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adhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDam

अारामायणे युकाडम ्

॥ ूथमः सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
यथावािषतं वां ौुा रामो हनमूतः ।
उवाचानरं वां हषण महतावतृः ॥ १॥
काय कृतं हनमुता दवेरैिप सुरम ।्
मनसािप यदने त ु शं न भतूले ॥ २॥
शतयोजनिवीण लयेः पयोिनिधम ।्
लां च रासगै ुां को वा धष ियत ुं मः ॥ ३॥
भृकाय हनमुता कृतं सव मशषेतः ।
समुीवेशो लोके न भतूो न भिवित ॥ ४॥
अहं च रघवुशं लण कपीरः ।
जाना दशननेा रिताः ो हनमूता ॥ ५॥
सवथा सकृुतं काय जानाः पिरमाग णम ।्
समिंु मनसा ृा सीदतीव मनो मम ॥ ६॥
कथं नबझषाकीण समिंु शतयोजनम ।्
लिया िरप ुं हां कथं िािम जानकीम ॥् ७॥
ौुा त ु रामवचनं समुीवः ूाह राघवम ।्
समिंु लियामो महानबझषाकुलम ॥् ८॥
लां च िवधिमामो हिनामोऽ रावणम ।्
िचां ज रघौुे िचा काय िवनािशनी ॥ ९॥
एतान प्ँय महासान श्रूान व्ानरपुवान ।्
ियाथ समुुान ्ू वेमुिप पावकम ॥् १०॥
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अारामायणे युकाडम ्

समिुतरणे बिुं कु ूथमं ततः ।
ा लां दशमीवो हत इवे महे ॥ ११॥
निह पँयाहं कििष ुलोकेष ु राघव ।
गहृीतधनषुो ये ितदेिभमखुो रणे ॥ १२॥
सवथा नो जयो राम भिवित न सशंयः ।
िनिमािन च पँयािम तथा भतूािन सव शः ॥ १३॥
समुीववचनं ौुा भिवीय समितम ।्
अीकृाॄवीिामो हनमूं परुःितम ॥् १४॥
यने केन ूकारणे लयामो महाण वम ।्
लापं म े ॄिूह ःसां दवेदानवःै ॥ १५॥
ाा त ूतीकारं किरािम कपीर ।
ौुा राम वचनं हनमूान ि्वनयाितः ॥ १६॥
उवाच ूािलदव यथा ं ॄवीिम त े ।
ला िदा परुी दवे िऽकूटिशखरे िता ॥ १७॥
णू ाकारसिहता णा ालकसयंतुा ।
पिरखािभः पिरवतृा पणूा िभिन म लोदकैः ॥ १८॥
नानोपवनशोभाा िदवापीिभरावतृा ।
गहृिैव िचऽशोभामै िणमयःै शभुःै ॥ १९॥
पिमारमासा गजवाहाः सहॐशः ।
उरे ािर िति सावाहाः सपयः ॥ २०॥
ितबुदसाकाः ूाामिप तथवै च ।
रिणो रासा वीरा ारं दिणमािौताः ॥ २१॥
मकऽेसाता गजारथपयः ।
रयि सदा लां नानाकुशलाः ूभो ॥ २२॥
समिैव िवधलैा शतीिभ सयंतुा ।
एवं ितऽेिप दवेशे ण ु म े तऽ चिेतम ॥् २३॥
दशाननबलौघ चतथुाशो मया हतः ।
दा लां परु णू ासादो धिष तो मया ॥ २४॥
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अारामायणे युकाडम ्

शतः समावै नािशता मे रघूम ।
दवे शनादवे ला भीकृता भवते ॥् २५॥
ूानं कु दवेशे गामो लवणाधुःे ।
तीरं सह महावीरवैा नरौघःै समतः ॥ २६॥
ौुा हनमूतो वामवुाच रघनुनः ।
समुीव सिैनकान स्वा न ्ू ानायािभनोदय ॥ २७॥
इदानीमवे िवजयो मुत ः पिरवत त े ।
अिुत गाहं लां राससलाम ॥् २८॥
सूाकारां सुध षा नाशयािम सरावणाम ।्
आनेािम च सीतां म े दिणाि ुरधः ॥ २९॥
ूयात ु वािहनी सवा  वानराणां तरिनाम ।्
रु यथूपाः सनेामम े पृ े च पा योः ॥ ३०॥
हनमूमथा गामऽेदं ततः ।
आ लणो यात ु समुीव ं मया सह ॥ ३१॥
गजो गवाो गवयो मैो ििवद एव च ।
नलो नीलः सषुणे जावां तथापरे ॥ ३२॥
सव गुसवऽ सनेायाः शऽघुाितनः ।
इाा हरीन र्ामः ूते सहलणः ॥ ३३॥
समुीवसिहतो हषा नेामगतो िवभःु ।
वारणेिनभाः सव वानराः कामिपणः ॥ ३४॥
लेः पिरगज ो जमु े दिणां िदशम ।्
भयो ययःु सव फलािन च मधिून च ॥ ३५॥
ॄवुो राघवाम े हिनामोऽ रावणम ।्
एवं त े वानरौेा गतलुिवबमाः ॥ ३६॥
हिरामुमानौ तौ शशुभुात े रघूमौ ।
नऽःै सिेवतौ यसयूा िववारे ॥ ३७॥
आवृ पिृथव कृां जगाम महती चमःू ।
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अारामायणे युकाडम ्

ूोटयः पुामानुह पादपान ॥् ३८॥
शलैानारोहय जममुा तवगेतः ।
असाता सवऽ वानराः पिरपिूरताः ॥ ३९॥
ाे जमरुथ रामणे पिरपािलताः ।
गता चमिूदवाराऽं िचासत णम ॥् ४०॥
काननािन िविचऽािण पँयलयसयोः ।
त े सं समितब मलयं च तथा िगिरम ॥् ४१॥
आययुानपुूण समिंु भीमिनःनम ।्
अवतीय  हनमूं रामः समुीवसयंतुः ॥ ४२॥
सिललााशमासा रामो वचनमॄवीत ।्
आगताः ो वयं सव समिंु मकरालयम ॥् ४३॥
इतो गमुशं नो िनपायने वानराः ।
अऽ सनेािनवशेोऽु मयामोऽ तारणे ॥ ४४॥
ौुा राम वचनं समुीवः सागरािके ।
सनेां वशेयत ि्ूं रितां किपकुरःै ॥ ४५॥
ते पँयो िवषें सागरं भीमदशनम ।्
महोततरां भीमनबभयरम ॥् ४६॥
अगाधं गगनाकारं सागरं वी ःिखताः ।
तिरामः कथं घोरं सागरं वणालयम ॥् ४७॥
होऽािभरवै रावणो रासाधमः ।
इित िचाकुलाः सव रामपा विताः ॥ ४८॥
रामः सीतामनुृ ःखने महतावतृः ।
िवल जानक सीतां बधा काय मानषुः ॥ ४९॥
अितीयिदाकैः परमाा सनातनः ।
युजानाित राम पं ततो जनः ॥ ५०॥
तं न शृित ःखािद िकमतुानमयम ।्
ःखहष भयबोधलोभमोहमदादयः ॥ ५१॥
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अानिलातेािन कुतः सि िचदािन ।
दहेािभमािननो ःखं न दहे िचदानः ॥ ५२॥
ससादे याभावाखुमाऽं िह ँयते ।
बुाभावाशंुे ःखं तऽ न ँयते ।
अतो ःखािदकं सव बुरेवे न सशंयः ॥ ५३॥
रामः पराा पुषः परुाणो

िनोिदतो िनसखुो िनरीहः ।
तथािप मायागणुसतोऽसौ

सखुीव ःखीव िवभातऽेबधुःै ॥ ५४॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे युकाडे
ूथमः सग ः ॥ १॥

॥ितीयः सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
लायां रावणो ा कृतं कम  हनमूता ।
रं दवैतवैा ऽिप ि॑या िकिदवाखुः ॥ १॥
आय मिणः सवा िनदं वचनमॄवीत ।्
हनमूता कृतं कम  भविमवे तत ॥् २॥
ूिवँय लां ध षा ा सीतां रासदाम ।्
हा च रासान व्ीरानं मोदरीसतुम ॥् ३॥
दा लामशषेणे लिया च सागरम ।्
युान स्वा नितब ोऽगानुरवे सः ॥ ४॥
िकं कत िमतोऽािभयू यं मिवशारदाः ।
मयं ूयने यृतं म े िहतं भवते ॥् ५॥
रावण वचः ौुा रासामथाॄवुन ।्
दवे शा कुतो रामाव लोकिजतो रणे ॥ ६॥
इु बा िनिः पऽुणे तव पन े ।
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अारामायणे युकाडम ्

िजा कुबरेमानीय पुकं भुते या ॥ ७॥
यमो िजतः कालदडायं नाभूव ूभो ।
वणो तनेवै िजतः सवऽिप रासाः ॥ ८॥
मयो महासरुो भीा कां दा यं तव ।
शे वत तऽेािप िकमतुाे महासरुाः ॥ ९॥
हनमूष णं य ु तदवाकृतं च नः ।
वानरोऽयं िकमाकमिन प्ौषदशन े ॥ १०॥
इपुिेतमािभध ष णं तने िकं भवते ।्
वयं ूमाः िकं तने विताः ो हनमूता ॥ ११॥
जानीमो यिद तं सव कथं जीवन ग्िमित ।
आापय जगृमवानरममानषुम ॥् १२॥
कृायाामहे सव ूकंे वा िनयोजय ।
कुकणदा ूाह रावणं रासेरम ॥् १३॥
आरं यया कमानाशाय केवलम ।्
न ोऽिस तदा भायां रामणे महाना ॥ १४॥
यिद पँयित रामां जीवायािस रावण ।
रामो न मानषुो दवेः सााारायणोऽयः ॥ १५॥
सीता भगवती ली रामपी यशिनी ।
रासानां िवनाशाय यानीता समुमा ॥ १६॥
िवषिपडिमवागीय  महामीनो यथा तथा ।
आनीता जानकी पाया िकं वा भिवित ॥ १७॥
यनिुचतं कम  या कृतमजानता ।
सव समं किरािम िचो भव ूभो ॥ १८॥
कुकणवचः ौुा वािमिजदॄवीत ।्
दिेह दवे ममानुां हा रामं सलणम ।्
समुीवं वानरांवै पनुया ािम तऽेिकम ॥् १९॥
तऽागतो भागवतूधानो

िवभीषणो बिुमतां विरः ।
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ौीरामपादय एकतानः ।
ूण दवेािरमपुोपिवः ॥ २०॥

िवलो कुौवणािददैान ्
मूमानितिवयने ।

िवलो कामातरुमूमो
दशाननं ूाह िवशुबिुः ॥ २१॥

न कुकणिजतौ च राजन ्
तथा महापा महोदरौ तौ ।

िनकुकुौ च तथाितकायः
ात ुं न शा यिुध राघव ॥ २२॥

सीतािभधानने महामहणे
मोऽिस राजन न् च ते िवमोः ।

तामवे सृ महाधनने
दािभरामाय सखुी भव म ॥् २३॥

याव राम िशताः िशलीमखुा
लामिभा िशरािंस रसाम ।्

िछि ताविघनुायक भो-
ां जानक ं ूितदातमुहिस ॥ २४॥

यावगाभाः कपयो महाबला
हरीतुा नखदंयोिधनः ।

लां समाब िवनाशयि ते
ताव तं दिेह रघूमाय ताम ॥् २५॥

जीव रामणे िवमोसें
गुः सरुेरैिप शरणे ।

न दवेराजागतो न मृोः
पाताललोकानिप सिवः ॥ २६॥

शभुं िहतं पिवऽं च िवभीषणवचः खलः ।
ूितजमाह नवैासौ िॆयमाण इवौषधम ॥् २७॥
कालेन नोिदतो दैो िवभीषणमथाॄवीत ।्
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मभोगःै पुाो ममीप े वसिप ॥ २८॥
ूतीपमाचरषे ममवै िहतकािरणः ।
िमऽभावने शऽमु जातो नाऽ सशंयः ॥ २९॥
अनायण कृतने सितम न युते ।
िवनाशमिभकाि ातीनां ातयः सदा ॥ ३०॥
योऽवेिंवधं ॄयूाामकंे िनशाचरः ।
हि तिन ्णे एव िधक ्ां रःकुलाधमम ॥् ३१॥
रावणनेवैमुः सन प्षं स िवभीषणः ।
उपात सभामादापािणम हाबलः ॥ ३२॥
चतिुभ म ििभः साध गगनोऽॄवीचः ।
बोधने महतािवो रावणं दशकरम ।्
मा िवनाशमपुिैह ं िूयवािदनमवे माम ॥् ३३॥
िधरोिष तथािप ं ेो ॅाता िपतःु समः ।
कालो राघवपणे जातो दशरथालये ॥ ३४॥
काली सीतािभधानने जाता जनकनिनी ।
तावभुावागतावऽ भमूभेा रापनुय े ॥ ३५॥
तनेवै ूिेरतं त ु न णोिष िहतं मम ।
ौीरामः ूकृतःे साारावदा ितः ॥ ३६॥
बिहर भतूानां समः सवऽ सिंतः ।
नामपािदभदेने तय इवामलः ॥ ३७॥
यथा नानाूकारषे ु वृेकेो महानलः ।
तदाकृितभदेने िभतऽेानचषुाम ॥् ३८॥
पकोशािदभदेने तय इवाबभौ ।
नीलपीतािदयोगने िनम लः िटको यथा ॥ ३९॥
स एव िनमुोऽिप मायागणुिबितः ।
कालः ूधान ं पुषोऽं चिेत चतिुव धः ॥ ४०॥
ूधानपुषाां स जगृं सजृजः ।
कालपणे कलनां जगतः कुतऽेयः ॥ ४१॥
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कालपी स भगवान र्ामपणे मायया ॥ ४२॥
ॄणा ूािथ तो दवेधाथ िमहागतः ।
तदथा कथं कुया स ईरः ॥ ४३॥
हिनित ां रामु सपऽुबलवाहनम ।्
हमानं न शोिम िु ं रामणे रावण ॥ ४४॥
ां रासकुलं कृं ततो गािम राघवम ।्
मिय यात े सखुीभूा रम भवन े िचरम ॥् ४५॥
िवभीषणो रावणवातः णा-

िसृ सव सपिरदं गहृम ।्
जगाम राम पदारिवयोः
सवेािभकाी पिरपणू मानसः ॥ ४६॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे युकाडे ितीयः
सग ः ॥ २॥

॥ततृीयः सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
िवभीषणो महाभागतिुभ म ििभः सह ।
आग गगन े रामसखु े समवितः ॥ १॥
उैवाच भोः ािमन र्ाम राजीवलोचन ।
रावणानजुोऽहं त े दारहत ुिव भीषणः ॥ २॥
नाा ॅाऽा िनरोऽहं ामवे शरणं गतः ।
िहतमंु मया दवे त चािविदतानः ॥ ३॥
सीतां रामाय वदैहे ूषेयिेत पनुः पनुः ।
उोऽिप न णोवे कालपाशवशं गतः ॥ ४॥
हुं मां खमादाय ूािविासाधमः ।
ततोऽिचरणे सिचवैतिुभ ः सिहतो भयात ॥् ५॥
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ामवे भवमोाय ममुुःु शरणं गतः ।
िवभीषणवचः ौुा समुीवो वामॄवीत ॥् ६॥
िवासाह न त े राम मायावी रासाधमः ।
सीताहत ुिव शषेणे रावणानजुो बली ॥ ७॥
मििभः सायधुरैान ि्ववरे िनहिनित ।
तदाापय मे दवे वानरहैतामयम ॥् ८॥
ममवैं भाित मे राम बुा िकं िनितं वद ।
ौुा समुीववचनं रामः सितमॄवीत ॥् ९॥
यदीािम किपौे लोकान स्वा न स्हेरान ।्
िनिमषाधन सहंां सजृािम िनिमषाध तः ॥ १०॥
अतो मयाऽभयं दं शीयमानय रासम ॥् ११॥
सकृदवे ूपाय तवाीित च याचते ।
अभयं सव भतूेो ददातेतं मम ॥ १२॥
राम वचनं ौुा समुीवो मानसः ।
िवभीषणमथाना दशयामास राघवम ॥् १३॥
िवभीषणुसाां ूिणप रघूमम ।्
हष गदया वाचा भा च परयाितः ॥ १४॥
रामं ँयामं िवशालां ूसमखुपजम ।्
धनबुा णधरं शां लणने समितम ॥् १५॥
कृतािलपटुो भूा ोत ुं समपुचबमे ॥ १६॥

िवभीषण उवाच ।
नमे राम राजे नमः सीतामनोरम ।
नमे चडकोदड नमे भवल ॥ १७॥
नमोऽनाय शााय रामायािमततजेस े ।
समुीविमऽाय च ते रघणूां पतय े नमः ॥ १८॥
जगिनाशानां कारणाय महान े ।
ऽलैोगरुवऽेनािदगहृाय नमो नमः ॥ १९॥
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मािदज गतां राम मवे िितकारणम ।्
मे िनधनानं ेाचारमवे िह ॥ २०॥
चराचराणां भतूानां बिहर राघव ।
ाापकपणे भवान भ्ाित जगयः ॥२१॥
ायया ताना नाानो िवचतेसः ।
गतागतं ूपे पापपुयवशादा ॥ २२॥
तावं जगाित शिुकारजतं यथा ।
याव ायते ान ं चतेसानगािमना ॥२३॥
दानादा युाः पऽुदारगहृािदष ु ।
रमे िवषयान स्वा ने ःखूदान ि्वभो ॥ २४॥
िमोऽिय मो रो वण तथािनलः ।
कुबरे तथा िमवे पुषोम ॥ २५॥
मणोरणीयां लूात ्लूतरः ूभो ।
ं िपता सव लोकानां माता धाता मवे िह ॥ २६॥
आिदमारिहतः पिरपणूऽतुोऽयः ।
ं पािणपादरिहतःुौोऽिवविज तः ॥ २७॥
ौोता िा महीता च जवनं खराक ।
कोशेो ितिरं िनग ुणो िनपाौयः ॥ २८॥
िनिव को िनिव कारो िनराकारो िनरीरः ।
षावरिहतोऽनािदः पुषः ूकृतःे परः ॥ २९॥
मायया गृमाणं मनु इव भास े ।
ाा ां िनग ुणमजं वैवा मोगािमनः ॥ ३०॥
अहं ादसििनःौणे ूा राघव ।
इािम ानयोगां सौधमारोढमुीर ॥ ३१॥
नमः सीतापत े राम नमः कािणकोम ।
रावणारे नमुं ऽािह मां भवसागरात ॥् ३२॥
ततः ूसः ूोवाच ौीरामो भवलः ।
वरं वणृी भिं त े वाितं वरदोऽहम ॥् ३३॥

adhyaatmaRamyuddha.pdf 11



अारामायणे युकाडम ्

िवभीषण उवाच ।
धोऽि कृतकृोऽि कृतकायऽि राघव ।
ाददशनादवे िवमुोऽि न सशंयः ॥ ३४॥
नाि मशो धो नाि मशः शिुचः ।
नाि मशो लोके राम िूत दश नात ॥् ३५॥
कमबिवनाशाय ानं भिलणम ।्
ानं परमाथ च दिेह मे रघनुन ॥ ३६॥
न याच े राम राजे सखुं िवषयसवम ।्
ादकमले सा भिरवे सदा ु मे ॥ ३७॥
ओिमुा पनुः ूीतो रामः ूोवाच रासम ।्
ण ु वािम त े भिं रहं मम िनितम ॥् ३८॥
मानां ूशाानां योिगनां वीतरािगणाम ।्
दये सीतया िनं वसाऽ न सशंयः ॥ ३९॥
तां सव दा शाः सवकषविज तः ।
मां ाा मोसे िनं घोरससंारसागरात ॥् ४०॥
ोऽमतेठेु िलखेः णयुादिप ।
मीतये ममाभीं सां समवायुात ॥् ४१॥
इुा लणं ूाह ौीरामो भभिमान ।्
पँयिदानीमवेषै मम सशन े फलम ॥् ४२॥
लाराऽेिभषेािम जलमानय सागरात ।्
याव सयू  याविित मिेदनी ॥ ४३॥
यावम कथा लोके ताविां करोसौ ।
इुा लणनेा ु ाना कलशने तम ॥् ४४॥
लाराािधपाथ मिभषकंे रमापितः ।
कारयामास सिचवलैणने िवशषेतः ॥ ४५॥
साध ु सािित ते सव वानराुवुभुृ शम ।्
समुीवोऽिप पिर िवभीषणमथाॄवीत ॥् ४६॥
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िवभीषण वयं सव राम परमानः ।
िकराऽ मुं भा रामपिरमहात ।्
रावण िवनाशे ं साहां कत ुमहिस ॥ ४७॥
िवभीषण उवाच ।
अहं िकयान स्हाये राम परमानः ।
िकं त ु दां किरऽेहं भा शा मायया ॥ ४८॥
दशमीवणे सिः शकुो नाम महासरुः ।
सिंतो रे वां समुीविमदमॄवीत ॥् ४९॥
ामाह रावणो राजा ॅातरं रासािधपः ।
महाकुलूसतूं राजािस वनचािरणाम ॥् ५०॥
मम ॅातसृमानं तव नाथिववः ।
अहं यदहरं भाया राजपऽु िकं तव ॥ ५१॥
िकिां यािह हिरिभला शा न दवैतःै ।
ूा ुं िकं मानवरैसवैा नरयथूपःै ॥ ५२॥
तं ूापयं वचनं तणू मुु वानराः ।
ूाप तदा िूं िनह ुं ढमिुिभः ॥ ५३॥
वानरहैमानुशकुो राममथाॄवीत ।्
न तान ्ि राजे वानरान व्ारय ूभो ॥ ५४॥
रामः ौुा तदा वां शकु पिरदिेवतम ।्
मा विधिेत रामान व्ारयामास वानरान ॥् ५५॥
पनुररमासा शकुः समुीवमॄवीत ।्
ॄिूह राजन द्शमीवं िकं वािम ोजाहम ॥् ५६॥

समुीव उवाच ।
यथा वाली मम ॅाता तथा ं रासाधम ।
हं मया यापऽुबलवाहनः ॥ ५७॥
ॄिूह मे रामच भाया ा  यािस ।
ततो रामाया धृा शकंु बारयत ॥् ५८॥
शा लोऽिप ततः पवू ा किपबलं महत ।्
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यथावथयामास रावणाय स रासः ॥ ५९॥
दीघ िचापरो भूा िनःसास मिरे ।
ततः समिुमावे रामो रालोचनः ॥ ६०॥
पँय लण ोऽसौ वािरिधमा मपुागतम ।्
नािभनित ाा दशनाथ ममानघ ॥ ६१॥
जानाित मानषुोऽयं म े िकं किरित वानरःै ।
अ पँय महाबाहो शोषियािम वािरिधम ॥् ६२॥
पादनेवै गिमि वानरा िवगतराः ।
इुा बोधताॆा आरोिपतधन ुध रः ॥ ६३॥
तणूीरााणमादाय कालािसशूभम ।्
साय चापमाकृ रामो वामथाॄवीत ॥् ६४॥
पँयुसव भतूािन राम शरिवबमम ।्
इदान भसाुया समिंु सिरतां पितम ॥् ६५॥
एवं ॄवुित राम े त ु सशलैवनकानना ।
चचाल वसधुा ौ िदश तमसावतृाः ॥ ६६॥
चुभु े सागरो वलेां भयाोजनमगात ।्
ितिमनबझषा मीनाः ूताः पिरतऽसःु ॥ ६७॥
एतिरे सााागरो िदपधकृ ् ।
िदाभरणसः भासा भासयन ि्दशः ॥ ६८॥
ाःिदरािन कराां पिरगृ सः ।
पादयोः परुतः िा रामोपायनं ब ॥ ६९॥
दडविणाह रामं रालोचनम ।्
ऽािह ऽािह जगाथ राम ऽलैोरक ॥ ७०॥
जडोऽहं राम त े सृः सजृता िनिखलं जगत ।्
भावमथा कत ु कः शो दवेिनिम तम ॥् ७१॥
लूािन पभतूािन जडावे भावतः ।
सृािन भवततैािन दाां लयि न ॥ ७२॥
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तामसादहमो राम भतूािन ूभवि िह ।
कारणानगुमाषेां जडं तामसं तः ॥ ७३॥
िनग ुणं िनराकारो यदा मायागणुान ्ू भो ।
लीलयाीकरोिष ं तदा वरैाजनामवान ॥् ७४॥
गणुानो िवराज सावेा बभिूवरे ।
रजोगणुाजशेाा मोभू तपितव ॥ ७५॥
ामहं मायया छं लीलया मानषुाकृितम ॥् ७६॥
जडबिुज डो मखू ः कथं जानािम िनग ुणम ।्
दड एव िह मखूा णां साग ू ापकः ूभो ॥ ७७॥
भतूानाममरौे पशनूां लगडुो यथा ।
शरणं त े ोजामीशं शरयं भवल ।
अभयं दिेह मे राम लामाग ददािम त े ॥ ७८॥
ौीराम उवाच ।
अमोघोऽयं महाबाणः किन द्शे े िनपाताम ।्
लं दशय मे शीयं बाणामोघपाितनः ॥ ७९॥
राम वचनं ौुा करे ा महाशरम ।्
महोदिधम हातजेा राघवं वामॄवीत ॥् ८०॥
रामोरूदशे े त ु िुमकु इित ौतुः ।
ूदशेऽ बहवः पापाानो िदवािनशम ॥् ८१॥
बाधे मां रघौुे तऽ ते पातां शरः ।
रामणे सृो बाणु णादाभीरमडलम ॥् ८२॥
हा पनुः समाग तणूीरे पवू वितः ।
ततोऽॄवीिघौुें सागरो िवनयाितः ॥ ८३॥
नलः सते ुं करोिन ज्ले मे िवकमणः ।
सतुो धीमान स्मथऽिन क्ाय लवरो हिरः ॥ ८४॥
कीित जान ु त े लोकाः सव लोकमलापहाम ।्
इुा राघवं ना ययौ िसरुँयताम ॥् ८५॥
ततो रामु समुीवलणाां समितः ।
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नलमाापयीयं वानरःै सतेबुन े॥ ८६॥
ततोऽितः वगेयथूप-ै

महानगेूितमयै ुतो नलः ।
बब सते ुं शतयोजनायतं

सिुवतृं पव तपादपैढम ॥् ८७॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे युकाडे
ततृीयः सग ः ॥ ३॥

॥ चतथु ः सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
सतेमुारभमाणु तऽ रामेरं िशवम ।्
संा पजूियाह रामो लोकिहताय च ॥ १॥
ूणमेतेबुं यो ा रामेरं िशवम ।्
ॄहािदपापेो मुते मदनमुहात ॥् २॥
सतेबुे नरः ाा ा रामेरं हरम ।्
सिनयतो भूा गा वाराणस नरः ॥ ३॥
आनीय गासिललं रामशेमिभिष च ।
समिेु ितारो ॄ ूाोसशंयम ॥् ४॥
कृतािन ूथमनेाा योजनािन चतदु श ।
ितीयने तथा चाा योजनािन त ु िवशंितः ॥ ५॥
ततृीयने तथा चाा योजनाकेिवशंितः ।
चतथुन तथा चाा ािवशंितिरित ौतुम ॥् ६॥
पमने ऽयोिवशंोजनािन समतः ।
बब सागरे सते ुं नलो वानरसमः ॥ ७॥
तनेवै जमःु कपयो योजनानां शतं िुतम ।्
असाताः सवुलेाििं धःु वगोमाः ॥ ८॥
आ माितं रामो लणोऽदं तथा ।
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िदू राघवो लामारोहाचलं महत ॥् ९॥
ा लां सिुवीणा नानािचऽजाकुलाम ।्
िचऽूासादसाधां ण ू ाकारतोरणाम ॥् १०॥
पिरखािभः शतीिभः समै िवरािजताम ।्
ूासादोपिर िवीण ू दशे े दशकरः ॥११॥
मििभः सिहतो वीरःै िकरीटदशकोलः ।
नीलािििशखराकारः कालमघेसमूभः ॥१२॥
रदडःै िसतऽरैनकैेः पिरशोिभतः ।
एतिरे बो मुो रामणे व ै शकुः ॥ १३॥
वानरैािडतः सग द्शाननमपुागतः ।
ूहसन र्ावणः ूाह पीिडतः िकं परःै शकु ॥१४॥
रावण वचः ौुा शकुो वचनमॄवीत ।्
सागरोरे तीरऽेॄवं त े वचनं यथा ।
तत उु कपयो गहृीा मां णातः ॥ १५॥
मिुिभन खदै हुं लो ुं ूचबमःु ।
ततो मां राम रिेत बोशं रघपुुवः ॥ १६॥
िवसृतािमित ूाह िवसृोऽहं कपीरःै ।
ततोऽहमागतो भीा ा तानरं बलम ॥् १७॥
रासानां बलौघ वानरेबल च ।
नतैयोिव त े सिदवदानवयोिरव ॥ १८॥
परुूाकारमायाि िूमकेतरं कु ।
सीतां वा ै ूयाश ु युं वा दीयतां ूभो ॥१९॥
मामाह रामं ॄिूह रावणं मचः शकु ।
यलं च समािौ सीतां म े तवानिस ॥ २०॥
तशय यथाकामं ससैः सहबावः ।
ःकाले नगर लां सूाकारां सतोरणाम ॥् २१॥
रासं च बलं पँय शरिैव िंसतं मया ।
घोररोषमहं मोे बलं धारय रावण ॥ २२॥
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इुोपररामाथ रामः कमललोचनः ।
एकानगता यऽ चारः पुषष भाः ॥ २३॥
ौीरामो लणवै समुीव िवभीषणः ।
एत एव समथा े लां नाशियत ुं ूभो ॥ २४॥
उा भीकरणे सव ित ु वानराः ।
त याग ब्लं ं पं ूहरणािन च ॥ २५॥
विधित परंु सव मकेिु त े ऽयः ।
पँय वानरसनेां तामसातां ूपिूरताम ् ॥ २६॥
गज ि वानराऽ पँय पवतसिभाः ।
न शाे गणियत ुं ूाधाने ॄवीिम त े ॥ २७॥
एष योऽिभमखुो लां नदिंित वानरः ।
यथूपानां सहॐाणां शतने पिरवािरतः ॥ २८॥
समुीवसनेािधपितनलो नामािननः ।
एष पव ताभः पिकसिभः ॥ २९॥
ोटयिभसरंो लालंू च पनुः पनुः ।
यवुराजोऽदो नाम वािलपऽुोऽितवीय वान ॥् ३०॥
यने ा जनकजा रामातीववभा ।
हनमूानषे िवातो हतो यने तवाजः ॥ ३१॥
तेो रजतसाशो महाबिुपराबमः ।
तणू समुीवमाग पनुग ित वानरः ॥ ३२॥
यषे िसहंसाशः पँयतलुिवबमः ।
रो नाम महासो लां नाशियत ुं मः ॥ ३३॥
एष पँयित व ै लां िदधिव वानरः ।
शरभो नाम राजे कोिटयथूपनायकः ॥ ३४॥
पनस महावीय मै ििवदथा ।
नल सतेकुता ऽसौ िवकमसतुो बली ॥ ३५॥
वानराणां वण न े वा सान े वा क ईरः ।
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शरूाः सव महाकायाः सव युािभकािणः ॥ ३६॥
शाः सव चणू ियत ुं लां रोगणःै सह ।
एतषेां बलसानं ूकंे वि ते ण ु ॥३७॥
एषां कोिटसहॐािण नव प च स च ।
तथा शसहॐािण तथाब ुदशतािन च ॥ ३८॥
समुीवसिचवानां त े बलमतेकीित तम ।्
अषेां त ु बलं नाहं वंु शोऽि रावण ॥३९॥
रामो न मानषुः साादािदनारायणः परः ।
सीता साागतेिुिजगदािका ॥ ४०॥
ताामवे समुं जगावरजमम ।्
तािाम सीताच जगतषु तौ ॥ ४१॥
िपतरौ पिृथवीपाल तयोवरी कथं भवते ।्
अजानता यानीता जगातवै जानकी ॥ ४२॥
णनािशिन ससंारे शरीरे णभरुे ।
पभतूाके राजंतिुवशिततके ॥ ४३॥
मलमासंािग भिूयऽेहतालये ।
कैवाा ितिर काये तव जडाके ॥ ४४॥ var कैवा
यृते ॄहािदपातकािन कृतािन च ।
भोगभोा त ु यो दहेः स दहेोऽऽ पितित ॥ ४५॥
पुयपाप े समायातो जीवने सखुःखयोः ।
कारणे दहेयोगािदनाऽऽनः कुतोऽिनशम ॥्४६॥
यावहेोऽि कता ीााहतऽेवशः ।
अासाावदवे ानाशािदसवः ॥ ४७॥
तां ज दहेादाविभमान ं महामत े ।
आाितिनम लः शुो िवानााऽचलोऽयः ॥ ४८॥
ाानवशतो बं ूितप िवमुित ।
तां शुभावने ााानं सदा र ॥ ४९॥
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िवरितं भज सवऽ पऽुदारगहृािदष ु ।
िनरयेिप भोगः ाशकूरतनाविप ॥ ५०॥
दहंे ला िववकेां िजं च िवशषेतः ।
तऽािप भारत े वष कम भमूौ सुलभम ॥् ५१ ॥
को िवानासाृा दहंे भोगानगुो भवते ।्
अतं ॄाणो भूा पौलतनय सन ॥् ५२॥
अानीव सदा भोगाननधुाविस िकं मधुा ।
इतः परं वा ा ं सव सं समाौय ॥ ५३॥
राममवे परानं भिभावने सव दा ।
सीतां सम रामाय तादानचुरो भव ॥ ५४॥
िवमुः सव पापेो िवलुोकं ूयािस ।
नो चेिमसऽेधोऽधः पनुराविृविज तः ।
अीकु मां िहतमवे वदािम त े ॥ ५५॥
सितं कु भज हिरं शरयं

ौीराघवं मरकतोपलकािकाम ।्
सीतासमतेमिनशं धतृचापबाणं

समुीवलणिवभीषणसिेवतािम ॥् ५६॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे युकाडे
चतथु ः सग ः ॥ ४॥

॥ पमः सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
ौुा शकुमखुोीतं वामाननाशनम ।्
रावणः बोधताॆाो दहिव तमॄवीत ॥् १॥
अनजुी सुब ुे गुवाषस े कथम ।्
शािसताहं िऽजगतां ं मां िश लसे॥ २॥
इदानीमवे हि ां िक ु पवू कृतं तव ।
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रािम तने रािम ां यिप वधोिचतम ॥् ३॥
इतो ग िवमढू मवें ौोत ुं न म े मम ।्
महाूसाद इुा वपेमानो गहंृ ययौ ॥ ४॥
शकुोऽिप ॄाणः पवू ॄिो ॄिवमः ।
वानूिवधानने वन े ितन ्कमकृत ॥् ५॥
दवेानामिभवृथ िवनाशाय सरुिषाम ।्
चकार यिवतितमिविां महामितः ॥ ६॥
रासानां िवरोधोऽभूको दवेिहतोतः ।
वळदं इित ातऽकैो रासो महान ॥् ७॥
अरं ूेरुाितकापकरणोतः ।
कदािचदागतोऽगाौमपदं मनुःे ॥ ८॥
तने सिूजतोऽगो भोजनाथ िनमितः ।
गते ात ुं मनुौ कुसवे ूा चारम ॥् ९॥
अगपधकृ ् सोऽिप रासः शकुमॄवीत ।्
यिद दािस मे ॄन भ्ोजनं दिेह सािमषम ॥् १०॥
बकालं न भंु मे मासं ं छागासवम ।्
तथिेत कारयामास मासंभों सिवरम ॥् ११॥
उपिव े मनुौ भोंु रासोऽतीव सुरम ।्
शकुभाया वपधुृ ा तां चामहयन ख्लः ॥ १२॥
नरमासं ं ददौ तै सपुं बिवरम ।्
दवैादध े रतो ा चकुोप सः ॥ १३॥
अमें मानषु ं मासंमगः शकुमॄवीत ।्
अभं मानषु ं मासं ं दवानिस म त े ॥ १४॥
मं ं रासो भूा ित ं मानषुाशनः ।
इित शः शकुो भीा ूाहागं मनु े या ॥ १५॥
इदान भािषतं मऽे मासं ं दहेीित िवरम ।्
तथवै दं भो दवे िकं म े शापं ूदािस ॥ १६॥
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ौुा शकु वचनं मुत ानमाितः ।
ाा रःकृतं सव ततः ूाह शकंु सधुीः ॥ १७॥
तवापकािरणा सव रासने कृतं िदम ।्
अिवचायव मे दः शापे मिुनसम ॥ १८॥
तथािप मे वचोऽमोघमवेमवे भिवित ।
रासं वपरुााय रावण सहायकृत ॥् १९॥
ित तावदा रामो दशाननवधाय िह ।
आगिमित लायाः समीपं वानरःै सह ॥ २०॥
ूिेषतो रावणने ं चारो भूा रघूमम ।्
ा शापाििनम ुो बोधिया च रावणम ॥् २१॥
तानं ततो मुः परं पदमवािस ।
इुोऽगमिुनना शकुो ॄाणसमः ॥ २२॥
बभवू रासः सो रावणं ूा सिंतः ।
इदान चारपणे ा रामं सहानजुम ॥् २३॥
रावणं तिवान ं बोधिया पनुिुतम ।्
पवू वाणो भूा ितो वखैानसःै सह ॥ २४॥
ततः समागमृो मावान र्ासो महान ।्
बिुमाीितिनपणुो राो मातःु िूयः िपता ॥ २५॥
ूाह तं रासं वीरं ूशानेाराना ।
ण ु राजन व्चो मऽे ौुा कु यथिेतम ॥् २६॥
यदा ूिवा नगर जानकी रामवभा ।
तदािद पयुा ँये िनिमािन दशानन ॥ २७॥
घोरािण नाशहतेिून तािन मे वदतः ण ु ।
खरिनतिनघषा मघेा अितभयराः ॥ २८॥
शोिणतनेािभवष ि लामुने सव दा ।
दि दवेिलािन िि ूचलि च ॥ २९॥
कािलका पाडुरदै ःै ूहसमतः िता ।
खरा गोष ु ूजाये मषूका नकुलःै सह ॥ ३०॥
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माजा रणे त ु युि पगा गडने त ु ।
करालो िवकटो मुडः पुषः कृिपलः ॥ ३१॥
कालो गहृािण सवषां काले काले वेत े ।
एताािन ँये िनिमाुवि च ॥ ३२॥
अतः कुल राथ शािं कु दशानन ।
सीतां सृ सधनां रामायाश ु ूय भोः ॥ ३३॥
रामं नारायणं िवि िवषे ं ज राघवे ।
यादपोतमािौ ािननो भवसागरम ॥् ३४॥
तरि भिपतूाातो रामो न मानषुः ।
भज भिभावने रामं सव दालयम ॥् ३५॥
यिप ं राचारो भा पतूो भिविस ।
मां कु राजे कुलकौशलहतेवे ॥ ३६॥
त ु मावतो वां िहतमंु दशाननः ।
न मष यित ाा काल वशमागतः ॥ ३७॥
मानवं कृपणं राममकंे शाखामगृाौयम ।्
समथ मसे केन हीन ं िपऽा मिुनिूयम ॥् ३८॥
रामणे ूिेषतो ननू ं भाषस े मनग लम ।्
ग वृोऽिस बुं सोढं सव योिदतम ॥् ३९॥
इतो मणपदव दहतेचव ।
इुा सवसिचवःै सिहतः ूितदा ॥ ४०॥
ूासादाम े समासीनः पँयन व्ानरसिैनकान ।्
युायायोजयवरासान स्मपुितान ॥् ४१॥
रामोऽिप धनरुादाय लणने समातम ।्
ा रावणमासीन ं कोपने कषीकृतः ॥ ४२॥
िकरीिटनं समासीन ं मििभः पिरविेतम ।्
शशााध िनभनेवै बाणनेकेैन राघवः ॥ ४३॥
तेऽसहॐािण िकरीटदशकं तथा ।
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िचदे िनिमषाधन तदतुिमवाभवत ॥् ४४॥
लितो रावणणू िववशे भवनं कम ।्
आय रासान स्वा न ्ू हूमखुान ख्लः ॥ ४५॥
वानरःै सह युाय नोदयामास सरः ।
ततो भरेीमदृाःै पणवानकगोमखुःै ॥ ४६॥
मिहषोःै खरःै िसहंैिपिभः कृतवाहनाः ।
खशलूधनःुपाशयितोमरशििभः ॥४७॥
लिताः सव तो लां ूितारमपुाययःु ।
तवू मवे रामणे नोिदता वानरष भाः ॥ ४८॥
उ िगिरािण िशखरािण महाि च ।
तंोा िविवधान य्ुाय हिरयथूपाः ॥ ४९॥
ूेमाणा रावण तानीकािन भागशः ।
राघविूयकामाथ लामादा ॥ ५०॥
ते िुमःै पव तामै मिुिभ वमाः ।
ततः सहॐयथूा कोिटयथूा यथूपाः ॥ ५१॥
कोटीशतयतुााे धनु गरं भशृम ।्
आवः व गज वमाः ॥ ५२॥
रामो जयितबलो लण महाबलः ।
राजा जयित समुीवो राघवणेानपुािलतः ॥ ५३॥
इवें घोषय समं ययुिुधरऽेिरिभः ।
हनमूानदवै कुमदुो नील एव च ॥ ५४॥
नल शरभवै मैो ििवद एव च ।
जावान द्िधव केसरी तार एव च ॥ ५५॥
अे च बिलनः सव यथूपा वमाः ।
ारायुु लायाः सव तो धभुृ शम ।्
तदा वृमै हाकायाः पव तामै वानराः ॥ ५६॥
िनजुािन रािंस नखदै ै विेगताः ।
रासा तदा भीमा ारेः सव तो षा ॥ ५७॥
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िनग  िभिपालै खःै शलूःै परधःै ।
िनजवुा नरानीकं महाकाया महाबलाः ॥ ५८॥
रासां तथा जवुा नरा िजतकािशनः ।
तदा बभवू समरो मासंशोिणतकदमः ॥ ५९॥
रसां वानराणां च सभवूातुोपमः ।
त े हयै गजैवै रथःै कानसिभःै ॥ ६०॥
रोाया ययुिुधरे नादयो िदशो दश ।
रासा कपीा पररजयिैषणः ॥ ६१॥
रासान व्ानरा जवुा नरांवै रासाः ।
रामणे िवनुा ा हरयो िदिवजाशंजाः ॥ ६२॥
बभवूबु िलनो ादा पीतामतृा इव ।
सीतािभमशपापने रावणनेािभपािलतान ॥् ६३॥
हतौीकान ह्तबलान र्ासान ज्रुोजसा ।
चतथुाशावशषेणे िनहतं रासं बलम ॥् ६४॥
सैं िनहतं ा मघेनादोऽथ धीः ।
ॄदवरः ौीमानधा न ं गतोऽसरुः ॥ ६५॥
सवा कुशलो ोि ॄाणे समतः ।
नानािवधािन शािण वानरानीकमदयन ॥् ६६॥
ववष  शरजालािन तदतुिमवाभवत ।्
रामोऽिप मानयन ्ॄ ाममिवदां वरः ॥ ६७॥
णं तूीमवुासाथ ददश पिततं बलम ।्
वानराणां रघौुेकुोपानलसिभः ॥ ६८॥
चापमानय सौिमऽे ॄाणेासरंु णात ।्
भीकरोिम मे पँय बलम रघूम ॥ ६९॥
मघेनादोऽिप तुा रामवामतितः ।
तणू जगाम नगरं मायया माियकोऽसरुः ॥ ७०॥
पिततं वानरानीकं ा रामोऽितःिखतः ।
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उवाच माितं शीयं गा ीरमहोदिधम ॥् ७१॥
तऽ िोणिगिरना म िदौषिधसमुवः ।
तमानय िुतं गा सीवय महामत े ॥ ७२॥
वानरौघान म्हासान क्ीित े सिुरा भवते ।्
आाूमाणिमुा जगामािनलननः ॥ ७३॥
आनीय च िगिरं सवा न व्ानरान व्ानरष भः ।
जीविया पनुऽ ापियाऽऽययौ िुतम ॥् ७४॥
पवू वरैवं नादं वानराणां बलौघतः ।
ौुा िवयमापो रावणो वामॄवीत ॥् ७५॥
राघवो मे महान श्ऽःु ूाो दवेिविनिम तः ।
ह ुं तं समरे शीयं गुमम यथूपाः ॥ ७६॥
मिणो बावाः शरूा य े च मियकािणः ।
सव गु युाय िरतं मम शासनात ॥् ७७॥
ये न गि युाय भीरवः ूाणिववात ।्
तान ह्िनाहं सवा न म्ासनपराखुान ॥् ७८॥
तुा भयसा िनज मू रणकोिवदाः ।
अितकायः ूह महानादमहोदरौ ॥ ७९॥
दवेशऽिुन कु दवेाकनराकौ ।
अपरे बिलनः सव यययु ुाय वानरःै ॥ ८०॥
एते चाे च बहवः शरूाः शतसहॐशः ।
ूिवँय वानरं सैं ममबु लदिप ताः ॥ ८१॥
भशुुडीिभिपालै बाणःै खःै परधःै ।
अै िविवधरैिैन जहुिरयथूपान ॥् ८२॥
ते पादपःै पव तामनै खदंै मिुिभः ।
ूाणिैव मोचयामासःु सव रासयथूपान ॥् ८३॥
रामणे िनहताः केिचमुीवणे तथापरे ।
हनमूता चादने लणने महाना ।
यथूपवैा नराणां त े िनहताः सव रासाः ॥ ८४॥
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रामतजेः समािवँय वानरा बिलनोऽभवन ।्
रामशििवहीनानामवें शिः कुतो भवते ॥् ८५॥
सवरः सव मयो िवधाता

मायामनुिवडनने ।
सदा िचदानमयोऽिप रामो

युािदलीलां िवतनोित मायाम ॥् ८६॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे युकाडे
पमः सग ः ॥ ५॥

॥षः सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
ौुा युे बलं नमितकायमखुं महत ।्
रावणो ःखसः बोधने महताऽऽवतृः ॥ १॥
िनधायेिजतं लारणाथ महािुतः ।
यं जगाम युाय रामणे सह रासः ॥ २॥
िदं नमा सवशासयंतुम ।्
राममवेािभिाव रासेो महाबलः ॥ ३॥
वानरान ब्शो हा बाणरैाशीिवषोपमःै ।
पातयामास समुीवूमखुान य्थूनायकान ॥् ४॥
गदापािणं महासं तऽ ा िवभीषणम ।्
उसज महाशिं मयदां िवभीषणे ॥ ५॥
तामापतीमालो िवभीषणिवघाितनीम ।्
दाभयोऽयं रामणे वधाह नायमासरुः ॥ ६॥
इुा लणो भीमं चापमादाय वीय वान ।्
िवभीषण परुतः ितोऽक इवाचलः ॥ ७॥
सा शिलणतन ुं िववशेामोघशितः ।
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यावः शयो लोके मायायाः सवि िह ॥ ८॥
तासामाधारभतू लण महानः ।
मायाशा भविें वा शषेाशं हरेनोः ॥ ९॥
तथािप मानषु ं भावमापदनोुतः ।
मिूतः पिततो भमूौ तमादात ुं दशाननः ॥ १०॥
हैोलियत ुं शो न बभवूाितिवितः ।
सव जगतः सारं िवराजं परमेरम ॥् ११॥
कथं लोकाौयं िवुं तोलयेघरुासः ।
महीतकुामं सौिमिऽं रावणं वी माितः ॥ १२॥
आजघानोरिस बुो वळकने मिुना ।
तने मिुूहारणे जानुामपतिुव ॥ १३॥
आै नऽेौवणैमन ्िधरं ब ।
िवघणू माननयनो रथोप उपािवशत ॥् १४॥
अथ लणमादाय हनमूान र्ावणािदतम ।्
आनयिामसामीं बाां पिरगृ तम ॥् १५॥
हनमूतः सुने भा च परमेरः ।
लघुमगमवेो गुणां गुरजः ॥ १६॥
सा शिरिप तं ा ाा नारायणाशंजम ।्
रावण रथं ूागािावणोऽिप शनैतः ॥ १७॥
सामवा जमाह बाणासनमथो षा ।
राममवेािभिाव ा रामोऽिप तं बुधा ॥ १८॥
आ जगतां नाथो हनमूं महाबलम ।्
रथं रावणं ा अिभिाव राघवः ॥ १९॥
ाशमकरोीों वळिनषेिनुरम ।्
रामो गीरया वाचा रासेमवुाच ह ॥ २०॥
रासाधम िता  गिमिस मे परुः ।
कृापराधमवें म े सव ऽ समदिश नः ॥ २१॥
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यने बाणने िनहता रासाे जनालये ।
तनेवै ां हिनािम िता मम गोचरे ॥ २२॥
ौीराम वचः ौुा रावणो माताजम ।्
वहं राघवं से शरैीरैताडयत ॥् २३॥
हतािप शरैीवैा यसुनूोः तजेसा ।
वध त पनुजेो ननद च महाकिपः ॥ २४॥
ततो ा हनमूं सोणं रघसुमः ।
बोधमाहारयामास कालि इवापरः ॥ २५॥
सां रथं जं सतूं शौघं धनरुसा ।
छऽं पताकां तरसा िचदे िशतसायकैः ॥ २६॥
ततो महाशरणेाश ु रावणं रघसुमः ।
िवाध वळकने पाकािरिरव पव तम ॥् २७॥
रामबाणहतो वीरचाल च ममुोह च ।
हािपिततापं समी रघूमः ॥ २८॥
अध चणे िचदे तिरीटं रिवूभम ।्
अनजुानािम ग िमदान बाणपीिडतः ॥ २९॥
ूिवँय लामाा ः पँयिस बलं मम ।
रामबाणने सिंवो हतदपऽथ रावणः ॥ ३०॥
महा लया युो लां ूािवशदातरुः ।
रामोऽिप लणं ा मिूतं पिततं भिुव ॥ ३१॥
मानषुमपुािौ लीलयानशुशुोच ह ।
ततः ूाह हनमूं व जीवय लणम ॥् ३२॥
महौषधीः समानीय पवू वानरानिप ।
तथिेत रघवणेोो जगामाश ु महाकिपः ॥ ३३॥
हनमूान व्ायवुगेने णाीा  महोदिधम ।्
एतिरे चारा रावणाय वदेयन ॥् ३४॥
रामणे ूिेषतो दवे हनमूान ्ीरसागरम ।्
गतो नते ुं लण जीवनाथ महौषधीः ॥ ३५॥
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ौुा तारवचनं राजा िचापरोऽभवत ।्
जगाम राऽावकेाकी कालनिेमगहंृ णात ॥् ३६॥
गहृागतं समालो रावणं िवयाितः ।
कालनिेमवाचदें ूािलभ यिवलः ।
अा िदकं ततः कृा रावणामतः ितः ॥ ३७॥
िकं त े करोिम राजे िकमागमनकारणम ।्
कालनिेममवुाचदें रावणो ःखपीिडतः ॥ ३८॥
ममािप कालवशतः कमतेपितम ।्
मया शा हतो वीरो लणः पिततो भिुव ॥ ३९॥
तं जीवियतमुानतेमुोषधीहनमुान ग्तः ।
यथा त भविेथा कु महामत े ॥ ४०॥
मायया मिुनवषेणे मोहय महाकिपम ।्
कालायो यथा भयूाथा कृिैह मिरे ॥ ४१॥
रावण वचः ौुा कालनिेमवाच तम ।्
रावणशे वचो मऽे ण ु धारय ततः ॥ ४२॥
िूयं त े करवायवे न ूाणान ध्ारयाहम ।्
मारीच यथारय े परुाभूगृिपणः ॥ ४३॥
तथवै मे न सहेो भिवित दशानन ।
हताः पऽुा पौऽा बावा रासा ते ॥ ४४॥
घातियाऽसरुकुलं जीिवतनेािप िकं तव ।
राने वा सीतया वा िकं दहेने जडाना ॥ ४५॥
सीतां ूय रामाय रां दिेह िवभीषणे ।
वनं यािह महाबाहो रं मिुनगणाौयम ॥् ४६॥
ाा ूातः शभुजले कृा सािदकाः िबयाः ।
तत एकामािौ सखुासनपिरमहः ॥ ४७॥
िवसृ सवतः सिमतरान ि्वषयान ब्िहः ।
बिहःूवृागणं शनःै ूक ् ूवाहय ॥ ४८॥
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ूकृतिेभ माानं िवचारय सदानघ ।
चराचरं जगृं दहेबुीियािदकम ॥् ४९॥
आॄपयं ँयते ौयूत े च यत ।्
सषैा ूकृितिरुा सवै मायिेत कीित ता ॥ ५०॥
सग िितिवनाशानां जगृ कारणम ।्
लोिहततेकृािद ूजाः सजृित सवदा ॥ ५१॥
कामबोधािदपऽुाान ि्हंसातृािदककाः ।
मोहयिनशं दवेमाानं गै ुणिैव भमु ॥् ५२॥
कतृ भोृमखुान ्गणुानानीरे ।
आरो वशं कृा तने बीडित सवदा ॥ ५३॥
शुोऽाा यया युः पँयतीव सदा बिहः ।
िवृ च माानं मायागणुिवमोिहतः ॥ ५४॥
यदा सुणा युो बोते बोधिपणा ।
िनवृिराानं पँयवे सदा ुटम ॥् ५५॥
जीवुः सदा दहेी मुत े ूाकृतगै ुणःै ।
मवें सदाानं िवचाय  िनयतिेयः ॥ ५६॥
ूकृतरेमाानं ाा मुो भिविस ।
ात ुं यसमथऽिस सगणुं दवेमाौय ॥ ५७॥
किण के णपीठे मिणगणािते ।
मृतरे तऽ जाना सह सिंतम ॥् ५८॥
वीरासनं िवशालां िवुुिनभारम ।्
िकरीटहारकेयरूकौभुािदिभरितम ॥् ५९॥
नपूरुःै कटकैभा ं तथवै वनमालया ।
लणने धनुकरणे पिरसिेवतम ॥् ६०॥
एवं ाा सदाानं रामं सव िद ितम ।्
भा परमया युो मुते नाऽ सशंयः ॥ ६१॥
णु व ै चिरतं त भैिन मनधीः ।
एवं चृेतपवूा िण पापािन च महािप ।
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णादवे िवनँयि यथाेलूराशयः ॥ ६२॥
भज रामं पिरपणू मकंे

िवहाय वरंै िनजभियुः ।
दा सदा भािवतभावपं

अनामपं पुषं परुाणम ॥् ६३॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे युकाडे षः
सग ः ॥ ६॥

॥समः सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
कालनिेमवचः ौुा रावणोऽमतृसिभम ।्
जाल बोधताॆाः सिप रििरवािमत ॥् १॥
िनहि ां राानं मासनपराखुम ।्
परःै िकिहृीा ं भाषस े रामिकरः ॥ २॥
कालनिेमवाचदें रावणं दवे िकं बुधा ।
न रोचते म े वचनं यिद गा करोिम तत ॥् ३॥
इुा ूययौ शीयं कालनिेमम हासरुः ।
नोिदतो रावणनेवै हनमूिकारणात ॥् ४॥
स गा िहमवा तपोवनमकयत ।्
तऽ िशःै पिरवतृो मिुनवषेधरः खलः ॥ ५॥
गतो माग मासा वायसुनूोम हानः ।
ततो गा ददशा थ हनमूानाौमं शभुम ॥् ६॥
िचयामास मनसा ौीमान प्वनननः ।
परुा न मतेे मिुनमडलमुमम ॥् ७॥
माग िवॅिंशतो वा मे ॅमो वा िचसवः ।
याऽऽिवँयाौमपदं ा मिुनमशषेतः ॥ ८॥
पीा जलं ततो यािम िोणाचलमनुमम ।्
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इुा ूिववशेाथ सवतो योजनायतम ॥् ९॥
आौमं कदलीशालखजू रपनसािदिभः ।
समावतृं पफलनै ॆ शाखै पादपःै ॥ १०॥
वरैभाविविनम ुं शुं िनम ललणम ।्
तिहाौमे रे कालनिेमः स रासः ॥ ११॥
इयोगं समााय चकार िशवपजूनम ।्
हनमूानिभवााह गौरवणे महासरुम ॥् १२॥
भगवन र्ामतोऽहं हनमूााम नामतः ।
रामकायण महता ीरािं गमुुतः ॥ १३॥
तषृा मां बाधत े ॄदुकं कुऽ िवते ।
यथंे पातिुमािम कतां म े मनुीर ॥ १४॥
तुा मातवेा ं कालनिेममॄवीत ।्
कमडगतं तोयं मम ं पातमुहिस ॥ १५॥
भु चमेािन पािन फलािन तदनरम ।्
िनवस सखुनेाऽ िनिामिेह रा ु मा ॥ १६॥
भतूं भं भिवं च जानािम तपसा यम ।्
उितो लणः सव वानरा रामवीिताः ॥ १७॥
तुा हनमुानाह कमडजलेन मे ।
न शािधका तृा ततो दशय मे जलम ॥् १८॥
तथेाापयामास वटंु मायािवकितम ।्
वटो दशय िवीण वायसुनूोज लाशयम ॥् १९॥
िनमी चािणी तोयं पीाग ममािकम ।्
उपदेािम त े मं यने ििस चौषधीः ॥ २०॥
तथिेत दिश तं शीयं वटुना सिललाशयम ।्
ूिवँय हनमुांोयमिपबीिलतेणः ॥ २१॥
तताग मकरी महामाया महाकिपम ।्
अमसं महावगेााितं घोरिपणी ॥ २२॥
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ततो ददश हनमुान म्स मकर षा ।
दारयामास हाां वदनं सा ममार ह ॥ २३॥
ततोऽिर े दशे िदपधराना ।
धामालीित िवाता हनमूमथाॄवीत ॥् २४॥
सादादहं शापािमुाि कपीर ।
शाहं मिुनना पवू मरा कारणारे ॥ २५॥
आौमे यु त े ः कालनिेमम हासरुः ।
रावणूिहतो माग िवं कत ु तवानघ ॥ २६॥
मिुनवषेधरो नासौ मिुनिव ू िविहंसकः ।
जिह ं ग शीयं िोणाचलमनुमम ॥् २७॥
गाहं ॄलोकं शा तकषा ।
इुा सा ययौ ग हनमूानथाौमम ॥् २८॥
आगतं तं समालो कालनिेमरभाषत ।
िकं िवलने महता तव वानरसम ॥ २९॥
गहृाण मो मांं दिेह मे गुदिणाम ।्
इुो हनमुािुं ढं बाह रासम ॥् ३०॥
गहृाण दिणामतेािमुा िनजघान तम ।्
िवसृ मिुनवषे ं स कालनिेमम हासरुः ॥ ३१॥
ययुधु े वायपुऽुणे नानामायािवधानतः ।
महामाियकतोऽसौ हनमूााियनां िरपःु ॥ ३२॥
जघान मिुना शीि भमधूा  ममार सः ।
ततः ीरिनिधं गा ा िोणं महािगिरम ॥् ३३॥
अा चौषधीऽ िगिरमुा सरः ।
गहृीा वायवुगेने गा राम सििधम ॥् ३४॥
उवाच हनमुान र्ाममानीतोऽयं महािगिरः ।
यंु कु दवेशे िवलो नाऽ युते ॥ ३५॥
ौुा हनमूतो वां रामः सुमानसः ।
गहृीा चौषधीः शीयं सषुणेने महामितः ॥ ३६॥
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िचिकां कारयामास लणाय महान े ।
ततः सुोित इव बुा ूोवाच लणः ॥ ३७॥
ित ित  गािस हीदान दशानन ।
इित ॄवुमालो मू वयाय राघवः ॥ ३८॥
माितं ूाह वा सादाहाकप े ।
िनरामयं ूपँयािम लणं ॅातरं मम ॥ ३९॥
इुा वानरःै साध समुीवणे समितः ।
िवभीषणमतनेवै युाय समवितः ॥ ४०॥
पाषाणःै पादपैवै पव तामै वानराः ।
युायािभमखुा भूा ययःु सव ययुुवः ॥ ४१॥
रावणो िवथे रामबाणिैव ो महासरुः ।
मात इव िसहंने गडनेवे पगः ॥ ४२॥
अिभभतूोऽगमिाजा राघवणे महाना ।
िसहंासन े समािवँय रासािनदमॄवीत ॥् ४३॥
मानषुणेवै म े मृमुाह पवू िपतामहः ।
मानषुो िह न मां ह ुं शोऽि भिुव कन ॥ ४४॥
ततो नारायणः सााानषुोऽभू सशंयः ।
रामो दाशरिथभू ा मां ह ुं समपुितः ॥ ४५॥
अनरयने यवू शोऽहं रासेर ।
उते च मंशे परमाा सनातनः ॥ ४६॥
तने ं पऽुपौऽै बावै समितः ।
हिनसे न सहे इुा मां िदवं गतः ॥ ४७॥
स एव रामः सातो मदथ मां हिनित ।
कुकण ु मढूाा सदा िनिावशं गतः ॥ ४८॥
तं िवबो महासमानयु ममािकम ।्
इुाे महाकायाणू गा त ु यतः ॥ ४९॥
िवबो कुौवणं िनू रावणसििधम ।्
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नमृ स राजानमासनोपिर सिंतः ॥ ५०॥
तमाह रावणो राजा ॅातरं दीनया िगरा ।
कुकण िनबोध ं महमपुितम ॥् ५१॥
रामणे िनहताः शरूाः पऽुाः ूौऽा बावाः ।
िकं कत िमदान मे मृकुाल उपिते ॥ ५२॥
एष दाशरथी रामः समुीवसिहतो बली ।
समिंु सबलीा  मलंू नः पिरकृित ॥ ५३॥
ये रासा मुतमाे हता वानरयै ुिध ।
वानराणां यं युे न पँयािम कदाचन ॥ ५४॥
नाशय महाबाहो यदथ पिरबोिधतः ।
ॅातरुथ महास कु कम सुरम ॥् ५५॥
ौुा तिावणे वचनं पिरदिेवतम ।्
कुकण जहासोवै चनं चदेमॄवीत ॥् ५६॥
परुा मिवचारे त े गिदतं यया नपृ ।
तद ामपुगतं फलं पाप कमणः ॥ ५७॥
पवू मवे मया ूोो रामो नारायणः परः ।
सीता च योगमायिेत बोिधतोऽिप न बुस े ॥ ५८॥
एकदाहं वन े सानौ िवशालायां ितो िनिश ।
ो मया मिुनः सााारदो िददशनः ॥ ५९॥
तमॄवं महाभाग कुतो गािस मे वद ।
इुो नारदः ूाह दवेानां मणे ितः ॥ ६०॥
तऽोमदुं त े वािम ण ु ततः ।
यवुाां पीिडता दवेाः सव िवमुपुागताः ॥ ६१॥
ऊचुे दवेदवेशें ुा भा समािहताः ।
जिह रावणमों दवे ऽलैोकटकम ॥् ६२॥
मानषुणे मिृत किता ॄणा परुा ।
अतं मानषुो भूा जिह रावणकटकम ॥् ६३॥
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तथेाह महािवःु सस ईरः ।
जातो रघकुुले दवेो राम इिभिवौतुः ॥ ६४॥
स हिनित वः सवा िनुा ूययौ मिुनः ।
अतो जानीिह रामं ं परं ॄ सनातनम ॥् ६५॥
ज वरंै भजा मायामानषुिवमहम ।्
भजतो भिभावने ूसीदित रघूमः ॥ ६६॥
भिज िनऽी ान भिमूदाियनी ।
भिहीनने यििृतं सव मसमम ॥् ६७॥
अवताराः सबुहवो िवोललानकुािरणः ।
तषेां सहॐसशो रामो ानमयः िशवः ॥ ६८॥
रामं भजि िनपणुा मनसा वचसाऽिनशम ।्
अनायासने ससंारं तीा  याि हरःे पदम ॥् ६९॥
ये राममवे सततं भिुव शुसा

ायि त चिरतािन पठि सः ।
मुा एव भवभोगमहािहपाशःै

सीतापतःे पदमनसखुं ूयाि ॥ ७०॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे युकाडे समः
सग ः ॥ ७॥

॥अमः सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
कुकणवचः ौुा ॅकुुटीिवकटाननः ।
दशमीवो जगाददेमासनातिव ॥ १॥
मानीतो न मे ानबोधनाय सबुिुमान ।्
मया कृतं समीकृ यु यिद रोचते ॥ २॥
नो चे सषुुथ िनिा ां बाधतऽेधनुा ।
रावण वचः ौुा कुकण महाबलः ॥ ३॥
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ोऽयिमित िवाय तणू युाय िनय यौ ।
स लिया ूाकारं महापव तसिभः ॥ ४॥
िनय यौ नगराणू भीषयन ह्िरसिैनकान ।्
स ननाद महानादं समिुमिभनादयन ॥् ५॥
वानरान क्ालयामास बाां भयन ्षा ।
कुकण तदा ा सपिमव पव तम ॥् ६॥
िुववुा नराः सव कालाकिमवािखलाः ।
ॅमं हिरवािहां मुरणे महाबलम ॥् ७॥
कालयं हरीन व्गेायं समतः ।
चणू यं मुरणे पािणपादरैनकेधा ॥ ८॥
कुकण तदा ा गदापािणिव भीषणः ।
ननाम चरणं त ॅातु बिुमान ॥् ९॥
िवभीषणोऽहं ॅातमु दयां कु महामत े ।
रावणु मया ॅातब धा पिरबोिधतः ॥ १०॥
सीतां दहेीित रामाय रामः साानाद नः ।
न णोित च मां ह ुं खमु चोवान ॥् ११॥
िधक ्ां गिेत मां हा पदा पािपिभरावतृः ।
चतिुभ म ििभः साध रामं शरणमागतः ॥ १२॥
तुा कुकणऽिप ाा ॅातरमागतम ।्
समािल च व ं जीव रामपदाौयात ॥् १३॥
कुलसरंणाथा य रासानां िहताय च ।
महाभागवतोऽिस ं परुा म े नारदातुम ॥् १४॥
ग तात ममदेान ँयते न च िकन ।
मदीयो वा परो वािप मदमिवलोचनः ॥ १५॥
इुोऽौमुखुो ॅातुरणाविभव सः ।
रामपा मपुाग िचापर उपितः ॥ १६॥
कुकणऽिप हाां पादाां पषेयन ह्रीन ।्
चचार वानर सनेां कालयन ग्हिवत ॥् १७॥
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ा तं राघवः बुो वायं शमादरात ।्
िचपे कुकणा य तने िचदे रसः ॥ १८॥
समुरं दहं तने घोरं ननाद सः ।
स हः पिततो भमूावनकेानद यन क्पीन ॥् १९॥
पय मािौताः सव वानरा भयविेपताः ।
रामरासयोय ुं पँयः पय विताः ॥ २०॥
कुकणिँछहः शालमु वगेतः ।
समरे राघवं ह ुं िाव तमथोऽिनत ॥् २१॥
शालेन सिहतं वामहमैणे राघवः ।
िछबामथायां नद ं वी राघवः ॥ २२॥
ावध चौ िनिशतावादाया पदयम ।्
िचदे पिततौ पादौ लाािर महानौ ॥ २३॥
िनकृपािणपादोऽिप कुकणऽितभीषणः ।
वडवामखुवं ादाय रघनुनम ॥् २४॥
अिभिाव िननदन र्ामसं यथा ।
अपरूयितामै सायकैिघूमः ॥ २५॥
शरपिूरतवोऽसौ चबुोशाितभयरः ।
अथ सयू ू तीकाशमंै शरमनुमम ॥् २६॥
वळाशिनसमं रामिपेासरुमृवे ।
स तवतसाशं ुरुडलदंकम ॥् २७॥
चकत  रोऽिधपतःे िशरो वऽृिमवाशिनः ।
तिरः पिततं लाािर कायो महोदधौ ॥ २८॥
िशरोऽ रोधयारं कायो नबाचणू यत ।्
ततो दवेाः सऋषयो गवा ः पगाः खगाः ॥ २९॥
िसा या गुका अरोिभ राघवम ।्
ईिडरे कुसमुासारवै ष ािभनिताः ॥ ३०॥
आजगाम तदा रामं िु ं दवेमनुीरः ।
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नारदो गगनाणु भासा भासयन ि्दशः ॥ ३१॥
रामिमीवरँयाममदुारां धनधु रम ।्
ईषाॆिवशालामैााितबाकम ॥् ३२॥
दयािा पँयं वानरारपीिडतान ।्
ा गदया वाचा भा ोत ुं ूचबमे ॥ ३३॥
नारद उवाच ।
दवेदवे जगाथ परमान स्नातन ।
नारायणािखलाधार िवसािमोऽु त े ॥ ३४॥
िवशुानपोऽिप ं लोकानितवयन ।्
मायया मनजुाकारः सखुःखािदमािनव ॥ ३५॥
ं मायया गुमानः सवषां िद सिंतः ।
योितः भावं  एवामलानाम ॥् ३६॥
उीलयन स्जृतेऽे े राम जगयम ।्
उपसिं॑यते सव या चिुन मीलनात ॥् ३७॥
यिन स्व िमदं भाित यततैराचरम ।्
या िकिोकेऽिंै त े ॄणे नमः ॥ ३८॥
ूकृितं पुषं कालं ािपणम ।्
यं जानि मिुनौेाै रामाय त े नमः ॥ ३९॥
िवकाररिहतं शुं ानपं ौिुतज गौ ।
ां सव जगदाकारमिूत चााह सा ौिुतः ॥ ४०॥
िवरोधो ँयते दवे विैदको वदेवािदनाम ।्
िनयं नािधगि सादं िवना बधुाः ॥ ४१॥
मायया बीडतो दवे न िवरोधो मनागिप ।
रिँमजालं रवये ँयते जलवद ्ॅमात ॥् ४२॥
ॅािानाथा राम िय सव ूकते ।
मनसोऽिवषयो दवे पं त े िनग ुणं परम ॥् ४३॥
कथं ँयं भवेवे ँयाभावे भजेथम ।्
अतवावतारषे ुपािण िनपणुा भिुव ॥ ४४॥
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भजि बिुसारवे भवाण वम ।्
कामबोधादयऽ बहवः पिरपिनः ॥ ४५॥
भीषयि सदा चतेो माजा रा मषूकं यथा ।
ाम रतां िनं िूपमिप मानस े ॥ ४६॥
जूािनरतानां त े कथामतृपरानाम ।्
सिनां राम ससंारो गोदायत े ॥ ४७॥
अते सगणुं पं ााहं सव दा िद ।
मुरािम लोकेष ु पूोऽहं सव दवैतःै ॥ ४८॥
राम या महाय कृतं दवेिहतेया ।
कुकणवधनेा भभूारोऽयं गतः ूभो ॥ ४९॥
ो हिनित सौिमिऽिरजतेारमाहवे ।
हिनसऽेथ राम ं परो दशकरम ॥् ५०॥
पँयािम सव दवेशे िसःै सह नभोगतः ।
अनगुृी मां दवे गिमािम सरुालयम ॥् ५१॥
इुा राममाम नारदो भगवानिृषः ।
ययौ दवेःै पूमानो ॄलोकमकषम ॥् ५२॥
ॅातरं िनहतं ौुा कुकण महाबलम ।्
रावणः शोकसो रामणेािकमणा ॥ ५३॥
मिूतः पिततो भमूावुाय िवललाप ह ।
िपतृं िनहतं ौुा िपतरं चाितिवलम ॥् ५४॥
इिजाह शोकात ज शोकं महामत े ।
ते ु त े ःखमिखलं ो भव महीपत े ॥ ५६॥
सव समीकिरािम हिनािम च व ै िरपनू ।्
गा िनकुिलां सप िया ताशनम ॥् ५७॥
ला रथािदकं तादजयेोऽहं भवारःे ।
इुा िरतं गा िनिदं हवनलम ॥् ५८॥
रमाारधरो रगानलेुपनः ।
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िनकुिलाले मौनी हवनायोपचबमे ॥ ५९॥
िवभीषणोऽथ तुा मघेनाद चिेतम ।्
ूाह रामाय सकलं होमारं रानः ॥ ६०॥
समाते चेोमोऽयं मघेनाद मतःे ।
तदाजयेो भविेाम मघेनादः सरुासरुःै ॥ ६१॥
अतः शीयं लणने घातियािम राविणम ।्
आापय मया साध लणं बिलनां वरम ।्
हिनित न सहेो मघेनादं तवानजुः ॥ ६२॥
ौीरामच उवाच ।
अहमवेागिमािम हिुमिजतं िरपमु ।्
आयेने महाणे सवरासघाितना ॥ ६३॥
िवभीषणोऽिप तं ूाह नासाविैन हते ।
यु ादश वषा िण िनिाहारिवविज तः ॥ ६४॥
तनेवै मृिुन िदो ॄणा रानः ।
लणुअयोाया िनग ायाया सह ॥ ६५॥
तदािद िनिाहारादी जानाित रघूम ।
सवेाथ तव राजे ातं सव िमदं मया ॥ ६६॥
तदाापय दवेशे लणं रया मया ।
हिनित न सहेः शषेः सााराधरः ॥ ६७॥
मवे साागतामधीशो

नारायणो लण एव शषेः ।
यवुां धराभारिनवारणाथ

जातौ जगाटकसऽूधारौ ॥ ६८॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे युकाडे अमः
सग ः ॥ ८॥
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॥नवमः सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
िवभीषणवचः ौुा रामो वामथाॄवीत ।्
जानािम त रौि मायां कृां िवभीषण ॥ १॥
स िह ॄािवरो मायावी च महाबलः ।
जानािम लणािप पं मम सवेनम ॥् २॥
ावैासमहं तू भिवाय गौरवात ।्
इुा लणं ूाह रामो ानवतां वरः ॥ ३॥
ग लण सैने महता जिह राविणम ।्
हनमूमखुःै सवयू थपःै सह लण ॥ ४॥
जावानृराजोऽयं सह सैने सवंतृः ।
िवभीषण सिचवःै सह ामिभयाित ॥ ५॥
अिभ दशे जानाित िववरािण सः ।
राम वचनं ौुा लणः सिवभीषणः ॥ ६॥
जमाह काम ुकं ौेमीमपराबमः ।
रामपादाजुं ृा ः सौिमिऽरॄवीत ॥् ७॥
अ माम ुकाुाः शरा िनिभ  राविणम ।्
गिमि िह पातालं ात ुं भोगवतीजले ॥ ८॥
एवमुा स सौिमिऽः पिरब ूण तम ।्
इिजिधनाकाी ययौ िरतिवबमः ॥ ९॥
वानरबै साहॐहैनमूान प्ृतोऽगात ।्
िवभीषण सिहतो मििभिरतं ययौ ॥ १०॥
जावमखुा ऋाः सौिमिऽं रयायःु ।
गा िनकुिलादशें लणो वानरःै सह ॥ ११॥
अपँयलसातं रािाससलम ।्
धनरुाय सौिमिऽय ोऽभूूिरिवबमः ॥ १२॥
अदने च वीरणे जावान र्ासािधपः ।
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तदा िवभीषणः ूाह सौिमिऽं पँय रासान ॥् १३॥
यदतेिासानीकं मघेँयामं िवलोते ।
अानीक महतो भदेन े यवान भ्व ॥ १४॥
रासेसतुोऽिन ि्भ े ँयो भिवित ।
अिभिवाश ु यावै नतैम समाते ॥ १५॥
जही वीर राानं िहंसापरमधािम कम ।्
िवभीषणवचः ौुा लणः शभुलणः ॥ १६॥
ववष  शरवषा िण रासेसतुं ूित ।
पाषाणःै पव तामै वृै हिरयथूपाः ॥ १७॥
िनज ःु सव तो दैांऽेिप वानरयथूपान ।्
परधःै िशतबैा णरैिसिभय ितोमरःै ॥ १८॥
िनज वुा नरानीकं तदा शो महानभतू ।्
स सहारमुलुः से हिररसाम ॥् १९॥
इिजबलं सवम मान ं िवलो सः ।
िनकुिलां च होमं च ा शीयं िविनग तः ॥ २०॥
रथमा सधनःु बोधने महतागमत ।्
समायन स् सौिमिऽं युाय रणमधू िन ॥ २१॥
सौिमऽे मघेनादोऽहं मया जीव मोसे ।
तऽ ा िपतृं स ूाह िनुरभाषणम ॥् २२॥
इहवै जातः सवंृः सााद ्ॅाता िपतमु म ।
यं जनमुृ परभृमागतः ॥ २३॥
कथं िुिस पऽुाय पापीयानिस म ितः ।
इुा लणं ा हनमूृतः ितम ॥् २४॥
उदायधुिनिशंे रथ े महित सिंतः ।
महाूमाणमु घोरं िवारयन ध्नःु ॥ २५॥
अ वो मामका बाणाः ूाणान प्ाि वानराः ।
ततः शरं दाशरिथः सायािमऽकष णः ॥ २६॥
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ससज  रासेाय बुः सप  इव सन ।्
इिजिनयनो लणं समदुैत ॥ २७॥
शबाशिनसमशलणनेाहतः शरःै ।
मुत मभवढूः पनुः ूातिेयः ॥ २८॥
ददशा वितं वीरं वीरो दशरथाजम ।्
सोऽिभचबाम सौिमिऽं बोधसरंलोचनः ॥ २९॥
शरान ध्निुष साय लणं चदेमॄवीत ।्
यिद त े ूथमे युे न ो मे पराबमः ॥ ३०॥
अ ां दश ियािम ितदेान वितः ।
इुा सिभबा णरैिभिवाध लणम ॥् ३१॥
दशिभ हनमूं तीधारःै शरोमःै ।
ततः शरशतनेवै सयेुन वीय वान ॥् ३२॥
बोधिगणुसरंो िनिब भदे िवभीषणम ।्
लणोऽिप तथा शऽ ुं शरवषरवािकरत ॥् ३३॥
त बाणःै ससुिंवं कवचं कानूभम ।्
शीय त रथोपे ितलशः पिततं भिुव ॥ ३४॥
ततः शरसहॐणे सो रावणाजः ।
िबभदे समरे वीरं लणं भीमिवबमम ॥् ३५॥
शीय तापतिं कवचं लण च ।
कृतूितकृताों बभवूतरुिभिुतौ ॥ ३६॥
अभीं िनःसौ तौ युतेां तमुलंु पनुः ।
शरसवंतृसवा ौ सव तो िधरोितौ ॥ ३७॥
सदुीघ कालं तौ वीरावों िनिशतःै शरःै ।
अयुतेां महासौ जयाजयिवविज तौ ॥ ३८॥
एतिरे वीरो लणः पिभः शरःै ।
रावणःे सारिथं सां रथं च समचणू यत ॥् ३९॥
िचदे काम ुकं त दशयन ह्लाघवम ।्
सोऽ ुकाम ुकं भिं सं चबे राितः ॥ ४०॥

adhyaatmaRamyuddha.pdf 45



अारामायणे युकाडम ्

तापमिप िचदे लणििभराशगुःै ।
तमवे िछधानं िवाधानकेसायकैः ॥ ४१॥
पनुरमादाय काम ुकं भीमिवबमः ।
इिजणं बाणःै िशतरैािदसिभःै ॥ ४२॥
िबभदे वानरान स्वा न ब्ाणरैापरूयन ि्दशः ।
तत ऐं समादाय लणो राविणं ूित ॥ ४३॥
सायाकृ कणा ं काम ुकं ढिनुरम ।्
उवाच लणो वीरः रन र्ामपदाजुम ॥् ४४॥
धमा ा सस रामो दाशरिथय िद ।
िऽलोामूितदने ं जिह राविणम ॥् ४५॥
इुा बाणमाकणा िकृ तमिजगम ।्
लणः समरे वीरः ससजिजतं ूित ॥ ४६॥
स शरः सिशराणं ौीमिलतकुडलम ।्
ूमेिजतः कायाातयामास भतूले ॥ ४७॥
ततः ूमिुदता दवेाः कीत यो रघूमम ।्
ववष ुः पुवषा िण वु मुम ुः ॥ ४८॥
जहष  शबो भगवान स्ह दवेमै हिष िभः ।
आकाशऽेिप च दवेानां शौुवु े िभनः ॥ ४९॥
िवमलं गगनं चासीिराभिूधािरणी ।
िनहतं राविणं ा जयजसमितः ॥ ५०॥
गतौमः स सौिमिऽः शमापरूयिणे ।
िसहंनादं ततः कृा ाशमकरोिभःु ॥ ५१॥
तने नादने संा वानरा गतौमाः ।
वानरेै सिहतः वुिमानसःै ॥ ५२॥
लणः पिरतुाा ददशा े राघवम ।्
हनमूिासाां च सिहतो िवनयाितः ॥ ५३॥
ववे ॅातरं रामं ें नारायणं िवभमु ।्
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सादािघौुे हतो राविणराहवे ॥ ५४॥
ौुा तणाा तमािल रघूमः ।
मू वयाय मिुदतः सहेिमदमॄवीत ॥् ५५॥
साध ु लण तुोऽि कम त े रं कृतम ।्
मघेनाद िनधन े िजतं सव मिरम ॥ ५६॥
अहोराऽिैिभवरः कथिििनपािततः ।
िनःसपः कृतोऽ िनया ित िह रावणः ॥ ५७॥
पऽुशोकाया योुं तं हिनािम रावणम ॥् ५८॥
मघेनादं हतं ौुा लणने महाबलम ।्
रावणः पिततो भमुौ मिूतः पनुितः ।
िवललापाितदीनाा पऽुशोकेन रावणः ॥ ५९॥
पऽु गणुकमा िण संरन प्य दवेयत ।्
अ दवेगणाः सव लोकपाला महष यः ॥ ६०॥
हतिमिजतं ाा सखुं ि िनभ याः ।
इािद बशः पऽुलालसो िवललाप ह ॥ ६१॥
ततः परमसो रावणो रासािधपः ।
उवाच रासान स्वा िनाशियषरुाहवे ॥ ६२॥
स पऽुवधसः शरूः बोधवशं गतः ।
सवंी रावणो बुा ह ुं सीतां ूिुवे ॥ ६३॥
खपािणमथायां बुं ा दशाननम ।्
रासीमगा सीता भयशोकाकुलाभवत ॥् ६४॥
एतिरे त सिचवो बिुमान श्िुचः ।
सपुा नाम मधेावी रावणं वामॄवीत ॥् ६५॥
नन ु नाम दशमीव सााौैवणानजुः ।
वदेिवाोतातः कमपिरिनितः ॥ ६६॥
अनकेगणुसः कथं ीवधिमिस ।
अािभः सिहतो युे हा रामं च लणम ।्
ूासे जानक शीयिमुः स वत त ॥ ६७॥
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ततो राा सुदा िनविेदतं
वचः सधु ूितगृ रावणः ।

गहंृ जगामाश ु शचुा िवमढूधीः
पनुः सभां च ूययौ सुतृः ॥ ६८॥

इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे युकाडे नवमः
सग ः ॥ ९॥

॥दशमः सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
स िवचाय  सभामे रासःै सह मििभः ।
िनय यौ यऽेविशा ै रासःै सह राघवम ॥् १॥
शलभः शलभयै ुः ूलिमवानलम ।्
ततो रामणे िनहताः सव त े रासा यिुध ॥ २॥
यं रामणे िनहतीबाणने विस ।
िथतिरतं लां ूिववशे दशाननः ॥ ३॥
ा राम बशः पौषं चामानषुम ।्
रावणो मातेवै शीयं शबुािकं ययौ ॥ ४॥
नमृ दशमीवः शबंु ूािलरॄवीत ।्
भगवन र्ाघवणेवैं ला रासयथुपःै ॥ ५॥
िवनािशता महादैा िनहताः पऽुबावाः ।
कथं म े ःखसोहिय ितित सरुौ ॥ ६॥
इित िवािपतो दैगुः ूाह दशाननम ।्
होमं कु ूयने रहिस ं दशानन ॥ ७॥
यिद िवो न चेोमे तिह होमानलोितः ॥ ८॥
महान र्थ वाहा चापतणूीरसायकाः ।
सिवि तयै ुमजयेो भिविस ॥ ९॥
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गहृाण मान म्ान ग् होमं कु िुतम ।्
इुिरतं गा रावणो रासािधपः ॥ १०॥
गहुां पातालसश मिरे े चकार ह ।
लाारकपाटािद बा सव ऽ यतः ॥ ११॥
होमिािण सा याुाािभचािरके ।
गहुां ूिवँय चकैाे मौनी होमं ूचबमे ॥ १२॥
उितं धमूमालो महां रावणानजुः ।
रामाय दशयामास होमधमूं भयाकुलः ॥ १३॥
पँय राम दशमीवो होमं कत ु समारभत ।्
यिद होमः समाः ादाऽजयेो भिवित ॥ १४॥
अतो िवाय होम ूषेयाश ु हरीरान ।्
तथिेत रामः समुीवसतनेादं किपम ॥् १५॥
हनमूमखुान व्ीरानािददशे महाबलान ।्
ूाकारं लिया त े गा रावणमिरम ॥् १६॥
दशकोः वानां गा मिररकान ।्
चणू यामासरुां गजां हनन ्णात ॥् १७॥
तत सरमा नाम ूभात े हसया ।
िवभीषण भाया  सा होमानमसचूयत ॥् १८॥
गहुािपधानपाषाणमदः पादघनःै ।
चणू िया महासः ूिववशे महागहुाम ॥् १९॥
ा दशाननं तऽ मीिलतां ढासनम ।्
ततोऽदाया सव वानरा िविवशिुुतम ॥् २०॥
तऽ कोलाहलं चबुाडय सवेकान ।्
सारािंिपु होमकुडे समतः ॥ २१॥
ॐवुमाि हा रावण बलािुषा ।
तनेवै सघानाश ु हनमूान ्वगामणीः ॥ २२॥
ि दै काै वानरािमततः ।
न जहौ रावणो ानं हतोऽिप िविजगीषया ॥ २३॥
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ूिवँयाःपरुे व ेँ मदो वगेवरः ।
समानयेशबे धृा मोदर शभुाम ॥्। २४॥
रावणवै परुतो िवलपीमनाथवत ।्
िवददारादाः ककंु रभिूषतम ॥् २५॥
मुा िवमुाः पितताः समािसयःै ।
ौोिणसऽूं िनपिततं ऽिुटतं रिचिऽतम ॥् २६॥
किटूदशेािॐा नीवी तवै पँयतः ।
भषूणािन च सवा िण पिततािन समतः ॥ २७॥
दवेगवका नीता ःै वमःै ।
मोदरी रोदाथ रावणामतो भशृम ॥् २८॥
बोशी कणं दीना जगाद दशकरम ।्
िनलोऽिस पररैवें केशपाशे िवकृते ॥ २९॥
भाया  तववै परुतः िकं जहुोिष न लसे ।
हते पँयतो य भाया  पापै शऽिुभः ॥ ३०॥
मत ं तने तऽवै जीिवतारणं वरम ।्
हा मघेनाद त े माता िँयते बत वानरःै ॥ ३१॥
िय जीवित मे ःखमीशं च कथं भवते ।्
भाया  ला च सा भऽा  म े जीिवताशया ॥ ३२॥
ौुा तिेवतं राजा मोदया  दशाननः ।
उौ खमादाय ज दवेीिमित ॄवुन ॥् ३३॥
जघानादममः किटदशे े दशाननः ।
तदोृ ययःु सव िवं हवनं महत ॥् ३४॥
रामपा मपुाग तःु सव ूहिष ताः ॥ ३५॥
रावणु ततो भाया मवुाच पिरसायन ।्
दवैाधीनिमदं भिे जीवता िकं न ँयते ।
ज शोकं िवशालाि ानमाल िनितम ॥् ३६॥
अानूभवः शोकः शोको ानिवनाशकृत ।्
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अानूभवाहीः शरीरािदनास ु॥ ३७॥
तलूः पऽुदारािदसः ससंिृततः ।
हष शोकभयबोधलोभमोहहृादयः ॥ ३८॥
अानूभवा ते े जमृजुरादयः ।
आा त ु केवलं शुो ितिरो लेपकः ॥ ३९॥
आनपो ानाा सवभाविवविज तः ।
न सयंोगो िवयोगो वा िवते केनिचतः ॥ ४०॥
एवं ाा माानं ज शोकमिनिते ।
इदानीमवे गािम हा रामं सलणम ॥् ४१॥
आगिमािम नो चेां दारियित सायकैः ।
ौीरामो वळकै ततो गािम तदम ॥् ४२॥
तदा या मे कत ा िबया मासनािये ।
सीतां हा मया साध ं ूवेिस पावकम ॥् ४३॥
एवं ौुा वच रावणाितःिखता ।
उवाच नाथ मे वां ण ु सं तथा कु ॥ ४४॥
शो न राघवो जते ुं या चाःै कदाचन ।
रामो दवेवरः सााधानपुषेरः ॥ ४५॥
मो भूा परुा के मन ुं ववैतं ूभःु ।
रर सकलापो राघवो भवलः ॥ ४६॥
रामः कूमऽभववू लयोजनिवतृः ।
समिुमथन े पृ े दधार कनकाचलम ॥् ४७॥
िहरयाोऽितवृ ो हतोऽनने महाना ।
बोडपणे वपषुा ोणीमुरता िचत ॥् ४८॥
िऽलोककटकं दैं िहरयकिशप ुं परुा ।
हतवाारिसहंने वपषुा रघनुनः ॥ ४९॥
िवबमिैिभरवेासौ बिलं बा जगयम ।्
आबादारुेाय भृाय रघसुमः ॥ ५०॥
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रासाः िऽयाकारा जाता भमूभे रावहाः ।
तान ह्ा बशो रामो भवुं िजा दानुःे ॥ ५१॥
स एव सातं जातो रघवुशं े परारः ।
भवदथ रघौुेो मानषुमपुागतः ॥ ५२॥
त भाया  िकमथ वा ता सीता वनालात ।्
मम पऽुिवनाशाथ ािप िनधनाय च ॥ ५३॥
इतः परं वा वदैहे ूषेय रघूमे ।
िवभीषणाय रां त ु दा गामहे वनम ॥् ५४॥
मोदरीवचः ौुा रावणो वामॄवीत ।्
कथं भिे रणे पऽुान ्ॅ ातनॄ र्ासमडलम ॥् ५५॥
घातिया राघवणे जीवािम वनगोचरः ।
रामणे सह योािम रामबाणःै सशुीयगःै ॥ ५६॥
िवदाय माणो याािम तिोः परमं पदम ।्
जानािम राघवं िवुं ल जानािम जानकीम ।्
ावै जानकी सीता मयानीता वनालात ॥् ५७॥
रामणे िनधनं ूा याामीित परं पदम ।्
िवमु ां त ु ससंारािमािम सह िूय े ॥ ५८॥
परानमयी शुा सेत े या ममुुिुभः ।
तां गितं त ु गिमािम हतो रामणे सयंगु े ॥ ५९॥
ूा कषाणीह मिुं याािम लभाम ॥् ६०॥
ेशािदपकतरयतुं ॅमां

दाराजाधनबझुषािभयुम ।्
औवा नलाभिनजरोषमनजालं

ससंारसागरमती हिरं ोजािम ॥ ६१॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे युकाडे दशमः
सग ः ॥ १०॥
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॥एकादशः सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
इुा वचनं ूेा रा मोदर तदा ।
रावणः ूययौ योुं रामणे सह सयंगु े ॥ १॥
ढं नमााय वतृो घोरिैन शाचरःै ।
चबैः षोडशिभय ुं सवथं सकूबरम ॥् २॥
िपशाचवदनघैरःै खरयै ुं भयावहम ।्
सवा शसिहतं सवपरसयंतुम ॥् ३॥
िनबामाथ सहसा रावणो भीषणाकृितः ।
आयां रावणं ा भीषणं रणककशम ॥् ४॥
साभूदा सनेा वानरी रामपािलता ॥ ५॥
हनमूानथ चोु रावणं योमुाययौ ।
आग हनमुान र्ोवतलुिवबमः ॥ ६॥
मिुबं ढं बा ताडयामास वगेतः ।
तने मिुूहारणे जानुामपतिथ े ॥ ७॥
मिूतोऽथ मुतन रावणः पनुितः ।
उवाच च हनमूं शरूोऽिस मम सतः ॥ ८॥
हनमूानाह तं िधां यं जीविस रावण ।
ं ताविुना वो मम ताडय रावण ॥ ९॥
पाया हतः ूाणाोसे नाऽ सशंयः ।
तथिेत मिुना वो रावणनेािप तािडतः ॥ १०॥
िवघणू माननयनः िकिँमलमाययौ ।
सामवा किपराड ्रावणं हमुुतः ॥ ११॥
ततोऽऽ गतो भीा रावणो रासािधपः ।
हनमूानदवै नलो नीलथवै च ॥ १२॥
चारः समवेाम े ा रासपुवान ।्
अिवण तथा सप रोमाणं खरोमकम ॥् १३॥
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तथा विृकरोमाणं िनज ःु बमशोऽसरुान ।्
चारतरुो हा रासान भ्ीमिवबमान ।्
िसहंनादं पथृक ् कृा रामपा मपुागताः ॥ १४॥
ततः बुो दशमीवः सँय दशनदम ॥् १५॥
िववृ नयन े बूरो राममवेाधावत ।
दशमीवो रथु रामं वळोपमःै शरःै ॥ १६॥
आजघान महाघोरधैा रािभिरव तोयदः ।
राम परुतः सवा न व्ानरानिप िवधे ॥ १७॥
ततः पावकसाशःै शरःै कानभषूणःै ।
अवष िणे रामो दशमीवं समािहतः ॥ १८॥
रथं रावणं ा भिूमं रघनुनम ।्
आय मातिलं शबो वचनं चदेमॄवीत ॥् १९॥
रथने मम भिूमं शीयं यािह रघूमम ।्
िरतं भतूलं गा कु काय ममानघ ॥ २०॥
एवमुोऽथ तं ना मातिलदवसारिथः ।
ततो हयै सयंो हिरतःै नोमम ॥् २१॥
गा याथ राम पुचबाम मातिलः ।
ूािलदवराजने ूिेषतोऽि रघूम ॥ २२॥
रथोऽयं दवेराज िवजयाय तव ूभो ।
ूिेषत महाराज धनरुंै च भिूषतम ॥् २३॥
अभें कवचं खं िदतणूीयगुं तथा ।
आ च रथं राम रावणं जिह रासम ॥् २४॥
मया सारिथना दवे वऽृं दवेपितय था ।
इुं पिरब नमृ रथोमम ॥् २५॥
आरोह रथं रामो लोकाा िनयोजयन ।्
ततोऽभवहायुं भरैवं रोमहष णम ॥् २६॥
महानो राघव रावण च धीमतः ।
आयेने च आयें दवैं दवैने राघवः ॥ २७॥
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अं रासराज जघान परमािवत ।्
ततु ससजृ े घोरं रासं चामिवत ।्
बोधने महतािवो रामोपिर रावणः ॥ २८॥
रावण धनमु ुाः सपा  भूा महािवषाः ।
शराः कानपुाभा राघवं पिरतोऽपतन ॥् २९॥
तःै शरःै सप वदनवै मिरनलं मखुःै ।
िदश िविदशवै ााऽ तदाभवन ॥् ३०॥
रामः सपातो ा समािरपिूरतान ।्
सौपण मं तोरं परुः ूावत यिणे ॥ ३१॥
रामणे मुाे बाणा भूा गडिपणः ।
िचिः सप बाणांान स्मात स्प शऽवः ॥ ३२॥
अे ूितहत े युे रामणे दशकरः ।
अवष तो रामं घोरािभः शरविृिभः ॥ ३३॥
ततः पनुः शरानीकै राममिकािरणम ।्
अदिया त ु घोरणे मातिलं ूिवत ॥ ३४॥
पातिया रथोपे रथकेत ुं च कानम ।्
ऐानानहनिावणः बोधमिूतः ॥ ३५॥
िवषेदवगवा ारणाः िपतरथा ।
आा कारं हिरं ा िथता महष यः ॥ ३६॥
िथता वानरेा बभवूःु सिवभीषणाः ।
दशाो िवशंितभजुः ूगहृीतशरासनः ॥ ३७॥
दशे रावणऽ मनैाक इव पव तः ।
रामुॅकुुिटं बा बोधसरंलोचनः ॥ ३८॥
कोपं चकार सशं िनद हिव रासम ।्
धनरुादाय दवेेधनरुाकारमतुम ॥् ३९॥
गहृीा पािणना बाणं कालानलसमूभम ।्
िनद हिव चुा दशे िरपमुिके ॥ ४०॥
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पराबमं दश ियत ुं तजेसा ूलिव ।
ूचबमे कालपी सव लोक पँयतः ॥ ४१॥
िवकृ चापं रामु रावणं ूितिव च ।
हष यन व्ानरानीकं कालाक इवाबभौ ॥ ४३॥
बुं राम वदनं ा शऽ ुं ूधावतः ।
तऽसःु सव भतूािन चचाल च वसुरा ॥ ४३॥
रामं ा महारौिमुातां सदुाणान ।्
ऽािन सवभतूािन रावणं चािवशयम ॥् ४४॥
िवमाना सरुगणाः िसगविकराः ।
दशःु समुहायुं लोकसवंत कोपमम ।्
ऐमं समादाय रावण िशरोऽिनत ॥् ४५॥
मधूा नो रावणाथ बहवो िधरोिताः ।
गगनापति  तालािदव फलािन िह ॥ ४६॥
न िदनं न च व ै रािऽन  सां न िदशोऽिप वा ।
ूकाशे न तिूपं ँयते तऽ सरे ॥ ४७॥
ततो रामो बभवूाथ िवयािवमानसः ।
शतमकेोरं िछं िशरसां चकैवच साम ॥् ४८॥
न चवै रावणः शाो ँयते जीिवतयात ।्
ततः सवा िवीरः कौसानवध नः ॥ ४९॥
अै बिभय ुियामास राघवः ।
ययैबा णहैता दैा महासपराबमाः ॥ ५०॥
त एते िनलं याता रावण िनपातन े ।
इित िचाकुले राम े समीपो िवभीषणः ॥ ५१॥
उवाच राघवं वां ॄदवरो सौ ।
िविा बाहवोऽ िविािन िशरािंस च ॥ ५२॥
उि पनुः शीयिमाह भगवानजः ।
नािभदशेऽेमतृं त कुडलाकारसिंतम ॥् ५३॥
तोषयानलाणे त मृुतो भवते ।्
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िवभीषणवचः ौुा रामः शीयपराबमः ॥ ५४॥
पावकाणे सयंो नािभं िवाध रसः ।
अनरं च िचदे िशरािंस च महाबलः ॥ ५५॥
बानिप च सरंो रावण रघूमः ।
ततो घोरां महाशिमादाय दशकरः ॥ ५६॥
िवभीषणवधाथा य िचपे बोधिवलः ।
िचदे राघवो बाणैां िशतहैमभिूषतःै ॥ ५७॥
दशमीविशरँछदेादा तजेो िविनग तम ।्
ानपो बभवूाथ िछःै शीषभ यरःै ॥ ५८॥
एकेन मुिशरसा बाां रावणो बभौ ।
रावणु पनुः बुो नानाशाविृिभः ॥ ५९॥
ववष  रामं तं रामथा बाणवै वष  च ।
ततो युमभूोरं तमुलंु लोमहष णम ॥् ६०॥
अथ संारयामास मातली राघवं तदा ।
िवसजृां वधाया ॄां शीयं रघूम ॥ ६१॥
िवनाशकालः ूिथतो यः सरुःै सोऽ वत त े ।
उमां न चतै छें राघव या ॥ ६२॥
नवै शीि ूभो वो व एव िह मम िण ।
ततः संािरतो रामने वाने मातलेः ॥ ६३॥
जमाह स शरं दीं िनःसिमवोरगम ।्
य पा त ु पवनः फले भारपावकौ ॥ ६४॥
शरीरमाकाशमयं गौरवे मेमरौ ।
पव िप च िवा लोकपाला महौजसः ॥ ६५॥
जामानं वपषुा भातं भारवच सा ।
तममुमं लोकानां भयनाशनमतुम ॥् ६६॥
अिभम ततो रामं महषे ुं महाभजुः ।
वदेूोेन िविधना सधे काम ुके बली ॥ ६७॥
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तिन स्ीयमान े त ु राघवणे शरोमे ।
सव भतूािन िवऽसेुचाल च वसुरा ॥ ६८॥
स रावणाय सो भशृमान काम ुकम ।्
िचपे परमायमं मम घाितनम ॥् ६९॥
स वळ इव ध ष वळपािणिवसिज तः ।
कृता इव घोराो पतिावणोरिस ॥ ७०॥
स िनमो महाघोरः शरीराकरः परः ।
िबभदे दयं तणू रावण महानः ॥ ७१॥
रावणाहराणान ि्ववशे धरिणतले ।
स शरो रावणं हा रामतणूीरमािवशत ॥् ७२॥
त हापाताश ु सशरं काम ुकं महत ।्
गतास ुॅ िमवगेने रासेोऽपतिुव ॥ ७३॥
तं ा पिततं भमूौ हतशषेा रासाः ।
हतनाथा भयऽा िुवःु सव तोिदशम ॥् ७४॥
दशमीव िनधनं िवजयं राघव च ।
ततो िवनेः संा वानरा िजतकािशनः ॥ ७५॥
वदो रामिवजयं रावण च तधम ।्
अथािरे नदौिदशिभः ॥ ७६॥
पपात पुविृ समािाघवोपिर ।
तुवुमु ुनयः िसाारणा िदवौकसः ॥ ७७॥
अथािरे ननतृःु सव तोऽरसो मदुा ।
रावण च दहेों ोितरािदवुरत ॥् ७८॥
ूिववशे रघौुें दवेानां पँयतां सताम ।्
दवेा ऊचरुहो भायं रावण महानः ॥ ७९॥
वयं त ु सािका दवेा िवोः कायभाजनाः ।
भयःखािदिभा ाः ससंारे पिरवित नः ॥ ८०॥
अयं त ु रासः बूरो ॄहाऽतीव तामसः ।
परदाररतो िवुषेी तापसिहंसकः ॥ ८१॥
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पँयु सव भतूषे ु राममवे ूिववान ।्
एवं ॄवुु दवेषे ु नारदः ूाह सिुतः ॥ ८२॥
णतुाऽ सरुा ययूं धम तिवचणाः ।
रावणो राघवषेादिनशं िद भावयन ॥् ८३॥
भृःै सह सदा रामचिरतं षेसयंतुः ।
ौुा रामािनधनं भयावऽ राघवम ॥् ८४॥
पँयनिुदन ं  े राममवेानपुँयित ।
बोधोऽिप रावणाश ु गुबोधािधकोऽभवत ॥् ८५॥
रामणे िनहताे िनधू ताशषेकषः ।
रामसायुमवेाप रावणो मुबनः ॥ ८६॥
पािपो वा राा परधनपरदारषे ु सो यिद ा-
िं हेायाा रघकुुलितलकं भावयन स्रतेः ।

भूा शुारो भवशतजिनतानकेदोषिैव मुः
सो राम िवोः सरुवरिवनतुं याित वकुैठमाम ॥् ८७॥

हा युे दशां िऽभवुनिवषमं वामहने चापं
भमुौ िव ितितरकरधतृं ॅामयन ब्ाणमकेम ।्

आरोपानऽेः शरदिलतवपःु सयू कोिटूकाशो
वीरौीबरुािदशपितनतुः पात ु मां वीररामः ॥ ८८॥

इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे युकाडे
एकादशः सग ः ॥ ११॥

॥ादशः सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
रामो िवभीषणं ा हनमूं तथादम ।्
लणं किपराजं च जावं तथा परान ॥् १॥
पिरतुने मनसा सवा नवेाॄवीचः ।
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भवतां बावीयण िनहतो रावणो मया ॥ २॥
कीित ः ाित वः पुया याविदवाकरौ
कीत ियि भवतां कथां ऽलैोपावनीम ॥् ३॥
मयोपतेां किलहरां याि परमां गितम ।्
एतिरे ा रावणं पिततं भिुव ॥ ४॥
मोदरीमखुाः सवा ः ियो रावणपािलताः ।
पितता रावणाम े शोचः पय दवेयन ॥् ५॥
िवभीषणः शशुोचात ः शोकेन महतावतृः ।
पिततो रावणाम े बधा पय दवेयत ॥् ६॥
रामुलणं ूाह बोधय िवभीषणम ।्
करोत ु ॅातसृंारं िकं िवलने मानद ॥ ७॥
ियो मोदरीमुाः पितता िवलपि च ।
िनवारयत ु ताः सवा  रासी रावणिूयाः ॥ ८॥
एवमुोऽथ रामणे लणोऽगािभीषणम ।्
उवाच मतृकोपाे पिततं मतृकोपमम ॥् ९॥
शोकेन महतािवं सौिमिऽिरदमॄवीत ।्
यं शोचिस ं ःखने कोऽयं तव िवभीषण ॥ १०॥
ं वा कतमः सृःे परुदेानीमतः परम ।्
योयौघपितताः िसकता याि तशाः ॥ ११॥
सयंुे िवयुे तथा कालेन दिेहनः ।
यथा धानास ु व ै धाना भवि न भवि च ॥ १२॥
एवं भतूषे ु भतूािन ूिेरतानीशमायया ।
ं चमे े वयमे च तुाः कालवशोवाः ॥ १३॥
जमृू यदा यादा तािवतः ।
ईरः सवभतूािन भतूःै सजृित हजः ॥ १४॥
आसृरैतिैन रपेोऽिप बालवत ।्
दहेने दिेहनो जीवा दहेाहेोऽिभजायते ॥ १५॥
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बीजादवे यथा बीजं दहेा इव शातः ।
दिेहदहेिवभागोऽयमिववकेकृतः परुा ॥ १६॥
नानां ज नाश यो विृः िबयाफलम ।्
िरुाभातमा  यथादेा िविबयाः ॥ १७॥
त इमे दहेसयंोगादाना भासहात ।्
यथा यथा तथा चाायतोऽसदामहात ॥् १८॥
ूसुानहावादा भाित न ससंिृतः ।
जीवतोऽिप तथा तिमुानहतःे ॥ १९॥
ताायामनोधम जहमताॅमम ।्
रामभिे भगवित मनो धेानीरे ॥ २०॥
सवभतूािन परे मायामानषुिपिण ।
बािेयाथ सााजिया मनः शनःै ॥ २१॥
तऽ दोषान द्श िया रामाने िनयोजय ।
दहेबुा भवेाता िपता माता सुियः ॥ २२॥
िवलणं यदा दहेाानााानमाना ।
तदा कः क वा ब ुॅ ा ता माता िपता सुत ॥् २३॥
िमाानवशााता दारागारादयः सदा ।
शादय िवषया िविवधावै सदः ॥ २४॥
बलं कोशो भृवग रां भिूमः सतुादयः ।
अानजाव त े णसमभरुाः ॥ २५॥
अथोि दा रामं भावयन भ्िभािवतम ।्
अनवुत  राािद भुन ्ू ारमहम ॥् २६॥
भतूं भिवदभजन व्त मानमथाचरन ।्
िवहर यथाायं भवदोषनै  िलसे॥ २७॥
आापयित रामां यातःु साराियकम ।्
तु यथाशां दतीािप योिषतः ॥ २८॥
िनवारय महाबुे लां गुमा िचरम ।्
ौुा यथावचनं लण िवभीषणः ॥ २९॥
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ा शोकं च मोहं च रामपा मपुागमत ।्
िवमृँ य बुा धम ो धमा थ सिहतं वचः ॥ ३०॥
रामवैानवुृथ मुरं पय भाषत ।
नशृसंमनतृं बूरं धमोतं ूभो ॥ ३१॥
नाहऽि दवे संत ु परदारािभमिश नम ।्
ौुा तचनं ूीतो रामो वचनमॄवीत ॥् ३२॥
मरणाािन वरैािण िनवृं नः ूयोजनम ।्
िबयताम संारो ममाषे यथा तव ॥ ३३॥
रामाां िशरसा धृा शीयमवे िवभीषणः ।
सावामै हाबिुं रा मोदर तदा ॥ ३४॥
सायामास धमा ा धम बिुिव भीषणः ।
रयामास धम ः संाराथ बावान ॥् ३५॥
िचां िनवेँ य िविधवितमृधेिवधानतः ।
आिहताये था काय रावण िवभीषणः ॥ ३६॥
तथवै सवमकरोिुभः सह मििभः ।
ददौ च पावकं त िविधयंु िवभीषणः ॥ ३७॥
ाा चवैािवणे ितलान द्भा िभिमिौतान ।्
उदकेन च सिौान ्ू दाय िविधपवू कम ॥् ३८॥
ूदाय चोदकं तै मुा  चनै ं ूण च ।
ताः ियोऽननुयामास सामुा पनुः पनुः ॥ ३९॥
गतािमित ताः सवा  िविवशनु गरं तदा ।
ूिवास ु च सवा स ु रासीष ु िवभीषणः ॥ ४०॥
रामपा मपुाग तदाितिनीतवत ।्
रामोऽिप सह सैने ससमुीवः सलणः ॥ ४१॥
हष लेभ े िरपनू ह्ा यथा वऽृं शतबतःु ।
मातिल तदा रामं पिरबािभव च ॥ ४२॥
अनुात रामणे ययौ ग िवहायसा ।
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ततो मना रामो लणं चदेमॄवीत ॥् ४३॥
िवभीषणाय मे लारां दं परुवै िह ।
इदानीमिप गा ं लामे िवभीषणम ॥् ४४॥
अिभषचेय िवूै मवििधपवू कम ।्
इुो लणणू जगाम सह वानरःै ॥ ४५॥
लां सवुण कलशःै समिुजलसयंतुःै ।
अिभषकंे शभुं चबे रासे धीमतः ॥ ४६॥
ततः पौरजनःै साध नानोपायनपािणिभः ।
िवभीषणः ससौिमिऽपायनपरुृतः ॥ ४७॥
दडूणाममकरोिामािकमणः ।
रामो िवभीषणं ा ूारां मदुाितः ॥ ४८॥
कृतकृिमवाानममत सहानजुः ।
समुीवं च समािल रामो वामथाॄवीत ॥् ४९॥
सहायने या वीर िजतो मे रावणो महान ।्
िवभीषणोऽिप लायामिभिषो मयानघ ॥ ५०॥
ततः ूाह हनमूं पा ं िवनयाितम ।्
िवभीषणानमुतगे  ं रावणालयम ॥् ५१॥
जानैसव माािह रावण वधािदकम ।्
जानाः ूितवां म े शीयमवे िनवदेय ॥ ५२॥
एवमाािपतो धीमान र्ामणे पवनाजः ।
ूिववशे परु लां पूमानो िनशाचरःै ॥ ५३॥
ूिवँय रावणगहंृ िशशंपामलूमािौताम ।्
ददश जानक तऽ कृशां दीनामिनिताम ॥् ५४॥
रासीिभः पिरवतृां ाय राममवे िह ।
िवनयावनतो भूा ूण पवनाजः ॥ ५५॥
कृतािलपटुो भूा ूो भाऽमतः ितः ।
तं ा जानकी तू िा पवू िृतं ययौ ॥ ५६॥
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ाा तं रामतं सा हषा ौमखुी बभौ ।
स तां सौमखु ा तै पवनननः ।
राम भािषतं सव माातमुपुचबमे ॥ ५७॥
दिेव रामः ससमुीवो िवभीषणसहायवान ।्
कुशली वानराणां च सैै सहलणः ॥ ५८॥
रावणं ससतुं हा सबलं सह मििभः ।
ामाह कुशलं रामो राे कृा िवभीषणम ॥् ५९॥
ौुा भत ुः िूयं वां हष गदया िगरा ।
िकं त े िूयं करो न पँयािम जगये ॥ ६०॥
समं त े िूयवा रााभरणािन च ।
एवमुु वदैेा ूवुाच वमः ॥ ६१॥
रौघाििवधाािप दवेरााििशते ।
हतशऽ ुं िवजियनं रामं पँयािम सिुरम ॥् ६२॥
त तचनं ौुा मिैथली ूाह माितम ।्
सव सौा गणुा सौ वे पिरिनिताः ॥ ६३॥
रामं िािम शीयं मामाापयत ु राघवः ।
तथिेत तां नमृ ययौ िु ं रघूमम ॥् ६४॥
जाना भािषतं सव रामाम ेवदेयत ।्
यििमोऽयमारः कमणां च फलोदयः ॥ ६५॥
तां दवे शोकसां िमुहिस मिैथलीम ।्
एवमुो हनमुता रामो ानवतां वरः ॥ ६६॥
मायासीतां पिरंु जानकीमनले िताम ।्
आदात ुं मनसा ाा रामः ूाह िवभीषणम ॥् ६७॥
ग राजन ज्नकजामानयाश ु ममािकम ।्
ातां िवरजवाां सवा भरणभिूषताम ॥् ६८॥
िवभीषणोऽिप तुा जगाम सहमाितः ।
रासीिभः सवुृािभः ापिया त ु मिैथलीम ॥् ६९॥
सवा भरणसामारो िशिबकोमे ।
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याीकैब िभग ुां ककुोीिषिभः शभुाम ॥् ७०॥
तां िमुागताः सव वानरा जनकाजाम ।्
तान व्ारयो बहवः सवतो वऽेपाणयः ॥ ७१॥
कोलाहलं ूकुव ो रामपा मपुाययःु ।
ा तां िशिबकाढां रादथ रघूमः ॥ ७२॥
िवभीषण िकमथ त े वानरान व्ारयि िह ।
पँयु वानराः सव मिैथल मातरं यथा ॥ ७३॥
पादचारणे साऽऽयात ु जानकी मम सििधम ।्
ौुा तिामवचनं िशिबकादव सा ॥ ७४॥
पादचारणे शनकैरागता रामसििधम ।्
रामोऽिप ा तां मायासीतां काया थ िनिम ताम ॥् ७५॥
अवावादान ब्शः ूाह तां रघनुनः ।
अमृमाणा सा सीता वचनं राघवोिदतम ॥् ७६॥
लणं ूाह मे शीयं ूालय ताशनम ।्
िवासाथ िह राम लोकानां ूयाय च ॥ ७७॥
राघव मतं ाा लणोऽिप तदवै िह ।
महाकाचयं कृा ालिया ताशनम ॥् ७८॥
रामपा मपुाग तौ तूीमिरमः ।
ततः सीता पिरब राघवं भिसयंतुा ॥ ७९॥
पँयतां सव लोकानां दवेरासयोिषताम ।्
ूण दवेता ॄाणे मिैथली ॥ ८०॥
बािलपटुा चदेमवुाचािसमीपगा ।
यथा मे दयं िनं नापसप ित राघवात ॥् ८१॥
तथा लोक साी मां सव तः पात ु पावकः ।
एवमुा तदा सीता पिरब ताशनम ॥् ८२॥
िववशे लनं दीं िनभ यने दा सती ॥ ८३॥
ा ततो भतूगणाः सिसाः
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सीतां महाविगतां भशृाता ः ।
पररं ूारहो स सीतां

रामः िौयं ां कथमजः ॥ ८४॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे युकाडे
ादशः सग ः ॥ १२॥

॥ऽयोदशः सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
ततः शबः सहॐाो यम वणथा ।
कुबरे महातजेाः िपनाकी वषृवाहनः ॥ १॥
ॄा ॄिवदां ौेो मिुनिभः िसचारणःै ।
ऋषयः िपतरः साा गवा रसोरगाः ॥ २॥
एते चाे िवमानारैाजमयु ऽ राघवः ।
अॄवुन प्रमाानं रामं ूालय ते ॥ ३॥
कता  ं सव लोकानां साी िवानिवमहः ।
वसनूाममोऽिस ं िाणां शरो भवान ॥् ४॥
आिदकता िस लोकानां ॄा ं चतरुाननः ।
अिनौ याणभतूौ त े चषुी चभारौ ॥ ५॥
लोकानामािदरोऽिस िन एकः सदोिदतः ।
सदा शुः सदा बुः सदा मुोऽगणुोऽयः ॥ ६॥
ायासवंतृानां ं भािस मानषुिवमहः ।
ाम रतां राम सदा भािस िचदाकः ॥ ७॥
रावणने तं ानमाकं तजेसा सह ।
या िनहतो ः पनुः ूां पदं कम ॥् ८॥
एवं वुु दवेषे ु ॄा सााितामहः ।
अॄवीणतो भूा रामं सपथ े ितम ॥् ९॥
ॄोवाच
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वे दवें िवमुशषेिितहते ुं
ामाािनिभरिद भाम ।्

हयेाहयेिवहीन ं परमकंे
सामाऽं सव िदं िशपम ॥् १०॥

ूाणापानौ िनयबुा िद ा
िछा सव सशंयबं िवषयौघान ।्

पँयीशं यं गतमोहा यतयं
वे रामं रिकरीटं रिवभासम ॥् ११॥

मायातीतं माधवमां जगदािदं
मानातीतं मोहिवनाशं मिुनवम ।्

योिगयें योगिवधान ं पिरपणू
वे रामं रितलोकं रमणीयम ॥् १२॥

भावाभावूयहीन ं भवमुःै
योगासैरिच तपादाजुयुमम ।्

िनं शुं बुमनं ूणवां
वे रामं वीरमशषेासरुदावम ॥् १३॥

ं मे नाथो नािथतकाया िखलकारी
मानातीतो माधवपोऽिखलधारी ।

भा गो भािवतपो भवहारी
योगाासभैा िवतचतेःसहचारी ॥ १४॥

ामां लोकततीनां परमीशं
लोकानां नो लौिककमानरैिधगम ।्

भिौाभावसमतेभै जनीयं
वे रामं सुरिमीवरनीलम ॥् १५॥

को वा ात ुं ामितमान ं गतमान ं
मायासो माधव शो मिुनमाम ।्

वृारय े वितवृारकवृं
वे रामं भवमखुवं सखुकम ॥् १६॥

नानाशावैदकदःै ूितपां
िनानं िनिव षयानमनािदम ।्
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मवेाथ मानषुभावं ूितपं
वे रामं मरकतवण मथरुशेम ॥् १७॥

ौायुो यः पठतीमं वमां
ॄां ॄानिवधान ं भिुव म ः ।

रामं ँयामं कािमतकामूदमीशं
ाा ाता पातकजालिैव गतः ात ॥् १८॥

ौुा िुतं लोकगरुोिव भावसःु
ाे समादाय िवदहेपिुऽकाम ।्

िवॅाजमानां िवमलाणिुतं
रारां िदिवभषूणािताम ॥् १९॥

ूोवाच साी जगतां रघूमं
ूपसवा ित हरं ताशनः ।

गहृाण दवे रघनुाथ जानक
परुा या मवरोिपतां वन े ॥ २०॥

िवधाय मायाजनकाजां हरे
दशाननूाणिवनाशनाय च ।

हतो दशाः सह पऽुबाव-ै
िन राकृतोऽनने भरो भवुः ूभो ॥ २१॥

ितरोिहता सा ूितिबिपणी
कृता यदथ कृतकृतां गता ।

ततोऽितां पिरगृ जानक
रामः ूः ूितपू पावकम ॥् २२॥

ाे समावेँ य सदाऽनपाियन
िौयं िऽलोकीजनन िौयः पितः ।

ाथ रामं जनकाजायतुं
िौया ुरं सरुनायको मदुा ।

भा िगरा गदया समे
कृतािलः ोतमुथोपचबमे ॥ २३॥

इ उवाच ।
भजऽेहं सदा रामिमीवराभं
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भवारयदावानलाभािभधानम ।्
भवानीदा भािवतानपं

भवाभावहते ुं भवािदूपम ॥् २४॥
सरुानीकःखौघनाशकैहते ुं

नराकारदहंे िनराकारमीम ।्
परशें परानपं वरेयं

हिरं राममीशं भजे भारनाशम ॥् २५॥
ूपािखलानदोहं ूपं

ूपाित िनःशषेनाशािभधानम ।्
तपोयोगयोगीशभावािभभां

कपीशािदिमऽं भजे रामिमऽम ॥् २६॥
सदा भोगभाजां सुरे िवभां

सदा योगभाजामरे िवभाम ।्
िचदानकं सदा राघवशें

िवदहेाजानपं ूपे ॥ २७॥
महायोगमायािवशषेानयुुो

िवभासीश लीलानराकारविृः ।
दानलीलाकथापणू कणा ः

सदानपा भवीह लोके ॥ २८॥
अहं मानपानािभमूमो

न वदेािखलेशािभमानािभमानः ।
इदान भवादपूसादात ्

िऽलोकािधपािभमानो िवनः ॥ २९॥
ुरिकेयरूहारािभरामं

धराभारभतूासरुानीकदावम ।्
शरवं लसनऽें

रावारपारं भजे राघवशेम ॥् ३०॥
सरुाधीशनीलाॅनीलाकािं

िवराधािदरोवधाोकशािम ।्
िकरीटािदशोभं परुाराितलाभं
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भजे रामचं रघणूामधीशम ॥् ३१॥
लसकोिटूकाशािदपीठे

समासीनमे समाधाय सीताम ।्
ुरमेवणा तिडुभासां

भज े रामचं िनवृाित तम ॥् ३२॥
ततः ूोवाच भगवान भ्वाा सिहतो भवः ।
रामं कमलपऽां िवमानो नभःले ॥ ३३॥
आगिमायोायां िु ं ां रासृतम ।्
इदान पँय िपतरम दहे राघव ॥ ३४॥
ततोऽपँयिमानं रामो दशरथं परुः ।
ननाम िशरसा पादौ मदुा भा सहानजुः ॥ ३५॥
आिल मू वयाय रामं दशरथोऽॄवीत ।्
तािरतोऽि या व ससंाराःुखसागरात ॥् ३६॥
इुा पनुरािल ययौ रामणे पिूजतः ।
रामोऽिप दवेराजं तं ा ूाह कृतािलम ॥् ३७॥
मृते िनहतान स्े वानरान प्िततान भ्िुव ।
जीवयाश ु सधुावृा सहॐा ममाया ॥ ३८॥
तथेमतृवृा तान ज्ीवयामास वानरान ।्
य े य े मतृा मधृ े पवू त े त े सुोिता इव ।
पवू विलनो ा रामपा मपुाययःु ॥ ३९॥
नोिता रासाऽ पीयषूशनादिप ।
िवभीषणुसाां ूिणपाॄवीचः ॥ ४०॥
दवे मामनगुृी मिय भिय दा तव ।
मलानम ं कु सीतासमितः ॥ ४१॥
अल सह ॅाऽा ो गिमामहे वयम ।्
िवभीषणवचः ौुा ूवुाच रघूमः ॥ ४२॥
सकुुमारोऽितभो मे भरतो मामवेत े ।
जटावलधारी स शॄसमािहतः ॥ ४३॥
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कथं तने िवना ानमलारािदकं मम ।
अतः समुीवमुांं पजूयाश ु िवशषेतः ॥ ४४॥
पिूजतषे ु कपीषे ु पिूजतोऽहं न सशंयः ।
इुो राघवणेाश ुणरारािण च ॥ ४५॥
ववष  रासौेो यथाकामं यथािच ।
ततान प्िूजतान ्ा रामो रै यथूपान ॥् ४६॥
अिभन यथाायं िवससज  हरीरान ।्
िवभीषणसमानीतं पुकं सयू वच सम ॥् ४७॥
आरोह ततो रामिमानमनुमम ।्
अे िनधाय वदैहे लमानां यशिनीम ॥् ४८॥
लणने सह ॅाऽा िवबाने धनुता ।
अॄवी िवमानः ौीरामः सव वानरान ॥् ४९॥
समुीवं हिरराजं च अदं च िवभीषणम ।्
िमऽकाय कृतं सव भविः सह वानरःै ॥ ५०॥
अनुाता मया सव यथें गमुहथ ।
समुीव ूितयााश ु िकिां सव सिैनकैः ॥ ५१॥
राे वस लायां मम भो िवभीषण ।
न ां धष ियत ुं शाः सेा अिप िदवौकसः ॥ ५२॥
अयोां गिुमािम राजधान िपतमु म ।
एवमुा ु रामणे वानराे महाबलाः ॥ ५३॥
ऊचःु ूालयः सव रास िवभीषणः ।
अयोां गिुमामया सह रघूम ॥ ५४॥
ा ामिभिषं त ु कौसामिभवा च ।
पाणृीमहे रामनुां दिेह नः ूभो ॥ ५५॥
रामथिेत समुीव वानरःै सिवभीषणः ।
पुकं सहनमूां शीयमारोह सातम ॥् ५६॥
ततु पुकं िदं समुीवः सह सनेया ।
िवभीषण सामाः सव चािुतम ॥् ५७॥
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तेाढषे ु सवष ु कौबरंे परमासनम ।्
राघवणेानुातमुपात िवहायसा ॥ ५८॥
बभौ तने िवमानने हंसयेुन भाता ।
ू तदा रामतमु ुख इवापरः ॥ ५९॥
ततो बभौ भारिबतुं

कुबरेयान ं तपसानलुम ।्
रामणे शोभां िनतरां ूपदे े

सीतासमतेने सहानजुने ॥ ६०॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे युकाडे
ऽयोदशः सग ः ॥ १३॥

॥चतदु शः सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
पातिया ततःु सव तो रघनुनः ।
अॄवीिैथल सीतां रामः शिशिनभाननाम ॥् १॥
िऽकूटिशखरामां पँय लां महाूभाम ।्
एतां रणभवुं पँय मासंकदमपिलाम ॥् २॥
असरुाणां वानामऽ वशैसनं महत ।्
अऽ मे िनहतः शते े रावणो रासेरः ॥ ३॥
कुकणिजुाः सव चाऽ िनपाितताः ।
एष सतेमु या बः सागरे सिललाशये ॥ ४॥
एत ँयते तीथ सागर महानः ।
सतेबुिमित ातं ऽलैोने च पिूजतम ॥् ५॥
एतिवऽं परमं दश नाातकापहम ।्
अऽ रामेरो दवेो मया शःु ूितितः ॥ ६॥
अऽ मां शरणं ूाो मििभ िवभीषणः ।
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एषा समुीवनगरी िकिा िचऽकानना ॥ ७॥
तऽ रामाया ताराूमखुा हिरयोिषतः ।
आनयामास समुीवः सीतायाः िूयकाया ॥ ८॥
तािभः सहोितं शीयं िवमान ं ूे राघवः ।
ूाह चाििमृमकंू पँय वाऽ मे हतः ॥ ९॥
एषा पवटी नाम रासा यऽ मे हताः ।
अग सतुी पँयाौमपदे शभु े ॥ १०॥
एते त े तापसाः सव ँये वरविण िन ।
असौ शलैवरो दिेव िचऽकूटः ूकाशते ॥ ११॥
अऽ मां कैकयीपऽुः ूसादियतमुागतः ।
भराजाौमं पँय ँयते यमनुातटे ॥ १२॥
एषा भागीरथी गा ँयते लोकपावनी ।
एषा सा ँयते सीत े सरययूपूमािलनी ॥ १३॥
एषा सा ँयतऽेयोा ूणामं कु भािमिन ।
एवं बमणे साो भराजाौमं हिरः ॥ १४॥
पणू चतदु श े वष पां रघनुनः ।
भराजं मिुन ं ा ववे सानजुः ूभःु ॥ १५॥
पू मिुनमासीन ं िवनयने रघूमः ।
णोिष किरतः कुशाे सहानजुः ॥ १६॥
सिुभा वत तऽेयोा जीवि च िह मातरः ।
ौुा राम वचनं भराजः ूधीः ॥ १७॥
ूाह सव कुशिलनो भरतु महामनाः ।
फलमलूकृताहारो जटावलधारकः ॥ १८॥
पाके सकलं  रां ां स ुू तीत े ।
यृतं या कम  दडके रघनुन ॥ १९॥
रासानां िवनाशं च सीताहरणपवू कम ।्
सव ातं मया राम तपसा त े ूसादतः ॥ २०॥
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ं ॄ परमं साादािदमाविज तः ।
ममे सिललं सृा तऽ सुोऽिस भतूकृत ॥् २१॥
नारायणोऽिस िवाराणामराकः ।
ािभकमलोो ॄा लोकिपतामहः ॥ २२॥
अतं जगतामीशः सवलोकनमृतः ।
ं िवजुा नकी लीः शषेोऽयं लणािभधः ॥ २३॥
आना सजृसीदं मावेामायया ।
न ससे नभोवं िचा सवसािकः ॥ २४॥
बिहर भतूानां मवे रघनुन ।
पणूऽिप मढूीनां िवि इव लसे॥ २५॥
जगं जगदाधारमवे पिरपालकः ।
मवे सवभतूानां भोा भों जगते ॥ २६॥
ँयते ौयूत े ययत े वा रघूम ।
मवे सवमिखलं िना िकन ॥ २७॥
माया सजृित लोकां गणुरैहमािदिभः ।
िूिेरता राम तापुचय त े ॥ २८॥
यथा चुकसािालवेायसादयः ।
जडाथा या ा माया सजृित व ै जगत ॥् २९॥
दहेयमदहे तव िवं िररिषोः ।
िवराट ्लंू शरीरं त े सऽूं सूमदुातम ॥् ३०॥
िवराजः सवतेे अवताराः सहॐशः ।
काया े ूिवशवे िवराजं रघनुन ॥ ३१॥
अवतारकथां लोके य े गायि गणृि च ।
अनमनसो मिुषेामवे रघूम ॥ ३२॥
ं ॄणा परुा भमूभेा रहाराय राघव ।
ूािथ तपसा तुं जातोऽिस रघोः कुले ॥ ३३॥
दवेकाय मशषेणे कृतं त े राम रम ।्
बवष सहॐािण मानषु ं दहेमािौतः ॥ ३४॥
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कुव न ्रकमा िण लोकयिहताय च ।
पापहारीिण भवुन ं यशसा परूियिस ॥ ३५॥
ूाथ यािम जगाथ पिवऽं कु मे गहृम ।्
िा भुा सबलः ो गिमिस पनम ॥् ३६॥
तथिेत राघवोऽितिाौम उमे ।
ससैः पिूजतने सीतया लणने च ॥ ३७॥
ततो रामििया मुत ूाह माितम ।्
इतो ग हनमूंमयोां ूित सरः ॥ ३८॥
जानीिह कुशली किनो नपृितमिरे ।
वरेपरंु गा ॄिूह िमऽं गहंु मम ॥ ३९॥
जानकीलणोपतेमागतं मां िनवदेय ।
निमामं ततो गा ॅातरं भरतं मम ॥ ४०॥
ा ॄिूह सभाय  सॅातःु कुशलं मम ।
सीतापहरणादीिन रावण वधािदकम ॥् ४१॥
ॄिूह बमणे मे ॅातःु सव तऽ िवचिेतम ।्
हा शऽगुणान स्वा न स्भाय ः सहलणः ॥ ४२॥
उपयाित समृाथ ः सह ऋहरीरःै ।
इुा तऽ वृां भरत िवचिेतम ॥् ४३॥
सव ाा पनुः शीयमाग मम सििधम ।्
तथिेत हनमुांऽ मानषु ं वपरुाितः ॥ ४४॥
निमामं ययौ तणू वायवुगेने माितः ।
गािनव वगेने िजघृन भ्जुगोमम ॥् ४५॥
वरेपरंु ूा गहुमासा माितः ।
उवाचा मधरंु वां ूनेाराना ॥ ४६॥
रामो दाशरिथः ौीमान स्खा त े सह सीतया ।
सलणां धमा ा मेी कुशलमॄवीत ॥् ४७॥
अनुातोऽ मिुनना भराजने राघवः ।
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आगिमित तं दवें ििस ं रघूमम ॥् ४८॥
एवमुा महातजेाः सतनूहम ।्
उपात महावगेो वायवुगेने माितः ॥ ४९॥
सोऽपँयिामतीथ च सरयूं च महानदीम ।्
तामितब हनमुािमामं ययौ मदुा ॥ ५०॥
बोशमाऽे योायाीरकृािजनारम ।्
ददश भरतं दीन ं कृशमाौमवािसनम ॥् ५१॥
मलपिविदधां जिटलं वलारम ।्
फलमलूकृताहारं रामिचापरायणम ॥् ५२॥
पाके त े परुृ शासयं वसुराम ।्
मििभः पौरमुै काषायारधािरिभः ॥ ५३॥
वतृदहंे मिूत मं सााम िमव ितम ।्
उवाच ूािलवा ं हनमूााताजः ॥ ५४॥
यं ं िचयसे रामं तापसं दडके ितम ।्
अनशुोचिस काकुः स ां कुशलमॄवीत ॥् ५५॥
िूयमाािम ते दवे शोकं ज सदुाणम ।्
अिुत ॅाऽा ं रामणे सह सतः ॥ ५६॥
समरे रावणं हा रामः सीतामवा च ।
उपयाित समृाथ ः ससीतः सहलणः ॥ ५७॥
एवमुो महातजेा भरतो हष मिूतः ।
पपात भिुव चाः कैकयीिूयननः ॥ ५८॥
आिल भरतः शीयं माितं िूयवािदनम ।्
आनजरैौजुलःै िसषचे भरतः किपम ॥् ५९॥
दवेो वा मानषुो वा मनबुोशािदहागतः ।
िूयाान ते सौ ददािम ॄवुतः िूयम ॥् ६०॥
गवां शतसहॐं च मामाणां च शतं वरम ।्
सवा भरणसा मुधाः काु षोडश ॥ ६१॥
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एवमुा पनुः ूाह भरतो माताजम ।्
बनीमािन वषा िण गत समुहनम ॥् ६२॥
णोहं ूीितकरं मम नाथ कीत नम ।्
काणी बत गाथयें लौिककी ूितभाित मे ॥ ६३॥
एित जीवमानो नरं वष शतादिप ।
राघव हरीणां च कथमासीमागमः ॥ ६४॥
तमाािह भिं त े िवसयें वचव ।
एवमुोऽथ हनमुान भ्रतने महाना ॥ ६५॥
आचचऽेथ राम चिरतं कृशः बमात ।्
ौुा त ु परमानं भरतो माताजात ॥् ६६॥
आापयऽहुणं मदुा यंु मदुाितः ।
दवैतािन च यावि नगरे रघनुन ॥ ६७॥
नानोपहारबिलिभः पजूय ु महािधयः ।
सतूा वतैािलकावै विनः िुतपाठकाः ॥ ६८॥
वारमुा शतशो िनया वै सशः ।
राजदाराथामााः सनेा हपयः ॥ ६९॥
ॄाणा तथा पौरा राजानो य े समागताः ।
िनया  ु राघवा िु ं शिशिनभाननम ॥् ७०॥
भरत वचः ौुा शऽुपिरचोिदताः ।
अलबु नगर मुारमयोलःै ॥ ७१॥
तोरणै पताकािभिव िचऽािभरनकेधा ।
अलव ि वेँ मािन नानाबिलिवचणाः ॥ ७२॥
िनया ि वृशः सव रामदशनलालसाः ।
हयानां शतसाहॐं गजानामयतुं तथा ॥ ७३॥
रथानां दशसाहॐं णसऽूिवभिूषतम ।्
पारमेीपुादाय िायुावचािन च ॥ ७४॥
ततु िशिबकाढा िनय यू राजयोिषतः ।
भरतः पाके  िशरवे कृतािलः ॥ ७५॥
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शऽुसिहतो रामं पादचारणे िनय यौ ।
तदवै ँयते रािमान ं चसिभम ॥् ७६॥
पुकं सयू साशं मनसा ॄिनिम तम ।्
एतिन ्ॅ ातरौ वीरौ वदैेा रामलणौ ॥ ७७॥
समुीव किपौेो मििभ िवभीषणः ।
ँयते पँयत जना इाह पवनाजः ॥ ७८॥
ततो हष समूुतो िनःनो िदवमशृत ।्
ीबालयवुवृानां रामोऽयिमित कीत नात ॥् ७९॥
रथकुरवािजा अवतीय  मह गताः ।
दशुे िवमानं जनाः सोमिमवारे ॥ ८०॥
ूािलभ रतो भूा ूो राघवोखुः ।
ततो िवमानामगतं भरतो राघवं मदुा ॥ ८१॥
ववे ूणतो रामं मेिमव भारम ।्
ततो रामानुातं िवमानमपतिुव ॥ ८२॥
आरोिपतो िवमान ं तरतः सानजुदा ।
राममासा मिुदतः पनुरवेावादयत ॥् ८३॥
समुाय िचरां भरतं रघनुनः ।
ॅातरं ामारो मदुा तं पिरषजे ॥ ८४॥
ततो लणमासा वदैहे नाम कीत यन ।्
अवादयत ूीतो भरतः ूमेिवलः ॥ ८५॥
समुीवं जावं च यवुराजं तथादम ।्
मैििवदनीलां ऋषभं चवै सजे ॥ ८६॥
सषुणें च नलं चवै गवां गमादनम ।्
शरभं पनसं चवै भरतः पिरषजे ॥ ८७॥
सव त े मानषु ं पं कृा भरतमाताः ।
पूः कुशलं सौाः ूा वमाः ॥ ८८॥
ततः समुीवमािल भरतः ूाह भितः ।
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हायने राम जयोऽभिूावणो हतः ॥ ८९॥
माकं चतणुा त ु ॅाता समुीव पमः ।
शऽु तदा राममिभवा सलणम ॥् ९०॥
सीतायारणौ पावे िवनयाितः ।
रामो मातरमासा िववणा शोकिवलाम ॥् ९१॥
जमाह ूणतः पादौ मनो मातःु ूसादयन ।्
कैकेय च सिुमऽां च ननामतेरमातरौ ॥ ९२॥
भरतः पाके त े त ु राघव सपुिूजते ।
योजयामास राम पादयोभ िसयंतुः ॥ ९३॥
रामतेासभतूं मया िनया िततं तव ।
अ मे सफलं ज फिलतो मे मनोरथः ॥ ९४॥
यँयािम समायातमयोां ामहं ूभो ।
कोागारं बलं कोशं कृतं दशगणुं मया ॥ ९५॥
जेसा जगाथ पालय परंु कम ।्
इित ॄवुाणं भरतं ा सव कपीराः ॥ ९६॥
ममुचुनु ऽजं तोयं ूशशसंमु ुदािताः ।
ततो रामः ूाा भरतं ागं मदुा ॥ ९७॥
ययौ तने िवमानने भरताौमं तदा ।
अव तदा रामो िवमानााहीतलम ॥् ९८॥
अॄवीुकं दवेो ग वौैवणं वह ।
अनगुानजुानािम कुबरंे धनपालकम ॥् ९९॥
रामो विस गरुोः पदाजुं

ना यथा दवेगरुोः शतबतःु ।
दा महाहा सनमुमं गरुो-

पािववशेाथ गरुोः समीपतः ॥ १००॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे युकाडे
चतदु शः सग ः ॥ १४॥
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॥पदशः सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
ततु कैकयीपऽुो भरतो भिसयंतुः ।
िशरिलमाधाय ें ॅातरमॄवीत ॥् १॥
माता मे सृता राम दं रां या मम ।
ददािम ते च पनुय था मददा मम ॥ २॥
इुा पादयोभ ा साां ूिणप च ।
बधा ूाथ यामास कैकेा गुणा सह ॥ ३॥
तथिेत ूितजमाह भरतािामीरः ।
मायामािौ सकलां नरचेामपुागतः ॥ ४॥
ाराानभुवो य सखुानकैिपणः ।
िनराितशयानिपणः परमानः ॥ ५॥
मानषुणे त ु राने िकं त जगदीिशतःु ।
य ॅभूमाऽणे िऽलोकी नँयित णात ॥् ६॥
यानमुहमाऽणे भवाखडलिौयः ।
लीलासृमहासृःे िकयदतेिमापतःे ॥ ७॥
तथािप भजतां िनं कामपरूिविधया ।
लीलामानषुदहेने सव मनवुत त े ॥ ८॥
ततः शऽुवचनािपणुः ँमौकृुकः
साराािभषकेाथ मानीता राघव िह ॥ ९॥
पवू त ु भरत े ात े लणे च महािन ।
समुीवे वानरेे च रासेे िवभीषणे ॥ १०॥
िवशोिधतजटः ातिऽमाानलेुपनः ।
महाहवसनोपतेौ तऽ िौया लन ॥् ११॥
ूितकम च राम लण महामितः ।
कारयामास भरतः सीताया राजयोिषतः ॥ १२॥
महाहवाभरणरैलबुः समुमाम ।्
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ततो वानरपीनां सवा सामवे शोभना ॥ १३॥
अकारयत कौसा ूा पऽुवला ।
ततः नमादाय शऽुवचनाधुीः ॥ १४॥
समुः सयू साशं योजियामतः ितः ।
आरोह रथं रामः सधमपरायणः ॥ १५॥
समुीवो यवुराज हनमुां िवभीषणः ।
ाा िदारधरा िदाभरणभिूषताः ॥ १६॥
राममीयरुम े च रथागजवाहनाः ।
समुीवपः सीता च यययुा नःै परंु महत ॥् १७॥
वळपािणय था दवेहैिरतारथ े ितः ।
ूययौ रथमााय तथा रामो महरुम ॥् १८॥
सारं भरतबे रदडं महािुतः ।
तेातपऽं शऽुो लणो जनं दध े ॥ १९॥
चामरं च समीपो वीजयदिरमः ।
शिशूकाशं परं जमाहासरुनायकः ॥ २०॥
िदिवजःै िससै ऋिषिभिददशनःै ।
यूमान राम शौुवु े मधरुिनः ॥ २१॥
मानषु ं पमााय वानरा गजवाहनाः ।
भरेीशिननादै मदृपणवानकैः ॥ २२॥
ूययौ राघवौेां परु समलताम ।्
दशुे समायां राघवं परुवािसनः ॥ २३॥
वा दलँयामतन ुं महाह-
िकरीटराभरणािताम ।्

आरकायतलोचनां
ा ययमुदमतीव पुयाः ॥ २४॥

िविचऽराितसऽून-
पीतारं पीनभजुारालम ।्

अनमुाफलिदहारःै
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िवरोचमान ं रघनुनं ूजाः ॥ २५॥
समुीवमुहैिरिभः ूशाःै

िनषेमाणं रिवतुभासम ।्
किूरकाचनिलगाऽं

िनवीतकिुमपुमालम ॥् २६॥
ौुा ियो राममपुागतं मदुा

ूहष वगेोिलताननिौयः ।
अपा सव गहृकाय मािहतं

हा िण चवैाः लताः ॥ २७॥
ा हिरं सव गुवाकृितं

पुःै िकरः ितशोिभताननाः ।
िः पनुनऽमनोरसायनं

ानमिूत मनसािभरिेभरे ॥ २८॥
रामः ितिधशा ूजाथा

पँयन ्ू जानाथ इवापरः ूभःु ।
शनजै गामाथ िपतःु लतं

गहंृ महेालयसिभं हिरः ॥ २९॥
ूिवँय वेँ मारसिंतो मदुा

रामो ववे चरणौ मातःु ।
बमणे सवा ः िपतयृोिषतः ूभःु

ननाम भा रघवुशंकेतःु ॥ ३०॥
ततो भरतमाहदें रामः सपराबमः ।
सवसमायंु मम मिरमुमम ॥् ३१॥
िमऽाय वानरेाय समुीवाय ूदीयताम ।्
सवः सखुवासाथ मिरािण ूकय ॥ ३२॥
रामणेवैं समािदो भरत तथाकरोत ।्
उवाच च महातजेाः समुीवं राघवानजुः ॥ ३३॥
राघवािभषकेाथ चतःुिसजुलं शभुम ।्
आनते ुं ूषेयाश ु तांिरतिवबमान ॥् ३४॥
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ूषेयामास समुीवो जावं मतुम ।्
अदं च सषुणें च त े गा वायवुगेतः ॥ ३५॥
जलपणूा न श्ातकुकलशां समानयन ।्
आनीतं तीथ सिललं शऽुो मििभः सह ॥ ३६॥
राघवािभषकेाथ विसाय वदेयत ।्
ततु ूयतो वृो विसो ॄाणःै सह ॥ ३७॥
रामं रमये पीठे ससीतं संवशेयत ।्
विसो वामदवे जाबािलगतमथा ॥ ३८॥
वाीिक तथा चबुः सव रामािभषचेनम ।्
कुशामतलुसीयुपुयगजलमै ुदा ॥ ३९॥
अिषन र्घौुें वासवं वसवो यथा ।
ऋििॄा णःै ौेःै कािभः सह मििभः ॥ ४०॥
सवषिधरसैवै दवैतनै भिस ितःै ।
चतिुभ लकपालै वुिः सगणैथा ॥ ४१॥
छऽं च त जमाह शऽुः पाडुरं शभुम ।्
समुीवरासेौ तौ दधतःु तेचामरे ॥ ४२॥
मालां च कान वायदु दौ वासवचोिदतः ।
सवरसमायंु मिणकानभिूषतम ॥् ४३॥
ददौ हारं नरेाय यं शबु भितः ।
ूजगदुवगवा  ननतृुारोगणाः ॥ ४४॥
दवेभयो नेः पुविृः पपात खात ।्
नववा दलँयामं पपऽायतेणम ॥् ४५॥
रिवकोिटूभायुिकरीटेन िवरािजतम ।्
कोिटकप लावयं पीतारसमावतृम ॥् ४६॥
िदाभरणसं िदचनलेपनम ।्
अयतुािदसाशं िभजुं रघनुनम ॥् ४७॥
वामभाग े समासीनां सीतां कानसिभाम ।्
सवा भरणसां वामाे समपुिताम ॥् ४८॥
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रोलकराोजां वामनेािल सिंतम ।्
सवा ितशयशोभां ा भिसमितः ॥ ४९॥
उमया सिहतो दवेः शरो रघनुनम ।्
सव दवेगणयै ुः ोत ुं समपुचबमे ॥ ५०॥
ौीमहादवे उवाच ।
नमोऽु रामाय सशिकाय

नीलोलँयामलकोमलाय ।
िकरीटहारादभषूणाय

िसहंासनाय महाूभाय ॥ ५१॥
मािदमािवहीन एकः

सजृवि च लोकजातम ।्
मायया तने न िलसें

ये सखुऽेजॐरतोऽनवः ॥ ५२॥
लीलां िवधे गणुसवंतृं

ूपभानिुवधानहतेोः ।
नानावतारःै सरुमानषुाःै

ूतीयस े ािनिभरवे िनम ॥् ५३॥
ाशंने लोकं सकलं िवधाय तं

िबभिष  च ं तदधः फणीरः ।
उपय धो भािनलोडुपौषिध-
ूवष पोऽविस नकैधा जगत ॥् ५४॥

िमह दहेभतृां िशिखपः
पचिस भुमशषेमजॐम ।्

पवनपकपसहायो
जगदखडमनने िबभिष  ॥ ५५॥

चसयू िशिखमगतं यत ्
तजे ईश िचदशषेतननूाम ।्

ूाभवनभुतृािमव धयै
शौय मायरुिखलं तव सम ॥् ५६॥
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ं िविरििशविविुवभदेात ्
कालकमशिशसयू िवभागात ।्

वािदनां पथृिगवशे िवभािस
ॄ िनितमनिदहकैम ॥् ५७॥

मािदपणे यथा मकेः
ौतुौ परुाणषे ु च लोकिसः ।

तथवै सव सदसिभाग-
मवे नावतो िवभाित ॥ ५८॥

यमुमनसृा-
वुते य भव य ।

न ँयतेावरजमादौ
या िवनातःपरतः परम ॥् ५९॥

तं न जानि पराने
जनाः समाव माययातः ।

सवेाऽमलमानसानां
िवभाित तं परमकेमशैम ॥् ६०॥

ॄादये न िवः पं
िचदातं बिहरथ भावाः ।

ततो बधुािमदमवे पं
भा भजिुमपुैःखः ॥ ६१॥

अहं भवाम गणृन कृ्ताथ
वसािम काँयामिनशं भवाा ।

ममुषू माण िवमुयऽेहं
िदशािम मं तव राम नाम ॥ ६२॥

इमं वं िनमनभा
वि गायि िलखि ये व ै ।

त े सव सौं परमं च ला
भवदं या ु भवसादात ॥् ६३॥

इ उवाच ।
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रोऽिधपनेािखलदवे सौं
तं च मे ॄवरणे दवे ।

पनु सव भवतः ूसादात ्
ूां हतो रासशऽःु ॥ ६४॥

दवेा ऊचःु
ता यभागा धरादवेदा

मरुारे खलेनािददैने िवो ।
हतोऽ या नो िवतानषे ु भागाः

परुाविवि युसादात ॥् ६५॥
िपतर ऊचःु
हतोऽ या दैो महान ्

गयादौ नरदै िपडािदकाः ।
बलादि हा गहृीा समा-
िनदान पनुलसा भवामः ॥ ६६॥

या ऊचःु
सदा िविकमयननेािभयुा

वहामो दशां बलाःुखयुाः ।
राा हतो रावणो राघवशे

या त े वयं ःखजातािमुाः ॥ ६७॥
गवा  ऊचःु
वयं सीतिनपणुा गाये कथामतृम ।्
आनामतृसोहयुाः पणूा ः िताः परुा ॥ ६८॥
पारुाना राम रावणनेािभिविुताः ।
तमवे गायमाना तदाराधनतराः ॥ ६९॥
िताया पिरऽाता हतोऽयं रासः ।
एवं महोरगाः िसाः िकरा मतथा ॥ ७०॥
वसवो मनुयो गावो गुका पतिणः ।
सूजापतयतै े तथा चारसां गणाः ॥ ७१॥
सव रामं समासा ा नऽेमहोवम ।्
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ुा पथृक ् पथृक ् सव राघवणेािभविताः ॥ ७२॥
ययःु ं ं पदं सव ॄिादयथा ।
ूशसंो मदुा रामं गाय चिेतम ॥् ७३॥
ायिभषकेाि सीतालणसयंतुम ।्
िसहंासनं राजंे ययःु सव िद ितम ॥् ७४॥
खे वाषे ुनु ूमिुदतदयदैववृःै वुिः
वष िःपुविृं िदिव मिुनिनकररैीमानः समात ।्
रामः ँयामः ूसितिचरमखुः सयू कोिटूकाशः
सीतासौिमिऽवाताजमिुनहिरिभः सेमानो िवभाित ॥ ७५॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे युकाडे
पदशः सग ः ॥ १५॥

॥षोडशः सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
रामऽेिभिषे राजेे सव लोकसखुावहे ।
वसधुा ससा फलवो महीहाः ॥ १॥
गहीनािन पुािण गवि चकािशरे ।
सहॐशतमानां धनेनूां च गवां तथा ॥ २॥
ददौ शतवषृान प्वू िजेो रघनुनः ।
िऽशंोिटं सवुण  ॄाणेो ददौ पनुः ॥ ३॥
वाभरणरािन ॄाणेो मदुा तथा ।
सयू कािसमूां सव रमय ॐजम ॥् ४॥
समुीवाय ददौ ूीा राघवो भवलः ।
अदाय ददौ िदे दे रघनुनः ॥ ५॥
चकोिटूतीकाशं मिणरिवभिूषतम ।्
सीताय ै ूददौ हारं ूीा रघकुुलोमः ॥ ६॥
अवमुानः कठाारं जनकनिनी ।
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अवैत हरीन स्वा न भ्ता रं च मुम ुः ॥ ७॥
रामामाह वदैहेीिमितो िवलोकयन ।्
वदैिेह य तुािस दिेह तै वरानन े ॥ ८॥
हनमूत े ददौ हारं पँयतो राघव च ।
तने हारणे शशुभु े माितगरवणे च ॥ ९॥
रामोऽिप माितं ा कृतािलमपुितम ।्
भा परमया तु इदं वचनमॄवीत ॥् १०॥
हनमूं े ूसोऽि वरं वरय काितम ।्
दाािम दवेरैिप यलुभं भवुनऽये ॥ ११॥
हनमूानिप तं ूाह ना रामं ूधीः ।
ाम रतो राम न तृित मनो मम ॥ १२॥
अताम सततं रन ्ाािम भतूले ।
यावाित ते नाम लोके तावलेवरम ॥् १३॥
मम ितत ु राजे वरोऽयं मऽेिभकाितः ।
रामथिेत तं ूाह मुि यथासखुम ॥् १४॥
काे मम सायूं ूासे नाऽ सशंयः ।
तमाह जानकी ूीता यऽ कुऽािप मात े ॥ १५॥
ितं ामनयुाि भोगाः सव ममाया ।
इुो मािताामीराां ूधीः ॥ १६॥
आनाौपुरीताो भयूो भयूः ूण तौ ।
कृायौ तप ुं िहमवं महामितः ॥ १७॥
ततो गहंु समासा रामः ूािलमॄवीत ।्
सखे ग परंु रं वरेमनुमम ॥् १८॥
मामवे िचयिं भु भोगािजािज तान ।्
अे ममवै सां ूासें न सशंयः ॥ १९॥
इुा ूददौ तै िदााभरणािन च ।
रां च िवपलंु दा िवान ं च ददौ िवभःु ॥ २०॥
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रामणेािलितो ो ययौ भवनं गहुः ।
य े चाे वानराः ौेा अयोां समपुागताः ॥ २१॥
अमूाभरणवै ःै पजूयामास राघवः ।
समुीवूमखुाः सव वानराः सिवभीषणाः ॥ २२॥
यथाह पिूजताने रामणे परमाना ।
ूमनसः सव जमरुवे यथागतम ॥् २३॥
समुीवूमखुाः सव िकिां ूययमु ुदा ।
िवभीषणुसा रां िनहतकटकम ॥् २४॥
रामणेः पिूजतः ूीा ययौ लामिनितः ।
राघवो रामिखलं शशासािखलवलः ॥ २५॥
अिनिप रामणे यौवराऽेिभषिेचतः ।
लणः परया भा रामसवेापरोऽभवत ॥् २६॥
रामु परमाािप कमा ोऽिप िनम लः ।
कतृ ािद िवहीनोऽिप िनिव कारोऽिप सव दा ॥ २७॥
ाननेािप तुः सन ल्ोकानामपुदशेकृत ।्
अमधेािदयै सविव पलुदिणःै ॥ २८॥
अयजरमानो मानषु ं वपरुािौतः ।
न पय दवेन ि्वधवा न च ालकृतं भयम ॥् २९॥
न ािधजं भयं चासीिामे रां ूशासित ।
लोके दभुयं नासीदनथ नाि कन ॥ ३०॥
वृषे ु सु बालानां नासीृभुयं तथा ।
रामपजूापराः सव सव राघविचकाः ॥ ३१॥
ववष ुज लदाोयं यथाकालं यथािच ।
ूजाः धमिनरता वणा ौमगणुािताः ॥ ३२॥
औरसािनव रामोऽिप जगुोप िपतवृजाः ।
सवलणसयंुः सव धम परायणः ॥ ३३॥
दशवष सहॐािण रामो रामपुा सः ॥ ३४॥
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इदं रहं धनधाऋिम-
ीघा यरुारोयकरं सपुुयदम ।्

पिवऽमाािकसितं परुा
रामायणं भािषतमािदशनुा ॥ ३५॥

णोित भा मनजुः समािहतो
भा पठेा पिरतुमानसः ।

सवा ः समाोित मनोगतािशषो
िवमुते पातककोिटिभः णात ॥् ३६॥

रामािभषकंे ूयतः णोित यो
धनािभलाषी लभते महनम ।्

पऽुािभलाषी सतुमाय सतं
ूाोित रामायणमािदतः पठन ॥् ३७॥

णोित योऽािकरामसिंहतां
ूाोित राजा भवुमृसदम ।्

शऽनू ि्विजािरिभरूधिष तो
पतेःखो िवजयी भवेपृः ॥ ३८॥

ियोऽिप विधरामसिंहतां
भवि ता जीिवसतुा पिूजताः ।

वािप पऽुं लभते सुिपणं
कथािममां भियतुा णोित या ॥ ३९॥

ौाितो यः णयुाठेरो
िविज कोपं च तथा िवमरः ।

गा िण सवा िण िविज िनभ यो
भवेखुी राघवभिसयंतुः ॥ ४०॥

सरुाः समा अिप याि तुतां
िवाः समा अपयाि वताम ।्

अारामायणमािदतो नणृां
भवि सवा  अिप सदः पराः ॥ ४१॥

रजला वा यिद रामतरा
णोित रामायणमतेदािदतः ।
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पऽुं ूसतू े ऋषभं िचरायषु ं
पितोता लोकसपुिूजता भवते ॥् ४२॥

पजूिया त ु य े भा नमुवि िनशः ।
सवः पापिैव िनम ुा िवोया ि परं पदम ॥् ४३॥
अारामचिरतं कृं वि भितः ।
पठि वा यं वाषेां रामः ूसीदित ॥ ४४॥
राम एव परं ॄ तिंुऽेिखलािन ।
धमा थ काममोाणां यिदित तवते ॥् ४५॥
ौोतं िनयमनेतैिामायणमखिडतम ।्
आयुमारोयकरं ककोघनाशनम ॥् ४६॥
दवेा सव तुि महाः सव महष यः ।
रामायण ौवणे तृि िपतरथा ॥ ४७॥
अारामायणमतेदतुं

वरैायिवानयतुं परुातनम ।्
पठि वि िलखि ये नराः

तषेां भवऽेि पनुभ वो भवते ॥् ४८॥
आलोािखलवदेरािशमसकृारकं ॄ तद-्
रामो िवरुहमिूत िरित यो िवाय भतूेरः ।
उृािखलसारसहिमदं सेपतः ूुटं
ौीराम िनगढूतमिखलं ूाह िूयाय ै भवः ॥ ४९॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे युकाडे षोडशः
सग ः ॥ १६॥
॥ समािमदं युकाडम ॥्
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