శౄీ రహభ యక్షాశెతో తరం
అషయ శౄీ రహభ యక్షాశెతో తర భంతరషయ | ఫుధ కౌశృక ఋషిః | శౄీ సతారహభచందరర దేఴతా | అన఼శట
ు ప్ ఛందిః |
సతా వక్ోిః | శౄీభద్ సన఼భాన్ కీలకం | శౄీ రహభచందర రతయరధధ రహభ యక్షాశెతో తర జే వినియొగిః ||

ధాయనమ్
ధాయయే దాజాన఼ఫాస ం ధాతవయ ధన఼శం ఫదధ దాాషనషథ ం |
తం వహశెత ఴశెహనం నఴకభల దళ షరధధనేతరం రషననమ్ ||
వహభాంకహయూఢ సతా భుఖకభల నేలలలోచనం నీయదాబం |
నానాలంకహయ దీోం దధత భుయు జటాభండలం రహభచందరమ్ ||

అథ శెతో తరమ్
చరధతం యఘునాథషయ వతకోటి రవిషో యమ్ | ఏకైక భక్షయం  ంశెహం భశేనుహతక నావనమ్ ||
ధాయతాా నీలలతల శ్హయభం రహభం రహజీఴలలచనమ్ | జానకీ లక్షాణోేతం జటాభుకుట భండితమ్ ||
శెహసతూణ ధన఼రహాణ నుహణం నకో ంచరహంతకమ్ | షాయ్లమా జగతారతటభావియూూతభజం విబుమ్ ||
రహభయక్షాం ఠధత్ నుహరజఞ ిః నుహఝ్నం షయాకహభదామ్ | శృరో మే రహఘఴిః నుహతట నూహలం దవయథాతాజిః ||
కౌషలయయయొ దాశ్ౌ నుహతట విశ్హానేతర రమిః వాతీ | ఘాాణం నుహతట భఖతారతా భుఖం శెౌనేత్రరఴతసలిః || ౫ ||
జిశేాం విదాయనిధిః నుహతట కంఠం బయతఴందతిః | షకంధౌ దవహయముధిః నుహతట బుజౌ బగ్ధనవకహయుాకిః ||
కరౌ సతాత్రిః నుహతట సాదమం జాభదగనయజిత్ | భధయం నుహతట ఖయధాంస నానం జాంఫఴదావీమిః ||
ష఼గ్రీవేవిః కటీ నుహతట షక్థనీ సన఼భత్రబుిః | ఊయూ యఘూతో భిః నుహతట యక్షిఃకుల వినావకాత్ ||
జాన఼నీ సేతటకాతాతట జంఘే దవభుఖాంతకిః | నుహదౌ వినెశణ శౄీదిః నుహతట రహమోఖిలం ఴ ిః ||
ఏతాం రహభ ఫలలేతాం యక్షాం మిః ష఼కాతీ ఠధత్ | ష చిరహముిః ష఼ఖీ  తీర విజయీ వినయీ బవేత్ || ౧౦ ||
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నుహతాల బూతల వయయభచారధణ వఛదాచారధణిః | న దరశు టభ వకహోసేో యక్షితం రహభనాభనిః ||
రహమేత్ర రహభబదేరత్ర రహభచందేరత్ర వహ షాయన్ | నరో న యౌయతే నుహైయుూక్ోం భుక్ోం చ విందత్ర ||
జగజై త
జ క
్ై భంతేరణ రహభనాభానన యక్షితమ్ | మిః కంఠధ ధాయయేతోషయ కయశెహథిః షయాసదదమిః ||
ఴజరంజయనామేదం యో రహభకఴచం షారధత్ | అవహయసతాజఞ ిః షయాతర లబతే జమ భంగలమ్ ||
ఆదశువహఴయథా షాేన రహభయక్షా నేభాం సయిః | తథా యౌఖితవహనా్ాతిః రఫుదరద ఫుధకౌశృకిః || ౧౫ ||
ఆరహభిః కలఴాక్షాణాం విరహభిః షకలాదామ్ | అనృరహభసో ైలలకహనాం రహభిః శౄీభానసనిః రబుిః ||
తయుణౌ యూషంననన ష఼కుభారౌ భశేఫలౌ |  ండరరక విశ్హలాక్షౌ చీనకాశహాజినాంఫరౌ ||
పలభూలాశృనన దాంతౌ తాశెౌ ఫరసాచారధణౌ |  తౌర దవయథస్ో యతౌ భ్ారతరౌ రహభ లక్షాణౌ ||
వయణౌయ షయాషతాానాం శ్రశ
ీ ౌ ౌ షయాధన఼శాతాం | యక్షిఃకుల నిసంతారౌ తారయేతాం నో యఘూతో భౌ ||
ఆతో షజై ధన఼శహ విశటషాశ్హ ఴక్షమాశుగనిశంగ షంగ్ధనన |
యక్షణామ భభ రహభలక్షాణా ఴగీతిః థ షద్ైఴ గచఛతాం || ౨౦ ||
షంననదధ ిః కఴచీ ఖడగీ చాఫాణధరో మువహ | గచఛనానోయధానన్చ రహభిః నుహతట ష లక్షాణిః ||
రహమో దావయధిః శూరో లక్షాణా న఼చరో ఫయ్ | కహకుత్షథ ిః  యుశిః ూయా ిః కౌషలయయయో యఘూతో భిః ||
వేదాంత వేదర య మజధఞవిః  రహణ  యుశత తో భిః | జానకీఴలో బిః శౄీభానరమమ
ే
రహకీభిః ||
ఇతేయతాని జేనినతయం భదూకో ిః వీదధమానిాతిః | అవామేధాధకం  ణయం షంనుహరనుత నత్ర న షంవమిః ||
రహభం దఽరహాదళశ్హయభం దాాక్షం తవహషషమ్ | ష఼ోఴంత్ర నాభన రధదవ్ైయయన తే షంశెహరధణో నరహిః || ౨౫ ||
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రహభం లక్షాణ ూయాజం యఘుఴయం సతాత్రం ష఼ందయం |
కహకుత్షథ ం కయుణాయా ఴం గుణనిధం విరమ
ర ం ధారధాకమ్ ||
రహజధందరం షతయషంధం దవయథ తనమం శ్హయభలం శ్హంతభూరధోం |
ఴందే లలకహనరహభం యఘుకుల త్రలకం రహఘఴం రహఴణారధమ్ ||
రహభామ రహభబదారమ రహభచందారమ వేధసే |
యఘునాథామ నాథామ సతామాిః తయే నభిః ||
శౄీ రహభ రహభ యఘునందన రహభ రహభ | శౄీ రహభ రహభ బయతాగీజ రహభ రహభ ||
శౄీ రహభ రహభ యణకయకవ రహభ రహభ | శౄీ రహభ రహభ వయణం బఴ రహభ రహభ ||
శౄీ రహభచందర చయణౌ భనశెహ షారహనే | శౄీ రహభచందర చయణౌ ఴచశెహ గాణానే ||
శౄీ రహభచందర చయణౌ శృయశెహ నభానే | శౄీ రహభచందర చయణౌ వయణం రదేయ ||
భాతా రహమో భత్రతా రహభచందరిః | శెహానై రహమో భతసఖా రహభచందరిః ||
షయాషాం మే రహభచందరర దమాలుిః | నానయం జానే న్ైఴ జానే న జానే || ౩౦ ||
దక్షిణే లక్షాణో మషయ వహమే చ జనకహతాజా |
 యతో భాయుత్రయయషయ తం ఴందే యఘునందనమ్ ||
లలకహనరహభం యణయఙీ ధీయం రహజీఴనేతరం యఘుఴంవనాథం |
కహయుణయయూం కయుణాకయం తం శౄీ రహభచందరం వయణం రదేయ ||
భనోజఴం భాయుత తటలయవేగం జితేందరమం ఫుధ్ధ భతాం ఴరధశౌమ్ |
వహతాతాజం వహనయమూథ భుఖయం శౄీ రహభదఽతం వయణం రదేయ ||
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కూజంతం రహభ రహమేత్ర భధ఼యం భధ఼రహక్షయమ్ |
ఆయుసయ కవితాశ్హఖాం ఴందే వహయ్ాక్ కోక్లమ్ ||
ఆదాభసరహోయం దాతాయం షయాషందామ్ |
లలకహనరహభం శౄీరహభం బూయో బూయో నభాభయసమ్ || ౩౫ ||
బయై నం బఴనౄజానాభయైనం ష఼ఖషందామ్ |
తయై నం మభదఽతానాం రహభ రహమేత్ర గయై నమ్ ||
రహమో రహజభణిః షదా విజమతే రహభం యమేవం బజధ |
రహమేణానసతా నిశ్హచయచభూిః రహభామ తసైా నభిః ||
రహభానానసో రహమణం యతయం రహభషయ దాశెత షాయసం |
రహమేచితో లమిః షదా బఴతట మే భ్ో రహభ భాభుదద య ||
శౄీ రహభ రహభ రహమేత్ర యమే రహమే భనోయమే |
షసషరనాభ తతట
ో లయం రహభనాభ ఴరహననే || ౩౮ ||

ఇత్ర శౄీ ఫుధకౌశృక భుని వియచిత శౄీ రహభ యక్షాశెతో తరం షంూయా మ్
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