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adhyAtmarAmAyaNe ayodhyAkANDam

அth◌⁴யாthமராமாயேண அேயாth◌⁴யாகாNhட³mh

॥ phரத²ம:ஸrhக:³॥
ஏகதா³ஸுக²மாநmh ராமmh shவாnhத:ராேர ।
ஸrhவாப⁴ரணஸmhபnhநmh ரthநmhஹாஸேந shதி²தmh ॥ 1॥
நீேலாthபலத³லயாமmh ெகௗshபா⁴iµkhதகnhத⁴ரmh ।
தயா ரthநத³Nhேட³ந சாமேரத²வீதmh ॥ 2॥
விேநாத³யnhதmh தாmh³லசrhவதி³பி⁴ராத³ராth ।
நாரேதா³ऽவதரth³th³ரShமmhப³ராth³யthர ராக⁴வ:॥ 3॥
ஶுth³த⁴shப²கஸŋhகாஶ:ஶரchசnhth³ர இவாமல: ।
அதrhகிதiµபாயாேதா நாரேதா³ தி³vhயத³rhஶந:॥ 4॥
தmh th³’ShThவா ஸஹேஸாthதா²ய ராம: phthயா kh’தாஜ: ।
நநாம ஶிரஸா ⁴ெமௗ தயா ஸஹ ப⁴khதிமாnh ॥ 5॥
உவாச நாரத³mh ராம: phthயா பரமயா த: ।
ஸmhஸாmh iµநிேரShட²³rhலப⁴mh தவ த³rhஶநmh ।
அshமாகmh விஷயாஸkhதேசதஸாmh நிதராmh iµேந ॥ 6॥
அவாphதmh ேம rhவஜnhமkh’தNhயமேஹாத³ைய: ।
ஸmhஸாபி  iµேந லph◌⁴யேத ஸthஸமாக³ம:॥ 7॥
அதshthவth³த³rhஶநாேத³வ kh’தாrhேதா²ऽsh iµநீவர ।
கிmh காrhயmh ேத மயா காrhயmh ph³ தthகரவாணி ேபா:◌⁴ ॥ 8॥
அத² தmh நாரேதா³ऽphயாஹ ராக⁴வmh ப⁴khதவthஸலmh ।
கிmh ேமாஹய மாmh ராம வாkhையrhேலாகாiνஸாபி: ◌⁴ ॥ 9॥
ஸmhஸாrhயஹதி phேராkhதmh ஸthயேமதththவயா விேபா⁴ ।
ஜக³தாமாதி³⁴தா யா ஸா மாயா kh³’ணீ தவ ॥ 10॥
thவthஸnhநிகrhஷாjhஜாயnhேத தshயாmh ph³ரமாத³ய: phரஜா: ।
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அth◌⁴யாthமராமாயேண அேயாth◌⁴யாகாNhட³mh

thவதா³ரயா ஸதா³ பா⁴தி மாயா யா th³thகா ॥ 11॥
ஸூேதऽஜshரmh ஶுkhலkh’Shணேலாதா:ஸrhவதா³ phரஜா: ।
ேலாகthரயமஹாேக³ேஹ kh³’ஹshத²shthவiµதா³’த:॥ 12॥
thவmh விShiΝrhஜாநகீ ல:ஶிவshthவmh ஜாநகீ ஶிவா ।
ph³ரமா thவmh ஜாநகீ வாணீ ஸூrhயshthவmh ஜாநகீ phரபா⁴ ॥ 13॥
ப⁴வாnh ஶஶாŋhக:தா  ேராணீ ஶுப⁴ல ।
ஶkhரshthவேமவ ெபௗேலா தா shவாஹாநேலா ப⁴வாnh ॥ 14॥
யமshthவmh காலபச தா ஸmhயநீ phரேபா⁴ ।
நிrh’திshthவmh ஜக³nhநாத² தாம ஜாநகீ ஶுபா⁴ ॥ 15॥
ராம thவேமவ வே பா⁴rhக³வீ ஜாநகீ ஶுபா⁴ ।
வாshthவmh ராம தா  ஸதா³க³திதீதா ॥ 16॥
ேப³ரshthவmh ராம தா ஸrhவஸmhபthphரகீrhதிதா ।
th³ராணீ ஜாநகீ phேராkhதா th³ரshthவmh ேலாகநாஶkh’th ॥ 17॥
ேலாேக shthவாசகmh யாவthதthஸrhவmh ஜாநகீ ஶுபா⁴ ।
nhநாமவாசகmh யாவthதthஸrhவmh thவmh  ராக⁴வ ॥ 18॥
தshமாlhேலாகthரேய ேத³வ வாph◌⁴யாmh நாshதி கிசந ॥ 19॥
thவதா³பா⁴ேஸாதி³தாjhஞாநமvhயாkh’ததீrhயேத ।
தshமாnhமஹாnhshதத:ஸூthரmh ŋhக³mh ஸrhவாthமகmh தத:॥ 20॥
அஹŋhகாரச ³th³தி⁴ச பசphராேணnhth³யாணி ச ।
ŋhக³thchயேத phராjhைஞrhஜnhமmh’thஸுகா²தி³மth ॥ 21॥
ஸ ஏவ வஸmhjhஞச ேலாேக பா⁴தி ஜக³nhமய: ।
அவாchயாநாth³யவிth³ையவ காரேபாதி⁴chயேத ॥ 22॥
sh²லmh ஸூமmh காரkh²யiµபாதி⁴thதயmh சிேத: ।
ஏைதrhவிஶிShேடா வ:shயாth³விkhத: பரேமவர:॥ 23॥
ஜாkh³ரthshவphநஸுஷுphthயாkh²யா ஸmhsh’திrhயா phரவrhதேத ।
தshயா விலண:ஸா சிnhமாthரshthவmh ர⁴thதம ॥ 24॥
thவthத ஏவ ஜக³jhஜாதmh thவயி ஸrhவmh phரதிSh²தmh ।
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thவyhேயவ யேத kh’thshநmh தshமாththவmh ஸrhவகாரணmh ॥ 25॥
ரjhஜாவவாthமாநmh வmh jhஞாthவா ப⁴யmh ப⁴ேவth ।
பராthமாஹதி jhஞாthவா ப⁴ய:³ைக²rhவிiµchயேத ॥ 26॥
சிnhமாthரjhேயாதிஷா ஸrhவா:ஸrhவேத³ேஹஷு ³th³த⁴ய: ।
thவயா யshமாthphரகாயnhேத ஸrhவshயாthமா தேதா ப⁴வாnh ॥ 27॥
அjhஞாநாnhnhயshயேத ஸrhவmh thவயி ரjhெஜௗ ⁴ஜŋhக³வth ॥ 28॥
thவthபாத³ப⁴khதிkhதாநாmh விjhஞாநmh ப⁴வதி khரமாth ।
தshமாththவth³ப⁴khதிkhதா ேய iµkhதிபா⁴ஜshத ஏவ  ॥ 29॥
அஹmh thவth³ப⁴khதப⁴khதாநாmh தth³ப⁴khதாநாmh ச கிŋhகர: ।
அேதா மாமiνkh³’ணீShவ ேமாஹயshவ ந மாmh phரேபா⁴ ॥ 30॥
thவnhநாபி⁴கமேலாthபnhேநா ph³ரமா ேம ஜநக: phரேபா⁴ ।
அதshதவாஹmh ெபௗthேராऽsh ப⁴khதmh மாmh பா ராக⁴வ ॥ 31॥
இthkhthவா ப³ஹுேஶா நthவா shவாநnhதா³பphத: ।
உவாச வசநmh ராம ph³ரம ேநாதி³ேதாऽshmhயஹmh ॥ 32॥
ராவணshய வதா⁴rhதா²ய ஜாேதாऽ ர⁴ஸthதம ।
இதா³நீmh ராjhயராrhத²mh பிதா thவாமபி⁴ேஷயதி ॥ 33॥
யதி³ ராjhயாபி⁴ஸmhஸkhேதா ராவணmh ந ஹநிShய ।
phரதிjhஞா ேத kh’தா ராம ⁴பா⁴ரஹரய ைவ ॥ 34॥
தthஸthயmh  ராேஜnhth³ர ஸthயஸnhத⁴shthவேமவ  ।
thைவதth³க³தி³தmh ராேமா நாரத³mh phராஹ ஸshதmh ॥ 35॥
’iΝ நாரத³ ேம கிசிth³விth³யேதऽவிதி³தmh khவசிth ।
phரதிjhஞாதmh ச யthrhவmh கShேய தnhந ஸmhஶய:॥ 36॥
கிnh காலாiνேராேத⁴ந தthதthphராரph³த⁴ஸŋhயாth ।
ஹShேய ஸrhவ⁴பா⁴ரmh khரேமஸுரமNhட³லmh ॥ 37॥
ராவணshய விநாஶாrhத²mh ேவா க³nhதா த³Nhட³காநநmh ।
சrhத³ஶ ஸமாshதthர thவா iµநிேவஷth◌⁴’kh ॥ 38॥
தாேஷண தmh ³Shடmh ஸலmh நாஶயாmhயஹmh ।
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ஏவmh ராேம phரதிjhஞாேத நாரத:³ phரiµேமாத³ஹ ॥ 39॥
phரத³ணthரயmh kh’thவா த³Nhட³வthphரணிபthய தmh ।
அiνjhஞாதச ராேமண யெயௗ ேத³வக³திmh iµநி:॥ 40॥
ஸmhவாத³mh பட²தி ’ேதி ஸmhshமேரth³வா
ேயா நிthயmh iµநிவரராமேயா:ஸப⁴khthயா ।
ஸmhphராphேநாthயமரஸு³rhலப⁴mh விேமாmh
ைகவlhயmh விரதிர:ஸரmh khரேமண ॥ 41॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
அேயாth◌⁴யாகாNhேட³ phரத²ம:ஸrhக:³॥ 1॥

॥ th³விதீய:ஸrhக:³॥
அத² ராஜா த³ஶரத:² கதா³சிth³ரஹ shதி²த: ।
வShட²mh shவலாசாrhயமாஹூேயத³மபா⁴ஷத ॥ 1॥
ப⁴க³வnh ராமமகி²லா: phரஶmhஸnhதி iµஹுrhiµஹு: ।
ெபௗராச நிக³மா vh’th³தா⁴ மnhthணச விேஶஷத:॥ 2॥
தத:ஸrhவ³ேேபதmh ராமmh ராவேலாசநmh ।
jhேயShட²mh ராjhேயऽபி⁴ேஷயா vh’th³ேதா⁴ऽஹmh iµநிŋhக³வ ॥ 3॥
ப⁴ரேதா மாலmh th³ரShmh க³த:ஶthkh◌⁴நஸmhத: ।
அபி⁴ேஷேய வ ஏவாஶு ப⁴வாnhshதchசாiνேமாத³தாmh ॥ 4॥
ஸmhபா⁴ரா:ஸmhph◌⁴யnhதாmh ச க³chச² மnhthரய ராக⁴வmh ।
உchch²யnhதாmh பதாகாச நாநாவrh:ஸமnhதத:॥ 5॥
ேதாரநி விசிthராணி shவrhணiµkhதாமயாநி ைவ ।
ஆஹூய மnhthணmh ராஜா ஸுமnhthரmh மnhthஸthதமmh ॥6॥
ஆjhஞாபயதி யth³யththவாmh iµநிshதthதthஸமாநய ।
ெயௗவராjhேயऽபி⁴ேஷயா ேவா⁴ேத ர⁴நnhத³நmh ॥ 7॥
தேத²தி ஹrhஷாthஸ iµநிmh கிmh கேராthயபா⁴ஷத ।
தiµவாச மஹாேதஜா வShேடா²jhஞாநிநாmh வர:॥ 8॥
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வ: phரபா⁴ேத மth◌⁴யகே கnhயகா:shவrhண⁴தா: ।
திShட²nh ேஷாட³ஶ க³ஜா:shவrhணரthநாதி³ ⁴தா:॥ 9॥
சrhத³nhத:ஸமாயா ஐராவதேலாth³ப⁴வ: ।
நாநாதீrhேதா²த³ைக: rh:shவrhணmhபா: ◌⁴ ஸஹshரஶ:॥ 10॥
shதா²phயnhதாmh நவைவயாkh◌⁴ரசrhமாணி thணி சாநய ।
ேவதchச²thரmh ரthநத³Nhட³mh iµkhதாமணிவிராதmh ॥ 11॥
தி³vhயமாlhயாநி வshthராணி தி³vhயாnhயாப⁴ரநி ச ।
iµநய:ஸthkh’தாshதthர திShட²nh ஶபாணய:॥ 12॥
நrhதkhேயா வாரiµkh²யாச கா³யகா ேவiΝகாshததா² ।
நாநாவாதி³thரஶலா வாத³யnh nh’பாŋhக³ேண ॥ 13॥
ஹshthயவரத²பாதா³தா ப³shதிShட²nh ஸாதா: ◌⁴ ।
நக³ேர யாநி திShட²nhதி ேத³வதாயதநாநி ச ॥ 14॥
ேதஷு phரவrhததாmh ஜா நாநாப³பி⁴ராvh’தா ।
ராஜாந:ஶீkh◌⁴ரமாயாnh நாேநாபாயநபாணய:॥ 15॥
இthயாதி³ய iµநி:மாnh ஸுமnhthரmh nh’பமnhthணmh ।
shவயmh ஜகா³ம ப⁴வநmh ராக⁴வshயாதிேஶாப⁴நmh ॥ 16॥
ரத²மாய ப⁴க³வாnh வShேடா²iµநிஸthதம: ।
thணி காNhயதிkhரmhய ரதா²thதிமவாதரth ॥ 17॥
அnhத: phரவிய ப⁴வநmh shவாசாrhயthவாத³வாத: ।
³மாக³தமாjhஞாய ராமshrhண: kh’தாஜ:॥ 18॥
phரthth³க³mhய நமshkh’thய த³Nhட³வth³ப⁴khதிஸmhத: ।
shவrhணபாthேரண பாநீயமாநிநாயாஶு ஜாநகீ ॥ 19॥
ரthநாஸேந ஸமாேவய பாெதௗ³ phராlhய ப⁴khதித: ।
தத³ப:ஶிரஸா th◌⁴’thவா தாயா ஸஹ ராக⁴வ:॥ 20॥
த⁴nhேயாऽshthயph³ரவீth³ராமshதவ பாதா³mh³தா⁴ரth ।
ராேமணவiµkhதsh phரஹஸnh iµநிரph³ரவீth ॥ 21॥
thவthபாத³ஸலmh th◌⁴’thவா த⁴nhேயாऽ⁴th³கி³ஜாபதி: ।
ph³ரமாபி மthபிதா ேத  பாத³தீrhத²ஹதாஶுப:◌⁴ ॥ 22॥
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இதா³நீmh பா⁴ஷேஸ யththவmh ேலாகாநாiµபேத³ஶkh’th ।
ஜாநா thவாmh பராthமாநmh லmhயா ஸஜாதவரmh ॥ 23॥
ேத³வகாrhயாrhத²th³th◌⁴யrhத²mh ப⁴khதாநாmh ப⁴khதிth³த⁴ேய ।
ராவணshய வதா⁴rhதா²ய ஜாதmh ஜாநா ராக⁴வ ॥ 24॥
ததா²பி ேத³வகாrhயாrhத²mh ³யmh ேநாth³கா⁴டயாmhயஹmh ।
ததா² thவmh மாயயா ஸrhவmh கேரா ர⁴நnhத³ந ॥ 25॥
தைத²வாiνவிதா⁴shேயऽஹmh ஶிShயshthவmh ³ரphயஹmh ।
³rh³mh thவmh ேத³வ பிth’mh thவmh பிதாமஹ:॥ 26॥
அnhதrhயா ஜக³th³யாthராவாஹகshthவமேகா³சர: ।
ஶுth³த⁴ஸththவமயmh ேத³ஹmh th◌⁴’thவா shவாதீ⁴நஸmhப⁴வmh ॥ 27॥
மiνShய இவ ேலாேகऽshnh பா⁴ thவmh ேயாக³மாயயா ।
ெபௗேராthயமஹmh ஜாேந விக³rhயmh ³Shயவநmh ॥ 28॥
இவாmh ேல ராம: பரமாthமா ஜநிShயேத ।
இதி jhஞாதmh மயா rhவmh ph³ரம கதி²தmh ரா ॥ 29॥
தேதாऽஹமாஶயா ராம தவ ஸmhப³nhத⁴காŋhயா ।
அகாrhஷmh க³rhதமபி தவாசாrhயthவth³த⁴ேய ॥ 30॥
தேதா மேநாரேதா² ேமऽth³ய ப²ேதா ர⁴நnhத³ந ।
thவத³தீ⁴நா மஹாமாயா ஸrhவேலாைககேமாநீ ॥ 31॥
மாmh யதா² ேமாஹேயnhைநவ ததா² ர⁴th³வஹ ।
³நிShkh’திகாமshthவmh யதி³ ேத³ேயதேத³வ ேம ॥ 32॥
phரஸŋhகா³thஸrhவமphkhதmh ந வாchயmh thரசிnhமயா ।
ராjhஞா த³ஶரேத²நாஹmh phேரேதாऽsh ர⁴th³வஹ ॥ 33॥
thவாமாமnhthரயிmh ராjhேய ேவாऽபி⁴ேஷயதி ராக⁴வ ।
அth³ய thவmh தயா ஸாrhத⁴iµபவாஸmh யதா²விதி⁴ ॥ 34॥
kh’thவா ஶுசிrh⁴ஶாயீ ப⁴வ ராம ேதnhth³ய: ।
க³chசா² ராஜஸாnhநிth◌⁴யmh thவmh  phராதrhக³Shய ॥ 35॥
இthkhthவா ரத²மாய யெயௗ ராஜ³rhth³தmh ।
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ராேமாऽபி லமணmh th³’ShThவா phரஹஸnhநித³மph³ரவீth ॥ 36॥
ெஸௗthேர ெயௗவராjhேய ேம ேவாऽபி⁴ேஷேகா ப⁴விShயதி ।
நிthதமாthரேமவாஹmh கrhதா ேபா⁴khதா thவேமவ  ॥ 37॥
மம thவmh  ப³:phராே நாthர காrhயா விசார ।
தேதா வShேட²ந யதா² பா⁴தmh தthததா²கேராth ॥ 38॥
வShேடா²ऽபி nh’பmh க³thவா kh’தmh ஸrhவmh nhயேவத³யth ।
வShட²shய ேரா ராjhஞா khதmh ராமாபி⁴ேஷசநmh ॥ 39॥
யதா³ தைத³வ நக³ேர thவா கசிthமாnh ஜெகௗ³ ।
ெகௗஸlhயாைய ராமமாthேர ஸுthராைய தைத²வ ச ॥ 40॥
thவா ேத ஹrhஷஸmhrhேண த³த³rhஹாரiµthதமmh ।
தshைம தத: phதமநா: ெகௗஸlhயா thரவthஸலா ॥ 41॥
லmh பrhயசரth³ேத³வீmh ராமshயாrhத²phரth³த⁴ேய ।
ஸthயவாதீ³ த³ஶரத:² கேராthேயவ phரதிதmh ॥ 42॥
ைகேகயீவஶக:³ கிnh காiµக: கிmh கShயதி ।
இதி vhயாலசிthதா ஸா ³rhகா³mh ேத³வீமஜயth ॥ 43॥
ஏதshnhநnhதேர ேத³வா ேத³வீmh வாணீமேசாத³யnh ।
க³chச² ேத³வி ⁴ேவா ேலாகமேயாth◌⁴யாயாmh phரயthநத:॥ 44॥
ராமாபி⁴ேஷகவிkh◌⁴நாrhத²mh யதshவ ph³ரமவாkhயத: ।
மnhத²ராmh phரவிஶshவாெதௗ³ைகேகயீmh ச தத: பரmh ॥ 45॥
தேதா விkh◌⁴ேந ஸiµthபnhேந நேர தி³வmh ஶுேப⁴ ।
தேத²thkhthவா ததா² சkhேர phரவிேவஶாத² மnhத²ராmh ॥ 46॥
ஸாபி ph³ஜா thவkhரா  phராஸாதா³kh³ரமதா²ஹth ।
நக³ரmh பேதா th³’ShThவா ஸrhவத:ஸமலŋhkh’தmh ॥ 47॥
நாநாேதாரணஸmhபா³த⁴mh பதாகாபி⁴ரலŋhkh’தmh ।
ஸrhேவாthஸவஸமாkhதmh விshதா நராக³மth ॥ 48॥
தா⁴thmh பphரchச² மாத: கிmh நக³ரmh ஸமலŋhkh’தmh ।
நாேநாthஸவஸமாkhதா ெகௗஸlhயா சாதிஹrhதா ॥ 49॥
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த³தா³தி விphரiµkh²ேயph◌⁴ேயா வshthராணி விவிதா⁴நி ச ।
தாiµவாச ததா³ தா⁴th ராமசnhth³ராபி⁴ேஷசநmh ॥ 50॥
ேவா ப⁴விShயதி ேதநாth³ய ஸrhவேதாऽலŋhkh’தmh ரmh ।
தchch²thவா thவதmh க³thவா ைகேகயீmh வாkhயமph³ரவீth ॥ 51॥
பrhயŋhகshதா²mh விஶாலாேமகாnhேத பrhயவshதி²தாmh ।
கிmh ேஶேஷ ³rhப⁴ேக³ேட⁴ மஹth³ப⁴யiµபshதி²தmh ॥ 52॥
ந ஜாநீேஷऽதிெஸௗnhத³rhயமாநிநீ மthதகா³நீ ॥ 53॥
ராமshயாiνkh³ரஹாth³ராjhஞ:ேவாऽபி⁴ேஷேகா ப⁴விShயதி ।
தchch²thவா ஸஹேஸாthதா²ய ைகேகயீ phயவாதி³நீ ॥ 54॥
தshைய தி³vhயmh த³ெதௗ³shவrhணரmh ரthந⁴தmh ।
ஹrhஷshதா²ேந கிதி ேம கth²யேத ப⁴யமாக³தmh ॥ 55॥
ப⁴ரதாத³தி⁴ேகா ராம: phயkh’nhேம phயmhவத:³ ।
ெகௗஸlhயாmh மாmh ஸமmh பயnh ஸதா³ஶுஷேத  மாmh ॥ 56॥
ராமாth³ப⁴யmh கிமாபnhநmh தவ ேட⁴ வத³shவ ேம ।
தchch²thவா விஷஸாதா³த²ph³ஜாऽகாரணைவணீ ॥ 57॥
’iΝ மth³வசநmh ேத³வி யதா²rhத²mh ேத மஹth³ப⁴யmh ।
thவாmh ேதாஷயnh ஸதா³ ராஜா phயவாkhயாநி பா⁴ஷேத ॥ 58॥
காiµேகாऽதth²யவாதீ³ ச thவாmh வாசா பேதாஷயnh ।
காrhயmh கேராதி தshயா ைவ ராமமா:ஸுShகலmh ॥ 59॥
மநshேயதnhநிதா⁴ையவ phேரஷயாமாஸ ேத ஸுதmh ।
ப⁴ரதmh மாலேல phேரஷயாமாஸ ஸாiνஜmh ॥ 60॥
ஸுthராயா:ஸசீநmh ப⁴விShயதி ந ஸmhஶய: ।
லமே ராமமnhேவதி ராjhயmh ேஸாऽiνப⁴விShயதி ॥ 61॥
ப⁴ரேதா ராக⁴வshயாkh³ேர கிŋhகேரா வா ப⁴விShயதி ।
விவாshயேத வா நக³ராthphராணrhவா ஹாphயேதऽசிராth ॥ 62॥
thவmh  தா³வ ெகௗஸlhயாmh நிthயmh பசShய ।
தேதாऽபி மரணmh ேரேயா யthஸபthnhயா: பராப⁴வ:॥ 63॥
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அத:ஶீkh◌⁴ரmh யதshவாth³ய ப⁴ரதshயாபி⁴ேஷசேந ।
ராமshய வநவாஸாrhத²mh வrhஷாணி நவ பச ச ॥ 64॥
தேதா ேடா⁴ऽப⁴ேய thரshதவ ராjhஞி ப⁴விShயதி ।
உபாயmh ேத phரவயா rhவேமவ ஸுநிசிதmh ॥ 65॥
ரா ேத³வாஸுேர th³ேத⁴ ராஜா த³ஶரத:²shவயmh ।
இnhth³ேரண யாசிேதா த⁴nhவீ ஸஹாயாrhத²mh மஹாரத:²॥ 66॥
ஜகா³ம ேஸநயா ஸாrhத⁴mh thவயா ஸஹ ஶுபா⁴நேந ।
th³த⁴mh phரrhவதshதshய ராைஸ:ஸஹ த⁴nhவிந:॥ 67॥
ததா³கீேலா nhயபதchசி²nhநshதshய ந ேவத³ஸ: ।
thவmh  ஹshதmh ஸமாேவய கீலரnhth◌⁴ேரऽதிைத⁴rhயத:॥ 68॥
shதி²தவthயதாபாŋhகி³ பதிphராணபphஸயா ।
தேதா ஹthவாஸுராnh ஸrhவாnh த³த³rhஶ thவாமnhத³ம:॥ 69॥
ஆசrhயmh பரமmh ேலேப⁴ thவாமாŋhkh³ய iµதா³nhவித: ।
vh’ணீShவ யthேத மந வாசி²தmh வரேதா³ऽshmhயஹmh ॥ 70॥
வரth³வயmh vh’ணீShவ thவேமவmh ராஜாவத³thshவயmh ।
thவேயாkhேதா வரேதா³ ராஜnh யதி³ த³thதmh வரth³வயmh ॥ 71॥
thவyhேயவ திShட² சிரmh nhயாஸ⁴தmh மமாநக⁴ ।
யதா³ ேமऽவஸேரா ⁴யாthததா³ ேத³ வரth³வயmh ॥ 72॥
தேத²thkhthவா shவயmh ராஜா மnhதி³ரmh vhரஜ ஸுvhரேத ।
thவthத:தmh மயா rhவதா³நீmh shmh’திமாக³தmh ॥ 73॥
அத:ஶீkh◌⁴ரmh phரவியாth³ய khேராதா⁴கா³ரmh ஷாnhவிதா ।
விiµchய ஸrhவாப⁴ரணmh ஸrhவேதா விநிகீrhய ச ॥ 74॥
⁴மாேவவ ஶயாநா thவmh ShணீமாதிShட² பா⁴நி ।
யாவthஸthயmh phரதிjhஞாய ராஜாபீ⁴Shடmh கேராதி ேத ॥ 75॥
thவா thவkhரேயாkhதmh தthததா³ ேககயநnhதி³நீ ।
தth²யேமவாகி²லmh ேமேந :³ஸŋhகா³தவிph◌⁴ரமா ॥ 76॥
தாமாஹ ைகேகயீ ³Shடா தshேத ³th³தி⁴th³’ஶீ ।
ஏவmh thவாmh ³th³தி⁴ஸmhபnhநாmh ந ஜாேந வkhரஸுnhத³ ॥ 77॥
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ப⁴ரேதா யதி³ ராஜா ேம ப⁴விShயதி ஸுத: phய: ।
kh³ராமாnh ஶதmh phரதா³shயா மம thவmh phராணவlhலபா⁴ ॥ 78॥
இthkhthவா ேகாபப⁴வநmh phரவிய ஸஹஸா ஷா ।
விiµchய ஸrhவாப⁴ரணmh பகீrhய ஸமnhதத:॥ 79॥
⁴ெமௗ ஶயாநா மநா மநாmhப³ரதா⁴ணீ ।
phேராவாச ’iΝ ேம ph³ேஜ யாவth³ராேமா வநmh vhரேஜth ॥ 80॥
phராnhshthயேயऽத²வா வkhேர ஶயிShேய தாவேத³வ  ।
நிசயmh  கlhயாணி கlhயாணmh ேத ப⁴விShயதி ॥ 81॥
இthkhthவா phரயெயௗ ph³ஜா kh³’ஹmh ஸாऽபி ததா²கேராth ॥ 82॥
தீ⁴ேராऽthயnhதத³யாnhவிேதாऽபி ஸ³சாராnhவிேதா வாத²வா
நீதிjhேஞா விதி⁴வாத³ேத³ஶிகபேரா விth³யாவிேவேகாऽத²வா ।
³Shடாநாமதிபாபபா⁴விததி⁴யாmh ஸŋhக³mh ஸதா³ ேசth³ப⁴ேஜth
தth³³th³th◌⁴யா பபா⁴விேதா vhரஜதி தthஸாmhயmh khரேமண sh²டmh ॥83॥
அத:ஸŋhக:³ பthயாjhேயா ³Shடாநாmh ஸrhவைத³வ  ।
:³ஸŋhகீ³ chயவேத shவாrhதா²th³யேத²யmh ராஜகnhயகா ॥ 84॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
அேயாth◌⁴யாகாNhேட³ th³விதீய:ஸrhக:³॥ 2॥

॥ th’தீய:ஸrhக:³॥
தேதா த³ஶரேதா² ராஜா ராமாph◌⁴த³யகாரth ।
ஆதி³ய மnhthphரkh’தீ:ஸாநnhேதா³ kh³’ஹமாவிஶth ॥ 1॥
தthராth³’ShThவா phயாmh ராஜா கிேமததி³தி விவல: ।
யா ரா மnhதி³ரmh தshயா: phரவிShேட மயி ேஶாப⁴நா ॥ 2॥
ஹஸnhதீ மாiµபாயாதி ஸா கிmh ைநவாth³ய th³’யேத ।
இthயாthமnhேயவ ஸசிnhthய மநஸாதிவி³யதா ॥ 3॥
பphரchச² தா³நிகரmh ேதா வ:shவாநீ ஶுபா⁴ ।
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நாயாதி மாmh யதா²rhவmh மthphயா phயத³rhஶநா ॥ 4॥
தா ஊ: khேராத⁴ப⁴வநmh phரவிShடா ைநவ விth³மேஹ ।
காரணmh தthர ேத³வ thவmh க³chச² நிேசமrhஹ ॥ 5॥
இthkhேதா ப⁴யஸnhthரshேதா ராஜா தshயா:ஸபக:³ ।
உபவிய ஶைநrhேத³ஹmh shph’ஶnhைவ பாணிநாph³ரவீth ॥ 6॥
கிmh ேஶேஷ வஸுதா⁴ph’Shேட² பrhயŋhகாதீ³nh விஹாய ச ।
மாmh thவmh ேக²த³யேஸ பீ⁴ யேதா மாmh நாவபா⁴ஷேஸ ॥ 7॥
அலŋhகாரmh பthயjhய ⁴ெமௗ மநவாஸஸா ।
கிமrhத²mh ph³ ஸகலmh விதா⁴shேய தவ வாசி²தmh ॥ 8॥
ேகா வா தவாதmh கrhதா நா வா ேஷாऽபி வா ।
ஸ ேம த³NhTh³யச வth◌⁴யச ப⁴விShயதி ந ஸmhஶய:॥ 9॥
ph³ ேத³வி யதா² phதிshதத³வயmh மமாkh³ரத: ।
ததி³தா³நீmh ஸாத⁴யிShேய ஸு³rhலப⁴மபி th ॥ 10॥
ஜாநா thவmh மம shவாnhதmh phயmh மாmh shவவேஶ shதி²தmh ।
ததா²பி மாmh ேக²த³யேஸ vh’தா² தவ பரம:॥ 11॥
ph³ கிmh த⁴நிநmh rhயாmh த³th³ரmh ேத phயŋhகரmh ।
த⁴நிநmh ணமாthேரண நிrhத⁴நmh ச தவாதmh ॥ 12॥
ph³ கmh வா வதி⁴Shயா வதா⁴rhேஹா வா விேமாயேத ।
கிமthர ப³ஹுேநாkhேதந phராnh தா³shயா ேத phேய ॥ 13॥
மம phராthphயதேரா ராேமா ராவேலாசந: ।
தshேயாப ஶேப ph³ thவth³தி⁴தmh தthகேராmhயஹmh ॥ 14॥
இதி ph³வாணmh ராஜாநmh ஶபnhதmh ராக⁴ேவாப ।
ஶைநrhவிmh’jhய ேநthேர ஸா ராஜாநmh phரthயபா⁴ஷத ॥ 15॥
யதி³ஸthயphரதிjhேஞாऽ ஶபத²mh ேஷ யதி³ ।
யாchஞாmh ேம ஸப²லாmh கrhmh ஶீkh◌⁴ரேமவ thவமrhஹ ॥ 16॥
rhவmh ேத³வாஸுேர th³ேத⁴ மயா thவmh பரத: ।
ததா³வரth³வயmh த³thதmh thவயா ேம Shடேசதஸா ॥ 17॥
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தth³th³வயmh nhயாஸ⁴தmh ேம shதா²பிதmh thவயி ஸுvhரத ।
தthைரேகந வேரஶு ப⁴ரதmh ேம phயmh ஸுதmh ॥ 18॥
ஏபி: ◌⁴ ஸmhph◌⁴’தஸmhபா⁴ைரrhெயௗவராjhேயऽபி⁴ேஷசய ।
அபேரண வேரஶு ராேமா க³chச² த³Nhட³காnh ॥ 19॥
iµநிேவஷத⁴ர:மாnh ஜடாவlhகல⁴ஷண: ।
சrhத³ஶ ஸமாshதthர கnhத³லப²லாஶந:॥ 20॥
நராயா தshயாnhேத வேந வா திShட² shவயmh ।
phரபா⁴ேத க³chச² வநmh ராேமா ராவேலாசந:॥ 21॥
யதி³ கிசிth³விலmhேப³த phராnhshthயேய தவாkh³ரத: ।
ப⁴வ ஸthயphரதிjhஞshthவேமதேத³வ மம phயmh ॥ 22॥
thைவதth³தா³ணmh வாkhயmh ைகேகyhயா ேராமஹrhஷணmh ।
நிபபாத மபாேலா வjhராஹத இவாசல:॥ 23॥
ஶைநnhlhய நயேந விmh’jhய பரயா பி⁴யா ।
:³shவphேநா வா மயா th³’Shேடா யத²வா சிthதவிph◌⁴ரம:॥ 24॥
இthயாேலாkhய ர: பthநீmh vhயாkh◌⁴வ ர:shதி²தாmh ।
கித³mh பா⁴ஷேஸ ப⁴th³ேர மம phராணஹரmh வச:॥ 25॥
ராம: கமபராத⁴mh ேத kh’தவாnh கமேலண: ।
மமாkh³ேர ராக⁴வ³nh வrhணயshயநிஶmh ஶுபா⁴nh ॥ 26॥
ெகௗஸlhயாmh மாmh ஸமmh பயnh ஶுஷா ேத ஸதா³ ।
இதி ph³வnhதீ thவmh rhவதா³நீmh பா⁴ஷேஸऽnhயதா²॥ 27॥
ராjhயmh kh³’ஹாண thராய ராமshதிShட² மnhதி³ேர ।
அiνkh³’ணீShவ மாmh வாேம ராமாnhநாshதி ப⁴யmh தவ ॥ 28॥
இthkhthவாபதா: பாத³ேயாrhநிபபாத ஹ ।
ைகேகயீ phரthவாேசத³mh ஸாபி ரkhதாnhதேலாசநா ॥ 29॥
ராேஜnhth³ர கிmh thவmh ph◌⁴ராnhேதாऽ உkhதmh தth³பா⁴ஷேஸऽnhயதா² ।
th²யா கேரா ேசthshவீயmh பா⁴தmh நரேகா ப⁴ேவth ॥ 30॥
வநmh ந க³chேச²th³யதி³ ராமசnhth³ர:
phரபா⁴தகாேலऽநசீரkhத: ।
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உth³ப³nhத⁴நmh வா விஷப⁴ணmh வா
kh’thவா மShேய ரதshதவாஹmh ॥ 31॥
ஸthயphரதிjhேஞாऽஹதீஹ ேலாேக
விட³mhப³ேஸ ஸrhவஸபா⁴nhதேரஷு ।
ராேமாப thவmh ஶபத²mh ச kh’thவா
th²யாphரதிjhேஞா நரகmh phரயா ॥ 32॥
இthkhத: phயயா தீ³ேநா மkh³ேநா :³கா²rhணேவ nh’ப: ।
rhchசி²த: பதிேதா ⁴ெமௗ விஸmhjhேஞா mh’தேகா யதா²॥ 33॥
ஏவmh ராthrhக³தா தshய :³கா²thஸmhவthஸேராபமா ।
அேத³யகாேல  வnhதி³ேநா கா³யகா ஜ:³॥ 34॥
நிவாரயிthவா தாnh ஸrhவாnh ைகேகயீ ேராஷமாshதி²தா ।
தத: phரபா⁴தஸமேய மth◌⁴யகiµபshதி²தா:॥ 35॥
ph³ராம:thயா ைவயா ’ஷய: கnhயகாshததா² ।
ச²thரmh ச சாமரmh தி³vhயmh க³ேஜா வா தைத²வ ச ॥ 36॥
அnhயாச வாரiµkh²யா யா: ெபௗரஜாநபதா³shததா² ।
வShேட²ந யதா²jhஞphதmh தthஸrhவmh தthர ஸmhshதி²தmh ॥ 37॥
shthேயா பா³லாச vh’th³தா⁴ச ராthெரௗ நிth³ராmh ந ேலபி⁴ேர ।
கதா³ th³ரயாமேஹ ராமmh பீதெகௗேஶயவாஸஸmh ॥ 38॥
ஸrhவாப⁴ரணஸmhபnhநmh கிடகடேகாjhjhவலmh ।
ெகௗshபா⁴ப⁴ரணmh யாமmh கnhத³rhபஶதஸுnhத³ரmh ॥ 39॥
அபி⁴khதmh ஸமாயாதmh க³ஜாட⁴mh shதாநநmh ।
ேவதchச²thரத⁴ரmh தthர லமணmh லnhவிதmh ॥ 40॥
ராமmh கதா³வா th³ரயாம: phரபா⁴தmh வா கதா³ ப⁴ேவth ।
இththஸுகதி⁴ய:ஸrhேவ ப³⁴: ரவாந:॥ 41॥
ேநதா³நீiµthதி²ேதா ராஜா கிமrhத²mh ேசதி சிnhதயnh ।
ஸுமnhthர:ஶநைக: phராயாth³யthர ராஜாऽவதிShட²ேத ॥ 42॥
வrhத⁴யnh ஜயஶph³ேத³ந phரணமnh ஶிரஸா nh’பmh ।
அதிகி²nhநmh nh’பmh th³’ShThவா ைகேகயீmh ஸமph’chச²த ॥ 43॥
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ேத³வி ைகேகயி வrhத⁴shவ கிmh ராஜா th³’யேதऽnhயதா² ।
தமாஹ ைகேகயீ ராஜா ராthெரௗ நிth³ராmh ந லph³த⁴வாnh ॥ 44॥
ராம ராேமதி ராேமதி ராமேமவாiνசிnhதயnh ।
phரஜாக³ேரண ைவ ராஜா யshவshத²இவ லயேத ।
ராமமாநய ஶீkh◌⁴ரmh thவmh ராஜா th³ரShேஹchச²தி ॥ 45॥
அthவா ராஜவசநmh கத²mh க³chசா² பா⁴நி ।
தchch²thவா மnhthே வாkhயmh ராஜா மnhthணமph³ரவீth ॥ 46॥
ஸுமnhthர ராமmh th³ரயா ஶீkh◌⁴ரமாநய ஸுnhத³ரmh ।
இthkhதshthவதmh க³thவா ஸுமnhthேரா ராமமnhதி³ரmh ॥ 47॥
அவாத: phரவிShேடாऽயmh thவதmh ராமமph³ரவீth ।
ஶீkh◌⁴ரமாக³chச² ப⁴th³ரmh ேத ராம ராவேலாசந ॥ 48॥
பிrhேக³ஹmh மயா ஸாrhத⁴mh ராஜா thவாmh th³ரShchச²தி ।
இthkhேதா ரத²மாய ஸmhph◌⁴ரமாththவேதா யெயௗ ॥ 49॥
ராம:ஸாரதி²நா ஸாrhத⁴mh லமேணந ஸமnhவித: ।
மth◌⁴யகே வShடா²தீ³nh பயnhேநவ thவராnhவித:॥ 50॥
பி:ஸபmh ஸŋhக³mhய நநாம சரெணௗ பி: ।
ராமமாŋhகி³mh ராஜா ஸiµthதா²ய ஸஸmhph◌⁴ரம:॥ 51॥
பா³ஹூ phரஸாrhய ராேமதி :³கா²nhமth◌⁴ேய பபாத ஹ ।
ஹா ேஹதி ராமshதmh ஶீkh◌⁴ரமாŋhkh³யாŋhேக nhயேவஶயth ॥ 52॥
ராஜாநmh rhchசி²தmh th³’ShThவா khஶு:ஸrhவேயாத: ।
கிமrhத²mh ேராத³நதி வShேடா²ऽபி ஸமாவிஶth ॥ 53॥
ராம: பphரchச² கித³mh ராjhேஞா :³க²shய காரணmh ।
ஏவmh ph’chச²தி ராேம ஸா ைகேகயீ ராமமph³ரவீth ॥ 54॥
thவேமவ காரணmh யthர ராjhேஞா :³ேகா²பஶாnhதேய ।
கிசிthகாrhயmh thவயா ராம கrhதvhயmh nh’பேதrhதmh ॥ 55॥
 ஸthயphரதிjhஞshthவmh ராஜாநmh ஸthயவாதி³நmh ।
ராjhஞா வரth³வயmh த³thதmh மம ஸnhShடேசதஸா ॥ 56॥
thவத³தீ⁴நmh  தthஸrhவmh வkhmh thவாmh லjhஜேத nh’ப: ।
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ஸthயபாேஶந ஸmhப³th³த⁴mh பிதரmh thராமrhஹ ॥ 57॥
thரஶph³ேத³ந ைசதth³தி⁴ நரகாththராயேத பிதா ।
ராமshதேயாதி³தmh thவா ஶூேலநாபி⁴ஹேதா யதா²॥ 58॥
vhயதி²த:ைகேகயீmh phராஹ கிmh மாேமவmh phரபா⁴ஷேஸ ।
பிthரrhேத²விதmh தா³shேய பிேப³யmh விஷiµlhப³ணmh ॥ 59॥
தாmh thயேயऽத² ெகௗஸlhயாmh ராjhயmh சாபி thயஜாmhயஹmh ।
அநாjhஞphேதாऽபி ேத பி: காrhயmh ஸ உthதம:॥ 60॥
உkhத: கேராதி ய: thர:ஸ மth◌⁴யம உதா³’த: ।
உkhேதாऽபி ேத ைநவ ஸ thேரா மல உchயேத ॥ 61॥
அத: கேரா தthஸrhவmh யnhமாமாஹ பிதா மம ।
ஸthயmh ஸthயmh கேராmhேயவ ராேமா th³விrhநாபி⁴பா⁴ஷேத ॥ 62॥
இதி ராமphரதிjhஞாmh ஸா thவா வkhmh phரசkhரேம ।
ராம thவத³பி⁴ேஷகாrhத²mh ஸmhபா⁴ரா:ஸmhph◌⁴’தாச ேய ॥ 63॥
ைதேரவ ப⁴ரேதாऽவயமபி⁴ேஷchய: phேயா மம ।
அபேரண வேரஶு சீரவாஸா ஜடாத⁴ர:॥ 64॥
வநmh phரயா ஶீkh◌⁴ரmh thவமth³ையவ பிராjhஞயா ।
சrhத³ஶ ஸமாshதthர வஸ iµnhயnhநேபா⁴ஜந:॥ 65॥
ஏதேத³வ பிshேதऽth³ய காrhயmh thவmh கrhமrhஹ ।
ராஜா  லjhஜேத வkhmh thவாேமவmh ர⁴நnhத³ந ॥ 66॥
ராம உவாச
ப⁴ரதshையவ ராjhயmh shயாத³ஹmh க³chசா² த³Nhட³காnh ।
கிnh ராஜா ந வkhதீஹ மாmh ந ஜாேநऽthர காரணmh ॥ 67॥
thைவதth³ராமவசநmh th³’ShThவா ராமmh ர:shதி²தmh ।
phராஹ ராஜா த³ஶரேதா²:³கி²ேதா :³கி²தmh வச:॥ 68॥
shthதmh ph◌⁴ராnhத’த³யiµnhமாrhக³பவrhதிநmh ।
நிkh³’ய மாmh kh³’ஹாேணத³mh ராjhயmh பாபmh ந தth³ப⁴ேவth ॥ 69॥
ஏவmh ேசத³nh’தmh ைநவ மாmh shph’ேஶth³ர⁴நnhத³ந ।
இthkhthவா :³க²ஸnhதphேதா விலலாப nh’பshததா³॥ 70॥
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ஹா ராம ஹா ஜக³nhநாத²ஹா மம phராணவlhலப⁴ ।
மாmh விsh’jhய கத²mh ேகா⁴ரmh விபிநmh க³nhமrhஹ ॥ 71॥
இதி ராமmh ஸமாŋhkh³ய iµkhதகNhேடா²ேராத³ஹ ।
விmh’jhய நயேந ராம: பி:ஸஜலபாணிநா ॥ 72॥
ஆவாஸயாமாஸ nh’பmh ஶைந:ஸ நயேகாவித:³ ।
கிமthர :³ேக²ந விேபா⁴ ராjhயmh ஶாஸ ேமऽiνஜ:॥ 73॥
அஹmh phரதிjhஞாmh நிshதீrhய நrhயாshயா ேத ரmh ।
ராjhயாthேகா³ணmh ெஸௗkh²யmh மம ராஜnh வேந ஸத:॥ 74॥
thவthஸthயபாலநmh ேத³வ காrhயmh சாபி ப⁴விShயதி ।
ைகேகyhயாச phேயா ராஜnh வநவாேஸா மஹா³ண:॥ 75॥
இதா³நீmh க³nhchசா² vhேய மாச ’jhjhவர: ।
ஸmhபா⁴ரேசாபயnhதாமபி⁴ேஷகாrhத²மா’தா:॥ 76॥
மாதரmh ஸமiνவாshய அiνநீய ச ஜாநகீmh ।
ஆக³thய பாெதௗ³வnhதி³thவா தவ யாshேய ஸுக²mh வநmh ॥ 77॥
இthkhthவா  பkhரmhய மாதரmh th³ரShமாயெயௗ ।
ெகௗஸlhயாபி ஹேர: ஜாmh ேத ராமகாரth ॥ 78॥
ேஹாமmh ச காரயாமாஸ ph³ராமேணph◌⁴ேயா த³ெதௗ³ த⁴நmh ।
th◌⁴யாயேத விShiΝேமகாkh³ரமநஸா ெமௗநமாshதி²தா ॥ 79॥
அnhத:shத²ேமகmh க⁴நசிthphரகாஶmh
நிரshதஸrhவாதிஶயshவபmh ।
விShiΝmh ஸதா³நnhத³மயmh ’த³ph³ேஜ
ஸா பா⁴வயnhதீ ந த³த³rhஶ ராமmh ॥ 80॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
அேயாth◌⁴யாகாNhேட³ th’தீய:ஸrhக:³॥ 3॥
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॥ சrhத:²ஸrhக:³॥
தத:ஸுthரா th³’ShThைவநmh ராமmh ராjhஞீmh ஸஸmhph◌⁴ரமா ।
ெகௗஸlhயாmh ேபா³த⁴யாமாஸ ராேமாऽயmh ஸiµபshதி²த:॥ 1॥
thைவவ ராமநாைமஷா ப³rhth³’Shphரவாதா ।
ராமmh th³’ShThவா விஶாலாமாŋhkh³யாŋhேக nhயேவஶயth ॥ 2॥
rhth◌⁴nhயவkh◌⁴ராய பshபrhஶ கா³thரmh நீேலாthபலchச²வி ।
⁴ŋhவ thேரதி ச phராஹ Shடமnhநmh ுதா⁴rhதி³த:॥ 3॥
ராம: phராஹ ந ேம மாதrhேபா⁴ஜநாவஸர:த: ।
த³Nhட³காக³மேந ஶீkh◌⁴ரmh மம காேலாऽth³ய நிசித:॥ 4॥
ைகேகயீவரதா³ேநந ஸthயஸnhத: ◌⁴ பிதா மம ।
ப⁴ரதாய த³ெதௗ³ ராjhயmh மமாphயாரNhயiµthதமmh ॥ 5॥
சrhத³ஶ ஸமாshதthர thவா iµநிேவஷth◌⁴’kh ।
ஆக³Shேய ந:ஶீkh◌⁴ரmh ந சிnhதாmh கrhமrhஹ ॥ 6॥
தchch²thவா ஸஹேஸாth³விkh³நா rhchசி²தா நthதி²தா ।
ஆஹ ராமmh ஸு:³கா²rhதா :³க²ஸாக³ரஸmhphதா ॥ 7॥
யதி³ ராம வநmh ஸthயmh யா ேசnhநய மாமபி ।
thவth³விநா rhத⁴mh வா விதmh தா⁴ரேய கத²mh ॥ 8॥
யதா² ெகௗ³rhபா³லகmh வthஸmh thயkhthவா திShேட²nhந thரசிth ।
தைத²வ thவாmh ந ஶkhேநா thயkhmh phராthphயmh ஸுதmh ॥ 9॥
ப⁴ரதாய phரஸnhநேசth³ராjhயmh ராஜா phரயchச² ।
கிமrhத²mh வநவாஸாய thவாமாjhஞாபயதி phயmh ॥ 10॥
ைகேகyhயா வரேதா³ ராஜா ஸrhவshவmh வா phரயchச² ।
thவயா கிமபராth³த⁴mh  ைகேகyhயா வா nh’பshய வா ॥ 11॥
பிதா ³rhயதா² ராம தவாஹமதி⁴கா தத: ।
பிthராऽऽjhஞphேதா வநmh க³nhmh வாரேயயமஹmh ஸுதmh ॥ 12॥
யதி³ க³chச² மth³வாkhயiµlhலŋhkh◌⁴ய nh’பவாkhயத: ।
ததா³ phராnh பthயjhய க³chசா² யமஸாத³நmh ॥ 13॥
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லமேऽபி தத:thவா ெகௗஸlhயாவசநmh ஷா ।
உவாச ராக⁴வmh வீய த³ஹnhநிவ ஜக³ththரயmh ॥ 14॥
உnhமthதmh ph◌⁴ராnhதமநஸmh ைகேகயீவஶவrhதிநmh ।
ப³th³th◌⁴வா நிஹnh ப⁴ரதmh தth³ப³nh⁴nhமாலாநபி ॥ 15॥
அth³ய பயnh ேம ெஶௗrhயmh ேலாகாnh phரத³ஹத: ரா ।
ராம thவமபி⁴ேஷகாய  யthநமnhத³ம ॥ 16॥
த⁴iνShபாணிரஹmh தthர நிஹnhயாmh விkh◌⁴நகாண: ।
இதி ph³வnhதmh ெஸௗthமாŋhkh³ய ர⁴நnhத³ந:॥ 17॥
ஶூேராऽ ர⁴ஶாrh³ல மமாthயnhதேத ரத: ।
ஜாநா ஸrhவmh ேத ஸthயmh கிnh தthஸமேயா ந  ॥ 18॥
யதி³த³mh th³’யேத ஸrhவmh ராjhயmh ேத³ஹாதி³கmh ச யth ।
யதி³ஸthயmh ப⁴ேவthதthர ஆயாஸ:ஸப²லச ேத ॥ 19॥
ேபா⁴கா³ ேமக⁴விதாநshத²விth³lhேலேக²வ சசலா: ।
ஆரphயkh³நிஸnhதphதேலாஹshத²ஜலபி³nh³வth ॥ 20॥
யதா²vhயாலக³லshேதா²ऽபி ேப⁴ேகா த³mhஶாநேபேத ।
ததா² காலாநா kh³ரshேதா ேலாேகா ேபா⁴கா³நஶாவதாnh ॥ 21॥
கேராதி :³ேக²ந  கrhமதnhthரmh
ஶரேபா⁴கா³rhத²மஹrhநிஶmh நர: ।
ேத³ஹsh பி⁴nhந: ஷாthஸயேத
ேகா வாthர ேபா⁴க:³ ேஷண ⁴jhயேத ॥ 22॥
பிth’மாth’ஸுதph◌⁴ராth’தா³ரப³nhth◌⁴வாதி³ஸŋhக³ம: ।
phரபாயாவ ஜnhநாmh நth³யாmh காShெடௗ²க⁴வchசல:॥ 23॥
சா²ேயவ லசபலா phரதீதா
தாNhயமmh³rhவத³th◌⁴வmh ச ।
shவphேநாபமmh shthஸுக²மாரlhபmh
ததா²பி ஜnhேதாரபி⁴மாந ஏஷ:॥ 24॥
ஸmhsh’தி:shவphநஸth³’ஶீ ஸதா³ ேராகா³தி³ஸŋhலா ।
க³nhத⁴rhவநக³ரphரkh²யா ட⁴shதாமiνவrhதேத ॥ 25॥
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ஆShயmh யேத யshமாதா³தி³thயshய க³தாக³ைத: ।
th³’ShThவாnhேயஷாmh ஜராmh’th கத²சிnhைநவ ³th◌⁴யேத ॥ 26॥
ஸ ஏவ தி³வஸ:ைஸவ ராththேயவ ட⁴தீ:◌⁴ ।
ேபா⁴கா³நiνபதthேயவ காலேவக³mh ந பயதி ॥ 27॥
phரதிணmhரthேயததா³ராமக⁴டாmh³வth ।
ஸபthநா இவ ேராெகௗ³கா: ◌⁴ ஶரmh phரஹரnhthயேஹா ॥ 28॥
ஜரா vhயாkh◌⁴வ ரதshதrhஜயnhthயவதிShட²ேத ।
mh’th:ஸைஹவ யாthேயஷ ஸமயmh ஸmhphரதீேத ॥ 29॥
ேத³ேஹऽஹmhபா⁴வமாபnhேநா ராஜாஹmh ேலாகவித: ।
இthயshnhமiνேத ஜnh: kh’விTh³ப⁴shமஸmhjhஞிேத ॥ 30॥
thவக³shதி²மாnhஸவிNhthரேரேதாரkhதாதி³ஸmhத: ।
விகா ப ச ேத³ஹ ஆthமா கத²mh வத³॥ 31॥
யமாshதா²ய ப⁴வாnhlhேலாகmh த³kh³⁴chச²தி லமண ।
ேத³ஹாபி⁴மாநிந:ஸrhேவ ேதா³ஷா: phரா³rhப⁴வnhதி  ॥ 32॥
ேத³ேஹாऽஹதி யா ³th³தி⁴ரவிth³யா ஸா phரகீrhதிதா ।
நாஹmh ேத³ஹசிதா³thேமதி ³th³தி⁴rhவிth³ேயதி ப⁴Nhயேத ॥ 33॥
அவிth³யா ஸmhsh’ேதrhேஹrhவிth³யா தshயா நிவrhதிகா ।
தshமாth³யthந:ஸதா³ காrhேயா விth³யாph◌⁴யாேஸ iµiµுபி: ◌⁴ ।
காமkhேராதா⁴த³யshதthர ஶthரவ:ஶthஸூத³ந ॥ 34॥
தthராபி khேராத⁴ ஏவாலmh ேமாவிkh◌⁴நாய ஸrhவதா³ ।
ேயநாவிShட: மாnh ஹnhதி பிth’ph◌⁴ராth’ஸு’thஸகீ²nh ॥ 35॥
khேராத⁴ேலா மநshதாப: khேராத: ◌⁴ ஸmhஸாரப³nhத⁴நmh ।
த⁴rhமயகர: khேராத⁴shதshமாthkhேராத⁴mh பthயஜ ॥ 36॥
khேராத⁴ ஏஷ மஹாnh ஶthshth’Sh ைவதரணீ நதீ³ ।
ஸnhேதாேஷா நnhத³நவநmh ஶாnhதிேரவ  காம⁴kh ॥ 37॥
தshமாchசா²nhதிmh ப⁴ஜshவாth³ய ஶthேரவmh ப⁴ேவnhந ேத ।
ேத³ேஹnhth³யமந:phராண³th³th◌⁴யாதி³ph◌⁴ேயா விலண:॥ 38॥
ஆthமா ஶுth³த: ◌⁴ shவயjhேயாதிரவிகா நிராkh’தி: ।
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யாவth³ேத³ேஹnhth³யphராணrhபி⁴nhநthவmh நாthமேநா வி:³॥ 39॥
தாவthஸmhஸார:³ெகௗ²ைக: ◌⁴ பீTh³யnhேத mh’thஸmhதா: ।
தshமாththவmh ஸrhவதா³ பி⁴nhநமாthமாநmh ’தி³ பா⁴வய ॥ 40॥
³th³th◌⁴யாதி³ph◌⁴ேயா ப³:ஸrhவமiνவrhதshவ மா கி²த:³ ।
⁴ஜnh phராரph³த⁴மகி²லmh ஸுக²mh வா :³க²ேமவ வா ॥ 41॥
phரவாஹபதிதmh காrhயmh rhவnhநபி ந phயேஸ ।
பா³ேய ஸrhவthர கrhth’thவமாவஹnhநபி ராக⁴வ ॥ 42॥
அnhத:ஶுth³த⁴shவபா⁴வshthவmh phயேஸ ந ச கrhமபி:◌⁴ ।
ஏதnhமேயாதி³தmh kh’thshநmh ’தி³ பா⁴வய ஸrhவதா³॥ 43॥
ஸmhஸார:³ைக²ரகி²லrhபா³th◌⁴யேஸ ந கதா³சந ।
thவமphயmhப³ மமாऽऽதி³Shடmh ’தி³ பா⁴வய நிthயதா³॥ 44॥
ஸமாக³மmh phரதீshவ ந :³ைக:² பீTh³யேஸ சிரmh ।
ந ஸைத³கthர ஸmhவாஸ: கrhமமாrhகா³iνவrhதிநாmh ॥ 45॥
யதா² phரவாஹபதிதphலவாநாmh ஸதாmh ததா² ।
சrhத³ஶஸமா ஸŋhkh²யா rhth³த⁴வ ஜாயேத ॥ 46॥
அiνமnhயshவ மாமmhப³:³க²mh ஸnhthயjhய ³ரத: ।
ஏவmh ேசthஸுக²ஸmhவாேஸா ப⁴விShயதி வேந மம ॥ 47॥
இthkhthவா த³Nhட³வnhமா: பாத³ேயாரபதchசிரmh ।
உthதா²phயாŋhேக ஸமாேவய ஆஶீrhபி⁴ரph◌⁴யநnhத³யth ॥ 48॥
ஸrhேவ ேத³வா:ஸக³nhத⁴rhவா ph³ரமவிShiΝஶிவாத³ய: ।
ரnh thவாmh ஸதா³ யாnhதmh திShட²nhதmh நிth³ரயா தmh ॥ 49॥
இதி phரshதா²பயாமாஸ ஸமாŋhkh³ய ந: ந: ।
லமேऽபி ததா³ ராமmh நthவா ஹrhஷாக³th³க³த:³॥ 50॥
ஆஹ ராம மமாnhத:shத:²ஸmhஶேயாऽயmh thவயா ’த: ।
யாshயா ph’Shட²ேதா ராம ேஸவாmh கrhmh ததா³தி³ஶ ॥ 51॥
அiνkh³’ணீShவ மாmh ராம ேநாேசthphராnhshthயஜாmhயஹmh ।
தேத²தி ராக⁴ேவாऽphயாஹ லமணmh யா மா சிரmh ॥ 52॥
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phரதshேத² தாmh ஸமாதா⁴mh க³த:தாபதிrhவி: ◌⁴ ।
ஆக³தmh பதிமாேலாkhய தா ஸுshதபா⁴ணீ ॥ 53॥
shவrhணபாthரshத²ஸல: பாெதௗ³ phராlhய ப⁴khதித: ।
பphரchச² பதிமாேலாkhய ேத³வ கிmh ேஸநயா விநா ॥ 54॥
ஆக³ேதாऽ க³த:thர ேவதchச²thரmh ச ேத த: ।
வாதி³thராணி ந வாth³யnhேத கிடாதி³விவrhத:॥ 55॥
ஸாமnhதராஜஸத:ஸmhph◌⁴ரமாnhநாக³ேதாऽ கிmh ।
இதி shம தயா ph’Shேடா ராம:ஸshதமph³ரவீth ॥ 56॥
ராjhஞா ேம த³Nhட³காரNhேய ராjhயmh த³thதmh ஶுேப⁴ऽகி²லmh ।
அதshதthபாலநாrhதா²ய ஶீkh◌⁴ரmh யாshயா பா⁴நி ॥ 57॥
அth³ையவ யாshயா வநmh thவmh  வஸபகா³ ।
ஶுஷாmh  ேம மாrhந th²யாவாதி³ேநா வயmh ॥ 58॥
இதி ph³வnhதmh ராமmh தா பீ⁴தாph³ரவீth³வச: ।
கிமrhத²mh வநராjhயmh ேத பிthரா த³thதmh மஹாthமநா ॥ 59॥
தாமாஹ ராம:ைகேகyhைய ராஜா phேதா வரmh த³ெதௗ³ ।
ப⁴ரதாய த³ெதௗ³ ராjhயmh வநவாஸmh மமாநேக⁴ ॥ 60॥
சrhத³ஶ ஸமாshதthர வாேஸா ேம கில யாசித: ।
தயா ேத³vhயா த³ெதௗ³ ராஜா ஸthயவாதீ³ த³யாபர:॥ 61॥
அத:ஶீkh◌⁴ரmh க³Shயா மா விkh◌⁴நmh  பா⁴நி ।
thவா தth³ராமவசநmh ஜாநகீ phதிஸmhதா ॥ 62॥
அஹமkh³ேர க³Shயா வநmh பசாththவேமShய ।
இthயாஹ மாmh விநா க³nhmh தவ ராக⁴வ ேநாசிதmh ॥ 63॥
தாமாஹ ராக⁴வ: phத:shவphயாmh phயவாதி³நீmh ।
கத²mh வநmh thவாmh ேநShேயऽஹmh ப³ஹுvhயாkh◌⁴ரmh’கா³லmh ॥ 64॥
ராஸா ேகா⁴ரபாச ஸnhதி மாiνஷேபா⁴ந: ।
mhஹvhயாkh◌⁴ரவராஹாச ஸசரnhதி ஸமnhதத:॥ 65॥
கThவmhலப²லலாநி ேபா⁴ஜநாrhத²mh ஸுமth◌⁴யேம ।
அபாnhநvhயஜநாநி விth³யnhேத ந கதா³சந ॥ 66॥
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காேல காேல ப²லmh வாபி விth³யேத thர ஸுnhத³ ।
மாrhேகா³ ந th³’யேத khவாபி ஶrhகராகNhடகாnhவித:॥ 67॥
³ஹாக³வரஸmhபா³த⁴mh ²lhத³mhஶாதி³பி⁴rhதmh ।
ஏவmh ப³ஹுவித⁴mh ேதா³ஷmh வநmh த³Nhட³கஸmhjhஞிதmh ॥ 68॥
பாத³சாேரண க³nhதvhயmh ஶீதவாதாதபாதி³மth ।
ராஸாதீ³nh வேந th³’ShThவா விதmh ஹாshயேஸऽசிராth ॥ 69॥
தshமாth³ப⁴th³ேர kh³’ேஹ திShட²ஶீkh◌⁴ரmh th³ரய மாmh ந: ।
ராமshய வசநmh thவா தா :³க²ஸமnhவிதா ॥ 70॥
phரthவாச sh²ரth³வkhthரா கிசிthேகாபஸமnhவிதா ।
கத²mh மாchச²ேஸ thயkhmh த⁴rhமபthநீmh பதிvhரதாmh ॥ 71॥
thவத³நnhயாமேதா³ஷாmh மாmh த⁴rhமjhேஞாऽ த³யாபர: ।
thவthஸேப shதி²தாmh ராம ேகா வா மாmh த⁴rhஷேயth³வேந ॥ 72॥
ப²லலாதி³கmh யth³யthதவ ⁴khதாவேஶதmh ।
தேத³வாmh’தlhயmh ேம ேதந Shடா ரமாmhயஹmh ॥ 73॥
thவயா ஸஹ சரnhthயா ேம ஶா: காஶாச கNhடகா: ।
Shபாshதரணlhயா ேம ப⁴விShயnhதி ந ஸmhஶய:॥ 74॥
அஹmh thவாmh khேலஶேய ைநவ ப⁴ேவயmh காrhயஸாதி⁴நீ ।
பா³lhேய மாmh வீய கசிnhமாmh jhேயாதி:ஶாshthரவிஶாரத:³॥ 75॥
phராஹ ேத விபிேந வாஸ: பthயா ஸஹ ப⁴விShயதி ।
ஸthயவாதீ³ th³விேஜா ⁴யாth³க³Shயா thவயா ஸஹ ॥ 76॥
அnhயthகிசிthphரவயா thவா மாmh நய காநநmh ।
ராமாயநி ப³ஹுஶ:தாநி ப³ஹுபி⁴rhth³விைஜ:॥ 77॥
தாmh விநா வநmh ராேமா க³த: கிmh thரசிth³வத³ ।
அதshthவயா க³Shயா ஸrhவதா² thவthஸஹாயிநீ ॥ 78॥
யதி³ க³chச² மாmh thயkhthவா phராnhshthயயா ேதऽkh³ரத: ।
இதி தmh நிசயmh jhஞாthவா தாயா ர⁴நnhத³ந:॥ 79॥
அph³ரவீth³ேத³வி க³chச² thவmh வநmh ஶீkh◌⁴ரmh மயா ஸஹ ।
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அnhத⁴thைய phரயchசா²ஶு ஹாராநாப⁴ரநி ச ॥ 80॥
ph³ராமேணph◌⁴ேயா த⁴நmh ஸrhவmh த³ththவா க³chசா²மேஹ வநmh ।
இthkhthவா லமேணநாஶு th³விஜாநாஹூய ப⁴khதித:॥ 81॥
த³ெதௗ³ க³வாmh vh’nhத³ஶதmh த⁴நாநி
வshthராணி தி³vhயாநி வி⁴ஷநி ।
mhப³வth³ph◌⁴ய:தஶீலவth³ph◌⁴ேயா
iµதா³ th³விேஜph◌⁴ேயா ர⁴வmhஶேக:॥ 82॥
அnhத⁴thைய த³ெதௗ³தா iµkh²யாnhயாப⁴ரநி ச ।
ராேமா மா: ேஸவேகph◌⁴ேயா த³ெதௗ³ த⁴நமேநகதா⁴ ॥ 83॥
shவகாnhத:ரவாph◌⁴ய: ேஸவேகph◌⁴யshதைத²வ ச ।
ெபௗரஜாநபேத³ph◌⁴யச ph³ராமேணph◌⁴ய:ஸஹshரஶ:॥ 84॥
லமேऽபி ஸுthராmh  ெகௗஸlhயாைய ஸமrhபயth ।
த⁴iνShபாணி:ஸமாக³thய ராமshயாkh³ேர vhயவshதி²த:॥ 85॥
ராம:தா லமணச ஜkh³iµ:ஸrhேவ nh’பாலயmh ॥ 86॥
ராம:ஸஹ தயா nh’பபேத² க³chச²nh ஶைந:ஸாiνஜ: ।
ெபௗராnh ஜாநபதா³nh ஹலth³’ஶ:ஸாநnhத³iµth³வீயnh ।
யாம: காமஸஹshரஸுnhத³ரவ: காnhthயா தி³ேஶா பா⁴ஸயnh ।
பாத³nhயாஸபவிthதாऽகி²லஜக³th phராபாலயmh தthபி:॥ 87॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
அேயாth◌⁴யாகாNhேட³ சrhத:²ஸrhக:³॥ 4॥

॥ பசம:ஸrhக:³॥
ஆயாnhதmh நாக³ரா th³’ShThவா மாrhேக³ ராமmh ஸஜாநகீmh ।
லமேணந ஸமmh வீய ஊ:ஸrhேவ பரshபரmh ॥ 1॥
ைகேகyhயா வரதா³நாதி³thவா :³க²ஸமாvh’தா: ।
ப³த ராஜா த³ஶரத:²ஸthயஸnhத⁴mh phயmh ஸுதmh ॥ 2॥
shthேஹேதாரthயஜthகா தshய ஸthயவதா த: ।
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ைகேகயீ வா கத²mh ³Shடா ராமmh ஸthயmh phயŋhகரmh ॥ 3॥
விவாஸயாமாஸ கத²mh khரகrhமாऽதிட⁴தீ:◌⁴ ।
ேஹ ஜநா நாthர வshதvhயmh க³chசா²ேமாऽth³ையவ காநநmh ॥ 4॥
யthர ராம:ஸபா⁴rhயச ஸாiνேஜா க³nhchச²தி ।
பயnh ஜாநகீmh ஸrhேவ பாத³சாேரண க³chச²தீmh ॥ 5॥
mhபி: ◌⁴ கதா³சிth³th³’ShThவா வா ஜாநகீ ேலாகஸுnhத³ ।
ஸாபி பாேத³ந க³chச²nhதீ ஜநஸŋhேக⁴Shவநாvh’தா ॥ 6॥
ராேமாऽபி பாத³சாேரண க³ஜாவாதி³விவrhத: ।
க³chச²தி th³ரயத²வி⁴mh ஸrhவேலாைககஸுnhத³ரmh ॥ 7॥
ரா ைகேகயீநாmhநீ ஜாதா ஸrhவவிநாஶிநீ ।
ராமshயாபி ப⁴ேவth³:³க²mh தாயா: பாத³யாநத:॥ 8॥
ப³லவாnh விதி⁴ேரவாthர mhphரயthேநா  ³rhப³ல: ।
இதி :³கா²ேல vh’nhேத³ஸா⁴நாmh iµநிŋhக³வ:॥ 9॥
அph³ரவீth³வாமேத³ேவாऽத²ஸா⁴நாmh ஸŋhக⁴மth◌⁴யக:³ ।
மாiνேஶாசத² ராமmh வா தாmh வா வch தththவத:॥ 10॥
ஏஷ ரம: பேரா விShiΝராதி³நாராயண:shmh’த: ।
ஏஷா ஸா ஜாநகீ லrhேயாக³மாேயதி விதா ॥ 11॥
அெஸௗ ேஶஷshதமnhேவதி லமkh²யச ஸாmhphரதmh ।
ஏஷ மாயா³ணrhkhதshதthததா³காரவாநிவ ॥ 12॥
ஏஷ ஏவ ரேஜாkhேதா ph³ரமா⁴th³விவபா⁴வந: ।
ஸththவாவிShடshததா²விShiΝshthஜக³thphரதிபாலக:॥ 13॥
ஏஷ th³ரshதாமேஸாऽnhேத ஜக³thphரலயகாரணmh ।
ஏஷ மthshய: ரா ⁴thவா ப⁴khதmh ைவவshவதmh மiνmh ॥ 14॥
நாvhயாேராphய லயshயாnhேத பாலயாமாஸ ராக⁴வ: ।
ஸiµth³ரமத²ேந rhவmh மnhத³ேர ஸுதலmh க³ேத ॥ 15॥
அதா⁴ரயthshவph’Shேட²ऽth³mh rhமபீ ர⁴thதம: ।
ம ரஸாதலmh யாதா phரலேய ஸூகேராऽப⁴வth ॥ 16॥
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ேதாலயாமாஸ த³mhShThராkh³ேர தாmh ோணீmh ர⁴நnhத³ந: ।
நாரmhஹmh வ: kh’thவா phரலாத³வரத:³ ரா ॥ 17॥
thைரேலாkhயகNhடகmh ர: பாடயாமாஸ தnhநைக:² ।
thரராjhயmh ’தmh th³’ShThவா யதி³thயா யாசித: ரா ॥ 18॥
வாமநthவiµபாக³mhய யாchஞயா சாஹரthந: ।
³Shடthய⁴பா⁴ரநிvh’ththைய பா⁴rhக³ேவாऽப⁴வth ॥ 19॥
ஸ ஏவ ஜக³தாmh நாத²இதா³நீmh ராமதாmh க³த: ।
ராவதீ³நி ராmh ேகாேஶா நிஹநிShயதி ॥ 20॥
மாiνேஷணவ மரணmh தshய th³’Shடmh ³ராthமந: ।
ராjhஞா த³ஶரேத²நாபி தபஸாராதி⁴ேதா ஹ:॥ 21॥
thரthவாகாŋhயா விShேshததா³ thேராऽப⁴வth³த⁴: ।
ஸ ஏவ விShiΝ:ராேமா ராவதி³வதா⁴ய  ॥ 22॥
க³nhதாth³ையவ வநmh ராேமா லமேணந ஸஹாயவாnh ।
ஏஷா தா ஹேரrhமாயா sh’Shshதி²thயnhதகாணீ ॥ 23॥
ராஜா வா ைகேகயீ வாபி நாthர காரணமNhவபி ।
rhேவth³rhநாரத:³ phராஹ ⁴பா⁴ரஹரய ச ॥ 24॥
ராேமாऽphயாஹ shவயmh ஸாாchch²ேவா க³Shயாmhயஹmh வநmh ।
அேதா ராமmh ஸiµth³தி³ய சிnhதாmh thயஜத பா³ஶா:॥ 25॥
ராமராேமதி ேய நிthயmh ஜபnhதி மiνஜா ⁴வி ।
ேதஷாmh mh’thப⁴யாதீ³நி ந ப⁴வnhதி கதா³சந ॥ 26॥
கா நshதshய ராமshய :³க²ஶŋhகா மஹாthமந: ।
ராமநாmhைநவ iµkhதி:shயாthகெலௗ நாnhேயந ேகநசிth ॥ 27॥
மாயாமாiνஷேபண விட³mhப³யதி ேலாகkh’th ।
ப⁴khதாநாmh ப⁴ஜநாrhதா²ய ராவணshய வதா⁴ய ச ॥ 28॥
ராjhஞசாபீ⁴Shடth³th◌⁴யrhத²mh மாiνஷmh வராத: ।
இthkhthவா விரராமாத²வாமேத³ேவா மாஹாiµநி:॥ 29॥
thவா ேதऽபி th³விஜா:ஸrhேவ ராமmh jhஞாthவா ஹmh வி⁴mh ।
ஜஹுrh’thஸmhஶயkh³ரnhதி²mh ராமேமவாnhவசிnhதயnh ॥ 30॥
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ய இத³mh சிnhதேயnhநிthயmh ரஹshயmh ராமதேயா: ।
தshய ராேம th³’டா⁴ ப⁴khதிrhப⁴ேவth³விjhஞாநrhவிகா ॥ 31॥
ரஹshயmh ேகா³பநீயmh ேவா யmh ைவ ராக⁴வphயா: ।
இthkhthவா phரயெயௗ விphரshேதऽபி ராமmh பரmh வி:³॥ 32॥
தேதா ராம:ஸமாவிய பிth’ேக³ஹமவாத: ।
ஸாiνஜ:தயா க³thவா ைகேகயீத³மph³ரவீth ॥ 33॥
ஆக³தா:shேமா வயmh மாதshthரயshேத ஸmhமதmh வநmh ।
க³nhmh kh’ததி⁴ய:ஶீkh◌⁴ரமாjhஞாபய ந: பிதா ॥ 34॥
இthkhதா ஸஹேஸாthதா²ய சீராணி phரத³ெதௗ³shவயmh ।
ராமாய லமயாத²தாைய ச ph’த²kh ph’த²kh ॥ 35॥
ராமsh வshthராNhthsh’jhய வnhயசீராணி பrhயதா⁴th ।
லமேऽபி ததா² சkhேர தா தnhந விஜாநதீ ॥ 36॥
ஹshேத kh³’thவா ராமshய லjhஜயா iµக²ைமத ।
ராேமா kh³’thவா தchசீரமmhஶுேக பrhயேவShடயth ॥ 37॥
தth³ th³’ShThவா :³ஸrhேவ ராஜதா³ரா:ஸமnhதத: ।
வShட²sh ததா³கrhNhய தி³தmh ப⁴rhthஸயnh ஷா ॥ 38॥
ைகேகயீmh phராஹ ³rhvh’thேத ராம ஏவ thவயா vh’த: ।
வநவாஸாய ³Shேட thவmh தாைய கிmh phரயchச² ॥ 39॥
யதி³ ராமmh ஸமnhேவதி தா ப⁴khthயா பதிvhரதா ।
தி³vhயாmhப³ரத⁴ரா நிthயmh ஸrhவாப⁴ரண⁴தா ॥ 40॥
ரமயthவநிஶmh ராமmh வந:³க²நிவாணீ ।
ராஜா த³ஶரேதா²ऽphயாஹ ஸுமnhthரmh ரத²மாநய ॥ 41॥
ரத²மாய க³chச²nh வநmh வநசரphயா: ।
இthkhthவா ராமமாேலாkhய தாmh ைசவ ஸலமணmh ॥ 42॥
:³கா²nhநிபதிேதா ⁴ெமௗ ேராதா³பphத: ।
ஆேராஹ ரத²mh தா ஶீkh◌⁴ரmh ராமshய பயத:॥ 43॥
ராம: phரத³ணmh kh’thவா பிதரmh ரத²மாஹth ।
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லமண: க²Th³க³க³ளmh த⁴iνshணீக³mh ததா²॥ 44॥
kh³’thவா ரத²மாய ேநாத³யாமாஸ ஸாரதி²mh ।
திShட² திShட²ஸுமnhthேரதி ராஜா த³ஶரேதா²ऽph³ரவீth ॥ 45॥
க³chச² க³chேச²தி ராேமண ேநாதி³ேதாऽேசாத³யth³ரத²mh ।
ராேம ³ரmh க³ேத ராஜா rhchசி²த: phராபதth³⁴வி ॥ 46॥
ெபௗராsh பா³லvh’th³தா⁴ச vh’th³தா⁴ ph³ராமணஸthதமா: ।
திShட² திShேட²தி ராேமதி khேராஶnhேதா ரத²மnhவ:॥ 47॥
ராஜா தி³thவா ஸுசிரmh மாmh நயnh kh³’ஹmh phரதி ।
ெகௗஸlhயாயா ராமமாthயாஹ பசாரகாnh ॥ 48॥
கிசிthகாலmh ப⁴ேவthதthர வநmh :³கி²தshய ேம ।
அத ஊrhth◌⁴வmh ந வா சிரmh ராமmh விநா kh’த:॥ 49॥
தேதா kh³’ஹmh phரவிையவ ெகௗஸlhயாயா: பபாத ஹ ।
rhchசி²தச சிராth³³th³th◌⁴வா Shணீேமவாவதshதி²வாnh ॥ 50॥
ராமsh தமஸாதீரmh க³thவா தthராவஸthஸுகீ² ।
ஜலmh phராய நிராஹாேரா vh’ேலऽshவபth³வி: ◌⁴ ॥ 51॥
தயா ஸஹ த⁴rhமாthமா த⁴iνShபாணிsh லமண: ।
பாலயாமாஸ த⁴rhமjhஞ:ஸுமnhthேரண ஸமnhவித:॥ 52॥
ெபௗரா:ஸrhேவ ஸமாக³thய shதி²தாshதshயாவி³ரத: ।
ஶkhதா ராமmh ரmh ேநmh ேநா ேசth³க³chசா²மேஹ வநmh ॥ 53॥
இதி நிசயமாjhஞாய ேதஷாmh ராேமாऽதிவிshத: ।
நாஹmh க³chசா² நக³ரேமேத ைவ khேலஶபா⁴கி³ந:॥ 54॥
ப⁴விShயnhதீதி நிசிthய ஸுமnhthரத³மph³ரவீth ।
இதா³நீேமவ க³chசா²ம:ஸுமnhthர ரத²மாநய ॥ 55॥
இthயாjhஞphத:ஸுமnhthேராऽபி ரத²mh வாைஹரேயாஜயth ।
ஆய ராம:தா ச லமேऽபி யrhth³தmh ॥ 56॥
அேயாth◌⁴யாபி⁴iµக²mh க³thவா கிசிth³³ரmh தேதா ய: ।
ேதऽபி ராமமth³’ShThைவவ phராதthதா²ய :³கி²தா:॥ 57॥
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ரத²ேநக³தmh மாrhக³mh பயnhதshேத ரmh ய: ।
’தி³ ராமmh ஸதmh ேத th◌⁴யாயnhதshதsh²ரnhவஹmh ॥ 58॥
ஸுமnhthேராऽபி ரத²mh ஶீkh◌⁴ரmh ேநாத³யாமாஸ ஸாத³ரmh ।
shபீ²தாnh ஜநபதா³nh பயnh ராம:தாஸமnhவித:॥ 59॥
க³ŋhகா³தீரmh ஸமாக³chச²chch²’ŋhக³ேவராவி³ரத: ।
க³ŋhகா³mh th³’ShThவா நமshkh’thய shநாthவா ஸாநnhத³மாநஸ:॥ 60॥
ஶிmhஶபாvh’ேல ஸ நிஷஸாத³ ர⁴thதம: ।
தேதா ³ேஹா ஜைந:thவா ராமாக³மமேஹாthஸவmh ॥ 61॥
ஸகா²யmh shவாநmh th³ரShmh ஹrhஷாthrhணmh ஸமாபதth ।
ப²லாநி ம⁴Shபாதி³ kh³’thவா ப⁴khதிஸmhத:॥ 62॥
ராமshயாkh³ேர விநிphய த³Nhட³வthphராபதth³⁴வி ।
³ஹiµthதா²phய தmh rhணmh ராக⁴வ: பஷshவேஜ ॥ 63॥
ஸmhph’Shடஶேலா ராமmh ³ஹ: phராஜரph³ரவீth ।
த⁴nhேயாऽஹமth³ய ேம ஜnhம ைநஷாத³mh ேலாகபாவந ॥ 64॥
ப³⁴வ பரமாநnhத:³shph’ShThவா ேதऽŋhக³mh ர⁴thதம ।
ைநஷாத³ராjhயேமதthேத கிŋhகரshய ர⁴thதம ॥ 65॥
thவத³தீ⁴நmh வஸnhநthர பாலயாshமாnh ர⁴th³வஹ ।
ஆக³chச² யாேமா நக³ரmh பாவநmh  ேம kh³’ஹmh ॥ 66॥
kh³’ஹாண ப²லலாநி thவத³rhத²mh ஸசிதாநி ேம ।
அiνkh³’ணீShவ ப⁴க³வnh தா³ஸshேதऽஹmh ஸுேராthதம ॥ 67॥
ராமshதமாஹ ஸுphேதா வசநmh ’iΝ ேம ஸேக² ।
ந ேவயா kh³’ஹmh kh³ராமmh நவ வrhஷாணி பச ச ॥ 68॥
த³thதமnhேயந ேநா ⁴ேஜ ப²லலாதி³ கிசந ।
ராjhயmh மைமதthேத ஸrhவmh thவmh ஸகா² ேமऽதிவlhலப:◌⁴ ॥ 69॥
வடரmh ஸமாநாyhய ஜடாiµடமாத³ராth ।
ப³ப³nhத⁴ லமேணநாத²ஸேதா ர⁴நnhத³ந:॥ 70॥
ஜலமாthரmh  ஸmhphராய தயா ஸஹ ராக⁴வ: ।
ஆshth’தmh ஶபrhth³ைய:ஶயநmh லமேணந  ॥ 71॥
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உவாஸ தthர நக³ரphராஸாதா³kh³ேர யதா² ரா ।
ஸுShவாப தthர ைவேத³யா பrhயŋhக இவ ஸmhshkh’ேத ॥ 72॥
தேதாऽவி³ேர பkh³’ய சாபmh
ஸபா³ணணீரத⁴iν:ஸ லமண: ।
ரர ராமmh பேதா விபயnh
³ேஹந ஸாrhத⁴mh ஸஶராஸேநந ॥ 73॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
அேயாth◌⁴யாகாNhேட³ பசம:ஸrhக:³॥ 5॥

॥ஷShட:²ஸrhக:³॥
ஸுphதmh ராமmh ஸமாேலாkhய ³ஹ: ேஸாऽபphத: ।
லமணmh phராஹ விநயாth³ ph◌⁴ராத: பய ராக⁴வmh ॥ 1॥
ஶயாநmh ஶபthெரௗக⁴ஸmhshதேர தயா ஸஹ ।
ய: ேஶேத shவrhணபrhயŋhேக shவாshதீrhேண ப⁴வேநாthதேம ॥ 2॥
ைகேகயீ ராம:³க²shய காரணmh விதி⁴நா kh’தா ।
மnhத²ரா³th³தி⁴மாshதா²ய ைகேகயீ பாபமாசரth ॥ 3॥
தchch²thவா லமண: phராஹ ஸேக²’iΝ வேசா மம ।
க: கshய ேஹrh:³க²shய கச ேஹ:ஸுக²shய ச ॥ 4॥
shவrhவாrhதகrhைமவ காரணmh ஸுக²:³க²ேயா:॥ 5॥
ஸுக²shய :³க²shய ந ேகாऽபி தா³தா
பேரா த³தா³தீதி ³th³தி⁴ேரஷா ।
அஹmh கேராதி vh’தா²பி⁴மாந:
shவகrhமஸூthரkh³ரதி²ேதா  ேலாக:॥ 6॥
ஸு’nhthராrhதா³நth³ேவShயமth◌⁴யshத²பா³nhத⁴வா: ।
shவயேமவாசரnh கrhம ததா² தthர விபா⁴vhயேத ॥ 7॥
ஸுக²mh வா யதி³வா :³க²mh shவகrhமவஶேகா³ நர: ।

adhyaatmaRamAyo.pdf 29



அth◌⁴யாthமராமாயேண அேயாth◌⁴யாகாNhட³mh

யth³யth³யதா²க³தmh தthதth³ ⁴khthவா shவshத²மநா ப⁴ேவth ॥ 8॥
ந ேம ேபா⁴கா³க³ேம வாசா² ந ேம ேபா⁴க³விவrhஜேந ।
ஆக³chச²thவத² மாக³chச²thவேபா⁴க³வஶேகா³ ப⁴ேவth ॥ 9॥
shவshnh ேத³ேஶ ச காேல ச யshமாth³வா ேயந ேகந வா ।
kh’தmh ஶுபா⁴ஶுப⁴mh கrhம ேபா⁴jhயmh தthதthர நாnhயதா²॥ 10॥
அலmh ஹrhஷவிஷாதா³ph◌⁴யாmh ஶுபா⁴ஶுப⁴ப²ேலாத³ேய ।
விதா⁴thரா விதmh யth³யthதத³லŋhkh◌⁴யmh ஸுராஸுைர:॥ 11॥
ஸrhவதா³ஸுக²:³கா²ph◌⁴யாmh நர: phரthயவth◌⁴யேத ।
ஶரmh Nhயபாபாph◌⁴யாiµthபnhநmh ஸுக²:³க²வth ॥ 12॥
ஸுக²shயாநnhதரmh :³க²mh :³க²shயாநnhதரmh ஸுக²mh ।
th³வயேமதth³தி⁴ ஜnhநாமலŋhkh◌⁴யmh தி³நராthவth ॥ 13॥
ஸுக²மth◌⁴ேய shதி²தmh :³க²mh :³க²மth◌⁴ேய shதி²தmh ஸுக²mh ।
th³வயமnhேயாnhயஸmhkhதmh phேராchயேத ஜலபŋhகவth ॥ 14॥
தshமாth³ைத⁴rhேயண விth³வாmhஸ இShடாநிShேடாபபthதிஷு ।
ந ’Shயnhதி ந iµயnhதி ஸமmh மாேயதி பா⁴வநாth ॥ 15॥
³ஹலமணேயாேரவmh பா⁴ஷேதாrhவிமலmh நப:◌⁴ ।
ப³⁴வ ராம:ஸலmh shph’ShThவா phராத:ஸமாத:॥ 16॥
உவாச ஶீkh◌⁴ரmh ஸுth³’ட⁴mh நாவமாநய ேம ஸேக² ।
thவா ராமshய வசநmh நிஷாதா³தி⁴பதிrh³ஹ:॥ 17॥
shவயேமவ th³’ட⁴mh நாவமாநிநாய ஸுலmh ।
shவாnhநாயதாmh ெநௗகாmh தயா லமேணந ச ॥ 18॥
வாஹேய jhஞாதிபி: ◌⁴ ஸாrhத⁴மஹேமவ ஸமாத: ।
தேத²தி ராக⁴வ:தாமாேராphய ஶுப⁴லmh ॥ 19॥
³ஹshய ஹshதாவாலmhph³ய shவயmh சாேராஹத³chத: ।
ஆதா⁴தீ³nh ஸமாேராphய லமேऽphயாேராஹ ச ॥ 20॥
³ஹshதாnh வாஹயாமாஸ jhஞாதிபி: ◌⁴ ஸத:shவயmh ।
க³ŋhகா³மth◌⁴ேய க³தாmh க³ŋhகா³mh phராrhத²யாமாஸ ஜாநகீ ॥ 21॥
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ேத³வி க³ŋhேக³ நமshph◌⁴யmh நிvh’thதா வநவாஸத: ।
ராேமண ஸதாஹmh thவாmh லமேணந ச ஜேய ॥ 22॥
ஸுராமாnhேஸாபஹாைரச நாநாப³பி⁴ராth³’தா ।
இthkhthவா பரலmh ெதௗ ஶைநthதீrhய ஜkh³ம:॥ 23॥
³ேஹாऽபி ராக⁴வmh phராஹ க³Shயா thவயா ஸஹ ।
அiνjhஞாmh ேத³ ராேஜnhth³ர ேநா ேசthphராnhshthயஜாmhயஹmh ॥ 24॥
thவா ைநஷாதி³வசநmh ராமshதமதா²ph³ரவீth ।
சrhத³ஶ ஸமா:shதி²thவா த³Nhட³ேக நரphயஹmh ॥ 25॥
ஆயாshயாmhதி³தmh ஸthயmh நாஸthயmh ராமபா⁴தmh ।
இthkhthவாŋhkh³ய தmh ப⁴khதmh ஸமாவாshய ந: ந:॥ 26॥
நிவrhதயாமாஸ ³ஹmh ேஸாऽபி kh’chch²ராth³யெயௗ kh³’ஹmh ॥ 27॥
தthர ேமth◌⁴யmh mh’க³mh ஹthவா பkhthவா ஹுthவா ச ேத thரய: ।
⁴khthவா vh’தேல ஸுphthவா ஸுக²மாஸத தாmh நிஶாmh ॥ 28॥
தேதா ராமsh ைவேத³யா லமேணந ஸமnhவித: ।
ப⁴ரth³வாஜாரமபத³mh க³thவா ப³பshதி²த: ।
தthைரகmh வகmh th³’ShThவா ராம: phராஹ ச ேஹ வேடா ॥ 29॥
ராேமா தா³ஶரதி:²தாலமph◌⁴யாmh ஸமnhவித: ।
ஆshேத ப³rhவநshேயதி chயதாmh iµநிஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 30॥
தchch²thவா ஸஹஸா க³thவா பாத³ேயா: பதிேதா iµேந: ।
shவாnh ராம:ஸமாக³thய வநாth³ப³ரவshதி²த:॥ 31॥
ஸபா⁴rhய:ஸாiνஜ:மாநாஹ மாmh ேத³வஸnhநிப:◌⁴ ।
ப⁴ரth³வாஜாய iµநேய jhஞாபயshவ யேதா²சிதmh ॥ 32॥
தchch²thவா ஸஹேஸாthதா²ய ப⁴ரth³வாேஜா iµநீவர: ।
kh³’thவாrhkh◌⁴யmh ச பாth³யmh ச ராமஸாphயமாயெயௗ ॥ 33॥
th³’ShThவா ராமmh யதா²nhயாயmh ஜயிthவா ஸலமணmh ।
ஆஹ ேம பrhணஶாலாmh ேபா⁴ ராம ராவேலாசந ॥ 34॥
ஆக³chச² பாத³ரஜஸா நீ ர⁴நnhத³ந ।
இthkhthேவாடஜமாநீய தயா ஸஹ ரகா⁴ெவௗ ॥ 35॥
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ப⁴khthயா ந: ஜயிthவா சகாராதிth²யiµthதமmh ।
அth³யாஹmh தபஸ: பாரmh க³ேதாऽsh தவ ஸŋhக³மாth ॥ 36॥
jhஞாதmh ராம தேவாத³nhதmh ⁴தmh சாகா³கmh ச யth ।
ஜாநா thவாmh பராthமாநmh மாயயா காrhயமாiνஷmh ॥ 37॥
யத³rhத²மவதீrhேऽ phராrhதி²ேதா ph³ரம ரா ।
யத³rhத²mh வநவாஸshேத யthகShய ைவ ர:॥ 38॥
ஜாநா jhஞாநth³’ShThயாஹmh ஜாதயா thவ³பாஸநாth ।
இத: பரmh thவாmh கிmh வேய kh’தாrhேதா²ऽஹmh ர⁴thதம ॥ 39॥
யshthவாmh பயா காthshத²mh ஷmh phரkh’ேத: பரmh ।
ராமshதமபி⁴வாth³யாஹ தாலமணஸmhத:॥ 40॥
அiνkh³ராயாshthவயா ph³ரமnhவயmh thயபா³nhத⁴வா: ।
இதி ஸmhபா⁴Shய ேதऽnhேயாnhயiµthவா iµநிஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 41॥
phராதthதா²ய யiµநாiµthதீrhய iµநிவாரைக: ।
kh’தாphலேவந iµநிநா th³’Shடமாrhேக³ண ராக⁴வ:॥ 42॥
phரயெயௗ சிthரடாth³mh வாlhேகrhயthர சாரம: ।
க³thவா ராேமாऽத²வாlhேகராரமmh ’ஸŋhலmh ॥ 43॥
நாநாmh’க³th³விஜாகீrhணmh நிthயShபப²லாலmh ।
தthர th³’ShThவா ஸமாநmh வாlhகிmh iµநிஸthதமmh ॥ 44॥
நநாம ஶிரஸா ராேமா லமேணந ச தயா ।
th³’ShThவா ராமmh ரமாநாத²mh வாlhகிrhேலாகஸுnhத³ரmh ॥ 45॥
ஜாநகீலமேேபதmh ஜடாiµடமNh³தmh ।
கnhத³rhபஸth³’ஶாகாரmh கமநீயாmh³ேஜணmh ॥ 46॥
th³’ShThைவவ ஸஹேஸாthதshெதௗ²விshமயாநிேஷண: ।
ஆŋhkh³ய பரமாநnhத³mh ராமmh ஹrhஷாேலாசந:॥ 47॥
ஜயிthவா ஜக³thjhயmh ப⁴khthயாrhkh◌⁴யாதி³பி⁴ராth³’த: ।
ப²லல:ஸ ம⁴ைரrhேபா⁴ஜயிthவா ச லாத:॥ 48॥
ராக⁴வ: phராஜ: phராஹ வாlhகிmh விநயாnhவித: ।
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பிராjhஞாmh ரshkh’thய த³Nhட³காநாக³தா வயmh ॥ 49॥
ப⁴வnhேதா யதி³ஜாநnhதி கிmh வயாேமாऽthர காரணmh ।
யthர ேம ஸுக²வாஸாய ப⁴ேவthshதா²நmh வத³shவ தth ॥ 50॥
தயா ஸத: காலmh கிசிthதthர நயாmhயஹmh ।
இthkhேதா ராக⁴ேவெஸௗ iµநி:ஸshதமph³ரவீth ॥ 51॥
thவேமவ ஸrhவேலாகாநாmh நிவாஸshதா²நiµthதமmh ।
தவாபி ஸrhவ⁴தாநி நிவாஸஸத³நாநி  ॥ 52॥
ஏவmh ஸாதா⁴ரணmh shதா²நiµkhதmh ேத ர⁴நnhத³ந ।
தயா ஸதshேயதி விேஶஷmh ph’chச²தshதவ ।
தth³வயா ர⁴ேரShட² யthேத நியதமnhதி³ரmh ॥ 53॥
ஶாnhதாநாmh ஸமth³’Shநாமth³ேவShTh’mh ச ஜnhஷு ।
thவாேமவ ப⁴ஜதாmh நிthயmh ’த³யmh ேதऽதி⁴மnhதி³ரmh ॥ 54॥
த⁴rhமாத⁴rhமாnh பthயjhய thவாேமவ ப⁴ஜேதாऽநிஶmh ।
தயா ஸஹ ேத ராம தshய ’thஸுக²மnhதி³ரmh ॥ 55॥
thவnhமnhthரஜாபேகா யsh thவாேமவ ஶரணmh க³த: ।
நிrhth³வnhth³ேவா நி:shph’ஹshதshய ’த³யmh ேத ஸுமnhதி³ரmh ॥ 56॥
நிரஹŋhகாண:ஶாnhதா ேய ராக³th³ேவஷவrhதா: ।
ஸமேலாShடாமகநகாshேதஷாmh ேத ’த³யmh kh³’ஹmh ॥ 57॥
thவயி த³thதமேநா³th³தி⁴rhய:ஸnhShட:ஸதா³ ப⁴ேவth ।
thவயி ஸnhthயkhதகrhமா யshதnhமநshேத ஶுப⁴mh kh³’ஹmh ॥ 58॥
ேயா ந th³ேவShThயphயmh phராphய phயmh phராphய ந ’Shயதி ।
ஸrhவmh மாேயதி நிசிthய thவாmh ப⁴ேஜthதnhமேநா kh³’ஹmh ॥ 59॥
ஷTh³பா⁴வாதி³விகாராnh ேயா ேத³ேஹ பயதி நாthமநி ।
ுthth’Th ஸுக²mh ப⁴யmh :³க²mh phராண³th³th◌⁴ேயாrhநிேத ॥ 60॥
ஸmhஸாரத⁴rhைமrhநிrhiµkhதshதshய ேத மாநஸmh kh³’ஹmh ॥ 61॥
பயnhதி ேய ஸrhவ³ஹாஶயshத²mh
thவாmh சிth³க⁴நmh ஸthயமநnhதேமகmh ।
அேலபகmh ஸrhவக³தmh வேரNhயmh
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ேதஷாmh ’த³ph³ேஜ ஸஹ தயா வஸ ॥ 62॥
நிரnhதராph◌⁴யாஸth³’⁴kh’தாthமநாmh
thவthபாத³ேஸவாபநிSh²தாநாmh ।
thவnhநாமகீrhthயா ஹதகlhமஷாmh
தாஸேமதshய kh³’ஹmh ’த³ph³ேஜ ॥ 63॥
ராம thவnhநாமமமா வrhNhயேத ேகந வா கத²mh ।
யthphரபா⁴வாத³ஹmh ராம ph³ரமrhthவமவாphதவாnh ॥ 64॥
அஹmh ரா கிராேதஷு கிராைத:ஸஹ வrhதி⁴த: ।
ஜnhமமாthரth³விஜthவmh ேம ஶூth³ராசாரரத:ஸதா³॥ 65॥
ஶூth³ராயாmh ப³ஹவ: thரா உthபnhநா ேமऽதாthமந: ।
ததேசாைரச ஸŋhக³mhய ெசௗேராऽஹமப⁴வmh ரா ॥ 66॥
த⁴iνrhபா³ணத⁴ேரா நிthயmh வாநாமnhதேகாபம: ।
ஏகதா³iµநய:ஸphத th³’Shடா மஹதி காநேந ॥ 67॥
ஸாாnhமயா phரகாஶnhேதா jhவலநாrhகஸமphரபா: ◌⁴ ।
தாநnhவதா⁴வmh ேலாேப⁴ந ேதஷாmh ஸrhவபchச²தா³nh ॥ 68॥
kh³ரகாமshதthராஹmh திShட² திShேட²தி சாph³ரவmh ।
th³’ShThவா மாmh iµநேயாऽph’chச²nh கிமாயா th³விஜாத⁴ம ॥ 69॥
அஹmh தாநph³ரவmh கிசிதா³தா³mh iµநிஸthதமா: ।
thரதா³ராத³ய:ஸnhதி ப³ஹேவா ேம ³⁴தா:॥ 70॥
ேதஷாmh ஸmhரrhதா²ய சரா கி³காநேந ।
தேதா மாரvhயkh³ரா: ph’chச² க³thவா mhப³கmh ॥ 71॥
ேயா ேயா மயா phரதிதி³நmh khயேத பாபஸசய: ।
யmh தth³பா⁴கி³ந: கிmh வா ேநதி ேவதிph’த²khph’த²kh ॥ 72॥
வயmh shதா²shயாமேஹ தாவதா³க³Shய நிசய: ।
தேத²thkhthவா kh³’ஹmh க³thவா iµநிபி⁴rhய³தீ³தmh ॥ 73॥
அph’chச²mh thரதா³ராதீ³nhshைதkhேதாऽஹmh ர⁴thதம ।
பாபmh தைவவ தthஸrhவmh வயmh  ப²லபா⁴கி³ந:॥ 74॥
தchch²thவா ஜாதநிrhேவேதா³விசாrhய நராக³மmh ।
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iµநேயா யthர திShட²nhதி கrhணமாநஸா:॥ 75॥
iµநீநாmh த³rhஶநாேத³வ ஶுth³தா⁴nhத:கரேऽப⁴வmh ।
த⁴iνராதீ³nh பthயjhய த³Nhட³வthபதிேதாऽshmhயஹmh ॥ 76॥
ரth◌⁴வmh மாmh iµநிேரShடா² க³chச²nhதmh நிரயாrhணவmh ।
இthயkh³ேர பதிதmh th³’ShThவா மாrhiµநிஸthதமா:॥ 77॥
உthதிShேடா²thதிShட² ப⁴th³ரmh ேத ஸப²ல:ஸthஸமாக³ம: ।
உபேத³யாமேஹ ph◌⁴யmh கிசிthேதைநவ ேமாயேஸ ॥ 78॥
பரshபரmh ஸமாேலாchய ³rhvh’thேதாயmh th³விஜாத⁴ம: ।
உேபய ஏவ ஸth³vh’thைதshததா²பி ஶரணmh க³த: ।
ரணீய: phரயthேநந ேமாமாrhேகா³பேத³ஶத:॥ 79॥
இthkhthவா ராம ேத நாம vhயthயshதாரrhவகmh ।
ஏகாkh³ரமநஸாthைரவ மேரதி ஜப ஸrhவதா³॥ 80॥
ஆக³chசா²ம: நrhயாவthதாவ³khதmh ஸதா³ஜப ।
இthkhthவா phரய:ஸrhேவ iµநேயா தி³vhயத³rhஶநா:॥ 81॥
அஹmh யேதா²பதி³Shடmh ைதshததா²கரவமஜஸா ।
ஜபnhேநகாkh³ரமநஸா பா³யmh விshmh’தவாநஹmh ॥ 82॥
ஏவmh ப³ஹுதிேத² காேல க³ேத நிசலபிண: ।
ஸrhவஸŋhக³விநshய வlhேகாऽ⁴nhமேமாப ॥ 83॥
தேதா க³ஸஹshராnhேத ’ஷய: நராக³மnh ।
மாrhநிShkhரமshேவதி தchch²thவா rhணiµthதி²த:॥ 84॥
வlhகாnhநிrhக³தசாஹmh நீஹாராதி³வ பா⁴shகர: ।
மாமphயாஹுrhiµநிக³ வாlhகிshthவmh iµநீவர ॥ 85॥
வlhகாthஸmhப⁴ேவா யshமாth³ th³விதீயmh ஜnhம ேதऽப⁴வth ।
இthkhthவா ேத யrhதி³vhயக³திmh ர⁴ேலாthதம ॥ 86॥
அஹmh ேத ராம நாmhநச phரபா⁴வாதீ³th³’ேஶாऽப⁴வmh ।
அth³ய ஸாாthphரபயா ஸதmh லமேணந ச ॥ 87॥
ராமmh ராவபthராmh thவாmh iµkhேதா நாthர ஸmhஶய: ।
ஆக³chச² ராம ப⁴th³ரmh ேத shத²லmh ைவ த³rhஶயாmhயஹmh ॥ 88॥
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ஏவiµkhthவா iµநி:மாnhlhலமேணந ஸமnhவித: ।
ஶிShைய: பvh’ேதா க³thவா மth◌⁴ேய பrhவதக³ŋhக³ேயா:॥ 89॥
தthர ஶாலாmh ஸுவிshதீrhmh காரயாமாஸ வாஸ: ◌⁴ ।
phராkhபசிமmh த³ேத³kh ேஶாப⁴நmh மnhதி³ரth³வயmh ॥ 90॥
ஜாநkhயா ஸேதா ராேமா லமேணந ஸமnhவித: ।
தthர ேத ேத³வஸth³’ஶா யவஸnh ப⁴வேநாthதேம ॥ 91॥
வாlhகிநா தthர ஸுேதாऽயmh
ராம:ஸத:ஸஹ லமேணந ।
ேத³ைவrhiµநீth³ைர:ஸேதா iµதா³shேத
shவrhேக³ யதா² ேத³வபதி:ஸஶchயா ॥ 92॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
அேயாth◌⁴யாகாNhேட³ஷShட:²ஸrhக:³॥ 6॥

॥ஸphதம:ஸrhக:³॥
ஸுமnhthேராऽபி ததா³ேயாth◌⁴யாmh தி³நாnhேத phரவிேவஶ ஹ ।
வshthேரண iµக²மாchசா²th³ய பா³Shபாதேலாசந:॥ 1॥
ப³ேரவ ரத²mh shதா²phய ராஜாநmh th³ரShமாயெயௗ ।
ஜயஶph³ேத³ந ராஜாநmh shthவா தmh phரணநாம ஹ ॥ 2॥
தேதா ராஜா நமnhதmh தmh ஸுமnhthரmh விவேலாऽph³ரவீth ।
ஸுமnhthர ராம:thராshேத தயா லமேணந ச ॥ 3॥
thர thயkhதshthவயா ராம: கிmh மாmh பாபிநமph³ரவீth ।
தா வா லமே வாபி நிrhத³யmh மாmh கிமph³ரவீth ॥ 4॥
ஹா ராம ஹா ³ணநிேத⁴ ஹா ேத phயவாதி³நி ।
:³கா²rhணேவ நிமkh³நmh மாmh mhயமாணmh ந பய ॥ 5॥
விலphையவmh சிரmh ராஜா நிமkh³ேநா :³க²ஸாக³ேர ।
ஏவmh மnhth த³nhதmh தmh phராஜrhவாkhயமph³ரவீth ॥ 6॥
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ராம:தா ச ெஸௗthrhமயா நீதா ரேத²ந ேத ।
’ŋhக³ேவரராph◌⁴யாேஶ க³ŋhகா³ேல vhயவshதி²தா:॥ 7॥
³ேஹந கிசிதா³நீதmh ப²லலாதி³கmh ச யth ।
shph’ShThவா ஹshேதந ஸmhphthயா நாkh³ரth³விஸஸrhஜ தth ॥ 8॥
வடரmh ஸமாநாyhய ³ேஹந ர⁴நnhத³ந: ।
ஜடாiµடமாப³th³th◌⁴ய மாமாஹ nh’பேத shவயmh ॥ 9॥
ஸுமnhthர ph³ ராஜாநmh ேஶாகshேதऽsh ந மthkh’ேத ।
ஸாேகதாத³தி⁴கmh ெஸௗkh²யmh விபிேந ேநா ப⁴விShயதி ॥ 10॥
மாrhேம வnhத³நmh ph³ ேஶாகmh thயஜ மthkh’ேத ।
ஆவாஸய ராஜாநmh vh’th³த⁴mh ேஶாகபphதmh ॥ 11॥
தா சாபதா மாமாஹ nh’பஸthதம ।
:³க²க³th³க³த³யா வாசா ராமmh கிசித³ேவதீ ॥ 12॥
ஸாShடாŋhக³mh phரணிபாதmh ேம ph³ வrhேவா: பதா³mh³ேஜ ।
இதி phரத³தீ தா க³தா கிசித³வாŋhiµகீ²॥ 13॥
ததshேதऽபதாா நாவமாஹுshததா³ ।
யாவth³க³ŋhகா³mh ஸiµthதீrhய க³தாshதாவத³ஹmh shதி²த:॥ 14॥
தேதா :³ேக²ந மஹதா நேரவாஹமாக³த: ।
தேதா த³nhதீ ெகௗஸlhயா ராஜாநத³மph³ரவீth ॥ 15॥
ைகேகyhைய phயபா⁴rhயாைய phரஸnhேநா த³thதவாnh வரmh ।
thவmh ராjhயmh ேத³ தshையவ மththர: கிmh விவாத:॥ 16॥
kh’thவா thவேமவ தthஸrhவதா³நீmh கிmh iν ேராதி³ ।
ெகௗஸlhயாவசநmh thவா ேத shph’Shட இவாkh³நிநா ॥ 17॥
ந: ேஶாகாrh: ெகௗஸlhயாத³மph³ரவீth ।
:³ேக²ந mhயமாணmh மாmh கிmh நrh:³க²யshயலmh ॥ 18॥
இதா³நீேமவ ேம phரா உthkhரShயnhதி நிசய: ।
ஶphேதாऽஹmh பா³lhயபா⁴ேவந ேகநசிnhiµநிநா ரா ॥ 19॥
ராஹmh ெயௗவேந th³’phதசாபபா³ணத⁴ேரா நிஶி ।
அசரmh mh’க³யாஸkhேதா நth³யாshதீேர மஹாவேந ॥ 20॥
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தthராrhத⁴ராthரஸமேய iµநி: கசிthth’ஷாrhதி³த: ।
பிபாஸாrhதி³தேயா: பிthேராrhஜலமாேநiµth³யத: ।
அரயjhஜேல mhப⁴mh ததா³ஶph³ேதா³ऽப⁴வnhமஹாnh ॥ 21॥
க³ஜ: பிப³தி பாநீயதி மthவா மஹாநிஶி ।
பா³ணmh த⁴iν ஸnhதா⁴ய ஶph³த³ேவதி⁴நமபmh ॥ 22॥
ஹா ஹேதாऽshதி தthரா⁴chச²ph³ேதா³ மாiνஷஸூசக: ।
கshயாபி ந kh’ேதா ேதா³ேஷா மயா ேகந ஹேதா விேத⁴ ॥ 23॥
phரதீேத மாmh மாதா ச பிதா ச ஜலகாŋhயா ।
தchch²thவா ப⁴யஸnhthரshதshதேதாऽஹmh ெபௗஷmh வச:॥ 24॥
ஶைநrhக³thவாத² தthபாrhவmh shவாnh த³ஶரேதா²ऽshmhயஹmh ।
அஜாநதா மயா விth³த⁴shthராமrhஹ மாmh iµேந ॥ 25॥
இthkhthவா பாத³ேயாshதshய பதிேதா க³th³க³தா³ர: ।
ததா³ மாமாஹ ஸ iµநிrhமா ைப⁴rhnh’பஸthதம ॥ 26॥
ph³ரமஹthயா shph’ேஶnhந thவாmh ைவேயாऽஹmh தப shதி²த: ।
பிதெரௗ மாmh phரதீேேத ுthth’Th³ph◌⁴யாmh பபீ³ெதௗ ॥ 27॥
தேயாshthவiµத³கmh ேத³ ஶீkh◌⁴ரேமவாவிசாரயnh ।
ந ேசththவாmh ப⁴shமஸாthrhயாthபிதா ேம யதி³phயதி ॥ 28॥
ஜலmh த³thவா  ெதௗ நthவா kh’தmh ஸrhவmh நிேவத³ய ।
ஶlhயiµth³த⁴ர ேம ேத³ஹாthphராnhshthயயா பீ³த:॥ 29॥
இthkhேதா iµநிநா ஶீkh◌⁴ரmh பா³ணiµthபாThய ேத³ஹத: ।
ஸஜலmh கலஶmh th◌⁴’thவா க³ேதாऽஹmh யthர த³mhபதீ ॥ 30॥
அதிvh’th³தா⁴வnhத⁴th³’ெஶௗ ுthபிபாஸாrhதி³ெதௗ நிஶி ।
நாயாதி ஸலmh kh³’ய thர: கிmh வாthர காரணmh ॥ 31॥
அநnhயக³திெகௗ vh’th³ெதௗ⁴ ேஶாchெயௗ th’Thபபீ³ெதௗ ।
ஆவாiµேபேத கிmh வா ப⁴khதிமாநாவேயா:ஸுத:॥ 32॥
இதி சிnhதாvhயாெலௗ ெதௗ மthபாத³nhயாஸஜmh th◌⁴வநிmh ।
thவா phராஹ பிதா thர கிmh விலmhப:³ kh’தshthவயா ॥ 33॥
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ேத³யாவேயா:ஸுபாநீயmh பிப³ thவமபி thரக ।
இthேயவmh லபேதாrhபீ⁴thயா ஸகாஶமக³மmh ஶைந:॥ 34॥
பாத³ேயா: phரணிபthயாஹமph³ரவmh விநயாnhவித: ।
நாஹmh thரshthவேயாth◌⁴யாயா ராஜா த³ஶரேதா²ऽshmhயஹmh ॥ 35॥
பாேபாऽஹmh mh’க³யாஸkhேதா ராthெரௗ mh’க³விmhஸக: ।
ஜலாவதாராth³³ேரऽஹmh shதி²thவா ஜலக³தmh th◌⁴வநிmh ॥ 36॥
thவாஹmh ஶph³த³ேவதி⁴thவாேத³கmh பா³ணமதா²thயஜmh ।
ஹேதாऽshதி th◌⁴வநிmh thவா ப⁴யாthதthராஹமாக³த:॥ 37॥
ஜடாmh விகீrhய பதிதmh th³’ShThவாஹmh iµநிதா³ரகmh ।
பீ⁴ேதா kh³’thவா தthபாெதௗ³ ர ரேதி சாph³ரவmh ॥ 38॥
மா ைப⁴தி மாmh phராஹ ph³ரமஹthயாப⁴யmh ந ேத ।
மthபிthேரா:ஸலmh த³ththவா நthவா phராrhத²ய விதmh ॥ 39॥
இthkhேதா iµநிநா ேதந யாக³ேதா iµநிmhஸக: ।
ரேதாmh மாmh த³யாkhெதௗ வாmh  ஶரக³தmh ॥ 40॥
இதி thவா  :³கா²rhெதௗ விலphய ப³ஹு ேஶாchய தmh ।
பதிேதா ெநௗ ஸுேதா யthர நய தthராவிலmhப³யnh ॥ 41॥
தேதா நீெதௗ ஸுேதா யthர மயா ெதௗ vh’th³த⁴த³mhபதீ ।
shph’ShThவா ஸுதmh ெதௗ ஹshதாph◌⁴யாmh ப³ஹுேஶாऽத²விேலப:॥ 42॥
ஹாேஹதி khரnhத³மாெநௗ ெதௗ thர thேரthயேவாசதாmh ।
ஜலmh ேத³தி thேரதி கிமrhத²mh ந த³தா³shயலmh ॥ 43॥
தேதா மாச:ஶீkh◌⁴ரmh சிதிmh ரசய ⁴பேத ।
மயா தைத³வ ரசிதா சிதிshதthர நிேவஶிதா: ।
thரயshதthராkh³நிthsh’Shேடா த³kh³தா⁴shேத thதி³வmh ய:॥ 44॥
தthர vh’th³த: ◌⁴ பிதா phராஹ thவமphேயவmh ப⁴விShய ।
thரேஶாேகந மரணmh phராphshயேஸ வசநாnhமம ॥ 45॥
ஸ இதா³நீmh மம phராphத:ஶாபகாேலாऽநிவாத: ।
இthkhthவா விலலாபாத² ராஜா ேஶாகஸமால:॥ 46॥
ஹா ராம thர ஹா ேத ஹா லமண ³கர ।
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thவth³விேயாகா³த³ஹmh phராphேதா mh’thmh ைகேகயிஸmhப⁴வmh ॥ 47॥
வத³nhேநவmh த³ஶரத:² phராnhshthயkhthவா தி³வmh க³த: ।
ெகௗஸlhயா ச ஸுthரா ச ததா²nhயா ராஜேயாத:॥ 48॥
khஶுச விேலச உரshதாட³நrhவகmh ।
வShட:² phரயெயௗ தthர phராதrhமnhthபி⁴ராvh’த:॥ 49॥
ைதலth³ேராNhயாmh த³ஶரத²mh phthவா ³தாநதா²ph³ரவீth ।
க³chச²த thவதmh ஸாவா தா⁴nhநக³ரmh phரதி ॥ 50॥
தthராshேத ப⁴ரத:மாச²thkh◌⁴நஸத: phர: ◌⁴ ।
உchயதாmh ப⁴ரத:ஶீkh◌⁴ரமாக³chேச²தி மமாjhஞயா ॥ 51॥
அேயாth◌⁴யாmh phரதி ராஜாநmh ைகேகயீmh சாபி பய ।
இthkhதாshthவதmh ³தா க³thவா ப⁴ரதமாலmh ॥ 52॥
தா⁴தmh phரணmhேயாrhப⁴ரதmh ஸாiνஜmh phரதி ।
வShட²shthவph³ரவீth³ராஜnh ப⁴ரத:ஸாiνஜ: phர:◌⁴ ॥ 53॥
ஶீkh◌⁴ரமாக³chச² மேயாth◌⁴யாமவிசாரயnh ।
இthயாjhஞphேதாऽத² ப⁴ரதshthவதmh ப⁴யவிவல:॥ 54॥
ஆயெயௗ ³தி³Shட:ஸஹ ³ைதsh ஸாiνஜ: ।
ராjhேஞா வா ராக⁴வshயாபி :³க²mh கிசி³பshதி²தmh ॥ 55॥
இதி சிnhதாபேரா மாrhேக³ சிnhதயnhநக³ரmh யெயௗ ।
நக³ரmh ph◌⁴ரShடலகmh ஜநஸmhபா³த⁴வrhதmh ॥ 56॥
உthஸைவச பthயkhதmh th³’ShThவா சிnhதாபேராऽப⁴வth ।
phரவிய ராஜப⁴வநmh ராஜலவிவrhதmh ॥ 57॥
அபயthைகேகயீmh தthர ஏகாேமவாஸேந shதி²தாmh ।
நநாம ஶிரஸா பாெதௗ³ மாrhப⁴khதிஸமnhவித:॥ 58॥
ஆக³தmh ப⁴ரதmh th³’ShThவா ைகேகயீ phேரமஸmhph◌⁴ரமாth ।
உthதா²யாŋhkh³ய ரப⁴ஸா shவாŋhகமாேராphய ஸmhshதி²தா ॥ 59॥
rhth◌⁴nhயவkh◌⁴ராய பphரchச²ஶலmh shவலshய ஸா ।
பிதா ேம ஶேலா ph◌⁴ராதா மாதா ச ஶுப⁴ல ॥ 60॥
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தி³ShThயா thவமth³ய ஶ மயா th³’Shேடாऽ thரக ।
இதி ph’Shட:ஸ ப⁴ரேதா மாthரா சிnhதாேலnhth³ய:॥ 61॥
³யமாேநந மநஸா மாதரmh ஸமph’chச²த ।
மாத: பிதா ேம thராshேத ஏகா thவஹ ஸmhshதி²தா ॥ 62॥
thவயா விநா ந ேம தாத: கதா³சிth³ரஹ shதி²த: ।
இதா³நீmh th³’யேத ைநவ thர திShட²தி ேம வத³॥ 63॥
அth³’ShThவா பிதரmh ேமऽth³ய ப⁴யmh :³க²mh ச ஜாயேத ।
அதா²ஹ ைகேகயீ thர கிmh :³ேக²ந தவாநக⁴ ॥ 64॥
யா க³திrhத⁴rhமஶீலாநாமவேமதா⁴தி³யாநாmh ।
தாmh க³திmh க³தவாநth³ய பிதா ேத பிth’வthஸல ॥ 65॥
தchch²thவா நிபபாேதாrhvhயாmh ப⁴ரத: ேஶாகவிவல: ।
ஹா தாத khவ க³ேதாऽ thவmh thயkhthவா மாmh vh’நாrhணேவ ॥ 66॥
அஸமrhphையவ ராமாய ராjhேஞ மாmh khவ க³ேதாऽ ேபா: ◌⁴ ।
இதி விலபிதmh thரmh பதிதmh iµkhதrhத⁴ஜmh ॥ 67॥
உthதா²phயாmh’jhய நயேந ைகேகயீ thரமph³ரவீth ।
ஸமாவ ப⁴th³ரmh ேத ஸrhவmh ஸmhபாதி³தmh மயா ॥ 68॥
தாமாஹ ப⁴ரதshதாேதா mhயமாண: கிமph³ரவீth ।
தமாஹ ைகேகயீ ேத³வீ ப⁴ரதmh ப⁴யவrhதா ॥ 69॥
ஹா ராம ராம ேததி லமேணதி ந: ந: ।
விலபnhேநவ ஸுசிரmh ேத³ஹmh thயkhthவா தி³வmh யெயௗ ॥ 70॥
தாமாஹ ப⁴ரேதா ேஹऽmhப³ ராம:ஸnhநிேதா ந கிmh ।
ததா³நீmh லமே வாபி தா வா thர ேத க³தா:॥ 71॥
ராமshய ெயௗவராjhயாrhத²mh பிthரா ேத ஸmhph◌⁴ரம: kh’த: ।
தவ ராjhயphரதா³நாய ததா³ஹmh விkh◌⁴நமாசரmh ॥ 72॥
ராjhஞா த³thதmh  ேம rhவmh வரேத³ந வரth³வயmh ।
யாசிதmh ததி³தா³நீmh ேம தேயாேரேகந ேதऽகி²லmh ॥ 73॥
ராjhயmh ராமshய ைசேகந வநவாேஸா iµநிvhரதmh ।
தத:ஸthயபேரா ராஜா ராjhயmh த³ththவா தைவவ  ॥ 74॥
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ராமmh ஸmhphேரஷயாமாஸ வநேமவ பிதா தவ ।
தாphயiνக³தா ராமmh பாதிvhரthயiµபாதா ॥ 75॥
ெஸௗph◌⁴ராthரmh த³rhஶயnh ராமமiνயாேதாऽபி லமண: ।
வநmh க³ேதஷு ஸrhேவஷு ராஜா தாேநவ சிnhதயnh ॥ 76॥
phரலபnh ராமராேமதி மமார nh’பஸthதம: ।
இதி மாrhவச:thவா வjhராஹத இவ th³ம:॥ 77॥
பபாத ⁴ெமௗ நி:ஸmhjhஞshதmh th³’ShThவா :³கி²தா ததா³ ।
ைகேகயீ நரphயாஹ வthஸ ேஶாேகந கிmh தவ ॥ 78॥
ராjhேய மஹதி ஸmhphராphேத :³க²shயாவஸர:த: ।
இதி ph³வnhதீமாேலாkhய மாதரmh phரத³ஹnhநிவ ॥ 79॥
அஸmhபா⁴Shயா பாேப ேம ேகா⁴ேர thவmh ப⁴rhth’கா⁴திநீ ।
பாேப thவth³க³rhப⁴ஜாேதாऽஹmh பாபவாநsh ஸாmhphரதmh ।
அஹமkh³நிmh phரேவயா விஷmh வா ப⁴யாmhயஹmh ॥ 80॥
க²Th³ேக³ந வாத² சாthமாநmh ஹthவா யா யமயmh ।
ப⁴rhth’கா⁴திநி ³Shேட thவmh mhபீ⁴பாகmh க³Shய ॥ 81॥
இதி நிrhப⁴rhthshய ைகேகயீmh ெகௗஸlhயாப⁴வநmh யெயௗ ।
ஸாபி தmh ப⁴ரதmh th³’ShThவா iµkhதகNhடா²ேராத³ஹ ॥ 82॥
பாத³ேயா: பதிதshதshயா ப⁴ரேதாऽபி ததா³ऽத³th ।
ஆŋhkh³ய ப⁴ரதmh ஸாth◌⁴வீ ராமமாதா யஶshவிநீ ।
kh’ஶாऽதிதீ³நவத³நா ஸாேநthேரத³மph³ரவீth ॥ 83॥
thர thவயி க³ேத ³ரேமவmh ஸrhவம⁴தி³த³mh ।
உkhதmh மாthரா தmh ஸrhவmh thவயா ேத மாth’ேசShதmh ॥ 84॥
thர:ஸபா⁴rhேயா வநேமவ யாத:
ஸலமே ேம ர⁴ராமசnhth³ர: ।
சீராmhப³ேரா ப³th³த⁴ஜடாகலாப:
ஸnhthயjhய மாmh :³க²ஸiµth³ரமkh³நாmh ॥ 85॥
ஹா ராம ஹா ேம ர⁴வmhஶநாத²
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ஜாேதாऽ ேம thவmh பரத: பராthமா ।
ததா²பி :³க²mh ந ஜஹாதி மாmh ைவ
விதி⁴rhப³யாநிதி ேம மநீஷா ॥ 86॥
ஸ ஏவmh ப⁴ரேதா வீய விலபnhதீmh ph◌⁴’ஶmh ஶுசா ।
பாெதௗ³ kh³’thவா phராேஹத³mh ’iΝ மாதrhவேசா மம ॥ 87॥
ைகேகyhயா யthkh’தmh கrhம ராமராjhயாபி⁴ேஷசேந ।
அnhயth³வா யதி³ஜாநா ஸா மயா ேநாதி³தா யதி³॥ 88॥
பாபmh ேமऽsh ததா³ மாதrhph³ரமஹthயாஶேதாth³ப⁴வmh ।
ஹthவா வShட²mh க²Th³ேக³ந அnhத⁴thயா ஸமnhவிதmh ॥ 89॥
⁴யாthதthபாபமகி²லmh மம ஜாநா யth³யஹmh ।
இthேயவmh ஶபத²mh kh’thவா ேராத³ ப⁴ரதshததா³॥ 90॥
ெகௗஸlhயா தமதா²ŋhkh³ய thர ஜாநா மா ஶுச: ।
ஏதshnhநnhதேர thவா ப⁴ரதshய ஸமாக³மmh ॥ 91॥
வShேடா² மnhthபி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh phரயெயௗ ராஜமnhதி³ரmh ।
த³nhதmh ப⁴ரதmh th³’ShThவா வShட:² phராஹ ஸாத³ரmh ॥ 92॥
vh’th³ேதா⁴ ராஜா த³ஶரேதா²jhஞாநீ ஸthயபராkhரம: ।
⁴khthவா மrhthயஸுக²mh ஸrhவShThவா விலத³ண:॥ 93॥
அவேமதா⁴தி³பி⁴rhயjhைஞrhலph³th◌⁴வா ராமmh ஸுதmh ஹmh ।
அnhேத ஜகா³ம thதி³வmh ேத³ேவnhth³ராrhth³தா⁴ஸநmh phர: ◌⁴ ॥ 94॥
தmh ேஶாச vh’ைத²வ thவமேஶாchயmh ேமாபா⁴ஜநmh ।
ஆthமா நிthேயாऽvhயய:ஶுth³ேதா⁴ ஜnhமநாஶாதி³வrhத:॥ 95॥
ஶரmh ஜட³மthயrhத²மபவிthரmh விநவரmh ।
விசாrhயமாேண ேஶாகshய நாவகாஶ: கத²சந ॥ 96॥
பிதா வா தநேயா வாபி யதி³ mh’thவஶmh க³த: ।
டா⁴shதமiνேஶாசnhதி shவாthமதாட³நrhவகmh ॥ 97॥
நி:ஸாேர க² ஸmhஸாேர விேயாேகா³jhஞாநிநாmh யதா³ ।
ப⁴ேவth³ைவராkh³யேஹ:ஸ ஶாnhதிெஸௗkh²யmh தேநாதி ச ॥ 98॥
ஜnhமவாnh யதி³ ேலாேகऽshnhshதrh தmh mh’thரnhவகா³th ।
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தshமாத³பஹாrhேயாऽயmh mh’thrhஜnhமவதாmh ஸதா³॥ 99॥
shவகrhமவஶத:ஸrhவஜnhநாmh phரப⁴வாphயெயௗ ।
விஜாநnhநphயவிth³வாnh ய: கத²mh ேஶாசதி பா³nhத⁴வாnh ॥ 100॥
ph³ரமாNhட³ேகாடேயா நShடா:sh’Shடேயா ப³ஹுேஶா க³தா: ।
ஶுShயnhதி ஸாக³ரா:ஸrhேவ ைகவாshதா²ணவிேத ॥ 101॥
சலபthராnhதலkh³நாmh³பி³nh³வthணப⁴ŋh³ரmh ।
ஆshthயஜthயேவலாயாmh கshதthர phரthயயshதவ ॥ 102॥
ேத³ phராkhதநேத³ேஹாthத²கrhம ேத³ஹவாnh ந: ।
தth³ேத³ேஹாthேத²ந ச நேரவmh ேத³ஹ:ஸதா³thமந:॥ 103॥
யதா² thயஜதி ைவ rhணmh வாேஸா kh³’தி தநmh ।
ததா²rhணmh பthயjhய ேத³ ேத³ஹmh நrhநவmh ॥ 104॥
ப⁴ஜthேயவ ஸதா³ தthர ேஶாகshயாவஸர:த: ।
ஆthமா ந mhயேத ஜா ஜாயேத ந ச வrhத⁴ேத ॥ 105॥
ஷTh³பா⁴வரேதாऽநnhத: ஸthயphரjhஞாநவிkh³ரஹ: ।
ஆநnhத³ேபா ³th³th◌⁴யாதி³ஸா லயவிவrhத:॥ 106॥
ஏக ஏவ பேரா யாthமா யth³விதீய:ஸம:shதி²த: ।
இthயாthமாநmh th³’ட⁴mh jhஞாthவா thயkhthவா ேஶாகmh  khயாmh ॥ 107॥
ைதலth³ேராNhயா: பிrhேத³ஹiµth³th◌⁴’thய ஸசிைவ:ஸஹ ।
kh’thயmh  யதா²nhயாயமshமாபி: ◌⁴ லநnhத³ந ॥ 108॥
இதி ஸmhேபா³தி⁴த:ஸாாth³³ ப⁴ரதshததா³ ।
விsh’jhயாjhஞாநஜmh ேஶாகmh சkhேர ஸவிதி⁴வthkhயாmh ॥ 109॥
³ேkhதphரகாேரண ஆதாkh³ேநrhயதா²விதி⁴ ।
ஸmhshkh’thய ஸ பிrhேத³ஹmh விதி⁴th³’Shேடந கrhம ॥ 110॥
ஏகாத³ேஶऽஹநி phராphேத ph³ராமnh ேவத³பாரகா³nh ।
ேபா⁴ஜயாமாஸ விதி⁴வchச²தேஶாऽத²ஸஹshரஶ:॥ 111॥
உth³தி³ய பிதரmh தthர ph³ராமேணph◌⁴ேயா த⁴நmh ப³ஹு ।
த³ெதௗ³ க³வாmh ஸஹshராணி kh³ராமாnh ரthநாmhப³ராணி ச ॥ 112॥
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அவஸthshவkh³’ேஹ யthர ராமேமவாiνசிnhதயnh ।
வShேட²ந ஸஹ ph◌⁴ராthரா மnhthபி: ◌⁴ பவாத:॥ 113॥
ராேமऽரNhயmh phரயாேத ஸஹ ஜநகஸுதாலமph◌⁴யாmh ஸுேகா⁴ரmh
மாதா ேம ராவ phரத³ஹதி ’த³யmh த³rhஶநாேத³வ ஸth³ய: ।
க³chசா²mhயாரNhயமth³ய shதி²ரமதிரகி²லmh ³ரேதாऽபாshய ராjhயmh
ராமmh தாஸேமதmh shதசிரiµக²mh நிthயேமவாiνேஸேவ ॥ 114॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
அேயாth◌⁴யாகாNhேட³ஸphதம:ஸrhக:³॥ 7॥

॥அShடம:ஸrhக:³॥
வShேடா²iµநிபி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh மnhthபி:◌⁴ பவாத: ।
ராjhஞ:ஸபா⁴mh ேத³வஸபா⁴ஸnhநிபா⁴மவிஶth³வி: ◌⁴ ॥ 1॥
தthராஸேந ஸமாநசrhiµக²இவாபர: ।
ஆநீய ப⁴ரதmh தthர உபேவய ஸஹாiνஜmh ॥ 2॥
அph³ரவீth³வசநmh ேத³ஶகாேலாசிதமnhத³மmh ।
வthஸ ராjhேயऽபி⁴ேஷயாமshthவாமth³ய பிth’ஶாஸநாth ॥ 3॥
ைகேகyhயா யாசிதmh ராjhயmh thவத³rhேத² ஷrhஷப⁴ ।
ஸthயஸnhேதா⁴ த³ஶரத:² phரதிjhஞாய த³ெதௗ³ கில ॥ 4॥
அபி⁴ேஷேகா ப⁴வthவth³ய iµநிபி⁴rhமnhthரrhவகmh ।
தchch²thவா ப⁴ரேதாऽphயாஹ மம ராjhேயந கிmh iµேந ॥ 5॥
ராேமா ராஜாதி⁴ராஜச வயmh தshையவ கிŋhகரா: ।
வ: phரபா⁴ேத க³Shயாேமா ராமமாேநமஜஸா ॥ 6॥
அஹmh யmh மாதரச ைகேகயீmh ராmh விநா ।
ஹநிShயாmhய⁴ைநவாஹmh ைகேகயீmh மாth’க³nhதி⁴நீmh ॥ 7॥
கிnh மாmh ேநா ர⁴ேரShட:²shthஹnhதாரmh ஸShயேத ।
தchch²ேவா⁴ேத க³Shயா பாத³சாேரண த³Nhட³காnh ॥ 8॥
ஶthkh◌⁴நஸதshrhணmh யமாயாத வா ந வா ।
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ராேமா யதா²வேந யாதshததா²ஹmh வlhகலாmhப³ர:॥ 9॥
ப²லலkh’தாஹார:ஶthkh◌⁴நஸேதா iµேந ।
⁴ஶாயீ ஜடாதா⁴ யாவth³ராேமா நிவrhதேத ॥ 10॥
இதி நிசிthய ப⁴ரதshShணீேமவாவதshதி²வாnh ।
ஸா⁴ஸாth◌⁴விதி தmh ஸrhேவ phரஶஶmhஸுrhiµதா³nhவிதா:॥ 11॥
தத: phரபா⁴ேத ப⁴ரதmh க³chச²nhதmh ஸrhவைஸநிகா: ।
அiνஜkh³iµ:ஸுமnhthேரண ேநாதி³தா:ஸாவஜரா:॥ 12॥
ெகௗஸlhயாth³யா ராஜதா³ரா வShட²phரiµகா² th³விஜா: ।
சா²த³யnhேதா ⁴வmh ஸrhேவ ph’Shட²த: பாrhவேதாऽkh³ரத:॥ 13॥
’ŋhக³ேவரரmh க³thவா க³ŋhகா³ேல ஸமnhதத: ।
உவாஸ மஹதீ ேஸநா ஶthkh◌⁴நபேசாதி³தா ॥ 14॥
ஆக³தmh ப⁴ரதmh thவா ³ஹ:ஶŋhகிதமாநஸ: ।
மஹthயா ேஸநயா ஸாrhத⁴மாக³ேதா ப⁴ரத: கில ॥ 15॥
பாபmh கrhmh ந வா யாதி ராமshயாவிதி³தாthமந: ।
க³thவா தth³th◌⁴’த³யmh jhேஞயmh யதி³ஶுth³த⁴shதShயதி ॥ 16॥
க³ŋhகா³ ேநா ேசthஸமாkh’Shய நாவshதிShட²nh ஸாதா:◌⁴ ।
jhஞாதேயா ேம ஸமாயthதா: பயnhத:ஸrhவேதாதி³ஶmh ॥ 17॥
இதி ஸrhவாnh ஸமாதி³ய ³ேஹா ப⁴ரதமாக³த: ।
உபாயநாநி ஸŋhkh³’ய விவிதா⁴நி ப³ஹூnhயபி ॥ 18॥
phரயெயௗ jhஞாதிபி:◌⁴ ஸாrhத⁴mh ப³ஹுபி⁴rhவிவிதா⁴ைத: ◌⁴ ।
நிேவth³ேயாபாயநாnhயkh³ேர ப⁴ரதshய ஸமnhதத:॥ 19॥
th³’ShThவா ப⁴ரதமாநmh ஸாiνஜmh ஸஹ மnhthபி: ◌⁴ ।
சீராmhப³ரmh க⁴நயாமmh ஜடாiµடதா⁴ணmh ॥ 20॥
ராமேமவாiνேஶாசnhதmh ராமராேமதி வாதி³நmh ।
நநாம ஶிரஸா ⁴ெமௗ ³ேஹாऽஹதி சாph³ரவீth ॥ 21॥
ஶீkh◌⁴ரiµthதா²phய ப⁴ரேதா கா³ட⁴மாŋhkh³ய ஸாத³ரmh ।
ph’ShThவாऽநாமயமvhயkh³ர:ஸகா²யத³மph³ரவீth ॥ 22॥
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ph◌⁴ராதshthவmh ராக⁴ேவthர ஸேமத:ஸமவshதி²த: ।
ராேமŋhகி³த:ஸாrhth³ரநயேநநாமலாthமநா ॥ 23॥
த⁴nhேயாऽ kh’தkh’thேயாऽ யththவயா பபா⁴த: ।
ராேமா ராவபthராோ லமேணந ச தயா ॥ 24॥
யthர ராமshthவயா th³’Shடshதthர மாmh நய ஸுvhரத ।
தயா ஸேதா யthர ஸுphதshதth³த³rhஶயshவ ேம ॥ 25॥
thவmh ராமshய phயதேமா ப⁴khதிமாந பா⁴kh³யவாnh ।
இதி ஸmhshmh’thய ஸmhshmh’thய ராமmh ஸாவிேலாசந:॥ 26॥
³ேஹந ஸதshதthர யthர ராம:shதி²ேதா நிஶி ।
யெயௗ த³த³rhஶ ஶயநshத²லmh ஶஸமாshth’தmh ॥ 27॥
தாऽऽப⁴ரணஸmhலkh³நshவrhணபி³nh³பி⁴ரrhசிதmh ।
:³க²ஸnhதphத’த³ேயா ப⁴ரத: பrhயேத³வயth ॥ 28॥
அேஹாऽதிஸுமா யா தா ஜநகநnhதி³நீ ।
phராஸாேத³ ரthநபrhயŋhேக ேகாமலாshதரேண ஶுேப⁴ ॥ 29॥
ராேமண ஸதா ேஶேத ஸா கத²mh ஶவிShடேர ।
தா ராேமண ஸதா :³ேக²ந மம ேதா³ஷத:॥ 30॥
தி⁴ŋhமாmh ஜாேதாऽsh ைகேகyhயா பாபராஶிஸமாநத: ।
மnhநிthதத³mh khேலஶmh ராமshய பரமாthமந:॥ 31॥
அேஹாऽதிஸப²லmh ஜnhம லமணshய மஹாthமந: ।
ராமேமவ ஸதா³nhேவதி வநshத²மபி ’Shடதீ: ◌⁴ ॥ 32॥
அஹmh ராமshய தா³ஸா ேய ேதஷாmh தா³ஸshய கிŋhகர: ।
யதி³shயாmh ஸப²லmh ஜnhம மம ⁴யாnhந ஸmhஶய:॥ 33॥
ph◌⁴ராதrhஜாநா யதி³ தthகத²யshவ மமாகி²லmh ।
யthர திShட²தி தthராஹmh க³chசா²mhயாேநமஜஸா ॥ 34॥
³ஹshதmh ஶுth³த⁴’த³யmh jhஞாthவா ஸshேநஹமph³ரவீth ।
ேத³வ thவேமவ த⁴nhேயாऽ யshய ேத ப⁴khதிth³’ஶீ ॥ 35॥
ராேம ராவபthராே தாயாmh லமேண ததா² ।
சிthரடாth³நிகேட மnhதா³கிnhயவி³ரத:॥ 36॥
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iµநீநாமாரமபேத³ ராமshதிShட²தி ஸாiνஜ: ।
ஜாநkhயா ஸேதா நnhதா³thஸுக²மாshேத கில phர: ◌⁴ ॥ 37॥
தthர க³chசா²மேஹ ஶீkh◌⁴ரmh க³ŋhகா³mh தrhஹாrhஹ ।
இthkhthவா thவதmh க³thவா நாவ: பசஶதாநி ஹ ॥ 38॥
ஸமாநயthஸைஸnhயshய தrhmh க³ŋhகா³mh மஹாநதீ³mh ।
shவயேமவாநிநாையகாmh ராஜநாவmh ³ஹshததா³॥ 39॥
ஆேராphய ப⁴ரதmh தthர ஶthkh◌⁴நmh ராமமாதரmh ।
வShட²mh ச ததா²nhயthர ைகேகயீmh சாnhயேயாத:॥ 40॥
தீrhthவா க³ŋhகா³mh யெயௗ ஶீkh◌⁴ரmh ப⁴ரth³வாஜாரமmh phரதி ।
³ேர shதா²phய மஹாைஸnhயmh ப⁴ரத:ஸாiνேஜா யெயௗ ॥ 41॥
ஆரேம iµநிமாநmh jhவலnhதவ பாவகmh ।
th³’ShThவா நநாம ப⁴ரத:ஸாShடாŋhக³மதிப⁴khதித:॥ 42॥
jhஞாthவா தா³ஶரதி²mh phthயா ஜயாமாஸ ெமௗநிராTh ।
பphரchச²ஶலmh th³’ShThவா ஜடாவlhகலதா⁴ணmh ॥ 43॥
ராjhயmh phரஶாஸதshேதऽth³ய கிேமதth³வlhகலாதி³கmh ।
ஆக³ேதாऽ கிமrhத²mh thவmh விபிநmh iµநிேஸவிதmh ॥ 44॥
ப⁴ரth³வாஜவச:thவா ப⁴ரத:ஸாேலாசந: ।
ஸrhவmh ஜாநா ப⁴க³வnh ஸrhவ⁴தாஶயshதி²த:॥ 45॥
ததா²பி ph’chச²ேஸ கிசிthதத³iνkh³ரஹ ஏவ ேம ।
ைகேகyhயா யthkh’தmh கrhம ராமராjhயவிகா⁴தநmh ॥ 46॥
வநவாஸாதி³கmh வாபி ந  ஜாநா கிசந ।
ப⁴வthபாத³க³mh ேமऽth³ய phரமாணmh iµநிஸthதம ॥ 47॥
இthkhthவா பாத³க³ளmh iµேந:shph’ShThவாऽrhthதமாநஸ: ।
jhஞாமrhஹ மாmh ேத³வ ஶுth³ேதா⁴ வாऽஶுth³த⁴ ஏவ வா ॥ 48॥
மம ராjhேயந கிmh shவாnh ராேம திShட²தி ராஜநி ।
கிŋhகேராऽஹmh iµநிேரShட² ராமசnhth³ரshய ஶாவத:॥ 49॥
அேதா க³thவா iµநிேரShட² ராமshய சரnhதிேக ।
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பதிthவா ராjhயஸmhபா⁴ராnh ஸமrhphயாthைரவ ராக⁴வmh ॥ 50॥
அபி⁴ேஷேய வShடா²th³ைய: ெபௗரஜாநபைத:³ஸஹ ।
ேநShேயऽேயாth◌⁴யாmh ரமாநாத²mh தா³ஸ: ேஸேவऽதிநீசவth ॥ 51॥
இthதீ³தமாகrhNhய ப⁴ரதshய வேசா iµநி: ।
ஆŋhkh³ய rhth◌⁴nhயவkh◌⁴ராய phரஶஶmhஸ ஸவிshமய:॥ 52॥
வthஸ jhஞாதmh ைரைவதth³ப⁴விShயmh jhஞாநசுஷா ।
மா ஶுசshthவmh பேரா ப⁴khத:ராேம லமத³பி ॥ 53॥
ஆதிth²யmh கrhchசா² ஸைஸnhயshய தவாநக⁴ ।
அth³ய ⁴khthவா ஸைஸnhயshthவmh ேவா க³nhதா ராமஸnhநிதி⁴mh ॥ 54॥
யதா²ऽऽjhஞாபயதி ப⁴வாnhshதேத²தி ப⁴ரேதாऽph³ரவீth ।
ப⁴ரth³வாஜshthவப:shph’ShThவா ெமௗநீ ேஹாமkh³’ேஹ shதி²த:॥ 55॥
த³th◌⁴ெயௗ காம³கா⁴mh காமவrhணீmh காமேதா³iµநி: ।
அsh’ஜthகாம⁴kh ஸrhவmh யதா²காமமெலௗகிகmh ॥ 56॥
ப⁴ரதshய ஸைஸnhயshய யேத²Shடmh ச மேநாரத²mh ।
யதா²வவrhஷ ஸகலmh th’phதாshேத ஸrhவைஸநிகா:॥ 57॥
வShட²mh ஜயிthவாkh³ேர ஶாshthரth³’Shேடந கrhம ।
பசாthஸைஸnhயmh ப⁴ரதmh தrhபயாமாஸ ேயாகி³ராTh ॥ 58॥
உthவா தி³நேமகmh  ஆரேம shவrhக³ஸnhநிேப⁴ ।
அபி⁴வாth³ய ந: phராதrhப⁴ரth³வாஜmh ஸஹாiνஜ:॥ 59॥
ப⁴ரதsh kh’தாiνjhஞ: phரயெயௗ ராமஸnhநிதி⁴mh ।
சிthரடமiνphராphய ³ேர ஸmhshதா²phய ைஸநிகாnh ।
ராமஸnhத³rhஶநாகாŋh phரயெயௗ ப⁴ரத:shவயmh ॥ 60॥
ஶthkh◌⁴ேநந ஸுமnhthேரண ³ேஹந ச பரnhதப: ।
தபshவிமNhட³லmh ஸrhவmh விசிnhவாேநா nhயவrhதத ॥ 61॥
அth³’ShThவா ராமப⁴வநமph’chச²th³’மNhட³லmh ।
thராshேத தயா ஸாrhத⁴mh லமேணந ர⁴thதம:॥ 62॥
ஊரkh³ேர கி³ேர: பசாth³க³ŋhகா³யா உthதேர தேட ।
விவிkhதmh ராமஸத³நmh ரmhயmh காநநமNh³தmh ॥ 63॥
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ஸப²லராmhரபநைஸ: கத³க²Nhட³ஸmhvh’தmh ।
சmhபைக: ேகாவிதா³ைரச nhநாைக³rhவிலshததா²॥ 64॥
ஏவmh த³rhஶிதமாேலாkhய iµநிபி⁴rhப⁴ரேதாऽkh³ரத: ।
ஹrhஷாth³யெயௗ ர⁴ேரShட²ப⁴வநmh மnhth ஸஹ ॥ 65॥
த³த³rhஶ ³ராத³திபா⁴ஸுரmh ஶுப⁴mh
ராமshய ேக³ஹmh iµநிvh’nhத³ேஸவிதmh ।
vh’ாkh³ரஸmhலkh³நஸுவlhகலாநmh
ராமாபி⁴ராமmh ப⁴ரத:ஸஹாiνஜ:॥ 66॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
அேயாth◌⁴யாகாNhேட³அShடம:ஸrhக:³॥ 8॥

॥ நவம:ஸrhக:³॥
அத² க³thவாऽऽரமபத³ஸபmh ப⁴ரேதா iµதா³ ।
தாராமபைத³rhkhதmh பவிthரமதிேஶாப⁴நmh ॥ 1॥
ஸ தthர வjhராŋhஶவாஜாசித-
th◌⁴வஜாதி³சிநாநி பதா³நி ஸrhவத: ।
த³த³rhஶ ராமshய ⁴ேவாऽதிமŋhக³ளாநி
அேசShடயthபாத³ரஜ:ஸு ஸாiνஜ:॥ 2॥
அேஹா ஸுத⁴nhேயாऽஹமநி
ராமபாதா³ரவிnhதா³ŋhகித⁴தலாநி ।
பயா யthபாத³ரேஜா விmh’kh³யmh
ph³ரமாதி³ேத³ைவ:திபி⁴ச நிthயmh ॥ 3॥
இthயth³⁴தphேரமரஸாphதாஶேயா
விகா³ட⁴ேசதா ர⁴நாத²பா⁴வேந ।
ஆநnhத³ஜாshநபிதshதநாnhதர:
ஶைநரவாபாரமஸnhநிதி⁴mh ஹேர:॥ 4॥
ஸ தthர th³’ShThவா ர⁴நாத²மாshதி²தmh

50 sanskritdocuments.org



அth◌⁴யாthமராமாயேண அேயாth◌⁴யாகாNhட³mh

³rhவாத³லயாமலமாயேதணmh ।
ஜடாகிடmh நவவlhகலாmhப³ரmh
phரஸnhநவkhthரmh தணth³திmh ॥ 5॥
விேலாகயnhதmh ஜநகாthமஜாmh ஶுபா⁴mh
ெஸௗth ேஸவிதபாத³பŋhகஜmh ।
ததா³பி⁴³th³ராவ ர⁴thதமmh ஶுசா
ஹrhஷாchச தthபாத³க³mh thவராkh³ரth ॥ 6॥
ராமshதமாkh’Shய ஸுதீ³rhக⁴பா³ஹுrhேதா³rhph◌⁴யாmh
பShவjhய ச ேநthரைஜ: ।
ஜலரதா²ŋhேகாப ஸnhnhயேவஶயth
ந: ந:ஸmhபஷshவேஜ வி: ◌⁴ ॥ 7॥
அத² தா மாதர:ஸrhவா:ஸமாஜkh³iµshthவராnhவிதா: ।
ராக⁴வmh th³ரShகாமாshதாshth’ஷாrhதா ெகௗ³rhயதா²ஜலmh ॥ 8॥
ராம:shவமாதரmh வீய th³தiµthதா²ய பாத³ேயா: ।
வவnhேத³ஸா ஸா thரமாŋhkh³யாதீவ :³கி²தா ॥ 9॥
இதராச ததா² நthவா ஜநநீ ர⁴நnhத³ந: ।
தத:ஸமாக³தmh th³’ShThவா வShட²mh iµநிŋhக³வmh ॥ 10॥
ஸாShடாŋhக³mh phரணிபthயாஹ த⁴nhேயாऽshதி ந: ந: ।
யதா²rhஹiµபேவயாஹ ஸrhவாேநவ ர⁴th³வஹ:॥ 11॥
பிதா ேம ஶ கிmh வா மாmh கிமாஹாதி:³கி²த: ।
வShட²shதiµவாேசத³mh பிதா ேத ர⁴நnhத³ந ॥ 12॥
thவth³விேயாகா³பி⁴தphதாthமா thவாேமவ பசிnhதயnh ।
ராமராேமதி ேததி லமேணதி மமார ஹ ॥ 13॥
thவா தthகrhணஶூலாப⁴mh ³ேராrhவசநமஜஸா ।
ஹா ஹேதாऽshதி பதிேதா த³nh ராம:ஸலமண:॥ 14॥
தேதாऽiν:³ஸrhவா மாதரச ததா²பேர ।
ஹா தாத மாmh பthயjhய khவ க³ேதாऽ kh◌⁴’கர ॥ 15॥
அநாேதா²ऽsh மஹாபா³ேஹா மாmh ேகா வா லாலேயதி³த: ।
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தா ச லமணைசவ விேலபரேதா ph◌⁴’ஶmh ॥ 16॥
வShட:²ஶாnhதவசைந:ஶமயாமாஸ தாmh ஶுசmh ।
தேதா மnhதா³கிநீmh க³thவா shநாthவா ேத வீதகlhமஷா:॥ 17॥
ராjhேஞ த³³rhஜலmh தthர ஸrhேவ ேத ஜலகாŋhேண ।
பிNhடா³nhநிrhவாபயாமாஸ ராேமா லமணஸmhத:॥ 18॥
இŋh³தீ³ப²லபிNhயாகரசிதாnhம⁴ஸmhphதாnh ।
வயmh யத³nhநா: பிதரshதத³nhநா:shmh’திேநாதி³தா:॥ 19॥
இதி ³கா²rh: ந:shநாthவா kh³’ஹmh யெயௗ ।
ஸrhேவ தி³thவா ஸுசிரmh shநாthவா ஜkh³iµshததா³ரமmh ॥ 20॥
தshnhsh தி³வேஸ ஸrhேவ உபவாஸmh phரசkhேர ।
தத: பேரth³rhவிமேல shநாthவா மnhதா³கிநீஜேல ॥ 21॥
உபவிShடmh ஸமாக³mhய ப⁴ரேதா ராமமph³ரவீth ।
ராம ராம மஹாபா⁴க³shவாthமாநமபி⁴ேஷசய ॥ 22॥
ராjhயmh பாலய பிthrhயmh ேத jhேயShட²shthவmh ேம பிதா ததா² ।
thயாமயmh த⁴rhேமா யthphரஜாபபாலநmh ॥ 23॥
இShThவா யjhைஞrhப³ஹுவிைத: ◌⁴ thராiνthபாth³ய தnhதேவ ।
ராjhேய thரmh ஸமாேராphய க³Shய தேதா வநmh ॥ 24॥
இதா³நீmh வநவாஸshய காேலா ைநவ phரத³ ேம ।
மாrhேம ³Shkh’தmh கிசிthshமrhmh நாrhஹ பா ந:॥ 25॥
இthkhthவா சரெணௗ ph◌⁴ரா:ஶிரshயாதா⁴ய ப⁴khதித: ।
ராமshய ரத:ஸாாth³த³Nhட³வthபதிேதா ⁴வி ॥ 26॥
உthதா²phய ராக⁴வ:ஶீkh◌⁴ரமாேராphயாŋhேகऽதிப⁴khதித: ।
உவாச ப⁴ரதmh ராம:shேநஹாrhth³ரநயந:ஶைந:॥ 27॥
’iΝ வthஸ phரவயா thவேயாkhதmh யthதைத²வ தth ।
கிnh மாமph³ரவீthதாேதா நவ வrhஷாணி பச ச ॥ 28॥
உthவா த³Nhட³காரNhேய ரmh பசாthஸமாவிஶ ।
இதா³நீmh ப⁴ரதாேயத³mh ராjhயmh த³thதmh மயாகி²லmh ॥ 29॥
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தத: பிthைரவ ஸுvhயkhதmh ராjhயmh த³thதmh தைவவ  ।
த³Nhட³காரNhயராjhயmh ேம த³thதmh பிthரா தைத²வ ச ॥ 30॥
அத: பிrhவச: காrhயமாவாph◌⁴யாமதியthநத: ।
பிrhவசநiµlhலŋhkh◌⁴ய shவதnhthேரா யsh வrhதேத ॥ 31॥
ஸ வnhேநவ mh’தேகா ேத³ஹாnhேத நிரயmh vhரேஜth ।
தshமாth³ராjhயmh phரஶாதி⁴ thவmh வயmh த³Nhட³கபாலகா:॥ 32॥
ப⁴ரதshthவph³ரவீth³ராமmh காiµேகா ட⁴தீ: ◌⁴ பிதா ।
shthேதா ph◌⁴ராnhத’த³ய உnhமthேதா யதி³வயதி ।
தthஸthயதி ந kh³ராயmh ph◌⁴ராnhதவாkhயmh யதா²ஸுதீ: ◌⁴ ॥ 33॥
ராம உவாச
ந shthத: பிதா ph³யாnhந கா ைநவ ட⁴தீ: ◌⁴ ।
rhவmh phரதிதmh தshய ஸthயவாதீ³ த³ெதௗ³ ப⁴யாth ॥ 34॥
அஸthயாth³பீ⁴திரதி⁴கா மஹதாmh நரகாத³பி ।
கேராthயஹமphேயதthஸthயmh தshைய phரதிதmh ॥ 35॥
கத²mh வாkhயமஹmh rhயாமஸthயmh ராக⁴ேவா  ஸnh ।
இthதீ³தமாகrhNhய ராமshய ப⁴ரேதாऽph³ரவீth ॥ 36॥
ப⁴ரத உவாச
தைத²வ சீரவஸேநா வேந வthshயா ஸுvhரத ।
சrhத³ஶ ஸமாshthவmh  ராjhயmh  யதா²ஸுக²mh ॥ 37॥
ராம உவாச
பிthரா த³thதmh தைவைவதth³ராjhயmh மயmh வநmh த³ெதௗ³ ।
vhயthயயmh யth³யஹmh rhயாமஸthயmh rhவவth shதி²தmh ॥ 38॥
அஹமphயாக³Shயா ேஸேவ thவாmh லமே யதா² ।
ேநாேசthphராேயாபேவேஶந thயஜாmhேயதthகேலவரmh ॥ 39॥
இthேயவmh நிசயmh kh’thவா த³rhபா⁴நாshதீrhய சாதேப ।
மநஸாபி விநிசிthய phராŋhiµேகா²பவிேவஶ ஸ:॥ 40॥
ப⁴ரதshயாபி நிrhப³nhத⁴mh th³’ShThவா ராேமாऽதிவிshத: ।
ேநthராnhதஸmhjhஞாmh ³ரேவ சகார ர⁴நnhத³ந:॥ 41॥
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ஏகாnhேத ப⁴ரதmh phராஹ வShேடா²jhஞாநிநாmh வர: ।
வthஸ ³யmh ’iΝShேவத³mh மம வாkhயாthஸுநிசிதmh ॥ 42॥
ராேமா நாராயண:ஸாாth³ph³ரம யாசித: ரா ।
ராவணshய வதா⁴rhதா²ய ஜாேதா த³ஶரதா²thமஜ:॥ 43॥
ேயாக³மாயாபி ேததி ஜாதா ஜநகநnhதி³நீ ।
ேஶேஷாऽபி லமே ஜாேதா ராமமnhேவதி ஸrhவதா³॥ 44॥
ராவணmh ஹnhகாமாshேத க³Shயnhதி ந ஸmhஶய: ।
ைகேகyhயா வரதா³நாதி³ யth³யnhநிSh²ரபா⁴ஷணmh ॥ 45॥
ஸrhவmh ேத³வkh’தmh ேநா ேசேத³வmh ஸா பா⁴ஷேயthகத²mh ।
தshமாththயஜாऽऽkh³ரஹmh தாத ராமshய விநிவrhதேந ॥ 46॥
நிவrhதshவ மஹாைஸnhையrhph◌⁴ராth’பி: ◌⁴ ஸத: ரmh ।
ராவணmh ஸலmh ஹthவா ஶீkh◌⁴ரேமவாக³Shயதி ॥ 47॥
இதி thவா ³ேராrhவாkhயmh ப⁴ரேதா விshமயாnhவித: ।
க³thவா ஸபmh ராமshய விshமேயாth²lhலேலாசந:॥ 48॥
பா³ேக ேத³ ராேஜnhth³ர ராjhயாய தவ ேத ।
தேயா: ேஸவாmh கேராmhேயவ யாவதா³க³மநmh தவ ॥ 49॥
இthkhthவா பா³ேக தி³vhேய ேயாஜயாமாஸ பாத³ேயா: ।
ராமshய ேத த³ெதௗ³ ராேமா ப⁴ரதாயாதிப⁴khதித:॥ 50॥
kh³’thவா பா³ேக தி³vhேய ப⁴ரேதா ரthந⁴ேத ।
ராமmh ந: பkhரmhய phரணநாம ந: ந:॥ 51॥
ப⁴ரத: நராேஹத³mh ப⁴khthயா க³th³க³த³யா கி³ரா ।
நவபசஸமாnhேத  phரத²ேம தி³வேஸ யதி³॥ 52॥
நாக³Shய ேசth³ராம phரவிஶா மஹாநலmh ।
பா³ட⁴thேயவ தmh ராேமா ப⁴ரதmh ஸnhnhயவrhதயth ॥ 53॥
ஸைஸnhய:ஸவShட²ச ஶthkh◌⁴நஸத:ஸுதீ:◌⁴ ।
மாth’பி⁴rhமnhthபி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh க³மநாேயாபசkhரேம ॥ 54॥
ைகேகயீ ராமேமகாnhேத shரவnhேநthரஜலாலா ।
phராஜ: phராஹ ேஹ ராம தவ ராjhயவிகா⁴தநmh ॥ 55॥
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kh’தmh மயா ³Shடதி⁴யா மாயாேமாதேசதஸா ।
மshவ மம ெதௗ³ராthmhயmh மாஸாரா  ஸாத⁴வ:॥ 56॥
thவmh ஸாாth³விShiΝரvhயkhத: பரமாthமா ஸநாதந: ।
மாயாமாiνஷேபண ேமாஹயshயகி²லmh ஜக³th ।
thவையவ phேரேதா ேலாக:ேத ஸாth◌⁴வஸா⁴ வா ॥ 57॥
thவத³தீ⁴நத³mh விவமshவதnhthரmh கேராதி கிmh ।
யதா² kh’thமநrhதkhேயா nh’thயnhதி ஹேகchச²யா ॥ 58॥
thவத³தீ⁴நா ததா² மாயா நrhதகீ ப³ஹுபிணீ ।
thவையவ phேரதாஹmh ச ேத³வகாrhயmh கShயதா ॥ 59॥
பாபிShட²mh பாபமநஸா கrhமாசரமnhத³ம ।
அth³ய phரதீேதாऽ மம ேத³வாநாமphயேகா³சர:॥ 60॥
பா விேவவராநnhத ஜக³nhநாத² நேமாऽsh ேத ।
சி²nhதி⁴ shேநஹமயmh பாஶmh thரவிthதாதி³ேகா³சரmh ॥ 61॥
thவjhjhஞாநாநலக²Th³ேக³ந thவாமஹmh ஶரணmh க³தா ।
ைகேகyhயா வசநmh thவா ராம:ஸshதமph³ரவீth ॥ 62॥
யதா³ஹ மாmh மஹாபா⁴ேக³ நாnh’தmh ஸthயேமவ தth ।
மையவ phேரதா வாணீ தவ வkhthராth³விநிrhக³தா ॥ 63॥
ேத³வகாrhயாrhத²th³th◌⁴யrhத²மthர ேதா³ஷ:தshதவ ।
க³chச² thவmh ’தி³ மாmh நிthயmh பா⁴வயnhதீ தி³வாநிஶmh ॥ 64॥
ஸrhவthர விக³தshேநஹா மth³ப⁴khthயா ேமாயேஸऽசிராth ।
அஹmh ஸrhவthர ஸமth³’kh³ th³ேவShேயா வா phய ஏவ வா ॥ 65॥
நாshதி ேம கlhபகshேயவ ப⁴ஜேதாऽiνப⁴ஜாmhயஹmh ।
மnhமாயாேமாததி⁴ேயா மாமmhப³ மiνஜாkh’திmh ॥ 66॥
ஸுக²:³கா²th³யiνக³தmh ஜாநnhதி ந  தththவத: ।
தி³ShThயா மth³ேகா³சரmh jhஞாநiµthபnhநmh ேத ப⁴வாபஹmh ॥ 67॥
shமரnhதீ திShட² ப⁴வேந phயேஸ ந ச கrhமபி:◌⁴ ।
இthkhதா ஸா பkhரmhய ராமmh ஸாநnhத³விshமயா ॥ 68॥
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phரணmhய ஶதேஶா ⁴ெமௗ யெயௗ ேக³ஹmh iµதா³nhவிதா ।
ப⁴ரதsh ஸஹாமாthையrhமாth’பி⁴rh³ ஸஹ ॥ 69॥
அேயாth◌⁴யாமக³மchch²kh◌⁴ரmh ராமேமவாiνசிnhதயnh ।
ெபௗரஜாநபதா³nh ஸrhவாநேயாth◌⁴யாயாiµதா³ரதீ: ◌⁴ ॥ 70॥
shதா²பயிthவா யதா²nhயாயmh நnhதி³kh³ராமmh யெயௗ shவயmh ।
தthர mhஹாஸேந நிthயmh பா³ேக shதா²phய ப⁴khதித:॥ 71॥
ஜயிthவா யதா² ராமmh க³nhத⁴Shபாதாதி³பி:◌⁴ ।
ராேஜாபசாைரரகி²ல: phரthயஹmh நியதvhரத:॥ 72॥
ப²லலாஶேநா தா³nhேதா ஜடாவlhகலதா⁴ரக: ।
அத: ◌⁴ஶாயீ ph³ரமசா ஶthkh◌⁴நஸதshததா³॥ 73॥
ராஜகாrhயாணி ஸrhவாணி யாவnhதி ph’தி²வீதேல ।
தாநி பா³கேயா:ஸmhயŋhநிேவத³யதி ராக⁴வ:॥ 74॥
க³ணயnh தி³வஸாnhேயவ ராமாக³மநகாŋhயா ।
shதி²ேதா ராமாrhபிதமநா:ஸாாth³ph³ரமiµநிrhயதா²॥ 75॥
ராமsh சிthரடாth³ெரௗ வஸnhiµநிபி⁴ராvh’த: ।
தயா லமேணநாபி கிசிthகாலiµபாவஸth ॥ 76॥
நாக³ராச ஸதா³ யாnhதி ராமத³rhஶநலாலஸா: ।
சிthரடshதி²தmh jhஞாthவா தயா லமேணந ச ॥ 77॥
th³’ShThவா தjhஜநஸmhபா³த⁴mh ராமshதthயாஜ தmh கி³mh ।
த³Nhட³காரNhயக³மேந காrhயமphயiνசிnhதயnh ॥ 78॥
அnhவகா³thதயா ph◌⁴ராthரா யthேரராரமiµthதமmh ।
ஸrhவthர ஸுக²ஸmhவாஸmh ஜநஸmhபா³த⁴வrhதmh ॥ 79॥
க³thவா iµநிiµபாநmh பா⁴ஸயnhதmh தேபாவநmh ।
த³Nhட³வthphரணிபthயாஹ ராேமாऽஹமபி⁴வாத³ேய ॥ 80॥
பிராjhஞாmh ரshkh’thய த³Nhட³காநநமாக³த: ।
வநவாஸேஷபி த⁴nhேயாऽஹmh த³rhஶநாthதவ ॥ 81॥
thவா ராமshய வசநmh ராமmh jhஞாthவா ஹmh பரmh ।
ஜயாமாஸ விதி⁴வth³ப⁴khthயா பரமயா iµநி:॥ 82॥
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வnhைய: ப²ல: kh’தாதிth²யiµபவிShடmh ர⁴thதமmh ।
தாmh ச லமணmh ைசவ ஸnhShேடா வாkhயமph³ரவீth ॥ 83॥
பா⁴rhயா ேமऽதீவ ஸmhvh’th³தா⁴ யநஸூேயதி விதா ।
தபசரnhதீ ஸுசிரmh த⁴rhமjhஞா த⁴rhமவthஸலா ॥ 84॥
அnhதshதிShட²தி தாmh தா பயthவநிஷூத³ந ।
தேத²தி ஜாநகீmh phராஹ ராேமா ராவேலாசந:॥ 85॥
க³chச² ேத³வீmh நமshkh’thய ஶீkh◌⁴ரேம ந:ஶுேப⁴ ।
தேத²தி ராமவசநmh தா சாபி ததா²கேராth ॥ 86॥
த³Nhட³வthபதிதாமkh³ேர தாmh th³’ShThவாதி’Shடதீ:◌⁴ ।
அநஸூயா ஸமாŋhkh³ய வthேஸ ேததி ஸாத³ரmh ॥ 87॥
தி³vhேய த³ெதௗ³Nhட³ேல th³ேவ நிrhேத விவகrhம ।
³ேல th³ேவ த³ெதௗ³ தshைய நிrhமேல ப⁴khதிஸmhதா ॥ 88॥
அŋhக³ராக³mh ச தாைய த³ெதௗ³ தி³vhயmh ஶுபா⁴நநா ।
ந thயயேதऽŋhக³ராேக³ண ேஶாபா⁴ thவாmh கமலாநேந ॥ 89॥
பாதிvhரthயmh ரshkh’thய ராமமnhேவ ஜாநகி ।
ஶ ராக⁴ேவா யா thவயா ஸஹ நrhkh³’ஹmh ॥ 90॥
ேபா⁴ஜயிthவா யதா²nhயாயmh ராமmh தாஸமnhவிதmh ।
லமணmh ச ததா³ ராமmh ந: phராஹ kh’தாஜ:॥ 91॥
ராம thவேமவ ⁴வநாநி விதா⁴ய ேதஷாmh
ஸmhரய ஸுரமாiνஷதிrhயகா³தீ³nh ।
ேத³ஹாnh பி³ப⁴rh ந ச ேத³ஹ³ணrhவிphதsh-

thவthேதா பி³ேப⁴thயகி²லேமாஹக ச மாயா ॥ 93॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
அேயாth◌⁴யாகாNhேட³ நவம:ஸrhக:³॥ 9॥
ஸமாphதத³மேயாth◌⁴யாகாNhட³mh
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