Ram Charitra Manjari - Telugu

శ్రీమాన్ విష్
ణ ుః ప్రజాతో దశరథనృప్తే రామనాథో ఽథ నీతో
విశ్ాామితేణ
ర మనారాహృదనుజసహితస్ారటకఘాత్కోఽసర మ్
ా ।
బ్రరహ్మాదయం ప్ారప్య హతాా నిశిచరనికరం యజఞ ప్ాలో విమోచ్ాయహలాయం శ్ాప్ాచచ భఙ్క్త్వా శివధనురుప్యన్ జానకం నుః ప్రసీదేత్ ॥ ౧॥

ఆయన్ రాముః సభరరయయధాని నిజసహజైరాారగ వేష్ాాసరయష్ాదధ తాా సురారం ప్ురగ ఉత నుతస్ారప్సైరభాప్ప్ృషుః్ఠ ।
కలాయణాననర ధరయాఽగుణలవరహితుః ప్ారణినామనర రాతేాతాయదుయకర శ్ాచభిషేకే ప్ురజనమహితో మహయతాం మే వచ్యభిుః ॥ ౨॥

కైకేయీప్ీరతిహేతోుః స సహజనృప్జోవలకలీ యానరణయం
గఙ్క్తగతారీ గుహ్మరచయుః కృతరుచిరజటో గీషపతేుః ప్ుతరమానయుః ।
తీరారా కృష్ాణం ప్రయాతోఽవత్ నిజమమలం చితరకూటం ప్రప్ననం
స్ాామాాభిరారాతరం తం శ్రీతజనకగతిుః స్ానర ాయన్ నుయప్ర తీరథుః ॥ ౩॥

దతాాఽసైా ప్ాదుకే సేా క్షితిభరణకృతౌ ప్ేరషయ తం కాకనేతరం

వయస్ాయరాజోయఽతిరనామోన వనమథ సమితో దణడ కం తాప్సేషటమ్ ।
కురాన్ హతాా విరాధం ఖలకులదమనం యాచితసర ప్స్ాగైయయసేర ష్ాం దతారాఽభయం స్ాానసిధనురష్ధీన్ యానగస్ారవయత్ స ప్ాయాత్ ॥ ౪॥

ఆసీనుః ప్ఞ్చవటరయమకురుత వికృతాం రాక్షసీం యో దవాసప్ర కీవాయదానప్యనేకానథ ఖరమవధీద్ దూషణం చ తిరశ్రరషమ్ ।
మారీచం మారగ రభప్ం దశవదనహృతామాకృతిం భూమిజాం యాం
అనిాషయనానరర గృధరం సాగతిమథ నయన్ మామవేత్ ఘనన్ కబ్నధ మ్ ॥ ౫॥

ప్మాపతీరం స గచఛనినహ కృతవసతిరాకతరత్షట ుః శబ్రైయ
దతాా ముకతరం ప్రకురాన్ హనుమత ఉదవతం ప్ారప్ర సుగీవ
ీ సఖయుః ।
సప్ర చిఛతాా స్ాలాన్ విధవవరబ్లినో వాలిభితసూరయసూనుం
కురాాణో రాజయప్ాలం సమవత్ నివసన్ మాలయవతకనద రేస్ౌ ॥ ౬॥

నీతాా మాస్ాన్ కప్ీశ్ానిహ దశ హరతుః ప్ేరషయ సీతాం విచితాయయాతశ్రీమదధ నూమదవగ రమథ సమనుశ్రీతయ గచఛన్ కప్ీన్దరుః ।
సుగీవ
ీ ాద్ైయరసఙ్క్ఖయ య్ రదశముఖసహజం మానయననబ్ధధ వాచ్ా
ద్ైతయఘనుః సేత్కారీ రప్ుప్ురరుదవేదాాన్ైరైారఘాతీ ॥ ౭॥

భగనం కృతాా దశ్ాసయం గురుతరవప్ుషం కుమాకరణం నిహతయ
ప్రధాస్ారశ్ేషనాగం ప్దకమలనతం తార్క్షక్షయమాననద య రాముః ।
సరాానుజ్జీ వయనర ం గరధరమనఘశ్ాచఞ్ీ నేయం కప్ీన్ స్ాాన్
విజాఞనాసేర ణ
ా రక్షన్ సమవత్ దమయంలల క్షాణాచఛకీశత్రమ్ ॥ ౮॥

కీవాయదాన్ ఘనననసఙ్క్తయయనప్ి దశవదనం బ్రహాప్ూరైాుః సురేశ్ైుః
ప్ుషైపరాకరయమాణో హుతవహవిమలమాప్య సీతాం విధాయ ।
రక్షోనాథం సాభకర ం సాప్ురమథ గతుః ప్ుషపకసథ ుః సమసుః్ర
స్ామరజేయ చ్ాభిషికర ో నిజజనమఖిలం మానయన్ మే గతిుః స్ాయత్ ॥ ౯॥

రక్షన్ క్షోణం సమృదాధం నుత ఉత మునిభిరాానయన్ వాయుసూనుం
ప్ేరష్ాయదవతాయతాజాదీన్ వయతనుత భరతం యౌవరాజేయఽనుమానయ ।
కారేయ స్ౌమితిరమారర శాగదవతకృదరఘ్ననఽథ శత్రఘ్నన యో
హతాాఽస్ౌ దుషట శూదరం దవాజసుతగుబ్వేత్ కుమాజానాాలభరరీ ॥ ౧౦॥

యజఞ ం తనాన్ తిరకోటీరాయత్దత భరతాద్ైయుః సురానీశవాకాయదాయసయన్ ధామాతిరప్ురం భుజిమథ స నయనానతాసూన్ సారాజేయ ।
కౄతాా శ్రీహరీహనూమద్ ధృతవిమలచలచ్ాచమరచఛతరశ్ోభీ

బ్రహ్మాద్ైయుః సూ
ర యమానో నిజప్ురవిలసతాపదప్దో ాఽవతానాామ్ ॥ ౧౧॥

ఇతి శ్రీరామచరతరమఞ్ీ రీ లేశతుః కృతా ।
రాఘ్వానేదణ
ే యతినా భూయాదారమప్రస్ాదదా ॥ ౧౨॥

॥ ఇతి శ్రీమత్ూధీనదక
ే రకమలసఞ్జీత రాఘవేనదయ
ే తికృతా
శ్రీరామచ్ారతరమఞ్ీ రీ సమూపరాణ ॥

