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adhyAtmarAmAyaNe bAlakANDamh

அth◌⁴யாthமராமாயேண பா³லகாNhட³mh

॥ phரத²ம:ஸrhக:³॥
॥ ராம ’த³யmh॥

ய: ph’தி²வீப⁴ரவாரய தி³விைஜ:ஸmhphராrhதி²தசிnhமய:
ஸஜாத: ph’தி²வீதேல ரவிேல மாயாமiνShேயாऽvhயய: ।

நிசkhரmh ஹதராஸ: நரகா³th³ ph³ரமthவமாth³யmh shதி²ராmh
கீrhதிmh பாபஹராmh விதா⁴ய ஜக³தாmh தmh ஜாநகீஶmh ப⁴ேஜ ॥ 1॥

விேவாth³ப⁴வshதி²திலயாதி³ஷு ேஹேமகmh
மாயாரயmh விக³தமாயமசிnhthயrhதிmh ।

ஆநnhத³ஸாnhth³ரமமலmh நிஜேபா³த⁴பmh
தாபதிmh விதி³ததththவமஹmh நமா ॥ 2॥

பட²nhதி ேய நிthயமநnhயேசதஸ:

’Nhவnhதி சாth◌⁴யாthகஸmhjhஞிதmh ஶுப⁴mh ।
ராமாயணmh ஸrhவராணஸmhமதmh

நிrh⁴தபாபா ஹேமவ யாnhதி ேத ॥ 3॥
அth◌⁴யாthமராமாயணேமவ நிthயmh

பேட²th³யதீ³chேச²th³ப⁴வப³nhத⁴iµkhதிmh ।
க³வாmh ஸஹshராதேகாதா³நாth

ப²லmh லேப⁴th³ய:’iΝயாthஸ நிthயmh ॥ 4॥
ராகி³ஸmh⁴தா ராமாrhணவஸŋhக³தா ।
அth◌⁴யாthமராமக³ŋhேக³யmh நாதி ⁴வநthரயmh ॥ 5॥
ைகலாஸாkh³ேர கதா³சிth³ரவிஶதவிமேல மnhதி³ேர ரthநபீேட²

ஸmhவிShடmh th◌⁴யாநநிShட²mh thநயநமப⁴யmh ேஸவிதmhth³த⁴ஸnhைக: ◌⁴
।
ேத³வீ வாமாŋhகஸmhshதா² கி³வரதநயா பாrhவதீ ப⁴khதிநmhரா
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அth◌⁴யாthமராமாயேண பா³லகாNhட³mh

phராேஹத³mh ேத³வஶmh ஸகலமலஹரmh வாkhயமாநnhத³கnhத³mh ॥ 6॥
பாrhவthவாச

நேமாऽsh ேத ேத³வ ஜக³nhநிவாஸ
ஸrhவாthமth³’kh thவmh பரேமவேராऽ ।

ph’chசா² தththவmh ேஷாthதமshய
ஸநாதநmh thவmh ச ஸநாதேநாऽ ॥ 7॥

ேகா³phயmh யத³thயnhதமநnhயவாchயmh
வத³nhதி ப⁴khேதஷு மஹாiνபா⁴வா: ।

தத³phயேஹாऽஹmh தவ ேத³வ ப⁴khதா
phேயாऽ ேம thவmh வத³ யth ph’Shடmh ॥ 8॥

jhஞாநmh ஸவிjhஞாநமதா²iνப⁴khதிைவராkh³யkhதmh
ச தmh விபா⁴shவth ।

ஜாநாmhயஹmh ேயாத³பி thவ³khதmh
யதா² ததா² ph³ தரnhதி ேயந ॥ 9॥

ph’chசா² சாnhயchச பரmh ரஹshயmh
தேத³வ சாkh³ேர வத³வாஜா ।

ராமசnhth³ேரऽகி²லேலாகஸாேர
ப⁴khதிrhth³’டா⁴ ெநௗrhப⁴வதி phரth³தா⁴ ॥ 10॥

ப⁴khதி: phரth³தா⁴ ப⁴வேமாய
நாnhயthதத:ஸாத⁴நமshதி கிசிth ।

ததா²பி ’thஸmhஶயப³nhத⁴நmh ேம
விேப⁴thமrhஹshயமேலாkhதிபி⁴shthவmh ॥ 11॥

வத³nhதி ராமmh பரேமகமாth³யmh
நிரshதமாயா³ணஸmhphரவாஹmh ।

ப⁴ஜnhதி சாஹrhநிஶமphரமthதா:
பரmh பத³mh யாnhதி தைத²வ th³தா: ◌⁴ ॥ 12॥

வத³nhதி ேகசிthபரேமாऽபி ராம:
shவாவிth³யயா ஸmhvh’தமாthமஸmhjhஞmh ।

ஜாநாதி நாthமாநமத: பேரண
ஸmhேபா³தி⁴ேதா ேவத³ பராthமதththவmh ॥ 13॥
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அth◌⁴யாthமராமாயேண பா³லகாNhட³mh

யதி³shம ஜாநாதி ேதா விலாப:
தாkh’ேதऽேநந kh’த: பேரண ।

ஜாநாதி ைநவmh யதி³ ேகந ேஸvhய:
ஸேமா  ஸrhைவரபி வஜாைத:॥ 14॥

அthேராthதரmh கிmh விதி³தmh ப⁴வth³பி: ◌⁴
தth³ph³த ேம ஸmhஶயேப⁴தி³வாkhயmh ॥ 15॥
மஹாேத³வ உவாச

த⁴nhயா ப⁴khதா பராthமநshthவmh
யjhjhஞாchசா² தவ ராமதththவmh ।

ரா ந ேகநாphயபி⁴ேசாதி³ேதாऽஹmh
வkhmh ரஹshயmh பரமmh நி³ட⁴mh ॥ 16॥

thவயாth³ய ப⁴khthயா பேநாதி³ேதாऽஹmh
வேய நமshkh’thய ர⁴thதமmh ேத ।

ராம: பராthமா phரkh’ேதரநாதி³-
ராநnhத³ ஏக: ேஷாthதேமா  ॥ 17॥

shவமாயயா kh’thshநத³mh  sh’ShThவா
நேபா⁴வத³nhதrhப³ராshதி²ேதா ய: ।

ஸrhவாnhதரshேதா²ऽபி நி³ட⁴ ஆthமா
shவமாயயா sh’Shடத³mh விசShேட ॥ 18॥

ஜக³nhதி நிthயmh பேதா ph◌⁴ரமnhதி
யthஸnhநிெதௗ⁴ mhப³கேலாஹவth³தி⁴ ।

ஏதnhந ஜாநnhதி விட⁴சிthதா:
shவாவிth³யயா ஸmhvh’தமாநஸா ேய ॥ 19॥

shவாjhஞாநமphயாthமநி ஶுth³த⁴³th³ேத⁴
shவாேராபயnhதீஹ நிரshதமாேய ।

ஸmhஸாரேமவாiνஸரnhதி ேத ைவ
thராதி³ஸkhதா: கrhமkhதா:॥ 20॥

யதா²ऽphரகாேஶா ந  விth³யேத ரெவௗ
jhேயாதி:shவபா⁴ேவ பரேமவேர ததா² ।
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அth◌⁴யாthமராமாயேண பா³லகாNhட³mh

விஶுth³த⁴விjhஞாநக⁴ேந ர⁴thதேமऽவிth³யா
கத²mh shயாthபரத: பராthமநி ॥ 21॥

யதா² சா ph◌⁴ரமதா kh³’ஹாதி³கmh
விநShடth³’Shேடrhph◌⁴ரமதீவ th³’யேத ।

தைத²வ ேத³ேஹnhth³யகrhராthமந:
kh’ேத பேரऽth◌⁴யshய ஜேநா விiµயதி ॥ 22॥

நாேஹா ந ராth:ஸவிrhயதா² ப⁴ேவth
phரகாஶபாvhயபி⁴சாரத: khவசிth ।

jhஞாநmh ததா²jhஞாநத³mh th³வயmh ஹெரௗ
ராேம கத²mh shதா²shயதி ஶுth³த⁴சிth³க⁴ேந ॥ 23॥

தshமாthபராநnhத³மேய ர⁴thதேம
விjhஞாநேப  ந விth³யேத தம: ।

அjhஞாநஸாNhயரவிnhத³ேலாசேந
மாயாரயthவாnhந  ேமாஹகாரணmh ॥ 24॥

அthர ேத கத²யிShயா ரஹshயமபி ³rhலப⁴mh ।
தாராமமthஸூiνஸmhவாத³mh ேமாஸாத⁴நmh ॥ 25॥
ரா ராமாயேண ராேம ராவணmh ேத³வகNhடகmh ।
ஹthவா ரேண ரணலாகீ⁴ ஸthரப³லவாஹநmh ॥ 26॥
தயா ஸஹ ஸுkh³வலமph◌⁴யாmh ஸமnhவித: ।
அேயாth◌⁴யாமக³மth³ராேமா ஹமthphரiµைக²rhvh’த:॥ 27॥
அபி⁴khத: பvh’ேதா வShடா²th³ையrhமஹாthமபி: ◌⁴ ।
mhஹாஸேந ஸமாந: ேகாஸூrhயஸமphரப: ◌⁴ ॥ 28॥
th³’ShThவா ததா³ஹமnhதmh phராஜmh ரத:shதி²தmh ।
kh’தகாrhயmh நிராகாŋhmh jhஞாநாேபmh மஹாமதிmh ॥ 29॥
ராம:தாiµவாேசத³mh ph³ தththவmh ஹமேத ।
நிShகlhமேஷாऽயmh jhஞாநshய பாthரmh ேநா நிthயப⁴khதிமாnh ॥ 30॥
தேத²தி ஜாநகீ phராஹ தththவmh ராமshய நிசிதmh ।
ஹமேத phரபnhநாய தா ேலாகவிேமாநீ ॥ 31॥
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ேதாவாச
ராமmh விth³தி⁴ பரmh ph³ரம ஸchசிதா³நnhத³மth³வயmh ।
ஸrhேவாபாதி⁴விநிrhiµkhதmh ஸthதாமாthரமேகா³சரmh ॥ 32॥
ஆநnhத³mh நிrhமலmh ஶாnhதmh நிrhவிகாரmh நிரஜநmh ।
ஸrhவvhயாபிநமாthமாநmh shவphரகாஶமகlhமஷmh ॥ 33॥
மாmh விth³தி⁴ லphரkh’திmh ஸrhக³shதி²thயnhதகாணீmh ।
தshய ஸnhநிதி⁴மாthேரண sh’ஜாத³மதnhth³தா ॥ 34॥
தthஸாnhநிth◌⁴யாnhமயா sh’Shடmh தshnhநாேராphயேதऽ³ைத:◌⁴ ।
அேயாth◌⁴யாநக³ேர ஜnhம ர⁴வmhேஶऽதிநிrhமேல ॥ 35॥
விவாthரஸஹாயthவmh மக²ஸmhரணmh தத: ।
அஹlhயாஶாபஶமநmh சாபப⁴ŋhேகா³ மேஹஶி:॥ 36॥
மthபாணிkh³ரஹணmh பசாth³பா⁴rhக³வshய மத³ய: ।
அேயாth◌⁴யாநக³ேர வாேஸா மயா th³வாத³ஶவாrhக:॥ 37॥
த³Nhட³காரNhயக³மநmh விராத⁴வத⁴ ஏவ ச ।
மாயாமாசமரணmh மாயாதா’திshததா²॥ 38॥
ஜடாேஷா ேமாலாப: ◌⁴ கப³nhத⁴shய தைத²வ ச ।
ஶப³rhயா: ஜநmh பசாthஸுkh³ேவண ஸமாக³ம:॥ 39॥
வாநச வத: ◌⁴ பசாthதாnhேவஷணேமவ ச ।
ேஸப³nhத⁴ச ஜலெதௗ⁴ லŋhகாயாச நிேராத⁴நmh ॥ 40॥
ராவணshய வேதா⁴ th³ேத⁴ ஸthரshய ³ராthமந: ।
விபீ⁴ஷேண ராjhயதா³நmh Shபேகண மயா ஸஹ ॥ 41॥
அேயாth◌⁴யாக³மநmh பசாth³ராjhேய ராமாபி⁴ேஷசநmh ।
ஏவமாதீ³நி கrhமாணி மையவாசதாnhயபி
ஆேராபயnhதி ராேமऽshnhநிrhவிகாேரऽகி²லாthமநி ॥ 42॥
ராேமா ந க³chச²தி ந திShட²தி நாiνேஶாசthயாகாŋhேத

thயஜதி ேநா ந கேராதி கிசிth ।
ஆநnhத³rhதிரசல: பமேநா

மாயா³நiνக³ேதா  ததா²விபா⁴தி ॥ 43॥
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தேதா ராம:shவயmh phராஹ ஹமnhதiµபshதி²தmh ।
’iΝ தththவmh phரவயா யாthமாநாthமபராthமநாmh ॥ 44॥
ஆகாஶshய யதா² ேப⁴த³shthவிேதா⁴ th³’யேத மஹாnh ।
ஜலாஶேய மஹாகாஶshதத³வchசி²nhந ஏவ  ।
phரதிபி³mhபா³kh²யமபரmh th³’யேத thவித⁴mh நப:◌⁴ ॥ 45॥
³th³th◌⁴யவchசி²nhநைசதnhயேமகmh rhணமதா²பரmh ।
ஆபா⁴ஸshthவபரmh பி³mhப³⁴தேமவmh thதா⁴ சிதி:॥ 46॥
ஸாபா⁴ஸ³th³ேத: ◌⁴ கrhth’thவமவிchசி²nhேநऽவிகாணி ।
ஸாNhயாேராphயேத ph◌⁴ராnhthயா வthவmh ச ததா² ³ைத:◌⁴ ॥ 47॥
ஆபா⁴ஸsh mh’ஷா ³th³தி⁴ரவிth³யாகாrhயiµchயேத ।
அவிchசி²nhநmh  தth³ph³ரம விchேச²த³sh விகlhபத:॥ 48॥
அவிchசி²nhநshய rhேணந ஏகthவmh phரதிபாth³யேத ।
தththவமshயாதி³வாkhையச ஸாபா⁴ஸshயாஹமshததா²॥ 49॥
ஐkhயjhஞாநmh யேதா³thபnhநmh மஹாவாkhேயந சாthமேநா: ।
ததா³ऽவிth³யா shவகாrhையச நயthேயவ ந ஸmhஶய:॥ 50॥
ஏதth³விjhஞாய மth³ப⁴khேதா மth³பா⁴வாேயாபபth³யேத ।
மth³ப⁴khதிவிiµகா²நாmh  ஶாshthரக³rhேதஷு iµயதாmh ।
ந jhஞாநmh ந ச ேமா:shயாthேதஷாmh ஜnhமஶைதரபி ॥ 51॥
இத³mh ரஹshயmh ’த³யmh மமாthமேநா

மையவ ஸாாthகதி²தmh தவாநக⁴ ।
மth³ப⁴khதிநாய ஶடா²ய ந thவயா

தா³தvhயைமnhth³ராத³பி ராjhயேதாऽதி⁴கmh ॥ 52॥
மஹாேத³வ உவாச

ஏதthேதऽபி⁴தmh ேத³வி ராம’த³யmh மயா ।
அதி³யதமmh ’th³யmh பவிthரmh பாபேஶாத⁴நmh ॥ 53॥
ஸாாth³ராேமண கதி²தmh ஸrhவேவதா³nhதஸŋhkh³ரஹmh ।
ய: பேட²thஸததmh ப⁴khthயா ஸ iµkhேதா நாthர ஸmhஶய:॥ 54॥
ph³ரமஹthயாதி³ பாபாநி ப³ஹுஜnhமாrhதாnhயபி ।
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நயnhthேயவ ந ஸnhேத³ேஹா ராமshய வசநmh யதா²॥ 55॥
ேயாऽதிph◌⁴ரShேடாऽதிபாபீ பரத⁴நபரதா³ேரஷு நிthேயாth³யேதா வா

shேதயீ ph³ரமkh◌⁴நமாதாபிth’வத⁴நிரேதா ேயாகி³vh’nhதா³பகா
ய:ஸmhjhயாபி⁴ராமmh பட²தி ச ’த³யmh ராமசnhth³ரshய ப⁴khthயா

ேயாகீ³nhth³ைரரphயலph◌⁴யmh பத³ஹ லப⁴ேத ஸrhவேத³ைவ:ஸ jhயmh
॥ 56॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ பா³லகாNhேட³

ராம’த³யmh நாம phரத²ம:ஸrhக:³॥ 1॥

॥ th³விதீய:ஸrhக:³॥
பாrhவthவாச

த⁴nhயாshmhயiνkh³’தாsh kh’தாrhதா²sh ஜக³thphரேபா⁴ ।
விchசி²nhேநா ேமऽதிஸnhேத³ஹkh³ரnhதி²rhப⁴வத³iνkh³ரஹாth ॥ 1॥
thவnhiµகா²th³க³தmh ராமதththவாmh’தரஸாயநmh ।
பிப³nhthயா ேம மேநா ேத³வ ந th’phயதி ப⁴வாபஹmh ॥ 2॥
ராமshய கதா² thவthத:தா ஸŋhேபேதா மயா ।
இதா³நீmh ேராchசா² விshதேரண sh²டாரmh ॥ 3॥

மஹாேத³வ உவாச
’iΝ ேத³வி phரவயா ³யாth³³யதரmh மஹth ।
அth◌⁴யாthமராமசதmh ராேமேkhதmh ரா மம ॥ 4 ।
தத³th³ய கத²யிShயா ’iΝ தாபthரயாபஹmh ।
யchch²thவா iµchயேத ஜnhரjhஞாேநாthத²மஹாப⁴யாth ।
phராphேநாதி பரமாmh’th³தி⁴mh தீ³rhகா⁴: thரஸnhததிmh ॥ 5॥
⁴rhபா⁴ேரண மkh³நா த³ஶவத³நiµகா²ேஶஷரோக³நாmh
th◌⁴’thவா ேகா³பமாெதௗ³ தி³விஜiµநிஜைந:ஸாகமph³ஜாஸநshய ।
க³thவா ேலாகmh த³nhதீ vhயஸநiµபக³தmh ph³ரமேண phராஹ ஸrhவmh
ph³ரமா th◌⁴யாthவா iµஹூrhதmhஸகலமபி ’தா³ேவத³ேஶஷாthமகthவாth
॥ 6॥
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தshமாthரஸiµth³ரதீரமக³மth³ ph³ரமாத² ேத³ைவrhvh’ேதா
ேத³vhயா சாகி²லேலாக’thshத²மஜரmh ஸrhவjhஞஶmh ஹmh ।
அshெதௗchch²திth³த⁴நிrhமலபைத:³shேதாthைர: ராேth³ப⁴ைவ:

ப⁴khthயா க³th³க³த³யா கி³ராதிவிமலராநnhத³பா³Shைபrhvh’த:॥ 7॥
தத:sh²ரthஸஹshராmhஶுஸஹshரஸth³’ஶphரப: ◌⁴ ।
ஆவிராth³த⁴: phராchயாmh தி³ஶாmh vhயபநயnhshதம:॥ 8॥
கத²சிth³th³’Shடவாnh ph³ரமா ³rhத³rhஶமkh’தாthமநாmh ।
இnhth³ரநீலphரதீகாஶmh shதாshயmh பth³மேலாசநmh ॥ 9॥
கிடஹாரேகரNhட³ல: கடகாதி³பி: ◌⁴ ।
விph◌⁴ராஜமாநmh வthஸெகௗshப⁴phரப⁴யாnhவிதmh ॥ 10॥
shவth³பி: ◌⁴ ஸநகாth³ையச பாrhஷைத:³ பேவShதmh ।
ஶŋhக²சkhரக³தா³பth³மவநமாலாவிராதmh ॥ 11॥
shவrhணயjhேஞாபவீேதந shவrhணவrhmhப³ேரண ச ।
யா ⁴mhயா ச ஸதmh க³ேடா³ப ஸmhshதி²தmh ॥ 12॥
ஹrhஷக³th³க³த³யா வாசா shேதாmh ஸiµபசkhரேம ॥ 13॥

ph³ரேமாவாச
நேதாऽsh ேத பத³mh ேத³வ phராண³th³தீ⁴nhth³யாthமபி: ◌⁴ ।
யchசிnhthயேத கrhமபாஶாth³th◌⁴’தி³ நிthயmh iµiµுபி: ◌⁴ ॥ 14॥
மாயயா ³ணமyhயா thவmh sh’ஜshயவ mhப ।
ஜக³thேதந ந ேத ேலப ஆநnhதா³iνப⁴வாthமந:॥ 15॥
ததா²ஶுth³தி⁴rhந ³Shடாநாmh தா³நாth◌⁴யயநகrhமபி: ◌⁴ ।
ஶுth³தா⁴thமதா ேத யஶ ஸதா³ ப⁴khதிமதாmh யதா²॥ 16॥
அதshதவாŋhkh◌⁴rhேம th³’Shடசிthதேதா³ஷாபiνthதேய ।
ஸth³ேயாऽnhதrh’த³ேய நிthயmh iµநிபி: ◌⁴ ஸாthவைதrhvh’த:॥ 17॥
ph³ரமாth³ைய:shவாrhத²th³th◌⁴யrhத²மshமாபி: ◌⁴ rhவேஸவித: ।
அபேராாiν⁴thயrhத²mh jhஞாநிபி⁴rh’தி³ பா⁴வித:॥ 18॥
தவாŋhkh◌⁴ஜாநிrhமாlhயளமாலயா விேபா⁴ ।
shபrhத⁴ேத வ பத³mh லph³th◌⁴வாபி :ஸபthநிவth ॥ 19॥
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அதshthவthபாத³ப⁴khேதஷு தவ ப⁴khதி:ேயாऽதி⁴கா ।
ப⁴khதிேமவாபி⁴வாச²nhதி thவth³ப⁴khதா:ஸாரேவதி³ந:॥ 20॥
அதshthவthபாத³கமேல ப⁴khதிேரவ ஸதா³sh ேம ।
ஸmhஸாராऽऽமயதphதாநாmh ேப⁴ஷஜmh ப⁴khதிேரவ ேத ॥ 21॥
இதி ph³வnhதmh ph³ரமாணmh ப³பா⁴ேஷ ப⁴க³வாnh ஹ: ।
கிmh கேராதி தmh ேவதா: ◌⁴ phரthவாசாதிஹrhத:॥ 22॥
ப⁴க³வnh ராவே நாம ெபௗலshthயதநேயா மஹாnh ।
ராஸாநாமதி⁴பதிrhமth³த³thதவரத³rhபித:॥ 23॥
thேலாகீmh ேலாகபாலாnhச பா³த⁴ேத விவபா³த⁴க: ।
மாiνேஷண mh’திshதshய மயா கlhயாண கlhபிதா ॥ 24॥
அதshthவmh மாiνேஷா ⁴thவா ஜ ேத³வmh phரேபா⁴ ॥ 25॥

ப⁴க³வாiνவாச
கயபshய வேரா த³thதshதபஸா ேதாேதந ேம ।
யாசித: thரபா⁴வாய தேத²thயŋhகீ³kh’தmh மயா ।
ஸ இதா³நீmh த³ஶரேதா² ⁴thவா திShட²தி ⁴தேல ॥ 26॥
தshயாஹmh thரதாேமthய ெகௗஸlhயாயாmh ஶுேப⁴ தி³ேந ।
சrhதா⁴ऽऽthமாநேமவாஹmh sh’ஜாதரேயா: ph’த²kh ॥ 27॥
ேயாக³மாயாபி ேததி ஜநகshய kh³’ேஹ ததா³ ।
உthபthshயேத தயா ஸாrhத⁴mh ஸrhவmh ஸmhபாத³யாmhயஹmh ।
இthkhthவாnhதrhத³ேத⁴ விShiΝrhph³ரமா ேத³வாநதா²ph³ரவீth ॥ 28॥

ph³ரேமாவாச
விShiΝrhமாiνஷேபண ப⁴விShயதி ரேகா: ◌⁴ ேல ॥ 29॥
யmh sh’ஜth◌⁴வmh ஸrhேவऽபி வாநேரShவmhஶஸmhப⁴வாnh ।
விShே:ஸஹாயmh த யாவthshதா²shயதி ⁴தேல ॥ 30॥
இதி ேத³வாnh ஸமாதி³ய ஸமாவாshய ச ேமதி³நீmh ।
யெயௗ ph³ரமா shவப⁴வநmh விjhவர:ஸுக²மாshதி²த:॥ 31॥
ேத³வாச ஸrhேவ ஹபதா⁴ண:

shதி²தா:ஸஹாயாrhத²தshதேதா ஹேர: ।
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மஹாப³லா: பrhவதvh’ேயாதி⁴ந:
phரதீமா ப⁴க³வnhதவரmh ॥ 32॥

இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
பா³லகாNhேட³ th³விதீய:ஸrhக:³॥ 2॥

॥ th’தீய:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச

அத² ராஜா த³ஶரத:²மாnh ஸthயபராயண: ।
அேயாth◌⁴யாதி⁴பதிrhவீர:ஸrhவேலாேகஷு வித:॥ 1॥
ேஸாऽநபthயthவ:³ேக²ந பீ³ேதா ³ேமகதா³ ।
வShட²mh shவலாசாrhயமபி⁴வாth³ேயத³மph³ரவீth ॥ 2॥
shவாnh thரா: கத²mh ேம sh:ஸrhவலணலதா: ।
thரநshய ேம ராjhயmh ஸrhவmh :³கா²ய கlhபேத ॥ 3॥
தேதாऽph³ரவீth³வShட²shதmh ப⁴விShயnhதி ஸுதாshதவ ।
சthவார:ஸththவஸmhபnhநா ேலாகபாலா இவாபரா:॥ 4॥
ஶாnhதாப⁴rhதாரமாநீய ’Shய’ŋhக³mh தேபாத⁴நmh ।
அshமாபி: ◌⁴ ஸத: thரகாேமShmh ஶீkh◌⁴ரமாசர ॥ 5॥
தேத²தி iµநிமாநீய மnhthபி:◌⁴ ஸத:ஶுசி: ।
யjhஞகrhம ஸமாேரேப⁴ iµநிபி⁴rhவீதகlhமைஷ:॥ 6॥
ரth³த⁴யா ஹூயமாேநऽkh³ெநௗ தphதஜாmh³நத³phரப: ◌⁴ ।
பாயஸmh shவrhணபாthரshத²mh kh³’thேவாவாச ஹvhயவாTh ॥ 7॥
kh³’ஹாண பாயஸmh தி³vhயmh thயmh ேத³வநிrhதmh ।
லphshயேஸ பரமாthமாநmh thரthேவந ந ஸmhஶய:॥ 8॥
இthkhthவா பாயஸmh த³ththவா ராjhேஞ ேஸாऽnhதrhத³ேத⁴ऽநல: ।
வவnhேத³iµநிஶாrh³ெலௗ ராஜா லph³த⁴மேநாரத:²॥ 9॥
வShட²’Shய’ŋhகா³ph◌⁴யாமiνjhஞாேதா த³ெதௗ³ஹவி: ।
ெகௗஸlhயாைய ஸைகேகyhைய அrhத⁴மrhத⁴mh phரயthநத:॥ 10॥
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தத:ஸுthரா ஸmhphராphதா ஜkh³’th◌⁴iν: ெபௗthகmh சmh ।
ெகௗஸlhயா  shவபா⁴கா³rhத⁴mh த³ெதௗ³ தshைய iµதா³nhவிதா ॥ 11॥
ைகேகயீ ச shவபா⁴கா³rhத⁴mh த³ெதௗ³ phதிஸமnhவிதா ।
உப⁴jhய சmh ஸrhவா:shthேயா க³rhப⁴ஸமnhவிதா:॥ 12॥
ேத³வதா இவ ேரஜுshதா:shவபா⁴ஸா ராஜமnhதி³ேர ।
த³ஶேம மா ெகௗஸlhயா ஸுஷுேவ thரமth³⁴தmh ॥ 13॥
ம⁴மாேஸ ேத பே நவmhயாmh கrhகேட ஶுேப⁴ ।
நrhவshvh’ஸேத உchசshேத² kh³ரஹபசேக ॥ 14॥
ேமஷmh ஷணி ஸmhphராphேத Shபvh’Shஸமாேல ।
ஆவிராjhஜக³nhநாத:² பரமாthமா ஸநாதந:॥ 15॥
நீேலாthபலத³லயாம: பீதவாஸாசrh⁴ஜ: ।
ஜலஜாணேநthராnhத:sh²ரthNhட³லமNh³த:॥ 16॥
ஸஹshராrhகphரதீகாஶ: கி சிதாலக: ।
ஶŋhக²சkhரக³தா³பth³மவநமாலாவிராத:॥ 17॥
அiνkh³ரஹாkh²ய’thshேத²nh³ஸூசகshதசnhth³க: ।
கரஸஸmhrhணவிஶாேலாthபலேலாசந: ।
வthஸஹாரேகரராதி³வி⁴ஷண:॥ 18॥
th³’ShThவா தmh பரமாthமாநmh ெகௗஸlhயா விshமயாலா ।
ஹrhஷாrhணநயநா நthவா phராஜரph³ரவீth ॥ 19॥

ெகௗஸlhேயாவாச
ேத³வேத³வ நமshேதऽsh ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ர ।
பரமாthமாchேதாऽநnhத: rhணshthவmh ேஷாthதம:॥ 20॥
வத³nhthயேகா³சரmh வாசாmh ³th³th◌⁴யாதீ³நாமதீnhth³யmh ।
thவாmh ேவத³வாதி³ந:ஸthதாமாthரmh jhஞாைநகவிkh³ரஹmh ॥ 21॥
thவேமவ மாயயா விவmh sh’ஜshயவ ஹnh ச ।
ஸththவாதி³³ணஸmhkhதshrhய ஏவாமல:ஸதா³॥ 22॥
கேராவ ந கrhதா thவmh க³chச²வ ந க³chச² ।
’ே ந ’ேவ பயவ ந பய ॥ 23॥
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அphராே யமநா:ஶுth³த⁴ இthயாதி³திரph³ரவீth ।
ஸம:ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு திShட²nhநபி ந லயேஸ ॥ 24॥
அjhஞாநth◌⁴வாnhதசிthதாநாmh vhயkhத ஏவ ஸுேமத⁴ஸாmh ।
ஜட²ேர தவ th³’யnhேத ph³ரமாNhடா:³ பரமாணவ:॥ 25॥
thவmh மேமாத³ரஸmh⁴த இதி ேலாகாnh விட³mhப³ேஸ ।
ப⁴khேதஷு பாரவயmh ேத th³’Shடmh ேமऽth³ய ர⁴thதம ॥ 26॥
ஸmhஸாரஸாக³ேர மkh³நா பதிthரத⁴நாதி³ஷு ।
ph◌⁴ரமா மாயயா ேதऽth³ய பாத³லiµபாக³தா ॥ 27॥
ேத³வ thவth³பேமதnhேம ஸதா³ திShட² மாநேஸ ।
ஆvh’ே ந மாmh மாயா தவ விவவிேமாநீ ॥ 28॥
உபஸmhஹர விவாthமnhநேதா³பமெலௗகிகmh ।
த³rhஶயshவ மஹாநnhத³பா³லபா⁴வmh ஸுேகாமலmh ।
லதாŋhக³நாலாைபshதShயாmhthகடmh தம:॥ 29॥

ப⁴க³வாiνவாச
யth³யதி³Shடmh தவாshthயmhப³ தthதth³ப⁴வ நாnhயதா²॥ 30॥
அஹmh  ph³ரம rhவmh ⁴ேமrhபா⁴ராபiνthதேய ।
phராrhதி²ேதா ராவணmh ஹnhmh மாiνஷthவiµபாக³த:॥ 31॥
thவயா த³ஶரேத²நாஹmh தபஸாராதி⁴த: ரா ।
மththரthவாபி⁴காŋhNhயா ததா² kh’தமநிnhதி³ேத ॥ 32॥
பேமதththவயா th³’Shடmh phராkhதநmh தபஸ: ப²லmh ।
மth³த³rhஶநmh விேமாாய கlhபேத யnhய³rhலப⁴mh ॥ 33॥
ஸmhவாத³மாவேயாrhயsh பேட²th³வா ’iΝயாத³பி ।
ஸ யாதி மம ஸாphயmh மரேண மthshmh’திmh லேப⁴th ॥ 34॥
இthkhthவா மாதரmh ராேமா பா³ேலா ⁴thவா ேராத³ஹ ।
பா³லthேவऽபீnhth³ரநீலாேபா⁴ விஶாலாோऽதிஸுnhத³ர:॥ 35॥
பா³லாணphரதீகாேஶா லாதாகி²லேலாகப: ।
அத² ராஜா த³ஶரத:²thவா thேராth³ப⁴ேவாthஸவmh ।
ஆநnhதா³rhணவமkh³ேநாऽஸாவாயெயௗ ³ ஸஹ ॥ 36॥
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ராமmh ராவபthராmh th³’ShThவா ஹrhஷாஸmhphத: ।
³ ஜாதகrhமாணி கrhதvhயாநி சகார ஸ:॥ 37॥
ைகேகயீ சாத² ப⁴ரதமஸூத கமேல ।
ஸுthராயாmh யெமௗ ஜாெதௗ rhேணnh³ஸth³’ஶாநெநௗ ॥ 38॥
ததா³ kh³ராமஸஹshராணி ph³ராமேணph◌⁴ேயா iµதா³ த³ெதௗ³ ।
ஸுவrhநி ச ரthநாநி வாஸாmh ஸுரபீ:◌⁴ ஶுபா: ◌⁴ ॥ 39॥
யshnh ரமnhேத iµநேயா விth³யயா jhஞாநவிphலேவ ।
தmh ³: phராஹ ராேமதி ரமth³ராம இthயபி ॥ 40॥
ப⁴ரth³ப⁴ரேதா நாம லமணmh லnhவிதmh ।
ஶthkh◌⁴நmh ஶthஹnhதாரேமவmh ³ரபா⁴ஷத ॥ 41॥
லமே ராமசnhth³ேரண ஶthkh◌⁴ேநா ப⁴ரேதந ச ।
th³வnhth³வீ⁴ய சரnhெதௗ ெதௗ பாயஸாmhஶாiνஸாரத:॥ 42॥
ராமsh லமேணநாத²விசரnh பா³லலயா ।
ரமயாமாஸ பிதெரௗ ேசShைதrhiµkh³த⁴பா⁴ைத:॥ 43॥
பா⁴ேல shவrhணமயாவthத²பrhணiµkhதாப²லphரப⁴mh ।
கNhேட² ரthநமணிvhராதமth◌⁴யth³வீபிநகா²சிதmh ॥ 44॥
கrhணேயா:shவrhணஸmhபnhநரthநாrhஜுநஸடாகmh ।
ஶிஜாநமணிமரகஸூthராŋhக³ைத³rhvh’தmh ॥ 45॥
shதவkhthராlhபத³ஶநnhth³ரநீலமணிphரப⁴mh ।
அŋhக³ேண ŋhக³மாணmh தmh தrhணகாநiν ஸrhவத: ।
th³’ShThவா த³ஶரேதா² ராஜா ெகௗஸlhயா iµiµேத³ ததா³॥ 46॥
ேபா⁴யமாே த³ஶரேதா² ராமேமதி சாஸkh’th ।
ஆவயthயதிஹrhேஷண phேரmh நாயாதி லயா ॥ 47॥
ஆநேயதி ச ெகௗஸlhயாமாஹ ஸா ஸshதா ஸுதmh ।
தா⁴வthயபி ந ஶkhேநாதி shphரShmh ேயாகி³மேநாக³திmh ॥ 48॥
phரஹஸnh shவயமாயாதி கrhத³மாŋhகிதபாணிநா ।
கிசிth³kh³’thவா கவலmh நேரவ பலாயேத ॥ 49॥
ெகௗஸlhயா ஜநநீ தshய மா மா phரrhவதீ ।
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வாயநாநி விசிthராணி ஸமலŋhkh’thய ராக⁴வmh ॥ 50॥
அபாnh ேமாத³காnh kh’thவா கrhணஶShகாshததா² ।
கrhணராnhச விவிதா⁴nh வrhஷvh’th³ெதௗ⁴ ச வாயநmh ॥ 51॥
kh³’ஹkh’thயmh தயா thயkhதmh தshய சாபlhயகாரth ।
ஏகதா³ ர⁴நாேதா²ऽெஸௗ க³ேதா மாதரமnhதிேக ॥ 52॥
ேபா⁴ஜநmh ேத³ ேம மாதrhந தmh காrhயஸkhதயா ।
தத: khேராேத⁴ந பா⁴Nhடா³நி ல³ேட³நாஹநthததா³॥ 53॥
ஶிkhயshத²mh பாதயாமாஸ க³vhயmh ச நவநீதகmh ।
லமய த³ெதௗ³ ராேமா ப⁴ரதாய யதா²khரமmh ॥ 54॥
ஶthkh◌⁴நாய த³ெதௗ³ பசாth³த³தி⁴ ³kh³த⁴mh தைத²வ ச ।
ஸூேத³ந கதி²ேத மாthேர ஹாshயmh kh’thவா phரதா⁴வதி ॥ 55॥
ஆக³தாmh தாmh விேலாkhயாத² தத:ஸrhைவ: பலாயிதmh ।
ெகௗஸlhயா தா⁴வமாநாபி phரshக²லnhதீ பேத³ பேத³॥ 56॥
ர⁴நாத²mh கேர th◌⁴’thவா கிசிnhேநாவாச பா⁴நீ ।
பா³லபா⁴வmh ஸமாthய மnhத³mh மnhத³mh ேராத³ஹ ॥ 57॥
ேத ஸrhேவ லாதா மாthரா கா³ட⁴மாŋhkh³ய யthநத: ।
ஏவமாநnhத³ஸnhேதா³ஹஜக³தா³நnhத³காரக:॥ 58॥
மாயாபா³லவrhth◌⁴’thவா ரமயாமாஸ த³mhபதீ ।
அத² காேலந ேத ஸrhேவ ெகௗமாரmh phரதிேபதி³ேர ॥ 59॥
உபநீதா வShேட²ந ஸrhவவிth³யாவிஶாரதா:³ ।
த⁴iνrhேவேத³ ச நிரதா:ஸrhவஶாshthராrhத²ேவதி³ந:॥ 60॥
ப³⁴rhஜக³தாmh நாதா²லயா நரபிண: ।
லமணsh ஸதா³ ராமமiνக³chச²தி ஸாத³ரmh ॥ 61॥
ேஸvhயேஸவகபா⁴ேவந ஶthkh◌⁴ேநா ப⁴ரதmh ததா² ।
ராமசாபத⁴ேரா நிthயmh ணீபா³nhவித: phர: ◌⁴ ॥ 62॥
அவாேடா⁴ வநmh யாதி mh’க³யாைய ஸலமண: ।
ஹthவா ³Shடmh’கா³nh ஸrhவாnh பிthேர ஸrhவmh nhயேவத³யth ॥ 63॥
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phராதthதா²ய ஸுshநாத: பிதராவபி⁴வாth³ய ச ।
ெபௗரகாrhயாணி ஸrhவாணி கேராதி விநயாnhவித:॥ 64॥
ப³nh⁴பி: ◌⁴ ஸேதா நிthயmh ⁴khthவா iµநிபி⁴ரnhவஹmh ।
த⁴rhமஶாshthரரஹshயாநி ’ேதி vhயாகேராதி ச ॥ 65॥
ஏவmh பராthமா மiνஜாவதாேரா மiνShயேலாகாநiνsh’thய ஸrhவmh ।
சkhேரऽவிகா பமேநா விசாrhயமாேண ந கேராதி கிசிth ॥ 66॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
பா³லகாNhேட³ th’தீய:ஸrhக:³॥ 3॥

॥ சrhத:²ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச

கதா³சிthெகௗஶிேகாऽph◌⁴யாகா³த³ேயாth◌⁴யாmh jhவலநphரப: ◌⁴ ।
th³ரShmh ராமmh பராthமாநmh ஜாதmh jhஞாthவா shவமாயயா ॥ 1॥
th³’ShThவா த³ஶரேதா² ராஜா phரththதா²யாசிேரண  ।
வShேட²ந ஸமாக³mhய ஜயிthவா யதா²விதி⁴ ॥ 2॥
அபி⁴வாth³ய iµநிmh ராஜா phராஜrhப⁴khதிநmhரதீ: ◌⁴ ।
kh’தாrhேதா²ऽsh iµநீnhth³ராஹmh thவதா³க³மநகாரth ॥ 3॥
thவth³விதா⁴ யth³kh³’ஹmh யாnhதி தthைரவாயாnhதி ஸmhபத:³ ।
யத³rhத²மாக³ேதாऽ thவmh ph³ ஸthயmh கேரா தth ॥ 4॥
விவாthேராऽபி தmh phத: phரthவாச மபதிmh ।
அஹmh பrhவணி ஸmhphராphேத th³’ShThவா யShmh ஸுராnh பிth’nh ॥ 5॥
யதா³ரேப⁴ ததா³ைத³thயா விkh◌⁴நmh rhவnhதி நிthயஶ: ।
மாசச ஸுபா³ஹுசாபேர சாiνசராshதேயா:॥ 6॥
அதshதேயாrhவதா⁴rhதா²ய jhேயShட²mh ராமmh phரயchச² ேம ।
லமேணந ஸஹ ph◌⁴ராthரா தவ ேரேயா ப⁴விShயதி ॥ 7॥
வShேட²ந ஸஹாமnhthrhய தீ³யதாmh யதி³ ேராசேத ।
பphரchச²³ேமகாnhேத ராஜா சிnhதாபராயண:॥ 8॥
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கிmh கேரா ³ேரா ராமmh thயkhmh ேநாthஸஹேத மந: ।
ப³ஹுவrhஷஸஹshராnhேத கShேடேநாthபாதி³தா:ஸுதா:॥ 9॥
சthவாேராऽமரlhயாshேத ேதஷாmh ராேமாऽதிவlhலப: ◌⁴ ।
ராமshthவிேதா க³chச²தி ேசnhந வா கத²சந ॥ 10॥
phரthயாkh²யாேதா யதி³iµநி:ஶாபmh தா³shயthயஸmhஶய: ।
கத²mh ேரேயா ப⁴ேவnhமயமஸthயmh சாபி ந shph’ேஶth ॥ 11॥

வShட²உவாச
’iΝ ராஜnh ேத³வ³யmh ேகா³பநீயmh phரயthநத: ।
ராேமா ந மாiνேஷா ஜாத: பரமாthமா ஸநாதந:॥ 12॥
⁴ேமrhபா⁴ராவதாராய ph³ரம phராrhதி²த: ரா ।
ஸ ஏவ ஜாேதா ப⁴வேந ெகௗஸlhயாயாmh தவாநக⁴ ॥ 13॥
thவmh  phரஜாபதி: rhவmh கயேபா ph³ரமண:ஸுத: ।
ெகௗஸlhயா சாதி³திrhேத³வமாதா rhவmh யஶshவிநீ ॥ 14॥
ப⁴வnhெதௗ தப உkh³ரmh ைவ ேதபாேத² ப³ஹுவthஸரmh ।
அkh³ராmhயவிஷெயௗ விShiΝஜாth◌⁴யாைநகதthபெரௗ ।
ததா³ phரஸnhேநா ப⁴க³வாnh வரேதா³ ப⁴khதவthஸல:॥ 15॥
vh’ணீShவ வரthkhேத thவmh ேம thேரா ப⁴வாமல ।
இதி thவயா யாசிேதாऽெஸௗ ப⁴க³வாnh ⁴தபா⁴வந:॥ 16॥
தேத²thkhthவாth³ய thரshேத ஜாேதா ராம:ஸ ஏவ  ।
ேஶஷsh லமே ராஜnh ராமேமவாnhவபth³யத ॥ 17॥
ஜாெதௗ ப⁴ரதஶthkh◌⁴ெநௗ ஶŋhக²சkhேர க³தா³ph◌⁴’த: ।
ேயாக³மாயாபி ேததி ஜாதா ஜநகநnhதி³நீ ॥ 18॥
விவாthேராऽபி ராமாய தாmh ேயாஜயிமாக³த: ।
ஏதth³³யதமmh ராஜnhந வkhதvhயmh கதா³சந ॥ 19॥
அத: phேதந மநஸா ஜயிthவாத² ெகௗஶிகmh ।
phேரஷயshவ ரமாநாத²mh ராக⁴வmh ஸஹலமணmh ॥ 20॥
வShேட²ைநவiµkhதsh ராஜா த³ஶரத²shததா³ ।
kh’தkh’thயவாthமாநmh ேமேந phரiµதி³தாnhதர:॥ 21॥
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ஆஹூய ராமராேமதி லமேணதி ச ஸாத³ரmh ।
ஆŋhkh³ய rhth◌⁴nhயவkh◌⁴ராய ெகௗஶிகாய ஸமrhபயth ॥ 22॥
தேதாऽதி’Shேடா ப⁴க³வாnh விவாthர: phரதாபவாnh ।
ஆஶீrhபி⁴ரபி⁴நnhth³யாத²ஆக³ெதௗ ராமலமெணௗ ।
kh³’thவா சாபணீரபா³ணக²Th³க³த⁴ெரௗ யெயௗ ॥ 23॥
கிசிth³ேத³ஶமதிkhரmhய ராமமாஹூய ப⁴khதித: ।
த³ெதௗ³ ப³லாmh சாதிப³லாmh விth³ேய th³ேவ ேத³வநிrhேத ॥ 24॥
யேயாrhkh³ரஹணமாthேரண ுthாமாதி³ ந ஜாயேத ॥ 25॥
தத உthதீrhய க³ŋhகா³mh ேத தாடகாவநமாக³மnh ।
விவாthரshததா³ phராஹ ராமmh ஸthயபராkhரமmh ॥ 26॥
அthராshதி தாடகா நாம ரா காமபிணீ ।
பா³த⁴ேத ேலாகமகி²லmh ஜ தாமவிசாரயnh ॥ 27॥
தேத²தி த⁴iνராதா³ய ஸ³ணmh ர⁴நnhத³ந: ।
டŋhகாரமகேராthேதந ஶph³ேத³நாரயth³வநmh ॥ 28॥
தchch²thவாஸஹமாநா ஸா தாடகா ேகா⁴ரபிணீ ।
khேராத⁴ஸmhrhchசி²தா ராமமபி⁴³th³ராவ ேமக⁴வth ॥ 29॥
தாேமேகந ஶேரஶு தாட³யாமாஸ வ ।
பபாத விபிேந ேகா⁴ரா வமnhதீ தி⁴ரmh ப³ஹு ॥ 30॥
தேதாऽதிஸுnhத³ ய ஸrhவாப⁴ரண⁴தா ।
ஶாபாthபிஶாசதாmh phராphதா iµkhதா ராமphரஸாத³த:॥ 31॥
நthவா ராமmh பkhரmhய க³தா ராமாjhஞயா தி³வmh ॥ 32॥
தேதாऽதி’Shட: பரph◌⁴ய ராமmh

rhத⁴nhயவkh◌⁴ராய விசிnhthய கிசிth ।
ஸrhவாshthரஜாலmh ஸரஹshயமnhthரmh

phthயாபி⁴ராமாய த³ெதௗ³iµநீnhth³ர:॥ 33॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
பா³லகாNhேட³ சrhத:²ஸrhக:³॥ 4॥
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॥ பசம:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச

தthர காமாரேம ரmhேய காநேந iµநிஸŋhேல ।
உthவா ரஜநீேமகாmh phரபா⁴ேத phரshதி²தா:ஶைந:॥ 1॥
th³தா⁴ரமmh க³தா:ஸrhேவ th³த⁴சாரணேஸவிதmh ।
விவாthேரண ஸnhதி³Shடா iµநயshதnhநிவாந:॥ 2॥
ஜாmh ச மஹதீmh சkh ராமலமணேயாrhth³தmh ।
ராம: ெகௗஶிகmh phராஹ iµேந தீ³ாmh phரவியதாmh ॥ 3॥
த³rhஶயshவ மஹாபா⁴க³தshெதௗ ராஸாத⁴ெமௗ ।
தேத²thkhthவா iµநிrhயShமாேரேப⁴ iµநிபி: ◌⁴ ஸஹ ॥ 4॥
மth◌⁴யாேந த³th³’ஶாேத ெதௗ ராெஸௗ காமபிெணௗ ।
மாசச ஸுபா³ஹுச வrhஷnhெதௗ தி⁴ராshதி²நீ ॥ 5॥
ராேமாऽபி த⁴iνராதா³ய th³ெவௗ பா³ெணௗ ஸnhத³ேத⁴ ஸுதீ:◌⁴ ।
ஆகrhnhதmh ஸமாkh’Shய விஸஸrhஜ தேயா: ph’த²kh ॥ 6॥
தேயாேரகsh மாசmh ph◌⁴ராமயச²தேயாஜநmh ।
பாதயாமாஸ ஜலெதௗ⁴ தத³th³⁴தவாப⁴வth ॥ 7॥
th³விதீேயாऽkh³நிமேயா பா³ண:ஸுபா³ஹுமஜயthth ।
அபேர லமேணநாஶு ஹதாshதத³iνயாயிந:॥ 8॥
Shெபௗைக⁴ராகிரnh ேத³வா ராக⁴வmh ஸஹலமணmh ।
ேத³வ³nh³ப⁴ேயா ேந³shSh:th³த⁴சார:॥ 9॥
விவாthரsh ஸmhjhய ஜாrhஹmh ர⁴நnhத³நmh ।
அŋhேக நிேவய சாŋhkh³ய ப⁴khthயா பா³Shபாேலண:॥ 10॥
ேபா⁴ஜயிthவா ஸஹ ph◌⁴ராthரா ராமmh பkhவப²லாதி³பி:◌⁴ ।
ராணவாkhையrhம⁴ைரrhநிநாய தி³வஸthரயmh ॥ 11॥
சrhேத²ऽஹநி ஸmhphராphேத ெகௗஶிேகா ராமமph³ரவீth ।
ராம ராம மஹாயjhஞmh th³ரShmh க³chசா²மேஹ வயmh ॥ 12॥
விேத³ஹராஜநக³ேர ஜநகshய மஹாthமந: ।
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தthர மாேஹவரmh சாபமshதி nhயshதmh பிநாகிநா ॥ 13॥
th³ரய thவmh மஹாஸththவmh jhயேஸ ஜநேகந ச ।
இthkhthவா iµநிபி⁴shதாph◌⁴யாmh யெயௗ க³ŋhகா³ஸபக³mh ॥ 14॥
ெகௗ³தமshயாரமmh Nhயmh யthராஹlhயாऽऽshதி²தா தப: ।
தி³vhயShபப²ேலாேபதபாத³ைப: பேவShதmh ॥ 15॥
mh’க³பக³ணrhநmh நாநாஜnhவிவrhதmh ।
th³’ShThேவாவாச iµநிmh மாnh ராேமா ராவேலாசந:॥ 16॥
கshையததா³ரமபத³mh பா⁴தி பா⁴shவch²ப⁴mh மஹth ।
பthரShபப²லrhkhதmh ஜnhபி: ◌⁴ பவrhதmh ॥ 17॥
ஆலாத³யதி ேம ேசேதா ப⁴க³வnh ph³ தththவத:॥ 18॥

விவாthர உவாச
’iΝ ராம ரா vh’thதmh ெகௗ³தேமா ேலாகவித: ।
ஸrhவத⁴rhமph◌⁴’தாmh ேரShட²shதபஸாராத⁴யnh ஹmh ॥ 19॥
தshைம ph³ரமா த³ெதௗ³ கnhயாமஹlhயாmh ேலாகஸுnhத³mh ।
ph³ரமசrhேயண ஸnhShட:ஶுஷணபராயmh ॥ 20॥
தயா ஸாrhத⁴ஹாவாthth³ெகௗ³தமshதபதாmh வர: ।
ஶkhரsh தாmh த⁴rhஷயிமnhதரmh phேரphஸுரnhவஹmh ॥ 21॥
கதா³சிnhiµநிேவேஷண ெகௗ³தேம நிrhக³ேத kh³’ஹாth ।
த⁴rhஷயிthவாத² நிரகா³ththவதmh iµநிரphயகா³th ॥ 22॥
th³’ShThவா யாnhதmh shவேபண iµநி: பரமேகாபந: ।
பphரchச² கshthவmh ³Shடாthமnh மம பத⁴ேராऽத⁴ம:॥ 23॥
ஸthயmh ph³ ந ேசth³ப⁴shம கShயா ந ஸmhஶய: ।
ேஸாऽph³ரவீth³ேத³வராேஜாऽஹmh பா மாmh காமகிŋhகரmh ॥ 24॥
kh’தmh ஜு³phதmh கrhம மயா thதேசதஸா ।
ெகௗ³தம: khேராத⁴தாmhரா:ஶஶாப தி³விஜாதி⁴பmh ॥ 25॥
ேயாநிலmhபட ³Shடாthமnh ஸஹshரப⁴க³வாnh ப⁴வ ।
ஶphthவா தmh ேத³வராஜாநmh phரவிய shவாரமmh th³தmh ॥ 26॥
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th³’ShThவாஹlhயாmh ேவபமாநாmh phராஜmh ெகௗ³தேமாऽph³ரவீth ।
³Shேட thவmh திShட²³rhvh’thேத ஶிலாயாமாரேம மம ॥ 27॥
நிராஹாரா தி³வாராthரmh தப: பரமமாshதி²தா ।
ஆதபாநிலவrhஷாதி³ஸShiΝ: பரேமவரmh ॥ 28॥
th◌⁴யாயnhதீ ராமேமகாkh³ரமநஸா ’தி³ஸmhshதி²தmh ।
நாநாஜnhவிேநாऽயமாரேமா ேம ப⁴விShயதி ॥ 29॥
ஏவmh வrhஷஸஹshேரஷு யேநேகஷு க³ேதஷு ச ।
ராேமா தா³ஶரதி:²மாநாக³Shயதி ஸாiνஜ:॥ 30॥
யதா³ thவதா³ரயஶிலாmh பாதா³ph◌⁴யாமாkhரShயதி ।
தைத³வ ⁴தபாபா thவmh ராமmh ஸmhjhய ப⁴khதித:॥ 31॥
பkhரmhய நமshkh’thய shthவா ஶாபாth³விேமாயேஸ ।
rhவவnhமம ஶுஷாmh கShய யதா²ஸுக²mh ॥ 32॥
இthkhthவா ெகௗ³தம: phராகா³th³தி⁴மவnhதmh நேகா³thதமmh ।
ததா³th³யஹlhயா ⁴தாநாமth³’யா shவாரேம ஶுேப⁴ ॥ 33॥
தவ பாத³ரஜ:shபrhஶmh காŋhேத பவநாஶநா ।
ஆshேதऽth³யாபி ர⁴ேரShட² தேபா ³Shகரமாshதி²தா ॥ 34॥
பாவயshவ iµேநrhபா⁴rhயாமஹlhயாmh ph³ரமண:ஸுதாmh ।
இthkhthவா ராக⁴வmh ஹshேத kh³’thவா iµநிŋhக³வ:॥ 35॥
த³rhஶயாமாஸ சாஹlhயாiµkh³ேரண தபஸா shதி²தாmh ।
ராம:ஶிலாmh பதா³shph’ShThவா தாmh சாபயthதேபாத⁴நாmh ॥ 36॥
நநாம ராக⁴ேவாऽஹlhயாmh ராேமாऽஹதி சாph³ரவீth ।
தேதா th³’ShThவா ர⁴ேரShட²mh பீதெகௗேஶயவாஸஸmh ॥ 37॥
சrh⁴ஜmh ஶŋhக²சkhரக³தா³பŋhகஜதா⁴ணmh ।
த⁴iνrhபா³ணத⁴ரmh ராமmh லமேணந ஸமnhவிதmh ॥ 38॥
shதவkhthரmh பth³மேநthரmh வthஸாŋhகிதவஸmh ।
நீலமாணிkhயஸŋhகாஶmh th³ேயாதயnhதmh தி³ேஶா த³ஶ ॥ 39॥
th³’ShThவா ராமmh ரமாநாத²mh ஹrhஷவிshபா²ேத ।
ெகௗ³தமshய வச:shmh’thவா jhஞாthவா நாராயணmh வரmh ॥ 40॥
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ஸmhjhய விதி⁴வth³ராமமrhkh◌⁴யாதி³பி⁴ரநிnhதி³தா ।
ஹrhஷாஜலேநthராnhதா த³Nhட³வthphரணிபthய ஸா ॥ 41॥
உthதா²ய ச நrhth³’ShThவா ராமmh ராவேலாசநmh ।
லகாŋhகிதஸrhவாŋhகா³ கி³ரா க³th³க³த³ையலத ॥ 42॥

அஹlhேயாவாச
அேஹா kh’தாrhதா²sh ஜக³nhநிவாஸ ேத

பாதா³ph³ஜஸmhலkh³நரஜ:கத³ஹmh ।
shph’ஶா யthபth³மஜஶŋhகராதி³பி⁴-
rhவிmh’kh³யேத ரnhதி⁴தமாநைஸ:ஸதா³॥ 43॥

அேஹா விசிthரmh தவ ராம ேசShதmh
மiνShயபா⁴ேவந விேமாதmh ஜக³th ।

சலshயஜshரmh சரதி³வrhத:
ஸmhrhண ஆநnhத³மேயாऽதிமாயிக:॥ 44॥

யthபாத³பŋhகஜபராக³பவிthரகா³thரா
பா⁴கீ³ரதீ² ப⁴வவிசிiµகா²nh நாதி ।

ஸாாthஸ ஏவ மம th³’kh³விஷேயா யதா³shேத
கிmh வrhNhயேத மம ராkh’தபா⁴க³ேத⁴யmh ॥ 45॥

மrhthயாவதாேர மiνஜாkh’திmh ஹmh
ராமாபி⁴ேத⁴யmh ரமணீயேத³நmh ।

த⁴iνrhத⁴ரmh பth³மவிஶாலேலாசநmh
ப⁴ஜா நிthயmh ந பராnh ப⁴Shேய ॥ 46॥

யthபாத³பŋhகஜரஜ:திபி⁴rhவிmh’kh³யmh
யnhநாபி⁴பŋhகஜப⁴வ: கமலாஸநச ।

யnhநாமஸாரரேகா ப⁴க³வாnh ராshதmh
ராமசnhth³ரமநிஶmh ’தி³ பா⁴வயா ॥ 47॥

யshயாவதாரசதாநி விசிேலாேக
கா³யnhதி நாரத³iµகா² ப⁴வபth³மஜாth³யா: ।

ஆநnhத³ஜாபkhதசாkh³ரமா
வாகீ³வ ச தமஹmh ஶரணmh phரபth³ேய ॥ 48॥
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ேஸாऽயmh பராthமா ஷ: ராண
ஏக:shவயjhேயாதிரநnhத ஆth³ய: ।

மாயாதiνmh ேலாகவிேமாஹநீயாmh
த⁴thேத பராiνkh³ரஹ ஏஷ ராம:॥ 49॥

அயmh  விேவாth³ப⁴வஸmhயமாநாேமக:
shவமாயா³ணபி³mhபி³ேதா ய: ।

விசிவிShNhவீவரநாமேப⁴தா³nh
த⁴thேத shவதnhthர: பrhண ஆthமா ॥ 50॥

நேமாऽsh ேத ராம தவாŋhkh◌⁴பŋhகஜmh
யா th◌⁴’தmh வ லாதmh phயாth ।

ஆkhராnhதேமேகந ஜக³ththரயmh ரா
th◌⁴ேயயmh iµநீnhth³ைரரபி⁴மாநவrhைத:॥ 51॥

ஜக³தாமாதி³⁴தshthவmh ஜக³ththவmh ஜக³தா³ரய: ।
ஸrhவ⁴ேதShவஸmhkhத ஏேகா பா⁴தி ப⁴வாnh பர:॥ 52॥
ஓŋhகாரவாchயshthவmh ராம வாசாமவிஷய: மாnh ।
வாchயவாசகேப⁴ேத³ந ப⁴வாேநவ ஜக³nhமய:॥ 53॥
காrhயகாரணகrhth’thவப²லஸாத⁴நேப⁴த³த: ।
ஏேகா விபா⁴ ராம thவmh மாயயா ப³ஹுபயா ॥ 54॥
thவnhமாயாேமாததி⁴யshthவாmh ந ஜாநnhதி தththவத: ।
மாiνஷmh thவாபி⁴மnhயnhேத மாயிநmh பரேமவரmh ॥ 55॥
ஆகாஶவththவmh ஸrhவthர ப³ரnhதrhக³ேதாऽமல: ।
அஸŋhேகா³யசேலா நிthய:ஶுth³ேதா⁴ ³th³த: ◌⁴ ஸத³vhயய:॥ 56॥
ேயாnhடா⁴ஹமjhஞா ேத தththவmh ஜாேந கத²mh விேபா⁴ ।
தshமாthேத ஶதேஶா ராம நமshrhயாமநnhயதீ: ◌⁴ ॥ 57॥
ேத³வ ேம யthர thராபி shதி²தாயா அபி ஸrhவதா³ ।
thவthபாத³கமேல ஸkhதா ப⁴khதிேரவ ஸதா³sh ேம ॥ 58॥
நமshேத ஷாth◌⁴ய நமshேத ப⁴khதவthஸல ।
நமshேதऽsh ’ேகஶ நாராயண நேமாऽshேத ॥ 59॥
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ப⁴வப⁴யஹரேமகmh பா⁴iνேகாphரகாஶmh
கரth◌⁴’தஶரசாபmh காலேமகா⁴வபா⁴ஸmh ।

கநகசிரவshthரmh ரthநவthNhட³லாTh◌⁴யmh
கமலவிஶத³ேநthரmh ஸாiνஜmh ராமேட³॥ 60॥

shthைவவmh ஷmh ஸாாth³ராக⁴வmh ரத:shதி²தmh ।
பkhரmhய phரணmhயாஶு ஸாऽiνjhஞாதா யெயௗ பதிmh ॥ 61॥
அஹlhயயா kh’தmh shேதாthரmh ய: பேட²th³ப⁴khதிஸmhத: ।
ஸ iµchயேதऽகி²ல: பாைப: பரmh ph³ரமாதி⁴க³chச²தி ॥ 62॥
thராth³யrhேத² பேட²th³ப⁴khthயா ராமmh ’தி³ நிதா⁴ய ச ।
ஸmhவthஸேரண லப⁴ேத வnhth◌⁴யா அபி ஸுthரகmh ॥ 63॥
ஸrhவாnh காமாநவாphேநாதி ராமசnhth³ரphரஸாத³த:॥ 64॥
ph³ரமkh◌⁴ேநா ³தlhபேகா³ऽபி ஷ:shேதயீ ஸுராேபாऽபி வா
மாth’ph◌⁴ராth’விmhஸேகாऽபி ஸததmh ேபா⁴ைக³கப³th³தா⁴ர: ।

நிthயmh shேதாthரத³mh ஜபnh ர⁴பதிmh ப⁴khthயா ’தி³shத²mh shமரnh
th◌⁴யாயnhiµkhதிiµைபதி கிmh நரெஸௗ shவாசாரkhேதா நர:॥ 65॥

இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ பா³லகாNhேட³

அஹlhேயாth³த⁴ரணmh நாம பசம:ஸrhக:³॥ 5॥

॥ஷShட:²ஸrhக:³॥
விவாthேராऽத² தmh phராஹ ராக⁴வmh ஸஹலமணmh ।
க³chசா²ேமா வthஸ தி²லாmh ஜநேகநாபி⁴பாதாmh ॥ 1॥
th³’ShThவா khரவரmh பசாத³ேயாth◌⁴யாmh க³nhமrhஹ ।
இthkhthவா phரயெயௗ க³ŋhகா³iµthதrhmh ஸஹராக⁴வ: ।
தshnh காேல நாவிேகந நிth³ேதா⁴ ர⁴நnhத³ந:॥ 2॥

நாவிக உவாச
ாலயா தவ பாத³பŋhகஜmh

நாத² தா³th³’ஷேதா:³ கிமnhதரmh ।
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மாiνகரணrhணமshதி ேத
பாத³ேயாதி கதா² phரதீ²ய ॥ 3॥

பாதா³mh³ஜmh ேத விமலmh  kh’thவா
பசாthபரmh தீரமஹmh நயா ।

ேநா ேசthத ஸth³வதீ மேலந
shயாchேசth³விேபா⁴ விth³தி⁴ mhப³ஹாநி:॥ 4॥

இthkhthவா ாெதௗ பாெதௗ³ பரmh தீரmh தேதா க³தா: ।
ெகௗஶிேகா ர⁴நாேத²ந ஸேதா தி²லாmh யெயௗ ॥ 5॥
விேத³ஹshய ரmh phராதrh’வாடmh ஸமாவிஶth ।
phராphதmh ெகௗஶிகமாகrhNhய ஜநேகாऽதிiµதா³nhவித:॥ 6॥
ஜாth³ரvhயாணி ஸŋhkh³’ய ேஸாபாth◌⁴யாய:ஸமாயெயௗ ।
த³Nhட³வthphரணிபthயாத² ஜயாமாஸ ெகௗஶிகmh ॥ 7॥
பphரchச² ராக⁴ெவௗ th³’ShThவா ஸrhவலணஸmhெதௗ ।
th³ேயாதயnhெதௗ தி³ஶ:ஸrhவாசnhth³ரஸூrhயாவிவாபெரௗ ॥ 8॥
கshையெதௗ நரஶாrh³ெலௗ thெரௗ ேத³வஸுேதாபெமௗ ।
மந:phதிகெரௗ ேமऽth³ய நரநாராயவிவ ॥ 9॥
phரthவாச iµநி: phேதா ஹrhஷயnh ஜநகmh ததா³ ।
thெரௗ த³ஶரத²shையெதௗ ph◌⁴ராதெரௗ ராமலமெணௗ ॥ 10॥
மக²ஸmhரrhதா²ய மயாநீெதௗ பி: ராth ।
ஆக³chச²nh ராக⁴ேவா மாrhேக³ தாடகாmh விவகா⁴திநீmh ॥ 11॥
ஶேரணேகந ஹதவாnhேநாதி³ேதா ேமऽதிவிkhரம: ।
தேதா மமாரமmh க³thவா மம யjhஞவிmhஸகாnh ॥ 12॥
ஸுபா³ஹுphரiµகா²nh ஹthவா மாசmh ஸாக³ேரऽபth ।
தேதா க³ŋhகா³தேட Nhேய ெகௗ³தமshயாரமmh ஶுப⁴mh ॥ 13॥
க³thவா தthர ஶிலாபா ெகௗ³தமshய வ: ◌⁴ shதி²தா ।
பாத³பŋhகஜஸmhshபrhஶாthkh’தா மாiνஷபிணீ ॥ 14॥
th³’ShThவாஹlhயாmh நமshkh’thய தயா ஸmhயkhphரத: ।
இதா³நீmh th³ரShகாமshேத kh³’ேஹ மாேஹவரmh த⁴iν:॥ 15॥
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தmh ராஜபி: ◌⁴ ஸrhைவrhth³’Shடthயiνஶுேவ ।
அேதா த³rhஶய ராேஜnhth³ர ைஶவmh சாபமiνthதமmh ।
th³’ShThவாேயாth◌⁴யாmh க³ஷு: பிதரmh th³ரShchச²தி ॥ 16॥
இthkhேதா iµநிநா ராஜா ஜாrhஹாவிதி ஜயா ।
ஜயாமாஸ த⁴rhமjhேஞா விதி⁴th³’Shேடந கrhம ।
தத:ஸmhphேரஷயாமாஸ மnhthணmh ³th³தி⁴மthதரmh ॥ 17॥
ஜநக உவாச

ஶீkh◌⁴ரமாநய விேவஶசாபmh ராமாய த³rhஶய ॥ 18॥
தேதா க³ேத மnhthவேர ராஜா ெகௗஶிகமph³ரவீth ।
யதி³ ராேமா த⁴iνrhth◌⁴’thவா ேகாThயாமாேராபேயth³³ணmh ॥ 19॥
ததா³ மயாthமஜா தா தீ³யேத ராக⁴வாய  ।
தேத²தி ெகௗஶிேகாऽphயாஹ ராமmh ஸmhவீய ஸshதmh ॥ 20॥
ஶீkh◌⁴ரmh த³rhஶய சாபாkh³rhயmh ராமாயாதேதஜேஸ ।
ஏவmh ph³வதி ெமௗநீேஶ ஆக³தாசாபவாஹகா:॥ 21॥
சாபmh kh³’thவா ப³ந: பசஸாஹshரஸŋhkh²யகா: ।
க⁴Nhடாஶதஸமாkhதmh மணிவjhராதி³⁴தmh ॥ 22॥
த³rhஶயாமாஸ ராமாய மnhth மnhthரயதாmh வர: ।
th³’ShThவா ராம: phர’Shடாthமா ப³th³th◌⁴வா பகரmh th³’ட⁴mh ॥ 23॥
kh³’thவா வாமஹshேதந லயா ேதாலயnh த⁴iν: ।
ஆேராபயாமாஸ ³ணmh பயthshவகி²லராஜஸு ॥ 24॥
ஈஷதா³கrhஷயாமாஸ பாணிநா த³ேணந ஸ: ।
ப³ப⁴ஜாகி²ல’thஸாேரா தி³ஶ:ஶph³ேத³ந ரயnh ॥ 25॥
தி³ஶச விதி³ஶைசவ shவrhக³mh மrhthயmh ரஸாதலmh ।
தத³th³⁴தம⁴thதthர ேத³வாநாmh தி³வி பயதாmh ॥ 26॥
ஆchசா²த³யnhத:ஸுைமrhேத³வா:shதிபி⁴³ேர ।
ேத³வ³nh³ப⁴ேயா ேந³rhநnh’சாphஸேராக³:॥ 27॥
th³விதா⁴ ப⁴kh³நmh த⁴iνrhth³’ShThவா ராஜாŋhkh³ய ர⁴th³வஹmh ।
விshமயmh ேலபி⁴ேர தாமாதேராऽnhத:ராேர ॥ 28॥
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தா shவrhணமயீmh மாலாmh kh³’thவா த³ேண கேர ।
shதவkhthரா shவrhணவrh ஸrhவாப⁴ரண⁴தா ॥ 29॥
iµkhதாஹாைர: கrhணபthைர: khவணchசரணரா ।
³லபஸmhவீதா வshthராnhதrhvhயதshதநீ ॥ 30॥
ராமshேயாப நிphய shமயமாநா iµத³mh யெயௗ ।
தேதா iµiµதி³ேர ஸrhேவ ராஜதா³ரா:shவலŋhkh’தmh ॥ 31॥
க³வாஜாலரnhth◌⁴ேரph◌⁴ேயா th³’ShThவா ேலாகவிேமாஹநmh ।
தேதாऽph³ரவீnhiµநிmh ராஜா ஸrhவஶாshthரவிஶாரத:³॥ 32॥
ேபா⁴ ெகௗஶிக iµநிேரShட² பthரmh phேரஷய ஸthவரmh ।
ராஜா த³ஶரத:²ஶீkh◌⁴ரமாக³chச² ஸthரக:॥ 33।
விவாஹாrhத²mh மாராmh ஸதா³ர:ஸஹமnhthபி: ◌⁴ ।
தேத²தி phேரஷயாமாஸ ³தாnhshthவதவிkhரமாnh ॥ 34॥
ேத க³thவா ராஜஶாrh³லmh ராமேரேயா nhயேவத³யnh ।
thவா ராமkh’தmh ராஜா ஹrhேஷண மஹதாphத:॥ 35॥
தி²லாக³மநாrhதா²ய thவரயாமாஸ மnhthபி:◌⁴ ।
க³chச²nh தி²லாmh ஸrhேவ க³ஜாவரத²பthதய:॥ 36॥
ரத²மாநய ேம ஶீkh◌⁴ரmh க³chசா²mhயth³ையவ மா சிரmh ।
வShட²shthவkh³ரேதா யா ஸதா³ர:ஸேதாऽkh³நிபி: ◌⁴ ॥ 37॥
ராமமாth’:ஸமாதா³ய iµநிrhேம ப⁴க³வாnh ³: ।
ஏவmh phரshதா²phய ஸகலmh ராஜrhrhவிலmh ரத²mh ॥ 38॥
மஹthயா ேஸநயா ஸாrhத⁴மாய thவேதா யெயௗ ।
ஆக³தmh ராக⁴வmh thவா ராஜா ஹrhஷஸமால:॥ 39॥
phரthjhஜகா³ம ஜநக:ஶதாநnhத³ேராத⁴ஸா ।
யேதா²khதஜயா jhயmh ஜயாமாஸ ஸthkh’தmh ॥ 40॥
ராமsh லமேணநாஶு வவnhேத³ சரெணௗ பி: ।
தேதா ’Shேடா த³ஶரேதா² ராமmh வசநமph³ரவீth ॥ 41॥
தி³ShThயா பயா ேத ராம iµக²mh ²lhலாmh³ேஜாபமmh ।
iµேநரiνkh³ரஹாthஸrhவmh ஸmhபnhநmh மம ேஶாப⁴நmh ॥ 42॥
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இthkhthவாkh◌⁴ராய rhதா⁴நமாŋhkh³ய ச ந: ந: ।
ஹrhேஷண மஹதாவிShேடா ph³ரமாநnhத³mh க³ேதா யதா²॥ 43॥
தேதா ஜநகராேஜந மnhதி³ேர ஸnhநிேவஶித: ।
ேஶாப⁴ேந ஸrhவேபா⁴கா³Th◌⁴ேய ஸதா³ர:ஸஸுத:ஸுகீ²॥ 44॥
தத:ஶுேப⁴ தி³ேந லkh³ேந ஸுiµஹூrhேத ர⁴thதமmh ।
ஆநயாமாஸ த⁴rhமjhேஞா ராமmh ஸph◌⁴ராth’கmh ததா³॥ 45॥
ரthநshதmhப⁴ஸுவிshதாேர ஸுவிதாேந ஸுேதாரேண ।
மNhட³ேப ஸrhவேஶாபா⁴Th◌⁴ேய iµkhதாShபப²லாnhவிேத ॥ 46॥
ேவத³விth³பி: ◌⁴ ஸுஸmhபா³ேத⁴ ph³ராமண:shவrhண⁴ைத: ।
ஸுவாநீபி:◌⁴ பேதா நிShககNh²பி⁴ராvh’ேத ॥ 47॥
ேப⁴³nh³பி⁴நிrhேகா⁴ைஷrhகீ³தnh’thைய:ஸமாேல ।
தி³vhயரthநாசிேத shவrhணபீேட² ராமmh nhயேவஶயth ॥ 48॥
வShட²mh ெகௗஶிகmh ைசவ ஶதாநnhத:³ ேராத: ।
யதா²khரமmh ஜயிthவா ராமshேயாப⁴யபாrhவேயா:॥ 49॥
shதா²பயிthவா ஸ தthராkh³நிmh jhவாலயிthவா யதா²விதி⁴ ।
தாமாநீய ேஶாபா⁴Th◌⁴யாmh நாநாரthநவி⁴தாmh ॥ 50॥
ஸபா⁴rhேயா ஜநக: phராயாth³ராமmh ராவேலாசநmh ।
பாெதௗ³ phராlhய விதி⁴வthதத³ேபா rhth◌⁴nhயதா⁴ரயth ॥ 51॥
யா th◌⁴’தா rhth◌⁴நி ஶrhேவண ph³ரம iµநிபி: ◌⁴ ஸதா³ ।
தத:தாmh கேர th◌⁴’thவா ஸாேதாத³கrhவகmh ॥ 52॥
ராமாய phரத³ெதௗ³ phthயா பாணிkh³ரஹவிதா⁴நத: ।
தா கமலபthரா shவrhணiµkhதாதி³⁴தா ॥ 53॥
தீ³யேத ேம ஸுதா ph◌⁴யmh phேதா ப⁴வ ர⁴thதம ।
இதி phேதந மநஸா தாmh ராமகேரऽrhபயnh ॥ 54॥
iµேமாத³ஜநேகா லmh ராph³தி⁴வ விShணேவ ।
உrhலாmh ெசௗரmh கnhயாmh லமய த³ெதௗ³iµதா³॥ 55॥
தைத²வ திகீrhதிmh ச மாNhட³வீmh ph◌⁴ராth’கnhயேக ।
ப⁴ரதாய த³தா³ேவகாmh ஶthkh◌⁴நாயாபராmh த³ெதௗ³॥ 56॥
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சthவாேரா தா³ரஸmhபnhநா ph◌⁴ராதர:ஶுப⁴ல: ।
விேரஜு: phரஜயா ஸrhேவ ேலாகபாலா இவாபேர ॥ 57॥
தேதாऽph³ரவீth³வShடா²ய விவாthராய ைமதி²ல: ।
ஜநக:shவஸுேதாத³nhதmh நாரேத³நாபி⁴பா⁴தmh ॥ 58॥
யjhஞ⁴விஶுth³th◌⁴யrhத²mh கrhஷேதா லாŋhக³ேலந ேம ।
தாiµகா²thஸiµthபnhநா கnhயகா ஶுப⁴ல ॥ 59॥
தாமth³ராமஹmh phthயா thகாபா⁴வபா⁴விதாmh ।
அrhபிதா phயபா⁴rhயாைய ஶரchசnhth³ரநிபா⁴நநா ॥ 60॥
ஏகதா³ நாரேதா³ऽph◌⁴யாகா³th³விவிkhேத மயி ஸmhshதி²ேத ।
ரணயnhமஹதீmh வீmh கா³யnhநாராயணmh வி⁴mh ॥ 61॥
த:ஸுக²மாேநா மாiµவாச ஸுகா²nhவித: ।
’iΝShவ வசநmh ³யmh தவாph◌⁴த³யகாரணmh ॥ 62॥
பரமாthமா ’ேகேஶா ப⁴khதாiνkh³ரஹகாmhயயா ।
ேத³வகாrhயாrhத²th³th◌⁴யrhத²mh ராவணshய வதா⁴ய ச ॥ 63॥
ஜாேதா ராம இதி kh²யாேதா மாயாமாiνஷேவஷth◌⁴’kh ।
ஆshேத தா³ஶரதி²rh⁴thவா சrhதா⁴ பரேமவர:॥ 64॥
ேயாக³மாயாऽபி ேததி ஜாதா ைவ தவ ேவமநி ।
அதshthவmh ராக⁴வாையவ ேத³தாmh phரயthநத:॥ 65॥
நாnhேயph◌⁴ய: rhவபா⁴rhையஷா ராமshய பரமாthமந: ।
இthkhthவா phரயெயௗ ேத³வக³திmh ேத³வiµநிshததா³॥ 66॥
ததா³ரph◌⁴ய மயா தா விShேrhலrhவிபா⁴vhயேத ।
கத²mh மயா ராக⁴வாய தீ³யேத ஜாநகீ ஶுபா⁴ ॥ 67॥
இதி சிnhதாஸமாவிShட: காrhயேமகமசிnhதயmh ।
மthபிதாமஹேக³ேஹ  nhயாஸ⁴தத³mh த⁴iν:॥ 68॥
ஈவேரண ரா phதmh ரதா³ஹாத³நnhதரmh ।
த⁴iνேரதthபணmh காrhயதி சிnhthய kh’தmh ததா²॥ 69॥
தாபாணிkh³ரஹாrhதா²ய ஸrhேவஷாmh மாநநாஶநmh ।
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thவthphரஸாதா³nhiµநிேரShட² ராேமா ராவேலாசந:॥ 70॥
ஆக³ேதாऽthர த⁴iνrhth³ரShmh ப²ேதா ேம மேநாரத:² ।
அth³ய ேம ஸப²லmh ஜnhம ராம thவாmh ஸஹ தயா ॥ 71॥
ஏகாஸநshத²mh பயா ph◌⁴ராஜமாநmh ரவிmh யதா²॥ 72॥
thவthபாதா³mh³த⁴ேரா ph³ரமா sh’Shசkhரphரவrhதக: ।
ப³shthவthபாத³ஸலmh th◌⁴’thவா⁴th³தி³விஜாதி⁴ப:॥ 73॥
thவthபாத³பாmhஸுஸmhshபrhஶாத³ஹlhயா ப⁴rhth’ஶாபத: ।
ஸth³ய ஏவ விநிrhiµkhதா ேகாऽnhயshthவthேதாऽதி⁴ரதா ॥ 74॥
யthபாத³பŋhகஜபராக³ஸுராக³ேயாகி³-
vh’nhைத³rhதmhப⁴வப⁴யmh தகாலசkhைர: ।

யnhநாமகீrhதநபரா த:³க²ேஶாகா
ேத³வாshதேமவ ஶரணmh ஸததmh phரபth³ேய ॥ 75॥

இதி shthவா nh’ப: phராதா³th³ராக⁴வாய மஹாthமேந ।
தீ³நாராmh ேகாஶதmh ரதா²நாமதmh ததா³॥ 76॥
அவாநாmh நிதmh phராதா³th³க³ஜாநாmh ஷThஶதmh ததா² ।
பthதீநாmh லேமகmh  தா³நாmh thஶதmh த³ெதௗ³॥ 77॥
தி³vhயாmhப³ராணி ஹாராnhச iµkhதாரthநமேயாjhjhவலாnh ।
தாைய ஜநக: phராதா³thphthயா ³th’வthஸல:॥ 78॥
வShடா²தீ³nh ஸுஸmhjhய ப⁴ரதmh லமணmh ததா² ।
ஜயிthவா யதா²nhயாயmh ததா² த³ஶரத²mh nh’பmh ॥ 79॥
phரshதா²பயாமாஸ nh’ேபா ராஜாநmh ர⁴ஸthதமmh ।
தாமாŋhkh³ய த³தீmh மாதர:ஸாேலாசநா:॥ 80॥
வஶுஷணபரா நிthயmh ராமமiνvhரதா ।
பாதிvhரthயiµபாலmhph³ய திShட²வthேஸ யதா²ஸுக²mh ॥ 81॥
phரயாணகாேல ர⁴நnhத³நshய ேப⁴mh’த³ŋhகா³நகrhயேகா⁴ஷ: ।
shவrhவாேப⁴க⁴நrhயஶph³ைத:³ஸmhrhchசி²ேதா ⁴தப⁴யŋhகேராऽ⁴th ॥
82॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
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பா³லகாNhேட³ஷShட:²ஸrhக:³॥ 6॥

॥ஸphதம:ஸrhக:³॥
அத² க³chச²தி ராேம ைமதி²லாth³ேயாஜநthரயmh ।
நிthதாnhயதிேகா⁴ராணி த³த³rhஶ nh’பஸthதம:॥ 1॥
நthவா வShட²mh பphரchச² கித³mh iµநிŋhக³வ ।
நிthதாநீஹ th³’யnhேத விஷமாணி ஸமnhதத:॥ 2॥
வShட²shதமத² phராஹ ப⁴யமாகா³ ஸூchயேத ।
நரphயப⁴யmh ேதऽth³ய ஶீkh◌⁴ரேமவ ப⁴விShயதி ॥ 3॥
mh’கா:³ phரத³ணmh யாnhதி பய thவாmh ஶுப⁴ஸூசகா: ।
இthேயவmh வத³தshதshய வெவௗ ேகா⁴ரதேராऽநில:॥ 4॥
iµShணnhசூmh ஸrhேவஷாmh பாmhஸுvh’Shபி⁴ரrhத³யnh ।
தேதா vhரஜnh த³த³rhஶாkh³ேர ேதேஜாராஶிiµபshதி²தmh ॥ 5॥
ேகாஸூrhயphரதீகாஶmh விth³thஜஸமphரப⁴mh ।
ேதேஜாராஶிmh த³த³rhஶாத²ஜாமத³kh³nhயmh phரதாபவாnh ॥ 6॥
நீலேமக⁴நிப⁴mh phராmhஶுmh ஜடாமNhட³லமNh³தmh ।
த⁴iν: பரஶுபாணிmh ச ஸாாthகாலவாnhதகmh ॥ 7॥
காrhதவீrhயாnhதகmh ராமmh th³’phதthயமrhத³நmh ।
phராphதmh த³ஶரத²shயாkh³ேர காலmh’thவாபரmh ॥ 8॥
தmh th³’ShThவா ப⁴யஸnhthரshேதா ராஜா த³ஶரத²shததா³ ।
அrhkh◌⁴யாதி³ஜாmh விshmh’thய thரா thராதி சாph³ரவீth ॥ 9॥
த³Nhட³வthphரணிபthயாஹ thரphராணmh phரயchச² ேம ।
இதி ph³வnhதmh ராஜாநமநாth³’thய ர⁴thதமmh ॥ 10॥
உவாச நிSh²ரmh வாkhயmh khேராதா⁴thphரசேதnhth³ய: ।
thவmh ராம இதி நாmhநா ேம சரthயாத⁴ம ॥ 11॥
th³வnhth³வth³த⁴mh phரயchசா²ஶு யதி³ thவmh thேயாऽ ைவ ।
ராணmh ஜrhஜரmh சாபmh ப⁴ŋhkhthவா thவmh கthத²ேஸ iµதா⁴ ॥ 12॥
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அshnhsh ைவShணேவ சாேப ஆேராபய ேசth³³ணmh ।
ததா³ th³த⁴mh thவயா ஸாrhத⁴mh கேரா ர⁴வmhஶஜ ॥ 13॥
ேநா ேசthஸrhவாnh ஹநிShயா thயாnhதகேரா யஹmh ।
இதி ph³வதி ைவ தshnhசசால வஸுதா⁴ ph◌⁴’ஶmh ॥ 14॥
அnhத⁴காேரா ப³⁴வாத²ஸrhேவஷாமபி சுஷாmh ।
ராேமா தா³ஶரதி²rhவீேரா வீய தmh பா⁴rhக³வmh ஷா ॥ 15॥
த⁴iνராchசி²th³ய தth³த⁴shதாதா³ேராphய ³ணமஜஸா ।
ணீராth³பா³ணமாதா³ய ஸnhதா⁴யாkh’Shய வீrhயவாnh ॥ 16॥
உவாச பா⁴rhக³வmh ராமmh ’iΝ ph³ரமnh வேசா மம ।
லயmh த³rhஶய பா³ணshய யேமாேகா⁴ மம ஸாயக:॥ 17॥
ேலாகாnh பாத³க³mh வாபி வத³ஶீkh◌⁴ரmh மமாjhஞயா ।
அயmh ேலாக: பேரா வாத² thவயா க³nhmh ந ஶkhயேத ॥ 18॥
ஏவmh thவmh  phரகrhதvhயmh வத³ஶீkh◌⁴ரmh மமாjhஞயா ।
ஏவmh வத³தி ராேம பா⁴rhக³ேவா விkh’தாநந:॥ 19॥
ஸmhshமரnh rhவvh’thதாnhதத³mh வசநமph³ரவீth ।
ராம ராம மஹாபா³ேஹா ஜாேந thவாmh பரேமவரmh ॥ 20॥
ராணஷmh விShiΝmh ஜக³thஸrhக³லேயாth³ப⁴வmh ।
பா³lhேயऽஹmh தபஸா விShiΝமாராத⁴யிமஜஸா ॥ 21॥
சkhரதீrhத²mh ஶுப⁴mh க³thவா தபஸா விShiΝமnhவஹmh ।
அேதாஷயmh மஹாthமாநmh நாராயணமநnhயதீ: ◌⁴ ॥ 22॥
தத: phரஸnhேநா ேத³ேவஶ:ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ர: ।
உவாச மாmh ர⁴ேரShட² phரஸnhநiµக²பŋhகஜ:॥ 23॥

ப⁴க³வாiνவாச
உthதிShட² தபேஸா ph³ரமnh ப²தmh ேத தேபா மஹth ।
மchசித³mhேஶந khதshthவmh ஜ ைஹஹயŋhக³வmh ॥ 24॥
காrhதவீrhயmh பிth’ஹணmh யத³rhத²mh தபஸ:ரம: ।
ததshth:ஸphதkh’thவshthவmh ஹthவா thயமNhட³லmh ॥ 25॥
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kh’thshநாmh ⁴mh கயபாய த³ththவா ஶாnhதிiµபாவஹ ।
thேரதாiµேக² தா³ஶரதி²rh⁴thவா ராேமாऽஹமvhயய:॥ 26॥
உthபthshேய பரயா ஶkhthயா ததா³ th³ரய மாmh தத: ।
மthேதஜ: நராதா³shேய thவயி த³thதmh மயா ரா ॥ 27॥
ததா³ தபசரnhlhேலாேக திShட² thவmh ph³ரமே தி³நmh ।
இthkhthவாnhதrhத³ேத⁴ ேத³வshததா²ஸrhவmh kh’தmh மயா ॥ 28॥
ஸ ஏவ விShiΝshthவmh ராம ஜாேதாऽ ph³ரமrhதி²த: ।
மயி shதி²தmh  thவthேதஜshthவையவ நரா’தmh ॥ 29॥
அth³ய ேம ஸப²லmh ஜnhம phரதீேதாऽ மம phரேபா⁴ ।
ph³ரமாதி³பி⁴ரலph◌⁴யshthவmh phரkh’ேத: பாரேகா³ மத:॥ 30॥
thவயி ஜnhமாதி³ஷTh³பா⁴வா ந ஸnhthயjhஞாநஸmhப⁴வா: ।
நிrhவிகாேராऽ rhணshthவmh க³மநாதி³விவrhத:॥ 31॥
யதா²ஜேல ேப²நஜாலmh ⁴ேமா வெநௗ ததா² thவயி ।
thவதா³தா⁴ரா thவth³விஷயா மாயா காrhயmh sh’ஜthயேஹா ॥ 32॥
யாவnhமாயாvh’தா ேலாகாshதாவththவாmh ந விஜாநேத ।
அவிசாதth³ைத⁴ஷாऽவிth³யா விth³யாவிேராதி⁴நீ ॥ 33॥
அவிth³யாkh’தேத³ஹாதி³ஸŋhகா⁴ேத phரதிபி³mhபி³தா ।
சிchச²khதிrhவேலாேகऽshnh வ இthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 34॥
யாவth³ேத³ஹமந:phராண³th³th◌⁴யாதி³Shவபி⁴மாநவாnh ।
தாவthகrhth’thவேபா⁴khth’thவஸுக²:³கா²தி³பா⁴kh³ப⁴ேவth ॥ 35॥
ஆthமந:ஸmhsh’திrhநாshதி ³th³ேத⁴rhjhஞாநmh ந ஜாthவிதி ।
அவிேவகாth³th³வயmh ŋhkhthவா ஸmhஸாதி phரவrhதேத ॥ 36॥
ஜட³shய சிthஸமாேயாகா³chசிththவmh ⁴யாchசிேதshததா² ।
ஜட³ஸŋhகா³jhஜட³thவmh  ஜலாkh³nhேயாrhேமலநmh யதா²॥ 37॥
யாவththவthபாத³ப⁴khதாநாmh ஸŋhக³ெஸௗkh²யmh ந விnhத³தி ।
தாவthஸmhஸார:³ெகௗ²கா⁴nhந நிவrhேதnhநர:ஸதா³॥ 38॥
தthஸŋhக³லph³த⁴யா ப⁴khthயா யதா³ thவாmh ஸiµபாஸேத ।
ததா³ மாயா ஶைநrhயாதி தாநவmh phரதிபth³யேத ॥ 39॥
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ததshthவjhjhஞாநஸmhபnhந:ஸth³³shேதந லph◌⁴யேத ।
வாkhயjhஞாநmh ³ேராrhலph³th◌⁴வா thவthphரஸாதா³th³விiµchயேத ॥ 40॥
தshமாththவth³ப⁴khதிநாநாmh கlhபேகாஶைதரபி ।
ந iµkhதிஶŋhகா விjhஞாநஶŋhகா ைநவ ஸுக²mh ததா²॥ 41॥
அதshthவthபாத³க³ேள ப⁴khதிrhேம ஜnhமஜnhமநி ।
shயாththவth³ப⁴khதிமதாmh ஸŋhேகா³ऽவிth³யா யாph◌⁴யாmh விநயதி ॥ 42॥
ேலாேக thவth³ப⁴khதிநிரதாshthவth³த⁴rhமாmh’தவrhண: ।
நnhதி ேலாகமகி²லmh கிmh ந:shவேலாth³ப⁴வாnh ॥ 43॥
நேமாऽsh ஜக³தாmh நாத² நமshேத ப⁴khதிபா⁴வந ।
நம: காணிகாநnhத ராமசnhth³ர நேமாऽsh ேத ॥ 44॥
ேத³வ யth³யthkh’தmh Nhயmh மயா ேலாககீ³ஷயா ।
தthஸrhவmh தவ பா³ய ⁴யாth³ராம நேமாऽsh ேத ॥ 45॥
தத: phரஸnhேநா ப⁴க³வாnh ராம: கமய: ।
phரஸnhேநாऽsh தவ ph³ரமnh யthேத மந வrhதேத ॥ 46॥
தா³shேய தத³கி²லmh காமmh மா Shவாthர ஸmhஶயmh ।
தத: phேதந மநஸா பா⁴rhக³ேவா ராமமph³ரவீth ॥ 47॥
யதி³ ேமऽiνkh³ரேஹா ராம தவாshதி ம⁴ஸூத³ந ।
thவth³ப⁴khதஸŋhக³shthவthபாேத³ th³’டா⁴ ப⁴khதி:ஸதா³sh ேம ॥ 48॥
shேதாthரேமதthபேட²th³யsh ப⁴khதிேநாऽபி ஸrhவதா³ ।
thவth³ப⁴khதிshதshய விjhஞாநmh ⁴யாத³nhேத shmh’திshதவ ॥ 49॥
தேத²தி ராக⁴ேவேkhத: பkhரmhய phரணmhய தmh ।
தshதத³iνjhஞாேதா மேஹnhth³ராசலமnhவகா³th ॥ 50॥
ராஜா த³ஶரேதா²’Shேடா ராமmh mh’தவாக³தmh ।
ஆŋhkh³யாŋhkh³ய ஹrhேஷண ேநthராph◌⁴யாmh ஜலiµthsh’ஜth ॥ 51॥
தத: phேதந மநஸா shவshத²சிthத: ரmh யெயௗ ।
ராமலமணஶthkh◌⁴நப⁴ரதா ேத³வஸmhதா:॥ 52॥
shவாmh shவாmh பா⁴rhயாiµபாதா³ய ேரேர shவshவமnhதி³ேர ।
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மாதாபிth’ph◌⁴யாmh ஸmh’Shேடா ராம:தாஸமnhவித: ।
ேரேம ைவNhட²ப⁴வேந யா ஸஹ யதா²ஹ:॥ 53॥
தா⁴nhநாம ைகேகயீph◌⁴ராதா ப⁴ரதமால: ।
ப⁴ரதmh ேநமாக³chச²thshவராjhயmh phதிஸmhத:॥ 54॥
phேரஷயாமாஸ ப⁴ரதmh ராஜா shேநஹஸமnhவித: ।
ஶthkh◌⁴நmh சாபி ஸmhjhய தா⁴தமnhத³ம:॥ 55॥
ெகௗஸlhயா ஶுஶுேப⁴ ேத³வீ ராேமண ஸஹ தயா ।
ேத³வமாேதவ ெபௗேலாmhயா ஶchயா ஶkhேரண ேஶாப⁴நா ॥ 56॥
ஸாேகேத ேலாகநாத²phரதி²த³ணக³ே ேலாகஸŋhகீ³தகீrhதி:
ராம:தயாshேதऽகி²லஜநநிகராநnhத³ஸnhேதா³ஹrhதி: ।

நிthயrhநிrhவிகாேரா நிரவதி⁴விப⁴ேவா நிthயமாயாநிராேஸா
மாயாகாrhயாiνஸா மiνஜ இவ ஸதா³ பா⁴தி ேத³ேவாऽகி²ேலஶ:॥ 57॥

இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
பா³லகாNhேட³ஸphதம:ஸrhக:³॥ 7॥
ஸமாphேதாऽயmh பா³லகாNhட:³
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