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adhyAtmarAmAyaNe araNyakANDam

அth◌⁴யாthமராமாயேண அரNhயகாNhட³mh

॥ phரத²ம:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச

அத² தthர தி³நmh shதி²thவா phரபா⁴ேத ர⁴நnhத³ந: ।
shநாthவா iµநிmh ஸமாமnhthrhய phரயாேயாபசkhரேம ॥ 1॥
iµேந க³chசா²மேஹ ஸrhேவ iµநிமNhட³லமNh³தmh ।
விபிநmh த³Nhட³கmh யthர thவமாjhஞாஹாrhஹ ॥ 2॥
மாrhக³phரத³rhஶநாrhதா²ய ஶிShயாநாjhஞphமrhஹ ।
thவா ராமshய வசநmh phரஹshயாthrhமஹாயஶா: ।
phராஹ தthர ர⁴ேரShட²mh ராம ராம ஸுராரய ॥ 3॥
ஸrhவshய மாrhக³th³ரShடா thவmh தவ ேகா மாrhக³த³rhஶக: ।
ததா²பி த³rhஶயிShயnhதி தவ ேலாகாiνஸாண:॥ 4॥
இதி ஶிShயாnh ஸமாதி³ய shவயmh கிசிthதமnhவகா³th ।
ராேமண வாத: phthயா அth:shவப⁴வநmh யெயௗ ॥ 5॥
khேராஶமாthரmh தேதா க³thவா த³த³rhஶ மஹதீmh நதீ³mh ।
அthேர:ஶிShயாiνவாேசத³mh ராேமா ராவேலாசந:॥ 6॥
நth³யா:ஸnhதரேண கசி³பாேயா விth³யேத ந வா ।
ஊshேத விth³யேத ெநௗகா ஸுth³’டா⁴ ர⁴நnhத³ந ॥ 7॥
தாரயிShயாமேஹ Shமாnh வயேமவ தி³ஹ ।
தேதா நாவி ஸமாேராphய தாmh ராக⁴வலமெணௗ ॥ 8॥
thஸnhதாரயாமாஸுrhநதீ³mh iµநிமாரகா: ।
ராமாபி⁴நnhதி³தா:ஸrhேவ ஜkh³iµரthேரரதா²ரமmh ॥ 9॥
தாேவthய விபிநmh ேகா⁴ரmh ²lhஜ²ŋhகாரநாதி³தmh ।
நாநாmh’க³க³கீrhணmh mhஹvhயாkh◌⁴ராதி³பீ⁴ஷணmh ॥ 10॥
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அth◌⁴யாthமராமாயேண அரNhயகாNhட³mh

ராைஸrhேகா⁴ரைபச ேஸவிதmh ேராமஹrhஷணmh ।
phரவிய விபிநmh ேகா⁴ரmh ராேமா லமணமph³ரவீth ॥ 11॥
இத: பரmh phரயthேநந க³nhதvhயmh ஸேதந ேம ।
த⁴iνrh³ேணந ஸmhேயாjhய ஶராநபி கேர த³த⁴th ॥ 12॥
அkh³ேர யாshயாmhயஹmh பசாththவமnhேவ த⁴iνrhத⁴ர ।
ஆவேயாrhமth◌⁴யகா³தா மாேயவாthமபராthமேநா:॥ 13॥
சுசாரய ஸrhவthர th³’Shடmh ரோப⁴யmh மஹth ।
விth³யேத த³Nhட³காரNhேய தrhவமnhத³ம ॥ 14॥
இthேயவmh பா⁴ஷமாெணௗ ெதௗ ஜkh³ம:ஸாrhத⁴ேயாஜநmh ।
தthைரகா ShகNhயாshேத கlhஹாரiµேதா³thபல:॥ 15॥
அmh³ைஜ:ஶீதேலாேத³ந ேஶாப⁴மாநா vhயth³’யத ।
தthஸபமேதா² க³thவா பீthவா தthஸலmh ஶுப⁴mh ॥ 16॥
ஊஷுshேத ஸலாph◌⁴யாேஶ ணmh சா²யாiµபாதா: ।
தேதா த³th³’ஶுராயாnhதmh மஹாஸththவmh ப⁴யாநகmh ॥ 17॥
கராலத³mhShThரவத³நmh பீ⁴ஷயnhதmh shவக³rhைத: ।
வாமாmhேஸ nhயshதஶூலாkh³ரkh³ரதி²தாேநகமாiνஷmh ॥ 18॥
ப⁴யnhதmh க³ஜvhயாkh◌⁴ரமஷmh வநேகா³சரmh ।
jhயாேராபிதmh த⁴iνrhth◌⁴’thவா ராேமா லமணமph³ரவீth ॥ 19॥
பய ph◌⁴ராதrhமஹாகாேயா ராேஸாऽயiµபாக³த: ।
ஆயாthயபி⁴iµக²mh ேநாऽkh³ேர பீ⁴mh ப⁴யமாவஹnh ॥ 20॥
ஸjhkh’தத⁴iνshதிShட² மா ைப⁴rhஜநகநnhதி³நி ।
இthkhthவா பா³ணமாதா³ய shதி²ேதா ராம இவாசல:॥ 21॥
ஸ  th³’ShThவா ரமாநாத²mh லமணmh ஜாநகீmh ததா³ ।
அThடஹாஸmh தத: kh’thவா பீ⁴ஷயnhநித³மph³ரவீth ॥ 22॥
ெகௗ வாmh பா³ணணீரஜடாவlhகலதா⁴ெணௗ ।
iµநிேவஷத⁴ெரௗ பா³ெலௗ shthஸஹாெயௗ ஸு³rhமெதௗ³॥ 23॥
ஸுnhத³ெரௗ ப³த ேம வkhthரphரவிShடகவேலாபெமௗ ।
கிமrhத²மாக³ெதௗ ேகா⁴ரmh வநmh vhயாலநிேஷவிதmh ॥ 24॥
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thவா ரோவேசா ராம:shமயமாந உவாச தmh ।
அஹmh ராமshthவயmh ph◌⁴ராதா லமே மம ஸmhமத:॥ 25॥
ஏஷா தா மம phராணவlhலபா⁴ வயமாக³தா: ।
பிth’வாkhயmh ரshkh’thய ஶிrhத²mh ப⁴வாth³’ஶாmh ॥ 26॥
’thவா தth³ராமவசநமThடஹாஸமதா²கேராth ।
vhயாதா³ய வkhthரmh பா³ஹுph◌⁴யாmh ஶூலமாதா³ய ஸthவர:॥ 27॥
மாmh ந ஜாநா ராம thவmh விராத⁴mh ேலாகவிதmh ।
மth³ப⁴யாnhiµநய:ஸrhேவ thயkhthவா வநேதா க³தா:॥ 28॥
யதி³விchசா²shதி thயkhthவா தாmh நிராெதௗ⁴ ।
பலாயத ந ேசchசீ²kh◌⁴ரmh ப⁴யா வாமஹmh ॥ 29॥
இthkhthவா ராஸ:தாமாதா³மபி⁴³th³ேவ ।
ராமசிchேச²த³ தth³பா³ஹூ ஶேரண phரஹஸnhநிவ ॥ 30॥
தத: khேராத⁴பதாthமா vhயாதா³ய விகடmh iµக²mh ।
ராமமph◌⁴யth³ரவth³ராமசிchேச²த³ பதா⁴வத:॥ 31॥
பத³th³வயmh விராத⁴shய தத³th³⁴தவாப⁴வth ॥ 32॥
தத:ஸrhப இவாshேயந kh³ரmh ராமமாபதth ।
தேதாऽrhத⁴சnhth³ராகாேரண பா³ேணநாshய மஹchசி²ர:॥ 33॥
சிchேச²த³தி⁴ெரௗேக⁴ண பபாத த⁴ரணீதேல ।
தத:தா ஸமாŋhkh³ய phரஶஶmhஸ ர⁴thதமmh ॥ 34॥
தேதா ³nh³ப⁴ேயா ேந³rhதி³வி ேத³வக³ேணதா: ।
நnh’சாphஸரா ’Shடா ஜ³rhக³nhத⁴rhவகிnhநரா:॥ 35॥
விராத⁴காயாத³திஸுnhத³ராkh’தி:

விph◌⁴ராஜமாேநா விமலாmhப³ராvh’த: ।
phரதphதசாகரசா⁴ஷே

vhயth³’யதாkh³ேர க³க³ேந ரவிrhயதா²॥ 36॥
phரணmhய ராமmh phரணதாrhதிஹாணmh

ப⁴வphரவாேஹாபரமmh kh◌⁴’கரmh ।
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phரணmhய ⁴ய: phரணநாம த³Nhட³வth
phரபnhநஸrhவாrhதிஹரmh phரஸnhநதீ:◌⁴ ॥ 37॥

விராத⁴ உவாச
ராம ராவத³லாயதா

விth³யாத⁴ேராऽஹmh விமலphரகாஶ: ।
³rhவாஸஸாகாரணேகாபrhதிநா

ஶphத: ரா ேஸாऽth³ய விேமாசிதshthவயா ॥ 38॥
இத: பரmh thவchசரரவிnhத³ேயா:

shmh’தி:ஸதா³ ேமऽsh ப⁴ேவாபஶாnhதேய ।
thவnhநாமஸŋhகீrhதநேமவ வாணீ

கேரா ேம கrhணடmh thவதீ³யmh ॥ 39॥
கதா²mh’தmh பா கரth³வயmh ேத

பாதா³ரவிnhதா³rhசநேமவ rhயாth ।
ஶிரச ேத பாத³க³phரமmh

கேரா நிthயmh ப⁴வதீ³யேமவmh ॥ 40॥
நமshph◌⁴யmh ப⁴க³வேத விஶுth³த⁴jhஞாநrhதேய ।
ஆthமாராமாய ராமாய தாராமாய ேவத⁴ேஸ ॥ 41॥
phரபnhநmh பா மாmh ராம யாshயா thவத³iνjhஞயா ।
ேத³வேலாகmh ர⁴ேரShட² மாயா மாmh மா vh’ே ேத ॥ 42॥
இதி விjhஞாபிதshேதந phரஸnhேநா ர⁴நnhத³ந: ।
த³ெதௗ³வரmh ததா³ phேதா விராதா⁴ய மஹாமதி:॥ 43॥
க³chச²விth³யாத⁴ராேஶஷமாயாேதா³ஷ³ தா: ।
thவயா மth³த³rhஶநாthஸth³ேயா iµkhேதா jhஞாநவதாmh வர:॥ 44॥
மth³ப⁴khதிrh³rhலபா⁴ ேலாேக ஜாதா ேசnhiµkhதிதா³ யத: ।
அதshthவmh ப⁴khதிஸmhபnhந: பரmh யா மமாjhஞயா ॥ 45॥
ராேமண ரோநித⁴நmh ஸுேகா⁴ரmh

ஶாபாth³விiµkhதிrhவரதா³நேமவmh ।
விth³யாத⁴ரthவmh நேரவ லph³த⁴mh

ராமmh kh³’ணnhேநதி நேராऽகி²லாrhதா²nh ॥ 46॥
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இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
அரNhயகாNhேட³ phரத²ம:ஸrhக:³॥ 1॥

॥ th³விதீய:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச

விராேத⁴ shவrhக³ேத ராேமா லமேணந ச தயா ।
ஜகா³ம ஶரப⁴ŋhக³shய வநmh ஸrhவஸுகா²வஹmh ॥ 1॥
ஶரப⁴ŋhக³shதேதா th³’ShThவா ராமmh ெஸௗth ஸஹ ।
ஆயாnhதmh தயா ஸாrhத⁴mh ஸmhph◌⁴ரமா³thதி²த:ஸுதீ: ◌⁴ ॥ 2॥
அபி⁴க³mhய ஸுஸmhjhய விShடேரஷூபேவஶயth ।
ஆதிth²யமகேராthேதஷாmh கnhத³லப²லாதி³பி:◌⁴ ॥ 3॥
phthயாऽऽஹ ஶரப⁴ŋhேகா³ऽபி ராமmh ப⁴khதிபராயணmh ।
ப³ஹுகாலைஹவாऽऽஸmh தபேஸ kh’தநிசய:॥ 4॥
அth³ய மthதபஸா th³த⁴mh யthNhயmh ப³ஹு விth³யேத ।
தthஸrhவmh தவ தா³shயா தேதா iµkhதிmh vhரஜாmhயஹmh ॥ 5॥
ஸமrhphய ராமshய மஹthஸுNhயப²லmh

விரkhத:ஶரப⁴ŋhக³ேயாகீ³ ।
சிதிmh ஸமாேராஹயத³phரேமயmh

ராமmh ஸதmh ஸஹஸா phரணmhய ॥ 6॥
th◌⁴யாயnhசிரmh ராமமேஶஷ’thshத²mh

³rhவாத³லயாமலமmh³ஜாmh ।
சீராmhப³ரmh shநிkh³த⁴ஜடாகலாபmh

தாஸஹாயmh ஸஹலமணmh தmh ॥ 7॥
ேகா வா த³யா:shmh’தகாமேத⁴iνரnhேயா

ஜக³thயாmh ர⁴நாயகாத³ேஹா ।
shmh’ேதா மயா நிthயமநnhயபா⁴ஜா

jhஞாthவா shmh’திmh ேம shவயேமவ யாத:॥ 8॥
பயthவிதா³நீmh ேத³ேவேஶா ராேமா தா³ஶரதி:² phர: ◌⁴ ।
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த³kh³th◌⁴வா shவேத³ஹmh க³chசா² ph³ரமேலாகமகlhமஷ:॥ 9॥
அேயாth◌⁴யாதி⁴பதிrhேமऽsh ’த³ேய ராக⁴வ:ஸதா³ ।
யth³வாமாŋhேக shதி²தா தா ேமக⁴shேயவ தlhலதா ॥ 10॥
இதி ராமmh சிரmh th◌⁴யாthவா th³’ShThவா ச ரத:shதி²தmh ।
phரjhவாlhய ஸஹஸா வநிmh த³kh³th◌⁴வா பசாthமகmh வ:॥ 11॥
தி³vhயேத³ஹத⁴ர:ஸாாth³யெயௗ ேலாகபேத: பத³mh ।
தேதா iµநிக³:ஸrhேவ த³Nhட³காரNhயவாந: ।
ஆஜkh³ ராக⁴வmh th³ரShmh ஶரப⁴ŋhக³நிேவஶநmh ॥ 12॥
th³’ShThவா iµநிஸஹmh தmh ஜாநகீராமலம: ।
phரேணiµ:ஸஹஸா ⁴ெமௗ மாயாமாiνஷபிண:॥13॥
ஆஶீrhபி⁴ரபி⁴நnhth³யாத² ராமmh ஸrhவ’தி³shதி²தmh ।
ஊ: phராஜலய:ஸrhேவ த⁴iνrhபா³ணத⁴ரmh ஹmh ॥ 14॥
⁴ேமrhபா⁴ராவதாராய ஜாேதாऽ ph³ரமrhதி²த: ।
ஜாநீமshthவாmh ஹmh லmh ஜாநகீmh லமணmh ததா²॥ 15॥
ேஶஷாmhஶmh ஶŋhக²சkhேர th³ேவ ப⁴ரதmh ஸாiνஜmh ததா² ।
அதசாெதௗ³’mh thவmh :³க²mh ேமாkhஹாrhஹ ॥ 16॥
ஆக³chச² யாேமா iµநிேஸவிதாநி

வநாநி ஸrhவாணி ர⁴thதம khரமாth ।
th³ரShmh ஸுthராஸுதஜாநகீph◌⁴யாmh

ததா³ த³யாऽshமாஸு th³’டா⁴ ப⁴விShயதி ॥ 17॥
இதி விjhஞாபிேதா ராம: kh’தாஜைடrhவி: ◌⁴ ।
ஜகா³ம iµநிபி:◌⁴ ஸாrhத⁴mh th³ரShmh iµநிவநாநி ஸ:॥ 18॥
த³த³rhஶ தthர பதிதாnhயேநகாநி ஶிராmh ஸ: ।
அshதி²⁴தாநி ஸrhவthர ராேமா வசநமph³ரவீth ॥ 19॥
அshதீ²நி ேகஷாேமதாநி கிமrhத²mh பதிதாநி ைவ ।
தrhiµநேயா ராம ’mh மshதகாநி  ॥ 20॥
ராைஸrhப⁴தாநீஶ phரமthதாநாmh ஸமாதி⁴த:॥
அnhதராயmh iµநீநாmh ேத பயnhேதாऽiνசரnhதி  ॥ 21॥
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thவா வாkhயmh iµநீநாmh ஸ ப⁴யைத³nhயஸமnhவிதmh ।
phரதிjhஞாமகேராth³ராேமா வதா⁴யாேஶஷரஸாmh ॥ 22॥
jhயமாந:ஸதா³ தthர iµநிபி⁴rhவநவாபி:◌⁴ ।
ஜாநkhயா ஸேதா ராேமா லமேணந ஸமnhவித:॥ 23॥
உவாஸ கதிசிthதthர வrhஷாணி ர⁴நnhத³ந: ।
ஏவmh khரேமண ஸmhபயnhnh’மாரமாnh வி: ◌⁴ ॥ 24॥
ஸுதீணshயாரமmh phராகா³thphரkh²யாதmh’ஸŋhலmh ।
ஸrhவrh³ணஸmhபnhநmh ஸrhவகாலஸுகா²வஹmh ॥ 25॥
ராமமாக³தமாகrhNhய ஸுதீண:shவயமாக³த: ।
அக³shthயஶிShேயா ராமshய மnhthேராபாஸநதthபர: ।
விதி⁴வthஜயாமாஸ ப⁴khththகNh²தேலாசந:॥ 26॥

ஸுதீண உவாச
thவnhமnhthரஜாphயஹமநnhத³phரேமய

தாபேத ஶிவவிசிஸமாதாŋhkh◌⁴ேர ।
ஸmhஸாரnh⁴தரமலேபாதபாத³

ராமாபி⁴ராம ஸததmh தவ தா³ஸதா³ஸ:॥ 27॥
மாமth³ய ஸrhவஜக³தாமவிேகா³சரshthவmh

thவnhமாயயா ஸுதகலthரkh³’ஹாnhத⁴ேப ।
மkh³நmh நிய மலth³க³லபிNhட³ேமாஹ-

பாஶாiνப³th³த⁴’த³யmh shவயமாக³ேதாऽ ॥ 28॥
thவmh ஸrhவ⁴த’த³ேயஷு kh’தாலேயாऽபி

thவnhமnhthரஜாphயவிiµேக²ஷு தேநா மாயாmh ।
thவnhமnhthரஸாத⁴நபேரShவபயாதி மாயா

ேஸவாiνபப²லேதா³ऽ யதா² மப:॥ 29॥
விவshய sh’Shலயஸmhshதி²திேஹேரக:

thவmh மாயயா th³ணயா விதி⁴ஶவிSh ।
பா⁴ஶ ேமாததி⁴யாmh விவிதா⁴kh’திshthவmh

யth³வth³ரவி:ஸலபாthரக³ேதா யேநக:॥ 30॥
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phரthயேதாऽth³ய ப⁴வதசரரவிnhத³mh
பயா ராம தமஸ: பரத:shதி²தshய ।

th³’kh³பதshthவமஸதாமவிேகா³சேராऽபி
thவnhமnhthரத’த³ேயஷு ஸதா³ phரஸnhந:॥ 31॥

பயா ராம தவ பமபிேऽபி
மாயாவிட³mhப³நkh’தmh ஸுமiνShயேவஷmh ।

கnhத³rhபேகாஸுப⁴க³mh கமநீயசாபபா³ணmh
த³யாrhth³ர’த³யmh shதசாவkhthரmh ॥ 32॥

தாஸேமதமநாmhப³ரமphரth◌⁴’Shயmh
ெஸௗth நியதேஸவிதபாத³பth³மmh ।

நீேலாthபலth³திமநnhத³ணmh phரஶாnhதmh
மth³பா⁴க³ேத⁴யமநிஶmh phரணமா ராமmh ॥ 33॥

ஜாநnh ராம தவ பமேஶஷேத³ஶ-

காலாth³பாதி⁴ரதmh க⁴நசிthphரகாஶmh ।
phரthயேதாऽth³ய மம ேகா³சரேமதேத³வ

பmh விபா⁴ ’த³ேய ந பரmh விகாŋhே ॥ 34॥
இthேயவmh shவதshதshய ராம:ஸshதமph³ரவீth ।
iµேந ஜாநா ேத சிthதmh நிrhமலmh ம³பாஸநாth ॥ 35॥
அேதாऽஹமாக³ேதா th³ரShmh மth³’ேத நாnhயஸாத⁴நmh ।
மnhமnhthேராபாஸகா ேலாேக மாேமவ ஶரணmh க³தா:॥ 36॥
நிரேபா நாnhயக³தாshேதஷாmh th³’ேயாऽஹமnhவஹmh ।
shேதாthரேமதthபேட²th³யsh thவthkh’தmh மthphயmh ஸதா³॥ 37॥
ஸth³ப⁴khதிrhேம ப⁴ேவthதshய jhஞாநmh ச விமலmh ப⁴ேவth ।
thவmh மேமாபாஸநாேத³வ விiµkhேதாऽஹ ஸrhவத:॥ 38॥
ேத³ஹாnhேத மம ஸாjhயmh லphshயேஸ நாthர ஸmhஶய: ।
³mh ேத th³ரShchசா² யக³shthயmh iµநிநாயகmh ।
கிசிthகாலmh தthர வshmh மேநா ேம thவரயthயலmh ॥ 39॥
ஸுதீேऽபி தேத²thயாஹ ேவா க³Shய ராக⁴வ ।
அஹமphயாக³Shயா சிராth³ th³’Shேடா மஹாiµநி:॥ 40॥
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அத² phரபா⁴ேத iµநிநா ஸேமேதா
ராம:ஸத:ஸஹ லமேணந ।

அக³shthயஸmhபா⁴ஷணேலாலமாநஸ:

ஶைநரக³shthயாiνஜமnhதி³ரmh யெயௗ ॥ 41॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
அரNhயகாNhேட³ th³விதீய:ஸrhக:³॥ 2॥

॥ th’தீய:ஸrhக:³॥
அத² ராம:ஸுதீேணந ஜாநkhயா லமேணந ச ।
அக³shthயshயாiνஜshதா²நmh மth◌⁴யாேந ஸமபth³யத ॥ 1॥
ேதந ஸmhத:ஸmhயkh³⁴khthவா லப²லாதி³கmh ।
பேரth³: phராதthதா²ய ஜkh³iµshேதऽக³shthயமNhட³லmh ॥ 2॥
ஸrhவrhப²லShபாTh◌⁴யmh நாநாmh’க³க³ணrhதmh ।
பஸŋhைக⁴ச விவிைத⁴rhநாதி³தmh நnhத³ேநாபமmh ॥ 3॥
ph³ரமrhபி⁴rhேத³வrhபி: ◌⁴ ேஸவிதmh iµநிமnhதி³ைர: ।
ஸrhவேதாऽலŋhkh’தmh ஸாாth³ ph³ரமேலாகவாபரmh ॥ 4॥
ப³ேரவாரமshயாத²shதி²thவா ராேமாऽph³ரவீnhiµநிmh ।
ஸுதீண க³chச² thவmh ஶீkh◌⁴ரமாக³தmh மாmh நிேவத³ய ॥ 5॥
அக³shthயiµநிவrhயாய தயா லமேணந ச ।
மஹாphரஸாத³இthkhthவா ஸுதீண: phரயெயௗ ³ேரா:॥ 6॥
ஆரமmh thவரயா தthர ’ஸŋhக⁴ஸமாvh’தmh ।
உபவிShடmh ராமப⁴khைதrhவிேஶேஷண ஸமாதmh ॥ 7॥
vhயாkh²யாதராமமnhthராrhத²mh ஶிShேயph◌⁴யசாதிப⁴khதித: ।
th³’ShThவாக³shthயmh iµநிேரShட²mh ஸுதீண: phரயெயௗ iµேந:॥ 8॥
த³Nhட³வthphரணிபthயாஹ விநயாவநத:ஸுதீ: ◌⁴ ।
ராேமா தா³ஶரதி²rhph³ரமnh தயா லமேணந ச ।
ஆக³ேதா த³rhஶநாrhத²mh ேத ப³shதிShட²தி ஸாஜ:॥ 9॥
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அக³shthய உவாச
ஶீkh◌⁴ரமாநய ப⁴th³ரmh ேத ராமmh மம ’தி³shதி²தmh ।
தேமவ th◌⁴யாயமாேநாऽஹmh காŋhமாேऽthர ஸmhshதி²த:॥ 10॥
இthkhthவா shவயiµthதா²ய iµநிபி: ◌⁴ ஸேதா th³தmh ।
அph◌⁴யகா³thபரயா ப⁴khthயா க³thவா ராமமதா²ph³ரவீth ॥ 11॥
ஆக³chச² ராம ப⁴th³ரmh ேத தி³ShThயா ேதऽth³ய ஸமாக³ம: ।
phயாதிதி²rhமம phராphேதாऽshயth³ய ேம ஸப²லmh தி³நmh ॥ 12॥
ராேமாऽபி iµநிமாயாnhதmh th³’ShThவா ஹrhஷஸமால: ।
தயா லமேணநாபி த³Nhட³வthபதிேதா ⁴வி ॥ 13॥
th³தiµthதா²phய iµநிராTh³ ராமமாŋhkh³ய ப⁴khதித: ।
தth³கா³thரshபrhஶஜாலாத³shரவnhேநthரஜலால:॥ 14॥
kh³’thவா கரேமேகந கேரண ர⁴நnhத³நmh ।
ஜகா³ம shவாரமmh ’Shேடா மநஸா iµநிŋhக³வ:॥ 15॥
ஸுேகா²பவிShடmh ஸmhjhய ஜயா ப³ஹுவிshதரmh ।
ேபா⁴ஜயிthவா யதா²nhயாயmh ேபா⁴jhையrhவnhையரேநகதா⁴ ॥ 16॥
ஸுேகா²பவிShடேமகாnhேத ராமmh ஶஶிநிபா⁴நநmh ।
kh’தாஜவாேசத³மக³shthேயா ப⁴க³வாnh’:॥ 17॥
thவதா³க³மநேமவாஹmh phரதீnh ஸமவshதி²த: ।
யதா³ரஸiµth³ராnhேத ph³ரம phராrhதி²த: ரா ॥ 18॥
⁴ேமrhபா⁴ராபiνththயrhத²mh ராவணshய வதா⁴ய ச ।
ததா³தி³ த³rhஶநாகாŋh தவ ராம தபசரnh ।
வஸா iµநிபி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh thவாேமவ பசிnhதயnh ॥ 19॥
sh’Shேட: phராேக³க ஏவாrhநிrhவிகlhேபாऽiνபாதி⁴க: ।
thவதா³ரயா thவth³விஷயா மாயா ேத ஶkhதிchயேத ॥ 20॥
thவாேமவ நிrh³ணmh ஶkhதிராvh’ேதி யதா³ ததா³ ।
அvhயாkh’ததி phராஹுrhேவதா³nhதபநிSh²தா:॥ 21॥
லphரkh’திthேயேக phராஹுrhமாேயதி ேகசந ।
அவிth³யா ஸmhsh’திrhப³nhத⁴ இthயாதி³ ப³ஹுேதா⁴chயேத ॥ 22॥
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thவயா ஸŋhோph◌⁴யமா ஸா மஹthதththவmh phரஸூயேத ।
மஹthதththவாத³ஹŋhகாரshthவயா ஸேசாதி³தாத³⁴th ॥ 23॥
அஹŋhகாேரா மஹthதththவஸmhvh’தshthவிேதா⁴ऽப⁴வth ।
ஸாththவிேகா ராஜஸைசவ தாமஸேசதி ப⁴Nhயேத ॥ 24॥
தாமஸாthஸூமதnhமாthராNhயாஸnh ⁴தாnhயத: பரmh ।
sh²லாநி khரமேஶா ராம khரேமாthதர³நி ஹ ॥ 25॥
ராஜஸாநீnhth³யாNhேயவ ஸாththவிகா ேத³வதா மந: ।
ேதph◌⁴ேயாऽப⁴வthஸூthரபmh ŋhக³mh ஸrhவக³தmh மஹth ॥ 26॥
தேதா விராTh ஸiµthபnhந:sh²லாth³⁴தகத³mhப³காth ।
விராஜ: ஷாthஸrhவmh ஜக³thshதா²வரஜŋhக³மmh ॥ 27॥
ேத³வதிrhயŋhமiνShயாச காலகrhமkhரேமண  ।
thவmh ரேஜா³ணேதா ph³ரமா ஜக³த:ஸrhவகாரணmh ॥ 28॥
ஸththவாth³விShiΝshthவேமவாshய பாலக:ஸth³பி⁴chயேத ।
லேய th³ரshthவேமவாshய thவnhமாயா³ணேப⁴த³த:॥ 29॥
ஜாkh³ரthshவphநஸுஷுphthயாkh²யா vh’thதேயா ³th³தி⁴ைஜrh³ண: ।
தாஸாmh விலே ராம thவmh ஸா சிnhமேயாऽvhயய:॥ 30॥
sh’Shலாmh யதா³ கrhஹேஸ ர⁴நnhத³ந ।
அŋhகீ³கேரா மாயாmh thவmh ததா³ைவ ³ணவாநிவ ॥ 31॥
ராம மாயா th³விதா⁴ பா⁴தி விth³யாऽவிth³ேயதி ேத ஸதா³ ।
phரvh’thதிமாrhக³நிரதா அவிth³யாவஶவrhதிந: ।
நிvh’thதிமாrhக³நிரதா ேவதா³nhதாrhத²விசாரகா:॥ 32॥
thவth³ப⁴khதிநிரதா ேய ச ேத ைவ விth³யாமயா:shmh’தா: ।
அவிth³யாவஶகா³ ேய  நிthயmh ஸmhஸாணச ேத ।
விth³யாph◌⁴யாஸரதா ேய  நிthயiµkhதாshத ஏவ  ॥ 33॥
ேலாேக thவth³ப⁴khதிநிரதாshthவnhமnhthேராபாஸகாச ேய ।
விth³யா phரா³rhப⁴ேவthேதஷாmh ேநதேரஷாmh கதா³சந ॥ 34॥
அதshthவth³ப⁴khதிஸmhபnhநா iµkhதா ஏவ ந ஸmhஶய: ।
thவth³ப⁴khthயmh’தநாநாmh ேமா:shவphேநऽபி ேநா ப⁴ேவth ॥ 35॥
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கிmh ராம ப³ஹுேநாkhேதந ஸாரmh கிசிth³ph³ரவீ ேத ।
ஸா⁴ஸŋhக³திேரவாthர ேமாேஹதா³’தா ॥ 36॥
ஸாத⁴வ:ஸமசிthதா ேய நி:shph’ஹா விக³ைதண: ।
தா³nhதா: phரஶாnhதாshthவth³ப⁴khதா நிvh’thதாகி²லகாமநா:॥ 37॥
இShடphராphதிவிபththேயாச ஸமா:ஸŋhக³விவrhதா: ।
ஸnhnhயshதாகி²லகrhமாண:ஸrhவதா³ ph³ரமதthபரா:॥ 38॥
யமாதி³³ணஸmhபnhநா:ஸnhShடா ேயந ேகநசிth ।
ஸthஸŋhக³ேமா ப⁴ேவth³யrh thவthகதா²ரவேண ரதி:॥ 39॥
ஸiµேத³தி தேதா ப⁴khதிshthவயி ராம ஸநாதேந ।
thவth³ப⁴khதாபபnhநாயாmh விjhஞாநmh விலmh sh²டmh ॥ 40॥
உேத³தி iµkhதிமாrhேகா³ऽயமாth³யசரேஸவித: ।
தshமாth³ராக⁴வ ஸth³ப⁴khதிshthவயி ேம phேரமல ॥ 41॥
ஸதா³ ⁴யாth³த⁴ேர ஸŋhக³shthவth³ப⁴khேதஷு விேஶஷத: ।
அth³ய ேம ஸப²லmh ஜnhம ப⁴வthஸnhத³rhஶநாத³⁴th ॥ 42॥
அth³ய ேம khரதவ:ஸrhேவ ப³⁴:ஸப²லா: phரேபா⁴ ।
தீ³rhக⁴காலmh மயா தphதமநnhயமதிநா தப: ।
தshேயஹ தபேஸா ராம ப²லmh தவ யத³rhசநmh ॥ 43॥
ஸதா³ ேம தயா ஸாrhத⁴mh ’த³ேய வஸ ராக⁴வ ।
க³chச²தshதிShட²ேதா வாபி shmh’தி:shயாnhேம ஸதா³ thவயி ॥ 44॥
இதி shthவா ரமாநாத²மக³shthேயா iµநிஸthதம: ।
த³ெதௗ³ சாபmh மேஹnhth³ேரண ராமாrhேத²shதா²பிதmh ரா ॥ 45॥
அyhெயௗ பா³ணணீெரௗ க²Th³ேகா³ ரthநவி⁴த: ।
ஜ ராக⁴வ ⁴பா⁴ர⁴தmh ராஸமNhட³லmh ॥ 46॥
யத³rhத²மவதீrhேऽ மாயயா மiνஜாkh’தி: ।
இேதா ேயாஜநkh³ேம  NhயகாநநமNh³த:॥ 47॥
அshதி பசவநாmhநா ஆரேமா ெகௗ³ததேட ।
ேநதvhயshதthர ேத கால: ேஶேஷா ர⁴ேலாth³வஹ ॥ 48॥
தthைரவ ப³ஹுகாrhயாணி ேத³வாநாmh  ஸthபேத ॥ 49॥
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thவா ததா³க³shthயஸுபா⁴தmh வச:
shேதாthரmh ச தththவாrhத²ஸமnhவிதmh வி: ◌⁴ ।

iµநிmh ஸமாபா⁴Shய iµதா³nhவிேதா யெயௗ
phரத³rhஶிதmh மாrhக³மேஶஷவிth³த⁴:॥ 50॥

இதி மத³th◌⁴யாthமராமயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
அரNhயகாNhேட³ th’தீய:ஸrhக:³॥ 3॥

॥ சrhத:²ஸrhக:³॥
 மஹாேத³வ உவாச

மாrhேக³vhரஜnh த³த³rhஶாத²ைஶல’ŋhக³வ shதி²தmh ।
vh’th³த⁴mh ஜடாஷmh ராம: கிேமததி³தி விshத:॥ 1॥
த⁴iνராநய ெஸௗthேர ராேஸாऽயmh ர:shதி²த: ।
இthயாஹ லமணmh ராேமா ஹநிShயாmhyh’ப⁴கmh ॥ 2॥
தchch²thவா ராமவசநmh kh³’th◌⁴ரராTh³ ப⁴யபீ³த: ।
வதா⁴rhேஹாऽஹmh ந ேத ராம பிshேதऽஹmh phய:ஸகா²॥ 3॥
ஜடாrhநாம ப⁴th³ரmh ேத kh³’th◌⁴ேராऽஹmh phயkh’thதவ ॥ 4॥
பசவThயாமஹmh வthshேய தைவவ phயகாmhயயா ।
mh’க³யாயாmh கதா³சிth phரயாேத லமேணऽபி ச ॥ 5॥
தா ஜநககnhயா ேம ரதvhயா phரயthநத: ।
thவா தth³kh³’th◌⁴ரவசநmh ராம:ஸshேநஹமph³ரவீth ॥ 6॥
ஸா⁴ kh³’th◌⁴ர மஹாராஜ தைத²வ  ேம phயmh ।
அthைரவ ேம ஸபshேதா² நாதி³ேர வேந வஸnh ॥ 7॥
இthயாமnhthதமாŋhkh³ய யெயௗ பசவmh phர: ◌⁴ ।
லமேணந ஸஹ ph◌⁴ராthரா தயா ர⁴நnhத³ந:॥ 8॥
க³thவா ேத ெகௗ³ததீரmh பசவThயாmh ஸுவிshதரmh ।
மnhதி³ரmh காரயாமாஸ லமேணந ஸு³th³தி⁴நா ॥ 9॥

adhyaatmaRamAra.pdf 13



அth◌⁴யாthமராமாயேண அரNhயகாNhட³mh

தthர ேத nhயவஸnh ஸrhேவ க³ŋhகா³யா உthதேர தேட ।
கத³mhப³பநஸாmhராதி³ப²லvh’ஸமாேல ॥ 10॥
விவிkhேத ஜநஸmhபா³த⁴வrhேத நீஜshத²ேல ।
விேநாத³யnh ஜநகஜாmh லமேணந விபசிதா ॥ 11॥
அth◌⁴வாஸ ஸுக²mh ராேமா ேத³வேலாக இவாபர: ।
கnhத³லப²லாதீ³நி லமேऽiνதி³நmh தேயா:॥ 12॥
ஆநீய phரத³ெதௗ³ ராமேஸவாதthபரமாநஸ: ।
த⁴iνrhபா³ணத⁴ேரா நிthயmh ராthெரௗ ஜாக³rhதி ஸrhவத:॥ 13॥
shநாநmh rhவnhthயiνதி³நmh thரயshேத ெகௗ³தஜேல ।
உப⁴ேயாrhமth◌⁴யகா³தா ேத ச க³மாக³ெமௗ ॥ 14॥
ஆநீய ஸலmh நிthயmh லமண: phதமாநஸ: ।
ேஸவேதऽஹரஹ: phthயா ஏவமாஸnh ஸுக²mh thரய:॥ 15॥
ஏகதா³லமே ராமேமகாnhேத ஸiµபshதி²தmh ।
விநயாவநேதா ⁴thவா பphரchச² பரேமவரmh ॥ 16॥
ப⁴க³வnh ேராchசா² ேமாshையகாnhதிகீmh க³திmh ।
thவthத: கமலபthரா ஸŋhேபாth³வkhமrhஹ ॥ 17॥
jhஞாநmh விjhஞாநஸதmh ப⁴khதிைவராkh³யph³’mhதmh ।
ஆசவ ேம ர⁴ேரShட²வkhதா நாnhேயாऽshதி ⁴தேல ॥ 18॥

ராம உவாச
’iΝ வயா ேத வthஸ ³யாth³³யதரmh பரmh ।
யth³விjhஞாய நேரா ஜயாthஸth³ேயா ைவகlhபகmh ph◌⁴ரமmh ॥ 19॥
ஆெதௗ³ மாயாshவபmh ேத வயா தத³நnhதரmh ।
jhஞாநshய ஸாத⁴நmh பசாjhjhஞாநவிjhஞாநஸmhதmh ॥ 20॥
jhேஞயmh ச பரமாthமாநmh யjhjhஞாthவா iµchயேத ப⁴யாth ।
அநாthமநி ஶராதா³வாthம³th³தி⁴sh யா ப⁴ேவth ॥ 21॥
ைஸவ மாயா தையவாெஸௗ ஸmhஸார: பகlhphயேத ।
ேப th³ேவ நிசிேத rhேவ மாயாயா:லநnhத³ந ॥ 22॥
விேபாவரேண தthர phரத²மmh கlhபேயjhஜக³th ।
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ŋhகா³th³யph³ரமபrhயnhதmh sh²லஸூமவிேப⁴த³த:॥ 23॥
அபரmh thவகி²லmh jhஞாநபமாvh’thய திShட²தி ।
மாயயா கlhபிதmh விவmh பரமாthமநி ேகவேல ॥ 24॥
ரjhெஜௗ ⁴ஜŋhக³வth³ph◌⁴ராnhthயா விசாேர நாshதி கிசந ।
யேத th³’யேத யth³யthshமrhயேத வா நைர:ஸதா³॥ 25॥
அஸேத³வ  தthஸrhவmh யதா²shவphநமேநாரெதௗ² ।
ேத³ஹ ஏவ  ஸmhஸாரvh’லmh th³’ட⁴mh shmh’தmh ॥ 26॥
தnhல: thரதா³ராதி³ப³nhத: ◌⁴ கிmh ேதऽnhயதா²thமந:॥ 27॥
ேத³ஹsh sh²ல⁴தாநாmh பச தnhமாthரபசகmh ।
அஹŋhகாரச ³th³தி⁴ச இnhth³யாணி ததா² த³ஶ ॥ 28॥
சிதா³பா⁴ேஸா மநைசவ லphரkh’திேரவ ச ।
ஏதthேthரதி jhேஞயmh ேத³ஹ இthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 29॥
ஏைதrhவிலே வ: பரமாthமா நிராமய: ।
தshய வshய விjhஞாேந ஸாத⁴நாnhயபி ேம ’iΝ ॥ 30॥
வச பரமாthமா ச பrhயாேயா நாthர ேப⁴த³தீ:◌⁴ ।
மாநாபா⁴வshததா² த³mhப⁴mhஸாதி³பவrhஜநmh ॥ 31॥
பராேபாதி³ஸஹநmh ஸrhவthராவkhரதா ததா² ।
மேநாவாkhகாயஸth³ப⁴khthயா ஸth³³ேரா: பேஸவநmh ॥ 32॥
பா³யாph◌⁴யnhதரஸmhஶுth³தி:◌⁴ shதி²ரதா ஸthkhயாதி³ஷு ।
மேநாவாkhகாயத³Nhட³ச விஷேயஷு நிஹதா ॥ 33॥
நிரஹŋhகாரதா ஜnhமஜராth³யாேலாசநmh ததா² ।
அஸkhதி:shேநஹஶூnhயthவmh thரதா³ரத⁴நாதி³ஷு ॥ 34॥
இShடாநிShடாக³ேம நிthயmh சிthதshய ஸமதா ததா² ।
மயி ஸrhவாthமேக ராேம யநnhயவிஷயா மதி:॥ 35॥
ஜநஸmhபா³த⁴ரதஶுth³த⁴ேத³ஶநிேஷவணmh ।
phராkh’ைதrhஜநஸŋhைக⁴ச யரதி:ஸrhவதா³ ப⁴ேவth ॥ 36॥
ஆthமjhஞாேந ஸேதா³th³ேயாேகா³ ேவதா³nhதாrhதா²வேலாகநmh ।
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உkhைதேரைதrhப⁴ேவjhjhஞாநmh விபைதrhவிபrhயய:॥ 37॥
³th³தி⁴phராணமேநாேத³ஹாஹŋhkh’திph◌⁴ேயா விலண: ।
சிதா³thமாஹmh நிthயஶுth³ேதா⁴ ³th³த⁴ ஏேவதி நிசயmh ॥ 38॥
ேயந jhஞாேநந ஸmhவிthேத தjhjhஞாநmh நிசிதmh ச ேம ।
விjhஞாநmh ச தைத³ைவதthஸாாத³iνப⁴ேவth³யதா³॥ 39॥
ஆthமா ஸrhவthர rhண:shயாchசிதா³நnhதா³thமேகாऽvhயய: ।
³th³th◌⁴யாth³பாதி⁴ரத: பமாதி³வrhத:॥ 40॥
shவphரகாேஶந ேத³ஹாதீ³nh பா⁴ஸயnhநநபாvh’த: ।
ஏக ஏவாth³விதீயச ஸthயjhஞாநாதி³லண:॥ 41॥
அஸŋhக:³shவphரேபா⁴ th³ரShடா விjhஞாேநநாவக³mhயேத ।
ஆசாrhயஶாshthேராபேத³ஶாth³ையkhயjhஞாநmh யதா³ ப⁴ேவth ॥ 42॥
ஆthமேநாrhவபரேயாrhலாவிth³யா தைத³வ  ।
யேத காrhயகரண:ஸைஹவ பரமாthமநி ॥ 43॥
ஸாவshதா²iµkhதிthkhதா பசாேராऽயமாthமநி ।
இத³mh ேமாshவபmh ேத கதி²தmh ர⁴நnhத³ந ॥ 44॥
jhஞாநவிjhஞாநைவராkh³யஸதmh ேம பராthமந: ।
கிnhthேவதth³³rhலப⁴mh மnhேய மth³ப⁴khதிவிiµகா²thமநாmh ॥ 45॥
சுShமதாமபி ததா² ராthெரௗ ஸmhயŋh ந th³’யேத ।
பத³mh தீ³பஸேமதாநாmh th³’யேத ஸmhயேக³வ  ॥ 46॥
ஏவmh மth³ப⁴khதிkhதாநாமாthமா ஸmhயkh phரகாஶேத ।
மth³ப⁴khேத: காரணmh கிசிth³வயா ’iΝ தththவத:॥ 47॥
மth³ப⁴khதஸŋhேகா³ மthேஸவா மth³ப⁴khதாநாmh நிரnhதரmh ।
ஏகாத³பவாஸாதி³ மம பrhவாiνேமாத³நmh ॥ 48॥
மthகதா²ரவேண பாேட²vhயாkh²யாேந ஸrhவதா³ ரதி: ।
மthஜாபநிShடா² ச மம நாமாiνகீrhதநmh ॥ 49॥
ஏவmh ஸததkhதாநாmh ப⁴khதிரvhயபி⁴சாணீ ।
மயி ஸஜாயேத நிthயmh தத: கிமவஶிShயேத ॥ 50॥
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அேதா மth³ப⁴khதிkhதshய jhஞாநmh விjhஞாநேமவ ச ।
ைவராkh³யmh ச ப⁴ேவchசீ²kh◌⁴ரmh தேதா iµkhதிமவாphiνயாth ॥ 51॥
கதி²தmh ஸrhவேமதthேத தவ phரநாiνஸாரத: ।
அshnhமந:ஸமாதா⁴ய யshதிShேட²thஸ  iµkhதிபா⁴kh ॥ 52॥
ந வkhதvhயத³mh யthநாnhமth³ப⁴khதிவிiµகா²ய  ।
மth³ப⁴khதாய phரதா³தvhயமாஹூயாபி phரயthநத:॥ 53॥
ய இத³mh  பேட²nhநிthயmh ரth³தா⁴ப⁴khதிஸமnhவித: ।
அjhஞாநபடலth◌⁴வாnhதmh வி⁴ய பiµchயேத ॥ 54॥
ப⁴khதாநாmh மம ேயாகி³நாmh ஸுவிமலshவாnhதாதிஶாnhதாthமநாmh
மthேஸவாபி⁴ரதாthமநாmh ச விமலjhஞாநாthமநாmh ஸrhவதா³ ।
ஸŋhக³mh ய:ேத ஸேதா³th³யதமதிshதthேஸவநாநnhயதீ:◌⁴
ேமாshதshய கேர shதி²ேதாऽஹமநிஶmh th³’ேயா ப⁴ேவ நாnhயதா² ॥
55॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
அரNhயகாNhேட³ சrhத:²ஸrhக:³॥ 4॥

॥ பசம:ஸrhக:³॥
 மஹாேத³வ உவாச

தshnh காேல மஹாரNhேய ரா காமபிணீ ।
விசசார மஹாஸththவா ஜநshதா²நநிவாநீ ॥ 1॥
ஏகதா³ ெகௗ³ததீேர பசவThயாmh ஸபத: ।
பth³மவjhராŋhஶாŋhகாநி பதா³நி ஜக³தீபேத:॥ 2॥
th³’ShThவா காமபதாthமா பாத³ெஸௗnhத³rhயேமாதா ।
பயnhதீ ஸா ஶைநராயாth³ராக⁴வshய நிேவஶநmh ॥ 3॥
தthர ஸா தmh ரமாநாத²mh தயா ஸஹ ஸmhshதி²தmh ।
கnhத³rhபஸth³’ஶmh ராமmh th³’ShThவா காமவிேமாதா ॥ 4॥
ரா ராக⁴வmh phராஹ கshய thவmh க: கிமாரேம ।
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khேதா ஜடாவlhகலாth³ைய:ஸாth◌⁴யmh கிmh ேதऽthர ேம வத³॥ 5॥
அஹmh ஶூrhபணகா² நாம ரா காமபிணீ ।
ப⁴கி³நீ ராேஸnhth³ரshய ராவணshய மஹாthமந:॥ 6॥
க²ேரண ஸதா ph◌⁴ராthரா வஸாmhயthைரவ காநேந ।
ராjhஞா த³thதmh ச ேம ஸrhவmh iµநிப⁴ா வஸாmhயஹmh ॥ 7॥
thவாmh  ேவதி³chசா² வத³ ேம வத³தாmh வர ।
தாமாஹ ராமநாமாஹமேயாth◌⁴யாதி⁴பேத:ஸுத:॥ 8॥
ஏஷா ேம ஸுnhத³ பா⁴rhயா தா ஜநகநnhதி³நீ ।
ஸ  ph◌⁴ராதா கநீயாnh ேம லமேऽதீவஸுnhத³ர:॥ 9॥
கிmh kh’thயmh ேத மயா ph³ காrhயmh ⁴வநஸுnhத³ ।
இதி ராமவச:thவா காமாrhதா ஸாph³ரவீதி³த³mh ॥ 10॥
ஏ ராம மயா ஸாrhத⁴mh ரமshவ கி³காநேந ।
காமாrhதாஹmh ந ஶkhேநா thயkhmh thவாmh கமேலணmh ॥ 11॥
ராம:தாmh கடாேண பயnh ஸshதமph³ரவீth ।
பா⁴rhயா மைமஷா கlhயாணீ விth³யேத யநபாயிநீ ॥ 12॥
thவmh  ஸாபthnhய:³ேக²ந கத²mh shதா²shய ஸுnhத³ ।
ப³ராshேத மம ph◌⁴ராதா லமேऽதீவ ஸுnhத³ர:॥ 13॥
தவாiνேபா ப⁴விதா பதிshேதைநவ ஸசர ।
இthkhதா லமணmh phராஹ பதிrhேம ப⁴வ ஸுnhத³ர ॥ 14॥
ph◌⁴ராராjhஞாmh ரshkh’thய ஸŋhக³chசா²ேவாऽth³ய மா சிரmh ।
இthயாஹ ரா ேகா⁴ரா லமணmh காமேமாதா ॥ 15॥
தாமாஹ லமண:ஸாth◌⁴வி தா³ேஸாऽஹmh தshய தீ⁴மத: ।
தா³ ப⁴விShய thவmh  தேதா :³க²தரmh iν கிmh ॥ 16॥
தேமவ க³chச² ப⁴th³ரmh ேத ஸ  ராஜாகி²ேலவர: ।
தchch²thவா நரphயாகா³th³ராக⁴வmh ³Shடமாநஸா ॥ 17॥
khேராதா⁴th³ராம கிமrhத²mh மாmh ph◌⁴ராமயshயநவshதி²த: ।
இதா³நீேமவ தாmh தாmh ப⁴யா தவாkh³ரத:॥ 18॥
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இthkhthவா விகடாகாரா ஜாநகீமiνதா⁴வதி ।
தேதா ராமாjhஞயா க²Th³க³மாதா³ய பkh³’ய தாmh ॥ 19॥
சிchேச²த³ நாஸாmh கrhெணௗ ச லமே ல⁴விkhரம: ।
தேதா ேகா⁴ரth◌⁴வநிmh kh’thவா தி⁴ராkhதவrhth³தmh ॥ 20॥
khரnhத³மாநா பபாதாkh³ேர க²ரshய பஷாரா ।
கிேமததி³தி தாமாஹ க²ர: க²ரதரார:॥ 21॥
ேகைநவmh காதா thவmh mh’thேயாrhவkhthராiνவrhதிநா ।
வத³ ேம தmh வதி⁴Shயா காலகlhபமபி th ॥ 22॥
தமாஹ ரா ராம:தாலமணஸmhத: ।
த³Nhட³கmh நிrhப⁴யmh rhவnhநாshேத ேகா³தா³வதேட ॥ 23॥
மாேமவmh kh’தவாnhshதshய ph◌⁴ராதா ேதைநவ ேசாதி³த: ।
யதி³ thவmh லஜாேதாऽ வீேராऽ ஜ ெதௗ  ॥ 24॥
தேயாsh தி⁴ரmh பாshேய ப⁴ையெதௗ ஸு³rhமெதௗ³ ।
ேநா ேசthphராnh பthயjhய யாshயா யமஸாத³நmh ॥ 25॥
தchch²thவா thவதmh phராகா³thக²ர: khேராேத⁴ந rhchசி²த: ।
சrhத³ஶ ஸஹshராணி ரஸாmh பீ⁴மகrhமmh ॥ 26॥
ேசாத³யாமாஸ ராமshய ஸபmh வத⁴காŋhயா ।
க²ரச thஶிராைசவ ³ஷணைசவ ராஸ:॥ 27॥
ஸrhேவ ராமmh ய:ஶீkh◌⁴ரmh நாநாphரஹரேth³யதா: ।
thவா ேகாலாஹலmh ேதஷாmh ராம: ெஸௗthமph³ரவீth ॥ 28॥
யேத வில:ஶph³ேதா³நமாயாnhதி ராஸா: ।
ப⁴விShயதி மஹth³th³த⁴mh நமth³ய மயா ஸஹ ॥ 29॥
தாmh நீthவா ³ஹாmh க³thவா தthர திShட² மஹாப³ல ।
ஹnhchசா²mhயஹmh ஸrhவாnh ராஸாnh ேகா⁴ரபிண:॥ 30॥
அthர கிசிnhந வkhதvhயmh ஶாபிேதாऽ மேமாப ।
தேத²தி தாமாதா³ய லமே க³வரmh யெயௗ ॥ 31॥
ராம: பகரmh ப³th³th◌⁴வா த⁴iνராதா³ய நிSh²ரmh ।
ணீராவயஶெரௗ ப³th³th◌⁴வாயthேதாऽப⁴வthphர: ◌⁴ ॥ 32॥
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தத ஆக³thய ராmh ராமshேயாப சி: ।
ஆதா⁴நி விசிthராணி பாஷாnh பாத³பாநபி ॥ 33॥
தாநி சிchேச²த³ ராேமாऽபி லயா திலஶ:th ।
தேதா பா³ணஸஹshேரண ஹthவா தாnh ஸrhவராஸாnh ॥ 34॥
க²ரmh thஶிரஸmh ைசவ ³ஷணmh ைசவ ராஸmh ।
ஜகா⁴ந phரஹராrhேத⁴ந ஸrhவாேநவ ர⁴thதம:॥ 35॥
லமேऽபி ³ஹாமth◌⁴யாthதாமாதா³ய ராக⁴ேவ ।
ஸமrhphய ராஸாnh th³’ShThவா ஹதாnh விshமயமாயெயௗ ॥ 36॥
தா ராமmh ஸமாŋhkh³ய phரஸnhநiµக²பŋhகஜா ।
ஶshthரvhரநி சாŋhேக³ஷு மமாrhஜ ஜநகாthமஜா ॥ 37॥
ஸாபி ³th³ராவ th³’ShThவா தாnh ஹதாnh ராஸŋhக³வாnh ।
லŋhகாmh க³thவா ஸபா⁴மth◌⁴ேய khேராஶnhதீ பாத³ஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 38॥
ராவணshய பபாேதாrhvhயாmh ப⁴கி³நீ தshய ரஸ: ।
th³’ShThவா தாmh ராவண: phராஹ ப⁴கி³நீmh ப⁴யவிவலாmh ॥ 39॥
உthதிShேடா²thதிShட²வthேஸ thவmh விபகரணmh தவ ।
kh’தmh ஶkhேரண வா ப⁴th³ேர யேமந வேணந வா ॥ 40॥
ேப³ேரத²வா ph³ ப⁴shrhயாmh ேணந தmh ।
ரா தiµவாேசத³mh thவmh phரமthேதா விட⁴தீ: ◌⁴ ॥ 41॥
பாநாஸkhத:shthவித:ஷNhட:◌⁴ ஸrhவthர லயேஸ ।
சாரசுrhவிநshthவmh கத²mh ராஜா ப⁴விShய ॥ 42॥
க²ரச நிஹத:ஸŋhkh²ேய ³ஷணshthஶிராshததா² ।
சrhத³ஶ ஸஹshராணி ராஸாநாmh மஹாthமநாmh ॥ 43॥
நிஹதாநி ேணைநவ ராேமஸுரஶth ।
ஜநshதா²நமேஶேஷண iµநீநாmh நிrhப⁴யmh kh’தmh ।
ந ஜாநா விட⁴shthவமத ஏவ மேயாchயேத ॥ 44॥

ராவண உவாச
ேகா வா ராம: கிமrhத²mh வா கத²mh ேதநாஸுரா ஹதா: ।
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ஸmhயkhகத²ய ேம ேதஷாmh லகா⁴தmh கேராmhயஹmh ॥ 45॥
ஶூrhபணேகா²வாச

ஜநshதா²நாத³ஹmh யாதா கதா³சிth ெகௗ³ததேட ।
தthர பசவ நாம ரா iµநிஜநாரயா ॥ 46॥
தthராரேம மயா th³’Shேடா ராேமா ராவேலாசந: ।
த⁴iνrhபா³ணத⁴ர:மாnh ஜடாவlhகலமNh³த:॥ 47॥
கநீயாநiνஜshதshய லமேऽபி ததா²வித:◌⁴ ।
தshய பா⁴rhயா விஶாலா பிணீ வாபரா ॥ 48॥
ேத³வக³nhத⁴rhவநாகா³நாmh மiνShயாmh ததா²விதா⁴ ।
ந th³’Shடா ந தா ராஜnh th³ேயாதயnhதீ வநmh ஶுபா⁴ ॥ 49॥
ஆேநமஹiµth³khதா தாmh பா⁴rhயாrhத²mh தவாநக⁴ ।
லமே நாம தth³ph◌⁴ராதா சிchேச²த³ மம நாகாmh ॥ 50॥
கrhெணௗ ச ேநாதி³தshேதந ராேமண ஸ மஹாப³ல: ।
தேதாऽஹமதி:³ேக²ந த³தீ க²ரமnhவகா³mh ॥ 51॥
ேஸாऽபி ராமmh ஸமாஸாth³ய th³த⁴mh ராஸத²ைப: ।
அத:ேணந ராேமண ேதைநவ ப³லஶாநா ॥ 52॥
ஸrhேவ ேதந விநShடா ைவ ராஸா பீ⁴மவிkhரமா: ।
யதி³ ராேமா மந:rhயாththைரேலாkhயmh நிஷாrhத⁴த:॥ 53॥
ப⁴shrhயாnhந ஸnhேத³ஹ இதி பா⁴தி மம phரேபா⁴ ।
யதி³ஸா தவ பா⁴rhயா shயாthஸப²லmh தவ விதmh ॥ 54॥
அேதா யதshவ ராேஜnhth³ர யதா² ேத வlhலபா⁴ ப⁴ேவth ।
தா ராவபthரா ஸrhவேலாைககஸுnhத³ ॥ 55॥
ஸாாth³ராமshய ரத:shதா²mh thவmh ந ம: phரேபா⁴ ।
மாயயா ேமாஹயிthவா  phராphshயேஸ தாmh ர⁴thதமmh ॥ 56॥
thவா தthஸூkhதவாkhையச தா³நமாநாதி³பி⁴shததா² ।
ஆவாshய ப⁴கி³நீmh ராஜா phரவிேவஶ shவகmh kh³’ஹmh ।
தthர சிnhதாபேரா ⁴thவா நிth³ராmh ராthெரௗ ந லph³த⁴வாnh ॥ 57॥
ஏேகந ராேமண கத²mh மiνShயமாthேரண
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நShட:ஸப³ல: க²ேரா ேம ।
ph◌⁴ராதா கத²mh ேம ப³லவீrhயத³rhப-
ேதா விநShேடா ப³த ராக⁴ேவண ॥ 58॥

யth³வா ந ராேமா மiνஜ: பேரேஶா
மாmh ஹnhகாம:ஸப³லmh ப³ெலௗைக: ◌⁴ ।

ஸmhphராrhதி²ேதாऽயmh th³ேணந rhவmh
மiνShயேபாऽth³ய ரேகா:◌⁴ ேலऽ⁴th ॥ 59॥

வth◌⁴ேயா யதி³shயாmh பரமாthமநாஹmh
ைவNhட²ராjhயmh பபாலேயऽஹmh ।

ேநா ேசதி³த³mh ராஸராjhயேமவ
ேபா⁴ேய சிரmh ராமமேதா vhரஜா ॥ 60॥

இthத²mh விசிnhthயாகி²லராேஸnhth³ேரா
ராமmh விதி³thவா பரேமவரmh ஹmh ।

விேராத⁴³th³th◌⁴ையவ ஹmh phரயா
th³தmh ந ப⁴khthயா ப⁴க³வாnh phரேத³th ॥ 61॥

இதி மத³th◌⁴யாthமராமயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
அரNhயகாNhேட³ பசம:ஸrhக:³॥ 5॥

॥ஷShட:²ஸrhக:³॥
விசிnhthையவmh நிஶாயாmh ஸ phரபா⁴ேத ரத²மாshதி²த: ।
ராவே மநஸா காrhயேமகmh நிசிthய ³th³தி⁴மாnh ॥ 1॥
யெயௗ மாசஸத³நmh பரmh பாரiµத³nhவத: ।
மாசshதthர iµநிவjhஜடாவlhகலதா⁴ரக:॥ 2॥
th◌⁴யாயnh ’தி³ பராthமாநmh நிrh³ணmh ³ணபா⁴ஸகmh ।
ஸமாதி⁴விரேமऽபயth³ராவணmh kh³’ஹமாக³தmh ॥ 3॥
th³தiµthதா²ய சாŋhkh³ய ஜயிthவா யதா²விதி⁴ ।
kh’தாதிth²யmh ஸுகா²நmh மாேசா வாkhயமph³ரவீth ॥ 4॥
ஸமாக³மநேமதthேத ரேத²ைநேகந ராவண ।
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சிnhதாபர இவாபா⁴ ’தி³ காrhயmh விசிnhதயnh ॥ 5॥
ph³ ேம ந  ேகா³phயmh ேசthகரவாணி தவ phயmh ।
nhயாyhயmh ேசth³ph³ ராேஜnhth³ர vh’நmh மாmh shph’ேஶnhந  ॥ 6॥

ராவண உவாச
அshதி ராஜா த³ஶரத:²ஸாேகதாதி⁴பதி: கில ।
ராமநாமா ஸுதshதshய jhேயShட:²ஸthயபராkhரம:॥ 7॥
விவாஸயாமாஸ ஸுதmh வநmh வநஜநphயmh ।
பா⁴rhயயா ஸதmh ph◌⁴ராthரா லமேணந ஸமnhவிதmh ॥ 8॥
ஸ ஆshேத விபிேந ேகா⁴ேர பசவThயாரேம ஶுேப⁴ ।
தshய பா⁴rhயா விஶாலா தா ேலாகவிேமாநீ ॥ 9॥
ராேமா நிரபராதா⁴nhேம ராஸாnh பீ⁴மவிkhரமாnh ।
க²ரmh ச ஹthவா விபிேந ஸுக²மாshேதऽதிநிrhப⁴ய:॥ 10॥
ப⁴கி³nhயா:ஶூrhபணகா²யா நிrhேதா³ஷாயாச நாகாmh ।
கrhெணௗ சிchேச²த³³Shடாthமா வேந திShட²தி நிrhப⁴ய:॥ 11॥
அதshthவயா ஸஹாேயந க³thவா தthphராணவlhலபா⁴mh ।
ஆநயிShயா விபிேந ரேத ராக⁴ேவண தாmh ॥ 12॥
thவmh  மாயாmh’ேகா³ ⁴thவா யாரமாத³பேநShய ।
ராமmh ச லமணmh ைசவ ததா³தாmh ஹராmhயஹmh ॥ 13॥
thவmh  தாவthஸஹாயmh ேம kh’thவா shதா²shய rhவவth ।
இthேயவmh பா⁴ஷமாணmh தmh ராவணmh வீய விshத:॥ 14॥
ேகேநத³iµபதி³Shடmh ேத லகா⁴தகரmh வச: ।
ஸ ஏவ ஶthrhவth◌⁴யச யshthவnhநாஶmh phரதீேத ॥ 15॥
ராமshய ெபௗஷmh shmh’thவா சிthதமth³யாபி ராவண ।
பா³ேலாऽபி மாmh ெகௗஶிகshய யjhஞஸmhரய ஸ:॥ 16॥
ஆக³தshthவிஷுணேகந பாதயாமாஸ ஸாக³ேர ।
ேயாஜநாநாmh ஶதmh ராமshததா³தி³ ப⁴யவிவல:॥ 17॥
shmh’thவா shmh’thவா தேத³வாஹmh ராமmh பயா ஸrhவத:॥ 18॥
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த³Nhட³ேகऽபி நரphயஹmh வேந
rhவைவரமiνசிnhதயnh ’தி³ ।

தீண’ŋhக³mh’க³பேமகதா³
மாth³’ைஶrhப³ஹுபி⁴ராvh’ேதாऽph◌⁴யயாmh ॥ 19॥

ராக⁴வmh ஜநகஜாஸமnhவிதmh
லமேணந ஸதmh thவராnhவித: ।

ஆக³ேதாऽஹமத²ஹnhiµth³யேதா
மாmh விேலாkhய ஶரேமகமபth ॥ 20॥

ேதந விth³த⁴’த³ேயாऽஹiµth³ph◌⁴ரமnh
ராேஸnhth³ர பதிேதாऽsh ஸாக³ேர ।

தthphரph◌⁴’thயஹத³mh ஸமாத:
shதா²நrhதத³mh ப⁴யாrhதி³த:॥ 21॥

ராமேமவ ஸததmh விபா⁴வேய
பீ⁴தபீ⁴த இவ ேபா⁴க³ராஶித: ।

ராஜரthநரமணீரதா²தி³கmh
ேராthரேயாrhயதி³ க³தmh ப⁴யmh ப⁴ேவth ॥ 22॥

ராம ஆக³த இேஹதிஶŋhகயா
பா³யகாrhயமபி ஸrhவமthயஜmh ।

நிth³ரயா பvh’ேதா யதா³shவேப
ராமேமவ மநஸாiνசிnhதயnh ॥ 23॥

shவphநth³’Shக³தராக⁴வmh ததா³
ேபா³தி⁴ேதா விக³தநிth³ர ஆshதி²த: ।

தth³ப⁴வாநபி விiµchய சாkh³ரஹmh
ராக⁴வmh phரதி kh³’ஹmh phரயா ேபா: ◌⁴ ॥ 24॥

ர ராஸலmh சிராக³தmh
தthshmh’ெதௗ ஸகலேமவ நயதி ।

தவ தmh வத³ேதா மம பா⁴தmh
பkh³’ஹாண பராthமநி ராக⁴ேவ ।

thயஜ விேராத⁴மதிmh ப⁴ஜ ப⁴khதித:
பரமகாணிேகா ர⁴நnhத³ந:॥ 25॥
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அஹமேஶஷத³mh iµநிவாkhயத:
அ’ணவமாதி³ேக³ பரேமவர: ।

ph³ரமrhதி²த உவாச தmh ஹ:
கிmh தேவphதமஹmh கரவாணி தth ॥ 26॥

ph³ரமேkhதமரவிnhத³ேலாசந
thவmh phரயா ⁴வி மாiνஷmh வ: ।

த³ஶரதா²thமஜபா⁴வமஜஸா
ஜ mh த³ஶகnhத⁴ரmh ஹேர ॥ 27॥

அேதா ந மாiνேஷா ராம:ஸாாnhநாராயேऽvhயய: ।
மாயாமாiνஷேவேஷண வநmh யாேதாऽதிநிrhப⁴ய:॥ 28॥
⁴பா⁴ரஹரrhதா²ய க³chச² தாத kh³’ஹmh ஸுக²mh ।
thவா மாசவசநmh ராவண: phரthயபா⁴ஷத ॥ 29॥
பரமாthமா யதா³ ராம: phராrhதி²ேதா ph³ரம கில ।
மாmh ஹnhmh மாiνேஷா ⁴thவா யthநாதி³ஹ ஸமாக³த:॥ 30॥
கShயthயசிராேத³வ ஸthயஸŋhகlhப ஈவர: ।
அேதாऽஹmh யthநத:தாமாேநShயாmhேயவ ராக⁴வாth ॥ 31॥
வேத⁴ phராphேத ரேண வீர phராphshயா பரமmh பத³mh ।
யth³வா ராமmh ரேண ஹthவா தாmh phராphshயா நிrhப⁴ய:॥ 32॥
த³thதிShட² மஹாபா⁴க³விசிthரmh’க³பth◌⁴’kh ।
ராமmh ஸலமணmh ஶீkh◌⁴ரமாரமாத³தி³ரத:॥ 33॥
ஆkhரmhய க³chச² thவmh ஶீkh◌⁴ரmh ஸுக²mh திShட² யதா² ரா ।
அத: பரmh ேசth³யthகிசிth³பா⁴ஷேஸ மth³விபீ⁴ஷணmh ॥ 34॥
ஹநிShயாmhயநாேநந thவாமthைரவ ந ஸmhஶய: ।
மாசshதth³வச:thவா shவாthமnhேயவாnhவசிnhதயth ॥ 35॥
யதி³ மாmh ராக⁴ேவா ஹnhயாthததா³iµkhேதா ப⁴வாrhணவாth ।
மாmh ஹnhயாth³யதி³ ேசth³³Shடshததா³ ேம நிரேயா th◌⁴வmh ॥ 36॥
இதி நிசிthய மரணmh ராமா³thதா²ய ேவக³த: ।
அph³ரவீth³ராவணmh ராஜnh கேராmhயாjhஞாmh தவ phரேபா⁴ ॥ 37॥
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இthkhthவா ரத²மாshதா²ய க³ேதா ராமாரமmh phரதி ।
ஶுth³த⁴ஜாmh³நத³phரkh²ேயா mh’ேகா³ऽ⁴th³ெரௗphயபி³nh³க:॥ 38॥
ரthந’ŋhேகா³ மணி²ேரா நீலரthநவிேலாசந: ।
விth³thphரேபா⁴ விiµkh³தா⁴shேயா விசசார வநாnhதேர ॥ 39॥
ராமாரமபத³shயாnhேத தாth³’Shபேத² சரnh ॥ 40॥
ணmh ச தா⁴வthயவதிShட²ேத ணmh

ஸபமாக³thய நrhப⁴யாvh’த: ।
ஏவmh ஸ மாயாmh’க³ேவஷபth◌⁴’kh

சசார தாmh பேமாஹயnh க²ல:॥ 41॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
அரNhயகாNhேட³ஷShட:²ஸrhக:³॥ 6॥

॥ஸphதம:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச

அத² ராேமாऽபி தthஸrhவmh jhஞாthவா ராவணேசShதmh ।
உவாச தாேமகாnhேத ’iΝ ஜாநகி ேம வச:॥ 1॥
ராவே பி⁴ுேபண ஆக³Shயதி ேதऽnhதிகmh ।
thவmh  சா²யாmh thவதா³காராmh shதா²பயிthேவாடேஜ விஶ ॥ 2॥
அkh³நாவth³’யேபண வrhஷmh திShட² மமாjhஞயா ।
ராவணshய வதா⁴nhேத மாmh rhவவthphராphshயேஸ ஶுேப⁴ ॥ 3॥
thவா ராேமாதி³தmh வாkhயmh ஸாபி தthர ததா²கேராth ।
மாயாதாmh ப³:shதா²phய shவயமnhதrhத³ேத⁴ऽநேல ॥ 4॥
மாயாதா ததா³ऽபயnhmh’க³mh மாயாவிநிrhதmh ।
ஹஸnhதீ ராமமph◌⁴ேயthய phேராவாச விநயாnhவிதா ॥ 5॥
பய ராம mh’க³mh சிthரmh காநகmh ரthந⁴தmh ।
விசிthரபி³nh³பி⁴rhkhதmh சரnhதமேதாப⁴யmh ।
ப³th³th◌⁴வா ேத³ மம khடா³mh’ேகா³ ப⁴வ ஸுnhத³ர:॥ 6॥

26 sanskritdocuments.org



அth◌⁴யாthமராமாயேண அரNhயகாNhட³mh

தேத²தி த⁴iνராதா³ய க³chச²nh லமணமph³ரவீth ।
ர thவமதியthேநந தாmh மthphராணவlhலபா⁴mh ॥ 7॥
மாயிந:ஸnhதி விபிேந ராஸா ேகா⁴ரத³rhஶநா: ।
அேதாऽthராவத:ஸாth◌⁴வீmh ர தாமநிnhதி³தாmh ॥ 8॥
லமே ராமமாேஹத³mh ேத³வாயmh mh’க³பth◌⁴’kh ।
மாேசாऽthர ந ஸnhேத³ஹ ஏவmh⁴ேதா mh’க:³த:॥ 9॥

ராம உவாச
யதி³ மாச ஏவாயmh ததா³ஹnh ந ஸmhஶய: ।
mh’க³ேசதா³நயிShயா தாவிரமேஹதேவ ॥ 10॥
க³Shயா mh’க³mh ப³th³th◌⁴வா யாநயிShயா ஸthவர: ।
thவmh phரயthேநந ஸnhதிShட²தாஸmhரேth³யத:॥ 11॥
இthkhthவா phரயெயௗ ராேமா மாயாmh’க³மiνth³த: ।
மாயா யதா³ரயா ேலாகேமாநீ ஜக³தா³kh’தி:॥ 12॥
நிrhவிகாரசிதா³thமாபி rhேऽபி mh’க³மnhவகா³th ।
ப⁴khதாiνகmhபீ ப⁴க³வாநிதி ஸthயmh வேசா ஹ:॥ 13॥
கrhmh தாphயாrhதா²ய ஜாநnhநபி mh’க³mh யெயௗ ।
அnhயதா² rhணகாமshய ராமshய விதி³தாthமந:॥ 14॥
mh’ேக³ண வா shthயா வாபி கிmh காrhயmh பரமாthமந:॥ 15॥
கதா³சிth³ th³’யேதऽph◌⁴யாேஶ ணmh தா⁴வதி யேத ।
th³’யேத ச தேதா ³ராேத³வmh ராமமபாஹரth ।
தேதா ராேமாऽபி விjhஞாய ராேஸாऽயதி sh²டmh ॥ 16॥
விvhயாத⁴ ஶரமாதா³ய ராஸmh mh’க³பிணmh ।
பபாத தி⁴ராkhதாshேயா மாச: rhவபth◌⁴’kh ॥ 17॥
ஹா ஹேதாऽsh மஹாபா³ேஹா thரா லமண மாmh th³தmh ।
இthkhthவா ராமவth³வாசா பபாத தி⁴ராஶந:॥ 18॥
யnhநாமாjhேஞாऽபி மரேண shmh’thவா தthஸாmhயமாphiνயாth ।
கிiµதாkh³ேர ஹmh பயnhshேதைநவ நிஹேதாऽஸுர:॥ 19॥
தth³ேத³ஹா³thதி²தmh ேதஜ:ஸrhவேலாகshய பயத: ।
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ராமேமவாவிஶth³ேத³வா விshமயmh பரமmh ய:॥ 20॥
கிmh கrhம kh’thவா கிmh phராphத: பாதகீ iµநிmhஸக: ।
அத²வா ராக⁴வshயாயmh மமா நாthர ஸmhஶய:॥ 21॥
ராமபா³ேணந ஸmhவிth³த: ◌⁴ rhவmh ராமமiνshமரnh ।
ப⁴யாthஸrhவmh பthயjhய kh³’ஹவிthதாதி³கmh ச யth ॥ 22॥
’தி³ ராமmh ஸதா³ th◌⁴யாthவா நிrh⁴தாேஶஷகlhமஷ: ।
அnhேத ராேமண நிஹத: பயnh ராமமவாப ஸ:॥ 23॥
th³விேஜா வா ராேஸா வாபி பாபீ வா தா⁴rhேகாऽபி வா ।
thயஜnh கேலவரmh ராமmh shmh’thவா யாதி பரmh பத³mh ॥ 24॥
இதி ேதऽnhேயாnhயமாபா⁴Shய தேதா ேத³வா தி³வmh ய:॥ 25॥
ராமshதchசிnhதயாமாஸ mhயமாேऽஸுராத⁴ம: ।
ஹா லமேணதி மth³வாkhயமiνrhவnhமமார கிmh ।
thவா மth³வாkhயஸth³’ஶmh வாkhயmh தாபி கிmh ப⁴ேவth ॥ 26॥
இதி சிnhதாபதாthமா ராேமா ³ராnhnhயவrhதத ॥ 27॥
தா தth³பா⁴தmh thவா மாசshய ³ராthமந: ।
பீ⁴தாதி:³க²ஸmhவிkh³நா லமணmh thவித³மph³ரவீth ।
க³chச²லமண ேவேக³ந ph◌⁴ராதா ேதऽஸுரபீ³த:॥ 28॥
ஹா லமேணதி வசநmh ph◌⁴ராshேத ந ’ே கிmh ।
தாமாஹ லமே ேத³வி ராமவாkhயmh ந தth³ப⁴ேவth ॥ 29॥
ய: கசிth³ராேஸா ேத³வி mhயமாேऽph³ரவீth³வச: ।
ராமshthைரேலாkhயமபி ய: khth³ேதா⁴ நாஶயதி th ॥ 30॥
ஸ கத²mh தீ³நவசநmh பா⁴ஷேதऽமரத: ।
khth³தா⁴ லமணமாேலாkhய தா பா³Shபவிேலாசநா ॥ 31॥
phராஹ லமண ³rh³th³ேத⁴ ph◌⁴ராrhvhயஸநchச² ।
phேரேதா ப⁴ரேதைநவ ராமநாஶாபி⁴காŋh ॥ 32॥
மாmh ேநமாக³ேதாऽ thவmh ராமநாஶ உபshதி²ேத ।
ந phராphshயேஸ thவmh மாமth³ய பய phராnhshthயஜாmhயஹmh ॥ 33॥

28 sanskritdocuments.org



அth◌⁴யாthமராமாயேண அரNhயகாNhட³mh

ந ஜாநாதீth³’ஶmh ராமshthவாmh பா⁴rhயாஹரேth³யதmh ।
ராமாத³nhயmh ந shph’ஶா thவாmh வா ப⁴ரதேமவ வா ॥ 34॥
இthkhthவா வth◌⁴யமாநா ஸா shவபா³ஹுph◌⁴யாmh ேராத³ஹ ।
தchch²thவா லமண: கrhெணௗ பிதா⁴யாதீவ :³கி²த:॥ 35॥
மாேமவmh பா⁴ஷேஸ சNh³ தி⁴kh thவாmh நாஶiµைபShய ।
இthkhthவா வநேத³வீph◌⁴ய:ஸமrhphய ஜநகாthமஜாmh ॥ 36॥
யெயௗ :³கா²திஸmhவிkh³ேநா ராமேமவ ஶைந:ஶைந: ।
தேதாऽnhதரmh ஸமாேலாkhய ராவே பி⁴ுேவஷth◌⁴’kh ॥ 37॥
தாஸபமக³மth sh²ரth³த³Nhட³கமNhட³: ।
தா தமவேலாkhயாஶு நthவா ஸmhjhய ப⁴khதித:॥ 38॥
கnhத³லப²லாதீ³நி த³ththவா shவாக³தமph³ரவீth ।
iµேந ⁴ŋhவ ப²லாதீ³நி விரமshவ யதா²ஸுக²mh ॥ 39॥
இதா³நீேமவ ப⁴rhதா ேம யாக³Shயதி ேத phயmh ।
கShயதி விேஶேஷண திShட² thவmh யதி³ ேராசேத ॥ 40॥

பி⁴ுவாச
கா thவmh கமலபthரா ேகா வா ப⁴rhதா தவாநேக⁴ ।
கிமrhத²மthர ேத வாேஸா வேந ராஸேஸவிேத ।
ph³ ப⁴th³ேர தத:ஸrhவmh shவvh’thதாnhதmh நிேவத³ேய ॥ 41॥

ேதாவாச
அேயாth◌⁴யாதி⁴பதி:மாnh ராஜா த³ஶரேதா² மஹாnh ।
தshய jhேயShட:²ஸுேதா ராம:ஸrhவலணலத:॥ 42॥
தshயாஹmh த⁴rhமத: பthநீ தா ஜநகநnhதி³நீ ।
தshய ph◌⁴ராதா கநீயாnhச லமே ph◌⁴ராth’வthஸல:॥ 43॥
பிராjhஞாmh ரshkh’thய த³Nhட³ேக வshமாக³த: ।
சrhத³ஶ ஸமாshthவாmh  jhஞாchசா² ேம வத³॥ 44॥

பி⁴ுவாச
ெபௗலshthயதநேயாऽஹmh  ராவே ராஸாதி⁴ப: ।
thவthகாமபதphேதாऽஹmh thவாmh ேநmh ரமாக³த:॥ 45॥
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iµநிேவேஷண ராேமண கிmh கShய மாmh ப⁴ஜ ।
⁴ŋhவ ேபா⁴கா³nh மயா ஸாrhத⁴mh thயஜ :³க²mh வேநாth³ப⁴வmh ॥ 46॥
thவா தth³வசநmh தா பீ⁴தா கிசி³வாச தmh ।
யth³ேயவmh பா⁴ஷேஸ மாmh thவmh நாஶேமShய ராக⁴வாth ॥ 47॥
ஆக³Shயதி ராேமாऽபி ணmh திShட²ஸஹாiνஜ: ।
மாmh ேகா த⁴rhஷயிmh ஶkhேதா ஹேரrhபா⁴rhயாmh ஶேஶா யதா²॥ 48॥
ராமபா³ணrhவிபி⁴nhநshthவmh பதிShய மதேல ॥ 49॥
இதி தாவச:thவா ராவண: khேராத⁴rhchசி²த: ।
shவபmh த³rhஶயாமாஸ மஹாபrhவதஸnhநிப⁴mh ।
த³ஶாshயmh விmhஶதி⁴ஜmh காலேமக⁴ஸமth³திmh ॥ 50॥
தth³th³’ShThவா வநேத³vhயச ⁴தாநி ச விதthரஸு: ।
தேதா விதா³rhய த⁴ரணீmh நைக²th³th◌⁴’thய பா³ஹுபி:◌⁴ ॥ 51॥
ேதாலயிthவா ரேத²phthவா யெயௗ phரmh விஹாயஸா ।
ஹா ராம ஹா லமேணதி த³தீ ஜநகாthமஜா ॥ 52॥
ப⁴ேயாth³விkh³நமநா தீ³நா பயnhதீ ⁴வேமவ ஸா ।
thவா தthkhரnhதி³தmh தீ³நmh தாயா: பஸthதம:॥ 53॥
ஜடாthதி²த:ஶீkh◌⁴ரmh நகா³kh³ராthதீணNhட³க: ।
திShட² திShேட²தி தmh phராஹ ேகா க³chச²தி மமாkh³ரத:॥ 54॥
iµthவா ேலாகநாத²shய பா⁴rhயாmh ஶூnhயாth³வநாலயாth ।
ஶுநேகா மnhthரதmh thவmh ேராடா³ஶவாth◌⁴வேர ॥ 55॥
இthkhthவா தீணNhேட³ந rhணயாமாஸ தth³ரத²mh ।
வாஹாnh பி³ேப⁴த³ பாதா³ph◌⁴யாmh rhணயாமாஸ தth³த⁴iν:॥ 56॥
தத:தாmh பthயjhய ராவண: க²Th³க³மாத³ேத³ ।
சிchேச²த³ பௌ ஸாமrhஷ: பராஜshய தீ⁴மத:॥ 57॥
பபாத கிசிchேச²ேஷண phராேணந ⁴வி பராTh ।
நரnhயரேத²நாஶு தாமாதா³ய ராவண:॥ 58॥
khேராஶnhதீ ராமராேமதி thராதாரmh நாதி⁴க³chச²தி ।
ஹா ராம ஹா ஜக³nhநாத² மாmh ந பய :³கி²தாmh ॥ 59॥
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ரஸா நீயமாநாmh shவாmh பா⁴rhயாmh ேமாசய ராக⁴வ ।
ஹா லமண மஹாபா⁴க³ thரா மாமபராதி⁴நீmh ॥ 60॥
வாkhஶேரண ஹதshthவmh ேம nhமrhஹ ேத³வர ।
இthேயவmh khேராஶமாநாmh தாmh ராமாக³மநஶŋhகயா ॥ 61॥
ஜகா³ம வாேவேக³ந தாமாதா³ய ஸthவர:॥ 62॥
விஹாயஸா நீயமாநா தாபயத³ேதா⁴iµகீ² ।
பrhவதாkh³ேர shதி²தாnh பச வாநராnh வாஜாநநா ।
உthதயாrhத⁴க²Nhேட³ந விiµchயாப⁴ரதி³கmh ॥ 63॥
ப³th³th◌⁴வா சிேப ராமாய கத²யnhthவிதி பrhவேத ॥ 64॥
தத:ஸiµth³ரiµlhலŋhkh◌⁴ய லŋhகாmh க³thவா ஸ ராவண: ।
shவாnhத:ேர ரஹshேய தாமேஶாகவிபிேநऽபth ।
ராபி: ◌⁴ பvh’தாmh மாth’³th³th◌⁴யாnhவபாலயth ॥ 65॥
kh’ஶாऽதிதீ³நா பகrhமவrhதா

:³ேக²ந ஶுShயth³வத³நாऽதிவிவலா ।
ஹா ராம ராேமதி விலphயமாநா

தா shதி²தா ராஸvh’nhத³மth◌⁴ேய ॥ 66॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
அரNhயகாNhேட³ஸphதம:ஸrhக:³॥ 7॥

॥அShடம:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச

ராேமா மாயாவிநmh ஹthவா ராஸmh காமபிணmh ।
phரதshேத²shவாரமmh க³nhmh தேதா ³ராth³த³த³rhஶ தmh ॥ 1॥
ஆயாnhதmh லமணmh தீ³நmh iµேக²ந பஶுShயதா ।
ராக⁴வசிnhதயாமாஸ shவாthமnhேயவ மஹாமதி:॥ 2॥
லமணshதnhந ஜாநாதி மாயாதாmh மயா kh’தாmh ।
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jhஞாthவாphேயநmh வசயிthவா ேஶாசா phராkh’ேதா யதா²॥ 3॥
யth³யஹmh விரேதா ⁴thவா Shணீmh shதா²shயா மnhதி³ேர ।
ததா³ ராஸேகாநாmh வேதா⁴பாய: கத²mh ப⁴ேவth ॥ 4॥
யதி³ ேஶாசா தாmh :³க²ஸnhதphத: காiµேகா யதா² ।
ததா³ khரேமiνசிnhவnh தாmh யாshேயऽஸுராலயmh ।
ராவணmh ஸலmh ஹthவா தாமkh³ெநௗ shதி²தாmh ந:॥ 5॥
மையவ shதா²பிதாmh நீthவா யாதாேயாth◌⁴யாமதnhth³த:॥ 6॥
அஹmh மiνShயபா⁴ேவந ஜாேதாऽsh ph³ரமrhதி²த: ।
மiνShயபா⁴வமாபnhந: கிசிthகாலmh வஸா ெகௗ ।
தேதா மாயாமiνShயshய சதmh ேமऽiν’Nhவதாmh ॥ 7॥
iµkhதி:shயாத³phரயாேஸந ப⁴khதிமாrhகா³iνவrhதிநாmh ।
நிசிthையவmh ததா³ th³’ShThவா லமணmh வாkhயமph³ரவீth ॥ 8॥
கிமrhத²மாக³ேதாऽ thவmh தாmh thயkhthவா மம phயாmh ।
நீதா வா ப⁴தா வாபி ராைஸrhஜநகாthமஜா ॥ 9॥
லமண: phராஜ: phராஹ தாயா ³rhவேசா த³nh ।
ஹா லமேணதி வசநmh ராேஸாkhதmh தmh தயா ॥ 10॥
thவth³வாkhயஸth³’ஶmh thவா மாmh க³chேச²தி thவராph³ரவீth ।
த³nhதீ ஸா மயா phேராkhதா ேத³வி ராஸபா⁴தmh ।
ேநத³mh ராமshய வசநmh shவshதா² ப⁴வ ஶுசிshேத ॥ 11॥
இthேயவmh ஸாnhthவிதா ஸாth◌⁴வீ மயா phேராவாச மாmh ந: ।
ய³khதmh ³rhவேசா ராம ந வாchயmh ரதshதவ ॥ 12॥
கrhெணௗ பிதா⁴ய நிrhக³thய யாேதாऽஹmh thவாmh ஸmh ॥ 13॥
ராமsh லமணmh phராஹ ததா²phயiνசிதmh kh’தmh ।
thவயா shthபா⁴தmh ஸthயmh kh’thவா thயkhதா ஶுபா⁴நநா ।
நீதா வா ப⁴தா வாபி ராைஸrhநாthர ஸmhஶய:॥ 14॥
இதி சிnhதாபேரா ராம:shவாரமmh thவேதா யெயௗ ।
தthராth³’ShThவா ஜநகஜாmh விலலாபாதி:³கி²த:॥ 15॥
ஹா phேய khவ க³தா thவmh நா rhவவதா³ரேம ।
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அத²வா மth³விேமாஹாrhத²mh லயா khவ வியேஸ ॥ 16॥
இthயாசிnhவnh வநmh ஸrhவmh நாபயjhஜாநகீmh ததா³ ।
வநேத³vhய:த:தாmh ph³வnh மம வlhலபா⁴mh ॥ 17॥
mh’கா³ச பே vh’ா த³rhஶயnh மம phயாmh ।
இthேயவmh விலபnhேநவ ராம:தாmh ந thரசிth ॥ 18॥
ஸrhவjhஞ:ஸrhவதா² khவாபி நாபயth³ர⁴நnhத³ந: ।
ஆநnhேதா³ऽphயnhவேஶாசthதாமசேலாऽphயiνதா⁴வதி ॥ 19॥
நிrhமேமா நிரஹŋhகாேராऽphயக²Nhடா³நnhத³பவாnh ।
மம ஜாேயதி ேததி விலலாபாதி:³கி²த:॥ 20॥
ஏவmh மாயாமiνசரnhநஸkhேதாऽபி ர⁴thதம: ।
ஆஸkhத இவ டா⁴நாmh பா⁴தி தththவவிதா³mh ந  ॥ 21॥
ஏவmh விசிnhவnh ஸகலmh வநmh ராம:ஸலமண: ।
ப⁴kh³நmh ரத²mh ச²thரசாபmh ப³ரmh பதிதmh ⁴வி ॥ 22॥
th³’ShThவா லமணமாேஹத³mh பய லமண ேகநசிth ।
நீயமாநாmh ஜநகஜாmh தmh thவாnhேயா ஜஹார தாmh ॥ 23॥
தத: கசிth³⁴ேவா பா⁴க³mh க³thவா பrhவதஸnhநிப⁴mh ।
தி⁴ராkhதவrhth³’ShThவா ராேமா வாkhயமதா²ph³ரவீth ॥ 24॥
ஏஷ ைவ ப⁴யிthவா தாmh ஜாநகீmh ஶுப⁴த³rhஶநாmh ।
ேஶேத விவிkhேதऽதிth’phத: பய ஹnh நிஶாசரmh ॥ 25॥
சாபமாநய ஶீkh◌⁴ரmh ேம பா³ணmh ச ர⁴நnhத³ந ।
தchch²thவா ராமவசநmh ஜடா: phராஹ பீ⁴தவth ॥ 26॥
மாmh ந மாரய ப⁴th³ரmh ேத mhயமாணmh shவகrhம ।
அஹmh ஜடாshேத பா⁴rhயாஹாணmh ஸமiνth³த:॥ 27॥
ராவணmh தthர th³த⁴mh ேம ப³⁴வாவிமrhத³ந ।
தshய வாஹாnh ரத²mh சாபmh சி²ththவாஹmh ேதந கா⁴தித:॥ 28॥
பதிேதாऽsh ஜக³nhநாத² phராnhshthயயா பய மாmh ।
தchch²thவா ராக⁴ேவா தீ³நmh கNhட²phராணmh த³த³rhஶ ஹ ॥ 29॥
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ஹshதாph◌⁴யாmh ஸmhshph’ஶnh ராேமா :³கா²vh’தேலாசந:॥ 30॥
ஜடாேயா ph³ ேம பா⁴rhயா ேகந நீதா ஶுபா⁴நநா ।
மthகாrhயாrhத²mh ஹேதாऽ thவமேதா ேம phயபா³nhத⁴வ:॥ 31॥
ஜடா:ஸnhநயா வாசா வkhthராth³ரkhதmh ஸiµth³வமnh ।
உவாச ராவே ராம ராேஸா பீ⁴மவிkhரம:॥ 32॥
ஆதா³ய ைமதி²mh தாmh த³பி⁴iµேகா² யெயௗ ।
இேதா வkhmh ந ேம ஶkhதி: phராnhshthயயா ேதऽkh³ரத:॥ 33॥
தி³ShThயா th³’Shேடாऽ ராம thவmh mhயமாேணந ேமऽநக⁴ ।
பரமாthமா விShiΝshthவmh மாயாமiνஜபth◌⁴’kh ॥ 34॥
அnhதகாேலऽபி th³’ShThவா thவாmh iµkhேதாऽஹmh ர⁴ஸthதம ।
ஹshதாph◌⁴யாmh shph’ஶ மாmh ராம நrhயாshயா ேத பத³mh ॥ 35॥
தேத²தி ராம: பshபrhஶ தத³ŋhக³mh பாணிநா shமயnh ।
தத: phராnh பthயjhய ஜடா: பதிேதா ⁴வி ॥ 36॥
ராமshதமiνேஶாசிthவா ப³nh⁴வth ஸாேலாசந: ।
லமேணந ஸமாநாyhய காShடா²நி phரத³தா³ஹ தmh ॥37॥
shநாthவா :³ேக²ந ராேமாऽபி லமேணந ஸமnhவித: ।
ஹthவா வேந mh’க³mh தthர மாmhஸக²Nhடா³nh ஸமnhதத:॥ 38॥
ஶாth³வேல phராபth³ராம: ph’த²kh ph’த²க³ேநகதா⁴ ।
ப⁴nh பண:ஸrhேவ th’phேதா ப⁴வ பராTh ॥ 39॥
இthkhthவா ராக⁴வ: phராஹ ஜடாேயா க³chச² மthபத³mh ।
மthஸாphயmh ப⁴ஜshவாth³ய ஸrhவேலாகshய பயத:॥ 40॥
தேதாऽநnhதரேமவாெஸௗ தி³vhயபத⁴ர:ஶுப: ◌⁴ ।
விமாநவரமாய பா⁴shவரmh பா⁴iνஸnhநிப⁴mh ॥ 41॥
ஶŋhக²சkhரக³தா³பth³மகிடவர⁴ஷண: ।
th³ேயாதயnh shவphரகாேஶந பீதாmhப³ரத⁴ேராऽமல:॥ 42॥
சrhபி: ◌⁴ பாrhஷைத³rhவிShேshதாth³’ைஶரபி⁴த: ।
shயமாேநா ேயாகி³க³ண: ராமமாபா⁴Shய ஸthவர: ।
kh’தாஜேடா ⁴thவா Shடாவ ர⁴நnhத³நmh ॥ 43॥
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ஜடாவாச
அக³ணித³ணமphரேமயமாth³யmh

ஸகலஜக³thshதி²திஸmhயமாதி³ேஹmh ।
உபரமபரமmh பராthம⁴தmh

ஸததமஹmh phரணேதாऽsh ராமசnhth³ரmh ॥ 44॥
நிரவதி⁴ஸுக²nhதி³ராகடாmh

பிதஸுேரnhth³ரசrhiµகா²தி³:³க²mh ।
நரவரமநிஶmh நேதாऽsh ராமmh

வரத³மஹmh வரசாபபா³ணஹshதmh ॥ 45॥
th⁴வநகமநீயபTh³யmh

ரவிஶதபா⁴ஸுரதphரதா³நmh ।
ஶரணத³மநிஶmh ஸுராக³ேல

kh’தநிலயmh ர⁴நnhத³நmh phரபth³ேய ॥ 46॥
ப⁴வவிபிநத³வாkh³நிநாமேத⁴யmh

ப⁴வiµக²ைத³வதைத³வதmh த³யாmh ।
த³iνஜபதிஸஹshரேகாநாஶmh

ரவிதநயாஸth³’ஶmh ஹmh phரபth³ேய ॥ 47॥
அவிரதப⁴வபா⁴வநாதி³ரmh

ப⁴வவிiµைக²rhiµநிபி: ◌⁴ ஸைத³வ th³’யmh ।
ப⁴வஜலதி⁴ஸுதாரŋhkh◌⁴ேபாதmh

ஶரணமஹmh ர⁴நnhத³நmh phரபth³ேய ॥ 48॥
கி³ஶகி³ஸுதாமேநாநிவாஸmh

கி³வரதா⁴ணதாபி⁴ராமmh ।
ஸுரவரத³iνேஜnhth³ரேஸவிதாŋhkh◌⁴mh

ஸுரவரத³mh ர⁴நாயகmh phரபth³ேய ॥ 49॥
பரத⁴நபரதா³ரவrhதாநாmh

பர³ண⁴திஷு Shடமாநஸாநாmh ।
பரதநிரதாthமநாmh ஸுேஸvhயmh

ர⁴வரமmh³ஜேலாசநmh phரபth³ேய ॥ 50॥
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shதசிரவிகாதாநநாph³ஜ-

மதிஸுலப⁴mh ஸுரராஜநீலநீலmh ।
தஜலஹசாேநthரேஶாப⁴mh

ர⁴பதிஶ³ேராrh³mh phரபth³ேய ॥ 51॥
ஹகமலஜஶmh⁴பேப⁴தா³th-

thவஹ விபா⁴ ³ணthரயாiνvh’thத: ।
ரவிவ ஜலேதாத³பாthேர-

Shவமரபதிshதிபாthரஶேட³॥ 52॥
ரதிபதிஶதேகாஸுnhத³ராŋhக³mh

ஶதபத²ேகா³சரபா⁴வநாவி³ரmh ।
யதிபதி’த³ேய ஸதா³விபா⁴தmh

ர⁴பதிமாrhதிஹரmh phர⁴mh phரபth³ேய ॥ 53॥
இthேயவmh shவதshதshய phரஸnhேநாऽ⁴th³ர⁴thதம: ।
உவாச க³chச² ப⁴th³ரmh ேத மம விShே: பரmh பத³mh ॥ 54॥
’ேதி ய இத³mh shேதாthரmh ேக²th³வா நியத: பேட²th ।
ஸ யாதி மம ஸாphயmh மரேண மthshmh’திmh லேப⁴th ॥ 55॥
இதி ராக⁴வபா⁴தmh ததா³

தவாnh ஹrhஷஸமாேலா th³விஜ: ।
ர⁴நnhத³நஸாmhயமாshதி²த:

phரயெயௗ ph³ரமஸுதmh பத³mh ॥ 56॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
அரNhயகாNhேட³அShடம:ஸrhக:³॥ 8॥

॥ நவம:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச

தேதா ராேமா லமேணந ஜகா³ம விபிநாnhதரmh ।
நrh:³க²mh ஸமாthய தாnhேவஷணதthபர:॥ 1॥
தthராth³⁴தஸமாகாேரா ராஸ: phரthயth³’யத ।
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வshேயவ மஹாவkhthரசுராதி³விவrhத:॥ 2॥
பா³ஹூ ேயாஜநமாthேரண vhயாph’ெதௗ தshய ரஸ: ।
கப³nhேதா⁴ நாம ைத³thேயnhth³ர:ஸrhவஸththவவிmhஸக:॥ 3॥
தth³பா³ேவாrhமth◌⁴யேத³ேஶ ெதௗ சரnhெதௗ ராமலமெணௗ ।
த³த³rhஶrhமஹாஸththவmh தth³பா³ஹுபேவShெதௗ ॥ 4॥
ராம: phேராவாச விஹஸnh பய லமண ராஸmh ।
ஶிர:பாத³விேநாऽயmh யshய வ சாநநmh ॥ 5॥
பா³ஹுph◌⁴யாmh லph◌⁴யேத யth³யthதthதth³ப⁴nh shதி²ேதா th◌⁴வmh ।
ஆவாமphேயதேயாrhபா³ேவாrhமth◌⁴ேய ஸŋhகெதௗ th◌⁴வmh ॥ 6॥
க³nhமnhயthர மாrhேகா³ ந th³’யேத ர⁴நnhத³ந ।
கிmh கrhதvhயேதாऽshமாபி⁴தா³நீmh ப⁴ேயthஸ ெநௗ ॥ 7॥
லமணshதiµவாேசத³mh கிmh விசாேரண ராக⁴வ ।
ஆவாேமைககமvhயkh³ெரௗ சி²nhth³யாவாshய ⁴ெஜௗ th◌⁴வmh ॥ 8॥
தேத²தி ராம: க²Th³ேக³ந ⁴ஜmh த³ணமchசி²நth ।
தைத²வ லமே வாமmh சிchேச²த³ ⁴ஜமஜஸா ॥ 9॥
தேதாऽதிவிshேதா ைத³thய: ெகௗ வாmh ஸுரŋhக³ெவௗ ।
மth³பா³ஹுchேச²த³ெகௗ ேலாேக தி³வி ேத³ேவஷு வா த:॥ 10॥
தேதாऽph³ரவீth³த⁴ஸnhேநவ ராேமா ராவேலாசந: ।
அேயாth◌⁴யாதி⁴பதி:மாnh ராஜா த³ஶரேதா² மஹாnh ॥ 11॥
ராேமாऽஹmh தshய thேராऽெஸௗ ph◌⁴ராதா ேம லமண:ஸுதீ: ◌⁴ ।
மம பா⁴rhயா ஜநகஜா தா thைரேலாkhயஸுnhத³ ॥ 12॥
ஆவாmh mh’க³யயா யாெதௗ ததா³ ேகநாபி ரஸா ।
நீதாmh தாmh விசிnhவnhெதௗ சாக³ெதௗ ேகா⁴ரகாநேந ॥ 13॥
பா³ஹுph◌⁴யாmh ேவShதாவthர தவ phராணரயா ।
சி²nhெநௗ தவ ⁴ெஜௗ thவmh ச ேகா வா விகடபth◌⁴’kh ॥ 14॥

கப³nhத⁴ உவாச
த⁴nhேயாऽஹmh யதி³ ராமshthவமாக³ேதாऽ மமாnhதிகmh ।
ரா க³nhத⁴rhவராேஜாऽஹmh பெயௗவநத³rhபித:॥ 15॥
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விசரnhlhேலாகமகி²லmh வரநாமேநாஹர: ।
தபஸா ph³ரமே லph³த⁴மவth◌⁴யthவmh ர⁴thதம ॥ 16॥
அShடாவkhரmh iµநிmh th³’ShThவா கதா³சித³ஹஸmh ரா ।
khth³ேதா⁴ऽஸாவாஹ ³Shட thவmh ராேஸா ப⁴வ ³rhமேத ॥ 17॥
அShடாவkhர: ந: phராஹ வnhதி³ேதா ேம த³யாபர: ।
ஶாபshயாnhதmh ச ேம phராஹ தபஸா th³ேயாதிதphரப: ◌⁴ ॥ 18॥
thேரதாேக³ தா³ஶரதி²rh⁴thவா நாராயண:shவயmh ।
ஆக³Shயதி ேத பா³ஹூ சி²th³ேயேத ேயாஜநாயெதௗ ॥ 19॥
ேதந ஶாபாth³விநிrhiµkhேதா ப⁴விShய யதா² ரா ।
இதி ஶphேதாऽஹமth³ராmh ராmh தiνமாthமந:॥ 20॥
கதா³சிth³ேத³வராஜாநமph◌⁴யth³ரவமஹmh ஷா ।
ேஸாऽபி வjhேரண மாmh ராம ஶிேராேத³ேஶऽph◌⁴யதாட³யth ॥ 21॥
ததா³ஶிேரா க³தmh mh பாெதௗ³ ச ர⁴நnhத³ந ।
ph³ரமத³thதவராnhmh’thrhநா⁴nhேம வjhரதாட³நாth ॥ 22॥
iµகா²பா⁴ேவ கத²mh ேவத³யthயமராதி⁴பmh ।
ஊ:ஸrhேவ த³யாவிShடா மாmh விேலாkhயாऽऽshயவrhதmh ॥ 23॥
தேதா மாmh phராஹ மக⁴வா ஜட²ேர ேத iµக²mh ப⁴ேவth ।
பா³ஹூ ேத ேயாஜநாயாெமௗ ப⁴விShயத இேதா vhரஜ ॥ 24॥
இthkhேதாऽthர வஸnhநிthயmh பா³ஹுph◌⁴யாmh வநேகா³சராnh ।
ப⁴யாmhய⁴நா பா³ஹூ க²Nh³ெதௗ ேம thவயாநக⁴ ॥ 25॥
இத: பரmh மாmh வph◌⁴ராshேய நிபாkh³நீnhத⁴நாvh’ேத ।
அkh³நிநா த³யமாேநாऽஹmh thவயா ர⁴ேலாthதம ॥ 26॥
rhவபமiνphராphய பா⁴rhயாமாrhக³mh வதா³ ேத ॥ 27॥
இthkhேத லமேணநாஶு வph◌⁴ரmh நிrhthய தthர தmh ।
நிphய phராத³ஹthகாShைட²shதேதா ேத³ஹாthஸiµthதி²த: ।
கnhத³rhபஸth³’ஶாகார:ஸrhவாப⁴ரண⁴த:॥ 28॥
ராமmh phரத³ணmh kh’thவா ஸாShடாŋhக³mh phரணிபthய ச ।
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kh’தாஜவாேசத³mh ப⁴khதிக³th³க³த³யா கி³ரா ॥ 29॥
க³nhத⁴rhவ உவாச

shேதாiµthஸஹேத ேமऽth³ய மேநா ராமாதிஸmhph◌⁴ரமாth ।
thவாமநnhதமநாth³யnhதmh மேநாவாசாமேகா³சரmh ॥ 30॥
ஸூமmh ேத பமvhயkhதmh ேத³ஹth³வயவிலணmh ।
th³’kh³பதரthஸrhவmh th³’யmh ஜட³மநாthமகmh ।
தthகத²mh thவாmh விஜாநீயாth³vhயதிkhதmh மந: phரேபா⁴ ॥ 31॥
³th³th◌⁴யாthமாபா⁴ஸேயாைரkhயmh வ இthயபி⁴தீ⁴யேத ।
³th³th◌⁴யாதி³ஸா ph³ரைமவ தshnhநிrhவிஷேயऽகி²லmh ॥ 32॥
ஆேராphயேதऽjhஞாநவஶாnhநிrhவிகாேரऽகி²லாthமநி ।
ரNhயக³rhப⁴shேதஸூமmh ேத³ஹmhsh²லmh விராTh shmh’தmh ॥ 33॥
பா⁴வநாவிஷேயா ராம ஸூமmh ேத th◌⁴யாth’மŋhக³ளmh ।
⁴தmh ப⁴vhயmh ப⁴விShயchச யthேரத³mh th³’யேத ஜக³th ॥ 34॥
sh²ேலऽNhட³ேகாேஶ ேத³ேஹ ேத மஹதா³தி³பி⁴ராvh’ேத ।
ஸphதபி⁴thதர³ணrhைவராேஜா தா⁴ரரய:॥ 35॥
thவேமவ ஸrhவைகவlhயmh ேலாகாshேதऽவயவா:shmh’தா: ।
பாதாலmh ேத பாத³லmh பாrhShணிshதவ மஹாதலmh ॥ 36॥
ரஸாதலmh ேத ³lhெபௗ² தலாதலதீrhயேத ।
ஜாiνநீ ஸுதலmh ராம ஊ ேத விதலmh ததா²॥ 37॥
அதலmh ச ம ராம ஜக⁴நmh நாபி⁴க³mh நப: ◌⁴ ।
உர:shத²லmh ேத jhேயாதீmh kh³வா ேத மஹ உchயேத ॥ 38॥
வத³நmh ஜநேலாகshேத தபshேத ஶŋhக²ேத³ஶக³mh ।
ஸthயேலாேகா ர⁴ேரShட²ஶீrhஷNhயாshேத ஸதா³ phரேபா⁴ ॥ 39॥
இnhth³ராத³ேயா ேலாகபாலா பா³ஹவshேத தி³ஶ:தீ ।
அவிெநௗ நாேக ராம வkhthரmh ேதऽkh³நிதா³’த:॥ 40॥
சுshேத ஸவிதா ராம மநசnhth³ர உதா³’த: ।
ph◌⁴ப⁴ŋhக³ ஏவ காலshேத ³th³தி⁴shேத வாkhபதிrhப⁴ேவth ॥ 41॥
th³ேராऽஹŋhகாரபshேத வாசச²nhதா³mh ேதऽvhயய ।
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யமshேத த³mhShThரேத³ஶshேதா² நthராணி th³விஜாலய:॥ 42॥
ஹாேஸா ேமாஹக மாயா sh’Shshேதऽபாŋhக³ேமாணmh ।
த⁴rhம: ரshேதऽத⁴rhமச ph’Shட²பா⁴க³உதீ³த:॥ 43॥
நிேஷாnhேமஷேண ராthrhதி³வா ைசவ ர⁴thதம ।
ஸiµth³ரா:ஸphத ேத rhநாTh³ேயா நth³யshதவ phரேபா⁴ ॥ 44॥
ேராமாணி vh’ௌஷத⁴ேயா ேரேதா vh’Shshதவ phரேபா⁴ ।
மமா jhஞாநஶkhதிshேத ஏவmh sh²லmh வshதவ ॥ 45॥
யத³shnh sh²லேப ேத மந:ஸnhதா⁴rhயேத நைர: ।
அநாயாேஸந iµkhதி:shயாத³ேதாऽnhயnhந கிசந ॥ 46॥
அேதாऽஹmh ராம பmh ேத sh²லேமவாiνபா⁴வேய ।
யshnh th◌⁴யாேத phேரமரஸ:ஸேராமலேகா ப⁴ேவth ॥ 47॥
தைத³வ iµkhதி:shயாth³ராம யதா³ ேத sh²லபா⁴வக: ।
தத³phயாshதாmh தைவவாஹேமதth³பmh விசிnhதேய ॥ 48॥
த⁴iνrhபா³ணத⁴ரmh யாமmh ஜடாவlhகல⁴தmh ।
அபீchயவயஸmh தாmh விசிnhவnhதmh ஸலமணmh ॥ 49॥
இத³ேமவ ஸதா³ ேம shயாnhமாநேஸ ர⁴நnhத³ந ॥ 50॥
ஸrhவjhஞ:ஶŋhகர:ஸாாthபாrhவthயா ஸத:ஸதா³ ।
thவth³பேமவ ஸததmh th◌⁴யாயnhநாshேத ர⁴thதம ।
iµrhஷூmh ததா³ காயாmh தாரகmh ph³ரமவாசகmh ॥ 51॥
ராமராேமthபதி³ஶnh ஸதா³ஸnhShடமாநஸ: ।
அதshthவmh ஜாநகீநாத² பரமாthமா ஸுநிசித:॥ 52॥
ஸrhேவ ேத மாயயா டா⁴shthவாmh ந ஜாநnhதி தththவத: ।
நமshேத ராமப⁴th³ராய ேவத⁴ேஸ பரமாthமேந ॥ 53॥
அேயாth◌⁴யாதி⁴பேத ph◌⁴யmh நம: ெஸௗthேஸவித ।
thரா thரா ஜக³nhநாத² மாmh மாயா நாvh’ே ேத ॥ 54॥

ராம உவாச
Shேடாऽஹmh ேத³வக³nhத⁴rhவ ப⁴khthயா shthயா ச ேதऽநக⁴ ।
யா ேம பரமmh shதா²நmh ேயாகி³க³mhயmh ஸநாதநmh ॥ 55॥
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ஜபnhதி ேய நிthயமநnhய³th³th◌⁴யா
ப⁴khthயா thவ³khதmh shதவமாக³ேமாkhதmh ।

ேதऽjhஞாநஸmh⁴தப⁴வmh விஹாய
மாmh யாnhதி நிthயாiνப⁴வாiνேமயmh ॥ 56॥

இதி மத³th◌⁴யாthமராமயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
அரNhயகாNhேட³ நவம:ஸrhக:³॥ 9॥

॥ த³ஶம:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச

லph³th◌⁴வா வரmh ஸ க³nhத⁴rhவ: phரயாshயnh ராமமph³ரவீth ।
ஶப³rhயாshேத ேராபா⁴ேக³ஆரேம ர⁴நnhத³ந ॥ 1॥
ப⁴khthயா thவthபாத³கமேல ப⁴khதிமாrhக³விஶாரதா³ ।
தாmh phரயா மஹாபா⁴க³ஸrhவmh ேத கத²யிShயதி ॥ 2॥
இthkhthவா phரயெயௗ ேஸாऽபி விமாேநநாrhகவrhசஸா ।
விShே: பத³mh ராமநாமshமரேண ப²லth³’ஶmh ॥ 3॥
thயkhthவா தth³விபிநmh ேகா⁴ரmh mhஹvhயாkh◌⁴ராதி³³தmh ।
ஶைநரதா²ரமபத³mh ஶப³rhயா ர⁴நnhத³ந:॥ 4॥
ஶப³ ராமமாேலாkhய லமேணந ஸமnhவிதmh ।
ஆயாnhதமாராth³த⁴rhேஷண phரththதா²யாசிேரண ஸா ॥ 5॥
பதிthவா பாத³ேயாரkh³ேர ஹrhஷrhேலாசநா ।
shவாக³ேதநாபி⁴நnhth³யாத²shவாஸேந ஸnhnhயேவஶயth ॥ 6॥
ராமலமணேயா:ஸmhயkhபாெதௗ³ phராlhய ப⁴khதித: ।
தjhஜேலநாபி⁴chயாŋhக³மதா²rhkh◌⁴யாதி³பி⁴ராth³’தா ॥ 7॥
ஸmhjhய விதி⁴வth³ராமmh ஸெஸௗthmh ஸபrhயயா ।
ஸŋhkh³’தாநி தி³vhயாநி ராமாrhத²mh ஶப³ iµதா³॥ 8॥
ப²லாnhயmh’தகlhபாநி த³ெதௗ³ ராமாய ப⁴khதித: ।
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பாெதௗ³ஸmhjhய ஸுைம:ஸுக³nhைத:◌⁴ ஸாiνேலபைந:॥ 9॥
kh’தாதிth²யmh ர⁴ேரShட²iµபவிShடmh ஸஹாiνஜmh ।
ஶப³ ப⁴khதிஸmhபnhநா phராஜrhவாkhயமph³ரவீth ॥ 10॥
அthராரேம ர⁴ேரShட²³ரேவா ேம மஹrhஷய: ।
shதி²தா:ஶுஷணmh ேதஷாmh rhவதீ ஸiµபshதி²தா ॥ 11॥
ப³ஹுவrhஷஸஹshராணி க³தாshேத ph³ரமண: பத³mh ।
க³Shயnhேதாऽph³வnhமாmh thவmh வஸாthைரவ ஸமாதா ॥ 12॥
ராேமா தா³ஶரதி²rhஜாத: பரமாthமா ஸநாதந: ।
ராஸாநாmh வதா⁴rhதா²ய ’mh ரய ச ॥ 13॥
ஆக³Shயதி ைசகாkh³ரth◌⁴யாநநிShடா²shதி²ரா ப⁴வ ।
இதா³நீmh சிthரடாth³ராவாரேம வஸதி phர: ◌⁴ ॥ 14॥
யாவதா³க³மநmh தshய தாவth³ர கேலவரmh ।
th³’ShThைவவ ராக⁴வmh த³kh³th◌⁴வா ேத³ஹmh யாshய தthபத³mh ॥ 15॥
தைத²வாகரவmh ராம thவth³th◌⁴யாைநகபராய ।
phரதீயாக³மநmh ேதऽth³ய ஸப²லmh ³பா⁴தmh ॥ 16॥
தவ ஸnhத³rhஶநmh ராம ³மபி ேம ந  ।
ேயாnhடா⁴ऽphரேமயாthமnh நஜாதிஸiµth³ப⁴வா ॥ 17॥
தவ தா³ஸshய தா³ஸாநாmh ஶதஸŋhkh²ேயாthதரshய வா ।
தா³thேவ நாதி⁴காேராऽshதி த:ஸாாthதைவவ  ॥ 18॥
கத²mh ராமாth³ய ேம th³’Shடshthவmh மேநாவாக³ேகா³சர: ।
shேதாmh ந ஜாேந ேத³ேவஶ கிmh கேரா phரத³ ேம ॥ 19॥

ராம உவாச
mhshthேவ shththேவ விேஶேஷா வா ஜாதிநாமாரமாத³ய: ।
ந காரணmh மth³ப⁴ஜேந ப⁴khதிேரவ  காரணmh ॥ 20॥
யjhஞதா³நதேபாபி⁴rhவா ேவதா³th◌⁴யயநகrhமபி:◌⁴ ।
ைநவ th³ரShமஹmh ஶkhேயா மth³ப⁴khதிவிiµைக:²ஸதா³॥ 21॥
தshமாth³பா⁴நி ஸŋhேபாth³வேயऽஹmh ப⁴khதிஸாத⁴நmh ॥ 22॥
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ஸதாmh ஸŋhக³திேரவாthர ஸாத⁴நmh phரத²மmh shmh’தmh ।
th³விதீயmh மthகதா²லாபshth’தீயmh மth³³ேணரணmh ।
vhயாkh²யாth’thவmh மth³வசஸாmh சrhத²mh ஸாத⁴நmh ப⁴ேவth ॥ 23॥
ஆசாrhேயாபாஸநmh ப⁴th³ேர மth³³th³th◌⁴யாऽமாயயா ஸதா³ ।
பசமmh Nhயஶீலthவmh யமாதி³ நியமாதி³ ச ॥ 24॥
நிShடா² மthஜேந நிthயmh ஷShட²mh ஸாத⁴நதmh ।
மம மnhthேராபாஸகthவmh ஸாŋhக³mh ஸphதமiµchயேத ॥ 25॥
மth³ப⁴khேதShவதி⁴கா ஜா ஸrhவ⁴ேதஷு மnhமதி: ।
பா³யாrhேத²ஷு விராகி³thவmh ஶமாதி³ஸதmh ததா²॥ 26॥
அShடமmh நவமmh தththவவிசாேரா மம பா⁴நி ।
ஏவmh நவவிதா⁴ ப⁴khதி:ஸாத⁴நmh யshய கshய வா ॥ 27॥
shthேயா வா ஷshயாபி திrhயkh³ேயாநிக³தshய வா ।
ப⁴khதி:ஸஜாயேத phேரமல ஶுப⁴லேண ॥ 28॥
ப⁴khெதௗ ஸஜாதமாthராயாmh மthதththவாiνப⁴வshததா³ ।
மமாiνப⁴வth³த⁴shய iµkhதிshதthைரவ ஜnhமநி ॥ 29॥
shயாthதshமாthகாரணmh ப⁴khதிrhேமாshேயதி ஸுநிசிதmh ।
phரத²மmh ஸாத⁴நmh யshய ப⁴ேவthதshய khரேமண  ॥ 30॥
ப⁴ேவthஸrhவmh தேதா ப⁴khதிrhiµkhதிேரவ ஸுநிசிதmh ।
யshமாnhமth³ப⁴khதிkhதா thவmh தேதாऽஹmh thவாiµபshதி²த:॥ 31॥
இேதா மth³த³rhஶநாnhiµkhதிshதவ நாshthயthர ஸmhஶய: ।
யதி³ஜாநா ேம ph³ தா கமலேலாசநா ॥ 32॥
thராshேத ேகந வா நீதா phயா ேம phயத³rhஶநா ॥ 33॥

ஶப³rhவாச
ேத³வ ஜாநா ஸrhவjhஞ ஸrhவmh thவmh விவபா⁴வந ।
ததா²ऽபி ph’chச²ேஸ யnhமாmh ேலாகாநiνsh’த: phரேபா⁴ ॥ 34॥
தேதாऽஹமபி⁴தா⁴shயா தா யthரா⁴நா shதி²தா ।
ராவேணந ’தா தா லŋhகாயாmh வrhதேதऽ⁴நா ॥ 35॥
இத:ஸேப ராமாऽऽshேத பmhபாநாம ஸேராவரmh ।
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’Shயககி³rhநாம தthஸேப மஹாநக:³॥ 36॥
சrhபி⁴rhமnhthபி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh ஸுkh³ேவா வாநராதி⁴ப: ।
பீ⁴தபீ⁴த:ஸதா³ யthர திShட²thயலவிkhரம:॥ 37॥
வாநச ப⁴யாth³ ph◌⁴ராshதத³க³mhயmh’ேஷrhப⁴யாth ।
வாநshதthர க³chச² thவmh ேதந ஸkh²யmh  phரேபா⁴ ॥ 38॥
ஸுkh³ேவண ஸ ஸrhவmh ேத காrhயmh ஸmhபாத³யிShயதி ।
அஹமkh³நிmh phரேவயா தவாkh³ேர ர⁴நnhத³ந ॥ 39॥
iµஹூrhதmh திShட² ராேஜnhth³ர யாவth³த³kh³th◌⁴வா கேலவரmh ।
யாshயா ப⁴க³வnh ராம தவ விShே: பரmh பத³mh ॥ 40॥
இதி ராமmh ஸமாமnhthrhய phரவிேவஶ ஹுதாஶநmh ।
nhநிrh⁴ய ஸகலமவிth³யாkh’தப³nhத⁴நmh ।
ராமphரஸாதா³chச²ப³ ேமாmh phராபாதி³rhலப⁴mh ॥ 41॥
கிmh ³rhலப⁴mh ஜக³nhநாேத²ராேம ப⁴khதவthஸேல ।
phரஸnhேநऽத⁴மஜnhமாபி ஶப³ iµkhதிமாப ஸா ॥ 42॥
கிmh நrhph³ராம iµkh²யா: Nhயா:ராமசிnhதகா: ।
iµkhதிmh யாnhதீதி தth³ப⁴khதிrhiµkhதிேரவ ந ஸmhஶய:॥ 43॥
ப⁴khதிrhiµkhதிவிதா⁴யிநீ ப⁴க³வத:ராமசnhth³ரshய ேஹ

ேலாகா: காம³கா⁴ŋhkh◌⁴பth³மக³ளmh ேஸவth◌⁴வமththஸுகா: ।
நாநாjhஞாநவிேஶஷமnhthரவிததிmh thயkhthவா ஸு³ேர ph◌⁴’ஶmh

ராமmh யாமதiνmh shமரா’த³ேய பா⁴nhதmh ப⁴ஜth◌⁴வmh ³தா: ◌⁴ ॥
44॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
அரNhயகாNhேட³ த³ஶம:ஸrhக:³॥ 10॥
அரNhயகாNhட³mh ஸமாphதmh ॥
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