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adhyAtmarAmAyaNe kiShkindhAkANDam

அth◌⁴யாthமராமாயேண கிShகிnhதா⁴காNhட³mh

॥ phரத²ம:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச ।
தத:ஸலமே ராம:ஶைந: பmhபாஸரshதடmh ।
ஆக³thய ஸரஸாmh ேரShடா²mh th³’ShThவா விshமயமாயெயௗ ॥ 1॥
khேராஶமாthரmh ஸுவிshதீrhணமகா³தா⁴மலஶmhப³ரmh ।
உth²lhலாmh³ஜகlhஹாரiµேதா³thபலமNh³தmh ॥ 2॥
ஹmhஸகாரNhட³வாகீrhணmh சkhரவாகாதி³ேஶாபி⁴தmh ।
ஜலkhடேகாயShkhெரௗசநாேதா³பநாதி³தmh ॥ 3॥
நாநாShபலதாகீrhணmh நாநாப²லஸமாvh’தmh ।
ஸதாmh மந:shவchச²ஜலmh பth³மகிஜlhகவாதmh ॥ 4॥
தthேராபshph’ய ஸலmh பீthவா ரமஹரmh வி:◌⁴ ।
ஸாiνஜ:ஸரஸshதீேர ஶீதேலந பதா² யெயௗ ॥ 5॥
’Shயககி³ேர: பாrhேவ க³chச²nhெதௗ ராமலமெணௗ ।
த⁴iνrhபா³ணகெரௗ தா³nhெதௗ ஜடாவlhகலமNh³ெதௗ ।
பயnhெதௗ விவிதா⁴nh vh’ாnh கி³ேர: ேஶாபா⁴mh ஸுவிkhரெமௗ ॥ 6॥
ஸுkh³வsh கி³ேரrhrhth◌⁴நி சrhபி: ◌⁴ ஸஹ வாநைர: ।
shதி²thவா த³த³rhஶ ெதௗ யாnhதாவாேராஹ கி³ேர:ஶிர:॥ 7॥
ப⁴யாதா³ஹ ஹமnhதmh ெகௗ ெதௗ வீரவெரௗ ஸேக² ।
க³chச²ஜாநீ ப⁴th³ரmh ேத வrh⁴thவா th³விஜாkh’தி:॥ 8॥
வாநா phேரெதௗ கிmhவா மாmh ஹnhmh ஸiµபாக³ெதௗ ।
தாph◌⁴யாmh ஸmhபா⁴ஷணmh kh’thவா ஜாநீ ’த³யmh தேயா:॥ 9॥
யதி³ ெதௗ ³Shட’த³ெயௗ ஸmhjhஞாmh  கராkh³ரத: ।
விநயாவநேதா ⁴thவா ஏவmh ஜாநீ நிசயmh ॥ 10॥
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அth◌⁴யாthமராமாயேண கிShகிnhதா⁴காNhட³mh

தேத²தி வேபண ஹiνமாnh ஸiµபாக³த: ।
விநயாவநேதா ⁴thவா ராமmh நthேவத³மph³ரவீth ॥ 11॥
ெகௗ வாmh ஷvhயாkh◌⁴ெரௗ வாெநௗ வீரஸmhமெதௗ ।
th³ேயாதயnhெதௗ தி³ஶ:ஸrhவா: phரப⁴யா பா⁴shகராவிவ ॥ 12॥
வாmh thைரேலாkhயகrhதாராவிதி பா⁴தி மேநா மம ।
வாmh phரதா⁴நெஷௗ ஜக³th³ேத⁴ ஜக³nhமெயௗ ॥ 13॥
மாயயா மாiνஷாகாெரௗ சரnhதாவிவ லயா ।
⁴பா⁴ரஹரrhதா²ய ப⁴khதாநாmh பாலநாய ச ॥ 14॥
அவதீrhவிஹ பெரௗ சரnhெதௗ thயாkh’தீ ।
ஜக³thshதி²திலெயௗ ஸrhக³mh லயா கrhiµth³யெதௗ ॥ 15॥
shவதnhthெரௗ phேரரெகௗ ஸrhவ’த³யshதா²விேஹவெரௗ ।
நரநாராயெணௗ ேலாேக சரnhதாவிதி ேம மதி:॥ 16॥
ராேமா லமணmh phராஹ பையநmh வபிணmh ।
ஶph³த³ஶாshthரமேஶேஷண தmh நமேநகதா⁴ ॥ 17॥
அேநந பா⁴தmh kh’thshநmh ந கிசித³பஶph³தி³தmh ।
தத: phராஹ ஹமnhதmh ராக⁴ேவா jhஞாநவிkh³ரஹ:॥ 18॥
அஹmh தா³ஶரதீ² ராமshthவயmh ேம லமேऽiνஜ: ।
தயா பா⁴rhயயா ஸாrhத⁴mh பிrhவசநெகௗ³ரவாth ॥ 19॥
ஆக³தshதthர விபிேந shதி²ேதாऽஹmh த³Nhட³ேக th³விஜ ।
தthர பா⁴rhயா ’தா தா ரஸா ேகநசிnhமம ।
தாமnhேவShஹாயாெதௗ thவmh ேகா வா கshய வா வத³॥ 20॥
வவாச ।
ஸுkh³ேவா நாம ராஜா ேயா வாநராmh மஹாமதி: ।
சrhபி⁴rhமnhthபி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh கி³rhத⁴நி திShட²தி ॥ 21॥
ph◌⁴ராதா கநியாnh ஸுkh³ேவா வாந: பாபேசதஸ: ।
ேதந நிShகாேதா பா⁴rhயா ’தா தshேயஹ வாநா ॥ 22॥
தth³ப⁴யாth³’Shயகாkh²யmh கி³மாthய ஸmhshதி²த: ।
அஹmh ஸுkh³வஸசிேவா வாthேரா மஹாமேத ॥ 23॥
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ஹiνமாnhநாம விkh²யாேதா யஜநீக³rhப⁴ஸmhப⁴வ: ।
ேதந ஸkh²யmh thவயா khதmh ஸுkh³ேவண ர⁴thதம ॥ 24॥
பா⁴rhயாபஹாணmh ஹnhmh ஸஹாயshேத ப⁴விShயதி ।
இதா³நீேமவ க³chசா²ம ஆக³chச² யதி³ ேராசேத ॥ 25॥
ராம உவாச ।
அஹமphயாக³தshேதந ஸkh²யmh கrhmh கபீவர ।
ஸkh²shதshயாபி யthகாrhயmh தthகShயாmhயஸmhஶயmh ॥ 26॥
ஹiνமாnh shவshவேபண shதி²ேதா ராமமதா²ph³ரவீth ।
ஆேராஹதாmh மம shகnhெதௗ⁴ க³chசா²ம: பrhவேதாப ॥ 27॥
யthர திShட²தி ஸுkh³ேவா மnhthபி⁴rhவாேநா ப⁴யாth ।
தேத²தி தshயாேராஹ shகnhத⁴mh ராேமாऽத²லமண:॥ 28॥
உthபபாத கி³ேரrhrhth◌⁴நி ேத³வ மஹாகபி: ।
vh’chசா²யாmh ஸமாthய shதி²ெதௗ ெதௗ ராமலமெணௗ ॥ 29॥
ஹiνமாநபி ஸுkh³வiµபக³mhய kh’தாஜ: ।
vhேய ேத ப⁴யமாயாெதௗ ராஜnh ராமலமெணௗ ॥ 30॥
ஶீkh◌⁴ரiµthதிShட² ராேமண ஸkh²யmh ேத ேயாதmh மயா ।
அkh³நிmh ஸாணமாேராphய ேதந ஸkh²யmh th³தmh  ॥ 31॥
தேதாऽதிஹrhஷாthஸுkh³வ:ஸமாக³mhய ர⁴thதமmh ।
vh’ஶாகா²mh shவயmh சி²thவா விShடராய த³ெதௗ³iµதா³॥ 32॥
ஹமாnhlhலமயாதா³thஸுkh³வாய ச லமண: ।
ஹrhேஷண மஹதாவிShடா:ஸrhவ ஏவாவதshதி²ேர ॥ 33॥
லமணshthவph³ரவீthஸrhவmh ராமvh’thதாnhதமாதி³த: ।
வநவாஸாபி⁴க³மநmh தாஹரணேமவ ச ॥ 34॥
லமேkhதmh வச:thவா ஸுkh³ேவா ராமமph³ரவீth ।
அஹmh கShேய ராேஜnhth³ர தாயா: பமாrhக³ணmh ॥ 35॥
ஸாஹாyhயமபி ேத ராம கShேய ஶthகா⁴திந: ।
’iΝ ராம மயா th³’Shடmh கிசிthேத கத²யாmhயஹmh ॥ 36॥
ஏகதா³ மnhthபி:◌⁴ ஸாrhத⁴mh shதி²ேதாऽஹmh கி³rhத⁴நி ।
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விஹாயஸா நீயமாநாmh ேகநசிthphரமேதா³thதமாmh ॥ 37॥
khேராஶnhதீmh ராமராேமதி th³’ShThவாshமாnh பrhவேதாப ।
ஆiµchயாப⁴ரnhயாஶு shேவாthதேயண பா⁴நீ ॥ 38॥
நியாத: ◌⁴ பthயjhய khேராஶnhதீ ேதந ரஸா ।
நீதாஹmh ⁴ஷnhயாஶு ³ஹாயாமபmh phரேபா⁴ ॥ 39॥
இதா³நீமபி பய thவmh ஜாநீ தவ வா ந வா ।
இthkhthவாநீய ராமாய த³rhஶயாமாஸ வாநர:॥ 40॥
விiµchய ராமshதth³th³’ShThவா ஹா ேததி iµஹுrhiµஹு: ।
’தி³ நிphய தthஸrhவmh ேராத³ phராkh’ேதா யதா²॥ 41॥
ஆவாshய ராக⁴வmh ph◌⁴ராதா லமே வாkhயமph³ரவீth ।
அசிேரணவ ேத ராம phராphயேத ஜாநகீ ஶுபா⁴ ।
வாநேரnhth³ரஸஹாேயந ஹthவா ராவணமாஹேவ ॥ 42॥
ஸுkh³ேவாऽphயாஹ ேஹ ராம phரதிjhஞாmh கரவாணி ேத ।
ஸமேர ராவணmh ஹthவா தவ தா³shயா ஜாநகீmh ॥ 43॥
தேதா ஹமாnh phரjhவாlhய தேயாரkh³நிmh ஸபத: ।
தாெபௗ⁴ ராமஸுkh³வாவkh³ெநௗ ஸாணி திShட²தி ॥ 44॥
பா³ஹூ phரஸாrhய சாŋhkh³ய பரshபரமகlhமெஷௗ ।
ஸேப ர⁴நாத²shய ஸுkh³வ:ஸiµபாவிஶth ॥ 45॥
shேவாத³nhதmh கத²யாமாஸ phரணயாth³ர⁴நாயேக ।
ஸேக²’iΝ மேமாத³nhதmh வாநா யthkh’தmh ரா ॥ 46॥
மயthேராऽத² மாயாவீ நாmhநா பரம³rhமத:³ ।
கிShகிnhதா⁴mh ஸiµபாக³thய வாநmh ஸiµபாவயth ॥ 47॥
mhஹநாேத³ந மஹதா வா  தத³மrhஷண: ।
நிrhயெயௗ khேராத⁴தாmhராோ ஜகா⁴ந th³’ட⁴iµShநா ॥ 48॥
³th³ராவ ேதந ஸmhவிkh³ேநா ஜகா³ம shவ³ஹாmh phரதி ।
அiν³th³ராவ தmh வா மாயாவிநமஹmh ததா²॥ 49॥
தத: phரவிShடமாேலாkhய ³ஹாmh மாயாவிநmh ஷா ।
வா மாமாஹ திShட² thவmh ப³rhக³chசா²mhயஹmh ³ஹாmh ।
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இthkhthவாவிய ஸ ³ஹாmh மாஸேமகmh ந நிrhயெயௗ ॥ 50॥
மாஸா³rhth◌⁴வmh ³ஹாth³வாராnhநிrhக³தmh தி⁴ரmh ப³ஹு ।
தth³th³’ShThவா பதphதாŋhேகா³ mh’ேதா வாதி :³கி²த:॥ 51॥
³ஹாth³வா ஶிலாேமகாmh நிதா⁴ய kh³’ஹமாக³த: ।
தேதாऽph³ரவmh mh’ேதா வா ³ஹாயாmh ரஸா ஹத:॥ 52॥
தchch²thவா :³கி²தா:ஸrhேவ மாமநிchச²nhதமphத ।
ராjhேயऽபி⁴ேஷசநmh சkh:ஸrhேவ வாநரமnhthண:॥ 53॥
ஶிShடmh ததா³ மயா ராjhயmh கிசிthகாலமnhத³ம ।
தத:ஸமாக³ேதா வா மாமாஹ பஷmh ஷா ॥ 54॥
ப³ஹுதா⁴ ப⁴rhthஸயிthவா மாmh நிஜகா⁴ந ச iµShபி: ◌⁴ ।
தேதா நிrhக³thய நக³ராத³தா⁴வmh பரயா பி⁴யா ॥ 55॥
ேலாகாnh ஸrhவாnh பkhரmhய ’Shயகmh ஸமாத: ।
’ேஷ:ஶாபப⁴யாthேஸாऽபி நாயாதீமmh கி³mh phரேபா⁴ ॥ 56॥
ததா³தி³ மம பா⁴rhயாmh ஸ shவயmh ⁴ŋhkhேத விட⁴தீ: ◌⁴ ।
அேதா :³ேக²ந ஸnhதphேதா ’ததா³ேரா ’தாரய:॥ 57॥
வஸாmhயth³ய ப⁴வthபாத³ஸmhshபrhஶாthஸுகி²ேதாऽshmhயஹmh ।
thர:³ேக²ந ஸnhதphேதா ராேமா ராவேலாசந:॥ 58॥
ஹநிShயா தவ th³ேவShயmh ஶீkh◌⁴ரmh பா⁴rhயாபஹாணmh ।
இதி phரதிjhஞாமகேராthஸுkh³வshய ரshததா³॥ 59॥
ஸுkh³ேவாऽphயாஹ ராேஜnhth³ர வா ப³லவதாmh ப³ ।
கத²mh ஹநிShயதி ப⁴வாnh ேத³ைவரபி ³ராஸத³mh ॥ 60॥
’iΝ ேத கத²யிShயா தth³ப³லmh ப³நாmh வர ।
கதா³சிth³³nh³பி⁴rhநாம மஹாகாேயா மஹாப³ல:॥ 61॥
கிShகிnhதா⁴மக³மth³ராம மஹாமஷபth◌⁴’kh ।
th³தா⁴ய வாநmh ராthெரௗ ஸமாவயத பீ⁴ஷண:॥ 62॥
தchch²thவாऽஸஹமாேநாऽெஸௗ வா பரமேகாபந: ।
மஷmh ’ŋhக³ேயாrhth◌⁴’thவா பாதயாமாஸ ⁴தேல ॥ 63॥
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பாேத³ைநேகந தthகாயமாkhரmhயாshய ஶிேரா மஹth ।
ஹshதாph◌⁴யாmh ph◌⁴ராமயmhசி²ththவா ேதாலயிthவாபth³⁴வி ॥ 64॥
பபாத தchசி²ேரா ராம மாதŋhகா³ரமஸnhநிெதௗ⁴ ।
ேயாஜநாthபதிதmh தshமாnhiµேநராரமமNhட³ேல ॥ 65॥
ரkhதvh’Sh: பபாேதாchைசrhth³’ShThவா தாmh khேராத⁴rhchசி²த: ।
மாதŋhேகா³வாநmh phராஹ யth³யாக³nhதா ேம கி³mh ॥ 66॥
இத: பரmh ப⁴kh³நஶிரா மShய ந ஸmhஶய: ।
ஏவmh ஶphதshததா³ரph◌⁴ய ’Shயகmh ந யாthயெஸௗ ॥ 67॥
ஏதjhjhஞாthவாஹமphயthர வஸா ப⁴யவrhத: ।
ராம பய ஶிரshதshய ³nh³ேப:◌⁴ பrhவேதாபமmh ॥ 68॥
தthேபேண யதா³ஶkhத:ஶkhதshthவmh வாேநா வேத⁴ ।
இthkhthவா த³rhஶயாமாஸ ஶிரshதth³கி³ஸnhநிப⁴mh ॥ 69॥
th³’ShThவா ராம:shதmh kh’thவா பாதா³ŋh³Shேட²ந சாபth ।
த³ஶேயாஜநபrhயnhதmh தத³th³⁴தவாப⁴வth ॥ 70॥
ஸா⁴ ஸாth◌⁴விதி ஸmhphராஹ ஸுkh³ேவா மnhthபி:◌⁴ ஸஹ ।
நரphயாஹ ஸுkh³ேவா ராமmh ப⁴khதபராயணmh ॥ 71॥
ஏேத தாலா மஹாஸாரா:ஸphத பய ர⁴thதம ।
ஏைககmh சாலயிthவாெஸௗ நிShபthராnh ேதऽஜஸா ॥ 72॥
யதி³ thவேமகபா³ேணந விth³th◌⁴வா சி²th³ரmh கேரா ேசth ।
ஹதshthவயா ததா³வா விவாேஸா ேம phரஜாயேத ।
தேத²தி த⁴iνராதா³ய ஸாயகmh தthர ஸnhத³ேத⁴ ॥ 73॥
பி³ேப⁴த³ ச ததா³ ராம:ஸphத தாலாnh மஹாப³ல: ।
தாலாnh ஸphத விநிrhபி⁴th³ய கி³mh ⁴mh ச ஸாயக:॥ 74॥
நராக³thய ராமshய ணீேர rhவவthshதி²த: ।
தேதாऽதிஹrhஷாthஸுkh³ேவா ராமமாஹாதிவிshத:॥ 75॥
ேத³வ thவmh ஜக³தாmh நாத:² பரமாthமா ந ஸmhஶய: ।
மthrhவkh’தNhெயௗைக:◌⁴ ஸŋhக³ேதாऽth³ய மயா ஸஹ ॥ 76॥
thவாmh ப⁴ஜnhதி மஹாthமாந:ஸmhஸாரவிநிvh’thதேய ।
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thவாmh phராphய ேமாஸசிவmh phராrhத²ேயऽஹmh கத²mh ப⁴வmh ॥ 77॥
தா³ரா: thரா த⁴நmh ராjhயmh ஸrhவmh thவnhமாயயா kh’தmh ।
அேதாऽஹmh ேத³வேத³ேவஶ நாகாŋhேऽnhயthphரத³ ேம ॥ 78॥
ஆநnhதா³iνப⁴வmh thவாth³ய phராphேதாऽஹmh பா⁴kh³யெகௗ³ரவாth ।
mh’த³rhத²mh யதமாேநந நிதா⁴நவ ஸthபேத ॥ 79॥
அநாth³யவிth³யாஸmhth³த⁴mh ப³nhத⁴நmh சி²nhநமth³ய ந: ।
யjhஞதா³நதப:கrhமrhேதShடாதி³பி⁴ரphயெஸௗ ॥ 80॥
ந rhயேத நrhதா³rhTh◌⁴யmh ப⁴ஜேத ஸmhsh’தி: phரேபா⁴ ।
thவthபாத³த³rhஶநாthஸth³ேயா நாஶேமதி ந ஸmhஶய:॥ 81॥
rhத⁴மபி யchசிthதmh thவயி திShட²thயசசலmh ।
தshயாjhஞாநமநrhதா²நாmh லmh நயதி தthth ॥ 82॥
தthதிShட² மேநா ராம thவயி நாnhயthர ேம ஸதா³॥ 83॥
ராமராேமதி யth³வாணீ ம⁴ரmh கா³யதி ணmh ।
ஸ ph³ரமஹா ஸுராேபா வா iµchயேத ஸrhவபாதைக:॥ 84॥
ந காŋhே விஜயmh ராம ந ச தா³ரஸுகா²தி³கmh ।
ப⁴khதிேமவ ஸதா³ காŋhே thவயி ப³nhத⁴விேமாசநீmh ॥ 85॥
thவnhமாயாkh’தஸmhஸாரshthவத³mhேஶாऽஹmh ர⁴thதம ।
shவபாத³ப⁴khதிமாதி³ய thரா மாmh ப⁴வஸŋhகடாth ॥ 86॥
rhவmh thராrhதா³நாshthவnhமாயாvh’தேசதஸ: ।
ஆஸnhேமऽth³ய ப⁴வthபாத³த³rhஶநாேத³வ ராக⁴வ ॥ 87॥
ஸrhவmh ph³ரைமவ ேம பா⁴தி khவ thரmh khவ ச ேம : ।
யாவththவnhமாயயா ப³th³த⁴shதாவth³³ணவிேஶஷதா ॥ 88॥
ஸா யாவத³shதி நாநாthவmh தாவth³ப⁴வதி நாnhயதா² ।
யாவnhநாநாthவமjhஞாநாthதாவthகாலkh’தmh ப⁴யmh ॥ 89॥
அேதாऽவிth³யாiµபாshேத ய: ேஸாऽnhேத⁴ தம மjhஜதி ।
மாயாலத³mh ஸrhவmh thரதா³ராதி³ப³nhத⁴நmh ।
த³thஸாரய மாயாmh thவmh தா³mh தவ ர⁴thதம ॥ 90॥
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thவthபாத³பth³மாrhபிதசிthதvh’thதி-
shthவnhநாமஸŋhகீ³தகதா²ஸு வாணீ ।

thவth³ப⁴khதேஸவாநிரெதௗ கெரௗ ேம
thவத³ŋhக³ஸŋhக³mh லப⁴தாmh மத³ŋhக³mh ॥ 91॥

thவnhrhதிப⁴khதாnh shவ³mh ச சு:
பயthவஜshரmh ஸ ’ே கrhண: ।

thவjhஜnhமகrhமாணி ச பாத³kh³மmh
vhரஜthவஜshரmh தவ மnhதி³ராணி ॥ 92॥

அŋhகா³நி ேத பாத³ரேஜாவிர-
தீrhதா²நி பி³ph◌⁴ரthவஶthேகேதா ।

ஶிரshthவதீ³யmh ப⁴வபth³மஜாth³ைய-
rhஜுShடmh பத³mh ராம நமthவஜshரmh ॥ 93॥

இதிமத³th◌⁴யாthமராமாயேணஉமாமேஹவரஸmhவாேத³கிShகிnhதா⁴காNhேட³

phரத²ம:ஸrhக:³॥ 1॥

॥ th³விதீய ஸrhக:³॥
இthத²mh shவாthமபShவŋhக³நிrh⁴தாேஶஷகlhமஷmh ।
ராம:ஸுkh³வமாேலாkhய ஸshதmh வாkhயமph³ரவீth ॥ 1॥
மாயாmh ேமாஹகmh தshnh விதnhவnh காrhயth³த⁴ேய ।
ஸேக² thவ³khதmh யthதnhமாmh ஸthயேமவ ந ஸmhஶய:॥ 2॥
கிnh ேலாகா வதி³Shயnhதி மாேமவmh ர⁴நnhத³ந: ।
kh’தவாnh கிmh கபீnhth³ராய ஸkh²யmh kh’thவாkh³நிஸாகmh ॥ 3॥
இதி ேலாகாபவாேதா³ ேம ப⁴விShயதி ந ஸmhஶய: ।
தshமாதா³வய ப⁴th³ரmh ேத க³thவா th³தா⁴ய வாநmh ॥ 4॥
பா³ேணைநேகந தmh ஹthவா ராjhேய thவாமபி⁴ேஷசேய ।
தேத²தி க³thவா ஸுkh³வ: கிShகிnhேதா⁴பவநmh th³தmh ॥ 5॥
kh’thவா ஶph³த³mh மஹாநாத³mh தமாவயத வாநmh ।
தchch²thவா ph◌⁴ராth’நிநத³mh ேராஷதாmhரவிேலாசந:॥ 6॥
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நிrhஜகா³ம kh³’ஹாchசீ²kh◌⁴ரmh ஸுkh³ேவா யthர வாநர: ।
தமாபதnhதmh ஸுkh³வ:ஶீkh◌⁴ரmh வshயதாட³யth ॥ 7॥
ஸுkh³வமபி iµShph◌⁴யாmh ஜகா⁴ந khேராத⁴rhசி²த: ।
வா தமபி ஸுkh³வ ஏவmh khth³ெதௗ⁴ பரshபரmh ॥ 8॥
அth³th◌⁴ேயதாேமகெபௗ th³’ShThவா ராேமாऽதிவிshத: ।
ந iµேமாச ததா³ பா³ணmh ஸுkh³வவத⁴ஶŋhகயா ॥ 9॥
தேதா ³th³ராவ ஸுkh³ேவா வமnh ரkhதmh ப⁴யால: ।
வா shவப⁴வநmh யாத:ஸுkh³ேவா ராமமph³ரவீth ॥ 10॥
கிmh மாmh கா⁴தயேஸ ராம ஶth ph◌⁴ராth’பி ।
யதி³ மth³த⁴நேந வாசா² thவேமவ ஜ மாmh விேபா⁴ ॥ 11॥
ஏவmh ேம phரthயயmh kh’thவா ஸthயவாதி³nh ர⁴thதம ।
உேபேஸ கிமrhத²mh மாmh ஶரக³தவthஸல ॥ 12॥
thவா ஸுkh³வவசநmh ராம:ஸாவிேலாசந: ।
ஆŋhkh³ய மா shம ைப⁴shthவmh th³’ShThவா வாேமகபிெணௗ ॥ 13॥
thரகா⁴திthவமாஶŋhkhய iµkhதவாnh ஸாயகmh ந  ।
இதா³நீேமவ ேத சிநmh கShேய ph◌⁴ரமஶாnhதேய ॥ 14॥
க³thவாவய ந:ஶthmh ஹதmh th³ரய வாநmh ।
ராேமாऽஹmh thவாmh ஶேப ph◌⁴ராதrhஹநிShயா mh th ॥ 15॥
இthயாவாshய ஸ ஸுkh³வmh ராேமா லமணமph³ரவீth ।
ஸுkh³வshய க³ேல Shபமாலாமாiµchய Shபிதாmh ॥ 16॥
phேரஷயshவ மஹாபா⁴க³ஸுkh³வmh வாநmh phரதி ।
லமணsh ததா³ ப³th³th◌⁴வா க³chச² க³chேச²தி ஸாத³ரmh ॥ 17॥
phேரஷயாமாஸ ஸுkh³வmh ேஸாऽபி க³thவா ததா²கேராth ।
நரphயth³⁴தmh ஶph³த³mh kh’thவா வாநமாவயth ॥ 18॥
தchch²thவா விshேதா வா khேராேத⁴ந மஹதாvh’த: ।
ப³th³th◌⁴வா பகரmh ஸmhயkh³க³மநாேயாபசkhரேம ॥ 19॥
க³chச²nhதmh வாநmh தாரா kh³’thவா நிேஷத⁴ தmh ।

adhyaatmaRamkiShkindhA.pdf 9



அth◌⁴யாthமராமாயேண கிShகிnhதா⁴காNhட³mh

ந க³nhதvhயmh thவேயதா³நீmh ஶŋhகா ேமऽதீவ ஜாயேத ॥ 20॥
இதா³நீேமவ ேத ப⁴kh³ந: நராயாதி ஸthவர: ।
ஸஹாேயா ப³லவாmhshதshய கசிnhநmh ஸமாக³த:॥ 21॥
வா தாமாஹ ேஹ ஸுph◌⁴ ஶŋhகா ேத vhேய தth³க³தா ।
phேய கரmh பthயjhய க³chச² க³chசா² தmh mh ॥ 22॥
ஹthவா ஶீkh◌⁴ரmh ஸமாயாshேய ஸஹாயshதshய ேகா ப⁴ேவth ।
ஸஹாேயா யதி³ஸுkh³வshதேதா ஹthேவாப⁴யmh th ॥ 23॥
ஆயாshேய மா ஶுச:ஶூர: கத²mh திShேட²th³ kh³’ேஹ mh ।
jhஞாthவாphயாவயமாநmh  ஹthவாயாshயா ஸுnhத³ ॥ 24॥

தாேராவாச
மthேதாऽnhயchch²’iΝ ராேஜnhth³ர thவா  யேதா²சிதmh ।
ஆஹ மாமŋhக³த:³ thேரா mh’க³யாயாmh தmh வச:॥ 25॥
அேயாth◌⁴யாதி⁴பதி:மாnh ராேமா தா³ஶரதி:² கில ।
லமேணந ஸஹ ph◌⁴ராthரா தயா பா⁴rhயயா ஸஹ ॥ 26॥
ஆக³ேதா த³Nhட³காரNhயmh தthர தா ’தா கில ।
ராவேணந ஸஹ ph◌⁴ராthரா மாrhக³மாேऽத²ஜாநகீmh ॥ 27॥
ஆக³ேதா ’Shயகாth³mh ஸுkh³ேவண ஸமாக³த: ।
சகார ேதந ஸுkh³வ:ஸkh²யmh சாநலஸாகmh ॥ 28॥
phரதிjhஞாmh kh’தவாnh ராம:ஸுkh³வாய ஸலமண: ।
வாநmh ஸமேர ஹthவா ராஜாநmh thவாmh கேராmhயஹmh ॥ 29॥
இதி நிசிthய ெதௗ யாெதௗ நிசிதmh ’iΝ மth³வச: ।
இதா³நீேமவ ேத ப⁴kh³ந: கத²mh நபாக³த:॥ 30॥
அதshthவmh ஸrhவதா²ைவரmh thயkhthவா ஸுkh³வமாநய ।
ெயௗவராjhேயऽபி⁴சாஶு ராமmh thவmh ஶரணmh vhரஜ ॥ 31॥
பா மாமŋhக³த³mh ராjhயmh லmh ச ஹŋhக³வ ।
இthkhthவாiµகீ² தாரா பாத³ேயா: phரணிபthய தmh ॥ 32॥
ஹshதாph◌⁴யாmh சரெணௗ th◌⁴’thவா ேராத³ ப⁴யவிவலா ।
தாமாŋhkh³ய ததா³வா ஸshேநஹத³மph³ரவீth ॥ 33॥
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shthshவபா⁴வாth³பி³ேப⁴ thவmh phேய நாshதி ப⁴யmh மம ।
ராேமா யதி³ஸமாயாேதா லமேணந ஸமmh phர: ◌⁴ ॥ 34॥
ததா³ ராேமண ேம shேநேஹா ப⁴விShயதி ந ஸmhஶய: ।
ராேமா நாராயண:ஸாாத³வதீrhேऽகி²லphர: ◌⁴ ॥ 35॥
⁴பா⁴ரஹரrhதா²ய தmh rhவmh மயாநேக⁴ ।
shவப: பரபோ வா நாshதி தshய பராthமந:॥ 36॥
ஆேநShயா kh³’ஹmh ஸாth◌⁴வி நthவா தchசரmh³ஜmh ।
ப⁴ஜேதாऽiνப⁴ஜthேயஷ ப⁴khதிக³mhய:ஸுேரவர:॥ 37॥
யதி³shவயmh ஸமாயாதி ஸுkh³ேவா ஹnh தmh th ।
ய³khதmh ெயௗவராjhயாய ஸுkh³வshயாபி⁴ேஷசநmh ॥ 38॥
கத²மாஹூயமாேநாऽஹmh th³தா⁴ய  phேய ।
ஶூேராऽஹmh ஸrhவேலாகாநாmh ஸmhமத:ஶுப⁴லேண ॥ 39॥
பீ⁴தபீ⁴தத³mh வாkhயmh கத²mh வா வேத³thphேய ।
தshமாchேசா²கmh பthயjhய திShட²ஸுnhத³ ேவமநி ॥ 40॥
ஏவமாவாshய தாராmh தாmh ேஶாசnhதீமேலாசநாmh ।
க³ேதா வா ஸiµth³khத:ஸுkh³வshய வதா⁴ய ஸ:॥ 41॥
th³’ShThவா வாநமாயாnhதmh ஸுkh³ேவா பீ⁴மவிkhரம: ।
உthபபாத க³ேல ப³th³த⁴Shபமாேலா மதŋhக³வth ॥ 42॥
iµShph◌⁴யாmh தாட³யாமாஸ வாநmh ேஸாऽபி தmh ததா² ।
அஹnhவா ச ஸுkh³வmh ஸுkh³ேவா வாநmh ததா²॥ 43॥
ராமmh விேலாகயnhேநவ ஸுkh³ேவா ேத⁴ தி⁴ ।
இthேயவmh th³th◌⁴யமாெநௗ ெதௗ th³’ShThவா ராம: phரதாபவாnh ॥ 44॥
பா³ணமாதா³ய ணீராைத³nhth³ேர த⁴iν ஸnhத³ேத⁴ ।
ஆkh’Shய கrhணபrhயnhதமth³’ேயா vh’க²Nhட³க:³॥ 45॥
நிய வாநmh ஸmhயkh³லயmh தth³th◌⁴’த³யmh ஹ: ।
உthஸஸrhஜாஶநிஸமmh மஹாேவக³mh மஹாப³ல:॥ 46॥
பி³ேப⁴த³ஸ ஶேரா வோ வாந: கmhபயnh மmh ।
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உthபபாத மஹாஶph³த³mh iµசnh ஸ நிபபாத ஹ ॥ 47॥
ததா³iµஹூrhthதmh நி:ஸnhjhேஞா ⁴thவா ேசதநமாப ஸ: ।
தேதா வா த³த³rhஶாkh³ேர ராமmh ராவேலாசநmh ।
த⁴iνராலmhph³ய வாேமந ஹshேதநாnhேயந ஸாயகmh ॥ 48॥
பி³ph◌⁴ராணmh சீரவஸநmh ஜடாiµடதா⁴ணmh ।
விஶாலவஸmh ph◌⁴ராஜth³வநமாலாவி⁴தmh ॥ 49॥
பீநசாrhவாயத⁴ஜmh நவ³rhவாத³லchச²விmh ।
ஸுkh³வலமph◌⁴யாmh ச பாrhவேயா: பேஸவிதmh ॥ 50॥
விேலாkhய ஶநைக: phராஹ வா ராமmh விக³rhஹயnh ।
கிmh மயாபkh’தmh ராம தவ ேயந ஹேதாऽshmhயஹmh ॥ 51॥
ராஜத⁴rhமமவிjhஞாய க³rhதmh கrhம ேத kh’தmh ।
vh’க²Nhேட³ திேரா⁴thவா thயஜதா மயி ஸாயகmh ॥ 52॥
யஶ: கிmh லphshயேஸ ராம ேசாரவthkh’தஸŋhக³ர: ।
யதி³thயதா³யாேதா³ மேநாrhவmhஶஸiµth³ப⁴வ:॥ 53॥
th³த⁴mh kh’thவா ஸமmh ேம phராphயேஸ தthப²லmh ததா³ ।
ஸுkh³ேவண kh’தmh கிmh ேத மயா வா ந kh’தmh கிiµ ॥ 54॥
ராவேணந ’தா பா⁴rhயா தவ ராம மஹாவேந ।
ஸுkh³வmh ஶரணmh யாதshதத³rhத²தி ஶும ॥ 55॥
ப³த ராம ந ஜாநீேஷ மth³ப³லmh ேலாகவிதmh ।
ராவணmh ஸலmh ப³th³th◌⁴வா ஸதmh லŋhகயா ஸஹ ॥ 56॥
ஆநயா iµஹூrhthதாrhth³தா⁴th³யதி³ ேசchசா² ராக⁴வ ।
த⁴rhShட²இதி ேலாேகऽshnh கth²யேஸ ர⁴நnhத³ந ॥ 57॥
வாநரmh vhயாத⁴வth³த⁴thவா த⁴rhமmh கmh லphshயேஸ வத³ ।
அப⁴யmh வாநரmh மாmhஸmh ஹthவா மாmh கிmh கShய ॥ 58॥
இthேயவmh ப³ஹு பா⁴ஷnhதmh வாநmh ராக⁴ேவாऽph³ரவீth ।
த⁴rhமshய ேகா³phதா ேலாேகऽshmhசரா ஸஶராஸந:॥ 59॥
அத⁴rhமகாணmh ஹthவா ஸth³த⁴rhமmh பாலயாmhயஹmh ।
³தா ப⁴கி³நீ ph◌⁴ராrhபா⁴rhயா ைசவ ததா²shiνஷா ॥ 60॥
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ஸமா ேயா ரமேத தாஸாேமகாமபி விட⁴தீ: ◌⁴ ।
பாதகீ ஸ  விjhேஞய:ஸ வth◌⁴ேயா ராஜபி:◌⁴ ஸதா³॥ 61॥
thவmh  ph◌⁴ரா: கநிShட²shய பா⁴rhயாயாmh ரமேஸ ப³லாth ।
அேதா மயா த⁴rhமவிதா³ஹேதாऽ வநேகா³சர ॥ 62॥
thவmh கபிthவாnhந ஜாநீேஷ மஹாnhேதா விசரnhதி யth ।
ேலாகmh நாநா:ஸசாைரரதshதாnhநாதிபா⁴ஷேயth ॥ 63॥
தchch²thவா ப⁴யஸnhthரshேதா jhஞாthவா ராமmh ரமாபதிmh ।
வா phரணmhய ரப⁴ஸாth³ராமmh வசநமph³ரவீth ॥ 64॥
ராம ராம மஹாபா⁴க³ஜாேந thவாmh பரேமவரmh ।
அஜாநதா மயா கிசி³khதmh தthnhமrhஹ ॥ 65॥
ஸாாththவchச²ரகா⁴ேதந விேஶேஷண தவாkh³ரத: ।
thயஜாmhயஸூnh மஹாேயாகி³³rhலப⁴mh தவ த³rhஶநmh ॥ 66॥
யnhநாம விவேஶா kh³’ணnh mhயமாண: பரmh பத³mh ।
யாதி ஸாாthஸ ஏவாth³ய iµrhேஷாrhேம ர:shதி²த:॥ 67॥
ேத³வ ஜாநா ஷmh thவாmh யmh ஜாநகீmh ஶுபா⁴mh ।
ராவணshய வதா⁴rhதா²ய ஜாதmh thவாmh ph³ரமrhதி²தmh ॥ 68॥
அiνஜாநீ மாmh ராம யாnhதmh thவthபத³iµthதமmh ।
மம lhயப³ேல பா³ேல அŋhக³ேத³ thவmh த³யாmh  ॥ 69॥
விஶlhயmh  ேம ராம ’த³யmh பாணிநா shph’ஶnh ।
தேத²தி பா³ணiµth³th◌⁴’thய ராம: பshபrhஶ பாணிநா ।
thயkhthவா தth³வாநரmh ேத³ஹமமேரnhth³ேராऽப⁴வthth ॥ 70॥
வா ர⁴thதமஶராபி⁴ஹேதா விmh’Shேடா

ராேமண ஶீதலகேரண ஸுகா²கேரண ।
ஸth³ேயா விiµchய கபிேத³ஹமநnhயலph◌⁴யmh

phராphதmh பத³mh பரமஹmhஸக³ணrh³ராபmh ॥ 71॥
இதிமத³th◌⁴யாthமராமாயேணஉமாமேஹவரஸmhவாேத³கிShகிnhதா⁴காNhேட³

th³விதீய:ஸrhக:³॥ 2॥
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॥ th’தீய ஸrhக:³॥
நிஹேத வாநி ரேண ராேமண பரமாthமநா ।
³th³rhவாநரா:ஸrhேவ கிShகிnhதா⁴mh ப⁴யவிவலா:॥ 1॥
தாராrhமஹாபா⁴ேக³ஹேதா வா ரேர ।
அŋhக³த³mh பராth³ய மnhthண: பேநாத³ய ॥ 2॥
சrhth³வாரகபாடாதீ³nh ப³th³th◌⁴வா ராமேஹ mh ।
வாநராmh  ராஜாநமŋhக³த³mh  பா⁴நி ॥ 3॥
நிஹதmh வாநmh thவா தாரா ேஶாகவிrhசி²தா ।
அதாட³யthshவபாணிph◌⁴யாmh ஶிேரா வச ⁴ஶ:॥ 4॥
கிமŋhக³ேத³ந ராjhேயந நக³ேரண த⁴ேநந வா ।
இதா³நீேமவ நித⁴நmh யாshயா பதிநா ஸஹ ॥ 5॥
இthkhthவா thவதா தthர த³தீ iµkhதrhத⁴ஜா ।
யெயௗ தாராऽதிேஶாகாrhதா யthர ப⁴rhth’கேலவரmh ॥ 6॥
பதிதmh வாநmh th³’ShThவா ரkhைத: பாmhஸுபி⁴ராvh’தmh ।
த³தீ நாத²நாேத²தி பதிதா தshய பாத³ேயா:॥ 7॥
கணmh விலபnhதீ ஸா த³த³rhஶ ர⁴நnhத³நmh ।
ராம மாmh ஜ பா³ேணந ேயந வா ஹதshthவயா ॥ 8॥
க³chசா² பதிஸாேலாkhயmh பதிrhமாமபி⁴காŋhேத ।
shவrhேக³ऽபி ந ஸுக²mh தshய மாmh விநா ர⁴நnhத³ந ॥ 9॥
பthநீவிேயாக³ஜmh :³க²மiν⁴தmh thவயாநக⁴ ।
வாேந மாmh phரயchசா²ஶு பthநீதா³நப²லmh ப⁴ேவth ॥ 10॥
ஸுkh³வ thவmh ஸுக²mh ராjhயmh தா³பிதmh வாகா⁴திநா ।
ராேமண மயா ஸாrhத⁴mh ⁴ŋhவ ஸாபthநவrhதmh ॥ 11॥
இthேயவmh விலபnhதீmh தாmh தாராmh ராேமா மஹாமநா: ।
ஸாnhthவயாமாஸ த³யயா தththவjhஞாேநாபேத³ஶத:॥ 12॥
கிmh பீ⁴ ேஶாச vhயrhத²mh ேஶாகshயாவிஷயmh பதிmh ।
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பதிshதவாயmh ேத³ேஹா வா ேவா வா வத³ தththவத:॥ 13॥
பசாthமேகா ஜேடா³ ேத³ஹshthவŋhமாmhஸதி⁴ராshதி²மாnh ।
காலகrhம³ேthபnhந: ேஸாऽphயாshேதऽth³யாபி ேத ர:॥ 14॥
மnhயேஸ வமாthமாநmh வshதrh நிராமய: ।
ந ஜாயேத ந mhயேத ந திShட²தி ந க³chச²தி ॥ 15॥
ந shth மாnhவா ஷNhேடா⁴ வா வ:ஸrhவக³ேதாऽvhயய: ।
ஏக ஏவாth³விதீேயாऽயமாகாஶவத³ேலபக: ।
நிthேயா jhஞாநமய:ஶுth³த: ◌⁴ ஸ கத²mh ேஶாகமrhஹதி ॥ 16॥

தாேராவாச
ேத³ேஹாऽசிthகாShட²வth³ராம ேவா நிthயசிதா³thமக: ।
ஸுக²:³கா²தி³ஸmhப³nhத: ◌⁴ கshய shயாth³ராம ேம வத³॥ 17॥

ராம உவாச ।
அஹŋhகாராதி³ஸmhப³nhேதா⁴ யாவth³ேத³ேஹnhth³ைய:ஸஹ ।
ஸmhஸாரshதாவேத³வ shயாதா³thமநshthவவிேவகிந:॥ 18॥
th²யாேராபிதஸmhஸாேரா ந shவயmh விநிவrhதேத ।
விஷயாnh th◌⁴யாயமாநshய shவphேந th²யாக³ேமா யதா²॥ 19॥
அநாth³யவிth³யாஸmhப³nhதா⁴thதthகாrhயாஹŋhkh’ேதshததா² ।
ஸmhஸாேராऽபாrhத²ேகாऽபி shயாth³ராக³th³ேவஷாதி³ஸŋhல:॥ 20॥
மந ஏவ  ஸmhஸாேரா ப³nhத⁴ைசவ மந:ஶுேப⁴ ।
ஆthமா மந:ஸமாநthவேமthய தth³க³தப³nhத⁴பா⁴kh ॥ 21॥
யதா²விஶுth³த: ◌⁴ shப²ேகாऽலkhதகாதி³ஸபக:³ ।
தthதth³வrhணகா³பா⁴தி வshேதா நாshதி ரஜநmh ॥ 22॥
³th³தீ⁴nhth³யாதி³ஸாphயாதா³thமந:ஸmhsh’திrhப³லாth ।
ஆthமா shவŋhக³mh  மந: பkh³’ய த³th³ப⁴வாnh ॥ 23॥
காமாnh ஜுஷnh ³ணrhப³th³த: ◌⁴ ஸmhஸாேர வrhதேதऽவஶ: ।
ஆெதௗ³ மேநா³nh sh’ShThவா தத: கrhமாNhயேநகதா⁴ ॥ 24॥
ஶுkhலேலாதkh’Shநி க³தயshதthஸமாநத: ।
ஏவmh கrhமவஶாjhேவா ph◌⁴ரமthயா⁴தஸmhphலவmh ॥ 25॥
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ஸrhேவாபஸmh’ெதௗ ேவா வாஸநாபி: ◌⁴ shவகrhமபி: ◌⁴ ।
அநாth³யவிth³யாவஶக³shதிShட²thயபி⁴நிேவஶத:॥ 26॥
sh’Shகாேல ந: rhவவாஸநாமாநைஸ:ஸஹ ।
ஜாயேத நரphேயவmh க⁴யnhthரவாவஶ:॥ 27॥
யதா³ Nhயவிேஶேஷண லப⁴ேத ஸŋhக³திmh ஸதாmh ।
மth³ப⁴khதாநாmh ஸுஶாnhதாநாmh ததா³ மth³விஷயா மதி:॥ 28॥
மthகதா²ரவேண ரth³தா⁴ ³rhலபா⁴ ஜாயேத தத: ।
தத:shவபவிjhஞாநமநாயாேஸந ஜாயேத ॥ 29॥
ததா³சாrhயphரஸாேத³ந வாkhயாrhத²jhஞாநத:th ।
ேத³ேஹnhth³யமந:phராஹŋhkh’திph◌⁴ய: ph’த²kh shதி²தmh ॥ 30॥
shவாthமாiνப⁴வத:ஸthயமாநnhதா³thமாநமth³வயmh ।
jhஞாthவா ஸth³ேயா ப⁴ேவnhiµkhத:ஸthயேமவ மேயாதி³தmh ॥ 31॥
ஏவmh மேயாதி³தmh ஸmhயகா³ேலாசயதி ேயாऽநிஶmh ।
தshய ஸmhஸார:³கா²நி ந shph’ஶnhதி கதா³சந ॥ 32॥
thவமphேயதnhமயா phேராkhதமாேலாசய விஶுth³த⁴தீ: ◌⁴ ।
ந shph’யேஸ :³க²ஜால: கrhமப³nhதா⁴th³விேமாயேஸ ॥ 33॥
rhவஜnhமநி ேத ஸுph◌⁴ kh’தா மth³ப⁴khதிthதமா ।
அதshதவ விேமாாய பmh ேம த³rhஶிதmh ஶுேப⁴ ॥ 34॥
th◌⁴யாthவா மth³பமநிஶமாேலாசய மேயாதி³தmh ।
phரவாஹபதிதmh காrhயmh rhவnhthயபி ந phயேஸ ॥ 35॥
ராேமேதி³தmh ஸrhவmh thவா தாராதிவிshதா ।
ேத³ஹாபி⁴மாநஜmh ேஶாகmh thயkhthவா நthவா ர⁴thதமmh ॥ 36॥
ஆthமாiνப⁴வஸnhShடா வnhiµkhதா ப³⁴வ ஹ ।
ணஸŋhக³மமாthேரண ராேமண பரமாthமநா ॥ 37॥
அநாதி³ப³nhத⁴mh நிrh⁴ய iµkhதா ஸாபி விகlhமஷா ।
ஸுkh³ேவாऽபி ச தchch²thவா ராமவkhthராthஸதmh ॥ 38॥
ஜஹாவjhஞாநமகி²லmh shவshத²சிthேதாऽப⁴வthததா³ ।
தத:ஸுkh³வமாேஹத³mh ராேமா வாநரŋhக³வmh ॥ 39॥
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ph◌⁴ராrhjhேயShட²shய thேரண ய³khதmh ஸாmhபராயிகmh ।
 ஸrhவmh யதா²nhயாயmh ஸmhshகாராதி³ மமாjhஞயா ॥ 40॥
தேத²தி ப³பி⁴rhiµkh²ையrhவாநைர: பணீய தmh ।
வாநmh Shபேக phthவா ஸrhவராேஜாபசாரைக:॥ 41॥
ேப⁴³nh³பி⁴நிrhேகா⁴ைஷrhph³ராமணrhமnhthபி:◌⁴ ஸஹ ।
த²ைபrhவாநைர: ெபௗைரshதாரயா சாŋhக³ேத³ந ச ॥ 42॥
க³thவா சகார தthஸrhவmh யதா²ஶாshthரmh phரயthநத: ।
shநாthவா ஜகா³ம ராமshய ஸபmh மnhthபி: ◌⁴ ஸஹ ॥ 43॥
நthவா ராமshய சரெணௗ ஸுkh³வ: phராஹ ’Shடதீ: ◌⁴ ।
ராjhயmh phரஶாதி⁴ ராேஜnhth³ர வாநராmh ஸmh’th³தி⁴மth ॥ 44॥
தா³ேஸாऽஹmh ேத பாத³பth³மmh ேஸேவ லமணவchசிரmh ।
இthkhேதா ராக⁴வ: phராஹ ஸுkh³வmh ஸshதmh வச:॥ 45॥
thவேமவாஹmh ந ஸnhேத³ஹ:ஶீkh◌⁴ரmh க³chச² மமாjhஞயா ।
ரராjhயாதி⁴பthேய thவmh shவாthமாநமபி⁴ேஷசய ॥ 46॥
நக³ரmh ந phரேவயா சrhத³ஶ ஸமா:ஸேக² ।
ஆக³Shயதி ேம ph◌⁴ராதா லமண: பthதநmh தவ ॥ 47॥
அŋhக³த³mh ெயௗவராjhேய thவமபி⁴ேஷசய ஸாத³ரmh ।
அஹmh ஸேப ஶிக²ேர பrhவதshய ஸஹாiνஜ:॥ 48॥
வthshயா வrhஷதி³வஸாmhshததshthவmh யthநவாnh ப⁴வ ।
கிசிthகாலmh ேர shதி²thவா தாயா: பமாrhக³ேண ॥ 49॥
ஸாShடாŋhக³mh phரணிபthயாஹ ஸுkh³ேவா ராமபாத³ேயா: ।
யதா³jhஞாபயேஸ ேத³வ தthதைத²வ கேராmhயஹmh ॥ 50॥
அiνjhஞாதச ராேமண ஸுkh³வsh ஸலமண: ।
க³thவா ரmh ததா² சkhேர யதா² ராேமண ேசாதி³த:॥ 51॥
ஸுkh³ேவண யதா²nhயாயmh ேதா லமணshததா³ ।
ஆக³thய ராக⁴வmh ஶீkh◌⁴ரmh phரணிபthேயாபதshதி²வாnh ॥ 52॥
தேதா ராேமா ஜகா³மாஶு லமேணந ஸமnhவித: ।
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phரவrhஷணகி³ேரrhth◌⁴வmh ஶிக²ரmh ⁴விshதரmh ॥ 53॥
தthைரகmh க³வரmh th³’ShThவா shபா²கmh தீ³phதிமch²ப⁴mh ।
வrhஷவாதாதபஸஹmh ப²லலஸபக³mh ।
வாஸாய ேராசயாமாஸ தthர ராம:ஸலமண:॥ 54॥
தி³vhயலப²லShபஸmhேத ெமௗkhதிேகாபமஜெலௗக⁴பlhவேல ।
சிthரவrhணmh’க³பேஶாபி⁴ேத பrhவேத ர⁴ேலாthதேமாऽவஸth ॥ 55॥
இதிமத³th◌⁴யாthமராமாயேணஉமாமேஹவரஸmhவாேத³கிShகிnhதா⁴காNhேட³

th’தீய:ஸrhக:³॥ 3॥

॥சrhத²ஸrhக:³॥
தthர வாrhகதி³நாநி ராக⁴ேவா லயா மணி³ஹாஸு ஸசரnh ।
பkhவலப²லேபா⁴க³ேதாேதா லமேணந ஸேதாऽவஸthஸுக²mh ॥
1॥
வாதiνnhநஜலதேமகா⁴நnhதரshதநிதைவth³தக³rhபா⁴nh ।
வீய விshமயமகா³th³க³ஜதா²nh யth³வதா³தஸுகாசநகாnh ॥
2॥
நவகா⁴ஸmh ஸமாshவாth³ய ’ShடShடmh’க³th³விஜா: ।
தா⁴வnhேதா பேதா ராமmh வீய விshபா²ேத:॥ 3॥
ந சலnhதி ஸதா³ th◌⁴யாநநிShடா²இவ iµநீவரா: ।
ராமmh மாiνஷேபண கி³காநந⁴ஷு ॥ 4॥
சரnhதmh பரமாthமாநmh jhஞாthவா th³த⁴க³ ⁴வி ।
mh’க³பக³ ⁴thவா ராமேமவாiνேஸவிேர ॥ 5॥
ெஸௗthேரகதா³ ராமேமகாnhேத th◌⁴யாநதthபரmh ।
ஸமாதி⁴விரேம ப⁴khthயா phரணயாth³விநயாnhவித:॥ 6॥
அph³ரவீth³ேத³வ ேத வாkhயாthrhேவாkhதாth³விக³ேதா மம ।
அநாth³யவிth³யாஸmh⁴த:ஸmhஶேயா ’தி³ஸmhshதி²த:॥ 7॥
இதா³நீmh ேராchசா² khயாமாrhேக³ண ராக⁴வ ।
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ப⁴வதா³ராத⁴நmh ேலாேக யதா²rhவnhதி ேயாகி³ந:॥ 8॥
இத³ேமவ ஸதா³ phராஹுrhேயாகி³ேநா iµkhதிஸாத⁴நmh ।
நாரேதா³ऽபி ததா²vhயாேஸா ph³ரமா கமலஸmhப⁴வ:॥ 9॥
ph³ரமthராதி³வrhநாமாரமாmh ச ேமாத³mh ।
shthஶூth³ராmh ச ராேஜnhth³ர ஸுலப⁴mh iµkhதிஸாத⁴நmh ।
தவ ப⁴khதாய ேம ph◌⁴ராthேர ph³ ேலாேகாபகாரகmh ॥ 10॥

ராம உவாச ।
மம ஜாவிதா⁴நshய நாnhேதாऽshதி ர⁴நnhத³ந ।
ததா²பி வேய ஸŋhேபாth³யதா²வத³iνrhவஶ:॥ 11॥
shவkh³’ேயாkhதphரகாேரண th³விஜthவmh phராphய மாநவ: ।
ஸகாஶாthஸth³³ேராrhமnhthரmh லph³th◌⁴வா மth³ப⁴khதிஸmhத:॥ 12॥
ேதந ஸnhத³rhஶிதவிதி⁴rhமாேமவாராத⁴ேயthஸுதீ: ◌⁴ ।
’த³ேய வாऽநேல வாrhேசthphரதிமாெதௗ³விபா⁴வெஸௗ ॥ 13॥
ஶாலkh³ராமஶிலாயாmh வா ஜேயnhமாமதnhth³த: ।
phராத:shநாநmh phரrhவீத phரத²மmh ேத³ஹஶுth³த⁴ேய ॥ 14॥
ேவத³தnhthேராதி³ைதrhமnhthைரrhmh’lhேலபநவிதா⁴நத: ।
ஸnhth◌⁴யாதி³ கrhம யnhநிthயmh தthrhயாth³விதி⁴நா ³த:◌⁴ ॥ 15॥
ஸŋhகlhபமாெதௗ³rhவீத th³th◌⁴யrhத²mh கrhமmh ஸுதீ: ◌⁴ ।
shவ³mh ஜேயth³ப⁴khthயா மth³³th³th◌⁴யா ஜேகா மம ॥ 16॥
ஶிலாயாmh shநபநmh rhயாthphரதிமாஸு phரமாrhஜநmh ।
phரth³ைத⁴rhக³nhத⁴Shபாth³ையrhமthஜா th³தி⁴தா³யிகா ॥ 17॥
அமாயிேகாऽiνvh’ththயா மாmh ஜேயnhநியதvhரத: ।
phரதிமாதி³Shவலŋhகார: phேயா ேம லநnhத³ந ॥ 18॥
அkh³ெநௗ யேஜத ஹவிஷா பா⁴shகேர shத²Nh³ேல யேஜth ।
ப⁴khேதேநாப’தmh phthைய ரth³த⁴யா மம வாrhயபி ॥ 19॥
கிmh நrhப⁴யேபா⁴jhயாதி³ க³nhத⁴Shபாதாதி³கmh ।
ஜாth³ரvhயாணி ஸrhவாணி ஸmhபாth³ையவmh ஸமாரேப⁴th ॥ 20॥
ைசலாநைஶ:ஸmhயகா³ஸநmh பகlhபேயth ।
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தthேராபவிய ேத³வshய ஸmhiµேக²ஶுth³த⁴மாநஸ:॥ 21॥
தேதா nhயாஸmh phரrhவீத மாth’காப³ராnhதரmh ।
ேகஶவாதி³ தத:rhயாthதththவnhயாஸmh தத: பரmh ॥ 22॥
மnhrhதிபஜரnhயாஸmh மnhthரnhயாஸmh தேதா nhயேஸth ।
phரதிமாதா³வபி ததா²rhயாnhநிthயமதnhth³த:॥ 23॥
கலஶmh shவேரா வாேம ேபthShபாதி³ த³ேண ।
அrhkh◌⁴யபாth³யphரதா³நாrhத²mh ம⁴பrhகாrhத²ேமவ ச ॥ 24॥
தைத²வாசமநாrhத²mh  nhயேஸthபாthரசShடயmh ।
’thபth³ேம பா⁴iνவிமேல மthகலாmh வஸnhjhஞிதாmh ॥ 25॥
th◌⁴யாேயthshவேத³ஹமகி²லmh தயா vhயாphதமnhத³ம ।
தாேமவாவாஹேயnhநிthயmh phரதிமாதி³ஷு மthகலாmh ॥ 26॥
பாth³யாrhkh◌⁴யாசமநீயாth³ைய:shநாநவshthரவி⁴ஷண: ।
யாவchச²khேயாபசாைரrhவா thவrhசேயnhமாமமாயயா ॥ 27॥
விப⁴ேவ ஸதி கrhரŋhமாக³சnhத³ைந: ।
அrhசேயnhமnhthரவnhநிthயmh ஸுக³nhத⁴ஸுைம:ஶுைப:◌⁴ ॥ 28॥
த³ஶாவரணஜாmh ைவ யாக³ேமாkhதாmh phரகாரேயth ।
நீராஜைநrh⁴பதீ³ைபrhைநேவth³ையrhப³ஹுவிshதைர:॥ 29॥
ரth³த⁴ேயாபஹேரnhநிthயmh ரth³தா⁴⁴க³ஹவர: ।
ேஹாமmh rhயாthphரயthேநந விதி⁴நா மnhthரேகாவித:³॥ 30॥
அக³shthேயேநாkhதமாrhேக³ண Nhேட³நாக³மவிthதம: ।
ஜுஹுயாnhலமnhthேரண mhஸூkhேதநாத²வா ³த: ◌⁴ ॥ 31॥
அத²ெவௗபாஸநாkh³ெநௗ வா ச ஹவிஷா ததா² ।
தphதஜாmh³நத³phரkh²யmh தி³vhயாப⁴ரண⁴தmh ॥ 32॥
th◌⁴யாேயத³நலமth◌⁴யshத²mh ேஹாமகாேல ஸதா³ ³த:◌⁴ ।
பாrhஷேத³ph◌⁴ேயா ப³mh த³ththவா ேஹாமேஶஷmh ஸமாபேயth ॥ 33॥
தேதா ஜபmh phரrhவீத th◌⁴யாேயnhமாmh யதவாkh shமரnh ।
iµக²வாஸmh ச தாmh³லmh த³ththவா phதிஸமnhவித:॥ 34॥
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மத³rhேத² nh’thயகீ³தாதி³shதிபாடா²தி³ காரேயth ।
phரணேமth³த³Nhட³வth³⁴ெமௗ ’த³ேய மாmh நிதா⁴ய ச ॥ 35॥
ஶிரshயாதா⁴ய மth³த³thதmh phரஸாத³mh பா⁴வநாமயmh ।
பாணிph◌⁴யாmh மthபேத³rhth◌⁴நி kh³’thவா ப⁴khதிஸmhத:॥ 36॥
ர மாmh ேகா⁴ரஸmhஸாராதி³thkhthவா phரணேமthஸுதீ: ◌⁴ ।
உth³வாஸேயth³யதா²rhவmh phரthயkh³jhேயாதி ஸmhshமரnh ॥ 37॥
ஏவiµkhதphரகாேரண ஜேயth³விதி⁴வth³யதி³ ।
இஹாthர ச ஸmhth³தி⁴mh phராphேநாதி மத³iνkh³ரஹாth ॥ 38॥
மth³ப⁴khேதா யதி³ மாேமவmh ஜாmh ைசவ தி³ேந தி³ேந ।
கேராதி மம ஸாphயmh phராphேநாthேயவ ந ஸmhஶய:॥ 39॥
இத³mh ரஹshயmh பரமmh ச பாவநmh

மையவ ஸாாthகதி²தmh ஸநாதநmh ।
பட²thயஜshரmh யதி³வா ’ேதி ய:

ஸ ஸrhவஜாப²லபா⁴ŋh ந ஸmhஶய:॥ 40॥
ஏவmh பராthமா ராம: khயாேயாக³மiνthதமmh ।
ph’Shட: phராஹ shவப⁴khதாய ேஶஷாmhஶாய மஹாthமேந ॥ 41॥
ந: phராkh’தவth³ராேமா மாயாமாலmhph³ய :³கி²த: ।
ஹா ேததி வத³nhைநவ நிth³ராmh ேலேப⁴ கத²சந ॥ 42॥
ஏதshnhநnhதேர தthர கிShகிnhதா⁴யாmh ஸு³th³தி⁴மாnh ।
ஹமாnh phராஹ ஸுkh³வேமகாnhேத கபிநாயகmh ॥ 43॥
’iΝ ராஜnh phரவயா தைவவ தiµthதமmh ।
ராேமண ேத kh’த: rhவiµபகாேரா யiνthதம:॥ 44॥
kh’தkh◌⁴நவththவயா நmh விshmh’த: phரதிபா⁴தி ேம ।
thவthkh’ேத நிஹேதா வா வீரshthைரேலாkhயஸmhமத:॥ 45॥
ராjhேய phரதிSh²ேதாऽ thவmh தாராmh phராphேதாऽ ³rhலபா⁴mh ।
ஸ ராம: பrhவதshயாkh³ேர ph◌⁴ராthரா ஸஹ வஸnh ஸுதீ:◌⁴ ॥ 46॥
thவதா³க³மநேமகாkh³ரேத காrhயெகௗ³ரவாth ।
thவmh  வாநரபா⁴ேவந shthஸkhேதா நாவ³th³th◌⁴யேஸ ॥ 47॥
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கேராதி phரதிjhஞாய தாயா: பமாrhக³ணmh ।
ந கேரா kh’தkh◌⁴நshthவmh ஹnhயேஸ வாவth³th³தmh ॥ 48॥
ஹமth³வசநmh thவா ஸுkh³ேவா ப⁴யவிவல: ।
phரthவாச ஹமnhதmh ஸthயேமவ thவேயாதி³தmh ॥ 49॥
ஶீkh◌⁴ரmh  மமாjhஞாmh thவmh வாநராmh தரshவிநாmh ।
ஸஹshராணி த³ேஶதா³நீmh phேரஷயாஶு தி³ேஶா த³ஶ ॥ 50॥
ஸphதth³வீபக³தாnh ஸrhவாnh வாநராநாநயnh ேத ।
பமth◌⁴ேய ஸமாயாnh ஸrhேவ வாநரŋhக³வா:॥ 51॥
ேய பமதிவrhதnhேத ேத வth◌⁴யா ேம ந ஸmhஶய: ।
இthயாjhஞாphய ஹமnhதmh ஸுkh³ேவா kh³’ஹமாவிஶth ॥ 52॥
ஸுkh³வாjhஞாmh ரshkh’thய ஹமாnh மnhthஸthதம: ।
தthேண phேரஷயாமாஸ ஹnh த³ஶ தி³ஶ:ஸுதீ: ◌⁴ ॥ 53॥
அக³ணித³ணஸththவாnh வாேவக³phரசாராnh

வநசரக³ணiµkh²யாnh பrhவதாகாரபாnh ।
பவநதமார: phேரஷயாமாஸ ³தா-

நதிரப⁴ஸதராthமா தா³நமாநாதி³th’phதாnh ॥ 54॥
இதிமத³th◌⁴யாthமராமாயேணஉமாமேஹவரஸmhவாேத³கிShகிnhதா⁴காNhேட³

சrhத:²ஸrhக:³॥ 4॥

॥பசம ஸrhக:³॥
ராமsh பrhவதshயாkh³ேர மணிஸாெநௗ நிஶாiµேக² ।
தாவிரஹஜmh ேஶாகமஸஹnhநித³மph³ரவீth ॥ 1॥
பய லமண ேம தா ராேஸந ’தா ப³லாth ।
mh’தாऽmh’தா வா நிேசmh ந ஜாேநऽth³யாபி பா⁴நீmh ॥ 2॥
வதீதி மம ph³யாthகசிth³வா phயkh’th ஸ ேம ।
யதி³ஜாநா தாmh ஸாth◌⁴வீmh வnhதீmh யthர thர வா ॥ 3॥
ஹடா²ேத³வாஹShயா ஸுதா⁴வ பேயாநிேத: ◌⁴ ।
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phரதிjhஞாmh ’iΝ ேம ph◌⁴ராதrhேயந ேம ஜநகாthமஜா ॥ 4॥
நீதா தmh ப⁴shமஸாthrhயாmh ஸthரப³லவாஹநmh ।
ேஹ ேத சnhth³ரவத³ேந வஸnhதீ ராஸாலேய ॥ 5॥
:³கா²rhthதா மாமபயnhதீ கத²mh phராnh த⁴Shய ।
சnhth³ேராऽபி பா⁴iνவth³பா⁴தி மம சnhth³ராநநாmh விநா ॥ 6॥
சnhth³ர thவmh ஜாநகீmh shph’ShThவா கைரrhமாmh shph’ஶ ஶீதல: ।
ஸுkh³ேவாऽபி த³யாேநா :³கி²தmh மாmh ந பயதி ॥ 7॥
ராjhயmh நிShகNhடகmh phராphய shthபி: ◌⁴ பvh’ேதா ரஹ: ।
kh’தkh◌⁴ேநா th³’யேத vhயkhதmh பாநாஸkhேதாऽதிகாiµக:॥ 8॥
நாயாதி ஶரத³mh பயnhநபி மாrhக³யிmh phயாmh ।
rhேவாபகாணmh ³Shட: kh’தkh◌⁴ேநா விshmh’ேதா  மாmh ॥ 9॥
ஹnh ஸுkh³வமphேயவmh ஸரmh ஸஹபா³nhத⁴வmh ।
வா யதா²ஹேதா ேமऽth³ய ஸுkh³ேவாऽபி ததா² ப⁴ேவth ॥ 10॥
இதி Shடmh ஸமாேலாkhய ராக⁴வmh லமேऽph³ரவீth ।
இதா³நீேமவ க³thவாஹmh ஸுkh³வmh ³Shடமாநஸmh ॥ 11॥
மாமாjhஞாபய ஹthவா தமாயாshேய ராம ேதऽnhதிகmh ।
இthkhthவா த⁴iνராதா³ய shவயmh ணீரேமவ ச ॥ 12॥
க³nhமph◌⁴th³யதmh வீய ராேமா லமணமph³ரவீth ।
ந ஹnhதvhயshthவயா வthஸ ஸுkh³ேவா ேம phய:ஸகா²॥ 13॥
கிnh பீ⁴ஷய ஸுkh³வmh வாவththவmh ஹநிShயேஸ ।
இthkhthவா ஶீkh◌⁴ரமாதா³ய ஸுkh³வphரதிபா⁴தmh ॥ 14॥
ஆக³thய பசாth³யthகாrhயmh தthகShயாmhயஸmhஶயmh ।
தேத²தி லமேऽக³chச²ththவேதா பீ⁴மவிkhரம:॥ 15॥
கிShகிnhதா⁴mh phரதி ேகாேபந நிrhத³ஹnhநிவ வாநராnh ।
ஸrhவjhேஞா நிthயலேகா விjhஞாநாthமாபி ராக⁴வ:॥ 16॥
தாமiνஶுேஶாசாrhthத: phராkh’த: phராkh’தாவ ।
³th³th◌⁴யாதி³ஸாணshதshய மாயாகாrhயாதிவrhதிந:॥ 17॥
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ராகா³தி³ரதshயாshய தthகாrhயmh கத²iµth³ப⁴ேவth ।
ph³ரமேkhதmh’தmh கrhmh ராjhேஞா த³ஶரத²shய  ॥ 18॥
தபஸ: ப²லதா³நாய ஜாேதா மாiνஷேவஷth◌⁴’kh ।
மாயயா ேமாதா:ஸrhேவ ஜநா அjhஞாநஸmhதா:॥ 19॥
கத²ேமஷாmh ப⁴ேவnhேமா இதி விShiΝrhவிசிnhதயnh ।
கதா²mh phரத²யிmh ேலாேக ஸrhவேலாகமலாபஹாmh ॥ 20॥
ராமாயபி⁴தா⁴mh ராேமா ⁴thவா மாiνஷேசShடக: ।
khேராத⁴mh ேமாஹmh ச காமmh ச vhயவஹாராrhத²th³த⁴ேய ॥ 21॥
தthதthகாேலாசிதmh kh³’ணnh ேமாஹயthயவஶா: phரஜா: ।
அiνரkhத இவாேஶஷ³ேணஷு ³ணவrhத:॥ 22॥
விjhஞாநrhதிrhவிjhஞாநஶkhதி:ஸாய³nhவித: ।
அத: காமாதி³பி⁴rhநிthயமவிphேதா யதா² நப: ◌⁴ ॥ 23॥
விnhத³nhதி iµநய: ேகசிjhஜாநnhதி ஜநகாத³ய: ।
தth³ப⁴khதா நிrhமலாthமாந:ஸmhயkh³ஜாநnhதி நிthயதா³ ।
ப⁴khதசிthதாiνஸாேரண ஜாயேத ப⁴க³வாநஜ:॥ 24॥
லமேऽபி ததா³ க³thவா கிShகிnhதா⁴நக³ராnhதிகmh ।
jhயாேகா⁴ஷமகேராthதீvhரmh பீ⁴ஷயnh ஸrhவவாநராnh ॥ 25॥
தmh th³’ShThவா phராkh’தாshதthர வாநரா வphரrhத⁴நி ।
சkh: கிலகிலாஶph³த³mh th◌⁴’தபாஷாணபாத³பா:॥ 26॥
தாnh th³’ShThவா khேராத⁴தாmhராோ வாநராnh லமணshததா³ ।
நிrhலாnh கrhiµth³khேதா த⁴iνராநmhய வீrhயவாnh ॥ 27॥
தத:ஶீkh◌⁴ரmh ஸமாphthய jhஞாthவா லமணமாக³தmh ॥ 28॥
நிவாrhய வாநராnh ஸrhவாநŋhக³ேதா³ மnhthஸthதம: ।
க³thவா லமணஸாphயmh phரணநாம ஸ த³Nhட³வth ॥ 29॥
தேதாऽŋhக³த³mh பShவjhய லமண: phயவrhத⁴ந: ।
உவாச வthஸ க³chச² thவmh பிth’vhயாய நிேவத³ய ॥ 30॥
மாமாக³தmh ராக⁴ேவண ேசாதி³தmh ெரௗth³ரrhதிநா ।
தேத²தி thவதmh க³thவா ஸுkh³வாய nhயேவத³யth ॥ 31॥
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லமண: khேராத⁴தாmhரா: ரth³வா ப³:shதி²த: ।
தchch²thவாதீவ ஸnhthரshத:ஸுkh³ேவா வாநேரவர:॥ 32॥
ஆஹூய மnhthmh ேரShட²mh ஹமnhதமதா²ph³ரவீth ।
க³chச² thவமŋhக³ேத³நாஶு லமணmh விநயாnhவித:॥ 33॥
ஸாnhthவயnh ேகாபிதmh வீரmh ஶைநராநய ஸாத³ரmh ।
phேரஷயிthவா ஹமnhதmh தாராமாஹ கபீவர:॥ 34॥
thவmh க³chச²ஸாnhthவயnhதீ தmh லமணmh mh’³பா⁴ைத: ।
ஶாnhதமnhத:ரmh நீthவா பசாth³த³rhஶய ேமऽநேக⁴ ॥ 35॥
ப⁴வthவிதி ததshதாரா மth◌⁴யகmh ஸமாவிஶth ।
ஹiνமாநŋhக³ேத³ைநவ ஸேதா லமnhதிகmh ॥ 36॥
க³thவா நநாம ஶிரஸா ப⁴khthயா shவாக³தமph³ரவீth ।
ஏ வீர மஹாபா⁴க³ ப⁴வth³kh³’ஹமஶŋhகிதmh ॥ 37॥
phரவிய ராஜதா³ராதீ³nh th³’ShThவா ஸுkh³வேமவ ச ।
யதா³jhஞாபயேஸ பசாthதthஸrhவmh கரவாணி ேபா:◌⁴ ॥ 38॥
இthkhthவா லமணmh ப⁴khthயா கேர kh³’ய ஸ மாதி: ।
ஆநயாமாஸ நக³ரமth◌⁴யாth³ராஜkh³’ஹmh phரதி ॥ 39॥
பயmhshதthர மஹாெஸௗதா⁴nh த²பாநாmh ஸமnhதத: ।
ஜகா³ம ப⁴வநmh ராjhஞ:ஸுேரnhth³ரப⁴வேநாபமmh ॥ 40॥
மth◌⁴யகே க³தா தthர தாரா தாராதி⁴பாநநா ।
ஸrhவாப⁴ரணஸmhபnhநா மத³ரkhதாnhதேலாசநா ॥ 41॥
உவாச லமணmh நthவா shதrhவாபி⁴பா⁴ணீ ।
ஏ ேத³வர ப⁴th³ரmh ேத ஸா⁴shthவmh ப⁴khதவthஸல:॥ 42॥
கிமrhத²mh ேகாபமாகாrhrhப⁴khேத ph◌⁴’thேய கபீவேர ।
ப³ஹுகாலமநாவாஸmh :³க²ேமவாiν⁴தவாnh ॥ 43॥
இதா³நீmh ப³ஹு:³ெகௗ²கா⁴th³ப⁴வth³பி⁴ரபி⁴ரத: ।
ப⁴வthphரஸாதா³thஸுkh³வ: phராphதெஸௗkh²ேயா மஹாமதி:॥ 44॥
காமாஸkhேதா ர⁴பேத: ேஸவாrhத²mh நாக³ேதா ஹ: ।
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ஆக³Shயnhதி ஹரேயா நாநாேத³ஶக³தா: phரேபா⁴ ॥ 45॥
phேரேதா த³ஶஸாஹshரா ஹரேயா ர⁴ஸthதம ।
ஆேநmh வாநராnh தி³kh³ph◌⁴ேயா மஹாபrhவதஸnhநிபா⁴nh ॥ 46॥
ஸுkh³வ:shவயமாக³thய ஸrhவவாநரத²ைப: ।
வத⁴யிShயதி ைத³thெயௗகா⁴nh ராவணmh ச ஹநிShயதி ॥ 47॥
thவையவ ஸேதாऽth³ையவ க³nhதா வாநரŋhக³வ: ।
பயாnhதrhப⁴வநmh தthர thரதா³ரஸு’th³vh’தmh ॥ 48॥
th³’ShThவா ஸுkh³வமப⁴யmh த³ththவா நய ஸைஹவ ேத ।
தாராயா வசநmh thவா kh’ஶkhேராேதா⁴ऽத²லமண:॥ 49॥
ஜகா³மாnhத:ரmh யthர ஸுkh³ேவா வாநேரவர: ।
மாமாŋhkh³ய ஸுkh³வ: பrhயŋhேக பrhயவshதி²த:॥ 50॥
th³’ShThவா லமணமthயrhத²iµthபபாதாதிபீ⁴தவth ।
தmh th³’ShThவா லமண: khth³ேதா⁴ மத³விவேதணmh ॥ 51॥
ஸுkh³வmh phராஹ ³rhvh’thத விshmh’ேதாऽ ர⁴thதமmh ।
வா ேயந ஹேதா வீர:ஸ பா³ேऽth³ய phரதீேத ॥ 52॥
thவேமவ வாேநா மாrhக³mh க³Shய மயா ஹத: ।
ஏவமthயnhதபஷmh வத³nhதmh லமணmh ததா³॥ 53॥
உவாச ஹiνமாnh வீர: கத²ேமவmh phரபா⁴ஷேஸ ।
thவthேதாऽதி⁴கதேரா ராேம ப⁴khேதாऽயmh வாநராதி⁴ப:॥ 54॥
ராமகாrhயாrhத²மநிஶmh ஜாக³rhதி ந  விshmh’த: ।
ஆக³தா: பத: பய வாநரா: ேகாஶ: phரேபா⁴ ॥ 55॥
க³Shயnhthயசிேரணவ தாயா: பமாrhக³ணmh ।
ஸாத⁴யிShயதி ஸுkh³ேவா ராமகாrhயமேஶஷத:॥ 56॥
thவா ஹiνமேதா வாkhயmh ெஸௗthrhலjhேதாऽப⁴வth ।
ஸுkh³ேவாऽphயrhkh◌⁴யபாth³யாth³ையrhலமணmh ஸமஜயth ॥ 57॥
ஆŋhkh³ய phராஹ ராமshய தா³ேஸாऽஹmh ேதந ரத: ।
ராம:shவேதஜஸா ேலாகாnh rhth³ேத⁴ைநவ ேஜShயதி ॥ 58॥
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ஸஹாயமாthரேமவாஹmh வாநைர:ஸத: phரேபா⁴ ।
ெஸௗthரபி ஸுkh³வmh phராஹ கிசிnhமேயாதி³தmh ॥ 59॥
தthமshவ மஹாபா⁴க³ phரணயாth³பா⁴தmh மயா ।
க³chசா²ேமாऽth³ையவ ஸுkh³வ ராமshதிShட²தி காநேந ॥ 60॥
ஏக ஏவாதி:³கா²rhthேதா ஜாநகீவிரஹாthphர: ◌⁴ ।
தேத²தி ரத²மாய லமேணந ஸமnhவித:॥ 61॥
வாநைர:ஸேதா ராஜா ராமேமவாnhவபth³யத ॥ 62॥
ேப⁴mh’த³ŋhைக³rhப³ஹு’வாநைர: ேவதாதபthைரrhvhயஜைநச
ேஶாபி⁴த: ।
நீலாŋhக³தா³th³ையrhஹiνமthphரதா⁴ைந:ஸமாvh’ேதா ராக⁴வமph◌⁴யகா³th³த⁴:
॥ 63॥
இதிமத³th◌⁴யாthமராமாயேணஉமாமேஹவரஸmhவாேத³கிShகிnhதா⁴காNhேட³

பசம: ஸrhக:³॥ 5॥

॥ஷShட²ஸrhக:³॥
th³’ShThவா ராமmh ஸமாநmh ³ஹாth³வா ஶிலாதேல ।
ைசலாநத⁴ரmh யாமmh ஜடாெமௗவிராதmh ॥ 1॥
விஶாலநயநmh ஶாnhதmh shதசாiµகா²mh³ஜmh ।
தாவிரஹஸnhதphதmh பயnhதmh mh’க³பண:॥ 2॥
ரதா²th³³ராthஸiµthபthய ேவகா³thஸுkh³வலமெணௗ ।
ராமshய பாத³ேயாரkh³ேர ேபதrhப⁴khதிஸmhெதௗ ॥ 3॥
ராம:ஸுkh³வமாŋhkh³ய ph’ShThவாநாமயமnhதிேக ।
shதா²பயிthவா யதா²nhயாயmh ஜயாமாஸ த⁴rhமவிth ॥ 4॥
தேதாऽph³ரவீth³ர⁴ேரShட²mh ஸுkh³ேவா ப⁴khதிநmhரதீ:◌⁴ ।
ேத³வ பய ஸமாயாnhதீmh வாநராmh மஹாசmh ॥ 5॥
லாசலாth³ஸmh⁴தா ேமமnhத³ரஸnhநிபா: ◌⁴ ।
நாநாth³வீபஸchைச²லவாந: பrhவேதாபமா:॥ 6॥
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அஸŋhkh²யாதா:ஸமாயாnhதி ஹரய: காமபிண: ।
ஸrhேவ ேத³வாmhஶஸmh⁴தா:ஸrhேவ th³த⁴விஶாரதா:³॥ 7॥
அthர ேகசிth³க³ஜப³லா: ேகசிth³த³ஶக³ேஜாபமா: ।
க³ஜாதப³லா: ேகசித³nhேயऽதப³லா: phரேபா⁴ ॥ 8॥
ேகசித³ஜநடாபா: ◌⁴ ேகசிthகநகஸnhநிபா: ◌⁴ ।
ேகசிth³ரkhதாnhதவத³நா தீ³rhக⁴வாலாshததா²பேர ॥ 9॥
ஶுth³த⁴shப²கஸŋhகாஶா: ேகசிth³ராஸஸnhநிபா: ◌⁴ ।
க³rhஜnhத: பேதா யாnhதி வாநரா th³த⁴காŋhண:॥ 10॥
thவதா³jhஞாகாண:ஸrhேவ ப²லலாஶநா: phரேபா⁴ ।
’ாமதி⁴ேபா வீேரா ஜாmhப³வாnhநாம ³th³தி⁴மாnh ॥ 11॥
ஏஷ ேம மnhthmh ேரShட:² ேகாப⁴lhகvh’nhத³ப: ।
ஹமாேநஷ விkh²யாேதா மஹாஸththவபராkhரம:॥ 12॥
வாthேராऽதிேதஜshவீ மnhth ³th³தி⁴மதாmh வர: ।
நேலா நீலச க³வேயா க³வாோ க³nhத⁴மாத³ந:॥ 13॥
ஶரேபா⁴ ைமnhத³வைசவ க³ஜ: பநஸ ஏவ ச ।
வiµேகா² த³தி⁴iµக:²ஸுேஷணshதார ஏவ ச ॥ 14॥
ேகஸ ச மஹாஸththவ: பிதா ஹiνமேதா ப³ ।
ஏேத ேத த²பா ராம phராதா⁴nhேயந மேயாதி³தா:॥ 15॥
மஹாthமாேநா மஹாவீrhயா:ஶkhரlhயபராkhரமா: ।
ஏேத phரthேயகத: ேகாேகாவாநரத²பா:॥ 16॥
தவாjhஞாகாண:ஸrhேவ ஸrhேவ ேத³வாmhஶஸmhப⁴வா: ।
ஏஷ வாஸுத:மாநŋhக³ேதா³ நாம வித:॥ 17॥
வாlhயப³ேலா வீேரா ராஸாநாmh ப³லாnhதக: ।
ஏேத சாnhேய ச ப³ஹவshthவத³rhேத² thயkhதவிதா:॥ 18॥
ேயாth³தா⁴ர: பrhவதாkh³ைரச நி:ஶthகா⁴தேந ।
ஆjhஞாபய ர⁴ேரShட²ஸrhேவ ேத வஶவrhதிந:॥ 19॥
ராம:ஸுkh³வமாŋhkh³ய ஹrhஷrhேலாசந: ।
phராஹ ஸுkh³வ ஜாநா ஸrhவmh thவmh காrhயெகௗ³ரவmh ॥ 20॥
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மாrhக³rhத²mh  ஜாநkhயா நிŋhவ யதி³ ேராசேத ।
thவா ராமshய வசநmh ஸுkh³வ: phதமாநஸ:॥ 21॥
phேரஷயாமாஸ ப³ேநா வாநராnh வாநரrhஷப: ◌⁴ ।
தி³ு ஸrhவாஸு விவிதா⁴nh வாநராnh phேரShய ஸthவரmh ॥ 22॥
த³mh தி³ஶமthயrhத²mh phரயthேநந மஹாப³லாnh ।
வராஜmh ஜாmhப³வnhதmh ஹமnhதmh மஹாப³லmh ॥ 23॥
நலmh ஸுேஷணmh ஶரப⁴mh ைமnhத³mh th³விவித³ேமவ ச ।
phேரஷயாமாஸ ஸுkh³ேவா வசநmh ேசத³மph³ரவீth ॥ 24॥
விசிnhவnh phரயthேநந ப⁴வnhேதா ஜாநகீmh ஶுபா⁴mh ।
மாஸாத³rhவாŋhநிவrhதth◌⁴வmh மchசா²ஸநர:ஸரா:॥ 25॥
தாமth³’ShThவா யதி³ ேவா மாஸா³rhth◌⁴வmh தி³நmh ப⁴ேவth ।
ததா³ phராnhதிகmh த³Nhட³mh மthத: phராphshயத²வாநரா:॥ 26॥
இதி phரshதா²phய ஸுkh³ேவா வாநராnh பீ⁴மவிkhரமாnh ।
ராமshய பாrhேவ ராமmh நthவா ேசாபவிேவஶ ஸ:॥ 27॥
க³chச²nhதmh மாதிmh th³’ShThவா ராேமா வசநமph³ரவீth ।
அபி⁴jhஞாநாrhத²ேமதnhேம யŋh³யகiµthதமmh ॥ 28॥
மnhநாமாரஸmhkhதmh தாைய தீ³யதாmh ரஹ: ।
அshnh காrhேய phரமாணmh  thவேமவ கபிஸthதம ।
ஜாநா ஸththவmh ேத ஸrhவmh க³chச² பnhதா:²ஶுப⁴shதவ ॥ 29॥
ஏவmh கபீநாmh ராjhஞா ேத விsh’Shடா: பமாrhக³ேண ।
தாயா அŋhக³த³iµகா² ப³ph◌⁴ரiµshதthர தthர ஹ ॥ 30॥
ph◌⁴ரமnhேதா விnhth◌⁴யக³ஹேந த³th³’ஶு: பrhவேதாபமmh ।
ராஸmh பீ⁴ஷகாரmh ப⁴யnhதmh mh’கா³nh க³ஜாnh ॥ 31॥
ராவேऽயதி jhஞாthவா ேகசிth³வாநரŋhக³வா: ।
ஜkh◌⁴iν: கிலகிலாஶph³த³mh iµசnhேதா iµShபி:◌⁴ th ॥ 32॥
நாயmh ராவண இthkhthவா யரnhயnhமஹth³வநmh ।
th’ஷாrhதா ஸலmh தthர நாவிnhத³nh ஹŋhக³வா:॥ 33॥
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விph◌⁴ரமnhேதா மஹாரNhேய ஶுShககNhேடா²Shட²தாகா: ।
த³th³’ஶுrhக³வரmh தthர th’ண³lhமாvh’தmh மஹth ॥ 34॥
ஆrhth³ரபாnh khெரௗசஹmhஸாnhநி:sh’தாnh த³th³’ஶுshதத: ।
அthராshேத ஸலmh நmh phரவிஶாேமா மஹா³ஹாmh ॥ 35॥
இthkhthவா ஹiνமாநkh³ேர phரவிேவஶ தமnhவ: ।
ஸrhேவ பரshபரmh th◌⁴’thவா பா³ஹூnh பா³ஹுபி⁴thஸுகா:॥ 36॥
அnhத⁴காேர மஹth³³ரmh க³thவாபயnh கபீவரா: ।
ஜலாஶயாnh மணிநிப⁴ேதாயாnh கlhபth³ேமாபமாnh ॥ 37॥
vh’ாnh பkhவப²லrhநmhராnh ம⁴th³ேராணஸமnhவிதாnh ।
kh³’ஹாnh ஸrhவ³ேேபதாnh மணிவshthராதி³தாnh ॥ 38॥
தி³vhயப⁴யாnhநஸதாnh மாiνைஷ: பவrhதாnh ।
விshதாshதthர ப⁴வேந தி³vhேய கநகவிShடேர ॥ 39॥
phரப⁴யா தீ³phயமாநாmh  த³th³’ஶு:shthயேமககாmh ।
th◌⁴யாயnhதீmh சீரவஸநாmh ேயாகி³நீmh ேயாக³மாshதி²தாmh ॥ 40॥
phரேணiµshதாmh மஹாபா⁴கா³mh ப⁴khthயா பீ⁴thயா ச வாநரா: ।
th³’ShThவா தாnh வாநராnh ேத³வீ phராஹ யmh கிமாக³தா:॥ 41॥
ேதா வா கshய ³தா வா மthshதா²நmh கிmh phரத⁴rhஷத² ।
தchch²thவா ஹiνமாநாஹ ’iΝ வயா ேத³வி ேத ॥ 42॥
அேயாth◌⁴யாதி⁴பதி:மாnh ராஜா த³ஶரத:² phர:◌⁴ ।
தshய thேரா மஹாபா⁴ேகா³jhேயShேடா² ராம இதி த:॥ 43॥
பிராjhஞாmh ரshkh’thய ஸபா⁴rhய:ஸாiνேஜா வநmh ।
க³தshதthர ’தா பா⁴rhயா தshய ஸாth◌⁴வீ ³ராthமநா ॥ 44॥
ராவேணந தேதா ராம:ஸுkh³வmh ஸாiνேஜா யெயௗ ।
ஸுkh³ேவா thரபா⁴ேவந ராமshய phயவlhலபா⁴mh ॥ 45॥
mh’க³யth◌⁴வதி phராஹ தேதா வயiµபாக³தா: ।
தேதா வநmh விசிnhவnhேதா ஜாநகீmh ஜலகாŋhண:॥ 46॥
phரவிShடா க³வரmh ேகா⁴ரmh ைத³வாத³thர ஸமாக³தா: ।
thவmh வா கிமrhத²மthரா கா வா thவmh வத³ ந:ஶுேப⁴ ॥ 47॥
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ேயாகி³நீ ச ததா² th³’ShThவா வாநராnh phராஹ ’Shடதீ:◌⁴ ।
யேத²Shடmh ப²லலாநி ஜkh³th◌⁴வா பீthவாmh’தmh பய:॥ 48॥
ஆக³chச²த தேதா வேய மம vh’thதாnhதமாதி³த: ।
தேத²தி ⁴khthவா பீthவா ச ’Shடாshேத ஸrhவவாநரா:॥ 49॥
ேத³vhயா:ஸபmh க³thவா ேத ப³th³தா⁴ஜடா:shதி²தா: ।
தத: phராஹ ஹமnhதmh ேயாகி³நீ தி³vhயத³rhஶநா ॥ 50॥
ேஹமா நாம ரா தி³vhயபிணீ விவகrhமண: ।
th மேஹஶmh nh’thேயந ேதாஷயாமாஸ பா⁴நீ ॥ 51॥
Shேடா மேஹஶ: phரத³தா³வித³mh தி³vhயரmh மஹth ।
அthர shதி²தா ஸா ஸுத³தீ வrhஷாமதாதmh ॥ 52॥
தshயா அஹmh ஸகீ²விShiΝதthபரா ேமாகாŋhணீ ।
நாmhநா shவயmhphரபா⁴ தி³vhயக³nhத⁴rhவதநயா ரா ॥ 53॥
க³chச²nhதீ ph³ரமேலாகmh ஸா மாமாேஹத³mh தபசர ।
அthைரவ நிவஸnhதீ thவmh ஸrhவphராணிவிவrhேத ॥ 54॥
thேரதாேக³ தா³ஶரதி²rh⁴thவா நாராயேऽvhயய: ।
⁴பா⁴ரஹரrhதா²ய விசShயதி காநேந ॥ 55॥
மாrhக³nhேதா வாநராshதshய பா⁴rhயாமாயாnhதி ேத ³ஹாmh ।
ஜயிthவாத² தாnh நthவா ராமmh shthவா phரயthநத:॥ 56॥
யாதா ப⁴வநmh விShேrhேயாகி³க³mhயmh ஸநாதநmh ।
இேதாऽஹmh க³nhchசா² ராமmh th³ரShmh thவராnhவிதா ॥ 57॥
யmh பித³th◌⁴வமணி க³Shயத² ப³rh³ஹாmh ।
தைத²வ சkhshேத ேவகா³th³க³தா: rhவshதி²தmh வநmh ॥ 58॥
ஸாபி thயkhthவா ³ஹாmh ஶீkh◌⁴ரmh யெயௗ ராக⁴வஸnhநிதி⁴mh ।
தthர ராமmh ஸஸுkh³வmh லமணmh ச த³த³rhஶ ஹ ॥ 59॥
kh’thவா phரத³ணmh ராமmh phரணmhய ப³ஹுஶ:ஸுதீ: ◌⁴ ।
ஆஹ க³th³க³த³யா வாசா ேராமாசிததஹா ॥ 60॥
தா³ தவாஹmh ராேஜnhth³ர த³rhஶநாrhத²ஹாக³தா ।
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ப³ஹுவrhஷஸஹshராணி தphதmh ேம ³சரmh தப:॥ 61॥
³ஹாயாmh த³rhஶநாrhத²mh ேத ப²தmh ேமऽth³ய தthதப: ।
அth³ய  thவாmh நமshயா மாயாயா: பரத:shதி²தmh ॥ 62॥
ஸrhவ⁴ேதஷு சாலயmh ப³ரnhதரவshதி²தmh ।
ேயாக³மாயாஜவநிகாchச²nhேநா மாiνஷவிkh³ரஹ:॥ 63॥
ந லயேஸऽjhஞாநth³’ஶாmh ைஶஷ இவ பth◌⁴’kh ।
மஹாபா⁴க³வதாநாmh thவmh ப⁴khதிேயாக³விதி⁴thஸயா ॥ 64॥
அவதீrhேऽ ப⁴க³வnh கத²mh ஜாநா தாம ।
ேலாேக ஜாநா ய: கசிthதவ தththவmh ர⁴thதம ॥ 65॥
மைமதேத³வ பmh ேத ஸதா³ பா⁴ ’தா³லேய ।
ராம ேத பாத³க³ளmh த³rhஶிதmh ேமாத³rhஶநmh ॥ 66॥
அத³rhஶநmh ப⁴வாrhநாmh ஸnhமாrhக³பத³rhஶநmh ।
த⁴நthரகலthராதி³வி⁴திபத³rhபித: ।
அகிசநத⁴நmh thவாth³ய நாபி⁴தா⁴mh ஜேநாऽrhஹதி ॥ 67॥
நிvh’thத³ணமாrhகா³ய நிShகிசநத⁴நாய ேத ॥ 68॥
நம:shவாthமாபி⁴ராமாய நிrh³ய ³thமேந ।
காலபிணஶாநமாதி³மth◌⁴யாnhதவrhதmh ॥ 69॥
ஸமmh சரnhதmh ஸrhவthர மnhேய thவாmh ஷmh பரmh ।
ேத³வ ேத ேசShதmh கசிnhந ேவத³ nh’விட³mhப³நmh ॥ 70॥
ந ேதऽshதி கசிth³த³யிேதா th³ேவShேயா வாऽபர ஏவ ச ।
thவnhமாயாபிதாthமாநshthவாmh பயnhதி ததா²வித⁴mh ॥ 71॥
அஜshயாகrhஶshய ேத³வதிrhயŋhநராதி³ஷு ।
ஜnhமகrhமாதி³கmh யth³யthதத³thயnhதவிட³mhப³நmh ॥ 72॥
thவாமாஹுரரmh ஜாதmh கதா²ரவணth³த⁴ேய ।
ேகசிthேகாஸலராஜshய தபஸ: ப²லth³த⁴ேய ॥ 73॥
ெகௗஸlhயயா phராrhth²யமாநmh ஜாதமாஹு: பேர ஜநா: ।
³Shடராஸ⁴பா⁴ரஹரயாrhதி²ேதா வி: ◌⁴ ॥ 74॥
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ph³ரம நரேபண ஜாேதாऽயதி ேகசந ।
’Nhவnhதி கா³யnhதி ச ேய கதா²shேத ர⁴நnhத³ந ॥ 75॥
பயnhதி தவ பாதா³ph³ஜmh ப⁴வாrhணவஸுதாரணmh ।
thவnhமாயா³ணப³th³தா⁴ஹmh vhயதிkhதmh ³ரயmh ॥ 76॥
கத²mh thவாmh ேத³வ ஜாநீயாmh shேதாmh வாவிஷயmh வி⁴mh ।
நமshயா ர⁴ேரShட²mh பா³ஸநஶராnhவிதmh ।
லமேணந ஸஹ ph◌⁴ராthரா ஸுkh³வாதி³பி⁴ரnhவிதmh ॥ 77॥
ஏவmh shேதா ர⁴ேரShட:² phரஸnhந: phரணதாக⁴’th ।
உவாச ேயாகி³நீmh ப⁴khதாmh கிmh ேத மந காŋhதmh ॥ 78॥
ஸா phராஹ ராக⁴வmh ப⁴khthயா ப⁴khதிmh ேத ப⁴khதவthஸல ।
யthர thராபி ஜாதாயா நிசலாmh ேத³ ேம phரேபா⁴ ॥ 79॥
thவth³ப⁴khேதஷு ஸதா³ஸŋhேகா³ ⁴யாnhேம phராkh’ேதஷு ந ।
வா ேம ராமராேமதி ப⁴khthயா வத³ ஸrhவதா³॥ 80॥
மாநஸmh யாமலmh பmh தாலமணஸmhதmh ।
த⁴iνrhபா³ணத⁴ரmh பீதவாஸஸmh iµேடாjhjhவலmh ॥ 81॥
அŋhக³ைத³rhைரrhiµkhதாஹாைர: ெகௗshப⁴Nhட³ல: ।
பா⁴nhதmh shமர ேம ராம வரmh நாnhயmh vh’ேண phரேபா⁴ ॥ 82॥

ராம உவாச ।
ப⁴வthேவவmh மஹாபா⁴ேக³ க³chச² thவmh ப³த³வநmh ।
தthைரவ மாmh shமரnhதீ thவmh thயkhthேவத³mh ⁴தபசகmh ।
மாேமவ பரமாthமாநமசிராthphரதிபth³யேஸ ॥ 83॥
thவா ர⁴thதமவேசாऽmh’தஸாரகlhபmh

க³thவா தைத³வ ப³த³தக²Nhட³ஜுShடmh ।
தீrhத²mh ததா³ ர⁴பதிmh மநஸா shமரnhதீ

thயkhthவா கேலவரமவாப பரmh பத³mh ஸா ॥ 84॥
இதிமத³th◌⁴யாthமராமாயேணஉமாமேஹவரஸmhவாேத³கிShகிnhதா⁴காNhேட³

ஷShட:² ஸrhக:³॥ 6॥
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॥ஸphதம ஸrhக:³॥

மஹாேத³வ உவாச ।
அத² தthர ஸமாநா vh’க²Nhேட³ஷு வாநரா: ।
சிnhதயnhேதா விiµயnhத:தாமாrhக³ணகrhஶிதா:॥ 1॥
தthேராவாசாŋhக³த:³ காmhசிth³வாநராnh வாநரrhஷப:◌⁴ ।
ph◌⁴ரமதாmh க³வேரऽshமாகmh மாேஸா நmh க³ேதாऽப⁴வth ॥ 2॥
தா நாதி⁴க³தாshமாபி⁴rhந kh’தmh ராஜஶாஸநmh ।
யதி³ க³chசா²ம கிShகிnhதா⁴mh ஸுkh³ேவாऽshமாnh ஹநிShயதி ॥ 3॥
விேஶஷத:ஶthஸுதmh மாmh ஷாnhநிஹநிShயதி ।
மயி தshய த: phதிரஹmh ராேமண ரத:॥ 4॥
இதா³நீmh ராமகாrhயmh ேம ந kh’தmh தnhஷmh ப⁴ேவth ।
தshய மth³த⁴நேந நmh ஸுkh³வshய ³ராthமந:॥ 5॥
மாth’கlhபாmh ph◌⁴ராth’பா⁴rhயாmh பாபாthமாiνப⁴வthயெஸௗ ।
ந க³chேச²யமத: பாrhவmh தshய வாநரŋhக³வா:॥ 6॥
thயயா விதmh சாthர ேயந ேகநாபி mh’thநா ।
இthயநயநmh ேகசிth³th³’ShThவா வாநரŋhக³வா:॥ 7॥
vhயதி²தா:ஸாநயநா வராஜமதா²ph³வnh ॥ 8॥
கிமrhத²mh தவ ேஶாேகாऽthர வயmh ேத phராணரகா: ।
ப⁴வாேமா நிவஸாேமாऽthர ³ஹாயாmh ப⁴யவrhதா:॥ 9॥
ஸrhவெஸௗபா⁴kh³யஸதmh ரmh ேத³வேராபமmh ।
ஶைந: பரshபரmh வாkhயmh வத³தாmh மாதாthமஜ:॥ 10॥
thவாŋhக³த³mh ஸமாŋhkh³ய phேராவாச நயேகாவித:³ ।
விசாrhயேத கிமrhத²mh ேத ³rhவிசாேரா ந jhயேத ॥ 11॥
ராjhேஞாऽthயnhதphயshthவmh  தாராthேராऽதிவlhலப: ◌⁴ ।
ராமshய லமthphதிshthவயி நிthயmh phரவrhத⁴ேத ॥ 12॥
அேதா ந ராக⁴வாth³பீ⁴திshதவ ராjhேஞா விேஶஷத: ।
அஹmh தவ ேத ஸkhேதா வthஸ நாnhயmh விசாரய ॥ 13॥
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³ஹாவாஸச நிrhேப⁴th³ய இthkhதmh வாநைரsh யth ।
தேத³தth³ராமபா³நாமேப⁴th³யmh கிmh ஜக³ththரேய ॥ 14॥
ேய thவாmh ³rhேபா³த⁴யnhthேயேத வாநரா வாநரrhஷப⁴ ।
thரதா³ராதி³கmh thயkhthவா கத²mh shதா²shயnhதி ேத thவயா ॥ 15॥
அnhயth³³யதமmh வேய ரஹshயmh ’iΝ ேம ஸுத ।
ராேமா ந மாiνேஷா ேத³வ:ஸாாnhநாராயேऽvhயய:॥ 16॥
தா ப⁴க³வதீ மாயா ஜநஸmhேமாஹகாணீ ।
லமே ⁴வநாதா⁴ர:ஸாாchேச²ஷ: ப²ணீவர:॥ 17॥
ph³ரம phராrhதி²தா:ஸrhேவ ரோக³ணவிநாஶேந ।
மாயாமாiνஷபா⁴ேவந ஜாதா ேலாைககரகா:॥ 18॥
வயmh ச பாrhஷதா:³ஸrhேவ விShேrhைவNhட²வாந: ।
மiνShயபா⁴வமாபnhேந shேவchச²யா பரமாthமநி ॥ 19॥
வயmh வாநரேபண ஜாதாshதshையவ மாயயா ।
வயmh  தபஸா rhவமாராth◌⁴ய ஜக³தாmh பதிmh ॥ 20॥
ேதைநவாiνkh³’தா:shம: பாrhஷத³thவiµபாக³தா: ।
இதா³நீமபி தshையவ ேஸவாmh kh’thைவவ மாயயா ॥ 21॥
நrhைவNhட²மாஸாth³ய ஸுக²mh shதா²shயாமேஹ வயmh ।
இthயŋhக³த³மதா²வாshய க³தா விnhth◌⁴யmh மஹாசலmh ॥ 22॥
விசிnhவnhேதாऽத²ஶநைகrhஜாநகீmh த³mh³ேத: ◌⁴ ।
தீேர மேஹnhth³ராkh²யகி³ேர: பவிthரmh பாத³மாய:॥ 23॥
th³’ShThவா ஸiµth³ரmh ³Shபாரமகா³த⁴mh ப⁴யவrhத⁴நmh ।
வாநரா ப⁴யஸnhthரshதா: கிmh rhம இதி வாதி³ந:॥ 24॥
நிேஷ³த³ேத⁴shதீேர ஸrhேவ சிnhதாஸமnhவிதா: ।
மnhthரயாமாஸுரnhேயாnhயமŋhக³தா³th³யா மஹாப³லா:॥ 25॥
ph◌⁴ரமேதா ேம வேந மாேஸா க³ேதாऽthைரவ ³ஹாnhதேர ।
ந th³’Shேடா ராவே வாth³ய தா வா ஜநகாthமஜா ॥ 26॥
ஸுkh³வshதீணத³Nhேடா³ऽshமாnhநிஹnhthேயவ ந ஸmhஶய: ।
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ஸுkh³வவத⁴ேதாऽshமாகmh ேரய: phராேயாபேவஶநmh ॥ 27॥
இதி நிசிthய தthைரவ த³rhபா⁴நாshதீrhய ஸrhவத: ।
உபாவிேவஶுshேத ஸrhேவ மரேண kh’தநிசயா:॥ 28॥
ஏதshnhநnhதேர தthர மேஹnhth³ராth³³ஹாnhதராth ।
நிrhக³thய ஶநைகராகா³th³kh³’th◌⁴ர: பrhவதஸnhநிப: ◌⁴ ॥ 29॥
th³’ShThவா phராேயாபேவேஶந shதி²தாnh வாநரŋhக³வாnh ।
உவாச ஶநைகrhkh³’th◌⁴ர: phராphேதா ப⁴ேயாऽth³ய ேம ப³ஹு:॥ 30॥
ஏைககஶ: khரமாthஸrhவாnh ப⁴யா தி³ேந தி³ேந ।
thவா தth³kh³’th◌⁴ரவசநmh வாநரா பீ⁴தமாநஸா:॥ 31॥
ப⁴யிShயதி ந:ஸrhவாநெஸௗ kh³’th◌⁴ேரா ந ஸmhஶய: ।
ராமகாrhயmh ச நாshமாபி: ◌⁴ kh’தmh கிசிth³த⁴வரா:॥ 32॥
ஸுkh³வshயாபி ச தmh ந kh’தmh shவாthமநாமபி ।
vh’தா²ேநந வத⁴mh phராphதா க³chசா²ேமா யமஸாத³நmh ॥ 33॥
அேஹா ஜடாrhத⁴rhமாthமா ராமshயாrhேத² mh’த:ஸுதீ: ◌⁴ ॥
ேமாmh phராப ³ராவாபmh ேயாகி³நாமphயnhத³ம:॥ 34॥
ஸmhபாதிsh ததா³வாkhயmh thவா வாநரபா⁴தmh ।
ேக வா யmh மம ph◌⁴ரா: கrhணபீஷஸnhநிப⁴mh ॥ 35॥
ஜடாதி நாமாth³ய vhயாஹரnhத: பரshபரmh ।
உchயதாmh ேவா ப⁴யmh மா ⁴nhமthத: phலவக³ஸthதமா:॥ 36॥
தiµவாசாŋhக³த:³மாiνthதி²ேதா kh³’th◌⁴ரஸnhநிெதௗ⁴ ।
ராேமா தா³ஶரதி:²மாnh லமேணந ஸமnhவித:॥ 37॥
தயா பா⁴rhயயா ஸாrhத⁴mh விசசார மஹாவேந ।
தshய தா ’தா ஸாth◌⁴வீ ராவேணந ³ராthமநா ॥ 38॥
mh’க³யாmh நிrhக³ேத ராேம லமேண ச ’தா ப³லாth ।
ராமராேமதி khேராஶnhதீ thவா kh³’th◌⁴ர: phரதாபவாnh ॥ 39॥
ஜடாrhநாம பnhth³ேரா th³த⁴mh kh’thவா ஸுதா³ணmh ।
ராவேணந ஹேதா வீேரா ராக⁴வாrhத²mh மஹாப³ல:॥ 40॥
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ராேமண த³kh³ேதா⁴ ராமshய ஸாjhயமக³மthth ।
ராம:ஸுkh³வமாஸாth³ய ஸkh²யmh kh’thவாkh³நிஸாகmh ॥ 41॥
ஸுkh³வேசாதி³ேதா ஹthவா வாநmh ஸு³ராஸத³mh ।
ராjhயmh த³ெதௗ³வாநராmh ஸுkh³வாய மஹாப³ல:॥ 42॥
ஸுkh³வ: phேரஷயாமாஸ தாயா: பமாrhக³ேண ।
அshமாnh வாநரvh’nhதா³nh ைவ மஹாஸththவாnh மஹாப³ல:॥ 43॥
மாஸாத³rhவாŋhநிவrhதth◌⁴வmh ேநா ேசthphராnh ஹரா வ: ।
இthயாjhஞயா ph◌⁴ரமnhேதாऽshnh வேந க³வரமth◌⁴யகா:³॥ 44॥
க³ேதா மாேஸா ந ஜாநீம:தாmh வா ராவணmh ச வா ॥
மrhmh phராேயாபவிShடா shமshதீேர லவணவாேத:◌⁴ ॥ 45॥
யதி³ஜாநா ேஹ பnh தாmh கத²ய ந:ஶுபா⁴mh ।
அŋhக³த³shய வச:thவா ஸmhபாதிrh’Shடமாநஸ:॥ 46॥
உவாச மthphேயா ph◌⁴ராதா ஜடா: phலவேக³வரா: ।
ப³ஹுவrhஷஸஹshராnhேத ph◌⁴ராth’வாrhதா தா மயா ॥ 47॥
வாkhஸாஹாyhயmh கShேயऽஹmh ப⁴வதாmh phலவேக³வரா: ।
ph◌⁴ரா:ஸலதா³நாய நயth◌⁴வmh மாmh ஜலாnhதிகmh ॥ 48॥
பசாthஸrhவmh ஶுப⁴mh வேய ப⁴வதாmh காrhயth³த⁴ேய ।
தேத²தி நிnhshேத தீரmh ஸiµth³ரshய விஹŋhக³மmh ॥ 49॥
ேஸாऽபி தthஸேல shநாthவா ph◌⁴ராrhத³ththவா ஜலாஜmh ।
ந:shவshதா²நமாஸாth³ய shதி²ேதா நீேதா ஹவைர: ।
ஸmhபாதி: கத²யாமாஸ வாநராnh பஹrhஷயnh ॥ 50॥
லŋhகா நாம நக³rhயாshேத thடகி³rhத⁴நி ।
தthராேஶாகவேந தா ராபி: ◌⁴ ஸுரதா ॥ 51॥
ஸiµth³ரமth◌⁴ேய ஸா லŋhகா ஶதேயாஜந³ரத: ।
th³’யேத ேம ந ஸnhேத³ஹ:தா ச பth³’யேத ॥ 52॥
kh³’th◌⁴ரthவாth³³ரth³’Shrhேம நாthர ஸmhஶயிmh மmh ।
ஶதேயாஜநவிshதீrhணmh ஸiµth³ரmh யsh லŋhக⁴ேயth ॥ 53॥
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ஸ ஏவ ஜாநகீmh th³’ShThவா நராயாshயதி th◌⁴வmh ।
அஹேமவ ³ராthமாநmh ராவணmh ஹnhiµthஸேஹ ।
ph◌⁴ராrhஹnhதாரேமகாகீ கிnh பவிவrhத:॥ 54॥
யதth◌⁴வமதியthேநந லŋhகி⁴mh ஸதாmh பதிmh ।
தேதா ஹnhதா ர⁴ேரShேடா² ராவணmh ராஸாதி⁴பmh ॥ 55॥
உlhலŋhkh◌⁴ய nh⁴mh ஶதேயாஜநாயதmh

லŋhகாmh phரவியாத²விேத³ஹகnhயகாmh ।
th³’ShThவா ஸமாபா⁴Shய ச வாதி⁴mh ந-
shதrhmh ஸமrhத:² கதேமா விசாrhயதாmh ॥ 56॥

இதிமத³th◌⁴யாthமராமாயேணஉமாமேஹவரஸmhவாேத³கிShகிnhதா⁴காNhேட³

ஸphதம: ஸrhக:³॥ 7॥

॥அShடம ஸrhக:³॥
அத² ேத ெகௗகாவிShடா:ஸmhபாதிmh ஸrhவவாநரா: ।
பphரch²rhப⁴க³வnh ph³ shவiµத³nhதmh thவமாதி³த:॥ 1॥
ஸmhபாதி: கத²யாமாஸ shவvh’thதாnhதmh ரா kh’தmh ।
அஹmh ரா ஜடாச ph◌⁴ராதெரௗ ட⁴ெயௗவெநௗ ॥ 2॥
ப³ேலந த³rhபிதாவாவாmh ப³லjhஞாஸயா க²ெகௗ³ ।
ஸூrhயமNhட³லபrhயnhதmh க³nhiµthபதிெதௗ மதா³th ॥ 3॥
ப³ஹுேயாஜநஸாஹshரmh க³ெதௗ தthர phரதாபித: ।
ஜடாshதmh பthராmh பைராchசா²th³ய ேமாஹத:॥ 4॥
shதி²ேதாऽஹmh ரபி⁴rhத³kh³த⁴போऽshnh விnhth◌⁴யrhத⁴நி ।
பதிேதா ³ரபதநாnhrhchசி²ேதாऽஹmh கபீவரா:॥ 5॥
தி³நthரயாthந: phராணஸேதா த³kh³த⁴பக: ।
ேத³ஶmh வா கி³டாnh வா ந ஜாேந ph◌⁴ராnhதமாநஸ:॥ 6॥
ஶைநnhlhய நயேந th³’ShThவா தthராரமmh ஶுப⁴mh ।
ஶைந:ஶைநராரமshய ஸபmh க³தவாநஹmh ॥ 7॥
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சnhth³ரமா நாம iµநிராTh³ th³’ShThவா மாmh விshேதாऽவத³th ।
ஸmhபாேத கித³mh ேதऽth³ய விபmh ேகந வா kh’தmh ॥ 8॥
ஜாநா thவாமஹmh rhவமthயnhதmh ப³லவாந ।
த³kh³ெதௗ⁴ கிமrhத²mh ேத பௌ கth²யதாmh யதி³ மnhயேஸ ॥ 9॥
தத:shவேசShதmh ஸrhவmh கத²யிthவாதி:³கி²த: ।
அph³ரவmh iµநிஶாrh³ல த³ேயऽஹmh தா³வவநிநா ॥ 10॥
கத²mh தா⁴ரயிmh ஶkhேதா விபோ விதmh phரேபா⁴ ।
இthkhேதாऽத²iµநிrhவீய மாmh த³யாrhth³ரவிேலாசந:॥ 11॥
’iΝ வthஸ வேசா ேமऽth³ய thவா  யேத²phதmh ।
ேத³ஹலத³mh :³க²mh ேத³ஹ: கrhமஸiµth³ப⁴வ:॥ 12॥
கrhம phரவrhதேத ேத³ேஹऽஹmh³th³th◌⁴யா ஷshய  ।
அஹŋhகாரshthவநாதி:³shயாத³விth³யாஸmhப⁴ேவா ஜட:³॥ 13॥
சிchசா²யயா ஸதா³ khதshதphதாய:பிNhட³வth ஸதா³ ।
ேதந ேத³ஹshய தாதா³thmhயாth³ேத³ஹேசதநவாnh ப⁴ேவth ॥ 14॥
ேத³ேஹாऽஹதி ³th³தி: ◌⁴ shயாதா³thமேநாऽஹŋhkh’ேதrhப³லாth ।
தnhல ஏஷ ஸmhஸார:ஸுக²:³கா²தி³ஸாத⁴க:॥ 15॥
ஆthமேநா நிrhவிகாரshய th²யா தாதா³thmhயத:ஸதா³ ।
ேத³ேஹாऽஹmh கrhமகrhதாஹதி ஸŋhகlhphய ஸrhவதா³॥ 16॥
வ: கேராதி கrhமாணி தthப²லrhப³th³th◌⁴யேதऽவஶ: ।
ஊrhth◌⁴வாேதா⁴ ph◌⁴ரமேத நிthயmh பாபNhயாthமக:shவயmh ॥ 17॥
kh’தmh மயாதி⁴கmh Nhயmh யjhஞதா³நாதி³ நிசிதmh ।
shவrhக³mh க³thவா ஸுக²mh ேபா⁴ய இதி ஸŋhகlhபவாnh ப⁴ேவth ॥ 18॥
தைத²வாth◌⁴யாஸதshதthர சிரmh ⁴khthவா ஸுக²mh மஹth ।
ணNhய: பதthயrhவாக³நிchச²nh கrhமேசாதி³த:॥ 19॥
பதிthவா மNhட³ேல ேசnhேதா³shதேதா நீஹாரஸmhத: ।
⁴ெமௗ பதிthவா vhயாெதௗ³ தthர shதி²thவா சிரmh ந:॥ 20॥
⁴thவா சrhவித⁴mh ேபா⁴jhயmh ைஷrh⁴jhயேத தத: ।
ேரேதா ⁴thவா நshேதந ’ெதௗ shthேயாநிசித:॥ 21॥
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ேயாநிரkhேதந ஸmhkhதmh ஜராபேவShதmh ।
தி³ேநைநேகந கலலmh ⁴thவா ட⁴thவமாphiνயாth ॥ 22॥
தthந: பசராthேரண ³th³³தா³காரதாயாth ।
ஸphதராthேரண தத³பி மாmhஸேபஶிthவமாphiνயாth ॥ 23॥
பமாthேரண ஸா ேபஶீ தி⁴ேரண பphதா ।
தshயா ஏவாŋhேராthபthதி: பசவிmhஶதிராthஷு ॥ 24॥
kh³வா ஶிரச shகnhத⁴ச ph’Shட²வmhஶshதேதா²த³ரmh ।
பசதா⁴ŋhகா³நி ைசைககmh ஜாயnhேத மாஸத: khரமாth ॥ 25॥
பாணிபாெதௗ³ ததா² பாrhவ: கrhஜாiν தைத²வ ச ।
மாஸth³வயாth phரஜாயnhேத khரேமணவ ந சாnhயதா²॥ 26॥
thபி⁴rhமாைஸ: phரஜாயnhேத அŋhகா³நாmh ஸnhத⁴ய: khரமாth ।
ஸrhவாŋh³lhய: phரஜாயnhேத khரமாnhமாஸசShடேய ॥ 27॥
நாஸா கrhெணௗ ச ேநthேர ச ஜாயnhேத பசமாஸத: ।
த³nhதபŋhkhதிrhநகா²³யmh பசேம ஜாயேத ததா²॥ 28॥
அrhவாkh ஷNhமாஸதசி²th³ரmh கrhணேயாrhப⁴வதி sh²டmh ।
பாrhேமTh◌⁴ரiµபshத²mh ச நாபி⁴சாபி ப⁴ேவnhnh’mh ॥ 29॥
ஸphதேம மா ேராமாணி ஶிர: ேகஶாshதைத²வ ச ।
விப⁴khதாவயவthவmh ச ஸrhவmh ஸmhபth³யேதऽShடேம ॥ 30॥
ஜட²ேர வrhத⁴ேத க³rhப:◌⁴ shthயா ஏவmh விஹŋhக³ம ।
பசேம மா ைசதnhயmh வ: phராphேநாதி ஸrhவஶ:॥ 31॥
நாபி⁴ஸூthராlhபரnhth◌⁴ேரண மாth’⁴khதாnhநஸாரத: ।
வrhத⁴ேத க³rhப⁴த: பிNhேடா³ ந mhேயத shவகrhமத:॥ 32॥
shmh’thவா ஸrhவாணி ஜnhமாநி rhவகrhமாணி ஸrhவஶ: ।
ஜட²ராநலதphேதாऽயத³mh வசநமph³ரவீth ॥ 33॥
நாநாேயாநிஸஹshேரஷு ஜாயமாேநாऽiν⁴தவாnh ।
thரதா³ராதி³ஸmhப³nhத⁴mh ேகாஶ: பஶுபா³nhத⁴வாnh ॥ 34॥
mhப³ப⁴ரஸkhthயா nhயாயாnhயாையrhத⁴நாrhஜநmh ।
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kh’தmh நாகரவmh விShiΝசிnhதாmh shவphேநऽபி ³rhப⁴க:³॥ 35॥
இதா³நீmh தthப²லmh ⁴ேஜ க³rhப⁴:³க²mh மஹthதரmh ।
அஶாவேத ஶாவதவth³ேத³ேஹ th’Shஸமnhவித:॥ 36॥
அகாrhயாNhேயவ kh’தவாnhந kh’தmh தமாthமந: ।
இthேயவmh ப³ஹுதா⁴ :³க²மiν⁴ய shவகrhமத:॥ 37॥
கதா³ நிShkhரமணmh ேம shயாth³க³rhபா⁴nhநிரயஸnhநிபா⁴th ।
இத ஊrhth◌⁴வmh நிthயமஹmh விShiΝேமவாiνஜேய ॥ 38॥
இthயாதி³ சிnhதயnh ேவா ேயாநியnhthரphரபீ³த: ।
ஜாயமாேநாऽதி:³ேக²ந நரகாthபாதகீ யதா²॥ 39॥
திvhரnhநிபதித: kh’ேரஷ இவாபர: ।
தேதா பா³lhயாதி³:³கா²நி ஸrhவ ஏவmh வி⁴ஜேத ॥ 40॥
thவயா ைசவாiν⁴தாநி ஸrhவthர விதி³தாநி ச ।
ந வrhணிதாநி ேம kh³’th◌⁴ர ெயௗவநாதி³ஷு ஸrhவத:॥ 41॥
ஏவmh ேத³ேஹாऽஹthயshமாத³ph◌⁴யாஸாnhநிரயாதி³கmh ।
க³rhப⁴வாஸாதி³:³கா²நி ப⁴வnhthயபி⁴நிேவஶத:॥ 42॥
தshமாth³ேத³ஹth³வயாத³nhயமாthமாநmh phரkh’ேத: பரmh ।
jhஞாthவா ேத³ஹாதி³மமதாmh thயkhthவாthமjhஞாநவாnh ப⁴ேவth ॥ 43॥
ஜாkh³ரதா³தி³விநிrhiµkhதmh ஸthயjhஞாநாதி³லணmh ।
ஶுth³த⁴mh ³th³த⁴mh ஸதா³ஶாnhதமாthமாநமவதா⁴ரேயth ॥ 44॥
சிதா³thமநி பjhஞாேத நShேட ேமாேஹऽjhஞஸmhப⁴ேவ ।
ேத³ஹ: பத வாऽரph³த⁴கrhமேவேக³ந திShட² ॥ 45॥
ேயாகி³ேநா ந  :³க²mh வா ஸுக²mh வாऽjhஞாநஸmhப⁴வmh ।
தshமாth³ேத³ேஹந ஸேதா யாவthphராரph³த⁴ஸŋhய:॥ 46॥
தாவthதிShட²ஸுேக²ந thவmh th◌⁴’தககஸrhபவth ।
அnhயth³வயா ேத பnh ’iΝ ேம பரமmh தmh ॥ 47॥
thேரதாேக³ தா³ஶரதி²rh⁴thவா நாராயேऽvhயய: ।
ராவணshய வதா⁴rhதா²ய த³Nhட³காநாக³Shயதி ॥ 48॥

adhyaatmaRamkiShkindhA.pdf 41



அth◌⁴யாthமராமாயேண கிShகிnhதா⁴காNhட³mh

தயா பா⁴rhயயா ஸாrhத⁴mh லமேணந ஸமnhவித: ।
தthராரேம ஜநகஜாmh ph◌⁴ராth’ph◌⁴யாmh ரேத வேந ॥ 49॥
ராவணேசாரவnhநீthவா லŋhகாயாmh shதா²பயிShயதி ।
தshயா:ஸுkh³வநிrhேத³ஶாth³வாநரா: பமாrhக³ேண ॥ 50॥
ஆக³Shயnhதி ஜலேத⁴shதீரmh தthர ஸமாக³ம: ।
thவயா ைத: காரணவஶாth³ப⁴விShயதி ந ஸmhஶய:॥ 51॥
ததா³தாshதி²திmh ேதph◌⁴ய: கத²யshவ யதா²rhத²த: ।
தைத³வ தவ பௌ th³வாthபthshேயேத நrhநெவௗ ॥ 52॥

ஸmhபாதிவாச ।
ேபா³த⁴யாமாஸ மாmh சnhth³ரநாமா iµநிேலவர: ।
பயnh பௌ ேம ஜாெதௗ தநாவதிேகாமெலௗ ॥ 53॥
shவshதி ேவாऽsh க³Shயா தாmh th³ரயத² நிசயmh ।
யthநmh th◌⁴வmh ³rhலŋhkh◌⁴யஸiµth³ரshய விலŋhக⁴ேந ॥ 54॥
யnhநாமshmh’திமாthரேதாऽபதmh ஸmhஸாரவாராmhநிதி⁴mh
தீrhthவா க³chச²தி ³rhஜேநாऽபி பரமmh விShே: பத³mh ஶாவதmh ।
தshையவ shதி²திகாணshthஜக³தாmh ராமshய ப⁴khதா: phயா
யmh கிmh ந ஸiµth³ரமாthரதரேண ஶkhதா: கத²mh வாநரா:॥ 55॥
இதிமத³th◌⁴யாthமராமாயேணஉமாமேஹவரஸmhவாேத³கிShகிnhதா⁴காNhேட³

அShடம: ஸrhக:³॥ 8॥

॥நவம ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச ।

க³ேத விஹாயஸா kh³’th◌⁴ரராேஜ வாநரŋhக³வா: ।
ஹrhேஷண மஹதாவிShடா:தாத³rhஶலாலஸா:॥ 1॥
ஊ:ஸiµth³ரmh பயnhேதா நkhரசkhரப⁴யŋhகரmh ।
தரŋhகா³தி³பி⁴nhநth³த⁴மாகாஶவ ³rhkh³ரஹmh ॥ 2॥
பரshபரமேவாசnh ைவ கத²ேமநmh தராமேஹ ।
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உவாச சாŋhக³த³shதthர ’iΝth◌⁴வmh வாநேராthதமா:॥ 3॥
ப⁴வnhேதாऽthயnhதப³ந:ஶூராச kh’தவிkhரமா: ।
ேகா வாthர வாதி⁴mh தீrhthவா ராஜகாrhயmh கShயதி ॥ 4॥
ஏேதஷாmh வாநராmh ஸ phராணதா³தா ந ஸmhஶய: ।
த³thதிShட² ேம ஶீkh◌⁴ரmh ரேதா ேயா மஹாப³ல:॥ 5॥
வாநராmh ச ஸrhேவஷாmh ராமஸுkh³வேயாரபி ।
ஸ ஏவ பாலேகா ⁴யாnhநாthர காrhயா விசார ॥ 6॥
இthkhேத வராேஜந Shணீmh வாநரைஸநிகா: ।
ஆஸnhேநா: கிசித³பி பரshபரவிேலாகிந:॥ 7॥

அŋhக³த³உவாச ।
உchயதாmh ைவ ப³லmh ஸrhைவ: phரthேயகmh காrhயth³த⁴ேய ।
ேகந வா ஸாth◌⁴யேத காrhயmh ஜாநீமshதத³நnhதரmh ॥ 8॥
அŋhக³த³shய வச:thவா phேராrhவீரா ப³லmh ph’த²kh ।
ேயாஜநாநாmh த³ஶாரph◌⁴ய த³ேஶாthதர³ணmh ஜ:³॥ 9॥
ஶதாத³rhவாkh³ஜாmhப³வாmhsh phராஹ மth◌⁴ேய வெநௗகஸாmh ।
ரா thவிkhரேம ேத³ேவ பாத³mh ⁴மாநலணmh ॥ 10॥
th:ஸphதkh’thேவாऽஹமகா³mh phரத³ணவிதா⁴நத: ।
இதா³நீmh வாrhத⁴கkh³ரshேதா ந ஶkhேநா விலŋhகி⁴mh ॥ 11॥
அŋhக³ேதா³ऽphயாஹ ேம க³nhmh ஶkhயmh பாரmh மேஹாத³ேத:◌⁴ ।
நrhலŋhக⁴நஸாமrhth²யmh ந ஜாநாmhயshதி வா ந வா ॥ 12॥
தமாஹ ஜாmhப³வாnh வீரshthவmh ராஜா ேநா நியாமக: ।
ந khதmh thவாmh நிேயாkhmh ேம thவmh ஸமrhேதா²ऽ யth³யபி ॥ 13॥

அŋhக³த³உவாச ।
ஏவmh ேசthrhவவthஸrhேவ shவphshயாேமா த³rhப⁴விShடேர ।
ேகநாபி ந kh’தmh காrhயmh விmh ச ந ஶkhயேத ॥ 14॥
தமாஹ ஜாmhப³வாnh வீேரா த³rhஶயிShயா ேத ஸுத ।
ேயநாshமாகmh காrhயth³தி⁴rhப⁴விShயthயசிேரண ச ॥ 15॥
இthkhthவா ஜாmhப³வாnh phராஹ ஹமnhதமவshதி²தmh ।
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ஹமnh கிmh ரஹshShணீmh shதீ²யேத காrhயெகௗ³ரேவ ॥ 16॥
phராphேதऽjhேஞேநவ ஸாமrhth²யmh த³rhஶயாth³ய மஹாப³ல ।
thவmh ஸாாth³வாதநேயா வாlhயபராkhரம:॥ 17॥
ராமகாrhயாrhத²ேமவ thவmh ஜநிேதாऽ மஹாthமநா ।
ஜாதமாthேரண ேத rhவmh th³’ShThேவாth³யnhதmh விபா⁴வஸுmh ॥ 18॥
பkhவmh ப²லmh kh◌⁴’ாththphதmh பா³லேசShடயா ।
ேயாஜநாநாmh பசஶதmh பதிேதாऽ தேதா ⁴வி ॥ 19॥
அதshthவth³ப³லமாஹாthmhயmh ேகா வா ஶkhேநாதி வrhணிmh ।
உthதிShட² ராமshய காrhயmh ந: பா ஸுvhரத ॥ 20॥
thவா ஜாmhப³வேதா வாkhயmh ஹமாநதிஹrhத: ।
சகார நாத³mh mhஹshய ph³ரமாNhட³mh shேபா²டயnhநிவ ॥ 21॥
ப³⁴வ பrhவதாகாரshthவிkhரம இவாபர: ।
லŋhக⁴யிthவா ஜலநிதி⁴mh kh’thவா லŋhகாmh ச ப⁴shமஸாth ॥ 22॥
ராவணmh ஸலmh ஹthவாऽऽேநShேய ஜநகநnhதி³நீmh ।
யth³வா ப³th³th◌⁴வா க³ேல ரjhjhவா ராவணmh வாமபாணிநா ॥ 23॥
லŋhகாmh ஸபrhவதாmh th◌⁴’thவா ராமshயாkh³ேர பாmhயஹmh ।
யth³வா th³’ShThைவவ யாshயா ஜாநகீmh ஶுப⁴லmh ॥ 24॥
thவா ஹiνமேதா வாkhயmh ஜாmhப³வாநித³மph³ரவீth ।
th³’ShThைவவாக³chச² ப⁴th³ரmh ேத வnhதீmh ஜாநகீmh ஶுபா⁴mh ॥ 25॥
பசாth³ராேமண ஸேதா த³rhஶயிShய ெபௗஷmh ।
கlhயாணmh ப⁴வதாth³ப⁴th³ர க³chச²தshேத விஹாயஸா ॥ 26॥
க³chச²nhதmh ராமகாrhயாrhத²mh வாshthவாமiνக³chச² ।
இthயாஶீrhபி: ◌⁴ ஸமாமnhthrhய விsh’Shட: phலவகா³தி⁴ைப:॥ 27॥
மேஹnhth³ராth³ஶிேரா க³thவா ப³⁴வாth³⁴தத³rhஶந:॥ 28॥
மஹாநேக³nhth³ரphரதிேமா மஹாthமா ஸுவrhணவrhேऽணசாவkhthர: ।
மஹாப²ணீnhth³ராப⁴ஸுதீ³rhக⁴பா³ஹுrhவாதாthமேஜாऽth³’யத ஸrhவ⁴ைத:
॥ 29॥
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இதிமத³th◌⁴யாthமராமாயேணஉமாமேஹவரஸmhவாேத³கிShகிnhதா⁴காNhேட³

நவம:ஸrhக:³॥ 9॥
॥ஸமாphதத³mh கிShகிnhதா⁴காNhட³mh ॥
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