
  

अारामायणे उरकाडम ्

adhyAtmarAmAyaNe uttarakANDam

sanskritdocuments.org

September 29, 2018



adhyAtmarAmAyaNe uttarakANDam

अारामायणे उरकाडम ्

Sanskrit Document Information

Text title : adhyAtma rAmAyaNa uttara kANDa

File name : adhyaatmaRamuttara.itx

Category : adhyAtmarAmAyaNa, raama, vyAsa

Location : doc_raama

Author : Shri Veda Vyas

Transliterated by : Vishwas Bhide vishwas underscore bhide at yahoo.com

Proofread by : Vishwas Bhide, PSA Easwaran, ahimsasoldier

Latest update : June 20, 2005, April 4, 2015

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

September 29, 2018

sanskritdocuments.org



adhyAtmarAmAyaNe uttarakANDam

अारामायणे उरकाडम ्

॥ ूथमः सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
जयित रघवुशंितलकः कौसादयननो रामः ।
दशवदनिनधनकारी दाशरिथः पुडरीकाः ॥ १॥
पाव वुाच ।
अथ रामः िकमकरोौसानवध नः ।
हा मधृ े रावणादीन र्ासान भ्ीमिवबमः ॥ २॥
अिभिषयोायां सीतया सह राघवः ।
मायामानषुतां ूा कित वषा िण भतूले ॥ ३॥
ितवान ल्ीलया दवेः परमाा सनातनः ।
अजानषुं लोकं कथमे रघूहः ॥ ४॥
एतदाािह भगवन ौ्धा मम ूभो ।
कथापीयषुमाा तृा मऽेतीव वध त े ।
रामच भगवन ्ॄ िूह िवरशः कथाम ॥् ५॥
ौीमहादवे उवाच ।
रासानां वधं कृा राे राम उपिते ।
आययमु ुनयः सव ौीराममिभवितमु ॥् ६॥
िवािमऽोऽिसतः कवो वा सा भगृरुिराः ।
कँयपो वामदवेोऽिऽथा सष योऽमलाः ॥ ७॥
अगः सह िशै मिुनिभः सिहतोऽगात ।्
ारमासा राम ारपालमथाॄवीत ॥् ८॥
ॄिूह रामाय मनुयः समाग बिहःिताः ।
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अारामायणे उरकाडम ्

अगूमखुाः सव आशीिभ रिभनितमु ॥् ९॥
ूतीहारतो राममगवचनाद ् िुतम ।्
नमृाॄवीां िवनयावनतः ूभमु ॥् १०॥
कृतािलवाचदेमगो मिुनिभः सह ।
दवे शनाथा य ूाो बिहपितः ॥ ११॥
तमवुाच ारपालं ूवशेय यथासखुम ।्
पिूजता िविवशवुँ म नानारिवभिूषतम ॥् १२॥
ा रामो मनुीन श्ीयं ूुाय कृतािलः ।
पााा िदिभरापू गां िनवे यथािविध ॥ १३॥
ना तेो ददौ िदाासनािन यथाहतः ।
उपिवा ूा मनुयो रामपिूजताः ॥ १४॥
सृकुशलाः सव रामं कुशलमॄवुन ।्
कुशलं त े महाबाहो सव ऽ रघनुन ॥ १५॥
िददेान ूपँयामो हतशऽमुिरम ।
न िह भारः स ते राम रावणो रासेरः ॥ १६॥
सधनुं िह लोकांीन ि्वजते ुं श एव िह ।
िदा या हताः सव रासा रावणादयः ॥ १७॥
समतेहाबाहो रावण िनबहणम ।्
असमतेां रावणये िषदूनम ॥् १८॥
अकूितमाः सव कुकणा दयो मधृ े ।
अकूितमबैा णहैताे रघसुम ॥ १९॥
दा चयें यााकं परुा भयदिणा ।
हा रोगणान स्े कृतकृोऽ जीविस ॥ २०॥
ौुा त ु भािषतं तषेां मनुीनां भािवतानाम ।्
िवयं परमं गा रामः ूािलरॄवीत ॥् २१॥
रावणादीनितब कुकणा िदरासान ।्
िऽलोकजियनो िहा िकं ूशसंथ राविणम ॥् २२॥
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ततचनं ौुा राघव महानः ।
कुयोिनम हातजेा रामं ूीा वचोऽॄवीत ॥् २३॥
णु राम यथा वृं रावणे रावण च ।
ज कम वरादान ं सेपादतो मम ॥ २४॥
परुा कृतयगु े राम पलुो ॄणः सतुः ।
तप ुं गतो िवान म्रेोः पा महामितः ॥ २५॥
तणृिबोराौमऽेसौ वसिुनपुवः ।
तपपे े महातजेाः ाायिनरतः सदा ॥ २६॥
तऽाौमे महारे दवेगवककाः ।
गायो ननतृुऽ हसो वादयि च ॥ २७॥
पलु तपोिवं चबुः सवा  अिनिताः ।
ततः बुो महातजेा ाजहार वचो महत ॥् २८॥
या मे िपथं गेा गभ धारियित ।
ताः सवा ः शापसिंवा न तं दशें ूचबमःु ॥ २९॥
तणृिबोु राजषः का ताणोचः ।
िवचचार मनुरेम े िनभ या तं ूपँयती ॥ ३०॥
बभवू पाडुरतनु िताःशरीरजा ।
ा सा दहेववैय भीता िपतरमगात ॥् ३१॥
तणृिब तां ा राजिष रिमतिुतः ।
ाा मिुनकृतं सव मविैानचषुा ॥ ३२॥
तां कां मिुनवया य पलुाय ददौ िपता ।
तां ूगृाॄवीां बाढिमवे स िजः ॥ ३३॥
शौुषूणपरां ा मिुनः ूीतोऽॄवीचः ।
दाािम पऽुमकंे त े उभयोवशवध नम ॥् ३४॥
ततः ूासतू सा पऽुं पलुाोकिवौतुम ।्
िवौवा इित िवातः पौलो ॄिविुनः ॥ ३५॥
त शीलािदकं ा भराजो महामिुनः ।
भाया थ ां िहतरं ददौ िवौवस े मदुा ॥ ३६॥
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तां त ु पऽुः से पौलाोकसतः ।
िपततृुो वौैवणो ॄणा चानमुोिदतः ॥ ३७॥
ददौ तपसा तुो ॄा तै वरं शभुम ।्
मनोऽिभलिषतं त धनशेमखिडतम ॥् ३८॥
ततो लवरः सोऽिप िपतरं िमुागतः ।
पुकेण धनाो ॄदने भाता ॥ ३९॥
नमृाथ िपतरं िनवे तपसः फलम ।्
ूाह मे भगवान ्ॄ ा दा वरमिनितम ॥् ४०॥
िनवासाय न मेानं दवान प्रमेरः ।
ॄिूह मे िनयतं ानं िहंसा यऽ न किचत ॥् ४१॥
िवौवा अिप तं ूाह लानाम परुी शभुा ।
रासानां िनवासाय िनिम ता िवकमणा ॥ ४२॥
ा िवभुयाैा िविवशु े रसातलम ।्
सा परुी धषा मै सेागरमािता ॥ ४३॥
तऽ वासाय ग ं नाःै सािधिता परुा ।
िपऽािदसौ गा तां परु धनदोऽिवशत ॥् ४४॥
स तऽ सिुचरं कालमवुास िपतसृतः ।
किचथ काल समुाली नाम रासः ॥ ४५॥
रसातलालोकं चचार िपिशताशनः ।
गहृीा तनयां कां साावेीिमव िौयम ॥् ४६॥
अपँयनदं दवें चरं पुकेण सः ।
िहताय िचयामास रासानां महामनाः ॥ ४७॥
उवाच तनयां तऽ कैकस नाम नामतः ।
वे िववाहकाले यौवनं चाितवत त े ॥ ४८॥
ूााना भीतैं न वरगैृ स े शभु े ।
सा ं वरय भिं त े मिुन ं ॄकुलोवम ॥् ४९॥
यमवे ततः पऽुा भिवि महाबलाः ।
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ईशाः सव शोभाा धनदने समाः शभु े ॥ ५०॥
तथिेत साऽऽौमं गा मनुरेम े विता ।
िलखी भवुममणे पादनेाधोमखुी िता ॥ ५१॥
तामपृिुनः का ं काऽिस वरविण िन ।
साॄवीािलॄन ्ानने ातमुहिस ॥ ५२॥
ततो ाा मिुनः सव ाा तां ूभाषत ।
ातं तवािभलिषतं मः पऽुानभीिस ॥ ५३॥
दाणायां त ु वलेायामागतािस समुमे ।
अते दाणौ पऽुौ रासौ सिवतः ॥ ५४॥
साॄवीिुनशा ल ोऽवेिंवधौ सतुौ ।
तामाह पिमो ये भिवित महामितः ॥ ५५॥
महाभागवतः ौीमान र्ामभकेतरः ।
इुा सा तथा काले सषुवु े दशकरम ॥् ५६॥
रावणं िवशंितभजुं दशशीष सदुाणम ।्
तिोजातमाऽणे चचाल च वसुरा ॥ ५७॥
बभवूनुा शहतेिून िनिमािखलािप ।
कुकणतो जातो महापव तसिभः ॥ ५८॥
ततः शपू णखा नाम जाता रावणसोदरी ।
ततो िवभीषणो जातः शााा सौदशनः ॥ ५९॥
ाायी िनयताहारो िनकमपरायणः ।
कुकण ु ाा िजान स्ुचतेसः ॥ ६०॥
भयिृषसां िवचचाराितदाणः ।
रावणोऽिप महासो लोकानां भयदायकः ।
ववधृ े लोकनाशाय ामयो दिेहनािमव ॥ ६१॥
राम ं सकलारमिभतो जानािस िवानक ्

साी सव िद ितो िह परमो िनोिदतो िनम लः ।
ं लीलामनजुाकृितः मिहमन म्ायागणुनैा स े

लीलाथ ूितचोिदतोऽ भवता वािम रोवम ॥् ६२॥
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जानािम केवलमनमिचशिं
िचाऽमरमजं िविदतातम ।्

ां राम गढूिनजपमन ुू वृो
मढूोऽहं भवदनमुहतरािम ॥ ६३॥

एवं वदिमनवशंपिवऽकीित ः
कुोवं रघपुितः ूहसन ब्भाष े ।

मायािौतं सकलमतेदनकात ्
मीत न ं जगित पापहरं िनबोध ॥ ६४॥

इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे उरकाडे
ूथमः सग ः ॥ १॥

॥ ितीय सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
ौीरामवचनं ौुा परमानिनभ रः ।
मिुनः ूोवाच सदिस सवषां तऽ वताम ॥् १॥
अथ िवेरो दवेऽ कालेन केनिचत ।्
आययौ पुकाढः िपतरं िमुसा ॥ २॥
ा तं कैकसी तऽ ॅाजमान ं महौजसम ।्
रासी पऽुसामीं गा रावणमॄवीत ॥् ३॥
पऽु पँय धनां लं ने तजेसा ।
मवें यथा भयूाथा यं कु ूभो ॥ ४॥
तुा रावणो रोषात ्ू ितामकरो तम ।्
धनदने समो वािप िधको वािचरणे त ु ॥ ५॥
भिवा मां पँय सापं ज सोुत े ।
इुा रं कत ु तपः स दशकरः ॥ ६॥
अगमलिसथ गोकण त ु सहानजुः ।
ं ं िनयममााय ॅातरे तपो महत ॥् ७॥
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आिता रं घोरं सव लोकैकतापनम ।्
दशवष सहॐािण कुकणऽकरोपः ॥ ८॥
िवभीषणोऽिप धमा ा सधमपरायणः ।
पवष सहॐािण पादनेकेैन तिवान ॥् ९॥
िदवष सहॐं त ु िनराहारो दशाननः ।
पणू वष सहॐे त ु शीष मौ जहुाव सः ।
एवं वष सहॐािण नव ताितचबमःु ॥ १०॥
अथ वष सहॐं त ु दशमे दशमं िशरः ।
छेकुाम धमा ा ूााथ ूजापितः ।
व व दशमीव ूीतोऽीभाषत ॥ ११॥
वरं वरय दाािम ये मनिस काितम ।्
दशमीवोऽिप तुा ूनेाराना ॥ १२॥
अमरं वणृोमीश वरदो यिद मे भवान ।्
सपुण नागयाणां दवेतानां तथासरुःै ।
अवं त ु म े दिेह तणृभतूा िह मानषुाः ॥ १३॥
तथािित ूजाः पनुराह दशाननम ।्
अौ तािन शीषा िण यािन तऽेसरुपुव ॥ १४॥
भिवि यथापवू मयािण च सम ॥ १५॥
एवमुा ततो राम दशमीवं ूजापितः ।
िवभीषणमवुाचदें ूणतं भवलः ॥ १६॥
िवभीषण या व कृतं धमा थ मुमम ।्
तपतो वरं व वणृीािभमतं िहतम ॥् १७॥
िवभीषणोऽिप तं ना ूािलवा मॄवीत ।्
दवे मे सव दा बिुध म ितत ु शाती ।
मा रोचयधम म े बिुः सव ऽ सव दा ॥ १८॥
ततः ूजापितः ूीतो िवभीषणमथाॄवीत ।्
व ं धम शीलोऽिस तथवै च भिविस ॥ १९॥
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अयािचतोऽिप त े दाे मरं िवभीषण ।
कुकणमथोवाच वरं वरय सोुत ॥ २०॥
वाया ाोऽथ तं ूाह कुकणः िपतामहम ।्
ािम दवे षमासान ि्दनमकंे त ु भोजनम ॥् २१॥
एवमिित तं ूाह ॄा ा िदवौकसः ।
सरती च तािग ता ूययौ िदवम ॥् २२॥
कुकण ु ाा िचयामास ःिखतः ।
अनिभूतेमवेाािं िनग तमहो िविधः ॥ २३॥
समुाली वरलांान ्ाा पौऽान ि्नशाचरान ।्
पातालािभ यः ूायात ्ू हािदिभरितः ॥ २४॥
दशमीवं पिर वचनं चदेमॄवीत ।्
िदा त े पऽु सवंृो वाितो मे मनोरथः ॥ २५॥
यया वयं लां ा याता रसातलम ।्
ततं नो महाबाहो महिकृुतं भयम ॥् २६॥
अािभः पवू मिुषता लेयं धनदने त े ।
ॅाऽाबाािमदान ं ूानतेिुमहाहिस ॥ २७॥
साा वाथ बलेनािप राां बःु कुतः सुत ।्
इुो रावणः ूाह नाहवें ूभािषतमु ॥् २८॥
िवशेो गुराकमवें ौुा तमॄवीत ।्
ूहः ूिौतं वां रावणं दशकरम ॥् २९॥
णु रावण यने नवैं ं वुमहिस ।
नाधीता राजधमा े नीितशां तथवै च ॥ ३०॥
शरूाणां न िह सौॅाऽं ण ु म े वदतः ूभो ।
कँयप सतुा दवेा रासा महाबलाः ॥ ३१॥
पररमयु ा सौदमायधुःै ।
नवैदेानीनं राजन व्रंै दवेरैनिुतम ॥् ३२॥
ूह वचः ौुा दशमीवो रानः ।
तथिेत बोधताॆािकूटाचलमगात ॥् ३३॥
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तं ूहं से िना धनदेरम ।्
लामाब सिचव ै रासःै सखुमाितः ॥ ३४॥
धनदः िपतवृाने ा लां महायशाः ।
गा कैलासिशखरं तपसातोषयिवम ॥् ३५॥
तने समन ुू ा तनेवै पिरपािलतः ।
अलकां नगर तऽ िनम म े िवकमणा ॥ ३६॥
िदालं चकाराऽ िशवने पिरपािलतः ।
रावणो रासःै साध मिभिषः सहानजुःै ॥ ३७॥
रां चकारासरुाणां िऽलोक बाधयन ख्लः ।
भिगन कालखाय ददौ िवकटिपणीम ॥् ३८॥
िविुाय नाासौ महामायी िनशाचरः ।
ततो मयो िवकमा  रासानां िदतःे सतुः ॥ ३९॥
सतुां मोदर नाा ददौ लोकैकसुरीम ।्
रावणाय पनुः शिममोघां ूीतमानसः ॥ ४०॥
वरैोचन दौिहऽ वऽृालेित िवौतुाम ।्
यामदुवहुकणा य रावणः ॥ ४१॥
गवराज सतुां शैष महानः ।
िवभीषण भाया थ धम ां समदुावहत ॥् ४२॥
सरमां नाम सभुगां सव लणसयंतुाम ।्
ततो मोदरी पऽुं मघेनादमजीजनत ॥् ४३॥
जातमाऽु यो नादं मघेवममुोच ह ।
ततः सवऽॄवुघेनादोऽयिमित चासकृत ॥् ४४॥
कुकणतः ूाह िनिा मां बाधत े ूभो ।
तत कारयामास गहुां दीघा सिुवराम ॥् ४५॥
तऽ सुाप मढूाा कुकण िवघिूण तः ।
िनिित े कुकण त ु रावणो लोकरावणः ॥ ४६॥
ॄाणान ऋ्िषमुां दवेदानविकरान ।्
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दवेिौयो मनुां िनजे समहोरगान ॥् ४७॥
धनदोऽिप ततः ौुा रावणाबमं ूभःु ।
अधम मा कुिेत तवाै वारयत ॥् ४८॥
ततः बुो दशमीवो जगाम धनदालयम ।्
िविनिज  धनां जहारोमपुकम ॥् ४९॥
ततो यमं च वणं िनिज  समरऽेसरुः ।
ग लोकमगाणु दवेराजिजघासंया ॥ ५०॥
ततोऽभवहुिमणे सह दवैतःै ।
ततो रावणमे बब िऽदशेरः ॥ ५१॥
तुा सहसाग मघेनादः ूतापवन ।्
कृा घोरं महुं िजा िऽदशपुवान ॥् ५२॥
इं गहृीा बासौ मघेनादो महाबलः ।
मोचिया त ु िपतरं गहृींे ययौ परुम ॥् ५३॥
ॄा त ु मोचयामास दवेंे मघेनादतः ।
दा वरान ब्ंै ॄा भवनं ययौ ॥ ५४॥
रावणो िवजयी लोकान स्वा न ि्जा बमणे त ु ।
कैलासं तोलयामास बािभः पिरघोपमःै ॥ ५५॥
तऽ नीरणेवैं शोऽयं रासेरः ।
वानरमैा नषुैवै नाशं गिेत कोिपना ॥ ५६॥
शोऽगणयन व्ां ययौ हहैयपनम ।्
तने बो दशमीवः पलुने िवमोिचतः ॥ ५७॥
ततोऽितबलमासा िजघासंहुिरपुवम ।्
धतृनेवै कणे वािलना दशकरः ॥ ५८॥
ॅामिया त ु चतरुः समिुान र्ावणं हिरः ।
िवसज यामास ततने सं चकार सः ॥ ५९॥
रावणः परमूीत एवं लोकान म्हाबलः ।
चकार वशे राम बभुजु े यमवे तान ॥् ६०॥
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एवभावो राजे दशमीवः सहेिजत ।्
या िविनहतः से रावणो लोकरावणः ॥ ६१॥
मघेनाद िनहतो लणने महाना ।
कुकण िनहतया पव तसिभः ॥ ६२॥
भवाारायणः साागतामािदकृिभःु ।
पिमदं सव जगावरजमम ॥् ६३॥
ािभकमलोो ॄा लोकिपतामहः ।
अिे मखुतो जातो वाचा सह रघूम ॥ ६४॥
बाां लोकपालौघाुा चभारौ ।
िदश िविदशवै कणा ां त े समिुताः ॥ ६५॥
याणााणः समुािनौ दवेसमौ ।
जाजानूजघनावुलकादयोऽभवन ॥् ६६॥
कुिदशेामुाारः सागरा हरे ।
नाािमवणौ वालिखा रतेसः ॥ ६७॥
महेामो गदुाृमु ो ििलोचनः ।
अिः पवता जाताः केशेो मघेसहंितः ॥ ६८॥
ओषव रोमेो नखे खरादयः ।
ं िवपः पुषो मायाशिसमितः ॥ ६९॥
नानाप इवाभािस गणुितकरे सित ।
ामािौवै िवबधुाः िपबमतृमरे ॥ ७०॥
या सृिमदं सव िवं ावरजमम ।्
ामािौवै जीवि सव ावरजमाः ॥ ७१॥
ुमिखलं वुवहारऽेिप राघव ।
ीरमगतं सिप य था ाािखलं पयः ॥ ७२॥
ासा भासतऽेका िद न ं तनेावभासस े ।
सव गं िनमकंे ां ानचिुव लोकयते ॥् ७३॥
नाानचुां पँयदेग भ्ारं यथा ।
योिगनां िविचि दहेे परमेरम ॥् ७४॥
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अतिरसनमखुवैदशीष रहिन शम ।्
ादभिलेशने गहृीता यिद योिगनः ॥ ७५॥
िविचो िह पँयि िचाऽं ां न चाथा ।
मया ूलिपतं िकिव तवामतः ।
मुहिस दवेशे तवानमुहभागहम ॥् ७६॥
िददशेकालपिरहीनमनमकंे

िचाऽमरमजं चलनािदहीनम ।्
सव मीरमनगणुं दु-

मायं भज े रघपुितं भजतामिभम ॥् ७७॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे उरकाडे ितीयः
सग ः ॥ २॥

॥ ततृीय सग ः ॥
ौीराम उवाच ।
वािलसमुीवयोज  ौोतिुमािम ततः ।
रवीौ वानराकारौ जातािवित नः ौतुम ॥् १॥
अग उवाच ।
मरेोः णमयािेम े मिणूभे ।
तिन स्भाऽऽे िवीणा  ॄणः शतयोजना ॥ २॥
तां चतमु ुखः साादािचोगमाितः ।
नऽेाां पिततं िदमानसिललं ब ॥ ३॥
तहृीा करे ॄा ाा िकिदजत ।्
भमूौ पिततमाऽणे ताातो महाकिपः ॥ ४॥
तमाह िुिहणो व िकिालं वसाऽ मे ।
समीप े सव शोभाे ततः ौयेो भिवित ॥ ५॥
इुो वसऽ ॄणा वानरोमः ।
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एवं बितथ े काले गत े ऋािधपः सधुीः ॥ ६॥
कदािचय टिौ फलमलूाथ मुतः ।
अपँयिसिललां वाप मिणिशलािताम ॥् ७॥
पानीयं पातमुागऽ छायामयं किपम ।्
ा ूितकिपं मा िनपपात जलारे ॥ ८॥
तऽाा हिरं शीयं पनुु वानरः ।
अपँयुर रामामाानं िवयं गतः ॥ ९॥
ततः सरुशेो दवेशें पजूिया चतमु ुखम ।्
गन म्ासमये ा नार मनोरमाम ॥् १०॥
कप शरिवावान व्ीय मुमम ।्
तामूावै तीजं वालदशेऽेपतिुव ॥ ११॥
वाली समभवऽ शबतुपराबमः ।
त दा सरुशेानः णमालां िदवं गतः ॥ १२॥
भानरुागतऽ तदानीमवे भािमनीम ।्
ा कामवशो भूा मीवादशेऽेसजृहत ॥् १३॥
बीजं तातः सो महाकायोऽभविरः ।
त दा हनमूं सहायाथ गतो रिवः ॥ १४॥
पऽुयं समादाय गा सा िनििता िचत ।्
ूभातऽेपँयदाानं पवू वानराकृितम ॥् १५॥
फलमलूािदिभः साध पऽुाां सिहतः किपः ।
ना चतमु ुखाम े ऋराजः ितः सधुीः ॥ १६॥
ततोऽॄवीमाा बशः किपकुरम ।्
तऽकंै दवेतातमायामरसिभम ॥् १७॥
ग त मयािदो गहृीा वानरोमम ।्
िकिां िदनगर िनिम तां िवकमणा ॥ १८॥
सवसौभायविलतां दवेरैिप रासदाम ।्
तां िसहंासन े वीरं राजानमिभषचेय ॥ १९॥
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सीपगता य े य े वानराः सि ज याः ।
सव त े ऋराज भिवि वशऽेनगुाः ॥ २०॥
यदा नारायणः साािामो भूा सनातनः ।
भभूारासरुनाशाय सिवित भतूले ॥ २१॥
तदा सव सहायाथ त गु वानराः ।
इुो ॄणा तो दवेानां स महामितः ॥ २२॥
यथाऽऽथा चबे ॄणा तं हरीरम ।्
दवेततो गा ॄणे तवदेयत ॥् २३॥
तदािद वानराणां सा िकिाऽभूपृाौयः ॥ २४॥
सवरमवेासीिरदान ॄणािथ तः ।
भमूभेा रो तः कृया लीलानदृिेहना ।
सव भतूार िनमुिचदानः ॥ २५॥
अखडानप िकयानषे पराबमः ।
तथािप वय त े सिललामानषुिपणः ॥ २६॥
यशे सव लोकानां पापह ैसखुाय च ।
य इदं कीत ये वािलसमुीवयोम हत ॥् २७॥
ज दाौया मुते सव पातकैः ॥ २८॥
अथाां सवािम कथां राम दाौयाम ।्
सीता ता यदथ सा रावणने राना ॥ २९॥
परुा कृतयगु े राम ूजापितसतुं िवभमु ।्
सनुमारमकेाे समासीन ं दशाननः ।
िवनयावनतो भूा िभवादेमॄवीत ॥् ३०॥
को िन ्ू वरो लोके दवेानां बलवरः ।
दवेा यं समािौ युे शऽ ुं जयि िह ॥ ३१॥
कं यजि िजा िनं कं ायि च योिगनः ।
एते शसं भगवन ्ू ं ूिवदावंर ॥ ३२॥
ाा त िदं यदशषेणे योगक ् ।
दशाननमवुाचदें ण ु वािम पऽुक ॥ ३३॥
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भता  यो जगतां िनं य जािदकं न िह ।
सरुासरुनै ुतो िनं हिरना रायणोऽयः ॥ ३४॥
यािभपजाातो ॄा िवसजृां पितः ।
सृं यनेवै सकलं जगावरजमम ॥् ३५॥
तं समािौ िवबधुा जयि समरे िरपनू ।्
योिगनो ानयोगने तमवेानजुपि िह ॥ ३६॥
महषव चनं ौुा ूवुाच दशाननः ।
दैदानवरािंस िवनुा िनहतािन च ॥ ३७॥
कां वा गितं ूपे ूे त े मिुनपुव ।
तमवुाच मिुनौेो रावणं रासािधपम ॥् ३८॥
दवैतिैन हता िनं गा ग मनुमम ।्
भोगये पनुाा भमूौ भवि ते ॥ ३९॥
पवूा िज तःै पुयपापिैॆ ये चोवि च ।
िवनुा य े हताे त ु ूावुि हरगे ितम ॥् ४०॥
ौुा मिुनमखुाव रावणो मानसः ।
योऽेहं हिरणा साध िमित िचापरोऽभवत ॥् ४१॥
मनःितं पिराय रावण महामिुनः ।
उवाच व तऽेभीं भिवित न सशंयः ॥ ४२॥
किालं ूती सखुी भव दशानन ।
एवमुा महाबाहो मिुनः पनुवाच तम ॥् ४३॥
तपं वािम पािप माियनः ।
ावरषे ु च सवष ु नदषे ु च नदीष ु च ॥ ४४॥
ओारवै सं च सािवऽी पिृथवी च सः ।
समजगदाधारः शषेपधरो िह सः ॥ ४५॥
सव दवेाः समिुा कालः सयू  चमाः ।
सयूदयो िदवाराऽी यमवै तथािनलः ॥ ४६॥
अििरथा मृःु पज ो वसवथा ।
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ॄा िादयवै य े चाे दवेदानवाः ॥ ४७॥
िवोततेलषे पाित चाीित िवकृत ।्
बीडां करोयाा सोऽयं िवःु सनातनः ॥ ४८॥
तने सविमदं ां ऽलैों सचराचरम ।्
नीलोलदलँयामो िवुणा रावतृः ॥ ४९॥
शुजानूदूां िौयं वामासिंताम ।्
सदानपाियन दवे पँयािल ितित ॥ ५०॥
िु ं न शते कैिवेदानवपगःै ।
य ूसादं कुत े स चनै ं िमुहित ॥ ५१॥
न च यतपोिभवा  न दानायनािदिभः ।
शते भगवान ि्मुपुायिैरतररैिप ॥ ५२॥
तैतूाणैिधैू तकषःै ।
शते भगवान ि्ववुदाामलििभः ॥ ५३॥
अथवा ििुमा ते ण ु ं परमेरम ।्
ऽतेायगु े स दवेशेो भिवता नपृिवमहः ॥ ५४॥
िहताथ दवेमा नािमाकूणां कुले हिरः ।
रामो दाशरिथभू ा महासपराबमः ॥ ५५॥
िपतिुन योगा ॅाऽा भाय या दडके वन े ।
िवचिरित धमा ा जगाऽा मायया ॥ ५६॥
एवं त े सव माातं मया रावण िवरात ।्
भज भिभावने सदा रामं िौया यतुम ॥् ५७॥
अग उवाच ।
एवं ौुासरुाो ाा िकििचाय  च ।
या सह िवरोधेमु ुमदु े रावणो महान ॥् ५८॥
युाथ सव तो लोकान प्य टन स्मवितः ।
एतदथ महाराज रावणोऽतीव बिुमान ।्
तवान ज्ानक दवे यावधकाया ॥ ५९॥
इमां कथां यः णयुाठेा
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सौंावयेा ौवणािथ नां सदा ।
आयुमारोयमनसौं

ूाोित लाभं धनमयं च ॥ ६०॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे उरकाडे
ततृीयः सग ः ॥ ३॥

॥ चतथु  सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
एकदा ॄणो लोकादायां नारदं मिुनम ।्
पय टन र्ावणो लोकान ्ा नाॄवीचः ॥ १॥
भगवन ्ॄ िूह मे योुं कुऽ सि महाबलाः ।
योिुमािम बिलिभं ातािस जगयम ॥् २॥
मिुना ऽऽाह सिुचरं तेीपिनवािसनः ।
महाबला महाकायाऽ यािह महामत े ॥ ३॥
िवपुजूारता य े व ै िवनुा िनहता ये ।
त एव तऽ साता अजयेा सरुासरुःै ॥ ४॥
ौुा तिावणो वगेाििभः पुकेण तान ।्
योकुामः समाग तेीपसमीपतः ॥ ५॥
तभाहततजें पुकं नाचलतः ।
ा िवमान ं ूययौ मिण दशाननः ॥ ६॥
ूिवशवे तद ्ीपं धतृो हने योिषता ।
पृ ं कुतः कोऽिस ूिेषतः केन वा वद ॥ ७॥
इुो लीलया ीिभहसीिभः पनुः पनुः ।
कृााििनम ुासां ीणां दशाननः ॥ ८॥
आयमतलंु ला िचयामास म ितः ।
िवनुा िनहतो यािम वकुैठिमित िनितः ॥ ९॥
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मिय िवयु था कुेथा काय करोहम ।्
इित िनि वदैहे जहार िविपनऽेसरुः ॥ १०॥
जानवे पराानं स जहारावनीसतुाम ।्
मातवृालयामास ः कान व्धं कम ॥् ११॥
राम ं परमेरोऽिस सकलं जानािस िवानग ्
भतूं भिमदं िऽकालकलनासाी िवकोितः ।
भानामनवुत नाय सकलां कुव न ि्बयासहंितं
ं वनजुाकृितम ुिनवचो भासीश लोकािच तः ॥ १२॥
ुवैं राघवं तने पिूजतः कुसवः ।
ाौमं मिुनिभः साध ूययौ मानसः ॥ १३॥
रामु सीतया साध ॅातिृभः सह मििभः ।
ससंारीव रमानाथो रममाणोऽवसहृे ॥ १४॥
अनासोऽिप िवषयान ब्भुजु े िूयया सह ।
हनमुमखुःै सिवा नरःै पिरविेतः ॥ १५॥
पुकं चागमिाममकेदा पवू वभमु ।्
ूाह दवे कुबरेणे ूिेषतं ामहं ततः ॥ १६॥
िजतं ं रावणनेादौ पािामणे िनिज तम ।्
अतं राघवं िनं वह यावसेिुव ॥ १७॥
यदा गिेघौुेो वकुैठं यािह मां तदा ।
तुा राघवः ूाह पुकं सयू सिभम ॥् १८॥
यदा रािम भिं त े तदाग ममािकम ।्
िताधा य सव ऽ गदेान ममाया ॥ १९॥
इुा रामचोऽिप पौरकाया िण सवशः ।
ॅातिृभम ििभः साध यथाायं चकार सः ॥ २०॥
राघवे शासित भवुं लोकनाथ े रमापतौ ।
वसधुा ससा फलव भूहाः ॥ २१॥
जना धम पराः सव पितभिपराः ियः ।
नापँयऽुमरणं कििाजिन राघवे ॥ २२॥
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समा िवमानां राघवः सीतया सह ।
वानरैॅ ा तिृभः साध सचाराविन ं ूभःु ॥ २३॥
अमानषुािण काया िण चकार बशो भिुव ।
ॄाण सतुं ा बालं मतृमकालतः ॥ २४॥
शोचं ॄाणं चािप ाा रामो महामितः ।
तपं वन े शिंू हा ॄाणबालकम ॥् २५॥
जीवयामास शिू ददौ ग मनुमम ।्
लोकानामपुदशेाथ परमाा रघूमः ॥ २६॥
कोिटशः ापयामास िशविलािन सवशः ।
सीतां च रमयामास सवभोगरैमानषुःै ॥ २७॥
शशास रामो धमण रां परमधमिवत ।्
कथां संापयामास सवलोकमलापहाम ॥् २८॥
दशवष सहॐािण मायामानषुिवमहः ।
चकार रां िविधवोकवपदाजुः ॥ २९॥
एकपीोतो रामो राजिष ः सव दा शिुचः ।
गहृमधेीयमिखलमाचरन ि्शयन ज्नान ॥् ३०॥
सीता ूेानवुृा च ूौयणे दमने च ।
भत ुम नोहरा साी भावा सा ि॑या िभया ॥ ३१॥
एकदाबीडिविपन े सव भोगसमिते ।
एकाे िदभवन े सखुासीन ं रघूमम ॥् ३२॥
नीलमािणसाशं िदाभरणभिूषतम ।्
ूसवदनं शां िवुुिनभारम ॥् ३३॥
सीता कमलपऽाी सवा भरणभिूषता ।
राममाह कराां सा लालयी पदाजु े ॥ ३४॥
दवेदवे जगाथ परमान स्नातन ।
िचदानािदमारिहताशषेकारण ॥ ३५॥
दवे दवेाः समासा मामकेाऽेॄवुचः ।
बशोऽमानाे वकुैठागमनं ूित ॥ ३६॥
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या समतेिा रामिित भतूले ।
िवसृाान ्कं धाम वकुैठं च सनातनम ॥् ३७॥
आेया जगािऽ रामः कमललोचनः ।
अमतो यािह वकुैठं ं तथा चिेघूमः ॥ ३८॥
आगिमित वकुैठं सनाथाः किरित ।
इित िवािपताहं तमै या िवािपतो भवान ॥् ३९॥
यंु तुा नाहमाापय े ूभो ।
सीतायाचः ौुा रामो ााॄवीणम ॥् ४०॥
दिेव जानािम सकलं तऽोपायं वदािम त े ।
किया िमषं दिेव लोकवादं दाशयम ॥् ४१॥
जािम ां वन े लोकवादाीत इवापरः ।
भिवतः कुमारौ ौ वाीकेराौमािके ॥ ४२॥
इदान ँयते गभ ः पनुराग मऽेिकम ।्
लोकानां ूयाथ ं कृा शपथमादरात ॥् ४३॥
भमूिेव वरमाऽणे वकुैठं यािस िुतम ।्
पादहं गिमािम एष एव सिुनयः ॥ ४४॥
इुा तां िवसृाथ रामो ानकैलणः ।
मििभम तबै लमुै सवंतृः ॥ ४५॥
तऽोपिवं ौीरामं सुदः पय ुपासत ।
हाूौढकथासुा हासयः िता हिरम ॥् ४६॥
कथाूसाू रामो िवजयनामकम ।्
पौरा जानपदा मे िकं वदीह शभुाशभुम ॥् ४७॥
सीतां वा मातरं वा मे ॅातॄा कैकयीमथ ।
न भतें या ॄिूह शािपतोऽिस ममोपिर ॥ ४८॥
इुः ूाह िवजयो दवे सव वदि ते ।
कृतं सुरं सव रामणे िविदताना ॥ ४९॥
िकु हा दशमीवं सीतामा राघवः ।
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अमष पृतः कृा ं वेँ म ूपादयत ॥् ५०॥
कीशं दय े त सीतासोगजं सखुम ।्
या ता िवजनऽेरय े रावणने राना ॥ ५१॥
अाकमिप म योिषतां मष णं भवते ।्
यावित व ै राजा ताँयो िनयतं ूजाः ॥ ५२॥
ौुा तचनं रामः जनान प्य पृत ।
तऽेिप नाॄवुन र्ाममवेमते सशंयः ॥ ५३॥
ततो िवसृ सिचवान ि्वजयं सुदथा ।
आय लणं रामो वचनं चदेमॄवीत ॥् ५४॥
लोकापवादु महान स्ीतामािौ मऽेभवत ।्
सीतां ूातः समानीय वाीकेराौमािके ॥ ५५॥
ा शीयं रथने ं पनुरायािह लण ।
वसे यिद वा िकिदा मां हतवानिस ॥ ५६॥
इुो लणो भीा ूाताय जानकीम ।्
समुणे रथ े कृा जगाम सहसा वनम ॥् ५७॥
वाीकेराौमाेा सीतामवुाच सः ।
लोकापवादभीा ां वान र्ाघवो वन े ॥ ५८॥
दोषो न किे मातग ाौमपदं मनुःे ।
इुा लणः शीयं गतवान र्ामसििधम ॥् ५९॥
सीतािप ःखसा िवललापाितमुधवत ।्
िशःै ौुा च वाीिकः सीतां ाा स िदक ्॥ ६०॥
अािदिभः पजूिया समाा च जानकीम ।्
ाा भिवं सकलमाप यन म्िुनयोिषताम ॥् ६१॥
ताां सजूयि  सीतां भा िदन े िदन े ।
ाा परानो ल मिुनवाने योिषतः ।
सवेां चबुः सदा ता िवनयािदिभरादरात ॥् ६२॥
रामोऽिप सीतारिहतः पराा िवानेवल आिददवेः ।
स भोगानिखलान ि्वरो मिुनोतोऽभूिुनसिेवतािः ॥ ६३॥
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इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे उरकाडे
चतथु ः सग ः ॥ ४॥

॥ पम सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
ततो जगलमलाना

िवधाय रामायणकीित मुमाम ।्
चचार पवूा चिरतं रघूमो

राजिष वयरिभसिेवतं यथा ॥ १॥
सौिमिऽणा पृ उदारबिुना

रामः कथाः ूाह परुातनीः शभुाः ।
राः ूम नगृ शापतो

िज ितय मथाह राघवः ॥ २॥
कदािचदकेा उपितं ूभ ुं

रामं रमालािलतपादपजम ।्
सौिमिऽरासािदतशुभावनः

ूण भा िवनयाितोऽॄवीत ॥् ३॥
ं शुबोधोऽिस िह सवदिेहना-
मााधीशोऽिस िनराकृितः यम ।्

ूतीयस े ानशां महामत े
पादाभृािहतससिनाम ॥् ४॥

अहं ूपोऽि पदाजुं ूभो
भवापवग तव योिगभािवतम ।्

यथासाऽानमपारवािरिधं
सखुं तिरािम तथानशुािध माम ॥् ५॥

ौुाथ सौिमिऽवचोऽिखलं तदा
ूाह ूपाित हरः ूसधीः ।
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िवानमानतमःूशाये
ौिुतूपं िितपालभषूणः ॥ ६॥

आदौ वणा ौमविण ताः िबयाः
कृा समासािदतशुमानसः ।

समा तवू मपुासाधनः
समाौयेुमालये ॥ ७॥

िबया शरीरोवहतेरुाता
िूयािूयौ तौ भवतः सरुािगणः ।

धमतरौ तऽ पनुः शरीरकं
पनुः िबया चबवदीय त े भवः ॥ ८॥

अानमवेा िह मलूकारणं
तानमवेाऽ िवधौ िवधीयते ।

िववै ताशिवधौ पटीयसी
न कम तं सिवरोधमीिरतम ॥् ९॥

नाानहािनन  च रागसयो
भवेतः कम  सदोषमुवते ।्

ततः पनुः ससंिृतरवािरता
ताधुो ानिवचारवान भ्वते ॥् १०॥

नन ु िबया वदेमखुने चोिदता
तथवै िवा पुषाथ साधनम ।्

कत ता ूाणभतृः ूचोिदता
िवासहायमपुिैत सा पनुः ॥ ११॥

कमा कृतौ दोषमिप ौिुतज गौ
तादा काय िमदं ममुुणुा ।

नन ुता ीवुकाय कािरणी
िवा न िकिनसापेत े ॥ १२॥

न सकायऽिप िह यदरः
ूकातऽेानिप कारकािदकान ।्

तथवै िवा िविधतः ूकािशतःै
िविशते कम िभरवे मुय े ॥ १३॥
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केिचदीित िवतकवािदन-
दसिवरोधकारणात ।्

दहेािभमानादिभवध त े िबया
िवा गताह िततः ूिसित ॥ १४॥

िवशुिवानिवरोचनािता
िवाविृरमिेत भयते ।

उदिेत कमा िखलकारकािदिभः
िनहि िवािखलकारकािदकम ॥् १५॥

ताजेाय मशषेतः सधुीः
िवािवरोधा समुयो भवते ।्

आानसुानपरायणः सदा
िनवृसवियविृगोचरः ॥ १६॥

यावरीरािदष ु माययाधी-
ाविधयेो िविधवादकमणाम ।्

नतेीित वारैिखलं िनिष तत ्
ाा पराानमथ जिेयाः ॥ १७॥

यदा पराािवभदेभदेकं
िवानमावभाित भारम ।्

तदवै माया ूिवलीयतऽेसा
सकारका कारणमाससंतृःे ॥ १८॥

ौिुतूमाणािभिवनािशता च सा
कथं भिविप काय कािरणी ।

िवानमाऽादमलाितीयत-
ादिवा न पनुभ िवित ॥ १९॥

यिद  ना न पनुः ूसयूत े
कता हमिेत मितः कथं भवते ।्

ताता न िकमपेत े
िवा िवमोाय िवभाित केवला ॥ २०॥

सा तिैरीयौिुतराह सादरं
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ासं ूशािखलकमणां ुटम ।्
एताविदाह च वािजनां ौिुतः

ान ं िवमोाय न कम साधनम ॥् २१॥
िवासमने त ु दिश तया

बतनु  ा उदातः समः ।
फलःै पथृाकारकैः बतःु

ससंाते ानमतो िवपय यम ॥् २२॥
सूवायो हिमनाधी-
रूिसा न त ु तदिशनः ।

ताधुैामिविबयािभः
िवधानतः कम  िविधूकािशतम ॥् २३॥

ौाितमसीित वातो
गरुोः ूसादादिप शुमानसः ।

िवाय चकैामथाजीवयोः
सखुी भवेेिरवाूकनः ॥ २४॥

आदौ पदाथा वगितिह कारणं
वााथ िवानिवधौ िवधानतः ।

तदाथ परमाजीवका-
वसीित चकैामथानयोभ वते ॥् २५॥

ूरोािदिवरोधमानोः
िवहाय सृ तयोिदाताम ।्

सशंोिधतां लणया च लितां
ाा माानमथायो भवते ॥् २६॥

एकाकाहती न सवते ्
तथाऽजहणता िवरोधतः ।

सोऽयदाथा िवव भागलणा
युते तदयोरदोषतः ॥ २७॥

रसािदपीकृतभतूसवं
भोगालयं ःखसखुािदकम णाम ।्

शरीरमावदािदकम जं
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मायामयं लूमपुािधमानः ॥ २८॥
सूं मनोबिुदशिेययै ुतं

ूाणरैपीकृतभतूसवम ।्
भोुः सखुादरेनसुाधनं भवते ्

शरीरमिरानो बधुाः ॥ २९॥
अनािनवा मपीह कारणं

मायाूधान ं त ु परं शरीरकम ।्
उपािधभदेा ु यतः पथृक ् ितं

ाानमावधारयेमात ॥् ३०॥
कोशेयं तषे ु त ु तदाकृितः

िवभाित सात ्िटकोपलो यथा ।
असपोऽयमजो यतोऽयो

िवायतऽेिन प्िरतो िवचािरत े ॥ ३१॥
बुिेधा विृरपीह ँयते

ािदभदेने गणुऽयानः ।
अोतोऽिन ्िभचारतो मषृा

िने परे ॄिण केवले िशवे ॥ ३२॥
दहेिेयूाणमनिदानां

सादजॐं पिरवत त े िधयः ।
विृमोमलूतयालणा

याववेावदसौ भवोवः ॥ ३३॥
निेतूमाणने िनराकृतािखलो

दा समाािदतिचनामतृः ।
जदेशषें जगदासिसं

पीा यथाः ूजहाित तलम ॥् ३४॥
कदािचदाा न मतृो न जायते

न ीयत े नािप िववध तऽेनवः ।
िनरसवा ितशयः सखुाकः

यभः सवगतोऽयमयः ॥ ३५॥
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एविंवध े ानमये सखुाके
कथं भवो ःखमयः ूतीयत े ।

अानतोऽासवशाकाशते
ान े िवलीयते िवरोधतः णात ॥् ३६॥

यददऽ िवभाते ॅमा-
दासिमारम ुं िवपितः ।

असप भतूऽेिहिवभावनं यथा
रािदके तदपीरे जगत ॥् ३७॥

िवकमायारिहत े िचदाके-
ऽहार एष ूथमः ूकितः ।

अास एवािन सवकारणे
िनरामये ॄिण केवले परे ॥ ३८॥

इािदरागािदसखुािदधिम काः
सदा िधयः ससंिृतहतेवः परे ।

यासुौ तदभावतः परः
सखुपणे िवभाते िह नः ॥ ३९॥

अनािवोवबिुिबितो
जीवः ूकाशोऽयिमतीय त े िचतः ।

आा िधयः साितया पथृक ् ितो
बुापिरिपरः स एव िह ॥ ४०॥

िचिसाािधयां ूसत-
केऽ वासादनलालोहवत ।्

अोमासवशातीयते
जडाजडं च िचदाचतेसोः ॥ ४१॥

गरुोः सकाशादिप वदेवातः ।
सातिवानभुवो िनरी तम ।्

ाानमामपुािधविज तं
जदेशषें जडमागोचरम ॥् ४२॥

ूकाशपोऽहमजोऽहमयो-
ऽसकृिभातोऽहमतीव िनम लः ।
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िवशु िवानघनो िनरामयः
सणू आनमयोऽहमिबयः ॥ ४३॥

सदवै मुोऽहमिचशिमान ्
अतीियानमिविबयाकः ।

अनपारोऽहमहिन शं बधुःै
िवभािवतोऽहं िद वदेवािदिभः ॥ ४४॥

एवं सदाानमखिडताना
िवचारमाण िवशुभावना ।

हादिवामिचरणे कारकै
रसायनं यपािसतं जः ॥ ४५॥

िविव आसीन उपारतिेयो
िविनिज ताा िवमलाराशयः ।

िवभावयदेकेमनसाधनो
िवानेवल आसिंतः ॥ ४६॥

िवं यदतेरमादशन ं
िवलापयदेािन सवकारणे ।

पणू िदानमयोऽवितते
न वदे बां न च िकिदारम ॥् ४७॥

पवू समाधरेिखलं िविचय-े
दोारमाऽं सचराचरं जगत ।्

तदवे वां ूणवो िह वाचको
िवभातऽेानवशा बोधतः ॥ ४८॥

अकारसः पुषो िह िवको
कुारकजैस ईय त े बमात ।्

ूाो मकारः पिरपतऽेिखलःै
समािधपवू न त ु ततो भवते ॥् ४९॥

िवं कारं पुषं िवलापय-े
कारमे बधा वितम ।्

ततो मकारे ूिवला तजैसं
ितीयवण ूणव चािमे ॥ ५०॥
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मकारमािन िचन े परे
िवलापयेूामपीह कारणम ।्

सोऽहं परं ॄ सदा िवमिुम-
िानु उपािधतोऽमलः ॥ ५१॥

एवं सदा जातपराभावनः
ानतुः पिरिवतृािखलः ।

आे स िनासखुूकाशकः
साािमुोऽचलवािरिसवुत ॥् ५२॥

एवं सदासमािधयोिगनो
िनवृसवियगोचर िह ।

िविनिज ताशषेिरपोरहं सदा
ँयो भवयें िजतषणुानः ॥ ५३॥

ावैमाानमहिन शं मिुन-
िेदा मुसमबनः ।

ूारमिभमानविज तो
मवे साािवलीयते ततः ॥ ५४॥

आदौ च मे च तथवै चातो
भवं िविदा भयशोककारणम ।्

िहा समं िविधवादचोिदतं
भजेमाानमथािखलानाम ॥् ५५॥

आभदेने िवभावयिदं
भवभदेने मयाना तदा ।

यथा जलं वािरिनधौ यथा पयः
ीरे िवयोिनले यथािनलः ॥ ५६॥

इं यदीते िह लोकसिंतो
जगषृवैिेत िवभावयिुनः ।

िनराकृतािुतयिुमानतो
यथेभदेो िदिश िदमादयः ॥ ५७॥

याव पँयदेिखलं मदाकं
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तावदाराधनतरो भवते ।्
ौारिूज तभिलणो

य ँयोऽहमहिन शं िद ॥ ५८॥
रहमतेिुतसारसहं

मया िविनि तवोिदतं िूय ।
यतेदालोचयतीह बिुमान ्

स मुते पातकरािशिभः णात ॥् ५९॥
ॅातय दीदं पिरँयते जग-
ायवै सव पिर चतेसा ।

मावनाभािवतशुमानसः
सखुी भवानमयो िनरामयः ॥ ६०॥

यः सवेत े मामगणुं गणुारं
दा कदा वा यिद वा गणुाकम ।्

सोऽहं पादाितरणेिुभः शृन ्
पनुाित लोकिऽतयं यथा रिवः ॥ ६१॥

िवानमतेदिखलं ौिुतसारमकंे
वदेावेचरणने मयवै गीतम ।्

यः ौया पिरपठेद ्गुभियुो
मिूपमिेत यिद मचनषे ु भिः ॥ ६२॥

इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे उरकाडे
पमः सग ः ॥ ५॥

॥ षः सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
एकदा मनुयः सव यमनुातीरवािसनः ।
आजमू राघवं िु ं भयावणरसः ॥ १॥
कृाम े त ु मिुनौें भाग वं वनं िजाः ।
असाताः समायाता रामादभयकािणः ॥ २॥
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तान प्जूिया परया भा रघकुुलोमः ।
उवाच मधरंु वां हष यन म्िुनमडलम ॥् ३॥
करवािण मिुनौेाः िकमागमनकारणम ।्
धोऽि यिद ययूं मां ूीा ििुमहागताः ॥ ४॥
रं चािप याय भवतां तरोहम ।्
आापयु मां भृं ॄाणा दवैतं िह मे ॥ ५॥
तुा सहसा वनो वामॄवीत ।्
मधनुामा महादैः परुा कृतयगु े ूभो ॥ ६॥
आसीदतीव धमा ा दवेॄाणपजूकः ।
त तुो महादवेो ददौ शलूमनुमम ॥् ७॥
ूाह चानने यं हंिस स त ु भीभिवित ।
रावणानजुा भाया  त कुीनसी ौतुा ॥ ८॥
तां त ु लवणो नाम रासो भीमिवबमः ।
आसीरुाा ध ष दवेॄाणिहंसकः ॥ ९॥
पीिडताने राजे वयं ां शरणं गताः ।
तुा राघवोऽाह मा भीव मिुनपुवाः ॥ १०॥
लवणं नाशियािम गु िवगतराः ।
इुा ूाह रामोऽिप ॅातनॄ क्ो वा हिनित ॥ ११॥
लवणं रासं दात ्ॄ ाणेोऽभयं महत ।्
तुा ूािलः ूाह भरतो राघवाय व ै ॥ १२॥
अहमवे हिनािम दवेाापय मां ूभो ।
ततो रामं नमृ शऽुो वामॄवीत ॥् १३॥
लणने महाय कृतं राघव सयंगु े ।
निमामे महाबिुभ रतो ःखमभतू ॥् १४॥
अहमवे गिमािम लवण वधाय च ।
सादािघौुे हां तं रासं यिुध ॥ १५॥
तुा ामारो शऽुं शऽसुदूनः ।
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ूाहावैािभषेािम मथरुाराकारणात ॥् १६॥
आना च ससुारान ल्मणनेािभषचेन े ।
अिनमिप हेादिभषकेमकारयत ॥् १७॥
दा तैशरं िदं रामः शऽुमॄवीत ।्
अनने जिह बाणने लवणं लोककटकम ॥् १८॥
स त ु सू तलं गहेे गित काननम ।्
भणाथ त ु जनूां नानाूािणवधाय च ॥ १९॥
स त ु नायाित सदनं यावनचरो भवते ।्
तावदवे परुािर ित ं धतृकाम ुकः ॥ २०॥
योते स या बुदा वो भिवित ।
तं हा लवणं बूरं तनं मधसुितम ॥् २१॥
िनवेँ य नगरं तऽ ित ं मऽेनशुासनात ।्
अानां पसाहॐं रथानां च तदध कम ॥् २२॥
गजानां षट ्शतानीह पीनामयतुऽयम ।्
आगिमित पाममे साधय रासम ॥् २३॥
इुा मू वयाय ूषेयामास राघवः ।
शऽुं मिुनिभः साध माशीिभ रिभन च ॥ २४॥
शऽुोऽिप तथा चबे यथा रामणे चोिदतः ।
हा मधसुतुं युे मथरुामकरोरुीम ॥् २५॥
ीतां जनपदां चबे मथरुां दानमानतः ।
सीतािप सषुवु े पऽुौ ौ वाीकेरथाौमे ॥ २६॥
मिुनयोना म चबे कुशो ेोऽनजुो लवः ।
बमणे िवासौ सीतापऽुौ बभवूतःु ॥ २७॥
उपनीतौ च मिुनना वदेायनतरौ ।
कृं रामायणं ूाह कां बालकयोम ुिनः ॥ २८॥
शरणे परुा ूों पाव  ै परुहािरणा ।
वदेोपबृहंनाथा य तावमाहयत ूभःु ॥ २९॥
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कुमारौ रसौ सुराविनािवव ।
तीतालसमायुौ गायौ चरेतवु न े ॥ ३०॥
तऽ तऽ मनुीनां तौ समाज े सरुिपणौ ।
गायाविभतो ा िविता मनुयोऽॄवुन ॥् ३१॥
गविव िकरषे ु भिुव वा दवेषे ु दवेालये
पातालेथवा चतमु ुखगहृे लोकेष ु सवष ु च ।
अािभिरजीिविभिरतरं ा िदशः सवतो
नाायीशगीतवागिरमा नादिश  नाौािव च ॥ ३२॥
एवं वुिरिखलमै ुिनिभः ूितवासरम ।्
आसात े सखुमकेाे वाीकेराौमे िचरम ॥् ३३॥
अथ रामोऽमधेादकार बदिणान ।्
यान ्ण मय सीतां िवधाय िवपलुिुतः ॥ ३४॥
तिन ि्वतान े ऋषयः सव राजष यथा ।
ॄाणाः िऽया व ैँ याः समाजमिुदवः ॥ ३५॥
वाीिकरिप सृ गायौ तौ कुशीलवौ ।
जगाम ऋिषवाट समीपं मिुनपुवः ॥ ३६॥
तऽकैाे ितं शां समािधिवरमे मिुनम ।्
कुशः पू वाीिकं ानशां कथारे ॥ ३७॥
भगवन ौ्ोतिुमािम सेपावतोऽिखलम ।्
दिेहनः ससंिृतब ः कथमुते ढः ॥ ३८॥
कथं िवमुते दहेी ढबावािभधात ।्
वुमहिस सव मं िशाय ते मनु े ॥ ३९॥
वाीिकवाच ।
ण ु वािम त े सव सेपामोयोः ।
पं साधनं चािप मः ौुा यथोिदतम ॥् ४०॥
तथवैाचर भिं त े जीवुो भिविस ।
दहे एव महागहेमदहे िचदानः ॥ ४१॥
ताहार एवािी तनेवै कितः ।
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दहेगहेािभमान ं ं समारो िचदािन ॥ ४२॥
तने तादामापः चिेतमशषेतः ।
िवदधाित िचदाने तािसतवपःु यम ॥् ४३॥
तने सितो दहेी सिनगडावतृः ।
पऽुदारगहृादीिन सयित चािनशम ॥् ४४॥
सयन ्यं दहेी पिरशोचित सवदा ।
ऽयाहमो दहेा अधमोमममाः ॥ ४५॥
तमः सरजः सा जगतः कारणं ितःे ।
तमोपाि सािं तामसचेया ॥ ४६॥
अं तामसो भूा कृिमकीटमायुात ।्
सपो िह सो धमानपरायणः ॥ ४७॥
अरमोसाॆाः सखुपो िह ितित ।
रजोपो िह सो लोके स वहारवान ॥् ४८॥
पिरितित ससंारे पऽुदारानरुितः ।
िऽिवधं त ु पिर पमतेहामते ॥ ४९॥
सं परमाोित पदमापिरये ।
ीः सवा ः पिर िनय मनसा मनः ॥ ५०॥
सबााराथ  स यं कु ।
यिद वष सहॐािण तपरिस दाणम ॥् ५१॥
पाताल भूगािप तऽेनघ ।
नाः किपायोऽि सोपशमात े ॥ ५२॥
अनाबाधऽेिवकारे े सखु े परमपावन े ।
सोपशमे यं पौषणे परं कु ॥ ५३॥
सतौ िनिखला भावाः ूोताः िकलानघ ।
िछ े तौ न जानीमः  याि िवभवाः पराः ॥ ५४॥
िनःसो यथाूावहारपरो भव ।
ये सजाल जीवो ॄमायुात ॥् ५५॥
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अिधगतपरमाथ तामपुे ूसभमपा िवकजालमुःै ।
अिधगमय पदं तदितीयं िवततसखुाय सषुुिचविृः ॥ ५६॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे उरकाडे षः
सग ः ॥ ६॥

॥ सम सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
वाीिकना बोिधतोऽसौ कुशः सोगतॅमः ।
अमुो बिहः सव मनकुुवकार सः ॥ १॥
वाीिकरिप तौ ूाह सीतापऽुौ महािधयौ ।
तऽ तऽ च गायौ परुे वीिथष ु सव तः ॥ २॥
रामाम े ूगायतें शौुषूयु िद राघवः ।
न मां व ै यवुाां तिद िकिदाित ॥ ३॥
इित तौ चोिदतौ तऽ गायमानौ िवचरेतःु ।
यथोमिृषणा पवू तऽ तऽागायताम ॥् ४॥
तां स शौुाव काकुः पवू चया तततः ।
अपवू पाठजाितं च गयेने समिभतुाम ॥् ५॥
बालयो राघवः ौुा कौतहूलमपुिेयवान ।्
अथ कमा रे राजा समाय महामनुीन ॥् ६॥
रावै नरायः पिडतांवै नगैमान ।्
पौरािणकान श्िवदो य े च वृा िजातयः ॥ ७॥
एतान स्वा न स्माय गायकौ समवशेयत ।्
त े सव मनसो राजानो ॄाणादयः ॥ ८॥
रामं तौ दारकौ ा िविताः िनमषेणाः ।
अवोचन स्व  एवतै े पररमथागताः ॥ ९॥
इमौ राम सशौ िबाििमवोिदतौ ।
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जिटलौ यिद न ातां न च वलधािरणौ ॥ १०॥
िवशषें नािधगामो राघवानयोदा ।
एवं सवंदतां तषेां िवितानां पररम ॥् ११॥
उपचबमतगुा त ुं तावभुौ मिुनदारकौ ।
ततः ूवृं मधरंु गावमितमानषुम ॥् १२॥
ौुा तधरंु गीतमपराे रघूमः ।
उवाच भरतं चाां दीयतामयतुं वस ु॥ १३॥
दीयमान ं सवुण त ु न तगहृतुदा ।
िकमनने सवुणन राजौ वभोजनौ ॥ १४॥
इित स सं जमतमु ुिनसििधम ।्
एवं ौुा त ु चिरतं रामः वै िवितः ॥ १५॥
ाा सीताकुमारौ तौ शऽुं चदेमॄवीत ।्
हनमूं सषुणें च िवभीषणमथादम ॥् १६॥
भगवं महाानं वाीिकं मिुनसमम ।्
आनयं मिुनवरं ससीतं दवेसितम ॥् १७॥
अाु पष दो मे ूयं जनकाजा ।
करोत ु शपथं सव जान ु गतकषाम ॥् १८॥
सीतां तचनं ौुा गताः सवऽितिविताः ।
ऊचयु थों रामणे वाीिकं रामपाष दाः ॥ १९॥
राम तं सव ाा वाीिकरॄवीत ।्
ः किरित व ै सीता शपथं जनससंिद ॥ २०॥
योिषतां परमं दवैं पितरवे न सशंयः ।
तुा सहसा गा सव ूोचमु ुनवे चः ॥ २१॥
राघवािप रामोऽिप ौुा मिुनवचथा ।
राजानो मनुयः सव णुिमित चाॄवीत ॥् २२॥
सीतायाः शपथं लोका िवजान ुशभुाशभुम ।्
इुा राघवणेाथ लोकाः सव िदवः ॥ २३॥
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ॄाणाः िऽया व ैँ याः शिूावै महष यः ।
वानरा समाजमःु कौतहूलसमिताः ॥ २४॥
ततो मिुनवरणू ससीतः समपुागमत ।्
अमतमिृषं कृाऽऽयाी िकिदवाखुी ॥ २५॥
कृतािलबा कठा सीता यं िववशे तम ।्
ा लीिमवाया ॄाणमनयुाियनीम ॥् २६॥
वाीकेः पृतः सीतां साधवुादो महानभतू ।्
तदा मे जनौघ ूिवँय मिुनपुवः ॥ २७॥
सीतासहायो वाीिकिरित ूाह च राघवम ।्
इयं दाशरथ े सीता सोुता धम चािरणी ॥ २८॥
अपापा त े परुा ा ममाौमसमीपतः ।
लोकापवादभीतने या राम महावन े ॥ २९॥
ूयं दाते सीता तदनुातमुहिस ।
इमौ त ु सीतातनयािवमौ यमलजातकौ ॥ ३०॥
सतुौ त ु तव ध ष तमतेवीिम त े ।
ूचतेसोऽहं दशमः पऽुो रघकुुलोह ॥ ३१॥
अनतृं न रांु तथमेौ तव पऽुकौ ।
बन व्ष गणान स्क ् तपया  मया कृता ॥ ३२॥
नोपाीयां फलं ता यें यिद मिैथली ।
वाीिकनवैमुु राघवः ूभाषत ॥ ३३॥
एवमतेहाूा यथा वदिस सोुत ।
ूयो जिनतो मं तव वारैिकिषःै ॥ ३४॥
लायामिप दो मे वदैेा ूयो महान ।्
दवेानां परुतने मिरे सविेशता ॥ ३५॥
सयें लोकभयापापाऽिप सती परुा ।
सीता मया पिरा भवांमुहित ॥ ३६॥
ममवै जातौ जानािम पऽुावतेौ कुशीलवौ ।
शुायां जगतीमे सीतायां ूीितरु मे ॥ ३७॥
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दवेाः सव पिराय रामािभूायमुकुाः ।
ॄाणममतः कृा समाजमःु सहॐशः ॥ ३८॥
ूजाः समागमन ्ाः सीता कौशयेवािसनी ।
उदखुी धोिः ूािलवा मॄवीत ॥् ३९॥
रामादं यथाहं व ै मनसािप न िचये ।
तथा मे धरणी दवेी िववरं दातमुहित ॥ ४०॥
तथा शपाः सीतायाः ूारासीहातुम ।्
भतूलािमथ िसहंासनमनुमम ॥् ४१॥
नागेिैी यमाणं च िददहेै रिवूभम ।्
भदूवेी जानक दोा गहृीा हेसयंतुा ॥ ४२॥
ागतं तामवुाचनैामासन े संवशेयत ।्
िसहंासनां वदैहे ूिवश रसातलम ॥् ४३॥
िनररा पुविृिदा सीतामवािकरत ।्
साधवुाद समुहान द्वेानां परमातुः ॥ ४४॥
ऊचु बधा वाचो िरगताः सरुाः ।
अिरे च भमूौ च सव ावरजमाः ॥ ४५॥
वानरा महाकायाः सीताशपथकारणात ।्
केिचिापरा केिचानपरायणाः ॥ ४६॥
केिचिामं िनरीः केिचीतामचतेसः ।
मुत माऽं तव तूीतूमचतेनम ॥् ४७॥
सीताूवशेन ं ा सव सोिहतं जगत ।्
रामु सव ावै भिवाय गौरवम ॥् ४८॥
अजानिव ःखने शशुोच जनकाजाम ।्
ॄणा ऋिषिभः साध बोिधतो रघनुनः ॥ ४९॥
ूितबु इव ाकारानराः िबयाः ।
िवससज ऋषीन स्वा निृजो य े समागताः ॥ ५०॥
तान स्वा न ध्नराैोषयामास भिूरशः ।
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उपादाय कुमारौ तावयोामगमभःु ॥ ५१॥
तदािद िनःहृो रामः सव भोगषे ु सव दा ।
आिचापरो िनमकेाे समपुितः ॥ ५२॥
एकाेानिनरत े एकदा राघवे सित ।
ाा नारायणं सााौसा िूयवािदनी ॥ ५३॥
भाग ूसं तं ूणता ूाह धीः ।
राम ं जगतामािदरािदमाविज तः ॥ ५४॥
परमाा परानः पणू ः पुष ईरः ।
जातोऽिस मे गभ गहृे मम पुयाितरकेतः ॥ ५५॥
अवसान े ममा समयोऽभिूघूम ।
नााबोधजः कृो भवबो िनवत त े ॥ ५६॥
इदानीमिप मे ान ं भवबिनवत कम ।्
यथा सेपतो भयूाथा बोधय मां िवभो ॥ ५७॥
िनवदवािदनीमवें मातरं मातवृलः ।
दयाः ूाह धमा ा जराजज िरतां शभुाम ॥् ५८॥
मागा यो मया ूोाः परुा मोािसाधकाः ।
कम योगो ानयोगो भियोग शातः ॥ ५९॥
भििव िभते मातििवधा गणुभदेतः ।
भावो य यने त भििव िभते ॥ ६०॥
यु िहंसां समिुँय दं माय मवे वा ।
भदेि सरंी भो मे तामसः तृः ॥ ६१॥
फलािभसिभगाथ धनकामो यशथा ।
अचा दौ भदेबुा मां पजूये त ु राजसः ॥ ६२॥
परििप तं य ु कम िनहरणाय वा ।
कत िमित वा कुया देबुा स सािकः ॥ ६३॥
मणुाौयणादवे मनगणुालये ।
अिविा मनोविृय था गानुोऽधुौ ॥ ६४॥
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तदवे भियोग लणं िनग ुण िह ।
अहतैुविहता या भिमिय जायत े ॥ ६५॥
सा मे सालोसामीसािसायुमवे वा ।
ददािप न गृि भा मवेनं िवना ॥ ६६॥
स एवािको योगो भिमाग  भािमिन ।
मावं ूायुाने अितब गणुऽयम ॥् ६७॥
महता कामहीनने धमा चरणने च ।
कमयोगने शने विज तने िविहंसनात ॥् ६८॥
मशनिुतमहापजूािभः िृतवनःै ।
भतूषे ु मावनया सेनासवज नःै ॥ ६९॥
बमानने महतां ःिखनामनकुया ।
समानषे ु मैा च यमादीनां िनषवेया ॥ ७०॥
वदेावाौवणाम नामानकुीत नात ।्
सेनाज वनेवै हमः पिरवज नात ॥् ७१॥
काया मम धम पिरशुारो जनः ।
मणुौवणादवे याित मामसा जनः ॥ ७२॥
यथा वायवुशाः ाौयााणमािवशते ।्
योगाासरतं िचमवेमाानमािवशते ॥् ७३॥
सवष ु ूािणजातषे ु हमाा वितः ।
तमाा िवमढूाा कुत े केवलं बिहः ॥ ७४॥
िबयोनै कभदेिैमै ना तोषणम ।्
भतूावमािननाचा यामिच तोऽहं न पिूजतः ॥ ७५॥
तावामच येवें ूितमादौ कमिभः ।
याववष ु भतूषे ु ितं चािन न रते ॥् ७६॥
यु भदें ूकुत ेान पर च ।
िभभे यं मृु कुया  सशंयः ॥ ७७॥
मामतः सवभतूषे ु पिरिषे ु सिंतम ।्
एकं ानने मानने मैा चाचदिभधीः ॥ ७८॥
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चतेसवैािनशं सव भतूािन ूणमेधुीः ।
ाा मां चतेन ं शुं जीवपणे सिंतम ॥् ७९॥
तादािचेते भदेमीरजीवयोः ।
भियोगो ानयोगो मया मातदीिरतः ॥ ८०॥
आलकैतरं वािप पुषः शभुमृित ।
ततो मां भियोगने मातः सव िद ितम ॥् ८१॥
पऽुपणे वा िनंृा शािमवािस ।
ौुा राम वचनं कौसाऽऽनसयंतुा ॥ ८२॥
रामं सदा िद ाा िछा ससंारबनम ।्
अितब गतीिॐोऽवाप परमां गितम ॥् ८३॥
कैकेयी चािप योगं रघपुितगिदतं पवू मवेािधग
ौाभिूशाा िद रघिुतलकं भावयी गतासःु ।
गा ग ुरी दशरथसिहता मोदमानावते
माता ौीलणाितिवमलमितः ूाप भत ुः समीपम ॥् ८४॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे उरकाडे समः
सग ः ॥ ७॥

॥ अम सग ः ॥
ौीमहादवे उवाच ।
अथ काले गते किन भ्रतो भीमिवबमः ।
यधुािजता मातलेुन ातोऽगासिैनकः ॥ १॥
रामाया गतऽ हा गवनायकान ।्
ितॐः कोटीः परुे े त ु िनवेँ य रघनुनः ॥ २॥
पुरं पुरावां तं तिशलाये ।
अिभिष सतुौ तऽ धनधासुतृौ ॥ ३॥
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पनुराग भरतो रामसवेापरोऽभवत ।्
ततः ूीतो रघौुेो लणं ूाह सादरम ॥् ४॥
उभौ कुमारौ सौिमऽे गहृीा पिमां िदशम ।्
तऽ िभान ि्विनिज  ान स्वा पकािरणः ॥ ५॥
अदिऽकेतु महासपराबमौ ।
यो नगरे कृा गजाधनरकैः ॥ ६॥
अिभिष सतुौ तऽ शीयमाग मां पनुः ।
रामाां परुृ गजाबलवाहनः ॥ ७॥
गा हा िरपनू स्वा न ्ापिया कुमारकौ ।
सौिमिऽः पनुराग रामसवेापरोऽभवत ॥् ८॥
ततुकाले महित ूयात े

रामं सदा धम पथ े ितं हिरम ।्
िु ं समागािषवषेधारी

कालतो लणिमवुाच ॥ ९॥
िनवदेयाितबल तं

मां िकुामं पुषोमाय ।
रामाय िवापनमि त

महिष मु िचराय धीमन ॥् १०॥
त तचनं ौुा सौिमिऽरयाितः ।
आचचऽेथ रामाय स सां तपोधनम ॥् ११॥
एवं ॄवुं ूोवाच लणं राघवो वचः ।
शीयं ूवेँ यतां तात मिुनः सारपवू कम ॥् १२॥
लणु तथेुा ूावशेयत तापसम ।्
तजेसा लं तं घतृिसं यथानलम ॥् १३॥
सोऽिभग रघौुें दीमानः तजेसा ।
मिुनम धरुवाने वध ेाह राघवम ॥् १४॥
तैस मनुय े रामः पजूां कृा यथािविध ।
पृानामयममो रामः पृोऽथ तने सः ॥ १५॥
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िदासन े समासीनो रामः ूोवाच तापसम ।्
यदथ मागतोऽिस िमह तापय मे ॥ १६॥
वाने चोिदतने रामणेाह मिुनव चः ।
मवे ूयोमनालं त ु तचः ॥ १७॥
नाने चतैोतं नाातं च किचत ।्
णयुाा िनरीेा यः स वया ूभो ॥ १८॥
तथिेत च ूिताय रामो लणमॄवीत ।्
ित ं ािर सौिमऽे नायाऽ जनो रहः ॥ १९॥
यागित को वािप स वो मे न सशंयः ।
ततः ूाह मिुन ं रामो यने वा ं िवसिज तः ॥ २०॥
ये मनीिषतं वां तद ममामतः ।
ततः ूाह मिुनवा ं ण ु राम यथातथम ॥् २१॥
ॄणा ूिेषतोऽीश काया थ तऽेिकं ूभो ।
अहं िह पवू जो दवे तव पऽुः परप ॥ २२॥
मायासमजो वीर कालः सवहरः तृः ।
ॄा ामाह भगवान स्व दवेिष पिूजतः ॥ २३॥
रित ुं ग लोक समये महामत े ।
परुा मके एवासीलकान स्ं मायया ॥ २४॥
भाय या सिहतं मामादौ पऽुमजीजनः ।
तथा भोगवतं नागमनमदुकेशयम ॥् २५॥
मायया जनिया ं ौ ससौ महाबलौ ।
मधकैुटभकौ दैौ हा मदेोऽिसयम ॥् २६॥
इमां पव तसां मिेदन पुषष भ ।
पे िदाकसाशे नाामुा मामिप ॥ २७॥
मां िवधाय ूजां मिय सव वदेयत ।्
सोऽहं सयंुसारामवोचं जगते ॥ २८॥
रां िवध भतूेो य े म े वीया पहािरणः ।
ततं कँयपाातो िववुा मनपधकृ ् ॥ २९॥
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तवानिस भभूारं वधािोगण च ।
सवा सूाय माणास ु ूजास ु धरणीधर ॥ ३०॥
रावण वधाकाी म लोकमपुागतः ।
दशवष सहॐािण दशवष शतािन च ॥ ३१॥
कृा वास समयं िऽदशेानः परुा ।
स ते मनोरथः पणू ः पणू चायिुष त े नषृ ु॥ ३२॥
कालापसपणे मीपमपुागमत ।्
ततो भयू ते बिुय िद रामपुािसतमु ॥् ३३॥
तथा भव भिं त े एवमाह िपतामहः ।
यिद त े गमन े बिुदवलोकं िजतिेय ॥ ३४॥
सनाथा िवनुा दवेा भजु िवगतराः ।
चतमु ुख तां ौुा कालेन भािषतम ॥् ३५॥
हसन र्ामदा वां कृाकमॄवीत ।्
ौतुं तव वचो मऽे ममापीतरं त ु तत ॥् ३६॥
सोषः परमो येदागमनकारणात ।्
ऽयाणामिप लोकानां काया थ मम सवः ॥ ३७॥
भिं तऽेागिमािम यत एवाहमागतः ।
मनोरथु साो न मऽेऽाि िवचारणा ॥ ३८॥
मवेकानां दवेानां सव कायष ु व ै मया ।
ातं मायया पऽु यथा चाह ूजापितः ॥ ३९॥
एवं तयोः कथयतोवा सा मिुनरगात ।्
राजारं राघव दशनापेया िुतम ॥् ४०॥
मिुनलणमासा वा सा वामॄवीत ।्
शीयं दश य रामं म े काय मऽेमािहतम ॥् ४१॥
तुा ूाह सौिमिऽम ुिन ं लनतजेसम ।्
रामणे काय िकं तऽे िकं तऽेभीं करोहम ॥् ४२॥
राजा काया रे मो मुत सतीताम ।्
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तुा बोधसो मिुनः सौिमिऽमॄवीत ॥् ४३॥
अिन ्णे त ु सौिमऽे न दशयिस चिेभमु ।्
रामं सिवषयं वशंं भीकुया न सशंयः ॥ ४४॥
ौुा तचनं घोरमषृे वा ससो भशृम ।्
पं त वा िचिया स लणः ॥ ४५॥
सवनाशारं मऽे नाशो के कारणात ।्
िनिवैं ततो गा रामाय ूाह लणः ॥ ४६॥
सौिमऽवे चनं ौुा रामः कालं सज यत ।्
शीयं िनग  रामोऽिप ददशा ऽःे सतुं मिुनम ॥् ४७॥
रामोऽिभवा सीतो मिुन ं पू सादरम ।्
िकं काय त े करोमीित मिुनमाह रघूमः ॥ ४८॥
तुा रामवचनं वा सा राममॄवीत ।्
अ वष सहॐाणामपुवाससमापनम ॥् ४९॥
अतो भोजनिमािम िसं ये रघूम ।
रामो मिुनवचः ौुा सोषणे समितः ॥ ५०॥
स िसमं मनुय े यथावमपुाहरत ।्
मिुनभ ुाममतृं सुः पनुरगात ॥् ५१॥
माौमं गत े तिन र्ामः सार भािषतम ।्
कालेन शोकःखात िवमनााितिवलः ॥ ५२॥
अवाखुो दीनमना न शशाकािभभािषतमु ।्
मनसा लणं ाा हतूायं रघूहः ॥ ५३॥
अवाखुो बभवूाथ तूीमवेािखलेरः ।
ततो रामं िवलोाह सौिमिऽःखसतुम ॥् ५४॥
तूीतूं िचयं गहं हेबनम ।्
मृते ज सापं जिह मां रघनुन ॥ ५५॥
गितः काल किलता पवू मवेेशी ूभो ।
िय हीनूिते त ु नरको मे ीवुं भवते ॥् ५६॥
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मिय ूीितय िद भवेनमुाता तव ।
ा शां जिह ूा मा मा धम ज ूभो ॥ ५७॥
सौिमिऽणों तुा रामिलतमानसः ।
आय मिणः सवा न व्िसं चदेमॄवीत ॥् ५८॥
मनुरेागमनं य ु कालािप िह भािषतम ।्
ूितामानवै सवमावदेयभःु ॥ ५९॥
ौुा राम वचनं मिणः सपरुोिहताः ।
ऊचःु ूालयः सव राममिकािरणम ॥् ६०॥
पवू मवे िह िनिदं तव भभूारहािरणः ।
लणने िवयोगे ातो िवानचषुा ॥ ६१॥
जाश ु लणं राम मा ूितां ज ूभो ।
ूितात े पिरे धम भवित िनलः ॥ ६२॥
धम नऽेिखले राम ऽलैों नँयित ीवुम ।्
ं त ु सव  लोक पालकोऽिस रघूम ॥ ६३॥
ा लणमवेकंै ऽलैों ऽातमुहिस ।
रामो धमा थ सिहतं वां तषेामिनितम ॥् ६४॥
सभामे समाौु ूाह सौिमिऽमसा ।
यथें ग सौिमऽे मा भूम  सशंयः ॥ ६५॥
पिरागो वधो वािप सतामवेोभयं समम ।्
एवमेु रघौुे े ःखाकुिलतेणः ॥ ६६॥
रामं ूण सौिमिऽः शीयं गहृमगाकम ।्
ततोऽगारयतूीरमाच स कृतािलः ॥ ६७॥
नव ारािण सयं मिू  ूाणमधारयत ।्
यदरं परं ॄ वासदुवेामयम ॥् ६८॥
पदं तरमं धाम चतेसा सोऽिचयत ।्
वायरुोधने सयंंु सव दवेाः सहष यः ॥ ६९॥
सायो लणं पुैुवुु समािकरन ।्
अँयं िवबधुःै कैिशरीरं च वासवः ॥ ७०॥
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गहृीा लणं शबः ग लोकमथागमत ।्
ततो िवोतभुा गं तं दवें सरुसमाः ।
सव दवेष यो ा लणं समपजूयन ॥् ७१॥
लणे िह िदवमागते हरौ िसलोकगतयोिगनदा ।
ॄणा सह समागमदुा िमुािहतमहािहपकम ॥् ७२॥
इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे उरकाडे अमः
सग ः ॥ ८॥

॥ नवम सग ः ॥
ौी महादवे उवाच ।
लणं त ु पिर रामो ःखसमितः ।
मिणो नगैमांवै विसं चदेमॄवीत ॥् १॥
अिभषेािम भरतमिधराे महामितम ।्
अ चाहं गिमािम लण पदानगुः ॥ २॥
एवमेु रघौुे े पौरजानपदादा ।
िुमा इविमलूा ःखाता ः पितता भिुव ॥ ३॥
मिूतो भरतो वािप ौुा रामािभभािषतम ।्
गहयामास रां स ूाहदें रामसिधौ ॥ ४॥
सने च शप े नाहं ां िवना िदिव वा भिुव ।
काे रां रघौुे शप े ादयोः ूभो ॥ ५॥
इमौ कुशलवौ राजिभिष राघव ।
कोसलेष ु कुशं वीरमुरषे ु लवं तथा ॥ ६॥
गु तािरतं शऽुानयनाय िह ।
अाकमतेमनं वा साय णोत ु सः ॥ ७॥
भरतनेोिदतं ौुा पिततााः समी तम ।्
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ूजा भयसिंवा रामिवषेकातराः ॥ ८॥
विसो भगवान र्ाममवुाच सदयं वचः ।
पँय तातादरावा ः पितता भतूले ूजाः ॥ ९॥
तासां भावानगुं राम ूसादं कत ुमहिस ।
ौुा विसवचनं ताः समुा पू च ॥ १०॥
सहेो रघनुाथाः िकं करोमीित चाॄवीत ।्
ततः ूालयः ूोचःु ूजा भा रघूहम ॥् ११॥
गिुमिस यऽ मनगुामहे वयम ।्
अाकमषेा परमा ूीितध मऽयमयः ॥ १२॥
तवानगुमन े राम ता नो ढा मितः ।
पऽुदारािदिभः साध मनयुामोऽ सवथा ॥ १३॥
तपोवनं वा ग वा परंु वा रघनुन ।
ाा तषेां मनोदा काल वचनं तथा ॥ १४॥
भं पौरजनं चवै बाढिमाह राघवः ।
कृवै िनयं रामिवेाहिन ूभःु ॥ १५॥
ूापयामास च तौ रामभिः कुशीलवौ ।
अौ रथसहॐािण सहॐं चवै दिनाम ॥् १६॥
षिं चासहॐाणामकैेकै ददौ बलम ।्
बरौ बधनौ पुजनावतृौ ॥ १७॥
अिभवा गतौ रामं कृेण त ु कुशीलवौ ।
शऽुानयन े तान ्ू षेयामास राघवः ॥ १८॥
ते तािरतं गा शऽुाय वदेयन ।्
कालागमनं पादिऽपऽु चिेतम ॥् १९॥
लण च िनया णं ूितां राघव च ।
पऽुािभषचेन ं चवै सव रामिचकीिष तम ॥् २०॥
ौुा ततूवचनं ँऽुः कुलनाशनम ।्
िथतोऽिप धिृतं ला पऽुावाय सरः ।
अिभिष सबुां व ै मथरुायां महाबलः ॥ २१॥
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यपूकेत ुं च िविदशानगरे शऽसुदूनः ।
अयोां िरतं ूागायं रामिदया ॥ २२॥
ददश च महाानं तजेसा लनूभम ।्
कूलयगुसवंीतं ऋिषिभायवैृ तम ॥् २३॥
अिभवा रमानाथं शऽुो रघपुुवम ।्
ूािलध म सिहतं वां ूाह महामितः ॥ २४॥
अिभिष सतुौ तऽ राे राजीवलोचन ।
तवानगुमन े राजन ि्वि मां कृतिनयम ॥् २५॥
ंु नाहिस मां वीर भं तव िवशषेतः ।
शऽु ढां बिुं िवाय रघनुनः ॥ २६॥
सीभवत ु माे भवािनॄवीचः ।
अथ णामुतेवुा नराः कामिपणः ॥ २७॥
ऋा रासावै गोपुा सहॐशः ।
ऋषीणां दवेतानां च पऽुा राम िनग मम ॥् २८॥
ौुा ूोचू रघौुें सव वानररासाः ।
तवानगुमन े िवि िनिताथा न ि्ह नः ूभो ॥ २९॥
एतिरे रामं समुीवोऽिप महाबलः ।
यथावदिभवााह राघवं भवलम ॥् ३०॥
अिभिषादं राेआगतोऽि महाबलम ।्
तवानगुमन े राम िवि मां कृतिनयम ॥् ३१॥
ौुा तषेां ढं वां ऋवानररसाम ।्
िवभीषणमवुाचदें वचनं मृ सादरम ॥् ३२॥
धिरित धरा यावजाावशािध मे ।
वचनािासं रां शािपतोऽिस ममोपिर ॥ ३३॥
न िकिरं वां या मृतकारणात ।्
एवं िवभीषणं तूा हनमूमथाॄवीत ॥् ३४॥
माते ं िचरीव ममाां मा मषृा कृथाः ।
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जावमथ ूाह ित ं ापरारे । ३५॥
मया साध भवेुं यििारणारे ।
ततान र्ाघवः ूाह ऋरासवानरान ।्
सवा नवे मया साध ूयातिेत दयाितः ॥ ३६॥
ततः ूभात े रघवुशंनाथो

िवशालवाः िसतकनऽेः ।
परुोधसं ूाह विसमाय

यािहोऽािण परुो गरुो म े । ३७॥
ततो विसोऽिप चकार सव

ूाािनकं कम  महिधानात ।्
ौमारो दभ पिवऽपािणः

महाूयाणाय गहृीतबिुः ॥ ३८॥
िन रामो नगरािताॅा-
शीव यातः शिशकोिटकािः ।

राम से िसतपहा
पा गता पिवशालनऽेा ॥ ३९॥

पाऽथ दऽेणकहा
ँयामा ययौ भरूिप दीमाना ।

शाािण शािण धनु बाणा
जमःु परुाृतिवमहाे ॥ ४०॥

वदेा सव धतृिवमहा
ययु सव मनुय िदाः ।

माता ौतुीनां ूणवने साी
ययौ हिरं ाितिभः समतेा ॥ ४१॥

गमवेानगुता जनाे
सपऽुदाराः सह बवुगः ।

अनावतृारिमवापवग
रामं ोजं ययरुाकामाः ।

साःपरुः सानचुरः सभाय ः
शऽुयुो भरतोऽनयुातः ॥ ४२॥
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गमालो रमासमतें
ौीराघवं पौरजनाः समाः ।

सबालवृा ययिुजााः
सामावगा  समिणो ययःु ॥ ४३॥

सव गताः ऽमखुाः ूा
व ैँ या शिूा तथा परे च ।

समुीवमुा हिरपुवा
ाता िवशुाः शभुशयुाः ॥ ४४॥

न किदासीवःखयुो
दीनोऽथवा बासखुषे ु सः ।

आनपानगुता िवरा
ययु रामं पशभुृवगः ॥ ४५॥

भतूाँयािन च यािन तऽ
ये ूािणनः ावरजमा ।

सााराानमनशिं
जमिुव मुाः परमकेमीशम ॥् ४६॥

नासीदयोानगरे त ु जःु
किदा राममना न यातः ।

शूं बभवूािखलमवे तऽ
परंु गत े राजिन रामचे ॥ ४७॥

ततोऽितरं नगरा गा
ा नद तां हिरनऽेजाताम ।्

नन रामः तृपावनोऽतो
ददश चाशषेिमदं िदम ॥् ४८॥

अथागतऽ िपतामहो महान ्
दवेा सव ऋषय िसाः ।

िवमानकोटीिभरपारपारं
समावतृं खं सरुसिेवतािभः ॥ ४९॥

रिवूकाशािभरिभुरं
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ोितम यं तऽ नभो बभवू ।
यकाशमै हतां महिः

समावतृं पुयकृतां विरःै ॥ ५०॥
ववु वाता सगुवो

ववष  विृः कुसमुावलीनाम ।्
उपिते दवेमदृनादे

गायु िवाधरिकरषे ु॥ ५१॥
रामु पां सरयजूलं सकृत ्

ृा पिरबामदनशिः ।
ॄा तदा ूाह कृतािलं

रामं परान प्रमेरम ॥् ५२॥
िवःु सदानमयोऽिस पणू

जानािस तं िनजमशैमकेम ।्
तथािप दास ममािखलेश कृतं

वचो भपरोऽिस िवन ॥् ५३॥
ं ॅातिृभववमवेमां

ूिवँय दहंे पिरपािह दवेान ।्
या परो वा यिद रोचते तं

ूिवँय दहंे पिरपािह नम ॥् ५४॥
मवे दवेािधपित िवःु

जानि न ां पुषा िवना माम ।्
सहॐकृु नमो नमे

ूसीद दवेशे पनुन मे ॥ ५५॥
िपतामहूाथ नया स रामः

पँयु दवेषे ु महाूकाशः ।
मुं चूिंष िदवौकसां तदा

बभवू चबािदयतुतभु ुजः ॥ ५६॥
शषेो बभवूेरतभतूः

सौिमिऽरतुभोगधारी ।
बभवूतुबदरौ च िदौ
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कैकेियसनूलुवणाक ॥ ५७॥
सीता च लीरभवरुवे

रामो िह िवःु पुषः परुाणः ।
सहानजुः पवू शरीरकेण

बभवू तजेोमयिदमिूत ः ॥ ५८॥
िवुं समासा सरुेमुा

दवेा िसा मनुय दाः ।
िपतामहााः पिरतः परशें

वगैृ णः पिरपजूयः ॥ ५९॥
आनसािवतपणू िचा

बभिूवरे ूामनोरथाे ।
तदाह िविुुिहणं महाा

एत े िह भा मिय चानरुाः ॥ ६०॥
यां िदवं मामनयुाि सव

ितय रीरा अिप पुययुाः ।
वकुैठसां परमं ूया ु

समािवशाश ु ममाया म ॥् ६१॥
ौुा हरवेा मथाॄवीः

साािनकान य्ा ु िविचऽभोगान ।्
लोकादीयोपिर दीमानान ्

ावयुाः कृतपुयपुाः ॥ ६२॥
ये चािप त े राम पिवऽनाम

गणृि मा  लयकाल एव ।
अानतो वािप भजुलोकान ्

तानवे योगरैिप चािधगान ॥् ६३॥
ततोऽिता हिररासााः

ृा जलं कलेवराे ।
ूपिेदरे ूानमवे पं

यदशंजा ऋहरीराे ॥ ६४॥
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ूभाकरं ूाप हिरूवीरः
समुीव आिदजवीय वात ।्

ततो िवमाः सरयजूलेष ु
नराः पिर मनुदहेम ॥् ६५॥

आ िदाभरणा िवमान ं
ूापु त े सािनकालोकान ।्

ितय जाता अिप रामा
जलं ूिवा िदवमवे याताः ॥ ६६॥

िदवो जानपदा लोका
रामं समालो िवमुसाः ।

ृा हिरं लोकगंु परशें
ृा जलं ग मवापरुः ॥ ६७॥

एतावदवेोरमाह शःु
ौीरामच कथावशषेम ।्

यः पादमऽ पठे पापाद-्
िवमुते जसहॐजातात ॥् ६८॥

िदन े िदन े पापचयं ूकुव न ्
पठेरः ोकमपीह भा ।

िवमुसवा घचयः ूयाित
राम सालोमनलम ॥् ६९॥

आानमतेिघनुायक
कृतं परुा राघवचोिदतने ।

महेरणेाभिवदथ
ौुा त ु रामः पिरतोषमिेत ॥ ७०॥

रामायणं कामनपुयं
ौीशरणेािभिहतं भवा ै ।

भा पठेः णयुात स् पापःै
िवमुते जशतोवै ॥ ७१॥

अारामं पठत िनं
ौोतु भा िलिखतु रामः ।
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अितूस सदा समीप े
सीतासमतेः िौयमातनोित ॥ ७२॥

रामायणं जनमनोहरमािदकां
ॄािदिभः सरुवररैिप संतुं च ।

ौाितः पठित यः णयुा ु िनं
िवोः ूयाित सदनं स िवशुदहेः ॥ ७३॥

इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे
उरकाडे नवमः सग ः ॥ ९॥
॥ समािमदमुरकाडम ॥्
॥ सणू म इ्ित अारामायणम ॥्
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