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Shri Ramodantam

ராேமாத³nhதmh

॥ அத² பா³லகாNhட:³ ॥
பதிmh phரணிபthயாஹmh வthஸாŋhகிதவஸmh ।
ராேமாத³nhதமாkh²யாshேய வாlhகிphரகீrhதிதmh ॥ 1॥
ரா விரவஸ: thேரா ராவே நாம ராஸ: ।
ஆத³shயாiνெஜௗ சாshதாmh mhப⁴கrhணவிபீ⁴ஷெணௗ ॥ 2॥
ேத  தீvhேரண தபஸா phரthயkh’thய ேவத⁴ஸmh ।
வvhேர ச வராநிShடாநshமாதா³தவthஸலாth ॥ 3॥
ராவே மாiνஷாத³nhையரவth◌⁴யthவmh ததா²iνஜ: ।
நிrhேத³வthேவchச²யா நிth³ராmh mhப⁴கrhேऽvh’ணீத ச ॥ 4॥
விபீ⁴ஷே விShiΝப⁴khதிmh வvhேர ஸththவ³nhவித: ।
ேதph◌⁴ய ஏதாnhவராnhத³ththவா தthைரவாnhதrhத³ேத⁴ phர: ◌⁴ ॥ 5॥
ராவணsh தேதா க³thவா ரேண thவா த⁴நாதி⁴பmh ।
லŋhகாmh Shபகmh ச ’thவா தthராவஸthஸுக²mh ॥ 6॥
யாதா⁴நாshதத:ஸrhேவ ரஸாதலநிவாந: ।
த³ஶாநநmh ஸமாthய லŋhகாயாmh ஸுக²மாவஸnh ॥ 7॥
மnhேதா³த³mh மயஸுதாmh பணீய த³ஶாநந: ।
தshயாiµthபாத³யாமாஸ ேமக⁴நாதா³வயmh ஸுதmh ॥ 8॥
ரஸாmh ரஸாதலmh ைசவ விthய ஸ  ராவண: ।
ேலாகாநாkhரமயnh ஸrhவாஜஹார ச விலாநீ: ॥ 9॥
³ஷயnhைவதி³கmh கrhம th³விஜாநrhத³யதி shம ஸ: ।
ஆthமேஜநாnhவிேதா th³ேத⁴ வாஸவmh சாphயபீட³யth ॥ 10॥
ததீ³யதரthநாநி நராநாyhய கிŋhகைர: ।
shதா²பயிthவா  லŋhகாயாமவஸchச சிராய ஸ: ॥ 11॥
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ராேமாத³nhதmh

ததshதshnhநவஸேர விதா⁴தாரmh தி³ெவௗகஸ: ।
உபக³mhேயாசிேர ஸrhவmh ராவணshய விேசShதmh ॥ 12॥
ததா³கrhNhய ஸுைர:ஸாகmh phராphய ³kh³ேதா⁴த³ேத⁴shதடmh ।
Shடாவ ச ’ேகஶmh விதா⁴தா விவிைத: ◌⁴ shதைவ: ॥ 13॥
ஆவிrh⁴யாத²ைத³thயா: பphரchச² ச பிதாமஹmh ।
கிமrhத²மாக³ேதாऽ thவmh ஸாகmh ேத³வக³ணதி ॥ 14॥
தேதா த³ஶாநநாthபீடா³மஜshதshைம nhயேவத³யth ।
தchch²thேவாவாச தா⁴தாரmh ஹrhஷயnhவிShடரரவா: ॥ 15॥
அலmh ப⁴ேயநாthமேயாேந க³chச² ேத³வக³ண:ஸஹ ।
அஹmh தா³ஶரதி²rh⁴thவா ஹநிShயா த³ஶாநநmh ॥ 16॥
ஆthமாmhைஶச ஸுரா:ஸrhேவ ⁴ெமௗ வாநரபிண: ।
ஜாேயரnhமம ஸாஹாyhயmh கrhmh ராவணநிkh³ரேஹ ॥ 17॥
ஏவiµkhthவா விதா⁴தாரmh தthைரவாnhதrhத³ேத⁴ phர: ◌⁴ ।
பth³மேயாநிsh கீ³rhவாண:ஸமmh phராயாthphர’Shடதீ: ◌⁴ ॥ 18॥
அஜநthதத: ஶkhேரா வாநmh நாம வாநரmh ।
ஸுkh³வமபி மாrhதாNhேடா³ஹiνமnhதmh ச மாத: ॥ 19॥
ைரவ ஜநயாமாஸ ஜாmhப³வnhதmh ச பth³மஜ: ।
ஏவமnhேய ச வி³தா: ◌⁴ கபீநஜநயnhப³ஹூnh ॥ 20॥
தேதா வாநரஸŋhகா⁴நாmh வா பvh’ேடா⁴ऽப⁴வth ।
அபி⁴ரகி²ல:ஸாகmh கிShகிnhதா⁴மth◌⁴வாஸ ச ॥ 21॥
ஆth³த³ஶரேதா² நாம ஸூrhயவmhேஶऽத² பாrhதி²வ: ।
பா⁴rhயாshதிshேராऽபி லph³th◌⁴வாெஸௗ தாஸு ேலேப⁴ ந ஸnhததிmh ॥ 22॥
தத:ஸுமnhthரவசநாth³’Shயஶ ◌்’ŋhக³mh ஸ ⁴பதி: ।
ஆநீய thரகாேமShமாேரேப⁴ ஸேராத: ॥ 23॥
அதா²kh³ேநthதி²த: கசிth³kh³’thவா பாயஸmh சmh ।
ஏதthphராஶய பthநீshthவthkhthவாऽதா³nhnh’பாய ஸ: ॥ 24॥
தth³ kh³’thவா தைத³வாெஸௗ பthநீ: phராஶய³thஸுக: ।
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ராேமாத³nhதmh

தாச தthphராஶநாேத³வ nh’பாth³க³rhப⁴மதா⁴ரயnh ॥ 25॥
rhேண காேலऽத² ெகௗஸlhயா ஸjhஜநாmhேபா⁴ஜபா⁴shகரmh ।
அஜநth³ராமசnhth³ரmh ைகேகயீ ப⁴ரதmh ததா² ॥ 26॥
தேதா லமணஶthkh◌⁴ெநௗ ஸுthராஜநthஸுெதௗ ।
அகாரயthபிதா ேதஷாmh ஜாதகrhமாதி³கmh th³விைஜ: ॥ 27॥
தேதா வvh’தி⁴ேரऽnhேயாnhயmh shநிkh³தா⁴சthவார ஏவ ேத ।
ஸகலாஸு ச விth³யாஸு ைநNhயமபி⁴ேலபி⁴ேர ॥ 28॥
தத: கதா³சிதா³க³thய விவாthேரா மஹாiµநி: ।
யயாேச யjhஞராrhத²mh ராமmh ஶkhதித⁴ேராபமmh ॥ 29॥
வShட²வசநாth³ராமmh லமேணந ஸமnhவிதmh ।
kh’chch²ேரண nh’பதிshதshய ெகௗஶிகshய கேர த³ெதௗ³ ॥ 30॥
ெதௗ kh³’thவா தேதா க³chச²nhப³லாமதிப³லாmh ததா² ।
அshthராணி ச ஸமkh³ராணி தாph◌⁴யாiµபதி³ேத³ஶ ஸ: ॥ 31॥
க³chச²nhஸஹாiνேஜா ராம: ெகௗஶிேகந phரேசாதி³த: ।
தாடகாமவதீ⁴th³தீ⁴மாnh ேலாகபீட³நதthபராmh ॥ 32॥
தத:th³தா⁴ரமmh phராphய ெகௗஶிக:ஸஹராக⁴வ: ।
அth◌⁴வரmh ச ஸமாேரேப⁴ ராஸாச ஸமாக³மnh ॥ 33॥
ராக⁴வsh தேதாऽshthேரணphthவா மாசமrhணேவ ।
ஸுபா³ஹுphரiµகா²nh ஹthவா யjhஞmh சாபாலயnhiµேந: ॥ 34॥
ெகௗஶிேகந தேதா ராேமா நீயமாந:ஸஹாiνஜ: ।
அஹlhயாஶாபநிrhேமாmh kh’thவா ஸmhphராப ைமதி²லmh ॥ 35॥
ஜநேகநாrhசிேதா ராம: ெகௗஶிேகந phரேசாதி³த: ।
தாநிthதமாநீதmh ப³ப⁴ஜ த⁴iνைரவரmh ॥ 36॥
தேதா த³ஶரத²mh ³ைதராநாyhய தி²லாதி⁴ப: ।
ராமாதி³ph◌⁴யshதthஸுேதph◌⁴ய:தாth³யா: கnhயகா த³ெதௗ³ ॥ 37॥
தேதா ³நிேயாேக³ந kh’ேதாth³வாஹ:ஸஹாiνஜ: ।
ராக⁴ேவா நிrhயெயௗ ேதந ஜநேகேநா மாநித: ॥ 38॥
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ராேமாத³nhதmh

ததா³கrhNhய த⁴iνrhப⁴ŋhக³மாயாnhதmh ேராஷபீ⁴ஷணmh ।
விthய பா⁴rhக³வmh ராமமேயாth◌⁴யாmh phராப ராக⁴வ: ॥ 39॥
தத:ஸrhவஜநாநnhத³mh rhவாணேசShைத:shவைக: ।
தாமth◌⁴வாஸ காthshத:²தயா ஸத:ஸுக²mh ॥ 40॥
॥ இதி ராேமாத³nhேத பா³லகாNhட:³ஸமாphத: ॥

॥ அத²அேயாth◌⁴யாகாNhட:³ ॥
ஏதshnhநnhதேர ேக³ஹmh மாலshய தா⁴த: ।
phரயெயௗ ப⁴ரத: phத: ஶthkh◌⁴ேநந ஸமnhவித: ॥ 1॥
தத: phரkh’திபி: ◌⁴ ஸாகmh மnhthரயிthவா ஸ ⁴பதி: ।
அபி⁴ேஷகாய ராமshய ஸமாேரேப⁴ iµதா³nhவித: ॥ 2॥
ைகேகயீ  மபாலmh மnhத²ரா³தாஶயா ।
வரth³வயmh ரா த³thதmh யயாேச ஸthயஸŋhக³ரmh ॥ 3॥
வநவாஸாய ராமshய ராjhயாphthைய ப⁴ரதshய ச ।
தshயா வரth³வயmh kh’chch²ரமiνஜjhேஞ மபதி: ॥ 4॥
ராமmh தைத³வ ைகேகயீ வநவாஸாய சாதி³ஶth ।
அiνjhஞாphய ³nhஸrhவாnhநிrhயெயௗ ச வநாய ஸ: ॥ 5॥
th³’ShThவா தmh நிrhக³தmh தா லமணசாiνஜkh³ம: ।
ஸnhthயjhய shவkh³’ஹாnhஸrhேவ ெபௗராசாiνயrhth³தmh ॥ 6॥
வசயிthவா  தாnhெபௗராnhநிth³ராnhநிஶி ராக⁴வ: । var - kh’ஶாnh ெபௗராnh
வாயமாநmh ஸுமnhthேரண ரத²மாய சாக³மth ॥ 7॥
ŋhகி³ேப³ரரmh க³thவா க³ŋhகா³ேலऽத² ராக⁴வ: ।
³ேஹந ஸthkh’தshதthர நிஶாேமகாiµவாஸ ச ॥ 8॥
ஸாரதி²mh ஸmhநிமnhthrhயாெஸௗ தாலமணஸmhத: ।
³ேஹநாநீதயா நாவா ஸnhததார ச ஜாநவீmh ॥ 9॥
ப⁴ரth³வாஜiµநிmh phராphய தmh நthவா ேதந ஸthkh’த: ।
ராக⁴வshதshய நிrhேத³ஶாchசிthரேடऽவஸthஸுக²mh ॥ 10॥
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ராேமாத³nhதmh

அேயாth◌⁴யாmh  தேதா க³thவா ஸுமnhthர: ேஶாகவிவல: ।
ராjhேஞ nhயேவத³யthஸrhவmh ராக⁴வshய விேசShதmh ॥ 11॥
ததா³கrhNhய ஸுமnhthேராkhதmh ராஜா :³க²விட⁴தீ: ◌⁴ ।
ராமராேமதி விலபnhேத³ஹmh thயkhthவா தி³வmh யெயௗ ॥ 12॥
மnhthணsh வShேடா²khthயா ேத³ஹmh ஸmhரய ⁴பேத: ।
³ைதராநாயயnh phரmh ப⁴ரதmh மாலாலயாth ॥ 13॥
ப⁴ரதsh mh’தmh thவா பிதரmh ைககயீகி³ரா ।
ஸmhshகாராதி³ சகாராshய யதா²விதி⁴ ஸஹாiνஜ: ॥ 14॥
அமாthையேசாth³யமாேநாऽபி ராjhயாய ப⁴ரதshததா³ ।
வநாையவ யெயௗ ராமமாேநmh நாக³ைர:ஸஹ ॥ 15॥
ஸ க³thவா சிthரடshத²mh ராமmh சீரஜடாத⁴ரmh ।
யயாேச ரmh ராjhயmh வShடா²th³ையrhth³விைஜ:ஸஹ ॥ 16॥
சrhத³ஶ ஸமா நீthவா நேரShயாmhயஹmh mh । var aiShyAmi நைரShயாmhயஹmh
இthkhthவா பா³ேக த³ththவா தmh ராம: phரthயயாபயth ॥ 17॥
kh³’thவா பா³ேக தshமாth³ப⁴ரேதா தீ³நமாநஸ: ।
நnhதி³kh³ராேம shதி²தshதாph◌⁴யாmh ரர ச வஸுnhத⁴ராmh ॥ 18॥
ராக⁴வsh கி³ேரshதshமாth³க³thவாऽthmh ஸமவnhத³த ।
தthபthநீ  ததா³தாmh ⁴ஷண:shைவர⁴ஷயth ॥ 19॥
உthவா  நிஶாேமகாமரேம தshய ராக⁴வ: ।
விேவஶ த³Nhட³காரNhயmh தாலமணஸmhத: ॥ 20॥
॥ இதி ராேமாத³nhேத அேயாth◌⁴யாகாNhட:³ஸமாphத: ॥

॥ அத²ஆரNhயகாNhட:³ ॥
vhரஜnhவேநந காthshேதா² விராத⁴mh விதி⁴ேசாதி³தmh ।
ஸதா³ராiνஜமாthமாநmh ஹரnhதமவதீ⁴thததா³ ॥ 1॥
ஶரப⁴ŋhகா³ரமmh phராphய shவrhக³திmh தshய வீய ஸ: ।
phரதிஜjhேஞ ராஸாநாmh வத⁴mh iµநிபி⁴ரrhதி²த: ॥ 2॥
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ராேமாத³nhதmh

தshமாth³க³thவா ஸுதீணmh ச phரணmhயாேநந த: ।
அக³shthயshயாரமmh phராphய தmh நநாம ர⁴thதம: ॥ 3॥
ராமாய ைவShணவmh சாபைமnhth³ரmh ணீக³mh ததா² ।
ph³ராமmh சாshthரmh ச க²Th³க³mh ச phரத³ெதௗ³mhப⁴ஸmhப⁴வ: ॥ 4॥
தத:ஸ க³chச²nhகாthshத:²ஸமாக³mhய ஜடாஷmh ।
ைவேத³யா: பாலநாையநmh ரth³த⁴ேத⁴ பிth’வlhலப⁴mh ॥ 5॥
தத: பசவmh phராphய தthர லமணநிrhதாmh ।
பrhணஶாலாமth◌⁴வாஸ தயா ஸத:ஸுக²mh ॥ 6॥
தthராph◌⁴ேயthையகதா³ ராமmh வvhேர ஶூrhபணகா²ऽபி⁴கா ।
தnhநிரshதா லமணmh ச வvhேர ேஸாऽபி நிராகேராth ॥ 7॥
ராமேமவ தேதா வvhேர காமாrhதா காமஸnhநிப⁴mh ।
நச தி⁴khkh’தா ேதந தாமph◌⁴யth³ரவth³ஷா ॥ 8॥
லமேணந ததா³ ேராஷாthkh’thதரவணநாகா ।
ஸா  க³thவா ஜநshதா²நmh க²ராையதnhnhயேவத³யth ॥ 9॥
ததா³கrhNhய க²ர: khth³ேதா⁴ ராக⁴வmh ஹnhமாயெயௗ ।
³ஷணthஶிேராiµkh²ையrhயாதா⁴ைந:ஸமnhவித: ॥ 10॥
தthணmh லமேண தாmh நிதா⁴ய ர⁴நnhத³ந: ।
க²ரmh ஸஹாiνக³mh ஸŋhkh²ேய ஜகா⁴நால⁴விkhரம: ॥ 11॥
தத: ஶூrhபணகா² க³thவா லŋhகாmh ேஶாகஸமnhவிதா ।
nhயேவத³யth³ராவய vh’thதாnhதmh ஸrhவமாதி³த: ॥ 12॥
தchch²thவா ராவண:தாmh ஹrhmh kh’தமதிshததா³ ।
மாசshயாரமmh phராphய ஸாஹாyhேய தமேசாத³யth ॥ 13॥
ேஸாऽபி shவrhணmh’ேகா³ ⁴thவா தாயா: phரiµேக²ऽசரth ।
ஸா  தmh mh’க³மாஹrhmh ப⁴rhதாரmh ஸமயாசத ॥ 14॥
நிjhய லமணmh தாmh ரmh ர⁴நnhத³ந: ।
அnhவக³chச²nhmh’க³mh rhணmh th³ரவnhதmh காநநாnhதேர ॥ 15॥
விvhயாத⁴ ச mh’க³mh ராம:ஸ நிஜmh பமாshதி²த: ।
ஹா ேத லமேணthேயவmh த³nhphராnhஸமthயஜth ॥ 16॥
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ஏததா³கrhNhய ைவேத³யா லமணேசாதி³ேதா ph◌⁴’ஶmh ।
தth³ராmh ேத³வதா: phராrhth²ய phரயெயௗ ராக⁴வாnhதிகmh ॥ 17॥
தத³nhதேர ஸமாஸாth³ய ராவே யதிபth◌⁴’th ।
தாmh kh³’thவா phரயெயௗ க³க³ேநந iµதா³ऽnhவித: ॥ 18॥
தேதா ஜடாராேலாkhய நீயமாநாmh  ஜாநகீmh ।
phராஹரth³ராவணmh phராphய Nhட³பநைக²rhph◌⁴’ஶmh ॥ 19॥
சி²ththைவநmh சnhth³ரஹாேஸந பாதயிthவா ச ⁴தேல ।
kh³’thவா ராவண:தாmh phராவிஶnhநிஜமnhதி³ரmh ॥ 20॥
அேஶாகவநிகாமth◌⁴ேய ஸmhshதா²phய ஜநகாthமஜாmh ।
ராவே ரmh ைசநாmh நிேயாஜ நிஶாச: ॥ 21॥
ஹthவா ராமsh மாசமாக³chச²nhநiνேஜதாmh ।
வாrhthதாமாகrhNhய :³கா²rhத: பrhணஶாலாiµபாக³மth ॥ 22॥
அth³’ShThவா தthர ைவேத³mh விசிnhவாேநா வநாnhதேர ।
ஸஹாiνேஜா kh³’th◌⁴ரராஜmh சி²nhநபmh த³த³rhஶ ஸ: ॥ 23॥
ேதேநாkhதாmh ஜாநகீவாrhthதாmh thவா பசாnhmh’தmh ச தmh ।
த³kh³th◌⁴வா ஸஹாiνேஜா ராமசkhேர தshேயாத³கkhயாmh ॥ 24॥
ஆthமேநாऽபி⁴ப⁴வmh பசாthrhவதீmh பதி²லமண: ।
அேயாiµகீ²mh சகாராஶு kh’thதரவணநாகாmh ॥ 25॥
kh³’ெதௗ ெதௗ கப³nhேத⁴ந ⁴ெஜௗ தshய nhயkh’nhததாmh ।
ததsh யாசிெதௗ ேதந தth³ேத³ஹmh ேத³ஹச ெதௗ ॥ 26॥
ஸ  தி³vhயாkh’திrh⁴thவா ராமmh ேதாபலph³த⁴ேய ।
ஸுkh³வmh’Shயகshத²mh யாthkhthவா தி³வmh யெயௗ ॥ 27॥
தத: phேதா ர⁴ேரShட:² ஶப³rhயாரமமph◌⁴யயாth ।
தயாऽபி⁴த: பசாthபmhபாmh phராப ஸலமண: ॥ 28॥
॥ இதி ராேமாத³nhேத ஆரNhயகாNhட:³ஸமாphத: ॥

॥ அத² கிShகிnhதா⁴காNhட:³ ॥

rAmodantam.pdf 7



ராேமாத³nhதmh

ஹமாநத²ஸுkh³வநிrhதி³Shேடா ராமலமெணௗ ।
phராphய jhஞாthவா  vh’thதாnhதmh ேதந ெதௗ ஸமேயாஜயth ॥ 1॥ var - thவா
தேதா ராமshய vh’thதாnhதmh ஸுkh³வாய நிேவth³ய ஸ: ।
ஸkh²யmh ச காரயாமாஸ தேயா: பாவகஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 2॥
phரதிஜjhேஞ ததா³ ராேமா ஹநிShயாதி வாநmh ।
த³rhஶயிShயா ைவேத³thயnhேயந ச ஸmhதmh ॥ 3॥
ஸுkh³ேவத² ராமாய ph◌⁴ராth’ைவரshய காரணmh ।
நிேவதி³தமேஶஷmh ச ப³லாதி⁴khயmh ச தshய தth ॥ 4॥
தthணmh ³nh³ேப: ◌⁴ காயmh ஸுkh³ேவண phரத³rhஶிதmh ।
ஸு³ரmh phேரஷயாமாஸ பாதா³ŋh³Shேட²ந ராக⁴வ: ॥ 5॥
நச த³rhஶிதாmhshேதந ஸாலாnhஸphத ர⁴thதம: ।
பா³ேணைநேகந சிchேச²த³ஸாrhத⁴mh தshயாiνஶŋhகயா ॥ 6॥
கிShகிnhதா⁴mh phராphய ஸுkh³வஸேதா ராமஸமnhவித: ।
ஜக³rhஜாதீவ ஸmh’Shட: ேகாபயnh வாநராதி⁴பmh ॥ 7॥
வா நிShkhரmhய ஸுkh³வmh ஸமேரऽபீட³யth³ph◌⁴’ஶmh ।
ேஸாऽபி ஸmhப⁴kh³நஸrhவாŋhக:³ phராth³ரவth³ராக⁴வாnhதிகmh ॥ 8॥
kh’தசிநsh ராேமண நேரவ ஸ வாநmh ।
ரயாவயத phரmh தshெதௗ² ராமshதிேராத: ॥ 9॥
ேஹமமா தேதா வா தாரயாऽபி⁴தmh தmh ।
நிரshய பிேதா ph◌⁴ராthரா ரணmh சkhேர ஸுதா³ணmh ॥ 10॥
பா³ேணந வாநmh ராேமா விth³th◌⁴வா ⁴ெமௗ nhயபாதயth ।
ேஸாऽபி ராம இதி jhஞாthவா thயkhthவா ேத³ஹmh தி³வmh யெயௗ ॥ 11॥
பசாthதபnhதmh ஸுkh³வmh ஸமாவாshய ர⁴thதம: ।
வாநராமதி⁴பதிmh சகாராதவthஸல: ॥ 12॥
தேதா மாlhயவத: ph’Shேட² ராேமா லமணஸmhத: ।
உவாஸ சேரா மாஸாnhதாவிரஹ:³கி²த: ॥ 13॥
அத² ராமshய நிrhேத³ஶாlhலமே வாநராதி⁴பmh ।
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ஆநயthphலவைக:³ஸாrhத⁴mh ஹமthphரiµைக²rhகி³mh ॥ 14॥
ஸுkh³ேவா ராக⁴வmh th³’ShThவா வசநாthதshய வாநராnh ।
nhயŋhkhத தாமnhேவShமாஶாஸு சதsh’Shவபி ॥ 15॥
தேதா ஹiνமத: பாெணௗ த³ெதௗ³ ராேமாऽŋh³யகmh ।
விவாஸாய  ைவேத³யாshதth³kh³’thவா ஸ நிrhயெயௗ ॥ 16॥
தேதா ஹமthphரiµகா:² வாநரா த³mh தி³ஶmh ।
க³thவா தாmh விசிnhவnhத: பrhவதmh விnhth◌⁴யமாphiνவnh ॥ 17॥
ஸமயாதிkhரமாthதthர சkh: phராேயாபேவஶநmh ।
ேதऽthர ஸmhபாதிநா phேராkhதாmh தாவாrhthதாmh ச ஶு: ॥ 18॥
தத: phராத³nhவnhதமŋhக³தா³th³யா: phலவŋhக³மா: ।
தmh விலŋhக⁴யிmh ேதஷாmh ந கசித³ப⁴வthம: ॥ 19॥
shவphரபா⁴வphரஶmhஸாபி⁴shததா³ ஜாmhப³வ³khதிபி: ◌⁴ ।
ஸmhவrhதி⁴ேதா மேஹnhth³ராth³மாேராஹாநிலாthமஜ: ॥ 20॥
॥ இதி ராேமாத³nhேத கிShகிnhதா⁴காNhட:³ஸமாphத: ॥

॥ அத²ஸுnhத³ரகாNhட:³ ॥
அபி⁴வnhth³யாத²ஸகலாநமராnhபவநாthமஜ: ।
phேவ ச கி³ேரshதshமாth³விலŋhக⁴யிமrhணவmh 1॥
ஸ ஸiµlhலŋhkh◌⁴ய ைமநாகmh ஸுரஸாமபி⁴வnhth³ய ச ।
நிஹthய mhகாmh நீthயா பாரmh phராப மேஹாத³ேத: ◌⁴ ॥ 2॥
லŋhகாதி⁴ேத³வதாmh thவா தாmh phரவியாநிலாthமஜ: ।
தாmh விசிnhவnhநth³ராnhநிth³ராணmh நிஶி ராவணmh ॥ 3॥
அபயmhshதthர ைவேத³mh விசிnhவாநshததshதத: ।
அேஶாகவநிகாmh க³thவா காmh சிதா³rhதாmh த³த³rhஶ ஸ: ॥ 4॥ var - தாmh கி²nhநாmh
பாத³பmh கசிதா³ய தthபலாைஶ:ஸுஸmhvh’த: ।
ஆshேத shம மாதிshதthர ேதயதி தrhகயnh ॥ 5॥
ராவணsh ததா³ऽph◌⁴ேயthய ைமதி²mh மத³நாrhதி³த: ।
பா⁴rhயா ப⁴வ மேமthேயவmh ப³ஹுதா⁴ ஸமயாசத ॥ 6॥
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அஹmh thவth³வஶகா³ ந shயாthேயஷா தmh நிராகேராth । var - thவத³iνகா³
காமமnhபதாthமா ராவேऽபி ததா³ யெயௗ ॥ 7॥
நிrhக³ேத ராவேண தாmh phரலபnhதீmh ஸ மாதி: ।
உkhthவா ராமshய vh’thதாnhதmh phரத³ெதௗ³ சாŋh³யகmh ॥ 8॥
தthஸமாதா³ய ைவேத³ விலphய ச ph◌⁴’ஶmh ந: ।
டா³மணிmh த³ெதௗ³ தshய கேர ஜkh³ராஹ ேஸாऽபி தmh ॥ 9॥
மா விஷாத³mh kh’தா² ேத³வி ராக⁴ேவா ராவணmh ரேண ।
ஹthவா thவாmh ேநShயதீthேயநாமாவாshய ஸ விநிrhயெயௗ ॥ 10॥
நீதிமாnh ேஸாऽபி ஸசிnhthய ப³ப⁴ேஜாபவநmh ச தth ।
அாதீ³நி ச ராmh ப³ஹூநி ஸமேரऽவதீ⁴th ॥ 11॥
தத: ஶkhரதா th³ேத⁴ ப³th³த: ◌⁴ பவநநnhத³ந: ।
phரதாபmh ர⁴நாத²shய ராவய nhயேவத³யth ॥ 12॥ var - ராவணmh தmh
ரோதீ³பிதலாŋh³ல:ஸ  லŋhகாமேஶஷத: ।
த³kh³th◌⁴வா ஸாக³ரiµthதீrhய வாநராnhஸiµபாக³மth ॥ 13॥
ஸ க³thவா வாநைர:ஸாகmh ராக⁴வாயாthமநா kh’தmh ।
நிேவத³யிthவா ஸகலmh த³ெதௗ³ டா³மணிmh ச தmh ॥ 14॥
॥ இதி ராேமாத³nhேத ஸுnhத³ரகாNhட:³ஸமாphத: ॥

॥ அத² th³த⁴காNhட:³ ॥
அதா²ஸŋhkh²ைய: கபிக³ண:ஸுkh³வphரiµைக:²ஸஹ ।
நிrhயெயௗ ராக⁴வshrhணmh தீரmh phராப மேஹாத³ேத: ◌⁴ ॥ 1॥
ததா³ விபீ⁴ஷே ph◌⁴ராthரா thயkhேதா ராமiµபாக³மth ।
லŋhகாதி⁴பthேயऽph◌⁴யசேத³நmh ராேமாऽமrhத³ந: ॥ 2॥
த³thதமாrhக:³ஸiµth³ேரண தthர ேஸmh நேலந ஸ: । var - உkhதமாrhக:³
காரயிthவா ேதந க³thவா ஸுேவலmh phராப பrhவதmh ॥ 3॥
தேதா ராக⁴வநிrhதி³Shடா நீலiµkh²யா: phலவŋhக³மா: ।
: ◌⁴ ஸrhவேதா லŋhகாmh vh’பாஷாணபாணய: ॥ 4॥
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ராவணshய நிேயாேக³ந நிrhக³தாnhதி⁴ ராஸாnh ।
phரஹshதphரiµகா²nhஹthவா ேந³shேத mhஹவிkhரமா: ॥ 5॥
ஸுkh³வச ஹமாmhச ததா² ராக⁴வலமெணௗ ।
ராஸாnhஸுப³ஹூnhth³ேத⁴ ஜkh◌⁴iνrhபீ⁴மபராkhரமா: ॥ 6॥
ராவணிsh ததா³ऽph◌⁴ேயthய ஸமேர ராமலமெணௗ । var - ததா³ऽேப⁴thய
நநாஹ நாக³பாேஶந நாகா³shெதௗ vhயேமாசயth ॥ 7॥
ராவேऽபி தேதா th³ேத⁴ ராக⁴ேவண பராத: ।
mhப⁴கrhணmh phரேபா³th◌⁴யாஶு ராமmh ஹnhmh nhயŋhkhத ச ॥ 8॥

NOTE: at this point in yuddha kANDaM, after shloka 8,

there are two different versions available from different editions

VERSION 1 (only 14 shlokas after shloka 8)

Reference: SiddharUpam (In Malayalam)

ரோபி⁴shஸஹ நிrhயாய ப⁴யnhதmh phலவŋhக³மாnh ।
ஸஹாiνக³mh mhப⁴கrhணmh ஜகா⁴நாஶு ஸ ராக⁴வ: ॥ 9॥
இnhth³ரthநரphயாெஜௗ ஸாiνஜmh ச ர⁴thதமmh ।
அேமாஹயth³வாநராmhச ph³ரமாshthேரshthரேகாவித:³ ॥ 10॥
தைத³வ க³thவா ஹiνமாநாநீெயௗஷதி⁴பrhவதmh ।
தாnhஸrhவாnhேபா³த⁴யிthவாऽऽஶு தthshதா²ேநऽshதா²பயchச தmh ॥ 11॥
தேதா நிmhபி⁴லாmh க³thவா ெஸௗth:ஸவிபீ⁴ஷண: ।
நிth³th◌⁴ேயnhth³ரேதா ேஹாமmh ஸmhேக³ தmh ஜகா⁴ந ச ॥ 12॥
தchch²thவா ராவண: khth³ேதா⁴ நிrhயாய ஶரvh’Shபி:◌⁴ ।
phலவŋhக³மாnhபீட³யிthவா ராேமண ேத⁴ ph◌⁴’ஶmh ॥ 13॥
ராேமாऽபி ஸுசிரmh ேதந kh’thவா th³த⁴mh ஸுதா³ணmh ।
ph³ரமாshthேரண ஜகா⁴ைநநmh ph³ரமத³thதவரmh mh ॥ 14॥
ததா³ ஶkhராத³ேயா ேத³வா ’Shடா ராவணநிkh³ரஹாth ।
ர⁴thதமshேயாthதமாŋhேக³ Shபvh’Shமrhவத ॥ 15॥
ராஸாநாமதி⁴பதிmh kh’thவா ராேமா விபீ⁴ஷணmh ।
அkh³நிphரேவஶஸmhஶுth³தா⁴mh பஜkh³ராஹ ைமதி²mh ॥ 16॥
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ரnhத³ரவேரஶு வயிthவா phலவŋhக³மாnh ।
அேதாஷயth³ர⁴ேரShேடா² விவிைத⁴rhத⁴நஸசைய: ॥ 17॥
தத: Shபகமாய ஸத:ஸஹலமண: ।
நிrhயெயௗ வாநைரshஸாகmh ராேமா ரோऽதி⁴ேபந ச ॥ 18॥
அேயாth◌⁴யாmh phரthயெஸௗ க³chச²nhphேரஷயிthவாநிலாthமஜmh ।
ப⁴ரதshய மதmh jhஞாthவா நnhதி³kh³ராமiµபாக³மth ॥ 19॥
ph◌⁴ராth’பி: ◌⁴ ஸஹ ஸŋhக³mhய ேவஷmh ஸnhthயjhய தாபஸmh ।
அேயாth◌⁴யாmh phராவிஶth³ராம: phைதrhப³nh⁴ஜைநshஸஹ ॥ 20॥
வShேடா²ऽத² th³விைஜshஸாகmh மnhthஸாமnhதஸnhநிெதௗ⁴ ।
தயா ஸதmh ராமமph◌⁴யசth³யதா²விதி⁴ ॥ 21॥
ஆலாத³யஜக³thஸrhவmh ெபௗrhணமாshயாmh ஶஶீ யதா² ।
அேயாth◌⁴யாமவஸth³ராம:தயா ஸதசிரmh ॥ 22॥

VERSION 2 (60 shlokas after shloka 8)

Reference: ebook from http://hinduebooks.blogspot.com

தேதா வாநரஸŋhகா⁴mhச ப⁴யnhதmh நிஶாசரmh ।
ஐnhth³ேரshthேரண ராேமாऽபி நிஜகா⁴ந ரேண ph◌⁴’ஶmh ॥ 9॥
தேதா ராவணஸnhதி³Shெடௗ ேத³வாnhதகநராnhதெகௗ ।
ஹமத³ŋhக³தா³ph◌⁴யாmh  நிஹெதௗ ரணrhத⁴நி ॥ 10॥
அதா²திகாயமாயாnhதmh ரத²மாய வாநீmh ।
அrhத³யnhதmh மஹாகாயmh லமணசாவதீ⁴chச²ைர: ॥ 11॥
தேதா ராவணஸnhதி³Shட: ஶkhரth³ராக⁴ெவௗ ரேண ।
ph³ரமாshthேரண ச ெதௗ ப³th³th◌⁴வா வாநராmhசாவதீ⁴chச²ைர: ॥ 12॥
அத² ஜாmhப³வேதா வாkhயாth³க³thவா ெசௗஷதி⁴பrhவதmh ।
மாதிெசௗஷதீ⁴shதthராth³’ShThவா ேகாபmh சகார ஸ: ॥ 13॥ var - சசார
⁴த⁴ரmh தmh ஸiµthபாThய kh³’thவா நராக³த: ।
தாஸாmh க³nhேத⁴ந ைவ ஸrhவாnhராக⁴வாதீ³நவயth ॥ 14॥
ராவண: கபிபி⁴rhத³kh³தா⁴mh mh வீய ஷாnhவித: ।
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nhயŋhkhத mhப⁴கrhணshய thெரௗ ஹnhmh ச ராக⁴ெவௗ ॥ 15॥
அதா²rhத³யnhெதௗ தthைஸnhயmh வீய ெதௗ ப³லஶாெநௗ ।
mhப⁴mh ராேமாऽவதீ⁴th³பா³ணrhநிmhப⁴mh சாthமேஜா ரேவ: ॥ 16॥
தத: க²ராthமஜmh ேதந ராவேணந phரேசாதி³தmh ।
பீட³யnhதmh கபீnhபா³ணrhஜகா⁴நாshthேரண ராக⁴வ: ॥ 17॥
தத:ஸnhதphத’த³ேயா ராவே th³த⁴³rhமத³mh ।
phரேசாத³யாமாஸ ஸுதmh th³ேத⁴ ஹnhmh ஸ ராக⁴ெவௗ ॥ 18॥
நக³ராnhநிrhயெயௗ rhணnhth³ரthஸதிஜய: ।
மாயாதாmh விநிphய ஸrhேவஷாmh ேமாஹநாய ைவ ॥ 19॥
வாநேரShவபி பயthஸு ஹமthphரiµேக²ஷு ச ।
ஜகா⁴ந தாmh க²Th³ேக³ந ஶிேதந ஸதிஜய: ॥ 20॥
th³த⁴mh thயkhthவா தத:ஸrhைவrhவாநைர:ஸ பvh’த: ।
:³கி²ேதா ஹiνமாmhshதthர யthர ரேமாऽvhரஜlhல⁴ ॥ 21॥
உபக³mhயாph³ரவீth³ராமmh ஹமாnhநிகி²லmh ததா³ ।
thவா vh’thதாnhதமகி²லmh ராேமா ேமாஹமவாப ஸ: ॥ 22॥
விபீ⁴ஷேऽத²ஸmhphராphய th³’ShThவா ராமmh ச rhசி²தmh ।
விஷNhnhவாநராnhவாசா ஸாnhthவயnhநித³மph³ரவீth ॥ 23॥
th²யா விஷாத³mh ஸnhthயjhய ஜக³nhநாயக ேஹ phரேபா⁴ ।
ஶ ◌்’iΝ ேமऽபி⁴தmh வாkhயmh jhஞாthவா ராவணிமாநஸmh ॥ 24॥
³ராthமநா kh’தா மாயா ராேஸnhth³ரஸுேதந ைவ ।
நிmhபி⁴லாயாmh ேஹாமmh  kh’தmh ேதநா⁴நா கில ॥ 25॥
லமணmh phேரஷயாth³ையவ மயா ஸஹ ஸமnhth ।
kh’ேத ேஹாேம தthர ரேஜேயா ப⁴வதி th◌⁴வmh ॥ 26॥
உவாச ராம: ெஸௗthmh ராேஸnhth³ரஸுதmh ஜ ।
க³chேச²தி ஶீkh◌⁴ரmh ஸு’தா³ ராவணshயாiνேஜந ஸ: ॥ 27॥
லமணsh ததா³ ராமமாமnhthrhய ஸவிபீ⁴ஷண: ।
நிmhபி⁴லாmh phராப rhணnhth³ரth³யthர வrhதேத ॥ 28॥
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அத³rhஶயth³ph◌⁴ராth’thரmh த⁴rhமாthமா ஸ விபீ⁴ஷண: ।
லமே ேப⁴த³யாமாஸ ராஸாச²ரஸசைய: ॥ 29॥
kh’thவா சிரmh தthர th³த⁴ைமnhth³ேரshthேரண ைவ ஷா ।
ஶிரசிchேச²த³ ெஸௗthrhத³ஶாநநஸுதshய  ॥ 30॥
ஸ ஸுதshய வத⁴mh thவா ராவண: ேஶாககrhஶித: ।
நShடைத⁴rhேயா விவலாŋhேகா³ விலலாபாேலnhth³ய: ॥ 31॥
நிரrhத²கmh  மjhஜnhம ஜlhபிதmh ச நிரrhத²கmh ।
ேயநாஹமth³ய பயா ஹதnhth³ரதmh ரேண ॥ 32॥
khவ க³ேதாऽஹத: ஶூர மாiνேஷண பதா³திநா ।
ராjhயாth³ph◌⁴ரShேடந தீ³ேநந thயkhthவா மாmh thர விதmh ॥ 33॥
இnhth³ரmh thவா  தmh ப³th³th◌⁴வா லŋhகாமாநீய ைவ ப³லாth ।
அகேராshthவmh phரதாேபந காராkh³’ஹநிவாநmh ॥ 34॥
ேமாசயாமாஸ ph³ரமா thவாmh ஸாnhthவயிthவாமராதி⁴பmh ।
தாth³’khthவmh thர மாmh thயkhthவா க³ேதாऽth³ய ஸு³ராஸத:³ ॥ 35॥
கிmh கShயாmhயஹmh thர khவ க³chசா² வதா³⁴நா ।
நய மாmh யthர க³nhதா தthர ேத ந விலmhப³நmh ॥ 36॥
ேலாேகஷு thவthஸேமா நாshதி தாth³’ஶshய பிதாshmhயஹmh ।
இthயாஶயா shதி²தmh thர க³rhவிேதந மயாthர  ॥ 37॥
⁴mhராோ வjhரத³mhShThரச mhப⁴கrhண: phரதாபவாnh ।
ராஸா நிஹதா:ஸrhேவ phரஹshதphரiµகா²அபி ॥ 38॥
அநாth³’thய  தாnhஸrhவாnhராஸாnhphர’தாநபி ।
அவShடph◌⁴ய ப³லmh thர ஸுேக²நாவshதி²தmh தவ ॥ 39॥
இthேயவmh ப³ஹுதா⁴ தthர விலphய ஸ  ராவண: ।
அnhதrhநியmhய :³கா²நி ேகாபmh சkhேர ஸுதா³ணmh ॥ 40॥
ரத²mh ஸூத மமாkh³ேர thவmh phரmh  ஜையண: ।
ராமmh ஸலமணmh ஹnhmh நிrhக³Shயாmhயஹmh kh³’ஹாth ॥ 41॥
இthkhthவா ரத²மாய ஶீkh◌⁴ரmh ஸாரதி²வாதmh ।
ராேமண ஸஹ ஸŋhக³mhய th³த⁴mh சkhேர ஸுதா³ணmh ॥ 42॥
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தேதா மாதநாநீதmh ரத²ைமnhth³ரmh ஸமாஹnh ।
ரராஜ ராேமா த⁴rhமாthமா த³யshேதா² யதா² ரவி: ॥ 43॥
சகார th³த⁴mh iµலmh ேத³வvh’nhேத³ ச பயதி ।
தாஹரணஜாthேகாபாth³ராேமா த⁴rhமph◌⁴’தாmh வர: ॥ 44॥
அதா²க³shthயshய வசநாth³ராவணmh ேலாககNhடகmh ।
ஜகா⁴ந ராேமா லவாnhph³ராேமshthேரண தmh ரேண ॥ 45॥
மnhேதா³த³ வத⁴mh thவா ப⁴rh: phயதரshய ஸா ।
விலலாப ரணmh க³thவா ரவ ph◌⁴’ஶாரா ॥ 46॥
விபீ⁴ஷேऽத² ராேமண ஸnhதி³Shட:ஸஹ ராைஸ: ।
சகார த³ஹநmh தshய ராவணshய க³தாஷ: ॥ 47॥
அதா²kh³நிவசநாthதாmh ராேமா வீய ஸுநிrhமலாmh ।
ஸnhதி³Shேடா ேத³வvh’nhைத³ச ஜkh³ராஹ பிth’ஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 48॥
தைவவ khதmh கrhைமதthஸrhவேலாகப⁴யŋhகரmh ।
தth³ைவேத³யா: kh’ேத ராம ஸா  லrhப⁴வாnhshவ:◌⁴ ॥ 49॥
இthேயவmh ேத³வஸŋhைக⁴ச iµநிபி⁴சாபி⁴த: ।
லமணச ேதாஷாத² ராேமா விவாஸமாயெயௗ ॥ 50॥
விபீ⁴ஷணshய த⁴rhமாthமா ஸthயஸnhத⁴ உதா³ரதீ: ◌⁴ ।
காரயாமாஸ லவாநiνேஜநாபி⁴ேஷசநmh ॥ 51॥
தத: Shபகமாய ஸஹ thைரrhஜக³thபதி: ।
பா⁴rhயாiνஜாph◌⁴யாmh ஸத: கிShகிnhதா⁴mh phராப ராக⁴வ: ॥ 52॥
கிShகிnhதா⁴நிலயா:ஸrhவா: கபீநாmh ேயாத: phயா: ।
தாஹலாthShபmh விமாநmh தா:ஸமாஹnh ॥ 53॥
அத² தா³ஶரதி:²மாnhப⁴ரதmh th³ரShchச²யா ।
ப⁴ரth³வாஜாரமmh phராphதshதthர ேதந நிவாத: ॥ 54॥
ப⁴ரதshயாnhதிகmh ராம: phேரஷயாமாஸ மாதிmh ।
ராமshயாத³rhஶநாth³வநிphரேவஶmh காŋhேதா ph◌⁴’ஶmh ॥ 55॥
தthர ேதந iµநீnhth³ேரண ஸாiνஜ:ஸஸு’th³க³ண: ।
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ஸnhேதாஷவிவேஶநாத² ராேமாऽபி விதி⁴த: ॥ 56॥
ராேமாऽத²ஸஹ ஸŋhக³mhய ப⁴ரேதநாகா⁴திநா ।
அேயாth◌⁴யாmh phராவிஶthrhணmh மாth’பி⁴சாபி⁴நnhதி³த: ॥ 57॥
அதா²ேயாth◌⁴யாநிவாஸாshேத ஜநா:ஸrhேவऽபி ேதாதா: ।
அபி⁴க³mhயாph³வnhராமmh த⁴nhயா வயதி th³தmh ॥ 58॥
சாதகாsh க⁴நாnhth³’ShThவா மராச யதா² ஶிஶூnh ।
ஆஸாth³ய மாதரshேதாஷmh ததா² phராrhஜநா ⁴வி ॥ 59॥
அதா²பி⁴ேஷகmh ராமshய வShடா²th³யா iµதா³ऽnhவிதா: ।
ஸதா மnhthபி⁴சkhrhவஸேவா வாஸவmh யதா² ॥ 60॥
அபி⁴ேஷேகாthஸேவ ஸrhேவ ஸுkh³வாth³யா: கபீவரா: ।
யதா²rhஹmh தாசாஸnh shரkh³க³nhதா⁴mhப³ர⁴ஷண: ॥ 61॥
விஶிShய iµkhதாஹாேரண தயா ஹiνமாnhiµத³mh ।
தச ததா² ேலேப⁴ யதா²தாவேலாகேந ॥ 62॥
ஸrhவாஸாmh வாநmh ச ெகௗஸlhயா thரவthஸலா ।
⁴ஷணrh⁴ஷயாமாஸ வshthரசnhத³நŋhைம: ॥ 63॥
ராமாjhஞயாத²ஸrhேவऽபி ஸுkh³வாதி³phலவŋhக³மா: ।
கிShகிnhதா⁴mh ேலபி⁴ேர kh’chch²ராchch²ராமவிரஹாரா: ॥ 64॥
அதிப⁴khேதா தீ³rhக⁴வீ லŋhகாஸமரஸாத⁴க: ।
அiνjhஞாத:ஸ ராேமண லŋhகாmh phராயாth³விபீ⁴ஷண: ॥ 65॥
பிshmhஹாஸநmh phராphய ph◌⁴ராth’பி: ◌⁴ ஸேதாऽநக: ◌⁴ ।
விரராஜ ததா² ராேமா யதா² விShiΝshthவிShடேப ॥ 66॥
லமiνமேத ராேமா ெயௗவராjhயmh  த³thதவாnh ।
ப⁴ரதாயாphரேமயாய phராthphயதராய ஸ: ॥ 67॥
சthவாரshேத மஹாthமாந:ஸபா⁴rhயா ர⁴ஸthதமா: ।
ேக²ஸதாேரா யதா² சnhth³ரshததா² ேரஜு:shவபthதேந ॥ 68॥
॥ இதி ராேமாத³nhேத th³த⁴காNhட:³ஸமாphத: ॥
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॥ அத² உthதரகாNhட:³ ॥
ராஜா பrhயkh³ரேத³வ பா⁴rhயாmh ராவண³தாmh ।
இthயjhஞஜநவாேத³ந ராமshதthயாஜ ைமதி²mh ॥ 1॥
தth³விதி³thவாத² வாlhகிராநீையநாmh நிஜாரமmh ।
அnhதrhவrhthநீmh ஸமாவாshய தthைரவாவாஸயthஸுக²mh ॥ 2॥
’பி: ◌⁴ phராrhதி²தshயாத² ராக⁴வshய நிேயாக³த: ।
ஶthkh◌⁴ேநா லவணmh th³ேத⁴ நிஹthையநாநபாலயth ॥ 3॥
தபshயnhதmh தத: ஶூth³ரmh ஶmh³காkh²யmh ர⁴thதம: ।
ஹthவா விphரshய கshயாபி mh’தmh thரமவயth ॥ 4॥
ராேம ேஹமமயீmh பthநீmh kh’thவா யjhஞmh விதnhவதி ।
ஆநீய ஸஸுதாmh தாmh தshைம phராேசதேஸா த³ெதௗ³ ॥ 5॥
ஶŋhkhயமாநா நைசவmh ராேமண ஜநகாthமஜா ।
⁴mhயா phராrhதி²தயா த³thதmh விவரmh phரவிேவஶ ஸா ॥ 6॥
var - the next shloka is found only in some editions

லமண:ஸப⁴யph◌⁴ரmhஶாth³ராேமண ஸiµேபத: ।
மாiνஷmh ேத³ஹiµthsh’jhய shவகmh பmh ஸமாவிஶth ॥ 7॥
அத² ராமshய நிrhேத³ஶாthெபௗைர:ஸஹ வெநௗகஸ: ।
நிமjhjhய ஸரதீrhேத² ேத³ஹmh thயkhthவா தி³வmh ய: ॥ 8॥
தேதா ப⁴ரதஶthkh◌⁴ெநௗ நிஜmh பமவாப: ।
ராேமாऽபி மாiνஷmh ேத³ஹmh thயkhthவா தா⁴மாவிஶthshவகmh ॥ 9॥
ராேமாத³nhதமாkh²யாதத³mh மnhத³தி⁴யா மயா ।
ஸய நிணshஸth³பி: ◌⁴ ஸmhேஶாth◌⁴ய பkh³’யதாmh ॥ 10॥
var - the next shloka is found only in some editions

ேயஷாmh phரஸாதா³th³ராமshய சதmh கீrhதிதmh மயா ।
தாnh³nhஸrhவதா³ ெநௗ நாராயணபராயnh ॥ 11॥
யsh தா³ஶரதி²rh⁴thவா ரேண ஹthவா ச ராவணmh ।
ரர ேலாகாnhைவNhட:²ஸ மாmh ர சிnhமய: ॥ 12॥
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॥ இதி ராேமாத³nhேத உthதரகாNhட:³ஸமாphத: ॥

Encoded and proofread by P. P. Narayanaswami swami at mun.ca

Sriramodantam is a highly abridged version of Ramayana believed to

be written by Parameshwara Kavi in 15th century however,

as per New Catalogus Catalogorum vol 25, some manuscripts have Paramesvara as author

and some others Vasudeva Sastri.

–by Parameshvara. Deshamangalam 1441-42.

–by (NAreri) VAsudevashAtrin. Oppert I. 2723. .25.80-81.

https:/ /vmlt.in/ncc/25?page=18

Kannada edition of Ramodantam in DLI collection mentioned Paramesvara Kavi as author.

It has been in use as the first text in old Sanskrit curriculum of Kerala for last five centuries.

As per this curriculum the students were taught this text along with Amarakosha and

Siddharoopam immediately after they had learnt the Sanskrit alphabets (Varnamala).

᳚There is a popular folklore going around in Thrissur District of Kerala :
There is a temple, tiruviLakkAva by name between Thrissur Kodungallur (could be near

a place called Urakam) where the presence of the Goddess of Learning, Saraswati, is very

strong and even now, I am sure, a lot of parents must be doing the vidyArambham of their

children in that temple.

Folklore has it that the naivedyam made to the Goddess is not distributed, but dumped into

a well as otherwise the consumer will have too much knowledge! Be that as it may, around

400/500 years back, one day, as the naivedyam was being taken to be dumped at the usual

place (probably a dry well) due to carelessness (or, maybe prArabdha), a plantain fruit fell

down. A local Namboothiri, an idiot by name Vasudevan, blissfully unaware that this was a

fruit which had been offered as naivedyam to the Goddess, found a plantain on the roadside

and beat a Warasyar (a lady attached to the temple for specific duties) to it! He ate the

plantain and casually threw the skin on the side. The pious lady who was a witness to the

plantain falling and also being aware of the greatness of the fruit ate the skin of the fruit

and became a Panditha overnight. It is this Ikkaali Warasyar who is the author of two works

18 sanskritdocuments.org



ராேமாத³nhதmh

- pANDavacharitam and shrIrAmodantam. Vasudevan Namboothiri, no doubt became a

wise man and one version has it that he married the Warasyar lady later. ᳚ - Surendran

Shri Ramodantam

pdf was typeset on November 22, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
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