ಶ್ರೀರಭಯಕ್ಷ ಸ ್ತೀತರಮ್
ಅಸಯ ಶ್ರೀ ರಭಯಕ್ಷ ಸ ್ತೀತರ ಭಂತರಸಯ | ಫುಧ ಕೌಶ್ಕ ಋಷಿಃ | ಅನುಷುುಬ್ ಛಂದಿಃ |
ಶ್ರೀ ಸೀತರಭಚಂದ ್ರೀ ದ ೀವತ | ಸೀತ ಶಕ್ತಿಃ | ಶ್ರೀಮನ್ ಹನುಮನ್ ಕ್ೀಲಕಂ |
ಶ್ರೀ ರಭಚಂದರ ರೀತಯಥ ೀೇ ಶ್ರೀ ರಭಯಕ್ಷಸ ್ತೀತರ ಜ ೀ ವಿನಯೀಗಿಃ ||
ಧಯನಮ್
ಧಯಯೀ ದಜನುಬಹುಂ ಧೃತ ಶಯ ಧನುಷಂ ಫದಧದಾಸನಸಥಮ್ |
ೀತಂವಸ ್ೀ ವಸನಂ ನವಕಭಲದಲಸಧೇನ ೀತರಂ ರಸನನಮ್ ||
ವಮಂಕಯ್ಢಸೀತ ಭುಖಕಭಲಮಲಲ ್ಲೀಚನಂ ನೀಯದಬಂ
ನನಲಂಕಯದೀತಂ ದಧತಭುಯುಜಟಭಂಡಲಂ ರಭಚಂದರಮ್ ||
ಸ ್ತೀತರಮ್
ಚರಿತಂ ಯಘುನಥಸಯ ಶತಕ ್ೀಟಿರವಿಸತಯಮ್ |
ಏಕ ೈಕಭಕ್ಷಯಂ  ಂಸಂ ಭಹತಕನಶನಮ್ || ೧ ||
ಧಯತಾನೀಲ ್ೀತಲಶ್ಯಭಂ ರಭಂ ರಜೀವ ಲ ್ೀಚನಮ್ |
ಜನಕ್ೀಲಕ್ಷಮಣ ್ೀ ೀತಂ ಜಟಭುಕುಟಭಂಡಿತಮ್ || ೨ ||
ಸಸತ್ಣಧನುಬೇಣಣಂ ನಕತಂಚರಂತಕಮ್ |
ಸಾಲೀಲಯ ಜಗತಾತುಮವಿಬ್ೇತಭಜಂ ವಿಬುಮ್ || ೩ ||
ರಭಯಕ್ಷಂ ಠ ೀತ್ ರಜ್ಞಿಃ ಘನೀಂ ಸವೇಕಭದಮ್ |
ಶ್ರ ್ೀ ಯೀ ರಘವಿಃ ತು ಭಲಂ ದಶಯಥತಾಜಿಃ || ೪ ||
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ಕೌಸಲ ಯೀಯೀದೃಶ್ೌತು ವಿಶ್ಾಮತರರಮಿಃ ಶುರತೀ |
ಘ್ರರಣಂ ತುಭಖತರತ ಭುಖಂ ಸೌಮತರವತಸಲಿಃ || ೫ ||
ಜಹಾಂ ವಿದಯನಧಿಃ ತು ಕಂಠಂ ಬಯತವಂದತಿಃ |
ಸಕಂಧೌ ದವಯಮುಧಿಃ ತು ಬುಜೌ ಬಗ ನೀಶಕಭುೇಕಿಃ || ೬ ||
ಕರೌ ಸೀತತಿಃ ತು ಹೃದಮಂ ಜಭದಗನಯಜತ್ |
ಭಧಯಂ ತು ಖಯಧವಂಸೀ ನಭಂ ಜಂಫವದಶರಮಿಃ || ೭ ||
ಸುಗ್ರೀವ ೀಶಿಃ ಕಟಿೀತು ಸಕ್ಥನೀ ಹನುಭತರಬುಿಃ |
ಊಯ್ ಯಘ್ತತಭಿಃ ತು ಯಕ್ಷಿಃ ಕುಲವಿನಶಕೃತ್ || ೮ ||
ಜನುನೀ ಸ ೀತುಕೃತ್ ತು ಜಂಘೀ ದಶಭುಖಂತಕಿಃ |
ದೌ ವಿಭೀಷಣಶ್ರೀದಿಃ ತು ರಮೀsಖಿಲಂ ವ ಿಃ || ೯ ||
ಏತಂ ರಭಫಲ ್ೀ ೀತಂ ಯಕ್ಷಂ ಮಿಃ ಸುಕೃತೀ ಠ ೀತ್ |
ಸ ಚಿರಮುಿಃ ಸುಖಿೀ  ತರೀ ವಿಜಯೀ ವಿನಯೀ ಬವ ೀತ್ || ೧೦ ||
ತಲಬ್ತಲವ್ಯೀಭ ಚರಿಣಶಛದಾಚರಿಣಿಃ |
ನ ದೃಷುುಭ ಶಕತಸ ತೀ ಯಕ್ಷಿತಂ ರಭನಭಭಿಃ || ೧೧ ||
ರಯೀತ ರಭಬದ ರೀತ ರಭಚಂದ ರೀತ ವ ಸಾಯನ್ |
ನರ ್ೀ ನ ಲಯತ ೀ  ೈಬುೇಕ್ತಂ ಭುಕ್ತಂ ಚ ವಿಂದತ || ೧೨ ||
ಜಗಜ ಜೈತ ೈಕಭಂತ ರೀಣ ರಭನಮನಭ ಯಕ್ಷಿತಮ್ |
ಮಿಃ ಕಂಠ ೀ ಧಯಯೀತತಸಯ ಕಯಸಥಿಃ ಸವೇಸದಧಮಿಃ || ೧೩ ||
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ವಜರಂಜಯ ನಯೀದಂ ಯೀ ರಭಕವಚಂ ಸಾರ ೀತ್ |
ಅವಯಹತಜ್ಞಿಃಸವೇತರ ಲಬತ ೀ ಜಮ ಭಂಗಲಮ್ || ೧೪ ||
ಆದಷುವನ್ಮಥಸಾ ನೀ ರಭಯಕ್ಷಮಮಂ ಹಯಿಃ |
ತಥ ಲಖಿತವನ್ ರತಿಃ ರಫುದ ್ಧೀ ಫುಧಕೌಶ್ಕಿಃ || ೧೫ ||
ಆರಭಿಃ ಕಲವೃಕ್ಷಣಂ ವಿರಭಿಃ ಸಕಲದಮ್ |
ಅಭರಭಸಾಲ ್ೀಕನಂ ರಭಿಃ ಶ್ರೀಮನ್ ಸಲಿಃ ರಬುಿಃ || ೧೬ ||
ತಯುಣೌ ಯ್ಸಂನೌನ ಸುಕುಮರೌ ಭಹಫಲೌ |
 ಂಡರಿೀಕ ವಿಶ್ಲಕ್ಷೌ ಚಿೀಯಕೃಷ್ಾಜನಂಫರೌ || ೧೭ ||
ಪಲಭ್ಲಶ್ನೌದಂತೌ ತಸೌಫರಹಾಚರಿಣೌ |
 ತೌರದಶಯಥಸ ಯೈತೌ ಭರತರೌರಭಲಕ್ಷಮಣೌ || ೧೮ ||
ಶಯಣೌಯ ಸವೇಸತಾನಂ ಶ್ ರೀಷ್ೌೌ ಸವೇಧನುಷಾತಮ್ |
ಯಕ್ಷಿಃಕುಲನಹಂತರೌ ತರಯೀತಂ ನ ್ೀ ಯಘ್ತತಮೌ || ೧೯ ||
ಆತತಸಜಜಧನುಷ್ವಿಷುಸೃಶ್ವಕ್ಷ ಯಶುಗನಷಂಗಸಂಗ್ನೌ |
ಯಕ್ಷಣಮ ಭಭ ರಭಲಕ್ಷಮಣವಗರತಿಃ ಥ ಸದ ೈವ ಗಚಛತಮ್ || ೨೦ ||
ಸನನದಧಿಃ ಕವಚಿೀ ಖಡಿಗೀ ಚಬಣಧರ ್ೀ ಮುವ |
ಗಚಛನ್ ಭನ ್ೀಯಥನನಶಚ ರಭಿಃ ತು ಸಲಕ್ಷಮಣಿಃ || ೨೧ ||
ರಮೀ ದಶಯಥಿಃ ಶೂರ ್ೀ ಲಕ್ಷಮಣನುಚರ ್ೀ ಫಲೀ |
ಕಕುತಥಿಃ  ಯುಷಿಃ ೂಣೇಿಃ ಕೌಸಲ ಯೀಯೀ ಯಘ್ತತಭಿಃ || ೨೨ ||
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ವ ೀದಂತವ ೀದ ್ಯೀ ಮಜ್ ೀಶಿಃ  ರಣ ಯುಷ್ ್ೀತತಭಿಃ |
ಜನಕ್ೀವಲಲಬಿಃ ಶ್ರೀಮನರಯೀಮರಕರಭಿಃ || ೨೩ ||
ಇತ ಯೀತನ ಜನನತಯಂ ಭದಭಕತಿಃ ಶರದಧಯನಾತಿಃ |
ಅಶಾಯೀಧಧಕಂ  ಣಯಂ ಸಂರಪ್ನೀತ ನ ಸಂಶಮಿಃ || ೨೪ ||
ರಭಂ ದ್ವೇದಲಶ್ಯಭಂ ದಾಕ್ಷಂ ೀತವಸಸಮ್ |
ಸುತವಂತ ನಭಭದೇವ ಯೈನೇ ತ ೀ ಸಂಸರಿಣ ್ೀ ನರಿಃ || ೨೫ ||
ರಭಂ ಲಕ್ಷಮಣೂವೇಜಂ ಯಘುವಯಂ ಸೀತತಂ ಸುಂದಯಂ |
ಕಕುತಥಂ ಕಯುಣಣೇವಂ ಗುಣನಧಂ ವಿರರಮಂ ಧಮೇಕಮ್ || ೨೬ ||
ರಜ ೀಂದರಂ ಸತಯಸಂಧಂ ದಶಯಥತನಮಂ ಶ್ಯಭಲಂ ಶ್ಂತಭ್ತೇಂ |
ವಂದ ೀ ಲ ್ೀಕಭರಭಂ ಯಘುಕುಲತಲಕಂ ರಘವಂ ರವಣರಿಮ್ || ೨೭ ||
ರಮಮ ರಭಬದರಮ ರಭಚಂದರಮ ವ ೀಧಸ ೀ |
ಯಘುನಥಮ ನಥಮ ಸೀತಯಿಃ ತಯೀ ನಭಿಃ || ೨೮ ||
ಶ್ರೀರಭ ರಭ ಯಘುನಂದನ ರಭ ರಭ |
ಶ್ರೀರಭ ರಭ ಬಯತಗರಜ ರಭ ರಭ || ೨೯ ||
ಶ್ರೀರಭ ರಭ ಯಣಕಕೇಶ ರಭ ರಭ |
ಶ್ರೀರಭ ರಭ ಶಯಣಂ ಬವ ರಭ ರಭ || ೩೦ ||
ಶ್ರೀರಭಚಂದರಚಯಣೌ ಭನಸ ಸಾರಮ |
ಶ್ರೀರಭಚಂದರಚಯಣೌ ವಚಸ ಗೃಣಮ || ೩೧ ||
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ಶ್ರೀರಭಚಂದರಚಯಣೌ ಶ್ಯಸ ನಮಮ
ಶ್ರೀರಭಚಂದರಚಯಣೌ ಶಯಣಂ ರದ ಯೀ || ೩೨ ||
ಮತ ರಮೀ ಭತತ ರಭಚಂದರಿಃ |
ಸಾಮೀ ರಮೀ ಭತಸಖ ರಭಚಂದರಿಃ || ೩೨ ||
ಸವೇಸಾಂ ಯೀ ರಭಚಂದ ್ರೀದಯಲುಿಃ |
ನನಯಂ ಜನ ೀ ನ ೈವ ಜನ ೀ ನ ಜನ ೀ || ೩೩ ||
ದಕ್ಷಿಣ ೀ ಲಕ್ಷಮಣ ್ೀ ಮಸಯ ವಯೀ ತು ಜನಕತಾಜ |
 ಯತ ್ೀ ಮಯುತರ್ಮಸಯ ತಂ ವಂದ ೀ ಯಘುನಂದನಮ್ || ೩೪ ||
ಲ ್ೀಕಭರಭಂ ಯಣಯಂಗಧೀಯಂ ರಜೀವನ ೀತರಂ ಯಘುವಂಶನಥಮ್ |
ಕಯುಣಯಯ್ಂ ಕಯುಣಕಯಂ ತಂ ಶ್ರೀರಭಚಂದರ ಶಯಣಂ ರದ ಯೀ || ೩೫ ||
ಭನ ್ೀಜವಂ ಮಯುತತುಲಯವ ೀಗಂ ಜತ ೀಂದರಮಂ ಫುದಧ ಭತಂ ವರಿಷೌಮ್ |
ವತತಾಜಂ ವನಯಮ್ಥಭುಖಯಂ ಶ್ರೀ ರಭದ್ತಂ ಶಯಣಂ ರದ ಯೀ || ೩೬ ||
ಕ್ಜಂತಂ ರಭ ರಯೀತ ಭಧುಯಂ ಭಧುರಕ್ಷಯಮ್ |
ಆಯುಹಯ ಕವಿತಶ್ಖಂ ವಂದ ೀ ವಲೀಕ್ಕ ್ೀಕ್ಲಮ್ || ೩೭ ||
ಆದಭಹತೇಯಂ ದತಯಂ ಸವೇಸಂದಮ್ |
ಲ ್ೀಕಭರಭಂ ಶ್ರೀ ರಭಂ ಬ್ಯೀ ಬ್ಯೀ ನಮಭಯಹಮ್ || ೩೮ ||
ಬಜೇನಂ ಬವಬೀಜನಮ್ ಆಜೇನಂ ಸುಖಸಂದಮ್ |
ತಜೇನಂ ಮಭದ್ತನಂ ರಭರಯೀತ ಗಜೇನಮ್ || ೩೯ ||
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ರಮೀ ರಜಭಣಿಃ ಸದ ವಿಜಮತ ೀ ರಭಂ ಯಯೀಶಂ ಬಜ ೀ |
ರಯೀಣಭಹತ ನಶ್ಚಯಚಭ್ ರಮಮ ತಸ ೈ ನಭಿಃ || ೪೦ ||
ರಮನನಸತ ರಮಣಂ ಯತಯಂ ರಭಸಯ ದಸ ್ೀsಸಯಹಂ |
ರಯೀ ಚಿತತಲಮಿಃ ಸದ ಬವತು ಯೀ ಭ ್ೀ ರಭ ಮಭುದಧಯ || ೪೧ ||
ರಭ ರಯೀತ ರಯೀತ ಯಯೀ ರಯೀ ಭನ ್ೀಯಯೀ |
ಸಹಸರನಭ ತತುತಲಯಂ ರಭನಭ ವರನನ ೀ || ೪೨ ||
|| ಇತ ಶ್ರೀ ಫುಧ ಕೌಶ್ಕಋಷ ವಿಯಚಿತಂ ಶ್ರೀ ರಭಯಕ್ಷ ಸ ್ತೀತರಂ ಸಂೂಣೇಮ್ ||
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