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Shri Ramanagita

ரமணகீ³தா

அth◌⁴யாய நாம
1. உபாஸநாphராதா⁴nhயநிபணmh
2. மாrhக³thரயகத²நmh
3. iµkh²யகrhதvhய நிபணmh
4. jhஞாநshவபகத²நmh
5. ’த³யவிth³யா
6. மேநாநிkh³ரேஹாபாய:

7. ஆthமவிசாராதி⁴காதத³ŋhக³நிபணmh
8. ஆரமவிசார:

9. kh³ரnhதி²ேப⁴த³கத²நmh
10. ஸŋhக⁴விth³யா
11. jhஞாநth³தி⁴ஸாமரshயகத²நmh
12. ஶkhதிவிசார:

13. ஸmhnhயாேஸ shthஷேயாshlhயாதி⁴காரநிபணmh
14. வnhiµkhதி விசார:

15. ரவணமநநநிதி³th◌⁴யாஸநநிபணmh
16. ப⁴khதிவிசார:

17. jhஞாநphராphதிவிசார:
18. th³த⁴மமாiνகீrhதநmh

॥ ரமணகீ³தா ॥
அத² phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: । (உபாஸநாphராதா⁴nhயநிபணmh)

மஹrh ரமணmh நthவா காrhதிேகயmh நராkh’திmh ।
மதmh தshய phரஸnhேநந kh³ரnhேத²ேநாபநிப³th◌⁴யேத ॥ 1॥
இஷthரஶேக ராம ⁴நnhத³த⁴ராேத ।

1



ரமணகீ³தா

ஏேகாnhthmhஶth³தி³வேஸ th³வாத³ேஶ மா ஶீதேல ॥ 2॥
உபவிShேடஷு ஸrhேவஷு ஶிShேயஷு நியதாthமஸு ।
ப⁴க³வnhதmh’ ேஸாऽஹமph’chச²mh நிrhணயாphதேய ॥ 3॥
phரத²ம: phரந:
ஸthயாஸthயவிேவேகந iµchயேத ேகவேலந கிmh ।
உதாேஹா ப³nhத⁴ஹாநாய விth³யேத ஸாத⁴நாnhதரmh ॥ 4॥
th³விதீய: phரந:
கிமலmh ஶாshthரசrhைசவ jhஞாஸூநாmh விiµkhதேய ।
யதா²³பேத³ஶmh கிiµபாஸநேபேத ॥ 5॥
th’தீய phரந:
shதி²தphரjhஞ:shதி²தphரjhஞமாthமாநmh கிmh ஸமrhத²ேயth ।
விதி³thவா பrhணthவmh jhஞாநshேயாபரேதத ॥ 6॥
சrhத:² phரந:
jhஞாநிநmh ேகந ŋhேக³ந jhஞாmh ஶயnhதி ேகாவிதா:³ ॥ 7॥
பசம: phரந:
jhஞாநாையவ ஸமாதி: ◌⁴ கிmh காமாயாphத கlhபேத ॥ 7॥
ஷShட:² phரந:
காேமந ேயாக³மph◌⁴யshய shதி²தphரjhேஞா ப⁴ேவth³யதி³ ।
ஸகாேமாऽiµShய ஸாப²lhயமதி⁴க³chச²தி வா ந வா ॥ 8॥
ஏவmh மம ³: phரநாநகrhNhய கநிதி:◌⁴ ।
அph³ரவீthஸmhஶயchேச²தீ³ ரமே ப⁴க³வாnh’: ॥ 9॥
phரத²மphரநshேயாthதரmh
ேமாசேயthஸகலாnh ப³nhதா⁴நாthமநிShைட²வ ேகவலmh ।
ஸthயாஸthயவிேவகmh  phராஹுrhைவராkh³யஸாத⁴நmh ॥ 10॥
ஸதா³ திShட²தி க³mhபீ⁴ேரா jhஞாநீ ேகவலமாthமநி ।
நாஸthயmh சிnhதேயth³விவmh ந வா shவshய தத³nhயதாmh ॥ 11॥
th³விதீயphரநshேயாthதரmh
ந ஸmhth³தி⁴rhவிjhஞாேஸா: ேகவலmh ஶாshthரசrhசயா ।

2 sanskritdocuments.org



ரமணகீ³தா

உபாஸநmh விநா th³தி⁴rhைநவ shயாதி³தி நிrhணய: ॥ 12॥
அph◌⁴யாஸகாேல ஸஹஜாmh shதி²திmh phராஹுபாஸநmh ।
th³தி⁴mh shதி²ராmh யதா³ க³chேச²thைஸவ jhஞாநmh தேதா³chயேத ॥ 13॥
விஷயாnhthஸmhபthயjhய shவshவபா⁴ேவந ஸmhshதி²தி: ।
jhஞாநjhவாலாkh’தி: phேராkhthதா ஸஹஜா shதி²திராthமந: ॥ 14॥
th’தீயphரநshேயாthதரmh
நிrhவாேஸந ெமௗேநந shதி²ராயாmh ஸஹஜshதி²ெதௗ ।
jhஞாநீ jhஞாநிநமாthமாநmh நி:ஸnhேத³ஹ:ஸமrhத²ேயth ॥ 15॥
சrhத²phரநshேயாthதரmh
ஸrhவ⁴தஸமthேவந ŋhேக³ந jhஞாநயதாmh ।
பசமphரநshேயாthதரmh
காமாரph³த⁴shஸமாதி⁴sh காமmh ப²ல நிசிதmh ॥ 16॥
ஷShட²phரநshேயாthதரmh
காேமந ேயாக³மph◌⁴யshய shதி²தphரjhேஞா ப⁴ேவth³யதி³ ।
ஸ காேமாऽiµShய ஸாப²lhயmh க³chச²nhநபி ந ஹrhஷேயth ॥ 17॥
॥ இதி ரமணகீ³தாஸு ph³ரமவிth³யாயாmh ேயாக³ஶாshthேர ரமnhேதவாேநா
வாShட²shய க³ணபேதபநிப³nhேத⁴ உபாஸநphராதா⁴nhயநிபணmh
நாம phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 1

அத² th³விதீேயாऽth◌⁴யாய: । (மாrhக³thரயகத²நmh)

ஈஶthரஶேக பா³ண⁴நnhத³த⁴ராேத ।
சாrhமாshேய ஜெகௗ³ஸாரmh ஸŋhkh³’ய ப⁴க³வாnh’ ॥ 1॥
’த³யஹரமth◌⁴ேய ேகவலmh ph³ரமமாthரmh
யஹமஹதி ஸாாதா³thமேபண பா⁴தி ।
’தி³ விஶ மநஸா shவmh சிnhvhதா மjhஜதா வா
பவநசலநேராதா⁴தா³thமநிShேடா² ப⁴வ thவmh ॥ 2॥
ேலாகmh ப⁴க³வேதா வkhthராnhமஹrhேஷமiµth³க³தmh ।
thயnhதஸாரmh ேயா ேவத³ஸmhஶேயா நாshய ஜாசிth ॥ 3॥
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ரமணகீ³தா

அthர ேலாேக ப⁴க³வதா rhவாrhேத⁴ shதா²நதmh ।
ஶாரகshய th³’ேயऽshச²ேர பாசெபௗ⁴திேக ॥ 4॥
தthைரவ லணmh ேசாkhதmh th³ைவதஶா ச வாதmh ।
உkhதmh சாphயபேராthவmh நாநாŋhக³நிப³rhஹணmh ॥ 5॥
உபேத³ேஶா th³விதீயாrhேத⁴ ஶிShயாph◌⁴யாஸkh’ேத kh’த: ।
thேரதா⁴ பி⁴nhேநந மாrhேக³ண தththவாைத³khயmh ஸஷா ॥ 6॥
உபாேயா மாrhக³பி⁴kh²ய: phரத²ம:ஸmhphரகீrhதித: ।
th³விதீேயா மjhjhநாபி⁴kh²ய: phராணேராத⁴shth’தீயக: ॥ 7॥
॥ இதி ரமணகீ³தாஸு ph³ரமவிth³யாயாmh ேயாக³ஶாshthேர ரமnhேதவாேநா
வாShட²shய க³ணபேதபநிப³nhேத⁴ மாrhக³thரயகத²நmh
நாம th³விதீேயாऽth◌⁴யாய: ॥ 2

அத² th’தீேயாऽth◌⁴யாய: । (iµkh²யகrhதvhயநிபணmh)

ைத³வராதshய ஸmhவாத³மாசாrhயரமணshய ச ।
நிப³th◌⁴நீமshth’தீேயऽshnhநth◌⁴யாேய வி³ஷாmh iµேத³ ॥ 1॥
ைத³வரத உவாச
கிmh கrhதvhய மiνShயshய phரதா⁴நஹ ஸmhsh’ெதௗ ।
ஏகmh நிrhதா⁴ய ப⁴க³வாmhshதnhேம vhயாkh²யாமrhஹதி ॥ 2॥
ப⁴க³வாiνவாச
shவshய shவபmh விjhேஞயmh phரதா⁴நmh மஹதி³chச²தா ।
phரதிShடா² யthர ஸrhேவஷாmh ப²லாநாiµத கrhமmh ॥ 3॥
ைத³வராத உவாச
shவshய shவபவிjhஞாேந ஸாத⁴நmh கிmh ஸமாஸத: ।
th◌⁴ேயthேகந phரயthேநந phரthயkh³th³’Shrhமய ॥ 4॥
ப⁴க³வாiνவாச
விஷேயph◌⁴ய: பராvh’thய vh’thதீ:ஸrhவா: phரயthநத: ।
விமrhேஶ ேகவலmh திShேட²த³சேல நிபாதி⁴ேக ॥ 5॥
shவshய shவபவிjhஞாேந ஸாத⁴நmh தthஸமாஸத: ।
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ரமணகீ³தா

th◌⁴ேயthேதைநவ யthேநந phரthயkh³th³’Shrhமய ॥ 6॥
ைத³வராத உவாச
யாவthth³தி⁴rhப⁴ேவnhnh’mh ேயாக³shய iµநிஜர ।
தாவnhதmh நியமா: காலmh கிmh யthநiµபrhவேத ॥ 7॥
ப⁴க³வாiνவாச
phரயthநiµபrhவnhதி நியமா ஜதாmh ஸதாmh ।
th³தா⁴நாmh kh’தkh’thயாநாmh க³லnhதி நியமாshshவயmh ॥ 8॥
ைத³வராத உவாச
ேகவேலந விமrhேஶந shதி²ேரண நிபாதி⁴நா ।
யதா²th³தி⁴shததா² மnhthைரrhஜphைத:th³தி⁴rhப⁴ேவnhந வா ॥ 9॥
ப⁴க³வாiνவாச
அசசேலந மநஸா மnhthைரrhஜphைதrhநிரnhதரmh ।
th³தி: ◌⁴ shயாchச²th³த³தா⁴நாநாmh ஜphேதந phரணேவந வா ॥ 10॥
vh’திrhஜேபந மnhthராmh ஶுth³த⁴shய phரணவshய வா ।
விஷேயph◌⁴ய: பராvh’thதா shவshவபாthகா ப⁴ேவth ॥ 11॥
ஈஶthரஶேக ைஶல⁴நnhத³த⁴ராேத ।
ஸphதேம ஸphதேம ேஸாऽயmh ஸmhவாேதா³ऽப⁴வத³th³⁴த: ॥ 12॥
॥ இதி ரமணகீ³தாஸு ph³ரமவிth³யாயாmh ேயாக³ஶாshthேர ரமnhேதவாேநா
வாShட²shய க³ணபேதபநிப³nhேத⁴ iµkh²யகrhதvhயநிபணmh
நாம th’தீேயாऽth◌⁴யாய: ॥ 3

அத² சrhேதா²ऽth◌⁴யாய: । (jhஞாநshவபகத²நmh)

phரத²ம: phரந:
அஹmh ph³ரமாshதி vh’thதி: கிmh jhஞாநmh iµநிஜர ।
உத ph³ரமாஹதி தீ⁴rhதீ⁴ரஹmh ஸrhவthத ॥ 1॥
அத²வா ஸகலmh ைசதth³ph³ரேமதி jhஞாநiµchயேத ।
அshமாth³vh’thதிசShகாth³வா கிmh iν jhஞாநmh விலணmh ॥ 2॥
அshேயாthதரmh
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ரமணகீ³தா

இமmh மம ³: phரநமnhேதவாந ஆத³ராth ।
ஆகrhNhய ரமே வாkhயiµவாச ப⁴க³வாnhiµநி ॥ 3॥
vh’thதேயா பா⁴வநா ஏவ ஸrhவா ஏதா ந ஸmhஶய: ।
shவபாவshதி²திmh ஶுth³தா⁴mh jhஞாநமாஹுrhமநீண: ॥ 4॥
³ேராrhவசshததா³கrhNhய ஸmhஶயchேச²த³காரகmh ।
அph’chச²mh நேரவாஹமnhயmh ஸmhஶயiµth³க³தmh ॥ 5॥
th³விதீய phரந:
vh’thதிvhயாphயmh ப⁴ேவth³ph³ரம ந வா நாத² தபshவிநாmh ।
இமmh ேம ’தி³ஸஜாதmh ஸmhஶயmh ேச²thமrhஹ ॥ 6॥
தமmh phரநமாகrhNhய thரமŋhkh◌⁴ஜுஷாmh’: ।
அபி⁴chய கடாேண மாத³mh வாkhயமph³ரவீth ॥ 7॥
அshேயாthதரmh
shவாthம⁴தmh யதி³ ph³ரம jhஞாmh vh’thதி: phரவrhதேத ।
shவாthமாகாரா ததா³ ⁴thவா ந ph’த²kh phரதிதிShட²தி ॥ 8॥
அயmh phரா³khத ஏவாph³ேத³ஸphதேம thேவகவிmhஶேக ।
அப⁴வnhேநா தkh³ரnhத:²ஸmhவாேதா³ ேராமஹrhஷண: ॥ 9॥
॥ இதி ரமணகீ³தாஸு ph³ரமவிth³யாயாmh ேயாக³ஶாshthேர ரமnhேதவாேநா
வாShட²shய க³ணபேதபநிப³nhேத⁴ jhஞாநshவபகத²நmh
நாம சrhேதா²ऽth◌⁴யாய: ॥ 4

அத² பசேமாऽth◌⁴யாய: । (’த³யவிth³யா)

phரா³khேதऽph³ேத³ऽShடேம மா நவேம தி³வேஸ நிஶி ।
உபnhயதவாnh ஸmhய³th³தி³ய ’த³யmh iµநி: ॥ 1॥
நிrhக³chச²nhதி யத:ஸrhவா vh’thதேயா: ேத³ஹதா⁴mh ।
’த³யmh தthஸமாkh²யாதmh பா⁴வநாऽऽkh’திவrhணநmh ॥ 2॥
அஹmhvh’thதி:ஸமshதாநாmh vh’thதீநாmh லiµchயேத ।
நிrhக³chச²nhதி யேதாऽஹnhதீ⁴rh’த³யmh தthஸமாஸத: ॥ 3॥
’த³யshய யதி³shதா²நmh ப⁴ேவchசkhரமநாஹதmh ।
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ரமணகீ³தா

லாதா⁴ரmh ஸமாரph◌⁴ய ேயாக³shேயாபkhரம:த: ॥ 4॥
அnhயேத³வ தேதா ரkhதபிNhடா³த³th³’த³யiµchயேத
அயmh ’தி³தி vh’ththயா ததா³thமேநா பதmh ॥ 5॥
தshய த³ணேதா தா⁴ம ’thபீேட²ைநவ வாமத: ।
தshமாthphரவஹதி jhேயாதி:ஸஹshராரmh ஸுஷுmhணயா ॥ 6॥
ஸrhவmh ேத³ஹmh ஸஹshராராthததா³ ேலாகாiν⁴தய: ।
தா: phரபயnh விேப⁴ேத³ந ஸmhஸா மiνேஜா ப⁴ேவth ॥ 7॥
ஆthமshத²shய ஸஹshராரmh ஶுth³த⁴mh jhேயாதிrhமயmh ப⁴ேவth ।
தthர ேவnhந ஸŋhகlhேபா யதி³ஸாnhநிth◌⁴யத: பேதth ॥ 8॥
விjhஞாநமாநவிஷயmh ஸnhநிகrhேஷண யth³யபி ।
ந ப⁴ேவth³ேயாக³ப⁴ŋhகா³ய ேப⁴த³shயாkh³ரஹேண மந: ॥ 9॥
kh³’யேதாऽபி shதி²ைரகாதீ: ◌⁴ ஸஹஜா shதி²திchயேத ।
நிrhவிகlhப:ஸமாதி⁴sh விஷயாஸnhநிெதௗ⁴ ப⁴ேவth ॥ 10॥
அNhட³mh வ நி:ேஶஷmh நி:ேஶஷmh ’த³ேய வ: ।
தshமாத³Nhட³shய ஸrhவshய ’த³யmh பஸŋhkh³ரஹ: ॥ 11।
⁴வநmh மநேஸா நாnhயத³nhயnhந ’த³யாnhமந: ।
அேஶஷா ’த³ேய தshமாthகதா² பஸமாphயேத ॥ 12॥
கீrhthயேத ’த³யmh பிNhேட³ யதா²Nhேட³ பா⁴மNhட³லmh ।
மந:ஸஹshராரக³தmh பி³mhப³mh சாnhth³ரமஸmh யதா² ॥ 13॥
யதா² த³தா³தி தபநshேதஜ:ைகரவப³nhத⁴ேவ ।
இத³mh விதரதி jhேயாதிrhரத³யmh மநேஸ ததா² ॥ 14॥
ரth³யஸnhநிேதா மrhthேயா மந: ேகவலேத ।
அஸnhநிகrhேஷ ஸூrhயshய ராthெரௗ சnhth³ேர யதா² மஹ: ॥ 15॥
அபயmhshேதஜேஸா லmh shவபmh ஸthயமாthமந: ।
மநஸா ச ph’த²khபயnh பா⁴வாnh ph◌⁴ராmhயதி பாமர: ॥ 16॥
’தி³ஸnhநிேதா jhஞாநீ நmh ’த³யேதஜ ।
ஈேத மாநஸmh ேதேஜா தி³வா பா⁴நாவிைவnhத³வmh ॥ 17॥
phரjhஞாநshய phரேவthதாேரா வாchயமrhத²mh மேநா வி:³
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அrhத²mh  லயmh ’த³யmh ’த³யாnhநபர: பர: ॥ 18॥
th³’kh³th³’யேப⁴த³தீ⁴ேரஷா மந phரதிதிShட²தி ।
’த³ேய வrhதமாநாmh th³’kh³th³’ேயைநகதாmh vhரேஜth ॥ 19॥
rhchசா² நிth³ராதிஸnhேதாஷேஶாகாேவஶப⁴யாதி³பி:◌⁴ ।
நிthைதராஹதா vh’thதி:shவshதா²நmh ’த³யmh vhரேஜth ॥ 20॥
ததா³ ந jhஞாயேத phராphதிrh’த³யshய ஶ ।
விjhஞாயேத ஸமாெதௗ⁴  நாமேப⁴ேதா³ நிthதத: ॥ 21॥
॥ இதி ரமணகீ³தாஸு ph³ரமவிth³யாயாmh ேயாக³ஶாshthேர ரமnhேதவாேநா
வாShட²shய க³ணபேதபநிப³nhேத⁴ ’த³யவிth³யா
நாம பசேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 5

அத²ஷShேடாऽth◌⁴யாய: । (மேநாநிkh³ரேஹாபாய:)

நிphய ’த³யshையவmh தththவmh தththவவிதா³mh வர: ।
மநேஸா நிkh³ரேஹாபாயமவத³th³ரமே iµநி: ॥ 1॥
நிthயவthதிமதாmh nh’mh விஷயாஸkhthதேசதஸாmh ।
வாஸநாநாmh ப³யshthவாnhமேநா ³rhநிkh³ரஹmh ப⁴ேவth ॥ 2॥
சபலmh தnhநிkh³’ணீயாthphராணேராேத⁴ந மாநவ: ।
பாஶப³th³ேதா⁴ யதா² ஜnhshததா² ேசேதா ந ேசShடேத ॥ 3॥
phராணேராேத⁴ந vh’thதிநாmh நிேராத: ◌⁴ ஸாதி⁴ேதா ப⁴ேவth ।
vh’thதிேராேத⁴ந vh’thதிநாmh ஜnhமshதா²ேந shதி²ேதா ப⁴ேவth ॥ 4॥
phராணேராத⁴ச மநஸா phராணshய phரthயேவணmh ।
mhப⁴கmh th◌⁴யதி ேயயmh ஸததphரthயேவth ॥ 5॥
ேயஷாmh ைநேதந விதி⁴நா ஶkhதி:mhப⁴கஸாத⁴ேந ।
ஹட²ேயாக³விதா⁴ேநந ேதஷாmh mhப⁴கShயேத ॥ 6॥
ஏகதா³ ேரசகmh rhயாthrhயாthரகேமகதா³ ।
mhப⁴கmh  சrhவாரmh நா³ஶுth³தி⁴rhப⁴ேவthதத: ॥ 7॥
phராே நா³ஷு ஶுth³தா⁴ஸு நிth³த: ◌⁴ khரமேஶா ப⁴ேவth ।
phராணshய ஸrhவதா⁴ ேராத:◌⁴ ஶுth³த⁴mh mhப⁴கiµchயேத ॥ 8॥
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thயாக³mh ேத³ஹாthமபா⁴வshய ேரசகmh jhஞாநிந: பேர ।
ரகmh மாrhக³ணmh shவshய mhப⁴கmh ஸஹஜshதி²திmh ॥ 9॥
ஜேபந வாऽத² மnhthராmh மநேஸா நிkh³ரேஹா ப⁴ேவth ।
மாநேஸந ததா³ மnhthரphராணேயாேரகதா ப⁴ேவth ॥ 10॥
மnhthராராmh phராேணந ஸாjhயmh th◌⁴யாநiµchயேத ।
ஸஹஜshதி²தேய th◌⁴யாநmh th³’ட⁴⁴: phரகlhபேத ॥ 11॥
ஸஹவாேஸந மஹதாmh ஸதாமாட⁴ேசதஸாmh
khயமாேணந வா நிthயmh shதா²ேந நmh மேநா ப⁴ேவth ॥ 12॥
॥ இதி ரமணகீ³தாஸு ph³ரமவிth³யாயாmh ேயாக³ஶாshthேர ரமnhேதவாேநா
வாShட²shய க³ணபேதபநிப³nhேத⁴ மேநாநிkh³ரேஹாபாய:
நாம ஷShேடாऽth◌⁴யாய: ॥ 6

அத²ஸphதேமாऽth◌⁴யாய: । (ஆthமவிசாராதி⁴காதத³ŋhக³நிபணmh)

பா⁴ரth³வாஜshய ைவ காrhShேணராசாrhயரமணshய ச ।
அth◌⁴யாேய கth²யேத ேரShட:²ஸmhவாத³இஹ ஸphதேம ॥ 1॥
காrhShணிவாச
பமாthமவிசாரshய கிmh iν கிmh வா phரேயாஜநmh ।
லph◌⁴யாதா³thமவிசாேரண ப²லmh ⁴ேயாऽnhயேதாऽshதி வா ॥ 2॥
ப⁴க³வாiνவாச
ஸrhவாஸாமபி vh’thதீநாmh ஸமShrhயா ஸதா ।
அஹmhvh’thேதரiµShயாsh ஜnhமshதா²நmh விmh’யதாmh ॥ 3॥
ஏஷ ஆthமவிசார:shயnhந ஶாshthரபஶீலநmh ।
அஹŋhகாேரா விந:shயாnhலshதா²நக³ேவஷேண ॥ 4॥
ஆthமாபா⁴ஸshthவஹŋhகார:ஸ யதா³ஸmhphரயேத ।
ஆthமா ஸthேயாऽபி⁴த: rhண: ேகவல: பஶிShயேத ॥ 5॥
ஸrhவkhேலஶநிvh’thதி:shயாthப²லமாthமவிசாரத: ।
ப²லாநாமவதி: ◌⁴ ேஸாऽயமshதி ேநேதாऽதி⁴கmh ப²லmh ॥ 6॥
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அth³⁴தா:th³த⁴ய:ஸாth◌⁴யா உபாயாnhதரதச யா: ।
தா: phராphேதாऽபி ப⁴வthயnhேத விசாேரணவ நிvh’த: ॥ 7॥
காrhShணிவாச
ஏதshயாthமவிசாரshய phராஹு: கமதி⁴காணmh ।
அதி⁴காரshய ஸmhபthதி: கிmh jhஞாmh ஶkhயேத shவயmh ॥ 8॥
ப⁴க³வாiνவாச
உபாஸநாதி³பி: ◌⁴ ஶுth³த⁴mh phராkh³ஜமஸுkh’ேதந வா ।
th³’Shடேதா³ஷmh மேநா யshய ஶேர விஷேயஷு ச ॥ 9॥
மநஸா சரேதா யshய விShேயShவசிrhph◌⁴’ஶmh ।
ேத³ேஹ சாநிthயதா ³th³தி⁴shதmh phரஹுரதி⁴காணmh ॥ 10॥
ேத³ேஹ நவரதா³th³ேத⁴rhைவராkh³யாth³விஷேயஷு ச ।
ஏதாph◌⁴யாேமவ ŋhகா³ph◌⁴யாmh jhேஞயா shவshயாதி⁴காதா ॥ 11॥
காrhShணிவாச
shநாநmh ஸnhth◌⁴யாmh ஜேபா ேஹாம:shவாth◌⁴யாேயா ேத³வஜநmh ।
ஸŋhகீrhதநmh திrhத²யாthரா யjhேஞா தா³நmh vhரதாநி ச ॥ 12॥
விசாேர ஸாதி⁴காரshய ைவராkh³யாchச விேவகத: ।
கிmh வா phரேயாஜநாய shத காலவி⁴தேய ॥ 13॥
ப⁴க³வாiνவாச
ஆரmhபி⁴mh யமாணராகா³மதி⁴காmh ।
கrhமாNhேயதாநி ஸrhவாணி ⁴யshைய சிதஶிth³த⁴ேய ॥ 14॥
யthகrhம ஸுkh’தmh phேராkhதmh மேநாவாkhகாயஸmhப⁴வmh ।
தth கrhமாnhதரmh ஹnhதி மேநாவாkhகாயஸmhப⁴வmh ॥ 15॥
அthயnhதஶுth³த⁴மநஸாmh பkhவாநாமதி⁴காmh ।
இத³mh ேலாேகாபகாராய கrhமஜாலmh ப⁴விShயதி ॥ 16॥
பேரஷாiµபேத³ஶாyh ேமாய ச மநீண: ।
பkhவாச கrhம rhவnhதி ப⁴யாnhநாேத³ஶஶாshthரத: ॥ 17॥
விசாரphரதிலாநி ந Nhயாநி நரrhஷப⁴ ।
khயமாnhயஸŋhேக³ந ேப⁴த³³th³th◌⁴பமrhதி³நா ॥ 18॥
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ந சாkh’தாநி பாபாய பkhவநாமதி⁴காmh ।
shவவிமrhேஶா மஹthNhயmh பாவநாநாmh  பாவநmh ॥ 19॥
th³’யேத th³விவிதா⁴ நிShடா² பkhவாநாமதி⁴காmh ।
thயாக³ ஏகாnhதேயாகா³ய பராrhத²mh ச khயாத³ர: ॥ 20॥
காrhShணிவாச
நிrhவாயாshதி ேசத³nhேயா மாrhக³ஆthமவிசாரத: ।
ஏேகா வா விவித⁴shதmh ேம ப⁴க³வாnhவkhமrhஹதி ॥ 21॥
ப⁴க³வாiνவாச
ஏக: phராphmh phரயதேத பர: phராphதாரmh’chச²தி ।
சிராய phரத²ேமா க³chச²nh phராphேதாthயாthமாnhமnhதத: ॥ 22॥
ஏகshய th◌⁴யாநதசிthதேமகாkh’திrhப⁴விShயதி ।
ஏகாkh’திthவmh சிthதshய shவேப shதி²தேய ப⁴ேவth ॥ 23॥
அநிchச²யாphயேதா th◌⁴யாயnh விnhத³thயாthமநி ஸmhshதி²திmh ।
விசாரகsh விjhஞாய ப⁴ேவதா³thமநி ஸmhshதி²த: ॥ 24॥
th◌⁴யாேயா ேத³வதாmh மnhthரமnhயth³வா லயiµthதமmh ।
th◌⁴ேயயமாthமாthமமஹாjhேயாதிShயnhதேதா நதாmh vhரேஜth ॥ 25॥
க³திேரவmh th³வேயாேரகா th◌⁴யாசாthமவிமrhஶிந: ।
th◌⁴யாயnhேநக: phரஶாnhத:shயாத³nhேயா விjhஞாய ஶாmhயதி ॥ 26॥
॥ இதி ரமணகீ³தாஸு ph³ரமவிth³யாயாmh ேயாக³ஶாshthேர ரமnhேதவாேநா
வாShட²shய க³ணபேதபநிப³nhேத⁴ ஆthமவிசாராதி⁴காதத³ŋhக³நிபணmh
நாம ஸphதேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 7

அத²அShடேமாऽth◌⁴யாய: । (ஆரமவிசார:)

காrhShேணேரவாபரmh phரநmh நிஶmhய ப⁴க³வாnhiµநி: ।
சாராரmhயஸmhப³th³த⁴மதி³காரmh nhயபயth ॥ 1॥
ph³ரமசா kh³’ வாऽபி வாநphரshேதா²ऽத²வா யதி: ।
நா வா vh’ஷேலா வாபி பkhேவா ph³ரம விசாரேயth ॥ 2॥
ேஸாபாநவthபரmh phராphmh ப⁴விShயthயாரமkhரம: ।
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அthயnhதபkhவசிthதshய khரமாேபா ந விth³யேத ॥ 3॥
க³தேய ேலாககாrhயாமாதி³ஶnhthயாராமkhரமmh
ஆரமthரயத⁴rhமாmh ந jhஞாநphரதிலதா ॥ 4॥
ஸmhnhயாேஸா நிrhமலmh jhஞாநmh ந காஷாேயா ந iµNhட³நmh ॥
phரதிப³nhத⁴கபா³ஹுlhயவாரயாரேமா மத: ॥ 5॥
ph³ரமசயrhயாரேம யshய ஶkhதிjhjh’mhப⁴ேத vhரைத: ।
விth³யயா jhஞாநvh’th³த⁴யா ச ஸ பசாthphரjhவShயதி ॥ 6॥
ph³ரமசrhேயண ஶுth³ேத⁴ந kh³’thேவ நிrhமேலா ப⁴ேவth ।
ஸrhேவஷாiµபகாராய kh³’ஹshதா²ரம உchயேத ॥ 7॥
ஸrhவதா² வீதஸŋhக³shய kh³’ஹshத²shயாபி ேத³ந: ।
பரmh phரsh²ரதி jhேயாதிshதthர ைநவாshதி ஸmhஶய: ॥ 8॥
தபஸshthவாரம: phேராkhthதshth’தீய: பNh³ேதாthதைம: ।
அபா⁴rhேயா வா ஸபா⁴rhேயா வா th’தீயாரமபா⁴kh³ப⁴ேவth ॥ 9॥
தபஸா த³kh³த⁴பாபshய பkhவசிthதshய ேயாகி³ந: ।
சrhத²ஆரம: காேல shவயேமவ ப⁴விShயதி ॥ 10॥
ஏஷ phரா³khத ஏவாph³ேத⁴ thவShடேம th³வாத³ேஶ ந: ।
உபேத³ேஶா ப⁴க³வத:ஸphதமாShடமேயார⁴th ॥ 11॥
॥ இதி ரமணகீ³தாஸு ph³ரமவிth³யாயாmh ேயாக³ஶாshthேர ரமnhேதவாேநா
வாShட²shய க³ணபேதபநிப³nhேத⁴ ஆரமவிசார:
நாம அShடேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 8

அத² நவேமாऽth◌⁴யாய: । (kh³ரnhதி²ேப⁴த³கத²நmh)

சrhத³ேஶऽShடேம ராthெரௗ மஹrh ph’Shடவாநஹmh ।
kh³ரnhதி²ேப⁴த³mh ஸiµth³தி³ய வி³ஷாmh யthர ஸmhஶய: ॥ 1॥
தமாகrhNhய மம phரநmh ரமே ப⁴க³வாnh’: ।
th◌⁴யாthவா தி³vhேயந பா⁴ேவந கிசிதா³ஹ மஹாமஹா: ॥ 2॥
ஶரshயாthமநசாபி ஸmhப³nhேதா⁴ kh³ரnhதி²chயேத ।
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ஸmhப³nhேத⁴ைநவ ஶாரmh ப⁴வதி jhஞாநமாthமந: ॥ 3॥
ஶரmh ஜட³ேமதthshயாதா³thமா ைசதnhயShயேத ।
உப⁴ேயாரபி ஸmhப³nhேதா⁴ விjhஞாேநநாiνயேத ॥ 4॥
ைசதnhயchசா²யயாShடmh ஶரmh தாத ேசShடேத ।
நிth³ராெதௗ³ kh³ரஹபா⁴வா³யேத shதா²நமாthமந: ॥ 5॥
ஸூமாmh விth³தா³தீ³நாmh sh²ேல தnhthrhயாதி³ேக யதா² ।
ததா² கேலவேர நாTh³யாmh ைசதnhயjhேயாதிேஷா க³தி: ॥ 6॥
shத²லேமகiµபாthய ைசதnhயjhேயாதிjhjhவலmh ।
ஸrhவmh பா⁴ஸயேத ேத³ஹmh பா⁴shகேரா ⁴வநmh யதா² ॥ 7॥
vhயாphேதந தthphரகாேஶந ஶேர thவiν⁴தய: ।
shத²லmh தேத³வ ’த³யmh ஸூரயshஸmhphரசேத ॥ 8॥
நா³ஶkhதிவிலாேஸந ைசதnhயாmhஶுக³திrhமதா ।
ேத³ஹshய ஶkhதயshஸrhவா: ph’த²ŋhநா³பாதா: ॥ 9॥
ைசதnhயmh  ph’த²ŋhநாTh³யாmh தாmh ஸுஷுmhmh phரசேத ।
ஆthமநா³mh பராேமேக பேரthவmh’தநா³காmh ॥ 10॥
ஸrhவmh ேத³ஹmh phரகாேஶந vhயாphேதா ேவாऽபி⁴மாநவாnh ।
மnhயேத ேத³ஹமாthமாநmh ேதந பி⁴nhநmh ச விShடபmh ॥ 11॥
அபி⁴மாநmh பthயjhய ேத³ேஹ சாthமதி⁴யmh ஸுதீ: ◌⁴ ।
விசாரேயchேசேத³காkh³ேரா நா³நாmh மத²நmh ப⁴ேவth ॥ 12॥
நா³நாmh மத²ேநைநவாthமா தாph◌⁴ய: ph’த²khkh’த: ।
ேகவலாமmh’தாmh நா³மாthய phரjhவShயதி ॥ 13॥
ஆthமநாTh³யாmh யதா³ பா⁴தி ைசதnhயjhேயாதிjhjhவலmh ।
ேகவலாயாmh ததா³ நாnhயதா³thமநshஸmhphரபா⁴ஸேத ॥ 14॥
ஸாnhநிth◌⁴யாth³பா⁴ஸமாநmh வா ந ph’த²khphரதிதிShட²தி ।
ஜாநாதி shபShடமாthமாநmh ஸ ேத³ஹவ பாமர: ॥ 15॥
ஆthைமவ பா⁴ஸேத யshய ப³ரnhதச ஸrhவத: ।
பாமரshேயவ பாதி³ஸ பி⁴nhநkh³ரnhதி²chயேத ॥ 16॥
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நா³ப³nhேதா⁴ऽபி⁴மாநச th³வயmh kh³ரnhதி²தீ³rhயேத ।
நா³ப³nhேத⁴ந ஸூேமாऽபி sh²லmh ஸrhவmh phரபயதி ॥ 17॥
நிvh’thதmh ஸrhவநா³ph◌⁴ேயா யைத³காmh நா³காmh தmh ।
பி⁴nhநkh³ரnhதி² ததா³ jhேயாதிராthமபா⁴வாய கlhபேத ॥ 18॥
அkh³நிதphதமேயாேகா³லmh th³’யேதऽkh³நிமயmh யதா² ।
shவவிசாராkh³நிஸnhதphதmh தேத²த³mh shவமயmh ப⁴ேவth ॥ 19॥
ஶராதி³ஜுஷாmh rhவவாஸநாநாmh யshததா³ ।
கrhth’thவமஶரthவாnhைநவ தshய ப⁴விShயதி ॥ 20॥
கrhth’thவாபா⁴வத: கrhமவிநாேஶாऽshய ஸத: ।
தshய வshthவnhதராபா⁴வாthஸmhஶயாநாமiνth³ப⁴வ: ॥ 21॥
ப⁴விதா ந நrhப³th³ேதா⁴ விபி⁴nhநkh³ரnhதி²ேரகதா³ ।
ஸா shதி²தி: பரமா ஶkhதிshஸா ஶாnhதி: பரமா மதா ॥ 22॥
॥ இதி ரமணகீ³தாஸு ph³ரமவிth³யாயாmh ேயாக³ஶாshthேர ரமnhேதவாேநா
வாShட²shய க³ணபேதபநிப³nhேத⁴ kh³ரnhதி²ேப⁴த³கத²நmh
நாம நவேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 9

அத² த³ஶேமாऽth◌⁴யாய: । (ஸŋhக⁴விth³யா)

யதிேநா ேயாக³நாத²shய மஹrhரமணshய ச ।
த³ஶேமऽthர நீப³kh◌⁴நிமshஸmhவாத³mh ஸŋhக⁴ஹrhஷத³mh ॥ 1॥
ேயாக³நாத² உவாச
ஸாŋhகி⁴கshய ச ஸŋhக⁴shய கshஸmhப³nhேதா⁴ மஹாiµேந ।
ஸŋhக⁴shய ேரயேஸ நாத² தேமதmh வkhமrhஹ ॥ 2॥
ப⁴க³வாiνவாச
jhேஞயஶரவthஸŋhக⁴shதthததா³சாரஶாநmh ।
அŋhகா³நீவாthர விjhேஞயாshஸாŋhகி⁴காshஸ⁴ஸthதம ॥ 3॥
அŋhக³mh யதா² ஶரshய கேராthபkh’திmh யேத ।
தேதா²பகாரmh ஸŋhக⁴shய rhவnh ஜயதி ஸாŋhகி⁴க: ॥
ஸŋhக⁴shய வாŋhமந:காையபகாேரா யதா² ப⁴ேவth ।
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shவயmh ததா²ऽऽசரnhநிthயmh shவகீயாநபி ேபா³க⁴ேயth ॥ 5॥
ஆiνlhேயந ஸŋhக⁴shய shதா²பயிthவா நிஜmh லmh ।
ஸŋhக⁴shையவ தேதா ⁴thைய rhயாth³⁴திதmh லmh ॥ 6॥
ேயாக³நாத² உவாச
ஶாnhதிmh ேகசிthphரஶmhஸnhதி ஶkhதிmh ேகசிnhமநீண: ।
அநேயா: ேகா ³ே jhயாயாnhthஸŋhக⁴ேமkh’ேத விேபா⁴ ॥ 7॥
ப⁴க³வாiνவாச
shவமநஶுth³த⁴ேய ஶாnhதிஶkhதிshஸŋhக⁴shய vh’th³த⁴ேய ।
ஶkhthயா ஸŋhக⁴mh விதா⁴ேயாchைசஶாnhதிmh ஸmhshதா²பேயthதத: ॥ 8॥
ேயாக³நாத² உவாச
ஸrhவshயாபி ச ஸŋhக⁴shய நராmh’ஜர ।
க³nhதvhயmh ஸiµதா³ேயந கிmh பரmh த⁴ரணீதேல ॥ 9॥
ப⁴க³வாiνவாச
ஸiµதா³ேயந ஸrhவshய ஸŋhக⁴shய தiνதா⁴mh ।
ெஸௗph◌⁴ராthரmh ஸமபா⁴ேவந க³nhதvhயmh பரiµchயேத ॥ 10॥
ெஸௗph◌⁴ராthேரண பரா ஶாnhதிரnhேயாnhயmh ேத³ஹதா⁴mh ।
தேத³thயmh ேஶாப⁴ேத ஸrhவா ⁴ேரகmh kh³’ஹmh யதா² ॥ 11॥
அ⁴thபசத³ேஶ க⁴shthேர ஸmhவாத³shேஸாऽயமShடேம ।
ேயாக³நாத²shய யதிேநா மஹrhேஷச த³யாவத: ॥ 12॥
॥ இதி ரமணகீ³தாஸு ph³ரமவிth³யாயாmh ேயாக³ஶாshthேர ரமnhேதவாேநா
வாShட²shய க³ணபேதபநிப³nhேத⁴ ஸŋhக⁴விth³யா
நாம த³ஶேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 10

அத² ஏகாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: । (jhஞாநth³தி⁴ஸாமரshயகத²நmh)

ேஷாட³ேஶ தி³வேஸ ராthெரௗ விவிkhேத iµநிஸthதமmh ।
³mh ph³ரமவிதா³mh ேரShட²mh நிthயமாthமநி ஸmhshதி²தmh ॥ 1॥
உபக³mhய மஹாபா⁴க³mh ேஸாऽஹmh ைகவதமாநவmh ।
ரமணmh shதவாநsh ³rhலப⁴jhஞாநலph³த⁴ேய ॥ 2॥
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thவyhேயவ பரமா நிShடா² thவyhேயவ விஶதா³ மதி: ।
அmhப⁴ஸாவ வாராஶிrhவிjhஞாநாநாmh thவமாshபத³mh ॥ 3॥
thவmh  ஸphதத³ேஶ வrhேஷ பா³lhய ஏவ மஹாயஶ: ।
லph³த⁴வாந விjhஞாநmh ேயாகி³நாமபி ³rhலப⁴mh ॥ 4॥
ஸrhேவ th³’யா இேம பா⁴வா யshய சா²யாமயாshதவ ।
தshய ேத ப⁴க³வnhநிShடா²mh ேகா iν வrhணயிmh ம: ॥ 5॥
மjhஜதாmh ேகா⁴ரஸmhஸாேர vhயph’தாநாதshதத: ।
:³க²mh மஹthதிதீஷூrhmh thவேமகா பரமா க³தி: ॥ 6॥
பயா ேத³வத³thேதந jhஞாேநந thவாmh iµஹுrhiµஹு: ।
ph³ரமNhயாநாmh வரmh ph³ரமnhthஸுph³ரமNhயmh நராkh’திmh ॥ 7॥
ந thவmh shவாகி³ெரௗ நாத² ந thவmh ணிகபrhவேத ।
ந thவmh ேவŋhகடைஶலாkh³ேர ேஶாth³ராவ வshத: ॥ 8॥
⁴மவிth³யாmh ரா நாத² நாரதா³ய மஹrhஶேய ।
ப⁴வாnh ஶுஷமாய ரஹshயாiµபதி³Shடவாnh ॥ 9॥
ஸநthமாரmh ph³ரமrh thவாமாஹுrhேவத³ேவதி³ந: ।
ஆக³மாநாmh  ேவthதாரshஸுph³ரமNhயmh ஸுரrhஷப⁴mh ॥ 10॥
ேகவலmh நாம ேப⁴ேதா³ऽயmh vhயkhதிேப⁴ேதா³ ந விth³யேத ।
ஸநthமாரshshகnhத³ச பrhயாெயௗ தவ தththவத: ॥ 11॥
ரா மாேலா நாம ⁴thவா ph³ராமணஸthதம: ।
த⁴rhமmh ேவேதா³தி³தmh நாத² thவmh ஸmhshதா²பிதவாந ॥ 12॥
ைஜைநrhvhயாேத த⁴rhேம ப⁴க³வnhth³ரவிேட³ஷு ச ।
⁴thவா thவmh jhஞாநஸmhப³nhேதா⁴ ப⁴khதிmh shதா²பிதவாந ॥ 13॥
அ⁴நா thவmh மஹாபா⁴க³ ph³ரமjhஞாநshய ³phதேய ।
ஶாshthரjhஞாேநந ஸnhth’phைதrhநிth³த⁴shயாக³ேதா த⁴ராmh ॥ 14॥
ஸnhேத³ஹா ப³ஹேவா நாத² ஶிShயாmh வாதாshthவயா ।
இமmh ச மம ஸnhேத³ஹmh நிவாரயிமrhஹ ॥ 15॥
jhஞாநshய சாபி th³தீ⁴நாmh விேராத: ◌⁴ கிmh பரshபரmh ।
உதாேஹா ேகாऽபி ஸmhப³nhேதா⁴ வrhதேத iµநிஜர ॥ 16॥
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மையவmh ப⁴க³வாnhph’Shேடா ரமே iνதிrhவகmh ।
க³பி⁴ரயா th³’ஶா வீய மாத³mh வாkhயமph³ரவிth ॥ 17॥
ஸஹஜாmh shதி²திமாட:◌⁴ shவபா⁴ேவந தி³ேந தி³ேந ।
தபசரதி³rhத⁴rhஷmh நாலshயmh ஸஹஜshதி²ெதௗ ॥ 18॥
தபshதேத³வ ³rhத⁴rhஷmh ய நிShட²ஸஹஜாthமநி ।
ேதந நிthேயந தபஸா ப⁴ேவthபாக:ேணேண ॥ 19॥
பபாேகந காேல sh:th³த⁴யshதாத பயத: ।
phராரph³த⁴mh யதி³ தாபி: ◌⁴ shயாth³விஹாேரா jhஞாநிேநாऽபி ச ॥ 20॥
யதா² phரபசkh³ரஹேண shவபாnhேநதரnhiµேந: ।
th³த⁴ய: khயமாச shவபாnhேநதரthததா² ॥ 21॥
ப⁴ேவnhந யshய phராரph³த⁴mh ஶkhதிrhேऽphயயmh iµநி: ।
அதரŋhக³இவாmhேபா⁴தி⁴rhந கிசிthத³பி ேசShடேத ॥ 22॥
நாnhயmh mh’க³யேத மாrhக³mh நிஸrhகா³தா³thமநி shதி²த: ॥
ஸrhவாஸாமபி ஶkhதீநாmh ஸமSh:shவாthமநி shதி²தி: ॥ 23॥
அphரயthேநந  தப:ஸஹஜா shதி²திchயேத ।
ஸஹஜாயாmh shதி²ெதௗ பாகாchச²khthதிநாiµth³ப⁴ேவா மத: ॥ 24॥
பvh’ேதாऽபி ப³ஹுபி⁴rhநிthயமாthமநி ஸmhshதி²த: ।
ேகா⁴ரmh தபசரthேயவ ந தshையகாnhதகாதா ॥ 25॥
jhஞாநmh ஶkhேதரேபதmh ேயா மnhயேத ைநவ ேவத³ஸ: ।
ஸrhவஶkhேதऽபி⁴த: rhேண shவshவேப  ேபா³த⁴வாnh ॥ 26॥
॥ இதி ரமணகீ³தாஸு ph³ரமவிth³யாயாmh ேயாக³ஶாshthேர ரமnhேதவாேநா
வாShட²shய க³ணபேதபநிப³nhேத⁴ jhஞாநth³தி⁴ஸாமரshயகத²நmh
நாம ஏகாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 11

அத² th³வாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: । (ஶkhதிவிசார:)

ஏேகாநவிmhேஶ தி³வேஸ பா⁴ரth³வாேஜா மஹாமநா: ।
கபா kh’திஷு jhயாயாநph’chச²th³ரமணmh ³mh ॥ 1।
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கபாlhவாச
விஷயீ விஷேயா vh’thதிதீத³mh ப⁴க³வmhshthகmh ।
jhஞாநிநாmh பாமராmh ச ேலாகயாthராஸு th³’யேத ॥ 2॥
அத² ேகந விேஶேஷண jhஞாநீ பாமரேதாऽதி⁴க: ।
இமmh ேம நாத²ஸnhேத³ஹmh நிவrhதயிமrhஹ ॥ 3॥
ப⁴க³வாiνவாச
அபி⁴nhேநா விஷயீ யshய shவபாnhமiνஜrhஷப⁴ ।
vhயாபாரவிஷெயௗ பா⁴தshதshயாபி⁴nhெநௗ shவபத: ॥ 5॥
ேப⁴த³பா⁴ேஸ விஜாநாதி jhஞாnhயேப⁴த³mh தி தாththவிகmh ।
ேப⁴தா³பா⁴ஸவஶmh க³thவா பாமரsh விபி⁴th³யேத ॥ 6॥
கபாlhவாச
நாத² யshnhநிேம ேப⁴த³ பா⁴ஸnhேத thமயா: ।
ஶkhதிமth³வா shவபmh த³தாேஹா ஶkhதிவrhதmh ॥ 7॥
ப⁴க³வாiνவாச
வthஸ யshnhநிேம ேப⁴தா³ பா⁴ஸnhேத thமயா: ।
ஸrhவஶkhதmh shவபmh ததா³ஹுrhேவதா³nhதேவதி³ந: ॥ 8॥
கபாlhவாச
ஈவரshய  யா ஶkhதிrhகீ³தா ேவதா³nhதேவதி³பி:◌⁴ ।
அshதி வா சலநmh தshயமாேஹாshவிnhநாத² நாshதி வா ॥ 9॥
ப⁴க³வாiνவாச
ஶkhேதshஸசலநாேத³வ ேலாகாநாmh தாத ஸmhப⁴வ: ।
சலநshயாரேயா வsh ந ஸசலதி கrhசிth ॥ 10॥
அசலshய  யchச²khதசலநmh ேலாககாரணmh ।
தாேமாவாசேத மாயாமநிrhவாchயாmh விபசித: ॥ 11॥
சசலthவmh விஷயிே யதா²rhத²வ பா⁴ஸேத ।
சலநmh ந நரேரShட²shவபshய  வshத: ॥ 12॥
ஈவரshய ச ஶkhேதச ேப⁴ேதா³ th³’Shதிநிthதக: ।
²நmh thவித³ேமகmh shயாth³th³’Shேச³பஸmh’தா ॥ 13॥
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கபாlhவாச
vhயாபார ஈவரshயாயmh th³’யph³ரமாNhட³ேகாkh’th ।
நிthய: கிமத²வாऽநிthேயா ப⁴க³வாnhவkhமrhஹதி ॥ 14॥
ப⁴க³வாiνவாச
நிஜயா பரயா ஶkhthயா சலnhநphயசல: பர: ।
ேகவலmh iµநிஸmhேவth³யmh ரஹshயத³iµthதமmh ॥ 15॥
சலthவேமவ vhயாபாேரா vhயாபாரஶkhதிchயேத ।
ஶkhthயா ஸrhவத³mh th³’யmh ஸஸrhஜ பரம: மாnh ॥ 16॥
vhயாபாரsh phரvh’திச நிvh’thதிதி ச th³விதா⁴ ।
நிvh’shதா² யthர ஸrhவமாthைமவா⁴தி³தி தி: ॥ 17॥
நாநாthவmh th³ைவதகாலshத²mh க³mhயேத ஸrhவthயத: ।
அ⁴தி³தி பேத³நாthர vhயாபார: ேகாऽபி க³mhயேத ॥ 18॥
ஆthைமேவதி விநிrhேத³ஶth³விேஶஷாmh ஸமmh தத: ।
ஆthமnhேயேவாபஸmhஹாரshதjhஜாதாநாmh phரகீrhதித: ॥ 19॥
விநா ஶkhதிmh நரேரShட²shவபmh ந phரதீயேத ।
vhயாபார ஆரயேசதி th³விநாமா ஶkhதிchயேத ॥ 20॥
vhயாபாேரா விவஸrhகா³தி³காrhயiµkhதmh மநீபி: ◌⁴ ।
ஆரேயா th³விபதா³mh ேரShட²shவபாnhநாதிchயேத ॥ 21॥
shவபமnhயஸாேபmh ைநவ ஸrhவாthமகthவத: ।
ஶkhதிmh vh’thதிmh shவபmh ச ய ஏவmh ேவத³ ேவத³ஸ: ॥ 22॥
vh’thேதரபா⁴ேவ  ஸேதா நாநாபா⁴ேவா ந th◌⁴யதி ।
ஸthதா ஶkhthயதிkhthதா ேசth³ vh’ேதrhைநவ ஸiµth³ப⁴வ: ॥ 23॥
யதி³ காேலந ப⁴விதா ஜக³த: phரலேயா மஹாnh ।
அேப⁴ேத³ந shவேபऽயmh vhயாபாேரா நவth³ப⁴ேவth ॥ 24॥
ஸrhேவாऽபி vhயவஹாேராऽயmh ந ப⁴ேவchச²khதிமnhதரா ।
ந sh’Shrhநாபி விjhஞாநmh யேத³தth thமயmh ॥ 25॥
shவபமாரயthேவந vhயாபாரshஸrhக³கrhம ।
நாமph◌⁴யாiµchயேத th³வாph◌⁴யாmh ஶkhதிேரகா பராthபரா ॥ 26॥
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லணmh சலநmh ேயஷாmh ஶkhேதshேதஷாmh ததா³ரய: ।
யth கிசிthபரமmh வsh vhயkhதvhயmh shயாnhநரrhஷப⁴ ॥ 27॥
தேத³கmh பரமmh வsh ஶkhதிேமேக phரசேத ।
shவபmh ேகऽபி விth³வாmhேஸா ph³ரமாnhேய ஷmh பேர ॥ 28॥
வthஸ ஸthயmh th³விதா⁴ க³mhயmh லேணந ச வshத: ।
லேணேநாchயேத ஸthயmh வshதshthவiν⁴யேத ॥ 29॥
தshமாthshவபவிjhஞாநmh vhயாபாேரண ச வshத: ।
தாடshth²ேயந ச ஸாாchச th³விவித⁴mh ஸmhphரசேத ॥ 30॥
shவபமாரயmh phராஹுrhvhயாபாரmh தாத லணmh ।
vh’thயா விjhஞாய தnhலமாரேய phரதிதிShட²தி ॥ 31॥
shவபmh லேேபதmh லணmh ச shவபவth ।
தாதா³thmhேயைநவ ஸmhப³nhத⁴shthவநேயாshஸmhphரகீrhதித: ॥ 32॥
தடshத²லேணைநவmh vhயாபாராkh²ேயந மாஷ ।
யேதா லயmh shவபmh shயாnhநிthயvhயாபாரவthதத: ॥ 33॥
vhயாபாேரா வshேநா நாnhேயா யதி³ பய தththவத: ।
இத³mh  ேப⁴த³விjhஞாநmh ஸrhவmh காlhபநிகmh மதmh ॥ 34॥
ஶkhthlhலாஸாயயா ேஸயmh sh’Sh:shயாதீ³ஶகlhபநா ।
கlhபேநயமதீத ேசth shவபமவஶிShயேத ॥ 35॥
॥ இதி ரமணகீ³தாஸு ph³ரமவிth³யாயாmh ேயாக³ஶாshthேர ரமnhேதவாேநா
வாShட²shய க³ணபேதபநிப³nhேத⁴ ஶkhதிவிசாேரா
நாம th³வாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 12

அத²thரேயாத³ேஶாऽth◌⁴யாய:। (ஸmhnhயாேஸshthஷேயாshlhயாதி⁴காரநிபணmh)

அthமnhவயjhேயாthshநா வShடா²நாmh லshiνஷா ।
மஹாேத³வshய ஜநநீ தீ⁴ரshய ph³ரமேவதி³ந: ॥ 1॥
phரதிமாநmh ரnhth◌⁴mh ேலாகேஸவாvhரேத shதி²தா ।
பி³ph◌⁴ரா மஹதீmh விth³யாmh ph³ரமாதி³வி³த⁴shதாmh ॥ 2॥
த³ேண விnhth◌⁴யதkhேதshதாNhயா ஆதி³மா ³: ।
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தபshஸகீ² ேம த³யிதா விஶாலா யஶshவிநீ ॥ 3॥
phரநth³வேயந ரமயயmh விவதmh iµநிmh ।
அph◌⁴யக³chச²த³³Shடாŋhகீ³ நிphேதந iµேக² மம ॥ 4॥
ஆthமshதி²தாநாmh நாமshதி ேசthphரதிப³nhத⁴கmh ।
kh³’ஹthயாேக³ந ஹmhthவmh கிiµ shயாchசா²shthரஸmhமதmh ॥ 5॥
வnhthயா ஏவ iµkhதாயா ேத³ஹபாேதா ப⁴ேவth³யதி³ ।
த³ஹநmh வா ஸமாதி⁴rhவா காrhயmh khதமநnhதரmh ॥ 6॥
phரநth³வயத³mh thவா ப⁴க³வாnh’ஸthதம: ।
அேவாசnhநிrhணயmh தthர ஸrhவஶாshthராrhத²தththவவிth ॥ 7॥
shவேப வrhதமாநாநாmh பkhவாநாmh ேயாதாமபி ।
நிvh’thதthவாnhநிேஷத⁴shய ஹmhthவmh ைநவ ³Shயதி ॥ 8॥
iµkhதthவshயாவிஶிShடthவth³ேபா³த⁴shய ச வ⁴ரபி ।
வnhiµkhதா ந தா³யா shயாth தth³ேத³ேஹா  ஸுராலய: ॥ 9॥
ேய ேதா³ேஷா ேத³ஹத³ஹேந mhேஸா iµkhதshய ஸmhshmh’தா: ।
iµkhதாயாshஸnhதி ேத ஸrhேவ ேத³ஹதா³ேஹ ச ேயாத: ॥ 10॥
ஏகவிmhேஶऽநி கீ³ேதாऽ⁴த³யமrhேதா² மநீ ।
அதி⁴kh’thய jhஞாநவதீmh ரமேணந மஹrh ॥ 11॥
॥ இதி ரமணகீ³தாஸு ph³ரமவிth³யாயாmh ேயாக³ஶாshthேர ரமnhேதவாேநா
வாShட²shயக³ணபேதபநிப³nhேத⁴ ஸmhnhயாேஸshthஷேயாshlhயாதி⁴காரநிபணmh
நாம thரேயாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 13

அத² சrhத³ேஶாऽth◌⁴யாய: । (வnhiµkhதிவிசார:)

நிஶாயாேமகவிmhேஶऽநி பா⁴ரth³வா விதா³mh வர: ।
phராjhஞஶிவேலாபாதி⁴rhைவத³rhேபா⁴ வத³தாmh வர: ॥ 1॥
வநiµkhதிmh ஸiµth³தி³ய மஹrh பph’Shடவாnh ।
அத²ஸrhேவஷு ஶ ◌்’Nhவthஸு மஹrhrhவாkhயமph³ரவிth ॥ 2॥
ஶாshthையrhேலாகிைகசாபி phரthயையரவிசாதா ।
shவேப ஸுth³’டா⁴ நிShடா² வnhiµkhதிதா³’தா ॥ 3॥
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iµkhதிேரகவிைத⁴வ shயாthphரjhஞாநshயாவிேஶஷத: ।
ஶரshத²mh iµkhதப³nhத⁴mh வnhiµkhதmh phரசேத ॥ 4॥
ph³ரமேலாகக³ேதா iµkhதயேத நிக³ேமஷு ய: ।
அiν⁴ெதௗ ந ேப⁴ேதா³ऽshதி வnhiµkhதshய தshய ச ॥ 5॥
phரா:ஸமவயnhேத யshயாthைரவ மஹாthமந: ।
தshயாphயiνப⁴ேவா விth³வnhேநதேயாப⁴ேயாவ ॥ 6॥
ஸாmhயாthshவபநிShடா²யா ப³nhத⁴ஹாேநச ஸாmhயத: ।
iµkhதிேரகவிைத⁴வ shயாth³ேப⁴த³sh பர³th³தி⁴க:³ ॥ 7॥
iµkhேதா ப⁴வதி வnhேயா மாஹாthமாthமநி ஸmhshதி²த: ।
phரா:ஸமவயnhேத தshையவாthர நரrhஷப⁴ ॥ 8॥
வnhiµkhதshய காேலந தபஸ: பபாகத: ।
shபrhஶாபா⁴ேவாऽபி th³த: ◌⁴ shயாth³ேப ஸthயபி thரசிth ॥ 9॥
⁴யச பபாேகந பாபா⁴ேவாऽபி th³th◌⁴யதி ।
ேகவலmh சிnhமேயா ⁴thவா ஸ th³ேதா⁴ விஹShயதி ॥ 10॥
ஶரஸmhரயmh th³th◌⁴ேயாrhth³வயேமதnhநேராthதம ।
அlhேபநாபி ச காேலந ேத³வதாiνkh³ரஹாth³ப⁴ேவth ॥ 11॥
ேப⁴த³ேமதmh ரshkh’thய தாரதmhயmh ந ஸmhபதி³ ।
ேத³ஹவாநஶேரா வா iµkhத ஆthமநி ஸmhshதி²த: ॥ 12॥
நா³th³வாராrhசிேராth³ேயந மாrhேக³ேrhth◌⁴வக³திrhநர: ।
தthேராthபnhேநந ேபா³ேத⁴ந ஸth³ேயா iµkhேதா ப⁴விShயதி ॥ 13॥
உபாஸகshய ஸுதராmh பkhவசிthதshய ேயாகி³ந: ।
ஈவராiνkh³ரஹாthphேராkhதா நா³th³வாேராthதமா க³தி: ॥ 14॥
ஸrhேவஷு காமசாேராऽshய ேலாேகஷு பகீrhதித: ।
இchச²யாऽேநகேத³ஹாநாmh kh³ரஹணmh சாphயiνkh³ரஹ: ॥ 15॥
ைகலாஶmh ேகऽபி iµkhதாநாmh ேலாகமாஹுrhமநீண: ।
ஏேக வத³nhதி ைவNhட²mh பேர thவாதி³thயமNhட³லmh ॥ 16॥
iµkhதேலாகாச ேத ஸrhேவ விth³வnh⁴mhயாதி³ேலாகவth ।

22 sanskritdocuments.org



ரமணகீ³தா

சிthரைவப⁴வயா ஶkhthயா shவேப பகlhபிதா: ॥ 17॥
॥ இதி ரமணகீ³தாஸு ph³ரமவிth³யாயாmh ேயாக³ஶாshthேர ரமnhேதவாேநா
வாShட²shய க³ணபேதபநிப³nhேத⁴ வnhiµkhதிவிசாேரா
நாம சrhத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 14

அத² பசத³ேஶாऽth◌⁴யாய: । (ரவணமநநநிதி³th◌⁴யாஸநநிபணmh)

ரவணmh நாம கிmh நாத² மநநmh நாம கிmh மதmh ।
கிmh வா iµநிலேரShட² நிதி³th◌⁴யாஸநiµchயேத ॥ 1॥
இthேயவmh ப⁴க³வாnhph’Shேடா மயா ph³ரமவிதா³mh வர: ।
th³வாவிmhேஶ தி³வேஸ phராதரph³ரவீchசி²Shயஸmhஸதி³ ॥ 2॥
ேவத³ஶீrhஷshத²வாkhயாநாமrhத²vhயாkh²யாநrhவகmh ।
ஆசாrhயாchch²’வணmh ேகசிchch²’வணmh பசேத ॥ 3॥
அபேர ரவணmh phராஹுராசாrhயாth³விதி³தாthமந: ।
கி³ராmh பா⁴ஷாமயீநாmh ச shவபmh ேபா³த⁴யnhதி யா: ॥ 4॥
thவா ேவதா³nhதவாkhயாநி நிஜவாkhயாநி வா ³ேரா: ।
ஜnhமாnhதயNhேயந jhஞாthவா ேவாப⁴யமnhதரா ॥ 5॥
அஹmhphரthயயலmh thவmh ஶராேத³rhவிலண: ।
இதீத³mh ரவணmh சிthதாchch²’வணmh வshேதா ப⁴ேவth ॥ 6॥
வத³nhதி மநநmh ேகசிchசா²shthராthரrhத²shய விசாரணmh ।
வshேதா மநநmh தாத shவபshய விசாரணmh ॥ 7॥
விபrhயாேஸந ரதmh ஸmhஶேயந ச மாநத³ ।
ைகசிth³ph³ரமாthமவிjhஞாநmh நிதி³th◌⁴யாஸநiµchயேத ॥ 8॥
விபrhயாேஸந ரதmh ஸmhஶேயந ச யth³யபி ।
ஶாshthயைமkhயவிjhஞாநmh ேகவலmh நாiν⁴தேய ॥ 9॥
ஸmhஶயச விபrhயாேஸா நிவாrhேயேத உபா⁴வபி ।
அiν⁴thையவ வாShட² ந ஶாshthரஶதைகரபி ॥ 10॥
ஶாshthரmh ரth³தா⁴வேதா ஹnhயாth ஸmhஶயmh ச விபrhயயmh ।
ரth³தா⁴யா: கிசி³நthேவ நரph◌⁴த³யshதேயா: ॥ 11॥
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லchேச²த³sh வாShட²shவபாiνப⁴ேவ தேயா: ।
shவேப ஸmhshதி²திshதshமாnhநிதி³th◌⁴யாஸநiµchயேத ॥ 12॥
ப³shஸசரதshதாத shவேப ஸmhshதி²திmh விநா ।
அபேராோ ப⁴ேவth³ேபா³ேதா⁴ ந ஶாshthரஶதசrhசயா ॥ 13॥
shவபஸmhshதி²தி:shயாchேசth ஸஹஜா Nh³நrhஷப⁴ ।
ஸா iµkhதி:ஸா பரா நிShடா²ஸ ஸாாthகார ஈத: ॥ 14॥
॥ இதி ரமணகீ³தாஸு ph³ரமவிth³யாயாmh ேயாக³ஶாshthேர ரமnhேதவாேநா
வாShட²shய க³ணபேதபநிப³nhேத⁴ ரவணமநநநிதி³th◌⁴யாஸந நிபணmh
நாம பசத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 15

அத² ேஷாட³ேஶாऽth◌⁴யாய: । (ப⁴khதிவிசார:)

அத² ப⁴khதிmh ஸiµth³தி³ய ph’Shட: ஷஸthதம: ।
அபா⁴ஷத மஹாபா⁴ேகா³ ப⁴க³வாnh ரமே iµநி: ॥ 1॥
ஆthமா phய:ஸமshதshய phயmh ேநதரதா³thமந: ।
அchசி²nhநா ைதலதா⁴ராவth phதிrhப⁴khதிதா³’தா ॥ 2॥
அபி⁴nhநmh shவாthமந: phthயா விஜாநாதீவரmh கவி: ।
ஜாநnhநphயபேரா பி⁴nhநmh ந ஆthமநி திShட²தி ॥ 3॥
வஹnhதீ ைதலதா⁴ராவth³யா phதி: பரேமவேர ।
அநிchச²ேதாऽபி ஸா ³th³தி⁴mh shவபmh நயதி th◌⁴வmh ॥ 4॥
பchசி²nhநmh யதா³thமாநmh shவlhபjhஞmh சாபி மnhயேத ।
ப⁴khேதா விஷயிேபண ததா³ khேலஶநிvh’thதேய ॥ 5॥
vhயாபகmh பரமmh வsh ப⁴ஜேத ேத³வதாதி⁴யா ।
ப⁴ஜmhச ேத³வதா³th³th◌⁴யா தேத³வாnhேத ஸமiνேத ॥ 6॥
ேத³வதாயா நரேரShட² நாமபphரகlhபநாth ।
தாph◌⁴யாmh  நாமபாph◌⁴யாmh நாமேப விேஜShயேத ॥ 7॥
ப⁴khெதௗ  பrhயமலmh ரவணேமகதா³ ।
jhஞாநாய பrhய ததா³ ப⁴khதி: phரகlhபேத ॥ 8॥
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தா⁴ராvhயேபதா யா ப⁴khதி:ஸா விchசி²nhேநதி கீrhthயேத ।
ப⁴khேத: பரshய ஸா ேஹrhப⁴வதீதி விநிrhணய: ॥ 9॥
காமாய ப⁴khதிmh rhவாண: காமmh phராphயாphயநிvh’த: ।
ஶாவதாய ஸுக²shயாnhேத ப⁴ஜேத நவரmh ॥ 10॥
ப⁴khதி: காமஸேமதாऽபி காமாphெதௗ ந நிவrhதேத ।
ரth³தா⁴ vh’th³தா⁴ பேர mh ⁴ய ஏவாபி⁴rhவrhத⁴ேத ॥ 11॥
வrhத⁴மாநா ச ஸா ப⁴khதி: காேல rh ப⁴விShயதி ।
rhணயா பரயா ப⁴khthயா jhஞாேநேநவ ப⁴வmh தேரth ॥ 12॥
॥ இதி ரமணகீ³தாஸு ph³ரமவிth³யாயாmh ேயாக³ஶாshthேர ரமnhேதவாேநா
வாShட²shய க³ணபேதபநிப³nhேத⁴ ப⁴khதிவிசார:
நாம ேஷாட³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 16

அத²ஸphதத³ேஶாऽth◌⁴யாய: । (jhஞாநphராphதிவிசார:)

பசவிmhேஶ  தி³வேஸ ைவத³rhேபா⁴ வி³ஷmh வர: ।
phரரயாநவேதா ⁴thவா iµநிmh ⁴ேயாऽபி ph’Shடவாnh ॥ 1॥
ைவத³rhப⁴ உவாச
khரேமயாதி கிmh jhஞாநmh கிசிthகிசிth³தி³ேந தி³ேந ।
ஏகshnhேநவ காேல கிmh rhணமாபா⁴தி பா⁴iνவth ॥ 2॥
ப⁴க³வாiνவாச
khரேமயாதி ந jhஞாநmh கிசிthகிசிth³தி³ேந தி³ேந ।
அph◌⁴யாஸபபாேகந பா⁴ஸேத rhணேமகதா³ ॥ 3॥
ைவத³rhப⁴ உவாச
அph◌⁴யாஸகாேல ப⁴க³வnh vh’thதிரnhதrhப³shததா² ।
யாதாயாதmh phரrhவா யாேத கிmh jhஞாநiµchயேத ॥ 4॥
ப⁴க³வாiνவாச
அnhதrhயாதா மதிrhவிth³வnhப³ராயாதி ேசthந: ।
அph◌⁴யாஸேமவ தாமாஹுrhjhஞாநmh யiνப⁴ேவாऽchத: ॥ 5॥
ைவத³rhப⁴ உவாச
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jhஞாநshய iµநிஶாrh³ல ⁴கா: காசிதீ³தா: ।
ஶாshthேரஷு வி³ஷாmh ேரShைட:² கத²mh தாஸாmh ஸமnhவய: ॥ 6॥
ப⁴க³வாiνவாச
ஶாshthேராkhதா ⁴காshஸrhவா ப⁴வnhதி பர³th³தி⁴கா:³ ।
iµkhதிேப⁴தா³இவ phராjhஞ jhஞாநேமகmh phரஜாநதாmh ॥ 7॥
சrhயாmh ேத³ேஹnhth³யாதீ³நாmh வீயாph³தா⁴iνஸாணீmh ।
கlhபயnhதி பேர ⁴shதாரதmhயmh ந வshத: ॥ 8॥
ைவத³rhப⁴ உவாச
phரjhஞாநேமகதா³th³த⁴mh ஸrhவாjhஞாநநிப³rhஹணmh ।
திேராத⁴ேத கிமjhஞாநாthஸŋhகா³த³ŋhதாthந: ॥ 9॥
ப⁴க³வாiνவாச
அjhஞாநshய phரதிth³வnhதி³ ந பரா⁴யேத ந: ।
phரjhஞாநேமகதா³th³த⁴mh ப⁴ரth³வாஜேலாth³வஹ ॥ 10॥
॥ இதி ரமணகீ³தாஸு ph³ரமவிth³யாயாmh ேயாக³ஶாshthேர ரமnhேதவாேநா
வாShட²shய க³ணபேதபநிப³nhேத⁴ jhஞாநphராphதிவிசாேரா
நாம ஸphதத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 17

அத²அShடாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: । (th³த⁴மமாiνகீrhதநmh)

வரபராஶரேகா³thரஸiµth³ப⁴வmh வஸுமதீஸுரஸŋhக⁴யஶshகரmh ।
விமலஸுnhத³ரபNh³தநnhத³நmh கமலபthரவிஶாலவிேலாசநmh ॥ 1॥
அணைஶலக³தாரமவாநmh பரமஹmhஸமநஜநமchதmh ।
கணயா த³த⁴தmh vhயவஹாதாmh ஸததமாthமநி ஸmhshதி²தமேர ॥ 2॥
அகி²லஸmhஶயவாரணபா⁴ஷணmh ph◌⁴ரமமத³th³விரதா³ŋhஶவீணmh ।
அவிரதmh பரெஸௗkh²யth◌⁴’ேதாth³யமmh நிஜதவிஷேயShவலஸாலஸmh ॥ 3॥
பணதாmhரப²லphரப⁴விkh³ரஹmh சலதேரnhth³யநிkh³ரஹஸkh³ரஹmh ।
அmh’தசிth³த⁴நவlhபkh³ரஹmh தவேசாரசிதாக³மஸŋhkh³ரஹmh ॥ 4॥
அமலதி³phததராthமமசிபி⁴rhநிஜகைரவ பŋhகஜபா³nhத⁴வmh ।
பத³ஜுஷாmh ஜட³பா⁴வமேநஹஸா பஹரnhதமநnhத³கரmh ॥ 5॥
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mh’³தமmh வசேந th³’ஶி ஶீதலmh விகதmh வத³ேந ஸரேஹ ।
மந ஶூnhயமஹஶஶிஸnhநிேப⁴ ’தி³லஸnhதமநnhத இவாணmh ॥ 6॥
அத³யமாthமதெநௗ க²நmh vhரேத phஷசிthதமலmh விஷயvhரேஜ ।
’மேராஷமேபதமேநாரத²mh th◌⁴’தமத³mh க⁴நசிlhலஹவஶாth ॥ 7॥
விக³தேமாஹமேலாப⁴மப⁴வநmh ஶதமthஸரiµthஸவிநmh ஸதா³ ।
ப⁴வமேஹாத³தி⁴தாரணகrhமணி phரதிப²ேலந விைநவ ஸேதா³th³யதmh ॥ 8॥
மாதாமேமதி நக³ராஜஸுேதாபீட²mh
நாகா³நேந ப⁴ஜதி யா பிதா மேமதி ।
அŋhகmh ஹரshய ஸமவாphய ஶிரshயேநந
ஸmhபி³தshய கி³nhth◌⁴ரkh’ேதா வி⁴திmh ॥ 9॥
ேவதா³தி³பாகத³மேநாthதரகchச²ேபைஶ-

rhkhைதrhத⁴ராத⁴ரஸுஷுphthயமேரவைரச ।
ஸூமாmh’தாக³mh’ேதந ஸஹ phரணthயா
ஸmhபnhநஶph³த³படலshய ரஹshயமrhத²mh ॥ 10॥
த³Nhட³mh விைநவ யதிநmh ப³த த³Nhட³பாணிmh
:³கா²ph³தி⁴தாரகமmh ப³த தாரகshய ।
thயkhthவா ப⁴வmh ப⁴வமேஹா ஸததmh ப⁴ஜnhதmh
ஹmhஸmh ததா²பி க³தமாநஸஸŋhக³ராக³mh ॥ 11॥
தீ⁴ரthவஸmhபதி³ஸுவrhணகி³ேரரநmh
வாரnhநிேராேத⁴தி⁴கேமவ க³பி⁴ரதாயாmh ।
ாnhெதௗ ஜயnhதமசலாமகி²லshய தா⁴thmh
தா³nhெதௗ நிrhத³ஶநமஶnhதிகதா²த³விShட²mh ॥ 12॥
நீலாரவிnhத³ஸு’தா³ஸth³’ஶmh phரஸாேத³
lhயmh ததா² மஹ ேதாயஜபா³nhத⁴ேவந ।
ph³ராmhயாmh shதி²ெதௗ  பிதரmh வடலவாஸmh
ஸmhshமாரயnhதமசலnhதமதி³தmh ேம ॥ 13॥
யshயா⁴நாபி ரமணீ ரமணீயபா⁴வா
கி³rhவாணேலாகph’தநா ஶுப⁴vh’thதிபா ।
ஸmhேஶாப⁴ேத ஶிர நாபி மேநாஜக³nhத⁴-
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shதthதாth³’ஶmh kh³’ணமphயதி⁴பmh யதீநாmh ॥ 14॥
வnhதா³ேலாகவரத³mh நரத³nhதிேநாऽபி
மnhthேரவரshய மஹேதா ³தாmh வஹnhதmh ।
மnhதா³ரvh’வ ஸrhவஜநshய பாத³-
chசா²யாmh தshய பதாபமபாஹரnhதmh ॥ 15॥
யshதnhthரவாrhதிகமேநகவிசிthரkhதி-
ஸmhேஶாபி⁴தmh நிக³மவநமாததாந ।
⁴shய தshய ³த⁴ஸmhஹதிஸmhshதshய
ேவஷாnhதரmh  நிக³மாநதவேசா விசா ॥ 16॥
ேவத³ஶீrhஷசயஸாரஸŋhkh³ரஹmh பசரthநமசலshய ய: ।
³phதமlhபமபி ஸrhவேதாiµக²mh ஸூthர⁴தமதேநாதி³மmh ³mh ॥ 17॥
ேத³வவாசி ஸுதராமஶிதmh காvhயக³nhத⁴ரதmh ச யth³யபி ।
kh³ரnhத²khரமணி ததா²ऽபி ஸsh²ரth³பா⁴தாiνசரபா⁴வஸசயmh ॥ 18॥
ேலாகமாth’ச³kh³த⁴பாயிநஶŋhகரshதவkh’ேதா மஹாகேவ: ।
th³ராவிட³th³விஜஶிேஶாrhநடth³கி³ேரா ⁴காnhதரமபாரேமத⁴ஸmh ॥ 19॥
⁴தேல thவிஹ th’தியiµth³ப⁴வmh khெரௗச⁴த⁴ரரnhth◌⁴ரகாண: ।
ph³ரமநிSh²தத³ஶாphரத³rhஶநாth³khதிவாத³திரshய ஶாnhதேய ॥ 20॥
mhப⁴ேயாநிiµக²ெமௗநிேத th³ராவிேட³ வச விதmh கவிmh ।
th³’Shடவnhதமஜரmh பரmh மஹ: ேகவலmh தி⁴ஷணயா ³mh விநா ॥ 21॥
பா³லேகऽபி ஜட³ேகா³பேகऽபி வ வாநேரऽபி ஶுநி வா க²ேலऽபி வா ।
பNh³ேதऽபி பத³ஸmhேதऽபி வா பபாதரதmh ஸேமணmh ॥ 22॥
ஶkhதிமnhதமபி ஶாnhதிஸmhதmh ப⁴khதிமnhதமபி ேப⁴த³வrhதmh ।
வீதராக³மபி ேலாகவthஸலmh ேத³வதாmhஶமபி நmhரேசShதmh ॥ 23॥
ஏஷ யா பிரnhதிகmh மமாnhேவஷணmh  ந விதீ⁴யதாதி ।
ஸmhவிkh²ய kh³’ஹேதா விநிrhக³தmh ேஶாணைஶலசரணmh ஸமாக³தmh ॥ 24॥
ஈth³’ஶmh ³ணக³ணரபி⁴ராமmh phரரேயண ரமணmh ப⁴க³வnhதmh ।
th³த⁴ேலாகமமாநமபாரmh ph’Shடவாநmh’தநாத²யதீnhth³ர: ॥ 25॥
ஆஹ தmh ஸ ப⁴க³வாநக³வா th³த⁴ேலாகமமா  ³ஹ: ।
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ேத ஶிேவந ஸth³’ஶா: ஶிவபா: ஶkhவnhதி ச வராNhயபி தா³mh ॥ 26॥
॥ இதி ரமணகீ³தாஸு ph³ரமவிth³யாயாmh ேயாக³ஶாshthேர ரமnhேதவாேநா
வாShட²shய க³ணபேதபநிப³nhேத⁴ th³த⁴மமாiνகீrhதநmh
நாம அShடாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 18

॥ இதி ரமணகீ³தா ஸமாphதா ॥

॥ அthேரேம ப⁴வnhthபஸmhஹாரேலாகா: ॥
th³விதீேய  th³விதீேயऽthர ேலாேகா kh³ரnhேத²shவயmh iµேந: ।
th³விதீயாth◌⁴யாயகா:³ ேலாகா அnhேயேமதmh விvh’Nhவேத ॥ 1॥
இதரthர  ஸrhவthர phரநாrhத:² phரநகாண: ।
உthதராrhேதா² ப⁴க³வத: ேலாகப³nhேதா⁴ மம shவயmh ॥ 2॥
அயmh க³ணபேதrhkh³ரnhத²மாலாயாiµjhjhவேலா மணி: ।
³ேரா:ஸரshவதீ யthர விஶுth³ேத⁴ phரதிபி³mhபி³தா ॥ 3॥

॥ kh³ரnhத²phரஶmhஸா ॥
க³லnhதி க³ŋhேக³யmh விமலதரகீ³ைதவ மஹேதா
நகா³தீ⁴ஶாchch²மth³ரமணiµநிபாjhஜநிமதி ।
பேதா² வாணீபாth³க³ணபதிகேவrhப⁴khத’த³யmh
ஸiµth³ரmh ஸmhயாதி phரப³லமலஹாNhயiνபத³mh ॥
—phரணவாநnhத:³

॥ ரமணகீ³தாphரகாஶபீ²கா ॥
ஈவர:ஸrhவ⁴தாநேமேகாऽெஸௗ ’த³யாரய: ।
ஸ ஆthமா ஸா பரா th³’Shshதத³nhயnhநாshதி கிசந ॥ 1॥
ஸா விேயாகா³ஸஹா ஶkhதிேரகா ஶkhதshய ஜkh³ரதி ।
th³’யph³ரமாNhட³ேகாநாmh பா⁴தி ஜnhமாதி³ பி³ph◌⁴ரதீ ॥ 2॥
யயmh vh’iΝேத th³’Shrhமாrhஜாவ நிஜmh ஶிஶுmh ।
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ஸ தாமnhேவஷேத ேபாத: கபி:shவாவ மாதரmh ॥ 3॥
ஜயதி ஸ ப⁴kh³வாnhரமே வாkhபதிராசாrhயக³ணபதிrhஜயதி ।
அshய ச வாணீ ப⁴kh³வth³ - ரமணீயாrhதா²iνவrhதிநீ ஜயதி ॥ 4॥
—கபா ஶாshth

॥ ரமஜ: ॥
அth³தேட தி³ேஶா வஸாநmh
பத: Nhய⁴வ: ந: நாநmh ।
ரமkh²யாமேஹா மேஹா விேஶஷmh
ஜயதி th◌⁴வாnhதஹரmh நராthமேவஷmh ॥ 1॥
சேதந நராநேரஷு lhயmh
மஹஸாmh ஜத³mh விதா³மlhயmh ।
³தாபஹமாேதஷு பா⁴shவth-
கrhதிவரmh மஹrhமாஹு: ॥ 2॥
jhவேதந தப:phரபா⁴வ⁴mhநா
கப³kh’thய ஜக³th³விஹshய தா⁴mhநா ।
விலஸnh ப⁴க³வாnh மஹrhரshம-
thபரமாசாrhயமாnh ஹரthவத⁴mh ந: ॥ 3॥
phரத²மmh ஷmh தஶேமேக
ஷாmh வி³thதமmh ததா²ऽnhேய ।
ஸரஜப⁴வாNhட³மNhட³லாநா-
மபேர மth◌⁴யமாமநnhதி ஸnhத: ॥ 4॥
ஷthயேதऽபி பா⁴ஸமாநmh
யமஹnhதி⁴மேநா ந ேவத³ ஜnh: ।
அஜஹthதமக²Nhட³ேமஷ nh’mh
நிஜvh’thேதந நித³rhஶநாய பா⁴தி ॥ 5॥
mh’³ேலா ஹேதந மnhத³மnhத³mh
³ரேவ: phரப³ேலா th³’ஶா jhவலnhthயா ।
விேலா ’த³ேயந விவேபா⁴khthரா
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க³ஹேநா ெமௗநkh³’தயா ச vh’ththயா ॥ 6॥
³ராTh கிiµ ஶŋhகேராऽயமnhய:
கிiµ வா ஶŋhகரஸmhப⁴வ:மார: ।
கிiµ Nh³நஜ:ஸ ஏவ பா³ல:

கிiµ வா ஸmh’தஶkhதிேரஷ ஶmh: ◌⁴ ॥ 7॥
ப³ஹுேத⁴தி விகlhபநாய வி³பி⁴
rhப³ஹுபா⁴க³shதவ ெமௗநிேநா விலாஶ: ।
’த³ேயஷு  ந:ஸதா³ऽவிகlhபmh
ரமண thவmh ரமேஸ ³ேரா ³mh ॥ 8॥

ஔபchச²nhத³ைகேரைதrhப³nhத⁴mh நீத:shதவாஜ: ।
உபஹாராயதாேமஷ மஹrhசரph³ஜேயா: ॥ 1॥
³ேऽthர ரமேண ப⁴khதி: kh’தவிthத ச ஶாவதீ ।
ரmhேயா ரமணநாmhேநாऽயmh th◌⁴வநிச ’த³யŋhக³ம: ॥ 2॥
மஹrhேஷrhெமௗநிராஜshய யேஶாகா³நமலŋhkh’தி: ।
தத³யmh th◌⁴வnhயகŋhகார³ணேரவmh நேவாjhjhவல: ॥ 3॥
ரமணshய பதா³mhேபா⁴ஜshமரணmh ’த³யŋhக³மmh ।
இுக²Nhட³ரஸாshவாேத³ ேகா வா ph◌⁴’திமேபதாmh ॥ 4॥
அயmh ரமணபாதா³ph³ஜகிŋhகரshயாபி கிŋhkh’தா ।
காvhயகNhட²iµேநரnhேதவாநா வாkh³விலாநா ॥ 5॥
ரமŋhkh◌⁴ஸேராஜாதரஸjhேஞந கபாநா ।
பா⁴ரth³வாேஜந ப⁴khேதந ரசிேதா ரமஜ: ॥ 6॥
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