
Shri Ramodantam

ौीरामोदम ्

Document Information

Text title : rAmodantam

File name : rAmodantam.itx

Category : raama, stotra

Location : doc_raama

Author : Parameshwara Kavi or Vasudeva Sastri from Kerala

Transliterated by : Christophe Vielle, P. P. Narayanaswami swami at mun.ca

Proofread by : P. P. Narayanaswami swami at mun.ca

Description-comments : khaNDakAvyam

Latest update : February 21, 2021

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.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

November 22, 2022

sanskritdocuments.org



Shri Ramodantam

ौीरामोदम ्

॥ अथ बालकाडः ॥
ौीपितं ूिणपाहं ौीवाितवसम ।्
ौीरामोदमााे ौीवाीिकूकीित तम ॥् १॥
परुा िवौवसः पऽुो रावणो नाम रासः ।
आसीदानजुौ चाां कुकणिवभीषणौ ॥ २॥
ते त ु तीोणे तपसा ूीकृ वधेसम ।्
विोरे च वरािनानादािौतवलात ॥् ३॥
रावणो मानषुादरैवं तथानजुः ।
िनदवेया िनिां कुकणऽवणृीत च ॥ ४॥
िवभीषणो िवभुिं वो े सगणुाितः ।
ते एताराा तऽवैादध े ूभःु ॥ ५॥
रावणु ततो गा रणे िजा धनािधपम ।्
लापरु पुकं च ा तऽावसखुम ॥् ६॥
यातधुानातः सव रसातलिनवािसनः ।
दशाननं समािौ लायां सखुमावसन ॥् ७॥
मोदर मयसतुां पिरणीय दशाननः ।
तामुादयामास मघेनादायं सतुम ॥् ८॥
रसां रसातलं चवै िविज स त ु रावणः ।
लोकानाबमयन स्वा हार च िवलािसनीः ॥ ९॥
षयिैदकं कम  िजानद यित  सः ।
आजनेाितो युे वासवं चापीडयत ॥् १०॥
तदीयतरािन पनुराना िकरःै ।
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ौीरामोदम ्

ापिया त ु लायामवस िचराय सः ॥ ११॥
ततिवसरे िवधातारं िदवौकसः ।
उपगोिचरे सव रावण िवचिेतम ॥् १२॥
तदाकय  सरुःै साकं ूा धोदधेटम ।्
तुाव च षीकेशं िवधाता िविवधःै वःै ॥ १३॥
आिवभू याथ दैािरः पू च िपतामहम ।्
िकमथ मागतोऽिस ं साकं दवेगणिैरित ॥ १४॥
ततो दशाननाीडामजै वदेयत ।्
तुोवाच धातारं हष यिरौवाः ॥ १५॥
अलं भयनेायोन े ग दवेगणःै सह ।
अहं दाशरिथभू ा हिनािम दशाननम ॥् १६॥
आाशंै सरुाः सव भमूौ वानरिपणः ।
जायरेम साहां कत ु रावणिनमहे ॥ १७॥
एवमुा िवधातारं तऽवैादध े ूभःु ।
पयोिनु गीवा णःै समं ूायाधीः ॥ १८॥
अजीजनतः शबो वािलनं नाम वानरम ।्
समुीवमिप माता डो हनमुं च मातः ॥ १९॥
परुवै जनयामास जावं च पजः ।
एवमे च िवबधुाः कपीनजनयन ॥् २०॥
ततो वानरसानां वाली पिरवढृोऽभवत ।्
अमीिभरिखलःै साकं िकिामवुास च ॥ २१॥
आसीशरथो नाम सयू वशंऽेथ पािथ वः ।
भाया िॐोऽिप लासौ तास ु लेभ े न सितम ॥् २२॥
ततः समुवचनाश ृं स भपूितः ।
आनीय पऽुकामिेमारभे े सपरुोिहतः ॥ २३॥
अथाेितः किहृीा पायसं चम ।्
एताशय पीिमुाऽदापृाय सः ॥ २४॥
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ौीरामोदम ्

त गहृीा तदवैासौ पीः ूाशयकुः ।
ता ताशनादवे नपृाभ मधारयन ॥् २५॥
पणू कालेऽथ कौसा सनाोजभारम ।्
अजीजनिामचं कैकेयी भरतं तथा ॥ २६॥
ततो लणशऽुौ सिुमऽाजीजनतुौ ।
अकारयिता तषेां जातकमा िदकं िजःै ॥ २७॥
ततो वविृधरऽेों िधाार एव ते ।
सकलास ु च िवास ु नपैुयमिभलेिभरे ॥ २८॥
ततः कदािचदाग िवािमऽो महामिुनः ।
ययाच े यराथ रामं शिधरोपमम ॥् २९॥
विसवचनािामं लणने समितम ।्
कृेण नपृित कौिशक करे ददौ ॥ ३०॥
तौ गहृीा ततो गलामितबलां तथा ।
अािण च सममािण ताामपुिददशे सः ॥ ३१॥
गहानजुो रामः कौिशकेन ूचोिदतः ।
ताटकामवधीीमान ल्ोकपीडनतराम ॥् ३२॥
ततः िसाौमं ूा कौिशकः सहराघवः ।
अरं च समारभे े रासा समागमन ॥् ३३॥
राघवु ततोऽणे िा मारीचमण व े ।
सबुाूमखुान ह्ा यं चापालयनुःे ॥ ३४॥
कौिशकेन ततो रामो नीयमानः सहानजुः ।
अहाशापिनमं कृा साप मिैथलम ॥् ३५॥
जनकेनािच तो रामः कौिशकेन ूचोिदतः ।
सीतािनिममानीतं बभ धनरुैरम ॥् ३६॥
ततो दशरथं तरैाना िमिथलािधपः ।
रामािदतुेः सीतााः कका ददौ ॥ ३७॥
ततो गुिनयोगने कृतोाहः सहानजुः ।
राघवो िनय यौ तने जनकेनो मािनतः ॥ ३८॥
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ौीरामोदम ्

तदाकय  धनभु मायां रोषभीषणम ।्
िविज भाग वं राममयोां ूाप राघवः ॥ ३९॥
ततः सवजनानं कुवा णिेतःै कैः ।
तामवुास काकुः सीतया सिहतः सखुम ॥् ४०॥
॥ इित ौीरामोदे बालकाडः समाः ॥

॥ अथ अयोाकाडः ॥
एतिरे गहंे मातलु यधुािजतः ।
ूययौ भरतः ूीतः शऽुने समितः ॥ १॥
ततः ूकृितिभः साकं मिया स भपूितः ।
अिभषकेाय राम समारभे े मदुाितः ॥ २॥
कैकेयी त ु महीपालं मरािषताशया ।
वरयं परुा दं ययाच े ससरम ॥् ३॥
वनवासाय राम राा ै भरत च ।
ता वरयं कृमनजुे महीपितः ॥ ४॥
रामं तदवै कैकेयी वनवासाय चािदशत ।्
अनुा गुवा िय यौ च वनाय सः ॥ ५॥
ा तं िनग तं सीता लणानजुमतःु ।
स गहृाव पौराानयुयिुुतम ॥् ६॥
विया त ु ताौराििाणाििश राघवः । var - कृशान प्ौरान ्
वामान ं समुणे रथमा चागमत ॥् ७॥
िौिबरेपरंु गा गाकूलेऽथ राघवः ।
गहुने सृतऽ िनशामकेामवुास च ॥ ८॥
सारिथं सिंनमासौ सीतालणसयंतुः ।
गहुनेानीतया नावा सतार च जावीम ॥् ९॥
भराजमिुन ं ूा तं ना तने सृतः ।
राघव िनदशािऽकूटेऽवसखुम ॥् १०॥
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ौीरामोदम ्

अयोां त ु ततो गा समुः शोकिवलः ।
रा े वदेयव राघव िवचिेतम ॥् ११॥
तदाकय  समुों राजा ःखिवमढूधीः ।
रामरामिेत िवलपहंे ा िदवं ययौ ॥ १२॥
मिणु विसोा दहंे सरं भपूतःे ।
तरैानाययन ि्ूं भरतं मातलुालयात ॥् १३॥
भरतु मतृं ौुा िपतरं कैकयीिगरा ।
संारािद चकारा यथािविध सहानजुः ॥ १४॥
अमाैोमानोऽिप रााय भरतदा ।
वनायवै ययौ राममानते ुं नागरःै सह ॥ १५॥
स गा िचऽकूटं रामं चीरजटाधरम ।्
ययाच े रित ुं रां विसािैजःै सह ॥ १६॥
चतदु श समा नीा पनुरेाहं परुीम ।् var aiShyAmi पनुरैाहं
इुा पाके दा तं रामः ूयापयत ॥् १७॥
गहृीा पाके तारतो दीनमानसः ।
निमामे िताां रर च वसुराम ॥् १८॥
राघवु िगरेााऽिऽं समवत ।
ती त ु तदा सीतां भषूणःै रैभषूयत ॥् १९॥
उिषा त ु िनशामकेामौमे त राघवः ।
िववशे दडकारयं सीतालणसयंतुः ॥ २०॥
॥ इित ौीरामोदे अयोाकाडः समाः ॥

॥ अथ आरयकाडः ॥
ोजनने काकुो िवराधं िविधचोिदतम ।्
सदारानजुमाानं हरमवधीदा ॥ १॥
शरभाौमं ूा गितं त वी सः ।
ूितजे रासानां वधं मिुनिभरिथ तः ॥ २॥
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ौीरामोदम ्

ताा सतुीं च ूणानने पिूजतः ।
अगाौमं ूा तं ननाम रघूमः ॥ ३॥
रामाय वैवं चापमंै तणूीयगुं तथा ।
ॄां चां च खं च ूददौ कुसवः ॥ ४॥
ततः स गाकुः समाग जटायषुम ।्
वदैेाः पालनायनै ं ौध े िपतवृभम ॥् ५॥
ततः पवट ूा तऽ लणिनिम ताम ।्
पण शालामवुास सीतया सिहतः सखुम ॥् ६॥
तऽाेकैदा रामं वो े शपू णखाऽिभका ।
तिरा लणं च वो े सोऽिप िनराकरोत ॥् ७॥
राममवे ततो वो े कामाता  कामसिभम ।्
पनु िधृता तने सीतामिविुषा ॥ ८॥
लणने तदा रोषाृौवणनािसका ।
सा त ु गा जनानं खरायतैवदेयत ॥् ९॥
तदाकय  खरः बुो राघवं हमुाययौ ।
षणिऽिशरोमुयैा तधुानःै समितः ॥ १०॥
तणं लणे सीतां िनधाय रघनुनः ।
खरं सहानगुं से जघानालघिुवबमः ॥ ११॥
ततः शपू णखा गा लां शोकसमिता ।
वदेयिावणाय वृां सव मािदतः ॥ १२॥
तुा रावणः सीतां हत ु कृतमितदा ।
मारीचाौमं ूा साहाे तमचोदयत ॥् १३॥
सोऽिप णमगृो भूा सीतायाः ूमखुऽेचरत ।्
सा त ु तं मगृमाहत ु भता रं समयाचत ॥ १४॥
िनयु लणं सीतां रित ुं रघनुनः ।
अगगृं तणू िवं काननारे ॥ १५॥
िवाध च मगृं रामः स िनजं पमाितः ।
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ौीरामोदम ्

हा सीत े लणेवें दाणामजत ॥् १६॥
एतदाकय  वदैेा लणोिदतो भशृम ।्
तिां दवेताः ूा ूययौ राघवािकम ॥् १७॥
तदरे समासा रावणो यितपधतृ ।्
सीतां गहृीा ूययौ गगनने मदुाऽितः ॥ १८॥
ततो जटायरुालो नीयमानां त ु जानकीम ।्
ूाहरिावणं ूा तुडपनखभैृ शम ॥् १९॥
िछनैं चहासने पातिया च भतूले ।
गहृीा रावणः सीतां ूािवशिजमिरम ॥् २०॥
अशोकविनकामे संा जनकाजाम ।्
रावणो रित ुं चनैां िनययुोज िनशाचरीः ॥ २१॥
हा रामु मारीचमागनजुिेरताम ।्
वाा माकय  ःखात ः पण शालामपुागमत ॥् २२॥
अा तऽ वदैहे िविचानो वनारे ।
सहानजुो गीृराजं िछपं ददश सः ॥ २३॥
तनेोां जानकीवाा ौुा पातृं च तम ।्
दा सहानजुो रामबे तोदकिबयाम ॥् २४॥
आनोऽिभभवं पाुव त पिथ लणः ।
अयोमखु चकाराश ु कृौवणनािसकाम ॥् २५॥
गहृीतौ तौ कबने भजुौ त कृताम ।्
ततु यािचतौ तने तहंे दहेतु तौ ॥ २६॥
स त ु िदाकृितभू ा रामं सीतोपलये ।
समुीवमृमकूं याहीुा िदवं ययौ ॥ २७॥
ततः ूीतो रघौुेः शबया ौममयात ।्
तयाऽिभपिूजतः पाां ूाप सलणः ॥ २८॥
॥ इित ौीरामोदे आरयकाडः समाः ॥
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ौीरामोदम ्

॥ अथ िकिाकाडः ॥
हनमूानथ समुीविनिदो रामलणौ ।
ूा ाा त ु वृां तने तौ समयोजयत ॥् १॥ var - ौुा
ततो राम वृां समुीवाय िनवे सः ।
सं च कारयामास तयोः पावकसिधौ ॥ २॥
ूितजे तदा रामो हिनामीित वािलनम ।्
दशियािम वदैहेीिमने च सौंतुम ॥् ३॥
समुीवणेाथ रामाय ॅातवृरै कारणम ।्
िनविेदतमशषें च बलािधं च त तत ॥् ४॥
तणं भःे कायं समुीवणे ूदिश तम ।्
सुरं ूषेयामास पादाुने राघवः ॥ ५॥
पनु दिश तांने साला रघूमः ।
बाणनेकेैन िचदे साध तानशुया ॥ ६॥
िकिां ूा समुीवसतो रामसमितः ।
जगजा तीव संः कोपयन व्ानरािधपम ॥् ७॥
वाली िन समुीवं समरऽेपीडयृशम ।्
सोऽिप ससवा ः ूािविाघवािकम ॥् ८॥
कृतिचु रामणे पनुरवे स वािलनम ।्
रणायायत िूं तौ रामिरोिहतः ॥ ९॥
हमेमाली ततो वाली तारयाऽिभिहतं िहतम ।्
िनर कुिपतो ॅाऽा रणं चबे सदुाणम ॥् १०॥
बाणने वािलनं रामो िवा भमूौ पातयत ।्
सोऽिप राम इित ाा ा दहंे िदवं ययौ ॥ ११॥
पापं समुीवं समाा रघूमः ।
वानराणामिधपितं चकारािौतवलः ॥ १२॥
ततो मावतः पृ े रामो लणसयंतुः ।
उवास चतरुो मासाीतािवरहःिखतः ॥ १३॥
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अथ राम िनदशाणो वानरािधपम ।्
आनयवगःै साध हनमूमखुिैग िरम ॥् १४॥
समुीवो राघवं ा वचना वानरान ।्
यु सीतामेमुाशास ु चतसृिप ॥ १५॥
ततो हनमुतः पाणौ ददौ रामोऽलुीयकम ।्
िवासाय त ु वदैेाहृीा स िनय यौ ॥ १६॥
ततो हनमूमखुाः वानरा दिणां िदशम ।्
गा सीतां िविचः पवतं िवमावुन ॥् १७॥
समयाितबमाऽ चबुः ूायोपवशेनम ।्
तऽेऽ साितना ूोां सीतावाा च शौुवुःु ॥ १८॥
ततः ूापुदमदााः वमाः ।
तं िवलियत ुं तषेां न किदभवमः ॥ १९॥
ूभावूशसंािभदा जावििभः ।
सवंिध तो महेाििमारोहािनलाजः ॥ २०॥
॥ इित ौीरामोदे िकिाकाडः समाः ॥

॥ अथ सुरकाडः ॥
अिभवाथ सकलानमरावनाजः ।
पुवु े च िगरेािलियतमुण वम १्॥
स समु मनैाकं सरुसामिभव च ।
िनह िसिंहकां नीा पारं ूाप महोदधःे ॥ २॥
लािधदवेतां िजा तां ूिवँयािनलाजः ।
सीतां िविचिाीििाणं िनिश रावणम ॥् ३॥
अपँयंऽ वदैहे िविचानततः ।
अशोकविनकां गा कां िचदाता ददश सः ॥ ४॥ var - सीतां िखां
पादपं किदा तलाशःै ससुवंतृः ।
आे  माितऽ सीतयेिमित तकयन ॥् ५॥
रावणु तदाऽे मिैथल मदनािदतः ।
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भाया  भव ममेवें बधा समयाचत ॥ ६॥
अहं शगा न ािमषेा तं िनराकरोत ।् var - दनगुा
काममपुरीताा रावणोऽिप तदा ययौ ॥ ७॥
िनग त े रावणे सीतां ूलप स माितः ।
उा राम वृां ूददौ चालुीयकम ॥् ८॥
तमादाय वदैहेी िवल च भशृं पनुः ।
चडूामिणं ददौ त करे जमाह सोऽिप तम ॥् ९॥
मा िवषादं कृथा दिेव राघवो रावणं रण े ।
हा ां नेतीनेामाा स िविनय यौ ॥ १०॥
नीितमान स्ोऽिप सि बभोपवनं च तत ।्
अादीिन च रािंस बिन समरऽेवधीत ॥् ११॥
ततः शबिजता युे बः पवनननः ।
ूतापं रघनुाथ रावणाय वदेयत ॥् १२॥ var - रावणं तं
रोदीिपतलालूः स त ु लामशषेतः ।
दा सागरमुीय  वानरामपुागमत ॥् १३॥
स गा वानरःै साकं राघवायाना कृतम ।्
िनवदेिया सकलं ददौ चडूामिणं च तम ॥् १४॥
॥ इित ौीरामोदे सुरकाडः समाः ॥

॥ अथ युकाडः ॥
अथासःै किपगणःै समुीवूमखुःै सह ।
िनय यौ राघवणू तीरं ूाप महोदधःे ॥ १॥
तदा िवभीषणो ॅाऽा ो राममपुागमत ।्
लािधपऽेिषदने ं रामोऽिरमद नः ॥ २॥
दमाग ः समिेुण तऽ सते ुं नलेन सः । var - उमाग ः
कारिया तने गा सवुलंे ूाप पव तम ॥् ३॥
ततो राघविनिदा नीलमुाः वमाः ।
धःु सव तो लां वृपाषाणपाणयः ॥ ४॥
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रावण िनयोगने िनग तािुध रासान ।्
ूहूमखुाा नेे िसहंिवबमाः ॥ ५॥
समुीव हनमूां तथा राघवलणौ ।
रासाबुुे जभुमपराबमाः ॥ ६॥
राविणु तदाऽे समरे रामलणौ । var - तदाऽभे
ननाह नागपाशने नागािरौ मोचयत ॥् ७॥
रावणोऽिप ततो युे राघवणे परािजतः ।
कुकण ूबोाश ु रामं ह ुं यु च ॥ ८॥

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)

रोिभह िनया य भयं वमान ।्
सहानगुं कुकण जघानाश ु स राघवः ॥ ९॥
इिजनुराजौ सानजुं च रघूमम ।्
अमोहयानरां ॄाणेाकोिवदः ॥ १०॥
तदवै गा हनमुानानीयौषिधपव तम ।्
तावा ोधियाऽऽश ु तानऽेापय तम ॥् ११॥
ततो िनकुिलां गा सौिमिऽः सिवभीषणः ।
िनिषेिजतो होमं सयंगु े तं जघान च ॥ १२॥
तुा रावणः बुो िनया य शरविृिभः ।
वमाीडिया रामणे ययुधु े भशृम ॥् १३॥
रामोऽिप सिुचरं तने कृा युं सदुाणम ।्
ॄाणे जघाननै ं ॄदवरं िरपमु ॥् १४॥
तदा शबादयो दवेा ा रावणिनमहात ।्
रघूमोमाे पुविृमकुव त ॥ १५॥
रासानामिधपितं कृा रामो िवभीषणम ।्
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अिूवशेसशंुां पिरजमाह मिैथलीम ॥् १६॥
परुरवरणेाश ु जीविया वमान ।्
अतोषयिघौुेो िविवधधै नसयःै ॥ १७॥
ततः पुकमा ससीतः सहलणः ।
िनय यौ वानरैाकं रामो रोऽिधपने च ॥ १८॥
अयोां ूसौ गषेियािनलाजम ।्
भरत मतं ाा निमाममपुागमत ॥् १९॥
ॅातिृभः सह स वषें स तापसम ।्
अयोां ूािवशिामः ूीतबै जुनैह ॥ २०॥
विसोऽथ िजैाकं मिसामसिधौ ।
सीतया सिहतं राममिषथािविध ॥ २१॥
आादयगव पौण माां शशी यथा ।
अयोामवसिामः सीतया सिहतिरम ॥् २२॥

VERSION 2 (60 shlokas after shloka 8)

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

ततो वानरसां भयं िनशाचरम ।्
ऐणेाणे रामोऽिप िनजघान रणे भशृम ॥् ९॥
ततो रावणसिौ दवेाकनराकौ ।
हनमूददाां त ु िनहतौ रणमधू िन ॥ १०॥
अथाितकायमायां रथमा वािहनीम ।्
अदयं महाकायं लणावधीरःै ॥ ११॥
ततो रावणसिः शबिजिाघवौ रणे ।
ॄाणे च तौ बा वानरांावधीरःै ॥ १२॥
अथ जावतो वााा चौषिधपव तम ।्
माितौषधीऽाा कोपं चकार सः ॥ १३॥ var - चचार
भधूरं तं समुा गहृीा पनुरागतः ।
तासां गने व ै सवा ु ाघवादीनजीवयत ॥् १४॥
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रावणः किपिभद धां परु वी षाितः ।
यु कुकण पऽुौ ह ुं च राघवौ ॥ १५॥
अथाद यौ तैं वी तौ बलशािलनौ ।
कुं रामोऽवधीाणिैन कुं चाजो रवःे ॥ १६॥
ततः खराजं तने रावणने ूचोिदतम ।्
पीडयं कपीाणजै घानाणे राघवः ॥ १७॥
ततः सदयो रावणो युम दम ।्
ूचोदयामास सतुं युे ह ुं स राघवौ ॥ १८॥
नगरािय यौ तणू िमिजिमितयः ।
मायासीतां िविनि सवषां मोहनाय व ै ॥ १९॥
वानरेिप पँयु हनमूमखुषे ु च ।
जघान सीतां खने िशतने सिमितयः ॥ २०॥
युं ा ततः सववा नरःै स परीवतृः ।
ःिखतो हनमुांऽ यऽ रमोऽोजघ ु ॥ २१॥
उपगाॄवीिामं हनमूाििखलं तदा ।
ौुा वृामिखलं रामो मोहमवाप सः ॥ २२॥
िवभीषणोऽथ सा ा रामं च मिूछतम ।्
िवषणाानरााचा सायिदमॄवीत ॥् २३॥
िमा िवषादं स जगायक हे ूभो ।
श ृण ु मऽेिभिहतं वां ाा राविणमानसम ॥् २४॥
राना कृता माया रासेसतुने व ै ।
िनकुिलायां होमं त ु कृतं तनेाधनुा िकल ॥ २५॥
लणं ूषेयावै मया सह समिणा ।
कृत े होम े तऽ िरपरुजयेो भवित ीवुम ॥् २६॥
उवाच रामः सौिमिऽं रासेसतुं जिह ।
गिेत शीयं सुदा रावणानजुने सः ॥ २७॥
लणु तदा राममाम सिवभीषणः ।
िनकुिलां ूाप तणू िमिजऽ वत त े ॥ २८॥
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अदशयातपृऽुं धमा ा स िवभीषणः ।
लणो भदेयामास रासारसयःै ॥ २९॥
कृा िचरं तऽ युमैणेाणे व ै षा ।
िशरिदे सौिमिऽद शाननसतु िह ॥ ३०॥
स सतु वधं ौुा रावणः शोककिशतः ।
नधयै िवलाो िवललापाकुलेियः ॥ ३१॥
िनरथ कं त ु म जितं च िनरथ कम ।्
यनेाहम पँयािम हतिमिजतं रण े ॥ ३२॥
 गतोऽिस हतः शरू मानषुणे पदाितना ।
रााने दीनने ा मां पऽु जीिवतम ॥् ३३॥
इं िजा त ु तं बा लामानीय व ै बलात ।्
अकरों ूतापने कारागहृिनवािसनम ॥् ३४॥
मोचयामास ॄा ां साियामरािधपम ।्
तां कुऽ मां ा गतोऽ सुरासदः ॥ ३५॥
िकं किराहं पऽु  गािम वदाधनुा ।
नय मां यऽ गािस तऽ ते न िवलनम ॥् ३६॥
लोकेष ु मो नाि ताश िपताहम ।्
इाशया ितं पऽु गिव तने मयाऽ िह ॥ ३७॥
धूॆ ाो वळदं कुकणः ूतापवान ।्
रासा िनहताः सव ूहूमखुा अिप ॥ ३८॥
अना त ु तावा ु ासातानिप ।
अव बलं पऽु सखुनेावितं तव ॥ ३९॥
इवें बधा तऽ िवल स त ु रावणः ।
अिन य ःखािन कोपं चबे सदुाणम ॥् ४०॥
रथं सतू ममाम े ं िूं कु जयिैषणः ।
रामं सलणं ह ुं िनग िमाहं गहृात ॥् ४१॥
इुा रथमा शीयं सारिथवािहतम ।्
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रामणे सह स युं चबे सदुाणम ॥् ४२॥
ततो मातिलनानीतं रथमंै समाहन ।्
रराज रामो धमा ा दुयो यथा रिवः ॥ ४३॥
चकार युम त्मुलंु दवेवृे च पँयित ।
सीताहरणजाोपािामो धम भतृां वरः ॥ ४४॥
अथाग वचनािावणं लोककटकम ।्
जघान रामो लीवााणेाणे तं रण े ॥ ४५॥
मोदरी वधं ौुा भत ुः िूयतर सा ।
िवललाप रणं गा कुररीव भशृातरुा ॥ ४६॥
िवभीषणोऽथ रामणे सिः सह रासःै ।
चकार दहनं त रावण गतायषुः ॥ ४७॥
अथािवचनाीतां रामो वी सिुनम लाम ।्
सिो दवेवृै जमाह िपतसृिधौ ॥ ४८॥
तववै यंु कमतवलोकभयरम ।्
तदैेाः कृत े राम सा त ु लीभ वाभःू ॥ ४९॥
इवें दवेसै मिुनिभािभपिूजतः ।
लण ततुोषाथ रामो िवासमाययौ ॥ ५०॥
िवभीषण धमा ा सस उदारधीः ।
कारयामास लीवाननजुनेािभषचेनम ॥् ५१॥
ततः पुकमा सह िमऽजै गितः ।
भाया नजुाां सिहतः िकिां ूाप राघवः ॥ ५२॥
िकिािनलयाः सवा ः कपीनां योिषतः िूयाः ।
सीताकुतहूलाुं िवमान ं ताः समाहन ॥् ५३॥
अथ दाशरिथः ौीमारतं ििुमया ।
भराजाौमं ूाऽ तने िनवािरतः ॥ ५४॥
भरतािकं रामः ूषेयामास माितम ।्
रामादशनािूवशें कातो भशृम ॥् ५५॥
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तऽ तने मनुीणे सानजुः ससुणः ।
सोषिववशनेाथ रामोऽिप िविधपिूजतः ॥ ५६॥
रामोऽथ सह स भरतनेािरघाितना ।
अयोां ूािवशणू मातिृभािभनितः ॥ ५७॥
अथायोािनवासाे जनाः सवऽिप तोिषताः ।
अिभगाॄवुुामं धा वयिमित िुतम ॥् ५८॥
चातकाु घनाा मयरूा यथा िशशनू ।्
आसा मातरोषं तथा ूापजु ना भिुव ॥ ५९॥
अथािभषकंे राम विसाा मदुाऽिताः ।
सिहता मििभबुव सवो वासवं यथा ॥ ६०॥
अिभषकेोवे सव समुीवााः कपीराः ।
यथाह पिूजताासन ॐ्गारभषूणःै ॥ ६१॥
िविश मुाहारणे सीतया हनमुादुम ।्
पिूजत तथा लेभ े यथा सीतावलोकन े ॥ ६२॥
सवा सां वानरीणां च कौसा पऽुवला ।
भषूणभैू षयामास वचनकुमःै ॥ ६३॥
रामायाथ सवऽिप समुीवािदवमाः ।
िकिां लेिभरे कृाीरामिवरहातरुाः ॥ ६४॥
अितभो दीघ जीवी लासमरसाधकः ।
अनुातः स रामणे लां ूायािभीषणः ॥ ६५॥
िपतिुहंासनं ूा ॅातिृभः सिहतोऽनघः ।
िवरराज तथा रामो यथा िविुिवप े ॥ ६६॥
लणानमुत े रामो यौवरां त ु दवान ।्
भरतायाूमयेाय ूाणाियतराय सः ॥ ६७॥
चारे महाानः सभाया  रघसुमाः ।
खे सतारो यथा चथा रजेःु पन े ॥ ६८॥
॥ इित ौीरामोदे युकाडः समाः ॥
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॥ अथ उरकाडः ॥
राजा पय महीदवे भाया रावणिषताम ।्
इजनवादने रामाज मिैथलीम ॥् १॥
तििदाथ वाीिकरानीयनैां िनजाौमम ।्
अव समाा तऽवैावासयखुम ॥् २॥
ऋिषिभः ूािथ ताथ राघव िनयोगतः ।
शऽुो लवणं युे िनहनैानपालयत ॥् ३॥
तपं ततः शिंू शकूां रघूमः ।
हा िवू कािप मतृं पऽुमजीवयत ॥् ४॥
रामे हमेमय प कृा यं िवतित ।
आनीय ससतुां सीतां त ै ूाचतेसो ददौ ॥ ५॥
शमाना पनुवैं रामणे जनकाजा ।
भूा ूािथ तया दं िववरं ूिववशे सा ॥ ६॥
var - the next shloka is found only in some editions

लणः सभयॅशंािामणे समपुिेतः ।
मानषु ं दहेमुृ कं पं समािवशत ॥् ७॥
अथ राम िनदशाौरःै सह वनौकसः ।
िनम सरयतूीथ दहंे ा िदवं ययःु ॥ ८॥
ततो भरतशऽुौ िनजं पमवापतःु ।
रामोऽिप मानषु ं दहंे ा धामािवशकम ॥् ९॥
ौीरामोदमाातिमदं मिधया मया ।
समी िनपणुैिः सशंो पिरगृताम ॥् १०॥
var - the next shloka is found only in some editions

यषेां ूसादािाम चिरतं कीित तं मया ।
ताुवदा नौिम नारायणपरायणान ॥् ११॥
यु दाशरिथभू ा रणे हा च रावणम ।्
रर लोकाकुैठः स मां रत ु िचयः ॥ १२॥
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॥ इित ौीरामोदे उरकाडः समाः ॥

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
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- 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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