അമ് ഛരിത്ര ം അന്ജരി
ത്രീമാന് വിഷ്ണുഃ ത്രജാതരാ ദരരഥനൃരതര രാമനാതഥാഽഥ നീതരാ
വിരവാമിതത്ര് മ ത്രാഹൃദനണജസഹിരസ്രാടകഘാരണതകാഽസ്ത്രമ് |
ത്രാഹ്മാദയ ത്രാരയ ഹരവാ നിരിചരനികര യജ്ഞരാത ാ വിതമാചയാഹ യാ രാരാച്ച ഭ ക്ത്വാ രിവധനണരണരയന് ജാനകീ നുഃ ത്രസീതദത് || ൧||
ആയന് രാമുഃ സഭാതരയാധവനി നിജസഹജജര്ഭാര്ഗതവഷ്വാസതരാഷ്ാദ്ധരവാ സണരാരി രണരഗ ഉര നണരസ്രാരജസര്ഭൂരരൃഷജഠുഃ |
ക യാ്ാന രധര്തമാഽഗണ് വരഹിരുഃ ത്രാ്ിനാമ രരാതേരയാദയണക്ത്ശ്ചാഭിതഷ്തക രണരജനമഹിതരാ മഹയരാ തമ വതചാഭിുഃ || ൨||
ജകതകയീത്രീരിതഹതരാുഃ സ സഹജനൃരതജാവല്ക ീ യാനര്യ
ഗ ഗാരാരീ ഗണഹാര്ചയുഃ കൃരരണചിരജതടാ ഗീഷരതരുഃ രണത്രമാനയുഃ |
രീര്രവാ കൃഷ്ാ ത്രയാതരാഽവരണ നിജമമ
ചിത്രകൂട ത്രരന്ന
സവാ രാഭിര്ത്ഭാരര ര ത്രണരജനകഗരിുഃ സാ രവയന് നയണപ്രരീര്ഥുഃ || ൩||
ദരവാഽസ്ജമ രാദണതക തസവ ക്ഷിരിഭര്കൃരൗ തത്രഷ്യ ര കാകതനത്ര
വയസയാരാതജയാഽത്രിനാമ്തനാ വനമഥ സമിതരാ ദ ഡക രാരതസഷ്ടമ് |
കണരവന് ഹരവാ വിരാധ ഖ കണ ദമന യാചിരസ്രരസാജത്ഗയസ്തരഷ്ാ ദത്ത്വാഽഭയ സവാനസിധനണരിഷ്ണധീന് യാനഗസ്ത്ത്യാത് സ
രായാത് || ൪||
ആസീനുഃ ര ചവടയാമകണരണര വികൃരാ രാക്ഷസീ തയാ ദവിസപ്രത്കവയാദാനരയതനകാനഥ ഖരമവധീദ് ദൂഷ്് ച ത്രിരീര്ഷ്മ് |
മാരീച മാര്ഗരൂര ദരവദനഹൃരാമാകൃരി ഭൂമിജാ യാ
അനവിഷ്യന്നാര്രഗൃത്ധ സവഗരിമഥ നയന് മാമതവത് ഘ്നന് കര ധമ് || ൫||
ര രാരീര സ ഗച്ഛന്നിഹ കൃരവസരിര്ഭക്ത്ിരണഷ്ടുഃ രരജരയ
ദരവാ മണക്ത്ി ത്രകണരവന് ഹനണമര ഉദിര ത്രാപ്രസണത്ഗീവസഖയുഃ |
സപ്ര ച്ഛിരവാ സാ ാന് വിധിവരര ിതനാ വാ ിഭിത്സൂരയസൂനണ
കണരവാത്ാ രാജയരാ
സമവരണ നിവസന് മാ യവത്ക ദതരസൗ || ൬||
നീരവാ മാസാന് കരീരാനിഹ ദര ഹരിരുഃ തത്രഷ്യ സീരാ വിചിരയായാരത്രീമദ്ധനൂമദ്ഗിരമഥ സമനണത്രണരയ ഗച്ഛന് കരീ ജത്ദുഃ |
സണത്ഗീവാജദയരസ ജഖയര്ദരമണഖസഹജ മാനയന്നബ്ധിവാചാ
ജദരയഘ്നുഃ തസരണകാരീ രിരണരണരരണദതവദവാജനജരവരിഘാരീ || ൭||
ഭഗ്ന കൃരവാ ദരാസയ ഗണരണരരവരണഷ് കണ ഭകര്് നിഹരയ

ത്രധവസ്രാതരഷ്നാഗ രദകമ നര രാര്ക്ഷയമാന ദയ രാമുഃ |
സരവാനണജ്ജീവയ ര ഗിരിധരമനഘശ്ചാ ജതനയ കരീന് സവാന്
വിജ്ഞാനാസ്തത്ര് രക്ഷന് സമവരണ ദമയ
ലക്ഷ്മ്ാച്ഛത്കരത്രണമ് || ൮||
ത്കവയാദാന് ഘ്നന്ന്സ ഖയാനരി ദരവദന ത്രഹ്മരൂജരവുഃ സണതരജരുഃ
രണഷജരരാകീരയമാത്ാ ഹണരവഹവിമ മാരയ സീരാ വിധായ |
രതക്ഷാനാഥ സവഭക്ത് സവരണരമഥ ഗരുഃ രണഷരകസ്ഥുഃ സമസ്ജരുഃ
സാത്മതജയ ചാഭിഷ്ിതക്ത്ാ നിജജനമഖി
മാനയന് തമ ഗരിുഃ സയാത് || ൯||
രക്ഷന് തക്ഷാ്ീ സമൃദ്ധാ നണര ഉര മണനിഭിര്മാനയന് വായണസൂനണ
തത്രഷ്യാദിരയാേജാദീന് വയരനണര ഭരര യൗവരാതജയഽനണമാനയ |
കാതരയ സൗമിത്രിമാര്രരവഗദിരകൃദരിഘ്തനാഽഥ രത്രണഘ്തനാ തയാ
ഹരവാഽസൗ ദണഷ്ടരൂത്ദ ദവിജസണരഗണരതവത് കണ ഭജാന്മാ ഭാരീ || ൧൦||
യജ്ഞ രനവന് ത്രിതകാടീരവയരണദര ഭരരാജദയുഃ സണരാനീരവാകയാദയാസയന് ധാമാത്രിരണര ഭണജിമഥ സ നയന്നാേസൂന് സവരാതജയ |
കൠരവാ ത്രീത്ഹീഹനൂമദ് ധൃരവിമ ച ച്ചാമരച്ഛത്രതരാഭീ
ത്രഹ്മാജദയുഃ സ്രൂയമാതനാ നിജരണരവി സത്രാദരദ്തമാഽവരാന്മാമ് ||
൧൧||
ഇരി ത്രീരാമചരിത്രമ ജരീ ത രരുഃ കൃരാ |
രാതഘവ തത്ദ് യരിനാ ഭൂയാത്ദാമത്രസാദദാ || ൧൨||
|| ഇരി ത്രീമത്സണധീ ത്ദകരകമ സ ജാര രാഘതവ ത്ദയരികൃരാ
ത്രീരാമചാരിത്രമ ജരീ സ രൂര്്ാ ||

