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ஶ்ரீமான் விஷ்ணு: ப்ரஜாத ா  ³ஶர ²ன்ருʼபத  ராமனாத ா²ऽ ² நீத ா  

     விஶ்வாமித்தரண மந்த்ராஹ்ருʼ ³
னுஜஸஹி ஸ் ாடககா⁴துதகாऽஸ்த்ரம் । 

ப்³ராஹ்மாத்³யம் ப்ராப்ய ஹத்வா நிஶிசரனிகரம் யஜ்ஞபாத ா 
விதமாச்யா- 

     ஹல்யாம் ஶாபாச்ச ப⁴ங்க்த்வா ஶிவ ⁴னுருபயன் ஜானகீம் ந: ப்ரஸீத ³
த் ॥ 1॥ 

 

ஆயன் ராம: ஸபா⁴ர்தயாத்⁴வனி நிஜஸஹஜஜர்பா⁴ர்க³
தவஷ்வாஸதராஷா- 

     த்³ ⁴த்வா ஸுராரிம் புரக³ உ  நு ஸ் ாபஜஸர்பூ⁴பப்ருʼஷ்ஜட:² । 

கல்யாணானந்  ⁴ர்தமாऽகு³ண வரஹி : ப்ராணிநாமந் ராத்தம- 

     த்யாத்³யுக் ஶ்சாபி⁴தஷதக புரஜனமஹித ா மஹ்ய ாம் தம வதசாபி:⁴ 
॥ 2॥ 

 

ஜகதகயபீ்ரீ ிதஹத ா: ஸ ஸஹஜன்ருʼபதஜாவல்கலீ யானரண்யம் 

     க³ங்கா³ ாரீ கு³ஹார்ச்ய: க்ருʼ ருசிரஜதடா கீ³ஷ்பத : புத்ரமான்ய: । 

 ீர்த்வா க்ருʼஷ்ணாம் ப்ரயாத ாऽவது நிஜமம ம் சித்ரகூடம் ப்ரபன்னம் 

     ஸ்வாம்பா³பி⁴ர்ப்⁴ரா ரம்  ம் ஶ்ரு ஜனகக³ ி: ஸாந்த்வயன் 

ந்யுப்  ீர் :² ॥ 3॥ 



 

 ³த்வாऽஸ்ஜம பாது³தக ஸ்தவ க்ஷி ிப⁴ரணக்ருʼத ௌ ப்தரஷ்ய  ம் 

காகதனத்ரம் 

     வ்யஸ்யாராஜ்தயாऽத்ரிநாம்தனா வனம ² ஸமித ா  ³ண்ட³கம் 

 ாபதஸஷ்டம் । 

குர்வன் ஹத்வா விரா ⁴ம் க² கு  ³மனம் யாசி ஸ் பஸாக்³ர்ஜய- 

     ஸ்த ஷாம்  ³த்த்வாऽப⁴யம் ஸ்வானஸி ⁴னுரிஷு ீ⁴ன் யானக³
ஸ்த்த்யாத் ஸ பாயாத் ॥ 4॥ 

 

ஆஸீன: பஞ்சவட்யாமகுரு  விக்ருʼ ாம் ராக்ஷஸீம் தயா த்³விஸப் - 

     க்ரவ்யா ா³னப்யதனகான ² க²ரமவ ீ⁴த்³ தூ³ஷணம் ச த்ரிஶரீ்ஷம் । 

மாரீசம் மார்க³ரூபம்  ³ஶவ ³னஹ்ருʼ ாமாக்ருʼ ிம் பூ⁴மிஜாம் யாம் 

     அன்விஷ்யன்னார் க்³ருʼத்⁴ரம் ஸ்வக³ ிம ² நயன் மாமதவத் க்⁴னன் 

கப³ந் ⁴ம் ॥ 5॥ 

 

பம்பா ீரம் ஸ க³ச்ச²ன்னிஹ க்ருʼ வஸ ிர்ப⁴க் ிதுஷ்ட: ஶப³ர்ஜய 

      ³த்வா முக் ிம் ப்ரகுர்வன் ஹனும  உ ி³ ம் ப்ராப் ஸுக்³ரீவஸக்²ய: 

। 

ஸப்  ச்சி²த்வா ஸா ான் வி ி⁴வரப³ ிதனா வா ிபி⁴த்ஸூர்யஸூனும் 

     குர்வாதணா ராஜ்யபா ம் ஸமவது நிவஸன் மால்யவத்கந் ³தரதஸௌ 

॥ 6॥ 

 



நீத்வா மாஸான் கபஶீானிஹ  ³ஶ ஹரி : ப்தரஷ்ய ஸீ ாம் விசித்யா- 

     யா ஶ்ரீமத்³ ⁴னூமத்³கி³ரம ² ஸமனுஶ்ருத்ய க³ச்ச²ன் கபநீ்த்³ஜர: । 

ஸுக்³ரீவாத்³ஜயரஸங்க்²ஜயர் ³ஶமுக²ஸஹஜம் மானயன்னப்³
 ி⁴வாசா 

     ஜ ³த்யக்⁴ன: தஸதுகாரீ ரிபுபுரரு ³தவத்³வாஜனர்ஜவரிகா⁴ ீ ॥ 7॥ 

 

ப⁴க்³னம் க்ருʼத்வா  ³ஶாஸ்யம் கு³ரு ரவபுஷம் கும்ப⁴கர்ணம் நிஹத்ய 

     ப்ரத்⁴வஸ் ாதஶஷனாக³ம் ப ³கம ன ம்  ார்க்ஷ்யமானந்த்³ய ராம: । 

ஸர்வானுஜ்ஜவீயந் ம் கி³ரி ⁴ரமனக⁴ஶ்சாஞ்ஜதனயம் கபனீ் ஸ்வான் 

     விஜ்ஞானாஸ்த்தரண ரக்ஷன் ஸமவது  ³மயம்ல் க்ஷ்மணாச்ச²
க்ரஶத்ரும் ॥ 8॥ 

 

க்ரவ்யா ா³ன் க்⁴னன்ன்ஸங்க்²யானபி  ³ஶவ ³னம் ப்³ரஹ்மபூர்ஜவ: 

ஸுதரஜஶ: 

     புஷ்ஜபராகீர்யமாதணா ஹு வஹவிம மாப்ய ஸீ ாம் வி ா⁴ய । 

ரதக்ஷானா ²ம் ஸ்வப⁴க் ம் ஸ்வபுரம ² க³ : புஷ்பகஸ் :² ஸமஸ்ஜ : 

      ஸாம்ரஜ்தய சாபி⁴ஷிக்த ா நிஜஜனமகி² ம் மானயன் தம க³ ி: 
ஸ்யாத் ॥ 9॥ 

 

ரக்ஷன் தக்ஷாணமீ் ஸம்ருʼத்³ ா⁴ம் நு  உ  முனிபி⁴ர்மானயன் 

வாயுஸூனும் 



     ப்தரஷ்யா ி³த்யாத்மஜா ீ³ன் வ்ய னு  ப⁴ர ம் 

தயௌவராஜ்தயऽனுமான்ய । 

கார்தய தஸௌமித்ரிமார் ஶ்வக³ ி³ க்ருʼ ³ரிக்⁴தனாऽ ² ஶத்ருக்⁴தனா 
தயா 

     ஹத்வாऽதஸௌ து³ஷ்டஶூத்³ரம் த்³விஜஸு கு³ப³தவத் 

கும்ப⁴ஜான்மா பா⁴ரீ ॥ 10॥ 

 

யஜ்ஞம்  ன்வன் த்ரிதகாடீர்வ்யது ³  ப⁴ர ாத்³ஜய: ஸுரானஶீவாக்யா- 

     த்³யாஸ்யன்  ா⁴மாத்ரிபுரம் பு⁴ஜிம ² ஸ நயன்னாத்மஸூன் 

ஸ்வராஜ்தய । 

க்ரூʼத்வா ஶ்ரீஹ்ரீஹனூமத்³ த்⁴ருʼ விம ச ச்சாமரச்ச²த்ரதஶாப⁴ீ 

ப்³ரஹ்மாத்³ஜய: ஸ்தூயமாதனா நிஜபுரவி ஸத்பா ³பத்³
தமாऽவ ான்மாம் ॥ 11॥ 

 

இ ி ஶ்ரீராமசரித்ரமஞ்ஜரீ த ஶ : க்ருʼ ா । 

ராக்⁴தவந்த்³தரண ய ினா பூ⁴யாத்³ராமப்ரஸா ³ ா³ ॥ 12॥ 


