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brAhmaNagItA

ph³ராமணகீ³தா

அth◌⁴யாய: 21
ph³ராமண உவாச

அthராphதா³ஹரnhதீமதிஹாஸmh ராதநmh ।
நிேபா³த⁴ த³ஶ ேஹாth’mh விதா⁴நஹ யாth³’ஶmh ॥ 1॥
ஸrhவேமவாthர விjhேஞயmh சிthதmh jhஞாநமேவேத ।
ேரத: ஶரph◌⁴’thகாேய விjhஞாதா  ஶரph◌⁴’th ॥ 2॥
ஶரph◌⁴’th³கா³rhஹபthயshதshமாத³nhய: phரணீயேத ।
ததசாஹவநீயsh தshnhஸŋhphயேத ஹவி: ॥ 3॥
தேதா வாசshபதிrhஜjhேஞ ஸமாந: பrhயேவேத ।
பmh ப⁴வதி ைவ vhயkhதmh தத³iνth³ரவேத மந: ॥ 4॥

ph³ராமNhவாச
கshமாth³வாக³ப⁴வthrhவmh கshமாthபசாnhமேநாऽப⁴வth ।
மநஸா சிnhதிதmh வாkhயmh யதா³ஸமபி⁴பth³யேத ॥ 5॥
ேகந விjhஞாநேயாேக³ந மதிசிthதmh ஸமாshதி²தா ।
ஸiµnhநீதா நாth◌⁴யக³chச²thேகா ைவநாmh phரதிேஷத⁴தி ॥ 6॥

ph³ராமண உவாச
தாமபாந: பதிrh⁴thவா தshமாthphேரShயthயபாநதாmh ।
தாmh மதிmh மநஸ: phராஹுrhமநshதshமாத³ேவேத ॥ 7॥
phரநmh  வாnhமநேஸாrhமாmh யshமாththவமiνph’chச² ।
தshமாthேத வrhதயிShயா தேயாேரவ ஸமாவயmh ॥ 8॥
உேப⁴ வாnhமந க³thவா ⁴தாthமாநமph’chச²தாmh ।
ஆவேயா: ேரShட²மாசவ சி²nhதி⁴ ெநௗ ஸmhஶயmh விேபா⁴ ॥ 9॥
மந இthேயவ ப⁴க³வாmhshததா³ phராஹ ஸரshவதீmh ।
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ph³ராமணகீ³தா

அஹmh ைவ காம⁴khph◌⁴யதி தmh phராஹ வாக³த² ॥ 10॥
shதா²வரmh ஜŋhக³மmh ைசவ விth³th◌⁴ேப⁴ மந மம ।
shதா²வரmh மthஸகாேஶ ைவ ஜŋhக³மmh விஷேய தவ ॥ 11॥
யsh ேத விஷயmh க³chேச²nhமnhthேரா வrhண:shவேராऽபி வா ।
தnhமேநா ஜŋhக³மmh நாம தshமாத³ க³ய ॥ 12॥
யshமாத³ ச மா ேவாச:shவயமph◌⁴ேயthய ேஶாப⁴ேந ।
தshமா³chch²வாஸமாஸாth³ய ந வய ஸரshவதி ॥ 13॥
phராபாநாnhதேர ேத³வீ வாkh³ைவ நிthயmh shம திShட²தி ।
phேரrhயமா மஹாபா⁴ேக³ விநா phராணமபாநதீ ।
phரஜாபதிiµபாதா⁴வthphரத³ ப⁴க³வnhநிதி ॥ 14॥
தத: phராண: phரா³ர⁴th³வாசமாphயாயயnhந: ।
தமா³chch²வாஸமாஸாth³ய ந வாkh³வத³தி கrh சிth ॥ 15॥
ேகா⁴ணீ ஜாதநிrhேகா⁴ஷா நிthயேமவ phரவrhதேத ।
தேயாரபி ச ேகா⁴Nhேயாrhநிrhேகா⁴ைஷவ க³ய ॥ 16॥
ெகௗ³வ phரshரவthேயஷா ரஸiµthதமஶாநீ ।
ஸததmh shயnhத³ேத ேயஷா ஶாவதmh ph³ரமவாதி³நீ ॥ 17॥
தி³vhயாதி³vhய phரபா⁴ேவந பா⁴ரதீ ெகௗ:³ ஶுசிshேத ।
ஏதேயாரnhதரmh பய ஸூமேயா:shயnhத³மாநேயா: ॥ 18॥
அiνthபnhேநஷு வாkhேயஷு ேசாth³யமாநா sh’யா ।
கிmh iν rhவmh தேதா ேத³வீ vhயாஜஹார ஸரshவதீ ॥ 19॥
phராேணந யா ஸmhப⁴வேத ஶேர
phராத³பாநmhphரதிபth³யேத ச ।
உதா³ந ⁴தா ச விsh’jhய ேத³ஹmh
vhயாேநந ஸrhவmh தி³வமாvh’ேதி ॥ 20॥
தத:ஸமாேந phரதிதிShட²தீஹ
இthேயவ rhவmh phரஜஜlhப சாபி ।
தshமாnhமந:shதா²வரthவாth³விஶிShடmh
ததா² ேத³வீ ஜŋhக³மthவாth³விஶிShடா ॥ 21॥
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ph³ராமணகீ³தா

இதி மஹாபா⁴ரேத ஆவேமதி⁴ேக பrhவணி அiνகீ³தாபrhவணி ஏகவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
॥

அth◌⁴யாய: 22
ph³ராமண உவாச

அthராphதா³ஹரnhதீமதிஹாஸmh ராதநmh ।
ஸுப⁴ேக³ஸphத ேஹாth’mh விதா⁴நஹ யாth³’ஶmh ॥ 1॥
kh◌⁴ராணmh சுச வா ச thவேராthரmh ைசவ பசமmh ।
மேநா ³th³தி⁴ச ஸphைதேத ேஹாதார: ph’த²கா³தா: ॥ 2॥
ஸூேமऽவகாேஶ ஸnhதshேத ந பயnhதீதேரதரmh ।
ஏதாnhைவ ஸphத ேஹாth’mhshthவmh shவபா⁴வாth³விth³தி⁴ ேஶாப⁴ேந ॥ 3॥

ph³ராமNhவாச
ஸூேமऽவகாேஶ ஸnhதshேத கத²mh நாnhேயாnhய த³rhஶிந: ।
கத²mh shவபா⁴வா ப⁴க³வnhேநததா³சவ ேம விேபா⁴ ॥ 4॥

ph³ராமண உவாச
³jhஞாநமவிjhஞாநmh ³ணி jhஞாநமபி⁴jhஞதா ।
பரshபர³ேநேத ந விஜாநnhதி கrh சிth ॥ 5॥
வா சுshததா² ேராthரmh thவnhமேநா ³th³தி⁴ேரவ ச ।
ந க³nhதா⁴நதி⁴க³chச²nhதி kh◌⁴ராணshதாநதி⁴க³chச²தி ॥ 6॥
kh◌⁴ராணmh சுshததா² ேராthரmh thவnhமேநா ³th³தி⁴ேரவ ச ।
ந ரஸாநதி⁴க³chச²nhதி வா தாநதி³க⁴chச²தி ॥ 7॥
kh◌⁴ராணmh வா ததா² ேராthரmh thவnhமேநா ³th³தி⁴ேரவ ச ।
ந பாNhயதி⁴க³chச²nhதி சுshதாnhயதி⁴க³chச²தி ॥ 8॥
kh◌⁴ராணmh வா ச சுச ேராthரmh ³th³தி⁴rhமநshததா² ।
ந shபrhஶாநதி⁴க³chச²nhதி thவkhச தாநதி⁴க³chச²தி ॥ 9॥
kh◌⁴ராணmh வா ச சு ச thவnhமேநா ³th³தி⁴ேரவ ச ।
ந ஶph³தா³நதி⁴க³chச²nhதி ேராthரmh தாநதி⁴க³chச²தி ॥ 10॥
kh◌⁴ராணmh வா ச சுச thவேராthரmh ³th³தி⁴ேரவ ச ।
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ph³ராமணகீ³தா

ஸmhஶயாnhநாதி⁴க³chச²nhதி மநshதாநதி⁴க³chச²தி ॥ 11॥
kh◌⁴ராணmh வா ச சுச thவேராthரmh மந ஏவ ச ।
ந நிShடா²மதி⁴க³chச²nhதி ³th³தி⁴shதாmh அதி⁴க³chச²தி ॥ 12॥
அthராphதா³ஹரnhதீமதிஹாஸmh ராதநmh ।
இnhth³யாmh ச ஸmhவாத³mh மநஸைசவ பா⁴நி ॥ 13॥

மந உவாச
ந kh◌⁴ராதி மாmh’ேத kh◌⁴ராணmh ரஸmh வா ந ³th◌⁴யேத ।
பmh சுrhந kh³’தி thவkhshபrhஶmh நாவ³th◌⁴யேத ॥ 14॥
ந ேராthரmh ³th◌⁴யேத ஶph³த³mh மயா நmh கத²mh சந ।
phரவரmh ஸrhவ⁴தாநாமஹமsh ஸநாதநmh ॥ 15॥
அகா³ராணீவ ஶூnhயாநி ஶாnhதாrhசிஷ இவாkh³நய: ।
இnhth³யாணி ந பா⁴ஸnhேத மயா நாநி நிthயஶ: ॥ 16॥
காShடா²நீவாrhth³ர ஶுShகாணி யதமாைநரபீnhth³ைய: ।
³rhதா²nhநாதி⁴க³chச²nhதி மாmh’ேத ஸrhவஜnhதவ: ॥ 17॥

இnhth³யாNh:
ஏவேமதth³ப⁴ேவthஸthயmh யைத²தnhமnhயேத ப⁴வாnh ।
’ேதऽshமாநshமத³rhதா²mhsh ேபா⁴கா³nh⁴ŋhkhேத ப⁴வாnhயதி³ ॥ 18॥
யth³யshமாஸு phரேநஷு தrhபணmh phராணதா⁴ரணmh ।
ேபா⁴கா³nh⁴ŋhkhேத ரஸாnh⁴ŋhkhேத யைத²தnhமnhயேத ததா² ॥ 19॥
அத² வாshமாஸு ேநஷு திShட²thஸு விஷேயஷு ச ।
யதி³ஸŋhகlhபமாthேரண ⁴ŋhkhேத ேபா⁴கா³nhயதா²rhத²வth ॥ 20॥
அத² ேசnhமnhயேஸ th³தி⁴மshமத³rhேத²ஷு நிthயதா³ ।
kh◌⁴ராேணந பமாத³thshவ ரஸமாத³thshவ சுஷா ॥ 21॥
ேராthேரண க³nhத⁴மாத³thshவ நிShடா²மாத³thshவ வயா ।
thவசா ச ஶph³த³மாத³thshவ ³th³th◌⁴யா shபrhஶமதா²பி ச ॥ 22॥
ப³லவnhேதா யநியமா நியமா ³rhப³யஸாmh ।
ேபா⁴கா³நrhவாநாத³thshவ ேநாchசி²Shடmh ேபா⁴khமrhஹ ॥ 23॥
யதா² ஶிShய: ஶாshதாரmh thயrhத²மபி⁴தா⁴வதி ।

4 sanskritdocuments.org



ph³ராமணகீ³தா

தத: தiµபாதா³ய தாrhத²iµபதிShட²தி ॥ 24॥
விஷயாேநவமshமாபி⁴rhத³rhஶிதாநபி⁴மnhயேஸ ।
அநாக³தாநதீதாmhச shவphேந ஜாக³ரேண ததா² ॥ 25॥
ைவமநshயmh க³தாநாmh ச ஜnhநாமlhபேசதஸாmh ।
அshமத³rhேத² kh’ேத காrhேய th³’யேத phராணதா⁴ரணmh ॥ 26॥
ப³ஹூநபி  ஸŋhகlhபாnhமthவா shவphநாiνபாshய ச ।
³⁴யா பீTh³யமாேநா விஷயாேநவ தா⁴வ ॥ 27॥
அகா³ரமth³வாரவ phரவிய
ஸŋhகlhபேபா⁴ேகா³ விஷயாநவிnhத³nh ।
phராணேய ஶாnhதிiµைபதி நிthயmh
தா³ ேயऽkh³நிrhjhவேதா யைத²வ ॥ 28॥
காமmh  ந:shேவஷு ³ேணஷு ஸŋhக:³
காமச நாnhேயாnhய ³ேபலph³தி: ◌⁴ ।
அshமாnh’ேத நாshதி தேவாபலph³தி⁴sh
thவாமphyh’ேதऽshமாnhந ப⁴ேஜத ஹrhஷ: ॥ 29॥
இதிமஹாபா⁴ரேதஆவேமதி⁴ேக பrhவணி அiνகீ³தாபrhவணி th³வாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
॥

அth◌⁴யாய: 23
ph³ராமண உவாச

அthராphதா³ஹரnhதீமதிஹாஸmh ராதநmh ।
ஸுப⁴ேக³ பச ேஹாth’mh விதா⁴நஹ யாth³’ஶmh ॥ 1॥
phராபாநாதா³நச ஸமாேநா vhயாந ஏவ ச ।
பச ேஹாth’நைத²தாnhைவ பரmh பா⁴வmh வி³rh³தா:◌⁴ ॥ 2॥

ph³ராமNhவாச
shவபா⁴வாthஸphத ேஹாதார இதி ேத rhவிகா மதி: ।
யதா²ைவ பச ேஹாதார: பேரா பா⁴வshதேதா²chயதாmh ॥ 3॥

ph³ராமண உவாச
phராேணந ஸmhph◌⁴’ேதா வாரபாேநா ஜாயேத தத: ।
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அபாேந ஸmhph◌⁴’ேதா வாshதேதா vhயாந: phரவrhதேத ॥ 4॥
vhயாேநந ஸmhph◌⁴’ேதா வாshதேதா³தா³ந: phரவrhதேத ।
உதா³ேந ஸmhph◌⁴’ேதா வா:ஸமாந:ஸmhphரவrhதேத ॥ 5॥
ேதऽph’chச²nhத ரா க³thவா rhவஜாதmh phரஜாபதிmh ।
ேயா ேநா jhேயShட²shதமாசவ ஸ ந: ேரShேடா² ப⁴விShயதி ॥ 6॥

ph³ரேமாவாச
யshnhphரேந phரலயmh vhரஜnhதி
ஸrhேவ phரா: phராணph◌⁴’தாmh ஶேர ।
யshnhphரசீrhேண ச ந சரnhதி
ஸ ைவ ேரShேடா² க³chச²த யthர காம: ॥ 7॥

phராண உவாச
மயி phரேந phரலயmh vhரஜnhதி
ஸrhேவ phரா: phராணph◌⁴’தாmh ஶேர ।
மயி phரசீrhேண ச ந சரnhதி
ேரShேடா²யஹmh பயத மாmh phரநmh ॥ 8॥

ph³ராமண உவாச
phராண: phரயத தத: நச phரசசார ஹ ।
ஸமாநசாphதா³நச வேசாऽph³தாmh தத: ஶுேப⁴ ॥ 9॥
ந thவmh ஸrhவத³mh vhயாphய திShட²ஹ யதா² வயmh ।
ந thவmh ேரShேடா²ऽ ந: phராண அபாேநா  வேஶ தவ ।
phரசசார ந: phராணshதமபாேநாऽph◌⁴யபா⁴ஷத ॥ 10॥
மயி phரேந phரலயmh vhரஜnhதி
ஸrhேவ phரா: phராணph◌⁴’தாmh ஶேர ।
மயி phரசீrhேண ச ந சரnhதி
ேரShேடா²யஹmh பயத மாmh phரநmh ॥ 11॥
vhயாநச தiµதா³நச பா⁴ஷமாணமேதா²ச: ।
அபாந ந thவmh ேரShேடா²ऽ phராே  வஶக³shதவ ॥ 12॥
அபாந: phரசசாராத² vhயாநshதmh நரph³ரவீth ।
ேரShேடா²ऽஹமsh ஸrhேவஷாmh யதாmh ேயந ேஹநா ॥ 13॥
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மயி phரேந phரலயmh vhரஜnhதி
ஸrhேவ phரா: phராணph◌⁴’தாmh ஶேர ।
மயி phரசீrhேண ச ந சரnhதி
ேரShேடா²யஹmh பயத மாmh phரநmh ॥ 14॥
phராயத தேதா vhயாந: நச phரசசார ஹ ।
phராபாநாதா³நச ஸமாந ச தமph³வnh ।
ந thவmh ேரShேடா²ऽ ேநா vhயாந ஸமாேநா  வேஶ தவ ॥ 15॥
phரசசார நrhvhயாந:ஸமாந: நரph³ரவீth ।
ேரShேடா²ऽஹமsh ஸrhேவஷாmh யதாmh ேயந ேஹநா ॥ 16॥
மயி phரேந phரலயmh vhரஜnhதி
ஸrhேவ phரா: phராணph◌⁴’தாmh ஶேர ।
மயி phரசீrhேண ச ந சரnhதி
ேரShேடா²யஹmh பயத மாmh phரநmh ॥ 17॥
தத:ஸமாந: phராlhேய நச phரசசார ஹ ।
phராபாநாதா³நச vhயாந ைசவ தமph³வnh ।
ஸமாநந thவmh ேரShேடா²ऽ vhயாந ஏவ வேஶ தவ ॥ 18॥
ஸமாந: phரசசாராத² உதா³நshதiµவாச ஹ ।
ேரShேடா²ऽஹமsh ஸrhேவஷாmh யதாmh ேயந ேஹநா ॥ 19॥
மயி phரேந phரலயmh vhரஜnhதி
ஸrhேவ phரா: phராணph◌⁴’தாmh ஶேர ।
மயி phரசீrhேண ச ந சரnhதி
ேரShேடா²யஹmh பயத மாmh phரநmh ॥ 20॥
தத: phராயேதாதா³ந: நச phரசசார ஹ ।
phராபாெநௗ ஸமாநச vhயாந ைசவ தமph³வnh ।
உதா³ந ந thவmh ேரShேடா²ऽ vhயாந ஏவ வேஶ தவ ॥ 21॥
ததshதாநph³ரவீth³ph³ரமா ஸமேவதாnhphரஜாபதி: ।
ஸrhேவ ேரShடா² ந வா ேரShடா:²ஸrhேவ சாnhேயாnhய த⁴rhண: ।
ஸrhேவ shவவிஷேய ேரShடா:²ஸrhேவ சாnhேயாnhய ரண: ॥ 22॥
ஏக:shதி²ரசாshதி²ரச விேஶஷாthபச வாயவ: ।
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ஏக ஏவ மைமவாthமா ப³ஹுதா⁴phபசீயேத ॥ 23॥
பரshபரshய ஸு’ேதா³ பா⁴வயnhத: பரshபரmh ।
shவshதி vhரஜத ப⁴th³ரmh ேவா தா⁴ரயth◌⁴வmh பரshபரmh ॥ 24॥
இதிமஹாபா⁴ரேதஆவேமதி⁴ேக பrhவணி அiνகீ³தாபrhவணி thரேயாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
॥

அth◌⁴யாய: 24
ph³ராமண உவாச

அthராphதா³ஹரnhதீமதிஹாஸmh ராதநmh ।
நாரத³shய ச ஸmhவாத³mh’ேஷrhேத³வமதshய ச ॥ 1॥

ேத³வமத உவாச
ஜnhேதா:ஸஜாயமாநshய கிmh iν rhவmh phரவrhதேத ।
phராேऽபாந:ஸமாேநா வா vhயாேநா ேவாதா³ந ஏவ ச ॥ 2॥

நாரத³ உவாச
ேயநாயmh sh’jhயேத ஜnhshதேதாऽnhய: rhவேமதி தmh ।
phராணth³வnhth³வmh ச விjhேஞயmh திrhயக³mh ேசாrhth◌⁴வக³mh ச யth ॥ 3॥

ேத³வமத உவாச
ேகநாயmh sh’jhயேத ஜnh: கசாnhய: rhவேமதி தmh ।
phராணth³வnhth³வmh ச ேம ph³ திrhய³rhth◌⁴வmh ச நிசயாth ॥ 4॥

நாரத³ உவாச
ஸŋhகlhபாjhஜாயேத ஹrhஷ: ஶph³தா³த³பி ச ஜாயேத ।
ரஸாthஸஜாயேத சாபி பாத³பி ச ஜாயேத ॥ 5॥
shபrhஶாthஸஜாயேத சாபி க³nhதா⁴த³பி ச ஜாயேத ।
ஏதth³பiµதா³நshய ஹrhேஷா ²ந ஸmhப⁴வ: ॥ 6॥
காமாthஸஜாயேத ஶுkhரmh காமாthஸஜாயேத ரஸ: ।
ஸமாநvhயாந ஜநிேத ஸாமாnhேய ஶுkhரேஶாணிேத ॥ 7॥
ஶுkhராchேசா²ணித ஸmhsh’Shடாthrhவmh phராண: phரவrhதேத ।
phராேணந விkh’ேத ஶுkhேர தேதாऽபாந: phரவrhதேத ॥ 8॥
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phராபாநாவித³mh th³வnhth³வமவாkhேசாrhth◌⁴வmh ச க³chச²த: ।
vhயாந:ஸமாநைசேவாெபௗ⁴ திrhயkh³th³வnhth³வthவiµchயேத ॥ 9॥
அkh³நிrhைவ ேத³வதா:ஸrhவா இதி ேவத³shய ஶாஸநmh ।
ஸஜாயேத ph³ராமேணஷு jhஞாநmh ³th³தி⁴ஸமnhவிதmh ॥ 10॥
தshய ⁴மshதேமா பmh ரேஜா ப⁴shம ஸுேரதஸ: ।
ஸththவmh ஸஜாயேத தshய யthர phரphயேத ஹவி: ॥ 11॥
ஆகா⁴ெரௗ ஸமாேநா vhயாநேசதி யjhஞவிேதா³ வி:³ ।
phராபாநாவாjhயபா⁴ெகௗ³ தேயாrhமth◌⁴ேய ஹுதாஶந: ।
ஏதth³பiµதா³நshய பரமmh ph³ராம வி:³ ॥ 12॥
நிrhth³வnhth³வதி யththேவதthதnhேம நிக³த³த: ஶ ◌்’iΝ ॥ 13॥
அேஹாராthரத³mh th³வnhth³வmh தேயாrhமth◌⁴ேய ஹுதாஶந: ।
ஏதth³பiµதா³நshய பரமmh ph³ராம வி:³ ॥ 14॥
உேப⁴ ைசவாயேந th³வnhth³வmh தேயாrhமth◌⁴ேய ஹுதாஶந: ।
ஏதth³பiµதா³நshய பரமmh ph³ராம வி:³ ॥ 15॥
உேப⁴ ஸthயாnh’ேத th³வnhth³வmh தேயாrhமth◌⁴ேய ஹுதாஶந: ।
ஏதth³பiµதா³நshய பரமmh ph³ராம வி:³ ॥ 16॥
உேப⁴ ஶுபா⁴ஶுேப⁴ th³வnhth³வmh தேயாrhமth◌⁴ேய ஹுதாஶந: ।
ஏதth³பiµதா³நshய பரமmh ph³ராம வி:³ ॥ 17॥
ஸchசாஸchைசவ தth³th³வnhth³வmh தேயாrhமth◌⁴ேய ஹுதாஶந: ।
ஏதth³பiµதா³நshய பரமmh ph³ராம வி:³ ॥ 18॥
phரத²மmh ஸமாேநா vhயாேநா vhயshயேத கrhம ேதந தth ।
th’தீயmh  ஸமாேநந நேரவ vhயவshயேத ॥ 19॥
ஶாnhthயrhத²mh வாமேத³வmh ச ஶாnhதிrhph³ரம ஸநாதநmh ।
ஏதth³பiµதா³நshய பரமmh ph³ராம வி:³ ॥ 20॥
இதிமஹாபா⁴ரேதஆவேமதி⁴ேக பrhவணி அiνகீ³தாபrhவணி சrhவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
॥

அth◌⁴யாய: 25
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ph³ராமண உவாச
அthராphதா³ஹரnhதீமதிஹாஸmh ராதநmh ।
சாrhேஹாthர விதா⁴நshய விதா⁴நஹ யாth³’ஶmh ॥ 1॥
தshய ஸrhவshய விதி⁴வth³விதா⁴நiµபேத³யேத ।
ஶ ◌்’iΝ ேம க³த³ேதா ப⁴th³ேர ரஹshயத³iµthதமmh ॥ 2॥
கரணmh கrhம கrhதா ச ேமா இthேயவ பா⁴நி ।
சthவார ஏேத ேஹாதாேரா ையத³mh ஜக³தா³vh’தmh ॥ 3॥
ேஹாth’mh ஸாத⁴நmh ைசவ ஶ ◌்’iΝஸrhவமேஶஷத: ।
kh◌⁴ராணmh வா ச சுச thவkhச ேராthரmh ச பசமmh ।
மேநா ³th³தி⁴ச ஸphைதேத விjhேஞயா ³ணேஹதவ: ॥ 4॥
க³nhேதா⁴ ரஸச பmh ச ஶph³த:³shபrhஶச பசம: ।
மnhதvhயமத² ேபா³th³த⁴vhயmh ஸphைதேத கrhமேஹதவ: ॥ 5॥
kh◌⁴ராதா ப⁴யிதா th³ரShடா shphரShடா ேராதா ச பசம: ।
மnhதா ேபா³th³தா⁴ ச ஸphைதேத விjhேஞயா: கrhth’ேஹதவ: ॥ 6॥
shவ³ணmh ப⁴யnhthேயேத ³ணவnhத: ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ।
அஹmh ச நிrh³ேऽthேரதி ஸphைதேத ேமாேஹதவ: ॥ 7॥
வி³ஷாmh ³th◌⁴யமாநாநாmh shவmh shவshதா²நmh யதா²விதி⁴ ।
³shேத ேத³வதா ⁴தா:ஸததmh ⁴ஜேத ஹவி: ॥ 8॥
அத³nhயவிth³வாநnhநாநி மமthேவேநாபபth³யேத ।
ஆthமாrhத²mh பாசயnhநிthயmh மமthேவேநாபஹnhயேத ॥ 9॥
அப⁴ய ப⁴ணmh ைசவ மth³ய பாநmh ச ஹnhதி தmh ।
ஸ சாnhநmh ஹnhதி தchசாnhநmh ஸ ஹthவா ஹnhயேத ³த: ◌⁴ ॥ 10॥
அthதா யnhநத³mh விth³வாnhநrhஜநயதீவர: ।
ஸ சாnhநாjhஜாயேத தshnhஸூேமா நாம vhயதிkhரம: ॥ 11॥
மநஸா க³mhயேத யchச யchச வாசா நிth◌⁴யேத ।
ேராthேரண யேத யchச சுஷா யchச th³’யேத ॥ 12॥
shபrhேஶந shph’யேத யchச kh◌⁴ராேணந kh◌⁴ராயேத ச யth ।
மந:ஷShடா²நி ஸmhயmhய ஹவீmhShேயதாநி ஸrhவஶ: ॥ 13॥
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³ணவthபாவேகா மயmh தீ³phயேத ஹvhயவாஹந: ।
ேயாக³யjhஞ: phரvh’thேதா ேம jhஞாநph³ரம மேநாth³ப⁴வ: ।
phராணshேதாthேராऽபாந ஶshthர:ஸrhவthயாக³ஸு த³ண: ॥ 14॥
கrhமாiνமnhதா ph³ரமா ேம கrhதாth◌⁴வrh: kh’தshதி: ।
kh’தphரஶாshதா தchசா²shthரமபவrhேகா³ऽshய த³ ॥ 15॥
’சசாphயthர ஶmhஸnhதி நாராயண விேதா³ ஜநா: ।
நாராயய ேத³வாய யத³ப³th◌⁴நnhபஶூnhரா ॥ 16॥
தthர ஸாமாநி கா³யnhதி தாநி சாஹுrhநித³rhஶநmh ।
ேத³வmh நாராயணmh பீ⁴ ஸrhவாthமாநmh நிேபா³த⁴ ேம ॥ 17॥
இதிமஹாபா⁴ரேதஆவேமதி⁴ேக பrhவணி அiνகீ³தாபrhவணி பசவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
॥

அth◌⁴யாய: 26
ph³ராமண உவாச

ஏக: ஶாshதா ந th³விதீேயாऽshதி ஶாshதா
யதா² நிkhேதாऽsh ததா² சரா ।
’th³ேயஷ திShட²nhஷ: ஶாshதி ஶாshதா
ேதைநவ khத: phரவதி³ேவாத³கmh ॥ 1॥
ஏேகா ³rhநாshதி தேதா th³விதீேயா
ேயா ’chச²யshதமஹமiνph³ரவீ ।
ேதநாiνஶிShடா ³ ஸைத³வ
பரா⁴தா தா³நவா:ஸrhவ ஏவ ॥ 2॥
ஏேகா ப³nh⁴rhநாshதி தேதா th³விதீேயா
ேயா ’chச²யshதமஹமiνph³ரவீ ।
ேதநாiνஶிShடா பா³nhத⁴வா ப³nh⁴மnhத:
ஸphதrhஷய:ஸphத தி³வி phரபா⁴nhதி ॥ 3॥
ஏக: ேராதா நாshதி தேதா th³விதீேயா
ேயா ’chச²யshதமஹமiνph³ரவீ ।
தshnh³ெரௗ ³ வாஸmh நிShய
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ஶkhேரா க³த:ஸrhவேலாகாமரthவmh ॥ 4॥
ஏேகா th³ேவShடா நாshதி தேதா th³விதீேயா
ேயா ’chச²யshதமஹமiνph³ரவீ ।
ேதநாiνஶிShடா ³ ஸைத³வ
ேலாகth³விShடா: பnhநகா:³ஸrhவ ஏவ ॥ 5॥
அthராphதா³ஹரnhதீமதிஹாஸmh ராதநmh ।
phரஜாபெதௗ பnhநகா³நாmh ேத³வrhmh ச ஸmhவித³mh ॥ 6॥
ேத³வrhஷயச நாகா³ச அஸுராச phரஜாபதிmh ।
பrhயph’chச²nhiνபாநா: ேரேயா ந: phேராchயதாmh இதி ॥ 7॥
ேதஷாmh phேராவாச ப⁴க³வாேரய:ஸமiνph’chச²தாmh ।
ஓthேயகாரmh ph³ரம ேத thவா phராth³ரவnhதி³ஶ: ॥ 8॥
ேதஷாmh phராth³ரவமாநாiµபேத³ஶாrhத²மாthமந: ।
ஸrhபாmh த³ஶேந பா⁴வ: phரvh’thத: rhவேமவ  ॥ 9॥
அஸுராmh phரvh’thதsh த³mhப⁴பா⁴வ:shவபா⁴வஜ: ।
தா³நmh ேத³வா vhயவதா த³மேமவ மஹrhஷய: ॥ 10॥
ஏகmh ஶாshதாரமாஸாth³ய ஶph³ேத³ைநேகந ஸmhshkh’தா: ।
நாநா vhயவதா:ஸrhேவ ஸrhபேத³வrhதா³நவா: ॥ 11॥
ஶ ◌்’ேthயயmh phேராchயமாநmh kh³’தி ச யதா²தத²mh ।
ph’chச²தshதாவேதா ⁴ேயா ³ரnhேயாऽiνமnhயேத ॥ 12॥
தshய சாiνமேத கrhம தத: பசாthphரவrhதேத ।
³rhேபா³th³தா⁴ ச ஶthச th³ேவShடா ச ’தி³ஸmhத: ॥ 13॥
பாேபந விசர◌ँlhேலாேக பாபசா ப⁴வthயயmh ।
ஶுேப⁴ந விசர◌ँlhேலாேக ஶுப⁴சா ப⁴வthத ॥ 14॥
காமசா  காேமந ய இnhth³யஸுேக² ரத: ।
vhரதவா ஸைத³ைவஷ ய இnhth³யஜேய ரத: ॥ 15॥
அேபதvhரதகrhமா  ேகவலmh ph³ரமணி த: ।
ph³ரம⁴தசர◌ँlhேலாேக ph³ரம சா ப⁴வthயயmh ॥ 16॥
ph³ரைமவ ஸத⁴shதshய ph³ரமாkh³நிrhph³ரம ஸmhshதர: ।
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ஆேபா ph³ரம ³rhph³ரம ஸ ph³ரமணி ஸமாத: ॥ 17॥
ஏதேத³தாth³’ஶmh ஸூமmh ph³ரமசrhயmh வி³rh³தா:◌⁴ ।
விதி³thவா சாnhவபth³யnhத ேthரjhேஞநாiνத³rhஶிந: ॥ 18॥
இதிமஹாபா⁴ரேதஆவேமதி⁴ேக பrhவணி அiνகீ³தாபrhவணிஷTh³விmhேஶாऽth◌⁴யாய:
॥

அth◌⁴யாய: 27
ph³ராமண உவாச

ஸŋhகlhபத³mhஶ மஶகmh ேஶாகஹrhஷமாதபmh ।
ேமாஹாnhத⁴ காரதிரmh ேலாப⁴vhயால ஸsh’பmh ॥ 1॥
விஷையகாthயயாth◌⁴வாநmh காமkhேராத⁴விேராத⁴கmh ।
தத³தீthய மஹா³rhக³mh phரவிShேடாऽsh மஹth³வநmh ॥ 2॥

ph³ராமNhவாச
khவ தth³வநmh மஹாphராjhஞ ேக vh’ா:ஸதச கா: ।
கி³ரய: பrhவதா ைசவ கியthயth◌⁴வநி தth³வநmh ॥ 3॥
ந தத³shதி ph’த²kh³பா⁴ேவ கிmh சித³nhயthதத:ஸமmh ।
ந தத³shthயph’த²kh³பா⁴ேவ கிmh சிth³³ரதரmh தத: ॥ 4॥
தshமாth³th◌⁴ரshவதரmh நாshதி ந தேதாऽshதி ph³’ஹthதரmh ।
நாshதி தshமாth³:³க²தரmh நாshthயnhயthதthஸமmh ஸுக²mh ॥ 5॥
ந தthphரவிய ேஶாசnhதி ந phர’Shயnhதி ச th³விஜா: ।
ந ச பி³ph◌⁴யதி ேகஷாmh சிthேதph◌⁴ேயா பி³ph◌⁴யதி ேக ச ந ॥ 6॥
தshnhவேந ஸphத மஹாth³மா ச
ப²லாநி ஸphதாதித²ய ச ஸphத ।
ஸphதாரமா:ஸphத ஸமாத⁴ய ச
தீ³ாச ஸphைததத³ரNhயபmh ॥ 7॥
பச வrhநி தி³vhயாநி Shபாணி ச ப²லாநி ச ।
sh’ஜnhத: பாத³பாshதthர vhயாphய திShட²nhதி தth³வநmh ॥ 8॥
ஸுவrhநி th³விவrhநி Shபாணி ச ப²லாநி ச ।
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sh’ஜnhத: பாத³பாshதthர vhயாphய திShட²nhதி தth³வநmh ॥ 9॥
சrhவrhணி தி³vhயாநி Shபாணி ச ப²லாநி ச ।
sh’ஜnhத: பாத³பாshதthர vhயாphய திShட²nhதி தth³வநmh ॥ 10॥
ஶŋhகராணிth வrhநி Shபாணி ச ப²லாநி ச ।
sh’ஜnhத: பாத³பாshதthர vhயாphய திShட²nhதி தth³வநmh ॥ 11॥
ஸுரபீ⁴Nhேயகவrhநி Shபாணி ச ப²லாநிச ।
sh’ஜnhத: பாத³பாshதthர vhயாphய திShட²nhதி தth³வநmh ॥ 12॥
ப³ஹூnhயvhயkhதவrhநி Shபாணி ச ப²லாநிச ।
விsh’ஜnhெதௗ மஹாvh’ௌ தth³வநmh vhயாphய திShட²த: ॥ 13॥
ஏேகா யkh³நி:ஸுமநா ph³ராமேऽthர
பேசnhth³யாணி ஸத⁴சாthர ஸnhதி ।
ேதph◌⁴ேயா ேமாா:ஸphத ப⁴வnhதி தீ³ா
³: ப²லாnhயதித²ய: ப²லாஶா: ॥ 14॥
ஆதிth²யmh phரதிkh³’ணnhதி தthர ஸphதமஹrhஷய: ।
அrhசிேதஷு phரேநஷு ேதShவnhயth³ேராசேத வநmh ॥ 15॥
phரதிjhஞா vh’மப²லmh ஶாnhதிchசா²யா ஸமnhவிதmh ।
jhஞாநாரயmh th’phதிேதாயமnhத: ேthரjhஞபா⁴shகரmh ॥ 16॥
ேயாऽதி⁴க³chச²nhதி தthஸnhதshேதஷாmh நாshதி ப⁴யmh ந: ।
ஊrhth◌⁴வmh சாவாkhச திrhயkhச தshய நாnhேதாऽதி⁴க³mhயேத ॥ 17॥
ஸphத shthயshதthர வஸnhதி ஸth³ேயா
அவாŋhiµகா² பா⁴iνமthேயா ஜநிthrhய: ।
ஊrhth◌⁴வmh ரஸாநாmh த³த³ேத phரஜாph◌⁴ய:
ஸrhவாnhயதா²ஸrhவமநிthயதாmh ச ॥ 18॥
தthைரவ phரதிதிShட²nhதி நshதthேராத³யnhதி ச ।
ஸphத ஸphதrhஷய:th³தா⁴ வShட²phரiµகா:²ஸஹ ॥ 19॥
யேஶா வrhேசா ப⁴க³ைசவ விஜய:th³தி⁴ேதஜ ।
ஏவேமவாiνவrhதnhேத ஸphத jhேயாதீmh பா⁴shகரmh ॥ 20॥
கி³ரய: பrhவதாைசவ ஸnhதி தthர ஸமாஸத: ।
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நth³யச ஸேதா வாவஹnhthேயா ph³ரம ஸmhப⁴வmh ॥ 21॥
நதீ³நாmh ஸŋhக³மshதthர ைவதாந:ஸiµபவேர ।
shவாthம th’phதா யேதா யாnhதி ஸாாth³தா³nhதா: பிதாமஹmh ॥ 22॥
kh’ஶாஶா:ஸுvhரதாஶாச தபஸா த³kh³த⁴கிlhபி³ஷா: ।
ஆthமnhயாthமாநமாேவய ph³ரமாணmh ஸiµபாஸேத ॥ 23॥
’சமphயthர ஶmhஸnhதி விth³யாரNhயவிேதா³ ஜநா: ।
தத³ரNhயமபி⁴phேரthய யதா² தீ⁴ரமஜாயத ॥ 24॥
ஏதேத³தாth³’ஶmh தி³vhயமரNhயmh ph³ராம வி:³ ।
விதி³thவா சாnhவதிShட²nhத ேthரjhேஞநாiνத³rhஶிதmh ॥ 25॥
இதிமஹாபா⁴ரேதஆவேமதி⁴ேக பrhவணி அiνகீ³தாபrhவணிஸphதவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
॥

அth◌⁴யாய: 28
ph³ராமண உவாச

க³nhதா⁴nhந kh◌⁴ரா ரஸாnhந ேவth³
பmh ந பயா ந ச shph’ஶா ।
ந சாபி ஶph³தா³nhவிவிதா⁴ஶ ◌்’ே
ந சாபி ஸŋhகlhபiµைப கிmh சிth ॥ 1॥
அrhதா²நிShடாnhகாமயேத shவபா⁴வ:

ஸrhவாnhth³ேவShயாnhphரth³விஷேத shவபா⁴வ: ।
காமth³ேவஷாth³ப⁴வத:shவபா⁴வாth
phராபாெநௗ ஜnh ேத³ஹாnhநிேவய ॥ 2॥
ேதph◌⁴யசாnhயாmhshேதShவநிthயாmhச பா⁴வாnh
⁴தாthமாநmh லேயயmh ஶேர ।
தshmhshதிShட²nhநாsh ஶkhய: கத²mh சிth
காமkhேராதா⁴ph◌⁴யாmh ஜரயா mh’thநா ச ॥ 3॥
அகாமயாநshய ச ஸrhவகாமாnh
அவிth³விஷாணshய ச ஸrhவேதா³ஷாnh ।
ந ேம shவபா⁴ேவஷு ப⁴வnhதி ேலபாsh
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ேதாயshய பி³nhேதா³வ Shகேரஷு ॥ 4॥
நிthயshய ைசதshய ப⁴வnhதி நிthயா
நிமாணshய ப³ஹூnhshவபா⁴வாnh ।
ந ஸjhஜேத கrhமஸு ேபா⁴க³ஜாலmh
தி³வீவ ஸூrhயshய மக²ஜாலmh ॥ 5॥
அthராphதா³ஹரnhதீமதிஹாஸmh ராதநmh ।
அth◌⁴வrh யதி ஸmhவாத³mh தmh நிேபா³த⁴ யஶshவிநி ॥ 6॥
phேராயமாணmh பஶுmh th³’ShThவா யjhஞகrhமNhயதா²ph³ரவீth ।
யதிரth◌⁴வrhமாேநா mhேஸயதி thஸயnh ॥ 7॥
தமth◌⁴வrh: phரthவாச நாயmh சா²ேகா³ விநயதி ।
ேரயஸா ேயாயேத ஜnhrhயதி³ தியmh ததா² ॥ 8॥
ேயா யshய பாrhதி²ேவா பா⁴க:³ ph’தி²வீmh ஸ க³Shயதி ।
யத³shய வாஜmh கிmh சித³பshதthphரதிபth³யேத ॥ 9॥
ஸூrhயmh சுrhதி³ஶ: ேராthேர phராேऽshய தி³வேமவ ச ।
ஆக³ேம வrhதமாநshய ந ேம ேதா³ேஷாऽshதி க சந ॥ 10॥

யதிவாச
phராணrhவிேயாேக³ சா²க³shய யதி³ ேரய: phரபய ।
சா²கா³rhேத² வrhதேத யjhேஞா ப⁴வத: கிmh phரேயாஜநmh ॥ 11॥
அiν thவா மnhயதாmh மாதா பிதா ph◌⁴ராதா ஸகா²பி ச ।
மnhthரயshைவநiµnhநீய பரவnhதmh விேஶஷத: ॥ 12॥
ய ஏவமiνமnhேயரmhshதாnhப⁴வாnhphரShமrhஹதி ।
ேதஷாமiνமதmh thவா ஶkhயா கrhmh விசார ॥ 13॥
phரா அphயshய சா²க³shய phராபிதாshேத shவேயாநிஷு ।
ஶரmh ேகவலmh ஶிShடmh நிேசShடதி ேம மதி: ॥ 14॥
இnhத⁴நshய  lhேயந ஶேரண விேசதஸா ।
mhஸா நிrhேவSh காமாநாnhத⁴நmh பஶுஸmhjhஞிதmh ॥ 15॥
அmhஸா ஸrhவத⁴rhமாதி vh’th³தா⁴iνஶாஸநmh ।
யத³mhshரmh ப⁴ேவthகrhம தthகாrhயதி விth³மேஹ ॥ 16॥
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அmhேஸதி phரதிjhேஞயmh யதி³ வயாmhயத: பரmh ।
ஶkhயmh ப³ஹுவித⁴mh வkhmh ப⁴வத: காrhய³ஷணmh ॥ 17॥
அmhஸா ஸrhவ⁴தாநாmh நிthயமshமாஸு ேராசேத ।
phரthயத:ஸாத⁴யாேமா ந பேராiµபாshமேஹ ॥ 18॥

அth◌⁴வrhவாச
⁴ேமrhக³nhத⁴³nh⁴ŋhவ பிப³shயாேபாமயாnhரஸாnh ।
jhேயாதிஷாmh பயேஸ பmh shph’ஶshயநிலஜாnh³nh ॥ 19॥
ஶ ◌்’ேShயாகாஶஜmh ஶph³த³mh மநஸா மnhயேஸ மதிmh ।
ஸrhவாNhேயதாநி ⁴தாநி phரா இதி ச மnhயேஸ ॥ 20॥
phராதா³ேந ச நிthேயாऽmhஸாயாmh வrhதேத ப⁴வாnh ।
நாshதி ேசShடா விநா mhஸாmh கிmh வா thவmh மnhயேஸ th³விஜ ॥ 21॥

யதிவாச
அரmh ச ரmh ைசவ th³ைவதீ⁴ பா⁴ேவாऽயமாthமந: ।
அரmh தthர ஸth³பா⁴வ:shவபா⁴வ:ர உchயேத ॥ 22॥
phராே வா மந:ஸththவmh shவபா⁴ேவா ரஜஸா ஸஹ ।
பா⁴ைவேரைதrhவிiµkhதshய நிrhth³வnhth³வshய நிராஶிஷ: ॥ 23॥
ஸமshய ஸrhவ⁴ேதஷு நிrhமமshய தாthமந: ।
ஸமnhதாthபiµkhதshய ந ப⁴யmh விth³யேத khவ சிth ॥ 24॥

அth◌⁴வrhவாச
ஸth³பி⁴ேரேவஹ ஸmhவாஸ: காrhேயா மதிமதாmh வர ।
ப⁴வேதா  மதmh thவா phரதிபா⁴தி மதிrhமம ॥ 25॥
ப⁴க³வnhப⁴க³வth³³th³th◌⁴யா phரதி³th³ேதா⁴ ph³ரவீmhயஹmh ।
மதmh மnhmh khரmh கrhmh நாபராேதா⁴ऽshதி ேம th³விஜ ॥ 26॥

ph³ராமண உவாச
உபபththயா யதிshShணீmh வrhதமாநshதத: பரmh ।
அth◌⁴வrhரபி நிrhேமாஹ: phரசசார மஹாமேக² ॥ 27॥
ஏவேமதாth³’ஶmh ேமாmh ஸுஸூமmh ph³ராம வி:³ ।
விதி³thவா சாiνதிShட²nhதி ேthரjhேஞநாiνத³rhஶிநா ॥ 28॥
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இதி மஹாபா⁴ரேதஆவேமதி⁴ேக பrhவணி அiνகீ³தாபrhவணி அShடாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
॥

அth◌⁴யாய: 29
ph³ராமண உவாச

அthராphதா³ஹரnhதீமதிஹாஸmh ராதநmh ।
காrhதவீrhயshய ஸmhவாத³mh ஸiµth³ரshய ச பா⁴நி ॥ 1॥
காrhதவீrhயாrhஜுேநா நாம ராஜா பா³ஹுஸஹshரவாnh ।
ேயந ஸாக³ரபrhயnhதா த⁴iνஷா நிrhதா ம ॥ 2॥
ஸ கதா³ சிthஸiµth³ராnhேத விசரnhப³லத³rhபித: ।
அவாகிரchச²ரஶைத:ஸiµth³ரதி ந: தmh ॥ 3॥
தmh ஸiµth³ேரா நமshkh’thய kh’தாஜவாச ஹ ।
மா iµச வீர நாராசாnhph³ கிmh கரவாணி ேத ॥ 4॥
மதா³ரயாணி ⁴தாநி thவth³விsh’Shைடrhமேஹஷுபி: ◌⁴ ।
வth◌⁴யnhேத ராஜஶாrh³ல ேதph◌⁴ேயா ேத³யப⁴யmh விேபா⁴ ॥ 5॥

அrhஜுவ உவாச
மthஸேமா யதி³ஸŋhkh³ராேம ஶராஸநத⁴ர: khவ சிth ।
விth³யேத தmh மமாசவ ய:ஸமாத மாmh mh’ேத⁴ ॥ 6॥

ஸiµth³ர உவாச
மஹrhrhஜமத³kh³நிshேத யதி³ ராஜnhபத: ।
தshய thரshதவாதிth²யmh யதா²வthகrhமrhஹதி ॥ 7॥
தத:ஸ ராஜா phரயெயௗ khேராேத⁴ந மஹதா vh’த: ।
ஸ தமாரமமாக³mhய ரமேமவாnhவபth³யத ॥ 8॥
ஸ ராம phரதிலாநி சகார ஸஹ ப³nh⁴பி: ◌⁴ ।
ஆயாஸmh ஜநயாமாஸ ராமshய ச மஹாthமந: ॥ 9॥
ததshேதஜ: phரஜjhவால ராஜshயாத ேதஜஸ: ।
phரத³ஹth³ைஸnhயாநி ததா³ கமலேலாசேந ॥ 10॥
தத: பரஶுமாதா³ய ஸ தmh பா³ஹுஸஹshணmh ।
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சிchேச²த³ஸஹஸா ராேமா பா³ஹுஶாக²வ th³மmh ॥ 11॥
தmh ஹதmh பதிதmh th³’ShThவா ஸேமதா:ஸrhவபா³nhத⁴வா: ।
அநாதா³ய ஶkhதீச பா⁴rhக³வmh பrhயவாரயnh ॥ 12॥
ராேமாऽபி த⁴iνராதா³ய ரத²மாய ஸ thவர: ।
விsh’ஜஶரவrhஷாணி vhயத⁴மthபாrhதி²வmh ப³லmh ॥ 13॥
ததsh thயா: ேக சிjhஜமத³kh³நிmh நிஹthய ச ।
விவிஶுrhகி³³rhகா³ணி mh’கா:³mhஹாrhதி³தா இவ ॥ 14॥
ேதஷாmh shவவிதmh கrhம தth³ப⁴யாnhநாiνதிShட²தாmh ।
phரஜா vh’ஷலதாmh phராphதா ph³ராமநாமத³rhஶநாth ॥ 15॥
த ஏேத th³ரடா:³ காஶா: NhTh³ராச ஶப³ைர:ஸஹ ।
vh’ஷலthவmh பக³தா vhthதா²நாththரத⁴rhமத: ॥ 16॥
ததsh ஹதவீராஸு thயாஸு ந: ந: ।
th³விைஜthபாதி³தmh thரmh ஜாமத³kh³nhேயா nhயkh’nhதத ॥ 17॥
ஏவ விmhஶதிேமதா⁴nhேத ராமmh வாக³ஶணீ ।
தி³vhயா phேராவாச ம⁴ரா ஸrhவேலாகபதா ॥ 18॥
ராம ராம நிவrhதshவ கmh ³ணmh தாத பய ।
thரப³nh⁴நிமாnhphராணrhவிphரேயாjhய ந: ந: ॥ 19॥
தைத²வ தmh மஹாthமாநmh’சீகphரiµகா²shததா³ ।
பிதாமஹா மஹாபா⁴க³ நிவrhதshேவthயதா²ph³வnh ॥ 20॥
பிrhவத⁴மmh’Shயmhsh ராம: phேராவாச தாnh’nh ।
நாrhஹnhதீஹ ப⁴வnhேதா மாmh நிவாரயிthத ॥ 21॥

பிதர ஊ:
நாrhஹேஸ thரப³nh⁴mhshthவmh நிஹnhmh ஜயதாmh வர ।
ந  khதmh thவயா ஹnhmh ph³ராமேணந ஸதா nh’பாnh ॥ 22॥
இதிமஹாபா⁴ரேதஆவேமதி⁴ேக பrhவணி அiνகீ³தாபrhவணி ஏேகாநthmhேஶாऽth◌⁴யாய:
॥

அth◌⁴யாய: 30
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பிதர ஊ:
அthராphதா³ஹரnhதீமதிஹாஸmh ராதநmh ।
thவா ச தthததா² காrhயmh ப⁴வதா th³விஜஸthதம ॥ 1॥
அலrhேகா நாம ராஜrhரப⁴வthஸுமஹாதபா: ।
த⁴rhமjhஞ:ஸthயஸnhத⁴ச மஹாthமா ஸுமஹாvhரத: ॥ 2॥
ஸ ஸாக³ராnhதாmh த⁴iνஷா விநிrhthய மமாmh ।
kh’thவா ஸு³Shகரmh கrhம மந:ஸூேம ஸமாத³ேத⁴ ॥ 3॥
shதி²தshய vh’ேலऽத² தshய சிnhதா ப³⁴வ ஹ ।
உthsh’jhய ஸுமஹth³ராjhயmh ஸூமmh phரதி மஹாமேத ॥ 4॥

அலrhக உவாச
மநேஸா ேம ப³லmh ஜாதmh மேநா thவா th◌⁴ேவா ஜய: ।
அnhயthர பா³நshயா ஶthபி: ◌⁴ பவாத: ॥ 5॥
யதி³த³mh சாபலாnhrhேத:ஸrhவேமதchசிகீrhஷதி ।
மந: phரதி ஸுதீkh³ராநஹmh ேமாயா ஸாயகாnh ॥ 6॥

மந உவாச
ேநேம பா³shதShயnhதி மாமலrhக கத²mh சந ।
தைவவ மrhம ேப⁴thshயnhதி பி⁴nhநமrhமா மShய ॥ 7॥
அnhயாnhபா³nhஸshவ ையshthவmh மாmh ஸூத³யிShய ।
தchch²thவா ஸ விசிnhthயாத² தேதா வசநமph³ரவீth ॥ 8॥

அலக உவாச
ஆkh◌⁴ராய ஸுப³ஹூnhக³nhதா⁴mhshதாேநவ phரதிkh³’th◌⁴யதி ।
தshமாth³kh◌⁴ராணmh phரதி ஶராnhphரதிேமாயாmhயஹmh ஶிதாnh ॥ 9॥

kh◌⁴ராண உவாச
ேநேம பா³shதShயnhதி மாமலrhக கத²mh சந ।
தைவவ மrhம ேப⁴thshயnhதி பி⁴nhநமrhமா மShய ॥ 10॥
அnhயாnhபா³nhஸshவ ையshthவmh மாmh ஸூத³யிShய ।
தchch²thவா ஸ விசிnhthயாத² தேதா வசநமph³ரவீth ॥ 11॥

அலrhக உவாச
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இயmh shவா³nhரஸாnh⁴khthவா தாேநவ phரதிkh³’th◌⁴யதி ।
தshமாjhவாmh phரதி ஶராnhphரதிேமாயாmhயஹmh ஶிதாnh ॥ 12॥

வா உவாச
ேநேம பா³shதShயnhதி மாமலrhக கத²mh சந ।
தைவவ மrhம ேப⁴thshயnhதி பி⁴nhநமrhமா மShய ॥ 13॥
அnhயாnhபா³nhஸshவ ையshthவmh மாmh ஸூத³யிShய ।
தchch²thவா ஸ விசிnhthயாத² தேதா வசநமph³ரவீth ॥ 14॥

அலrhக உவாச
sh’ShThவா thவkh³விவிதா⁴nhshபrhஶாmhshதாேநவ phரதிkh³’th◌⁴யதி ।
தshமாththவசmh பாடயிShேய விவிைத: ◌⁴ கŋhகபthரபி: ◌⁴ ॥ 15॥

thவ³வாச
ேநேம பா³shதShயnhதி மாமலrhக கத²mh சந ।
தைவவ மrhம ேப⁴thshயnhதி பி⁴nhநமrhமா மShய ॥ 16॥
அnhயாnhபா³nhஸshவ ையshthவmh மாmh ஸூத³யிShய ।
தchch²thவா ஸ விசிnhthயாத² தேதா வசநமph³ரவீth ॥ 17॥

அலrhக உவாச
thவா ைவ விவிதா⁴ஶph³தா³mhshதாேநவ phரதிkh³’th◌⁴யதி ।
தshமாchch²ேராthரmh phரதி ஶராnhphரதிேமாயாmhயஹmh ஶிதாnh ॥ 18॥

ேராthரiµவாச
ேநேம பா³shதShயnhதி மாமலrhக கத²mh சந ।
தைவவ மrhம ேப⁴thshயnhதி தேதா ஹாshய விதmh ॥ 19॥
அnhயாnhபா³nhஸshவ ையshthவmh மாmh ஸூத³யிShய ।
தchch²thவா ஸ விசிnhthயாத² தேதா வசநமph³ரவீth ॥ 20॥

அலrhக உவாச
th³’ShThவா ைவ விவிதா⁴nhபா⁴வாmhshதாேநவ phரதிkh³’th◌⁴யதி ।
தshமாchசு: phரதி ஶராnhphரதிேமாயாmhயஹmh ஶிதாnh ॥ 21॥

சுவாச
ேநேம பா³shதShயnhதி மாமாலrhக கத²mh சந ।
தைவவ மrhம ேப⁴thshயnhதி பி⁴nhநமrhமா மShய ॥ 22॥
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அnhயாnhபா³nhஸshவ ையshthவmh மாmh ஸூத³யிShயதி ।
தchch²thவா ஸ விசிnhthயாத² தேதா வசநமph³ரவீth ॥ 23॥

அலrhக உவாச
இயmh நிShடா² ப³ஹுவிதா⁴ phரjhஞயா thவth◌⁴யவshயதி ।
தshமாth³³th³தி⁴mh phரதி ஶராnhphரதிேமாயாmhயஹmh ஶிதாnh ॥ 24॥

³th³தி⁴வாச
ேநேம பா³shதShயnhதி மாமலrhக கத²mh சந ।
தைவவ மrhம ேப⁴thshயnhதி பி⁴nhநமrhமா மShய ॥ 25॥

ph³ராமண உவாச
தேதாऽலrhகshதேபா ேகா⁴ரமாshதா²யாத²ஸு³Shகரmh ।
நாth◌⁴யக³chச²thபரmh ஶkhthயா பா³ணேமேதஷு ஸphதஸு ।
ஸுஸமாத சிthதாsh தேதாऽசிnhதயத phர: ◌⁴ ॥ 26॥
ஸ விசிnhthய சிரmh காலமலrhேகா th³விஜஸthதம ।
நாth◌⁴யக³chச²thபரmh ேரேயா ேயாகா³nhமதிமதாmh வர: ॥ 27॥
ஸ ஏகாkh³ரmh மந: kh’thவா நிசேலா ேயாக³மாshதி²த: ।
இnhth³யாணி ஜகா⁴நாஶு பா³ேணைநேகந வீrhயவாnh ॥ 28॥
ேயாேக³நாthமாநமாவிய ஸmhth³தி⁴mh பரமாmh யெயௗ ।
விshதசாபி ராஜrhமாmh கா³தா²mh ஜகா³த³ஹ ।
அேஹா கShடmh யத³shமாபி: ◌⁴ rhவmh ராjhயமiνSh²தmh ।
இதி பசாnhமயா jhஞாதmh ேயாகா³nhநாshதி பரmh ஸுக²mh ॥ 29॥
இதி thவமபி ஜாநீ ராம மா thயா ஜ ।
தேபா ேகா⁴ரiµபாதிShட² தத: ேரேயாऽபி⁴பthshயேஸ ॥ 30॥

ph³ராமண உவாச
இthkhத:ஸ தேபா ேகா⁴ரmh ஜாமத³kh³nhய: பிதாமைஹ: ।
ஆshதி²த:ஸுமஹாபா⁴ேகா³ யெயௗ th³தி⁴mh ச ³rhக³மாmh ॥ 31॥
இதி மஹாபா⁴ரேத ஆவேமதி⁴ேக பrhவணி அiνகீ³தாபrhவணி thmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥

அth◌⁴யாய: 31
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ph³ராமண உவாச
thரேயா ைவ பேவா ேலாேக நவ ைவ ³ணத:shmh’தா: ।
ஹrhஷ:shதmhேபா⁴ऽபி⁴மாநச thரயshேத ஸாththவிகா ³: ॥ 1॥
ேஶாக: khேராேதா⁴ऽதிஸmhரmhேபா⁴ ராஜஸாshேத ³:shmh’தா: ।
shவphநshதnhth³ ச ேமாஹச thரயshேத தாமஸா ³: ॥ 2॥
ஏதாnhநிkh’thய th◌⁴’திமாnhபா³ணஸnhைத⁴ரதnhth³த: ।
ேஜmh பராiνthஸஹேத phரஶாnhதாthமா ேதnhth³ய: ॥ 3॥
அthர கா³தா:² கீrhதயnhதி ராகlhபவிேதா³ ஜநா: ।
அmhப³ேஷண யா கீ³தா ராjhஞா ராjhயmh phரஶாஸதா ॥ 4॥
ஸiµதீ³rhேணஷு ேதா³ேஷஷு வth◌⁴யமாேநஷு ஸா⁴ஷு ।
ஜkh³ராஹ தரஸா ராjhயமmhப³ஷ இதி தி: ॥ 5॥
ஸ நிkh³’ய மஹாேதா³ஷாnhஸா⁴nhஸமபி⁴jhய ச ।
ஜகா³ம மஹதீmh th³தி⁴mh கா³தா²mh ேசமாmh ஜகா³த³ஹ ॥ 6॥
⁴யிShட²mh ேம தா ேதா³ஷா நிஹதா:ஸrhவஶthரவ: ।
ஏேகா ேதா³ேஷாऽவஶிShடsh வth◌⁴ய:ஸ ந ஹேதா மயா ॥ 7॥
ேயந khேதா ஜnhரயmh ைவth’ShNhயmh நாதி⁴க³chச²தி ।
th’Shrhத இவ நிmhநாநி தா⁴வமாேநா ந ³th◌⁴யேத ॥ 8॥
அகாrhயமபி ேயேநஹ phரkhத: ேஸவேத நர: ।
தmh ேலாப⁴மபி⁴shதீணrhநிkh’nhதnhதmh நிkh’nhதத ॥ 9॥
ேலாபா⁴th³தி⁴ ஜாயேத th’Sh ததசிnhதா phரஸjhயேத ।
ஸ phஸமாேநா லப⁴ேத ⁴யிShட²mh ராஜஸாnh³nh ॥ 10॥
ஸ ைதrh³ண:ஸmhஹதேத³ஹப³nhத⁴ந:
ந: நrhஜாயதி கrhம ேசஹேத ।
ஜnhம ேய பி⁴nhநவிகீrhண ேத³ஹ:

நrhmh’thmh க³chச²தி ஜnhமநி shேவ ॥ 11॥
தshமாேத³நmh ஸmhயக³ேவய ேலாப⁴mh
நிkh³’ய th◌⁴’thயாthமநி ராjhயchேச²th ।
ஏதth³ராjhயmh நாnhயத³shதீதி விth³யாth³
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யshthவthர ராஜா விேதா மைமக: ॥ 12॥
இதி ராjhஞாmhப³ேஷண கா³தா² கீ³தா யஶshவிநா ।
ஆதி⁴ராjhயmh ரshkh’thய ேலாப⁴ேமகmh நிkh’nhததா ॥ 13॥
இதி மஹாபா⁴ரேத ஆவேமதி⁴ேக பrhவணி அiνகீ³தாபrhவணி ஏகthmhேஶாऽth◌⁴யாய:
॥

அth◌⁴யாய: 32
ph³ராமண உவாச

அthராphதா³ஹரnhதீமதிஹாஸmh ராதநmh ।
ph³ராமணshய ச ஸmhவாத³mh ஜநகshய ச பா⁴நி ॥ 1॥
ph³ராமணmh ஜநேகா ராஜா ஸnhநmh கshmhசிதா³க³ேம ।
விஷேய ேம ந வshதvhயதி ஶிShThயrhத²மph³ரவீth ॥ 2॥
இthkhத: phரthவாசாத² ph³ராமே ராஜஸthதமmh ।
ஆசவ விஷயmh ராஜnhயாவாmhshதவ வேஶ shதி²த: ॥ 3॥
ேஸாऽnhயshய விஷேய ராjhேஞா வshchசா²mhயஹmh விேபா⁴ ।
வசshேத கrhchசா² யதா²ஶாshthரmh மபேத ॥ 4॥
இthkhத:ஸ ததா³ ராஜா ph³ராமேணந யஶshவிநா ।
iµஹுShணmh ச நி:வshய ந ஸ தmh phரthயபா⁴ஷத ॥ 5॥
தமாநmh th◌⁴யாயமாநmh ராஜாநமெதௗஜஸmh ।
கமலmh ஸஹஸாக³chச²th³பா⁴iνமnhதவ kh³ரஹ: ॥ 6॥
ஸமாவாshய தேதா ராஜா vhயேபேத கமேல ததா³ ।
தேதா iµஹூrhதாதி³வ தmh ph³ராமணmh வாkhயமph³ரவீth ॥ 7॥

ஜநக உவாச
பிth’ைபதாமேஹ ராjhேய வேய ஜநபேத³ஸதி ।
விஷயmh நாதி⁴க³chசா² விசிnhவnhph’தி²வீமாmh ॥ 8॥
நாth◌⁴யக³chச²mh யதா³ ph’th²vhயாmh தி²லா மாrhகி³தா மயா ।
நாth◌⁴யக³chச²mh யதா³ தshயாmh shவphரஜா மாrhகி³தா மயா ॥ 9॥
நாth◌⁴யக³chச²mh யதா³ தாஸு ததா³ ேம கமேலாऽப⁴வth ।
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தேதா ேம கமலshயாnhேத மதி: நபshதி²தா ॥ 10॥
தயா ந விஷயmh மnhேய ஸrhேவா வா விஷேயா மம ॥ 11॥
ஆthமாபி சாயmh ந மம ஸrhவா வா ph’தி²வீ மம ।
உShயதாmh யாவ³thஸாேஹா ⁴jhயதாmh யாவதி³Shயேத ॥ 11॥

ph³ராமண உவாச
பிth’ைபதாமேஹ ராjhேய வேய ஜநபேத³ஸதி ।
ph³ காmh ³th³தி⁴மாshதா²ய மமthவmh வrhதmh thவயா ॥ 12॥
காmh வா ³th³தி⁴mh விநிசிthய ஸrhேவா ைவ விஷயshதவ ।
நாைவ விஷயmh ேயந ஸrhேவா வா விஷயshதவ ॥ 13॥

ஜநக உவாச
அnhதவnhத இஹாரmhபா⁴ விதி³தா ஸrhவகrhமஸு । var இஹாவshதா²
நாth◌⁴யக³chச²மஹmh யshமாnhமேமத³தி யth³ப⁴ேவth ॥ 14॥
கshேயத³தி கshய shவதி ேவத³ வசshததா² ।
நாth◌⁴யக³chச²மஹmh ³th³th◌⁴யா மேமத³தி யth³ப⁴ேவth ॥ 15॥
ஏதாmh ³th³தி⁴mh விநிசிthய மமthவmh வrhதmh மயா ।
ஶ ◌்’iΝ ³th³தி⁴mh  யாmh jhஞாthவா ஸrhவthர விஷேயா மம ॥ 16॥
நாஹமாthமாrhத²chசா² க³nhதா⁴nhkh◌⁴ராணக³தாநபி ।
தshமாnhேம நிrhதா ⁴rhவேஶ திShட²தி நிthயதா³ ॥ 17॥
நாஹமாthமாrhத²chசா² ரஸாநாshேயऽபி வrhதத: ।
ஆேபா ேம நிrhதாshதshமாth³வேஶ திShட²nhதி நிthயதா³ ॥ 18॥
நாஹமாthமாrhத²chசா² பmh jhேயாதிச சுஷா ।
தshமாnhேம நிrhதmh jhேயாதிrhவேஶ திShட²தி நிthயதா³ ॥ 19॥
நாஹமாthமாrhத²chசா² shபrhஶாmhshthவசி க³தா ச ேய ।
தshமாnhேம நிrhேதா வாrhவேஶ திShட²தி நிthயதா³ ॥ 20॥
நாஹமாthமாrhத²chசா² ஶph³தா³ேராthரக³தாநபி ।
தshமாnhேம நிrhதா: ஶph³தா³ வேஶ திShட²nhதி நிthயதா³ ॥ 21॥
நாஹமாthமாrhத²chசா² மேநா நிthயmh மேநாऽnhதேர ।
மேநா ேம நிrhதmh தshமாth³வேஶ திShட²தி நிthயதா³ ॥ 22॥
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ேத³ேவph◌⁴யச பிth’ph◌⁴யச ⁴ேதph◌⁴ேயாऽதிதி²பி: ◌⁴ ஸஹ ।
இthயrhத²mh ஸrhவ ஏேவேம ஸமாரmhபா⁴ ப⁴வnhதி ைவ ॥ 23॥
தத: phரஹshய ஜநகmh ph³ராமண: நரph³ரவீth ।
thவjhjhஞாஸாrhத²மth³ேயஹ விth³தி⁴ மாmh த⁴rhமமாக³தmh ॥ 24॥
thவமshய ph³ரம நாப⁴shய ³th³th◌⁴யாரshயாநிவrhதிந: ।
ஸththவேந நிth³த⁴shய சkhரshையக: phரவrhதக: ॥ 25॥
இதிமஹாபா⁴ரேதஆவேமதி⁴ேக பrhவணி அiνகீ³தாபrhவணி th³வாthmhேஶாऽth◌⁴யாய:
॥

அth◌⁴யாய: 33
ph³ராமண உவாச

நாஹmh ததா² பீ⁴ சரா ேலாேக
ததா² thவmh மாmh தrhகயேஸ shவ³th³th◌⁴யா ।
விphேராऽsh iµkhேதாऽsh வேநசேராऽsh
kh³’ஹshத² த⁴rhமா ph³ரம சா ததா²sh ॥ 1॥
நாஹமsh யதா² மாmh thவmh பயேஸ சுஷா ஶுேப⁴ ।
மயா vhயாphதத³mh ஸrhவmh யthகிmh சிjhஜக³தீ க³தmh ॥ 2॥
ேய ேக சிjhஜnhதேவா ேலாேக ஜŋhக³மா:shதா²வரா ச ஹ ।
ேதஷாmh மாமnhதகmh விth³தி⁴ தா³வ பாவகmh ॥ 3॥
ராjhயmh ph’தி²vhயாmh ஸrhவshயாமத² வாபி thவிShடேப ।
ததா² ³th³தி⁴யmh ேவthதி ³th³தி⁴ேரவ த⁴நmh மம ॥ 4॥
ஏக: பnhதா² ph³ராமநாmh ேயந க³chச²nhதி தth³வித:³ ।
kh³’ேஹஷு வநவாேஸஷு ³ வாேஸஷு பி⁴ுஷு ।
ŋhைக³rhப³ஹுபி⁴ரvhயkh³ைரேரகா ³th³தி⁴பாshயேத ॥ 5॥
நாநா ŋhகா³ரமshதா²நாmh ேயஷாmh ³th³தி:◌⁴ ஶமாthகா ।
ேத பா⁴வேமகமாயாnhதி ஸத:ஸாக³ரmh யதா² ॥ 6॥
³th³th◌⁴யாயmh க³mhயேத மாrhக:³ ஶேரண ந க³mhயேத ।
ஆth³யnhதவnhதி கrhமாணி ஶரmh கrhமப³nhத⁴நmh ॥ 7॥
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தshமாthேத ஸுப⁴ேக³ நாshதி பரேலாகkh’தmh ப⁴யmh ।
மth³பா⁴வபா⁴வநிரதா மைமவாthமாநேமShய ॥ 8॥
இதிமஹாபா⁴ரேதஆவேமதி⁴ேக பrhவணி அiνகீ³தாபrhவணி thரயshthேசாऽth◌⁴யாய:
॥

அth◌⁴யாய: 34
ph³ராமNhவாச

ேநத³மlhபாthமநா ஶkhயmh ேவதி³mh நாkh’தாthமநா ।
ப³ஹு சாlhபmh ச ஸŋhphதmh விphதmh ச மதmh மம ॥ 1॥
உபாயmh  மம ph³ ேயைநஷா லph◌⁴யேத மதி: ।
தnhமnhேய காரணதமmh யத ஏஷா phரவrhதேத ॥ 2॥

ph³ராமண உவாச
அரணீmh ph³ராமணீmh விth³தி⁴ ³ரshேயாthதராரணி: ।
தப: ேதऽபி⁴மth²நீேதா jhஞாநாkh³நிrhஜாயேத தத: ॥ 3॥

ph³ராமNhவாச
யதி³த³mh ph³ரமே ŋhக³mh ேthரjhஞதி ஸmhjhஞிதmh ।
kh³ரmh ேயந தchச²khயmh லணmh தshய தthkhவ iν ॥ 4॥

ph³ராமNhவாச
அŋhேகா³ நிrh³ணைசவ காரணmh நாshய விth³யேத ।
உபாயேமவ வயா ேயந kh³’ேயத வா ந வா ॥ 5॥
ஸmhயக³phபதி³Shடச ph◌⁴ரமைரவ லயேத ।
கrhம ³th³தி⁴ர³th³தி⁴thவாjhjhஞாநŋhைக³வாதmh ॥ 6॥
இத³mh காrhயத³mh ேநதி ந ேமாேஷூபதி³யேத ।
பயத: ஶ ◌்’Nhவேதா ³th³தி⁴ராthமேநா ேயஷு ஜாயேத ॥ 7॥
யாவnhத இஹ ஶkhேயரmhshதாவேதாऽmhஶாnhphரகlhபேயth ।
vhயkhதாநvhயkhதபாmhச ஶதேஶாऽத²ஸஹshரஶ: ॥ 8॥
ஸrhவாnhநாநாthவ khதாmhச ஸrhவாnhphரthயேஹகாnh ।
யத: பரmh ந விth³ேயத தேதாऽph◌⁴யாேஸ ப⁴விShயதி ॥ 9॥
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வாஸுேத³வ உவாச²
ததsh தshயா ph³ராமNhயா மதி: ேthரjhஞஸŋhேய ।
ேthரjhஞாேத³வ பரத: ேthரjhேஞாऽnhய: phரவrhதேத ॥ 10॥

அrhஜுந உவாச
khவ iν ஸா ph³ராமணீ kh’Shண khவ சாெஸௗ ph³ராமணrhஷப: ◌⁴ ।
யாph◌⁴யாmh th³தி⁴யmh phராphதா தாெபௗ⁴ வத³ ேமऽchத ॥ 11॥

வாஸுேத³வ உவாச
மேநா ேம ph³ராமணmh விth³தி⁴ ³th³தி⁴mh ேம விth³தி⁴ ph³ராமணீmh ।
ேthரjhஞ இதி யேசாkhத: ேஸாऽஹேமவ த⁴நஜய ॥ 12॥
இதிமஹாபா⁴ரேதஆவேமதி⁴ேக பrhவணி அiνகீ³தாபrhவணி சshthmhேஶாऽth◌⁴யாய:
॥
॥ இதி ph³ராமணகீ³தா ஸமாphதா ॥

Adhyaya numbers 21-34 in Ashvamedhika, Mahabharata critical edition
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