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rAmarakShA from Ananda Ramayana pa nchamaH sargaH evaM rAmarakShA

ராமரா ஆநnhத³ராமாயnhதrhக³தா

 ஶதேகா ராமசதாnhதrhக³த மதா³நnhத³ராமாயேண
பசம:ஸrhக:³ phராரmhப: ◌⁴ ।
விShiΝதா³ஸ உவாச -

ராமரயா phேராkhதmh ஶாயயபி⁴மnhthரணmh ।
kh’தmh ேதைநவ iµநிநா ³ேரா தாmh ேம phரகாஶய ॥ 1॥
ராமராmh வராmh Nhயாmh பா³லாநாmh ஶாnhதிகாணீmh ।
இதி ஶிShயவச: thவா ராமதா³ேஸாऽph³ரவீth³வச:॥ 2॥
ராமதா³ஸ உவாச -

ஸmhயkh ph’Shடmh thவயா ஶிShய ராமராऽ⁴ேநாchயேத ।
யா phேராkhதா ஶmh⁴நா rhவmh shகnhதா³rhேத² கி³ஜாmh phரதி ॥ 3॥
ஶிவ உவாச -

ேத³vhயth³ய shகnhத³thராய ராமராபி⁴மnhthரணmh ।
 தாரககா⁴தாய ஸமrhேதா²ऽயmh ப⁴விShயதி ॥ 4॥
இthkhthவா கத²யாமாஸ ராமராmh ஶிவ:shthைய ।
நமshkh’thய ராமசnhth³ரmh ஶுசிrh⁴thவா ேதnhth³ய:॥ 5॥
அத² th◌⁴யாநmh ।
வாேம ேகாத³Nhட³த³Nhட³mh நிஜகரகமேல த³ேண பா³ணேமகmh
பசாth³பா⁴ேக³ ச நிthயmh த³த⁴தமபி⁴மதmh ஸாணீரபா⁴ரmh ।
வாேமऽவாேம வஸth³ப⁴யாmh ஸஹ ததiνmh ஜாநகீலமph◌⁴யாmh
யாமmh ராமmh ப⁴ேஜऽஹmh phரணதஜநமந:ேக²த³விchேச²த³த³mh ॥ 6॥
ௐ அshய ராமராshேதாthரமnhthரshய ³த⁴ெகௗஶிக’: ।
ராமசnhth³ேரா ேத³வதா ராம இதி பீ³ஜmh ।
அiνShph ச²nhத:³ ।ராமphthயrhேத² ஜேப விநிேயாக:³॥

॥ ௐ ॥
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சதmh ர⁴நாத²shய ஶதேகாphரவிshதரmh ।
ஏைககமரmh mhஸாmh மஹாபாதகநாஶநmh ॥ 7॥
th◌⁴யாthவா நீேலாthபலயாமmh ராமmh ராவேலாசநmh ।
ஜாநகீலமேேபதmh ஜடாiµடமNh³தmh ॥ 8॥
ஸாணத⁴iνrhபா³ணபாணிmh நkhதசராnhதகmh ।
shவலயா ஜக³ththராமாவிrh⁴தமஜmh வி⁴mh ॥ 9॥
ராமராmh பேட²thphராjhஞ: பாபkh◌⁴நீmh ஸrhவகாமதா³mh ।
ஶிேரா ேம ராக⁴வ: பா பா⁴லmh த³ஶரதா²thமஜ:॥ 10॥
ெகௗஸlhேயேயா th³’ெஶௗ பா விவாthரphய: தீ ।
kh◌⁴ராணmh பா மக²thராதா iµக²mh ெஸௗthவthஸல:॥ 11॥
வாmh விth³யாநிதி:◌⁴ பா கNhட²mh ப⁴ரதவnhதி³த: ।
shகnhெதௗ⁴ தி³vhயாத: ◌⁴ பா ⁴ெஜௗ ப⁴kh³ேநஶகாrhiµக:॥ 12॥
கெரௗ தாபதி: பா ’த³யmh ஜாமத³kh³nhயth ।
பாrhேவ ர⁴வர: பா  இவாநnhத³ந:॥ 13॥
மth◌⁴யmh பா க²ரth◌⁴வmh நாபி⁴mh ஜாmhப³வதா³ரய: ।
ஸுkh³ேவஶ: கmh பா ஸkhதி²நீ ஹiνமthphர: ◌⁴ ॥ 14॥
ஊ ர⁴thதம: பா ³யmh ர:லாnhதkh’th ।
ஜாiνநீ ேஸkh’th பா ஜŋhேக⁴ த³ஶiµகா²nhதக:॥ 15॥
பாெதௗ³ விபீ⁴ஷணத:³ பா ராேமாऽகி²லmh வ: ।
ஏதாmh ராமப³ேலாேபதாmh ராmh ய:ஸுkh’தீ பேட²th ॥
ஸ சிரா:ஸுகீ² th விஜயீ விநயீ ப⁴ேவth ॥ 16॥
பாதால⁴தலvhேயாமசாணச²th³மசாண: ।
ந th³ரShமபி ஶkhதாshேத ரதmh ராமநாமபி: ◌⁴ ॥ 17॥
ராேமதி ராமப⁴th³ேரதி ராமசnhth³ேரதி வா shமரnh ।
நேரா ந phயேத பாைபrh⁴khதிmh iµkhதிmh ச விnhத³தி ॥ 18॥
ஜக³jhைஜthைரகமnhthேரண ராமநாmhநாऽபி⁴ரதmh ।
ய: கNhேட² த⁴ரேயthதshய கரshதா:²ஸrhவth³த⁴ய:॥ 19॥
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வjhரபஜரநாேமத³mh ேயா ராமகவசmh பேட²th ।
அvhயாஹதாjhஞ:ஸrhவthர லப⁴ேத ஜயமŋhக³ளmh ॥ 20॥
ஆதி³Shடவாnh யதா²shவphேந ராமராமாmh ஹர: ।
ததா²கி²தவாnh phராத: phர³th³ேதா⁴ ³த⁴ெகௗஶிக:॥ 21॥
ராேமா த³ஶரதி:² ஶூேரா லமऽiνசேரா ப³ ॥
காthshத:² ஷ: rhண: ெகௗஸlhயாநnhத³வrhத⁴ந:॥ 22॥
ேவதா³nhதேவth³ேயா யjhேஞஶ: ராணேஷாthதம: ।
ஜாநகீவlhலப:◌⁴ மாநphரேமயபராkhரம:॥ 23॥
இthேயதாநி ஜேபnhநிthயmh யth³ப⁴khத: ரth³த⁴யாऽnhவித: ।
அவேமதா⁴தி⁴கmh Nhயmh லப⁴ேத நாthரஸmhஶய:॥ 24॥ var அவேமதா⁴தmh

ஸnhநth³த: ◌⁴ கவசீ க²Th³கீ³ சாபபா³ணத⁴ேரா வா ।
க³chச²nh மேநாரேதா²ऽshமாகmh ராம: பா ஸலமண:॥ 25॥
தெணௗ பஸmhபnhெநௗ ஸுமாெரௗ மஹாப³ெலௗ ।
Nhட³கவிஶாலாௌ சீரkh’Shநாmhப³ெரௗ ॥ 26॥
ப²லலாஶெநௗ தா³nhெதௗ தாபெஸௗ ph³ரமசாெணௗ ।
thெரௗ த³ஶரத²shையெதௗ ph◌⁴ராதெரௗ ராமலமெணௗ ॥ 27॥
த⁴nhவிெநௗ ப³th³த⁴நிshthmhெஶௗ காகபத⁴ெரௗ ெதௗ ।
வீெரௗ மாmh பதி² ரேதாmh தாெபௗ⁴ ராமலமெணௗ ॥ 28॥
ஶரNhெயௗ ஸrhவஸththவாநாmh ேரShெடௗ²ஸrhவத⁴iνShமதாmh ।
ர:லநிஹnhதாெரௗ thராேயதாmh ேநா ர⁴thதெமௗ ॥ 29॥
ஆthதஸjhஜத⁴iνஷாவிஷுshph’ஶாவயாஶுக³நிஷŋhக³ஸŋhகி³ெநௗ ।
ரய மம ராமலமவkh³ரத: பதி²ஸைத³வ க³chச²தாmh ॥ 30॥
ஆராம: கlhபvh’ாmh விராம:ஸகலாபதா³mh ।
அபி⁴ராமshthேலாகாநmh ராம:மாnh ஸ ந: phர: ◌⁴ ॥ 31॥
ராமாய ராமப⁴th³ராய ராமசnhth³ராய ேவத⁴ேஸ ।
ர⁴நாதா²ய நாதா²ய தாயா: பதேய நம:॥ 32॥
ராம ர⁴நnhத³ந ராம ராம
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ராம ப⁴ரதாkh³ரஜ ராம ராம ।
ராம ரணகrhகஶ ராம ராம
ராம ஶரணmh ப⁴வ ராம ராம ॥ 33॥
ேலாகாபி⁴ராமmh ரணரŋhக³தீ⁴ரmh ராவேநthரmh ர⁴வmhஶநாத²mh ।
காNhயபmh ககரmh தmh ராமசnhth³ரmh ஶரணmh phரபth³ேய ॥ 34॥
த³ேண லமே யshய வாேம ச ஜநகாthமஜா । var 
ரேதா மாதிrhயshய தmh வnhேத³ ர⁴நnhத³நmh ॥ 35॥
ேகா³Shபதீ³kh’தவாஶmh மஶகீkh’தராஸmh ।
ராமாயணமஹாமாலாரthநmh வnhேத³ऽநிலாthமஜmh ॥ 36॥
அெகௗ⁴க⁴ திShட²³ேர thவmh ேராகா³shதிShட²nh ³ரத: ।
வவrhதி ஸதா³ऽshமாகmh ’தி³ ராேமா த⁴iνrhத⁴ர:॥ 37॥
மேநாஜவmh மாதlhயேவக³mh ேதnhth³யmh ³th³தி⁴மதாmh வShட²mh ।
வாதாthமஜmh வாநரத²iµkh²யmh ராம³தmh ஶரணmh phரபth³ேய ॥ 38॥
ராம ராம தவ பாத³பŋhகஜmh சிnhதயா ப⁴வப³nhத⁴iµkhதேய ।
வnhதி³தmh ஸுரநேரnhth³ரெமௗபி⁴rhth◌⁴யாயிதmh மந ேயாகி³பி: ◌⁴ ஸதா³॥ 37॥
ராமmh லமணrhவஜmh ர⁴வரmh தாபதிmh ஸுnhத³ரmh
காthshத²mh கrhணவmh ³ணநிதி⁴mh விphரphயmh தா⁴rhகmh ।
ராேஜnhth³ரmh ஸthயஸnhத⁴mh த³ஶரத²நயmh யாமலmh ஶாnhதிrhதிmh
வnhேத³ ேலாகாபி⁴ராமmh ர⁴லதிலகmh ராக⁴வmh ராவmh ॥ 40॥
ஏதாநி ராமநாமாநி phராதthதா²ய ய: பேட²th ।
அthேரா லப⁴ேத thரmh த⁴நாrhதீ²லப⁴ேத த⁴நmh ॥ 41॥
மாதா ராேமா மthபிதா ராமசnhth³ர:shவா ராேமா மthஸகா² ராமசnhth³ர: ।
ஸrhவshவmh ேம ராமசnhth³ேரா த³யாrhநாnhயmh ஜாேந ைநவ ஜாேந ந ஜாேந ॥ 42॥
ராமநாமாmh’தமnhthரபீ³ஜஸவநீ ேசnhமந phரவிShடா ।
ஹாலாஹலmh வா phரலயாநலmh வா mh’thேயாrhiµக²mh வா விஶதாmh ேதா பீ: ◌⁴ ॥ 43॥
ஶph³த³rhவmh ஜயஶph³த³மth◌⁴யmh ஜயth³வேயநாபி ந: phரkhதmh ।
th:ஸphதkh’thேவா ர⁴நாத²நாம ஜபாnhநிஹnhயாth³th³விஜேகாஹthயா:॥ 44॥
ஏவmh கி³nhth³ரேஜ phேராkhதா ராமரா மயா தவ ।
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மேயாபதி³Shடா யா shவாshையrhவிவாthராய ைவ ரா ॥ 45॥
ராமதா³ஸ உவாச -

ஏவmh ஶிேவேநாபதி³Shடாmh thவா ேத³வீ கி³nhth³ரஜா ।
ராமராmh ப²thவா ஸா shகnhத³mh ஸமபி⁴மnhthரயth ॥ 46॥
தshயாshேதேஜாப³ேலைநவ ஜகா⁴ந தாரகாஸுரmh ।
ஷடா³நந:ேத³வ kh’தkh’thேயாऽப⁴வthரா ॥ 47॥
ைஸேவயmh ராமரா ேத மயாऽऽkh²யாதாऽதிNhயதா³ ।
யshயா: ரவணமthேரண கshயாபி ந ப⁴யmh ப⁴ேவth ॥ 48॥
வாlhகீநாऽநயா rhவmh ஶாய யபி⁴ேஷசநmh ।
kh’தmh பா³லkh³ரஹாmh ச ஶாnhthயrhத²mh ஸா மேயாதி³தா ॥ 49॥
பா³லாநாmh kh³ரஹஶாnhthயrhத²mh ஜபநீயா நிரnhதரmh ।
ராமரா மஹாேரShடா² மஹாெகௗ⁴க⁴நிவாணீ ॥ 50॥
நாshயா: பரதரmh shேதாthரmh நாshயா: பரதேரா ஜப: ।
நாshயா: பரதரmh கிசிthஸthயmh ஸthயmh வதா³mhயஹmh ॥ 51॥
இதி ஶதேகாராமசதாnhதrhக³ேத மதா³நnhத³ராமாயேண
வாlhகீேய ஜnhமகாNhேட³ ராமராகத²நmh நாம பசம:ஸrhக:³॥
(ஸnhத³rhப⁴ :ஆநnhத³ ராமாயண - ( ஜnhமகாNhட³ - 5 வா ஸrhக³ )
ப⁴யா ஶாய ட²khகர ேகா³வrhத⁴நதா³ஸ லதா³ஸ
யாnhநீ iµmhப³ஈ ேயேத² ஜக³தீ³வர சா²பகா²nhயாத
ேலாகதாrhத² சா²பந phரth³த⁴ ேகலா
ஶேக 1808ஸnh 1887

சா²பீல ேபாதீ² : kh³ரnhதா²லய kh³ரnhத² khர 103 / 145 )
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