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adhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDam

அth◌⁴யாthமராமாயேண th³த⁴காNhட³mh

॥ phரத²ம:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச ।
யதா²வth³பா⁴தmh வாkhயmh thவா ராேமா ஹமத: ।
உவாசாநnhதரmh வாkhயmh ஹrhேஷண மஹதாvh’த:॥ 1॥
காrhயmh kh’தmh ஹiνமதா ேத³ைவரபி ஸு³Shகரmh ।
மநஸாபி யத³nhேயந shமrhmh ஶkhயmh ந ⁴தேல ॥ 2॥
ஶதேயாஜநவிshதீrhணmh லŋhக⁴ேயthக: பேயாநிதி⁴mh ।
லŋhகாmh ச ராைஸrh³phதாmh ேகா வா த⁴rhஷயிmh ம:॥ 3॥
ph◌⁴’thயகாrhயmh ஹiνமதா kh’தmh ஸrhவமேஶஷத: ।
ஸுkh³வshேயth³’ேஶா ேலாேக ந ⁴ேதா ந ப⁴விShயதி ॥ 4॥
அஹmh ச ர⁴வmhஶச லமணச கபீவர: ।
ஜாநkhயா த³rhஶேநநாth³ய ரதா:shேமா ஹமதா ॥ 5॥
ஸrhவதா²ஸுkh’தmh காrhயmh ஜாநkhயா: பமாrhக³ணmh ।
ஸiµth³ரmh மநஸா shmh’thவா த³தீவ மேநா மம ॥ 6॥
கத²mh நkhரஜ²ஷாகீrhணmh ஸiµth³ரmh ஶதேயாஜநmh ।
லŋhக⁴யிthவா mh ஹnhயாmh கத²mh th³ரயா ஜாநகீmh ॥ 7॥
thவா  ராமவசநmh ஸுkh³வ: phராஹ ராக⁴வmh ।
ஸiµth³ரmh லŋhக⁴யிShயாேமா மஹாநkhரஜ²ஷாலmh ॥ 8॥
லŋhகாmh ச வித⁴Shயாேமா ஹநிShயாேமாऽth³ய ராவணmh ।
சிnhதாmh thயஜ ர⁴ேரShட² சிnhதா காrhயவிநாஶிநீ ॥ 9॥
ஏதாnh பய மஹாஸththவாnh ஶூராnh வாநரŋhக³வாnh ।
thவthphயாrhத²mh ஸiµth³khதாnh phரேவShமபி பாவகmh ॥ 10॥
ஸiµth³ரதரேண ³th³தி⁴mh Shவ phரத²மmh தத: ।
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அth◌⁴யாthமராமாயேண th³த⁴காNhட³mh

th³’ShThவா லŋhகாmh த³ஶkh³ேவா ஹத இthேயவ மnhமேஹ ॥ 11॥
ந பயாmhயஹmh கசிththஷு ேலாேகஷு ராக⁴வ ।
kh³’தத⁴iνேஷா யshேத திShேட²த³பி⁴iµேகா² ரேண ॥ 12॥
ஸrhவதா² ேநா ஜேயா ராம ப⁴விShயதி ந ஸmhஶய: ।
நிthதாநி ச பயா ததா² ⁴தாநி ஸrhவஶ:॥ 13॥
ஸுkh³வவசநmh thவா ப⁴khதிவீrhயஸமnhவிதmh ।
அŋhகீ³kh’thயாph³ரவீth³ராேமா ஹமnhதmh ர:shதி²தmh ॥ 14॥
ேயந ேகந phரகாேரண லŋhக⁴யாேமா மஹாrhணவmh ।
லŋhகாshவபmh ேம ph³ :³ஸாth◌⁴யmh ேத³வதா³நைவ:॥ 15॥
jhஞாthவா தshய phரதீகாரmh கShயா கபீவர ।
thவா ராமshய வசநmh ஹமாnh விநயாnhவித:॥ 16॥
உவாச phராஜrhேத³வ யதா² th³’Shடmh ph³ரவீ ேத ।
லŋhகா தி³vhயா  ேத³வ thடஶிக²ேர shதி²தா ॥ 17॥
shவrhணphராகாரஸதா shவrhThடாலகஸmhதா ।
பகா²பி: ◌⁴ பvh’தா rhபி⁴rhநிrhமேலாத³ைக:॥ 18॥
நாேநாபவநேஶாபா⁴Th◌⁴யா தி³vhயவாபீபி⁴ராvh’தா ।
kh³’ைஹrhவிசிthரேஶாபா⁴Th◌⁴ையrhமணிshதmhப⁴மைய:ஶுைப: ◌⁴ ॥ 19॥
பசிமth³வாரமாஸாth³ய க³ஜவாஹா:ஸஹshரஶ: ।
உthதேர th³வா திShட²nhதி ஸாவவாஹா:ஸபthதய:॥ 20॥
திShட²nhthயrh³த³ஸŋhkh²யாகா: phராchயாமபி தைத²வ ச ।
ரே ராஸா வீரா th³வாரmh த³ணமாதா:॥ 21॥
மth◌⁴யகேऽphயஸŋhkh²யாதா க³ஜாவரத²பthதய: ।
ரயnhதி ஸதா³லŋhகாmh நாநாshthரஶலா: phரேபா⁴ ॥ 22॥
ஸŋhkhரைமrhவிவிைத⁴rhலŋhகா ஶதkh◌⁴நீபி⁴ச ஸmhதா ।
ஏவmh shதி²ேதऽபி ேத³ேவஶ ’iΝ ேம தthர ேசShதmh ॥ 23॥
த³ஶாநநப³ெலௗக⁴shய சrhதா²mhேஶா மயா ஹத: ।
த³kh³th◌⁴வா லŋhகாmh mh shவrhணphராஸாேதா³ த⁴rhேதா மயா ॥ 24॥

2 sanskritdocuments.org



அth◌⁴யாthமராமாயேண th³த⁴காNhட³mh

ஶதkh◌⁴nhய:ஸŋhkhரமாைசவ நாஶிதா ேம ர⁴thதம ।
ேத³வ thவth³த³rhஶநாேத³வ லŋhகா ப⁴shkh’தா ப⁴ேவth ॥ 25॥
phரshதா²நmh  ேத³ேவஶ க³chசா²ேமா லவmh³ேத:◌⁴ ।
தீரmh ஸஹ மஹாவீைரrhவாநெரௗைக: ◌⁴ ஸமnhதத:॥ 26॥
thவா ஹமேதா வாkhயiµவாச ர⁴நnhத³ந: ।
ஸுkh³வ ைஸநிகாnh ஸrhவாnh phரshதா²நாயாபி⁴ேநாத³ய ॥ 27॥
இதா³நீேமவ விஜேயா iµஹுrhத: பவrhதேத ।
அshnhiµஹுrhேத க³thவாஹmh லŋhகாmh ராஸஸŋhலாmh ॥ 28॥
ஸphராகாராmh ஸு³rhத⁴rhஷாmh நாஶயா ஸராவmh ।
ஆேநShயா ச தாmh ேம த³sh²ரthயத:◌⁴ ॥ 29॥
phரயா வாநீ ஸrhவா வாநராmh தரshவிநாmh ।
ரnh த²பா: ேஸநாமkh³ேர ph’Shேட² ச பாrhவேயா:॥ 30॥
ஹமnhதமதா²ய க³chசா²mhயkh³ேரऽŋhக³த³mh தத: ।
ஆய லமே யா ஸுkh³வ thவmh மயா ஸஹ ॥ 31॥
க³ேஜா க³வாோ க³வேயா ைமnhேதா³ th³விவித³ ஏவ ச ।
நேலா நீல:ஸுேஷணச ஜாmhப³வாmhச ததா²பேர ॥ 32॥
ஸrhேவ க³chச²nh ஸrhவthர ேஸநாயா:ஶthகா⁴திந: ।
இthயாjhஞாphய ஹnh ராம: phரதshேத²ஸஹலமண:॥ 33॥
ஸுkh³வஸேதா ஹrhஷாthேஸநாமth◌⁴யக³ேதா வி: ◌⁴ ।
வாரேணnhth³ரநிபா:◌⁴ ஸrhேவ வாநரா: காமபிண:॥ 34॥
ேவலnhத: பக³rhஜnhேதா ஜkh³iµshேத த³mh தி³ஶmh ।
ப⁴யnhேதா ய:ஸrhேவ ப²லாநி ச ம⁴நி ச ॥ 35॥
ph³வnhேதா ராக⁴வshயாkh³ேர ஹநிShயாேமாऽth³ய ராவணmh ।
ஏவmh ேத வாநரேரShடா² க³chச²nhthயலவிkhரமா:॥ 36॥
ஹph◌⁴யாiµயமாெநௗ ெதௗ ஶுஶுபா⁴ேத ர⁴thதெமௗ ।
நthைர: ேஸவிெதௗ யth³வchசnhth³ரஸூrhயாவிவாmhப³ேர ॥ 37॥
ஆvh’thய ph’தி²வீmh kh’thshநாmh ஜகா³ம மஹதீ ச: ।
phரshேபா²டயnhத: chசா²kh³ராiνth³வஹnhதச பாத³பாnh ॥ 38॥
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அth◌⁴யாthமராமாயேண th³த⁴காNhட³mh

ைஶலாநாேராஹயnhதச ஜkh³iµrhமாதேவக³த: ।
அஸŋhkh²யாதாச ஸrhவthர வாநரா: பதா:॥ 39॥
’Shடாshேத ஜkh³iµரthயrhத²mh ராேமண பபாதா: ।
க³தா சrhதி³வாராthரmh khவசிnhநாஸjhஜத ணmh ॥ 40॥
காநநாநி விசிthராணி பயnhமலயஸயேயா: ।
ேத ஸயmh ஸமதிkhரmhய மலயmh ச ததா² கி³mh ॥ 41॥
ஆயசாiνrhvhேயண ஸiµth³ரmh பீ⁴மநி:shவநmh ।
அவதீrhய ஹமnhதmh ராம:ஸுkh³வஸmhத:॥ 42॥
ஸலாph◌⁴யாஶமாஸாth³ய ராேமா வசநமph³ரவீth ।
ஆக³தா:shேமா வயmh ஸrhேவ ஸiµth³ரmh மகராலயmh ॥ 43॥
இேதா க³nhமஶkhயmh ேநா நிபாேயந வாநரா: ।
அthர ேஸநாநிேவேஶாऽsh மnhthரயாேமாऽshய தாரேண ॥ 44॥
thவா ராமshய வசநmh ஸுkh³வ:ஸாக³ராnhதிேக ।
ேஸநாmh nhயேவஶயth phரmh ரதாmh கபிஜைர:॥ 45॥
ேத பயnhேதா விேஷ³shதmh ஸாக³ரmh பீ⁴மத³rhஶநmh ।
மேஹாnhநததரŋhகா³Th◌⁴யmh பீ⁴மநkhரப⁴யŋhகரmh ॥ 46॥
அகா³த⁴mh க³க³நாகாரmh ஸாக³ரmh வீய :³கி²தா: ।
தShயாம: கத²mh ேகா⁴ரmh ஸாக³ரmh வலயmh ॥ 47॥
ஹnhதvhேயாऽshமாபி⁴ரth³ையவ ராவே ராஸாத⁴ம: ।
இதி சிnhதாலா:ஸrhேவ ராமபாrhேவ vhயவshதி²தா:॥ 48॥
ராம:தாமiνshmh’thய :³ேக²ந மஹதாvh’த: ।
விலphய ஜாநகீmh தாmh ப³ஹுதா⁴ காrhயமாiνஷ:॥ 49॥
அth³விதீயசிதா³thைமக: பரமாthமா ஸநாதந: ।
யsh ஜாநாதி ராமshய shவபmh தththவேதா ஜந:॥ 50॥
தmh ந shph’ஶதி :³கா²தி³ கிiµதாநnhத³மvhயயmh ।
:³க²ஹrhஷப⁴யkhேராத⁴ேலாப⁴ேமாஹமதா³த³ய:॥ 51॥
அjhஞாநŋhகா³nhேயதாநி த:ஸnhதி சிதா³thமநி ।
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அth◌⁴யாthமராமாயேண th³த⁴காNhட³mh

ேத³ஹாபி⁴மாநிேநா :³க²mh ந ேத³ஹshய சிதா³thமந:॥ 52॥
ஸmhphரஸாேத³ th³வயாபா⁴வாthஸுக²மாthரmh  th³’யேத ।
³th³th◌⁴யாth³யபா⁴வாthஸmhஶுth³ேத⁴ :³க²mh தthர ந th³’யேத ।
அேதா :³கா²தி³கmh ஸrhவmh ³th³ேத⁴ேரவ ந ஸmhஶய:॥ 53॥
ராம: பராthமா ஷ: ராே

நிthேயாதி³ேதா நிthயஸுேகா² நிஹ: ।
ததா²பி மாயா³ணஸŋhக³ேதாऽெஸௗ

ஸுகீ²வ :³கீ²வ விபா⁴vhயேதऽ³ைத: ◌⁴ ॥ 54॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ th³த⁴காNhேட³

phரத²ம:ஸrhக:³॥ 1॥

॥th³விதீய:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச ।
லŋhகாயாmh ராவே th³’ShThவா kh’தmh கrhம ஹமதா ।
³Shகரmh ைத³வைதrhவாऽபி யா கிசித³வாŋhiµக:²॥ 1॥
ஆஹூய மnhthண:ஸrhவாநித³mh வசநமph³ரவீth ।
ஹமதா kh’தmh கrhம ப⁴வth³பி⁴rhth³’Shடேமவ தth ॥ 2॥
phரவிய லŋhகாmh ³rhத⁴rhஷாmh th³’ShThவா தாmh ³ராஸதா³mh ।
ஹthவா ச ராஸாnh வீராநmh மnhேதா³த³ஸுதmh ॥ 3॥
த³kh³th◌⁴வா லŋhகாமேஶேஷண லŋhக⁴யிthவா ச ஸாக³ரmh ।
Shமாnh ஸrhவாநதிkhரmhய shவshேதா²ऽகா³thநேரவ ஸ:॥ 4॥
கிmh கrhதvhயேதாऽshமாபி⁴rhயmh மnhthரவிஶாரதா:³ ।
மnhthரயth◌⁴வmh phரயthேநந யthkh’தmh ேம தmh ப⁴ேவth ॥ 5॥
ராவணshய வச:thவா ராஸாshதமதா²ph³வnh ।
ேத³வ ஶŋhகா ேதா ராமாthதவ ேலாகேதா ரேண ॥ 6॥
இnhth³ரsh ப³th³th◌⁴வா நிphத: thேரண தவ பthதேந ।
thவா ேப³ரமாநீய Shபகmh ⁴jhயேத thவயா ॥ 7॥
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யேமா த: காலத³Nhடா³th³ப⁴யmh நா⁴thதவ phரேபா⁴ ।
வே ஹுŋhkh’ேதைநவ த:ஸrhேவऽபி ராஸா:॥ 8॥
மேயா மஹாஸுேரா பீ⁴thயா கnhயாmh த³ththவா shவயmh தவ ।
thவth³வேஶ வrhதேதऽth³யாபி கிiµதாnhேய மஹாஸுரா:॥ 9॥
ஹமth³த⁴rhஷணmh யth தத³வjhஞாkh’தmh ச ந: ।
வாநேராऽயmh கிமshமாகமshnh ெபௗஷத³rhஶேந ॥ 10॥
இthேபதமshமாபி⁴rhத⁴rhஷணmh ேதந கிmh ப⁴ேவth ।
வயmh phரமthதா: கிmh ேதந வசிதா:shேமா ஹமதா ॥ 11॥
ஜாநீேமா யதி³ தmh ஸrhேவ கத²mh வnh க³Shயதி ।
ஆjhஞாபய ஜக³thkh’thshநமவாநரமமாiνஷmh ॥ 12॥
kh’thவாயாshயாமேஹ ஸrhேவ phரthேயகmh வா நிேயாஜய ।
mhப⁴கrhணshததா³ phராஹ ராவணmh ராேஸவரmh ॥ 13॥
ஆரph³த⁴mh யththவயா கrhம shவாthமநாஶாய ேகவலmh ।
ந th³’Shேடாऽ ததா³ பா⁴kh³யாththவmh ராேமண மஹாthமநா ॥ 14॥
யதி³ பயதி ராமshthவாmh வnhநாயா ராவண ।
ராேமா ந மாiνேஷா ேத³வ:ஸாாnhநாராயேऽvhயய:॥ 15॥
தா ப⁴க³வதீ ல ராமபthநீ யஶshவிநீ ।
ராஸாநாmh விநாஶாய thவயாநீதா ஸுமth◌⁴யமா ॥ 16॥
விஷபிNhட³வாகீ³rhய மஹாேநா யதா² ததா² ।
ஆநீதா ஜாநகீ பசாththவயா கிmh வா ப⁴விShயதி ॥ 17॥
யth³யphயiνசிதmh கrhம thவயா kh’தமஜாநதா ।
ஸrhவmh ஸமmh கShயா shவshத²சிthேதா ப⁴வ phரேபா⁴ ॥ 18॥
mhப⁴கrhணவச:thவா வாkhயnhth³ரத³ph³ரவீth ।
ேத³ ேத³வ மமாiνjhஞாmh ஹthவா ராமmh ஸலமணmh ।
ஸுkh³வmh வாநராmhைசவ நrhயாshயா ேதऽnhதிகmh ॥ 19॥
தthராக³ேதா பா⁴க³வதphரதா⁴ேநா

விபீ⁴ஷே ³th³தி⁴மதாmh வShட:² ।
ராமபாத³th³வய ஏகதாந: ।
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phரணmhய ேத³வாiµேபாபவிShட:॥ 20॥
விேலாkhய mhப⁴ரவதி³ைத³thயாnh

மthதphரமthதாநதிவிshமேயந ।
விேலாkhய காமாரமphரமthேதா

த³ஶாநநmh phராஹ விஶுth³த⁴³th³தி: ◌⁴ ॥ 21॥
ந mhப⁴கrhேணnhth³ரெதௗ ச ராஜnh

ததா² மஹாபாrhவமேஹாத³ெரௗ ெதௗ ।
நிmhப⁴mhெபௗ⁴ ச ததா²திகாய:

shதா²mh ந ஶkhதா தி⁴ ராக⁴வshய ॥ 22॥
தாபி⁴தா⁴ேநந மஹாkh³ரேஹண

kh³ரshேதாऽ ராஜnh ந ச ேத விேமா: ।
தாேமவ ஸthkh’thய மஹாத⁴ேநந

த³ththவாபி⁴ராமாய ஸுகீ² ப⁴வ thவmh ॥ 23॥
யாவnhந ராமshய ஶிதா:ஶிiµகா²

லŋhகாமபி⁴vhயாphய ஶிராmh ரஸாmh ।
சி²nhத³nhதி தாவth³ர⁴நாயகshய ேபா⁴-

shதாmh ஜாநகீmh thவmh phரதிதா³மrhஹ ॥ 24॥
யாவnhநகா³பா: ◌⁴ கபேயா மஹாப³லா

ஹnhth³ரlhயா நக²த³mhShThரேயாதி⁴ந: ।
லŋhகாmh ஸமாkhரmhய விநாஶயnhதி ேத

தாவth³th³தmh ேத³ ர⁴thதமாய தாmh ॥ 25॥
வnhந ராேமண விேமாயேஸ thவmh

³phத:ஸுேரnhth³ைரரபி ஶŋhகேரண ।
ந ேத³வராஜாŋhகக³ேதா ந mh’thேயா:
பாதாலேலாகாநபி ஸmhphரவிShட:॥ 26॥

ஶுப⁴mh தmh பவிthரmh ச விபீ⁴ஷணவச: க²ல: ।
phரதிஜkh³ராஹ ைநவாெஸௗ mhயமாண இெவௗஷத⁴mh ॥ 27॥
காேலந ேநாதி³ேதா ைத³thேயா விபீ⁴ஷணமதா²ph³ரவீth ।
மth³த³thதேபா⁴ைக:³ Shடாŋhேகா³ மthஸேப வஸnhநபி ॥ 28॥
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phரதீபமாசரthேயஷ மைமவ தகாண: ।
thரபா⁴ேவந ஶthrhேம ஜாேதா நாshthயthர ஸmhஶய:॥ 29॥
அநாrhேயண kh’தkh◌⁴ேநந ஸŋhக³திrhேம ந jhயேத ।
விநாஶமபி⁴காŋhnhதி jhஞாதீநாmh jhஞாதய:ஸதா³॥ 30॥
ேயாऽnhயshthேவவmhவித⁴mh ph³யாth³வாkhயேமகmh நிஶாசர: ।
ஹnh தshnh ேண ஏவ தி⁴kh thவாmh ர:லாத⁴மmh ॥ 31॥
ராவேணைநவiµkhத:ஸnh பஷmh ஸ விபீ⁴ஷண: ।
உthபபாத ஸபா⁴மth◌⁴யாth³க³தா³பாணிrhமஹாப³ல:॥ 32॥
சrhபி⁴rhமnhthபி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh க³க³நshேதா²ऽph³ரவீth³வச: ।
khேராேத⁴ந மஹதாவிShேடா ராவணmh த³ஶகnhத⁴ரmh ।
மா விநாஶiµைப thவmh phயவாதி³நேமவ மாmh ॥ 33॥
தி⁴khகேரா ததா²பி thவmh jhேயShேடா² ph◌⁴ராதா பி:ஸம: ।
காேலா ராக⁴வேபண ஜாேதா த³ஶரதா²லேய ॥ 34॥
கா தாபி⁴தா⁴ேநந ஜாதா ஜநகநnhதி³நீ ।
தாபா⁴வாக³தாவthர ⁴ேமrhபா⁴ராபiνthதேய ॥ 35॥
ேதைநவ phேரதshthவmh  ந ’ேதmh மம ।
ராம: phரkh’ேத:ஸாாthபரshதாthஸrhவதா³shதி²த:॥ 36॥
ப³ரnhதச ⁴தாநாmh ஸம:ஸrhவthர ஸmhshதி²த: ।
நாமபாதி³ேப⁴ேத³ந தthதnhமய இவாமல:॥ 37॥
யதா² நாநாphரகாேரஷு vh’ேShேவேகா மஹாநல: ।
தthததா³kh’திேப⁴ேத³ந பி⁴th³யேதऽjhஞாநசுஷாmh ॥ 38॥
பசேகாஶாதி³ேப⁴ேத³ந தthதnhமய இவாப³ெபௗ⁴ ।
நீலபீதாதி³ேயாேக³ந நிrhமல:shப²ேகா யதா²॥ 39॥
ஸ ஏவ நிthயiµkhேதாऽபி shவமாயா³ணபி³mhபி³த: ।
கால: phரதா⁴நmh ேஷாऽvhயkhதmh ேசதி சrhவித: ◌⁴ ॥ 40॥
phரதா⁴நஷாph◌⁴யாmh ஸ ஜக³thkh’thshநmh sh’ஜthயஜ: ।
காலேபண கலநாmh ஜக³த:ேதऽvhயய:॥ 41॥
காலபீ ஸ ப⁴க³வாnh ராமேபண மாயயா ॥ 42॥
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ph³ரம phராrhதி²ேதா ேத³வshthவth³வதா⁴rhத²ஹாக³த: ।
தத³nhயதா² கத²mh rhயாthஸthயஸŋhகlhப ஈவர:॥ 43॥
ஹநிShயதி thவாmh ராமsh ஸthரப³லவாஹநmh ।
ஹnhயமாநmh ந ஶkhேநா th³ரShmh ராேமண ராவண ॥ 44॥
thவாmh ராஸலmh kh’thshநmh தேதா க³chசா² ராக⁴வmh ।
மயி யாேத ஸுகீ²⁴thவா ரமshவ ப⁴வேந சிரmh ॥ 45॥
விபீ⁴ஷே ராவணவாkhயத:-

th³விsh’jhய ஸrhவmh ஸபchச²த³mh kh³’ஹmh ।
ஜகா³ம ராமshய பதா³ரவிnhத³ேயா:
ேஸவாபி⁴காŋh பrhணமாநஸ:॥ 46॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ th³த⁴காNhேட³

th³விதீய:
ஸrhக:³॥ 2॥

॥th’தீய:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச ।
விபீ⁴ஷே மஹாபா⁴க³சrhபி⁴rhமnhthபி: ◌⁴ ஸஹ ।
ஆக³thய க³க³ேந ராமஸmhiµேக²ஸமவshதி²த:॥ 1॥
உchைசவாச ேபா: ◌⁴ shவாnh ராம ராவேலாசந ।
ராவணshயாiνேஜாऽஹmh ேத தா³ரஹrhrhவிபீ⁴ஷண:॥ 2॥
நாmhநா ph◌⁴ராthரா நிரshேதாऽஹmh thவாேமவ ஶரணmh க³த: ।
தiµkhதmh மயா ேத³வ தshய சாவிதி³தாthமந:॥ 3॥
தாmh ராமாய ைவேத³mh phேரஷேயதி ந: ந: ।
உkhேதாऽபி ந ’ேthேயவ காலபாஶவஶmh க³த:॥ 4॥
ஹnhmh மாmh க²Th³க³மாதா³ய phராth³ரவth³ராஸாத⁴ம: ।
தேதாऽசிேரண ஸசிைவசrhபி: ◌⁴ ஸேதா ப⁴யாth ॥ 5॥
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thவாேமவ ப⁴வேமாாய iµiµு: ஶரணmh க³த: ।
விபீ⁴ஷணவச:thவா ஸுkh³ேவா வாkhயமph³ரவீth ॥ 6॥
விவாஸாrhேஹா ந ேத ராம மாயாவீ ராஸாத⁴ம: ।
தாஹrhrhவிேஶேஷண ராவணshயாiνேஜா ப³ ॥ 7॥
மnhthபி: ◌⁴ ஸாைத⁴ரshமாnh விவேர நிஹநிShயதி ।
ததா³jhஞாபய ேம ேத³வ வாநைரrhஹnhயதாமயmh ॥ 8॥
மைமவmh பா⁴தி ேம ராம ³th³th◌⁴யா கிmh நிசிதmh வத³ ।
thவா ஸுkh³வவசநmh ராம:ஸshதமph³ரவீth ॥ 9॥
யதீ³chசா² கபிேரShட² ேலாகாnh ஸrhவாnh ஸேஹவராnh ।
நிஷாrhேத⁴ந ஸmhஹnhயாmh sh’ஜா நிஷாrhத⁴த:॥ 10॥
அேதா மயாऽப⁴யmh த³thதmh ஶீkh◌⁴ரமாநய ராஸmh ॥ 11॥
ஸkh’ேத³வ phரபnhநாய தவாshதி ச யாசேத ।
அப⁴யmh ஸrhவ⁴ேதph◌⁴ேயா த³தா³mhேயதth³vhரதmh மம ॥ 12॥
ராமshய வசநmh thவா ஸுkh³ேவா ’Shடமாநஸ: ।
விபீ⁴ஷணமதா²நாyhய த³rhஶயாமாஸ ராக⁴வmh ॥ 13॥
விபீ⁴ஷணsh ஸாShடாŋhக³mh phரணிபthய ர⁴thதமmh ।
ஹrhஷக³th³க³த³யா வாசா ப⁴khthயா ச பரயாnhவித:॥ 14॥
ராமmh யாமmh விஶாலாmh phரஸnhநiµக²பŋhகஜmh ।
த⁴iνrhபா³ணத⁴ரmh ஶாnhதmh லமேணந ஸமnhவிதmh ॥ 15॥
kh’தாஜேடா ⁴thவா shேதாmh ஸiµபசkhரேம ॥ 16॥

விபீ⁴ஷண உவாச ।
நமshேத ராம ராேஜnhth³ர நம:தாமேநாரம ।
நமshேத சNhட³ேகாத³Nhட³ நமshேத ப⁴khதவthஸல ॥ 17॥
நேமாऽநnhதாய ஶாnhதாய ராமாயாதேதஜேஸ ।
ஸுkh³வthராய ச ேத ர⁴mh பதேய நம:॥ 18॥
ஜக³³thபthதிநாஶாநாmh காரய மஹாthமேந ।
thைரேலாkhய³ரேவऽநாதி³kh³’ஹshதா²ய நேமா நம:॥ 19॥
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thவமாதி³rhஜக³தாmh ராம thவேமவ shதி²திகாரணmh ।
thவமnhேத நித⁴நshதா²நmh shேவchசா²சாரshthவேமவ  ॥ 20॥
சராசராmh ⁴தாநாmh ப³ரnhதச ராக⁴வ ।
vhயாphயvhயாபகேபண ப⁴வாnh பா⁴தி ஜக³nhமய:॥21॥
thவnhமாயயா ’தjhஞாநா நShடாthமாேநா விேசதஸ: ।
க³தாக³தmh phரபth³யnhேத பாபNhயவஶாthஸதா³॥ 22॥
தாவthஸthயmh ஜக³th³பா⁴தி ஶுkhதிகாரஜதmh யதா² ।
யாவnhந jhஞாயேத jhஞாநmh ேசதஸாநnhயகா³நா ॥23॥
thவத³jhஞாநாthஸதா³ khதா: thரதா³ரkh³’ஹாதி³ஷு ।
ரமnhேத விஷயாnh ஸrhவாநnhேத :³க²phரதா³nh விேபா⁴ ॥ 24॥
thவnhth³ேராऽkh³நிrhயேமா ரோ வணச ததா²நில: ।
ேப³ரச ததா²th³ரshthவேமவ ேஷாthதம ॥ 25॥
thவமேரphயணீயாmhச sh²லாth sh²லதர: phரேபா⁴ ।
thவmh பிதா ஸrhவேலாகாநாmh மாதா தா⁴தா thவேமவ  ॥ 26॥
ஆதி³மth◌⁴யாnhதரத: பrhேऽchேதாऽvhயய: ।
thவmh பாணிபாத³ரதசு:ேராthரவிவrhத:॥ 27॥
ேராதா th³ரShடா kh³ரதா ச ஜவநshthவmh க²ராnhதக ।
ேகாேஶph◌⁴ேயா vhயதிkhதshthவmh நிrh³ே நிபாரய:॥ 28॥
நிrhவிகlhேபா நிrhவிகாேரா நிராகாேரா நிவர: ।
ஷTh³பா⁴வரேதாऽநாதி:³ ஷ: phரkh’ேத: பர:॥ 29॥
மாயயா kh³’யமாணshthவmh மiνShய இவ பா⁴vhயேஸ ।
jhஞாthவா thவாmh நிrh³ணமஜmh ைவShணவா ேமாகா³ந:॥ 30॥
அஹmh thவthபாத³ஸth³ப⁴khதிநி:ேரணீmh phராphய ராக⁴வ ।
இchசா² jhஞாநேயாகா³kh²யmh ெஸௗத⁴மாேரா⁴வர ॥ 31॥
நம:தாபேத ராம நம: காணிேகாthதம ।
ராவேர நமshph◌⁴யmh thரா மாmh ப⁴வஸாக³ராth ॥ 32॥
தத: phரஸnhந: phேராவாச ராேமா ப⁴khதவthஸல: ।
வரmh vh’ணீShவ ப⁴th³ரmh ேத வாசி²தmh வரேதா³ऽshmhயஹmh ॥ 33॥
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விபீ⁴ஷண உவாச ।
த⁴nhேயாऽsh kh’தkh’thேயாऽsh kh’தகாrhேயாऽsh ராக⁴வ ।
thவthபாத³த³rhஶநாேத³வ விiµkhேதாऽsh ந ஸmhஶய:॥ 34॥
நாshதி மthஸth³’ேஶா த⁴nhேயா நாshதி மthஸth³’ஶ:ஶுசி: ।
நாshதி மthஸth³’ேஶா ேலாேக ராம thவnhrhதித³rhஶநாth ॥ 35॥
கrhமப³nhத⁴விநாஶாய thவjhjhஞாநmh ப⁴khதிலணmh ।
thவth³th◌⁴யாநmh பரமாrhத²mh ச ேத³ ேம ர⁴நnhத³ந ॥ 36॥
ந யாேச ராம ராேஜnhth³ர ஸுக²mh விஷயஸmhப⁴வmh ।
thவthபாத³கமேல ஸkhதா ப⁴khதிேரவ ஸதா³sh ேம ॥ 37॥
ஓthkhthவா ந: phேதா ராம: phேராவாச ராஸmh ।
’iΝ வயா ேத ப⁴th³ரmh ரஹshயmh மம நிசிதmh ॥ 38॥
மth³ப⁴khதாநாmh phரஶாnhதாநாmh ேயாகி³நாmh வீதராகி³mh ।
’த³ேய தயா நிthயmh வஸாmhயthர ந ஸmhஶய:॥ 39॥
தshமாththவmh ஸrhவதா³ஶாnhத:ஸrhவகlhமஷவrhத: ।
மாmh th◌⁴யாthவா ேமாயேஸ நிthயmh ேகா⁴ரஸmhஸாரஸாக³ராth ॥ 40॥
shேதாthரேமதthபேட²th³யsh ேக²th³ய:’iΝயாத³பி ।
மthphதேய மமாபீ⁴Shடmh ஸாphயmh ஸமவாphiνயாth ॥ 41॥
இthkhthவா லமணmh phராஹ ராேமா ப⁴khதப⁴khதிமாnh ।
பயthவிதா³நீேமைவஷ மம ஸnhத³rhஶேந ப²லmh ॥ 42॥
லŋhகாராjhேயऽபி⁴ேஷயா ஜலமாநய ஸாக³ராth ।
யாவchசnhth³ரச ஸூrhயச யாவthதிShட²தி ேமதி³நீ ॥ 43॥
யாவnhமம கதா² ேலாேக தாவth³ராjhயmh கேராthவெஸௗ ।
இthkhthவா லமேணநாmh³யாநாyhய கலேஶந தmh ॥ 44॥
லŋhகாராjhயாதி⁴பthயாrhத²மபி⁴ேஷகmh ரமாபதி: ।
காரயாமாஸ ஸசிைவrhலமேணந விேஶஷத:॥ 45॥
ஸா⁴ ஸாth◌⁴விதி ேத ஸrhேவ வாநராshShrhph◌⁴’ஶmh ।
ஸுkh³ேவாऽபி பShவjhய விபீ⁴ஷணமதா²ph³ரவீth ॥ 46॥
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விபீ⁴ஷண வயmh ஸrhேவ ராமshய பரமாthமந: ।
கிŋhகராshதthர iµkh²யshthவmh ப⁴khthயா ராமபkh³ரஹாth ।
ராவணshய விநாேஶ thவmh ஸாஹாyhயmh கrhமrhஹ ॥ 47॥
விபீ⁴ஷண உவாச ।
அஹmh கியாnh ஸஹாயthேவ ராமshய பரமாthமந: ।
கிmh  தா³shயmh கShேயऽஹmh ப⁴khthயா ஶkhthயா யமாயயா ॥ 48॥
த³ஶkh³ேவண ஸnhதி³Shட:ஶுேகா நாம மஹாஸுர: ।
ஸmhshதி²ேதா யmhப³ேர வாkhயmh ஸுkh³வத³மph³ரவீth ॥ 49॥
thவாமாஹ ராவே ராஜா ph◌⁴ராதரmh ராஸாதி⁴ப: ।
மஹாலphரஸூதshthவmh ராஜா வநசாmh ॥ 50॥
மம ph◌⁴ராth’ஸமாநshthவmh தவ நாshthயrhத²விphலவ: ।
அஹmh யத³ஹரmh பா⁴rhயாmh ராஜthரshய கிmh தவ ॥ 51॥
கிShகிnhதா⁴mh யா ஹபி⁴rhலŋhகா ஶkhயா ந ைத³வைத: ।
phராphmh கிmh மாநைவரlhபஸththைவrhவாநரத²ைப:॥ 52॥
தmh phராபயnhதmh வசநmh rhணiµthphthய வாநரா: ।
phராபth³யnhத ததா³phரmh நிஹnhmh th³’ட⁴iµShபி: ◌⁴ ॥ 53॥
வாநைரrhஹnhயமாநsh ஶுேகா ராமமதா²ph³ரவீth ।
ந ³தாnh kh◌⁴நnhதி ராேஜnhth³ர வாநராnh வாரய phரேபா⁴ ॥ 54॥
ராம:thவா ததா³வாkhயmh ஶுகshய பேத³விதmh ।
மா வதி⁴Shேடதி ராமshதாnh வாரயாமாஸ வாநராnh ॥ 55॥
நரmhப³ரமாஸாth³ய ஶுக:ஸுkh³வமph³ரவீth ।
ph³ ராஜnh த³ஶkh³வmh கிmh வயா vhரஜாmhயஹmh ॥ 56॥

ஸுkh³வ உவாச ।
யதா²வா மம ph◌⁴ராதா ததா² thவmh ராஸாத⁴ம ।
ஹnhதvhயshthவmh மயா யthநாthஸthரப³லவாஹந:॥ 57॥
ph³ ேம ராமசnhth³ரshய பா⁴rhயாmh ’thவா khவ யாshய ।
தேதா ராமாjhஞயா th◌⁴’thவா ஶுகmh ப³th◌⁴வாnhவரயth ॥ 58॥
ஶாrh³ேலாऽபி தத: rhவmh th³’ShThவா கபிப³லmh மஹth ।
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யதா²வthகத²யாமாஸ ராவய ஸ ராஸ:॥ 59॥
தீ³rhக⁴சிnhதாபேரா ⁴thவா நி:வஸnhநாஸ மnhதி³ேர ।
தத:ஸiµth³ரமாேவய ராேமா ரkhதாnhதேலாசந:॥ 60॥
பய லமண ³Shேடாऽெஸௗ வாதி⁴rhமாiµபாக³தmh ।
நாபி⁴நnhத³தி ³Shடாthமா த³rhஶநாrhத²mh மமாநக⁴ ॥ 61॥
ஜாநாதி மாiνேஷாऽயmh ேம கிmh கShயதி வாநைர: ।
அth³ய பய மஹாபா³ேஹா ேஶாஷயிShயா வாதி⁴mh ॥ 62॥
பாேத³ைநவ க³Shயnhதி வாநரா விக³தjhவரா: ।
இthkhthவா khேராத⁴தாmhரா ஆேராபிதத⁴rhiνrhத⁴ர:॥ 63॥
ணீராth³பா³ணமாதா³ய காலாkh³நிஸth³’ஶphரப⁴mh ।
ஸnhதா⁴ய சாபமாkh’Shய ராேமா வாkhயமதா²ph³ரவீth ॥ 64॥
பயnh ஸrhவ⁴தாநி ராமshய ஶரவிkhரமmh ।
இதா³நீmh ப⁴shமஸாthrhயாmh ஸiµth³ரmh ஸதாmh பதிmh ॥ 65॥
ஏவmh ph³வதி ராேம  ஸைஶலவநகாநநா ।
சசால வஸுதா⁴ th³ெயௗச தி³ஶச தமஸாvh’தா:॥ 66॥
ுேப⁴ ஸாக³ேரா ேவலாmh ப⁴யாth³ேயாஜநமthயகா³th ।
திநkhரஜ²ஷா நா: phரதphதா: பதthரஸு:॥ 67॥
ஏதshnhநnhதேர ஸாாthஸாக³ேரா தி³vhயபth◌⁴’kh ।
தி³vhயாப⁴ரணஸmhபnhந:shவபா⁴ஸா பா⁴ஸயnh தி³ஶ:॥ 68॥
shவாnhத:shத²தி³vhயரthநாநி கராph◌⁴யாmh பkh³’ய ஸ: ।
பாத³ேயா: ரத:phthவா ராமshேயாபாயநmh ப³ஹு ॥ 69॥
த³Nhட³வthphரணிthயாஹ ராமmh ரkhதாnhதேலாசநmh ।
thரா thரா ஜக³nhநாத² ராம thைரேலாkhயரக ॥ 70॥
ஜேடா³ऽஹmh ராம ேத sh’Shட:sh’ஜதா நிகி²லmh ஜக³th ।
shவபா⁴வமnhயதா² கrhmh க:ஶkhேதா ேத³வநிrhதmh ॥ 71॥
sh²லாநி பச⁴தாநி ஜடா³nhேயவ shவபா⁴வத: ।
sh’Shடாநி ப⁴வைததாநி thவதா³jhஞாmh லŋhக⁴யnhதி ந ॥ 72॥
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தாமஸாத³ஹேமா ராம ⁴தாநி phரப⁴வnhதி  ।
காரiνக³மாthேதஷாmh ஜட³thவmh தாமஸmh shவத:॥ 73॥
நிrh³ணshthவmh நிராகாேரா யதா³ மாயா³nh phரேபா⁴ ।
லயாŋhகீ³கேரா thவmh ததா³ைவராஜநாமவாnh ॥ 74॥
³thமேநா விராஜச ஸththவாth³ேத³வா ப³⁴விேர ।
ரேஜா³thphரேஜஶாth³யா மnhேயாrh⁴தபதிshதவ ॥ 75॥
thவாமஹmh மாயயா ச²nhநmh லயா மாiνஷாkh’திmh ॥ 76॥
ஜட³³th³தி⁴rhஜேடா³rhக:² கத²mh ஜாநா நிrh³ணmh ।
த³Nhட³ ஏவ  rhகா²mh ஸnhமாrhக³phராபக: phரேபா⁴ ॥ 77॥
⁴தாநாமமரேரShட² பஶூநாmh ல³ேடா³ யதா² ।
ஶரணmh ேத vhரஜாஶmh ஶரNhயmh ப⁴khதவthஸல ।
அப⁴யmh ேத³ ேம ராம லŋhகாமாrhக³mh த³தா³ ேத ॥ 78॥
ராம உவாச ।
அேமாேகா⁴ऽயmh மஹாபா³ண: கshnh ேத³ேஶ நிபாthயதாmh ।
லயmh த³rhஶய ேம ஶீkh◌⁴ரmh பா³ணshயாேமாக⁴பாதிந:॥ 79॥
ராமshய வசநmh thவா கேர th³’ShThவா மஹாஶரmh ।
மேஹாத³தி⁴rhமஹாேதஜா ராக⁴வmh வாkhயமph³ரவீth ॥ 80॥
ராேமாthதரphரேத³ேஶ  th³மlhய இதி த: ।
phரேத³ஶshதthர ப³ஹவ: பாபாthமாேநா தி³வாநிஶmh ॥ 81॥
பா³த⁴nhேத மாmh ர⁴ேரShட² தthர ேத பாthயதாmh ஶர: ।
ராேமண sh’Shேடா பா³ணshதா³பீ⁴ரமNhட³லmh ॥ 82॥
ஹthவா ந:ஸமாக³thய ணீேர rhவவthshதி²த: ।
தேதாऽph³ரவீth³ர⁴ேரShட²mh ஸாக³ேரா விநயாnhவித:॥ 83॥
நல: ேஸmh கேராthவshnh ஜேல ேம விவகrhமண: ।
ஸுேதா தீ⁴மாnh ஸமrhேதா²ऽshnh காrhேய லph³த⁴வேரா ஹ:॥ 84॥
கீrhதிmh ஜாநnh ேத ேலாகா:ஸrhவேலாகமலாபஹாmh ।
இthkhthவா ராக⁴வmh நthவா யெயௗ nh⁴ரth³’யதாmh ॥ 85॥
தேதா ராமsh ஸுkh³வலமph◌⁴யாmh ஸமnhவித: ।
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நலமாjhஞாபயchசீ²kh◌⁴ரmh வாநைர: ேஸப³nhத⁴ேந ॥ 86॥
தேதாऽதி’Shட: phலவேக³nhth³ரத²ைப-

rhமஹாநேக³nhth³ரphரதிைமrhேதா நல: ।
ப³ப³nhத⁴ ேஸmh ஶதேயாஜநாயதmh

ஸுவிshth’தmh பrhவதபாத³ைபrhth³’ட⁴mh ॥ 87॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ th³த⁴காNhேட³

th’தீய:ஸrhக:³॥ 3॥

॥ சrhத:²ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச ।
ேஸமாரப⁴மாணsh தthர ராேமவரmh ஶிவmh ।
ஸmhshதா²phய ஜயிthவாஹ ராேமா ேலாகதாய ச ॥ 1॥
phரணேமthேஸப³nhத⁴mh ேயா th³’ShThவா ராேமவரmh ஶிவmh ।
ph³ரமஹthயாதி³பாேபph◌⁴ேயா iµchயேத மத³iνkh³ரஹாth ॥ 2॥
ேஸப³nhேத⁴ நர:shநாthவா th³’ShThவா ராேமவரmh ஹரmh ।
ஸŋhகlhபநியேதா ⁴thவா க³thவா வாராணmh நர:॥ 3॥
ஆநீய க³ŋhகா³ஸலmh ராேமஶமபி⁴chய ச ।
ஸiµth³ேர phததth³பா⁴ேரா ph³ரம phராphேநாthயஸmhஶயmh ॥ 4॥
kh’தாநி phரத²ேமநாநா ேயாஜநாநி சrhத³ஶ ।
th³விதீேயந ததா² சாநா ேயாஜநாநி  விmhஶதி:॥ 5॥
th’தீேயந ததா² சாநா ேயாஜநாnhேயகவிmhஶதி: ।
சrhேத²ந ததா² சாநா th³வாவிmhஶதிதி தmh ॥ 6॥
பசேமந thரேயாவிmhஶth³ேயாஜநாநி ஸமnhதத: ।
ப³ப³nhத⁴ ஸாக³ேர ேஸmh நேலா வாநரஸthதம:॥ 7॥
ேதைநவ ஜkh³iµ: கபேயா ேயாஜநாநாmh ஶதmh th³தmh ।
அஸŋhkh²யாதா:ஸுேவலாth³mh :◌⁴ phலவேகா³thதமா:॥ 8॥
ஆய மாதிmh ராேமா லமேऽphயŋhக³த³mh ததா² ।
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தி³th³’ூ ராக⁴ேவா லŋhகாமாேராஹாசலmh மஹth ॥ 9॥
th³’ShThவா லŋhகாmh ஸுவிshதீrhmh நாநாசிthரth◌⁴வஜாலாmh ।
சிthரphராஸாத³ஸmhபா³தா⁴mh shவrhணphராகாரேதாரmh ॥ 10॥
பகா²பி: ◌⁴ ஶதkh◌⁴நீபி: ◌⁴ ஸŋhkhரைமச விராதாmh ।
phராஸாேதா³ப விshதீrhணphரேத³ேஶ த³ஶகnhத⁴ர:॥11॥
மnhthபி: ◌⁴ ஸேதா வீைர: கிடத³ஶேகாjhjhவல: ।
நீலாth³ஶிக²ராகார: காலேமக⁴ஸமphரப: ◌⁴ ॥12॥
ரthநத³Nhைட:³தchச²thைரரேநைக: பேஶாபி⁴த: ।
ஏதshnhநnhதேர ப³th³ேதா⁴ iµkhேதா ராேமண ைவ ஶுக:॥ 13॥
வாநைரshதா³த:ஸmhயkh³ த³ஶாநநiµபாக³த: ।
phரஹஸnh ராவண: phராஹ பீ³த: கிmh பைர:ஶுக ॥14॥
ராவணshய வச:thவா ஶுேகா வசநமph³ரவீth ।
ஸாக³ரshேயாthதேர தீேரऽph³ரவmh ேத வசநmh யதா² ।
தத உthphthய கபேயா kh³’thவா மாmh thதத:॥ 15॥
iµShபி⁴rhநக²த³nhைதச ஹnhmh ேலாphmh phரசkhரiµ: ।
தேதா மாmh ராம ரேதி khேராஶnhதmh ர⁴ŋhக³வ:॥ 16॥
விsh’jhயதாதி phராஹ விsh’Shேடாऽஹmh கபீவைர: ।
தேதாऽஹமாக³ேதா பீ⁴thயா th³’ShThவா தth³வாநரmh ப³லmh ॥ 17॥
ராஸாநாmh ப³ெலௗக⁴shய வாநேரnhth³ரப³லshய ச ।
ைநதேயாrhவிth³யேத ஸnhதி⁴rhேத³வதா³நவேயாவ ॥ 18॥
ரphராகாரமாயாnhதி phரேமகதரmh  ।
தாmh வாshைம phரயchசா²ஶு th³த⁴mh வா தீ³யதாmh phரேபா⁴ ॥19॥
மாமாஹ ராமshthவmh ph³ ராவணmh மth³வச:ஶுக ।
யth³ப³லmh ச ஸமாthய தாmh ேம ’தவாந ॥ 20॥
தth³த³rhஶய யதா²காமmh ஸைஸnhய:ஸஹபா³nhத⁴வ: ।
வ:காேல நக³mh லŋhகாmh ஸphராகாராmh ஸேதாரmh ॥ 21॥
ராஸmh ச ப³லmh பய ஶைரrhவிth◌⁴வmhதmh மயா ।
ேகா⁴ரேராஷமஹmh ேமாேய ப³லmh தா⁴ரய ராவண ॥ 22॥
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இthkhthேவாபரராமாத² ராம: கமலேலாசந: ।
ஏகshதா²நக³தா யthர சthவார: ஷrhஷபா: ◌⁴ ॥ 23॥
ராேமா லமணைசவ ஸுkh³வச விபீ⁴ஷண: ।
ஏத ஏவ ஸமrhதா²shேத லŋhகாmh நாஶயிmh phரேபா⁴ ॥ 24॥
உthபாThய ப⁴shகரேண ஸrhேவ திShட²nh வாநரா: ।
தshய யாth³’kh³ ப³லmh th³’Shடmh பmh phரஹரநி ச ॥ 25॥
வதி⁴Shயதி ரmh ஸrhவேமகshதிShட²nh ேத thரய: ।
பய வாநரேஸநாmh தாமஸŋhkh²யாதாmh phரதாmh ॥ 26॥
க³rhஜnhதி வாநராshதthர பய பrhவதஸnhநிபா: ◌⁴ ।
ந ஶkhயாshேத க³ணயிmh phராதா⁴nhேயந ph³ரவீ ேத ॥ 27॥
ஏஷ ேயாऽபி⁴iµேகா²லŋhகாmh நத³mhshதிShட²தி வாநர: ।
த²பாநாmh ஸஹshராmh ஶேதந பவாத:॥ 28॥
ஸுkh³வேஸநாதி⁴பதிrhநீேலா நாமாkh³நிநnhத³ந: ।
ஏஷ பrhவத’ŋhகா³ப: ◌⁴ பth³மகிஜlhகஸnhநிப: ◌⁴ ॥ 29॥
shேபா²டயthயபி⁴ஸmhரph³ேதா⁴ லாŋh³லmh ச ந: ந: ।
வராேஜாऽŋhக³ேதா³ நாம வாthேராऽதிவீrhயவாnh ॥ 30॥
ேயந th³’Shடா ஜநகஜா ராமshயாதீவவlhலபா⁴ ।
ஹமாேநஷ விkh²யாேதா ஹேதா ேயந தவாthமஜ:॥ 31॥
ேவேதா ரஜதஸŋhகாேஶா மஹா³th³தி⁴பராkhரம: ।
rhணmh ஸுkh³வமாக³thய நrhக³chச²தி வாநர:॥ 32॥
யshthேவஷ mhஹஸŋhகாஶ: பயthயலவிkhரம: ।
ரmhேபா⁴ நாம மஹாஸththேவா லŋhகாmh நாஶயிmh ம:॥ 33॥
ஏஷ பயதி ைவ லŋhகாmh தி³த⁴nhநிவ வாநர: ।
ஶரேபா⁴ நாம ராேஜnhth³ர ேகாத²பநாயக:॥ 34॥
பநஸச மஹாவீrhேயா ைமnhத³ச th³விவித³shததா² ।
நலச ேஸகrhதாऽெஸௗ விவகrhமஸுேதா ப³ ॥ 35॥
வாநராmh வrhணேந வா ஸŋhkh²யாேந வா க ஈவர: ।
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ஶூரா:ஸrhேவ மஹாகாயா:ஸrhேவ th³தா⁴பி⁴காŋhண:॥ 36॥
ஶkhதா:ஸrhேவ rhணயிmh லŋhகாmh ரோக³ண:ஸஹ ।
ஏேதஷாmh ப³லஸŋhkh²யாநmh phரthேயகmh வch ேத ’iΝ ॥37॥
ஏஷாmh ேகாஸஹshராணி நவ பச ச ஸphத ச ।
ததா²ஶŋhக²ஸஹshராணி ததா²rh³த³ஶதாநி ச ॥ 38॥
ஸுkh³வஸசிவாநாmh ேத ப³லேமதthphரகீrhதிதmh ।
அnhேயஷாmh  ப³லmh நாஹmh வkhmh ஶkhேதாऽsh ராவண ॥39॥
ராேமா ந மாiνஷ:ஸாாதா³தி³நாராயண: பர: ।
தா ஸாாjhஜக³th³ேத⁴சிchச²khதிrhஜக³தா³thகா ॥ 40॥
தாph◌⁴யாேமவ ஸiµthபnhநmh ஜக³thshதா²வரஜŋhக³மmh ।
தshமாth³ராமச தாச ஜக³தshதsh²ஷச ெதௗ ॥ 41॥
பிதெரௗ ph’தி²வீபால தேயாrhைவ கத²mh ப⁴ேவth ।
அஜாநதா thவயாநீதா ஜக³nhமாைதவ ஜாநகீ ॥ 42॥
ணநாஶிநி ஸmhஸாேர ஶேர ணப⁴ŋh³ேர ।
பச⁴தாthமேக ராஜmhசrhவிmhஶதிதththவேக ॥ 43॥
மலமாmhஸாshதி²³rhக³nhத⁴⁴யிShேட²ऽஹŋhkh’தாலேய ।
ைகவாshதா²vhயதிkhதshய காேய தவ ஜடா³thமேக ॥ 44॥ var ைகவாshய

யthkh’ேத ph³ரமஹthயாதி³பாதகாநி kh’தாநி ச ।
ேபா⁴க³ேபா⁴khதா  ேயா ேத³ஹ:ஸ ேத³ேஹாऽthர பதிShயதி ॥ 45॥
Nhயபாேப ஸமாயாேதா ேவந ஸுக²:³க²ேயா: ।
காரேண ேத³ஹேயாகா³தி³நாऽऽthமந:ேதாऽநிஶmh ॥46॥
யாவth³ேத³ேஹாऽsh கrhதாshthயாthமாஹŋhேதऽவஶ: ।
அth◌⁴யாஸாthதாவேத³வ shயாjhஜnhமநாஶாதி³ஸmhப⁴வ:॥ 47॥
தshமாththவmh thயஜ ேத³ஹாதா³வபி⁴மாநmh மஹாமேத ।
ஆthமாதிநிrhமல:ஶுth³ேதா⁴ விjhஞாநாthமாऽசேலாऽvhயய:॥ 48॥
shவாjhஞாநவஶேதா ப³nhத⁴mh phரதிபth³ய விiµயதி ।
தshமாththவmh ஶுth³த⁴பா⁴ேவந jhஞாthவாthமாநmh ஸதா³shமர ॥ 49॥
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விரதிmh ப⁴ஜ ஸrhவthர thரதா³ரkh³’ஹாதி³ஷு ।
நிரேயShவபி ேபா⁴க:³shயாchch²வஶூகரதநாவபி ॥ 50॥
ேத³ஹmh லph³th◌⁴வா விேவகாTh◌⁴யmh th³விஜthவmh ச விேஶஷத: ।
தthராபி பா⁴ரேத வrhேஷ கrhம⁴ெமௗ ஸு³rhலப⁴mh ॥ 51॥
ேகா விth³வாநாthமஸாthkh’thவா ேத³ஹmh ேபா⁴கா³iνேகா³ ப⁴ேவth ।
அதshthவmh ph³ராமே ⁴thவா ெபௗலshthயதநயச ஸnh ॥ 52॥
அjhஞாநீவ ஸதா³ ேபா⁴கா³நiνதா⁴வ கிmh iµதா⁴ ।
இத: பரmh வா thயkhthவா thவmh ஸrhவஸŋhக³mh ஸமாரய ॥ 53॥
ராமேமவ பராthமநmh ப⁴khதிபா⁴ேவந ஸrhவதா³ ।
தாmh ஸமrhphய ராமாய தthபாதா³iνசேரா ப⁴வ ॥ 54॥
விiµkhத:ஸrhவபாேபph◌⁴ேயா விShiΝேலாகmh phரயாshய ।
ேநா ேசth³க³Shயேஸऽேதா⁴ऽத:◌⁴ நராvh’thதிவrhத: ।
அŋhகீ³Shவ மth³வாkhயmh தேமவ வதா³ ேத ॥ 55॥
ஸthஸŋhக³திmh  ப⁴ஜshவ ஹmh ஶரNhயmh

ராக⁴வmh மரகேதாபலகாnhதிகாnhதmh ।
தாஸேமதமநிஶmh th◌⁴’தசாபபா³ணmh

ஸுkh³வலமணவிபீ⁴ஷணேஸவிதாŋhkh◌⁴mh ॥ 56॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ th³த⁴காNhேட³

சrhத:²ஸrhக:³॥ 4॥

॥ பசம:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச ।
thவா ஶுகiµேகா²th³கீ³தmh வாkhயமjhஞாநநாஶநmh ।
ராவண: khேராத⁴தாmhராோ த³ஹnhநிவ தமph³ரவீth ॥ 1॥
அiνvhய ஸு³rh³th³ேத⁴ ³வth³பா⁴ஷேஸ கத²mh ।
ஶாதாஹmh thஜக³தாmh thவmh மாmh ஶிnhந லjhஜேஸ ॥ 2॥
இதா³நீேமவ ஹnh thவாmh கிnh rhவkh’தmh தவ ।
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shமரா ேதந ரா thவாmh யth³யபி வேதா⁴சிதmh ॥ 3॥
இேதா க³chச²விட⁴ thவேமவmh ேராmh ந ேம மmh ।
மஹாphரஸாத³இthkhthவா ேவபமாேநா kh³’ஹmh யெயௗ ॥ 4॥
ஶுேகாऽபி ph³ராமண: rhவmh ph³ரShேடா² ph³ரமவிthதம: ।
வாநphரshத²விதா⁴ேநந வேந திShட²nh shவகrhமkh’th ॥ 5॥
ேத³வாநாமபி⁴vh’th³th◌⁴யrhத²mh விநாஶாய ஸுரth³விஷாmh ।
சகார யjhஞவிததிமவிchசி²nhநாmh மஹாமதி:॥ 6॥
ராஸாநாmh விேராேதா⁴ऽ⁴ch²ேகா ேத³வேதாth³யத: ।
வjhரத³mhShThர இதி kh²யாதshதthைரேகா ராேஸா மஹாnh ॥ 7॥
அnhதரmh phேரphஸுராதிShட²ch²காபகரேth³யத: ।
கதா³சிதா³க³ேதாऽக³shthயshதshயாரமபத³mh iµேந:॥ 8॥
ேதந ஸmhேதாऽக³shthேயா ேபா⁴ஜநாrhத²mh நிமnhthத: ।
க³ேத shநாmh iµெநௗ mhப⁴ஸmhப⁴ேவ phராphய சாnhதரmh ॥ 9॥
அக³shthயபth◌⁴’kh ேஸாऽபி ராஸ:ஶுகமph³ரவீth ।
யதி³ தா³shய ேம ph³ரமnh ேபா⁴ஜநmh ேத³ஸாஷmh ॥ 10॥
ப³ஹுகாலmh ந ⁴khதmh ேம மாmhஸmh சா²கா³ŋhக³ஸmhப⁴வmh ।
தேத²தி காரயாமாஸ மாmhஸேபா⁴jhயmh ஸவிshதரmh ॥ 11॥
உபவிShேட iµெநௗ ேபா⁴khmh ராேஸாऽதீவ ஸுnhத³ரmh ।
ஶுகபா⁴rhயாவrhth◌⁴’thவா தாmh சாnhதrhேமாஹயnh க²ல:॥ 12॥
நரமாmhஸmh த³ெதௗ³ தshைம ஸுபkhவmh ப³ஹுவிshதரmh ।
த³ththைவவாnhதrhத³ேத⁴ ரshதேதா th³’ShThவா ேகாப ஸ:॥ 13॥
அேமth◌⁴யmh மாiνஷmh மாmhஸமக³shthய:ஶுகமph³ரவீth ।
அப⁴யmh மாiνஷmh மாmhஸmh த³thதவாந ³rhமேத ॥ 14॥
மயmh thவmh ராேஸா ⁴thவா திShட² thவmh மாiνஷாஶந: ।
இதி ஶphத:ஶுேகா பீ⁴thயா phராஹாக³shthயmh iµேந thவயா ॥ 15॥
இதா³நீmh பா⁴தmh ேமऽth³ய மாmhஸmh ேத³தி விshதரmh ।
தைத²வ த³thதmh ேபா⁴ ேத³வ கிmh ேம ஶாபmh phரதா³shய ॥ 16॥
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thவா ஶுகshய வசநmh iµஹூrhதmh th◌⁴யாநமாshதி²த: ।
jhஞாthவா ர:kh’தmh ஸrhவmh தத: phராஹ ஶுகmh ஸுதீ:◌⁴ ॥ 17॥
தவாபகா ஸrhவmh ராேஸந kh’தmh thவித³mh ।
அவிசாrhையவ ேம த³thத:ஶாபshேத iµநிஸthதம ॥ 18॥
ததா²பி ேம வேசாऽேமாக⁴ேமவேமவ ப⁴விShயதி ।
ராஸmh வராshதா²ய ராவணshய ஸஹாயkh’th ॥ 19॥
திShட² தாவth³யதா³ ராேமா த³ஶாநநவதா⁴ய  ।
ஆக³Shயதி லŋhகாயா:ஸபmh வாநைர:ஸஹ ॥ 20॥
phேரேதா ராவேணந thவmh சாேரா ⁴thவா ர⁴thதமmh ।
th³’ShThவா ஶாபாth³விநிrhiµkhேதா ேபா³த⁴யிthவா ச ராவணmh ॥ 21॥
தththவjhஞாநmh தேதா iµkhத: பரmh பத³மவாphshய ।
இthkhேதாऽக³shthயiµநிநா ஶுேகா ph³ராமணஸthதம:॥ 22॥
ப³⁴வ ராஸ:ஸth³ேயா ராவணmh phராphய ஸmhshதி²த: ।
இதா³நீmh சாரேபண th³’ShThவா ராமmh ஸஹாiνஜmh ॥ 23॥
ராவணmh தththவவிjhஞாநmh ேபா³த⁴யிthவா நrhth³தmh ।
rhவவth³ph³ராமே ⁴thவா shதி²ேதா ைவகா²நைஸ:ஸஹ ॥ 24॥
தத:ஸமாக³மth³vh’th³ேதா⁴ மாlhயவாnh ராேஸா மஹாnh ।
³th³தி⁴மாnhநீதிநிே ராjhேஞா மா: phய: பிதா ॥ 25॥
phராஹ தmh ராஸmh வீரmh phரஶாnhேதநாnhதராthமநா ।
’iΝ ராஜnh வேசா ேமऽth³ய thவா  யேத²phதmh ॥ 26॥
யதா³ phரவிShடா நக³mh ஜாநகீ ராமவlhலபா⁴ ।
ததா³தி³ rhயாmh th³’யnhேத நிthதாநி த³ஶாநந ॥ 27॥
ேகா⁴ராணி நாஶேஹநி தாநி ேம வத³த:’iΝ ।
க²ரshதநிதநிrhேகா⁴ஷா ேமகா⁴ அதிப⁴யŋhகரா:॥ 28॥
ேஶாணிேதநாபி⁴வrhஷnhதி லŋhகாiµShேணந ஸrhவதா³ ।
த³nhதி ேத³வŋhகா³நி shவிth³யnhதி phரசலnhதி ச ॥ 29॥
காகா பாNh³ைரrhத³nhைத: phரஹஸthயkh³ரத:shதி²தா ।
க²ரா ேகா³ஷு phரஜாயnhேத ஷகா நல:ஸஹ ॥ 30॥
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மாrhஜாேரண  th³th◌⁴யnhதி பnhநகா³ க³ேட³ந  ।
கராேலா விகேடா iµNhட:³ ஷ: kh’Shணபிŋhக³ல:॥ 31॥
காேலா kh³’ஹாணி ஸrhேவஷாmh காேல காேல thவேவேத ।
ஏதாnhயnhயாநி th³’யnhேத நிthதாnhth³ப⁴வnhதி ச ॥ 32॥
அத:லshய ராrhத²mh ஶாnhதிmh  த³ஶாநந ।
தாmh ஸthkh’thய ஸத⁴நாmh ராமாயாஶு phரயchச² ேபா: ◌⁴ ॥ 33॥
ராமmh நாராயணmh விth³தி⁴ விth³ேவஷmh thயஜ ராக⁴ேவ ।
யthபாத³ேபாதமாthய jhஞாநிேநா ப⁴வஸாக³ரmh ॥ 34॥
தரnhதி ப⁴khதிதாnhதாshதேதா ராேமா ந மாiνஷ: ।
ப⁴ஜshவ ப⁴khதிபா⁴ேவந ராமmh ஸrhவ’தா³லயmh ॥ 35॥
யth³யபி thவmh ³ராசாேரா ப⁴khthயா ேதா ப⁴விShய ।
மth³வாkhயmh  ராேஜnhth³ர லெகௗஶலேஹதேவ ॥ 36॥
தth மாlhயவேதா வாkhயmh தiµkhதmh த³ஶாநந: ।
ந மrhஷயதி ³Shடாthமா காலshய வஶமாக³த:॥ 37॥
மாநவmh kh’பணmh ராமேமகmh ஶாகா²mh’கா³ரயmh ।
ஸமrhத²mh மnhயேஸ ேகந நmh பிthரா iµநிphயmh ॥ 38॥
ராேமண phேரேதா நmh பா⁴ஷேஸ thவமநrhக³லmh ।
க³chச² vh’th³ேதா⁴ऽ ப³nh⁴shthவmh ேஸாட⁴mh ஸrhவmh thவேயாதி³தmh ॥
39॥
இேதா மthகrhணபத³வீmh த³ஹthேயதth³வசshதவ ।
இthkhthவா ஸrhவஸசிைவ:ஸத: phரshதி²தshததா³॥ 40॥
phராஸாதா³kh³ேர ஸமாந: பயnh வாநரைஸநிகாnh ।
th³தா⁴யாேயாஜயthஸrhவராஸாnh ஸiµபshதி²தாnh ॥ 41॥
ராேமாऽபி த⁴iνராதா³ய லமேணந ஸமா’தmh ।
th³’ShThவா ராவணமாநmh ேகாேபந கkh’த:॥ 42॥
கிநmh ஸமாநmh மnhthபி: ◌⁴ பேவShதmh ।
ஶஶாŋhகாrhத⁴நிேப⁴ைநவ பா³ேணைநேகந ராக⁴வ:॥ 43॥
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ேவதchச²thரஸஹshராணி கிடத³ஶகmh ததா² ।
சிchேச²த³ நிஷாrhேத⁴ந தத³th³⁴தவாப⁴வth ॥ 44॥
லjhேதா ராவணshrhணmh விேவஶ ப⁴வநmh shவகmh ।
ஆஹூய ராஸாnh ஸrhவாnh phரஹshதphரiµகா²nh க²ல:॥ 45॥
வாநைர:ஸஹ th³தா⁴ய ேநாத³யாமாஸ ஸthவர: ।
தேதா ேப⁴mh’த³ŋhகா³th³ைய: பணவாநகேகா³iµைக:²॥ 46॥
மேஷாShThைர: க²ைர:mhைஹrhth³வீபிபி: ◌⁴ kh’தவாஹநா: ।
க²Th³க³ஶூலத⁴iν:பாஶயShேதாமரஶkhதிபி: ◌⁴ ॥47॥
லதா:ஸrhவேதா லŋhகாmh phரதிth³வாரiµபாய: ।
தthrhவேமவ ராேமண ேநாதி³தா வாநரrhஷபா:◌⁴ ॥ 48॥
உth³யmhய கி³’ŋhகா³ணி ஶிக²ராணி மஹாnhதி ச ।
தmhேசாthபாThய விவிதா⁴nh th³தா⁴ய ஹத²பா:॥ 49॥
phேரமா ராவணshய தாnhயநீகாநி பா⁴க³ஶ: ।
ராக⁴வphயகாமாrhத²mh லŋhகாமாஹுshததா³॥ 50॥
ேத th³ைம: பrhவதாkh³ைரச iµShபி⁴ச phலவŋhக³மா: ।
தத:ஸஹshரதா²ச ேகாதா²ச த²பா:॥ 51॥
ேகாஶததாசாnhேய ⁴rhநக³ரmh ph◌⁴’ஶmh ।
ஆphலவnhத: phலவnhதச க³rhஜnhதச phலவŋhக³மா:॥ 52॥
ராேமா ஜயthயதிப³ேலா லமணச மஹாப³ல: ।
ராஜா ஜயதி ஸுkh³ேவா ராக⁴ேவiνபாத:॥ 53॥
இthேயவmh ேகா⁴ஷயnhதச ஸமmh தி⁴ேரऽபி: ◌⁴ ।
ஹமாநŋhக³த³ைசவ iµேதா³ நீல ஏவ ச ॥ 54॥
நலச ஶரப⁴ைசவ ைமnhேதா³ th³விவித³ ஏவ ச ।
ஜாmhப³வாnh த³தி⁴வkhthரச ேகஸ தார ஏவ ச ॥ 55॥
அnhேய ச ப³ந:ஸrhேவ த²பாச phலவŋhக³மா: ।
th³வாராNhthphthய லŋhகாயா:ஸrhவேதா ⁴rhph◌⁴’ஶmh ।
ததா³vh’ைrhமஹாகாயா: பrhவதாkh³ைரச வாநரா:॥ 56॥
நிஜkh◌⁴iνshதாநி ராmh நைக²rhத³nhைதச ேவகி³தா: ।
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ராஸாச ததா³ பீ⁴மா th³வாேரph◌⁴ய:ஸrhவேதா ஷா ॥ 57॥
நிrhக³thய பி⁴nhதி³பாலச க²Th³ைக:³ஶூல: பரவைத: ◌⁴ ।
நிஜkh◌⁴iνrhவாநராநீகmh மஹாகாயா மஹாப³லா:॥ 58॥
ராஸாmhச ததா²ஜkh◌⁴iνrhவாநரா தகாஶிந: ।
ததா³ ப³⁴வ ஸமேரா மாmhஸேஶாணிதகrhத³ம:॥ 59॥
ரஸாmh வாநராmh ச ஸmhப³⁴வாth³⁴ேதாபம: ।
ேத ஹையச க³ைஜைசவ ரைத:² காசநஸnhநிைப: ◌⁴ ॥ 60॥
ரோvhயாkh◌⁴ரா தி⁴ேர நாத³யnhேதா தி³ேஶா த³ஶ ।
ராஸாச கபீnhth³ராச பரshபரஜையண:॥ 61॥
ராஸாnh வாநரா ஜkh◌⁴iνrhவாநராmhைசவ ராஸா: ।
ராேமண விShiΝநா th³’Shடா ஹரேயா தி³விஜாmhஶஜா:॥ 62॥
ப³⁴rhப³ேநா ’Shடாshததா³ பீதாmh’தா இவ ।
தாபி⁴மrhஶபாேபந ராவேணநாபி⁴பாதாnh ॥ 63॥
ஹதகாnh ஹதப³லாnh ராஸாnh ஜkh◌⁴iνேராஜஸா ।
சrhதா²mhஶாவேஶேஷண நிஹதmh ராஸmh ப³லmh ॥ 64॥
shவைஸnhயmh நிஹதmh th³’ShThவா ேமக⁴நாேதா³ऽத²³Shடதீ: ◌⁴ ।
ph³ரமத³thதவர:மாநnhதrhதா⁴நmh க³ேதாऽஸுர:॥ 65॥
ஸrhவாshthரஶேலா vhேயாmhநி ph³ரமாshthேரண ஸமnhதத: ।
நாநாவிதா⁴நி ஶshthராணி வாநராநீகமrhத³யnh ॥ 66॥
வவrhஷ ஶரஜாலாநி தத³th³⁴தவாப⁴வth ।
ராேமாऽபி மாநயnh ph³ராமமshthரமshthரவிதா³mh வர:॥ 67॥
ணmh Shணீiµவாஸாத² த³த³rhஶ பதிதmh ப³லmh ।
வாநராmh ர⁴ேரShட²ேகாபாநலஸnhநிப:◌⁴ ॥ 68॥
சாபமாநய ெஸௗthேர ph³ரமாshthேரஸுரmh th ।
ப⁴shகேரா ேம பய ப³லமth³ய ர⁴thதம ॥ 69॥
ேமக⁴நாேதா³ऽபி தchch²thவா ராமவாkhயமதnhth³த: ।
rhணmh ஜகா³ம நக³ரmh மாயயா மாயிேகாऽஸுர:॥ 70॥
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பதிதmh வாநராநீகmh th³’ShThவா ராேமாऽதி:³கி²த: ।
உவாச மாதிmh ஶீkh◌⁴ரmh க³thவா ரமேஹாத³தி⁴mh ॥ 71॥
தthர th³ேராணகி³rhநாம தி³vhெயௗஷதி⁴ஸiµth³ப⁴வ: ।
தமாநய th³தmh க³thவா ஸவய மஹாமேத ॥ 72॥
வாநெரௗகா⁴nh மஹாஸththவாnh கீrhதிshேத ஸுshதி²ரா ப⁴ேவth ।
ஆjhஞாphரமாணthkhthவா ஜகா³மாநிலநnhத³ந:॥ 73॥
ஆநீய ச கி³mh ஸrhவாnh வாநராnh வாநரrhஷப: ◌⁴ ।
வயிthவா நshதthர shதா²பயிthவாऽऽயெயௗ th³தmh ॥ 74॥
rhவவth³ைப⁴ரவmh நாத³mh வாநராmh ப³ெலௗக⁴த: ।
thவா விshமயமாபnhேநா ராவே வாkhயமph³ரவீth ॥ 75॥
ராக⁴ேவா ேம மஹாnh ஶth: phராphேதா ேத³வவிநிrhத: ।
ஹnhmh தmh ஸமேர ஶீkh◌⁴ரmh க³chச²nh மம த²பா:॥ 76॥
மnhthே பா³nhத⁴வா:ஶூரா ேய ச மthphயகாŋhண: ।
ஸrhேவ க³chச²nh th³தா⁴ய thவதmh மம ஶாஸநாth ॥ 77॥
ேய ந க³chச²nhதி th³தா⁴ய பீ⁴ரவ: phராணவிphலவாth ।
தாnh ஹநிShயாmhயஹmh ஸrhவாnh மchசா²ஸநபராŋhiµகா²nh ॥ 78॥
தchch²thவா ப⁴யஸnhthரshதா நிrhஜkh³ ரணேகாவிதா:³ ।
அதிகாய: phரஹshதச மஹாநாத³மேஹாத³ெரௗ ॥ 79॥
ேத³வஶthrhநிmhப⁴ச ேத³வாnhதகநராnhதெகௗ ।
அபேர ப³ந:ஸrhேவ யrhth³தா⁴ய வாநைர:॥ 80॥
ஏேத சாnhேய ச ப³ஹவ:ஶூரா:ஶதஸஹshரஶ: ।
phரவிய வாநரmh ைஸnhயmh மமnh²rhப³லத³rhபிதா:॥ 81॥
⁴ஶுNh³பி⁴nhதி³பாலச பா³ண: க²Th³ைக:³ பரவைத:◌⁴ ।
அnhையச விவிைத⁴ரshthைரrhநிஜkh◌⁴iνrhஹத²பாnh ॥ 82॥
ேத பாத³ைப: பrhவதாkh³ைரrhநக²த³mhShThைரச iµShபி:◌⁴ ।
phராணrhவிேமாசயாமாஸு:ஸrhவராஸத²பாnh ॥ 83॥
ராேமண நிஹதா: ேகசிthஸுkh³ேவண ததா²பேர ।
ஹமதா சாŋhக³ேத³ந லமேணந மஹாthமநா ।
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த²ைபrhவாநராmh ேத நிஹதா:ஸrhவராஸா:॥ 84॥
ராமேதஜ:ஸமாவிய வாநரா ப³ேநாऽப⁴வnh ।
ராமஶkhதிவிநாநாேமவmh ஶkhதி:ேதா ப⁴ேவth ॥ 85॥
ஸrhேவவர:ஸrhவமேயா விதா⁴தா

மாயாமiνShயthவவிட³mhப³ேநந ।
ஸதா³ சிதா³நnhத³மேயாऽபி ராேமா

th³தா⁴தி³லாmh விதேநாதி மாயாmh ॥ 86॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ th³த⁴காNhேட³

பசம:ஸrhக:³॥ 5॥

॥ஷShட:²ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச ।
thவா th³ேத⁴ ப³லmh நShடமதிகாயiµக²mh மஹth ।
ராவே :³க²ஸnhதphத: khேராேத⁴ந மஹதாऽऽvh’த:॥ 1॥
நிதா⁴ேயnhth³ரதmh லŋhகாரrhத²mh மஹாth³தி: ।
shவயmh ஜகா³ம th³தா⁴ய ராேமண ஸஹ ராஸ:॥ 2॥
தி³vhயmh shயnhத³நமாய ஸrhவஶshthராshthரஸmhதmh ।
ராமேமவாபி⁴³th³ராவ ராேஸnhth³ேரா மஹாப³ல:॥ 3॥
வாநராnh ப³ஹுேஶா ஹthவா பா³ணராஶீவிேஷாபைம: ।
பாதயாமாஸ ஸுkh³வphரiµகா²nh த²நாயகாnh ॥ 4॥
க³தா³பாணிmh மஹாஸththவmh தthர th³’ShThவா விபீ⁴ஷணmh ।
உthஸஸrhஜ மஹாஶkhதிmh மயத³thதாmh விபீ⁴ஷேண ॥ 5॥
தாமாபதnhதீமாேலாkhய விபீ⁴ஷணவிகா⁴திநீmh ।
த³thதாப⁴ேயாऽயmh ராேமண வதா⁴rhேஹா நாயமாஸுர:॥ 6॥
இthkhthவா லமே பீ⁴மmh சாபமாதா³ய வீrhயவாnh ।
விபீ⁴ஷணshய ரத:shதி²ேதாऽகmhப இவாசல:॥ 7॥
ஸா ஶkhதிrhலமணதiνmh விேவஶாேமாக⁴ஶkhதித: ।
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யாவnhthய:ஶkhதேயா ேலாேக மாயாயா:ஸmhப⁴வnhதி  ॥ 8॥
தாஸாமாதா⁴ர⁴தshய லமணshய மஹாthமந: ।
மாயாஶkhthயா ப⁴ேவthகிmh வா ேஶஷாmhஶshய ஹேரshதேநா:॥ 9॥
ததா²பி மாiνஷmh பா⁴வமாபnhநshதத³iνvhரத: ।
rhchசி²த: பதிேதா ⁴ெமௗ தமாதா³mh த³ஶாநந:॥ 10॥
ஹshைதshேதாலயிmh ஶkhேதா ந ப³⁴வாதிவிshத: ।
ஸrhவshய ஜக³த:ஸாரmh விராஜmh பரேமவரmh ॥ 11॥
கத²mh ேலாகாரயmh விShiΝmh ேதாலேயlhல⁴ராஸ: ।
kh³ரகாமmh ெஸௗthmh ராவணmh வீய மாதி:॥ 12॥
ஆஜகா⁴ேநார khth³ேதா⁴ வjhரகlhேபந iµShநா ।
ேதந iµShphரஹாேரண ஜாiνph◌⁴யாமபதth³⁴வி ॥ 13॥
ஆshையச ேநthரரவணth³வமnh தி⁴ரmh ப³ஹு ।
வி⁴rhணமாநநயேநா ரேதா²பshத²உபாவிஶth ॥ 14॥
அத²லமணமாதா³ய ஹமாnh ராவrhதி³தmh ।
ஆநயth³ராமஸாphயmh பா³ஹுph◌⁴யாmh பkh³’ய தmh ॥ 15॥
ஹமத:ஸு’ththேவந ப⁴khthயா ச பரேமவர: ।
ல⁴thவமக³மth³ேத³ேவா ³mh ³ரphயஜ:॥ 16॥
ஸா ஶkhதிரபி தmh thயkhthவா jhஞாthவா நாராயmhஶஜmh ।
ராவணshய ரத²mh phராகா³th³ராவேऽபி ஶைநshதத:॥ 17॥
ஸnhjhஞாமவாphய ஜkh³ராஹ பா³ஸநமேதா²ஷா ।
ராமேமவாபி⁴³th³ராவ th³’ShThவா ராேமாऽபி தmh khதா⁴ ॥ 18॥
ஆய ஜக³தாmh நாேதா²ஹமnhதmh மஹாப³லmh ।
ரத²shத²mh ராவணmh th³’ShThவா அபி⁴³th³ராவ ராக⁴வ:॥ 19॥
jhயாஶph³த³மகேராthதீvhரmh வjhரநிShேபஷநிSh²ரmh ।
ராேமா க³mhபீ⁴ரயா வாசா ராேஸnhth³ரiµவாச ஹ ॥ 20॥
ராஸாத⁴ம திShடா²th³ய khவ க³Shய ேம ர: ।
kh’thவாபராத⁴ேமவmh ேம ஸrhவthர ஸமத³rhஶிந:॥ 21॥
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ேயந பா³ேணந நிஹதா ராஸாshேத ஜநாலேய ।
ேதைநவ thவாmh ஹநிShயா திShடா²th³ய மம ேகா³சேர ॥ 22॥
ராமshய வச:thவா ராவே மாதாthமஜmh ।
வஹnhதmh ராக⁴வmh ஸŋhkh²ேய ஶைரshதீணரதாட³யth ॥ 23॥
ஹதshயாபி ஶைரshதீணrhவாஸூேநா:shவேதஜஸா ।
vhயவrhத⁴த நshேதேஜா நநrhத³ ச மஹாகபி:॥ 24॥
தேதா th³’ShThவா ஹமnhதmh ஸvhரணmh ர⁴ஸthதம: ।
khேராத⁴மாஹாரயாமாஸ காலth³ர இவாபர:॥ 25॥
ஸாவmh ரத²mh th◌⁴வஜmh ஸூதmh ஶshthெரௗக⁴mh த⁴iνரஜஸா ।
ச²thரmh பதாகாmh தரஸா சிchேச²த³ஶிதஸாயைக:॥ 26॥
தேதா மஹாஶேரஶு ராவணmh ர⁴ஸthதம: ।
விvhயாத⁴ வjhரகlhேபந பாகாவ பrhவதmh ॥ 27॥
ராமபா³ணஹேதா வீரசசால ச iµேமாஹ ச ।
ஹshதாnhநிபதிதசாபshதmh ஸய ர⁴thதம:॥ 28॥
அrhத⁴சnhth³ேரண சிchேச²த³ தthகிடmh ரவிphரப⁴mh ।
அiνஜாநா க³chச² thவதா³நீmh பா³ணபீ³த:॥ 29॥
phரவிய லŋhகாமாவாshய வ: பய ப³லmh மம ।
ராமபா³ேணந ஸmhவிth³ேதா⁴ ஹதத³rhேபாऽத² ராவண:॥ 30॥
மஹthயா லjhஜயா khேதா லŋhகாmh phராவிஶதா³ர: ।
ராேமாऽபி லமணmh th³’ShThவா rhchசி²தmh பதிதmh ⁴வி ॥ 31॥
மாiνஷthவiµபாthய லயாiνஶுேஶாச ஹ ।
தத: phராஹ ஹமnhதmh வthஸ வய லமணmh ॥ 32॥
மெஹௗஷதீ: ◌⁴ ஸமாநீய rhவவth³வாநராநபி ।
தேத²தி ரக⁴ேவேkhேதா ஜகா³மாஶு மஹாகபி:॥ 33॥
ஹமாnh வாேவேக³ந thதீrhthவா மேஹாத³தி⁴mh ।
ஏதshnhநnhதேர சாரா ராவய nhயேவத³யnh ॥ 34॥
ராேமண phேரேதா ேத³வ ஹமாnh ரஸாக³ரmh ।
க³ேதா ேநmh லமணshய வநாrhத²mh மெஹௗஷதீ: ◌⁴ ॥ 35॥
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thவா தchசாரவசநmh ராஜா சிnhதாபேராऽப⁴வth ।
ஜகா³ம ராthராேவகாகீ காலேநkh³’ஹmhth ॥ 36॥
kh³’ஹாக³தmh ஸமாேலாkhய ராவணmh விshமயாnhவித: ।
காலேநவாேசத³mh phராஜrhப⁴யவிவல: ।
அrhkh◌⁴யாதி³கmh தத: kh’thவா ராவணshயாkh³ரத:shதி²த:॥ 37॥
கிmh ேத கேரா ராேஜnhth³ர கிமாக³மநகாரணmh ।
காலேநiµவாேசத³mh ராவே :³க²பீ³த:॥ 38॥
மமாபி காலவஶத: கShடேமத³பshதி²தmh ।
மயா ஶkhthயா ஹேதா வீேரா லமண: பதிேதா ⁴வி ॥ 39॥
தmh வயிமாேநேமாஷதீ⁴rhஹiνமாnh க³த: ।
யதா² தshய ப⁴ேவth³விkh◌⁴நshததா² மஹாமேத ॥ 40॥
மாயயா iµநிேவேஷண ேமாஹயshவ மஹாகபிmh ।
காலாthயேயா யதா² ⁴யாthததா² kh’thைவ மnhதி³ேர ॥ 41॥
ராவணshய வச:thவா காலேநவாச தmh ।
ராவேணஶ வேசா ேமऽth³ய ’iΝ தா⁴ரய தththவத:॥ 42॥
phயmh ேத கரவாNhேயவ ந phராnh தா⁴ரயாmhயஹmh ।
மாசshய யதா²ரNhேய ரா⁴nhmh’க³பிண:॥ 43॥
தைத²வ ேம ந ஸnhேத³ேஹா ப⁴விShயதி த³ஶாநந ।
ஹதா: thராச ெபௗthராச பா³nhத⁴வா ராஸாச ேத ॥ 44॥
கா⁴தயிthவாऽஸுரலmh விேதநாபி கிmh தவ ।
ராjhேயந வா தயா வா கிmh ேத³ேஹந ஜடா³thமநா ॥ 45॥
தாmh phரயchச² ராமாய ராjhயmh ேத³ விபீ⁴ஷேண ।
வநmh யா மஹாபா³ேஹா ரmhயmh iµநிக³ரயmh ॥ 46॥
shநாthவா phராத:ஶுப⁴ஜேல kh’thவா ஸnhth◌⁴யாதி³கா: khயா: ।
தத ஏகாnhதமாthய ஸுகா²ஸநபkh³ரஹ:॥ 47॥
விsh’jhய ஸrhவத:ஸŋhக³தராnh விஷயாnh ப³: ।
ப³:phரvh’thதாக³ணmh ஶைந: phரthயkh phரவாஹய ॥ 48॥
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phரkh’ேதrhபி⁴nhநமாthமாநmh விசாரய ஸதா³நக⁴ ।
சராசரmh ஜக³thkh’thshநmh ேத³ஹ³th³தீ⁴nhth³யாதி³கmh ॥ 49॥
ஆph³ரமshதmhப³பrhயnhதmh th³’யேத யேத ச யth ।
ைஸஷா phரkh’திthkhதா ைஸவ மாேயதி கீrhதிதா ॥ 50॥
ஸrhக³shதி²திவிநாஶாநாmh ஜக³th³vh’shய காரணmh ।
ேலாதேவதkh’Shதி³ phரஜா:sh’ஜதி ஸrhவதா³॥ 51॥
காமkhேராதா⁴தி³thராth³யாnh mhஸாth’Shதி³கnhயகா: ।
ேமாஹயnhthயநிஶmh ேத³வமாthமாநmh shைவrh³ணrhவி⁴mh ॥ 52॥
கrhth’thவேபா⁴khth’thவiµகா²nh shவ³நாthமநீவேர ।
ஆேராphய shவவஶmh kh’thவா ேதந khட³தி ஸrhவதா³॥ 53॥
ஶுth³ேதா⁴ऽphயாthமா யயா khத: பயதீவ ஸதா³ ப³: ।
விshmh’thய ச shவமாthமாநmh மாயா³ணவிேமாத:॥ 54॥
யதா³ஸth³³ khேதா ேபா³th◌⁴யேத ேபா³த⁴பி ।
நிvh’thதth³’Shராthமாநmh பயthேயவ ஸதா³sh²டmh ॥ 55॥
வnhiµkhத:ஸதா³ ேத³ iµchயேத phராkh’ைதrh³ண: ।
thவமphேயவmh ஸதா³thமாநmh விசாrhய நியேதnhth³ய:॥ 56॥
phரkh’ேதரnhயமாthமாநmh jhஞாthவா iµkhேதா ப⁴விShய ।
th◌⁴யாmh யth³யஸமrhேதா²ऽஸ³ணmh ேத³வமாரய ॥ 57॥
’thபth³மகrhணிேக shவrhணபீேட² மணிக³nhவிேத ।
mh’³லணதேர தthர ஜாநkhயா ஸஹ ஸmhshதி²தmh ॥ 58॥
வீராஸநmh விஶாலாmh விth³thஜநிபா⁴mhப³ரmh ।
கிடஹாரேகரெகௗshபா⁴தி³பி⁴ரnhவிதmh ॥ 59॥
ைர: கடைகrhபா⁴nhதmh தைத²வ வநமாலயா ।
லமேணந த⁴iνrhth³வnhth³வகேரண பேஸவிதmh ॥ 60॥
ஏவmh th◌⁴யாthவா ஸதா³thமாநmh ராமmh ஸrhவ’தி³shதி²தmh ।
ப⁴khthயா பரமயா khேதா iµchயேத நாthர ஸmhஶய:॥ 61॥
’iΝ ைவ சதmh தshய ப⁴khைதrhநிthயமநnhயதீ: ◌⁴ ।
ஏவmh ேசthkh’தrhவாணி பாபாநி ச மஹாnhthயபி ।
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ேத³வ விநயnhதி யதா²kh³ேநshலராஶய:॥ 62॥
ப⁴ஜshவ ராமmh பrhணேமகmh

விஹாய ைவரmh நிஜப⁴khதிkhத: ।
’தா³ஸதா³ பா⁴விதபா⁴வபmh

அநாமபmh ஷmh ராணmh ॥ 63॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ th³த⁴காNhேட³

ஷShட:²

ஸrhக:³॥ 6॥

॥ஸphதம:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச ।
காலேநவச:thவா ராவேऽmh’தஸnhநிப⁴mh ।
ஜjhவால khேராத⁴தாmhரா:ஸrhபிரth³பி⁴வாkh³நிமth ॥ 1॥
நிஹnh thவாmh ³ராthமாநmh மchசா²ஸநபராŋhiµக²mh ।
பைர: கிசிth³kh³’thவா thவmh பா⁴ஷேஸ ராமகிŋhகர:॥ 2॥
காலேநவாேசத³mh ராவணmh ேத³வ கிmh khதா⁴ ।
ந ேராசேத ேம வசநmh யதி³ க³thவா கேரா தth ॥ 3॥
இthkhthவா phரயெயௗ ஶீkh◌⁴ரmh காலேநrhமஹாஸுர: ।
ேநாதி³ேதா ராவேணைநவ ஹமth³விkh◌⁴நகாரth ॥ 4॥
ஸ க³thவா மவthபாrhவmh தேபாவநமகlhபயth ।
தthர ஶிShைய: பvh’ேதா iµநிேவஷத⁴ர: க²ல:॥ 5॥
க³chச²ேதா மாrhக³மாஸாth³ய வாஸூேநாrhமஹாthமந: ।
தேதா க³thவா த³த³rhஶாத²ஹமாநாரமmh ஶுப⁴mh ॥ 6॥
சிnhதயாமாஸ மநஸா மாnh பவநநnhத³ந: ।
ரா ந th³’Shடேமதnhேம iµநிமNhட³லiµthதமmh ॥ 7॥
மாrhேகா³விph◌⁴ரmhஶிேதா வா ேம ph◌⁴ரேமா வா சிthதஸmhப⁴வ: ।
யth³வாऽऽவியாரமபத³mh th³’ShThவா iµநிமேஶஷத:॥ 8॥
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பீthவா ஜலmh தேதா யா th³ேராசலமiνthதமmh ।
இthkhthவா phரவிேவஶாத²ஸrhவேதா ேயாஜநாயதmh ॥ 9॥
ஆரமmh கத³ஶாலக²rhஜூரபநஸாதி³பி:◌⁴ ।
ஸமாvh’தmh பkhவப²லrhநmhரஶாைக²ச பாத³ைப:॥ 10॥
ைவரபா⁴வவிநிrhiµkhதmh ஶுth³த⁴mh நிrhமலலணmh ।
தshnhமஹாரேம ரmhேய காலேந:ஸ ராஸ:॥ 11॥
இnhth³ரேயாக³mh ஸமாshதா²ய சகார ஶிவஜநmh ।
ஹமாநபி⁴வாth³யாஹ ெகௗ³ரேவண மஹாஸுரmh ॥ 12॥
ப⁴க³வnh ராம³ேதாऽஹmh ஹமாnhநாம நாமத: ।
ராமகாrhேயண மஹதா ராph³தி⁴mh க³nhiµth³யத:॥ 13॥
th’ஷா மாmh பா³த⁴ேத ph³ரமnhiνத³கmh thர விth³யேத ।
யேத²chச²mh பாchசா² கth²யதாmh ேம iµநீவர ॥ 14॥
தchch²thவா மாேதrhவாkhயmh காலேநshதமph³ரவீth ।
கமNhட³க³தmh ேதாயmh மம thவmh பாமrhஹ ॥ 15॥
⁴ŋhவ ேசமாநி பkhவாநி ப²லாநி தத³நnhதரmh ।
நிவஸshவ ஸுேக²நாthர நிth³ராேம thவராsh மா ॥ 16॥
⁴தmh ப⁴vhயmh ப⁴விShயmh ச ஜாநா தபஸா shவயmh ।
உthதி²ேதா லமண:ஸrhேவ வாநரா ராமவீதா:॥ 17॥
தchch²thவா ஹiνமாநாஹ கமNhட³ஜேலந ேம ।
ந ஶாmhயthயதி⁴கா th’Sh தேதா த³rhஶய ேம ஜலmh ॥ 18॥
தேத²thயாjhஞாபயாமாஸ வmh மாயாவிகlhபிதmh ।
வேடா த³rhஶய விshதீrhணmh வாஸூேநாrhஜலாஶயmh ॥ 19॥
நிlhய சாணீ ேதாயmh பீthவாக³chச² மமாnhதிகmh ।
உபேத³யா ேத மnhthரmh ேயந th³ரய ெசௗஷதீ: ◌⁴ ॥ 20॥
தேத²தி த³rhஶிதmh ஶீkh◌⁴ரmh வநா ஸலாஶயmh ।
phரவிய ஹiνமாmhshேதாயமபிப³nhேதண:॥ 21॥
ததசாக³thய மக மஹாமாயா மஹாகபிmh ।
அkh³ரஸthதmh மஹாேவகா³nhமாதிmh ேகா⁴ரபிணீ ॥ 22॥
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தேதா த³த³rhஶ ஹiνமாnh kh³ரஸnhதீmh மகmh ஷா ।
தா³ரயாமாஸ ஹshதாph◌⁴யாmh வத³நmh ஸா மமார ஹ ॥ 23॥
தேதாऽnhதே த³th³’ேஶ தி³vhயபத⁴ராŋhக³நா ।
தா⁴nhயமாதி விkh²யாதா ஹமnhதமதா²ph³ரவீth ॥ 24॥
thவthphரஸாதா³த³ஹmh ஶாபாth³விiµkhதாsh கபீவர ।
ஶphதாஹmh iµநிநா rhவமphஸரா காரnhதேர ॥ 25॥
ஆரேம யsh ேத th³’Shட: காலேநrhமஹாஸுர: ।
ராவணphரேதா மாrhேக³விkh◌⁴நmh கrhmh தவாநக⁴ ॥ 26॥
iµநிேவஷத⁴ேரா நாெஸௗ iµநிrhவிphரவிmhஸக: ।
ஜ ³Shடmh க³chச²ஶீkh◌⁴ரmh th³ேராசலமiνthதமmh ॥ 27॥
க³chசா²mhயஹmh ph³ரமேலாகmh thவthshபrhஶாth³த⁴தகlhமஷா ।
இthkhthவா ஸா யெயௗ shவrhக³mh ஹமாநphயதா²ரமmh ॥ 28॥
ஆக³தmh தmh ஸமாேலாkhய காலேநரபா⁴ஷத ।
கிmh விலmhேப³ந மஹதா தவ வாநரஸthதம ॥ 29॥
kh³’ஹாண மthேதா மnhthராmhshthவmh ேத³ ேம ³த³mh ।
இthkhேதா ஹiνமாnhiµShmh th³’ட⁴mh ப³th³th◌⁴வாஹ ராஸmh ॥ 30॥
kh³’ஹாண த³ேமதாthkhthவா நிஜகா⁴ந தmh ।
விsh’jhய iµநிேவஷmh ஸ காலேநrhமஹாஸுர:॥ 31॥
ேத⁴ வாthேரண நாநாமாயாவிதா⁴நத: ।
மஹாமாயிக³ேதாऽெஸௗ ஹமாnhமாயிநாmh :॥ 32॥
ஜகா⁴ந iµShநா ஶீrhShணி ப⁴kh³நrhதா⁴ மமார ஸ: ।
தத:ரநிதி⁴mh க³thவா th³’ShThவா th³ேராணmh மஹாகி³mh ॥ 33॥
அth³’ShThவா ெசௗஷதீ⁴shதthர கி³iµthபாThய ஸthவர: ।
kh³’thவா வாேவேக³ந க³thவா ராமshய ஸnhநிதி⁴mh ॥ 34॥
உவாச ஹiνமாnh ராமமாநீேதாऽயmh மஹாகி³: ।
யth³khதmh  ேத³ேவஶ விலmhேபா³ நாthர jhயேத ॥ 35॥
thவா ஹமேதா வாkhயmh ராம:ஸnhShடமாநஸ: ।
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kh³’thவா ெசௗஷதீ: ◌⁴ ஶீkh◌⁴ரmh ஸுேஷேணந மஹாமதி:॥ 36॥
சிகிthஸாmh காரயாமாஸ லமய மஹாthமேந ।
தத:ஸுphேதாthதி²த இவ ³th³th◌⁴வா phேராவாச லமண:॥ 37॥
திShட² திShட² khவ க³nhதா ஹnhதா³நீmh த³ஶாநந ।
இதி ph³வnhதமாேலாkhய rhth◌⁴nhயவkh◌⁴ராய ராக⁴வ:॥ 38॥
மாதிmh phராஹ வthஸாth³ய thவthphரஸாதா³nhமஹாகேப ।
நிராமயmh phரபயா லமணmh ph◌⁴ராதரmh மம ॥ 39॥
இthkhthவா வாநைர:ஸாrhத⁴mh ஸுkh³ேவண ஸமnhவித: ।
விபீ⁴ஷணமேதைநவ th³தா⁴ய ஸமவshதி²த:॥ 40॥
பாஷாண: பாத³ைபைசவ பrhவதாkh³ைரச வாநரா: ।
th³தா⁴யாபி⁴iµகா² ⁴thவா ய:ஸrhேவ thஸவ:॥ 41॥
ராவே விvhயேத² ராமபா³ணrhவிth³ேதா⁴ மஹாஸுர: ।
மாதŋhக³இவ mhேஹந க³ேட³ேநவ பnhநக:³॥ 42॥
அபி⁴⁴ேதாऽக³மth³ராஜா ராக⁴ேவண மஹாthமநா ।
mhஹாஸேந ஸமாவிய ராஸாநித³மph³ரவீth ॥ 43॥
மாiνேஷணவ ேம mh’thமாஹ rhவmh பிதாமஹ: ।
மாiνேஷா  ந மாmh ஹnhmh ஶkhேதாऽshதி ⁴வி கசந ॥ 44॥
தேதா நாராயண:ஸாாnhமாiνேஷாऽ⁴nhந ஸmhஶய: ।
ராேமா தா³ஶரதி²rh⁴thவா மாmh ஹnhmh ஸiµபshதி²த:॥ 45॥
அநரNhேயந யthrhவmh ஶphேதாऽஹmh ராேஸவர ।
உthபthshயேத ச மth³வmhேஶ பரமாthமா ஸநாதந:॥ 46॥
ேதந thவmh thரெபௗthைரச பா³nhத⁴ைவச ஸமnhவித: ।
ஹநிShயேஸ ந ஸnhேத³ஹ இthkhthவா மாmh தி³வmh க³த:॥ 47॥
ஸ ஏவ ராம:ஸஜாேதா மத³rhேத² மாmh ஹநிShயதி ।
mhப⁴கrhணsh டா⁴thமா ஸதா³ நிth³ராவஶmh க³த:॥ 48॥
தmh விேபா³th◌⁴ய மஹாஸththவமாநயnh மமாnhதிகmh ।
இthkhதாshேத மஹாகாயாshrhணmh க³thவா  யthநத:॥ 49॥
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விேபா³th◌⁴ய mhப⁴ரவணmh நிnh ராவணஸnhநிதி⁴mh ।
நமshkh’thய ஸ ராஜாநமாஸேநாப ஸmhshதி²த:॥ 50॥
தமாஹ ராவே ராஜா ph◌⁴ராதரmh தீ³நயா கி³ரா ।
mhப⁴கrhண நிேபா³த⁴ thவmh மஹthகShடiµபshதி²தmh ॥ 51॥
ராேமண நிஹதா:ஶூரா: thரா: phெரௗthராச பா³nhத⁴வா: ।
கிmh கrhதvhயதா³நீmh ேம mh’thகால உபshதி²ேத ॥ 52॥
ஏஷ தா³ஶரதீ² ராம:ஸுkh³வஸேதா ப³ ।
ஸiµth³ரmh ஸப³லshதீrhthவா லmh ந: பkh’nhததி ॥ 53॥
ேய ராஸா iµkh²யதமாshேத ஹதா வாநைரrhதி⁴ ।
வாநராmh யmh th³ேத⁴ ந பயா கதா³சந ॥ 54॥
நாஶயshவ மஹாபா³ேஹா யத³rhத²mh பேபா³தி⁴த: ।
ph◌⁴ராரrhேத² மஹாஸththவ  கrhம ஸு³Shகரmh ॥ 55॥
thவா தth³ராவேணnhth³ரshய வசநmh பேத³விதmh ।
mhப⁴கrhே ஜஹாேஸாchைசrhவசநmh ேசத³மph³ரவீth ॥ 56॥
ரா மnhthரவிசாேர ேத க³தி³தmh யnhமயா nh’ப ।
தத³th³ய thவாiµபக³தmh ப²லmh பாபshய கrhமண:॥ 57॥
rhவேமவ மயா phேராkhேதா ராேமா நாராயண: பர: ।
தா ச ேயாக³மாேயதி ேபா³தி⁴ேதாऽபி ந ³th◌⁴யேஸ ॥ 58॥
ஏகதா³ஹmh வேந ஸாெநௗ விஶாலாயாmh shதி²ேதா நிஶி ।
th³’Shேடா மயா iµநி:ஸாாnhநாரேதா³ தி³vhயத³rhஶந:॥ 59॥
தமph³ரவmh மஹாபா⁴க³ேதா க³nhதா ேம வத³ ।
இthkhேதா நாரத:³ phராஹ ேத³வாநாmh மnhthரேண shதி²த:॥ 60॥
தthேராthபnhநiµத³nhதmh ேத வயா ’iΝ தththவத: ।
வாph◌⁴யாmh பீ³தா ேத³வா:ஸrhேவ விShiΝiµபாக³தா:॥ 61॥
ஊshேத ேத³வேத³ேவஶmh shthவா ப⁴khthயா ஸமாதா: ।
ஜ ராவணமோph◌⁴யmh ேத³வ thைரேலாkhயகNhடகmh ॥ 62॥
மாiνேஷண mh’திshதshய கlhபிதா ph³ரம ரா ।
அதshthவmh மாiνேஷா ⁴thவா ஜ ராவணகNhடகmh ॥ 63॥
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தேத²thயாஹ மஹாவிShiΝ:ஸthயஸŋhகlhப ஈவர: ।
ஜாேதா ர⁴ேல ேத³ேவா ராம இthயபி⁴வித:॥ 64॥
ஸ ஹநிShயதி வ:ஸrhவாநிthkhthவா phரயெயௗ iµநி: ।
அேதா ஜாநீ ராமmh thவmh பரmh ph³ரம ஸநாதநmh ॥ 65॥
thயஜ ைவரmh ப⁴ஜshவாth³ய மாயாமாiνஷவிkh³ரஹmh ।
ப⁴ஜேதா ப⁴khதிபா⁴ேவந phரத³தி ர⁴thதம:॥ 66॥
ப⁴khதிrhஜநிth jhஞாநshய ப⁴khதிrhேமாphரதா³யிநீ ।
ப⁴khதிேநந யthகிசிthkh’தmh ஸrhவமஸthஸமmh ॥ 67॥
அவதாரா:ஸுப³ஹேவா விShேrhலாiνகாண: ।
ேதஷாmh ஸஹshரஸth³’ேஶா ராேமா jhஞாநமய:ஶிவ:॥ 68॥
ராமmh ப⁴ஜnhதி நி மநஸா வசஸாऽநிஶmh ।
அநாயாேஸந ஸmhஸாரmh தீrhthவா யாnhதி ஹேர: பத³mh ॥ 69॥
ேய ராமேமவ ஸததmh ⁴வி ஶுth³த⁴ஸththவா

th◌⁴யாயnhதி தshய சதாநி பட²nhதி ஸnhத: ।
iµkhதாshத ஏவ ப⁴வேபா⁴க³மஹாபாைஶ:

தாபேத: பத³மநnhதஸுக²mh phரயாnhதி ॥ 70॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ th³த⁴காNhேட³

ஸphதம:
ஸrhக:³॥ 7॥

॥அShடம:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச ।
mhப⁴கrhணவச:thவா ph◌⁴விகடாநந: ।
த³ஶkh³ேவா ஜகா³ேத³த³மாஸநா³thபதnhநிவ ॥ 1॥
thவமாநீேதா ந ேம jhஞாநேபா³த⁴நாய ஸு³th³தி⁴மாnh ।
மயா kh’தmh ஸkh’thய th◌⁴யshவ யதி³ ேராசேத ॥ 2॥
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ேநா ேசth³க³chச²ஸுஷுphthயrhத²mh நிth³ரா thவாmh பா³த⁴ேதऽ⁴நா ।
ராவணshய வச:thவா mhப⁴கrhே மஹாப³ல:॥ 3॥
Shேடாऽயதி விjhஞாய rhணmh th³தா⁴ய நிrhயெயௗ ।
ஸ லŋhக⁴யிthவா phராகாரmh மஹாபrhவதஸnhநிப:◌⁴ ॥ 4॥
நிrhயெயௗ நக³ராthrhணmh பீ⁴ஷயnh ஹைஸநிகாnh ।
ஸ நநாத³ மஹாநாத³mh ஸiµth³ரமபி⁴நாத³யnh ॥ 5॥
வாநராnh காலயாமாஸ பா³ஹுph◌⁴யாmh ப⁴யnh ஷா ।
mhப⁴கrhணmh ததா³ th³’ShThவா ஸபவ பrhவதmh ॥ 6॥
³th³rhவாநரா:ஸrhேவ காலாnhதகவாகி²லா: ।
ph◌⁴ரமnhதmh ஹவாnhயாmh iµth³க³ேரண மஹாப³லmh ॥ 7॥
காலயnhதmh ஹnh ேவகா³th³ப⁴யnhதmh ஸமnhதத: ।
rhணயnhதmh iµth³க³ேரண பாணிபாைத³ரேநகதா⁴ ॥ 8॥
mhப⁴கrhணmh ததா³ th³’ShThவா க³தா³பாணிrhவிபீ⁴ஷண: ।
நநாம சரணmh தshய ph◌⁴ராrhjhேயShட²shய ³th³தி⁴மாnh ॥ 9॥
விபீ⁴ஷேऽஹmh ph◌⁴ராrhேம த³யாmh  மஹாமேத ।
ராவணsh மயா ph◌⁴ராதrhப³ஹுதா⁴ பேபா³தி⁴த:॥ 10॥
தாmh ேத³தி ராமாய ராம:ஸாாjhஜநாrhத³ந: ।
ந ’ேதி ச மாmh ஹnhmh க²Th³க³iµth³யmhய ேசாkhதவாnh ॥ 11॥
தி⁴kh thவாmh க³chேச²தி மாmh ஹthவா பதா³ பாபிபி⁴ராvh’த: ।
சrhபி⁴rhமnhthபி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh ராமmh ஶரணமாக³த:॥ 12॥
தchch²thவா mhப⁴கrhேऽபி jhஞாthவா ph◌⁴ராதரமாக³தmh ।
ஸமாŋhkh³ய ச வthஸ thவmh வ ராமபதா³ரயாth ॥ 13॥
லஸmhரrhதா²ய ராஸாநாmh தாய ச ।
மஹாபா⁴க³வேதாऽ thவmh ரா ேம நாரதா³chch²தmh ॥ 14॥
க³chச² தாத மேமதா³நீmh th³’யேத ந ச கிசந ।
மதீ³ேயா வா பேரா வாபி மத³மthதவிேலாசந:॥ 15॥
இthkhேதாऽiµேகா² ph◌⁴ராசரவபி⁴வnhth³ய ஸ: ।
ராமபாrhவiµபாக³thய சிnhதாபர உபshதி²த:॥ 16॥
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mhப⁴கrhேऽபி ஹshதாph◌⁴யாmh பாதா³ph◌⁴யாmh ேபஷயnh ஹnh ।
சசார வாநmh ேஸநாmh காலயnh க³nhத⁴ஹshதிவth ॥ 17॥
th³’ShThவா தmh ராக⁴வ: khth³ேதா⁴ வாயvhயmh ஶshthரமாத³ராth ।
சிேப mhப⁴கrhய ேதந சிchேச²த³ ரஸ:॥ 18॥
ஸiµth³க³ரmh த³ஹshதmh ேதந ேகா⁴ரmh நநாத³ஸ: ।
ஸ ஹshத: பதிேதா ⁴மாவேநகாநrhத³யnh கபீnh ॥ 19॥
பrhயnhதமாதா:ஸrhேவ வாநரா ப⁴யேவபிதா: ।
ராமராஸேயாrhth³த⁴mh பயnhத: பrhயவshதி²தா:॥ 20॥
mhப⁴கrhணசி²nhநஹshத:ஶாலiµth³யmhய ேவக³த: ।
ஸமேர ராக⁴வmh ஹnhmh ³th³ராவ தமேதா²ऽchசி²நth ॥ 21॥
ஶாேலந ஸதmh வாமஹshதைமnhth³ேரண ராக⁴வ: ।
சி²nhநபா³ஹுமதா²யாnhதmh நrhத³nhதmh வீய ராக⁴வ:॥ 22॥
th³வாவrhத⁴சnhth³ெரௗ நிஶிதாவாதா³யாshய பத³th³வயmh ।
சிchேச²த³ பதிெதௗ பாெதௗ³லŋhகாth³வா மஹாshவெநௗ ॥ 23॥
நிkh’thதபாணிபாேதா³ऽபி mhப⁴கrhேऽதிபீ⁴ஷண: ।
வட³வாiµக²வth³வkhthரmh vhயாதா³ய ர⁴நnhத³நmh ॥ 24॥
அபி⁴³th³ராவ நிநத³nh ராஹுசnhth³ரமஸmh யதா² ।
அரயchசி²தாkh³ைரச ஸாயைகshதth³ர⁴thதம:॥ 25॥
ஶரதவkhthேராऽெஸௗ khேராஶாதிப⁴யŋhகர: ।
அத²ஸூrhயphரதீகாஶைமnhth³ரmh ஶரமiνthதமmh ॥ 26॥
வjhராஶநிஸமmh ராமசிேபாஸுரmh’thயேவ ।
ஸ தthபrhவதஸŋhகாஶmh sh²ரthNhட³லத³mhShThரகmh ॥ 27॥
சகrhத ரோऽதி⁴பேத:ஶிேரா vh’thரவாஶநி: ।
தchசி²ர: பதிதmh லŋhகாth³வா காேயா மேஹாத³ெதௗ⁴ ॥ 28॥
ஶிேராऽshய ேராத⁴யth³th³வாரmh காேயா நkhராth³யrhணயth ।
தேதா ேத³வா:ஸ’ஷேயா க³nhத⁴rhவா: பnhநகா:³ க²கா:³॥ 29॥
th³தா⁴ யா ³யகாச அphஸேராபி⁴ச ராக⁴வmh ।
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ஈ³ேர ஸுமாஸாைரrhவrhஷnhதசாபி⁴நnhதி³தா:॥ 30॥
ஆஜகா³ம ததா³ ராமmh th³ரShmh ேத³வiµநீவர: ।
நாரேதா³ க³க³நாthrhணmh shவபா⁴ஸா பா⁴ஸயnh தி³ஶ:॥ 31॥
ராமnhதீ³வரயாமiµதா³ராŋhக³mh த⁴iνrhத⁴ரmh ।
ஈஷthதாmhரவிஶாலாைமnhth³ராshthராசிதபா³ஹுகmh ॥ 32॥
த³யாrhth³ரth³’ShThயா பயnhதmh வாநராச²ரபீ³தாnh ।
th³’ShThவா க³th³க³த³யா வாசா ப⁴khthயா shேதாmh phரசkhரேம ॥ 33॥
நாரத³உவாச ।
ேத³வேத³வ ஜக³nhநாத² பரமாthமnh ஸநாதந ।
நாராயகி²லாதா⁴ர விவஸாnhநேமாऽsh ேத ॥ 34॥
விஶுth³த⁴jhஞாநேபாऽபி thவmh ேலாகாநதிவசயnh ।
மாயயா மiνஜாகார:ஸுக²:³கா²தி³மாநிவ ॥ 35॥
thவmh மாயயா ³யமாந:ஸrhேவஷாmh ’தி³ஸmhshதி²த: ।
shவயjhேயாதி:shவபா⁴வshthவmh vhயkhத ஏவாமலாthமநாmh ॥ 36॥
உnhலயnh sh’ஜshேயதnhேநthேர ராம ஜக³ththரயmh ।
உபஸmhயேத ஸrhவmh thவயா சுrhநிலநாth ॥ 37॥
யshnh ஸrhவத³mh பா⁴தி யதைசதchசராசரmh ।
யshமாnhந கிசிlhேலாேகऽshmhshதshைம ேத ph³ரமேண நம:॥ 38॥
phரkh’திmh ஷmh காலmh vhயkhதாvhயkhதshவபிணmh ।
யmh ஜாநnhதி iµநிேரShடா²shதshைம ராமாய ேத நம:॥ 39॥
விகாரரதmh ஶுth³த⁴mh jhஞாநபmh திrhஜெகௗ³ ।
thவாmh ஸrhவஜக³தா³காரrhதிmh சாphயாஹ ஸா தி:॥ 40॥
விேராேதா⁴ th³’யேத ேத³வ ைவதி³ேகா ேவத³வாதி³நாmh ।
நிசயmh நாதி⁴க³chச²nhதி thவthphரஸாத³mh விநா ³தா: ◌⁴ ॥ 41॥
மாயயா khட³ேதா ேத³வ ந விேராேதா⁴ மநாக³பி ।
ரஜாலmh ரேவrhயth³வth³th³’யேத ஜலவth³ ph◌⁴ரமாth ॥ 42॥
ph◌⁴ராnhதிjhஞாநாthததா² ராம thவயி ஸrhவmh phரகlhphயேத ।
மநேஸாऽவிஷேயா ேத³வ பmh ேத நிrh³ணmh பரmh ॥ 43॥
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கத²mh th³’யmh ப⁴ேவth³ேத³வ th³’யாபா⁴ேவ ப⁴ேஜthகத²mh ।
அதshதவாவதாேரஷு பாணி நி ⁴வி ॥ 44॥
ப⁴ஜnhதி ³th³தி⁴ஸmhபnhநாshதரnhthேயவ ப⁴வாrhணவmh ।
காமkhேராதா⁴த³யshதthர ப³ஹவ: பபnhதி²ந:॥ 45॥
பீ⁴ஷயnhதி ஸதா³ ேசேதா மாrhஜாரா ஷகmh யதா² ।
thவnhநாம shமரதாmh நிthயmh thவth³பமபி மாநேஸ ॥ 46॥
thவthஜாநிரதாநாmh ேத கதா²mh’தபராthமநாmh ।
thவth³ப⁴khதஸŋhகி³நாmh ராம ஸmhஸாேரா ேகா³Shபதா³யேத ॥ 47॥
அதshேத ஸ³ணmh பmh th◌⁴யாthவாஹmh ஸrhவதா³’தி³ ।
iµkhதசரா ேலாேகஷு jhேயாऽஹmh ஸrhவைத³வைத:॥ 48॥
ராம thவயா மஹthகாrhயmh kh’தmh ேத³வேதchச²யா ।
mhப⁴கrhணவேத⁴நாth³ய ⁴பா⁴ேராऽயmh க³த: phரேபா⁴ ॥ 49॥
ேவா ஹநிShயதி ெஸௗthnhth³ரேஜதாரமாஹேவ ।
ஹநிShயேஸऽத² ராம thவmh பரேவா த³ஶகnhத⁴ரmh ॥ 50॥
பயா ஸrhவmh ேத³ேவஶ th³ைத: ◌⁴ ஸஹ நேபா⁴க³த: ।
அiνkh³’ணீShவ மாmh ேத³வ க³Shயா ஸுராலயmh ॥ 51॥
இthkhthவா ராமமாமnhthrhய நாரேதா³ ப⁴க³வாnh’: ।
யெயௗ ேத³ைவ: jhயமாேநா ph³ரமேலாகமகlhமஷmh ॥ 52॥
ph◌⁴ராதரmh நிஹதmh thவா mhப⁴கrhணmh மஹாப³லmh ।
ராவண: ேஶாகஸnhதphேதா ராேமkhShடகrhம ॥ 53॥
rhchசி²த: பதிேதா ⁴மாthதா²ய விலலாப ஹ ।
பிth’vhயmh நிஹதmh thவா பிதரmh சாதிவிவலmh ॥ 54॥
இnhth³ரthphராஹ ேஶாகாrhதmh thயஜ ேஶாகmh மஹாமேத ।
vhேய ேத :³க²மகி²லmh shவshேதா² ப⁴வ மபேத ॥ 56॥
ஸrhவmh ஸகShயா ஹநிShயா ச ைவ nh ।
க³thவா நிmhபி⁴லாmh ஸth³யshதrhபயிthவா ஹுதாஶநmh ॥ 57॥
லph³th◌⁴வா ரதா²தி³கmh தshமாத³ேஜேயாऽஹmh ப⁴வாmhயேர: ।
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இthkhthவா thவதmh க³thவா நிrhதி³Shடmh ஹவநshத²லmh ॥ 58॥
ரkhதமாlhயாmhப³ரத⁴ேரா ரkhதக³nhதா⁴iνேலபந: ।
நிmhபி⁴லாshத²ேல ெமௗநீ ஹவநாேயாபசkhரேம ॥ 59॥
விபீ⁴ஷேऽத² தchch²thவா ேமக⁴நாத³shய ேசShதmh ।
phராஹ ராமாய ஸகலmh ேஹாமாரmhப⁴mh ³ராthமந:॥ 60॥
ஸமாphயேத ேசth³ேதா⁴ேமாऽயmh ேமக⁴நாத³shய ³rhமேத: ।
ததா³ேஜேயா ப⁴ேவth³ராம ேமக⁴நாத:³ஸுராஸுைர:॥ 61॥
அத:ஶீkh◌⁴ரmh லமேணந கா⁴தயிShயா ராவணிmh ।
ஆjhஞாபய மயா ஸாrhத⁴mh லமணmh ப³நாmh வரmh ।
ஹநிShயதி ந ஸnhேத³ேஹா ேமக⁴நாத³mh தவாiνஜ:॥ 62॥
ராமசnhth³ர உவாச ।
அஹேமவாக³Shயா ஹnhnhth³ரதmh mh ।
ஆkh³ேநேயந மஹாshthேரண ஸrhவராஸகா⁴திநா ॥ 63॥
விபீ⁴ஷேऽபி தmh phராஹ நாஸாவnhையrhநிஹnhயேத ।
யsh th³வாத³ஶ வrhஷாணி நிth³ராஹாரவிவrhத:॥ 64॥
ேதைநவ mh’thrhநிrhதி³Shேடா ph³ரமshய ³ராthமந: ।
லமணsh அேயாth◌⁴யாயா நிrhக³mhயாயாththவயா ஸஹ ॥ 65॥
ததா³தி³ நிth³ராஹாராதீ³nhந ஜாநாதி ர⁴thதம ।
ேஸவாrhத²mh தவ ராேஜnhth³ர jhஞாதmh ஸrhவத³mh மயா ॥ 66॥
ததா³jhஞாபய ேத³ேவஶ லமணmh thவரயா மயா ।
ஹநிShயதி ந ஸnhேத³ஹ: ேஶஷ:ஸாாth³த⁴ராத⁴ர:॥ 67॥
thவேமவ ஸாாjhஜக³தாமதீ⁴ேஶா

நாராயே லமண ஏவ ேஶஷ: ।
வாmh த⁴ராபா⁴ரநிவாரrhத²mh

ஜாெதௗ ஜக³nhநாடகஸூthரதா⁴ெரௗ ॥ 68॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ th³த⁴காNhேட³

அShடம:
ஸrhக:³॥ 8॥
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॥நவம:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச ।
விபீ⁴ஷணவச:thவா ராேமா வாkhயமதா²ph³ரவீth ।
ஜாநா தshய ெரௗth³ரshய மாயாmh kh’thshநாmh விபீ⁴ஷண ॥ 1॥
ஸ ph³ரமாshthரவிch²ேரா மாயாவீ ச மஹாப³ல: ।
ஜாநா லமணshயாபி shவபmh மம ேஸவநmh ॥ 2॥
jhஞாthைவவாஸமஹmh Shணீmh ப⁴விShயthகாrhயெகௗ³ரவாth ।
இthkhthவா லமணmh phராஹ ராேமா jhஞாநவதாmh வர:॥ 3॥
க³chச²லமண ைஸnhேயந மஹதா ஜ ராவணிmh ।
ஹமthphரiµைக:²ஸrhைவrhத²ைப:ஸஹ லமண ॥ 4॥
ஜாmhப³வாnh’ராேஜாऽயmh ஸஹ ைஸnhேயந ஸmhvh’த: ।
விபீ⁴ஷணச ஸசிைவ:ஸஹ thவாமபி⁴யாshயதி ॥ 5॥
அபி⁴jhஞshதshய ேத³ஶshய ஜாநாதி விவராணி ஸ: ।
ராமshய வசநmh thவா லமண:ஸவிபீ⁴ஷண:॥ 6॥
ஜkh³ராஹ காrhiµகmh ேரShட²மnhயth³பீ⁴மபராkhரம: ।
ராமபாதா³mh³ஜmh shph’ShThவா ’Shட: ெஸௗthரph³ரவீth ॥ 7॥
அth³ய மthகாrhiµகாnhiµkhதா: ஶரா நிrhபி⁴th³ய ராவணிmh ।
க³Shயnhதி  பாதாலmh shநாmh ேபா⁴க³வதீஜேல ॥ 8॥
ஏவiµkhthவா ஸ ெஸௗth: பkhரmhய phரணmhய தmh ।
இnhth³ரnhநித⁴நாகாŋh யெயௗ thவதவிkhரம:॥ 9॥
வாநைரrhப³ஹுஸாஹshைரrhஹமாnh ph’Shட²ேதாऽnhவகா³th ।
விபீ⁴ஷணச ஸேதா மnhthபி⁴shthவதmh யெயௗ ॥ 10॥
ஜாmhப³வthphரiµகா²’ா: ெஸௗthmh thவரயாnhவ: ।
க³thவா நிmhபி⁴லாேத³ஶmh லமே வாநைர:ஸஹ ॥ 11॥
அபயth³ப³லஸŋhகா⁴தmh ³ராth³ராஸஸŋhலmh ।
த⁴iνராயmhய ெஸௗthrhயthேதாऽ⁴th³⁴விkhரம:॥ 12॥
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அŋhக³ேத³ந ச வீேரண ஜாmhப³வாnh ராஸாதி⁴ப: ।
ததா³விபீ⁴ஷண: phராஹ ெஸௗthmh பய ராஸாnh ॥ 13॥
யேத³தth³ராஸாநீகmh ேமக⁴யாமmh விேலாkhயேத ।
அshயாநீகshய மஹேதா ேப⁴த³ேந யthநவாnh ப⁴வ ॥ 14॥
ராேஸnhth³ரஸுேதாऽphயshnh பி⁴nhேந th³’ேயா ப⁴விShயதி ।
அபி⁴th³ரவாஶு யாவth³ைவ ைநதthகrhம ஸமாphயேத ॥ 15॥
ஜ வீர ³ராthமாநmh mhஸாபரமதா⁴rhகmh ।
விபீ⁴ஷணவச:thவா லமண:ஶுப⁴லமண:॥ 16॥
வவrhஷ ஶரவrhஷாணி ராேஸnhth³ரஸுதmh phரதி ।
பாஷாண: பrhவதாkh³ைரச vh’ைச ஹத²பா:॥ 17॥
நிrhஜkh◌⁴iν:ஸrhவேதா ைத³thயாmhshேதऽபி வாநரத²பாnh ।
பரவைத:◌⁴ ஶிைதrhபா³ணரபி⁴rhயShேதாமைர:॥ 18॥
நிrhஜkh◌⁴iνrhவாநராநீகmh ததா³ஶph³ேதா³ மஹாந⁴th ।
ஸ ஸmhphரஹாரshiµல:ஸஜjhேஞ ஹரஸாmh ॥ 19॥
இnhth³ரthshவப³லmh ஸrhவமrhth³யமாநmh விேலாkhய ஸ: ।
நிmhபி⁴லாmh ச ேஹாமmh ச thயkhthவா ஶீkh◌⁴ரmh விநிrhக³த:॥ 20॥
ரத²மாய ஸத⁴iν: khேராேத⁴ந மஹதாக³மth ।
ஸமாவயnh ஸ ெஸௗthmh th³தா⁴ய ரணrhத⁴நி ॥ 21॥
ெஸௗthேர ேமக⁴நாேதா³ऽஹmh மயா வnhந ேமாயேஸ ।
தthர th³’ShThவா பிth’vhயmh ஸ phராஹ நிSh²ரபா⁴ஷணmh ॥ 22॥
இைஹவ ஜாத:ஸmhvh’th³த: ◌⁴ ஸாாth³ ph◌⁴ராதா பிrhமம ।
யshthவmh shவஜநiµthsh’jhய பரph◌⁴’thயthவமாக³த:॥ 23॥
கத²mh th³ய thராய பாபீயாந ³rhமதி: ।
இthkhthவா லமணmh th³’ShThவா ஹமthph’Shட²த:shதி²தmh ॥ 24॥
உth³யதா³த⁴நிshthmhேஶ ரேத² மஹதி ஸmhshதி²த: ।
மஹாphரமாணiµth³யmhய ேகா⁴ரmh விshபா²ரயnh த⁴iν:॥ 25॥
அth³ய ேவா மாமகா பா³: phராnh பாshயnhதி வாநரா: ।
தத:ஶரmh தா³ஶரதி:²ஸnhதா⁴யாthரகrhஷண:॥ 26॥
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ஸஸrhஜ ராேஸnhth³ராய khth³த:◌⁴ ஸrhப இவ வஸnh ।
இnhth³ரth³ரkhதநயேநா லமணmh ஸiµைத³த ॥ 27॥
ஶkhராஶநிஸமshபrhைஶrhலமேணநாஹத:ஶைர: ।
iµஹூrhதமப⁴வnhட: ◌⁴ ந: phரthயா’ேதnhth³ய:॥ 28॥
த³த³rhஶாவshதி²தmh வீரmh வீேரா த³ஶரதா²thமஜmh ।
ேஸாऽபி⁴சkhராம ெஸௗthmh khேராத⁴ஸmhரkhதேலாசந:॥ 29॥
ஶராnh த⁴iν ஸnhதா⁴ய லமணmh ேசத³மph³ரவீth ।
யதி³ ேத phரத²ேம th³ேத⁴ ந th³’Shேடா ேம பராkhரம:॥ 30॥
அth³ய thவாmh த³rhஶயிShயா திShேட²தா³நீmh vhயவshதி²த: ।
இthkhthவா ஸphதபி⁴rhபா³ணரபி⁴விvhயாத⁴ லமணmh ॥ 31॥
த³ஶபி⁴ச ஹமnhதmh தீணதா⁴ைர:ஶேராthதைம: ।
தத:ஶரஶேதைநவ ஸmhphரkhேதந வீrhயவாnh ॥ 32॥
khேராத⁴th³வி³ணஸmhரph³ேதா⁴ நிrhபி³ேப⁴த³விபீ⁴ஷணmh ।
லமேऽபி ததா²ஶthmh ஶரவrhைஷரவாகிரth ॥ 33॥
தshய பா³ண:ஸுஸmhவிth³த⁴mh கவசmh காசநphரப⁴mh ।
vhயஶீrhயத ரேதா²பshேத² திலஶ: பதிதmh ⁴வி ॥ 34॥
தத:ஶரஸஹshேரண ஸŋhkhth³ேதா⁴ ராவthமஜ: ।
பி³ேப⁴த³ஸமேர வீரmh லமணmh பீ⁴மவிkhரமmh ॥ 35॥
vhயஶீrhயதாபதth³தி³vhயmh கவசmh லமணshய ச ।
kh’தphரதிkh’தாnhேயாnhயmh ப³⁴வரபி⁴th³ெதௗ ॥ 36॥
அபீ⁴ணmh நி:வஸnhெதௗ ெதௗ th◌⁴ேயதாmh iµலmh ந: ।
ஶரஸmhvh’தஸrhவாŋhெகௗ³ஸrhவேதா தி⁴ேராெதௗ ॥ 37॥
ஸுதீ³rhக⁴காலmh ெதௗ வீராவnhேயாnhயmh நிஶிைத:ஶைர: ।
அth◌⁴ேயதாmh மஹாஸththெவௗ ஜயாஜயவிவrhெதௗ ॥ 38॥
ஏதshnhநnhதேர வீேரா லமண: பசபி: ◌⁴ ஶைர: ।
ராவேண:ஸாரதி²mh ஸாவmh ரத²mh ச ஸமrhணயth ॥ 39॥
சிchேச²த³ காrhiµகmh தshய த³rhஶயnh ஹshதலாக⁴வmh ।
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ேஸாऽnhயth காrhiµகmh ப⁴th³ரmh ஸjhயmh சkhேர thவராnhவித:॥ 40॥
தchசாபமபி சிchேச²த³லமணshthபி⁴ராஶுைக:³ ।
தேமவ சி²nhநத⁴nhவாநmh விvhயாதா⁴ேநகஸாயைக:॥ 41॥
நரnhயthஸமாதா³ய காrhiµகmh பீ⁴மவிkhரம: ।
இnhth³ரlhலமணmh பா³ண:ஶிைதராதி³thயஸnhநிைப:◌⁴ ॥ 42॥
பி³ேப⁴த³வாநராnh ஸrhவாnh பா³ணராரயnh தி³ஶ: ।
தத ஐnhth³ரmh ஸமாதா³ய லமே ராவணிmh phரதி ॥ 43॥
ஸnhதா⁴யாkh’Shய கrhnhதmh காrhiµகmh th³’ட⁴நிSh²ரmh ।
உவாச லமே வீர:shமரnh ராமபதா³mh³ஜmh ॥ 44॥
த⁴rhமாthமா ஸthயஸnhத⁴ச ராேமா தா³ஶரதி²rhயதி³ ।
thேலாkhயாமphரதிth³வnhth³வshதேத³நmh ஜ ராவணிmh ॥ 45॥
இthkhthவா பா³ணமாகrhth³விkh’Shய தமmhஹக³mh ।
லமண:ஸமேர வீர:ஸஸrhேஜnhth³ரதmh phரதி ॥ 46॥
ஸ ஶர:ஸஶிரshthராணmh மjhjhவதNhட³லmh ।
phரமth²ேயnhth³ரத: காயாthபாதயாமாஸ ⁴தேல ॥ 47॥
தத: phரiµதி³தா ேத³வா: கீrhதயnhேதா ர⁴thதமmh ।
வவrhஷு: Shபவrhஷாணி shவnhதச iµஹுrhiµஹு:॥ 48॥
ஜஹrhஷ ஶkhேரா ப⁴க³வாnh ஸஹ ேத³ைவrhமஹrhபி: ◌⁴ ।
ஆகாேஶऽபி ச ேத³வாநாmh ஶுேவ ³nh³பி⁴shவந:॥ 49॥
விமலmh க³க³நmh சாthshதி²ரா⁴th³விவதா⁴ணீ ।
நிஹதmh ராவணிmh th³’ShThவா ஜயஜlhபஸமnhவித:॥ 50॥
க³தரம:ஸ ெஸௗth:ஶŋhக²மாரயth³ரேண ।
mhஹநாத³mh தத: kh’thவா jhயாஶph³த³மகேராth³வி:◌⁴ ॥ 51॥
ேதந நாேத³ந ஸmh’Shடா வாநராச க³தரமா: ।
வாநேரnhth³ைரச ஸத:shவth³பி⁴rh’Shடமாநைஸ:॥ 52॥
லமண: பShடாthமா த³த³rhஶாph◌⁴ேயthய ராக⁴வmh ।
ஹமth³ராஸாph◌⁴யாmh ச ஸேதா விநயாnhவித:॥ 53॥
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வவnhேத³ ph◌⁴ராதரmh ராமmh jhேயShட²mh நாராயணmh வி⁴mh ।
thவthphரஸாதா³th³ர⁴ேரShட²ஹேதா ராவணிராஹேவ ॥ 54॥
thவா தlhலமth³ப⁴khthயா தமாŋhkh³ய ர⁴thதம: ।
rhth◌⁴nhயவkh◌⁴ராய iµதி³த:ஸshேநஹத³மph³ரவீth ॥ 55॥
ஸா⁴ லமண Shேடாऽsh கrhம ேத ³Shகரmh kh’தmh ।
ேமக⁴நாத³shய நித⁴ேந தmh ஸrhவமnhத³ம ॥ 56॥
அேஹாராthைரshthபி⁴rhவீர: கத²சிth³விநிபாதித: ।
நி:ஸபthந: kh’ேதாऽshmhயth³ய நிrhயாshயதி  ராவண:॥ 57॥
thரேஶாகாnhமயா ேயாth³⁴mh தmh ஹநிShயா ராவணmh ॥ 58॥
ேமக⁴நாத³mh ஹதmh thவா லமேணந மஹாப³லmh ।
ராவண: பதிேதா ⁴ெமௗ rhchசி²த: நthதி²த: ।
விலலாபாதிதீ³நாthமா thரேஶாேகந ராவண:॥ 59॥
thரshய ³ணகrhமாணி ஸmhshமரnh பrhயேத³வயth ।
அth³ய ேத³வக³:ஸrhேவ ேலாகபாலா மஹrhஷய:॥ 60॥
ஹதnhth³ரதmh jhஞாthவா ஸுக²mh shவphshயnhதி நிrhப⁴யா: ।
இthயாதி³ ப³ஹுஶ: thரலாலேஸா விலலாப ஹ ॥ 61॥
தத: பரமஸŋhkhth³ேதா⁴ ராவே ராஸாதி⁴ப: ।
உவாச ராஸாnh ஸrhவாnhநிநாஶயிஷுராஹேவ ॥ 62॥
ஸ thரவத⁴ஸnhதphத:ஶூர: khேராத⁴வஶmh க³த: ।
ஸmhவீய ராவே ³th³th◌⁴யா ஹnhmh தாmh phர³th³ேவ ॥ 63॥
க²Th³க³பாணிமதா²யாnhதmh khth³த⁴mh th³’ShThவா த³ஶாநநmh ।
ராமth◌⁴யகா³தா ப⁴யேஶாகாலாப⁴வth ॥ 64॥
ஏதshnhநnhதேர தshய ஸசிேவா ³th³தி⁴மாnh ஶுசி: ।
ஸுபாrhேவா நாம ேமதா⁴வீ ராவணmh வாkhயமph³ரவீth ॥ 65॥
நiν நாம த³ஶkh³வ ஸாாth³ைவரவiνஜ: ।
ேவத³விth³யாvhரதshநாத:shவகrhமபநிSh²த:॥ 66॥
அேநக³ணஸmhபnhந: கத²mh shthவத⁴chச² ।
அshமாபி: ◌⁴ ஸேதா th³ேத⁴ ஹthவா ராமmh ச லமணmh ।
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phராphshயேஸ ஜாநகீmh ஶீkh◌⁴ரthkhத:ஸ nhயவrhதத ॥ 67॥
தேதா ³ராthமா ஸு’தா³ நிேவதி³தmh

வச:ஸுத⁴rhmhயmh phரதிkh³’ய ராவண: ।
kh³’ஹmh ஜகா³மாஶு ஶுசா விட⁴தீ: ◌⁴

ந:ஸபா⁴mh ச phரயெயௗ ஸு’th³vh’த:॥ 68॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ th³த⁴காNhேட³

நவம:
ஸrhக:³॥ 9॥

॥த³ஶம:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச ।
ஸ விசாrhய ஸபா⁴மth◌⁴ேய ராைஸ:ஸஹ மnhthபி: ◌⁴ ।
நிrhயெயௗ ேயऽவஶிShடாshைத ராைஸ:ஸஹ ராக⁴வmh ॥ 1॥
ஶலப:◌⁴ ஶலைப⁴rhkhத: phரjhவலnhதவாநலmh ।
தேதா ராேமண நிஹதா:ஸrhேவ ேத ராஸா தி⁴ ॥ 2॥
shவயmh ராேமண நிஹதshதீணபா³ேணந வ ।
vhயதி²தshthவதmh லŋhகாmh phரவிேவஶ த³ஶாநந:॥ 3॥
th³’ShThவா ராமshய ப³ஹுஶ: ெபௗஷmh சாphயமாiνஷmh ।
ராவே மாேதைசவ ஶீkh◌⁴ரmh ஶுkhராnhதிகmh யெயௗ ॥ 4॥
நமshkh’thய த³ஶkh³வ:ஶுkhரmh phராஜரph³ரவீth ।
ப⁴க³வnh ராக⁴ேவணவmh லŋhகா ராஸத²ைப:॥ 5॥
விநாஶிதா மஹாைத³thயா நிஹதா: thரபா³nhத⁴வா: ।
கத²mh ேம :³க²ஸnhேதா³ஹshthவயி திShட²தி ஸth³³ெரௗ ॥ 6॥
இதி விjhஞாபிேதா ைத³thய³: phராஹ த³ஶாநநmh ।
ேஹாமmh  phரயthேநந ரஹ thவmh த³ஶாநந ॥ 7॥
யதி³விkh◌⁴ேநா ந ேசth³ேதா⁴ேம தrh ேஹாமாநேலாthதி²த:॥ 8॥
மஹாnh ரத²ச வாஹாச சாபணீரஸாயகா: ।
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ஸmhப⁴விShயnhதி ைதrhkhதshthவமேஜேயா ப⁴விShய ॥ 9॥
kh³’ஹாண மnhthராnh மth³த³thதாnh க³chச² ேஹாமmh  th³தmh ।
இthkhதshthவதmh க³thவா ராவே ராஸாதி⁴ப:॥ 10॥
³ஹாmh பாதாலஸth³’ஶீmh மnhதி³ேர shேவ சகார ஹ ।
லŋhகாth³வாரகபாடாதி³ ப³th³th◌⁴வா ஸrhவthர யthநத:॥ 11॥
ேஹாமth³ரvhயாணி ஸmhபாth³ய யாnhkhதாnhயாபி⁴சாேக ।
³ஹாmh phரவிய ைசகாnhேத ெமௗநீ ேஹாமmh phரசkhரேம ॥ 12॥
உthதி²தmh ⁴மமாேலாkhய மஹாnhதmh ராவiνஜ: ।
ராமாய த³rhஶயாமாஸ ேஹாம⁴மmh ப⁴யால:॥ 13॥
பய ராம த³ஶkh³ேவா ேஹாமmh கrhmh ஸமாரப⁴th ।
யதி³ ேஹாம:ஸமாphத:shயாthததா³ऽேஜேயா ப⁴விShயதி ॥ 14॥
அேதா விkh◌⁴நாய ேஹாமshய phேரஷயாஶு ஹவராnh ।
தேத²தி ராம:ஸுkh³வஸmhமேதநாŋhக³த³mh கபிmh ॥ 15॥
ஹமthphரiµகா²nh வீராநாதி³ேத³ஶ மஹாப³லாnh ।
phராகாரmh லŋhக⁴யிthவா ேத க³thவா ராவணமnhதி³ரmh ॥ 16॥
த³ஶேகாThய: phலவŋhகா³நாmh க³thவா மnhதி³ரரகாnh ।
rhணயாமாஸுரவாmhச க³ஜாmhச nhயஹநnh th ॥ 17॥
ததச ஸரமா நாம phரபா⁴ேத ஹshதஸnhjhஞயா ।
விபீ⁴ஷணshய பா⁴rhயா ஸா ேஹாமshதா²நமஸூசயth ॥ 18॥
³ஹாபிதா⁴நபாஷாணமŋhக³த:³ பாத³க⁴Thடைந: ।
rhணயிthவா மஹாஸththவ: phரவிேவஶ மஹா³ஹாmh ॥ 19॥
th³’ShThவா த³ஶாநநmh தthர தாmh th³’டா⁴ஸநmh ।
தேதாऽŋhக³தா³jhஞயா ஸrhேவ வாநரா விவிஶுrhth³தmh ॥ 20॥
தthர ேகாலாஹலmh சkhshதாட³யnhதச ேஸவகாnh ।
ஸmhபா⁴ராmhசிshதshய ேஹாமNhேட³ஸமnhதத:॥ 21॥
shவமாchசி²th³ய ஹshதாchச ராவணshய ப³லாth³ஷா ।
ேதைநவ ஸஜகா⁴நாஶு ஹமாnh phலவகா³kh³ரணீ:॥ 22॥
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kh◌⁴நnhதி த³nhைதச காShைட²ச வாநராshததshதத: ।
ந ஜெஹௗ ராவே th◌⁴யாநmh ஹேதாऽபி விகீ³ஷயா ॥ 23॥
phரவியாnhத:ேர ேவமnhயŋhக³ேதா³ ேவக³வthதர: ।
ஸமாநயthேகஶப³nhேத⁴ th◌⁴’thவா மnhேதா³த³mh ஶுபா⁴mh ॥। 24॥
ராவணshையவ ரேதா விலபnhதீமநாத²வth ।
வித³தா³ராŋhக³த³shதshயா: ககmh ரthந⁴தmh ॥ 25॥
iµkhதா விiµkhதா: பதிதா:ஸமnhதாth³ரthநஸசைய: ।
ேராணிஸூthரmh நிபதிதmh thதmh ரthநசிthதmh ॥ 26॥
கphரேத³ஶாth³விshரshதா நீவீ தshையவ பயத: ।
⁴ஷநி ச ஸrhவாணி பதிதாநி ஸமnhதத:॥ 27॥
ேத³வக³nhத⁴rhவகnhயாச நீதா ’Shைட: phலவŋhக³ைம: ।
மnhேதா³த³ ேராதா³த² ராவணshயாkh³ரேதா ph◌⁴’ஶmh ॥ 28॥
khேராஶnhதீ கணmh தீ³நா ஜகா³த³ த³ஶகnhத⁴ரmh ।
நிrhலjhேஜாऽ பைரேரவmh ேகஶபாேஶ விkh’Shயேத ॥ 29॥
பா⁴rhயா தைவவ ரத: கிmh ஜுேஹா ந லjhஜேஸ ।
ஹnhயேத பயேதா யshய பா⁴rhயா பாைபச ஶthபி: ◌⁴ ॥ 30॥
மrhதvhயmh ேதந தthைரவ விதாnhமரணmh வரmh ।
ஹா ேமக⁴நாத³ ேத மாதா khயேத ப³த வாநைர:॥ 31॥
thவயி வதி ேம :³க²th³’ஶmh ச கத²mh ப⁴ேவth ।
பா⁴rhயா லjhஜா ச ஸnhthயkhதா ப⁴rhthரா ேம விதாஶயா ॥ 32॥
thவா தth³ேத³விதmh ராஜா மnhேதா³த³rhயா த³ஶாநந: ।
உthதshெதௗ² க²Th³க³மாதா³ய thயஜ ேத³வீதி ph³வnh ॥ 33॥
ஜகா⁴நாŋhக³த³மvhயkh³ர: கேத³ேஶ த³ஶாநந: ।
தேதா³thsh’jhய ய:ஸrhேவ விth◌⁴வmhshய ஹவநmh மஹth ॥ 34॥
ராமபாrhவiµபாக³mhய தsh:²ஸrhேவ phரஹrhதா:॥ 35॥
ராவணsh தேதா பா⁴rhயாiµவாச பஸாnhthவயnh ।
ைத³வாதீ⁴நத³mh ப⁴th³ேர வதா கிmh ந th³’யேத ।
thயஜ ேஶாகmh விஶாலா jhஞாநமாலmhph³ய நிசிதmh ॥ 36॥
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அjhஞாநphரப⁴வ: ேஶாக: ேஶாேகா jhஞாநவிநாஶkh’th ।
அjhஞாநphரப⁴வாஹnhதீ: ◌⁴ ஶராதி³Shவநாthமஸு ॥ 37॥
தnhல: thரதா³ராதி³ஸmhப³nhத:◌⁴ ஸmhsh’திshதத: ।
ஹrhஷேஶாகப⁴யkhேராத⁴ேலாப⁴ேமாஹshph’ஹாத³ய:॥ 38॥
அjhஞாநphரப⁴வா ேயேத ஜnhமmh’thஜராத³ய: ।
ஆthமா  ேகவலmh ஶுth³ேதா⁴ vhயதிkhேதா யேலபக:॥ 39॥
ஆநnhத³ேபா jhஞாநாthமா ஸrhவபா⁴வவிவrhத: ।
ந ஸmhேயாேகா³விேயாேகா³வா விth³யேத ேகநசிthஸத:॥ 40॥
ஏவmh jhஞாthவா shவமாthமாநmh thயஜ ேஶாகமநிnhதி³ேத ।
இதா³நீேமவ க³chசா² ஹthவா ராமmh ஸலமணmh ॥ 41॥
ஆக³Shயா ேநா ேசnhமாmh தா³ரயிShயதி ஸாயைக: ।
ராேமா வjhரகlhைபச தேதா க³chசா² தthபத³mh ॥ 42॥
ததா³ thவயா ேம கrhதvhயா khயா மchசா²ஸநாthphேய ।
தாmh ஹthவா மயா ஸாrhத⁴mh thவmh phரேவய பாவகmh ॥ 43॥
ஏவmh thவா வசshதshய ராவணshயாதி:³கி²தா ।
உவாச நாத² ேம வாkhயmh ’iΝஸthயmh ததா² ॥ 44॥
ஶkhேயா ந ராக⁴ேவா ேஜmh thவயா சாnhைய: கதா³சந ।
ராேமா ேத³வவர:ஸாாthphரதா⁴நேஷவர:॥ 45॥
மthshேயா ⁴thவா ரா கlhேப மiνmh ைவவshவதmh phர: ◌⁴ ।
ரர ஸகலாபth³ph◌⁴ேயா ராக⁴ேவா ப⁴khதவthஸல:॥ 46॥
ராம:rhேமாऽப⁴வthrhவmh லேயாஜநவிshth’த: ।
ஸiµth³ரமத²ேந ph’Shேட² த³தா⁴ர கநகாசலmh ॥ 47॥
ரNhயாோऽதி³rhvh’thேதா ஹேதாऽேநந மஹாthமநா ।
khேராட³ேபண வஷா ோணீiµth³த⁴ரதா khவசிth ॥ 48॥
thேலாககNhடகmh ைத³thயmh ரNhயகஶிmh ரா ।
ஹதவாnhநாரmhேஹந வஷா ர⁴நnhத³ந:॥ 49॥
விkhரைமshthபி⁴ேரவாெஸௗ ப³mh ப³th³th◌⁴வா ஜக³ththரயmh ।
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ஆkhரmhயாதா³thஸுேரnhth³ராய ph◌⁴’thயாய ர⁴ஸthதம:॥ 50॥
ராஸா:thயாகாரா ஜாதா ⁴ேமrhப⁴ராவஹா: ।
தாnh ஹthவா ப³ஹுேஶா ராேமா ⁴வmh thவா யதா³nhiµேந:॥ 51॥
ஸ ஏவ ஸாmhphரதmh ஜாேதா ர⁴வmhேஶ பராthபர: ।
ப⁴வத³rhேத² ர⁴ேரShேடா² மாiνஷthவiµபாக³த:॥ 52॥
தshய பா⁴rhயா கிமrhத²mh வா ’தா தா வநாth³ப³லாth ।
மம thரவிநாஶாrhத²mh shவshயாபி நித⁴நாய ச ॥ 53॥
இத: பரmh வா ைவேத³mh phேரஷயshவ ர⁴thதேம ।
விபீ⁴ஷய ராjhயmh  த³ththவா க³chசா²மேஹ வநmh ॥ 54॥
மnhேதா³த³வச:thவா ராவே வாkhயமph³ரவீth ।
கத²mh ப⁴th³ேர ரேண thராnh ph◌⁴ராth’nh ராஸமNhட³லmh ॥ 55॥
கா⁴தயிthவா ராக⁴ேவண வா வநேகா³சர: ।
ராேமண ஸஹ ேயாthshயா ராமபா³ண:ஸுஶீkh◌⁴ரைக:³॥ 56॥
விதா³rhயமாே யாshயா தth³விShே: பரமmh பத³mh ।
ஜாநா ராக⁴வmh விShiΝmh லmh ஜாநா ஜாநகீmh ।
jhஞாthைவவ ஜாநகீ தா மயாநீதா வநாth³ப³லாth ॥ 57॥
ராேமண நித⁴நmh phராphய யாshயாதி பரmh பத³mh ।
விiµchய thவாmh  ஸmhஸாராth³க³Shயா ஸஹ phேய ॥ 58॥
பராநnhத³மயீ ஶுth³தா⁴ ேஸvhயேத யா iµiµுபி:◌⁴ ।
தாmh க³திmh  க³Shயா ஹேதா ராேமண ஸmhேக³॥ 59॥
phராlhய கlhமஷாணீஹ iµkhதிmh யாshயா ³rhலபா⁴mh ॥ 60॥
khேலஶாதி³பசகதரŋhக³தmh ph◌⁴ரமாTh◌⁴யmh

தா³ராthமஜாphதத⁴நப³nh⁴ஜ²ஷாபி⁴khதmh ।
ஔrhவாநலாப⁴நிஜேராஷமநŋhக³ஜாலmh

ஸmhஸாரஸாக³ரமதீthய ஹmh vhரஜா ॥ 61॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ th³த⁴காNhேட³

த³ஶம:
ஸrhக:³॥ 10॥
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॥ஏகாத³ஶ:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச ।
இthkhthவா வசநmh phேரmh ராjhஞீmh மnhேதா³த³mh ததா³ ।
ராவண: phரயெயௗ ேயாth³⁴mh ராேமண ஸஹ ஸmhேக³॥ 1॥
th³’ட⁴mh shயnhத³நமாshதா²ய vh’ேதா ேகா⁴ைரrhநிஶாசைர: ।
சkhைர: ேஷாட³ஶபி⁴rhkhதmh ஸவத²mh ஸப³ரmh ॥ 2॥
பிஶாசவத³ைநrhேகா⁴ைர: க²ைரrhkhதmh ப⁴யாவஹmh ।
ஸrhவாshthரஶshthரஸதmh ஸrhேவாபshகரஸmhதmh ॥ 3॥
நிசkhராமாத²ஸஹஸா ராவே பீ⁴ஷkh’தி: ।
ஆயாnhதmh ராவணmh th³’ShThவா பீ⁴ஷணmh ரணகrhகஶmh ॥ 4॥
ஸnhthரshதா⁴thததா³ ேஸநா வாந ராமபாதா ॥ 5॥
ஹமாநத² ேசாthphthய ராவணmh ேயாth³⁴மாயெயௗ ।
ஆக³thய ஹiνமாnh ரோவshயலவிkhரம:॥ 6॥
iµShப³nhத⁴mh th³’ட⁴mh ப³th³th◌⁴வா தாட³யாமாஸ ேவக³த: ।
ேதந iµShphரஹாேரண ஜாiνph◌⁴யாமபதth³ரேத²॥ 7॥
rhchசி²ேதாऽத²iµஹூrhேதந ராவண: நthதி²த: ।
உவாச ச ஹமnhதmh ஶூேராऽ மம ஸmhமத:॥ 8॥
ஹமாநாஹ தmh தி⁴ŋhமாmh யshthவmh வ ராவண ।
thவmh தாவnhiµShநா வோ மம தாட³ய ராவண ॥ 9॥
பசாnhமயா ஹத: phராnhேமாயேஸ நாthர ஸmhஶய: ।
தேத²தி iµShநா வோ ராவேணநாபி தா³த:॥ 10॥
வி⁴rhணமாநநயந: கிசிthகமலமாயெயௗ ।
ஸnhjhஞாமவாphய கபிராTh³ ராவணmh ஹnhiµth³யத:॥ 11॥
தேதாऽnhயthர க³ேதா பீ⁴thயா ராவே ராஸாதி⁴ப: ।
ஹமாநŋhக³த³ைசவ நேலா நீலshதைத²வ ச ॥ 12॥
சthவார:ஸமேவthயாkh³ேர th³’ShThவா ராஸŋhக³வாnh ।
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அkh³நிவrhணmh ததா²ஸrhபேராமாணmh க²Th³க³ேராமகmh ॥ 13॥
ததா²vh’சிகேராமாணmh நிrhஜkh◌⁴iν: khரமேஶாऽஸுராnh ।
சthவாரசேரா ஹthவா ராஸாnh பீ⁴மவிkhரமாnh ।
mhஹநாத³mh ph’த²kh kh’thவா ராமபாrhவiµபாக³தா:॥ 14॥
தத: khth³ேதா⁴ த³ஶkh³வ:ஸnhத³ய த³ஶநchச²த³mh ॥ 15॥
விvh’thய நயேந khேரா ராமேமவாnhவதா⁴வத ।
த³ஶkh³ேவா ரத²shத²sh ராமmh வjhேராபைம:ஶைர:॥ 16॥
ஆஜகா⁴ந மஹாேகா⁴ைரrhதா⁴ராபி⁴வ ேதாயத:³ ।
ராமshய ரத:ஸrhவாnh வாநராநபி விvhயேத⁴ ॥ 17॥
தத: பாவகஸŋhகாைஶ:ஶைர: காசந⁴ஷண: ।
அph◌⁴யவrhஷth³ரேண ராேமா த³ஶkh³வmh ஸமாத:॥ 18॥
ரத²shத²mh ராவணmh th³’ShThவா ⁴Shட²mh ர⁴நnhத³நmh ।
ஆஹூய மாதmh ஶkhேரா வசநmh ேசத³மph³ரவீth ॥ 19॥
ரேத²ந மம ⁴Shட²mh ஶீkh◌⁴ரmh யா ர⁴thதமmh ।
thவதmh ⁴தலmh க³thவா  காrhயmh மமாநக⁴ ॥ 20॥
ஏவiµkhேதாऽத² தmh நthவா மாதrhேத³வஸாரதி:² ।
தேதா ஹையச ஸmhேயாjhய ஹைத:shயnhத³ேநாthதமmh ॥ 21॥
shவrhகா³jhஜயாrhத²mh ராமshய பசkhராம மாத: ।
phராஜrhேத³வராேஜந phேரேதாऽsh ர⁴thதம ॥ 22॥
ரேதா²ऽயmh ேத³வராஜshய விஜயாய தவ phரேபா⁴ ।
phேரதச மஹாராஜ த⁴iνைரnhth³ரmh ச ⁴தmh ॥ 23॥
அேப⁴th³யmh கவசmh க²Th³க³mh தி³vhயணீக³mh ததா² ।
ஆய ச ரத²mh ராம ராவணmh ஜ ராஸmh ॥ 24॥
மயா ஸாரதி²நா ேத³வ vh’thரmh ேத³வபதிrhயதா² ।
இthkhதshதmh பkhரmhய நமshkh’thய ரேதா²thதமmh ॥ 25॥
ஆேராஹ ரத²mh ராேமா ேலாகாnhlhலmhயா நிேயாஜயnh ।
தேதாऽப⁴வnhமஹாth³த⁴mh ைப⁴ரவmh ேராமஹrhஷணmh ॥ 26॥
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மஹாthமேநா ராக⁴வshய ராவணshய ச தீ⁴மத: ।
ஆkh³ேநேயந ச ஆkh³ேநயmh ைத³வmh ைத³ேவந ராக⁴வ:॥ 27॥
அshthரmh ராஸராஜshய ஜகா⁴ந பரமாshthரவிth ।
ததsh ஸsh’ேஜ ேகா⁴ரmh ராஸmh சாshthரமshthரவிth ।
khேராேத⁴ந மஹதாவிShேடா ராமshேயாப ராவண:॥ 28॥
ராவணshய த⁴iνrhiµkhதா:ஸrhபா ⁴thவா மஹாவிஷா: ।
ஶரா: காசநŋhகா²பா⁴ ராக⁴வmh பேதாऽபதnh ॥ 29॥
ைத:ஶைர:ஸrhபவத³ைநrhவமth³பி⁴ரநலmh iµைக:² ।
தி³ஶச விதி³ஶைசவ vhயாphதாshதthர ததா³ப⁴வnh ॥ 30॥
ராம:ஸrhபாmhshதேதா th³’ShThவா ஸமnhதாthபதாnh ।
ெஸௗபrhணமshthரmh தth³ேகா⁴ரmh ர: phராவrhதயth³ரேண ॥ 31॥
ராேமண iµkhதாshேத பா³ ⁴thவா க³ட³பிண: ।
சிchசி²:³ஸrhபபா³mhshதாnh ஸமnhதாth ஸrhபஶthரவ:॥ 32॥
அshthேர phரதிஹேத th³ேத⁴ ராேமண த³ஶகnhத⁴ர: ।
அph◌⁴யவrhஷthதேதா ராமmh ேகா⁴ராபி: ◌⁴ ஶரvh’Shபி: ◌⁴ ॥ 33॥
தத: ந:ஶராநீைக ராமமkhShடகாணmh ।
அrhத³யிthவா  ேகா⁴ேரண மாதmh phரthயவிth◌⁴யத ॥ 34॥
பாதயிthவா ரேதா²பshேத² ரத²ேகmh ச காசநmh ।
ஐnhth³ராநவாநph◌⁴யஹநth³ராவண: khேராத⁴rhchசி²த:॥ 35॥
விேஷ³rhேத³வக³nhத⁴rhவாசார: பிதரshததா² ।
ஆrhthதாகாரmh ஹmh th³’ShThவா vhயதி²தாச மஹrhஷய:॥ 36॥
vhயதி²தா வாநேரnhth³ராச ப³⁴:ஸவிபீ⁴ஷ: ।
த³ஶாshேயா விmhஶதி⁴ஜ: phரkh³’தஶராஸந:॥ 37॥
த³th³’ேஶ ராவணshதthர ைமநாக இவ பrhவத: ।
ராமsh ph◌⁴mh ப³th³th◌⁴வா khேராத⁴ஸmhரkhதேலாசந:॥ 38॥
ேகாபmh சகார ஸth³’ஶmh நிrhத³ஹnhநிவ ராஸmh ।
த⁴iνராதா³ய ேத³ேவnhth³ரத⁴iνராகாரமth³⁴தmh ॥ 39॥
kh³’thவா பாணிநா பா³ணmh காலாநலஸமphரப⁴mh ।
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நிrhத³ஹnhநிவ சுrhph◌⁴யாmh த³th³’ேஶ மnhதிேக ॥ 40॥
பராkhரமmh த³rhஶயிmh ேதஜஸா phரjhவலnhநிவ ।
phரசkhரேம காலபீ ஸrhவேலாகshய பயத:॥ 41॥
விkh’Shய சாபmh ராமsh ராவணmh phரதிவிth◌⁴ய ச ।
ஹrhஷயnh வாநராநீகmh காலாnhதக இவாப³ெபௗ⁴ ॥ 43॥
khth³த⁴mh ராமshய வத³நmh th³’ShThவா ஶthmh phரதா⁴வத: ।
தthரஸு:ஸrhவ⁴தாநி சசால ச வஸுnhத⁴ரா ॥ 43॥
ராமmh th³’ShThவா மஹாெரௗth³ரiµthபாதாmhச ஸுதா³nh ।
thரshதாநி ஸrhவ⁴தாநி ராவணmh சாவிஶth³ப⁴யmh ॥ 44॥
விமாநshதா²ஸுரக³:th³த⁴க³nhத⁴rhவகிnhநரா: ।
த³th³’ஶு:ஸுமஹாth³த⁴mh ேலாகஸmhவrhதேகாபமmh ।
ஐnhth³ரமshthரmh ஸமாதா³ய ராவணshய ஶிேராऽchசி²நth ॥ 45॥
rhதா⁴ேநா ராவணshயாத² ப³ஹேவா தி⁴ேராதா: ।
க³க³நாthphரபதnhதி shம தாலாதி³வ ப²லாநி  ॥ 46॥
ந தி³நmh ந ச ைவ ராthrhந ஸnhth◌⁴யாmh ந தி³ேஶாऽபி வா ।
phரகாஶnhேத ந தth³பmh th³’யேத தthர ஸŋhக³ேர ॥ 47॥
தேதா ராேமா ப³⁴வாத²விshமயாவிShடமாநஸ: ।
ஶதேமேகாthதரmh சி²nhநmh ஶிரஸாmh ைசகவrhசஸாmh ॥ 48॥
ந ைசவ ராவண:ஶாnhேதா th³’யேத விதயாth ।
தத:ஸrhவாshthரவிth³தீ⁴ர: ெகௗஸlhயாநnhத³வrhத⁴ந:॥ 49॥
அshthைரச ப³ஹுபி⁴rhkhதசிnhதயாமாஸ ராக⁴வ: ।
ையrhையrhபா³ணrhஹதா ைத³thயா மஹாஸththவபராkhரமா:॥ 50॥
த ஏேத நிShப²லmh யாதா ராவணshய நிபாதேந ।
இதி சிnhதாேல ராேம ஸபshேதா²விபீ⁴ஷண:॥ 51॥
உவாச ராக⁴வmh வாkhயmh ph³ரமத³thதவேரா யெஸௗ ।
விchசி²nhநா பா³ஹேவாऽphயshய விchசி²nhநாநி ஶிராmh ச ॥ 52॥
உthபthshயnhதி ந:ஶீkh◌⁴ரthயாஹ ப⁴க³வாநஜ: ।
நாபி⁴ேத³ேஶऽmh’தmh தshய Nhட³லாகாரஸmhshதி²தmh ॥ 53॥
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தchேசா²ஷயாநலாshthேரண தshய mh’thshதேதா ப⁴ேவth ।
விபீ⁴ஷணவச:thவா ராம:ஶீkh◌⁴ரபராkhரம:॥ 54॥
பாவகாshthேரண ஸmhேயாjhய நாபி⁴mh விvhயாத⁴ ரஸ: ।
அநnhதரmh ச சிchேச²த³ஶிராmh ச மஹாப³ல:॥ 55॥
பா³ஹூநபி ச ஸmhரph³ேதா⁴ ராவணshய ர⁴thதம: ।
தேதா ேகா⁴ராmh மஹாஶkhதிமாதா³ய த³ஶகnhத⁴ர:॥ 56॥
விபீ⁴ஷணவதா⁴rhதா²ய சிேப khேராத⁴விவல: ।
சிchேச²த³ ராக⁴ேவா பா³ணshதாmh ஶிைதrhேஹம⁴ைத:॥ 57॥
த³ஶkh³வஶிரேச²தா³thததா³ ேதேஜா விநிrhக³தmh ।
mhலாநேபா ப³⁴வாத² சி²nhைந:ஶீrhைஷrhப⁴யŋhகைர:॥ 58॥
ஏேகந iµkh²யஶிரஸா பா³ஹுph◌⁴யாmh ராவே ப³ெபௗ⁴ ।
ராவணsh ந: khth³ேதா⁴ நாநாஶshthராshthரvh’Shபி:◌⁴ ॥ 59॥
வவrhஷ ராமmh தmh ராமshததா² பா³ணrhவவrhஷ ச ।
தேதா th³த⁴ம⁴th³ேகா⁴ரmh iµலmh ேலாமஹrhஷணmh ॥ 60॥
அத²ஸmhshமாரயாமாஸ மாத ராக⁴வmh ததா³ ।
விsh’ஜாshthரmh வதா⁴யாshய ph³ராமmh ஶீkh◌⁴ரmh ர⁴thதம ॥ 61॥
விநாஶகால: phரதி²ேதா ய:ஸுைர: ேஸாऽth³ய வrhதேத ।
உthதமாŋhக³mh ந ைசதshய ேச²thதvhயmh ராக⁴வ thவயா ॥ 62॥
ைநவ ஶீrhShணி phரேபா⁴ வth◌⁴ேயா வth◌⁴ய ஏவ  மrhமணி ।
தத:ஸmhshமாேதா ராமshேதந வாkhேயந மாதேல:॥ 63॥
ஜkh³ராஹ ஸ ஶரmh தீ³phதmh நி:வஸnhதேவாரக³mh ।
யshய பாrhேவ  பவந: ப²ேல பா⁴shகரபாவெகௗ ॥ 64॥
ஶரமாகாஶமயmh ெகௗ³ரேவ ேமமnhத³ெரௗ ।
பrhவshவபி ச விnhயshதா ேலாகபாலா மெஹௗஜஸ:॥ 65॥
ஜாjhவlhயமாநmh வஷா பா⁴தmh பா⁴shகரவrhசஸா ।
தiµkh³ரமshthரmh ேலாகாநாmh ப⁴யநாஶநமth³⁴தmh ॥ 66॥
அபி⁴மnhthrhய தேதா ராமshதmh மேஹஷுmh மஹா⁴ஜ: ।
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ேவத³phேராkhேதந விதி⁴நா ஸnhத³ேத⁴ காrhiµேக ப³ ॥ 67॥
தshnh ஸnhதீ⁴யமாேந  ராக⁴ேவண ஶேராthதேம ।
ஸrhவ⁴தாநி விthேரஸுசசால ச வஸுnhத⁴ரா ॥ 68॥
ஸ ராவய ஸŋhkhth³ேதா⁴ ph◌⁴’ஶமாநmhய காrhiµகmh ।
சிேப பரமாயthதshதமshthரmh மrhமகா⁴திநmh ॥ 69॥
ஸ வjhர இவ ³rhத⁴rhேஷா வjhரபாணிவிஸrhத: ।
kh’தாnhத இவ ேகா⁴ராshேயா nhயபதth³ராவேர ॥ 70॥
ஸ நிமkh³ேநா மஹாேகா⁴ர:ஶராnhதகர: பர: ।
பி³ேப⁴த³’த³யmh rhணmh ராவணshய மஹாthமந:॥ 71॥
ராவணshயாஹரthphராnh விேவஶ த⁴ரணிதேல ।
ஸ ஶேரா ராவணmh ஹthவா ராமணீரமாவிஶth ॥ 72॥
தshய ஹshதாthபபாதாஶு ஸஶரmh காrhiµகmh மஹth ।
க³தாஸுrhph◌⁴ரேவேக³ந ராேஸnhth³ேராऽபதth³⁴வி ॥ 73॥
தmh th³’ShThவா பதிதmh ⁴ெமௗ ஹதேஶஷாச ராஸா: ।
ஹதநாதா² ப⁴யthரshதா ³th³:ஸrhவேதாதி³ஶmh ॥ 74॥
த³ஶkh³வshய நித⁴நmh விஜயmh ராக⁴வshய ச ।
தேதா விேந:³ஸmh’Shடா வாநரா தகாஶிந:॥ 75॥
வத³nhேதா ராமவிஜயmh ராவணshய ச தth³வத⁴mh ।
அதா²nhதே vhயநத³thெஸௗmhயshthத³ஶ³nh³பி: ◌⁴ ॥ 76॥
பபாத Shபvh’Shச ஸமnhதாth³ராக⁴ேவாப ।
Shrhiµநய:th³தா⁴சாரச தி³ெவௗகஸ:॥ 77॥
அதா²nhதே நnh’:ஸrhவேதாऽphஸரேஸா iµதா³ ।
ராவணshய ச ேத³ேஹாthத²mh jhேயாதிராதி³thயவthsh²ரth ॥ 78॥
phரவிேவஶ ர⁴ேரShட²mh ேத³வாநாmh பயதாmh ஸதாmh ।
ேத³வா ஊரேஹா பா⁴kh³யmh ராவணshய மஹாthமந:॥ 79॥
வயmh  ஸாththவிகா ேத³வா விShே: காNhயபா⁴ஜநா: ।
ப⁴ய:³கா²தி³பி⁴rhvhயாphதா:ஸmhஸாேர பவrhதிந:॥ 80॥
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அயmh  ராஸ: khேரா ph³ரமஹாऽதீவ தாமஸ: ।
பரதா³ரரேதா விShiΝth³ேவ தாபஸmhஸக:॥ 81॥
பயthஸு ஸrhவ⁴ேதஷு ராமேமவ phரவிShடவாnh ।
ஏவmh ph³வthஸு ேத³ேவஷு நாரத:³ phராஹ ஸுshத:॥ 82॥
’iΝதாthர ஸுரா யmh த⁴rhமதththவவிச: ।
ராவே ராக⁴வth³ேவஷாத³நிஶmh ’தி³ பா⁴வயnh ॥ 83॥
ph◌⁴’thைய:ஸஹ ஸதா³ ராமசதmh th³ேவஷஸmhத: ।
thவா ராமாthshவநித⁴நmh ப⁴யாthஸrhவthர ராக⁴வmh ॥ 84॥
பயnhநiνதி³நmh shவphேந ராமேமவாiνபயதி ।
khேராேதா⁴ऽபி ராவணshயாஶு ³ேபா³தா⁴தி⁴ேகாऽப⁴வth ॥ 85॥
ராேமண நிஹதசாnhேத நிrh⁴தாேஶஷகlhமஷ: ।
ராமஸாjhயேமவாப ராவே iµkhதப³nhத⁴ந:॥ 86॥
பாபிShேடா²வா ³ராthமா பரத⁴நபரதா³ேரஷு ஸkhேதா யதி³shயா-
nhநிthயmh shேநஹாth³ப⁴யாth³வா ர⁴லதிலகmh பா⁴வயnh ஸmhபேரத: ।

⁴thவா ஶுth³தா⁴nhதரŋhேகா³ ப⁴வஶதஜநிதாேநகேதா³ைஷrhவிiµkhத:
ஸth³ேயா ராமshய விShே:ஸுரவரவிiνதmh யாதி ைவNhட²மாth³யmh

॥ 87॥
ஹthவா th³ேத⁴ த³ஶாshயmh th⁴வநவிஷமmh வாமஹshேதந சாபmh

⁴ெமௗ விShடph◌⁴ய திShட²nhநிதரகரth◌⁴’தmh ph◌⁴ராமயnh பா³ணேமகmh ।
ஆரkhேதாபாnhதேநthர:ஶரத³தவ:ஸூrhயேகாphரகாேஶா

வீரப³nh⁴ராŋhக³shthத³ஶபதிiνத: பா மாmh வீரராம:॥ 88॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ th³த⁴காNhேட³

ஏகாத³ஶ:ஸrhக:³॥ 11॥

॥th³வாத³ஶ:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச ।
ராேமா விபீ⁴ஷணmh th³’ShThவா ஹமnhதmh ததா²ŋhக³த³mh ।
லமணmh கபிராஜmh ச ஜாmhப³வnhதmh ததா² பராnh ॥ 1॥
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பShேடந மநஸா ஸrhவாேநவாph³ரவீth³வச: ।
ப⁴வதாmh பா³ஹுவீrhேயண நிஹேதா ராவே மயா ॥ 2॥
கீrhதி:shதா²shயதி வ: Nhயா யாவchசnhth³ரதி³வாகெரௗ
கீrhதயிShயnhதி ப⁴வதாmh கதா²mh thைரேலாkhயபாவநீmh ॥ 3॥
மேயாேபதாmh கஹராmh யாshயnhதி பரமாmh க³திmh ।
ஏதshnhநnhதேர th³’ShThவா ராவணmh பதிதmh ⁴வி ॥ 4॥
மnhேதா³த³iµகா:²ஸrhவா:shthேயா ராவணபாதா: ।
பதிதா ராவணshயாkh³ேர ேஶாசnhthய: பrhயேத³வயnh ॥ 5॥
விபீ⁴ஷண:ஶுேஶாசாrhத: ேஶாேகந மஹதாvh’த: ।
பதிேதா ராவணshயாkh³ேர ப³ஹுதா⁴ பrhயேத³வயth ॥ 6॥
ராமsh லமணmh phராஹ ேபா³த⁴யshவ விபீ⁴ஷணmh ।
கேரா ph◌⁴ராth’ஸmhshகாரmh கிmh விலmhேப³ந மாநத³॥ 7॥
shthேயா மnhேதா³த³iµkh²யா: பதிதா விலபnhதி ச ।
நிவாரய தா:ஸrhவா ரா ராவணphயா:॥ 8॥
ஏவiµkhேதாऽத² ராேமண லமேऽகா³th³விபீ⁴ஷணmh ।
உவாச mh’தேகாபாnhேத பதிதmh mh’தேகாபமmh ॥ 9॥
ேஶாேகந மஹதாவிShடmh ெஸௗthத³மph³ரவீth ।
யmh ேஶாச thவmh :³ேக²ந ேகாऽயmh தவ விபீ⁴ஷண ॥ 10॥
thவmh வாshய கதம:sh’Shேட: ேரதா³நீமத: பரmh ।
யth³வthேதாெயௗக⁴பதிதா:கதா யாnhதி தth³வஶா:॥ 11॥
ஸmhjhயnhேத விjhயnhேத ததா² காேலந ேத³ந: ।
யதா² தா⁴நாஸு ைவ தா⁴நா ப⁴வnhதி ந ப⁴வnhதி ச ॥ 12॥
ஏவmh ⁴ேதஷு ⁴தாநி phேரதாநீஶமாயயா ।
thவmh ேசேம வயமnhேய ச lhயா: காலவேஶாth³ப⁴வா:॥ 13॥
ஜnhமmh’th யதா³ யshமாthததா³ தshமாth³ப⁴விShயத: ।
ஈவர:ஸrhவ⁴தாநி ⁴ைத:sh’ஜதி ஹnhthயஜ:॥ 14॥
ஆthமsh’Shைடரshவதnhthைரrhநிரேபோऽபி பா³லவth ।
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ேத³ேஹந ேத³ேநா வா ேத³ஹாth³ேத³ேஹாऽபி⁴ஜாயேத ॥ 15॥
பீ³ஜாேத³வ யதா² பீ³ஜmh ேத³ஹாnhய இவ ஶாவத: ।
ேத³ேத³ஹவிபா⁴ேகா³ऽயமவிேவகkh’த: ரா ॥ 16॥
நாநாthவmh ஜnhம நாஶச ேயா vh’th³தி: ◌⁴ khயாப²லmh ।
th³ரShராபா⁴nhthயதth³த⁴rhமா யதா²kh³ேநrhதா³விkhயா:॥ 17॥
த இேம ேத³ஹஸmhேயாகா³தா³thமநா பா⁴nhthயஸth³kh³ரஹாth ।
யதா² யதா² ததா² சாnhயth³th◌⁴யாயேதாऽஸthஸதா³kh³ரஹாth ॥ 18॥
phரஸுphதshயாநஹmhபா⁴வாthததா³ பா⁴தி ந ஸmhsh’தி: ।
வேதாऽபி ததா² தth³வth³விiµkhதshயாநஹŋhkh’ேத:॥ 19॥
தshமாnhமாயாமேநாத⁴rhமmh ஜயஹmhமமதாph◌⁴ரமmh ।
ராமப⁴th³ேர ப⁴க³வதி மேநா ேத⁴யாthமநீவேர ॥ 20॥
ஸrhவ⁴தாthமநி பேர மாயாமாiνஷபிணி ।
பா³ேயnhth³யாrhத²ஸmhப³nhதா⁴ththயாஜயிthவா மந:ஶைந:॥ 21॥
தthர ேதா³ஷாnh த³rhஶயிthவா ராமாநnhேத³ நிேயாஜய ।
ேத³ஹ³th³th◌⁴யா ப⁴ேவth³ph◌⁴ராதா பிதா மாதா ஸு’thphய:॥ 22॥
விலணmh யதா³ ேத³ஹாjhஜாநாthயாthமாநமாthமநா ।
ததா³ க: கshய வா ப³nh⁴rhph◌⁴ராதா மாதா பிதா ஸு’th ॥ 23॥
th²யாjhஞாநவஶாjhஜாதா தா³ராகா³ராத³ய:ஸதா³ ।
ஶph³தா³த³யச விஷயா விவிதா⁴ைசவ ஸmhபத:³॥ 24॥
ப³லmh ேகாேஶா ph◌⁴’thயவrhேகா³ ராjhயmh ⁴:ஸுதாத³ய: ।
அjhஞாநஜthவாthஸrhேவ ேத ணஸŋhக³மப⁴ŋh³ரா:॥ 25॥
அேதா²thதிShட²’தா³ ராமmh பா⁴வயnh ப⁴khதிபா⁴விதmh ।
அiνவrhதshவ ராjhயாதி³ ⁴ஜnh phராரph³த⁴மnhவஹmh ॥ 26॥
⁴தmh ப⁴விShயத³ப⁴ஜnh வrhதமாநமதா²சரnh ।
விஹரshவ யதா²nhயாயmh ப⁴வேதா³ைஷrhந phயேஸ ॥ 27॥
ஆjhஞாபயதி ராமshthவாmh யth³ph◌⁴ரா:ஸாmhபராயிகmh ।
தthShவ யதா²ஶாshthரmh த³தீசாபி ேயாத:॥ 28॥
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நிவாரய மஹா³th³ேத⁴ லŋhகாmh க³chச²nh மா சிரmh ।
thவா யதா²வth³வசநmh லமணshய விபீ⁴ஷண:॥ 29॥
thயkhthவா ேஶாகmh ச ேமாஹmh ச ராமபாrhவiµபாக³மth ।
விmh’ய ³th³th◌⁴யா த⁴rhமjhேஞா த⁴rhமாrhத²ஸதmh வச:॥ 30॥
ராமshையவாiνvh’ththயrhத²iµthதரmh பrhயபா⁴ஷத ।
nh’ஶmhஸமnh’தmh khரmh thயkhதத⁴rhமvhரதmh phரேபா⁴ ॥ 31॥
நாrhேஹாऽsh ேத³வ ஸmhshகrhmh பரதா³ராபி⁴மrhஶிநmh ।
thவா தth³வசநmh phேதா ராேமா வசநமph³ரவீth ॥ 32॥
மரnhதாநி ைவராணி நிvh’thதmh ந: phரேயாஜநmh ।
khயதாமshய ஸmhshகாேரா மமாphேயஷ யதா² தவ ॥ 33॥
ராமாjhஞாmh ஶிரஸா th◌⁴’thவா ஶீkh◌⁴ரேமவ விபீ⁴ஷண: ।
ஸாnhthவவாkhையrhமஹா³th³தி⁴mh ராjhஞீmh மnhேதா³த³mh ததா³॥ 34॥
ஸாnhthவயாமாஸ த⁴rhமாthமா த⁴rhம³th³தி⁴rhவிபீ⁴ஷண: ।
thவரயாமாஸ த⁴rhமjhஞ:ஸmhshகாராrhத²mh shவபா³nhத⁴வாnh ॥ 35॥
சிthயாmh நிேவய விதி⁴வthபிth’ேமத⁴விதா⁴நத: ।
ஆதாkh³ேநrhயதா² காrhயmh ராவணshய விபீ⁴ஷண:॥ 36॥
தைத²வ ஸrhவமகேராth³ப³nh⁴பி: ◌⁴ ஸஹ மnhthபி:◌⁴ ।
த³ெதௗ³ ச பாவகmh தshய விதி⁴khதmh விபீ⁴ஷண:॥ 37॥
shநாthவா ைசவாrhth³ரவshthேரண திலாnh த³rhபா⁴பி⁴தாnh ।
உத³ேகந ச ஸmhராnh phரதா³ய விதி⁴rhவகmh ॥ 38॥
phரதா³ய ேசாத³கmh தshைம iµrhth◌⁴நா ைசநmh phரணmhய ச ।
தா:shthேயாऽiνநயாமாஸ ஸாnhthவiµkhthவா ந: ந:॥ 39॥
க³mhயதாதி தா:ஸrhவா விவிஶுrhநக³ரmh ததா³ ।
phரவிShடாஸு ச ஸrhவாஸு ராஷு விபீ⁴ஷண:॥ 40॥
ராமபாrhவiµபாக³thய ததா³திShட²th³விநீதவth ।
ராேமாऽபி ஸஹ ைஸnhேயந ஸஸுkh³வ:ஸலமண:॥ 41॥
ஹrhஷmh ேலேப⁴ nh ஹthவா யதா²vh’thரmh ஶதkhர: ।
மாதச ததா³ ராமmh பkhரmhயாபி⁴வnhth³ய ச ॥ 42॥
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அiνjhஞாதச ராேமண யெயௗ shவrhக³mh விஹாயஸா ।
தேதா ’Shடமநா ராேமா லமணmh ேசத³மph³ரவீth ॥ 43॥
விபீ⁴ஷய ேம லŋhகாராjhயmh த³thதmh ைரவ  ।
இதா³நீமபி க³thவா thவmh லŋhகாமth◌⁴ேய விபீ⁴ஷணmh ॥ 44॥
அபி⁴ேஷசய விphைரச மnhthரவth³விதி⁴rhவகmh ।
இthkhேதா லமணshrhணmh ஜகா³ம ஸஹ வாநைர:॥ 45॥
லŋhகாmh ஸுவrhணகலைஶ:ஸiµth³ரஜலஸmhைத: ।
அபி⁴ேஷகmh ஶுப⁴mh சkhேர ராேஸnhth³ரshய தீ⁴மத:॥ 46॥
தத: ெபௗரஜைந:ஸாrhத⁴mh நாேநாபாயநபாணிபி:◌⁴ ।
விபீ⁴ஷண:ஸெஸௗthபாயநரshkh’த:॥ 47॥
த³Nhட³phரமமகேராth³ராமshயாkhShடகrhமண: ।
ராேமா விபீ⁴ஷணmh th³’ShThவா phராphதராjhயmh iµதா³nhவித:॥ 48॥
kh’தkh’thயவாthமாநமமnhயத ஸஹாiνஜ: ।
ஸுkh³வmh ச ஸமாŋhkh³ய ராேமா வாkhயமதா²ph³ரவீth ॥ 49॥
ஸஹாேயந thவயா வீர ேதா ேம ராவே மஹாnh ।
விபீ⁴ஷேऽபி லŋhகாயாமபி⁴khேதா மயாநக⁴ ॥ 50॥
தத: phராஹ ஹமnhதmh பாrhவshத²mh விநயாnhவிதmh ।
விபீ⁴ஷணshயாiνமேதrhக³chச² thவmh ராவலயmh ॥ 51॥
ஜாநkhைய ஸrhவமாkh²யா ராவணshய வதா⁴தி³கmh ।
ஜாநkhயா: phரதிவாkhயmh ேம ஶீkh◌⁴ரேமவ நிேவத³ய ॥ 52॥
ஏவமாjhஞாபிேதா தீ⁴மாnh ராேமண பவநாthமஜ: ।
phரவிேவஶ mh லŋhகாmh jhயமாேநா நிஶாசைர:॥ 53॥
phரவிய ராவணkh³’ஹmh ஶிmhஶபாலமாதாmh ।
த³த³rhஶ ஜாநகீmh தthர kh’ஶாmh தீ³நாமநிnhதி³தாmh ॥ 54॥
ராபி: ◌⁴ பvh’தாmh th◌⁴யாயnhதீmh ராமேமவ  ।
விநயாவநேதா ⁴thவா phரணmhய பவநாthமஜ:॥ 55॥
kh’தாஜேடா ⁴thவா phரேவா ப⁴khthயாऽkh³ரத:shதி²த: ।
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தmh th³’ShThவா ஜாநகீ Shணீmhshதி²thவா rhவshmh’திmh யெயௗ ॥ 56॥
jhஞாthவா தmh ராம³தmh ஸா ஹrhஷாthெஸௗmhயiµகீ² ப³ெபௗ⁴ ।
ஸ தாmh ெஸௗmhயiµகீ²mh th³’ShThவா தshைய பவநநnhத³ந: ।
ராமshய பா⁴தmh ஸrhவமாkh²யாiµபசkhரேம ॥ 57॥
ேத³வி ராம:ஸஸுkh³ேவா விபீ⁴ஷணஸஹாயவாnh ।
ஶ வாநராmh ச ைஸnhையச ஸஹலமண:॥ 58॥
ராவணmh ஸஸுதmh ஹthவா ஸப³லmh ஸஹ மnhthபி: ◌⁴ ।
thவாமாஹ ஶலmh ராேமா ராjhேய kh’thவா விபீ⁴ஷணmh ॥ 59॥
thவா ப⁴rh: phயmh வாkhயmh ஹrhஷக³th³க³த³யா கி³ரா ।
கிmh ேத phயmh கேராmhயth³ய ந பயா ஜக³ththரேய ॥ 60॥
ஸமmh ேத phயவாkhயshய ரthநாnhயாப⁴ரநி ச ।
ஏவiµkhதsh ைவேத³யா phரthவாச phலவŋhக³ம:॥ 61॥
ரthெநௗகா⁴th³விவிதா⁴th³வாபி ேத³வராjhயாth³விஶிShயேத ।
ஹதஶthmh விஜயிநmh ராமmh பயா ஸுshதி²ரmh ॥ 62॥
தshய தth³வசநmh thவா ைமதி² phராஹ மாதிmh ।
ஸrhேவ ெஸௗmhயா ³ ெஸௗmhய thவyhேயவ பநிSh²தா: ॥ 63॥
ராமmh th³ரயா ஶீkh◌⁴ரmh மாமாjhஞாபய ராக⁴வ: ।
தேத²தி தாmh நமshkh’thய யெயௗ th³ரShmh ர⁴thதமmh ॥ 64॥
ஜாநkhயா பா⁴தmh ஸrhவmh ராமshயாkh³ேர nhயேவத³யth ।
யnhநிthேதாऽயமாரmhப: ◌⁴ கrhமmh ச ப²ேலாத³ய:॥ 65॥
தாmh ேத³வீmh ேஶாகஸnhதphதாmh th³ரShமrhஹ ைமதி²mh ।
ஏவiµkhேதா ஹiνமதா ராேமா jhஞாநவதாmh வர:॥ 66॥
மாயாதாmh பthயkhmh ஜாநகீமநேல shதி²தாmh ।
ஆதா³mh மநஸா th◌⁴யாthவா ராம: phராஹ விபீ⁴ஷணmh ॥ 67॥
க³chச² ராஜnh ஜநகஜாமாநயாஶு மமாnhதிகmh ।
shநாதாmh விரஜவshthராTh◌⁴யாmh ஸrhவாப⁴ரண⁴தாmh ॥ 68॥
விபீ⁴ஷேऽபி தchch²thவா ஜகா³ம ஸஹமாதி: ।
ராபி: ◌⁴ ஸுvh’th³தா⁴பி: ◌⁴ shநாபயிthவா  ைமதி²mh ॥ 69॥
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ஸrhவாப⁴ரணஸmhபnhநாமாேராphய ஶிபி³ேகாthதேம ।
யாShைகrhப³ஹுபி⁴rh³phதாmh கேகாShணீபி: ◌⁴ ஶுபா⁴mh ॥ 70॥
தாmh th³ரShமாக³தா:ஸrhேவ வாநரா ஜநகாthமஜாmh ।
தாnh வாரயnhேதா ப³ஹவ:ஸrhவேதா ேவthரபாணய:॥ 71॥
ேகாலாஹலmh phரrhவnhேதா ராமபாrhவiµபாய: ।
th³’ShThவா தாmh ஶிபி³காடா⁴mh ³ராத³த² ர⁴thதம:॥ 72॥
விபீ⁴ஷண கிமrhத²mh ேத வாநராnh வாரயnhதி  ।
பயnh வாநரா:ஸrhேவ ைமதி²mh மாதரmh யதா²॥ 73॥
பாத³சாேரண ஸாऽऽயா ஜாநகீ மம ஸnhநிதி⁴mh ।
thவா தth³ராமவசநmh ஶிபி³காத³வய ஸா ॥ 74॥
பாத³சாேரண ஶநைகராக³தா ராமஸnhநிதி⁴mh ।
ராேமாऽபி th³’ShThவா தாmh மாயாதாmh காrhயாrhத²நிrhதாmh ॥ 75॥
அவாchயவாதா³nh ப³ஹுஶ: phராஹ தாmh ர⁴நnhத³ந: ।
அmh’Shயமா ஸா தா வசநmh ராக⁴ேவாதி³தmh ॥ 76॥
லமணmh phராஹ ேம ஶீkh◌⁴ரmh phரjhவாலய ஹுதாஶநmh ।
விவாஸாrhத²mh  ராமshய ேலாகாநாmh phரthயயாய ச ॥ 77॥
ராக⁴வshய மதmh jhஞாthவா லமேऽபி தைத³வ  ।
மஹாகாShட²சயmh kh’thவா jhவாலயிthவா ஹுதாஶநmh ॥ 78॥
ராமபாrhவiµபாக³mhய தshெதௗ²Shணீமnhத³ம: ।
தத:தா பkhரmhய ராக⁴வmh ப⁴khதிஸmhதா ॥ 79॥
பயதாmh ஸrhவேலாகாநாmh ேத³வராஸேயாதாmh ।
phரணmhய ேத³வதாph◌⁴யச ph³ராமேணph◌⁴யச ைமதி² ॥ 80॥
ப³th³தா⁴ஜடா ேசத³iµவாசாkh³நிஸபகா³ ।
யதா² ேம ’த³யmh நிthயmh நாபஸrhபதி ராக⁴வாth ॥ 81॥
ததா² ேலாகshய ஸா மாmh ஸrhவத: பா பாவக: ।
ஏவiµkhthவா ததா³தா பkhரmhய ஹுதாஶநmh ॥ 82॥
விேவஶ jhவலநmh தீ³phதmh நிrhப⁴ேயந ’தா³ஸதீ ॥ 83॥
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th³’ShThவா தேதா ⁴தக³:ஸth³தா: ◌⁴
தாmh மஹாவநிக³தாmh ph◌⁴’ஶாrhதா: ।

பரshபரmh phராஹுரேஹா ஸ தாmh
ராம:யmh shவாmh கத²மthயஜjhjhஞ:॥ 84॥

இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ th³த⁴காNhேட³

th³வாத³ஶ:ஸrhக:³॥ 12॥

॥thரேயாத³ஶ:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச ।
தத:ஶkhர:ஸஹshராோ யமச வணshததா² ।
ேப³ரச மஹாேதஜா: பிநாகீ vh’ஷவாஹந:॥ 1॥
ph³ரமா ph³ரமவிதா³mh ேரShேடா²iµநிபி:◌⁴ th³த⁴சாரண: ।
’ஷய: பிதர:ஸாth◌⁴யா க³nhத⁴rhவாphஸரேஸாரகா:³॥ 2॥
ஏேத சாnhேய விமாநாkh³rhையராஜkh³iµrhயthர ராக⁴வ: ।
அph³வnh பரமாthமாநmh ராமmh phராஜலயச ேத ॥ 3॥
கrhதா thவmh ஸrhவேலாகாநாmh ஸா விjhஞாநவிkh³ரஹ: ।
வஸூநாமShடேமாऽ thவmh th³ராmh ஶŋhகேரா ப⁴வாnh ॥ 4॥
ஆதி³கrhதா ேலாகாநாmh ph³ரமா thவmh சராநந: ।
அவிெநௗ kh◌⁴ராண⁴ெதௗ ேத சு சnhth³ரபா⁴shகெரௗ ॥ 5॥
ேலாகாநாமாதி³ரnhேதாऽ நிthய ஏக:ஸேதா³தி³த: ।
ஸதா³ஶுth³த: ◌⁴ ஸதா³ ³th³த: ◌⁴ ஸதா³iµkhேதாऽ³ேऽth³வய:॥ 6॥
thவnhமாயாஸmhvh’தாநாmh thவmh பா⁴ மாiνஷவிkh³ரஹ: ।
thவnhநாம shமரதாmh ராம ஸதா³ பா⁴ சிதா³thமக:॥ 7॥
ராவேணந ’தmh shதா²நமshமாகmh ேதஜஸா ஸஹ ।
thவயாth³ய நிஹேதா ³Shட: ந: phராphதmh பத³mh shவகmh ॥ 8॥
ஏவmh shவthஸு ேத³ேவஷு ph³ரமா ஸாாthபிதாமஹ: ।
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அph³ரவீthphரணேதா ⁴thவா ராமmh ஸthயபேத²shதி²தmh ॥ 9॥
ph³ரேமாவாச
வnhேத³ ேத³வmh விShiΝமேஶஷshதி²திேஹmh

thவாமth◌⁴யாthமjhஞாநிபி⁴ரnhதrh’தி³ பா⁴vhயmh ।
ேஹயாேஹயth³வnhth³வவிநmh பரேமகmh

ஸthதாமாthரmh ஸrhவ’தி³shத²mh th³’ஶிபmh ॥ 10॥
phராபாெநௗ நிசய³th³th◌⁴யா ’தி³th³th◌⁴வா

சி²thவா ஸrhவmh ஸmhஶயப³nhத⁴mh விஷெயௗகா⁴nh ।
பயnhதீஶmh யmh க³தேமாஹா யதயshதmh

வnhேத³ ராமmh ரthநகிடmh ரவிபா⁴ஸmh ॥ 11॥
மாயாதீதmh மாத⁴வமாth³யmh ஜக³தா³தி³mh

மாநாதீதmh ேமாஹவிநாஶmh iµநிவnhth³யmh ।
ேயாகி³th◌⁴ேயயmh ேயாக³விதா⁴நmh பrhணmh

வnhேத³ ராமmh ரதேலாகmh ரமணீயmh ॥ 12॥
பா⁴வாபா⁴வphரthயயநmh ப⁴வiµkh²ைய:

ேயாகா³ஸkhைதரrhசிதபாதா³mh³ஜkh³மmh ।
நிthயmh ஶுth³த⁴mh ³th³த⁴மநnhதmh phரணவாkh²யmh

வnhேத³ ராமmh வீரமேஶஷாஸுரதா³வmh ॥ 13॥
thவmh ேம நாேதா² நாதி²தகாrhயாகி²லகா

மாநாதீேதா மாத⁴வேபாऽகி²லதா⁴ ।
ப⁴khthயா க³mhேயா பா⁴விதேபா ப⁴வஹா

ேயாகா³ph◌⁴யாைஸrhபா⁴விதேசத:ஸஹசா ॥ 14॥
thவாமாth³யnhதmh ேலாகததீநாmh பரஶmh

ேலாகாநாmh ேநா ெலௗகிகமாைநரதி⁴க³mhயmh ।
ப⁴khதிரth³தா⁴பா⁴வஸேமைதrhப⁴ஜநீயmh

வnhேத³ ராமmh ஸுnhத³ரnhதீ³வரநீலmh ॥ 15॥
ேகா வா jhஞாmh thவாமதிமாநmh க³தமாநmh

மாயாஸkhேதா மாத⁴வ ஶkhேதா iµநிமாnhயmh ।
vh’nhதா³ரNhேய வnhதி³தvh’nhதா³ரகvh’nhத³mh

வnhேத³ ராமmh ப⁴வiµக²வnhth³யmh ஸுக²கnhத³mh ॥ 16॥
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நாநாஶாshthைரrhேவத³கத³mhைப:³ phரதிபாth³யmh
நிthயாநnhத³mh நிrhவிஷயjhஞாநமநாதி³mh ।

மthேஸவாrhத²mh மாiνஷபா⁴வmh phரதிபnhநmh
வnhேத³ ராமmh மரகதவrhணmh ம²ேரஶmh ॥ 17॥

ரth³தா⁴khேதா ய: பட²தீமmh shதவமாth³யmh
ph³ராமmh ph³ரமjhஞாநவிதா⁴நmh ⁴வி மrhthய: ।

ராமmh யாமmh காதகாமphரத³ஶmh
th◌⁴யாthவா th◌⁴யாதா பாதகஜாலrhவிக³த:shயாth ॥ 18॥

thவா shதிmh ேலாக³ேராrhவிபா⁴வஸு:
shவாŋhேக ஸமாதா³ய விேத³ஹthகாmh ।

விph◌⁴ராஜமாநாmh விமலாணth³திmh
ரkhதாmhப³ராmh தி³vhயவி⁴ஷnhவிதாmh ॥ 19॥

phேராவாச ஸா ஜக³தாmh ர⁴thதமmh
phரபnhநஸrhவாrhதிஹரmh ஹுதாஶந: ।

kh³’ஹாண ேத³வீmh ர⁴நாத²ஜாநகீmh
ரா thவயா மyhயவேராபிதாmh வேந ॥ 20॥

விதா⁴ய மாயாஜநகாthமஜாmh ஹேர
த³ஶாநநphராணவிநாஶநாய ச ।

ஹேதா த³ஶாshய:ஸஹ thரபா³nhத⁴ைவ-

rhநிராkh’ேதாऽேநந ப⁴ேரா ⁴வ: phரேபா⁴ ॥ 21॥
திேராதா ஸா phரதிபி³mhப³பிணீ

kh’தா யத³rhத²mh kh’தkh’thயதாmh க³தா ।
தேதாऽதி’Shடாmh பkh³’ய ஜாநகீmh

ராம: phர’Shட: phரதிjhய பாவகmh ॥ 22॥
shவாŋhேக ஸமாேவய ஸதா³ऽநபாயிநீmh

யmh thேலாகீஜநநீmh ய: பதி: ।
th³’ShThவாத² ராமmh ஜநகாthமஜாதmh

யா sh²ரnhதmh ஸுரநாயேகா iµதா³ ।
ப⁴khthயா கி³ரா க³th³க³த³யா ஸேமthய
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kh’தாஜ:shேதாமேதா²பசkhரேம ॥ 23॥
இnhth³ர உவாச ।
ப⁴ேஜऽஹmh ஸதா³ ராமnhதீ³வராப⁴mh

ப⁴வாரNhயதா³வாநலாபா⁴பி⁴தா⁴நmh ।
ப⁴வாநீ’தா³ பா⁴விதாநnhத³பmh

ப⁴வாபா⁴வேஹmh ப⁴வாதி³phரபnhநmh ॥ 24॥
ஸுராநீக:³ெகௗ²க⁴நாைஶகேஹmh

நராகாரேத³ஹmh நிராகாரTh³யmh ।
பேரஶmh பராநnhத³பmh வேரNhயmh

ஹmh ராமஶmh ப⁴ேஜ பா⁴ரநாஶmh ॥ 25॥
phரபnhநாகி²லாநnhத³ேதா³ஹmh phரபnhநmh

phரபnhநாrhதிநி:ேஶஷநாஶாபி⁴தா⁴நmh ।
தேபாேயாக³ேயாகீ³ஶபா⁴வாபி⁴பா⁴vhயmh

கபீஶாதி³thரmh ப⁴ேஜ ராமthரmh ॥ 26॥
ஸதா³ ேபா⁴க³பா⁴ஜாmh ஸு³ேர விபா⁴nhதmh

ஸதா³ ேயாக³பா⁴ஜாம³ேர விபா⁴nhதmh ।
சிதா³நnhத³கnhத³mh ஸதா³ ராக⁴ேவஶmh

விேத³ஹாthமஜாநnhத³பmh phரபth³ேய ॥ 27॥
மஹாேயாக³மாயாவிேஶஷாiνkhேதா

விபா⁴ஶ லாநராகாரvh’thதி: ।
thவதா³நnhத³லாகதா²rhணகrh:

ஸதா³நnhத³பா ப⁴வnhதீஹ ேலாேக ॥ 28॥
அஹmh மாநபாநாபி⁴மthதphரமthேதா

ந ேவதா³கி²ேலஶாபி⁴மாநாபி⁴மாந: ।
இதா³நீmh ப⁴வthபாத³பth³மphரஸாதா³th

thேலாகாதி⁴பthயாபி⁴மாேநா விநShட:॥ 29॥
sh²ரth³ரthநேகரஹாராபி⁴ராமmh

த⁴ராபா⁴ர⁴தாஸுராநீகதா³வmh ।
ஶரchசnhth³ரவkhthரmh லஸthபth³மேநthரmh

³ராவாரபாரmh ப⁴ேஜ ராக⁴ேவஶmh ॥ 30॥
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ஸுராதீ⁴ஶநீலாph◌⁴ரநீலாŋhக³காnhதிmh
விராதா⁴தி³ரோவதா⁴lhேலாகஶாnhதிmh ।

கிடாதி³ேஶாப⁴mh ராராதிலாப⁴mh
ப⁴ேஜ ராமசnhth³ரmh ர⁴மதீ⁴ஶmh ॥ 31॥

லஸchசnhth³ரேகாphரகாஶாதி³பீேட²

ஸமாநமŋhேக ஸமாதா⁴ய தாmh ।
sh²ரth³ேத⁴மவrhmh த³thஜபா⁴ஸாmh

ப⁴ேஜ ராமசnhth³ரmh நிvh’thதாrhதிதnhth³ரmh ॥ 32॥
தத: phேராவாச ப⁴க³வாnh ப⁴வாnhயா ஸேதா ப⁴வ: ।
ராமmh கமலபthராmh விமாநshேதா² நப: ◌⁴shத²ேல ॥ 33॥
ஆக³Shயாmhயேயாth◌⁴யாயாmh th³ரShmh thவாmh ராjhயஸthkh’தmh ।
இதா³நீmh பய பிதரமshய ேத³ஹshய ராக⁴வ ॥ 34॥
தேதாऽபயth³விமாநshத²mh ராேமா த³ஶரத²mh ர: ।
நநாம ஶிரஸா பாெதௗ³iµதா³ ப⁴khthயா ஸஹாiνஜ:॥ 35॥
ஆŋhkh³ய rhth◌⁴nhயவkh◌⁴ராய ராமmh த³ஶரேதா²ऽph³ரவீth ।
தாேதாऽsh thவயா வthஸ ஸmhஸாராth³:³க²ஸாக³ராth ॥ 36॥
இthkhthவா நராŋhkh³ய யெயௗ ராேமண த: ।
ராேமாऽபி ேத³வராஜmh தmh th³’ShThவா phராஹ kh’தாஜmh ॥ 37॥
மthkh’ேத நிஹதாnh ஸŋhkh²ேய வாநராnh பதிதாnh ⁴வி ।
வயாஶு ஸுதா⁴vh’ShThயா ஸஹshரா மமாjhஞயா ॥ 38॥
தேத²thயmh’தvh’ShThயா தாnh வயாமாஸ வாநராnh ।
ேய ேய mh’தா mh’ேத⁴ rhவmh ேத ேத ஸுphேதாthதி²தா இவ ।
rhவவth³ப³ேநா ’Shடா ராமபாrhவiµபாய:॥ 39॥
ேநாthதி²தா ராஸாshதthர பீஷshபrhஶநாத³பி ।
விபீ⁴ஷணsh ஸாShடாŋhக³mh phரணிபthயாph³ரவீth³வச:॥ 40॥
ேத³வ மாமiνkh³’ணீShவ மயி ப⁴khதிrhயதா³ தவ ।
மŋhக³ளshநாநமth³ய thவmh  தாஸமnhவித:॥ 41॥
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அலŋhkh’thய ஸஹ ph◌⁴ராthரா ேவா க³Shயாமேஹ வயmh ।
விபீ⁴ஷணவச:thவா phரthவாச ர⁴thதம:॥ 42॥
ஸுமாேராऽதிப⁴khேதா ேம ப⁴ரேதா மாமேவேத ।
ஜடாவlhகலதா⁴ ஸ ஶph³த³ph³ரமஸமாத:॥ 43॥
கத²mh ேதந விநா shநாநமலŋhகாராதி³கmh மம ।
அத:ஸுkh³வiµkh²யாmhshthவmh ஜயாஶு விேஶஷத:॥ 44॥
ேதஷு கபீnhth³ேரஷு ேதாऽஹmh ந ஸmhஶய: ।
இthkhேதா ராக⁴ேவஶு shவrhணரthநாmhப³ராணி ச ॥ 45॥
வவrhஷ ராஸேரShேடா² யதா²காமmh யதா²சி ।
ததshதாnh தாnh th³’ShThவா ராேமா ரthைநச த²பாnh ॥ 46॥
அபி⁴நnhth³ய யதா²nhயாயmh விஸஸrhஜ ஹவராnh ।
விபீ⁴ஷணஸமாநீதmh Shபகmh ஸூrhயவrhசஸmh ॥ 47॥
ஆேராஹ தேதா ராமshதth³விமாநமiνthதமmh ।
அŋhேக நிதா⁴ய ைவேத³mh லjhஜமாநாmh யஶshவிநீmh ॥ 48॥
லமேணந ஸஹ ph◌⁴ராthரா விkhராnhேதந த⁴iνShமதா ।
அph³ரவீchச விமாநshத:²ராம: ஸrhவவாநராnh ॥ 49॥
ஸுkh³வmh ஹராஜmh ச அŋhக³த³mh ச விபீ⁴ஷணmh ।
thரகாrhயmh kh’தmh ஸrhவmh ப⁴வth³பி: ◌⁴ ஸஹ வாநைர:॥ 50॥
அiνjhஞாதா மயா ஸrhேவ யேத²Shடmh க³nhமrhஹத² ।
ஸுkh³வ phரதியாயாஶு கிShகிnhதா⁴mh ஸrhவைஸநிைக:॥ 51॥
shவராjhேய வஸ லŋhகாயாmh மம ப⁴khேதா விபீ⁴ஷண ।
ந thவாmh த⁴rhஷயிmh ஶkhதா: ேஸnhth³ரா அபி தி³ெவௗகஸ:॥ 52॥
அேயாth◌⁴யாmh க³nhchசா² ராஜதா⁴நீmh பிrhமம ।
ஏவiµkhதாsh ராேமண வாநராshேத மஹாப³லா:॥ 53॥
ஊ: phராஜலய:ஸrhேவ ராஸச விபீ⁴ஷண: ।
அேயாth◌⁴யாmh க³nhchசா²மshthவயா ஸஹ ர⁴thதம ॥ 54॥
th³’ShThவா thவாமபி⁴khதmh  ெகௗஸlhயாமபி⁴வாth³ய ச ।
பசாth³vh’ணீமேஹ ராjhயமiνjhஞாmh ேத³ ந: phரேபா⁴ ॥ 55॥
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ராமshதேத²தி ஸுkh³வ வாநைர:ஸவிபீ⁴ஷண: ।
Shபகmh ஸஹமாmhச ஶீkh◌⁴ரமாேராஹ ஸாmhphரதmh ॥ 56॥
ததsh Shபகmh தி³vhயmh ஸுkh³வ:ஸஹ ேஸநயா ।
விபீ⁴ஷணச ஸாமாthய:ஸrhேவ சாஹுrhth³தmh ॥ 57॥
ேதShவாேட⁴ஷு ஸrhேவஷு ெகௗேப³ரmh பரமாஸநmh ।
ராக⁴ேவph◌⁴யiνjhஞாதiµthபபாத விஹாயஸா ॥ 58॥
ப³ெபௗ⁴ ேதந விமாேநந ஹmhஸkhேதந பா⁴shவதா ।
phர’Shடச ததா³ ராமசrhiµக²இவாபர:॥ 59॥
தேதா ப³ெபௗ⁴ பா⁴shகரபி³mhப³lhயmh

ேப³ரயாநmh தபஸாiνலph³த⁴mh ।
ராேமண ேஶாபா⁴mh நிதராmh phரேபேத³
தாஸேமேதந ஸஹாiνேஜந ॥ 60॥

இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ th³த⁴காNhேட³

thரேயாத³ஶ:ஸrhக:³॥ 13॥

॥சrhத³ஶ:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச ।
பாதயிthவா ததசு:ஸrhவேதா ர⁴நnhத³ந: ।
அph³ரவீnhைமதி²mh தாmh ராம:ஶஶிநிபா⁴நநாmh ॥ 1॥
thடஶிக²ராkh³ரshதா²mh பய லŋhகாmh மஹாphரபா⁴mh ।
ஏதாmh ரண⁴வmh பய மாmhஸகrhத³மபŋhகிலாmh ॥ 2॥
அஸுராmh phலவŋhகா³நாமthர ைவஶஸநmh மஹth ।
அthர ேம நிஹத: ேஶேத ராவே ராேஸவர:॥ 3॥
mhப⁴கrhேணnhth³ரnhiµkh²யா:ஸrhேவ சாthர நிபாதிதா: ।
ஏஷ ேஸrhமயா ப³th³த: ◌⁴ ஸாக³ேர ஸலாஶேய ॥ 4॥
ஏதchச th³’யேத தீrhத²mh ஸாக³ரshய மஹாthமந: ।
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ேஸப³nhத⁴தி kh²யாதmh thைரேலாkhேயந ச தmh ॥ 5॥
ஏதthபவிthரmh பரமmh த³rhஶநாthபாதகாபஹmh ।
அthர ராேமவேரா ேத³ேவா மயா ஶmh: ◌⁴ phரதிSh²த:॥ 6॥
அthர மாmh ஶரணmh phராphேதா மnhthபி⁴ச விபீ⁴ஷண: ।
ஏஷா ஸுkh³வநக³ கிShகிnhதா⁴ சிthரகாநநா ॥ 7॥
தthர ராமாjhஞயா தாராphரiµகா²ஹேயாத: ।
ஆநயாமாஸ ஸுkh³வ:தாயா: phயகாmhயயா ॥ 8॥
தாபி: ◌⁴ ஸேஹாthதி²தmh ஶீkh◌⁴ரmh விமாநmh phேரய ராக⁴வ: ।
phராஹ சாth³mh’Shயகmh பய வாlhயthர ேம ஹத:॥ 9॥
ஏஷா பசவ நாம ராஸா யthர ேம ஹதா: ।
அக³shthயshய ஸுதீணshய பயாரமபேத³ஶுேப⁴ ॥ 10॥
ஏேத ேத தாபஸா:ஸrhேவ th³’யnhேத வரவrhணிநி ।
அெஸௗ ைஶலவேரா ேத³வி சிthரட: phரகாஶேத ॥ 11॥
அthர மாmh ைககயீthர: phரஸாத³யிமாக³த: ।
ப⁴ரth³வாஜாரமmh பய th³’யேத யiµநாதேட ॥ 12॥
ஏஷா பா⁴கீ³ரதீ² க³ŋhகா³ th³’யேத ேலாகபாவநீ ।
ஏஷா ஸா th³’யேத ேத ஸரபமாநீ ॥ 13॥
ஏஷா ஸா th³’யேதऽேயாth◌⁴யா phரமmh  பா⁴நி ।
ஏவmh khரேமண ஸmhphராphேதா ப⁴ரth³வாஜாரமmh ஹ:॥ 14॥
rhேண சrhத³ேஶ வrhேஷ பசmhயாmh ர⁴நnhத³ந: ।
ப⁴ரth³வாஜmh iµநிmh th³’ShThவா வவnhேத³ஸாiνஜ: phர:◌⁴ ॥ 15॥
பphரchச²iµநிமாநmh விநேயந ர⁴thதம: ।
’ே கchசிth³ப⁴ரத:ஶlhயாshேத ஸஹாiνஜ:॥ 16॥
ஸுபி⁴ா வrhதேதऽேயாth◌⁴யா வnhதி ச  மாதர: ।
thவா ராமshய வசநmh ப⁴ரth³வாஜ: phர’Shடதீ:◌⁴ ॥ 17॥
phராஹ ஸrhேவ ஶேநா ப⁴ரதsh மஹாமநா: ।
ப²லலkh’தாஹாேரா ஜடாவlhகலதா⁴ரக:॥ 18॥
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பா³ேக ஸகலmh nhயshய ராjhயmh thவாmh ஸுphரதீேத ।
யth³யthkh’தmh thவயா கrhம த³Nhட³ேக ர⁴நnhத³ந ॥ 19॥
ராஸாநாmh விநாஶmh ச தாஹரணrhவகmh ।
ஸrhவmh jhஞாதmh மயா ராம தபஸா ேத phரஸாத³த:॥ 20॥
thவmh ph³ரம பரமmh ஸாாதா³தி³மth◌⁴யாnhதவrhத: ।
thவமkh³ேர ஸலmh sh’ShThவா தthர ஸுphேதாऽ ⁴தkh’th ॥ 21॥
நாராயேऽ விவாthமnhநராமnhதராthமக: ।
thவnhநாபி⁴கமேலாthபnhேநா ph³ரமா ேலாகபிதாமஹ:॥ 22॥
அதshthவmh ஜக³தாஶ:ஸrhவேலாகநமshkh’த: ।
thவmh விShiΝrhஜாநகீ ல: ேஶேஷாऽயmh லமபி⁴த: ◌⁴ ॥ 23॥
ஆthமநா sh’ஜத³mh thவமாthமnhேயவாthமமாயயா ।
ந ஸjhஜேஸ நேபா⁴வththவmh சிchச²khthயா ஸrhவஸாக:॥ 24॥
ப³ரnhதச ⁴தாநாmh thவேமவ ர⁴நnhத³ந ।
rhேऽபி ட⁴th³’Shநாmh விchசி²nhந இவ லயேஸ ॥ 25॥
ஜக³ththவmh ஜக³தா³தா⁴ரshthவேமவ பபாலக: ।
thவேமவ ஸrhவ⁴தாநாmh ேபா⁴khதா ேபா⁴jhயmh ஜக³thபேத ॥ 26॥
th³’யேத யேத யth³யthshமrhயேத வா ர⁴thதம ।
thவேமவ ஸrhவமகி²லmh thவth³விநாnhயnhந கிசந ॥ 27॥
மாயா sh’ஜதி ேலாகாmhச shவ³ணரஹமாதி³பி: ◌⁴ ।
thவchச²khதிphேரதா ராம தshமாththவyhபசrhயேத ॥ 28॥
யதா² mhப³கஸாnhநிth◌⁴யாchசலnhthேயவாயஸாத³ய: ।
ஜடா³shததா² thவயா th³’Shடா மாயா sh’ஜதி ைவ ஜக³th ॥ 29॥
ேத³ஹth³வயமேத³ஹshய தவ விவmh ரேஷா: ।
விராTh sh²லmh ஶரmh ேத ஸூthரmh ஸூமiµதா³’தmh ॥ 30॥
விராஜ:ஸmhப⁴வnhthேயேத அவதாரா:ஸஹshரஶ: ।
காrhயாnhேத phரவிஶnhthேயவ விராஜmh ர⁴நnhத³ந ॥ 31॥
அவதாரகதா²mh ேலாேக ேய கா³யnhதி kh³’ணnhதி ச ।
அநnhயமநேஸா iµkhதிshேதஷாேமவ ர⁴thதம ॥ 32॥
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thவmh ph³ரம ரா ⁴ேமrhபா⁴ரஹாராய ராக⁴வ ।
phராrhதி²தshதபஸா Shடshthவmh ஜாேதாऽ ரேகா:◌⁴ ேல ॥ 33॥
ேத³வகாrhயமேஶேஷண kh’தmh ேத ராம ³Shகரmh ।
ப³ஹுவrhஷஸஹshராணி மாiνஷmh ேத³ஹமாத:॥ 34॥
rhவnh ³Shகரகrhமாணி ேலாகth³வயதாய ச ।
பாபஹாணி ⁴வநmh யஶஸா ரயிShய ॥ 35॥
phராrhத²யா ஜக³nhநாத² பவிthரmh  ேம kh³’ஹmh ।
shதி²thவாth³ய ⁴khthவா ஸப³ல:ேவா க³Shய பthதநmh ॥ 36॥
தேத²தி ராக⁴ேவாऽதிShட²thதshnhநாரம உthதேம ।
ஸைஸnhய: தshேதந தயா லமேணந ச ॥ 37॥
தேதா ராமசிnhதயிthவா iµஹூrhதmh phராஹ மாதிmh ।
இேதா க³chச²ஹமmhshthவமேயாth◌⁴யாmh phரதி ஸthவர:॥ 38॥
ஜாநீ ஶ கchசிjhஜேநா nh’பதிமnhதி³ேர ।
’ŋhக³ேவரரmh க³thவா ph³ thரmh ³ஹmh மம ॥ 39॥
ஜாநகீலமேேபதமாக³தmh மாmh நிேவத³ய ।
நnhதி³kh³ராமmh தேதா க³thவா ph◌⁴ராதரmh ப⁴ரதmh மம ॥ 40॥
th³’ShThவா ph³ ஸபா⁴rhயshய ஸph◌⁴ரா:ஶலmh மம ।
தாபஹரதீ³நி ராவணshய வதா⁴தி³கmh ॥ 41॥
ph³ khரேமண ேம ph◌⁴ரா:ஸrhவmh தthர விேசShதmh ।
ஹthவா ஶthக³nh ஸrhவாnh ஸபா⁴rhய:ஸஹலமண:॥ 42॥
உபயாதி ஸmh’th³தா⁴rhத:²ஸஹ ’ஹவைர: ।
இthkhthவா தthர vh’thதாnhதmh ப⁴ரதshய விேசShதmh ॥ 43॥
ஸrhவmh jhஞாthவா ந:ஶீkh◌⁴ரமாக³chச² மம ஸnhநிதி⁴mh ।
தேத²தி ஹiνமாmhshதthர மாiνஷmh வராshதி²த:॥ 44॥
நnhதி³kh³ராமmh யெயௗ rhணmh வாேவேக³ந மாதி: ।
க³thமாநிவ ேவேக³ந kh◌⁴’nh ⁴ஜேகா³thதமmh ॥ 45॥
’ŋhக³ேவரரmh phராphய ³ஹமாஸாth³ய மாதி: ।
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உவாசா ம⁴ரmh வாkhயmh phர’Shேடநாnhதராthமநா ॥ 46॥
ராேமா தா³ஶரதி:²மாnh ஸகா² ேத ஸஹ தயா ।
ஸலமணshthவாmh த⁴rhமாthமா ே ஶலமph³ரவீth ॥ 47॥
அiνjhஞாேதாऽth³ய iµநிநா ப⁴ரth³வாேஜந ராக⁴வ: ।
ஆக³Shயதி தmh ேத³வmh th³ரய thவmh ர⁴thதமmh ॥ 48॥
ஏவiµkhthவா மஹாேதஜா:ஸmhphர’Shடதஹmh ।
உthபபாத மஹாேவேகா³வாேவேக³ந மாதி:॥ 49॥
ேஸாऽபயth³ராமதீrhத²mh ச ஸரmh ச மஹாநதீ³mh ।
தாமதிkhரmhய ஹiνமாnhநnhதி³kh³ராமmh யெயௗ iµதா³॥ 50॥
khேராஶமாthேர thவேயாth◌⁴யாயாசீரkh’Shநாmhப³ரmh ।
த³த³rhஶ ப⁴ரதmh தீ³நmh kh’ஶமாரமவாநmh ॥ 51॥
மலபŋhகவிதி³kh³தா⁴ŋhக³mh ஜலmh வlhகலாmhப³ரmh ।
ப²லலkh’தாஹாரmh ராமசிnhதாபராயணmh ॥ 52॥
பா³ேக ேத ரshkh’thய ஶாஸயnhதmh வஸுnhத⁴ராmh ।
மnhthபி: ◌⁴ ெபௗரiµkh²ையச காஷாயாmhப³ரதா⁴பி: ◌⁴ ॥ 53॥
vh’தேத³ஹmh rhதிமnhதmh ஸாாth³த⁴rhமவ shதி²தmh ।
உவாச phராஜrhவாkhயmh ஹமாnhமாதாthமஜ:॥ 54॥
யmh thவmh சிnhதயேஸ ராமmh தாபஸmh த³Nhட³ேக shதி²தmh ।
அiνேஶாச காthshத:²ஸ thவாmh ஶலமph³ரவீth ॥ 55॥
phயமாkh²யா ேத ேத³வ ேஶாகmh thயஜ ஸுதா³ணmh ।
அshnhiµஹூrhேத ph◌⁴ராthரா thவmh ராேமண ஸஹ ஸŋhக³த:॥ 56॥
ஸமேர ராவணmh ஹthவா ராம:தாமவாphய ச ।
உபயாதி ஸmh’th³தா⁴rhத:²ஸத:ஸஹலமண:॥ 57॥
ஏவiµkhேதா மஹாேதஜா ப⁴ரேதா ஹrhஷrhchசி²த: ।
பபாத ⁴வி சாshவshத:²ைககயீphயநnhத³ந:॥ 58॥
ஆŋhkh³ய ப⁴ரத:ஶீkh◌⁴ரmh மாதிmh phயவாதி³நmh ।
ஆநnhத³ைஜரஜல:ேஷச ப⁴ரத: கபிmh ॥ 59॥
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ேத³ேவா வா மாiνேஷா வா thவமiνkhேராஶாதி³ஹாக³த: ।
phயாkh²யாநshய ேத ெஸௗmhய த³தா³ ph³வத: phயmh ॥ 60॥
க³வாmh ஶதஸஹshரmh ச kh³ராமாmh ச ஶதmh வரmh ।
ஸrhவாப⁴ரணஸmhபnhநா iµkh³தா: ◌⁴ கnhயாsh ேஷாட³ஶ ॥ 61॥
ஏவiµkhthவா ந: phராஹ ப⁴ரேதா மாதாthமஜmh ।
ப³ஹூநீமாநி வrhஷாணி க³தshய ஸுமஹth³வநmh ॥ 62॥
’ேmhயஹmh phதிகரmh மம நாத²shய கீrhதநmh ।
கlhயாணீ ப³த கா³ேத²யmh ெலௗகிகீ phரதிபா⁴தி ேம ॥ 63॥
ஏதி வnhதமாநnhேதா³ நரmh வrhஷஶதாத³பி ।
ராக⁴வshய ஹmh ச கத²மாthஸமாக³ம:॥ 64॥
தththவமாkh²யா ப⁴th³ரmh ேத விவேஸயmh வசshதவ ।
ஏவiµkhேதாऽத²ஹiνமாnh ப⁴ரேதந மஹாthமநா ॥ 65॥
ஆசசேऽத² ராமshய சதmh kh’thshநஶ: khரமாth ।
thவா  பரமாநnhத³mh ப⁴ரேதா மாதாthமஜாth ॥ 66॥
ஆjhஞாபயchச²thஹணmh iµதா³ khதmh iµதா³nhவித: ।
ைத³வதாநி ச யாவnhதி நக³ேர ர⁴நnhத³ந ॥ 67॥
நாேநாபஹாரப³பி: ◌⁴ ஜயnh மஹாதி⁴ய: ।
ஸூதா ைவதாகாைசவ வnhதி³ந:shதிபாட²கா:॥ 68॥
வாரiµkh²யாச ஶதேஶா நிrhயாnhthவth³ையவ ஸŋhக⁴ஶ: ।
ராஜதா³ராshததா²மாthயா: ேஸநா ஹshthயவபthதய:॥ 69॥
ph³ராமச ததா² ெபௗரா ராஜாேநா ேய ஸமாக³தா: ।
நிrhயாnh ராக⁴வshயாth³ய th³ரShmh ஶஶிநிபா⁴நநmh ॥ 70॥
ப⁴ரதshய வச:thவா ஶthkh◌⁴நபேசாதி³தா: ।
அலசkhச நக³mh iµkhதாரthநமேயாjhjhவல:॥ 71॥
ேதாரணச பதாகாபி⁴rhவிசிthராபி⁴ரேநகதா⁴ ।
அலŋhrhவnhதி ேவமாநி நாநாப³விச:॥ 72॥
நிrhயாnhதி vh’nhத³ஶ:ஸrhேவ ராமத³rhஶநலாலஸா: ।
ஹயாநாmh ஶதஸாஹshரmh க³ஜாநாமதmh ததா²॥ 73॥
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ரதா²நாmh த³ஶஸாஹshரmh shவrhணஸூthரவி⁴தmh ।
பாரேமSh²nhபாதா³ய th³ரvhயாNhchசாவசாநி ச ॥ 74॥
ததsh ஶிபி³காடா⁴ நிrhய ராஜேயாத: ।
ப⁴ரத: பா³ேக nhயshய ஶிரshேயவ kh’தாஜ:॥ 75॥
ஶthkh◌⁴நஸேதா ராமmh பாத³சாேரண நிrhயெயௗ ।
தைத³வ th³’யேத ³ராth³விமாநmh சnhth³ரஸnhநிப⁴mh ॥ 76॥
Shபகmh ஸூrhயஸŋhகாஶmh மநஸா ph³ரமநிrhதmh ।
ஏதshnh ph◌⁴ராதெரௗ வீெரௗ ைவேத³யா ராமலமெணௗ ॥ 77॥
ஸுkh³வச கபிேரShேடா² மnhthபி⁴ச விபீ⁴ஷண: ।
th³’யேத பயத ஜநா இthயாஹ பவநாthமஜ:॥ 78॥
தேதா ஹrhஷஸiµth³⁴ேதா நி:shவேநா தி³வமshph’ஶth ।
shthபா³லவvh’th³தா⁴நாmh ராேமாऽயதி கீrhதநாth ॥ 79॥
ரத²ஜரவாshதா²அவதீrhய மmh க³தா: ।
த³th³’ஶுshேத விமாநshத²mh ஜநா: ேஸாமவாmhப³ேர ॥ 80॥
phராஜrhப⁴ரேதா ⁴thவா phர’Shேடா ராக⁴ேவாnhiµக:² ।
தேதா விமாநாkh³ரக³தmh ப⁴ரேதா ராக⁴வmh iµதா³॥ 81॥
வவnhேத³ phரணேதா ராமmh ேமshத²வ பா⁴shகரmh ।
தேதா ராமாph◌⁴யiνjhஞாதmh விமாநமபதth³⁴வி ॥ 82॥
ஆேராபிேதா விமாநmh தth³ப⁴ரத:ஸாiνஜshததா³ ।
ராமமாஸாth³ய iµதி³த: நேரவாph◌⁴யவாத³யth ॥ 83॥
ஸiµthதா²ய சிராth³th³’Shடmh ப⁴ரதmh ர⁴நnhத³ந: ।
ph◌⁴ராதரmh shவாŋhகமாேராphய iµதா³ தmh பஷshவேஜ ॥ 84॥
தேதா லமணமாஸாth³ய ைவேத³mh நாம கீrhதயnh ।
அph◌⁴யவாத³யத phேதா ப⁴ரத: phேரமவிவல:॥ 85॥
ஸுkh³வmh ஜாmhப³வnhதmh ச வராஜmh ததா²ŋhக³த³mh ।
ைமnhத³th³விவித³நீலாmhச ’ஷப⁴mh ைசவ ஸshவேஜ ॥ 86॥
ஸுேஷணmh ச நலmh ைசவ க³வாmh க³nhத⁴மாத³நmh ।
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ஶரப⁴mh பநஸmh ைசவ ப⁴ரத: பஷshவேஜ ॥ 87॥
ஸrhேவ ேத மாiνஷmh பmh kh’thவா ப⁴ரதமாth³’தா: ।
பphரch:²ஶலmh ெஸௗmhயா: phர’Shடாச phலவŋhக³மா:॥ 88॥
தத:ஸுkh³வமாŋhkh³ய ப⁴ரத: phராஹ ப⁴khதித: ।
thவthஸஹாேயந ராமshய ஜேயாऽ⁴th³ராவே ஹத:॥ 89॥
thவமshமாகmh சrhmh  ph◌⁴ராதா ஸுkh³வ பசம: ।
ஶthkh◌⁴நச ததா³ ராமமபி⁴வாth³ய ஸலமணmh ॥ 90॥
தாயாசரெணௗ பசாth³வவnhேத³விநயாnhவித: ।
ராேமா மாதரமாஸாth³ய விவrhmh ேஶாகவிவலாmh ॥ 91॥
ஜkh³ராஹ phரணத: பாெதௗ³ மேநா மா: phரஸாத³யnh ।
ைகேகயீmh ச ஸுthராmh ச நநாேமதரமாதெரௗ ॥ 92॥
ப⁴ரத: பா³ேக ேத  ராக⁴வshய ஸுேத ।
ேயாஜயாமாஸ ராமshய பாத³ேயாrhப⁴khதிஸmhத:॥ 93॥
ராjhயேமதnhnhயாஸ⁴தmh மயா நிrhயாதிதmh தவ ।
அth³ய ேம ஸப²லmh ஜnhம ப²ேதா ேம மேநாரத:²॥ 94॥
யthபயா ஸமாயாதமேயாth◌⁴யாmh thவாமஹmh phரேபா⁴ ।
ேகாShடா²கா³ரmh ப³லmh ேகாஶmh kh’தmh த³ஶ³ணmh மயா ॥ 95॥
thவthேதஜஸா ஜக³nhநாத² பாலயshவ ரmh shவகmh ।
இதி ph³வாணmh ப⁴ரதmh th³’ShThவா ஸrhேவ கபீவரா:॥ 96॥
iµiµrhேநthரஜmh ேதாயmh phரஶஶmhஸுrhiµதா³nhவிதா: ।
தேதா ராம: phர’Shடாthமா ப⁴ரதmh shவாŋhகக³mh iµதா³॥ 97॥
யெயௗ ேதந விமாேநந ப⁴ரதshயாரமmh ததா³ ।
அவய ததா³ ராேமா விமாநாkh³rhயாnhமதலmh ॥ 98॥
அph³ரவீthShபகmh ேத³ேவா க³chச²ைவரவணmh வஹ ।
அiνக³chசா²iνஜாநா ேப³ரmh த⁴நபாலகmh ॥ 99॥
ராேமா வShட²shய ³ேரா: பதா³mh³ஜmh

நthவா யதா² ேத³வ³ேரா:ஶதkhர: ।
த³ththவா மஹாrhஹாஸநiµthதமmh ³ேரா-
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பாவிேவஶாத²³ேரா:ஸபத:॥ 100॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ th³த⁴காNhேட³

சrhத³ஶ:ஸrhக:³॥ 14॥

॥பசத³ஶ:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச ।
ததsh ைககயீthேரா ப⁴ரேதா ப⁴khதிஸmhத: ।
ஶிரshயஜமாதா⁴ய jhேயShட²mh ph◌⁴ராதரமph³ரவீth ॥ 1॥
மாதா ேம ஸthkh’தா ராம த³thதmh ராjhயmh thவயா மம ।
த³தா³ தthேத ச நrhயதா² thவமத³தா³ மம ॥ 2॥
இthkhthவா பாத³ேயாrhப⁴khthயா ஸாShடாŋhக³mh phரணிபthய ச ।
ப³ஹுதா⁴ phராrhத²யாமாஸ ைகேகyhயா ³ ஸஹ ॥ 3॥
தேத²தி phரதிஜkh³ராஹ ப⁴ரதாth³ராjhயவர: ।
மாயாமாthய ஸகலாmh நரேசShடாiµபாக³த:॥ 4॥
shவாராjhயாiνப⁴ேவா யshய ஸுக²jhஞாைநகபிண: ।
நிரshதாதிஶயாநnhத³பிண: பரமாthமந:॥ 5॥
மாiνேஷண  ராjhேயந கிmh தshய ஜக³தீ³ஶி: ।
யshய ph◌⁴ப⁴ŋhக³மாthேரண thேலாகீ நயதி th ॥ 6॥
யshயாiνkh³ரஹமாthேரண ப⁴வnhthயாக²Nhட³லய: ।
லாsh’Shடமஹாsh’Shேட: கியேத³தth³ரமாபேத:॥ 7॥
ததா²பி ப⁴ஜதாmh நிthயmh காமரவிதி⁴thஸயா ।
லாமாiνஷேத³ேஹந ஸrhவமphயiνவrhதேத ॥ 8॥
தத:ஶthkh◌⁴நவசநாnhநிண:மkh’nhதக:
ஸmhபா⁴ராசாபி⁴ேஷகாrhத²மாநீதா ராக⁴வshய  ॥ 9॥
rhவmh  ப⁴ரேத shநாேத லமேண ச மஹாthமநி ।
ஸுkh³ேவ வாநேரnhth³ேர ச ராேஸnhth³ேர விபீ⁴ஷேண ॥ 10॥
விேஶாதி⁴தஜட:shநாதசிthரமாlhயாiνேலபந: ।

80 sanskritdocuments.org



அth◌⁴யாthமராமாயேண th³த⁴காNhட³mh

மஹாrhஹவஸேநாேபதshதshெதௗ² தthர யா jhவலnh ॥ 11॥
phரதிகrhம ச ராமshய லமணச மஹாமதி: ।
காரயாமாஸ ப⁴ரத:தாயா ராஜேயாத:॥ 12॥
மஹாrhஹவshthராப⁴ரணரலசkh:ஸுமth◌⁴யமாmh ।
தேதா வாநரபthநீநாmh ஸrhவாஸாேமவ ேஶாப⁴நா ॥ 13॥
அகாரயத ெகௗஸlhயா phர’Shடா thரவthஸலா ।
தத:shயnhத³நமாதா³ய ஶthkh◌⁴நவசநாthஸுதீ: ◌⁴ ॥ 14॥
ஸுமnhthர:ஸூrhயஸŋhகாஶmh ேயாஜயிthவாkh³ரத:shதி²த: ।
ஆேராஹ ரத²mh ராம:ஸthயத⁴rhமபராயண:॥ 15॥
ஸுkh³ேவா வராஜச ஹiνமாmhச விபீ⁴ஷண: ।
shநாthவா தி³vhயாmhப³ரத⁴ரா தி³vhயாப⁴ரண⁴தா:॥ 16॥
ராமமnhவீரkh³ேர ச ரதா²வக³ஜவாஹநா: ।
ஸுkh³வபthnhய:தா ச யrhயாைந: ரmh மஹth ॥ 17॥
வjhரபாணிrhயதா² ேத³ைவrhஹதாவரேத²shதி²த: ।
phரயெயௗ ரத²மாshதா²ய ததா² ராேமா மஹthரmh ॥ 18॥
ஸாரth²யmh ப⁴ரதசkhேர ரthநத³Nhட³mh மஹாth³தி: ।
ேவதாதபthரmh ஶthkh◌⁴ேநா லமே vhயஜநmh த³ேத⁴ ॥ 19॥
சாமரmh ச ஸபshேதா² nhயவீஜயத³nhத³ம: ।
ஶஶிphரகாஶmh thவபரmh ஜkh³ராஹாஸுரநாயக:॥ 20॥
தி³விைஜ:th³த⁴ஸŋhைக⁴ச ’பி⁴rhதி³vhயத³rhஶைந: ।
shயமாநshய ராமshய ஶுேவ ம⁴ரth◌⁴வநி:॥ 21॥
மாiνஷmh பமாshதா²ய வாநரா க³ஜவாஹநா: ।
ேப⁴ஶŋhக²நிநாைத³ச mh’த³ŋhக³பணவாநைக:॥ 22॥
phரயெயௗ ராக⁴வேரShட²shதாmh mh ஸமலŋhkh’தாmh ।
த³th³’ஶுshேத ஸமாயாnhதmh ராக⁴வmh ரவாந:॥ 23॥
³rhவாத³லயாமதiνmh மஹாrhஹ-

கிடரthநாப⁴ரசிதாŋhக³mh ।
ஆரkhதகஜாயதேலாசநாnhதmh

adhyaatmaRamyuddha.pdf 81



அth◌⁴யாthமராமாயேண th³த⁴காNhட³mh

th³’ShThவா யrhேமாத³மதீவ Nhயா:॥ 24॥
விசிthரரthநாசிதஸூthரநth³த⁴-
பீதாmhப³ரmh பீந⁴ஜாnhதராலmh ।

அநrhkh◌⁴யiµkhதாப²லதி³vhயஹாைர:
விேராசமாநmh ர⁴நnhத³நmh phரஜா:॥ 25॥

ஸுkh³வiµkh²ையrhஹபி:◌⁴ phரஶாnhைத:
நிேஷvhயமாணmh ரவிlhயபா⁴ஸmh ।

கshகாசnhத³நphதகா³thரmh
நிவீதகlhபth³மShபமாலmh ॥ 26॥

thவா shthேயா ராமiµபாக³தmh iµதா³
phரஹrhஷேவேகா³thகதாநநய: ।

அபாshய ஸrhவmh kh³’ஹகாrhயமாதmh
ஹrhmhயாணி ைசவாஹு:shவலŋhkh’தா:॥ 27॥

th³’ShThவா ஹmh ஸrhவth³’³thஸவாkh’திmh
Shைப: கிரnhthய:shதேஶாபி⁴தாநநா: ।

th³’kh³பி: ◌⁴ நrhேநthரமேநாரஸாயநmh
shவாநnhத³rhதிmh மநஸாபி⁴ேரபி⁴ேர ॥ 28॥

ராம:shதshநிkh³த⁴th³’ஶா phரஜாshததா²
பயnh phரஜாநாத²இவாபர: phர: ◌⁴ ।

ஶைநrhஜகா³மாத² பி:shவலŋhkh’தmh
kh³’ஹmh மேஹnhth³ராலயஸnhநிப⁴mh ஹ:॥ 29॥

phரவிய ேவமாnhதரஸmhshதி²ேதா iµதா³
ராேமா வவnhேத³ சரெணௗ shவமா: ।

khரேமண ஸrhவா: பிth’ேயாத: phர: ◌⁴
நநாம ப⁴khthயா ர⁴வmhஶேக:॥ 30॥

தேதா ப⁴ரதமாேஹத³mh ராம:ஸthயபராkhரம: ।
ஸrhவஸmhபthஸமாkhதmh மம மnhதி³ரiµthதமmh ॥ 31॥
thராய வாநேரnhth³ராய ஸுkh³வாய phரதீ³யதாmh ।
ஸrhேவph◌⁴ய:ஸுக²வாஸாrhத²mh மnhதி³ராணி phரகlhபய ॥ 32॥
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ராேமணவmh ஸமாதி³Shேடா ப⁴ரதச ததா²கேராth ।
உவாச ச மஹாேதஜா:ஸுkh³வmh ராக⁴வாiνஜ:॥ 33॥
ராக⁴வshயாபி⁴ேஷகாrhத²mh ச:nh⁴ஜலmh ஶுப⁴mh ।
ஆேநmh phேரஷயshவாஶு ³தாmhshthவதவிkhரமாnh ॥ 34॥
phேரஷயாமாஸ ஸுkh³ேவா ஜாmhப³வnhதmh மthஸுதmh ।
அŋhக³த³mh ச ஸுேஷணmh ச ேத க³thவா வாேவக³த:॥ 35॥
ஜலrhnh ஶாதmhப⁴கலஶாmhச ஸமாநயnh ।
ஆநீதmh தீrhத²ஸலmh ஶthkh◌⁴ேநா மnhthபி:◌⁴ ஸஹ ॥ 36॥
ராக⁴வshயாபி⁴ேஷகாrhத²mh வShடா²ய nhயேவத³யth ।
ததsh phரயேதா vh’th³ேதா⁴ வShேடா² ph³ராமண:ஸஹ ॥ 37॥
ராமmh ரthநமேய பீேட²ஸதmh ஸmhnhயேவஶயth ।
வShேடா²வாமேத³வச ஜாபா³rhெகௗ³தமshததா²॥ 38॥
வாlhகிச ததா² சkh:ஸrhேவ ராமாபி⁴ேஷசநmh ।
ஶாkh³ரளkhதNhயக³nhத⁴ஜலrhiµதா³॥ 39॥
அph◌⁴யசnh ர⁴ேரShட²mh வாஸவmh வஸேவா யதா² ।
’thவிkh³பி⁴rhph³ராமண:ேரShைட:² கnhயாபி: ◌⁴ ஸஹ மnhthபி: ◌⁴ ॥ 40॥
ஸrhெவௗஷதி⁴ரைஸைசவ ைத³வைதrhநப⁴ shதி²ைத: ।
சrhபி⁴rhேலாகபாலச shவth³பி: ◌⁴ ஸக³ணshததா²॥ 41॥
ச²thரmh ச தshய ஜkh³ராஹ ஶthkh◌⁴ந: பாNh³ரmh ஶுப⁴mh ।
ஸுkh³வராேஸnhth³ெரௗ ெதௗ த³த⁴:ேவதசாமேர ॥ 42॥
மாலாmh ச காசநீmh வாrhத³ெதௗ³வாஸவேசாதி³த: ।
ஸrhவரthநஸமாkhதmh மணிகாசந⁴தmh ॥ 43॥
த³ெதௗ³ஹாரmh நேரnhth³ராய shவயmh ஶkhரsh ப⁴khதித: ।
phரஜ³rhேத³வக³nhத⁴rhவா நnh’சாphஸேராக³:॥ 44॥
ேத³வ³nh³ப⁴ேயா ேந:³ Shபvh’Sh: பபாத கா²th ।
நவ³rhவாத³லயாமmh பth³மபthராயேதணmh ॥ 45॥
ரவிேகாphரபா⁴khதகிேடந விராதmh ।
ேகாகnhத³rhபலாவNhயmh பீதாmhப³ரஸமாvh’தmh ॥ 46॥
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தி³vhயாப⁴ரணஸmhபnhநmh தி³vhயசnhத³நேலபநmh ।
அதாதி³thயஸŋhகாஶmh th³வி⁴ஜmh ர⁴நnhத³நmh ॥ 47॥
வாமபா⁴ேக³ஸமாநாmh தாmh காசநஸnhநிபா⁴mh ।
ஸrhவாப⁴ரணஸmhபnhநாmh வாமாŋhேக ஸiµபshதி²தாmh ॥ 48॥
ரkhேதாthபலகராmhேபா⁴ஜாmh வாேமநாŋhkh³ய ஸmhshதி²தmh ।
ஸrhவாதிஶயேஶாபா⁴Th◌⁴யmh th³’ShThவா ப⁴khதிஸமnhவித:॥ 49॥
உமயா ஸேதா ேத³வ:ஶŋhகேரா ர⁴நnhத³நmh ।
ஸrhவேத³வக³ணrhkhத:shேதாmh ஸiµபசkhரேம ॥ 50॥
மஹாேத³வ உவாச ।
நேமாऽsh ராமாய ஸஶkhதிகாய

நீேலாthபலயாமலேகாமலாய ।
கிடஹாராŋhக³த³⁴ஷய

mhஹாஸநshதா²ய மஹாphரபா⁴ய ॥ 51॥
thவமாதி³மth◌⁴யாnhதவிந ஏக:
sh’ஜshயவshயth ச ேலாகஜாதmh ।

shவமாயயா ேதந ந phயேஸ thவmh
யthshேவ ஸுேக²ऽஜshரரேதாऽநவth³ய:॥ 52॥

லாmh வித⁴thேஸ ³ணஸmhvh’தshthவmh
phரபnhநப⁴khதாiνவிதா⁴நேஹேதா: ।

நாநாவதாைர:ஸுரமாiνஷாth³ைய:
phரதீயேஸ jhஞாநிபி⁴ேரவ நிthயmh ॥ 53॥

shவாmhேஶந ேலாகmh ஸகலmh விதா⁴ய தmh
பி³ப⁴rh ச thவmh தத³த: ◌⁴ ப²ணீவர: ।

உபrhயேதா⁴ பா⁴nhவநிேலா³ெபௗஷதி⁴-
phரவrhஷேபாऽவ ைநகதா⁴ ஜக³th ॥ 54॥

thவஹ ேத³ஹph◌⁴’தாmh ஶிகி²ப:
பச ⁴khதமேஶஷமஜshரmh ।

பவநபசகபஸஹாேயா
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ஜக³த³க²Nhட³மேநந பி³ப⁴rh ॥ 55॥
சnhth³ரஸூrhயஶிகி²மth◌⁴யக³தmh யth

ேதஜ ஈஶ சித³ேஶஷதநாmh ।
phராப⁴வthதiνph◌⁴’தாவ ைத⁴rhயmh

ெஶௗrhயமாரகி²லmh தவ ஸththவmh ॥ 56॥
thவmh விசிஶிவவிShiΝவிேப⁴தா³th

காலகrhமஶஶிஸூrhயவிபா⁴கா³th ।
வாதி³நாmh ph’த²கி³ேவஶ விபா⁴

ph³ரம நிசிதமநnhயதி³ைஹகmh ॥ 57॥
மthshயாதி³ேபண யதா² thவேமக:
ெதௗ ராேணஷு ச ேலாகth³த:◌⁴ ।

தைத²வ ஸrhவmh ஸத³ஸth³விபா⁴க³-
shthவேமவ நாnhயth³ப⁴வேதா விபா⁴தி ॥ 58॥

யth³யthஸiµthபnhநமநnhதsh’Shடா-
thபthshயேத யchச ப⁴வchச யchச ।

ந th³’யேத shதா²வரஜŋhக³மாெதௗ³

thவயா விநாத:பரத: பரshthவmh ॥ 59॥
தththவmh ந ஜாநnhதி பராthமநshேத

ஜநா:ஸமshதாshதவ மாயயாத: ।
thவth³ப⁴khதேஸவாऽமலமாநஸாநாmh

விபா⁴தி தththவmh பரேமகைமஶmh ॥ 60॥
ph³ரமாத³யshேத ந வி:³shவபmh

சிதா³thமதththவmh ப³ரrhத²பா⁴வா: ।
தேதா ³த⁴shthவாத³ேமவ பmh

ப⁴khthயா ப⁴ஜnhiµkhதிiµைபthய:³க:²॥ 61॥
அஹmh ப⁴வnhநாம kh³’ணnh kh’தாrhேதா²
வஸா காயாமநிஶmh ப⁴வாnhயா ।

iµrhஷமாணshய விiµkhதேயऽஹmh
தி³ஶா மnhthரmh தவ ராம நாம ॥ 62॥
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இமmh shதவmh நிthயமநnhயப⁴khthயா
’Nhவnhதி கா³யnhதி க²nhதி ேய ைவ ।

ேத ஸrhவெஸௗkh²யmh பரமmh ச லph³th◌⁴வா
ப⁴வthபத³mh யாnh ப⁴வthphரஸாதா³th ॥ 63॥

இnhth³ர உவாச ।
ரோऽதி⁴ேபநாகி²லேத³வ ெஸௗkh²யmh

’தmh ச ேம ph³ரமவேரண ேத³வ ।
நச ஸrhவmh ப⁴வத: phரஸாதா³th

phராphதmh ஹேதா ராஸ³Shடஶth:॥ 64॥
ேத³வா ஊ:
’தா யjhஞபா⁴கா³ த⁴ராேத³வத³thதா

iµராேர க²ேலநாதி³ைத³thேயந விShே ।
ஹேதாऽth³ய thவயா ேநா விதாேநஷு பா⁴கா:³
ராவth³ப⁴விShயnhதி Shமthphரஸாதா³th ॥ 65॥

பிதர ஊ:
ஹேதாऽth³ய thவயா ³Shடைத³thேயா மஹாthமnh

க³யாெதௗ³ நைரrhத³thதபிNhடா³தி³காnhந: ।
ப³லாத³thதி ஹthவா kh³’thவா ஸமshதா-
நிதா³நீmh நrhலph³த⁴ஸththவா ப⁴வாம:॥ 66॥

யா ஊ:
ஸதா³விShகrhமNhயேநநாபி⁴khதா

வஹாேமா த³ஶாshயmh ப³லாth³:³க²khதா: ।
³ராthமா ஹேதா ராவே ராக⁴ேவஶ

thவயா ேத வயmh :³க²ஜாதாth³விiµkhதா:॥ 67॥
க³nhத⁴rhவா ஊ:
வயmh ஸŋhகீ³தநி கா³யnhதshேத கதா²mh’தmh ।
ஆநnhதா³mh’தஸnhேதா³ஹkhதா: rh: shதி²தா: ரா ॥ 68॥
பசாth³³ராthமநா ராம ராவேணநாபி⁴விth³தா: ।
தேமவ கா³யமாநாச ததா³ராத⁴நதthபரா:॥ 69॥
shதி²தாshthவயா பthராதா ஹேதாऽயmh ³Shடராஸ: ।
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ஏவmh மேஹாரகா:³th³தா: ◌⁴ கிnhநரா மதshததா²॥ 70॥
வஸேவா iµநேயா கா³ேவா ³யகாச பதththண: ।
ஸphரஜாபதயைசேத ததா² சாphஸரஸாmh க³:॥ 71॥
ஸrhேவ ராமmh ஸமாஸாth³ய th³’ShThவா ேநthரமேஹாthஸவmh ।
shthவா ph’த²kh ph’த²kh ஸrhேவ ராக⁴ேவபி⁴வnhதி³தா:॥ 72॥
ய:shவmh shவmh பத³mh ஸrhேவ ph³ரமth³ராத³யshததா² ।
phரஶmhஸnhேதா iµதா³ ராமmh கா³யnhதshதshய ேசShதmh ॥ 73॥
th◌⁴யாயnhதshthவபி⁴ேஷகாrhth³ரmh தாலமணஸmhதmh ।
mhஹாஸநshத²mh ராேஜnhth³ரmh ய:ஸrhேவ ’தி³shதி²தmh ॥ 74॥
ேக² வாth³ேயஷு th◌⁴வநthஸு phரiµதி³த’த³ையrhேத³வvh’nhைத:³
shவth³பி: ◌⁴
வrhஷth³பி: ◌⁴Shபvh’Shmh தி³வி iµநிநிகைரTh³யமாந:ஸமnhதாth ।
ராம:யாம: phரஸnhநshதசிரiµக:²ஸூrhயேகாphரகாஶ:

தாெஸௗthவாதாthமஜiµநிஹபி: ◌⁴ ேஸvhயமாேநா விபா⁴தி ॥ 75॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ th³த⁴காNhேட³

பசத³ஶ:ஸrhக:³॥ 15॥

॥ேஷாட³ஶ:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச ।
ராேமऽபி⁴khேத ராேஜnhth³ேர ஸrhவேலாகஸுகா²வேஹ ।
வஸுதா⁴ ஸshயஸmhபnhநா ப²லவnhேதா மஹா:॥ 1॥
க³nhத⁴நாநி Shபாணி க³nhத⁴வnhதி சகாஶிேர ।
ஸஹshரஶதமவாநாmh ேத⁴நாmh ச க³வாmh ததா²॥ 2॥
த³ெதௗ³ஶதvh’ஷாnh rhவmh th³விேஜph◌⁴ேயா ர⁴நnhத³ந: ।
thmhஶthேகாmh ஸுவrhணshய ph³ராமேணph◌⁴ேயா த³ெதௗ³ ந:॥ 3॥
வshthராப⁴ரணரthநாநி ph³ராமேணph◌⁴ேயா iµதா³ ததா² ।
ஸூrhயகாnhதிஸமphரkh²யாmh ஸrhவரthநமயீmh shரஜmh ॥ 4॥
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ஸுkh³வாய த³ெதௗ³ phthயா ராக⁴ேவா ப⁴khதவthஸல: ।
அŋhக³தா³ய த³ெதௗ³ தி³vhேய யŋhக³ேத³ ர⁴நnhத³ந:॥ 5॥
சnhth³ரேகாphரதீகாஶmh மணிரthநவி⁴தmh ।
தாைய phரத³ெதௗ³ஹாரmh phthயா ர⁴ேலாthதம:॥ 6॥
அவiµchயாthமந: கNhடா²th³தா⁴ரmh ஜநகநnhதி³நீ ।
அைவத ஹnh ஸrhவாnh ப⁴rhதாரmh ச iµஹுrhiµஹு:॥ 7॥
ராமshதாமாஹ ைவேத³ŋhகி³தjhேஞா விேலாகயnh ।
ைவேத³ யshய Shடா ேத³ தshைம வராநேந ॥ 8॥
ஹமேத த³ெதௗ³ஹாரmh பயேதா ராக⁴வshய ச ।
ேதந ஹாேரண ஶுஶுேப⁴ மாதிrhெகௗ³ரேவண ச ॥ 9॥
ராேமாऽபி மாதிmh th³’ShThவா kh’தாஜiµபshதி²தmh ।
ப⁴khthயா பரமயா Shட இத³mh வசநமph³ரவீth ॥ 10॥
ஹமmhshேத phரஸnhேநாऽsh வரmh வரய காŋhதmh ।
தா³shயா ேத³ைவரபி யth³³rhலப⁴mh ⁴வநthரேய ॥ 11॥
ஹமாநபி தmh phராஹ நthவா ராமmh phர’Shடதீ: ◌⁴ ।
thவnhநாம shமரேதா ராம ந th’phயதி மேநா மம ॥ 12॥
அதshthவnhநாம ஸததmh shமரnh shதா²shயா ⁴தேல ।
யாவthshதா²shயதி ேத நாம ேலாேக தாவthகேலவரmh ॥ 13॥
மம திShட² ராேஜnhth³ர வேராऽயmh ேமऽபி⁴காŋhத: ।
ராமshதேத²தி தmh phராஹ iµkhதshதிShட² யதா²ஸுக²mh ॥ 14॥
கlhபாnhேத மம ஸாjhயmh phராphshயேஸ நாthர ஸmhஶய: ।
தமாஹ ஜாநகீ phதா யthர thராபி மாேத ॥ 15॥
shதி²தmh thவாமiνயாshயnhதி ேபா⁴கா:³ஸrhேவ மமாjhஞயா ।
இthkhேதா மாதிshதாph◌⁴யாவராph◌⁴யாmh phர’Shடதீ: ◌⁴ ॥ 16॥
ஆநnhதா³பதாோ ⁴ேயா ⁴ய: phரணmhய ெதௗ ।
kh’chch²ராth³யெயௗ தபshதphmh மவnhதmh மஹாமதி:॥ 17॥
தேதா ³ஹmh ஸமாஸாth³ய ராம: phராஜமph³ரவீth ।
ஸேக² க³chச² ரmh ரmhயmh ’ŋhக³ேவரமiνthதமmh ॥ 18॥
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மாேமவ சிnhதயnhநிthயmh ⁴ŋhவ ேபா⁴கா³nhநிஜாrhதாnh ।
அnhேத மைமவ ஸாphயmh phராphshயேஸ thவmh ந ஸmhஶய:॥ 19॥
இthkhthவா phரத³ெதௗ³ தshைம தி³vhயாnhயாப⁴ரநி ச ।
ராjhயmh ச விலmh த³ththவா விjhஞாநmh ச த³ெதௗ³வி: ◌⁴ ॥ 20॥
ராேமŋhகி³ேதா ’Shேடா யெயௗ shவப⁴வநmh ³ஹ: ।
ேய சாnhேய வாநரா:ேரShடா²அேயாth◌⁴யாmh ஸiµபாக³தா:॥ 21॥
அlhயாப⁴ரணrhவshthைர: ஜயாமாஸ ராக⁴வ: ।
ஸுkh³வphரiµகா:²ஸrhேவ வாநரா:ஸவிபீ⁴ஷ:॥ 22॥
யதா²rhஹmh தாshேதந ராேமண பரமாthமநா ।
phர’Shடமநஸ:ஸrhேவ ஜkh³iµேரவ யதா²க³தmh ॥ 23॥
ஸுkh³வphரiµகா:²ஸrhேவ கிShகிnhதா⁴mh phரயrhiµதா³ ।
விபீ⁴ஷணsh ஸmhphராphய ராjhயmh நிஹதகNhடகmh ॥ 24॥
ராேமண: த: phthயா யெயௗ லŋhகாமநிnhதி³த: ।
ராக⁴ேவா ராjhயமகி²லmh ஶஶாஸாகி²லவthஸல:॥ 25॥
அநிchச²nhநபி ராேமண ெயௗவராjhேயऽபி⁴ேஷசித: ।
லமண: பரயா ப⁴khthயா ராமேஸவாபேராऽப⁴வth ॥ 26॥
ராமsh பரமாthமாபி கrhமாth◌⁴யோऽபி நிrhமல: ।
கrhth’thவாதி³விேநாऽபி நிrhவிகாேராऽபி ஸrhவதா³॥ 27॥
shவாநnhேத³நாபி Shட:ஸnh ேலாகாநாiµபேத³ஶkh’th ।
அவேமதா⁴தி³யjhைஞச ஸrhைவrhவிலத³ண:॥ 28॥
அயஜthபரமாநnhேதா³ மாiνஷmh வராத: ।
ந பrhயேத³வnh வித⁴வா ந ச vhயாலkh’தmh ப⁴யmh ॥ 29॥
ந vhயாதி⁴ஜmh ப⁴யmh சாth³ராேம ராjhயmh phரஶாஸதி ।
ேலாேக த³shப⁴யmh நாத³நrhேதா² நாshதி கசந ॥ 30॥
vh’th³ேத⁴ஷு ஸthஸு பா³லாநாmh நாnhmh’thப⁴யmh ததா² ।
ராமஜாபரா:ஸrhேவ ஸrhேவ ராக⁴வசிnhதகா:॥ 31॥
வவrhஷுrhஜலதா³shேதாயmh யதா²காலmh யதா²சி ।
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phரஜா:shவத⁴rhமநிரதா வrhரம³nhவிதா:॥ 32॥
ஔரஸாநிவ ராேமாऽபி ஜுேகா³ப பிth’வthphரஜா: ।
ஸrhவலணஸmhkhத:ஸrhவத⁴rhமபராயண:॥ 33॥
த³ஶவrhஷஸஹshராணி ராேமா ராjhயiµபாshத ஸ:॥ 34॥
இத³mh ரஹshயmh த⁴நதா⁴nhய’th³தி⁴ம-
th³தீ³rhகா⁴ராேராkh³யகரmh ஸுNhயத³mh ।

பவிthரமாth◌⁴யாthகஸnhjhஞிதmh ரா
ராமாயணmh பா⁴தமாதி³ஶmh⁴நா ॥ 35॥

’ேதி ப⁴khthயா மiνஜ:ஸமாேதா
ப⁴khthயா பேட²th³வா பShடமாநஸ: ।

ஸrhவா:ஸமாphேநாதி மேநாக³தாஶிேஷா
விiµchயேத பாதகேகாபி: ◌⁴ th ॥ 36॥

ராமாபி⁴ேஷகmh phரயத:’ேதி ேயா
த⁴நாபி⁴லா லப⁴ேத மஹth³த⁴நmh ।

thராபி⁴லா ஸுதமாrhயஸmhமதmh
phராphேநாதி ராமாயணமாதி³த: பட²nh ॥ 37॥

’ேதி ேயாऽth◌⁴யாthகராமஸmhதாmh
phராphேநாதி ராஜா ⁴வmh’th³த⁴ஸmhபத³mh ।

ஶthnh விthயாபி⁴ரphரத⁴rhேதா
vhயேபத:³ேகா²விஜயீ ப⁴ேவnhnh’ப:॥ 38॥

shthேயாऽபி ’Nhவnhthயதி⁴ராமஸmhதாmh
ப⁴வnhதி தா விஸுதாச தா: ।

வnhth◌⁴யாபி thரmh லப⁴ேத ஸுபிணmh
கதா²மாmh ப⁴khதிதா ’ேதி யா ॥ 39॥

ரth³தா⁴nhவிேதா ய:’iΝயாthபேட²nhநேரா
விthய ேகாபmh ச ததா²விமthஸர: ।

³rhகா³ணி ஸrhவாணி விthய நிrhப⁴ேயா
ப⁴ேவthஸுகீ² ராக⁴வப⁴khதிஸmhத:॥ 40॥

ஸுரா:ஸமshதா அபி யாnhதி Shடதாmh

90 sanskritdocuments.org



அth◌⁴யாthமராமாயேண th³த⁴காNhட³mh

விkh◌⁴நா:ஸமshதா அபயாnhதி ’Nhவதாmh ।
அth◌⁴யாthமராமாயணமாதி³ேதா nh’mh

ப⁴வnhதி ஸrhவா அபி ஸmhபத:³ பரா:॥ 41॥
ரஜshவலா வா யதி³ ராமதthபரா

’ேதி ராமாயணேமததா³தி³த: ।
thரmh phரஸூேத ’ஷப⁴mh சிராஷmh

பதிvhரதா ேலாகஸுதா ப⁴ேவth ॥ 42॥
ஜயிthவா  ேய ப⁴khthயா நமshrhவnhதி நிthயஶ: ।
ஸrhைவ: பாைபrhவிநிrhiµkhதா விShேrhயாnhதி பரmh பத³mh ॥ 43॥
அth◌⁴யாthமராமசதmh kh’thshநmh ’Nhவnhதி ப⁴khதித: ।
பட²nhதி வா shவயmh வkhthராthேதஷாmh ராம: phரத³தி ॥ 44॥
ராம ஏவ பரmh ph³ரம தshmhshShேடऽகி²லாthமநி ।
த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh யth³யதி³chச²தி தth³ப⁴ேவth ॥ 45॥
ேராதvhயmh நியேமைநதth³ராமாயணமக²Nh³தmh ।
ஆShயமாேராkh³யகரmh கlhபேகாThயக⁴நாஶநmh ॥ 46॥
ேத³வாச ஸrhேவ Shயnhதி kh³ரஹா:ஸrhேவ மஹrhஷய: ।
ராமாயணshய ரவேண th’phயnhதி பிதரshததா²॥ 47॥
அth◌⁴யாthமராமாயணேமதத³th³⁴தmh

ைவராkh³யவிjhஞாநதmh ராதநmh ।
பட²nhதி ’Nhவnhதி க²nhதி ேய நரா:
ேதஷாmh ப⁴ேவऽshnhந நrhப⁴ேவா ப⁴ேவth ॥ 48॥

ஆேலாTh³யாகி²லேவத³ராஶிமஸkh’th³யthதாரகmh ph³ரம தth³-
ராேமா விShiΝரஹshயrhதிதி ேயா விjhஞாய ⁴ேதவர: ।
உth³th◌⁴’thயாகி²லஸாரஸŋhkh³ரஹத³mh ஸŋhேபத: phரsh²டmh
ராமshய நி³ட⁴தththவமகி²லmh phராஹ phயாைய ப⁴வ:॥ 49॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ th³த⁴காNhேட³

ேஷாட³ஶ:

ஸrhக:³॥ 16॥
॥ஸமாphதத³mh th³த⁴காNhட³mh ॥
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