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Sanksheparamayanam

ஸŋhேபராமாயணmh

க³ேணஶாய நம: ।
॥:॥
அத²ஸŋhேபராமாயணmh ।
தப:shவாth◌⁴யாயநிரதmh தபshவீ வாkh³விதா³mh வரmh ।
நாரத³mh பபphரchச²வாlhகிrhiµநிŋhக³வmh ॥ 1॥
ேகா nhவshnhஸாmhphரதmh ேலாேக ³ணவாnhகச வீrhயவாnh ।
த⁴rhமjhஞச kh’தjhஞச ஸthயவாkhேயா th³’ட⁴vhரத:॥ 2॥
சாthேரண ச ேகா khத:ஸrhவ⁴ேதஷு ேகா த: ।
விth³வாnh க: க:ஸமrhத²ச கைசகphயத³rhஶந:॥ 3॥
ஆthமவாnhேகா தkhேராேதா⁴ th³திமாnhேகாऽநஸூயக: ।
கshய பி³ph◌⁴யதி ேத³வாச ஜாதேராஷshய ஸmhேக³॥ 4॥
ஏததி³chசா²mhயஹmh ேராmh பரmh ெகௗஹலmh  ேம ।
மஹrhேஷ thவmh ஸமrhேதா²ऽ jhஞாேமவmhவித⁴mh நரmh ॥ 5॥
thவா ைசதththேலாகjhேஞா வாlhேகrhநாரேதா³வச: ।
யதாதி சாமnhthrhய phர’Shேடா வாkhயமph³ரவீth ॥ 6॥
ப³ஹேவா ³rhலபா⁴ைசவ ேய thவயா கீrhதிதா ³: ।
iµேந வயாmhயஹmh ³th³தா⁴ ைதrhkhத:யதாmh நர:॥ 7॥
இவாவmhஶphரப⁴ேவா ராேமா நாம ஜைந:த: ।
நியதாthமா மஹாவீrhேயா th³திமாnhth◌⁴’திமாnhவஶீ ॥ 8॥
³th³தி⁴மாnhநீதிமாnh வாkh³ மாச²thநிப³rhஹண: ।
விலாmhேஸா மஹாபா³ஹு: கmh³kh³ேவா மஹாஹiν:॥ 9॥
மேஹாரshேகா மேஹShவாேஸா ³ட⁴ஜthரnhத³ம: ।
ஆஜாiνபா³ஹு:ஸுஶிரா:ஸுலலாட:ஸுவிkhரம:॥ 10॥
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ஸŋhேபராமாயணmh

ஸம:ஸமவிப⁴khதாŋhக:³shநிkh³த⁴வrhண: phரதாபவாnh ।
பீநவா விஶாலாோ லவா²ப⁴லண:॥ 11॥
த⁴rhமjhஞ:ஸthயஸnhத⁴ச phரஜாநாmh ச ேத ரத: ।
யஶshவீ jhஞாநஸmhபnhந:ஶுசிrhவய:ஸமாதி⁴மாnh ॥ 12॥
phரஜாபதிஸம:மாnh தா⁴தா நிஷூத³ந: ।
ரதா வேலாகshய த⁴rhமshய பரதா ॥ 13॥
ரதா shவshய த⁴rhமshய shவஜநshய ச ரதா ।
ேவத³ேவதா³ŋhக³தththவjhேஞா த⁴iνrhேவேத³ ச நிSh²த:॥ 14॥
ஸrhவஶாshthராrhத²தththவjhஞ:shmh’திமாnhphரதிபா⁴நவாnh ।
ஸrhவேலாகphய:ஸா⁴ரதீ³நாthமா விசண:॥ 15॥
ஸrhவதா³ऽபி⁴க³த:ஸth³பி: ◌⁴ ஸiµth³ர இவ nh⁴பி: ◌⁴ ।
ஆrhய:ஸrhவஸமைசவ ஸைத³வ phயத³rhஶந:॥ 16॥
ஸ ச ஸrhவ³ேேபத: ெகௗஸlhயாநnhத³வrhத⁴ந: ।
ஸiµth³ர இவ கா³mhபீ⁴rhேய ைத⁴rhேயண மவாநிவ ॥ 17॥
விShiΝநா ஸth³’ேஶா வீrhேய ேஸாமவthphயத³rhஶந: ।
காலாkh³நிஸth³’ஶ: khேராேத⁴ மயா ph’தி²வீஸம:॥ 18॥
த⁴நேத³ந ஸமshthயாேக³ஸthேய த⁴rhம இவாபர: ।
தேமவŋh³ணஸmhபnhநmh ராமmh ஸthயபராkhரமmh ॥ 19॥
jhேயShட²mh ேரShட²³ணrhkhதmh phயmh த³ஶரத:²ஸுதmh ।
phரkh’தீநாmh ைதrhkhதmh phரkh’திphயகாmhயயா ॥ 20॥
ெயௗவராjhேயந ஸmhேயாkhைமchச²thphthயா மபதி: ।
தshயாபி⁴ேஷகஸmhபா⁴ராnh th³’ShThவா பா⁴rhயாऽத²ைககயீ ॥ 21॥
rhவmh த³thதவரா ேத³வீ வரேமநமயாசத ।
விவாஸநmh ச ராமshய ப⁴ரதshயாபி⁴ேஷசநmh ॥ 22॥
ஸ ஸthயவசநாth³ராஜா த⁴rhமபாேஶந ஸmhயத: ।
விவாஸயாமாஸ ஸுதmh ராமmh த³ஶரத:² phயmh ॥ 23॥
ஸ ஜகா³ம வநmh வீர: phரதிjhஞாமiνபாலயnh ।
பிrhவசநநிrhேத³ஶாthைகேகyhயா: phயகாரth ॥ 24॥
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ஸŋhேபராமாயணmh

தmh vhரஜnhதmh phேயா ph◌⁴ராதா லமேऽiνஜகா³ம ஹ ।
shேநஹாth³விநயஸmhபnhந:ஸுthராநnhத³வrhத⁴ந:॥ 25॥
ph◌⁴ராதரmh த³யிேதா ph◌⁴ரா: ெஸௗph◌⁴ராthரமiνத³rhஶயnh ।
ராமshய த³யிதா பா⁴rhயா நிthயmh phராணஸமா தா ॥ 26॥
ஜநகshய ேல ஜாதா ேத³வமாேயவ நிrhதா ।
ஸrhவலணஸmhபnhநா நாiµthதமா வ:◌⁴ ॥ 27॥
தாphயiνக³தா ராமmh ஶஶிநmh ேராணீ யதா² ।
ெபௗைரரiνக³ேதா ³ரmh பிthரா த³ஶரேத²ந ச ॥ 28॥
’ŋhக³ேவரேர ஸூதmh க³ŋhகா³ேல vhயஸrhஜயth ।
³ஹமாஸாth³ய த⁴rhமாthமா நிஷாதா³தி⁴பதிmh phயmh ॥ 29॥
³ேஹந ஸேதா ராேமா லமேணந ச தயா ।
ேத வேநந வநmh க³thவா நதீ³shதீrhthவா ப³ஹூத³கா:॥ 30॥
சிthரடமiνphராphய ப⁴ரth³வாஜshய ஶாஸநாth ।
ரmhயமாவஸத²mh kh’thவா ரமமா வேந thரய:॥ 31॥
ேத³வக³nhத⁴rhவஸŋhகாஶாshதthர ேத nhயவஸnh ஸுக²mh ।
சிthரடmh க³ேத ராேம thரேஶாகாரshததா³॥ 32॥
ராஜா த³ஶரத:²shவrhக³mh ஜகா³ம விலபnh ஸுதmh ।
mh’ேத  தshnh ப⁴ரேதா வShட²phரiµைக²rhth³விைஜ:॥ 33॥
நிjhயமாேநா ராjhயாய ைநchச²th³ராjhயmh மஹாப³ல: ।
ஸ ஜகா³ம வநmh வீேரா ராமபாத³phரஸாத³க:॥ 34॥
க³thவா  ஸ மஹாthமாநmh ராமmh ஸthயபராkhரமmh ।
அயாசth³ph◌⁴ராதரmh ராமமாrhயபா⁴வரshkh’த:॥ 35॥
thவேமவ ராஜா த⁴rhமjhஞ இதி ராமmh வேசாऽph³ரவீth ।
ராேமாऽபி பரேமாதா³ர:ஸுiµக:²ஸுமஹாயஶா:॥ 56॥
ந ைசchச²thபிராேத³ஶாth³ராjhயmh ராேமா மஹாப³ல: ।
பா³ேக சாshய ராjhயாய nhயாஸmh த³ththவா ந: ந:॥ 37॥
நிவrhதயாமாஸ தேதா ப⁴ரதmh ப⁴ரதாkh³ரஜ: ।
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ஸ காமமநவாphையவ ராமபாதா³பshph’ஶnh ॥ 38॥
நnhதி³kh³ராேமऽகேராth³ராjhயmh ராமாக³மநகாŋhயா ।
க³ேத  ப⁴ரேத மாnhஸthயஸnhேதா⁴ ேதnhth³ய:॥ 39॥
ராமsh நராலய நாக³ரshய ஜநshய ச ।
தthராக³மநேமகாkh³ேரா த³Nhட³காnh phரவிேவஶ ஹ ॥ 40॥
phரவிய  மஹாரNhயmh ராேமா ராவேலாசந: ।
விராத⁴mh ராஸmh ஹthவா ஶரப⁴ŋhக³mh த³த³rhஶ ஹ ॥ 41॥
ஸுதீணmh சாphயக³shthயmh ச அக³shthயph◌⁴ராதரmh ததா² ।
அக³shthயவசநாchைசவ ஜkh³ராைஹnhth³ரmh ஶராஸநmh ॥ 42॥
க²Th³க³mh ச பரமphதshணீ சாயஸாயெகௗ ।
வஸதshதshய ராமshய வேந வநசைர:ஸஹ ॥ 43॥
’ஷேயாऽph◌⁴யாக³மnhஸrhேவ வதா⁴யாஸுரரஸாmh ।
ஸ ேதஷாmh phரதிஶுராவ ராஸாநாmh ததா³வேந ॥ 44॥
phரதிjhஞாதச ராேமண வத:◌⁴ ஸmhயதி ரஸாmh ।
’மkh³நிகlhபாநாmh த³Nhட³காரNhயவாநாmh ॥ 45॥
ேதந தthைரவ வஸதா ஜநshதா²நநிவாநீ ।
விபிதா ஶூrhபணகா² ரா காமபிணீ ॥ 46॥
தத:ஶூrhபணகா²வாkhயா³th³khதாnhஸrhவராஸாnh ।
க²ரmh thஶிரஸmh ைசவ ³ஷணmh ைசவ ராஸmh ॥ 47॥
நிஜகா⁴ந ரேண ராமshேதஷாmh ைசவ பதா³iνகா³nh ।
வேந தshnhநிவஸதா ஜநshதா²நநிவாநாmh ॥ 48॥
ரஸாmh நிஹதாnhயாஸnhஸஹshராணி சrhத³ஶ ।
தேதா jhஞாதிவத⁴mh thவா ராவண: khேராத⁴rhசி²த:॥ 49॥
ஸஹாயmh வரயாமாஸ மாசmh நாம ராஸmh ।
வாrhயமாண:ஸுப³ஹுேஶா மாேசந ஸ ராவண:॥ 50॥
ந விேராேதா⁴ ப³லவதா ேமா ராவண ேதந ேத ।
அநாth³’thய  தth³வாkhயmh ராவண: காலேசாதி³த:॥ 51॥
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ஜகா³ம ஸஹமாசshதshயாரமபத³mh ததா³ ।
ேதந மாயாவிநா ³ரமபவாய nh’பாthமெஜௗ ॥ 52॥
ஜஹார பா⁴rhயாmh ராமshய kh³’th◌⁴ரmh ஹthவா ஜடாஷmh ।
kh³’th◌⁴ரmh ச நிஹதmh th³’ShThவா ’தாmh thவா ச ைமதி²mh ॥ 53॥
ராக⁴வ: ேஶாகஸnhதphேதா விலலாபாேலnhth³ய: ।
ததshேதைநவ ேஶாேகந kh³’th◌⁴ரmh த³kh³th◌⁴வா ஜடாஷmh ॥ 54॥
மாrhக³மாே வேந தாmh ராஸmh ஸnhத³த³rhஶ ஹ ।
கப³nhத⁴mh நாம ேபண விkh’தmh ேகா⁴ரத³rhஶநmh ॥ 55॥
தnhநிஹthய மஹாபா³ஹுrhத³தா³ஹ shவrhக³தச ஸ: ।
ஸ சாshய கத²யாமாஸ ஶப³mh த⁴rhமசாணீmh ॥ 56॥
ரமmh த⁴rhமநிமபி⁴க³chேச²தி ராக⁴வ ।
ேஸாऽph◌⁴யக³chச²nhமஹாேதஜா:ஶப³mh ஶthஸூத³ந:॥ 57॥
ஶப³rhயா த:ஸmhயkh³ராேமா த³ஶரதா²thமஜ: ।
பmhபாதீேர ஹiνமதா ஸŋhக³ேதா வாநேரண ஹ ॥ 58॥
ஹமth³வசநாchைசவ ஸுkh³ேவண ஸமாக³த: ।
ஸுkh³வாய ச தthஸrhவmh ஶmhஸth³ராேமா மஹாப³ல:॥ 59॥
ஆதி³தshதth³யதா²vh’thதmh தாயாச விேஶஷத: ।
ஸுkh³வசாபி தthஸrhவmh thவா ராமshய வாநர:॥ 60॥
சகார ஸkh²யmh ராேமண phதைசவாkh³நிஸாகmh ।
தேதா வாநரராேஜந ைவராiνகத²நmh phரதி ॥ 61॥
ராமாயாேவதி³தmh ஸrhவmh phரணயாth³:³கி²ேதந ச ।
phரதிjhஞாதmh ச ராேமண ததா³வாவத⁴mh phரதி ॥ 62॥
வாநச ப³லmh தthர கத²யாமாஸ வாநர: ।
ஸுkh³வ:ஶŋhகிதசாnhநிthயmh வீrhேயண ராக⁴ேவ ॥ 63॥
ராக⁴வphரthயயாrhத²mh  ³nh³ேப: ◌⁴ காயiµthதமmh ।
த³rhஶயாமாஸ ஸுkh³ேவா மஹாபrhவதஸnhநிப⁴mh ॥ 64॥
உthshமயிthவா மஹாபா³ஹு: phேரய சாshதி² மஹாப³ல: ।
பாதா³ŋh³Shேட²ந சிேப ஸmhrhணmh த³ஶேயாஜநmh ॥ 65॥
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பி³ேப⁴த³ ச நshதாலாnh ஸphைதேகந மேஹஷு ।
கி³mh ரஸாதலmh ைசவ ஜநயnhphரthயயmh ததா³॥ 66॥
தத: phதமநாshேதந விவshத:ஸ மஹாகபி:
கிShகிnhதா⁴mh ராமஸேதா ஜகா³ம ச ³ஹாmh ததா³॥ 67॥
தேதாऽக³rhஜth³த⁴வர:ஸுkh³ேவா ேஹமபிŋhக³ல: ।
ேதந நாேத³ந மஹதா நிrhஜகா³ம ஹவர:॥ 68॥
அiνமாnhய ததா³ தாராmh ஸுkh³ேவண ஸமாக³த: ।
நிஜகா⁴ந ச தthைரவ ஶேரணேகந ராக⁴வ:॥ 69॥
தத:ஸுkh³வவசநாth³த⁴thவா வாநமாஹேவ ।
ஸுkh³வேமவ தth³ராjhேய ராக⁴வ: phரthயபாத³யth ॥ 70॥
ஸ ச ஸrhவாnh ஸமாநீய வாநராnh வாநரrhஷப: ◌⁴ ।
தி³ஶ: phரshதா²பயாமாஸ தி³th³’ுrhஜநகாthமஜாmh ॥ 71॥
தேதா kh³’th◌⁴ரshய வசநாthஸmhபாேதrhஹiνமாnhப³ ।
ஶதேயாஜநவிshதீrhணmh phேவ லவrhணவmh ॥ 72॥
தthர லŋhகாmh ஸமாஸாth³ய mh ராவணபாதாmh ।
த³த³rhஶ தாmh th◌⁴யாயnhதீமேஶாகவநிகாmh க³தாmh ॥ 73॥
நிேவத³யிthவாऽபி⁴jhஞாநmh phரvh’thதிmh விநிேவth³ய ச ।
ஸமாவாshய ச ைவேத³mh மrhத³யாமாஸ ேதாரணmh ॥ 74॥
பச ேஸநாkh³ரகா³nh ஹthவா ஸphத மnhthஸுதாநபி ।
ஶூரமmh ச நிShபிShய kh³ரஹணmh ஸiµபாக³மth ॥ 75॥
அshthேரேnhiµkhதமாthமாநmh jhஞாthவா ைபதாமஹாth³வராth ।
மrhஷயnhராஸாnhவீேரா யnhthணshதாnhயth³’chச²யா ॥ 76॥
தேதா த³kh³th◌⁴வா mh லŋhகாmh’ேத தாmh ச ைமதி²mh ।
ராமாய phயமாkh²யாmh நராயாnhமஹாகபி:॥ 77॥
ேஸாऽபி⁴க³mhய மஹாthமாநmh kh’thவா ராமmh phரத³ணmh ।
nhயேவத³யத³ேமயாthமா th³’Shடா ேததி தththவத:॥ 78॥
தத:ஸுkh³வஸேதா க³thவா தீரmh மேஹாத³ேத: ◌⁴ ।
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ஸiµth³ரmh ோப⁴யாமாஸ ஶைரராதி³thயஸnhநிைப:◌⁴ ॥ 79॥
த³rhஶயாமாஸ சாthமாநmh ஸiµth³ர:ஸதாmh பதி: ।
ஸiµth³ரவசநாchைசவ நலmh ேஸமகாரயth ॥ 80॥
ேதந க³thவா mh லŋhகாmh ஹthவா ராவணமாஹேவ ।
ராம:தாமiνphராphய பராmh vhடா³iµபாக³மth ॥ 81॥
தாiµவாச தேதா ராம: பஷmh ஜநஸmhஸதி³ ।
அmh’Shயமா ஸா தா விேவஶ jhவலநmh ஸதீ ॥ 82॥
தேதாऽkh³நிவசநாthதாmh jhஞாthவா விக³தகlhமஷாmh ।
கrhம ேதந மஹதா thைரேலாkhயmh ஸசராசரmh ॥ 83॥
ஸேத³வrhக³ணmh Shடmh ராக⁴வshய மஹாthமந: ।
ப³ெபௗ⁴ ராம:ஸmhphர’Shட: த:ஸrhவைத³வைத:॥ 84॥
அபி⁴chய ச லŋhகாயாmh ராேஸnhth³ரmh விபீ⁴ஷணmh ।
kh’தkh’thயshததா³ ராேமா விjhவர: phரiµேமாத³ஹ ॥ 85॥
ேத³வதாph◌⁴ேயா வரmh phராphய ஸiµthதா²phய ச வாநராnh ।
அேயாth◌⁴யாmh phரshதி²ேதா ராம: Shபேகண ஸு’th³vh’த:॥ 86॥
ப⁴ரth³வாஜாரமmh க³thவா ராம:ஸthயபராkhரம: ।
ப⁴ரதshயாnhதிேக ராேமா ஹமnhதmh vhயஸrhஜயth ॥ 87॥
நராkh²யாயிகாmh ஜlhபnh ஸுkh³வஸதshததா³ ।
Shபகmh தthஸமாய நnhதி³kh³ராமmh யெயௗ ததா³॥ 88॥
நnhதி³kh³ராேம ஜடாmh thவா ph◌⁴ராth’பி: ◌⁴ ஸேதாऽநக:◌⁴ ।
ராம:தாமiνphராphய ராjhயmh நரவாphதவாnh ॥ 89॥
phர’Shடiµதி³ேதா ேலாகshShட: Shட:ஸுதா⁴rhக: ।
நிராமேயா யேராக³ச ³rhபி⁴ப⁴யவrhத:॥ 90॥
ந thரமரணmh ேகசிth³ th³ரயnhதி ஷா: khவசிth ।
நாrhயசாவித⁴வா நிthயmh ப⁴விShயnhதி பதிvhரதா:॥ 91॥
ந சாkh³நிஜmh ப⁴யmh கிசிnhநாphஸு மjhஜnhதி ஜnhதவ: ।
ந வாதஜmh ப⁴யmh கிசிnhநாபி jhவரkh’தmh ததா²॥ 92॥
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ந சாபி ுth³ப⁴யmh தthர ந தshகரப⁴யmh ததா² ।
நக³ராணி ச ராShThராணி த⁴நதா⁴nhயதாநி ச ॥ 93॥
நிthயmh phரiµதி³தா:ஸrhேவ யதா² kh’தேக³ ததா² ।
அவேமத⁴ஶைதShThவா ப³ஹுவshthரஸுவrhணைக:॥ 94॥
க³வாmh ேகாThயதmh த³ththவா ph³ரமேலாகmh க³Shயதி ।
அஸŋhkh²ேயயmh த⁴நmh த³ththவா ph³ராமேணph◌⁴ேயா மஹாயஶா:॥ 95॥
ராஜவmhஶாச²த³nhshதா²பயிShயதி ராக⁴வ: ।
சாrhவrhNhயmh ச ேலாேகऽshnh shேவ shேவ த⁴rhேம நிேயாயதி ॥ 96॥
த³ஶவrhஷஸஹshராணி த³ஶவrhஷஶதாநி ச ।
ராேமா ராjhயiµபாthவா ph³ரமேலாகmh க³Shயதி ॥ 97॥
இத³mh பவிthரmh பாபkh◌⁴நmh Nhயmh ேவைத³ச ஸmhதmh ।
ய: பேட²th³ராமசதmh ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ॥ 98॥
ஏததா³kh²யாநமாShயmh பட²nhராமாயணmh நர: ।
ஸthரெபௗthர:ஸக³ண: phேரthய shவrhேக³ மயேத ॥ 99॥
பட²nhth³விேஜா வாkh³’ஷப⁴thவயாth shயாththேயா ⁴பதிthவயாth
।
வணிkh³ஜந: பNhயப²லthவயாjhஜநச ஶூth³ேராऽபி மஹththவயாth ॥
100॥
இthயாrhேஷ மth³ராமாயேண வாlhகீேய ஆதி³காvhேய பா³லகாNhேட³

ஸŋhேபராமாயணmh நாம phரத²ம:ஸrhக:³ ।
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