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adhyAtmarAmAyaNe kiShkindhAkANDam

अारामायणे िकिाकाडम ्

॥ ूथमः सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
ततः सलणो रामः शनःै पासरटम ।्
आग सरसां ौेां ा िवयमाययौ ॥ १॥
बोशमाऽं सिुवीण मगाधामलशरम ।्
उुाजुकारकुमदुोलमिडतम ॥् २॥
हंसकारडवाकीण चबवाकािदशोिभतम ।्
जलकुुटकोयिबौनादोपनािदतम ॥् ३॥
नानापुलताकीण नानाफलसमावतृम ।्
सतां मनःजलं पिकवािसतम ॥् ४॥
तऽोपृँ य सिललं पीा ौमहरं िवभःु ।
सानजुः सरसीरे शीतलेन पथा ययौ ॥ ५॥
ऋमकूिगरःे पा गौ रामलणौ ।
धनबुा णकरौ दाौ जटावलमिडतौ ।
पँयौ िविवधान व्ृान ि्गरःे शोभां सिुवबमौ ॥ ६॥
समुीवु िगरमेू ि  चतिुभ ः सह वानरःै ।
िा ददश तौ याावारोह िगरःे िशरः ॥ ७॥
भयादाह हनमूं कौ तौ वीरवरौ सखे ।
ग जानीिह भिं त े वटुभू ा िजाकृितः ॥ ८॥
वािलना ूिेषतौ िकंवा मां ह ुं समपुागतौ ।
ताां साषणं कृा जानीिह दयं तयोः ॥ ९॥
यिद तौ दयौ संां कु करामतः ।
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अारामायणे िकिाकाडम ्

िवनयावनतो भूा एवं जानीिह िनयम ॥् १०॥
तथिेत वटुपणे हनमुान स्मपुागतः ।
िवनयावनतो भूा रामं नदेमॄवीत ॥् ११॥
कौ यवुां पुषायौ यवुानौ वीरसतौ ।
ोतयौ िदशः सवा ः ूभया भारािवव ॥ १२॥
यवुां ऽलैोकता रािवित भाित मनो मम ।
यवुां ूधानपुषौ जगतेू जगयौ ॥ १३॥
मायया मानषुाकारौ चरािवव लीलया ।
भभूारहरणाथा य भानां पालनाय च ॥ १४॥
अवतीणा िवह परौ चरौ िऽयाकृती ।
जगिितलयौ सग लीलया कत ुमुतौ ॥ १५॥
तौ ूरेकौ सव दयािवहेरौ ।
नरनारायणौ लोके चरािवित मे मितः ॥ १६॥
ौीरामो लणं ूाह पँयनै ं वटुिपणम ।्
शशामशषेणे ौतुं ननूमनकेधा ॥ १७॥
अनने भािषतं कृं न िकिदपशितम ।्
ततः ूाह हनमूं राघवो ानिवमहः ॥ १८॥
अहं दाशरथी रामयं मे लणोऽनजुः ।
सीतया भाय या साध िपतवु चनगौरवात ॥् १९॥
आगतऽ िविपन े ितोऽहं दडके िज ।
तऽ भाया  ता सीता रसा केनिचम ।
तामेिुमहायातौ ं को वा क वा वद ॥ २०॥
वटुवाच ।
समुीवो नाम राजा यो वानराणां महामितः ।
चतिुभ म ििभः साध िगिरमधू िन ितित ॥ २१॥
ॅाता किनयान स्मुीवो वािलनः पापचतेसः ।
तने िनािसतो भाया  ता तहे वािलना ॥ २२॥
तयामकूां िगिरमािौ सिंतः ।
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अहं समुीवसिचवो वायपुऽुो महामत े ॥ २३॥
हनमुााम िवातो नीगभ सवः ।
तने सं या यंु समुीवणे रघूम ॥ २४॥
भाया पहािरणं ह ुं सहाये भिवित ।
इदानीमवे गाम आग यिद रोचते ॥ २५॥
ौीराम उवाच ।
अहमागतने सं कत ु कपीर ।
सुािप याय तिरासशंयम ॥् २६॥
हनमुान ्पणे ितो राममथाॄवीत ।्
आरोहतां मम ौ गामः पव तोपिर ॥ २७॥
यऽ ितित समुीवो मििभवा िलनो भयात ।्
तथिेत तारोह ं रामोऽथ लणः ॥ २८॥
उपात िगरमेू ि  णादवे महाकिपः ।
वृायां समािौ ितौ तौ रामलणौ ॥ २९॥
हनमुानिप समुीवमपुग कृतािलः ।
ते ु त े भयमायातौ राजन ौ्ीरामलणौ ॥ ३०॥
शीयमिु रामणे सं त े योिजतं मया ।
अिं सािणमारो तने सं िुतं कु ॥ ३१॥
ततोऽितहषा मुीवः समाग रघूमम ।्
वृशाखां यं िछा िवराय ददौ मदुा ॥ ३२॥
हनमूाणायादामुीवाय च लणः ।
हषण महतािवाः सव  एवावतिरे ॥ ३३॥
लणॄवीव रामवृामािदतः ।
वनवासािभगमनं सीताहरणमवे च ॥ ३४॥
लणों वचः ौुा समुीवो राममॄवीत ।्
अहं किरे राजे सीतायाः पिरमाग णम ॥् ३५॥
साहामिप त े राम किरे शऽघुाितनः ।
ण ु राम मया ं िकिे कथयाहम ॥् ३६॥
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एकदा मििभः साध ितोऽहं िगिरमधू िन ।
िवहायसा नीयमानां केनिचमदोमाम ॥् ३७॥
बोश रामरामिेत ाान प्व तोपिर ।
आमुाभरणााश ुोरीयणे भािमनी ॥ ३८॥
िनरीाधः पिर बोशी तने रसा ।
नीताहं भषूणााश ु गहुायामिपं ूभो ॥ ३९॥
इदानीमिप पँय ं जानीिह तव वा न वा ।
इुानीय रामाय दशयामास वानरः ॥ ४०॥
िवमु रामा हा सीतिेत मुम ुः ।
िद िनि तव रोद ूाकृतो यथा ॥ ४१॥
आा राघवं ॅाता लणो वामॄवीत ।्
अिचरणेवै त े राम ूाते जानकी शभुा ।
वानरेसहायने हा रावणमाहवे ॥ ४२॥
समुीवोऽाह हे राम ूितां करवािण त े ।
समरे रावणं हा तव दाािम जानकीम ॥् ४३॥
ततो हनमूान ्ू ा तयोरिं समीपतः ।
तावभुौ रामसमुीवावौ साििण ितित ॥ ४४॥
बा ूसाय  चािल पररमकषौ ।
समीप े रघनुाथ समुीवः समपुािवशत ॥् ४५॥
ोदं कथयामास ूणयािघनुायके ।
सखे ण ु ममोदं वािलना यृतं परुा ॥ ४६॥
मयपऽुोऽथ मायावी नाा परमम दः ।
िकिां समपुाग वािलनं समपुायत ॥् ४७॥
िसहंनादने महता वाली त ु तदमष णः ।
िनय यौ बोधताॆाो जघान ढमिुना ॥ ४८॥
िाव तने सिंवो जगाम गहुां ूित ।
अनुिाव तं वाली मायािवनमहं तथा ॥ ४९॥
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ततः ूिवमालो गहुां मायािवन ं षा ।
वाली मामाह ित ं बिहग ाहं गहुाम ।्
इुािवँय स गहुां मासमकंे न िनय यौ ॥ ५०॥
मासा गहुाारािग तं िधरं ब ।
ता पिरताो मतृो वालीित ःिखतः ॥ ५१॥
गहुाािर िशलामकेां िनधाय गहृमागतः ।
ततोऽॄवं मतृो वाली गहुायां रसा हतः ॥ ५२॥
तुा ःिखताः सव मामिनमतु ।
राऽेिभषचेन ं चबुः सव वानरमिणः ॥ ५३॥
िशं तदा मया रां िकिालमिरम ।
ततः समागतो वाली मामाह पषं षा ॥ ५४॥
बधा भिया मां िनजघान च मिुिभः ।
ततो िनग  नगरादधावं परया िभया ॥ ५५॥
लोकान स्वा न प्िरब ऋमकंू समािौतः ।
ऋषःे शापभयाोऽिप नायातीमं िगिरं ूभो ॥ ५६॥
तदािद मम भाया स यं भेु िवमढूधीः ।
अतो ःखने सो तदारो ताौयः ॥ ५७॥
वसा भवादसंशा िुखतोऽहम ।्
िमऽःखने सो रामो राजीवलोचनः ॥ ५८॥
हिनािम तव ें शीयं भाया पहािरणम ।्
इित ूितामकरोमुीव परुदा ॥ ५९॥
समुीवोऽाह राजे वाली बलवतां बली ।
कथं हिनित भवान द्वेरैिप रासदम ॥् ६०॥
णु त े कथियािम तलं बिलनां वर ।
कदािचुिभना म महाकायो महाबलः ॥ ६१॥
िकिामगमिाम महामिहषपधकृ ् ।
युाय वािलनं राऽौ समायत भीषणः ॥ ६२॥
तुाऽसहमानोऽसौ वाली परमकोपनः ।
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मिहषं योधृ ा पातयामास भतूले ॥ ६३॥
पादनेकेैन तायमाबा िशरो महत ।्
हाां ॅामयिंँछा तोलियािपिुव ॥ ६४॥
पपात तिरो राम माताौमसिधौ ।
योजनािततं तानुरेाौममडले ॥ ६५॥
रविृः पपातोैा तां बोधमिूतः ।
मातो वािलनं ूाह यागािस मे िगिरम ॥् ६६॥
इतः परं भिशरा मिरिस न सशंयः ।
एवं शदार ऋमकंू न यासौ ॥ ६७॥
एतााहमऽ वसािम भयविज तः ।
राम पँय िशर भःे पव तोपमम ॥् ६८॥
तपेणे यदा शः शं वािलनो वध े ।
इुा दशयामास िशरििरसिभम ॥् ६९॥
ा रामः ितं कृा पादाुने चािपत ।्
दशयोजनपय ं तदतुिमवाभवत ॥् ७०॥
साध ु सािित साह समुीवो मििभः सह ।
पनुराह समुीवो रामं भपरायणम ॥् ७१॥
एते ताला महासाराः स पँय रघूम ।
एकैकं चालियासौ िनऽान कु्तऽेसा ॥ ७२॥
यिद मकेबाणने िवा िछिं करोिष चते ।्
हतया तदा वाली िवासो मे ूजायते ।
तथिेत धनरुादाय सायकं तऽ सधे ॥ ७३॥
िबभदे च तदा रामः स तालान म्हाबलः ।
तालान स् िविनिभ  िगिरं भिूमं च सायकः ॥ ७४॥
पनुराग राम तणूीरे पवू वितः ।
ततोऽितहषा मुीवो राममाहाितिवितः ॥ ७५॥
दवे ं जगतां नाथः परमाा न सशंयः ।
मवू कृतपुयौघःै सतोऽ मया सह ॥ ७६॥
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ां भजि महाानः ससंारिविनवृय े ।
ां ूा मोसिचवं ूाथ यऽेहं कथं भवम ॥् ७७॥
दाराः पऽुा धनं रां सव ायया कृतम ।्
अतोऽहं दवेदवेशे नाकाेऽसीद मे ॥ ७८॥
आनानभुवं ा ूाोऽहं भायगौरवात ।्
मदृथ यतमानने िनधानिमव सते ॥ ७९॥
अनािवासिंसं बनं िछम नः ।
यदानतपःकम पतूािदिभरसौ ॥ ८०॥
न जीय त े पनुदा  भजते ससंिृतः ूभो ।
ाददशनाो नाशमिेत न सशंयः ॥ ८१॥
णाध मिप यिं िय ितचलम ।्
ताानमनथा नां मलंू नँयित तणात ॥् ८२॥
तित ु मनो राम िय नाऽ मे सदा ॥ ८३॥
रामरामिेत याणी मधरंु गायित णम ।्
स ॄहा सरुापो वा मुते सव पातकैः ॥ ८४॥
न काे िवजयं राम न च दारसखुािदकम ।्
भिमवे सदा काे िय बिवमोचनीम ॥् ८५॥
ायाकृतससंारदशंोऽहं रघूम ।
पादभिमािदँय ऽािह मां भवसटात ॥् ८६॥
पवू िमऽाय ुदासीनाायावतृचतेसः ।
आसऽे भवाददशनादवे राघव ॥ ८७॥
सव ॄवै मे भाित  िमऽं  च मे िरपःु ।
यावायया बावणुिवशषेता ॥ ८८॥
सा यावदि नानां ताववित नाथा ।
यावानामानाावालकृतं भयम ॥् ८९॥
अतोऽिवामपुाे यः सोऽे तमिस मित ।
मायामलूिमदं सव पऽुदारािदबनम ।्
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तारय मायां ं दास तव रघूम ॥ ९०॥
ादपािप तिचविृ-
ामसीतकथास ु वाणी ।

सवेािनरतौ करौ मे
दसं लभतां मदम ॥् ९१॥

िूत भान ्गंु च चःु
पँयजॐं स णोत ु कण ः ।

कमा िण च पादयुमं
ोजजॐं तव मिरािण ॥ ९२॥

अािन त े पादरजोिविमौ-
तीथा िन िबॅिहशऽकेुतो ।

िशरदीयं भवपजा-ै
ज ु ं पदं राम नमजॐम ॥् ९३॥

इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे िकिाकाडे
ूथमः सग ः ॥ १॥

॥ ितीय सग ः ॥
इं ापिरिनधू ताशषेकषम ।्
रामः समुीवमालो सितं वामॄवीत ॥् १॥
मायां मोहकर तिन ि्वतन क्ाय िसये ।
सखे ं यां समवे न सशंयः ॥ २॥
िकुलोका विदि मामवें रघनुनः ।
कृतवान ि्कं कपीाय सं कृािसािकम ॥् ३॥
इित लोकापवादो मे भिवित न सशंयः ।
तादाय भिं त े गा युाय वािलनम ॥् ४॥
बाणनेकेैन तं हा राे ामिभषचेय े ।
तथिेत गा समुीवः िकिोपवनं िुतम ॥् ५॥
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कृा शं महानादं तमायत वािलनम ।्
तुा ॅातिृननदं रोषताॆिवलोचनः ॥ ६॥
िनज गाम गहृाीयं समुीवो यऽ वानरः ।
तमापतं समुीवः शीयं वताडयत ॥् ७॥
समुीवमिप मिुां जघान बोधमिूछतः ।
वाली तमिप समुीव एवं बुौ पररम ॥् ८॥
अयुतेामकेपौ ा रामोऽितिवितः ।
न ममुोच तदा बाणं समुीववधशया ॥ ९॥
ततो िाव समुीवो वमन र्ं भयाकुलः ।
वाली भवनं यातः समुीवो राममॄवीत ॥् १०॥
िकं मां घातयस े राम शऽणुा ॅातृिपणा ।
यिद मनन े वाा मवे जिह मां िवभो ॥ ११॥
एवं म े ूयं कृा सवािदन र्घूम ।
उपेस े िकमथ मां शरणागतवल ॥ १२॥
ौुा समुीववचनं रामः साौिुवलोचनः ।
आिल मा  भषैीं ा वामकेिपणौ ॥ १३॥
िमऽघाितमाश मुवान स्ायकं न िह ।
इदानीमवे त े िचं किरे ॅमशाये ॥ १४॥
गाय पनुः शऽ ुं हतं ििस वािलनम ।्
रामोऽहं ां शप े ॅातहिनािम िरप ुं णात ॥् १५॥
इाा स समुीवं रामो लणमॄवीत ।्
समुीव गले पुमालामामु पिुताम ॥् १६॥
ूषेय महाभाग समुीवं वािलनं ूित ।
लणु तदा बा ग गिेत सादरम ॥् १७॥
ूषेयामास समुीवं सोऽिप गा तथाकरोत ।्
पनुरतुं शं कृा वािलनमायत ॥् १८॥
तुा िवितो वाली बोधने महतावतृः ।
बा पिरकरं सगमनायोपचबमे ॥ १९॥
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गं वािलनं तारा गहृीा िनिषषधे तम ।्
न गं यदेान शा मऽेतीव जायते ॥ २०॥
इदानीमवे त े भः पनुरायाित सरः ।
सहायो बलवां किनू ं समागतः ॥ २१॥
वाली तामाह हे स ुॅ ु शा त े ते ु तता ।
िूय े करं पिर ग गािम तं िरपमु ॥् २२॥
हा शीयं समायाे सहाय को भवते ।्
सहायो यिद समुीवतो होभयं णात ॥् २३॥
आयाे मा शचुः शरूः कथं ितदे ्गहृे िरपमु ।्
ााायमान ं िह हायाािम सुिर ॥ २४॥

तारोवाच
मोऽणु राजे ौुा कु यथोिचतम ।्
आह मामदः पऽुो मगृयायां ौतुं वचः ॥ २५॥
अयोािधपितः ौीमान र्ामो दाशरिथः िकल ।
लणने सह ॅाऽा सीतया भाय या सह ॥ २६॥
आगतो दडकारयं तऽ सीता ता िकल ।
रावणने सह ॅाऽा माग माणोऽथ जानकीम ॥् २७॥
आगतो ऋमकूाििं समुीवणे समागतः ।
चकार तने समुीवः सं चानलसािकम ॥् २८॥
ूितां कृतवान र्ामः समुीवाय सलणः ।
वािलनं समरे हा राजान ं ां करोहम ॥् २९॥
इित िनि तौ यातौ िनितं ण ु मचः ।
इदानीमवे त े भः कथं पनुपागतः ॥ ३०॥
अतं सवथा वरंै ा समुीवमानय ।
यौवराऽेिभिषाश ु रामं ं शरणं ोज ॥ ३१॥
पािह मामदं रां कुलं च हिरपुव ।
इुाौमुखुी तारा पादयोः ूिणप तम ॥् ३२॥
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हाां चरणौ धृा रोद भयिवला ।
तामािल तदा वाली सहेिमदमॄवीत ॥् ३३॥
ीभावािभिेष ं िूय े नाि भयं मम ।
रामो यिद समायातो लणने समं ूभःु ॥ ३४॥
तदा रामणे मे हेो भिवित न सशंयः ।
रामो नारायणः साादवतीणऽिखलूभःु ॥ ३५॥
भभूारहरणाथा य ौतुं पवू मयानघ े ।
पः परपो वा नाि त परानः ॥ ३६॥
आनेािम गहंृ साि ना तरणाजुम ।्
भजतोऽनभुजषे भिगः सरुेरः ॥ ३७॥
यिद यं समायाित समुीवो हि तं णात ।्
यं यौवरााय समुीवािभषचेनम ॥् ३८॥
कथमायमानोऽहं युाय िरपणुा िूय े ।
शरूोऽहं सव लोकानां सतः शभुलणे ॥ ३९॥
भीतभीतिमदं वां कथं वाली वदिेये ।
ताोकं पिर ित सुिर वेँ मिन ॥ ४०॥
एवमाा तारां तां शोचीमौलुोचनाम ।्
गतो वाली समुुः समुीव वधाय सः ॥ ४१॥
ा वािलनमायां समुीवो भीमिवबमः ।
उपात गले बपुमालो मतवत ॥् ४२॥
मिुां ताडयामास वािलनं सोऽिप तं तथा ।
अहाली च समुीवं समुीवो वािलनं तथा ॥ ४३॥
रामं िवलोकयवे समुीवो ययुधु े यिुध ।
इवें युमानौ तौ ा रामः ूतापवान ॥् ४४॥
बाणमादाय तणूीरादैे धनिुष सधे ।
आकृ कणपय मँयो वृखडगः ॥ ४५॥
िनरी वािलनं सलं तृदयं हिरः ।
उसजा शिनसमं महावगें महाबलः ॥ ४६॥
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िबभदे स शरो वो वािलनः कयन म्हीम ।्
उपात महाशं मुन स् िनपपात ह ॥ ४७॥
तदा मु िनःसो भूा चतेनमाप सः ।
ततो वाली ददशा म े रामं राजीवलोचनम ।्
धनरुाल वामने हनेाने सायकम ॥् ४८॥
िबॅाणं चीरवसनं जटामकुुटधािरणम ।्
िवशालवसं ॅाजनमालािवभिूषतम ॥् ४९॥
पीनचावा यतभजूं नववा दलिवम ।्
समुीवलणाां च पा योः पिरसिेवतम ॥् ५०॥
िवलो शनकैः ूाह वाली रामं िवगहयन ।्
िकं मयापकृतं राम तव यने हतोऽहम ॥् ५१॥
राजधममिवाय गिहतं कम  त े कृतम ।्
वृखडे ितरोभूा जता मिय सायकम ॥् ५२॥
यशः िकं लसे राम चोरवृतसरः ।
यिद िऽयदायादो मनोवशसमुवः ॥ ५३॥
युं कृा समं म े ूास े तलं तदा ।
समुीवणे कृतं िकं त े मया वा न कृतं िकम ु ॥ ५४॥
रावणने ता भाया  तव राम महावन े ।
समुीवं शरणं यातदथ िमित शौुमु ॥ ५५॥
बत राम न जानीष े मलं लोकिवौतुम ।्
रावणं सकुलं बा ससीतं लया सह ॥ ५६॥
आनयािम मुा ा िद चेािम राघव ।
धिम  इित लोकेऽिन क्से रघनुन ॥ ५७॥
वानरं ाधवा धम कं लसे वद ।
अभं वानरं मासं ं हा मां िकं किरिस ॥ ५८॥
इवें ब भाषं वािलनं राघवोऽॄवीत ।्
धम  गोा लोकेऽिंरािम सशरासनः ॥ ५९॥
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अधमकािरणं हा सम पालयाहम ।्
िहता भिगनी ॅातभुा या  चवै तथा षुा ॥ ६०॥
समा यो रमते तासामकेामिप िवमढूधीः ।
पातकी स त ु िवयेः स वो राजिभः सदा ॥ ६१॥
ं त ु ॅातःु किन भाया यां रमस े बलात ।्
अतो मया धम िवदा हतोऽिस वनगोचर ॥ ६२॥
ं किपा जानीष े महाो िवचरि यत ।्
लोकं पनुानाः साररैतााितभाषयते ॥् ६३॥
तुा भयसो ाा रामं रमापितम ।्
वाली ूण रभसािामं वचनमॄवीत ॥् ६४॥
राम राम महाभाग जान ेां परमेरम ।्
अजानता मया िकिं तमुहिस ॥ ६५॥
साारघातने िवशषेणे तवामतः ।
जासनू म्हायोिगलभं तव दशनम ॥् ६६॥
याम िववशो गृन ि्ॆयमाणः परं पदम ।्
याित साा एवा ममुषूम परुः ितः ॥ ६७॥
दवे जानािम पुषं ां िौयं जानक शभुाम ।्
रावण वधाथा य जातं ां ॄणािथ तम ॥् ६८॥
अनजुानीिह मां राम यां दमुमम ।्
मम तुबले बाले अदे ं दयां कु ॥ ६९॥
िवशं कु मे राम दयं पािणना शृन ।्
तथिेत बाणमृु रामः पश पािणना ।
ा तानरं दहेममरेोऽभवणात ॥् ७०॥
वाली रघूमशरािभहतो िवमृो

रामणे शीतलकरणे सखुाकरणे ।
सो िवमु किपदहेमनलं

ूां पदं परमहंसगणै रापम ॥् ७१॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे िकिाकाडे
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ितीयः सग ः ॥ २॥

॥ ततृीय सग ः ॥
िनहत े वािलिन रणे रामणे परमाना ।
िुववुा नराः सव िकिां भयिवलाः ॥ १॥
तारामचूमु हाभाग े हतो वाली रणािजरे ।
अदं पिररा मिणः पिरनोदय ॥ २॥
चतुा रकपाटादीन ब्ा रामहे परुीम ।्
वानराणां त ु राजानमदं कु भािमिन ॥ ३॥
िनहतं वािलनं ौुा तारा शोकिवमिूछता ।
अताडयपािणां िशरो व भिूरशः ॥ ४॥
िकमदने राने नगरणे धनने वा ।
इदानीमवे िनधनं याािम पितना सह ॥ ५॥
इुा िरता तऽ दती मुमधू जा ।
ययौ ताराऽितशोकाता  यऽ भतृ कलेवरम ॥् ६॥
पिततं वािलनं ा रैः पासंिुभरावतृम ।्
दती नाथनाथिेत पितता त पादयोः ॥ ७॥
कणं िवलपी सा ददश रघनुनम ।्
राम मां जिह बाणने यने वाली हतया ॥ ८॥
गािम पितसालों पितमा मिभकात े ।
गऽिप न सखुं त मां िवना रघनुन ॥ ९॥
पीिवयोगजं ःखमनभुतूं यानघ ।
वािलन े मां ूयाश ु पीदानफलं भवते ॥् १०॥
समुीव ं सखुं रां दािपतं वािलघाितना ।
रामणे मया साध भु सापविज तम ॥् ११॥
इवें िवलप तां तारां रामो महामनाः ।
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सायामास दयया तानोपदशेतः ॥ १२॥
िकं भी शोचिस थ शोकािवषयं पितम ।्
पितवायं दहेो वा जीवो वा वद ततः ॥ १३॥
पाको जडो दहेासंिधरािमान ।्
कालकमगणुोः सोऽाऽेािप त े परुः ॥ १४॥
मसे जीवमाानं जीविह िनरामयः ।
न जायते न िॆयते न ितित न गित ॥ १५॥
न ी पमुाा षढो वा जीवः सव गतोऽयः ।
एक एवाितीयोऽयमाकाशवदलेपकः ।
िनो ानमयः शुः स कथं शोकमहित ॥ १६॥

तारोवाच
दहेोऽिचाविाम जीवो िनिदाकः ।
सखुःखािदसः कािाम मे वद ॥ १७॥

ौीराम उवाच ।
अहारािदसो यावहेिेयःै सह ।
ससंारावदवे ादानिवविेकनः ॥ १८॥
िमारोिपतससंारो न यं िविनवत त े ।
िवषयान ्ायमान े िमागमो यथा ॥ १९॥
अनािवासााया ह तेथा ।
ससंारोऽपाथ कोऽिप ािागषेािदसलः ॥ २०॥
मन एव िह ससंारो बवै मनः शभु े ।
आा मनःसमानमे ततबभाक ्॥ २१॥
यथा िवशुः िटकोऽलकािदसमीपगः ।
तण यगुाभाित वतुो नाि रनम ॥् २२॥
बुीियािदसामीादानः ससंिृतब लात ।्
आा िलं त ु मनः पिरगृ तवान ॥् २३॥
कामान ज्षुन ग्णुबै ः ससंारे वत तऽेवशः ।
आदौ मनोगणुान स्ृा ततः कमा यनकेधा ॥ २४॥
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शुलोिहतकृािन गतयमानतः ।
एवं कम वशाीवो ॅमाभतूसवम ॥् २५॥
सवपसंतौ जीवो वासनािभः कमिभः ।
अनािवावशगििभिनवशेतः ॥ २६॥
सिृकाले पनुः पवू वासनामानसःै सह ।
जायते पनुरवें घटीयिमवावशः ॥ २७॥
यदा पुयिवशषेणे लभते सितं सताम ।्
मानां सशुाानां तदा मिषया मितः ॥ २८॥
मथाौवणे ौा लभा जायत े ततः ।
ततः पिवानमनायासने जायत े ॥ २९॥
तदाचाय ू सादने वााथ ानतः णात ।्
दहेिेयमनःूाणाह ितः पथृक ् ितम ॥् ३०॥
ाानभुवतः समानाानमयम ।्
ाा सो भवेुः समवे मयोिदतम ॥् ३१॥
एवं मयोिदतं सगालोचयित योऽिनशम ।्
त ससंारःखािन न शृि कदाचन ॥ ३२॥
मतेया ूोमालोचय िवशुधीः ।
न ृँ यस े ःखजालःै कम बािमोसे॥ ३३॥
पवू जिन ते स ुॅ ु कृता मिमा ।
अतव िवमोाय पं म े दिश तं शभु े ॥ ३४॥
ाा मिूपमिनशमालोचय मयोिदतम ।्
ूवाहपिततं काय कुव िप न िलसे॥ ३५॥
ौीरामणेोिदतं सव ौुा ताराितिविता ।
दहेािभमानजं शोकं ा ना रघूमम ॥् ३६॥
आानभुवसुा जीवुा बभवू ह ।
णसममाऽणे रामणे परमाना ॥ ३७॥
अनािदबं िनधू य मुा सािप िवकषा ।
समुीवोऽिप च तुा रामवामीिरतम ॥् ३८॥
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जहावानमिखलं िचोऽभवदा ।
ततः समुीवमाहदें रामो वानरपुवम ॥् ३९॥
ॅातु पऽुणे यं साराियकम ।्
कु सव यथाायं संारािद ममाया ॥ ४०॥
तथिेत बिलिभम ुवैा नरःै पिरणीय तम ।्
वािलनं पुके िा सवराजोपचारकैः ॥ ४१॥
भरेीिभिनघष ैॄ ा णमै ििभः सह ।
यथूपवैा नरःै पौरैारया चादने च ॥ ४२॥
गा चकार तव यथाशां ूयतः ।
ाा जगाम राम समीपं मििभः सह ॥ ४३॥
ना राम चरणौ समुीवः ूाह धीः ।
रां ूशािध राजे वानराणां समिृमत ॥् ४४॥
दासोऽहं त े पादपं सवे े लणविरम ।्
इुो राघवः ूाह समुीवं सितं वचः ॥ ४५॥
मवेाहं न सहेः शीयं ग ममाया ।
परुराािधपें ाानमिभषचेय ॥ ४६॥
नगरं न ूवेािम चतदु श समाः सखे ।
आगिमित मे ॅाता लणः पनं तव ॥ ४७॥
अदं यौवराे मिभषचेय सादरम ।्
अहं समीप े िशखरे पव त सहानजुः ॥ ४८॥
वािम वष िदवसांतं यवान भ्व ।
िकिालं परुे िा सीतायाः पिरमाग ण े ॥ ४९॥
साां ूिणपाह समुीवो रामपादयोः ।
यदाापयस े दवे तथवै करोहम ॥् ५०॥
अनुात रामणे समुीवु सलणः ।
गा परंु तथा चबे यथा रामणे चोिदतः ॥ ५१॥
सिुमवणे यथाायं पिूजतो लणदा ।
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आग राघवं शीयं ूिणपोपतिवान ॥् ५२॥
ततो रामो जगामाश ु लणने समितः ।
ूवष णिगरे िशखरं भिूरिवरम ॥् ५३॥
तऽकंै गरं ा ािटकं दीिमभम ।्
वष वातातपसहं फलमलूसमीपगम ।्
वासाय रोचयामास तऽ रामः सलणः ॥ ५४॥
िदमलूफलपुसयंतु े मौिकोपमजलौघपले ।
िचऽवण मगृपिशोिभते पव त े रघकुुलोमोऽवसत ॥् ५५॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे िकिाकाडे
ततृीयः सग ः ॥ ३॥

॥चतथु  सग ः ॥
तऽ वािष किदनािन राघवो लीलया मिणगहुास ु सरन ।्
पमलूफलभोगतोिषतो लणने सिहतोऽवसखुम ॥् १॥
वातनुजलपिूरतमघेानरिनतवैतुगभा न ।्
वी िवयमगाजयथूान य्दािहतसकुानकान ॥् २॥
नवघासं समाा पुमगृिजाः ।
धावो पिरतो रामं वी िवािरतेणाः ॥ ३॥
न चलि सदा ानिना इव मनुीराः ।
रामं मानषुपणे िगिरकाननभिूमष ु॥ ४॥
चरं परमाानं ाा िसगणा भिुव ।
मगृपिगणा भूा राममवेानसुिेवरे ॥ ५॥
सौिमिऽरकेदा राममकेाेानतरम ।्
समािधिवरमे भा ूणयािनयाितः ॥ ६॥
अॄवीवे त े वाावूािगतो मम ।
अनािवासतूः सशंयो िद सिंतः ॥ ७॥
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इदान ौोतिुमािम िबयामागण राघव ।
भवदाराधनं लोके यथा कुव ि योिगनः ॥ ८॥
इदमवे सदा ूायिगनो मिुसाधनम ।्
नारदोऽिप तथा ासो ॄा कमलसवः ॥ ९॥
ॄऽािदवणा नामाौमाणां च मोदम ।्
ीशिूाणां च राजे सलुभं मिुसाधनम ।्
तव भाय मे ॅाऽ े ॄिूह लोकोपकारकम ॥् १०॥

ौीराम उवाच ।
मम पजूािवधान नाोऽि रघनुन ।
तथािप वे सेपाथावदनपुवू शः ॥ ११॥
गृोूकारणे िजं ूा मानवः ।
सकाशारुोम ं ला मिसयंतुः ॥ १२॥
तने सिशतिविधमा मवेाराधयेधुीः ।
दये वाऽनले वाचितमादौ िवभावसौ ॥ १३॥
शालमामिशलायां वा पजूयेामतितः ।
ूातःान ं ूकुवत ूथमं दहेशुय े ॥ १४॥
वदेतोिदतमै मैृ ेपनिवधानतः ।
सािद कम यिं तुया ििधना बधुः ॥ १५॥
समादौ कुवत िसथ कम णां सधुीः ।
गंु पजूयेा मुा पजूको मम ॥ १६॥
िशलायां पनं कुया ितमास ु ूमाज नम ।्
ूिसगै पुामै जूा िसिदाियका ॥ १७॥
अमाियकोऽनवुृा मां पजूयिेयतोतः ।
ूितमािदलारः िूयो मे कुलनन ॥ १८॥
अौ यजते हिवषा भारे िडले यजते ।्
भेनोपतं ूी ैौया मम वाय िप ॥ १९॥
िकं पनुभ भोािद गपुातािदकम ।्
पजूािािण सवा िण सावैं समारभते ॥् २०॥
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चलैािजनकुशःै सगासनं पिरकयते ।्
तऽोपिवँय दवे सखुे शुमानसः ॥ २१॥
ततो ासं ूकूवत मातकृाबिहरारम ।्
केशवािद ततः कुया ासं ततः परम ॥् २२॥
मिूत परासं मासं ततो सते ।्
ूितमादाविप तथा कुया िमतितः ॥ २३॥
कलशं परुो वाम े िपेुािद दिणे ।
अपाूदानाथ मधपुका थ मवे च ॥ २४॥
तथवैाचमनाथ त ुसेाऽचतुयम ।्
े भानिुवमले मलां जीवसिताम ॥् २५॥
ायेदहेमिखलं तया ामिरम ।
तामवेावाहयिें ूितमािदष ु मलाम ॥् २६॥
पााा चमनीयाःै ानविवभषूणःै ।
यावोपचारवैा  च येाममायया ॥ २७॥
िवभवे सित कपू रकुमागचनःै ।
अच येविं सगुकुसमुःै शभुःै ॥ २८॥
दशावरणपजूां व ै ागमोां ूकारयते ।्
नीराजनधैू पदीपनै वेबै िवरःै ॥ २९॥
ौयोपहरिें ौाभगुहमीरः ।
होमं कुया यने िविधना मकोिवदः ॥ ३०॥
अगनेोमागण कुडनेागमिवमः ।
जुयालूमणे प ुसंेूनाथवा बधुः ॥ ३१॥
अथवौपासनाौ वा चणा हिवषा तथा ।
तजानूदूं िदाभरणभिूषतम ॥् ३२॥
ायदेनलमं होमकाले सदा बधुः ।
पाष देो बिलं दा होमशषें समापयते ॥् ३३॥
ततो जपं ूकुवत ायेां यतवाक ्रन ।्
मखुवासं च तालंू दा ूीितसमितः ॥ ३४॥
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मदथ नृगीतािद िुतपाठािद कारयते ।्
ूणमेडवूमौ दये मां िनधाय च ॥ ३५॥
िशराधाय मं ूसादं भावनामयम ।्
पािणां मदे मिू  गहृीा भिसयंतुः ॥ ३६॥
र मां घोरससंारािदुा ूणमेधुीः ।
उासयेथापवू ूोितिष संरन ॥् ३७॥
एवमुूकारणे पजूयिेिधविद ।
इहामऽू च सिंसिं ूाोित मदनमुहात ॥् ३८॥
मो यिद मामवें पजूां चवै िदन े िदन े ।
करोित मम सां ूाोवे न सशंयः ॥ ३९॥
इदं रहं परमं च पावनं

मयवै साािथतं सनातनम ।्
पठजॐं यिद वा णोित यः

स सवपजूाफलभाङ् न सशंयः ॥ ४०॥
एवं पराा ौीरामः िबयायोगमनुमम ।्
पृः ूाह भाय शषेाशंाय महान े॥ ४१॥
पनुः ूाकृतविामो मायामाल ःिखतः ।
हा सीतिेत वदवै िनिां लेभ े कथन ॥ ४२॥
एतिरे तऽ िकिायां सबुिुमान ।्
हनमूान ्ू ाह समुीवमकेाे किपनायकम ॥् ४३॥
णु राजन ्ू वािम तववै िहतमुमम ।्
रामणे त े कृतः पवू मपुकारो नुमः ॥ ४४॥
कृतवया ननू ं िवतृः ूितभाित मे ।
ृते िनहतो वाली वीरलैोसतः ॥ ४५॥
राे ूितितोऽिस ं तारां ूाोऽिस लभाम ।्
स रामः पव ताम े ॅाऽा सह वसन स्धुीः ॥ ४६॥
दागमनमकेाममीते काय गौरवात ।्
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ं त ु वानरभावने ीसो नावबुस े ॥ ४७॥
करोमीित ूिताय सीतायाः पिरमाग णम ।्
न करोिष कृतं हसे वािलव तम ॥् ४८॥
हनमूचनं ौुा समुीवो भयिवलः ।
ूवुाच हनमूं समवे योिदतम ॥् ४९॥
शीयं कु ममाां ं वानराणां तरिनाम ।्
सहॐािण दशदेान ूषेयाश ु िदशो दश ॥ ५०॥
सीपगतान स्वा न व्ानरानानयु त े ।
पमे समाया ु सव वानरपुवाः ॥ ५१॥
ये पमितवत े त े वा मे न सशंयः ।
इाा हनमूं समुीवो गहृमािवशत ॥् ५२॥
समुीवाां परुृ हनमूान म्िसमः ।
तणे ूषेयामास हरीन द्श िदशः सधुीः ॥ ५३॥
अगिणतगणुसान व्ायवुगेूचारान ्

वनचरगणमुान प्व ताकारपान ।्
पवनिहतकुमारः ूषेयामास ता-

नितरभसतराा दानमानािदतृान ॥् ५४॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे िकिाकाडे
चतथु ः सग ः ॥ ४॥

॥पम सग ः ॥
रामु पव ताम े मिणसानौ िनशामखु े ।
सीतािवरहजं शोकमसहिदमॄवीत ॥् १॥
पँय लण मे सीता रासने ता बलात ।्
मतृाऽमतृा वा िनते ुं न जानऽेािप भािमनीम ॥् २॥
जीवतीित मम ॄयूािा िूयकृत स् मे ।
यिद जानािम तां सा जीव यऽ कुऽ वा ॥ ३॥
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हठादवेाहिरािम सधुािमव पयोिनधःे ।
ूितां ण ु म े ॅातयन मे जनकाजा ॥ ४॥
नीता तं भसाुया सपऽुबलवाहनम ।्
हे सीत े चवदन े वसी रासालये ॥ ५॥
ःखाा  मामपँयी कथं ूाणान ध्िरिस ।
चोऽिप भानवुाित मम चाननां िवना ॥ ६॥
च ं जानक ृा करमैा शृ शीतलःै ।
समुीवोऽिप दयाहीनो ःिखतं मां न पँयित ॥ ७॥
रां िनटकं ूा ीिभः पिरवतृो रहः ।
कृतो ँयते ं पानासोऽितकामकुः ॥ ८॥
नायाित शरदं पँयिप माग ियत ुं िूयाम ।्
पवूपकािरणं ः कृतो िवतृो िह माम ॥् ९॥
हि समुीवमवें सपरंु सहबावम ।्
वाली यथा हतो मऽे समुीवोऽिप तथा भवते ॥् १०॥
इित ं समालो राघवं लणोऽॄवीत ।्
इदानीमवे गाहं समुीवं मानसम ॥् ११॥
मामाापय हा तमायाे राम तऽेिकम ।्
इुा धनरुादाय यं तणूीरमवे च ॥ १२॥
गमुुतं वी रामो लणमॄवीत ।्
न हया व समुीवो मे िूयः सखा ॥ १३॥
िकु भीषय समुीवं वािलवं हिनसे ।
इुा शीयमादाय समुीवूितभािषतम ॥् १४॥
आग पााय तिरासशंयम ।्
तथिेत लणोऽगिरतो भीमिवबमः ॥ १५॥
िकिां ूित कोपने िनद हिव वानरान ।्
सव ो िनलीको िवानाािप राघवः ॥ १६॥
सीतामनशुशुोचा ः ूाकृतः ूाकृतािमव ।
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बुािदसािण मायाकाया ितवित नः ॥ १७॥
रागािदरिहता ताय कथमुवते ।्
ॄणोमतृं कत ु राो दशरथ िह ॥ १८॥
तपसः फलदानाय जातो मानषुवषेधकृ ् ।
मायया मोिहताः सव जना अानसयंतुाः ॥ १९॥
कथमषेां भवेो इित िविुव िचयन ।्
कथां ूथियत ुं लोके सव लोकमलापहाम ॥् २०॥
रामायणािभधां रामो भूा मानषुचेकः ।
बोधं मोहं च कामं च वहाराथ िसये ॥ २१॥
तालोिचतं गृन म्ोहयवशाः ूजाः ।
अनरु इवाशषेगणुषे ु गणुविज तः ॥ २२॥
िवानमिूत िव ानशिः सागणुाितः ।
अतः कामािदिभिन मिविलो यथा नभः ॥ २३॥
िवि मनुयः केिचानि जनकादयः ।
ता िनम लाानः सग ज्ानि िनदा ।
भिचानसुारणे जायत े भगवानजः ॥ २४॥
लणोऽिप तदा गा िकिानगरािकम ।्
ाघोषमकरोीों भीषयन स्व वानरान ॥् २५॥
तं ा ूाकृताऽ वानरा वूमधू िन ।
चबुः िकलिकलाशं धतृपाषाणपादपाः ॥ २६॥
तान ्ा बोधताॆाो वानरान ल्णदा ।
िनमू लान क्त ुमुुो धनरुान वीय वान ॥् २७॥
ततः शीयं समाु ाा लणमागतम ॥् २८॥
िनवाय  वानरान स्वा नदो मिसमः ।
गा लणसामीं ूणनाम स दडवत ॥् २९॥
ततोऽदं पिर लणः िूयवध नः ।
उवाच व ग ं िपतृाय िनवदेय ॥ ३०॥
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मामागतं राघवणे चोिदतं रौिमिूत ना ।
तथिेत िरतं गा समुीवाय वदेयत ॥् ३१॥
लणः बोधताॆाः परुािर बिहः ितः ।
तुातीव सः समुीवो वानरेरः ॥ ३२॥
आय मिणां ौें हनमूमथाॄवीत ।्
ग मदनेाश ु लणं िवनयाितः ॥ ३३॥
सायन क्ोिपतं वीरं शनरैानय सादरम ।्
ूषेिया हनमूं तारामाह कपीरः ॥ ३४॥
ं ग सायी तं लणं मृभािषतःै ।
शामःपरंु नीा पाशय मऽेनघ े ॥ ३५॥
भविित ततारा मकं समािवशत ।्
हनमुानदनेवै सिहतो लणािकम ॥् ३६॥
गा ननाम िशरसा भा ागतमॄवीत ।्
एिह वीर महाभाग भवहृमशितम ॥् ३७॥
ूिवँय राजदारादीन ्ा समुीवमवे च ।
यदाापयस े पाव करवािण भोः ॥ ३८॥
इुा लणं भा करे गृ स माितः ।
आनयामास नगरमािाजगहंृ ूित ॥ ३९॥
पँयंऽ महासौधान य्थूपानां समतः ।
जगाम भवनं राः सरुेभवनोपमम ॥् ४०॥
मके गता तऽ तारा तारािधपानना ।
सवा भरणसा मदरालोचना ॥ ४१॥
उवाच लणं ना ितपवूा िभभािषणी ।
एिह दवेर भिं त े साधुं भवलः ॥ ४२॥
िकमथ कोपमाकाषभ े भृ े कपीरे ।
बकालमनाासं ःखमवेानभुतूवान ॥् ४३॥
इदान बःखौघाविरिभरितः ।
भवसादामुीवः ूासौो महामितः ॥ ४४॥
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कामासो रघपुतःे सवेाथ नागतो हिरः ।
आगिमि हरयो नानादशेगताः ूभो ॥ ४५॥
ूिेषतो दशसाहॐा हरयो रघसुम ।
आनते ुं वानरान ि्दो महापव तसिभान ॥् ४६॥
समुीवः यमाग सववानरयथूपःै ।
वधियित दैौघान र्ावणं च हिनित ॥ ४७॥
यवै सिहतोऽवै गा वानरपुवः ।
पँयाभ वन ं तऽ पऽुदारसुतृम ॥् ४८॥
ा समुीवमभयं दा नय सहवै त े ।
ताराया वचनं ौुा कृशबोधोऽथ लणः ॥ ४९॥
जगामाःपरंु यऽ समुीवो वानरेरः ।
मामािल समुीवः पय े पय वितः ॥ ५०॥
ा लणमथ मुपाताितभीतवत ।्
तं ा लणः बुो मदिविलतेणम ॥् ५१॥
समुीवं ूाह वृ  िवतृोऽिस रघूमम ।्
वाली यने हतो वीरः स बाणोऽ ूतीते ॥ ५२॥
मवे वािलनो माग गिमिस मया हतः ।
एवमपषं वदं लणं तदा ॥ ५३॥
उवाच हनमुान व्ीरः कथमवें ूभाषस े ।
ोऽिधकतरो राम े भोऽयं वानरािधपः ॥ ५४॥
रामकाया थ मिनशं जागित  न त ु िवतृः ।
आगताः पिरतः पँय वानराः कोिटशः ूभो ॥ ५५॥
गिमिचरणेवै सीतायाः पिरमाग णम ।्
साधियित समुीवो रामकाय मशषेतः ॥ ५६॥
ौुा हनमुतो वां सौिमिऽलितोऽभवत ।्
समुीवोऽपाालैणं समपजूयत ॥् ५७॥
आिल ूाह राम दासोऽहं तने रितः ।
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रामः तजेसा लोकान ्णानवै जेित ॥ ५८॥
सहायमाऽमवेाहं वानरःै सिहतः ूभो ।
सौिमिऽरिप समुीवं ूाह िकियोिदतम ॥् ५९॥
तम महाभाग ूणयाािषतं मया ।
गामोऽवै समुीव रामिित कानन े॥ ६०॥
एक एवाितःखा जानकीिवरहाभःु ।
तथिेत रथमा लणने समितः ॥ ६१॥
वानरःै सिहतो राजा राममवेापत ॥ ६२॥
भरेीमदृबै ऋवानरःै तेातपऽै जनै शोिभतः ।
नीलादाहैनमुधानःै समावतृो राघवमगािरः ॥ ६३॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे िकिाकाडे
पमः सग ः ॥ ५॥

॥ ष सग ः ॥
ा रामं समासीन ं गहुाािर िशलातले ।
चलैािजनधरं ँयामं जटामौिलिवरािजतम ॥् १॥
िवशालनयनं शां ितचामखुाजुम ।्
सीतािवरहसं पँयं मगृपिणः ॥ २॥
रथारूामु वगेामुीवलणौ ।
राम पादयोरम े पतेतभु िसयंतुौ ॥ ३॥
रामः समुीवमािल पृानामयमिके ।
ापिया यथाायं पजूयामास धम िवत ॥् ४॥
ततोऽॄवीिघौुें समुीवो भिनॆधीः ।
दवे पँय समाया वानराणां महाचममू ॥् ५॥
कुलाचलाििसतूा मेमरसिभाः ।
नानाीपसिरलैवािसनः पव तोपमाः ॥ ६॥
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असाताः समायाि हरयः कामिपणः ।
सव दवेाशंसतूाः सव युिवशारदाः ॥ ७॥
अऽ केिचजबलाः केिचशगजोपमाः ।
गजायतुबलाः केिचदऽेिमतबलाः ूभो ॥ ८॥
केिचदनकूटाभाः केिचनकसिभाः ।
केिचिावदना दीघ वालाथापरे ॥ ९॥
शुिटकसाशाः केिचिाससिभाः ।
गज ः पिरतो याि वानरा युकािणः ॥ १०॥
दााकािरणः सव फलमलूाशनाः ूभो ।
ऋाणामिधपो वीरो जावााम बिुमान ॥् ११॥
एष मे मिणां ौेः कोिटभूकवृपः ।
हनमूानषे िवातो महासपराबमः ॥ १२॥
वायपुऽुोऽिततजेी मी बिुमतां वरः ।
नलो नील गवयो गवाो गमादनः ॥ १३॥
शरभो मैववै गजः पनस एव च ।
वलीमखुो दिधमखुः सषुणेार एव च ॥ १४॥
केसरी च महासः िपता हनमुतो बली ।
एत े त े यथूपा राम ूाधाने मयोिदताः ॥ १५॥
महाानो महावीया ः शबतुपराबमाः ।
एत े ूकेतः कोिटकोिटवानरयथूपाः ॥ १६॥
तवााकािरणः सव सव दवेाशंसवाः ।
एष वािलसतुः ौीमानदो नाम िवौतुः ॥ १७॥
वािलतुबलो वीरो रासानां बलाकः ।
एते चाे च बहवदथ जीिवताः ॥ १८॥
योारः पव तामै िनपणुाः शऽघुातन े ।
आापय रघौुे सव त े वशवित नः ॥ १९॥
रामः समुीवमािल हष पणूा ौलुोचनः ।
ूाह समुीव जानािस सव ं काय गौरवम ॥् २०॥

28 sanskritdocuments.org



अारामायणे िकिाकाडम ्

माग णाथ िह जाना िनयु यिद रोचते ।
ौुा राम वचनं समुीवः ूीतमानसः ॥ २१॥
ूषेयामास बिलनो वानरान व्ानरष भः ।
िद ु सवा स ु िविवधान व्ानरान ्ू े सरम ॥् २२॥
दिणां िदशमथ ूयने महाबलान ।्
यवुराजं जावं हनमूं महाबलम ॥् २३॥
नलं सषुणें शरभं मैं ििवदमवे च ।
ूषेयामास समुीवो वचनं चदेमॄवीत ॥् २४॥
िविचु ूयने भवो जानक शभुाम ।्
मासादवा िवत ं मासनपरुःसराः ॥ २५॥
सीतामा यिद वो मासा िदन ं भवते ।्
तदा ूाणािकं दडं मः ूाथ वानराः ॥ २६॥
इित ूा समुीवो वानरान भ्ीमिवबमान ।्
राम पा ौीरामं ना चोपिववशे सः ॥ २७॥
गं माितं ा रामो वचनमॄवीत ।्
अिभानाथ मतेे लुीयकमुमम ॥् २८॥
मामारसयंंु सीताय ै दीयतां रहः ।
अिन क्ाय ूमाणं िह मवे किपसम ।
जानािम सं त े सव ग पाः शभुव ॥ २९॥
एवं कपीनां राा त े िवसृाः पिरमाग ण े ।
सीताया अदमखुा बॅमुऽ तऽ ह ॥ ३०॥
ॅमो िवगहन े दशःु पव तोपमम ।्
रासं भीषणाकारं भयं मगृान ग्जान ॥् ३१॥
रावणोऽयिमित ाा केिचानरपुवाः ।
जःु िकलिकलाशं मुो मिुिभः णात ॥् ३२॥
नायं रावण इुा ययरुहनम ।्
तषृाता  सिललं तऽ नािवन ह्िरपुवाः ॥ ३३॥
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िवॅमो महारय े शुकठोताकाः ।
दशगु रं तऽ तणृगुावतृं महत ॥् ३४॥
आिपान ब्ौहंसािःसतृान द्शुतः ।
अऽाे सिललं ननू ं ूिवशामो महागहुाम ॥् ३५॥
इुा हनमुानम े ूिववशे तमयःु ।
सव पररं धृा बान ब्ािभकुाः ॥ ३६॥
अकारे महरंू गापँयन क्पीराः ।
जलाशयान म्िणिनभतोयान क्िुमोपमान ॥् ३७॥
वृान प्फलनै ॆ ान म्धिुोणसमितान ।्
गहृान स्व गणुोपतेान म्िणवािदपिूरतान ॥् ३८॥
िदभासिहतान म्ानषुःै पिरविज तान ।्
िविताऽ भवन े िदे कनकिवरे ॥ ३९॥
ूभया दीमानां त ु दशःु ियमकेकाम ।्
ाय चीरवसनां योिगन योगमािताम ॥् ४०॥
ूणमेुां महाभागां भा भीा च वानराः ।
ा तान व्ानरान द्वेी ूाह ययूं िकमागताः ॥ ४१॥
कुतो वा क ता वा मानं िकं ूधष थ ।
तुा हनमुानाह ण ु वािम दिेव त े ॥ ४२॥
अयोािधपितः ौीमान र्ाजा दशरथः ूभःु ।
त पऽुो महाभागो ेो राम इित ौतुः ॥ ४३॥
िपतरुाां परुृ सभाय ः सानजुो वनम ।्
गतऽ ता भाया  त साी राना ॥ ४४॥
रावणने ततो रामः समुीवं सानजुो ययौ ।
समुीवो िमऽभावने राम िूयवभाम ॥् ४५॥
मगृयिमित ूाह ततो वयमपुागताः ।
ततो वनं िविचो जानक जलकािणः ॥ ४६॥
ूिवा गरं घोरं दवैादऽ समागताः ।
ं वा िकमथ मऽािस का वा ं वद नः शभु े ॥ ४७॥
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योिगनी च तथा ा वानरान ्ू ाह धीः ।
यथें फलमलूािन जा पीामतृं पयः ॥ ४८॥
आगत ततो वे मम वृामािदतः ।
तथिेत भुा पीा च ाे सव वानराः ॥ ४९॥
देाः समीपं गा त े बािलपटुाः िताः ।
ततः ूाह हनमूं योिगनी िददशना ॥ ५०॥
हमेा नाम परुा िदिपणी िवकमणः ।
पऽुी महशें नृने तोषयामास भािमनी ॥ ५१॥
तुो महशेः ूददािवदं िदपरंु महत ।्
अऽ िता सा सदुती वषा णामयतुायतुम ॥् ५२॥
ता अहं सखी िवतुरा मोकािणी ।
नाा यभा िदगवतनया परुा ॥ ५३॥
गी ॄलोकं सा मामाहदें तपर ।
अऽवै िनवसी ं सव ू ािणिवविज त े ॥ ५४॥
ऽतेायगु े दाशरिथभू ा नारायणोऽयः ।
भभूारहरणाथा य िवचिरित कानन े॥ ५५॥
माग ो वानरा भाया मायाि ते गहुाम ।्
पजूियाथ तान न्ा रामं ुा ूयतः ॥ ५६॥
यातािस भवनं िवोयिगगं सनातनम ।्
इतोऽहं गिुमािम रामं िु ं रािता ॥ ५७॥
ययूं िपदमीिण गिमथ बिहग ुहाम ।्
तथवै चबुे वगेाताः पवू ितं वनम ॥् ५८॥
सािप ा गहुां शीयं ययौ राघवसििधम ।्
तऽ रामं ससमुीवं लणं च ददश ह ॥ ५९॥
कृा ूदिणं रामं ूण बशः सधुीः ।
आह गदया वाचा रोमािततनूहा ॥ ६०॥
दासी तवाहं राजे दशनाथ िमहागता ।

adhyaatmaRamkiShkindhA.pdf 31



अारामायणे िकिाकाडम ्

बवष सहॐािण तं म े रं तपः ॥ ६१॥
गहुायां दश नाथ त े फिलतं मऽे तपः ।
अ िह ां नमािम मायायाः परतः ितम ॥् ६२॥
सवभतूषे ु चालं बिहररवितम ।्
योगमायाजविनकाो मानषुिवमहः ॥ ६३॥
न लसऽेानशां शैष इव पधकृ ् ।
महाभागवतानां ं भियोगिविधया ॥ ६४॥
अवतीणऽिस भगवन क्थं जानािम तामसी ।
लोके जानात ु यः किव तं रघूम ॥ ६५॥
ममतैदवे पं त े सदा भात ु दालये ।
राम त े पादयगुलं दिश तं मोदशनम ॥् ६६॥
अदशन ं भवाणा नां साग पिरदशनम ।्
धनपऽुकलऽािदिवभिूतपिरदिप तः ।
अिकनधनं ा नािभधात ुं जनोऽहित ॥ ६७॥
िनवृगणुमागा य िनिनधनाय ते ॥ ६८॥
नमः ाािभरामाय िनग ुणाय गणुान े ।
कालिपणमीशानमािदमाविज तम ॥् ६९॥
समं चरं सव ऽ मे ां पुषं परम ।्
दवे त े चिेतं कि वदे निृवडनम ॥् ७०॥
न तऽेि किियतो ेो वाऽपर एव च ।
ायािपिहताानां पँयि तथािवधम ॥् ७१॥
अजाकत ुरीश दवेितय रािदष ु ।
जकमा िदकं यदिवडनम ॥् ७२॥
ामाररं जातं कथाौवणिसये ।
केिचोसलराज तपसः फलिसये ॥ ७३॥
कौसया ूामान ं जातमाः परे जनाः ।
रासभभूारहरणायािथ तो िवभःु ॥ ७४॥
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ॄणा नरपणे जातोऽयिमित केचन ।
वि गायि च ये कथाे रघनुन ॥ ७५॥
पँयि तव पादां भवाण वसतुारणम ।्
ायागणुबाहं ितिरं गणुाौयम ॥् ७६॥
कथं ां दवे जानीयां ोत ुं वािवषयं िवभमु ।्
नमािम रघौुें बाणासनशराितम ।्
लणने सह ॅाऽा समुीवािदिभरितम ॥् ७७॥
एवं तुो रघौुेः ूसः ूणताघत ।्
उवाच योिगन भां िकं त े मनिस काितम ॥् ७८॥
सा ूाह राघवं भा भिं त े भवल ।
यऽ कुऽािप जाताया िनलां दिेह मे ूभो ॥ ७९॥
ेष ुसदा सो भयूाे ूाकृतषे ु न ।
िजा मे रामरामिेत भा वदत ु सव दा ॥ ८०॥
मानसं ँयामलं पं सीतालणसयंतुम ।्
धनबुा णधरं पीतवाससं मकुुटोलम ॥् ८१॥
अदनैू परुमै ुाहारःै कौभुकुडलःै ।
भां रत ु म े राम वरं नां वणृ े ूभो ॥ ८२॥

ौीराम उवाच ।
भववें महाभाग े ग ं बदरीवनम ।्
तऽवै मां री ं दें भतूपकम ।्
मामवे परमाानमिचराितपस े ॥ ८३॥
ौुा रघूमवचोऽमतृसारकं

गा तदवै बदरीतखडजुम ।्
तीथ तदा रघपुितं मनसा री

ा कलेवरमवाप परं पदं सा ॥ ८४॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे िकिाकाडे
षः सग ः ॥ ६॥
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॥ सम सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
अथ तऽ समासीना वृखडषे ु वानराः ।
िचयो िवमुः सीतामाग णकिश ताः ॥ १॥
तऽोवाचादः कािंानरान व्ानरष भः ।
ॅमतां गरऽेाकं मासो ननू ं गतोऽभवत ॥् २॥
सीता नािधगताािभन  कृतं राजशासनम ।्
यिद गाम िकिां समुीवोऽान ह्िनित ॥ ३॥
िवशषेतः शऽसुतुं मां िमषािहिनित ।
मिय त कुतः ूीितरहं रामणे रितः ॥ ४॥
इदान रामकाय म े न कृतं तिषं भवते ।्
त मनन े ननू ं समुीव रानः ॥ ५॥
मातकृां ॅातभृाया पापाानभुवसौ ।
न गयेमतः पा त वानरपुवाः ॥ ६॥
ािम जीिवतं चाऽ यने केनािप मृनुा ।
इौनुयनं केिचा वानरपुवाः ॥ ७॥
िथताः साौनुयना यवुराजमथाॄवुन ॥् ८॥
िकमथ तव शोकोऽऽ वयं त े ूाणरकाः ।
भवामो िनवसामोऽऽ गहुायां भयविज ताः ॥ ९॥
सवसौभायसिहतं परंु दवेपरुोपमम ।्
शनःै पररं वां वदतां माताजः ॥ १०॥
ौुादं समािल ूोवाच नयकोिवदः ।
िवचाय त े िकमथ त े िव चारो न युते ॥ ११॥
राोऽिूयं िह तारापऽुोऽितवभः ।
राम लणाीितिय िनं ूवध त े ॥ १२॥
अतो न राघवाीितव राो िवशषेतः ।
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अहं तव िहत े सो व नां िवचारय ॥ १३॥
गहुावास िनभ इंु वानरै ु यत ।्
तदतेिामबाणानामभें िकं जगये ॥ १४॥
ये ां बधयतेे वानरा वानरष भ ।
पऽुदारािदकं ा कथं ाि ते या ॥ १५॥
अुतमं वे रहं ण ु म े सतु ।
रामो न मानषुो दवेः सााारायणोऽयः ॥ १६॥
सीता भगवती माया जनसोहकािरणी ।
लणो भवुनाधारः सााषेः फणीरः ॥ १७॥
ॄणा ूािथ ताः सव रोगणिवनाशन े ।
मायामानषुभावने जाता लोकैकरकाः ॥ १८॥
वयं च पाष दाः सव िवोवकुठवािसनः ।
मनुभावमाप ेेया परमािन ॥ १९॥
वयं वानरपणे जातावै मायया ।
वयं त ु तपसा पवू मारा जगतां पितम ॥् २०॥
तनेवैानगुहृीताः ः पाष दमपुागताः ।
इदानीमिप तवै सवेां कृवै मायया ॥ २१॥
पनुवकुठमासा सखुं ाामहे वयम ।्
इदमथाा गता िवं महाचलम ॥् २२॥
िविचोऽथ शनकैजा नक दिणाधुःे ।
तीरे महेािगरःे पिवऽं पादमाययःु ॥ २३॥
ा समिंु ारमगाधं भयवध नम ।्
वानरा भयसाः िकं कुम  इित वािदनः ॥ २४॥
िनषेदधेीरे सव िचासमिताः ।
मयामासरुोमदाा महाबलाः ॥ २५॥
ॅमतो मे वन े मासो गतोऽऽवै गहुारे ।
न ो रावणो वा सीता वा जनकाजा ॥ २६॥
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समुीवीदडोऽािहवे न सशंयः ।
समुीववधतोऽाकं ौयेः ूायोपवशेनम ॥् २७॥
इित िनि तऽवै दभा नाीय  सव तः ।
उपािववशेु े सव मरणे कृतिनयाः ॥ २८॥
एतिरे तऽ महेाििगहुारात ।्
िनग  शनकैरागाीृः पव तसिभः ॥ २९॥
ा ूायोपवशेने ितान व्ानरपुवान ।्
उवाच शनकैगृ ीः ूाो भोऽ मे बः ॥ ३०॥
एकैकशः बमावा न भ्यािम िदन े िदन े ।
ौुा तीृवचनं वानरा भीतमानसाः ॥ ३१॥
भियित नः सवा नसौ गीृो न सशंयः ।
रामकाय च नाािभः कृतं िकिरीराः ॥ ३२॥
समुीवािप च िहतं न कृतं ानामिप ।
वथृानने वधं ूाा गामो यमसादनम ॥् ३३॥
अहो जटायधु मा ा रामाथ मतृः सधुीः ॥
मों ूाप रावापं योिगनामिरमः ॥ ३४॥
साितु तदा वां ौुा वानरभािषतम ।्
के वा ययूं मम ॅातःु कण पीयषूसिभम ॥् ३५॥
जटायिुरित नामा ाहरः पररम ।्
उतां वो भयं मा भूः वगसमाः ॥ ३६॥
तमवुाचादः ौीमानिुतो गीृसिधौ ।
रामो दाशरिथः ौीमान ल्णने समितः ॥ ३७॥
सीतया भाय या साध िवचचार महावन े ।
त सीता ता साी रावणने राना ॥ ३८॥
मगृयां िनग त े राम े लणे च ता बलात ।्
रामरामिेत बोशी ौुा गीृः ूतापवान ॥् ३९॥
जटायनुा म पीो युं कृा सदुाणम ।्
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रावणने हतो वीरो राघवाथ महाबलः ॥ ४०॥
रामणे दधो राम सायूमगमणात ।्
रामः समुीवमासा सं कृािसािकम ॥् ४१॥
समुीवचोिदतो हा वािलनं सुरासदम ।्
रां ददौ वानराणां समुीवाय महाबलः ॥ ४२॥
समुीवः ूषेयामास सीतायाः पिरमाग ण े ।
अान व्ानरवृान व् ै महासान म्हाबलः ॥ ४३॥
मासादवा िवत ं नो चेाणान ह्रािम वः ।
इाया ॅमोऽिन व्न े गरमगाः ॥ ४४॥
गतो मासो न जानीमः सीतां वा रावणं च वा ॥
मत ु ूायोपिवा ीरे लवणवािरधःे ॥ ४५॥
यिद जानािस हे पिन स्ीतां कथय नः शभुाम ।्
अद वचः ौुा साितमानसः ॥ ४६॥
उवाच मियो ॅाता जटायःु वगेराः ।
बवष सहॐाे ॅातवृाता  ौतुा मया ॥ ४७॥
वााहां किरऽेहं भवतां वगेराः ।
ॅातःु सिललदानाय नयं मां जलािकम ॥् ४८॥
पाव शभुं वे भवतां काय िसये ।
तथिेत िनुे तीरं समिु िवहमम ॥् ४९॥
सोऽिप तिलले ाा ॅातदु ा जलािलम ।्
पनुः ानमासा ितो नीतो हरीरःै ।
साितः कथयामास वानरान प्िरहष यन ॥् ५०॥
ला नाम नगया े िऽकूटिगिरमधू िन ।
तऽाशोकवन े सीता रासीिभः सरुिता ॥ ५१॥
समिुमे सा ला शतयोजनरतः ।
ँयते म े न सहेः सीता च पिरँयते ॥ ५२॥
गीृारूिम नाऽ सशंियत ुं मम ।्
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शतयोजनिवीण समिंु युलयते ॥् ५३॥
स एव जानक ा पनुरायाित ीवुम ।्
अहमवे राानं रावणं हमुुहे ।
ॅातहुारमकेाकी िक ु पिवविज तः ॥ ५४॥
यतमितयने लित ुं सिरतां पितम ।्
ततो हा रघौुेो रावणं रासािधपम ॥् ५५॥
उ िसुं शतयोजनायतं

लां ूिवँयाथ िवदहेककाम ।्
ा समाभा च वािरिधं पनु-
तु समथ ः कतमो िवचाय ताम ॥् ५६॥

इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे िकिाकाडे
समः सग ः ॥ ७॥

॥ अम सग ः ॥
अथ ते कौतकुािवाः साितं सव वानराः ।
पूभगवन ्ॄ िूह मदुं मािदतः ॥ १॥
साितः कथयामास वृां परुा कृतम ।्
अहं परुा जटायु ॅातरौ ढयौवनौ ॥ २॥
बलेन दिप तावावां बलिजासया खगौ ।
सयू मडलपय ं गमुुिततौ मदात ॥् ३॥
बयोजनसाहॐं गतौ तऽ ूतािपतः ।
जटायुं पिरऽात ुं परैाा मोहतः ॥ ४॥
ितोऽहं रिँमिभदधपोऽिन ि्वमधू िन ।
पिततो रपतनािूतोऽहं कपीराः ॥ ५॥
िदनऽयानुः ूाणसिहतो दधपकः ।
दशें वा िगिरकूटान व्ा न जान े ॅामानसः ॥ ६॥
शनैी नयन े ा तऽाौमं शभुम ।्
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शनःै शनरैाौम समीपं गतवानहम ॥् ७॥
चमा नाम मिुनराड ्ा मां िवितोऽवदत ।्
सात े िकिमदं तऽे िवपं केन वा कृतम ॥् ८॥
जानािम ामहं पवू मं बलवानिस ।
दधौ िकमथ त े पौ कतां यिद मसे॥ ९॥
ततः चिेतं सव कथियाितःिखतः ।
अॄवं मिुनशा ल दऽेहं दावविना ॥ १०॥
कथं धारियत ुं शो िवपो जीिवतं ूभो ।
इुोऽथ मिुनव मां दयाििवलोचनः ॥ ११॥
णु व वचो मऽे ौुा कु यथिेतम ।्
दहेमलूिमदं ःखं दहेः कम समुवः ॥ १२॥
कम ूवत त े दहेऽेहुा पुष िह ।
अहारनािदः ादिवासवो जडः ॥ १३॥
िचायया सदा युायःिपडवत स्दा ।
तने दहे तादााहेतेनवान भ्वते ॥् १४॥
दहेोऽहिमित बिुः ादानोऽहतबे लात ।्
तलू एष ससंारः सखुःखािदसाधकः ॥ १५॥
आनो िनिव कार िमा तादातः सदा ।
दहेोऽहं कम कता हिमित स सवदा ॥ १६॥
जीवः करोित कमा िण तलबै तऽेवशः ।
ऊा धो ॅमते िनं पापपुयाकः यम ॥् १७॥
कृतं मयािधकं पुयं यदानािद िनितम ।्
ग गा सखुं भो इित सवान भ्वते ॥् १८॥
तथवैाासतऽ िचरं भुा सखुं महत ।्
ीणपुयः पतवा गिनन क्म चोिदतः ॥ १९॥
पिता मडले चेोतो नीहारसयंतुः ।
भमूौ पिता ोीादौ तऽ िा िचरं पनुः ॥ २०॥
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भूा चतिुव धं भों पुषभै ुते ततः ।
रतेो भूा पनुने ऋतौ ीयोिनिसितः ॥ २१॥
योिनरेन सयंंु जरायपुिरविेतम ।्
िदननेकेैन कललं भूा ढमायुात ॥् २२॥
तनुः पराऽणे बुदुाकारतािमयात ।्
सराऽणे तदिप मासंपिेशमायुात ॥् २३॥
पमाऽणे सा पशेी िधरणे पिरतुा ।
ता एवारोिः पिवशंितरािऽष ु॥ २४॥
मीवा िशर  पृवशंथोदरम ।्
पधाािन चकैैकं जाये मासतः बमात ॥् २५॥
पािणपादौ तथा पा ः किटजा न ु तथवै च ।
मासयात ्ू जाये बमणेवै न चाथा ॥ २६॥
िऽिभमा सःै ूजाये अानां सयः बमात ।्
सवा ुः ूजाये बमाासचतुय े ॥ २७॥
नासा कण च नऽे े च जाये पमासतः ।
दपिन खा गुं पमे जायत े तथा ॥ २८॥
अवा क ् षमासतिँछिं कण योभ वित ुटम ।्
पायमुहमपुं च नािभािप भवेणृाम ॥् २९॥
समे मािस रोमािण िशरः केशाथवै च ।
िवभावयवं च सव सतऽेमे ॥ ३०॥
जठरे वध त े गभ ः िया एवं िवहम ।
पमे मािस चतैं जीवः ूाोित सवशः ॥ ३१॥
नािभसऽूारणे मातभृुासारतः ।
वध त े गभ तः िपडो न िॆयते कमतः ॥ ३२॥
ृा सवा िण जािन पवू कमा िण सवशः ।
जठरानलतोऽयिमदं वचनमॄवीत ॥् ३३॥
नानायोिनसहॐषे ुजायमानोऽनभुतूवान ।्
पऽुदारािदसं कोिटशः पशबुावान ॥् ३४॥
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कुटुभरणासा ायाायधै नाज नम ।्
कृतं नाकरवं िविुचां ऽेिप भ गः ॥ ३५॥
इदान तलं भु े गभ ःखं महरम ।्
अशाते शातवहेे तृासमितः ॥ ३६॥
अकाया यवे कृतवा कृतं िहतमानः ।
इवें बधा ःखमनभुयू कमतः ॥ ३७॥
कदा िनमणं म े ाभा िरयसिभात ।्
इत ऊ िनमहं िवमुवेानपुजूय े ॥ ३८॥
इािद िचयन ज्ीवो योिनयूपीिडतः ।
जायमानोऽितःखने नरकाातकी यथा ॥ ३९॥
पिूतोणािपिततः कृिमरषे इवापरः ।
ततो बाािदःखािन सव एवं िवभुत े ॥ ४०॥
या चवैानभुतूािन सव ऽ िविदतािन च ।
न विण तािन मे गीृ यौवनािदष ु सव तः ॥ ४१॥
एवं दहेोऽहिमादासािरयािदकम ।्
गभ वासािदःखािन भविभिनवशेतः ॥ ४२॥
ताहेयादमाानं ूकृतःे परम ।्
ाा दहेािदममतां ाानवान भ्वते ॥् ४३॥
जामदािदिविनम ुं सानािदलणम ।्
शुं बुं सदा शामाानमवधारयते ॥् ४४॥
िचदािन पिरात े न े मोहऽेसवे ।
दहेः पतत ु वाऽरकमवगेने ितत ु ॥ ४५॥
योिगनो न िह ःखं वा सखुं वाऽानसवम ।्
ताहेने सिहतो यावारसयः ॥ ४६॥
तावि सखुने ं धतृककुसप वत ।्
अािम ते पिन ्ण ु म े परमं िहतम ॥् ४७॥
ऽतेायगु े दाशरिथभू ा नारायणोऽयः ।
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रावण वधाथा य दडकानागिमित ॥ ४८॥
सीतया भाय या साध लणने समितः ।
तऽाौमे जनकजां ॅातृां रिहत े वन े ॥ ४९॥
रावणोरवीा लायां ापियित ।
ताः समुीविनदशाानराः पिरमाग ण े ॥ ५०॥
आगिमि जलधेीरं तऽ समागमः ।
या तःै कारणवशािवित न सशंयः ॥ ५१॥
तदा सीतािितं तेः कथय यथाथ तः ।
तदवै तव पौ ावुतेे पनुन वौ ॥ ५२॥

साितवाच ।
बोधयामास मां चनामा मिुनकुलेरः ।
पँयु पौ मे जातौ नतूनावितकोमलौ ॥ ५३॥
ि वोऽु गिमािम सीतां िथ िनयम ।्
यं कुं लसमिु िवलन े॥ ५४॥
यामिृतमाऽतोऽपिरिमतं ससंारवारािंनिधं
तीा  गित ज नोऽिप परमं िवोः पदं शातम ।्
तवै िितकािरणिजगतां राम भाः िूया
ययूं िकं न समिुमाऽतरणे शाः कथं वानराः ॥ ५५॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे िकिाकाडे
अमः सग ः ॥ ८॥

॥नवम सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।

गते िवहायसा गीृराज े वानरपुवाः ।
हषण महतािवाः सीतादशलालसाः ॥ १॥
ऊचःु समिंु पँयो नबचबभयरम ।्
तरािदिभमाकाशिमव म हम ॥् २॥
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पररमवोचन व् ै कथमने ं तरामहे ।
उवाच चादऽ णुं वानरोमाः ॥ ३॥
भवोऽबिलनः शरूा कृतिवबमाः ।
को वाऽ वािरिधं तीा  राजकाय किरित ॥ ४॥
एतषेां वानराणां स ूाणदाता न सशंयः ।
तित ु म े शीयं परुतो यो महाबलः ॥ ५॥
वानराणां च सवषां रामसमुीवयोरिप ।
स एव पालको भयूााऽ काया  िवचारणा ॥ ६॥
इेु यवुराजने तू वानरसिैनकाः ।
आसोचःु िकिदिप पररिवलोिकनः ॥ ७॥

अद उवाच ।
उतां व ै बलं सवः ूकंे काय िसये ।
केन वा साते काय जानीमदनरम ॥् ८॥
अद वचः ौुा ूोचवुरा बलं पथृक ् ।
योजनानां दशार दशोरगणुं जगःु ॥ ९॥
शतादवा जावां ु ूाह मे वनौकसाम ।्
परुा िऽिवबमे दवे े पादं भमूानलणम ॥् १०॥
िऽःसकृोऽहमगां ूदिणिवधानतः ।
इदान वाध कमो न शोिम िवलितमु ॥् ११॥
अदोऽाह मे ग ुं शं पारं महोदधःे ।
पनुलनसाम न जानाि वा न वा ॥ १२॥
तमाह जावान व्ीरं राजा नो िनयामकः ।
न यंु ां िनयोंु म े ं समथऽिस यिप ॥ १३॥

अद उवाच ।
एवं चेवू वव ामो दभ िवरे ।
केनािप न कृतं काय जीिवत ुं च न शते ॥ १४॥
तमाह जावान व्ीरो दश ियािम त े सतु ।
यनेााकं काय िसिभ िविचरणे च ॥ १५॥
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इुा जावान ्ू ाह हनमूमवितम ।्
हनमून ि्कं रहू ीयते काय गौरवे ॥ १६॥
ूाऽेनेवे साम दशया महाबल ।
ं सााायतुनयो वायतुुपराबमः ॥ १७॥
रामकाया थ मवे ं जिनतोऽिस महाना ।
जातमाऽणे त े पवू ों िवभावसमु ॥् १८॥
पं फलं िजघृामीुतुं बालचेया ।
योजनानां पशतं पिततोऽिस ततो भिुव ॥ १९॥
अतलमाहां को वा शोित विण तमु ।्
उि कु राम काय नः पािह सोुत ॥ २०॥
ौुा जावतो वां हनमूानितहिष तः ।
चकार नादं िसहं ॄाडं ोटयिव ॥ २१॥
बभवू पव ताकारििवबम इवापरः ।
लिया जलिनिधं कृा लां च भसात ॥् २२॥
रावणं सकुलं हाऽऽने े जनकनिनीम ।्
या बा गले रा रावणं वामपािणना ॥ २३॥
लां सपव तां धृा रामाम े िपाहम ।्
या वै याािम जानक शभुलणाम ॥् २४॥
ौुा हनमुतो वां जावािनदमॄवीत ।्
वैाग भिं त े जीव जानक शभुाम ॥् २५॥
पािामणे सिहतो दशियिस पौषम ।्
काणं भवताि गते िवहायसा ॥ २६॥
गं रामकाया थ वायुामनगुतु ।
इाशीिभ ः समाम िवसृः वगािधपःै ॥ २७॥
महेािििशरो गा बभवूातुदशनः ॥ २८॥
महानगेूितमो महाा सवुण वणऽणचावः ।
महाफणीाभसदुीघ बावा ताजोऽँयत सवभतूःै ॥ २९॥
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इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे िकिाकाडे
नवमः सग ः ॥ ९॥
॥ समािमदं िकिाकाडम ॥्
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