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shrIrAmasahasranAmam shrImadAnandarAmAyaNe

ராமஸஹshரநாமmh மதா³நnhத³ராமாயேண

பாrhவthவாச
ேராchசா² ேத³ேவஶ தத³ஹmh ஸrhவகாமத³mh ।
நாmhநாmh ஸஹshரmh மாmh ph³ யத³shதி மயி ேத த³யா ॥ 28॥
மஹாேத³வ உவாச
அத² வயா ேபா⁴ ேத³வி ராமநாமஸஹshரகmh ।
ஶ ◌்’iΝShைவகமநா:shேதாthரmh ³யாth³³யதரmh மஹth ॥ 29॥
’rhவிநாயகசாshய யiνShph ச²nhத³ உchயேத ।
பரph³ரமாthமேகா ராேமா ேத³வதா ஶுப⁴த³rhஶேந ॥ 30॥
ௐ அshய ராமஸஹshரநாமமாலாமnhthரshய விநாயக ’: ।
அiνShph ச²nhத:³ । ராேமா ேத³வதா ।
மஹாவிShiΝதி பீ³ஜmh । ³ணph◌⁴’nhநிrh³ே மஹாநிதி ஶkhதி: ।
ஸchசிதா³நnhத³விkh³ரஹ இதி கீலகmh ।
ராமphthயrhேத² ஜேப விநிேயாக:³ ॥
அŋh³nhயாஸ:

ௐ ராமசnhth³ராய அŋh³Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
தாபதேய தrhஜநீph◌⁴யாmh நம: ।
ர⁴நாதா²ய மth◌⁴யமாph◌⁴யாmh நம: ।
ப⁴ரதாkh³ரஜாய அநாகாph◌⁴யாmh நம: ।
த³ஶரதா²thமஜாய கநிSh²காph◌⁴யாmh நம: ।
ஹiνமthphரப⁴ேவ கரதலகரph’Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ॥
’த³யாதி³nhயாஸ:

ௐ ராமசnhth³ராய ’த³யாய நம: ।
தாபதேய ஶிரேஸ shவாஹா ।
ர⁴நாதா²ய ஶிகா²ைய வஷTh ।
ப⁴ரதாkh³ரஜாய கவசாய ஹுmh ।
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த³ஶரதா²thமஜாய ேநthரthரயாய ெவௗஷTh ।
ஹiνமthphரப⁴ேவ அshthராய ப²Th ॥
அத² th◌⁴யாநmh ।
th◌⁴யாேயதா³ஜாiνபா³ஹுmh th◌⁴’தஶரத⁴iνஷmh ப³th³த⁴பth³மாஸநshத²mh
பீதmh வாேஸா வஸாநmh நவகமலshபrhதி⁴ ேநthரmh phரஸnhநmh ।
வாமாŋhகாட⁴தாiµக²கமலலlhேலாசநmh நீரதா³ப⁴mh
நாநாலŋhகாரதீ³phதmh த³த⁴தiµஜடாமNhட³லmh ராமசnhth³ரmh ॥ 31॥
ைவேத³ஸதmh ஸுரth³மதேல ைஹேம மஹாமNhட³ேப
மth◌⁴ேய Shபகமாஸேந மணிமேய வீராஸேந ஸmhshதி²தmh ।
அkh³ேர வாசயதி phரப⁴ஜேநஸுேத தththவmh iµநிph◌⁴ய: பரmh
vhயாkh²யாnhதmh ப⁴ரதாதி³பி: ◌⁴ பvh’தmh ராமmh ப⁴ேஜ யாமலmh ॥ 32॥
ெஸௗவrhணமNhட³ேப தி³vhேய Shபேக ஸுவிராேத ।
ேல கlhபதேரா:shவrhணபீேட²mhஹாShடஸmhேத ॥ 33॥
mh’³லணதேர தthர ஜாநkhயா ஸஹ ஸmhshதி²தmh ।
ராமmh நீேலாthபலயாமmh th³வி⁴ஜmh பீதவாஸஸmh ॥ 34॥
shதவkhthரmh ஸுகா²நmh பth³மபthரநிேப⁴ணmh ।
கிடஹாரேகரNhட³ல: கடகாதி³பி: ◌⁴ ॥ 35॥
ph◌⁴ராஜமாநmh jhஞாநiµth³ராத⁴ரmh வீராஸநshதி²தmh ।
shph’ஶnhதmh shதநேயாரkh³ேர ஜாநkhயா:ஸvhயபாணிநா ॥ 36॥
வShட²வாமேத³வாth³ைய: ேஸவிதmh லமதி³பி: ◌⁴ ।
அேயாth◌⁴யாநக³ேர ரmhேய யபி⁴khதmh ர⁴th³வஹmh ॥ 37॥
ஏவmh th◌⁴யாthவா ஜேபnhநிthயmh ராமநாமஸஹshரகmh ।
ஹthயாேகாேதா வாபி iµchயேத நாthர ஸmhஶய: ॥ 38॥
(அத²ஸஹshரநாமshேதாthரphராரmhப: ◌⁴ ।)
ௐ ராம:மாnhமஹாவிShiΝrhShiΝrhேத³வதாவஹ: ।
தththவாthமா தாரகph³ரம ஶாவத:ஸrhவth³தி⁴த:³ ॥ 39॥
ராவேலாசந:மாnh ராேமா ர⁴ŋhக³வ: ।
ராமப⁴th³ர:ஸதா³சாேரா ராேஜnhth³ேரா ஜாநகீபதி: ॥ 40॥
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அkh³ரக³Nhேயா வேரNhயச வரத:³ பரேமவர: ।
ஜநாrhத³ேநா தாthர: பராrhைத²கphரேயாஜந: ॥ 41॥
விவாthரphேயா தா³தா ஶthchச²thதாபந: ।
ஸrhவjhஞ:ஸrhவேவதா³தி:³ ஶரNhேயா வாமrhத³ந: ॥ 42॥
jhஞாநப⁴vhேயாऽபchேச²th³ேயா வாkh³ ஸthயvhரத: ஶுசி: ।
jhஞாநக³mhேயா th³’ட⁴phரjhஞ: க²ரth◌⁴வmhஸ: phரதாபவாnh ॥ 43॥
th³திமாநாthமவாnh வீேரா தkhேராேதா⁴ऽமrhத³ந: ।
விவேபா விஶாலா: phர:◌⁴ பvh’ேடா⁴ th³’ட: ◌⁴ ॥ 44॥
ஈஶ: க²Th³க³த⁴ர:மாnh ெகௗஸlhேயேயாऽநஸூயக: ।
விலாmhேஸா மேஹாரshக: பரேமSh² பராயண: ॥ 45॥
ஸthயvhரத:ஸthயஸnhேதா⁴ ³: பரமதா⁴rhக: ।
ேலாேகேஶா ேலாகவnhth³யச ேலாகாthமா ேலாகkh’th³வி: ◌⁴ ॥ 46॥
அநாதி³rhப⁴க³வாnh ேஸvhேயா தமாேயா ர⁴th³வஹ: ।
ராேமா த³யாகேரா த³:ஸrhவjhஞ:ஸrhவபாவந: ॥ 47॥
ph³ரமNhேயா நீதிமாnh ேகா³phதா ஸrhவேத³வமேயா ஹ: ।
ஸுnhத³ர: பீதவாஸாச ஸூthரகார: ராதந: ॥ 48॥
ெஸௗmhேயா மஹrh: ேகாத³Nhட:³ஸrhவjhஞ:ஸrhவேகாவித:³ ।
கவி:ஸுkh³வவரத:³ஸrhவNhயாதி⁴கphரத:³ ॥ 49॥
ப⁴vhேயா தாஷTh³வrhேகா³ மேஹாதா³ேராऽக⁴நாஶந: ।
ஸுகீrhதிராதி³ஷ: காnhத: Nhயkh’தாக³ம: ॥ 50॥
அகlhமஷசrhபா³ஹு:ஸrhவாவாேஸா ³ராஸத:³ । 100

shதபா⁴ நிvh’thதாthமா shmh’திமாnh வீrhயவாnh phர:◌⁴ ॥ 51॥
தீ⁴ேரா தா³nhேதா க⁴நயாம:ஸrhவாத⁴விஶாரத:³ ।
அth◌⁴யாthமேயாக³நிலய:ஸுமநா லமkh³ரஜ: ॥ 52॥
ஸrhவதீrhத²மய: ஶூர:ஸrhவயjhஞப²லphரத:³ ।
யjhஞshவேபா யjhேஞேஶா ஜராமரணவrhத: ॥ 53॥
வrhரம³rhவrhணீ ஶththேஷாthதம: ।
ஶிவŋhக³phரதிShடா²தா பரமாthமா பராபர: ॥ 54॥
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phரமாண⁴ேதா ³rhjhேஞய: rhண: பரரஜய: ।
அநnhதth³’Shராநnhேதா³ த⁴iνrhேவேதா³ த⁴iνrhத⁴ர: ॥ 55॥
³காேரா ³ணேரShட:²ஸchசிதா³நnhத³விkh³ரஹ: ।
அபி⁴வாth³ேயா மஹாகாேயா விவகrhமா விஶாரத:³ ॥ 56॥
விநீதாthமா வீதராக³shதபshவீேஶா ஜேநவர: ।
கlhயாண: phரவதி: கlhப:ஸrhேவஶ:ஸrhவகாமத:³ ॥ 57॥
அய: ஷ:ஸா ேகஶவ: ேஷாthதம: ।
ேலாகாth◌⁴யோ மஹாகாrhேயா விபீ⁴ஷணவரphரத:³ ॥ 58॥
ஆநnhத³விkh³ரேஹா jhேயாதிrhஹiνமthphர⁴ரvhயய: ।
ph◌⁴ராShiΝ:ஸஹேநா ேபா⁴khதா ஸthயவாதீ³ ப³ஹுத: ॥ 59॥
ஸுக²த:³ காரணmh கrhதா ப⁴வப³nhத⁴விேமாசந: ।
ேத³வடா³மணிrhேநதா ph³ரமNhேயா ph³ரமவrhத⁴ந: ॥ 60॥
ஸmhஸாரதாரேகா ராம:ஸrhவ:³க²விேமாkh’th ।
விth³வthதேமா விவகrhதா விவkh’th³விவகrhம ச ॥ 61॥
நிthேயா நியதகlhயாண:தாேஶாகவிநாஶkh’th ।
காthshத:² Nhட³காோ விவாthரப⁴யாபஹ: ॥ 62॥
மாசமத²ேநா ராேமா விராத⁴வத⁴பNh³த: ।
:³shவphநநாஶேநா ரmhய: கி thத³ஶாதி⁴ப: ॥ 63॥
மஹாத⁴iνrhமஹாகாேயா பீ⁴ேமா பீ⁴மபராkhரம: ।
தththவshவபshதththவjhஞshதththவவாதீ³ஸுவிkhரம: ॥ 64॥
⁴தாthம ⁴தkh’thshவா காலjhஞாநீ மஹாவ: ।
அநிrhவிNhே ³ணkh³ராேமா நிShகலŋhக: கலŋhகஹா ॥ 65॥
shவபா⁴வப⁴th³ர: ஶthkh◌⁴ந: ேகஶவ:shதா²iΝவர: ।
⁴தாதி:³ ஶmh⁴ராதி³thய:shத²விShட:² ஶாவேதா th◌⁴வ: ॥ 66॥
கவசீ Nhட³ சkh க²Th³கீ³ ப⁴khதஜநphய: ।
அmh’thrhஜnhமரத:ஸrhவthஸrhவேகா³சர: ॥ 67॥
அiνthதேமாऽphரேமயாthமா ஸrhவாthமா ³ணஸாக³ர: । 200
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ராம:ஸமாthமா ஸமேகா³ ஜடாiµடமNh³த: ॥ 68॥
அேஜய:ஸrhவ⁴தாthமா விShவkhேஸேநா மஹாதபா: ।
ேலாகாth◌⁴யோ மஹாபா³ஹுரmh’ேதா ேவத³விthதம: ॥ 69॥
ஸShiΝ:ஸth³க³தி: ஶாshதா விவேயாநிrhமஹாth³தி: ।
அதீnhth³ர ஊrhத: phராmhஶுேபnhth³ேரா வாமேநா ப³: ॥ 70॥
த⁴iνrhேவேதா³ விதா⁴தா ச ph³ரமா விShiΝச ஶŋhகர: ।
ஹmhேஸா மசிrhேகா³விnhேதா³ ரthநக³rhேபா⁴ மஹth³th³தி: ॥ 71॥ var மஹாth³தி:

vhயாேஸா வாசshபதி:ஸrhவத³rhபிதாஸுரமrhத³ந: ।
ஜாநகீவlhலப:◌⁴ மாnh phரகட: phதிவrhத⁴ந: ॥ 72॥
ஸmhப⁴ேவாऽதீnhth³ேயா ேவth³ேயா நிrhேத³ேஶா ஜாmhப³வthphர: ◌⁴ ।
மத³ேநா மnhமேதா² vhயாபீ விவேபா நிரஜந: ॥ 73॥
நாராயேऽkh³ரணீ ஸா⁴rhஜடாphதிவrhத⁴ந: ।
ைநகேபா ஜக³nhநாத:²ஸுரகாrhயத: phர: ◌⁴ ॥ 74॥
தkhேராேதா⁴ தாராதி: phலவகா³தி⁴பராjhயத:³ ।
வஸுத:³ஸு⁴ேஜா ைநகமாேயா ப⁴vhய: phரேமாத³ந: ॥ 75॥
சNhடா³mhஶு:th³தி⁴த:³ கlhப: ஶரக³தவthஸல: ।
அக³ேதா³ ேராக³ஹrhதா ச மnhthரjhேஞா மnhthரபா⁴வந: ॥ 76॥
ெஸௗthவthஸேலா ⁴rhேயா vhயkhதாvhயkhதshவபth◌⁴’kh ।
வShேடா² kh³ராமணீ:மாநiνல: phயmhவத:³ ॥ 77॥
அல:ஸாththவிேகா தீ⁴ர: ஶராஸநவிஶாரத:³ ।
jhேயShட:²ஸrhவ³ேேபத: ஶkhதிமாmhshதாடகாnhதக: ॥ 78॥
ைவNhட:² phராணிநாmh phராண: கமல: கமலாதி⁴ப: ।
ேகா³வrhத⁴நத⁴ேரா மthshயப: காNhயஸாக³ர: ॥ 79॥
mhப⁴கrhணphரேப⁴thதா ச ேகா³பிேகா³பாலஸmhvh’த: । 300

மாயாவீ vhயாபேகா vhயாபீ ேரiΝேகயப³லாபஹ: ॥ 80॥
பிநாகமத²ேநா வnhth³ய:ஸமrhேதா² க³ட³th◌⁴வஜ: ।
ேலாகthரயாரேயா ேலாகப⁴ேதா ப⁴ரதாkh³ரஜ: ॥ 81॥
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த⁴ர:ஸŋhக³திrhேலாகஸா நாராயே வி: ◌⁴ ।
மேநாபீ மேநாேவகீ³ rhண: ஷŋhக³வ: ॥ 82॥
ய³ேரShேடா² ய³பதிrh⁴தாவாஸ:ஸுவிkhரம: ।
ேதேஜாத⁴ேரா த⁴ராத⁴ரசrhrhதிrhமஹாநிதி: ◌⁴ ॥ 83॥
சாரமத²ேநா வnhth³ய: ஶாnhேதா ப⁴ரதவnhதி³த: ।
ஶph³தா³திேகா³ க³பீ⁴ராthமா ேகாமலாŋhக:³ phரஜாக³ர: ॥ 84॥
ேலாேகாrhth◌⁴வக:³ ேஶஷஶாயீ ராph³தி⁴நிலேயாऽமல: ।
ஆthமjhேயாதிரதீ³நாthமா ஸஹshராrhசி:ஸஹshரபாth ॥ 85॥
அmh’தாmhஶுrhமக³rhேதா நிvh’thதவிஷயshph’ஹ: ।
thகாலjhேஞா iµநி:ஸா விஹாயஸக³தி: kh’தீ ॥ 86॥
பrhஜnhய:iµேதா³ ⁴தாவாஸ: கமலேலாசந: ।
வthஸவா:வாேஸா வீரஹா லமkh³ரஜ: ॥ 87॥
ேலாகாபி⁴ராேமா ேலாகாமrhத³ந: ேஸவகphய: ।
ஸநாதநதேமா ேமக⁴யாமேலா ராஸாnhதக: ॥ 88॥
தி³vhயாத⁴த⁴ர:மாநphரேமேயா ேதnhth³ய: ।
⁴ேத³வவnhth³ேயா ஜநகphயkh’thphரபிதாமஹ: ॥ 89॥
உthதம:ஸாthவிக:ஸthய:ஸthயஸnhத⁴shthவிkhரம: ।
ஸுvh’thத:ஸுக³ம:ஸூம:ஸுேகா⁴ஷ:ஸுக²த:³ஸு’th ॥ 90॥
தா³ேமாத³ேராऽchத: ஶாrhŋhகீ³ வாமேநா ம²ராதி⁴ப: ।
ேத³வகீநnhத³ந: ெஶௗ: ஶூர:ைகடப⁴மrhத³ந: ॥ 91॥
ஸphததாலphரேப⁴thதா ச thரவmhஶphரவrhத⁴ந: ।
காலshவபீ காலாthமா கால: கlhயாணத:³ க: ॥ 92॥ 400

ஸmhவthஸேரா ’: போ யயநmh தி³வேஸா க:³ ।
shதvhேயா விவிkhேதா நிrhேலப:ஸrhவvhயாபீ நிரால: ॥ 93॥
அநாதி³நித⁴ந:ஸrhவேலாகjhேயா நிராமய: ।
ரேஸா ரஸjhஞ:ஸாரjhேஞா ேலாகஸாேரா ரஸாthமக: ॥ 94॥
ஸrhவ:³கா²திேகா³ விth³யாராஶி: பரமேகா³சர: ।
ேஶேஷா விேஶேஷா விக³தகlhமேஷா ர⁴ŋhக³வ: ॥ 95॥
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வrhணேரShேடா² வrhணபா⁴vhேயா வrhே வrhண³ேjhjhவல: ।
கrhமஸா ³ணேரShேடா² ேத³வ:ஸுரவரphரத:³ ॥ 96॥
ேத³வாதி⁴ேத³ேவா ேத³வrhrhேத³வாஸுரநமshkh’த: ।
ஸrhவேத³வமயசkh ஶாrhŋhக³பாணீ ர⁴thதம: ॥ 97॥
மேநா³phதிரஹŋhகார: phரkh’தி: ேஷாऽvhயய: ।
nhயாேயா nhயாயீ நயீ மாnh நேயா நக³த⁴ேரா th◌⁴வ: ॥ 98॥
லவிவmhப⁴ேரா ப⁴rhதா ேத³ேவnhth³ேரா ப³மrhத³ந: ।
பா³மrhத³ேநா யjhவாiνthதேமா iµநிேஸவித: ॥ 99॥
ேத³வாkh³ரணீ: ஶிவth◌⁴யாநதthபர: பரம: பர: ।
ஸாமேக³ய: phய: ஶூர: rhணகீrhதி:ஸுேலாசந: ॥ 100॥
அvhயkhதலே vhயkhேதா த³ஶாshயth³விபேகஸ ।
கலாநிதி:◌⁴ கலாநாத:² கமலாநnhத³வrhத⁴ந: ॥ 101॥
Nhய: Nhயாதி⁴க: rhண: rhவ: ரயிதா ரவி: ।
ஜல: கlhமஷth◌⁴வாnhதphரப⁴ஜநவிபா⁴வஸு: ॥ 102॥
ஜயீ தா:ஸrhவாதி:³ ஶமேநா ப⁴வப⁴ஜந: ।
அலŋhகShiΝரசேலா ேராசிShiΝrhவிkhரேமாthதம: ॥ 103॥
ஆஶு: ஶph³த³பதி: ஶph³த³ேகா³சேரா ரஜேநா ல: ◌⁴ ।
நி:ஶph³த³ேஷா மாேயா sh²ல:ஸூேமா விலண: ॥ 104॥ 500

ஆthமேயாநிரேயாநிச ஸphதவ:ஸஹshரபாth ।
ஸநாதநதம:shரkh³வீ ேபஶேலா விதாmhப³ர: ॥ 105॥
ஶkhதிமாnh ஶŋhக²ph◌⁴’nhநாேதா² க³தா³த⁴ரரதா²ŋhக³ph◌⁴’th ।
நிேஹா நிrhவிகlhபச சிth³ேபா வீதஸாth◌⁴வஸ: ॥ 106॥
ஸநாதந:ஸஹshரா: ஶதrhதிrhக⁴நphரப: ◌⁴ ।
’thNhட³கஶயந: க²ேநா th³ரவ ஏவ ச ॥ 107॥
ஸூrhேயா kh³ரஹபதி:மாnh ஸமrhேதா²ऽநrhத²நாஶந: ।
அத⁴rhமஶth ரோkh◌⁴ந: ஹூத: ரshத: ॥ 108॥
ph³ரமக³rhேபா⁴ ph³’ஹth³க³rhேபா⁴ த⁴rhமேத⁴iνrhத⁴நாக³ம: ।
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ரNhயக³rhேபா⁴ jhேயாதிShமாnh ஸுலலாட:ஸுவிkhரம: ॥ 109॥
ஶிவஜாரத:மாnh ப⁴வாநீphயkh’th³வஶீ ।
நேரா நாராயண: யாம: கபrhதீ³ நீலேலாத: ॥ 110॥
th³ர: பஶுபதி:shதா²iΝrhவிவாthேரா th³விேஜவர: ।
மாதாமேஹா மாதவா விசிrhவிShடரரவா: ॥ 111॥
அோph◌⁴ய:ஸrhவ⁴தாநாmh சNhட:³ஸthயபராkhரம: ।
வாலகி²lhேயா மஹாகlhப: கlhபvh’: கலாத⁴ர: ॥ 112॥
நிதா³க⁴shதபேநா ேமக:◌⁴ ஶுkhர: பரப³லாப’th ।
வஸுரவா: கvhயவாஹ: phரதphேதா விவேபா⁴ஜந: ॥ 113॥
ராேமா நீேலாthபலயாேமா jhஞாநshகnhேதா³ மஹாth³தி: ।
கப³nhத⁴மத²ேநா தி³vhய: கmh³kh³வ: ஶிவphய: ॥ 114॥
ஸுகீ² நீல:ஸுநிShபnhந:ஸுலப: ◌⁴ ஶிஶிராthமக: ।
அஸmhsh’Shேடாऽதிதி:² ஶூர: phரமாதீ² பாபநாஶkh’th ॥ 115॥
பவிthரபாத:³ பாபாrhமணிேரா நேபா⁴க³தி: ।
உthதாரே ³Shkh’திஹா ³rhத⁴rhேஷா :³ஸேஹா ப³ல: ॥ 116॥ 600

அmh’ேதேஶாऽmh’தவrhத⁴rh த⁴rhம: kh’பாகர: ।
ப⁴ேகா³ விவshவாநாதி³thேயா ேயாகா³சாrhேயா தி³வshபதி: ॥ 117॥
உதா³ரகீrhதிth³ேயாகீ³ வாŋhமய:ஸத³ஸnhமய: ।
நthரமாநீ நாேகஶ:shவாதி⁴Shடா²ந:ஷடா³ரய: ॥ 118॥
சrhவrhக³ப²லmh வrhணஶkhதிthரயப²லmh நிதி: ◌⁴ ।
நிதா⁴நக³rhேபா⁴ நிrhvhயாேஜா நிேஶா vhயாலமrhத³ந: ॥ 119॥
வlhலப:◌⁴ ஶிவாரmhப: ◌⁴ ஶாnhேதா ப⁴th³ர:ஸமஜய: ।
⁴ஶாயீ ⁴தkh’th³⁴திrh⁴ஷே ⁴தபா⁴வந: ॥ 120॥
அகாேயா ப⁴khதகாயshத:² காலjhஞாநீ மஹாப: ।
பராrhத⁴vh’thதிரசேலா விவிkhத: திஸாக³ர: ॥ 121॥
shவபா⁴வப⁴th³ேரா மth◌⁴யshத:²ஸmhஸாரப⁴யநாஶந: ।
ேவth³ேயா ைவth³ேயா வியth³ேகா³phதா ஸrhவாமரiµநீவர: ॥ 122॥
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ஸுேரnhth³ர: காரணmh கrhமகர: கrh யேதா⁴ஜ: ।
ைத⁴rhேயாऽkh³ர⁴rhேயா தா⁴thஶ:ஸŋhகlhப: ஶrhவபதி: ॥ 123॥
பரமாrhத²³rhth³’Sh:ஸுசிராதவthஸல: ।
விShiΝrhShiΝrhவி⁴rhயjhேஞா யjhேஞேஶா யjhஞபாலக: ॥ 124॥
phர⁴rhவிShiΝrhkh³ரShiΝச ேலாகாthமா ேலாகபாலக: ।
ேகஶவ: ேகஶிஹா காvhய: கவி: காரணகாரணmh ॥ 125॥
காலகrhதா காலேஶேஷா வாஸுேத³வ: Shத: ।
ஆதி³கrhதா வராஹச வாமேநா ம⁴ஸூத³ந: ॥ 126॥
நாராயே நேரா ஹmhேஸா விShவkhேஸேநா ஜநாrhத³ந: ।
விவகrhதா மஹாயjhேஞா jhேயாதிShமாnhேஷாthதம: ॥ 127॥ 700

ைவNhட:² Nhட³கா: kh’Shண:ஸூrhய:ஸுராrhசித: ।
நாரmhேஹா மஹாபீ⁴ேமா வjhரத³mhShThேரா நகா²த: ◌⁴ ॥ 128॥
ஆதி³ேத³ேவா ஜக³thகrhதா ேயாகீ³ேஶா க³ட³th◌⁴வஜ: ।
ேகா³விnhேதா³ ேகா³பதிrhேகா³phதா ⁴பதிrh⁴வேநவர: ॥ 129॥
பth³மநாேபா⁴ ’ேகேஶா தா⁴தா தா³ேமாத³ர: phர: ◌⁴ ।
thவிkhரமshthேலாேகேஶா ph³ரேமஶ: phதிவrhத⁴ந: ॥ 130॥
ஸmhnhயா ஶாshthரதththவjhேஞா மnhதி³ேரா கி³ேஶா நத: ।
வாமேநா ³Shடத³மேநா ேகா³விnhேதா³ ேகா³பவlhலப: ◌⁴ ॥ 131॥
ப⁴khதphேயாऽchத:ஸthய:ஸthயகீrhதிrhth◌⁴’தி:shmh’தி: ।
காNhய: கே vhயாஸ: பாபஹா ஶாnhதிவrhத⁴ந: ॥ 132॥
ப³த³நிலய: ஶாnhதshதபshவீ ைவth³த: phர: ◌⁴ ।
⁴தாவாேஸா மஹாவாேஸா நிவாஸ: ய: பதி: ॥ 133॥
தேபாவாேஸா iµதா³வாஸ:ஸthயவாஸ:ஸநாதந: ।
ஷ: Shகர: Nhய: Shகராோ மேஹவர: ॥ 134॥
rhணrhதி: ராணjhஞ: Nhயத:³ phதிவrhத⁴ந: ।
rhணப: காலசkhரphரவrhதநஸமாத: ॥ 135॥
நாராயண: பரjhேயாதி: பரமாthமா ஸதா³ஶிவ: ।
ஶŋhகீ² சkh க³தீ³ ஶாrhŋhகீ³லாŋhக³ iµஸ ஹ ॥ 136॥
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கி Nhட³ ஹா ேமக² கவசீ th◌⁴வ ।
ேயாth³தா⁴ ேஜதா மஹாவீrhய: ஶthkh◌⁴ந: ஶthதாபந: ॥ 137॥
ஶாshதா ஶாshthரகர: ஶாshthரmh ஶŋhகர: ஶŋhகரshத: ।
ஸாரதீ²ஸாththவிக:shவா ஸாமேவத³phய:ஸம: ॥ 138॥ 800

பவந:ஸmhத: ஶkhதி:ஸmhrhŋhக:³ஸmh’th³தி⁴மாnh ।
shவrhக³த:³ காமத:³த:³ கீrhதித:³ கீrhதிதா³யக: ॥ 139॥
ேமாத:³ Nhட³கா:ராph³தி⁴kh’தேகதந: ।
ஸrhவாthமா ஸrhவேலாேகஶ: phேரரக: பாபநாஶந: ॥ 140॥
ைவNhட:² Nhட³கா: ஸrhவேத³வநமshkh’த: ।
ஸrhவvhயாபீ ஜக³nhநாத:²ஸrhவேலாகமேஹவர: ॥ 141॥
ஸrhக³shதி²thயnhதkh’th³ேத³வ:ஸrhவேலாகஸுகா²வஹ: ।
அய: ஶாவேதாऽநnhத:யvh’th³தி⁴விவrhத: ॥ 142॥
நிrhேலேபா நிrh³ண:ஸூேமா நிrhவிகாேரா நிரஜந: ।
ஸrhேவாபாதி⁴விநிrhiµkhத:ஸthதாமாthரvhயவshதி²த: ॥ 143॥
அதி⁴கா வி⁴rhநிthய: பரமாthமா ஸநாதந: ।
அசேலா நிசேலா vhயாபீ நிthயth’phேதா நிராரய: ॥ 144॥
யா வா ேலாதாோ தீ³phthயா ேஶாபி⁴தபா⁴ஷண: ।
ஆஜாiνபா³ஹு:ஸுiµக:²mhஹshகnhேதா⁴ மஹா⁴ஜ: ॥ 145॥
ஸththவவாnh ³ணஸmhபnhேநா தீ³phயமாந:shவேதஜஸா ।
காலாthமா ப⁴க³வாnh கால: காலசkhரphரவrhதக: ॥ 146॥
நாராயண: பரjhேயாதி: பரமாthமா ஸநாதந: ।
விவkh’th³விவேபா⁴khதா ச விவேகா³phதா ச ஶாவத: ॥ 147॥
விேவவேரா விவrhதிrhவிவாthமா விவபா⁴வந: ।
ஸrhவ⁴தஸு’chசா²nhத:ஸrhவ⁴தாiνகmhபந: ॥ 148॥
ஸrhேவவர:ஸrhவஶrhவ:ஸrhவதா³ऽऽதவthஸல: ।
ஸrhவக:³ஸrhவ⁴ேதஶ:ஸrhவ⁴தாஶயshதி²த: ॥ 149॥
அph◌⁴யnhதரshத²shதமஸேச²thதா நாராயண: பர: ।
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அநாதி³நித⁴ந:shரShடா phரஜாபதிபதிrhஹ: ॥ 150॥
நரmhேஹா ’ேகஶ:ஸrhவாthமா ஸrhவth³’kh³வஶீ ।
ஜக³தshதsh²ஷைசவ phர⁴rhேநதா ஸநாதந: ॥ 151॥ 900

கrhதா தா⁴தா விதா⁴தா ச ஸrhேவஷாmh பதிவர: ।
ஸஹshரrhதா⁴ விவாthமா விShiΝrhவிவth³’க³vhயய: ॥ 152॥
ராணஷ: ேரShட:²ஸஹshரா:ஸஹshரபாth ।
தththவmh நாராயே விShiΝrhவாஸுேத³வ:ஸநாதந: ॥ 153॥
பரமாthமா பரmhph³ரம ஸchசிதா³நnhத³விkh³ரஹ: ।
பரjhேயாதி: பரnhதா⁴ம பராகாஶ: பராthபர: ॥ 154॥
அchத: ஷ: kh’Shண: ஶாவத: ஶிவ ஈவர: ।
நிthய:ஸrhவக³த:shதா²th³ர:ஸா phரஜாபதி: ॥ 155॥
ரNhயக³rhப:◌⁴ ஸவிதா ேலாகkh’lhேலாக⁴kh³வி:◌⁴ ।
ஓŋhகாரவாchேயா ப⁴க³வாnh ⁴லாபதி: phர: ◌⁴ ॥ 156॥
ஸrhவேலாேகவர:மாnh ஸrhவjhஞ:ஸrhவேதாiµக:² ।
shவா ஸுஶீல:ஸுலப:◌⁴ ஸrhவக:³ஸrhவஶkhதிமாnh ॥ 157॥
நிthய:ஸmhrhணகாமச ைநஸrhகி³கஸு’thஸுகீ² ।
kh’பாபீஷஜலதி: ◌⁴ ஶரNhய:ஸrhவஶkhதிமாnh ॥ 158॥
மாnhநாராயண:shவா ஜக³தாmh phர⁴வர: ।
மthshய:rhேமா வராஹச நாரmhேஹாऽத² வாமந: ॥ 159॥
ராேமா ராமச kh’Shணச ெபௗ³th³த: ◌⁴ கlhகீ பராthபர: ।
அேயாth◌⁴ேயேஶா nh’பேரShட:²ஶபா³ல: பரnhதப: ॥ 160॥
லவபா³ல: கஜேநthர: கஜாŋhkh◌⁴: பŋhகஜாநந: ।
தாகாnhத: ெஸௗmhயப: ஶிஶுவநதthபர: ॥ 161॥
ேஸkh’chசிthரடshத:² ஶப³ஸmhshத: phர: ◌⁴ ।
ேயாகி³th◌⁴ேயய: ஶிவth◌⁴ேயய: ஶாshதா ராவணத³rhபஹா ॥ 162॥
ஶ: ஶரNhேயா ⁴தாநாmh ஸmhதாபீ⁴Shடதா³யக: ।
அநnhத:பதீ ராேமா ³ணph◌⁴’nhநிrh³ே மஹாnh ॥ 163॥ 1000
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ஏவமாதீ³நி நாமாநி யஸŋhkh²யாnhயபராணி ச ।
ஏைககmh நாம ராமshய ஸrhவபாபphரஶநmh ॥ 164॥
ஸஹshரநாமப²லத³mh ஸrhைவவrhயphரதா³யகmh ।
ஸrhவth³தி⁴கரmh Nhயmh ⁴khதிiµkhதிப²லphரத³mh ॥ 165॥
மnhthராthமகத³mh ஸrhவmh vhயாkh²யாதmh ஸrhவமŋhக³ளmh ।
உkhதாநி தவ thேரண விkh◌⁴நராேஜந தீ⁴மதா ॥ 166॥
ஸநthமாராய ரா தாnhkhதாநி மயா தவ ।
ய: பேட²chch²’iΝயாth³வாபி ஸ  ph³ரமபத³mh லேப⁴th ॥ 167॥
தாவேத³வ ப³லmh ேதஷாmh மஹாபாதகத³nhதிநாmh ।
யாவnhந யேத ராமநாமபசாநநth◌⁴வநி: ॥ 168॥
ph³ரமkh◌⁴நச ஸுராபச shேதயீ ச ³தlhபக:³ ।
ஶரக³தகா⁴தீ ச thரவிவாஸகா⁴தக: ॥ 169॥
மாth’ஹா பிth’ஹா ைசவ ph◌⁴ணஹா வீரஹா ததா² ।
ேகாேகாஸஹshராணி பபாபாநி யாnhயபி ॥ 170॥
ஸmhவthஸரmh khரமாjhஜphthவா phரthயஹmh ராமஸnhநிெதௗ⁴ ।
நிShகNhடகmh ஸுக²mh ⁴khthவா தேதா ேமாமவாphiνயாth ॥ 171॥
ராமநாmhநாmh பரமmh ஸஹshரகmh பாபாபஹmh ெஸௗkh²யவிvh’th³தி⁴காரகmh ।
ப⁴வாபஹmh ப⁴khதஜைநகபாலகmh shththரெபௗthரphரத³mh’th³தி⁴தா³யகmh ॥
இதி ஶதேகாராமசதாnhதrhக³ேத மதா³நnhத³ராமாயேண வாlhகீேய
ராjhயகாNhேட³ rhவாrhேத⁴ ராமஸஹshரநாமகத²நmh நாம phரத²ம:ஸrhக:³ ॥
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