
  

அth◌⁴யாthமராமாயேணஸுnhத³ரகாNhட³mh

adhyAtmarAmAyaNe sundarakANDam

sanskritdocuments.org

September 29, 2018



adhyAtmarAmAyaNe sundarakANDam

அth◌⁴யாthமராமாயேண ஸுnhத³ரகாNhட³mh

Sanskrit Document Information

Text title : adhyAtma rAmAyaNa sundara kANDa

File name : adhyaatmaRamsundara.itx

Category : adhyAtmarAmAyaNa, raama, vyAsa

Location : doc_raama

Author : Shri Veda Vyas

Transliterated by : Vishwas Bhide vishwas underscore bhide at yahoo.com

Proofread by : Vishwas Bhide , PSA EASWARAN psaeaswaran at gmail.com

Latest update : July 22, 2006, April 15, 2018

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

September 29, 2018

sanskritdocuments.org



adhyAtmarAmAyaNe sundarakANDam

அth◌⁴யாthமராமாயேண ஸுnhத³ரகாNhட³mh

॥ phரத²ம:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச ।
ஶதேயாஜநவிshதீrhணmh ஸiµth³ரmh மகராலயmh ।
லŋhக⁴யிஷுராநnhத³ஸnhேதா³ேஹா மாதாthமஜ:॥ 1॥
th◌⁴யாthவா ராமmh பராthமாநத³mh வசநமph³ரவீth ।
பயnh வாநரா:ஸrhேவ க³chச²nhதmh மாmh விஹாயஸா ॥ 2॥
அேமாக⁴mh ராமநிrhiµkhதmh மஹாபா³ணவாகி²லா: ।
பயாmhயth³ையவ ராமshய பthநீmh ஜநகநnhதி³நீmh ॥ 3॥
kh’தாrhேதா²ऽஹmh kh’தாrhேதா²ऽஹmh ந: பயா ராக⁴வmh ।
phராணphரயாணஸமேய யshய நாம ஸkh’thshமரnh ॥ 4॥
நரshதீrhthவா ப⁴வாmhேபா⁴தி⁴மபாரmh யாதி தthபத³mh ।
கிmh நshதshய ³ேதாऽஹmh தத³ŋhகா³ŋh³iµth³க:॥ 5॥
தேமவ ’த³ேய th◌⁴யாthவா லŋhக⁴யாmhயlhபவாதி⁴mh ।
இthkhthவா ஹiνமாnh பா³ஹூ phரஸாrhயாயதவாலதி: ◌⁴ ॥ 6॥
’ஜுkh³ேவாrhth◌⁴வth³’Sh:ஸnhநாசிதபத³th³வய: ।
த³பி⁴iµக²shrhணmh phேவऽநிலவிkhரம:॥ 7॥
ஆகஶாththவதmh ேத³ைவrhவீயமாே ஜகா³ம ஸ: ।
th³’ShThவாநிலஸுதmh ேத³வா க³chச²nhதmh வாேவக³த:॥ 8॥
பrhத²mh ஸththவshய வாநரshேயத³மph³வnh ।
க³chச²thேயஷ மஹாஸththேவா வாநேரா வாவிkhரம:॥ 9॥
லŋhகாmh phரேவShmh ஶkhேதா வா ந வா ஜாநீமேஹ ப³லmh ।
ஏவmh விசாrhய நாகா³நாmh மாதரmh ஸுரஸாபி⁴தா⁴mh ॥ 10॥
அph³ரவீth³ேத³வதாvh’nhத:³ ெகௗஹலஸமnhவித: ।
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அth◌⁴யாthமராமாயேண ஸுnhத³ரகாNhட³mh

க³chச² thவmh வாநேரnhth³ரshய கிசிth³விkh◌⁴நmh ஸமாசர ॥ 11॥
jhஞாthவா தshய ப³லmh ³th³தி⁴mh நேர thவராnhவிதா ।
இthkhதா ஸா யெயௗ ஶிkh◌⁴ரmh ஹiνமth³விkh◌⁴நகாரth ॥ 12॥
ஆvh’thய மாrhக³mh ரத:shதி²thவா வாநரமph³ரவீth ।
ஏ ேம வத³நmh ஶீkh◌⁴ரmh phரவிஶshவ மஹாமேத ॥ 13॥
ேத³ைவshthவmh கlhபிேதா ப⁴ய:ுதா⁴ஸmhபீ³தாthமந: ।
தாமாஹ ஹiνமாnh மாதரஹmh ராமshய ஶாஸநாth ॥ 14॥
க³chசா² ஜாநகீmh th³ரShmh நராக³mhய ஸthவர: ।
ராமாய ஶலmh தshயா: கத²யிthவா thவதா³நநmh ॥ 15॥
நிேவேய ேத³ ேம மாrhக³mh ஸுரஸாைய நேமாऽsh ேத ।
இthkhதா நேரவாஹ ஸுரஸா ுதி⁴தாshmhயஹmh ॥ 16॥
phரவிய க³chச² ேம வkhthரmh ேநா ேசththவாmh ப⁴யாmhயஹmh ।
இthkhேதா ஹiνமாநாஹ iµக²mh ஶீkh◌⁴ரmh விதா³ரய ॥ 17॥
phரவிய வத³நmh ேதऽth³ய க³chசா² thவரயாnhவித: ।
இthkhthவா ேயாஜநாயாமேத³ேஹா ⁴thவா ர:shதி²த:॥ 18॥
th³’ShThவா ஹமேதா பmh ஸுரஸா பசேயாஜநmh ।
iµக²mh சகார ஹiνமாnh th³வி³ணmh பமாத³த⁴th ॥ 19॥
ததசகார ஸுரஸா ேயாஜநாநாmh ச விmhஶதிmh ।
வkhthரmh சகார ஹiνமாmhshthmhஶth³ேயாஜநஸmhதmh ॥ 20॥
ததசகார ஸுரஸா பசாஶth³ேயாஜநாயதmh ।
வkhthரmh ததா³ஹமாmhsh ப³⁴வாŋh³Shட²ஸnhநிப: ◌⁴ ॥ 21॥
phரவிய வத³நmh தshயா: நேரthய ர:shதி²த: ।
phரவிShேடா நிrhக³ேதாऽஹmh ேத வத³நmh ேத³வி ேத நம:॥ 22॥
ஏவmh வத³nhதmh th³’ShThவா ஸா ஹமnhதமதா²ph³ரவீth ।
க³chச²ஸாத⁴ய ராமshய காrhயmh ³th³தி⁴மதாmh வர ॥ 23॥
ேத³ைவ:ஸmhphேரதாஹmh ேத ப³லmh jhஞாஸுபி:◌⁴ கேப ।
th³’ShThவா தாmh நrhக³thவா ராமmh th³ரய க³chச² ேபா: ◌⁴ ॥ 24॥
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அth◌⁴யாthமராமாயேண ஸுnhத³ரகாNhட³mh

இthkhthவா ஸா யெயௗ ேத³வேலாகmh வாஸுத: ந: ।
ஜகா³ம வாமாrhேக³ண க³thமாநிவ பராTh ॥ 25॥
ஸiµth³ேராऽphயாஹ ைமநாகmh மணிகாசநபrhவதmh ।
க³chச²thேயஷ மஹாஸththேவா ஹமாnhமாதாthமஜ:॥ 26॥
ராமshய காrhயth³th◌⁴யrhத²mh தshய thவmh ஸசிேவா ப⁴வ ।
ஸக³ைரrhவrhth³தி⁴ேதா யshமாthராஹmh ஸாக³ேராऽப⁴வmh ॥ 27॥
தshயாnhவேய ப³⁴வாெஸௗ ராேமா தா³ஶரதி:² phர: ◌⁴ ।
தshய காrhயாrhத²th³th◌⁴யrhத²mh க³chச²thேயஷ மஹாகபி:॥ 28॥
thவiµthதிShட²ஜலாthrhணmh thவயி விரmhய க³chச² ।
ஸ தேத²தி phரா³ர⁴jhஜலமth◌⁴யாnhமேஹாnhநத:॥ 29॥
நாநாமணிமைய:’ŋhைக³shதshேயாப நராkh’தி: ।
phராஹ யாnhதmh ஹமnhதmh ைமநாேகாऽஹmh மஹாகேப ॥ 30॥
ஸiµth³ேரண ஸமாதி³Shடshthவth³விராமாய மாேத ।
ஆக³chசா²mh’தகlhபாநி ஜkh³th◌⁴வா பkhவப²லாநி ேம ॥ 31॥
விரmhயாthர ணmh பசாth³க³Shய யதா²ஸுக²mh ।
ஏவiµkhேதாऽத² தmh phராஹ ஹமாnhமாதாthமஜ:॥ 32॥
க³chச²ேதா ராமகாrhயாrhத²mh ப⁴ணmh ேம கத²mh ப⁴ேவth ।
விராேமா வா கத²mh ேம shயாth³க³nhதvhயmh thவதmh மயா ॥ 33॥
இthkhthவா shph’Shடஶிக²ர: கராkh³ேரண யெயௗ கபி: ।
கிசிth³³ரmh க³தshயாshய சா²யாmh சா²யாkh³ரேஹாऽkh³ரth ॥ 34॥
mhகா நாம ஸா ேகா⁴ரா ஜலமth◌⁴ேய shதி²தா ஸதா³ ।
ஆகாஶகா³நாmh சா²யாமாkhரmhயாkh’Shய ப⁴ேயth ॥ 35॥
தயா kh³’ேதா ஹiνமாmhசிnhதயாமாஸ வீrhயவாnh ।
ேகேநத³mh ேம kh’தmh ேவக³ேராத⁴நmh விkh◌⁴நகா ॥ 36॥
th³’யேத ைநவ ேகாऽphயthர விshமேயா ேம phரஜாயேத ।
ஏவmh விசிnhthய ஹiνமாநேதா⁴ th³’Shmh phரஸாரயth ॥ 37॥
தthர th³’ShThவா மஹாகாயாmh mhகாmh ேகா⁴ரபிணீmh ।
பபாத ஸேல rhணmh பth³ph◌⁴யாேமவாஹநth³ஷா ॥ 38॥
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நthphthய ஹமாnh த³பி⁴iµேகா² யெயௗ ।
தேதா த³ணமாஸாth³ய லmh நாநாப²லth³மmh ॥ 39॥
நாநாபmh’கா³கீrhணmh நாநாShபலதாvh’தmh ।
தேதா த³த³rhஶ நக³ரmh thடாசலrhத⁴நி ॥ 40॥
phராகாைரrhப³ஹுபி⁴rhkhதmh பகா²பி⁴ச ஸrhவத: ।
phரேவயா கத²mh லŋhகாதி சிnhதாபேராऽப⁴வth ॥ 41॥
ராthெரௗ ேவயா ஸூேமாऽஹmh லŋhகாmh ராவணபாதாmh ।
ஏவmh விசிnhthய தthைரவ shதி²thவா லŋhகாmh ஜகா³ம ஸ:॥ 42॥
th◌⁴’thவா ஸூமmh வrhth³வாரmh phரவிேவஶ phரதாபவாnh ।
தthர லŋhகா ஸாாth³ராேவஷதா⁴ணீ ॥ 43॥
phரவிஶnhதmh ஹமnhதmh th³’ShThவா லŋhகா vhயதrhஜயth ।
கshthவmh வாநரேபண மாமநாth³’thய லŋhகிநீmh ॥ 44॥
phரவிய ேசாரவth³ராthெரௗ கிmh ப⁴வாnh கrhchச²தி ।
இthkhthவா ேராஷதாmhரா பாேத³நாபி⁴ஜகா⁴ந தmh ॥ 45॥
ஹiνமாநபி தாmh வாமiµShநாவjhஞயாஹநth ।
தைத³வ பதிதா ⁴ெமௗ ரkhதiµth³வமதீ ph◌⁴’ஶmh ॥ 46॥
உthதா²ய phராஹ ஸா லŋhகா ஹமnhதmh மஹாப³லmh ।
ஹமnh க³chச² ப⁴th³ரmh ேத தா லŋhகா thவயாநக⁴ ॥ 47॥
ராஹmh ph³ரம phேராkhதா யShடாவிmhஶதிபrhயேய ।
thேரதாேக³ தா³ஶரதீ² ராேமா நாராயேऽvhயய:॥ 48॥
ஜநிShயேத ேயாக³மாயா தா ஜநகேவமநி ।
⁴பா⁴ரஹரrhதா²ய phராrhதி²ேதாऽயmh மயா khவசிth ॥ 49॥
ஸபா⁴rhேயா ராக⁴ேவா ph◌⁴ராthரா க³Shயதி மஹாவநmh ।
தthர தாmh மஹாமாயாmh ராவேऽபஹShயதி ॥ 50॥
பசாத³ராேமண ஸாசிvhயmh ஸுkh³வshய ப⁴விShயதி ।
ஸுkh³ேவா ஜாநகீmh th³ரShmh வாநராnh phேரஷயிShயதி ॥ 51॥
தthைரேகா வாநேரா ராthராவாக³Shயதி ேதऽnhதிகmh ।
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அth◌⁴யாthமராமாயேண ஸுnhத³ரகாNhட³mh

thவயா ச ப⁴rhthத: ேஸாऽபி thவாmh ஹநிShயதி iµShநா ॥ 52॥
ேதநாஹதா thவmh vhயதி²தா ப⁴விShய யதா³நேக⁴ ।
தைத³வ ராவணshயாnhேதா ப⁴விShயதி ந ஸmhஶய:॥ 53॥
தshமாth thவயா தா லŋhகா தmh ஸrhவmh thவயாநக⁴ ।
ராவnhத:ரவேர khடா³காநநiµthதமmh ॥ 54॥
தnhமth◌⁴ேயऽேஶாகவநிகா தி³vhயபாத³பஸŋhலா ।
அshதி தshயாmh மஹாvh’:ஶிmhஶபா நாம மth◌⁴யக:³॥ 55॥
தthராshேத ஜாநகீ ேகா⁴ரராபி: ◌⁴ ஸுரதா ।
th³’ShThைவவ க³chச² thவதmh ராக⁴வாய நிேவத³ய ॥ 56॥
த⁴nhயாஹமphயth³ய சிராய ராக⁴வ-

shmh’திrhமமாth³ப⁴வபாஶேமாசிநீ ।
தth³ப⁴khதஸŋhேகா³ऽphயதி³rhலேபா⁴ மம

phரத³தாmh தா³ஶரதி:²ஸதா³’தி³॥ 57॥
உlhலŋhகி⁴ேதऽph³ெதௗ⁴ பவநாthமேஜந

த⁴ராஸுதாயாச த³ஶாநநshய ।
shேபா²ர வாமா ⁴ஜச தீvhரmh

ராமshய த³ாŋhக³மதீnhth³யshய ॥ 58॥
இதிமத³th◌⁴யாthமராமாயேணஉமாமேஹவரஸmhவாேத³ஸுnhத³ரகாNhேட³

phரத²ம:ஸrhக:³॥ 1॥

॥ th³விதீய:ஸrhக:³॥

மஹாேத³வ உவாச ।
தேதா ஜகா³ம ஹiνமாnh லŋhகாmh பரமேஶாப⁴நாmh ।
ராthெரௗ ஸூமதiνrh⁴thவா ப³ph◌⁴ராம பத: mh ॥ 1॥
தாnhேவஷணகாrhயாrhதீ² phரவிேவஶ nh’பாலயmh ।
தthர ஸrhவphரேத³ேஶஷு விவிchய ஹiνமாnh கபி:॥ 2॥
நாபயjhஜாநகீmh shmh’thவா தேதா லŋhகாபி⁴பா⁴தmh ।
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ஜகா³ம ஹiνமாnh ஶீkh◌⁴ரமேஶாகவநிகாmh ஶுபா⁴mh ॥ 3॥
ஸுரபாத³பஸmhபா³தா⁴mh ரthநேஸாபாநவாபிகாmh ।
நாநாபmh’கா³கீrhmh shவrhணphராஸாத³ேஶாபி⁴தாmh ॥ 4॥
ப²லராநmhரஶாகா²kh³ரபாத³ைப: பவாதாmh ।
விசிnhவnh ஜாநகீmh தthர phரதிvh’mh மthஸுத:॥ 5॥
த³த³rhஶாph◌⁴ரmhஹmh தthர ைசthயphராஸாத³iµthதமmh ।
th³’ShThவா விshமயமாபnhேநா மணிshதmhப⁴ஶதாnhவிதmh ॥ 6॥
ஸமதீthய நrhக³thவா கிசிth³³ரmh ஸ மாதி: ।
த³த³rhஶ ஶிmhஶபாvh’மthயnhதநிபி³ட³chச²த³mh ॥ 7॥
அth³’Shடாதபமாகீrhணmh shவrhணவrhணவிஹŋhக³மmh ।
தnhேல ராமth◌⁴ேய shதி²தாmh ஜநகநnhதி³நீmh ॥ 8॥
த³த³rhஶ ஹiνமாnh வீேரா ேத³வதாவ ⁴தேல ।
ஏகேவணீmh kh’ஶாmh தீ³நாmh மநாmhப³ரதா⁴ணீmh ॥ 9॥
⁴ெமௗ ஶயாநாmh ேஶாசnhதீmh ராமராேமதி பா⁴ணீmh ।
thராதாரmh நாதி⁴க³chச²nhதீiµபவாஸkh’ஶாmh ஶுபா⁴mh ॥ 10॥
ஶாகா²nhதchச²த³மth◌⁴யshேதா² த³த³rhஶ கபிஜர: ।
kh’தாrhேதா²ऽஹmh kh’தாrhேதா²ऽஹmh th³’ShThவா ஜநகநnhதி³நீmh ॥ 11॥
மையவ ஸாதி⁴தmh காrhயmh ராமshய பரமாthமந: ।
தத: கிலகிலாஶph³ேதா³ ப³⁴வாnhத:ராth³ப³:॥ 12॥
கிேமததி³தி ஸ◌ँlhேநா vh’பthேரஷு மாதி: ।
ஆயாnhதmh ராவணmh தthர shthஜைந: பவாதmh ॥ 13॥
த³ஶாshயmh விmhஶதி⁴ஜmh நீலாஜநசேயாபமmh ।
th³’ShThவா விshமயமாபnhந: பthரக²Nhேட³Shவயத ॥ 14॥
ராவே ராக⁴ேவஶு மரணmh ேம கத²mh ப⁴ேவth ।
தாrhத²மபி நாயாதி ராம: கிmh காரணmh ப⁴ேவth ॥ 15॥
இthேயவmh சிnhதயnhநிthயmh ராமேமவ ஸதா³’தி³ ।
தshnh தி³ேநऽபரராthெரௗ ராவே ராஸாதி⁴ப:॥ 16॥

6 sanskritdocuments.org



அth◌⁴யாthமராமாயேண ஸுnhத³ரகாNhட³mh

shவphேந ராேமண ஸnhதி³Shட: கசிதா³க³thய வாநர: ।
காமபத⁴ர:ஸூேமா vh’ாkh³ரshேதா²ऽiνபயதி ॥ 17॥
இதி th³’ShThவாth³⁴தmh shவphநmh shவாthமnhேயவாiνசிnhthய ஸ: ।
shவphந: கதா³சிthஸthய:shயாேத³வmh தthர கேராmhயஹmh ॥ 18॥
ஜாநகீmh வாkhஶைரrhவிth³th◌⁴வா :³கி²தாmh நிதராமஹmh ।
கேரா th³’ShThவா ராமாய நிேவத³ய வாநர:॥ 19॥
இthேயவmh சிnhதயnh தாஸபமக³மth³th³தmh ।
ராmh கிŋhகிணீநாmh thவா ஶிதமŋhக³நா ॥ 20॥
தா பீ⁴தா யமாநா shவாthமnhேயவ ஸுமth◌⁴யமா ।
அேதா⁴iµkh²யநயநா shதி²தா ராமாrhபிதாnhதரா ॥ 21॥
ராவேऽபி ததா³தாமாேலாkhயாஹ ஸுமth◌⁴யேம ।
மாmh th³’ShThவா கிmh vh’தா²ஸுph◌⁴ shவாthமnhேயவ வியேஸ ॥ 22॥
ராேமா வநசராmh  மth◌⁴ேய திShட²தி ஸாiνஜ: ।
கதா³சிth³th³’யேத ைகசிthகதா³சிnhைநவ th³’யேத ॥ 23॥
மயா  ப³ஹுதா⁴ ேலாகா: phேரதாshதshய த³rhஶேந ।
ந பயnhதி phரயthேநந வீமா:ஸமnhதத:॥ 24॥
கிmh கShய ராேமண நி:shph’ேஹண ஸதா³ thவயி ।
thவயா ஸதா³ŋhகி³ேதாऽபி ஸபshேதா²ऽபி ஸrhவதா³॥ 25॥
’த³ேயऽshய ந ச shேநஹshthவயி ராமshய ஜாயேத ।
thவthkh’தாnh ஸrhவேபா⁴கா³mhச thவth³³நபி ராக⁴வ:॥ 26॥
⁴ஜாேநாऽபி ந ஜாநாதி kh’தkh◌⁴ேநா நிrh³ேऽத⁴ம: ।
thவமாநீதா மயா ஸாth◌⁴வீ :³க²ேஶாகஸமாலா ॥ 27॥
இதா³நீமபி நாயாதி ப⁴khதிந: கத²mh vhரேஜth ।
நி:ஸththேவா நிrhமேமா மாநீ ட: ◌⁴ பNh³தமாநவாnh ॥ 28॥
நராத⁴மmh thவth³விiµக²mh கிmh கShய பா⁴நி ।
thவyhயதீவ ஸமாஸkhதmh மாmh ப⁴ஜshவாஸுேராthதமmh ॥ 29॥
ேத³வக³nhத⁴rhவநாகா³நாmh யகிnhநரேயாதாmh ।
ப⁴விShய நிேயாkhth thவmh யதி³ மாmh phரதிபth³யேஸ ॥ 30॥
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ராவணshய வச:thவா தாऽமrhஷஸமnhவிதா ।
உவாசாேதா⁴iµகீ² ⁴thவா நிதா⁴ய th’ணமnhதேர ॥ 31॥
ராக⁴வாth³பி³ph◌⁴யதா நmh பி⁴ுபmh thவயா th◌⁴’தmh ।
ரேத ராக⁴வாph◌⁴யாmh thவmh ஶுநீவ ஹவிரth◌⁴வேர ॥ 32॥
’தவாந மாmh நீச தthப²லmh phராphshயேஸऽசிராth ।
யதா³ ராமஶராகா⁴தவிதா³தவrhப⁴வாnh ॥ 33॥
jhஞாshயேஸऽமாiνஷmh ராமmh க³Shய யமாnhதிகmh ।
ஸiµth³ரmh ேஶாஷயிthவா வா ஶைரrhப³th³th◌⁴வாத²வாதி⁴mh ॥ 34॥
ஹnhmh thவாmh ஸமேர ராேமா லமேணந ஸமnhவித: ।
ஆக³Shயthயஸnhேத³ேஹா th³ரயேஸ ராஸாத⁴ம ॥ 35॥
thவாmh ஸthரmh ஸஹப³லmh ஹthவா ேநShயதி மாmh ரmh ॥
thவா ர:பதி: khth³ேதா⁴ ஜாநkhயா: பஷாரmh ॥ 36॥
வாkhயmh khேராத⁴ஸமாவிShட: க²Th³க³iµth³யmhய ஸthவர: ।
ஹnhmh ஜநகராஜshய தநயாmh தாmhரேலாசந:॥ 37॥
மnhேதா³த³ நிவாrhயாஹ பதிmh பதிேத ரதா ।
thயைஜநாmh மாiνmh தீ³நாmh :³கி²தாmh kh’பmh kh’ஶாmh ॥ 38॥
ேத³வக³nhத⁴rhவநாகா³நாmh ப³vhய:ஸnhதி வராŋhக³நா: ।
thவாேமவ வரயnhthchைசrhமத³மthதவிேலாசநா:॥ 39॥
தேதாऽph³ரவீth³த³ஶkh³ேவா ராrhவிkh’தாநநா: ।
யதா² ேம வஶகா³தா ப⁴விShயதி ஸகாமநா ।
ததா² யதth◌⁴வmh thவதmh தrhஜநாத³ரதி³பி: ◌⁴ ॥ 40॥
th³விமாஸாph◌⁴யnhதேர தா யதி³ ேம வஶகா³ ப⁴ேவth ।
ததா³ஸrhவஸுேகா²ேபதா ராjhயmh ேபா⁴யதி ஸா மயா ॥ 41॥
யதி³ மாஸth³வயா³rhth◌⁴வmh மchச²yhயாmh நாபி⁴நnhத³தி ।
ததா³ ேம phராதராஶாய ஹthவா த மாiνmh ॥ 42॥
இthkhthவா phரயெயௗ shthபீ⁴ ராவேऽnhத:ராலயmh ।
ராshேயா ஜாநகீேமthய பீ⁴ஷயnhthய:shவதrhஜைந:॥ 43॥
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தthைரகா ஜாநகீமாஹ ெயௗவநmh ேத vh’தா² க³தmh ।
ராவேணந ஸமாஸாth³ய ஸப²லmh  ப⁴விShயதி ॥ 44॥
அபரா சாஹ ேகாேபந கிmh விலmhேப³ந ஜாநகி ।
இதா³நீmh ேச²th³யதாமŋhக³mh விப⁴jhய ச ph’த²kh ph’த²kh ॥ 45॥
அnhயா  க²Th³க³iµth³யmhய ஜாநகீmh ஹnhiµth³யதா ।
அnhயா கராலவத³நா விதா³rhயாshயமபீ⁴ஷயth ॥ 46॥
ஏவmh தாmh பீ⁴ஷயnhதீshதா ராrhவிkh’தாநநா: ।
நிவாrhய thஜடா vh’th³தா⁴ ரா வாkhயமph³ரவீth ॥ 47॥
’iΝth◌⁴வmh ³Shடராshேயா மth³வாkhயmh ேவா தmh ப⁴ேவth ॥ 48॥
ந பீ⁴ஷயth◌⁴வmh த³தீmh நமshத ஜாநகீmh ।
இதா³நீேமவ ேம shவphேந ராம: கமலேலாசந:॥ 49॥
ஆையராவதmh ஶுph◌⁴ரmh லமேணந ஸமாக³த: ।
த³kh³th◌⁴வா லŋhகாmh ஸrhவாmh ஹthவா ராவணமாஹேவ ॥ 50॥
ஆேராphய ஜாநகீmh shவாŋhேக shதி²ேதா th³’Shேடாऽக³rhத⁴நி ।
ராவே ேகா³மயரேத³ைதலாph◌⁴யkhேதா தி³க³mhப³ர:॥ 51॥
அகா³ஹththரெபௗthைரச kh’thவா வத³நமாகாmh ।
விபீ⁴ஷணsh ராமshய ஸnhநிெதௗ⁴ ’Shடமாநஸ:॥ 52॥
ேஸவாmh கேராதி ராமshய பாத³ேயாrhப⁴khதிஸmhத: ।
ஸrhவதா² ராவணmh ராேமா ஹthவா ஸலமஜஸா ॥ 53॥
விபீ⁴ஷயாதி⁴பthயmh த³ththவா தாmh ஶுபா⁴நநாmh ।
அŋhேக நிதா⁴ய shவmh க³Shயதி ந ஸmhஶய:॥ 54॥
thஜடாயா வச:thவா பீ⁴தாshதா ராஸshthய: ।
Shணீமாஸmhshதthர தthர நிth³ராவஶiµபாக³தா:॥ 55॥
தrhதா ராபி: ◌⁴ ஸா தா பீ⁴தாதிவிவலா ।
thராதாரmh நாதி⁴க³chச²nhதீ :³ேக²ந பrhchசி²தா ॥ 56॥
அபி: ◌⁴ rhணநயநா சிnhதயnhதீத³மph³ரவீth ।
phரபா⁴ேத ப⁴யிShயnhதி ராshேயா மாmh ந ஸmhஶய: ।
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இதா³நீேமவ மரணmh ேகேநாபாேயந ேம ப⁴ேவth ॥ 57॥
ஏவmh ஸு:³ேக²ந பphதா ஸா

விiµkhதகNhட²mh த³தீ சிராய ।
ஆலmhph³ய ஶாகா²mh kh’தநிசயா mh’ெதௗ

ந ஜாநதீ கசி³பாயமŋhக³நா ॥ 58॥
இதிமத³th◌⁴யாthமராமாயேணஉமாமேஹவரஸmhவாேத³ஸுnhத³ரகாNhேட³

th³விதீய:ஸrhக:³॥ 2॥

॥ th’தீய:ஸrhக:³॥

மஹாேத³வ உவாச ।
உth³ப³nhத⁴ேநந வா ேமாேய ஶரmh ராக⁴வmh விநா ।
விேதந ப²லmh கிmh shயாnhமம ரோऽதி⁴மth◌⁴யத:॥ 1॥
தீ³rhகா⁴ ேவணீ மமாthயrhத²iµth³ப³nhதா⁴ய ப⁴விShயதி ।
ஏவmh நிசித³th³தி⁴mh தாmh மரயாத²ஜாநகீmh ॥ 2॥
விேலாkhய ஹiνமாnh கிசிth³விசாrhையதத³பா⁴ஷத ।
ஶைந:ஶைந:ஸூமேபா ஜாநkhயா:ேராthரக³mh வச:॥ 3॥
இவாவmhஶஸmh⁴ேதா ராஜா த³ஶரேதா² மஹாnh ।
அேயாth◌⁴யாதி⁴பதிshதshய சthவாேரா ேலாகவிதா:॥ 4॥
thரா ேத³வஸமா:ஸrhேவ லணபலதா: ।
ராமசலமணைசவ ப⁴ரதைசவ ஶthஹா ॥ 5॥
jhேயShேடா² ராம: பிrhவாkhயாth³த³Nhட³காரNhயமாக³த: ।
லமேணந ஸஹ ph◌⁴ராthரா தயா பா⁴rhயயா ஸஹ ॥ 6॥
உவாஸ ெகௗ³ததீேர பசவThயாmh மஹாமநா: ।
தthர நீதா மஹாபா⁴கா³தா ஜநகநnhதி³நீ ॥ 7॥
ரேத ராமசnhth³ேரண ராவேணந ³ராthமநா ।
தேதா ராேமாऽதி:³கா²rhேதா மாrhக³மாேऽத²ஜாநகீmh ॥ 8॥
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ஜடாஷmh பராஜமபயthபதிதmh ⁴வி ।
தshைம த³ththவா தி³வmh ஶீkh◌⁴ரmh’Shயகiµபாக³மth ॥ 9॥
ஸுkh³ேவண kh’தா ைமth ராமshய விதி³தாthமந: ।
தth³பா⁴rhயாஹாணmh ஹthவா வாநmh ர⁴நnhத³ந:॥ 10॥
ராjhேயऽபி⁴chய ஸுkh³வmh thரகாrhயmh சகார ஸ: ।
ஸுkh³வsh ஸமாநாyhய வாநராnh வாநரphர: ◌⁴ ॥ 11॥
phேரஷயாமாஸ பேதா வாநராnh பமாrhக³ேண ।
தாயாshதthர ைசேகாऽஹmh ஸுkh³வஸசிேவா ஹ:॥ 12॥
ஸmhபாதிவசநாchசீ²kh◌⁴ரiµlhலŋhkh◌⁴ய ஶதேயாஜநmh ।
ஸiµth³ரmh நக³mh லŋhகாmh விசிnhவnh ஜாநகீmh ஶுபா⁴mh ॥ 13॥
ஶைநரேஶாகவநிகாmh விசிnhவnh ஶிmhஶபாதmh ।
அth³ராmh ஜாநகீமthர ேஶாசnhதீmh :³க²ஸmhphதாmh ॥ 14॥
ராமshய மmh ேத³வீmh kh’தkh’thேயாऽஹமாக³த: ।
இthkhthேவாபரராமாத² மாதிrh³th³தி⁴மthதர:॥ 15॥
தா khரேமண தthஸrhவmh thவா விshமயமாயெயௗ ।
கித³mh ேம தmh vhேயாmhநி வாநா ஸiµதீ³தmh ॥ 16॥
shவphேநா வா ேம மேநாph◌⁴ராnhதிrhயதி³வா ஸthயேமவ தth ।
நிth³ரா ேம நாshதி :³ேக²ந ஜாநாmhேயதthேதா ph◌⁴ரம:॥ 17॥
ேயந ேம கrhணபீஷmh வசநmh ஸiµதீ³தmh ।
ஸ th³’யதாmh மஹாபா⁴க:³ phயவாதீ³ மமாkh³ரத:॥ 18॥
thவா தjhஜாநகீவாkhயmh ஹiνமாnh பthரக²Nhட³த: ।
அவதீrhய ஶைந:தாரத:ஸமவshதி²த:॥ 19॥
கலவிŋhகphரமாŋhேகா³ ரkhதாshய: பீதவாநர: ।
நநாம ஶநைக:தாmh phராஜ: ரத:shதி²த:॥ 20॥
th³’ShThவா தmh ஜாநகீ பீ⁴தா ராவேऽயiµபாக³த: ।
மாmh ேமாஹயிமாயாேதா மாயயா வாநராkh’தி:॥ 21॥
இthேயவmh சிnhதயிthவா ஸா Shணிமாத³ேதா⁴iµகீ² ।
நரphயாஹ தாmh தாmh ேத³வி யththவmh விஶŋhகேஸ ॥ 22॥
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நாஹmh ததா²விேதா⁴ மாதshthயஜ ஶŋhகாmh மயி shதி²தாmh ।
தா³ேஸாऽஹmh ேகாஸேலnhth³ரshய ராமshய பரமாthமந:॥ 23॥
ஸசிேவாऽஹmh ஹnhth³ரshய ஸுkh³வshய ஶுப⁴phரேத³ ।
வாேயா: thேராऽஹமகி²லphராண⁴தshய ேஶாப⁴ேந ॥ 24॥
தchch²thவா ஜாநகீ phராஹ ஹமnhதmh kh’தாஜmh ।
வாநராmh மiνShயாmh ஸŋhக³திrhக⁴டேத கத²mh ॥ 25॥
யதா² thவmh ராமசnhth³ரshய தா³ேஸாऽஹதி பா⁴ஷேஸ ।
தாமாஹ மாதி: phேதா ஜாநகீmh ரத:shதி²த:॥ 26॥
’Shயகமகா³th³ராம:ஶப³rhயா ேநாதி³த:ஸுதீ: ◌⁴ ।
ஸுkh³ேவா ’Shயகshேதா² th³’Shடவாnh ராமலமெணௗ ॥ 27॥
பீ⁴ேதா மாmh phேரஷயாமாஸ jhஞாmh ராமshய ’th³க³தmh ।
ph³ரமசாவrhth◌⁴’thவா க³ேதாऽஹmh ராமஸnhநிதி⁴mh ॥ 28॥
jhஞாthவா ராமshய ஸth³பா⁴வmh shகnhேதா⁴ப நிதா⁴ய ெதௗ ।
நீthவா ஸுkh³வஸாphயmh ஸkh²யmh சாகரவmh தேயா:॥ 29॥
ஸுkh³வshய ’தா பா⁴rhயா வாநா தmh ர⁴thதம: ।
ஜகா⁴ைநேகந பா³ேணந தேதா ராjhேயऽph◌⁴யேஷசயth ॥ 30॥
ஸுkh³வmh வாநராmh ஸ phேரஷயாமாஸ வாநராnh ।
தி³kh³ph◌⁴ேயா மஹாப³லாnh வீராnh ப⁴வthயா: பமாrhக³ேண ॥ 31॥
க³chச²nhதmh ராக⁴ேவா th³’ShThவா மாமபா⁴ஷத ஸாத³ரmh ॥ 32॥
thவயி காrhயமேஶஷmh ேம shதி²தmh மாதநnhத³ந ।
ph³ ேம ஶலmh ஸrhவmh தாைய லமணshய ச ॥ 33॥
அŋh³யகேமதnhேம பjhஞாநாrhத²iµthதமmh ।
தாைய தீ³யதாmh ஸா⁴ மnhநாமாரiµth³தmh ॥ 34॥
இthkhthவா phரத³ெதௗ³ மயmh கராkh³ராத³ŋh³யகmh ।
phரயthேநந மயாநீதmh ேத³வி பயாŋh³யகmh ॥ 35॥
இthkhthவா phரத³ெதௗ³ ேத³vhைய iµth³காmh மாதாthமஜ: ।
நமshkh’thய shதி²ேதா ³ராth³ப³th³தா⁴ஜேடா ஹ:॥ 36॥
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th³’ShThவா தா phரiµதி³தா ராமநாமாŋhகிதாmh ததா³ ।
iµth³காmh ஶிரஸா th◌⁴’thவா shரவதா³நnhத³ேநthரஜா ॥ 37॥
கேப ேம phராணதா³தா thவmh ³th³தி⁴மாந ராக⁴ேவ ।
ப⁴khேதாऽ phயகா thவmh விவாேஸாऽshதி தைவவ  ॥ 38॥
ேநா ேசnhமthஸnhநிதி⁴mh சாnhயmh ஷmh phேரஷேயthகத²mh ।
ஹமnh th³’Shடமகி²லmh மம :³கா²தி³கmh thவயா ॥ 39॥
ஸrhவmh கத²ய ராமாய யதா² ேம ஜாயேத த³யா ।
மாஸth³வயாவதி⁴ phரா:shதா²shயnhதி மம ஸthதம ॥ 40॥
நாக³Shயதி ேசth³ராேமா ப⁴யிShயதி மாmh க²ல: ।
அத:ஶீkh◌⁴ரmh கபீnhth³ேரண ஸுkh³ேவண ஸமnhவித:॥ 41॥
வாநராநீகைப:ஸாrhத⁴mh ஹthவா ராவணமாஹேவ ।
ஸthரmh ஸப³லmh ராேமா யதி³ மாmh ேமாசேயthphர: ◌⁴ ॥ 42॥
தthதshய ஸth³’ஶmh வீrhயmh வீர வrhணய வrhணிதmh ।
யதா² மாmh தாரேயth³ராேமா ஹthவா ஶீkh◌⁴ரmh த³ஶாநநmh ॥ 43॥
ததா² யதshவ ஹiνமnh வாசா த⁴rhமமவாphiν ।
ஹiνமாநபி தாமாஹ ேத³வி th³’Shேடா யதா² மயா ॥ 44॥
ராம:ஸலமண:ஶீkh◌⁴ரமாக³Shயதி ஸாத:◌⁴ ।
ஸுkh³ேவண ஸைஸnhேயந ஹthவா த³ஶiµக²mh ப³லாth ॥ 45॥
ஸமாேநShயதி ேத³வி thவாமேயாth◌⁴யாmh நாthர ஸmhஶய: ।
தமாஹ ஜாநகீ ராம: கத²mh வாதி⁴மாததmh ॥ 46॥
தீrhthவாயாshயthயேமயாthமா வாநராநீகைப:ஸஹ ।
ஹமாநாஹ ேம shகnhதா⁴வாய ஷrhஷெபௗ⁴ ॥ 47॥
ஆயாshயத:ஸைஸnhயச ஸுkh³ேவா வாநேரவர: ।
விஹாயஸா ேணைநவ தீrhthவா வாதி⁴மாததmh ॥ 48॥
நிrhத³Shயதி ரௌகா⁴mhshthவthkh’ேத நாthர ஸmhஶய: ।
அiνjhஞாmh ேத³ ேம ேத³வி க³chசா² thவரயாnhவித:॥ 49॥
th³ரShmh ராமmh ஸஹ ph◌⁴ராthரா thவரயா தவாnhதிகmh ।
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ேத³வி கிசித³பி⁴jhஞாநmh ேத³ ேம ேயந ராக⁴வ:॥ 50॥
விவேஸnhமாmh phரயthேநந தேதா க³nhதா ஸiµthஸுக: ।
தத: கிசிth³விசாrhயாத²தா கமலேலாசநா ॥ 51॥
விiµchய ேகஶபாஶாnhேத shதி²தmh டா³மணிmh த³ெதௗ³ ।
அேநந விவேஸth³ராமshthவாmh கபீnhth³ர ஸலமண:॥ 52॥
அபி⁴jhஞாநாrhத²மnhயchச வதா³ தவ ஸுvhரத ।
சிthரடகி³ெரௗ rhவேமகதா³ ரஹ shதி²த: ।
மத³ŋhேக ஶிர ஆதா⁴ய நிth³ராதி ர⁴நnhத³ந:॥ 53॥
ஐnhth³ர: காகshததா³க³thய நைக²shNhேட³ந சாஸkh’th ।
மthபாதா³ŋh³Shட²மாரkhதmh வித³தா³ராஷாஶயா ॥ 54॥
தேதா ராம: phர³th³th◌⁴யாத² th³’ShThவா பாத³mh kh’தvhரணmh ।
ேகந ப⁴th³ேர kh’தmh ைசதth³விphயmh ேம ³ராthமநா ॥ 55॥
இthkhthவா ரேதாऽபயth³வாயஸmh மாmh ந: ந: ।
அபி⁴th³ரவnhதmh ரkhதாkhதநக²Nhட³mh ேகாப ஹ ॥ 56॥
th’ணேமகiµபாதா³ய தி³vhயாshthேரபி⁴ேயாjhய தth ।
சிேப லயா ராேமா வாயேஸாப தjhjhவலnh ॥ 57॥
அph◌⁴யth³ரவth³வாயஸச பீ⁴ேதா ேலாகாnh ph◌⁴ரமnh ந: ।
இnhth³ரph³ரமாதி³பி⁴சாபி ந ஶkhேயா ரmh ததா³॥ 58॥
ராமshய பாத³ேயாரkh³ேரऽபதth³பீ⁴thயா த³யாநிேத: ◌⁴ ।
ஶரக³தமாேலாkhய ராமshதத³மph³ரவீth ॥ 59॥
அேமாக⁴ேமதத³shthரmh ேம த³thைவகாேதா vhரஜ ।
ஸvhயmh த³ththவா க³த: காக ஏவmh ெபௗஷவாநபி ॥ 60॥
உேபேத கிமrhத²mh மாதா³நீmh ேஸாऽபி ராக⁴வ: ।
ஹமாநபி தாமாஹ thவா தாiνபா⁴தmh ॥ 61॥
ேத³வி thவாmh யதி³ஜாநாதி shதி²தாமthர ர⁴thதம: ।
கShயதி th³ப⁴shம லŋhகாmh ராஸமNh³தாmh ॥ 62॥
ஜாநகீ phராஹ தmh வthஸ கத²mh thவmh ேயாthshயேஸऽஸுைர: ।
அதிஸூமவ:ஸrhேவ வாநராச ப⁴வாth³’ஶா:॥ 63॥
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thவா தth³வசநmh ேத³vhைய rhவபமத³rhஶயth ।
ேமமnhத³ரஸŋhகாஶmh ரோக³ணவிபீ⁴ஷணmh ॥ 64॥
th³’ShThவா தா ஹiνமnhதmh மஹாபrhவதஸnhநிப⁴mh ।
ஹrhேஷண மஹதாவிShடா phராஹ தmh கபிஜரmh ॥ 65॥
ஸமrhேதா²ऽ மஹாஸththவ th³ரயnhதி thவாmh மஹாப³லmh ।
ராshயshேத ஶுப: ◌⁴ பnhதா² க³chச² ராமாnhதிகmh th³தmh ॥ 66॥
³⁴த: கபி: phராஹ த³rhஶநாthபாரணmh மம ।
ப⁴விShயதி ப²ல:ஸrhைவshதவ th³’Shெடௗ shதி²ைதrh ேம ॥ 67॥
தேத²thkhத:ஸ ஜாநkhயா ப⁴யிthவா ப²லmh கபி: ।
தத: phரshதா²பிேதாऽக³chச²jhஜாநகீmh phரணிபthய ஸ: ।
கிசிth³³ரமேதா² க³thவா shவாthமnhேயவாnhவசிnhதயth ॥ 68॥
காrhயாrhத²மாக³ேதா ³த:shவாகாrhயாவிேராத⁴த: ।
அnhயthகிசித³ஸmhபாth³ய க³chச²thயத⁴ம ஏவ ஸ:॥ 69॥
அேதாऽஹmh கிசித³nhயchச kh’thவா th³’ShThவாத² ராவணmh ।
ஸmhபா⁴Shய ச தேதா ராமத³rhஶநாrhத²mh vhரஜாmhயஹmh ॥ 70॥
இதி நிசிthய மநஸா vh’க²Nhடா³nh மஹாப³ல: ।
உthபாThயாேஶாகவநிகாmh நிrhvh’ாமகேராthth ॥ 71॥
தாऽऽரயநக³mh thயkhthவா வநmh ஶூnhயmh சகார ஸ: ।
உthபாடயnhதmh விபிநmh th³’ShThவா ராஸேயாத:॥ 72॥
அph’chச²nh ஜாநகீmh ேகாऽெஸௗ வாநராkh’திth³ப⁴ட:॥73॥
ஜாநkhவாச ।
ப⁴வthய ஏவ ஜாநnhதி மாயாmh ராஸநிrhதாmh ।
நாஹேமநmh விஜாநா :³க²ேஶாகஸமாலா ॥ 74॥
இthkhதாshthவதmh க³thவா ராshேயா ப⁴யபீ³தா: ।
ஹமதா kh’தmh ஸrhவmh ராவய nhயேவத³யnh ॥ 75॥
ேத³வ கசிnhமஹாஸththேவா வாநராkh’திேத³ஹph◌⁴’th ।
தயா ஸஹ ஸmhபா⁴Shய யேஶாகவநிகாmh th ।
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உthபாThய ைசthயphராஸாத³mh ப³ப⁴ஜாதவிkhரம:॥ 76॥
phராஸாத³ரண:ஸrhவாnh ஹthவா தthைரவ தshதி²வாnh ।
தchch²thவா rhணiµthதா²ய வநப⁴ŋhக³mh மஹாऽphயmh ॥ 77॥
கிŋhகராnh phேரஷயாமாஸ நிதmh ராஸாதி⁴ப: ।
நிப⁴kh³நைசthயphராஸாத³phரத²மாnhதரஸmhshதி²த:॥ 78॥
ஹiνமாnh பrhவதாகாேரா ேலாஹshதmhப⁴kh’தாத:◌⁴ ।
கிசிlhலாŋh³லசலேநா ரkhதாshேயா பீ⁴ஷkh’தி:॥ 79॥
ஆபதnhதmh மஹாஸŋhக⁴mh ராஸாநாmh த³த³rhஶ ஸ: ।
சகார mhஹநாத³mh ச thவா ேத iµiµஹுrhph◌⁴’ஶmh ॥ 80॥
ஹiνமnhதமேதா² th³’ShThவா ராஸா பீ⁴ஷkh’திmh ।
நிrhஜkh◌⁴iνrhவிவிதா⁴shthெரௗைக:◌⁴ ஸrhவராஸகா⁴திநmh ॥ 81॥
தத உthதா²ய ஹiνமாnh iµth³க³ேரண ஸமnhதத: ।
நிShபிேபஷ ேத³வ மஶகாநிவ த²ப:॥ 82॥
நிஹதாnh கிŋhகராnh thவா ராவண: khேராத⁴rhchசி²த: ।
பச ேஸநாபதீmhshதthர phேரஷயாமாஸ ³rhமதா³nh ॥ 83॥
ஹமாநபி தாnh ஸrhவாmhlhேலாஹshதmhேப⁴ந சாஹநth ।
தத: khth³ேதா⁴ மnhthஸுதாnh phேரஷயாமாஸ ஸphத ஸ:॥ 84॥
ஆக³தாநபி தாnh ஸrhவாnh rhவவth³வாநேரவர: ।
nhநி:ேஶஷேதா ஹthவா ேலாஹshதmhேப⁴ந மாதி:॥ 85॥
rhவshதா²நiµபாthய phரதீnh ராஸாnh shதி²த: ।
தேதா ஜகா³ம ப³லவாnh மாேராऽ: phரதாபவாnh ॥ 86॥
தiµthபபாத ஹiνமாnh th³’ShThவாகாேஶ ஸiµth³க³ர: ।
க³க³நாththவேதா rhth◌⁴நி iµth³க³ேரண vhயதாட³யth ॥ 87॥
ஹthவா தமmh நி:ேஶஷmh ப³லmh ஸrhவmh சகார ஸ:॥ 88॥
தத:thவா மாரshய வத⁴mh ராஸŋhக³வ: ।
khேராேத⁴ந மஹதாவிShட இnhth³ரேஜதாரமph³ரவீth ॥ 89॥
thர க³chசா²mhயஹmh தthர யthராshேத thரஹா : ।
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ஹthவா தமத²வா ப³th³th◌⁴வா ஆநயிShயா ேதऽnhதிகmh ॥90॥
இnhth³ரthபிதரmh phராஹ thயஜ ேஶாகmh மஹாமேத ।
மயி shதி²ேத கிமrhத²mh thவmh பா⁴ஷேஸ :³கி²தmh வச:॥ 91॥
ப³th³th◌⁴வாऽऽேநShேய th³தmh தாத வாநரmh ph³ரமபாஶத: ।
இthkhthவா ரத²மாய ராைஸrhப³ஹுபி⁴rhvh’த:॥ 92॥
ஜகா³ம வாthரshய ஸபmh வீரவிkhரம: ।
தேதாऽதிக³rhதmh thவா shதmhப⁴iµth³யmhய வீrhயவாnh ॥ 93॥
உthபபாத நேபா⁴ேத³ஶmh க³thமாநிவ மாதி: ।
தேதா ph◌⁴ரமnhதmh நப⁴ ஹமnhதmh ஶிiµைக:²॥ 94॥
விth³th◌⁴வா தshய ஶிேராபா⁴க³ஷுபி⁴சாShடபி:◌⁴ ந: ।
’த³யmh பாத³க³ளmh ஷTh³பி⁴ேரேகந வாலதி⁴mh ॥ 95॥
ேப⁴த³யிthவா தேதா ேகா⁴ரmh mhஹநாத³மதா²கேராth ।
தேதாऽதிஹrhஷாth³த⁴iνமாnh shதmhப⁴iµth³யshய வீrhயவாnh ॥ 96॥
ஜகா⁴ந ஸாரதி²mh ஸாவmh ரத²mh சாrhணயthth ।
தேதாऽnhயmh ரத²மாதா³ய ேமக⁴நாேதா³ மஹாப³ல:॥ 97॥
ஶீkh◌⁴ரmh ph³ரமாshthரமாதா³ய ப³th³th◌⁴வா வாநரŋhக³வmh ।
நிநாய நிகடmh ராjhேஞா ராவணshய மஹாப³ல:॥ 98॥
யshய நாம ஸததmh ஜபnhதி ேய-

ऽjhஞாநகrhமkh’தப³nhத⁴நmh th ।
ஸth³ய ஏவ பiµchய தthபத³mh

யாnhதி ேகாரவிபா⁴ஸுரmh ஶிவmh ॥ 99॥
தshையவ ராமshய பதா³mh³ஜmh ஸதா³
’thபth³மமth◌⁴ேய ஸுநிதா⁴ய மாதி: ।

ஸைத³வ நிrhiµkhதஸமshதப³nhத⁴ந:
கிmh தshய பாைஶதைரச ப³nhத⁴ைந:॥ 100॥

இதிமத³th◌⁴யாthமராமாயேணஉமாமேஹவரஸmhவாேத³ஸுnhத³ரகாNhேட³

th’தீய:ஸrhக:³॥ 3॥
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॥ சrhத:²ஸrhக:³॥

மஹாேத³வ உவாச ।
யாnhதmh கபீnhth³ரmh th◌⁴’தபாஶப³nhத⁴நmh

விேலாகயnhதmh நக³ரmh விபீ⁴தவth ।
அதாட³யnhiµShதல:ஸுேகாபநா:
ெபௗரா:ஸமnhதாத³iνயாnhத ஈmh ॥ 1॥

ph³ரமாshthரேமநmh ணமாthரஸŋhக³மmh
kh’thவா க³தmh ph³ரமவேரண ஸthவரmh ।

jhஞாthவா ஹமாநபி ப²lh³ரjhஜுபி⁴-
rhth◌⁴’ேதா யெயௗ காrhயவிேஶஷெகௗ³ரவாth ॥ 2॥

ஸபா⁴nhதரshத²shய ச ராவணshய தmh
ேரா நிதா⁴யாஹ ப³லாthததா³ ।

ப³th³ேதா⁴ மயா ph³ரமவேரண வாநர:
ஸமாக³ேதாऽேநந ஹதா மஹாஸுரா:॥ 3॥

யth³khதமthராrhய விசாrhய மnhthபி⁴-
rhவிதீ⁴யதாேமஷ ந ெலௗகிேகா ஹ: ।

தேதா விேலாkhயாஹ ஸ ராேஸவர:
phரஹshதமkh³ேர shதி²தமஜநாth³ப⁴mh ॥ 4॥

phரஹshத ph’chைச²நமெஸௗ கிமாக³த:
கிமthர காrhயmh த ஏவ வாநர: ।

வநmh கிமrhத²mh ஸகலmh விநாஶிதmh
ஹதா: கிமrhத²mh மம ராஸா ப³லாth ॥ 5॥

தத: phரஹshேதா ஹiνமnhதமாத³ராth
பphரchச² ேகந phரேதாऽ வாநர ।

ப⁴யmh ச ேத மாsh விேமாயேஸ மயா
ஸthயmh வத³shவாகி²லராஜஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 6॥

தேதாऽதிஹrhஷாthபவநாthமேஜா mh
நிய ேலாகthரயகNhடகாஸுரmh ।
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வkhmh phரசkhேர ர⁴நாத²ஸthகதா²mh
khரேமண ராமmh மநஸா shமரnhiµஹு:॥ 7॥

’iΝsh²டmh ேத³வக³th³யthர ேஹ
ராமshய ³ேதாऽஹமேஶஷ’thshதி²ேத: ।

யshயாகி²ேலஶshய ’தா⁴நா thவயா
பா⁴rhயா shவநாஶாய ஶுேநவ ஸth³த⁴வி:॥ 8॥

ஸ ராக⁴ேவாऽph◌⁴ேயthய மதŋhக³பrhவதmh
ஸுkh³வைமthமநலshய ஸnhநிெதௗ⁴ ।

kh’thைவகபா³ேணந நிஹthய வாநmh
ஸுkh³வேமவாதி⁴பதிmh சகார தmh ॥ 9॥

ஸ வாநராமதி⁴ேபா மஹாப³
மஹாப³லrhவாநரத²ேகாபி: ◌⁴ ।

ராேமண ஸாrhத⁴mh ஸஹ லமேணந ேபா: ◌⁴
phரவrhஷேணऽமrhஷேதாऽவதிShட²ேத ॥ 10॥

ஸேசாதி³தாshேதந மஹாஹவரா
த⁴ராஸுதாmh மாrhக³யிmh தி³ேஶா த³ஶ ।

தthராஹேமக: பவநாthமஜ: கபி:
தாmh விசிnhவnh ஶநைக:ஸமாக³த:॥ 11॥

th³’Shடா மயா பth³மபலாஶேலாசநா
தா கபிthவாth³விபிநmh விநாஶிதmh ।

th³’ShThவா தேதாऽஹmh ரப⁴ஸா ஸமாக³தாnh
மாmh ஹnhகாமாnh th◌⁴’தசாபஸாயகாnh ॥ 12॥

மயா ஹதாshேத பரதmh வ:
phேயா  ேத³ேஹாऽகி²லேத³நாmh phரேபா⁴ ।

ph³ரமாshthரபாேஶந நிப³th◌⁴ய மாmh தத:
ஸமாக³மnhேமக⁴நிநாத³நாமக:॥ 13॥

shph’ShThைவவ மாmh ph³ரமவரphரபா⁴வத:
thயkhthவா க³தmh ஸrhவமைவ ராவண ।

ததா²phயஹmh ப³th³த⁴ இவாக³ேதா தmh
phரவkhகாம: கரஸாrhth³ரதீ:◌⁴ ॥। 14॥
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விசாrhய ேலாகshய விேவகேதா க³திmh
ந ராmh ³th³தி⁴iµைப ராவண ।

ைத³வீmh க³திmh ஸmhsh’திேமாைஹகீmh
ஸமாரயாthயnhததாய ேத³ந:॥ 15॥

thவmh ph³ரமே thதமவmhஶஸmhப⁴வ: ।
ெபௗலshthயthேராऽ ேப³ரபா³nhத⁴வ: ।

ேத³ஹாthம³th³th◌⁴யாபி ச பய ராேஸா
நாshயாthம³th³th◌⁴யா கிiµ ராேஸா ந ॥ 16॥

ஶர³th³தீ⁴nhth³ய:³க²ஸnhததி:
ந ேத ந ச thவmh தவ நிrhவிகாரத: ।

அjhஞாநேஹேதாச தைத²வ ஸnhதேத:
அஸththவமshயா:shவபேதா  th³’யவth ॥ 17॥

இத³mh  ஸthயmh தவ நாshதி விkhயா
விகாரேஹrhந ச ேதऽth³வயthவத: ।

யதா² நப:◌⁴ ஸrhவக³தmh ந phயேத
ததா² ப⁴வாnh ேத³ஹக³ேதாऽபி ஸூமக: ।

ேத³ேஹnhth³யphராணஶரஸŋhக³த:
thவாthேமதி ³th³th◌⁴வாகி²லப³nhத⁴பா⁴kh³ப⁴ேவth ॥ 18॥

சிnhமாthரேமவாஹமேஜாऽஹமேரா
யாநnhத³பா⁴ேவாऽஹதி phரiµchயேத ।

ேத³ேஹாऽphயநாthமா ph’தி²வீவிகாரேஜா
ந phராண ஆthமாऽநில ஏஷ ஏவ ஸ:॥ 19॥

மேநாऽphயஹŋhகாரவிகார ஏவ ேநா
ந சாபி ³th³தி: ◌⁴ phரkh’ேதrhவிகாரஜா ।

ஆthமா சிதா³நnhத³மேயாऽவிகாரவாnh
ேத³ஹாதி³ஸŋhகா⁴th³vhயதிkhத ஈவர:॥ 20॥

நிரஜேநா iµkhத உபாதி⁴த:ஸதா³
jhஞாthைவவமாthமாநேதா விiµchயேத ।

அேதாऽஹமாthயnhதிகேமாஸாத⁴நmh
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வேய ’iΝShவாவேதா மஹாமேத ॥ 21॥
விShேrh ப⁴khதி:ஸுவிேஶாத⁴நmh தி⁴ய:
தேதா ப⁴ேவjhjhஞாநமதீவ நிrhமலmh ।

விஶுth³த⁴தththவாiνப⁴ேவா ப⁴ேவthதத:
ஸmhயkh³விதி³thவா பரமmh பத³mh vhரேஜth ॥ 22॥

அேதா ப⁴ஜshவாth³ய ஹmh ரமாபதிmh
ராமmh ராணmh phரkh’ேத: பரmh வி⁴mh ।

விsh’jhய ெமௗrhkh²யmh ’தி³ஶthபா⁴வநாmh
ப⁴ஜshவ ராமmh ஶரக³தphயmh ।

தாmh ரshkh’thய ஸthரபா³nhத⁴ேவா
ராமmh நமshkh’thய விiµchயேஸ ப⁴யாth ॥ 23॥

ராமmh பராthமாநமபா⁴வயnh ஜேநா
ப⁴khthயா ’தி³shத²mh ஸுக²பமth³வயmh ।

கத²mh பரmh தீரமவாphiνயாjhஜேநா
ப⁴வாmh³ேத⁴rh:³க²தரŋhக³மாந:॥ 24॥

ேநா ேசththவமjhஞாநமேயந வநிநா
jhவலnhதமாthமாநமரதாவth ।

நயshயேதா⁴ऽத: ◌⁴ shவkh’ைதச பாதைக:
விேமாஶŋhகா ந ச ேத ப⁴விShயதி ॥ 25॥

thவாmh’தாshவாத³ஸமாநபா⁴தmh
தth³வாஸூேநாrhத³ஶகnhத⁴ேராऽஸுர: ।

அmh’Shயமாேऽதிஷா கபீவரmh
ஜகா³த³ ரkhதாnhதவிேலாசேநா jhவலnh ॥26॥

கத²mh மமாkh³ேர விலபshயபீ⁴தவth
phலவŋhக³மாநாமத⁴ேமாऽ ³Shடதீ: ◌⁴ ।

க ஏஷ ராம: கதேமா வேநசேரா
நிஹnh ஸுkh³வதmh நராத⁴மmh ॥ 27॥

thவாmh சாth³ய ஹthவா ஜநகாthமஜாmh தேதா
நிஹnh ராமmh ஸஹலமணmh தத: ।

ஸுkh³வமkh³ேர ப³நmh கபீவரmh
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ஸவாநரmh ஹnhmhயசிேரண வாநர ।
thவா த³ஶkh³வவச:ஸ மாதி:

விvh’th³த⁴ேகாேபந த³ஹnhநிவாஸுரmh ॥ 28॥
ந ேம ஸமா ராவணேகாடேயாऽத⁴ம

ராமshய தா³ேஸாऽஹமபாரவிkhரம: ।
thவாதிேகாேபந ஹமேதா வேசா

த³ஶாநேநா ராஸேமவமph³ரவீth ॥ 29॥
பாrhேவ shதி²தmh மாரய க²Nhட³ஶ: கபிmh

பயnh ஸrhேவऽஸுரthரபா³nhத⁴வா: ।
நிவாரயாமாஸ தேதா விபீ⁴ஷே

மஹாஸுரmh ஸாத⁴iµth³யதmh வேத⁴ ।
ராஜnh வதா⁴rhேஹா ந ப⁴ேவthகத²சந

phரதாபkhைத: பரராஜவாநர:॥ 30॥
ஹேதऽshnh வாநேர ³ேத வாrhதா ேகா வா நிேவத³ேயth
ராமாய thவmh யiµth³தி³ய வதா⁴ய ஸiµபshதி²த:॥ 31॥
அேதா வத⁴ஸமmh கிசித³nhயchசிnhதய வாநேர ।
ஸசிேநா க³chச² ஹrhயmh th³’ShThவாऽऽயாshயதி th³தmh ॥ 32॥
ராம:ஸுkh³வஸதshதேதா th³த⁴mh ப⁴ேவthதவ ।
விபீ⁴ஷணவச:thவா ராவேऽphேயதத³ph³ரவீth ॥ 33॥
வாநராmh  லாŋh³ேல மஹாமாேநா ப⁴ேவthகில ।
அேதா வshthராதி³பி: ◌⁴ chச²mh ேவShடயிthவா phரயthநத:॥34॥
வநிநா ேயாஜயிthைவநmh ph◌⁴ராமயிthவா ேரऽபி⁴த: ।
விஸrhஜயத பயnh ஸrhேவ வாநரத²பா:॥ 35॥
தேத²தி ஶணபThைடச வshthைரரnhையரேநகஶ: ।
ைதலாkhைதrhேவShடயாமாஸுrhலாŋh³லmh மாேதrhth³’ட⁴mh ॥ 36॥
chசா²kh³ேர கிசித³நலmh தீ³பயிthவாத² ராஸா: ।
ரjhஜுபி: ◌⁴ ஸுth³’ட⁴mh ப³th³th◌⁴வா th◌⁴’thவா தmh ப³ேநாऽஸுரா:॥ 37॥
ஸமnhதாth³ph◌⁴ராமயாமாஸுேசாேராऽயதி வாதி³ந: ।
rhயேகா⁴ைஷrhேகா⁴ஷயnhதshதாட³யnhேதா iµஹுrhiµஹு:॥ 38॥
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ஹமதாபி தthஸrhவmh ேஸாட⁴mh கிசிchசிகீrhஷு ।
க³thவா  பசிமth³வாரஸபmh தthர மாதி:॥ 39॥
ஸூேமா ப³⁴வ ப³nhேத⁴ph◌⁴ேயா நி:sh’த: நரphயெஸௗ ।
ப³⁴வ பrhவதாகாரshதத உthphthய ேகா³ரmh ॥ 40॥
தthைரகmh shதmhப⁴மாதா³ய ஹthவா தாnh ரண:th ।
விசாrhய காrhயேஶஷmh ஸ phராஸாதா³kh³ராth³kh³’ஹாth³kh³’ஹmh ॥ 41॥
உthphthேயாphthய ஸnhதீ³phதchேச²ந மஹதா கபி: ।
த³தா³ஹ லŋhகாமகி²லாmh ஸாThடphராஸாத³ேதாரmh ॥ 42॥
ஹா தாத thர நாேத²தி khரnhத³மாநா:ஸமnhதத: ।
vhயாphதா: phராஸாத³ஶிக²ேரऽphயாடா⁴ ைத³thயேயாத:॥ 43॥
ேத³வதா இவ th³’யnhேத பதnhthய: பாவேகऽகி²லா: ।
விபீ⁴ஷணkh³’ஹmh thயkhthவா ஸrhவmh ப⁴shkh’தmh ரmh ॥ 44॥
தத உthphthய ஜலெதௗ⁴ ஹமாnhமாதாthமஜ: ।
லாŋh³லmh மjhஜயிthவாnhத:shவshத²சிthேதா ப³⁴வ ஸ:॥ 45॥
வாேயா: phயஸகி²thவாchச தயா phராrhதி²ேதாऽநல: ।
ந த³தா³ஹ ஹேர: chச²mh ப³⁴வாthயnhதஶீதல:॥ 46॥
யnhநாமஸmhshமரண⁴தஸமshதபாபா:

தாபthரயாநலமபீஹ தரnhதி ஸth³ய: ।
தshையவ கிmh ர⁴வரshய விஶிShட³த:
ஸnhதphயேத கத²மெஸௗ phரkh’தாநேலந ॥ 47॥

இதிமத³th◌⁴யாthமராமாயேணஉமாமேஹவரஸmhவாேத³ஸுnhத³ரகாNhேட³

சrhத:²ஸrhக:³॥ 4॥

॥ பசம:ஸrhக:³॥

மஹாேத³வ உவாச ।
தத:தாmh நமshkh’thய ஹமாநph³ரவீth³வச: ।
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ஆjhஞாபய மாmh ேத³வி ப⁴வதீ ராமஸnhநிதி⁴mh ॥ 1॥
க³chசா² ராமshthவாmh th³ரShமாக³Shயதி ஸாiνஜ: ।
இthkhthவா th:பkhரmhய ஜாநகீmh மாதாthமஜ:॥ 2॥
phரணmhய phரshதி²ேதா க³nhத³mh வசநமph³ரவீth ।
ேத³வி க³chசா² ப⁴th³ரmh ேத rhணmh th³ரய ராக⁴வmh ॥3॥
லமணmh ச ஸஸுkh³வmh வாநராதேகாபி: ◌⁴ ।
தத: phராஹ ஹமnhதmh ஜாநகீ :³க²கrhஶிதா॥ 4॥
thவாmh th³’ShThவா விshmh’தmh :³க²தா³நீmh thவmh க³Shய ।
இத: பரmh கத²mh வrhேத ராமவாrhதாதிmh விநா ॥ 5॥
மாதிவாச ।
யth³ேயவmh ேத³வி ேம shகnhத⁴மாேராஹ ணமாthரத:
ராேமண ேயாஜயிShயா மnhயேஸ யதி³ஜாநகி ॥ 6॥
ேதாவாச ।
ராம:ஸாக³ரமாேஶாShய ப³th³th◌⁴வா வா ஶரபஜைர: ।
ஆக³thய வாநைர:ஸாrhத⁴mh ஹthவா ராவணமாஹேவ ॥ 7॥
மாmh நேயth³யதி³ ராமshய கீrhதிrhப⁴வதி ஶாவதீ ।
அேதா க³chச² கத²mh சாபி phராnh ஸnhதா⁴ரயாmhயஹmh ॥ 8॥
இதி phரshதா²பிேதா வீர:தயா phரணிபthய தாmh ।
ஜகா³ம பrhவதshயாkh³ேர க³nhmh பாரmh மேஹாத³ேத: ◌⁴ ॥ 9॥
தthர க³thவா மஹாஸththவ: பாதா³ph◌⁴யாmh பீட³யnh கி³mh ।
ஜகா³ம வாேவேக³ந பrhவதச மதலmh ॥ 10॥
க³ேதா மஸமாநthவmh thmhஶth³ேயாஜநiµchch²த: ।
மாதிrhக³க³நாnhத:shேதா² மஹாஶph³த³mh சகார ஸ:॥ 11॥
தmh thவா வாநரா:ஸrhேவ jhஞாthவா மாதிமாக³தmh ।
ஹrhேஷண மஹதாவிShடா:ஶph³த³mh சkhrhமஹாshவநmh ॥ 12॥
ஶph³ேத³ைநவ விஜாநீம: kh’தகாrhய:ஸமாக³த: ।
ஹமாேநவ பயth◌⁴வmh வாநரா வாநரrhஷப⁴mh ॥ 13॥
ஏவmh ph³வthஸு வீேரஷு வாநேரஷு ஸ மாதி: ।
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அவதீrhய கி³ேரrhiµrhth◌⁴நி வாநராநித³மph³ரவீth ॥ 14॥
th³’Shடா தா மயா லŋhகா த⁴rhதா ச ஸகாநநா ।
ஸmhபா⁴ேதா த³ஶkh³வshதேதாऽஹmh நராக³த:॥ 15॥
இதா³நீேமவ க³chசா²ேமா ராமஸுkh³வஸnhநிதி⁴mh ।
இthkhதா வாநரா:ஸrhேவ ஹrhேஷŋhkh³ய மாதிmh ॥ 16॥
ேகசிchmh³rhலாŋh³லmh நnh’: ேகசி³thஸுகா: ।
ஹமதா ஸேமதாshேத ஜkh³iµ: phரshரவணmh கி³mh ॥ 17॥
க³chச²nhேதா த³th³’ஶுrhவீரா வநmh ஸுkh³வரதmh ।
ம⁴ஸmhjhஞmh ததா³ phராஹுரŋhக³த³mh வாநரrhஷபா: ◌⁴ ॥ 18॥
ுதி⁴தா:shேமா வயmh வீர ேத³யiνjhஞாmh மஹாமேத ।
ப⁴யாம: ப²லாnhயth³ய பிபா³ேமாऽmh’தவnhம⁴ ॥ 19॥
ஸnhShடா ராக⁴வmh th³ரShmh க³chசா²ேமாऽth³ையவ ஸாiνஜmh ॥ 20॥
அŋhக³த³உவாச ।
ஹமாnh kh’தகாrhேயாऽயmh பிப³ைததthphரஸாத³த: ।
ஜth◌⁴வmh ப²லலாநி thவதmh ஹஸthதமா:॥ 21॥
தத: phரவிய ஹரய: பாமாேரபி⁴ேர ம⁴ ।
ரணshதாநநாth³’thய த³தி⁴வkhthேரண ேநாதி³தாnh ॥ 22॥
பிப³தshதாட³யாமாஸுrhவாநராnh வாநரrhஷபா: ◌⁴ ।
ததshதாnh iµShபி:◌⁴ பாைத³rhணயிthவா பrhம⁴ ॥ 23॥
தேதா த³தி⁴iµக:² khth³த:◌⁴ ஸுkh³வshய ஸ மால: ।
ஜகா³ம ரபி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh யthர ராஜா கபீவர:॥ 24॥
க³thவா தமph³ரவீth³ேத³வ சிரகாலாபி⁴ரதmh ।
நShடmh ம⁴வநmh ேதऽth³ய மாேரண ஹமதா ॥ 25॥
thவா த³தி⁴iµேக²ேநாkhதmh ஸுkh³ேவா ’Shடமாநஸ: ।
th³’ShThவாக³ேதா ந ஸnhேத³ஹ:தாmh பவநநnhத³ந:॥ 26॥
ேநா ேசnhம⁴வநmh th³ரShmh ஸமrhத:² ேகா ப⁴ேவnhமம ।
தthராபி வாthேரண kh’தmh காrhயmh ந ஸmhஶய:॥ 27॥
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thவா ஸுkh³வவசநmh ’Shேடா ராமshதமph³ரவீth ।
கிiµchயேத thவயா ராஜnh வச:தாகதா²nhவிதmh ॥ 28॥
ஸுkh³வshthவph³ரவீth³வாkhயmh ேத³வ th³’Shடாவநீஸுதா ।
ஹiνமthphரiµகா:²ஸrhேவ phரவிShடா ம⁴காநநmh ॥ 29॥
ப⁴யnhதி shம ஸகலmh தாட³யnhதி shம ரண: ।
அkh’thவா ேத³வகாrhயmh ேத th³ரShmh ம⁴வநmh மம ॥ 30॥
ந ஸமrhதா²shதேதா ேத³வீ th³’Shடா ேததி நிசிதmh ।
ரே ேவா ப⁴யmh மாsh க³thவா ph³த மமாjhஞயா ॥ 31॥
வாநராநŋhக³த³iµகா²நாநயth◌⁴வmh மமாnhதிகmh ।
thவா ஸுkh³வவசநmh க³thவா ேத வாேவக³த:॥ 32॥
ஹமthphரiµகா²rhக³chச²ேதவரஶாஸநாth ।
th³ரShchச²தி ஸுkh³வ:ஸராேமா லமnhவித:॥ 33॥
Shமாநதீவ ’Shடாshேத thவரயnhதி மஹாப³லா: ।
தேத²thயmhப³ரமாஸாth³ய யshேத வாநேராthதமா:॥ 34॥
ஹமnhதmh ரshkh’thய வராஜmh ததா²ŋhக³த³mh ।
ராமஸுkh³வேயாரkh³ேர நிேபrh⁴வி ஸthவரmh ॥ 35॥
ஹமாnh ராக⁴வmh phராஹ th³’Shடா தா நிராமயா ।
ஸாShடாŋhக³mh phரணிபthயாkh³ேர ராமmh பசாth³த⁴வரmh ॥ 36॥
ஶலmh phராஹ ராேஜnhth³ர ஜாநகீ thவாmh ஶுசாnhவிதா ।
அேஶாகவநிகாமth◌⁴ேய ஶிmhஶபாலமாதா ॥ 37॥
ராபி: ◌⁴ பvh’தா நிராஹாரா kh’ஶா phரேபா⁴ ।
ஹா ராம ராம ராேமதி ேஶாசnhதீ மநாmhப³ரா ॥ 38॥
ஏகேவணீ மயா th³’Shடா ஶைநராவாதா ஶுபா⁴ ।
vh’ஶாகா²nhதேர shதி²thவா ஸூமேபண ேத கதா²mh ॥ 39॥
ஜnhமாரph◌⁴ய தவாthயrhத²mh த³Nhட³காக³மநmh ததா² ।
த³ஶாநேநந ஹரணmh ஜாநkhயா ரேத thவயி ॥ 40॥
ஸுkh³ேவண யதா²ைமth kh’thவா வாநிப³rhஹணmh ।
மாrhக³rhத²mh ச ைவேத³யா ஸுkh³ேவண விஸrhதா:॥ 41॥
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மஹாப³லா மஹாஸththவா ஹரேயா தகாஶிந: ।
க³தா:ஸrhவthர ஸrhேவ ைவ தthைரேகாऽஹஹாக³த:॥ 42॥
அஹmh ஸுkh³வஸசிேவா தா³ேஸாऽஹmh ராக⁴வshய  ।
th³’Shடா யjhஜாநகீ பா⁴kh³யாthphரயாஸ: ப²ேதாऽth³ய ேம ॥ 43॥
இthதீ³தமாகrhNhய தா விshபா²ேத ।
ேகந வா கrhணபீஷmh ராவிதmh ேம ஶுபா⁴ரmh ॥ 44॥
யதி³ஸthயmh ததா³யா மth³த³rhஶநபத²mh  ஸ: ।
தேதாऽஹmh வாநராகார:ஸூமேபண ஜாநகீmh ॥ 45॥
phரணmhய phராஜrh⁴thவா ³ராேத³வ shதி²த: phரேபா⁴ ।
ph’Shேடாऽஹmh தயா கshthவthயாதி³ ப³ஹுவிshதரmh ॥ 46॥
மயா ஸrhவmh khரேமணவ விjhஞாபிதமnhத³ம ।
பசாnhமயாrhபிதmh ேத³vhைய ப⁴வth³த³thதாŋh³யகmh ॥ 47॥
ேதந மாமதிவிவshதா வசநmh ேசத³மph³ரவீth ।
யதா² th³’Shடாsh ஹiνமnh பீTh³யமாநா தி³வாநிஶmh ॥ 48॥
ராநாmh தrhஜைநshதthஸrhவmh கத²ய ராக⁴ேவ ।
மேயாkhதmh ேத³வி ராேமாऽபி thவchசிnhதாபநிSh²த:॥ 49॥
பேஶாசthயேஹாராthரmh thவth³வாrhதாmh நாதி⁴க³mhய ஸ: ।
இதா³நீேமவ க³thவாஹmh shதி²திmh ராமாய ேத ph³ேவ ॥ 50॥
ராம:ரவணமாthேரண ஸுkh³ேவண ஸலமண: ।
வாநராநீகைப:ஸாrhத⁴மாக³Shயதி ேதऽnhதிகmh ॥ 51॥
ராவணmh ஸலmh ஹthவா ேநShயதி thவாmh shவகmh ரmh ।
அபி⁴jhஞாmh ேத³ ேம ேத³வி யதா² மாmh விவேஸth³வி: ◌⁴ ॥ 52॥
இthkhதா ஸா ஶிேராரthநmh டா³பாேஶ shதி²தmh phயmh ।
த³ththவா காேகந யth³vh’thதmh சிthரடகி³ெரௗ ரா ॥ 53॥
தத³phயாஹாrh ஶலmh ph³ ராக⁴வmh ।
லமணmh ph³ ேம கிசிth³³khதmh பா⁴தmh ரா ॥ 54॥
தthமshவாjhஞபா⁴ேவந பா⁴தmh லநnhத³ந ।
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தாரேயnhமாmh யதா² ராமshததா² kh’பாnhவித:॥ 55॥
இthkhthவா த³தீ தா :³ேக²ந மஹதாvh’தா ।
மயாphயாவாதா ராம வத³தா ஸrhவேமவ ேத ॥ 56॥
தத: phரshதா²பிேதா ராம thவthஸபஹாக³த: ।
ததா³க³மநேவலாயாமேஶாகவநிகாmh phயாmh ॥ 57॥
உthபாThய ராஸாmhshதthர ப³ஹூnh ஹthவா த³ஹmh ।
ராவணshய ஸுதmh ஹthவா ராவேணநாபி⁴பா⁴Shய ச ॥ 58॥
லŋhகாமேஶஷேதா த³kh³th◌⁴வா நரphயாக³மmh th ।
thவா ஹமேதா வாkhயmh ராேமாऽthயnhதphர’Shடதீ: ◌⁴ ॥ 59॥
ஹமmhshேத kh’தmh காrhயmh ேத³ைவரபி ஸு³Shகரmh ।
உபகாரmh ந பயா தவ phரthபகாண:॥ 60॥
இதா³நீmh ேத phரயchசா² ஸrhவshவmh மம மாேத ।
இthயாŋhkh³ய ஸமாkh’Shய கா³ட⁴mh வாநரŋhக³வmh ॥ 61॥
ஸாrhth³ரேநthேரா ர⁴ேரShட:² பராmh phதிமவாப ஸ: ।
ஹமnhதiµவாேசத³mh ராக⁴ேவா ப⁴khதவthஸல:॥ 62॥
பரmhேபா⁴  ேம ேலாேக ³rhலப: ◌⁴ பரமாthமந: ।
அதshthவmh மம ப⁴khேதாऽ phேயாऽஹŋhக³வ ॥ 63॥
யthபாத³பth³மக³ளmh ளத³லாth³ைய:

ஸmhjhய விShiΝபத³வீமலாmh phரயாnhதி ।
ேதைநவ கிmh நரெஸௗ பரph³த⁴rhதீ

ராேமண வாதநய: kh’தNhயஜ:॥ 64॥
இதிமத³th◌⁴யாthமராமாயேணஉமாமேஹவரஸmhவாேத³ஸுnhத³ரகாNhேட³

பசம:ஸrhக:³॥ 5॥
॥ஸமாphதத³mh ஸுnhத³ரகாNhட³mh ॥
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