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shrIrAmagItA

ராமகீ³தா

மஹாேத³வ உவாச -

தேதா ஜக³nhமŋhக³ளமŋhக³ளாthமநா
விதா⁴ய ராமாயணகீrhதிiµthதமாmh ।

சசார rhவாசதmh ர⁴thதேமா
ராஜrhவrhையரபி⁴ேஸவிதmh யதா² ॥ 1॥

ெஸௗth ph’Shட உதா³ர³th³தி⁴நா
ராம: கதா:² phராஹ ராதநீ:ஶுபா: ◌⁴ ।

ராjhஞ: phரமthதshய nh’க³shய ஶாபேதா
th³விஜshய திrhயkhthவமதா²ஹ ராக⁴வ:॥ 2॥

கதா³சிேத³காnhத உபshதி²தmh phர⁴mh
ராமmh ரமாலாதபாத³பŋhகஜmh ।

ெஸௗthராஸாதி³தஶுth³த⁴பா⁴வந:
phரணmhய ப⁴khthயா விநயாnhவிேதாऽph³ரவீth ॥ 3॥

thவmh ஶுth³த⁴ேபா³ேதா⁴ऽஸrhவேத³நா-
மாthமாshயதீ⁴ேஶாऽ நிராkh’தி:shவயmh ।

phரதீயேஸ jhஞாநth³’ஶாmh மஹாமேத
பாதா³ph³ஜph◌⁴’ŋhகா³தஸŋhக³ஸŋhகி³நாmh ॥ 4॥

அஹmh phரபnhேநாऽsh பதா³mh³ஜmh phரேபா⁴
ப⁴வாபவrhக³mh தவ ேயாகி³பா⁴விதmh ।

யதா²ஜஸாjhஞாநமபாரவாதி⁴mh
ஸுக²mh தShயா ததா²iνஶாதி⁴ மாmh ॥ 5॥

thவாத² ெஸௗthரவேசாऽகி²லmh ததா³
phராஹ phரபnhநாrhதிஹர: phரஸnhநதீ: ◌⁴ ।

விjhஞாநமjhஞாநதம:phரஶாnhதேய
திphரபnhநmh திபால⁴ஷண:॥ 6॥
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ராமகீ³தா

ராமசnhth³ர உவாச -

ஆெதௗ³shவவrhரமவrhணிதா: khயா:
kh’thவா ஸமாஸாதி³தஶுth³த⁴மாநஸ: ।

ஸமாphய தthrhவiµபாthதஸாத⁴ந:
ஸமாரேயthஸth³³மாthமலph³த⁴ேய ॥ 7॥

khயா ேராth³ப⁴வேஹராth³’தா
phயாphெயௗ ெதௗ ப⁴வத:ஸுராகி³ண: ।

த⁴rhேமதெரௗ தthர ந:ஶரகmh
ந: khயா சkhரவதீ³rhயேத ப⁴வ:॥ 8॥

அjhஞாநேமவாshய  லகாரணmh
தth³தா⁴நேமவாthர விெதௗ⁴ விதீ⁴யேத ।

விth³ையவ தnhநாஶவிெதௗ⁴ பய
ந கrhம தjhஜmh ஸவிேராத⁴தmh ॥ 9॥

நாjhஞாநஹாநிrhந ச ராக³ஸŋhேயா
ப⁴ேவthதத: கrhம ஸேதா³ஷiµth³ப⁴ேவth ।

தத: ந:ஸmhsh’திரphயவாதா
தshமாth³³ேதா⁴ jhஞாநவிசாரவாnhப⁴ேவth ॥ 10॥

நiν khயா ேவத³iµேக²ந ேசாதி³தா
தைத²வ விth³யா ஷாrhத²ஸாத⁴நmh ।

கrhதvhயதா phராணph◌⁴’த: phரேசாதி³தா
விth³யாஸஹாயthவiµைபதி ஸா ந:॥ 11॥

கrhமாkh’ெதௗ ேதா³ஷமபி திrhஜெகௗ³

தshமாthஸதா³ காrhயத³mh iµiµு ।
நiν shவதnhthரா th◌⁴வகாrhயகாணீ

விth³ய ந கிசிnhமநஸாphயேபேத ॥ 12॥
ந ஸthயகாrhேயாऽபி  யth³வத³th◌⁴வர:
phரகாŋhேதऽnhயாநபி காரகாதி³காnh ।

தைத²வ விth³யா விதி⁴த: phரகாஶிைத-
rhவிஶிShயேத கrhமபி⁴ேரவ iµkhதேய ॥ 13॥
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ேகசிth³வத³nhதீதி விதrhகவாதி³ந-
shதத³phயஸth³’Shடவிேராத⁴காரth ।

ேத³ஹாபி⁴மாநாத³பி⁴வrhத⁴ேத khயா
விth³யா க³தாஹŋhkh’தித: phரth◌⁴th³யதி ॥ 14॥

விஶுth³த⁴விjhஞாநவிேராசநாசிதா
விth³யாthமvh’thதிசரேமதி ப⁴Nhயேத ।

உேத³தி கrhமாகி²லகாரகாதி³பி⁴-
rhநிஹnhதி விth³யாகி²லகாரகாதி³கmh ॥ 15॥

தshமாththயேஜthகாrhயமேஶஷத:ஸுதீ⁴-
rhவிth³யாவிேராதா⁴nhந ஸiµchசேயா ப⁴ேவth ॥

ஆthமாiνஸnhதா⁴நபராயண:ஸதா³
நிvh’thதஸrhேவnhth³யvh’thதிேகா³சர:॥ 16॥

யாவchசா²ராதி³ஷு மாயயாthமதீ⁴-
shதாவth³விேத⁴ேயா விதி⁴வாத³கrhமmh ।

ேநதீதி வாkhையரகி²லmh நிth◌⁴ய தth
jhஞாthவா பராthமாநமத² thயேஜthkhயா:॥ 17॥

யதா³ பராthமாthமவிேப⁴த³ேப⁴த³கmh
விjhஞாநமாthமnhயவபா⁴தி பா⁴shவரmh ।

தைத³வ மாயா phரவியேதऽஜஸா
ஸகாரகா காரணமாthமஸmhsh’ேத:॥ 18॥

திphரமாபி⁴விநாஶிதா ச ஸா
கத²mh ப⁴விஷthயபி காrhயகாணீ ।

விjhஞாநமாthராத³மலாth³விதீயத-
shதshமாத³விth³யா ந நrhப⁴விShயதி ॥ 19॥

யதி³shம நShடா ந ந: phரஸூயேத
கrhதாஹமshேயதி மதி: கத²mh ப⁴ேவth ।

தshமாthshவதnhthரா ந கிமphயேபேத
விth³ய விேமாாய விபா⁴தி ேகவலா ॥ 20॥

ஸா ைதthதியதிராஹ ஸாத³ரmh
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nhயாஸmh phரஶshதாகி²லகrhமmh sh²டmh ।
ஏதாவதி³thயாஹ ச வாநாmh தி-
rhjhஞாநmh விேமாாய ந கrhம ஸாத⁴நmh ॥ 21॥

விth³யாஸமthேவந  த³rhஶிதshthவயா
khரrhந th³’Shடாnhத உதா³’த:ஸம: ।

ப²ல: ph’த²khthவாth³ப³ஹுகாரைக: khர:

ஸmhஸாth◌⁴யேத jhஞாநமேதா விபrhயயmh ॥ 22॥
ஸphரthயவாேயா யஹthயநாthமதீ⁴-
ரjhஞphரth³தா⁴ ந  தththவத³rhஶிந: ।

தshமாth³³ைத⁴shthயாjhயமவிkhயாthமபி⁴-
rhவிதா⁴நத: கrhம விதி⁴phரகாஶிதmh ॥ 23॥

ரth³தா⁴nhவிதshதththவமதி வாkhயேதா
³ேரா: phரஸாதா³த³பி ஶுth³த⁴மாநஸ: ।

விjhஞாய ைசகாthmhயமதா²thமவேயா:
ஸுகீ² ப⁴ேவnhேமவாphரகmhபந:॥ 24॥

ஆெதௗ³ பதா³rhதா²வக³திrh காரணmh
வாkhயாrhத²விjhஞாநவிெதௗ⁴ விதா⁴நத: ।

தththவmhபதா³rhெதௗ² பரமாthமவகா-
வதி ைசகாthmhயமதா²நேயாrhப⁴ேவth ॥ 25॥

phரthயkhபேராாதி³விேராத⁴மாthமேநா-
rhவிஹாய ஸŋhkh³’ய தேயாசிதா³thமதாmh ।

ஸmhேஶாதி⁴தாmh லணயா ச லதாmh
jhஞாthவா shவமாthமாநமதா²th³வேயா ப⁴ேவth ॥ 26॥

ஏகாthமகthவாjhஜஹதீ ந ஸmhப⁴ேவ-

thததா²ஜஹlhலணதா விேராத⁴த: ।
ேஸாऽயmhபதா³rhதா²விவ பா⁴க³ல

jhேயத தththவmhபத³ேயாரேதா³ஷத:॥ 27॥
ரஸாதி³பசீkh’த⁴தஸmhப⁴வmh

ேபா⁴கா³லயmh :³க²ஸுகா²தி³கrhமmh ।
ஶரமாth³யnhதவதா³தி³கrhமஜmh
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மாயாமயmh sh²லiµபாதி⁴மாthமந:॥ 28॥
ஸூமmh மேநா³th³தி⁴த³ேஶnhth³ையrhதmh

phராணரபசீkh’த⁴தஸmhப⁴வmh ।
ேபா⁴kh:ஸுகா²ேத³ரiνஸாத⁴நmh ப⁴ேவth

ஶரமnhயth³வி³ராthமேநா ³தா: ◌⁴ ॥ 29॥
அநாth³யநிrhவாchயமபீஹ காரணmh

மாயாphரதா⁴நmh  பரmh ஶரகmh ।
உபாதி⁴ேப⁴தா³th யத: ph’த²khshதி²தmh

shவாthமாநமாthமnhயவதா⁴ரேயthkhரமாth ॥ 30॥
ேகாேஶShவயmh ேதஷு  தthததா³kh’தி-
rhவிபா⁴தி ஸŋhகா³thshப²திேகாபேலா யதா² ।

அஸŋhக³ேபாऽயமேஜா யேதாऽth³வேயா
விjhஞாயேதऽshnhபேதா விசாேத ॥ 31॥

³th³ேத⁴shthதா⁴ vh’thதிரபீஹ th³’யேத
shவphநாதி³ேப⁴ேத³ந ³ணthரயாthமந: ।

அnhேயாnhயேதாऽshnhvhயபி⁴சாேதா mh’ஷா
நிthேய பேர ph³ரமணி ேகவேல ஶிேவ ॥ 32॥

ேத³ேஹnhth³யphராணமநசிதா³thமநாmh
ஸŋhகா⁴த³ஜshthரmh பவrhதேத தி⁴ய: ।

vh’thதிshதேமாலதயாjhஞல
யாவth³ப⁴ேவthதாவத³ெஸௗ ப⁴ேவாth³ப⁴வ:॥ 33॥

ேநதிphரமாேணந நிராkh’தாகி²ேலா
’தா³ஸமாshவாதி³தசிth³க⁴நாmh’த: ।

thயேஜத³ேஶஷmh ஜக³தா³thதஸth³ரஸmh
பீthவா யதா²mhப: ◌⁴ phரஜஹாதி தthப²லmh ॥ 34॥

கதா³சிதா³thமா ந mh’ேதா ந ஜாயேத
ந யேத நாபி விவrhத⁴ேதऽநவ: ।

நிரshதஸrhவாதிஶய:ஸுகா²thமக:
shவயmhphரப:◌⁴ ஸrhவக³ேதாऽயமth³வய:॥ 35॥
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ஏவmhவிேத⁴ jhஞாநமேய ஸுகா²thமேக
கத²mh ப⁴ேவா :³க²மய: phரதீயேத ।

அjhஞாநேதாऽth◌⁴யாஸவஶாthphரகாஶேத
jhஞாேந விேயத விேராத⁴த:th ॥ 36॥

யத³nhயத³nhயthர விபா⁴vhயேத ph◌⁴ரமா-
த³th◌⁴யாஸthயாஹுரiµmh விபசித: ।

அஸrhப⁴ேதऽவிபா⁴வநmh யதா²
ரjhjhவாதி³ேக தth³வத³பீவேர ஜக³th ॥ 37॥

விகlhபமாயாரேத சிதா³thமேக-
ऽஹŋhகார ஏஷ phரத²ம: phரகlhபித: ।

அth◌⁴யாஸ ஏவாthமநி ஸrhவகாரேண
நிராமேய ph³ரமணி ேகவேல பேர ॥ 38॥

இchசா²தி³ராகா³தி³ஸுகா²தி³த⁴rhகா:
ஸதா³ தி⁴ய:ஸmhsh’திேஹதவ: பேர ।

யshமாthphரஸுphெதௗ தத³பா⁴வத: பர:
ஸுக²shவேபண விபா⁴vhயேத  ந:॥ 39॥

அநாth³யவிth³ேயாth³ப⁴வ³th³தி⁴பி³mhபி³ேதா
வphரகாேஶாऽயதீrhயேத சித: ।

ஆthமாதி⁴ய:ஸாதயா ph’த²khshதி²ேதா
³th◌⁴th³யாபchசி²nhநபர:ஸ ஏவ  ॥ 40॥

சிth³பி³mhப³ஸாயாthமதி⁴யாmh phரஸŋhக³த-
shthேவகthர வாஸாத³நலாkhதேலாஹவth ।

அnhேயாnhயமth◌⁴யாஸவஶாthphரதீயேத
ஜடா³ஜட³thவmh ச சிதா³thமேசதேஸா:॥ 41॥

³ேரா:ஸகாஶாத³பி ேவத³வாkhயத:
ஸஜாதவிth³யாiνப⁴ேவா நிய தmh ।

shவாthமாநமாthமshத²iµபாதி⁴வrhதmh
thயேஜத³ேஶஷmh ஜட³மாthமேகா³சரmh ॥ 42॥

phரகாஶேபாऽஹமேஜாऽஹமth³வேயா-
ऽஸkh’th³விபா⁴ேதாऽஹமதீவ நிrhமல: ।
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விஶுth³த⁴விjhஞாநக⁴ேநா நிராமய:
ஸmhrhண ஆநnhத³மேயாऽஹமkhய:॥ 43॥

ஸைத³வ iµkhேதாऽஹமசிnhthயஶkhதிமா-
நதீnhth³யjhஞாநமவிkhயாthமக: ।

அநnhதபாேராऽஹமஹrhநிஶmh ³ைத⁴-
rhவிபா⁴விேதாऽஹmh ’தி³ ேவத³வாதி³பி: ◌⁴ ॥ 44॥

ஏவmh ஸதா³thமாநமக²Nh³தாthமநா
விசாரமாணshய விஶுth³த⁴பா⁴வநா ।

ஹnhயாத³விth³யாமசிேரண காரைக
ரஸாயநmh யth³வ³பாதmh ஜ:॥ 45॥

விவிkhத ஆந உபாரேதnhth³ேயா
விநிrhதாthமா விமலாnhதராஶய: ।

விபா⁴வேயேத³கமநnhயஸாத⁴ேநா
விjhஞாநth³’khேகவல ஆthமஸmhshதி²த:॥ 46॥

விவmh யேத³தthபரமாthமத³rhஶநmh
விலாபேயதா³thமநி ஸrhவகாரேண ।

rhணசிதா³நnhத³மேயாऽவதிShட²ேத
ந ேவத³ பா³யmh ந ச கிசிதா³nhதரmh ॥ 47॥

rhவmh ஸமாேத⁴ரகி²லmh விசிnhதேய-
ேதா³ŋhகாரமாthரmh ஸசராசரmh ஜக³th ।

தேத³வ வாchயmh phரணேவா  வாசேகா
விபா⁴vhயேதऽjhஞாநவஶாnhந ேபா³த⁴த:॥ 48॥

அகாரஸmhjhஞ: ேஷா  விவேகா
காரகshைதஜஸ ஈrhயேத khரமாth ।

phராjhேஞா மகார: பபTh²யேதऽகி²ல:

ஸமாதி⁴rhவmh ந  தththவேதா ப⁴ேவth ॥ 49॥
விவmh thவகாரmh ஷmh விலாபேய-
³காரமth◌⁴ேய ப³ஹுதா⁴ vhயவshதி²தmh ।

தேதா மகாேர phரவிலாphய ைதஜஸmh
th³விதீயவrhணmh phரணவshய சாnhதிேம ॥ 50॥
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மகாரமphயாthமநி சிth³க⁴ேந பேர
விலாபேயthphராjhஞமபீஹ காரணmh ।

ேஸாऽஹmh பரmh ph³ரம ஸதா³விiµkhதிம-
th³விjhஞாநth³’ŋh iµkhத உபாதி⁴ேதாऽமல:॥ 51॥

ஏவmh ஸதா³ஜாதபராthமபா⁴வந:
shவாநnhத³Shட: பவிshmh’தாகி²ல: ।

ஆshேத ஸ நிthயாthமஸுக²phரகாஶக:
ஸாாth³விiµkhேதாऽசலவாnh⁴வth ॥ 52॥

ஏவmh ஸதா³ph◌⁴யshதஸமாதி⁴ேயாகி³ேநா
நிvh’thதஸrhேவnhth³யேகா³சரshய  ।

விநிrhதாேஶஷேபாரஹmh ஸதா³
th³’ேயா ப⁴ேவயmh தஷTh³³thமந:॥ 53॥

th◌⁴யாthைவவமாthமாநமஹrhநிஶmh iµநி-
shதிShேட²thஸதா³iµkhதஸமshதப³nhத⁴ந: ।

phராரph³த⁴மநnhநபி⁴மாநவrhேதா
மyhேயவ ஸாாthphரவியேத தத:॥ 54॥

ஆெதௗ³ ச மth◌⁴ேய ச தைத²வ சாnhதேதா
ப⁴வmh விதி³thவா ப⁴யேஶாககாரணmh ।

thவா ஸமshதmh விதி⁴வாத³ேசாதி³தmh
ப⁴ேஜthshவமாthமாநமதா²கி²லாthமநாmh ॥ 55॥

ஆthமnhயேப⁴ேத³ந விபா⁴வயnhநித³mh
ப⁴வthயேப⁴ேத³ந மயாthமநா ததா³ ।

யதா²ஜலmh வாநிெதௗ⁴ யதா² பய:
ேர வியth³vhேயாmhnhயநிேல யதா²நில:॥ 56॥

இthத²mh யதீ³ேத  ேலாகஸmhshதி²ேதா
ஜக³nhmh’ைஷேவதி விபா⁴வயnhiµநி: ।

நிராkh’தthவாchch²திkhதிமாநேதா
யேத²nh³ேப⁴ேதா³ தி³ஶி தி³kh³ph◌⁴ரமாத³ய:॥ 57॥

யாவnhந பேயத³கி²லmh மதா³thமகmh
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தாவnhமதா³ராத⁴நதthபேரா ப⁴ேவth ।
ரth³தா⁴ரthrhதப⁴khதிலே

யshதshய th³’ேயாऽஹமஹrhநிஶmh ’தி³॥ 58॥
ரஹshயேமதchch²திஸாரஸŋhkh³ரஹmh

மயா விநிசிthய தேவாதி³தmh phய ।
யshthேவததா³ேலாசயதீஹ ³th³தி⁴மாnh

ஸ iµchயேத பாதகராஶிபி:◌⁴ th ॥ 59॥
ph◌⁴ராதrhயதீ³த³mh பth³’யேத ஜக³-
nhமாையவ ஸrhவmh ப’thய ேசதஸா ।

மth³பா⁴வநாபா⁴விதஶுth³த⁴மாநஸ:

ஸுகீ² ப⁴வாநnhத³மேயா நிராமய:॥ 60॥
ய: ேஸவேத மாம³ணmh ³thபரmh

’தா³ கதா³வா யதி³வா ³thமகmh ।
ேஸாऽஹmh shவபாதா³சிதேரiΝபி: ◌⁴ shph’ஶnh

நாதி ேலாகthதயmh யதா² ரவி:॥ 61॥
விjhஞாநேமதத³கி²லmh திஸாரேமகmh

ேவதா³nhதேவத³சரேணந மையவ கீ³தmh ।
ய:ரth³த⁴யா பபேட²th³³ப⁴khதிkhேதா

மth³பேமதி யதி³ மth³வசேநஷு ப⁴khதி:॥ 62॥
॥இதிமத³th◌⁴யாthமராமாயேணஉமாமேஹவரஸmhவாேத³உthதரகாNhேட³

பசம:ஸrhக:³॥
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