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ಶಿ್ರೕ ಾನ್ ವೇಂಕಟ ಾ ಾಯರ್ಃ ಕವಿ ಾಕಿರ್ಕಕೇಸರೀ Á
ವೇ ಾಂ ಾಚಾಯರ್ವ ೕರ್ ಮೇ ಸನಿ್ನಧ ಾ್ತಂ ಸ ಾ ಹೃದಿ Á Á

ಜಯ ಾ್ಯಶಿ್ರತಸಂ ಾ್ರಸ ಾ್ವಂತವಿಧ ್ವಂಸನೋದಯಃ Á
ಪ್ರ ಾ ಾನ್ ಸೀತ ಾ ದೇ ಾ್ಯ ಪರಮ ್ಯೕಮ ಾಸ ್ಕರಃ Á Á

ಾಲ ಾಂಡಂ
ಜಯ ಜಯ ಮ ಾವೀರ !

ಮ ಾಧೀರ ೌರೇಯ !

ದೇ ಾಸುರ ಸಮರ ಸಮಯ ಸಮುದಿತ ನಿಖಿಲ ನಿಜರ್ರ ನಿ ಾರ್ರಿತ ನಿರವಧಿಕ
ಾ ಾತ್ಮ ್ಯ !

ದಶವದನ ದಮಿತ ದೈವತ ಪರಿಷದಭ್ಯಥಿರ್ತ ಾಶರಥಿ ಾವ !

ದಿನಕರ ಕುಲ ಕಮಲ ದಿ ಾಕರ !

ದಿವಿಷದಧಿಪತಿ ರಣ ಸಹಚರಣ ಚತುರ ದಶರಥ ಚರಮಋಣ ವಿ ೕಚನ !

ಕೋಸಲ ಸು ಾ ಕು ಾರ ಾವ ಕಂಚುಕಿತ ಾರಣಾ ಾರ !

ೌ ಾರ ಕೇಳಿ ಗೋ ಾಯಿತ ೌಶಿ ಾಧ ್ವರ !

ರಣಾಧ ್ವರ ಧುಯರ್ ಭವ್ಯ ದಿ ಾ್ಯಸ್ತ ್ರ ಬೃಂದ ವಂದಿತ !

ಪ್ರಣತ ಜನ ವಿಮತ ವಿಮಥನ ದುಲರ್ಳಿತ ದೋಲರ್ಳಿತ !
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ಶಿ್ರೕದೇಶಿಕಸೊ್ತೕ ಾ್ರಣಿ ಶಿ್ರೕ ಮ ಾವೀರವೈಭವಂ

ತನುತರ ವಿಶಿಖ ವಿ ಾಡನ ವಿಘಟಿತ ವಿಶ ಾರು ಶ ಾರು ಾಟ ಾ ಾಟಕೇಯ !

ಜಡಕಿರಣ ಶಕಲಧರ ಜಟಿಲ ನಟಪತಿ ಮಕುಟ ತಟ ನಟನಪಟು
ವಿಬುಧಸರಿದತಿಬಹುಳ ಮಧುಗಳನ ಲಲಿತಪದ ನಳಿನರಜ ಉಪಮೃದಿತ
ನಿಜವೃಜಿನ ಜಹದುಪಲ ತನುರುಚಿರ ಪರಮ ಮುನಿವರ ಯುವತಿ ನುತ !

ಕುಶಿಕ ಸುತ ಕಥಿತ ವಿದಿತ ನವ ವಿವಿಧ ಕಥ !

ಮೈಥಿಲ ನಗರ ಸುಲೋಚ ಾ ಲೋಚನ ಚಕೋರ ಚಂದ್ರ !

ಖಂಡಪರಶು ಕೋದಂಡ ಪ್ರ ಾಂಡ ಖಂಡನ
ೌಂಡ ಭುಜದಂಡ !

ಚಂಡಕರ ಕಿರಣ ಮಂಡಲ ಬೋಧಿತ ಪುಂಡರೀಕ
ವನ ರುಚಿ ಲುಂಟಾಕ ಲೋಚನ !

ೕಚಿತ ಜನಕ ಹೃದಯ ಶಂ ಾತಂಕ !

ಪರಿಹೃತ ನಿಖಿಲ ನರಪತಿ ವರಣ ಜನಕ ದುಹಿತೃ
ಕುಚತಟ ವಿಹರಣ ಸಮುಚಿತ ಕರತಲ !

ಶತಕೋಟಿ ಶತಗುಣ ಕಠಿನ ಪರಶುಧರ ಮುನಿವರ ಕರಧೃತ ದುರವನಮತಮ
ನಿಜ ಧನು ಾಕಷರ್ಣ ಪ್ರ ಾಶಿತ ಾರಮೇಷ್ಠ ್ಯ !

ಕ್ರತುಹರ ಶಿಖರಿ ಕಂತುಕ ವಿಹೃತು್ಯನು್ಮಖ ಜಗದರುಂತುದ ಜಿತಹರಿ ದಂತಿ
ದಂತ ದಂತುರ ದಶವದನ ದಮನ ಕುಶಲ ದಶಶತಭುಜ ಮುಖ ನೃಪತಿಕುಲ
ರುಧಿರ ಝರ ಭರಿತ ಪೃಥುತರ ತಟಾಕ ತಪಿರ್ತ ಪಿತೃಕ ಭೃಗುಪತಿ ಸುಗತಿ
ವಿಹತಿಕರ ನತ ಪರುಡಿಷು ಪರಿಘ !
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ಶಿ್ರೕದೇಶಿಕಸೊ್ತೕ ಾ್ರಣಿ ಶಿ್ರೕ ಮ ಾವೀರವೈಭವಂ

ಅ ೕ ಾ್ಯ ಾಂಡಂ
ಅನೃತ ಭಯ ಮುಷಿತ ಹೃದಯ ಪಿತೃ ವಚನ ಾಲನ ಪ್ರತಿ ಾವ ಾತ
ೌವ ಾಜ್ಯ !

ನಿ ಾದ ಾಜ ೌಹೃದ ಸೂಚಿತ ೌಶೀಲ್ಯ ಾಗರ !

ಭರ ಾ್ವಜ ಾಸನ ಪರಿಗೃಹೀತ ವಿಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಗಿರಿ ಕಟಕ ತಟ
ರ ಾ್ಯವಸಥ !

ಅನನ್ಯ ಾಸನೀಯ !

ಪ್ರಣತ ಭರತ ಮಕುಟತಟ ಸುಘಟಿತ ಾದು ಾ ಾ್ರ ್ಯಭಿಷೇಕ ನಿವರ್ತಿರ್ತ
ಸವರ್ ಲೋಕ ೕಗ ೕಮ !

ಪಿಶಿತ ರುಚಿ ವಿಹಿತ ದುರಿತ ವಲಮಥನ ತನಯ ಬಲಿಭುಗನುಗತಿ ಸರಭಸ
ಶಯನ ತೃಣ ಶಕಲ ಪರಿಪತನ ಭಯ ಚಕಿತ ಸಕಲ ಸುರ ಮುನಿವರ
ಬಹುಮತ ಮ ಾಸ್ತ ್ರ ಾಮಥ್ಯರ್ !

ದು್ರಹಿಣ ಹರ ವಲಮಥನ ದು ಾರಕ್ಷ ಶರಲಕ್ಷ !

ಆರಣ್ಯ ಾಂಡಂ
ದಂಡ ಾ ತ ೕವನ ಜಂಗಮ ಾರಿಜಾತ !

ವಿ ಾಧ ಹರಿಣ ಾದೂರ್ಲ !

ವಿಲುಳಿತ ಬಹುಫಲ ಮಖ ಕಲಮ ರಜನಿಚರ ಮೃಗ ಮೃಗ ಾರಂಭ ಸಂಭೃತ
ಚೀರಭೃದನುರೋಧ !

ತಿ್ರಶಿರಃ ಶಿರಸಿ್ತ ್ರತಯ ತಿಮಿರ ನಿ ಾಸ ಾಸರಕರ !

ದೂಷಣ ಜಲನಿಧಿ ಶೋಷಣ ತೋಷಿತ ಋಷಿಗಣ ೕಷಿತ ವಿಜಯ
ೕಷಣ !
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ಖರತರ ಖರ ತರು ಖಂಡನ ಚಂಡ ಪವನ !

ದಿ್ವಸಪ್ತ ರಕ್ಷಃಸಹಸ್ರ ನಳವನ ವಿಲೋಲನ ಮ ಾಕಲಭ !

ಅಸ ಾಯ ಶೂರ !

ಅನ ಾಯ ಾಹಸ !

ಮಹಿತ ಮ ಾಮೃಥ ದಶರ್ನ ಮುದಿತ ಮೈಥಿಲೀ ದೃಢತರ ಪರಿರಂಭಣ
ವಿಭವ ವಿರೋಪಿತ ವಿಕಟ ವೀರವ್ರಣ !

ಾರೀಚ ಾ ಾ ಮೃಗ ಚಮರ್ ಪರಿಕಮಿರ್ತ ನಿಭರ್ರ ದ ಾರ್ಸ್ತರಣ !

ವಿಕ್ರಮ ಯಶೋ ಾಭ ವಿಕಿ್ರೕತ ಜೀವಿತ ಗೃಧ್ರ ಾಜ ದೇಹ ದಿಧ ಾ ಲ ತ
ಭಕ್ತಜನ ಾ ಣ್ಯ !

ಕಲಿ್ಪತ ವಿಬುಧ ಾವ ಕಬಂ ಾಭಿನಂದಿತ !

ಅವಂಧ್ಯ ಮಹಿಮ ಮುನಿಜನ ಭಜನ ಮುಷಿತ ಹೃದಯ ಕಲುಷ ಶಬರೀ
ೕಕ್ಷ ಾ ಭೂತ !

ಕಿಷಿ ್ಕಂ ಾ ಾಂಡಂ
ಪ್ರಭಂಜನ ತನಯ ಾವುಕ ಾಷಿತ ರಂಜಿತ ಹೃದಯ !

ತರಣಿಸುತ ಶರಣಾಗತಿ ಪರತಂತಿ್ರೕಕೃತ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ !

ದೃಢಘಟಿತ ಕೈ ಾಸ ಕೋಟಿ ವಿಕಟ ದುಂದುಭಿ ಕಂ ಾಳ ಕೂಟ ದೂರ ವಿ ೕಪ
ದಕ್ಷ ದ ಣೇತರ ಾ ಾಂಗುಷ್ಠ ದರಚಲನ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಸುಹೃ ಾಶಯ !

ಅತಿಪೃಥುಲ ಬಹು ವಿಟಪಿ ಗಿರಿ ಧರಣಿ ವಿವರ ಯುಗಪದುದಯ ವಿವೃತ
ಚಿತ್ರಪುಂಖ ವೈಚಿತ್ರ ್ಯ !
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ವಿಪುಲ ಭುಜ ಶೈಲಮೂಲ ನಿಬಿಡ ನಿಪೀಡಿತ ಾವಣ ರಣರಣಕ ಜನಕ
ಚತುರುದಧಿ ವಿಹರಣ ಚತುರ ಕಪಿಕುಲಪತಿ ಹೃದಯ ವಿ ಾಲ ಶಿ ಾತಲ
ಾರಣ ಾರುಣ ಶಿಲೀಮುಖ !

ಸುಂದರ ಾಂಡಂ
ಅ ಾರ ಾ ಾ ಾರ ಪರಿ ಾ ಪರಿವೃತ ಪರಪುರ ಪರಿಸೃತ ದವ ದಹನ ಜವನ
ಪವನಭವ ಕಪಿವರ ಪರಿಷ್ವಂಗ ಾವಿತ ಸವರ್ಸ್ವ ಾನ !

ಯುದ್ಧ ಾಂಡಂ
ಅಹಿತ ಸಹೋದರ ರಕ್ಷಃ ಪರಿಗ್ರಹ ವಿಸಂ ಾದಿ ವಿವಿಧ ಸಚಿವ ವಿಸ್ರಂಭಣ
ಸಮಯ ಸಂರಂಭ ಸಮುಜ್ಜ ೃಂಭಿತ ಸವೇರ್ಶ್ವರ ಾವ !

ಸಕೃತ್ ಪ್ರಪನ್ನ ಜನ ಸಂರಕ್ಷಣ ದೀ ತ !

ವೀರ !

ಸತ್ಯವ್ರತ !

ಪ್ರತಿಶಯನ ಭೂಮಿ ಾ ಭೂಷಿತ ಪ ೕಧಿ ಪುಳಿನ !

ಪ್ರಳಯ ಶಿಖಿ ಪರುಷ ವಿಶಿಖ ಶಿ ಾ ಶೋಷಿ ಾಕೂ ಾರ ಾರಿಪೂರ !

ಪ್ರಬಲ ರಿಪು ಕಲಹ ಕುತುಕ ಚಟುಲ ಕಪಿಕುಲ ಕರತಲ ತೂಲಿತ ಹೃತ ಗಿರಿ ನಿಕರ
ಾಧಿತ ಸೇತುಪಥ ಸೀ ಾ ಸೀಮಂತಿತ ಸಮುದ್ರ !

ದು್ರತಗತಿ ತರುಮೃಗ ವರೂಥಿನೀ ನಿರುದ್ಧ ಲಂ ಾವರೋಧ ವೇಪಥು ಾಸ್ಯ
ಲೀಲೋಪದೇಶ ದೇಶಿಕ ಧನುಜಾ್ಯರ್ ೕಷ !

ಗಗನ ಚರ ಕನಕ ಗಿರಿ ಗರಿಮ ಧರ ನಿಗಮಮಯ ನಿಜ ಗರುಡ ಗರುದನಿಲ ಲವ
ಗಳಿತ ವಿಷ ವದನ ಶರ ಕದನ !
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ಅಕೃತಚರ ವನಚರ ರಣಕರಣ ವೈಲಕ್ಷ ್ಯ ಕೂಣಿ ಾಕ್ಷ ಬಹುವಿಧ ರ ೂೕ
ಬ ಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಕ್ಷಃ ಕ ಾಟ ಾಟನ ಪಟಿಮ ಾಟೋಪ ಕೋ ಾವಲೇಪ !

ಕಟುರಟದಟನಿ ಟಂಕೃತಿ ಚಟುಲ ಕಠೋರ ಾಮುರ್ಖ ವಿನಿಗರ್ತ ವಿಶಂಕಟ
ವಿಶಿಖ ವಿ ಾಡನ ವಿಘಟಿತ ಮಕುಟ ವಿಹ್ವಲ ವಿಶ್ರವಸ್ತನಯ ವಿಶ್ರಮ ಸಮಯ
ವಿ ಾ್ರಣನ ವಿ ಾ್ಯತ ವಿಕ್ರಮ !

ಕುಂಭಕಣರ್ ಕುಲಗಿರಿ ವಿದಳನ ದಂಭೋಳಿ ಭೂತ ನಿಃಶಂಕ ಕಂಕಪತ್ರ !

ಅಭಿಚರಣ ಹುತವಹ ಪರಿಚರಣ ವಿಘಟನ ಸರಭಸ ಪರಿಪತದಪರಿಮಿತ
ಕಪಿಬಲ ಜಲಧಿ ಲಹರಿ ಕಲಕಲರವ ಕುಪಿತ ಮಘವಜಿ ದಭಿಹನನಕೃದನುಜ
ಾ ಕ ಾಕ್ಷಸ ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧ !

ಅಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವ ೌರುಷ !

ತ್ರ ್ಯಂಬಕ ಸಮಧಿಕ ೕ ಾ ಾ್ತ ್ರಡಂಬರ !

ಾರಥಿ ಹೃತ ರಥ ಸತ್ರಪ ಾತ್ರವ ಸ ಾ್ಯಪಿತ ಪ್ರ ಾಪ !

ಶಿತ ಶರ ಕೃತ ಲವನ ದಶಮುಖ ಮುಖ ದಶಕ ನಿಪತನ ಪುನರುದಯ ದರ
ಗಳಿತ ಜನಿತ ದರ ತರಳ ಹರಿಹಯ ನಯನ ನಳಿನವನ ರುಚಿ ಖಚಿತ
ಖತಲ ನಿಪತಿತ ಸುರತರು ಕುಸುಮ ವಿತತಿ ಸುರಭಿತ ರಥ ಪಥ !

ಅಖಿಲ ಜಗದಧಿಕ ಭುಜ ಬಲ ವರ ಬಲ ದಶ ಲಪನ ಲಪನ ದಶಕ ಲವನ
ಜನಿತ ಕದನ ಪರವಶ ರಜನಿಚರ ಯುವತಿ ವಿಲಪನ ವಚನ ಸಮವಿಷಯ
ನಿಗಮ ಶಿಖರ ನಿಕರ ಮುಖರ ಮುಖ ಮುನಿ ವರ ಪರಿಪಣಿತ !

ಅಭಿಗತ ಶತಮಖ ಹುತವಹ ಪಿತೃಪತಿ ನಿಋರ್ತಿ ವರುಣ ಪವನ ಧನದ ಗಿರಿಶ
ಮುಖ ಸುರಪತಿ ನುತಿ ಮುದಿತ !

ಅಮಿತ ಮತಿ ವಿಧಿ ವಿದಿತ ಕಥಿತ ನಿಜ ವಿಭವ ಜಲಧಿ ಪೃಷತ ಲವ !
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ವಿಗತ ಭಯ ವಿಬುಧ ಪರಿಬೃಢ ವಿಬೋಧಿತ ವೀರಶಯನ ಾಯಿತ ಾನರ
ಪೃತ ೌಘ !

ಸ್ವ ಸಮಯ ವಿಘಟಿತ ಸುಘಟಿತ ಸಹೃದಯ ಸಹಧಮರ್ ಚಾರಿಣೀಕ !

ವಿಭೀಷಣ ವಶಂವದೀಕೃತ ಲಂಕೈಶ್ವಯರ್ !

ನಿಷ್ಪನ್ನ ಕೃತ್ಯ !

ಖ ಪುಷಿ್ಪತ ರಿಪು ಪಕ್ಷ !

ಪುಷ್ಪಕ ರಭಸ ಗತಿ ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತ ಗಗ ಾಣರ್ವ !

ಪ್ರತಿ ಾಣರ್ವ ತರಣ ಕೃತ ಕ್ಷಣ ಭರತ ಮನೋರಥ ಸಂಹಿತ ಸಿಂ ಾಸ ಾಧಿರೂಢ
!

ಾ್ವಮಿನ್ !

ಾಘವ ಸಿಂಹ !

ಉತ್ತರ ಾಂಡಂ
ಾಟಕ ಗಿರಿ ಕಟಕ ಲಡಹ ಾದ ಪೀಠ ನಿಕಟ ತಟ ಪರಿಲುಠಿತ ನಿಖಿಲ ನೃಪತಿ

ಕಿರೀಟ ಕೋಟಿ ವಿವಿಧ ಮಣಿ ಗಣ ಕಿರಣ ನಿಕರ ನೀ ಾಜಿತ ಚರಣ ಾಜೀವ !

ದಿವ್ಯ ೌ ಾ ೕ ಾ್ಯಧಿದೈವತ !

ಪಿತೃ ವಧ ಕುಪಿತ ಪರಶು ಧರ ಮುನಿ ವಿಹಿತ ನೃಪ ಹನನ ಕದನ ಪೂವರ್
ಾಲ ಪ್ರಭವ ಶತ ಗುಣ ಪ್ರತಿ ಾ್ಠಪಿತ ಾಮಿರ್ಕ ಾಜವಂಶ !

ಶುಭ ಚರಿತ ರತ ಭರತ ಖವಿರ್ತ ಗವರ್ ಗಂಧವರ್ ಯೂಥ ಗೀತ ವಿಜಯ
ಾ ಾ ಶತ !

ಾಸಿತ ಮಧುಸುತ ಶತು್ರಘ್ನ ಸೇವಿತ !
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ಶಿ್ರೕದೇಶಿಕಸೊ್ತೕ ಾ್ರಣಿ ಶಿ್ರೕ ಮ ಾವೀರವೈಭವಂ

ಕುಶ ಲವ ಪರಿಗೃಹೀತ ಕುಲ ಾ ಾ ವಿಶೇಷ !

ವಿಧಿವಶ ಪರಿಣಮದಮರ ಭಣಿತಿ ಕವಿವರ ರಚಿತ ನಿಜ ಚರಿತ ನಿಬಂಧನ
ನಿಶಮನ ನಿವೃರ್ತ !

ಸವರ್ ಜನ ಸ ಾ್ಮನಿತ !

ಪುನರುಪ ಾ್ಥಪಿತ ವಿ ಾನ ವರ ವಿ ಾ್ರಣನ ಪಿ್ರೕಣಿತ ವೈಶ್ರವಣ ವಿ ಾ್ರವಿತ
ಯಶಃಪ್ರಪಂಚ !

ಪಂಚ ಾಪನ್ನ ಮುನಿಕು ಾರ ಸಂಜೀವ ಾಮೃತ !

ತೆ್ರೕ ಾಯುಗ ಪ್ರವತಿರ್ತ ಾತರ್ಯುಗ ವೃ ಾ್ತಂತ !

ಅವಿಕಲ ಬಹುಸುವಣರ್ ಹಯಮಖ ಸಹಸ್ರ ನಿವರ್ಹಣ ನಿವರ್ತಿರ್ತ ನಿಜ
ವಣಾರ್ಶ್ರಮಧಮರ್ !

ಸವರ್ ಕಮರ್ ಸ ಾ ಾಧ್ಯ !

ಸ ಾತನ ಧಮರ್ !

ಾಕೇತ ಜನಪದ ಜನಿ ಧನಿಕ ಜಂಗಮ ತದಿತರ ಜಂತು ಜಾತ ದಿವ್ಯ ಗತಿ
ಾನ ದಶಿರ್ತ ನಿತ್ಯ ನಿಃಸೀಮ ವೈಭವ !

ಭವ ತಪನ ಾಪಿತ ಭಕ್ತಜನ ಭ ಾ್ರ ಾಮ !

ಶಿ್ರೕ ಾಮಭದ್ರ !

ನಮಸೆ್ತೕ ಪುನಸೆ್ತೕ ನಮಃ !

ಚತುಮುರ್ಖೇಶ್ವರಮುಖೈಃ ಪುತ್ರ ೌ ಾ್ರದಿ ಾಲಿನೇ Á
ನಮಃ ಸೀ ಾಸಮೇ ಾಯ ಾ ಾಯ ಗೃಹಮೇಧಿನೇ Á Á
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ಶಿ್ರೕದೇಶಿಕಸೊ್ತೕ ಾ್ರಣಿ ಶಿ್ರೕ ಮ ಾವೀರವೈಭವಂ

ಕವಿಕಥಕಸಿಂಹಕಥಿತಂ
ಕಠೋರಸುಕು ಾರಗುಂಭಗಂಭೀರಂ Á

ಭವಭಯಭೇಷಜಮೇತತ್
ಪಠತ ಮ ಾವೀರವೈಭವಂ ಸುಧಿಯಃ Á Á

Á Á ಇತಿ ಶಿ್ರೕ ಮ ಾವೀರವೈಭವಂ ಸ ಾಪ್ತಂ Á Á
ಕವಿ ಾಕಿರ್ಕಸಿಂ ಾಯ ಕ ಾ್ಯಣಗುಣ ಾಲಿನೇ Á
ಶಿ್ರೕಮತೇ ವೇಂಕಟೇ ಾಯ ವೇ ಾಂತಗುರವೇ ನಮಃ Á Á
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