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adhyAtmarAmAyaNe uttarakANDam

அth◌⁴யாthமராமாயேண உthதரகாNhட³mh

॥ phரத²ம:ஸrhக:³॥
மஹாேத³வ உவாச ।
ஜயதி ர⁴வmhஶதிலக: ெகௗஸlhயா’த³யநnhத³ேநா ராம: ।
த³ஶவத³நநித⁴நகா தா³ஶரதி:² Nhட³கா:॥ 1॥
பாrhவthவாச ।
அத² ராம: கிமகேராthெகௗஸlhயாநnhத³வrhத⁴ந: ।
ஹthவா mh’ேத⁴ ராவதீ³nh ராஸாnh பீ⁴மவிkhரம:॥ 2॥
அபி⁴khதshthவேயாth◌⁴யாயாmh தயா ஸஹ ராக⁴வ: ।
மாயாமாiνஷதாmh phராphய கதி வrhஷாணி ⁴தேல ॥ 3॥
shதி²தவாnh லயா ேத³வ: பரமாthமா ஸநாதந: ।
அthயஜnhமாiνஷmh ேலாகmh கத²மnhேத ர⁴th³வஹ:॥ 4॥
ஏததா³kh²யா ப⁴க³வnh ரth³த³த⁴thயா மம phரேபா⁴ ।
கதா²பீஷமாshவாth³ய th’Sh ேமऽதீவ வrhத⁴ேத ।
ராமசnhth³ரshய ப⁴க³வnh ph³ விshதரஶ: கதா²mh ॥ 5॥
மஹாேத³வ உவாச ।
ராஸாநாmh வத⁴mh kh’thவா ராjhேய ராம உபshதி²ேத ।
ஆயrhiµநய:ஸrhேவ ராமமபி⁴வnhதி³mh ॥ 6॥
விவாthேராऽத: கNhேவா ³rhவாஸா ph◌⁴’³ரŋhகி³ரா: ।
கயேபா வாமேத³ேவாऽthshததா²ஸphதrhஷேயாऽமலா:॥ 7॥
அக³shthய:ஸஹ ஶிShையச iµநிபி: ◌⁴ ஸேதாऽph◌⁴யகா³th ।
th³வாரமாஸாth³ய ராமshய th³வாரபாலமதா²ph³ரவீth ॥ 8॥
ph³ ராமாய iµநய:ஸமாக³thய ப³:shதி²தா: ।
அக³shthயphரiµகா:²ஸrhேவ ஆஶீrhபி⁴ரபி⁴நnhதி³mh ॥ 9॥
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அth◌⁴யாthமராமாயேண உthதரகாNhட³mh

phரதீஹாரshதேதா ராமமக³shthயவசநாth³ th³தmh ।
நமshkh’thயாph³ரவீth³வாkhயmh விநயாவநத: phர⁴mh ॥ 10॥
kh’தாஜவாேசத³மக³shthேயா iµநிபி: ◌⁴ ஸஹ ।
ேத³வ thவth³த³rhஶநாrhதா²ய phராphேதா ப³பshதி²த:॥ 11॥
தiµவாச th³வாரபாலmh phரேவஶய யதா²ஸுக²mh ।
தா விவிஶுrhேவம நாநாரthநவி⁴தmh ॥ 12॥
th³’ShThவா ராேமா iµநீnh ஶீkh◌⁴ரmh phரththதா²ய kh’தாஜ: ।
பாth³யாrhkh◌⁴யாதி³பி⁴ராjhய கா³mh நிேவth³ய யதா²விதி⁴ ॥ 13॥
நthவா ேதph◌⁴ேயா த³ெதௗ³ தி³vhயாnhயாஸநாநி யதா²rhஹத: ।
உபவிShடா phர’Shடாச iµநேயா ராமதா:॥ 14॥
ஸmhph’Shடஶலா:ஸrhேவ ராமmh ஶலமph³வnh ।
ஶலmh ேத மஹாபா³ேஹா ஸrhவthர ர⁴நnhத³ந ॥ 15॥
தி³ShThேயதா³நீmh phரபயாேமா ஹதஶthமnhத³ம ।
ந  பா⁴ர:ஸ ேத ராம ராவே ராேஸவர:॥ 16॥
ஸத⁴iνshthவmh  ேலாகாmhshthnh விேஜmh ஶkhத ஏவ  ।
தி³ShThயா thவயா ஹதா:ஸrhேவ ராஸா ராவத³ய:॥ 17॥
ஸயேமதnhமஹாபா³ேஹா ராவணshய நிப³rhஹணmh ।
அஸயேமதthஸmhphராphதmh ராவேணrhயnhநிஷூத³நmh ॥ 18॥
அnhதகphரதிமா:ஸrhேவ mhப⁴கrhத³ேயா mh’ேத⁴ ।
அnhதகphரதிைமrhபா³ணrhஹதாshேத ர⁴ஸthதம ॥ 19॥
த³thதா ேசயmh thவயாshமாகmh ரா யப⁴யத³ ।
ஹthவா ரோக³nh ஸŋhkh²ேய kh’தkh’thேயாऽth³ய வ ॥ 20॥
thவா  பா⁴தmh ேதஷாmh iµநீநாmh பா⁴விதாthமநாmh ।
விshமயmh பரமmh க³thவா ராம: phராஜரph³ரவீth ॥ 21॥
ராவதீ³நதிkhரmhய mhப⁴கrhதி³ராஸாnh ।
thேலாகஜயிேநா thவா கிmh phரஶmhஸத² ராவணிmh ॥ 22॥
ததshதth³வசநmh thவா ராக⁴வshய மஹாthமந: ।
mhப⁴ேயாநிrhமஹாேதஜா ராமmh phthயா வேசாऽph³ரவீth ॥ 23॥
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அth◌⁴யாthமராமாயேண உthதரகாNhட³mh

’iΝ ராம யதா²vh’thதmh ராவேண ராவணshய ச ।
ஜnhம கrhம வராதா³நmh ஸŋhேபாth³வத³ேதா மம ॥ 24॥
ரா kh’தேக³ ராம லshthேயா ph³ரமண:ஸுத: ।
தபshதphmh க³ேதா விth³வாnh ேமேரா: பாrhவmh மஹாமதி:॥ 25॥
th’ணபி³nhேதா³ராரேமऽெஸௗ nhயவஸnhiµநிŋhக³வ: ।
தபshேதேப மஹாேதஜா:shவாth◌⁴யாயநிரத:ஸதா³॥ 26॥
தthராரேம மஹாரmhேய ேத³வக³nhத⁴rhவகnhயகா: ।
கா³யnhthேயா நnh’shதthர ஹஸnhthேயா வாத³யnhதி ச ॥ 27॥
லshthயshய தேபாவிkh◌⁴நmh சkh:ஸrhவா அநிnhதி³தா: ।
தத: khth³ேதா⁴ மஹாேதஜா vhயாஜஹார வேசா மஹth ॥ 28॥
யா ேம th³’Shபத²mh க³chேச²thஸா க³rhப⁴mh தா⁴ரயிShயதி ।
தா:ஸrhவா:ஶாபஸmhவிkh³நா ந தmh ேத³ஶmh phரசkhரiµ:॥ 29॥
th’ணபி³nhேதா³sh ராஜrhேஷ: கnhயா தnhநா’ேth³வச: ।
விசசார iµேநரkh³ேர நிrhப⁴யா தmh phரபயதீ ॥ 30॥
ப³⁴வ பாNh³ரதiνrhvhயதாnhத:ஶரஜா ।
th³’ShThவா ஸா ேத³ஹைவவrhNhயmh பீ⁴தா பிதரமnhவகா³th ॥ 31॥
th’ணபி³nh³ச தாmh th³’ShThவா ராஜrhரதth³தி: ।
th◌⁴யாthவா iµநிkh’தmh ஸrhவமைவth³விjhஞாநசுஷா ॥ 32॥
தாmh கnhயாmh iµநிவrhயாய லshthயாய த³ெதௗ³ பிதா ।
தாmh phரkh³’யாph³ரவீthகnhயாmh பா³ட⁴thேயவ ஸ th³விஜ:॥ 33॥
ஶுஷணபராmh th³’ShThவா iµநி: phேதாऽph³ரவீth³வச: ।
தா³shயா thரேமகmh ேத உப⁴ேயாrhவmhஶவrhத⁴நmh ॥ 34॥
தத: phராஸூத ஸா thரmh லshthயாlhேலாகவிதmh ।
விரவா இதி விkh²யாத: ெபௗலshthேயா ph³ரமவிnhiµநி:॥ 35॥
தshய ஶீலாதி³கmh th³’ShThவா ப⁴ரth³வாேஜா மஹாiµநி: ।
பா⁴rhயாrhத²mh shவாmh ³தரmh த³ெதௗ³விரவேஸ iµதா³॥ 36॥
தshயாmh  thர:ஸஜjhேஞ ெபௗலshthயாlhேலாகஸmhமத: ।

adhyaatmaRamuttara.pdf 3



அth◌⁴யாthமராமாயேண உthதரகாNhட³mh

பிth’lhேயா ைவரவே ph³ரம சாiνேமாதி³த:॥ 37॥
த³ெதௗ³ தthதபஸா Shேடா ph³ரமா தshைம வரmh ஶுப⁴mh ।
மேநாऽபி⁴லதmh தshய த⁴ேநஶthவமக²Nh³தmh ॥ 38॥
தேதா லph³த⁴வர: ேஸாऽபி பிதரmh th³ரShமாக³த: ।
Shபேகண த⁴நாth◌⁴யோ ph³ரமத³thேதந பா⁴shவதா ॥ 39॥
நமshkh’thயாத² பிதரmh நிேவth³ய தபஸ: ப²லmh ।
phராஹ ேம ப⁴க³வாnh ph³ரமா த³ththவா வரமநிnhதி³தmh ॥ 40॥
நிவாஸாய ந ேம shதா²நmh த³thதவாnh பரேமவர: ।
ph³ ேம நியதmh shதா²நmh mhஸா யthர ந கshயசிth ॥ 41॥
விரவா அபி தmh phராஹ லŋhகாநாம  ஶுபா⁴ ।
ராஸாநாmh நிவாஸாய நிrhதா விவகrhம ॥ 42॥
thயkhthவா விShiΝப⁴யாth³ைத³thயா விவிஶுshேத ரஸாதலmh ।
ஸா  ³Shphரத⁴rhஷாnhையrhமth◌⁴ேயஸாக³ரமாshதி²தா ॥ 43॥
தthர வாஸாய க³chச² thவmh நாnhைய:ஸாதி⁴Sh²தா ரா ।
பிthராதி³Shடshthவெஸௗ க³thவா தாmh mh த⁴நேதா³ऽவிஶth ॥ 44॥
ஸ தthர ஸுசிரmh காலiµவாஸ பிth’ஸmhமத: ।
கshயசிththவத² காலshய ஸுமா நாம ராஸ:॥ 45॥
ரஸாதலாnhமrhthயேலாகmh சசார பிஶிதாஶந: ।
kh³’thவா தநயாmh கnhயாmh ஸாாth³ேத³வீவ யmh ॥ 46॥
அபயth³த⁴நத³mh ேத³வmh சரnhதmh Shபேகண ஸ: ।
தாய சிnhதயாமாஸ ராஸாநாmh மஹாமநா:॥ 47॥
உவாச தநயாmh தthர ைககmh நாம நாமத: ।
வthேஸ விவாஹகாலshேத ெயௗவநmh சாதிவrhதேத ॥ 48॥
phரthயாkh²யாநாchச பீ⁴ைதshthவmh ந வைரrhkh³’யேஸ ஶுேப⁴ ।
ஸா thவmh வரய ப⁴th³ரmh ேத iµநிmh ph³ரமேலாth³ப⁴வmh ॥ 49॥
shவயேமவ தத: thரா ப⁴விShயnhதி மஹாப³லா: ।
ஈth³’ஶா:ஸrhவேஶாபா⁴Th◌⁴யா த⁴நேத³ந ஸமா:ஶுேப⁴ ॥ 50॥
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தேத²தி ஸாऽऽரமmh க³thவா iµேநரkh³ேர vhயவshதி²தா ।
க²nhதீ ⁴வமkh³ேரண பாேத³நாேதா⁴iµகீ²shதி²தா ॥ 51॥
தாமph’chச²nhiµநி: கா thவmh கnhயாऽ வரவrhணிநி ।
ஸாph³ரவீthphராஜrhph³ரமnh th◌⁴யாேநந jhஞாமrhஹ ॥ 52॥
தேதா th◌⁴யாthவா iµநி:ஸrhவmh jhஞாthவா தாmh phரthயபா⁴ஷத ।
jhஞாதmh தவாபி⁴லதmh மthத: thராநபீ⁴phஸ ॥ 53॥
தா³யாmh  ேவலாயாமாக³தா ஸுமth◌⁴யேம ।
அதshேத தா³ெணௗ thெரௗ ராெஸௗ ஸmhப⁴விShயத:॥ 54॥
ஸாph³ரவீnhiµநிஶாrh³ல thவthேதாऽphேயவmhவிெதௗ⁴ ஸுெதௗ ।
தாமாஹ பசிேமா யshேத ப⁴விShயதி மஹாமதி:॥ 55॥
மஹாபா⁴க³வத:மாnh ராமப⁴khthேயகதthபர: ।
இthkhதா ஸா ததா² காேல ஸுஷுேவ த³ஶகnhத⁴ரmh ॥ 56॥
ராவணmh விmhஶதி⁴ஜmh த³ஶஶீrhஷmh ஸுதா³ணmh ।
தth³ரோஜாதமாthேரண சசால ச வஸுnhத⁴ரா ॥ 57॥
ப³⁴rhநாஶேஹநி நிthதாnhயகி²லாnhயபி ।
mhப⁴கrhணshதேதா ஜாேதா மஹாபrhவதஸnhநிப:◌⁴ ॥ 58॥
தத:ஶூrhபணகா² நாம ஜாதா ராவணேஸாத³ ।
தேதா விபீ⁴ஷே ஜாத:ஶாnhதாthமா ெஸௗmhயத³rhஶந:॥ 59॥
shவாth◌⁴யாயீ நியதாஹாேரா நிthயகrhமபராயண: ।
mhப⁴கrhணsh ³Shடாthமா th³விஜாnh ஸnhShடேசதஸ:॥ 60॥
ப⁴யnhnh’ஸŋhகா⁴mhச விசசாராதிதா³ண: ।
ராவேऽபி மஹாஸththேவா ேலாகாநாmh ப⁴யதா³யக: ।
வvh’ேத⁴ ேலாகநாஶாய யாமேயா ேத³நாவ ॥ 61॥
ராம thவmh ஸகலாnhதரshத²மபி⁴ேதா ஜாநா விjhஞாநth³’kh

ஸா ஸrhவ’தி³shதி²ேதா  பரேமா நிthேயாதி³ேதா நிrhமல: ।
thவmh லாமiνஜாkh’தி:shவமமnh மாயா³ணrhநாjhயேஸ

லாrhத²mh phரதிேசாதி³ேதாऽth³ய ப⁴வதா வயா ரோth³ப⁴வmh ॥
62॥
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ஜாநா ேகவலமநnhதமசிnhthயஶkhதிmh
சிnhமாthரமரமஜmh விதி³தாthமதththவmh ।

thவாmh ராம ³ட⁴நிஜபமiνphரvh’thேதா
ேடா⁴ऽphயஹmh ப⁴வத³iνkh³ரஹதசரா ॥ 63॥

ஏவmh வத³nhதநவmhஶபவிthரகீrhதி:
mhேபா⁴th³ப⁴வmh ர⁴பதி: phரஹஸnh ப³பா⁴ேஷ ।

மாயாதmh ஸகலேமதத³நnhயகthவாth
மthகீrhதநmh ஜக³தி பாபஹரmh நிேபா³த⁴ ॥ 64॥

இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³உthதரகாNhேட³

phரத²ம:ஸrhக:³॥ 1॥

॥ th³விதீய ஸrhக:³॥

மஹாேத³வ உவாச ।
ராமவசநmh thவா பரமாநnhத³நிrhப⁴ர: ।
iµநி: phேராவாச ஸத³ஸrhேவஷாmh தthர ’Nhவதாmh ॥ 1॥
அத²விthேதவேரா ேத³வshதthர காேலந ேகநசிth ।
ஆயெயௗ Shபகாட: ◌⁴ பிதரmh th³ரShமஜஸா ॥ 2॥
th³’ShThவா தmh ைகக தthர ph◌⁴ராஜமாநmh மெஹௗஜஸmh ।
ரா thரஸாphயmh க³thவா ராவணமph³ரவீth ॥ 3॥
thர பய த⁴நாth◌⁴யmh jhவலnhதmh shேவந ேதஜஸா ।
thவமphேயவmh யதா² ⁴யாshததா² யthநmh  phரேபா⁴ ॥ 4॥
தchch²thவா ராவே ேராஷாth phரதிjhஞாமகேராth³th³தmh ।
த⁴நேத³ந ஸேமா வாபி யதி⁴ேகா வாசிேரண  ॥ 5॥
ப⁴விShயாmhயmhப³ மாmh பய ஸnhதாபmh thயஜ ஸுvhரேத ।
இthkhthவா ³Shகரmh கrhmh தப:ஸ த³ஶகnhத⁴ர:॥ 6॥
அக³மthப²லth³th◌⁴யrhத²mh ேகா³கrhணmh  ஸஹாiνஜ: ।
shவmh shவmh நியமமாshதா²ய ph◌⁴ராதரshேத தேபா மஹth ॥ 7॥
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அth◌⁴யாthமராமாயேண உthதரகாNhட³mh

ஆshதி²தா ³Shகரmh ேகா⁴ரmh ஸrhவேலாைககதாபநmh ।
த³ஶவrhஷஸஹshராணி mhப⁴கrhேऽகேராthதப:॥ 8॥
விபீ⁴ஷேऽபி த⁴rhமாthமா ஸthயத⁴rhமபராயண: ।
பசவrhஷஸஹshராணி பாேத³ைநேகந தshதி²வாnh ॥ 9॥
தி³vhயவrhஷஸஹshரmh  நிராஹாேரா த³ஶாநந: ।
rhேண வrhஷஸஹshேர  ஶீrhஷமkh³ெநௗ ஜுஹாவ ஸ: ।
ஏவmh வrhஷஸஹshராணி நவ தshயாதிசkhரiµ:॥ 10॥
அத²வrhஷஸஹshரmh  த³ஶேம த³ஶமmh ஶிர: ।
ேச²thகாமshய த⁴rhமாthமா phராphதசாத² phரஜாபதி: ।
வthஸ வthஸ த³ஶkh³வ phேதாऽshthயph◌⁴யபா⁴ஷத ॥ 11॥
வரmh வரய தா³shயா யthேத மந காŋhதmh ।
த³ஶkh³ேவாऽபி தchch²thவா phர’Shேடநாnhதராthமநா ॥ 12॥
அமரthவmh vh’ேஶ வரேதா³ யதி³ ேம ப⁴வாnh ।
ஸுபrhணநாக³யாmh ேத³வதாநாmh ததா²ஸுைர: ।
அவth◌⁴யthவmh  ேம ேத³ th’ண⁴தா  மாiνஷா:॥ 13॥
ததா²shthவிதி phரஜாth◌⁴ய: நராஹ த³ஶாநநmh ।
அkh³ெநௗ ஹுதாநி ஶீrhஷாணி யாநி ேதऽஸுரŋhக³வ ॥ 14॥
ப⁴விShயnhதி யதா²rhவமயாணி ச ஸthதம ॥ 15॥
ஏவiµkhthவா தேதா ராம த³ஶkh³வmh phரஜாபதி: ।
விபீ⁴ஷணiµவாேசத³mh phரணதmh ப⁴khதவthஸல:॥ 16॥
விபீ⁴ஷண thவயா வthஸ kh’தmh த⁴rhமாrhத²iµthதமmh ।
தபshதேதா வரmh வthஸ vh’ணீShவாபி⁴மதmh தmh ॥ 17॥
விபீ⁴ஷேऽபி தmh நthவா phராஜrhவாkhயமph³ரவீth ।
ேத³வ ேம ஸrhவதா³ ³th³தி⁴rhத⁴rhேம திShட² ஶாவதீ ।
மா ேராசயthவத⁴rhமmh ேம ³th³தி:◌⁴ ஸrhவthர ஸrhவதா³॥ 18॥
தத: phரஜாபதி: phேதா விபீ⁴ஷணமதா²ph³ரவீth ।
வthஸ thவmh த⁴rhமஶீேலாऽ தைத²வ ச ப⁴விShய ॥ 19॥
அயாசிேதாऽபி ேத தா³shேய யமரthவmh விபீ⁴ஷண ।
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mhப⁴கrhணமேதா²வாச வரmh வரய ஸுvhரத ॥ 20॥
வாNhயா vhயாphேதாऽத² தmh phராஹ mhப⁴கrhண: பிதாமஹmh ।
shவphshயா ேத³வ ஷNhமாஸாnh தி³நேமகmh  ேபா⁴ஜநmh ॥ 21॥
ஏவமshthவிதி தmh phராஹ ph³ரமா th³’ShThவா தி³ெவௗகஸ: ।
ஸரshவதீ ச தth³வkhthராnhநிrhக³தா phரயெயௗ தி³வmh ॥ 22॥
mhப⁴கrhணsh ³Shடாthமா சிnhதயாமாஸ :³கி²த: ।
அநபி⁴phேரதேமவாshயாthகிmh நிrhக³தமேஹா விதி: ◌⁴ ॥ 23॥
ஸுமா வரலph³தா⁴mhshதாnh jhஞாthவா ெபௗthராnh நிஶாசராnh ।
பாதாலாnhநிrhப⁴ய: phராயாth phரஹshதாதி³பி⁴ரnhவித:॥ 24॥
த³ஶkh³வmh பShவjhய வசநmh ேசத³மph³ரவீth ।
தி³ShThயா ேத thர ஸmhvh’thேதா வாசி²ேதா ேம மேநாரத:²॥ 25॥
யth³ப⁴யாchச வயmh லŋhகாmh thயkhthவா யாதா ரஸாதலmh ।
தth³க³தmh ேநா மஹாபா³ேஹா மஹth³விShiΝkh’தmh ப⁴யmh ॥ 26॥
அshமாபி: ◌⁴ rhவiµதா லŋhேகயmh த⁴நேத³ந ேத ।
ph◌⁴ராthராkhராnhதாதா³நீmh thவmh phரthயாேநஹாrhஹ ॥ 27॥
ஸாmhநா வாத² ப³ேலநாபி ராjhஞாmh ப³nh: ◌⁴ த:ஸு’th ।
இthkhேதா ராவண: phராஹ நாrhஹshேயவmh phரபா⁴mh ॥ 28॥
விthேதேஶா ³ரshமாகேமவmh thவா தமph³ரவீth ।
phரஹshத: phரதmh வாkhயmh ராவணmh த³ஶகnhத⁴ரmh ॥ 29॥
’iΝ ராவண யthேநந ைநவmh thவmh வkhமrhஹ ।
நாதீ⁴தா ராஜத⁴rhமாshேத நீதிஶாshthரmh தைத²வ ச ॥ 30॥
ஶூராmh ந  ெஸௗph◌⁴ராthரmh ’iΝ ேம வத³த: phரேபா⁴ ।
கயபshய ஸுதா ேத³வா ராஸாச மஹாப³லா:॥ 31॥
பரshபரமth◌⁴யnhத thயkhthவா ெஸௗ’த³மாைத: ◌⁴ ।
ைநேவதா³நீnhதநmh ராஜnh ைவரmh ேத³ைவரiνSh²தmh ॥ 32॥
phரஹshதshய வச:thவா த³ஶkh³ேவா ³ராthமந: ।
தேத²தி khேராத⁴தாmhராshthடாசலமnhவகா³th ॥ 33॥
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³தmh phரஹshதmh ஸmhphேரShய நிShகாshய த⁴நேத³வரmh ।
லŋhகாமாkhரmhய ஸசிைவ ராைஸ:ஸுக²மாshதி²த:॥ 34॥
த⁴நத:³ பிth’வாkhேயந thயkhthவா லŋhகாmh மஹாயஶா: ।
க³thவா ைகலாஸஶிக²ரmh தபஸாேதாஷயchசி²வmh ॥ 35॥
ேதந ஸkh²யமiνphராphய ேதைநவ பபாத: ।
அலகாmh நக³mh தthர நிrhமேம விவகrhம ॥ 36॥
தி³khபாலthவmh சகாராthர ஶிேவந பபாத: ।
ராவே ராைஸ:ஸாrhத⁴மபி⁴khத:ஸஹாiνைஜ:॥ 37॥
ராjhயmh சகாராஸுராmh thேலாகீmh பா³த⁴யnh க²ல: ।
ப⁴கி³நீmh காலக²ஜாய த³ெதௗ³விகடபிணீmh ॥ 38॥
விth³jhவாய நாmhநாெஸௗ மஹாமாயீ நிஶாசர: ।
தேதா மேயா விவகrhமா ராஸாநாmh தி³ேத:ஸுத:॥ 39॥
ஸுதாmh மnhேதா³த³mh நாmhநா த³ெதௗ³ ேலாைககஸுnhத³mh ।
ராவய ந:ஶkhதிமேமாகா⁴mh phதமாநஸ:॥ 40॥
ைவேராசநshய ெதௗ³thmh vh’thரjhவாேலதி விதாmh ।
shவயnhத³thதாiµத³வஹthmhப⁴கrhய ராவண:॥ 41॥
க³nhத⁴rhவராஜshய ஸுதாmh ைஶஷshய மஹாthமந: ।
விபீ⁴ஷணshய பா⁴rhயாrhேத² த⁴rhமjhஞாmh ஸiµதா³வஹth ॥ 42॥
ஸரமாmh நாம ஸுப⁴கா³mh ஸrhவலணஸmhதாmh ।
தேதா மnhேதா³த³ thரmh ேமக⁴நாத³மஜநth ॥ 43॥
ஜாதமாthரsh ேயா நாத³mh ேமக⁴வthphரiµேமாச ஹ ।
தத:ஸrhேவऽph³வnhேமக⁴நாேதா³ऽயதி சாஸkh’th ॥ 44॥
mhப⁴கrhணshதத: phராஹ நிth³ரா மாmh பா³த⁴ேத phரேபா⁴ ।
ததச காரயாமாஸ ³ஹாmh தீ³rhகா⁴mh ஸுவிshதராmh ॥ 45॥
தthர ஸுShவாப டா⁴thமா mhப⁴கrhே வி⁴rhணித: ।
நிth³ேத mhப⁴கrhேண  ராவே ேலாகராவண:॥ 46॥
ph³ராமnh ’iµkh²யாmhச ேத³வதா³நவகிnhநராnh ।
ேத³வேயா மiνShயாmhச நிஜkh◌⁴ேந ஸமேஹாரகா³nh ॥ 47॥
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த⁴நேதா³ऽபி தத:thவா ராவணshயாkhரமmh phர: ◌⁴ ।
அத⁴rhமmh மா Shேவதி ³தவாkhையrhnhயவாரயth ॥ 48॥
தத: khth³ேதா⁴ த³ஶkh³ேவா ஜகா³ம த⁴நதா³லயmh ।
விநிrhthய த⁴நாth◌⁴யmh ஜஹாேராthதமShபகmh ॥ 49॥
தேதா யமmh ச வணmh நிrhthய ஸமேரऽஸுர: ।
shவrhக³ேலாகமகா³thrhணmh ேத³வராஜகா⁴mhஸயா ॥ 50॥
தேதாऽப⁴வnhமஹth³th³த⁴nhth³ேரண ஸஹ ைத³வைத: ।
தேதா ராவணமph◌⁴ேயthய ப³ப³nhத⁴ thத³ேஶவர:॥ 51॥
தchch²thவா ஸஹஸாக³thய ேமக⁴நாத:³ phரதாபவnh ।
kh’thவா ேகா⁴ரmh மஹth³th³த⁴mh thவா thத³ஶŋhக³வாnh ॥ 52॥
இnhth³ரmh kh³’thவா ப³th◌⁴வாெஸௗ ேமக⁴நாேதா³ மஹாப³ல: ।
ேமாசயிthவா  பிதரmh kh³’thேவnhth³ரmh யெயௗ ரmh ॥ 53॥
ph³ரமா  ேமாசயாமாஸ ேத³ேவnhth³ரmh ேமக⁴நாத³த: ।
த³ththவா வராnh ப³ஹூmhshதshைம ph³ரமா shவப⁴வநmh யெயௗ ॥ 54॥
ராவே விஜயீ ேலாகாnh ஸrhவாnh thவா khரேமண  ।
ைகலாஸmh ேதாலயாமாஸ பா³ஹுபி: ◌⁴ பேகா⁴பைம:॥ 55॥
தthர நnhதீ³வேரணவmh ஶphேதாऽயmh ராேஸவர: ।
வாநைரrhமாiνைஷைசவ நாஶmh க³chேச²தி ேகாபிநா ॥ 56॥
ஶphேதாऽphயக³ணயnh வாkhயmh யெயௗ ைஹஹயபthதநmh ।
ேதந ப³th³ேதா⁴ த³ஶkh³வ: லshthேயந விேமாசித:॥ 57॥
தேதாऽதிப³லமாஸாth³ய கா⁴mhஸுrhஹŋhக³வmh ।
th◌⁴’தshேதைநவ கேண வாநா த³ஶகnhத⁴ர:॥ 58॥
ph◌⁴ராமயிthவா  சர:ஸiµth³ராnh ராவணmh ஹ: ।
விஸrhஜயாமாஸ ததshேதந ஸkh²யmh சகார ஸ:॥ 59॥
ராவண: பரமphத ஏவmh ேலாகாnh மஹாப³ல: ।
சகார shவவேஶ ராம ³⁴ேஜ shவயேமவ தாnh ॥ 60॥
ஏவmhphரபா⁴ேவா ராேஜnhth³ர த³ஶkh³வ:ஸேஹnhth³ரth ।
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thவயா விநிஹத:ஸŋhkh²ேய ராவே ேலாகராவண:॥ 61॥
ேமக⁴நாத³ச நிஹேதா லமேணந மஹாthமநா ।
mhப⁴கrhணச நிஹதshthவயா பrhவதஸnhநிப: ◌⁴ ॥ 62॥
ப⁴வாnhநாராயண:ஸாாjhஜக³தாமாதி³kh’th³வி: ◌⁴ ।
thவthshவபத³mh ஸrhவmh ஜக³thshதா²வரஜŋhக³மmh ॥ 63॥
thவnhநாபி⁴கமேலாthபnhேநா ph³ரமா ேலாகபிதாமஹ: ।
அkh³நிshேத iµக²ேதா ஜாேதா வாசா ஸஹ ர⁴thதம ॥ 64॥
பா³ஹுph◌⁴யாmh ேலாகபாெலௗகா⁴சுrhph◌⁴யாmh சnhth³ரபா⁴shகெரௗ ।
தி³ஶச விதி³ஶைசவ கrhph◌⁴யாmh ேத ஸiµthதி²தா:॥ 65॥
kh◌⁴ராthphராண:ஸiµthபnhநசாவிெநௗ ேத³வஸthதெமௗ ।
ஜŋhகா⁴ஜாஜக⁴நாth³⁴வrhேலாகாத³ேயாऽப⁴வnh ॥ 66॥
ேத³ஶாthஸiµthபnhநாசthவார:ஸாக³ரா ஹேர ।
shதநாph◌⁴யாnhth³ரவெணௗ வாலகி²lhயாச ேரதஸ:॥ 67॥
ேமTh◌⁴ராth³யேமா ³தா³nhmh’thrhமnhேயா th³ரshthேலாசந: ।
அshதி²ph◌⁴ய: பrhவதா ஜாதா: ேகேஶph◌⁴ேயா ேமக⁴ஸmhஹதி:॥ 68॥
ஓஷth◌⁴யshதவ ேராேமph◌⁴ேயா நேக²ph◌⁴யச க²ராத³ய: ।
thவmh விவப: ேஷா மாயாஶkhதிஸமnhவித:॥ 69॥
நாநாப இவாபா⁴ ³ணvhயதிகேர ஸதி ।
thவாமாthையவ வி³தா:◌⁴ பிப³nhthயmh’தமth◌⁴வேர ॥ 70॥
thவயா sh’Shடத³mh ஸrhவmh விவmh shதா²வரஜŋhக³மmh ।
thவாமாthையவ வnhதி ஸrhேவ shதா²வரஜŋhக³மா:॥ 71॥
thவth³khதமகி²லmh வsh vhயவஹாேரऽபி ராக⁴வ ।
ரமth◌⁴யக³தmh ஸrhபிrhயதா²vhயாphயாகி²லmh பய:॥ 72॥
thவth³பா⁴ஸா பா⁴ஸேதऽrhகாதி³ ந thவmh ேதநாவபா⁴ஸேஸ ।
ஸrhவக³mh நிthயேமகmh thவாmh jhஞாநசுrhவிேலாகேயth ॥ 73॥
நாjhஞாநசுshthவாmh பேயத³nhத⁴th³’kh³ பா⁴shகரmh யதா² ।
ேயாகி³நshthவாmh விசிnhவnhதி shவேத³ேஹ பரேமவரmh ॥ 74॥
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அதnhநிரஸநiµைக²rhேவத³ஶீrhைஷரஹrhநிஶmh ।
thவthபாத³ப⁴khதிேலேஶந kh³’தா யதி³ ேயாகி³ந:॥ 75॥
விசிnhவnhேதா  பயnhதி சிnhமாthரmh thவாmh ந சாnhயதா² ।
மயா phரலபிதmh கிசிthஸrhவjhஞshய தவாkh³ரத: ।
nhமrhஹ ேத³ேவஶ தவாiνkh³ரஹபா⁴க³ஹmh ॥ 76॥
தி³kh³ேத³ஶகாலபநமநnhயேமகmh

சிnhமாthரமரமஜmh சலநாதி³நmh ।
ஸrhவjhஞவரமநnhத³ணmh vhத³shத-
மாயmh ப⁴ேஜ ர⁴பதிmh ப⁴ஜதாமபி⁴nhநmh ॥ 77॥

இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ உthதரகாNhேட³

th³விதீய:
ஸrhக:³॥ 2॥

॥ th’தீய ஸrhக:³॥

ராம உவாச ।
வாஸுkh³வேயாrhஜnhம ேராchசா² தththவத: ।
ரவீnhth³ெரௗ வாநராகாெரௗ ஜjhஞாதாவிதி ந:தmh ॥ 1॥
அக³shthய உவாச ।
ேமேரா:shவrhணமயshயாth³ேரrhமth◌⁴ய’ŋhேக³ மணிphரேப⁴ ।
தshnh ஸபா⁴ऽऽshேத விshதீrh ph³ரமண:ஶதேயாஜநா ॥ 2॥
தshயாmh சrhiµக:²ஸாாthகதா³சிth³ேயாக³மாshதி²த: ।
ேநthராph◌⁴யாmh பதிதmh தி³vhயமாநnhத³ஸலmh ப³ஹு ॥ 3॥
தth³kh³’thவா கேர ph³ரமா th◌⁴யாthவா கிசிthதத³thயஜth ।
⁴ெமௗ பதிதமாthேரண தshமாjhஜாேதா மஹாகபி:॥ 4॥
தமாஹ th³ே வthஸ கிசிthகாலmh வஸாthர ேம ।
ஸேப ஸrhவேஶாபா⁴Th◌⁴ேய தத:ேரேயா ப⁴விShயதி ॥ 5॥
இthkhேதா nhயவஸthதthர ph³ரம வாநேராthதம: ।
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அth◌⁴யாthமராமாயேண உthதரகாNhட³mh

ஏவmh ப³ஹுதிேத² காேல க³ேத ’ாதி⁴ப:ஸுதீ:◌⁴ ॥ 6॥
கதா³சிthபrhயடnhநth³ெரௗ ப²லலாrhத²iµth³யத: ।
அபயth³தி³vhயஸலாmh வாபீmh மணிஶிலாnhவிதாmh ॥ 7॥
பாநீயmh பாமாக³chச²thதthர சா²யாமயmh கபிmh ।
th³’ShThவா phரதிகபிmh மthவா நிபபாத ஜலாnhதேர ॥ 8॥
தthராth³’ShThவா ஹmh ஶீkh◌⁴ரmh நthphthய வாநர: ।
அபயthஸுnhத³mh ராமாமாthமாநmh விshமயmh க³த:॥ 9॥
தத:ஸுேரேஶா ேத³ேவஶmh ஜயிthவா சrhiµக²mh ।
க³chச²nh மth◌⁴யாநஸமேய th³’ShThவா நாmh மேநாரமாmh ॥ 10॥
கnhத³rhபஶரவிth³தா⁴ŋhக³shthயkhதவாnh வீrhயiµthதமmh ।
தாமphராphையவ தth³பீ³ஜmh வாலேத³ேஶऽபதth³⁴வி ॥ 11॥
வா ஸமப⁴வthதthர ஶkhரlhயபராkhரம: ।
தshய த³ththவா ஸுேரஶாந:shவrhணமாலாmh தி³வmh க³த:॥ 12॥
பா⁴iνரphயாக³தshதthர ததா³நீேமவ பா⁴நீmh ।
th³’ShThவா காமவேஶா ⁴thவா kh³வாேத³ேஶऽsh’ஜnhமஹth ॥ 13॥
பீ³ஜmh தshயாshதத:ஸth³ேயா மஹாகாேயாऽப⁴வth³த⁴: ।
தshய த³ththவா ஹமnhதmh ஸஹாயாrhத²mh க³ேதா ரவி:॥ 14॥
thரth³வயmh ஸமாதா³ய க³thவா ஸா நிth³தா khவசிth ।
phரபா⁴ேதऽபயதா³thமாநmh rhவவth³வாநராkh’திmh ॥ 15॥
ப²லலாதி³பி:◌⁴ ஸாrhத⁴mh thராph◌⁴யாmh ஸத: கபி: ।
நthவா சrhiµக²shயாkh³ேர ’ராஜ:shதி²த:ஸுதீ:◌⁴ ॥ 16॥
தேதாऽph³ரவீthஸமாவாshய ப³ஹுஶ: கபிஜரmh ।
தthைரகmh ேத³வதா³தமாஹூயாமரஸnhநிப⁴mh ॥ 17॥
க³chச²³த மயாதி³Shேடா kh³’thவா வாநேராthதமmh ।
கிShகிnhதா⁴mh தி³vhயநக³mh நிrhதாmh விவகrhம ॥ 18॥
ஸrhவெஸௗபா⁴kh³யவதாmh ேத³ைவரபி ³ராஸதா³mh ।
தshயாmh mhஹாஸேந வீரmh ராஜாநமபி⁴ேஷசய ॥ 19॥
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ஸphதth³வீபக³தா ேய ேய வாநரா:ஸnhதி ³rhஜயா: ।
ஸrhேவ ேத ’ராஜshய ப⁴விShயnhதி வேஶऽiνகா:³॥ 20॥
யதா³ நாராயண:ஸாாth³ராேமா ⁴thவா ஸநாதந: ।
⁴பா⁴ராஸுரநாஶாய ஸmhப⁴விShயதி ⁴தேல ॥ 21॥
ததா³ஸrhேவ ஸஹாயாrhேத² தshய க³chச²nh வாநரா: ।
இthkhேதா ph³ரம ³ேதா ேத³வாநாmh ஸ மஹாமதி:॥ 22॥
யதா²ऽऽjhஞphதshததா² சkhேர ph³ரம தmh ஹவரmh ।
ேத³வ³தshதேதா க³thவா ph³ரமேண தnhnhயேவத³யth ॥ 23॥
ததா³தி³வாநராmh ஸா கிShகிnhதா⁴ऽ⁴nhnh’பாரய:॥ 24॥
ஸrhேவவரshthவேமவாதா³நீmh ph³ரமrhதி²த: ।
⁴ேமrhபா⁴ேரா ’த: kh’thshநshthவயா லாnh’ேத³நா ।
ஸrhவ⁴தாnhதரshத²shய நிthயiµkhதசிதா³thமந:॥ 25॥
அக²Nhடா³நnhதபshய கியாேநஷ பராkhரம: ।
ததா²பி வrhNhயேத ஸth³பி⁴rhலாமாiνஷபிண:॥ 26॥
யஶshேத ஸrhவேலாகாநாmh பாபஹthைய ஸுகா²ய ச ।
ய இத³mh கீrhதேயnhமrhthேயா வாஸுkh³வேயாrhமஹth ॥ 27॥
ஜnhம thவதா³ரயthவாthஸ iµchயேத ஸrhவபாதைக:॥ 28॥
அதா²nhயாmh ஸmhphரவயா கதா²mh ராம thவதா³ரயாmh ।
தா ’தா யத³rhத²mh ஸா ராவேணந ³ராthமநா ॥ 29॥
ரா kh’தேக³ ராம phரஜாபதிஸுதmh வி⁴mh ।
ஸநthமாரேமகாnhேத ஸமாநmh த³ஶாநந: ।
விநயாவநேதா ⁴thவா யபி⁴வாth³ேயத³மph³ரவீth ॥ 30॥
ேகா nhவshnh phரவேரா ேலாேக ேத³வாநாmh ப³லவthதர: ।
ேத³வாச யmh ஸமாthய th³ேத⁴ ஶthmh ஜயnhதி  ॥ 31॥
கmh யஜnhதி th³விஜா நிthயmh கmh th◌⁴யாயnhதி ச ேயாகி³ந: ।
ஏதnhேம ஶmhஸ ப⁴க³வnh phரநmh phரநவிதா³mhவர ॥ 32॥
jhஞாthவா தshய ’தி³shத²mh யthதத³ேஶேஷண ேயாக³th³’kh ।
த³ஶாநநiµவாேசத³mh ’iΝ வயா thரக ॥ 33॥
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ப⁴rhதா ேயா ஜக³தாmh நிthயmh யshய ஜnhமாதி³கmh ந  ।
ஸுராஸுைரrhiνேதா நிthயmh ஹrhநாராயேऽvhயய:॥ 34॥
யnhநாபி⁴பŋhகஜாjhஜாேதா ph³ரமா விவsh’ஜாmh பதி: ।
sh’Shடmh ேயைநவ ஸகலmh ஜக³thshதா²வரஜŋhக³மmh ॥ 35॥
தmh ஸமாthய வி³தா⁴ ஜயnhதி ஸமேர nh ।
ேயாகி³ேநா th◌⁴யாநேயாேக³ந தேமவாiνஜபnhதி  ॥ 36॥
மஹrhேஷrhவசநmh thவா phரthவாச த³ஶாநந: ।
ைத³thயதா³நவராmh விShiΝநா நிஹதாநி ச ॥ 37॥
காmh வா க³திmh phரபth³யnhேத phேரthய ேத iµநிŋhக³வ ।
தiµவாச iµநிேரShேடா² ராவணmh ராஸாதி⁴பmh ॥ 38॥
ைத³வைதrhநிஹதா நிthயmh க³thவா shவrhக³மiνthதமmh ।
ேபா⁴க³ேய நshதshமாth³ph◌⁴ரShடா ⁴ெமௗ ப⁴வnhதி ேத ॥ 39॥
rhவாrhைத: Nhயபாைபrhmhயnhேத ேசாth³ப⁴வnhதி ச ।
விShiΝநா ேய ஹதாshேத  phராphiνவnhதி ஹேரrhக³திmh ॥ 40॥
thவா iµநிiµகா²thஸrhவmh ராவே ’Shடமாநஸ: ।
ேயாthshேயऽஹmh ஹ ஸாrhத⁴தி சிnhதாபேராऽப⁴வth ॥ 41॥
மந:shதி²தmh பjhஞாய ராவணshய மஹாiµநி: ।
உவாச வthஸ ேதऽபீ⁴Shடmh ப⁴விShயதி ந ஸmhஶய:॥ 42॥
கசிthகாலmh phரதீshவ ஸுகீ² ப⁴வ த³ஶாநந ।
ஏவiµkhthவா மஹாபா³ேஹா iµநி: நவாச தmh ॥ 43॥
தshய shவபmh வயா யபshயாபி மாயிந: ।
shதா²வேரஷு ச ஸrhேவஷு நேத³ஷு ச நதீ³ஷு ச ॥ 44॥
ஓŋhகாரைசவ ஸthயmh ச ஸாவிth ph’தி²வீ ச ஸ: ।
ஸமshதஜக³தா³தா⁴ர: ேஶஷபத⁴ேரா  ஸ:॥ 45॥
ஸrhேவ ேத³வா:ஸiµth³ராச கால:ஸூrhயச சnhth³ரமா: ।
ஸூrhேயாத³ேயா தி³வாராth யமைசவ ததா²நில:॥ 46॥
அkh³நிnhth³ரshததா² mh’th: பrhஜnhேயா வஸவshததா² ।
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ph³ரமா th³ராத³யைசவ ேய சாnhேய ேத³வதா³நவா:॥ 47॥
விth³ேயாதேத jhவலthேயஷ பாதி சாthதீதி விவkh’th ।
khடா³mh கேராthயvhயயாthமா ேஸாऽயmh விShiΝ:ஸநாதந:॥ 48॥
ேதந ஸrhவத³mh vhயாphதmh thைரேலாkhயmh ஸசராசரmh ।
நீேலாthபலத³லயாேமா விth³th³வrhmhப³ராvh’த:॥ 49॥
ஶுth³த⁴ஜாmh³நத³phரkh²யாmh யmh வாமாŋhகஸmhshதி²தாmh ।
ஸதா³நபாயிநீmh ேத³வீmh பயnhநாŋhkh³ய திShட²தி ॥ 50॥
th³ரShmh ந ஶkhயேத ைகசிth³ேத³வதா³நவபnhநைக:³ ।
யshய phரஸாத³mh ேத ஸ ைசநmh th³ரShமrhஹதி ॥ 51॥
ந ச யjhஞதேபாபி⁴rhவா ந தா³நாth◌⁴யயநாதி³பி:◌⁴ ।
ஶkhயேத ப⁴க³வாnh th³ரShiµபாையதைரரபி ॥ 52॥
தth³ப⁴khைதshதth³க³தphராணshதchசிthைதrh⁴தகlhமைஷ: ।
ஶkhயேத ப⁴க³வாnh விShiΝrhேவதா³nhதாமலth³’Shபி:◌⁴ ॥ 53॥
அத²வா th³ரShchசா² ேத ’iΝ thவmh பரேமவரmh ।
thேரதாேக³ஸ ேத³ேவேஶா ப⁴விதா nh’பவிkh³ரஹ:॥ 54॥
தாrhத²mh ேத³வமrhthயாநாவாmh ேல ஹ: ।
ராேமா தா³ஶரதி²rh⁴thவா மஹாஸththவபராkhரம:॥ 55॥
பிrhநிேயாகா³thஸ ph◌⁴ராthரா பா⁴rhயயா த³Nhட³ேக வேந ।
விசShயதி த⁴rhமாthமா ஜக³nhமாthரா shவமாயயா ॥ 56॥
ஏவmh ேத ஸrhவமாkh²யாதmh மயா ராவண விshதராth ।
ப⁴ஜshவ ப⁴khதிபா⁴ேவந ஸதா³ ராமmh யா தmh ॥ 57॥
அக³shthய உவாச ।
ஏவmh thவாஸுராth◌⁴யோ th◌⁴யாthவா கிசிth³விசாrhய ச ।
thவயா ஸஹ விேராேத⁴phஸுrhiµiµேத³ ராவே மஹாnh ॥ 58॥
th³தா⁴rhதீ²ஸrhவேதா ேலாகாnh பrhயடnh ஸமவshதி²த: ।
ஏதத³rhத²mh மஹாராஜ ராவேऽதீவ ³th³தி⁴மாnh ।
’தவாnh ஜாநகீmh ேத³வீmh thவயாthமவத⁴காŋhயா ॥ 59॥
இமாmh கதா²mh ய:’iΝயாthபேட²th³வா
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ஸmhராவேயth³வா ரவrhதி²நாmh ஸதா³ ।
ஆShயமாேராkh³யமநnhதெஸௗkh²யmh

phராphேநாதி லாப⁴mh த⁴நமயmh ச ॥ 60॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³உthதரகாNhேட³

th’தீய:ஸrhக:³॥ 3॥

॥ சrhத²ஸrhக:³॥

மஹாேத³வ உவாச ।
ஏகதா³ ph³ரமே ேலாகாதா³யாnhதmh நாரத³mh iµநிmh ।
பrhயடnh ராவே ேலாகாnh th³’ShThவா நthவாph³ரவீth³வச:॥ 1॥
ப⁴க³வnh ph³ ேம ேயாth³⁴mh thர ஸnhதி மஹாப³லா: ।
ேயாth³⁴chசா² ப³பி⁴shthவmh jhஞாதா ஜக³ththரயmh ॥ 2॥
iµநிrhth◌⁴யாऽऽthவாஹ ஸுசிரmh ேவதth³வீபநிவாந: ।
மஹாப³லா மஹாகாயாshதthர யா மஹாமேத ॥ 3॥
விShiΝஜாரதா ேய ைவ விShiΝநா நிஹதாச ேய ।
த ஏவ தthர ஸஜாதா அேஜயாச ஸுராஸுைர:॥ 4॥
thவா தth³ராவே ேவகா³nhமnhthபி: ◌⁴ Shபேகண தாnh ।
ேயாth³⁴காம:ஸமாக³thய ேவதth³வீபஸபத:॥ 5॥
தthphரபா⁴ஹதேதஜshகmh Shபகmh நாசலthதத: ।
thயkhthவா விமாநmh phரயெயௗ மnhthணச த³ஶாநந:॥ 6॥
phரவிஶnhேநவ தth³ th³வீபmh th◌⁴’ேதா ஹshேதந ேயாதா ।
ph’Shடச thவmh த: ேகாऽ phேரத: ேகந வா வத³॥ 7॥
இthkhேதா லயா shthபி⁴rhஹஸnhதீபி: ◌⁴ ந: ந: ।
kh’chch²ராth³த⁴shதாth³விநிrhiµkhதshதாஸாmh shthmh த³ஶாநந:॥ 8॥
ஆசrhயமலmh லph³th◌⁴வா சிnhதயாமாஸ ³rhமதி: ।
விShiΝநா நிஹேதா யா ைவNhட²தி நிசித:॥ 9॥
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மயி விShiΝrhயதா²phேயthததா² காrhயmh கேராmhயஹmh ।
இதி நிசிthய ைவேத³mh ஜஹார விபிேநऽஸுர:॥ 10॥
ஜாநnhேநவ பராthமாநmh ஸ ஜஹாராவநீஸுதாmh ।
மாth’வthபாலயாமாஸ thவthத: காŋhnh வத⁴mh shவகmh ॥ 11॥
ராம thவmh பரேமவேராऽஸகலmh ஜாநா விjhஞாநth³’kh³
⁴தmh ப⁴vhயத³mh thகாலகலநாஸா விகlhேபாjh²த: ।
ப⁴khதாநாமiνவrhதநாய ஸகலாmh rhவnh khயாஸmhஹதிmh
thவmh ’Nhவnhமiνஜாkh’திrhiµநிவேசா பா⁴ஶ ேலாகாrhசித:॥ 12॥
shthைவவmh ராக⁴வmh ேதந த:mhப⁴ஸmhப⁴வ: ।
shவாரமmh iµநிபி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh phரயெயௗ ’Shடமாநஸ:॥ 13॥
ராமsh தயா ஸாrhத⁴mh ph◌⁴ராth’பி:◌⁴ ஸஹ மnhthபி: ◌⁴ ।
ஸmhஸாவ ரமாநாேதா² ரமமாேऽவஸth³kh³’ேஹ ॥ 14॥
அநாஸkhேதாऽபி விஷயாnh ³⁴ேஜ phயயா ஸஹ ।
ஹiνமthphரiµைக:²ஸth³பி⁴rhவாநைர: பேவShத:॥ 15॥
Shபகmh சாக³மth³ராமேமகதா³ rhவவthphர⁴mh ।
phராஹ ேத³வ ேப³ேரண phேரதmh thவாமஹmh தத:॥ 16॥
தmh thவmh ராவேணநாெதௗ³ பசாth³ராேமண நிrhதmh ।
அதshthவmh ராக⁴வmh நிthயmh வஹ யாவth³வேஸth³⁴வி ॥ 17॥
யதா³ க³chேச²th³ர⁴ேரShேடா²ைவNhட²mh யா மாmh ததா³ ।
தchch²thவா ராக⁴வ: phராஹ Shபகmh ஸூrhயஸnhநிப⁴mh ॥ 18॥
யதா³shமரா ப⁴th³ரmh ேத ததா³க³chச² மமாnhதிகmh ।
திShடா²nhதrhதா⁴ய ஸrhவthர க³chேச²தா³நீmh மமாjhஞயா ॥ 19॥
இthkhthவா ராமசnhth³ேராऽபி ெபௗரகாrhயாணி ஸrhவஶ: ।
ph◌⁴ராth’பி⁴rhமnhthபி:◌⁴ ஸாrhத⁴mh யதா²nhயாயmh சகார ஸ:॥ 20॥
ராக⁴ேவ ஶாஸதி ⁴வmh ேலாகநாேத² ரமாபெதௗ ।
வஸுதா⁴ ஸshயஸmhபnhநா ப²லவnhதச ⁴ஹா:॥ 21॥
ஜநா த⁴rhமபரா:ஸrhேவ பதிப⁴khதிபரா:shthய: ।
நாபயththரமரணmh கசிth³ராஜநி ராக⁴ேவ ॥ 22॥
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ஸமாய விமாநாkh³rhயmh ராக⁴வ:தயா ஸஹ ।
வாநைரrhph◌⁴ராth’பி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh ஸசசாராவநிmh phர: ◌⁴ ॥ 23॥
அமாiνஷாணி காrhயாணி சகார ப³ஹுேஶா ⁴வி ।
ph³ராமணshய ஸுதmh th³’ShThவா பா³லmh mh’தமகாலத:॥ 24॥
ேஶாசnhதmh ph³ராமணmh சாபி jhஞாthவா ராேமா மஹாமதி: ।
தபshயnhதmh வேந ஶூth³ரmh ஹthவா ph³ராமணபா³லகmh ॥ 25॥
வயாமாஸ ஶூth³ரshய த³ெதௗ³shவrhக³மiνthதமmh ।
ேலாகாநாiµபேத³ஶாrhத²mh பரமாthமா ர⁴thதம:॥ 26॥
ேகாஶ:shதா²பயாமாஸ ஶிவŋhகா³நி ஸrhவஶ: ।
தாmh ச ரமயாமாஸ ஸrhவேபா⁴ைக³ரமாiνைஷ:॥ 27॥
ஶஶாஸ ராேமா த⁴rhேமண ராjhயmh பரமத⁴rhமவிth ।
கதா²mh ஸmhshதா²பயாமாஸ ஸrhவேலாகமலாபஹாmh ॥ 28॥
த³ஶவrhஷஸஹshராணி மாயாமாiνஷவிkh³ரஹ: ।
சகார ராjhயmh விதி⁴வlhேலாகவnhth³யபதா³mh³ஜ:॥ 29॥
ஏகபthநீvhரேதா ராேமா ராஜrh:ஸrhவதா³ஶுசி: ।
kh³’ஹேமதீ⁴யமகி²லமாசரnh ஶியnh ஜநாnh ॥ 30॥
தா phேரmhiνvh’ththயா ச phரரேயண த³ேமந ச ।
ப⁴rhrhமேநாஹரா ஸாth◌⁴வீ பா⁴வjhஞா ஸா யா பி⁴யா ॥ 31॥
ஏகதா³khட³விபிேந ஸrhவேபா⁴க³ஸமnhவிேத ।
ஏகாnhேத தி³vhயப⁴வேந ஸுகா²நmh ர⁴thதமmh ॥ 32॥
நீலமாணிkhயஸŋhகாஶmh தி³vhயாப⁴ரண⁴தmh ।
phரஸnhநவத³நmh ஶாnhதmh விth³thஜநிபா⁴mhப³ரmh ॥ 33॥
தா கமலபthரா ஸrhவாப⁴ரண⁴தா ।
ராமமாஹ கராph◌⁴யாmh ஸா லாலயnhதீ பதா³mh³ேஜ ॥ 34॥
ேத³வேத³வ ஜக³nhநாத² பரமாthமnh ஸநாதந ।
சிதா³நnhதா³தி³மth◌⁴யாnhதரதாேஶஷகாரண ॥ 35॥
ேத³வ ேத³வா:ஸமாஸாth³ய மாேமகாnhேதऽph³வnhவச: ।
ப³ஹுேஶாऽrhth²யமாநாshேத ைவNhடா²க³மநmh phரதி ॥ 36॥
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thவயா ஸேமதசிchச²khthயா ராமshதிShட²தி ⁴தேல ।
விsh’jhயாshமாnh shவகmh தா⁴ம ைவNhட²mh ச ஸநாதநmh ॥ 37॥
ஆshேத thவயா ஜக³th³தா⁴th ராம: கமலேலாசந: ।
அkh³ரேதா யா ைவNhட²mh thவmh ததா² ேசth³ர⁴thதம:॥ 38॥
ஆக³Shயதி ைவNhட²mh ஸநாதா²nhந: கShயதி ।
இதி விjhஞாபிதாஹmh ைதrhமயா விjhஞாபிேதா ப⁴வாnh ॥ 39॥
யth³khதmh தthShவாth³ய நாஹமாjhஞாபேய phரேபா⁴ ।
தாயாshதth³வச:thவா ராேமா th◌⁴யாthவாph³ரவீthணmh ॥ 40॥
ேத³வி ஜாநா ஸகலmh தthேராபாயmh வதா³ ேத ।
கlhபயிthவா ஷmh ேத³வி ேலாகவாத³mh thவதா³ஶயmh ॥ 41॥
thயஜா thவாmh வேந ேலாகவாதா³th³பீ⁴த இவாபர: ।
ப⁴விShயத:மாெரௗ th³ெவௗ வாlhேகராரமாnhதிேக ॥ 42॥
இதா³நீmh th³’யேத க³rhப: ◌⁴ நராக³thய ேமऽnhதிகmh ।
ேலாகாநாmh phரthயயாrhத²mh thவmh kh’thவா ஶபத²மாத³ராth ॥ 43॥
⁴ேமrhவிவரமாthேரண ைவNhட²mh யாshய th³தmh ।
பசாத³ஹmh க³Shயா ஏஷ ஏவ ஸுநிசய:॥ 44॥
இthkhthவா தாmh விsh’jhயாத² ராேமா jhஞாைநகலண: ।
மnhthபி⁴rhமnhthரதththவjhைஞrhப³லiµkh²ையச ஸmhvh’த:॥ 45॥
தthேராபவிShடmh ராமmh ஸு’த:³ பrhபாஸத ।
ஹாshயphெரௗட⁴கதா²ஸுjhஞா ஹாஸயnhத:shதி²தா ஹmh ॥ 46॥
கதா²phரஸŋhகா³thபphரchச² ராேமா விஜயநாமகmh ।
ெபௗரா ஜாநபதா³ ேம கிmh வத³nhதீஹ ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ॥ 47॥
தாmh வா மாதரmh வா ேம ph◌⁴ராth’nhவா ைககயீமத² ।
ந ேப⁴தvhயmh thவயா ph³ ஶாபிேதாऽ மேமாப ॥ 48॥
இthkhத: phராஹ விஜேயா ேத³வ ஸrhேவ வத³nhதி ேத ।
kh’தmh ஸு³Shகரmh ஸrhவmh ராேமண விதி³தாthமநா ॥ 49॥
கிnh ஹthவா த³ஶkh³வmh தாமா’thய ராக⁴வ: ।
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அமrhஷmh ph’Shட²த: kh’thவா shவmh ேவம phரthயபாத³யth ॥ 50॥
கீth³’ஶmh ’த³ேய தshய தாஸmhேபா⁴க³ஜmh ஸுக²mh ।
யா ’தா விஜேநऽரNhேய ராவேணந ³ராthமநா ॥ 51॥
அshமாகமபி ³Shகrhம ேயாதாmh மrhஷணmh ப⁴ேவth ।
யாth³’kh³ப⁴வதி ைவ ராஜா தாth³’ேயா நியதmh phரஜா:॥ 52॥
thவா தth³வசநmh ராம:shவஜநாnh பrhயph’chச²த ।
ேதऽபி நthவாph³வnh ராமேமவேமதnhந ஸmhஶய:॥ 53॥
தேதா விsh’jhய ஸசிவாnh விஜயmh ஸு’த³shததா² ।
ஆஹூய லமணmh ராேமா வசநmh ேசத³மph³ரவீth ॥ 54॥
ேலாகாபவாத³sh மஹாnh தாமாthய ேமऽப⁴வth ।
தாmh phராத:ஸமாநீய வாlhேகராரமாnhதிேக ॥ 55॥
thயkhthவா ஶீkh◌⁴ரmh ரேத²ந thவmh நராயா லமண ।
வயேஸ யதி³வா கிசிthததா³ மாmh ஹதவாந ॥ 56॥
இthkhேதா லமே பீ⁴thயா phராதthதா²ய ஜாநகீmh ।
ஸுமnhthேரண ரேத² kh’thவா ஜகா³ம ஸஹஸா வநmh ॥ 57॥
வாlhேகராரமshயாnhேத thயkhthவா தாiµவாச ஸ: ।
ேலாகாபவாத³பீ⁴thயா thவாmh thயkhதவாnh ராக⁴ேவா வேந ॥ 58॥
ேதா³ேஷா ந கசிnhேம மாதrhக³chசா²ரமபத³mh iµேந: ।
இthkhthவா லமண:ஶீkh◌⁴ரmh க³தவாnh ராமஸnhநிதி⁴mh ॥ 59॥
தாபி :³க²ஸnhதphதா விலலாபாதிiµkh³த⁴வth ।
ஶிShைய:thவா ச வாlhகி:தாmh jhஞாthவா ஸ தி³vhயth³’kh ॥ 60॥
அrhkh◌⁴யாதி³பி: ◌⁴ ஜயிthவா ஸமாவாshய ச ஜாநகீmh ।
jhஞாthவா ப⁴விShயmh ஸகலமாrhபயnh iµநிேயாதாmh ॥ 61॥
தாshதாmh ஸmhஜயnhதி shம தாmh ப⁴khthயா தி³ேந தி³ேந ।
jhஞாthவா பராthமேநா லmh iµநிவாkhேயந ேயாத: ।
ேஸவாmh சkh:ஸதா³ தshயா விநயாதி³பி⁴ராத³ராth ॥ 62॥
ராேமாऽபி தாரத: பராthமா விjhஞாநth³’khேகவல ஆதி³ேத³வ: ।
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ஸnhthயjhய ேபா⁴கா³நகி²லாnh விரkhேதா iµநிvhரேதாऽ⁴nhiµநிேஸவிதாŋhkh◌⁴:
॥ 63॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³உthதரகாNhேட³

சrhத:²ஸrhக:³॥ 4॥

॥ பசம ஸrhக:³॥

மஹாேத³வ உவாச ।
தேதா ஜக³nhமŋhக³ளமŋhக³ளாthமநா

விதா⁴ய ராமாயணகீrhதிiµthதமாmh ।
சசார rhவாசதmh ர⁴thதேமா

ராஜrhவrhையரபி⁴ேஸவிதmh யதா²॥ 1॥
ெஸௗth ph’Shட உதா³ர³th³தி⁴நா

ராம: கதா:² phராஹ ராதநீ:ஶுபா: ◌⁴ ।
ராjhஞ: phரமthதshய nh’க³shய ஶாபேதா

th³விஜshய திrhயkhthவமதா²ஹ ராக⁴வ:॥ 2॥
கதா³சிேத³காnhத உபshதி²தmh phர⁴mh

ராமmh ரமாலாதபாத³பŋhகஜmh ।
ெஸௗthராஸாதி³தஶுth³த⁴பா⁴வந:
phரணmhய ப⁴khthயா விநயாnhவிேதாऽph³ரவீth ॥ 3॥

thவmh ஶுth³த⁴ேபா³ேதா⁴ऽஸrhவேத³நா-
மாthமாshயதீ⁴ேஶாऽ நிராkh’தி:shவயmh ।

phரதீயேஸ jhஞாநth³’ஶாmh மஹாமேத
பாதா³ph³ஜph◌⁴’ŋhகா³தஸŋhக³ஸŋhகி³நாmh ॥ 4॥

அஹmh phரபnhேநாऽsh பதா³mh³ஜmh phரேபா⁴
ப⁴வாபவrhக³mh தவ ேயாகி³பா⁴விதmh ।

யதா²ஜஸாऽjhஞாநமபாரவாதி⁴mh
ஸுக²mh தShயா ததா²iνஶாதி⁴ மாmh ॥ 5॥

thவாத² ெஸௗthவேசாऽகி²லmh ததா³
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phராஹ phரபnhநாrhதிஹர: phரஸnhநதீ: ◌⁴ ।
விjhஞாநமjhஞாநதம:phரஶாnhதேய

திphரபnhநmh திபால⁴ஷண:॥ 6॥
ஆெதௗ³shவவrhரமவrhணிதா: khயா:
kh’thவா ஸமாஸாதி³தஶுth³த⁴மாநஸ: ।

ஸமாphய தthrhவiµபாthதஸாத⁴ந:
ஸமாரேயthஸth³³மாthமலph³த⁴ேய ॥ 7॥

khயா ஶேராth³ப⁴வேஹராth³’தா
phயாphெயௗ ெதௗ ப⁴வத:ஸுராகி³ண: ।

த⁴rhேமதெரௗ தthர ந:ஶரகmh
ந: khயா சkhரவதீ³rhயேத ப⁴வ:॥ 8॥

அjhஞாநேமவாshய  லகாரணmh
தth³th◌⁴யாநேமவாthர விெதௗ⁴ விதீ⁴யேத ।

விth³ையவ தnhநாஶவிெதௗ⁴ பய
ந கrhம தjhஜmh ஸவிேராத⁴தmh ॥ 9॥

நாjhஞாநஹாநிrhந ச ராக³ஸŋhேயா
ப⁴ேவthதத: கrhம ஸேதா³ஷiµth³ப⁴ேவth ।

தத: ந:ஸmhsh’திரphயவாதா
தshமாth³³ேதா⁴ jhஞாநவிசாரவாnh ப⁴ேவth ॥ 10॥

நiν khயா ேவத³iµேக²ந ேசாதி³தா
தைத²வ விth³யா ஷாrhத²ஸாத⁴நmh ।

கrhதvhயதா phராணph◌⁴’த: phரேசாதி³தா
விth³யாஸஹாயthவiµைபதி ஸா ந:॥ 11॥

கrhமாkh’ெதௗ ேதா³ஷமபி திrhஜெகௗ³

தshமாthஸதா³ காrhயத³mh iµiµு ।
நiν shவதnhthரா th◌⁴வகாrhயகாணீ

விth³யா ந கிசிnhமநஸாphயேபேத ॥ 12॥
ந ஸthயகாrhேயாऽபி  யth³வத³th◌⁴வர:
phரகாŋhேதऽnhயாநபி காரகாதி³காnh ।

தைத²வ விth³யா விதி⁴த: phரகாஶிைத:
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விஶிShயேத கrhமபி⁴ேரவ iµkhதேய ॥ 13॥
ேகசிth³வத³nhதீதி விதrhகவாதி³ந-
shதத³phயஸth³th³’Shடவிேராத⁴காரth ।

ேத³ஹாபி⁴மாநாத³பி⁴வrhத⁴ேத khயா
விth³யா க³தாஹŋhkh’தித: phரth³th◌⁴யதி ॥ 14॥

விஶுth³த⁴விjhஞாநவிேராசநாசிதா
விth³யாthமvh’thதிசரேமதி ப⁴Nhயேத ।

உேத³தி கrhமாகி²லகாரகாதி³பி: ◌⁴
நிஹnhதி விth³யாகி²லகாரகாதி³கmh ॥ 15॥

தshமாththயேஜthகாrhயமேஶஷத:ஸுதீ: ◌⁴
விth³யாவிேராதா⁴nhந ஸiµchசேயா ப⁴ேவth ।

ஆthமாiνஸnhதா⁴நபராயண:ஸதா³
நிvh’thதஸrhேவnhth³யvh’thதிேகா³சர:॥ 16॥

யாவchச²ராதி³ஷு மாயயாthமதீ⁴-
shதாவth³விேத⁴ேயா விதி⁴வாத³கrhமmh ।

ேநதீதி வாkhையரகி²லmh நிth◌⁴ய தth
jhஞாthவா பராthமாநமத² thயேஜthkhயா:॥ 17॥

யதா³ பராthமாthமவிேப⁴த³ேப⁴த³கmh
விjhஞாநமாthமnhயவபா⁴தி பா⁴shவரmh ।

தைத³வ மாயா phரவியேதऽஜஸா
ஸகாரகா காரணமாthமஸmhsh’ேத:॥ 18॥

திphரமாபி⁴விநாஶிதா ச ஸா
கத²mh ப⁴விShயthயபி காrhயகாணீ ।

விjhஞாநமாthராத³மலாth³விதீயத-
shதshமாத³விth³யா ந நrhப⁴விShயதி ॥ 19॥

யதி³shம நShடா ந ந: phரஸூயேத
கrhதாஹமshேயதி மதி: கத²mh ப⁴ேவth ।

தshமாthshவதnhthரா ந கிமphயேபேத
விth³யா விேமாாய விபா⁴தி ேகவலா ॥ 20॥
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ஸா ைதthதியதிராஹ ஸாத³ரmh
nhயாஸmh phரஶshதாகி²லகrhமmh sh²டmh ।

ஏதாவதி³thயாஹ ச வாநாmh தி:
jhஞாநmh விேமாாய ந கrhம ஸாத⁴நmh ॥ 21॥

விth³யாஸமthேவந  த³rhஶிதshthவயா
khரrhந th³’Shடாnhத உதா³’த:ஸம: ।

ப²ல: ph’த²khthவாth³ப³ஹுகாரைக: khர:

ஸmhஸாth◌⁴யேத jhஞாநமேதா விபrhயயmh ॥ 22॥
ஸphரthயவாேயா யஹthயநாthமதீ⁴-
ரjhஞphரth³தா⁴ ந  தththவத³rhஶிந: ।

தshமாth³³ைத⁴shthயாjhயமவிkhயாthமபி: ◌⁴
விதா⁴நத: கrhம விதி⁴phரகாஶிதmh ॥ 23॥

ரth³தா⁴nhவிதshதththவமதி வாkhயேதா
³ேரா: phரஸாதா³த³பி ஶுth³த⁴மாநஸ: ।

விjhஞாய ைசகாthmhயமதா²thமவேயா:
ஸுகீ² ப⁴ேவnhேமவாphரகmhபந:॥ 24॥

ஆெதௗ³ பதா³rhதா²வக³திrh காரணmh
வாkhயாrhத²விjhஞாநவிெதௗ⁴ விதா⁴நத: ।

தththவmhபதா³rhெதௗ² பரமாthமவகா-
வதி ைசகாthmhயமதா²நேயாrhப⁴ேவth ॥ 25॥

phரthயkhபேராாதி³விேராத⁴மாthமேநா:
விஹாய ஸŋhkh³’ய தேயாசிதா³thமதாmh ।

ஸmhேஶாதி⁴தாmh லணயா ச லதாmh
jhஞாthவா shவமாthமாநமதா²th³வேயா ப⁴ேவth ॥ 26॥

ஏகாthமகthவாjhஜஹதீ ந ஸmhப⁴ேவth
ததா²ऽஜஹlhலணதா விேராத⁴த: ।

ேஸாऽயmhபதா³rhதா²விவ பா⁴க³ல
jhேயத தththவmhபத³ேயாரேதா³ஷத:॥ 27॥

ரஸாதி³பசீkh’த⁴தஸmhப⁴வmh
ேபா⁴கா³லயmh :³க²ஸுகா²தி³கrhமmh ।
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ஶரமாth³யnhதவதா³தி³கrhமஜmh
மாயாமயmh sh²லiµபாதி⁴மாthமந:॥ 28॥

ஸூமmh மேநா³th³தி⁴த³ேஶnhth³ையrhதmh
phராணரபசீkh’த⁴தஸmhப⁴வmh ।

ேபா⁴kh:ஸுகா²ேத³ரiνஸாத⁴நmh ப⁴ேவth
ஶரமnhயth³வி³ராthமேநா ³தா: ◌⁴ ॥ 29॥

அநாth³யநிrhவாchயமபீஹ காரணmh
மாயாphரதா⁴நmh  பரmh ஶரகmh ।

உபாதி⁴ேப⁴தா³th யத: ph’த²kh shதி²தmh
shவாthமாநமாthமnhயவதா⁴ரேயthkhரமாth ॥ 30॥

ேகாேஶShவயmh ேதஷு  தthததா³kh’தி:
விபா⁴தி ஸŋhகா³th shப²ேகாபேலா யதா² ।

அஸŋhக³ேபாऽயமேஜா யேதாऽth³வேயா
விjhஞாயேதऽshnh பேதா விசாேத ॥ 31॥

³th³ேத⁴shthதா⁴ vh’thதிரபீஹ th³’யேத
shவphநாதி³ேப⁴ேத³ந ³ணthரயாthமந: ।

அnhேயாnhயேதாऽshnh vhயபி⁴சாரேதா mh’ஷா
நிthேய பேர ph³ரமணி ேகவேல ஶிேவ ॥ 32॥

ேத³ேஹnhth³யphராணமநசிதா³thமநாmh
ஸŋhகா⁴த³ஜshரmh பவrhதேத தி⁴ய: ।

vh’thதிshதேமாலதயாjhஞல
யாவth³ப⁴ேவthதாவத³ெஸௗ ப⁴ேவாth³ப⁴வ:॥ 33॥

ேநதிphரமாேணந நிராkh’தாகி²ேலா
’தா³ஸமாshவாதி³தசிth³க⁴நாmh’த: ।

thயேஜத³ேஶஷmh ஜக³தா³thதஸth³ரஸmh
பீthவா யதா²mhப: ◌⁴ phரஜஹாதி தthப²லmh ॥ 34॥

கதா³சிதா³thமா ந mh’ேதா ந ஜாயேத
ந யேத நாபி விவrhத⁴ேதऽநவ: ।

நிரshதஸrhவாதிஶய:ஸுகா²thமக:
shவயmhphரப:◌⁴ ஸrhவக³ேதாऽயமth³வய:॥ 35॥
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ஏவmhவிேத⁴ jhஞாநமேய ஸுகா²thமேக
கத²mh ப⁴ேவா :³க²மய: phரதீயேத ।

அjhஞாநேதாऽth◌⁴யாஸவஶாthphரகாஶேத
jhஞாேந விேயத விேராத⁴த:th ॥ 36॥

யத³nhயத³nhயthர விபா⁴vhயேத ph◌⁴ரமா-
த³th◌⁴யாஸthயாஹுரiµmh விபசித: ।

அஸrhப⁴ேதऽவிபா⁴வநmh யதா²
ரjhjhவாதி³ேக தth³வத³பீவேர ஜக³th ॥ 37॥

விகlhபமாயாரேத சிதா³thமேக-
ऽஹŋhகார ஏஷ phரத²ம: phரகlhபித: ।

அth◌⁴யாஸ ஏவாthமநி ஸrhவகாரேண
நிராமேய ph³ரமணி ேகவேல பேர ॥ 38॥

இchசா²தி³ராகா³தி³ஸுகா²தி³த⁴rhகா:
ஸதா³ தி⁴ய:ஸmhsh’திேஹதவ: பேர ।

யshமாthphரஸுphெதௗ தத³பா⁴வத: பர:
ஸுக²shவேபண விபா⁴vhயேத  ந:॥ 39॥

அநாth³யவிth³ேயாth³ப⁴வ³th³தி⁴பி³mhபி³ேதா
வ: phரகாேஶாऽயதீrhயேத சித: ।

ஆthமா தி⁴ய:ஸாதயா ph’த²kh shதி²ேதா
³th³th◌⁴யாபchசி²nhநபர:ஸ ஏவ  ॥ 40॥

சிth³பி³mhப³ஸாயாthமதி⁴யாmh phரஸŋhக³த-
shthேவகthர வாஸாத³நலாkhதேலாஹவth ।

அnhேயாnhயமth◌⁴யாஸவஶாthphரதீயேத
ஜடா³ஜட³thவmh ச சிதா³thமேசதேஸா:॥ 41॥

³ேரா:ஸகாஶாத³பி ேவத³வாkhயத: ।
ஸஜாதவிth³யாiνப⁴ேவா நிய தmh ।

shவாthமாநமாthமshத²iµபாதி⁴வrhதmh
thயேஜத³ேஶஷmh ஜட³மாthமேகா³சரmh ॥ 42॥

phரகாஶேபாऽஹமேஜாऽஹமth³வேயா-
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ऽஸkh’th³விபா⁴ேதாऽஹமதீவ நிrhமல: ।
விஶுth³த⁴ விjhஞாநக⁴ேநா நிராமய:
ஸmhrhண ஆநnhத³மேயாऽஹமkhய:॥ 43॥

ஸைத³வ iµkhேதாऽஹமசிnhthயஶkhதிமாnh
அதீnhth³யjhஞாநமவிkhயாthமக: ।

அநnhதபாேராऽஹமஹrhநிஶmh ³ைத:◌⁴
விபா⁴விேதாऽஹmh ’தி³ ேவத³வாதி³பி: ◌⁴ ॥ 44॥

ஏவmh ஸதா³thமாநமக²Nh³தாthமநா
விசாரமாணshய விஶுth³த⁴பா⁴வநா ।

ஹnhயாத³விth³யாமசிேரண காரைக
ரஸாயநmh யth³வ³பாதmh ஜ:॥ 45॥

விவிkhத ஆந உபாரேதnhth³ேயா
விநிrhதாthமா விமலாnhதராஶய: ।

விபா⁴வேயேத³கமநnhயஸாத⁴ேநா
விjhஞாநth³’khேகவல ஆthமஸmhshதி²த:॥ 46॥

விவmh யேத³தthபரமாthமத³rhஶநmh
விலாபேயதா³thமநி ஸrhவகாரேண ।

rhணசிதா³நnhத³மேயாऽவதிShட²ேத
ந ேவத³ பா³யmh ந ச கிசிதா³nhதரmh ॥ 47॥

rhவmh ஸமாேத⁴ரகி²லmh விசிnhதேய-
ேதா³ŋhகாரமாthரmh ஸசராசரmh ஜக³th ।

தேத³வ வாchயmh phரணேவா  வாசேகா
விபா⁴vhயேதऽjhஞாநவஶாnhந ேபா³த⁴த:॥ 48॥

அகாரஸmhjhஞ: ேஷா  விவேகா
காரகshைதஜஸ ஈrhயேத khரமாth ।

phராjhேஞா மகார: பபTh²யேதऽகி²ல:

ஸமாதி⁴rhவmh ந  தththவேதா ப⁴ேவth ॥ 49॥
விவmh thவகாரmh ஷmh விலாபேய-
³காரமth◌⁴ேய ப³ஹுதா⁴ vhயவshதி²தmh ।

தேதா மகாேர phரவிலாphய ைதஜஸmh
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th³விதீயவrhணmh phரணவshய சாnhதிேம ॥ 50॥
மகாரமphயாthமநி சிth³க⁴ேந பேர

விலாபேயth³phராjhஞமபீஹ காரணmh ।
ேஸாऽஹmh பரmh ph³ரம ஸதா³விiµkhதிம-
th³விjhஞாநth³’ŋhiµkhத உபாதி⁴ேதாऽமல:॥ 51॥

ஏவmh ஸதா³ஜாதபராthமபா⁴வந:
shவாநnhத³Shட: பவிshmh’தாகி²ல: ।

ஆshேத ஸ நிthயாthமஸுக²phரகாஶக:
ஸாாth³விiµkhேதாऽசலவாnh⁴வth ॥ 52॥

ஏவmh ஸதா³ph◌⁴யshதஸமாதி⁴ேயாகி³ேநா
நிvh’thதஸrhேவnhth³யேகா³சரshய  ।

விநிrhதாேஶஷேபாரஹmh ஸதா³
th³’ேயா ப⁴ேவயmh தஷTh³³thமந:॥ 53॥

th◌⁴யாthைவவமாthமாநமஹrhநிஶmh iµநி-
shதிShேட²thஸதா³iµkhதஸமshதப³nhத⁴ந: ।

phராரph³த⁴மநnhநபி⁴மாநவrhேதா
மyhேயவ ஸாாthphரவியேத தத:॥ 54॥

ஆெதௗ³ ச மth◌⁴ேய ச தைத²வ சாnhதேதா
ப⁴வmh விதி³thவா ப⁴யேஶாககாரணmh ।

thவா ஸமshதmh விதி⁴வாத³ேசாதி³தmh
ப⁴ேஜthshவமாthமாநமதா²கி²லாthமநாmh ॥ 55॥

ஆthமnhயேப⁴ேத³ந விபா⁴வயnhநித³mh
ப⁴வthயேப⁴ேத³ந மயாthமநா ததா³ ।

யதா²ஜலmh வாநிெதௗ⁴ யதா² பய:
ேர வியth³vhேயாmhnhயநிேல யதா²நில:॥ 56॥

இthத²mh யதீ³ேத  ேலாகஸmhshதி²ேதா
ஜக³nhmh’ைஷேவதி விபா⁴வயnhiµநி: ।

நிராkh’தthவாchch²திkhதிமாநேதா
யேத²nh³ேப⁴ேதா³ தி³ஶி தி³kh³ph◌⁴ரமாத³ய:॥ 57॥
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யாவnhந பேயத³கி²லmh மதா³thமகmh
தாவnhமதா³ராத⁴நதthபேரா ப⁴ேவth ।

ரth³தா⁴ரthrhதப⁴khதிலே
யshதshய th³’ேயாऽஹமஹrhநிஶmh ’தி³॥ 58॥

ரஹshயேமதchch²திஸாரஸŋhkh³ரஹmh
மயா விநிசிthய தேவாதி³தmh phய ।

யshthேவததா³ேலாசயதீஹ ³th³தி⁴மாnh
ஸ iµchயேத பாதகராஶிபி:◌⁴ th ॥ 59॥

ph◌⁴ராதrhயதீ³த³mh பth³’யேத ஜக³-
nhமாையவ ஸrhவmh ப’thய ேசதஸா ।

மth³பா⁴வநாபா⁴விதஶுth³த⁴மாநஸ:

ஸுகீ² ப⁴வாநnhத³மேயா நிராமய:॥ 60॥
ய: ேஸவேத மாம³ணmh ³thபரmh

’தா³ கதா³வா யதி³வா ³thமகmh ।
ேஸாऽஹmh shவபாதா³சிதேரiΝபி: ◌⁴ shph’ஶnh

நாதி ேலாகthதயmh யதா² ரவி:॥ 61॥
விjhஞாநேமதத³கி²லmh திஸாரேமகmh

ேவதா³nhதேவth³யசரேணந மையவ கீ³தmh ।
ய:ரth³த⁴யா பபேட²th³³ப⁴khதிkhேதா

மth³பேமதி யதி³ மth³வசேநஷு ப⁴khதி:॥ 62॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³உthதரகாNhேட³

பசம:ஸrhக:³॥ 5॥

॥ஷShட:²ஸrhக:³॥

மஹாேத³வ உவாச ।
ஏகதா³iµநய:ஸrhேவ யiµநாதீரவாந: ।
ஆஜkh³ ராக⁴வmh th³ரShmh ப⁴யாlhலவணரஸ:॥ 1॥
kh’thவாkh³ேர  iµநிேரShட²mh பா⁴rhக³வmh chயவநmh th³விஜா: ।
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அஸŋhkh²யாதா:ஸமாயாதா ராமாத³ப⁴யகாŋhண:॥ 2॥
தாnh ஜயிthவா பரயா ப⁴khthயா ர⁴ேலாthதம: ।
உவாச ம⁴ரmh வாkhயmh ஹrhஷயnh iµநிமNhட³லmh ॥ 3॥
கரவாணி iµநிேரShடா:² கிமாக³மநகாரணmh ।
த⁴nhேயாऽsh யதி³யmh மாmh phthயா th³ரShஹாக³தா:॥ 4॥
³Shகரmh சாபி யthகாrhயmh ப⁴வதாmh தthகேராmhயஹmh ।
ஆjhஞாபயnh மாmh ph◌⁴’thயmh ph³ராம ைத³வதmh  ேம ॥ 5॥
தchch²thவா ஸஹஸா ’Shடchயவேநா வாkhயமph³ரவீth ।
ம⁴நாமா மஹாைத³thய: ரா kh’தேக³ phரேபா⁴ ॥ 6॥
ஆத³தீவ த⁴rhமாthமா ேத³வph³ராமணஜக: ।
தshய Shேடா மஹாேத³ேவா த³ெதௗ³ஶூலமiνthதமmh ॥ 7॥
phராஹ சாேநந யmh ஹmh ஸ  ப⁴shப⁴விShயதி ।
ராவணshயாiνஜா பா⁴rhயா தshய mhபீ⁴ந தா ॥ 8॥
தshயாmh  லவே நாம ராேஸா பீ⁴மவிkhரம: ।
ஆth³³ராthமா ³rhத⁴rhேஷா ேத³வph³ராமணmhஸக:॥ 9॥
பீ³தாshேதந ராேஜnhth³ர வயmh thவாmh ஶரணmh க³தா: ।
தchch²thவா ராக⁴ேவாऽphயாஹ மா பீ⁴rhேவா iµநிŋhக³வா:॥ 10॥
லவணmh நாஶயிShயா க³chச²nh விக³தjhவரா: ।
இthkhthவா phராஹ ராேமாऽபி ph◌⁴ராth’nh ேகா வா ஹநிShயதி ॥ 11॥
லவணmh ராஸmh த³th³யாth ph³ராமேணph◌⁴ேயாऽப⁴யmh மஹth ।
தchch²thவா phராஜ: phராஹ ப⁴ரேதா ராக⁴வாய ைவ ॥ 12॥
அஹேமவ ஹநிShயா ேத³வாjhஞாபய மாmh phரேபா⁴ ।
தேதா ராமmh நமshkh’thய ஶthkh◌⁴ேநா வாkhயமph³ரவீth ॥ 13॥
லமேணந மஹthகாrhயmh kh’தmh ராக⁴வ ஸmhேக³ ।
நnhதி³kh³ராேம மஹா³th³தி⁴rhப⁴ரேதா :³க²மnhவ⁴th ॥ 14॥
அஹேமவ க³Shயா லவணshய வதா⁴ய ச ।
thவthphரஸாதா³th³ர⁴ேரShட²ஹnhயாmh தmh ராஸmh தி⁴ ॥ 15॥
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தchch²thவா shவாŋhகமாேராphய ஶthkh◌⁴நmh ஶthஸூத³ந: ।
phராஹாth³ையவாபி⁴ேஷயா ம²ராராjhயகாரth ॥ 16॥
ஆநாyhய ச ஸுஸmhபா⁴ராnh லமேணநாபி⁴ேஷசேந ।
அநிchச²nhதமபி shேநஹாத³பி⁴ேஷகமகாரயth ॥ 17॥
த³ththவா தshைம ஶரmh தி³vhயmh ராம:ஶthkh◌⁴நமph³ரவீth ।
அேநந ஜ பா³ேணந லவணmh ேலாககNhடகmh ॥ 18॥
ஸ  ஸmhjhய தch²லmh ேக³ேஹ க³chச²தி காநநmh ।
ப⁴rhத²mh  ஜnhநாmh நாநாphராணிவதா⁴ய ச ॥ 19॥
ஸ  நாயாதி ஸத³நmh யாவth³வநசேரா ப⁴ேவth ।
தாவேத³வ ரth³வா திShட² thவmh th◌⁴’தகாrhiµக:॥ 20॥
ேயாthshயேத ஸ thவயா khth³த⁴shததா³வth◌⁴ேயா ப⁴விShயதி ।
தmh ஹthவா லவணmh khரmh தth³வநmh ம⁴ஸmhjhஞிதmh ॥ 21॥
நிேவய நக³ரmh தthர திShட² thவmh ேமऽiνஶாஸநாth ।
அவாநாmh பசஸாஹshரmh ரதா²நாmh ச தத³rhத⁴கmh ॥ 22॥
க³ஜாநாmh ஷTh ஶதாநீஹ பthதீநாமதthரயmh ।
ஆக³Shயதி பசாththவமkh³ேர ஸாத⁴ய ராஸmh ॥ 23॥
இthkhthவா rhth◌⁴nhயவkh◌⁴ராய phேரஷயாமாஸ ராக⁴வ: ।
ஶthkh◌⁴நmh iµநிபி: ◌⁴ ஸாrhத⁴மாஶீrhபி⁴ரபி⁴நnhth³ய ச ॥ 24॥
ஶthkh◌⁴ேநாऽபி ததா² சkhேர யதா² ராேமண ேசாதி³த: ।
ஹthவா ம⁴ஸுதmh th³ேத⁴ ம²ராமகேராthmh ॥ 25॥
shபீ²தாmh ஜநபதா³mh சkhேர ம²ராmh தா³நமாநத: ।
தாபி ஸுஷுேவ thெரௗ th³ெவௗ வாlhேகரதா²ரேம ॥ 26॥
iµநிshதேயாrhநாம சkhேர ேஶா jhேயShேடா²ऽiνேஜா லவ: ।
khரேமண விth³யாஸmhபnhெநௗ தாthெரௗ ப³⁴வ:॥ 27॥
உபநீெதௗ ச iµநிநா ேவதா³th◌⁴யயநதthபெரௗ ।
kh’thshநmh ராமாயணmh phராஹ காvhயmh பா³லகேயாrhiµநி:॥ 28॥
ஶŋhகேரண ரா phேராkhதmh பாrhவthைய ரஹா ।
ேவேதா³பph³’mhஹநாrhதா²ய தாவkh³ராஹயத phர: ◌⁴ ॥ 29॥
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மாெரௗ shவரஸmhபnhெநௗ ஸுnhத³ராவவிநாவிவ ।
தnhthதாலஸமாkhெதௗ கா³யnhெதௗ ேசரrhவேந ॥ 30॥
தthர தthர iµநீநாmh ெதௗ ஸமாேஜ ஸுரபிெணௗ ।
கா³யnhதாவபி⁴ேதா th³’ShThவா விshதா iµநேயாऽph³வnh ॥ 31॥
க³nhத⁴rhேவShவிவ கிnhநேரஷு ⁴வி வா ேத³ேவஷு ேத³வாலேய
பாதாேலShவத²வா சrhiµக²kh³’ேஹ ேலாேகஷு ஸrhேவஷு ச ।
அshமாபி⁴சிரவிபி⁴சிரதரmh th³’ShThவா தி³ஶ:ஸrhவேதா
நாjhஞாயீth³’ஶகீ³தவாth³யக³மா நாத³rhஶி நாராவி ச ॥ 32॥
ஏவmh shவth³பி⁴ரகி²லrhiµநிபி: ◌⁴ phரதிவாஸரmh ।
ஆஸாேத ஸுக²ேமகாnhேத வாlhேகராரேம சிரmh ॥ 33॥
அத² ராேமாऽவேமதா⁴தீ³mhசகார ப³ஹுத³nh ।
யjhஞாnh shவrhணமயீmh தாmh விதா⁴ய விலth³தி:॥ 34॥
தshnh விதாேந ’ஷய:ஸrhேவ ராஜrhஷயshததா² ।
ph³ராம:thயா ைவயா:ஸமாஜkh³iµrhதி³th³’வ:॥ 35॥
வாlhகிரபி ஸŋhkh³’ய கா³யnhெதௗ ெதௗ ஶீலெவௗ ।
ஜகா³ம ’வாடshய ஸபmh iµநிŋhக³வ:॥ 36॥
தthைரகாnhேத shதி²தmh ஶாnhதmh ஸமாதி⁴விரேம iµநிmh ।
ஶ: பphரchச²வாlhகிmh jhஞாநஶாshthரmh கதா²nhதேர ॥ 37॥
ப⁴க³வnh ேராchசா² ஸŋhேபாth³ப⁴வேதாऽகி²லmh ।
ேத³ந:ஸmhsh’திrhப³nhத:◌⁴ கத²iµthபth³யேத th³’ட: ◌⁴ ॥ 38॥
கத²mh விiµchயேத ேத³ th³’ட⁴ப³nhதா⁴th³ப⁴வாபி⁴தா⁴th ।
வkhமrhஹ ஸrhவjhஞ மயmh ஶிShயாய ேத iµேந ॥ 39॥
வாlhகிவாச ।
’iΝ வயா ேத ஸrhவmh ஸŋhேபாth³ப³nhத⁴ேமாேயா: ।
shவபmh ஸாத⁴நmh சாபி மthத:thவா யேதா²தி³தmh ॥ 40॥
தைத²வாசர ப⁴th³ரmh ேத வnhiµkhேதா ப⁴விShய ।
ேத³ஹ ஏவ மஹாேக³ஹமேத³ஹshய சிதா³thமந:॥ 41॥
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தshயாஹŋhகார ஏவாshnhமnhth ேதைநவ கlhபித: ।
ேத³ஹேக³ஹாபி⁴மாநmh shவmh ஸமாேராphய சிதா³thமநி ॥ 42॥
ேதந தாதா³thmhயமாபnhந:shவேசShதமேஶஷத: ।
வித³தா⁴தி சிதா³நnhேத³ தth³வாதவ:shவயmh ॥ 43॥
ேதந ஸŋhகlhபிேதா ேத³ ஸŋhகlhபநிக³டா³vh’த: ।
thரதா³ரkh³’ஹாதீ³நி ஸŋhகlhபயதி சாநிஶmh ॥ 44॥
ஸŋhகlhபயnh shவயmh ேத³ பேஶாசதி ஸrhவதா³ ।
thரயshதshயாஹேமா ேத³ஹா அத⁴ேமாthதமமth◌⁴யமா:॥ 45॥
தம:ஸththவரஜ:ஸmhjhஞா ஜக³த: காரணmh shதி²ேத: ।
தேமாபாth³தி⁴ ஸŋhகlhபாnhநிthயmh தாமஸேசShடயா ॥ 46॥
அthயnhதmh தாமேஸா ⁴thவா kh’கீடthவமாphiνயாth ।
ஸththவேபா  ஸŋhகlhேபா த⁴rhமjhஞாநபராயண:॥ 47॥
அ³ரேமாஸாmhராjhய:ஸுக²ேபா  திShட²தி ।
ரேஜாேபா  ஸŋhகlhேபா ேலாேக ஸ vhயவஹாரவாnh ॥ 48॥
பதிShட²தி ஸmhஸாேர thரதா³ராiνரத: ।
thவித⁴mh  பthயjhய பேமதnhமஹாமேத ॥ 49॥
ஸŋhகlhபmh பரமாphேநாதி பத³மாthமபேய ।
th³’Sh:ஸrhவா: பthயjhய நியmhய மநஸா மந:॥ 50॥
ஸபா³யாph◌⁴யnhதராrhத²shய ஸŋhகlhபshய யmh  ।
யதி³வrhஷஸஹshராணி தபசர தா³ணmh ॥ 51॥
பாதாலshத²shய ⁴shத²shய shவrhக³shத²shயாபி ேதऽநக⁴ ।
நாnhய: கசி³பாேயாऽshதி ஸŋhகlhேபாபஶமாth³’ேத ॥ 52॥
அநாபா³ேத⁴ऽவிகாேர shேவ ஸுேக² பரமபாவேந ।
ஸŋhகlhேபாபஶேம யthநmh ெபௗேஷண பரmh  ॥ 53॥
ஸŋhகlhபதnhெதௗ நிகி²லா பா⁴வா: phேராதா: கிலாநக⁴ ।
சி²nhேந தnhெதௗ ந ஜாநீம: khவ யாnhதி விப⁴வா: பரா:॥ 54॥
நி:ஸŋhகlhேபா யதா²phராphதvhயவஹாரபேரா ப⁴வ ।
ேய ஸŋhகlhபஜாலshய ேவா ph³ரமthவமாphiνயாth ॥ 55॥
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அதி⁴க³தபரமாrhத²தாiµேபthய phரஸப⁴மபாshய விகlhபஜாலiµchைச: ।
அதி⁴க³மய பத³mh தத³th³விதீயmh விததஸுகா²ய ஸுஷுphதசிthதvh’thதி:॥
56॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ உthதரகாNhேட³

ஷShட:²

ஸrhக:³॥ 6॥

॥ஸphதம ஸrhக:³॥

மஹாேத³வ உவாச ।
வாlhகிநா ேபா³தி⁴ேதாऽெஸௗ ஶ:ஸth³ேயாக³தph◌⁴ரம: ।
அnhதrhiµkhேதா ப³:ஸrhவமiνrhவmhசகார ஸ:॥ 1॥
வாlhகிரபி ெதௗ phராஹ தாthெரௗ மஹாதி⁴ெயௗ ।
தthர தthர ச கா³யnhெதௗ ேர வீதி²ஷு ஸrhவத:॥ 2॥
ராமshயாkh³ேர phரகா³ேயதmh ஶுஷுrhயதி³ ராக⁴வ: ।
ந kh³ராயmh ைவ வாph◌⁴யாmh தth³யதி³ கிசிthphரதா³shயதி ॥ 3॥
இதி ெதௗ ேசாதி³ெதௗ தthர கா³யமாெநௗ விேசர: ।
யேதா²khதmh’ rhவmh தthர தthராph◌⁴யகா³யதாmh ॥ 4॥
தாmh ஸ ஶுராவ காthshத:² rhவசrhயாmh ததshதத: ।
அrhவபாட²ஜாதிmh ச ேக³ேயந ஸமபி⁴phதாmh ॥ 5॥
பா³லேயா ராக⁴வ:thவா ெகௗஹலiµேபயிவாnh ।
அத² கrhமாnhதேர ராஜா ஸமாஹூய மஹாiµநீnh ॥ 6॥
ராjhஞைசவ நரvhயாkh◌⁴ர: பNh³தாmhைசவ ைநக³மாnh ।
ெபௗராணிகாnh ஶph³த³விேதா³ ேய ச vh’th³தா⁴ th³விஜாதய:॥ 7॥
ஏதாnh ஸrhவாnh ஸமாஹூய கா³யெகௗ ஸமேவஶயth ।
ேத ஸrhேவ ’Shடமநேஸா ராஜாேநா ph³ராமத³ய:॥ 8॥
ராமmh ெதௗ தா³ரெகௗ th³’ShThவா விshதா:யநிேமஷ: ।
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அேவாசnh ஸrhவ ஏைவேத பரshபரமதா²க³தா:॥ 9॥
இெமௗ ராமshய ஸth³’ெஶௗ பி³mhபா³th³பி³mhப³ேவாதி³ெதௗ ।
ஜெலௗ யதி³ ந shயாதாmh ந ச வlhகலதா⁴ெணௗ ॥ 10॥
விேஶஷmh நாதி⁴க³chசா²ேமா ராக⁴வshயாநேயாshததா³ ।
ஏவmh ஸmhவத³தாmh ேதஷாmh விshதாநாmh பரshபரmh ॥ 11॥
உபசkhரமrhகா³mh தாெபௗ⁴ iµநிதா³ரெகௗ ।
தத: phரvh’thதmh ம⁴ரmh கா³nhத⁴rhவமதிமாiνஷmh ॥ 12॥
thவா தnhம⁴ரmh கீ³தமபராேண ர⁴thதம: ।
உவாச ப⁴ரதmh சாph◌⁴யாmh தீ³யதாமதmh வஸு ॥ 13॥
தீ³யமாநmh ஸுவrhணmh  ந தjhஜkh³’ஹshததா³ ।
கிமேநந ஸுவrhேணந ராஜnhெநௗ வnhயேபா⁴ஜெநௗ ॥ 14॥
இதி ஸnhthயjhய ஸnhத³thதmh ஜkh³மrhiµநிஸnhநிதி⁴mh ।
ஏவmh thவா  சதmh ராம:shவshையவ விshத:॥ 15॥
jhஞாthவா தாமாெரௗ ெதௗ ஶthkh◌⁴நmh ேசத³மph³ரவீth ।
ஹமnhதmh ஸுேஷணmh ச விபீ⁴ஷணமதா²ŋhக³த³mh ॥ 16॥
ப⁴க³வnhதmh மஹாthமாநmh வாlhகிmh iµநிஸthதமmh ।
ஆநயth◌⁴வmh iµநிவரmh ஸதmh ேத³வஸmhதmh ॥ 17॥
அshயாsh பrhஷேதா³ மth◌⁴ேய phரthயயmh ஜநகாthமஜா ।
கேரா ஶபத²mh ஸrhேவ ஜாநnh க³தகlhமஷாmh ॥ 18॥
தாmh தth³வசநmh thவா க³தா:ஸrhேவऽதிவிshதா: ।
ஊrhயேதா²khதmh ராேமண வாlhகிmh ராமபாrhஷதா:³॥ 19॥
ராமshய ’th³க³தmh ஸrhவmh jhஞாthவா வாlhகிரph³ரவீth ।
வ: கShயதி ைவ தா ஶபத²mh ஜநஸmhஸதி³॥ 20॥
ேயாதாmh பரமmh ைத³வmh பதிேரவ ந ஸmhஶய: ।
தchch²thவா ஸஹஸா க³thவா ஸrhேவ phேராrhiµேநrhவச:॥ 21॥
ராக⁴வshயாபி ராேமாऽபி thவா iµநிவசshததா² ।
ராஜாேநா iµநய:ஸrhேவ ’iΝth◌⁴வதி சாph³ரவீth ॥ 22॥
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தாயா:ஶபத²mh ேலாகா விஜாநnh ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ।
இthkhதா ராக⁴ேவத² ேலாகா:ஸrhேவ தி³th³’வ:॥ 23॥
ph³ராம:thயா ைவயா:ஶூth³ராைசவ மஹrhஷய: ।
வாநராச ஸமாஜkh³iµ: ெகௗஹலஸமnhவிதா:॥ 24॥
தேதா iµநிவரshrhணmh ஸத:ஸiµபாக³மth ।
அkh³ரதshதmh’mh kh’thவாऽऽயாnhதீ கிசித³வாŋhiµகீ²॥ 25॥
kh’தாஜrhபா³ShபகNhடா²தா யjhஞmh விேவஶ தmh ।
th³’ShThவா லவாயாnhதீmh ph³ரமாணமiνயாயிநீmh ॥ 26॥
வாlhேக: ph’Shட²த:தாmh ஸா⁴வாேதா³ மஹாந⁴th ।
ததா³ மth◌⁴ேய ஜெநௗக⁴shய phரவிய iµநிŋhக³வ:॥ 27॥
தாஸஹாேயா வாlhகிதி phராஹ ச ராக⁴வmh ।
இயmh தா³ஶரேத²தா ஸுvhரதா த⁴rhமசாணீ ॥ 28॥
அபாபா ேத ரா thயkhதா மமாரமஸபத: ।
ேலாகாபவாத³பீ⁴ேதந thவயா ராம மஹாவேந ॥ 29॥
phரthயயmh தா³shயேத தா தத³iνjhஞாமrhஹ ।
இெமௗ  தாதநயாவிெமௗ யமலஜாதெகௗ ॥ 30॥
ஸுெதௗ  தவ ³rhத⁴rhெஷௗ தth²யேமதth³ph³ரவீ ேத ।
phரேசதேஸாऽஹmh த³ஶம: thேரா ர⁴ேலாth³வஹ ॥ 31॥
அnh’தmh ந shமராmhkhதmh தேத²ெமௗ தவ thரெகௗ ।
ப³ஹூnh வrhஷக³nh ஸmhயkh தபசrhயா மயா kh’தா ॥ 32॥
ேநாபாநீயாmh ப²லmh தshயா ³Shேடயmh யதி³ைமதி² ।
வாlhகிைநவiµkhதsh ராக⁴வ: phரthயபா⁴ஷத ॥ 33॥
ஏவேமதnhமஹாphராjhஞ யதா²வத³ஸுvhரத ।
phரthயேயா ஜநிேதா மயmh தவ வாkhையரகிlhபி³ைஷ:॥ 34॥
லŋhகாயாமபி த³thேதா ேம ைவேத³யா phரthயேயா மஹாnh ।
ேத³வாநாmh ரதshேதந மnhதி³ேர ஸmhphரேவஶிதா ॥ 35॥
ேஸயmh ேலாகப⁴யாth³ph³ரமnhநபாபாऽபி ஸதீ ரா ।
தா மயா பthயkhதா ப⁴வாmhshதthnhமrhஹதி ॥ 36॥
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மைமவ ஜாெதௗ ஜாநா thராேவெதௗ ஶீலெவௗ ।
ஶுth³தா⁴யாmh ஜக³தீமth◌⁴ேய தாயாmh phதிரsh ேம ॥ 37॥
ேத³வா:ஸrhேவ பjhஞாய ராமாபி⁴phராயiµthஸுகா: ।
ph³ரமாணமkh³ரத: kh’thவா ஸமாஜkh³iµ:ஸஹshரஶ:॥ 38॥
phரஜா:ஸமாக³மnh ’Shடா:தா ெகௗேஶயவாநீ ।
உத³ŋhiµகீ²யேதா⁴th³’Sh: phராஜrhவாkhயமph³ரவீth ॥ 39॥
ராமாத³nhயmh யதா²ஹmh ைவ மநஸாபி ந சிnhதேய ।
ததா² ேம த⁴ரணீ ேத³வீ விவரmh தா³மrhஹதி ॥ 40॥
ததா²ஶபnhthயா:தாயா: phரா³ராnhமஹாth³⁴தmh ।
⁴தலாth³தி³vhயமthயrhத²mh mhஹாஸநமiνthதமmh ॥ 41॥
நாேக³nhth³ைரrhth◌⁴யமாணmh ச தி³vhயேத³ைஹ ரவிphரப⁴mh ।
⁴ேத³வீ ஜாநகீmh ேதா³rhph◌⁴யாmh kh³’thவா shேநஹஸmhதா ॥ 42॥
shவாக³தmh தாiµவாைசநாமாஸேந ஸmhnhயேவஶயth ।
mhஹாஸநshதா²mh ைவேத³mh phரவிஶnhதீmh ரஸாதலmh ॥ 43॥
நிரnhதரா Shபvh’Shrhதி³vhயா தாமவாகிரth ।
ஸா⁴வாத³ச ஸுமஹாnh ேத³வாநாmh பரமாth³⁴த:॥ 44॥
ஊச ப³ஹுதா⁴ வாேசா யnhதக³தா:ஸுரா: ।
அnhதே ச ⁴ெமௗ ச ஸrhேவ shதா²வரஜŋhக³மா:॥ 45॥
வாநராச மஹாகாயா:தாஶபத²காரth ।
ேகசிchசிnhதாபராshதshய ேகசிth³th◌⁴யாநபராய:॥ 46॥
ேகசிth³ராமmh நிnhத: ேகசிthதாமேசதஸ: ।
iµஹூrhதமாthரmh தthஸrhவmh Shணீmh⁴தமேசதநmh ॥ 47॥
தாphரேவஶநmh th³’ShThவா ஸrhவmh ஸmhேமாதmh ஜக³th ।
ராமsh ஸrhவmh jhஞாthைவவ ப⁴விShயthகாrhயெகௗ³ரவmh ॥ 48॥
அஜாநnhநிவ :³ேக²ந ஶுேஶாச ஜநகாthமஜாmh ।
ph³ரம ’பி:◌⁴ ஸாrhத⁴mh ேபா³தி⁴ேதா ர⁴நnhத³ந:॥ 49॥
phரதி³th³த⁴ இவ shவphநாchசகாராநnhதரா: khயா: ।
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விஸஸrhஜ ’nh ஸrhவாnh’thவிேஜா ேய ஸமாக³தா:॥ 50॥
தாnh ஸrhவாnh த⁴நரthநாth³ையshேதாஷயாமாஸ ⁴ஶ: ।
உபாதா³ய மாெரௗ தாவேயாth◌⁴யாமக³மthphர: ◌⁴ ॥ 51॥
ததா³தி³ நி:shph’ேஹா ராம:ஸrhவேபா⁴ேக³ஷு ஸrhவதா³ ।
ஆthமசிnhதாபேரா நிthயேமகாnhேத ஸiµபshதி²த:॥ 52॥
ஏகாnhேத th◌⁴யாநநிரேத ஏகதா³ ராக⁴ேவ ஸதி ।
jhஞாthவா நாராயணmh ஸாாthெகௗஸlhயா phயவாதி³நீ ॥ 53॥
ப⁴khthயாக³thய phரஸnhநmh தmh phரணதா phராஹ ’Shடதீ: ◌⁴ ।
ராம thவmh ஜக³தாமாதி³ராதி³மth◌⁴யாnhதவrhத:॥ 54॥
பரமாthமா பராநnhத:³ rhண: ஷ ஈவர: ।
ஜாேதாऽ ேம க³rhப⁴kh³’ேஹ மம Nhயாதிேரகத:॥ 55॥
அவஸாேந மமாphயth³ய ஸமேயாऽ⁴th³ர⁴thதம ।
நாth³யாphயேபா³த⁴ஜ: kh’thshேநா ப⁴வப³nhேதா⁴ நிவrhதேத ॥ 56॥
இதா³நீமபி ேம jhஞாநmh ப⁴வப³nhத⁴நிவrhதகmh ।
யதா²ஸŋhேபேதா ⁴யாthததா² ேபா³த⁴ய மாmh விேபா⁴ ॥ 57॥
நிrhேவத³வாதி³நீேமவmh மாதரmh மாth’வthஸல: ।
த³யா: phராஹ த⁴rhமாthமா ஜராஜrhஜதாmh ஶுபா⁴mh ॥ 58॥
மாrhகா³shthரேயா மயா phேராkhதா: ரா ேமாாphதிஸாத⁴கா: ।
கrhமேயாேகா³jhஞாநேயாேகா³ ப⁴khதிேயாக³ச ஶாவத:॥ 59॥
ப⁴khதிrhவிபி⁴th³யேத மாதshthவிதா⁴ ³ணேப⁴த³த: ।
shவபா⁴ேவா யshய யshேதந தshய ப⁴khதிrhவிபி⁴th³யேத ॥ 60॥
யsh mhஸாmh ஸiµth³தி³ய த³mhப⁴mh மாthஸrhயேமவ வா ।
ேப⁴த³th³’Shச ஸmhரmhபீ⁴ ப⁴khேதா ேம தாமஸ:shmh’த:॥ 61॥
ப²லாபி⁴ஸnhதி⁴rhேபா⁴கா³rhதீ² த⁴நகாேமா யஶshததா² ।
அrhசாெதௗ³ ேப⁴த³³th³th◌⁴யா மாmh ஜேயthஸ  ராஜஸ:॥ 62॥
பரshnhநrhபிதmh யsh கrhமநிrhஹரய வா ।
கrhதvhயதி வா rhயாth³ேப⁴த³³th³th◌⁴யா ஸ ஸாththவிக:॥ 63॥
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மth³³ரயேத³வ மyhயநnhத³லேய ।
அவிchசி²nhநா மேநாvh’thதிrhயதா² க³ŋhகா³mh³ேநாऽmh³ெதௗ⁴ ॥ 64॥
தேத³வ ப⁴khதிேயாக³shய லணmh நிrh³ணshய  ।
அைஹkhயvhயவதா யா ப⁴khதிrhமயி ஜாயேத ॥ 65॥
ஸா ேம ஸாேலாkhயஸாphயஸாrhShஸாjhயேமவ வா ।
த³தா³thயபி ந kh³’ணnhதி ப⁴khதா மthேஸவநmh விநா ॥ 66॥
ஸ ஏவாthயnhதிேகா ேயாேகா³ ப⁴khதிமாrhக³shய பா⁴நி ।
மth³பா⁴வmh phராphiνயாthேதந அதிkhரmhய ³ணthரயmh ॥ 67॥
மஹதா காமேநந shவத⁴rhமாசரேணந ச ।
கrhமேயாேக³ந ஶshேதந வrhேதந விmhஸநாth ॥ 68॥
மth³த³rhஶநshதிமஹாஜாபி: ◌⁴ shmh’திவnhத³ைந: ।
⁴ேதஷு மth³பா⁴வநயா ஸŋhேக³நாஸthயவrhஜைந:॥ 69॥
ப³ஹுமாேநந மஹதாmh :³கி²நாமiνகmhபயா ।
shவஸமாேநஷு ைமthrhயா ச யமாதீ³நாmh நிேஷவயா ॥ 70॥
ேவதா³nhதவாkhயரவnhமம நாமாiνகீrhதநாth ।
ஸthஸŋhேக³நாrhஜேவைநவ யஹம: பவrhஜநாth ॥ 71॥
காŋhயா மம த⁴rhமshய பஶுth³தா⁴nhதேரா ஜந: ।
மth³³ணரவேத³வ யாதி மாமஜஸா ஜந:॥ 72॥
யதா²வாவஶாth³க³nhத: ◌⁴ shவாரயாth³kh◌⁴ராணமாவிேஶth ।
ேயாகா³ph◌⁴யாஸரதmh சிthதேமவமாthமாநமாவிேஶth ॥ 73॥
ஸrhேவஷு phராணிஜாேதஷு யஹமாthமா vhயவshதி²த: ।
தமjhஞாthவா விடா⁴thமா ேத ேகவலmh ப³:॥ 74॥
khேயாthபnhைநrhைநகேப⁴ைத³rhth³ரvhையrhேம நாmhப³ ேதாஷணmh ।
⁴தாவமாநிநாrhசாயாமrhசிேதாऽஹmh ந த:॥ 75॥
தாவnhமாமrhசேயth³ேத³வmh phரதிமாெதௗ³shவகrhமபி: ◌⁴ ।
யாவthஸrhேவஷு ⁴ேதஷு shதி²தmh சாthமநி ந shமேரth ॥ 76॥
யsh ேப⁴த³mh phரேத shவாthமநச பரshய ச ।
பி⁴nhநth³’Shேடrhப⁴யmh mh’thshதshய rhயாnhந ஸmhஶய:॥ 77॥
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மாமத:ஸrhவ⁴ேதஷு பchசி²nhேநஷு ஸmhshதி²தmh ।
ஏகmh jhஞாேநந மாேநந ைமthrhயா சாrhேசத³பி⁴nhநதீ: ◌⁴ ॥ 78॥
ேசதைஸவாநிஶmh ஸrhவ⁴தாநி phரணேமthஸுதீ: ◌⁴ ।
jhஞாthவா மாmh ேசதநmh ஶுth³த⁴mh வேபண ஸmhshதி²தmh ॥ 79॥
தshமாthகதா³சிnhேநேத ேப⁴த³வரவேயா: ।
ப⁴khதிேயாேகா³jhஞாநேயாேகா³ மயா மாததீ³த:॥ 80॥
ஆலmhph³ையகதரmh வாபி ஷ:ஶுப⁴mh’chச²தி ।
தேதா மாmh ப⁴khதிேயாேக³ந மாத:ஸrhவ’தி³shதி²தmh ॥ 81॥
thரேபண வா நிthயmh shmh’thவா ஶாnhதிமவாphshய ।
thவா ராமshய வசநmh ெகௗஸlhயாऽऽநnhத³ஸmhதா ॥ 82॥
ராமmh ஸதா³’தி³ th◌⁴யாthவா சி²ththவா ஸmhஸாரப³nhத⁴நmh ।
அதிkhரmhய க³தீshதிshேராऽphயவாப பரமாmh க³திmh ॥ 83॥
ைகேகயீ சாபி ேயாக³mh ர⁴பதிக³தி³தmh rhவேமவாதி⁴க³mhய
ரth³தா⁴ப⁴khதிphரஶாnhதா ’தி³ ர⁴திலகmh பா⁴வயnhதீ க³தாஸு: ।
க³thவா shவrhக³mh sh²ரnhதீ த³ஶரத²ஸதா ேமாத³மாநாவதshேத²
மாதா லமணshயாphயதிவிமலமதி: phராப ப⁴rh:ஸபmh ॥ 84॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ உthதரகாNhேட³

ஸphதம:
ஸrhக:³॥ 7॥

॥அShடம ஸrhக:³॥

மஹாேத³வ உவாச ।
அத² காேல க³ேத கshnh ப⁴ரேதா பீ⁴மவிkhரம: ।
தா⁴தா மாேலந யாஹூேதாऽகா³thஸைஸநிக:॥ 1॥
ராமாjhஞயா க³தshதthர ஹthவா க³nhத⁴rhவநாயகாnh ।
திshர: ேகா: ேர th³ேவ  நிேவய ர⁴நnhத³ந:॥ 2॥
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Shகரmh Shகராவthயாmh தmh தஶிலாவேய ।
அபி⁴chய ஸுெதௗ தthர த⁴நதா⁴nhயஸு’th³vh’ெதௗ ॥ 3॥
நராக³thய ப⁴ரேதா ராமேஸவாபேராऽப⁴வth ।
தத: phேதா ர⁴ேரShேடா²லமணmh phராஹ ஸாத³ரmh ॥ 4॥
உெபௗ⁴ மாெரௗ ெஸௗthேர kh³’thவா பசிமாmh தி³ஶmh ।
தthர பி⁴lhலாnh விநிrhthய ³Shடாnh ஸrhவாபகாண:॥ 5॥
அŋhக³த³சிthரேகச மஹாஸththவபராkhரெமௗ ।
th³வேயாrhth³ேவ நக³ேர kh’thவா க³ஜாவத⁴நரthநைக:॥ 6॥
அபி⁴chய ஸுெதௗ தthர ஶீkh◌⁴ரமாக³chச² மாmh ந: ।
ராமshயாjhஞாmh ரshkh’thய க³ஜாவப³லவாஹந:॥ 7॥
க³thவா ஹthவா nh ஸrhவாnh shதா²பயிthவா மாரெகௗ ।
ெஸௗth: நராக³thய ராமேஸவாபேராऽப⁴வth ॥ 8॥
ததsh காேல மஹதி phரயாேத

ராமmh ஸதா³ த⁴rhமபேத²shதி²தmh ஹmh ।
th³ரShmh ஸமாகா³th³’ேவஷதா⁴

காலshதேதா லமணthவாச ॥ 9॥
நிேவத³யshவாதிப³லshய ³தmh

மாmh th³ரShகாமmh ேஷாthதமாய ।
ராமாய விjhஞாபநமshதி தshய

மஹrhiµkh²யshய சிராய தீ⁴மnh ॥ 10॥
தshய தth³வசநmh thவா ெஸௗthshthவரயாnhவித: ।
ஆசசேऽத² ராமாய ஸ ஸmhphராphதmh தேபாத⁴நmh ॥ 11॥
ஏவmh ph³வnhதmh phேராவாச லமணmh ராக⁴ேவா வச: ।
ஶீkh◌⁴ரmh phரேவயதாmh தாத iµநி:ஸthகாரrhவகmh ॥ 12॥
லமணsh தேத²thkhthவா phராேவஶயத தாபஸmh ।
shவேதஜஸா jhவலnhதmh தmh kh◌⁴’தkhதmh யதா²நலmh ॥ 13॥
ேஸாऽபி⁴க³mhய ர⁴ேரShட²mh தீ³phயமாந:shவேதஜஸா ।
iµநிrhம⁴ரவாkhேயந வrhத⁴shேவthயாஹ ராக⁴வmh ॥ 14॥

42 sanskritdocuments.org



அth◌⁴யாthமராமாயேண உthதரகாNhட³mh

தshைம ஸ iµநேய ராம: ஜாmh kh’thவா யதா²விதி⁴ ।
ph’ShThவாநாமயமvhயkh³ேரா ராம: ph’Shேடாऽத² ேதந ஸ:॥ 15॥
தி³vhயாஸேந ஸமாேநா ராம: phேராவாச தாபஸmh ।
யத³rhத²மாக³ேதாऽ thவஹ தthphராபயshவ ேம ॥ 16॥
வாkhேயந ேசாதி³தshேதந ராேமஹ iµநிrhவச: ।
th³வnhth³வேமவ phரேயாkhதvhயமநாலயmh  தth³வச:॥ 17॥
நாnhேயந ைசதchch²ேராதvhயmh நாkh²யாதvhயmh ச கshயசிth ।
’iΝயாth³வா நிேth³வா ய:ஸ வth◌⁴யshthவயா phரேபா⁴ ॥ 18॥
தேத²தி ச phரதிjhஞாய ராேமா லமணமph³ரவீth ।
திShட² thவmh th³வா ெஸௗthேர நாயாthவthர ஜேநா ரஹ:॥ 19॥
யth³யாக³chச²தி ேகா வாபி ஸ வth◌⁴ேயா ேம ந ஸmhஶய: ।
தத: phராஹ iµநிmh ராேமா ேயந வா thவmh விஸrhத:॥ 20॥
யthேத மநீதmh வாkhயmh தth³வத³shவ மமாkh³ரத: ।
தத: phராஹ iµநிrhவாkhயmh ’iΝ ராம யதா²தத²mh ॥ 21॥
ph³ரம phேரேதாऽshஶ காrhயாrhேத² ேதऽnhதிகmh phரேபா⁴ ।
அஹmh  rhவேஜா ேத³வ தவ thர: பரnhதப ॥ 22॥
மாயாஸŋhக³மேஜா வீர கால:ஸrhவஹர:shmh’த: ।
ph³ரமா thவாமாஹ ப⁴க³வாnh ஸrhவேத³வrhத:॥ 23॥
ரmh shவrhக³ேலாகshய ஸமயshேத மஹாமேத ।
ரா thவேமக ஏவாrhேலாகாnh ஸmh’thய மாயயா ॥ 24॥
பா⁴rhயயா ஸதshthவmh மாமாெதௗ³ thரமஜந: ।
ததா² ேபா⁴க³வதmh நாக³மநnhதiµத³ேகஶயmh ॥ 25॥
மாயயா ஜநயிthவா thவmh th³ெவௗ ஸஸththெவௗ மஹாப³ெலௗ ।
ம⁴ைகடப⁴ெகௗ ைத³thெயௗ ஹthவா ேமேதா³ऽshதி²ஸசயmh ॥ 26॥
இமாmh பrhவதஸmhப³th³தா⁴mh ேமதி³நீmh ஷrhஷப⁴ ।
பth³ேம தி³vhயாrhகஸŋhகாேஶ நாph◌⁴யாiµthபாth³ய மாமபி ॥ 27॥
மாmh விதா⁴ய phரஜாth◌⁴யmh மயி ஸrhவmh nhயேவத³யth ।
ேஸாऽஹmh ஸmhkhதஸmhபா⁴ரshthவாமேவாசmh ஜக³thபேத ॥ 28॥
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ராmh வித⁴thshவ ⁴ேதph◌⁴ேயா ேய ேம வீrhயாபஹாண: ।
ததshthவmh கயபாjhஜாேதா விShiΝrhவாமநபth◌⁴’kh ॥ 29॥
’தவாந ⁴பா⁴ரmh வதா⁴th³ரோக³ணshய ச ।
ஸrhவாஸூthஸாrhயமாஸு phரஜாஸு த⁴ரணீத⁴ர ॥ 30॥
ராவணshய வதா⁴காŋh மrhthயேலாகiµபாக³த: ।
த³ஶவrhஷஸஹshராணி த³ஶவrhஷஶதாநி ச ॥ 31॥
kh’thவா வாஸshய ஸமயmh thத³ேஶShவாthமந: ரா ।
ஸ ேத மேநாரத:² rhண: rhேண சா ேத nh’ஷு ॥ 32॥
காலshதாபஸேபண thவthஸபiµபாக³மth ।
தேதா ⁴யச ேத ³th³தி⁴rhயதி³ ராjhயiµபாmh ॥ 33॥
தthததா² ப⁴வ ப⁴th³ரmh ேத ஏவமாஹ பிதாமஹ: ।
யதி³ ேத க³மேந ³th³தி⁴rhேத³வேலாகmh ேதnhth³ய ॥ 34॥
ஸநாதா²விShiΝநா ேத³வா ப⁴ஜnh விக³தjhவரா: ।
சrhiµக²shய தth³வாkhயmh thவா காேலந பா⁴தmh ॥ 35॥
ஹஸnh ராமshததா³வாkhயmh kh’thshநshயாnhதகமph³ரவீth ।
தmh தவ வேசா ேமऽth³ய மமாபீShடதரmh  தth ॥ 36॥
ஸnhேதாஷ: பரேமா jhேஞயshthவதா³க³மநகாரth ।
thரயாமபி ேலாகாநாmh காrhயாrhத²mh மம ஸmhப⁴வ:॥ 37॥
ப⁴th³ரmh ேதऽshthவாக³Shயா யத ஏவாஹமாக³த: ।
மேநாரத²sh ஸmhphராphேதா ந ேமऽthராshதி விசார ॥ 38॥
மthேஸவகாநாmh ேத³வாநாmh ஸrhவகாrhேயஷு ைவ மயா ।
shதா²தvhயmh மாயயா thர யதா² சாஹ phரஜாபதி:॥ 39॥
ஏவmh தேயா: கத²யேதாrh³rhவாஸா iµநிரph◌⁴யகா³th ।
ராஜth³வாரmh ராக⁴வshய த³rhஶநாேபயா th³தmh ॥ 40॥
iµநிrhலமணமாஸாth³ய ³rhவாஸா வாkhயமph³ரவீth ।
ஶீkh◌⁴ரmh த³rhஶய ராமmh ேம காrhயmh ேமऽthயnhதமாதmh ॥ 41॥
தchch²thவா phராஹ ெஸௗthrhiµநிmh jhவலநேதஜஸmh ।
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ராேமண காrhயmh கிmh ேதऽth³ய கிmh ேதऽபீ⁴Shடmh கேராmhயஹmh ॥ 42॥
ராஜா காrhயாnhதேர vhயkh³ேரா iµஹூrhதmh ஸmhphரதீயதாmh ।
தchch²thவா khேராத⁴ஸnhதphேதா iµநி: ெஸௗthமph³ரவீth ॥ 43॥
அshnh ேண  ெஸௗthேர ந த³rhஶய ேசth³வி⁴mh ।
ராமmh ஸவிஷயmh வmhஶmh ப⁴shrhயாmh ந ஸmhஶய:॥ 44॥
thவா தth³வசநmh ேகா⁴ரmh’ேஷrh³rhவாஸேஸா ph◌⁴’ஶmh ।
shவபmh தshய வாkhயshய சிnhதயிthவா ஸ லமண:॥ 45॥
ஸrhவநாஶாth³வரmh ேமऽth³ய நாேஶா ேயகshய காரth ।
நிசிthையவmh தேதா க³thவா ராமாய phராஹ லமண:॥ 46॥
ெஸௗthேரrhவசநmh thவா ராம: காலmh vhயஸrhஜயth ।
ஶீkh◌⁴ரmh நிrhக³mhய ராேமாऽபி த³த³rhஶாthேர:ஸுதmh iµநிmh ॥ 47॥
ராேமாऽபி⁴வாth³ய ஸmhphேதா iµநிmh பphரchச²ஸாத³ரmh ।
கிmh காrhயmh ேத கேராதி iµநிமாஹ ர⁴thதம:॥ 48॥
தchch²thவா ராமவசநmh ³rhவாஸா ராமமph³ரவீth ।
அth³ய வrhஷஸஹshராiµபவாஸஸமாபநmh ॥ 49॥
அேதா ேபா⁴ஜநchசா² th³த⁴mh யthேத ர⁴thதம ।
ராேமா iµநிவச:thவா ஸnhேதாேஷண ஸமnhவித:॥ 50॥
ஸth³த⁴மnhநmh iµநேய யதா²வthஸiµபாஹரth ।
iµநிrh⁴khthவாnhநமmh’தmh ஸnhShட: நரph◌⁴யகா³th ॥ 51॥
shவமாரமmh க³ேத தshnh ராம:ஸshமார பா⁴தmh ।
காேலந ேஶாக:³கா²rhேதா விமநாசாதிவிவல:॥ 52॥
அவாŋhiµேகா² தீ³நமநா ந ஶஶாகாபி⁴பா⁴mh ।
மநஸா லமணmh jhஞாthவா ஹதphராயmh ர⁴th³வஹ:॥ 53॥
அவாŋhiµேகா² ப³⁴வாத²Shணீேமவாகி²ேலவர: ।
தேதா ராமmh விேலாkhயாஹ ெஸௗthrh:³க²ஸmhphதmh ॥ 54॥
Shணீmh⁴தmh சிnhதயnhதmh க³rhஹnhதmh shேநஹப³nhத⁴நmh ।
மthkh’ேத thயஜ ஸnhதாபmh ஜ மாmh ர⁴நnhத³ந ॥ 55॥
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க³தி: காலshய கதா rhவேமேவth³’ஶீ phரேபா⁴ ।
thவயி நphரதிjhேஞ  நரேகா ேம th◌⁴வmh ப⁴ேவth ॥ 56॥
மயி phதிrhயதி³ ப⁴ேவth³யth³யiνkh³ராயதா தவ ।
thயkhthவா ஶŋhகாmh ஜ phராjhஞ மா மா த⁴rhமmh thயஜ phரேபா⁴ ॥ 57॥
ெஸௗthேkhதmh தchch²thவா ராமசதமாநஸ: ।
ஆஹூய மnhthண:ஸrhவாnh வShட²mh ேசத³மph³ரவீth ॥ 58॥
iµேநராக³மநmh யth காலshயாபி  பா⁴தmh ।
phரதிjhஞாமாthமநைசவ ஸrhவமாேவத³யthphர: ◌⁴ ॥ 59॥
thவா ராமshய வசநmh மnhthண:ஸேராதா: ।
ஊ: phராஜலய:ஸrhேவ ராமமkhShடகாணmh ॥ 60॥
rhவேமவ  நிrhதி³Shடmh தவ ⁴பா⁴ரஹாண: ।
லமேணந விேயாக³shேத jhஞாேதா விjhஞாநசுஷா ॥ 61॥
thயஜாஶு லமணmh ராம மா phரதிjhஞாmh thயஜ phரேபா⁴ ।
phரதிjhஞாேத பthயkhேத த⁴rhேமா ப⁴வதி நிShப²ல:॥ 62॥
த⁴rhேம நShேடऽகி²ேல ராம thைரேலாkhயmh நயதி th◌⁴வmh ।
thவmh  ஸrhவshய ேலாகshய பாலேகாऽ ர⁴thதம ॥ 63॥
thயkhthவா லமணேமைவகmh thைரேலாkhயmh thராமrhஹ ।
ராேமா த⁴rhமாrhத²ஸதmh வாkhயmh ேதஷாமநிnhதி³தmh ॥ 64॥
ஸபா⁴மth◌⁴ேய ஸமாthய phராஹ ெஸௗthமஜஸா ।
யேத²Shடmh க³chச² ெஸௗthேர மா ⁴th³த⁴rhமshய ஸmhஶய:॥ 65॥
பthயாேகா³வேதா⁴ வாபி ஸதாேமேவாப⁴யmh ஸமmh ।
ஏவiµkhேத ர⁴ேரShேட²:³க²vhயாேதண:॥ 66॥
ராமmh phரணmhய ெஸௗth:ஶீkh◌⁴ரmh kh³’ஹமகா³thshவகmh ।
தேதாऽகா³thஸரதீரமாசmhய ஸ kh’தாஜ:॥ 67॥
நவ th³வாராணி ஸmhயmhய rhth◌⁴நி phராணமதா⁴ரயth ।
யத³ரmh பரmh ph³ரம வாஸுேத³வாkh²யமvhயயmh ॥ 68॥
பத³mh தthபரமmh தா⁴ம ேசதஸா ேஸாऽph◌⁴யசிnhதயth ।
வாேராேத⁴ந ஸmhkhதmh ஸrhேவ ேத³வா:ஸஹrhஷய:॥ 69॥
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ஸாkh³நேயா லமணmh ShைபshShச ஸமாகிரnh ।
அth³’யmh வி³ைத: ◌⁴ ைகசிthஸஶரmh ச வாஸவ:॥ 70॥
kh³’thவா லமணmh ஶkhர:shவrhக³ேலாகமதா²க³மth ।
தேதா விShேசrhபா⁴க³mh தmh ேத³வmh ஸுரஸthதமா: ।
ஸrhேவ ேத³வrhஷேயா th³’ShThவா லமணmh ஸமஜயnh ॥ 71॥
லமேண  தி³வமாக³ேத ஹெரௗ th³த⁴ேலாகக³தேயாகி³நshததா³ ।
ph³ரம ஸஹ ஸமாக³மnhiµதா³ th³ரShமாதமஹாபகmh ॥ 72॥
இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³ உthதரகாNhேட³

அShடம:
ஸrhக:³॥ 8॥

॥ நவம ஸrhக:³॥

 மஹாேத³வ உவாச ।
லமணmh  பthயjhய ராேமா :³க²ஸமnhவித: ।
மnhthே ைநக³மாmhைசவ வShட²mh ேசத³மph³ரவீth ॥ 1॥
அபி⁴ேஷயா ப⁴ரதமதி⁴ராjhேய மஹாமதிmh ।
அth³ய சாஹmh க³Shயா லமணshய பதா³iνக:³॥ 2॥
ஏவiµkhேத ர⁴ேரShேட² ெபௗரஜாநபதா³shததா³ ।
th³மா இவchசி²nhநலா :³கா²rhதா: பதிதா ⁴வி ॥ 3॥
rhchசி²ேதா ப⁴ரேதா வாபி thவா ராமாபி⁴பா⁴தmh ।
க³rhஹயாமாஸ ராjhயmh ஸ phராேஹத³mh ராமஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 4॥
ஸthேயந ச ஶேப நாஹmh thவாmh விநா தி³வி வா ⁴வி ।
காŋhே ராjhயmh ர⁴ேரShட²ஶேப thவthபாத³ேயா: phரேபா⁴ ॥ 5॥
இெமௗ ஶலெவௗ ராஜnhநபி⁴சshவ ராக⁴வ ।
ேகாஸேலஷு ஶmh வீரiµthதேரஷு லவmh ததா²॥ 6॥
க³chச²nh ³தாshthவதmh ஶthkh◌⁴நாநயநாய  ।
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அshமாகேமதth³க³மநmh shவrhவாஸாய ’ே ஸ:॥ 7॥
ப⁴ரேதேநாதி³தmh thவா பதிதாshதா:ஸய தmh ।
phரஜாச ப⁴யஸmhவிkh³நா ராமவிேலஷகாதரா:॥ 8॥
வShேடா² ப⁴க³வாnh ராமiµவாச ஸத³யmh வச: ।
பய தாதாத³ராthஸrhவா: பதிதா ⁴தேல phரஜா:॥ 9॥
தாஸாmh பா⁴வாiνக³mh ராம phரஸாத³mh கrhமrhஹ ।
thவா வShட²வசநmh தா:ஸiµthதா²phய jhய ச ॥ 10॥
ஸshேநேஹா ர⁴நாத²shதா: கிmh கேராதி சாph³ரவீth ।
தத: phராஜலய: phேரா: phரஜா ப⁴khthயா ர⁴th³வஹmh ॥ 11॥
க³nhchச² யthர thவமiνக³chசா²மேஹ வயmh ।
அshமாகேமஷா பரமா phதிrhத⁴rhேமாऽயமய:॥ 12॥
தவாiνக³மேந ராம ’th³க³தா ேநா th³’டா⁴ மதி: ।
thரதா³ராதி³பி: ◌⁴ ஸாrhத⁴மiνயாேமாऽth³ய ஸrhவதா²॥ 13॥
தேபாவநmh வா shவrhக³mh வா ரmh வா ர⁴நnhத³ந ।
jhஞாthவா ேதஷாmh மேநாதா³rhTh◌⁴யmh காலshய வசநmh ததா²॥ 14॥
ப⁴khதmh ெபௗரஜநmh ைசவ பா³ட⁴thயாஹ ராக⁴வ: ।
kh’thைவவ நிசயmh ராமshதshnhேநவாஹநி phர:◌⁴ ॥ 15॥
phரshதா²பயாமாஸ ச ெதௗ ராமப⁴th³ர:ஶீலெவௗ ।
அShெடௗ ரத²ஸஹshராணி ஸஹshரmh ைசவ த³nhதிநாmh ॥ 16॥
ஷShmh சாவஸஹshராேமைககshைம த³ெதௗ³ ப³லmh ।
ப³ஹுரthெநௗ ப³ஹுத⁴ெநௗ ’ShடShடஜநாvh’ெதௗ ॥ 17॥
அபி⁴வாth³ய க³ெதௗ ராமmh kh’chch²ேரண  ஶீலெவௗ ।
ஶthkh◌⁴நாநயேந ³தாnh phேரஷயாமாஸ ராக⁴வ:॥ 18॥
ேத ³தாshthவதmh க³thவா ஶthkh◌⁴நாய nhயேவத³யnh ।
காலshயாக³மநmh பசாத³ththரshய ேசShதmh ॥ 19॥
லமணshய ச நிrhயாணmh phரதிjhஞாmh ராக⁴வshய ச ।
thராபி⁴ேஷசநmh ைசவ ஸrhவmh ராமசிகீrhதmh ॥ 20॥
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thவா தth³³தவசநmh thkh◌⁴ந:லநாஶநmh ।
vhயதி²ேதாऽபி th◌⁴’திmh லph³th◌⁴வா thராவாஹூய ஸthவர: ।
அபி⁴chய ஸுபா³ஹுmh ைவ ம²ராயாmh மஹாப³ல:॥ 21॥
பேகmh ச விதி³ஶாநக³ேர ஶthஸூத³ந: ।
அேயாth◌⁴யாmh thவதmh phராகா³thshவயmh ராமதி³th³’யா ॥ 22॥
த³த³rhஶ ச மஹாthமாநmh ேதஜஸா jhவலநphரப⁴mh ।
³லக³ஸmhவீதmh ’பி⁴சாையrhvh’தmh ॥ 23॥
அபி⁴வாth³ய ரமாநாத²mh ஶthkh◌⁴ேநா ர⁴ŋhக³வmh ।
phராஜrhத⁴rhமஸதmh வாkhயmh phராஹ மஹாமதி:॥ 24॥
அபி⁴chய ஸுெதௗ தthர ராjhேய ராவேலாசந ।
தவாiνக³மேந ராஜnh விth³தி⁴ மாmh kh’தநிசயmh ॥ 25॥
thயkhmh நாrhஹ மாmh வீர ப⁴khதmh தவ விேஶஷத: ।
ஶthkh◌⁴நshய th³’டா⁴mh ³th³தி⁴mh விjhஞாய ர⁴நnhத³ந:॥ 26॥
ஸjhப⁴வ மth◌⁴யாேந ப⁴வாநிthயph³ரவீth³வச: ।
அத²thஸiµthேபrhவாநரா: காமபிண:॥ 27॥
’ாச ராஸாைசவ ேகா³chசா²ச ஸஹshரஶ: ।
’mh ேத³வதாநாmh ச thரா ராமshய நிrhக³மmh ॥ 28॥
thவா phேரா ர⁴ேரShட²mh ஸrhேவ வாநரராஸா: ।
தவாiνக³மேந விth³தி⁴ நிசிதாrhதா²nh  ந: phரேபா⁴ ॥ 29॥
ஏதshnhநnhதேர ராமmh ஸுkh³ேவாऽபி மஹாப³ல: ।
யதா²வத³பி⁴வாth³யாஹ ராக⁴வmh ப⁴khதவthஸலmh ॥ 30॥
அபி⁴chயாŋhக³த³mh ராjhேய ஆக³ேதாऽsh மஹாப³லmh ।
தவாiνக³மேந ராம விth³தி⁴ மாmh kh’தநிசயmh ॥ 31॥
thவா ேதஷாmh th³’ட⁴mh வாkhயmh ’வாநரரஸாmh ।
விபீ⁴ஷணiµவாேசத³mh வசநmh mh’³ஸாத³ரmh ॥ 32॥
த⁴Shயதி த⁴ரா யாவthphரஜாshதாவthphரஶாதி⁴ ேம ।
வசநாth³ராஸmh ராjhயmh ஶாபிேதாऽ மேமாப ॥ 33॥
ந கிசி³thதரmh வாchயmh thவயா மthkh’தகாரth ।
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ஏவmh விபீ⁴ஷணmh khthவா ஹமnhதமதா²ph³ரவீth ॥ 34॥
மாேத thவmh சிரவ மமாjhஞாmh மா mh’ஷா kh’தா:² ।
ஜாmhப³வnhதமத² phராஹ திShட² thவmh th³வாபராnhதேர । 35॥
மயா ஸாrhத⁴mh ப⁴ேவth³th³த⁴mh யthகிசிthகாரnhதேர ।
ததshதாnh ராக⁴வ: phராஹ ’ராஸவாநராnh ।
ஸrhவாேநவ மயா ஸாrhத⁴mh phரயாேததி த³யாnhவித:॥ 36॥
தத: phரபா⁴ேத ர⁴வmhஶநாேதா²
விஶாலவா:தகஜேநthர: ।

ேராத⁴ஸmh phராஹ வShட²மாrhயmh
யாnhthவkh³நிேஹாthராணி ேரா ³ேரா ேம । 37॥

தேதா வShேடா²ऽபி சகார ஸrhவmh
phராshதா²நிகmh கrhம மஹth³விதா⁴நாth ।

ௌமாmhப³ேரா த³rhப⁴பவிthரபாணி:
மஹாphரயாய kh³’த³th³தி: ◌⁴ ॥ 38॥

நிShkhரmhய ராேமா நக³ராthதாph◌⁴ரா-
chச²ஶீவ யாத:ஶஶிேகாகாnhதி: ।

ராமshய ஸvhேய தபth³மஹshதா
பth³மா க³தா பth³மவிஶாலேநthரா ॥ 39॥

பாrhேவऽத² த³ேऽணகஜஹshதா
யாமா யெயௗ ⁴ரபி தீ³phயமாநா ।

ஶாshthராணி ஶshthராணி த⁴iνச பா³
ஜkh³iµ: ரshதாth³th◌⁴’தவிkh³ரஹாshேத ॥ 40॥

ேவதா³ச ஸrhேவ th◌⁴’தவிkh³ரஹாச
யச ஸrhேவ iµநயச தி³vhயா: ।

மாதா தீநாmh phரணேவந ஸாth◌⁴வீ
யெயௗ ஹmh vhயா’திபி: ◌⁴ ஸேமதா ॥ 41॥

க³chச²nhதேமவாiνக³தா ஜநாshேத
ஸthரதா³ரா:ஸஹ ப³nh⁴வrhைக:³ ।

அநாvh’தth³வாரவாபவrhக³mh
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ராமmh vhரஜnhதmh யராphதகாமா: ।
ஸாnhத:ர:ஸாiνசர:ஸபா⁴rhய:
ஶthkh◌⁴நkhேதா ப⁴ரேதாऽiνயாத:॥ 42॥

க³chச²nhதமாேலாkhய ரமாஸேமதmh
ராக⁴வmh ெபௗரஜநா:ஸமshதா: ।

ஸபா³லvh’th³தா⁴ச யrhth³விஜாkh³rhயா:
ஸாமாthயவrhகா³ச ஸமnhthே ய:॥ 43॥

ஸrhேவ க³தா:thரiµகா:² phர’Shடா
ைவயாச ஶூth³ராச ததா² பேர ச ।

ஸுkh³வiµkh²யா ஹŋhக³வாச
shநாதா விஶுth³தா: ◌⁴ ஶுப⁴ஶph³த³khதா:॥ 44॥

ந கசிதா³th³ப⁴வ:³க²khேதா
தீ³ேநாऽத²வா பா³யஸுேக²ஷு ஸkhத: ।

ஆநnhத³பாiνக³தா விரkhதா
யச ராமmh பஶுph◌⁴’thயவrhைக:³॥ 45॥

⁴தாnhயth³’யாநி ச யாநி தthர
ேய phராணிந:shதா²வரஜŋhக³மாச ।

ஸாாthபராthமாநமநnhதஶkhதிmh
ஜkh³iµrhவிiµkhதா: பரேமகஶmh ॥ 46॥

நாத³ேயாth◌⁴யாநக³ேர  ஜnh:

கசிthததா³ ராமமநா ந யாத: ।
ஶூnhயmh ப³⁴வாகி²லேமவ தthர

ரmh க³ேத ராஜநி ராமசnhth³ேர ॥ 47॥
தேதாऽதி³ரmh நக³ராthஸ க³thவா

th³’ShThவா நதீ³mh தாmh ஹேநthரஜாதாmh ।
நநnhத³ ராம:shmh’தபாவேநாऽேதா

த³த³rhஶ சாேஶஷத³mh ’தி³shத²mh ॥ 48॥
அதா²க³தshதthர பிதாமேஹா மஹாnh

ேத³வாச ஸrhேவ ’ஷயச th³தா: ◌⁴ ।
விமாநேகாபி⁴ரபாரபாரmh
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ஸமாvh’தmh க²mh ஸுரேஸவிதாபி: ◌⁴ ॥ 49॥
ரவிphரகாஶாபி⁴ரபி⁴sh²ரthshவmh

jhேயாதிrhமயmh தthர நேபா⁴ ப³⁴வ ।
shவயmhphரகாைஶrhமஹதாmh மஹth³பி: ◌⁴

ஸமாvh’தmh Nhயkh’தாmh வShைட:²॥ 50॥
வச வாதாச ஸுக³nhத⁴வnhேதா

வவrhஷ vh’Sh:ஸுமாவநாmh ।
உபshதி²ேத ேத³வmh’த³ŋhக³நாேத³
கா³யthஸு விth³யாத⁴ரகிnhநேரஷு ॥ 51॥

ராமsh பth³ph◌⁴யாmh ஸரஜலmh ஸkh’th
shph’ShThவா பkhராமத³நnhதஶkhதி: ।

ph³ரமா ததா³ phராஹ kh’தாஜshதmh
ராமmh பராthமnh பரேமவரshthவmh ॥ 52॥

விShiΝ:ஸதா³நnhத³மேயாऽ rhே
ஜாநா தththவmh நிஜைமஶேமகmh ।

ததா²பி தா³ஸshய மமாகி²ேலஶ kh’தmh
வேசா ப⁴khதபேராऽ விth³வnh ॥ 53॥

thவmh ph◌⁴ராth’பி⁴rhைவShணவேமவமாth³யmh
phரவிய ேத³ஹmh பபா ேத³வாnh ।

யth³வா பேரா வா யதி³ ேராசேத தmh
phரவிய ேத³ஹmh பபா நshthவmh ॥ 54॥

thவேமவ ேத³வாதி⁴பதிச விShiΝ:

ஜாநnhதி ந thவாmh ஷா விநா மாmh ।
ஸஹshரkh’thவsh நேமா நமshேத

phரத³ ேத³ேவஶ நrhநமshேத ॥ 55॥
பிதாமஹphராrhத²நயா ஸ ராம:
பயthஸு ேத³ேவஷு மஹாphரகாஶ: ।

iµShணmhச சூmh தி³ெவௗகஸாmh ததா³
ப³⁴வ சkhராதி³தசrh⁴ஜ:॥ 56॥
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ேஶேஷா ப³⁴ேவவரதlhப⁴த:
ெஸௗthரthயth³⁴தேபா⁴க³தா⁴ ।

ப³⁴வசkhரத³ெரௗ ச தி³vhெயௗ
ைகேகயிஸூiνrhலவnhதகச ॥ 57॥

தா ச லரப⁴வthேரவ
ராேமா  விShiΝ: ஷ: ராண: ।

ஸஹாiνஜ: rhவஶரேகண
ப³⁴வ ேதேஜாமயதி³vhயrhதி:॥ 58॥

விShiΝmh ஸமாஸாth³ய ஸுேரnhth³ரiµkh²யா
ேத³வாச th³தா⁴ iµநயச த³ா: ।

பிதாமஹாth³யா: பத: பேரஶmh
shதைவrhkh³’ணnhத: பஜயnhத:॥ 59॥

ஆநnhத³ஸmhphலாவிதrhணசிthதா
ப³⁴விேர phராphதமேநாரதா²shேத ।

ததா³ஹ விShiΝrhth³ணmh மஹாthமா
ஏேத  ப⁴khதா மயி சாiνரkhதா:॥ 60॥

யாnhதmh தி³வmh மாமiνயாnhதி ஸrhேவ
திrhயரா அபி Nhயkhதா: ।

ைவNhட²ஸாmhயmh பரமmh phரயாnh
ஸமாவிஶshவாஶு மமாjhஞயா thவmh ॥ 61॥

thவா ஹேரrhவாkhயமதா²ph³ரவீthக:
ஸாnhதாநிகாnh யாnh விசிthரேபா⁴கா³nh ।

ேலாகாnhமதீ³ேயாப தீ³phயமாநாnh
thவth³பா⁴வkhதா: kh’தNhயஜா:॥ 62॥

ேய சாபி ேத ராம பவிthரநாம
kh³’ணnhதி மrhthயா லயகால ஏவ ।

அjhஞாநேதா வாபி ப⁴ஜnh ேலாகாnh
தாேநவ ேயாைக³ரபி சாதி⁴க³mhயாnh ॥ 63॥

தேதாऽதி’Shடா ஹராஸாth³யா:
shph’ShThவா ஜலmh thயkhதகேலவராshேத ।
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phரேபதி³ேர phராkhதநேமவ பmh
யத³mhஶஜா ’ஹவராshேத ॥ 64॥

phரபா⁴கரmh phராப ஹphரவீர:
ஸுkh³வ ஆதி³thயஜவீrhயவththவாth ।

தேதா விமkh³நா:ஸரஜேலஷு
நரா: பthயjhய மiνShயேத³ஹmh ॥ 65॥

ஆய தி³vhயாப⁴ர விமாநmh
phராச ேத ஸாnhதநிகாkh²யேலாகாnh ।

திrhயkhphரஜாதா அபி ராமth³’Shடா
ஜலmh phரவிShடா தி³வேமவ யாதா:॥ 66॥

தி³th³’ேவா ஜாநபதா³ச ேலாகா
ராமmh ஸமாேலாkhய விiµkhதஸŋhகா:³ ।

shmh’thவா ஹmh ேலாக³mh பேரஶmh
shph’ShThவா ஜலmh shவrhக³மவாரஜ:॥ 67॥

ஏதாவேத³ேவாthதரமாஹ ஶmh:◌⁴
ராமசnhth³ரshய கதா²வேஶஷmh ।

ய: பாத³மphயthர பேட²thஸ பாபாth³-
விiµchயேத ஜnhமஸஹshரஜாதாth ॥ 68॥

தி³ேந தி³ேந பாபசயmh phரrhவnh
பேட²nhநர:ேலாகமபீஹ ப⁴khthயா ।

விiµkhதஸrhவாக⁴சய: phரயாதி
ராமshய ஸாேலாkhயமநnhயலph◌⁴யmh ॥ 69॥

ஆkh²யாநேமதth³ர⁴நாயகshய
kh’தmh ரா ராக⁴வேசாதி³ேதந ।

மேஹவேரphதப⁴விShயத³rhத²mh
thவா  ராம: பேதாஷேமதி ॥ 70॥

ராமாயணmh காvhயமநnhதNhயmh
ஶŋhகேரபி⁴தmh ப⁴வாnhைய ।

ப⁴khthயா பேட²th³ய:’iΝயாth ஸ பாைப:
விiµchயேத ஜnhமஶேதாth³ப⁴ைவச ॥ 71॥
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அth◌⁴யாthமராமmh பட²தச நிthயmh
ேராச ப⁴khthயா கி²ச ராம: ।

அதிphரஸnhநச ஸதா³ஸேப
தாஸேமத:யமாதேநாதி ॥ 72॥

ராமாயணmh ஜநமேநாஹரமாதி³காvhயmh
ph³ரமாதி³பி: ◌⁴ ஸுரவைரரபி ஸmhshதmh ச ।

ரth³தா⁴nhவித: பட²தி ய:’iΝயாth நிthயmh
விShே: phரயாதி ஸத³நmh ஸ விஶுth³த⁴ேத³ஹ:॥ 73॥

இதி மத³th◌⁴யாthமராமாயேண உமாமேஹவரஸmhவாேத³
உthதரகாNhேட³ நவம:ஸrhக:³॥ 9॥
॥ ஸமாphதத³iµthதரகாNhட³mh ॥
॥ ஸmhrhணmh இதி அth◌⁴யாthமராமாயணmh ॥
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