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బాలకాండం
జయ జయమహావీర !

మహాధీర ధౌరేయ !

దేవాసుర సమర సమయసముదిత నిఖిల నిర్జ ర నిరా్ధ రిత నిరవధిక
మాహాత్మ !

దశవదన దమిత దెవత పరిషదభ్యరి్థ త దాశరథిభావ !

దినకర కుల కమల దివాకర !

దివిషదధిపతి రణ సహచరణ చతుర దశరథ చరమఋణ విమోచన !

కోసల సుతాకుమారభావ కంచుకిత కారణాకార !

కౌమార కేళి గోపాయిత కౌశికాధ్వర !

రణాధ్వర ధుర్య భవ్య దివా్యస్త్ర బృంద వందిత !

ప్ర ణత జన విమత విమథనదుర్ల ళిత దోర్ల ళిత !
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శీదేశికసో్త తా్ర ణి శీ మహావీరవెభవం

తనుతర విశిఖ వితాడన విఘటిత విశరారు శరారుతాటకాతాటకేయ !

జడకిరణ శకలధర జటిల నటపతి మకుట తట నటనపటు
విబుధసరిదతిబహుళమధుగళన లలితపద నళినరజ ఉపమృదిత
నిజవృజిన జహదుపల తనురుచిర పరమమునివరయువతినుత !

కుశిక సుత కథిత విదిత నవ వివిధ కథ !

మెథిల నగర సులోచనాలోచన చకోర చంద్ర !
ఖండపరశు కోదండ ప్ర కాండ ఖండన
శౌండ భుజదండ !

చండకర కిరణ మండల బోధిత పుండరీక
వన రుచిలుంటాక లోచన !

మోచిత జనక హృదయ శంకాతంక !

పరిహృత నిఖిల నరపతి వరణ జనక దుహితృ
కుచతట విహరణ సముచిత కరతల !

శతకోటి శతగుణ కఠిన పరశుధరమునివర కరధృత దురవనమతమ
నిజ ధనురాకర్ష ణ ప్ర కాశిత పారమేష్ఠ !

కతుహర శిఖరి కంతుక విహృతు్యను్మఖ జగదరుంతుద జితహరి దంతి
దంత దంతుర దశవదన దమన కుశల దశశతభుజముఖ నృపతికుల
రుధిరఝర భరిత పృథుతర తటాక తరి్పత పితృక భృగుపతి సుగతి
విహతికర నత పరుడిషు పరిఘ !

www.prapatti.com 2 Sunder Kidāmbi

su
nd

er
kid

ām
bi

pr
ap

at
ti

do
t c

om

su
nd

er
kid

ām
bi



శీదేశికసో్త తా్ర ణి శీ మహావీరవెభవం

అయోధా్యకాండం
అనృత భయముషితహృదయ పితృ వచనపాలన ప్ర తిజా్ఞ వజా్ఞ త
యౌవరాజ్య !
నిషాద రాజసౌహృదసూచితసౌశీల్య సాగర !

భరదా్వజ శాసన పరిగృహీత విచిత్ర చిత్ర కూట గిరి కటక తట
రమా్యవసథ !

అనన్యశాసనీయ !

ప్ర ణత భరత మకుటతటసుఘటితపాదుకాగాభిషేక నిర్వరి్త త
సర్వ లోకయోగ కేమ !

పిశిత రుచి విహితదురిత వలమథన తనయ బలిభుగనుగతి సరభస
శయన తృణ శకల పరిపతన భయ చకిత సకల సురమునివర
బహుమతమహాస్త్ర సామర్థ !

దు్ర హిణహర వలమథనదురారక శరలక !

ఆరణ్యకాండం
దండకా తపోవన జంగమపారిజాత !

విరాధహరిణ శారూ్ద ల !

విలుళిత బహుఫలమఖ కలమ రజనిచర మృగ మృగయారంభ
సంభృత చీరభృదనురోధ !

తి్ర శిరః శిరసి్త్ర తయ తిమిర నిరాసవాసరకర !

దూషణ జలనిధి శోషణ తోషితఋషిగణఘోషిత విజయ
ఘోషణ !
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శీదేశికసో్త తా్ర ణి శీ మహావీరవెభవం

ఖరతర ఖర తరు ఖండన చండ పవన !

ది్వసప్త రకఃసహస్ర నళవన విలోలనమహాకలభ !

అసహాయశూర !

అనపాయసాహస !

మహితమహామృథ దర్శనముదితమెథిలీ దృఢతర పరిరంభణ
విభవ విరోపిత వికట వీరవ్ర ణ !

మారీచమాయామృగ చర్మ పరికరి్మత నిర్భర దరా్భస్త రణ !

వికమయశోలాభ వికీత జీవిత గృధ్ర రాజ దేహ దిధకా లకిత
భక్త జన దాకిణ్య !
కలి్పత విబుధభావ కబంధాభినందిత !

అవంధ్య మహిమమునిజన భజనముషితహృదయ కలుష శబరీ
మోకసాకిభూత !

కిషి్కంధాకాండం
ప్ర భంజన తనయభావుకభాషిత రంజిత హృదయ !

తరణిసుత శరణాగతి పరతంతీ్ర కృత సా్వతంత్ర !

దృఢఘటిత కెలాస కోటి వికట దుందుభి కంకాళకూటదూర వికేప
దక దకిణేతర పాదాంగుష్ఠ దరచలన విశ్వస్త సుహృదాశయ !

అతిపృథుల బహువిటపి గిరి ధరణి వివరయుగపదుదయ వివృత
చిత్ర పుంఖ వెచిత్ర !
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విపులభుజ శెలమూల నిబిడ నిపీడిత రావణ రణరణక జనక
చతురుదధి విహరణ చతుర కపికులపతి హృదయ విశాల శిలాతల
దారణదారుణ శిలీముఖ !

సుందరకాండం
అపారపారావార పరిఖా పరివృత పరపుర పరిసృత దవ దహన జవన
పవనభవ కపివర పరిష్వంగ భావిత సర్వస్వ దాన !

యుద్ధ కాండం
అహిత సహోదర రకః పరిగహ విసంవాది వివిధ సచివ విస్ర ంభణ
సమయ సంరంభ సముజ్జ ంభిత సరే్వశ్వర భావ !

సకృత్ ప్ర పన్న జన సంరకణ దీకిత !

వీర !

సత్యవ్ర త !

ప్ర తిశయనభూమికాభూషిత పయోధిపుళిన !

ప్ర ళయ శిఖి పరుష విశిఖ శిఖాశోషితాకూపారవారిపూర !

ప్ర బల రిపు కలహ కుతుక చటుల కపికుల కరతలతూలితహృత గిరి
నికర సాధిత సేతుపథ సీమాసీమంతిత సముద్ర !
దు్ర తగతి తరుమృగ వరూథినీ నిరుద్ధ లంకావరోధ వేపథులాస్య
లీలోపదేశ దేశిక ధనురా్జ ఘోష !

గగన చర కనక గిరి గరిమ ధర నిగమమయనిజ గరుడ గరుదనిల లవ
గళిత విష వదన శర కదన !
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అకృతచర వనచర రణకరణ వెలక కూణితాక బహువిధ రకో
బలాధ్యక వకః కవాటపాటన పటిమసాటోప కోపావలేప !

కటురటదటని టంకృతి చటుల కఠోర కారు్మఖ వినిర్గ త విశంకట
విశిఖ వితాడన విఘటితమకుట విహ్వల విశవస్త నయ విశమ సమయ
విశాణన విఖా్యత వికమ !

కుంభకర్ణ కులగిరి విదళన దంభోళిభూత నిఃశంక కంకపత్ర !
అభిచరణహుతవహ పరిచరణ విఘటన సరభస పరిపతదపరిమిత
కపిబల జలధి లహరి కలకలరవ కుపిత మఘవజి దభిహననకృదనుజ
సాకిక రాకస ద్వంద్వయుద్ధ !
అప్ర తిద్వంద్వ పౌరుష !

త్ర ంబక సమధికఘోరాసా్త్ర డంబర !

సారథిహృత రథ సత్ర ప శాత్ర వ సతా్యపిత ప్ర తాప !

శిత శర కృత లవన దశముఖముఖ దశక నిపతన పునరుదయ దర
గళిత జనిత దర తరళ హరిహయనయన నళినవన రుచి ఖచిత
ఖతల నిపతిత సురతరు కుసుమ వితతి సురభిత రథ పథ !

అఖిల జగదధిక భుజ బల వర బల దశ లపన లపన దశక లవన
జనిత కదన పరవశ రజనిచరయువతి విలపన వచన సమవిషయ
నిగమ శిఖర నికరముఖరముఖముని వర పరిపణిత !

అభిగత శతమఖహుతవహ పితృపతి నిరృతి వరుణ పవన ధనద
గిరిశముఖసురపతి నుతిముదిత !

అమితమతి విధి విదిత కథిత నిజ విభవ జలధి పృషత లవ !
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విగత భయ విబుధ పరిబృఢ విబోధిత వీరశయన శాయితవానర
పృతనౌఘ !

స్వ సమయ విఘటితసుఘటిత సహృదయ సహధర్మ చారిణీక !

విభీషణ వశంవదీకృత లంకెశ్వర్య !
నిష్పన్న కృత్య !
ఖ పుషి్పత రిపు పక !

పుష్పక రభస గతి గోష్పదీకృత గగనార్ణ వ !

ప్ర తిజా్ఞ ర్ణ వ తరణ కృత కణ భరత మనోరథ సంహిత సింహాసనాధిరూఢ !

సా్వమిన్ !

రాఘవ సింహ !

ఉత్త రకాండం
హాటక గిరి కటక లడహపాద పీఠ నికట తట పరిలుఠిత నిఖిల నృపతి
కిరీట కోటి వివిధ మణి గణ కిరణ నికర నీరాజిత చరణ రాజీవ !

దివ్యభౌమాయోధా్యధిదెవత !

పితృ వధ కుపిత పరశు ధరముని విహిత నృప హనన కదనపూర్వ
కాల ప్ర భవ శత గుణ ప్ర తిషా్ఠ పిత ధారి్మక రాజవంశ !

శుభ చరిత రత భరత ఖరి్వత గర్వ గంధర్వయూథ గీత విజయ
గాథా శత !

శాసితమధుసుత శతు్ర ఘ్న సేవిత !
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శీదేశికసో్త తా్ర ణి శీ మహావీరవెభవం

కుశ లవ పరిగృహీత కుల గాథా విశేష !

విధివశ పరిణమదమర భణితి కవివర రచిత నిజ చరిత నిబంధన
నిశమన నిర్వ త !

సర్వ జన సమా్మనిత !

పునరుపసా్థ పిత విమాన వర విశాణన పీ్ర ణిత వెశవణ విశావిత
యశఃప్ర పంచ !

పంచతాపన్నమునికుమార సంజీవనామృత !

తే్ర తాయుగ ప్ర వరి్త త కార్త యుగ వృతా్త ంత !

అవికల బహుసువర్ణ హయమఖ సహస్ర నిర్వహణ నిర్వరి్త త నిజ
వరా్ణ శమధర్మ !
సర్వ కర్మ సమారాధ్య !
సనాతన ధర్మ !
సాకేత జనపద జని ధనిక జంగమ తదితర జంతుజాత దివ్య గతి
దాన దరి్శత నిత్య నిఃసీమ వెభవ !

భవ తపన తాపిత భక్త జన భదా్ర రామ !

శీరామభద్ర !
నమసే్త పునసే్త నమః !
చతురు్మఖేశ్వరము ః పుత్ర పౌతా్ర దిశాలినే Á
నమః సీతాసమేతాయరామాయగృహమేధినే Á Á
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శీదేశికసో్త తా్ర ణి శీ మహావీరవెభవం

కవికథకసింహకథితం
కఠోరసుకుమారగుంభగంభీరం Á

భవభయభేషజమేతత్
పఠత మహావీరవెభవం సుధియః Á Á

Á Á ఇతి శీ మహావీరవెభవం సమాప్త ం Á Á
కవితారి్కకసింహాయ కలా్యణగుణశాలినే Á
శీమతే వేంకటేశాయ వేదాంతగురవే నమః Á Á
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