್ತ ರಾಮಸುಮಬರವಿೀತ್॥27॥ 

ವವಷ್ಯ ಬಾಣಾನ್ ದ್ತಷ್ ಟೀಽಸೌ ರಾಮಶ್ಾಚ ಾ್ೀದ್ ತಾಞ್ಾರ್ೈಾಃ। 

ವವಷ್ಯ ರಾಮಶಾ ಶರಾನ್ಸ್ರೈರಸಾರಣಯವಾರಯತ್॥28॥ 

ರಾಮಾಃ ಸ್ತಮತಮತಖ್್ ೀ ಬಾಣ್ೈಾಃ ಸರಥಂ ಸಾರರ್ಥಂ ಕ್ಷಣಾತ್। 

ಉದಾರ್ ೀ ದಾರರಾಮಾಸ ಸ ಶ ಲ್ಲೀ ಚ ಖಮಾಪುಿತಾಃ॥29॥ 

ಚಿಕ್ಷ್್ೀಪ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಶ ಲಂ ರಾಮಶ್ಾಚ ಾ್ೀದ್ ತಚಾರ್ೈಾಃ। 

ಚಿಚ ಾ್ೀದ್ ಚ ಶರ್ೀಣಾಸಯ ಶ್ರಾಃ ಕತಣಡಲಮಣಿಡತಮ್॥30॥ 

ನಿಕರಾ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ತ್ೀ ಮಕರಾಕ್ಷ್ಾನ್ತಗಾಮಿನ್ಾಃ। 

ಪರ್ೀತಾಾಃ ಕಪಭಾಃ ಶ್್ೈಲ್ೈಾಃ ಪರ್ೀ ಚ ಪಾರದ್ರವನ್ ಪುರಿೀಮ್॥31॥ 
ವಿಕ್ಾರನ್ುಕ್ಾನ್ುಕರಕ್ಾಶ್ತಕ್ಾಮತಮಯಕಂ ತಂ 

ರಾಮಂ ರಮಾರಮಣಮೀವಮವ್ೀಕ್ಷಮಾಣಾಾಃ। 
ದ್ೀವೀಪದ್ೀವಮತನ್ಯೀ ಮತದಿತಾ ಮತಕತನ್ದಂ 

ದ್ೀವಾರಿವಾರದ್ಮನ್ಂ ಪರವವನಿದರ್ೀಽತರ॥32॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಯತದ್ಾಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಸಪುಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-7-32॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 2550+32=2582] 

ಅಷ್ಟಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥6-8-43॥ 

ನಿಶಮಯ ಸಮಯಙ್ಗಮಕರಾಕ್ಷಮೃತತಯಂ ಸ ಶ್್ ೀಕಕ್್ ೀಪಾಕತಲ್ಲತ್ ೀ ದ್ಶ್ಾಸಯಾಃ। 

ಸನಾನಹಯನಾನಹವಶ್್ ೀಭನಿೀಂ ಸಾವಂ ಸ್ೀನಾಂ ರಣಾರಾಽಽಶತ ವಿನಿಜಜಯಗಾಮ॥1॥ 

ಸ ಕತಣಡಲ್ಲೀ ಭ ಷ್ಣಭ ಷ್ಟತಾಙ  ುೀ ದ್ೀದಿೀಪಯಮಾನ್ಂ ರಥಮಾರತರ್ ೀಹ। 

ತಸಾಯಽತಪತರಂ ಸ್ತತಚಾಮರ್ೀ ಚ ನಿೀಲಭರಭಾಸಾಃ ಪರಭಾಗಭಾಞ್ ಜ್॥2॥ 

ತಂ ವಾನ್ರಾಸುತರ ನ್ರಾಶ್ನಾಥಂ ನ್ರಾಶ್ರಾಶ್ಪರಕರ್ೈಾಃ ಪರಿೀತಮ್। 

ಸಬಾಣಬಾಣಾಸನ್ಮತದ್ಬಣಾಸಯಮಾರಾನ್ುಮಾಲ್ ೀಕಯ ವಿದ್ತದ್ತರವುಸ ು್ೀ॥3॥ 

ವಿಂಶದ್ ದ್ಶ್ಾಸಯಸಯ ಚ ಲ್ ೀಚನಾನಿ ರಕ್ಾುನಿ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮದ್ಮನ್ತಯಮನಿು। 

ಭತಜಾಶಾ ವಿಂಶದ್ ಭತಜಗಪರಕ್ಾರಾನ್ ಕತತ ಹಲಂ ಪಾರಪ ಕತಲಂ ಕಪೀನಾಮ್॥4॥ 

ದ್ಂಷಾರಕಟ ನಾಂ ಮತಖಕ್್ ೀಟರಾಣಾಂ ಮಹಾಞ್ಜನಾದ್ರೀರಿವ ಕನ್ದರಾಣಾಮ್। 

ಲ್ ೀಲಾಹಿಜಹಾವದ್ಶಕಂ ಚಕ್ಾಶ್್ೀ ದಿಶ್್ ೀ ದ್ಶ್್ೀವ ಗರಸ್ತತತಂ ಸತರಾರ್ೀಾಃ॥5॥ 

ಕಂ ಪೌರತಷ್ಂ ತತ್ ಪುರತಷಾದ್ಭತತುಯಾಃ ಸಂವಣಣಯನಿೀಯಂ ಕವಿಭವಿಯವಿಚಯ। 

ಕ್ಾಲಾನ್ಲಸ್ಯೀವ ನ್ ಯಸಯ ಶ್ಾನಿುವಿಯನ್ೀಶ್ತತವಿೀಯಯಯಯಲಯೀದ್ವಾಹಮ್॥6॥ 

ಸ್ೀನಾನ್ಯ ಏನ್ಂ ಬಹತಸ್ೈನ್ಯವನ್ ುೀ ವಿೀರಾಾಃ ಸಹಸಾರಯತತಕ್್ ೀಟಿಸಙ್ಗ್ಯಾಃ। 

ನಾನಾಯತಧಾಡಾಯಾಃ ಪರಿವಾರಯನ್ ುೀ ವಯದಾರವಯಂಸುತ್ ಕಪಚಕರಮಾಶತ॥7॥ 

ಗಜ್ ೀ ಗವಾಕ್ಷ್್ ೀ ಗವಯೀ ವೃಷ್ಶಾ ಸಗನ್ಾಮಾದಾಾಃ ಸಹ ಕತಾನ್ೀನ್। 

ರಕ್ಷಶಾಮ ಂ ಜಘ್ುನರಿಮೀ ಕಪೀನಾದರಾಃ ಷ್ಡಿಿಾಃ ಶರ್ೈಸಾುನ್ತತದ್ದ್ ದ್ಶ್ಾಸಯಾಃ॥8॥ 

ನಾಸತಯಸ ನ್  ಸ ಚ ಶಮತಿಸ ನ್ತಾಃ ಶ್್ೈಲ್ೈಾಃ ಪರಜಹತನಾಃ ಕತಪತಾ ದ್ಶ್ಾಸಯಮ್। 

ಶರ್ೈಾಃ ಸಶ್್ೈಲಾಞ್ಾಕಲ್ಲೀಚಕ್ಾರ ರ್ತರಭಸ್ತರಭಾಃ ಪಾರ್ತತವಾನಿಮಾಂಶಾ॥9॥ 

ಅಥಾಙ್ಗುತ್ ೀಽಙ ು್ೀಕೃತಗಣಡಶ್್ೈಲಾಃ ಪರಚಣಡವ್ೀಗ್ ೀಽಬಪಪಾತ ರ್ ೀಷಾತ್। 

ಉದಾರವಿೀಯಯಯಾಃ ಪರವಿದಾಯಯಯ ತ ಣಣಯಂ ತಂ ರಾವಣಾಃ ಪಾರ್ತತವಾಞ್ಾರ್ೀಣ॥10॥ 

ಉಗರಂ ದ್ಶಗಿರೀವಮಥಾಭಯರೌರ್ತಸೀತ್ ಸತಗಿರೀವ ಉಚ್ೈಾಃ ಪರಗೃಹಿೀತವೃಕ್ಷಾಃ। 

ಛಿತಾವ ತರತಂ ತಸಯ ವಿದಾಯಯಯ ಕಣಠಂ ಶರ್ೀಣ ತಂ ಪಾರ್ತತವಾನ್ ದ್ಶ್ಾಸಯಾಃ॥11॥ 
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ಭತಜಂ ಭತಜಙ್ಗುಭಮಥ್ ೀನ್ನಮಯಯ ತಂ ರಾವಣಂ ತಾಡಿತವಾನ್ ಹನ್ ಮಾನ್। 

ಸವಾಯನ್ನ್ೀಭ್ ಯೀಽಸಯ ಜಗಾಲ ರಕುಂ ಧಾತತದ್ರವೀಽದ್ರೀರಿವ ಕನ್ದರ್ೀಭಯಾಃ॥12॥ 

ಸ ಮ ಚಿಾಯತಸುತರ ಮತಹ ತುಯಮತಗರಾಃ ಸಙ್ಗಜಞಂ ಗತ್ ೀ ವಿಸ್ತಮತ ಆಬಭಾಷ್ೀ। 
ನ್ ಪೌರತಷ್ೀ ಸಾಯತ್ ಪುರತಷ್ ೀ ಭವಾದ್ೃಕ್ ಕ್್ ೀ ಮ್ೀಹಯೀನಾಮಂ ಭತವನ್ೀಽನ್ಯ ಏವಮ್॥13॥ 

ಲ್ಲೀಲಾಪರಹಾರ್ ೀಽಯಮರ್ೀ ನ್ರಾಶ ತಸಾಮತ್ ಪುನ್ಜಜೀಯವಸ್ತ ದ್ತಜಜಯನ್ ತವಮ್। 

ತಾವಂ ನ್ನ್ವಹಂ ಶ್್ ೀಣಿತಪಙ್ಗೆಪ್ೀಷ್ಂ ನ್ ಪಷ್ಟವಾನಿತಯವದ್ದ್ಾನ್ ಮಾನ್॥14॥ 

ಮತ್ ುೀಽಸ್ತ ಮತ್ ುೀಽಪ ಗೃಹಾಣ ವಿೀರ ಮತಷ್ಟಟಪರಹಾರಂ ತವಮಥ್ೀತತಯದಿೀಯಯಯ। 

ಸವೌಯಜಸಾ ಸವಯಜಯಿೀ ದ್ಶ್ಾಸಯಾಃ ಸನಾುಡರಾಮಾಸ ಮಿೀರಸ ನ್ತಮ್॥15॥ 

ಮರತತತಸತ್ೀ ವಿಹವಲವನಿನಷ್ಣ ಣ್ೀ ಮಾ ರಾಹಿ ಚ್ ೀರ್ೀರ್ತ ಮತಹತಬತರಯವಾಣ್ೀ। 

ಲಬಾಾನ್ುರ್ ೀಽಸ್ತೀರ್ತ ಯರೌ ವಿಚಿನ್ಯ ಕರನ್ ಶರಾನ್ ನಿೀಲಸನಿೀಳಮೀಷ್ಾಃ॥16॥ 

ಅಪಾಯತಮಮತಕ್ ು್ೀಷ್ತ ವಿದಾರಿತ್ೀಷ್ತ ನ್ಗ್ೀಷ್ತ ನಿೀಲ್ ೀ ಧ್ವಜಮಾರತರ್ ೀಹ। 

ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಸಾಯಥ ಧ್ನ್ ರಥಾಶ್ಾವನಾಚಕರಮೀ ತಸಯ ಶ್ರಾಂಸ್ತ ಚಾಽಽಶತ॥17॥ 

ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ತಂ ರಾಕ್ಷಸರಾಟ್ ಚತಕ್್ ೀಪ ನ್ನಾದ್ ನಿೀಲ್ ೀಽಥ ಚ ಕ್್ ೀಪಯಂಸುಮ್। 

ಜಳಿೀಕೃತಸ ು್ೀನ್ ಸ ರಾವಣ್ ೀಽಲಂ ಸರಾಘ್ವಾಸ ು್ೀ ಹರಯೀಽಹಸಂಶಾ॥18॥ 

ಮಾ ಗಾಾಃ ಕಪ್ೀ ಕ್ೌತತಕಮಾತಮಲೌಲಾಯನ್ಮದಿವದ್ಾಮಾತಾಮನ್ಮವ ಪರಭತಶ್್ಾೀತ್। 

ಇತಾಂ ಬತರವಾಣ್ ೀ ಧ್ನ್ದಾನ್ತಜ್ ೀಽಯಮಾಗ್ನೀಯಮಸರಂ ಪರಮತಮ್ೀಚ ತಸ್ೈ॥19॥ 

ಅಗ್ನೀಸುನ್ ಜಾಃ ಸವಯಮಗಿನಭಾವಾನ್ಮಮಾರ ನಾಸ್ರೀಣ ಪತಂಶಾ ಭ ಮೌ। 

ತಂ ರಾವಣಂ ರಾಮಮಭದ್ರವನ್ುಂ ರತರ್ ೀಧ್ ಸೌಮಿರ್ತರರಮಿತರಹನಾು॥20॥ 

ದಿಷಾಟಯಽಸ್ತ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ವಿಗತಾಯತರದ್ಯ ಮತ್ಯೀಯರ್ತ ಮತಾಯಯಶನ್ನಾಥ ಊಚ್ೀ। 

ಶ ರಾ ನ್ ಗಜಜಯನಿು ನಿಶ್ಾಚರ್ೀರ್ತ ಧ್ತನ್ವನ್ ಧ್ನ್ತಲಿಯಕ್ಷಮಣ ಆಚಚಕ್ಷ್್ೀ॥21॥ 

ಸಪಾುಚಿಾಯರಾಭಾನ್ಥ ಸಪು ಬಾಣಾನ್ ನಿಶ್ಾಚರ್ೀಶ್್ ೀ ನಿಶ್ತಾನ್ ಮತಮ್ೀಚ। 

ಚಿಚ ಾ್ೀದ್ ರಾಮಾವರಜಾಃ ಶರ್ೈಸಾುಞ್ಾರಾನ್ಮತಞ್ಾಚಾ ದ್ಶ್ಾನ್ನಾಯ॥22॥ 

ತಾನ್ ರಾವಣಶ್ಾಾಚಿಾನ್ದಾಶತ ಬಾಣ್ೈರಮತಞ್ಾತಾಂ ತಾವಥ ಬಾಣಸಙ್ಗ್ನ್। 

ಧ್ನ್ತದ್ಾಯರಾಣಾಂ ಪರವರೌ ಧ್ರಾಣಯಂ ಜಗಿೀಷ್ರಾ ಲಕ್ಷಮಣರಾಕ್ಷಸ್ೀನ ದೌರ॥23॥ 

ಸವಯಮತಿವಾ ದ್ತುಮಮ್ೀಘ್ಮತಗರಂ ಸ ರಾವಣ್ ೀ ಬಾಣವರಂ ಮತಮ್ೀಚ। 

ಸ ಲಕ್ಷಮಣಸಾಯದ್ಲಯಲಿಲಾಟಂ ಪಪಾತ ಸೌಮಿರ್ತರರವಾಪುಮ್ೀಹಾಃ॥24॥ 
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ರಥಾದ್ವಪುಿತಯ ಸ ರಾವಣ್ ೀಽಪ ಕ್ಷಣಾದ್ಭದ್ತರತಯ ಬಲಾಚಾಕಷ್ಯ। 

ರಾವತ್ ಸ ತಾವತ್ ಸಮರರ್ತ ಸಮ ರ ಪಂ ಶ್್ೀಷ್ಂ ನಿಜಂ ಶ್್ೀಷ್ಶರಾನ್ತಜನಾಮ॥25॥ 

ವಿಂಶ್ಾದಿಿರಪಾಯತಮಭತಜ್ೈಾಃ ಪರಗೃಹಯ ದ್ತಷ್ಟೀನ್ ಕೃಷ್ ಟೀಽಪ ಚಚಾಲ ನಾಯಮ್। 

ಗಿರಿಸುನಿೀ ಸಪುಸಮತದ್ರವಸಾರ ಮಹಿೀ ಚಕಮಪೀ ಮಹಿಳ್ೀವ ಭೀತಾ॥26॥ 

ಭ ಮಣಡಲಂ ಸಷ್ಯಪಕಲಪಮಲಪಂ ವಿಭಾರ್ತ ಪಾತಾಳಸಮೀತಮೀತತ್। 

ಸಹಸರಮ ಧ್ ನೀಯಽಸಯ ಬತ್ೈಕಮ ದಿನಯ ಪರಸಹಯ ಕ್್ ೀ ನಾಮ ಹರ್ೀತ್ ತಮೀನ್ಮ್॥27॥ 

ಕತರದ್ ಾೀಽಭನಿಷ್ಪತಯ ಮರತತುನ್ ಜಾಃ ಪರೀದ್ಯಮಯ ಮತಷ್ಟಟಂ ಪರಜಹಾರ ಘ ೀರಮ್। 

ಸವ್ೈಯಮತಮಯಖ್್ೈಾಃ ಶ್್ ೀಣಿತಮತದಿುರನ್ ಸ ಪೌಲಸಯಪುತ್ ರೀ ಮೃತವತ್ ಪಪಾತ॥28॥ 

ಸೌಮಿರ್ತರಮಾತುಯಂ ಪರ್ತತಂ ವಿಲ್ ೀಕಯ ಪ್ರೀಮಾಕತಲಾತಾಮ ಪರರ್ತಗೃಹಯ ದ್ ೀಭಾಯಯಮ್। 

ನಿನ್ಯೀ ಹನ್ ಮಾನ್ಪರಮ್ೀಪಕಣಠಂ ಮಾತ್ೀವ ಪೀತಂ ಜನ್ಕ್್ ೀಪಕಣಠಮ್॥29॥ 

ಸಪೃಷಾಟಾ ಕರಾಭಾಯಂ ಕರತಣಾಕರಸುಂ ಮಗನಂ ಲಲಾಟ್ೀ ಶರಮತಜಜಹಾರ। 

ಸ ರಾಹತಮತಕ್ ು್ೀನ್ತದರಿವಾಽರ್ತುಯಮತಕ್್ ುೀ ರರಾಜ ಸೌಮಿರ್ತರರತದಾರಕ್ಾನಿುಾಃ॥30॥ 

ಅವಾಪಯ ಸಞ್ಚಜಞಮವಲಮಬಯ ಧ್ೈಯಯಯಂ ಸ ರಾವಣ್ ೀ ರಾಘ್ವಮಾಸಸಾದ್। 

ಮದ್ಪರಮಾದ್ಪರರ್ತಮತಷ್ಟದ್ೃಷ್ಟಟಮಮಯತಙ್ಗುಜಾಃ ಸ್ತಂಹಮಿವಾಪರಸಹಯಮ್॥31॥ 

ಭ್ ೀಗಿೀನ್ದರಭ್ ೀಗಪರರ್ತಮಂ ಪರರ್ತೀಪುಂ ಸನಾಾಯ ವಿಸಾುಯಯಯ ಧ್ನ್ತದ್ತಾಯನಾನ್ಾಃ। 

ಅವಿಸ್ತಮತಾಃ ಸ ಸ್ತಮತವಾನ್ದಿೀನಾಂ ಜಗಾದ್ ವಾಣಿೀಂ ಜಗದ್ೀಕನಾಥಾಃ॥32॥ 

ಸವಯಮತಿವಂ ವಾ ಭತವನಾಭಪೂಜಯಂ ಸವಯಂ ಭವಂ ವಾ ಶರಣಂ ಗತಸುಾಮ್। 

ನ್ ಮ್ೀಕ್ಷಯಸ್ೀ ರಾಕ್ಷಸ ಸವಯಥಾಽಪ ಕೃತಾಪರಾಧ್ಾಃ ಸಮರ್ ೀದ್ಯಮಿೀ ಸಾಯಾಃ॥33॥ 

ಏವಂ ಬತರವಾಣಂ ಭತವನ್ಪರಭತಂ ತಂ ಪಾರಭಞ್ಜನಿಾಃ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲರಾಬಭಾಷ್ೀ। 

ಶತೌರ ರಥಸ ಾ್ೀ ಸರ್ತ ನಾತ ಭ ಮೌ ನ್ ರ್ತಷ್ಠ ಶ್ೀಘ್ರಂ ಮಯಿ ರ್ತಷ್ಠ ಹಿೀರ್ತ॥34॥ 

ಓಮಿತಯಥ್ ೀಕ್ಾುಾ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪುರಾಣಾಃ ಸ ಮಾರತರ್ತಂ ಮಙ್ಗತ್ ಸಮಾರತರ್ ೀಹ। 

ಸ ರಾವಣ್ ೀ ರಾಘ್ವಮಾಪಯ ಬಾಣ್ೈದಿದಯಶ್್ ೀ ದ್ಶ ದಾರಕ್ ರ್ತಮಿರಿೀಚಕ್ಾರ॥35॥ 

ಸಂರಮಿಸಮಿಿನ್ನಮನಾ ದ್ಶ್ಾಸಯಾಃ ಶರಾನ್ ಮತಮ್ೀಚಾನಿಲನ್ನ್ದನಾಯ। 

ಹನ್ ಮತ್ ೀಽವದ್ಾಯತ ತ್ೈಾಃ ಸವತ್ೀಜಾಃ ಪಾರಜ್ಯೈರಿವಾಽಜ್ಯೈಜಜಯವಲತ್ ೀ ಮಹಾಗ್ನೀಾಃ॥36 

ಪರಹಸಯರಾಮಾಃ ಪರದ್ರಪರವ್ೀಕ್್ೈಾಃ ಸಪುೀಂಶಾ ಸ ತಂ ಚ ನಿಹತಯ ಸದ್ಯಾಃ। 

ಧ್ವಜಂ ರಥಂ ಛತರಮತತಾರ್ತಚಿತರಂ ಚಿಚ ಾ್ೀದ್ ಹ್ೀರ್ತೀಶಾ ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಸಯ॥37॥ 
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ಶರ್ೀಣ ವಿಧಾವ ವಿವಶ್ಾಂ ವಿಧಾಯ ಶರಿೀರಯಷ್ಟಟಂ ಶತಮನ್ತಯಶತ್ ರೀಾಃ। 

ಚಕತಯ ಕ್ಾತುಯಸವರಭಾಸವರಂ ಸರತನಂ ಕರಿೀಟಂ ಸತರಕೀತಯಯಕೀರ್ತುಯಾಃ॥38॥ 

ತಂ ನಿವಿಯಷಾಶ್ೀವಿಷ್ವದ್ ವಿಷ್ಣಣಂ ಕತುಯವಯಮ ಢಂ ಭಗವಾನ್ ಬಭಾಷ್ೀ। 

ಅನ್ತಜ್ಞರಾ ಮೀ ಪುರಮಜ್ಞ ರಾಹಿ ಶರಾದಿದಯತ್ ೀ ನ್ನ್ವಧ್ತನಾ ಹಿ ರಾಜನ್॥39॥ 

ಭ್ ೀಗಾನ್ಶ್್ೀಷಾನ್ನ್ತಭತಙ್ಗ್ಾ ಶ್ೀಘ್ರಂ ಪ್ರೀಷ್ಠಂ ಜನ್ಂ ತ್ ೀಷ್ಯ ತ್ ೀಷ್ಣಿೀಯಮ್। 

ಅಪಯಪರಮತುಾಃ ಕತರತ ಸವಯಕೃತಯಂ ರಣಾಯ ಶ್ೀಘ್ರಂ ಮರಣಾಯ ಚ್ೈಹಿ॥40॥ 

ವಾಣಿೀಮತದಾರಾಮಿರ್ತ ರಾಘ್ವಸಯ ನಿಶಮಯ ರಾತ್ ೀ ನ್ಗರಿೀಂ ದ್ಶ್ಾಸಯಾಃ। 

ಸಮರನ್ನಸಹಾಯನ್ ರಘ್ುನಾಥಬಾಣಾಂಶ್ಾನಾುಮನ್ನಾುಂ ಮನ್ಸಾ ಜಗಾಮ॥41॥ 

ಸ ವಾಯಸ್ ೀ ಹಂಸಮಿವಾರ್ತಮ ಢ್ ೀ ಮತ್ ುೀ ಮಹಾಸ್ತಂಹಮಿವ್ೀಭರಾಜಾಃ। 

ಅಹಿವಿಯಹಙ ುೀನ್ದರಮಿವಾಭಯತದ್ಾಯ ದ್ೀವಂ ದ್ಶ್ಾಸಯಾಃ ಪರಿತಾಪಮಾಪ॥42॥ 

ದ್ಶಮತಖವಿಶ್ಖ್್ೈಾಃ ಶ್ಖಿಪರಕ್ಾಶ್್ೈರಪರಶರ್ೈರಪ ಪಾರ್ತತಾನ್ ಪಿವಙ್ಗುನ್। 

ಪರಭತರಮೃತಮಯೈರಪಾಙ್ಗುಪಾತ್ೈರಕೃತ ನಿರಸುರತಜಾಃ ಸ ರಾಮದ್ೀವಾಃ॥43॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಯತದ್ಾಕ್ಾಣ ಡ್ೀಽಷ್ಟಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥6-8-43॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 2582+43=2625] 

ನ್ವಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-9-79॥ 

ಕತಮಿಕಣಾಣಯಗರಜಾಃ ಕತರದ್ಾಾಃ ಕತಮಿಕಣಣಯಪರಬ್ ೀಧ್ನ್ೀ। 

ರಕ್ಷಸಾಮಯತತಂ ಭೀಮಮಾದಿದ್ೀಶ ವಲ್ಲೀಯಸಾಮ್॥1॥ 

ಭ್ೀರಿೀಶಙ್ಗೆದಿವಾದಾಯನಾಂ ಭ ರಿಣಾಂ ಭ ರಿಭಾಃ ಸವನ್ೈಾಃ। 

ತ್ೀ ಸನಾನದ್ೈಶಾ ಯತಗಪನ್ನ ಶ್್ೀಕತಸುತಾಬ್ ೀಧ್ನ್ೀ॥2॥ 

ಶ್ಾವಸವ್ೀಗ್ೈಾಃ ಪತನ್ ುೀಽಸಯ ಕೃಚ ಾ್ರೀಣಾನಿುಕಮಾಗತಾಾಃ। 

ಶ್್ೈಲ್ೈಾಃ ಖಡಾುದಾಯಯತಧ್ೈಶಾ ಜಘ್ುನಸ ು್ೀ ರಾವಣಾನ್ತಜಮ್॥3॥ 

ಅಙ ುೀ ತತಙ್ಗುದಿರಸಙ್ಗೆಶ್್ೀ ಖರ್ೈರತಷ್ರೈಗುಯಜಾದಿಭಾಃ। 

ಸಮನಾುತ್ ಪರಿಧಾವನ್ ುೀ ನ್ದ್ನ್ ುೀ ನಾಪಯಬ್ ೀಧ್ಯನ್॥4॥ 

ಕ್್ೀಚಿತ್ ಕ್್ೀಶ್ಾನ್ ಪರ್ೀ ಶಮಶತರ ಲ್ ೀಮಾನ್ಯಪುಯದ್ಮ ಲಯನ್। 

ಶತಕತಮಿೈರಥಾಮಾಬಂಸ್ತ ಸ್ತಞ್ ಾ್ನಿು ಸಾಮಸಯ ಕಣಣಯಯೀಾಃ॥5॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

TOC                                       http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 220 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಅಪರಬತದ್ಾಂ ಪರಯತ್ನೀನ್ ಸಂರಮಾಿತ್ ತ್ೀ ನಿಶ್ಾಚರಾಾಃ। 

ಪುನ್ರ್ೀವಾಽಯತಧ್ೈಘ ೀಯ ರ್ೈಶ್ಾಚಿಾದ್ತಾಃ ಕ್್ ರೀಧ್ಮ ಚಿಾಯತಾಾಃ॥6॥ 

ನಿದಾರವಶ್್ ೀ ಭತಜ್ೀನ್ೈವ ಕತಮಿಕಣ್ ಣೀಯ ಯತಯೀಧ್ ತಾನ್। 

ಪುನ್ಶಾ ಚಿಾದ್ಯಮಾನಾಙ್ಗುಾಃ ಕಥಞ್ ಾ್ತ್ ಪರತಯಬತದ್ಾಯತ॥7॥ 

ಸ ಜೃಮಿಮಾಣಾಃ ಸಹಸಾ ಪರೀರ್ತಾತ್ ೀ ಬತಭತಜ್ೀ ಬಹ ನ್। 

ಮಾಂಸರಾಶ್ೀನ್ ಸರತಧಿರಾನ್ ಪೂವಯಮೀವೀಪಕಲ್ಲಪತಾನ್॥8॥ 

ದಿವಸಹಸರಕರಿೀರ್ೀಷ್ತ ಪೂಣಾಣಯಂ ಪೀತಾವಽಥ ವಾರತಣಿೀಮ್। 

ಜ್ಯೀಷ ಠ್ೀನ್ ಪ್ರೀಷ್ಟತಾಃ ಪಾರರಾತ್ ಕತಮಿಕಣಣಯಾಃ ಸಭಾತಳಮ್॥9॥ 

ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಂ ವನ್ದಮಾನ್ಾಃ ಕತಮಿಕಣ್ ಣೀಯಽಬಯಭಾಷ್ತ। 

ತರರಾಣಾಂ ಕತಮಂ ಲ್ ೀಕಂ ಸಂಹರಾಣಿ ಕ್ಷಣಾದಿರ್ತ॥10॥ 
ನ್ ಭಯಂಲ್ ೀಕಪಾಲ್ೈನ್ ನೀಯ ಭಯಂ ತತ ನ್ರವಾನ್ರ್ೈ| 

ರಾಮಾಃ ಸಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ವದ್ಾಯಸುಾಯೀತ ಯಚ್ೀ ಸ ರಾವಣಾಃ॥11॥ 

ಸಕಲಂ ಕಲಹಸಾಯಥ ಕ್ಾರಣಂ ಶತರತವಾನ್ಯಮ್। 

ಕತಮಿಕಣ್ ಣೀಯಬಭಾಷ್ೀ ತಂ ನಿೀರ್ತಮಾನ್ ನಿಾಃಶವಸನ್ ಮತಹತಾಃ॥12॥ 

ರಾಮೀಣಾಮೀಘ್ವಿೀಯಯೀಯಣ ವಿಗರಹ್ ೀಽಯಮತಪಸ್ತಾತಾಃ। 

ಅಚಿರಾನ್ಮರಣಾರಾತರ ನ್ರಾಕ್ಾಯ ಪರತರ ಚ॥13॥ 

ಬಲ್ಲನಾ ಸನಿಾರಲಪಸಯ ಬಲ್ಲನ್ ೀಽಲ್ಪೀನ್ ವಿಗರಹಾಃ। 

ಔದಾಸ್ತನ್ಯಂ ಸಮೀನ್ ಸಾಯದಿರ್ತ ಶ್ಾಸರವಿನಿಶಾಯಾಃ॥14॥ 

ಅನ್ಯಂ ತವಂ ಸಮಾಶ್ರತಯ ಪಾರಪುೀ ರಾಮೀಣ ವಿಗರಹಮ್। 

ಶರ ಏಕ್್ ೀ ದ್ಹ್ೀದ್ ಯಸಯ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯಂ ಸಚರಾಚರಮ್॥15॥ 

ಕತಮಿಕಣಣಯಗಿರಂ ಶತರತಾವ ರಾವಣ್ ೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್। 

ತಾವದ್ೃಶ್್ೈಬಯನ್ತಾಬಗತುಯಪಾು ರಾಜಾನ್ಾಃ ಕಂ ನ್ ಕತವಯತ್ೀ॥16॥ 

ಪಾಲ್ ಯೀಽಹಂ ಹಿ ತವರಾ ವತಸ ತವದ್ಬಲ್ೀನ್ ಕಮನ್ಯಥಾ। 

ಜ್ಯೀಷ್ಠಂ ಗತರತಂ ಕಥಂ ತವಂ ಮಾಮವಜಾನಾಸ್ತ ಮ ಖಯವತ್॥17॥ 

ಅಗರಜ್ೀನ್ೈವಮತಕುಾಃ ಸ ವಿಗರಹಾಯೀಗರಮಾನ್ಸಾಃ। 

ರ್ತರಶ್ಖಂ ಶ ಲಮತದ್ತಾಾನ್ವನ್ತನದ್ರ್ತಷ್ಠತ್ ಸ ನಿಷ್ತಠರಾಃ॥18॥ 
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ಮದ್ಬನ್ತಾನಿಧ್ನ್ಸಾಯಧ್ಯ ಕೃತಾವ ನಿಷ್ೃರ್ತಮತತುಮಾಮ್। 

ಪರಸಾದ್ಯೀಯಂ ರಾಜಂಸಾುಾಂ ವ್ಯೀತತ ತ್ೀ ಹೃದ್ಯಜವರಾಃ॥19॥ 

ಕಬಳರ್ತರತರಾತಾಯಂ ಸಾಯತ್ ಕಥಞ್ ಾ್ದ್ ಭತವನ್ತರಯಮ್। 

ಸಪಾುಬಾಯೀಽನ್ತಪಾನಾತಾಯಮಿತತಯಕ್ಾುಾ ಸ ಯರೌ ಯತಧ್ೀ॥20॥ 

ಏಕ್ಾಕನಾ ನ್ ಗನ್ುವಯಂ ಸವ್ೀಯ ರಾಮ ವಯಂ ಯತಧ್ೀ। 

ಸ್ತೀತಾ ವಿಲ್ ೀಭಾಯ ಮಾರಾಭರಿತತಯವಾಚ ಮಹ್ ೀದ್ರಾಃ॥21॥ 

ಮಹ್ ೀದ್ರಂ ವಿನಿಭಯತಸಯ ರಾವಣಂ ಪರರ್ತನ್ನ್ದಯನ್। 

ಸಮ ಪಜತ್ ೀ ರಾವಣ್ೀನ್ ಪರಯರೌ ರಾವಣಾನ್ತಜಾಃ॥22॥ 

ಸ ಪಞ್ಾಯೀಜನ್ ೀತ್ಸೀಧ್ಂ ಪಾರಕ್ಾರಮರ್ತಲಙ್ಗ್ಯನ್। 

ನಿಗುಯಮಯ ನ್ಗರಾತ್ ತಸಾಮತ್ ಕಪಸ್ೈನ್ಯಮವ್ೈಕ್ಷತ॥23॥ 

ನಾನಾಯತಧ್ಧ್ರಾ ವಿೀರಾ ನಾನಾವಾಹನ್ಸಂಸ್ತಾತಾಾಃ। 

ತಮನ್ವಯ  ರಾಕ್ಷಸ್ೀನಾದರಶಾತತರಙ್ಗುಬಲ್ೈವೃಯತಾಾಃ॥24॥ 

ಬಹತಯೀಜನ್ವಿಸ್ತುೀಣಣಯಂ ತತಶ್ಾಾಭಯಧಿಕ್್ ೀಽಚಾರಯಮ್। 

ಕ್ಾಲಾಮತಬದ್ಪರಭತನ್ತಂ ಕ್ಾಲಾನ್ುಕಯಮ್ೀಪಮಮ್॥25॥ 

ಮಹಾಕಟಕಕ್್ೀಯ ರಕ್್ ೀಟಿರಾದಿವಿಭ ಷ್ಣಮ್। 

ಕರೌ ಚ ಪರಿಘಾಕ್ಾರೌ ವಾಯಪಯನ್ುಂ ದಿಶ್್ ೀ ದ್ಶ॥26॥ 

ಪಾದಾಭಾಯಮರ್ತಭೀಮಾಭಾಯಂ ದಾರಯನ್ುಮಿವಾವನಿಮ್। 

ವೃತಾುಭಾಯಂ ತಾಮರನ್ೀತಾರಭಾಯಂ ವಿಸೃಜನ್ುಂ ಮಹಾನ್ಲಮ್॥27॥ 

ದ್ಂಷಾರಭಾಯಂ ಕ್ಷತರಧಾರಾಭಾಯಂ ಖಣಡಯನ್ುಮಿವಾಖಿಲಮ್। 

ಮಹಾಗತಹಾವದ್ ಗಹನ್ಂ ವಾಯದ್ದಾನ್ಂ ಮಹಾನ್ನ್ಮ್॥28॥ 

ಗರಸನ್ುಮಿವ ಲ್ ೀಕ್ಾಂಸ್ತರೀನ್ ಭ ರಿಸಂರಮಿಸಮಿೃತಮ್। 

ಮಹಾಟಟಹಾಸಪರಕ್ಷ್್ಾೀಳಂ ಘ್ನಾಘ್ನ್ಘ್ನ್ಸವನ್ಮ್॥29॥ 

ಕವ ದ್ತರತಾ ವಾನ್ರಾಾಃ ಕ್ಷತದಾರಾಃ ಕವ ರಾಮಾಃ ಕವ ಚ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ। 

ಆಸ್ ುೀಟಯನ್ುಮಿತತಯಕ್ಾುಾ ಮನ್ ೀಮಾರತತರಂಹಸಮ್॥30॥ 

ಕತಮಿಕಣಣಯಂ ತಥಾ ದ್ೃಷಾಟಾ ಜಮಾಿರ್ೀಶಾ ಭಯಙ್ಗೆರಮ್। 

ದ್ತದ್ತರವುಾಃ ಕಪಸಙ್ಗ್ಸ ು್ೀ ಚಾಪಮತಕ್ಾು ಇವ್ೀಷ್ವಾಃ॥31॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

TOC                                       http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 222 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಸ್ೀತತಮತಯಗಮನ್ ಕ್್ೀಚಿತ್ ಕ್್ೀಚಿತ್ ಸ್ೀತತಮತಪಾಗಮನ್। 

ಕ್್ೀಚಿನಿನಲ್ಲೀನ್ ವೃಕ್ಷ್್ೀಷ್ತ ಪರ್ತತಾಾಃ ಕ್್ೀಚನ್ ್ಷಿಣತೌ॥32॥ 

ಯತವರಾಜ್ ೀಽಙ್ಗುದ್ ೀ ದ್ೃಷಾಟಾ ನಿಜಸ್ೈನ್ಯಂ ಭರಾಕತಲಮ್। 

ನ್ಳಾದಿೀನ್ ದ್ರವತಾಃ ಪರೀಚ್ೀ ವಿೀರೌಯಯದಾಯಯಯಯತತಂ ವಚಾಃ॥33॥ 

ಭತವನಾನಾಂ ಪರಭೌ ರಾಮೀ ನಾಥ್ೀಽಸ್ತಮನ್ನಭಯಙ್ಗೆರ್ೀ। 

ವಾನ್ರಾಾಃ ಷ್ಣಢರ್ತಲವತ್ ಕತತರ ದ್ರವಥ ವಿಕಿಬಾಾಃ॥34॥ 

ಇತಯಙ್ಗುದ್ ೀದಿತಂ ಶತರತಾವ ನಿವೃತಯ ಕಪಪುಙ್ಗುವಾಾಃ। 

ಸಾಲಶ್್ೈಲಶ್ಲಾಹಸಾುಾಃ ಕತಮಿಕಣಣಯಮಥಾಭಯಯತಾಃ॥35॥ 

ಕತಮಿಕಣಾಣಯನ್ತಗಾಸ ುಣಣಯಂ ವಾನ್ರಾನ್ತತದ್ಞ್ಾರ್ೈಾಃ। 

ಕಪಯೀ ವಿವಿದಾದಾಯಸಾುನ್ ಕತಪತಾಾಃ ಸಮಸ ದ್ಯನ್॥36॥ 

ತಸ್ೈ ಸಾಲಶ್ಲಾಶ್್ೈಲಾನ್ ವಾನ್ರಾಾಃ ಪರರ್ತಚಿಕ್ಷತಪುಾಃ। 

ಕತಮಿಕಣಾಣಯಙ್ಗುಸಙ್ಗುತ್ ತ್ೀ ಚ ಣಿಣಯತಾಾಃ ಪಾಂಸತಪಣಡವತ್॥37॥ 

ಶತಾನಿ ಸಪುಚಾಷೌಟ ಚ ಸಹಸಾರಣಿ ಚ ವಾನ್ರಾನ್। 

ಯತಗಪತ್ ಪರರ್ತನಿಷ್ಟಪಷ್ಯ ಕತಮಿಕಣ್ ೀಯ ನ್ಯಪಾತಯತ್॥38॥ 

ಷ್ ೀಡಶ್ಾಷೌಟ ಚ ದ್ಶ ಚ ವಿಂಶತ್ ರ್ತರಂಶತ್ ತಥಾಽಪರಾನ್। 

ಪರಿಗೃಹಯ ಸ ಪಾಣಿಭಾಯಂ ಖ್ಾದ್ಙ್ಗ್ದ್ಂ ಸಮ ಧಾವರ್ತ॥39॥ 

ಅಭಾಯಪರ್ತತದ್ಶಯಂ ಸ ನಿನಾರಾದ್ಶಯನ್ಂ ಕಪೀನ್। 

ರಣರಙ್ಗುನ್ತಪಾತಂ ಚ ದ್ತರತವ್ೀದ್ಂ ಸಮ  ರ್ತಷ್ಠರ್ತ॥40॥ 

್ಷಿಣಪ ಭಕ್ಷಯ ಪಙ  ್ಾೀವಾಯಯಂ ಪರರ್ತದಾರಯ ಪಾತಯ। 

ವಾನ್ರಾನ್ ಸ ನ್ರಾಹಾರ ಇತಾಂ ಭ ಯೀ ವಯನಿೀನ್ಶತ್॥41॥ 

ತತಾಃ ಶತವಲ್ಲಂ ಶ್್ವೀತಂ ಸಮಾಪರ್ತಪನ್ಸಾವಪ। 

ಉನ್ತಮಖ್ಾನ್ ದ್ತಮತಯಖಮತಖ್ಾನ್ ರಾಕ್ಷಸ್ ೀಽಭಕ್ಷಯತ್ ಕಪೀನ್॥42॥ 

ಕ್ಷಣಾತ್ ಪಪ್ೀಷ್ ಪಾಣಿಭಾಯಂ ಜಯನ್ುಕತಮತದಾವುಭೌ। 

ಗಜಜಯನಾನಸ್ ುೀಟಯ ಯತದಾಾರ್ಥೀಯ ದ್ದ್ಶ್ಾಯಽಽಶತ ದಿಶ್್ ೀ ದ್ಶ॥43॥ 

ಗಜಂ ಗವಾಕ್ಷಂ ಗವಯಂ ವೃಷಾಖಯಂ ಗನ್ಾಮಾದ್ನ್ಮ್। 

ತಾರನಿೀಲನ್ಳಾನ್ ಯೀದ್ಾೄನ್ ಮತಷ್ಟಟಘಾತ್ೈರಪಾತಯತ್॥44॥ 
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ಯತವರಾಜಯತತ್ ೀ ರಾಜಾ ವಿೀಕ್ಷಯ ತಂ ಪೃತನಾಕ್ಷಯಮ್। 

ಅಭಯಧಾವದ್ಭಕತರದ್ ಾೀ ಜಾಮಬವಾಂಶ್ಾಾಪರ್ೈ ಸಹ॥45॥ 

ಸಾಲಶ್್ೈಲಶ್ಲಾವಷ್ಯಂ ಚಕತರಸ ು್ೀ ಕಪಯಸರಯಾಃ। 

ಚ ಣಿಣೀಯಬಭ ವುಸ ು್ೀಽಸಾಯಙ ುೀ ನ್ೈವಾಕಮಪತ ರಾಕ್ಷಸಾಃ॥46॥ 

ಅಥ ಪವಯತಮತತಾಪಟಯ ತಸ್ೈ ಚಿಕ್ಷ್್ೀಪ ತಾಪನಿಾಃ। 

ತಮೀವಾದಿರಂ ಕಪೀನಾದರಯ ಕತಮಿಕಣ್ ಣೀಯಽ್ಷಿಣಪದ್ಾಸನ್॥47॥ 

ತಪನ್ಸಯ ಸತತ್ೀ ತಸ್ತಮನ್ ಪರ್ತತ್ೀ ಪವಯತಾಹತ್ೀ। 

ಅಙ್ಗುದ್ ೀ ಜಾಮಬವಾಂಶ್್ೈನ್ಂ ಸಙ್ಗೃದಾಾವಭಯಧಾವತಾಮ್॥48॥ 

ತಳತಾಡನ್ಮಾತ್ರೀಣ ಕತಮಿಕಣ ಣೌಯ ನಿಪಾತಯತೌ। 

ಮ ಚಿಾಯತಂ ದ್ತರತಮಾದಾಯ ಭಾಸೆರಿೀಂ ರಾಕ್ಷಸ್ ೀ ಯರೌ॥49॥ 

ನ್ಯನ್ುಂ ಕಪಯ ಥ್ೀಶಂ ಪರರಾನ್ುಂ ಚ ನಿಜಾಂ ಪುರಿೀಮ್। 

ತಂ ಸ ಕ್ಷಮಮ್ಷಿಣಕ್ಾರ ಪಾಃ ್ಷಿಣಪರಂ ಮಾರತರ್ತರನ್ವಗಾತ್॥50॥ 

ಬಾದ್ಾಯತ್ೀ ಚ್ೀದ್ಯಂ ರಾಜಾ ಮ್ೀಚಯೀಯಂ ಬಲಾದಿಮಮ್। 

ಸವಯಂ ಚ್ೀನ್ ೀಚಯೀಚ ಾ್ರೀಯ ಇತಾಂ ಹನ್ತಮತ್ ೀ ಮತಮ್॥51॥ 

ವಿವ್ೀಶ ಬಭರತ್ ಸತಗಿರೀವಂ ಲಙ್ಗೆಂ ಲಙ ೆ ೀಶವರಾನ್ತಜಾಃ। 

ಪರಹೃಷ್ಟೈ ರಾಕ್ಷಸಗಣ್ೈಸುತರತತಾರಭಪೂಜತಾಃ॥52॥ 

ಪೂಜರಾದಿಿಾಃ ಕತಮಿಕಣಣಯಂ ಸರಗುನ ಾ್ೈಸತುಹಿನಾಮತಬಭಾಃ। 

ಆಸ್ತಚಯಮಾನ್ಾಃ ಸತಗಿರೀವಾಃ ಶನ್ೈಾಃ ಸಞ್ಚಜಞಮವಾಪುವಾನ್॥53॥ 

ಕತಮಿಕಣಣಯಸಯ ಕಣ ಣೌಯ ಸ ಕರಾಭಾಯಂ ತ ಣಣಯಮಚಿಾನ್ತ್। 

ನಾಸ್ತಕ್ಾಂ ಚಾಽಽಶತ ದ್ಶನ್ೈಾಃ ಸತಗಿರೀವೀಽಥ್ ೀತಪಪಾತ ಚ॥54॥ 

ಕತಮಿಕಣ್ ಣೀಯಽಥ ಸಮಾಿರನ್ುಸುಳ ೀ್ನ್ೈನ್ಮತಾಡಯತ್। 

ಪಪ್ೀಷ್ ಚ ಪುನ್ಾಃ ಪೃಥಾವಯಂ ಸ್ ೀಽಙ್ಗತುಲಯನ್ುರತ್ ೀ ಯರೌ॥55॥ 

ಅಮ್ೀಘ್ಂ ಶ ಲಮಶನ್ೈಾಃ ಪಾರ್ಷಿಣಪದ್ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಾಃ। 

ಕ್ಾಲದ್ಣಡಪರಚಣಾಡಭಂ ಕಪರಾಜಜಘಾಂಸರಾ॥56॥ 

ಜಗಾರಹ ಹನ್ತಮಾನ್ ಮಙ್ಗತ್ ಖಮಾಪುಿತಯ ಮಹಾಯತಧ್ಮ್। 

ಜಾನ್ತನಿ ನ್ಯಸಯ ತಚಿಾತಾವ ಜಹಾಸ ಚ ನ್ನಾದ್ ಚ।57॥ 
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ತತಾಃ ಕತರದ್ಾಾಃ ಕತಮಿಕಣ್ ಣೀಯ ಮತಷ್ಟಟಮಾವೃತಯ ಸತುಾರಮ್। 

ವಿಶ್ಾಲ್ೀ ಪರಜಹಾರ್ ೀಚ್ೈವಾಯಯತನ್ನ್ದನ್ವಕ್ಷಸ್ತ॥58॥ 

ಅಚಿನ್ುಯಂಸುಸಯ ಪರಂ ಪರಹಾರಂ ನ್ದ್ನ್ ಹನ್ ಮಾನ್ ಪರಜಹಾರ ಚ್ೈನ್ಮ್। 

ತನ್ತಮಷ್ಟಟಪಷ್ಟಾಃ ಸ ಪಪಾತ ದ್ತಷ್ ಟೀ ವಜರಪರಭನ್ ನೀಽದಿರರಿವಾರ್ತತತಙ್ಗುಾಃ॥59॥ 

ಸಞ್ಚಜಞಮವಾಪಾಯಥ ಚ ಕತಮಭಕಣಣಯಾಃ ಸಂರಮಿನಿಯಯಯದ್ತಿರಕಟಿೀಕಠ್ ೀರಾಃ। 

ತತಙ್ಗುಂ ಗಿರ್ೀಾಃ ಶೃಙ್ಗುಮಥ ಪರಗೃಹಯ ಚಚಾರ ದ್ಣಿಡೀವ ಸ ದ್ಣಡಪಾಣಿಾಃ॥60॥ 

ಜಘಾಸ ಕ್ಾಂಶ್ಾನಿನಜಘಾನ್ ಕ್ಾಂಶ್ಾಚಿಾಕ್ಷ್್ೀಪ ಕ್ಾಂಶ್ಾತ್ ಸ ಪಪ್ೀಷ್ ಕ್ಾಂಶ್ಾತ್। 

ಕಪೀನ್ಕಮ್ಪಯೀ ವಿಗತಾನ್ತಕಮಪಾಃ ಪರಕಮಪಯನ್ ಗಾಮಪ ಕತಮಿಕಣಣಯಾಃ॥61॥ 

ತ್ೀ ಭಕ್ಷಯಮಾಣಾ ಹರಯೀ ನಿರಿೀಯತಾಃ ಸ್ ರೀತ್ ೀಭರನ್ಯೀಽಸಯ ಚ ರ್ ೀಮಕ ಪ್ೈಾಃ। 

ಸಹಸರಶಾಃ ಸಾಹಸ್ತನ್ಾಃ ಪುನ್ಶಾ ತಮೀವ ಹನಾುಽಽರತರತಹತಯಯಯಥಾಽದಿರವಮ್॥62॥ 

ಸ ರಕುಗನ ಾ್ೀನ್ ವಿವೃದ್ಾದ್ಪಪಯಾಃ ಪರಭಕ್ಷಯನ್ ರಾಕ್ಷಸವಾನ್ರೌಘ್ಮ್। 

ರಘ್ುಪರವಿೀರಂ ವಿಭಯೀಽಭಧಾವನ್ ಸಾವನಾಂ ಪರ್ೀಷಾಂ ಚ ಭಯಙ್ಗೆರ್ ೀಽಭ ತ್॥63 

ವಜ್ ರೀಪಮೈಬಾಯಣಗಣ್ೈರಗಣ್ಯೈಾಃ ಸೌಮಿರ್ತರರ್ೀನ್ಂ ಪರಬಭ್ೀದ್ ವಿೀರಾಃ। 

ಅಚಿನ್ುಯಂಸಾುನ್ ಪರಯರೌ ಸತರಾರಿಾಃ ಸೃಣಿಪರಹಾರಾನಿವ ಮತುಹಸ್ತುೀ॥64॥ 

್ಷಿಣಪರಂ ಚ ಚಿಕ್ಷ್್ೀಪ ಸ ರಾಕ್ಷಸ್ೀನ್ದರಾಃ ಶೃಙ್ಗುಂ ಗಿರ್ೀಮಯಙ್ಗುಲಕೀತುಯನಾಯ। 

ಚಿಚ ಾ್ೀದ್ ತಚಿಾೀಗರಮತತಚಾಕೀರ್ತುಯಾಃ ಸ ಸತವರಂ ಸಪುಭರ್ೀವ ಬಾಣ್ೈಾಃ॥65॥ 

ಸ ರಾಮಬಾಣ್ೈರಥ ಭನ್ನವಮಾಮಯ ರಕುಂ ಪಬನ್ ರಾಕ್ಷಸವಾನ್ರಾಣಾಮ್। 

ಸಕ್್ ೀಪಮಾಟ್ ೀಪಮತಪಾಜಗಾಮ ಕಪೀನ್ ವಿಧ್ತನ್ನಾನ್ ಮತಹತರಙ್ಗುಲಗಾನನ್॥66॥ 

ಏಹ್ಯೀಹಿ ಕಂ ತ್ೀ ಕಪಕ್ಾಲನ್ೀನ್ ನ್ನ್ವಸ್ತಮ ದ್ೀವಾರಿನಿಸ ದ್ನ್ ೀಽಹಮ್। 

ಇರ್ತ ಬತರವಾಣ್ ೀ ಭಗವಾನ್ತದಾರ್ ೀ ವಿಶ್ಾುರರಾಮಾಸ ಧ್ನ್ತಾಃ ಸತಧ್ನಾವ॥67॥ 

ನಾಹಂ ವಿರಾಧ್ ೀ ನ್ ಖರ್ ೀ ವರಾಕ್್ ೀ ನಾಮಾನಽಸಯಹಂ ರಾಘ್ವ ಕತಮಿಕಣಣಯಾಃ। 

ಬಾಹ  ಇಮೌ ಪಶಯ ಮಹ್ೀನ್ದರಭೀಮಾವುಕ್ ು್ಾೀರ್ತ ರಾಮಂ ಸ ಖಲ್ ೀಽಭಯಧಾವತ್॥68॥ 

ತೌ ಕತಮಿಕಣಣಯಸಯ ಕರಾವುದಿೀಣಾಣಯವೃದಿೀಕ್ಷಯ ದ್ೀವಾ ದಿವಮತಲಿ್ಲಖನ ುೌ। 

ಭರಾಽಪರಾತಾಾಃ ಸಹಸ್ ೀಪರಾತಾ ರಾಮ್ೀ ಹಿ ನ್ಾಃ ಪಾಲಕ ಇತತಯದಿೀಯಯಯ॥69॥ 

ದ್ೀದಿೀಪಯಮಾನಾನ್ಲಸನಿನಕ್ಾಶ್್ೈಾಃ ಸತವಣಣಯಪುಙ ್ ೈಶಾ ಸತಪಣಣಯವ್ೀಗ್ೈಾಃ। 

ರಾಮಾಃ ಶರೌಘೈಾಃ ಪರಬಭ್ೀದ್ ಶ ರಾಃ ಸತಾಂ ಶರಾರ್ ೀದಿದಾಯಷ್ತಾಃ ಶರಿೀರಮ್॥70॥ 
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ಉದ್ಯಚಾತ್ ೀ ಮತದ್ುರಮತಗರಮ ತ ು್ೀಯಾಃ ಕ್ಾಣ ಡ್ೀನ್ ದ್ ೀದ್ದಯಣಡಮಖಣಡಯತ್ ಸಾಃ। 

ಮಹಿೀಯಸ್ತೀಂ ವಾಯಪ ಮಹಿೀಂ ಸ ಬಾಹತಮಮಯಹಾಮಹಿೀಭೃಚಿಾಖರ್ ೀಪಮಾನ್ಾಃ॥71॥ 

ಉನ್ ನಲಯ ಸಾಲಂ ವಿಪುಲಂ ಪರ್ೀಣ ಹಸ ು್ೀನ್ ಹಸ್ತುೀನ್ದರವದಾದ್ತರತಸಯ। 

ಪೌಲಸಯಪುತರಸಯ ಪರಂ ಚ ಬಾಹತಂ ಚಿಚ ಾ್ೀದ್ ರ್ತೀವ್ರೀಣ ಶರ್ೀಣ ರಾಮಾಃ॥72॥ 

ಉದ್ುಜಜಯತ್ ೀಽಭದ್ರವತಾಃ ಪರಸಯ ಕ್್ ರೀಧಾಜಜಘಾಂಸ್ ೀಾಃ ಪರಪದ್ಪರಹಾರ್ೈಾಃ। 

ಸಮ ಪಣಣಯಚನಾದರಭಮತಖ್್ ೀಽದ್ಾಯಚನ ದೌರ ವಿಮತಚಯ ಪಾದೌ ಚ ಚಕತಯ ಶತ್ ರೀಾಃ॥73॥ 

ತ್ೀ ಕ್ೌಮಿಕಣಾಣಯ ಭತವಿ ಹಸುಪಾದಾ ಲ್ ೀಠ್ನ್ು ಉಚ್ೈಾಃ ಕಠಿನಾದಿರತತಲಾಯಾಃ। 

ಅನಿೀಕನಿೀಂ ತಾಂ ಕಪರಾಕ್ಷಸಾನಾಮಕ್ಷ್್ ೀಭಯನ್ನಮತಬನಿಧಿಂ ಪುರಂ ಚ॥74॥ 

ಅಹಸುಪಾದ್ ೀಽಪ ವಿವೃತಯ ವಕರಂ ಮಹಾಗತಹಾಭಂ ಸ ಸಮತದ್ರನಾದ್ಾಃ। 

ಅಭಾಯಪತತ್ ತಂ ಗರಸ್ತತತಂ ತದ್ ೀಗರಂ ಶರ್ೈರಪೂರಿ ಪರಭತರಸಯ ವಕರಮ್॥75॥ 

ಪರ್ೀಣ ಘ ೀರ್ೀಣ ಶರ್ೀಣ ರಾಮಾಃ ಸವಚ ಾ್ೀನ್ ಚಿಚ ಾ್ೀದ್ ಬೃಹಚಿಾರ್ ೀಽಸಯ। 

ಉದಿದೀಪುನ್ೀತರಂ ಕಟತದ್ಂಷ್ರಮಸಯ ಪತಚಿಾರ್ ೀ ಭ ರಿ ಬಭ್ೀದ್ ಭ ಮಿಮ್॥76॥ 

ರ್ತಲಕ್ಷಮಾನ್ಾಃ ಖಲತ ಯೀಜನಾನಾಂ ಸ ಕತಮಿಕಣ್ ಣೀಯ ವವೃಧ್ೀ ಪುರಸಾುತ್। 

ಸಙ  ೆೀಚಮಾಪುೀ ನ್ಗರಿೀಂ ಪರವ್ೀಷ್ಟೃಂ ನಿಸ ದ್ಯಮಾನ್ ೀ ವವೃಧ್ೀ ಪುರ್ೀವ॥77॥ 

ಚಿಕ್ಷ್್ೀಪ ತದಾರಕ್ಷಸದ್ೀಹಮಬ ಾೌ ಶರ್ೈಾಃ ಶರಣ್ ಯೀ ಜಗತಾಂ ಸಲ್ಲೀಲಮ್। 

ಶರಿೀರಪಾತಾದ್ತದ್ಗಾನ್ಮಹಾಬಾಮಮಯಹಾಶಮಪಾತಾದಿವ ಪಲವಲಾಮಿಾಃ॥78॥ 
ಕರಟಕಟಕಕ್ಾಳಂ ಭೀಷ್ಣಂ ಪಾರಣಭಾಜಾಂ 

ಭತವನ್ಭವನ್ಪೂಣಣಯಂ ಕತಮಿಕಣಣಯಚಾಲ್ೀನ್। 
ರ್ತಮಿರಮಹರದ್ೀವಂ ರಾಮಭಾನ್ತಾಃ ಶರ್ ೀಸ್ೈಾಃ 

ಸತರಮತನಿನಿಕರಸುಂ ಪೂಜರಾಮಾಸ ಪುಷ್ಪೈಾಃ॥79॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯ ವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಯತದ್ಾಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ನ್ವಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-9-79॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 2625+79=2704] 

ದ್ಶಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥6-10-53॥ 

ರಾವಣ್ ೀ ನಿಹತಂ ಶತರತಾವ ಭಾರತರಂ ಭಾರತೃವತಸಲಾಃ। 

ಮತಹ ತಯಂ ಮ ಛಿಯತಾಃ ಪಾರಪಯ ಮನಿೀಷಾಂ ವಿಲಲಾಪ ಸಾಃ॥1॥ 
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ಹಾ ವತಸ ಕತಮಿಕಣಣಯ ತವಂ ಕತತರ ರಾಸ್ತ ಮರಾ ವಿನಾ। 

ಅನ್ತರಾಸಾಯಮಯಹಂ ಚ ತಾವಂ ರಾಮಬಾಣಾಗಿನದಿೀಪತಾಃ॥2॥ 

ಕತಲಭ ಷ್ಣಭ ತ್ ೀ ನ್ಾಃ ಸತಯವಾದಿೀ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ। 

ಮರಾ ಕ್ಾಮಾತಮನಾ ತಯಕುಾಃ ಸದ್ಯಾಃ ಪಶ್ಾಯಮಿ ತತುಲಮ್॥3॥ 

ವಿಲಪನ್ುಂ ವಿಷ್ಣಣಂ ತಮವಲ್ ೀಕಯ ಸತರ್ೀನ್ದರಜತ್। 

ಮೀಘ್ನಾದ್ ೀ ಜಗಾದ್ ೀಚ ಾ್ೈಮೀಯಘ್ಸನಾನದಿನಿೀಂ ಗಿರಮ್॥4॥ 

ನ್ರರಾಜಸತತಾದ್ ಭೀತ್ ೀ ದ್ೀವರಾಜಜತಾಃ ಪತಾ। 

ಮಾ ಭ ದಿತಾಂ ಪರಿವಾದ್ ೀ ಮಾಮಾದಿಶ ಯತಧ್ೀ ದ್ತರತಮ್॥5॥ 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ತಾತಮಾಪೃಚಾಯ ಸನ್ನದ್ ಾೀ ಯತದ್ಾಕಮಮಯಣ್ೀ। 

ಚಕ್ಾರ ರತದ್ರದ್ೀವಾತಯಮಭಚಾರಂ ಮಹ್ೀನ್ದರಜತ್॥6॥ 

ಶರಬಹಿಯಾಃ ಶ್್ ೀಣವಾಸಾ ವಹೌನ ವ್ೈಭೀತಕ್್ೀಧ್ಮವಾನ್। 

ಕ್ಾಷಾಣಯಯಸಸತರವಸಾಾಗಂ ಸವಯಕೃಷ್ಣಂ ಜತಹಾವ ಸಾಃ॥7॥ 

ಸ ಹತತಾವಽಽಥವಯಣ್ೈಮಮಯನ್ರೈದಿದಯವಯಂ ರಥಮಧಿಷ್ಟಠತಾಃ। 

ಗಚಾನ್ ಗಗನ್ಮಾಗ ು್ೀಯಣ ಮಾಯರಾಽನ್ುದ್ದಯಧ್ೀ ಖಲಾಃ॥8॥ 

ಸ ಶರ್ೈರಶನಿಪರಖ್್ಯೈದಿದಯವ್ಯೈನಾನಯಗಾಸರಮನಿರತ್ೈಾಃ। 

ರಾಘ್ವೌ ವಾನ್ರಾಂಸಾುಂಶಾ ಚಾಾದ್ರಾಮಾಸ ರಾಕ್ಷಸಾಃ॥9॥ 

ದಿದ್ೃಕ್ಷಮಾಣಾಾಃ ಪರ್ಷಿಣೀಣಾ ರಾಕ್ಷಸಂ ರ ಕ್ಷವಿಕರಮಮ್। 

ಕ್ಷ್್ ೀಭಯನ್ ುೀಽಪ ಗಗನ್ಂ ನಾಪಶಯನ್ ವಾನ್ರಾ ರಿಪುಮ್॥10॥ 

ಶರ್ೈರಾಶ್ೀವಿಷಾಕ್ಾರ್ೈರಸಙ ್ ಯೈಾಃ ಸಙ್ಗ್ಪಣಿಡತಾಃ। 

ರಾವಣಿದಾದಯರರಾಮಾಸ ವಾನ್ರಾಂಸಾುನ್ ಮಹಾಬಲಾನ್॥11॥ 

ಬಧಾವಽಽಶ್ೀವಿಷ್ಪಾಶ್್ೈಸಾುನ್ ಕಪೀನ್ ಸವಾಯನ್ ಸಲಕ್ಷಮಣಾನ್। 

ಶಕರಶತತರಾಃ ಪುರಿೀಂ ಪಾರಪಯ ಮತಮತದ್ೀ ರಾವಣಾನಿವತಾಃ॥12॥ 

ನಾಮ್ೀಚಯನ್ ನಾಗಬನಾಾದ್ ರಾಮಮಾರತರ್ತಲಕ್ಷಮಣಾಾಃ। 

ದ್ೀವಗತಹಯಮನ್ತಸೃತಯ ಸಮತಾಾಯ ಅಪ ವಾನ್ರಾನ್॥13॥ 

ವಿದ್ಾವದ್ ಬದ್ಾವದ್ ರಾಮ್ೀ ಮತಗಾವತ್ ಕ್ಷತಜಾದ್ದರಯವತ್। 

ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ಪಾಪಾನಾಂ ಮ್ೀಹನಾರಾಖಿಲ್ೀಶವರಾಃ॥14॥ 
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ಮಾರಾಸ್ತೀತಾಮತಪಾದಾಯ ರಾಕ್ಷಸ್ ಯೀ ರಾವಣಾಜ್ಞರಾ। 

ಅದ್ಶಯಯನ್ ದ್ಶ್ಾಮೀತಾಂ ರ್ತರಜಟಾ ತಾಮಸಾನ್ುಾಯತ್॥15॥ 

ಶಕ್ಾರರಿಣಾ ಶವಯವರಾತ್ ಪಾರ್ತತ್ೀಷ್ತ ಕಪಷ್ವಪ। 

ಸಪುದಿವೀಪವರ್ತೀಂ ಪೃರ್ಥವೀಂ ಕಮಪಯನ್ ವಾಯತರಾವವೌ॥16॥ 

ಆ ಜಾನ್ತತಾಃ ಸವಣಣಯವಣಾಣಯ ಆ ನಾಭ್ೀಹಾಯರಗೌರಭಾಾಃ। 

ಮಾಣಿಕಯಶ್್ ೀಣ ಆ ಕಣಾಠದಾ ಕ್್ೀಶ್ಾದಿಾತಪರಭಾಃ॥17॥ 

ನಿೀಲಕ್್ೀಶ್್ ೀ ಲಸನಾಮಲಯಶ್ಾಾರತಚನ್ದನ್ಚಚಿಾಯತಾಃ। 

ಅಷ್ಟಭಬ್ ೀಯಗಿಭಾಃ ಪುಷ್ಟೈಭ ಯಷ್ಟತ್ ೀ  ಮಣಿಮೌಲ್ಲಭಾಃ॥18॥ 

ಪತಾರಬಾಯಂ ಚಿತರವಣಾಣಯಭಾಯಂ ಮತಞ್ಚಾದಾಿಯಂ ಚ ಸತಧಾಕಣಾನ್। 

ಕ್ಾಲಯನ್ ನಾಗಪೂಗಂ ತಂ ಚಾರತಚಞ್ುಾಾಃ ಸತಲ್ ೀಚನ್ಾಃ॥19॥ 

ಬತರವಾಣ್ ೀ ಜಯ ರಾಮೀರ್ತ ದ್ೃಷ್ಟಾಃ ಸಪಷ್ಟಂ ಪಿವಙ್ಗುಮೈಾಃ। 

ವವನ ದ್ೀ ಪರಮಾನ್ನ್ದಂ ಗರತಡ್ ೀ ಗರತಡಧ್ವಜಮ್॥20॥ 

ಕ್ಾಲ್ಲತಾಾಃ ಕ್ಾದ್ರವ್ೀರಾಸ ು್ೀ ಪಕ್ಷವಾತ್ೀನ್ ಪ್ಷಿಣಣಾಃ। 

ತದ್ದಶಯನ್ಸಪಶಯನಾಭಾಯಂ ವಾನ್ರಾ ಬಲ್ಲನ್ ೀಽಭವನ್॥21॥ 

ಶತಶ ರಷಾಂ ಗರತಡಾಃ ಕೃತಾವ ರಾಮಮಾಮನ್ರಯ ರಾತವಾನ್। 

ಸಾಲಶ್್ೈಲಶ್ಲಾಹಸಾು ಉದ್ಗಜಜಯನ್ ಪಿವಙ್ಗುಮಾಾಃ॥22॥ 

ಆಕಣಣಯಯ ಕಪಸ್ತಂಹಾನಾಂ ಸ್ತಂಹನಾದ್ಂ ಭರಾನ್ಕಮ್। 

ಅಸರಮ್ೀಕ್ಷಂ ವಿನಿಶ್ಾತಯ ತರಸ ುೌ ರಾವಣರಾವಣಿೀ॥23॥ 

ಆಥವಯಣವಿಧಾನ್ೀನ್ ಹತತಾವ ಹತತವಹಂ ಮತಹತಾಃ। 

ಅದ್ೃಶ್್ ಯೀ ರಥಮದಾಾಯಸಯ ಯರಾವಾಕ್ಾಶವತಮಯನಾ॥24॥ 

ಶವಯಶಮತಿವರಾದ್ ಗವಿೀಯ ಪೂವಯವತ್ ಸವಯವಾನ್ರಾನ್। 

ನಾಗಭ್ ೀಗ್ೈದ್ೃಯಢಂ ಬಧಾವ ರಾವಣಂ ರಾವಣಿಯಯಯರೌ॥25॥ 

ರಾಕ್ಷಸ್ೀನ್ ದರೀ ಮಹ್ೀನಾದರರಿಮಭಯನ್ನ್ದತ್ ಸವನ್ನ್ದನ್ಮ್। 

ಕೃತಕ್ಾಯಯಯಂ ಮಹಾವಿೀಯಯಯಂ ಪರಶಶಂಸ ಚ ಸಾದ್ರಮ್॥26॥ 

ಜಜ್ಞಾಸತಾಃ ಪುರಿ ವೃತಾುನ್ುಂ ಪೂವಯಂ ರಾತ್ ೀ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ। 

ರಣಭ ಮಿಂ ತದಾ ಪಾರಪುೀ ದ್ದ್ಶಯ ಪರ್ತತಾನ್ ಕಪೀನ್॥27॥ 
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ಅಪಶಯನ್ನೃರ್ತಾತಂ ಕಞ್ ಾ್ದ್ ರಾತಾರಯಂ ರಾರ್ತರಚರ್ೀಶವರಾಃ। 

ಕ್್ ೀಽತಾರವಿಪನ್ನ ಇತತಯಚ್ೈರತವಾಚ ಜಲದ್ಸವನ್ಾಃ॥28॥ 

ಅಹಮಸ್ತೀರ್ತ ಹನ್ತಮಾನ್ ಬತರವನ್ತನಪಸಸಾರ ತಮ್। 

ಅಲಾತಂ ಬಾರಮಯನ ುೌ ತೌ ಕಪೀನ್ ವಿಷ್ವಗಪಶಯತಾಮ್॥29॥ 

ಸತಗಿರೀವಾಙ್ಗುದ್ನಿೀಲಾದಿೀನ್ ಭಗಾನಙ್ಗುನ್ ರತಧಿರ್ ೀ್ಷಿಣತಾನ್। 

ದ್ೃಷಾಟಾಽನಾಯಂಶ್್ ಾೀಪಯಯತತಜಾಜಯಮಬವನ್ುಂ ವಿಮ್ೀಹಿತಮ್॥30॥ 

ಆಶ್ಾವಸಯನ್ ಜಾಮಬವನ್ುಮಮತಬಸ್ೀಕ್್ೈವಿಯಭೀಷ್ಣಾಃ। 

ಕಂ ಜೀವಸ್ತೀತತಯವಾಚಾಽರಾನ್ಮನ್ದಮಮನ್ದಂ ಸ ಚಾಬರವಿೀತ್॥31॥ 

ಅಞ್ಜನಾ ಸತಪರಜಾ ಯೀನ್ ಸ ಕಂ ಜೀವರ್ತ ಪಾವನಿಾಃ। 

ತಸ್ತಮನ್ ಜೀವರ್ತ ಜೀವಾಮ್ೀ ಮೃತ್ೀ ತಸ್ತಮನ್ ಮೃತಾ ವಯಮ್॥32॥ 

ಇತತಯಕು ಊಚ್ೀ ಪೌಲಸಯಾಃ ಕಸಾಮತ್ ಪುಚಾಸ್ತ ಮಾರತರ್ತಮ್। 

ನ್ ಲಕ್ಷಮಣಂ ನ್ ಸತಗಿರೀವಂ ನಾಙ್ಗುದ್ಂ ಮರ್ತಮನಿನರ್ತ॥33॥ 

ಇತತಯಕ್್ ುೀ ಬರಹಮಜಾಃ ಪರೀಚ್ೀ ಹನ್ ಮಾನ್ ಯದಿ ಜೀವರ್ತ। 

ಸವತ್ೀಜಸಾ ಪಾಲಯೀನ್ ನೀ ನಾಸಯನ್ಯಾಃ ಶಕುಮಾನಿರ್ತ॥34॥ 

ಆಯಯಯ ಜೀವಾಮಯಹಮಿರ್ತ ಬತರವಾಣ್ ೀ ವಾಯತನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 

ಉಪಸೃತಯ ತಮಸಾಾ್ಷಿಣೀಚಾಙ್ಗೆರ್ೀಣ ಸವಪಾಣಿನಾ॥35॥ 

ಅತಾಬರವಿೀದ್ ಬರಹಮಸತತ್ ೀ ವತಸ ಸವಜ್ಞಾರ್ತವತಸಲ। 

ಮೃತಂ ಕಪಕತಲಂ ರಕ್ಷ ರಾಮದಾಸಾಗರಣಿೀಭಯವಾನ್॥36॥ 

ಸಮಿೀಪ್ೀ ಮೀರತಶ್್ೈಲಸಯ ಶ್್ೈಲ್ ೀ ಯೀ ಗನ್ಾಮಾದ್ನ್ಾಃ। 

ತಸಾಮದಾನಿೀಯತಾಂ ಶ್ೀಘ್ರಂ ತವರೌಷ್ಧ್ಚತತಷ್ಟಯಮ್॥37॥ 

ಮೃತಸಞ್ ಜ್ೀವನಿೀ ಮತಕ್ಾಯ ಸನಾಾನ್ಕರಣಿೀ ಪರಾ। 

ಸವಣಣಯಕರಣಿೀ ಚ್ೈವ ವಿಶಲಯಕರಣಿೀರ್ತ ಚ॥38॥ 

ಇತತಕ್್ ುೀ ಹನ್ತಮಾನ್ ನ್ತಾವ ರಾಮಂ ರಾಮಪರರಾಮಪ। 

ವವೃಧ್ೀ ಪವಯತಾಗರಸ್ ುೀ ದಿವರ್ತೀಯ ಇರ್ತ ಪವಯತಾಃ॥39॥ 

ಅತತಚಾಂ ಪುಚಾಮಾವಿದ್ಾಯ ಕಣಾಣಯವಾಕತಞ್ಾಯ ಪೂಣಣಯಭಾಾಃ। 

ಧ್ರಾಧ್ರಮವಷ್ಟಭಯ ದಿೀರ್ ೀಽಸಾವಥ ಪುಪುಿವ್ೀ॥40॥ 
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ಸಪುದಿವೀಪವರ್ತೀ ಪೃರ್ಥವೀ ಚಕಮಪೀ ತ್ೀನ್ ಪೀಡಿತಾ। 

ಶ್ಾಖ್್ೀವ ಶ್ಾಖಿನ್ಾಃ ಸ್ತನಗಾಾ ಪಲಿವಾವಲ್ಲಶ್ಾಲ್ಲನಿೀ॥41॥ 

ಪಾರಸಾದ್ಶ್ಖರಾದಿೀನಿ ಲಙ್ಗೆರಾಂ ಭಙ್ಗುಮಾಯಯತಾಃ। 

ನಿಷ್ಟಪೀಡಿತ್ೀ ರ್ತರಕ ಟ್ೀ ಚ ಮಾರತತ್ೀಾಃ ಪಾತರಂಹಸಾ॥42॥ 

ಮೃತಾ ಕ್್ೀಚಿತ್ ಪರ್ೀ ಮತಗಾಾ ರತರತದ್ ರಾಕ್ಷಸಾಾಃ ಪರ್ೀ। 

ಕತುಯವಯಮ ಢಾ ಅಪರ್ೀ ಲಙ್ಗೆಕಮಪನ್ಕಮಿಪತಾಾಃ॥43॥ 

ಸ ದಿವರ್ತೀಯ ಇವಾಽದಿತಯ ಆದಿತಯಪಥಮೀಯಿವಾನ್। 

ಅರ್ತದಿೀಘ್ಯಮಥಾಧಾವನ್ಂ ಹನ್ತಮಾನ್ತಯವತುಯತ॥44॥ 

ಯೀಜನಾನಾಮದ್ಾಯಲಕ್ಷಮರ್ತೀತಾಯಯತನತ್ ೀ ದ್ತರತಮ್। 

ಅಸಙ್ಗು ಏಕಪಾತ್ೀನ್ ಪಾರಪಾಸೌ ಗನ್ಾಮಾದ್ನ್ಮ್॥45॥ 

ಔಷ್ಧಾನಿ ವಿಲ್ಲೀನಾನಿ ಜ್ಞಾತಾವ ಕತರದ್ ಾೀ ಮರತತತಸತಾಃ। 

ಗಿರಿಮೀವೀಜಜಹಾರ್ೈನ್ಂ ಶತಯೀಜನ್ಮಣಡಲಮ್॥46॥ 

ತಂ ಗಿರಿಂ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ಮಯಂ ಪರರ್ತದಿೀಪುಮಹೌಷ್ಧ್ಮ್। 

ಪರರ್ತಗೃಹಾಯಽಪಪಾತಾಥ ರಾಮಂ ರಾಮಪರರಾಗರಣಿೀಾಃ॥47॥ 

ಲ್ಲೀಲಯೀತ್ ುೀಲಯನ್ನದಿರಂ ಕರಾಗ್ರೀ ಕನ್ತದಕ್ಾಯಿತಮ್। 

ವಿರರಾಜ ವಿಯತ್ಯೀಷ್ ವಿೀರರಾಜ್ ೀ ಜಗತರಯೀ॥48॥ 

ನಿನ್ಯೀ ನಿಮೀಷ್ಮಾತ್ರೀಣ ಸ ರಾವದ್ ಗನ್ಾಮಾದ್ನ್ಮ್। 

ಉದ್ರ್ತಷ್ಠನ್ ಕಪಗಣಾಸಾುವದೌಷ್ಧ್ವಾಯತನಾ॥49॥ 

ಜೀವನ್ಂ ಚಿಾನ್ನಸನಾಾನ್ಂ ವಿಶಲಯತವಂ ಸವಣಣಯತಾಮ್। 

ಚತತಣಾಣಯಮೌಷ್ಧಾನಾಂ ತ್ೀ ಗನ್ಾಸಾಮತಯಯತ್ ೀಽಗಮನ್॥50॥ 

ಸ ದ್ೀವತಾನಾಮಭಯಙ್ಗೆರಾತಾಮ ಭಯಙ್ಗೆರ್ ೀ ದ್ೈವತಶ್ಾತರವಾಣಾಮ್। 

ಬಭೌ ಗಿರಿಂ ಬಭರದ್ಹ್ ೀ ಹನ್ ಮಾನ್ ರ್ತರವಿಕರಮಶಾಕರಧ್ರ್ ೀ ಯಥಾ ಪಾರಕ್॥51॥ 

ಸೌಮಿರ್ತರಸತಗಿರೀವವಿಧಾತೃನ್ನ್ದನಾ ಆನ್ನಿದನ್ಾಃ ಸಾಙ್ಗುದ್ನಿೀಲಪೂವಯಕ್ಾಾಃ। 

ಧ್ರಾಧ್ರ್ೀನ್ದರಂ ದ್ಧ್ತಂ ತಮಾಚಾಯಯನ್ ಧ್ರಾಂ ದ್ಧಾನ್ಂ ವಿಬತಧಾ ಯಥಾ ಹರಿಮ್॥52 
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ಸಮಧಿಕಪರಿರಬ್ ಾೀ ರಾಮದ್ೀವಸಯ ದ್ ೀಭಾಯಯಂ 

ಸತುವದ್ಮರವಿಮತಕ್್ತಭ ಯಷ್ಟತಾಃ ಪುಷ್ಪಪೂಗ್ೈಾಃ। 
ಸಮರಭತವಿ ಸ ರ್ತಷ್ಠನ್ ಕ್ಷ್್ೀಪಣ್ೀನ್ೈವ ಚಕ್್ರೀ 

ಪವನ್ತನ್ಯಏನ್ಂ ಪೂವಯವತ್ ಪವಯತ್ೀನ್ದರಮ್॥53॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಯತದ್ಾಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ದ್ಶಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-10-53॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 2704+53=2757] 

ಏಕ್ಾದ್ಶಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-11-73॥ 

ಉರ್ತಾತ್ೈರತದ್ಾತ್ೈವಿೀಯರ್ೈರತದ್ಬಣ್ೈಾಃ ಸವಯವಾನ್ರ್ೈಾಃ। 

ಸ್ತಂಹನಾದ್ಾಃ ಕೃತ್ ೀ ಘ ೀರಾಃ ಸದ್ ಯೀ ಲಙ್ಗೆಮಕಮಪಯತ್॥1॥ 

ರಾವಣಸಯ ನಿಯೀಗ್ೀನ್ ರಾವಣಿಾಃ ಪುನ್ರತತೆಟಾಃ। 

ನಿಯಯಯರೌ ರಥಮದಾಾಯಸಯ ತಪಪಯಯಿತಾವ ಹತತಾಶನ್ಮ್॥2॥ 

ಶವಯಶಮತಿವರಾದ್ ಗವಿೀಯ ಪೂವಯವತ್ ಸವಯವಾನ್ರಾನ್। 

ಬಬನ್ಾ ನಾಗೌ ಶಕ್ಾರರಿಸುನ್ನ ಸ್ೀಹ್ೀಽಥ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ॥3॥ 

ರಾಮಾನ್ತಜ್ ೀಽಬರವಿೀದ್ ರಾಮಂ ದ್ೀವಾಹಂ ತ್ೀ ಪರಸಾದ್ತಾಃ। 

ಸ ದ್ಯಿಷಾಯಮಿ ಶಕ್ಾರರಿಂ ಬರಹಾಮಸ್ರೀಣ ಕ್ಷಣಾದಿರ್ತ॥4॥ 

ಭರಾದ್ದ್ೃಶ್್ಯೀ ಬರಹಾಮಸರಂ ನ್ ಮ್ೀಕುವಯಂ ವಿಪಶ್ಾತಾ। 

ಹನಾಯಂ ಶರ್ೀಣ ಶಕ್ಾರರಿಮಿರ್ತ ರಾಮ್ೀಽಬರವಿೀದಿಮಮ್॥5॥ 

ರಾಮ್ೀ ಗರತಡಮಾರತತ್ ಯೀಬಯಲಂ ದ್ಶಯಯಿತತಂ ಪುರಾ। 

ಅಸರಬದ್ಾಾವದಾಸ ು್ೀ ಸಮ ತದ್ ೀಗರಂ ಶರಮಾದ್ದ್ೀ॥6॥ 

ಅದಾರ್ಷಿಣೀನಾಮಮಯಂ ರಾಮ್ೀ ಘ ೀರಶಕುರಿರ್ತ ಸಮರನ್। 

ಪಲಾಯತ ಪಾರಣಭರಾದ್ ರಣಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಸ ರಾವಣಿಾಃ॥7॥ 

ಜಯ ದ್ೀವ ರ್ತರಲ್ ೀಕ್್ೈಕಭ ಷ್ಣಾರಿವಿಭೀಷ್ಣ। 

ಇರ್ತ ದ್ೀವಸುದಾಽಸಾುವಿ ದ್ೀವ್ೈರಿನಾದರರಿಕ್ಾಲನಾತ್॥8॥ 

ಮೃತಕ್್ ೀಪಮಮಾಲ್ ೀಕಯ ಸವಸ್ೈನ್ಯಂ ಕರತಣಾಕರಾಃ। 

ಜ್ಞಾನಾಸ್ರೀಣ ಜ್ಞಾನ್ಮ ರ್ತುಯಾಃ ಕ್ಷಣಮಾತಾರದ್ಬ ಬತಧ್ತ್॥9॥ 
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ಉತುಸತಾರತನ್ನದ್ನ್ುಸ ು್ೀ ಸಾಲಶ್್ೈಲಶ್ಲಾಧ್ರಾಾಃ। 

ಹನ್ ಮನ್ುಂ ಪುರಸೃತಯ ಲಙ್ಗೆಮಭಯದ್ರವನ್ ರತಷಾ॥10॥ 

ರಾವಣಸಯ ನಿಯೀಗ್ೀನ್ ರಾವಣಿಾಃ ಪುನ್ರತತೆಟಾಃ। 

ಸಸ್ೈನ್ಯಾಃ ಪಶ್ಾಮದಾವರ್ೀ ರರ್ಥೀ ಧ್ನಿವೀ ವಿನಿಯಯರೌ॥11॥ 

ಹರಯೀ ಹರಿಸಙ್ಗೆಶ್ಾ ಯತಯತಧ್ತಾಃ ಶಕರಶತತರಣಾ। 

ಸೃಷಾಟಾ ಸವಮಾಯರಾ ಸ್ತೀತಾಕೃರ್ತಂ ತಾಂ ನಿಜಘಾನ್ ಸಾಃ॥12॥ 

ದ್ತಾಃಖ್ಾಜ್ಞಾನ್ವಿಹಿೀನ್ ೀಽಪ ರಾಮಾಃ ಸಾವನ್ನ್ದವಾರಿಧಿಾಃ। 

ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ದ್ತಾಃಖ್ಾದಿೀನ್ ನ್ಟವತ್ ಪಟತಚ್ೀಷ್ಟಾತಾಃ॥13॥ 

ಶಕರಶತ್ ರೀಾಃ ಪರಿಜನಾನ್ ಹತಾವ ಮಾರತರ್ತರತದ್ಾತಾಃ। 

ಪರಚಣ್ ಡೀ ಗಣಡಶ್್ೈಲ್ೀನ್ ದಾರವರಾಮಾಸ ರಾವಣಿಮ್॥14॥ 

ಭಗಾನದ್ಪಪೀಯ ಹನ್ತಮತಾ ಜಮಾಿರಿದಿವಟ್ ನಿಕತಮಿಿಲಾಮ್। 

ಪಾರಪಯ ಹ್ ೀತತಂ ಹತತವಹಂ ಚಕ್್ರೀ ಪರಮಮತದ್ಯಮಮ್॥15॥ 

ವಿಭೀಷ್ಣ್ ೀಽಬರವಿೀದ್ ರಾಮಂ ರಾವಣಿವಯದ್ಾಯತಾಂ ದ್ತರತಮ್। 

ಕೃತಹ್ ೀಮ್ೀ ಹಯವದ್ಾಯಾಃ ಸಾಯದ್ ಬರಹಮಣ್ ೀಽಯಂ ವರಾದಿರ್ತ॥16॥ 

ಮಹ್ೀನಾದರರಿಂ ಜಘಾಸನ್ುಂ ಲಕ್ಷಮಣಂ  ಲಕ್ಷಮಣಾಗರಜಾಃ। 

ಆದಿದ್ೀಶ ಹರಿೀನಾದರಂಶಾ ಸಮಾರತರ್ತವಿಭೀಷ್ಣಾನ್॥17॥ 

ಪರಾದ್ತರತಂ ನಿೀಚವೃರ್ತುಂ ರಾವಣಿಂ ಕ ಟಯೀಧಿನ್ಮ್। 

ಅಜಘಾಂಸತಾಃ ಸವಯಂ ರಾಮಾಃ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ಲಕ್ಷಮಣಮ್॥18॥ 

ಪಾರಪಾು ನಿಕತಮಿಿಲಾಪಾರನ್ುಂ ತ್ೀ ವಿಭೀಷ್ಣನಿೀರ್ತತಾಃ। 

ನಿಜಘ್ ನ ರಕ್ಷಸಾಂ ಸ್ೈನ್ಯಂ ನಿಯತಕುಂ ಶಕರಶತತರಣಾ॥19॥ 

ಋಕ್ಷವಾನ್ರವಿೀರಾಣಾಂ ವೃಕ್ಷಶ್್ೈಲಪರಹಾರತಾಃ। 

ಲಕ್ಷಮಣಸಯ ಶರ್ೈಶ್್ ಾೀಗ್ರೀ ರಕ್ಷಸಾಮಭವತ್ ಕ್ಷಯಾಃ॥20॥ 

ತ್ೀ ವಿಭೀಷ್ಣಸೌಮಿತ್ ರಯೀವಾಯಕಯತಾಃ ಕಪಯೀ ರಿಪೀಾಃ। 

ಹ್ ೀಮವಿಘ್ನಂ ಸತುಟಂ ಚಕತರಹಯಸನ್ ುೀ ಬಹತಹ್ೀಳನ್ೈಾಃ॥21॥ 

ಕಪಭಾಃ ಕ್್ ೀಪತಸುತರ ರಾವಣಿೀ ರಣದ್ತಮಮಯದ್ಾಃ। 

ಸಾಲಜಾಲಾದ್ಥ್ ೀತಪತಯ ರರ್ಥೀ ಧ್ನಿವೀ ವಯದ್ೃಶಯತ॥22॥ 
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ರಕ್ಾುಸಯನ್ಯನ್ಾಃ ಕತರದ್ ಾೀ ಭನಾನಞ್ಜನ್ಚಯೀಪಮಾಃ। 

ಕಪೀನ್ದಾರವಯದ್ ಬಾಣ್ೈದ್ದಯಣಡಪಾಣಿರಿವಾಪರಾಃ॥23॥ 

ಕಪೀನಾಂ ಕ್ಾಲನ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕತಪತ್ ೀ ಮಾರತತಾತಮಜಾಃ। 

ರಾಕ್ಷಸ್ತೀಮ್ಷಿಣಣ್ ೀತ್ ಸ್ೀನಾಂ ವೃಕ್ಷವಷ್ೈಯನಿನಯರನ್ುರ್ೈಾಃ॥24॥ 

ಜಾಜವಲಯಮಾನ್ಾಃ ಕ್್ ೀಪ್ೀನ್ ಕ್ಾಲಜವಲನ್ಸಪರಭಮ್। 

ಅಭಯದ್ರವದ್ಾನ್ ಮನ್ುಂ ಶರವಷ್ೀಯಣ ರಾವಣಿಾಃ॥25॥ 

ಪರಶವಧಾನ್ ಪಟಟಸಾಂಶಾ ಖಡಾುನ್ನಾಯಯತಧಾನ್ಯಪ। 

ಕ್ಷಣಮಾತ್ರೀಣ ಚಿಕ್ಷ್್ೀಪ ಶಕರಶತತರಹಯನ್ ಮತ್ೀ॥26॥ 
ಯದ್ಯದಾಯತಧ್ಮತತಯಗರಂ ಪಾರ್ಷಿಣಪದ್ ರಾಕ್ಷಸಾತಮಜಾಃ| 

ತಚಿಾತಾುಾಽಽದಾಯ ಹಸ ು್ೀನ್ ಹನ್ ಮಾನ್ ಹಸ್ತತ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥27॥ 

ಯದಾಯಖಣಡಲಶತತರಸುಾಂ ಪಣಡಕ್್ ೀ ನಾಸ್ತ ವಾ ಯದಿ। 

ಏಹ್ಯೀಹಿ ಮಾರತರ್ತಕರಾಜಜೀವನ್ ಪಾಪ ನ್ ಮ್ೀಕ್ಷಯಸ್ೀ॥28॥ 

ಬಾಹತಭಾಯಮಥ ಬಾಣ್ೈವಾಯ ಮಾಯರಾಽಮಾಯರಾಽಥವಾ। 

ಮದ್ವೀಗಂ ಸಹಸ್ೀ ಚ್ೀತ್ ತವಂ ಕೀರ್ತುಯಂ ಪೂವಯಮವಾಪಸಯಸ್ತ॥29॥ 

ತಸ್ಯೀತತಯಚ್ೈಬತರಯವಾಣಸಯ ಬಲಂ ಜಾನ್ನ್ ಬಲಾರಿಜತ್। 

ಅಪಕರಮಾಯಭಮತಖತಾಃ ಪರಯರಾವಪರಾನ್ ಯತಧ್ೀ॥30॥ 

ಏತಸ್ತಮನ್ನನ್ುರ್ೀ ಪಾರಹ ಲಕ್ಷಮಣಂ ಸ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ। 

ತವರಸವ ಹನ್ತುಮಿನಾದರರಿಂ ಪುರಾ ಕಮಮಯಕೃತ್ೀರಿರ್ತ॥31॥ 

ಅಭಯದ್ರವಚಾಕರಶತತರಂ ಸೌಮಿರ್ತರಾಃ ಸವಿಭೀಷ್ಣಾಃ। 

ಮಣಡಲ್ಲೀಕೃತಕ್್ ೀದ್ಣ್ ಡೀ ಮಣಡಯನ್ ಕಪಮಣಡಲಮ್॥32॥ 

ಜ್ಞಾರ್ತೀನ್ ಸನ್ಯಜಯ ನಿೀಚಾಂಸುಾಂ ಪತೃವಯ ಕಥಮಾಶ್ರತಾಃ। 

ಇತಯಬರವಿೀದಿನ್ದರರಿಪುಾಃ ಪರಹಸಂಸುಂ ವಿಭೀಷ್ಣಮ್॥33॥ 

ಪುತರ ಯ ಯಂ ನ್ರಕಣಾಂ ನಿೀಚಾನಾಂ ಸಖಯಮಾಪಸಯಥ। 

ಅಹಂ ವಿಶ್್ವೀಶದಾಸಾಃ ಸಾಯಮಿತ ಯಚ್ೀ ತಂ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ॥34॥ 

ಲಕ್ಷಮಣ ತವಂ ಮತಮ ಷ್ತಯಶ್್ಾೀತ್ ರ್ತಷ್ಟ ಗಚಾ ನ್ ಚ್ೀದಿರ್ತ। 

ಉವಾಚಾಥ ಧ್ನ್ತದ್ತದಯನ್ವನ್ ರಾವಣಿೀ ರಾಮಸ್ ೀದ್ರಮ್॥35॥ 
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ವಾಚಾ ಮಾರಾವಿನಾಂ ವಿೀಯಯಯಂ ವಿೀರಾಣಾಂ ಕಮಮಯಣಾ ನ್ನ್ತ। 

ಕಿೀಬ ರ್ತಷ್ಠ ಕ್ಷಣಮಿರ್ತ ಸಪಷ್ಟಮಾಚಷ್ಟ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ॥36॥ 

ಅವಿದ್ಾಯತ್ ಪಞ್ಾವಿಂಶದಿಿವಿಯಶ್ಖ್್ೈರಥ ಲಕ್ಷಮಣಮ್। 

ಪೌಲಸಯಮಷಾಟದ್ಶಭನ್ನಯದ್ನ್ ಪೌಲಸಯನ್ನ್ದನ್ಾಃ॥37॥ 

ಪುನ್ಾಃ ಶರಶತ್ೀನಾಽಽಶತ ಶಕರಶತತರವಿಯದಾಯಯಯ ತೌ। 

ಉವಾಚ ಪುರತಷ್ಂವಾಕಯಂ ತತಶತಾಕ್್ ರೀಧ್ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ॥38॥ 

ಸೌಮಿರ್ತರಾಃ ಪಞ್ಾ ನಾರಾಚಾನ್ಮಿತ್ ರೀರಸಯಮಜಜಯತ್। 

ರ್ತರೀನ್ ಬಾಣಾನ್ತದ್ಬಣಾಸುಸ್ೈ ವಯಮತಚದ್ ರಾವಣಾತಮಜಾಃ॥39॥ 

ಧ್ರಾರಾಂ ಧ್ನಿವನಾಂ ಶ್್ರೀಷ ಠೌ ವರಿಷಾಠವಸರವ್ೀದಿನಾಮ್। 

ಚಿರಂ ಚಿತರಂ ಯತಯತಧ್ತತಸ ುೌ ರಾಮಾನ್ತಜರಾವಣಿೀ॥40॥ 

ತತಾಃ ಶರಶತ್ೀನಾಽಽಶತ ಶಕರಶತತರಂ ಸ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ। 

ಅದಾರಯದ್ತತಾರಾತಾಮ ವಿಷ್ಣ್ ಣೀಽಭ ತ್ ಸ ರಾವಣಿಾಃ॥41॥ 

ಇದ್ಮನ್ುರಮಿನಾದರರ್ೀವಯಧಾರಾಽಶತ ಪರಯತಯತಾಮ್। 

ಇತ ಯಚ್ೀ ನಿೀರ್ತಸಮಪನ್ ನೀ ಲಕ್ಷಮಣಂ ಸ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ॥42॥ 

ಸ ಸೌಮಿರ್ತರರಮಿತಾರರಾ ಶರಾನ್ ಶ್ಖಿಶ್ಖ್್ ೀಪಮಾನ್। 

ಮತಮ್ೀಚ ಸ ದ್ೃಢಂ ವಿದ್ ಾೀ ಮತಹ ತುಯಂ ಮ ಚಿಾಯತ್ ೀಽಪತತ್॥43॥ 

ಸಞ್ಚಜಞಮವಾಪ್ಯೀನ್ದರರಿಪುಾಃ ಕ್್ ೀಪಸಂರಕುಲ್ ೀಚನ್ಾಃ। 

ತ ಣಣಯಂ ಶರಶತಂ ತಸ್ೈ ಲಕ್ಷಮಣಾಯ ಮತಮ್ೀಚ ಸಾಃ॥44॥ 

ಪುನ್ಾಃ ಶರಶತ್ೀನಾಽಶತ ನಿಬಯಭ್ೀದ್ ವಿಭೀಷ್ಣಮ್। 

ವಾನ್ರಾಂಶಾ ನ್ರಾಶ್್ೀನ್ದರಾಃ ಶರ್ೈರಾಶ್ೀವಿಷ್ ೀಪಮೈ॥45॥ 

ಪರಹಸಯ ಲಕ್ಷಣ್ ೀ ವಿೀರ್ ೀ ನ್ೈತತ್ ಕಞ್ಾದಿರ್ತ ಬತರವನ್। 

ಶರ್ೈವಿಯದಾರರಾಮಾಸ ಕವಚಂ ಶಕರವ್ೈರಿಣಾಃ॥46॥ 

ಶ ರಾಃ ಶರಸಹಸ್ರೀಣ ಮೀಘ್ನಾದ್ ೀಽಪ ಲಕ್ಷಮಣಮ್। 

ಸಞ್ಚಾದ್ಯ ತಸಯ ಕವಚಂ ಸಞ್ ಾ್ಿದಾಯಪಾತಯದ್ ಭತವಿ॥47॥ 

ದಿಶ್್ ೀ ದ್ಶ ಶರವಾರತ್ೈಶ್ಾಾದ್ರಾಮಾಸತತಸುದಾ। 

ಕೃತಪರರ್ತಕೃತ್ ೀದಾರೌ ತೌ ರಾಮಾನ್ತಜರಾವಣಿೀ॥48॥ 
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ಸೌಷ್ಠವ್ೀ ಲಾಘ್ವ್ೀ ವಿೀಯಯೀಯ ಶ್ೌಯಯೀಯ ವ್ೀಗ್ೀ ಪರಾಕರಮೀ। 

ಅನ್ ಯೀನ್ಯಮರ್ತಶ್ಶ್ಾಯತ್ೀ ಧ್ನಿವನಾಂ ಪರವರಾವುಭೌ॥49॥ 

ಆಕ್ ುೌ ರಕ್ ು್ೀನ್ ಮಹತಾ ಧಾತತನ್ೀವ ಧ್ರಾಧ್ರೌ। 

ಅಯತದ್ಾಯತಾಮಸರಶಸ್ರೈರಸರಶಸರವಿಶ್ಾರದೌ॥50॥ 

ಅಸ್ತಮನ್ ಹತ್ೀ ಹತಂ ಸವಯಂ ರಾವಣಸಾಯತತಲಂ ಬಲಮ್। 

ತವರಧ್ವಂ ಹರಯೀ ಯೀದ್ತಾಮಿತತಯವಾಚ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ॥51॥ 

ವಿಭೀಷ್ಣಸಯ ವಚನಾತ್ ಕಪಯೀ ಜಾಮಬನ್ತಮಖ್ಾಾಃ। 

ದ್ನ್ತನ್ಯಖ್್ೈಶಾ ವೃಕ್ಷ್್ೈಶಾ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಕ್ಷಯಮಾನ್ಯನ್॥52॥ 

ವಿಭೀಷ್ಣಸಾಯನ್ತಚರಾ ವಿಭೀಷ್ಣ ಉತ ಸವಯಮ್। 

ಭೀಷ್ಣಂ ವಿದ್ಧ್ತಯತಯಯದ್ಾಂ ಭೀಷ್ಣ್ೈರಿನ್ದರಜದ್ಿಟ್ೈಾಃ॥53॥ 

ರಕ್ಷಸಾಂ ವಿಕರಮಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಭೀಮಾಃ ಪಾರಭಞ್ಜನಿಾಃ ಪರಭತಾಃ। 

ಸಾಲ್ೀನ್ ತಾ ಜಘಾನ್ ೀಗಾರನ್ ಸೌಮಿತ್ರೀಬೃಯಂಹಯನ್ ಬಲಮ್॥54॥ 

ಚತತಭಯಶಾತತರ್ ೀ ವಾಹಾನ್ ಕರಾಳಾನ್ ಕ್ಾಳವಚಾಯಸಾಃ। 

ಶರ್ೈವಿಯವಾಯಧ್ ಸೌಮಿರ್ತರಾಃ ಸ ತಂ ಚಾನ್ಯೀನ್ ವ್ೈರಿಣಾಃ॥55॥ 

ವವಷಾಯಥ್ ೀದ್ಬಣಾನ್ ಬಾಣಾನ್ ಪದಾರ್ತೀ ರಾವಣಾತಮಜಾಃ। 

ಶರ್ೈರಶನಿಕಲ್ಪೈಸುಂ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಶರಮಮಾನ್ಯತ್॥56॥ 

ಮಣ್ ಡೀದ್ರಿೀಸತತಶಾಣ್ ಡೀ ವಿರಥಾಃ ಪುರಮಾವಿಶತ್। 

ರಥಮಾರತಹಯ ಸನ್ನದ್ಾಾಃ ಪುನ್ರಾಗಾದ್ ರಣಾಜರಮ್॥57॥ 

ಸ ರಾವಣಿಬಾಯಣಗಣ್ೈನಿನಯಶ್ಾತ್ೈಾಃ ಪಿವಙ್ಗುಮಾನ್ ಭಙ್ಗುಮತಪಾನಿನಾಯ। 

ಚಿಚ ಾ್ೀದ್ ರಾಮಾವರಜಾಃ ಶರ್ೀಣ ಶಕರದಿವಷ್ಾಃ ಕ್ಾಮತಮಯಕಮತಗರಕಮಾಮಯ॥58॥ 

ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಚಾಪಾನ್ುರಮಾದ್ದ್ೀ ಸ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಚಿಚ ಾ್ೀದ್ ಸ ಲಕ್ಷಮಣಸುತ್। 

ವಕ್ಷ್್ ೀ ವಿಪಕ್ಷಸಯ ಬಭ್ೀದ್ ಚಾಽಽಶತ ಸ ಪಞ್ಾಭಾಃ ಪರ್ತರಭರತರ ವಿೀರಾಃ॥59॥ 

ವಮಂಶಾ ರಕುಂ ಶತಮನ್ತಯಶತತರಶ್ಾಾಪಾನ್ುರ್ೀಣ್ೀಷ್ತಗಣಾನ್ ವವಷ್ಯ। 

ಚಿಾತ ು್ಾೈವ ತಾಸುಂಸಯ ಚಮ ಂ ಚ ಹತಾವ ಜಘಾನ್ ಸೌಮಿರ್ತರರಮಿತರಸ ತಮ್॥60॥ 

ವಿನಾಽಪ ಸ ತಂ ವಹತ್ ೀಽಸಯ ವಾಹಾನ್ಬಭರಮಲಿಕ್ಷಮಣ ಉಗರಬಾಣ್ೈಾಃ। 

ನ್ ಭ್ೀತತುಮಿೀಶಾಃ ಕವಚಂ ಸತರಾರಿಬಯಭ್ೀದ್ ಬಾಣ್ೈರಥ ತಲಿಲಾಟಮ್॥61॥ 
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ಲಲಾಟಮಸಾಯಽಽಶತ ಸ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀಽಪ ಬಭ್ೀದ್ ಬಾಣ್ೈರಶನಿಪರಕ್ಾಶ್್ೈಾಃ। 

ಭನಾನಖಿಲಾಙ್ಗುವಿಷ್ತಭಾಃ ಸರಕ್ ುೌ ತೌ ರ್ೀಜತತಾಃ ಪುಷ್ಟಪತಕಂಶತಕ್ಾಬೌ॥62॥ 

ವಿಭೀಷ್ಣಾಯೈಷ್ ಮತಮ್ೀಚ ಬಾಣಾಸ್ತರೀನ್ೀಕಮೀಕಂ ಹರಿಪುಙ್ಗುವ್ೀಭಯಾಃ। 

ವಿಭೀಷ್ಣ್ ೀಽಶ್ಾವನ್ ನ್ಯಹನ್ತ್ ಸತರಾರ್ೀಾಃ ಶಕುಂ ಪತೃವಾಯಯ ಮತಮ್ೀಚ ಪುತರಾಃ॥63॥ 

ಚಿಚ ಾ್ೀದ್ ಸೌಮಿರ್ತರರಮ್ೀಘ್ಶಕುಂ ವಿಭಷ್ಣಶ್್ಾೀಷ್ತಭರಾದ್ದಯಯತ್ ತಮ್। 

ಯಮೀನ್ ದ್ತುಂ ಪರಮತಮ್ೀಚ ಬಾಣಂ ವಿಭೀಷ್ಣಂ ಹನ್ತುಮಥ್ೀನ್ದರವ್ೈರಿೀ॥64॥ 

ಕತಬ್ೀರದ್ತುಂ ಪರಮತಮ್ೀಚ ಬಾಣಂ ಸಲಾಘ್ವೀ ರಾಘ್ವಸ್ ೀದ್ರ್ ೀಽಥ। 

ಶರೌ ಜವಲನ ುೌ ಜವಲನ್ಪರಕ್ಾಶ್ೌ ಸಂಹತಯ ತೌ ವಯೀಮಿನ ನಿಪ್ೀತತತಾಃ ಕ್ೌ॥65॥ 

ಸ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀಽಮತಞ್ಾತ ವಾರತಣಾಸರಂ ನಿರಾಸ ರೌದ್ರೀಣ ಸ ಮೀಘ್ನಾದ್ಾಃ। 

ಆಗ್ನೀಯಮಸರಂ ಮತಮತಚ್ೀ ಸತರಾರಿಾಃ ಸೌರ್ೀಣ ಸೌಮಿರ್ತರರತ್ ೀ ನಿರಾಸ॥66॥ 

ಅಥಾಽಸತರಾಸರಂ ಸತರಶತತರರತಗರಂ ಮತಮ್ೀಚ ನಾನಾಯತಧ್ವಷ್ಯಭೀಮಮ್। 

ಮಹ್ೀಶವರಾಸ್ರೀಣ ಮಹಾಮನ್ಸ್ತವೀ ತಲಿಕ್ಷಮಣ್ ೀಽಸರಂ ಪರರ್ತಸಞ್ಜಹಾರ॥67॥ 

ಸತರಾಾಃಪುರಸೃತಯ ಪುರನ್ದರಂ ಖ್್ೀ ತಸ ಾರಣಂ ಚಿತರಮವ್ೀಕ್ಷಮಾಣಾಾಃ। 

ಸವಸಯಸತು ರಾಮಾನ್ತಜ ದ್ೀವಶತತರಂ ವಿನಾಶಯೀರ್ತ ಪರವದ್ನ್ು ಉಚ್ೈಾಃ॥68॥ 

ದಿವಯಂ ಪುರಾಸಾದಿತದ್ೈತಯಚಕರಮಾಕೃಷ್ಯ ಚಾಽಕಣಣಯತ ಉಗರವಿೀಯಯಯಮ್। 
ರಾಮ್ೀಽಭರಾಮ್ೀ ಜಯರ್ತೀತತಯದಿೀಯಯಯ ರಾಮಾನ್ತಜ್ ೀ ಬಾಣವರಂ 

ಮತಮ್ೀಚ॥69॥ 

ಆಖಣಡಲಾರಾರ್ತಶ್ರಾಃ ಪರಚಣಡಮತತ್ಣಿಡತಂ ಕ್ಾಣಡವರ್ೀಣ ತ್ೀನ್। 

ಸಮಮಣಿಡತಂ ಕತಣಡಲಮಣಡಲಾಭಾಯಂ ಭ ಮಣಡಲ್ೀ ಭ ದ್ರವತ್ ಪಪಾತ॥70॥ 

ತಸ್ತಮನ್ ಹತ್ೀ ತತರ ಹತಾವಶ್ಷಾಟಾಃ ಪರದ್ತದ್ತರವುಾಃ ಕರವಯಭತಜ್ ೀಽರ್ತಭೀತಾಾಃ। 

ಹರಿಪರಬಹಾಯ ಹನ್ತಮತತಪರ್ ೀಗಾಾಃ ಸೌಮಿರ್ತರಮಸಾುರಿಮಪೂಜಯಂಸ ು್ೀ॥71॥ 

ದಿನ್ೈಸ್ತರಭಸುತರ ದಿವಾನಿಶಂ ಚ ಯತಧಾವ ಹತ್ೀ ರಾಕ್ಷಸರಾಜಸ ನೌ। 

ಇನಾದರದಿದ್ೀವಾ ವರಪುಷ್ಪವಷ್ಯಮಿನಾದರರಿಶತೌರ ವಿದ್ಧ್ತಾಃ ಸತುವನ್ುಾಃ॥72॥ 

ರಾಮಾಭಾಯಶಂ ಪಾರಪಯ ರಾಮಾನ್ತಜನಾಮ ಸಾಕಂ ವಾಯೀಾಃ ಸ ನ್ತನಾ ತಂ ವವನ ದ್ೀ। 

ಸಾನಾದರನ್ನ್ ದೀ ಮನ್ದಹಾಸ್ತೀ ಮತಕತನ್ದಸುಂ ಸೌಮಿರ್ತರಂ ಲಾಳಯನಾನಲ್ಲಲ್ಲಙ ುೀ॥73॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಯತದ್ಾಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಏಕ್ಾದ್ಶಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-11-73॥ 
[ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 2757+73=2830] 

ದಾವದ್ಶಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-12-34॥ 

ಭ ರಾನ್ಭ ದ್ ರಾಘ್ವಸ್ೈನಿಕ್ಾನಾಂ ಮ್ೀದ್ಶಾಮ್ೀದ್ಪರಭವಶಾ ರಾವಾಃ। 

ತತ್ ೀಽಪ ಭ ರಾನ್ ಪುರಿ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಶ್್ ೀಕಶಾ ಶ್್ ೀಕಪರಭವಶಾ ರಾವಾಃ॥1॥ 

ಮೃತಂ ನಿಶಮಯೀನ್ದರಜತಂ ಸತತಂ ಸವಂ ಪಾರಣ್ ೀಪಮಾನ್ಂ ವಯಲಪದ್ ದ್ಶ್ಾಸಯಾಃ। 

ಹಾ ವತಸ ನೌ ತವಂ ಪತರೌ ವಿಹಾಯ ಮೃತ್ ೀಽಸ್ತ ದ್ೀವ್ೀನ್ದರಜಯಿನ್ ಬತ್ೀರ್ತ॥2॥ 

ಪುನ್ಶಾ ಕ್್ ೀಪಂ ದಿವಗತಣಂ ಪರರಾತ್ ೀ ಜಘಾಂಸತರಾರಾಚಾಲಮೈರ್ಥಲ್ಲೀಂ ಸಾಃ। 

ವಯಕುಂ ಸತಪಾಶ್್ವೀಯನ್ ನಿವಾರಿತ್ ೀಽಥ ಸಮಮನ್ರರಾಮಾಸ ಸಭಾಮವಾಪಯ॥3॥ 

ರ್ತರಂಶತಸಹಸಾರಣಿ ಮಹೌಘ್ಕ್ಾನಾಮಕ್ಷ್್ ೀಹಿಣಿೀನಾಮಪ ಷ್ಟಸಹಸರಮ್। 

ಸಮಾದಿದ್ೀಶ್ಾಽಽಶತ ರಣಾಯ ರಾಸಯನ್ ಸ ರಕ್ಷಸಾಂ ರಾಕ್ಷಸಯ ಥನಾಥಾಃ॥4॥ 

ಕಲ್ ಿೀಲಕಲ್ಪೈಾಃ ಕರಿಭಾಃ ಪರಿೀತಸುಾಙ್ಗುತುರಙ್ಗುಭತತರಙ್ಗುತತಙ್ಗುಾಃ। 

ರಥಾಖಯರಾದ್ ೀಭರಿತ್ ೀಽಭಪ್ೀದ್ೀ ಬಾಲಾಣಣಯವೀ ರಾಘ್ವಬಾಡವಾಗಿನಮ್॥5॥ 

ಜಾಜವಲಯಮಾನ್ ೀಜಜಾಲಹ್ೀರ್ತಲ್ಲೀಲ್ ೀ ಧ್ ಮಾಯಮಾನ್ ೀದ್ಾತಧ್ ಳಿಧ್ ಮರಾಃ। 

ವಿಸತತವರಾಃ ಸ್ೈನ್ಯಮಹ್ ೀಘ್ಸಙ್ಗ್ಾಃ ಸಾಂವತುಯಕ್್ ೀ ವಹಿನರಿವೀದ್ದಿೀಪ॥6॥ 

ಉನ್ ಮಲಯನಿುೀ ಸಕಲಾಂಶಾ ಸಾಲಾನ್ ನಿಮಿೀಲಯನಿುೀ ಸಕಲಾಂಶಾ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್। 

ಸಾ ವಾಹಿನಿೀ ವಾನ್ರವಾಹಿನಿೀಂ ದಾರಕ್ ಚಿಕ್ಷ್್ೀಪ ವಾತ್ಯೀವ ವಿಶ್ೀಣಣಯಪಣಣಯಮ್॥7॥ 

ಛಿನ್ನೀಷ್ತ ಭನ್ನೀಷ್ತ ನಿಪಾರ್ತತ್ೀಷ್ತ ವಿದಾರವಿತ್ೀಷಾವಕತಲ್ಲತ್ೀಷ್ತ ಭ ಯಾಃ। 

ಸ್ೈನ್ಯೀಷ್ತ ಸ್ೈನ್ಯಪರಭವೀಽಭಯಯತದ್ಾಯನ್ ಸತಗಿರೀವನಿೀಲಾಙ್ಗುದ್ಪೂವಯಕ್ಾಸಾುಮ್॥8॥ 

ವರಾದ್ ವಿರಿಞ್ಾಸಯ ಪರ್ೈರಜ್ೀರಾಂ ಸವ್ೈಯರವದಾಾಯಂ ಚ ಚಮ ಂ ಪರಯತದ್ಾಯ। 

ತರಙ ು್ಣಿೀತತಙ್ಗುತರಙ್ಗುಲ್ ೀಲಪಲಣತಡವನ್ನ ಸ್ತಾರತಾಂ ಯಯತಸ ು್ೀ॥9॥ 

ಪರಾಕರಮಂ ಕ ರರತರಂ ವಿಧಾಯ ಪರಾನ್ ಪರಾಭಾವಯ ವರಾಸರಶಸ್ರೈಾಃ। 

ರಾಮಂ ಯರೌ ರಾವಣವಾಹಿನಿೀ ಸಾ ಜವಲನ್ುಮಗಿನಂ ಶಲಭಾವಲ್ಲೀವ॥10॥ 

ಅಥ್ೀಷ್ತಭಾಃ ಪಟಟಸಭಣಿಡಪಾಲ್ೈಾಃ ಶಕ್ಾಯ ಶತಘ್ನೀಪರಿಘೈಶಾ ಶ ಲ್ೈಾಃ। 

ಗದಾಸ್ತಭಸ್ ುೀಮರಸಾಯಕ್ಾದ್ಯೈಯತಯಯಯೀಧ್ ರಾಮಂ ವಿವಿಧಾಯತಧ್ೈಾಃ ಸಾ॥11॥ 
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ಕಚಿಾದ್ ಬಹ ನ್ ಜ್ೀಷ್ಯರ್ತ ರಾಮ ಏಕ್್ ೀ ರಾಮ್ೀ ಜಯೀದ್ೀವ ರಿಪೂನ್ ಪರವಿೀರಾಃ। 

ವಿಶ್್ವೀಶವರಾಃ ಕರೀಡರ್ತ ಸ್ೀನ್ಯೀರ್ತ ಬಾಲಾ ಸಮಾ ಭ ರಿಧಿಯೀಽಪಯವೀಚನ್॥12॥ 

ಆದಾಯ ಕ್ಾತುಯಸವರಭಾಸವರಂ ಸ ಚಾಪಂ ಚಕ್ಾರ ಪರಭತರಾಶತ ಸಜಯಮ್। 

ವಿಷಾುರಶಬ ದ್ೀನ್ ಸತರಾಸತರಾಣಾಮತದ್ ಾೀಷ್ರಾಮಾಸ ಸತಖ್ಾಸತಖ್್ೀ ಚ॥13॥ 

ಸತವಣಾಣಯಪುಙ್ಗ್ನ್ರ್ತರ್ತೀವರಧಾರಾನ್್ಷಿಣೀಣಪಕ್ಷ್ಾನ್ ನ್ತಪವಯಣ್ ೀಽಥ। 

ಬಾಣಾಸನ್ೀ ಬಾಣಗಣಾನ್ಗಣಾಯನ್ ಸನಾಾಯಸನಾಾಯ ಮತಮ್ೀಚ ರಾಮಾಃ॥14॥ 

ಕಣ ಠ್ೀಷ್ತ ಘ್ಣಾಟಘ್ಟಿತ್ೀಷ್ತ ಕ್ಾಂಶ್ಾತ್ ಕರ್ೀಷ್ತ ಕ್ಾಂಶ್ಾಚಾರಣ್ೀಷ್ತ ಕ್ಾಂಶ್ಾತ್। 

ಮದ್ ೀತೆಟಾನಾಪತತಾಃ ಕ್ಷತರಪ್ೈಶಾಕತುಯ ಕತಾುಯ ಜತಗತಾಂ ಗಜ್ೀನಾದರನ್॥15॥ 

ಶ್ರರಾ ಪರದಿೀಪಾುನ್ವಿಷಾದಿನ್ಶಾ ನಿಷಾದಿನ್ಾಃ ಸಂಯರ್ತ ಸಾದಿನ್ಶಾ। 

ಅಪಾತಯತ್ ತಾನ್ ಸಹಸಾ ಸ ದ್ೀವೀ ನಾಕ್ಾಧಿರ್ ೀಹಾನಿವ ಪುಣಯನಾಶ್್ೀ॥16॥ 

ಅಲಙ್ಗ್ನಿೀರಾಂ ವಿಮಲಾಂ ವಿಶ್ಾಲಾಂವ್ೀಲಾಮಿವಾನ್ನ್ುಶರಾವಲ್ಲಂ ತಾಮ್। 

ಅಭಾಯಪತನಿುೀಪರಯರೌಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಭಙ್ಗುಂ ತತರಙ್ಗುಖಯತರಙ್ಗುಮಾಲಾ॥17॥ 

ಪದಾರ್ತಪಙ್ೆ ತ ದ್ತರತಮಾಪತನಿುೀಂ ಪತರ್ತರವ್ೀಗಾಂ ಧ್ೃತಖಡುಖ್್ೀಟಾಮ್। 

ನಿರಾಸ ರಾಮ್ೀ ಬಹತಬಾಣವಷ್ೈಯವಯಷ್ೈಯಮಮಯಹಾಮೀಘ್ಇವೀರತಧ್ ಳಿಮ್॥18॥ 

ಯತದ ಾ್ೀ ಸಮೃದ ಾ್ೀ ಕೃತವಿಕರಮಾಣಾಂ ಪುರಾ ಮತಹತದಾದರಯವಿತದ್ೈವತಾನಾಮ್। 

ಮಹಾರಥಾನಾಂಮಧ್ತಜಚಿಾರಾಂಸ್ತ ಚಿಚ ಾ್ೀದ್ ಭಲ್ಿೈಶಾ ಲಕತಣಡಲಾನಿ॥19॥ 

ಸನಾಾನ್ಮಾಕಷ್ಯಮಿಷ್ ೀವಿಯಮ್ೀಕ್ಷಮಾದಾನ್ಮಿೀಶಸಯ ತಥಾಽಽಪದಾನ್ಮ್। 

ಜನ್ ೀ ವಿವ್ೀಕೀ ಚ ವಿವ್ೀಕಹಿೀನ್ಂ ವಿಭಾರನ್ುಚಕ್ಾರರವದಿೀಕ್ಷತ್ೀ ಸಮ॥20॥ 

ಸ ರೌಗಪದ್ಯೀನ್ ಶತಂ ಸಹಸರಂ ಲಕ್ಷಂ ಚ ಸಾಕ್ಷ್ಾದ್ವಿಲಕ್ಷ ಏವ। 

ಕ್್ ೀಟಿಂ ಚ ಖವಯಂ ಚ ತಥಾ ಮಹೌಘ್ಂ ಮತಞ್ಾನಿನಷ್ ನ್ೀಷ್ ರಿಪೂನ್ ಜಘಾನ್॥21॥ 

ಅಪಾಙ್ಗುಮಾತ್ರೀಣ ಜಗನಿನಯನಾು ನ್ನ್ವೀಕರ ಪೀಽಪ ರಿಪೂನ್ ನಿಹನಾಯತ್। 

ಸ್ವೈಶವಯಯಯಮೀವಂ ಚ ನಿದ್ಶಯಯನ್ ಹಿ ಸ ವಿಶವರ ಪೀಽಕೃತ ವಿಶವರ ಪಮ್॥22॥ 

ರಾಮ್ೀ ಧ್ರಣಾಯಂ ಗಗನ್ೀ ಚರಾಮ್ೀ ರಾಮ್ೀಽನಿುಕ್್ೀ ದ್ ರತರ್ೀ ಚ ರಾಮಾಃ। 

ರಾಮ್ೀ ವಿಪಕ್ಷ್್ೀ ಸವಬಲ್ೀ ಚ ರಾಮಾಃ ಸವಯತರ ರಾಮಾಃ ಕವ ಬಭೌ ನ್ ರಾಮಾಃ॥23॥ 

ರಾಮಾನ್ನ್ನಾುನ್ವಲ್ ೀಕಯನ್ುಾಃ ಪರತ್ಯೀಕಶಸ ು್ೀಷ್ತ ಗತಣಾನ್ನ್ನಾುನ್। 

ಏಕ್್ೈಕಶಸ ು್ೀಷ್ತ ಗತಣಾನ್ನ್ನಾುನ್ ಸತರ್ೀಶವರಾಾಃ ಪಾರಞ್ಜಲಯಾಃ ಪರಣ್ೀಮತಾಃ॥24॥ 
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ಹರಿನ್ಮಣಿಶ್ಾಯಮಲಕ್್ ೀಮಲಾಙ್ಗುನ್ ಬಮಾಬಧ್ರಾನ್ಮತಬಜಪತರನ್ೀತಾರನ್। 

ರಾಮಾನ್ ವಿರಾಮಾನ್ ರಿಪುವಾಹಿನಿೀನಾಂ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ಪರಜಾಾಃ ಪಾರಞ್ಜಲಯಾಃ ಪರಣ್ೀಮತಾಃ॥25 

ವಿಷಾುರಯನಿು ಸಮ ಧ್ನ್ ಂಷ್ಟ ಕ್್ೀಚಿತ್ ಕ್್ೀಚಿದ್ ವಿಭನ್ದನಿು ಪುರಾ ವಿಪಕ್ಷ್ಾನ್। 

ಅನ್ಯೀ ಪರಾಕರಮಯ ನ್ದ್ನಿು ರಾವದ್ ರಾಮಾಸ್ತರಲ್ ೀಕ್ಾಯಮಭರಾಮರ ಪಾಾಃ॥26॥ 

ಜಘಾಂಸತಾಂ ವಾನ್ರವಾಹಿನಿೀಂ ತಾಂ ಕೃತಾಟಟಹಾಸಂಮತಖಕ್್ ೀಟರಾನ್ುಮ್। 

ನಿಶ್ಾಚರಾಣಾಂ ನಿಶ್ತ್ೈಾಃ ಶರೌಘೈರಪೂರಯನ್ ಕ್್ೀಚನ್ ರಾಮದ್ೀವಾಾಃ॥27॥ 

ರಾಮೈರಗಣ್ಯೈರಿರ್ತ ವದ್ಾಯಮಾನಾಂ ಸಮಪಶಯಮಾನಾ ರಿಪುವಾಹಿನಿೀಂ ತಾಮ್। 

ಅನ್ ಯೀನ್ಯಮಾಬದ್ಾಕರಾ ಹಸನ್ುಸುಸತಾಾಃ ಪರಂ ಕ್್ೀಚನ್ ರಾಮದ್ೀವಾಾಃ॥28॥ 

 ಕಂ ವಿಶವಮ ತ್ೀಯಾಃ ಕಪಭಸತು ಕೃತಯಮಿರ್ತ ಬತರವಾಣಾನ್ ಪಿವಗಾನ್ ವಿಲ್ ೀಕಯ। 

ಅವಿಸ್ತಮತಂ ಸತಸ್ತಮತಮಾನ್ನಾಬಜಮಕಮಪಯನ್ ಕ್್ೀಚನ್ ರಾಮದ್ೀವಾಾಃ॥29॥ 

ಭನಾನ ನ್ ವಹ್ನೀಾಃ ಪೃಥಗಿೀ್ಷಿಣತಾಶಾ ಜಾಥಾ ಯಥಾ ದಿೀಪತ ಏವ ದಿೀಪಾಾಃ। 

ನ್ ವಿಶವಮ ತ ು್ೀಯನ್ನಯನ್ತ ಜಾತತ ಭನಾನ ಜಾತಾಸುಥಾ ರಾಮತ ಏವ ರಾಮಾಾಃ॥30॥ 

ವತಾಯಯದ್ತಯಪಾಧ್ೀನ್ನಯನ್ತ ತಾರತಮಾಯದ್ ದಿೀಪ್ೀಷ್ತ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಗತಣತಾರತಮಯಮ್। 

ರಾಮಸಯ ರ ಪ್ೀಷ್ತ ತಥಾ ಗತಣಾನಾಂ ನ್ೈಸಗಿುಯಕ್ಾಣಾಂ ನ್ ಹಿ ತಾರತಮಯಮ್॥31॥ 

ಸವ್ೀಯಽಪ ತ್ೀ ಶ್ಾಯಮಮಣಿೀನ್ದರರಾಮಾಾಃ ಸವ್ೀಯಽಪ ವಿಧ್ವಸುನಿಜ್ ೀಪರಾಮಾಾಃ। 

ಸವ್ೀಯಽಪ ತ್ೀ ಸವಯಗತಣಾಭರಾಮಾಾಃ ಸವ್ೀಯಽಪ ನಾಥಾ ಜಗತಾಂ ಹಿ ರಾಮಾಾಃ॥32॥ 

ಭ್ೀದ್ಂ ವಿನ್ೈವಾಪ ವಿಶ್್ೀಷ್ಮಾತಾರದ್ ರ ಪಾಣಯನ್ನಾುನಿ ಪೃಥಗ್ ವಿಧಾಯ। 

ಏಕೀಚಕ್ಾರಾಥ ಸ ರಾಮದ್ೀವೀ ದಿೀಪಾಭಮಾನಿೀ ಹಿ ಯಥಾಽಗಿನದ್ೀವಾಃ॥33॥ 
ನ್ ಭವರ್ತ ಬಹತಭಾವೀ ಭ್ೀದ್ಹಿೀನಾತಾಯ ಇತಾಂ 

ಮರ್ತರಪಟತಮರ್ತೀನಾಮಸತು ಡ್ ೀಲಾಯಮಾನಾ। 
ವಪುರವಯವಧ್ಮಾಮಯ ವಣಣಯಚ್ೀಷಾಟಗತಣಾದಾಯ 

ಧ್ತರವಮಪರಿಮಿತಾಾಃ ಶ್ರೀರಾಮ ಏಕ್್ ೀ ವಿಶ್್ೀಷಾತ್॥34॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯ ವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಯತದ್ಾಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ದಾವದ್ಶಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-12-34॥ [2830+34=2864] 
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ತರಯೀದ್ಶಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-13-80॥ 

ಮಹಾಬಲ್ೀನ್ ರಾಮೀಣ ಶತರತಾವ ಮ ಲಬಲಂ ಹತಮ್। 

ಜೀವಿತಾಶ್ಾಂ ಸತಖ್ಾಶ್ಾಂ ಚ ಕ್ಷಣಾತ್ ತತಾಯಜ ರಾವಣಾಃ॥1॥ 

ಸತನಷಾಣಾಮಥ ಭಾರಾಯಯಣಾಂ ಪರಾಸಾಮಪ ಯೀಷ್ಟತಾಮ್। 

ಪತಯಪತಾಯರ್ತುಯಜಂ ರ್ ೀದ್ಂ ಶತರತಾವ ಮತತುಯಂ ಮನ್ ೀ ದ್ಧ್ೀ॥2॥ 

ಜಾಜವಲಯಮಾನ್ಾಃ ಕ್್ ರೀಧ್ೀನ್ ನ್ೀತ್ರೀಭ್ ಯೀ ವಹಿನಮತದಿುರನ್। 

ಅವಾನ್ರನ್ರಾಮತವಿೀಯಂ ಕರಿಷಾಯಮಿೀತತಯವಾಚ ಸಾಃ॥3॥ 

ಸವಯದಿವಾಯಯತಧ್ ೀಪ್ೀತಂ ಪುಷ್ಪಕಂ ಪುಷ್ಟಟವದ್ಾಯನ್ಮ್। 

ಆರತರ್ ೀಹ ಮಹಾಬಾಹತಾಃ ಸನ್ನದ್ ಾೀ ದ್ಶಕನ್ಾರಾಃ॥4॥ 

ನಿರತಪಾಕ್ಷಶಾ ಯ ಪಾಕ್ಷ್್ ೀ ಮಹಾಪಾಶವಯಮಹ್ ೀದ್ರೌ। 

ದ್ಂಸ್ತತಾ ರಥಮಾರತಹಯ ರಾವಣಂ ಪಯಯಯವಾರಯನ್॥5॥ 

ವಿಯಯಯರೌ ನ್ಗರಾದಾರಜಾ ಸ್ೀನ್ರಾ ಹತಶ್್ೀಷ್ರಾ। 

ಉತಾಪತಾನ್ ವಿೀಕ್ಷಮಾಣ್ ೀಽಪ ದಿವಾಯನ್ ಭೌಮಾನ್ಥಾಙ ು್ಕ್ಾನ್॥6॥ 

ದ್ೀವೀ ವವಷ್ಯ ರತಧಿರಂ ವಿನ್ೀದ್ತರಶ್ವಾಾಃ ಶ್ವಾಾಃ। 

ಚ್ೀಲತರಙ್ಗುನಿ ವಾಮಾನಿ ಯತ್ ೀ ಮೃತತಯಾಃ ಪರರ್ತೀಯತ್ೀ॥7॥ 

ಪುರತಷಾದಾಧಿಪಸಾಯಸಯ ಪುರತಷಾದಾನ್ ಪುರಾಃಸತರಾನ್। 

ವಾನ್ರಾ ವಾರರಾಮಾಸತಸುನಾನಸಹತ ರಾವಣಾಃ॥8॥ 

ನಿಕೃತುಕರಕಣಾಣಯಙ್್ ರಕಣಾಠದ್ಯವಯವಾನ್ ಬಹ ನ್। 

ಪರ್ತರಭಾಃ ಪಾತರಾಮಾಸ ಯತಗಪದ್ ರಾವಣಾಃ ಕಪೀನ್॥9॥ 

ಪರಾದ್ರವನ್ ಪರಾಭ ತಾಾಃ ಕ್್ೀಚಿತ್ ತಚಾರಪಾವಕ್್ೈಾಃ। 

ಅಪರ್ೀ ಕಪಯಸುಸಯ ಧ್ವಚಿನಿೀಂ ಜಘ್ುನರತದ್ಾತಾಾಃ॥10॥ 

ಪರ್ಷಿಣೀಣಾನ್ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ವಿೀಕ್ಷಯ ಮಹಾದ್ೀಹ್ ೀ ಮಹ್ ೀದ್ರಾಃ। 

ಅಭಯದ್ರವದ್ ವಾನ್ರ್ೀನಾದರನ್ ಶರವಷ್ಟೀಯ ಘ್ನ್ಸವನ್ಾಃ॥11॥ 

ಸ ಏವ ಕತಮಿಕಣ್ ಣೀಯಽಯಂ ಹನ್ತುಂ ನ್ಾಃ ಪುನ್ರಾಗತಾಃ। 

ಇರ್ತ ವಿಕತರಶಯ ಹರಯೀ ಪಲಾಯನ್ು ದಿಶ್್ ೀ ದ್ಶ॥12॥ 
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ಇದ್ಂ ವಿಭೀಷ್ಟಕ್ಾಮಾತರಂ ಮೈವಂ ದ್ರವತ ರ್ತಷ್ಠತ। 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಸಾಾಪರಾಮಾಸ ತಾರ್ೀಯೀ ಧ್ವಜನಿೀಂ ನಿಜಾಮ್॥13॥ 

ಇನ್ದರಸ ನ್ತಸತತ್ ೀ ವಿೀರ್ ೀ ಮಹ್ ೀದ್ರಮಥಾದ್ರವತ್। 

ಸಙ್ಗುರಮಾಃ ಸಮಜನ್ತಯಗ್ ರೀ ರಕ್ಷ್್ ೀವಾನ್ರವಿೀರಯೀಾಃ॥14॥ 

ಮಹ್ ೀದ್ರ್ ೀ ವಾಲ್ಲಸತತ್ೀ ವವಷ್ಯ ನಿಶ್ತಾನ್ ಶರಾನ್। 

ಅಚಿನ್ುಯಂಸಾುನ್ ಜಗಾರಹ ಕ್್ೀಶ್್ೀ ವಾಲ್ಲಸತತ್ ೀ ರಿಪುಮ್॥15॥ 

ಮಹ್ ೀದ್ರಂ ಮಹಿಪೃಷ ಠ್ೀ ಪಾತಯಿತಾವಽಙ್ಗುದ್ ೀ ರತಷಾ। 

ಪರಿಘಾಪಾತಪುರಷ್ೈಾಃ ಪಾದ್ಪಾತ್ೈರಚ ಣಣಯಯತ್॥16॥ 

ಮಹ್ ೀದ್ರಂ ಹತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮಹಾಪಾಶವಯಾಃ ಸಮಾಪತನ್। 

ವವಷ್ಯ ವಿಶ್ಖ್ಾನ್ ಘ ೀರಾನ್ ವಾಲ್ಲಸ ನ್ತಜಘಾಂಸರಾ॥17॥ 

ಅಙ್ಗುದ್ಸುಮಭದ್ತರತಯ ಪರಸಹಾಯಽಽದ್ತು ತದ್ಾನ್ತಾಃ। 

ಮಹಾಪಾಶ್್ವೀಯಽಥ ಕತಪತಾಃ ಖಡುಮಾದ್ತು ವ್ೀಗವಾನ್॥18॥ 

ಖಲಸಯ ಖಡುಮಾಚಿಾದ್ಯ ಕ್್ೀಶಪಾಶ್್ೀ ಪರಗೃಹಯ ತಮ್। 

ಪಾತಯಿತಾವ ಧ್ರಾಪೃಷ ಠ್ೀ ಖಡ ು್ೀನಾಕೃನ್ುದ್ಙ್ಗುದ್ಾಃ॥19॥ 

ಆ ದ್್ಷಿಣಣ್ ೀದ್ರಪಾರನಾುದಾ ವಾಮಾಂಸಾಚಾ ರಾಕ್ಷಸಮ್। 

ಖಣಡಯನ್ ನಿಜಘಾನ್ೈನ್ಮಾಖಣಡಲಸತತಾತಮಜಾಃ॥20॥ 

ತತ್ ೀ ವಿರ ಪನ್ೀತ್ರೀಣ ಯ ಪನ್ೀತ್ರೀಣ ಚಾಙ್ಗುದ್ಾಃ। 

ಆಚಾನ್ನಾಃ ಶರವಷ್ೀಯಣ ಮೀಘಾಭಾಯಮಿವ ಭಾಸೆರಾಃ॥21॥ 

ಶರಪಞ್ಜರಬದ್ ಾೀಽಥ ರಕ್ಷ್್ ೀಭಾಯಂ ವಾಲ್ಲನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 

ನ್ ಶಶ್ಾಕ ಪರಚಲ್ಲತತಂ ವಾಯಘ್ರಾಃ ಪಞ್ಜರಗ್ ೀ ಯಥಾ॥22॥ 

ಸತತಂ ಸಂಶಯಿತಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಪೃತನಾಂ ಚ ಪರಪಾರ್ತತಾಮ್। 

ಗತಲ್ೀ ಸತಷ್ೀಣಂ ವಿನ್ಯಸಯ ಸತಗಿರೀವೀಽಭಯಪತದ್ ರತಷಾ॥23॥ 

ಉತಾಪಠ್ಯ ಪಾಟವ್ೀನಾಽಽಶತ ಗಿರಿಂ ಹರಿಗಣ್ೀಶವರಾಃ। 

ತರಸಾ ಪಾತರಾಮಾಸ ತಯೀ ರಾವಣಮನಿರಣ್ ೀಾಃ॥24॥ 

ಚ ಣಿಣೀಯಬಭ ವತತಸ ುಣಣಯಮಮಾತೌಯ ರಾವಣಸಯ ತೌ। 

ತ್ೀನ್ ಸ ಾಲ್ೀನ್ ಶ್್ೈಲ್ೀನ್ ಪಾಂಸತಪಣಾಡವಿವಾಶಮನಾ॥25॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

TOC                                       http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 241 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಮನಿರಣಾಂ ಮರಣಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಕ್್ ರೀಧ್ದಿೀಪುೀ ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಾಃ। 

ಉದ್ಬಣಂಬಾಣಮಾದಾಯ ಕ್ಾಮತಮಯಕ್್ೀಣಾಽಽಶತ ಸನ್ದಧ್ೀ॥26॥ 

ತ್ೀನ್ ಹಯತಯಯಕ್ಷರಾಜಸಯ ವಕ್ಷ್್ ೀ ರಕ್ಷ್್ ೀಧಿಪೀ ಬಲ್ಲೀ। 

ನಿಬಯಭ್ೀದಾಥಸತಗಿರೀವೀ ಮ ಚಿಾಯತ್ ೀ ನ್ಯಪತದ್ ಭತವಿ॥27॥ 

ವಿಧ್ ಯ ವಾನ್ರಾನ್ ಬಾಣ್ೈವಿಧ್ ಯಮ್ೀಽಗಿನರಿವ ಜವಲನ್। 

ರಾಮಮಭಯದ್ರವತ್ ಕತರದ್ ಾೀ ರಾಮಭಾರತಾ ರತರ್ ೀಧ್ ತಮ್॥28॥ 

ವಿಭೀಷ್ಣ್ ೀ ಗತಾಪಾಣಿನ್ನಯಹನ್ದ್ ರಾವಣಾನ್ತಗಾನ್। 

ಮಮ್ೀಚ ರಾವಣಾಃ ಶಕುಂ ಘ ೀರಾಂ ಭಾರತೃಜಘಾಂಸರಾ॥29॥ 

ತಾಮಾಪತನಿುೀಂ ಚಿಚ ಾ್ೀದ್ ಸೌಮಿರ್ತರಾಃ ಪರ್ತರಭಸ್ತರಭಾಃ। 

ವಿನ್ೀದ್ತವಾಯನ್ರಾ ಹೃಷಾಟಸುತಶತಾಕ್್ ರೀಧ್ ರಾವಣಾಃ॥30॥ 

ಲಕ್ಷಮಣಂ ತವಂ ಬಲಶ್ಾಿಘ್ೀ ವಿಭೀಷ್ಣಮಪೀಪಲಾಃ। 

ಶಕುಶ್್ಾೀತ್ ಪಾಲರಾಽಽತಾಮನ್ಮಿತತಯವಾಚ ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಾಃ॥31॥ 

ಮರಾರಾ ಬರಹಮಣಾ ದ್ತಾುಂ ಮಯೀನ್ ಪುನ್ರಾತಮನ್ೀ। 

ಕ್ಾಲದ್ಣ್ ಡೀಪಮಾಂ ಶಕುಂ ಮತಮ್ೀಚಾಸ್ೈ ಸ ರಾವಣಾಃ॥32॥ 

ಅಥಾಷ್ಟಘ್ಣಾಟಘ್ಟಿತಾ ಜವಲನಿುೀ ಶಕುರಮಬರ್ೀ। 

ಲಕ್ಷಮಣಸಯ ಕ್ಷಣಾತ್ ವಕ್ಷ್್ ೀ ದಾರರಾಮಾಸ ದಾರತಣಾ॥33॥ 

ಪರ್ತತಂ ಲಕ್ಷಮಣಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಕತಪತ್ ೀ ವಾಯತನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 

ವಿಶ್ಾಲಂ ಶ್್ೈಲಮಾದಾಯ ರಕ್ಷ್್ ೀವಕ್ಷಸಯಥಾ್ಷಿಣಪತ್॥34॥ 

ಗವಿೀಯಂ ಪವಯತಪಾತ್ೀನ್ ವಯಥಾಂ ಪಾರಪಯ ಗರಿೀಯಸ್ತೀಮ್। 

ದ್ಶ್ಾಸ್ ಯೀ ದ್ಶಭಶ್ಾಾಽಸ್ಯೈಾಃ ಶ್್ ೀಣಿತಂ ವಮರ್ತ ಸಮ ಸಾಃ॥35॥ 

ಏತಸ್ತಮನ್ನನ್ುರ್ೀ ಹನ್ು ನಿಾಃಸಙ್ಗಜಞಂ ರಾಘ್ವಾನ್ತಜಮ್। 

ಪಾದಾರವಿನ್ದಂ ದ್ೀವಸಯ ಪಾರಣದ್ೀವಾತಮಜ್ ೀಽಽನ್ಯತ್॥36॥ 

ಸವಯಶಕುರಿಮಾಂ ಶಕುಮತತಾಪಟಾಯನ್ತಜವಕ್ಷಸಾಃ। 

ಔಷ್ಧಾನಾಯನ್ಯೀತಾಯಶತ ಹನ್ ಮನ್ುಮಚ್ ೀದ್ಯತ್॥37॥ 

ಪೂವಯವತ್ ಪವಯತಶ್್ರೀಷ್ಠಂ ಸವೌಯಷ್ಧ್ನಿಧಿಂ ಪರಭತಾಃ। 

ಆನಿನಾಯ ಮಹಾತ್ೀಜಾ ವಾಯತಜ್ ೀ ವಾಯತವ್ೀಗವಾನ್॥38॥ 
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ಅಪೌಯಷ್ಧಾನಾಂ ಗನ ಾ್ೀನ್ ಸೌಮಿರ್ತರಮಿಮಯತರವಧ್ಯನ್ಾಃ। 

ಅಕ್ಷತಾಃ ಪರೀರ್ತಾತ್ ೀ ವಿೀರಾಃ ಪೂಣಾಣಯನ್ನ್ದಮವನ್ದತ॥39॥ 

ಶ್ಾಯಮಲಾಙ್ಗುಂ ಶಬಲಯನ್ ಹಸ್ತತ್ೀನ್ ಸ್ತತರ್ತವಷಾ। 

ಪರಸನ್ ನೀಮಾರತರ್ತಂ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ಪರಿರ್ೀಭ್ೀಪರಾಃ ಪುಮಾನ್॥40॥ 

ಛಿನ್ನಪರರ್ ೀಹಿಣಶ್್ೈವ ವಿಶಲಾಯಾಃ ಪೂವಯವಣಿಣಯನ್ಾಃ। 

ಔಷ್ಧಿೀನಾಂ ಪರಭಾವ್ೀನ್ ಸವ್ೀಯಽಪ ಹರಯೀಽಭವನ್॥41॥ 

ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಪಾರ್ಷಿಣಪನ್ನಬ ಾೌ ವಾನ್ರ್ೀನಾದರ ಮೃತಾನ್ೃತಾನ್। 

ರಾಮಾಜ್ಞರಾ ತತಸ ು್ಾೀತ್ೀ ನಾಜೀವನೌನಷ್ಧ್ೈರಪ॥42॥ 

ಲಕ್ಷ್ಾದ್ಾಯಯೀಜನಾಧಾವನ್ಂ ಪಾರ್ಷಿಣಪನಾಮರತರ್ತಸುತಾಃ। 

ಪವಯತಂ ಪೂವಯವತ್ ಸ್ ೀಽದಿರನಿನಯಶ್ ಾ್ೀದಾಙ್ಗೆಾಃ ಸ್ತಾರ್ ೀಽಭವತ್॥43॥ 

ಅಥಾಭನ್ನ್ದಯ ಸವಚಮ ಂ ಚಕ್್ರೀ ರಾಮ್ೀ ಧ್ನ್ತಧ್ವಯನಿಮ್। 

ಯತದ್ಾನಾಟಯಪರಸಙ್ಗುಯ ಪೂವಯರಙ್ಗುಮಿವಾಗರತಾಃ॥44॥ 

ವಿಮಾನ್ೀ ಭಾಸಮಾನ್ಾಃ ಸ ಮಹಾಮಾನ್ ೀ ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಾಃ। 

ಮಣಡಲ್ಲೀಕೃತಕ್್ ೀದ್ಣಡಾಃ ಪುಣಡರಿೀಕ್ಾಕ್ಷಮಭಯರಾತ್॥45॥ 

ಶಮತಿಶವೌಯ ಪುರಸೃತಯ ಪುರನ್ದರಪುರಾಃಸರಾಾಃ। 

ದ್ೀವೀಪದ್ೀವಮತನ್ಯೀ ಯತದ್ಾಂ ದ್ರಷ್ತಟಂ ವಿಯದ್ ಯಯತಾಃ॥46॥ 

ನಾಸಮನಾನಥಾಃ ್ಷಿಣತೌ ರ್ತಷ ಠ್ೀದ್ ರಾಕ್ಷಸ್ೀಽಸ್ತಮನ್ ವಿಮಾನ್ಗ್ೀ। 

ಇರ್ತ ಮತಾವ ಮಹ್ೀನ್ ದರೀಽಸ್ೈ ನಿಜಂ ರಥಮರಾಪಯತ್॥47॥ 

ಅವತಾಯಯಯ ರಥಂ ದಿವಯಂ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲಾಃ ಸಾಮಽಽಹ ಮಾತಲ್ಲಾಃ। 

ವಿಜಯಸವ ಜಗನಾನಥ ರಥ್ೀಽಸ್ತಮನ್ ವಿಹರನಿನರ್ತ॥48॥ 

ರಥ್ ೀದ್ರಾದಿರಮಾರ ಢ್ ೀ ರ್ೀಜ್ೀ ರಾಮಸಹಸರಗತಾಃ। 

ವಿಶವಗಾರಸ್ತದ್ಶಗಿರೀವಧಾವನ್ುವಿಧ್ವಂಸದಿೀ್ಷಿಣತಾಃ॥49॥ 

ಬಾಣಾನ್ ಬಹ ನ್ ಬಹತವಿಧಾನ್ತದ್ಬಣಾನ್ ನಿಶ್ತಾನ್ ದ್ೃಢಾನ್। 

ಸವಣಣಯಪುಙ್ಗ್ನ್ ಸತುರತಪಕ್ಷ್ಾನ್ ಪಾರಸಾಯದ್ ರಾಮಾಯ ರಾವಣಾಃ॥50॥ 

ತಾನ್ನ್ನ್ ುೀಽನ್ುರ್ೀಣ್ೈವ ಭಲ್ಿೈಶ್ಾಚ ಾ್ೀದ್ ರಾಘ್ವಾಃ। 

ಮತಮ್ೀಚ ಚ ಸವಯಂ ಬಾಣಾನ್ ಪರಹಸನ್ನೀವ ಲ್ಲೀಲರಾ॥51॥ 
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ಮಣಣಲಾನಿ ವಿಚಿತಾರಣಿ ದ್್ಷಿಣಣಾನಿೀತರಾಣಿ ಚ। 

ಚರನ ುೌ ಚಕರತತಶ್ಾತರಂ ಯತದ್ಾಂ ತೌ ವಿಶವವಿಸಮಯಮ್॥52॥ 

ದಿಶ್್ ೀ ದ್ಶ ಶರ್ೈಾಃ ಶ ರೌ ಛಾದ್ರಾಮಾಸತತಾಃ ಕ್ಷಣಾತ್। 

ಅನ್ಾಕ್ಾರ್ೀಣ ಸಾನ ದ್ರೀಣ ವಿಶವಮನ್ಾಮಭ ತ್ ತದಾ॥53॥ 

ವಾನ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸಾಶ್್ಾೀಮೀ ವಿಸಮಯೀತತುಲ್ ಿೀಲಚನಾಾಃ। 

ತಸತಾವಿಯಹಾಯ ಸಙ್ಗುರಮಂ ಸಙ್ಗುರಮಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ತಂ ತಯೀಾಃ॥54॥ 

ಕಞ್ಾತ್ ಪರಹೃಷ್ಟ ವಿತರಸಾಂ ಕಞ್ ಾ್ತ್ ಕಞ್ ಾ್ತ್ ಸಮಾಕತಲಮ್। 

ವಿಚಿತರರ ಪಂ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯಂ ವಿಸ್ತಮತಂ ಸಮಭ ತ್ ತದಾ॥55॥ 

ನಾರಾಚಮಾಲಾಮಮತಚದ್ ರಾವಣ್ ೀ ರಾಮಮ ಧ್ಯನಿ। 

ಸಾ ನಿೀಲ್ ೀತಪಲಮಾಲ್ೀವ ನ್ ರಾಮಸಯ ವಯಥಾಂ ವಯಧಾತ್॥56॥ 

ಲಲಾಟಂ ಪಾಟರಾಮಾಸ ಪಾಟವಾಕ್್ೆೈಟಭಾದ್ದಯನ್ಾಃ। 

ಶರ್ೈನಿನಯಶ್ಾಚರ್ೀನ್ದರಸಯ ಚತಕ್ಷ್್ ೀಭ ಸ ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಾಃ॥57॥ 

ಸಸಜಜಯ ವಿವಿಧಾನ್ ಬಾಣಾನಾಸತರಾಸ್ರೀಣ ರಾವಣಾಃ। 

ಸ್ತಂಹವಾಯಘಾರದಿಕಮತಖ್ಾನ್ ಪ್ಷಿಣಸಪಾಪಯನ್ನಾನ್ಪ॥58॥ 

ರಾಘ್ವೀ ರಾವಣಸಾರಣಿ ಸವತನಾರಸ್ರೈನ್ಯಯವಾರಯತ್। 

ರಾನಾಯಗ್ನೀರಾದಿನಾಮಾನಿ ವಹಾನಯದ್ಯೈಾಃ ಸಾಧಿತತವತಾಃ॥59॥ 

ಬರಹ್ೀನ್ದರಪಶತಪತಯದಾಯ ದ್ೀವಾ ಯಸಯ ಪರಸಾದ್ತಾಃ। 

ಸತಾುಶಕ್ಾಯದಿಮನ್ುಾಃ ಸತಯಸುಸಯ ಕ್ಾ ಪರತನ್ರತಾ॥60॥ 

ಆಗ್ನೀರಾಸ್ರೀಣ ಭಗವಾನ್ ಸಸಜಾಜಯಗಿನಮತಖ್ಾಞ್ಾರಾನ್। 

ವಿದ್ತಯನ್ತಮಖ್ಾಂಶಾ ಸ ರಾಯಯಸಾಯಂಸ್ತಸುಸಾಯಸರಮನಿೀನ್ಶತ್॥61॥ 

ದ್ೈವಗನ್ದವಯಪೂವಾಯಣಿ ಮತಕ್ಾುನ್ಯಸಾರಣಿ ವ್ೈರಿಣಾ। 

ದ್ೈವಗಾನ್ಾವಯಪೂವ್ೈಯಾಃ ಸ ನಾಶರಾಮಾಸ ಕ್್ೀಶವಾಃ॥62॥ 

ರಾವಣ್ ೀಽಥಾಸರವಿೀಯಯೀಯಣ ನಾಗಾಂಶಾಕ್್ರೀ ವಿಷ್ ೀದ್ಬಣಾನ್। 

ಸತಪಣ ಣ್ೈಯಾಃ ಸವಶರ್ ೀದ್ ಿತ್ೈಸಾುನ್ ಜಘಾನ್ ಜಗದ್ತುರತಾಃ॥63॥ 

ಯತ್ ಪರ್ೈದ್ತದಯಷ್ೆರಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ತಚಾಕ್್ರೀ ರಾವಣ್ ೀ ಯತಧಿ। 

ಯದ್ಯಚಾಕ್್ರೀ ದ್ಶ್ಾಸ್ ಯೀಽಯಂ ತತುತ್ ಪರತಯಹನ್ತ್ ಪರಭತಾಃ॥64॥ 
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ರಾಮರಾವಣಯೀಯತಯಯದ್ಾಂ ರಾಮರಾವಣ್ ೀಯೀರಿವ। 

ಗಗನ್ಂ ಗಗನಾಕ್ಾರಂ ಸಾಗರಂ ಸಾಗರ್ ೀಪಮಮ್॥65॥ 

ರಥಂ  ಸಾರರ್ಥಮಪಯಶ್ಾವನ್ ಧ್ವಜಂ ಚ ನಿಶ್ತ್ೈಾಃ ಶರ್ೈಾಃ। 

ರಾವಣಸಾುಡರಾಮಾಸ ರಾಮಸಯ ಪರಣದ್ನ್ ಮತಹತಾಃ॥66॥ 

ಕ್್ ೀಪಂ ಪರಕಟರಾಮಾಸ ಭಗವಾಂಲ್ ಿೀಕಭೀಷ್ಣಮ್। 

ಪೂಣಾಣಯನ್ನ ದ್ೀ ಮತಕತನ ದ್ೀಽಸ್ತಮನ್ ಕತತಾಃ ಕ್್ ೀಪಸುಮ್ೀಭವಾಃ॥67॥ 

ಭತರಕತಟಿೀಮಲಿಲಾಟ್ೀನ್ ಸವಯಶ್್ ೀಣ್ೀಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಚ। 

ಭ ರಭಾಯಂ ಚ ಭಾವಗಭಾಯಭಾಯಂ ರಾಮ್ೀಽಭ ತ್ ಸವಯದ್ತಾಃಸಹಾಃ॥68॥ 

ಸಂರಮಿಂ ತಂ ಭಗವತ್ ೀ ವಿೀಕ್ಷಮಾಣ್ ೀ ಭರಾಕತಲಾಃ। 

ನ್ಯಸುಮಾಪದ್ಾನ್ಮಿವ ಶ ಲಮಾದ್ತು ರಾವಣಾಃ॥69॥ 

ಜಾಜವಲಯಮಾನ್ಂ ತಚ ಾಲಂ ಯತಗಾನಾುನ್ಲಭೀಷ್ಣಮ್। 

ವಿಕ್ಷ್್ೀಪ ಘ್ಣಾಟಘ್ಟಿತಂ ್ಷಿಣಪರಂ ರಾಮಾಯ ರಾವಣಾಃ॥70॥ 

ಸವಯಶಕುಸುತಾಃ ಶಕ್ಾಯ ತಸಯ ಶ ಲಮಶ್ಾತಯತ್। 

ವಿಭ್ೀದ್ ಚ್ ೀದ್ಬಣ್ೈಬಾಯಣ್ೈರತರತ ವಕ್ಷಶಾ ರಕ್ಷಸಾಃ॥71॥ 

ವಿಕರನ್ುಂ ಬಹ ನ್ ಬಾಣಾನ್ ವಿಕರನ್ನೀವ ಸಾಯಕ್ಾನ್। 

ಮೀಘ್ಗಮಿಿೀರರಾ ವಾಚಾ ರಾಮ್ೀ ರಾವಣಮಬರವಿೀತ್॥72॥ 

ಸತತ್ ೀ ವಿಶರವಸಾಃ ಶ ರಸುಾಂ ಹಿ ವ್ೈಶರವಣಾನ್ತಜಾಃ। 

ಜತವಾನ್ ಕಲ ದಿಕಾಕರಂ ಭವಾನ್ ನಿಜಭತಜೌಜಸಾ॥73॥ 

ನ್ಟವತ್ ಕಪಟಿೀಭ ತಾನ್ ನಾಟಯನ್ ಸವಗತಾನ್ ಗತಣಾನ್। 

ನಿಸಗುಯನಿೀಚಸುಾಮಿರ್ತ ಸ್ತರೀಚೌಯಯೀಯಣಾವಗಮಯತ್ೀ॥74॥ 

ಬರಹಮಹತಾಯ ಗತರತದ್ ರೀಹ್ ೀ ದ್ೀವತಾನಾಂ  ಚ ಹ್ೀಳನ್ಮ್। 

ಇತಾಯದ್ಯೀಽಪರಾಧಾಸ ು್ೀ ಸ್ತರೀಚೌಯಯೀಯಣ ನ್ವಿೀಕೃತಾಾಃ॥75॥ 

ದಾರಯಿಷಾಯಮಿ ಹೃದ್ಯಂ ದಾರತಣಂ ತವ ರಾವಣ। 

ಸಾಧ್ ನಾಂ ಧ್ಮಮಯಮಾಗುಯಸಯ ಕವಾಟಮಿವ ರ್ ೀಧ್ಕಮ್॥76॥ 

ಮತನಿಮಾಂಸ್ೀನ್ ಪುಷ್ಟಸಯ ತವ ಮಾಂಸ್ೀನ್ ದ್ತಮಮಯತ್ೀ। 

ಕಙ್ಗೆನ್ ಸನ್ುಪಪಯಯಿಷಾಯಮಿ ಪಶಯ ಸ್ತೀತಾಪತ್ೀಬಯಲಮ್॥77॥ 
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ಇತತಯದಾಹೃತಯ ಭಗವಾನ್ ಶರ್ೈರಶನಿಸನಿನಭ್ೈಾಃ। 

ರಾಘ್ವೀ ರಾವಣಸಾಯಙ್ಗುಂ ವಿಭ್ೀದ್ ಗಿರಿಸನಿನಭಮ್॥78॥ 

ರಾಮಬಾಣ್ೈವಿಯಭನಾನಙ  ುೀ ರಾವಣ್ ೀ ವಿಶವರಾವಣಾಃ। 

ಸರಸುಗಾತ್ ರೀ ವಿವಿತಾುಕ್ಷ್್ ೀ ಮತಹ ತುಯಂ ಮ ಚಿಾಯತ್ ೀಽಪತತ್॥79॥ 
ಅದ್ಾಯಪರಹಷ್ಟಯತಸತರಾಮತಬರತಹಸುದಾನಿೀ 

ಮದಾಾಯವಮಿೀಲ್ಲತಸತರ್ೀತರಕ್್ೈರವೀಽಯಮ್। 
ಅದ್ಾಯಪರಭಗನದ್ಶವಕರತಮಾಾಃ ಸವಗ್ ೀಭ- 

ರದ್ ಾೀಯದಿತ್ ೀ ರವಿರಿವಾಥ ರರಾಜ ರಾಮಾಃ॥80॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಯತದ್ಾಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ತರಯೀದ್ಶಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-13-80॥  [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 2864+80=2944] 

ಚತತದ್ದಯಶಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-14-50॥ 

ವಿಮಾನ್ರಾನ್ೈವಿಯಬತಧ್ೈದಿದಾಯಜ್ೈಶಾ ನಿಮನಿರತ್ ೀ ಮನ್ರವಿದಾಂ ವರಿಷ್ಠಾಃ। 

ವಯೀಮ್ನೀಽವರ್ತೀಯಯೀಯಪಗತ್ ೀ ಮತಕತನ್ದಮತವಾಚ ವಾಚಂ ಮರ್ತಮಾನ್ಗಸಯಾಃ॥1॥ 

ಲ್ಲೀಲಾಭರ್ೀತಾಭರಲಂ ಮಹ್ೀಶ ್ಷಿಣಪರಂ ್ಷಿಣಪ್ೈನ್ಂ ಜಗದ್ೀಕಶತತರಮ್। 

ಬಭ್ೀರ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ನ್ವಿದ್ನ್ ಭವನ್ುಮಪಾಯದ್ಶ್ೀಯ ಪರಣಯೀ ಮೃದ್ ನಾಮ್॥2॥ 

ಮಾತುಯಣಡಸನ್ಮಣಡಲಮದ್ಾಯವೃತುಂ ನಾರಾಯಣಂ ಭಕುಪರಾಯಣಂ ತಾವಮ್। 

ಸಂಸ್ೀವಯ ದಿವಯಸತುರ್ತಭಜಜಯನ್ ೀಽಯಂ ಸವೀಯಽಪ ಸವಯಂ ಪುರತಷಾತಾಯಮೀತತ॥3॥ 

ಇತತಯಕು ಈಶ್್ ೀ ಮತನಿನಾ ನಿತಾನ್ುಮ್ೀಮಿತತಯದಾಹೃತಯ ಚಕಷ್ಯ ಚಾಪಮ್। 

ಸಮಾಾಪಯ ಸಞ್ಚಜಞಮನ್ವಾಪಯ ಭೀರ್ತಂ ಸ ರಾವಣಸಾುವದ್ವಾಪ ರಾಮಮ್॥4॥ 

ವಿಜ್ಞಾಯ ವಿೀಯಯಯಂ ರಘ್ುವಂಶಕ್್ೀತ್ ೀದ್ದೃಯಷಾಟಾ ನಿಮಿತುಂ ಮೃರ್ತಸ ಚಕಂ ಚ। 

ಚಚಾಲ ಚ್ೀದ್ ೀ ನ್ ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಸಯ ನ್ ಮಾನಿನಾಮಾಪದಿ ಚಾಪಲಂ ಸಾಯತ್॥5॥ 

ಸವಪಾಷ್ಯದಾನಾಂ ಪರವರ್ೀಣ ತ್ೀನ್ ಮಹಷ್ಟಯಶ್ಾಪಾದ್ ರಿಪುಜನ್ಮಭಾಜಾ। 

ಪರಕರೀಡಿತಸುತರ ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ೀನ್ ಚಕ್ಾರ ಚಿತರಂ ರಣಮಮತಬಜಾಕ್ಷಾಃ॥6॥ 

ಉತಾೆಮಮಯಕ್ೌ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ವಮಮಯಭಾಜೌ ತೌ ರ್ೀಜತತಾಃ ಸನ್ುತಬಾಣವಷೌಯ। 

ವಯಕ್ ು್ೀನ್ದರಚಾಪಾವಚಿರಾಂಶತಚಾರ  ಸಂವತುಯಮೀಘಾವಿವ ಭ ರಿವಷೌಯ॥7॥ 
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ತಾಭಾಯಂ ತದಾ ರಾಘ್ವರಾವಣಾಭಾಯಂ ಯತದ್ ಾೀದ್ಾತಾಭಾಯಮಭಲ್ ೀಠ್ಯಮಾನಾ। 

ಧ್ರಾ ಸಸಪಾುಬಾಧ್ರಾಧ್ರಾಽಪ ವಾತಾಹತಾ ನೌರಿವ ಚಞ್ಾಲಾಽಭ ತ್॥8॥ 

ಪರಭಾಕರ್ೀ ನಿಷ್ಾಭತಾಂ ಪರರಾತ್ೀ ವಾತ್ೀಽಪಯವಾತ್ೀ ಸತರಸ್ತದ್ಾಸಙ್ಗ್ಾಃ। 

ಪರೀಚತಾಃ ಪರಭತಂ ಪಾರಞ್ಜಲಯಾಃ ಪರಸ್ತೀದ್ ರಾಮ ದಿವಷ್ಂ ಸಂಹರಸಂಹರ್ೀರ್ತ॥9॥ 

ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಸಾಯಥ ಶ್ರಾಂಸ್ತ ಶ್ೀಘ್ರಂ ದ್ಶ ಸತುರತತೆಣಡಲಮಣಿಡತಾನಿ। 

ಚಿಚ ಾ್ೀದ್ ತತಚ ಾ್ೀತರಮೌಲ್ಲಮನಿು ತತಲಯಂ ಕ್ಷತರಪ್ರೀಣ ರಘ್ುಪರವಿೀರಾಃ॥10॥ 

ಅನಾಯನಿ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪುನ್ರತದ್ುತಾನಿ ಶ್ರಾಂಸ್ತ ದ್ೀವೀ ದ್ಶಕನ್ಾರಸಯ। 

ಜನಾನ್ ವಿರಿಞ್ಾಸಯ ವರಂ ವರಿಷ್ಠಮಾದ್ತು ಬಾಣಂ ಪರಹಸನ್ ಮಹ್ೀಶಾಃ॥11॥ 

ತಂ ವಾಯತವಾಜಂ ರವಿವಹಿನಧಾರಮಾಕ್ಾಶಮಾನ್ಸವಶರಿೀರಯಷ್ಟಟಮ್। 

ಶರಂ ಮಹಾಮೀರತಗತರತಂ ಸವಚಾಪ್ೀ ಸತವಣಣಯಪುಙ್ಗ್ಂ ಪರರ್ತಸನ್ದಧ್ೀ ಸಾಃ॥12॥ 

ವಿದಾರಣಂ ದಾರತಣದಾನ್ವಾನಾಮದಾರಣಿೀಯಂ ಕತಲತಶ್ಾದಿಭಶಾ। 

ವಿರಾವಿಣಂ ಭೀಮತರಂ ನಿತಾನ್ುಂ ಸ ರಾವಣಾರಾಥ ಮತಮ್ೀಚ ಬಾಣಮ್॥13॥ 

ಶ್ರೀರಾಮನಾಮಾಕ್ಷರಲಕ್ಷಣ್ ೀಽಯಂ ವಿಲಕ್ಷಣಾಃ ಸವಯಜಗತತಸ ಜಷ್ತಣಾಃ। 

ಸ ಮಾಗುಯಣಾಃ ಶ್ರೀರಮಣ್ೀನ್ ಮತಕ್್ ುೀ ಮತಖಯಾಃ ಸವಯಂ ಭಕು ಇವಾಜವಲತ್ ಖ್್ೀ॥14॥ 

ವಿದಾರಾರಾಮಾಸ ಸ ರಾವಣ್ ೀರ್ ೀ ನಿಪಾತರಾಮಾಸ ಚ ಪುಷ್ಪಕ್ಾತ್ ತಮ್। 

ವಾಯಪಾದ್ರಾಮಾಸ ಚ ತಂ ಶರಾಗರಯಾಃ ಸಮಾಪದ್ರಾಮಾಸ ಚ ವಿಶವಮ್ೀದ್ಮ್॥15॥ 

ಪರಶಸಯಮಾನ್ಾಃ ಸಕಲ್ೈಾಃ ಸ ಲ್ ೀಕ್್ೈವಿಯವ್ೀಶ ಭ ಮಿಂ ಪರದ್ರ್ ೀ ಹಿರಯೀವ। 

ಪತತಯಾಃ ಪುನ್ಾಃ ಪಾಶವಯಮತಪಾಜಗಾಮ ಸಾಕ್ಷ್ಾದ್ೃಜ ನಾಂ ನ್ನ್ತ ಯತಕುಮೀತತ್॥16॥ 

ತ್ೀ ರಾಕ್ಷಸಾ ರಾವಣಭೃತಯಭ ತಾ ಹತಾವಶ್ಷಾಟಾಃ ಪರ್ತತ್ೀ ದ್ಶ್ಾಸ್ಯೀ। 

ಪರಾದ್ರವನ್ ಪಾರಣರಿರಕ್ಷರಾಥ ವೃಕ್ಷ್್ೀ ವಿಪನ್ನೀ ಪತಗಾಇವ ದಾರಕ್॥17॥ 

ಪರ್ಷಿಣೀಣಕಮಾಮಯಣಮಿವಾಥ ಪೃಥಾವಯಂ ಪ್ರೀಕ್ಷ್ಾಯಗರಜಂ ನಿಷ್ಪರ್ತತಂ ವಿಮಾನಾತ್। 

ವಿಭೀಷ್ಣ್ ೀಲಂ ವಿಲಲಾಪ ಹಾಹಾ ರಾಮಾಗಸಸಾುತ ಮೃತ್ ೀಸ್ತ ಹಿೀರ್ತ॥18॥ 

ಧ್ ಳಿೀವಿಧ್ ಮರಂ ರತಧಿರೌಘ್ಸ್ತಕುಂ ವಿೀರಂ ವಿಧಾತಾರಽಪಪಯತವಿೀರಶಯಯಮ್। 

ಪರ್ತಂ ಪರ್ೀತಂ ಪರಿರಭಯ ದಿೀನಾ ಮರಾತಮಜಾದಾಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಲ್ೀಪುಾಃ॥19॥ 

ಹಾ ರಾಮಕ್ಾನಾುಮಪಹೃತಯ ಕ್ಾನ್ು ವಿಭೀಷ್ಣಾದಿೀನ್ ಸತನ್ರಾನ್ ವಿಧ್ ಯ। 

ದ್ಶ್ಾಮಿಮಾಂ ಪಾರಪಯ ಗತ್ ೀಸ್ತ ಕತತರ ಪರರಾಾಃ ಪರರಾಸಾಮಂಶಾ ನ್ರಾಽಽತಮಪಾಶವಯಮ್॥20॥ 
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ಏವಂ ವಿಲಾಪ್ೀ ಬಹತ ವತುಯಮಾನ್ೀ ವಿಭೀಷ್ಣಂ ತಂ ಭಗವಾನ್ ಬಭಾಷ್ೀ। 

ಭಾರತತಾಃ ಪರ್ೀತಸಯ ಕತರತಷ್ವ ಕೃತಯಂ ನಾರಿೀಾಃ ಪುರಿೀಂ ಪರಪಾಯ ಧಾಮಿಮಯಕ್್ೀರ್ತ॥21॥ 

ದಾರಾಪಹಾರಿೀ ತವ ನಾಥ ಪಾಪೀ ಭಾರತಾ ನ್ ಮೀ ತಸಯ ಕರ್ ೀಮಿ ಕೃತಯಮ್। 

ಏವಂ ಬತರವಾಣಂ ತಮತವಾಚ ದ್ೀವೀ ಮದಾಜ್ಞರಾ ಸಾಯದಿರ್ತ ಮನ್ದಹಾಸ್ತೀ॥22॥ 

ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಸಯ ಕರತತಭಾಃ ಸಮಿದಾಾನ್ಗಿನೀನ್ ಪುರಸೃತಯ ಪುರ್ ೀಹಿತಾಗ್ರಯೈಾಃ। 

ವಿಧಾಯ ಸಂಸಾೆರಮಥಾಪರಾಶಾ ಕರರಾಶಾಕ್ಾರಾಽಽಶತ ವಿಭೀಷ್ಣ್ ೀಽತರ॥23॥ 

ಲ್ ೀಕ್್ೈಕಶತೌರ ನಿಹತ್ೀ ದ್ಶ್ಾಸ್ಯೀ ಲ್ ೀಕ್್ೈಕನಾಥ್ ೀ ದ್ತರಹಿಣ್ ೀ ಹರಶಾ। 

ಮಹ್ೀನ್ದರಪೂವ್ೈಯಾಃ ಸಹ ಲ್ ೀಕಪಾಲ್ೈಲ್ ಿೀಯಕ್್ೀಶಚ ಡಾಮಣಿಮಾಪಯ ನ್ೀಮತಾಃ॥24॥ 

ಪದಾಮಪರ್ತಂ ಪದ್ಮಭವೀಽಥ ದ್ೀವೀ ಬದಾಾಞ್ಜಲ್ಲಬಯದ್ಾಮಹಾನ್ತಬನ್ದಾಃ। 

ತತಷಾಟವ ತತಷಾಟತಮಮರ್ತವಯಚ್ ೀಭಗತುಯಹ್ಯೈಾಃ ಸ ವ್ೀದಾನ್ುಕೃತಾನ್ುಸಾರ್ೈಾಃ॥25॥ 

ಜಯೀ ಧ್ತರವಸ ು್ೀ ನ್ ಪರಾಜಯಾಃ ಸಾಯದ್ ವಿಶ್್ವೀಶವರಸುಾಂ ವಯಮತರ ದಾಸಾಾಃ। 

ನ್ ಚಾನ್ಯಥಾ ಸಾಯದ್ಯಮಿೀರಿತ್ ೀಽತಾಯಾಃ ಕವಚಿತ್ ಕದಾಚಿದ್ ಭಗವಾನ್ ಕತತಶ್ಾತ್॥26॥ 

ನಾಽಽದಿನ್ನಯ ನಾಶಸುವ ಸದ್ತುಣಾನಾಂ ನಾನ್ ುೀ ನ್ ಹನಾುಸ್ತು ರ್ತರಸೃರ್ತಶಾ। 

ಏಕ್್ೈಕಶ್್ ೀಽಪ್ಯೀವಮತತಾನ್ಯಥಾ ನ್ ೀ ಕವಚಿತ್ ಕದಾಚಿದ್ ಭಗವನ್ ಕತತಶ್ಾತ್॥27॥ 

ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಾಃ ಪರಮಾಃ ಸವತನ್ರಸುಾಮೀಕ ಏವ್ೀಶ ಭವದ್ವಶ್ಾಾಃ ಸಮಾಃ। 

ಅಹಂ ಭವಾಃ ಶತಕರ ಇನಾದ್ಯಶಾ ಭವ್ೀ ಚ ಮತಕ್ ುೌ ಚ ಪರ್ೀ ಚ ಸವ್ೀಯ॥28॥ 

ಅಚಿಾಯಷ್ಮತ್ ೀಽಚಿಾೀಯಂಷ್ಟ ರವ್ೀಮಮಯಯ ಖ್ಾ ವ್ೀಗಾಶಾ ವಾಯೀಾಃ ಸರಿತಾಂ ಯಥಾಽಽಪಾಃ। 
ನಿರಾಯಯನಿು ಸಂರಾನಿು ಚ ಸನ್ುತಂ ಹಿ ತವತ್ ುೀ ವಯಂ ಚ್ೀಶ ತಥಾ ಸಮಸಾುಾಃ॥29॥ 

ನ್ ದ್ ೀಷ್ಲ್ೀಶ್್ ೀಽಪ ತವ್ೀಶ ಕಶ್ಾದ್ ಗತಣಾನ್ ಸತಖ್ಾದಿೀನ್ ಗಣಯನಿು ಕ್್ೀ ವಾ। 

ಸವರ ಪಭ ತಾಶಾ ವಪುಗತುಯಣಾದಾಯ ವಿಶ್್ೀಷ್ತ್ ೀಽನ್ನ್ು ತವ ಹಯನ್ನಾುಾಃ॥30॥ 

ಭ ರವಿಭರಮೀಣ್ೈವ ಜಗನಿು ಹನ್ತುಂ ಸರಷ್ತಟಂ ಪುನ್ಾಃ ಪಾಲಯಿತತಂ ಪರಭ್ ೀಸ ು್ೀ। 

ರಕ್ಷ್್ ೀವಧ್ ೀ ನಾದ್ತಿತಮತರ ಯದ್ವತ್ ತ ಲಪರದಾಹಾಃ ಪರಳರಾನ್ಲಸಯ॥31॥ 

ಅನ್ನ್ಯಸಾದ ಾ್ಯೀನ್ ತಥಾಽಪ ಶತ್ ರೀವಯಧ್ೀನ್ ರಕ್ಷಸಯಖಿಲಾಮರಾಂಸುಾಮ್। 

ನ್ಮ್ೀನ್ಮ್ೀ ರಾಮ ನ್ಮ್ೀನ್ಮಸ ು್ೀ ಸದ್ೀರ್ತ ತತಷಾಟವ ವಿಧಿಾಃ ಸವತಾತಮ್॥32॥ 

ದ್ಶ್ಾನ್ನ್ಂ ಸ್ವೀನ್ ವರ್ೀಣ ಗತಪುಂ ನಿೀರಿೀಕ್ಷಯ ರಾಮೀಣ ನಿಪಾರ್ತತಂ ತಮ್। 

ಭವಸುದಾ ತಾಮಸಭಾವಮಾಪುೀ ಯೀದ್ತಾಂ ಕತರಧಾಽಽಹಾವಸು ರಘ್ುಪರವಿೀರಮ್॥33॥ 
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ಚಾಪ್ೀನ್ ರ್ ೀಪಂ ಪರರ್ತಸನ್ದಧಾನ್ೀ ಚರಾಚರ್ೀಶ್್ೀ ವಿಚಚಾಲ ಭ ಮಿಾಃ। 

ಪೃರ್ಥವೀಪರಕಮಪೀನ್ ಪಪಾತ ಶವಯಾಃ ಸ ಉರ್ತಾತ್ ೀಽಭ ಚಾ ವಿಶತದ್ಾಭಾವಾಃ॥34॥ 

ಪದಾಮಪತ್ೀರಾಶತ ಸ ಪಾದ್ಪದ್ೀ ಪಪಾದ್ ಭಕ್ಾಯ ಭರಿತ್ ೀ ಭವೀಽಥ। 

ಕ್ಷಮಸವ ಲ್ಷಿಣಮೀರಮಣಾಪರಾಧ್ಂ ಶತದಾಾಽಸತು ಮೀ ಬತದಿಾರಿರ್ತ ಬತರವಾಣಾಃ॥35॥ 

ವೃನಾದರಕ್್ೈರಿನ್ದರಪುರಾಃಸರ್ೈಶಾ ಸಾವನ್ನ್ದಮ ರ್ತುಯಾಃ ಪರಿವನ್ದಯಮಾನ್ಾಃ। 

ಮತಖ್್ೀನ್ತದನಾ ಚಾರತವಚ್ ೀಽಮೃತ್ೀನ್ ವಿಶ್ಾವಭರಾಮ್ೀಽಭನ್ನ್ನ್ದ ರಾಮಾಃ॥36॥ 

ರಾಮಾನ್ತಜ್ ೀ ರಾಮನಿಯೀಗತ್ ೀಽಥ ಸಮಂ ಸಮಸ್ತಾಃ ಕಪಪುಙ್ಗುವ್ೈಸ್ತಾಃ। 

ಲಙ್ಗೆಧಿನಾಥ್ ೀಽಯಮಿರ್ತ ಬತರವಾಣ್ ೀ ವಿಭೀಷ್ಣಂ ಶ್್ ೀಭನ್ಮಭಯಷ್ಟಞ್ಾತ್॥37॥ 

ಭ ಮಾನ ನಿಯತಕುಾಃ ಪವನ್ಸಯ ಸ ನ್ತಾಃ ಸ್ತೀತಾಕೃರ್ತಂ ತಾಂ ವಿನ್ಯೀನ್ ಗತಾವ। 

ಪರ್ತವರತ್ೀ ತ್ೀ ಪರ್ತರ್ೀಷ್ ಹತಾವ ತಂ ರಾವಣ ರಾಜತ ಇತತಯವಾಚ॥38॥ 

ಸವಸಯಸತು ವತಸ ಪರಯವಾದಿನ್ೀ ತ್ೀ ಪರಯಂ ದಿದ್ೃಕ್ಷ್್ೀ ಮಮ ದ್ೀವದ್ೀವಮ್। 

ಇರ್ತ ಬತರವನಾಯಂ ತನ್ತಮದ್ಾಯಮಾರಾಮತವಾಚ ತನಾಮರತರ್ತರಾಪಯ ರಾಮಮ್॥39॥ 

ರಾಮಾಜ್ಞರಾ ತತರ ವಿಭೀಷ್ಣಸಾುಮತಪಾನಿನಾರಾಧಿಕಗ್ ೀಪನ್ೀನ್। 

ಸವಯಂವರ್ೀ ಚ ವಯಸನ್ೀ ಚ ಯತದ ಾ್ೀ ರಾಜ್ಞಿೀ ನ್ ಗ್ ೀಪ್ಯೀರ್ತ ಜಗಾದ್ ರಾಮಾಃ॥40॥ 

ರ್ತರಸೆರಿಣಾಯಮಪವಾಹಿತಾರಾಮಸಂವೃತಾ ಸಂಸದಿ ಜಾತಲಜಾಜ। 

ಸ್ವೀಷ್ವೀವ ಗಾತ್ರೀಷ್ತ ನಿನಿೀಯ ರಾತಾ ರಾಮಾನ್ನ್ಂ ಚಾರತ ದ್ದ್ಶಯ ರಾಮಾ॥41॥ 

ಆಲ್ ೀಕಯ ತಾಂ ಲ್ ೀಕಪರ್ತಬಯಭಾಷ್ೀ ಜತಾಽಸ್ತ ಭದ್ರೀ ವಿನಿಹತಯ ಶತತರಮ್। 

ದಾರಾಪಹಾರ್ ೀದ್ಿವದ್ತಯಯಯಶ್್ ೀ ಮೀ ಪರಮೃಷ್ಟಮೀವಂ ಕಮಿಹಾದ್ಯ ಕೃತಯಮ್॥42॥ 

ಕತಲಾಙ್ಗುನಾರಾಂ ಪರವ್ೀಶಮಗಾರಾಂ ಕಥಂ ಕತಲ್ಲೀನ್ಾಃ ಕತರತತ್ೀಽಭಲಾಷ್ಮ್। 

ವಯಂ ತತ ಸವಯತರ ಚ ಸಙ್ಗುಹಿೀನಾಾಃ ಶತಚಿಸ್ತಮತ್ೀ ರಾಹಿ ಯಥ್ೀಪಸತಂ ತವಮ್॥43॥ 

ನಾಸಯನ್ಯಸಕ್ ು್ೀರ್ತ ಮತಹತಬತರಯವಾಣಾ ವಿಜ್ಞಾಯ ಭಾವಂ ಭತವನ್ೀಶವರಸಯ। 

ಶತಕ್ಾಲಪಾ ಲಕ್ಷಮಣಮಾಲಲಾಪ ಚಿತಾಂ ದ್ತರತಂ ಮೀ ಕತರತ ಲಕ್ಷಮಣ್ೀರ್ತ॥44॥ 

ಸತಗಿರೀವಮತಖ್್ಯೀಷ್ವಥ ವಾನ್ರ್ೀಷ್ತ ಮತಞ್ಾತತಸ ಬಾಷ್ಪಂ ಸವಿಭೀಷ್ಣ್ೀಷ್ತ। 

ಬಾಷ್ಪೀಕ್ಷಣ್ ೀ ಲಕ್ಷಮಣ ಆಶತ ಚಕ್್ರೀ ಚಿತಾಂ ಪರಬ್ ೀಶ್ಾತುಮವ್ೀತಯ ಭಾವ್ೈಾಃ॥45॥ 

ಅಗಾಮಹಂ ಚ್ೀನ್ಮನ್ಸಾಽಪನಾನ್ಯಂ ಮಾಂ ಪಾವಕಾಃ ಪಾತತ ಪರಿೀಕ್ಷಕ್್ ೀಽಯಮ್। 

ಸ್ೀರ್ತ ಬತರವಾಣಾ ಪರಣಿಪತಯ ರಾಮಂ ಜಾಜವಲಯಮಾನ್ೀ ಜವಲನ್ೀ ಪಪಾತ॥46॥ 
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ಹಾಹಾಕೃತಂ ವಾನ್ರರಾಕ್ಷಸ್ೈಸ್ತಸುಸಾಯಂ ಪತನಾಯಮನ್ಲ್ೀ ವಿಶಙ್ಗೆಮ್। 

ಬರಹಾಮದ್ಯೀ ರಾಮಮಥಾಭಯದ್ತಸ ು್ೀ ಶತದ ಾ್ೈವ ಸ್ತೀತಾ ಮಹಿಷ್ಟೀ ತವ್ೀರ್ತ॥47॥ 

ಸ್ತೀತಾಕೃರ್ತಂ ದಿವಯಪರಿೀಕ್ಷಣಚಾಲಾತ್ ಸ್ತೀತಾಪರ್ತಹಯವಯವಹ್ೀ ನಿಧಾಯ ತಾಮ್। 

ಕ್್ೈಲಾಸಶ್್ೈಲಾತ್ ಪುನ್ರಾಗತಂ ಪರರಾಂ ಸ್ತೀತಾಂ ಸವಯಂ ಪ್ೈಕ್ಷತ ಪಾವಕ್ಾಪಪಯತಾಮ್॥48॥ 

ಪಾರಪ್ಯೀನಿದರಾಂ ನ್ೃಪಸತತಾಮರ್ತಸತನ್ದರಿೀಂ ತಾಂ  

ಮನ್ದಸ್ತಮತ್ೀನ್ತದಲಸ್ತತಾಂ ಮತಮತದ್ೀ ಮಕತನ್ದಾಃ। 
ರಾಮಂ ಸಮೀತಯಪರಮಂ ಮತಮತದ್ೀಽಪ ದ್ೀವಿೀ  

ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ತೌ ಮತಮತದಿರ್ೀ ಸತಜನಾಾಃ ಸಮೀತೌ॥49॥ 
ಬರಹಮ ಬರಹಾಮದಿಕ್ಾನಾಂ ಶ್ಶತರರ್ತಲಳಿತಾಃ ಕ್್ೀವಲಂ ರಾಜರಾಜ್ಞ್ ಯೀ- 

ರಾಜ್ೀನ್ ದರೀ ಮದ್ಾಯಮಾನಾಂ ಸವಗರ್ತರಥ ಸತಾಮಙ್ಗುನಾನಾಮನ್ಙ್ಗುಾಃ। 
ಮೃತತಯನ್ನಯಕುಞ್ಾರಾಣಾಂ ಜಗರ್ತ ಹನ್ತಮತ್ ೀ ನಿತಯನ್ೈಸಗಿುಯಕ್್ೀಷ್ ಟೀ 

ರ್ೀಜ್ೀ ರಾಮ್ೀಽಭರಾಮ್ೀ ಜನ್ಕದ್ತಹಿತತರಶ್ಾರನ್ುಮೀಕ್ಾನ್ುಕ್ಾನ್ುಾಃ॥50॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಯತದ್ಾಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಚತತದ್ದಯಶಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-14-50॥ [ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 2944+50=2994] 

ಪಞ್ಾದ್ಶಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥6-15-84॥ 

ಗಿರ್ೀರಾನ್ಯನಾತ್ ಪಶ್ಾಾದ್ ಯೀ ರಾವಣಶರಾಹತಾಾಃ। 

ಹರಿೀಂಸಾುನ್ ವಿರತಜಶಾಕ್್ರೀ ಸತಷ್ೀಣ್ ೀ ಭಷ್ಜಾಂ ವರಾಃ॥1॥ 

ಉಚಾಾವಚಾ ಏ ಹರಯೀ ಮೃತಾಸಾುನ್ ರಾಘ್ವಾಃ ಸವಯಮ್। 

ಸಙ್ಗೆಲಾಪತ್ ಸತಯಸಙ್ಗೆಲಪಾಃ ಸಮಾನಿನ್ಯೀ ಯಮಕ್ಷರಾತ್॥2॥ 

ತತ್ ೀ ರಾಜಾ ದ್ಶರಥ್ ೀ ಮಹ್ೀನ ದ್ರೀಣ ಸಮಾಗತಾಃ। 

ಪರಿರ್ೀಭ್ೀ ಸತತಂ ಪರೀತಾಯ ಬಾಷ್ಪಪಣಾಣಯಯಕತಲ್ೀಕ್ಷಣಾಃ॥3॥ 

ಲಕ್ಷಮಣಂ ಚ ಪರಿಷ್ವಜಯ ಲಕ್ಷಮಣಾಗರಜಮಬರವಿೀತ್। 

ತವರಾ ಭವಾಬಾಮತರಂ ವಿಶ್ಾವನ್ನ್ದನ್ ನ್ನ್ದನ್॥4॥ 

ಸವಗಾುಯದ್ಪಯಪವಗಾುಯಚಾ ಸವಯಸಾಮಚಾಾನ್ಯತಾಃ ಸತಖ್ಾತ್। 

ಶರವಣಂ ದ್ಶಯನ್ಂ ವಾ ತ್ೀ ಸಮರಣಂ ವಾ ವರಂ ಮಮ॥5॥ 
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ಧ್ನಾಯ ಸಾ ಖಲತ ಕ್ೌಸಲಾಯ ಸತಮಿತಾರಽನ್ಯೀ ಚ ನಾಗರಾಾಃ। 

ಯೀ ತವಾನ್ತಭವ್ೀಯತಸುಮಭಷ್ೀಕಮಹ್ ೀತಸವಮ್॥6॥ 

ಸ್ತೀತ್ೀ ಸ್ತೀಮನಿುನಿೀನಾಂ ತಾವಂ ಮನ್ಯೀ ಧ್ನ್ಯತಮಾಂ ಸರ್ತ। 

ಸಾಕ್ಷ್ಾನಾನರಾಯಣಂ ರಾಮಂ ರಾ ಮತತಸತಮತಪಾಶ್ರತಾ॥7॥ 

ಸೌಮಿತ್ರೀ ಕೃತಕೃತ್ ಯೀಽಸ್ತ ರಾಮಾಶತಶ ರಷ್ಣಾದ್ ಧ್ತರವಮ್। 

ವಾಸತದ್ೀವಮಿಮಂ ದ್ೀವಾ ವಿದ್ತವ್ೀಯದಾನ್ುವ್ೀದಿತಮ್॥8॥ 

ಇರ್ತ ಬತರವಾಣಂ ಪತರಮಭವನ್ದಯ ಜಗದ್ತುರತಾಃ। 

ಅನ್ವಜಾನಾತ್ ತತ್ ೀ ರಾಮ್ೀ ಬರಹಾಮದಿೀನ್ಪ ದ್ೈವತಾನ್॥9॥ 
ತತ ಆಮನ್ರರಾಮಾಸ ಭಕ್ಾಯ ರಾಮಂ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ 

ರಾಜಭ್ ೀಗ್ೈವಯಸ ಸಾವಮಿನ್ ಸಸ್ತೀತ್ ೀ ಮೀ ಗೃಹ್ೀಷ್ಟವರ್ತ॥10॥ 

ಉಪವಾಸಕೃಶಂ ದಿೀನ್ಂ ಭರತಂ ಸಾಣಡಲ್ೀಶಯಮ್। 

ನಾದ್ೃಷಾಟಾ ಪುರಿ ಮೀ ವಾಸ ಇರ್ತ ರಾಮ್ೀಽಬರವಿೀದಿಮಮ್॥11॥ 

ಅಥ ರಾಮಾಜ್ಞರಾ ಸವಾಯನ್ ವಾನ್ರಾನ್ ಸ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ। 

 ರತ್ನೈಾಃ ಸತವಣ ಣ್ೈಯಾಃ ಕ್ಾಮೈಶಾ ಯಥಾಕ್ಾಮಮಪೂಜಯತ್॥12॥ 

ಸತಮೀರತಶ್ಖರಾಕ್ಾರಂ ನಾನಾರತನಮಯಂ ಶತಭಮ್। 

ಪುಷ್ಪಕಂ ಪಾರಪಪಯರಾಮಾಸ ರಾಘ್ವಾಯ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ॥13॥ 

ಆರತಹಯ ಪುಷ್ಪಕಂ ದಿವಯಮಙ್ಗೆಮಾರ್ ೀಪಯ ಜಾನ್ಕೀಮ್। 

ರ್ೀಜ್ೀ ರಾಮ್ೀ ಯಥಾ ಮೀಘ್ಾಃ ಸವಿದ್ತಯನ್ಮನ್ದರಾಚಲ್ೀ॥14॥ 

ರಾಮಾಃ ಸಲಕ್ಷಮಣಸುತರ ಹನ್ ಮತ ಸಯಯಯಜಾದಿಕ್ಾನ್। 

ಕಪೀನ್ ವಿಭೀಷ್ಣಂ ಚ್ೈನ್ಮಾರ್ ೀಪಯತ ಪುಷ್ಪಕಮ್॥15॥ 

ಹಂಸಸಂಹರ್ತಯತಕ್ ು್ೀನ್ ಪುಷ್ಪಕ್್ೀಣಾಕೆಯವಚಾಯಸಾ। 

ವಿಮಾನ್ೀನಾಸಮಾನ್ೀನ್ ಯರೌ ರಾಮ್ೀ ನಿಜಾಂ ಪುರಿೀಮ್॥16॥ 

ತತರ ತತಾರರ್ತಚಿತಾರಣಿ ಸ್ತನ್ತಾಶ್್ೈಲವನಾನಿ ಸಾಃ। 

ವಣಣಯಯನ್ ದ್ಶಯಯನ್ ದ್ೀವ್ಯೈ ಯರೌ ದ್ೀವೀ ವಿಹಾಯಸಾ॥17॥ 

ವಾನ್ರ್ೀನ್ದರಕಳತಾರಣಿ ಕಷ್ಟೆನಾಾರಾಾಃ ಸ ರಾಘ್ವಾಃ। 

ಆದಾರಾಽರ್ ೀಪಯ ಚ ್ಷಿಣಪರಂ ವಿಮಾನ್ೀನ್ ಯರೌ ಪುನ್ಾಃ॥18॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

TOC                                       http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 251 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಪೂಣ ಣ್ೀಯ ಚತತದ್ದಯಶ್್ೀ ವಷ್ೀಯ ಪಞ್ಾಮಾಯಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ। 

ಭರದಾವಜಾಶರಮಂ ಪಾರಪಯ ಮತನ್ೀಾಃ ಪೂಜಾಮತಪಾದ್ದ್ೀ॥19॥ 

ಹನ್ ಮನ್ುಮತಪಾನ್ುಸಾಮತವಾಚ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಾಃ। 

ಮಾರತತ್ೀ ಮಾಮತಪಾರಾನ್ುಂ ಭರತಾಯ ವದ್ೀರಿರ್ತ॥20॥ 

ಯರೌ ರಾಮನಿಯೀಗ್ೀನ್ ಮಾರತರ್ತಮಾಮಯರತತ್ ೀಪಮಾಃ। 

ಮಾನ್ತಷ್ಂ ವ್ೀಷ್ಮಾಶ್ರತಯ ಪುರಿೀಂ ರಾಘ್ವವಲಿಭಾಮ್॥21॥ 

ಜಟಿಲಂ ಚಿೀರಿಣಂ ವಿೀರಮತಪವಾಸಕೃಶಂ ಮೃದ್ತಮ್। 

ಮಲ್ಲನ್ಂ ರ್ತೀವರತಪಸಂ ರಾಮರಾಮೀರ್ತವಾದಿನ್ಮ್॥22॥ 

ಪಾದ್ತಕ್್ೀ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ವನ್ದಮಾನ್ಂ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ। 

ರಾಮ್ೀಕ್ ು್ೀ ಸಮಯೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ರಾಮಾದ್ಶಯನ್ವಿಕಿವಮ್॥23॥ 

ದ್ೀದಿೀಪಯಮಾನ್ಮನ್ಲಂ ಪರವ್ೀಷ್ತಟಂ ಧ್ೃಷ್ಟಮತದ್ಯತಮ್। 

ಭರತಾಗರಜದ್ ತ್ ೀಽಸೌ ಭರತಂ ್ಷಿಣಪರಮೈಕ್ಷತ॥24॥ 

ಮಾ ವಿೀರ ಸಾಹಸಂ ಕ್ಾಷ್ಟೀಯವಯಯಕುಂ ಭಕ್್ ುೀಽಸ್ತ ಪೂವಯಜ್ೀ। 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಭರತಂ ಪರೀಚ್ೀ ಮರ್ತಮಾನ್ ಹನ್ತಮಾನ್ ಪುನ್ಾಃ॥25॥ 

ಸ್ತೀತಾಪರ್ತಾಃ ಸಸ್ತೀತಸಾುಾಂ ಸಸೌಮಿರ್ತರರಮಿತರಜತ್। 

ರಾಮ್ೀ ರಾಮಾನ್ತಜ ಪಾರಪುಾಃ ಕತಶಲಂ ಸೌಮಯ ಪೃಚಾರ್ತ॥26॥ 

ಇರ್ತ ಪರಯಂ ಬತರವಾಣಾಯ ತಸ್ೈ ಮಾರತತಯೀ ತದಾ। 

ತತಭಯಂ ಕಂ ಪರದ್ದಾನಿೀರ್ತ ಬತರವಾಣಾಃ ಪರಣನಾಮ ಸಾಃ॥27॥ 

ಪರಹಷ್ ೀಯ ರ್ ೀಮಹಷ್ಯಶಾ ವಷ್ ೀಯ ಹಷಾಯಶತರಸನ್ುತ್ೀಾಃ। 

ಚಿತ ು್ೀ ಗಾತ್ರೀ ಚ ನ್ೀತ್ರೀ ಚ ಭರತಸಾಯಭವನ್ ಸಮಮ್॥28॥ 

ಮಹಾಪುರತಷ್ ಕ್್ ೀಽಸ್ತ ತವಂ ತಾವಂ ಮನ್ಯೀ ಧ್ನ್ಯಮಾತಮನಾ। 

ಕಥಾಾಃ ಕಥಯ ರಾಮಸಯ ತಮಿತಾಂ ಭರತ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥29॥ 

ಹನ್ತಮಾನ್ ಕಥರಾಮಾಸ ಕ್ಾಕತತಥಸಯ ಕಥಾಂ ಕವಿಾಃ। 

ಆತಾಮನ್ಂ ಚಾವದ್ತ್ ತ್ೀನ್ ಮತಮತದ್ೀ ಭರತ್ ೀಽಧಿಕಮ್॥30॥ 

ಅನ್ತಜಂ ಪರತತಯವಾಚ್ೀದ್ಂ ಭರತ್ ೀಽಥ ಸಗದ್ುದ್ಮ್। 

ಆರಾರ್ತ ಕಲ ದ್ೀವೀ ನ್ಾಃ ಪುರಿೀ ಸಂಸ್ತೆರಯತಾಮಿರ್ತ॥31॥ 
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ಕಙ್ಗೆರಾಣಾಂ ಸಹಸ್ೈಾಃ ಸ ಶ್್ ೀಧ್ರಾಮಾಸ ತಾಂ ಪುರಿೀಮ್। 

ಅಪಯಲಙ್ಗೆರರಾಮಾಸ ಶತತರಘ ನೀ ಭರತಾಜ್ಞರಾ॥32॥ 

ಸಾವಮಿೀ ರಾಮ ಉಪಾರಾತಾಃ ಪಶ್ಾಯಮೈನ್ಂ ಸತದ್ತಲಿಯಭಮ್। 

ಇರ್ತ ಬತರವಾಣಾ ಆಜಗತಮಾಃ ಪೌರಾ ಜಾನ್ಪದಾ ಅಪ॥33॥ 

 ಭರತ್ ೀಽಭಯರೌ ಗೃಹಣನ್ ಪಾದ್ತಕ್್ೀ ಮನಿರಭಯತಯಯತಾಃ। 
ಸಸ್ತರೀಬಾಲ್ೈಾಃ ಸವಯವಣ ಣ್ೈಯಾಃ ಪರಿತ್ ೀ ಮಾತೃಭಶಾ ಸಾಃ॥34॥ 

ಹನ್ ಮತ್ ೀ ಮತಖಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಬಾಷಾಪಕ್ಷ್್ ೀ ಭರತ್ ೀಽಬರವಿೀತ್। 

ಕಚಿಾತ್ ಕಪೀನ್ದರ ಕ್ಾಪ್ೀಯಿೀ ನ್ೀಯಂ ಚಪಲತಾ ತವ॥35॥ 

ಕಚಿಾದಾಯಯಯಸಯ ಪಾದಾಬಜಂ ಸ್ೀವಿಷ್ಯೀಽದ್ಯ ಸತದ್ತಲಿಯಭಮ್। 

ಕಚಿಾನ್ೀ ಸಫಲಂ ಜನ್ಮ ಕಚಿಾದ್ ಭ ಲಿಯಪಸಯತ್ೀ ಪರ್ತಮ್॥36॥ 

ಇತತಯಕ್್ ುೀ ಹನ್ತಮಾನ್ ಪರೀಚ್ೀ ಪಶ್್ಯೀಮಾನ್ ಪುಷ್ಟಪತಾನ್ ದ್ತರಮಾನ್। 

ಅಕ್ಾಲ್ೀಽಪಯಧ್ತನಾ ಸೌಮಯ ಸಾಮಿೀಪಾಯತ್ ತ್ೀಽಗರಜನ್ಮನ್ಾಃ॥37॥ 

ಪಾಂಸತಂ ದಾಶರಥ್ೀ ಪಶಯ ವಯಶತನವಾನ್ಂ ದಿಶ್್ ೀ ದ್ಶ। 

ಕಙ್ಗೆರಾಣಾಂ ತವದಾಯಯಯಸಯ ಹರಿೀಣಾಂ ರಭಸ್ ೀರ್ತಾತಮ್॥38॥ 

ಇಮಂ ಕಲಕಲಾಶಬದಂ ಕಪೀನಾಂ ಕ್ೌತತಕ್್ ೀದ್ಿವಮ್। 

ಅವಧಾರಯ ವಿೀರ ತವಂ ತವಜ ಜ್ಯೀಷ್ಠಸಾಯಗರಗಾಮಿನಾಮ್॥39॥ 

ಪುಷ್ಪಕಂ ಪುಷ್ೆರ್ೀ ಪಶಯ ಪುಷ್ೆರ್ೀಕ್ಷಣವಾಹನ್ಮ್। 

ಸಫಲ್ಲೀಕತರತ ಲ್ ೀಲ್ೀ ತ್ೀ ಲ್ ೀಚನ್ೀ ರಾಮದ್ಶಯನಾತ್॥40॥ 

ಆಯಯಯಸಾಯಙ ೆ ೀ ಸ್ತಮತಮತಖಿೀಮಾರಾಯಯಂ ಕಂ ಸೌಮಯ ಪಶಯಸ್ತ। 

ಆರಾಯಯಪಾಶ್್ವೀಯ ವಿನಿೀತಂ ತಂ ಲಕ್ಷಮಣಂ ವಿೀಕ್ಷಸ್ೀ ನ್ ಕಮ್॥41॥ 

ಕಪೀನ್ದರರಾಕ್ಷಸ್ೀನ ದೌರ ತವಂ ತೌ ಸತಗಿರೀವವಿಭೀಷ್ಣೌ। 

ಪಶಯ ದ್ೀವಸಯ ಪಾಶವಯಸ ಾೌ ಕಙ್ಗೆರೌ ಸತಪರಯಙ್ಗೆರೌ॥43॥ 

ಇರ್ತ ಮಾರತರ್ತವಾಕ್್ಯೀನ್ ವಣಣಯಯಮಾನ್ಂ ಸವದ್ೈವತಮ್। 

ಗತರ್ ೀರಿವೀಪದ್ೀಶ್್ೀನ್ ದ್ದ್ಶಯ ಭರತ್ ೀ ವಿಭತಮ್॥44॥ 

ಶ್ಾಯಮಲಂ ಕ್್ ೀಮಲಂ ರಾಮಂ ವಿಮಲಂ ಕಮಲ್ೀಕ್ಷಣಮ್। 

ಮನ್ದಹಾಸ್ೀನ್ತದಮಾಲಕ್ಷಯ ನ್ನಾಮ ಭರತ್ ೀ ಭತವಿ॥44॥ 
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ಸ್ತೀತಾಕ್ಾನ್ುಂ ರಾವಣಾರಿಂ ರಾಮಂ ಪಶಯತಪಶಯತ। 

ಉರ್ತಾತಂ ಸವಯತ್ ೀ ವಾಕಯಮಿತ್ಯೀವಂ ವಿಶವಮಙ್ಗುಲಮ್॥45॥ 

ಭಾಸಮಾನ್ಂ ವಿಮಾನಾಗ್ರೀ ನ್ೀಮತಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಪರಜಾಾಃ ಪರಭತಮ್। 

ತಮಾಂಸ್ತಪರಿಮತಷ್ಣನ್ುಮತದ್ರಾದೌರ ರವಿಂ ಯಥಾ॥46॥ 

ಅವಾತರತ್ ಪುರಾಭಾಯಶ್್ೀ ಪುರಾಣಪುರತಷ್ಸುತಾಃ। 

ಸ್ ೀಽಭವತ್ ಸವಯಜಗತಾಂನ್ೀತರಚಿತುಮಹ್ ೀತಸವಾಃ॥47॥ 

ಚರಣಾವರತಣಾಬಾಜಭೌ ವವನ ದ್ೀ ವಿಶವವನಿದತೌ। 

ರಾಮಾನ್ತಜ್ ೀಽಥ ರಾಮಸಯ ಧ್ನ್ ಯೀಽಸ್ತೀತಯನ್ತಚಿನ್ುಯನ್॥48॥ 

ಆಕೃಷಾಯಽಶ್ಿಷ್ಯಮಾಣಸಯ ಭರತಸಯ ಜಗದ್ಿೃತಾ। 

ಭಾವಾಃ ಕಶ್ದದ್ಪೂವೀಯಽಬ ಲಿಜಾಜಸಮಿರಮಭಕುಭಾಃ॥49॥ 

ಸ್ತೀತಾರಾ ಲಕ್ಷಮಣಸಾಯಪ ವವನ ದ್ೀ ಚರಣಾವಸೌ। 

ಪರಿರ್ೀಭ್ೀ ಹರಿಶ್್ರೀಷಾಠನ್ ಸಸತಗಿರೀವವಿಭೀಷ್ಣಾನ್॥50॥ 

ಶತೃಘ ನೀಽಪ್ಯೀವಮೀವ್ೈತಾನ್ ವವನ ದ್ೀ ಪರರಾ ಮತದಾ। 

ಸಾವಗತಂ ರಾಮದ್ೀವ್ೀರ್ತ ಪರೀಚತಾಃ ಪಾರಞ್ಜಲಯೀ ಜನಾಾಃ॥51॥ 

ಸ್ತಮತಾವಲ್ ೀಕ್್ೈಾಃ ಸಮ ಪಜಯ ಲ್ ೀಕ್ಾಂಸಾುಂಲ್ ಿೀಕನಾಯಕಾಃ। 

ಸಸ್ತೀತಾಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ಮಾತೄವಯವನ ದ್ೀ ಸಕಲಾ ಅಪ॥52॥ 

ಪಾದ್ತಕ್್ೀ ಪಾದ್ಯೀಾಃ ಕೃತಾವ ರಾಮಂ ರಾಮಾನ್ತಜ್ ೀಽಬರವಿೀತ್। 

ನಿವ್ೀದ್ರಾಮಿ ದ್ೀವ್ೀಶ ತವದಾರಜಯಂ ಪಾಲ್ಲತಂ ಮರಾ॥53॥ 

ಕ್್ ೀಶಕ್್ ೀಷ್ಠಬಲಾದ್ಯಂ ಚ ಧ್ನ್ಂ ಜೀವಧ್ನ್ಂ ಚ ತ್ೀ। 

ಸಾವಮಿಂಸುವ ಪರಸಾದ್ೀನ್ ಕೃತಂ ದ್ಶಗತಣಂ ಮರಾ॥54॥ 

ತಥಾ ಬತರವಾಣಂ ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಾನ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸಾಾಃ ಪರ್ೀ। 

ರತರತದ್ತವಿಯಕಿಬಾಸುಸಯ ಪಾರವಣಾಯಜಜಯವಭಕುಭಾಃ॥55॥ 

ಕೃತಾವ ಪರಸಾದ್ಂ ನಿವಾಯಯಜಂ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀತನ್ಯೀ ಪರಭತಾಃ। 

ವಸ್ತಷ್ಠಂ ತಂ ಕತಲಗತರತಮಾಚಾಯಯಜಜಗತಾಂ ಗತರತಾಃ॥56॥ 

ಧ್ನ್ದ್ಂ ಪರರ್ತ ರಾಹಿೀರ್ತ ಪುಷ್ಪಕಂ ಸನಿನಯೀಜಯ ಸಾಃ। 

ಸಹ ಸವ್ೈಯರಯೀದಾಾಯರಾ ಬಾಹ್ ಯೀಪವನ್ಮಾಯರೌ॥57॥ 
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ಪಾರರ್ತಾಯತ್ ೀ ಭರತ್ೀನ್ೀಶಾಃ ಸವಯಪರಕೃರ್ತಭಸುಥಾ। 

ಸ್ತಂಹಾಸನ್ಮಥಾದಾಾಯಸು ರಾಮಾಃ ಸಾಮಾರಜಯಲಕ್ಷಣಮ್॥58॥ 

ಸವಯಙ್ಗುಸತನ್ದರಂ ರ ಪಂ ವಾನ್ಯಯೀಯ ವಾನ್ರಾ ಅಪ। 

ಭ್ೀಜತಯಯೀಯಗಾನ್ತಭಾವ್ೀನ್ ತಸ್ತಮನ್ ಜನ್ಸಮಾಗಮೀ॥59॥ 

ಅಲಙ್ಗೆರಾಂಶಾಕ್ಾರಾಽಽಶತ ರಾಮಲಕ್ಷಮಣಯೀಸುದಾ। 

ಸಶತತರಘ ನೀಽಥ ಭರತ್ ೀ ಹರಿಣಾಂ ರಕ್ಷಸಾಮಪ॥60॥ 

ಜಾನ್ಕೀಂ ತಾಮಲಞ್ಾಕತರಾಃ ಸವಾಯ ದ್ಶರಥಸ್ತರಯಾಃ। 

ಕ್ೌಸಲಾಯ ಭ ಷ್ರಾಮಾಸ ಸವಯಂ ವಾನ್ರವಲಿಭಾಾಃ॥61॥ 

ಸಾನತಾಾಃ ಸತವಸಾರಭರಣಾಾಃ ಸರಗಿವಣಸಾಾರತಕತಣಡಲಾಾಃ। 

ವಿರ್ೀಜತದ ದ್ೀಯವಸಙ್ಗೆಶ್ಾ ವಾನ್ಯಯೀಯ ವಾನ್ರಾ ಅಪ॥62॥ 

ಉಪಾಯನಾನ್ತಯಪಾದಾಯ ಸವಾಯಶಾ ನ್ಗರಾಙ್ಗುನಾಾಃ। 

ಸ್ತೀತಾಂ ಸತಗಿರೀವಪರ್ತನೀಂ ಚ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮತಮತದಿರ್ೀ ಮತಹತಾಃ॥63॥ 

ಸತಮನ್ ರೀ ಮನ್ರರಾಮಾಸ ವಿಶ್್ ೀಕವಿಜರಾನಿವತಾಃ। 

ಅಭಷ್ೀಕ್ಾಯ ರಾಮಸಯ ಭರತ್ೀನ್ ಪರಚ್ ೀದಿತಾಃ॥64॥ 

ಶತತರಘನೀನ್ ಸಮಾದಿಷ್ಟಾಃ ಸತಮನ್ ರೀ ರಥಮಾನ್ಯತ್। 

ರಾಮಸಯ ಪುರತ್ ೀ ದಿವಯಂ ಪರೀದ್ಯತಾದ್ ಯೀತನ್ಪರಭಮ್॥65॥ 

ಆರತರ್ ೀಹ ರಥಂ ರಾಮ್ೀ ರಮಯರಾ ಸ್ತೀತರಾ ಸಹ। 

ಶ್ಖರಂ ಹ್ೀಮಶ್್ೈಲಸಯ ವಿದ್ತಯತ್ೀವ ಬಲಾಹಕಾಃ॥66॥ 

ದಿವಾಯಕಲಾಪಮಬರಧ್ರೌ ದಿೀಪುಕತಣಡಲಮಣಿಡತೌ। 

ರಾಮಂ ಮಾರತರ್ತಸತಗಿರೀವಾನ್ನ್ತರಾತೌ ಗಜ್ೀನ್ದರಗೌ॥67॥ 

ಗಜಾಶ್ಾವದಿೀನ್ಥಾಽಽರತಹಯ ವಾನ್ರಾಾಃ ಸಪರಿಗರಹಾಾಃ। 

ವಿವಿಶತನ್ನಯಗರಿೀಂ ತ್ೀ ಚ ರಾಕ್ಷಸಾಾಃ ಸವಿಭೀಷ್ಣಾಾಃ॥68॥ 

ತ ಯಯಯದ್ತನ್ತದಭನಿಘ ೀಯಷಾಾಃ ಶಙ್ಗೆಶಬದವಿಮಿಶ್ರತಾಾಃ। 

ಜಜ್ಞಿರ್ೀ ಜಯಶಬಾದಶಾ ಪುರಿೀಂ ಪರವಿಶರ್ತ ಪರಭೌ॥69॥ 

ತಂ ಸಭಾಯಯಯಮತಪಾರಾನ್ುಂ ಭಾರತೃಭಾಃ ಪರಿವಾರಿತಮ್। 

ಪರತತಯದ್ಯಯತಾಃ ಪರಹೃಷಾಟಸ ು್ೀ ಪೌರಾ ಮಙ್ಗುಲಪಾಣಯಾಃ॥70॥ 
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ಹಮಯಯಸಾಾಾಃ ಪುರರಾಮಾಸುಂ ರಾಮಂ ಸವರಮಣಿೀಯತತಮ್। 

ಅವ್ೀಕ್ಷಮಾಣಾಾಃ ಸತಪರೀತಾ ಲಾಜಪುಷಾಪಣಯವಾಕರನ್॥71॥ 

ಸತಗಿರೀವಸಯ ಚ ತತ್ ಸಖಯಂ ವಿೀಯಯಯಂ ಭಕುಂ ಚ ಮಾರತತ್ೀಾಃ। 

ಸಕ್ೌತತಕ್್ೀಭ್ ಯೀ ಮನಿರಭ್ ಯೀ ಜಗಾದ್ ಜಗದಿೀಶವರಾಃ॥72॥ 

ಅನ್ುಾಃಪುರಂ ಸವತಾತಸಯ ಪುರನ್ದರಪುರ್ ೀಪಮಮ್। 

ಹ್ೀಮರತನಮಯಂ ದಿವಯಂ ಪರವಿಶಯ ನಿಷ್ಸಾದ್ ಸಾಃ॥73॥ 

ರಾಮಾಜ್ಞರಾಽಥ ಸತಗಿರೀವಂ ಭರತಾಃ ಪಾರಪಯದ್ ಗೃಹಮ್। 

ಮತಕ್ಾುವ್ೈಡ ಯಯಯಸಙ್ೆ ೀಣಣಯಮಶ್್ ೀಕವನಿಕ್ಾನ್ುರ್ೀ॥74॥ 

ವಸ್ತಷ್ಠಸಾುಪಸಶ್್ರೀಷ್ಠಾಃ ಸಮಿರಾನ್ ಸಮತಪಾದಿಶತ್। 

ರಾಮಾಭಷ್ೀಕಲ್ ೀಲಾನಾಂ ಪರಕೃರ್ತೀನಾಂ ಮತ್ೀ ಸ್ತಾತಾಃ॥75॥ 

ಶ ಭಾನ್ ಬರೀಹಿಮಹಾಬರೀಹಿಪರಯಙ್ಗತುಯವಸಮಿವಾನ್। 

ತ್ ೀಕಮಭ್ೀದಾನ್ ದ್ಧಿಮಧ್ತಸಪೀಯಂಷ್ಯನಾಯಂಶಾ  ಸವಯಶಾಃ॥76॥ 

ಅಪ ಆತಪವಷಾಯಯಶಾ ನಾನಾರ್ತೀತ್ ಾೀಯದ್ಕ್ಾನಿ ಚ। 

ನ್ಯಗ್ ರೀಧ್ ೀದ್ತಮಬರಾಶವತಾಪಿಕ್ಷಕ್ಾವಥಾಮತಬ ಚ್ ೀತುಮಮ್॥77॥ 

ಕಙ್ಗೆರಾಣಾಂ ಸಹಸಾರಣಿ ತಾನ್ ಸಮಾಿರಾನ್ ಸಮಾಹರನ್। 

ವಾನ್ರಾ ವಾದಿಾಯವಾಯಯಯತಾಯಂ ಸತಗಿರೀವಸಾಯಽಽಜ್ಞರಾ ಯಯತಾಃ॥78॥ 

ಸತಷ್ೀಣ್ ೀ ಜಲಮಾನಿನ್ಯೀ ಪೂವಾಯಬ ಾ್ೀಗುಯವಯಸುಥಾ। 

ಪಶ್ಾಮಾದ್ೃಷ್ಭ್ ೀ ರಾಮಾಯನ್ನಳ ಉತುರವಾರಿಧ್ೀಾಃ॥79॥ 

ಶ್ಾತಕತಮಿಮಯೈಾಃ ಕತಮಿೈಮಮಯಣಿಶ್್ರೀಣಿಪರದಿೀಪತ್ೈಾಃ। 

ಪಲಿವಾವರಣಂ ವಾರಿ ತ್ೀ ಸಹ್ೀಳಮತಪಾನ್ಯನ್॥80॥ 

ಕ್ಾಯಯಯದ್ಕ್ಷ್್ೀಽತರ ಶತತರಘ್ನಾಃ ಸತಹೃದ್ಾಃ ಸಪುರ್ ೀಹಿತಾನ್। 

ಅಭಷ್ೀಕ್್ ೀತಸವಂ ಕತವಯನ್ ಋರ್ತವಜಶಾ ನ್ಯಮನ್ರಯತ್॥81॥ 

ವಸ್ತಷ್ ಠೀ ವಾಮದ್ೀವಶಾ ಜಾಬಾಲ್ಲರತತ ಕ್ಾಶಯಪಾಃ। 

ಕ್ಾತಾಯಯನ್ಾಃ ಸತಯಜ್ಞಶಾ ತ್ೀಽಬಷ್ೀಕ್ಾತಾಯಮಾಯಯತಾಃ॥82॥ 

ರಾಮ್ೀಽಭಷ್ಟಚಯತ್ೀ ನಾಥ ಇತತಯದ್ನ ು್ೀ ಪರವರ್ತುಯತ್ೀ। 

ಪುರ್ೀ ಜನ್ಪದ್ೀ ಚಾಽಽಸ್ತೀದ್ಪೂವೀಯಽಯಂ ಮಹ್ ೀತಸವಾಃ॥83॥ 
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ವಿಶ್್ಿೀಷಾತಾುಯ ರಾಮದ್ೀವಸಯ ಸವ್ೀಯ ಪರೀಯನ ು್ೀ ಸಾಮಸಾಯಭಷ್ೀಕಪರಸಙ ುೀ। 
ಧ್ಮೀಯಣಾಽತಾುಯಸ್ ುೀಯದ್ತಾುಯವಿವಾಽಪ ು್ೀ ಸಂಸಾರತಾುಯ ಯದ್ವದಾಪ ು್ೀ ವಿಮ್ೀಕ್ಷ್್ೀ॥84 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಯತದ್ಾಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಪಞ್ಾದ್ಶಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥6-15-84॥[ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 2994+84=3078] 

 ಷ್ ೀಡಶಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥6-16-26॥  

ಅಥಾಹಿಮಾಂಶ್ಾವುದ್ಯಂ ಪರರಾತ್ೀ ದಿವಜ್ೈಾಃ ಕೃತ್ೀ ಸವಸಯಯನ್ೀ ಸಮಸ್ತಾಃ। 

ಮಹಾಮಣಿೀನ ದ್ರೈರತಪಕಿೃಪುಮತರ ರಾಮ್ೀ ಮಹಾಮಣಡಪಮಾಪ ದಿವಯಮ್॥1॥ 

ಸಮನ್ರತನಾರನ್ುರಕ್್ ೀವಿಧ್ೈಸ್ತವಯಸ್ತಷ್ಠಪೂವ್ೈಯರತಪಕಲಪಯಮಾನ್ೀ। 

ಮಹಾಘ್ಯಮಾಣಿಕಯಮಣಿೀನ್ದರಕಿೃಪ ು್ೀ ಸ್ತಂಹಾಸನ್ೀ ದ್ೈವತಸ್ತಂಹ ಆಸು॥2॥ 

ಸ್ತೀತಾ ಪದ್ೈಸುಂ ಲಳಿತ್ೈರತಪ್ೀತಯ ತಸ ಾೌ ಸಮನಾದಕ್ಷಮಮನ್ದಕ್ಾನಿುಾಃ। 

ಅನ್ನ್ಯಲಭ್ಯೀ ನಿಜವಿಷ್ಟರಾದ ಾ್ೀಯ ನ್ಯವಿೀವಿಶತ್ ತಾಂ ಪರಿಗೃಹಯ ರಾಮಾಃ॥3॥ 

ಭಾಸ್ೀವ ಭಾನ್ತಾಃ ಶ್ಖರಾ ಶ್ಖಿೀವ ರ್ೀಜ್ೀ ತರಾ ಚನಿದರಕಯೀವ ಚನ್ದರಾಃ। 

ಆಸಾುಂ ಕವಿೀನಾಮರ್ತ ವಾಕಾಸಾರಾಃ ಶ್ರೀಶ್ರೀಕಮಿತ್ರೀರತಪಮಾ ನ್ ಕ್ಾಚಿತ್॥4॥ 

ಉಶ್ೀರಗತಗತುಲವಗರತಪರವೃದ್ ಾೀ ಧ್ ಮ್ೀ ವಿತಾನ್ೀನ್ ನಿವಾಯಯಯಮಾಣಾಃ। 

ರತನಪರಪೀಪ್ೈಾಃ ಖಚಿತಾಃ ಸವಿದ್ತಯನ್ನವಾಮತಿದಾಡಮಬರಮಾಲಲಮಬೀ॥5॥ 

ಮೃದ್ಙ್ಗುಭ್ೀರಿೀಪಟಹಾದಿಕ್ಾನಾಂ ಸಕ್ಾಂಸಯಶಙ್ಗ್ನ್ಕಗ್ ೀಮತಖ್ಾನಾಮ್। 

ಸವ್ೀಣತವಿೀಣಾಗಣಕ್ಾಹಳಾನಾಂ ಶಬ್ ದೀಽಥ ಶಬಾದನ್ುರಮ ಣತಣಯನಾವ॥6॥ 

ಸಮ ಮಚಾಯಯನ್ ುೀಽಪ ವಿಕ್ಾಸಯನ್ುಾಃ ಸಪುಸವರಾಂಸಾುನ್ ನ್ವತಾಂ ನ್ಯನ್ುಾಃ। 

ಅಗಾರಮಯಕ್ಾ ಗಾರಮವಿಶ್್ೀಷ್ದ್ಕ್ಷ್ಾ ಗನ್ಾವಯವರಾಯಯ ಜಗತರತರ ರಾಮಮ್॥7॥ 

ತತಾರಽಽಗತಾ ಅಪಸರಸ್ ೀಽಥ ದ್ೃಷಾಟಾ ರ ಪಾರ್ತರಿಕ್ಾುಾಃ ಪುರಿ ವಾರಕನಾುಾಃ। 

ಅಸಪದ್ಾಯಮಾನಾ ನ್ನ್ೃತತಾಃ ಪರಜಾನಾಂ ರಾಮಸಯ ಪಾಶ್್ವೀಯ ನ್ ಹಿ ದ್ ೀಷ್ಬತದಿಾಾಃ॥8॥ 

ಅಗ್ರೀ ವಿಧಾರಾಥ ವಿಧಾತೃಸ ನ್ತಂ ತ್ೀ ವಾಮದ್ೀವಾದಿಮಹಾಮತನಿೀನಾದರಾಃ। 

ರತ್ ನೀಜಜಾಲ್ೈಹ್ೀಯಮಘ್ಟ್ೈಮಮಯಹ್ೀಶಂ ತಮಭಯಷ್ಟಞ್ಾನ್ ಸಲ್ಲಲ್ೈಾಃ ಪರಶಸ್ತಾಃ॥9॥ 

ಸ್ತತಾತಪತರಂ ತಪನಿೀಯದ್ಣಡಂ ದ್ಧ್ೀ ಸತಮಿತಾರತನ್ಯೀ ಯವಿೀರಾನ್। 

ಅಚಾಲಯೀತಾಮಥ ಚಾಮರ್ೀ ದ್ವೀ ದ್ೀವಸಯ ಸತಗಿರೀವವಿಭೀಷ್ಣೌ ತೌ॥10॥ 
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ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಕ್್ ೀಸಲಪಾಲಕ್್ ೀಽಯಂ ಪಾತಾ ಭತವಾಃ ಸಪುಸಮತದ್ರವತಾಯಾಃ। 

ಇರ್ತೀಯಯಯಮಾಣ್ ೀ ಮನ್ತಜ್ೈಜಜಯಗಾಮ ಸ್ತಮತಂ ತರರಾಣಾಂ ಜಗತಾಂ ಸ ನಾಥಾಃ॥11॥ 

ಸಾಧಾರಣಂ ಭ ಷ್ಣಭ ಷ್ಯಭಾವಂ ಮನ್ಯೀ ಪರಭ್ ೀಸುಸಯ ಚ ಭ ಷ್ಣಾನಾಮ್। 

ಪರಸಪರಾಲಙ್ೆ ರಯಯೀರ್ತ ಮಿತಾಾಯ ಸ ಭ ಷ್ಣಂ ಸವಯವಿಭ ಷ್ಣಾನಾಮ್॥12॥ 

ಹ್ೀಮಾಮತಬಜಾನಾಂ ರಚಿತಾಂ ಶತ್ೀನ್ ಮಾಲಾಂ ಶತಭಾಂ ಸೌರಭಲ್ ೀಲಭೃಙ್ಗುಮ್। 

ಬಭಾರ ರಾಮಾಃ ಪವನ್ೀನ್ ದ್ತಾುಂ ಚನಾದರಂಶತಗೌರಿೀಮಪ ಹಾರಮಾಲಾಮ್॥13॥ 

ಗವಾಂ ಸ ಲಕ್ಷ್ಾಣಿ ಸತಲಕ್ಷಣಾನಾಂ ದ್ದೌ ದಿವಜ್ೀಭ್ ಯೀ ಬಹತಲಾನಿ ದ್ೀವಾಃ। 

ರ್ತರಂಶಚಾ ಕ್್ ೀಟಿೀವಯರಹಾಟಕ್ಾನಾಂ ಕ್ಾಮಾಂಶಾ ಸವಾಯನ್ ಪರಿಪೂಣಣಯಕ್ಾಮಾಃ॥14॥ 

ರತಾನನ್ಯನ್ಘಾಯಯಣಿ ವರಾಮಬರಾಣಿ ಹಾರಾನ್ ಪರಾದಾಾಯಯಂಶಾ ವಿಭ ಷ್ಣಾನಿ। 

ದ್ದೌ ಸ ದ್ೀವೀ ಜನ್ಕ್ಾತಮಜಾಯೈ ತ್ೀಭಯಶಾ ಕ್ಾಮಾನ್ ಕಪರಾಕ್ಷಸ್ೀಭಯಾಃ॥15॥ 

ವಿಭ ಷ್ಣ್ೈಸ್ತಶಾ ವಿಭ ಷ್ಟತಾಙ ು್ೀ ಸ್ತೀತಾ ವರಿಷಾಠಮಥ ಹಾರಮಾಲಾಮ್। 

ಉನ್ತಮಚಯ ಕಣಾಠದ್ವಲ್ ೀಕಯನಿುೀ ದ್ದ್ಶಯ ದ್ೀವಸಯ ಮತಖ್್ೀನ್ತದಬಮಬಮ್॥16॥ 

ಮತಹತಮತಮಯಖ್್ೀನ್ತದಂ ನಿಜಮಿೀಕ್ಷಮಾಣಾಂ ಮತಹತಶಾ ಮತಕ್ಾುಸರಜಮಿೀಕ್ಷಮಾಣಾಮ್। 

ಶತಚಿಸ್ತಮತಾಂ ತಾಂ ಪರ್ತರಿಙ್ತಜ್ಞಾಃ ಪಶಯನ್ನಪಾಙ ುೀನ್ ಜಗಾದ್ ರಾಮಾಃ॥17॥ 

ವಿದಾಯವಿಶ್್ೀಷ್ೀಷ್ತ ವಿಶ್ಶಟಮೀಕಂ ಸದ್ಬರಹಮಚರಾಯಯದಿಷ್ತ ವಾ ಗತಣ್ೀಷ್ತ। 

ಯಂ ಮನ್ಯಸ್ೀ ಧ್ನ್ಯತಮಂ ರ್ತರಲ್ ೀಕ್ಾಯಂ ಮತಕ್ಾುಕಲಾಪಂ ಸರ್ತ ದ್ೀಹಿ ತಸ್ೈ॥18॥ 

ಅರ್ತಕರಮಂ ಯಸಯ ಪರಾಕರಮಾಣಾಂ ನ್ ಕ್್ ೀಽಪ ಕತರಾಯಯದ್ತಚಿತಕರಮಾಣಾಮ್। 

ಅರ್ತಕರಮಿೀ ಯೀಽನ್ಯಪರಾಕರಮಾಣಾಂ ತಸ್ೈ ಶತಭ್ೀ ತವಂ ದಿಶ ವ್ೀತನಾತಾಯಮ್॥19॥ 

ಮಮ ಪರಯಂ ಯಂ ಭತವನ್ೀಷ್ತ ವ್ೀತಾ ತವ ಪರಯೀ ಯೀಽಸಮದ್ತಪಾಸಕ್್ೀಷ್ತ। 

ಸವ್ೀಯಷ್ವಸಙ  ುೀ ಮಯಿ ಯೀಽರ್ತಸಙ ು್ೀ ಸಮಿಾೀರ್ತದ್ೀಯಂ ಸರ್ತ ದ್ೀಹಿ ತಸ್ೈ॥20॥ 

ಏವಂ ಬತರವಾಣ್ೀ ಜಗದ್ೀಕನಾಥ್ೀ ಸ್ತೀತಾ ಹನ್ ಮನ್ುಮವ್ೀಕ್ಷಯ ದ್ೃಷಾಟ। 

ಅನ್ನ್ಯಲಭಾಯಂ ಸವಯಮಾಮತಮ್ೀಚ  ತಾಂ ಹಾರಮಾಲಾಮತತಲಾಂ ತದ್ಂಸ್ೀ॥21॥ 

ಸತಧಾಸತಧಾರಾಸ್ತತರಾ ತರಾಽಲಂ ಸತವಣಣಯವಣ್ ೀಯಽತ ದ್ಧಾರ ಶ್್ ೀಭಾಮ್। 

ಹರಸರಜಾಽಸೌ ಹತನ್ ಮಾನ್ ಮಹಾತಾಮ ಯಥಾ ಮಹಾಮೀರತರಮತಯಯನ್ದಾಯ॥22॥ 

ಏಷಾಂ ಗತಣಾನಾಮರ್ತದ್ತಲಿಯಭಾನಾಂ ಪಾತರಂ ಪರಯೀಽಯಂ ನ್ನ್ತ ದ್ೀವದ್ೀವಯೀಾಃ। 

ಬರಹ್ೈವ ನ್ ನ್ಂ ಭಗವಾನ್ ಹನ್ ಮಾನಿತ್ಯೀವ ವಾಣಿೀ ವವೃಧ್ೀ ರ್ತರಲ್ ೀಕ್ಾಯಮ್॥23॥ 
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ಸ ರಾಜರಾಜಾಃ ಪರಿರಾಜಮಾನ್ ೀ ರಾಮ್ೀಽಥ ರಾಜೀವಸಮಾನ್ನ್ೀತರಾಃ। 

ಮಹಾಮಹಾಾಃ ಸವಯಮಹಾಜನಾನಾಂ ಮನ್ ೀದ್ೃಶ್ಾಮೀಷ್ ಮಹ್ ೀತಸವೀಽಭ ತ್॥24 
ಕೀರ್ತುಯಂ ವದಾಮ ತವ ತಾಂ ಶೃಣವಾಮ ರಾಮ 

ಧಾಯರಾಮ ರಾಮ ಚಾರಣೌ ಚ ಭಜಾಮ ರಾಮ। 
ಅಚಾಾಯಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ನ್ಮಾಮ ರಾಮ 

ದಾಸಾ ವಯಂ ಸಹಚರಾಸುವ ರಾಮ ಕಿೃಪಾುಾಃ॥25॥ 
ಗದ್ರ್ತ ಜಗರ್ತ ಭದಾರಂ ಭಾರರ್ತೀಮೀವಮೀವಂ 

ನ್ವವಿಧ್ಗತಣಭಾಜಾ ಕ್ಾಮಮೀಕ್ಾನ್ುಭಕ್ಾಯ। 
ಅರಮತ ಪರಮಶ್ರೀರಾಮರಾ ರಾಮದ್ೀವಾಃ 

ಸವಯಮಕೃತಕಪೂಣಾಣಯನ್ನ್ದಸನ್ ದೀಹದ್ೀಹಾಃ॥26॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಯತದ್ಾಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಷ್ ೀಡಶಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥6-16-26॥ [ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 3078+26=3104]  
[ಯತದ್ಾಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 865] 

ಉತುರ ಕ್ಾಣಡಮ್॥ 7-8  ॥ 

ಪರಥಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥7-1-48॥ 

ಶ್ರರಾ ಸಹ ಶ್ರೀರಮಣಂ ನಿಷ್ಣಾಣಮಗಸಯ ಮತಖ್ಾಯಮತನ್ಯಾಃ ಸಭಾರಾಮ್। 

ಉಪಾಸತ್ ೀಪಾಸ್ತತಮಾತಮಭಕ್್ತಹಯಷ್ೀಯಣ ಹಂಸಾಇವ ದ್ತಗಾಸ್ತನ್ತಾಮ್॥1॥ 

ಅಭಯಚಿಾಯತ್ ೀಽಭಯರ್ತಾಯತದ್ೀನ್ ಭ ಮಾನ ಶೃಣವತತಸ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಸ ಕತಮಿಯೀನಿಾಃ। 

ಮಾ ಶಬದ ಇತಾಯಯರ್ತ ವ್ೀತರಪಾಣಾವುದಾಹರದ್ ವಾಚಮತದಾರಭಾವಾಮ್॥2॥ 

ಸವಸಯಸತು ಸದ್ ಿಯೀ ಭವತಾಃ ಪರಸಾದಾದ್ ರಾಜನ್ ಸತರಾಜನ್ ರಘ್ುವಂಶದಿೀಪ। 

ಕೀರ್ತುಯಂ ಚ ತ್ೀ ಕೀತುಯಯಿತತಂ ಪರಭತಾಃ ಸಾಯಚಿಾರೀಮಾನ್ ಹನ್ ಮಾಂಶಾತತರಾನ್ನ್ ೀ ವಾ॥ 

ಸತಮಾಲ್ಲಮಾಲ್ಲಪರಮತಖ್ಾನ್ ಸತರಾರಿೀನ್ ನಾರಾಯಣಾತ್ೈವ ನಿರಾಚಕತಾಯ। 

ರಾಮಾಧ್ತನಾ ರಾವಣಮತಗರವಿೀಯಯಯಂ ಹತಾವ ತವಮಾಶ್ಾವಸಯಸ್ತೀಹ ವಿಶವಮ್॥4॥ 

ವಿನಾ ಜಗನಾನಥಮನ್ನ್ಯನಾಥಂ ತಾವಂ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಕ್ಷಯಕೃತ್ ಕ ಏವ। 

ಸಹಸರಭಾನ್ತಂ ನ್ ವಿನಾ ಹಿ ಭಾನ್ತಂ ಭವ್ೀತ್ ಕವಚಿತ್ ಸನ್ುಮಸಸಯ ಹನಾು॥5॥ 
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ಜಾತಾ ಹಿ ದ್ೀವಾಸುವ ಸ್ೀವನಾತಾಯಮಮಿೀ ಚ ಸವ್ೀಯ ನ್ರವಾನ್ರ್ೀನಾದರಾಃ। 

ಪುಂಸಾಂ ಭವತ್ಸೀವನ್ಮೀವ ಕೃತಯಂ ಯತಾಃ ಸಮಗರಾಃ ಪುರತಷಾಥ್ಯಸಾತಾಯಾಃ॥6॥ 

ಇರ್ತ ಬತರವಾಣಂ ವಿವಿಧಾಾಃ ಕಥಾಶಾ ಮತನಿಂ ಮತನಿೀನ ದ್ರೈಾಃ ಸಹಿತಂ ಮತಕತನ್ದಾಃ। 

ಯಜ್ಞಾಯ ಯಜ್ಞಾಧಿಪರ್ತನಿಯಮನ್ರಯ ಸಮ ಪಜಯ ಪೂಜಯಂ ವಿಸಸಜಜಯ ಹೃಷ್ಟಮ್॥7॥ 

ಸಮಾೀಷ್ಯ ನ್ಮಾರನ್ ನ್ರವಾನ್ರ್ೀನಾದರನ್ ಪೌರಾನ್ ಪರಭತವ್ೈಯಷ್ಯಿಕ್ಾಂಶಾ ಸವಾಯನ್। 

ಸ ಯಯೀಯಽಸುಮಾರಾರ್ತ ಸ ಲ್ ೀಕನಾಥಾಃ ಸನಾದಯಮವನಾದಯಂ ಸತಧಿರಾಮತಪಾಸು॥8॥ 

ಪರವಿಶಯ ಚಾನ್ುಾಃ ಪುರಮಮತಬಜಾಕ್ಷಾಃ ಪುರನ್ದರಾನ್ುಾಃಪುರಕ್ಾನಿುಹಾರಿ। 

ಅನಾನನಿ ಪೀಯ ಷ್ಮರಾನಿ ಭತಕ್ಾುಾ ವಿವ್ೀಶ ಶರಾಯಶರಣಂ ಶರಣಯಾಃ॥9॥ 

ತಲಪಂ ಪಯಾಃಫ್ೀನ್ನಿಭಂ ಪವಿತರಂ ವಿಷ್ವಙ್ಗಮಣಿಶ್್ರೀಣಿಘ್ೃಣಿಪರದಿೀಪುಮ್। 

ಸ್ತೀತಾಪರ್ತಾಃ ಕ್್ ೀಮಲಮದ್ಾಯಶ್್ೀತ ಭ್ ೀಗಿೀನ್ದರಭ್ ೀಗಂ ಭಗವಾನಿವಾಥ॥10॥ 

ತಂ ನಿತಯಮತಕುಂ ನಿಬಬನ್ಾ ದ್ ೀಭಾಯಯಮರಞ್ಜಯನಿನೀರಜಸಂ ಸದ್ೈವ। 

ಸಾವರಾಮಮೀವಾರಮಯಚಾ ರಾಮಂ ಸ್ತೀತಾ ವಿರತದಾಾ ನ್ ತಥಾಽಪ ಜಾತತ॥11॥ 

ರಾಮಾಭಷ್ೀಕ್್ ೀತಸವಮತತತಸಕ್ಾನಾಂ ಪರಶಂಸತಾಮಪಯಭನ್ನ್ದತಾಂ ಚ। 

ಸಾ ಶವಯರಿೀ ಸವಯಮಹಾಜನಾನಾಮಾನ್ನ್ದಸನ್ ದೀಹಕರಿೀ ಬಭ ವ॥12॥ 

ಸ್ತನಗಾಸವರಾಾಃ ಪೀಡಿತಪಞ್ಾಮಾಖ್ಾಯಾಃ ಷ್ಡಜಸವರಂ ಭನ್ನಕತಾಂ ನ್ಯನ್ುಾಃ। 

ವಿನ್ಷ್ಯಭಾಖಯಂ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭಸಯ ವವನಿದರ್ೀ ವನಿದಗಣಾಾಃ ಪುರಾನ ು್ೀ॥13॥ 

ದಿವಜಾಾಃ ಪರಬತದಾಾ ವಿರಳ  ್ ೀನ್ಾಕ್ಾರ್ ೀ ವಿಧ್ತವಿಯಧಾಮಾ ಕಮತದ್ಂ ಮತದಾಽಸುಮ್। 

ವಿಕ್ಾಸಮಹಯತಯಧ್ತನಾಽಹಯಣಿೀಯಂ ನ್ವಾಮತಬಜಂ ತವನ್ನಯನಾಮತಬಜಂ ಚ॥14॥ 

ಭಜತಯಪಾಸಯತಯಪ ರಾಗಲ್ಲೀಲಾಂ ಚಕ್ಾರಙ್ಗುನ್ ೀಷ್ಸಯಥ ಕ್ೌಶ್ಕೀ ಚ। 

ಯಥಾ ತವೀರತಕರಮ ವಿಕರಮಾನ ು್ೀ ಸವಾಃ ಸತನ್ದರಿೀ ಚಾಸತರಸತನ್ದರಿೀ ಚ॥15॥ 

ಉನ್ ೀಚಾ ರಮಯಂ ಪರ್ತಬಾಹತಬನ್ಾಂ ಪರ್ತವರತಾಾಃ ಪತತಯರತಪ್ೀತಯ ಪಾದ್ಮ್। 

ಶ್ರೀರಾಮರಾಮೀರ್ತ ಕಲಂ ವದ್ನ್ಯಾಃ ಕತವಯನಿು ಸತಪಾರತಮಿಮಾ ಪರಜಾನಾಮ್॥16॥ 

ಪಾರಚಾಯ ಮತಖಂ ರಾಗಗತಣ್ೀನ್  ಭಾರ್ತ ಕ್ಾನ ು್ೀನ್ ಕ್ಾಲ್ಯೀನ್ ಹಿ ಸಙ್ಗುತ್ೀಯಮ್। 

ಪರಸ್ ೀಷ್ಯತ್ೀ ಸಾಮಾತಮೀತರಾಽಕೆಯಾಃ ಕ್ೌಸಲಯಯೀವಾತರ ಭವಾನ್ ಪರಭಾವಾನ್॥17 

ವಿಧಿವಿಯಭತತವಸಯ ಹರ್ ೀ ಹಿ ಮನ್ ಯೀಾಃ ಕೀತ ು್ೀಯಮಮಯಹ್ೀನ್ ದರೀ ಮದ್ನ್ಶಾ ಕ್ಾನ ು್ೀಾಃ। 

ಬತದ ಾ್ೀಗತಯರತಶ್್ಾೀರ್ತ ಬವದ್ತುಣಾನಾಂ ಬಮ್ಬೀಷ್ಠ ಸವ್ೀಯ ಪರರ್ತಬಮಬಮೀತ್ೀ॥18॥ 
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ಇತಾಯದಿ ತದಿುೀತಮಕ್ಾಕ ಶೃಣವವನ್ ರಾವತ್ ಸ ತಲಾಪದ್ತದ್ರ್ತಷ್ಠದಿೀಶಾಃ। 

ಉಪಸ್ತಾತಂ ತತರ ನ್ೃಣಾಂ ಸಹಸರಂ ಹ್ೀಮ್ೀದ್ಪಾತ್ೈರತದ್ಕಂ ದ್ಧಾನ್ಮ್॥19॥ 

ಯನಾನಮಸಙ್ೆ ೀತುಯನ್ಮಾತರಮತರ ದಿಶ್್ೀನ್ಮಹಾಪಾತಕಮ್ೀಕ್ಷಮಾಶತ। 

ಸ ನಿತಯಶತದ್ ಾೀಽಪ ಕಲಾಽಽತಮಶತದಿಾಂ ಚಕ್್ರೀಽಥ ಸಲಿಕ್ಷಣಶ್ಕ್ಷಣಾತಾಯಮ್॥20॥ 

ಸಾನತಾಃ ಸತವಾಸಾಾಃ ಸಮತಪಾಸಯ ಸನಾಾಯಂ ಹತತಾವ ಸ ಹವಯಂ ಪರರ್ತದಾಯ ದ್ೀಯಮ್। 

ಅಗಿನನ್ತಪಾರ್ತಷ್ಠದ್ತತಾಗಿನಹ್ ೀತರಗೃಹ್ೀಷ್ವಥ್ೀಕ್ಷ್ಾಾಕತಭರಾದ್ೃತ್ೀಷ್ತ॥21॥ 

ಪುಂಸಾಂ ಲಲಾಮೈಷ್ ಲಲಾಮ ಕೃತಾವ ನ್ವಾಕೆಯಭಾಸಾ ಹರಿಚನ್ದನ್ೀನ್। 

ವಿಭ ಷ್ಣಾನಾಂ ಚ ವಿಭ ಷ್ಣತವಂ ಯರೌ ರ್ತರಲ್ ೀಕ್್ೈಕವಿಭ ಷ್ಣಂ ಸಾಃ॥22॥ 

ನಿಗುಯಮಯ ರೌಗಾಮತ್ ಸವಸಮಾಧಿಧಾಮನಾಃ ಸಭಾಂ ಮಹಾರತನಮಯಿೀಂ ವಿವ್ೀಶ। 

ರಾವತ್ ಸ ಸ ರಾಯಯನ್ವಯಸ ಯಯಯ ಈಶಾಃ ಸ ಯಯೀಯಗಿರ್ೀವಯೀಯಮ ವಿವ್ೀಶ ತಾವತ್॥ 

ಅಸ್ತೀನ್ಮೀನ್ಂ ಮಣಿಹ್ೀಮರ ಪ್ೀ ಸ್ತಂಹಾಸನ್ೀ ಸ್ತಂಹಮಿವಾದಿರಶೃಙ ುೀ। 

ಉಪಾಸತಾಽರಾದ್ನ್ತಜಾ ವಿನಿೀತಾ ಭಕ್ಾುಸುಥಾ ವಾನ್ರರಾಕ್ಷಸ್ೀನಾದರಾಃ॥24॥ 

ಸಭಾಗತ್ೀ ಸಾವಮಿನಿ ಸಾನ್ತರಾಗಾ ಸಾಮನ್ುಮಾಲಾಽತರ ಸಮನ್ುತ್ ೀಽಭ ತ್। 

ಹರಿನ್ಮಣಿಶ್ರೀರಧಿಕಪರಭ್ ೀಽಸಾಯಾಃ ಸ ನಾಯಕ್್ ೀ ನಾಯಕತಾಮತಪಾರಾತ್॥25॥ 

ಪುರ್ ೀಧ್ಸಸುತರ ವಸ್ತಷ್ಠಪೂವಾಯನ್ ಸಮಾಗತಾನ್ ಸವಂ ನ್ಮತ್ ೀ ಧಿಯೈವ। 

ನ್ಯವಿೀವಿಶನಾನಯಯನಿದ್ಶಯನಾಯ ತ ಣಣಯಂ ಚಲನಾನಸನ್ತಾಃ ಸ ನಾಥಾಃ॥26॥ 

ಸಾವಲ್ ೀಕಲ್ ೀಲಾನ್ವಲ್ ೀಕಯ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಲ್ ೀಕ್ಾಧಿನಾಥಾಃ ಸಕಲಾನ್ ಸಭಾರಾಮ್। 

ಸ್ತಮತಾಮೃತ್ೀನ್ ಪರರ್ತತಪಪಯಯಂಸಾುನ್ ವಾಣಿೀಮತದಾರಾಂ ಸಮತದಾಜಹಾರ॥27॥  

ವಣಾಣಯಶರಮಾಚಾರವಿಶ್್ೀಷ್ನಿಷಾಠಾಃ ಸಮಸುವಿದಾಯಭರತೌ ಪಟಿಷಾಠಾಃ। 

ಮಾಮೀವ ಸ್ೀವಧ್ವಮಕ್್ೈತವ್ೀನ್ ಪರಜಾಾಃ ಪರಜಾನಾಮಧಿನಾಥಮೀಕಮ್॥28॥ 

ಅಹಂಮಮೀತಾಯಗರಹಮ್ೀಹ ಏಷ್ ದ್ೀಹ್ೀ ಚ ದ್ೀಹಾನ್ತಗತ್ೀ ಚ ಮಾ ಭ ತ್। 

ಮ್ೀಹ್ೀನ್್ನ್ೀಽಸ್ತಮನ್ ಭವದಾವವಹೌನ ತಾತಪಯಮಾನಾನ್ವಲ್ ೀಕಯಧ್ವಮ್॥29॥ 

ಸವ್ೀಯನಿದರರಾಣಾ ವಿಷ್ಯೀ ವಿಷಾಭ್ೀ ಸಙ್ಗುಂ ಪರಸಙ್ಗುಂ ಚ ವಿಮತಞ್ಾತ್ೈನ್ಮ್। 

ಸಙ  ುೀ ಹಯಮಙ್ಗುಲಯಕರ್ ೀಽತರ ಮಿೀನ್ ೀ ನಿದ್ಶಯನ್ಂ ಸಾಯತ್ ಬಳಿಶ್ಾನ್ತಷ್ಙ ು್ೀ॥30॥ 

ಸಙ  ುೀಜಾತಾ ವಿಷ್ತಣಪದ್ೈಕನಿಷಾಠ ದ್ೈವೀಪನಿೀತಾನ್ ವಿಷ್ರಾನ್ ಭಜನ್ುಾಃ। 

ನ್ ಲ್ೀಪಮಹಯನಿು ಮಹಾನ್ತಭಾವಾಾಃ ಸಾಕ್ಷ್ಾದಿಹ್ ೀದಾಹರಣಂ ನ್ಭಸಾವನ್॥31॥ 
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ಮಾಮೀವ ನಾಥಂ ಸತತಂ ಸಮರನ್ ುೀ ಮಮೈವ ಸಾರ ಪಯಮದ್ತಾಃಖಸೌಖಯಮ್। 

ಯ ಯಂ ಲಭಧ್ವಂ ಭವಭೀರ್ತಮತಕ್ಾುಾಃ ಪ್ೀಶಸೃತಾಃ ಕೀಟ ಇವಾಚಿರ್ೀಣ॥32॥ 

ಏಂ ಸ ದ್ೀವೀಽನ್ತದಿನ್ಂ ಪರವೃತುಸುತಾಃ ಕದಾಚಿತ್ ಸ್ತಾರಭಕುನ್ಮಾನನ್। 

ವ್ೈದ್ೀಹಕ್್ೈಕ್್ೀಯಮತಖ್ಾನ್ ಮಹಿೀಶ್ಾನ್ ಮತಮ್ೀಚ ಸಮ ಪಜಯ ಸಮಸುಪೂಜಯಾಃ॥33॥ 

ಮತಖ್್ೀನ್ತದನಾ ವಯಕುಮತಪಾಗತ್ೀನ್ ಸಮ ಪರಯನ್ ವಾನ್ರಸಙ್ಗ್ಸ್ತನ್ತಾಮ್। 

ಉವಾಚ ಸತಗಿರೀವವಿಭೀಷ್ಣಾದಿನಾಪಾುನ್ತಪಾಪಾುಂಸುನ್ಯಂ ಚ ವಾಯೀಾಃ॥34॥ 

ಮಹಯಂ ಮನ್ ೀದ್ೀಹವಚಾಂಸ್ತ ಯ ಯಂಸಮಪಪಯಯನ್ುಾಃ ಸಹವೃರ್ತುಕ್ಾನಿ। 

ತ್ೀನ್ೈವ ಮ ಲ್ಯೀನ್ ಪುಮತಾಯಮ ಲಂ ಸಮಾಾಪುವಾನ್ ುೀ ಮಮ ದಾಸಯಮಗರಯಮ್॥35 

ಅಹಂ ತದಾನ್ೃಣಯಮವಾಪುುಕ್ಾಮ್ೀ ದ್ತಾವಽಪ ಸಾಮಾರಜಯಮಿದ್ಂ ನ್ ತೃಪುಾಃ। 

ತಸಾಮದ್ನ್ನ್ುಂ ವಿತರಾಮಿ ಮ್ೀಕ್ಷಂ ದಾಸಯಸಯ ಸಾಕ್ಷ್ಾದ್ನ್ತರ ಪಮಘ್ಯಮ್॥36॥ 

ಹನ್ ಮತಾಃ ಸ್ೀವನ್ಕ್ೌಸತುಭಸಯ ಮತಕ್ಾಯಖಯಮಘ್ಯಂ ಸದ್ೃಶಂ ನ್ ಮನ್ಯೀ। 

ಸವಭಾವಭಕ್್ ುೀ ಮಮ ನ್ ೀ ಉಪಾಧ್ೀಮಮಯದ್ಿಕತಯಪಾಧ್ೀಾಃ ಸವಮಪೀಕ್ಷತ್ೀ ಯಾಃ॥37॥ 
ಯೀ ಭ್ ೀಗಯೀಗಾದಿಗತಣ್ೈಾಃ ಸಮ್ೀ ಮೀ ಸ್ವೀಸುಥಾಽಽಭಾಸ ಇವಾವಭಾತಾಃ। 

ತಸಾಯಬಜಯೀನ್ೀಾಃ ಸಹಭ್ ೀಗನಾಮ ಪದ್ಂ ಹನ್ ಮನ್ ಪರದಿಶ್ಾಮಿ ತತಭಯಮ್॥38॥ 

ಅಸಾಯಂ ಕಥಾರಾಂ ಮಮ ಚನ್ದರಗೌರಾಯಯಂ ಪಾರದ್ತಭಯವನಾಯಂ ನಿಗಮಾನ್ುಸ್ತನ್ ಾೀಾಃ। 

ಮಗನಾಃ ಸತಧಾರಾಮಿವ ವತಸ ಭ ಯೀ ವೃಷ್ಟಣೀಷ್ವ ಕ್ಾಮಾನ್ಖಿಲಾನ್ ಯಥ್ೀಷ್ಟಮ್॥39॥ 

ಉಕ್ ು್ಾೀರ್ತ ವ್ೈಢ ಯಯಯನಿಬದ್ಾಮದ್ಾಯಂ ಮತಕ್ಾುಕಲಾಪಂ ಸ ಕಲಾಪಗೌರಮ್। 

ಉನ್ತಮಚಯ ಕಣಾಠನಿನದ್ಧ್ೀಽಸಯ ಕಣ ಠ್ೀ ರಾಮಾಃ ಸವಯಂ ಮ ತುಯಮಿವ ಪರಸಾದ್ಮ್॥40॥ 

ಭಕುಮಮಯಮ ಸಾಯತ್ ತವಯಿ ವದ್ಾಯಮಾನಾ ಪರೀರ್ತಸುವ ಸಾಯನ್ಮಯಿ ವದ್ಾಯಮಾನಾ। 

ಇಮೌ ಹಿ ಕ್ಾಮೌ ಮಮ ನಾಪರಾಃ ಸಾಯನಾನಥ್ೀರ್ತ ರಾಮಂ ಹನ್ತಮಾನ್ ಬಭಾಷ್ೀ॥41॥ 

ಲ್ಷಿಣಮನಿವಾಸ್ೀನ್ ಭತಜಾನ್ುರ್ೀಣ ಪರಭತಭತಯಜಾಭಾಯಂ ಭತವನಾವನಾಭಾಯಮ್। 

ತಂ ಪಾವಮಾನಿಂ ಪರಿರ್ೀಭ ಆಶತ ದ್ವಯಂ ಚ ತದ್ ಬರಹಮಪದ್ಂ ಚ ದ್ತಾವ॥42॥ 

ದಿವಾಯನಿ ರತಾನಭರಣಾನಿ ದ್ತಾವ ವಸಾರಣಿ ಭದಾರಣಿ ಬಹ ನಿ ಚ್ೀಷ್ಾಃ। 

ಸನ್ುಪಪಯಯ ಸತಗಿರೀವವಿಭೀಷ್ಣಾದಿೀನ್ ಸವಾಯಂಶಾ ಗನ್ತುಂ ಸವಗೃಹಾನ್ವೀಚತ್॥43॥ 

ತವತಾಪದ್ಪಾಶ್ಾವಯದ್ಪಗಮಯ ನಾಥ ರಾಜಯಂ ನ್ ರಾಮ್ೀ ಭಯಶ್್ ೀಕಮ ಲಮ್। 

ಕಲಾಪಙ್್ ರಪ್ೀನಾದರದಿವ ಕ್ಾಕತತಣಿಡೀಮಿತ ಯಚತತಸ ುೌ ಕಪರಾಕ್ಷಸ್ೀನ ದೌರ॥44॥ 
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ಪರಜಾಧಿಪಾಭಾಯಂ ಭರಣಂ ಪರಜಾನಾಂ ಶತಶ ರಷ್ಣಂ ಮೀ ಕರಯತಾಂ ಯತವಾಭಾಯಮ್। 

ಉಕ್ ು್ಾೀರ್ತ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರದ್ದೌ ವಿಮಾನ್ಂ ವಿಭೀಷ್ಣಾರಾನ್ವಯಭ ಷ್ಣಂ ಸಾಃ॥45॥ 

ಸಂರಞ್ಜಯನ್ನಙ್ಗ್ದ್ಮಙ್ಗು ಬಾಲಂ ಭತಕ್ಾುಾ ಚಿರಂ ರಾಜಯಮತಪ್ೈಹಿ ಮಾಂ ತವಮ್। 

ಸತಷ್ೀಣತಾರಾದಿಗಣ್ೈಾಃ ಪರಯೈಮೀಯ ಸತಗಿರೀವಮಿತಯಭಯಧಿತಾಥ ಭ ಮಾ॥46॥ 

ಸತುವನಿು  ಭ ಯಾಃ ಪರಣಮನಿು ಕ್್ೀಚಿತ್ ಪರಿಕರಮನ ು್ೀಽಥ ಪರ್ೀ ಪುರ್ೈನ್ಮ್। 

ಬಾಷ್ಪೀಕ್ಷಣಾ ವಾನ್ರರಾಕ್ಷಸೌಘಾ ನಾಥಂ ವಿಹಾತತಂ ಬತ ನಾಥ ಶ್್ೀಕತಾಃ॥47॥ 
ಕಥಮಪಗತವನ್ುಸ ು್ೀ ನಿಜಂ ಗ್ೀಹಮಾಪು- 

ವಯಯಮತಚದ್ಪ ಗತಾಂಸಾುನ್ ನ್ೈವ ದ್ೀವಾಃ ಕೃಪಾಲತಾಃ। 
ಯದ್ವಸದ್ತರತತಾಪಧ್ವಂಸನ್ಶಾನ್ದರಚಾರತ- 

ಮಮಯನ್ಸ್ತಮನ್ಸ್ತ ತ್ೀಷಾಂ ಹನ್ು ರಾಮ್ೀಽಭರಾಮಾಃ॥48॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಉತುರಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಪರಥಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥7-1-48॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 3104+48=3152] 
 

ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥7-2-32॥ 

ವಿಶ್್ವೀಶವರಾಃ ಪಾರಜಯಮವಾಪಯ ರಾಜಯಂ ಕೃಪಾನಿಧಿಲಿಯಕ್ಷಮಣಮಾಚಚಕ್ಷ್್ೀ। 

ಶತಶ ರಷ್ರಾ ವತಸ ತವಾಸ್ತಮ ತತಷ್ಟಸುಾಂ ರೌರಾಜಯಂ ಭಜ ಶ್್ ೀಭನ್ೀರ್ತ॥1॥ 

ಸವಗಾುಯಧಿಪತಾಯದ್ಪವಗುಯಸೌಖ್ಾಯತ್ ಸಾಮಾರಜಯಭ್ ೀಗಾಚಾ ವರಿೀಯಸ್ತೀಂ ತ್ೀ। 

ಪಾದಾಬಜಸ್ೀವಾಂ ಹಿ ವೃಣ್ೈ ನ್ ಚಾನ್ಯತ್ ಪರಸ್ತೀದ್ ನಾಥ್ೀತಯವದ್ತ್ ಸ ಧ್ನ್ಯಾಃ॥2॥ 

ತಾಮೀವ ತಸ್ೈ ಪರರ್ತದಾಯ ದ್ೀವಾಃ ಪರೀತ್ ೀ ಭತಜಾಭಾಯಂ ಪರಿರಭಯ ಚ್ೈನ್ಮ್। 

ತದ್ ರೌವರಾಜಯಂ ಭರತಾಯ ದ್ತಾವ ಚಕ್್ರೀ ದ್ತರತಂ ಚಕರಧ್ರ್ ೀಽಭಷ್ೀಕಮ್॥3॥ 

ವಿಮಾನ್ಮಾಗಾದ್ಥ ಪುಷ್ಪಕ್ಾಖಯಂ ಪರತಯಪಪಯತಂ ವ್ೈಶರವಣ್ೀನ್ ಭ ಮೀ। 

ದ್ೀವ ಪರಸ್ತೀದ್ೀರ್ತ ವದ್ನ್ನಭಸಾಂ ಸೃತಂ ತವಮೀಹಿೀರ್ತ ಮತಮ್ೀಚ ರಾಮಾಃ॥4॥ 

ನಾರಾಯಣ್ ೀಪಾಸ್ತುಪರಾಯಣಾನಾಂ ನಾನ್ಯತರ ಭಕುಾಃ ಕತಹಚಿತ್ ಪರಜಾನಾಮ್। 

ತದ್ಿಕುವಗ ು್ೀಯ ಸ್ತಾರಭಕುಭಾಜಾಂ ರಾಮೀ ಭತವೀ ರಾಜನಿ ರಾಜಮಾನ್ೀ॥5॥ 

ರಾಮಸಯ ರ ಪ್ೀ ಮರ್ತರ್ಷಿಣಯತಕ್ಾು ಕೀತಾಯಯಂ ಸಕಣಾಣಯ ರಮತ್ೀ ಸಮ ವಾಣಿೀ। 

ಶಕುಾಃ ಪರಜಾನಾಂ ಸಕರಾಽಚಾಯನಾರಾಂ ಕ್ಾನಾು ಸಕ್ಾನ ು್ೀವ ಸಮೃದ್ಾಧಾಮಿನ॥6॥ 
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ಕ್್ೀಚಿನ್ಮನ್ ೀಯೀಗಕೃತ್ ೀ ಮನ್ ೀಜ್ಞ್ೀ ರಾಮೀ ನ್ವ್ೀನಿದೀವರಸತನ್ದರಾಭ್ೀ। 

ಧ್ನಾಯ ಉತಾನ್ಯೀ ಸಮ ವಿಚಾರಯನಿು ತಂ ಸವಯವ್ೀದಾನ್ುಕೃತಾನ್ುಸಾರಮ್॥7॥ 

ಕಥಾಂ ಕಥಾಜ್ಞಾ ಅವತಾರಮ ಲಾಂ ರಾಮಸಯ ತಾಂ ರಾವಣಮಾರಣಾನಾುಮ್। 

ಪರಾಕರಮಾನ್ತಕರಮತ್ ೀಽನ್ತವಣಣಯಯ ನ್ನ್ನ್ತದರ್ೀನಾಮನ್ತಮ್ೀದ್ಯ ಚಾನ್ಯೀ॥8॥ 

ರಾಮಾಭರಾಮಾನ್ತಪರಾಮ ರಾಮ ರಾಮಾಶಮರಾಮಾರಿವಿರಾಮ ರಾಮ। 

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮೀರ್ತ ಪುರಾ ರಮನ ು್ೀ ರಾಮಸಯ ನಾಮಾನ್ೃತಪಾಯಿನ್ ೀಽನ್ಯೀ॥9॥ 

ವಣಾಣಯಶರಮಾಚಾರವಿಶ್್ೀಷ್ಶ್್ ೀಭಾನ್ಧ್ಮಮಯಗನಾಾವಿಷ್ರಾನ್ ಸವಧ್ಮಾಮಯನ್। 

ಕ್ಾಮಾದ್ಯವದ್ಯೈ ರಹಿತಾನ್ ವಿದ್ ರಾದ್ ರಾಮಾಯ ಸವ್ೀಯ ಸಮ ಸಮಪಪಯಯನಿು॥10॥ 

ಸವಯತರ ಸವಯಸಯ ಚ ಸವಯವಿತುಂ ಸವಯೀಗಯತಾವೃರ್ತು ಚ ಸವಯವಿತುಾಮ್। 

ತದಾ ಬಭ ವಾಸಯ ಮಹಾಜನ್ಸಯ ಯದಾ ಸ ಚಕರೀ ಭತವಿ ಚಕರವರ್ತುೀಯ॥11॥ 

ಸವ್ೀಯನಿದರರಾನ್ನ್ದಕರಾನ್ಮನಾದನ್ ಸಪಶ್ಾಯನ್ ರಸಾದಿೀನ್ ವಿಷ್ರಾನ್ಥಾನಾಯನ್। 

ಶ್ಾಸ್ ರೀಪಪನಾನನ್ನ್ತಭತಞ್ಜತ್ೀ ಸಮ ರಾಮಸಯ ರಾಜ್ಯೀ ನ್ ತತ ಬನ್ಾಹ್ೀತ ನ್॥12॥ 

ಸಹಸರಸಂವತಸರಜೀವಿನ್ಸ ು್ೀ ಲಾವಣಯತಾರತಣಯಗತಣಾಭರಾಮಾಾಃ। 

ಮತಕ್ಾು ಜರಾರ್ ೀಗಪುರ್ ೀಗದ್ ೀಷ್ೈ ರಾಮಸಯ ರಾಜ್ಯೀ ರಮಣಾಾಃ ಸರಾಮಾಾಃ॥13॥ 

ವ್ೈಧ್ವಯವ್ೈಧ್ತಯಯಯಭಯಂ ನ್ ಕಞ್ ಾ್ನ್ನ ಪುತರಶ್್ ೀಕ್್ ೀ ನ್ ಚ ಮಿತರಶ್್ ೀಕಾಃ। 

ನಾಮಙ್ಗುಲಂ ಕಞ್ ಾ್ದ್ಥಾಪರಂ ಚ ಮಙ್ಗುಲಯದ್ೀವಿೀರಮಣಸಯ ರಾಜ್ಯೀ॥14॥ 

ಯ ಯಂ ಜನ್ಾಃ ಕ್ಾಮಯತ್ೀಽತಾಯಮತರ ರಾಮಪರಸಾದಾತ್ ಸಕಲಾಃ ಸಸ ಸಾಯತ್। 

ಕಂ ಚಿತರಮೀತಜಜಗತಾಮಧಿೀಶ್್ೀ ರಾಮೀ ಸವಯಂ ರಾಜನಿ ರಾಜಮಾನ್ೀ॥15॥ 

ಅನ್ೀನ್ ಕಂ ವಾ ಬಹತನ್ ೀದಿತ್ೀನ್ ರಾಮಸಯರಾಜಯಂ ವಲಯಂ ಧ್ರಾರಾಾಃ। 

ವ್ೈಕತಣಠಲ್ ೀಕಪರರ್ತಬಮಬಭ ತಂ ವಿರಿಞ್ಾಲ್ ೀಕಂ ಪರರ್ತಗಜಜಯರ್ತೀದ್ಮ್॥16॥ 

ನಿದ್ತದಯಾಃಖಸೌಖಯಂ ಸ್ತಾರಭಕುಭಾಜಾಮನ್ನ್ುಶಯಯಾಃ ಪರದಿಶ್್ೀದ್ನ್ನ್ುಮ್। 

ಸಾವನ್ತಗರಹಸಾಯಸಯ ನಿದ್ಶಯನಾಥಯಂ ರಾಮಾಃ ಸವರಾಜ್ಯೀ ಶ್ರಯಮಾತನ್ ೀತ್ ತಾಮ್॥17 

ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಂ ರಮಣಂ ಶ್ರತಾ ರಾ ವಿನಾ ವಿಯೀಗಂ ಸತತಂ ತತಾಃ ಶ್ರೀಾಃ। 

ಸ್ತೀತಾಭಧಾಮತರ ರಮಾಂ ಸವರಾಮಾಂ ರಾಮ್ೀಽಭರಾಮಾಂ ರಮರಾಮಬಭ ವ॥18॥ 

ಸ್ತೀತಾಮತಖ್್ೀನ್ ದೀಾಃ ಸದ್ೃಶ್್ ೀಽಯಮಿನ್ತದವಯಯಙ  ೆೀ ಭವ್ೀಚ್ಾೀದಿರ್ತ ಕ್ಾವಯಭಙ ು್ೀ। 

ಸ್ತೀತಾಮತಖ್್ೀನ್ತದಾಃ ಸವರತಚ್ೀನ್ತದವೃನ್ದಂ ಕಳಙ್ಗೆಹಿೀನ್ಂ ಚ ನ್ಯೀತ್ ಕಳಙ್ಗೆಮ್॥19॥ 
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ಅತರಸುಮಾಣಿಕಯಮಣಿಪರಕ್ಾಶ್್ೈಾಃ ಪುಷ್ಪೈವಿಯನಿದ್ೈಾಃ ಪರಿಭಾಸಮಾನ್ಮ್। 

ಪರವಿಶಯ ಸ್ ೀಽಶ್್ ೀಕವನ್ಂ ವಿಶ್್ ೀಕಾಃ ಸಾವನ್ನ್ದಮ ರ್ತುಯವಿಯಜಹಾರ ದ್ೀವಾಯ॥20॥ 

ಶಮ್ಪೀಲಿಸಚಾಮಪಕಪುಷ್ಪವಷ್ೈಯಮಮಯನಾದನಿಲಾನ್ ದೀಲ್ಲತಮಾಘ್ವಿೀಭಾಃ। 

ಮಧ್ತವರತಾನಾಂ ಮಧ್ತರ್ೈಶಾ ಗಿೀತ್ೈದ ದ್ೀಯವಾಃ ಸ್ತಷ್ೀವ್ೀ ಮಧ್ತಮಾಧ್ವಾಭಾಯಮ್॥21॥ 

ಉಲಾಿಸ್ತನಿೀಭನ್ನಯವಮಲಿ್ಲಕ್ಾಭೀ ರಾಮಾಙ್್ ರಮಾರಾದ್ಾಯ ಮಲ್ೈರಪ್ೀತೌ। 

ಋತತ ಇಮೌ ಶತಕಿಶತಚಿೀ ಪರಸ್ತದ ಾೌ ನ್ ನಾಮತಾಃ ಕ್್ೀವಲಮತಾಯತ್ ೀಽಪ॥22॥ 

ಖಜ ಜಯರಜಮ ಬಫಲಸನಿನವ್ೀದ್ಯಮತವಿೀಯಶಾ ದ್ ವಾಯಸುರತಣಂ ಚ ವಾರಿ। 

ರಾಮೀಽಪಪಯಯನ್ ಕ್್ೀಕಕತಲಸಯ ನ್ೃತ್ತಗಿುೀಯತ್ೈಶಾ ಧ್ನ್ ಯೀ ಜಲದ್ತತುರಾಸ್ತೀತ್॥23॥ 

ಕಣಾಣಯವತಂಸಾತಾಯಮನಿನ್ದನಿೀಯಂ ದ್ತಾವ ನ್ವ್ೀನಿದೀವರಮಿನಿದರಾಯೈ। 

ನಿೀಲಾರವಿನ್ದಂ ಚ ಕರಾರವಿನ ದ್ೀ ದಾಸ್ತೀವದಾಸ್ತೀಚಾರದಾಶತ ದ್ೀವಾಯಾಃ॥24॥ 

ಪರಿಸತುರಸಾುಟಿಕಭರ್ತುಶ್್ ೀಭಾಂ ಚಕ್್ರೀ ಹಿಮಾನಿೀಂ ಪರಿತ್ ೀ ಹಿಮತತುಯಾಃ। 

ಭೃತಯಾಃ ಪಟತಾಃ ಕ್ಾಣಡಪಟಿೀಮಿವಾಗಾರಯಮೀಕ್ಾನ್ುಭಾಜ್ ೀರಿಹ ದ್ೀವದ್ೀವಯೀಾಃ॥25॥ 

ನ್ೈಕಂ ವಿನಿದ್ರಂ ಫಲ್ಲನಿೀಪರಸ ನ್ಮಾಪಾದಿತಂ ಯಚಿಾಶ್ರ್ೀಣ ಭಕ್ಾಯ। 

ತನ್ನಮಮಯಸಾಚಿವಯಕೃದ್ಪುಯಪಾಂಶತ ಮನಾದನಿಲ್ ೀ ಮನ್ದಧಾರಿಣ್ೀಽದಾತ್॥26॥ 

ಸವಯತುಯವಾಃ ಸವಯಗತಣಾಭರಾಮಾಸುಂ ರೌಗಪದ್ಯೀನ್ ಸ್ತಷ್ೀವಿರ್ೀಽತರ। 

ಸಾವರಾಮಮಪಯದ್ತಿತಭಾವಭಾಜಾ ದ್ೀವಾಯಽರ್ತದಿವಯಂ ರಮಮಮಾಣಮಿೀಶಮ್॥27॥ 

ಗನ್ಾವಯವಿದಾಯಧ್ರಚಾರಣಾದಾಯಾಃ ಸಹಾಪಸರ್ ೀಭಜಜಯಗತರ್ೀತಯ ರಾಮಮ್। 

ಸದಾಸದಾನ್ನ್ದತನ್ತಂ ಮತನಿೀನಾದರಾಃ ಸಹಾಮರ್ೀನ ದ್ರೈರಭತತಷ್ತಟವುಸುಮ್॥28॥ 

ತರಯೀದ್ಶ್್ೈವಂ ರ್ತರದ್ಶ್ಾಧಿನಾಥಾಃ ಸಮಾಾಃ ಸಹಸಾರಣಿ ಮಹಿೀಂ ರರಕ್ಷ। 

ಸತರಾಹಿತಧಾವನ್ುನಿಕೃನ್ುನಾಕ್್ ೆೀಯ ರಾಮ್ೀ ಮಹತ್ೆೈರವವೃನ್ದಚನ್ದರಾಃ॥29॥ 

ಮಹಾನ್ವಯಸಾಯಸಯ ಸಮೀಧ್ನಾಯ ಬಭಾರ ಗಭಯಂ ಭತವನ್ಪರಗಲಿಮ್। 

ವಿದ್ೀಹಪುರ್ತರೀ ರಘ್ುವಂಶಕ್್ೀತ್ ೀಾಃ ಪುರಾಣಮಾಯೀವ ಪುರಾಣಮ ತ ು್ೀಯಾಃ॥30॥ 

ಕತಶಂ ಲವಂ ಚಾಥ ಯಮೌ ಕತಮಾರಾವಿನಾದರನ್ಲಾಂಶ್ೌ ಸತಷ್ತವ್ೀ ಸತಮದಾಾಯ। 

ಯಚ ಾ್ೈಶವಂ ರಾಮಕಥಾಪರಸಙ ುೈರಾನ್ನ್ದಯತ್ ತಾಪಸಮಾನ್ಸಾನಿ॥31॥ 
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ದ್ಶಶತನ್ಯನ್ ೀ ವಾ ತಾನ್ ಸಹಸಾರನ್ನ್ ೀ ವಾ 

ದ್ಶಶತಹೃದ್ಯೀ ವಾ ಕ್್ೀವಲಂ ವ್ೀದ್ಗಭಯಾಃ। 
ನ್ ಗಣಯರ್ತ ಗತಣೌಘಾನ್ ರಾಮದ್ೀವಸಯ ಸವಾಯ- 

ನ್ಹಹ ವಯಮಧಿೀರಾ ವಣಣಯರಾಮಾಃ ಕಥಂ ತಾನ್॥32॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಉತುರಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥7-2-32॥ [ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 3152+32=3184] 

ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥7-3-46॥ 

ಕದಾಚಿತ್ ಪರಣತಂ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ಲಕ್ಷಮಣಂ ಲಕ್ಷಮಣಾಗರಜಾಃ। 

ಉವಾಚ ವಾಚಂ ಸದ್ಾಮಾಮಯಞ್ ಾ್ಕ್ಷಯನ್ ಕ್ಷರ್ತರಯೀಚಿತಾನ್॥1॥ 

ಪೌರಜಾನ್ಪದಾನಾಂ ಯತ್ ಕ್ಾಯಯಯಂ ಲಕ್ಷಮಣ ಚಿನ್ಯತಾಮ್। 

ಅವಿಚಾರಯತ್ ೀ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ಧ್ಮಯಕ್ಾಮೌ ವಿನ್ಶಯತಾಃ॥2॥ 

ಗ್ ೀವಿವಾದ್ೀನ್ ಸಮಾಾಪ ುೌ ಬಾರಹಮಣೌ ರಾಜವ್ೀಶಮನಿ। 

ದಿನ್ತರರಾನ ು್ೀಽಪಯಪ್ರೀಕ್ಷಯ ನ್ೃಗಂ ಶ್ಾಪಮಮತಞ್ಾತಾಮ್॥3॥ 

ಯಜಮಾನ್ಂ ನಿಮಿಂ ಸತ್ರೀ ನಿದ್ರರಾಽನ್ಭಭಾಷ್ಟಣಮ್। 

ವಸ್ತಷ್ಠಾಃ ಶಪುವಾಂಸುಸಾಮದ್ ರಾಜಾ ನಿತ್ ಯೀದ್ಯತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥4॥ 

ಶಪುೀಽಪ ಬಾರಹಮಣ್ೈ ರಾಜಾ ಕ್ಷಮಿೀ ಚ್ೀತ್ ಸತಖಮಾಪುನರಾತ್। 

ಯರಾರ್ತಾಃ ಶತಕರಶಪುೀಽಪ ಕ್ಷಮಿೀ ಕ್ಷ್್ೀಮಮವಾಪುವಾನ್॥5॥ 

ಸಂರಕ್ಷಯಾಃ ಕ್ಷತರಧ್ಮ್ೀಯಽಯಮಸಾಮಭಸತು ವಿಶ್್ೀಷ್ತಾಃ। 

ಶ್್ರೀಷಾಠನಾಂ ಚರಿತಂ ಲ್ ೀಕ್್ೈಾಃ ಪರಮಾಣಂ ಕರಯತ್ೀ ಯತಾಃ॥6॥ 

ಏವಂ ರಾಮ್ೀದಿತಾಃ ಸ್ ೀಽಥ ಪೌರಜಾನ್ಪದಾನ್ ಪರರ್ತ। 

ಚತತರಶಾತತರಾಃ ಕ್ಾಯಯೀಯ ಸಾಮಾದಿೀನ್ ವಿನಿಯತಕುವಾನ್॥7॥ 

ಏಕರಾ ದೌವ ವಿನಿಶ್ಾತಯ ರ್ತಸೃಭಾಃ ಪಞ್ಾ ಸಾಧ್ಯನ್। 

ಷ್ಡಿಿಾಃ ಸಪು ಪುರಾ ರಕ್ಷನ್ ರಾಮಂ ಪರೀಣಾರ್ತ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ॥8॥ 

ನ್ ಕಞ್ ಾ್ತ್ ಕಸಯಚಿತ್ ಕ್ಾವಪ ಕ್ಾಯಯಯಂ ನಾಕೃತಮೈಕ್ಷಯತ। 

ಲಕ್ಷಮಣಾನ್ತಗತ್ೀ ದ್ೀವ್ೀ ರಾಮೀ ರಾಜನಿ ರಾಜರ್ತ॥9॥ 
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ಕದಾಚಿಲಿಕ್ಷಮಣ್ ೀಽಪಶಯಚಾಾಾನ್ಂ ದಾವರಮತಪಾಗತಮ್। 

ಪಾಹಿ ದ್ೀವ ಶರಣ್ಯೀರ್ತ ಕ್್ ರೀಶನ್ುಂ ದಿವಪದ್ಸ್ತಾತಮ್॥10॥ 

ರಾಮರಾಜ್ಯೀ ಭಯಂ ಕಂ ತ್ೀ ಬ ರಹಿೀತಾಯಚಷ್ಟ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ। 

ರಾಮಮೀವ ದಿಧ್ೃಕ್ಷ್್ೀಽಹಮಿತಯವೀಚತ್ ಸ  ಕತಕತರಾಃ॥11॥ 

ರಾಮಾಜ್ಞರಾ ಲಕ್ಷಮಣ್ೀನ್ ಪರವಿಶ್್ೀರ್ತ ಪರಚ್ ೀದಿತಾಃ। 

ಸಾರಮೀಯೀ ವಿನಿೀತಾತಾಮ ಪರವಿವ್ೀಶ ಪರೀಭ್ ೀ ಸಭಾಮ್॥12॥ 

ವಿವ್ಷಿಣತಂ ಬ ರಹಯಶಙ್ಗೆಸುಾಮಿತತಯಕ್್ ುೀ ಜಗದ್ತಿತಾ। 

ಸಾರಮೀಯೀಽಬರವಿೀದ್ತಚ್ಾೀನಿನೀಯಚಯೀನಿರನಿೀಚವತ್॥13॥ 

ಅಗಣಯಗತಣಸಮಪನ್ನ ಜಗನ್ಮಙ್ಗುಲಕೀತುಯನ್। 

ನಿೀಚಜಾತ್ೀಾಃ ಪರಲಾಪೀ ಮೀ ಕ್ಷಮಯತಾಂ ಕರತಣಾಕರ॥14॥ 

ಭಕ್ಷತಾಃ ಸವಯತಾಯಸ್ತದ್ ಾೀ ಮಾಂ ದ್ಣ ಡ್ೀನಾತಾಡಯದ್ ಭೃಶಮ್। 

ಅನಾಗಸಂ ದಿೀನ್ತರಂ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ತವಯಿ ಶ್ಾಸುರಿ॥15॥  

ಶತರತಾವ ಶತನ್ೀರ್ತ ಗದಿತಂ ಕ್ಷತಾರ ಭಕ್ಷತಂ ತಮಾನ್ಯತ್। 

ಭಕ್ಷ್್ ೀದ್ದಯಣಡಂ ಸಭಾಮದ ಾ್ಯೀ ಸವಯಜ್ಞ್ ೀಽಪ ವಯಚಿೀಚರತ್॥16॥ 

ದ್ಣಡಂ ನಿಪಾತಯಸಯಸ್ತಮನ್ ಯದಿ ಯೀಗಯಂ ಪರದಿೀಯತಾಮ್। 

ಕ್ಾಲಞ್ಜರ್ೀ ಕ್ೌಲಪತಯಮಿತತಯವಾಚ ಸ ಕತಕತೆರಾಃ॥17॥ 

ತಚತಾರತ್ವೀಶ್್ ೀಽಭಯಷ್ಟಞ್ಾತ್ ತಂ ಕ್ಾಲಞ್ಜರಜನಾಧಿಪಮ್। 

ಗಜಸಾಂ ಪಾರಪರಾಮಾಸ ದ್ೃಷ್ಟಂ ದ್ೀವಾಲಯಂ ಚ ತಮ್॥18॥ 

ದ್ಣಾಡಹಾಯಯೀಹ ವಿಪಾರಯ ವರ್ ೀ ದ್ತುಾಃ ಕಥಂ ವಿಭ್ ೀ। 

ಇತಯವೀಚನ್ು ಸಚಿವಾ ರಾಮಂ ಕ್ೌತ ಹಲಾಕತಲಾಾಃ॥19॥ 

ರಾಮೀಣ ಚ್ ೀದಿತಾಃ ಪರೀಚ್ೀ ಶ್ಾವಽಯಂ ಜಾರ್ತಸಮರಸುದಾ। 

ಕ್ಾಲಞ್ಜರ್ೀ ಕ್ೌಲಪತಾಯಚಾಾಯೀನಿತವಂ ತದಾತಮನ್ಾಃ॥20॥ 

ತತಾಃ ಪರಣಮಯ ರಾಮಾಯ ಕೃತಕೃತಯಾಃ ಸ ಕತಕತೆರಾಃ। 

ಗತಾವ ವಾರಣಸ್ತೀಂ ವಾಯತಂ ತತ್ ರೀಪಾಸಾಯನ್ಘ ೀಽಭವತ್॥21॥ 

ಸಭಾಗತಾಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಕದಾಚಿದ್ ಭಾರತೃಭಾಃ ಸಹ। 

ಪರರ್ತೀಕ್ಷಮಾಣಾ ವಿಜ್ಞಾಯ ಮತನಿೀನ್ ದಾವಸ ಾ್ೈರತಪಾಹವಯತ್॥22॥ 
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ಚಯವನಾಖಯಂ ಪುರಸೃತಯ ಭಾಗುಯವಂ ಮತನ್ಯೀ ಮತನಿಮ್। 

ರಾಮಾಯ ರ್ತೀತಾಯಕಲಶ್ಾನ್ ಫಸಮ ಲಾನಿ ಚಾಽದಿಶನ್॥23॥ 

ಸೌವಣಾಣಯನಾಯಸನಾನ್ಯೀಭ್ ಯೀ ದ್ತಾವ ಸಮ ಪಜಯ ಚ ಪರಭತಾಃ। 

ಸಾವಗತಂ ವೀ ಮತನಿಶರಷಾಠಾಃ ಕಂ ಕ್ಾಯಯಯಂ ಚ್ೀತಯವೀಚತ॥24॥ 

ರಾಮವಾಣಿೀಸತಧಾಧ್ವಸುತಾಪತರಯಮಕಲಮಷ್ಮ್। 

ಉವಾಚ ತಂ ಮತನಿಶತಂ  ನಿಷ್ಪತದಾಬಷ್ಪಲ್ ೀಚನ್ಮ್॥25॥ 

ನಾಥ ನಾಽವಿದಿತಂ ಕಂ ತ್ೀ ವದಾಮ್ೀಽಥ ತದಾಜ್ಞರಾ। 

ಮಧ್ ೀಾಃ ಸತತ್ ೀ ಮಧ್ತವನ್ೀ ವತಯತ್ೀ ಲವಣ್ ೀಽಸತರಾಃ॥26॥ 

ಮತನಿೀನ್ ಮತನಿಕತಮಾರಾಂಶಾ ಮತನಿದಾರಾನ್ಭಕ್ಷಯತ್। 

ನ್ೃಶಂಸ್ ೀ ರಾನ್ಸೌ ದ್ೀವ ತ್ೀಷಾಂ ಸಙ್ಗ್ಯ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ॥27॥ 

ಮಧ್ತನಾ ತಪಸಾ ಪಾರಪುಂ ಶ ಲಂ ಮಾಹ್ೀಶವರಂ ಮಹತ್। 

ತ್ೀನ್ ದಾಯೀನ್ ದ್ೀವ್ೈರಪಯಬಾದ್ ಾಯೀ ಬಾಧ್ತ್ೀ ಜಗತ್॥28॥ 

ಅಲಬಾಶರಣಾ ದಿೀನಾಶಾರನ್ ುೀ ಭತವನ್ೀ ವಯಮ್। 

ರಾವಣಾರಿಮಥ ಜ್ಞಾತಾವ ವಿಷ್ತಣಂ ತಾವಂ ಶರಣಂ ಗತಾಾಃ॥29॥ 

ಋಷ್ಟೀಣಾಂ ಭಾಷ್ಟತಂ ಶತರತಾವ ರಾಮಾಃ ಸ್ತಮತಮತಖ್ಾಮತಬಜಾಃ। 

ಕಸಾಯಂಶ್್ ೀಽಯಮಿರ್ತ ಪರೀಚಯ ಭಾರತೄಣಾಂ ವಕರಮೈಕ್ಷತ॥30॥ 

ಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲರಬ ದ್ಾನಿಷಾಯಮಿ ಮಹಾಸತರಮ್। 

ಇತ ಯಚ್ೀ ಭರತಾಃ ಪೀಠಾದ್ತತುಸ ಾೌ ಭರತಾನ್ತಜಾಃ॥31॥ 

ಶತತರಘ್ನಾಃ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲಾಃ ಪರೀಚ್ೀ ಪರಸ್ತೀದ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ। 

ಆಯಯೀಯ ಮೀ ಮಧ್ಯಮ್ೀ ಧ್ನ್ಯಸುಾಚತಾಶ ರಷಾಂ ವನ್ೀಽಕರ್ ೀತ್॥32॥ 

ಭರತ್ೀನ್ ಮಮಾಽಽಯಯೀಯಣ ಮಯಿ ಜೀವರ್ತ ಕಙ್ಗೆರ್ೀ। 

ಚತತದ್ದಯಶ ಸಮಾಸುಪುಂ ತವರ್ತಾೀತ್ಯೈ ಭ ಮಿಶ್ಾಯಿನಾ॥33॥ 

ಬರಹಮಘ್ನಂ ಲವಣಂ ಹತಾವ ತವತಾಸಾದ್ೀನ್ ಕ್್ೀವಲಮ್। 

ಸಾತಾಾಯ ಶತತರಘ್ನತಾ ಸಾಯನ್ೀ ಪರೀಚ್ಯೀರ್ತ ಪರಣನಾಮ ಸಾಃ॥34॥ 

ಪರಸನ್ ನೀ ಭಗವಾನ್ ಚ್ೀ ಕರಿಷಾಯಮಯಭಷ್ೀಚನ್ಮ್। 

ಶತತರಘ್ನ ಲವಣಘ್ನಸುಾಂ ಪಾಹಿ ತಾನ್ ವಿಷ್ರಾನಿರ್ತ॥35॥ 
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ಶತತರಘ ನೀ ಲಜಜತಾಃ ಪರೀಚ್ೀ ಕಙ್ಗೆರ್ ೀಽಹಂ ನ್ ರಾಜಯಭಾಕ್। 

ಕನಿಷ್ಠಸಾಯಭಷ್ೀಕ್್ ೀಯಂ ಜ್ಯೀಷ ಠ್ೈನ್ನಯ ಕರಯತಾಮಿರ್ತ॥36॥ 

ವಸ್ತಷಾಠದ್ಯೈದಿದಾಯಜಶ್್ರೀಷ ಠ್ೈರಭಯಷ್ಟಞ್ ಾ್ತ್ ತತ್ ೀಽನ್ತಜಮ್। 

ರಾಮಸುಸ್ತಮನ್ನಹನಾಯಸ್ತೀದ್ಯೀದಾಾಯರಾಂ ಮಹ್ ೀತಸವಾಃ॥37॥ 

ಶತತರಘಾನರಾಥ ಶತತರಘ್ನಂ ಶರಂ ದ್ತಾವಽಬರವಿೀತ್ ಪರಭತಾಃ। 

ಶರ್ ೀಽಯಂ ಪಾರಙ್ಗಮರಾ ಸೃಷ್ಟಾಃ ಶರಾನ್ೀನ್ ಮಹಾಣಣಯವ್ೀ॥38॥ 

ಅಸ ದ್ಯಂ ತದಾ ಘ ೀರಾವನ್ೀನ್ ಮಧ್ತಕ್್ೈಟಬೌ। 

ಸಮಸುವಿೀಯಯಯಸಾರ್ ೀಽಯಮಮ್ೀಘ್ಸ ು್ೀಽರಿಸ ದ್ನ್ಾಃ॥39॥ 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ದ್ೀವಸುಂ ದ್ೈತಯಮೃತಯವ್ೀ। 

ಆಪನಾನನಾಂ ಪರಪನಾನನಾಂ ಮತನಿನಾಮಪಯಮೃತಯವ್ೀ॥40॥ 

ಚತಾವಯಯಯಶವಸಹಸಾರಣಿ ರಥಾನಾಂ ದ್ವೀ ಸಹಸರಕ್್ೀ। 

ಗಜಾನಾಂ ಚ ಶತಂ ದ್ತಾವ ಪದಾರ್ತೀನ್ ಸದ್ದೌ ಬಹ ನ್॥41॥ 

ಸತವಣಣಯರತಾನಕಲಾಪಂಶಾ ಪರದಾಯ ಬಹತಲಾನ್ ಪರಭತಾಃ। 

ತ್ೀಜಸಾ ಪೂರರಾಮಾಸ ಶತತರಘ್ನಂ ಪರಿರಭಯಸಾಃ॥42॥ 

ಪರಣಮಯ ರಾಮಂ ಸವಾಯಂಶಾ ಗತರ ನ್ತಾರಭವನ್ದಯ ಸಾಃ। 

ಪೂವಯಂ ಪರಸಾಾಪಯಸ್ೈನ್ಯಂ ಸವಂ ದಿವಜ್ೈಾಃ ಸಾದ್ಾಯಂ ಸವಯಂ ಯರೌ॥43॥ 

ವಾಲ್ಲೀಕ್್ೀರಾಶರಮಂ ಪಾರಪಯ ಸೌಮಿರ್ತರಮಿಮಯತರವದ್ಾಯನ್ಾಃ। 

ಅಭಯವನ್ದತ ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ತ್ೀನ್ ಚ ಪರತಯಪೂಜಯತ॥44॥ 

ಪಾರಚ್ೀತಸ್ ೀಽಥ ಪರೀವಾಚ ಸೌದಾಸಸ್ಯೀಮಮಾಶರಮಮ್। 

ಶ್ಾಪಸಯ ಪಾರಪುಮ್ೀಕ್ಷ್ೌ ಚ ವಸ್ತಷಾಠತ್ ಸವಪುರ್ ೀಹಿತಾತ್॥45॥ 

ಹರಿಹರಿರಮಣಿೀವಿಲಾಸಮ ಲಂ ಕತಶಲವಸ ದ್ಯಮತರ ಮನ್ಯಮಾನ್ಾಃ। 

ಸಕಲಸತಜನ್ಸೌಖಯದ್ಂ ನಿಶ್ಾಂ ತಾಂ ವಯಧಿತ ಸ ರಾಮಸಹ್ ೀದ್ರ್ ೀಽತರ ವಾಸಮ್॥46 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಉತುರಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥7-3-46॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 3184+46=3230] 
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ಚತತಥಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥7-4-79॥ 

ಶತತರಘ ನೀ ಮತನಿಮಾಮನ್ರಯ ತತಾಃ  ಪಾರರಾದ್ತದ್ತಙ್ಗತಮಖಾಃ। 

ಸಮಾಾಪಯ ಯಮತನಾರ್ತೀರಂ ನ್ಯವಸನ್ತಮನಿಭಾಃ ಸಮಮ್॥1॥ 

ಶತಶ್ಾರವ ಚಯವನ್ೀನ್ ೀಕುಂ ಲವಣಸಯ ಸ ವಿಕರಮಮ್। 

ಅಯೀದಾಯಧಿಪತ್ೀಾಃ ಪೂವಯಂ ಮಾನಾಾತತನಿನಯಧ್ನಾದಿಕಮ್॥2॥ 

ತತ್ ೀ ರಾಮಾನ್ತಜಾಃ ಪಾರತರರ್ತೀತಯ ಯಮತನಾಂ ಗತಾಃ। 

ತಸ ಾೌ ಮಧ್ತವನ್ದಾವರಿ ಚಾಪರ್ ೀಪಧ್ರ್ ೀ ಬಲ್ಲೀ॥3॥ 

ತತ್ ೀಽದ್ಾಯದಿವಸ್ೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ಲವಣಾಃ ಪರತಯದ್ೃಶಯತ। 

ಭಕ್ಷ್ಾತಾಯಂ ಸವಪುರಾದ್ ರಾತಾಃ ಸಹಸರಂ ಪಾರಣಿನಾಂ ವಹನ್॥4॥ 

ತಾವದ್ೃಶ್ಾನಾಂ ಸಹಸಾರಣಿ ಭ್ಷಿಣತಾನಿ ಮರಾ ನ್ನ್ತ। 

ಕಮತಾಯಂ ಸವಯಮಾಗಾಸುಾಮಿತ್ಯೀನ್ಂ ಲವಣ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥5॥ 

ಇತಾಂ ವಿಕತಾನ್ೈಾಃ ಕಂ ತ್ೀ ನ್ನ್ತ ರಾಮಾನ್ತಜ್ ೀಽಸಯಹಮ್। 

ದ್ನ್ದಾಯತದ್ಾಂ ತವರಾ ದ್ೀಯಮಿರ್ತ ಸೌಮಿರ್ತರರಬರವಿೀತ್॥6॥ 

ಮದಾಿರತೃಘ್ನಸಯ ರಾಮಸಯ ಹನ್ತುಂ ತಾವಂ ಭಾರತರಂ ಬತ। 

ಆನ್ೀಷಾಯಮಾಯಯತಧ್ಮಿರ್ತ ಶತತರಘ್ನಂ ಲವಣ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥7॥ 

ಬರಹಮಘ್ನಸುಾಂ ನ್ ಮ್ೀಕುವಯೀ ದ್ೃಷ್ಟಮಾತರಸತು ಮಾದ್ೃಶ್್ೈಾಃ। 

ಕತವ ಕವ ಪರರಾಸ್ತೀರ್ತ ಶತತರಘ್ನಾಃ ಶತತರಮಬರವಿೀತ್॥8॥ 

ಲವಣ್ ೀಽಸಹಮಾನ್ ೀಽತ ಮಾನಿೀ ತಾಂ ಪುರತಷಾಂ ಗಿರಮ್। 

ವೃಕ್ಷಮತತಾಪಟಯ ರ ಕ್ಷ್ಾಕ್ಷಾಃ ಶತತರಘ್ನಂ ಪರತತಯಪಾದ್ರವತ್॥9॥ 

್ಷಿಣಪುಂವೃಕ್ಷಮಸಮಾಿರನ್ುಾಃ ಶರ್ೈಶ್ಾಚ ಾ್ೀದ್ ರಾಘ್ವಾಃ। 

ಪುನ್ಶ್್ೈವಂ ಪುನ್ಶ್್ೈವಂ ತದಾಶಾಯಯಯಮವತುಯತ॥10॥ 

ಶರಾನ್ ವವಷ್ಯ ಶತಶಾಃ ಶತತರಘ್ನಾಃ ಶತತರವಕ್ಷಸ್ತ। 

ಸಾಲಮತತಾುಲಮತತಾಪಟಯ ಲವಣಸುಮತಾಡಯತ್॥11॥ 

ಸೌಮಿರ್ತರಸಾುಡಿತಸ ು್ೀನ್ ವಿಸಞ್  ಜಞೀ ನ್ಯಪದ್ತ್ ಭತವಿ। 

ಹಾಹಾಕೃತಂ ಮತನಿಗಣ್ೈಾಃ ಪರಹೃಷ್ಟಂ ಲವಣ್ೀನ್ ಚ॥12॥ 
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ರಾಮಾನ್ತಜಾಃ ಪುನ್ಾಃ ಸಙ್ಗಜಞನ್ ಪಾರಪುಾಃ ಕ್್ ರೀಧಾಗಿನನಾ ಜವಲನ್। 

ರಾಮದ್ತುಮಮ್ೀಘ್ಂ ತಂ ಶರಂ ಚಾಪ್ೀನ್ ಸನ್ದಧ್ೀ॥13॥ 

ಬಾಣಸಯ ತಸಯ ಜವಲತ್ ೀ ಜಾವಲರಾ ಭೀಷ್ಟತಂ ಜಗತ್। 

ಬರಹಾಮಣಂ ಶರಣಂ ಪಾರಪ ಮಾ ಭೀರಿತಯಭಯಧಾದ್ಜಾಃ॥14॥ 

ಶರಾಃ ಶತತರಘ್ನನಿಮತಮಯಕ್್ ುೀ ನಿಹತಯ ಲವಣಾಸತರಮ್। 

ರಸಾತಳಂ ಪರವಿಶ್ಾಯಥ ಪುನಾ ರಾಮಕರಂ ಯರೌ॥15॥ 

ನಿವ್ೀಶಮಕರ್ ೀದ್ ವಿೀರಸುತರ ದ್ೀವಪರಸಾದ್ತಾಃ। 

ಮಧ್ತರಾ ನ್ಗರಿೀ ಸಾಽಭ ತ್ ಸವಯಸಮಪತಸಮನಿವತಾ॥16॥ 

ಸಾವಂ ಚ ಸ್ೀನಾಂ ನಿವ್ೀಶ್ಾಯತರ ರಾಮಪಾದ್ದಿಧ್ೃಕ್ಷರಾ। 

ದಾವದ್ಶ್್ೀ ವತಸರ್ೀ ಗಚಾನ್ ವಾಲ್ಲೀಕ್್ೀರಾಶರಮಂ ಯರೌ॥17॥ 

ಲವಣಸಯ ವಧಾತ್ ಪರೀತ್ ೀ ವಾಲ್ಲೀಕೀ ರಾಘ್ವಾನ್ತಜಮ್। 

ಆರ್ತತಾಾಯಯ ಸಮಾಮನ್ರಯ ಸಸ್ೈನ್ಯಂ ಸಮತಪಪಯಯತ್॥18॥ 

ತತಾಃ ಶತರತಾವಽರ್ತಮಧ್ತರಂ ಗಿೀತಂ ಕ್ೌತ ಹಲಾಕತಲಾಾಃ। 

ಸ್ೈನಿಕ್ಾಸುಂ ಮತನಿಂ ಪರಷ್ತಟಂ ಶತತರಘ್ನಂ ಸಮಚ್ ೀದ್ಯನ್॥19॥ 

ಮಹಷ್ಟಯಹಿಯ ಮಹಾತ್ೀಜಾ ಬಹಾವಶಾಯಯೀಯಽಸಯ ಚಾಽಽಶರಮಾಃ। 

ನ್ ಪರಷ್ಟವಯಮಿಹಾಸಾಮಭರಿತ ಯಚ್ೀ ರಾಮಸ್ ೀದ್ರಾಃ॥20॥ 

ಅಭರಾಮಂ ಸ ರಾಮಸಯ ಚರಿತಂ ಗಿೀತಮದ್ತಿತಮ್। 

ಆಕಣಣಯಯ ಕಣಣಯಪೀಯ ಷ್ಂ ನ್ ಸತಷಾವಪ ನಿಶ್ಾಮಿಮಾಮ್॥21॥ 

ಪರತಸ ಾ್ೀ ಮತನಿಮಾಮನ್ರಯ ಪರಭಾತ್ೀ ಭರತಾನ್ತಜಾಃ। 

ಅಯೀದಾಾಯಂ ಶ್ಾತರವಾಯೀದಾಾಯಂ ವಿವ್ೀಶ ಚ ಸಸ್ೈನಿಕಾಃ॥22॥ 

ಮಾತರಂ ತಣಣಯಕಇವ ಧ್ಮಮಯತಪುಇವಾಮೃತಮ್। 

ರಾಮಪಾದ್ಮತಪವರಜಯ ನಿವಯವೌ ರಾಮಸ್ ೀದ್ರಾಃ॥23॥ 

ಸಾಮಾರಜಯಸೌಖಯತ ಲಂ ಮೀ ನಾಥ ತವದಿವರಹಾನ್ಲಾಃ। 

್ಷಿಣಣ್ ೀರ್ತ ಮೀ ಪರಸ್ತೀದ್ೀರ್ತ ಬತರವಾಣಾಃ ಪರಣನಾಮ ಸಾಃ॥24॥ 

ಕ್ಷತರಧ್ಮಯಂ ಪರಜಾರಕ್ಷ್ಾಂ ಶತಶ ರಷಾಂ ಮೀ ಸಮಾಚರ। 

ತಾತ ನಾತರ ವಿಷಾದ್ಾಃ ಸಾಯದಿತ ಯಚ್ೀ ತಂ ಜಗದ್ತುರತಾಃ॥25॥ 
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ಪಞ್ಾರಾತರಮಸೌ ತತರ ಸಾವಮಿನಾ ಸಾಧ್ಯಮ ಷ್ಟವಾನ್। 

ಪರಭ್ ೀನಿನಯಯೀಗಾಚಾತತರಘ ನೀ ಮಧ್ತರಾಂ ಸಾನ್ತಗ್ ೀಽಗಮತ್॥26॥ 

ಅಥ ಕಶ್ಾದ್ ದಿವಜ್ ೀ ವೃದ್ ಾೀ ನ್ಗರದಾವರಮಾಗತಾಃ। 

ಸಙ್ಗುೃಹಯ ಪುತರಂ ಮೃತಕಂ ರತರ್ ೀದ್ ೀಚ್ೈಾಃ ಶತಚಾಽಽಕತಲಾಃ॥27॥ 

ಹಾ ಪುತರ ರಾಮರಾಜ್ಯೀಽಸ್ತಮನ್ನ  ಮೃತತಯವುಯಯತೆರಮಾತ್ ಕವಚಿತ್। 

ತಾವಮಹಂ ಮನ್ದಭಾಗಯತಾವತ್ ಪರಾಸತಮವಲ್ ೀಕಯೀ॥28॥ 

ವತ್ ಸೀರ್ತುಷ್ಠ ಕಳ ೈ್ವಾಯಕ್್ಯೈಾಃ ಪತರೌ ನೌ ಪರಹಷ್ಯಯ। 

ನ್ೈವಂ ಚ್ೀದ್ಚಿರ್ೀಣ ತಾವಮನ್ತರಾಸಾಯವ ಏವ ಹಿ॥29॥ 

ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೈಕಶರಣಂ ಶರಣಂ ಮೀ ಭವ್ೀತ್ ಪರಭತಾಃ। 

ಪಾತತ ಮೀ ಪರ್ತತಂ ಪೀತಂ ರಾಘ್ವಾಃ ಕರತಣಾಕರಾಃ॥30॥ 

ಏವಂ ಬತರವಾಣ್ೀ ವಿಪ್ರೀಽಸ್ತಮನ್ ನಾರದ್ ೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್। 

ಮತನಿಮಣಡಲಮದ್ಾಯಸಾಾಃ ಸಭಾರಾಂ ರಾಮಸನಿನಧೌ॥31॥ 

ಧ್ಮಮಯಶಾತತಷಾಪದ್ ಧ್ಮೀಯಶ ತವತಾಸಾದಾತ್ ಕೃತ್ೀ ಸ್ತಾತಾಃ। 

ಕರಮಾನ್ ನಯನ್ಪದ್ ೀಽನ್ಯತರ ಸ್ ೀಽಧ್ಮಮಯಪದ್ಪೀಡಿತಾಃ॥32॥ 

ಅದಿವಜಾ ದಿವಜಧ್ಮಾಮಯಣ್ ೀ ನ್ ನ್ಂ ಲ್ ೀಕವಿನಾಶಕ್ಾಾಃ। 

ದ್ರಾಲತನಾ ತವರಾ ನಾಥ ತ್ೀಷ್ತ ದ್ಣ್ ಡೀ ನಿಪಾತಯತಾಮ್॥33॥ 

ನಾರದ್ೀನ್ೀರ್ತ ಗದಿತ್ೀ ರಾಘ್ವ್ೀಣಾಭನ್ನಿದತ್ೀ। 

ರಾಮಾನ್ತಜ್ ೀ ರಾಮವಾಕ್ಾಯತ್ ಸಾನ್ುಾರಾಮಾಸ ತಂ ದಿವಜಮ್॥34॥ 

ಸೃತಮಾತರಮತಪಾರಾತಂ ಪುಷ್ಪಕಂ ಪುಷ್ೆರ್ೀಕ್ಷಣಾಃ। 

ಆರತಹಯ ವಿಚಚಾರಾಥ ದಿಕ್ಷತ ಸವಾಯಸತ ಚ ಕ್ಷಣಾತ್॥35॥ 

ವಿಚಿನಾವನ್ಾಃ ಕಲಾನಾಯಯಯಂ ಸವಯಸಾ್ಷಿಣೀ ಸ ರಾಘ್ವಾಃ। 

ರಾಮಾಯಂ ದಿಶ್ ಸರಾಃ ಪಾರಪ ಶ್್ೈವಲಸ್ ಯೀತುರಾನಿುಕ್್ೀ॥36॥ 

ಅಧ್ಾಃ ಶ್ರಸಮ ಧಾವಯಙ್್ ರಂ ಲಮಬಮಾನ್ಂ ತಪಸ್ತವನ್ಮ್। 

ತತರ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸ ಪಪರಚಾ ಕ್್ ೀ ಭವಾನಿರ್ತ ವಿಶವವಿತ್॥37॥ 

ಜಮತಬಕ್್ ೀ ನಾಮ ಶ ದ್ ರೀಽಹಂ ತರಯಮಬಕಸಯ ಪದ್ೀಚಾರಾ। 

ವರತಂ ರ್ತೀವರಂ ಕರ್ ೀಮಿೀರ್ತ ಪರೀಚ್ೀ ತಂ ಶ ದ್ರತಾಪಸಾಃ॥38॥ 
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ನಿಷ್ೃಷ್ಯ ತರಸಾ ಖಡುಂ ಕ್್ ೀಶ್ಾದಾಕ್ಾಶಸನಿನಭಮ್। 

ಚಿಚ ಾ್ೀದ್ ತಚಿಾರಸ ು್ೀನ್ ದ್ೀವೀ ದ್ೀವಾನ್ ಪರಹಷ್ಯಯನ್॥39॥ 

ಅಧ್ಮಮಯಮತತಾಸದ್ಯ ವಿಭತಜಜೀಯವರಾಮಾಸ ತಂ ಶ್ಶತಮ್। 

ಅನ್ಯಥಾಽಪ ಸಮಥಯಾಃ ಸನ್ ಲ್ ೀಕಶ್ಕ್ಷಣಮಾಚರನ್॥40॥ 

ಸುವಾಃ ಸಕಲನಾಥಸಯ ಸತಮನ್ ೀಭರಲಂ ಕೃತಾಃ। 

ಭಗವಾಂಸ್ತವಿಯಕೀಣಾಣಯಭಾಃ ಸತಮನ್ ೀಭರಲಙ್ಗೃತಾಃ॥41॥ 

ಅಗಸಯಸಾಯಽಽಶರಮಂ ದಿವಯಂ ಪಾರಪ ಪಾಪಹರಾಹವಯಾಃ। 

ಕತಮಿಸಮಿವ ಆಶ್್ವೀನ್ಂ ಶಮತಿಪೂಜಯಮಪೂಜಯತ್॥42॥ 

ರಾಮಾಯ ರಮಾಯಂ ಪರದ್ದೌ ಮಾಲಾಮಮಲ್ಲನಾಂ ಮತನಿಾಃ। 

ಇಮಾಂ ಚ ವಾಣಿೀಮಾಚಷ್ಟ ರಾಘ್ವಂ ಭಕುಮತುಮಾಃ॥43॥ 

ಅನ್ನ್ಯಯಜ್ಞಕೃಚ ಾ್ಾೀತ್ ೀ ರಾಜಾ ಮಾಂಸಮದ್ನಿನಜಮ್। 

ಮಾಲಾಂ ಬರಹಮನಿಯೀಗಾನ್ೀ ದ್ತಾವ ತದ್ಘ್ಮತಯಗಾತ್॥44॥ 

ಸ್ೀಯಂ ಮಾಲಾ ಮರಾ ದ್ತಾು ತತಭಯಮಭಯಹಿಯತಾತಮನ್ೀ। 

ಸವೀಯಽಪ ಕ್ಾಲಾಯಣವಿಧಿರನ್ನ್ ುೀ ಹಯಪಪಯತಸುಾಯಿ॥45॥ 

ದ್ಣಡಸಯ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ವಿಷ್ಯೀ ದ್ಣಡಕ್ಾರಣಯತಾಂ ಯರೌ। 

ಶತಕರಶ್ಾಪ್ೀನ್ ತತಾರಗ್ರೀ ಶ್್ವೀತಶಾಕ್್ೀ ಮಹತುಪಾಃ॥46॥ 

ಮತನಾವ್ೀವಂ ಕಥಯರ್ತ ಯರಾವಸುಂ ದಿವಾಕರಾಃ। 

ನ್ಯವಸತ್ ತತರತಾಂ ರಾರ್ತರಂ ರಾಮ್ೀ ಮತನಿಗಣಾಚಿಾಯತಾಃ॥47॥ 

ಪಾರತಾಃ ಪಾರರಾಸಯನ್ ಪರೀವಾಚ ಭಗವಾನ್ ಕತಮಿಸಮಿವಮ್। 

ಪುನ್ಸ ು್ೀ ದ್ಶಯನ್ಂ ಭ ರಾತ್ ಪಾವನ್ಸುಾಂ ನ್ೃಣಾಮಿರ್ತ॥48॥ 

ನಿಷ್ಪತದಾಬಷ್ಪನ್ಯನ್ ೀ ಭಕುಮಾನ್ಭಯಧಾನ್ತಮನಿಾಃ। 

ಪಾವನ್ ೀಽಸ್ತಮ ಪರಭ್ ೀ ಸತಯಂ ಪಾದ್ಪದ್ಮಸೃತ್ೀಸುವ॥49॥ 

ಮಹಾಪಾತಕನ್ಾಃ ಪೂತಾಾಃ ಶತರರ್ತಸೃತಯನ್ತಕೀತುಯನ್ೈಾಃ। 

ಯಸಯ ತ್ೀ ಸ ಭವಾನ್ ರಾಮ ಸಾಕ್ಷ್ಾತಾಪವನ್ಪಾವನ್ಾಃ॥50॥ 
  

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

TOC                                       http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 273 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಇತಯಗಸ್ಯೀನ್ ಗದಿತ್ ೀ ಮನ್ದಹಾಸ್ ೀಽಭನ್ನ್ದಯ ತಮ್। 

ರಾಜಮಾನ್ ೀ ವಿಮಾನ್ೀನ್ ರಾಜರಾಜ್ ೀಽಗಮತ್ ಪುರಿೀಮ್॥51॥ 

ಸವಯಸಮಪತಸಮೃದಾಾಂ ತಾಂ ಪರವಿವ್ೀಶ ಪುರಿೀಂ ಪರಭತಾಃ। 

ಸೃತಮೀಹಿೀರ್ತ ಸಮ್ಾೀಚಯ ಪುಷ್ಪಕಂ ಚ ವಿಸೃಷ್ಟವಾನ್॥52॥ 

ಲಕ್ಷಣಂ ಭರತಂ ಚಾಥ ದಾವಸ್ತರಾಹ ತವಾನ್ಯಮ್। 

ಪರಣತೌ ಪರವಣಾವ್ೀತೌ ಪರಣರಾದ್ಭಷ್ಸವಜ್ೀ॥53॥ 

ಯಜ್ಞ್ೈಯಯಜ್ಞ್ೀಶಮಾತಾಮನ್ಂ ಯಕ್ಷ್್ಯೀಽಹಂ ಮತಖಯಕಲಪಕ್್ೈಾಃ। 

ಇತತಯಕುವನ್ುಮ ಚಾತ್ೀ ತೌ ರಾಮಂ ಸಾಧ್ತಸಾಧಿವರ್ತ॥54॥ 

ಲ್ಷಿಣಮೀಶಂ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಪರೀಚ್ೀ ಬದಾಾಞ್ಜಲ್ಲಪುಟಾಃ ಪಟತಾಃ। 

ಅಶವಮೀಧ್ೀನ್ ವಿಶ್್ವೀಶ ಯಷ್ತಟಮಹಯಸ್ತ ಸಾಮಾತಮ್॥55॥ 

ಪುರಾ ವಿಷ್ತಣಪರಸಾದ್ೀನ್ ವಜರೀ ವೃತರಮಮಾರಯತ್। 

ಬರಹಮಹತಾಯವಿಷ್ಣ್ ಣೀಽಥ ವಾಜಮೀಧ್ೀನ್ ಪಾವಿತಾಃ॥56॥ 

ತವಂ ತತ ಯಜ್ಞಂ ವಿಧ್ೀಹಿೀಮಂ ಲ್ ೀಕಶ್ಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣಾಃ। 

ಇತತಯಕುವನ್ುಂ ಪರೀವಾಚ ಲಕ್ಷಮಣಂ ಲಕ್ಷಮಣಾಗರಜಾಃ॥57॥ 

ಇಳ  ್ ೀ ರಾಜಾ ಗತಾಃ ಸ್ತರೀತವಂ ಮಾಸಂ ಮಾಸಂ ತತಾಃ ಪುಮಾನ್। 

ಅಶವಮೀಧಾತ್ ಪುಮಾನ್ೀವ ಜಜ್ಞ್ೀ ಶ್್ರೀಷ್ ಠೀ ಹಿ ಸ ಕರತತಾಃ॥58॥ 

ಏವಮತಕ್ಾುಾ ಸ ಭಗವಾನಾಹ ಯ ಮತನಿಪುಙ್ಗುವಾನ್। 

ವಸ್ತಷ್ಠವಾಮದ್ೀವಾದಿೀನಾಮನ್ರಯೀದ್ಂ ವಚ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥59॥ 

ಸತಗಿರೀವಾದಿೀನ್ ವಾನ್ರ್ೀನಾದರನ್ ಸಗಣಂ ಚ  ವಿಭೀಷ್ಣಮ್। 

ದ್ೀವಷ್ಟಯಮಾನ್ತಷಾದಿೀಂಶಾ ಸವಾಯನಾಹವಯ ಲಕ್ಷಮಣ॥60॥ 

ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ಪಾರ್ತಾಯವಾ ಯೀ ಚ ನಾನಾವಿದಾಯಶಾ ಯೀ ದಿವಜಾಾಃ। 

ಸವ್ೀಯ ಸದಾರಾ ಆರಾನ್ತು ಹಯಮೀಧ್ಂ ಮಹಾಕರತತಮ್॥61॥ 

ಸಾಯದ್ ಯಜ್ಞವಾಟಾಃ ಸತಮಹಾನ್ ಗ್ ೀಮತಾಯ ನ್ೈಮಿಶ್್ೀ ತಟ್ೀ। 

ಸಮಿರಯನಾುಂ ಚ ಸಮಾಿರಾ ವಸ್ತಷ್ಠಸಯ ನಿಯೀಗತಾಃ॥62॥ 

ಶತಂ ವಾಹಸಹಸಾರಣಂ ನ್ಯೀನ್ನಸುಣತಡಲಾನ್ ಶತಚಿೀನ್। 

ಅಯತತಂ ರ್ತಲಮತದಾುನಾಮಗರತ್ ೀ ಭರತ್ ೀ ವರಜ್ೀತ್॥63॥ 
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ಸತವಣಣಯಕ್್ ೀಟಿೀಬಯಹಳಾ ಹಿರಣಯಂ ತಚಾತ್ ೀತುರಮ್। 

ಉಚಾಾವಚಂ ಯದ್ನ್ಯಚಾ ನ್ಯನ್ತು ಭರತಾನ್ತಗಾಾಃ॥64॥ 

ಶ್ಲ್ಲಪನ್ ೀ ನಾಗರಾನ್ ಬನ್ ಾನ್ ಮಮ ಪರ್ತನೀಂ ಚ ಕ್ಾಞ್ಾನಿೀಮ್। 

ಅಗರತ್ ೀ ಭರತಾಃ ಕೃತಾವ ರಾತತ ಯಜ್ಞಪರವೃತುಯೀ॥65॥ 

ಇತತಯಕುಂ ರಾಮದ್ೀವ್ೀನ್ ಶತರತಾವ ತಾವವಿಲಮಿಬತಮ್। 

ಚಕ್ಾರತ್ೀ ತತ್ ತಥ್ೈವಾಥ ದ್ಕ್ಷ್ೌ ಭರತಲಕ್ಷಮಣೌ॥66॥ 

ಹಯಂ ಸತಲಕ್ಷಣಂ ರಾಮಶ್ಾಾರಯಿಷ್ಯನ್ನಥಾಮತಚತ್। 

ಋರ್ತವಗಿಿಾಃ ಸಹಿತ್ ೀ ರಕ್ಷನ್ ಲಕ್ಷಮಣಸುಮಥಾನ್ವಗಾತ್॥67॥ 

ಚತತರಙ್ಗುಬಲ್ ೀಪ್ೀತ್ ೀ ವಿಪ್ೈಾಃ ಪರಿವೃತಾಃ ಪರಭತಾಃ। 

ನ್ೈಮಿಶ್ಾರಣಯಮಾಸಾದ್ಯ ಯಜ್ಞವಾಟಮವ್ೈಕ್ಷತ॥68॥ 

ರಾಜಾನ್ಾಃ ಸವಯರಾಷ್ರೀಭ್ ಯೀ ವ್ೈಶಯವತ್ ಕರಮಾಹರನ್। 

ಭರತಸಾುನ್ ಸಶತತರಘ್ನಾಃ ಸವಯಕ್ಾಮೈರಪೂಜಯತ್॥69॥ 

ಬರಹಮಣಯದ್ೀವಮಾಜಗತಮಬಾರಯಹಮಣಾಾಃ ಸವಯದ್ೀಶತಾಃ। 

ಸತಗಿರೀವಾದಾಯಸುತಶಾಕತರರ್ೀತ್ೀಷಾಂ ಪರಿವ್ೀಷ್ಣಮ್॥70॥ 

ವಿಭೀಷ್ಣ್ ೀ ಭ ಷ್ಣಾಡಯಾಃ ಶತಚಿೀ ರಕ್ಷ್್ ೀಗಣ್ೈವೃಯತಾಃ। 

ಋಷ್ಟೀಣಾಮತಗರತಪಸಾಂ ಪರಿಚರಾಯಯಂ ಚಕ್ಾರ ಹ॥71॥ 

ಪತಾಮಹಪತತಯಯಯಜ್ಞಂ ಪತಾಮಹಪುರ್ ೀಗಮಾಾಃ। 

ದ್ೀವೀಪದ್ೀವಾ ಆಜಗತಮಹಯನ್ತಮಾಂಸಾುನ್ಪೂಜಯತ್॥72॥ 

ಅಶವಮೀಧ್ೀ ಪರವೃತ ು್ೀಽಸ್ತಮನ್ನಶ್್ ವೀ ಮೀದ್ಾಯ ಉಪಾಗಮತ್। 

ಭತರವಂ ಪರದ್್ಷಿಣಣಿೀಕತವಯನ್ ಸಾಕ್ಷ್ಾಲಿಕ್ಷಮಣರ್ಷಿಣತಾಃ॥73॥ 

ದಿೀ್ಷಿಣತ್ೀ ಯಜ್ಞಪುರತಷ್ೀ ದಿೀ್ಷಿಣತಾನಿವೀ್ಷಿಣತ್ೀ ಸವಯಮ್। 

ಪಾರವತುಯತ ಮಹಾಯಜ್ಞ್ ೀ ಬಾರಹಮಣ್ೈಬರಯಹಮವಾದಿಭಾಃ॥74॥ 

ಸವ್ೀಯಶ್್ ೀಽತಪಪಯಯತ್ ಸವಾಯನ್ ವಾಸ್ ೀಮಾಲಾಯನ್ತಲ್ೀಪನ್ೈಾಃ। 

ರಮಯೈರಪಯನ್ನಪಾನಾದ್ಯೈರಾಕಲಪಮಣಿಕ್ಾಞ್ಾನ್ೈಾಃ॥75॥ 

ಸವ್ೀಯಭಯಾಃ ಸವಯದಾ ಸವಯಂ ಸವ್ೀಯಶವರನಿಯೀಗತಾಃ। 

ನಿಶ್ಾಚರಾ ವಾನ್ರಾಶಾ ದಿಶನಿು ಸಮ ದಿನ್ೀದಿನ್ೀ॥76॥ 
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ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ಯಜ್ಞ್ೀಽಸ್ತಮನ್ ದ್ೀಹಿಶಬ್ ದೀ ನ್ ಜಾತವಪ। 

ಅಲಂಶಬ್ ದೀಽನ್ವರತಂ ವತುಯತ್ೀ ಸಮ ಮಹಾಜನ್ೀ॥77॥ 

ಸಂವತಸರಂ ಸಮಾವೃತುಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ರಾಮಮಖ್್ ೀತಸವಮ್। 

ಚಿರಾಯತಷ್ ೀಽತರ ಮತನ್ಯೀ ಜಗತಾಃ ಕ್ೌತ ಹಲಾಕತಲಾಾಃ॥78॥ 

ನಾಭ ತ್ ಸಮ್ೀ ಯಸಯ ನ್ ಚ್ೈವ ಭಾವಿೀ ಭವಂಶಾ ನ್ ೀ ಕಂ ಪುನ್ರತಕುಮ್ೀಽಸಾಮತ್। 

ಪೂಣ್ ಣೀಯ ಗತಣ್ೈದ್ ದೀಯಷ್ಲವ್ೈರಸಙ ು್ೀ ರಾಮಸಯ ತತಲಯಾಃ ಕರತತರ್ೀಷ್ ಏವ॥79॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಉತುರಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಚತತತಾಯಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥7-4-79॥ [ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 3230+79=3309] 

ಪಞ್ಾಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥7-5-27॥ 

ಅಥ ಯಜ್ಞ್ೀಶವರ್ ೀ ಯಜ್ಞಮತದ್ವಸಯ ವಿಧಾನ್ತಾಃ। 

ಋರ್ತವಕಸದ್ಸಾಯನ್ನಾಯಂಶಾ ಪೂಣ್ ಣೀಯವಿಯತ್ತರತಪಪಯಯತ್॥1॥ 

ವಿಸಸಜಯ ನ್ರ್ೀನಾದರಂಸಾುನ್ ಋಕ್ಷವಾನ್ರರಾಕ್ಷಸಾನ್। 

ಪರಿಪೂಜಯ ಜಗನಾನಥಾಃ ಪರಣತಾನ್ ವಿರಹಾಸಹಾನ್॥2॥ 

ಅಗಿನಷ್ ಟೀಮಾರ್ತರಾತಾರದಿೀನ್ ವಾಜಪ್ೀರಾನ್ನ್ೀಕಶಾಃ। 

ಬಹತಸವಣಣಯವಯರಾನ್ೀವಂ ಚಕ್್ರೀ ಚಕ್ಾರಯತಧ್ಾಃ ಕರತ ನ್॥3॥ 

ಬಭ ವುಾಃ ಸಮಪದ್ಾಃ ಸವಾಯ ವಿಪದ್ ೀ ನ್ೈವ ಕ್ಾಶಾನ್। 

ರಾಮೀ ರಾಜನಿ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಧ್ಮಮಯಶ್ಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣ್ೀ॥4॥ 

ಕ್ೌಸಲಾಯದಾಯಸತು ಕ್ಾಲ್ೀಽಸ್ತಮನ್ ದ್ೀವಯೀ ದಿವಮತಪಾಯಯತಾಃ। 

ತಾಸಾಂ ದ್ೀವಾಃ ಕರರಾಾಃ ಕತವಯನ್ ದಿವಜ್ೀಭ್ ಯೀಽದಾನ್ಮಹದ್ ಧ್ನ್ಮ್॥5॥ 

ಅಥ್ ೀ ಕದಾಚಿತ್ ಸಮಾಾಪುಂ ಕ್್ೀಕಯೀನ್ದರನಿಯೀಗತಾಃ। 

ಗಾಗುಯಯಮಾಙ ು್ರಸಂ ವೃದ್ಾಂ ಪೂಜರಾಮಾಸ ರಾಘ್ವಾಃ॥6॥ 

ಕಮಬಳಾಜನ್ರತಾನನಿ ಬಹತನ್ಯಶ್ಾವಯತತಂ ತಥಾ। 

ಯತಧಾಜತಾ ಪ್ರೀಷ್ಟತಾನಿ ಜಗಾರಹ ಭಗವಾನ್ ದಿವಜಾತ್॥7॥ 

ಗಾಗ್ ುಯೀಯ ಗಾಮಬರವಿೀದ್ ರಾಮಂ ಪರೀಕ್ಾುಂ ಕ್್ೀಕಯಭ ಭೃತಾ। 

ಶ್್ೈಲ ಷಾಖಯಸಯ ದ್ತಾಃಶ್ೀಲಾ ಗನ್ಾವಯಸಾಯಭವನ್ ಸತತಾಾಃ॥8॥ 
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ಬಾಧ್ನ ು್ೀ ಬಲ್ಲನ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾಂಸ ು್ೀ ಜತಾವ ಜಗತಾಃ ಪರ್ತೀನ್। 

ತಾನ್ ಸ ದ್ಯಿತಾವಽಥ ಜಗತ್ ತವಂ ಪಾಲಯ ಕೃಪಾಲಯ॥9॥ 

ಕಟ ಂಸ್ತರಕ್್ ೀಟಿಸಙ್ಗ್ಯಂಸಾುನ್ ಹತಾವ ಕತರತ ಪುರ್ೀ ಉಭ್ೀ। 

ಸ್ತನ್ ಾೀರತಭಯತಾಃ ಪಾಶ್್ವೀಯ ಗನ್ಾವಯವಿಷ್ಯೀ ಶತಭ್ೀ॥10॥ 

ಇತಯಙ ು್ರಾಃಸತತ್ೀನ್ ೀಕ್್ ುೀ ದ್ೀವೀ ದ್ೀವಾರಿಮೃತಯವ್ೀ। 

ಭರತಸಯ ಕತಮಾರೌ ತಂ ಭರತಂ ಚ ನ್ಯಯೀಜಯತ್॥11॥ 

ಯರೌ ಬಹತಬಲ್ೈಾಃ ಸಾದ್ಾಯಂ ಸಗಾಗ್ ುಯೀಯ ನ್ನ್ದನಾನಿವತಾಃ। 

ಅದ್ಾಯಧ್ಯಮಾಸಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಕ್್ೀಕರಾನ್ ಕ್್ೀಶವಾನ್ತಜಾಃ॥12॥ 

ತತಾಃ ಕ್್ೀಕಯರಾಜ್ೀನ್ ಸಸ್ೈನ್ಯೀನ್ ಸಮನಿವತಾಃ। 

ಗನ್ಾವಯನ್ಗರಂ ಪಾರಪಯ ವಿೀರಾಃ ಶಙ್ಗೆಮಪೂರಯತ್॥13॥ 

ಸವ್ೀಯ ಬಲಮದಾನಾಾಸ ು್ೀ ಗನ್ಾವಾಯಾಃ ಸ್ತಂಹವಿಕರಮಾಾಃ। 

ಅಭಯಯತಭಯರತಾನಿೀಕಂ ಗಜಜಯನ್ ುೀ ವಿವಿಧಾಯತಧಾಾಃ॥14॥ 

ಗನ್ಾವ್ೀಯನ ದ್ರೈನ್ನಯರ್ೀನಾದರಣಾಂ ಸಪುರಾತರಮಭ ತ್ ಕಲ್ಲಾಃ। 

ಅತತಲಸತುಮತಲ್ ೀ ರೌದ್ರಾಃ ಸತರಾಣಾಮಸತರ್ೈರಿವ॥15॥ 

ರಾವಣಾರ್ೀರವರಜ್ ೀ ನ್ ಕ್ಷ್ಾಮಯನ್ ಪರಪೌರತಷ್ಮ್। 

ಕ್ಾಲಾಸರಂ ವಿಮತಮ್ೀಚಾಽಥ ಸಂವತಯಂ ನಾಮ ದಾರತಣಮ್॥16॥ 

ತ್ೀನ್ ನಿದ್ದಯಹಯಮಾನಾಸ ು್ೀ ಕ್ಾಲಪಾಶವಶ್ಾಾಃ ಸಮಮ್। 

ಆತಾುಯ ಮತಹ ತುಯಮಾತ್ರೀಣ ಗನ್ಾವಾಯ ಮಮತರರತದ್ಾತಾಾಃ॥17॥ 

ಕರವಾಯದ್ನ್ೀನ್ ಕರವಾಯದಾ ವ್ೈರಿನಾಶ್್ೀನ್ ಚಾಮರಾಾಃ। 

ಸ್ ವೀಪಸಗುಯಕ್ಷರಾನ್ಮತಾಯಯ ಮ್ೀದ್ಮಾದ್ದಿರ್ೀ ಮತಹತಾಃ॥18॥ 
ಪುಷ್ೆರಂ ಪುಷ್ೆರಾವತಾಯಂ ತಕ್ಷಂ ತಕ್ಷಶ್ಲಾಪುರ್ೀ| 

ಭರತ್ ೀ ವಿಷ್ಯೀ ತಸ್ತಮನ್ ಪುತೌರ ವಿೀರೌ ನ್ಯವ್ೀಶಯತ್॥19॥ 

ನಿಧಾಯ ರಾಜಯಯೀಸ ುೌ ಸ ಧ್ನ್ಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಾಯೀಾಃ। 

ಪಞ್ಾಮೀ ವತಸರ್ೀಽಯೀದಾಾಯಂ ಪಾರಪಯ ರಾಮಮತಪಾನ್ಮತ್॥20॥ 

ಭರತ್ೀನಾಥ ಸಮಮನ್ರಯ ರಾಮ್ೀ ರಾಜೀವಲ್ ೀಚನ್ಾಃ। 

ಚಕ್್ರೀ ಕ್ಾರಾಪಥ್ೀ ರಮಾಯಮಙ್ಗುದಿೀರಾಭಧಾಂ ಪುರಿೀಮ್॥21॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

TOC                                       http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 277 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಮಲಿಭ ಮಾಯಂ ಸಮೃದಾಾರಾಂ ಚನ್ದರಕ್ಾನಾುಭಧಾಂ ಪುರಿೀಮ್। 

ಕೃತಾವಽಥ ಲಕ್ಷಮಣಸತತೌ ರಾಮ್ೀ ರಾಜ್ಯೀಽಭಯಷ್ೀಚಯತ್॥22॥ 

ಅಙ್ಗುದಿೀರಾಂ ಪುರಿೀಂ ರಮಾಯಮಙ್ಗುದ್ಂ ಜ್ಯೀಷ್ಠಮಾತಮಜಮ್। 

ಧಾಮಿಮಯಕಂ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ನಿೀತಾವ ಚಕ್್ರೀ ಪಶ್ಾಮಭ ಮಿಪಮ್॥23॥ 

ಚನ್ದರಕ್ಾನ್ುಪುರಂ ನಿನ್ಯೀ ಚನ್ದರಕ್್ೀತತಂ ತತ್ ೀಽನ್ತಜಮ್। 

ಭರತ್ ೀ ಭಗವದಾವಕ್ಾಯತ್ ತತರ ರಾಜಯಮರಕ್ಷಯತ್॥24॥ 

ಪರೀಷ್ಯ ತೌ ಪುತರರಕ್ಷ್ಾತು್ಯಂ ವತಸರಂ ಪುತರವತಸಲೌ। 

ರಾಮಪಾದಾಮತಬಜ್ೀ ಲ್ ೀಲೌ ರಾಜಹಂಸಾವಿವಾಽಪತತಾಃ॥25॥ 

ಏವಂ ವಿಧಾನ್ಯಗಣಾಯನಿ ಕಮಾಮಯಣಿ ಭಗವಾನ್ ವಯಧಾತ್। 

ಲ್ೀಕ್್ೀಶ್್ೈಬರಯಹಮರತದಾರದ್ಯೈದ್ತದಯಷ್ೆರಾಣಯಪ ಚ್ೀತಸಾ॥26॥ 

ವಿೀರಾಯಯಣಿ ವಿಷ್ ಣೀರಿಹ ವಕು ಕ್್ ೀ ವಾ ಸಙ್ಗ್ಯಂಶಾ ವಿದಾವನ್ ಜಗದ್ಣಡಪಾಂಸ ನ್। 

ಸಂವಣಿಣಯತಾನಿತತಯರತಮನ್ರವಣ ಣ್ೈಯಾಃ  ಕ್್ ೀ ವಣಣಯಯೀದ್ ರಾಮಪರಾಕರಮಾಂಸಾುನ್॥27॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಉತುರಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಪಞ್ಾಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥7-5-27॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 3309+27=3336] 

ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಸಗುಯಾಃ ॥7-6-38॥ 

ಭ ಲ್ ೀಕಂ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್ಾಭಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ರಾಮೀಣ ಪಾಲ್ಲತಮ್। 

ಆತಮಸದ್ಮವಿಶ್್ೀಷಾತಾಯಂ ದ್ೀವಾಾಃ ಶಮತಿಂ ಯರಾಚಿರ್ೀ॥1॥ 

ವಿಚಾಯಯಯ ಕ್ಾಯಯಯಂ ಗಿರಿಶಂ ವಿರಿಞ್ಾಾಃ ಕ್ಷ್ಾಮಮರಾಪಯತ್। 

ಸ ಕ್ಾಲಾತಾಮ ಕಪದಿದೀಯ ಚ ರಾಮಪಾಶವಯಮತಪಾಯರೌ॥2॥ 

ಸ ರಾಜದಾವರಮಾಸಾದ್ಯ ಕ್ಾಲಸಾುಪಸರ ಪವಾನ್। 

ಮಹಷ್ೀಯದ್ ದಯತಮಾಚಕ್ಷಾ ಮಾಮಿತಾಯಚಷ್ಟ ಲಕ್ಷಮಣಮ್॥3॥ 

ಸಞ್ಚಜಞಪತ್ ೀ ಲಕ್ಷಮಣ್ೀನ್ ರಾಮವಾಕ್ಾಯತ್ ಪರವ್ೀಶ್ತಾಃ। 

ಉಪವ್ೀಶ್ಾಯಽಸನ್ೀ ದಿವ್ಯೀ ರಾಮೀಣ ಪರತಯಪೂಜಯತ॥4॥ 

ಏಕ್ಾನ ು್ೀ ಮೀ ಗತರ್ ೀವಾಯಕಯಂ ದ್ೀವ ವಕ್ಷ್ಾಯಮಿ ತ್ೀ ಪುರಾಃ। 

ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ತ್ೀನ್ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ವಯಸೃಜದ್ ರಾಘ್ವೀಽಖಿಲಾನ್॥5॥ 
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ಲಕ್ಷಮಣ ದಾವರಿ ರ್ತಷ್ಠ ತವಂ ನ್ೈವಾನ್ುಮತಮಯಞ್ಾ ಕಞ್ಾನ್। 

ವದ್ಾಯಾಃ ಸಾಯಾಃ ಕಸಯಚಿನ್ ೀಕ್ಷ ಇತ ಯಚ್ೀ ರಾಘ್ವೀಽನ್ತಜಮ್॥6॥ 

ಅರ್ತಷ್ಠಲಿಕ್ಷಮಣ್ ೀ ದಾವರಿ ಬಾಢಮಿತಯಭಧಾಯ ತಮ್। 

ಕಥರಾಮಾಸ ಚ್ೈಕ್ಾನ ು್ೀ ಕಪದಿದೀಯ ಕಮಲ್ೀಕ್ಷಣಮ್॥7॥ 

ದ್ೀವಕ್ಾಯಯಯಮಕ್ಾರಿೀದ್ಂ ತವರಾ ದ್ತಷ್ಟವಿನಾಶನ್ಮ್। 

ಅತ್ೀದಾನಿೀಂ ನಿಜಂ ಧಾಮ ನಾಥ ಸಮಪದ್ಯತಾಂ ದ್ತರತಮ್॥8॥ 

ಇತುಮತಾಯಯತ್ೀ ದ್ೀವ ಸದ್ೀವಸಾುಾಂ ಪತಾಮಹಾಃ। 

ವಿಶ್್ೀಷ್ಮಾತಮಲ್ ೀಕಸಯ ಭ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ನನ್ತ ವಾಞ್ಾರ್ತ॥9॥ 

ಬರಹಮಣ್ೀದ್ಂ ವಿಸೃಜಸ್ತ ಮರಾ ಸಂಹರಸ್ತ ಪರಭ್ ೀ। 

ತವಮೀವ ಪಾಲಯಸ್ಯೀವಂ ರ್ತರೀನ್ ಗತಣಾನ್ ವತುಯಯಸಯಹ್ ೀ॥10॥ 

ತವನಾನಭಪದ್ಮಭ ಬರಯಹಾಮ ಪದ್ಮಭ ತನ್ಯೀಽಸಯಹಮ್। 

ತಸಾಮತ್ ಪೌತರಸಯ ಮೀ ವಾಕಯಮಯೀಗಯಮಪ ಲಾಲಯತಾಮ್॥11॥ 

ಇತತಯಕು ಊಚ್ೀ ಭಗವಾನ್ ನಾಯೀಗಯಂ ಭಾಷ್ತ್ೀ ಭವಾನ್। 

ಬರಹಾಮಽಪ ಮರ್ತಾರಾಪ್ೀ್ಷಿಣೀ ಪರರಾಸಾಯಮಯಚಿರಾದಿರ್ತ॥12॥ 

ಏವಂ ತಯೀಮಮಯನ್ರಯತ್ ೀ ರತದ್ರ ಏವಾನ್ಯರ ಪವಾನ್। 

ದ್ತವಾಯಸಾ ನಾಮ ದ್ತವಾಯರಾಃ ಪುರದಾವರಮತಪಾಗಮತ್॥13॥ 

ಮಮ ಕ್ಾರಯ ಸೌಮಿತ್ರೀ ಕ್ಷಣ್ೀಽಸ್ತಮನ್ ರಾಮವಿೀಕ್ಷಣಮ್। 

ಗಾಮೃಷ್ೀರಿರ್ತ ಸಾಟ್ ೀಪಾಂ ಶತರತಾವ ದ್ದ ಾೌಯ ಸ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ॥14॥ 

ಆಯಯಯಸಯ ದ್ತಯಯಯಶಾಃ ಸಾಯದಿಾ ಮತನ್ೀರಾರ್ತತಾಯಭಙ್ಗುತಾಃ। 

ಸ ದ್ಯನ್ನಪ ಕತರಾಯಯತ್ ಸ ದ್ರಾಂ ಮಯಿ ದ್ರಾನಿಧಿಾಃ॥15॥ 

ಇರ್ತ ಸಞ್ ಾ್ನ್ಯ ಸ್ ೀಽಮತಞ್ಾದ್ ಯರ್ತಂ ಭಾಗವತಾಗರಣಿೀಾಃ। 

ರಾಮಶಾ ಕ್ಾಲಂ ವಿಸೃಜನ್ ಮತನಿಂ ಪಾರಪುಮವ್ೈಕ್ಷತ॥16॥ 

ಅರ್ತರಪುತ್ ರೀಽಬರವಿೀದ್ ರಾಮಂ ನಿರಾಹಾರ್ ೀಽಸ್ತಮ ತಾಪಸಾಃ। 

ಸಹಸರವತಸರಾತ್ ರಾಮ ್ಷಿಣಪರಂ ಮಾಂ ಭ್ ೀಜಯೀದ್ ಭವಾನ್॥17॥ 

ಪಾರಕ್ ಸ್ತದ್ಾಂ ಮೀ ನ್ ಭ್ ೀಜಯಂ ಸಾಯದ್ನ್ನಂ ಸ್ೀತಸಯರ್ತ ಚ್ೀದ್ಥ। 

ಕ್ಷತಧ್ಂ ಕಥಂ ಸಹ್ೀ ವಿೀರ ಕ್ಷಣ್ೀಽಸ್ತಮನ್ ದ್ೀಹಿ ಭ್ ೀಜನ್ಮ್॥18॥ 
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ಇತತಯಕುಮಾತ್ರೀ ಮತನಿನಾ ದ್ೀವಾಃ ಸಾವತ್ ಪಾಣಿಪಲಿವಾತ್। 

ಅನ್ನಂ ಚತತಗತುಯಣಂ ಸೃಷಾಟಾ ಷ್ಡರಸಂ ಪರದ್ದೌ ಕ್ಷಣಾತ್॥19॥ 

ಭತಕ್ಾುಾ ಭಕ್ಾಯ ಯರ್ತವರಸತುಷ್ಟಸತುಷಾಟವ ಕ್್ೀಶವಮ್। 

ತಾವಮೃತ್ೀ ಕ್್ ೀಽತರ ಭತವನ್ೀ ಪಾರರ್ತಾಯತಂ ಮೀ ದಿಶ್್ೀದಿರ್ತ॥20॥ 

ಸಭಾಗತಾಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಪರರಾತ್ೀ ಕ್್ ೀಪನ್ೀ ಮತನೌ। 

ವಧ್ಸಾಯಗ್ ೀ ಹಿ ಸತಹೃದಾಂ ಮತ್ವೀತಾಯಚಷ್ಟ ಲಕ್ಷಮಣಂ॥21॥ 

ಗಚಾ ಲಕ್ಷಮಣ ಲ್ ೀಕಂ ಸವಂ ಬತರವಾಣಮಿರ್ತ ರಾಘ್ವಮ್। 

ಪರಿಕರಮಯ ಪರಣಮಯ ದಾರಙ್ ನಿಜಜಯಗಾಮ ಸ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ॥22॥ 

ಸ ಗವತಾ ಸರಯ ರ್ತೀರಂ ಸಮಾಧಾಯ ಮನ್ ೀ ಹರೌ। 

ನಿರತಚಾಾಾಸ್ ೀ  ನಿರಾರಾಸ್ ೀ ಯೀಗ್ೀನ್ ಸಾವತಮತಾಂ ಯರೌ॥23॥ 

ಮಹಾಮಣಿಶ್್ರೀಣಿಮರ್ತೀಂ ಫಣಾದ್ಶಶರ್ತೀಂ ದ್ಧ್ತ್। 

ಅನ್ನ್ ುೀಽನ್ನ್ುಪಯಯಯಙ  ೆೀ ಬಭೌ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸತಸ್ೀವಿತಾಃ॥24॥ 

ಯೀ ಮ್ೀಕ್ಷಮಕ್ಷರಾನ್ನ್ದಮಪ್ೀಕ್ಷ್್ೀತಾನ್ತರಾತತ ಸಾಃ। 

ಇತಾಂ ರಾಮೀಣ ಸವಯತರ ಭ್ೀರಿೀಭರಭಘ ೀಷ್ಟತಮ್॥25॥ 

ಕ್್ೈವಲಯನಾಥ್ೀ ಕ್್ೈವಲಯಂ ಧಿಶತ್ಯೀವಂ ದ್ರಾನಿಧೌ। 

ವಿನ್ೈತಾನ್ ದಿೀಘ್ಯಭವಿನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯಽಪಯನ್ವಗಮನ್ ವಿಭತಮ್॥26॥ 

ದ್ಶಯನಾತ್ ಸಪಶಯನಾದ್ ಭ ಮನಾಃ ಶರವಣಾತ್ ಕೀತುಯನಾದ್ಪ। 

ಸಮರಣಾಚಾಾಮಲಾತಾಮನ್ಸುಮನಿವೀಯತಶಾರಾಚರಾಾಃ॥27॥ 

ಅಭ ಚಾರಣಸಾಮತಾಯಯಮಚರಾಣಾಂ ಚ ದ್ೀಹಿನಾಮ್। 

ಸವಾಯನ್ುರಾಯಯಮಿಣಸುಸಯ ರಾಮಸ್ಯೈವ ಪರಸಾದ್ತಾಃ॥28॥ 

ಅಥಾಭಯಷ್ಟಞ್ಾದ್ ಭಗವಾನ್ ಕ್್ ೀಸಲಾಧಿಪರ್ತಂ ಕತಶಮ್। 

ಸಾಮಾರಜ್ಯೀ ರೌವರಾಜ್ಯೀ ತತ ಲವಮತತುರರಾಷ್ರಪಮ್॥29॥ 

ಕತಶಂ ಕತಶ್ಾವರ್ತೀಪುರಾಯಯಂ ಶ್ಾಬಸಾಯಂ ಚ ಲವಂ ಪರಭತಾಃ। 

ಚತತರಙ್ಗುಂ ಬಲಂ ಭ ರಿ ದ್ತಾವ ಕ್್ ೀಶಂ ನ್ಯವ್ೀದ್ಯತ್॥30॥ 

ಅಸರಶಸರವಿಶ್್ೀಷ್ಜ್ಞೌ ಶ್ಾಸರಜ್ಞಾವರ್ತಧಾಮಿಮಯಕ್ೌ। 

ಕತಮಾರೌ ಸ ಕತಮಾರಾಭೌ ನ್ಯಯತಙ್ಗೆತ ್ಷಿಣರ್ತಪಾಲನ್ೀ॥31॥ 
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ದ್ ತ್ೈರತದಿತಮಾಕಣಣಯಯ ರಾಮಪರಸಾಾನ್ಮದ್ತಿತಮ್। 

ಶತತರಘ ನೀಽಪ ನಿಜೌ ಪುತಾರವಭಯಷ್ಟಞ್ಾನ್ಮಹಾಮರ್ತಾಃ॥32॥ 

ಸತಬಾಹತಂ ಮಧ್ತರಾಪುರಾಯಯಂ ನಿದ್ಧ್ೀ ಪೂವಯಜಂ ಸತತಮ್। 

ಶತತರಘಾರ್ತನ್ಮಪ್ಯೀಷ್ ನ್ಗರ್ೀ ವ್ೈದಿಶ್ಾಹವಯೀ॥33॥ 

ರಥ್ೀನ್ೈಕ್್ೀನ್ ಶತತರಘ್ನಾಃ ಪಾರಪಾಯಯೀದಾಾಯಂ ಪುರಿೀಂ ದ್ತರತಮ್। 

ಪರರಾಣಾಭಮತಖಂ ರಾಮಂ ಪರಣನಾಮ ಜಗತಾಭತಮ್॥34॥ 

ನಿಜರಾಜ್ಯೀಽಭಷ್ಟಚಯ ದಾರಗಙ್ಗುದ್ಂ ರಿಪುಭಙ್ಗುದ್ಮ್। 

ಸತಗಿರೀವಾಃ ಸಗಣಾಃ ಪಾರರಾದಾ ರಾಮಂ ಸ್ ೀಽಪ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ॥35॥ 

ವಿಭೀಷ್ಣಂ ಸವವಂಶಸಯ ಭ ಷ್ಣಂ ಸಾಮಽಽಹ ರಾಘ್ವಾಃ। 

ಆ ಕಲಾಪನಾುಚಾ ಮತ್ಸೀವಿೀ ನಿಜರಾಜಯಮವ್ೀರಿರ್ತ॥36॥ 

ರಾಮಾಜ್ಞಾನಿಯತಾಃ ಪಾರಜ್ಞ್ ೀ ರಾಮಂ ಸಞ್ ಾ್ನ್ುಯನ್ ಸದಾ। 

ಸದ್ಾಮಾಮಯನ್ನ್ವರ್ತಷ್ಠತ್ ಸ ಲಙ್ಗೆಂ ಪಾರಪಯ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ॥37॥ 

ತದ್ೈವ ರಾಮಂ ಭಗವನ್ುಮಾಪುಾಃ ಸಭಾಗತಂ ಭಾಗವತಾಾಃ ಸಮಸಾುಾಃ। 

ಸದ್ ಯೀಽನ್ಯಸಙ  ುೀ ಭೃಶಮಾಪ ಭಙ್ಗುಂ ತ್ೀಷಾಂ ಜಗನ್ಮಙ್ಗುಲಸಙ್ಗುಮೀನ್॥38॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಉತುರಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥7-6-38॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 3336+38= 3374] 

ಸಪುಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥ 7-7-52॥ 

ತಸಾಯಂ ಸಭಾರಾಂ ಪರರ್ತಭಾಸಮಾನ್ಂ ವಾಯೀಾಃ ಸತತಂ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ಶತಭಾಸಮಾನ್ಮ್। 

ದ್ೀವೀಽಥ ದ್ ೀಭಾಯಯಮಹಿಸನಿನಭಾಭಾಯಂ ಸಮಾಶ್ಿಷ್ತ್ ಕ್ಾಮಮಸನಿನಭಾಭಾಯಮ್॥1॥ 

ಸಸಾರ ಸಾರಂ ಹೃದ್ಯೀ ಪರಸಾದ್ಂ ಬಭಾರ ಭಾರಂ ಕರತಣಾರಸಾನಾಮ್। 

ನಿನಾಯ ನಾಯಂ ಹನ್ತಮನ್ುಮಾರಾದ್ತವಾಚ ವಾಚಂ ಚ ರಘ್ುಪರವಿೀರಾಃ॥2॥ 

ತಾನ್ ಬರಹಮಚರಾಯಯದಿಗತಣಾನ್ಗಣಾಯನ್ ಮದ್ಿಕುಸ್ೀವಾದಿಗತಣಾಸುವಾಮಿೀ। 

ನಿಸಗುಯಪೂಣಾಣಯ ಅರ್ತಶ್್ೀರತ್ೀ ಸಮ ಮಹಾಸಮದಾರಇವ ನಿಮನಗೌಘಾನ್॥3॥ 

ಪ್ರೀಷ್ಠಂ ತತ ಸವಯತರ ಚ ಸವಯದಾ ತ್ೀ ವಪುಮಮಯದಿೀಯಂ ಯದ್ತಪಾಧಿಭನೌಯ। 

ಸದ್ೈವ ಸಾಕ್ಷ್ಾತತೆರತ ತಾತ ತತ್ ತವಂ ತತವಂ ಪರಂ ಯೀಗಿಜನ್ೈವಿಯಮೃಗಯಮ್॥4॥ 
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ಗನ್ಾವಯಪೂವ್ೈಯಾಃ ಪರಿಗಿೀಯಮಾನ್ ೀ ಗಾಯನ್ ಯಶಾಃ ಪಾವನ್ಪಾವನ್ಂ ಮೀ। 

ಅಭೀಷ್ಟಭ್ ೀಗಾನ್ತಭವಿೀ ರಮೀಥಾ ಮಮಾಗರತ್ ೀಽನ್ತಗರಹವಿಗರಹಸಯ॥5॥ 

ಮಮ ರ್ತರಧಾಮನಸ್ತರಷ್ತ ಧಾಮಸತ ತವಮನ್ಲಪಗಮಯೀಷ್ತ ಚರ್ೀಯಯಯಥ್ೀಷ್ಟಮ್। 

ಯದಾಯದಾ ಯದ್ಯದ್ಭೀಪಸತಂ ತ್ೀ ಸಮಪತಸಯತ್ೀ ತತುದ್ಲಂ ಸಮಸುಮ್॥6॥ 

ಗದ್ನ್ುಮಿತಾಂ ಜಗದ್ೀಕನಾಥಂ ಜಗಾದ್ ಬದಾಾಞ್ಜಲ್ಲರಾಞ್ಜನ್ೀಯಾಃ। 

ನ್ಗದ್ುದಿೀ ನಾಶತರಮತಖ್್ ೀಽಧಿಭಕ್್ ುೀ ನ್ ವಿಕರರಾ ಧಿೀರಧಿರಾಂ ಭವ್ೀದಿಾ॥7॥ 

ಸಂವದ್ಾಯಮಾನಾ ಪರಿಧ್ ತಮಾನಾ ನ್ವಾಯಜನಿೀ ನ್ವಯಭಚಾರಿಣಿೀ ಚ। 

ತವದ್ಿಕುರಿೀಶ್ಾಸುಾವಿಯೀಗಿನಿೀ ಮೀ ಸತಾಯ ತರಾ ಸತಯಮಲಂ ರಮೀಽಹಮ್॥8॥ 

ನ್ಮ್ೀನ್ಮ್ೀ ನಾಥ ನ್ಮ್ೀನ್ಮಸ ು್ೀ ನ್ಮ್ೀನ್ಮ್ೀ ರಾಮ ನ್ಮ್ೀನ್ಮಸ ು್ೀ। 

ಸಾವಮಿನ್ ಪುನ್ಸ ು್ೀ ಚರಣಾರವಿನ್ದಂ ನ್ಮಾಮಿ ತನಾವ ವಚಸಾ ಧಿರಾಽಪ॥9॥ 

ಪಾರಣಸಯ ಸ ನ್ತಂ ತಮಿರ್ತ ಬತರವಾಣಮ್ೀಮಿತತಯದಾಹೃತಯ ತತ್ ೀ ಮತಕತನ್ದಾಃ। 

ಪರಭಾಕರ್ೀ ಪಾರಗಚಲಂ ಪರರಾತ್ೀ ಯರಾವಯೀದ್ಧಾಯನ್ಗರಾತ್ ಗರಿಷಾಠತ್।10॥ 

ಅನ್ನ್ುಮನ್ುಾಃಪುರವರರ್ತುಯನ್ಸ ು್ೀ ಪೌರಾಾಃ ಜನಾ ಜಾನ್ಪದಾಶಾ ಸವ್ೀಯ। 

ನ್ರಾಶಾ ನಾಯಯಯಾಃ ಶ್ಶವೀ ಯತವಾನ್ ೀ ವೃದಾಾಶಾ ಗಚಾನ್ುಮಥಾನ್ವಗಚಾನ್॥11॥ 

ಕ್್ೈವಲಯನಾಥ್ೀ ಕಮಲ್ೀಕ್ಷಣ್ೀಽಸ್ತಮನ್ ಕ್್ೈವಲಯದ್ೀ ಕಾಃ ಕಲ ನ್ ೀಪಗಚ ಾ್ೀತ್। 

ಮಾರಾಖಯದ್ೀವಾಯ ಪರಿಮತಗಾಬತದಿಾೀನ್ ವಿನಾ ಯರಾ ಸಂಸರರ್ತೀಹ ದ್ೀಹಿೀ॥12॥ 

ಸಲ್ ಿೀಕಸಙ ್ ೀನ್ ಸಮಾಗತ್ ೀಽಸೌ ಕಲ್ ಿೀಲ್ಲನಿೀನಾಮಿವ ಮಣಡಲ್ೀನ್। 

ಹರಿನ್ಮಣಿಶ್ರೀರಧಿಕಂ ಚಕ್ಾಶ್್ೀ ಹರಿಗತುಯಣಾಮ್ಿೀನಿಧಿರ್ೀವ ಸಾಕ್ಷ್ಾತ್॥13॥ 

ಅಪ್ಯೀಕಸ ರಾಯಯನ್ವಯಲಬಾಜನಾಮ ಸಹಸರಸ ರಾಯಯಭಕರಿೀಟಯತಕುಾಃ। 

ಅನ್ನ್ುಸ ರಾಯಧಿಕಭಾಾಃ ಸವಯಂ ತತ ಚಿತಾರಚಾ ಚಿತರಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ್ೀಽಯಮ್॥14॥ 

ಅಹ್ ೀ ಮಹಾನಿೀಲಮಣಿೀನ್ದರಲಕ್ಷ್ಾಮಯಶ್್ ಾೀರ್ ೀಽರ್ತನಿೀಲಾಃ ಕತಟಿಲ್ ೀಽರ್ತಮಾತರಮ್। 

ತಥಾಽಪಯಯಂ ಕ್್ೀಶವಕ್್ೀಶಪಾಶ್್ ೀ ನಿದ್ ದೀಯಷ್ಲ್ೀಶ್್ ೀಽಖಿಲಸದ್ತುಣಾಬಾಾಃ॥15॥ 

ವಿಶ್್ೀಷ್ಕ್್ ೀ ನ್ ೀ ವಿಶ್ಶ್್ೀಷ್ ಭ ಮನಾಃ ಸವಯಂ ವಿಶ್ಷಾಟಂ ವದ್ನ್ೀನ್ತದಕ್ಾನಿುಮ್। 

ವಿಶ್್ೀಷ್ಕ್ಾಖ್ಾಯ ವಿಫಲಾ ನ್ ತಸಯ ರಮಾಯದ್ಶ್್ೀಷಾಚಾ ವಿಶ್್ೀಷ್ಟಣ್ ೀಽತರ॥16॥ 

ಚನಾದರರವಿನಾದಶ್ರಯಮಾಜಹಾರ ಮತಖಂ ಮತಕತನ್ದಸಯ ರತಚ್ೀರ್ತ ಮಿಥಾಯ। 

ಇದ್ಂ ದ್ವಯಂ ರಾಮಮತಖ್್ ೀಪಮತಾವಲಿ್ಷಿಣಮೀಸತಧಾವಾಸ ಇರ್ತೀ್ಷಿಣಕ್ಾ ಮೀ॥17॥ 
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ಅತಾಯಯತಾಭಾಯಮರತಣಾನ್ುರಾಭಾಯಂ ವಿಕಸವರಾಭಾಯಂ ಸದ್ಯೀದ್ರಾಭಾಯಮ್। 

ಪದ್ೀಕ್ಷಣ್ ೀಽನ್ತಕ್ಷಣಮಿೀಕ್ಷಣಾಭಾಯಂ ನಿಜಾಾಃ ಪರಜಾ ಜ್ಞಾನ್ರಸ್ೈರಪೂರಿ॥18॥ 

ವಿದ್ತಯಲಿತಾಮಣಡಲಮಞ್ುಜಲಾಭಾಯಂ ಕಣ್ ಣೀಯಲಿಸತತೆಣಡಲಮಣಡಲಾಭಾಯಮ್। 

ಶ್ಾಯಮ್ೀಽರ್ತಗಮಿಿೀರವೀ ಜಗಾಯ ನ್ವಾಮತಬದಾಡಮಬರಮಮತಬಜಾಕ್ಷಾಃ॥19॥ 

ವ್ೀದಾತಾಯಸಾರಾನ್ ವಿಮಲಾನ್ನ್ಘಾಯನ್ಮಹಾಮಣಿೀನಾದರನಿವ ದ್ತಲಿಯಭಾನ್ ಸಾಃ। 

ನಿಗುಯಚಾತ್ ೀ ರಾಮಮತಖ್ಾದ್ಜಸರಂ ಜಗಾರಹ ಲ್ ೀಕಾಃ ಸಕತತ ಹಲ್ ೀಽತರ॥20॥ 

ತಾಮ್ರೀಷ್ಠಮತನ್ನಮರಮನ್ ೀಜ್ಞನಾಸಂ ಕನ್ತೆಪೀಲಂ ನ್ವಕತನ್ದದ್ನ್ುಮ್। 

ರಾಮಸಯ ರಮಯಭತರಮತಖಂ ಪರಜಾನಾಂ ಸ್ತನಗಾಸ್ತಮತಂ ವಿಸಮಯಮಾತತಾನ್॥21॥ 

ಮತಕ್ಾುಕಲಾಪ್ೀನ್ ಪರಂ ಪರಿೀತಾಃ ಕಣ ಠ್ೀ ಲಸತೌೆಸತುಭರತನರಾಜಾಃ। 

ದ್ತಗಾಾಬಾಮತದ ಾ್ಯೀ ಜತದ್ಭಾನ್ತಪುಞ್ಜಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಾಃ ಸಮ ರಮಯಂ ಸಮರಯತಯಮತಷ್ಯ॥22॥ 

ಹರಿನ್ಮಣಿನ್ದರಸಾಲಹಮಯಯರಮಯೀ ವಿಲಾಸ್ತನಿೀ ತಸಯ ಲಲಾಸ ಲ್ಷಿಣಮೀಾಃ। 

ಉರಾಃಸಾಲ್ೀ ಸೌರಭಮತುಭೃಙ್ಗು ನ್ ನ್ಂ ತದ್ತಾಯಂ ವನ್ಮಾಲ್ಲಕ್ಾಽಭ ತ್॥23॥ 

ಯತದ ಾ್ೀ ರಿಪೂಣಾಂ ಮತಸಲಾಯಮಾನೌ ಮಾಲಾಯಮಾನೌ ಜನ್ಕ್ಾತಮಜಾಂಸ್ೀ। 

ಸನ್ಮಣಡಲ್ೀ ಕಲಪನ್ಗಾಯಮಾನೌ ಸತಯಂ ಕರೌ ತಸಯ ಹಿ ನಿಾಃಸಮಾನೌ॥24॥ 

ಸವಾಯಸತರಘ್ನಂ ಜಗದ್ೀಕಸಾರಂ ಶರಂ ಚ ಶ್ಾಙ್ಗುಯಂ ಚ ವಿಭತಬಯಭಾರ। 

ತಯೀನ್ನಯ ಕಞ್ ಾ್ತ್ ಪರರ್ತಘಾತನ್ಂ ಸಾಯತ್ ಷ್ಷ ಠ್ೀ ರಸ್ೀ ಸ್ ೀತುರತಾಂ ಗತ್ೀಽಪ॥25॥ 

ಜಗತರಯಂ ಚಾರತವಲ್ಲತರಯಂ ಚ ದ್ವಯಂ ಲಘ್ಮಾನ ತತಲ್ಲತಂ ಬಭಾರ। 

ಉದಾರಭಾಸಾ ತನ್ತನ್ ೀದ್ರ್ೀಣ ಮನ್ ೀಜ್ಞನಾಭ್ೀನ್ ಸ ಪದ್ಮನಾಭಾಃ॥26॥ 

ವಾಸಾಃ ಕನ್ತಾೆಞ್ಾನ್ಭಙ್ಗುಪಙ್ಗುಂ ಪಯಯಯಞ್ ಾ್ತಂ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ಕ್ಾಞ್ ಾ್ದಾಮಾನ। 

ರಮಯೀ ರಮಾರಾ ರಮಣಸಯ ತಸಯ ನಿತಮಬಬಮಬೀ ನಿತರಾಂ ವಿರ್ೀಜ್ೀ॥27॥ 

ಸ್ತೀತಾಪತ್ೀಾಃ ಸತನ್ದರಮ ರತಯತಗಮಂ ಹಸ್ತುೀನ್ದರಹಸ್ ುೀಪಮಮಿತತಯದಿೀಯಯಯ। 

ಭೃಶ್ಾವಮತಾವದ್ತಪಮಾನ್ಭ ಮೀಡ್ ೀಯಲಾಯತ್ೀ ಚಿತುಮಿದ್ಂ ಮದಿೀಯಮ್॥28॥ 

ಕರಮಾತ್ ತನಿಷ ಠ್ೀ ರತಚಿರ್ೀ ಸತವೃತ ು್ೀ ಜಙ ್ ೀ ಜಗನ್ಮಙ್ಗುಲಕೀತುಯನ್ಸಯ। 

ಪರಸಪರ್ೀಣ್ ೀಪಮಿತ್ೀ ಕವಿೀನ ದ್ರೈವಯಯಕುಂ ರ್ತರಲ್ ೀಕ್ಾಯಮತಪಮಾಮಲಬಾಾಾ॥29॥ 

ಭಾಸಾ ನ್ಖ್ಾ ಲಜಜತಬನ್ತಾಜೀವಾ ಏವಂ ಚ ನ್ ೀ ಲಜಜತಬನ್ತಾಜೀವಾಾಃ। 

ಪುನ್ನ್ನಯವತವಂ ದ್ಧ್ತರಿೀಕ್ಷಕ್ಾಣಾಮನಾದಿಪುಂಸ್ ೀ ನ್ ಪುನ್ನ್ನಯವತವಮ್॥30॥ 
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ಬಾಲ್ ೀ ರವಿಲ್ ಿೀಯಲಗತಣಾಃ ಸತಗನಿಾನ್ ೀಯ ಪದ್ಮರಾಗಾಃ ಪರಿತಾಮಿ ಪದ್ಮಮ್। 

ವಿಹಾಯ ಸವಾಯನಿರ್ತ ರಾಗಲ್ಷಿಣಮೀರಿರಾಯ ರಾಮಾಙ್್ ರಮದ್ ೀಷ್ಲ್ೀಶಮ್॥31॥ 

ರತಾನಙ್ಗತುಲ್ಲೀರಾಙ್ಗುದ್ನ್ ಪುರಾದಿತದ್ ಿಷ್ಣಾನಾಮಪ ಭ ಷ್ಣಾನಿ। 

ಅಙ್ಗುನಿ ತಸಾಯಖಿಲಭ ಷ್ಣಾನಿ ಸವಯಂ ಪರಭತತಾವತ್ ಸತಖಚಿನ್ಮರಾನಿ॥32॥ 

ಇಮಾನ್ನ್ನ್ುಸಯ ಗತಣಾನ್ನ್ನಾುನ್ನ್ನ್ುಬ್ ೀಧಾ ವಿಧಿಶವಯಪೂವಾಯಾಃ। 

ಅಂಶ್ಾಂಶತ್ ೀ ವಕತುಮಹ್ ೀ ನ್ ಶಕ್ಾುಾಃ ಕಥಂ ಪುನ್ಮಾಮಯದ್ೃಶಮಾನ್ವಾಾಃ ಸತಯಾಃ॥33॥ 

ಸ್ತೀತಾ ಸ್ತತಾಭ್ೀ ಮಣಿಹ್ೀಮದ್ಣ ಡ್ೀ ದ್ವೀ ಚಾಮರ್ೀ ಚಾರತತರ್ೀ ಧ್ತನಾನಾ। 

ಶ್ರೀಹಿರೀಯರಿರ್ತ ದಿವತವವರ್ತೀ ಪರ್ೀಶ್ಾಪಾಶವಯದ್ವಯೀ ಸವಯಜನ್ೈರಿವ್ೈ್ಷಿಣ॥34॥ 

ತಾರತಣಯಲಾವಣಯವಿಲಾಸಲ್ಷಿಣಮೀರನಾದ್ಯನ್ನಾುಽನ್ತಪಮಾಽನ್ವದಾಯ। 

ರಾಮಸಯ ಪತಾನಯ ನ್ನ್ತ ರಾಮಕ್ಾನಾಯ ಪರತಕಯಯತಾಂ ವ್ೀದ್ನಿವ್ೀದಿತಾಽಪ॥35॥ 

ಬನ್ ದನ್ಮನಾದನ್ ವಿಕರತ್ ಸತಧಾರಾ ಹಾರಾನಿವಾಽಽರಾದ್ ಧ್ತರವಮಾಪುಭ ತ್ಯೈ। 

ಭ ಮನಾಃ ಸ್ತತಚಾತರಮಧ್ತು ಚಿತರಂ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹನ್ ಮಾನ್ ಹಸ್ತತ್ೀನ್ತದಬಮಬಮ್॥36॥ 
ಚಕರಂ ವಿಧ್ ತಾಖಿಲದ್ತಷ್ಟಚಕರಂ ಚಕ್ಾರತಮಕ್್ ೀಽಸೌ ಭರತ್ ೀ ದ್ಧಾನ್ಾಃ. 

ಭಾರಜತಸಹಸಾರಂಶತಸಹಸರತ್ೀಜಸುಸಾಯನ್ತಜ್ ೀ ದ್್ಷಿಣಣತ್ ೀ ಜಗಾಮ॥37॥ 

ಸವಯಂ ಸವನ್ನ್ುಂ ಶವಸನಾವಪೂರ್ೈಶಾನ್ದರಚಾವಿಂ ಹಾಸಮಿವಾರ್ತರಮಯಮ್। 

ಶಙ್ಗ್ಂ ತಧ್ಚಾಙ್ಗ್ತನ್ತಾಃ ಸವಯಂ ಚ ಶತತರಘ್ನ ಆರಾತ್ ಪರಭತಸವಯಭಾಗ್ೀ॥38॥ 

ತಸಾಯಗರತ್ ೀ ಬರಹಮಶ್ವಾದಿದ್ೀವಾಸುತ್ಸೀವನಾತಾಯಂ ಪರಯಯತಾಃ ಸವಭ ತಾಯ। 

ಓಙ್ಗೆರಪೂವಾಯ ಅಪ ಸವಯವ್ೀದಾಸುಂ ಕೀತುಯಯನ್ ುೀ ನಿಜಮ ರ್ತುಯಮನ್ುಾಃ॥39॥ 

ಖಗಾ ಮೃಗಾದಾಯಶಾ ಪಪೀಲ್ಲಕ್ಾದಾಯ ನ್ಗಾಸತಣಾದಾಯಶಾ ಚರಾಚರಾ ಯೀ। 

ಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಸವಲ್ ೀಕ್ಾಭಮತಖಂ ಮತಕತನ್ದಂ ಪಶ್ಾಾನ್ಮಹಾಕ್ಾರತಣಿಕಂ ಪರಜಗತಮಾಃ॥40॥ 

ತ್ೀ ವಾನ್ರಾಸುಂ ರವಿಸ ನ್ತಪೂವಾಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ನ್ರಾ ಅಪಯರ್ತಶತದ್ಾಭಾವಾಾಃ। 

ಗಾಯನ್ು ಉಚ್ೈಶಾರಿತಾನಿ ಭ ಮ್ನೀ ರಾಮಸಯ ಪಾಶವಯದಿವತಯೀ ಸಮ ರಾನಿು॥41॥ 

ಗಾನ್ಾವಯಸಾರಾನ್ನ್ತವತುಯಯನ್ ುೀ ಗನ್ಾವಯವಿದಾಯಧ್ರಚಾರಣಾದಾಯಾಃ। 

ಮಹಾಮತನಿೀನಾದರ ಅಪ ಕ್್ ೀಲಸ್ೀನ್ದರಂ ವ್ೀದ್ೈಾಃ ಸತುವನ್ುಾಃ ಪರಿತ್ ೀಽನ್ವಗಚಾನ್॥42॥ 

ಪಾರಣಾಃ ಸವಯಮ ಿಗುಯರತಡಾದ್ಯೀಽಸಯ ಗತಣಾನ್ ವದ್ನ್ುಸ್ತರದಿವಾದ್ತಪ್ೀತಯ। 

ದ್ರಷ್ತಟಂ ತಮಿೀಶಂ ಜಗತ್ ೀ ಮತಮತಕ್ಷ್್ ೀಜ್ಞಾಯನ್ಪರದಿೀಪಾನ್ತದ್ದಿೀಪಯನ್ು॥43॥ 
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ಸದ್ಿಕುಸ್ತದಾಾಞ್ಜನ್ತ್ೀಜತಾಭಾಃ ಸಜಾಜಞನ್ದ್ೃಗಿಿಾಃ ಪರಭತಮಿೀಕ್ಷಮಾಣಾಾಃ। 

ಚರಾಚರಾಾಃ ಪಾರಣಭೃತಾಃ ಪರಮ್ೀದ್ಮಭ ತಪೂವಯಂ  ಪರಯಯತಾಃ ಪರಭ ತಮ್॥44॥ 

ಅನ್ನ್ು ಏವಂ ವಿಭವ್ೈರನ್ನ್ತಾಃ ಸ ಯೀಜನ್ಂ ಸಾದ್ಾಯಮಿತ್ ೀ ಜಗಾಮ। 

ರಾಮಾಜ್ಞರಾ ತತರ ಮನ್ ೀರಮಾರಾಂ ಸಸತನಾಃ ಸರವಾಯಂ ಸಕಲಾಶಾ ಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ॥45॥ 

ಪಾರಪಾು ದಿವಸುತರ ವಿಮಾನ್ಕ್್ ೀಟಿಮಮಯಣಿಪರವ್ೀಕ್್ೈಲಿಯಸಮಾನ್ಕ್್ ೀಟಿೀಾಃ। 

ಪರಜಾ ಅಪಶಯಂಶಾಲಚಾಮರಾಣಾಂ ವೃನ್ದಂ ವಧ್ ನಾಮಿಹ ಚಾಮರಾಣಾಮ್॥46॥ 

ಅಥಾಽರತರ್ ೀಹಾಮಬರಮಮತಬಜಾಕ್ಷಾಃ ಸದಾ ಚಿದಾನ್ನ್ದತನ್ತಾಃ ಸಸ್ತೀತಾಃ। 

ಸದ್ ಯೀಽರ್ತದಿವಾಯಕೃತಯಾಃ ಸಮಸಾುಶಾರಾಚರಾಸ ು್ೀ ಚ ವಿಮಾನ್ಭಾಜಾಃ॥47॥ 

ಬದಾಾಞ್ಜಲ್ಲಮ ಮಯದ್ಾಯನಿ ರಾಜತಶ್ರೀರಾಮಾಯ ರಾಮಾಯ ಮನ್ ೀರಮಾಯ। 

ಬರಹಾಮಽತ ವೃನಾದರಕವೃನ್ದಜತಷ್ಟಂ ತತಷಾಟವ ತತಷಾಟವಧಿಕಂ ನಿಮಗನಾಃ॥48॥ 

ರಾಮಾಜ್ಞರಾ ವಿಶವಗತರತವಿಯರಿಞ್ಾಾಃ ಸ ವ್ೈಷ್ಣವಿೀಮೀವ ಗರ್ತಂ ದಿದ್ೀಶ। 

ಸಾವನ್ನ್ದಸನಾುನ್ವರ್ತೀಮನ್ನಾುಂ ತಾಭಯಾಃ ಪರಜಾಭ್ ಯೀ ವಿಭರಾಂ ವಿಶ್್ ೀಕ್ಾಮ್॥49॥ 

ಯೀಯೀ ಪುರಸಾುದ್ವತಾರಮಾಪುರಂಶ್್ೈರವನಾಯಂ ಕಪಮತಯಯಯೀನಾಯಮ್। 

ದ್ೀವೀಪದ್ೀವಾ ನಿಜಮ ಲರ ಪಂ ವಿಹಾಯ ದ್ೀಹಂ ವಿವಿಶತವಿಯಶತದಾಾಾಃ॥50॥ 

ವಿಶ್್ೀಷ್ಮಾತ್ರೀಣ ವಿನ್ೈವ ಭ್ೀದ್ಂ ಪೃಥಕ್ ಪುರಸಾುದ್ಪೃಥಕ್ ತತ್ ೀಽಭ ತ್। 

ಅನ್ನ್ುಶಯಯೀನ್ ಪಯೀಬಾಮದ ಾ್ಯೀ ಸವಮ ಲರ ಪ್ೀಣ ಸ ರಾಮದ್ೀವಾಃ॥51॥ 

ಸವಯಸದ್ತುಣಗಣ್ೈರಪ ಭ ಮನಾಃ ಫುಲಿತಾಮರಸದ್ೃಂಶ್ ಸದ್ದೄಂಶ್। 

ರಾಮನಾಮವಪುಷ್ಾಃ ಖಲತ ವಿಷ್ ಣೀಭಾಯನಿು ಸದಿವಭವಪುಂಷ್ಟ ವಪೂಂಶ್॥52॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ 

ಉತುರಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಸಪುಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥ 7-7-52॥ [ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 3374+52=3426] 

ಅಷ್ಟಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥7-8-30॥ 

ಅನ್ತಗರಹಾತಾಯಂ ಪವಮಾನ್ಸ ನ್ ೀ ರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣಾಥ ಸದಾಽನ್ುರ್ೀಣ। 

ಉವಾಸ ರಾಮ್ೀ ರಮಣಿೀಯಕೀರ್ತುಯಭ ಯಮಣಡಲ್ೀ ಕಮತಪರತಷಾಖಯಖಣ ಡ್ೀ॥1॥ 

ರಾಮಪರಸಾದಾಯ ಸ ಶ್ಾಸ್ತು ರಾಜಯಂ ಪಾರಣಾತಮಜಾಃ ಕಮತಪರತಷಾಖಯವಷ್ೀಯ। 

ರಾಮಂ ಸದಾ ತತರ ನಿರಿೀಕ್ಷಮಾಣಾಃ ಕೀರ್ತುಯಂ ಪರಭ್ ೀಗಾುಯಯರ್ತ ಗಾನ್ದ್ಕ್ಷಾಃ॥2॥ 
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ವನಾದಮಹ್ೀ ಸತನ್ದರಮಿನಿದರ್ೀಶಂ ನಾರಾಯಣಂ ವಿಶವಪರಾಯಣಂ ತಾವಮ್। 

ವಿಷ್ತಣಂ ಚ ವಿಶವಸ್ತಾರ್ತದ್ಂ ವಿಜಷ್ತಣಂ ಪಾತಾಳಪಾದ್ಂ ಪುರತಷ್ಂ ದ್ತಯಮೌಳಿಮ್॥3॥ 

ತಾವಂ ವಾಸತದ್ೀವಂ ನಿಜಮತಕುಬೀಜಂ ಸಙ್ಗೆಷ್ಯಣಂ ಸಂಹರಣಪರವಿೀಣಮ್। 

ಪರದ್ಯಮನಮಸಯ ಪರಭವಪರಭಾವಂ ವನ ದ್ೀಽನಿರತದ್ಾಂ ಸಕಲ್ೈಕಪಾಲಮ್॥4॥ 

ಗತರತಂ ವಿಧ್ೀವಿಯಶವಗತರತಂ ಕತಮಾರಂ ಮಹಿೀವಹಂ ತಾವಂ ಚ ಮಹಾವರಾಹಮ್। 

ಸಮಾಪದ್ಕಂ ಸಾತವತಮೈತರ್ೀಯಂ ನಾರಾಯಣಂ ಧ್ಮಮಯಭವಂ ಚ ವನ ದ್ೀ॥5॥ 

ಕೃಷ್ಣಂ ಚ ಧ್ಮಮಯಸಯ ಸತತಂ ಹರಿಂ ಚ ವಿರಿಞ್ಾರಕ್ಷ್ಾಕರನಾಮಧ್ೀಯಮ್। 

ತಾವಂ ಸಾಙ್ಗ್ಯಹ್ೀತತಂ ಕಪಲಂ ಚ ಭ ಮನಾನನಿವೀ್ಷಿಣಕೀವಾದಿನ್ಮೀಮಿ ದ್ತುಮ್॥6॥ 

ಯಜ್ಞಂ ಮಹ್ೀನ್ದರಂ ಮನ್ತಸ ಕುವಣಣಯಯಮಸಙ ು್ನ್ಂ ಸ ುೌಮಯೃಷ್ಬಂ ಚ ನಾಭಯಮ್। 

ಪೃಥತಂ ಪೃಥತಸಾಂ ವರಚಕರಣಂ ಚ ಮತಸಯಂ ಮನ್ತಂ ಗಾಮಪ ಗತಪುವನ್ುಮ್॥7॥ 

ಕ ಮಮಯಂ ಮಹಾಮನ್ದರಧಾರಿಲ್ಲೀಲಂ ಧ್ನ್ವನ್ುರಿಂ ತಾವಮಮೃತಂ ದ್ಧಾನ್ಮ್। 

ವಧ್ ಂ ಸತಧಾತಾಯಂ ಹತದ್ೈತಯಧ್ೈರಾಯಯಂ ದ್ೈತ್ಯೀಭಸ್ತಂಹಂ ಚ ನ್ೃಸ್ತಂಹಮೀಮಿ॥8॥ 

ಶ್ರೀವಾಮನಾಖಯಂ ಬಲ್ಲಬನ್ಾನ್ಂ ತಾವಂ ಕ್ಷತರಕ್ಷರಾತಾಯಂ ನ್ನ್ತ ಭಾಗುಯವಂ ಚ। 

ವ್ೀದಾನ್ುದ್ಂ ವಾಯಸಮತಪ್ೈಮಿ ತಂ ತಾವಂ ರಾಮಂ ಚ ರಕ್ಷಾಃ ಕ್ಷಪಣಂ ಪರ್ತಂ ಮೀ॥9॥ 

ತಾವಂ ಶತಕಿಕ್್ೀಶಂ ಬಲದ್ೀವಸಂಸಾಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಧ್ರಿರ್ತರೀಭರಹಾರಿಲ್ಲೀಲಮ್। 

ನ್ಮಾಮಯಸದ್ತಬದಿಾಭದ್ಂ ಚ ಬತದ್ಾಂ ಕಲ್ಲೆಸವರ ಪಂ ಕಲ್ಲಕಲೆಶ್ಾನ್ಯೈಾಃ॥10॥ 

ಮಧ್ತದಿವಷ್ಂ ವ್ೀದ್ಹರಂ ಹರಾಸಯಂ ತಾವಂ ಶ್ಂಶತಮಾರಂ ಗರಹತಾರಕ್್ೀಶಮ್। 

ಧ್ೀನ್ತಂ ರಸಾನ್ ಪೀತವರ್ತೀಂ ಪರ್ೀಷಾಂ ವನ ದ್ೀ ವಿರಿಞ್ಚಾದಿಗತರತಂ ಚ ಹಂಸಮ್॥11॥ 

ಮರತತವರ್ತೀಪುತರಮತಪ್ೀನ್ದರಮೀಮಿ ಪೃಶ್್ನೀಾಃ ಸತತಂ ತಾವಮಪ ಪೃಶ್ನಗಭಯಮ್। 

ತಾವಂ ದಾರಕ್ಾಙ್ಗುಂ ವೃಕದಾರಕಂ ಚ ಧ್ತರವ್ೀ ಕೃಪಾಲತಂ ಖಲತ ವಾಸತದ್ೀವಮ್॥12॥ 

ವಿಭತಂ ಮತನಿೀಮಾಮನ್ತಶ್್ಷಿಣತಾರಂ ಮೃತತಯಂ ಖಲಾನಾಮಪ ಸತಯಸ್ೀನ್ಮ್। 

ತಾವಂ ತಾಪಸಂ ಮ್ೀಚಿತಹಸ್ತುಮಲಿಂ ವ್ೈಕತಣಠಮಿೀಡ್ೀ ನಿಜಲ್ ೀಕಹ್ೀತತಮ್॥13॥ 

ವನ ದ್ೀಽಜತಾಖಯಂ ಮರ್ಥತಾಮತಬರಾಶ್ಂ ತಾವಂ ಸಾವಯಭೌಮಂ ಬಲ್ಲರಾಜಯದ್ಂ ಚ। 

ಗತಪಾುದ್ತಿತಂ ತಾವಮೃಷ್ಭಂ ಚ ವಿಷ್ವಕ್್ಸೀನ್ಂ ಹಿತಂ ಶಕರಪದ್ಸಯ ಶಮ್ಿೀಾಃ॥14॥ 

ತಾವಂ ಧ್ಮಮಯಸ್ೀತತಂ ಸತತಮಾಯಯಯಕಸಯ ಸತಧಾಮಹ ರ್ತಂ ಖಲತ ಸ ನ್ೃತಾಜಮ್। 

ಯೀಗ್ೀಶವರಂ ಬಾಹಯತಮಪುಯಪಾಸ್ೀ ಗತರತಂ ಬೃಹದಾಿನ್ತಮಿಹ ಕರರಾಣಾಮ್॥15॥ 
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ವನ ದ್ೀ ತನ್ ಸ ು್ೀ ಬಡಬಾಮತಖ್ಾದಿೀಭಾಯವಾಂಶಾ ವಿಶವಪರಮತಖ್ಾನ್ ದಿವವಗಾುಯನ್। 

ನಾರಾಯಣಾದಿೀನ್ಪ ಕ್್ೀಶವಾದಿೀನಾತಾಮದಿಕ್ಾನ್ಪಯಜತಾದಿಕ್ಾಂಶಾ॥16॥ 

ಅಪಾನ್ುರಪಾರಜಯತಮಾಃಪುರ್ ೀಗಾನ್ ಭಾವಾನ್ ಭಜ್ೀ ತ್ೀಽನ್ಯತಮಾಂಶಾ ಮಾನಾಯನ್। 

ವಣಾಣಯಭಧ್ೀರಾನ್ ಬೃಹರ್ತೀಸಹಸರವಣ್ ಣೀಯದಿತಾನ್ ವ್ೀದ್ಮತಾಂಸುಥಾಽನಾಯನ್॥17॥ 

ಇಚಾಾದಿಶಕುೀರಪ ಮ್ೀಚಿಕ್ಾದಿೀಸುವಾಣಿಮಾದಿೀವಿಯಮಲಾದಿಕ್ಾಶಾ। 

ಅಜಾತವಿಧಾಯಸವಪ ಜಾತವಿಧಾಯಸಾವಮಾನತಮ ರ್ತುೀಯಾಃ ಸಕಲಾ ಉಪಾಸ್ೀ॥18॥ 

ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ವನ್ನ ು್ೀಷ್ತ ತತಾನ್ನ್ನಾುನ್ ದ್ೀಶ್್ೀಷ್ವನ್ನ ು್ೀಷ್ತ ಚ ವಿಗರಹಾಂಸ ು್ೀ। 

ಚಿತಾಾಕೃತಾತ ಾ್ೀಯಷ್ತ ತತಾನ್ನ್ನ ು್ೀಷ್ವೀತಾನ್ತಪಾಸ್ೀ ಪರರ್ತವಸತು ಪಾಙ್ಗೆತನ್॥19॥ 

ತಾಮಾರಣಿ ಶತಭಾರಣಿ ಚ ಪಙ್ಗುಲಾನಿ ಶ್ಾಯಮಾನಿ ನಿೀಲಾನಿ ಚತತಭತಯಜಾನಿ। 

ದ್ವಯಷ್ಟಪರವ್ೀಷಾಟನಿ ಚ ತ್ೀ ವಪೂಂಷ್ಟ ಮಹಾನಿು ಚಾಣ ನಿ ಚ ಚಿನ್ುರಾಮಿ॥20॥ 

ನ್ ಜಾತತ ಜಾತಾನಿ ನ್ ನ್ಶವರಾಣಿ ನ್ ಜಾತತ ದ್ತಾಃಖಿೀನಿ ನ್ ದ್ ೀಷ್ವನಿು। 

ಅನ್ನ್ುಸೌಖ್ಾಯದಿಗತಣಾತಮಕ್ಾನಿ ವಿೀಕ್ಷ್್ೀ ತವ್ೈತಾನಿ ವಪೂಂಶ್ ನಾಥ॥21॥ 

ಗತಣಾನ್ನ್ನಾುನ್ ಭಗವನ್ನನ್ನಾುನ್ ಪರತ್ಯೀಕಮಪ್ಯೀವಮಪ ಕರರಾಶಾ। 

ಏತ್ೀಷ್ತ ರ ಪ್ೀಷ್ತ ಸತಭ ಷ್ಣ್ೀಷ್ತ ಪರತ್ಯೀಕಮಿೀಕ್ಷ್್ೀ ಭವತಾಃ ಪರಸಾದಾತ್॥22॥ 

ಭ ಮಾನ್ಮೀನ್ಂ ತವ ವಿೀಕ್ಷಮಾಣ್ ೀ ನಾಂಶ್ಾಂಶದ್ೀಶಯಂ ತವ ಕಞ್ ಾ್ದಿೀಕ್ಷ್್ೀ। 

ಮಗಾನಂಸುಾಯಿೀಕ್ಷ್್ೀ ಮಹದಾದಿದ್ೀವಾನ್ ಮಹಾಣಣಯವಾಭಯಣಣಯಗತಾಪಗಾಭಾನ್॥23॥ 

ಏವಂವಿಧಾರಾಖಿಲಶ್ಕ್ಷಣಾಯರಾಮಾಯ ಚ್ೀತ್ ೀನ್ಯನ್ಕ್ಷಣಾಯ। 

ಸಾವಮಿನ್ ಪದಾಬಾಜನ್ತರಕ್ಷಣಾಯ ತತಭಯಂ ನ್ಮಾಃ ಶ್್ ೀಭನ್ಲಕ್ಷಣಾಯ॥24॥ 

ಇತಾಂ ಸ ಗಾಯಞ್ಾತಕ್್ ೀಟಿಸಙ್ಗ್ಯಂ ರಾಮಾಯಣಂ ಭಾರತಪಞ್ಾರಾತ್ರೀ। 

ಸಬರಹಮಸ ತಾರನ್ಪ ಸವಯವ್ೀದಾನ್ ವಾಯಖ್ಾಯಂಶಾ ಸದ್ ಿಯೀ ರಮತ್ೀಽಧ್ತನಾಽಪ॥25॥ 

ಶ್್ರೀಷಾಠತಮಕ್ಾಚ ಾ್ರೀಷ್ಠಸತತಾನಿನಶಮಯ ರತದಾರದಿದ್ೀವಾ ಮತನಿಪುಙ್ಗುವಾಶಾ। 

ತತ್ವೀ ವಿಶ್್ೀಷಾನ್ ವಿವಿಧಾನ್ ವದ್ನ್ುಾಃ ಸತುವನಿು ನಾರಾಯಣಶ್ಷ್ಯಮೀನ್ಮ್॥26॥ 

ತತಾಪಲ್ಲತ್ೀ ಕಮತಪರಷಾಖಯಖಣ ಡ್ೀ ಸವಲಿಭಾಾಃ ಕಮತಪರತಷಾ ವಸನ್ುಾಃ। 

ಸ್ ೀಪಾಯನಾ ನಾಥಮತಪಾಸತ್ೀ ತಂ ಸಾರಾಘ್ವಸಾಯಸಯ ಗತಣಾನ್ ವದ್ನ್ುಾಃ॥27॥ 

ಗನ್ಾವಯಪಾಣಿಡತಯಮಖಣಡಮತರ ಗನ್ಾವಯವರಾಯಯಾಃ ಪರರ್ತದ್ಶಯಯನ್ುಾಃ। 
ಗಾಯನಿು ಗ್ೀರಾನ್ ಪವಮಾನ್ಸ ನ್ ೀಾಃ ಪರಾಕರಮಾನ್ ರಾಮಜಯಧ್ವಜಾಂಸಾುನ್॥28॥ 
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ಚಕ್ಷ್ಾಣಸುಚಾಕ್ಷತಷಾ ರಾಮರ ಪಂ ಮನಾವನ್ಸುನಾಮರತರ್ತಮಾಮಯನ್ಸ್ೀನ್। 

ಕಣಾಣಯಭಾಯಮಾಕಣಣಯಯನ್ ವಕು ವಾಚಾ ಭ ಮನಾಃ ಕೀರ್ತುಯಂ ಸವಯತ್ ೀ ಯೀಗಭ್ ೀಗಿೀ॥29॥ 

ಇರ್ತ ಪವನ್ಸತತಾಯ ಶ್್ರೀಷ್ಠಭಕ್ಾುಯ ರಾಮ್ೀ 

ಹಸ್ತತಸ್ತತಗತಬನ್ ಾನ್ ಪ್ರೀಮಪೀಯ ಷ್ಸ್ತನ್ ಾನ್। 
ಭತವನ್ಜನ್ನ್ರಕ್ಷ್ಾಭಙ್ಗುಲ್ಲೀಲಾಪರಸಙ್ಗುನ್ 

ವಿತರರ್ತ ಕಮಲಾಯೈ ದ್ತುಶ್್ೀಷಾನ್ಪಾಙ್ಗುನ್॥30॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮರ್ತರವಿಕರಮಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಸತತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 

ರಾಮಾಙ ೆ ೀ ಸಙ್ಗುರಹರಾಮಾಯಣ್ೀ ಉತುರಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಅಷ್ಟಮಾಃ ಸಗುಯಾಃ॥6-8-30॥ 
[ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 3426+30=3456] 

ಇತತಯತುರಕ್ಾಣಡಮ್ [ಉತುರಕ್ಾಣ ಡ್ೀ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 352] 

ಸಮಾಪುೀಯಂ ಗರನ್ಾಾಃ 

ಆದಿತಯ ಹೃದ್ಯಸ್ ುೀತರಮ್ 
 

ತತ್ ೀ ಯತದ್ಾಪರಿಶ್ಾರನ್ುಂ ಸಮರ್ೀ ಚಿನ್ುರಾ ಸ್ತಾತಮ್। 

ರಾವಣಂಚಾ ಗರತ್ ೀ ದ್ೃಷಾಟಾ ಯತದಾಾಯ  ಸಮತಪಸ್ತಾತಮ್॥1॥ 

ದ್ೈವತ್ೈಶಾ ಸಮಾಗಮಯ ದ್ರಷ್ತಟಮಭಾಯಗತ್ ೀ ರಣಮ್। 

ಉಪಗಮಾಯಬರವಿೀತ್ ರಾಮಮಗಸ್ ಯೀ ಭಗವಾನ್ೃಷ್ಟಾಃ॥2॥ 

ರಾಮರಾಮ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ಶೃಣತ ಗೃಹಯಂ ಸನಾತನ್ಮ್। 

ಯೀನ್ ಸವಾಯನ್ರಿೀನ್ ವತಸ ಸಮರ್ೀ ವಿಜಯಿಷ್ಯಸ್ತ॥3॥ 

ಆದಿತಯಹೃದ್ಯಂ ಪುಣಯಂ ಸವಯಶತತರವಿನಾಶನ್ಮ್। 

ಜರಾವಹಂ ಜಪನ್ ನಿತಯಮಕ್ಷಯಯಂ ಪರಮಂ ಶತಭಮ್॥4॥ 

ಸವಯಮಙ್ಗುಲಮಙ್ಗುಲಯಂ ಸವಯಪಾಪಪರಣಾಶನ್ಮ್। 

ಚಿನಾುಶ್್ ೀಕಪರಶಮನ್ಮಾಯತವಯದ್ಾಯನ್ಮತತುಮಮ್॥5॥ 

ರಶ್ಮಮನ್ುಂ ಸಮತದ್ಯನ್ುಂ ದ್ೀವಾಸತರನ್ಮಸೃತಮ್। 

ಪೂಜಯಸವ ವಿವಸವನ್ುಂ ಭಾಸೆರಂ ಭತವನ್ೀಶವರಮ್॥6॥ 

ಅತ ಸ್ ುೀತರಮ್ 
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ಸವಯದ್ೀವಾತಮಕ್್ ೀ ಹ್ಯೀಷ್ ತ್ೀಜಸ್ತವೀ ರಶ್ಮಭಾವನ್ಾಃ। 

ಏಷ್ ದ್ೀವಾಸತರಗಣಾನ್ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಪಾರ್ತ  ಗಭಸ್ತುಭಾಃ॥7॥ 

ಏಷ್ ಬರಹಾಮ ಚ ವಿಷ್ತಣಶಾ ಶ್ವಾಃ ಸೆನ್ದಾಃ ಪರಜಾಪರ್ತಾಃ। 

ಮಹ್ೀನ್ ದರೀ ಧ್ನ್ದ್ಾಃ ಕ್ಾಲ್ ೀ ಯಮಾಃ ಸ್ ೀಮ್ೀ ಹಯಪಾಮಪರ್ತಾಃ॥8॥ 

ಪತರ್ ೀ ವಸವಾಃ ಸಾಧಾಯ ಹಯಶ್ವನೌ ಮರತತ್ ೀ ಮನ್ತಾಃ। 

ವಾಯತವಯಹಿನಾಃ ಪರಜಾಪಾರಣ ಋತತಕತಾುಯ ಪರಭಾಕರಾಃ॥9॥ 

ಆದಿತಯಾಃ ಸವಿತಾ ಸ ಯಯಯಾಃ ಖಗಾಃ ಪೂಷಾ ಗಭಸ್ತುಮಾನ್। 

ಸತವಣಣಯಸದ್ೃಶ್್ ೀ ಭಾನ್ತಹಿಯರಣಯರ್ೀತಾ ದಿವಾಕರಾಃ॥10॥ 

ಹರಿದ್ಶವಾಃ ಸಹಸಾರಚಿಾಯಾಃ ಸಪರಸಪುಮಯರಿೀಚಿಮಾನ್। 

ರ್ತಮಿರ್ ೀನ್ಮಥನ್ಾಃ ಶಮತಿಸುಾಷಾಟ ಮಾತುಯಣಡ ಅಂಶತಮಾನ್॥11॥ 

ಹಿರಣಯಗಭಯಾಃ ಶ್ಶ್ರಸುಪನ್ ೀ ಭಾಸೆರ್ ೀ ರವಿಾಃ। 

ಅಗಿನಗಭ್ ೀಯಽದಿತ್ೀಾಃ  ಪುತರಾಃ ಶಙ್ಗ್ಾಃ ಶ್ಶ್ರನಾಶನ್ಾಃ॥12॥ 

ವಯೀಮನಾಥಸುಮ್ೀಭ್ೀದಿೀ ಋಗಯಜತಾಃಸಾಮಪಾರಗಾಃ। 

ಘ್ನ್ವೃಷ್ಟಟರಪಾಮಿಮತ್ ರೀ ವಿನ್ಾಯವಿೀರ್ಥೀಪಿವಙ್ಗುಮಾಃ॥13॥ 

ಆತಪೀ ಮಣಡಲ್ಲೀ ಮೃತತಯಾಃ ಪಙ್ಗುಲಾಃ ಸವಯತಾಪನ್ಾಃ। 

ಕವಿವಿಯಶ್್ ವೀ ಮಹಾತ್ೀಜಾ ರಕುಾಃ  ಸವಯಭವೀದ್ಿವಾಃ॥14॥ 

ನ್ಕ್ಷತರಗರಹತಾರಾಣಾಮಧಿಪೀ ವಿಶವಭಾವನ್ಾಃ। 

ತ್ೀಜಸಾಮಪ ತ್ೀಜಸ್ತವೀ ದಾವದ್ಶ್ಾತಮನ್ ನ್ಮ್ೀಽಸತು ತ್ೀ॥15॥ 

ನ್ಮಾಃ ಪೂವಾಯಯ ಗಿರಯೀ ಪಶ್ಾಮೀ ಗಿರಯೀ ನ್ಮಾಃ। 

ಜ್ ಯೀರ್ತಗುಯಣಾನಾಂ ಪತಯೀ ದಿನಾಧಿಪತಯೀ ನ್ಮಾಃ॥16॥ 

ಜರಾಯ ಜಯಭದಾರಯ ಹಯಯಯಶ್ಾವಯ ನ್ಮ್ೀನ್ಮಾಃ। 

ನ್ಮ್ೀನ್ಮಾಃ ಸಹಸಾರಂಶ್್ ೀ ಆದಿತಾಯಯ ನ್ಮ್ೀನ್ಮಾಃ॥17॥ 

ನ್ಮ ಉಗಾರಯ ವಿೀರಾಯ ಸಾರಙ್ಗುಯ ನ್ಮ್ೀ ನ್ಮಾಃ। 

ನ್ಮಾಃ ಪದ್ಮಪರಬ್ ೀಧಾಯ ಮಾತಾುಯಣಾಡಯ ನ್ಮ್ೀ ನ್ಮಾಃ॥18॥ 

 ಬರಹ್ೀಶ್ಾನಾಚತಯತ್ೀಶ್ಾಯ ಸ ರಾಯಯರಾಽದಿತಯವಚಾಯಸ್ೀ। 

ಭಾಸವತ್ೀ ಸವಯಭಕ್ಷ್ಾಯ ರೌದಾರಯ ವಪುಷ್ೀ ನ್ಮಾಃ॥19॥ 
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ತಮ್ೀಘಾನಯ ಹಿಮಘಾನಯ ಶತತರಘಾನರಾಮಿತಾತಮನ್ೀ। 

ಕೃತಘ್ನಘ್ನರಾಯ ದ್ೀವಾಯ ಜ್ ಯೀರ್ತಷಾಂ ಪತಯೀ ನ್ಮಾಃ॥20॥ 

ತಪುಚಾಮಿೀರಕರಾಭಾಯ ವಹನಯೀ ವಿಶವಕಮಮಯಣ್ೀ। 

ನ್ಮಸುಮ್ೀಭನಿಘಾನಯ ಘ್ೃಣಯೀ ಲ್ ೀಕಸಾ್ಷಿಣಣ್ೀ॥21॥ 

ನಾಶಯತ್ಯೀಷ್ ವ್ೈ ಭ ತಂ ತದ್ೀವ ಸೃಜರ್ತ ಪರಭತಾಃ। 

ಪಾಯತ್ಯೀಷ್ ತಪತ್ಯೀಷ್ ವಷ್ಯತ್ಯೀಷ್ ಗಭಸ್ತುಭಾಃ॥22॥ 

ಏಷ್ ಸತಪ ು್ೀಷ್ತ ಜಾಗರ್ತಯ ಭ ತ್ೀಷ್ತ ಪರಿನಿಷ್ಟಠತಾಃ। 

ಏಷ್ ಏವಾಗಿನಹ್ ೀತರಂ ಚ ಫಲಂ ಚ್ೈವಾಗಿನಹ್ ೀರ್ತರಣಾಮ್॥23॥ 

ವ್ೀದಾಶಾ ಕರತವಶ್್ೈವ ಕರತ ನಾಂ ಫಲಮೀವ ಚ। 

ರಾನಿ ಕೃತಾಯನಿ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಸವಯ ಏಷ್ ರವಿಾಃ ಪರಭತಾಃ॥24॥ 

ಫಲಶತರರ್ತಾಃ 

ಏನ್ಮಾಪತತಸ ಕೃಚ ಾ್ರೀಷ್ತ ಕ್ಾನಾುರ್ೀಷ್ತ ಭಯೀಷ್ತ ಚ। 

ಕೀತುಯಯನ್ ಪುರತಷ್ಾಃ ಕಶ್ಾನಾನವಸ್ತೀದ್ರ್ತ ರಾಘ್ವ॥25॥ 

ಪೂಜಯಸ್ವೈನ್ಮೀಕ್ಾಗ್ ರೀ ದ್ೀವದ್ೀವಂ ಜಗತಪರ್ತಮ್। 

ಏತತ್ ರ್ತರಗತಣಿತಂ ಜಪಾುಾ ಯತದ ಾ್ೀಷ್ತ  ವಿಜಯಿಷ್ಯಸ್ತ॥26॥ 

ಅಸ್ತಮನ್ ಕ್ಷಣ್ೀ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ರಾವಣ ತವಂ ವಧಿಷ್ಯಸ್ತ। 

ಏವಮತಕ್ಾುಾ ತದಾಽಗಸ್ ಯೀ ಜಗಾಮ ಚ ಯಥಾಽಽಗತಮ್॥27॥ 

ಏತಚತಾರತಾವ ಮಹಾತ್ೀಜಾ ನ್ಷ್ಟಶ್್ ೀಕ್್ ೀಽಭವತ್ ತದಾ। 

ಧಾರರಾಮಾಸ ಸತಪರೀತ್ ೀ ರಾಘ್ವಾಃ ಪರಯತಾತಮವಾನ್॥28॥ 

ಆದಿತಯಂ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ಜಪಾುಾ ತತ ಪರಂ ಹಷ್ಯಮವಾಪುವಾನ್। 

ರ್ತರರಾಚಮಯ ಶತಚಿಭ ಯತಾವ ಧ್ನ್ತರಾದಾಯ ವಿೀಯಯಯವಾನ್॥29॥ 

ರಾವಣಂ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ಹೃಷಾಟತಾಮ ಯತದಾಾಯ ಸಮತಪಾಗಮತ್। 

ಸವಯಯತ್ನೀನ್ ಮಹತಾ ವಧ್ೀ ತಸಯ ಧ್ೃತ್ ೀಽಭವತ್॥30॥ 

ಅಥ ರವಿರವದ್ನಿನರಿೀಕ್ಷಯ ರಾಮಂ ಮತದಿತಮನಾಾಃ ಪರಮಂ ಪರಹೃಷ್ಯಮಾಣಾಾಃ। 

ನಿಶ್ಚರಪರ್ತಸಙ್ಗ್ಯಂ ವಿದಿತಾವ ಸತರಗಣಮದ್ಾಯಗತ್ ೀ ವಚಸುಾರ್ೀರ್ತ॥32॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾವಲ್ಲೀಕರಾಮಾಯಣ್ೀ ಯತದ್ಾಕ್ಾಣ್ಡೀ ಸಪುೀತುರಶತತಮಾಃ 

ಸಗುಯಾಃ॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು॥ 

॥ಮತಖಯಪಾರಣ ವಶ್್ೀ ಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃ ಸದಾ॥ 

॥ಪರೀಣರಾಮ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತಾಮಣಡಲಾ ಖಣಡಮಣಾಡನ್ಮ್॥ 
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