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ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಷ ಣ್ುಃ ಪ್ರಜಾತ  ೀ ದಶರಥನೃಪ್ತ ೀ ರಾಮನಾಥ  ೀಽಥ ನೀತ  ೀ 

     ವಿಶ್ಾಾಮಿತ ರೀಣ ಮಂತಾರಹೃದನ್ಜಸಹಿತಸ್ಾಾಟಕಘಾತ್ಕ  ೀಽಸರಮ್ । 

ಬ್ಾರಹ್ಾಾದಯಂ ಪ್ಾರಪ್ಯ ಹತಾಾ ನಶ್ಚರನಕರಂ ಯಜ್ಞಪ್ಾಲ  ೀ ವಿಮೀಚ್ಾಯ- 

     ಹಲಾಯಂ ಶ್ಾಪ್ಾಚಚ ಭಂಕಾಾಾ ಶ್ವಧನ್ರ್ಪ್ಯನ್ ಜಾನಕೀಂ ನುಃ ಪ್ರಸೀದ ೀತ್ ॥ 1॥ 

ಆಯನ್ ರಾಮುಃ ಸಭಾರ್ೀೋಧವನ ನಜಸಹಜ ೈಭಾೋರ್ಗವೋಷ ೀವಾಾಾಸರ  ೀವಾಾ- 

     ದಧತಾಾ ಸ್ರಾರಂ ಪ್ುರರ್ಗವ ಉತ ನ್ತಸ್ಾಾಪ್ಸ್ ೈಭ ೋಪ್ಪ್ೃವಾ ್ೈುಃ । 

ಕಲಾಯಣಾನಂತಧಮೀೋಽರ್ಗವ್ಣಲವರಹಿತುಃ ಪ್ಾರಣಿನಾಮಂತರಾತ ೇ- 

     ತಾಯದ್ಯಕಾಶ್ಾಚಭಿವಾ ೀಕ ೀ ಪ್ುರಜನಮಹಿತ  ೀ ಮಹಯತಾಂ ಮೀ ವಚ್  ೀಭಿುಃ ॥ 2॥ 

ಕ ೈಕ ೀಯೀಪ್ರೀತಿಹ್ ೀತ  ೀುಃ ಸ ಸಹಜನೃಪ್ಜ  ೀವಲಕಲೀ ಯಾನರಣಯಂ 

     ರ್ಗವಂಗಾತಾರೀ ರ್ಗವ್ಹ್ಾಚಯೋುಃ ಕೃತರ್ಚಿರಜಟ  ೀ ಗೀಷಪತ ೀುಃ ಪ್ುತರಮಾನಯುಃ । 

ತಿೀತಾಾೋ ಕೃವಾಾಣಂ ಪ್ರಯಾತ  ೀಽವತ್ ನಜಮಮಲಂ ಚಿತರಕ ಟಂ ಪ್ರಪ್ನನಂ 

     ಸ್ಾಾಂಬ್ಾಭಿಭಾರೋತರಂ ತಂ ಶ್ರತಜನಕರ್ಗವತಿುಃ ಸ್ಾಂತಾಯನ್ ನ್ಯಪ್ಾತಿೀಥೋುಃ ॥ 3॥ 

ದತಾಾಽಸ್ ೈ ಪ್ಾದ್ಕ ೀ ಸ್ ಾೀ ಕ್ಷಿತಿಭರಣಕೃತೌ ಪ್ ರೀಷಯ ತಂ ಕಾಕನ ೀತರಂ 

     ವಯಸ್ಾಯರಾಜ  ಯೀಽತಿರನಾಮನೀ ವನಮಥ ಸಮಿತ  ೀ ದಂಡಕಂ ತಾಪ್ಸ್ ೀಷಟಮ್ । 

ಕ್ವೋನ್ ಹತಾಾ ವಿರಾಧಂ ಖಲಕ್ಲದಮನಂ ಯಾಚಿತಸಾಪ್ಸ್ಾಗ ರಯೈ- 

     ಸ್ ಾೀವಾಾಂ ದತಾಾಾಽಭಯಂ ಸ್ಾಾನಸಧನ್ರಷ್ಧೀನ್ ಯಾನರ್ಗವಸ್ಾಾಯಯತ್ ಸ ಪ್ಾಯಾತ್ ॥ 4॥ 

ಆಸೀನುಃ ಪ್ಂಚವಟಾಯಮಕ್ರ್ತ ವಿಕೃತಾಂ ರಾಕ್ಷಸೀಂ ರ್ೀ ದ್ವಾಸಪ್ಾ- 

     ಕರಷಾಯದಾನಪ್ಯನ ೀಕಾನಥ ಖರಮವಧೀದ್ ದ ಷಣಂ ಚ ತಿರಶ್ೀಷೋಮ್ । 



ಮಾರೀಚಂ ಮಾರ್ಗವೋರ ಪ್ಂ ದಶವದನಹೃತಾಮಾಕೃತಿಂ ಭ ಮಿಜಾಂ ಯಾಂ 

     ಅನಾಷಯನಾನತೋರ್ಗವೃಧರಂ ಸಾರ್ಗವತಿಮಥ ನಯನ್ ಮಾಮಷ ೀತ್ ಘ್ನನ್ ಕಬಂಧಮ್ ॥ 5॥ 

ಪ್ಂಪ್ಾತಿೀರಂ ಸ ರ್ಗವಚಛನನಹ ಕೃತವಸತಿಭೋಕಾತ್ಷಟುಃ ಶಬರ್ೈೋ 

     ದತಾಾ ಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಕ್ವೋನ್ ಹನ್ಮತ ಉದ್ವತಂ ಪ್ಾರಪ್ಾಸ್ಗರೀವಸಖಯುಃ । 

ಸಪ್ಾ ಚಿಛತಾಾ ಸ್ಾಲಾನ್ ವಿಧವರಬಲನ  ೀ ಷಾಲಭಿತ ೂಯೋಸ ನ್ಂ 

     ಕ್ಷಾೋಣ  ೀ ರಾಜಯಪ್ಾಲಂ ಸಮವತ್ ನವಸನ್ ಮಾಲಯವತಕಂದರ ೀಸ್ೌ ॥ 6॥ 

ನೀತಾಾ ಮಾಸ್ಾನ್ ಕಪ್ೀಶ್ಾನಹ ದಶ ಹರತುಃ ಪ್ ರೀಷಯ ಸೀತಾಂ ವಿಚಿತಾಯ- 

     ಯಾತಶ್ರೀಮದಧನ ಮದ್ವಿರಮಥ ಸಮನ್ಶ್ರತಯ ರ್ಗವಚಛನ್ ಕಪ್ೀಂದ ರುಃ । 

ಸ್ಗರೀಷಾದ ಯೈರಸಂಖ ಯೈದೋಶಮ್ಖಸಹಜಂ ಮಾನಯನನಬ್ಧಧಷಾಚ್ಾ 

     ದ ೈತಯಘ್ನುಃ ಸ್ ೀತ್ಕಾರೀ ರಪ್ುಪ್ುರರ್ದಷ ೀದಾಾನ ೈಷ ೈೋರಘಾತಿೀ ॥ 7॥ 

ಭರ್ಗವನಂ ಕೃತಾಾ ದಶ್ಾಸಯಂ ರ್ಗವ್ರ್ತರವಪ್ುಷಂ ಕ್ಂಭಕಣೋಂ ನಹತಯ 

     ಪ್ರಧವಸ್ಾಾಶ್ ೀಷನಾರ್ಗವಂ ಪ್ದಕಮಲನತಂ ತಾಕ್ಷಯೋಮಾನಂದಯ ರಾಮುಃ । 

ಸಷಾೋನ್ಜ್ಜೀವಯಂತಂ ಗರಧರಮನಘ್ಶ್ಾಚಂಜನ ೀಯಂ ಕಪ್ೀನ್ ಸ್ಾಾನ್ 

     ವಿಜ್ಞಾನಾಸ್ ರೀಣ ರಕ್ಷನ್ ಸಮವತ್ ದಮಯಂಲಲಕ್ಷಮಣಾಚಛಕರಶತ್ರಮ್ ॥ 8॥ 

ಕರಷಾಯದಾನ್ ಘ್ನನನಸಂಖಾಯನಪ್ ದಶವದನಂ ಬರಹಾಪ್ೂಷ ೈೋುಃ ಸ್ರ ೀಶ್ ೈುಃ 

     ಪ್ುವಾ ಪೈರಾಕೀಯೋಮಾಣ  ೀ ಹ್ತವಹವಿಮಲಮಾಪ್ಯ ಸೀತಾಂ ವಿಧಾಯ । 

ರಕ  ೀನಾಥಂ ಸಾಭಕಾಂ ಸಾಪ್ುರಮಥ ರ್ಗವತುಃ ಪ್ುಷಪಕಸಥುಃ ಸಮಸ್ ತುಃ 

      ಸ್ಾಮರಜ ಯೀ ಚ್ಾಭಿಷಿಕ  ಾೀ ನಜಜನಮಖಿಲಂ ಮಾನಯನ್ ಮೀ ರ್ಗವತಿುಃ ಸ್ಾಯತ್ ॥ 9॥ 



ರಕ್ಷನ್ ಕ  ೀಣಿೀಂ ಸಮೃದಾಧಂ ನ್ತ ಉತ ಮ್ನಭಿಮಾೋನಯನ್ ಷಾಯ್ಸ ನ್ಂ 

     ಪ್ ರೀವಾಾಯದ್ವತಾಯತಾಜಾದ್ವೀನ್ ವಯತನ್ತ ಭರತಂ ಯೌವರಾಜ ಯೀಽನ್ಮಾನಯ । 

ಕಾರ್ೀೋ ಸ್ೌಮಿತಿರಮಾತೋಶಾರ್ಗವದ್ವತಕೃದರಘ ನೀಽಥ ಶತ್ರಘ ನೀ ರ್ೀ 

     ಹತಾಾಽಸ್ೌ ದ್ಷಟಶೂದರಂ ದ್ವಾಜಸ್ತರ್ಗವ್ಬಷ ೀತ್ ಕ್ಂಭಜಾನಾಾಲಭಾರೀ ॥ 10॥ 

ಯಜ್ಞಂ ತನಾನ್ ತಿರಕ  ೀಟೀವಯೋತ್ದತ ಭರತಾದ ಯೈುಃ ಸ್ರಾನೀಶಷಾಕಾಯ- 

     ದಾಯಸಯನ್ ಧಾಮಾತಿರಪ್ುರಂ ಭ್ಜ್ಮಥ ಸ ನಯನಾನತಾಸ ನ್ ಸಾರಾಜ ಯೀ । 

ಕೄತಾಾ ಶ್ರೀಹಿರೀಹನ ಮದ್ ಧೃತವಿಮಲಚಲಚ್ಾಚಮರಚಛತರಶ್ ೂೀಭಿೀ 

ಬರಹ್ಾಾದ ಯೈುಃ ಸ ಾಯಮಾನ  ೀ ನಜಪ್ುರವಿಲಸತಾಪದಪ್ದ  ೇಽವತಾನಾಾಮ್ ॥ 11॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಮಚರತರಮಂಜರೀ ಲ ೀಶತುಃ ಕೃತಾ । 

ರಾಘವೀಂದ ರೀಣ ಯತಿನಾ ಭ ಯಾದಾರಮಪ್ರಸ್ಾದದಾ ॥ 12॥ 

 ॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ೂಧೀಂದರಕರಕಮಲಸಂಜಾತ ರಾಘ್ಷ ೀಂದರಯತಿಕೃತಾ 

             ಶ್ರೀರಾಮಚ್ಾರತರಮಂಜರೀ ಸಂಪ್ೂಣಾೋ ॥ 


