
“Sri Ramachaaritrya Manjari” 
 

www.Sumadhwaseva.com          By Narahari Sumadhwa   (07667704341) Page 1 
 

²æÃªÀiÁ£ï ¥ÀÆªÀðA ¥ÀæeÁvÉÆÃ zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÈ¥ÀvÉÃ gÁªÀÄ£ÁªÀiÁsxÀ ¤ÃvÉÆÃ | 

«±Áé«ÄvÉæÃt ªÀÄAvÁæºÀÈzÀ£ÀÄd¸À»vÀ¸ÁÛlPÁWÁvÀÄPÉÆÃs¸ÀÛçªÀiï | 

§æºÁäzÀåA ¥Áæ¥Àå ºÀvÁé ¤²ZÀgÀ¤PÀgÀA AiÀÄdÕ¥Á¯ÉÆÃ «ªÉÆÃZÁå- 

ºÀ¯ÁåªÀiï±Á¥ÀA ZÀ s̈ÀAPÁÛ÷é²ªÀzsÀ£ÀÄgÀÄ¥ÀAiÀÄ£ï eÁ£ÀQÃA£À: ¥Àæ¹ÃzÉÃvï|1 | 

 

ಶ್ರೀಮನಾರಯಣನು ದಶರಥ-ಕೌಸಲ್ಯ ರಜದಂತಿಗಳ ುತರನಗಿ 

“ರಮ”ನ ಂಬ ಸ ಸರಿನಂದವತರಿಸಿ, ವಿವಾಮಿತರರ  ಂದಿಗ  ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಣ ಗಗಿ 

ಸಿದಾಶರಮವನುಾ ಕುರಿತು ಸ  ರಟು ತಟಕೀ ಎಂಬ ರಕ್ಷಸಿಯನುಾ ಸಂಹರಿಸಿ, 

ವರ ಡ ದ ನವಚರರದ ಸುಬಹು ಮೊದಲದ ರಕ್ಷಸರ ಸಮ ಹವನ ಾೀ 
ನಗರಹಿಸಿ ಯಜ್ಞವನುಾ ರಕ್ಷಿಸಿ ಗೌತಮರ ತಿಾಯದ ಅಹಲ ಯಯ ವ 
ವಿಮೊೀಚನ  ಮಡಿ, ಶ್ವಧನಸುು ಮುರಿದು ಜನಕರಜನ ುತಿರಯದ 
ಜನಕಯನುಾ ವಿಹದ ಶ್ರೀಮನಾರಯಣನು ನಮಗ  ರಸನಾನಗಲಿ. 
 

DAiÀÄ£ï gÁªÀÄ¸Àì¨sÁAiÉÆÃðszsÀé¤ ¤d¸ÀºÀeÉÊ¨sÁðUÀðªÉÃµÁé¸ÀgÉÆÃ¥Ávï  

vÀzÀÎA ºÀvÁé ¸ÀÄgÁjA ¥ÀÄgÀUÀ GvÀ £ÀÄvÀ¸ÁÛ¥À¸ÉÊ¨sÀÆð¥À¥ÀÈµÉÖ÷åöÊ: | 

PÀ¯ÁåuÁ£ÀAvÀzsÀªÉÆÃðsUÀÄt®ªÀgÀ»vÀ: ¥ÁætÂ£ÁªÀÄAvÀgÁvÉäÃ- 

vÁåzÀÄåPÀÛ±ÁÑ©üµÉÃPÉÃ ¥ÀÄgÀd£ÀªÀÄ»vÉÆÃ ªÀÄºÀåvÁA ªÉÄÃ ªÀZÉÆÃ©ü: |2 | 

 

ತಿಾೀ ಸಮೀತನಗಿ, ಲ್ಕ್ಷಮಣದಿಗಳ ೄ ಡನ , ರಮಚಂದರದ ೀವರು, 
ಅಯೀಧ ಯಯನುಾ ಕುರಿತು ಸ  ರಡುಗ ಮಗಮಧಯದಲಿಿ ತನಾದ ೀ 

ರ ದ ಭಗಗವರಮ ( ರಶುರಮ)ನನುಾ ಸಂಧಿಸಿ ಅವನು ನೀಡಿದ 

ಧನಸಿುನಂದ ರಶುರಮನಲಿಿ ಅಡಗಿದದ ಅತುಲ್ನ ಂಬ ದ ೈತಯನನುಾ 
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ಸಂಹರಿಸಿದ, ರಮಚಂದರನಗ  ಅಯೀಧ ಯಯಲಿಿ ಟ್ಾಭಿಶ ೀಕಕ ೆ 
ಅಣಿಯಗಿರಲ್ು, ಎಲಿ್ರಿಂದಲ್  ಸ  ಗಳಿಸಿಕ  ಂಡ ಸುುತಯನದ ಶ್ರೀ 

ರಮಚಂದರನು ನನಾ ಕಯಗಳಿಂದ ೂಜಿತನಗಲಿ. 

 

PÉÊPÉÃ¬Ä¦æÃwºÉÃvÉÆÃ: ¸À¸ÀºÀd£ÀÈ¥ÀeÉÆÃ ªÀ®Ì°Ã AiÀiÁ£ÀgÀtåA 

UÀAUÁvÁjÃ UÀÄºÁZÀåð: PÀÈvÀgÀÄagÀdmÉÆÃ VÃµÀàvÉÃ ¥ÀÄvÀæªÀiÁ£Àå: | 

wÃvÁéð PÀÈµÁÚA ¥ÀæAiÀiÁvÉÆÃsªÀvÀÄ ¤dªÀÄªÀÄ®A avÀæPÀÆlA ¥Àæ¥À£ÀßA  

¸ÁéA¨Á©ü¨sÁðvÀgÀA vÀA ±ÀÄævÀd£ÀPÀUÀw: ¸ÁAvÀéAiÀÄ£ï ªÀÅöå¥ÀÛwÃxÀð:| 3 | 

 

ಮಂಥರ ಯ ಉದ ೀಶದಿಂದ ದುಷಠಬುದಿಾಯಂದ  ರೀರಿತಳದ ಕ ೈಕ ೀಯಯ 

ಆಶಯದಂತ , ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಗಗಿ ವಲ್ೆಲ್ಧರಿಯಗಿ, ಲ್ಕ್ಷಮಣ 

ಸಿೀತ ಯರ  ಡನ  ರಮಚಂದರನು ಅರಣಯಕ ೆ ರಯಣಿಸಲ್ು, ಗಂಗ ಯನುಾ 
ದಟಿ, ಗುಹನ ಂಬ ಅಂಬಿಗನಂದ ೂಜಿಸಲ್ಪಟಾವನಗಿ, ಸುಮನ  ೀಹರದ 

ಜಟ್ಧರಿಯಗಿ, ಬೃಹಸಪತಯಚಯಗರ ುತರರದ ಭರದಾಜರಿಂದ 

ೂಜಿಸಲ್ಪಟುಾ, ಯಮುನ ನದಿಯನುಾ ದಟಿ, ಚಿತರಕ ಟ ವಗತವನುಾ 
ತಲ್ುಪ್, ಅಲಿಿಗ ೀ ಬಂದು ರಮನನುಾ ುನ: ಅಯೀಧ ಯಗ  ಮರಳಲ್ು 
ರರ್ಥಗಸಿದ ಸಸ  ೀದರ ಭರತನನುಾ ಷಂತಾನಗ  ಳಿಸಿ, ತಂದ ಯ 
ಮರಣತ ಗಯನುಾ ಕ ೀಳಿ, ತನಾ ತಂದ ಗ  ೀಸೆರ ತಗಣವಿತುಂತಹ 
ಶ್ರೀರಮಚಂದರನು ನಮಮನುಾ ರಕ್ಷಿಸಲಿ. 
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zÀvÁé¸ÉäöÊ ¥ÁzÀÄPÉÃ ¸ÉéÃ Qëw s̈ÀgÀtPÀÈvË ¥ÉæÃµÀ× vÀA PÁPÀ£ÉÃvÀæA 

ªÀå¸ÁågÁzsÉÆåÃswæ£ÁªÀiÁß ªÀ£ÀªÀÄxÀ ¸À«ÄvÉÆÃ zÀAqÀPÀA vÁ¥À¸ÉÃµÀ×ªÀiï | 

PÀÄªÀð£ï ºÀvÁé«gÁzsÀA R®PÀÄ®zÀªÀÄ£ÀA AiÀiÁavÀ¸ÁÛ¥À¸ÁUÉæöÊ- 

¸ÉÛÃµÁAzÀvÁés¨sÀAiÀÄA ¸Áé£À¹zsÀ£ÀÄjµÀÄ¢üÃ£ï AiÀiÁ£ÀUÀ¸ÁÛ÷åvï ¸À ¥ÁAiÀiÁvï| 4 | 

 

ರಮಚಂದರನು ಭರತನಗ  ತನಾ ದುಕ ಗಳನುಾ ಕ  ಟುಾ, ಕಗ ಯ 

ಕಣಿಿನಲಿಿರುವ ಕಕಸುರನನುಾ ನಗರಹಿಸಿ, ಅತಿರನಮಕ ಋಷಿಯಂದ 

ೂಜಿತನಗಿ, ದಂಡಕರಣಯವನುಾ ತಲ್ುಪ್, ಶರಭಂಗಋಷಿಗಳಿಗ  ಅವರ 

ಇಷಠದ ಮೃತುಯವನುಾ ಕರುಣಿಸಿ, ವಿರಧನ ಂಬ ಅಸುರನನುಾ ಸಂಹರಿಸಿ, 

ದುಷಠರದ ರವಣದಿ ದ ೈತಯರುಗಳ, ಕುಲ್ಸಮ ಹದ ನಗರಹಕೆಗಿ 

ಋಷಿಗಳಿಂದ ರರ್ಥಗಸಲ್ಪಟಾವನಗಿ ಆವಾಸನ ಯನುಾ ನೀಡಿ ಅಗಸಯ 
ಮುನಗಳಿಂದ ಅಸರ-ಬತುಳಿಕ ಗಳನುಾ ಡ ದ ರಮಚಂದರನು ನಮಮನುಾ 
ರಕ್ಷಿಸಲಿ. 

  

D¹Ã£À: ¥ÀAZÀªÀmÁåªÀÄPÀÄgÀÄvÀ «PÀÈvÁA gÁPÀë¹ÃA AiÉÆÃ ¢é¸À¥ÀÛ- 

PÀæªÁåzÁ£ÀªÀÄ¥Àå£ÉÃPÁ£ÀxÀ RgÀªÀÄªÀ¢üÃzï zÀÆµÀtA ZÀ wæ²ÃµÀðªÀiï | 

ªÀiÁjÃZÀA ªÀiÁUÀðgÀÆ¥ÀA zÀ±ÀªÀzÀ£ÀºÀÈvÁªÀiÁPÀÈwA s̈ÀÆ«ÄeÁAiÀiÁ 

C¤éµÀå£ÁßvÀðUÀÈzsÀæA ¸ÀéUÀwªÀÄxÀ £ÀAiÀÄ£ï ªÀiÁªÀÄªÉÃvï WÀß£ï PÀ§AzsÀªÀiï|5 | 

 

ಂಚವಟಿೀ ತಿೀರದಲಿಿ ಇರುಗ,  ರಕ್ಷಸಿಯದ ಶೃಗಣಖಿಯನುಾ 
ವಿಕಲಂಗಳನಾಗಿ ಲ್ಕ್ಷಮಣನ ಮುಖಂತರ ಮಡಿಸಿದ, ಹದಿನಲ್ುೆ 
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ಸಂಖ ಯಯ ರಧನ ರಕ್ಷಸರುಗಳನ ಾ, ಮತುು ಬಹುಸಂಖಯಕರದ 
ಉರಕ್ಷಸರನ ಾ “ಖರ” ಮತುು “ದ ಷಣ”ನ ಂಬ ರಕ್ಷಸರನ ಾ, 
ಸಂಸರ ಮಡಿ, ಮಯ ಜಿಂಕ ಯ ರ ದಿಂದ ಬಂದ ಮರಿೀಚನನುಾ 
ಕ  ಂದು, ದಶವದನನದ ರವಣನು ಸಿೀತಕೃತಿಯನುಾ ಅಹರಿಸಲ್ು, 
ಅದನುಾ ಹುಡುಕುವಂತವನಗಿ, ಮಗಗ ಮಧಯದಲಿಿ ಜಟ್ಯುವನುಾ, 
ಅನುಗರಹಿಸಿ, “ಕಂಬಂಧ”ನ ಂಬ ವಿವಲ್ಬಹುವಿನ ರಕ್ಷಸನುಾ ಸಂಸರ 
ಮಡಿದ ಶ್ರೀ ರಮಚಂದರನು ನಮಮನುಾ ರಕ್ಷಿಸಲಿ. 
 

¥ÀA¥ÁwÃgÀA ¸À UÀZÀÑ¤ßºÀ PÀÈvÀªÀ¸Àw: ¨sÀQÛvÀÄµÀ×: ±À§AiÉÄÊð 

zÀvÁé ªÀÄÄQÛA ¥ÀæPÀÄªÀð£ï ºÀ£ÀÄªÀÄvÀ G¢vÀA ¥Áæ¥ÀÛ¸ÀÄVæÃªÀ¸ÀRåªÀiï | 

¸À¥ÀÛ©üvÁésxÀ vÁ¯Á£ï «¢üªÀgÀ§°£ÉÆÃ ªÁ°¨sÀvï ¸ÀÆAiÀÄð¸ÀÆ£ÀÄA 

PÀÄªÁðuÉÆÃ gÁdå¥Á®A ¸ÀªÀÄªÀvï ¤ªÀ¸À£ï ªÀiÁ®åªÀvÀÌAzÀgÉÃs¸Ë| 6 | 

 

ರಮಚಂದರನು ಂತಿೀರದಲಿಿ ಕ ಲ್ ಕಲ್ ಸಿಸಿ, ಭಕುಯಂದ 

ಷ ೀವಿಸಿದ ಶಬರಿಗ  ಅನುಗರಹಿಸಿ, ಅವಳಿಗ  ಮೊೀಕ್ಷವನಾತುು, ಹನುಮಂತನ 

ಭ ೀಟಿ ಮಡಿ, ಅವನ ಸಖನದ ಸುಗಿರೀವನ ಷ ಾೀಹವನುಾ ಸ  ಂದಿ, 

ಲಿನಗರಹ ಮಡಿ, ಬರಹಮದ ೀವರ ವರಬಲ್ದಿಂದ ಬಲಿಷಠರದ ಏಳು 
ಸಂಖಯಕರದ ತಳವೃಕ್ಷಸಾರ ರದ ದ ೈತಯರನುಾ ಕ  ಂದು, 
ಸ ಯಗುತರ ಸುಗಿರೀವನ ಕಷಿೆಂದ ಯ ರಜನನಾಗಿ ಮಡಿದ 

ಕೌಸಲಯನಂದನ ರಮನು ನಮಮನುಾ ರಕ್ಷಿಸಲಿ. 
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¤ÃvÁé ªÀiÁ¸Á£ï PÀ¦Ã±Á¤ºÀ zÀ±À ºÀjvÀ: ¥ÉæÃµÀå ¹ÃvÁA «avÁå- 

AiÀiÁvÀ²æÃªÀÄzsÀÞ£ÀÆªÀÄ¢ÎgÀªÀÄxÀ ¸ÀªÀÄ£ÀÄ±ÀÄævÀå UÀZÀÑ£ï PÀ¦ÃAzÉæöÊ: | 

¸ÀÄVæÃªÁzÉåöÊgÀ¸ÀASÉåöÊzÀð±ÀªÀÄÄR¸ÀºÀdA ªÀiÁ£ÀAiÀÄ£Àß©ÞªÁZÁ 

zÉÊvÀåWÀß: ¸ÉÃvÀÄPÁjÃ j¥ÀÄ¥ÀÄgÀgÀÄzÀªÉÃzÁé£ÀgÉÊªÁðjWÁwÃ | 7 | 

 

ಮಲ್ಯವತಪವಗತದ ಕಂದರದಲಿಿ ಕ ಲ್ತಿಂಗಳುಗಳನುಾ ಕಳ ದು ಕಪ್ವ ರೀಷಠರನುಾ, 
ಹತುು ದಿಕುೆಗಳಿಗ  ಕಳುಹಿಸಿ, ಸಿೀತದ ೀವಿಯನುಾ ದಶಗನ ಮಡಿಬಂದ 

ಹನುಮಂತದ ೀವರ ಕಯವನುಾ ಚ ನಾಗಿ ಲಲಿಸಿ, ಸುಗಿರೀವನ ೀ ಮೊದಲದ 

ಅಸಂಖಯರದ ಕಪ್ವ ರೀಷಠರಿಂದ ಕ ಡಿ, ದಕ್ಷಿಣದಿಕೆಗ  ದಿಗಿಾಜಯ ಮಡಿ, 

ದಶಮುಖ ರವಣನ ತಮಮನದ ವಿಭಿೀಷಣನನುಾ ತನಾ ಗುಂಪ್ಗ  ಷ ೀರಿಸಿ, 

ಗೌರವಿಸಿ, ಸಮುದರಕ ೆ ಷ ೀತು ಯನುಾ ಕಟಿಾಸಿ, ಶತುರದ ರವಣನ 

ಟಾಣವನುಾ ತಲ್ುಪ್, ಕಪ್ಗಳಿಂದ ಕ ಡಿದವನಗಿ ಶತುರಗಳನುಾ ನಶಮಡಿದ 

ರಮಚಂದರನು ನಮಮನುಾ ಕಡಲಿ.  

 

¨sÀUÀßA PÀÈvÁé zÀ±Á¸ÀåA UÀÄgÀÄvÀgÀªÀ¥ÀÄµÀA PÀÄA¨sÀPÀtðA ¤ºÀvÀå 

¥ÀæzsÀé¸ÁÛ±ÉÃµÀ£ÁUÀA ¥ÀzÀPÀªÀÄ®£ÀvÀA vÁPÀë÷å£Áä£ÀAzÀå gÁªÀÄ: | 

¸ÀªÁð£ÀÄfÓÃªÀAiÀÄAvÀA VjzsÀgÀªÀÄ£ÀWÀ±ÁÑAd£ÉÃAiÀiÁvï PÀ¦Ã£ï ¸Áé 

«eÁÕ£Á¸ÉÛçÃt gÀPÀëuï ¸ÀªÀÄªÀvÀÄ zÀªÀÄAiÀÄ£ï ®PÀë÷äuÁZÀÑPÀæ±ÀvÀÄæªÀiï | 8 | 

ನಗಸರದಿಂದ ಕಪ್ಗಳ ಲ್ಿ ಮ ಚ ಗಗ  ಳಳಲ್ು, ಬಂದ ಗರುಡನನುಾ 
ಸಂತ  ೀಷಡಿಸಿ, ಹನುಮಂತದ ೀವರಿಗ  ಸ ೀಳಿ ಗಂಧಮದನ ವಗತವನುಾ 
ತರಿಸಿ, ಎಲಿ್ ಕಪ್ಗಳನ ಾ ಕಡಿ, ಇಂದರಜಿತುವನುಾ ಲ್ಕ್ಷಮಣನು 
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ಸಂಹರಿಸಲ್ು, ಮುಂದ  ರವಣನನುಾ, ಕುಂಭಕಣಗನನ ಾ ನಗರಹಿಸಿ, 

ಕ  ಂದಂತಹ ಶ್ರೀರಮಚಂದರನು ನಮಮನುಾ ರಕ್ಷಿಸಲಿ,  
 

PÀæªÁåzÁ£ï WÀß£Àß¸ÀASÁå£À¦ zÀ±ÀªÀzÀ£ÀA §æºÀä¥ÀÆªÉÊð:¸ÀÄgÉÃ±ÉÊ: 

¥ÀÄµÉàöÊgÁQÃAiÀÄðªÀiÁuÉÆÃ ºÀÄvÀªÀºÀ«ªÀÄ¯ÁªÀiÁ¥Àå ¹ÃvÁA «zsÁAiÀÄ | 

gÀPÉÆëÃ£ÁxÀA ¸Àé¨sÀPÀÛA ¸Àé¥ÀÄgÀªÀÄxÀ UÀvÀ: ¥ÀÄµÀàPÀ¸ÉÜöÊ: ¸ÀªÀÄ¸ÉÛöÊ: 

¸ÁªÀiÁæeÉåöÊZÁ©ü¶PÉÆÛÃ ¤dd£ÀªÀÄT®AªÀiÁ£ÀAiÀÄ£ï ªÉÄÃ¥Àw:¸Áåvï| 9| 

 

ಅರಿಮಿತರದ  ರಕ್ಷಸರನುಾ ಸಂಹರಿಸಿ, ರವಣನನ ಾ ಸಂಸರ ಮಡಿ, 
ಚತುಮುಗಖನ ೀ ಮೊದಲದ ದ ೀನುದ ೀವತ ಗಳಿಂದ ುಷಪದಿಂದ ಅಭಿಶ ೀಕ 
ಮಡಿಸಿಕ  ಳಳಲ್ಪಟಾಗಿ, ಅಗಿಾಯಲಿಿ ರ ೀಶ್ಸಿ ರಿಶುದಾಳದ 
ಸಿೀತದ ೀವಿಯನುಾ ಸ  ಂದಿ, ತನಾ ಭಕುನದ ವಿಭಿೀಷಣನನುಾ 
ಲ್ಂಕಧಿನನಾಗಿ ಮಡಿ, ನಂತರದಲಿಿ ುಷಪಕ ವಿಮನರ ಢನಗಿ 
ಅಯೀಧಯಟಾಣವನುಾ ತಲ್ುಪ್, ರಜಯಭಿಶ ೀಕ ಮಡಲ್ಪಟಾವನದ 
ಶ್ರೀಮನು ನಮಮಲಿ್ರಿಗ  ಸಗಭಿೀಷಠರದನಗಲಿ. 
  
gÀPÀë£ï PÉÆëÃtÂÃA¸ÀªÀÄÈzÁÞA £ÀÄvÀ GvÀ ªÀÄÄ¤©üªÀiÁð£ÀAiÀÄ£ï ªÁAiÀÄÄ¸ÀÆ£ÀA 

¥ÉæÃµÁå¢vÁåvÀäeÁ¢Ã£ï ªÀåvÀ£ÀÄvÀ ¨sÀgÀvÀA AiÀiËªÀ£ÁeÉåÃs£ÀÄªÀiÁ£Àå | 

PÁAiÉÄÃð ¸Ë«ÄvÀæªÀiÁvÀð±ÀéUÀ¢PÀÈzÀjWÉÆßÃxÀ ±ÀvÀÄæWÀßvÉÆÃ AiÉÆÃ 

ºÀvÁé¸ÉÆÃ zÀÄµÀÛ±ÀÆzÀæA ¢éd¸ÀÄvÀUÀÄ§ªÉÃvï PÀÄA¨sÀeÁ£Áä® s̈ÁjÃ |10| 
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ಸಕಲ್ ಕಮಗಳಿಂದ ರಿೂಣಗದ ೃರ್ಥಿಯನುಾ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಅಗಷಯದಿ 

ಮುನಗಳಿಂದ ಸುುತಯನಗಿ, ಯು ುತರನದ ಹನುಮಂತನಗ  
ಸಹಭ  ೀಗವನಾತುು, ಭರತನನುಾ ಯುವ ರಜಯಭಿಶ ೀಕ ಮಡಿ, ರಜ ಗಳ 

ರಕ್ಷಣ ಕಯಗಕ ೆ ಲ್ಕ್ಷಮಣನನುಾ, ನಯಮಿಸಿದನು. ಶತುರಘಾನು ಶತುರದ 

ಲ್ವಣಸುರನನುಾ ಸಂಸರಮಡಿದನು.  ದುಷಠನದ ಶೃದರನನುಾ ಸಂಹರಿಸಿ 

ಬರಹಮಣನ ಮಗನನುಾ ರಕ್ಷಣ  ಮಡಿ, ಅಗಸಯ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಭರಿೀ 

ಮಲ ಯನುಾ ಸಿಾೀಕರ ಮಡಿದ ರಮಚಂದರನು ನಮಮನುಾ ಕಡಲಿ.  

   

AiÀÄdÕA vÀ£Àé£ï wæPÉÆÃnÃ£ï ªÀåvÀÄzÀvÀ ¨sÀgÀvÁzÉÆåÃs¸ÀÄgÁ¤Ã±ÀªÁPÁåzï 

AiÀiÁ¸Àå£ï zsÁªÀiÁwæ¥ÀÄvÀæA ¨sÀÄfªÀÄxÀ ¸À £ÀAiÀÄ£ï DvÀä¸ÀÆ£ÀÆ ¸ÀégÁeÉåÃ| 

PÀÈvÁé ²æÃ»æÃºÀ£ÀÆªÀÄzÀÞçvÀ «ªÀÄ®ZÀ®ZÁÑªÀÄgÀbÀvÀæ±ÉÆÃ©üÃ  

§æºÁäzÉåöÊ:¸ÀÆÛAiÀÄªÀiÁ£ÉÆÃ ¤d¥ÀÄgÀ«®¸ÀvÁàzÀ¥ÀzÉÆäÃsªÀvÁ£Áä£ï|11| 

 

ರಮಚಂದರ ದ ೀವರು ಅಶಾಮೀದ ಯಜ್ಞವನುಾ ಮಡಿ, ಮ ರು ಕ  ೀಟಿಗ  

ಸ ಚಾದ ದ ೈತಯರನುಾ ಭರತನಂದ ಸಂಸರ ಮಡಿಸಿದನ  ೀ, ರುದರ ದ ೀವರ 

ವಚನನುಷರ ವ ಾೀತದಿಾೀವನುಾ ಕುರಿತು ಸ  ೀಗಿ, ಅತಿರಋಷಿಗಳ ಮಕೆಳದ 

ದ ಗಸರಿಗ  ಭ  ೀಜನ ಮಡಿಸಿ, ತನಾ ಮಕೆಳದ ಲ್ವ-ಕುಶರನುಾ ರಜಯ 
ರಿಲ್ನ ಕಯಗದಲಿಿ ನಯಮಿಸಿ, ಲ್ಕ್ಷಿಮೀ–ಹನುಮಂತ ದ ೀವರುಗಳಿಂದ 

ಷ ೀವಿತನಗಿ, ಚತುಮುಗಖನ ೀ ಮೊದಲದ ದ ೀವತ ಗಳಿಂದ ಸುುತಯನಗಿ, 

ಸಾಕೀಯದ ವ ಾೀತದಿಾೀದಲಿಿ ರಕಶಮನದ ದಕಮಲ್ಗಳುಳಳ 
ಶ್ರೀರಮಚಂದರದ ೀವರು ನಮಮನುಾ ರಕ್ಷಿಸಲಿ. 
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Ew ²æÃ gÁªÀÄZÁjvÀæ÷åªÀÄAdjÃ ¯ÉÃ±ÀvÀ: PÀÈvÁ | 

gÁWÀªÉÃAzÉæÃt AiÀÄw£Á ¨sÀÆAiÀiÁzï gÁªÀÄ¥Àæ¸ÁzÀzÁ  | 12 | 

  

| Ew ²æÃ gÁWÀªÉÃAzÀæwÃxÀðPÀÈvÀ ²æÃgÁªÀÄZÁjvÀæ÷åªÀÄAdjÃ || 

 

ಹಿೀಗ  ಇಡಿೀ ಶ್ರೀ ರಮಚಂದರದ ೀವರ ಕಥ ಯನುಾ ಸಂಕ್ ೀಗಿ ಕ ೀವಲ್ ೧೨ 

ವ ೃಿೀಕಗಳಲಿಿ ಸಂಗರಹಿಸಿ, ರಮಯಣದ ಸಂೂಣಗ ಕಥ ಯನುಾ ತಿಳಿಸಿದದರ  

ಶ್ರೀರಘ ೀಂದರತಿೀಥಗರು. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


