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Yogavasishtha

ேயாக³வாShட:²

ைவராkh³யphரகரணmh phரத²மmh ।
phரத²ம:ஸrhக:³

।மஹாக³ணபதிசரரவிnhதா³ph◌⁴யாmh நம: ।
॥:॥
யத:ஸrhவாணி ⁴தாநி phரதிபா⁴nhதி shதி²தாநி ச ।
யthைரேவாபஶமmh யாnhதி தshைம ஸthயாthமேந நம:॥ 1॥
jhஞாதா jhஞாநmh ததா²jhேஞயmh th³ரShடா த³rhஶநth³’ய:◌⁴ ।
கrhதா ேஹ: khயா யshமாthதshைம jhஞphthயாthமேந நம:॥ 2॥
sh²ரnhதி கரா யshமாதா³நnhத³shயாmhப³ேரऽவெநௗ ।
ஸrhேவஷாmh வநmh தshைம ph³ரமாநnhதா³thமேந நம:॥ 3॥
ஸுதீே ph³ராமண: கசிthஸmhஶயாkh’Shடமாநஸ: ।
அக³shேதராரமmh க³thவா iµநிmh பphரchச²ஸாத³ரmh ॥ 4॥
ஸுதீண உவாச ।
ப⁴க³வnhத⁴rhமதththவjhஞ ஸrhவஶாshthரவிநிசித ।
ஸmhஶேயாऽshதி மஹாேநகshthவேமதmh kh’பயா வத³॥ 5॥
ேமாshய காரணmh கrhம jhஞாநmh வா ேமாஸாத⁴நmh ।
உப⁴யmh வா விநிசிthய ஏகmh கத²ய காரணmh ॥ 6॥
அக³shதி உவாச ।
உபா⁴ph◌⁴யாேமவ பாph◌⁴யாmh யதா² ேக² பmh க³தி: ।
தைத²வ jhஞாநகrhமph◌⁴யாmh ஜாயேத பரமmh பத³mh ॥ 7॥
ேகவலாthகrhமே jhஞாநாnhந ேமாோऽபி⁴ஜாயேத ।
கிnhபா⁴ph◌⁴யாmh ப⁴ேவnhேமா:ஸாத⁴நmh ப⁴யmh வி:³॥ 8॥
அshnhநrhேத² ராvh’thததிஹாஸmh வதா³ ேத ।
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ேயாக³வாShட:²

காNhயாkh²ய: ரா கசிth³ph³ராமேऽதீ⁴தேவத³க:॥ 9॥
அkh³நிேவயshய thேராऽ⁴th³ேவத³ேவதா³ŋhக³பாரக:³ ।
³ேராரதீ⁴தவிth³ய:ஸnhநாஜகா³ம kh³’ஹmh phரதி ॥ 10॥
தshதா²வகrhமkh’thShணீmh ஸmhஶயாேநா kh³’ேஹ ததா³ ।
அkh³நிேவேயா விேலாkhயாத² thரmh கrhமவிவrhதmh ॥ 11॥
phராஹ ஏதth³வேசா நிnhth³யmh ³: thரmh தாய ச ।
அkh³நிேவய உவாச ।
கிேமதththர ேஷ பாலநmh ந shவகrhமண:॥ 12॥
அகrhமநிரத:th³தி⁴mh கத²mh phராphshய தth³வத³ ।
கrhமேऽshமாnhநிvh’ேத: கிmh காரணmh தnhநிேவth³யதாmh ॥ 13॥
காNhய உவாச ।
யாவjhவமkh³நிேஹாthரmh நிthயmh ஸnhth◌⁴யாiµபாஸேயth ।
phரvh’thதிேபா த⁴rhேமாऽயmh thயா shmh’thயா ச ேசாதி³த:॥ 14॥
ந த⁴ேநந ப⁴ேவnhேமா: கrhம phரஜயா ந வா ।
thயாக³மாthேரண கிnhthேவேத யதேயாऽநnhதி சாmh’தmh ॥ 15॥
இதி thயாrhth³வேயாrhமth◌⁴ேய கிmh கrhதvhயmh மயா ³ேரா ।
இதி ஸnhதி⁴kh³த⁴தாmh க³thவா Shணீmh ⁴ேதாऽsh கrhமணி ॥ 16॥
அக³shதி உவாச ।
இthkhthவா தாத விphேராऽெஸௗ காNhேயா ெமௗநமாக³த: ।
ததா²வித⁴mh ஸுதmh th³’ShThவா ந: phராஹ ³:ஸுதmh ॥ 17॥
அkh³நிேவய உவாச ।
’iΝ thர கதா²ேமகாmh தத³rhத²mh ’த³ேயऽகி²லmh ।
மthேதாऽவதா⁴rhய thர thவmh யேத²chச² ததா² ॥ 18॥
ஸுசிrhநாம காசிthshth அphஸேராக³ெணௗthதமா ।
உபவிShடா மவத:ஶிக²ேர ஶிகி²ஸmhvh’ேத ॥ 19॥
ரமnhேத காமஸnhதphதா: கிnhநrhேயா யthர கிnhநைர: ।
shவrh⁴nhேயாேக⁴ந ஸmhsh’Shேட மஹாெகௗ⁴க⁴விநாஶிநா ॥ 20॥
³தnhth³ரshய க³chச²nhதமnhதே த³த³rhஶ ஸா ।
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ேயாக³வாShட:²

தiµவாச மஹாபா⁴கா³ஸுசிசாphஸேராவரா ॥ 21॥
ஸுசிவாச ।
ேத³வ³த மஹாபா⁴க³த ஆக³mhயேத thவயா ।
அ⁴நா thர க³nhதா தthஸrhவmh kh’பயா வத³॥ 22॥
ேத³வ³த உவாச ।
ஸா⁴ ph’Shடmh thவயா ஸுph◌⁴ யதா²வthகத²யா ேத ।
அShடேந ராஜrhrhத³ththவா ராjhயmh ஸுதாய ைவ ॥ 23॥
வீதராக:³ஸ த⁴rhமாthமா நிrhயெயௗ தபேஸ வநmh ।
தபசரthயெஸௗ ராஜா பrhவேத க³nhத⁴மாத³ேந ॥ 24॥
காrhயmh kh’thவா மயா தthர தத ஆக³mhயேதऽ⁴நா ।
க³nhதாsh பாrhேவ ஶkhரshய தmh vh’thதாnhதmh நிேவதி³mh ॥ 25॥
அphஸரா உவாச ।
vh’thதாnhத: ேகாஅऽப⁴வthதthர கத²யshவ மம phரேபா⁴ ।
phரShகாமா விநீதாsh ேநாth³ேவக³mh கrhமrhஹ ॥ 26॥
ேத³வ³த உவாச ।
’iΝ ப⁴th³ேர யதா²vh’thதmh விshதேரண வதா³ ேத ।
தshnhராjhஞி வேந தthர தபசரதி ³shதரmh ॥ 27॥
இthயஹmh ேத³வராேஜந ஸுph◌⁴ராjhஞாபிதshததா³ ।
³த thவmh தthர க³chசா²ஶு kh³’thேவத³mh விமாநகmh ॥ 28॥
அphஸேராக³ணஸmhkhதmh நாநாவாதி³thரேஶாபி⁴தmh ।
க³nhத⁴rhவth³த⁴யைச கிnhநராth³ையச ேஶாபி⁴தmh ॥ 29॥
தாலேவiΝmh’த³ŋhகா³தி³ பrhவேத க³nhத⁴மாத³ேந ।
நாநாvh’ஸமாகீrhேண க³thவா தshnhகி³ெரௗ ஶுேப⁴ ॥ 30॥
அShடேநmh ராஜாநmh ³தாேராphய விமாநேக ।
ஆநய shவrhக³ேபா⁴கா³ய நக³மமராவதீmh ॥ 31॥
³த உவாச ।
இthயாjhஞாmh phராphய ஶkhரshய kh³’thவா தth³விமாநகmh ।
ஸrhேவாபshகரஸmhkhதmh தshnhநth³ராவஹmh யெயௗ ॥ 32॥
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ஆக³thய பrhவேத தshnhராjhேஞா க³thவாऽऽரமmh மயா ।
நிேவதி³தா மேஹnhth³ரshய ஸrhவாjhஞாऽShடேநமேய ॥ 33॥
இதி மth³வசநmh thவா ஸmhஶயாேநாऽவத³ch²ேப⁴ ।
ராேஜாவாச ।
phரShchசா² ³த thவாmh தnhேம thவmh வkhமrhஹ ॥ 34॥
³ ேதா³ஷாச ேக தthர shவrhேக³வத³ மமாkh³ரத: ।
jhஞாthவா shதி²திmh  தthரthயாmh கShேயऽஹmh யதா²சி ॥ 35॥
³த உவாச ।
shவrhேக³ Nhயshய ஸாமkh³rhயா ⁴jhயேத பரமmh ஸுக²mh ।
உthதேமந  Nhேயந phராphேநாதி shவrhக³iµthதமmh ॥ 36॥
மth◌⁴யேமந ததா² மth◌⁴ய:shவrhேகா³ ப⁴வதி நாnhயதா² ।
கநிShேட²ந ேதா Nhேயந shவrhேகா³ ப⁴வதி தாth³’ஶ:॥ 37॥
பேராthகrhஷாஸShiΝthவmh shபrhதா⁴ ைசவ ஸைமச ைத: ।
கநிShேட²ஷு ச ஸnhேதாேஷா யாவthNhயேயா ப⁴ேவth ॥ 38॥
ேண Nhேய விஶnhthேயதmh மrhthயேலாகmh ச மாநவா: ।
இthயாதி³³ணேதா³ஷாச shவrhேக³ ராஜnhநவshதி²தா:॥ 39॥
இதி thவா வேசா ப⁴th³ேர ஸ ராஜா phரthயபா⁴ஷத ।
ராேஜாவாச ।
ேநchசா² ேத³வ³தாஹmh shவrhக³th³’kh³வித⁴mh ப²லmh ॥ 40॥
அத: பரmh மேஹாkh³ரmh ச தப: kh’thவா கேலவரmh ।
thயயாmhயஹமஶுth³த⁴mh  rhmh thவசேவாரக:³॥ 41॥
ேத³வ³த விமாேநத³mh kh³’thவா thவmh யதா²க³த: ।
ததா² க³chச² மேஹnhth³ரshய ஸnhநிெதௗ⁴ thவmh நேமாऽsh ேத ॥ 42॥
ேத³vh³த உவாச ।
இthkhேதாऽஹmh க³ேதா ப⁴th³ேர ஶkhரshயாkh³ேர நிேவதி³mh ।
யதா²vh’thதmh நிேவth³யாத² மஹதா³சrhயதாmh க³த:॥ 43॥
ந: phராஹ மேஹnhth³ேரா மாmh லணmh ம⁴ரயா கி³ரா ।
இnhth³ர உவாச ।
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³த க³chச² நshதthர தmh ராஜாநmh நயாரமmh । । 44॥
வாlhேகrhjhஞாததththவshய shவேபா⁴தா⁴rhத²mh விராகி³ணmh ।
ஸnhேத³ஶmh மம வாlhேகrhமஹrhேஷshthவmh நிேவத³ய ॥ 45॥
மஹrhேஷ thவmh விநீதாய ராjhேஞऽshைம வீதராகி³ேண ।
நshவrhக³chச²ேத தththவmh phரேபா³தா⁴ய மஹாiµேந ॥ 46॥
ேதந ஸmhஸார:³கா²rhேதா ேமாேமShயதி ச khரமாth ।
இthkhthவா ேத³வராேஜந phேரேதாऽஹmh தத³nhதிேக ॥ 47॥
மயாக³thய நshதthர ராஜா வlhகஜnhமேந ।
நிேவதி³தா மேஹnhth³ரshய ராjhஞா ேமாயshய ஸாத⁴நmh ॥ 48॥
தேதா வlhகஜnhமாெஸௗ ராஜாநmh ஸமph’chச²த ।
அநாமயமதிphthயா ஶலphரநவாrhதயா ॥ 49॥
ராேஜாவாச ।
ப⁴க³வnhத⁴rhமதththவjhஞ jhஞாதjhேஞய விதா³mhவர ।
kh’தாrhேதா²ऽஹmh ப⁴வth³’ShThயா தேத³வ ஶலmh மம ॥ 50॥
ப⁴க³வnhphரShchசா² தத³விkh◌⁴ேநந ேம வத³ ।
ஸmhஸாரப³nhத⁴:³கா²rhேத கத²mh iµசா தth³வத³॥ 51॥
வாlhகிவாச ।
’iΝ ராஜnhphரவயா ராமாயணமக²Nh³தmh ।
thவாவதா⁴rhய யthேநந வnhiµkhேதா ப⁴விShய ॥ 52॥
வShடராமஸmhவாத³mh ேமாோபாயகதா²mh ஶுபா⁴mh ।
jhஞாதshவபா⁴ேவா ராேஜnhth³ர வதா³ யதாmh ³த⁴ ॥ 53॥
ராேஜாவச ।
ேகா ராம: கீth³’ஶ: கshய ப³th³ேதா⁴ வா iµkhத ஏவ வா ।
ஏதnhேம நிசிதmh ph³ jhஞாநmh தththவவிதா³mh வர ॥ 54॥
வாlhகிவாச ।
ஶாபvhயாஜவஶாேத³வ ராஜேவஷத⁴ேரா ஹ: ।
ஆ’தாjhஞாநஸmhபnhந: கிசிjhjhேஞாऽெஸௗ ப⁴வthphர:◌⁴ ॥ 55॥
ராேஜாவச ।
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சிதா³நnhத³shவேப  ராேம ைசதnhயவிkh³ரேஹ ।
ஶாபshய காரணmh ph³ க:ஶphதா ேசதி ேம வத³॥ 56॥
வாlhகிவாச ।
ஸநthமாேரா நிShகாம அவஸth³ph³ரமஸth³மநி ।
ைவNhடா²தா³க³ேதா விShiΝshthைரேலாkhயாதி⁴பதி: phர: ◌⁴ ॥ 57॥
ph³ரம தshthர ஸthயேலாகநிவாபி: ◌⁴ ।
விநா மாரmh தmh th³’ShThவா வாச phர⁴வர:॥ 58॥
ஸநthமார shதph³ேதா⁴ऽ நிShகாேமா க³rhவேசShடயா ।
அதshthவmh ப⁴வ காமாrhத:ஶரஜnhேமதி நாமத:॥ 59॥
ேதநாபி ஶாபிேதா விShiΝ:ஸrhவjhஞthவmh தவாshதி யth ।
கிசிthகாலmh  தththயkhthவா thவமjhஞாநீ ப⁴விShய ॥ 60॥
ph◌⁴’³rhபா⁴rhயாmh ஹதாmh th³’ShThவா வாச khேராத⁴rhchசி²த: ।
விShே தவாபி பா⁴rhயாயா விேயாேகா³ ப⁴விShயதி ॥ 61॥
vh’nhத³யா ஶாபிேதா விShiΝச²லநmh யththவயா kh’தmh ।
அதshthவmh shthவிேயாக³mh  வசநாnhமம யாshய ॥ 62॥
பா⁴rhயா  ேத³வத³thதshய பேயாShணீதீரஸmhshதி²தா ।
nh’mhஹேவஷth◌⁴’kh³விShiΝmh th³’ShThவா பசthவமாக³தா ॥ 63॥
ேதந ஶphேதா  nh’ஹrh:³கா²rhத:shthவிேயாக³த: ।
தவபி பா⁴rhயயா ஸாrhத⁴mh விேயாேகா³ ப⁴விShயதி ॥ 64॥
ph◌⁴’³ணவmh மாேரண ஶாபிேதா ேத³வஶrhம ।
vh’nhத³யா ஶாபிேதா விShiΝshேதந மாiνShயதாmh க³த:॥ 65॥
ஏதthேத கதி²தmh ஸrhவmh ஶாபvhயாஜshய காரணmh ।
இதா³நீmh வch தthஸrhவmh ஸாவதா⁴நமதி:’iΝ ॥ 66॥
இthயாrhேஷமத³வாShட²மஹாராமாயேணவாlhகீேய ேத³வ³ேதாkhேத
ேமாோபாேய th³வாthmhஶthஸாஹshrhயாmhஸmhதாயாmhைவராkh³யphரகரேண
ஸூthரபாதநேகா நாம phரத²ம:ஸrhக:³॥ 1॥

th³விதீய:ஸrhக:³
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ேயாக³வாShட:²

தி³வி ⁴ெமௗ ததா²காேஶ ப³ரnhதச ேம வி: ◌⁴ ।
ேயா விபா⁴thயவபா⁴ஸாthமா தshைம ஸrhவாthமேந நம:॥ 1॥
வாlhகிவாச ।
அஹmh ப³th³ேதா⁴ விiµkhத:shயாதி யshயாshதி நிசய: ।
நாthயnhதமjhேஞா ேநாத jhஞ: ேஸாऽshசா²shthேரऽதி⁴காரவாnh ॥ 2॥
கேதா²பாயாnhவிசாrhயாெதௗ³ ேமாோபாயாநிமாநத² ।
ேயா விசாரயதி phரjhேஞா ந ஸ ⁴ேயாऽபி⁴ஜாயேத ॥ 3॥
அshnhராமாயேண ராமகேதா²பாயாnhமஹாப³லாnh ।
ஏதாmhsh phரத²மmh kh’thவா ராஹமமrhத³ந ॥ 4॥
ஶிShயாஸாsh விநீதாய ப⁴ரth³வாஜாய தீ⁴மேத ।
ஏகாkh³ேரா த³thதவாmhshதshைம மணிமph³தி⁴வாrhதி²ேந ॥ 5॥
தத ஏேத கேதா²பாயா ப⁴ரth³வாேஜந தீ⁴மதா ।
கshmhசிnhேமக³ஹேந ph³ரமேऽkh³ர உதா³’தா:॥ 6॥
அதா²shய Shேடா ப⁴க³வாnhph³ரமா ேலாகபிதாமஹ: ।
வரmh thர kh³’ஹாேணதி தiµவாச மஹாஶய:॥ 7॥
ப⁴ரth³வாஜ உவாச ।
ப⁴க³வnh⁴தப⁴vhேயஶ வேராஅயmh ேம/ऽth³ய ேராசேத ।
ேயேநயmh ஜநதா :³கா²nhiµchயேத த³தா³ஹர ॥ 8॥
ph³ரேமாவாச ।
³mh வாlhகிமthராஶு phராrhத²யshவ phரயthநத: ।
ேதேநத³mh யthஸமாரph³த⁴mh ராமாயணமநிnhதி³தmh ॥ 9॥
தsh²ேத நேரா ேமாஹாthஸமkh³ராthஸnhதShயதி ।
ேஸேநவாmh³ேத: ◌⁴ பாரமபார³ணஶாநா ॥ 10॥
வாlhகிவாச ।
இthkhthவா ஸ ப⁴ரth³வாஜmh பரேமSh² மதா³ரமmh ।
அph◌⁴யாஸக³chச²thஸமmh ேதந ப⁴ரth³வாேஜந ⁴தkh’th ॥ 11॥
rhணmh ஸmhேதா ேத³வ: ேஸாऽrhkh◌⁴யபாth³யாதி³நா மயா ।
அேவாசnhமாmh மஹாஸththவ:ஸrhவ⁴தேத ரத:॥ 12॥
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ேயாக³வாShட:²

ராமshவபா⁴வகத²நாத³shமாth³வரiµேந thவயா ।
ேநாth³ேவகா³thஸ பthயாjhய ஆஸமாphேதரநிnhதி³தாth ॥ 13॥
kh³ரnhேத²நாேநந ேலாேகாऽயமshமாthஸmhஸாரஸŋhகடாth ।
ஸiµthதShயதி phரmh ேபாேதேநவாஶு ஸாக³ராth ॥ 14॥
வkhmh தேத³வேமவாrhத²மஹமாக³தவாநயmh ।
 ேலாகதாrhத²mh thவmh ஶாshthரthkhதவாநஜ:॥ 15॥
மம Nhயாரமாthதshமாthத³nhதrhth³தி⁴மாக³த: ।
iµஹூrhதாph◌⁴thதி²த: phேராchைசshதரŋhக³இவ வாண:॥ 16॥
தshnhphரயாேத ப⁴வthயஹmh விshமயமாக³த: ।
நshதthர ப⁴ரth³வாஜmhஅph’chச²mh shவshத²யா தி⁴யா ॥ 17॥
கிமேதth³ph³ரம phேராkhதmh ப⁴ரth³வாஜ வதா³ஶு ேம ।
இthkhேதந ந: phேராkhதmh ப⁴ரth³வாேஜந ேதந ேம ॥ 18॥
ப⁴ரth³வாஜ உவாச ।
ஏத³khதmh ப⁴க³வதா யதா² ராமாயணmh  ।
ஸrhவேலாகதாrhதா²ய ஸmhஸாராrhணவதாரகmh ॥ 19॥
மயmh ச ப⁴க³வnhph³ கத²mh ஸmhஸாரஸŋhகேட ।
ராேமா vhயவ’ேதா யshnhப⁴ரதச மஹாமநா:॥ 20॥
ஶthkh◌⁴ேநா லமணசாபி தா சாபி யஶshவிநீ ।
ராமாiνயாயிநshேத வா மnhththரா மஹாதி⁴ய:॥ 21॥
நிrh:³கி²தாmh யைத²ேத iν phராphதாshதth³ph³ ேம sh²டmh ।
தைத²வாஹmh ப⁴விShயா தேதா ஜநதயா ஸஹ ॥ 22॥
ப⁴ரth³வாேஜந ராேஜnhth³ர வேத³thkhேதாऽsh ஸாத³ரmh ।
ததா³ கrhmh விேபா⁴ராjhஞாமஹmh வkhmh phரvh’thதவாnh ॥ 23॥
’iΝ வthஸ ப⁴ரth³வாஜ யதா²ph’Shடmh வதா³ ேத ।
ேதந ேயந ஸmhேமாஹமலmh ³ேர கShய ॥ 24॥
ததா²vhயவஹர phராjhஞ யதா²vhயவ’த:ஸுகீ² ।
ஸrhவாஸmhஸkhதயா ³th³th◌⁴யா ராேமா ராவேலாசந:॥ 25॥
லமே ப⁴ரதைசவ ஶthkh◌⁴நச மஹாமநா: ।
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ேயாக³வாShட:²

ெகௗஸlhயா ச ஸுthரா ச தா த³ஶரத²shததா⁴ ॥ 26॥
kh’தாshthரசாऽவிேராத⁴ச ேபா³த⁴பாரiµபாக³தா: ।
வShேடா²வாமேத³வச மnhthேऽShெடௗ தேத²தேர ॥ 27॥
th◌⁴’Shrhஜயnhேதா பா⁴ஸச ஸthேயா விஜய ஏவ  ।
விபீ⁴ஷண:ஸுேஷணச ஹiνமாநிnhth³ரthததா²॥ 28॥
ஏேதऽShெடௗ மnhthண phேராkhதா:ஸமநீராக³ேசதஸ: ।
வnhiµkhதா மஹாthமாேநா யதா²phராphதாiνவrhதிந:॥ 29॥
ஏைதrhயதா²ஹுதmh த³thதmh kh³’தiµதmh shmh’தmh ।
ததா² ேசth³வrhதேஸ thர iµkhத ஏவா ஸŋhகடாth ॥ 30॥
அபாரஸmhஸாரஸiµth³ரபாதீ

லph³th◌⁴வா பராmh khதிiµதா³ரஸththவ: ।
நேஶாகமாயாதி ந ைத³nhயேமதி

க³தjhவரshதிShட²தி நிthயth’phத:॥ 31॥
இthயாrhேஷ மத³வாShட²மஹாராமாயேண வாlhகீேய
ைவராkh³யphரகரேண ஸூthரபாதநேகா நாம th³விதீய:ஸrhக:³॥ 2॥

th’தீய:ஸrhக:³

ப⁴ரth³வாஜ உவாச ।
வnhiµkhதshதி²திmh ph³ரமnhkh’thவா ராக⁴வமாதி³த: ।
khரமாthகத²ய ேம நிthயmh ப⁴விShயா ஸுகீ² யதா²॥ 1॥
வாlhகிவாச ।
ph◌⁴ரமshய ஜாக³தshயாshய ஜாதshயாகாஶவrhணவth ।
அந:shமரணmh மnhேய ஸாேதா⁴ விshமரணmh வரmh ॥ 2॥
th³’யாthயnhதாபா⁴வேபா³த⁴mh விநா தnhநாiν⁴யேத ।
கதா³சிthேகநசிnhநாம shவேபா³ேதா⁴ऽnhவிShயதாமத:॥ 3॥
ஸ ேசஹ ஸmhப⁴வthேயவ தத³rhத²த³மாததmh ।
ஶாshthரமாகrhணய ேசthதththவமாphshய நாnhயதா²॥ 4॥
ஜக³th³ph◌⁴ரேமாऽயmh th³’ேயாऽபி நாshthேயேவthயiν⁴யேத ।
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ேயாக³வாShட:²

வrhே vhேயாmhந இவாேக²தா³th³விசாரiµநாऽநக⁴ ॥ 5॥
th³’யmh நாshதீதி ேபா³ேத⁴ந மநேஸா th³’யமாrhஜநmh ।
ஸmhபnhநmh ேத³thத³thபnhநா பரா நிrhவாணநிrhvh’தி:॥ 6॥
அnhயதா²ஶாshthரக³rhேதஷு ட²தாmh ப⁴வதாஹ ।
ப⁴வthயkh’thமாjhஞாநாmh கlhைபரபி ந நிrhvh’தி:॥ 7॥
அேஶேஷண பthயாேகா³வாஸநாநாmh ய உthதம: ।
ேமா இthchயேத ph³ரமnhஸ ஏவ விமலkhரம:॥ 8॥
யாmh வாஸநாயாmh  ேசேதா க³லதி ஸthவரmh ।
யாmh ஶீதஸnhதthயாmh ph³ரமnhமகே யதா²॥ 9॥
அயmh வாஸநயா ேத³ேஹா th◌⁴யேத ⁴தபஜர: ।
தiνநாnhதrhநிவிShேடந iµkhெதௗக⁴shதnhநா யதா²॥ 10॥
வாஸநா th³விவிதா⁴ phேராkhதா ஶுth³தா⁴ ச மநா ததா² ।
மநா ஜnhமேநா ேஹ:ஶுth³தா⁴ ஜnhமவிநாஶிநீ ॥ 11॥
அjhஞாநஸுக⁴நாகாரா க⁴நாஹŋhகாரஶாநீ ।
நrhஜnhமக phேராkhதா மநா வாஸநா ³ைத: ◌⁴ ॥ 12॥
நrhஜnhமாŋhரmh thயkhthவாshதி²தா ஸmhph◌⁴’Shடபீ³ஜவth ।
ேத³ஹாrhத²mh th◌⁴யேத jhஞாதjhேஞயா ஶுth³ேத⁴தி ேசாchயேத ॥ 13॥
அநrhஜnhமகரணீ வnhiµkhேதஷு ேத³ஷு ।
வாஸநா விth³யேத ஶுth³தா⁴ ேத³ேஹ சkhர ஏவ ph◌⁴ரம:॥ 14॥
ேய ஶுth³த⁴வாஸநா ⁴ேயா ந ஜnhமாநrhத²பா⁴ஜநmh ।
jhஞாதjhேஞயாshத உchயnhேத வnhiµkhதா மஹாதி⁴ய:॥ 15॥
வnhiµkhதிபத³mh phராphேதா யதா² ராேமா மஹாமதி: ।
தthேதऽஹmh ’iΝ வயா ஜராமரணஶாnhதேய ॥ 16॥
ப⁴ரth³வாஜ மஹா³th³ேத⁴ ராமkhரமமmh ஶுப⁴mh ।
’iΝ வயா ேதைநவ ஸrhவmh jhஞாshய ஸrhவதா³॥ 17॥
விth³யாkh³’ஹாth³விநிShkhரmhய ராேமா ராவேலாசந: ।
தி³வஸாnhயநயth³ேரேஹ லாபி⁴ரேதாப⁴ய:॥ 18॥
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ேயாக³வாShட:²

அத² க³chச²தி காேல  பாலயthயவநிmh nh’ேப ।
phரஜாஸு வீதேஶாகாஸு shதி²தாஸு விக³தjhவரmh ॥ 19॥
தீrhத²Nhயாரமேரணீrhth³ரShiµthகNh²தmh மந: ।
ராமshயா⁴th³ph◌⁴’ஶmh தthர கதா³சிth³ணஶாந:॥ 20॥
ராக⁴வசிnhதயிthைவவiµேபthய சரெணௗ பி: ।
ஹmhஸ: பth³மாவிவ நெவௗ ஜkh³ராஹ நக²ேகஸெரௗ ॥ 21॥
ராம உவாச ।
தீrhதா²நி ேத³வஸth³மாநி வநாnhயாயதநாநி ச ।
th³ரShiµthகNh²தmh தாத மேமத³mh நாத² மாநஸmh ॥ 22॥
தேத³தாமrhதி²தாmh rhவாmh ஸப²லாmh கrhமrhஹ ।
ந ேஸாऽshதி ⁴வேந நாத² thவயா ேயாऽrhதீ² ந மாநித:॥ 23॥
இதி ஸmh phராrhதி²ேதா ராஜா வShேட²ந ஸமmh ததா³ ।
விசாrhயாiµசேத³ைவநmh ராமmh phரத²மமrhதி²நmh ॥ 24॥
ஶுேப⁴ நthரதி³வேஸ ph◌⁴ராth’ph◌⁴யாmh ஸஹ ராக⁴வ: ।
மŋhக³ளாலŋhkh’தவ: kh’தshவshthயயேநா th³விைஜ:॥ 25॥
வShட²phரைதrhவிphைர:ஶாshthரjhைஞச ஸமnhவித: ।
shநிkh³ைத⁴ கதிபையேரவ ராஜthரவைர:ஸஹ ॥ 26॥
அmhபா³பி⁴rhவிதாஶீrhபி⁴ராŋhkh³யாŋhkh³ய ⁴த: ।
நிரகா³thshவkh³’ஹாthதshமாthதீrhத²யாthராrhத²iµth³யத:॥ 27॥
நிrhக³த:shவராthெபௗேரshrhயேகா⁴ேஷண வாதி³த: ।
பீயமாந: ரshthmh ேநthைரrhph◌⁴’ŋhெகௗ³க⁴ப⁴ŋh³ைர:॥ 28॥
kh³ராணலலநாேலாலஹshதபth³மாபேநாதி³ைத: ।
லாஜவrhைஷrhவிகீrhthமா ைமவ மாசல:॥ 29॥
ஆவrhஜயnhவிphரக³nhப’Nhவnhphரஜாஶிஷ: ।
ஆேலாகயnhதி³க³nhதாmhச பசkhராம ஜாŋhக³லாnh ॥ 30॥
அதா²ரph◌⁴ய shவகாthதshமாthkhரமாthேகாஶலமNhட³லாth ।
shநாநதா³நதேபாth◌⁴யாநrhவகmh ஸ த³த³rhஶ ஹ ॥ 31॥
நதீ³தீராணி Nhயாநி வநாnhயாயதநாநி ச
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ஜŋhக³லாநி ஜநாnhேதஷு தடாnhயph³தி⁴மph◌⁴’தாmh ॥ 32॥
மnhதா³கிநீnh³நிபா⁴mh காnhதீ³mh ேசாthபலாமலாmh ।
ஸரshவதீmh ஶதth³mh ச சnhth³ராபா⁴கா³ராவதீmh ॥ 33॥
ேவணீmh ச kh’Shணேவணீmh ச நிrhவிnhth◌⁴யாmh ஸரmh ததா² ।
சrhமNhவதீmh விதshதாmh ச விபாஶாmh பா³ஹுதா³மபி ॥ 34॥
phரயாக³mh ைநஷmh ைசவ த⁴rhமாரNhயmh க³யாmh ததா² ।
வாராணmh கி³mh ச ேகதா³ரmh Shகரmh ததா²॥ 35॥
மாநஸmh ச khரமஸரshதைத²ேவாthதரமாநஸmh ।
வட³வாவத³நmh ைசவ தீrhத²vh’nhத³mh ஸ ஸாத³ரmh ॥ 36॥
அkh³நிதீrhத²mh மஹாதீrhத²nhth³ரth³mhநஸரshததா² ।
ஸராmh ஸதைசவ ததா² நத³ரதா³வmh ॥ 37॥
shவாநmh காrhதிேகயmh ச ஶாலkh³ராமmh ஹmh ததா² ।
shதா²நாநி ச ச:ஷShmh ஹேரரத²ஹரshய ச ॥ 38॥
நாநாசrhயவிசிthராணி சரph³தி⁴தடாநி ச ।
விnhth◌⁴யமnhத³ரஜாmhச லைஶலாshத²லாநி ச ॥ 39॥
ராஜrhmh ச மஹதாmh ph³ரமrhmh தைத²வ ச ।
ேத³வாநாmh ph³ராமநாmh ச பாவநாநாரமா²பா⁴nh ॥ 40॥
⁴ேயா⁴ய:ஸ ப³ph◌⁴ராம ph◌⁴ராth’ph◌⁴யாmh ஸஹ மாநத:³ ।
சrhShவபி தி³க³nhேதஷு ஸrhவாேநவ மதடாnh ॥ 41॥
அமரகிnhநரமாநவமாநித:

ஸமவேலாkhய மமகி²லாமாmh ।
உபயெயௗ shவkh³’ஹmh ர⁴நnhத³ேநா

வி’ததி³kh ஶிவேலாகேவவர:॥ 42॥
இthயாrhேஷ மத³வாShட²மஹாராமாயேண வாlhகீேய
ைவராkh³யphரகரேண தீrhத²யாthராphரகரணmh நாம th’தீய:ஸrhக:³॥ 3॥

சrhத:²ஸrhக:³

வாlhகிவாச ।
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ராம: Shபாஜvhராைதrhவிகீrhண: ரவாபி:◌⁴ ।
phரவிேவஶ kh³’ஹmh மாஜயnhேதா விShடபmh யதா²॥ 1॥
phரணநாமாத² பிதரmh வShட²mh ph◌⁴ராth’பா³nhத⁴வாnh ।
ph³ராமnhலvh’th³தா⁴mhச ராக⁴வ: phரத²மாக³த:॥ 2॥
ஸு’th³பி⁴rhph◌⁴ராth’பி⁴ைசவ பிthரா th³விஜக³ேணந ச ।
iµஹுராŋhகி³தாசாேரா ராக⁴ேவா ந மெமௗ iµதா³॥ 3॥
தshnhkh³’ேஹ தா³ஶரேத:² phயphரகத²ைநrhத:² ।
ஜு⁴rhiΝrhம⁴ைரராஶா mh’³வmhஶshவைநவ ॥ 4॥
ப³⁴வாத² தி³நாnhயShெடௗ ராமாக³மந உthஸவ: ।
ஸுக²mh மthதஜேநாnhiµkhதகலேகாலாஹலால:॥ 5॥
உவாஸ ஸ ஸுக²mh ேக³ேஹ தத: phரph◌⁴’தி ராக⁴வ: ।
வrhணயnhவிவிதா⁴காராnhேத³ஶாசாராநிதshதத:॥ 6॥
phராதthதா²ய ராேமாऽெஸௗ kh’thவா ஸnhth◌⁴யாmh யதா²விதி⁴ ।
ஸபா⁴ஸmhshத²mh த³த³rhேஶnhth³ரஸமmh shவபிதரmh ததா²॥ 7॥
கதா²பி: ◌⁴ ஸுவிசிthராபி: ◌⁴ ஸ வShடா²தி³பி: ◌⁴ ஸஹ ।
shதி²thவா தி³நசrhபா⁴க³mh jhஞாநக³rhபா⁴பி⁴ராth³’த:॥ 8॥
ஜகா³ம பிthராiνjhஞாேதா மஹthயா ேஸநயா vh’த: ।
வராஹமஷாகீrhணmh வநமாேக²டேகchச²யா ॥ 9॥
தத ஆக³thய ஸத³ேந kh’thவா shநாநாதி³கmh khரமmh ।
ஸthரபா³nhத⁴ேவா ⁴khthவா நிநாய ஸஸு’nhநிஶாmh ॥ 10॥
ஏவmhphராயதி³நாசாேரா ph◌⁴ராth’ph◌⁴யாmh ஸஹ ராக⁴வ ।
ஆக³thய தீrhத²யாthராயா:ஸiµவாஸ பிrhkh³’ேஹ ॥ 11॥
nh’பதிஸmhvhயவஹாரமேநாjhஞயா
ஸுஜநேசத சnhth³கயாநயா ।
பநிநாய தி³நாநி ஸ ேசShடயா
shதஸுதா⁴ரஸேபஶலயாऽநக⁴ ॥ 12॥
இthயாrhேஷ மத³வாShட²மஹாராமாயேண வாlhகீேய
ைவராkh³யphரகரேண தி³வஸvhயவஹாரநிபணmh நாம சrhத:²ஸrhக:³॥ 4॥
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பnhசம ஸrhக:³

வாlhகிவாச ।
அேதா²iνேஷாட³ேஶ வrhேஷ வrhதமாேந ர⁴th³வேஹ ।
ராமாiνயாயிநி ததா²ஶthkh◌⁴ேந லமேணऽபி ச ॥ 1॥
ப⁴ரேத ஸmhshதி²ேத நிthயmh மாதாமஹkh³’ேஹ ஸுக²mh ।
பாலயthயவநிmh ராjhஞி யதா²வத³கி²லாமாmh ॥ 2॥
ஜnhயthராrhத²mh ச thராmh phரthயஹmh ஸஹ மnhthபி: ◌⁴ ।
kh’தமnhthேர மஹாphராjhேஞ தjhjhேஞ த³ஶரேத² nh’ேப ॥ 3॥
kh’தாயாmh தீrhத²யாthராயாmh ராேமா நிஜkh³’ேஹ shதி²தmh ।
ஜகா³மாiνதி³நmh காrhயmh ஶரதீ³வாமலmh ஸர:॥ 4॥
மாரshய விஶாலாmh பாNh³தாmh iµக²மாத³ேத³ ।
பாக²lhலத³லmh ஶுkhலmh ஸாமாலவாmh³ஜmh ॥ 5॥
கேபாலதலஸmhநபாணி: பth³மாஸநshதி²த: ।
சிnhதாபரவஶshShணீமvhயாபாேரா ப³⁴வ ஹ ॥ 6॥
kh’ஶாŋhக³சிnhதயா khத: ேக²தீ³ பரம³rhமநா: ।
ேநாவாச கshயசிthகிசிlhபிகrhமாrhபிேதாபம:॥ 7॥
ேக²தா³thபஜேநநாெஸௗ phராrhth²யமாந: ந: ந: ।
சகாராநிகமாசாரmh பmhலாநiµகா²mh³ஜ:॥ 8॥
ஏvhŋh³ணவிஶிShடmh தmh ராமmh ³ணக³கரmh ।
ஆேலாkhய ph◌⁴ராதராவshய தாேமவாயயrhத³ஶாmh ॥ 9॥
ததா² ேதஷு தiνேஜஷுேக²த³வthஸு kh’ேஶஷு ச ।
ஸபthநிேகா மபாலசிnhதாவிவஶதாmh யெயௗ ॥ 10॥
கா ேத thர க⁴நா சிnhேதthேயவmh ராமmh ந: ந: ।
அph’chச²thshநிkh³த⁴யா வாசா ைநவாகத²யத³shய ஸ:॥ 11॥
ந கிசிthதாத ேம :³க²thkhthவா பிரŋhகக:³ ।
ராேமா ராவபthராshShணீேமவ shம திShட²தி ॥ 12॥
தேதா த³ஶரேதா² ராஜா ராம: கிmh ேக²த³வாநிதி ।
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அph’chச²thஸrhவகாrhயjhஞmh வShட²mh வத³தாmh வரmh ॥ 13॥
இthkhதசிnhதயிthவா ஸ வShட²iµநிநா nh’ப: ।
அshthயthர காரணmh மnhமா ராஜnh:³க²மsh ேத ॥ 14॥
ேகாபmh விஷாத³கலநாmh விததmh ச ஹrhஷmh

நாlhேபந காரணவேஶந வஹnhதி ஸnhத: ।
ஸrhேக³ண ஸmh’திஜேவந விநா ஜக³thயாmh

⁴தாநி ⁴ப ந மஹாnhதி விகாரவnhதி ॥ 15॥
இthயாrhேஷ மத³வாShட²மஹாராமாயேண வாlhகீேய
ைவராkh³யphரகரேண காrhயநிேவத³நmh நாம பசம:ஸrhக:³॥ 5

ஷShட:² ஸrhக:³

வாlhகிவாச ।
இthkhேத iµநிநாேத²ந ஸnhேத³ஹவதி பாrhதி²ேவ ।
ேக²த³வthயாshதி²ேத ெமௗநmh கிசிthகாலphரதீேண ॥ 1॥
பகி²nhநாஸு ஸrhவாஸு ராjhஞீஷு nh’பஸth³மஸு ।
shதி²தாஸு ஸாவதா⁴நாஸு ராமேசShடாஸு ஸrhவத:॥ 2॥
ஏதshnhேநவ காேல  விவாthர இதி த: ।
மஹrhரph◌⁴யகா³th³th³ரShmh தமேயாth◌⁴யாநராதி⁴பmh ॥ 3॥
தshய யjhேஞாऽத² ரோபி⁴shததா²விேப கில ।
மாயாவீrhயப³ேலாnhமthைதrhத⁴rhமகாrhயshய தீ⁴மத:॥ 4॥
ராrhத²mh தshய யjhஞshய th³ரShைமchச²thஸ பாrhதி²வmh ।
ந ஶkhேநாthயவிkh◌⁴ேநந ஸமாphmh ஸ iµநி: khரmh ॥ 5॥
ததshேதஷாmh விநாஶாrhத²iµth³யதshதபஸாmh நிதி: ◌⁴ ।
விவாthேரா மஹாேதஜா அேயாth◌⁴யாமph◌⁴யகா³thmh ॥ 6॥
ஸ ராjhேஞா த³rhஶநாகாŋh th³வாராth◌⁴யாiνவாச ஹ ।
ஶீkh◌⁴ரமாkh²யாத மாmh phராphதmh ெகௗஶிகmh கா³தி⁴ந:ஸுதmh ॥ 7॥
தshய தth³வசநmh thவா th³வாshதா² ராஜkh³’ஹmh ய: ।
ஸmhph◌⁴ராnhதமநஸ:ஸrhேவ ேதந வாkhேயந ேசாதி³தா:॥ 8॥
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ேத க³thவா ராஜஸத³நmh விவாthரmh’mh தத: ।
phராphதமாேவத³யாமாஸு: phரதீஹாரா: பேதshததா³॥ 9॥
அதா²shதா²நக³தmh ⁴பmh ராஜமNhட³லமாநmh ।
ஸiµேபthய thவராkhேதா யாShேகாऽெஸௗ vhயjhஞபth ॥ 10॥
ேத³வ th³வா மஹாேதஜா பா³லபா⁴shகரபா⁴ஸுர: ।
jhவாலாணஜடாஜூட: மாch²மாநவshதி²த:॥ 11॥
ஸபா⁴ஸுராபதாகாnhதmh ஸாேவப⁴ஷாத⁴mh ।
kh’தவாmhshதmh phரேத³ஶmh யshேதேஜாபி: ◌⁴ கீrhணகாசநmh ॥ 12॥
வீயமாேண  யாShேக நிேவத³யதி ராஜநி ।
விவாthேரா iµநி: phராphத இthயiνth³த⁴தயா கி³ரா ॥ 13॥
இதி யாShகவசநமாகrhNhய nh’பஸthதம: ।
ஸ ஸமnhth ஸஸாமnhத: phேராthதshெதௗ² ேஹமவிShடராth ॥ 14॥
பதா³திேரவ ஸஹஸா ராjhஞாmh vh’nhேத³ந மாத: ।
வShட²வாமேத³வாph◌⁴யாmh ஸஹ ஸாமnhதஸmhshத:॥ 15॥
ஜகா³ம தthர யthராெஸௗ விவாthேரா மஹாiµநி: ।
த³த³rhஶ iµநிஶாrh³லmh th³வார⁴மாவவshதி²தmh ॥ 16॥
ேகநாபி காரேணேநாrhவீதலமrhகiµபாக³தmh ।
ph³ராேமண ேதஜஸாkhராnhதmh ாthேரண ச மெஹௗஜஸா ॥ 17॥
ஜராஜரட²யா நிthயmh தப:phரஸரயா ।
ஜடாவlhயா vh’தshகnhத⁴mh ஸஸnhth◌⁴யாph◌⁴ரவாசலmh ॥ 18॥
உபஶாnhதmh ச காnhதmh ச தீ³phதமphரதிகா⁴தி ச ।
நிph◌⁴’தmh ேசாrhதாகாரmh த³தா⁴நmh பா⁴shவரmh வ:॥ 19॥
ேபஶேலநாதிபீ⁴ேமந phரஸnhேநநாேலந ச ।
க³mhபீ⁴ேரதிrhேணந ேதஜஸா ரதphரப⁴mh ॥ 20॥
அநnhதவிதத³ஶாஸகீ²ேமகாமநிnhதி³தாmh ।
தா⁴ரயnhதmh கேர லmh Nh³மmhலாநமாநஸmh ॥ 21॥
கkhராnhதேசதshthவாthphரஸnhைநrhம⁴ராைர: ।
வீணரmh’ேதேநவ ஸmhऽசnhதமா: phரஜா:॥ 22॥

16 sanskritdocuments.org



ேயாக³வாShட:²

khேதாயjhேஞாபவீதாŋhக³mh த⁴வளphேராnhநதph◌⁴வmh ।
அநnhதmh விshமயmh சாnhத: phரயchச²nhதேவ:॥ 23॥
iµநிமாேலாkhய ⁴பாேலா ³ராேத³வாநதாkh’தி: ।
phரணநாம க³லnhெமௗமணிமாநித⁴தலmh ॥ 24॥
iµநிரphயவநீநாத²mh பா⁴shவாநிவ ஶதkhரmh ।
தthராபி⁴வாத³யாசkhேர ம⁴ேராதா³ரயா கி³ரா ॥ 25॥
தேதா வShட²phரiµகா:²ஸர ஏவ th³விஜாதய: ।
shவாக³தாதி³khரேமணநmh ஜயாமாஸுராth³’தா:॥ 26॥
த³ஶரத²உவாச ।
அஶŋhகிேதாபநீேதந பா⁴shவதா த³rhஶேநந ேத ।
ஸாேதா⁴ shவiνkh³’தா:shேமா ரவிேணவாmh³ஜாகரா:॥ 27॥
யத³நாதி³ யத³ுNhணmh யத³பாயவிவrhதmh ।
ததா³நnhத³ஸுக²mh phராphதmh மயா thவth³த³rhஶமாnhiµேந ॥ 28॥
அth³ய வrhதாமேஹ நmh த⁴nhயாநாmh ⁴ த⁴rhமத: ।
ப⁴வதா³க³மநshேயேம யth³வயmh லயமாக³தா:॥ 29॥
ஏவmh phரகத²யnhேதாऽthர ராஜாேநாऽத² மஹrhஷய: ।
ஆஸேநஷு ஸபா⁴shதா²நமாஸாth³ய ஸiµபாவிஶnh ॥ 30॥
ஸ th³’ShThவா மாதmh லmhயாபீ⁴தshதmh’ஸthதமmh ।
phர’Shடவத³ேநா ராஜா shவயமrhkh◌⁴யmh nhயேவத³யth ॥ 31॥
ஸ ராjhஞ: phரதிkh³’யாrhkh◌⁴யmh ஶாshthரth³’Shேடந கrhம ।
phரத³ணmh phரrhவnhதmh ராஜாநmh பrhயஜயth ॥ 32॥
ஸ ராஜா தshேதந phர’Shடவத³நshததா³ ।
ஶலmh சாvhயயmh ைசவ பrhயph’chச²nhநராதி⁴பmh ॥ 33॥
வShேட²ந ஸமாக³mhய phரஹshய iµநிŋhக³வ: ।
யதா²rhஹmh சாrhசயிthைவநmh பphரchசா²நாமயmh தத:॥ 34॥
ணmh யதா²rhஹமnhேயாnhயmh ஜயிthவா ஸேமthய ச ।
ேத ஸrhேவ ’Shடமநேஸா மஹாராஜநிேவஶேந ॥ 35॥
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யேதாசிதாஸநக³தா த:²ஸmhvh’th³த⁴ேதஜஸ: ।
பரshபேரண பphரch:²ஸrhேவऽநாமயமாத³ராth ॥ 36॥
உபவிShடாய தshைம ஸ விவாthராய தீ⁴மேத ।
பாth³யமrhkh◌⁴யmh ச கா³mh ைசவ ⁴ேயா⁴ேயா nhயேவத³யth ॥ 37॥
அrhசயிthவா  விதி⁴வth³விவாthரமபா⁴ஷத ।
phராஜ: phரயேதா வாkhயத³mh phதமாநா nh’ப:॥ 38॥
யதா²ऽmh’தshய ஸmhphராphதிrhயதா²வrhஷமவrhஷேக ।
யதா²nhத⁴shேயணphராphதிrhப⁴வதா³க³மநmh ததா²॥ 39॥
யேத²Shடதா³ரஸmhபrhகாththரஜnhமாऽphரஜாவத: ।
shவphநth³’Shடாrhத²லாப⁴ச ப⁴வதா³க³மநmh ததா²॥ 40॥
யேத²phேதந ஸmhேயாக³இShடshயாக³மநmh யதா² ।
phரணShடshய யதா²லாேபா⁴ ப⁴வதா³க³மநmh ததா²॥ 41॥
யதா²ஹrhேஷா நேபா⁴க³thயா mh’தshய நராக³மாth ।
த²தா² thவதா³க³மாth³ph³ரமnhshவாக³தmh ேத மஹாiµேந ॥ 42॥
ph³ரமேலாகநிவாேஸா  கshய ந phதிமாவேஹth ।
iµேந தவாக³மshதth³வthஸthயேமவ ph³ரவீ ேத ॥ 43॥
கச ேத பரம: காம: கிmh ச ேத கரவாNhயஹmh ।
பாthர⁴ேதாऽ ேம விphர phராphத: பரமதா⁴rhக:॥ 44॥
rhவmh ராஜrhஶph³ேத³ந தபஸா th³ேயாதிதphரப: ◌⁴ ।
ph³ரமrhthவமiνphராphத: ேஜாऽ ப⁴க³வnhமயா ॥ 45॥
க³ŋhகா³ஜலபி⁴ேஷேகண யதா² phதிrhப⁴ேவnhமம ।
ததா² thவth³த³rhஶநாthphதிரnhத:ஶீதயதீவ மாmh ॥ 46॥
விக³ேதchசா²ப⁴யkhேராேதா⁴ வீதராேகா³ நிராமய: ।
இத³மthயth³⁴தmh ph³ரமnhயth³வாnhமாiµபாக³த: । । 47॥
ஶுப⁴ேthரக³தmh சாஹமாthமாநமபகlhமஷmh ।
சnhth³ரmhப³இேவாnhமkh³நmh ேவத³ேவth³ய விதா³mhவர ॥ 48॥
ஸாாதி³வ ph³ரமே ேம தவாபா⁴க³மநmh மதmh ।
ேதாऽshmhயiνkh³’தச தவாph◌⁴யாக³மநாmh iµேந ॥ 49॥

18 sanskritdocuments.org



ேயாக³வாShட:²

thவதா³க³மநNhேயந ஸாேதா⁴ யத³iνரதmh ।
அth³ய ேம ஸப²லmh ஜnhம விதmh தthஸுவிதmh ॥ 50॥
thவாஹாph◌⁴யாக³தmh th³’ShThவா phரதிjhய phரணmhய ச ।
ஆthமnhேயவ நமாmhயnhதrhth³’ShThேவnh³mh ஜலதி⁴rhயதா²॥ 51॥
யthகாrhயmh ேயந வாrhேத²ந phராphேதாऽ iµநிŋhக³வ ।
kh’தthேயவ தth³விth³தி⁴ மாேநாऽதி ஸதா³ மம ॥ 52॥
shவகாrhேய ந விமrhஶmh thவmh கrhமrhஹ ெகௗஶிக ।
ப⁴க³வnhநாshthயேத³யmh ேம thவயி யthphரதிபth³யேத ॥ 53॥
காrhயshய ந விசாரmh thவmh கrhமrhஹ த⁴rhமத: ।
கrhதா சாஹமேஶஷmh ேத ைத³வதmh பரமmh ப⁴வாnh ॥ 54॥
இத³மதிம⁴ரmh நிஶmhய வாkhயmh

திஸுக²மாthமவிதா³விநீதiµkhதmh ।
phரதி²த³ணயஶா ³ணஅrhவிஶிShடmh

iµநிvh’ஷப:◌⁴ பரமmh ஜகா³ம ஹrhஷmh ॥ 55॥
இthயாrhேஷ மத³வாShட²மஹாராமாயேண வாlhகீேய
ைவராkh³யphரகரேண விவாthராph◌⁴யாக³மநmh நாம ஷShட:²ஸrhக:³॥ 6

shphதம:ஸrhக:³

வாlhகிவாச ।
தchch²thவா ராஜmhஹshய வாkhயமth³⁴தவிshதரmh ।
’Shடமாேநா மஹாேதஜா விவாthேராऽph◌⁴யபா⁴ஷத ॥ 1॥
ஸth³’ஶmh ராஜஶாrh³ல தைவைவதnhமதேல ।
மஹாவmhஶphரஸூதshய வShட²வஶவrhதிந:॥ 2॥
யth ேம ’th³க³தmh வாkhயmh தshய காrhயவிநிrhணயmh ।
 thவmh ராஜஶாrh³ல த⁴rhமmh ஸமiνபாலய ॥ 3॥
அஹmh த⁴rhமmh ஸமாதிShேட²th³th◌⁴யrhத²mh ஷrhஷப⁴ ।
தshய விkh◌⁴நகரா ேகா⁴ரா ராஸா மம ஸmhshதி²தா:॥ 4॥
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யதா³ யதா³ யjhேஞந யேஜऽஹmh வி³த⁴vhரஜாnh ।
ததா³ ததா³ ேம யjhஞmh விநிkh◌⁴நnhதி நிஶாசரா:॥ 5॥
ப³ஹுேஶா விேத தshnhமயா ராஸநாயகா: ।
அகிரshேத மmh யாேக³ மாmhேஸந தி⁴ேரண ச ॥ 6॥
அவ⁴ேத ததா²⁴ேத தshnhயாக³கத³mhப³ேக ।
kh’தரேமா நிthஸாஹshதshமாth³ேத³ஶா³பாக³த:॥ 7॥
ந ச ேம khேராத⁴iµthshரShmh ³th³தி⁴rhப⁴வதி பாrhதி²வ ।
ததா²⁴தmh  தthகrhம ந ஶாபshதshய விth³யேத ॥ 8॥
ஈth³’ஶீ யjhஞதீ³ா ஸா மம தshnhமஹாkhரெதௗ ।
thவthphரஸாதா³த³விkh◌⁴ேநநphராபேயயmh மஹாப²லmh ॥ 9॥
thராமrhஹ மாமாrhதmh ஶரrhதி²நமாக³தmh ।
அrhதி²நாmh யnhநிராஶthவmh ஸthதேமऽபி⁴ப⁴ேவா  ஸ:॥ 10॥
தவாshதி தநய:மாnhth³’phதஶாrh³லவிkhரம: ।
மேஹnhth³ரஸth³’ேஶா வீrhேய ராேமா ரோவிதா³ரண:॥ 11॥
தmh thரmh ராஜஶாrh³ல ராமmh ஸthயபராkhரமmh ।
காகபத⁴ரmh ஶூரmh jhேயShட²mh ேம தா³மrhஹ ॥ 12॥
ஶkhேதா ேயஷ மயா ³phேதா தி³vhேயந shேவந தஜஸா ।
ராஸா ேயऽபகrhதாரshேதஷாmh rhத⁴விநிkh³ரேஹ ॥ 13॥
ேரயசாshய கShயா ப³ஹுபமநnhதகmh ।
thரயாமபி ேலாகாநாmh ேயந jhேயா ப⁴விShயதி ॥ 14॥
ந ச ேத ராமமாஸாth³ய shதா²mh ஶkhதா நிஶாசரா: ।
khth³த⁴mh ேகஸணmh th³’ShThவா வநேரண இைவணகா:॥ 15॥
ேதஷாmh ந சாnhய: காshதா²th³ேயாth³⁴iµthஸஹேத மாnh ।
’ேத ேகஸண: khth³தா⁴nhமthதாநாmh கவ ॥ 16॥
வீrhேயாthkhதா  ேத பாபா: காலேடாபமா ரேண ।
க²rh³ஷணேயாrhph◌⁴’thயா: kh’தாnhதா:பிதா இவ ॥ 17॥
ராமshய ராஜஶாrh³ல ஸShயnhேத ந ஸாயகாnh ।
அநாரதக³தா தா⁴ரா ஜலத³shேயவ பாmhஸவ:॥ 18॥
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ந ச thரkh’தmh shேநஹmh கrhமrhஹ பாrhதி²வ ।
ந தத³shதி ஜக³thயshnhயnhந ேத³யmh மஹாthமநாmh ॥ 19॥
ஹnhத நmh விஜாநா ஹதாmhshதாnhவிth³தி⁴ ராஸாnh ।
நயshமதா³த³ய: phராjhஞா:ஸnhதி³kh³ேத⁴ ஸmhphரvh’thதய:॥ 20॥
அஹmh ேவth³ மஹாthமாநmh ராமmh ராவேலாசநmh ।
வShட²ச மஹாேதஜா ேய சாnhேய தீ³rhக⁴த³rhஶிந:॥ 21॥
யதி³ த⁴rhேமா மஹththவmh ச யஶshேத மந shதி²தmh ।
தnhமயmh ஸமபி⁴phேரதமாthமஜmh தா³மrhஹ ॥ 22॥
த³ஶராthரச ேம யjhேஞா யshnhராேமண ராஸா: ।
ஹnhதvhயா விkh◌⁴நகrhதாேரா மம யjhஞshய ைவண:॥ 23॥
அthராphயiνjhஞாmh காthshத² த³த³தாmh தவ மnhthண: ।
வShட²phரiµகா:²ஸrhேவ ேதந ராமmh விஸrhஜய ॥ 24॥
நாthேயதி கால: காலjhஞ யதா²யmh மம ராக⁴வ ।
ததா²Shவ ப⁴th³ரmh ேத மா ச ேஶாேக மந: kh’தா:²॥ 25॥
காrhயமNhவபி காேல  kh’தேமthபகாரதாmh ।
மஹத³phபகாேராऽபி khததாேமthயகாலத:॥ 26॥
இthேயவiµkhthவா த⁴rhமாthமா த⁴rhமாrhத²ஸதmh வச: ।
விரராம மஹாேதஜா விவாthேரா iµநிவர:॥ 27॥
thவா வேசா iµநிவரshய மஹாiνபா⁴வ-

shShணீமதிShட²³பபnhநபத³mh ஸ வkhmh ।
ேநா khதிkhதகத²ேநந விைநதி ேதாஷmh

தீ⁴மாநதமேநாऽபி⁴மதச ேலாக:॥ 28॥
இthயாrhேஷ மth³வாShட²மஹாராமாயேண வாlhகீேய
ைவராkh³யphரகரேண விவாthரவாkhயmh நாம ஸphதம:ஸrhக:³॥ 7

அShடம:ஸrhக:³

வாlhகிவாச
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தchch²thவா ராஜஶாrh³ேலா விவாthரshய பா⁴தmh ।
iµஹூrhதமாnhநிேசShட:ஸேத³nhய ேசதமph³ரவீth ॥ 1॥
ஊநேஷாட³ஶவrhேஷாऽயmh ராேமா ராவேலாசந: ।
ந th³த⁴ேயாkh³யதாமshய பயா ஸஹ ராைஸ:॥ 2॥
இயமௌணீ rh யshயா: பதிரஹmh phரேபா⁴ ।
தயா பvh’ேதா th³த⁴mh தா³shயா பிஶிதாஶிநாmh ॥ 3॥
இேம  ஶூரா விkhராnhதா ph◌⁴’thயா மnhthரவிஶாரதா:³ ।
அஹmh ைசஷாmh த⁴iνShபாணிrhேகா³phதா ஸமரrhத⁴நி ॥ 4॥
ஏபி: ◌⁴ ஸைஹவ வீராmh மேஹnhth³ரமஹதாமபி ।
த³தா³ th³த⁴mh மthதாநாmh கவ ேகஸ ॥ 5॥
பா³ேலா ராமshthவநீேகஷு ந ஜாநாதி ப³லாப³லmh ।
அnhத:ராth³’ேத th³’Shடா நாேநநாnhயா ரவநி:॥ 6॥
ந ஶshthைர: பரைமrhkhேதா ந ச th³த⁴விஶாரத:³ ।
நவாshthைர:ஶூதேகாநாmh தjhjhஞ:ஸமர⁴ஷு ॥ 7॥
ேகவலmh Shபக²Nhேட³ஷு நக³ேராபவேநஷு ச ।
உth³யாநவநேஜஷு ஸைத³வ பஶீலநmh ॥ 8॥
விவrhேமஷ ஜாநாதி ஸஹ ராஜமாரைக: ।
கீrhணShேபாபஹாராஸு shவகாshவர⁴ஷு ॥ 9॥
அth³ய thவதிதராmh ph³ரமnhமம பா⁴kh³யவிபrhயயாth ।
ேமேநவ  பth³மாப: ◌⁴ ஸmhபnhேநா ஹண: kh’ஶ:॥ 10॥
நாthமnhநாநி ஶkhேநாதி ந விஹrhmh kh³’ஹாவநிmh ।
அnhத:ேக²த³பதாthமா Shணீmh திShட²தி ேகவலmh ॥ 11॥
ஸதா³ர:ஸஹph◌⁴’thேயாऽஹmh தthkh’ேத iµநிநாயக ।
ஶரதீ³வ பேயாவாேஹா நmh நி:ஸாரதாmh க³த:॥ 12॥
ஈth³’ேஶாऽெஸௗ ஸுேதா பா³ல ஆதி⁴நாऽத²வஶீkh’த: ।
கத²mh த³தா³ தmh ph◌⁴யmh ேயாth³⁴mh ஸஹ நிஶாசைர:॥ 13॥
அபி பா³லாŋhக³நாஸŋhகா³த³பி ஸாேதா⁴ ஸுதா⁴ரஸாth ।
ராjhயாத³பி ஸுகா²ையவ thரshேநேஹா மஹாமேத ॥ 14॥
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ேய ³ரnhதா மஹாரmhபா⁴shthஷு ேலாேகஷு ேக²த³தா:³ ।
thரshேநேஹந ஸnhேதாऽபி rhவேத தாநஸmhஶயmh ॥ 15॥
அஸேவாऽத² த⁴நmh தா³ராshthயjhயnhேத மாநைவ:ஸுக²mh ।
ந thேரா iµநிஶாrh³ல shவபா⁴ேவா ேயஷ ஜnhஷு ॥ 16॥
ராஸா: khரகrhமாண:டth³த⁴விஶாரதா:³ ।
ராமshதாnhேயாத⁴யthவிthத²mh khதிேரவாதி:³ஸஹா ॥ 17॥
விphரkhேதா  ராேமண iµஹூrhதமபி ேநாthஸேஹ ।
விmh விதாகாŋh ந ராமmh ேநrhமrhஹ ॥ 18॥
நவவrhஷஸஹshராணி மம ஜாதshய ெகௗஶிக ।
:³ேக²ேநாthபாதி³தாshthேயேத சthவார: thரகா மயா ॥ 19॥
phரதா⁴ந⁴தshேதShேவவ ராம: கமலேலாசந: ।
தmh விேநஹ thரேயாऽphயnhேய தா⁴ரயnhதி ந விதmh ॥ 20॥
ஸ ஏவ ராேமா ப⁴வதா நீயேத ராஸாnhphரதி ।
யதி³ தththரநmh thவmh mh’தேமவாஶு விth³தி⁴ மாmh ॥ 21॥
சrhமாthமஜாநாmh  phதிரthைரவ ேம பரா ।
jhேயShட²mh த⁴rhமமயmh தshமாnhந ராமmh ேநமrhஹ ॥ 22॥
நிஶாசரப³லmh ஹnhmh iµேந யதி³ தேவphதmh ।
சரŋhக³ஸமாkhதmh மயா ஸஹ ப³லmh நய ॥ 23॥
கிmhவீrhயா ராஸாshேத  கshய thரா: கத²mh ச ேத ।
கியthphரமா: ேக ைசவ இதி வrhணய ேம sh²டmh ॥ 24॥
கத²mh ேதந phரகrhதvhயmh ேதஷாmh ராேமண ரஸாmh ।
மாமைகrhபா³லைகrhph³ரமnhமயா வா டேயாதி⁴நாmh ॥ 25॥
ஸrhவmh ேம ஶmhஸ ப⁴க³வnhயதா² ேதஷாmh மஹாரேண ।
shதா²தvhயmh ³Shடபா⁴kh³யாநாmh வீrhேயாthkhதா  ராஸா:॥ 26॥
யேத  மஹாவீrhேயா ராவே நாம ராஸ: ।
ஸாாth³ைவரவணph◌⁴ராதா thேரா விரவேஸா iµேந:॥ 27॥
ஸ ேசthதவ மேக²விkh◌⁴நmh கேராதி கில ³rhமதி: ।
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தthஸŋhkh³ராேம ந ஶkhதா:shேமா வயmh தshய ³ராthமந:॥ 28॥
காேல காேல ph’த²ph³ரமnh⁴வீrhயவி⁴தய: ।
⁴ேதShவph◌⁴த³யmh யாnhதி phரயேத ச காலத:॥ 29॥
அth³யாshmhsh வயmh கால ராவதி³ஷு ஶthஷு ।
ந ஸமrhதா:² ர:shதா²mh நியேதேரஷ நிசய:॥ 30॥
தshமாthphரஸாத³mh த⁴rhமjhஞ  thவmh மம thரேக ।
மம ைசவாlhபபா⁴kh³யshய ப⁴வாnh பரைத³வதmh ॥ 31॥
ேத³வதா³நவக³nhத⁴rhவா யா: பதக³பnhநகா:³ ।
நஶkhதா ராவணmh ேயாth³⁴mh கிmh ந: ஷா தி⁴ ॥ 32॥
மஹாவீrhயவதாmh வீrhயமாத³thேத தி⁴ ராஸ: ।
ேதந ஸாrhத⁴mh ந ஶkhதா:shம ஸmhேக³ தshய பா³லைக:॥ 33॥
அயமnhயதம: கால: ேபலவீkh’தஸjhஜந: ।
ராக⁴ேவாऽபி க³ேதா ைத³nhயmh யேதா வாrhத⁴கஜrhஜர:॥ 34॥
அத²வா லவணmh ph³ரமnhயjhஞkh◌⁴நmh தmh மேதா: ◌⁴ ஸுதmh ।
கத²யthவஸுரphரkh²யmh ைநவ ேமாயா thரகmh ॥ 35॥
ஸுnhேதா³பஸுnhத³ேயாைசவ thைர ைவவshவேதாபெமௗ ।
யjhஞவிkh◌⁴நகெரௗ ph³ ந ேத தா³shயா thரகmh ॥ 36॥
அத² ேநShய ேசthph³ரமmhshதth³த⁴ேதாऽshmhயஹேமவ ேத ।
அnhயதா² ந பயா ஶாவதmh ஜயமாthமந:॥ 37॥
இthkhthவா mh’³வசநmh ர⁴th³வேஹாऽெஸௗ

கlhேலாேல iµநிமதஸmhஶேய நிமkh³ந: ।
நாjhஞாthணமபி நிசயmh மஹாthமா

phேராth³வீசாவிவ ஜலெதௗ⁴ ஸ iµயமாந:॥ 38॥
இthயாrhேஷ மth³வாShட²மஹாராமாயேண வாlhகீேய
ைவராkh³யphரகரேண த³ஶரத²வாkhயmh நாம அShடம:ஸrhக:³॥ 8॥

நவம:ஸrhக:³

வாlhகிவாச
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தch²thவா வசநmh தshய shேநஹபrhயாேலணmh ।
ஸமnh: ெகௗஶிேகா வாkhயmh phரthவாச மபதிmh ॥ 1॥
கShயாதி ஸmhthய phரதிjhஞாmh ஹாமrhஹ ।
ஸ ப⁴வாnhேகஸ ⁴thவா mh’க³தாவ வாச² ॥ 2॥
ராக⁴வாமkhேதாऽயmh லshயாshய விபrhயய: ।
ந கதா³சந ஜாயnhேத ஶீதாmhேஶாShணரமய:॥ 3॥
யதி³ thவmh ந ேமா ராஜnhக³Shயா யதா²க³தmh ।
நphரதிjhஞ காthshத²ஸுகீ² ப⁴வ ஸபா³nhத⁴வ:॥ 4॥
வாlhகிவாச
தshnhேகாபபேதऽத²விவாthேர மஹாthமநி ।
சசால வஸுதா⁴ kh’thshநா ஸுராmhச ப⁴யமாவிஶth ॥ 5॥
khேராதா⁴பி⁴⁴தmh விjhஞாய ஜக³nhthரmh மஹாiµநிmh ।
th◌⁴’திமாnhஸுvhரேதா தீ⁴மாnhவShேடா²வாkhயமph³ரவீth ॥ 6॥
வShட²உவாச ।
இகவாmh ேல ஜாத:ஸாாth³த⁴rhம இவாபர: ।
ப⁴வாnhத³ஶரத:²மாmhshthைரேலாkhய³ண⁴த:॥ 7॥
th◌⁴’திமாnhஸுvhரேதா ⁴thவா ந த⁴rhமmh ஹாமrhஹ ।
thஷு ேலாேகஷு விkh²யாேதா த⁴rhேமண யஶஸா த:॥ 8॥
shவத⁴rhமmh phரதிபth³யshவ ந த⁴rhமmh ஹாமrhஹ ।
iµேநshth⁴வேநஶshய வசநmh கrhமrhஹ ॥ 9॥
கShயாதி ஸmhthய தthேத ராஜnhநrhவத: ।
இShடாrhதmh ஹேரth³த⁴rhமmh தshமாth³ராமmh விஸrhஜய ॥ 10॥
இவாவmhஶஜாேதாऽபி shவயmh த³ஶரேதா²ऽபி ஸnh ।
ந பாலய ேத³th³வாkhயmh ேகாऽபர: பாலயிShயதி ॥ 11॥
Shமதா³தி³phரணீேதந vhயவஹாேரண ஜnhதவ: ।
மrhயாதா³mh ந விiµசnhதி தாmh ந ஹாmh thவமrhஹ ॥ 12॥
³phதmh ஷmhேஹந jhவலேநநாmh’தmh யதா² ।
kh’தாshthரமkh’தாshthரmh வா ைநநmh ஶயnhதி ராஸா:॥ 13॥
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ஏஷ விkh³ரஹவாnhத⁴rhம ஏஷ வீrhயவதாmh வர: ।
ஏஷ ³th³th◌⁴யாऽதி⁴ேகா ேலாேக தபஸாmh ச பராயணmh ॥ 14॥
ஏேஷாऽshthரmh விவித⁴mh ேவthதி thைரேலாkhேய ஸசராசேர ।
ைநதத³nhய: மாnhேவthதி ந ச ேவthshயதி கசந ॥ 15॥
ந ேத³வா நrhஷய: ேகசிnhநாஸுரா ந ச ராஸா: ।
ந நாகா³ யக³nhத⁴rhவா:ஸேமதா:ஸth³’ஶா iµேந:॥ 16॥
அshthரமshைம kh’ஶாேவந பைர: பரம³rhஜயmh ।
ெகௗஶிகாய ரா த³thதmh யதா³ ராjhயmh ஸமnhவகா³th ॥ 17॥
ேத  thரா: kh’ஶாவshய phரஜாபதிஸுேதாபமா: ।
ஏநமnhவசரnhவீரா தீ³phதிமnhேதா மெஹௗஜஸ:॥ 18॥
ஜயா ச ஸுphரப⁴ ைசவ தா³ாயNhெயௗ ஸுமth◌⁴யேம ।
தேதா²sh யாnhயபthயாநி ஶதmh பரம³rhஜயmh ॥ 19॥
பசாஶதmh ஸுதாஜjhேஞ ஜயா லph³த⁴வரா ரா ।
வதா⁴rhத²mh ஸுரைஸnhயாநாmh ேத மா: காமசாண:॥ 20॥
ஸுphரபா⁴ ஜநயாமாஸ thராnhபசாஶதmh பராnh ।
ஸŋhக⁴rhஷாnhநாம ³rhத⁴rhவாnh³ராகாராnhப³யஸ:॥ 21॥
ஏவmhவீrhேயா மஹாேதஜா விவாthேரா ஜக³nhiµநி: ।
ந ராமக³மேந ³th³தி⁴mh விkhலவாmh கrhமrhஹ ॥ 22॥
அshnhமஹாஸththவதேம iµநீnhth³ேர

shதி²ேத ஸேப ஷshய ஸாேதா⁴ ।
phராphேதऽபி mh’thயாவமரthவேமதி

மா தீ³நதாmh க³chச² யதா²விட: ◌⁴ ॥ 23॥
இthயாrhேஷ மth³வாShட²மஹாராமாயேண வாlhகீேய
ைவராkh³யphரகரேண வShட²ஸமாவாஸநmh நாம நவம:ஸrhக:³॥ 9॥

த³ஶம:ஸrhக:³

வாlhகிவாச
ததா²வShேட² ph³வதி ராஜா த³ஶரத:²ஸுதmh ।
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ஸmhphர’Shடமநா ராமமாஜுஹாவ ஸலமணmh ॥ 1॥
த³ஶரத²உவாச ।
phரதிஹார மஹாபா³ஹுmh ராமmh ஸthயபராkhரமmh ।
ஸலமணமவிkh◌⁴ேநந Nhயாrhத²mh ஶீkh◌⁴ரமாநய ॥ 2॥
இதி ராjhஞா விsh’Shேடாऽெஸௗ க³thவாnhத:ரமnhதி³ரmh ।
iµஹூrhதமாthேரக³thய ஸiµவாச மபதிmh ॥ 3॥
ேத³வ ேதா³rhத³தாேஶஷேபா ராம:shவமnhதி³ேர ।
விமநா:ஸmhshதி²ேதா ராthெரௗ ஷThபத:³ கமேல யதா²॥ 4॥
ஆக³chசா² ேணேநதி வkhதி th◌⁴யாயதி ைசகத: ।
ந கshயசிchச நிகேட shதா²chச²தி கி²nhநதீ: ◌⁴ ॥ 5॥
இthkhதshேதந ⁴பாலshதmh ராமாiνசரmh ஜநmh ।
ஸrhவமாவாஸயாமாஸ பphரchச² ச யதா²khரமmh ॥ 6॥
கத²mh கீth³’kh³விேதா⁴ ராம இதி ph’Shேடா மph◌⁴’தா ।
ராமph◌⁴’thயஜந: கி²nhேநா வாkhயமாஹ பபதிmh ॥ 7॥
ேத³ஹயShமாmh ேத³வ தா⁴ரயnhத இேம வயmh ।
கி²nhநா: ேக²ேத³ பmhலாநதெநௗ ராேம ஸுேத தவ ॥ 8॥
ராேமா ராவபthராோ யத:phரph◌⁴’தி சாக³த: ।
ஸவிphரshதீrhத²யாthராயாshதத:phரph◌⁴’தி ³rhமநா:॥ 9॥
யthநphராrhத²நயாமாshகmh நிஜvhயாபாரமாநிகmh ।
ேஸாऽயமாmhலாநவத³ந: கேராதி ந கேராதி வா ॥ 10॥
shநாநேத³வாrhசநாதா³நேபா⁴ஜநாதி³ஷு ³rhமநா: ।
phராrhதி²ேதாऽபி  நாth’phேதரராthயஶநவர:॥ 11॥
ேலாலாnhத:ரநாபி:◌⁴ kh’தேதா³லாபி⁴ரŋhக³ேண ।
நச khட³தி லாபி⁴rhதா⁴ராபி⁴வ சாதக:॥ 12॥
மாணிkhயiµலphேராதா ேகரகடகாவ: ।
நாநnhத³யதிஉ தmh ராஜnhth³ெயௗ: பாதவிஷயmh யதா²॥ 13॥
khட³th³வ⁴விேலாேகஷு வஹthஸுமவாஷு ।
லதாவலயேக³ேஹஷு ப⁴வthயதி விஷாத³வாnh ॥ 14॥
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யth³th³ரvhயiµசிதmh shவா³ ேபஶலmh சிthதஹா ச ।
பா³Shபrhேணண ஏவ ேதைநவ பகி²th³யேத ॥ 15॥
கிமா :³க²தா³யிnhயmh phரsh²ரnhதீ: ராŋhக³நா: ।
இதி nh’thதவிலாேஸஷு காநீ: பநிnhத³தி । 16॥
ேபா⁴ஜநmh ஶயநmh யாநmh விலாஸmh shநாநமாஸநmh ।
உnhமாthதேசShத இவ நாபி⁴நnhத³thயநிnhதி³தmh ॥ 17॥
கிmh ஸmhபதா³ கிmh விபதா³ கிmh ேக³ேஹந கிŋhகி³ைத: ।
ஸrhவேமவாஸதி³thkhthவா ShணீேமேகாऽவதிShட²ேத ॥ 18॥
ேநாேத³தி பஹாேஸஷு ந ேபா⁴ேக³ஷு நிமjhஜதி ।
ந ச திShட²தி காrhேயஷு ெமௗநேமவாவலmhப³ேத ॥ 19॥
விேலாலாலகவlhலrhேயா ேஹலாவதேலாசநா: ।
நாநnhத³யnhதி தmh நாrhேயா mh’kh³ேயா வநதmh யதா²॥ 20॥
ஏகாnhேதஷு தி³க³nhேதஷு தீேரஷு விபிேநஷு ச ।
ரதிமாயாthயரNhேயஷு விkhத இவ ஜnhஷு ॥ 21॥
வshthரபாநாஶநாதா³நபராŋhiµக²தயா தயா ।
பvhராTh³த⁴rhணmh ⁴ப ேஸாऽiνயாதி தபshவிநmh ॥ 22॥
ஏக ஏவ வஸnhேத³ேஶ ஜநஶூnhேய ஜேநவர ।
ந ஹஸthேயகயா ³th³th◌⁴யா ந கா³யதி ந ேராதி³தி ॥ 23॥
ப³th³த⁴பth³மாஸந:ஶூnhயமநா வாமகரshத²ேல ।
கேபாலதலமாதா⁴ய ேகவலmh பதிShட²தி ॥ 24॥
நாபி⁴மாநiµபாத³thேத நச வாச²தி ராஜதாmh ।
ேநாேத³தி நாshதமாயாதி ஸுக²:³கா²iνvh’thதிஷு ॥ 25॥
ந விth³ம: கிமெஸௗ யாதி கிmh கேராதி கிஹேத ।
கிmh th◌⁴யாயதி கிமாயாதி கத²mh கிமiνதா⁴வதி ॥ 26॥
phரthயஹmh kh’ஶதாேமதி phரthயஹmh யாதி பாNh³தாmh ।
விராக³mh phரthயஹmh யாதி ஶரத³nhத ஏவ th³ம:॥ 27॥
அiνயாெதௗ தைத²ைவெதௗ ராஜchச²thkh◌⁴நலமெணௗ ।

28 sanskritdocuments.org



ேயாக³வாShட:²

தாth³’ஶாேவவ தshையவ phரதிபி³mhபா³விவ shதி²ெதௗ ॥ 28॥
ph◌⁴’thைய ராஜபி⁴ரmhபா³பி: ◌⁴ ஸmhph’Shேடாऽபி ந: ந: ।
உkhthவா ந கிசிேத³ேவதி Shணீமாshேத நித:॥ 29॥
ஆபாதமாthர’th³ேயஷு மா ேபா⁴ேக³ஷு மந: kh’தா:² ।
இதி பாrhவக³தmh ப⁴vhயாமiνஶாshதி ஸு’jhஜநmh ॥ 30॥
நாநாவிப⁴வரmhயாஸு shthஷு ேகா³Sh²க³தாஸு ச ।
ரshதி²தவாshேநேஹா நாஶேமவாiνபயதி ॥ 31॥
நீதமாரநாயாஸபத³phராphதிவிவrhைத: ।
ேசShைததி காகlhயா ⁴ேயா⁴ய: phரகா³யதி ॥ 32॥
ஸmhராTh³ப⁴ேவதி பாrhவshத²mh வத³nhதமiνவிநmh ।
phரலபnhதேவாnhமthதmh ஹஸthயnhயமநா iµநி:॥ 33॥
ந phேராkhதமாகrhணயதி ஈேத ந ேராக³தmh ।
கேராthயவjhஞாmh ஸrhவthர ஸுஸேமthயாபி வshநி ॥ 34॥
அphயாகாஶஸேராnhயா அphயாகாஶமஹாவேந ।
இthத²ேமதnhமந இதி விshமேயாऽshய ந ஜாயேத ॥ 35॥
காnhதாமth◌⁴யக³தshயாபி மேநாऽshய மத³ேநஷவ: ।
ந ேப⁴த³யnhதி ³rhேப⁴th³யmh தா⁴ரா இவ மேஹாபலmh ॥ 36॥
ஆபதா³ேமகமாவாஸமபி⁴வாச² கிmh த⁴நmh ।
அiνஶிShேயதி ஸrhவshவமrhதி²ேந ஸmhphரயchச²தி ॥ 37॥
இயாமாபதி³யmh ஸmhபதி³thேயவmh கlhபநாமய: ।
மநேஸாऽ⁴தி³ேதா ேமாஹ இதி ேலாகாnhphரகா³யதி ॥ 38॥
ஹா ஹேதாऽஹமநாேதா²ऽஹthயாkhரnhத³பேராऽபி ஸnh ।
nh ஜேநா யாதி ைவராkh³யmh சிthரthேயவ வkhthயெஸௗ ॥ 39॥
ர⁴காநநஶாேலந ராேமண கா⁴திநா ।
ph◌⁴’ஶthத²mh shதி²ேதைநவ வயmh ேக²த³iµபாக³தா:॥ 40॥
ந விth³ம: கிmh மஹாபா³ேஹா தshய தாth³’ஶேசதஸ: ।
rhம: கமலபthரா க³திரthர  ேநா ப⁴வாnh ॥ 41॥
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ராஜாநமத²வா விphரiµபேத³Shடாரமkh³ரத: ।
ஹஸthயjhஞவாvhயkh³ர: ேஸாऽவதீ⁴ரயதி phரேபா⁴ ॥ 42॥
யேத³ேவத³த³mh shபா²ரmh ஜக³nhநாம ய³thதி²தmh ।
ைநதth³வsh நைசவாஹதி நிrhணீய ஸmhshதி²த:॥ 43॥
நாெரௗ நாthமநி ேநா thேர ந ராjhேய ந ச மாத ।
ந ஸmhபதா³ ந விபதா³ தshயாshதா² ந விேபா⁴ ப³:॥ 44॥
நிரshதாshேதா² நிராேஶாऽெஸௗ நிேஹாऽெஸௗ நிராshபத:³ ।
ந ேடா⁴ ந ச iµkhேதாऽெஸௗ ேதந தphயாமேஹ ph◌⁴’ஶmh ॥ 45॥
கிmh த⁴ேநந கிமmhபா³பி: ◌⁴ கிmh ராjhேயந கிஹயா ।
இதி நிசயவாநnhத: phராணthயாக³பர:shதி²த: । ॥ 46॥
ேபா⁴ேக³ऽphயா ராjhேயஷு thேர பித மாத ।
பரiµth³ேவக³மாயாதசாதேகாऽவkh³ரேஹ யதா²॥ 47॥
இதி ேதாேக ஸமாயாதாmh ஶாகா²phரஸரஶாநீmh ।
ஆபthதாமலiµth³த⁴rhmh ஸiµேத³ த³யாபர:॥ 48॥
தshய தாth³’khshவபா⁴வshய ஸமkh³ரவிப⁴வாnhவிதmh ।
ஸmhஸாரஜாலமாேபா⁴கி³ phரேபா⁴ phரதிவிஷாயேத ॥ 49॥
ஈth³’ஶ:shயாnhமஹாஸththவ: க இவshnhமதேல ।
phரkh’ேத vhயவஹாேர தmh ேயா நிேவஶயிmh ம:॥ 50॥
மந ேமாஹமபாshய மஹாமநா:

ஸகலமாrhதிதம: கில ஸா⁴தாmh ।
ஸப²லதாmh நயதீஹ தேமா ஹரnh

தி³நகேரா ⁴வி பா⁴shகரதாவ ॥ 51॥
இthயாrhேஷ மth³வாShட²மஹாராமாயேண வாlhகீேய
ைவராkh³யphரகரேண ராக⁴வவிஷாேதா³ நாம த³ஶம:ஸrhக:³॥ 10॥

ஏகாத³ஶ:ஸrhக:³

விவாthர உவாச ।
ஏவmh ேசthதnhமஹாphராjhஞா ப⁴வnhேதா ர⁴நnhத³நmh ।
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இஹாநயnh thவதா ஹணmh ஹ இவ ॥ 1॥
ஏஷ ேமாேஹா ர⁴பேதrhநாபth³ph◌⁴ேயா ந ச ராக³த: ।
விேவகைவராkh³யவேதா ேபா³த⁴ ஏவ மேஹாத³ய:॥ 2॥
இஹயா th³ராம இஹ ைசவ வயmh th ।
ேமாஹmh தshயாபேநShயாேமா மாேதாऽth³ேரrhக⁴நmh யதா²॥ 3॥
ஏதshnhமாrhேத khthயா ேமாேஹ ஸ ர⁴நnhத³ந: ।
விராnhதிேமShயதி பேத³ தshnhவயேவாthதேம ॥ 4॥
ஸthயதாmh iµதி³தாmh phரjhஞாmh விராnhதிமபதாபதாmh ।
பீநதாmh வரவrhணthவ பீதாmh’த இைவShயதி ॥ 5॥
நிஜாmh ச phரkh’தாேமவ vhயவஹாரபரmhபராmh ।
பrhணமநா மாnhய ஆசShயthயக²Nh³தmh ॥ 6॥
ப⁴விShயதி மஹாஸththேவா jhஞாதேலாகபராவர: ।
ஸுக²:³க²த³ஶாந:ஸமேலாShடாமகாசந:॥ 7॥
இthkhேத iµநிநாேத²ந ராஜா ஸmhrhணமாநஸ: ।
phராேth³ராமமாேநmh ⁴ேயா ³தபரmhபராmh ॥ 8॥
ஏதாவதாத² காேலந ராேமா நிஜkh³’ஹாஸநாth ।
பி:ஸகாஶமாக³nhiµthதி²ேதாऽrhக இவாசலாth ॥ 9॥
vh’த: கதிபையrhph◌⁴’thையrhph◌⁴ராth’ph◌⁴யாmh ச ஜகா³ம ஹ ।
தthNhயmh shவபி:shதா²நmh shவrhக³mh ஸுரபேதவ ॥ 10॥
³ராேத³வ த³த³rhஶாெஸௗ ராேமா த³ஶரத²mh ததா³ ।
vh’தmh ராஜஸேஹந ேத³ெவௗேக⁴ேநவ வாஸவmh ॥ 11॥
வShட²விவthராph◌⁴யாmh ேஸவிதmh பாrhவேயாrhth³வேயா: ।
ஸவஶாshthராrhத²தjhjhேஞந மnhthvh’nhேத³ந மாதmh ॥ 12॥
சாசாமரஹshதாபி: ◌⁴ காnhதாபி:◌⁴ ஸiµபாதmh ।
கph³பி⁴வ rhதாபி: ◌⁴ ஸmhshதி²தாபி⁴rhயேதா²சிதmh ॥ 13॥
வShட²விவாthராth³யாshததா² த³ஶரதா²த³ய: ।
த³th³’ஶூ ராக⁴வmh ³ரா³பாயாnhதmh ³ேஹாபமmh ॥ 14॥
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ஸththவாவShடph³த⁴க³rhேப⁴ண ைஶthேயேநவ மாசலmh ।
தmh ஸகலேஸvhேயந க³mhபீ⁴ேரண sh²ேடந ச । ॥ 15॥
ெஸௗmhயmh ஸமmh ஶுபா⁴காரmh விநேயாதா³ரமாநஸmh ।
காnhேதாபஶாnhதவஷmh பரshயாrhத²shய பா⁴ஜநmh ॥ 16॥
ஸiµth³யth³ெயௗவநாரmhப⁴mh vh’th³ேதா⁴பஶமேஶாப⁴நmh ।
அiνth³விkh³நமநாநnhத³mh rhணphராயமேநாரத²mh ॥ 17॥
விசாதஜக³th³யாthரmh பவிthர³ணேகா³சரmh ।
மஹாஸththைவகேலாேப⁴ந ³ணவ ஸமாதmh ॥ 18॥
உதா³ரமாrhயமாrhணமnhத: கரணேகாடரmh ।
அவிுபி⁴தயா vh’ththயா த³rhஶயnhதமiνthதமmh ॥ 19॥
ஏவŋh³ணக³கீrhே ³ராேத³வ ர⁴th³வஹ: ।
பேமயshதாchசா²chச²shவஹாராmhப³ரபlhலவ:॥ 20॥
phரணநாம சலchசாடா³மணிமசிநா ।
ஶிரஸா வஸுதா⁴கmhபேலாலேத³வாசலயா ॥ 21॥
ஏவmh iµநீnhth³ேர ph³வதி பி: பாதா³பி⁴வnhத³நmh ।
கrhம⁴ஆஜகா³மாத² ராம: கமலேலாசந:॥ 22॥
phரத²மmh பிதரmh பசாnhiµநீ மாnhையகமாநிெதௗ ।
தேதா விphராmhshதேதா ப³nh⁴mhshதேதா ³க³nhஸு’th ॥ 23॥
ஜkh³ராஹ ச தேதா th³’ShThயா மநாŋhrhth◌⁴நா ததா² கி³ரா ।
ராஜேலாேகந விதாmh தாmh phரமபரmhபராmh ॥ 24॥
விதாஶீrhiµநிph◌⁴யாmh  ராம:ஸுஸமமாநஸ: ।
ஆஸஸாத³ பி: Nhயmh ஸபmh ஸுரஸுnhத³ர:॥ 25॥
பாதா³பி⁴வnhத³நபரmh தமதா²ெஸௗ மபதி: ।
ஶிரshயph◌⁴யாŋhகா³ஶு mhப³ ச ந: ந:॥ 26॥
ஶthkh◌⁴நmh லமணmh ைசவ தைத²வ பரவீரஹா ।
ஆŋhக³ க⁴நshேநேஹா ராஜஹmhேஸாऽmh³ேஜ யதா²॥ 27॥
உthஸŋhேக³ thர திShேட²தி வத³thயத² மபெதௗ ।
⁴ெமௗ பஜநாshதீrhேண ேஸாmhऽஶுேகऽத² nhயவித ॥ 28॥
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ராேஜாவாச ।
thர phராphதவிேவகshthவmh கlhயாநாmh ச பா⁴ஜநmh ।
ஜட³வjhrhணயா ³th³th◌⁴யா ேக²தா³யாthமா ந தீ³யதாmh ॥ 29॥
vh’th³த⁴விphர³phேராkhதmh thவாth³’ேஶநாiνதிShட²தா ।
பத³மாஸாth³யேத Nhயmh ந ேமாஹமiνதா⁴வதா ॥ 30॥
தாவேத³வாऽऽபேதா³³ேர திShட²nhதி பேபலவா: ।
யாவேத³வ ந ேமாஹshய phரஸர: thர தீ³யேத ॥ 31॥
வShட²உவாச ।
ராஜthர மஹாபா³ேஹா ஶூரshthவmh விதாshthவயா ।
³chேச²தா³³ராரmhபா⁴ அphய விஷயாரய:॥ 32॥
கிமதjhjhஞ இவாjhஞாநாmh ேயாkh³ேய vhயாேமாஹஸாக³ேர ।
விநிமjhஜ கlhேலாலப³ஹுேல ஜாTh³யஶாநி ॥ 33॥
விவாthர உவாச ।
சலnhநிேலாthபலvhஹஸமேலாசநேலாலதாmh ।
ph³ ேசத:kh’தாmh thயkhவா ேஹநா ேகந iµய ॥ 34॥
கிmhநிShடா:² ேக ச ேத ேகந கியnhத: காரேணந ேத ।
ஆத⁴ய: phரவிmhபnhதி மேநா ேக³ஹவாக²வ:॥ 35॥
மnhேய நாiνசிதாநாmh thவமாதீ⁴நாmh பத³iµthதமmh ।
ஆபthஸு சாऽphரேயாjhயmh ேத நிநா அபி சாத⁴ய:॥ 36॥
யதா²பி⁴மதமாஶு thவmh ph³ phராphshய சாநக⁴ ।
ஸrhவேமவ நrhேயந ேப⁴thshயnhேத thவாmh  நாத⁴ய:॥ 37॥
இthkhதமshய ஸுமேத ர⁴வmhஶேக-

ராகNhயmh வாkhயiµசிதாrhத²விலாஸக³rhப⁴mh ।
தthயாஜ ேக²த³மபி⁴க³rhஜதி வாவாேஹ
ப³rh யதா² thவiνதாபி⁴மதாrhத²th³தி: ◌⁴ ॥ 38॥
இthயாrhேஷ மth³வாShட²மஹாராமாயேண வாlhகீேய
ைவராkh³யphரகரேண ராக⁴வஸமாவாஸநmh நாைமகாத³ஶ:ஸrhக:³॥
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11॥

th³வாத³ஶ:ஸrhக:³

வாlhகிவாச ।
இதி ph’Shேடா iµநீnhth³ேரண ஸமாவshய ச ராக⁴வ: ।
உவாச வசநmh சா பrhrhத²மnhத²ரmh ॥ 1॥
ராம உவாச ।
ப⁴க³வnhப⁴வதா ph’Shேடா யதா²வத³⁴நாऽகி²லmh ।
கத²யாmhயஹமjhேஞாऽபி ேகா லŋhக⁴யதி ஸth³வச:॥ 2॥
அஹmh தாவத³யmh ஜாேதா நிேஜऽshnhபிth’ஸth³மநி ।
khரேமண vh’th³தி⁴mh ஸmhphராphத: phராphதவிth³யச ஸmhshதி²த:॥ 3॥
தத:ஸதா³சாரபேரா ⁴thவாஹmh iµநிநாயக ।
வி’தshதீrhத²யாthராrhத²iµrhவீமmh³தி⁴ேமக²லாmh ॥ 4॥
ஏதாவதாத² காேலந ஸmhஸாராshதா²மாmh ஹரnh ।
ஸiµth³⁴ேதா மந ேம விசார: ேஸாऽயth³’ஶ:॥ 5॥
விேவேகந பதாthமா ேதநாஹmh தத³iν shவயmh ।
ேபா⁴க³நீரஸயா ³th³th◌⁴யா phரவிசாதவாதி³நmh ॥ 6॥
கிmhநாேமத³mh ப³த ஸுக²mh ேயயmh ஸmhஸாரஸnhததி: ।
ஜாயேத mh’தேய ேலாேகா mhயேத ஜநநாய ச । ॥ 7॥
அshதி²ரா:ஸrhவ ஏேவேம ஸசராசரேசShதா: ।
ஆபதா³mh பதய: பாபா பா⁴வா விப⁴வ⁴மய:॥ 8॥
அய:ஶலாகாஸth³’ஶா: பரshபரமஸŋhகி³ந: ।
Shயnhேத ேகவலmh பா⁴வா மந:கlhபநயா shவயா ॥ 9॥
மந:ஸமாயthதத³mh ஜக³தா³ேபா⁴கி³ th³’யேத ।
மநசாஸதி³வாபா⁴தி ேகந shம பேமாதா:॥ 10॥
அஸைதவ வயmh கShடmh விkh’Shடா ட⁴³th³த⁴ய: ।
mh’க³th’Shmhப⁴ஸா ³ேர வேந iµkh³த⁴mh’கா³இவ ॥ 11॥
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ந ேகநசிchச விkhதா விkhதா ஏவ ஸmhshதி²தா: ।
ப³த டா⁴ வயmh ஸrhேவ ஜாநாநா அபி ஶாmhப³ரmh ॥ 12॥
கிேமேதஷு phரபேசஷு ேபா⁴கா³ நாம ஸு³rhப⁴கா:³ ।
iµைத⁴வ  வயmh ேமாஹாthஸmhshதி²தா ப³th³த⁴பா⁴வநா:॥ 13॥
ஆ jhஞாதmh ப³ஹுகாேலந vhயrhத²ேமவ வயmh வேந ।
ேமாேஹ நிபதிதா iµkh³தா:◌⁴ வph◌⁴ேர iµkh³தா⁴ mh’கா³இவ ॥ 14॥
கிmh ேம ராjhேயந கிmh ேபா⁴ைக:³ ேகாऽஹmh கித³மாக³தmh ।
யnhth²ையவாsh தnhth²யா கshய நாம கிமாக³தmh ॥ 15॥
ஏவmh விmh’ஶேதா ph³ரமnhஸrhேவShேவவ தேதா மம ।
பா⁴ேவShவரதிராயாதா பதி²கshய மShவிவ ॥ 16॥
தேத³தth³ப⁴க³வnhph³ கித³mh பணயதி ।
கித³mh ஜாயேத ⁴ய: கித³mh பவrhத⁴ேத ॥ 17॥
ஜராமரணமாபchச ஜநநmh ஸmhபத³shததா² ।
ஆவிrhபா⁴வதிேராபா⁴ைவrhவிவrhத⁴nhேத ந: ந:॥ 18॥
ேபா⁴ைக³shைதேரவ ைதேரவ chசா²இrhவயம கில ।
பய ஜrhஜரதாmh நீதா வாைதவ கி³th³மா:॥ 19॥
அேசதநா இவ ஜநா: பவைந: phராணநாமபி: ◌⁴ ।
th◌⁴வநnhத:ஸmhshதி²தா vhயrhத²mh யதா² கீசகேவணவ:॥ 20॥
ஶாmhயதீத³mh கத²mh :³க²தி தphேதாऽsh சிnhதயா ।
ஜரth³th³ம இேவாkh³ேரண ேகாடரshேத²ந வநிநா ॥ 21॥
ஸmhஸார:³க²பாஷாணநீரnhth◌⁴ர’த³ேயாऽphயஹmh ।
நிஜேலாகப⁴யாேத³வ க³லth³பா³Shபmh ந ேராதி³ ॥ 22॥
ஶூnhயா மnhiµக²vh’thதீshதாmh ஶுShகேராத³நநீரஸா: ।
விேவக ஏவ ’thஸmhshேதா² மைமகாnhேதஷு பயதி ॥ 23॥
ph◌⁴’ஶmh iµயா ஸmhshmh’thய பா⁴வாபா⁴வமயீmh shதி²திmh ।
தா³th³rhேயேணவ ஸுப⁴ேகா³³ேர ஸmhஸாரேசShடயா ॥ 24॥
ேமாஹயnhதி மேநாvh’thதிmh க²Nhட³யnhதி ³வmh ।
:³க²ஜால phரயchச²nhதி விphரலmhப⁴பரா:ய:॥ 25॥
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சிnhதாநிசயசkhராணி நாநnhதா³ய த⁴நாநி ேம ।
ஸmhphரஸூதகலthராணி kh³’ஹாNhkh³ராபதா³வ ॥ 26॥
விவித⁴ேதா³ஷத³ஶாபசிnhதைந-
rhவிததப⁴ŋh³ரகாரணகlhபிைத: ।
மம ந நிrhvh’திேமதி மேநா iµேந
நிக³³தshய யதா²வநத³nhதிந:॥ 27॥
க²லா: காேலகாேல நிஶி நிஶிதேமாைஹககா -

க³தாேலாேக ேலாேக விஷயஶதெசௗரா:ஸுசரா: ।
phரvh’தா: phேராth³khதா தி³ஶிதி³ஶி விேவைககஹரேண
ரேண ஶkhதாshேதஷாmh க இவ வி³ஷ: phேராjhjh²யஸுப⁴டா:॥ 28॥
இthயாrhேஷ மth³வாShட²மஹாராமாயேண வாlhகீேய
ைவராkh³யphரகரேண phரத²மபதாேபா நாம th³வாத³ஶ:ஸrhக:³॥ 12॥

thரேயாத³ஶ:ஸrhக:³

ராம உவாச ।
இயமshnhshதி²ேதாதா³ரா ஸmhஸாேர பகlhபிதா ।
rhiµேந பேமாஹாய ஸாபி நmh கத³rhத²தா³॥ 1॥
உlhலாஸப³ஹுலாநnhதகlhேலாலாநலமாலாnh ।
ஜடா³nhphரவஹதி shபா²ராnhphராvh’வ தரŋhகி³ணீ ॥ 2॥
சிnhதா³தேரா ப³vhேயா ⁴³rhலைததி⁴தா: ।
சசலா: phரப⁴வnhthயshயாshதரŋhகா:³ஸேதா யதா²॥ 3॥
ஏஷா  பத³ேமகthர ந நிப³th◌⁴நாதி ³rhப⁴கா³ ।
த³kh³ேத⁴வாநியதாசாரதேசதச தா⁴வதி ॥ 4॥
ஜநயnhதீ பரmh தா³ஹmh பராmh’Shடாŋhகி³கா ஸதீ ।
விநாஶேமவ த⁴thேதऽnhதrhதீ³பேலேக²வ கjhஜலmh ॥ 5॥
³³ணவிசாேரண விைநவ கில பாrhவக³mh ।
ராஜphரkh’திவnhடா⁴ ³ராடா⁴ऽவலmhப³ேத ॥ 6॥
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கrhம ேதநேதைநஷா விshதாரமiνக³chச²தி ।
ேதா³ஷாஶீவிஷேவக³shய யthரmh விshதராயேத ॥ 7॥
தாவchசீ²தmh’³shபrhஶா: பேர shேவ ச ஜேந ஜநா: ।
வாthயேயவ மmh யாவchch²யா ந பkh’தா:॥ 8॥
phராjhஞா:ஶூரா: kh’தjhஞாச ேபஶலா mh’த³வச ேய ।
பாmhஸுiµShThேயவ மணய:யா ேத மநீkh’தா:॥ 9॥
ந :ஸுகா²ய ப⁴க³வnh:³கா²ையவ  வrhத⁴ேத ।
³phதா விmh=நாஶநmh த⁴thேத mh’திmh விஷலதா யதா²॥ 10॥
மாநஜநநிnhth³யச ஶூரசாphயவிகthத²ந: ।
ஸமth³’Sh: phர⁴ைசவ ³rhலபா: ◌⁴ ஷாshthரய:॥ 11॥
ஏஷா  விஷமா :³க²ேபா⁴கி³நாmh க³ஹநா ³ஹா ।
க⁴நேமாஹக³ேஜnhth³ராmh விnhth◌⁴யைஶலமஹாத ॥ 12॥
ஸthகாrhயபth³மரஜநீ :³க²ைகரவசnhth³கா ।
ஸுth³’Shதீ³பிகாவாthயா கlhேலாெலௗக⁴தரŋhகி³ணீ ॥ 13॥
ஸmhph◌⁴ரமாph◌⁴ராதி³பத³வீ விஷாத³விஷவrhதி⁴நீ ।
ேகதா³கா விகlhபாநாmh ேக²தா³யப⁴யேபா⁴கி³நீ ॥ 14॥
மmh ைவராkh³யவlhநாmh விகாேராகயாநீ ।
ராஹுத³mhShThரா விேவேகnhேதா:³ ெஸௗஜnhயாmhேபா⁴ஜசnhth³கா ॥ 15॥
இnhth³ராத⁴வதா³ேலாலநாநாராக³மேநாஹரா ।
ேலாலா த³தி³ேவாthபnhநth◌⁴வmhநீ ச ஜடா³ரயா ॥ 16॥
சாபலாவதாரNhயந நநஜா ।
விphரலmhப⁴நதாthபrhயேதாkh³ரmh’க³th’Shணிகா ॥ 17॥
லஹைவகேபண பத³mh ணமrhவதீ ।
சலா தீ³பஶிேக²வாதி³rhjhேஞயக³திேகா³சரா ॥ 18॥
mhவ விkh³ரஹvhயkh³ரகnhth³ரலேபாதி²நீ ।
க²Th³க³தா⁴ேரவ ஶிஶிரா தீணதீஶயாரயா ॥ 19॥
நாநயாப’தாrhதி²nhயா ³ராதி⁴பநயா ।
பயாmhயப⁴vhயயா லmhயா கிசிth³:³கா²th³’ேத ஸுக²mh ॥ 20॥
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³ேரேthஸாதாऽலmhயா நேரவ தமாத³ராth ।
அேஹா ப³தாShயதீவ நிrhலjhஜ ³rhஜநா ஸதா³॥ 21॥
மேநாரமா கrhஷதி சிthதvh’thதிmh
கத³rhத²ஸாth◌⁴யா ணப⁴ŋh³ரா ச ।
vhயாலாவகா³thரவிvh’thதேத³ஹா
வph◌⁴ேராthதி²தா Shபலேதவ ல:॥ 22॥
இthயாrhேஷ மth³வாShட²மஹாராமாயேண வாlhகீேய
ைவராkh³யphரகரேண லநிராகரணmh நாம thரேயாத³ஶ:ஸrhக:³॥ 13॥

சrhத³ஶ:ஸrhக:³

ராம உவாச ।
ஆ: பlhலவேகாkh³ரலmhபா³mh³கணப⁴ŋh³ரmh ।
உnhமthதவ ஸnhthயjhய யாthயகாNhேட³ஶரகmh ॥ 1॥
விஷயாஶீவிஷாஸŋhக³பஜrhஜரேசதஸாmh ।
அphெரௗடா⁴thமவிேவகாநாமாராயாஸகாரணmh ॥ 2॥
ேய  விjhஞாதவிjhேஞயா விராnhதா விதேத பேத³ ।
பா⁴வாபா⁴வஸமாவாஸமாshேதஷாmh ஸுகா²யேத ॥ 3॥
வயmh பதாகாரபநிSh²தநிசயா: ।
ஸmhஸாரph◌⁴ரத³thேஜ iµேந நா நிrhvh’தா:॥ 4॥
jhயேத ேவShடநmh வாேயாராகாஶshய ச க²Nhட³நmh ।
kh³ரத²நmh ச தரŋhகா³மாshதா² நா jhயேத ॥ 5॥
ேபலவmh ஶரதீ³வாph◌⁴ரமshேநஹ இவ தீ³பக: ।
தரŋhக³க இவாேலாலmh க³தேமேவாபலயேத ॥ 6॥
தரŋhக³mh phரதிபி³mhேப³nh³mh த³thஜmh நேபா⁴mh³ஜmh ।
kh³ரமாshதா²mh ப³th◌⁴நா ந thவா ஹதshதி²ெதௗ ॥ 7॥
அவிராnhதமநா:ஶூnhயமாராததஹேத ।
:³கா²ையவ விடா⁴ऽnhதrhக³rhப⁴மவத யதா²॥ 8॥
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ஸmhஸாரஸmhsh’தாவshயாmh ேப²ேநாऽshnhஸrhக³ஸாக³ேர ।
காயவlhlhயாmhப⁴ேஸா ph³ரமவிதmh ேம ந ேராசேத ॥ 9॥
phராphயmh ஸmhphராphயேத ேயந ⁴ேயா ேயந ந ேஶாchயேத ।
பராயா நிrhvh’ேத:shதா²நmh யthதjhவிதiµchயேத ॥ 10॥
தரேவாऽபி  வnhதி வnhதி mh’க³பண: ।
ஸ வதி மேநா யshய மநேநந ந வதி ॥ 11॥
ஜாதாshத ஏவ ஜக³தி ஜnhதவ:ஸா⁴விதா: ।
ேய நrhேநஹ ஜாயnhேத ேஶஷா ஜரட²க³rhத³பா: ◌⁴ ॥ 12॥
பா⁴ேராऽவிேவகிந:ஶாshthரmh பா⁴ேரா jhஞாநmh ச ராகி³ண: ।
அஶாnhதshய மேநா பா⁴ேரா பா⁴ேராऽநாthமவிேதா³வ:॥ 13॥
பமாrhமேநா ³th³தி⁴ரஹŋhகாரshதேத²தmh ।
பா⁴ேரா பா⁴ரத⁴ரshேயவ ஸrhவmh :³கா²ய ³rhதி⁴ய:॥ 14॥
அவிராnhதமநாrhணமாபதா³mh பரமாshபத³mh ।
நீட³mh ேராக³விஹŋhகா³நாமாராயாஸநmh th³’ட⁴mh ॥ 15॥
phரthயஹmh ேக²த³iµthsh’jhய ஶைநரலமநாரதmh ।
ஆkh²ேநவ ஜரchch²வph◌⁴ரmh காேலந விநிஹnhயேத ॥ 16॥
ஶரபி³லவிராnhைதrhவிஷதா³ஹphரதா³யிபி:◌⁴ ।
ேராைக³ராபீயேத ெரௗth³ைரrhvhயாலவ வநாநில:॥ 17॥
phரshiνவாைநரவிchேச²த³mh chைச²ரnhதரவாஶிபி: ◌⁴ ।
:³ைக²ராvh’chயேத khைரrh⁴ணவ ஜரth³th³ம:॥ 18॥
நmh நிக³ரயாஶு க⁴நக³rhத⁴மநாரதmh ।
ஆkh²rhமாrhஜாரேகேணவ மரேணநாவேலாkhயேத ॥ 19॥
க³nhதா⁴தி³³ணக³rhபி⁴Nhயா ஶூnhயயாऽஶkhதிேவயயா ।
அnhநmh மஹாஶேநேநவ ஜரயா பrhயேத ॥ 20॥
தி³ைந: கதிபையேரவ பjhஞாய க³தாத³ரmh ।
³rhஜந:ஸுஜேநேநவ ெயௗவேநநாவiµchயேத ॥ 21॥
விநாஶஸு’தா³ நிthயmh ஜராமரணப³nh⁴நா ।
பmh கி²ŋhக³வேரேணவ kh’தாnhேதநாபி⁴லShயேத ॥ 22॥
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shதி²ரதயா ஸுக²பா⁴தயா தயா
ஸததiµjh²தiµthதமப²lh³ ச ।
ஜக³தி நாshதி ததா²³ணவrhதmh
மரணபா⁴ஜநமாத³mh யதா²॥ 23॥
இthயாrhேஷ மth³வாShட²மஹாராமாயேண வாlhகீேய
ைவராkh³யphரகரேண விதக³rhஹா நாம சrhத³ஶ:ஸrhக:³॥ 14॥

பசத³ஶ:ஸrhக:³

ராம உவாச ।
iµைத⁴வாph◌⁴thதி²ேதா ேமாஹாnhiµைத⁴வ பவrhத⁴ேத ।
th²யாமேயந பீ⁴ேதாऽsh ³ரஹŋhகாரஶth ॥ 1॥
அஹŋhகாரவஶாேத³வ ேதா³ஷேகாஶகத³rhத²தாmh ।
த³தா³தி தீ³நதீ³நாநாmh ஸmhஸாேரா விவிதா⁴kh’தி:॥ 2॥
அஹŋhகாரவஶாதா³பத³ஹŋhகாராth³³ராத⁴ய: ।
அஹŋhகாரவஶாதீ³ஹா thவஹŋhகாேரா மமாமய:॥ 3॥
தமஹŋhகாரமாthய பரமmh சிரைவணmh ।
ந ⁴ேஜ ந பிபா³mhயmhப:◌⁴ கிiµ ேபா⁴கா³nh⁴ேஜ iµேந ॥ 4॥
ஸmhஸாரரஜநீ தீ³rhகா⁴ மாயா மந ேமாநீ ।
தேதாऽஹŋhகாரேதா³ேஷண கிராேதேநவ வா³ரா ॥ 5॥
யாநி :³கா²நி தீ³rhகா⁴ணி விஷமாணி மஹாnhதி ச ।
அஹŋhகாராthphரஸூதாநி தாnhயகா³thக²தி³ரா இவ ॥ 6॥
ஶேமnh³ைஸmhேகயாshயmh ³ணபth³மமாஶநிmh ।
ஸாmhயேமக⁴ஶரthகாலமஹŋhகாரmh thயஜாmhயஹmh ॥ 7॥
நாஹmh ராேமா ந ேம வாசா² பா⁴ேவஷு ந ச ேம மந: ।
ஶாnhத ஆchசா² shவாthமநீவ ேநா யதா²॥ 8॥
அஹŋhகாரவஶாth³யth³யnhமயா ⁴khதmh ஹுதmh kh’தmh ।
ஸrhவmh தthதத³வshthேவவ வshthவஹŋhகாரkhததா ॥ 9॥
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அஹthயshதி ேத³th³ph³ரமnhநஹமாபதி³:³கி²த: ।
நாshதி ேத³thஸுகி²தshதshமாத³நஹŋhகாதா வரmh ॥ 10॥
அஹŋhகாரபthயjhய iµேந ஶாnhதமநshதயா ।
அவதிShேட² க³ேதாth³ேவேகா³ ேபா⁴ெகௗ³ேகா⁴ ப⁴ŋh³ராshபத:³॥ 11॥
ph³ரமnhயாவத³ஹŋhகாரவாத:³ பjh’mhப⁴ேத ।
தாவth³விகாஸமாயாதி th’Shடஜமஜ ॥ 12॥
அஹŋhகாரக⁴ேந ஶாnhேத th’Sh நவத³lhலதா ।
ஶாnhததீ³பஶிகா²vh’ththயா khவாபி யாthயதிஸthவரmh ॥ 13॥
அஹŋhகாரமஹாவிnhth◌⁴ேய மேநாமthதமஹாக³ஜ: ।
விsh²rhஜதி க⁴நாshேபா²ைட:shதநிைதவ வாத:³॥ 14॥
இஹ ேத³ஹமஹாரNhேய க⁴நாஹŋhகாரேகஸ ।
ேயாऽயiµlhலஸதி shபா²ரshேதேநத³mh ஜக³தா³ததmh ॥ 15॥
th’Shதnhலவphேராதா ப³ஹுஜnhமபரmhபரா ।
அஹŋhகாேராkh³ரகி²ŋhேக³ந கNhேட²iµkhதாவளீ kh’தா ॥ 16॥
thரthரகலthராதி³தnhthரமnhthரவிவrhதmh ।
phரஸாதமேநேநஹ iµேநऽஹŋhகாரைவ ॥ 17॥
phரமாrhேதऽஹthயshnhபேத³shவயமபி th³தmh ।
phரமாrhதா ப⁴வnhthேயேத ஸrhவ ஏவ ³ராத⁴ய:॥ 18॥
அஹthயmh³ேத³ஶாnhேத ஶைநச ஶமஶாதிநீ ।
மேநாக³க³நஸmhேமாஹகா khவாபி க³chச²தி ॥ 19॥
நிரஹŋhகாரvh’thேதrhேம ெமௗrhkh²யாchேசா²ேகந த³த: ।
யthகிசி³சிதmh ph³ரமmhshததா³kh²யாஹாrhஹ ॥ 20॥
ஸrhவாபதா³mh நிலயமth◌⁴வமnhதரshத²-
iµnhiµkhதiµthதம³ேணந ந ஸmhரயா ।
யthநாத³ŋhkh’திபத³mh பேதாऽதி:³க²mh
ேஶேஷண மாmh ஸமiνஶாதி⁴ மஹாiνபா⁴வ ॥ 21॥
இthயாrhேஷ மth³வாShட²மஹாராமாயேண வாlhகீேய
ைவராkh³யphரகரேண அஹŋhகாரஜு³phஸா நாம பசத³ஶ:ஸrhக:³॥ 15॥
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ேஷாட³ஶ:ஸrhக:³

ராம உவாச ।
ேதா³ைஷrhஜrhஜரதாmh யாதி ஸthகாrhயாதா³rhயேஸவநாth ।
வாதாnhத:பிchச²லவவchேசதசலதி சசலmh ॥ 1॥
இதேசதச ஸுvhயkh³ரmh vhயrhத²ேமவாபி⁴தா⁴வதி
³ராth³³ரதரmh தீ³நmh kh³ராேம ெகௗேலயேகா யதா²॥ 2॥
ந phராphேநாதி khவசிthகிசிதphரphைதரபி மஹாத⁴ைந: ।
நாnhத:ஸmhrhணதாேமதி கரNhட³க இவாmh³பி: ◌⁴ ॥ 3॥
நிthயேமவ iµேந ஶூnhயmh கதா³ஶாவா³ராvh’தmh ।
ந மேநா நிrhvh’திmh யாதி mh’ேகா³தா²தி³வ chத:॥ 4॥
தரŋhக³தரலாmh vh’thதிmh த³த⁴தா³நஶீrhணதாmh ।
பthயjhய மபி ’த³ேய யாதி ந shதி²திmh ॥ 5॥
மேநா சநநவிுph³த⁴mh தி³ேஶா த³ஶ விதா⁴வதி ।
மnhத³ராஹநேநாth³⁴தmh ராrhணவபேயா யதா²॥ 6॥
கlhேலாலகதாவrhதmh மாயாமகரமாதmh ।
ந நிேராth³⁴mh ஸமrhேதா²ऽsh மேநாமயமஹாrhணவmh ॥ 7॥
ேபா⁴க³³rhவாŋhராகாŋh வph◌⁴ரபாதமசிnhதயnh ।
மேநாஹணேகா ph³ரமnh³ரmh விபதா⁴வதி ॥ 8॥
ந கதா³சந ேம ேசத:shவாமாநவிஶிrhணதாmh ।
thயஜthயாலயா vh’ththயா சசலthவவாrhணவ:॥ 9॥
ேசதசசலயா vh’ththயா சிnhதாநிசயசரmh ।
th◌⁴’திmh ப³th◌⁴நாதி ைநகthர பஜேர ேகஸ யதா²॥ 10॥
மேநா ேமாஹரதா²ட⁴mh ஶராthஸமதாஸுக²mh ।
ஹரthயபஹேதாth³ேவக³mh ஹmhஸ:ரவாmhப⁴ஸ:॥ 11॥
அநlhபகlhபநாதlhேப விநாசிthதvh’thதய: ।
iµநீnhth³ர ந phர³th◌⁴யnhேத ேதந தphேயऽஹமால:॥ 12॥
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khேரா³kh’தth³’ட⁴kh³ரnhதி²th’Shஸூthேர shதி²தாthமநா ।
விஹேகா³ஜாலேகேநவ ph³ரமnhப³th³ேதா⁴ऽsh ேசதஸா ॥ 13॥
ஸnhததாமrhஷ⁴ேமந சிnhதாjhவாலாேலந ச ।
வநிேநவ th’ணmh ஶுShகmh iµேந த³kh³ேதா⁴ऽsh ேசதஸா ॥ 14॥
khேரண ஜட³தாmh யாதshth’Shபா⁴rhயாiνகா³நா ।
ஶவmh ெகௗேலயேகேநவ ph³ரமnh⁴khேதாऽsh ேசதஸா ॥ 15॥
தரŋhக³தரலாshபா²லvh’thதிநா ஜட³பி ।
தடvh’இெவௗேக⁴ந ph³ரமnhநீேதாऽsh ேசதஸா ॥ 16॥
அவாnhதரநிபாதாய ஶூnhேய வா ph◌⁴ரமய ச ।
th’ணmh த³Nhட³நிேலேநவ ³ேர நீேதாऽsh ேசதஸா ॥ 17॥
ஸmhஸாரஜலேத⁴ரshமாnhநிthயiµthதரேnhiµக:² ।
ேஸேநவ பய:ேரா ேராதி⁴ேதாऽsh ேசதஸா ॥ 18॥
பாதாலாth³க³chச²தாmh ph’th²வீmh ph’th²vhயா: பாதாலகா³நா ।
பகாShட²mh தா³mhேநவ ேவShேதாऽsh ேசதஸா ॥ 9॥
th²ையவ shபா²ரேபண விசாராth³விஶரா ।
பா³ேலா ேவதாலேகேநவ kh³’ேதாऽsh ேசதஸா ॥ 20॥
வேநShணதர:ைஶலாத³பி கShடதரkhரம: ।
வjhராத³பி th³’ேடா⁴ ph³ரமnh³rhநிkh³ரஹமேநாkh³ரஹ:॥ 21॥
ேசத: பததி காrhேயஷு விஹக:³shவாேஷShவிவ ।
ேணந விரதிmh யாதி பா³ல: khட³நகாதி³வ ॥ 22॥
ஜட³phரkh’திராேலாேலா விததாவrhதvh’thதிமாnh ।
மேநாऽph³தி⁴ரதvhயாேலா ³ரmh நயதி தாத மாmh ॥ 23॥
அphயph³தி⁴பாநாnhமஹத:ஸுேமnhலநாத³பி ।
அபி வnhயஶநாthஸாேதா⁴ விஷமchசிthதநிkh³ரஹ:॥ 24॥
சிthதmh மாரணமrhதா²நாmh தshnhஸதி ஜக³ththரயmh ।
தshnhேண ஜக³nhணmh தchசிகிthshயmh phரயthநத:॥ 25॥
சிதாதி³மாநி ஸுக²:³க²ஶதாநி ந-
மph◌⁴யாக³தாnhயக³வராதி³வ காநநாநி ।
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தshnhவிேவகவஶshதiνதாmh phரயாேத
மnhேய iµேந நிணேமவ க³லnhதி தாநி ॥ 26॥
ஸகல³ணஜயாஶா யthர ப³th³தா⁴ மஹth³பி⁴-
shதமஹ விேஜmh சிthதமph◌⁴thதி²ேதாऽஹmh ।
விக³தரதிதயாnhதrhநாபி⁴நnhதா³ லmh
ஜட³மநவிலாஸாmh ேமக⁴ேலகா²ேவnh:³॥ 27॥
இthயாrhேஷ மth³வாShட²மஹாராமாயேண வாlhகீேய
ைவராkh³யphரகரேண ைவராkh³யசிthதெதௗ³ராthmhயmh நாம ேஷாட³ஶ:ஸrhக:³
॥ 16॥

ஸphதத³ஶ:ஸrhக:³

ராம உவாச ।
ஹாrhதா³nhத⁴காரஶrhவrhயா th’Shணேயஹ ³ரnhthயயா ।
sh²ரnhதி ேசதநாகாேஶ ேதா³ஷெகௗஶிகபŋhkhதய:॥ 1॥
அnhதrhதா³ஹphரதா³யிnhயா ஸட⁴ரஸமாrhத³வ: ।
பŋhக ஆதி³thயதீ³phthேயவ ேஶாஷmh நீேதாऽsh சிnhதயா ॥ 2॥
மம சிthதமஹாரNhேய vhயாேமாஹதிராேல ।
ஶூnhேய தாNhட³விநீ ஜாதா ph◌⁴’ஶமாஶாபிஶாசிகா ॥ 3॥
வேசாரசிதநீஹாரா கசேநாபவேநாjhjhவலா ।
நmh விகாஸமாயாதி சிnhதாகணகமஜ ॥ 4॥
அலமnhதrhph◌⁴ரமாையவ th’Shதரதாஶயா ।
ஆயாதா விஷேமாlhலாஸrhரmh³நிதா⁴விவ ॥ 5॥
உth³தா³மகlhேலாலரவா ேத³ஹாrhth³ெரௗ வஹதீஹ ேம ।
தரŋhக³தரலாகாரா தரth’Shதரŋhகி³ணீ ॥ 6॥
ேவக³mh ஸmhேராth³⁴iµதி³ேதா வாthயேயவ ஜரthth’ணmh ।
நீத: கஷயா khவாபி th’Shணயா சிthதசாதக:॥ 7॥
யாmh யாமஹமதீவாshதா²mh ஸmhரயா ³ணயாmh ।
தாmh தாmh kh’nhததி ேம th’Sh தnhthவ கா ॥ 8॥
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பயவ ஜரthபrhணmh வாயாவிவ ஜரthth’ணmh।
நப⁴வ ஶரnhேமக⁴சிnhதாசkhேர ph◌⁴ரமாmhயஹmh ॥ 9॥
க³nhமாshபத³மாthயமஸமrhத²தி⁴ேயா வயmh ।
சிnhதாஜாேல விiµயாேமா ஜாேல ஶநேயா யதா²॥ 10॥
th’Shபி⁴தா⁴நயா தாத த³kh³ேதா⁴ऽsh jhவாலயா ததா² ।
யதா² தா³ேஹாபஶமநமாஶŋhேக நாmh’ைதரபி ॥ 11॥
³ரmh ³ரேதா க³thவா ஸேமthய ச ந: ந: ।
ph◌⁴ரமthயாஶு தி³க³nhேதஷு th’Shேnhமthத ரŋhக³ ॥ 12॥
ஜட³ஸmhஸrhகி³ணீ th’Sh kh’ேதாrhth◌⁴வாேதா⁴க³மாக³மா ।
ுph³தா⁴ kh³ரnhதி²மதீ நிthயமாரக⁴Thடாkh³ரரjhஜுவth ॥ 13॥
அnhதrhkh³ரதி²தயா ேத³ேஹ ஸrhவ³ேச²த³யாऽநயா ।
ரjhjhேவவாஶு ப³வrhத³shth’Shணயா வாயேத ஜந:॥ 14॥
thரthரகலthராதி³th’Shணயா நிthயkh’Shடயா ।
க²ேக³Shவிவ கிராthேயத³mh ஜாலmh ேலாேகஷு ரchயேத ॥ 15॥
பீ⁴ஷயthயபி தீ⁴ரmh மாமnhத⁴யthயபி ேஸணmh ।
ேக²த³யthயபி ஸாநnhத³mh th’Sh kh’Shேணவ ஶrhவ ॥ 16॥
லா ேகாமலshபrhஶா விஷைவஷmhயஶmhநீ ।
த³ஶthயபி மநாkhshph’Shடா th’Sh kh’Shேணவ ேபா⁴கி³நீ ॥ 17॥
பி⁴nhத³தீ ’த³யmh mhஸாmh மாயாமயவிதா⁴யிநீ ।
ெதௗ³rhபா⁴kh³யதா³யிநீ தீ³நா th’Sh kh’Shேணவ ரா ॥ 18॥
தnhth³தnhthக³ண: ேகாஶmh த³தா⁴நா பேவShதmh ।
நாநnhேத³ ராஜேத ph³ரமmhshth’Sh ஜrhஜரவlhலகீ ॥ 19॥
நிthயேமவாதிமநா கேகாnhமாத³தா³யிநீ ।
தீ³rhக⁴தnhth க⁴நshேநஹா th’Shக³வரவlhல ॥ 20॥
அநாநnhத³க ஶூnhயா நிShப²லா vhயrhத²iµnhநதா ।
அமŋhக³ளக khரா th’Shேணவ மஜ ॥ 21॥
அநாவrhதசிthதாபி ஸrhவேமவாiνதா⁴வதி ।
ந சாphேநாதி ப²லmh கிசிthth’Sh rhேணவ காநீ ॥ 22॥
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ஸmhஸாரvh’nhேத³ மஹதி நாநாரஸஸமாேல ।
⁴வநாேபா⁴க³ரŋhேக³ஷு th’Sh ஜரட²நrhதகீ ॥ 23॥
ஜராஸுதாடா⁴ பாேதாthபாதப²லாவ: ।
ஸmhஸாரஜŋhக³ேல தீ³rhேக⁴ th’Sh விஷலதா ததா ॥ 24॥
யnhந ஶkhேநாதி தthராபி த⁴thேத தாNhட³விதாmh க³திmh ।
nh’thயthயாநnhத³ரதmh th’Sh rhேணவ நrhதகீ ॥ 25॥
ph◌⁴’ஶmh sh²ரதி நீஹாேர ஶாmhயthயாேலாக ஆக³ேத ।
³rhலŋhkh◌⁴ேயஷு பத³mh த⁴thேத சிnhதா சபலப³rhணீ ॥ 26॥
ஜட³கlhேலாலப³ஹுலா சிரmh ஶூnhயாnhதராnhதரா ।
ணiµlhலாஸமாயாதி th’Sh phராvh’Thதரŋhகி³ணீ ॥ 27॥
நShடiµthsh’jhய திShட²nhதmh th’Sh vh’வாபரmh ।
ஷாthஷmh யாதி th’Sh ேலாேலவ பணீ ॥ 28॥
பத³mh கேராthயலŋhkh◌⁴ேயऽபி th’phதாபி ப²லஹேத ।
சிரmh திShட²தி ைநகthர th’Sh சபலமrhக॥
இத³mh kh’thேவத³மாயாதி ஸrhவேமவாஸமஜஸmh ।
அநாரதmh ச யதேத th’Sh ேசShேடவ ைசவிகீ ॥ 30॥
ணமாயாதி பாதாலmh ணmh யாதி நப⁴shத²லmh ।
ணmh ph◌⁴ரமதி தி³khேஜ th’Sh’thபth³மஷThபதீ³॥ 31॥
ஸrhவஸmhஸாரேதா³ஷாmh th’Shணகா தீ³rhக⁴:³க²தா³ ।
அnhத:ரshத²மபி யா ேயாஜயthயதிஸŋhகேட ॥ 32॥
phரயchச²தி பரmh ஜாTh³யmh பரமாேலாகேராதி⁴நீ ।
ேமாஹநீஹாரக³ஹநா th’Sh ஜலத³மாகா ॥ 33॥
ஸrhேவஷாmh ஜnhஜாதாநாmh ஸmhஸாரvhயவஹாmh ।
பphேராதமேநாமாலா th’Sh ப³nhத⁴நரjhஜுவth ॥ 34॥
விசிthரவrh வி³ தீ³rhகா⁴ மநஸऽnhshதி²தி: ।
ஶூnhயா ஶூnhயபதா³ th’Sh ஶkhரகாrhiµகத⁴rhணீ ॥ 35॥
அஶநிrh³ணஸshயாநாmh ப²தா ஶரதா³பதா³mh ।
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மmh ஸmhவிthஸேராஜாநாmh தமஸாmh தீ³rhக⁴யாநீ ॥ 36॥
ஸmhஸாரநாடகந காrhயாலயவிஹŋhக³ ।
மாநஸாரNhயஹணீ shமரஸŋhகீ³தவlhலகீ ॥ 37॥
vhயவஹாராph³தி⁴லஹ ேமாஹமாதŋhக³’ŋhக²லா ।
ஸrhக³nhயkh³ேராத⁴ஸுலபா⁴ :³க²ைகரவசnhth³கா ॥ 38॥
ஜராமரண:³கா²நாேமகா ரthநஸiµth³கா ।
ஆதி⁴vhயாதி⁴விலாஸாநாmh நிthயmh மthதா விலாநீ ॥ 39॥
ணமாேலாகவிமலா ஸாnhத⁴காரலவா ணmh ।
vhேயாமவீth²பமா th’Sh நீஹாரக³ஹநா ணmh ॥ 40॥
க³chச²thபஶமmh th’Sh காயvhயாயாமஶாnhதேய ।
த க⁴நதம:kh’Sh யதா² ரோநிvh’thதேய ॥ 41॥
தாவnhiµயthயயmh ேகா ேலாேகா விதாஶய: ।
யாவேத³வாiνஸnhத⁴thேத th’Sh விஷவிஷூசிகா ॥ 42॥
ேலாேகாऽயமகி²லmh :³க²mh சிnhதேயாjh²தேயாjhஜ²தி ।
th’Shவிஷூசிகாமnhthரசிnhதாthயாேகா³ கth²யேத ॥ 43॥
th’ணபாஷாணகாShடா²தி³ஸrhவமாஷஶŋhகயா ।
ஆத³தா³நா sh²ரthயnhேத th’Sh மthshயீ ரேத³ யதா²॥ 44॥
ேராகா³rhதிரŋhக³நாth’Sh க³mhபீ⁴ரமபி மாநவmh ।
உthதாநதாmh நயnhthயாஶு ஸூrhயாmhஶவ இவாmh³ஜmh ॥ 45॥
அnhத:ஶூnhயா kh³ரnhதி²மthேயா தீ³rhக⁴shவாŋhரகNhடகா: ।
iµkhதாமணிphயா நிthயmh th’Sh ேவiΝலதா இவ ॥ 46॥
அேஹா ப³த மஹchசிthரmh th’Shமபி மஹாதி⁴ய: ।
³ேச²தா³மபி kh’nhதnhதி விேவேகநாமலாநா ॥ 47॥
நாதா⁴ரா ந வjhராrhசிrhந தphதாய:கrhசிஷ: ।
ததா²தீ யதா² ph³ரமmhshth’Shேணயmh ’தி³ஸmhshதி²தா ॥ 48॥
உjhjhவலாऽததீkh³ரா shேநஹதீ³rhக⁴த³ஶா பரா ।
phரகாஶா தா³ஹ:³shபrhஶா th’Sh தீ³பஶிகா²இவ ॥ 49॥
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அபி ேமஸமmh phராjhஞமபி ஶூரமபி shதி²ரmh ।
th’ணீகேராதி th’Shைநகா நிேமேஷண நேராthதமmh ॥ 50॥
ஸmhshதீrhணக³ஹநா பீ⁴மா க⁴நஜாலரேஜாமயீ ।
ஸாnhத⁴காேராkh³ரநீஹாரா th’Sh விnhth◌⁴யமஹாத ॥ 51॥
ஏைகக ஸrhவ⁴வநாnhதரலph³த⁴லயா
³rhலயதாiµபக³ைதவ வ:shதி²ைதவ ।
th’Sh shதி²தா ஜக³தி சசலவீசிமேல
ேராத³காmh³தரேல ம⁴ேரவ ஶkhதி:॥ 52॥
இthயாrhேஷ மth³வாShட²மஹாராமாயேண வாlhகீேய
ைவராkh³யphரகரேண th’Shப⁴ŋhேகா³ நாம ஸphதத³ஶ:ஸrhக:³॥ 17॥

அShடாத³ஶ:ஸrhக:³

ராம உவாச ।
ஆrhth³ராnhthரதnhthக³ஹேநா விகா பபாதவாnh ।
ேத³ஹ:sh²ரதி ஸmhஸாேர ேஸாऽபி :³கா²ய ேகவலmh ॥ 1॥
அjhேஞாऽபி தjhjhஞஸth³’ேஶா வதாthமசமthkh’தி: ।
khthயா ப⁴vhேயாऽphயப⁴vhேயாऽபி ந ஜேடா³ நாபி ேசதந:॥ 2॥
ஜடா³ஜட³th³’ேஶாrhமth◌⁴ேய ேதா³லாயித³ராஶய: ।
அவிேவகீ விடா⁴thமா ேமாஹேமவ phரயchச²தி ॥ 3॥
shேதாேகநாநnhத³மாயாதி shேதாேகநாயாதி ேக²தி³தாmh ।
நாshதி ேத³ஹஸம: ேஶாchேயா நீேசா ³ணப³Shkh’த:॥ 4॥
ஆக³மாபாயிநா நிthயmh த³nhதேகஸரஶாநா ।
விகாஸshதShேபண phரதிணமலŋhkh’த:॥ 5॥
⁴ஜஶாேகா² க⁴நshகnhேதா⁴ th³விஜshதmhப⁴ஶுப⁴shதி²தி: ।
ேலாசநாபி³லாkhராnhத:ஶிர:பீட²ph³’ஹthப²ல:॥ 6॥
ரவத³nhதரஸkh³ரshேதா ஹshதபாத³ஸுபlhலவ: ।
³lhமவாnhகாrhயஸŋhகா⁴ேதா விஹŋhக³மkh’தாshபத:³॥ 7॥
ஸchசா²ேயா ேத³ஹvh’ோऽயmh வபாnhத²க³shபத:³ ।
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கshயாthய: கshய பர ஆshதா²நாshேத² கிலாthர ேக ॥ 8॥
தாத ஸnhதரrhேத²ந kh³’தாயாmh ந: ந: ।
நாவி ேத³ஹலதாயாmh ச கshய shயாதா³thமபா⁴வநா ॥ 9॥
ேத³ஹநாmhநி வேந ஶூnhேய ப³ஹுக³rhதஸமாேல ।
தஹாஸŋhkh²யதெரௗ விவாஸmh ேகாऽதி⁴க³chச²தி ॥ 10॥
மாmhஸshநாyhவshதி²வேத ஶரபடேஹऽth³’ேட⁴ ।
மாrhஜாரவத³ஹmh தாத திShடா²mhயthர க³தth◌⁴வெநௗ ॥ 11॥
ஸmhஸாராரNhயஸmhேடா⁴ விலஸchசிthதமrhகட: ।
சிnhதாமஜதாகாேரா தீ³rhக⁴:³க²⁴ணத:॥ 12॥
th’Sh⁴ஜŋhக³ேக³ஹmh ேகாபகாகkh’தாலய: ।
shதNhேயாth³க³ம:மா²பா⁴ஶுப⁴மஹாப²ல:॥ 13॥
ஸுshகnhெதௗ⁴க⁴லதாஜாேலா ஹshதshதப³கஸுnhத³ர: ।
பவநshபnhதி³தாேஶஷshவாŋhகா³வயவபlhலவ:॥ 14॥
ஸrhேவnhth³யக²க³தா⁴ர:ஸுஜாiνshதmhப⁴ உnhநத: ।
ஸரஸchசா²யயா khத: காமபாnhத²நிேஷவித:॥ 15॥
rhத⁴ஸஜநிதாऽऽதீ³rhக⁴ஶிேராஹth’வ: ।
அஹŋhகாரkh³’th◌⁴ரkh’தலாய:ஸுேராத³ர:॥ 16॥
விchசி²nhநவாஸநாஜாலலthவாth³³rhலவாkh’தி: ।
vhயாயாமவிரஸ: காயphலோऽயmh ந ஸுகா²ய ேம ॥ 17॥
கேலவரமஹŋhகாரkh³’ஹshத²shய மஹாkh³’ஹmh ।
ட²thவph◌⁴ேய வா shைத²rhயmh கிமேநந iµேந மம ॥ 18॥
பŋhkhதிப³th³ேத⁴nhth³யபஶுmh வலthth’Shkh³’ஹாŋhக³நmh ।
ராக³ரதஸrhவாŋhக³mh ேநShட²mh ேத³ஹkh³’ஹmh மம ॥ 19॥
ph’Shடா²shதி²காShட²ஸŋhக⁴Thடபஸŋhகடேகாடரmh ।
ஆnhthரரjhஜுபி⁴ராப³th³த⁴mh ேநShட²mh ேத³ஹkh³’ஹmh மம ॥ 20॥
phரsh’தshநாதnhthகmh ரkhதாmh³kh’தகrhத³மmh ।
ஜராமŋhேகாலத⁴வளmh ேநShட²mh ேத³ஹkh³’ஹmh மம ॥ 21॥
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சிthதph◌⁴’thயkh’தாநnhதேசShடாவShடph³த⁴ஸmhshதி²தி ।
தா²ேமாஹமஹாsh²ணmh ேநShட²mh ேத³ஹkh³’ஹmh மம ॥ 22॥
:³கா²rhப⁴கkh’தாkhரnhத³mh ஸுக²ஶyhயாமேநாரமmh ।
³ஹாத³kh³த⁴தா³கmh ேநShட²mh ேத³ஹkh³’ஹmh மம ॥ 23॥
மலாTh◌⁴யவிஷயvhஹபா⁴Nhேடா³பshகரஸŋhகடmh ।
அjhஞாநாரவதmh ேநShட²mh ேத³ஹkh³’ஹmh மம ॥ 24॥
³lhப²³kh³³விராnhதஜாrhth◌⁴வshதmhப⁴மshதகmh ।
தீ³rhக⁴ேதா³rhதா³ஸுth³’ட⁴mh ேநShட²mh ேத³ஹkh³’ஹmh மம ॥ 25॥
phரகடாக³வாாnhத: khட³thphரjhஞாkh³’ஹாŋhக³நmh ।
சிnhதா³th’கmh ph³ரமnhேநShடmh ேத³ஹkh³’ஹmh மம ॥ 26॥
rhத⁴ஜாchசா²த³நchச²nhநகrhணசnhth³ரஶாகmh ।
ஆதீ³rhகா⁴ŋh³நிrhvhஹmh ேநShட²mh ேத³ஹkh³’ஹmh மம ॥ 27॥
ஸrhவாŋhக³Th³யஸŋhகா⁴தக⁴நேராமயவாŋhரmh ।
ஸmhஶூnhயேபடவிவரmh ேநShட²mh ேத³ஹkh³’ஹmh மம ॥ 28॥
நேகா²rhணநாபி⁴நிலயmh ஸரமாரணிதாnhதரmh ।
பா⁴ŋhகாரகாபவநmh ேநShட²mh ேத³ஹkh³’ஹmh மம ॥ 29॥
phரேவஶநிrhக³மvhயkh³ரவாதேவக³மநாரதmh ।
விததாக³வாmh தnhேநShட²mh ேத³ஹkh³’ஹmh மம ॥ 30॥
வாமrhககாkhராnhதவத³நth³வாரபீ⁴ஷணmh ।
th³’Shடத³nhதாshதி²ஶகலmh ேநShட²mh ேத³ஹkh³’ஹmh மம ॥ 31॥
thவkhஸுதா⁴ேலபமsh’ணmh யnhthரஸசாரசசலmh ।
மந:ஸதா³ரேநாthகா²தmh ேநShட²mh ேத³ஹkh³’ஹmh மம ॥ 32॥
shததீ³பphரேபா⁴th³பா⁴ ணமாநnhத³ஸுnhத³ரmh ।
ணmh vhயாphதmh தம:ைரrhேநShட²mh ேத³ஹkh³’ஹmh மம ॥ 33॥
ஸமshதேராகா³யதநmh வபதபthதநmh ।
ஸrhவாதி⁴ஸாரக³ஹநmh ேநShட²mh ேத³ஹkh³’ஹmh மம ॥ 34॥
அrhோப⁴விஷமா ஶூnhயா நி:ஸாரேகாடரா ।
தேமாக³ஹநதி³khஜா ேநShடா ேத³ஹாடவீ மம ॥ 35॥
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ேத³ஹாலயmh தா⁴ரயிmh ந ஶkhேநா iµநீவர: ।
பŋhகமkh³நmh ஸiµth³த⁴rhmh க³ஜமlhபப³ேலா யதா²॥ 36॥
கிmh யா கிmh ச ராjhேயந கிmh காேயந கிைத: ।
தி³ைந: கபிதையேரவ கால:ஸrhவ நிkh’nhததி ॥ 37॥
ரkhதமாmhஸமயshயாshய ஸபா³யாph◌⁴யnhதரmh iµேந ।
நாைஶகத⁴rhே ph³ ைகவ காயshய ரmhயதா ॥ 38॥
மரவஸேர காயா வmh நாiνஸரnhதி ேய ।
ேதஷு தாத kh’தkh◌⁴ேநஷு ைகவாshதா²வத³ தீ⁴மதாmh ॥ 39॥
மthேதப⁴கrhkh³ரசல: காேயா லmhபா³mh³ப⁴ŋh³ர: ।
ந ஸnhthயஜதி மாmh யாவthதாவேத³நmh thயஜாmhயஹmh ॥ 40॥
பவநshபnhத³தரலmh ேபலவ: காயபlhலவ: ।
ஜrhஜரshதiνvh’thதச ேநShேடா ேம கநீரஸ:॥ 41॥
⁴khthவா பீthவா சிரmh காலmh பா³லபlhலவேபலவாmh ।
தiνதாேமthய யthேநந விநாஶமiνதா⁴வதி ॥ 42॥
தாnhேயவ ஸுக²:³கா²நி பா⁴வாபா⁴வமயாnhயெஸௗ ।
⁴ேயாऽphயiνப⁴வnhகாய: phராkh’ேதா  ந லjhஜேத ॥ 43॥
ஸுசிரmh phர⁴தாmh kh’thவா ஸmhேஸvhய விப⁴வயmh ।
ேநாchch²ராயேமதி ந shைத²rhயmh காய: கிதி பாlhயேத ॥ 44॥
ஜராகாேல ஜராேமதி mh’thகாேல ததா² mh’திmh ।
ஸம ஏவாவிேஶஷjhஞ: காேயா ேபா⁴கி³த³th³ரேயா:॥ 45॥
ஸmhஸாரmhேபா⁴தி⁴ஜட²ேர th’Shஹரகாnhதேர ।
ஸுphதshதிShட²தி iµkhேதேஹா ேகாऽயmh காயகchச²ப:॥ 46॥
த³ஹைநகாrhத²ேயாkh³யாநி காயகாShடா²நி ⁴ஶ: ।
ஸmhஸாராph³தா⁴விேஹாயnhேத கசிthேதஷு நரmh வி:³॥ 47॥
தீ³rhக⁴ெதௗ³ராthmhயவலயா நிபாதப²லபாதயா ।
ந ேத³ஹலதயா காrhயmh கிசித³shதி விேவகிந:॥ 48॥
மjhஜnhகrhத³மேகாேஶஷு ஜ²thேயவ ஜராmh க³த: ।
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ந jhஞாயேதயாthயசிராthக: கத²mh ேத³ஹத³rh³ர:॥ 49॥
நி:ஸாரஸகலாரmhபா: ◌⁴ காயாசபலவாயவ: ।
ரேஜாமாrhேக³ண க³chச²nhேதா th³’யnhேத ேநஹ ேகநசிth ॥ 50॥
வாேயாrhதீ³பshய மநேஸா க³chச²ேதா jhஞாயேத க³தி: ।
ஆக³chச²தச ப⁴க³வச²ரshய கதா³சந ॥ 51॥
ப³th³தா⁴shதா² ேய ஶேரஷு ப³th³தா⁴shதா² ேய ஜக³thshதி²ெதௗ ।
தாnhேமாஹமதி³ேராnhமthதாnhதி⁴kh³தி⁴க³sh ந: ந:॥ 52॥
நாஹmh ேத³ஹshய ேநா ேத³ேஹா மம நாயமஹmh ததா² ।
இதி விராnhதசிthதா ேய ேத iµேந ேஷாthதமா:॥ 53॥
மாநாவமாநப³ஹுலா ப³ஹுலாப⁴மேநாரமா: ।
ஶரமாthரப³th³தா⁴shத²mh kh³நnhதி ேதா³ஷth³’ேஶா நரmh ॥ 54॥
ஶரவph◌⁴ரஶாயிnhயா பிஶாchயா பஶலாŋhக³யா ।
அஹŋhகாரசமthkh’thயா ச²ேலந ச²தா வயmh ॥ 55॥
phரjhஞா வராகீ ஸrhைவவ காயப³th³தா⁴shத²யாநயா ।
th²யாth³யாநராshயா ச²தா கShடேமகிகா ॥ 56॥
ந கிசித³பி th³’ேயऽshnhஸthயmh ேதந ஹதாthமநா ।
சிthரmh த³kh³த⁴ஶேரண ஜநதா விphரலph◌⁴யேத ॥ 57॥
தி³ைந: கதிபையேரவ நிrhஜ²ராmh³கே யதா² ।
பதthயயமயthேநந ஜரட:² காயபlhலவ:॥ 58॥
காேயாऽயமசிராபாேயா ³th³³ேதா³ऽmh³நிதா⁴விவ ।
vhயrhத²mh காrhயபராவrhேத பsh²ரதி நிShப²ல:॥ 59॥
தா²jhஞாநவிகாேரऽshnhshவphநஸmhph◌⁴ரமபthதேந ।
காேய sh²டதராபாேய ணமாshதா² ந ேம th³விஜ ॥ 60॥
த³thஷு ஶரத³ph◌⁴ேரஷு க³nhத⁴rhவநக³ேரஷு ச
shைத²rhயmh ேயந விநிrhணீதmh ஸ விவ விkh³ரேஹ ॥ 61॥
ஸததப⁴ŋh³ரகாrhயபரmhபரா
விஜயிஜாதஜயmh ஹட²vh’thதிஷு ।
phரப³லேதா³ஷத³mh  கேலவரmh
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th’ணவாஹமேபாய ஸுக²mh shதி²த:॥ 62॥
இthயாrhேஷ மth³வாShட²மஹாராமாயேண வாlhகீேய
ைவராkh³யphரகரேண காயஜு³phஸா நாமாShடாத³ஶ:ஸrhக:³॥ 18॥
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