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ப்ரதம ஸரக்: 

யுதாஜித ்து ப்ராப்ய பரதம் ஸ ஶதர்ுக்நம் ப்ரஹரஷ்ிதஃ 

ஸ்வ புரம் ப்ராவிஶ தவ்ீரஃ பிதா தஸ்ய துயதாஷ ஹ ௧ 

கசச்தா மாதுல குலம் பரயத ந ததா௭நக: 

ஶதர்ுக்யநா நிதய் ஶதர்ுக்யநா நீத: ப்ரதீி புரஸ்க்ருத: ௨ 

ஸ ததர் நய்வஸத ்ப்ராதர்ா ஸஹ ஸதக்ார ஸதக்்ருதஃ 

மாதுயல நா௭ஶ்வபதிநா புதர் ஸ்யநயஹந லாலிதஃ ௩ 

ததர்ா௭பி நிவஸநத்தௌ ததௌ தரப்்யமாதணௌ ச 

காமதஃ 

ப்ராததரௌ ஸ்மரதாம் வீதரௌ வ்ருதத்ம் தஶரதம் 

நர்ுபம் ௪ 

ராஜா௭பி ததௌ மஹாயதஜாஃ ஸஸ்மார 

ப்யராஷிததௌ ஸுததௌ 

உதபௌ பரத ஶதர்ுகத்நௌ மயஹநத்ர் 

வருயணாபதமௌ ௫ 

ஸரவ் ஏவ து தஸ்ய இஷ்டா: சதவ்ாரஃ புருஷரஷ்பாஃ 

ஸ்வ ஶரரீாத ் விநிரவ்்ருதத்ா: சதவ்ார இவ பாஹவஃ ௬ 

யதஷாம் அபி மஹா யதஜா ராயமா ரதிகரஃ பிதுஃ 

ஸ்வயம்பூ: இவ பூதாநாம் பபூவ குணவதத்ரஃ ௭ 

ஸ ஹி யதவவ: உதீரண் ஸ்ய ராவண ஸ்ய வதா௭ரத்ிபி:  

அரத்ியதா மாநுயஷ யலாயக ஜஜ்யே விஷ்ணு: ஸநாதந: 

௮ 

தகௌஸல்யா ஶுஶுயப யதந புதய்ரணா௭மித யதஜஸா   

யதா வயரண யதவாநாம்  அதிதி: வஜ்ர பாணிநா ௯ 

ஸ ஹி ரூயபாபபநந் ஶ்ச வீரய்வாந ்அநஸூயக: 

பூதமௌ  அநுபம: ஸூநு: குவணஃ தஶரயதாபம: ௧0 

ஸ ச நிதய்ம் ப்ரஶாநத்ா௭௭தம்ா ம்ருதுபூரவ்ம் து பாஷயத  

உசய்மாயநா௭பி பருஷம் ந உதத்ரம் ப்ரதிபதய்யத ௧௧ 

கதம்சித ்உபகாயரண க்ருயதந ஏயகந துஷ்யதி 

ந ஸ்மரதி அபகாராணாம் ஶதம௭பி ஆதம்வத ் தயா 

௧௨  

ஶீல வ்ருதவ்த: ஜ்ோந வ்ருதவ்த: வயயா வ்ருதவ்த ஶ்ச 

ஸஜ்ஜவந: 
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கதயந ்ஆஸ்த வவ நிதய்ம் அஸ்தர் யயாக அநத்யர 

ஷ்வ௭பி ௧௩ 

புதத்ிமாந ்மதுரா பாஷீ பூரவ் பாஷீ ப்ரியம் வத :  

வீரய்வாந ்ந ச வீரய்யண மஹதா ஸ்யவந விஸ்மித : ௧௪ 

ந சா௭௭நர்ுத கயதா விதவ்ாந ்வ்ருதத்ாநாம் ப்ரதிபூஜக: 

அநுரக்த: ப்ரஜாபி ஶ்ச ப்ரஜா ஶ்சா௭ப்யநுரம்ஜயத ௧௫ 

ஸாநுக்யராயஶா ஜித க்யராயதா ப்ராஹ்மண 

ப்ரதிபூஜக: 

தீநா௭நுகம்பீ தரம்ஜ்யோ நிதய்ம் ப்ரக்ரஹவாந ்ஶுசி: 

௧௬ 

குயலாசித மதி: க்ஷாதர்ம் தரம்ம் ஸ்வம் பஹு மநய்யத  

மநய்யத பரயா கீரத்ய்ா மஹத ்ஸ்வரக் பலம் தத : ௧௭ 

ந அஶ்யரயஸி ரயதா விதவ்ாந ்ந விருதத் கதா ருசி : 

உதத்யராதத்ர யுகத்தௌ ச வக்தா வாசஸ்பதி ரய்தா 

௧௮ 

அயராக ஸ்தருயணா வாக்மீ வபுஷ்மாந ்யதஶ கால வித ் 

யலாயக புருஷ ஸாரஜ்ே ஸ்ஸாது யரயகா விநிரம்ித : 

௧௯ 

ஸ து ஶ்யரஷ்வட ரக்ுவண ரய்ுக்த: ப்ரஜாநாம் 

பாரத்ிவா௭௭தம்ஜ: 

பஹிஶ்சர இவ ப்ராயணா பபூவ குணத: ப்ரிய: ௨0 

ஸம்யக்விதய்ா வ்ரத ஸ்நாயதா யதாவத ்ஸ அம்க யவத 

வித ் 

இஷு அஸ்தய்ர ச பிது ஶ்ஶ்யரஷ்யடா பபூவ பரதா௭க்ரஜ : 

௨௧ 

 கல்யாணா௭பிஜநஃ ஸாது: அதீநஃ ஸதய்வாக் ருஜுஃ 

வ்ருதவ்த: அபிவிநீத ஶ்ச தவ்ிவஜ: தரம்ா௭ரத் தரஶ்ிபிஃ 

௨௨  

 தரம்ா௭ரத்  காம ததத்வ்ஜ்ேஃ ஸ்ம்ருதிமாந ்

ப்ரதிபாநவாந ்

 தலௌகியக ஸமயா௭௭சாயர க்ருத கல்யபா விஶாரதஃ 

௨௩ 

நிப்ருத ஸ்ஸம்வ்ருதாகாயரா குப்த மம்தர் 

ஸ்ஸஹாயவாந ் 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகி ராமாயணம் 

அயயாதய் காம்ட: 
 

Page 3 of 389 
 

அயமாக க்யராத ஹரஷ் ஶ்ச தய்ாக ஸம்யம காலவித ்

௨௪ 

தர்ுட பகத்ி ஸ்திர ப்ரஜ்யோ ந அஸதக்்ராஹீ ந துரவ்சா  

நிஸ்தம்தர்ி: அப்ரமதத் ஶ்ச ஸ்வயதாஷ பர யதாஷவித ்

௨௫ 

ஶாஸ்தர்ஜ்ே ஶ்ச க்ருதஜ்ே ஶ்ச புருஷா௭நத்ர யகாவிதஃ 

 யஃ ப்ரக்ரஹா௭நுக்ரஹயயா: யதா நய்ாயம் 

விசக்ஷணஃ ௨௬ 

ஸதஸ்ம்க்ரஹ ப்ரக்ரஹயண ஸ்தாநவித ்நிக்ரஹஸ்ய ச   

 ஆய கரம்ணி உபாயஜ்ேஃ ஸம்தர்ுஷ்ட வ்யய கரம்வித ்

௨௭ 

 ஶ்வரஷ்டய்ம் ஶாஸ்தர் ஸமூயஹஷு ப்ராப்யதா 

வ்யாமிஶ்ரயகஷ்வ௭பி 

 அரத் தரத்மௌ ச ஸம்க்ருஹ்ய ஸுக தநத்ய்ரா ந 

சா௭லஸஃ ௨௮ 

 வவஹாரிகாணாம் ஶில்பாநாம் விஜ்ோதா௭ரத் 

விபாகவித ்

 ஆயராயஹ விநயய வசவ யுக்யதா வாரண வாஜிநாம் 

௨௯ 

 தநுரய்வதவிதாம் ஶ்யரஷ்யடா யலாயக௭திரத ஸம்மதஃ 

 அபியாதா ப்ரஹரத்ா ச யஸநா நய விஶாரதஃ 

 அப்ரதர்ுஷ்ய ஶ்ச ஸம்க்ராயம க்ருதவ்த: அபி ஸுரா 

ஸுவரஃ ௩0 

 அநஸூயயா ஜித கய்ராயதா ந தர்ுப்யதா ந ச மதஸ்ர ீ

 ந ச அவமநத்ா பூதாநாம் ந ச கால வஶா௭நுகஃ ௩௧ 

 ஏவம் ஶ்வரஷ்வட: குவண: யுக்தஃ ப்ரஜாநாம் 

பாரத்ிவா௭௭தம்ஜஃ 

 ஸம்மத ஸ்தர்ிஷு யலாயகஷு வஸுதாயாஃ க்ஷமா 

குவணஃ ௩௨ 

 புதத்ய்ா ப்ருஹஸ்பயத ஸ்துல்யயா வீரய்யணா௭பி ஶசீ 

பயதஃ ௩௩ 

 ததா ஸரவ் ப்ரஜா காநவ்தஃ ப்ரதீி ஸம்ஜநவநஃ பிதுஃ 

 குவண: விருருயச ராயமா தீப்தஃ ஸூரய் இவாம்ஶுபிஃ ௩௪ 

தம் ஏவம் வ்ருதத் ஸம்பநந்ம் அப்ரதர்ுஷ்ய பராக்ரமம் 
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 யலாக பாயலாபமம் நாதம் அகாமயத யமதிநீ ௩௫ 

 ஏவத ஸ்து பஹுபி: யுக்தம் குவண: அநுபவமஃ ஸுதம் 

 தர்ுஷ்டவ்ா தஶரயதா ராஜா சக்யர சிநத்ாம் பரம்தபஃ 

௩௬ 

அத ராஜ்யோ பபூவ ஏவம் வ்ருதத் ஸ்ய சிர ஜீவிந : 

ப்ரதீி: ஏஷா கதம் ராயமா ராஜா ஸ்யாத ் மம ஜீவதி ௩௭ 

 ஏஷா ஹி அஸ்ய பரா ப்ரதீி: ஹ்ருதி ஸம்பரிவரத்யத 

 கதா நாம ஸுதம் த்ரக்்ஷயாமி அபிஷிகத்ம் அஹம் 

ப்ரியம் ௩௮ 

 வ்ருதத்ி காயமா ஹி யலாக ஸ்ய ஸரவ் பூதா௭நு 

கம்பநஃ 

 மதத்ஃ ப்ரியதயரா யலாயக பரஜ்நய் இவ வ்ருஷ்டிமாந ்

௩௯ 

 யம ஶக்ர ஸயமா வீரய்ய ப்ருஹஸ்பதி ஸயமா மததௌ 

 மஹீதர ஸயமா தர்ுதய்ாம் மதத் ஶ்ச குணவதத்ரஃ ௪0 

 மஹீம் அஹம் இமாம் க்ருதஸ்்நாம் அதிதிஷ்டநத்ம் 

ஆதம்ஜம் 

 அயநந வயஸா தர்ுஷ்டவ்ா யதா ஸ்வரக்ம் அவாப்நுயாம் 

௪௧ 

இதி ஏவத: விவிவத ஸ்வத ஸ்வத: அநய் பாரத்ிவ 

துரல்வப : 

ஶ்லிஷ்வட: அபரியமவய ஶ்ச யலாயக 

யலாயகாதத்வர ரக்ுவணஃ ௪௨ 

 தம் ஸமீக்்ஷய மஹா ராயஜா யுகத்ம் ஸமுதிவத 

ஶ்ஶுவப: 

நிஶ்சிதய் ஸசிவவஃ ஸாரத்ம் யுவ ராஜம் அமநய்த ௪௩ 

திவி அநத்ரியக்ஷ பூதமௌ ச யகாரம் உதப்ாதஜம் பயம்  

ஸம்சசயக்ஷ ச யமதாவீ ஶரயீர சா௭௭தம்யநா ஜராம் 

௪௪ 

பூரண் சம்தர்ாநந ஸ்ய அத யஶாகா௭பநுத மாதம்ந : 

யலாயக ராம ஸ்ய புபுயத ஸம்ப்ரியதவ்ம் மஹாதம்ந : 

௪௫ 

ஆதம்ந ஶ்ச ப்ரஜாநாம் ச ஶ்யரயயஶ ச ப்ரியயண ச  
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ப்ராப்த காயலந தரம்ாதம்ா பகத்ய்ா தவ்ரிதவாந ்நர்ுப : 

௪௬ 

நாநா நகர வாஸ்தவ்யாந ்ப்ருதக் ஜாந பதாந ்அபி 

ஸமாநிநாய யமதிநய்ாஃ ப்ரதாநாந ்ப்ருதிவீபதீந ்௪௭ 

ந து யககய ராஜாநம் ஜநகம் வா நரா௭திப : 

தவ்ரயா ச ஆநயா மாஸ பஶ்சாத ்ததௌ ஶ்யராஷ்யத : 

ப்ரியம் ௪௮ 

தாந ்யவஶ்ம நாநா ஆபரவண: யதா௭ரஹ்ம் 

ப்ரதிபூஜிதாந ் 

ததரஶ்ா௭லம்க்ருயதா ராஜா ப்ரஜாபதி: இவ ப்ரஜா : ௪௯ 

அயதா பவிஷ்யட நர்ுபததௌ தஸ்மிந ்பர பலாரத்யந  

தத : ப்ரவிவிஶு: யஶஷா ராஜாயநா யலாக ஸம்மதா : 

௫0 

அத ராஜ விதீரய்ணஷு விவியதஷு  ஆஸயநஷு ச 

ராஜாநம் ஏவ அபிமுகா நியஷது: நியதா நர்ுபாஃ ௫௧ 

ஸ லப்தமாவந: விநயாநவ்ிவத: நர்ுவபஃ    

புரா௭௭லவய: ஜாநபவத ஶ்ச மாநவவஃ 

உயபாபவிஷ்வட: நர்ுபதி: வ்ருயதா பதபௌ    

ஸஹஸ்ர சக்ஷு: பகவாந ்இவா௭மவரஃ ௫௨ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ப்ரதம 

ஸ்ஸரக்:  

த்விதீய ஸரக்: 

தத: பரிஷதம் ஸரவ்ாம் ஆமநத்ர்ய் வஸுதா௭திபஃ 

ஹிதம் உதத்ரஷ்ணம் யசதம் உவாசா௭ப்ரதிமம் வசஃ ௧ 

தும்துபி ஸ்வந கல்யபந கம்பீயரணா௭நுநாதிநா 

ஸ்வயரண மஹதா ராஜா ஜீமூத இவ நாதயந ்௨ 

ராஜ லக்ஷண யுக்யதந காம்யதந அநுபயமந ச  

உவாச ரஸயுக்யதந ஸரய்வண நர்ுபதி நர்ுபாந ்௩ 

விதிதம் பவதாம் ஏதத ்யதா யம ராஜ்ய முதத்மம்  

பூரவ்வக: மம ராயஜம்தவ்ர: ஸுதவத ்பரிபாலிதம் ௪    

யஸாஹம் இக்்ஷவாகுபிஃ பூரவ்வ: நயரநத்வ்ரஃ 

பரிபாலிதம் 

ஶ்யரயஸா யயாக்து காயமா௭ஸ்மி ஸுகாரஹ்ம் 

அகிலம் ஜகத ்௫  
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மயா௭பி ஆசரிதம் பூரவ்வஃ பநத்ாநம் அநுகசச்தா 

ப்ரஜா நிதய்ம் அதநத்ய்ரண யதா ஶக்தய்௭பிரக்ஷதா ௬  

இதம் ஶரரீம் க்ருதஸ்்நஸ்ய யலாக ஸ்ய சரதா ஹிதம் 

பாம்டுர ஸ்ய ஆதபதர் ஸ்ய சச்ாயாயாம் ஜரிதம் மயா ௭ 

ப்ராஸ்ய வரஷ் ஸஹஸ்ராணி பஹூநி ஆயூம்ஷி ஜீவதஃ 

ஜீரண் ஸ்ய அஸ்ய ஶரரீ ஸ்ய விஶ்ராநத்ிம் 

அபியராசயய ௮ 

ராஜ ப்ரபாவ ஜுஷ்டாம் ஹி துரவ்ஹாம் 

அஜியதநத்ர்ிவயஃ 

பரிஶ்ராநய்தா௭ஸ்மி யலாக ஸ்ய குரவ்ீம் தரம் துரம் 

வஹந ்௯ 

தஸா௭ஹம் விஶ்ராமம் இசச்ாமி புதர்ம் க்ருதவ்ா ப்ரஜா 

ஹியத 

ஸநந்ிக்ருஷ்டாந ்இமாந ்ஸரவ்ாந ்அநுமாநய் 

தவ்ிஜரஷ்பாந ்௧0 

அநுஜாயதா ஹி மாம் ஸரவ்வ: குவண: ஜ்யயஷ்யடா 

மமா௭௭தம்ஜஃ 

புரநத்ர ஸயமா வீரய்ய ராமஃ பர புரம் ஜயஃ ௧௧ 

தம் சநத்ர்ம் இவ புஷ்யயண யுகத்ம் தரம் ப்ருதாம் வரம் 

தயௌவ ராஜ்யய நியயாக்தா௭ஸ்மி ப்ரதீஃ புருஷ 

பும்கவம் ௧௨ 

அநுரூபஃ ஸ வவ நாயதா லக்்ஷமீவாந ் 

லக்்ஷமணா௭௭க்ரஜஃ 

தவ்ரயலாக்யம் அபி நாயதந யயந ஸ்யாத ்நாதவதத்ரம் 

௧௩ 

அயநந ஶ்யரயஸா ஸதய்ஃ ஸம்யயாஜ்யா௭ஹம் இமாம் 

மஹீம் 

 கத க்யலயஶா பவிஷ்யாமி ஸுயத தஸ்மிந ்நியவஶ்ய 

வவ ௧௪ 

யத ்இதம் யம௭நு ரூபா௭ரத்ம் மயா ஸாது ஸுமம்தர்ிதம்  

பவம்யதா யம அநுமநய்ம்தாம் கதம் வா 

கரவாண்ய௭ஹம் ௧௫ 

யதய் ப்யயஷா மம ப்ரதீி: ஹிதம் அநய்த ்விசிநத்ய்தாம்  
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அநய்ா மதய்ஸ்த சிம்தா ஹி விமரத்ாப்யதியகாதயா 

௧௬ 

 இதி ப்ருவநத்ம் முதிதாஃ ப்ரதய்நநத்ந ்நர்ுபா நர்ுபம் 

 வ்ருஷ்டிமநத்ம் மஹா யமகம் நரத்நத்ம் இவ பரஹ்ிணஃ 

௧௭ 

ஸ்நிக்யதா௭நு நாதீ ஸம்ஜஜ்யே ததர் ஹரஷ் ஸமீரித: 

ஜதநௌயகாதக்ுஷ்ட ஸநந்ாததௌ விமாநம் கம்பய 

நந்ிவ ௧௮ 

தஸ்ய தரம்ா௭ரத் விதுயஷா பாவம் ஆஜ்ோய ஸரவ்ஶஃ 

ப்ராஹ்மணா ஜந முக்யா ஶ்ச தபௌர ஜாந பவத 

ஸ்ஸஹ ௧௯ 

ஸயமதய் மம்தர்யிதவ்ா து ஸமதா௭௭கத புதத்ய : 

 ஊசு ஶ்ச மநஸா ஜ்ோதவ்ா வ்ருதத்ம் தஶரதம் நர்ுபம் ௨0 

 அயநக வரஷ் ஸாஹஸ்யரா வ்ருதத்: தவ்ம் அஸி 

பாரத்ிவ 

 ஸ ராமம் யுவ ராஜாநம் அபிஷிே்சஸ்வ பாரத்ிவம் ௨௧ 

இசச்ாயமா ஹி மஹா பாஹும் ரகு வீரம் மஹா பலம்  

கயஜந மஹதா௭௭யாம்தம் ராமம் சதர்ா வ்ருதா௭௭நநம் 

௨௨ 

 இதி ததவ்சநம் ஶ்ருதவ்ா ராஜா யதஷாம் மநஃ ப்ரியம் 

 அஜாநந ்இவ ஜிஜ்ோஸு: இதம் வசநம் அப்ரவீத ்௨௩ 

ஶ்ருதவ்வவ வசநம் யநய்ம ராகவம் பதி மிசச்த 

ராஜாந: ஸம்ஶயயா௭யம் யம கிமிதம் ப்ரூத ததத்வ்த: 

௨௪ 

 கதம் நு மயி தரய்மண ப்ருதிவீம் அநுஶாஸதி 

 பவநய்தா த்ரஷ்டும் இசச்நத்ி யுவ ராஜம் 

மமா௭௭தம்ஜம் ௨௫ 

 யத தம் ஊசு: மஹாதம்ாநம் தபௌர ஜாநபவதஃ ஸஹ 

 பஹயவா நர்ுப கல்யாணா குணாஃ புதர் ஸ்ய ஸநத்ி யத  

௨௬ 

குணாந ்குணவயதா யதவ யதவ கல்பஸ்ய தீமத:  

ப்ரியாந ்ஆநம்தநாந ்க்ருதஸ்்நாந ்ப்ரவக்்ஷயாயமா௭தய் 

தாந ்ஶ்ருணு  ௨௭ 
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திவ்வய: குவணஃ ஶக்ர ஸயமா ராமஃ ஸதய் 

பராக்ரமஃ 

இக்்ஷவாகுப்யயா௭பி ஸரய்வப்யயா௭ஹ்யதிரிகய்தா 

விஶாம்பயத ௨௮ 

ராமஃ ஸதப்ுருயஷா யலாயக ஸதய் தரம் பராயணஃ 

ஸாக்ஷாத ்ராமாத ்விநிரவ்்ருதய்தா தரம் ஶ்சா௭பி 

ஶ்ரியா ஸஹ ௨௯ 

ப்ரஜா ஸுகதய்வ சம்தர் ஸ்ய வஸுதாயா: க்ஷமா குவணஃ 

புதத்ய்ா ப்ருஹஸ்பயத ஸ்துல்யயா வீரய்ய ஸாக்ஷாத ்

ஶசீ பயத: ௩0 

தரம்ஜ்ேஃ ஸதய் ஸம்த ஶ்ச ஶீலவாந ்அநஸூயகஃ 

க்ஷாநத்ஃ ஸாநத்வ்யிதா ஶ்லக்்ஷணஃ க்ருதஜ்யோ 

விஜியதநத்ர்ியஃ ௩௧ 

ம்ருது ஶ்ச ஸ்திர சிதத் ஶ்ச ஸதா பவ்யயா௭நஸூயகஃ  

ப்ரியவாதீ ச பூதாநாம் ஸதய் வாதீ ச ராகவஃ ௩௨ 

பஹு ஶ்ருதாநாம் வ்ருதத்ாநாம் ப்ராஹ்மணாநாம் 

உபாஸிதா  

யதநா ஸ்யயஹா௭துலா கீரத்ி: யஶஸ் யதஜ ஶ்ச வரத்யத 

௩௩ 

 யதவா௭ஸுர மநுஷ்யாணாம் ஸரவ்ா௭ஸ்தய்ரஷு 

விஶாரதஃ 

ஸம்யக்விதய்ா வ்ரத ஸ்நாயதா யதாவத ்ஸாம்க 

யவதவித ்௩௪ 

காநத்ரய்வ ச புவி ஶ்யரஷ்யடா பபூவ பரதா௭௭க்ரஜ: 

கல்யாணா௭பிஜந ஸ்ஸாது: அதீநாதம்ா மஹா மதி: ௩௫ 

தவ்ிவஜ: அபிவிநீத ஶ்ச ஶ்யரஷ்வட ரத்ரம்ா௭ரத் 

வநபுவணஃ  

 யதா வ்ரஜதி ஸம்க்ராமம் கர்ாமாரய்த நகர ஸ்ய வா 

 கதவ்ா தஸௌமிதர்ி ஸஹியதா நா௭விஜிதய் நிவரத்யத 

௩௬ 

 ஸம்க்ராமாத ்புந: ஆகம்ய குே்ஜயரண ரயதந வா 

 தபௌராந ்ஸ்வ ஜநவ நந்ிதய்ம் குஶலம் பரிப்ருசச்தி ௩௭ 

 புதய்ர ஷ்வகந்ிஷு தாயரஷு ப்யரஷ்ய ஶிஷ்ய கயணஷு ச 
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 நிகியல நா௭நுபூரவ்்யா சச் பிதா புதர்ாந ்இதவௌரஸாந ்

௩௮ 

 ஶுஶ்ரூஷநய்த ச வஃ ஶிஷ்யாஃ கசச்ித ்கரம்ஸு 

தம்ஶிதாஃ 

 இதி நஃ புருஷ வ்யாக்ரஃ ஸதா ராயமா௭பிபாஷயத ௩௯ 

 வ்யஸயநஷு மநுஷ்யாணாம் ப்ருஶம் பவதி துஃகிதஃ 

 உதஸ்யவஷு ச ஸரய்வஷு பியதவ பரிதுஷ்யதி ௪0 

 ஸதய் வாதீ மயஹஷ்வாயஸா வ்ருதத் யஸவீ 

ஜியதநத்ர்ியஃ 

ஸ்மித பூரவ்ா௭பி பாஷீ ச தரம்ம் ஸரவ்ாத்மநா௭௭ஶ்ரித: 

௪௧ 

ஸம்யக்  யயாக்தா ஶ்யரயஸாம் ச ந விகர்ுஹ்ய கதா 

ருசி: 

உதத்யராதத்ர யுகத்தௌ ச வக்தா வாசஸ்பதி ரய்தா 

௪௨ 

ஸுப்ரூ: ஆயத தாம்ராக்ஷ ஸ்ஸாக்ஷாத ்விஷ்ணு ரிவா 

ஸ்வயம்  

ராயமா யலாயகா௭பி ராயமா௭யம் தஶௌரய் வீரய் 

பராக்ரவம: ௪௩ 

ப்ரஜா பாலந ததத்வ்ஜ்யோ ந ராயகாபஹயதம்தர்ிய: 

ஶக்ர ஸ்தவ்ரயலாக்ய மப்யயயகா யபாக்தும் கிநந்ு 

மஹீ மிமாம் ௪௪ 

நா௭ஸ்ய கய்ராத: ப்ரஸாத ஶ்ச நிரரய்தா௭ஸ்தி கதாசந  

ஹநத்ய்யவ நியமா தவ்தய்ா ந வதய்ய ந ச குப்யதி ௪௫ 

யுந க்தய்ரவ்த : ப்ரஹ்ருஷ்ட ஶ்ச தமதஸௌ யதர் 

துஷ்யதி ௪௬ 

ஶாம்வதஃ ஸரவ் ப்ரஜா காம்வதஃ ப்ரதீி ஸம்ஜநவந 

நர்ுணாம் 

குவண ரவ்ிருயச ராயமா தீப்த ஸூரய் இவாம்ஶுபிஃ ௪௭ 

த யமவம் குண ஸம்பநந்ம் ராமம் ஸதய் பராக்ரமம்  

யலாக பாயலாபமம் நாதம் அகாமயத யமதிநீ ௪௮ 

வதஸ்ஃ ஶ்யரயஸி ஜாத ஸ்யத திஷ்டய்ா தஸௌ தவ 

ராகவஃ 
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 திஷ்டய்ா புதர் குவண: யுகய்தா மரசீ இவ காஶ்யபஃ 

௪௯ 

 பலம் ஆயராக்யம் ஆயு ஶ்ச ராம ஸ்ய விதிதாதம்நஃ 

யதவா௭ஸுர மநுஷ்யயஷு ஸ கம்தரய்வாரயகஷு ச ௫0 

 ஆஶம்ஸயத ஜநஃ ஸரய்வா ராஷ்டய்ர புர வயர ததா 

 அப்யநத்ர ஶ்ச பாஹ்ய ஶ்ச தபௌர ஜாநபயதா ஜநஃ   

௫௧ 

 ஸ்தர்ியயா வ்ருதத்ா: தருண்ய ஶ்ச ஸாயம் ப்ராதஃ 

ஸமாஹிதாஃ 

 ஸரவ்ாந ்யதவாந ்நமஸ்யநத்ி ராமஸ்யா௭ரய்த 

யஶஸ்விநஃ 

 யதஷாம் ஆயாசிதம் யதவ தவ்த ்ப்ரஸாதாத ்

ஸம்ருதய்தாம் ௫௨ 

 ராமம் இநத்ீவர ஶ்யாமம் ஸரவ் ஶதர்ு நிபரஹ்ணம் 

 பஶ்யாயமா தயௌவ ராஜ்ய ஸ்தம் தவ ராயஜாதத்ம 

ஆதம்ஜம் ௫௩ 

 தம் யதவ யதயவாபம மாதம்ஜம் யத    

ஸரவ் ஸ்ய யலாக ஸ்ய ஹியத நிவிஷ்டம் 

 ஹிதாய நஃ க்ஷிப்ரம் உதார ஜுஷ்டம்   

முதா௭பியஷகத்ும் வரத தவ்ம் அரஹ்ஸி ௫௪ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட தவ்ிதீய 

ஸரக்: 

த்ருதீய ஸரக்: 

 யதஷாம் அம்ஜலி பதம்ாநி ப்ரக்ருஹீதாநி ஸரவ்ஶஃ 

 ப்ரதிக்ருஹ்ய அப்ரவீத ்ராஜா யதப்யஃ ப்ரிய ஹிதம் 

வசஃ ௧ 

 அயஹா௭ஸ்மி பரம ப்ரதீஃ ப்ரபாவ ஶ்ச அதுயலா மம 

 ய நய்ம ஜ்யயஷ்டம் ப்ரியம் புதர்ம் தயௌவ ராஜ்யஸ்தம் 

இசச்த ௨ 

 இதி ப்ரதய்ரச்ய் தாந ்ராஜா ப்ராஹ்மணாந ்இதம் 

அப்ரவீத ்

 வஸிஷ்டம் வாமயதவம் ச யதஷாம் ஏவ 

உபஶ்ருண்வதாம் ௩ 
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 வசதர்ஃ ஶ்ரீமாந ்அயம் மாஸஃ புண்யஃ புஷ்பித 

காநநஃ 

 தயௌவ ராஜ்யாய ராம ஸ்ய ஸரவ் யமவ உப 

கல்ப்யதாம் ௪ 

ராஜ்ோ: து உபரயத வாக்யய ஜந யகாயஷா 

மஹாந௭பூத ்

ஶவந: தஸ்மிந ்ப்ரஶாம்யத ச ஜந யகாயஷ ஜநா௭திப: ௫ 

வஶிஷ்டம் முநி ஶாரத்ூலம் ராஜா வசநம் அப்ரவீத ்௬ 

அபியஷகாய ராம ஸ்ய யதக்ரம் ஸபரிசச்தம் 

த ததய் பகவந ்ஸரவ்ம் ஆஜ்ோபயிதும் அரஹ்ஸி ௭ 

தத ்ஶ்ருதவ்ா பூமி பால ஸ்ய வஶிஷ்யடா தவ்ிஜ ஸதத்ம:  

ஆதியதஶா௭கர்யதா ராஜ்ே ஸ்திதாந ்யுகத்ாந ்

க்ருதாம்ஜலீந ்௮ 

ஸுவரண்ாதீநி ரதந்ாநி பலீந ்ஸரத்வௌஷதீ ர௭பி ௯ 

ஶுகல் மால்யாம் ஶ்ச லாஜாம் ஶ்ச ப்ருத கச் மது ஸரப்ிஷீ  

அஹதாநி ச வாஸாம்ஸி ரதம் ஸரவ்ா௭௭யுதா நய்௭பி 

௧0 

சதுரம்க பலம் வசவ கஜம் ச ஶுப லக்ஷணம்  

சாமர வ்யஜயந ஶ்யவயத தவ்ஜம் சதர்ம் ச பாம்டுரம் ௧௧ 

ஶதம் ச ஶாத கும்பாநாம் கும்பாநா மக்நி வரச்ஸாம்  

ஹிரண்ய ஶ்ரும்கம் வ்ருஷபம் ஸமக்ரம் வ்யாக்ர சரம் ச 

௧௨ 

உப ஸ்தாபயத ப்ராத: அக்நய்காரம் மஹீபயதஃ 

யசச்ா௭நய்தக்ிம்சி யதஷ்டவ்யம் த தஸ்ரவ்ம் 

உபகல்ப்யதாம் ௧௩ 

அம்த:புர ஸ்ய தவ்ாராணி ஸரவ் ஸ்ய நகர ஸ்ய ச  

சம்தந ஸ்ரக்பி ரரச்ய்நத்ாம் தூவப ஶ்ச க்ராண ஹாரிபி: 

௧௪ 

ப்ரஶஸ்த மநந்ம் குணவ தத்தி க்ஷீயராப யஸசநம் 

தவ்ிஜாநாம் ஶத ஸாஹஸ்யர ய தப்்ரகாமம்  அலம் 

பயவத ்௧௫ 

ஸதக்்ருதய் தவ்ிஜ முகய்ாநாம் ஶ்வ: ப்ரபாயத ப்ரதீயதாம்  

க்ருதம் ததி ச லாஜா ஶ்ச தக்ஷிணா ஶ்சா௭பி புஷ்கலா: 

௧௬ 
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ஸூரய்ய அப்யுதித மாதய்ர ஶ்யவா பவிதா ஸ்வஸ்தி 

வாசநம்  

ப்ராஹ்மணா ஶ்ச நிமம்தர்ய்ம்தாம் கல்ப்யம்தாம் 

ஆஸநாநி ச ௧௭ 

ஆபதய்ம்தாம் பதாகா ஶ்ச ராஜ மாரக் ஶ்ச ஸிம்சய்தாம்  

௧௮ 

ஸரய்வ ச தாளா௭௭வசரா கணிகா ஶ்ச ஸ்வலம்க்ருதா: 

கக்்ஷயாம் தவ்ிதீயாம் ஆஸாதய் திஷ்டம்து நர்ுப 

யவஶ்மந: ௧௯ 

யதவா௭௭யதந வசதய்யஷு ஸா௭நந் பக்ஷா ஸ்ஸ 

தக்ஷிணாஃ 

உபஸ்தாபயிதவ்யா: ஸ்யு ரம்ால்ய யயாக்யா: ப்ருதக் 

ப்ருதக் ௨0 

தீரக்ா௭ஸி பதத்ா யயாதா ஶ்ச ஸநந்தத்ா ம்ருஷ்ட 

வாஸஸ: 

மஹா ராஜாம்கணம் ஸரய்வ ப்ரவிஶம்து மயஹாதயம் 

௨௧ 

ஏவம் வ்யாதிஶ்ய விப்ரா ததௌ க்ரியா ஸ்ததர் 

ஸுநிஷ்டிததௌ  

சக்ரது ஶ்வசவ ய சய்சஷம் பாரத்ிவாய நியவதய் ச ௨௨  

 க்ருதம் இதய்ய வ சா௭ப்ரூதாம் அபிகம்ய ஜகதப்திம் 

 யயதாக்த வசநம் ப்ரதீதௌ ஹரஷ் யுகத்தௌ 

தவ்ிஜரஷ்தபௌ ௨௩ 

 ததஃ ஸுமநத்ர்ம் தய்ுதிமாந ்ராஜா வசநம் அப்ரவீத ்

 ராமஃ க்ருதா௭௭தம்ா பவதா ஶீக்ரம் ஆநீயதாம் இதி ௨௪ 

 ஸ தயததி ப்ரதிஜ்ோய ஸுமநத்ய்ரா ராஜ ஶாஸநாத் 

 ராமம் ததர்ா௭௭நயாம் சக்யர ரயதந ரதிநாம் வரம் ௨௫ 

 அத ததர் ஸமாஸீநா: ததா தஶரதம் நர்ுபம் 

 ப்ராசய்யா தீசய்ாஃ ப்ரதீசய்ா ஶ்ச தாக்ஷிணாதய்ா 

ஶ்ச பூமிபாஃ ௨௬ 

 ம்யலசச்ா ஶ்சா௭௭ரய்ா ஶ்ச யய சா௭நய்ய வந 

வஶலா௭நத் வாஸிநஃ 

 உபாஸாம் சக்ரியர ஸரய்வ தம் யதவா இவ வாஸவம் 

௨௭ 
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 யதஷாம் மதய்ய ஸ ராஜரஷ்ி: மருதாம் இவ வாஸவஃ 

 ப்ராஸாத ஸ்யதா ரதகதம் ததரஶ்ா௭௭யாநத்ம் 

ஆதம்ஜம் ௨௮ 

 கநத்ரவ் ராஜ ப்ரதிமம் யலாயக விக்யாத தபௌருஷம் 

 தீரக் பாஹும் மஹா ஸதத்வ்ம் மதத் மாதங்க காமிநம் 

௨௯ 

 சநத்்ரகாநத்ா௭௭நநம் ராமம் அதீவ ப்ரிய தரஶ்நம் 

 ரூதபௌதாரய் குவணஃ பும்ஸாம் தர்ுஷ்டி 

சிதத்ா௭பஹாரிணம் ௩0 

 கரம்ா௭பிதப்தாஃ பரஜ்நய்ம் ஹ்லாதயநத்ம் இவ 

ப்ரஜாஃ 

 ந ததரப் ஸமாயாநத்ம் பஶ்யமாயநா நரா௭திபஃ ௩௧ 

அவதாரய் ஸுமநத்ர் ஸ்தம் ராகவம் ஸ்யநத்யநாதத்மாத் 

 பிதுஃ ஸமீபம் கசச்நத்ம் ப்ராே்ஜலிஃ 

ப்ருஷ்டயதா௭நவ்காத ்௩௨ 

 ஸ தம் வகலாஸ ஶ்ருங்காபம் ப்ராஸாதம் நர பும்கவஃ 

 ஆருயராஹ நர்ுபம் தர்ஷ்டும் ஸஹ ஸூயதந ராகவஃ ௩௩ 

 ஸ ப்ராே்ஜலி ரபிப்யரதய் ப்ரணதஃ பிதுர௭நத்ியக 

 நாம ஸ்வம் ஶ்ராவயந ்ராயமா வவநய்த சரதணௌ 

பிதுஃ ௩௪ 

 தம் தர்ுஷ்டவ்ா ப்ரணதம் பாரஶ்்யவ க்ருதாம்ஜலி புடம் 

நர்ுபஃ 

 க்ருஹ்யாம்ஜதலௌ ஸமாக்ருஷ்ய ஸஸ்வயஜ ப்ரியம் 

ஆதம்ஜம் ௩௫ 

 தஸ்வம சா௭ப்யுதிதம் ஶ்ரீமாந ்மணி காே்சந பூஷிதம் 

 தியதஶ ராஜா ருசிரம் ராமாய பரமா௭௭ஸநம் ௩௬ 

 த தா௭௭ஸநவரம் ப்ராப்ய வ்யதீபயத ராகவஃ 

 ஸ்வயயவ ப்ரபயா யமரும் உதயய விமயலா ரவிஃ ௩௭ 

 யதந விப்ராஜதா ததர் ஸா ஸபா௭பிவ்யயராசத 

 விமல க்ரஹ நக்ஷதர்ா ஶாரதீ தத்யௌர ்இயவநத்ுநா 

௩௮ 

 தம் பஶ்யமாயநா நர்ுபதி ஸ்துயதாஷ ப்ரியம் ஆதம்ஜம் 

 அலம்க்ருதம் இவா௭௭தம்ாநம் ஆதரஶ் தல ஸம்ஸ்திதம் 

௩௯ 
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 ஸ தம் ஸஸ்மிதம் ஆபாஷ்ய புதர்ம் புத்ரவதாம் வரஃ 

 உவா யசதம் வயசா ராஜா யதயவநத்ர்ம் இவ காஶ்யபஃ 

௪0 

 ஜ்யயஷ்டாயாம் அஸி யம பதந்ய்ாம் ஸதர்ுஶ்யாம் 

ஸதர்ுஶஃ ஸுதஃ 

 உதப்நந் ஸ்தவ்ம் குண ஶ்யரஷ்யடா மம 

ராமா௭௭தம்ஜஃ ப்ரியஃ ௪௧ 

 யத ஸ்தவ்யா ப்ரஜா ஶ்யசமாஃ ஸ்வகுவண: 

அநுரே்ஜிதாஃ 

 தஸ்மாத ்தவ்ம் புஷ்ய யயாயகந தயௌவராஜ்யம் 

அவாப்நுஹி ௪௨ 

 காமத ஸ்தவ்ம் ப்ரக்ருதவ்யவ விநீயதா குணவாந ்அஸி 

 குணவ தய்௭பி து ஸ்யநஹாத ்புதர் வக்்ஷயாமி யத 

ஹிதம் ௪௩  

பூயயா விநயம் ஆஸ்தாய பவ நிதய்ம் ஜியதநத்ர்ியஃ 

 காம க்யராத ஸமுதத்ாநி தய்யஜதா வ்யஸநாநி ச ௪௪ 

 பயராக்ஷயா வரத்மாயநா வ்ருதத்ய்ா ப்ரதய்க்ஷயா 

ததா 

 அமாதய் ப்ரப்ருதீஃ ஸரவ்ாஃ ப்ரக்ருதீ ஶ்சா௭நுரே்ஜய 

௪௫ 

யகாஷ்டா காரா௭௭யுதா காவர: க்ருதவ்ா ஸநந்ிசயாந ்

பஹூந ்௪௬ 

 துஷ்டா௭நுரக்த ப்ரக்ருதி: யஃ பாலயதி யமதிநீம் 

 தஸ்ய நநத்நத்ி மிதர்ாணி லப்தவ்ா அம்ருதம் 

இவா௭மராஃ ௪௭ 

 தஸ்மாத ்தவ் ம௭பி ஆதம்ாநம் நியம்ய ஏவம் ஸமாசர 

௪௮ 

 த சச்ர்ுதவ்ா ஸுஹ்ருத ஸ்தஸ்ய ராம ஸ்ய ப்ரிய காரிணஃ 

 தவ்ரிதாஃ ஶகீ்ரம் அப்யயதய் தகௌஸல்யாவய 

நய்யவதயந ்௪௯ 

 ஸா ஹிரண்யம் ச கா ஶ்வசவ ரதந்ாநி விவிதாநி ச 

 வ்யாதியதஶ ப்ரியா௭௭க்யயப்யஃ தகௌஸல்யா 

ப்ரமயதாதத்மா ௫0 

 அதா௭பிவாதய் ராஜாநம் ரதம் ஆருஹ்ய ராகவஃ 
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 யதயௌ ஸ்வம் தய்ுதிம தய்வஶ்ம ஜதநௌவகஃ 

ப்ரதிபூஜிதஃ ௫௧ 

 யத சா௭பி தபௌரா நர்ுபயத: வச ஸ்து   

ஶ்ருதவ்ா ததா லாபம் இயவஷ்டமா௭௭ஶு 

நயரநத்ர்ம் ஆமநத்ய் க்ருஹாணி கதவ்ா   

யதவாந ்ஸமாந ்அரச்ு: அதி ப்ரஹ்ருஷ்டாஃ ௫௨  

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட தர்ுதீய 

ஸரக்: 

சதுரத் ஸரக்: 

 கயதஷு அத நர்ுயபா பூயஃ தபௌயரஷு ஸஹ மநத்ர்ிபிஃ 

 மநத்ர்யிதவ்ா தத ஶ்சக்யர நிஶ்சயஜ்ேஃ ஸ நிஶ்சயம் ௧ 

 ஶ்வ ஏவ புஷ்யயா பவிதா ஶ்யவா௭பியஷசய்ய ஸ்து யம 

ஸுதஃ 

 ராயமா ராஜீவ தாம்ரா௭யக்ஷா தயௌவராஜ்ய இதி 

ப்ரபுஃ ௨ 

 அதா௭நத் ரக்்ருஹம் ஆவிஶ்ய ராஜா தஶரத ஸ்ததா 

 ஸூதம் ஆஜ்ோபயா மாஸ ராமம் புந: இஹா௭௭நய ௩ 

 ப்ரதிக்ருஹ்ய ஸ த தவ்ாக்யம் ஸூதஃ புந: உபாயதயௌ 

 ராம ஸ்ய பவநம் ஶீக்ரம் ராமம் ஆநயிதும் புநஃ ௪ 

 தவ்ார ஸ்வத: ஆயவதிதம் தஸ்ய ராமாயா௭௭கமநம் 

புநஃ 

 ஶ்ருதவ்வவ சா௭பி ராம ஸ்தம் ப்ராப்தம் 

ஶங்கா௭நவ்ியதா௭பவத ்௫ 

 ப்ரயவஶ்ய வசநம் தவ்ரிதம் ராயமா வசநம் அப்ரவீத ்

 யத ்ஆகமந கர்ுதய்ம் யத பூய ஸ்தத ்ப்ரூஹி அயஶஷதஃ 

௬ 

 தம் உவாச ததஃ ஸூயதா ராஜா தவ்ாம் தர்ஷ்டும் இசச்தி 

 ஶ்ருதவ்ா ப்ரமாணம் அதர் தவ்ம் கமநாய இதராய வா ௭ 

 இதி ஸூத வசஃ ஶ்ருதவ்ா ராயமா௭த தவ்ரயா நவ்ிதஃ 

 ப்ரயதயௌ ராஜ பவநம் புநர ்த்ரஷ்டும் நயரஶ்வரம் ௮ 

 தம் ஶ்ருதவ்ா ஸம௭நுப்ராப்தம் ராமம் தஶரயதா நர்ுபஃ 

 ப்ரயவஶயா மாஸ க்ருஹம் விவக்ஷுஃ ப்ரியம் உதத்மம் 

௯ 

 ப்ரவிஶநய்நவ ச ஶ்ரீமாந ்ராகயவா பவநம் பிதுஃ 
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 ததரஶ் பிதரம் தூராத ்ப்ரணிபதய் க்ருதாே்ஜலிஃ ௧0 

 ப்ரணமநத்ம் ஸமுதத்ாப்ய தம் பரிஷ்வஜ்ய பூமிபஃ 

 ப்ரதிஶ்ய சா௭ஸ்வம ருசிரம் ஆஸநம் புநர௭ப்ரவீத ்௧௧ 

 ராம வ்ருதய்தா௭ஸ்மி தீரக்ாயுர ்புகத்ா யபாகா மயய 

ப்ஸிதாஃ 

 அநந்வதப்ிஃ க்ரது ஶவத ஸ்த யதஷ்டம் பூரி 

தக்ஷிவணஃ ௧௨ 

 ஜாதம் இஷ்டம் அபதய்ம் யம தவ்ம் அதய்ா௭நுபமம் புவி 

 ததத்ம் இஷ்டம் அதீதம் ச மயா புருஷ ஸதத்ம ௧௩ 

 அநுபூதாநி யசஷ்டாநி மயா வீர ஸுகாநய்௭பி 

 யதவரஷ்ி பிதர்ு விப்ராணாம் அநர்ுயணா௭ஸ்மி 

ததா௭௭தம்நஃ ௧௪ 

 ந கிம்சித ்மம கரத்வ்யம் தவா௭நய்தர்ா௭பியஷசநாத ்

 அயதா யதத்வ்ாம் அஹம் ப்ரூயாம் தநய்ம தவ்ம் 

கரத்ும௭ரஹ்ஸி ௧௫ 

 அதய் ப்ரக்ருதயஃ ஸரவ்ா ஸ்தவ்ாம் இசச்நத்ி நரா௭திபம் 

 அத ஸ்தவ்ாம் யுவ ராஜாநம் அபியஷக்்ஷயாமி புத்ரக 

௧௬ 

 அபி சா௭தய்ா௭ஶுபாந ்ராம ஸ்வப்நாந ்பஶ்யாமி 

தாருணாந ்

 ஸநிரக்ாதா மயஹால்கா ஶ்ச பதநத்ீஹ மஹா 

ஸ்வநாஃ ௧௭ 

 அவஷ்டப்தம் ச யம ராம நக்ஷதர்ம் தாருவணர ்

க்ரவஹஃ 

 ஆயவதயநத்ி வதவஜ்ோஃ ஸூரய்ா௭ங்காரக ராஹுபிஃ 

௧௮ 

 ப்ராயயண ஹி நிமிதத்ாநாம் ஈதர்ுஶாநாம் ஸமுதப்யவ 

 ராஜா ஹி ம்ருதய்ும் ஆப்யநாதி யகாரம் வா ஆபதம் 

ருசச்தி ௧௯ 

 தத ்யாவத ்ஏவ யம யசயதா ந விமும்சம்தி ராகவ 

 தாவத ்ஏவா௭பிஷிே்சஸ்வ சலா ஹி ப்ராணிநாம் மதிஃ 

௨0 

 அதய் சநத்ய்ரா௭ப்யுபகதஃ புஷ்யாத ்பூரவ்ம் புநரவ்ஸூ 
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 ஶ்வஃ புஷ்ய யயாகம் நியதம் வக்்ஷயநய்த வதவ 

சிநத்காஃ ௨௧ 

 ததர் புஷ்யய௭பிஷிே்சஸ்வ மநஸ் தவ்ரயதீவ மாம் 

 ஶ்வ ஸ்தவ்ா௭ஹம் அபியஷக்்ஷயாமி தயௌவராஜ்யய 

பரம்தப ௨௨ 

 தஸ்மா தத்வ்யா௭தய் வ்ரப்ருதி நியஶயம் நியதாதம்நா 

 ஸஹ வதய்வாபவஸ்தவ்யா தரப் ப்ரஸ்தர ஶாயிநா 

௨௩ 

 ஸுஹ்ருத ஶ்சா ப்ரமதத்ா ஸ்தவ்ாம் ரக்ஷநத்வ்௭தய் 

ஸமநத்தஃ 

 பவநத்ி பஹு விக்நாநி காரய்ா ண்யயவம் விதாநி ஹி 

௨௪ 

 விப்யராஷித ஶ்ச பரயதா யாவத ்ஏவ புராத ்இதஃ 

 தாவத ்ஏவ அபியஷக ஸ்யத ப்ராப்த காயலா மயதா 

மம ௨௫ 

 காமம் கலு ஸதாம் வ்ருதய்த ப்ராதா யத பரதஃ ஸ்திதஃ 

 ஜ்யயஷ்டா௭நுவரத்ீ தரம்ா௭௭தம்ா ஸாநுக்யராயஶா 

ஜியதநத்ர்ியஃ ௨௬ 

 கிம் து சிதத்ம் மநுஷ்யாணாம் அநிதய்ம் இதி யம மதிஃ 

 ஸதாம் ச தரம் நிதய்ாநாம் க்ருத யஶாபி ச ராகவ ௨௭ 

 இ தய்ுகத்ஃ யஸா௭ப்யநுஜ்ோதஃ ஶ்யவா பாவி 

நய்௭பியஷசயந 

 வ்ரயஜதி ராமஃ பிதரம் அபிவாதய் அப்யயாத ்க்ருஹம் 

௨௮ 

 ப்ரவிஶ்ய சா௭௭தம்யநா யவஶ்ம ராஜ்யோ 

தத்ிஷ்யட௭பியஷசயந 

 தக்ஷயணந ச நிரக்ம்ய மாது: அநத்ஃபுரம் யதயௌ ௨௯ 

 ததர் தாம் ப்ரவணாம் ஏவ மாதரம் தக்ஷௌம வாஸிநீம் 

 வாக்யதாம் யதவதா௭௭காயர ததரஶ்௭யாசதீம் ஶ்ரியம் 

௩0 

 ப்ராயகவ ச ஆகதா ததர் ஸுமிதர்ா லக்்ஷமண ஸ்ததா 

 ஸீதா ச ஆநாயிதா ஶ்ருதவ்ா ப்ரியம் ராமா௭பியஷசநம் 

௩௧ 
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 தஸ்மிந ்காயல ஹி தகௌஸல்யா தஸ்ததௌ 

அமீலியதக்ஷணா 

 ஸுமிதர்யா௭௭நவ்ாஸ்ய மாநா ஸீதயா லக்்ஷமயணந ச 

௩௨ 

 ஶ்ருதவ்ா புஷ்யயண புதர் ஸ்ய தயௌவ 

ராஜ்யா௭பியஷசநம் 

 ப்ராணாயாயமந புருஷம் தய்ாயமாநா ஜநாரத்நம் ௩௩ 

 ததா ஸநியமா யமவ யஸா௭பிகம்யா௭பிவாதய் ச 

 உவாச வசநம் ராயமா ஹரஷ்யந ்தாம் இதம் ததா ௩௪ 

 அம்ப பிதர்ா நியுகய்தா௭ஸ்மி ப்ரஜா பாலந கரம்ணி 

 பவிதா ஶ்யவா௭பியஷயகா யம யதா யம ஶாஸநம் 

பிதுஃ ௩௫ 

 ஸீதயா ப்யுப வஸ்தவ்யா ரஜநீயம் மயா ஸஹ 

 ஏவம் ருதவ்ி குபாதய்ாவயஃ ஸஹ மாம் உகத்வாந ்பிதா 

௩௬ 

 யாநி யா நய்௭தர் யயாக்யாநி ஶ்யவா பாவி 

நய்௭பியஷசயந 

 தாநி யம மங்களா நய்௭தய் வவயதஹ்யா ஶ்வசவ 

காரய ௩௭ 

 ஏத சச்ர்ுதவ்ா து தகௌஸல்யா 

சிரகாலா௭பிகாங்க்ஷிதம் 

 ஹரஷ் பாஷ்ப கலம் வாக்யம் இதம் ராமம் அபாஷத 

௩௮ 

 வதஸ் ராம சிரம் ஜீவ ஹதா ஸ்யத பரிபநத்ிநஃ 

 ஜ்ோதீந ்யம தவ்ம் ஶ்ரியா யுக்தஃ ஸுமிதர்ாயா ஶ்ச 

நநத்ய ௩௯ 

 கல்யாயண பத நக்ஷதய்ர மயி ஜாயதா௭ஸி புத்ரக 

 யயந தவ்யா தஶரயதா குவண: ஆராதிதஃ பிதா ௪0 

 அயமாகம் பத யம க்ஷாநத்ம் புருயஷ புஷ்கயரக்ஷயண 

 யயயம் இக்்ஷவாகு ராஜ்ய ஶ்ரீஃ புதர் தவ்ாம் 

ஸம்ஶ்ரயிஷ்யதி ௪௧ 

 இதய்ய வம் உக்யதா மாதய்ரதம் ராயமா ப்ராதரம் 

அப்ரவீத ்
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 ப்ராே்ஜலிம் ப்ரஹ்வம் ஆஸீநம் அபிவீக்்ஷய 

ஸ்மயநந்ிவ ௪௨ 

 லக்்ஷமயண மாம் மயா ஸாரத்ம் ப்ரஶாதி தவ்ம் 

வஸும்தராம் 

 தவ்ிதீயம் யம௭நத்ராதம்ாநம் தவ்ாம் இயம் ஶ்ரீ: 

உபஸ்திதா ௪௩ 

 தஸௌமிதய்ர பும்க்்ஷவ யபாகாம் ஸ்தவ் மிஷ்டாந ்

ராஜ்ய பலாநி ச 

 ஜீவிதம் ச ஹி ராஜ்யம் ச தவ்த ்அரத்ம் அபிகாமயய ௪௪ 

 இதய்ுகத்வ்ா லக்்ஷமணம் ராயமா மாததரௌ 

அபிவாதய் ச 

 அப்யநுஜ்ோப்ய ஸீதாம் ச ஜகாம ஸ்வம் நியவஶநம் 

௪௫ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட சதுரத் 

ஸரக்: 

பம்சம ஸரக்:         

 ஸம்திஶ்ய ராமம் நர்ுபதிஃ ஶ்யவா பாவி 

நய்௭பியஷசயந 

 புயராஹிதம் ஸமாஹூய வஸிஷ்டம் இதம் அப்ரவீத ்௧  

 கசய்சாபவாஸம் காகுதஸ்்தம் காரயா௭தய் தயபா தந 

 ஶ்ரீ யயஶா ராஜ்ய லாபாய வதவ்ா ஸஹ யத வ்ரதம் ௨ 

 தயததி ச ஸ ராஜாநம் உக்தவ்ா யவத விதாம் வரஃ 

 ஸ்வயம் வஸிஷ்யடா பகவாந ்யதயௌ ராம நியவஶநம் 

௩ 

 உபவாஸயிதும் ராமம்  மம்தர்வந ்மம்தர் யகாவித: 

 ப்ராஹ்மம் ரத வரம் யுக்தம் ஆஸ்தாய ஸுதர்ுட வ்ரத: ௪ 

 ஸ ராம பவநம் ப்ராப்ய பாண்டுரா௭ப்ர கந ப்ரபம் 

 திஸ்ரஃ கக்்ஷயா ரயத வநவ வியவஶ முநி ஸதத்மஃ  ௫ 

 தம் ஆகதம் ருஷிம் ராம ஸ்தவ்ர நந்ிவ ஸஸம்ப்ரமஃ 

 மாநயிஷ்யந ்ஸ மாநா௭ரஹ்ம் நிஶ்சக்ராம நியவஶநாத ்

௬ 

 அப்யயதய் தவ்ரமாண ஶ்ச ரதாப்யாஶம் மநீஷிணஃ 

 தயதா௭வதாரயா மாஸ பரிக்ருஹ்ய ரதாத ்ஸ்வயம் ௭ 
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 ஸ வசநம் ப்ரஶ்ரிதம் தர்ுஷ்டவ்ா ஸம்பாஷ்யா௭பி 

ப்ரஸாதய் ச  

 ப்ரியா௭ரஹ்ம் ஹரஷ்யந ்ராமம் இதய்ுவாச 

புயராஹிதஃ ௮ 

 ப்ரஸநந் ஸ்யத பிதா ராம தயௌவ ராஜ்யம் 

அவாப்ஸ்யஸி 

 உபவாஸம் பவாந ்அதய் கயராது ஸஹ ஸீதயா ௯ 

 ப்ராத ஸ்தவ்ாம் அபியஷகத்ா ஹி தயௌவ ராஜ்யய 

நரா௭திபஃ 

 பிதா தஶரதஃ ப்ரதீய்ா யயாதிம் நஹுயஷா யதா ௧0 

 இதய்ுகத்வ்ா ஸ ததா ராமம் உபவாஸம் யத வ்ரதம் 

 மநத்்ரவத ்காரயா மாஸ வவயதஹ்யா ஸஹிதம் முநிஃ 

௧௧ 

 தயதா யதாவத ்ராயமண ஸ ராஜ்ோ குருர௭ரச்ிதஃ 

 அப்யநுஜ்ோப்ய காகுதஸ்்தம் யதயௌ ராம நியவஶநாத ்

௧௨ 

 ஸுஹ்ருதப்ி ஸ்ததர் ராயமா௭பி தாந ்அநுஜ்ோப்ய 

ஸரவ்ஶஃ 

 ஸபாஜியதா வியவஶா௭த தாந ்அநுஜ்ோப்ய ஸரவ்ஶஃ 

௧௩ 

 ஹ்ருஷ்ட நார ீநர யுதம் ராம யவஶ்ம ததா பதபௌ 

 யதா மதத் தவ்ிஜ கணம் ப்ரபுல்ல நளிநம் ஸரஃ ௧௪ 

 ஸ ராஜ பவந ப்ரக்யா தத்ஸ்மா தர்ாம நியவஶநாத ்

 நிரக்தய் ததர்ுயஶ மாரக்ம் வஸிஷ்யடா ஜந ஸம்வ்ருதம் 

௧௫ 

 ப்ருநத் ப்ருநவ்த: அயயாதய்ாயாம் ராஜ மாரக்ாஃ 

ஸமநத்தஃ 

 பபூவு: அபிஸம்பாதாஃ குதூஹல ஜவந: வ்ருதாஃ ௧௬ 

 ஜந ப்ருநத் ஊரம்ி ஸம்கரஷ் ஹரஷ் ஸ்வநவத ஸ்ததா 

 பபூவ ராஜ மாரக்ஸ்ய ஸாகர ஸ்யயவ நிஸ்வநஃ ௧௭ 

 ஸிக்த ஸம்ம்ருஷ்ட ரதய்ா ஹி தத௭ஹ ரவ்ந மாலிநீ 

 ஆஸீத ்அயயாதய்ா நகர ீஸமுசச்ர்ித க்ருஹ தவ்ஜா ௧௮ 

 ததா ஹ்ய௭யயாதய்ா நிலயஃ ஸ ஸ்தர் ீபாலா௭பயலா 

ஜநஃ 
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 ராமா௭பியஷகம் ஆகாங்க்ஷந ்ஆகாங்க்ஷ துதயம் 

ரயவஃ ௧௯ 

 ப்ரஜா௭லம்கார பூதம் ச ஜந ஸ்யா௭௭நநத் வரத்நம் 

 உதஸ்ுயகா௭பூ ஜ்ஜயநா த்ரஷ்டும் தம் அயயாதய்ா 

மயஹாதஸ்வம் ௨0 

 ஏவம் தம் ஜந ஸம்பாதம் ராஜ மாரக்ம் புயராஹிதஃ 

 வ்யூஹ நந்ிவ ஜதநௌகம் தம் ஶவந ராஜ குலம் யதயௌ 

௨௧ 

 ஸிதா௭ப்ர ஶிகர ப்ரக்யம் ப்ராஸாதம் அதிருஹ்ய ஸஃ 

 ஸமீயாய நயரநத்ய்ரண ஶக்யரயணவ ப்ருஹஸ்பதிஃ 

௨௨ 

 தம் ஆகதம் அபிப்யரக்்ஷய ஹிதவ்ா ராஜா௭௭ஸநம் 

நர்ுபஃ 

 பப்ரசச் ஸ ச தஸ்வம தத ்கர்ுதம் இதய்௭ப்யயவதயத ்

௨௩ 

யதந வசவ ததா துல்யம் ஸஹா௭௭ஸீநா ஸ்ஸபாஸத: 

ஆஸயநப்ய: ஸமுதத்ஸ்து: பூஜயம்த: புயராஹிதம் ௨௪ 

 குருணா தவ் ப்யநுஜ்ோயதா மநுதஜௌகம் விஸ்ருஜ்ய 

தம் 

 வியவஶாநத்ஃ புரம் ராஜா ஸிம்யஹா கிரி குஹாம் இவ 

௨௫ 

 தத ்அக்ரய்யவஷ ப்ரமதா ஜநாகுலம்  

மயஹநத்ர் யவஶ்ம ப்ரதிமம் நியவஶநம் 

 வ்யதீபயம் ஶ்சாரு வியவஶ பாரத்ிவஃ  

ஶஶீவ தாரா கண ஸம்குலம் நபஃ  ௨௬ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட பம்சம 

ஸரக்: 

ஷஷ்ட ஸ்ஸரக்:  

 கயத புயராஹியத ராமஃ ஸ்நாயதா நியத மாநஸஃ 

 ஸஹ பதந்ய்ா விஶாலாக்்ஷயா நாராயணம் உபாகமத ்

௧ 

 ப்ரக்ருஹ்ய ஶிரஸா பாதர்ம்ீ ஹவியஷா விதிவ தத்தா 

 மஹயத வதவதா யாஜ்யம் ஜுஹாவ ஜ்வலியத௭நயல ௨ 
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 யஶஷம் ச ஹவிஷ ஸ்தஸ்ய ப்ராஶ்யா ஆஶாஸ்ய 

ஆதம்நஃ ப்ரியம் 

 தய்ாயந ்நாராயணம் யதவம் ஸ்வா௭௭ஸ்தீரய்ண குஶ 

ஸம்ஸ்தயர ௩ 

 வாக்யதஃ ஸஹ வவயதஹ்யா பூதவ்ா நியத மாநஸஃ 

 ஶ்ரீமதய்ா௭௭யதயந விஷ்யணாஃ ஶிஶ்யய நர 

வரா௭௭தம்ஜஃ ௪ 

 ஏக யாமா௭வஶிஷ்டாயாம் ராதர்ய்ாம் ப்ரதிவிபுதய் 

ஸஃ 

 அலம்கார விதிம் க்ருதஸ்்நம் காரயா மாஸ யவஶ்மநஃ 

௫ 

 ததர் ஶ்ருண்வந ்ஸுகா வாசஃ ஸூத மாகத வநத்ிநாம் 

 பூரவ்ாம் ஸம்தய்ாம் உபாஸீயநா ஜஜாப யதமாநஸஃ ௬ 

 துஷ்டாவ ப்ரணத ஶ்வசவ ஶிரஸா மதுஸூதநம்  

 விமல தக்ஷௌம ஸம்வீயதா வாசயா மாஸ ச தவ்ிஜாந ்

௭ 

 யதஷாம் புண்யாஹ யகாயஷா௭த கம்பீர மதுர 

ஸ்ததா 

 அயயாதய்ாம் பூரயா மாஸ தூரய் யகாஷா௭நுநாதிதஃ 

௮ 

 க்ருயதா பவாஸம் து ததா வவயதஹ்யா ஸஹ ராகவம் 

 அயயாதய்ா நிலயஃ ஶ்ருதவ்ா ஸரவ்ஃ ப்ரமுதியதா ஜநஃ 

௯ 

 ததஃ தபௌர ஜநஃ ஸரவ்ஃ ஶ்ருதவ்ா ராமா௭பியஷசநம் 

 ப்ரபாதாம் ரஜநீம் தர்ுஷ்டவ்ா சக்யர யஶாபயிதும்  புரம்ீ 

௧0 

 ஸிதா௭ப்ர ஶிகரா௭௭யபஷு யதவதா௭௭யதயநஷு ச 

 சதுஷ்பயதஷு ரதய்ாஸு வசதய்ய ஷ்வடட்ாலயகஷு ச ௧௧ 

 நாநா பண்ய ஸம்ருதய்தஷு வணிஜாம் ஆபயணஷு ச 

 குடும்பிநாம் ஸம்ருதய்தஷு ஶ்ரீமதஸ்ு பவயநஷு ச ௧௨ 

 ஸபாஸு வசவ ஸரவ்ாஸு வ்ருயக்ஷஷ்வா௭௭லக்ஷியதஷு 

ச 

 தவ்ஜாஃ ஸமுசச்ர்ிதா ஶ்சிதர்ாஃ பதாகா ஶ்சா௭பவம் 

ஸ்ததா ௧௩ 
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 நட நரத்க ஸம்காநாம் காயகாநாம் ச காயதாம் 

 மநஃ கரண் ஸுகா வாசஃ ஶுஶ்ருவு ஶ்ச தத ஸ்ததஃ ௧௪ 

 ராமா௭பியஷக யுக்தா ஶ்ச கதா ஶ்சக்ரு ரம்ியதா ஜநா: 

 ராமா௭பியஷயக ஸம்ப்ராப்யத சதவ்யரஷு கர்ுயஹஷு ச 

௧௫ 

 பாலா அபி கர்டீமாநா க்ருஹ தவ்ாயரஷு ஸம்கஶஃ 

 ராமா௭பியஷக ஸம்யுகத்ா ஶ்சக்ருயரவ மிதஃ கதாஃ ௧௬ 

 க்ருத புஷ்யபாப ஹார ஶ்ச தூப கநத்ாதி வாஸிதஃ 

 ராஜ மாரக்ஃ க்ருதஃ ஶ்ரீமாந ்தபௌவர 

ராமா௭பியஷசயந ௧௭ 

 ப்ரகாஶீ கரணா௭ரத்ம் ச நிஶா௭௭கமந ஶங்கயா 

 தீப வ்ருக்ஷாம் ஸ்ததா சகர்ு: அநு ரதய்ாஸு ஸரவ்ஶஃ ௧௮ 

 அலம்காரம் புர ஸ்வயவம் கர்ுதவ்ா தத ்புர வாஸிநஃ 

 ஆகாம்க்ஷமாணா ராம ஸ்ய தயௌவ 

ராஜ்யா௭பியஷசநம் ௧௯ 

 ஸயமதய் ஸம்கஶஃ ஸரய்வ சதவ்யரஷு ஸபாஸு ச 

 கதயநய்தா மித ஸ்ததர் ப்ரஶஶம்ஸு: ஜநா௭திபம் ௨0 

 அயஹா மஹாதம்ா ராஜா௭யம் இக்்ஷவாகு குல 

நநத்நஃ 

 ஜ்ோதவ்ா யயா வ்ருதத்ம் ஆதம்ாநம் ராமம் 

ராஜ்யய௭பியஷக்்ஷயதி ௨௧ 

 ஸரய்வ ஸ்ய௭நுக்ருஹீதாஃ ஸ்ம ய நய்நா ராயமா 

மஹீபதிஃ 

 சிராய பவிதா யகாப்தா தர்ுஷ்ட யலாக பராவரஃ ௨௨ 

 அநுதத்த மநா விதவ்ாந ்தரம்ாதம்ா ப்ராதர்ு வதஸ்லஃ 

 யதா ச ப்ராதர்ுஷு ஸ்நிக்த ஸ்ததா௭ஸ்மா ஸ்வ௭பி 

ராகவஃ ௨௩ 

 சிரம் ஜீவது தரம்ாதம்ா ராஜா தஶரயதா௭நகஃ 

 ய தப்்ரஸாயத நா௭பிஷிக்தம் ராமம் த்ரக்்ஷயாமயஹ 

வயம் ௨௪ 

 ஏவம் விதம் கதயதாம் தபௌராணாம் ஶுஶ்ருவு ஸ்ததா 

 திக்ப்யயா௭பி ஶ்ருத வ்ருதத்ாநத்ாஃ ப்ராப்தா ஜாநபதா 

ஜநாஃ ௨௫ 
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 யத து திகப்்யஃ புரம்ீ ப்ராப்தா த்ரஷ்டும் 

ராமா௭பியஷசநம் 

 ராம ஸ்ய பூரயா மாஸுஃ புரம்ீ ஜாநபதா ஜநாஃ ௨௬ 

 ஜதநௌவக: வத: விஸரப்தப்ிஃ ஶுஶ்ருயவ ததர் நிஸ்வநஃ 

 பரவ்ஸூதீரண் யவகஸ்ய ஸாகர ஸ்யயவ நிஸ்வநஃ ௨௭ 

 தத ஸ்த திநத்ர் க்ஷய ஸநந்ிபம் புரம்  

திதர்ுக்ஷுபிர ்ஜாநபவத ருபாகவதஃ 

 ஸமநத்தஃ ஸஸ்வநம் ஆகுலம் பதபௌ  

ஸமுதர்யாயதாபி ரிவாரண் யவாதகம்  ௨௮   

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஷஷ்ட 

ஸ்ஸரக்:  

ஸப்தம ஸ்ஸரக்:  

  ஜ்ோதி தாஸீ யயதா ஜாதா வகயகய்யா ஸ்து 

ஸயஹாஷிதா 

 ப்ராஸாதம் சநத்ர் ஸம்காஶம் ஆருயராஹ யதர்ுசச்யா 

௧ 

 ஸிக்த ராஜ பதாம் க்ருதஸ்்நாம் ப்ரகீரண் 

குஸுயமாதக்ராம் 

 அயயாதய்ாம் மநத்ரா தஸ்மாத ்ப்ராஸாதாத ்

அநவ்வவக்ஷத ௨ 

 பதாகாபி: வரா௭ரஹ்ாபி ரத்வ்வஜ ஶ்ச ஸமலம் க்ருதாம் 

வ்ருதாம் சநத்பவத ஶ்சா௭பி ஶிரஃ ஸ்நாத ஜவந 

ரவ்்ருதாம் ௩ 

மால்ய யமாதக ஹஸ்வத ஶ்ச தவ்ியஜம்தவ்ர: 

அபிநாதிதாம் 

ஶுகல் யதவ க்ருஹ தவ்ாராம் ஸரவ் வாதிதர் நிஸ்வநாம் 

௪ 

ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்ட ஜநாகீரண்ாம் ப்ரஹ்ம யகாஷா௭பி 

நாதிதாம்  

ப்ரஹ்ருஷ்ட வர ஹஸ்தய்௭ஶ்வாம் ஸம்ப்ரணரத்ித யகா 

வ்ருஷாம் ௫ 

ப்ரஹ்ருஷ்ட முதிவத: தபௌவர: உசச்ர்ித தவ்ஜ மாலிநீம் 

அயயாதய்ாம் மம்தரா தர்ுஷ்டவ்ா பரம் 

விஸ்மயமா௭௭கதா ௬ 
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ப்ரஹரய்ஷாதப்ுல்ல நயநாம் பாம்டுர தக்ஷௌம 

வாஹிநீம் 

அவிதூயர ஸ்திதாம் தர்ுஷ்டவ்ா தாதர்ம்ீ பப்ரசச் மநத்ரா ௭ 

 உதத்யம நா௭பிஸம்யுக்தா ஹரய்ஷணா௭ரத் பரா ஸதீ 

 ராம மாதா தநம் கிம் நு ஜயநப்யஃ ஸம்ப்ரயசச்தி ௮ 

 அதிமாதர் ப்ரஹரய்ஷா௭யம் கிம் ஜந ஸ்ய ச ஶம்ஸ 

யம 

 காரயிஷ்யதி கிம் வா௭பி ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்யடா 

மஹீபதிஃ ௯ 

 விதீரய்மாணா ஹரய்ஷண தாதர் ீபரமயா முதா 

 ஆசசயக்ஷ௭த குப்ஜாவய பூயஸீம் ராகவ ஶ்ரியம் ௧0 

 ஶ்வஃ புஷ்யயண ஜித கய்ராதம் தயௌவ ராஜ்யயந 

ராகவம் 

 ராஜா தஶரயதா ராமம் அபியஷசயிதா௭நகம் ௧௧ 

 தாதர்ய்ா ஸ்து வசநம் ஶ்ருதவ்ா குப்ஜா க்ஷிப்ரம் 

அமரஷ்ிதா 

 வகலாஸ ஶிகராகாராத ்ப்ராஸாதாத ்அவயராஹத 

௧௨ 

 ஸா தஹ்யமாநா யகாயபந மநத்ரா பாப தரஶ்ிநீ 

 ஶயாநாம் ஏதய் வகயகயீம் இதம் வசநம் அப்ரவீத ்௧௩ 

 உதத்ிஷ்ட மூயட கிம் யஶயஷ பயம் தவ்ாம் அபிவரத்யத 

 உபப்லுத மதஹௌயகந கிம் ஆதம்ாநம் ந புதய்யஸ  ௧௪ 

 அநிஷ்யட ஸுபகாகாயர தஸௌபாக்யயந விகதத்யஸ 

 சலம் ஹி தவ தஸௌபாக்யம் நதய்ஃ ஸ்யராத 

இயவாஷ்ணயக ௧௫ 

 ஏவம் உக்தா து வகயகயீ ருஷ்டயா பருஷம் வசஃ 

 குப்ஜயா பாப தரஶ்ிநய்ா விஷாதம் அகமத ்பரம் ௧௬ 

 வகயகயீ தவ்௭ப்ரவீத ்குப்ஜாம் கசச்ித ்யக்ஷமம் ந 

மநத்யர 

 விஷண்ண வதநாம் ஹி தவ்ாம் லக்ஷயய ப்ருஶ 

துஃகிதாம் ௧௭ 

 மநத்ரா து வசஃ ஶ்ருதவ்ா வகயகய்யா மதுரா௭க்ஷரம் 

 உவாச க்யராத ஸம்யுகத்ா வாக்யம் வாக்ய விஶாரதா 

௧௮ 
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 ஸா விஷண்ணதரா பூதவ்ா குப்ஜா தஸ்யா 

ஹிவதஷிண ீ

 விஷாதயநத்ீ ப்யராவாச யபதயநத்ீ ச ராகவம் ௧௯ 

 அயக்ஷமம் ஸுமஹத ்யதவி ப்ரவ்ருதத்ம் தவ் 

தவ்ிநாஶநம் 

 ராமம் தஶரயதா ராஜா தயௌவ  

ராஜ்யய௭பியஷக்்ஷயதி ௨0 

 ஸா௭ஸ்ம்ய௭காயத பயய மக்நா துஃக யஶாக 

ஸமநவ்ிதா 

 தஹ்ய மாநா௭நயல யநவ தவ்த ் ஹிதாரத்ம் 

இஹா௭௭கதா ௨௧ 

 தவ துஃயகந வகயகயி மம துஃகம் மஹ தப்யவத ்

 தவ் தவ்்ருதத்தௌ மம வ்ருதத்ி ஶ்ச பயவத ்அதர் ந 

ஸம்ஶயஃ ௨௨ 

 நரா௭திப குயல ஜாதா மஹிஷீ தவ்ம் மஹீபயதஃ 

 உக்ரதவ்ம் ராஜ தரம்ாணாம் கதம் யதவி ந புதய்யஸ 

௨௩ 

 தரம் வாதீ ஶயடா பரத்ா ஶ்லக்்ஷண வாதீ ச தாருணஃ 

 ஶுதத் பாயவ ந ஜாநீயஷ யத வநவம் அதி ஸம்திதா ௨௪ 

 உபஸ்திதம் ப்ரயும்ஜாந ஸ்தவ்யி ஸாநத்வ்ம் அநரத்கம் 

 அரய்தயந வா௭தய் யத பரத்ா தகௌஸல்யாம் 

யயாஜயிஷ்யதி ௨௫ 

 அபவாஹ்ய ஸ துஷ்டாதம்ா பரதம் தவ பநத்ுஷு 

 கால்யய ஸ்தாபயிதா ராமம் ராஜ்யய நிஹத கம்டயக 

௨௬ 

 ஶதர்ுஃ பதி ப்ரவாயதந மாதய்ரவ ஹித காம்யயா 

 ஆஶவீிஷ இவாம்யக ந பாயல பரிஹ்ருத ஸ்தவ்யா ௨௭ 

 யதா ஹி குரய்ாத ்ஸரய்பா வா ஶதர்ு ரவ்ா 

ப்ரதய்ுயபக்ஷிதஃ 

 ராஜ்ோ தஶரயத நா௭தய் ஸபுதர்ா தவ்ம் ததா க்ருதா 

௨௮ 

 பாயபநா௭நர்ுத ஸாநத்ய்வந பாயல நிதய்ம் ஸுயகாசியத 

 ராமம் ஸ்தாபயதா ராஜ்யய ஸா௭நுபநத்ா ஹதா 

ஹ்ய௭ஸி ௨௯ 
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 ஸா ப்ராப்த காலம் வகயகயி க்ஷிப்ரம் குரு ஹிதம் தவ 

 தர்ாயஸ்வ புதர்ம் ஆதம்ாநம் மாம் ச விஸ்மய தரஶ்யந 

௩0 

 மநத்ராயா வசஃ ஶ்ருதவ்ா ஶயநா ஸா ஶுபா௭௭நநா 

உதத்ஸ்ததௌ ஹரஷ் ஸம்பூரண்ா சம்தர் யலயகவ 

ஶாரதீ ௩௧ 

அதீவ ஸா து ஸம்துஷ்டா வகயகயீ விஸ்மயா௭நவ்ிதா  

 ஏகம் ஆபரணம் தஸ்வய குப்ஜாவய ப்ரதததௌ ஶுபம் 

௩௨ 

 ததத்வ்ா தவ்ா௭௭பரணம் தஸ்வய குப்ஜாவய 

ப்ரமயதாதத்மா 

 வகயகயீ மநத்ராம் ஹ்ருஷ்டா புந: ஏவ அப்ரவீத ்இதம் 

௩௩ 

 இதம் து மநத்யர மஹ்யம் ஆகய்ாஸி பரமம் ப்ரியம் 

 ஏதந ்யம ப்ரியம் ஆகய்ாதுஃ கிம் வா பூயஃ கயராமி யத 

௩௪ 

 ராயம வா பரயத வா௭ஹம் வியஶஷம் யநாபலக்ஷயய 

 தஸ்மாத ்துஷ்டா௭ஸ்மி ய தர்ாஜா ராமம் 

ராஜ்யய௭பியஷக்்ஷயதி ௩௫ 

 ந யம பரம் கிம்சி தித ஸ்தவ்யா புநஃ    

ப்ரியம் ப்ரியாரய்ஹ ஸுவசம் வசஃ பரம் 

 ததா ஹ்யயவாச ஸ்தவ் மதஃ ப்ரியயாதத்ரம்  

வரம் பரம் யத ப்ரததாமி தம் வ்ருணு ௩௬ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  ஸப்தம 

ஸ்ஸரக்:  

அஷ்டம ஸ்ஸரக்ஃ  

 மநத்ரா தவ்௭ப்யஸூவயநாம் உதஸ்்ருஜ்யா௭௭பரணம் ச 

தத ்

 உவாயசதம் தயதா வாக்யம் யகாப துஃக ஸமநவ்ிதா ௧ 

 ஹரஷ்ம் கிம் இதம் அஸ்தாயந க்ருதவதய்௭ஸி பாலியஶ 

 யஶாக ஸாகர மதய்ஸ்தம் ஆதம்ாநம் நா௭வபுதய்யஸ 

௨ 

மநஸா ப்ரஹஸாமி தவ்ாம் யதவீ து:கா௭ரத்ிதா ஸதீ  
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ய சய்சாசிதவ்யய ஹ்ரர்ுஷ்டா௭ஸி ப்ராப்யயதம் 

வ்யஸநம் மஹத ்௩ 

யஶாசாமி துரம்திதவ்ம் யத கா ஹி ப்ராஜ்ோ 

ப்ரஹரஷ்யயத ்

அயர ஸ்ஸபதநீ் புதர் ஸ்ய வ்ருதத்ிம் ம்ருதய்யா 

ரிவா௭௭கதாம் ௪ 

பரதா யதவ ராம ஸ்ய ராஜ்ய ஸாதாரணா தப்யம் 

த தவ்ிசிம்தய் விஷண்ணா௭ஸ்மி பயம் பீதாத ்ஹி 

ஜாயயத ௫ 

லக்்ஷமயணா ஹி மயஹஷ்வாயஸா ராமம் 

ஸரவ்ாதம்நா கத: 

ஶதர்ுக்ந ஶ்சா௭பி பரதம் காகுஸ்தம் லக்்ஷமயணா 

யதா ௬ 

ப்ரதய்ாஸநந் க்ரயமணா௭பி பரத ஸ்வயவ பாமிநி  

ராஜ்ய க்ரயமா விப்ரக்ருஷ்ட ஸ்தயயா: தாவத ்

கநீயயஸா: ௭ 

விதுஷ: க்ஷதர் சாரிதய்ர ப்ராஜ்ே ஸ்ய ப்ராப்த காரிண: 

பயா தப்்ரயவயப ராம ஸ்ய சிநத்யம்தீ தவா௭௭தம்ஜம் ௮ 

ஸுபகா கலு தகௌஸல்யா யஸ்யாஃ 

புதய்ரா௭பியஷக்்ஷயயத 

 தயௌவ ராஜ்யயந மஹதா ஶ்வஃ புஷ்யயண 

தவ்ியஜாதத்வமஃ ௯ 

 ப்ராப்தாம் ஸுமஹதீம் ப்ரதீிம் ப்ரதீதாம் தாம் 

ஹததவ்ிஷம் 

 உபஸ்தாஸ்யஸி தகௌஸல்யாம் தாஸீவ தவ்ம் 

க்ருதாம்ஜலிஃ ௧0 

 ஏவம் யச தத்வ்ம் ஸஹா௭ஸ்மாபி ஸ்தஸ்யா: ப்யரஷ்யா 

பவிஷ்யஸி 

 புதர் ஸ்ய தவ ராம ஸ்ய ப்யரஷ்ய பாவம் கமிஷ்யதி ௧௧ 

 ஹ்ருஷ்டாஃ கலு பவிஷ்யநத்ி ராம ஸ்ய பரமாஃ 

ஸ்தர்ியஃ 

 அ ப்ரஹ்ருஷ்டா பவிஷ்யநத்ி ஸ்நுஷா ஸ்யத பரத 

க்ஷயய ௧௨ 

 தாம் தர்ுஷ்டவ்ா பரம ப்ரதீாம் ப்ருவநத்ீம் மநத்ராம் ததஃ 
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 ராம ஸ்வயவ குணாந ்யதவீ வகயகயீ ப்ரஶஶம்ஸ ஹ 

௧௩ 

 தரம்ஜ்யோ குருபி ரத்ாநத்ஃ க்ருதஜ்ேஃ ஸதய்வாக் 

ஶுசிஃ 

 ராயமா ராஜ்ேஃ ஸுயதா ஜ்யயஷ்யடா தயௌவ 

ராஜ்யம் அயதா௭ரஹ்தி ௧௪ 

 ப்ராதர்ூந ்ப்ருதய்ாம் ஶ்ச தீரக்ாயுஃ பிதர்ுவத ்

பாலயிஷ்யதி 

 ஸம்தப்யயஸ கதம் குப்யஜ ஶ்ருதவ்ா ராமா௭பியஷசநம் 

௧௫ 

 பரத ஶ்சா௭பி ராம ஸ்ய தர்ுவம் வரஷ் ஶதாத ்பரம் 

 பிதர்ு வபதாமஹம் ராஜ்யம் அவாப்ஸ்யதி நரரஷ்பஃ 

௧௬ 

 ஸா தவ்ம் அப்யுதயய ப்ராப்யத வரத்மாயந ச மநத்யர 

 பவிஷ்யதி ச கல்யாயண கிம௭ரத்ம் பரிதப்ய யஸ ௧௭ 

 யதா யம பரயதா மாநய் ஸ்ததா பூயயா௭பி ராகவ: 

 தகௌஸல்யா யதா௭திரிகத்ம் ச ஸ து ஶுஶ்ரூஷயத ஹி 

மாம் ௧௮ 

 ராஜ்யம் யதி ஹி ராம ஸ்ய பரதஸ்யா௭பி த தத்தா  

 மநய்யத ஹி யதா௭௭தம்ாநம் ததா ப்ராதர்ூம் ஸ்து ராகவ: 

௧௯ 

 வகயகய்யா வசநம் ஶ்ருதவ்ா மநத்ரா ப்ருஶ துஃகிதா 

 தீரக்ம் உஷ்ணம் விநிஶ்ஶ்வஸ்ய வகயகயீம் இதம் 

அப்ரவீத ்௨0 

 அநரத் தரஶ்ிநீ தமௌரக்்யாத ்ந ஆதம்ாநம் 

அவபுதய்யஸ 

 யஶாக வ்யஸந விஸ்தீரய்ண மஜ்ஜநத்ீ துஃக ஸாகயர 

௨௧ 

 பவிதா ராகயவா ராஜா ராகவ ஸ்ய ச யஃ ஸுதஃ 

 ராஜ வம்ஶாத ்து வகயகயி பரதஃ பரிஹாஸ்யயத ௨௨ 

 ந ஹி ராஜ்ேஃ ஸுதாஃ ஸரய்வ ராஜ்யய திஷ்டநத்ி பாமிநி 

 ஸ்தாப்யமாயநஷு ஸரய்வஷு ஸுமஹாந ்அநயயா பயவத ்

௨௩ 
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 தஸ்மா ஜ்ஜ்யயஷ்யட ஹி வகயகயி ராஜ்ய தம்தர்ாணி 

பாரத்ிவாஃ 

 ஸ்தாபயம்தி அநவதய்ாம்கி குணவதஸ்ு இதயர ஷ்வ௭பி 

௨௪ 

 அதஸௌ அதய்நத் நிரப்க்ந ஸ்தவ புதய்ரா பவிஷ்யதி 

 அநாதவத ்ஸுயகப்ய ஶ்ச ராஜ வம்ஶா சச் வதஸ்யல ௨௫ 

 ஸாஹம் தவ்த௭ரய்த ஸம்ப்ராப்தா தவ்ம் து மாம் 

நா௭வபுதய்யஸ 

 ஸபதந்ி வ்ருதத்தௌ யா யம தவ்ம் ப்ரயதயம் தாதும் 

இசச்ஸி ௨௬ 

 தர்ுவம் து பரதம் ராமஃ ப்ராப்ய ராஜ்யம் அகம்டகம் 

 யதஶா௭நத்ரம் வா நயிதா யலாகா௭நத்ரம் அதா௭பி வா 

௨௭ 

  பால ஏவ ஹி மாதுல்யம் பரயதா நாயித ஸ்தவ்யா 

  ஸநந்ிகரஷ்ா சச் தஸௌஹாரத்ம் ஜாயயத ஸ்தாவயர 

ஷ்வ௭பி ௨௮ 

 பரத ஸ்யா ப்ய௭நுவஶ ஶ்ஶதர்ுக்யநா௭பி ஸமாகத: 

 லக்்ஷமயணா ஹி யதா ராமம் ததா௭தஸௌ பரதம் 

கத: ௨௯ 

 ஶ்ரூயயத ஹி தர்ும: கஶ்சி சய்சதத்வ்யயா வந ஜீவிபி: 

 ஸநந்ிகரஷ்ா திஷீகாபி ரய்மாசித: பரமா தப்யாத ்௩0 

 யகாப்தா ஹி ராமம் தஸௌமிதர்ி ரல்க்்ஷமணம் 

சா௭பி ராகவஃ 

 அஶ்வியநா: இவ தஸௌப்ராதர்ம் தயயா ரய்லாயகஷு 

விஶ்ருதம் ௩௧ 

 தஸ்மா நந் லக்்ஷமயண ராமஃ பாபம் கிம்சித ்கரிஷ்யதி 

 ராம ஸ்து பரயத பாபம் குரய்ாத ்இதி ந ஸம்ஶயஃ ௩௨ 

 தஸ்மாத ்ராஜ க்ருஹாத ்ஏவ வநம் கசச்து யத ஸுதஃ 

 ஏதத ்ஹி யராசயத மஹ்யம் ப்ருஶம் சா௭பி ஹிதம் தவ 

௩௩ 

 ஏவம் யத ஜ்ோதி பக்ஷ ஸ்ய ஶ்யரய ஶ்வசவ பவிஷ்யதி 

 யதி யசத ்பரயதா தரம்ாத ்பிதர்ய்ம் ராஜ்யம் 

அவாப்ஸ்யதி ௩௪ 
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 ஸ யத ஸுயகாசியதா பாயலா ராம ஸ்ய ஸஹயஜா 

ரிபுஃ 

 ஸம்ருதத்ா௭ரத் ஸ்ய நஷ்டா௭ரய்தா ஜீவிஷ்யதி கதம் 

வயஶ ௩௫ 

 அபிதர்ுதம் இவா௭ரண்யய ஸிம்யஹந கஜ யூதபம் 

 ப்ரசச்ாதய்மாநம் ராயமண பரதம் தர்ாதும் அரஹ்ஸி 

௩௬ 

 தரப்ாத ்நிராக்ருதா பூரவ்ம் தவ்யா 

தஸௌபாக்யவதத்யா 

 ராம மாதா ஸபதநீ் யத கதம் வவரம் ந ஶாதயயத ்௩௭ 

 யதா ஹி ராமஃ ப்ருதிவீம் அவாப்ஸ்யதி    

தர்ுவம் ப்ரநஷ்யடா பரயதா பவிஷ்யதி 

 அயதா ஹி ஸம்சிநத்ய ராஜ்யம் ஆதம்யஜ   

பர ஸ்ய வசவா௭தய் விவாஸ காரணம் ௩௮  

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  அஷ்டம 

ஸ்ஸரக்ஃ 

நவம ஸ்ஸரக்: 

 ஏவம் உக்தா து வகயகயீ கய்ராயதந ஜ்வலிதா௭௭நநா 

 தீரக்ம் உஷ்ணம் விநிஶ்ஶ்வஸ்ய மநத்ராம் இதம் 

அப்ரவீத ்௧ 

 அதய் ராமம் இதஃ க்ஷிப்ரம் வநம் ப்ரஸ்தாபயா 

ம்ய௭ஹம் 

 தயௌவ ராஜ்யயந பரதம் க்ஷிப்ரம் ஏவா௭பி யஷசயய 

௨ 

 இதம் தவ்ிதாநீம் ஸம்பஶ்ய யகயநாபாயயந மநத்யர 

 பரதஃ ப்ராப்நுயாத ்ராஜ்யம் ந து ராமஃ கதம்சந ௩ 

 ஏவம் உக்தா தயா யதவ்யா மநத்ரா பாப தரஶ்ிநீ 

 ராமா௭ரத்ம் உபஹிம்ஸநத்ீ வகயகயீம் இதம் அப்ரவீத ்

௪ 

ஹநய்ததாநீம் ப்ரவக்்ஷயாமி வகயகயி ஶ்ரூயதாம் ச யம 

யதா யத பரயதா ராஜ்யம் புதர்ஃ ப்ராப்ஸ்யதி யகவலம் 

௫ 

கிம் ந ஸ்மரஸி வகயகயி ஸ்மரம்தீ வா நிகூஹயஸ  
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ய துசய்மாந0 ஆதம்ா௭ரத்ம் மதத் ஸ்தவ்ம் ஶ்யராது 

மிசச்ஸி ௬ 

மயயாசய்மாநம் யதி யத ஶ்யராதும் சம்யதா 

விலாஸிநி  

ஶ்ரூயதா ம௭பிதாஸ்யாமி ஶ்ருதவ்ா சா௭பி 

விம்ருஶ்யதாம் ௭ 

 ஶ்ருதவ்வவம் வசநம் தஸ்யா மநத்ராயா ஸ்து வககயீ 

 கிம்சித ்உதத்ாய ஶயநாத ்ஸ்வா ஸ்தீரண்ாத ்இதம் 

அப்ரவீத ்௮ 

 கதய தவ்ம் மயமாபாயம் யகயநாபாயயந மநத்யர 

 பரதஃ ப்ராப்நுயா தர்ாஜ்யம் ந து ராமஃ கதம்சந  ௯ 

 ஏவம் உக்தா தயா யதவ்யா மநத்ரா பாப தரஶ்ிநீ 

 ராமாரத்ம் உபஹிம்ஸநத்ீ குப்ஜா வசநம் அப்ரவீத ்௧0 

 தவ யதவா௭ஸுயர யுதய்த ஸஹ ராஜரஷ்ிபிஃ பதிஃ 

 அகசச்த ்தவ்ாம் உபாதாய யதவராஜ ஸ்ய ஸாஹ்யக்ருத ்

௧௧ 

 திஶம் ஆஸ்தாய வகயகயி தக்ஷிணாம் தண்டகாந ்

ப்ரதி 

 வவஜயநத்ம் இதி க்யாதம் புரம் யதர் திமிதவ்ஜஃ ௧௨ 

 ஸ ஶம்பர இதி க்யாதஃ ஶதமாயயா மஹா௭ஸுரஃ 

 தததௌ ஶக்ர ஸ்ய ஸம்க்ராமம் யதவ ஸம்வக: 

அநிரஜ்ிதஃ ௧௩ 

 தஸ்மிந ்மஹதி ஸம்க்ராயம ராஜா தஶரத ஸ்ததா 

 ராதத்ரௌ ப்ரஸுப்தாந ்க்நம்தி ஸ்ம தரஸா ஆஸாதய் 

ராக்ஷஸா: ௧௪ 

ததர்ா௭கயராந ்நம்ஹ தய்ுதத்ம் ராஜா தஶரத ஸ்ததா  

 அஸுவர ஶ்ச மஹா பாஹு: ஶஸ்தவ்ர ஶ்ச ஶகலீ கர்ுத: 

௧௫ 

 அபவாஹ்ய தவ்யா யதவி ஸம்க்ராமா நந்ஷ்ட யசதநஃ 

 ததர்ா௭பி விக்ஷதஃ ஶஸ்தவ்ரஃ பதி ஸ்யத ரக்ஷித 

ஸ்தவ்யா ௧௬ 

 துஷ்யடந யதந ததத்தௌ யத தத்வௌ வதரௌ ஶுப 

தரஶ்யந 
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 ஸ தவ்யயா கத்ஃ பதி: யதவி யதா  இசய்சயம் ததா 

வதரௌ ௧௭ 

 க்ருஹ்ணயீாம் இதி தத ்யதந தயத தய்ு கத்ம் 

மஹாதம்நா 

 அநபிஜ்ோ ஹ்ய௭ஹம் யதவி தவ்வயவ கதிதா புரா 

௧௮ 

 கத ஏஷா தவ து ஸ்யநஹா நம்நஸா தாரய்யத மயா  

 ராமா௭பியஷக ஸம்பாரா நந்ிக்ருஹ்ய விநிவரத்ய ௧௯ 

 வதரௌ யாச ஸ்வ பரத்ாரம் பரத ஸ்யா௭பியஷசநம் 

 ப்ரவ்ராஜநம் ச ராம ஸ்ய தவ்ம் வரஷ்ாணி சதுரத்ஶ ௨0 

 சதுரத்ஶ ஹி வரஷ்ாணி ராயம ப்ரவ்ராஜியத வநம்  

 ப்ரஜாபாவகத ஸ்யநஹ ஸ்திர: புதய்ரா பவிஷ்யதி ௨௧ 

 க்யராதா௭௭காரம் ப்ரவிஶ்யா௭தய் க்ருதய்த 

வா௭ஶ்வபயதஃ ஸுயத 

 யஶஷ்வா௭நத்ரஹ்ிதாயாம் தவ்ம் பூதமௌ மலிந 

வாஸிநீ ௨௨ 

 மா ஸ்வமநம் ப்ரதய்ுதீயக்ஷதா மா வசநம் 

அபிபாஷதாஃ 

 ருதம்தீ சா௭பி தம் தர்ுஷ்டவ்ா ஜகதய்ாம் ஶ்யலாக 

லாலஸா ௨௩ 

 தயிதா தவ்ம் ஸதா பரத்ு: அதர் யம நா௭ஸ்தி ஸம்ஶயஃ 

 தவ்த ்க்ருயத ச மஹா ராயஜா வியஶத ்அபி ஹுதாஶநம் 

௨௪ 

 ந தவ்ாம் க்யராதயிதும் ஶக்யதா ந க்ருதத்ாம் 

ப்ரதய்ுதீக்ஷிதும் 

 தவ ப்ரியா௭ரத்ம் ராஜா ஹி ப்ராணாந ்அபி பரிதய்யஜத ்

௨௫ 

 ந ஹ்ய௭திக்ரமிதும் ஶகத் ஸ்தவ வாக்யம் மஹீ பதிஃ 

 மநத் ஸ்வபாயவ புதய்ஸ்வ தஸௌபாக்ய பலம் 

ஆதம்நஃ ௨௬ 

 மணி முகத்ம் ஸுவரண்ாநி ரதந்ாநி விவிதாநி ச 

 ததய்ா தத்ஶரயதா ராஜா மா ஸ்ம யதஷு மநஃ க்ருதாஃ 

௨௭ 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகி ராமாயணம் 

அயயாதய் காம்ட: 
 

Page 34 of 389 
 

 தயௌ ததௌ யதவா௭ஸுயர யுதய்த வதரௌ 

தஶரயதா௭ததாத் 

 ததௌ ஸ்மாரய மஹா பாயக யஸா௭ரய்தா மா தவ்ாம் 

அதிக்ரயமத ்௨௮ 

 யதா து யத வரம் ததய்ாத ்ஸ்வயம் உதத்ாப்ய ராகவஃ 

 வ்யவஸ்தாப்ய மஹா ராஜம் தவ்ம் இமம் வ்ருணுயா 

வரம் ௨௯ 

 ராமம் ப்ரவ்ராஜயா௭ரண்யய நவ வரஷ்ாணி பே்ச ச 

 பரதஃ க்ரியதாம் ராஜா ப்ருதிவ்யா: பாரத்ிவரஷ்பஃ ௩0 

சதுரத்ஶ ஹி வரஷ்ாணி ராயம ப்ரவ்ராஜியத வநம்  

ரூட ஶ்ச கர்ுத மூல ஶ்ச யஶஷம் ஸ்தாஸ்யதி யத ஸுத: ௩௧ 

ராம ப்ரவ்ராஜநம் வசவ யதவி யாசஸ்வ தம் வரம்  

ஏவம் ஸிதத்ய்ம்தி புதர் ஸ்ய ஸரவ்ா௭ரத்ா ஸ்தவ பாமிநி 

௩௨ 

 ஏவம் ப்ரவ்ராஜித ஶ்வசவ ராயமா௭ராயமா பவிஷ்யதி 

 பரத ஶ்ச ஹதா மிதர் ஸ்தவ ராஜா பவிஷ்யதி ௩௩ 

 யயந காயலந ராம ஶ்ச வநாத ்ப்ரதய்ா௭௭கமிஷ்யதி 

 யதந காயலந புதர் ஸ்யத கர்ுத மூயலா பவிஷ்யதி ௩௪ 

 ஸம்க்ருஹீத மநுஷ்ய ஶ்ச ஸுஹ்ருதப்ிஃ ஸாரத்ம் 

ஆதம்வாந ்௩௫ 

 ப்ராப்த காலம் து யத மநய்ய ராஜாநம் வீத ஸாதவ்ஸா 

 ராமா௭பியஷக ஸம்பாரா நந்ிக்ருஹ்ய விநிவரத்ய ௩௬ 

 அநரத்ம் அரத் ரூயபண க்ராஹிதா ஸா தத ஸ்தயா 

 ஹ்ருஷ்டா ப்ரதீதா வகயகயீ மநத்ராம் இதம் அப்ரவீத ் 

௩௭ 

 ஸா ஹி வாக்யயந குப்ஜாயா: கியஶாரவீ உதப்தம் கதா  

 வகயகயீ விஸ்மயம் ப்ராப்தா பரம் பரம தரஶ்நா ௩௮ 

 குப்யஜ தவ்ாம் நா௭பிஜாநாமி ஶ்யரஷ்டாம் 

ஶ்யரஷ்டா௭பிதாயிநீம் 

 ப்ருதிவ்யாம் அஸி குப்ஜாநாம் உதத்மா புதத்ி நிஶ்சயய 

௩௯ 

 தவ்ம் ஏவ து மமா௭ரய்தஷு நிதய் யுக்தா ஹிவதஷிண ீ

 நா௭ஹம் ஸம௭வபுதய்யயம் குப்யஜ ராஜ்ே 

ஶ்சிகீரஷ்ிதம் ௪0 
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 ஸநத்ி துஸ்ஸம்ஸ்திதாஃ குப்ஜா வக்ராஃ பரம தாருணா: 

 தவ்ம் பதம்ம் இவ வாயதந ஸநந்தா ப்ரிய தரஶ்நா ௪௧ 

 உர ஸ்யத௭பி நிவிஷ்டம் வவ யாவத ்ஸ்கநத்ாத ்

ஸமுநந்தம் 

 அதஸ்தா சய்சாதரம் ஶாநத்ம் ஸுநாபம் இவ லஜ்ஜிதம் 

௪௨ 

 பரிபூரண்ம்து ஜகநம் ஸுபீதநௌ ச பயயாததரௌ  

 விமயலநத்ு ஸமம் வக்தர்ம் அயஹா ராஜஸி மநத்யர 

௪௩ 

 ஜகநம் தவ நிரக்ுஷ்டம் ரஶநா தாம யஶாபிதம் 

 ஜம்யக ப்ருஶம் உபநய்ஸ்யத பாததௌ சா௭௭ப்யாயதா 

வுதபௌ ௪௪ 

 தவ்ம் ஆயதாப்யாம் ஸகத்ிப்யாம் மநத்யர தக்ஷௌம 

வாஸிநி 

 அக்ரயதா மம கசச்நத்ீ ராஜ ஹம்ஸீவ ராஜயஸ ௪௫ 

 ஆஸந ்யா: ஶம்பயர மாயா: ஸஹஸ்ர ம௭ஸுராதியப  

 ஸரவ்ா ஸ்தவ்யி நிவிஷ்டா ஸ்தா பூய ஶ்சா௭நய்ா: 

ஸஹஸ்ரஶ: ௪௬ 

 தவ இதம் ஸ்தகு ய தத்ீரக்ம் ரத யகாணம் 

இவா௭௭யதம் 

 மதயஃ க்ஷதர் விதய்ா ஶ்ச மாயா ஶ்சா௭தர் வஸநத்ி 

யத ௪௭ 

 அதர் யத ப்ரதியமாக்்ஷயாமி மாலாம் குப்யஜ 

ஹிரண்மயீம் 

 அபிஷிக்யத ச பரயத ராகயவ ச வநம் கயத ௪௮ 

 ஜாதய்யந ச ஸுவரய்ணந ஸுநிஷ்டப்யதந மநத்யர  

 லப்தா௭ரத்ா ச ப்ரதீதா ச யலபயிஷ்யாமி யத ஸ்தகு ௪௯ 

 முயக ச திலகம் சிதர்ம் ஜாத ரூப மயம் ஶுபம் 

 காரயிஷ்யாமி யத குப்யஜ ஶுபா நய்ா௭௭பரணாநி ச ௫0 

 பரிதாய ஶுயப வஸ்தய்ர யதவயதவ சரிஷ்யஸி ௫௧ 

 சநத்ர்ம் ஆஹ்வயமாயநந முயக நா௭ப்ரதி மா௭௭நநா 

 கமிஷ்யஸி கதிம் முகய்ாம் கரவ்யநத்ீ தவ்ிஷ ஜ்ஜநம் 

௫௨ 

 தவா௭பி குப்ஜாஃ குப்ஜாயாஃ ஸரவ்ா பரண பூஷிதாஃ 
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 பாததௌ பரிசரிஷ்யநத்ி யவதவ தவ்ம் ஸதா மம ௫௩ 

 இதி ப்ரஶஸ்யமாநா ஸா வகயகயீம் இதம் அப்ரவீத ்

 ஶயாநாம் ஶயயந ஶுப்யர யவதய்ாம் அகந்ிஶிகாம் இவ 

௫௪ 

 கயதாதயக யஸது பநய்தா ந கல்யாணி விதீயயத 

 உதத்ிஷ்ட குரு கல்யாணம் ராஜாநம் அநுதரஶ்ய ௫௫ 

 ததா ப்யராதஸ்ாஹிதா யதவீ கதவ்ா மநத்ரயா ஸஹ 

 க்யராதா௭காரம் விஶாலாக்ஷீ தஸௌபாக்ய மத 

கரவ்ிதா ௫௬ 

 அயநக ஶத ஸாஹஸ்ரம் முக்தா ஹாரம் வராம்கநா 

 அவமுசய் வரா௭ரஹ்ாணி ஶுபா நய்ா௭௭பரணாநி ச ௫௭ 

 தயதா யஹயமாபமா ததர் குப்ஜா வாக்ய வஶம் கதா 

 ஸம்விஶ்ய பூதமௌ வகயகயீ மநத்ராம் இதம் அப்ரவீத ்

௫௮ 

 இஹ வா மாம் ம்ருதாம் குப்யஜ நர்ுபா 

யா௭௭யவதயிஷ்யஸி 

 வநம் து ராகயவ ப்ராப்யத பரதஃ ப்ராப்ஸ்யதி க்ஷிதிம் 

௫௯ 

ந ஸுவரய்ண ந யம ஹ்யரய்தா ந ரதவ்ந ரந்ச  பூஷவண: 

ஏஷ யம ஜீவித ஸ்யாம்யதா ராயமா யதய்௭பிஷிசய்யத 

௫௯ 

அயதா புந ஸ்தாம் மஹிஷீம் மஹீக்ஷியதா   

வயசாபி ர௭தய்ரத் மஹா பராக்ரவம: 

உவாச குப்ஜா பரத ஸ்ய மாதரம் :  

ஹிதம் வயசா ராம முயபதய் சா௭ஹிதம் ௬0 

ப்ரபதஸ்்ய யத ராஜ்ய மிதம் ஹி ராகயவா  

யதி தர்ுவம் தவ்ம் ஸஸுதா ச தப்யயஸ 

அயதா ஹி கல்யாணி யதஸ்வ த தத்தா  

யதா ஸுத ஸ்யத பாரயதா௭பியஷக்்ஷயயத  ௬௧ 

ததா௭தி விதத்ா மஹிஷீ து குப்ஜயா  

ஸமாஹதா வாகிஷுபி ரம்ுஹு ரம்ுஹு:  

நிதாய ஹஸ்ததௌ ஹ்ருதயய௭தி விஸ்மிதா    

ஶஶம்ஸ குப்ஜாம் குபிதா புந: புந: ௬௨ 

யம ஸ்ய வா மாம் விஷயம் கதாம் இயதா  
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நிஶாம்ய குப்யஜ ப்ரதியவதயிஷ்யஸி 

வநம் கயத வா ஸுசிராய ராகயவ  

ஸம்ருதத் காயமா பரயதா பவிஷ்யதி  ௬௩ 

அஹம் ஹி வநவா௭௭ஸ்தரணாநி ந ஸ்ரயஜா    

ந சம்தநம் ந அம்ஜந பாந யபாஜநம்  

ந கிம்சி திசச்ாமி ந யசஹ ஜீவிதம்   

ந யசத ்இயதா கசச்தி ராகயவா வநம்  ௬௪ 

 அவததத ்உகத்வ்ா வசநம் ஸுதாருணம்   

நிதாய ஸரவ்ா பரணாநி பாமிநீ 

 அஸம்வ்ருதாம் ஆஸ்தரயணந யமதிநீம்   

ததா௭திஶிஶ்யய பதியதவ கிநந்ர ீ ௬௫ 

 உதீரண் ஸம்ரம்பதயமா வ்ருதா௭௭நநா   

ததா௭வமுக்யதாதத்ம மால்ய பூஷணா 

நயரநத்ர் பதநீ் விமநா பபூவ ஸா    

தயமா வ்ருதா தத்யௌ ரிவ மக்ந தாரகா  ௬௬   

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  நவம 

ஸ்ஸரக்:  

தஶம ஸ்ஸரக்: 

விதரஶ்ிதா யதா யதவீ குப்ஜயா பாபயா ப்ருஶம் 

ததா யஶயதஸ்ம ஸா பூதமௌ திக்த விதய்தவ கிநந்ர ீ௧ 

நிஶ்சிதய் மநஸா க்ருதய்ம் ஸா ஸம்யகிதி பாமிநீ  

மநத்ராவய ஶவந ஸ்ஸரவ் மாச சயக்ஷ விசக்ஷணா ௨ 

ஸா தீநா நிஶ்சயம் க்ருதவ்ா மநத்ரா வாக்ய யமாஹிதா  

நாக கநய்யவ நிஶ்ஶ்வஸ்ய தீரக் முஷ்ணம் ச பாமிநீ ௩ 

முஹூரத்ம் சிம்தயா மாஸ மாரக் மா௭௭தம் ஸுகாவஹம் 

௪ 

ஸா ஸுஹ்ரு சச்ா௭ரத் காமா ச தம் நிஶம்ய ஸுநிஶ்சயம் 

பபூவ பரம ப்ரதீா ஸிதத்ிம் ப்ராப்யயவ மநத்ரா ௫ 

அத ஸா ருஷிதா யதவீ ஸம்யக் க்ருதவ்ா விநிஶ்சியம் 

ஸம்வியவஶா௭பலா பூதமௌ நியவஶ்ய ப்ருகுடீம் முயக ௬  

தத: சிதர்ாணி மால்யாநி திவ்யாந ்ஆபரணாநி ச  

அபவிதத்ாநி வகயகய்யா தாநி பூமிம் ப்ரயபதியர ௭  

தயா தா நய்௭பவிதத்ாநி மால்யா நய்ா௭௭பரணாநி ச  

அயஶாபயம்த வஸுதாம் நக்ஷதர்ாணி யதா நப: ௮ 
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க்யராதா௭௭காயர நிபதிதா ஸா பதபௌ மலிந அம்பரா  

ஏக யவணம்ீ தர்ுடம் பதத்வ்ா கத ஸதய்வந கிநந்ர ீ௯ 

ஆஜ்ோப்ய து மஹா ராயஜா ராகவ ஸ்யா௭பியஷசநம் 

உபஸ்தாந ம௭நுஜ்ோப்ய ப்ரவியவஶ நியவஶநம் ௧0 

அதய் ராமா௭பியஷயகா வவ  ப்ரஸிதத் இதி 

ஜஜ்ேிவாவ்  

ப்ரியாரஹ்ாம் ப்ரியம் ஆக்யாதும் வியவஶா௭நத்ஃபுரம் 

வஶ ீ௧௧ 

ஸ வகயகய்யா க்ருஹம் ஶ்யரஷ்டம் ப்ரவியவஶ மஹா 

யஶா: 

பாம்டுரா௭ப்ர மிவ ஆகாஶம் ராஹு யுகத்ம் நிஶாகர: ௧௨ 

ஶுக பரஹ்ிண ஸம்குஷ்டம் கத்ரௌம்ச ஹம்ஸ ருதா 

யுதம்  

வாதிதர் ரவ ஸம்குஷ்டம் குப்ஜா வாமநிகா யுதம் ௧௩ 

லதா க்ருவஹ ஶ்சிதர் க்ருவஹ ஶ்சம்பகா௭யஶாக 

யஶாபிவத :  

தாம்த ராஜ்ேத தஸௌவரவ்ண : ஸம்வ்ருதம் 

பரமா௭௭ஸவந: ௧௪ 

விவிவத ரநந் பாவந ஶ்ச பக்்ஷவய ஶ்ச விவிவத ர௭பி  

உபபநந்ம் மஹாரவ்ஹ ஶ்ச பூஷிவத : தர்ிதியவாபமம்  

௧௫ 

தத ்ப்ரவிஶ்ய மஹாராஜ: ஸ்வ மம்த:புர ம்ருதத்ிமத ்  

ந ததரஶ் ப்ரியாம் ராஜா வகயகயீம் ஶயயநாதத்யம 

௧௬ 

ஸ காம பல ஸம்யுக்த : அதய்ரத்ம் மநுஜா௭திப : 

அபஶ்யந ்தயிதாம் பாரய்ாம் பப்ரசச் நிஷஸாத ச ௧௭ 

நஹி தஸ்ய புரா யதவீ தாம் யவளாம் அதய்வரத்த  

ந ச ராஜா க்ருஹம் ஶூநய்ம் ப்ரவியவஶ கதாசந ௧௮  

தயதா க்ருஹ கயதா ராஜா வகயகயீம் பரய் ப்ருசச்த  

யதாபுர ம௭விஜ்ோய ஸ்வாரத் லிப்ஸும் அபம்டிதாம் 

௧௯ 

ப்ரதிஹார ீதவ் யதாவாச ஸம்த்ரஸ்தா ஸுக்ருதாம்ஜலி: 

யதவ யதவீ ப்ருஶம் க்ருதத்ா க்யராதா௭௭கார ம௭பிதர்ுதா 

௨0 
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ப்ரதிஹாரய்ா வச ஶ்ஶ்ருதவ்ா ராஜா பரம துரம்நா: 

நிஷஸாத புந ரப்ூயயா லுளித வ்யாகுயலம்தர்ிய: ௨௧ 

ததர் தாம் பதிதாம் பூதமௌ ஶயாநாம் அ தயதாசிதாம் 

ப்ரதப்த இவ துஃயகந யஸா௭பஶ்ய ஜ்ஜகதீ பதிஃ ௨௨ 

ஸ வ்ருதத் ஸ்தருணம்ீ பாரய்ாம் ப்ராயணப்யயா௭பி 

கரயீஸீம் 

அபாபஃ பாப ஸம்கல்பாம் ததரஶ் தரண ீதயல ௨௩ 

லதா மிவ விநிஷ்க்ருதத்ாம் பதிதாம் யதவதா மிவ  

கிநந்ர ீமிவ நிரத்ூதாம் சய்ுதா ம௭ப்ஸரஸம் யதா ௨௪  

மாயா மிவ பரிப்ரஷ்டாம் ஹரிண ீமிவ ஸம்யதாம்  

கயரணும் இவ திக்யதந விதத்ாம் ம்ருகயுநா வயந ௨௫ 

மஹா கஜ இவா௭ரண்யய ஸ்யநஹாத ்பரிமரஶ் தாம்  

பரிம்ருஶ்ய ச பாணிப்யாம் அபிஸம்த்ரஸ்த யசதநஃ ௨௬ 

காமீ கமல பதர்ாக்ஷீம் உவாச வநிதாம் இதம் 

ந யத௭ஹம் அபிஜாநாமி கய்ராதம் ஆதம்நி ஸம்ஶ்ரிதம் 

௨௭ 

யதவி யகநா௭பி ஶப்தா௭ஸி யகந வா௭ஸி விமாநிதா 

யத ்இதம் மம துஃகாய யஶயஷ கல்யாணி பாம்ஸுஷு 

௨௮ 

பூதமௌ யஶயஷ கிம௭ரத்ம் தவ்ம் மயி கல்யாண 

யசதஸி 

பூயதாபஹத சிதய்தவ மம சிதத் ப்ரமாதிநீ ௨௯ 

ஸநத்ி யம குஶலா வவதய்ா அபிதுஷ்டா ஶ்ச ஸரவ்ஶஃ 

ஸுகிதாம் தவ்ாம் கரிஷ்யநத்ி வ்யாதிம் ஆசக்்ஷவ 

பாமிநி ௩0 

கஸ்ய வா யத ப்ரியம் காரய்ம் யகந வா விப்ரியம் க்ருதம் 

கஃ ப்ரியம் லபதாம் அதய் யகா வா ஸுமஹ த௭ப்ரியம் 

௩௧ 

மா யராதீ ரம்ா சகரஷ்ீ ஸ்தவ்ம் யதவி 

ஸம்பரியஶாஷணம் 

அவதய்யா வதய்தாம் யகா வா யகா வா வதய்யா 

விமுசய்தாம் ௩௨ 

தரிதர்ஃ யகா பவதவ்ா௭௭டய்யா த்ரவ்யவாந ்வா 

ப்ய௭கிம்சநஃ 
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அஹம் வசவ மதீயா ஶ்ச ஸரய்வ தவ வஶா௭நுகாஃ ௩௩ 

ந யத கிம்சித ்அபிப்ராயம் வ்யாஹநத்ும் அஹம் 

உதஸ்யஹ 

ஆதம்யநா ஜீவியத நா௭பி ப்ரூஹி யந ்மநயஸசச்ஸி ௩௪ 

பல மாதம்நி ஜாநம்தீ ந மாம் ஶம்கிதும் அரஹ்ஸி  

கரிஷ்யாமி தவ ப்ரதீிம் ஸுக்ருயதநா௭பி யத ஶயப ௩௫ 

யாவத ்ஆவரத்யத சக்ரம் தாவத ்இயம வஸும்தரா 

ப்ராசீந ஸிம்து தஸௌவீரா: தஸௌராஷ்டர்ா தக்ஷிணா 

பதா : ௩௬ 

வம்க அம்க மகதா மதஸ்்யா: ஸ்ஸம்ருதத்ா : காஶி 

யகாஸலா: 

ததர் ஜாதம் பஹு த்ரவ்யம் தந தாநய் மஜாவிகம் ௩௭ 

தயதா வ்ருணஷ்ீவ வகயகயி யதய் தவ்ம் மநயஸசச்ஸி  

கிம் ஆயாயஸந யத பீரு உதத்ிஷ்யடா தத்ிஷ்ட 

யஶாபயந ௩௮ 

ததத்வ்ம் யம ப்ரூஹி வகயகயி யத ஸ்யத பய மாகதம்  

ததய்த வ்யபநயிஷ்யாமி நீஹார மிவ ரஶ்மிமாந ்௩௯  

தயதா க்தா ஸா ஸமாஶ்வஸ்தா வக்து காமா 

தத௭ப்ரியம் 

 பரிபீடயிதும் பூயயா பரத்ாரம் உபசக்ரயம ௪0 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  தஶம 

ஸ்ஸரக்: 

ஏகாதஶ ஸ்ஸரக்: 

தம் மநம்த ஶவர: விதத்ம் காம யவக வஶா௭நுகம்  

உவாச ப்ருதிவீ பாலம் வகயகயீ தாருணம் வச : ௧ 

 நா௭ஸ்மி விப்ரக்ருதா யதவ யகந சி நந்ா௭வமாநிதா 

 அபிப்ராய ஸ்து யம கஶ்சித ்தம் இசச்ாமி தவ்யா க்ருதம் 

௨ 

 ப்ரதிஜ்ோம் ப்ரதிஜாநீஷ்வ யதி தவ்ம் கரத்ும் இசச்ஸி 

 அத ததவ்்யாஹரிஷ்யாமி யத ்அபிப்ராரத்ிதம் மயா ௩ 

 ஏவம் உக்த ஸ்தயா ராஜா ப்ரியயா ஸ்தர் ீவஶம் கதஃ 

 தாம் உவாச மஹா யதஜாஃ வகயகயீம் ஈஷத ்

உதஸ்்மிதஃ  
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காமீ ஹஸ்யதந ஸம்கர்ுஹ்ய மூரத்யஜஷு ஶுசி ஸ்மிதாம் 

௪ 

அவலிப்யத ந ஜாநாஸி தவ்தத்ஃ ப்ரியதமா மம  

மநுயஜா மநுஜ வ்யாக்ராத ்ராமாத ்அநய்யா ந விதய்யத 

௫ 

யதநா௭ஜய்யயந முக்யயந ராகயவண மஹாதம்நா  

ஶயப யத ஜீவநா௭ரய்ஹண ப்ரூஹி ய நம்நயஸசச்ஸி ௬ 

யம் முஹூரத் மபஶ்யம் ஸ்து ந ஜீயவய மஹம் தர்ுவம்  

யதந ராயமண வகயகயி ஶயப யத வசந க்ரியாம் ௭ 

ஆதம்நா வா௭௭தம்வஜ  ஶ்சா௭நவ்ய ரவ்்ருயணயம் 

மநுஜரஷ்பம் 

யதந ராயமண வகயகயி ஶயப யத வசந க்ரியாம் ௮ 

பதய்ர ஹ்ருதயம் அப்யயதத ்அநும்ருஶ்ஶ்யயா தத்ரஸ்வ 

யம 

ஏதத ்ஸமீக்்ஷய வகயகயி ப்ரூஹி யத ்ஸாது மநய்யஸ ௯ 

பலம் ஆதம்நி ஜாநநத்ீ ந மாம் ஶம்கிதும் அரஹ்ஸி 

கரிஷ்யாமி தவ ப்ரதீிம் ஸுக்ருயத நா௭பி யத ஶயப ௧0 

ஸா தத௭ரத்மாநா யதவீ தம் அபிப்ராயம் ஆதம்நஃ  

நி ரம்ாதய்ஸ்தய்ா சச் ஹரஷ்ா சச் பபாயஷ துரவ்சம் வச: 

௧௧ 

 யதந வாக்யயந ஸம்ஹ்ருஷ்டா தம் அபிப்ராயம் ஆகதம் 

 வ்யாஜஹார மஹா யகாரம் அப்யாகதம் இவா௭நத்கம் 

௧௨ 

 யதா க்ரயமண ஶபஸி வரம் மம ததாஸி ச 

 த சச்ர்ுண்வநத்ு தர்ய ஸ்தர்ிம்ஶ தய்தவாஃ ஸ்ஸா௭க்நி 

புயராகமாஃ ௧௩ 

 சம்தர்ா௭௭திதத்யௌ நப ஶ்வசவ க்ரஹா 

ராதர்ய்௭ஹநீ திஶஃ 

 ஜக சச் ப்ருதிவீ யசயம் ஸ கநத்ரவ்ா ஸ ராக்ஷஸா ௧௪ 

 நிஶா சராணி பூதாநி க்ருயஹஷு க்ருஹ யதவதாஃ 

 யாநி சா௭நய்ாநி பூதாநி ஜாநீயு ரப்ாஷிதம் தவ ௧௫ 

 ஸதய் ஸம்யதா மஹா யதஜா தரம்ஜ்ேஃ ஸு 

ஸமாஹிதஃ 
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 வரம் மம ததா தய்யஷ தந ்யம ஶ்ருண்வநத்ு யதவதாஃ 

௧௬ 

இதி யதவீ மயஹஷ்வாஸம் பரிக்ருஹ்யா௭பிஶஸ்ய ச  

ததஃ பரம் உவா யசதம் வரதம் காம யமாஹிதம் ௧௭ 

ஸ்மர ராஜந ்புரா வ்ருதத்ம் தஸ்மிந ்வதவா௭ஸுயர ரயண 

ததர் சா௭சய்ாவய சச்தர்ு ஸ்தவ ஜீவித மம்தரா ௧௮ 

ததர் சா௭பி மயா யதவ ய தத்வ்ம் ஸமபி ரக்ஷித : 

ஜாக்ரதய்ா யதமாநாயா ஸ்தயதா யம ப்ராததா வதரௌ 

௧௯ 

ததௌ து ததத்தௌ வதரௌ யதவ நியக்ஷதபௌ ம்ருகயா 

ம்ய௭ஹம்  

தவவவ ப்ருதிவீ பால ஸகாயஶ ஸதய் ஸம்கர ௨0 

த தப்்ரதி ஶ்ருதய் தரய்மண ந யச தத்ாஸ்யஸி யம வரம்  

அதவ்யவ ஹி ப்ரஹாஸ்யாமி ஜீவிதம் தவ் தவ்ிமாநிதா 

௨௧ 

வாங்மாதய்ரண ததா ராஜா வகயகய்யா ஸ்வ வயஶ 

க்ருத : 

ப்ரசஸ்கம்த விநாஶாய பாஶம் ம்ருக யிவா௭௭தம்ந: ௨௨ 

தத: பர முவா யசதம் வரதம் காம யமாஹிதம்  

வதரௌ தயௌ யம தவ்யா யதவ ததா ததத்தௌ 

மஹீபயத ௨௩ 

 ததௌ தாவத ்அஹம் அதவ்யவ வக்்ஷயாமி ஶ்ருணு யம 

வசஃ  

அபியஷக ஸமாரம்யபா ராகவ ஸ்யயாபகல்பிதம் 

அயந வநவா௭பியஷயகண பரயதா யம௭பிஷிசய்தாம் 

௨௪ 

யயா தவ்ிதீயயா வயரா யதவ ததத்: ப்ரயீதந யம தவ்யா  

ததா வதவா௭ஸுயர யுதய்த தஸ்ய காயலா௭ய மாகத : 

௨௫ 

நவ பம்ச ச வரஷ்ாணி தண்டகா௭ரண்யம் ஆஶ்ரிதஃ 

 சீரா௭ஜிந ஜடா தார ீராயமா பவது தாபஸஃ ௨௬ 

 பரயதா பஜதாம் அதய் தயௌவ ராஜ்யம் அகண்டகம் 

 ஏஷ யம பரம: காயமா ததத் யமவ வரம் வ்ருயண ௨௭ 
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 அதய் வசவ ஹி பஶ்யயயம் ப்ரயாநத்ம் ராகவம் வநம் 

௨௮ 

ஸ ராஜ ராயஜா பவ ஸதய் ஸம்கர:  

குலம் ச ஶீலம் ச ஹி ரக்ஷ ஜநம் ச  

பரதர் வாயஸ ஹி வதம் தய்௭நுதத்மம்    

தயபாதநா ஸதய் வயசா ஹிதம் நர்ுணாம் ௨௯ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  ஏகாதஶ 

ஸ்ஸரக்: 

த்வாதஶ ஸ்ஸரக்:           

 ததஃ ஶ்ருதவ்ா மஹா ராஜ வகயகய்யா தாருணம் வசஃ 

சிம்தாம௭பி ஸமாயபயத முஹூரத்ம் ப்ரததாப ச ௧ 

கிநந்ு யம யதி வா ஸ்வப்ந ஶ்சிதத் யமாயஹா௭பி வா 

மம  

அநுபூயதாப ஸரய்காவா மநயஸா வா ப்யுபத்ரவ:  

இதி ஸம்சிம்தய் த தர்ாஜா நா௭தய்கசச் தத்தா ஸுகம் ௨ 

 ப்ரதிலப்ய சிரா தஸ்ம்ஜ்ோம் வகயகயீ வாக்ய தாடித:  

 வ்யதியதா விக்லப ஶ்வசவ வ்யாக்ரம்ீ தர்ுஷ்டவ்ா யதா 

ம்ருகஃ ௩ 

 அஸம்வ்ருதாயாம் ஆஸீயநா ஜகதய்ாம் தீரக்ம் 

உசச்வ்ஸந ்

 மம்டயல பநந்யக ருதய்தா மம்தவ்ர ரிவ மஹா விஷ : ௪ 

 அயஹா திக் இதி ஸா௭மரய்ஷா வாசம் உக்தவ்ா 

நரா௭திபஃ 

 யமாஹம் ஆயபதிவாந ்பூயஃ யஶாயகாப ஹத யசதநஃ 

௫ 

 சியரண து நர்ுபஃ ஸம்ஜ்ோம் ப்ரதிலப்ய ஸுதுஃகிதஃ 

 வகயகயீம் அப்ரவீத ்க்ருதத்ஃ ப்ரதஹநந்ிவ சக்ஷுஷா ௬ 

 நர்ுஶம்யஸ துஷ்ட சாரிதய்ர குல ஸ்யா௭ஸ்ய விநாஶநி 

 கிம் கர்ுதம் தவ ராயமண பாபம் பாயப மயா௭பி வா ௭ 

 ஸதா யத ஜநநீ துல்யாம் வ்ருதத்ிம் வஹதி ராகவஃ 

 தஸ்வயவ தவ்ம் அநரத்ாய கிம் நிமிதத்ம் 

இயஹாதய்தா ௮ 

 தவ்ம் மயா௭௭தம் விநாஶாய பவநம் ஸ்வம் ப்ரயவஶிதா 
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 அவிஜ்ோநா நந்ர்ுப ஸுதா வ்யாள ீதீக்்ஷண விஷா யதா 

௯ 

 ஜீவ யலாயகா யதா ஸரய்வா ராமஸ்யா௭ஹ குண 

ஸ்தவம் 

 அபராதம் கம் உதத்ிஶ்ய தய்க்்ஷயா மீஷ்டம் அஹம் 

ஸுதம் ௧0 

 தகௌஸல்யாம் வா ஸுமிதர்ாம் வா தய்யஜயம் அபி வா 

ஶ்ரியம் 

 ஜீவிதம் வா௭௭தம்யநா ராமம் ந தய்வவ பிதர்ு வதஸ்லம் 

௧௧ 

பரா பவதி யம ப்ரதீி ரத்ர்ுஷ்டவ்ா தநயம் அக்ரஜம் 

அபஶ்யத ஸ்து யம ராமம் நஷ்டா பவதி யசதநா ௧௨ 

திஷ்யட ல்யலாயகா விநா ஸூரய்ம் ஸஸ்யம் வா 

ஸலிலம் விநா 

ந து ராமம் விநா யதயஹ திஷ்யட தத்ு மம ஜீவிதம்  ௧௩ 

தத ்அலம் தய்ஜ்யதாம் ஏஷ நிஶ்சயஃ பாப நிஶ்சயய 

அபி யத சரதணௌ மூரத்ந்ா ஸ்ப்ருஶா ம்யயஷ ப்ரஸீத யம 

௧௪ 

கி மிதம் சிம்திதம் பாயப தவ்யா பரம தாருணம் ௧௫ 

அத ஜிஜ்ோஸயஸ மாம் தவ்ம் பரத ஸ்ய ப்ரியா௭ப்ரியய  

அஸ்து யதத் தவ்யா பூரவ்ம் வ்யாஹ்ருதம் ராகவம் ப்ரதி 

௧௬ 

ந யம ஜ்யயஷ்ட ஸ்ஸுத ஶ்ஶ்ரீமாந ்தரம் ஜ்யயஷ்ட இதீவ 

யம  

த தத்வ்யா ப்ரிய வாதிநய்ா யஸவா௭ரத்ம் கதிதம் பயவத ்

௧௭ 

த சச்ர்ுதவ்ா யஶாக ஸம்தப்தா ஸம்தாபயஸி மாம் 

ப்ருஶம் 

ஆவிஷ்டாஸி கர்ுஹம் ஶூநய்ம் ஸா தவ்ம் பரவஶம் கதா 

௧௮ 

இக்்ஷவாகூணாம் குயல யதவி ஸம்ப்ராப்த ஸ்ஸுமஹா 

நயம்   

அநயயா நய ஸம்பநய்ந யதர் யத விக்ருதா மதி: ௧௯ 

ந ஹி கிம்சி த௭யுகத்ம் வா விப்ரியம் வா புரா மம  
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ஆகயரா ஸ்தவ்ம் விஶாலாக்ஷி யதந ந ஶ்ரதத்தா 

ம்யஹம் ௨0 

ந நு யத ராகவ ஸ்துல்யயா பரயதந மஹாதம்நா  

பஹுயஶா ஹி ஸுபாயல தவ்ம் கதா: கதயயஸ மம ௨௧ 

தஸ்ய தரம்ாதம்யநா யதவி வயந வாஸம் யஶஸ்விந: 

கதம் யராசயயஸ பீரு நவ வரஷ்ாணி பம்ச ச ௨௨ 

அதய்ம்த ஸுகுமார ஸ்ய தஸ்ய தரய்ம தர்ுதா௭௭தம்ந: 

கதம் யராசயயஸ வாஸ ம௭ரண்யய ப்ருஶ தாருயண ௨௩ 

யராசய ஸ்ய௭பிராம ஸ்ய ராம ஸ்ய ஶுப யலாசயந  

தவ ஶுஶ்ரூஷ மாணஸ்ய கிம௭ரத்ம் விப்ரவாஸநம் ௨௪ 

ராயமா ஹி பரதா தப்ூய ஸ்தவ ஶுஶ்ரூஷயத ஸதா  

வியஶஷம் தவ்யி தஸ்மா தத்ு பரத ஸ்ய ந லக்ஷயய ௨௫ 

ஶுஶ்ரூஷாம் தகௌரவம் வசவ ப்ரமாணம் வசந கர்ியாம்  

க ஸ்யத பூயஸ்தரம் குரய்ாத ்அநய்தர் மநுஜரஷ்பாத ்௨௬ 

பஹூநாம் ஸ்தர் ீஸஹஸ்ராணாம் பஹூநாம் யசாப 

ஜீவிநாம்  

பரிவாயதாப வாயதா வா ராகயவ யநாபபதய்யத ௨௭ 

ஸாநத்வ்யந ்ஸரவ் பூதாநி ராம ஶுதய்தந யசதஸா  

க்ருஹ்ணாதி மநுஜ வ்யாக்ர : ப்ரிவய: விஷய வாஸிந: 

௨௮ 

ஸதய்யந யலாகாந ்ஜயதி தீநாந ்தாயநந ராகவ: 

குரூந ்ஶுஶ்ரூஷயா வீயரா தநுஷா யுதி ஶாத்ரவாந ்௨௯ 

ஸதய்ம் தாநம் தப ஸ்தய்ாயகா மித்ரதா தஶௌச 

மா௭௭ரஜ்வம்  

விதய்ா ச குரு ஶுஶ்ரூஷா தர்ுவா ண்யயதாநி ராகயவ ௩0 

தஸ்மி நந்ா௭௭ரஜ்வ ஸம்பநய்ந யதவி யதயவாபயம கதம்  

பாப மாஶம்ஶயஸ ராயம மஹரஷ்ி ஸம யதஜஸி ௩௧ 

ந ஸ்மரா ம௭ப்ரியம் வாக்யம் யலாக ஸ்ய ப்ரிய வாதிந : 

ஸ கதம் தவ் தக்்ருயத ராமம் வக்்ஷயாமி ப்ரிய 

ம௭ப்ரியம் ௩௨ 

க்ஷமா யஸ்மிந ்தம ஸ்தய்ாக: ஸதய்ம் தரம்: 

க்ருதஜ்ேதா 

அப்ய௭ஹிம்ஸா ச பூதாநாம் தம் ம்ருயத கா கதி ரம்ம 

௩௩ 
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மம வ்ருதத் ஸ்ய வகயகயி கதா௭நத் ஸ்ய தபஸ்விந: 

தீநம் லாலப்யமாந ஸ்ய காருண்யம் கரத்ு மரஹ்ஸி ௩௪ 

ப்ருதிவ்யாம் ஸாகரா௭நத்ாயாம் யதக்ிம்சித ்அதி 

கம்யயஸ 

தத ்ஸரவ்ம் தவ தாஸ்யாமி மா ச தவ்ாம் மநய்ு 

ராவியஶத ்௩௫ 

அம்ஜலிம் குரம்ி வகயகயி பாததௌ சா௭பி ஸ்ப்ருஶாமி 

யத  

ஶரணம் பவ ராம ஸ்ய மா௭தரய்மா மா மிஹ 

ஸ்ப்ருயஶத ்௩௬ 

இதி துஃகா௭பி ஸம்தப்தம் விலபம்தம் அயசதநம்  

கூரண்மாநம் மஹா ராஜம் யஶாயகந ஸமபிப்லுதம் ௩௭ 

பாரம் யஶாகா௭௭ரண்வ ஸ்யா௭௭ஶு ப்ராரத்யம்தம் புந: 

புந: 

ப்ரதய்ுவாசா௭த வகயகயீ தரௌதர்ம் தரௌத்ர தரம் வச: 

௩௮ 

யதி ததவ்ா வதரௌ ராஜந ்புந: ப்ரதய்௭நு தப்யயஸ 

தாரம்ிகதவ்ம் கதம் வீர ப்ருதிவ்யாம் கதயிஷ்யஸி ௩௯ 

யதா ஸயமதா பஹவ ஸ்தவ்யா ராஜரஷ்ய ஸ்ஸஹ  

கதயிஷ்யம்தி தரம்ஜ்ே ததர் கிம் ப்ரதிவக்்ஷயஸி ௪0 

யஸ்யா: ப்ரஸாயத ஜீவாமி யா ச மாம் அப்யபாலயத ் 

தஸ்யா: க்ருதம் மயா மிதய்ா வகயகய்யா இதி 

வக்்ஷயஸி ௪௧ 

கில்பிஷதவ்ம் நயரம்தர்ாணாம் கரிஷ்யஸி நரா௭திப  

யயா ததவ்ா வர ம௭தவ்யவ புந ர௭நய்ாநி பாஷயஸ 

௪௨ 

வஶப்ய ஶ்ஶ்யயந கயபாதீயய ஸ்வ மாம்ஸம் 

பக்ஷியண தததௌ  

அலரக் ஶ்சக்ஷுஷீ ததவ்ா ஜகாம கதி முதத்மாம் ௪௩ 

ஸாகர: ஸமயம் க்ருதவ்ா ந யவலா ம௭திவரத்யத  

ஸமயம் மா௭நர்ுதம் காரஷ்ீ: பூரவ்ம் வ்ருதத் ம௭நுஸ்மரந ்

௪௪ 

ஸ தவ்ம் தரம்ம் பரிதய்ஜ்ய ராமம் ராஜ்யய௭பிஷிசய் ச  
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ஸஹ தகௌஸல்யயா நிதய்ம் ரம்து மிசச்ஸி துரம்யத 

௪௫ 

பவதவ்௭தரய்மா தரய்மா வா ஸதய்ம் வா யதி 

வா௭நர்ுதம்  

ய தத்வ்யா ஸம்ஶ்ருதம் மஹ்யம் தஸ்ய நா௭ஸ்தி 

வ்யதிக்ரம: ௪௬ 

அஹம் விஷ ம௭தவ்யவ பீதவ்ா பஹு தவா௭க்ரத: 

பஶ்யத ஸ்யத மரிஷ்யாமி ராயமா ய தய்௭பிஷிசய்யத 

௪௭ 

ஏகா௭ஹ மபி பஶ்யயயம் யதய்௭ஹம் ராம மாதரம்  

அம்ஜலிம் ப்ரதிக்ருஹ்ணம்தீம் ஶ்யரயயா நநு ம்ருதி ரம்ம 

௪௮ 

பரயத நா௭௭தம்நா சா௭ஹம் ஶயப யத மநுஜா௭திப  

யதா நா௭நய்யந துஷ்யயய ம்ருயத ராம விவாஸநாத ்௪௯  

ஏ தாவ துக்தவ்ா வசநம் வகயகயீ விரராம ஹ  

விலபம்தம் ச ராஜாநம் ந ப்ரதி வ்யாஜஹார ஸா ௫0 

ஶ்ருதவ்ா து ராஜா வகயகய்யா வ்ருதம் பர ம௭யஶாபநம்  

ராம ஸ்ய ச வயந வாஸ வமஶ்வரய்ம் பரத ஸ்ய ச ௫௧ 

நா௭ப்யபாஷத வகயகயீம் முஹூரத்ம் வ்யாகுயலம்தர்ிய: 

ப்வரக்ஷதா௭நிமியஷா யதவீம் ப்ரியாம் அப்ரிய 

வாதிநீம் ௫௨ 

தாம் ஹி வஜ்ர ஸமாம் வாசம் ஆகரண்்ய 

ஹ்ருதயா௭ப்ரியாம் 

துஃக யஶாக மயீம் யகாராம் ராஜா ந ஸுகியதா பவத ்

௫௩ 

ஸ யதவ்யா வ்யவஸாயம் ச யகாரம் ச ஶபதம் க்ருதம்  

தய்ாதவ்ா ராயமதி நிஶ்வஸ்ய சிநந்: தரு ரிவா௭பதத ்௫௪ 

நஷ்ட சிதய்தா யயதாநம்தய்தா விபரயீதா 

யதா௭௭துர:  

ஹ்ருத யதஜா யதா ஸரய்பா பபூவ ஜகதீ பதி: ௫௫ 

தீநயா து கிரா ராஜா இதி யஹாவாச வககயீம்  

அந௭ரத் மிம௭ரத்ாபம் யகந தவ் முபதரஶ்ிதா  

பூயதாபஹத சிதய்தவ ப்ருவம்தீ மாம் ந லஜ்ஜயஸ ௫௬ 

ஶீல வ்யஸந யமத தய்த நா௭பி ஜாநா ம்யஹம் புரா  
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பலாயா ஸ்ததவ்ிதாநீம் யத லக்ஷயய விபரதீவத ்௫௭ 

குயதா வா யத பயம் ஜாதம் யா தவ் யமவம் விதம் வரம்   

ராஷ்டய்ர பரத மாஸீநம் வ்ருணயீஷ ராகவம் வயந ௫௮ 

விரவமயதந பாயவந தவ் யமயத நா௭நர்ுயதந வா  

யதி பரத்ு: ப்ரியம் காரய்ம் யலாக ஸ்ய பரத ஸ்ய ச ௫௯ 

நர்ுஶம்யஸ பாப ஸம்கல்யப க்ஷுத்யர துஷ்கர்ுத காரிணி  

கிநந்ு துஃக மளகீம் வா மயி ராயம ச பஶ்யஸி ௬0 

ந கதம்சி தர்ுயத ராமா தப்ரயதா ராஜ்ய மா௭௭வயஸத ் 

ராமாத௭பி ஹிதம் மநய்ய தரம்யதா பலவதத்ரம் ௬௧ 

கதம் த்ரக்்ஷயாமி ராம ஸ்ய வநம் கசய்சதி பாஷியத 

முக வரண்ம் விவரண்ம் தம் யவத யவம்து முபப்லுதம் 

௬௨ 

தாம் ஹி யம ஸுக்ருதாம் புதத்ிம் ஸுஹ்ருதப்ி ஸ்ஸஹ 

நிஶ்சிதாம் 

கதம் தர்ாக்்ஷயா ம்ய௭பாவ்ருதாம் பவர ரிவ ஹதாம் 

சமூம் ௬௩ 

கிம் மாம் வக்்ஷயம்தி ராஜாயநா நாநா திக்ப்ய 

ஸ்ஸமாகதா: 

பாயலா பதா௭ய வமக்்ஷதவௌக ஶ்சிரம் 

ராஜ்யம௭காரயத ் ௬௪ 

யதா து பஹயவா வ்ருதத்ா  குணவம்யதா பஹு ஶ்ருதா: 

பரிப்ரக்்ஷயம்தி காகுஸ்தம் வக்்ஷயாமி கி ம௭ஹம் 

ததா ௬௫ 

வகயகயா கல்ிஶ்யமாயநந ராம: ப்ரவ்ராஜியதா மயா  

யதி ஸதய்ம் ப்ரவீ ம்யயத தத்௭தஸதய்ம் பவிஷ்யதி ௬௬ 

கி0 மாம் வக்்ஷயதி தகௌஸல்யா ராகயவ 

வநமா௭ஸ்தியத  

கிம் வசநாம் ப்ரதிவக்்ஷயாமி க்ருதவ்ா விப்ரிய மீதர்ுஶம் 

௬௭ 

யதா யதா ஹி தகௌஸல்யா தாஸீ வ சச் ஸகீவ ச  

பாரய்ாவதப்கிநீ வ சச் மாதர்ு வ சய்சாப திஷ்டதி ௬௮ 

ஸததம் ப்ரிய காமா யம ப்ரிய புதர்ா ப்ரியம் வதா 

ந மயா ஸதக்ர்ுதா யதவீ ஸதக்ாரா௭ரஹ்ா க்ருயத தவ 

௬௯ 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகி ராமாயணம் 

அயயாதய் காம்ட: 
 

Page 49 of 389 
 

இதாநீம் த தத்பதி மாம் ய நம்யா ஸுக்ருதம் தவ்யி  

அபதய்ம் வ்யம்ஜயநா யபதம் புகத் மநந் மிவா௭௭துரம் 

௭0 

விப்ரகாரம் ச ராம ஸ்ய ஸம்ப்ரயாணம் வந ஸ்ய ச  

ஸுமிதர்ா ப்யரக்்ஷய வவ பீதா கதம் யம விஶ்வஸிஷ்யதி 

௭௧ 

க்ருபணம் பத வவயதஹி ஶ்யராஷ்யதி தவ்ய 

ம௭ப்ரியம்  

மாம்ச பம்சதவ் மாபநந்ம் ராமம் ச வந மாஶ்ரிதம் ௭௨ 

வவயதஹீ பத யம ப்ராணாந ்யஶாசம்தீ க்ஷபயிஷ்யதி  

ஹீநா ஹிமவத: பாரஶ்்வீ கிநந்யரயணவ கிநந்ர ீ௭௩ 

ந ஹி ராம மஹம் தர்ுஷ்டவ்ா ப்ரவஸம்தம் மஹா வயந  

சிரம் ஜீவது மாஶம்யஸ ருதம்தீம் சா௭பி வமதிலீம் ௭௪ 

ஸா நூநம் விதவா ராஜ்யம் ஸபுதர்ா காரயிஷ்யஸி  

நஹி ப்ரவ்ராஜியத ராயம யதவி ஜீவிது முதஸ்யஹ ௭௫ 

ஸதீம் தவ்ா மஹ ம௭தய்ம்தம் வ்யவஸ்யா ம்ய௭ஸதீம் 

ஸதீம்  

ரூபிணம்ீ விஷ ஸம்யுக்தாம் பீதய்வவ மதிராம் நர: ௭௬ 

அநர்ுவத ரப்ஹு மாம் ஸாம்தவ்வ ஸாநத்வ்யம்தீ ஸ்ம 

பாஷயஸ  

கீத ஶப்யதந ஸம்ருதய் லுப்யதா ம்ருக மிவா௭வதீ: ௭௭ 

அநாரய் இதி மா மாரய்ா: புதர் விக்ராயிகம் தர்ுவம்  

திக்கரிஷ்யம்தி ரதய்ாஸு ஸுராபம் ப்ராஹ்மணம் யதா 

௭௮ 

அயஹா துஃக மயஹா க்ருசச்ர்ம் யதர் வாச: க்ஷயம தவ  

துஃக யமவம் விதம் ப்ராப்தம் புராகர்ுத மிவா௭ஶுபம் ௭௯ 

சிரம் கலு மயா பாயப தவ்ம் பாயப நா௭பிரக்ஷிதா  

அஜ்ோநா துபஸம்பநந்ா ரஜ்ஜு ருதப்ம்திநீ யதா ௮0  

ரமமாண ஸ்தயா ஸாரத்ம் ம்ருதய்ும் தவ்ாம் 

நா௭பிலக்ஷயய   

பாயலா ரஹஸி ஹஸ்யதந க்ருஷ்ண ஸரப் 

மிவா௭ஸ்ப்ருஶம் ௮௧ 

மயா ஹ்ய௭பிதர்ுக: புதர் ஸ்ஸ மஹாதம்ா துராதம்நா  
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தம் து மாம் ஜீவ யலாயகா௭யம் நூந மாக்யராஷ்டு 

மரஹ்தி ௮௨ 

பாலியஶா பத காமாதம்ா ராஜா தஶரயதா ப்ருஶம்  

ய: ஸ்தர் ீக்ருயத ப்ரியம் புதர்ம் வநம் ப்ரஸ்தாபயிஷ்யதி 

௮௩ 

வ்ரவத ஶ்ச ப்ரஹ்மசரவ்ய ஶ்ச குருபி ஶ்யசாபகரஶ்ித: 

யபாக காயல மஹத ்க்ரு சச்ர்ம் புநயரவ ப்ரபதஸ்்யயத 

௮௪ 

நா௭லம் தவ்ிதீயம் வசநம் புதய்ரா மாம் ப்ரதிபாஷிதும்  

ஸ வநம் ப்ரவ்ரயஜ தய்ுகய்தா பாட மிதய்யவ வக்்ஷயதி 

௮௫ 

யதி யத ராகவ: குரய்ாத ்வநம் கசய்சதி யசாதித: 

ப்ரதிகூலம் ப்ரியம் யம ஸ்ஸ்யா நந் து வதஸ்: கரிஷ்யதி 

௮௬ 

ஶுதத் பாயவா ஹி பாவம் யம ந து ஜ்ோஸ்யதி ராகவ: 

ஸ வநம் ப்ரவ்ரயஜ தய்ுகய்தா பாட மிதய்யவ வக்்ஷயதி 

௮௭ 

ராகயவ ஹி வநம் ப்ராப்யத ஸரவ் யலாக ஸ்ய 

திக்க்ருதம் 

ம்ருதய்ு: அக்ஷமணயீம் மாம் நயிஷ்யதி யம க்ஷயம் 

௮௮  

ம்ருயத மயி கயத ராயம வநம் மநுஜ பும்கயவ  

இஷ்யட மம ஜயந யஶயஷ கிம் பாபம் ப்ரதிவதஸ்்யயஸ 

௮௯ 

தகௌஸல்யாம் மாம் ச ராமம் ச புதத்ரௌ யதி 

ஹாஸ்யதி  

துஃகா நய்௭ஸஹதீ யதவீ மா யமவா௭நு மரிஷ்யதி ௯0 

தகௌஸல்யாம் ச ஸுமிதர்ாம் ச மாம் ச புதவ்ர ஸ்தர்ிபி 

ஸ்ஸஹ  

ப்ரக்ஷிப்ய நரயக ஸா தவ்ம் வகயகயி ஸுகிதா பவ ௯௧ 

மயா ராயமண ச தய்கத்ம் ஶாஶ்வதம் ஸத ்க்ருதம் 

குவண:  

இக்்ஷவாகு குலம் அயக்ஷாப்யம் ஆகுலம் பாலயிஷ்யதி 

௯௨ 
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ப்ரியம் யசத ்பரத ஸ்வயத தர்ாம ப்ரவ்ராஜநம் பயவத ் 

மா ஸ்ம யம பரத: காரஷ்ீத ்ப்யரத க்ருதய்ம் கதா யுஷ: 

௯௩ 

ஹம்தா௭நாரய்ய மாமா௭மிதய்ர ஸ காமா பவ வககயி  

ம்ருயத மயி கயத ராயம வநம் புருஷ பும்கயவ ௯௪ 

யஸதாநீம் விதவா ராஜ்யம் ஸபுதர்ா காரயிஷ்யஸி  

தவ்ம் ராஜ புதர் ீவாயதந நய்வயஸா மம யவஶ்மநி ௯௫ 

அகீரத்ி ஶ்சா௭துலா யலாயக தர்ுவ: பரிபவ ஶ்ச யம  

ஸரவ் பூயதஷு சா௭வஜ்ோ யதா பாப க்ருத ஸ்ததா ௯௬  

கதம் ரவத ரவ்ிபு: யாதவ்ா கஜா௭ஶ்வவ ஶ்ச முஹுரம்ுஹு: 

பதப்்யாம் ராயமா மஹா௭ரண்யய வதய்ஸா யம 

விசரிஷ்யதி  ௯௭ 

யஸ்ய தவ்ா௭௭ஹார ஸமயய ஸூதா: கும்டல தாரிண: 

அஹம் பூரவ்ா: பசம்தி ஸ்ம ப்ரஶஸ்தம் பாந யபாஜநம் 

௯௮ 

ஸ கத நந்ு கஷாயாணி திக்தாநி கடுகாநி ச  

பக்ஷயந ்வநய் மா௭௭ஹாரம் ஸுயதா யம வரத்யிஷ்யதி 

௯௯ 

மஹா௭ரஹ் வஸ்தர் ஸம்வீயதா பூதவ்ா சிர ஸுயகாசித: 

காஷாய பரிதாந ஸ்து கதம் பூதமௌ நிவதஸ்்யதி ௧00 

கஸ்வய தத ்தாருணம் வாக்ய யமவம் விதம் அசிம்திதம்  

ராமஸ்யா௭ரண்ய கமநம் பரத ஸ்யா௭பியஷசநம்  ௧0௧ 

திகஸ்து யயாஷியதா நாம ஶடா ஸ்ஸ்வாரத் பரா 

ஸ்ஸதா  

ந ப்ரவீமி ஸ்தர்ிய ஸ்ஸரவ்ா பரத ஸ்வயவ மாதரம் ௧0௨ 

அநரத் பாயவ௭ரத் பயர நர்ுஶம்யஸ    

மமா௭நு தாபாய நிவிஷ்ட பாயவ 

கிம௭ப்ரியம் பஶ்யஸி ம நந்ிமிதத்ம்    

ஹிதா௭நு காரிண்ய௭த வா௭பி ராயம  ௧0௩  

பரிதய்யஜயு: பிதயரா ஹி புதர்ாந ்   

பாரய்ா: பதீம் ஶ்சா௭பி க்ருதா௭நு ராகா: 

க்ருதஸ்்நம் ஹி ஸரவ்ம் குபிதம் ஹி ஜகத ்ஸ்யாத ்   

தர்ுஷ்டவ்வவ ராமம் வ்யஸயந நிமக்நம்  ௧0௪ 

அஹம் புந ரய்தவ குமார ரூபம்    
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அலம்க்ருதம் தம் ஸுத மாவ்ரஜம்தம்  

நம்தாமி பஶ்யநந்௭பி தரஶ்யநந    

பவாமி தர்ுஷ்டவ்ா புந ரய்ுயவ வ  ௧0௫ 

விநா௭பி ஸூரய்யண பயவத ்ப்ரவ்ருதத்ி:   

அவரஷ்தா வஜ்ர தயரண வா௭பி   

ராமம் து கசச்நத் மித ஸ்ஸமீக்்ஷய   

ஜீயவ நந் கஶ்சித ்இதி யசதநா யம  ௧0௬ 

விநாஶ காமா மஹிதா ம௭மிதர்ாம்   

ஆவாஸயம் ம்ருதய்ு மிவ ஆதம்ாந: தவ்ம்   

சிரம் பதாம்யகந தர்ுதா௭ஸி ஸரப்ீ    

மஹா விஷா யதந ஹயதா௭ஸ்மி யமாஹாத ் ௧0௭ 

மயா ச ராயமண ச லக்்ஷமயணந    

ப்ரஶாஸ்து ஹீயநா பரத ஸ்தவ்யா ஸஹ  

புரம் ச ராஷ்டர்ம் ச நிஹதய் பாநத்வாந ்   

மமா ஹிதாநாம் ச பவா௭பிஹரஷ்ிண ீ௧0௮  

நர்ுஶம்ஶ வ்ருதய்த வ்யஸந ப்ரஹாரிண ீ   

ப்ரஸஹ்ய வாக்யம் யதி ஹா௭தய் பாஷயஸ  

ந நாம யத யகந முகா தப்தம்தய்௭யதா    

விஶீரய்மாணா தஶநா ஸ்ஸஹஸ்ரதா       ௧0௯  

ந கிம்சி தாஹா௭ஹித ம௭ப்ரியம் வயசா   

ந யவதத்ி ராமஃ பருஷாணி பாஷிதும்   

கத நந்ு ராயம ஹ்ய௭பிராம வாதிநி   

ப்ரவீஷி யதாஷாந ்குண நிதய் ஸம்மயத      ௧௧0 

ப்ரதாம்ய வா ப்ரஜ்வல வா ப்ரணஸ்ய வா    

ஸஹஸ்ர யஶா வா ஸ்புடிதா மஹீம் வ்ரஜ  

ந யத கரிஷ்யாமி வச ஸ்ஸுதாருணம்    

மாமா௭ஹிதம் யககய ராஜ பாம்ஸநி ௧௧௧ 

க்ஷுயராபமாம் நிதய்ம் அஸத ்ப்ரியம் வதாம்    

ப்ரதுஷ்ட பாவாம் ஸ்வகுயலாப காதிநீம்  

ந ஜீவிதும் தவ்ாம் விஷயஹ௭மயநா ரமாம்   

திதக்ஷமாணாம் ஹ்ருதயம் ஸபம்தநம் ௧௧௨ 

ந ஜீவிதம் யம௭ஸ்தி புந: குத ஸ்ஸுகம்   

விநா௭௭தம்யஜ நா௭௭தம்வத: குயதா ரதி: 

மாமா௭ஹிதம் யதவி ந கரத்ு ம௭ரஹ்ஸி    
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ஸ்ப்ருஶாமி பாதாவ௭பி யத ப்ரஸீத யம ௧௧௩ 

ஸ பூமி பாயலா விலபநந்௭நாத வத ் 

ஸ்தர்ியா க்ருஹீயதா ஹ்ருதயய௭திமாதர்யா  

பபாத யதவ்யா ஶ்சரதணௌ ப்ரஸாரிதா    

உதபௌ அஸம்ஸ்ப்ருஶ்ய யதா௭௭துர ஸ்ததா ௧௧௪ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  தவ்ாதஶ 

ஸ்ஸரக் 

த்ரயயாதஶ ஸ்ஸரக்: 

 அ தத௭ரஹ்ம் மஹா ராஜம் ஶயாநம் அ தயதா சிதம் 

 யயாதிம் இவ புண்யா௭நய்த யதவ யலாகாத ்பரிசய்ுதம் 

௧ 

 அந௭ரத் ரூபா ஸிதத்ா௭ரத்ா அபீதா பய தரஶ்ிநீ 

 புந: ஆகாரயா மாஸ தயமவ வரம் அங்கநா ௨ 

 தவ்ம் கதத்யஸ மஹா ராஜ ஸதய் வாதீ தர்ுட வ்ரதஃ 

 மம யசமம் வரம் கஸ்மாத ் விதாரயிதும் இசச்ஸி ௩ 

 ஏவம் உக்த ஸ்து வகயகய்யா ராஜா தஶரத ஸ்ததா 

 ப்ரதய்ுவாச ததஃ கர்ுதய்தா முஹூரத்ம் விஹ்வல நந்ிவ ௪ 

 ம்ருயத மயி கயத ராயம வநம் மநுஜ பும்கயவ 

 ஹநத் அநாரய்ய மமா௭மிதய்ர ஸ காமா ஸுகிநீ பவ ௫ 

ஸ்வரய்க௭பி கலு ராம ஸ்ய குஶலம் வதவவத: அஹம்  

ப்ரதய்ா௭௭யதஶாத ்அபிஹிதம் தாரயிஷ்யய கதம் பத 

௬ 

வகயகய்யா: ப்ரிய காயமந ராம: ப்ரவ்ராஜியதா மயா  

யதி ஸதய்ம் ப்ரவீ ம்யயதத ்த த௭ஸதய்ம் பவிஷ்யதி ௭ 

அபுதய்ரண மயா புதர்: ஶ்ரயமண மஹாதா மஹாந ் 

ராயமா லப்யதா மஹா பாஹு ஸ்ஸ கதம் தய்ஜ்யயத 

மயா ௮  

ஶூர ஶ்ச க்ருத விதய் ஶ்ச ஜித: கய்ராத: க்ஷமா பர: 

கதம் கமல பதர்ாயக்ஷா மயா ராயமா விவாஸ்யயத ௯ 

கத மிநத்ீவர ஶ்யாமம் தீரக் பாஹும் மஹா பலம்  

அபிராம ம௭ஹம் ராமம் ப்யரஷயிஷ்யாமி தம்டகாந ்௧0 

ஸுகாநா முசித ஸ்வயவ துஃவக ர௭நுசிதஸ்ய ச  

துஃகம் நாமா௭நு பஶ்யயயம் கதம் ராம ஸ்ய தீமத: ௧௧ 

யதி துஃக மகர்ுதவ்ா௭தய் மம ஸம்க்ரமணம் பயவத ் 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகி ராமாயணம் 

அயயாதய் காம்ட: 
 

Page 54 of 389 
 

அ து:காரஹ் ஸ்ய ராம ஸ்ய தத ஸ்ஸுக ம௭வாப்நுயாம் 

௧௨ 

நர்ுஶம்யஸ பாப ஸம்கல்யப ராமம் ஸதய் பராக்ரமம்  

கிம் விப்ரியயண வகயகயி ப்ரியம் யயாஜயயஸ மம  

 அகீரத்ி ர௭துலா யலாயக தர்ுவம் பரிபவ ஶ்ச யம ௧௩ 

 ததா விலபத ஸ்த ஸ்ய பரிப்ரமித யசதஸஃ 

 அஸ்தம் அப்யகமத ்ஸூரய்யா ரஜநீ சா௭ப்யவரத்த ௧௪ 

 ஸ தர்ி யாமா ததா௭௭ரத் ஸ்ய சநத்ர் மண்டல மண்டிதா 

 ராஜ்யோ விலப மாந ஸ்ய ந வ்யபாஸத ஶரவ்ர ீ௧௫ 

 தவத யவாஷ்ணம் விநிஶ்வஸ்ய வ்ருதய்தா தஶரயதா 

நர்ுபஃ 

 விலலாபா௭௭ரத்வ தத்ுஃகம் ககநா ஸக்த யலாசநஃ ௧௬ 

 ந ப்ரபாதம் தவ்யயசச்ாமி நியஶ நக்ஷதர் பூஷயண  

க்ரியதாம் யம தயா மயா௭யம் ரசியதா௭ே்ஜலிஃ ௧௭ 

 அத வா கம்யதாம் ஶீக்ரம் நா௭ஹம் இசச்ாமி 

நிரக்்ருணாம் 

 நர்ுஶம்ஸாம் வகயகயீம் த்ரஷ்டும் யதக்்ருயத வ்யஸநம் 

மஹத ்௧௮ 

 ஏவம் உக்தவ்ா தயதா ராஜா வகயகயீம் 

ஸம்யதா௭ே்ஜலிஃ 

 ப்ரஸாதயா மாஸ புநஃ வகயகயீம் யசத ம௭ப்ரவீத ்௧௯ 

 ஸாது வ்ருதத் ஸ்ய தீந ஸ்ய தவ்தக்த ஸ்ய கதா௭௭யுஷஃ 

ப்ரஸாதஃ க்ரியதாம் யதவி பதய்ர ராஜ்யோ வியஶஷதஃ 

௨0 

ஶூநய்ய ந கலு ஸுஶ்யராணி ம யயதம் ஸமுதா ஹ்ருதம் 

குரு ஸாது ப்ரஸாதம் யம பாயல ஸஹ்ருதயா ஹ்ய௭ஸி 

௨௧ 

ப்ரஸீத யதவி ராயமா யம தவ் தத்தத்ம் ராஜ்ய 

ம௭வ்யயம்  

லபதாம௭ஸிதா பாம்யக யஶ: பர மவாப்நு ஹி ௨௨ 

மம ராம ஸ்ய யலாக ஸ்ய குரூணாம் பரத ஸ்ய ச  

ப்ரிய யமத தக்ுரு ஶ்யராணி குரு சாரு முயகக்ஷயண ௨௩ 

விஶுதத் பாவ ஸ்ய ஸுதுஷ்ட பாவா   

தாம்யரக்ஷண ஸ்ய அஶ்ரு கலஸ்ய ராஜ்ேஃ 
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ஶ்ருதவ்ா விசிதர்ம் கருணம் விலாபம்   

பரத்ுர ்நர்ுஶம்ஸா ந சகார வாக்யம் ௨௪ 

ததஃ ஸ ராஜா புந யரவ மூரச்ிதஃ  

ப்ரியாம் அ துஷ்டாம் ப்ரதிகூல பாஷிணம்ீ 

ஸமீக்்ஷய புதர் ஸ்ய விவாஸநம் ப்ரதி   

க்ஷிததௌ விஸம்ஜ்யோ நிபபாத துஃகிதஃ  ௨௫ 

இதீவ ராஜ்யோ வ்யதித ஸ்ய ஸா நிஶா   

ஜகாம யகாரம் ஶ்வஸயதா மநஸ்விந: 

வியபாதய்மாந: ப்ரதியபாதநம் ததா   

நிவாரயா மாஸ ஸ ராஜ ஸதத்ம: ௨௬ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  

தர்யயாதஶ ஸ்ஸரக்: 

சதுரத்ஶ ஸ்ஸரக்: 

 புதர் யஶாகா௭ரத்ிதம் பாபா விஸம்ஜ்ேம் பதிதம் புவி 

 வியவஷ்டமாநம் உதவ்ீக்்ஷய ஸ இக்்ஷவாகம் இதம் 

அப்ரவீத ்௧ 

 பாபம் க்ருதவ்வவ கிம் இதம் மம ஸம்ஶ்ருதய் 

ஸம்ஶ்ரவம் 

 யஶயஷ க்ஷிதி தயல ஸநந்ஃ ஸ்திதய்ாம் ஸ்தாதும் தவ்ம் 

அரஹ்ஸி ௨ 

 ஆஹுஃ ஸதய்ம் ஹி பரமம் தரம்ம் தரம்வியதா ஜநாஃ 

 ஸதய்ம் ஆஶ்ரிதய் ஹி மயா தவ்ம் ச தரம்ம் 

ப்ரயசாதிதஃ ௩ 

 ஸம்ஶ்ருதய் வஶப்யஃ ஶ்யயநாய ஸ்வாம் தநும் 

ஜகதீபதிஃ 

 ப்ரதாய பக்ஷியணா ராஜந ்ஜகாம கதிம் உதத்மாம் ௪ 

 ததா ஹ்ய௭லரக் ஸ்யதஜஸ்வீ ப்ராஹ்மயண யவத 

பாரயக 

 யாசமாயந ஸ்வயக யநதய்ர உதத்ர்ுதய்ா௭விமநா 

தததௌ ௫ 

 ஸரிதாம் யத பதிஃ ஸ்வல்பாம் மரய்ாதாம் ஸதய்ம் 

அநவ்ிதஃ 

 ஸதய்ா௭நுயராதாத ்ஸமயய ஸ்வாம் யவலாம் 

நா௭திவரத்யத ௬ 
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ஸதய் யமக பதம் ப்ரஹ்ம ஸதய்ய தரம்: ப்ரதிஷ்டித: 

ஸதய் யமவா௭க்ஷயா யவதா: ஸதய்ய ந ஏவ அவாப்யயத 

வரம் ௭ 

ஸதய்ம் ஸம௭நுவரத்ஸ்வ யதி தரய்ம தர்ுதா மதி:  

ஸபல ஸ்ஸ வயரா யம௭ஸ்து வரயதா ஹ்ய௭ஸி ஸதத்ம 

௮  

தரம் ஸ்யயஹா௭பிகாமா௭ரத்ம் மம வச 

வா௭பியசாதநாத ்  

ப்ரவ்ராஜய ஸுதம் ராமம் தர்ி: கலு தவ்ாம் ப்ரவீம்ய௭ஹம் 

௯  

ஸமயம் ச மமா௭தய்யமம் யதி தவ்ம் ந கரிஷ்யஸி 

அக்ரத ஸ்யத பரிதய்கத்ா பரிதய்க்்ஷயாமி ஜீவிதம் ௧0 

 ஏவம் ப்ரயசாதியதா ராஜா வகயகய்யா 

நிரவ்ிஶம்கயா 

 ந அஶகத ்பாஶம் உநய்மாக்தும் பலி: இநத்ர் க்ருதம் 

யதா ௧௧ 

 உதப்்ராநத் ஹ்ருதய ஶ்சா௭பி விவரண் வதயநா௭பவத ்

 ஸ துரய்யா வவ பரிஸ்பநத்ந ்யுக சக்ரா௭நத்ரம் யதா 

௧௨ 

 விஹ்வலாப்யாம் ச யநதர்ாப்யாம் அபஶ்ய நந்ிவ பூமிபஃ 

 க்ருசச்ர்ாத ்வதரய்யண ஸம்ஸ்தப்ய வகயகயீம் இதம் 

அப்ரவீத ்௧௩ 

 யஸ்யத மநத்ர் க்ருதஃ பாணி: அகத்நௌ பாயப மயா 

தர்ுதஃ 

 தம் தய்ஜாமி ஸ்வஜம் வசவ தவ புதர்ம் தவ்யா ஸஹ 

௧௪ 

ப்ரயாதா ரஜநீ யதவி ஸூரய் ஸ்ய உதயநம் ப்ரதி  

அபியஷகம் குரு ஜந: தவ்ரயிஷ்யதி மாம் தர்ுவம் ௧௫ 

ராமா௭பியஷக ஸம்பாவர ஸ்த த௭ரத் முபகல்பிவத: 

ராம: காரயிதவ்யயா யம ம்ருத ஸ்ய ஸலில க்ரியாம் ௧௬ 

தவ்யா ஸ புதர்யா வநவ கரத்வ்யா ஸலில க்ரியா  

வ்யாஹநத்ா௭ஸி அஶுபாசாயர யதி ராமா௭பியஷசநம் 

௧௭ 

ந ச ஶக்யநாம்ய௭ஹம் த்ரஷ்டும் பூரவ்ம் ததா ஸுகம்  
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ஹத ஹரஷ்ம் நிரா௭௭நம்தம் புந ரஜ்நம் அவாங்முகம் 

௧௮ 

தாம் ததா ப்ருவத ஸ்த ஸ்ய பூமிப ஸ்ய மஹாதம்ந: 

ப்ரபாதா ஶரவ்ர ீபுண்யா சம்தர் நக்ஷதர் ஶாலிநீ ௧௯ 

ததஃ பாப ஸமாசாரா வகயகயீ பாரத்ிவம் புநஃ 

உவாச பருஷம் வாக்யம் வாக்யஜ்ோ யராஷ மூரச்ிதா 

௨0 

கிம் இதம் பாஷயஸ ராஜந ்வாக்யம் கரருயஜாபமம் 

 ஆநாயயிதும் அக்லிஷ்டம் புதர்ம் ராமம் இஹா௭ரஹ்ஸி 

௨௧ 

 ஸ்தாப்ய ராஜ்யய மம ஸுதம் க்ருதவ்ா ராமம் வயந சரம் 

 நிஸ்ஸபதந்ாம் ச மாம் க்ருதவ்ா க்ருத கர்ுதய்யா 

பவிஷ்யஸி ௨௨ 

 ஸ நுநவ்நவ தீக்்ஷயணந ப்ரயதாயதந ஹயயாதத்மஃ 

 ராஜா ப்ரயசாதியதா௭பீக்்ஷணம் வகயகயீம் இதம் 

அப்ரவீத ்௨௩ 

 தரம் பநய்தந பதய்தா௭ஸ்மி நஷ்டா ச மம யசதநா 

 ஜ்யயஷ்டம் புதர்ம் ப்ரியம் ராமம் த்ரஷ்டும் இசச்ாமி 

தாரம்ிகம் ௨௪ 

தத: ப்ரபாதாம் ரஜநீம் உதியத ச திவாகயர  

புண்யய நக்ஷதர் யயாயக ச முஹூரய்த ச ஸமாஹியத 

௨௫ 

வஸிஷ்யடா குண ஸம்பநந்: ஶிஷ்வய: பரிவ்ருத ஸ்ததா  

உபகர்ுஹ்யா௭௭ஶு ஸம்பாராந ்ப்ரவியவஶ புயராதத்மம் 

௨௬ 

ஸிக்த ஸம்மாரஜ்ித பதாம் பதாயகாதத்ம பூஷிதாம்  

விசிதர் குஸுமா கீரண்ாம் நாநா ஸ்ரகப்ி ரவ்ிராஜிதம் ௨௭ 

ஸம்ஹ்ருஷ்ட மநுயஜாயபதாம் ஸம்ருதத் விபணா 

பணாம் 

மயஹாதஸ்வ ஸமாகீரண்ாம் ராகவா௭ரய்த 

ஸமுதஸ்ுகாம் ௨௮ 

சம்தநா௭கரு தூவப ஶ்ச ஸரவ்த: ப்ரதி தூபிதாம்  

தாம் புரம்ீ ஸமதிக்ரம்ய புரம்தர புயராபமாம் ௨௯ 

ததரஶ் அம்த: புரம் ஶ்யரஷ்டம் நாநா தவ்ிஜ கணா யுதம்  
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தபௌர ஜாந பதா கீரண்ம் ப்ராஹ்மவணஃ உப 

யஶாபிதம்  

யஜ்ேவிதப்ி: ஸுஸம்பூரண்ம் ஸதஸ்வய: பரம தவ்ிவஜ: 

௩0 

தத ்அம்த:புர மா௭௭ஸாதய் வ்யதிசக்ராம தம் ஜநம்  

வஶிஷ்டம் பரம ப்ரதீ: பரமரஷ்ி ரவ்ியவஶ ச  ௩௧ 

ஸ து அபஶ்யத ்விநிஷ்க்ராம்தம் ஸுமம்தர்ம் நாம 

ஸாரதிம்  

தவ்ாயர மநுஜ ஸிம்ஹ ஸ்ய ஸசிவம் ப்ரிய தரஶ்நம் ௩௨ 

தம் உவாச மஹா யதஜா ஸ்ஸூத புதர்ம் விஶாரதம்  

வஸிஷ்ட: க்ஷிப்ர மா௭௭சக்்ஷவ நர்ுபயத ரம்ா 

மிஹா௭௭கதம் ௩௩ 

இயம கம்யகாதக கடா ஸ்ஸாகயரப்ய ஶ்ச காம்சநா: 

ஔதும்பரம் பதர் பீடம் அபியஷகா௭ரத்ம் ஆஹ்ருதம் ௩௪ 

ஸரவ் பீஜாநி கம்தா ஶ்ச ரதந்ாநி விவிதாநி ச  

தக்ஷௌதர்ம் ததி க்ருதம் லாஜா தரப்ா: ஸுமநஸ: பய: 

௩௫ 

அஷ்தடௌ ச கநய்ா ருசிரா மதத் ஶ்ச வர வாரண: 

சது ர௭ஶ்யவா ரத ஶ்ரீமாந ்நிஸ்தர்ிம்யஶா தநுருதத்மம் 

௩௬ 

வாஹநம் நர ஸம்யுக்தம் சதர்ம் ச ஶஶி ஸநந்ிபம்  

ஶ்யவயத ச வால வ்யஜயந ப்ரும்காரு ஶ்ச ஹிரண்மய: ௩௭ 

யஹம தாம பிநதத் ஶ்ச ககுதம்ாந ்பாம்டுயரா வ்ருஷ: 

யகஸர ீச சதுர ்தம்ஷ்டய்ரா ஹரி ஶ்யரஷ்யடா மஹா 

பல: ௩௮ 

ஸிம்ஹாஸநம் வ்யாக்ர தநு: ஸமிதத் ஶ்ச ஹுதாஶந: 

ஸரவ் வாதிதர் ஸம்கா ஶ்ச யவஶ்யா ஶ்சா௭லம்க்ருதா 

ஸ்தர்ிய: ௩௯ 

ஆசாரய்ா ப்ராஹ்மணா காவ: புண்யா ஶ்ச ம்ருக 

பக்ஷிண: 

தபௌர ஜாநபத ஶ்யரஷ்டா வநகமா ஶ்ச கவண 

ஸ்ஸஹ ௪0 

ஏயத சா௭நய்ய ச பஹவ: ப்ரயீமாணா: ப்ரியம் வதா: 

அபியஷகாய ராம ஸ்ய ஸஹ திஷ்டம்தி பாரத்ிவவ: ௪௧ 
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தவ்ரயஸ்வ மஹா ராஜம் யதா ஸமுதியத௭ஹநி  

புண்யய நக்ஷதர் யயாயக ச ராயமா ராஜ்ய 

ம௭வாப்நுயாத ்௪௨ 

இதி தஸ்ய வச ஶ்ஶ்ருதவ்ா ஸூத புதய்ரா மஹாதம்ந:  

ஸ்துவ நந்ர்ுபதி ஶாரத்ூலம் ப்ரவியவஶ நியவஶநம் ௪௩ 

தம் து பூரய்வாதிதம் வ்ருதத்ம் தவ்ாரஸ்தா ராஜ 

ஸம்மதம்  

ந யஶகு ர௭பிஸம்யராதத்ும் ராஜ்ே: ப்ரிய சிகீரஷ்வ: ௪௪ 

ஸ ஸமீப ஸ்தியதா ராஜ்ே ஸ்தா ம௭வஸ்தா ம௭ஜஜ்ேி 

வாந ் 

வாக்பி: பரம துஷ்டாபி ர௭பிஷ்யடாதும் ப்ரசக்ரயம ௪௫ 

தத ஸ்ஸூயதா யதா காலம் பாரத்ிவ ஸ்ய நியவஶயந  

ஸுமம்தர்: ப்ராம்ஜலி ரப்ூதவ்ா துஷ்டாவ ஜகதீ பதிம் ௪௬  

யதா நம்ததி யதஜஸ்வீ ஸாகயரா பாஸ்கயராதயய  

ப்ரதீ: ப்ரயீதந மநஸா ததாநம்த கந ஸ்ஸ்வத: ௪௭ 

இம்தர்மஸ்யாம் து யவளாயா ம௭பிதுஷ்டாவ மாதலி:  

யஸா௭ஜய தத்ாநவாந ்ஸரவ்ாம் ஸ்ததா தவ்ாம் 

யபாதயா ம்ய௭ஹம் ௪௮ 

யவதா ஸ்ஸ ஹாம்க விதய்ா ஶ்ச யதா ஹ்யா௭௭தம் 

புவம் விபும்  

ப்ரஹ்மாணம் யபாதயம் தய்௭தய் ததா தவ்ாம் 

யபாதயா ம்யஹம் ௪௯ 

ஆதிதய் ஸ்ஸஹ சம்தய்ரண யதா பூத தராம் ஶுபாம்  

யபாதய தய்௭தய் ப்ருதிவீம் ததா தவ்ாம் யபாதயா 

ம்யஹம் ௫0 

உதத்ிஷ்டா௭௭ஶு மஹா ராஜ க்ருத தகௌதுக மம்கள: 

விராஜமாயநா வபுஷா யமயரா ரிவ திவாகர:  ௫௧ 

யஸாம ஸூரத்யௌ ச காகுஸ்த ஶிவ 

வவஶ்ரவணாவ௭பி  

வருண ஶ்சா௭க்நி ரிம்தர் ஶ்ச விஜயம் ப்ரதிஶம்து யத 

௫௨ 

கதா பகவதீ ராதர்ி : க்ருதம் க்ருதய் மிதம் தவ  

புதத்ய்ஸ்வ நர்ுப ஶாரத்ூல குரு காரய் ம௭நம்தரம் ௫௩ 

உததிஷ்டத ராம ஸ்ய ஸமகர் ம௭பியஷசநம்  
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தபௌர ஜாநபவத ஶ்சா௭பி வநகவம ஶ்ச க்ருதாம்ஜலி: 

௫௪ 

ஸ்வயம் வஶிஷ்யடா பகவாந ்ப்ராஹ்மவண ஸ்ஸஹ 

திஷ்டதி   

க்ஷிப்ர மா௭௭ஜ்ோப்யதாம் ராஜந ்ராகவ 

ஸ்யா௭பியஷசநம் ௫௫ 

யதா ஹ்ய௭பாலா: பஶயவா யதா யஸநா 

ஹ்ய௭நாயகா  

யதா சம்தர்ம் விநா ராதர்ி ரய்தா காயவா விநா வ்ருஷம் 

௫௬ 

ஏவம் ஹி பவிதா ராஷ்டர்ம் யதர் ராஜா ந தர்ுஶ்யயத ௫௭ 

இதி தஸ்ய வச ஶ்ஶ்ருதவ்ா ஸாம்தவ் பூரவ் மிவா௭ரத்வத ் 

அப்யகீரய்த யஶாயகந பூய ஏவ மஹீபதி:  ௫௮ 

 ததஃ ஸ ராஜா தம் ஸூதம் ஸநந்௭ஹரஷ்ஃ ஸுதம் ப்ரதி 

 யஶாக ஆரக்த ஈக்ஷணஃ ஶ்ரீமாந ்

உதவ்ீக்்ஷயயாவாச தாரம்ிகஃ ௫௯ 

வாக்வய ஸ்து கலு மரம்ாணி மம பூயயா நிக்ரும்தஸி  

 ஸுமநத்ர்ஃ கருணம் ஶ்ருதவ்ா தர்ுஷ்டவ்ா தீநம் ச 

பாரத்ிவம் 

 ப்ரக்ருஹீதாம்ஜலிஃ கிம்சித ்தஸ்மா தய்தஶாத ்

அபாக்ரமத ்௬0 

 யதா வக்தும் ஸ்வயம் வதநய்ாந ்ந ஶஶாக மஹீபதிஃ 

 ததா ஸுமநத்ர்ம் மநத்ர்ஜ்ோ வகயகயீ ப்ரதய்ுவாச ஹ 

௬௧ 

ஸுமம்தர் ராஜா ரஜநீம் ராம ஹரஷ் ஸமுதஸ்ுக: 

ப்ர ஜாகர பரிஶ்ராம்யதா நிதர்ாயா வஶயமயிவாந ்௬௨ 

த தக்சச் தவ்ரிதம் ஸூத ராஜ புதர்ம் யஶஸ்விநம்  

ராம மா௭௭நய பதர்ம் யத நா௭தர் காரய்ா விசாரணா 

௬௩  

ஸ மநய்மாநஃ கல்யாணம் ஹ்ருதயயந நநநத் ச 

நிரஜ்காம ச ஸம்ப்ரதீய்ா தவ்ரியதா ராஜ ஶாஸநாத ்

௬௪ 

ஸுமநத்ர் ஶ்சிநத்யா மாஸ தவ்ரிதம் யசாதித ஸ்தயா 
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 வ்யகத்ம் ராமா௭பியஷகா௭ரத்ம் இஹா௭௭யாஸ்யதி 

தரம்வித ்௬௫ 

 இதி ஸூயதா மதிம் க்ருதவ்ா ஹரய்ஷண மஹதா வ்ருத: 

 நிரஜ்காம மஹாயதஜா ராகவ ஸ்ய திதர்ுக்ஷயா ௬௬ 

ஸாகர ஹ்ரத ஸம்காஶாத ்ஸுமம்தய்ரா அம்த:புரா 

சச்ுபாத் 

நிஷ்க்ரம்ய ஜந ஸம்பாதம் ததரஶ் தவ்ார ம௭க்ரத: ௬௭ 

ததஃ புரஸ்தாத ்ஸஹஸா விநிரக்யதா  

மஹீபதீந ்தவ்ார கயதா வியலாகயந ்

 ததரஶ் தபௌராந ்விவிதாந ்மஹா தநாந ்  

உபஸ்திதாந ்தவ்ாரம் உயபதய் விஷ்டிதாந ் ௬௮     

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  சதுரத்ஶ 

ஸ்ஸரக்:  

பம்ச தஶ ஸ்ஸரக்: 

 யத து தாம் ரஜநீம் உஷ்ய ப்ராஹ்மணா யவத பாரகாஃ 

 உபதஸ்து: உபஸ்தாநம் ஸஹ ராஜ புயராஹிதாஃ ௧ 

 அமாதய் பல முக்யா ஶ்ச முக்யா யய நிகம ஸ்ய ச 

 ராகவ ஸ்யா௭பியஷகா௭ரய்த ப்ரயீமாணா ஸ்து 

ஸம்கதாஃ ௨ 

 உதியத விமயல ஸூரய்ய புஷ்யய ச அப்யாகயத அஹநி 

லகய்ந கரக்டயக ப்ராப்யத ஜநம் ராம ஸ்ய ச ஸ்தியத  

 அபியஷகாய ராம ஸ்ய தவ்ியஜநத்வ்ர: உப கல்பிதம் ௩ 

 காம்சநா ஜல கும்பா ஶ்ச பதர் பீடம் ஸ்வலம்க்ருதம் 

 ரத ஶ்ச ஸம்யகா௭௭ஸ்தீரய்ணா பாஸ்வரா வ்யாக்ர 

சரம்ணா ௪ 

 கங்கா யமுநயயாஃ புண்யாத ்ஸம்கமாத ்ஆஹ்ருதம் 

ஜலம் 

 யா ஶ்சா௭நய்ாஃ ஸரிதஃ புண்யா ஹ்ரதாஃ கூபாஃ 

ஸராம்ஸி ச ௫ 

 ப்ராக்வாஹா ஶ்யசாரத்வ் வாஹா ஶ்ச திரய் 

க்வாஹாஃ ஸமாஹிதாஃ 

 தாப்ய ஶ்வச வா௭௭ஹ்ருதம் யதாயம் ஸமுதய்ரப்ய ஶ்ச 

ஸரவ்ஶஃ ௬ 

ஸ லாஜா: க்ஷீரிபி ஶ்சநந்ா கடா: காம்சந ராஜதா: 
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பதய்மாதப்ல யுதா பாம்தி பூரண்ா: பரம வாரிணா ௭ 

 தக்ஷௌதர்ம் ததி க்ருதம் லாஜா தரப்ாஃ ஸுமநஸஃ பயஃ 

யவஶ்யா ஶ்வசவ ஶுபாசாரா: ஸரவ்ா௭௭பரண பூஷிதா: 

௮ 

 சநத்ர்ாம்ஶு விகச ப்ரக்யம் பாண்டுரம் ரதந் பூஷிதம் 

 ஸஜ்ஜம் திஷ்டதி ராம ஸ்ய வால வ்யஜநம் உதத்மம் ௯ 

 சநத்ர் மண்டல ஸம்காஶம் ஆதபதர்ம் ச பாண்டுரம் 

 ஸஜ்ஜம் தய்ுதிகரம் ஶ்ரீமத௭பியஷக புரஸ்க்ருதம் ௧0 

 பாண்டுர ஶ்ச வ்ருஷஃ ஸஜ்ஜஃ பாண்டுயரா௭ஶ்வ ஶ்ச 

ஸுஸ்திதஃ 

 ப்ரஸ்ருத ஶ்ச கஜஃ ஶ்ரீமாந ்ஔபவாஹ்யஃ ப்ரதீக்ஷயத 

௧௧ 

 அஷ்தடௌ கநய்ா ஶ்ச மாங்கள்யா ஸரவ்ா௭௭பரண 

பூஷிதாஃ 

 வாதிதர்ாணி ச ஸரவ்ாணி வநத்ிந ஶ்ச ததா௭பயர ௧௨ 

 இக்்ஷவாகூணாம் யதா ராஜ்யய 

ஸம்ப்ரியயதா௭பியஷசநம் 

 ததா ஜாதீயம் ஆதாய ராஜ புதர்ா௭பியஷசநம் ௧௩ 

 யத ராஜ வசநாத ்ததர் ஸமயவதா மஹீபதிம் 

 அபஶ்யநய்தா௭ப்ருவந ்யகா நு ராஜ்யே ந 

ப்ரதிபாதயயத ்௧௪ 

 ந பஶ்யாம ஶ்ச ராஜாநம் உதித ஶ்ச திவாகரஃ 

 தயௌவ ராஜ்யா௭பியஷக ஶ்ச ஸஜ்யஜா ராம ஸ்ய 

தீமதஃ ௧௫ 

 இதி யதஷு ப்ருவாயணஷு ஸாரவ்தபௌமாந ்மஹீபதீந ்

 அப்ரவீத ்தாந ்இதம் ஸரவ்ாந ்ஸுமநத்ய்ரா ராஜ 

ஸதக்்ருதஃ ௧௬ 

ராமம் ராஜ்யோ நியயாயகந தவ்ரயா ப்ரஸ்தியதா 

ஸ்ம்ய௭ஹம்  

பூஜ்யா ராஜ்யோ பவம்த ஸ்து ராம ஸ்ய ச வியஶஷத: 

௧௭ 

அயம் ப்ருசச்ாமி வசநாத ்ஸுகம் ஆயுஷ்மதாம் அஹம் 

ராஜ்ேஃ ஸம்ப்ரதிபுதத்ஸ்ய யத ்ச அநாகமந காரணம் 

௧௮ 
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இதய்ுகத்வ்ா அநத்ஃபுர தவ்ாரம் ஆஜகாம புராணவித ்

ஸதா௭௭ஸகத்ம் ச த தய்வஶ்ம ஸுமம்தர்: ப்ரவியவஶ ஹ 

௧௯ 

துஷ்டாவா௭ஸ்ய ததா வம்ஶம் ப்ரவிஶ்ய ஸ 

விஶாம்பயத: 

ஶயநீயம் நயரம்தர் ஸ்ய ததா௭௭ஸாதய் வ்யதிஷ்டத  ௨0   

யஸா௭ப்யா௭௭ஸாதய் து ததய்வஶ்ம திரஸ்கரணிம் 

அம்தரா   

ஆஶீரப்ி: குண யுகத்ாபி: அபிதுஷ்டாவ ராகவம் ௨௧ 

யஸாம ஸூரத்யௌ ச காகுதஸ்்த ஶிவ வவஶ்ரவணா 

வ௭பி  

வருண ஶ்சா௭க்நி ரிம்தர் ஶ்ச விஜயம் ப்ரதிஶம்து யத 

௨௨ 

கதா பகவதீ ராதர்ி: க்ருதம் க்ருதய் மிதம் தவ  

புதய்ஸ்வ நர்ுப ஶாரத்ூல குரு காரய்ம் அநநத்ரம் ௨௩ 

ப்ராஹ்மணா பல முக்யா ஶ்ச வநகமா ஶ்சா௭௭கதா 

நர்ுப 

தரஶ்நம் ப்ரதிகாம்க்ஷநய்த ப்ரதிபுதய்ஸ்வ ராகவ ௨௪ 

ஸ்துவநத்ம் தம் ததா ஸூதம் ஸுமநத்ர்ம் மநத்ர் யகாவிதம் 

ப்ரதிபுதய் தயதா ராஜா இதம் வசநம் அப்ரவீத ்௨௫ 

ராம மா௭௭நய ஸூயத தி யத ஸ்ய௭பிஹியதா௭நயா 

கிமிதம் காரணம் யயந ம மா௭ஜ்ோ ப்ரதிஹநய்யத ௨௬ 

ந வசவ ஸம்ப்ரஸுப்யதா௭ஹம் ஆநயயத ்ஆஶு ராகவம் 

இதி ராஜா தஶரதஃ ஸூதம் ததர் அநவ்ஶாத ்புநஃ ௨௭  

ஸ ராஜ வசநம் ஶ்ருதவ்ா ஶிரஸா ப்ரதிபூஜ்ய தம் 

நிரஜ்காம நர்ுபா௭௭வாஸாத ்மநய்மாநஃ ப்ரியம் மஹத ்

௨௮ 

ப்ரபநய்நா ராஜ மாரக்ம் ச பதாகா தவ்ஜ யஶாபிதம் 

ஹ்ருஷ்ட: ப்ரமுதித ஸ்ஸூயதா ஜகா மா௭௭ஶு 

வியலாகயந ்௨௯ 

ஸ ஸூத ஸ்ததர் ஶுஶ்ராவ ராமா௭தி கரணாஃ கதாஃ 

அபியஷசந ஸம்யுகத்ா: ஸரவ் யலாக ஸ்ய ஹ்ருஷ்டவத ்

௩0 

 தயதா ததரஶ் ருசிரம் வகலாஸ ஸதர்ுஶ ப்ரபம் 
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 ராம யவஶ்ம ஸுமநத்ர் ஸ்து ஶக்ர யவஶ்ம ஸம ப்ரபம் 

௩௧ 

 மஹா கவாட பிஹிதம் விதரத்ி ஶத யஶாபிதம் 

 காே்சந ப்ரதிவமகாக்ரம் மணி விதர்ும யதாரணம் 

௩௨ 

 ஶாரதா௭ப்ர கந ப்ரக்யம் தீப்தம் யமரு குயஹாபமம் 

 மணிபி: வர மால்யாநாம் ஸுமஹதப்ி: அலம்க்ருதம் ௩௩ 

முக்தா மணிபி: ஆகீரண்ம் சம்தநா௭கரு தூபிதம்  

கம்தாந ்மயநாஜ்ோந ்விஸ்ருஜுத ்தாரத்ுரம் ஶிகரம் யதா 

௩௪ 

ஸாரவஸ ஶ்ச மயூவர ஶ்ச நிநத தப்ி ரவ்ிராஜிதம்  

ஸுக்ருத ஈஹாம்ருக ஆகீரண்ம் ஸுகீரண்ம் பக்திபி 

ஸ்ததா ௩௫ 

மந ஶ்சக்ஷு ஶ்ச பூதாநாமா௭௭தத தத்ிகம் யதஜஸா  

சம்தர் பாஸ்கர ஸம்காஶம் குயபர பவயநாபமம் ௩௬ 

மயஹம்தர் தாம ப்ரதிமம் நாநா பக்ஷி ஸமாகுலம்  

யமரு ஶ்ரும்க ஸமம் ஸூயதா ராம யவஶ்ம ததரஶ் ஹ ௩௭ 

உபஸ்திவத: ஸமா௭௭கீரண்ம் ஜவந ரம்ஜலி காரிபி: 

உபாதாய ஸமாக்ராம்வத : ததா ஜாநபவத ரஜ்வந: ௩௮ 

ராமா௭பியஷக ஸுமுவக ருநம்ுவக ஸ்ஸமலம்க்ருதம்  

மஹா யமக ஸம ப்ரக்ய முதக்ரம் ஸு விபூஷிதம் ௩௯ 

நாநா ரதந் ஸமா கீரண்ம் குப்ஜ வகராதகா வ்ருதம் ௪0 

ஸ வாஜி யுகய்தந ரயதந ஸாரதி:  

நராகுலம் ராஜகுலம் வியலாகயந ்

வரூதிநா ராம க்ருஹா௭பி பாதிநா    

புரஸ்ய ஸரவ்ஸ்ய மநாம்ஸி ரம்ஜயந ்   ௪௧ 

 ததஃ ஸமாஸாதய் மஹா தநம் மஹத ்  

ப்ரஹ்ருஷ்ட யராமா ஸ பபூவ ஸாரதிஃ 

ம்ருவக: மயூவர ஶ்ச ஸமாகு யலால்பணம்  

க்ருஹம் வரா௭ரஹ்ஸ்ய ஶசீ பயத ரிவ  ௪௨ 

ஸ ததர் வகலாஸ நிபா: ஸ்வலம்க்ருதா:  

ப்ரவிஶ்ய கக்்ஷயா ஸ்தர்ிதஶா௭௭லயயாபமா:   

ப்ரியா நந்ராந ்ராம மயத ஸ்திதாந ்பஹூந ்  

அயபாஹ்ய ஶுதத்ாம்த முபஸ்தியதா ரதீ ௪௩ 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகி ராமாயணம் 

அயயாதய் காம்ட: 
 

Page 65 of 389 
 

ஸ ததர் ஶுஶ்ராவ ச ஹரஷ் யுகத்ா   

ராமா பியஷகா௭ரத் க்ருதா ஜநாநாம்  

நயரம்தர் ஸூயநார௭பி மம்களா௭ரத்ா:   

ஸ்ஸரவ் ஸ்ய யலாக ஸ்ய கிர: ப்ரஹ்ருஷ்ட : ௪௪ 

மயஹம்தர் ஸதம் ப்ரதிமம் து யவஶ்ம   

ராம ஸ்ய ரம்யம் ம்ருக பக்ஷி ஜுஷ்டம்  

ததரஶ் யமயரா ரிவ ஶ்ரும்க முசச்ம்   

விப்ராஜமாநம் ப்ரபயா  ஸுமம்தர்: ௪௫ 

உபஸ்திவத ரம்ஜலி காரவக ஶ்ச    

யஸாபாயவந ரஜ்ாநபவத ஶ்ச மரத்வ்ய: 

யகாடய்ா பதாரவ்த ஶ்ச விமுக்த யாவந:    

ஸமாகுலம் தவ்ார பதம் ததரஶ்  ௪௬  

தயதா மஹா யமக மஹீதராபம்   

ப்ரபிநந்ம௭தய்ம்குஶ ம௭ப்ரஸஹ்யம்  

ராதமௌபவாஹ்யம் ருசிரம் ததரஶ்   

ஶதர்ும்ஜயம் நாக முதக்ர காயம் ௪௭ 

ஸ்வலம்க்ருதாந ்ஸா௭ஶ்வ ரதாந ்ஸகும்ஜராந ்   

அமாதய் முக்யாந ்ஶதஶ ஶ்ச வல்லபாந ் 

வ்யயபாஹ்ய ஸூத ஸ்ஸஹிதாந ்ஸமம்தத : 

ஸம்ருதத் மம்த:புர மா௭௭வியவஶ ௪௮ 

தத௭தர்ிகூடா௭சல யமக ஸநந்ிபம்  

மஹா விமாயநாதத்ம யவஶ்ம ஸம்கவத ்

 அ வாரய்மாணஃ ப்ரவியவஶ ஸாரதிஃ    

ப்ரபூத ரதந்ம் மகயரா யதா௭௭ரண்வம் ௪௯ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  பம்ச தஶ 

ஸ்ஸரக்: 

யஷாடஶ ஸ்ஸரக்: 

 ஸ தத ்அநத்ஃபுர தவ்ாரம் ஸமதீதய் ஜநா௭௭குலம் 

 ப்ரவிவிக்தாம் ததஃ கக்்ஷயாம் ஆஸஸாத புராணவித ்

௧ 

 ப்ராஸ காரம்ுக பிப்ரதப்ி: யுவபி: ம்ருஷ்ட குண்டவலஃ 

 அப்ரமாதிபி: ஏகாக்வரஃ ஸ்வ௭நுரக்வத: அதிஷ்டிதாம் 

௨ 
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 ததர் காஷாயியணா வ்ருதத்ாந ்யவதர் பாணநீ ்

ஸ்வலம்க்ருதாந ்

 ததரஶ் விஷ்டிதாந ்தவ்ாரி ஸ்தர்ய்தய்க்ஷாந ்

ஸுஸமாஹிதாந ்௩ 

 யத ஸமீக்்ஷய ஸமாயாநத்ம் ராம ப்ரிய சிகீரஷ்வஃ 

ஸஹயஸா தப்திதா ஸ்ஸரய்வ ஸ்வாஸயந ப்ய: 

ஸஸம்ப்ரமா: ௪ 

தாந ்உவாச விநீதாதம்ா ஸூத புதர்: ப்ரதக்ஷிண: 

க்ஷிப்ர மா௭கய்ாத ராமாய ஸுமம்தய்ரா தவ்ாரி 

திஷ்டதி ௫ 

யத ராம முப ஸம்கம்ய பரத்ு: ப்ரிய சிகீரஷ்வ: 

 ஸஹ பாரய்ாய ராமாய க்ஷிப்ரம் ஏவா௭௭சசக்ஷியர ௬ 

 ப்ரதியவதிதம் ஆஜ்ோய ஸூதம் அப்யநத்ரம் பிதுஃ 

 ததவ்ரவ ஆநாயயா மாஸ ராகவஃ ப்ரிய காம்யயா ௭ 

 தம் வவஶ்ரவண ஸம்காஶம் உபவிஷ்டம் 

ஸ்வலம்க்ருதம் 

 ததரஶ் ஸூதஃ பரய்ங்யக தஸௌவரய்ண  யஸாதத்ர 

சச்யத ௮ 

 வராஹ ருதிரா௭௭யபண ஶுசிநா ச ஸுகநத்ிநா 

 அநுலிப்தம் பராரத்ய்யந சநத்யநந பரம்தபம் ௯ 

 ஸ்திதயா பாரஶ்்வத ஶ்சா௭பி வால வ்யஜந ஹஸ்தயா 

 உயபதம் ஸீதயா பூய ஶ்சிதர்யா ஶஶிநம் யதா ௧0 

 தம் தபநத்ம் இவா௭௭திதய்ம் உபபநந்ம் ஸ்வ யதஜஸா 

 வவநய்த வரதம் வநத்ீ நியமஜ்யோ விநீதவத ்௧௧ 

 ப்ராே்ஜலி ஸ்து ஸுகம் ப்ருஷ்டவ்ா விஹார 

ஶயநா௭௭ஸயந  

 ராஜ புதர்ம் உவாயசதம் ஸுமநத்ய்ரா ராஜ ஸதக்்ருதஃ 

௧௨ 

 தகௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம பிதா தவ்ம் த்ரஷ்டும் 

இசச்தி 

 மஹிஷ்யா ஸஹ வகயகய்யா கம்யதாம் ததர் மாசிரம் 

௧௩ 

 ஏவம் உக்த ஸ்து ஸம்ஹ்ருஷ்யடா நர ஸிம்யஹா மஹா 

தய்ுதிஃ 
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 ததஃ ஸம்மாநயா மாஸ ஸீதாம் இதம் உவாச ஹ ௧௪ 

 யதவி யதவ ஶ்ச யதவீ ச ஸமாகம்ய மத௭நத்யர 

 மநத்ர்யய யத தர்ுவம் கிம்சித ்அபியஷசந ஸம்ஹிதம் 

௧௫ 

 லக்ஷயிதவ்ா ஹ்ய௭பிப்ராயம் ப்ரிய காமா 

ஸுதக்ஷிணா 

ஸம்யசாதயதி ராஜாநம் மத௭ரத்ம் மதியரக்ஷயண ௧௬ 

ஸா ப்ரஹ்ருஷ்டா மஹா ராஜம் ஹித காமா௭நு வரத்ிநீ 

ஜநநீ சா௭ரத் காமா யம யககயாதி௭பயத ஸ்ஸுதா ௧௭ 

திஷ்டய்ா கலு மஹா ராயஜா மஹிஷ்யா ப்ரியயா ஸஹ  

 ஸுமம்தர்ம் ப்ராஹியணாத்தூதம் அரத் காமகரம் மம 

௧௮ 

 யாதர்ுஶீ பரிஷ தத்தர் தாதர்ுயஶா தூத ஆகதஃ 

 தர்ுவம் அதவ்யவ மாம் ராஜா தயௌவ 

ராஜ்யய௭பியஷக்்ஷயதி ௧௯ 

 ஹநத் ஶீக்ரம் இயதா கதவ்ா த்ரக்்ஷயாமி ச மஹீபதிம் 

 ஸஹ தவ்ம் பரிவாயரண ஸுகம் ஆஸ்வ ரமஸ்வ ச ௨0 

 பதி ஸம்மாநிதா ஸீதா பரத்ாரம் அஸியதக்ஷணா 

 ஆதவ்ாரம் அநு வவ்ராஜ மங்களா நய்பிததய்ுஷீ ௨௧ 

ராஜ்யம் தவ்ிஜாதிபி ரஜ்ுஷ்டம் ராஜஸூயா௭பியஷசநம் 

கரத்ு மரஹ்தி யத ராஜா வாஸவ ஸ்யயவ யலாக கர்ுத ்

௨௨ 

தீக்ஷிதம் வ்ரத ஸம்பநந்ம் வரா௭ஜிந தரம் ஶுசிம்  

குரம்க ஶ்ரும்க பாணிம் ச பஶ்ய0தீ தவ்ாம் 

பஜாம்ய௭ஹம் ௨௩  

பூரவ்ம் திஶம் வஜ்ர தயரா தக்ஷிணாம் பாது யத யம: 

 வருண: பஶ்சிமா மாஶாம் தயநஶ ஸ்தூதத்ராம் திஶம் 

௨௪ 

 அத ஸீதாம்  அநுஜ்ோப்ய க்ருத தகௌதுக மம்கள: 

 நிஶ்சக்ராம ஸுமம்தய்ரண ஸஹ ராயமா நியவஶநாத ்

௨௫ 

 பரவ்தா திவ நிஷ்க்ரம்ய ஸிம்யஹா கிரி குஹா யஶ: 

 லக்்ஷமணம் தவ்ாரி யஸா௭பஶ்யத ்ப்ரஹ்வாம்ஜலி 

புடம் ஸ்திதம் ௨௬ 
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 அத மதய்ம கக்்ஷயாயாம் ஸமாகம்ய ஸுஹ்ருஜ்ஜவந: 

 ஸ ஸரவ்ாந ்அரத்ியநா தர்ுஷ்டவ்ா ஸயமதய் 

ப்ரதிநநத்ய் ச ௨௭ 

 ததஃ பாவக ஸம்காஶம் ஆருயராஹ ரயதா தத்மம் 

 வவயாக்ரம் புருஷ வ்யாக்யரா ராஜதம் ராஜ நம்தந: 

௨௮ 

 யமகநாத0 அஸம்பாதம் மணி யஹம விபூஷிதம்  

 முஷ்ணநத்ம் இவ சக்ஷூம்ஷி ப்ரபயா யஹம வரச்ஸம் 

௨௯ 

 கயரணு ஶிஶு கல்வப ஶ்ச யுகத்ம் பரம வாஜிபிஃ 

 ஹரி யுகத்ம் ஸஹஸ்ராயக்ஷா ரதம் இநத்ர் 

இவா௭௭ஶுகம் 

 ப்ரயதயௌ தூரண்ம் ஆஸ்தாய ராகயவா ஜ்வலிதஃ 

ஶ்ரியா ௩0 

 ஸ பரஜ்நய் இவா௭௭காயஶ ஸ்வநவாந ்அபிநாதயந ்

 நியகதாந ்நிரய்தயௌ ஶ்ரீமாந ்மஹா௭ப்ராத ் இவ 

சநத்ர்மாஃ ௩௧ 

 சதர் சாமர பாணி ஸ்து லக்்ஷமயணா ராகவா௭௭நுஜஃ 

 ஜுயகாப ப்ராதரம் ப்ராதா ரதம் ஆஸ்தாய ப்ருஷ்டதஃ 

௩௨ 

 தயதா ஹலஹலா ஶப்த: துமுலஃ ஸமஜாயத 

 தஸ்ய நிஷ்க்ரமமாண ஸ்ய ஜதநௌக ஸ்ய ஸமநத்தஃ 

௩௩ 

தயதா ஹய வரா முக்யா நாகா ஶ்ச கிரி ஸநந்ிபா: 

அநுஜக்மு ஸ்ததா ராமம் ஶதயஶா௭த ஸஹஸ்ரஶ: ௩௪ 

அக்ரத ஶ்சா௭ஸ்ய ஸநந்தத்ா ஶ்சம்தநா௭கரு ரூஷிதா: 

கடக் சாப தரா ஶ்ஶூரா ஜகம்ு ரா௭௭ஶம்ஸயவா ஜநா:  

௩௫ 

தயதா வாதிதர் ஶப்தா ஶ்ச ஸ்துதி ஶப்தா ஶ்ச 

வம்திநாம்  

ஸிம்ஹ நாதா ஶ்ச ஶூராணாம் ததா ஶுஶ்ருவியர பதி  

௩௬ 

ஹரம்்ய வாதாயந ஸ்தாபி ரப்ூஷிதாபி ஸ்ஸமம்தத:  
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கீரய்மாண ஸ்ஸ புஷ்தபௌவக ரய்தயௌ ஸ்தர்பீி 

ரரிம்தம:   ௩௭ 

ராமம் ஸரவ் அநவதய்ாம்யகா ராம பிப்ரஷீயா தத: 

வயசாபி ரக்ரவ்ய: ஹரம்்யஸ்தா: க்ஷிதி ஸ்தா ஶ்ச 

வவம்தியர   ௩௮ 

நூநம் நம்ததி யத மாதா தகௌஸல்யா மாதர்ு நம்தநா  

பஶ்யம்தீ ஸிதத் யாதர்ம் தவ்ாம் பிதர்ய்ம் ராஜ்யம௭வ 

ஸ்திதம்  ௩௯  

ஸரவ் ஸீமம்திநீப்ய ஶ்ச ஸீதாம் ஸீமம்திநீம் வராம்  

அமநய்ம்த ஹி தா நா௭௭ரய்யா ராம ஸ்ய ஹ்ருதய 

ப்ரியாம்  ௪0 

தயா ஸுசரிதம் யதவ்யா புரா நூநம் மஹ தத்ப: 

யராஹிணவீ ஶாஶாம்யகந ராம ஸம்யயாக மாப யா        

௪௧ 

இதி ப்ராஸாத ஶ்ரும்யகஷு ப்ரமதாபி ரந்யராதத்மஃ  

ஶுஶ்ராவ ராஜ மாரக் ஸ்த : ப்ரியா வாச உதாஹ்ருதா:  

௪௨  

ஸ ராகவ ஸ்ததர் கதா ப்ரலாபம்   

ஶுஶ்ராவ யலாகஸ்ய ஸமாகதஸ்ய   

ஆதம்ா௭திகாரா விவிதா ஶ்ச வாசஃ   

ப்ரஹ்ருஷ்ட ரூபஸ்ய புயர ஜநஸ்ய     ௪௩ 

 ஏஷ ஶ்ரியம் கசச்தி ராகயவா௭தய்   

ராஜ ப்ரஸாதாத ்விபுலாம் கமிஷ்யந ்

ஏயத வயம் ஸரவ் ஸம்ருதத் காமா   

யயஷாம் அயம் யநா பவிதா ப்ரஶாஸ்தா     ௪௪ 

லாயபா ஜநஸ்யா௭ஸ்ய யயதஷ ஸரவ்ம்   

ப்ரபதஸ்்யயத ராஷ்டர்ம் இதம் சிராய 

ந ஹ்ய௭ப்ரியம் கிம்சந ஜாது கஶ்சித ்   

பஶ்யயநந் துஃகம் மநுஜா௭தியப௭ஸ்மிந ்     ௪௫ 

ஸ யகாஷ வதப்ிஶ்ச ஹவயஃ ஸ நாவகஃ   

புரஸ்ஸவரஃ ஸ்வஸ்திக ஸூத மாகவதஃ 

மஹீயமாநஃ ப்ரவவர ஶ்ச வாதவக:   

அபிஷ்டுயதா வவஶ்ரவயணா யதா யதயௌ     ௪௬ 

கயரணு மாதங்க ரதா௭ஶ்வ ஸம்குலம்    
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மஹா ஜதநௌவகஃ பரிபூரண் சதவ்ரம் 

 ப்ரபூத ரதந்ம் பஹு பண்ய ஸம்சயம்   

ததரஶ் ராயமா ருசிரம் மஹா பதம்    ௪௭ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  

யஷாடஶ ஸ்ஸரக்: 

ஸப்த தஶ ஸ்ஸரக்: 

 ஸ ராயமா ரதம் ஆஸ்தாய ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்ட 

ஸுஹ்ருஜ்ஜநஃ 

பதாகா தவ்ஜ ஸம்பநந்ம் மஹாரஹ்ா௭கரு தூபிதம் 

 அபஶ்யந ்நகரம் ஶ்ரீமாந ்நாநா ஜந ஸமாகுலம்  ௧ 

 ஸ க்ருவஹ: அப்ர ஸம்காவஶஃ பாண்டுவர: 

உபயஶாபிதம் 

 ராஜ மாரக்ம் யதயௌ ராயமா மதய்யநா௭கரு தூபிதம் ௨ 

சம்தநாநாம் ச முக்யாநாம் அகரூணாம் ச ஸம்சவய: 

உதத்மாநாம் ச கம்தாநாம் தக்ஷௌம யகாஶா௭ம்பர 

ஸ்ய ச ௩ 

அவிதத்ாபி ஶ்ச முகய்ாபி ருதத்வம ஸ்பாடிவக ர௭பி  

 யஶாபமாநம் அஸம்பாவத ஸ்தம் ராஜபதம் உதத்மம் 

௪ 

 ஸம்வ்ருதம் விவிவதஃ பண்வய ரப்க்்ஷவய: 

உசச்ாவவச: அபி 

ததரஶ் தம் ராஜபதம் திவி யதவபதம் யதா  ௫ 

ததய்௭க்ஷத ஹவி ரல்ாவஜ: தூவப: அகரு சம்தவந: 

நாநா மால்யயாப கம்வத ஶ்ச ஸதா௭ப்யரச்ித சதவ்ரம் 

௬ 

 ஆஶீரவ்ாதாந ்பஹூந ்ஶ்ருண்வந ் ஸுஹ்ருதப்ிஃ 

ஸமுதீரிதாந ் 

 யதா௭ரஹ்ம் சா௭பி ஸம்பூஜ்ய ஸரவ்ாந ்ஏவ நராந ்

யதயௌ ௭ 

 பிதாமவஹ: ஆசரிதம் தவதவ ப்ரபிதாமவஹஃ 

 அதய் உபாதாய தம் மாரக்ம் அபிஷிக்யதா௭நுபாலய 

௮ 

 யதா ஸ்ம லாலிதாஃ பிதர்ா யதா பூரவ்வஃ 

பிதாமவஹஃ 
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 ததஃ ஸுகதரம் ஸரய்வ ராயம வதஸ்்யாம ராஜநி ௯ 

 அலம் அதய் ஹி புகய்தந பரமாரவ்த: அலம் ச நஃ 

 யதா பஶ்யாம நிரய்ாநத்ம் ராமம் ராஜ்யய ப்ரதிஷ்டிதம் 

௧0 

 தயதா ஹி ந ப்ரியதரம் நாநய்த ்கிம்சி தப்விஷ்யதி 

 யதா௭பியஷயகா ராம ஸ்ய ராஜ்யயநா௭மித யதஜஸஃ 

௧௧ 

 ஏதா: ச அநய்ா ஶ்ச ஸுஹ்ருதாம் உதாஸீநஃ கதாஃ 

ஶுபாஃ 

 ஆதம் ஸம்பூஜநீஃ ஶ்ருண்வந ்யதயௌ ராயமா மஹா 

பதம் ௧௨ 

 ந ஹி தஸ்மாந ்மநஃ கஶ்சி சச்க்ஷுஷீ வா நயராதத்மாத் 

 நரஃ ஶகய்நாதி அபாக்ரஷ்டும் அதிக்ராநய்த௭பி 

ராகயவ ௧௩ 

ய ஶ்ச ராமம் ந பஶ்யய தத்ு யம் ச ராயமா ந பஶ்யதி  

நிம்தித ஸ்ஸ வயஸ ல்யலாயக ஸ்வா௭௭தம்ா ப்யயநம் 

விகரஹ்ியத ௧௪ 

ஸரய்வஷாம் ஹி ஸ தரம்ா௭௭தம்ா வரண்ாநாம் குருயத 

தயாம் 

சதுரண்ாம் ஹி வயஃ ஸ்தாநாம் யதந யத தம் அநுவ்ரதாஃ 

௧௫ 

சதுஷ்பதாந ்யதவபதாம் ஶ்வசதய்ா நய்ா௭௭யதநாநி ச  

ப்ரதக்ஷிணம் பரிஹரந ்ஜகாம நர்ுபயத ஸ்ஸுத: ௧௬ 

ஸ ராஜகுலம் ஆஸாதய் யமக ஸம்யகாபவம ஶ்ஶுவப:  

ப்ராஸாத ஶ்ரும்வக: விவிவத: வகலாஸ ஶிகயராபவம:  

௧௭ 

ஆவாரயதப்ி ரக்கநம் விமாவந ரிவ பாம்டுவர: 

வரத்மாந க்ருவஹ ஶ்சா௭பி ரதந் ஜால பரிஷ்க்ருவதஃ 

௧௮ 

தத ்ப்ருதிவ்யாம் க்ருஹ வரம் மயஹம்தர் பவயநாபமம்  

 ராஜ புதர்ஃ பிது ரய்வஶ்ம ப்ரவியவஶ ஶ்ரியா ஜ்வலந ்௧௯ 

ஸ கக்்ஷயா தவ்நிபி ரக்ுப்தா ஸ்திஸ்யரா௭திக்ரம்ய 

வாஜிபி:  

பதாதி: அபயர கக்்ஷயய தய்வ ஜகாம நயராதத்ம:  ௨0 
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 ஸ ஸரவ்ாஃ ஸமதிக்ரம்ய கக்்ஷயா தஶரதா௭௭தம்ஜஃ 

 ஸநந்ிவரத்ய் ஜநம் ஸரவ்ம் ஶுதத் அநத்ஃபுரம் அப்யகாத ்

௨௧ 

ததஃ ப்ரவிஷ்யட பிது ர௭நத்ிகம் ததா  

ஜநஃ ஸ ஸரய்வா முதியதா நர்ுபாதம்யஜ 

ப்ரதீக்ஷயத தஸ்ய புநஃ ஶ்ச  நிரக்மம்   

யயதாதயம் சநத்ர்மஸஃ ஸரிதப்திஃ  ௨௨ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  ஸப்த 

தஶ ஸ்ஸரக்: 

அஷ்டாதஶ ஸ்ஸரக்:     

 ஸ ததரஶ்ா௭௭ஸயந ராயமா நிஷண்ணம் பிதரம் ஶுயப 

 வகயகயீ ஸஹிதம் தீநம் முயகந பரிஶுஷ்யதா ௧ 

 ஸ பிது ஶ்சரதணௌ பூரவ்ம் அபிவாதய் விநீதவத ்

 தயதா வவநய்த சரதணௌ வகயகய்யாஃ 

ஸுஸமாஹிதஃ ௨ 

 ராயம தய்ுக்தவ்ா ச வசநம் பாஷ்ப பரய்ாகு யலக்ஷணஃ 

 ஶஶாக நர்ுபதி ரத்ீயநா ந ஈக்ஷிதும் நா௭பிபாஷிதும் ௩ 

 தத ்அபூரவ்ம் நரபயத ரத்ர்ுஷ்டவ்ா ரூபம் பயா௭௭வஹம் 

 ராயமா௭பி பயம் ஆபநந்ஃ பதா ஸ்ப்ருஷ்டய்வவ 

பநந்கம் ௪ 

 இநத்ர்ிவய ரப்ரஹ்ருஷ்வட ஸ்தம் யஶாக ஸம்தாப 

கரஶ்ிதம் 

 நிஶ்வஸநத்ம் மஹா ராஜம் வ்யதித ஆகுல யசதஸம் ௫ 

 ஊரம்ி மாலிநம் அயக்ஷாப்யம் க்ஷுப்யநத்ம் இவ 

ஸாகரம் 

 உபப்லுதம் இவா௭௭திதய்ம் உகத்ா௭நர்ுதம் ருஷிம் யதா 

௬ 

 அசிநத்ய் கல்பம் ஹி பிது ஸ்தம் யஶாகம் உபதாரயந ்

 பபூவ ஸம்ரப்ததரஃ ஸமுதர் இவ பரவ்ணி  ௭ 

 சிநத்யா மாஸ ச ததா ராமஃ பிதர்ு ஹியத ரதஃ 

 கிம்ஸ்வித௭தவ்ய வ நர்ுபதி ரந் மாம் ப்ரதய்௭பிநநத்தி 

௮ 

 அநய்தா மாம் பிதா தர்ுஷ்டவ்ா குபியதா௭பி ப்ரஸீததி 
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 தஸ்ய மாம் அதய் ஸம்ப்யரக்்ஷய கிம் ஆயாஸஃ 

ப்ரவரத்யத ௯ 

 ஸ தீந இவ யஶாகா௭௭ரய்தா விஷண்ண வதந தய்ுதிஃ 

 வகயகயீம் அபிவா தவ்யவ ராயமா வசநம் அப்ரவீத ்௧0 

 கசச்ிந ்மயா நா௭பராதம் அஜ்ோநாத ்யயந யம பிதா 

 குபித ஸ்தந ்மமா௭௭சக்்ஷவ தவ்ம் வச வவநம் 

ப்ரஸாதய ௧௧ 

அப்ரஸநந் மநா: கிநந்ு ஸதா மாம் ப்ரதி வதஸ்ல: 

 விவரண் வதயநா தீயநா ந ஹி மாம் அபிபாஷயத ௧௨ 

 ஶாரயீரா மாநயஸா வா௭பி கசச்ித ்ஏநம் ந பாதயத 

 ஸம்தாயபா வா௭பிதாயபா வா துரல்பம் ஹி ஸதா 

ஸுகம் ௧௩ 

 கசச்ிந ்ந கிம்சித ்பரயத குமாயர ப்ரிய தரஶ்யந 

 ஶதர்ுக்யந வா மஹா ஸதத்ய்வ மாதர்ூணாம் வா 

மமா௭ஶுபம் ௧௪ 

 அயதாஷயந ்மஹா ராஜம் அகுரவ்ந ்வா பிது ரவ்சஃ 

 முஹூரத்ம் அபி யநசய்சயம் ஜீவிதும் குபியத நர்ுயப ௧௫ 

 யயதா மூலம் நரஃ பஶ்யயத ்ப்ராதுரப்ாவம் 

இஹா௭௭தம்நஃ 

 கதம் தஸ்மிந ்ந வரய்தத ப்ரதய்யக்ஷ ஸதி வதவயத  

௧௬ 

 கசச்ித ்யத பருஷம் கிம்சித ்அபிமாநாத ்பிதா மம 

உகய்தா பவதய்ா யகாயபந யதர்ா௭ஸ்ய லுளிதம் மநஃ 

௧௭ 

 ஏதத ்ஆசக்்ஷவ யம யதவி ததத்ய்வந பரிப்ருசச்தஃ 

கிம் நிமிதத்ம் அபூரய்வா௭யம் விகாயரா மநுஜா௭தியப 

௧௮ 

ஏவ முக்தவ்ாது வகயகயீ ராகயவண மஹாதம்நா  

உவா யசதம் ஸுநிரல்ஜ்ஜா தர்ுஷ்டமா௭௭தம் ஹிதம் வச: 

௧௯ 

ந ராஜா குபியதா ராம வ்யஸநம் நா௭ஸ்ய கிம்சந   

கிநச்ிநம்யநா கதம் தஸ்ய தவ் தப்யா நந்ா௭பி பாஷயத 

௨0 
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ப்ரியம் தவ்ா ம௭ப்ரியம் வகத்ும் வாண ீநா௭ஸ்யயாப 

வரத்யத 

தத ்அவஶ்யம் தவ்யா காரய்ம் ய த௭யநநா ஶ்ருதம் மம 

௨௧ 

ஏஷ மஹ்யம் வரம் ததவ்ா புரா மா ம௭பிபூஜ்ய ச   

ஸ பஶ்சச்ா தத்ப்யயத ராஜா யதா௭நய்: ப்ராக்ருத ஸ்ததா 

௨௨ 

அதிஸ்ருஜ்ய ததாமி இதி வரம் மம விஶாம்பதி: 

ஸ நிர௭ரத்ம் கத ஜயல யஸதும் பம்திதும் இசச்தி ௨௩ 

தரம்மூல மிதம் ராம விதிதம் ச ஸதாம் அபி  

தத ்ஸதய்ம் ந தய்யஜ தர்ாஜா குபித ஸ்தவ்தக்்ருயத யதா 

௨௪ 

யதி த தவ்க்்ஷயயத ராஜா ஶுபம் வா யதி வா௭ஶுபம்  

கரிஷ்யஸி தத ஸ்ஸரவ் மாக்யாஸ்யாமி புந 

ஸ்தவ்௭ஹம் ௨௫ 

யதி தவ்௭பிஹிதம் ராஜ்ோ தவ்யி த நந் விபதஸ்்யயத  

தயதா௭ஹம௭பி தாஸ்யாமி ந ஹ்யயஷ தவ்யி 

வக்்ஷயதி ௨௬ 

ஏத தத்ு வசநம் ஶ்ருதவ்ா வகயகய்யா ஸமுதாஹ்ருதம்  

உவாச வ்யதியதா ராம ஸ்தாம் யதவீம் நர்ுப 

ஸநந்ிததௌ  ௨௭ 

அயஹா தி ங்நா௭ரஹ்யஸ யதவி வக்தும் மா மீதர்ுஶம் 

வச :    

அஹம் ஹி வசநாத ்ராஜ்ேஃ பயதயம் அபி பாவயக 

 பக்ஷயயயம் விஷம் தீக்்ஷணம் மஜ்யஜயம் அபி 

சா௭௭ரண்யவ ௨௮ 

 நியுகத்: குருணா பிதர்ா நர்ுயபண ச ஹியதந ச ௨௯ 

 தத ்ப்ரூஹி வசநம் யதவி ராஜ்யோ யத ்

அபிகாம்க்ஷிதம் 

 கரிஷ்யய ப்ரதிஜாயந ச ராயமா தவ்ி ரந்ா௭பி பாஷயத 

௩0 

 தம் ஆரஜ்வ ஸமாயுக்தம் அநாரய்ா ஸதய் வாதிநம் 

 உவாச ராமம் வகயகயீ வசநம் ப்ருஶ தாருணம் ௩௧ 

புரா யதவா௭ஸுயர யுதய்த பிதர்ா யத மம ராகவ 
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 ரக்ஷியதந வதரௌ ததத்தௌ ஸஶல்யயந மஹா ரயண 

௩௨ 

 ததர் யம யாசியதா ராஜா பரத ஸ்யா௭பியஷசநம் 

 கமநம் தண்டகா௭ரண்யய தவ சா௭தவ்யவ ராகவ ௩௩ 

 யதி ஸதய் ப்ரதிஜ்ேம் தவ்ம் பிதரம் கரத்ும் இசச்ஸி 

 ஆதம்ாநம் ச நர ஶ்யரஷ்ட மம வாக்யம் இதம் ஶ்ருணு 

௩௪ 

 ஸ நந்ியதயஶ பிது ஸ்திஷ்ட யதா யதந ப்ரதிஶ்ருதம் 

 தவ்யா௭ரண்யம் ப்ரயவஷ்டவ்யம் நவ வரஷ்ாணி பே்ச 

ச ௩௫ 

பரத ஸ்தவ்௭பிஷிசய்யத யயதத த௭பியஷசநம்  

தவ்த௭ரய்த விஹிதம் ராஜ்ோ யதந ஸரய்வண ராகவ 

௩௬ 

ஸப்த ஸப்த ச வரஷ்ாணி தண்டகா௭ரண்யம் ஆஶ்ரிதஃ 

அபியஷகம் இமம் தய்க்தவ்ா ஜடா சீர தயரா வஸ ௩௭ 

பரதஃ யகாஸல புயர ப்ரஶாஸ்து வஸுதாம் இமாம் 

நாநா ரதந் ஸமாகீரண்ாம் ஸ வாஜி ரத கும்ஜராம் ௩௮ 

ஏயதந தவ்ாம் நயரம்தய்ரா௭யம் காருண்யயந 

ஸமாப்லுத: 

ஶ்யலாக ஸம்க்லிஷ்ட வதயநா ந ஶக்யநாதி 

நிரகீ்ஷிதும் ௩௯ 

ஏதத ்குரு நயரம்தர் ஸ்ய வசநம் ரகு நம்தந  

ஸதய்யந மஹதா ராம தாரயஸ்வ நயரஶ்வரம் ௪0 

இதீவ தஸ்யாம் பருஷம் வதம்தய்ாம்    

ந வசவ ராம: ப்ரவியவஶ யஶாகம்  

ப்ரவிவ்யயத சா௭பி மஹாநுபாயவா    

ராஜா து புதர் வ்யஸநா௭பி தப்த:  ௪௧  

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  

அஷ்டாதஶ ஸ்ஸரக்: 

ஏயகாந விம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

தத ்அப்ரியம் அமித்ரக்யநா வசநம் மரயணாபமம் 

 ஶ்ருதவ்ா ந விவ்யயத ராமஃ வகயகயீம் யசதம் அப்ரவீத ்

௧ 

 ஏவம் அஸ்து கமிஷ்யாமி வநம் வஸ்தும் அஹம் தவ்ிதஃ 
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 ஜடா௭ஜிந தயரா ராஜ்ேஃ ப்ரதிஜ்ோம் அநுபாலயந ்௨ 

 இதம் து ஜ்ோதும் இசச்ாமி கிம௭ரத்ம் மாம் மஹீபதிஃ 

 நா௭பிநநத்தி துரத்ரய்ஷா யதா புரம் அரிம்தமஃ ௩ 

 மநய்ு ரந்ச தவ்யா காரய்யா யதவி ப்ரூஹி தவா௭க்ரதஃ 

 யாஸ்யாமி பவ ஸுப்ரதீா வநம் சீர ஜடா தரஃ ௪ 

 ஹியதந குருணா பிதர்ா கர்ுதஜ்யேந நர்ுயபண ச 

 நியுஜ்யமாயநா விஸ்ரப்த: கிம் ந குரய்ா ம௭ஹம் 

ப்ரியம் ௫ 

 அளகீம் மாநஸம் தய்வகம் ஹ்ருதயம் தஹதீவ யம 

 ஸ்வயம் யநந்ா௭௭ஹ மாம் ராஜா பரத 

ஸ்யா௭பியஷசநம் ௬ 

 அஹம் ஹி ஸீதாம் ராஜ்யம் ச ப்ராணாந ்இஷ்டாந ்

தநாநி ச 

 ஹ்ருஷ்யடா ப்ராதய்ர ஸ்வயம் ததய்ாம் பரதாய 

அப்ரயசாதிதஃ ௭ 

 கிம் புந ரம்நுயஜநத்ய்ரண ஸ்வயம் பிதர்ா ப்ரயசாதிதஃ  

 தவ ச ப்ரிய காமா௭ரத்ம் ப்ரதிஜ்ோம் அநுபாலயந ்௮ 

 தத ்ஆஶ்வாஸய ஹி இமம் தவ்ம் கிம் நவ்ிதம் யந ்

மஹீபதிஃ 

 வஸுதா ஆஸகத் நயயநா மநத்ம் அஶ்ரூணி மும்சதி ௯ 

 கசச்நத்ு ச ஏவ ஆநயிதும் தூதாஃ ஶீக்ர ஜவவ: ஹவயஃ 

 பரதம் மாதுல குலாத ்அதவ்யவ நர்ுப ஶாஸநாத ்௧0 

 தண்டகா௭ரண்யம் ஏயஷா௭ஹம் இத: கசச்ாமி 

ஸதவ்ரஃ 

 அவிசாரய் பிது ரவ்ாக்யம் ஸமா வஸ்தும் சதுரத்ஶ ௧௧ 

 ஸா ஹ்ருஷ்டா தஸ்ய ததவ்ாக்யம் ஶ்ருதவ்ா ராம ஸ்ய 

வககயீ 

 ப்ரஸ்தாநம் ஶ்ரதத்தாநா ஹி தவ்ரயா மாஸ ராகவம் 

௧௨ 

 ஏவம் பவது யாஸ்யநத்ி தூதாஃ ஶீக்ர ஜவவ: ஹவயஃ 

 பரதம் மாதுல குலாத ்உபாவரத்யிதும் நராஃ ௧௩ 

 தவ து அஹம் க்ஷமம் மநய்ய ந உதஸ்ுகஸ்ய விளம்பநம் 

 ராம தஸ்மாத ்இதஃ ஶகீ்ரம் வநம் தவ்ம் கநத்ும் 

அரஹ்ஸி ௧௪ 
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 வ்ரடீா அநவ்ிதஃ ஸ்வயம் யசச் நர்ுப ஸ்தவ்ாம் 

நா௭பிபாஷயத 

 ந ஏதத ்கிம்சி நந்ர ஶ்யரஷ்ட மநய்ு: ஏயஷா அபநீயதாம் 

௧௫ 

 யாவத ்தவ்ம் ந வநம் யாதஃ புராத ்அஸ்மாத ்அபிதவ்ரந ்

 பிதா தாவத ்ந யத ராம ஸ்நாஸ்யயத யபாக்்ஷயயத௭பி 

வா ௧௬ 

 திக் கஷ்டம் இதி நிஶ்வஸ்ய ராஜா யஶாக பரிப்லுதஃ 

 மூரச்ியதா நய்பதத ்தஸ்மிந ்பரய்ம்யக யஹம பூஷியத 

௧௭ 

 ராயமா௭ப்யுதத்ாப்ய ராஜாநம் வகயகய்யா௭பி 

ப்ரயசாதிதஃ 

 கஶயா இவ ஆஹத: வாஜீ வநம் கநத்ும் க்ருத தவ்ரஃ ௧௮ 

 தத ்அப்ரியம் அநாரய்ாயா வசநம் தாருணதரம் 

 ஶ்ருதவ்ா கத வ்யயதா ராமஃ வகயகயீம் வாக்யம் 

அப்ரவீத ்௧௯ 

 ந அஹம் அரத்பயரா யதவி யலாகம் ஆவஸ்தும் 

உதஸ்யஹ 

 விதத்ி மாம் ருஷிபி ஸ்துல்யம் யகவலம் தரம்ம் 

ஆஸ்திதம் ௨0 

 யத ்அதர் பவதஃ கிம்சி சச்க்யம் கரத்ும் ப்ரியம் மயா 

 ப்ராணாந ்அபி பரிதய்ஜ்ய ஸரவ்தா க்ருதம் ஏவ தத ்௨௧ 

 ந ஹ்யயதா தரம் சரணம் கிம்சித ்அஸ்தி மஹதத்ரம் 

 யதா பிதரி ஶுஶ்ரூஷா தஸ்ய வா வசந க்ரியா ௨௨ 

 அநுக்யதா௭ப்ய௭தர் பவதா பவதய்ா வசநாத ்அஹம் 

 வயந வதஸ்்யாமி விஜயந வரஷ்ாணி இஹ சதுரத்ஶ ௨௩ 

 ந நூநம் மயி வகயகயி கிம்சித ்ஆஶம்ஸயஸ குணம் 

யத ் ராஜாநம் அயவாச: தவ்ம் மயமஶ்வரதரா ஸதீ ௨௪ 

யாவந ்மாதரம் ஆப்ருசய்ச ஸீதாம் ச அநுநயா ம்ய௭ஹம் 

 தயதா௭தவ்யவ கமிஷ்யாமி தண்டகாநாம் 

மஹதவ்நம் ௨௫ 

 பரதஃ பாலயய தர்ாஜ்யம் ஶுஶ்ரூயஷ சச் பிது ரய்தா 

 ததா பவதய்ா கரத்வ்யம் ஸ ஹி தரம்ஃ ஸநாதநஃ ௨௬ 

ஸ ராம ஸ்ய வசஃ ஶ்ருதவ்ா ப்ருஶம் துஃக ஹதஃ பிதா 
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 யஶாகாத ்அஶகந்ுவந ்பாஷ்பம் ப்ரருயராத மஹா 

ஸ்வநம் ௨௭ 

வநத்ிதவ்ா சரதணௌ ராயமா விஸம்ஜ்ே ஸ்ய பிது 

ஸ்ததா 

 வகயகய்யா ஶ்சா ப்ய௭நாரய்ாயா நிஷ்பபாத மஹா 

தய்ுதிஃ ௨௮ 

 ஸ ராமஃ பிதரம் க்ருதவ்ா வகயகயீம் ச ப்ரதக்ஷிணம் 

 நிஷ்க்ரம்யா௭௭நத்ஃபுராத ்தஸ்மாத ்ஸ்வம் ததரஶ் 

ஸுஹ்ருஜ்ஜநம் ௨௯ 

 தம் பாஷ்ப பரிபூரண்ா௭க்ஷஃ ப்ருஷ்டயதா௭நு ஜகாம 

ஹ 

 லக்்ஷமணஃ பரம க்ருதத்ஃ ஸுமிதர்ா௭௭நநத் வரத்நஃ ௩0 

அபியஷசநிகம் பாம்டம் க்ருதவ்ா ராம: ப்ரதக்ஷிணம்  

ஶவந: ஜகாம ஸாயபயக்ஷா தர்ுஷ்டிம் ததர் 

அவிசாலயந ்௩௧ 

 ந ச அஸ்ய மஹதீம் லக்்ஷமீம் ராஜ்ய நாயஶா 

அபகரஷ்தி 

 யலாக காநத்ஸ்ய காநத்தவ்ம் ஶீத ரஶ்யம: இவ க்ஷபா 

௩௨ 

 ந வநம் கநத்ு காமஸ்ய தய்ஜத ஶ்ச வஸும்தராம் 

 ஸரவ் யலாகா௭திக ஸ்யயவ லக்்ஷயயத சிதத் விக்ரியா 

௩௩ 

ப்ரதிஷிதய் ஶுபம் சதர்ம் வ்யஜயந ச ஸ்வலம்க்ருயத  

விஸரஜ்யிதவ்ா ஸ்வ ஜநம் ரதம் தபௌராம் ஸ்ததா 

ஜநாந ்௩௪  

தாரயந ்மநஸா துஃகம் இநத்ர்ியாணி நிக்ருஹ்ய ச 

ப்ரவியவஶ ஆதம்வாந ்யவஶ்ம மாது: அப்ரிய 

ஶம்ஸிவாந ்௩௫  

ஸரய்வா ஹ்யபிஜந: ஶ்ரீமாந ்ஶ்ரீமத: ஸதய் வாதிந: 

ந அலக்ஷயத ராம ஸ்ய கிம்சித ்ஆகாரம் ஆநயந ௩௬ 

உசிதம் ச மஹா பாஹு: ந ஜதஹௌ ஹரஷ்ம் ஆதம்ந : 

ஶாரத ஸ்ஸமுதீரண்ாம்ஶு ஶ்சம்தர் ஸ்யதஜ 

இவா௭௭தம்ஜம் ௩௭ 

வாசா மதுரயா ராம ஸ்ஸரவ்ம் ஸம்மாநயந ்ஜநம்  
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மாது ஸ்ஸமீபம் தீராதம்ா ப்ரவியவஶ மஹா யஶா: ௩௮ 

தம் குவண ஸ்ஸமதாம் ப்ராப்யதா ப்ராதா விபுல 

விக்ரம: 

தஸௌமிதர்ி: அநு வவ்ராஜ தாரயந ்துஃக மா௭௭தம்ஜம் 

௩௯ 

ப்ரவிஶ்ய யவஶ்மா௭திப்ருஶம் முதா௭நவ்ிதம்  

ஸமீக்்ஷய தாம் சா௭ரத் விபதத்ிம் ஆகதாம் 

ந வசவ ராயமா௭தர் ஜகாம விக்ரியாம்  

ஸுஹ்ருஜ்ஜந ஸ்யா௭௭தம் விபதத்ி ஶம்கயா ௪0      

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஏயகாந 

விம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

விம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

தஸ்மிம் ஸ்து புருஷ வ்யாக்யர நிஷ்க்ராமதி 

க்ருதாம்ஜதலௌ 

ஆரத் ஶப்யதா மஹாந ்ஜஜ்யே ஸ்த்ரணீா மம்த:புயர 

ததா ௧ 

க்ருதய்ய ஷ்வ௭யசாதித: பிதர்ா ஸரவ் ஸ்ய அம்த:புரஸ்ய 

ச  

கதிரய்: ஶரணம் சா௭பி ஸ ராயமா௭தய் ப்ரவதஸ்்யதி 

௨ 

தகௌஸல்யாயாம் யதா யுகய்தா ஜநநய்ாம் வரத்யத 

ஸதா  

தவதவ வரத்யத௭ஸ்மாஸு ஜநம் ப்ரப்ருதி ராகவ: ௩ 

ந க்ருதத்ய் தய்௭பி ஶப்யதா௭பி கய்ராதநீயாநி வரஜ்யந ்

க்ருதத்ாந ்ப்ரஸாதயந ்ஸரவ்ாந ்ஸ இயதா௭தய் 

ப்ரவதஸ்்யதி ௪ 

அபுதத்ி ரப்த யநா ராஜா ஜீவ யலாகம் சரதய்௭யம்  

யயா கதிம் ஸரவ் பூதாநாம் பரிதய்ஜதி ராகவம் ௫ 

இதி ஸரவ்ா மஹிஷ்ய ஸ்தா விவதஸ்ா இவ யதநவ: 

பதிம் ஆசுக்ருஶு ஶ்வசவ ஸ ஸ்வரம் சா௭பி சுகர்ுஶு: ௬ 

ஸ ஹி சாம்௭த:புயர யகாரம் ஆரத் ஶப்தம் மஹீபதி: 

புதர் யஶாகா௭பி ஸம்தப்த ஶ்ஶ்ருதவ்ா 

வ்யாலீயதா௭௭ஸயந ௭ 

ராம ஸ்து ப்ருஶம் ஆயஸ்யதா நிஶ்வஸ நந்ிவ குே்ஜரஃ 
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ஜகாம ஸஹியதா ப்ராதர்ா மாது: அநத்ஃபுரம் வஶீ ௮ 

யஸா௭பஶ்யத ்புருஷம் ததர் வ்ருதத்ம் பரம பூஜிதம் 

உபவிஷ்டம் கர்ுஹ தவ்ாரி திஷ்டத ஶ்சா௭பராந ்பஹூந ்

௯ 

தர்ுஷ்டவ்வவ து ததா ராமம் யத ஸரய்வ 

ஸாஹயஸாதத்ிதா: 

ஜயயந ஜயதாம் ஶ்யரஷ்டம் வரத்யம்தி ஸ்ம ராகவம் ௧0 

ப்ரவிஶ்ய ப்ரதமாம் கக்்ஷயாம் தவ்ிதீயாயாம் ததரஶ் 

ஸஃ 

ப்ராஹ்மணாந ்யவத ஸம்பநந்ாந ்வ்ருதத்ாந ்ராஜ்ோ௭பி 

ஸதக்்ருதாந ்௧௧ 

ப்ரணம்ய ராம: தாந ்விப்ராந ்தர்ுதீயாயாம் ததரஶ் ஸஃ 

ஸ்தர்ியயா வ்ருதத்ா ஶ்ச பாலா ஶ்ச தவ்ார ரக்ஷண 

ததப்ராஃ ௧௨ 

வரத்யிதவ்ா ப்ரஹ்ருஷ்டா: தா: ப்ரவிஶ்ய ச க்ருஹம் 

ஸ்தர்ியஃ 

நய்யவதயநத் தவ்ரிதா ராம மாதுஃ ப்ரியம் ததா ௧௩ 

தகௌஸல்யா௭பி ததா யதவீ ராதர்ிம் ஸ்திதவ்ா 

ஸமாஹிதா 

ப்ரபாயத து அகயராத ்பூஜாம் விஷ்யணாஃ புதர் 

ஹிவதஷிண ீ௧௪ 

ஸா தக்ஷௌம வஸநா ஹ்ருஷ்டா நிதய்ம் வ்ரத 

பராயணா 

அக்நிம் ஜுயஹாதி ஸ்ம ததா மநத்்ரவத ்க்ருத மங்களா 

௧௫ 

ப்ரவிஶ்ய ச ததா ராயமா மாது: அநத்ஃபுரம் ஶுபம் 

ததரஶ் மாதரம் ததர் ஹாவயநத்ீம் ஹுதா௭ஶநம் 

யதவ காரய்ம் ச நிமிதத்ம் ச ததர்ா௭பஶ்ய தஸ்முதய்தம் 

௧௬ 

ததய்௭க்ஷதம் க்ருதம் வசவ யமாதகாந ்ஹவிஷ 

ஸ்ததா ௧௭ 

லாஜாந ்மால்யாநி ஶுக்லாநி பாயஸம் கர்ுஸரம் ததா  

ஸமித: பூரண் கும்பா ஶ்ச ததரஶ் ரகு நம்தந: ௧௮ 
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தாம் ஶுக்ல தக்ஷௌம ஸம்வீதாம் வ்ரத யயாயகந 

கரஶ்ிதாம்  

தரப்யம்தீம் ததரஶ்ா௭தப்ி: யதவதாம் யதவவரண்ிநீம் 

௧௯ 

ஸா சிரஸ்யா௭௭தம்ஜம் தர்ுஷ்டவ்ா 

மாதர்ுநநத்நமா௭௭கதம் 

அபிசக்ராம ஸம்ஹ்ருஷ்டா கியஶாரம் படபா யதா ௨0 

ஸ மாதர ம௭பிக்ராம்தா முபஸம்க்ருஹ்ய ராகவ: 

பரிஷ்வக்த ஶ்ச பாஹுப்யாம் உபாக்ராத ஶ்ச மூரத்நி  

௨௧ 

தம் உவாச துராதரஷ்ம் ராகவம் ஸுதம் ஆதம்நஃ 

தகௌஸல்யா புதர் வாதஸ்ல்யாத ்இதம் ப்ரிய ஹிதம் 

வசஃ ௨௨ 

வ்ருதத்ாநாம் தரம் ஶலீாநாம் ராஜரஷ்ீணாம் 

மஹாதம்நாம் 

ப்ராப்நுஃஆயு ஶ்ச கீரத்ிம் ச தரம்ம் யசாபஹிதம் குயல 

௨௩ 

ஸதய் ப்ரதிஜ்ேம் பிதரம் ராஜாநம் பஶ்ய ராகவ 

அதவ்ய வ ஹி தவ்ாம் தரம்ாதம்ா தயௌவ 

ராஜ்யய௭பியஷக்்ஷயதி ௨௪ 

ததத் மாநஸ மா௭௭லப்ய யபாஜயநந நிமம்தர்ித: 

மாதரம் ராகவஃ கிம்சித ்ப்ரஸாரய் அே்ஜலிம் அப்ரவீத ்

௨௫ 

ஸ ஸ்வபாவ விநீத ஶ்ச தகௌரவா சச் ததா ஆநதஃ 

ப்ரஸ்தியதா தம்டகா௭ரண்ய மாப்ரஷ்டு முபசக்ரயம 

௨௬ 

யதவீ நூநம் ந ஜாநீயஷ மஹதப்யம் உபஸ்திதம் 

இதம் தவ ச துஃகாய வவயதஹ்யா லக்்ஷமண ஸ்ய ச 

௨௭ 

கமிஷ்யய தம்டகா௭ரண்யம் கிம் அயநந ஆஸயநந யம  

விஷ்டரா௭௭ஸந யயாக்யயா ஹி காயலா௭யம் 

மாமுபஸ்தித: ௨௮ 

சதுரத்ஶ ஹி வரஷ்ாணி வதஸ்்யாமி விஜயந வயந 

மது மூல பவல: ஜீவந ்ஹிதவ்ா முநிவத ்ஆமிஷம் ௨௯ 
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பரதாய மஹா ராயஜா தயௌவ ராஜ்யம் ப்ரயசச்தி 

மாம் புந: தண்டகா௭ரண்யய விவாஸயதி தாபஸம் ௩0 

ஸ ஷட ்ச அஷ்தடௌ ச வரஷ்ாணி வதஸ்்யாமி விஜயந 

வயந  

ஆயஸவமாயநா வநய்ாநி பல மூவல ஶ்ச வரத்யந ்௩௧  

ஸா நிகர்ுதவ்தவ ஸாலஸ்ய யஷ்டி: பரஶுநா வயந  

பபாத ஸஹஸா யதவீ யதவயதவ திவ ஶ்சய்ுதா ௩௨ 

தாம் அதுஃயகாசிதாம் தர்ுஷ்டவ்ா பதிதாம் கதளம்ீ இவ 

ராம ஸ்தூதத்ாபயா மாஸ மாதரம் கத யசதஸம் ௩௩ 

 உபாவ்ருதய்யாதத்ிதாம் தீநாம் படபாம் இவ 

வாஹிதாம் 

 பாம்ஸு குண்டித ஸரவ்ாம்கீம் விமமரஶ் ச பாணிநா ௩௪ 

 ஸா ராகவம் உபாஸீநம் அஸுகா௭ரத்ா ஸுயகாசிதா 

 உவாச புருஷ வ்யாக்ரம் உபஶ்ருண்வதி லக்்ஷமயண 

௩௫ 

 யதி புதர் ந ஜாயயதா மம யஶாகாய ராகவ 

 ந ஸ்ம துஃகம் அயதா பூயஃ பஶ்யயயம் அஹம் அப்ரஜா: 

௩௬ 

 ஏக ஏவ ஹி வநத்ய்ாயாஃ யஶாயகா பவதி மாநவஃ 

 அப்ரஜா௭ஸ்மீதி ஸம்தாயபா ந ஹ்ய௭நய்ஃ புதர் 

விதய்யத ௩௭ 

 ந தர்ுஷ்ட பூரவ்ம் கல்யாணம் ஸுகம் வா பதி தபௌருயஷ 

 அபி புதய்ர௭பி பஶ்யயயம் இதி ராமா௭௭ஸ்திதம் மயா 

௩௮ 

ஸா பஹூ நய்௭மயநாஜ்ோநி வாக்யாநி ஹ்ருதய 

சச்ிதாம் 

 அஹம் ஶ்யராஷ்யய ஸபதநீ்நாம் அவராணாம் வரா 

ஸதீ ௩௯ 

 அயதா துஃகதரம் கிம் நந்ு ப்ரமதாநாம் பவிஷ்யதி 

மம யஶாயகா விலாபஸ்ய யாதர்ுயஶா௭யம் அநம்தக: 

௪0 

தவ்யி ஸநந்ிஹியத௭ப்யயவம் அஹம் ஆஸம் நிராக்ருதா 

கிம் புநஃ ப்யராஷியத தாத தர்ுவம் மரணம் ஏவ யம ௪௧ 

அதய்ம்த நிகர்ுஹீதா௭ஸ்மி பரத்ு ரந்ிதய் மதம்தர்ிதா  
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பரிவாயரண வகயகய்யா ஸ்ஸமா வாப்ய௭தவா௭வரா 

௪௨ 

யயா ஹி மாம் யஸவயத கஶ்சி ததவா௭பி அநுவரத்யத 

வகயகய்யாஃ புதர்ம் அநவ்ீக்்ஷய ஸ ஜயநா 

நா௭பிபாஷயத ௪௩ 

நிதய் க்யராததயா தஸ்யா: கதம் நு கர வாதி தத ் 

வகயகய்யா வதநம் த்ரஷ்டும் புதர் ஶக்்ஷயாமி துரக்தா 

௪௪ 

தஶ ஸப்த ச வரஷ்ாணி தவ ஜாதஸ்ய ராகவ 

அஸிதாநி ப்ரகாம்க்ஷநத்ய்ா மயா துஃக பரிக்ஷயம் 

௪௫ 

த த௭க்ஷயம் மஹ தத்ுகம் யநாதஸ்யஹ ஸஹிதும் 

சிரம்  

விப்ரகாரம் ஸபதநீ் நா யமவம் ஜீரண்ா௭ஸி ராகவ ௪௬ 

அபஶ்யநத்ீ தவ முகம் பரி பூரண் ஶஶி ப்ரபம்  

க்ருபணா வரத்யிஷ்யாமி கதம் க்ருபண ஜீவிகாம் ௪௭ 

உபவாவஸ ஶ்ச யயாவக ஶ்ச பஹுபி ஶ்ச பரிஶ்ரவமஃ 

துஃகம் ஸம்வரத்ியதா யமாகம் தவ்ம் ஹி துரக்தயா 

மயா ௪௮ 

ஸ்திரம் து ஹ்ருதயம் மநய்ய ம யமதம் ய நந் தீரய்யத 

ப்ராவ்ருஷீவ மஹா நதய்ாஃ ஸ்ப்ருஷ்டம் கூலம் 

நவா௭ம்பஸா ௪௯ 

மவமவ நூநம் மரணம் ந விதய்யத  

ந சா௭வகாயஶா௭ஸ்தி யம க்ஷயய மம 

ய தநத்யகா௭தவ்யவ ந மாம் ஜிஹீரஷ்தி   

ப்ரஸஹ்ய ஸிம்யஹா ருததீம் ம்ருகீம் இவ ௫0 

ஸ்திரம் ஹி நூநம் ஹ்ருதயம் மம ஆயஸம்   

ந பிதய்யத ய தப்ுவி நா௭வதீரய்யத 

அயநந துஃயகந ச யதஹம௭ரப்ிதம்   

தர்ுவம் ஹ்ய௭காயல மரணம் ந விதய்யத ௫௧ 

இதம் து துஃகம் ய த௭நரத்காநி யம  

வ்ரதாநி தாநாநி ச ஸம்யமா ஶ்ச ஹி 

தப ஶ்ச தப்தம் யத௭பதய் காரணாத ் 

ஸுநிஷ்பலம் பீஜம் இயவாப்தம் ஊஷயர  ௫௨ 
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யதி ஹ்ய௭காயல மரணம் ஸ்வ யயசச்யா  

லயபத கஶ்சி தக்ுரு துஃக கரஶ்ிதஃ 

கதா௭ஹம் அதவ்யவ பயரத ஸம்ஸதம்  

விநா தவ்யா யதநு: இவா௭௭தம்யஜந வவ   ௫௩ 

அதா௭பி கிம் ஜீவித மதய் யம வ்ருதா   

தவ்யா விநா சம்தர் நிபா௭௭நந ப்ரப  

அநு வ்ரஜிஷ்யாமி தவ்வயவ தகௌ:   

ஸுதுரப்லா வதஸ் மிவா௭நு காம்க்ஷயா   ௫௪ 

ப்ருஶம் அஸுகம் அமரஷ்ிதா ததா   

பஹு விலலாப ஸமீக்்ஷய ராகவம் 

வ்யஸநம் உபநிஶாம்ய ஸா மஹத ் 

ஸுதம் இவ பதத்ம் அயவக்்ஷய கிநந்ர ீ  ௫௫ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட விம்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

ஏக விம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ததா து விலபநத்ீம் தாம் தகௌஸல்யாம் ராம மாதரம் 

உவாச லக்்ஷமயணா தீந: தத ்கால ஸதர்ுஶம் வசஃ ௧ 

ந யராசயத மமா௭பி ஏதத ்ஆரய்ய யத ்ராகயவா வநம் 

தய்க்தவ்ா ராஜ்ய ஶ்ரியம் கசய்சத ்ஸ்தர்ியா வாக்ய 

வஶம் கதஃ ௨ 

விபரதீ ஶ்ச வ்ருதத் ஶ்ச விஷவய ஶ்ச ப்ரதரஷ்ிதஃ 

நர்ுபஃ கிம் இவ ந ப்ரூயா சய்சாதய்மாநஃ ஸ மநம்தஃ ௩  

ந அஸ்ய அபராதம் பஶ்யாமி நா௭பி யதாஷம் ததா 

விதம் 

யயந நிரவ்ாஸ்யயத ராஷ்டர்ாத ்வந வாஸாய ராகவஃ 

(அஹம் ஹநிஷ்யய பிதரம் வ்ருதத்ம் காம வஶம் கதம் 

 ஸ்தர் ீயா யுகத்ம் ச நிரல்ஜ்ஜம் தரம்ா௭யுகத்ம் நர்ுபம் 

யதா) ௪ 

 ந தம் பஶ்யாமி  அஹம் யலாயக பயராக்ஷ ம௭பி 

யயா நரஃ 

 ஸ்வமிதய்ரா௭பி நிரஸ்யதா௭பி யயா௭ஸ்ய யதாஷம் 

உதாஹயரத ்௫ 

 யதவ கல்பம் ருஜும் தாநத்ம் ரிபூணாம் அபி வதஸ்லம் 
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 அயவக்ஷமாணஃ யகா தரம்ம் தய்யஜத ்புதர்ம் 

அகாரணாத ்௬ 

 தத ்இதம் வசநம் ராஜ்ேஃ புந: பால்யம் உயபயுஷஃ 

 புதர்ஃ யகா ஹ்ருதயய குரய்ாத ்ராஜ வ்ருதத்ம் அநுஸ்மரந ்

௭ 

 யாவத ்ஏவ ந ஜாநாதி கஶ்சித ்அரத்ம் இமம் நரஃ 

 தாவத ்ஏவ மயா ஸாரத்ம் ஆதம் ஸ்தம் குரு ஶாஸநம் ௮ 

 மயா பாரஶ்்யவ ஸ தநுஷா தவ குப்தஸ்ய ராகவ 

 கஃ ஸமரய்தா அதிகம் கரத்ும் க்ருத அநத் ஸ்யயவ 

திஷ்டதஃ ௯ 

 நிரம்நுஷ்யாம் இமாம் க்ருதஸ்்நாம் அயயாதய்ாம் 

மநுஜரஷ்ப 

 கரிஷ்யாமி ஶவர: தீக்்ஷவண: யதி ஸ்தாஸ்யதி 

விப்ரியய ௧0 

 பரதஸ்ய அத  பக்்ஷயயா வா யயா வா அஸ்ய ஹிதம் 

இசச்தி 

ஸரவ்ாந ்ஏதாந ்வதிஷ்யாமி ம்ருதுர ்ஹி பரிபூயயத ௧௧ 

ப்யராதஸ்ாஹியதா அயம் வகயகய்யா ஸ துஷ்யடா 

யதி ந: பிதா  

அமிதர் பூயதா நிஸ்ஸம்கம் வதய்தாம் பதய்தா ம௭பி 

௧௨ 

குயரா ரப்்யவலிப்த ஸ்ய காரய்ா காரய் ம௭ஜாநத: 

உதப்தம் ப்ரதிபநந்ஸ்ய காரய்ம் பவதி ஶாஸநம் ௧௩ 

பல யமஷ கிமா௭௭ஶ்ரிதய் யஹதும் வா புருரஷ்ப  

தாது மிசச்தி வகயகய்வய ராஜ்யம் ஸ்தித மிதம் தவ ௧௪ 

தவ்யா வசவ மயா வசவ கர்ுதவ்ா வவரம் அநுதத்மம் 

கா௭ஸ்ய ஶகத்ி: ஶ்ரியம் தாதும் பரதா யா௭ரிஶாஸந 

௧௫ 

அநுரக்யதா௭ஸ்மி பாயவந ப்ராதரம் யதவி ததத்வ்தஃ 

ஸதய்யந தநுஷா வசவ ததய்தந இஷ்யடந யத ஶயப ௧௬ 

தீப்தம் அக்நிம் அரண்யம் வா யதி ராமஃ 

ப்ரயவக்்ஷயயத 

ப்ரவிஷ்டம் ததர் மாம் யதவி தவ்ம் பூரவ்ம் அவதாரய ௧௭ 

ஹராமி வீரய்ா தத்ுஃகம் யத தமஃ ஸூரய் இயவாதிதஃ 
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யதவீ பஶ்யது யம வீரய்ம் ராகவ ஶ்வசவ பஶ்யது ௧௮ 

ஏதத ்து வசநம் ஶ்ருதவ்ா லக்்ஷமண ஸ்ய மஹாதம்நஃ 

உவாச ராமம் தகௌஸல்யா ருதநத்ீ யஶாக லாலஸா 

௧௯ 

ப்ராது ஸ்யத வததஃ புதர் லக்்ஷமண ஸ்ய ஶ்ருதம் தவ்யா 

யத ்அதர்ா௭நநத்ரம் காரய்ம் குருஷ்வ யதி யராசயத ௨0 

ந ச அதரம்்யம் வசஃ ஶ்ருதவ்ா ஸபதந்ய்ா மம பாஷிதம் 

விஹாய யஶாக ஸம்தப்தா கநத்ும் அரஹ்ஸி மாம் 

இதஃ ௨௧ 

தரம்ஜ்ே யதி தரம்ிஷ்யடா தரம்ம் சரிதும் இசச்ஸி 

ஶுஶ்ரூஷ மாம் இஹ ஸ்த ஸ்தவ்ம் சர தரம்ம் அநுதத்மம் 

௨௨ 

ஶுஶ்ரூஷுர ்ஜநநீம் புதர் ஸ்வக்ருயஹ நியயதா வஸந ்

வயரண தபஸா யுக்தஃ காஶ்யப: தர்ிதிவம் கதஃ ௨௩ 

யவதவ ராஜா பூஜ்ய ஸ்யத தகௌரயவண ததா ஹி 

அஹம் 

 தவ்ாம் ந அஹம் அநுஜாநாமி ந கநத்வ்யம் இயதா வநம் 

௨௪ 

 தவ் தவ்ியயாகாந ்ந யம காரய்ம் ஜீவியதந ஸுயகந வா 

 தவ்யா ஸஹ மம ஶ்யரய: தர்ுணாநாம் அபி பக்ஷணம் 

௨௫ 

 யதி தவ்ம் யாஸ்யஸி வநம் தய்க்தவ்ா மாம் யஶாக 

லாலஸாம் 

 அஹம் ப்ராயம் இஹ ஆஸிஷ்யய ந ஹி ஶக்்ஷயாமி 

ஜீவிதும் ௨௬ 

 தத ஸ்தவ்ம் ப்ராப்ஸ்யயஸ புதர் நிரயம் யலாக 

விஶ்ருதம் 

 ப்ரஹ்ம ஹதய்ாம் இவா௭தரம்ாத ்ஸமுதர்ஃ ஸரிதாம் 

பதிஃ ௨௭ 

 விலபநத்ீம் ததா தீநாம் தகௌஸல்யாம் ஜநநீம் ததஃ 

 உவாச ராயமா தரம்ாதம்ா வசநம் தரம் ஸம்ஹிதம் 

௨௮ 

 நா௭ஸ்தி ஶகத்ிஃ பிது ரவ்ாக்யம் ஸம௭திக்ரமிதும் மம 
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 ப்ரஸாதயய தவ்ாம் ஶிரஸா கநத்ும் இசச்ாமி அஹம் 

வநம் ௨௯ 

 ருஷிணா ச பிதுர ்வாக்யம் குரவ்தா வ்ரத சாரிணா 

 தகௌ: ஹதா ஜாநதா தரம்ம் கண்டுநா௭பி விபஶ்சிதா 

௩0 

 அஸ்மாகம் ச குயல பூரவ்ம் ஸகர ஸ்யா௭௭ஜ்ேயா பிதுஃ 

 கநதப்ிஃ ஸாகவரர ்பூமிம் அவாப்தஃ ஸுமஹாந ்வதஃ 

௩௧ 

 ஜாமதக்நய்யந ராயமண யரணுகா ஜநநீ ஸ்வயம் 

 க்ருதத்ா பரஶுநா அரண்யய பிதுர ்வசந காரிணா ௩௨ 

ஏவத: அநவ்ய ஶ்ச பஹுபி: யதவி யதவா ஸவம: க்ருதம்  

பிது ரவ்சநம் அக்லீபம் கரிஷ்யாமி பிது: ஹிதம் ௩௩ 

 ந கலு ஏதந ்மயா ஏயகந க்ரியயத பிதர்ு ஶாஸநம் 

ஏவத ர௭பி கர்ுதம் யதவி யய மயா தவ கீரத்ிதா: ௩௪ 

நா௭ஹம் தரம் மபூரவ்ம் யத ப்ரதிகூலம் ப்ரவரத்யய  

பூரவ்வ: அயம் அபிப்யரயதா கயதா மாரய்கா 

அநுகம்யயத ௩௫ 

தத ்ஏதத ்து மயா காரய்ம் கர்ியயத புவி நா௭நய்தா 

பிதுர ்ஹி வசநம் குரவ்ந ்ந கஶ்சிநந்ாம ஹீயயத ௩௬ 

தாம் ஏவம் உக்தவ்ா ஜநநீம் லக்்ஷமணம் புநர௭ப்ரவீத ்

வாக்யம் வாக்ய விதாம் ஶ்யரஷ்ட ஶ்யரஷ்ட: ஸரவ் 

தநுஷ்மதாம் ௩௭ 

தவ லக்்ஷமண ஜாநாமி மயி ஸ்யநஹம் அநுதத்மம் 

விக்ரமம் வசவ ஸதத்வ்ம் ச யதஜ ஶ்ச ஸுதுராஸதம் ௩௮ 

மம மாது: மஹத ்து:கம் அதுலம் ஶுப லக்ஷண 

அபிப்ராயம் அவிஜ்ோய ஸதய்ஸ்ய ச ஶமஸ்ய ச ௩௯ 

தரய்மா ஹி பரயமா யலாயக தரய்ம ஸதய்ம் 

ப்ரதிஷ்டிதம் 

தரம் ஸம்ஶ்ரிதம் ஏதத ்ச பிது ரவ்சநம் உதத்மம் ௪0 

ஸம்ஶ்ருதய் ச பிது ரவ்ாக்யம் மாது ரவ்ா ப்ராஹ்மண 

ஸ்ய வா 

ந கரத்வ்யம் வ்ருதா வீர தரம்ம் ஆஶ்ரிதய் திஷ்டதா ௪௧ 

யஸா௭ஹம் ந ஶக்்ஷயாமி பிதுர ்நியயாகம் 

அதிவரத்ிதும் 
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பிதுர ்ஹி வசநாத ்வீர வகயகய்யா அஹம் ப்ரயசாதிதஃ 

௪௨ 

தத ்ஏநாம் விஸ்ருஜ அநாரய்ாம் க்ஷதர் தரம் ஆஶ்ரிதாம் 

மதிம் 

தரம்ம் ஆஶ்ரய மா வதக்்ஷண்யம் மதப்ுதத்ி: 

அநுகம்யதாம் ௪௩ 

தம் ஏவம் உக்தவ்ா தஸௌஹாரத்ாத ்ப்ராதரம் 

லக்்ஷமண அகர்ஜஃ 

உவாச பூயஃ தகௌஸல்யாம் ப்ராே்ஜலிஃ ஶிரஸா நதஃ 

அநுமநய் ஸ்வ மாம் யதவி கமிஷ்யநத்ம் இயதா வநம் 

௪௪ 

ஶாபிதா அஸி மம ப்ராவணஃ குரு ஸ்வஸ்தய்யநாநி யம 

௪௫ 

தீரண் ப்ரதிஜ்ே ஶ்ச வநாத ்புந: ஏஷ்யாமி அஹம் புரம்ீ 

யயாதி: இவ ராஜரஷ்ி: புரா ஹிதவ்ா புநரத்ிவம் ௪௬ 

யஶாக: ஸம்தாரய்தாம் மாத: ஹ்ருதயய ஸாது மா ஶுச: 

வந வாஸாத ் இவஹஷ்யாமி புந: க்ருதவ்ா பிதுரவ்ச:  ௪௭ 

தவ்யா மவய ச வவயதஹ்யா லக்்ஷமயணந ஸுமிதர்யா  

பிது ரந்ியயாயக ஸ்தாதவ்யம் ஏஷ தரம் ஸ்ஸநாதந: ௪௮ 

அம்ப ஸம்ஹ்ருதய் ஸம்பாராந ்துஃக ஹ்ருதி நிகர்ுஹ்ய ச  

வந வாஸ க்ருதா புதத்ி ரம்ம தரம்்யா௭௭நு வரத்தாம் ௪௯ 

ஏத தவ்ச ஸ்த ஸ்ய நிஶம்ய மாதா    

ஸுதரம்்ய ம௭வ்யக்ர ம௭விக்லபம் ச  

ம்ருயத வ ஸம்ஜ்ோம் ப்ரதிலப்ய யதவீ    

ஸமீக்்ஷய ராமம் புந ரிதய்ுவாச ௫0  

யவதவ யத புதர் பிதா ததா௭ஹம்   

குரு ஸ்ஸ்வ தரய்மண ஸுஹ்ருதத்யா ச  

ந தவ்ா௭நுஜாநாமி ந மாம் விஹாய   

ஸுது:கிதா மரஹ்ஸி கம்து யமவம் ௫௧ 

கிம் ஜீவியத யநஹ விநா தவ்யா யம    

யலாயகந வா கிம் ஸ்வதயா௭ ம்ருயதந 

ஶ்யரயயா முஹூரத்ம் தவ ஸநந்ிதாநம்    

மயமஹ க்ருதஸ்்நாத௭பி ஜீவ யலாகாத ்௫௨  

நவர: இயவால்கா௭பி ரயபாஹ்யமாயநா   
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மஹா கயஜா௭தவ்ாந ம௭நுப்ரவிஷ்ட: 

பூய: ப்ரஜஜ்வால விலாப யமநம்   

நிஶம்ய ராம: கருணம் ஜநநய்ா: ௫௩ 

ஸ மாதரம் வசவ விஸம்ஜ்ே கல்பாம்   

ஆரத்ம் ச தஸௌமிதர்ி ம௭பிப்ரதப்தம்  

தரய்ம ஸ்தியதா தரம்்ய முவாச வாக்யம்   

யதா ஸ யயவா௭ரஹ்தி ததர் வக்தும் ௫௪  

அஹம் ஹி யத லக்்ஷமண நிதய் யமவ    

ஜாநாமி பகத்ிம் ச பராக்ரமம் ச  

மம தவ்௭பிப்ராய ம௭ஸநந்ிரக்ீ்ஷய   

மாதர்ா ஸஹா௭ப்யரத்௭ஸி மாம் ஸுதுஃகம் ௫௫  

தரம்ா௭ரத் காமா: கலு தாத யலாயக   

ஸமீக்ஷிதா தரம் பயலா தயயஷு  

யத ததர் ஸரய்வ ஸ்யு: அஸம்ஶயம் யம    

பாரய்யவ வஶ்யா௭பிமதா ஸுபுதர்ா ௫௬ 

யஸ்மிம் ஸ்து ஸரய்வ ஸ்யு: அஸநந்ிவிஷ்டா   

தரய்மா யதஸ்யாத ் ததுபக்ரயமத  

தய்வஷ்யயா பவ தய்௭ரத் பயரா ஹி யலாயக   

காமாதம்தா கல்வபி ந ப்ரஶஸ்தா ௫௭ 

குரு ஶ்ச ராஜா ச பிதா ச வ்ருதத்:   

க்யராதாத ்ப்ரஹரஷ்ா தய்தி வா௭பி காமாத ் 

ய தவ்ா௭௭தியஶத ்காரய் மயவக்்ஷய தரம்ம்   

கஷ்டம் ந குரய்ாத ் அநர்ுஶம்ஸ வ்ருதத்ி: ௫௮ 

ஸ வவ ந ஶகய்நாமி பிது: ப்ரதிஜ்ோம்    

இமாம் அகரத்ும் ஸகலாம் யதாவத ்

ஸ ஹ்யாவயயா ஸ்தாத குரு ரந்ியயாயக   

யதவ்யா ஶ்ச பரத்ா ஸ கதி ஸ்ஸ தரம்: ௫௯   

தஸ்மிந ்புந ரஜ்ீவதி தரம் ராயஜ    

வியஶஷவத ்ஸ்யவ பதி வரத்மாயந  

யதவீ மயா ஸாரத் மியதா௭பகசய்சத ்  

கதம் ஸ்வி தநய்ா விதயவவ நார ீ௬0 

ஸா மா௭நுமநய்ஸ்வ வநம் வ்ரஜம்தம்   

குருஷ்வ ஸ்வஸ்தய்யநாநி யதவி  

யதா ஸமாப்யத புநரா௭௭வ்ரயஜயம்   
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யதா ஹி ஸதய்ய ந புந ரய்யாதி: ௬௧ 

யயஶா ஹ்ய௭ஹம் யகவல ராஜ்ய காரணாத ் 

ந ப்ருஷ்டதஃ கரத்ும் அலம் மயஹாதயம் 

அதீரக் காயல ந து யதவி ஜீவியத  

வ்ருயண௭வராம் அதய் மஹீம் அதரம்தஃ ௬௨ 

ப்ரஸாதய நந்ர வ்ருஷப ஸ்ஸ மாதரம்   

பராக்ரமாத ்ஜிக மிஷுயரவ தண்டகாந ்

அதா௭நுஜம் ப்ருஶம் அநுஶாஸ்ய தரஶ்நம்   

சகார தாம் ஹ்ருதி ஜநநீம் ப்ரதக்ஷிணம் ௬௩ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  ஏக 

விம்ஶ ஸ்ஸரக்:     

த்வா விம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

அத தம் வ்யதயா தீநம் ஸவியஶஷம் அமரஷ்ிதம் 

ஶ்வஸநத்ம் இவ நாயகநத்ர்ம் யராஷ விஸ்பாரி 

யதக்ஷணம் ௧ 

ஆஸாதய் ராமஃ தஸௌமிதர்ிம் ஸுஹ்ருதம் ப்ராதரம் 

ப்ரியம் 

உவா யசதம் ஸ வதரய்யண தாரயந ்ஸதத்வ்ம் 

ஆதம்வாந ்௨ 

நிக்ருஹ்ய யராஷம் யஶாகம் ச வதரய் மா௭௭ஶ்ரிதய் 

யகவலம்  

அவமாநம் நிரஸ்யயமம் க்ருஹீதவ்ா ஹரஷ் முதத்மம் ௩ 

உபக்ஷிப்தம் ஹி யத ்கிம்சித ்அபியஷகா௭ரத்ம் அதய் 

யம  

ஸரவ்ம் விஸரஜ்ய க்ஷிப்ரம் குரு காரய்ம் நிரதய்யம் ௪ 

தஸௌமிதய்ரயயா௭பியஷகாரய்த மம ஸம்பார 

ஸம்ப்ரமஃ 

அபியஷக நிவ்ருதத்ய்ரய்த யஸா௭ஸ்து ஸம்பார 

ஸம்ப்ரமஃ ௫ 

யஸ்யாமத௭பியஷகா௭ரத்ம் மாநஸம் பரிதப்யயத 

மாதா யம ஸா யதா ந ஸ்யாத ்ஸ விஶம்கா ததா குரு ௬ 

தஸ்யாஃ ஶம்கா மயம் துஃகம் முஹூரத்ம் அபி 

யநாதஸ்யஹ 
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மநஸி ப்ரதிஸம்ஜாதம் தஸௌமிதய்ர௭ஹம் 

உயபக்ஷிதும் ௭ 

ந புதத்ி பூரவ்ம் நா௭புதத்ிம் ஸ்மராமி இஹ கதாசந 

மாதர்ூணாம் வா பிதுரவ்ா௭ஹம் க்ருதம௭ல்பம் ச 

விப்ரியம் ௮ 

ஸதய்ஃ ஸதய்ா௭பிஸம்த ஶ்ச நிதய்ம் ஸதய் பராக்ரமஃ 

 பரயலாக பயாத ்பீயதா நிரப் யயா௭ஸ்து பிதா மம ௯ 

 தஸ்யா௭பி ஹி பயவத ்அஸ்மிந ்

கரம்ண்ய௭ப்ரதிஸம்ஹ்ருயத 

 ஸதய்ம் ந இதி மநஸ்தாப ஸ்தஸ்ய தாப ஸ்தயபசச் மாம் 

௧0 

 அபியஷக விதாநம் து தஸ்மாத ்ஸம்ஹ்ருதய் லக்்ஷமண 

 அநவ்யகவா௭ஹம் இசச்ாமி வநம் கநத்ும் இதஃ புநஃ ௧௧ 

 மம ப்ரவ்ராஜநாத ்அதய் க்ருத க்ருதய்ா நர்ுபா௭௭தம்ஜா 

 ஸுதம் பரதம் அவ்யக்ரம் அபியஷசயிதா ததஃ ௧௨ 

 மயி சீரா௭ஜிந தயர ஜடா மண்டல தாரிணி 

 கயத அரண்யம் ச வகயகய்யா பவிஷ்யதி மநஃ ஸுகம் 

௧௩ 

 புதத்ிஃ ப்ரணதீா யய யநயம் மந ஶ்ச ஸுஸமாஹிதம் 

 தம் து நா௭ரஹ்ாமி ஸம்கய்லஷ்டும் ப்ரவ்ரஜிஷ்யாமி 

மா௭சிரம் ௧௪ 

 க்ருத அநத் ஸ்தய்வவ தஸௌமிதய்ர த்ரஷ்டவ்யயா 

மதப்்ரவாஸயந 

 ராஜ்ய ஸ்ய ச விதீரண் ஸ்ய புந யரவ நிவரத்யந ௧௫ 

 வகயகய்யாஃ ப்ரதிபதத்ி ரஹ்ி கதம் ஸ்யாந ்மம பீடயந 

 யதி பாயவா ந வதயவா௭யம் க்ருதாநத் விஹியதா 

பயவத ்௧௬ 

 ஜாநாஸி ஹி யதா தஸௌம்ய ந மாதர்ுஷு மமா௭நத்ரம் 

 பூத பூரவ்ம் வியஶயஷா வா தஸ்யா மயி ஸுயத௭பி வா 

௧௭ 

 யஸா௭பியஷக நிவ்ருதத்ய்௭ரவ்தஃ ப்ரவாஸா௭ரவ்த 

ஶ்ச துரவ்வசஃ 

 உக்வர ரவ்ாக்வய ரஹம் தஸ்யா நா௭நய் தவ்தவாத ்

ஸமரத்யய ௧௮ 
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 கதம் ப்ரக்ருதி ஸம்பநந்ா ராஜ புதர் ீததா குணா 

 ப்ரூயாத ்ஸா ப்ராக்ருயதவ ஸ்தர் ீமத ்பீடாம் பரத்ர்ு 

ஸநந்ிததௌ ௧௯ 

 யத௭சிநத்ய்ம் து த தவ்தவம் பூயத ஷ்வ௭பி ந ஹநய்யத 

 வ்யகத்ம் மயி ச தஸ்யாம் ச பதியதா ஹி விபரய்யஃ ௨0 

 கஶ்சி தவ்தயவந தஸௌமிதய்ர யயாதத்ும் உதஸ்ஹயத 

புமாந ்

 யஸ்ய ந க்ரஹணம் கிம்சித ்கரம்யணா௭நய்தர் 

தர்ுஶ்யயத ௨௧ 

 ஸுக துஃதகௌ பய க்யராததௌ லாபா லாதபௌ பவா 

பதவௌ 

 யசச்  கிம்சித ்ததா பூதம் நநு வதவ ஸ்ய கரம் தத ்௨௨ 

ருஷயயா ப்யுக்ர தபயஸா வதயவ நா௭பிப்ரபீடிதா: 

உதஸ்்ருஜ்ய நியமாம் ஸ்தீவ்ராந ்ப்ரம்ஶ்யநய்த காம 

மநய்ுபி: ௨௩ 

அஸம்கல்பித யம யவஹ யத௭கஸ்மாத ்ப்ரவரத்யத   

நிவரத்ய்ா௭௭ரம்ப மா௭௭ரப்தம் நநு வதவ ஸ்ய கரம் தத ்

௨௪ 

ஏதயா ததத்வ்யா புதத்ய்ா ஸம்ஸ்தப்யா௭௭தம்ாந 

மா௭௭தம்நா  

வ்யாஹயத௭ப்ய௭பியஷயக யம பரிதாயபா ந விதய்யத 

௨௫ 

தஸ்மாத௭பரிதாபஃ ஸ்ஸந ்தவ்மப்ய௭நு விதாய மாம் 

ப்ரதிஸம்ஹாரய க்ஷிப்ரம் ஆபியஷசநிகீம் க்ரியாம் 

௨௬ 

ஏபி: ஏவ கவட: ஸரவ்வ: அபியஷசந ஸம்ப்ருவத : 

மம லக்்ஷமண தாபஸ்யய வ்ரத ஸ்நாநம் பவிஷ்யதி ௨௭ 

அதவா கிம் மம ஏயதந ராஜ த்ரவ்ய மயதந து  

உதத்ர்ுதம் யம ஸ்வயம் யதாயம் வ்ரதா௭௭யதஶம் 

கரிஷ்யதி ௨௮ 

மா ச லக்்ஷமண ஸம்தாபம் காரஷ்ீ ரல்க்்ஷம்யா 

விபரய்யய  

ராஜ்யம் வா வந வாயஸா வா வந வாயஸா 

மயஹாதய: ௨௯ 
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ந லக்்ஷமண அஸ்மிந ்மம ராஜ்ய விக்யந  

மாதா யவீயஸ்ய அதி ஶம்கநீயா 

வதவா௭பிபநந்ா ஹி வதநத்ய்௭நிஷ்டம்  

ஜாநாஸி வதவம் ச ததா ப்ரபாவம்  ௩0 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  தவ்ா 

விம்ஶ ஸ்ஸரக்:   

த்ரயயா விம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

 இதி ப்ருவதி ராயம து லக்்ஷமயணா அதஃ ஶிரா முஹுஃ 

 ஶ்ருதவ்ா மதய்ம் ஜகாம ஏவ மநஸா துஃக ஹரஷ்யயாஃ 

௧ 

 ததா து பதத்வ்ா ப்ருகுடீம் ப்ருயவா ரம்தய்ய நரரஷ்ப: 

 நிஶஶ்வாஸ மஹா ஸரய்பா பில ஸ்த இவ யராஷிதஃ 

௨ 

 தஸ்ய துஷ்ப்ரதி வீக்்ஷயம் த தப்்ருகுடீ ஸஹிதம் ததா 

 பதபௌ க்ருதத் ஸ்ய ஸிம்ஹ ஸ்ய முக ஸ்ய ஸதர்ுஶம் 

முகம் ௩ 

 அக்ர ஹஸ்தம் விதூநவ்ந ்து ஹஸ்தீ ஹஸ்தம் 

இவா௭௭தம்நஃ 

 திரய் கூரத்வ்ம் ஶரயீர ச பாதயிதவ்ா ஶியரா தராம்  

 அக்ர அக்்ஷணா வீக்ஷமாண ஸ்து திரய் க்ப்ராதரம் 

அப்ரவீத ்௪ 

 அஸ்தாயந ஸம்ப்ரயமா யஸ்ய ஜாயதா வவ ஸுமஹாந ்

அயம் 

 தரம் யதாஷ ப்ரஸங்யகந யலாகஸ்யா௭நதி ஶங்கயா 

௫ 

 கதம் ஹ்யயதத ்அஸம்ப்ராநத் ஸ்தவ் தவ்ியதா வக்தும் 

அரஹ்தி 

 யதா வதவம் அதஶௌண்டீரம் தஶௌண்டீரஃ 

க்ஷதர்ியரஷ்ப ௬ 

 கிம் நாம க்ருபணம் வதவம் அஶகத்ம் அபிஶம்ஸஸி 

 பாபயயா ஸ்து கதம் நாம தயயாஃ ஶங்கா ந விதய்யத 

௭ 

 ஸநத்ி தரய்மா பதாஃ ஶ்லக்்ஷணா தரம்ாதம்ந ்கிம் ந 

புதய்யஸ 
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தயயா ஸ்ஸுசரிதம் ஸ்வாரத்ம் ஶாடய்ாத ்பரி 

ஜிஹீரஷ்யதா: ௮ 

யதி வநவம் வ்யவஸிதம் ஸ்யாதத்ி ப்ராயகவ  ராகவ  

தயயா: ப்ராயகவ ததத் ஸ்ய ஸ்யா தவ்ர: ப்ரக்ருத ஶ்ச ஸ:  

௯ 

 யலாக விதவ்ிஷ்டம் ஆரப்தம் தவ் 

த௭நய்ஸ்யா௭பியஷசநம் 

யநா தஸ்யஹ ஸஹிதும் வீர ததர் யம க்ஷம்து மரஹ்ஸி 

௧0 

யயந இயம் ஆகதா தவ்வதம் தவ புதத்ி ரம்ஹீபயத 

ஸ ஹி தரய்மா மம தய்வஷ்யஃ ப்ரஸங்காத ் அஸ்ய 

முஹ்யஸி ௧௧ 

கதம் தவ்ம் கரம்ணா ஶக்த: வகயகயீ வஶ வரத்ிந: 

கரிஷ்யஸி பிது ரவ்ாக்யம் அதரம்ிஷ்டம் விகரஹ்ிதம் 

௧௨ 

யதய்௭யம் கில்பிஷா தய்பத: க்ருயதா ப்யயவம் ந 

க்ருஹ்யயத  

ஜாயயத ததர் யம துஃகம் தரம் ஸம்க ஶ்ச கரஹ்ித: ௧௩ 

மநஸா௭பி கதம் காமம் குரய்ா  ஸ்தவ்ம் காம 

வ்ருதத்யயா: 

தயயா ஸ்தவ்௭ஹிதயயா ரந்ிதய்ம் ஶதர்ய்வா: 

பிதர்பிதாநயயா: ௧௪ 

யதய்௭பி ப்ரதிபதத்ி ஸ்யத வதவீ சா௭பி தயயா ரம்தம் 

 ததா ப்யுயபக்ஷணயீம் யத ந யம தத௭பி யராசயத ௧௫ 

 விகல்யபா வீரய் ஹீயநா யஃ ஸ வதவம் அநுவரத்யத 

 வீராஃ ஸம்பாவிதா௭௭தம்ாயநா ந வதவம் 

பரய்ுபாஸயத ௧௬ 

 வதவம் புருஷ காயரண யஃ ஸமரத்ஃ ப்ரபாதிதும் 

 ந வதயவந விபநந்ா௭ரத்ஃ புருஷஃ ஸ்யஸா௭வஸீததி 

௧௭ 

 த்ரக்்ஷயநத்ி தவ்௭தய் வதவஸ்ய தபௌருஷம் 

புருஷஸ்ய ச 

 வதவ மாநுஷயயா: அதய் வ்யகத்ா வ்யகத்ி ரப்விஷ்யதி 

௧௮ 
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 அதய் ம தத்பௌருஷ ஹதம் வதவம் த்ரக்்ஷயநத்ி வவ 

ஜநாஃ 

 ய தவ்தவதா ஹதம் யத௭தய் தர்ுஷ்டம் 

ராஜ்யா௭பியஷசநம் ௧௯ 

 அதய்ங்குஶம் இயவா தத்ாமம் கஜம் மத பயலா தத்தம் 

 ப்ரதாவிதம் அஹம் வதவம் தபௌருயஷண நிவரத்யய 

௨0 

 யலாகபாலாஃ ஸமஸ்தா ஸ்யத நா௭தய் 

ராமா௭பியஷசநம் 

 ந ச க்ருதஸ்்நா ஸ்தர்யயா யலாகா விஹநய்ுஃ கிம் புநஃ 

பிதா ௨௧ 

 வய ரவ்ிவாஸ ஸ்தவா௭ரண்யய மியதா ராஜந ்

ஸமரத்ிதஃ 

 அரண்யய யத விவதஸ்்யநத்ி சதுரத்ஶ ஸமா ஸ்ததா ௨௨ 

 அஹம் ததா௭௭ஶாம் யசதஸ்்யாமி பிது ஸ்த ஸ்யா ஶ்ச 

யா தவ 

 அபியஷக விகாயதந புதர் ராஜ்யாய வரத்யத ௨௩ 

 ம தப்யலந விருதத்ாய ந ஸ்யா தவ்தவ பலம் ததா 

 ப்ரபவிஷ்யதி துஃகாய யயதாக்ரம் தபௌருஷம் மம 

௨௪ 

 ஊரத்வ்ம் வரஷ் ஸஹஸ்ரா௭நய்த ப்ரஜா பால்யம் 

அநநத்ரம் 

 ஆரய் புதர்ாஃ கரிஷ்யநத்ி வந வாஸம் கயத தவ்யி ௨௫ 

 பூரவ்ம் ராஜரஷ்ி வ்ருதத்ய்ா ஹி வந வாயஸா விதீயயத 

 ப்ரஜா நிக்ஷிப்ய புதய்ரஷு புத்ரவத ்பரிபாலயந ௨௬ 

 ஸ யசத ்ராஜநி அயநக அக்யர ராஜ்ய விப்ரம ஶங்கயா 

 வநவம் இசச்ஸி தரம்ாதம்ந ்ராஜ்யம் ராம தவ்ம் ஆதம்நி 

௨௭ 

 ப்ரதிஜாயந ச யத வீர மா பூவம் வீர யலாக பாக் 

 ராஜ்யம் ச தவ ரயக்ஷயம் அஹம் யவயலவ ஸாகரம் 

௨௮ 

 மங்கவள: அபிஷிே்சஸ்வ ததர் தவ்ம் வ்யாப்ருயதா பவ 

 அஹம் ஏயகா மஹீபாலாந ்அலம் வாரயிதும் பலாத ்

௨௯ 
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 ந யஶாபா௭ரத்ா விதமௌ பாஹூ ந தநு ரப்ூஷணாய யம 

 ந அஸி: ஆபநத்நா௭ரத்ாய ந ஶராஃ ஸ்தம்ப யஹதவஃ 

௩0 

 அமிதர் தமநா௭ரத்ம் யம ஸரவ்ம் ஏத சச்துஷ்டயம் 

 ந சா௭ஹம் காமயய௭தய்௭ரத்ம் யஃ ஸ்யாத ்

ஶதர்ுரம்யதா மம 

 அஸிநா தீக்்ஷண தாயரண விதய்ுசச்லித வரச்ஸா ௩௧ 

 ப்ரக்ருஹீயதந வவ ஶதர்ும் வஜ்ரிணம் வா ந கல்பயய 

௩௨ 

 கடக் நிஷ்யபஷ நிஷ்பிஷ்வட ரக்ஹநா துஶ்சரா ச யம 

 ஹஸ்தய்௭ஶ்வ நர ஹஸ்யதாரு ஶியராபி ரப்விதா 

மஹீ ௩௩ 

 கடக் தாரா ஹதா யம௭தய் தீப்யமாநா இவ அதர்யஃ 

 பதிஷ்யநத்ி தவ்ிபா பூதமௌ யமகா இவ ஸவிதய்ுதஃ ௩௪ 

 பதத் யகாதா௭0குளி தர்ாயண ப்ரக்ருஹீத ஶரா௭௭ஸயந 

 கதம் புருஷமாநீ ஸ்யாத ்புருஷாணாம் மயி ஸ்தியத ௩௫ 

 பஹுபி: ச ஏகம் அதய்ஸ்யநய்நயகந ச பஹூந ்ஜநாந ்

 விநியயாக்்ஷயா ம்ய௭ஹம் பாணாந ்நர்ு வாஜி கஜ 

மரம்ஸு ௩௬ 

 அதய் யம௭ஸ்தர் ப்ரபாவஸ்ய ப்ரபாவஃ ப்ரபவிஷ்யதி 

 ராஜ்ே ஶ்சா௭ப்ரபுதாம் கரத்ும் ப்ரபுதவ்ம் ச தவ ப்ரயபா 

௩௭ 

 அதய் சநத்ந ஸாரஸ்ய யகயூரா யமாக்ஷணஸ்ய ச  

 வஸூநாம் ச வியமாக்ஷஸ்ய ஸுஹ்ருதாம் பாலநஸ்ய ச 

௩௮ 

 அநுரூபா விதமௌ பாஹூ ராம கரம் கரிஷ்யதஃ 

 அபியஷசந விக்நஸ்ய கரத்ர்ூணாம் யத நிவாரயண ௩௯ 

 ப்ரவீஹி யகா௭தவ்யவ மயா வியுஜ்யதாம்  

தவா ஸுஹ்ருத ்ப்ராண யஶஃ ஸுஹ்ரு ஜ்ஜவநஃ 

 யதா தயவ யம் வஸுதா வயஶ பயவத ் 

தவதவ மாம் ஶாதி தவா௭ஸ்மி கிம்கரஃ  ௪0  

விம்ருஜ்ய பாஷ்பம் பரிஸாநத்வ்்ய ச அஸக்ருத ் 

ஸ லக்்ஷமணம் ராகவ வம்ஶ வரத்நஃ 

 உவாச பிதர்ய்ய வசயந வ்யவஸ்திதம்  



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகி ராமாயணம் 

அயயாதய் காம்ட: 
 

Page 97 of 389 
 

நியபாத மாம் ஏஷ ஹி தஸௌம்ய ஸ தப்தஃ     ௪௧    

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட தர்யயா 

விம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

சதுரவ்ிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

 தம் ஸமீக்்ஷய து அவஹிதம் பிது: நிரய்தஶ பாலயந 

 தகௌஸல்யா பாஷ்ப ஸம்ருதத்ா வயசா தரம்ிஷ்டம் 

அப்ரவீத ்௧ 

 அதர்ுஷ்ட துஃயகா தரம்ாதம்ா ஸரவ் பூத ப்ரியம் வதஃ 

 மயி ஜாயதா தஶரதாத ்கதம் உம்யசந வரத்யயத ்௨ 

 யஸ்ய ப்ருதய்ா ஶ்ச தாஸா ஶ்ச ம்ருஷ்டாநி அநந்ாநி 

பும்ஜயத 

 கதம் ஸ யபாக்்ஷயயத நாயதா வயந மூல பலாநி அயம் 

௩ 

 க ஏதத ்ஶ்ரத்தயதத ்ஶ்ருதவ்ா கஸ்ய வா ந பயவத ்பயம் 

 குணவாந ்தயியதா ராஜ்யோ ராகயவா ய 

தவ்ிவாஸ்யயத ௪ 

நூநம் து பலவாந ்யலாயக கர்ுதாம்த ஸ்ஸரவ்மா௭௭திஶந ்

யலாயக ராமா௭பிராம ஸ்தவ்ம் வநம் யதர் கமிஷ்யஸி 

௫ 

அயம் து மம ஆதம்பவ: தவ அதரஶ்ந மாருத: 

விலாப துஃக ஸமியதா ருதிதா௭ஶ்ரு ஹுத ஆஹுதி: ௬ 

சிம்தா பாஷ்ப மஹா தூம: தவ அதரஶ்ந சிதத்ஜ: 

கரஶ்யிதவ்ா ப்ருஶம் புதர் நிஶ்வாஸ ஆயாஸ ஸம்பவ: ௭ 

 தவ்யா விஹீநாம் இஹ மாம் யஶாகா௭க்நி: அதுயலா 

மஹாந ்

 ப்ரதக்்ஷயதி யதா கக்ஷம் சிதர் பாநு: ஹிமாதய்யய ௮ 

 கதம் ஹி யதநுஃ ஸ்வம் வதஸ்ம் கசச்நத்ம் நா௭நுகசச்தி 

 அஹம் தவ்ா௭நுகமிஷ்யாமி யதர் புதர் கமிஷ்யஸி ௯ 

 ததா நிகதிதம் மாதர்ா ததவ்ாக்யம் புருஷரஷ்பஃ 

 ஶ்ருதவ்ா ராயமா௭ப்ரவீ தவ்ாக்யம் மாதரம் ப்ருஶ 

துஃகிதாம் ௧0 

 வகயகய்யா வே்சியதா ராஜா மயி சா௭ரண்யம் 

ஆஶ்ரியத 

 பவதய்ா ச பரிதய்க்யதா ந நூநம் வரத்யிஷ்யதி ௧௧ 
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 பரத்ுஃ கில பரிதய்ாயகா நர்ுஶம்ஸஃ யகவலம் 

ஸ்தர்ியாஃ 

 ஸ பவதய்ா ந கரத்வ்யயா மநஸா அபி விகரஹ்ிதஃ ௧௨ 

 யாவத ்ஜீவதி காகுதஸ்்தஃ பிதா யம ஜகதீபதிஃ 

 ஶுஶ்ரூஷா க்ரியதாம் தாவத ்ஸ ஹி தரம்ஃ ஸநாதநஃ 

௧௩ 

 ஏவம் உக்தா து ராயமண தகௌஸல்யா ஶுப தரஶ்நா 

 தயத தய்ுவாச ஸுப்ரதீா ராமம் அக்லிஷ்டகாரிணம் ௧௪ 

 ஏவம் உக்த ஸ்து வசநம் ராயமா தரம்ப்ருதாம் வரஃ 

 பூய: தாம் அப்ரவீ தவ்ாக்யம் மாதரம் ப்ருஶ துஃகிதாம் 

௧௫ 

 மயா வசவ பவதய்ா ச கரத்வ்யம் வசநம் பிதுஃ 

 ராஜா பரத்ா குருஃ ஶ்யரஷ்டஃ ஸரய்வஷாம் ஈஶ்வரஃ 

ப்ரபுஃ ௧௬ 

 இமாநி து மஹா௭ரண்யய விஹ்ருதய் நவ பே்ச ச 

 வரஷ்ாணி பரம ப்ரதீஃ ஸ்தாஸ்யாமி வசயந தவ ௧௭ 

 ஏவம் உக்தா ப்ரியம் புதர்ம் பாஷ்ப பூரண்ா௭௭நநா ததா 

 உவாச பரமா௭௭ரத்ா து தகௌஸல்யா புதர் வதஸ்லா 

௧௮ 

 ஆஸாம் ராம ஸபதநீ்நாம் வஸ்தும் மதய்ய ந யம க்ஷமம் 

 நய மாம் அபி காகுதஸ்்த வநம் வநய்ம் ம்ருகீம் யதா ௧௯ 

 யதி யத கமயந புதத்ிஃ க்ருதா பிது: அயபக்ஷயா 

 தாம் ததா ருததீம் ராயமா ருதந ்வசந ம௭ப்ரவீத ்௨0 

 ஜீவநத்ய்ா ஹி ஸ்தர்ியா பரத்ா வதவதம் ப்ரபுயரவ ச 

 பவதய்ா மம வச வா௭தய் ராஜா ப்ரபவதி ப்ரபுஃ ௨௧ 

ந ஹ்ய௭நாதா வயம் ராஜ்ோ யலாகநாயதந தீமதா  

 பரத ஶ்சா௭பி தரம்ாதம்ா ஸரவ் பூத ப்ரியம் வதஃ 

 பவதீம் அநுவரய்தத ஸ ஹி தரம்ரதஃ ஸதா ௨௨ 

 யதா மயி து நிஷ்க்ராநய்த புதர் யஶாயகந பாரத்ிவஃ 

 ஶ்ரமம் நா௭வாப்நுயாத ்கிம்சித ்அப்ரமதத்ா ததா குரு 

௨௩ 

தாருண ஶ்சா ப்ய௭யம் யஶாயகா யவதநம் ந விநாஶ 

யயத ் 
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ராஜ்யோ வ்ருதத்ஸ்ய ஸததம் ஹிதம் சர ஸமாஹிதா 

௨௪ 

 வ்ரயதாபவாஸ நிரதா யா நார ீபரயமா தத்மா 

 பரத்ாரம் நா௭நுவரய்தத ஸா ச பாபகதி ரப்யவத ்௨௫ 

பரத்ு ஶுஶ்ரூஷயா நார ீலபயத ஸ்வரக் முதத்மம்  

ஆபி யா நிரந்மஸ்காரா நிவ்ருதத்ா யதவ பூஜநாத ்௨௬ 

 ஶுஶ்ரூஷா யமவ குரவ்ீத பரத்ுஃ ப்ரியஹியத ரதா 

 ஏஷ தரம்ஃ புரா தர்ுஷ்யடா யலாயக யவயத ஶ்ருதஃ 

ஸ்ம்ருதஃ ௨௭ 

அக்நி காரய்யஷு ச ஸதா ஸுமயநாபி ஶ்ச யதவதா: 

 பூஜ்யா ஸ்யத மதக்்ருயத யதவி ப்ராஹ்மணா ஶ்வசவ 

ஸுவ்ரதாஃ ௨௮ 

 ஏவம் காலம் ப்ரதீக்ஷஸ்வ மமா௭௭கமந காங்க்ஷிண ீ

நியதா நியதா ஹாரா பரத்ு ஶுஶ்ரூஷயண ரதா ௨௯ 

 ப்ராப்ஸ்யயஸ பரமம் காமம் மயி ப்ரதய்ா௭௭கயத ஸதி 

 யதி தரம்ப்ருதாம் ஶ்யரஷ்யடா தாரயிஷ்யதி ஜீவிதம் 

௩0 

 ஏவம் உக்தா து ராயமண பாஷ்ப பரய்ாகுயலக்ஷணா 

 தகௌஸல்யா புதர் யஶாகா௭௭ரத்ா ராமம் வசந 

மப்ரவீத ்௩௧ 

கமயந ஸுக்ருதாம் புதத்ிம் ந யத ஶகய்நாமி புத்ரக  

விநிவரத்யதும் வீர நூநம் காயலா துரதய்ய: ௩௨ 

 கசச் புதர் தவ்ம் ஏகாக்யரா பதர்ம் யத௭ஸ்து ஸதா 

வியபா 

புந ஸ்தவ்யி நிவ்ருதய்த து பவிஷ்யாமி கத க்லமா ௩௩ 

ப்ரதய்ா௭௭கயத மஹா பாயக க்ருதா௭ரய்த சரித வ்ரயத  

பிது:  அ ருண்யதாம் ப்ராப்யத ப்ரதி லப்ஸ்யய பரம் ஸுகம் 

௩௪ 

க்ருதாநத்ஸ்ய கதி: புதர் துரவ்ிபாவ்யா ஸதா புவி  

ய ஸ்தவ்ாம் ஸம்யசாதயதி யம வச அசச்ிதய் ராகவ ௩௫ 

கசச் இதாநீம் மஹா பாயஹா யக்ஷயமண 

புநரா௭௭கத: 

நம்தயிஷ்யஸி மாம் புதர் ஸாம்நா வாக்யயந சாருணா 

௩௬ 
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அபி இதாநீம் ஸ கால: ஸ்யாத ்வநாத ்ப்ரதய்ா௭௭கதம் 

புந:  

ய தவ்ாம் புத்ரக பஶ்யயயம் ஜடா வல்கல தாரிணம் ௩௭ 

 ததா ஹி ராமம் வந வாஸ நிஶ்சிதம்  

ஸமீக்்ஷய யதவீ பரயமண யசதஸா 

 உவாச ராமம் ஶுப லக்ஷணம் வயசா  

பபூவ ச ஸ்வஸ்தய்௭யநா௭பி காங்க்ஷிண ீ ௩௮    

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

சதுரவ்ிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

பம்ச விம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஸா அபநீய தம் ஆயாஸம் உபஸ்ப்ருஶ்ய ஜலம் ஶுசி 

 சகார மாதா ராம ஸ்ய மங்களாநி மநஸ்விநீ ௧ 

ந ஶக்யயஸ வாரயிதும் கசச் இதாநீம் ரகூதத்ம  

ஶீக்ரம் ச விநிவரத்ஸ்வ வரத்ஸ்வ ச ஸதாம் க்ரயம ௨ 

யம் பாலயஸி தரம்ம் தவ்ம் தர்ுதய்ா ச நியயமந ச  

ஸ வவ ராகவ ஶாரத்ூல தரம்: தவ்ாம் அபிரக்ஷது ௩ 

யயப்ய: ப்ரணமயஸ புதர் வசதய்யஷு ஆயதயநஷு ச  

யத ச தவ்ாம் அபிரக்ஷம்து வயந ஸஹ மஹரஷ்ிபி: ௪ 

யாநி ததத்ாநி யத அஸ்தர்ாணி விஶ்வாமிதய்ரண தீமதா  

தாநி தவ்ாம் அபிரக்ஷம்து குவண: ஸமுதிதம் ஸதா ௫ 

பிதர்ு ஶுஶ்ரூஷயா புதர் மாதர்ு ஶுஶ்ரூஷயா ததா  

ஸதய்யந ச மஹா பாயஹா சிரம்ஜீவ அபிரக்ஷித: ௬ 

ஸமிதக்ுஶ பவிதர்ாணி யவதய் ஶ்சா௭௭யதநாநி ச  

ஸ்தம்டிலாநி விசிதர்ாணி வஶலா வ்ருக்ஷா: க்ஷுபா 

ஹ்ரதா:  

பதம்கா: பநந்கா: ஸிம்ஹா ஸ்தவ்ாம் ரக்ஷது 

நயராதத்ம ௭ 

ஸ்வஸ்தி ஸாதய்ா ஶ்ச விஶ்யவ ச மருத ஶ்ச மஹரஷ்ய: 

ஸ்வஸ்தி தாதா விதாதா ச  ஸ்வஸ்தி பூஷா பயகா 

அரய்மா ௮ 

யலாக பால ஶ்ச யத ஸரய்வ வாஸவ ப்ரமுகா ஸ்ததா  

ருதவ ஶ்வசவ பக்ஷா ஶ்ச மாஸாஃ ஸம்வதஸ்ராஃ 

க்ஷபாஃ ௯ 

திநாநி ச முஹூரத்ா ஶ்ச ஸ்வஸ்தி குரவ்நத்ு யத ஸதா 
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ஸ்ம்ருதி ரத்ர்ுதி ஶ்ச தரம் ஶ்ச பாநத்ு தவ்ாம் புதர் 

ஸரவ்தஃ ௧0 

ஸ்கநத் ஶ்ச பகவாந ்யதவஃ யஸாம ஶ்ச 

ஸப்ருஹஸ்பதிஃ 

ஸப்தரஷ்யயா நாரத ஶ்ச யத தவ்ாம் ரக்ஷநத்ு ஸரவ்தஃ 

௧௧ 

யா ஶ்சா௭பி ஸரவ்த ஸ்ஸிதத்ா திஶ ஶ்ச ஸ திகீஶ்வாரா: 

ஸ்துதா மயா வயந தஸ்மிந ்பாம்து தவ்ாம் புதர் நிதய்ஶ: 

௧௨ 

ஶிலா ஸ்ஸரய்வ ஸமுதர்ா ஶ்ச ராஜா வருண ஏவ ச  

தத்யௌ ரம்தரிக்ஷம் ப்ருதிவீ நதய் ஸ்ஸரவ்ா ஸ்தவதவ 

ச ௧௩ 

 நக்ஷதர்ாணி ச ஸரவ்ாணி க்ரஹா ஶ்ச ஸஹ யதவதாஃ 

அயஹா ராதய்ர ததா ஸம்தய்ய பாம்து தவ்ாம் வந 

மா௭௭ஶ்ரிதம் ௧௪ 

ருதவ ஶ்வசவ ஷடப்ுண்யா மாஸா ஸம்வதஸ்ரா ஸ்ததா  

கலா ஶ்ச காஷ்டா ஶ்ச ததா தவ ஶரம் திஶம்து யத ௧௫ 

மஹா வநாநி சரயதா முநி யவஷஸ்ய தீமதஃ 

தவா௭௭திதய்ா ஶ்ச வததய்ா ஶ்ச பவம்து ஸுக தா 

ஸ்ஸதா ௧௬ 

ராக்ஷஸாநாம் பிஶாசாநாம் தரௌதர்ாணாம் க்ரூர 

கரம்ணாம்  

க்ரவ்யாதாநாம் ச ஸரய்வஷாம் மா பூத ்புதர்க யத பயம் 

௧௭ 

 ப்லவகா வ்ருஶ்சிகா தம்ஶா மஶகா ஶ்வசவ காநயந 

 ஸர ீஸ்ருபா ஶ்ச கீடா ஶ்ச மா பூவந ்கஹயந தவ ௧௮ 

 மஹா தவ்ிபா ஶ்ச ஸிம்ஹா ஶ்ச வ்யாக்ரா ருக்ஷா ஶ்ச 

தம்ஷ்டர்ிணஃ 

 மஹிஷாஃ ஶ்ருங்கியணா தரௌதர்ா ந யத தர்ுஹ்யநத்ு 

புத்ரக ௧௯ 

 நர்ு மாம்ஸ யபாஜநா தரௌத்ரா யய சா௭நய்ய ஸதத்வ் 

ஜாதயஃ 

 மா ச தவ்ாம் ஹிம்ஸிஷுஃ புதர் மயா ஸம்பூஜிதா 

ஸ்தவ்ிஹ ௨0 
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 ஆகமா ஸ்யத ஶிவாஃ ஸநத்ு ஸிதய்நத்ு ச பராக்ரமாஃ 

 ஸரவ் ஸம்பதத்யயா ராம ஸ்வஸ்திமாந ்கசச் புத்ரக 

௨௧ 

 ஸ்வஸ்தி யத ஸ்தவ்ாநத்ரியக்ஷப்யஃ பாரத்ியவப்யஃ 

புநஃ புநஃ 

 ஸரய்வப்ய ஶ்வசவ யதயவப்யயா யய ச யத பரிபநத்ிநஃ 

௨௨ 

குரு ஸ்யஸாம ஶ்ச ஸூரய் ஶ்ச தநயதா௭த யம ஸ்ததா  

பாம்து தவ்ா மரச்ிதா ராம தம்டகா௭ரண்ய வாஸநம் ௨௩ 

அக்நி ரவ்ாயு ஸ்ததா தூயமா மம்தர்ா ஶ்ச ருஷி  முகாத ்

சய்ுதா: 

உபஸ்பரஶ்ந  காயல து பாம்து தவ்ாம் ரகு நம்தந ௨௪ 

ஸரவ் யலாக ப்ரபு ரப்்ரஹ்மா பூத பரத்ா தத ரஷ்யஃ 

யய ச யஶஷாஃ ஸுரா ஸ்யத தவ்ாம் ரக்ஷநத்ு வந 

வாஸிநம் ௨௫ 

இதி மால்வயஃ ஸுரகணாந ்கநவ்த ஶ்சா௭பி யஶஸ்விநீ 

ஸ்துதிபி ஶ்சா௭நுரூபாபி: ஆநரச்ா௭௭யத யலாசநா ௨௬ 

ஜ்வலநம் ஸமுபாதாய ப்ராஹ்மயணந மஹாதம்நா  

ஹாவயா மாஸ விதிநா ராம மம்கள காரணாத ்௨௭ 

க்ருதம் ஶ்யவதாநி மால்யாநி ஸமித ஶ்யவத ஸரஷ்பாந ் 

உப ஸம்பாதயா மாஸ தகௌஸல்யா பரமாம்கநா ௨௮ 

உபாதய்ாய ஸ்ஸ விதிநா ஹுதவ்ா ஶாம்தி ம௭நாமயம்  

ஹுத ஹவ்யா௭வ யஶயஷண பாஹ்யம் பலி ம௭கல்பயத ்

௨௯ 

மது ததய்௭க்ஷத க்ருவத ஸ்வஸ்தி வாயசா தவ்ிஜாம் 

ஸ்தத: 

வாசயா மாஸ ராம ஸ்ய வயந ஸ்வஸ்தய்யந க்ரியா: ௩0 

தத ஸ்தஸ்வம தவ்ியஜம்தர்ாய ராம மாதா யஶஸ்விநீ  

தக்ஷிணாம் ப்ரதததௌ காம்யாம் ராகவம் ச இத 

ம௭ப்ரவீத ்௩௧ 

ய நம்ங்களம் ஸஹஸ்ராயக்ஷ ஸரவ் யதவ நமஸ்க்ருயத  

வ்ருதர் நாயஶ ஸமபவ தத் தய்த பவது மம்களம் ௩௨  

ய நம்ங்களம் ஸுபரண் ஸ்ய விநதா௭கல்பயத ்புரா 

அம்ருதம் ப்ராரத்யாநஸ்ய த தய்த பவது மங்களம் ௩௩ 
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அம்ருயதா தப்ாதயந வததய்ாந ்க்நயதா வஜ்ர தரஸ்ய 

யத ் 

அதிதி ரம்ம்களம் ப்ராதா தத் தய்த பவது மம்களம் ௩௪ 

தர்நீ ்விக்ரமாந ்க்ரமயதா விஷ்யணா ரமித யதஜஸ: 

ய தா௭௭ஸீநம்ம்களம் ராம தத் தய்த பவது மம்களம் ௩௫ 

ருதவ ஸ்ஸாகாரா தவ்ீபா யவதா யலாகா திஶ ஶ்ச யத  

மம்களாநி மஹா பாயஹா திஶம்து ஶுப மம்களா: ௩௬ 

இதி புதர் ஸ்ய யஶஷாம் ஶ்ச க்ரு தவ்ா ஶிரஸி பாமிநீ  

கம்வதஶ்சா௭பி ஸமாலப்ய ராமமா௭யத யலாசநா  ௩௭ 

ஓஷதீம் சா௭பி ஸிதத்ாரத்ாம் விஶல்ய கரணம்ீ ஶுபாம் 

சகார ரக்ஷாம் தகௌஸல்யா மநத்வ்ர: அபிஜஜாப ச 

௩௮ 

உவாசா௭தி ப்ரஹ்ருஷ்யடவ ஸா துஃக வஶ வரத்ிநீ  

வாங்மாதய்ரண ந பாயவந வாசா ஸம்ஸஜ்ஜமாநயா 

௩௯ 

ஆநம்ய மூரத்ந்ி சா௭௭க்ராய பரிஷ்வஜ்ய யஶஸ்விநீ 

அவதத ்புதர் ஸிதத்ா௭ரய்தா கசச் ராம யதா ஸுகம் ௪0 

அயராகம் ஸரவ் ஸிதத்ாரத்ம் அயயாதய்ாம் புநர ்

ஆகதம் 

பஶ்யாமி தவ்ாம் ஸுகம் வதஸ் ஸுஸ்திதம் ராஜ யவஶ்மநி 

௪௧ 

ப்ரணஷ்ட துஃக ஸம்கல்பா ஹரஷ் விதய்யாதி 

தா௭௭நநா 

த்ரக்்ஷயாமி தவ்ாம் வநாத ்ப்ராப்தம் பூரண் சம்தர் 

மியவாதிதம் ௪௨ 

பதர்ா௭௭ஸந கதம் ராம வந வாஸா திஹா௭௭கதம் 

த்ரக்்ஷயாமி ச புந ஸ்தவ்ாம் து தீரண்வம்தம் பிது ரவ்ச: 

௪௩ 

மம்கவள: உபஸம்பநய்நா வந வாஸாத ்இஹா௭௭கத: 

வதவ்ா மம ச நிதய்ம் தவ்ம் காமாந ்ஸம்வரத்யாஹி 

யபா ௪௪ 

மயா௭ரச்ிதா யதவ கணாஃ ஶிவா௭௭தயயா    

மஹரஷ்யயா பூத மஹா௭ஸுயரா ரகாஃ 

அபிப்ரயாதஸ்ய வநம் சிராய யத   
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ஹிதாநி காம்க்ஷநத்ு திஶ ஶ்ச ராகவ  ௪௫ 

இதீ வ சா௭ஶ்ரு ப்ரதிபூரண் யலாசநா   

ஸமாப்ய ச ஸ்வஸ்தய்யநம் யதா விதி 

ப்ரதக்ஷிணம் வசவ சகார ராகவம்   

புநஃ புந ஶ்சா௭பி நிபீடய் ஸஸ்வயஜ       ௪௬ 

ததா து யதவ்யா ஸ க்ருத ப்ரதக்ஷியணா     

நிபீடய் மாது ஶ்சரதணௌ புநஃ புநஃ 

ஜகாம ஸீதா நிலயம் மஹாயஶாஃ    

ஸ ராகவஃ ப்ரஜ்வலிதஃ ஸ்வயா ஶ்ரியா ௪௭       

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட பம்ச 

விம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஷடவ்ிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

அபிவாதய் து தகௌஸல்யாம் ராமஃ ஸம்ப்ரஸ்தியதா 

வநம் 

க்ருத  ஸ்வஸ்தய்யயநா மாதர்ா தரம்ிஷ்யட வரத்ம்நி 

ஸ்திதஃ ௧ 

விராஜயந ்ராஜ ஸுயதா ராஜ மாரக்ம் நவர ரவ்்ருதம் 

ஹ்ருதயாநி  ஆமமநத் இவ ஜந ஸ்ய குணவதத்யா ௨ 

வவயதஹீ சா௭பி தத ்ஸரவ்ம் ந ஶுஶ்ராவ தபஸ்விநீ 

தத ்ஏவ ஹ்ருதி தஸ்யா ஶ்ச தயௌவ 

ராஜ்யா௭பியஷசநம் ௩ 

யதவ காரய்ம் ஸ்வயம் க்ருதவ்ா க்ருதஜ்ோ ஹ்ருஷ்ட 

யசதநா 

அபிஜ்ோ ராஜ தரம்ாணாம் ராஜ புதர்ம் ப்ரதீக்ஷயத ௪ 

ப்ரவியவஶா௭த ராம ஸ்து ஸ்வ யவஶ்ம ஸுவிபூஷிதம் 

ப்ரஹ்ருஷ்ட ஜந ஸம்பூரண்ம் ஹ்ரியா கிம்சித ்

அவாங்முகஃ ௫ 

அத ஸீதா ஸமுதப்தய் யவபமாநா ச தம் பதிம் 

அபஶ்யத ்யஶாக ஸம்தப்தம் சிநத்ா வ்யாகுலி 

யதம்தர்ியம் ௬ 

தாம் தர்ுஷ்டவ்ா ஸ ஹி தரம்ாதம்ா ந ஶாஶாக 

மயநாகதம்  

தம் யஶாகம் ராகவ ஸ்யஸாடும் தயதா விவ்ருததாம் 

கத: ௭ 
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விவரண் வதநம் தர்ுஷ்டவ்ா தம் ப்ரஸ்விநந்ம் 

அமரஷ்ணம் 

ஆஹ துஃகா௭பி ஸம்தப்தா கிம் இதாநீம் இதம் ப்ரயபா 

௮ 

அதய் பாரஹ்ஸ்பதஃ ஶ்ரீமாந ்யுக்தஃ புஷ்யயா ந ராகவ 

ப்யராசய்யத ப்ராஹ்மவணஃ ப்ராஜ்வேஃ யகந 

தவ்ம௭ஸி துரம்நாஃ ௯ 

ந யத ஶத ஶலாயகந ஜல யபந நியபந ச 

ஆவ்ருதம் வதநம் வல்கு சதய்ரணா௭பி விராஜயத ௧0 

வ்யஜநாப்யாம் ச முக்யாப்யாம் ஶதபதர் நியபக்ஷணம் 

சநத்ர் ஹம்ஸ ப்ரகாஶாப்யாம் வீஜ்யயத ந தவா௭௭நநம் 

௧௧ 

வாக்மியநா வநத்ிந ஶ்சா௭பி ப்ரஹ்ருஷ்டா ஸ்தவ்ம் 

நரரஷ்ப 

ஸ்துவநய்தா நா௭தய் தர்ுஶ்யநய்த மங்கவள:  ஸூத 

மாகதாஃ ௧௨ 

ந யத தக்ஷௌதர்ம் ச ததி ச ப்ராஹ்மணா யவத 

பாரகாஃ 

மூரத்ந்ி மூரத்ா௭பிஷிகத் ஸ்ய தததி ஸ்ம விதாநதஃ ௧௩ 

ந தவ்ாம் ப்ரக்ருதயஃ ஸரவ்ா ஶ்யரண ீமுக்யா ஶ்ச 

பூஷிதாஃ 

அநுவ்ரஜிதும் இசச்நத்ி தபௌர ஜாநபதா ஸ்ததா ௧௪ 

சதுரப்ி ரய்வக ஸம்பநவ்ந ரஹ்வயஃ காே்சந 

பூஷவணஃ 

முக்யஃ புஷ்ய ரயதா யுக்தஃ கிம் ந கசச்தி யத௭க்ரதஃ 

௧௫ 

ந ஹஸ்தீ சா௭க்ரதஃ ஶ்ரீமாம் ஸ்தவ லக்ஷண பூஜிதஃ 

ப்ரயாயண லக்்ஷயயத வீர கர்ுஷ்ண யமக கிரி ப்ரபஃ ௧௬ 

ந ச காே்சந சிதர்ம் யத பஶ்யாமி ப்ரிய தரஶ்ந 

பதர்ா௭௭ஸநம் புரஸ்க்ருதய் யாநத்ம் வீர புரஸ்க்ருதம் 

௧௭ 

அபியஷயகா யதா ஸஜ்ஜஃ கிம் இதாநீம் இதம் தவ 

அபூரய்வா முக வரண் ஶ்ச ந ப்ரஹரஷ் ஶ்ச லக்்ஷயயத 

௧௮ 
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இதீவ விலபநத்ீம் தாம் ப்யராவாச ரகு நநத்நஃ 

ஸீயத ததர் பவாம் ஸ்தாத ப்ரவ்ராஜயதி மாம் வநம் ௧௯ 

குயல மஹதி ஸம்பூயத தரம்ஜ்யே தரம் சாரிணி 

ஶ்ருணு ஜாநகி யய யநதம் க்ரயமணா௭ப்யாகதம் மம ௨0 

ராஜ்ோ ஸதய் ப்ரதிஜ்யேந பிதர்ா தஶரயதந ச 

வகயகய்யா மம மாதய்ர து புரா ததத்தௌ மஹா 

வதரௌ ௨௧ 

தயா௭தய் மம ஸஜ்யஜ௭ஸ்மிந ்அபியஷயக 

நர்ுயபாதய்யத 

ப்ரயசாதிதஃ ஸ்ஸ ஸமயயா தரய்மண ப்ரதிநிரஜ்ிதஃ 

௨௨ 

 சது ரத்ஶ ஹி வரஷ்ாணி வஸ்தவ்யம் தண்டயக மயா 

 பிதர்ா யம பரத ஶ்சா௭பி தயௌவராஜ்யய நியயாஜிதஃ 

௨௩ 

யஸா௭ஹம் தவ்ாம் ஆகயதா த்ரஷ்டும் ப்ரஸ்தியதா 

விஜநம் வநம் 

பரத ஸ்ய ஸமீயப யத ந அஹம் கதய்ஃ கதாசந ௨௪ 

ருதத்ி யுக்தா ஹி புருஷா ந ஸஹநய்த பர ஸ்தவம் 

தஸ்மா நந் யத குணாஃ கதய்ா பரத ஸ்யா௭க்ரயதா மம 

௨௫ 

நா௭பி தவ்ம் யதந பரத்வ்யா வியஶயஷண கதா சந 

அநுகூலதயா ஶக்யம் ஸமீயப தஸ்ய வரத்ிதும் ௨௬ 

தஸ்வம ததத்ம் நர்ுபதிநா தயௌவராஜ்யம் ஸநாதநம்  

ஸ ப்ரஸாதய் ஸ்தவ்யா ஸீயத நர்ுபதி ஶ்ச வியஶஷத: ௨௭ 

அஹம் சா௭பி ப்ரதிஜ்ோம் தாம் குயராஃ 

ஸம௭நுபாலயந ்

வநம் அதவ்யவ யாஸ்யாமி ஸ்திரா பவ மநஸ்விநீ ௨௮ 

யாயத ச மயி கல்யாணி வநம் முநி நியஷவிதம் 

வ்ரயதா பவாஸ ரதயா பவிதவ்யம் தவ்யா நயக ௨௯ 

கால்யம் உதத்ாய யதவாநாம் க்ருதவ்ா பூஜாம் யதா விதி 

வநத்ிதவ்யயா தஶரதஃ பிதா மம நயரஶ்வரஃ ௩0 

மாதா ச மம தகௌஸல்யா வ்ருதத்ா ஸம்தாப கரஶ்ிதா 

தரம்ம் ஏவா௭க்ரதஃ க்ருதவ்ா தவ்தத்ஃ ஸம்மாநம் 

அரஹ்தி ௩௧ 
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வநத்ிதவ்யா ஶ்ச யத நிதய்ம் யாஃ யஶஷா மம மாதரஃ 

ஸ்யநஹ ப்ரணய ஸம்யபாவகஃ ஸமா ஹி மம மாதரஃ 

௩௨ 

ப்ராதர்ு புதர் ஸதமௌ சா௭பி த்ரஷ்டவ்தயௌ ச 

வியஶஷதஃ 

தவ்யா பரத ஶதர்ுகத்நௌ ப்ராவணஃ ப்ரியததரௌ மம 

௩௩ 

விப்ரியம் ந ச கரத்வ்யம் பரத ஸ்ய கதா சந 

ஸ ஹி ராஜா ப்ரபு ஶ்வசவ யதஶ ஸ்ய ச குல ஸ்ய ச ௩௪ 

ஆராதிதா ஹி ஶீயலந ப்ரயதவ்நஶ்யசாபயஸவிதாஃ 

ராஜாநஃ ஸம்ப்ரஸீதநத்ி ப்ரகுப்யநத்ி விபரய்யய ௩௫ 

ஔரஸாந௭பி புதர்ாந ்ஹி தய்ஜ நத்ய்௭ஹித காரிணஃ 

ஸமரத்ாந ்ஸம்ப்ரக்ருஹ்ணநத்ி ஜநாந௭பி நராதிபாஃ 

௩௬ 

ஸா தவ்ம் வயஸஹ கல்யாணி ராஜ்ே ஸ்ஸம௭நுவரத்ிநீ  

பரத ஸ்ய ரதா தரய்ம ஸதய் வ்ரத பராயணா ௩௭ 

அஹம் கமிஷ்யாமி மஹா வநம் ப்ரியய    

தவ்யா ஹி வஸ்தவ்யம் இவஹவ பாமிநி 

யதா வ்யளகீம் குருயஷ ந கஸ்யசித ்  

ததா தவ்யா காரய்ம் இதம் வயசா மம ௩௮      

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  

ஷடவ்ிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஸப்தவிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

 ஏவம் உக்தா து வவயதஹீ ப்ரியா௭ரஹ்ா ப்ரிய வாதிநீ 

 ப்ரணயாத ்ஏவ ஸம்க்ருதத்ா பரத்ாரம் இதம் அப்ரவீத ்௧ 

கி மிதம் பாஷயஸ ராம வாக்யம் லகுதயா தர்ுவம்  

தவ்யா ய த௭பஹாஸ்யம் யம ஶ்ருதவ்ா நர வராதம்ஜ ௨ 

(வீராணாம் ராஜ புதர்ாணாம் ஶஸ்தர்ா௭ஸ்தர் விதுஷாம் 

நர்ுப  

அந௭ரஹ்ம் அ யஶம் ச ந ஶ்யராதவ்யம் தவ் யயரிதம்) 

 ஆரய் புதர் பிதா மாதா ப்ராதா புதர் ஸ்ததா ஸ்நுஷா 

 ஸ்வாநி புண்யாநி பும்ஜாநாஃ ஸ்வம் ஸ்வம் பாக்யம் 

உபாஸயத ௩ 

 பரத்ு ரப்ாக்யம் து பாரவ்யகா ப்ராப்யநாதி புருஷரஷ்ப 
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 அத ஶ்வசவா௭ஹம் ஆதிஷ்டா வயந வஸ்தவ்யம் 

இதய்௭பி ௪ 

 ந பிதா நா௭௭தம்யஜா நா௭௭தம்ா ந மாதா ந ஸகீஜநஃ 

 இஹ ப்யரதய் ச நாரணீாம் பதி: ஏயகா கதிஃ ஸதா ௫ 

 யதி தவ்ம் ப்ரஸ்தியதா துரக்ம் வநம் அதவ்யவ ராகவ 

 அக்ரத ஸ்யத கமிஷ்யாமி ம்ருதந்நத்ீ குஶ கண்டகாந ்௬ 

 ஈரஷ்்யா யராதஷௌ பஹிஷ்க்ருதய் புக்த யஶஷம் 

இயவாதகம் 

 நய மாம் வீர விஸ்ரப்தஃ பாபம் மயி ந விதய்யத ௭ 

 ப்ராஸாதா௭க்வர ரவ்ிமாவந ரவ்ா வவஹாயஸ கயதந 

வா 

 ஸரவ்ா௭வஸ்தா கதா பரத்ுஃ பாத சச்ாயா விஶிஷ்யயத 

௮ 

 அநுஶிஷ்டா௭ஸ்மி மாதர்ா ச பிதர்ா ச 

விவிதா௭௭ஶ்ரயம் 

 நா௭ஸ்மி ஸம்ப்ரதி வகத்வ்யா வரத்ிதவ்யம் யதா மயா 

௯ 

அஹம் துரக்ம் கமிஷ்யாமி வநம் புருஷ வரஜ்ிதம்  

நாநா ம்ருக கண ஆகீரண்ம் ஶாரத்ூல வ்ருக யஸவிதம் ௧0 

 ஸுகம் வயந நிவதஸ்்யாமி யவதவ பவயந பிதுஃ 

 அசிநத்யநத்ீ தர்நீ ்யலாகாம் ஶ்சிநத்யநத்ீ பதிவ்ரதம் 

௧௧ 

 ஶுஶ்ரூஷமாணா யத நிதய்ம் நியதா ப்ரஹ்மசாரிண ீ

 ஸஹ ரம்ஸ்யய தவ்யா வீர வயநஷு மது கநத்ிஷு ௧௨ 

 தவ்ம் ஹி ஶகய்தா வயந கரத்ும் ராம ஸம்பரிபாலநம் 

 அநய்ஸ்யா௭பி ஜநஸ்யயஹ கிம் புநர ்மம மாநத ௧௩ 

ஸஹ தவ்யா கமிஷ்யாமி வந ம௭தய் ந ஸம்ஶய: 

நா௭ஹம் ஶகய்ா மஹா பாக நிவரத்யிது முதய்தா ௧௪ 

 பல மூலா௭ஶநா நிதய்ம் பவிஷ்யாமி ந ஸம்ஶயஃ 

 ந யத துஃகம் கரிஷ்யாமி நிவஸநத்ீ ஸஹ தவ்யா ௧௫ 

 இசச்ாமி ஸரிதஃ வஶலாந ்பல்வலாநி வநாநி ச 

 த்ரஷ்டும் ஸரவ்தர் நிரப்ீதா தவ்யா நாயதந தீமதா ௧௬ 

 ஹம்ஸ காரண்டவா கீரண்ாஃ பதம்ிநீஃ ஸாது 

புஷ்பிதாஃ 
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 இசய்சயம் ஸுகிநீ தர்ஷ்டும் தவ்யா வீயரண ஸம்கதா ௧௭ 

அபியஷகம் கரிஷ்யாமி தாஸு நிதய்ம் யத வ்ரதா  

 ஸஹ தவ்யா விஶாலாக்ஷ ரம்ஸ்யய பரம நநத்ிநீ ௧௮ 

 ஏவம் வரஷ் ஸஹஸ்ராணாம் ஶதம் வா௭ஹம் தவ்யா 

ஸஹ 

வ்யதிக்ரமம் ந யவதஸ்்யாமி ஸ்வரய்கா௭பி ந ஹி யம 

மத: ௧௯ 

 ஸ்வரய்க௭பி ச விநா வாயஸா பவிதா யதி ராகவ 

 தவ்யா மம நரவ்யாக்ர நா௭ஹம் தம௭பி யராசயய ௨0 

 அஹம் கமிஷ்யாமி வநம் ஸுதுரக்மம்  

ம்ருகா யுதம் வாநர வாரவண ரய்ுதம் 

 வயந நிவதஸ்்யாமி யதா பிது ரக்்ருயஹ  

தவவவ பாதா வுபக்ருஹ்ய ஸம்யதா  ௨௧ 

 அநநய் பாவாம் அநுரக்த யசதஸம்   

தவ்யா வியுகத்ாம் மரணாய நிஶ்சிதாம் 

 நயஸ்வ மாம் ஸாது குருஷ்வ யாசநாம்  

ந யத மயா அத: குருதா பவிஷ்யதி  ௨௨ 

 ததா ப்ருவாணாம் அபி தரம் வதஸ்யலா   

ந ச ஸ்ம ஸீதாம் நர்ுவயரா நிநீஷதி 

 உவாச ச ஏநாம் பஹு ஸநந்ிவரத்யந  

வயந நிவாஸஸ்ய ச துஃகிதாம் ப்ரதி     ௨௩ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  

ஸப்தவிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

அஷ்டாவிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஸ ஏவம் ப்ருவதீம் ஸீதாம் தரம்ஜ்யோ தரம் வதஸ்லஃ ௧ 

ந யநதும் குரு யத புதத்ிம் வயந துஃகாநி சிம்தயந ் 

ஸாம்தயிதவ்ா புந ஸ்தாம் து பாஷ்ப தூஷித யலாசநா  

 நிவரத்நா௭ரய்த தரம்ாதம்ா வாக்யம் ஏதத ்உவாச ஹ ௨ 

 ஸீயத மஹா குலீநா௭ஸி தரய்ம ச நிரதா ஸதா 

 இஹா௭௭சர ஸ்வதரம்ம் தவ்ம் மா யதா மநஸஃ ஸுகம் ௩ 

 ஸீயத யதா தவ்ாம் வக்்ஷயாமி ததா காரய்ம் 

தவ்யா௭பயல 

 வயந யதாஷா ஹி பஹயவா வதத ஸ்தா நந்ியபாத யம 

௪ 
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 ஸீயத விமுசய்தாம் ஏஷா வந வாஸ க்ருதா மதிஃ 

 பஹு யதாஷம் ஹி காநத்ாரம் வநம் இதய்௭பிதீயயத ௫ 

 ஹித புதத்ய்ா கலு வயசா மவயதத ்அபிதீயயத 

 ஸதா ஸுகம் ந ஜாநாமி துஃகம் ஏவ ஸதா வநம் ௬ 

 கிரி நிரஜ்ர ஸம்பூதா கிரி கநத்ர வாஸிநாம் 

ஸிம்ஹாநாம் நிநதா துஃகாஃ ஶ்யராதும் துஃகம் அயதா 

வநம் ௭ 

ஸ க்ராஹா ஸ்ஸரித ஶ்வசவ பம்கவதய் ஶ்ச துஸ்தரா: 

மதவ்த ர௭பி கவஜ ரந்ிதய் மயதா துஃகதரம் வநம் ௮ 

லதா கம்டக ஸம்கீரண்ா: க்ருக வாகூப நாதிதா: 

நிரபா ஶ்ச ஸுதுரக்ா ஶ்ச மாரக்ா துஃக மயதா வநம் ௯ 

 ஸுப்யயத பரண் ஶய்யாஸு ஸ்வயம் பகந்ாஸு பூதயல 

 ராதர்ிஷு ஶ்ரம கிநய்நந தஸ்மா தத்ுஃகதரம் வநம் ௧0 

அயஹா ராதர்ம் ச ஸம்யதாஷ: கரத்வ்யயா 

நியதா௭௭தம்நா  

பவல வ்ருக்ஷா வபதிவத ஸ்ஸீயத துஃக மயதா வநம் 

௧௧ 

 உபவாஸ ஶ்ச கரத்வ்யா யதா ப்ராயணந வமதிலி 

 ஜடா பார ஶ்ச கரத்வ்யயா வல்க லா௭ம்பர தாரிணா 

௧௨ 

யதவதாநாம் பிதர்ூணாம் ச கரத்வ்யம் விதி பூரவ்கம்  

ப்ராப்தாநாம் அதிதீநாம் ச நிதய்ஶ: ப்ரதிபூஜநம் ௧௩ 

காரய் ஸ்தர்ி ரபியஷக ஶ்ச காயல காயல ச நிதய்ஶ: 

சரதா நியயம வநவ தஸ்மாத ்துஃக தரம் வந: ௧௪ 

உபஹார ஶ்ச கரத்வ்ய: குஸுவம: ஸ்வய மா௭௭ஹ்ருவத: 

ஆரய்ஷண விதிநா யவதய்ம் பாயல துஃக மயதா வநம் 

௧௫ 

யதா லப்யதந ஸம்யதாஷ: கரத்வ்ய ஸ்யதந வமதிலி  

யதா௭௭ஹாவர ரவ்ந சவர ரந்ிதய்ம் துஃக மயதா வநம்  

௧௬ 

அதீவ வாதா ஸ்திமிரம் புபுக்ஷா சா௭தர் நிதய்ஶஃ 

 பயாநி ச மஹாநத்ி அதர் தயதா துஃகதரம் வநம் ௧௭ 

 ஸர ீஸ்ருபா ஶ்ச பஹயவா பஹு ரூபா ஶ்ச பாமிநி 

 சரநத்ி ப்ருதிவீம் தரப்ா தத்யதா து:கதரம் வநம் ௧௮ 
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 நதீ நிலயநாஃ ஸரப்ா நதீ குடில காமிநஃ 

 திஷ்ட நத்ய்ா௭௭வ்ருதய் பநத்ாநம் அயதா துஃகதரம் 

வநம் ௧௯ 

 பதம்கா வ்ருஶ்சிகாஃ கீடா தம்ஶா ஶ்ச மஶவகஃ ஸஹ 

 பாதநய்த நிதய்ம் அபயல ஸரவ்ம் துஃக தரம்  வநம் ௨0 

 தர்ுமாஃ கண்டகிந ஶ்வசவ குஶ காஶா ஶ்ச பாமிநி 

 வயந வ்யாகுல ஶாகா௭க்ரா ஸ்யதந துஃகதரம் வநம் ௨௧ 

காய கய்லஶா ஶ்ச பஹயவா பயாநி விவிதாநி ச  

அரண்ய வாயஸ வஸயதா துஃக யமவ தயதா வநம் ௨௨ 

க்யராத யலாதபௌ வியமாக்தவ்தயௌ கரத்வ்யா 

தபயஸ மதி: 

ந யபதவ்யம் ச யபதவ்யய நிதய்ம் துஃக மயதா வநம் ௨௩ 

தத௭லம் யத வநம் கதவ்ா க்ஷமம் ந ஹி வநம் தவ 

 விம்ருஶ நந்ிஹ பஶ்யாமி பஹு யதாஷதரம் வநம் ௨௪ 

 வநம் து யநதும் ந க்ருதா மதி ஸ்ததா   

பபூவ ராயமண யதா மஹாதம்நா 

ந தஸ்ய ஸீதா வசநம் சகார   

தத்யதா௭ப்ரவீ தர்ாமம் இதம் ஸுதுஃகிதா   ௨௫ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  

அஷ்டாவிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஏயகாந த்ரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஏத தத்ு வசநம் ஶ்ருதவ்ா ஸீதா ராம ஸ்ய துஃகிதா 

ப்ரஸக்தா௭ஶ்ரு முகீ மநத்ம் இதம் வசநம் அப்ரவீத ்௧ 

யய தவ்யா கீரத்ிதா யதாஷா வயந வஸ்தவ்யதாம் ப்ரதி 

குணாந ்இதய்ய வ தாந ்விதத்ி தவ ஸ்யநஹ புரஸ்க்ருதாந ்

௨ 

ம்ருகா ஸிம்ஹா கஜா ஶ்வசவ ஶாரத்ூலா ஶ்ஶரப ஸ்ததா  

பக்ஷிண ஸ்ஸ்ருமரா ஶ்வசவ யய சா௭நய்ய வந சாரிண : 

௩ 

அதர்ுஷ்ட பூரவ் ரூபதவ்ாத ்ஸரய்வ யத தவ ராகவ  

ரூபம் தர்ுஷ்டவ்ா௭பஸரய்பயு: பயய ஸரய்வ ஹி பிப்யதி ௪ 

 தவ்யா ச ஸஹ கநத்வ்யம் மயா குரு ஜநா௭௭ஜ்ேயா 

 தவ் தவ்ியயாயகந யம ராம தய்கத்வ்யம் இஹ ஜீவிதம் 

௫ 
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 ந ச மாம் தவ் தஸ்மீபஸ்தாம் அபி ஶகய்நாதி ராகவ 

 ஸுராணாம் ஈஶ்வரஃ ஶக்ரஃ ப்ரதரஷ்யிதும் ஓஜஸா ௬ 

 பதி ஹீநா து யா நார ீந ஸா ஶக்்ஷயதி ஜீவிதும் 

 காமம் ஏவம் விதம் ராம தவ்யா மம விதரஶ்ிதம் ௭ 

 அத சா௭பி மஹாப்ராஜ்ே ப்ராஹ்மணாநாம் மயா 

ஶ்ருதம் 

 புரா பிதர்ு கர்ுயஹ ஸதய்ம் வஸ்தவ்யம் கில யம வயந ௮ 

 லக்ஷணிப்யயா தவ்ிஜாதிப்யஃ ஶ்ருதவ்ா௭ஹம் வசநம் 

க்ருயஹ 

 வந வாஸ க்ருயதா தஸ்ாஹா நிதய்ம் ஏவ மஹாபல ௯ 

 ஆயதயஶா வந வாஸஸ்ய ப்ராப்தவ்யஃ ஸ மயா கில 

 ஸா தவ்யா ஸஹ ததர்ா௭ஹம் யாஸ்யாமி ப்ரிய 

நா௭நய்தா ௧0 

 க்ருதா௭௭யதஶா பவிஷ்யாமி கமிஷ்யாமி ஸஹ தவ்யா 

 கால ஶ்சா௭யம் ஸமுதப்நந்ஃ ஸதய்வா கப்வது தவ்ிஜஃ 

௧௧ 

 வந வாயஸ ஹி ஜாநாமி துஃகாநி பஹுதா கில 

 ப்ராப்யநய்த நியதம் வீர புருவஷ: அக்ருதா௭௭தம்பிஃ 

௧௨ 

 கநய்யா ச பிது ரய்கயஹ வந வாஸஃ ஶ்ருயதா மயா 

 பிக்ஷிண்யாஃ ஸாது வ்ருதத்ாயா மம மாது 

ரிஹா௭க்ரதஃ ௧௩ 

 ப்ரஸாதித ஶ்ச வவ பூரவ்ம் தவ்ம் வவ பஹுவிதம் 

ப்ரயபா 

 கமநம் வந வாஸஸ்ய காம்க்ஷிதம் ஹி ஸஹ தவ்யா 

௧௪ 

 க்ருத க்ஷணா௭ஹம் பதர்ம் யத கமநம் ப்ரதி ராகவ 

 வந வாஸஸ்ய ஶூரஸ்ய சரய்ா ஹி மம யராசயத ௧௫ 

 ஶுதத்ா௭௭தம்ந ்ப்யரம பாவாத ்ஹி பவிஷ்யாமி 

விகல்மஷா 

 பரத்ாரம் அநுகசச்நத்ீ பரத்ா ஹி மம வதவதம் ௧௬ 

 ப்யரதய் பாயவ௭பி கல்யாணஃ ஸம்கயமா யம ஸஹ 

தவ்யா 
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 ஶ்ருதி ரஹ்ி ஶ்ரூயயத புண்யா ப்ராஹ்மணாநாம் 

யஶஸ்விநாம் ௧௭ 

 இஹ யலாயக ச பிதர்ுபி ரய்ா ஸ்தர் ீயஸ்ய மஹாமயத 

 அதப்ி ரத்தத்ா ஸ்வதரய்மண ப்யரதய் பாயவ௭பி தஸ்ய 

ஸா ௧௮ 

ஏவம் அஸ்மாத ்ஸ்வகாம் நாரம்ீ ஸுவ்ருதத்ாம் ஹி 

பதிவ்ரதாம் 

நா௭பியராசயயஸ யநதும் தவ்ம் மாம் யகயநஹ யஹதுநா 

௧௯ 

பகத்ாம் பதிவ்ரதாம் தீநாம் மாம் ஸமாம் ஸுக 

துஃகயயாஃ 

யநதும் அரஹ்ஸி காகுதஸ்்த ஸமாந ஸுக துஃகிநீம் ௨0 

யதி மாம் துஃகிதாம் ஏவம் வநம் யநதும் ந யசசச்ஸி 

விஷம் அக்நிம் ஜலம் வா௭ஹம் ஆஸ்தாஸ்யய ம்ருதய்ு 

காரணாத ்௨௧ 

ஏவம் பஹு விதம் தம் ஸா யாசயத கமநம் ப்ரதி 

நா௭நுயமயந மஹாபாஹு ஸ்தாம் யநதும் விஜநம் வநம் 

௨௨ 

ஏவம் உக்தா து ஸா சிநத்ாம் வமதிலீ ஸமுபாகதா 

ஸ்நாபயநத்ீவ காம் உஷ்வண: அஶ்ருபி: நயந சய்ுவதஃ  

௨௩ 

சிநத்யநத்ீம் ததா தாம் து நிவரத்யிதும் ஆதம்வாந ்

தாம்யராஷ்டீம் ஸ ததா ஸீதாம் காகுதத்ய்ஸா 

பஹ்வஸாநத்வ்யத ்௨௪  

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  ஏயகாந 

தர்ிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

த்ரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஸாநத்வ்்யமாநா து ராயமண வமதிலீ ஜநகா௭௭தம்ஜா 

வந வாஸ நிமிதத்ாய பரத்ாரம் இதம் அப்ரவீத ்௧ 

ஸா தம் உதத்ம ஸம்விக்நா ஸீதா விபுல வக்ஷஸம் 

ப்ரணயா சச்ா௭பிமாநா சச் பரிசியக்ஷப ராகவம் ௨ 

கிம் தவ்ா அமநய்த வவயதஹஃ பிதா யம மிதிலா௭திபஃ 

ராம ஜாமாதரம் ப்ராப்ய ஸ்தர்ியம் புருஷ விக்ரஹம் ௩ 
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அநர்ுதம் பத யலாயகா௭யம் அஜ்ோநாத ்யத ்ஹி 

வக்்ஷயதி 

யதயஜா நா௭ஸ்தி பரம் ராயம தபதீவ திவாகயர ௪ 

கிம் ஹி க்ருதவ்ா விஷண்ண ஸ்தவ்ம் குயதா வா பயம் 

அஸ்தி யத 

யத ்பரிதய்கத்ு காம ஸ்தவ்ம் மாம் அநநய் பராயணாம் 

௫ 

தய்ுமதய்ஸந ஸுதம் வீர ஸதய்வநத்ம் அநுவ்ரதாம் 

ஸாவிதர்ம்ீ இவ மாம் விதத்ி தவ்ம் ஆதம் வஶ வரத்ிநீம் 

௬ 

ந தவ்ஹம் மநஸா ப்ய௭நய்ம் த்ரஷ்டா௭ஸ்மி 

தவ்தர்ுயத௭நக 

தவ்யா ராகவ கசய்சயம் யதா௭நய்ா குல பாம்ஸநீ ௭ 

ஸ்வயம் து பாரய்ாம் தகௌமாரம்ீ சிரம் அதய்ுஷிதாம் 

ஸதீம் 

வஶலூஷ இவ மாம் ராம பயரப்யயா தாதும் இசச்ஸி ௮ 

யஸ்ய பதய்ம் ச ராமா௭௭தத் யஸ்ய 

சா௭ரய்த௭வருதய்யஸ  

தவ்ம் தஸ்ய பவ வஶ்ய ஶ்ச வியதய ஶ்ச ஸதா௭நக   ௯ 

ஸ மாம் அநாதாய வநம் ந தவ்ம் ப்ரஸ்தாதும் அரஹ்ஸி 

தயபா வா யதி வா௭ரண்யம் ஸ்வரய்கா வா யம ஸஹ 

தவ்யா ௧0 

ந ச யம பவிதா ததர் கஶ்சித ்பதி பரிஶ்ரமஃ 

ப்ருஷ்டத ஸ்தவ கசச்நத்ய்ா விஹார ஶயயநஷ்விவ ௧௧ 

குஶ காஶ ஶர இஷீகா யய ச கண்டகியநா தர்ுமாஃ 

தூலா௭ஜிந ஸம ஸ்பரஶ்ா மாரய்க மம ஸஹ தவ்யா ௧௨ 

மஹா வாத ஸமுத்தூதம் ய நம்ாம் அபகரிஷ்யதி 

ரயஜா ரமண தந ்மநய்ய பராரத்ய்ம் இவ சநத்நம் ௧௩ 

ஶாதவ்யலஷு யதா ஸிஶ்யய வநாநய்த வந யகாசர 

குதா௭௭ஸ்தரண தல்யபஷு கிம் ஸ்யாத ்ஸுகதரம் ததஃ 

௧௪ 

பதர்ம் மூலம் பலம் ய தத்வ்ம் அல்பம் வா யதி வா பஹு 

தாஸ்யஸி ஸ்வயம் ஆஹ்ருதய் தந ்யம௭ம்ருத 

ரயஸாபமம் ௧௫ 
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ந மாது ரந் பிது ஸ்ததர் ஸ்மரிஷ்யாமி ந யவஶ்மநஃ 

ஆரத்வாந ்உபபுே்ஜாநா புஷ்பாணி ச பலாநி ச ௧௬ 

ந ச ததர் கதஃ கிம்சி தத்்ரஷ்டும் அரஹ்ஸி விப்ரியம் 

மதக்்ருயத ந ச யத யஶாயகா ந பவிஷ்யாமி துரப்ரா ௧௭ 

ய ஸ்தவ்யா ஸஹ ஸ ஸ்வரய்கா நிரயயா ய ஸ்தவ்யா 

விநா 

இதி ஜாநந ்பராம் ப்ரதீிம் கசச் ராம மயா ஸஹ ௧௮ 

அத மாம் ஏவம் அவ்யக்ராம் வநம் வநவ நயிஷ்யஸி 

விஷம் அதவ்யவ பாஸ்யாமி மாகமம் தவ்ிஷதாம் 

வஶம் ௧௯ 

பஶ்சா த௭பி ஹி துஃயகந மம வநவா௭ஸ்தி ஜீவிதம் 

உஜ்ஜிதாயா ஸ்தவ்யா நாத தவதவ மரணம் வரம் ௨0 

இமம் ஹி ஸஹிதும் யஶாகம் முஹூரத்ம் அபி 

யநாதஸ்யஹ 

கிம் புந ரத்ஶ வரஷ்ாணி த்ரணீி வசகம் ச துஃகிதா ௨௧ 

இதி ஸா யஶாக ஸம்தப்தா விலப்ய கருணம் பஹு 

சுகய்ராஶ பதிம் ஆயஸ்தா ப்ருஶம் ஆலிங்க்ய 

ஸஸ்வரம் ௨௨ 

ஸா விதத்ா பஹுபி ரவ்ாக்வய: ரத்ிகவ்த: இவ கஜ 

அங்கநா 

சிர ஸநந்ியதம் பாஷ்பம் முயமாசா௭க்நிம் இவா௭ரணிஃ 

௨௩ 

தஸ்யாஃ ஸ்படிக ஸம்காஶம் வாரி ஸம்தாப ஸம்பவம் 

யநதர்ாப்யாம் பரிஸுஸ்ராவ பங்கஜாப்யாம் 

இயவாதகம் ௨௪ 

தசவ்ச வா௭மல சம்தர்ாபம் முக மாயத யலாசநம்  

பரய் ஶுஷ்யத பாஷ்யபண ஜயலா தத்ர்ுத மிவாம்புஜம் 

௨௫ 

தாம் பரிஷ்வஜ்ய பாஹுப்யாம் விஸம்ஜ்ோம் இவ 

துஃகிதாம் 

உவாச வசநம் ராமஃ பரிவிஶ்வாஸயம் ஸ்ததா ௨௬ 

ந யதவி தவ துஃயகந ஸ்வரக்ம் அப்ய௭பியராசயய 

ந ஹி யம௭ஸ்தி பயம் கிம்சித ்ஸ்வயம்யபா: இவ 

ஸரவ்தஃ ௨௭ 
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தவ ஸரவ்ம் அபிப்ராயம் அவிஜ்ோய ஶுபா௭௭நயந 

வாஸம் ந யராசயய௭ரண்யய ஶக்திமாந ்அபி ரக்ஷயண 

௨௮ 

யத ்ஸ்ருஷ்டா௭ஸி மயா ஸாரத்ம் வந வாஸாய வமதிலி 

ந விஹாதும் மயா ஶகய்ா கீரத்ி: ஆதம்வதா யதா ௨௯ 

தரம் ஸ்து கஜ நாஸ ஊரு ஸதப்ி: ஆசரிதஃ புரா 

தம் சா௭ஹம் அநுவரய்த௭தய் யதா ஸூரய்ம் ஸுவரச்லா 

௩0 

ந கல்வ ஹம் ந கசய்சயம் வநம் ஜநக நம்திநி  

வசநம் த நந்யதி மாம் பிது ஸ்ஸதய்யாபப்ரும்ஹிதம்  

௩௧ 

ஏஷ தரம் ஸ்து ஸுஶ்யராணி பிது ரம்ாது ஶ்ச வஶ்யதா 

அத ஶ்ச ஆஜ்ோம் வ்யதிகர்ம்ய நா௭ஹம் ஜீவிதும் 

உதஸ்யஹ ௩௨ 

அஸ்வாதீநம் கதம் வதவம் ப்ரகாவர: அபிராதய்யத  

ஸ்வாதீநம் ஸமதிக்ரம்ய மாதரம் பிதரம் குரும் ௩௩ 

ய தத்ர்யம் த தத்ர்யயா யலாகா: பவிதர்ம் ததஸ்மம் 

புவி  

நா௭நய் த௭ஸ்தி ஶுபாபாம்யக யதயநத ம௭பிராதய்யத 

௩௪ 

ந ஸதய்ம் தாந மாதநௌ வா ந யஜ்ோ ஶ்சா௭௭ப்த 

தக்ஷிணா: 

ததா பலகரா ஸ்ஸீயத யதா யஸவா பிது ரஹ்ிதா ௩௫ 

ஸ்வரய்கா தநம் வா தாநய்ம் வா விதய்ா: புதர்ா 

ஸ்ஸுகாநி ச  

குரு வ்ருதய்௭நுயராயதந ந கிம்சி த௭பி துரல்பம் ௩௬ 

யதவ கம்தரவ் யகா யலாகாந ்ப்ரஹ்ம யலாகாம் 

ஸ்ததா நரா: 

ப்ராப்நுவம்தி மஹாதம்ாயநா மாதா பிதர்ு பராயணா: 

௩௭ 

ஸ மாம் பிதா யதா ஶாஸ்தி ஸதய் தரம் பயத ஸ்திதஃ 

ததா வரத்ிதும் இசச்ாமி ஸ ஹி தரம்ஃ ஸநாதநஃ ௩௮ 

மம ஸநந்ா மதி ஸ்ஸீயத தவ்ாம் யநதும் தம்டகா வநம்  
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வஸிஷ்யா மீதி ஸா தவ்ம் மா ம௭நுயாதும் ஸுநிஶ்சிதா 

௩௯ 

ஸா ஹி ஸ்ருஷ்டா௭நவதய்ாம்கி வநாய மதியரக்ஷயண  

அநுகசச் ஸ்வ மாம் பீரு ஸஹ தரம் சர ீபவ ௪0 

ஸரவ்தா ஸதர்ுஶம் ஸீயத மம ஸ்வ ஸ்ய குல ஸ்ய ச  

வ்யவஸாய ம௭திக்ராம்தா காம்யத தவ் ம௭தி 

யஶாபநம் ௪௧ 

ஆரப ஸ்வ ஸுஶ்யராணி வந வாஸ க்ஷமா: க்ரியா: 

யநதாநீம் தவ்தர்ுயத ஸீயத ஸ்வரய்கா௭பி மம யராசயத 

௪௨ 

ப்ராஹ்மயணப்ய ஶ்ச ரதந்ாநி பிக்ஷுயகப்ய ஶ்ச 

யபாஜநம் 

யதஹி சா௭௭ஶம்ஸமாயநப்யஃ ஸம்தவ்ர ஸ்வ ச மாசிரம் 

௪௩ 

பூஷணாநி மஹா௭ரஹ்ாணி வர வஸ்தர்ாணி யாநி ச  

ரமணயீா ஶ்ச யகசித ்க்ரடீா௭ரத்ா ஶ்சா ப்யுபஸ்கரா: ௪௪ 

ஶயநீயாநி யாநாநி மம சா௭நய்ாநி யாநி ச  

யதஹி ஸ்வ ப்ருதய் வரக்ஸ்ய ப்ராஹ்மணாநா 

ம௭நம்தரம் ௪௫ 

அநுகூலம் து ஸா பரத்ு: ஜ்ோதவ்ா கமநம் ஆதம்நஃ 

க்ஷிப்ரம் ப்ரமுதிதா யதவீ தாதும் ஏயவா பசக்ரயம ௪௬ 

ததஃ ப்ரஹ்ருஷ்டா பரிபூரண் மாநஸா  

யஶஸ்விநீ பரத்ு ரயவக்்ஷய பாஷிதம் 

தநாநி ரதந்ாநி ச தாதும் அங்கநா  

ப்ரசக்ரயம தரம்ப்ருதாம் மநஸ்விநீ   ௪௭ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  தர்ிம்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

ஏக த்ரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஏவம் ஶ்ருதவ்ா து ஸம்வாதம் லக்்ஷமண: பூரவ்மா௭௭கத: 

பாஷ்ப பரய்ாகுல முக ஶ்யஶாகம் யஸாடும் அஶகந்ுவந ்

௧ 

ஸ ப்ராது: சரதணௌ காடம் நிபீடய் ரகு நம்தந: 

ஸீதாம் உவாச அதிஶயா ராகவம் ச மஹா வ்ரதம் ௨ 

யதி கம்தும் கர்ுதா புதத்ி ரவ்நம் ம்ருக கஜா யுதம்  
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அஹம் தவ்ா அநுகமிஷ்யாமி வநம௭க்யர தநுரத்ர: ௩ 

மயா ஸயமயதா அரண்யாநி பஹூநி விசரிஷ்யஸி 

பக்ஷிபி: ம்ருக யூவத ஶ்ச ஸம்குஷ்டாநி ஸமம்தத: ௪ 

ந யதவ யலாக ஆக்ரமணம் ந அமரதவ்ம் அஹம் 

வ்ருயண  

ஐஶ்வரய்ம் வா௭பி யலாகாநாம் காமயய ந தவ்யா விநா 

௫ 

ஏவம் ப்ருவாண: தஸௌமிதர்ி: வந வாஸாய நிஶ்சித: 

ராயமண பஹுபி: ஸாநத்வ்வ: நிஷிதத்: புந ர௭ப்ரவீத ்௬ 

அநுஜ்ோத ஶ்ச பவதா பூரவ் யமவ யத ஸ்ம்ய௭ஹம்  

கிமிதாநீம் புந ரிதம் க்ரியயத யம நிவாரணம் ௭ 

யத௭ரத்ம் ப்ரதியஷயதா யம க்ரியயத கம்து மிசச்த:  

ஏத திசச்ாமி விஜ்ோதும் ஸம்ஶயயா ஹி மமா௭நக ௮ 

தயதா௭ப்ரவீ நம்ஹா யதஜா ராயமா லக்்ஷமண 

ம௭க்ரதஃ 

ஸ்திதம் ப்ரா க்காமிநம் வீரம் யாசமாநம் 

க்ருதா௭ே்ஜலிம் ௯ 

ஸ்நிக்யதா தரம்ரயதா வீர ஸ்ஸததம் ஸதப்யத ஸ்தித: 

ப்ரிய: ப்ராண ஸயமா வஶ்யயா ப்ராதா சா௭ஸி ஸகா ச 

யம ௧0 

மயா௭தய் ஸஹ தஸௌமிதய்ர தவ்யி கசச்தி த தவ்நம் 

யகா பரிஷ்யதி தகௌஸல்யாம் ஸுமிதர்ாம் வா 

யஶஸ்விநீம் ௧௧ 

அபிவரஷ்தி காவம: ய: பரஜ்நய்ஃ ப்ருதிவீம் இவ 

ஸ காம பாஶ பரய்ஸ்யதா மஹா யதஜா மஹீபதிஃ ௧௨ 

ஸா ஹி ராஜ்யம் இதம் ப்ராப்ய நர்ுப ஸ்ய அஶ்வபயதஃ 

ஸுதா 

துஃகிதாநாம் ஸபதநீ்நாம் ந கரிஷ்யதி யஶாபநம் ௧௩ 

ந ஸ்மரிஷ்யதி தகௌஸல்யாம் ஸுமிதர்ாம் ச ஸு 

துகிதாம்  

பரயதா ராஜ்யம் ஆஸாதய் வகயகய்யாம் பரய்வஸ்தித: 

௧௪ 

தாம் ஆரய்ாம் ஸ்வயயமவ இஹ ராஜ அநுகர்ஹயண ந 

வா  
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தஸௌமிதய்ர பர தகௌஸல்யாம் உக்த அரத்ம்  இமம் 

சர ௧௫ 

ஏவம் மம ச யத பக்தி: பவிஷ்யதி ஸுதரஶ்ிதா  

தரம்ஜ்ே குரு பூஜாயாம் தரம்ஶ்சா௭ப்யதுயலா மஹாந ்

௧௬ 

ஏவம் குருஷ்வ தஸௌமிதய்ர மதக்்ருயத ரகு நம்தந  

அஸ்மாபி: விப்ரஹீணாய மாது: ந பயவத ்ஸுகம் ௧௭ 

ஏவம் உக்த ஸ்து ராயமண லக்்ஷமணஃ ஶ்லக்்ஷணயா 

கிரா 

ப்ரதய்ுவாச ததா ராமம் வாக்யஜ்யோ வாக்ய 

யகாவிதம் ௧௮ 

தவவ வ யதஜஸா வீர பரதஃ பூஜயிஷ்யதி 

தகௌஸல்யாம் ச ஸுமிதர்ாம் ச ப்ரயயதா நா௭தர் 

ஸம்ஶயஃ ௧௯  

( யதி துஷ்யடா ந ரயக்ஷத பரயதா ராஜ்ய முதத்மம்  

ப்ராப்ய துரம்நஸா வீர கரய்வண ச வியஶஷத: 

த ம௭ஹம் துரம்திம் க்ரூரம் வதிஷ்யாமி ந ஸம்ஶய:  

த தப்க்ஷா ந௭பி யாந ்ஸரவ்ாந ்தவ்ரயலாக்ய மபி கிநந்ு 

ஸா ) 

தகௌஸல்யா பிப்ருயாத ்ஆரய்ா ஸஹஸ்ரம் அபி 

மதவ்ிதாந ்

யஸ்யாஃ ஸஹஸ்ரம் க்ராமாணாம் ஸம்ப்ராப்தம் உப 

ஜீவிநாம் ௨0 

ததா ஆதம் பரயண வசவ மம மாது ஸ்த வதவ ச  

பரய்ாப்தா மதவ்ிதாநாம் ச பரணாய யஶஸ்விநீ ௨௧  

குருஷ்வ மா ம௭நுசரம் வவதரம்்யம் ந இஹ விதய்யத  

க்ருதா௭ரய்தா அஹம் பவிஷ்யாமி தவ சா௭ரத்: 

ப்ரகல்பயத  ௨௨ 

தநு: ஆதாய ஸஶரம் கநிதர் பிடகா தரஃ 

அக்ரத ஸ்யத கமிஷ்யாமி பநத்ாநம் அநு தரஶ்யந ்௨௩ 

ஆஹரிஷ்யாமி யத நிதய்ம் மூலாநி ச பலாநி ச 

வநய்ாநி யாநி சா௭நய்ாநி ஸ்வா௭௭ஹாராணி 

தபஸ்விநாம் ௨௪ 

பவாந ்து ஸஹ வவயதஹ்யா கிரி ஸாநுஷு ரம்ஸ்யயத 
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அஹம் ஸரவ்ம் கரிஷ்யாமி ஜாக்ரதஃ ஸ்வபத ஶ்ச யத 

௨௫ 

ராம ஸ்து அயநந வாக்யயந ஸுப்ரதீஃ ப்ரதய்ுவாச தம் 

வ்ரஜ ஆப்ருசச்ஸ்வ தஸௌமிதய்ர ஸரவ்ம் ஏவ 

ஸுஹ்ருஜ்ஜநம் ௨௬ 

யய ச ராஜ்யோ தததௌ திவ்யய மஹாதம்ா வருணஃ 

ஸ்வயம் 

ஜநக ஸ்ய மஹா யஜ்யே தநுஷீ தரௌதர் தரஶ்யந ௨௭ 

அயபதய் கவயச திவ்யய தூண ீசா௭க்ஷய ஸாயதகௌ 

ஆதிதய் விமதலௌ யசாதபௌ கடத்கௌ யஹம 

பரிஷ்க்ருததௌ ௨௮ 

ஸதக்்ருதய் நிஹிதம் ஸரவ்ம் ஏதத ்ஆசாரய் ஸதம்நி 

ஸ தவ்ம் ஆயுதம் ஆதாய க்ஷிப்ரம் ஆவ்ரஜ லக்்ஷமண 

௨௯ 

ஸ ஸுஹ்ருஜ்ஜநம் ஆமநத்ர்ய் வந வாஸாய நிஶ்சிதஃ 

இக்்ஷவாகு குரும் ஆமநத்ர்ய் ஜக்ராஹ ஆயுதம் உதத்மம் 

௩0 

த தத்ிவ்யம் ராஜ ஶாரத்ூலஃ ஸதக்்ருதம் மால்ய பூஷிதம் 

ராமாய தரஶ்யா மாஸ தஸௌமிதர்ிஃ ஸரவ் 

மா௭௭யுதம் ௩௧ 

தம் உவாச ஆதம்வாந ்ராமஃ ப்ரதீய்ா லக்்ஷமணம் 

ஆகதம் 

காயல தவ்ம் ஆகதஃ தஸௌம்ய காம்க்ஷியத மம 

லக்்ஷமண ௩௨ 

அஹம் ப்ரதாதும் இசச்ாமி யத ்இதம் மாமகம் தநம் 

ப்ராஹ்மயணப்ய: தபஸ்விப்ய: தவ்யா ஸஹ பரம்தப 

௩௩ 

வஸநத்ி இஹ தர்ுடம் பகத்ய்ா குருஷு தவ்ிஜ ஸதத்மாஃ 

யதஷாம் அபி ச யம பூயஃ ஸரய்வஷாம் ச உபஜீவிநாம் 

௩௪ 

வஸிஷ்ட புதர்ம் து ஸுயஜ்ேம் ஆரய்ம்    

தவ்ம் ஆநய ஆஶு ப்ரவரம் தவ்ிஜாநாம் 

அபிப்ரயாஸ்யாமி வநம் ஸமஸ்தாந ்  

அப்யரச்ய் ஶிஷ்டாந ்அபராந ்தவ்ிஜாதீந ் ௩௫      
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இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  ஏக 

தர்ிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

த்வா த்ரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ததஃ ஶாஸநம் ஆஜ்ோய ப்ராதுஃ ஶுபதரம் ப்ரியம் 

கதவ்ா ஸ ப்ரவியவஶா௭௭ஶு ஸுயஜ்ே ஸ்ய நியவஶநம் ௧ 

தம் விப்ரம் அக்நய்கார ஸ்தம் வநத்ிதவ்ா 

லக்்ஷமயணா௭ப்ரவீத ்

ஸயக அப்யாகசச் பஶ்ய தவ்ம் யவஶ்ம துஷ்கர காரிணஃ 

௨ 

ததஃ ஸம்தய்ாம் உபா ஸ்யா௭௭ஶு கதவ்ா 

தஸௌமிதர்ிணா ஸஹ 

ஜுஷ்டம் தத ்ப்ராவிஶத ்லக்்ஷம்யா ரம்யம் ராம 

நியவஶநம் ௩ 

தம் ஆகதம் யவத விதம் ப்ராே்ஜலிஃ ஸீதயா ஸஹ 

ஸுயஜ்ேம் அபிசக்ராம ராகயவா௭க்நிம் இவா௭ரச்ிதம் 

௪ 

ஜாத ரூப மவய ரம்ுக்வய: அங்கவதஃ குண்டவலஃ 

ஶுவபஃ 

ஸயஹம ஸூதவ்ர ரம்ணிபிஃ யகயூவர: வலவய: அபி 

அநவ்ய ஶ்ச ரதவ்ந ரப்ஹுபிஃ காகுதஸ்்தஃ 

ப்ரதய்பூஜயத ்௫ 

ஸுயஜ்ேம் ஸ தயதா வாச ராமஃ ஸீதா ப்ரயசாதிதஃ ௬ 

ஹாரம் ச யஹம ஸூதர்ம் ச பாரய்ாவய தஸௌம்ய 

ஹாரய 

ரஶநாம் ச அதுநா ஸீதா தாதும் இசச்தி யத ஸயக ௭ 

அம்கதாநி விசிதர்ாணி யகயூராணி ஶுபாநி ச  

ப்ரயசச்தி ஸயக துப்யம் பாரய்ாவய கசச்தீ வநம் ௮  

பரய்ங்கம் அக்ரய்ாஸ்தரணம் நாநா ரதந்விபூஷிதம் 

தம் அபி இசச்தி வவயதஹீ ப்ரதிஷ்டாபயிதும் தவ்யி ௯ 

நாகஃ ஶதர்ும் ஜயயா நாம மாதுயலா யம் தததௌ மம 

தம் யத கஜ ஸஹஸ்யரண ததாமி தவ்ிஜ பும்கவ ௧0 

இதி உகத்ஃ ஸ ஹி ராயமண ஸுயஜ்ேஃ ப்ரதிகர்ுஹ்ய தத ்

ராம லக்்ஷமண ஸீதாநாம் ப்ரயுயயாஜ ஆஶிஷஃ ஶுபா: 

௧௧ 
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அத ப்ராதரம் அவ்யக்ரம் ப்ரியம் ராமஃ ப்ரியம் வதஃ 

தஸௌமிதர்ிம் தம் உவாச இதம் ப்ரஹ்யமவ 

தர்ிதயஶஶ்வரம் ௧௨ 

அகஸ்தய்ம் தகௌஶிகம் வசவ தா வுதபௌ 

ப்ராஹ்மயணாத்ததமௌ 

அரச்ய ஆஹூய தஸௌமிதய்ர ரதவ்நஃ ஸஸ்யம் இவ 

அம்புபிஃ ௧௩ 

தரப்யஸ்வ மஹா பாயஹா யகா ஸஹஸ்வர ஶ்ச 

மாநத 

ஸுவரவ்ண ரஜவத ஶ்வசவ மணிபி ஶ்ச மஹா தவநஃ 

௧௪ 

தகௌஸல்யாம் ச ய ஆஶீரப்ி: பக்தஃ பரய்ுபதிஷ்டதி 

ஆசாரய்: வததத்ிரயீாணாம் அபிரூப ஶ்ச யவத வித ்௧௫ 

தஸ்ய யாநம் ச தாஸீ ஶ்ச தஸௌமிதய்ர ஸம்ப்ரதாபய 

தகௌயஶயாநி ச வஸ்தர்ாணி யாவத ்துஷ்யதி ஸ 

தவ்ிஜஃ ௧௬ 

ஸூத ஶ்சிதர் ரத ஶ்சா௭௭ரய்ஃ ஸசிவஃ ஸுசியராஷிதஃ 

யதாஷவயநம் மஹா௭ரவ்ஹ ஶ்ச ரதவ்ந ரவ்ஸ்தவ்ர 

ரத்வந ஸ்ததா 

பஶுகாபி ஶ்ச ஸரவ்ாபி ரக்வாம் தஶ ஶயதந ச ௧௭ 

யய யச யம கடகாலாபா பஹயவா தம்டமாணவா:  

நிதய் ஸ்வாதய்ாய ஶலீதவ்ா நந்ா நய் தக்ுரவ்ம்தி கிம்சந 

௧௮ 

அலஸா ஸ்வாது காமா ஶ்ச மஹதாம் சா௭பி ஸம்மதா: 

யதஷாம் அஶதீி யாநாநி ரதந் பூரண்ாநி தாபய ௧௯ 

ஶாலிவாஹ ஸஹஸ்ரம் ச தய்வ ஶயத பதர்காம் ஸ்ததா 

வ்யம்ஜநா௭ரத்ம் ச தஸௌமிதய்ர யகா ஸஹஸ்ரம் 

உபாகுரு ௨0 

யமகலீநாம் மஹா ஸம்க: தகௌஸல்யாம் ஸமுபஸ்தித: 

யதஷாம் ஸஹஸ்ரம் தஸௌமிதய்ர ப்ரதய்யகம் 

ஸம்ப்ரதாபய ௨௧ 

அம்பா யதா ச ஸா நம்யதத ்தகௌஸல்யா மம 

தக்ஷிணாம்  
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ததா தவ்ிஜாதீம் தாந ்ஸரவ்ாந ்லக்்ஷமணா௭ரச்ய 

ஸரவ்ஶ: ௨௨ 

ததஃ ஸ புருஷ வ்யாக்ர ஸ்த தத்நம் லக்்ஷமணஃ ஸ்வயம் 

யயதாக்தம் ப்ராஹ்மயணநத்ர்ாணாம் அததா 

தத்நயதா யதா ௨௩ 

அதா௭ப்ரவீத ்பாஷ்ப களாம் ஸ்திஷ்டத ஶ்யசாபஜீவிநஃ 

ஸம்ப்ரதாய பஹு த்ரவ்யம் ஏவகக ஸ்யயாபஜீவநம் 

௨௪ 

லக்்ஷமண ஸ்ய ச ய தய்வஶ்ம க்ருஹம் ச யத ்இதம் மம 

அஶூநய்ம் காரய்ம் ஏவககம் யாவத ்ஆகமநம் மம ௨௫ 

இதய்ுகத்வ்ா துஃகிதம் ஸரவ்ம் ஜநம் தம் உபஜீவிநம் 

உவா யசதம் தநா தய்க்ஷம் தநம் ஆநீயதாம் இதி ௨௬ 

தயதா௭ஸ்ய தநம் ஆஜஹ்ருஃ ஸரவ்ம் ஏயவாபஜீவிநஃ 

ஸ ராஶி ஸ்ஸுமஹாம் ஸ்ததர் தரஶ்நீயயா ஹ்ய 

தர்ுஶ்யத ௨௭ 

ததஃ ஸ புருஷ வ்யாக்ர ஸ்த தத்நம் ஸஹ லக்்ஷமணஃ 

தவ்ியஜப்யயா பால வ்ருதய்தப்யஃ க்ருபயண 

ப்யயா௭ஹ்யதாபயத ்௨௮ 

த தர்ாஸீத ்பிங்கயளா காரக்்ய ஸ்தர்ிஜயடா நாம வவ 

தவ்ிஜஃ 

உம்ச வ்ருதத்ி ரவ்யந நிதய்ம் பால குதத்ால லாம்கலீ ௨௯ 

தம் வ்ருதத்ம் தருண ீபாரய்ா பாலாந ்ஆதாய தாரகாந ் 

அப்ரவீத ்ப்ராஹ்மணம் வாக்யம் தாரிதர்ய்ய 

ணா௭பிபீடிதா ௩0 

அபாஸ்ய பாலம் குதத்ாலம் குருஷ்வ வசநம் மம  

ராம தரஶ்ய தரம்ஜ்ேம் யதி கிநச்ித ்அவாப்ஸ்யஸி ௩௧  

பாரய்ாயா வசநம் ஶ்ருதவ்ா ஶாடீம் ஆசச்ாதய் 

துஶ்சதாம் 

ஸ ப்ராதிஷ்டத பம்தாநம் யதர் ராம நியவஶநம் ௩௨ 

ப்ருகு அம்கிர ஸ்ஸமம் தீப்தய்ா தர்ிஜடம் ஜந ஸம்ஸதி  

ஆ பே்சமாயாஃ கக்்ஷயாயா வநநம் கஶ்சித ்அவாரயத ்

௩௩ 

ஸ ராஜபுதர்ம் ஆஸாதய் தர்ிஜயடா வாக்யம் அப்ரவீத ்
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நிரத்யநா பஹு௭ புதய்ரா௭ஸ்மி ராஜபுதர் மஹாயஶஃ 

௩௪ 

உம்ச வ்ருதத்ி ரவ்யந நிதய்ம் ப்ரதய்யவக்ஷஸ்வ மாம் 

இதி ௩௫ 

தம் உவாச தயதா ராமஃ பரிஹாஸ ஸமநவ்ிதம் 

கவாம் ஸஹஸ்ரம் அபி ஏகம் ந து விஶ்ராணிதம் மயா 

பரிக்ஷிபஸி தண்யடந யாவத ்தாவத ்அவாப்ஸ்யஸி 

௩௬ 

ஸ ஶாடீம் தவ்ரிதஃ கடய்ாம் ஸம்ப்ராநத்ஃ பரியவஷ்டய் 

தாம் 

ஆவிதய் தண்டம் சியக்ஷப ஸரவ் ப்ராயணந யவகிதஃ 

௩௭ 

ஸ தீரத்வ்ா ஸரயூ பாரம் தம்ட ஸ்தஸ்ய கரா சய்ுத: 

யகா வ்ரயஜ பஹு ஸாஹஸ்யர பபாயதா க்ஷண 

ஸநந்ிததௌ ௩௮ 

தம் பரிஷ்வஜ்ய தரம்ாதம்ா ஆதஸ்மாத ்ஸரயூ தடாத ்

ஆநயா மாஸ தா யகாவப ஸ்தர்ிஜடாயா௭௭ஶ்ரமம் 

ப்ரதி ௩௯ 

உவாச ச தயதா ராம ஸ்தம் காரக்்ய ம௭பிஸாநத்வ்யந ்

மநய்ு ரந் கலு கரத்வ்யஃ பரிஹாயஸா ஹ்யயம் மம ௪0 

இதம் ஹி யதஜ ஸ்தவ ய தத்ுரதய்யம்   

தயதவ ஜிஜ்ோஸிது மிசச்தயா மயா  

இமம் பவாந௭ரத் மபி ப்ரயசாதியதா   

வ்ருணஷ்ீவ கிம் யச தபரம் வ்யவஸ்யதி  ௪௧ 

ப்ரவீமி ஸதய்யந ந யத௭ஸ்தி யம்த்ரணா    

தநம் ஹி யதய் நம்ம விப்ர காரணாத் 

பவதஸ்ு ஸம்ய கப்்ரதி பாதயநந தத ்    

மயா௭௭ரஜ்ிதம் ப்ரதீ யஶஸ்கரம் பயவத ்௪௨ 

ததஃ ஸ பாரய் ஸ்தர்ிஜயடா மஹாமுநி:  

கவாம் அநீகம் ப்ரதிக்ருஹ்ய யமாதிதஃ 

யயஶா பல ப்ரதீி ஸுயகாப ப்ரும்ஹிண ீ  

ததா௭௭ஶிஷஃ ப்ரதய்வதந ்மஹாதம்நஃ ௪௩ 

ந சா௭பி ராம: ப்ரதிபூரண் மாநயஸா    

மஹ தத்நம் தரம் பவல ருபாரஜ்ிதம் 
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நியயாஜயா மாஸ ஸுஹ்ருஜ்ஜயந சிராத ்  

யதா௭ரஹ் ஸம்மாந வச: ப்ரயசாதித:    ௪௪ 

தவ்ிஜ ஸ்ஸுஹ்ரு தப்்ருதய் ஜயநா௭தவா ததா    

தரிதர் பிக்ஷாசரண ஶ்ச யயா௭பவத ் 

ந ததர் கஶ்சி நந் பபூவ தரப்ியதா  

யதா௭ரஹ் ஸம்மாந ந தாந ஸம்ப்ரவம: ௪௫ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  தவ்ா 

தர்ிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

த்ரய ஸ்த்ரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ததவ்ா து ஸஹ வவயதஹ்யா ப்ராஹ்மயணப்யயா தநம் 

பஹு 

ஜக்மதுஃ பிதரம் த்ரஷ்டும் ஸீதயா ஸஹ ராகதவௌ ௧ 

தயதா க்ருஹீயத துஷ்ப்யரக்்ஷயய து அயஶாயபதாம் 

ததா ஆயுயத 

மாலா தாமபி: ஆஸக்யத ஸீதயா ஸமலம்கர்ுயத ௨ 

ததஃ ப்ராஸாத ஹரம்்யாணி விமாந ஶிகராணி ச 

அதிருஹ்ய ஜநஃ ஶ்ரீமாந ்உதாஸீயநா வ்யயலாகயத ்௩ 

ந ஹி ரதய்ாஃ ஸ்ம ஶக்யநய்த கநத்ும் பஹு ஜந ஆகுலாஃ 

ஆருஹ்ய தஸ்மாத ்ப்ராஸாதாந ்தீநாஃ பஶ்யநத்ி 

ராகவம் ௪ 

பதாதிம் வரஜ்ித சச்தர்ம் ராமம் தர்ுஷ்டவ்ா ததா ஜநாஃ 

ஊசு: பஹு விதா வாசஃ யஶாயகாபஹத யசதஸஃ ௫ 

யம் யாநத்ம் அநுயாதி ஸ்ம சதுரங்க பலம் மஹத ்

தம் ஏகம் ஸீதயா ஸாரத்ம் அநுயாதி ஸ்ம லக்்ஷமணஃ 

௬ 

ஐஶ்வரய்ஸ்ய ரஸஜ்ேஃ ஸந ்காமிநாம் வசவ காமதஃ 

ந இசச்தி ஏவ அநர்ுதம் கரத்ும் பிதரம் தரம் தகௌரவாத ்

௭ 

யா ந ஶகய்ா புரா த்ரஷ்டும் பூவத: ஆகாஶவக: அபி 

தாம் அதய் ஸீதாம் பஶ்யநத்ி ராஜ மாரக் கதா ஜநாஃ ௮ 

அங்க ராயகாசிதாம் ஸீதாம் ரக்த சநத்ந யஸவிநீம் 

வரஷ்ம் உஷ்ணம் ச ஶதீம் ச யநஷ்யம்தி ஆஶு 

விவரண்தாம் ௯ 

அதய் நூநம் தஶரதஃ ஸதத்வ்ம் ஆவிஶ்ய பாஷயத 
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ந ஹி ராஜா ப்ரியம் புதர்ம் விவாஸயிதும் இசச்தி ௧0 

நிரக்ுண ஸ்யா௭பி புதர் ஸ்ய கதம் ஸ்யாத ்

விப்ரவாஸநம் 

கிம் புந ரய்ஸ்ய யலாயகா௭யம் ஜியதா வ்ருதய்தந 

யகவலம் ௧௧ 

ஆநர்ுஶம்ஸ்யம் அநுகய்ராஶஃ ஶ்ருதம் ஶலீம் தமஃ ஶமஃ 

ராகவம் யஶாபய நத்ய்யயத ஷடக்ுணாஃ 

புருயஷாதத்மம் ௧௨ 

தஸ்மாத ்தஸ்யயாபகாயதந ப்ரஜாஃ பரம பீடிதாஃ 

ஔதகா நீவ ஸதத்வ்ாநி க்ரஷ்ீயம ஸலில ஸம்க்ஷயாத ்

௧௩ 

பீடயா பீடிதம் ஸரவ்ம் ஜகத ்அஸ்ய ஜகதப்யதஃ 

மூலஸ்ய இவ உபகாயதந வ்ருக்ஷஃ புஷ்ப பயலாபகஃ 

௧௪  

மூலம் ஹ்யயஷ மநுஷ்யாணாம் தரம் ஸாயரா மஹா 

தய்ுதி: 

புஷ்பம் பலம் ச பதர்ம் ச ஶாகா ஶ்சா ப்யயதயர  ஜநா: 

௧௫ 

யத லக்்ஷமண இவ க்ஷிப்ரம் ஸபதந்ய்ஃ ஸஹ 

பாநத்வாஃ 

கசச்நத்ம் அநுகசச்ாயமா யயந கசச்தி ராகவஃ ௧௬ 

உதய்ாநாநி பரிதய்ஜ்ய யக்ஷதர்ாணி ச க்ருஹாணி ச 

ஏக துஃக ஸுகா ராமம் அநுகசச்ாம தாரம்ிகம் ௧௭ 

ஸமுதத்ர்ுத நிதாநாநி பரிதவ் ஸ்தா௭ஜிராணி ச  

உபாதத் தந தாநய்ாநி ஹ்ருத ஸாராணி ஸரவ்ஶஃ ௧௮ 

ரஜஸா அப்யவ கீரண்ாநி பரிதய்க்தாநி வதவவதஃ 

மூஷவக: பரிதாவதப்ி: உதப்ிவல: ஆவ்ருதாநி ச ௧௯ 

அயப யதாதக தூமாநி ஹீந ஸம்மாரஜ்நாநி ச  

ப்ரணஷ்ட பலி கரய்மஜ்யா மம்தர் யஹாம ஜபாநி ச ௨0 

துஷ்காயல யநவ பக்நாநி பிநந் பாஜநவம்தி ச  

அஸ்ம தத்ய்கத்ாநி யவஶ்மாநி வகயகயீ ப்ரதிபதய்தாம் 

௨௧ 

வநம் நகரம் ஏவா௭ஸ்து யயந கசச்தி ராகவஃ 
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அஸ்மாபி ஶ்ச பரிதய்கத்ம் புரம் ஸம்பதய்தாம் வநம் 

௨௨ 

பிலாநி தம்ஷ்டர்ிணஃ ஸரய்வ ஸாநூநி ம்ருக பக்ஷிணஃ 

அஸ்ம தத்ய்கத்ம் ப்ரபதய்நத்ாம் யஸவ்யமாநம் தய்ஜநத்ு 

ச ௨௩ 

தர்ுண மாம்ஸ பலாதாநாம் யதஶம் வ்யாள ம்ருக தவ்ிஜம் 

௨௪ 

ப்ரபதய்தாம் ஹி வகயகயீ ஸ புதர்ா ஸஹ பாநத்வவ: 

ராகயவண வயந ஸரய்வ ஸஹ வதஸ்்யாம நிரவ்்ருதா: 

௨௫ 

இதய்ய வம் விவிதா வாயசா நாநா ஜந ஸமீரிதாஃ 

ஶுஶ்ராவ ராமஃ ஶ்ருதவ்ா ச ந விசக்யர௭ஸ்ய மாநஸம் 

௨௬ 

ஸ து யவஶ்ம பிது ரத்ூராத ்வகலாஸ ஶிகர ப்ரபம்  

அபிசக்ராம தரம்ாதம்ா மதத் மாதம்க விக்ரம: ௨௭ 

விநீத வீர புருஷம் ப்ரவிஶ்ய து நர்ுபா௭௭லயம்  

ததரஶ் அவஸ்திதம் தீநம் ஸுமம்தர்ம௭வி தூரத: ௨௮ 

ப்ரதீக்ஷமாயணா௭பி ஜநம் ததா௭௭ரத்ம்  

அநா௭௭ரத்ரூபஃ ப்ரஹஸநந்ிவ அத 

ஜகாம ராமஃ பிதரம் திதர்ுக்ஷுஃ  

பிது ரந்ியதஶம் விதிவ சச்ிகீரஷ்ுஃ  ௨௯ 

தத ்பூரவ்ம் ஐக்்ஷவாக ஸுயதா மஹாதம்ா  

ராயமா கமிஷ்யந ்வநம் ஆரத் ரூபம் 

வ்யதிஷ்டத ப்யரக்்ஷய ததா ஸுமநத்ர்ம்  

பிதுர ்மஹாதம்ா ப்ரதிஹாரணா௭ரத்ம்  ௩0 

பிதுர ்நியதயஶந து தரம் வதஸ்யலா  

வந ப்ரயவயஶ க்ருத புதத்ி நிஶ்சயஃ 

ஸ ராகவஃ ப்யரக்்ஷய ஸுமநத்ர்ம் அப்ரவீத ் 

நியவதயஸ்வ ஆகமநம் நர்ுபாய யம ௩௧   

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  தர்ய 

ஸ்தர்ிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

சதுஸ்த்ரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

தத: கமல பதர்ாக்ஷ: ஶ்யாயமா நிருபயமா மஹாந ் 

உவாச ராம ஸ்தம் ஸூதம் பிதுரா௭௭கய்ாஹி மாமிதி ௧ 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகி ராமாயணம் 

அயயாதய் காம்ட: 
 

Page 128 of 389 
 

ஸ ராம ப்யரஷிதஃ க்ஷிப்ரம் ஸம்தாப கலுயஷநத்ர்ியஃ 

ப்ரவிஶ்ய நர்ுபதிம் ஸூயதா நிஶ்வஸநத்ம் ததரஶ் ஹ ௨ 

உபரக்த மிவா௭௭திதய்ம் பஸ்ம சச்நந் மிவா௭நலம்  

தடாக மிவ நிஸ்யதாயம் அபஶ்யத ்ஜகதீ பதிம் ௩ 

ஆயலாக்ய து மஹாப்ராஜ்ேஃ பரம ஆகுல யசதஸம் 

ராமம் ஏவா௭நு யஶாசநத்ம் ஸூதஃ ப்ராே்ஜலி: ஆஸதத ்

௪ 

தம் வரத்யிதவ்ா ராஜாநம் ஸூத: பூரவ்ம் ஜயா௭௭ஶிஷா  

பயம் விகல்பயா வாசா மம்தயா ஶ்லக்்ஷண மப்ரவீத ்௫ 

அயம் ஸ புருஷ வ்யாக்ர தவ்ாரி திஷ்டதி யத ஸுதஃ 

ப்ராஹ்மயணப்யயா தநம் ததத்வ்ா ஸரவ்ம் வசவ 

உபஜீவிநாம் ௬ 

ஸ தவ்ா பஶ்யது பதர்ம் யத ராமஃ ஸதய் பராக்ரமஃ 

ஸரவ்ாந ்ஸுஹ்ருதா ஆப்ருசச்ய் தவ்ாம் இதாநீம் 

திதர்ுக்ஷயத ௭ 

கமிஷ்யதி மஹா௭ரண்யம் தம் பஶ்ய ஜகதீபயத 

வ்ருதம் ராஜ குவணஃ ஸரவ்வ: ஆதிதய்ம் இவ ரஶ்மிபிஃ 

௮ 

ஸ ஸதய்வாதீ தரம்ாதம்ா காம்பீரய்ாத ்ஸாகயராபமஃ 

ஆகாஶ இவ நிஷ்பங்யகா நயரநத்ர்ஃ ப்ரதய்ுவாச தம் ௯ 

ஸுமநத்ர்ா௭௭நய யம தாராந ்யய யக சித ்இஹ மாமகாஃ 

தாவரஃ பரிவ்ருதஃ ஸரவ்வ ரத்்ரஷ்டும் இசச்ாமி 

தாரம்ிகம்  ௧0 

யஸா௭நத்ஃ புரம் அதீ தவ்யவ ஸ்தர்ிய ஸ்தா வாக்யம் 

அப்ரவீத ்

ஆரய்: ஆஹ்வயதி யவா ராஜா கம்யதாம் ததர் மா சிரம் 

௧௧ 

ஏவம் உக்தாஃ ஸ்தர்ியஃ ஸரவ்ாஃ ஸுமநத்ய்ரண 

நர்ுபா௭௭ஜ்ேயா 

ப்ரசக்ரமு: தத ்பவநம் பரத்ு: ஆஜ்ோய ஶாஸநம் ௧௨ 

அரத் ஸப்த ஶதா ஸ்தா ஸ்து ப்ரமதா: தாம்ர யலாசநாஃ 

தகௌஸல்யாம் பரிவாரய்ா௭த ஶவந: ஜகம்ு: தர்ுத 

வ்ரதாஃ ௧௩ 

ஆகயதஷு ச தாயரஷு ஸமயவக்்ஷய மஹீபதிஃ 
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உவாச ராஜா தம் ஸூதம் ஸுமநத்ர் ஆநய யம ஸுதம் ௧௪ 

ஸ ஸூயதா ராமம் ஆதாய லக்்ஷமணம் வமதிலீம் ததா 

ஜகாம அபிமுக தூரண்ம் ஸகாஶம் ஜகதீபயதஃ ௧௫ 

ஸ ராஜா புதர்ம் ஆயாநத்ம் தர்ுஷ்டவ்ா தூராத ்

க்ருதா௭ே்ஜலிம் 

உதப்பாதா௭௭ஸநா தத்ூரண்ம் ஆரத்ஃ ஸ்தர் ீஜந 

ஸம்வ்ருதஃ ௧௬ 

யஸா௭பிதுதர்ாவ யவயகந ராமம் தர்ுஷ்டவ்ா விஶாம் 

பதிஃ 

தம் அஸம்ப்ராப்ய துஃகா௭௭ரத்ஃ பபாத புவி மூரச்ிதஃ ௧௭ 

தம் ராயமா௭ப்யபதத ்க்ஷிப்ரம் லக்்ஷமண ஶ்ச 

மஹாரதஃ 

விஸம்ஜ்ேம் இவ துஃயகந ஸயஶாகம் நர்ுபதிம் ததா ௧௮ 

ஸ்தர் ீஸஹஸ்ர நிநாத ஶ்ச ஸம்ஜஜ்யே ராஜ யவஶ்மநி 

ஹா ஹா ராயமதி ஸஹஸா பூஷண தவ்நி மூரச்ிதஃ ௧௯ 

தம் பரிஷ்வஜ்ய பாஹுப்யாம் தா உதபௌ ராம 

லக்்ஷமதணௌ 

பரய்ங்யக ஸீதயா ஸாரத்ம் ருதநத்ஃ ஸமயவஶயந ்௨0 

அத ராயமா முஹூரய்தந லப்த ஸம்ஜ்ேம் மஹீபதிம் 

உவாச ப்ராே்ஜலி ரப்ூதவ்ா யஶாகா௭௭ரண்வ 

பரிப்லுதம் ௨௧ 

ஆப்ருசய்ச தவ்ாம் மஹாராஜ ஸரய்வஷாம் 

ஈஶ்வயரா௭ஸி நஃ 

ப்ரஸ்திதம் தண்டகா௭ரண்யம் பஶ்ய தவ்ம் குஶயலந 

மாம் ௨௨ 

லக்்ஷமணம் சா௭நுஜாநீஹி ஸீதா ச அநய்வதி மாம் 

வநம் 

காரவண: பஹுபி: து அதய் அவாரய்மாதணௌ ந யச 

சச்தஃ ௨௩ 

அநுஜாநீஹி ஸரவ்ாந ்நஃ யஶாகம் உதஸ்்ருஜ்ய மாநத 

லக்்ஷமணம் மாம் ச ஸீதாம் ச ப்ரஜாபதி: இவ ப்ரஜாஃ 

௨௪ 

ப்ரதீக்ஷமாணம் அவ்யக்ரம் அநுஜ்ோம் ஜகதீபயதஃ 

உவாச ராஜா ஸம்ப்யரக்்ஷய வந வாஸாய ராகவம் ௨௫ 
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அஹம் ராகவ வகயகய்யா வர தாயநந யமாஹிதஃ 

அயயாதய்ாயா ஸ்தவ்ம் ஏவா௭தய் பவ ராஜா நிக்ருஹ்ய 

மாம் ௨௬ 

ஏவம் உக்யதா நர்ுபதிநா ராயமா தரம்ப்ருதாம் வரஃ 

ப்ரதய்ுவா சா௭ே்ஜலிம் க்ருதவ்ா பிதரம் வாக்ய 

யகாவிதஃ ௨௭ 

பவாந ்வரஷ் ஸஹஸ்ராய ப்ருதிவ்யா நர்ுபயத பதிஃ 

அஹம் தவ்௭ரண்யய வதஸ்்யாமி ந யம காரய்ம் 

தவ்யா௭நர்ுதம் ௨௮ 

நவ பம்ச ச வரஷ்ாணி வந வாயஸ விஹ்ருதய்யத  

புந: பாததௌ கர்ஹீஷ்யாமி ப்ரதிஜ்ோ௭நய்த நராதிப  

௨௯  

ருதந ்ஆரத்: ப்ரியம் புதர்ம் ஸதய் பாயஶந ஸம்யத: 

வகயகய்யா யசாதய்மாந ஸ்து மியதா ராஜா தம் 

அப்ரவீத ்௩0  

ஶ்யரயயஸ வ்ருதத்யய தாத புந ரா௭௭கமநாய ச 

கசச்ஸ்வ அரிஷ்டம் அவ்யகர்ஃ பநத்ாநம் அகுயதாபயம் 

௩௧ 

ந ஹி ஸதய்ா௭௭தம்ந ஸ்தாத தரம்ா௭பிமநஸ ஸ்தவ  

விநிவரத்யிதும் புதத்ி ஶ்ஶகய்யத ரகு நம்தந ௩௨ 

அதய் தவ்ி தாநீம் ரஜநீம் புதர் மா கசச் ஸரவ்தா 

ஏகா௭ஹ தரஶ்யநநா௭பி ஸாது தாவத ் சராம்ய௭ஹம் 

௩௩ 

மாதரம் மாம் ச ஸம்பஶ்யந ்வஸ இமாம் அதய் ஶரவ்ரம்ீ 

தரப்ிதஃ ஸரவ் காவம ஸ்தவ்ம் ஶ்வஃ காயல 

ஸாதயிஷ்யஸி ௩௪ 

துஷ்கரம் க்ரியயத புதர் ஸரவ்தா ராகவ தவ்யா  

ம தப்்ரியா௭ரத்ம் ப்ரியாம் ஸ்தய்கத்வ்ா யத ்யாஸி 

விஜநம் வநம்௩௫ 

ந ச ஏதத ்யம ப்ரியம் புதர் ஶயப ஸதய்யந ராகவ  

சநந்யா சலித ஸ்தவ்ஸ்மி ஸ்தர்ியா சநந்ா௭க்நி கல்பயா 

௩௬ 

வம்சநா யா து லப்தா யம தாம் தவ்ம் நிஸ்தரத்ு மிசச்ஸி  
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அநயா வ்ருதத் ஸாதிநய்ா வகயகய்யா௭பி ப்ரயசாதித: 

௩௭ 

ந வச தா௭௭ஶ்சரய் தமம் ய ஸ்தவ்ம் ஜ்யயஷ்ட 

ஸ்ஸுயதா மம  

அபா௭நர்ுத கதம் புதர் பிதரம் கரத்ு மிசச்ஸி ௩௮ 

அத ராம ஸ்ததா ஶ்ருதவ்ா பிது ரா௭௭ரத்ஸ்ய பாஷிதம் 

லக்்ஷமயணந ஸஹ ப்ராதர்ா தீயநா வசநம் அப்ரவீத ்

௩௯ 

ப்ராப்ஸ்யாமி யாந ்அதய் குணாந ்யகா யம ஶ்வஸ்தாந ்

ப்ரதாஸ்யதி 

அபக்ரமணம் ஏவா௭தஃ ஸரவ் காவம: அஹம் வ்ருயண 

௪0 

இயம் ஸ ராஷ்டர்ா ஸ ஜநா தந தாநய் ஸமாகுலா 

மயா விஸ்ருஷ்டா வஸுதா பரதாய ப்ரதீயதாம் 

வந வாஸ க்ருதா புதத்ி: ந ச யம௭தய் சலிஷ்யதி ௪௧ 

ய ஸ்துஷ்யடந வயரா ததத்: வகயகய்வய வரத தவ்யா  

தீயதாம் நிகியல வநவ ஸதய் தவ்ம் பவ பாரத்ிவ ௪௨ 

அஹம் நியதஶம் பவயதா யயதாக்த ம௭நுபாலயந ் 

சதுரத்ஶ ஸமா வதஸ்்யய வயந வந சவர ஸ்ஸஹ ௪௩ 

மா விமரய்ஶா வஸுமதீ பரதாய ப்ரதீயதாம்  

ந ஹி யம காம்க்ஷிதம் ராஜ்யம் ஸுகம் ஆதம்நி வா 

ப்ரியம் ௪௪ 

யதா நியதஶம் கரத்ும் வவ தவவவ ரகு நம்தந ௪௫ 

அபகசச்து யத துஃகம் மா பூ ரப்ாஷ்ப பரிப்லுதஃ 

ந ஹி க்ஷுப்யதி துரத்ரஷ்ஃ ஸமுதர்ஃ ஸரிதாம் பதிஃ ௪௬ 

ந ஏவ அஹம் ராஜ்யம் இசச்ாமி ந ஸுகம் ந ச வமதிலீம் 

ந ஏவ ஸரவ்ாந ்இமாந ்காமாந ்ந ஸ்வரக்ம் வநவ ஜீவிதம் 

௪௭ 

தவ்ாம் அஹம் ஸதய்ம் இசச்ாமி நா௭நர்ுதம் புருஷரஷ்ப 

ப்ரதய்க்ஷம் தவ ஸதய்யந ஸுக்ருயதந ச யத ஶயப ௪௮ 

ந ச ஶக்யம் மயா தாத ஸ்தாதும் க்ஷண ம௭பி ப்ரயபா  

ந யஶாகம் தாரய ஸ்வவநம் ந ஹி யம௭ஸ்தி விபரய்யஃ 

௪௯ 
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அரத்ியதா ஹ்ய௭ஸ்மி வகயகய்யா வநம் கசய்ச தி 

ராகவ   

மயா யசாக்தம் வ்ரஜா மீதி தத ்ஸதய் ம௭நுபாலயய ௫0 

மா யசாதக்ம்டாம் க்ருதா யதவ வயந ரம்ஸ்யாமயஹ 

வயம்  

ப்ரஶாம்த ஹரிணாகீரய்ண நாநா ஶகுந நாதியத  ௫௧ 

பிதா ஹி வதவதம் தாத யதவதாநா ம௭பி ஸ்ம்ருதம்  

தஸ்மாத ்வதவத மிதய்யவ கரிஷ்யாமி பிது ரவ்ச:  ௫௨ 

சதுரத்ஶ ஸு வரய்ஷஷு கயதஷு நர ஸதத்ம   

புந ரத்்ரக்்ஷயஸி மாம் ப்ராப்தம் ஸநத்ாயபா௭யம் 

விமுசய்தாம்  ௫௩ 

யயந ஸம்ஸ்தம்பநீயயா௭யம் ஸரய்வா பாஷ்ப கயளா 

ஜந: 

ஸ தவ்ம் புருஷ ஶாரத்ூல கிம௭ரத்ம் விக்ரியாம் கத:  ௫௪ 

புரம் ச ராஷ்டர்ம் ச மஹீ ச யகவலா   

மயா நிஸ்ருஷ்டா பரதாய தீயதாம் 

அஹம் நியதஶம் பவயதா௭நு பாலயந ்  

வநம் கமிஷ்யாமி சிராய யஸவிதும்        ௫௫ 

மயா நிஸ்ருஷ்டாம் பரயதா மஹீம் இமாம்  

ஸ வஶல ஷண்டாம் ஸ புராம் ஸ காநநாம் 

ஶிவாம் ஸுஸீமாம் அநுஶாஸ்து யகவலம்   

தவ்யா யதுகத்ம் நர்ுபயத ததா௭ஸ்து தத ்௫௬ 

ந யம ததா பாரத்ிவ தீயயத மயநா   

மஹதஸ்ு காயமஷு ந ஆதம்நஃ ப்ரியய 

யதா நியதயஶ தவ ஶிஷ்ட ஸம்மயத  

வ்யவபது துஃகம் தவ மதக்ர்ுயத௭நக   ௫௭ 

தத ்அதய் ந ஏவா அநக ராஜ்ய மவ்யயம்  

ந ஸரவ் காமாந ்ந ஸுகம் ந வமதிலீம் 

ந ஜீவிதம் தவ்ாம் அநர்ுயதந யயாஜயந ் 

வ்ருணயீ ஸதய்ம் வ்ரதம் அஸ்து யத ததா ௫௮ 

பலாநி மூலாநி ச பக்ஷயந ்வயந   

கிரம்ீ ஶ்ச பஶ்யந ்ஸரிதஃ ஸராம்ஸி ச 

வநம் ப்ரவிஶ்வயவ விசிதர் பாதபம்   

ஸுகீ பவிஷ்யாமி தவா௭ஸ்து நிரவ்்ருதிஃ      ௫௯ 
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ஏவம் ஸ ராஜா வ்யஸநா௭பிபநந் : 

யஶாயகந துஃயகந ச தாம்ய மாந: 

ஆலிம்கய் புதர்ம் ஸுவிநஷ்ட ஸம்ஜ்யோ   

யமாஹம் கயதா வவவ சியசஷ்ட கிம்சித ்     ௬0 

யதவ்ய ஸ்தத ஸ்ஸம்ருருது  ஸ்ஸயமதா:   

தாம் வரஜ்யிதவ்ா நர யதவ பதநீ்ம் 

ருதந ்ஸுமம்தய்ரா௭பி ஜகாம மூரச்ாம்    

ஹா ஹா க்ருதம் ததர் பபூவ ஸரவ்ம் ௬௧    

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  சது 

ஸ்தர்ிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

பம்ச த்ரிம்ஶ ஸ்ஸரக்; 

தயதா நிரத்ூய ஸஹஸா ஶியரா நிஶ்வஸ்ய சா௭ஸக்ருத ் 

பாதணௌ பாணிம் விநிஷ்பிஷ்ய தம்தாந ்கடகடாஸ்ய 

ச ௧ 

யலாசயந யகாப ஸம்ரக்யத வரண்ம் பூரய்வாசிதம் 

ஜஹத ் 

யகாபாபி பூத ஸ்ஸஹஸா ஸம்தாப ம௭ஶுபம் கத: ௨ 

மந ஸ்ஸமீக்ஷமாண ஸ்ய ஸூயதா தஶரத ஸ்ய ஸ: 

கம்பய நந்ிவ வகயகய்யா ஹ்ருதயம் வாக் ஶவர 

ஶ்ஶிவத: ௩ 

வாக்ய வஜ்வர ரநுபவம ரந்ிபிம்த நந்ிவ ச ஆஶுவக : 

வகயகய்யா ஸ்ஸரவ் மரம்ாணி ஸுமம்தர்: ப்ரதய் 

பாஷத ௪ 

யஸ்யா ஸ்தவ பதி ஸ்தய்கய்தா ராஜா தஶரத 

ஸ்ஸ்வயம்  

பரத்ா ஸரவ் ஸ்ய ஜகத ஸ்தாவர ஸ்ய சர ஸ்ய ச  

ந ஹ்யகாரய்தமம் கிம்சி தத்வ யதவீஹ விதய்யத ௫ 

பதிக்நீம் தவ்ா மஹம் குலக்நீம௭பி சா௭நத்த: ௬ 

ய நம்யஹம்தர் மிவா௭ஜய்யம் துஷ்ப்ரகம்ப்ய 

மிவா௭சலம்  

மயஹா௭ததி மிவா௭யக்ஷாப்யம் ஸம்தாபயஸி 

கரம்பி: ௭ 

மா௭வமம்ஸ்தா தஶரதம் பரத்ாரம் வரதம் ப்ரதி  
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பரத்ு: இசச்ா ஹி நாரணீாம் புதர் யகாடய்ா விஶிஷ்யயத 

௮ 

யதா வயயா ஹி ராஜ்யாநி ப்ராப்நுவம்தி நர்ுப க்ஷயய  

இக்்ஷவாகு குலநாயத அஸ்மிந ்தத ்யலாபயது மிசச்ஸி 

௯ 

ராஜா பவது யத புதய்ரா பரத ஶ்ஶாஸ்து யமதிநீம்  

வயம் ததர் கமிஷ்யாயமா யதர் ராயமா கமிஷ்யதி ௧0 

ந ஹி யத விஷயய கஶ்சித ்ப்ராஹ்மயணா வஸ்து 

மரஹ்தி  

தாதர்ுஶம் தவ் ம௭மரய்ாத மதய் கரம் சிகீரஷ்ஸி ௧௧ 

நூநம் ஸரய்வ கமிஷ்யாயமா மாரக்ம் ராம நியஷவிதம்  

தய்க்தாயா பாநத்வவ: ஸரவ்வ: ப்ராஹ்மவண :ஸாதுபி 

ஸ்ஸதா ௧௨ 

கா ப்ரதீீ ராஜ்ய லாயபந தவ யதவி பவிஷ்யதி  

தாதர்ுஶம் தவ்ம் அமரய்ாதம் கரம் கரத்ும் சிகீரஷ்ஸி ௧௩ 

ஆஶ்சரய் மிவ பஶ்யாமி யஸ்யா ஸ்யத வ்ருதத் மீதர்ுஶம்  

ஆசரம்தய்ா ந விவ்ருதா ஸதய்யா பவதி யமதிநீ ௧௪ 

மஹா ப்ரஹ்மரஷ்ி ஸ்ருஷ்டா ஹி ஜ்வலம்யதா பீம 

தரஶ்நா: 

திக் வாக்தம்டா ந ஹிம்ஸம்தி ராம ப்ரவ்ராஜயந 

ஸ்திதாம் ௧௫ 

ஆம்ரம் சிதவ்ா குடாயரண நிம்பம் பரிசயர தத்ு ய: 

ய ஶ்வசநம் பயஸா ஸிம்யசநவ்நவா௭ஸ்ய மதுயரா 

பயவத ்௧௬ 

அபிஜாதம் ஹி யத மநய்ய யதா மாது ஸ்தவதவ ச  

நஹி நிம்பாத ்ஸ்ரயவத ்தக்ஷௌதர்ம் யலாயக 

நிகதிதம் வச: ௧௭ 

தவ மாது: அஸதக்்ராஹம் விதம்: பூரவ்ம் யதா ஶ்ருதம்  

பிது: ஸ்யத வரத: கஶ்சி தத்ததௌ வர ம௭நுதத்மம் ௧௮ 

ஸரவ் பூத ருதம் தஸ்மாத ்ஸம்ஜஜ்யே வஸுதா௭திப: 

யதந திரய் கக்தாநாம் ச பூதாநாம் விதிதம் வச: ௧௯ 

தயதா ஜ்ரும்பஸ்ய ஶயயந விருதாத ்பூரி வரச்ஸ: 

பிது ஸ்யத விதியதா பாவ: ஸ ததர் பஹுதா௭ஹஸத ்௨0 

ததர் யத ஜநநீ க்ருதத்ா ம்ருதய்ு பாஶ மபீப்ஸதீ 
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ஹாஸம் யத நர்ுபயத தஸௌம்ய ஜிஜ்ோஸா மீதி 

சா௭ப்ரவீத ்௨௧ 

நர்ுப ஶ்யசா வாச தாம் யதவீம் யதவி ஶம்ஶாமி யத யதி  

தயதா யம மரணம் ஸதய்யா பவிஷ்யதி ந ஸம்ஶய: 

௨௨ 

மாதா யத பிதரம் யதவி தத: வககய மப்ரவீத ் 

ஶம்ஸ யம ஜீவ வா மா வா ந மாம௭பஹஸிஷ்யஸி ௨௩ 

ப்ரியயா ச தயதாக்த ஸ்ஸந ்யககய: ப்ருதிவீ பதி: 

தஸ்வம தம் வரதாய அரத்ம் கதயா மாஸ ததத்வ்த: ௨௪ 

தத ஸ்ஸ வரத ஸ்ஸாதூ ராஜாநம் ப்ரதய்பாஷத 

ம்ரியதாம் தவ்ம்ஸதாம் யவயம் மா க்ருதா ஸ்தவ்ம்  

மஹீபயத ௨௫ 

ஸ த சச்ர்ுதவ்ா வச ஸ்தஸ்ய ப்ரஸநந் மநயஸா நர்ுப: 

மாதரம் யத நிரஸ்யா௭௭௭ஶு விஜஹார குயபர வத ்௨௬ 

ததா தவ் ம௭பி ராஜாநம் துரஜ்நா சரியத பதி  

அஸதக்்ராஹ மிமம் தமూஹாத ்குருயஷ பாப தரஶ்ிநி 

௨௭ 

ஸதய் ஶ்சா௭தய் ப்ரவாயதா௭யம் தலௌகிக: 

ப்ரதிபாதி மா 

பிதர்ூந ்ஸமநு ஜாயநய்த நரா மாதர மம்கநா: ௨௮ 

வநவம் பவ கர்ுஹாயணதம் யதா௭௭ஹ வஸுதாதிப: 

பரத்ு: இசச்ாம் உபாஸ்யவஹ ஜநஸ்யா௭ஸ்ய கதி ரப்வ 

௨௯ 

மா தவ்ம் ப்யராதஸ்ாஹிதா பாவப ரய்தவ ராஜ ஸம 

ப்ரபம்  

பரத்ாரம் யலாக பரத்ாரம் அஸதத்ரம் முபாததா: ௩0 

ந ஹி மிதய்ா ப்ரதிஜ்ோதம் கரிஷ்யதி தவா௭நக: 

ஶ்ரீமாந ்தஶரயதா ராஜா யதவி ராஜீவ யலாசந: ௩௧ 

ஜ்யயஷ்யடா வதாநய்: கரம்ண்ய: ஸ்வ தரம் 

பரிரக்ஷிதா  

ரக்ஷிதா ஜீவ யலாகஸ்ய பலீ ராயமா௭பிஷிசய்தாம் 

௩௨ 

பரிவாயதா ஹி யத யதவி மஹாந ்யலாயக சரிஷ்யதி  

யதி ராயமா வநம் யாதி விஹாய பிதரம் நர்ுபம் ௩௩ 
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ஸ ராஜ்யம் ராகவ: பாது பவ தவ்ம் விகத ஜ்வரா  

ந ஹி யத ராகவா தநய்: க்ஷம: புரவயர வயஸத ்௩௪ 

ராயம ஹி தயௌவ ராஜ்ய ஸ்யத ராஜா தஶரயதா வநம்  

ப்ரயவக்்ஷயதி மயஹஷ்வாஸ: பூரவ் வ்ருதத் ம௭நுஸ்மரந ்

௩௫ 

இதி ஸாநத்வ்வ ஶ்ச தீக்்ஷவண ஶ்ச வகயகயீம் ராஜ 

ஸம்ஸதி  

ஸுமம்தர்: யக்ஷாபயா மாஸ பூய யயவ கர்ுதாம்ஜலி: ௩௬ 

வநவ ஸா க்ஷுப்யயத யதவீ ந ச ஸ்ம பரிதூயயத  

ந ச அஸ்யா முக வரண்ஸ்ய விக்ரியா லக்்ஷயயத ததா 

௩௭    

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட பம்ச 

தர்ிம்ஶ ஸ்ஸரக்; 

ஷடத்்ரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ததஃ ஸுமநத்ர்ம் ஐக்்ஷவாகஃ பீடித: அதர் ப்ரதிஜ்ேயா 

ஸபாஷ்பம் அதி நிஶ்வஸ்ய ஜகாத இதம் புநஃ புநஃ ௧ 

ஸூத ரதந் ஸுஸம்பூரண்ா சதுரவ்ித பலா சமூஃ 

ராகவ ஸ்ய அநுயாதர்ாரத்ம் க்ஷிப்ரம் ப்ரதிவிதீயதாம் 

௨ 

ரூப ஆஜீவா ச ஶாலிநய்யா வணிஜ ஶ்ச மஹா தநாஃ 

யஶாபயநத்ு குமார ஸ்ய வாஹிநீம் ஸுப்ரஸாரிதாஃ ௩ 

யய ச ஏநம் உபஜீவநத்ி ரமயத வயஶ்ச வீரய்தஃ 

யதஷாம் பஹு விதம் ததத்வ்ா தாநி அப்ய௭தர் 

நியயாஜய ௪ 

ஆயுதாநி ச முக்யாநி நாகரா: ஶகடாநி ச  

அநுகசச்நத்ு காகுஸ்தம் வ்யாதா ஶ்ச அரண்ய யகாசரா: 

௫ 

நிக்நந ்ம்ருகாந ்குே்ஜராம் ஶ்ச பிபம் ஶ்ச அரண்யகம் 

மது 

நதீ ஶ்ச விவிதாஃ பஶ்யந ் நராஜ்யம் ஸம்ஸ்மரிஷ்யதி ௬ 

தாநய் யகாஶ ஶ்ச யஃ கஶ்சித ்தந யகாஶ ஶ்ச மாமகஃ 

ததௌ ராமம் அநுகசய்சதாம் வஸநத்ம் நிரஜ்யந வயந ௭ 

யஜந ்புண்யயஷு யதயஶஷு விஸ்ருஜம் ஶ்ச ஆப்த 

தக்ஷிணாஃ 
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ருஷிபி ஶ்ச ஸமாகம்ய ப்ரவதஸ்்யதி ஸுகம் வயந ௮ 

பரத ஶ்ச மஹாபாஹு:  அயயாதய்ாம் பாலயிஷ்யதி 

ஸரவ் காவமஃ ஸஹ ஶ்ரீமாந ்ராமஃ ஸம்ஸாதய்தாம் 

இதி ௯ 

ஏவம் ப்ருவதி காகுஸ்யத வகயகய்யா பயம் ஆகதம் 

முகம் சா௭பி அகமத ் யஶாஷம் ஸ்வர ஶ்சா௭பி 

நய்ருதய்த ௧0 

ஸா விஷண்ணா ச ஸம்த்ரஸ்தா முயகந பரிஶுஷ்யதா  

ராஜாநம் ஏவ அபி முகீ வகயகயீ வாக்ய மப்ரவீத ்௧௧ 

ராஜ்யம் கத ஜநம் ஸாயதா பீத மண்டாம் ஸுராம் இவ 

நிராஸ்வாதய்தமம் ஶூநய்ம் பரயதா நா௭பிபதஸ்்யயத 

௧௨ 

வகயகய்யாம் முக்த லஜ்ஜாயாம் வதநத்ய்ாம் அதி 

தாருணம் 

ராஜா தஶரயதா வாக்யம் உவாச ஆயத யலாசநாம் 

௧௩ 

வஹநத்ம் கிம் துதஸி மாம் நியுஜ்ய துரி மா அஹியத 

அநாரய்ய க்ருதய் மாரப்தம் கிம் ந பூரவ் முபாருத: ௧௪ 

தஸ்ய ஏதத ்க்யராத ஸம்யுக்தம் உக்தம் ஶ்ருதவ்ா 

வராம்கநா  

வகயகயீ தவ்ிகுணம் க்ருதத்ா ராஜாநம் இதம் அப்ரவீத ்

௧௫ 

தவவ வ வம்யஶ ஸகயரா ஜ்யயஷ்டம் புதர்ம் உபாருதத ்

அஸமே்ஜ இதி க்யாதம் ததா௭யம் கநத்ும் அரஹ்தி ௧௬ 

ஏவம் உக்யதா திகி தய்யவ ராஜா தஶரயதா௭ப்ரவீத ்

வ்ரடீித ஶ்ச ஜநஃ ஸரவ்ஃ ஸா ச தம் நா௭வபுதய்த ௧௭ 

ததர் வ்ருதய்தா மஹாமாதர்ஃ ஸிதத்ாரய்தா நாம 

நாமதஃ 

ஶுசி ரப்ஹுமயதா ராஜ்ேஃ வகயகயீம் இதம் அப்ரவீத ்

௧௮ 

அஸமம்யஜா க்ருஹீதவ்ா து க்ரடீிதஃ பதி தாரகாந ்

ஸரய்வாஃ ப்ரக்ஷிபந ்அப்ஸு ரமயத யதந துரம்திஃ ௧௯ 

தம் தர்ுஷ்டவ்ா நாகராஃ ஸரய்வ க்ருதத்ா ராஜாநம் 

அப்ருவந ்
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அஸமம்ஜம் வ்ருணஷ்ீவ ஏகம் அஸ்மாந ்வா ராஷ்டர் 

வரத்ந 

தாந ்உவாச தயதா ராஜா கிம் நிமிதத்ம் இதம் பயம் ௨0 

தாஶ்சா௭பி ராஜ்ோ ஸம்ப்ருஷ்டா வாக்யம் ப்ரக்ருத 

யயா௭ப்ருவந ்௨௧ 

க்ரடீித ஸ்தய்வஷ நஃ புதர்ாந ்பாலாந ்உதப்்ராநத் 

யசதநஃ 

ஸரய்வாம் ப்ரக்ஷிபந ்தமௌரக்்யாத ்அதுலாம் ப்ரதீிம் 

அஶ்நுயத ௨௨ 

ஸ தாஸாம் வசநம் ஶ்ருதவ்ா ப்ரக்ருதீநாம் நரா௭திபஃ 

தம் ததய்ாஜ அஹிதம் புதர்ம் தாஸாம் ப்ரிய சிகீரஷ்யா 

௨௩ 

தம் யாநம் ஶகீ்ர மாயராப்ய ஸ பாரய்ம் ஸ பரிசச்தம்  

யாவ ஜ்ஜீவம் விவாஸ்யயா௭ய மிதி ஸ்வாந ் அநவ்ஶத ்

பிதா ௨௪ 

ஸ பால பிடகம் க்ருஹ்ய கிரி துரக்ாண்ய௭யலாகயத ்

திஶ ஸ்ஸரவ்ா: து அநுசரந ்ஸ யதா பாப கரம் க்ருத ்௨௫ 

இ தய்யவம் அதய்ஜத ்ராஜா ஸகயரா வவ ஸுதாரம்ிகஃ 

ராமஃ கிம் அகயராத ்பாபம் யயந ஏவம் உபருதய்யத 

௨௬ 

ந ஹி கம்சந பஶ்யாயமா ராகவ ஸ்ய அவகுணம் வயம்  

துரல்யபா ஹி அஸ்ய நிரய: ஶஶாம்கஸ்யயவ கல்மஷம் 

௨௭ 

அத வா யதவி யதாஷம் தவ்ம் கம்சி தப்ஶ்யதி ராகயவ  

தம௭தய் ப்ரூஹி ததய்வந தயதா ராயமா விவாஸ்யதாம் 

௨௮ 

அ துஷ்டஸ்ய ஹி ஸம்தய்ாக: ஸதப்யத நிரதஸ்ய ச  

நிரத்யஹ தபி ஶக்ர ஸ்ய தய்ுதிம் தரம் நியராதநாத ்௨௯ 

தத ்அலம் யதவி ராம ஸ்ய ஶ்ரியா விஹதயா தவ்யா 

யலாகயதா அபி ஹி யத ரக்்ஷய: பரிவாத 

ஶ்ஶுபா௭௭நயந  ௩0 

ஶ்ருதவ்ா து ஸிதத்ாரத் வயசா ராஜா ஶ்ராநத்தர ஸ்வநஃ 

யஶாயகாப ஹதயா வாசா வகயகயீம் இதம் அப்ரவீத ்

௩௧ 
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ஏததவ்யசா ந இசச்ஸி பாப க்ருதய்த    

ஹிதம் ந ஜாநாஸி மமா௭௭தம்யநா வா 

ஆஸ்தாய மாரக்ம் க்ருபணம் குயசஷ்டா    

யசஷ்டா ஹி யத ஸாது பதாத ்அயபதா        ௩௨ 

அநுவ்ரஜிஷ்யாமி அஹம் அதய் ராமம்  

ராஜ்யம் பரிதய்ஜ்ய ஸுகம் தநம் ச 

ஸஹ ஏவ ராஜ்ோ பரயதந ச தவ்ம்  

யதா ஸுகம் பும்க்்ஷவ சிராய ராஜ்யம் ௩௩ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஷ 

டத்ர்ிம்ஶ ஸ்ஸரக்;  

ஸப்த த்ரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

மஹாமாதர் வசஃ ஶ்ருதவ்ா ராயமா தஶரதம் ததா 

அப்ய பாஷத வாக்யம் து விநயஜ்யோ விநீதவத ்௧ 

தய்க்த யபாக ஸ்ய யம ராஜந ்வயந வநய்யந ஜீவதஃ 

கிம் காரய்ம் அநுயாதய்ரண தய்க்த ஸங்கஸ்ய ஸரவ்தஃ 

௨ 

யயா ஹி ததத்வ்ா தவ்ிப ஶ்யரஷ்டம் கக்்ஷயாயாம் 

குருயத மநஃ 

ரஜ்ஜு ஸ்யநயஹந கிம் தஸ்ய தய்ஜதஃ கும்ஜ யராதத்மம் 

௩ 

ததா மம ஸதாம் ஶ்யரஷ்ட கிம் தவ்ஜிநய்ா ஜகதப்யத 

ஸரவ்ாணி ஏவ அநு ஜாநாமி சீராணி ஏவ ஆநயநத்ு யம ௪ 

கநிதர் பிடயக ச உயப மம அநயத கசச்தஃ 

சது ரத்ஶ வயந வாஸம் வரஷ்ாணி வஸயதா மம ௫ 

அத சீராணி வகயகயீ ஸ்வயம் ஆஹ்ருதய் ராகவம் 

உவாச பரிததஸ்்யவதி ஜதநௌயக நிரபதர்பா ௬ 

ஸ சீயர புருஷ வ்யாக்ரஃ வகயகய்யாஃ ப்ரதிக்ருஹ்ய யத 

ஸூக்்ஷம வஸ்தர்ம் அவக்ஷிப்ய முநி வஸ்தர்ாணி 

அவஸ்த ஹ ௭ 

லக்்ஷமண ஶ்சா௭பி ததவ்ரவ விஹாய வஸயந ஶுயப 

தாபஸா: ஆசச்ாதயந ச ஏவ ஜக்ராஹ பிது: அக்ரதஃ ௮ 

அத ஆதம்பரிதாநா௭ரத்ம் ஸீதா தகௌயஶய வாஸிநீ 

ஸமீக்்ஷய சீரம் ஸம்த்ரஸ்தா ப்ருஷதீ வாகுராம் இவ ௯ 

ஸா வ்யபதர்பமாயணவ ப்ரக்ருஹ்ய ச துரம்நாஃ 
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வகயகயீ குஶ சீயர யத ஜாநகீ ஶுப லக்ஷணா ௧0 

அஶ்ரு ஸம்பூரண் யநதர்ா ச தரம்ஜ்ோ தரம் தரஶ்ிநீ  

கநத்ரவ் ராஜ ப்ரதிமம் பரத்ாரம் இதம் அப்ரவீத ் 

கதம் நு சீரம் பதந்நத்ி முநயயா வந வாஸிநஃ ௧௧ 

இதி ஹ்யகுஶலா ஸீதா ஸா முயமாஹ முஹு ரம்ுஹு: ௧௨ 

க்ருதவ்ா கண்யட ச ஸா சீரம் ஏகம் ஆதாய பாணிநா 

தஸ்ததௌ ஹ்யகுஶலா ததர் வ்ரளீிதா ஜநகா௭௭தம்ஜா 

௧௩ 

தஸ்ததௌ தத ்க்ஷிப்ரம் ஆகம்ய ராயமா தரம்ப்ருதாம் 

வரஃ 

சீரம் பபநத் ஸீதாயாஃ தகௌயஶய ஸ்ய உபரி ஸ்வயம் 

௧௪ 

ராமம் ப்யரக்்ஷய து ஸீதாயா பதந்ம்தம் சீர முதத்மம்  

அம்த: புரகதா நாரய்யா முமுசு: வாரி யநதர்ஜம் ௧௫ 

ஊசு ஶ்ச பரமாயஸ்தா ராமம் ஜ்வலித யதஜஸம்  

வதஸ் வநவம் நியுகய்தயம் வநவாயஸ மநஸ்விநீ ௧௬ 

பிது: வாக்யா௭நுயராயதந கதஸ்ய விஜநம் வநம்  

தாவத ்தரஶ்நம் அஸ்யாம் ந: ஸபலம் பவது ப்ரயபா ௧௭ 

லக்்ஷமயணந ஸஹாயயந வநம் கசச்ஸ்வ புத்ரக  

ந இயம் அரஹ்தி கள்யாண ீவஸ்தும் தாபஸ வதவ்௭யந 

௧௮ 

குரு யநா யாசநாம் புதர் ஸீதா திஷ்டது பாமிநீ  

தரம்நிதய்: ஸ்வயம் ஸ்தாதும் ந ஹீதாநீம் தவ்மிசச்ஸி 

௧௯ 

தாஸா யமவம் விதா வாச: ஶ்ருண்வந ்தஶரதா௭௭தம்ஜ: 

பபம்வதவ ததா சீரம் ஸீதயா துல்ய ஶலீயா ௨0 

சீயர கர்ுஹீயத து தயா ஸமீக்்ஷய நர்ுபயத: குரு: 

நிவாரய் ஸீதாம் வகயகயீம் வஸிஷ்யடா 

வாக்யம௭ப்ரவீத ்௨௧ 

அதி ப்ரவ்ருதய்த துரய்மயத வகயகயி குல பாம்ஸநி  

வம்சயிதவ்ா ச ராஜாநம் ந ப்ரமாயண அவதிஷ்டயஸ 

௨௨ 

ந கம்தவ்யம் வநம் யதவ்யா ஸீதயா ஶலீ வரஜ்ியத  
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அநுஷ்டாஸ்யதி ராம ஸ்ய ஸீதா ப்ரக்ருத மா௭௭ஸநம் 

௨௩ 

ஆதம்ா ஹி தாரா ஸரய்வஷாம் தார ஸம்கர்ஹ 

வரத்ிநாம்  

ஆதம்ீய மிதி ராம ஸ்ய பாலயிஷ்யதி யமதிநீம் ௨௪ 

அத யாஸ்யதி வவயதஹீ வநம் ராயமண ஸம்கதா  

வயமப்ய௭நு யாஸ்யாம: புரம் யசதம் கமிஷ்யதி ௨௫ 

அம்தபாலா ஶ்ச யாஸ்யம்தி ஸதாயரா யதர் ராகவ: 

ஸயஹாப ஜீவ்யம் ராஷ்டர்ம் ச புரம் ச ஸ பரிசச்தம் 

௨௬ 

பரத ஶ்ச ஸ ஶதர்ுக்ந ஶ்சீர வாஸா வயந சர: 

வயந வஸம்தம் காகுதஸ்்த மநு வதஸ்்யதி பூரவ்ஜம் ௨௭ 

தத ஶ்ஶூநய்ாம் கத ஜநாம் வஸுதாம் பாதவப ஸ்ஸஹ  

தவ் யமகா ஶாதி துரவ்்ருதத்ா ப்ரஜாநாம் அஹியத 

ஸ்திதா ௨௮ 

ந ஹி தத ்பவிதா ராஷ்டர்ம் யதர் ராயமா ந பூபதி: 

தத ்வநம் பவிதா ராஷ்டர்ம் யதர் ராயமா நிவதஸ்்யதி 

௨௯ 

ந ஹ்ய௭ததத்ாம் மஹீம் பிதர்ா பரத ஶ்ஶாஸ்து மரஹ்தி  

தவ்யி வா புதர்வத ்வஸ்தும் யதி ஜாயதா மஹீ பயத: ௩0 

யதய்௭பி தவ்ம் க்ஷிதி தலாத ்ககநம் ச உதப்திஷ்யஸி   

பிதுர ்வம்ஶ சரிதர்ஜ்ே: ஸ: அநய்தா ந கரிஷ்யதி ௩௧ 

தத ்தவ்யா புதர் கரத்ிநய்ா புதர் ஸ்ய க்ருதம௭ப்ரியம்  

யலாயக ஹி ஸ ந விதய்யத யயா ந ராமம௭நுவ்ரத: ௩௨ 

த்ரக்ஷஸ்ய அதவ்யவ வகயகயி பஶு வ்யாள ம்ருக 

தவ்ிஜாந ் 

கசச்த ஸ்ஸஹ ராயமண பாதபாம் ஶ்ச ததுநம்ுகாந ்௩௩ 

அயதாதத்மாந ்ஆபரணாநி யதவி   

யதஹி ஸ்நுஷாவய வ்யபநீய சீரம்  

ந சீர மஸ்யா: ப்ரவிதீய யததி   

நய்வாரய தத் தவ்ஸநம் வஸிஷ்ட :   ௩௪ 

ஏக ஸ்ய ராம ஸ்ய வயந நிவாஸ:   

தவ்யா வ்ருத: யககய ராஜ புதர்ி 

விபூஷியதயம் ப்ரதி கரம் நிதய்ா   
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வஸது அரண்யய ஸஹ ராகயவண   ௩௫ 

யாவந ஶ்ச முக்வய: பரிசாரவக ஶ்ச   

ஸுஸம்வ்ருதா கசச்து ராஜ புதர் ீ 

வஸ்தவ்ர ஶ்ச ஸரவ்வ: ஸஹிவத: விதாவந: 

ரய்நயம் வ்ருதா யத வர ஸம்ப்ரதாயந   ௩௬  

தஸ்மிம் ஸ்ததா ஜல்பதி விப்ர முக்யய   

குதரௌ நர்ுப ஸ்யா௭ப்ரதிம ப்ரபாயவ    

வநவ ஸ்ம ஸீதா விவ்ருதத் பாவா   

ப்ரியஸ்ய பரத்ு: ப்ரதிகார காமா ௩௭ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஸப்த 

தர்ிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

அஷ்ட த்ரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

தஸ்யாம் சீரம் வஸாநாயாம் நாதவதய்ாம் அநாதவத ்

ப்ரசுக்யராஶ ஜநஃ ஸரய்வா திக் தவ்ாம் தஶரதம் து இதி 

௧ 

யதந ததர் ப்ரணாயதந துகித ஸ்ஸ மஹீபதி:  

சிசய்சத ஜீவியத ஶ்ரதத்ாம் தரய்ம யஶஸி ச ஆதம்ந: ௨ 

ஸ நிஶ்வஸ்ய உஷ்ணம் ஐக்்ஷவாக  ஸ்தாம் பாரய்ாம் 

இதம் அப்ரவீத ்

வகயகயி குஶ  சீயரண ந ஸீதா கநத்ும் அரஹ்தி ௩ 

ஸுகுமார ீச பாலா ச ஸததம் ச ஸுயகாசிதா  

யநயம் வந ஸ்ய யயாக்யய தி ஸதய்ம் ஆஹ குரு ரம்ம ௪ 

இயம் ஹி கஸ்யா௭பகயராதி கிம்சித ்  

தபஸ்விநீ ராஜ வரஸ்ய கநய்ா  

யா சீரம் ஆஸாதய் ஜநஸ்ய மதய்ய   

ஸ்திதா விஸம்ஜ்ோ ஶ்ரமண ீவ காசித ்    ௫ 

சீராண்ய௭பாஸ்யா ஜ்ஜநக ஸ்ய கநய்ா   

யநயம் ப்ரதிஜ்ோ மம ததத் பூரவ்ா  

யதா ஸுகம் கசச்து ராஜ புதர் ீ  

வநம் ஸமக்ரா ஸஹ ஸரவ் ரதவ்நஃ     ௬ 

அஜீவநா௭ரய்ஹண மயா நர்ுஶம்ஸா   

க்ருதா ப்ரதிஜ்ோ நியயமந தாவத ் 

தவ்யா ஹி பால்யாத ்ப்ரதிபநந் யமதத ்  

த நம்ாம் தயஹத ்யவணு: இவா௭௭தம் புஷ்பம் ௭  
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ராயமண யதி யத பாயப கிம்சித ்க்ருதம் அயஶாபநம்  

அபகார: க இஹ யத வவயதஹ்யா தரஶ்ியதா௭த யம ௮ 

ம்ருகீயவாதப்ுல்ல நாயநா ம்ருது ஶீலா தபஸ்விநீ  

அபகாரம் க மிஹ யத கயராதி ஜநகா௭௭தம்ஜா ௯ 

நநு பரய்ாப்த யமத  தய்த பாயப ராம விவாஸநம் 

கிம் ஏபிஃ க்ருபவண: பூயஃ பாதவக: அபி யத கர்ுவதஃ ௧0 

ப்ரதிஜ்ோதம் மயா தாவத ்தவ்யயாக்தம் யதவி 

ஶ்ருண்வத  

ராமம் யத௭பியஷகாய தவ்ம் இஹா௭௭கத மப்ரவீ:  ௧௧ 

தத ்ஏதத ்ஸமதிக்ரம்ய நிரயம் கம்து மிசச்ஸி  

வமதிலீ ம௭பி யா ஹி தவ் மீக்ஷயஸ சீர வாஸிநீம் ௧௨ 

இதீவ ராஜா விலபந ்மஹாதம்ா    

யஶாகஸ்ய நாம்தம் ஸ ததரஶ் கிம்சித ் 

ப்ருஶா௭௭துரதவ்ா சச் பபாத பூதமௌ   

யதவநவ புதர் வ்யஸயந நிமக்ந:  ௧௩ 

ஏவம் ப்ருவநத்ம் பிதரம் ராமஃ ஸம்ப்ரஸ்தியதா வநம் 

அவாக் ஶிரஸம் ஆஸீநம் இதம் வசநம் அப்ரவீத ்௧௪ 

இயம் தாரம்ிக தகௌஸல்யா மம மாதா யஶஸ்விநீ 

வ்ருதத்ா ச அக்ஷுத்ர ஶீலா ச ந ச தவ்ாம் யதவ கரஹ்யத 

௧௫ 

மயா விஹீநாம் வரத ப்ரபநந்ாம் யஶாக ஸாகரம் 

அதர்ுஷ்ட பூரவ் வ்யஸநாம் பூயஃ ஸம்மநத்ும் அரஹ்ஸி 

௧௬ 

புதர் யஶாகம் யதா ஸரய்வ தவ்யா பூஜ்யயந பூஜிதா  

மாம் ஹி ஸம்சிநத்யநத்ீ ஸா தவ்யி ஜீயவத ்தபஸ்விநீ ௧௭ 

இமாம் மயஹநத்ய்ராபம ஜாத கரத்ிநீம்  

ததா விதாதும் ஜநநீம் ம மா௭ரஹ்ஸி 

யதா வநஸ்யத மயி யஶாக கரஶ்ிதா  

ந ஜீவிதம் நய்ஸ்ய யம க்ஷயம் வ்ரயஜத ்௧௮ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட அஷ்ட 

தர்ிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஏயகா ந சத்வாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ராம ஸ்ய து வசஃ ஶ்ருதவ்ா முநி யவஷ தரம் ச தம்    

ஸமீக்்ஷய ஸஹ பாரய்ாபீ ராஜா விகத யசதநஃ ௧ 
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ந ஏநம் துஃயகந ஸம்தப்தஃ ப்ரதய்வவக்ஷத ராகவம் 

ந ச ஏவம் அபிஸம்ப்யரக்்ஷய ப்ரதய்பாஷத துரம்நாஃ ௨ 

ஸ முஹூரத்ம் இவா௭ஸம்ஜ்யோ துஃகித ஶ்ச மஹீபதிஃ 

விலலாப மஹா பாஹூ ராம யமவா௭நு சிநத்யந ்௩ 

மநய்ய கலு மயா பூரவ்ம் விவதஸ்ா பஹவஃ க்ருதாஃ 

ப்ராணியநா ஹிம்ஸிதா வா௭பி தஸ்மாத ்இதம் 

உபஸ்திதம் ௪ 

ந து ஏவ அநாகயத காயல யதஹா சச்ய்வதி ஜீவிதம் 

வகயகய்யா கல்ிஶ்யமாந ஸ்ய ம்ருதய்ு: மம ந விதய்யத 

௫ 

யயா௭ஹம் பாவக ஸம்காஶம் பஶ்யாமி புரதஃ 

ஸ்திதம் 

விஹாய வஸயந ஸூக்்ஷயம தாபஸ ஆசச்ாதம் ஆதம்ஜம் 

௬ 

ஏகஸ்யாஃ கலு வகயகய்யாஃ க்ருயத௭யம் க்லிஶ்யயத 

ஜநஃ 

ஸ்வாரய்த ப்ரயதமாநாயாஃ ஸம்ஶ்ரிதய் நிக்ருதிம் 

தவ்ிமாம் ௭ 

ஏவம் உகத்வ்ா து வசநம் பாஷ்யபண பிஹியதம்தர்ிய : 

ராயமதி ஸக்ருயதவ உகத்வ்ா வ்யாஹரத்ும் ந ஶஶாக ஹ 

௮ 

ஸம்ஜ்ோம் து ப்ரதிலப்வயவ முஹூரத்ாத ்ஸ மஹீபதிஃ 

யநதர்ாப்யாம் அஶ்ரு பூரண்ாப்யாம் ஸுமநத்ர்ம் இதம் 

அப்ரவீத ்௯ 

ஔபவாஹ்யம் ரதம் யுக்தவ்ா தவ்ம் ஆயாஹி 

ஹயயாதத்வமஃ 

ப்ராபவயநம் மஹாபாகம் இயதா ஜநபதாத ்பரம் ௧0 

ஏவம் மநய்ய குணவதாம் குணாநாம் பலம் உசய்யத 

பிதர்ா மாதர்ா ச ய தஸ்ாது: வீயரா நிரவ்ாஸ்யயத வநம் 

௧௧ 

ராஜ்யோ வசநம் ஆஜ்ோய ஸுமநத்ர்ஃ ஶகீ்ர விக்ரமஃ 

யயாஜயிதவ்ா யதயௌ ததர் ரதம் அஶ்வவ: 

அலம்க்ருதம் ௧௨ 

தம் ரதம் ராஜ புதர்ாய ஸூதஃ கநக பூஷிதம் 
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ஆசசயக்ஷ௭ே்ஜலிம் க்ருதவ்ா யுக்தம் பரம வாஜிபிஃ ௧௩ 

ராஜா ஸதவ்ரம் ஆஹூய வ்யாப்ருதம் விதத் ஸம்சயய 

உவாச யதஶ காலஜ்ேம் நிஶ்சிதம் ஸரவ்தஃ ஶுசிம் ௧௪ 

வாஸாம்ஸி ச மஹாரஹ்ாணி பூஷணாநி வராணி ச 

வரஷ்ாணி ஏதாநி ஸம்க்யாய வவயதஹ்யாஃ க்ஷிப்ரம் 

ஆநய ௧௫ 

நயரநத்ய்ரண ஏவம் உக்த ஸ்து கதவ்ா யகாஶ க்ருஹம் 

ததஃ 

ப்ராயசச்த ்ஸரவ்ம் ஆஹ்ருதய் ஸீதாவய க்ஷிப்ரம் ஏவ 

தத ்௧௪ 

ஸா ஸுஜாதா ஸுஜாதாநி வவயதஹீ ப்ரஸ்திதா வநம் 

பூஷயா மாஸ காதர்ாணி வத: விசிதவ்ர: விபூஷவணஃ 

௧௭ 

வ்யராஜயத வவயதஹீ யவஶ்ம த தஸ்ு விபூஷிதா 

உதய்த அம்ஶுமதஃ காயல கம் ப்ரயபவ விவஸ்வதஃ ௧௮ 

தாம் புஜாப்யாம் பரிஷ்வஜ்ய  ஶ்வஶ்ரூ ரவ்சநம் அப்ரவீத ்

அநாசரநத்ீம் கர்ுபணம் மூரத்ந்ய்ுபாக்ராய வமதிலீம் ௧௯ 

அஸதய்ஃ ஸரவ் யலாயக௭ஸ்மிந ்ஸததம் ஸதக்்ருதாஃ 

ப்ரிவயஃ 

பரத்ாரம் நா௭நுமநய்நய்த விநிபாத கதம் ஸ்தர்ியஃ ௨0 

ஏஷ ஸ்வபாயவா நாரணீாம் அநுபூய புரா ஸுகம்  

அல்பாம௭பி ஆபதாம் ப்ராப்ய துஷ்யதி வ்ரஜஹ தய்௭பி 

௨௧ 

அஸதய் ஶலீா விக்ருதா துரக்்ராஹ்ய ஹ்ருதயா ஸ்ஸதா  

யுவதய்: பாப ஸம்கல்பா: க்ஷண மாதர்ாத ்விராகிண: 

௨௨ 

ந குலம் ந க்ருதம் விதய்ா ந ததத்ம் நா௭பி ஸம்க்ரஹ: 

ஸ்த்ரணீாம் க்ருஹ்ணாதி ஹ்ருதயம் அநிதய் ஹ்ருதயா 

ஹிதா: ௨௩ 

ஸாதவ்ீநாம் ஹி ஸ்திதாநாம் து ஶீயல ஸதய்ய ஶ்ருயத 

ஶயம  

ஸ்த்ரணீாம் பவிதர்ம் பரமம் பதி யரயகா விஶிஷ்யயத 

௨௪ 

ஸ தவ்யா ந அவமநத்வ்யஃ புதர்ஃ ப்ரவ்ராஜியதா மம 
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தவ வதவதம் அஸ்து ஏஷ: நிரத்நஃ ஸதயநா௭பி வா ௨௫ 

விஜ்ோய வசநம் ஸீதா தஸ்யா தரம்ா௭ரத் ஸம்ஹிதம் 

க்ருதா௭ே்ஜலி: உவா யசதம் ஶ்வஶ்ரூம் அபிமுயக 

ஸ்திதாம் ௨௬ 

கரிஷ்யய ஸரவ்ம் ஏவா௭ஹம் ஆரய்ா யத ்அநுஶாஸ்தி 

மாம் 

அபிஜ்ோ௭ஸ்மி யதா பரத்ு: வரத்ிதவ்யம் ஶ்ருதம் ச யம 

௨௭ 

ந மாம் அஸஜ்ஜயந நா௭௭ரய்ா ஸமாநயிதும் அரஹ்தி 

தரம்ாத ்விசலிதும் நா௭ஹம் அலம் சநத்ர்ா திவ ப்ரபா ௩0 

ந அதநத்ர் ீவாதய்யத வீணா ந அசக்யரா வரத்யத ரதஃ 

ந அபதிஃ ஸுக யமயத தயா ஸ்யாத ்அபி ஶத ஆதம்ஜா 

௩௧ 

மிதம் ததாதி ஹி பிதா மிதம் மாதா மிதம் ஸுதஃ 

அமிதஸ்ய ஹி தாதாரம் பரத்ாரம் கா ந பூஜயயத ்௩0 

ஸா அஹ யமவம் கதா ஶ்யரஷ்டா ஶ்ருத தரம் பராவரா 

ஆரய்ய கிம் அவமநய்யயம் ஸ்த்ரணீாம் பரத்ா ஹி 

வதவதம் ௩௧ 

ஸீதாயா வசநம் ஶ்ருதவ்ா தகௌஸல்யா ஹ்ருதயம்கமம் 

ஶுதத் ஸதத்வ்ா முயமாச அஶ்ரு ஸஹஸா துஃக 

ஹரஷ்ஜம் ௩௨ 

தாம் ப்ராே்ஜலி: அபிக்ரம்ய மாதர்ு மதய்ய௭தி 

ஸதக்்ருதாம் 

ராமஃ பரம தரம்ஜ்யோ மாதரம் வாக்யம் அப்ரவீத ்௩௩ 

அம்ப மா துஃகிதா பூ ஸ்தவ்ம் பஶ்ய தவ்ம் பிதரம் மம 

க்ஷயயா ஹி வந வாஸஸ்ய க்ஷிப்ரம் ஏவ பவிஷ்யதி 

௩௪ 

ஸுப்தாயா: யத கமிஷ்யநத்ி நவ வரஷ்ாணி பே்ச ச 

ஸா ஸமக்ரம் இஹ ப்ராப்தம் மாம் த்ரக்்ஷயஸி ஸுஹ்ருத ்

வ்ருதம் ௩௫ 

ஏ தாவத ்அபிநீதா௭ரத்ம் உக்தவ்ா ஸ ஜநநீம் வசஃ 

தர்யஃ ஶத ஶதா௭ரத்ா ஶ்ச ததரஶ்ா௭யவக்்ஷய மாதரஃ 

௩௬ 
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தா ஶ்சா௭பி ஸ தவதவா௭௭ரத்ா மாதர்ூ 

ரத்ஶரதா௭௭தம்ஜஃ 

தரம் யுகத்ம் இதம் வாக்யம் நிஜகாத க்ருதா௭ே்ஜலிஃ 

௩௭ 

ஸம்வாஸாத ்பருஷம் கிம்சித ்அஜ்ோநா தவ்ா௭பி ய 

தக்்ருதம் 

த நய்ம ஸமநு ஜாநீத ஸரவ்ா ஶ்சா௭௭மநத்ர்யாமி வஃ 

௩௮ 

வசநம் ராகவ ஸ்ய ஏதத ்தரம் யுகத்ம் ஸமாஹிதம்  

ஶுஶ்ருவு: தா: ஸ்தர்ிய: ஸ்ஸரவ்ா ஶ்யஶாயகாபஹத 

யசதஸ: ௩௯ 

ஜஜ்யே அத தாஸாம் ஸநந்ாதஃ கத்ரௌே்சீநாம் இவ 

நிஸ்வநஃ 

மாநயவநத்ர் ஸ்ய பாரய்ாணாம் ஏவம் வததி ராகயவ ௪0 

முரஜ பணவ யமக யகாஷவத ் 

தஶரத யவஶ்ம பபூவ யத ்புரா 

விலபித பரியதவநா௭௭குலம்  

வ்யஸந கதம் தத ்அபூத ்ஸுதுஃகிதம்  ௪௧ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஏயகாந 

சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்:   

அத ராம ஶ்ச ஸீதா ச லக்்ஷமண ஶ்ச க்ருதா௭ே்ஜலிஃ 

உபஸம்க்ருஹ்ய ராஜாநம் சக்ரு: தீநாஃ ப்ரதக்ஷிணம் ௧ 

தம் சா௭பி ஸம௭நுஜ்ோப்ய தரம்ஜ்ேஃ ஸீதயா ஸஹ 

ராகவஃ யஶாக ஸம்மூயடா ஜநநீம் அப்யவாதயத ்௨ 

அநவ்க்ஷம் லக்்ஷமயணா ப்ராதுஃ தகௌஸல்யாம் 

அப்யவாதயத ்

அத மாதுஃ ஸுமிதர்ாயா ஜக்ராஹ சரதணௌ புநஃ ௩ 

தம் வநத்மாநம் ருததீ மாதா தஸௌமிதர்ிம் அப்ரவீத ்

ஹித காமா மஹா பாஹும் மூரத்ந்ிஉபாக்ராய 

லக்்ஷமணம் ௪ 

ஸ்ருஷ்ட ஸ்தவ்ம் வந வாஸாய ஸ்வ௭நுரக்தஃ ஸுஹ்ரு 

ஜ்ஜயந 

ராயம ப்ரமாதம் மா காரஷ்ீஃ புதர்  ப்ராதரி கசச்தி ௫ 
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வ்யஸநீ வா ஸம்ருதய்தா வா கதி: ஏஷ தவா௭நக 

ஏஷ யலாயக ஸதாம் தரய்மா யத ்ஜ்யயஷ்ட வஶயகா 

பயவத ்௬ 

இதம் ஹி வ்ருதத்ம் உசிதம் குலஸ்யா௭ஸ்ய ஸநாதநம் 

தாநம் தீக்ஷா ச யஜ்யேஷு தநு தய்ாயகா ம்ருயதஷு ச ௭ 

லக்்ஷமணம்து ஏவ முக்தவ்ா ஸா ஸம்ஸிதத்ம் ப்ரிய 

ராகவம்  

ஸுமிதர்ா கசச் கசய்சதி புந: புந: உவாச தம் ௮ 

ராமம் தஶரதம் விதத்ி மாம் விதத்ி ஜநகா௭௭தம்ஜாம் 

அயயாதய்ாம் அடவீம் விதத்ி கசச் தாத யதா ஸுகம் ௯ 

ததஃ ஸுமநத்ர்ஃ காகுதஸ்்தம் ப்ராே்ஜலி: வாக்யம் 

அப்ரவீத ்

விநீயதா விநயஜ்ே ஶ்ச மாதலி: வாஸவம் யதா ௧0 

ரதம் ஆயராஹ பதர்ம் யத ராஜ புதர் மஹா யஶஃ 

க்ஷிப்ரம் தவ்ாம் ப்ராபயிஷ்யாமி யதர் மாம் ராம 

வக்்ஷயஸி ௧௧ 

சது ரத்ஶ ஹி வரஷ்ாணி வஸ்தவ்யாநி வயந தவ்யா 

தாநி உபக்ரமிதவ்யாநி யாநி யதவ்யா௭ஸி யசாதிதஃ 

௧௨ 

தம் ரதம் ஸூரய் ஸம்காஶம் ஸீதா ஹ்ருஷ்யடந யசதஸா 

ஆருயராஹ வரா௭௭யராஹா க்ருதவ்ா௭லம்காரம் 

ஆதம்நஃ ௧௩ 

அயதா ஜ்வலந ஸம்காஶம் சாமீகர விபூஷிதம்  

தம் ஆருருஹது: தூரண்ம் ப்ராததரௌ ராம 

லக்்ஷமதணௌ ௧௪ 

வந வாஸம் ஹி ஸம்கய்ாய வாஸாம் ஸ்யா௭௭பரணாநி 

ச  

பரத்ார ம௭நுகசச்ம்தவ்ய ஸீதாவய ஶ்வஶுயரா தததௌ 

௧௫ 

தவத வா௭௭யுத ஜாதாநி ப்ராதர்ுப்யாம் கவசாநி ச 

ரத உபஸ்யத ப்ரதிநய்ஸ்ய ஸசரம் கடிநம் ச தத ்௧௬ 

ஸீதா தர்ுதீயாந ்ஆரூடாந ்தர்ுஷ்டவ்ா தர்ுஷ்டம் 

அயசாதயத ்
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ஸுமநத்ர்ஃ ஸம்மதாந ்அஶ்வாந ்வாயு யவக ஸமாந ்ஜயவ 

௧௭ 

ப்ரயாயத து மஹா௭ரண்யம் சிர ராதர்ாய ராகயவ 

பபூவ நகயர மூரச்ா பல மூரச்ா ஜநஸ்ய ச ௧௮ 

தத ்ஸமாகுல ஸம்ப்ராநத்ம் மதத் ஸம்குபித தவ்ிபம் 

ஹய ஶிம்ஜித நிரய்காஷம் புரம் ஆஸீந ்மஹா ஸ்வநம் 

௧௯ 

ததஃ ஸ பால வ்ருதத்ா ஸா புர ீபரம பீடிதா 

ராமம் ஏவா௭பிதுதர்ாவ கரம்ா௭௭ரத்ஃ ஸலிலம் யதா ௨0 

பாரஶ்்வதஃ ப்ருஷ்டத ஶ்சா௭பி லம்பமாநா: தத ்

உநம்ுகாஃ 

பாஷ்ப பூரண் முகாஃ ஸரய்வ தம் ஊசு: ப்ருஶ துஃகிதாஃ 

௨௧ 

ஸம்யசச் வாஜிநாம் ரஶ்மீந ்ஸூத யாஹி ஶவநஃ ஶவநஃ 

முகம் த்ரக்்ஷயாமி ராம ஸ்ய துரத்ரஶ்ம் யநா பவிஷ்யதி 

௨௨ 

ஆயஸம் ஹ்ருதயம் நூநம் ராம மாதுர௭ஸம்ஶயம் 

யத ்யதவ கரப் ப்ரதியம வநம் யாதி ந பிதய்யத ௨௩ 

க்ருத க்ருதய்ா ஹி வவயதஹீ சாயய வா௭நுகதா பதிம் 

ந ஜஹாதி ரதா தரய்ம யமரும் அரக் ப்ரபா யதா ௨௪ 

அயஹா லக்்ஷமண ஸிதத்ாரத்ஃ ஸததாம் ப்ரிய 

வாதிநம் 

ப்ராதரம் யதவ ஸம்காஶம் ய: தவ்ம் பரிசரிஷ்யஸி ௨௫ 

மஹதி ஏஷா ஹி யத ஸிதத்ி: ஏஷ ச அப்யுதயயா 

மஹாந ்

ஏஷ ஸ்வரக்ஸ்ய மாரக் ஶ்ச யத ்ஏநம் அநுகசச்ஸி ௨௬ 

ஏவம் வதநத்: யத யஸாடும் ந யஶகு: பாஷ்பம் ஆகதம் 

நரா: தம் அநுகசச்நத்: ப்ரிய மிக்்ஷவாகு நம்தநம் ௨௭ 

அத ராஜா வ்ருதஃ ஸ்தர்பீி: தீநா௭பிரத்ீந யசதநஃ 

நிரஜ்காம ப்ரியம் புதர்ம் த்ரக்்ஷயாமீதி ப்ருவந ்க்ருஹாத ்

௨௮ 

ஶுஶ்ருயவ சா௭க்ரதஃ ஸ்த்ரணீாம் ருதநத்ீநாம் மஹா 

ஸ்வநஃ 

யதா நாதஃ கயரணூநாம் பதய்த மஹதி குே்ஜயர ௨௯ 
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பிதா ச ராஜா காகுதஸ்்தஃ ஶ்ரீமாந ்ஸநந் ஸ்ததா௭பவத ் 

பரிபூரண்ஃ ஶஶீ காயல க்ரயஹயணாபப்லுயதா யதா 

௩0 

ஸ ச ஶ்ரீமாந ்அசிம்தய்ாதம்ா ராயமா தஶரதா௭௭தம்ஜ: 

ஸூதம் ஸம்யசாதயா மாஸ தவ்ரிதம் வாஹ்யதா மிதி 

௩௧ 

ராயமா யாஹீதி ஸூதம் தம் திஷ்தய்டதி ஸ ஜந ஸ்ததா 

உபயம் நா௭ஶகத ்ஸூத: கரத்ு மதவ்நி யசாதித: ௩௨ 

நிரக்சச்தி மஹா பாதஹௌ ராயம தபௌர 

ஜநா௭ஶ்ஶ்ருபி:  

பதிவத ரப்ய௭வஹிதம் ப்ரஶஶாம மஹீ ரஜ: ௩௩ 

ருதிதா௭ஶ்ரு பரிதய்ூநம் ஹாஹா க்ருத ம௭யசதநம்  

ப்ரயாயண ராகவ ஸ்யா௭௭ஸீத ்புரம் பரம பீடிதம் ௩௪ 

ஸுஶ்ராவ நயவந: ஸ்த்ரணீாம௭ஸ்ர மா௭௭யாஸ 

ஸம்பவம்  

மீந ஸம்யக்ஷாப சலிவத ஸ்ஸலிலம் பம்கவஜ ரிவ 

௩௫ 

தர்ுஷ்டவ்ா து நர்ுபதி ஶ்ஶ்ரீமாந ்ஏக சிதத் கதம் புரம்  

நிப பாவதவ துஃயகந ஹத மூல இவ தர்ும: ௩௬ 

தயதா ஹல ஹலா ஶப்யதா ஜஜ்யே ராம ஸ்ய 

ப்ருஷ்டதஃ 

நராணாம் ப்யரக்்ஷய ராஜாநம் ஸீதநத்ம் ப்ருஶ துஃகிதம் 

௩௭ 

ஹா ராயமதி ஜநாஃ யகசி தர்ாம மாயததி சா௭பயர 

அநத்ஃபுரம் ஸம்ருதத்ம் ச க்யராஶநத்ம் பரய்யதவயந ்

௩௮ 

அநவ்ீக்ஷமாயணா ராம ஸ்து விஷண்ணம் ப்ராநத் 

யசதஸம் 

ராஜாநம் மாதரம் வசவ ததரஶ்ா௭நுகததௌ பதி ௩௯ 

ஸ பதத் இவ பாயஶந கியஶாயரா மாதரம் யதா  

தரம் பாயஶந ஸம்க்ஷிப்தஃ ப்ரகாஶம் 

நா௭ப்யுவதக்ஷத ௪0 

பதாதிதநௌ ச யாநா௭ரத்ஹௌ அதுஃகா௭ரத்ஹௌ 

ஸுயகாசிததௌ 
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தர்ுஷ்டவ்ா ஸம்யசாதயா மாஸ ஶகீ்ரம் யாஹீதி 

ஸாரதிம் ௪௧ 

ந ஹி தத ்புருஷ வ்யாக்யரா துஃகதம் தரஶ்நம் பிதுஃ 

மாது ஶ்ச ஸஹிதும் ஶகத்: யதாதர்ா௭௭ரத்ித இவ தவ்ிபஃ 

௪௨ 

ப்ரதய்கார மிவா யாநத்ீ வதஸ்லா வதஸ் காரணாத ்

பதத் வதஸ்ா யதா யதநு: ராம மாதா௭ப்ய தாவத ௪௩ 

ததா ருதநத்ீம் தகௌஸல்யாம் ரதம் தம் அநுதாவதீம் 

க்யராஶநத்ீம் ராம ராயமதி ஹா ஸீயத லக்்ஷமயண தி ச 

௪௪ 

ராம லக்்ஷமண ஸீதா௭ரத்ம் ஸ்ரவம்தீம் வாரி யநதர்ஜம்  

அ ஸக்ருத ்ப்வரக்ஷத ஸ தாம் நர்ுதய்நத்ீம் இவ மாதரம் 

௪௩ 

திஷ்யட தி ராஜா சுகய்ராஶ யாஹி யாஹீ தி ராகவஃ 

ஸுமநத்ர் ஸ்ய பபூவ ஆதம்ா சக்ரயயா: இவ சா௭நத்ரா 

௪௬ 

நா ஶ்தரௌஷம் இதி ராஜாநம் உபாலப்யதா௭பி 

வக்்ஷயஸி 

சிரம் துஃகஸ்ய பாபிஷ்டம் இதி ராம: தம் அப்ரவீத ்௪௭ 

ராம ஸ்ய ஸ வசஃ குரவ்ந ்அநுஜ்ோப்ய ச தம் ஜநம் 

வ்ரஜயதா௭பி ஹயாந ்ஶகீ்ரம் யசாதயா மாஸ ஸாரதிஃ 

௪௮ 

நய்வரத்த ஜயநா ராஜ்யோ ராமம் க்ருதவ்ா 

ப்ரதக்ஷிணம் 

மநஸா ப்ய௭ஶ்ரு யவவக ஶ்ச ந நய்வரத்த மாநுஷம் ௪௯ 

யம் இசய்சத ்புநர ்ஆயாநத்ம் வநநம் தூரம் அநுவ்ரயஜத ்

இதய்௭மாதய்ா மஹா ராஜம் ஊசு: தஶரதம் வசஃ ௫0 

யதஷாம் வசஃ ஸரவ் குயணாப பநந்ம்   

ப்ரஸ்விநந் காதர்ஃ ப்ரவிஷண்ண ரூபஃ 

நிஶம்ய ராஜா க்ருபணஃ ஸ பாரய்யா   

வ்யவஸ்தித ஸ்தம் ஸுதம் ஈக்ஷமாணஃ  ௫௧       

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  

சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஏக சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 
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தஸ்மிம் ஸ்து புருஷ வ்யாக்யர நிஷ்க்ராமதி 

க்ருதாம்ஜதலௌ 

ஆரத் ஶப்யதா௭த ஸம்ஜஜ்யே ஸ்த்ரணீாம் அநத்ஃபுயர 

மஹாந ்௧ 

அநாத ஸ்ய ஜந ஸ்யா௭ஸ்ய துரப்ல ஸ்ய தபஸ்விநஃ  

யயா கதிம் ஶரணம் சா௭௭ஸீத ்ஸ நாதஃ க்வ நு கசச்தி 

௨ 

ந க்ருதய் தய்௭பிஶப்யதா௭பி கய்ராதநீயாநி வரஜ்யந ்

க்ருதத்ாந ்ப்ரஸாதயந ்ஸரவ்ாந ்ஸம துஃகஃ க்வசித ்கத: 

௩ 

தகௌஸல்யாயாம் மஹா யதஜா யதா மாதரி வரத்யத 

ததா யயா வரத்யத௭ஸ்மாஸு மஹாதம்ா க்வ நு கசச்தி 

௪ 

வகயகய்யா கல்ிஶ்யமாயநந ராஜ்ோ ஸம்யசாதியதா 

வநம் 

பரிதர்ாதா ஜநஸ்யா௭ஸ்ய ஜகதஃ க்வ நு கசச்தி ௫ 

அயஹா நிஶ்யசதயநா ராஜா ஜீவ யலாகஸ்ய 

ஸம்ப்ரியம் 

தரம்்யம் ஸதய் வ்ரதம் ராமம் வந வாயஸா 

ப்ரவதஸ்்யதி ௬ 

இதி ஸரவ்ா மஹிஷ்ய ஸ்தா விவதஸ்ா இவ யதநவஃ 

ருருது ஶ்வசவ துஃகாரத்ாஃ ஸ ஸ்வரம் ச விசுகர்ுஶுஃ ௭ 

ஸ தம் அநத்ஃபுயர யகாரம் ஆரத் ஶப்தம் மஹீபதிஃ 

புதர் யஶாகா௭பி ஸம்தப்தஃ ஶ்ருதவ்ா சா௭௭ஸீத ்

ஸுதுஃகிதஃ ௮ 

நா௭க்நியஹாதர்ா ண்யஹூயநத் நா௭பசந ்க்ருஹ 

யமதிந: 

அகுரவ்ந ்ந ப்ரஜா காரய்ம் ஸூரய் ஶ்சா௭நத்ர தீயத ௯ 

வ்யஸ்ருஜந ்கபளாந ்நாகா காயவா வதஸ்ாந ்ந பாயயந ்

புதர்ம் ப்ரதமம் லப்தவ்ா ஜநநீ நா௭ப்யநம்தத ௧0 

தர்ிஶங்கு: யலாஹிதாங்க ஶ்ச ப்ருஹஸ்பதி புதா வ௭பி 

தாருணாஃ யஸாமம் அப்யயதய் க்ரஹாஃ ஸரய்வ 

வ்யவஸ்திதாஃ ௧௧ 

நக்ஷதர்ாணி கதா ரச்ீம்ஷி க்ரஹா ஶ்ச கத யதஜஸஃ 
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விஶாகா ஶ்ச ஸ தூமா ஶ்ச நபஸி ப்ரசகாஶியர ௧௨ 

காளிகா நில யவயகந மயஹாததி ரியவாதத்ித: 

ராயம வநம் ப்ரவ்ரஜியத நகரம் ப்ரசாசால தத ்௧௩ 

திஶ: பரய்ாகுலா ஸ்ஸரவ்ா ஸ்திமியர யணவ ஸம்வ்ருதா: 

ந க்ரயஹா நா௭பி நக்ஷதர்ம் ப்ரசகாயஶ ந கிம்சந ௧௪ 

அகஸ்மா நந்ாகரஃ ஸரய்வா ஜயநா வதநய்ம் 

உபாகமத ்

ஆஹாயர வா விஹாயர வா ந கஶ்சித ்அகயராந ்மநஃ 

௧௫ 

யஶாக பரய்ாய ஸம்தப்த ஸ்ஸததம் தீரக் முசச்வ்ஸந ்

அயயாதய்ாயாம் ஜந ஸ்ஸரவ் ஶ்ஶுயஶாச ஜகதீ பதிம் 

௧௬ 

பாஷ்ப பரய்ாகுல முயகா ராஜ மாரக் கயதா ஜநஃ 

ந ஹ்ருஷ்யடா லக்்ஷயயத கஶ்சித ்ஸரவ்ஃ யஶாக 

பராயணஃ ௧௭ 

ந வாதி பவநஃ ஶீயதா ந ஶஶீ தஸௌம்ய தரஶ்நஃ 

ந ஸூரய் ஸ்தபயத யலாகம் ஸரவ்ம் பரய்ாகுலம் ஜகத ்

௧௮ 

அநரத்ிநஃ ஸுதாஃ ஸ்த்ரணீாம் பரத்ாயரா ப்ராதர 

ஸ்ததா 

ஸரய்வ ஸரவ்ம் பரிதய்ஜ்ய ராமம் ஏவா நவ்சிநத்யந ்௧௯ 

யய து ராம ஸ்ய ஸுஹ்ருதஃ ஸரய்வ யத மூட யசதஸஃ 

யஶாக பாயரண ச ஆக்ராநத்ாஃ ஶயநம் ந ஜுஹு ஸ்ததா 

௨0 

தத ஸ்தவ்யயாதய்ா ரஹிதா மஹாதம்நா   

புரம்தயர யணவ மஹீ ஸ பரவ்தா 

சசால யகாரம் பய பார பீடிதா   

ஸ நாக யயாதா௭ஶ்வ கணா நநாத ச  ௨௧ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஏக 

சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

த்வி சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

யாவத ்து நிரய்த ஸ்தஸ்ய ரயஜா ரூபம் அதர்ுஶ்யத 

வந யவக்்ஷவாகு வர ஸ்தாவத ்ஸம்ஜஹாரா௭௭தம் 

சக்ஷுஷீ ௧ 
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யாவ தர்ாஜா ப்ரியம் புதர்ம் பஶ்ய தய்தய்ம்த தாரம்ிகம் 

தாவ தவ்்யவரத்யத வா௭௭ஸ்ய தரண்யாம் புதர் தரஶ்யந 

௨ 

ந பஶ்யதி ரயஜா௭ப்ய௭ஸ்ய யதா ராம ஸ்ய பூமிபஃ 

ததா௭௭ரத் ஶ்ச விஷண்ண ஶ்ச பபாத தரண ீதயல ௩ 

தஸ்ய தக்ஷிணம் அநவ்காத ்தகௌஸல்யா பாஹும் 

அங்கநா 

வாமம் சா ஸ்யா௭நவ்காத ்பாரஶ்்வம் வகயகயீ பரத 

ப்ரியா ௪  

தாம் நயயந ச ஸம்பநய்நா தரய்மண விநயயந ச 

உவாச ராஜா வகயகயீம் ஸமீக்்ஷய வ்யதியத நத்ர்ியஃ 

௫ 

வகயகயி மா மமா௭ங்காநி ஸ்ப்ராக்ஷீ ஸ்தவ்ம் துஷ்ட 

சாரிண ீ          

ந ஹி தவ்ாம் த்ரஷ்டும் இசச்ாமி ந பாரய்ா ந ச பாநத்வீ 

௬ 

யய ச தவ்ாம்  அநுஜீவநத்ி நா௭ஹம் யதஷாம் ந யத மம 

யகவலா௭ரத் பராம் ஹி தவ்ாம் தய்கத் தரம்ாம் தய்ஜா 

ம்யஹம் ௭ 

அக்ருஹ்ணாம் ய சச் யத பாணிம் அக்நிம் பரய்ணயம் ச 

யத ்

அநுஜாநாமி த தஸ்ரவ்ம் அஸ்மி நய்லாயக பரதர் ச ௮ 

பரத ஶ்யசத ்ப்ரதீதஃ ஸ்யா தர்ாஜ்யம் ப்ராப்யயத 

ம௭வ்யயம் 

யந ்யம ஸ ததய்ாத ்பிதர்௭ரத்ம் மாம் மா த தத்தத்ம் 

ஆகமத ்௯ 

அத யரணு ஸமுதவ்ஸ்தம் தம் உதத்ாப்ய நரா௭திபம் 

நய்வரத்த ததா யதவீ தகௌஸல்யா யஶாக கரஶ்ிதா  

௧0 

ஹதய்வவ ப்ராஹ்மணம் காமாத ்ஸ்ப்ருஷ்டவ்ா௭க்நிம் 

இவ பாணிநா 

அநவ் தப்யத தரம்ாதம்ா புதர்ம் ஸம்சிநத்ய் தாபஸம் 

௧௧ 

நிவ்ருதவ்யவ நிவ்ருதவ்யவ ஸீதயதா ரத வரத்ம்ஸு 
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ராஜ்யோ நா௭திபதபௌ ரூபம் க்ரஸ்த ஸ்யாம்ஶுமயதா 

யதா ௧௨ 

விலலாப ச துஃகா௭௭ரத்ஃ ப்ரியம் புதர்ம் அநுஸ்மரந ்

நகரா௭நத்ம் அநுப்ராப்தம் புதத்வ்ா புதர்ம் அதா௭ப்ரவீத ்

௧௩ 

வாஹநாநாம் ச முகய்ாநாம் வஹதாம் தம் 

மமா௭௭தம்ஜம் 

பதாநி பதி தர்ுஶ்யநய்த ஸ மஹாதம்ா ந தர்ுஶ்யயத ௧௪ 

ய ஸ்ஸுயகஷு உப தாயநஷு யஶயத சம்தந ரூஷித : 

வீஜ்ய மாயநா மஹா௭ரஹ்ாபி: ஸ்தர்பீி ரம்ம 

ஸுயதாதத்ம: ௧௫ 

ஸ நூநம் கவ்சித ்ஏவாதய் வ்ருக்ஷ மூலம் உபாஶ்ரிதஃ 

காஷ்டம் வா யதி வா௭ஶ்மாநம் உபதாய ஶயிஷ்யயத 

௧௬ 

உதத்ாஸ்யதி ச யமதிநய்ாஃ க்ருபணஃ பாம்ஸு கும்டிதஃ 

விநிஶ்ஶ்வஸந ்ப்ரஸ்ரவணாத ்கயரணூநாம் இவ ரஷ்பஃ 

௧௭ 

த்ரக்்ஷயநத்ி நூநம் புருஷா: தீரக் பாஹும் வயந சராஃ 

ராமம் உதத்ாய கசச்நத்ம் யலாக நாதம் அநாத வத ்௧௮ 

ஸா நூநம் ஜநக ஸ்யயஷ்டா ஸீதா ஸுக ஸயதாசிதா  

கம்டகா க்ரமணா க்ராம்தா வநம௭தய் கமிஷ்யதி ௧௯ 

அநபிஜ்ோ வநாநாம் ஸா நூநம் பய முவபஷ்யதி  

ஶ்வாபதா நரத்ிதம் ஶ்ருதவ்ா கம்பீரம் யராம 

ஹரஷ்ணம் ௨0 

ஸ காமா பவ வகயகயி விதவா ராஜ்யம் ஆவஸ 

ந ஹி தம் புருஷ வ்யாக்ரம் விநா ஜீவிதும் உதஸ்யஹ ௨௧ 

இதய்யவம் விலபந ்ராஜா ஜதநௌயகநா௭பி ஸம்வ்ருதஃ 

அபஸ்நாத இவா௭ரிஷ்டம் ப்ரவியவஶ புயராதத்மம் 

௨௨ 

ஶூநய் சதவ்ர யவஶ்மாநத்ாம் ஸம்வ்ருதா௭௭பண 

யதவதாம் 

க்லாநத் துரப்ல துஃகா௭ரத்ாம் நா௭தய்ாகீரண் மஹா 

பதாம் ௨௩ 

தாம் அயவக்்ஷய புரம்ீ ஸரவ்ா ராமம் ஏவா௭நு சிநத்யந ்
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விலபந ்ப்ராவிஶ தர்ாஜா க்ருஹம் ஸூரய் இவா௭ம்புதம் 

௨௪ 

மஹா ஹ்ரதம் இவா௭யக்ஷாப்யம் ஸுபரய்ணந 

ஹ்ருயதா ரகம் 

ராயமண ரஹிதம் யவஶ்ம வவயதஹ்யா லக்்ஷமயணந 

ச ௨௫ 

அத கதக்த  ஶப்த ஸ்து விலபந ்மநுஜா௭திப: 

உவாச ம்ருது மம்தா௭ரத்ம் வசநம் தீந ம௭ஸ்வரம் ௨௬ 

தகௌஸல்யாயா க்ருஹம் ஶீக்ரம் ராம மாது ரந்யநத்ு 

மாம் 

ந ஹ்ய௭நய்தர் மமா௭௭ஶ்வாயஸா ஹ்ருதய ஸ்ய 

பவிஷ்யதி ௨௭ 

இதி ப்ருவநத்ம் ராஜாநம் அநயந ்தவ்ார தரஶ்ிந: 

தகௌஸல்யாயா க்ருஹம் ததர் நய்யவஶ்யத விநீத வத ்

௨௮ 

தத ஸ்ததர் ப்ரவிஷ்ட ஸ்ய தகௌஸல்யாயா நியவஶநம் 

அதிருஹ்யா௭பி ஶயநம் பபூவ லுளிதம் மநஃ ௨௯ 

புதர் தவ்ய விஹீநம் ச ஸ்நுஷயா௭பி விவரஜ்ிதம்  

அபஶ்யத ்பவநம் ராஜா நஷ்ட சம்தர் மிவா௭ம்பரம் ௩0 

த சச் தர்ுஷ்டவ்ா மஹா ராயஜா புஜம் உதய்ம்ய 

வீரய்வாந ்

உசவ்சஃ ஸ்வயரண சுக்யராஶ ஹா ராகவ ஜஹாஸி 

மாம் ௩௧ 

ஸுகிதா பத தம் காலம் ஜீவிஷ்யநத்ி நயராதத்மாஃ 

பரிஷ்வஜநய்தா யய ராமம் தர்க்்ஷயநத்ி புந: ஆகதம் 

௩௨ 

அத ராதர்ய்ாம் ப்ரபநந்ாயாம் காள ராதர்ய்ா மிவாதம்ந: 

அரத் ராதய்ர  தஶரத: தகௌஸல்யா மித மப்ரவீத ்௩௩ 

ராமம் யம௭நுகதா தர்ுஷ்டி: அதய்ா௭பி ந நிவரத்யத  

ந தவ்ாம் பஶ்யாமி தகௌஸல்யய ஸாது மாம் பாணிநா 

ஸ்ப்ருஶ ௩௪ 

தம் ராமம் ஏவா௭நு விசிநத்யநத்ம்  

ஸமீக்்ஷய யதவீ ஶயயந நயரநத்ர்ம் 

உயபாபவிஶ்யா௭திகம் ஆரத் ரூபா  
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விநிஶ்ஶ்வஸநத்ீ விலலாப க்ருசச்ர்ம்   ௩௫ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட தவ்ி 

சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

த்ரி சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ததஃ ஸமீக்்ஷய ஶயயந ஸநந்ம் யஶாயகந பாரத்ிவம் 

தகௌஸல்யா புதர் யஶாகா௭௭ரத்ா தம் உவாச 

மஹீபதிம் ௧ 

ராகயவா நர ஶாரத்ூல விஷம் உப்தவ்ா தவ்ி ஜிஹ்வ வத ்

விசரிஷ்யதி வகயகயீ நிரம்ு க்யதவ ஹி பநந்கீ ௨ 

விவாஸ்ய ராமம் ஸுபகா லப்த காமா ஸமாஹிதா 

தர்ாஸயிஷ்யதி மாம் பூயயா துஷ்டா௭ஹி ரிவ யவஶ்மநி 

௩ 

அத ஸ்ம நகயர ராம ஶ்சரந ்வபக்ஷம் க்ருயஹ வயஸத ்

காம காயரா வரம் தாதும் அபி தாஸம் மமா௭௭தம்ஜம் 

௪ 

பாதயிதவ்ா து வகயகய்யா ராமம் ஸ்தாநா 

தய்யதஷ்டதஃ 

ப்ரதிஷ்யடா ரக்ஷஸாம் பாகஃ பரவ்ண ீ

வா௭௭ஹிதாக்நிநா ௫ 

கஜ ராஜ கதி ரவ்ீயரா மஹா பாஹு ரத்நு ரத்ரஃ 

வநம் ஆவிஶயத நூநம் ஸ பாரய்ஃ ஸஹ லக்்ஷமணஃ ௬ 

வயந தவ்௭தர்ுஷ்ட துஃகாநாம் வகயகய்யா௭நுமயத 

தவ்யா 

தய்க்தாநாம் வந வாஸாய கா நவ்௭வஸ்தா பவிஷ்யதி ௭  

யத ரதந் ஹீநா ஸ்தருணாஃ பல காயல விவாஸிதாஃ 

கதம் வதஸ்்யநத்ி கர்ுபணாஃ பல மூவலஃ கர்ுதா௭ஶநாஃ 

௮ 

அபீதாநீம் ஸ காலஃ ஸ்யாந ்மம யஶாக க்ஷயஃ ஶிவஃ 

ஸ பாரய்ம் ய தஸ்ஹ ப்ராதர்ா பஶ்யயயம் இஹ ராகவம் 

௯ 

ஶ்ருதவ்வ யவாப ஸ்திததௌ வீதரௌ கதா௭யயாதய்ா 

பவிஷ்யதி 

யஶஸ்விநீ ஹ்ருஷ்ட ஜநா ஸூசச்ர்ித தவ்ஜ மாலிநீ ௧0 
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கதா ப்யரக்்ஷய நர வ்யாகத்ரௌ அரண்யாத ்

புநரா௭௭கததௌ 

நநத்ிஷ்யதி புர ீஹ்ருஷ்டா ஸமுதர் இவ பரவ்ணி ௧௧ 

கதா௭யயாதய்ாம் மஹா பாஹுஃ புரம்ீ வீரஃ 

ப்ரயவக்்ஷயதி 

புரஸ்க்ருதய் ரயத ஸீதாம் வ்ருஷயபா யகா வதூம் இவ 

௧௨ 

கதா ப்ராணி ஸஹஸ்ராணி ராஜ மாரய்க 

மமா௭௭தம்தஜௌ 

லாவஜ: அவகரிஷ்யநத்ி ப்ரவிஶநத்தௌ அரிம்ததமௌ 

௧௩ 

ப்ரவிஶம்ததௌ கதா௭யயாதய்ாம் த்ரக்்ஷயாமி ஶுப 

கும்டதலௌ  

உதக்ரா௭௭யுத நிஸ்தர்ிம்தஶௌ ஸ ஶ்ரும்கா விவ 

பரவ்ததௌ ௧௪ 

கதா ஸுமநஸஃ கநய்ா தவ்ிஜாதீநாம் பலாநி ச 

ப்ரதிஶநத்ய்ஃ புரம்ீ ஹ்ருஷ்டாஃ கரிஷ்யநத்ி 

ப்ரதக்ஷிணம் ௧௫ 

கதா பரிணயதா புதத்ய்ா வயஸா சா௭மரப்ரபஃ 

அப்யுவபஷ்யதி தரம்ஜ்ே ஸ்தர்ிவரஷ் இவ மாம் லலந ்

௧௬ 

நிஸ்ஸம்ஶயம் மயா மநய்ய புரா வீர கதரய்யா 

பாது காயமஷு வதய்ஸஷு மாதர்ூணாம் ஶாதிதாஃ 

ஸ்தநாஃ ௧௭ 

ஸா௭ஹம் தகௌ ரிவ ஸிம்யஹந விவதஸ்ா வதஸ்லா 

க்ருதா 

வகயகய்யா புருஷ வ்யாக்ர பால வதய்ஸவ தகௌர ்

பலாத ்௧௮ 

ந ஹி தாவ தக்ுவண ரஜ்ுஷ்டம் ஸரவ் ஶாஸ்தர் 

விஶாரதம் 

ஏக புதர்ா விநா புதர்ம் அஹம் ஜீவிதும் உதஸ்யஹ ௧௯ 

ந ஹி யம ஜீவியத கிம்சித ்ஸாமரத்ய்ம் இஹ கல்ப்யயத 

அபஶ்யநத்ய்ாஃ ப்ரியம் புதர்ம் மஹா பாஹும் மஹா 

பலம் ௨0 
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அயம் ஹி மாம் தீபயயத ஸமுதத்ித:   

தநூஜ யஶாக ப்ரபயவா ஹுதா௭ஶநஃ 

மஹீம் இமாம் ரஶ்மிபி ருதத்த ப்ரயபா  

யதா நிதாயக பகவாந ்திவாகரஃ  ௨௧ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட தர்ி 

சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

சது ஶ்சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

விலபநத்ீம் ததா தாம் து தகௌஸல்யாம் ப்ரமயதா 

தத்மாம் 

இதம் தரய்ம ஸ்திதா தரம்்யம் ஸுமிதர்ா வாக்யம் 

அப்ரவீத ்௧ 

தவா௭௭ரய்ய ஸதக்ுவணர ்யுகத்ஃ புதர்ஃ ஸ 

புருயஷாதத்மஃ 

கிம் யத விலபியத வநவம் கர்ுபணம் ருதியதந வா ௨ 

ய ஸ்தவா௭௭ரய்ய கதஃ புதர் ஸ்தய்கத்வ்ா ராஜ்யம் 

மஹா பலஃ 

ஸாது குரவ்ந ்மஹாதம்ாநம் பிதரம் ஸதய் வாதிநம் ௩ 

ஶிஷ்வட: ஆசரியத ஸம்யக் ஶஶ்வத ்ப்யரதய் 

பயலாதயய 

ராயமா தரய்ம ஸ்திதஃ ஶ்யரஷ்யடா ந ஸ யஶாசய்ஃ 

கதாசந ௪ 

வரத்யத யசாதத்மாம் வ்ருதத்ிம் லக்்ஷமயணா௭ஸ்மிந ்

ஸதா௭நகஃ 

தயாவாந ்ஸரவ் பூயதஷு லாப ஸ்த ஸ்ய மஹாதம்நஃ ௫ 

அரண்ய வாயஸ ய தத்ுஃகம் ஜாநதீ வவ ஸுயகாசிதா 

அநுகசச்தி வவயதஹீ தரம்ாதம்ாநம் தவா௭௭தம்ஜம் ௬ 

கீரத்ி பூதாம் பதாகாம் யயா யலாயக ப்ரமயதி ப்ரபுஃ 

தம ஸதய் வ்ரத பரஃ கிம் ந ப்ராப்த ஸ்தவா௭௭தம்ஜஃ ௭ 

வ்யகத்ம் ராம ஸ்ய விஜ்ோய தஶௌசம் மாஹாதம்்யம் 

உதத்மம் 

ந காதர்ம் அம்ஶுபிஃ ஸூரய்ஃ ஸம்தாபயிதும் அரஹ்தி ௮ 

ஶிவஃ ஸரய்வஷு காயலஷு காநயநப்யயா விநிஸ்ஸ்ருதஃ 

ராகவம் யுக்த ஶீயதாஷ்ணஃ யஸவிஷ்யதி 

ஸுயகா௭நிலஃ ௯ 
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ஶயாநம் அநகம் ராதத்ரௌ பியதவா௭பிபரிஷ்வஜந ்

ரஶ்மிபிஃ ஸம்ஸ்ப்ருஶந ்ஶவீத ஶ்சநத்ர்மா 

ஹ்லாதயிஷ்யதி ௧0         

தததௌ ச அஸ்தர்ாணி திவ்யாநி யஸ்வம ப்ரஹ்மா 

மதஹௌஜயஸ 

தாநயவநத்ர்ம் ஹதம் தர்ுஷ்டவ்ா திமிதவ்ஜ ஸுதம் ரயண 

௧௧ 

ஸ ஶூர: புருஷ வ்யாக்ர ஸ்ஸ்வ பாஹு பல மாஶ்ரித: 

அஸம்த்ரஸ்யதா௭ப்யரண்யஸ்யதா யவஶ்மநீவ 

நிவதஸ்்யதி ௧௨ 

யஸ்யயஷு பத மாஸாதய் விநாஶம் யாம்தி ஶத்ரவ: 

கதம் ந ப்ருதிவீ தஸ்ய ஶாஸயந ஸ்தாது மரஹ்தி ௧௩ 

யா ஶ்ரீ தஶௌரய்ம் ச ராம ஸ்ய யா ச கள்யாண 

ஸதத்வ்தா  

நிவ்ருதத்ா௭ரண்ய வாஸ ஸ்ஸ க்ஷிப்ரம் ராஜ்ய 

ம௭வாப்ஸ்யதி ௧௪ 

ஸூரய் ஸ்யா௭பி பயவ தஸ்ூரய்யா ஹ்யக்யந ரக்நி: 

ப்ரயபா: ப்ரபு: 

ஶ்ரிய ஶ்ஶ்ரீ ஶ்ச பயவ தய்க்ரா கீரத்ி: கீரஹ்்யா: க்ஷமா 

க்ஷமா ௧௫ 

வதவதம் வதவதாநாம் ச பூதாநாம் பூத ஸதத்ம: 

தஸ்ய யக ஹ்ய௭குணா யதவி ராஷ்டய்ர வா ப்ய௭த வா 

புயர  ௧௬ 

ப்ருதிவ்யா ஸஹ வவயதஹ்யா ஶ்ரியா ச புருஷரஷ்பஃ 

க்ஷிப்ரம் திஸ்ருபி யரதாபிஃ ஸஹ 

ராயமா௭பியஷக்்ஷயதி ௧௭ 

துஃகஜம் விஸ்ருஜ நத்ய்ா௭ஸ்ரம் நிஷ்க்ராமநத்ம் 

உதீக்்ஷய யம் 

அயயாதய்ாயாம் ஜநா ஸ்ஸரய்வ யஶாக யவக 

ஸமாஹதா: ௧௮ 

குஶ சீர தரம் யதவம் கசச்நத்ம் அபராஜிதம்  

ஸீயத வா௭நுகதா லக்்ஷமீ ஸ்தஸ்ய கிம் நாம துரல்பம் 

௧௯ 
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தநு ரக்்ரஹவயரா யஸ்ய பாண கடக்ா௭ஸ்தர் 

ப்ரர்ுதஸ்்வயம் 

லக்்ஷமயணா வ்ரஜதி ஹ்ய௭க்யர தஸ்ய கிம் நாம 

துரல்பம் ௨0 

நிவ்ருதத் வந வாஸம் தம் தர்ஷ்டாஸி புந ராகதம்  

ஜஹி யஶாகம் ச யமாஹம் ச யதவி ஸதய்ம் ப்ரவீமி யத 

௨௧ 

ஶிரஸா சரணா யவததௌ வம்தமாந ம௭நிநத்ியத  

புந ரத்்ரக்்ஷயஸி கள்யாணி புதர்ம் சம்தர் மியவாதிதம் 

௨௨ 

புந: ப்ரவிஷ்டம் தர்ுஷ்டவ்ா த௭மபிஷிக்தம் மஹா 

ஶ்ரியம்  

ஸமுதஸ்்ரக்்ஷயஸி யநதர்ாப்யாம் க்ஷிப்ரம் ஆநநத்ஜம் 

பயஃ ௨௩ 

மா யஶாயகா யதவி துகம் வா ந ராயம 

தர்ுஶ்யயத௭ஶிவம்  

க்ஷிப்ரம் த்ரக்்ஷயஸி புதர்ம் தவ்ம் ஸ ஸீதம் ஸஹ 

லக்்ஷமணம் ௨௪ 

தவ்யா அயஶயஷா ஜந ஶ்வசவ ஸமாஶ்வாஸ்யயா 

யதா௭நயக  

கிமிதாநீ மிதம் யதவி கயராஷி ஹ்ருதி விக்லபம் ௨௫ 

நா௭ரஹ்ா தவ்ம் யஶாசிதும் யதவி யஸ்யா ஸ்யத ராகவ 

ஸ்ஸுத: 

ந ஹி ராமாத ்பயரா யலாயக விதய்யத ஸதப்யத ஸ்தித: 

௨௬ 

அபிவாதயமாநம் தம் தர்ுஷ்டவ்ா ஸஸுஹ்ருதம் ஸுதம் 

முதா௭ஶ்ரு யமாக்்ஷயயஸ க்ஷிப்ரம் யமக யலயகவ 

வாரஷ்ிகீ ௨௭ 

புதர் ஸ்யத வரதஃ க்ஷிப்ரம் அயயாதய்ாம் 

புநரா௭௭கதஃ 

கராப்யாம் ம்ருது பீநாப்யாம் சரதணௌ பீடயிஷ்யதி 

௨௮ 

அபிவாதய் நமஸ்யம்தம் ஶூரம் ஸ ஸுஹ்ருதம் ஸுதம்  
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முதா௭ஸ்வர: ப்யராக்்ஷயஸி புந ரய்மகராஜி ரிவா சலம் 

௨௯ 

ஆஶ்வாஸயம்தீ விவிவத ஶ்ச வாக்வய:   

வாக்யயா பசாயர குஶலா௭நவதய்ா  

ராம ஸ்ய தாம் மாதர யமவ முக்தவ்ா    

யதவீ ஸுமிதர்ா விரராம ராமா  ௩0  

நிஶம்ய த ல்லக்்ஷமண மாதர்ு வாக்யம்   

ராம ஸ்ய மாது ரந்ரயதவ பதந்ய்ாஃ 

ஸதய்ஃ ஶரயீர விநநாஶ யஶாகஃ   

ஶரதக்யதா யமக இவா௭ல்ப யதாயஃ  ௩௧ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட தர்ி சது 

ஶ்சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

பம்ச தவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

அநுரக்தா மஹாதம்ாநம் ராமம் ஸதய் பராக்ரமம் 

அநுஜக்முஃ ப்ரயாநத்ம் தம் வந வாஸாய மாநவாஃ ௧ 

நிவரத்ியத௭பி ச பலாத ்ஸுஹ்ரு தவ்ரய்க ச ராஜநி 

வநவ யத ஸநந்ய்வரத்நத் ராம ஸ்யா௭நுகதா ரதம் ௨ 

அயயாதய்ா நிலயாநாம் ஹி புருஷாணாம் மஹா 

யஶாஃ 

பபூவ குண ஸம்பநந்ஃ பூரண் சநத்ர் இவ ப்ரியஃ ௩ 

ஸ யாசய்மாநஃ காகுதஸ்்தஃ ஸ்வாபிஃ ப்ரக்ருதிபி ஸ்ததா 

குரவ்ாணஃ பிதரம் ஸதய்ம் வநம் ஏவா௭நவ்பதய்த ௪ 

அயவக்ஷமாணஃ ஸஸ்யநஹம் சக்ஷுஷா ப்ரபிப நந்ிவ 

உவாச ராமஃ ஸ்யநயஹந தாஃ ப்ரஜாஃ ஸ்வாஃ ப்ரஜா 

இவ ௫ 

யா ப்ரதீி ரப்ஹுமாந ஶ்ச ம ய்ய௭யயாதய்ா 

நிவாஸிநாம் 

ம தப்்ரியாரத்ம் வியஶயஷண பரயத ஸா நியவஶ்யதாம் 

௬ 

ஸ ஹி கல்யாண சாரிதர்ஃ வகயகய்யா௭௭நநத் வரத்நஃ 

கரிஷ்யதி யதாவ தவ்ஃ ப்ரியாணி ச ஹிதாநி ச ௭ 

ஜ்ோந வ்ருதய்தா வயயா பாயலா ம்ருது ரவ்ீரய் 

குணாநவ்ிதஃ 

அநுரூபஃ ஸ யவா பரத்ா பவிஷ்யதி பயாபஹஃ ௮ 
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ஸ ஹி ராஜ குவண ரய்ுக்யதா யுவ ராஜஃ ஸமீக்ஷிதஃ 

அபி சா௭பி மயா ஶிஷ்வடஃ காரய்ம் யவா பரத்ர்ு 

ஶாஸநம் ௯ 

ந ச தப்யய தய்தா ச அதஸௌ வந வாஸம் கயத மயி 

மஹா ராஜ ஸ்ததா காரய்யா மம ப்ரிய சிகீரஷ்யா ௧0 

யதா யதா தாஶரதி ரத்ரம்ம் ஏவா ஸ்தியதா௭பவத ்

ததா ததா ப்ரக்ருதயயா ராமம் பதிம் அகாமயந ்௧௧ 

பாஷ்யபண பிஹிதம் தீநம் ராமஃ தஸௌமிதர்ிணா 

ஸஹ 

சகரய்ஷவ குவண ரப்தத்வ்ா ஜநம் புர வாஸிநம் ௧௨ 

யத தவ்ிஜா ஸ்தர்ி விதம் வ்ருதத்ா ஜ்ோயநந 

வயதஸௌஜஸா 

வயஃ ப்ரகம்ப ஶிரயஸா தூராத ்ஊசு: இதம் வசஃ ௧௩ 

வஹநய்தா ஜவநா ராமம் யபா யபா ஜாதய்ா 

ஸ்துரம்கமாஃ 

நிவரத்தவ்ம் ந கநத்வ்யம் ஹிதா பவத பரத்ரி ௧௪ 

கரண்வம்தி ஹி பூதாநி வியஶயஷண துரம்கமா: 

யூயம் தஸ்மா நந்ிவரத்தவ்ம் யாசநாம் ப்ரதியவதிதா: 

௧௫ 

தரம்த ஸ்ஸ விஶுதத்ாதம்ா வீர ஶ்ஶுப தர்ுட வ்ரத:  

உபவாஹ்ய ஸ்து யவா பரத்ா நா௭பவாஹ்யஃ 

புராதவ்நம் ௧௬ 

ஏவம் ஆரத் ப்ரலாபாம் ஸ்தாந ்வ்ருதத்ாந ்ப்ரலபயதா 

தவ்ிஜாந ்

அயவக்்ஷய ஸஹஸா ராயமா ரதாத ்அவததார ஹ ௧௭ 

பதப்்யாம் ஏவ ஜகாமா௭த ஸ ஸீதஃ ஸஹ லக்்ஷமணஃ 

ஸநந்ிக்ருஷ்ட பத நய்ாயஸா ராயமா வந பராயணஃ 

௧௮ 

தவ்ிஜாதீம் ஸ்து பதாதீம் ஸ்தாந ்ராம ஶ்சாரிதர் 

வதஸ்லஃ 

ந ஶஶாக க்ருணா சக்ஷுஃ பரியமாக்தும் ரயதந ஸஃ ௧௯ 

கசச்நத்ம் ஏவ தம் தர்ுஷ்டவ்ா ராமம் ஸம்ப்ராநத் யசதஸ: 

ஊசுஃ பரம ஸம்தப்தா ராமம் வாக்யம் இதம் தவ்ிஜாஃ 

௨0 
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ப்ராஹ்மண்யம் ஸரவ்ம் ஏத தத்வ்ாம் ப்ரஹ்மண்யம் 

அநுகசச்தி 

தவ்ிஜ ஸ்கநத்ா௭தி ரூடா ஸ்தவ்ாம் அக்நயயா௭ப்யநு 

யாநத்ய்௭மீ ௨௧ 

வாஜயபய ஸமுதத்ாநி சதர்ா ண்யயதாநி பஶ்ய நஃ 

ப்ருஷ்ட யதா௭நுப்ரயாதாநி ஹம்ஸாந ்இவ ஜலாதய்யய 

௨௨ 

அநவாப்தா௭௭தபத்ரஸ்ய ரஶ்மி ஸம்தாபிதஸ்ய யத 

ஏபி ஶ்சாயாம் கரிஷ்யாமஃ ஸ்வவ ஶ்சதவ்ர 

ரவ்ாஜயபயிவகஃ ௨௩ 

யா ஹி நஃ ஸததம் புதத்ி ரய்வத மநத்ர்ா௭நுஸாரிண ீ

தவ் தக்்ருயத ஸா க்ருதா வதஸ் வந வாஸா௭நுஸாரிண ீ

௨௪ 

ஹ்ருதயய ஷ்யவவ திஷ்டநத்ி யவதா யய நஃ பரம் தநம் 

வதஸ்்யம்த௭பி க்ருயஹ ஷ்யவவ தாரா ஶ்சாரிதர் 

ரக்ஷிதாஃ ௨௫ 

ந புந ரந்ிஶ்சயஃ காரய் ஸ்தவ் தக்ததௌ ஸுக்ருதா மதிஃ 

தவ்யி தரம் வ்யயபயக்ஷ து கிம் ஸ்யா தத்ரம்ம் 

அயபக்ஷிதும் ௨௬ 

யாசியதா யநா நிவரத்ஸ்வ ஹம்ஸ ஶுகல் 

ஶியராருவஹஃ 

ஶியராபி ரந்ிப்ருதாசார மஹீ பதந பாம்ஸுவலஃ ௨௭ 

பஹூநாம் விததா யஜ்ோ தவ்ிஜாநாம் ய இஹாகதாஃ 

யதஷாம் ஸமாப்தி: ஆயதத்ா தவ வதஸ் நிவரத்யந ௨௮ 

பக்திமநத்ி ஹி பூதாநி ஜம்கமா ஜம்கமாநி ச 

யாசமாயநஷு யதஷு தவ்ம் பகத்ிம் பகய்தஷு தரஶ்ய ௨௯ 

அநுகம்தும் அஶகத்ா ஸ்தவ்ாம் மூவல: உதத்ர்ுத யவகிபிஃ 

உநந்தா வாயு யவயகந விகய்ராஶ நத்ீவ பாதபாஃ ௩0 

நிஶ்யச ஷ்டா௭௭ஹார ஸம்சாரா வ்ருவக்ஷக ஸ்தாந 

விஷ்டிதாஃ 

பக்ஷியணா௭பி ப்ரயாசநய்த ஸரவ் பூதா௭நுகம்பிநம் 

௩௧ 

ஏவம் விக்யராஶதாம் யதஷாம் தவ்ிஜாதீநாம் நிவரத்யந 

ததர்ுயஶ தமஸா ததர் வாரய நத்ீவ ராகவம் ௩௨ 
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தத ஸ்ஸுமம்தய்ரா௭பி ரதா தவ்ிமுசய்   

ஶ்ராநத்ாந ்ஹயாந ்ஸம்பரிவரத்ய் ஶீக்ரம்  

பீயதாதகாம் ஸ்யதாய பரிப்லு தாம்காந ்   

அசாரய௭தவ்வ தமஸா விதூயர    ௩௩   

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட பம்ச 

தவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஷட ்சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

தத ஸ்து தமஸா தீரம் ரம்யம் ஆஶ்ரிதய் ராகவஃ 

ஸீதாம் உதவ்ீக்்ஷய தஸௌமிதர்ிம் இதம் வசநம் 

அப்ரவீத ்௧ 

இயம் அதய் நிஶா பூரவ்ா தஸௌமிதய்ர ப்ரஸ்திதா வநம் 

வந வாஸ ஸ்ய பதர்ம் யத ஸ யநாதக்ண்டிதும் அரஹ்ஸி 

௨ 

பஶ்ய ஶூநய்ா௭நய்ரண்யாநி ருதநத்ீவ ஸமநத்தஃ 

யதா நிலயம் ஆயதப்ி ரந்ிலீநாநி ம்ருக தவ்ிவஜஃ  ௩ 

அதய்ா௭யயாதய்ா து நகர ீராஜதாநீ பிது ரம்ம 

ஸ ஸ்தர் ீபும்ஸா கதாந ்அஸ்மா நய்ஶாசிஷ்யதி ந 

ஸம்ஶயஃ ௪ 

அநுரக்தா ஹி மநுஜா ராஜாநம் பஹுபி ரக்ுவண: 

தவ்ாம் ச மாம் ச நர வ்யாக்ர ஶதர்ுக்ந பாரததௌ ததா ௫  

பிதரம் சா௭நுயஶாசாமி மாதரம் ச யஶஸ்விநீம் 

அபி வா அம்ததௌ பயவதாம் து ருதம்ததௌ தா 

வ௭பீக்்ஷணஶ: ௬ 

பரதஃ கலு தரம்ாதம்ா பிதரம் மாதரம் ச யம 

தரம்ா௭ரத் காம ஸஹிவத ரவ்ாக்வய: 

ஆஶ்வாஸயிஷ்யதி ௭ 

பரத ஸ்யா௭நர்ுஶம்ஸதவ்ம் ஸம்சிநத்ய்ா௭ஹம் புநஃ 

புநஃ 

நா௭நுயஶாசாமி பிதரம் மாதரம் சா௭பி லக்்ஷமண ௮ 

தவ்யா காரய்ம் நர வ்யாக்ர மாம் அநுவ்ரஜதா க்ருதம் 

அநய்வஷ்டவ்யா ஹி வவயதஹ்யா ரக்ஷணா௭ரய்த 

ஸஹாயதா ௯ 

அதப்ி: ஏவ து தஸௌமிதய்ர வதஸ்்யா ம்ய௭தய் நிஶாம் 

இமாம் 
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ஏத தத்ி யராசயத மஹ்யம் வநய்ய௭பி விவியத ஸதி ௧0 

ஏவம் உக்தவ்ா து தஸௌமிதர்ிம் ஸுமநத்ர்ம் அபி ராகவஃ 

அப்ரமதத் ஸ்தவ்ம் அஶ்யவஷு பவ தஸௌம்யய தய்ுவாச 

ஹ ௧௧ 

யஸா௭ஶ்வாந ்ஸுமநத்ர்ஃ ஸம்யம்ய ஸூரய்ய௭ஸ்தம் 

ஸமுபாகயத 

ப்ரபூத யவஸாந ்க்ருதவ்ா பபூவ ப்ரதய்௭நநத்ரஃ ௧௨ 

உபாஸ்யது ஶிவாம் ஸம்தய்ாம் தர்ுஷ்டவ்ா ராதர்ிம் 

உபஸ்திதாம் 

ராம ஸ்ய ஶயநம் சக்யர ஸூதஃ தஸௌமிதர்ிணா ஸஹ 

௧௩ 

தாம் ஶய்யாம் தமஸா தீயர வீக்்ஷய வ்ருக்ஷ தவளஃ 

க்ருதாம் 

ராமஃ தஸௌமிதர்ிணா ஸாரத்ம் ஸ பாரய்ஃ 

ஸம்வியவஶ ஹ ௧௪ 

ஸ பாரய்ம் ஸம்ப்ரஸுப்தம் தம் ப்ராதரம் வீக்்ஷய 

லக்்ஷமணஃ 

கதயா மாஸ ஸூதாய ராம ஸ்ய விவிதாந ்குணாந ்௧௫ 

ஜாக்ரயதா ஹ்யயவ தாம் ராதர்ிம் தஸௌமிதய்ர: 

உதியதா ரவிஃ 

ஸூத ஸ்ய தமஸா தீயர ராம ஸ்ய ப்ருவயதா குணாந ்௧௬ 

யகாகுலா௭௭குல தீராயா ஸ்தமஸாயா விதூரதஃ 

அவஸத ்ததர் தாம் ராதர்ிம் ராமஃ ப்ரக்ருதிபிஃ ஸஹ ௧௭ 

உதத்ாய து மஹாயதஜாஃ ப்ரக்ருதீ ஸ்தா நிஶாம்ய ச 

அப்ரவீ தப்்ராதரம் ராயமா லக்்ஷமணம் புண்ய 

லக்ஷணம் ௧௮ 

அஸ்ம தவ்்யயபக்ஷாந ்தஸௌமிதய்ர நிரயபக்ஷாந ்

க்ருயஹ ஷ்வ௭பி 

வ்ருக்ஷ மூயலஷு ஸம்ஸுப்தாந ்பஶ்ய லக்்ஷமண 

ஸாம்ப்ரதம் ௧௯ 

ய வதயத நியமம் தபௌராஃ குரவ் நத்ய்௭ஸ்ம 

நந்ிவரத்யந 

அபி ப்ராணாந ்அஸிஷ்யநத்ி ந து தய்க்்ஷயநத்ி 

நிஶ்சயம் ௨0 
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யாவயதவ து ஸம்ஸுப்தா ஸ்தாவயதவ வயம் லகு 

ரதம் ஆருஹ்ய கசச்ாமஃ பநத்ாநம் அகுயதாபயம் ௨௧ 

அயதா பூயயா௭பி யநதாநீம் இக்்ஷவாகு புர வாஸிநஃ 

ஸ்வயபயு: அநுரக்தா மாம் வ்ருக்ஷ மூலாநி ஸம்ஶ்ரிதாஃ 

௨௨ 

தபௌரா ஹ்யாதம் க்ருதா தத்ுஃகா தவ்ிப்ரயமாக்்ஷயா  

நர்ுபாதம்வஜஃ 

ந யத க ல்வா௭௭தம்நா யயாஜ்யா துஃயகந புர வாஸிநஃ 

௨௩ 

அப்ரவீ ல்லக்்ஷமயணா ராமம் ஸாக்ஷா தத்ரம்ம் இவ 

ஸ்திதம் 

யராசயத யம மஹா ப்ராஜ்ே க்ஷிப்ரம் ஆருஹ்யதாம் 

இதி ௨௪ 

அத ராயமா௭ப்ரவீத ்ஶ்ரீமாந ்ஸுமம்தர்ம் யுஜ்யதாம் ரத: 

கமிஷ்யாமி தயதா௭ரண்யம் கசச் ஶீக்ர மித: ப்ரயபா 

௨௫ 

ஸூத ஸ்ததஃ ஸம்தவ்ரிதஃ ஸ்யநத்நம் வத 

ரஹ்யயாதத்வமஃ 

யயாஜயிதவ்ா௭த ராமாய ப்ராே்ஜலிஃ ப்ரதய்யவதயத ்

௨௬ 

அயம் யுக்யதா மஹா பாயஹா ரத ஸ்யத ரதிநாம் வர  

தவ் மாயராஹஸ்வ பதர்ம் யத ஸ ஸீத ஸ்ஸஹ 

லக்்ஷமண: ௨௭ 

தம் ஸ்யம்தந ம௭திஷ்டாய ராகவ ஸ்ஸபரிசச்த: 

ஶீக்ரகாம் ஆகுலாவரத்ாம் தமஸா மதர நந்தீம் ௨௮ 

ஸ ஸம்தீரய் மஹா பாஹு ஶ்ரீமாந ்ஶிவ மகம்டகம்  

ப்ராபதய்த மஹா மாரக் ம௭பயம் பய தரஶ்ிநாம் ௨௯ 

யமாஹநா௭ரத்ம் து தபௌராணாம் ஸூதம் 

ராயமா௭ப்ரவீ தவ்சஃ 

உதங்முகஃ ப்ரயாஹி தவ்ம் ரதம் ஆஸ்தாய ஸாரயத ௩0 

முஹூரத்ம் தவ்ரிதம் கதவ்ா நிரக்தய ரதம் புநஃ 

யதா ந விதய்ுஃ தபௌரா மாம் ததா குரு ஸமாஹிதஃ ௩௧ 

ராம ஸ்ய வசநம் ஶ்ருதவ்ா ததா சக்யர ஸ ஸாரதிஃ 
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ப்ரதய்ா௭௭கம்ய ச ராம ஸ்ய ஸ்யநத்நம் ப்ரதய்யவதயத ்

௩௨ 

ததௌ ஸம்ப்ரயுகத்ம் து ரதம் ஸமா ஸ்திததௌ   

ததா ஸ ஸீததௌ ரகுவம்ஶ வரத்தநௌ  

ப்ரயசாதயா மாஸ தத ஸ்துரம்கமாந ்   

ஸ ஸாரதி ரய்யந பதா தயபா வநம்  ௩௩ 

தத: ஸமாஸ்தாய ரதம் மஹா ரத:    

ஸ ஸாரதி ரத்ாஶரதி ரவ்நம் யதயௌ  

உதங்முகம் தம் து ரதம் சகார    

ப்ரயாண மாம்கள்ய நிமிதத் தரஶ்நாத ்௩௪ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஷட ்

சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஸப்த சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ப்ரபாதாயாம் து ஶரவ்ரய்ாம் தபௌரா ஸ்யத ராகயவா 

விநா 

யஶாயகாபஹத நிஶ்யசஷ்டா பபூவு ரஹ்த யசதஸஃ ௧ 

யஶாக ஜா௭ஶ்ரு பரிதய்ூநா வீக்ஷமாணா ஸ்தத ஸ்ததஃ 

ஆயலாகம் அபி ராம ஸ்ய ந பஶ்யநத்ி ஸ்ம துஃகிதாஃ ௨ 

யத விஷா தா௭௭ரத் வதநா ரஹிதா ஸ்யதந தீமதா  

க்ருபணா: கருணா வாயசா வதம்தி ஸ்ம மநஸ்விந: ௩ 

தி கஸ்து கலு நிதர்ாம் தாம் ய யா௭பஹ்ருத யசதஸ: 

நா௭தய் பஶ்யாமயஹ ராமம் ப்ருதூ ரஸ்கம் மஹா புஜம் 

௪ 

கதம் நாம மஹா பாஹு ஸ்ஸ ததா௭விதத க்ரிய: 

பகத்ம் ஜநம் பரிதய்ஜ்ய ப்ரவாஸம் ராகயவா கத: ௫ 

யயா ந ஸ்ஸதா பாலயதி பிதா புதர்ா நிதவௌரஸாந ் 

கதம் ரகூணாம் ஸ ஶ்யரஷ்ட ஸ்தய்கத்வ்ா யநா விபிநம் 

கத: ௬ 

இவஹவ நிதநம் யாயமா மஹா ப்ரஸ்தாந யமவ வா  

ராயமண ரஹிதாநாம் ஹி கிம௭ரத்ம் ஜீவிதம் ஹி ந: ௭ 

ஸம்தி ஶுஷ்காணி காஷ்டாநி ப்ரபூதாநி மஹாம்தி ச  

வத: ப்ரஜ்வால்ய சிதாம் ஸரய்வ ப்ரவிஶாயமா௭த 

பாவகம் ௮ 

கிம் வக்்ஷயாயமா மஹா பாஹு ரநஸூய: ப்ரியம் வத: 
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நீத ஸ்ஸ ராகயவா௭ஸ்மாபி ரிதி வக்தும் கதம் க்ஷமம் 

௯ 

ஸா நூநம் நகர ீதீநா தர்ுஷ்டவ்ா௭ஸ்மாந ்ராகவம் விநா  

பவிஷ்யம்தி நிரா௭௭நம்தா ஸ ஸ்தர் ீபால வயயாதிகா 

௧0 

நிரய்ாதா ஸ்யதந வீயரண ஸஹ நிதய்ம் ஜிதா௭௭தம்நா  

விஹீநா ஸ்யதந ச புந: கதம் பஶ்யாம தாம் புரம்ீ ௧௧ 

இதீவ பஹுதா வாயசா பாஹு முதய்ம்ய யத ஜநா: 

விலபம்த ஸ்ம துகா௭௭ரத்ா விவதஸ்ா இவ யதநவ: ௧௨    

தயதா மாரக்ா௭நுஸாயரண கதவ்ா கிம்சித ்க்ஷணம் 

புநஃ 

மாரக் நாஶா தவ்ிஷாயதந மஹதா ஸமபிப்லுதாஃ ௧௩ 

ரதஸ்ய மாரக் நாயஶந நய்வரத்நத் மநஸ்விநஃ 

கிம் இதம் கிம் கரிஷ்யாயமா வதயவ யநாபஹதா இதி 

௧௪ 

தயதா யதா கயத வநவ மாரய்கண கல்ாநத் யசதஸஃ 

அயயாதய்ாம் அகமந ்ஸரய்வ புரம்ீ வ்யதித ஸஜ்ஜநாம் 

௧௫ 

ஆயலாக்ய நகர ீதாம் ச க்ஷய வ்யாகுல மாநஸா:  

ஆவரத்யம்த யத௭ஶ்ரூணி நயவந: யஶாக பீடிவத: ௧௬ 

ஏஷா ராயமண நகர ீரஹிதா நா௭தி யஶாபயத  

ஆபகா கருயட யநவ ஹ்ரதாத ்உதத்ர்ுத பநந்கா ௧௭ 

சம்தர் ஹீந மிவா௭௭காஶம் யதாய ஹீந 

மிவா௭௭ரண்வம் 

அபஶ்ய நந்ிஹதாநம்தம் நகரம் யத வியசதஸ: ௧௮ 

யத தாநி யவஶ்மாநி மஹா தநாநி   

துஃயகந து:யகாப ஹதா விஶநத்: 

வநவ ப்ரஜஜ்ஞு ஸ்ஸ்வ ஜநம் பரம் வா    

நிரகீ்ஷ மாணா: ப்ரவிநஷ்ட ஹரஷ்ா:  ௧௯ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஸப்த 

சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

அஷ்ட சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

யதஷா யமவம் விஷண்ணாநாம் பீடிதாநா மதீவ ச  
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பாஷ்ப விப்லுத யநதர்ாணாம் ஸயஶாகாநாம் 

முமூரஷ்யா ௧ 

அநுகம்ய நிவ்ருதத்ாநாம் ராமம் நகர வாஸிநாம் 

உதக்தாநீவ ஸதத்வ்ாநி பபூவு: அமநஸ்விநாம் ௨ 

ஸ்வம் ஸ்வம் நிலயம் ஆகம்ய புதர் தாவரஃ 

ஸமாவ்ருதாஃ 

அஶ்ரூணி முமுசுஃ ஸரய்வ பாஷ்யபண பிஹிதாநநாஃ ௩ 

ந சா௭ஹ்ருஷ்யந ்ந சா௭யமாதந ்வணியஜா ந 

ப்ரஸாரயந ்

ந சா௭யஶாபநத் பண்யாநி நா பசந ்கர்ுஹ யமதிநஃ ௪ 

நஷ்டம் தர்ுஷ்டவ்ா நா௭ப்யநநத்ந ்விபுலம் வா 

தநா௭௭கமம் 

புதர்ம் ப்ரதமஜம் லப்தவ்ா ஜநநீ நா௭ப்யநநத்த ௫ 

க்ருயஹ க்ருயஹ ருதநத்ய் ஶ்ச பரத்ாரம் கர்ுஹம் ஆகதம் 

வ்யகரஹ்யநத் துஃகாரத்ா வாக்பி ஸ்யதாதவ்ர: இவ 

தவ்ிபாந ்௬ 

கிம் நு யதஷாம் க்ருவஹஃ காரய்ம் கிம் தாவரஃ கிம் 

தயநந வா 

புதவ்ர ரவ்ா கிம் ஸுவக ரவ்ா௭பி யய ந பஶ்யநத்ி 

ராகவம் ௭ 

ஏகஃ ஸதப்ுருயஷா யலாயக லக்்ஷமணஃ ஸஹ ஸீதயா 

யயா௭நுகசச்தி காகுதஸ்்தம் ராமம் பரிசரந ்வயந ௮ 

ஆபகாஃ க்ருத புண்யா ஸ்தாஃ பதம்ிநய் ஶ்ச ஸராம்ஸி ச 

யயஷு ஸ்நாஸ்யதி காகுதஸ்்யதா விகாஹ்ய ஸலிலம் 

ஶுசி ௯ 

யஶாபயிஷ்யநத்ி காகுதஸ்்தம் அடவ்யயா ரம்ய 

காநநாஃ 

ஆபகா ஶ்ச மஹா நூபாஃ ஸாநுமநத் ஶ்ச பரவ்தாஃ ௧0 

காநநம் வா௭பி வஶலம் வா யம் ராயமா௭பிகமிஷ்யதி 

ப்ரியா௭திதிம் இவ ப்ராப்தம் வநநம் ஶக்்ஷயநத்ி 

அரச்ிதும் ௧௧   

விசிதர் குஸுமா பீடா பஹு மே்ஜரி தாரிணஃ 

ராகவம் தரஶ்யிஷ்யம்தி நகா ப்ரமர ஶாலிந: ௧௨ 

அகாயல சா௭பி முக்யாநி புஷ்பாணி ச பலாநி ச 
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தரஶ்யிஷ்யநத்ய்௭நுகய்ராஶாத ்கிரயயா ராமம் 

ஆகதம் ௧௩ 

ப்ரஸ்ரவிஷ்யம்தி யதாயாநி விமலாநி மஹீதரா: 

விதரஶ்யநய்தா விவிதாந ்பூய ஶ்சிதர்ாம் ஶ்ச நிரஜ்ராந ் 

பாதபாஃ பரவ்தா௭க்யரஷு ரமயிஷ்யநத்ி ராகவம் ௧௪ 

யதர் ராயமா பயம் நா௭தர் நாஸ்தி ததர் பராபவஃ 

ஸ ஹி ஶூயரா மஹா பாஹுஃ புதய்ரா தஶரத ஸ்ய ச 

௧௫ 

புரா பவதி யநா தூரா த௭நுகசச்ாம ராகவம் ௧௬ 

பாத சச்ாயா ஸுகா பரத்ு ஸ்தாதர்ுஶ ஸ்ய மஹாதம்நஃ 

ஸ ஹி நாயதா ஜநஸ்யா ஸ்ய ஸ கதிஃ ஸ பராயணம் 

௧௭ 

வயம் பரிசரிஷ்யாமஃ ஸீதாம் யூயம் து ராகவம் 

இதி தபௌர ஸ்தர்ியயா பரத்ர்ூந ்துஃகாரத்ா ஸ்த 

தத்த௭ப்ருவந ்௧௮ 

யுஷ்மாகம் ராகயவா௭ரண்யய யயாக யக்ஷமம் 

விதாஸ்யதி 

ஸீதா நார ீஜந ஸ்யா௭ஸ்ய யயாக யக்ஷமம் கரிஷ்யதி 

௧௯ 

யகா நவ்யநநா௭ப்ரதீயதந யஸாதக்ண்டித ஜயநந ச 

ஸம்ப்ரயீயதா௭மயநாஜ்யேந வாயஸந ஹ்ருத யசதஸா 

௨0 

வகயகய்யா யதி யச தர்ாஜ்யம் ஸ்யா த௭தரம்்யம் 

அநாதவத ்

ந ஹி யநா ஜீவியத நா௭ரத்ஃ குதஃ புதவ்ரஃ குயதா 

தவநஃ ௨௧ 

யயா புதர் ஶ்ச பரத்ா ச தய்கத்ா வவஶ்வரய் காரணாத் 

கதம் ஸா பரிஹயர தநய்ம் வகயகயீ குல பாம்ஸநீ ௨௨ 

வகயகய்யா ந வயம் ராஜ்யய ப்ருதகா நிவயஸமஹி 

ஜீவநத்ய்ா ஜாது ஜீவநத்ய்ஃ புதவ்ர ர௭பி ஶபாமயஹ ௨௩ 

யா புதர்ம் பாரத்ியவநத்ர் ஸ்ய ப்ரவாஸயதி நிரக்்ருணா 

க ஸ்தாம் ப்ராப்ய ஸுகம் ஜீயவ த௭தரம்்யாம் துஷ்ட 

சாரிணம்ீ ௨௪ 

உபதர்ுத மிதம் ஸரவ் ம௭நாலம்ப ம௭நாயகம்  
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வகயகய்யா ஹி கர்ுயத ஸரவ்ம் விநாஶ முபயாஸ்யதி 

௨௫ 

ந ஹி ப்ரவ்ரஜியத ராயம ஜீவிஷ்யதி மஹீபதிஃ 

ம்ருயத தஶரயத வ்யக்தம் விலாப ஸ்தத௭நநத்ரம் ௨௬ 

யத விஷம் பிபதா௭௭யலாடய் க்ஷீண புண்யாஃ 

ஸுதுரக்தாஃ 

ராகவம் வா௭நுகசச்தவ்ம் அஶ்ருதிம் வா௭பி கசச்த ௨௭ 

மிதய்ா ப்ரவ்ராஜியதா ராமஃ ஸ பாரய்ஃ ஸஹ 

லக்்ஷமணஃ 

பரயத ஸநந்ிஸ்ருஷ்டாஃ ஸ்மஃ தஸௌநியக பஶயவா 

யதா ௨௮ 

பூரண் சம்தர்ா௭௭நந ஶ்யாயமா கூட ஜதர்ு ரரிம்தம: 

ஆஜாநு பாஹு: பதம்ா௭யக்ஷா ராயமா லக்்ஷமண 

பூரவ்ஜ: ௨௯ 

பூரவ்ா௭பிபாஷீ மதுர ஸ்ஸதய் வாதீ மஹா பல: 

தஸௌம்ய ஶ்ச ஸரவ் யலாக ஸ்ய சம்த்ரவதப்்ரிய 

தரஶ்ந: ௩0 

நூநம் புருஷ ஶாரத்ூயலா மதத் மாதம்க விக்ரம: 

யஶாபயிஷ்ய தய்௭ரண்யாநி விசரந ்ஸ மஹாரத: ௩௧ 

தா ஸ்ததா விலப நத்ய்ஸ்து நகயர நாகர ஸ்தர்ியஃ 

சுக்ருஶு ரப்்ருஶ ஸம்தப்தா ம்ருதய்யா ரிவ பயா௭௭கயம 

௩௨ 

இதய்யவம் விலபம்தீநாம் ஸ்த்ரணீாம் யவஶ்மஸு 

ராகவம்  

ஜகாமா௭ஸ்தம் திநகயரா ரஜநீ சா௭ப்யவரத்த ௩௩ 

நஷ்ட ஜ்வலந ஸம்தாபா ப்ரஶாம்தா தய்ாய ஸதக்தா  

தியமயரணா௭பிலிப்யதந ததா ஸா நகர ீபதபௌ ௩௪ 

உபஶாம்த வணிகப்ண்யா நஷ்ட ஹரஷ்ா 

நிரா௭௭ஶ்ரயா  

அயயாதய்ா நகர ீசா௭௭ஸீ நந்ஷ்ட தார மிவா௭ம்பரம் 

௩௫ 

ததா ஸ்தர்ியயா ராம நிமிதத் மா௭௭துரா  

யதா ஸுயத ப்ராதரி வா விவாஸியத 

விலப்ய தீநா ருருது ரவ்ியசதஸஃ  
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ஸுவத  ரஹ்ி தாஸாம் அதியகா ஹி யஸா௭பவத ்௩௬ 

ப்ரஶாம்த கீயதா தஸ்வ நர்ுதத் வாதநா   

வ்யபாஸ்த ஹரஷ்ா பிஹிதா௭௭பயணாதயா  

ததா ஹ்யயயாதய்ா நகர ீபபூவ    

ஸா மஹாரண்வ ஸ்ஸம்க்ஷுபியதாதயகா யதா ௩௭ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட அஷ்ட 

சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஏயகாந பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

ராயமா௭பி ராதர்ி யஶயஷண யதவநவ மஹ த௭நத்ரம் 

ஜகாம புருஷ வ்யாக்ரஃ பிதுர ்ஆஜ்ோம் அநுஸ்மரந ்௧ 

தவதவ கசச்த ஸ்தஸ்ய வ்யபாயா தர்ஜநீ ஶிவா 

உபாஸ்ய ஸ ஶிவாம் ஸம்தய்ாம் விஷயாநத்ம் 

வ்யகாஹத ௨ 

க்ராமாந ்விகர்ுஷ்ட ஸீமாம் ஸ்தாந ்புஷ்பிதாநி வநாநி ச 

பஶ்ய நந்தியதயௌ ஶகீ்ரம் ஶவர: இவ 

ஹயயாதத்வமஃ 

ஶ்ருண்வந ்வாயசா மநுஷ்யாணாம் க்ராம ஸம்வாஸ 

வாஸிநாம் ௩ 

ராஜாநம் திக் தஶரதம் காம ஸ்ய வஶ மாகதம் 

ஹா நர்ுஶம்ஸா௭தய் வகயகயீ பாபா பாபா௭நுபநத்ிநீ ௪ 

தீக்்ஷணா ஸம்பிநந் மரய்ாதா தீக்்ஷயண கரம்ணி 

வரத்யத 

யா புதர்ம் ஈதர்ுஶம் ராஜ்ேஃ ப்ரவாஸயதி தாரம்ிகம் ௫ 

வந வாயஸ மஹா ப்ராஜ்ேம் ஸா௭நுக்யராஶம் 

ஜியதம்தர்ியம் 

கதம் நாம மஹா பாகா ஸீதா ஜநக நம்திநீ ௬ 

ஸதா ஸுயக ஷ்வ௭பிரதா து:கா நய்௭நுப விஷ்யதி 

அயஹா தஶரயதா ராஜா நிஸ்ஸ்யநஹ ஸ்ஸ்வ ஸுதம் 

ப்ரியம் ௭ 

ப்ரஜாநா ம௭நகம் ராமம் பரிதய்க்து மியஹசச்தி   

ஏதா வாயசா மநுஷ்யாணாம் க்ராம ஸம்வாஸ 

வாஸிநாம் ௮ 

ஶ்ருண்வ நந்தி யதயௌ வீரஃ யகாஸலாந ்

யகாஸயலஶ்வரஃ ௯ 
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தயதா யவதஶ்ருதிம் நாம ஶிவ வாரி வஹாம் நதீம் 

உதத்ீ ரய்ா௭பி முகஃ ப்ராயா தகஸ்தய்ாதய்ுஷிதாம் 

திஶம் ௧0 

கதவ்ா து ஸுசிரம் காலம் ததஃ ஶீத ஜலாம் நதீம் 

யகாமதீம் யகாயுதா நூபாம் அதரத ்ஸாகரம்கமாம் ௧௧ 

யகாமதீம் சா ப்ய௭திக்ரம்ய ராகவஃ ஶீக்ரவகர ்

ஹவயஃ 

மயூர ஹம்ஸாபி ருதாம் ததார ஸ்யநத்ிகாம் நதீம் ௧௨ 

ஸ மஹீம் மநுநா ராஜ்ோ ததத்ாம் இக்்ஷவாகயவ புரா 

ஸ்பீதாம் ராஷ்டர்ா வ்ருதாம் ராயமா வவயதஹீம் 

அநவ்தரஶ்யத ்௧௩ 

ஸூத  இதய்யவ சா௭௭பாஷ்ய ஸாரதிம் தம் 

அபீக்்ஷணஶஃ 

ஹம்ஸ மதத் ஸ்வரஃ ஶ்ரீமாந ்உவாச புருஷரஷ்பஃ ௧௪ 

கதா௭ஹம் புநர ்ஆகம்ய ஸரய்வாஃ புஷ்பியத வயந 

ம்ருகயாம் பரய்டிஷ்யாமி மாதர்ா பிதர்ா ச ஸம்கதஃ ௧௫ 

ராஜரஷ்ீணாம் ஹி யலாயக௭ஸ்மிந ்ரதய்ரத்ம் ம்ருகயா 

வயந  

காயல வ்ருதாம் தாம் மநுவஜ ரத்நவ்ிநாம் 

அபிகாம்க்ஷிதாம் ௧௬ 

நா௭தய்ரத்ம் அபிகாம்க்ஷாமி ம்ருகயாம் ஸரயூ வயந 

ரதி ரஹ்்யயஷா௭துலா யலாயக ராஜரஷ்ி கண ஸம்மதா 

௧௭  

ஸ தம் அதவ்ாநம் ஐக்்ஷவாகஃ ஸூதம் மதுரயா கிரா 

தம் தம் அரத்ம் அபிப்யரதய் யதயௌ வாக்யம் உதீரயந ்

௧௮ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஏயகாந 

பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

விஶாலாந ்யகாஸலாந ்ரம்யாந ்யாதவ்ா லக்்ஷமண 

பூரவ்ஜஃ 

அயயாதய்ா௭பி முயகா தீமாந ்ப்ராம்ஜலி ரவ்ாக்ய 

மப்ரவீத ்௧ 

ஆப்ருசய்ச தவ்ாம் புரி ஶ்யரஷ்யட காகுஸ்த பரிபாலியத  
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வதவதாநி ச யாநி தவ்ாம் பாலயம்தய்ா வஸம்தி ச  ௨ 

நிவ்ருதத்  வந வாஸ ஸ்தவ்ா மநர்ுயணா ஜகதீ பயத: 

புந ரத்்ரக்்ஷயாமி மாதர்ா ச பிதர்ா ச ஸஹ ஸம்கத: ௩ 

தயதா ருதிர தாம்ராயக்ஷா புஜ முதய்ம்ய தக்ஷிணம்  

அஶ்ரு பூரண் முயகா தீயநா௭ப்ரவீ ஜ்ஜாநபதம் ஜநம் ௪ 

அநுகய்ராயஶா தயா வசவ யதா௭ரஹ்ம் மயி ந: க்ருத: 

சிரம் துஃகஸ்ய பாபீயயா கம்யதாம் அரத் ஸிதத்யய  ௫ 

யத௭பிவாதய் மஹாதம்ாநம் க்ருதவ்ா சா௭பி 

ப்ரதக்ஷிணம்  

விலபம்யதா நரா யகாரம் வ்யதிஷ்டம்த கவ்சி 

தக்்வசித ்௬ 

ததா விலபதாம் யதஷாம் அதர்ுப்தாநாம் ச ராகவ: 

ஆசக்ஷு ரவ்ிஷயம் ப்ராயா தய்தா௭ரக்: க்ஷணதாமுயக 

௭ 

தயதா தாநய் தயநா யபதாந ்தாந ஶீல ஜநாந ்ஶிவாந ் 

அகுதஶ்சி தப்யா நர்ம்யாம் ஶ்வசதய் யூப ஸமாவ்ருதாந ்

௮ 

உதய்ாநா௭௭ம்ரவயணா யபதாந ்ஸம்பநந் 

ஸலிலா௭௭ஶயாந ் 

துஷ்ட புஷ்ட ஜநா கீரண்ாந ்யகாகுலாகுல யஸவிதாந ்௯ 

லக்ஷணயீா நந்யரநத்ர்ாணாம் ப்ரஹ்ம யகாஷா௭பி 

நாதிதாந ்

ரயதந புருஷ வ்யாக்ர: யகாஸலா நதய்வரத்த ௧0 

மதய்யந முதிதம் ஸ்பீதம் ரம்யயாதய்ாந ஸமாகுலம்  

ராஜ்யம் யபாக்யம் நயரநத்ர்ாணாம் யதயௌ தர்ுதி 

மதாம் வர: ௧௧ 

ததர் தர்ிபதகாம் திவ்யாம் ஶிவ யதாயா ம௭வஶவலாம்  

ததரஶ் ராகயவா கம்காம் புண்யம் ருஷி நியஷவிதாம் 

௧௨ 

ஆஶ்ரவம: அவி தூரஸ்வத ஶ்ஶ்ரீ மதப்ி: ஸமலம்க்ருதாம் 

காயல௭ப்ஸயராபி ரஹ்்ருஷ்டாபி ஸ்யஸவிதாம்யபா 

ஹ்ரதாம் ஶிவாம் ௧௩ 

யதவ தாநவ கம்தரவ்வ: கிநந்வர: உபயஶாபிதாம்  

நாநா கம்தரவ் பதநீ்பி: யஸவிதாம் ஸததம் ஶிவாம் ௧௪ 
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யதவ க்ரடீ ஶதா கீரண்ாம் யதயவா தய்ாந ஶதா யுதாம்  

யதவா௭ரத்ம் ஆகாஶ கமாம் விகய்ாதாம் யதவ பதம்ிநீம் 

௧௫ 

ஜலா காதா௭டட்ஹாயஸாக்ராம் யபந நிரம்ல 

ஹாஸிநீம்  

க்வசி தய்வண ீக்ருத ஜலாம் க்வசி தா௭௭வரத் 

யஶாபிதாம் ௧௬ 

க்வசித ்ஸ்திமித கம்பீராம் கவ்சித ்யவக ஜலாகுலாம்   

க்வசி தக்ம்பீர நிரய்காஷாம் க்வசி தவ்பரவ 

நிஸ்ஸ்வநாம் ௧௭ 

யதவ ஸம்கா௭௭ப்லுத ஜலாம் நிரம்யலா தப்ல 

யஶாபிதாம்  

க்வசித ்ஆயபாக புளிநாம் கவ்சி நந்ிரம்ல வாலுகாம் 

௧௮ 

ஹம்ஸ ஸாரஸ ஸம்குஷ்டாம் சக்ரவாயகாப கூஜிதாம்  

ஸதாமவத ஶ்ச விஹவக ர௭பிஸநந்ாதி தா௭நத்ராம் 

௧௯  

க்வசி தத்ீர ருவஹ: வ்ருவக்ஷ: மாலாபி 

ர௭பியஶாபிதாம்  

க்வசித ்புல்யலாதப்ல சச்நந்ாம் க்வசித ்பதம் 

வநாகுலாம் ௨0 

க்வசித ்குமுத ஷம்வட ஶ்ச குடம்வல: உபயஶாபிதாம்  

நாநா புஷ்ப ரயஜா தவ்ஸ்தாம் ஸமதா மிவ ச க்வசித ்

௨௧ 

வ்யயபத மல ஸம்காதாம் மணி நிரம்ல தரஶ்நாம்  

திஶா கவஜ ரவ்ந கவஜ ரம்தவ்த ஶ்ச வர வாரவணஃ 

௨௨ 

யதயவாபவாஹ்ய ஶ்ச முஹு ஸ்ஸநந்ாதித 

வநா௭நத்ராம்  

ப்ரமதா மிவ யதய்நந பூஷிதாம் பூஷயணாதத்வம: ௨௩ 

பவல: புஷ்வப: கிஸலவய ரவ்்ருதாம் குல்வம ரத்வ்ிவஜ 

ஸ்ததா 

ஶிம்ஶுமாவர ஶ்ச நகவ்ர ஶ்ச புஜம்வக ஶ்ச 

நியஷவிதாம் ௨௪ 
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விஷ்ணு பாத சய்ுதாம் திவ்யாம் அபாபாம் பாப நாஶநீம் 

( தாம் ஶம்கர ஜடா ஜூடா தப்்ரஷ்டாம் ஸாகர யதஜஸா ) 

ஸமுதர் மஹிஷீம் கம்காம் ஸாரஸ கத்ரௌம்ச 

நாதிதாம்  

ஆஸஸாத மஹா பாஹுஃ ஶ்ருங்கியபரபுரம் ப்ரதி ௨௫ 

தாம் ஊரம்ி கலிலா௭௭வரத்ாம் அநவ்யவக்்ஷய 

மஹாரதஃ 

ஸுமநத்ர்ம் அப்ரவீத ்ஸூதம் இவஹ வா௭தய் வஸாமயஹ 

௨௬ 

அவிதூராத ்அயம் நதய்ா பஹு புஷ்ப ப்ரவாளவாந ்

ஸுமஹாந ்இங்குதீ வ்ருயக்ஷா வஸாயமா௭தவ்ரவ 

ஸாரயத ௨௭ 

த்ரக்்ஷயாம ஸ்ஸரிதாம் ஶ்யரஷ்டாம் ஸம்மாநய் 

ஸலிலாம் ஶிவாம்  

யதவ தாநவ கம்தரவ் ம்ருக மாநுஷ பக்ஷிணாம் ௨௮ 

லக்்ஷமண ஶ்ச ஸுமநத்ர் ஶ்ச பாடம் இதி ஏவ ராகவம் 

உகத்வ்ா தம் இங்குதீ வ்ருக்ஷம் ததா உபயயதுர ்

ஹவயஃ ௨௯ 

ராயமா௭பியாய தம் ரம்யம் வ்ருக்ஷம் இக்்ஷவாகு 

நநத்நஃ 

ரதாத ்அவாதரத ்தஸ்மாத ்ஸ பாரய்ஃ ஸஹ 

லக்்ஷமணஃ ௩0 

ஸுமநத்ய்ரா௭ப்யவதீரய்ா ஸ்மா நய்மாசயிதவ்ா 

ஹயயாதத்மாந ்

வ்ருக்ஷ மூல கதம் ராமம் உபதஸ்யத க்ருதா௭ே்ஜலிஃ ௩௧ 

ததர் ராஜா குயஹா நாம ராம ஸ்யா௭௭தம் ஸமஃ ஸகா 

நிஷாத ஜாதய்யா பலவாந ்ஸ்தபதி ஶ்யசதி விஶ்ருதஃ 

௩௨ 

ஸ ஶ்ருதவ்ா புருஷ வ்யாக்ரம் ராமம் விஷயம் ஆகதம் 

வ்ருதவ்தஃ பரிவ்ருயதா௭மாதவ்ய ரஜ்்ோதிபி ஶ்சா௭பி 

உபாகதஃ ௩௩ 

தயதா நிஷாதா௭திபதிம் தர்ுஷ்டவ்ா தூராத ்உபஸ்திதம் 

ஸஹ தஸௌமிதர்ிணா ராமஃ ஸமாகசச் தக்ுயஹந ஸஃ 

௩௪ 
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தம் ஆரத்ஃ ஸம்பரிஷ்வஜ்ய குயஹா ராகவம் அப்ரவீத ்

யதா௭யயாதய்ா த யததம் யத ராம கிம் கரவாணி யத  

௩௫ 

ஈதர்ுஶம் ஹி மஹா பாயஹா க: ப்ராப்ஸ்யதய்திதிம் 

ப்ரியம் ௩௬ 

தயதா குணவ தநந்ாதய்ம் உபாதாய ப்ருத க்விதம் 

அரக்்யம் யசாபாநயத ்க்ஷிப்ரம் வாக்யம் யசதம் உவாச 

ஹ ௩௭ 

ஸ்வாகதம் யத மஹா பாயஹா த யவயம் அகிலா மஹீ 

வயம் ப்யரஷ்யா பவாந ்பரத்ா ஸாது ராஜ்யம் ப்ரஶாதி 

நஃ ௩௮ 

பக்்ஷயம் யபாஜ்யம் ச யபயம் ச யலஹ்யம் யசதம் 

உபஸ்திதம் 

ஶயநாநி ச முக்யாநி வாஜிநாம் காதநம் ச யத ௩௯ 

குஹம் ஏவம் ப்ருவாணம் தம் ராகவஃ ப்ரதய்ுவாச ஹ 

அரச்ிதா ஶ்வசவ ஹ்ருஷ்டா ஶ்ச பவதா ஸரவ்தா வயம் 

பதப்்யாம் அபிகமா சவ்சவ ஸ்யநஹ ஸம்தரஶ்யநந ச ௪0 

புஜாப்யாம் ஸாது வ்ருதத்ாப்யாம் பீடயந ்வாக்யம் 

அப்ரவீத ்

திஷ்டய்ா தவ்ாம் குஹ பஶ்யாமி அயராகம் ஸஹ 

பாநத்வவஃ ௪௧ 

அபி யத கஶலம் ராஷ்டய்ர மிதய்ரஷு ச தயநஷு ச ௪௨ 

ய தத்வ்ிதம் பவதா கிம்சித ்ப்ரதீய்ா ஸமுப கல்பிதம் 

ஸரவ்ம் தத ்அநுஜாநாமி ந ஹி வரய்த ப்ரதிக்ரயஹ ௪௩ 

குஶ சீரா௭ஜிந தரம் பல மூலா௭ஶநம் ச மாம் 

விதத்ி ப்ரணிஹிதம் தரய்ம தாபஸம் வந யகாசரம் ௪௪ 

அஶ்வாநாம் காதயந நா௭ஹம் அரத்ீ நா௭நய்யந யகநசித ்

ஏதாவதா௭தர் பவதா பவிஷ்யாமி ஸுபூஜிதஃ ௪௫ 

ஏயத ஹி தயிதா ராஜ்ேஃ பிது ரத்ஶரத ஸ்ய யம 

ஏவத ஸ்து விஹிவத: அஶ்வவ: பவிஷ்யா ம்யஹம் 

அரச்ிதஃ ௪௬ 

அஶ்வாநாம் ப்ரதிபாநம் ச காதநம் வசவ 

யஸா௭நவ்ஶாத ்

குஹ ஸ்ததவ்ரவ புருஷாம் ஸ்தவ்ரிதம் தீயதாம் இதி ௪௭ 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகி ராமாயணம் 

அயயாதய் காம்ட: 
 

Page 179 of 389 
 

தத ஶ்சீயராதத்ரா ஸங்கஃ ஸம்தய்ாம் அநவ்ாஸ்ய 

பஶ்சிமாம் 

ஜலம் ஏவா௭௭தயத யபாஜ்யம் 

லக்்ஷமயணநா௭௭ஹ்ருதம் ஸ்வயம் ௪௮ 

தஸ்ய பூதமௌ ஶயாந ஸ்ய பாததௌ ப்ரக்ஷாள்ய 

லக்்ஷமணஃ 

ஸ பாரய் ஸ்ய தயதா௭ப்யயதய் தஸ்ததௌ வ்ருக்ஷம் 

உபாஶ்ரிதஃ ௪௯ 

குயஹா௭பி ஸஹ ஸூயதந தஸௌமிதர்ிம் அநுபாஷயந ்

அநவ்ஜாக்ர தத்யதா ராமம் அப்ரமதய்தா தநு ரத்ரஃ ௫0 

ததா ஶயாந ஸ்ய தயதா௭ஸ்ய தீமயதா   

யஶஸ்வியநா தாஶரயத ரம்ஹாதம்நஃ 

அதர்ுஷ்ட துஃக ஸ்ய ஸுயகாசித ஸ்ய ஸா  

ததா வ்யதீயாய சியரண ஶரவ்ர ீ ௫௧ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட பம்சாஶ 

ஸ்ஸரக்: 

ஏக பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

தம் ஜாக்ரதம் அ தம்யபந ப்ராது: அரத்ாய லக்்ஷமணம் 

குஹஃ ஸம்தாப ஸம்தப்யதா ராகவம் வாக்யம் அப்ரவீத ்

௧ 

இயம் தாத ஸுகா ஶய்யா தவ் தரத்ம் உபகல்பிதா 

ப்ரதய்ாஶ்வஸிஹி ஸாதவ்௭ஸ்யாம் ராஜ புதர் யதா 

ஸுகம் ௨ 

உசியதா௭யம் ஜநஃ ஸரவ்ஃ க்யலஶாநாம் தவ்ம் 

ஸுயகாசிதஃ 

குப்தய்௭ரத்ம் ஜாகரிஷ்யாமஃ காகுதஸ்்த ஸ்ய வயம் 

நிஶாம் ௩ 

ந ஹி ராமாத ்ப்ரியதயரா மமா௭ஸ்தி புவி கஶ்சந 

ப்ரவீ ம்யயதத ்அஹம் ஸதய்ம் ஸதய்ய வநவ ச யத ஶயப 

௪ 

அஸ்ய ப்ரஸாதா தா௭௭ஶம்யஸ யலாயக௭ஸ்மிந ்

ஸுமஹ தய்ஶஃ 

தரம்ா௭வாப்திம் ச விபுலாம் அரத்ா வாப்திம் ச 

யகவலாம் ௫ 
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யஸா௭ஹம் ப்ரிய ஸகம் ராமம் ஶயாநம் ஸஹ ஸீதயா 

ரக்ஷிஷ்யாமி தநு ஷ்பாணிஃ ஸரவ்யதா ஜ்ோதிபிஃ 

ஸஹ ௬ 

ந ஹி யம௭விதிதம் கிம்சி தவ்யந௭ஸ்மிந ்சரதஃ ஸதா 

சதுரங்கம் ஹ்ய௭பி பலம் ஸுமஹத ்ப்ரஸயஹமஹி ௭ 

லக்்ஷமண ஸ்தம் தயதாவாச ரக்்ஷயமாணா ஸ்தவ்யா 

நக    

நா௭தர் பீதா வயம் ஸரய்வ தரம்ம் ஏவா௭நுபஶ்யதா ௮ 

கதம் தாஶரததௌ பூதமௌ ஶயாயந ஸஹ ஸீதயா 

ஶக்யா நிதர்ா மயா லப்தும் ஜீவிதம் வா ஸுகாநி வா ௯ 

யயா ந யதவா௭ஸுவரஃ ஸரவ்வஃ ஶக்யஃ ப்ரஸஹிதும் 

யுதி 

தம் பஶ்ய ஸுக ஸம்விஷ்டம் தர்ுயணஷு ஸஹ ஸீதயா ௧0 

யயா மநத்ர் தபஸா லப்யதா விவிவத ஶ்ச பரிஶ்ரவமஃ 

ஏயகா தஶரத ஸ்வயஷ புதர்ஃ ஸதர்ுஶ லக்ஷணஃ ௧௧ 

அஸ்மிந ்ப்ரவ்ராஜியத ராஜா ந சிரம் வரத்யிஷ்யதி 

விதவா யமதிநீ நூநம் க்ஷிப்ரம் ஏவ பவிஷ்யதி ௧௨ 

விநதய் ஸுமஹா நாதம் ஶ்ரயமயணாபரதாஃ ஸ்தர்ியஃ 

நிரய்காயஷாபரதம் சா௭யதா மநய்ய ராஜ நியவஶநம் 

௧௩ 

தகௌஸல்யா வசவ ராஜா ச தவதவ ஜநநீ மம 

நா௭௭ஶம்யஸ யதி ஜீவநத்ி ஸரய்வ யத ஶரவ்ரம்ீ இமாம் 

௧௪ 

ஜீயவத ்அபி ஹி யம மாதா 

ஶதர்ுக்நஸ்யா௭நவ்யவக்ஷயா 

த தத்ுஃகம் ய தத்ு தகௌஸல்யா வீர ஸூரவ்ிநஶிஷ்யதி   

௧௫ 

அநுரக்த ஜநா௭௭கீரண்ா ஸுகா யலாக ப்ரியாவஹா 

ராஜ வ்யஸந ஸம்ஸ்ருஷ்டா ஸா புர ீவிநஶிஷ்யதி ௧௬ 

கதம் புதர்ம் மஹாதம்ாநம் ஜ்யயஷ்டம் ப்ரிய 

ம௭பஶ்யத: 

ஶரரீம் தாரயிஷ்யம்தி ப்ராணா ராஜ்யோ மஹாதம்ந: 

௧௭ 
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விநஷ்யட நர்ுபததௌ பஶ்சாத ்தகௌஸல்யா 

விநஶிஷ்யதி  

அநம்தரம் ச மாதா௭பி மம நாஶ முவபஷ்யதி ௧௮ 

அதிக்ராநத்ம் அதிக்ராநத்ம் அந வாப்ய மயநாரதம் 

ராஜ்யய ராமம் அநிக்ஷிப்ய பிதா யம விநஶிஷ்யதி ௧௯ 

ஸிதத்ாரத்ாஃ பிதரம் வ்ருதத்ம் தஸ்மிந ்காயல 

ப்யுபஸ்தியத 

ப்யரத காரய்யஷு ஸரய்வஷு ஸம்ஸ்கரிஷ்யநத்ி பூமிபம் 

௨0 

ரம்ய சதவ்ர ஸம்ஸ்தாநாம் ஸுவிபகத் மஹா பதாம் 

ஹரம்்ய ப்ராஸாத ஸம்பநந்ாம் கணிகா வர 

யஶாபிதாம் ௨௧ 

ரதா௭ஶ்வ கஜ ஸம்பாதாம் தூரய் நாத விநாதிதாம் 

ஸரவ் கல்யாண ஸம்பூரண்ாம் ஹ்ருஷ்ட புஷ்ட 

ஜநாகுலாம் ௨௨ 

ஆரா யமாதய்ாந ஸம்பநந்ாம் ஸமாயஜா தஸ்வ 

ஶாலிநீம் 

ஸுகிதா விசரிஷ்யநத்ி ராஜதாநீம் பிது ரம்ம ௨௩ 

அபி ஜீயவ தத்ஶரயதா வநவாஸா தப்ுந ரவ்யம்  

ப்ரதய்ா௭௭கம்ய மஹாதம்ாந ம௭பி பஶ்யயம ஸுவ்ரதம் 

௨௪ 

அபி ஸதய் ப்ரதிஜ்யேந ஸாரத்ம் குஶலிநா வயம் 

நிவ்ருதத் வந வாயஸ௭ஸ்மிநந்யயாதய்ாம் 

ப்ரவியஶமஹி ௨௫ 

பரியதவய மாநஸ்ய துஃகாரத் ஸ்ய மஹாதம்நஃ 

திஷ்டயதா ராஜபுதர் ஸ்ய ஶரவ்ர ீஸா௭தய்வரத்த ௨௬ 

ததா ஹி ஸதய்ம் ப்ருவதி ப்ரஜா ஹியத   

நயரநத்ர் புதய்ர குரு தஸௌஹ்ருதா தக்ுஹஃ 

முயமாச பாஷ்பம் வ்யஸநா௭பி பீடியதா   

ஜ்வரா௭௭துயரா நாக இவ வ்யதா௭௭துரஃ ௨௭ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஏக 

பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

த்வி பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

ப்ரபாதாயாம் து ஶரவ்ரய்ாம் ப்ருது வக்ஷா மஹா யஶாஃ 
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உவாச ராமஃ தஸௌமிதர்ிம் லக்்ஷமணம் ஶுப 

லக்ஷணம் ௧ 

பாஸ்கயராதய காயலா௭யம் கதா பகவதீ நிஶா 

அதஸௌ ஸுகர்ுஷ்யணா விஹகஃ யகாகில ஸ்தாத 

கூஜதி ௨ 

பரஹ்ிணாநாம் ச நிரய்காஷஃ ஶ்ரூயயத நததாம் வயந 

தராம ஜாஹ்நவீம் தஸௌம்ய ஶீக்ரகாம் ஸாகரம் 

கமாம் ௩ 

விஜ்ோய ராம ஸ்ய வசஃ தஸௌமிதர்ி ரம்ிதர் நநத்நஃ 

குஹம் ஆமநத்ர்ய் ஸூதம் ச யஸா௭திஷ்ட தப்்ராது 

ர௭க்ரதஃ ௪ 

ஸ து ராம ஸ்ய வசநம் நிஶம்ய ப்ரதி க்ருஹ்ய ச  

ஸ்தபதி ஸ்தூரண் மாஹூய ஸசிவா நித மப்ரவீத ்௫ 

அஸ்ய வாஹந ஸம்யுகத்ாம் கரண் கர்ாஹவதீம் ஶுபாம்  

ஸுப்ரதாராம் தர்ுடாம் தீரய்த ஶகீ்ரம் நாவ முபாஹர ௬ 

தம் நிஶம்ய குஹ ஆயதஶம் குஹா௭மாதய் கயணா 

மஹாந ்

உயபாஹ்ய ருசிராம் நாவம் குஹாய ப்ரதய்யவதயத ்௭ 

தத ஸ்ஸ ப்ராம்ஜலி ரப்ூதவ்ா குயஹா ராகவம௭ப்ரவீத ் 

உப ஸ்தியத௭யம் தநௌ ரய்தவ பூய: கிம் கரவாணி யத 

௮ 

தவா௭மர ஸுத ப்ரக்ய தரத்ும் ஸாகர காம் நதீம்   

தநௌ ரியம் புருஷ வ்யாக்ர தாம் தவ்ம் ஆயராஹ 

ஸுவ்ரத ௯ 

அயதாவாச மஹா யதஜா ராயமா குஹ மிதம் வச: 

க்ருத காயமா௭ஸ்மி பவதா ஶீக்ர மாயராப்யதா மிதி ௧0 

ததஃ கலாபாந ்ஸநந்ஹ்ய கடத்கௌ பதத்வ்ா ச 

தநவ்ிதநௌ 

ஜக்மதுர ்யயந ததௌ கங்காம் ஸீதயா ஸஹ ராகதவௌ 

௧௧ 

ராமம் ஏவ து தரம்ஜ்ேம் உபகம்ய விநீதவத ்

கிம் அஹம் கரவாணதீி ஸூதஃ ப்ராே்ஜலி ர௭ப்ரவீத ்௧௨ 

தயதா ப்ரவீ தத்ாஶரதி ஸ்ஸுமம்தர்ம்  

ஸ்ப்ருஶந ்கயர யணாதத்ம தக்ஷியணந  
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ஸுமம்தர் ஶகீ்ரம் புந யரவ யாஹி    

ராஜ்ே ஸ்ஸகாயஶ பவ சா௭ப்ரமதத்:   ௧௩ 

நிவரத் ஸ்யவ தய்ுவாவசநம் ஏதாவ தத்ி க்ருதம் மம 

ரதம் விஹாய பதப்்யாம் து கமிஷ்யாயமா மஹா வநம் 

௧௪ 

ஆதம்ாநம் தவ் ப்யநுஜ்ோதம் அயவ க்்ஷயா௭ரத்ஃ ஸ 

ஸாரதிஃ 

ஸுமநத்ர்ஃ புருஷ வ்யாக்ரம் ஐக்்ஷவாகம் இதம் அப்ரவீத ்

௧௫ 

நா௭திக்ராநத்ம் இதம் யலாயக புருயஷ யணஹ யகநசித ்

தவ ஸ ப்ராதர்ு பாரய் ஸ்ய வாஸஃ ப்ராக்ருதவத ்வயந 

௧௬ 

ந மநய்ய ப்ரஹ்மசரய்ய௭ஸ்தி ஸ்வதீயத வா பயலாதயஃ 

மாரத் வா௭௭ரஜ்வ யயா ரவ்ா௭பி தவ்ாம் யச தவ்்யஸநம் 

ஆகதம் ௧௭ 

ஸஹ ராகவ வவயதஹ்யா ப்ராதர்ா வசவ வயந வஸந ்

தவ்ம் கதிம் ப்ராப்ஸ்யயஸ வீர தர்ி யலாகாம்ஸ்து ஜயந ்

இவ ௧௮ 

வயம் கலு ஹதா ராம யய தயா ப்யுபவம்சிதாஃ 

வகயகய்யா வஶம் ஏஷ்யாமஃ பாபாயா துஃக பாகிநஃ 

௧௯ 

இதி ப்ருவந ்ஆதம் ஸமம் ஸுமநத்ர்ஃ ஸாரதி ஸ்ததா 

தர்ுஷ்டவ்ா தூர கதம் ராமம் துஃகாரய்தா ருருயத சிரம் ௨0 

தத ஸ்து விகயத பாஷ்யப ஸூதம் ஸ்ப்ருஷ்யடாதகம் 

ஶுசிம் 

ராம ஸ்து மதுரம் வாக்யம் புநஃ புநர ்உவாச தம் ௨௧ 

இக்்ஷவாகூணாம் தவ்யா துல்யம் ஸுஹ்ருதம் 

யநாபலக்ஷயய 

யதா தஶரயதா ராஜா மாம் ந யஶாயசத ்ததா குரு ௨௨ 

யஶாயகா பஹத யசதா ஶ்ச வ்ருதத் ஶ்ச ஜகதீபதிஃ 

காம பாரா௭வ ஸநந் ஶ்ச தஸ்மாத ்ஏத தப்்ரவீமி யத ௨௩ 

ய தய் தாஜ்ோபயயத ்கிம்சித ்ஸ மஹாதம்ா மஹீபதிஃ 

வகயகய்யாஃ ப்ரிய காமா௭ரத்ம் காரய்ம் தத ்

அவிகாம்க்ஷயா ௨௪ 
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ஏத த௭ரத்ம் ஹி ராஜ்யாநி ப்ரஶாஸதி நயரஶ்வராஃ 

யத ்ஏஷாம் ஸரவ் க்ருதய்யஷு மயநா ந ப்ரதிஹநய்யத 

௨௫ 

 த தய்தா ஸ மஹாராயஜா நா௭ளகீம் அதிகசச்தி 

ந ச தாம்யதி துஃயகந ஸுமநத்ர் குரு தத ்ததா ௨௬ 

அதர்ுஷ்ட துஃகம் ராஜாநம் வ்ருதத்ம் ஆரய்ம் 

ஜியதநத்ர்ியம் 

ப்ரூயா ஸ்தவ்ம் அபிவாதவ்யவ மம யஹயதா ரிதம் வசஃ 

௨௭ 

வநவா௭ஹம் அநுயஶாசாமி லக்்ஷமயணா ந ச 

வமதிலீ 

அயயாதய்ாயா ஶ்சய்ுதா ஶ்யசதி வயந 

வதஸ்்யாமயஹதி ச ௨௮ 

சதுரத்ஶஸு வரய்ஷஷு நிவ்ருதய்தஷு புநஃ புநஃ 

லக்்ஷமணம் மாம் ச ஸீதாம் ச த்ரக்்ஷயஸி க்ஷிப்ரம் 

ஆகதாந ்௨௯ 

ஏவம் உக்தவ்ா து ராஜாநம் மாதரம் ச ஸுமநத்ர் யம 

அநய்ா ஶ்ச யதவீஃ ஸஹிதாஃ வகயகயீம் ச புநஃ புநஃ 

௩௧ 

ஆயராக்யம் ப்ரூஹி தகௌஸல்யாம் அத பாதா௭பி 

வநத்நம் 

ஸீதாயா மம சா௭௭ரய்ஸ்ய வசநா ல்லக்்ஷமண ஸ்ய ச 

௩௨ 

ப்ரூயா ஶ்ச ஹி மஹாராஜம் பரதம் க்ஷிப்ரம் ஆநய 

ஆகத ஶ்சா௭பி பரதஃ ஸ்தாப்யயா நர்ுபமயத பயத ௩௩ 

பரதம் ச பரிஷ்வஜ்ய தயௌவராஜ்யய௭பிஷிசய் ச 

அஸ்ம தஸ்ம்தாபஜம் துஃகம் ந தவ்ாம் அபிபவிஷ்யதி 

௩௪ 

பரத ஶ்சா௭பி வக்தவ்யயா யதா ராஜநி வரத்யஸ 

ததா மாதர்ுஷு வரய்ததாஃ ஸரவ்ாஸ்யவ வா௭வியஶஷதஃ 

௩௫ 

யதா ச தவ வகயகயீ ஸுமிதர்ா ச வியஶஷதஃ 

தவதவ யதவீ தகௌஸல்யா மம மாதா வியஶஷதஃ ௩௫ 

தாத ஸ்ய ப்ரிய காயமந தயௌவ ராஜ்ய மயவக்ஷதா  
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யலாகயயா ருபயயா ஶகய்ம் நிதய்தா ஸுக யமதிதும் 

௩௬ 

நிவரத்ய்மாயநா ராயமண ஸுமநத்ர்ஃ யஶாக கரஶ்ிதஃ 

தத ்ஸரவ்ம் வசநம் ஶ்ருதவ்ா ஸ்யநஹாத ்காகுதஸ்்தம் 

அப்ரவீத ்௩௭ 

யத ்அஹம் யநாபசாயரண ப்ரூயாம் ஸ்யநஹாத ்

அவிகல்ப: 

பக்திமாந ்இதி தத ்தாவத ்வாக்யம் தவ்ம் க்ஷநத்ும் 

அரஹ்ஸி ௩௮ 

கதம் ஹி தவ்தவ்ிஹீயநா௭ஹம் ப்ரதியாஸ்யாமி தாம் 

புரம்ீ 

தவ தாவத ்வியயாயகந புதர் யஶாகா௭௭குலாம் இவ 

௩௯ 

ஸ ராமம் அபி தாவந ்யம ரதம் தர்ுஷ்டவ்ா ததா ஜநஃ 

விநா ராமம் ரதம் தர்ுஷ்டவ்ா விதீரய்யதா௭பி ஸா புர ீ௪0 

வதநய்ம் ஹி நகர ீகசய்சத ் தர்ுஷ்டவ்ா ஶூநய்ம் இமம் 

ரதம் 

ஸூதா௭வயஶஷம் ஸ்வம் வஸநய்ம் ஹத வீரம் 

இவா௭ஹயவ ௪௧ 

தூயர௭பி நிவஸநத்ம் தவ்ாம் மாநயஸ நா௭க்ரதஃ ஸ்திதம் 

சிநத்யநத்ய்யா௭தய் நூநம் தவ்ாம் நிராஹாராஃ க்ருதாஃ 

ப்ரஜாஃ ௪௨ 

தர்ுஷ்டம் ததத்ி தவ்யா ராம யாதர்ுஶம் தவ் தப்்ரவாஸயந  

ப்ரஜாநாம் ஸம்குலம் வ்ருதத்ம் தவ் சய்சாக கல்ாம்த 

யசதஸாம் ௪௩ 

ஆரத்நாயதா ஹி யஃ தபௌவர ரம்ுக்த  ஸ்தவ் 

தவ்ிப்ரவாஸயந 

ரத ஸ்தம் மாம் நிஶாம்வயவ குரய்ுஃ ஶத குணம் ததஃ 

௪௪ 

அஹம் கிம் சா௭பி வக்்ஷயாமி யதவீம் தவ ஸுயதா மயா 

நீயதா௭தஸௌ மாதுல குலம் ஸம்தாபம் மா க்ருதா இதி 

௪௫ 

அஸதய்ம் அபி வநவா௭ஹம் ப்ரூயாம் வசநம் ஈதர்ுஶம் 
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கதம௭ப்ரியம் ஏவா௭ஹம் ப்ரூயாம் ஸதய்ம் இதம் வசஃ 

௪௬ 

மம தாவந ்நியயாகஸ்தா ஸ்தவ் தப்நத்ு ஜந வாஹிநஃ 

கதம் ரதம் தவ்யா ஹீநம் ப்ரவக்்ஷயநத்ி 

ஹயயாதத்மாஃ ௪௭ 

த நந் ஶக்்ஷயா ம்யஹம் கம்தும் அயயாதய்ாம் தவ் 

தர்ுயத௭நக  

வந வாஸாநு யாநாய மா ம௭நுஜ்ோது மரஹ்ஸி ௪௮ 

யதி யம யாசமாந ஸ்ய தய்ாகம் ஏவ கரிஷ்யஸி 

ஸ ரயதா௭க்நிம் ப்ரயவக்்ஷயாமி தய்க்த மாதர் இஹ 

தவ்யா ௪௯ 

பவிஷ்யநத்ி வயந யாநி தயபா விக்நகராணி யத 

ரயதந ப்ரதிபாதிஷ்யய தாநி ஸதத்வ்ாநி ராகவ ௫0 

தவ்த ்க்ருயதந மயா ப்ராப்தம் ரத சரய்ா கர்ுதம் ஸுகம் 

ஆஶம்யஸ தவ் தக்்ருயத நா௭ஹம் வந வாஸ க்ருதம் 

ஸுகம் ௫௧ 

ப்ரஸீ யதசச்ாமி யத௭ரண்யய பவிதும் ப்ரதய்௭நநத்ரஃ 

ப்ரதீய்ா௭பிஹிதம் இசச்ாமி பவ யம ப்ரதய்நநத்ரஃ ௫௨ 

இயம சா௭பி ஹயா வீர யதி யத வந வாஸிந: 

பரிசாரய்ாம் கரிஷ்யம்தி ப்ராப்ஸ்யம்தி பரமாம் கதிம் 

௫௩ 

தவ ஶுஶ்ரூஷணம் மூரத்்நா கரிஷ்யாமி வயந வஸந ்

அயயாதய்ாம் யதவ யலாகம் வா ஸரவ்தா 

ப்ரஜஹாம்ய௭ஹம் ௫௪ 

ந ஹி ஶக்யா ப்ரயவஷ்டும் ஸா மயா௭யயாதய்ா தவ்யா 

விநா 

ராஜதாநீ மயஹநத்ர் ஸ்ய யதா துஷ்க்ருத கரம்ணா ௫௫ 

வந வாயஸ க்ஷயம் ப்ராப்யத மவமஷ ஹி மயநாரத: 

ய த௭யநந ரயத வநவ தவ்ாம் வயஹயம் புர ீபுந : ௫௬ 

சதுரத்ஶ ஹி வரஷ்ாணி ஸஹிதஸ்ய தவ்யா வயந 

க்ஷண பூதாநி யாஸ்யநத்ி ஶதஶ ஸ்து தயதா௭நய்தா 

௫௭ 

ப்ருதய் வதஸ்ல திஷ்டநத்ம் பரத்ர்ு புதர் கயத பதி 
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பகத்ம் ப்ருதய்ம் ஸ்திதம் ஸ்திதய்ாம் தவ்ம் ந மாம் 

ஹாதும் அரஹ்ஸி ௫௮ 

ஏவம் பஹு விதம் தீநம் யாசமாநம் புநஃ புநஃ 

ராயமா ப்ருதய்ா௭நுகம்பீ து ஸுமநத்ர்ம் இதம் அப்ரவீத ்

௫௯ 

ஜாநாமி பரமாம் பகத்ிம் மயி யத பரத்ர்ு வதஸ்ல 

ஶ்ருணு சா௭பி யத௭ரத்ம் தவ்ாம் ப்யரஷயாமி புரம்ீ இதஃ 

௬0 

நகரம்ீ தவ்ாம் கதம் தர்ுஷ்டவ்ா ஜநநீ யம யவீயஸீ 

வகயகயீ ப்ரதய்யம் கசய்சத ்இதி ராயமா வநம் கதஃ 

௬௧ 

பரிதுஷ்டா ஹி ஸா யதவி வந வாஸம் கயத மயி 

ராஜாநம் நா௭திஶங்யகத மிதய்ா வாதீதி தாரம்ிகம் ௬௨ 

ஏஷ யம ப்ரதமஃ கல்யபா யத ்அம்பா யம யவீயஸீ 

பரதா ரக்ஷிதம் ஸ்பீதம் புதர் ராஜ்யம் அவாப்நுயாத ்

௬௩ 

மம ப்ரியா௭ரத்ம் ராஜ்ே ஶ்ச ஸ ரத ஸ்தவ்ம் புரம்ீ வ்ரஜ 

ஸம்திஷ்ட ஶ்சா௭ஸி யா நரத்ாம் ஸ்தாம் ஸ்தாந ்ப்ரூயா 

ஸ்ததா ததா ௬௪ 

இதய்ுகத்வ்ா வசநம் ஸூதம் ஸாநத்வ்யிதவ்ா புநஃ புநஃ 

குஹம் வசநம் அக்லீபம் ராம: யஹதுமத௭ப்ரவீத ்௬௫ 

யநதாநீம் குஹ யயாக்யயா௭யம் வாயஸா யம ஸஜயந 

வயந  

அவஶ்யம் ஹ்யாஶ்ரயம வாஸ: கரத்வ்ய ஸ்ததக்யதா 

விதி: ௬௬ 

தஸா௭ஹம் கர்ுஹீதவ்ா நியமம் தபஸ்வி ஜந பூஷணம்  

ஹித காம: பிது ரப்ூய ஸ்ஸீதாயா லக்்ஷமண ஸ்ய ச  

ஜடாஃ க்ருதவ்ா கமிஷ்யாமி நய்க்யராத க்ஷீரம் ஆநய 

௬௮ 

தத ்க்ஷீரம் ராஜ புதர்ாய குஹஃ க்ஷிப்ரம் உபாஹரத் 

லக்்ஷமண ஸ்யா௭௭தம்ந ஶ்வசவ ராம 

ஸ்யதநா௭கயரா  ஜ்ஜடாஃ ௬௯ 

தீரக் பாஹு ரந்ர வ்யாக்யரா ஜடிலதவ் மதாரயத ்௭0 

ததௌ ததா சீர வஸதநௌ ஜடா மண்டல தாரிதணௌ  
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அயஶாயபதாம் ருஷி ஸதமௌ ப்ராததரௌ ராம 

லக்்ஷமதணௌ ௭௧ 

தயதா வவகாநஸம் மாரக்ம் ஆஸ்திதஃ ஸஹ 

லக்்ஷமணஃ 

வ்ரதம் ஆதிஷ்டவாந ்ராமஃ ஸஹாயம் குஹம் அப்ரவீத ்

௭௨ 

அப்ரமதய்தா பயல யகாயஶ துரய்க ஜநபயத ததா 

பயவதா குஹ ராஜ்யம் ஹி துரா ரக்ஷதமம் மதம் ௭௩ 

தத ஸ்தம் ஸம௭நுஜ்ோய குஹம் இக்்ஷவாகு நநத்நஃ 

ஜகாம தூரண்ம் அவ்யக்ரஃ ஸ பாரய்ஃ ஸஹ 

லக்்ஷமணஃ ௭௪ 

ஸ து தர்ுஷ்டவ்ா நதீ தீயர நாவம் இக்்ஷவாகு நநத்நஃ 

திதீரஷ்ுஃ ஶீக்ரகாம் கங்காம் இதம் லக்்ஷமணம் 

அப்ரவீத ்௭௫ 

ஆயராஹ தவ்ம் நர வ்யாக்ர ஸ்திதாம் நாவம் இமாம் 

ஶவநஃ 

ஸீதாம் சா௭௭யராபயா௭நவ்க்ஷம் பரிக்ருஹ்ய 

மநஸ்விநீம் ௭௬ 

ஸ ப்ராதுஃ ஶாஸநம் ஶ்ருதவ்ா ஸரவ்ம் அப்ரதிகூலயந ்

ஆயராப்ய வமதிலீம் பூரவ்ம் ஆருயராஹா௭௭தம்வாம் 

ஸ்ததஃ ௭௭ 

அதா ருயராஹ யதஜஸ்வீ ஸ்வயம் லக்்ஷமண பூரவ்ஜஃ 

தயதா நிஷாதா௭திபதிர ்குயஹா ஜ்ோதீந ்அயசாதயத ்

௭௮ 

ராகயவா௭பி மஹா யதஜா நாவ மாருஹ்ய தாம் தத: 

ப்ரஹ்மவத ்க்ஷத்ரவ சவ்சவ ஜாஜாப ஹித மாதம்ந: 

௭௯ 

ஆசம்ய ச யதா ஶாஸ்தர்ம் நதீம் தாம் ஸஹ ஸீதயா  

ப்ராண மத ப்ரதீி ஸம்ஹ்ருஷ்யடா லக்்ஷமண 

ஶ்சா௭மித ப்ரப: ௮0 

அநுஜ்ோய ஸுமநத்ர்ம் ச ஸ பலம் வசவ தம் குஹம் 

ஆஸ்தாய நாவம் ராம ஸ்து யசாதயாமாஸ நாவிகாந ்

௮௧ 
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தத ஸ்வத ஶ்யசாதிதா ஸா தநௌஃ கரண் தார 

ஸமாஹிதா 

ஶுப ஸ்ப்ய யவக அபிஹதா ஶீக்ரம் ஸலிலம் அதய்காத ்

௮௨ 

மதய்ம் து ஸம௭நுப்ராப்ய பாகீரதய்ா ஸ்தவ்நிநத்ிதா 

வவயதஹீ ப்ராே்ஜலி ரப்ூதவ்ா தாம் நதீம் இதம் அப்ரவீத ்

௮௩ 

புதய்ரா தஶரத ஸ்யா௭யம் மஹா ராஜஸ்ய தீமதஃ 

நியதஶம் பாலயதய்வநம் கங்யக தவ் த௭பிரக்ஷிதஃ ௮௪ 

சதுரத்ஶ ஹி வரஷ்ாணி ஸமக்ரா ண்யுஷ்ய காநயந 

ப்ராதர்ா ஸஹ மயா வசவ புநஃ ப்ரதய்ா௭௭கமிஷ்யதி 

௮௫ 

தத ஸ்தவ்ாம் யதவி ஸுபயக யக்ஷயமண புநர ்ஆகதா 

யக்்ஷயய ப்ரமுதிதா கங்யக ஸரவ் காம ஸம்ருதத்யய 

௮௬ 

தவ்ம் ஹி தர்ிபதகா யதவி ப்ரஹ்ம யலாகம் 

ஸமீக்ஷயஸ 

பாரய்ா ச உததி ராஜ ஸ்ய யலாயக௭ஸ்மிந ்

ஸம்ப்ரதர்ுஶ்யயஸ ௮௭ 

ஸா தவ்ாம் யதவி நமஸ்யாமி ப்ரஶம்ஸாமி ச யஶாபயந 

ப்ராப்த ராஜ்யய நர வ்யாக்ர ஶியவந புநர ்ஆகயத ௮௮ 

கவாம் ஶத ஸஹஸ்ராணி வஸ்தர்ா ண்ய௭நந்ம் ச 

யபஶலம் 

ப்ராஹ்மயணப்யஃ ப்ரதாஸ்யாமி தவ ப்ரிய சிகீரஷ்யா 

௮௯ 

ஸுரா கட ஸஹஸ்யரண மாம்ஸ பூததௌதயநந ச 

யக்்ஷயய தவ்ா ப்ரயதா யதவி வதவதாநி வஸம்தி ச  

தாநி ஸரவ்ாணி யக்்ஷயாமி தீரத்ாந ்ஆயதநாநி ச ௯0 

புந யரவ மஹா பாஹு ரம்யா ப்ராதர்ா ச ஸம்கத: 

அயயாதய்ாம் வந வாஸா தத்ு ப்ரவியவஶ 

தவ்நயகா௭நயக ௯௧  

ததா ஸம்பாஷமாணா ஸா ஸீதா கங்காம் அநிநத்ிதா 

தக்ஷிணா தக்ஷிணம் தீரம் க்ஷிப்ரம் 

ஏவா௭ப்யுபாகமத ்௯௨ 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகி ராமாயணம் 

அயயாதய் காம்ட: 
 

Page 190 of 389 
 

தீரம் து ஸமநுப்ராப்ய நாவம் ஹிதவ்ா நரரஷ்பஃ 

ப்ராதிஷ்டத ஸஹ ப்ராதர்ா வவயதஹ்யா ச பரம்தபஃ 

௯௩ 

அதா௭ப்ரவீந ்மஹா பாஹுஃ ஸுமிதர்ா௭நநத் வரத்நம் 

பவ ஸம்ரக்ஷணாரத்ாய ஸஜயந விஜயந௭பிவா ௯௪ 

அவஶ்யம் ரக்ஷணம் காரய்ம் அதர்ுஷ்யட விஜயந வயந  

அக்ரயதா கசச் தஸௌமிதய்ர ஸீதா தவ்ாம் அநுகசச்து 

௯௫ 

ப்ருஷ்டயதா௭ஹம் கமிஷ்யாமி தவ்ாம் ச ஸீதாம் ச 

பாலயந ்

அநய்யாநய் ஸ்யயஹ யநா ரக்ஷா கரத்வ்யா 

புருஷரஷ்ப ௯௬ 

ந ஹி தாவ த௭திக்ராம்தா ஸுகரா காசந க்ரியா   

அதய் துஃகம் து வவயதஹீ வந வாஸ ஸ்ய யவதஸ்்யதி 

௯௭ 

ப்ரணஷ்ட ஜந ஸம்பாதம் யக்ஷதர்ா௭௭ராம விவரஜ்ிதம்  

விஷமம் ச ப்ரபாதம் ச வநம௭தய் ப்ரயவக்்ஷயதி ௯௮ 

ஶ்ருதவ்ா ராம ஸ்ய வசநம் ப்ரதஸ்யத 

லக்்ஷமயணா௭க்ரத: 

அநம்தரம் ச ஸீதாயா ராகயவா ரகு நம்தந: ௯௯ 

கதம் து கங்கா பர பாரம் ஆஶு   

ராமம் ஸுமநத்ர்ஃ ப்ரததம் நிரக்ீ்ஷய 

அதவ்ப்ரகரஷ்ா தவ்ிநிவ்ருதத் தர்ுஷ்டி :    

முயமாச பாஷ்பம் வ்யதித ஸ்தபஸ்வீ ௧00 

ஸ யலாக பால ப்ரதிம ப்ரபாவாம்    

ஸ்தீரத்வ்ா மஹாதம்ா வரயதா மஹா நதீம்  

தத: ஸம்ருதத்ாம் ஶுப ஸஸ்ய மாலிந:   

க்ரயமண வதஸ்ா நய்ுதிதா நுபாகமத ்௧0௧  

ததௌ ததர் ஹதவ்ா சதுயரா மஹா ம்ருகாந ் 

வராஹம் ருஶ்யம் ப்ருஷதம் மஹா ருரும் 

ஆதாய யமதய்ம் தவ்ரிதம் புபுக்ஷிததௌ  

வாஸாய காயல யயது ரவ்நஸ்பதிம் ௧0௨  

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட தவ்ி 

பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 
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த்ரி பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

ஸ தம் வ்ருக்ஷம் ஸமாஸாத்ய ஸம்தய்ாம் அநவ்ாஸ்ய 

பஶ்சிமாம் 

ராயமா ரமயதாம் ஶ்யரஷ்ட இதி யஹாவாச 

லக்்ஷமணம் ௧ 

அதய்ய யம் ப்ரதமா ராதர்ி ரய்ாதா ஜநபதா தப்ஹிஃ 

யா ஸுமநத்ய்ரண ரஹிதா தாம் ந உதக்ண்டிதும் 

அரஹ்ஸி ௨ 

ஜாகரத்வ்யம் அதநத்ர்ிப்யாம் அதய் ப்ரப்ருதி ராதர்ிஷு 

யயாக யக்ஷமம் ஹி ஸீதாயா வரத்யத 

லக்்ஷமணா௭௭வயயாஃ ௩ 

ராதர்ிம் கதம்சித ்ஏவ இமாம் தஸௌமிதய்ர 

வரத்யாமயஹ 

உபாவரத்ாமயஹ பூமா வா௭௭ஸ்தீரய் ஸ்வயம் 

ஆரஜ்ிவதஃ ௪ 

ஸ து ஸம்விஶ்ய யமதிநய்ாம் மஹா௭ரஹ் ஶயயநா 

சிதஃ 

இமாஃ தஸௌமிதர்யய ராயமா வ்யாஜஹார கதாஃ 

ஶுபாஃ ௫ 

தர்ுவம் அதய் மஹா ராயஜா துஃகம் ஸ்வபிதி 

லக்்ஷமண 

க்ருத காமா து வகயகயீ துஷ்டா பவிதும் அரஹ்தி ௬ 

ஸா ஹி யதவீ மஹா ராஜம் வகயகயீ ராஜ்ய காரணாத் 

அபி ந சய்ாவயயத ்ப்ராணாந ்தர்ுஷ்டவ்ா பரதம் ஆகதம் 

௭ 

அநாத ஶ்வசவ வ்ருதத் ஶ்ச மயா வசவ விநா க்ருதஃ 

கிம் கரிஷ்யதி காமா௭௭தம்ா வகயகய்யா வஶம் 

ஆகதஃ ௮ 

இதம் வ்யஸநம் ஆயலாக்ய ராஜ்ே ஶ்ச மதி விப்ரமம் 

காம ஏவா௭ரத் தரம்ாப்யாம் கரயீாந ்இதி யம மதிஃ ௯ 

யகா ஹ்ய௭விதவ்ாந ்அபி புமாந ்ப்ரமதாயாஃ க்ருயத 

தய்யஜத ்

சநத்ா௭நுவரத்ிநம் புதர்ம் தாயதா மாம் இவ லக்்ஷமண 

௧0 
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ஸுகீ பத ஸ பாரய் ஶ்ச பரதஃ யககயீ ஸுதஃ 

முதிதாந ்யகாஸலாந ்ஏயகா யயா யபாக்்ஷய தய்௭தி 

ராஜவத ்௧௧ 

ஸ ஹி ஸரவ் ஸ்ய ராஜ்ய ஸ்ய முகம் ஏகம் பவிஷ்யதி 

தாயத ச வயஸா௭தீயத மயி சா௭ரண்யம் ஆஶ்ரியத ௧௨ 

அரத் தரத்மௌ பரிதய்ஜ்ய யஃ காமம் அநுவரத்யத 

ஏவம் ஆபதய்யத க்ஷிப்ரம் ராஜா தஶரயதா யதா ௧௩ 

மநய்ய தஶரதா௭நத்ாய மம ப்ரவ்ராஜநாய ச 

வகயகயீ தஸௌம்ய ஸம்ப்ராப்தா ராஜ்யாய பரத ஸ்ய 

ச ௧௪ 

அபி இதாநீம் ந வகயகயீ தஸௌபாக்ய மத யமாஹிதா 

தகௌஸல்யாம் ச ஸுமிதர்ாம் ச ஸம்ப்ரபாயதத ம 

தக்்ருயத ௧௫ 

மா ஸ்ம மதக்ாரணா தய்தவீ ஸுமிதர்ா துஃகம் ஆவயஸத ்

அயயாதய்ாம் இத ஏவ தவ்ம் காயல ப்ரவிஶ லக்்ஷமண 

௧௬ 

அஹம் ஏயகா கமிஷ்யாமி ஸீதயா ஸஹ தண்டகாந ்

அநாதாயா ஹி நாத ஸ்தவ்ம் தகௌஸல்யாயா 

பவிஷ்யஸி ௧௭ 

க்ஷுத்ர கரம்ா ஹி வகயகயீ தய்வஷாத ்அநய்ாய்யம் 

ஆசயரத ்

பரிததய்ா ஹி தரம்ஜ்யே பரயத மம மாதரம் ௧௮ 

நூநம் ஜாதய்நத்யர கஸ்மிந ் ஸ்தர்ியஃ புதவ்ர 

ரவ்ியயாஜிதாஃ 

ஜநநய்ா மம தஸௌமிதய்ர தத௭பி ஏதத ்உபஸ்திதம் ௧௯ 

மயா ஹி சிர புஷ்யடந துஃக ஸம்வரத்ியதந ச 

விப்ராயுஜ்யத தகௌஸல்யா பல காயல திக ்அஸ்து மாம் 

௨0 

மா ஸ்ம ஸீமநத்ிநீ காசி ஜ்ஜநயயத ்புதர்ம் ஈதர்ுஶம் 

தஸௌமிதய்ர யயா௭ஹம் அம்பாயா ததம்ி யஶாகம் 

அநநத்கம் ௨௧ 

மநய்ய ப்ரதீி விஶிஷ்டா ஸா மதய்தா லக்்ஷமண 

ஸாரிகா 
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யஸ்யா ஸ்த சச்ர்ூயயத வாக்யம் ஶுக பாதம் அயர ரத்ஶ 

௨௨ 

யஶாசநத்ய்ா அல்பபாக்யாயா: ந கிம்சித ்உபகுரவ்தா 

புதய்ரண கிம் அபுதர்ாயா மயா காரய்ம் அரிம்தம ௨௩ 

அல்ப பாக்யா ஹி யம மாதா தகௌஸல்யா ரஹிதா 

மயா 

யஶயத பரம துஃகாரத்ா பதிதா யஶாக ஸாகயர ௨௪ 

ஏயகா ஹ்ய௭ஹம் அயயாதய்ாம் ச ப்ருதிவீம் சா௭பி 

லக்்ஷமண 

தயரயம் இஷுபிஃ க்ருதய்தா நநு வீரய்ம் அகாரணம் ௨௫ 

அதரம் பய பீத ஶ்ச பரயலாக ஸ்ய சா௭நக 

யதந லக்்ஷமண நா௭தய்ாஹம் ஆதம்ாநம் அபியஷசயய 

௨௬ 

ஏதத ் அநய் சச் கருணம் விலப்ய விஜயந வயந  

அஶ்ரு பூரண் முயகா ராயமா நிஶி தூஷ்ணம்ீ உபாவிஶத ்

௨௭ 

விலப்யயாபரதம் ராமம் கதா௭ரச்ிஷம் இவா நலம் 

ஸமுதர்ம் இவ நிரய்வகம் ஆஶ்வாஸயத லக்்ஷமணஃ 

௨௮ 

தர்ுவம் அதய் புர ீராம அயயாதய்ா௭௭யுதிநாம் வர 

நிஷ்ப்ரபா தவ்யி நிஷ்க்ராநய்த கத சநத்ய்ர வ ஶரவ்ர ீ

௨௯ 

வந தத ் ஔபயிகம் ராம யத ்இதம் பரிதப்யயஸ 

விஷாதயஸி ஸீதாம் ச மாம் வசவ புருஷரஷ்ப ௩0 

ந ச ஸீதா தவ்யா ஹீநா ந சா௭ஹம் அபி ராகவ 

முஹூரத்ம் அபி ஜீவாயவா ஜலாந ்மதஸ்்யாவி 

யவாதத்ர்ுததௌ ௩௧ 

ந ஹி தாதம் ந ஶதர்ுக்நம் ந ஸுமிதர்ாம் பரம்தப 

த்ரஷ்டும் இசய்சயம் அதய்ா௭ஹம் ஸ்வரக்ம் வா௭பி 

தவ்யா விநா ௩௨ 

தத ஸ்ததர் ஸுகா௭௭ஸீதநௌ நா௭தி தூயர நிரக்ீ்ஷயதாம்  

நய்க்யராயத ஸுக்ருதாம் ஶய்யாம் யபஜாயத தரம் 

வதஸ்தலௌ ௩௩   

ஸ லக்்ஷமண ஸ்யயாதத்ம புஷ்கலம் வயசா   
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நிஶம்ய வசவம் வந வாஸம் ஆதராத ்

ஸமாஃ ஸமஸ்தா விதயத பரம்தபஃ   

ப்ரபதய் தரம்ம் ஸுசிராய ராகவஃ     ௩௪ 

தத ஸ்து தஸ்மிந ்விஜயந வயந ததா   

மஹா பதலௌ ராகவ வம்ஶ வரத்தநௌ  

ந ததௌ பயம் ஸம்ப்ரம மப்யுயபயது:   

யவத வ ஸிம்தஹௌ கிரி ஸாநு யகாசாதரௌ   ௩௫ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட தர்ி 

பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

சது: பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

யத து தஸ்மிந ்மஹா வ்ருயக்ஷ உஷிதவ்ா ரஜநீம் ஶிவாம் 

விமயல௭ப்யுதியத ஸூரய்ய தஸ்மா தய்தஶாத ்ப்ரதஸ்தியர 

௧ 

யதர் பாகீரதீ கங்கா யமுநாம் அபிவரத்யத 

ஜக்மு ஸ்தம் யதஶம் உதத்ிஶ்ய விகாஹ்ய ஸுமஹ 

தவ்நம் ௨ 

யத பூமி பாகாந ்விவிதாந ்யதஶாம் ஶ்சா௭பி 

மயநாரமாந ்

அதர்ுஷ்ட பூரவ்ாந ்பஶ்யநத் ஸ்ததர் ததர் யஶஸ்விநஃ ௩  

யதா யக்ஷயமண கசச்ந ்ஸ பஶ்யம் ஶ்ச விவிதாந ்

தர்ுமாந ்

நிவ்ருதத் மாதய்ர திவயஸ ராமஃ தஸௌமிதர்ிம் அப்ரவீத ்

௪ 

ப்ரயாகம் அபிதஃ பஶ்ய தஸௌமிதய்ர தூமம் உநந்தம் 

அக்யந ரப்கவதஃ யகதும் மநய்ய ஸநந்ிஹியதா முநிஃ ௫ 

நூநம் ப்ராப்தா௭ஸ்ம ஸம்யபதம் கங்கா யமுநயயா: 

வயம் 

ததா ஹி ஶ்ரூயயத ஶப்யதா வாரிணா வாரி கடட்ிதஃ ௬ 

தாரூணி பரிபிநந்ாநி வநவஜ: உபஜீவிபிஃ 

பரதவ்ாஜா௭௭ஶ்ரயம வசயத தர்ுஶ்யநய்த விவிதா 

தர்ுமாஃ ௭ 

தநவ்ிதநௌ ததௌ ஸுகம் கதவ்ா லம்பமாயந திவாகயர 

கங்கா யமுநயயாஃ ஸம்ததௌ ப்ராபது ரந்ிலயம் முயநஃ 

௮ 
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ராம ஸ்து ஆஶ்ரமம் ஆஸாதய் தர்ாஸயந ்ம்ருக 

பக்ஷிணஃ 

கதவ்ா முஹூரத்ம் அதவ்ாநம் பரதவ்ாஜம் உபாகமத ்௯ 

தத ஸ்து ஆஶ்ரமம் ஆஸாதய் முயந ரத்ரஶ்ந 

காங்க்ஷிதணௌ 

ஸீதயா௭நு கததௌ வீதரௌ தூராத ்ஏவா௭வதஸ்ததுஃ ௧0 

ஸ ப்ரவிஶ்ய மஹாதம்ாநம் ருஷிம் ஶிஷ்ய கவண : 

வ்ருதம்  

ஸம்ஶ்ரித வ்ரத யமகா௭க்ரம் தபஸா லப்த சக்ஷுஷம் 

௧௧ 

ஹுதா௭க்நியஹாதர்ம் தர்ுஷ்டவ்வவ மஹா பாகம் 

க்ருதாே்ஜலிஃ 

ராமஃ தஸௌமிதர்ிணா ஸாரத்ம் ஸீதயா 

சா௭ப்யவாதயத ்௧௨ 

நய்யவதயத ச ஆதம்ாநம் தஸ்வம லக்்ஷமண பூரவ்ஜஃ 

புதத்ரௌ தஶரத ஸ்யா௭௭வாம் பகவந ்ராம 

லக்்ஷமதணௌ ௧௩ 

பாரய்ா மயமயம் வவயதஹீ கல்யாண ீஜநகா௭௭தம்ஜா 

மாம் சா௭நுயாதா விஜநம் தயபாவநம் அநிநத்ிதா ௧௪ 

பிதர்ா ப்ரவ்ராஜ்யமாநம் மாம் தஸௌமிதர்ி: அநுஜஃ 

ப்ரியஃ 

அயம் அநவ்கம தப்்ராதா வநம் ஏவ தர்ுட வ்ரதஃ ௧௫ 

பிதர்ா நியுகத்ா பகவந ்ப்ரயவக்்ஷயாம ஸ்தயபா வநம் 

தரம்ம் ஏவா சரிஷ்யாம ஸ்ததர் மூல பலா௭ஶநாஃ ௧௬ 

தஸ்ய த தவ்சநம் ஶ்ருதவ்ா ராஜ புதர் ஸ்ய தீமதஃ 

உபாநயத தரம்ாதம்ா காம் அரக்்யம் உதகம் ததஃ 

ம்ருக பக்ஷிபி: ஆஸீயநா முநிபி ஶ்ச ஸமநத்தஃ ௧௭ 

நாநா விதாந ்அநந் ரஸாந ்வநய் மூல பலா ஶ்ரயாந ் 

யதப்யயா தததௌ தப்ததபா௭௭வாஸம் வச வா௭ப்ய 

கல்பயத ்௧௮ 

ம்ருக பக்ஷிபி: ஆஸீந: முநிபி ஶ்ச ஸமம்தத: 

ராமம் ஆகதம் அப்யரச்ய் ஸ்வாகயத நா௭௭ஹ தம் முநிஃ 

௧௯ 

ப்ரதிக்ருஹ்ய ச தாம் அரச்ாம் உபவிஷ்டம் ஸ ராகவம் 
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பரதவ்ாயஜா௭ப்ரவீ தவ்ாக்யம் தரம் யுக்தம் இதம் ததா 

௨0 

சிரஸ்ய கலு காகுதஸ்்த பஶ்யாமி தவ்ாம் இஹா௭௭கதம் 

ஶ்ருதம் தவ மயா யசதம் விவாஸநம் அகாரணம் ௨௧ 

அவகாயஶா விவிகய்தா௭யம் மஹா நதய்யா:  

ஸமாகயம 

புண்ய ஶ்ச ரமணயீ ஶ்ச வஸ தவ்ிஹ பவாந ்ஸுகம் ௨௨ 

ஏவம் உக்த ஸ்ஸ வசநம் பரதவ்ாயஜந ராகவஃ 

ப்ரதய்ுவாச ஶுபம் வாக்யம் ராமஃ ஸரவ் ஹியத ரதஃ ௨௩ 

பகவநந்ித ஆஸநந்ஃ தபௌர ஜாந பயதா ஜநஃ 

ஸுதரஶ் மிஹ மாம் ப்யரக்்ஷய மநய்ய௭ஹ மிம 

மாஶ்ரமம் ௨௪ 

ஆகமிஷ்யதி வவயதஹீம் மாம் சா௭பி ப்யரக்ஷயகா 

ஜநஃ 

அயநந காரயண நா௭ஹம் இஹ வாஸம் ந யராசயய 

௨௫ 

ஏகாநய்த பஶ்ய பகவந ்ஆஶ்ரம ஸ்தாநம் உதத்மம் 

ரமயத யதர் வவயதஹீ ஸுகா௭ரஹ்ா ஜநகா௭௭தம்ஜா 

௨௬ 

ஏத சச்ர்ுதவ்ா ஶுபம் வாக்யம் பரதவ்ாயஜா மஹாமுநிஃ 

ராகவ ஸ்ய தயதா வாக்யம் அரத் க்ராஹகம் அப்ரவீத ்

௨௭ 

தஶ க்யராஶ இத ஸ்தாத கிரி ரய்௭தர் நிவதஸ்்யஸி 

மஹரஷ்ி யஸவிதஃ புண்யஃ ஸரவ்தஃ ஸுக தரஶ்நஃ ௨௮ 

யகா லாங்கூலா௭நு சரியதா வாநரரக்்ஷ நியஷவிதஃ 

சித்ரகூட இதி க்யாயதா கநத்மாதந ஸநந்ிபஃ ௨௯ 

யாவதா சித்ரகூட ஸ்ய நரஃ ஶ்ரும்காண்ய௭யவக்ஷயத 

கல்யாணாநி ஸமாததய்த ந பாயப குருயத மநஃ ௩0 

ருஷய ஸ்ததர் பஹயவா விஹ்ருதய் ஶரதாம் ஶதம் 

தபஸா திவம் ஆரூடாஃ கபால ஶிரஸா ஸஹ ௩௧ 

ப்ரவிவிக்தம் அஹம் மநய்ய தம் வாஸம் பவதஃ ஸுகம் 

இஹ வா வந வாஸாய வஸ ராம மயா ஸஹ ௩௨ 

ஸ ராமம் ஸரவ் காவம ஸ்தம் பரதவ்ாஜஃ ப்ரியா௭திதிம் 
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ஸ பாரய்ம் ஸஹ ச ப்ராதர்ா ப்ரதிஜக்ராஹ தரம்வித ்

௩௩ 

தஸ்ய ப்ரயாயக ராம ஸ்ய தம் மஹரஷ்ிம் உயபயுஷஃ 

ப்ரபநந்ா ரஜநீ புண்யா சிதர்ாஃ கதயதஃ கதாஃ ௩௪ 

ஸீதா தர்ுதீய: காகுஸ்த: பரிஶ்ராம்த ஸ்ஸுயகாசித: 

பாரதவ்ாஜா௭௭ஶ்ரயம ரம்யய தாம் ராதர்ிம௭வஸத ்

ஸுகம் ௩௫ 

ப்ரபாதாயாம் ரஜநய்ாம் து பரதவ்ாஜம் உபாகமத ்

உவாச நர ஶாரத்ூயலா முநிம் ஜ்வலித யதஜஸம் ௩௬ 

ஶரவ்ரம்ீ பகவந ்அதய் ஸதய் ஶீல தவா௭௭ஶ்ரயம 

உஷிதாஃ ஸ்யமஹ வஸதிம் அநுஜாநாது யநா பவாந ்௩௭ 

ராதர்ய்ாம் து தஸ்யாம் வ்யுஷ்டாயாம் 

பரதவ்ாயஜா௭ப்ரவீத ்இதம் 

மது மூல பயலா யபதம் சித்ரகூடம் வ்ரயஜதி ஹ ௩௮ 

வாஸ தமௌபயிகம் மநய்ய தவ ராம மஹா பல  

நாநா நக கயணா யபத: கிநந்யராரக யஸவித: ௩௯ 

மயூர நாதா௭பி ருயதா கஜ ராஜ நியஷவித:  

புண்ய ஶ்ச ரமணயீ ஶ்ச பஹு மூல பலா யுத: ௪0 

ததர் குே்ஜர யூதாநி ம்ருக யூதாநி சா௭பிதஃ 

விசரநத்ி வநாநய்த௭ஸ்மிந ்தாநி த்ரக்்ஷயஸி ராகவ ௪௧ 

ஸரித ்ப்ரஸ்ரவண ப்ரஸ்தாந ்தர ீகம்தர நிரஜ்ராந ்

சரத ஸ்ஸீதயா ஸாரத்ம் நம்திஷ்யதி மந ஸ்தவ ௪௨ 

ப்ரஹ்ருஷ்ட யகாயஷ்டிக யகாகில ஸ்வவந:    

விநாதிதம் தம் வஸுதா தரம் ஶிவம் 

ம்ருவக ஶ்ச மதவ்த ரப்ஹுபி ஶ்ச குே்ஜவரஃ   

ஸுரம்யம் ஆஸாதய் ஸமாவஸா௭௭ஶ்ரமம் ௪௩ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட சது: 

பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

பம்ச பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

உஷிதவ்ா ரஜநீம் ததர் ராஜபுதத்ரௌ அரிம்ததமௌ 

மஹரஷ்ிம் அபிவாதய்ா௭த ஜக்மது ஸ்தம் கிரிம் ப்ரதி ௧ 

யதஷாம் வசவ ஸ்வஸ்தய்யநம் மஹரஷ்ி ஸ்ஸ சகார 

ஹ  
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ப்ரஸ்திதாம் ஶ்வசவ தாந ்ப்யரக்்ஷய பிதா புதர்ாந ்

இவா௭நவ்காத ்௨ 

ததஃ ப்ரசக்ரயம வக்தும் வசநம் ஸ மஹாமுநிஃ 

பரதவ்ாயஜா மஹா யதஜா ராமம் ஸதய் பராக்ரமம் ௩ 

கம்கா யமுந யயா ஸ்ஸம்தி மா௭௭ஸாதய் 

மநுஜரஷ்தபௌ  

காளிம்தீ மநுகசய்சதாம் நதீம் பஶ்சாந ்முகா ஶ்ரிதாம் ௪ 

அதா௭ஸாதய் து காளிம்தீம் ஶீக்ர ஸ்யராத 

ஸமா௭௭பகாம் 

தஸ்யா: தீரத்ம் ப்ரசரிதம் புராணம் ப்யரக்்ஷய 

ராகதவௌ ௫ 

ததர் யூயம் ப்லவம் க்ருதவ்ா தரதாம் அம்ஶுமதீம் நதீம் 

தயதா நய்கய்ராதம் ஆஸாதய் மஹாநத்ம் ஹரித 

சச்தம் ௬ 

விவ்ருதத்ம் பஹுபி ரவ்்ருவக்ஷஃ ஶ்யாமம் ஸிதய்தா 

பயஸவிதம் 

தஸ்வம ஸீதாம்௭ஜலிம் க்ருதவ்ா ப்ரயும்ஜீதா௭௭ஶிஷ 

ஶ்ஶிவா ;௭   

ஸமா௭௭ஸாதய் து தம் வ்ருக்ஷம் வயஸ தவ்ா௭திக்ரயமத 

வா  

க்யராஶ மாதர்ம் தயதா கதவ்ா நீலம் த்ரக்்ஷயத 

காநநம் ௮ 

பலாஶ பதர ீமிஶ்ரம் ராம வம்வஶ ஶ்ச யாமுவநஃ 

ஸ பநத்ா ஶ்சித்ரகூட ஸ்ய கதஃ ஸுபஹுயஶா மயா ௯ 

ரம்யயா மாரத்வ யுகத் ஶ்ச வநதாவவ ரவ்ிவரஜ்ிதஃ 

இதி பநத்ாநம் ஆயவதய் மஹரஷ்ிஃ ஸ நய்வரத்த 

அபிவாதய் தயத தய்ுகத்வ்ா ராயமண விநிவரத்ித: ௧0 

உபாவ்ருதய்த முதநௌ தஸ்மிந ்ராயமா லக்்ஷமணம் 

அப்ரவீத ்

க்ருத புண்யாஃ ஸ்ம தஸௌமிதய்ர முநி ரய் 

நய்நா௭நுகம்பயத ௧௧ 

இதி ததௌ புருஷ வ்யாகத்ரௌ மநத்ர்யிதவ்ா 

மநஸ்விதநௌ 
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ஸீதாம் ஏவா௭க்ரதஃ க்ருதவ்ா காளிம்தீம் ஜக்மது ரந்தீம் 

௧௨ 

அதா௭௭ஸாதய்ாய து காளிம்தீம் ஶகீ்ர ஸ்யராயதா 

வஹாம் நதீம்  

சிநத்ா மா௭௭யபதியர ஸரய்வ நதீ ஜல திதீரஷ்வ: ௧௩ 

ததௌ காஷ்ட ஸம்காடம் அயதா சக்ரதுஃ ஸுமஹா 

ப்லவம் 

ஶுஷ்வக: வம்வஶ: ஸமாஸ்தீரண்ம் உஶீவர ஶ்ச 

ஸமாவ்ருதம் ௧௪ 

தயதா யவதஸ ஶாகா ஶ்ச ஜம்பூ ஶாகா ஶ்ச வீரய்வாந ் 

சகார லக்்ஷமண ஶ்சிதத்வ்ா ஸீதாயாஃ ஸுக மாநஸம் 

௧௫ 

ததர் ஶ்ரியம் இவா சிநத்ய்ாம் ராயமா தாஶரதிஃ 

ப்ரியாம் 

ஈஷ தஸ்ம்லஜ்ஜமாநாம் தாம் அதய்ா௭௭யராபயத 

ப்லவம் ௧௬ 

பாரஶ்்யவ ச ததர் வவயதஹ்யா வஸயந பூஷணாநி ச  

ப்லயவ கடிந காஜம் ச ராம ஶ்சக்யர ஸஹா௭௭யுவத: ௧௭ 

ஆயராப்ய ப்ரதமம் ஸீதாம் ஸம்காடம் ப்ரதி க்ருஹ்ய 

ததௌ  

தத: ப்ரயதரது ரய் தத்தௌ வீதரௌ தஶரதா௭௭தம்தஜௌ 

௧௮ 

காளிம்தீ மதய்ம் ஆயாதா ஸீதா தய்வநா ம௭வம்தத 

ஸ்வஸ்தி யதவி தராமி தவ்ா பாரயய நய்ம பதிர ்வ்ரதம் 

௧௯ 

யக்்ஷயய தவ்ாம் யகா ஸஹஸ்யரண ஸுரா கட ஶயதந ச  

ஸ்வஸ்தி ப்ரதய்ா௭௭கயத ராயம புரம்ீ இக்்ஷவாகு 

பாலிதாம் ௨0 

காளிம்தீம் அத ஸீதா து யாசமாநா க்ருதாம்ஜலி:  

தீர யமவா௭பி ஸம்ப்ராப்தா தக்ஷிணம் வர வரண்ிநீ ௨௧ 

ததஃ ப்லயவந அம்ஶுமதீம் ஶீக்ரகாம் ஊரம்ி மாலிநீம் 

தீரவஜ ரப்ஹுபி ரவ்்ருவக்ஷஃ ஸம்யதரு ரய்முநாம் நதீம் 

௨௨ 
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யத தீரண்ாஃ ப்லவம் உதஸ்்ருஜ்ய ப்ரஸ்தாய யமுநா 

வநாத ்

ஶ்யாமம் நய்க்யராதம் ஆயஸதுஃ ஶீதலம் ஹரித சச்தம் 

௨௩ 

நய்க்யராதம் தமுபாகம்ய வவயதஹீ வாக்ய மப்ரவீத ்

௨௪ 

நமஸ்யத ஸ்து மஹா வ்ருக்ஷ பாரயய நய்ம பதிர ்வ்ரதம்  

தகௌஸல்யாம் வசவ பஶ்யயயம் ஸுமிதர்ாம் ச 

யஶஸ்விநீம் 

இதி ஸீதா அம்ஜலிம் க்ருதவ்ா பரய்கசச்த ்வநஸ்பதிம் 

௨௫ 

அவயலாக்ய தத ஸ்ஸீதாம் அயாசம்தீம் அநிம்திதாம்  

தயிதாம் ச வியதயாம் ச ராயமா லக்்ஷமண மப்ரவீத ்

௨௬ 

ஸீதா மா௭௭தாய கசச்தவ்ம் அக்ரயதா பரதா௭க்ரஜ 

ப்ருஷ்டயதா௭ஹம் கமிஷ்யாமி ஸாயுயதா தவ்ிபதாம் 

வர ௨௭ 

யதி யத ்பலம் ப்ராரத்யயத புஷ்பம் வா ஜநகா௭௭தம்ஜா  

த தத்த ்ப்ரததய்ா வவயதஹ்யா யதர்ா௭ஸ்யா ரமயத 

மந: ௨௮ 

கசச்யதா ஸ்து தயயா ரம்தய்ய பபூவ ஜநகா௭௭தம்ஜா  

மதம்கயயா ரம்தய் கதா ஶுபா நாக வதூ ரிவ   ௨௯ 

ஏவககம் பாதபம் குல்மம் லதாம் வா புஷ்ப ஶாலிநீம்  

அதர்ுஷ்ட பூரவ்ா பஶ்யநத்ீ ராமம் பப்ரசச் ஸா௭பலா ௩0 

ரமணயீாந ்பஹு விதாந ்பாதபாந ்குஸுயமாதக்டாந ்  

ஸீதா வசந ஸம்ரப்த ஆநயா மாஸ லக்்ஷமண: ௩௧   

விசிதர் வாலுக ஜலாம் ஹம்ஸ ஸாரஸ நாதிதாம்  

ரயம ஜநக ராஜ ஸ்ய ததா ப்யரக்்ஷய ஸுதா நதீம் ௩௨ 

க்யராஶ மாதர்ம் தயதா கதவ்ா ப்ராததரௌ ராம 

லக்்ஷமதணௌ 

பஹூந ்யமதய்ாந ்ம்ருகாந ்ஹதவ்ா யசரதுர ்யமுநா வயந  

௩௩     

விஹ்ருதய் யத பரஹ்ிண பூக நாதியத   

ஶுயப வயந வாரண வாநரா யுயத 
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ஸமம் நதீ வப்ரம் உயபதய் ஸம்மதம்  

நிவாஸ மா௭௭ஜக்மு: அதீந தரஶ்நா:  ௩௪ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட பம்ச 

பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

ஷட ்பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

அத ராதர்ய்ாம் வ்யதீதாயாம் அவஸுப்தம் அநநத்ரம் 

ப்ரயபாதயா மாஸ ஶவந ரல்க்்ஷமணம் ரகு நநத்நஃ ௧ 

தஸௌமிதய்ர ஶ்ருணு வநய்ாநாம் வல்கு வ்யாஹரதாம் 

ஸ்வநம் 

ஸம்ப்ரதிஷ்டாமயஹ காலஃ ப்ரஸ்தாந ஸ்ய பரம்தப  ௨ 

ஸ ஸுப்தஃ ஸமயய ப்ராதர்ா லக்்ஷமணஃ 

ப்ரதியபாதிதஃ 

ஜதஹௌ நிதர்ாம் ச தநத்ர்ம்ீ ச ப்ரஸக்தம் ச பதி ஶ்ரமம் 

௩ 

தத உதத்ாய யத ஸரய்வ ஸ்ப்ருஷ்டவ்ா நதய்ாஃ ஶிவம் 

ஜலம் 

பநத்ாநம் ருஷியணாதத்ிஷ்டம் சித்ரகூட ஸ்ய தம் யயுஃ 

௪ 

ததஃ ஸம்ப்ரஸ்திதஃ காயல ராமஃ தஸௌமிதர்ிணா 

ஸஹ 

ஸீதாம் கமல பதர்ாக்ஷீம் இதம் வசநம் அப்ரவீத ்௫ 

ஆதீப்தாந ்இவ வவயதஹி ஸரவ்தஃ புஷ்பிதாந ்நகாந ்

ஸ்வவஃ புஷ்வபஃ கிம்ஶுகாந ்பஶ்ய மாலிநஃ 

ஶிஶிரா௭தய்யய ௬ 

பஶ்ய பல்லாதகாந ்புல்லா நந்வர: அநுப யஸவிதாந ்

பல பதவ்ர: அவநதாந ்நூநம் ஶக்்ஷயாமி ஜீவிதும் ௭ 

பஶ்ய தய்ராண ப்ரமாணாநி லம்பமாநாநி லக்்ஷமண 

மதூநி மதுகாரபீிஃ ஸம்ப்ருதாநி நயக நயக ௮ 

ஏஷ க்யராஶதி நதய்ூஹ ஸ்தம் ஶிகீ ப்ரதி கூஜதி 

ரமணயீய வயநாதய்தயஶ புஷ்ப ஸம்ஸ்தர ஸம்கயட ௯ 

மாதம்க யூதா௭நுஸ்ருதம் பக்ஷி ஸம்கா௭நுநாதிதம் 

சித்ரகூடம் இமம் பஶ்ய ப்ரவ்ருதத் ஶிகரம் கிரிம் ௧0 

ஸம பூமி தயல யரம்யய தர்ுவம: பஹுபி: ஆவ்ருயத 

புண்யய ரம்ஸ்யாமயஹ தாத சித்ரகூட ஸ்ய காநயந ௧௧ 
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தத ஸ்ததௌ பாத சாயரண கசச்நத்தௌ ஸஹ ஸீதயா 

ரம்யம் ஆயஸததுஃ வஶலம் சித்ரகூடம் மயநாரமம் ௧௨ 

தம் து பரவ்தம் ஆஸாதய் நாநா பக்ஷி கணா யுதம் 

பஹு மூல பலம் ரம்யம் ஸம்பநந்ம் ஸரயஸாதகம் ௧௩ 

மயநாஜ்ேம் அயம் கிரி: தஸௌம்ய நாநா தர்ும லதா 

யுத: 

பஹு மூல பயலா ரம்ய: ஸ்வாஜீவ: ப்ரதிபாதி யம ௧௪ 

முநய ஶ்ச மஹாதம்ாயநா வஸம் தய்ஸ்மிந ்

ஶியலாசச்யய  

அயம் வாயஸா பயவத ்தாவத ்அதர் தஸௌம்ய 

ரயமமஹி ௧௫ 

இதி ஸீதா ச ராம ஶ்ச லக்்ஷமண ஶ்ச க்ருதாம்ஜலி:  

அபிகம்யா௭௭ஶ்ரமம் ஸரய்வ வால்மீகிம் அபிவாதயந ்

௧௬ 

 

 

தாந ்மஹரஷ்ி: ப்ரமுதித: பூஜயா மாஸ தரம்வித ் 

ஆஸ்யதாம் இதி ச உவாச ஸ்வாகதம் து நியவதய் ச ௧௭ 

தயதா௭ப்ரவீந ்மஹா பாஹு ரல்க்்ஷமணம் 

லக்்ஷமணா௭க்ரஜ: 

ஸ நியவதய் யதா நய்ாயம் ஆதம்ாநம் ருஷயய ப்ரபு: ௧௮ 

லக்்ஷமணா௭௭நய தாரூணி தர்ுடாநி ச வராணி ச 

குருஷ்வா௭௭வஸதம் தஸௌம்ய வாயஸ யம௭பிரதம் 

மநஃ ௧௯ 

தஸ்ய த தவ்சநம் ஶ்ருதவ்ா தஸௌமிதர்ி: விவிதாந ்

தர்ுமாந ்

ஆஜஹார தத ஶ்சக்யர பரண் ஶாலாம் அரிம்தம ௨0 

தாம் நிஷ்டிதாம் பதத் கடாம் தர்ுஷ்டவ்ா ராம: 

ஸுதரஶ்நாம்  

ஶுஶ்ரூஷமாணம் ஏகா௭கர்ம் இதம் வசநம் அப்ரவீத ்௨௧ 

ஐயணயம் மாம்ஸம் ஆஹ்ருதய் ஶாலாம் 

யக்்ஷயாமயஹ வயம் 

கரத்வ்யம் வாஸ்து ஶமநம் தஸௌமிதய்ர சிர ஜீவிபி: ௨௨ 
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ம்ருகம் ஹதவ்ா௭௭நய க்ஷிப்ரம் லக்்ஷமயணஹ 

ஶுயபக்ஷண: 

கரத்வ்ய: ஶாஸ்தர் தர்ுஷ்யடா ஹி விதி தரம்ம௭நுஸ்மர 

௨௩ 

ப்ராது ரவ்சந மாஜ்ோய லக்்ஷமண: பரவீர ஹா  

சகார ஸ யயதாக்தம் ச தம் ராம: புந ரப்ரவீத ்௨௪ 

ஐயணயம் ஶ்ரபயஸ்வ ஏதத ்ஶாலாம் யக்்ஷயாமயஹ 

வயம்  

தவ்ர தஸௌம்ய முஹூரய்தா௭யம் தர்ுவ ஶ்ச திவயஸா 

ப்ய௭யம் ௨௫ 

ஸ லக்்ஷமணஃ க்ருஷ்ண ம்ருகம் ஹதவ்ா யமதய்ம் 

ப்ரதாபவாந ்

அத சியக்ஷப தஸௌமிதர்ிஃ ஸமிதய்த ஜாதயவதஸி 

௨௬ 

தம் து பக்வம் ஸமா௭௭ஜ்ோய நிஷ்டப்தம் 

சிநந்யஶாணிதம் 

லக்்ஷமணஃ புருஷ வ்யாக்ரம் அத ராகவம் அப்ரவீத ்௨௭ 

அயம் க்ருஷ்ணஃ ஸமஸ்தா௭0க: ஶ்ருதஃ க்ருஷ்ண 

ம்ருயகா யதா 

யதவதா யதவ ஸம்காஶ யஜஸ்வ குஶயலா ஹ்ய௭ஸி 

௨௮ 

ராமஃ ஸ்நாதவ்ா து நியயதா குணவாந ்ஜப்ய யகாவிதஃ 

ஸம்க்ரயஹண ஆகயராத ்ஸரவ்ாந ்மம்தர்ாந ்

ஸதர்ா௭வஸாநிகாந ்௨௯ 

இஷ்டவ்ா யதவ கணாந ்ஸரவ்ாந ் வியவஶா௭௭வஸதம் 

ஶுசி: 

பபூவ ச மயநாஹ்லாயதா ராம ஸ்யா௭௭மித யதஜஸ: ௩0 

வவஶ்யயதவ பலிம் க்ருதவ்ா தரௌதர்ம் வவஷ்ணவ 

யமவ ச  

வாஸ்து ஸம்ஶம நீயாநி மம்களாநி ப்ரவரத்யந ்௩௧ 

ஜபம் ச நய்ாயத: க்ருதவ்ா ஸ்நாதவ்ா நதய்ாம் யதா விதி   

பாப ஸம்ஶமநம் ராம ஶ்சகார பலிம் உதத்மம் ௩௨ 

யவதி ஸ்தல விதாநாநி வசதய்ா நய்ா௭௭யதநாநி ச  

ஆஶ்ரம ஸ்யா௭நுரூபாணி ஸ்தாபயா மாஸ ராகவ: ௩௩ 
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வநவ்ய: மாவல: பவல: மூவல: பகவ்வ: மாம்வஸ: யதா 

விதி 

அதப்ி: ஜவப ஶ்ச யவயதாக்வத: தரவ்ப ஶ்ச ஸமித ்

குவஶ: ௩௪ 

ததௌ தரப்யிதவ்ா பூதாநி ராகதவௌ ஸஹ ஸீதயா   

ததா விவிஶுது ஶ்ஶாலாம் ஸு ஶுபாம் ஶுப லக்ஷதணௌ 

௩௫ 

தாம் வ்ருக்ஷ பரண் சச்தநாம் மயநாஜ்ோம்   

யதா ப்ரயதஶம் ஸுக்ருதாம் நிவாதாம் 

வாஸாய ஸரய்வ விவிஶுஃ ஸயமதாஃ  

ஸபாம் யதா யதவ கணாஃ ஸுதரம்ாம் ௩௬ 

அயநக நாநா ம்ருக பக்ஷி ஸம்குயல   

விசிதர் புஷ்ப ஸ்தபவக ரத்ர்ுவம ரய்ுயத 

வயநாதத்யம வ்யாள ம்ருகா௭நு நாதியத  

ததா விஜஹ்ருஃ ஸுஸுகம் ஜியதநத்ர்ியாஃ ௩௭ 

ஸுரம்யம் ஆஸாதய் து சிதர்கூடம்   

நதீம் ச தாம் மால்யவதீம் ஸுதீரத்ாம் 

நநநத் ஹ்ருஷ்டா ம்ருக பக்ஷி ஜுஷ்டாம்  

ஜதஹௌ ச துஃகம் புர விப்ரவாஸாத ் ௩௮ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஷட ்

பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

ஸப்த பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

கதயிதவ்ா ஸுதுஃகாரத்ஃ ஸுமநத்ய்ரண சிரம் ஸஹ 

ராயம தக்ஷிண கூல ஸ்யத ஜகாம ஸ்வ கர்ுஹம் குஹஃ ௧ 

பரதவ்ாஜா௭பி கமநம் ப்ரயாயக ச ஸஹாஸநம்  

ஆ கியர ரக்மநம் யதஷாம் ததர் ஸ்வத: உபலக்ஷிதம் ௨ 

அநுஜ்ோதஃ ஸுமநத்ய்ரா௭த யயாஜயிதவ்ா 

ஹயயாதத்மாந ்

அயயாதய்ாம் ஏவ நகரம்ீ ப்ரயதயௌ காட துரம்நாஃ ௩ 

ஸ வநாநி ஸுகநத்ீநி ஸரித ஶ்ச ஸராம்ஸி ச 

பஶ்யந ்அதி யதயௌ ஶகீ்ரம் க்ராமாணி நகராணி ச ௪ 

ததஃ ஸாயா௭ஹ்ந ஸமயய தர்ுதீயய௭ஹநி ஸாரதிஃ 

அயயாதய்ாம் ஸ ம௭நுப்ராப்ய நிரா௭௭நநத்ாம் ததரஶ் 

ஹ ௫ 
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ஸ ஶூநய்ாம் இவ நிஶ்ஶப்தாம் தர்ுஷ்டவ்ா பரம துரம்நாஃ 

ஸுமநத்ர் ஶ்சிநத்யா மாஸ யஶாக யவக ஸமாஹதஃ ௬ 

கசச்ி நந் ஸ கஜா ஸா௭ஶ்வா ஸ ஜநா ஸஜநா௭திபா 

ராம ஸம்தாப துஃயகந தகத்ா யஶாகா௭கந்ிநா புர ீ௭ 

இதி சிநத்ாபரஃ ஸூயதா வாஜிபி ஶ்ஶகீ்ர பாதிபி: 

நகர தவ்ார மாஸாதய் தவ்ரிதஃ ப்ரவியவஶ ஹ ௮ 

ஸுமநத்ர்ம் அபியாநத்ம் தம் ஶதயஶா௭த ஸஹஸ்ரஶஃ 

க்வ ராம இதி ப்ருசச்நத்ஃ ஸூதம் அப்யத்ரவந ்நராஃ ௯ 

யதஷாம் ஶஶம்ஸ கங்காயாம் அஹம் ஆப்ருசச்ய் 

ராகவம் 

அநுஜ்ோயதா நிவ்ருதய்தா௭ஸ்மி தாரம்ியகண 

மஹாதம்நா ௧0 

யத தீரண்ா இதி விஜ்ோய பாஷ்ப பூரண் முகா ஜநாஃ 

அயஹா திக ்இதி நிஶ்ஶ்வஸ்ய ஹா ராயமதி ச சுக்ருஶுஃ 

௧௧ 

ஶுஶ்ராவ ச வச ஸ்யதஷாம் ப்ரும்தம் ப்ரும்தம் ச 

திஷ்டதாம் 

ஹதாஃ ஸ்ம கலு யய யநஹ பஶ்யாம இதி ராகவம் ௧௨ 

தாந யஜ்ே விவாயஹஷு ஸமாயஜஷு மஹதஸ்ு ச 

ந த்ரக்்ஷயாமஃ புந ரஜ்ாது தாரம்ிகம் ராமம் அநத்ரா ௧௩ 

கிம் ஸமரத்ம் ஜநஸ்யா௭ஸ்ய கிம் ப்ரியம் கிம் 

ஸுகாவஹம் 

இதி ராயமண நகரம் பிதர்ுவத ்பரிபாலிதம் ௧௪ 

வாதா௭யந கதாநாம் ச ஸ்தர்ணீாம் அநவ்நத்ரா௭பணம் 

ராம யஶாகா௭பி தப்தாநாம் ஶுஶ்ராவ பரியதவநம் ௧௫ 

ஸ ராஜ மாரக் மதய்யந ஸுமநத்ர்ஃ பிஹிதா௭௭நநஃ 

யதர் ராஜா தஶரத ஸ்தயதயவாப யதயௌ க்ருஹம் ௧௬ 

யஸா௭வதீரய் ரதா சச்ீக்ரம் ராஜ யவஶ்ம ப்ரவிஶ்ய ச 

கக்்ஷயாஃ ஸப்தா௭பிசக்ராம மஹாஜந ஸமாகுலாஃ ௧௭ 

ஹரம்்வய: விமாவந: ப்ராஸாவத: அயவக்்ஷய அத 

ஸமாகதம்  

ஹாஹாகார க்ருதா நாரய்யா ராமா௭தரஶ்ந கரஶ்ிதா: 

௧௮ 

ஆயவத: விமவல: யநதவ்ர: அஶ்ரு யவக பரிப்லுவத: 
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அநய்யாநய் மபி வீக்ஷம்யத வ்யகத்ம் ஆரத்தரா 

ஸ்தர்ிய: ௧௯ 

தயதா தஶரத ஸ்த்ரணீாம் ப்ராஸாயதப்ய ஸ்தத ஸ்ததஃ 

ராம யஶாகா௭பி தப்தாநாம் மநத்ம் ஶுஶ்ராவ ஜல்பிதம் 

௨0 

ஸஹ ராயமண நிரய்ாயதா விநா ராமம் இஹா௭௭கதஃ 

ஸூதஃ கிம் நாம தகௌஸல்யாம் யஶாசநத்ீம் 

ப்ரதிவக்்ஷயதி ௨௧ 

யதா ச மநய்ய துரஜ்ீவம் ஏவம் ந ஸுகரம் தர்ுவம் 

ஆசச்ிதய் புதய்ர நிரய்ாயத தகௌஸல்யா யதர் ஜீவதி 

௨௨ 

ஸதய் ரூபம் து த தவ்ாக்யம் ராஜ்ேஃ ஸ்த்ரணீாம் 

நிஶாமயந ்

ப்ரதீப்தம் இவ யஶாயகந வியவஶ ஸஹஸா க்ருஹம் 

௨௩ 

ஸ ப்ரவிஶ்யா௭ஷ்டமீம் கக்்ஷயாம் ராஜாநம் தீநம் 

ஆதுரம் 

புதர் யஶாக பரிதய்ூநம் அபஶ்யத ்பாண்டயர க்ருயஹ 

௨௪ 

அபிகம்ய தம் ஆஸீநம் நயரநத்ர்ம் அபிவாதய் ச 

ஸுமநத்ய்ரா ராம வசநம் யயதாக்தம் ப்ரதய்யவதயத ்

௨௫ 

ஸ தூஷ்ணம்ீ ஏவ தசச்ர்ுதவ்ா ராஜா விப்ராநத் யசதநஃ 

மூரச்ியதா நய்பதத ்பூதமௌ ராம யஶாகா௭பி பீடிதஃ 

௨௬ 

தயதா௭நத்ஃபுரம் ஆவிதத்ம் மூரச்ியத ப்ருதிவீ பததௌ 

உதத்ர்ுதய் பாஹூ சுக்யராஶ நர்ுபததௌ பதியத 

க்ஷிததௌ ௨௭ 

ஸுமிதர்யா து ஸஹிதா தகௌஸல்யா பதிதம் பதிம் 

உதத்ாபயா மாஸ ததா வசநம் யசதம் அப்ரவீத ்௨௮ 

இமம் தஸ்ய மஹாபாக தூதம் துஷ்கர காரிணஃ 

வந வாஸாத ்அநுப்ராப்தம் கஸ்மாந ்ந ப்ரதிபாஷயஸ 

௨௯ 

அதய் இமம் அநயம் க்ருதவ்ா வ்யபதர்பஸி ராகவ 
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உதத்ிஷ்ட ஸுக்ருதம் யத௭ஸ்து யஶாயக ந ஸ்யாத ்

ஸஹாயதா ௩0 

யதவ யஸ்யா பயா தர்ாமம் நா௭நுப்ருசச்ஸி ஸாரதிம் 

யநஹ திஷ்டதி வகயகயீ விஶ்ரப்தம் ப்ரதிபாஷ்யதாம் 

௩௧ 

ஸா தயதாக்தவ்ா மஹா ராஜம் தகௌஸல்யா யஶாக 

லாலஸா 

தரண்யாம் நிபபாதா௭௭ஶு பாஷ்ப விப்லுத பாஷிண ீ

௩௨ 

ஏவம் விலபதீம் தர்ுஷ்டவ்ா தகௌஸல்யாம் பதிதாம் புவி 

பதிம் சா௭யவக்்ஷய தாஃ ஸரவ்ாஃ ஸ ஸ்வரம் ருருதுஃ 

ஸ்தர்ியஃ ௩௩ 

தத ஸ்த மநத்ஃபுர நாதம் உதத்ிதம்   

ஸமீக்்ஷய வ்ருதத்ா ஸ்தருணா ஶ்ச மாநவாஃ 

ஸ்தர்ிய ஶ்ச ஸரவ்ா ருருதுஃ ஸமநத்தஃ   

புரம் ததாஸீத ்புநர ்ஏவ ஸம்குலம் ௩௪ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஸப்த 

பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

அஷ்ட பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

ப்ரதய்ா௭௭ஶ்வஸ்யதா யதா ராஜா யமாஹாத ்

ப்ரதய்ாகதஃ புநஃ 

அதா௭௭ஜுஹாவ தம் ஸூதம் ராம வ்ருதத்ாநத் காரணாத ்

௧ 

அத ஸூயதா மஹா ராஜம் க்ருதாம்ஜலி ருபஸ்திதம் 

ராம யமவா௭நுயஶாசம்தம் துஃக யஶாக ஸமநவ்ிதம் ௨ 

வ்ருதத்ம் பரம ஸம்தப்தம் நவ க்ரஹம் இவ தவ்ிபம் 

விநிஶ்ஶ்வஸநத்ம் தய்ாயநத்ம் அஸ்வஸ்தம் இவ 

குே்ஜரம் ௩ 

ராஜா து ரஜஸா ஸூதம் தவ்ஸ்தா௭ங்கம் ஸமுபஸ்திதம் 

அஶ்ரு பூரண் முகம் தீநம் உவாச பரமா௭௭ரத்வத ்௪ 

க்வநு வதஸ்்யதி தரம்ாதம்ா வ்ருக்ஷ மூலம் உபாஶ்ரிதஃ 

யஸா௭தய்நத் ஸுகிதஃ ஸூத கிம் அஶிஷ்யதி ராகவஃ ௫ 

துஃக ஸ்யா௭நுசியதா துஃகம் ஸுமம்தர் ஶயயநாசித: 
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பூமி பாலா௭௭தம்யஜா பூதமௌ யஶயத கதம் அநாதவத ்

௬ 

யம் யாநத்ம் அநுயாநத்ி ஸ்ம பதாதி ரத கும்ஜராஃ 

ஸ வதஸ்்யதி கதம் ராயமா விஜநம் வநம் ஆஶ்ரிதஃ ௭ 

வ்யாவள ரம்்ருவக: ஆசரிதம் க்ருஷ்ண ஸரப் 

நியஷவிதம் 

கதம் குமாதரௌ வவயதஹ்யா ஸாரத்ம் வநம் 

உபஸ்திததௌ ௮ 

ஸுகுமாரய்ா தபஸ்விநய்ா ஸுமநத்ர் ஸஹ ஸீதயா 

ராஜ புதத்ரௌ கதம் பாவத: அவருஹ்ய ரதாத ்கததௌ 

௯ 

ஸிதத்ாரத்ஃ கலு ஸூத தவ்ம் யயந தர்ுஷ்தடௌ 

மமா௭௭தம்தஜௌ 

வநா௭நத்ம் ப்ரவிஶநத்தௌ ததௌ  அஶ்விநா விவ 

மநத்ரம் ௧0 

கிம் உவாச வயசா ராமஃ கிம் உவாச ச லக்்ஷமணஃ 

ஸுமநத்ர் வநம் ஆஸாதய் கிம் உவாச ச வமதிலீ ௧௧ 

ஆஸிதம் ஶயிதம் புக்தம் ஸூத ராம ஸ்ய கீரத்ய 

ஜீவிஷ்யாமி அஹம் ஏயதந யயாதி ரிவ ஸாதுஷு ௧௨ 

இதி ஸூயதா நயரநத்ய்ரண யசாதிதஃ ஸஜ்ஜமாநயா 

உவாச வாசா ராஜாநம் ஸ பாஷ்ப பரிரப்தயா ௧௩ 

அப்ரவீந ்மாம் மஹா ராஜ தரம்ம் ஏவா௭நு பாலயந ்

அே்ஜலிம் ராகவஃ க்ருதவ்ா ஶிரஸா௭பி ப்ரணம்ய ச ௧௪ 

ஸூத மதவ்சநா தத்ஸ்ய தாத ஸ்ய விதிதா௭௭தம்நஃ 

ஶிரஸா வநத்நீய ஸ்ய வநத்த்யௌ பாததௌ 

மஹாதம்நஃ ௧௫ 

ஸரவ்ம் அநத்ஃபுரம் வாசய்ம் ஸூத மதவ்சநாத ்தவ்யா 

ஆயராக்யம் அவியஶயஷண யதா௭ரஹ்ம் 

சா௭பிவாதநம் ௧௬ 

மாதா ச மம தகௌஸல்யா குஶலம் சா௭பிவாதநம் 

அப்ரமாதம் ச வக்தவ்யா ப்ரூயாஶ்வசவா மிதம் வச: ௧௭ 

தரம் நிதய்ா யதா காலம் அக்நய்ாகார பரா பவ  

யதவி யதவ ஸ்ய பாததௌ ச யதவவத ்பரிபாலய ௧௮ 

அபிமாநம் ச மாநம் ச தய்கத்வ்ா வரத்ஸ்வ மாதர்ுஷு  
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ஆநுராஜாந மாரய்ாம் ச வகயகயீ மம்ப காரய ௧௯ 

குமாயர பரயத வ்ருதத்ி ரவ்ரத்ிதவ்யா ச ராஜவத ்

அரத் ஜ்யயஷ்டா ஹி ராஜாயநா ராஜ தரம்ம் அநுஸ்மர 

௨0 

பரதஃ குஶலம் வாசய்யா வாசய்யா மதவ்சயநந ச 

ஸரவ்ா ஸ்யவவ யதா நய்ாயம் வ்ருதத்ிம் வரத் ஸ்வ 

மாதர்ுஷு ௨௧ 

வக்தவ்ய ஶ்ச மஹா பாஹு: இக்்ஷவாகு குல நநத்நஃ 

பிதரம் தயௌவராஜ்ய ஸ்யதா ராஜ்யஸ்தம் அநுபாலய 

௨௨ 

அதிக்ராநத் வயா ராஜா மா ஸ்வமநம் வ்யவயராருத: 

குமார ராஜ்யய ஜீவ தவ்ம் தஸ்வய வா௭௭ஜ்ோ 

ப்ரவரத்நாத ்௨௩  

அப்ரவீசச்ா௭பி மாம் பூயயா ப்ருஶம் அஶ்ரூணி வரத்யந ்

மாயத வ மம மாதா யத த்ரஷ்டவ்யா புதர் கரத்ிநீ ௨௪ 

இதய்ய வம் மாம் மஹா ராஜ ப்ருவநய்நவ மஹாயஶாஃ 

ராயமா ராஜீவ தாம்ரா௭யக்ஷா ப்ருஶம் அஶ்ரூ 

ண்யவரத்யத ்௨௫ 

லக்்ஷமண ஸ்து ஸுஸம்க்ருதய்தா நிஶ்ஶ்வஸந ்வாக்யம் 

அப்ரவீத ்

யகநா௭யம் அபராயதந ராஜ புதய்ரா விவாஸிதஃ ௨௬ 

ராஜ்ோ து கலு வகயகய்யா லகு தவ்ா௭௭ஶ்ரிதய் 

ஶாஸநம்  

க்ருதம் காரய்ம௭காரய்ம் வா வயம் யயநா௭பி பீடிதா: 

௨௭ 

யதி ப்ரவ்ராஜியதா ராயமா யலாப காரண காரிதம் 

வர தாந நிமிதத்ம் வா ஸரவ்தா துஷ்க்ருதம் க்ருதம் ௨௮ 

இதம் தாவத ்யதா காமம் ஈஶ்வர ஸ்ய க்ருயத க்ருதம்  

ராம ஸ்ய து பரிதய்ாயக ந யஹதும் உபலக்ஷயய ௨௯ 

அஸமீக்்ஷய ஸமாரப்தம் விருதத்ம் புதத்ி லாகவாத ்

ஜநயிஷ்யதி ஸம்கய்ராஶம் ராகவ ஸ்ய விவாஸநம் ௩0 

அஹம் தாவந ்மஹா ராயஜ பிதர்ுதவ்ம் யநாபலக்ஷயய 

ப்ராதா பரத்ா ச பநத்ு ஶ்ச பிதா ச மம ராகவஃ ௩௧ 
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ஸரவ் யலாக ப்ரியம் தய்கத்வ்ா ஸரவ் யலாக ஹியத 

ரதம் 

ஸரவ் யலாயகா௭நுரஜ்யயத கதம் தவ்ா௭யநந கரம்ணா 

௩௨ 

ஸரவ் ப்ரஜா௭பிராமம் ஹி ராமம் ப்ரவ்ராஜ்ய தாரம்ிகம்  

ஸரவ் யலாகம் விருதய்யமம் கதம் ராஜா பவிஷ்யஸி 

௩௩ 

ஜாநகீ து மஹா ராஜ நிஶ்ஶ்வஸநத்ீ தபஸ்விநீ 

பூயதாபஹத சிதய்தவ விஷ்டிதா விஸ்மிதா ஸ்திதா ௩௪ 

அதர்ுஷ்ட பூரவ் வ்யஸநா ராஜ புதர் ீயஶஸ்விநீ 

யதந துஃயகந ருததீ வநவ மாம் கிம்சித ்அப்ரவீத ்௩௫ 

உதவ்ீக்ஷமாணா பரத்ாரம் முயகந பரிஶுஷ்யதா 

முயமாச ஸஹஸா பாஷ்பம் மாம் ப்ரயாநத்ம் உதீக்்ஷய 

ஸா ௩௬ 

த வதவ ராயமா௭ஶ்ரு முகஃ க்ருதாே்ஜலிஃ  

ஸ்தியதா௭பவ ல்லக்்ஷமண பாஹு பாலிதஃ 

த வதவ ஸீதா ருததீ தபஸ்விநீ  

நிரகீ்ஷயத ராஜ ரதம் தவதவ மாம்  ௩௭ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  அஷ்ட 

பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

ஏயகாந ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

(இதி ப்ருவம்தம் தம் ஸூதம் ஸுமம்தர்ம் மம்தர்ி ஸதத்மம்  

ப்ரூஹி யஶஷம் புந ரிதி ராஜா வசந மப்ரவீத ் 

தஸ்ய த தவ்சநம் ஶ்ருதவ்ா ஸுமம்தய்ரா பாஷ்ப விக்லப: 

கத யா மாஸ பூயயா௭பி ராம ஸம்யதஶ விஸ்தரம்  

ஜடா: க்ருதவ்ா மஹா ராஜ சீர வல்கல தாரிதணௌ 

கம்காம் உதத்ீரய் ததௌ வீதரௌ ப்ரயாகா௭பி முதகௌ 

கததௌ  

அக்ரயதா லக்்ஷமயணா யாத: பாலயந ்ரகு நம்தநம்  

அநம்தரம் ச ஸீதா௭த ராகயவா ரகு நம்தந: 

தாம் ஸ்ததா கசச்யதா தர்ுஷ்டவ்ா 

நிவ்ருதய்தா௭ஸ்ம்யவஶ ஸ்ததா )  

மம து அஶ்வா நிவ்ருதத்ஸ்ய ந ப்ராவரத்நத் வரத்ம்நி 
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உஷ்ணம் அஶ்ரு விமும்சம்யதா ராயம ஸம்ப்ரஸ்தியத 

வநம் ௧ 

உபாப்யாம் ராஜ புதர்ாப்யாம் அத க்ருதவ்ா௭ஹம் 

அஜ்ேலிம் 

ப்ரஸ்தியதா ரதம் ஆஸ்தாய ததத்ுஃகம் அபி தாரயந ்௨ 

குயஹந  ஸாரத்ம் ததவ்ரவ ஸ்தியதா௭ஸ்மி திவஸாந ்

பஹூந ்

ஆஶயா யதி மாம் ராமஃ புநஃ ஶப்தாபயயத ்இதி ௩ 

விஷயய யத மஹா ராஜ ராம வ்யஸந கரஶ்ிதாஃ 

அபி வ்ருக்ஷாஃ பரிம்லாநஃ ஸ புஷ்பாங்குர யகாரகாஃ 

௪ 

உபதப்யதாதகா நதய்: பல்வலாநி ஸராம்ஸி ச  

பரிஶுஷ்க பலாஶாநி வநாநி உப வநாநி ச ௫ 

ந ச ஸரப்நத்ி ஸதத்வ்ாநி வ்யாலா ந ப்ரஸரநத்ி ச 

ராம யஶாகா௭பி பூதம் தநந்ிஷ்கூஜம் அபவ தவ்நம் ௬ 

லீந புஷ்கர பதர்ா ஶ்ச நயரநத்ர் கலுயஷாதகாஃ 

ஸம்தப்த பதம்ாஃ பதம்ிநய்யா லீந மீந விஹம்கமாஃ ௭ 

ஜலஜாநி ச புஷ்பாணி மால்யாநி ஸ்தலஜாநி ச 

நா௭தய் பா நத்ய்௭ல்ப கநத்ீநி பலாநி ச யதா புரம் ௮ 

அதய்ரா தய்ாநாநி ஶூநய்ாநி ப்ரலீந விஹகாநி ச  

ந சா௭பிராமாந ்ஆராமாந ்பஶ்யாமி மநுஜரஷ்ப ௯ 

ப்ரவிஶநத்ம் அயயாதய்ாம் மாம் ந கஶ்சித ்அபிநநத்தி 

நரா ராமம் அபஶ்யநய்தா நிஶ்ஶ்வஸநத்ி முஹுர ்முஹுஃ 

௧0 

யதவ  ராஜ ரதம் தர்ுஷ்டவ்ா விநா ராமம் இஹா௭கதம்  

துஃகாத ்அஶ்ரு முக: ஸரய்வா ராஜ மாரக் கயதா ஜந: ௧௧ 

ஹரம்்வய: விமாவநஃ ப்ராஸாவத: அயவக்்ஷய ரதம் 

ஆகதம் 

ஹாஹாகார க்ருதா நாரய்யா ராமா௭தரஶ்ந கரஶ்ிதாஃ 

௧௨ 

ஆயவத ரவ்ிமவல ரய்நதவ்ர: அஶ்ரு யவக பரிப்லுவதஃ 

அநய்யாநய்ம் அபிவீக்ஷநய்த௭வ்யகத்ம் ஆரத்தராஃ 

ஸ்தர்ியஃ ௧௩ 

நா௭மிதர்ாணாம் ந மிதர்ாணாம் உதாஸீந ஜநஸ்ய ச 
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அஹம் ஆரத்தயா கம்சித ்வியஶஷம் உபலக்ஷயய ௧௪ 

அப்ரஹ்ருஷ்ட மநுஷ்யா ச தீந நாக துரம்கமா 

ஆரத் ஸ்வர பரிம்லாநா விநிஶ்ஶ்வஸித நிஸ்ஸ்வநா ௧௫ 

நிரா௭௭நநத்ா மஹாராஜ ராம ப்ரவ்ராஜநா௭௭துரா 

தகௌஸல்யா புதர் ஹீயநவ அயயாதய்ா ப்ரதிபாதி மா 

௧௬ 

ஸூத ஸ்ய வசநம் ஶ்ருதவ்ா வாசா பரம தீநயா 

பாஷ்யபாப ஹதயா ராஜா தம் ஸூதம் இதம் அப்ரவீத ்

௧௭ 

வகயகய்யா விநியுக்யதந பாபா௭பிஜந பாவயா 

மயா ந மநத்ர் குஶவல  ரவ்்ருதவ்தஃ ஸஹ ஸமரத்ிதம் 

௧௮ 

ந ஸுஹ்ருதப்ி: ந சா௭௭மாதவ்ய: மநத்ர்யிதவ்ா ச 

வநகவமஃ 

மயா௭யம் அரத்ஃ ஸம்யமாஹாத ்ஸ்தர் ீயஹயதாஃ 

ஸஹஸா க்ருதஃ ௧௯ 

பவித வ்யதயா நூநம் இதம் வா வ்யஸநம் மஹத ்

குலஸ்யா௭ஸ்ய விநாஶாய ப்ராப்தம் ஸூத யதர்ுசச்யா 

௨0 

ஸூத ய தய்௭ஸ்தி யத கிம்சி நம்யா து ஸுகர்ுதம் கர்ுதம் 

தவ்ம் ப்ராபயா௭௭ஶு மாம் ராமம் 

ப்ராணாஸ்ஸம்தவ்ரயநத்ி மா0 ௨௧    

யதய் தய்ா௭பி மவம வாஜ்ோ நிவரத்யது ராகவம் 

ந ஶக்்ஷயாமி விநா ராமம் முஹூரத்ம் அபி ஜீவிதும் ௨௨ 

அத வா௭பி மஹா பாஹு ரக்யதா தூரம் பவிஷ்யதி 

மாம் ஏவ ரதம் ஆயராப்ய ஶகீர்ம் ராமாய தரஶ்ய ௨௩ 

வ்ருதத் தம்ஷ்டய்ரா மயஹஷ்வாஸஃ க்வா௭தஸௌ 

லக்்ஷமண பூரவ்ஜஃ 

யதி ஜீவாமி ஸாதய்வநம் பஶ்யயயம் ஸீதயா ஸஹ ௨௪ 

யலாஹிதா௭க்ஷம் மஹா பாஹும் ஆமுக்த மணி 

குண்டலம் 

ராமம் யதி ந பஶ்யயயம் கமிஷ்யாமி யம க்ஷயம் ௨௫ 

அயதா நு கிம் துஃக தரம் யயா௭ஹம் இக்்ஷவாகு 

நநத்நம் 
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இமாம் அவஸ்தாம் ஆபநய்நா யநஹ பஶ்யாமி ராகவம் 

௨௬ 

ஹா ராம ராமாநுஜ ஹா ஹா வவயதஹி தபஸ்விநி 

ந மாம் ஜாநீத துஃயகந ம்ரியமாணம் அநாதவத ்௨௭ 

ஸ யதந ராஜா துஃயகந ப்ருஶம் அரப்ித யசதந: 

அவகாட ஸ்ஸுதுஷ்பாரம் யஶாக ஸாகரம௭ப்ரவீத ்௨௮ 

ராம யஶாக மஹாயபாக ஸ்ஸீதா விரஹ பாரக: 

ஶ்வஸியதாரம்ி மஹாவரய்தா பாஷ்ப யபந ஜலாவில: 

௨௯ 

பாஹு வியக்ஷப மீதநௌயகா விக்ரம்தித மஹா ஸ்வந: 

ப்ரகீரண் யகஶ வஶவால: வகயகயீ படபா முக: ௩0 

மமா௭ஶ்ரு யவக ப்ரபவ: குப்ஜா வாக்ய மஹா க்ரஹ: 

வர யவயலா நர்ுஶம்ஸா யா ராம ப்ரவ்ராஜநா யத: ௩௧ 

யஸ்மிந ்பத நிமக்யநா௭ஹம் தகௌஸல்யய ராகவம் 

விநா  

துஸ்தயரா ஜீவதா யதவி மயா௭யம் யஶாக ஸாகர: ௩௨ 

அயஶாபநம் யயா௭ஹம் இஹா௭தய் ராகவம்  

திதர்ுக்ஷமாயணா ந லயப ஸலக்்ஷமணம் 

இதீவ ராஜா விலபந ்மஹாயஶாஃ  

பபாத தூரண்ம் ஶயயந ஸ மூரச்ிதஃ       ௩௩ 

இதி விலபதி பாரத்ியவ ப்ரநஷ்யட  

கருண தரம் தவ்ிகுணம் ச ராம யஹயதாஃ 

வசநம் அநுநிஶம்ய தஸ்ய யதவீ  

பயம் அகமத ்புநயரவ ராம மாதா ௩௪ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஏயகாந 

ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

தயதா பூயதாப ஸ்ருஷ்யடவ யவபமாநா புநஃ புநஃ 

தரண்யாம் கத ஸதத்ய்வவ தகௌஸல்யா ஸூதம் 

அப்ரவீத ்௧ 

நய மாம் யதர் காகுதஸ்்தஃ ஸீதா யதர் ச லக்்ஷமணஃ 

தாந ்விநா க்ஷண மப்ய௭தர் ஜீவிதும் யநாதஸ்யஹ 

ஹ்ய௭ஹம் ௨ 

நிவரத்ய ரதம் ஶீக்ரம் தண்டகாந ்நய மாம் அபி 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகி ராமாயணம் 

அயயாதய் காம்ட: 
 

Page 214 of 389 
 

அத தாந ்அநுகசச்ாமி கமிஷ்யாமி யம க்ஷயம் ௩ 

பாஷ்ப யவயகாபஹதயா ஸ வாசா ஸஜ்ஜமாநயா 

இதம் ஆஶ்வாஸயந ்யதவீம் ஸூதஃ ப்ராே்ஜலி: அப்ரவீத ்

௪ 

தய்ஜ யஶாகம் ச யமாஹம் ச ஸம்ப்ரமம் துஃகஜம் ததா 

வ்யவதூய ச ஸம்தாபம் வயந வதஸ்்யதி ராகவஃ ௫ 

லக்்ஷமண ஶ்சா௭பி ராம ஸ்ய பாததௌ பரிசரந ்வயந 

ஆராதயதி தரம்ஜ்ேஃ பர யலாகம் ஜியதநத்ர்ியஃ ௬ 

விஜயந௭பி வயந ஸீதா வாஸம் ப்ராப்ய க்ருயஹஷ்விவ 

விஸ்ரம்பம் லபயத௭பீதா ராயம ஸநந்ய்ஸ்த மாநஸா ௭ 

நா௭ஸ்யா வதநய்ம் க்ருதம் கிம்சித ்ஸுஸூக்்ஷமம் அபி 

லக்ஷயய 

உசியதவ ப்ரவாஸாநாம் வவயதஹீ ப்ரதிபாதி மா ௮ 

நகயராபவநம் கதவ்ா யதா ஸ்ம ரமயத புரா 

தவதவ ரமயத ஸீதா நிரஜ்யநஷு வயநஷ்வ௭பி ௯ 

பாயலவ ரமயத ஸீதா பால சநத்ர் நிபா௭௭நநா 

ராமா ராயம ஹ்யதீநா௭௭தம்ா விஜயந௭பி வயந ஸதீ ௧0 

ததக்தம் ஹ்ருதயம் ஹ்ய௭ஸ்யா ஸ்தத௭தீநம் ச ஜீவிதம் 

அயயாதய்ா௭பி பயவத ்தஸ்யா ராம ஹீநா ததா வநம் 

௧௧ 

பதி ப்ருசச்தி வவயதஹீ க்ராமாம் ஶ்ச நகராணி ச 

கதிம் தர்ுஷ்டவ்ா நதீநாம் ச பாதபாந ்விவிதாந ்அபி ௧௨ 

ராமம் வா லக்்ஷமணம் வா௭பி ப்ருஷ்டவ்ா ஜாநாதி 

ஜாநகீ  

அயயாதய்ா க்யராஶ மாதய்ர து விஹார மிவ 

ஸம்ஶ்ரிதா ௧௩ 

இத யமவ ஸ்மரா ம்ய௭ஸ்யா ஸ்ஸஹவஸ 

யவாபஜல்பிதம்  

வகயகயீ ஸம்ஶ்ரிதம் வாக்யம் யநதாநீம் ப்ரதிபாதி மா 

௧௪ 

தவ்ம்ஸயிதவ்ா து த தவ்ாக்யம் ப்ரமாதா தப்ரய்ுப 

ஸ்திதம்  

ஹ்லாதநம் வசநம் ஸூயதா மதுர மப்ரவீத ்௧௫ 

அதவ்நா வாத யவயகந ஸம்ப்ரயமணா௭௭தயபந ச 
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ந ஹி கசச்தி வவயதஹ்யா ஶ்சநத்ர்ாம்ஶு ஸதர்ுஶ ீப்ரபா 

௧௬ 

ஸதர்ுஶம் ஶதபதர் ஸ்ய பூரண் சநத்ய்ராபம ப்ரபம் 

வதநம் ததவ்தாநய்ாயா: வவயதஹ்யா ந விகம்பயத ௧௭ 

அலகத் ரஸ ரக்தாதபௌ அலக்த ரஸ வரஜ்ிததௌ 

அதய்ா௭பி சரதணௌ தஸ்யாஃ பதம் யகாஶ ஸம 

ப்ரதபௌ ௧௮ 

நூபுயரா தக்ுஷ்ட யஹயலவ யகலம் கசச்தி பாமிநீ 

இதாநீம் அபி வவயதஹீ ததர்ாகா நய்ஸ்த பூஷணா ௧௯ 

கஜம் வா வீக்்ஷய ஸிம்ஹம் வா வ்யாக்ரம் வா வநம் 

ஆஶ்ரிதா 

நா௭௭ஹாரயதி ஸம்தர்ாஸம் பாஹூ ராம ஸ்ய 

ஸம்ஶ்ரிதா ௨0 

ந யஶாசய்ா ஸ்யதந சா௭௭தம்ா ந யஶாசய்யா நா௭பி 

ஜநா௭திபஃ 

இதம் ஹி சரிதம் யலாயக ப்ரதிஷ்டாஸ்யதி ஶாஶ்வதம் 

௨௧ 

விதூய யஶாகம் பரிஹ்ருஷ்ட மாநஸா   

மஹரஷ்ி யாயத பதி ஸுவ்யவ ஸ்திதாஃ 

வயந ரதா வநய் பலா௭ஶநாஃ பிதுஃ   

ஶுபாம் ப்ரதிஜ்ோம் பரிபாலயநத்ி யத ௨௨ 

ததா௭பி ஸூயதந ஸு யுகத் வாதிநா  

நிவாரய்மாணா ஸுத யஶாக கரஶ்ிதா 

ந வசவ யதவீ விரராம கூஜிதாத ்  

ப்ரியயதி புதய்ரதி ச ராகயவதி ச     ௨௩ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

ஏக ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

வநம் கயத தரம்பயர ராயம ரமயதாம் வயர 

தகௌஸல்யா ருததீ ஸ்வா௭ரத்ா பரத்ாரம் இதம் அப்ரவீத ்

௧ 

யதய்௭பி தர்ிஷு யலாயகஷு ப்ரதிதம் யத மஹத ்யஶஃ 

ஸாநுக்யராயஶா வதாநய் ஶ்ச ப்ரியவாதீ ச ராகவஃ ௨ 

கதம் நர வர ஶ்யரஷ்ட புதத்ரௌ ததௌ ஸஹ ஸீதயா 
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துஃகிததௌ ஸுக ஸம்வ்ருதத்தௌ வயந துஃகம் 

ஸஹிஷ்யதஃ ௩ 

ஸா நூநம் தருண ீஶ்யாமா ஸுகுமார ீஸுயகாசிதா 

கதம் உஷ்ணம் ச ஶதீம் ச வமதிலீ ப்ரஸஹிஷ்யயத ௪ 

புகத்வ்ா௭ஶநம் விஶாலாக்ஷீ ஸூப தம்ஶா௭நவ்ிதம் 

ஶுபம் 

வநய்ம் வநவாரம் ஆஹாரம் கதம் 

ஸீயதாபயபாக்்ஷயயத ௫ 

கீத வாதிதர் நிரய்காஷம் ஶ்ருதவ்ா ஶுபம் அநிநத்ிதா 

கதம் க்ரவ்யாத ஸிம்ஹாநாம் ஶப்தம் 

ஶ்யராஷ்யதய்௭யஶாபநம் ௬ 

மயஹநத்ர் தவ்ஜ ஸம்காஶஃ க்வநு யஶயத மஹா புஜஃ 

புஜம் பரிக ஸம்காஶம் உபதாய மஹா பலஃ ௭ 

பதம் வரண்ம் ஸுயகஶாநத்ம் பதம் நிஶ்ஶ்வாஸம் 

உதத்மம் 

கதா த்ரக்்ஷயாமி ராம ஸ்ய வதநம் புஷ்கயரக்ஷணம் 

௮ 

வஜ்ர ஸார மயம் நூநம் ஹ்ருதயம் யம ந ஸம்ஶயஃ 

அபஶ்யநத்ய்ா ந தம் ய தவ்வ பலதீதம் ஸஹஸ்ரதா ௯ 

யதத்வ்யா கருணம் கரம் வ்யயபாஹ்ய மம பாம்தவா: 

நிரஸ்தா: பரிதாவம்தி ஸுகா௭ரஹ்ா: க்ருபணா வயந ௧0 

யதி பே்ச தயஶ வரய்ஷ ராகவஃ புந: ஏஷ்யதி 

ஜஹ்யா தர்ாஜ்யம் ச யகாஶம் ச பரயத 

யநாபயபாக்்ஷயயத ௧௧ 

யபாஜயம்தி கில ஶ்ராதய்த யகசித ்ஸ்வாயநவ 

பாநத்வாந ் 

தத: பஶ்சாத ்ஸமீக்ஷநய்த கர்ுத காரய்ா தவ்ிஜரஷ்பாந ்

௧௨ 

ததர் யய குணவம்த ஶ்ச விதவ்ாம்ஸ ஶ்ச தவ்ிஜாதய: 

ந பஶ்சா தய்த௭பிமநய்நய்த ஸுதா மபி ஸுயராபமா: ௧௩ 

ப்ராஹ்மயண ஷ்வ௭பி தர்ுப்யதஷு பஶ்சாத ்யபாக்தும் 

தவ்ிஜரஷ்பா: 

நா௭ப்யுவபதும் அலம் ப்ராஜ்ோ ஶ்ஶ்ரும்க சய்சத மிவ 

ரஷ்பா: ௧௪ 
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ஏவம் கநீயஸா ப்ராதர்ா புக்தம் ராஜ்யம் விஶாம்பயத 

ப்ராதா ஜ்யயஷ்டா வரிஷ்டா ஶ்ச கிம௭ரத்ம் 

நா௭வமம்ஸ்யயத ௧௫ 

ந பயரணா௭௭ஹ்ருதம் பக்்ஷயம் வ்யாக்ரஃ காதிதும் 

இசச்தி 

ஏவம் ஏவ நர வ்யாக்ரஃ பர லீடம் ந மநய்யத ௧௬ 

ஹவிர: ஆஜ்யம் புயராடாஶாஃ குஶா யூபா ஶ்ச காதிராஃ 

வநதாநி யாதயாமாநி குரவ்நத்ி புநர௭தவ்யர ௧௭ 

ததா ஹ்யாதத்ம் இதம் ராஜ்யம் ஹ்ருத ஸாராம் ஸுராம் 

இவ 

நா௭பிமநத்ும் அலம் ராயமா நஷ்ட யஸாமம் 

இவா௭தவ்ரம் ௧௮   

( ந யசமாம் தரஷ்ணா ராம ஸ்ஸம்கசச் ஏதத ்அமரஷ்ண: 

தாரயய நம்ம்தர ம௭பி ஸ ஹி கர்ுதத் ஶ்ஶிவத ஶ்ஶவர: 

தவ்ம் து யநாதஸ்யஹ ஹம்தும் மஹா௭௭தம்ா பிதர்ு 

தகௌரவாத ் 

ஸ யஸாமா௭ரக் க்ரஹணம் நப ஸதாரா விசிதர்ிதம் 

பாதயய தய்யா திவம் க்ருதத் ஸ்ஸ தவ்ாம் ந 

வ்யதிவரத்யத  

ப்ரயக்ஷாபயய தவ்ாரயய தவ்ா ஹிமவஶல ஶதா 

சிதாம் )  

வநவம் விதம் அஸதக்ாரம் ராகயவா மரஷ்யிஷ்யதி 

பலவாந ்இவ ஶாரத்ூயலா வாலயதர ்அவமரஶ்நம் ௧௯ 

வநதஸ்ய ஸஹிதா யலாகா பயம் குரய்ு ரம்ஹா ம்ருயத 

அதரம்ம் தவ்ிஹ தரம்ாதம்ா யலாகம் தரய்மண 

யயாஜயயத ்௨0 

நநவ் தஸௌ காம்சவந ரப்ாவண ரம்ஹா வீரய்யா 

மஹா புஜ: 

யுகாம்த இவ பூதாநி ஸாகரா நா௭பி நிரத்யஹத ்௨௧ 

ஸ தாதர்ுஶஃ ஸிம்ஹ பயலா வ்ருஷபா௭யக்ஷா 

நரரஷ்பஃ 

ஸ்வயம் ஏவ ஹதஃ பிதர்ா ஜலயஜநா௭௭தம்யஜா யதா 

௨௨ 

தவ்ிஜாதி சரியதா தரம்ஃ ஶாஸ்தர் தர்ுஷ்டஃ ஸநாதநஃ 
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யதி யத தரம் நிரயத தவ்யா புதய்ர விவாஸியத ௨௩ 

கதி: ஏகா பதி: நாரய்ா: தவ்ிதீயா கதி: ஆதம்ஜஃ 

தர்ுதீயா ஜ்ோதயயா ராஜந ்ஶ்சதுரத்ீ யநஹ விதய்யத 

௨௪ 

ததர் தவ்ம் வசவ யம நா௭ஸ்தி ராம ஶ்ச வநம் ஆஶ்ரிதஃ 

ந வநம் கநத்ும் இசச்ாமி ஸரவ்தா நிஹதா தவ்யா ௨௫ 

ஹதம் தவ்யா ராஜ்யம் இதம் ஸ ராஷ்டர்ம்   

ஹத ஸ்ததா௭தம்ா ஸஹ மநத்ர்ிபி ஶ்ச 

 ஹதா ஸபுதர்ா௭ஸ்மி ஹதா ஶ்ச தபௌராஃ  

ஸுத ஶ்ச பாரய்ா ச தவ ப்ரஹ்ருஷ்தடௌ  ௨௬ 

 இமாம் கிரம் தாருண ஶப்த ஸம்ஶ்ரிதாம்  

நிஶம்ய ராஜா௭பி முயமாஹ துஃகிதஃ 

 ததஃ ஸ யஶாகம் ப்ரவியவஶ பாரத்ிவஃ  

ஸ்வ துஷ்க்ருதம் சா௭பி புந ஸ்ததா ஸ்மரத ் ௨௭ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஏக 

ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

த்வி ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

ஏவம் து க்ருதத்யா ராஜா ராம மாதர்ா ஸயஶாகயா 

ஶ்ராவிதஃ பருஷம் வாக்யம் சிநத்யா மாஸ துஃகிதஃ ௧ 

சிம்தயிதவ்ா ஸ ச நர்ுயபா முயமாஹ வ்யாகுயலம்தர்ிய: 

அத தீரய்கண காயலந ஸம்ஜ்ோம் ஆப பரம்தப: ௨ 

ஸ ஸம்ஜ்ோ முப லப்வயவ தீரக் முஷ்ணம் ச 

நிஶ்ஶ்வஸந ்

தகௌஸல்யாம் பாரஶ்்வயதா தர்ுஷ்டவ்ா புந 

ஶ்சிம்தாம் உபாகமத ்௩ 

தஸ்ய சிநத்ய மாநஸ்ய ப்ரதய்பாத ்கரம் துஷ்க்ருதம் 

ய த௭யநந க்ருதம் பூரவ்ம் அஜ்ோநாத ்ஶப்த யவதிநா ௪ 

அமநா ஸ்யதந யஶாயகந ராம யஶாயகந ச ப்ரபுஃ 

தவ்ாப்யா ம௭பி மஹா ராஜ ஶ்யஶாகாப்யாம் 

அநவ்தப்யத ௫ 

தஹ்யமாந ஸ்து யஶாகாப்யாம் தகௌஸல்யாம் ஆஹ 

பூபதிஃ 

யவபமாந: அம்ஜலிம் க்ருதவ்ா ப்ரஸாதா௭ரத் 

ம௭வாங்முக: ௬ 
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ப்ரஸாதயய தவ்ாம் தகௌஸல்யய ரசியதா௭யம் மயா 

அம்ஜலிஃ 

வதஸ்லா சா௭நர்ுஶம்ஸா ச தவ்ம் ஹி நிதய்ம் 

பயரஷ்வ௭பி ௭ 

பரத்ா து கலு நாரணீாம் குணவாந ்நிரக்ுயணா௭பி வா 

தரம்ம் விம்ருஶமாநாநாம் ப்ரதய்க்ஷம் யதவி வதவதம் 

௮ 

ஸா தவ்ம் தரம்பரா நிதய்ம் தர்ுஷ்ட யலாக பராவர 

நா௭ரஹ்யஸ விப்ரியம் வகத்ும் துஃகிதா௭பி ஸுதுஃகிதம் 

௯ 

ததவ்ாக்யம் கருணம் ராஜ்ேஃ ஶ்ருதவ்ா தீந ஸ்ய 

பாஷிதம் 

தகௌஸல்யா வ்யஸ்ருஜ தப்ாஷ்பம் ப்ரணாளவீ 

நயவாதகம் ௧0 

ஸா மூரத்ந்ி பதத்வ்ா ருததீ ராஜ்ேஃ பதம்ம் இவாம்௭ஜலிம் 

ஸம்ப்ரமாத ்அப்ரவீத ்த்ரஸ்தா தவ்ரமாணா௭க்ஷரம் 

வசஃ ௧௧ 

ப்ரஸீத ஶிரஸா யாயச பூதமௌ நிபதிதா௭ஸ்மி யத 

யாசிதா௭ஸ்மி ஹதா யதவ ஹநத்வ்யா௭ஹம் ந ஹி 

தவ்யா ௧௨ 

வநஷா ஹி ஸா ஸ்தர் ீபவதி ஶ்லாகநீயயந தீமதா 

உபயயா: யலாகயயா: வீர பதய்ா யா 

ஸம்ப்ரஸாதய்யத ௧௩ 

ஜாநாமி தரம்ம் தரம்ஜ்ே தவ்ாம் ஜாயந ஸதய் வாதிநம் 

புதர் யஶாகா௭௭ரத்யா ததத்ு மயா கிம் அபி பாஷிதம் 

௧௪ 

யஶாயகா நாஶயயத வதரய்ம் யஶாயகா நாஶயயத 

ஶ்ருதம் 

யஶாயகா நாஶயயத ஸரவ்ம் நாஸ்தி யஶாக ஸயமா 

ரிபுஃ ௧௫ 

ஶக்ய ஆபதித ஸ்யஸாடும் ப்ரஹயரா ரிபு ஹஸ்தத:  

யஸாடும் ஆபதிதஃ யஶாகஃ ஸுஸூக்்ஷயமா௭பி ந 

ஶக்யயத ௧௬ 
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( தரம்ஜ்ோ: ஶ்ருதி மம்யதா௭பி சிநந் தரம்ா௭ரத் 

ஸம்ஶயா: 

ய தயயா வீர முஹ்யம்தி யஶாக ஸம்மூட யசதஸ: ) 

வந வாஸாய ராம ஸ்ய பே்ச ராதய்ரா௭தய் கண்யயத 

யஃ யஶாக ஹத ஹரஷ்ாயாஃ பே்ச வரய்ஷாபயமா 

மம ௧௭ 

தம் ஹி சிநத்ய மாநாயாஃ யஶாயகா௭யம் ஹ்ருதி 

வரத்யத 

நதீநாம் இவ யவயகந ஸமுதர் ஸலிலம் மஹத ்௧௮ 

ஏவம் ஹி கதய நத்ய்ா௭ஸ்து தகௌஸல்யாயாஃ ஶுபம் 

வசஃ 

மநத் ரஶ்மி: அபூத ்ஸுரய்யா ரஜநீ சா௭ப்யவரத்த ௧௯ 

அத ப்ரஹ்லாதியதா வாக்வய: யதவ்யா 

தகௌஸல்யயா நர்ுபஃ 

யஶாயகந ச ஸமாக்ராநய்தா நிதர்ாயா வஶம் ஏயிவாந ்

௨0 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  தவ்ி 

ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

த்ரி ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்:    

ப்ரதிபுதய்தா முஹூரய்தந யஶாயகாபஹத யசதநஃ 

அத ராஜா தஶரதஃ ஸ சிநத்ாம் அப்யபதய்த ௧ 

ராம லக்்ஷமணயயா ஶ்வசவ விவாஸா 

தவ்ாஸயவாபமம் 

ஆவியவயஶாபஸரக் ஸ்தம் தமஃ ஸூரய்ம் இவா ஸுரம் ௨ 

ஸ பாரய்ய நிரக்யத ராயம தகௌஸல்யாம் 

யகாஸயலஶ்வர: 

விவக்ஷு ரஸிதாபாம்காம் ஸ்ம்ருதவ்ா துஷ்கர்ுத மாதம்ந: 

௩ 

ஸ ராஜா ரஜநீம் ஷஷ்டீம் ராயம ப்ரவ்ராஜியத வநம் 

அரத் ராதய்ர தஶரதஃ ஸம்ஸ்மரந ்துஷ்க்ருதம் க்ருதம் ௪ 

ஸ ராஜா புதர் யஶாகா௭௭ரத்: ஸ்ம்ருதவ்ா துஷ்க்ருத 

மாதம்ந: 

தகௌஸல்யாம் புதர் யஶாகா௭ரத்ாம் இதம் வசநம் 

அப்ரவீத ்௫ 
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யதா௭௭சரதி கல்யாணி ஶுபம் வா யதி வா௭ஶுபம் 

தத ்ஏவ லபயத பதய்ர கரத்ா கரம்ஜம் ஆதம்நஃ ௬ 

குரு லாகவம் அரத்ாநாம் ஆரம்யப கரம்ணாம் பலம் 

யதாஷம் வா யயா ந ஜாநாதி ஸ பால இதி 

யஹாசய்யத ௭ 

கஶ்சித ்ஆம்ரவணம் சிதத்வ்ா பலாஶாம் ஶ்ச நிஷிம்சதி 

புஷ்பம் தர்ுஷ்டவ்ா பயல க்ருதந்ுஃ ஸ யஶாசதி பலாகயம 

௮ 

அவிஜ்ோய பலம் யயா ஹி கரம்தய்வ வா௭நுதாவதி 

ஸ யஶாயசத ்பல யவளாயாம் யதா கிம்ஶுக யஸசக: ௯ 

யஸா௭ஹம் ஆம்ரவணம் சிதத்வ்ா பலாஶாம் ஶ்ச 

நய்யஷசயம் 

ராமம் பலாகயம தய்க்தவ்ா பஶ்சாத ்யஶாசாமி 

துரம்திஃ ௧0 

லப்த ஶப்யதந தகௌஸல்யய குமாயரண தநுஷ்மதா 

குமாரஃ ஶப்த யவதீதி மயா பாபம் இதம் கர்ுதம் ௧௧ 

தத ்இதம் யம௭நுஸம்ப்ராப்தம் யதவி துஃகம் ஸ்வயம் 

க்ருதம் 

ஸம்யமாஹாத ்இஹ பாயலந யதா ஸ்யாத ்பக்ஷிதம் 

விஷம் ௧௨ 

யதா௭நய்: புருஷ: கஶ்சித ்பலாவஶ: யமாஹியதா 

பயவத ் 

ஏவம் மமா௭ப்யவிஜ்ோதம் ஶப்த யவதய்ம௭யம் பலம் 

௧௩ 

யதவி அநூடா தவ்ம் அபயவா யுவ ராயஜா பவா ம்யஹம் 

ததஃ ப்ராவ்ருட௭நுப்ராப்தா மத காம விவரத்ிநீ ௧௪ 

உபாஸ்ய ஹி ரஸாந ்தபௌமாம் ஸ்தப்தவ்ா ச ஜகத ்

அம்ஶுபிஃ 

பயரதா௭௭சரிதாம் பீமாம் ரவி: ஆவிஶயத திஶம் ௧௫ 

உஷ்ணம் அநத்ரத்யத ஸதய்ஃ ஸ்நிகத்ா ததர்ுஶியர 

கநாஃ 

தயதா ஜஹ்ருஷியர ஸரய்வ யபக ஸாரங்க பரஹ்ிணஃ 

௧௬ 
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க்லிநந் பயக்ஷாதத்ரா ஸ்நாதா: க்ருசச்ர்ா திவ 

பததர்ிண: 

வ்ருஷ்டி வாதாவ தூதாக்ராந ்பாதபாந ்அபியபதியர ௧௭ 

பதியதநா௭ம்பஸா சநந்ஃ பதமாயநந சா௭ஸக்ருத ்

ஆபதபௌ மதத் ஸாரங்க ஸ்யதாய ராஶி ரிவா௭சலஃ 

௧௮ 

பாம்டுரா௭ருண வரண்ாநி ஸ்யராதாம்ஸி விமலா 

நய்௭பி 

ஸுஸ்ருவு ரக்ிரி தாதுப்ய: ஸபஸ்மாநி புஜம்க வத ்௧௯ 

( ஆகுலா௭ருண யதாயாநி ஸ்யராதாம்ஸி விமலா 

நய்௭பி 

உநம்ாரக் ஜல வாஹீநி பபூவு ரஜ்ல தாகயம )  

தஸ்மி நந்தி ஸுயக காயல தநுஷ்மாந ்இஷுமாந ்ரதீ 

வ்யாயாம க்ருத ஸம்கல்பஃ ஸரயூம் அநவ்காம் நதீம் ௨0 

நிபாயந மஹிஷம் ராதத்ரௌ கஜம் வா௭ப்யாகதம் நதீம் 

அநய்ம் வா ஶ்வாபதம் கம்சி ஜ்ஜிகாம்ஸு: 

அஜியதநத்ர்ியஃ ௨௧ 

( தஸ்மிந ்ஸ்ததர்ா௭ஹம் ஏகாநய்த ராதத்ரௌ விவ்ருத 

காரம்ுக:  

ததர் அஹம் ஸம்வ்ருதம் வநய்ம் ஹதவாம் ஸ்தீர 

மாகதம்  

அநய்ம் சா௭பி ம்ருகம் ஹிம்ஸ்ரம் ஶப்தம் 

ஶ்ருதவ்ா௭ப்யுபாகதம் ) 

அதா௭நத்காயர து அஶ்தரௌஷம் ஜயல கும்ப ஸ்ய 

பூரய்தஃ 

அசக்ஷுர ்விஷயய யகாஷம் வாரண ஸ்யயவ நரத்தஃ 

௨௨ 

தயதா௭ஹம் ஶரம் உதத்ர்ுதய் தீப்தம் ஆஶீ வியஷா 

பமம் 

ஶப்தம்ப்ரதி கஜ ப்யரப்ஸு: அபிலக்்ஷய தவ்பாதயம் ௨௩ 

அமும்சம் நிஶிதம் பாணம் அஹம் ஆஶீ வியஷா பமம் 

ததர் வாக் உஷஸி வ்யக்தா ப்ராது ராஸீத ்வதநௌகஸஃ 

௨௪ 

ஹா யஹதி பதத ஸ்யதாயய பாணா௭பிஹத மரம்ண: 
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தஸ்மிந ்நிபதியத பாயண வாக௭பூ தத்தர் மாநுஷீ ௨௫ 

கதம் அஸ்ம தவ்ியத ஶஸ்தர்ம் நிபயத தத்ு தபஸ்விநி 

ப்ரவிவிக்தாம் நதீம் ராதத்ரௌ உதாஹாயரா௭ஹம் 

ஆகதஃ ௨௬ 

இஷுணா௭பிஹதஃ யகந கஸ்ய வா கிம் க்ருதம் மயா 

ருயஷ ரஹ்ி நய்ஸ்த தண்ட ஸ்ய வயந வநய்ய ந ஜீவதஃ 

௨௭ 

கதம் நு ஶஸ்தய்ரண வயதா மதவ்ிதஸ்ய விதீயயத 

ஜடா பார தர ஸ்வயவ வல்க லா௭ஜிந வாஸஸஃ ௨௮ 

யகா வயதந மமா௭ரத்ீ ஸ்யாத ்கிம் வா ஸ்யா௭பக்ருதம் 

மயா 

ஏவம் நிஷ்பலம் ஆரப்தம் யகவலா௭நரத் ஸம்ஹிதம் 

௨௯ 

ந கஶ்சித ்ஸாது மநய்யத யவதவ குரு தல்பகம் 

நா௭ஹம் ததா௭நு யஶாசாமி ஜீவித க்ஷயம் ஆதம்நஃ 

௩0  

மாதரம் பிதரம் யசாதபௌ அநுயஶாசாமி மதவ்யத  

தத ்ஏதாந ்மிதுநம் வ்ருதத்ம் சிரகால ப்ருதம் மயா ௩௧ 

மயி பே்சதவ்ம் ஆபநய்ந காம் வ்ருதத்ிம் வரத்யிஷ்யதி 

வ்ருதத்தௌ ச மாதா பிததரௌ அஹம் வச யக ஷுணா 

ஹதஃ 

யகந ஸ்ம நிஹதாஃ ஸரய்வ ஸுபாயலநா௭க்ருதா தம்நா 

௩௨ 

தாம் கிரம் கருணாம் ஶ்ருதவ்ா மம 

தரம்ா௭நுகாம்க்ஷிணஃ 

கராப்யாம் ஸ ஶரம் சாபம் வ்யதித ஸ்யா௭பதத ்புவி 

௩௩ 

தஸ்யா௭ஹம் கருணம் ஶ்ருதவ்ா நிஶி லாலபயதா பஹு  

ஸம்ப்ராம்த ஶ்யஶாக யவயகந ப்ருஶமா௭௭ஸ வியசதந: 

௩௪ 

தம் யதஶம் அஹம் ஆகம்ய தீந ஸதத்வ்ஃ ஸுதுரம்நாஃ 

அபஶ்யம் இஷுணா தீயர ஸரய்வா ஸ்தாபஸம் ஹதம் 

௩௫ 

அவகீரண் ஜடா பாரம் ப்ரவிதத் கலயஶாதகம்  
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பாம்ஸு யஶாணித திக்தாம்கம் ஶயாநம் ஶல்ய பீடிதம் 

௩௬ 

ஸ மாம் உதவ்ீக்்ஷய யநதர்ாப்யாம் த்ரஸ்தம் அஸ்வஸ்த 

யசதஸம் 

இதி உவாச வசஃ க்ரூரம் திதக்ஷந ்இவ யதஜஸா ௩௭ 

கிம் தவா௭பகர்ுதம் ராஜந ்வயந நிவஸதா மயா 

ஜிஹீரஷ்ு: அம்யபா குரவ்௭ரத்ம் யத ்அஹம் தாடித 

ஸ்தவ்யா ௩௮ 

ஏயகந கலு பாயணந மரம்ண்ய௭பிஹயத மயி 

தத்வௌ அநத்தௌ நிஹததௌ வ்ருதத்தௌ மாதா 

ஜநயிதா ச யம ௩௯ 

ததௌ கதம் துரப்தலௌ அநத்தௌ மதப்்ரதீதக்ஷௌ 

பிபாஸிததௌ 

சிரம் ஆஶா கர்ுதாம் தர்ுஷ்ணாம் கஷ்டாம் 

ஸம்தாரயிஷ்யதஃ ௪0 

ந நூநம் தபயஸா வா௭ஸ்தி பலயயாகஃ ஶ்ருதஸ்ய வா 

பிதா யந ்மாம் ந ஜாநாதி ஶயாநம் பதிதம் புவி ௪௧ 

ஜாநந ்அபி ச கிம் குரய்ாத ்அஶகத்ி: அபரிக்ரமஃ 

பிதய்மாநம் இவா௭ஶக்த ஸ்தர்ாதும் அநய்யா நயகா 

நகம் ௪௨ 

பிது ஸ்தவ்ம் ஏவ யம கதவ்ா ஶீக்ரம் ஆசக்்ஷவ ராகவ 

ந தவ்ாம் அநுதயஹத ்க்ருதய்தா வநம் வஹ்நி: 

இவவதிதஃ ௪௩ 

இயம் ஏகபதீ ராஜந ்யயதா யம பிது: ஆஶ்ரமஃ 

தம் ப்ரஸாதய கதவ்ா தவ்ம் ந தவ்ாம் ஸ குபிதஃ ஶயபத ்

௪௪ 

விஶல்யம் குரு மாம் ராஜந ்மரம் யம நிஶிதஃ ஶரஃ 

ருணதத்ி ம்ருது யஸாதய்ஸதம் தீரம் அம்புரயயா யதா 

௪௫ 

ஸ ஶல்ய: க்லிஶ்யயத ப்ராவண ரவ்ிஶல்யயா 

விநஶிஷ்யதி  

இதி மாம௭விஶ சச்ிம்தா தஸ்ய ஶல்யா௭பகரஷ்யண 

௪௬ 

துஃகி த ஸ்ய ச தீந ஸ்ய மம யஶாகா௭௭துர ஸ்ய ச  
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லக்ஷயா மாஸ ஹ்ருதயய சிம்தாம் முநி ஸுத ஸ்ததா ௪௭ 

தாம்யமாந ஸ்ஸ மாம் க்ருசச்ர்ா துவாச பரமா௭௭ரத்வத ் 

ஸீதமாயநா விவ்ருதத்ாநய்கா யவஷ்டமாயநா கத: 

க்ஷயம் ௪௮ 

ஸம்ஸ்தப்ய யஶாகம் வதரய்யண ஸ்திர சிதத்: 

அபவாம்ய௭ஹம் 

ப்ரஹ்ம ஹதய்ா க்ருதம் பாபம் ஹ்ருதயாத ்அபநீயதாம் 

௪௯ 

ந தவ்ிஜாதி: அஹம் ராஜந ்மா பூ தய்த மநயஸா வ்யதா 

ஶூதர்ாயாம் அஸ்மி வவஶ்யயந ஜாயதா ஜநபதா௭திப 

௫0 

இதீவ வததஃ க்ருசச்ர்ாத ் பாணா௭பிஹத மரம்ணஃ 

விகூரண்யதா வியசஷ்ட ஸ்ய யவபமாந ஸ்ய பூதயல ௫௧ 

தஸ்யது ஆநம்யமாந ஸ்ய தம் பாணம் அஹம் உதத்ரம் 

ஸ மா முதவ்ீக்்ஷய ஸம்த்ரஸ்யதா ஜதஹௌ ப்ராணாம் 

ஸ்தயபாதந: ௫௨ 

ஜலா௭௭ரத்ர் காதர்ம் து விலப்ய க்ருசச்ாந ் 

மரம் வ்ரணம் ஸம்ததம் உசவ்ஸநத்ம் 

ததஃ ஸரய்வாம் தம் அஹம் ஶயாநம்   

ஸமீக்்ஷய பதய்ர௭ஸ்மி ப்ருஶம் விஷண்ணஃ  ௫௩ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட தர்ி 

ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

சது ஷ்ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்:        

வதம் அப்ரதி ரூபம் து மஹரய்ஷ ஸ்தஸ்ய ராகவ: 

விலப நய்நவ தரம்ாதம்ா தகௌஸல்யாம் புந ரப்ரவீத ்௧ 

தத௭ஜ்ோநாந ்மஹத ்பாபம் க்ருதவ்ா ஸம்குலியத 

நத்ர்ியஃ 

ஏக: து  அசிநத்யம் புதத்ய்ா கதம் நு ஸுக்ருதம் பயவத ்௩ 

தத ஸ்தம் கடம் ஆதாய பூரண்ம் பரம வாரிணா 

ஆஶ்ரமம் தம் அஹம் ப்ராப்ய யதா௭௭க்யாத பதம் கதஃ 

௪ 

ததர்ா௭ஹம் துரப்தலௌ அநத்தௌ வ்ருதத்தௌ 

அபரிணாயதகௌ 
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அபஶ்யம் தஸ்ய பிததரௌ லூந பக்ஷா விவ தவ்ிதஜௌ 

௫ 

தந ்நிமிதத்ாபி: ஆஸீதநௌ கதாபி: அபரிக்ரதமௌ 

தாம் ஆஶாம் மதக்்ருயத ஹீதநௌ உதாஸீதநௌ 

அநாதவத ்௬ 

பத ஶப்தம் து யம ஶ்ருதவ்ா முநி: வாக்யம் அபாஷத 

கிம் சிராயஸி யம புதர் பாநீயம் க்ஷிப்ரம் ஆநய ௭ 

யநந்ிமிதத்ம் இதம் தாத ஸலியல க்ரடீிதம் தவ்யா 

உதக்ம்டிதா யத மாயதயம் ப்ரவிஶ க்ஷிப்ரம் ஆஶ்ரமம் 

௮ 

யதவ்்யளகீம் க்ருதம் புதர் மாதர்ா யத யதி வா மயா 

ந தந ்மநஸி கரத்வ்யம் தவ்யா தாத தபஸ்விநா ௯ 

தவ்ம் கதி ஸ்து அகதீநாம் ச சக்ஷு ஸ்தவ்ம் ஹீந 

சக்ஷுஷாம் 

ஸமாஸக்தா ஸ்தவ்யி ப்ராணாஃ கிம் தவ்ம் யநா 

நா௭பிபாஷயஸ ௧0 

முநிம் அவ்யகத்யா வாசா தம் அஹம் ஸஜ்ஜமாநயா 

ஹீந வ்யம்ஜநயா ப்யரக்்ஷய பீயதா பீத இவா ப்ருவம் 

௧௧ 

மநஸஃ கரம் யசஷ்டாபி: அபிஸம்ஸ்தப்ய வாக்பலம் 

ஆசசயக்ஷ தவ்ஹம் தஸ்வம புதர் வ்யஸநஜம் பயம் 

௧௨ 

க்ஷதர்ியயா௭ஹம் தஶரயதா நா௭ஹம் புதய்ரா 

மஹாதம்நஃ 

ஸஜ்ஜந அவமதம் துஃகம் இதம் ப்ராப்தம் ஸ்வ கரம்ஜம் 

௧௩ 

பகவந ்சாப ஹஸ்யதா௭ஹம் ஸரயூ தீரம் ஆகதஃ 

ஜிகாம்ஸுஃ ஶ்வாபதம் கம்சி நந்ிபாயந சா௭௭கதம் கஜம் 

௧௪ 

ததர் ஶ்ருயதா மயா ஶப்யதா ஜயல கும்ப ஸ்ய பூரய்தஃ 

தவ்ியபா௭யம் இதி மதவ்ா௭யம் பாயணநா௭பிஹயதா 

மயா ௧௫ 

கதவ்ா நதய்ா ஸ்தத ஸ்தீரம் அபஶ்யம் இஷுணா ஹ்ருதி 

விநிரப்ிநந்ம் கத ப்ராணம் ஶயாநம் புவி தாபஸம் ௧௬ 
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பகவந ்ஶப்தம் ஆலக்்ஷய மயா கஜ ஜிகாம்ஸுநா 

விஸ்ருஷ்யடா௭ம்பஸி நாராச ஸ்யதந யத நிஹதஃ ஸுதஃ 

௧௭ 

தத ஸ்த ஸ்வயவ வசநாத ்உயபதய் பரிதப்யத: 

ஸ மயா ஸஹஸா பாண உதர்ுயதா மரம்த ஸ்ததா ௧௮ 

ஸ யசாதத்ர்ுயதந பாயணந ததவ்ரவ ஸ்வரக்ம் 

ஆஸ்திதஃ 

பகவநத்தௌ பிததரௌ யஶாசந ்அம்தா விதி விலப்ய ச 

௧௯ 

அஜ்ோநாத ்பவதஃ புதர்ஃ ஸஹஸா௭பிஹயதா மயா 

யஶஷம் ஏவம் கயத யத ்ஸ்யாத ்தத ்ப்ரஸீதது யம முநிஃ 

௨0 

ஸ தசச்ர்ுதவ்ா வசஃ க்ரூரம் மயயாக்தம் அக ஶம்ஸிநா  

நா௭ஶக தத்ீவ்ர மாயாஸம் அகரத்ும் பகவாந ்ருஷி: ௨௧ 

ஸ பாஷ்ப பூரண் வதயநா நிஶ்ஶ்வஸந ்யஶாக 

கரஶ்ிதஃ 

மாம் உவாச மஹாயதஜாஃ கர்ுதாம்ஜலிம் உபஸ்திதம் 

௨௨ 

ய தய்யதத ்அஶுபம் கரம் ந தவ்ம் யம கதயய ஸ்வயம் 

பயல நம்ூரத்ா ஸ்ம யத ராஜந ்ஸதய்ஃ ஶத ஸஹஸ்ரதா 

௨௩ 

க்ஷதர்ியயண வயதா ராஜந ்வாநப்ரஸ்யத வியஶஷதஃ 

ஜ்ோந பூரவ்ம் க்ருதஃ ஸ்தாநா சச்ய்ாவயயத ்அபி 

வஜ்ரிணம் ௨௪ 

ஸப்ததா து பயல நம்ூரத்ா முதநௌ தபஸி திஷ்டதி 

ஜ்ோநா தவ்ிஸ்ருஜத ஶ்ஶஸ்தர்ம் தாதர்ுயஶ ப்ரஹ்ம 

வாதிநி ௨௫ 

அஜ்ோநா தத்ி க்ருதம் யஸ்மாத ்இதம் யதவநவ ஜீவஸி 

அபி ஹ்ய௭தய் குலம் ந ஸ்யா திக்்ஷவாகூணாம் குயதா 

பவாந ்௨௬ 

நய தநௌ நர்ுப தம் யதஶம் இதி மாம் சா௭ப்யபாஷத 

அதய் தம் த்ரஷ்டும் இசச்ாவஃ புதர்ம் பஶ்சிம தரஶ்நம் 

௨௭ 

ருதியரணா௭வஸிக்தா௭ங்கம் ப்ரகீரண்ா௭ஜிந வாஸஸம் 
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ஶயாநம் புவி நிஸ்ஸம்ஜ்ேம் தரம் ராஜ வஶம் கதம் ௨௮ 

அதா௭ஹம் ஏக ஸ்தம் யதஶம் நீதவ்ா ததௌ ப்ருஶ 

துஃகிததௌ 

அஸ்பரஶ்யம் அஹம் புதர்ம் தம் முநிம் ஸஹ பாரய்யா 

௨௯ 

ததௌ புதர்ம் ஆதம்நஃ ஸ்ப்ருஷ்டவ்ா தம் ஆஸாதய் 

தபஸ்விதநௌ 

நியபததுஃ ஶரயீர௭ஸ்ய பிதா சா௭ஸ்யயதம் அப்ரவீத ்௩0 

நா௭பிவாதயயஸ மா அதய் ந ச மாம் அபிபாஷயஸ 

கிம் நு யஶயஷ து பூதமௌ தவ்ம் வதஸ் கிம் 

குபியதாஹ்ய௭ஸி ௩௧ 

ந தவ்௭ஹம் யத ப்ரியஃ புதர் மாதரம் பஶ்ய தாரம்ிக 

கிம் நு நா௭௭லி0கயஸ புதர் ஸுகுமார வயசா வத ௩௨ 

கஸ்ய வா௭பர ராதய்ர௭ஹம் ஶ்யராஷ்யாமி 

ஹ்ருதயம்கமம் 

அதீயாந ஸ்ய மதுரம் ஶாஸ்தர்ம் வா௭நய் தவ்ியஶஷதஃ 

௩௩ 

யகா மாம் ஸம்தய்ாம் உபாஸ்வயவ ஸ்நாதவ்ா ஹுத 

ஹுதாஶநஃ 

ஶ்லாகயிஷ்ய தய்ுபாஸீநஃ புதர் யஶாக பயாரத்ிதம் 

௩௪ 

கநத் மூல பலம் ஹ்ருதவ்ா யகா மாம் ப்ரியம் 

இவாதி௭திம் 

யபாஜயிஷ்ய தய்கரம்ண்யம் அப்ரக்ரஹம் அநாயகம் 

௩௫ 

இமாம் அநத்ாம் ச வ்ருதத்ாம் ச மாதரம் யத தபஸ்விநீம் 

கதம் புதர் பரிஷ்யாமி க்ருபணாம் புதர் கரத்ிநீம் ௩௬ 

திஷ்ட மாம் மா கமஃ புதர் யம ஸ்ய ஸதநம் ப்ரதி 

ஶ்யவா மயா ஸஹ கநத்ா௭ஸி ஜநநய்ா ச ஸயமதிதஃ 

௩௭ 

உபா வ௭பி ச யஶாகாரத்ா வ௭நாததௌ கர்ுபதணௌ 

வயந 

க்ஷிப்ரம் ஏவ கமிஷ்யாவ ஸ்தவ்யா ஹீதநௌ யம 

க்ஷயம் ௩௮ 
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தயதா வவவஸ்வதம் தர்ுஷ்டவ்ா தம் ப்ரவக்்ஷயாமி 

பாரதீம் 

க்ஷமதாம் தரம் ராயஜா யம பிப்ருயாதப்ிதரா வயம் ௩௯ 

தாதும௭ரஹ்ஸி தரம்ாதம்ா யலாக பாயலா மஹா 

யஶா: 

ஈதர்ுஶ ஸ்ய மமா௭க்ஷய்யா யமகா ம௭பய தக்ஷிணாம் 

௪0 

அபாயபா௭ஸி யதா புதர் நிஹதஃ பாப கரம்ணா 

யதந ஸதய்யந கசச்ா௭௭ஶு யய யலாகாஃ ஶஸ்தர் 

யயாதிநாம் ௪௧ 

யாநத்ி ஶூரா கதிம் யாம் ச ஸம்க்ராயம ஷ்வ௭நிவரத்ிநஃ 

ஹதா ஸ்தவ்௭பிமுகாஃ புதர் கதிம் தாம் பரமாம் வ்ரஜ 

௪௨ 

யாம் கதிம் ஸகரஃ வஶப்யயா திலீயபா ஜநயமஜயஃ 

நஹுயஷா துநத்ுமார ஶ்ச ப்ராப்தா ஸ்தாம் கசச் புத்ரக 

௪௩ 

யா கதிஃ ஸரவ் ஸாதூநாம் ஸ்வாதய்ாயா தத்பஸா ச யா 

யா பூமித ஸ்யாஹிதாக்யந ஶ்ச ஏக பதநீ் வ்ரத ஸ்ய ச 

௪௪ 

யகா ஸஹஸ்ர ப்ரதாதர்ூணாம் யா யா குருப்ருதாம் அபி 

யதஹ நய்ாஸ க்ருதாம் யா ச தாம் கதிம் கசச் புத்ரக ௪௫ 

ந ஹி தவ்ஸ்மிந ்குயல ஜாயதா கசச் தய்௭குஶலாம் 

கதிம் 

ஸ து யாஸ்யதி யயந தவ்ம் நிஹயதா மம பாம்தவ: ௪௬ 

ஏவம் ஸ க்ருபணம் ததர் பரய்யதவயதா௭ஸக்ருத ்

தயதா௭ஸ்வம கரத்ும் உதகம் ப்ரவ்ருதத்ஃ ஸஹ 

பாரய்யா ௪௭ 

ஸ து திவ்யயந ரூயபண முநி புதர்ஃ ஸ்வ கரம்பிஃ 

ஸ்வரக்ம் அதய்ாருஹத ்க்ஷிப்ரம் ஶகய்ரண ஸஹ 

தரம்வித ்௪௮ 

ஆபபாயஷ ச ததௌ வ்ருதத்தௌ ஸஹ ஶகய்ரண 

தாபஸ: 

ஆஶ்வாஸ்ய ச முஹூரத்ம் து பிததரௌ வாகய்ம் அப்ரவீத ்

௪௯ 
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ஸ்தாநம் அஸ்மி மஹத ்ப்ராப்யதா பவயதாஃ 

பரிசாரணாத் 

பவநத்ா வ௭பி ச க்ஷிப்ரம் மம மூலம் உவபஷ்யதஃ ௫0 

ஏவம் உக்தவ்ா து திவ்யயந விமாயநந வபுஷ்மதா 

ஆருயராஹ திவம் க்ஷிப்ரம் முநி புதய்ரா ஜியதநத்ர்ியஃ 

௫௧ 

ஸ க்ருதவ்ா தூதகம் தூரண்ம் தாபஸஃ ஸஹ பாரய்யா 

மாம் உவாச மஹாயதஜாஃ கர்ுதாம்ஜலிம் உபஸ்திதம் 

௫௨ 

அதவ்யவ ஜஹி மாம் ராஜந ்மரயண நா௭ஸ்தி யம 

வ்யதா 

ய சச்யர வணக புதர்ம் மாம் தவ்ம் அகாரஷ்ீ: அபுத்ரகம் 

௫௩ 

தவ்யா து யத ்அவிஜ்ோநாந ்நிஹயதா யம ஸுதஃ ஶுசிஃ 

யதந தவ்ாம் அபிஶப்ஸ்யாமி ஸுதுஃகம் அதி தாருணம் 

௫௪ 

புதர் வ்யஸநஜம் துஃகம் யத ்ஏதந ்மம ஸாம்ப்ரதம் 

ஏவம் தவ்ம் புதர் யஶாயகந ராஜந ்காலம் கரிஷ்யஸி 

௫௫ 

அஜ்ோநா தத்ு ஹயதா யஸ்மாத ்க்ஷதர்ியயண தவ்யா 

முநி: 

தஸ்மா தவ்ாம் நா௭விஶ தய்ா௭௭ஶு ப்ரஹ்ம ஹதய்ா 

நரா௭திப ௫௬  

தவ்ா ம௭பி ஏதாதர்ுயஶா பாவ: க்ஷிப்ர யமவ 

கமிஷ்யஸி  

ஜீவிதாம்த கயரா யகாயரா தாதார மிவ தக்ஷிணா 

௫௭ 

ஏவம் ஶாபம் மயி நய்ஸ்ய விலப்ய கருணம் பஹு  

சிதா மா௭௭யராப்ய யதஹம் தநம்ிதுநம் ஸ்வரக் 

மப்யயாத ்௫௮ 

தயதத சச்ிம்தயா யநந ஸ்ம்ருதம் பாபம் மயா ஸ்வயம்  

ததா பால்யாத ்க்ருதம் யதவி ஶப்தயவதய்௭நுகரஷ்ிணா 

௫௯ 

தஸ்யா௭யம் கரம்யணா யதவி விபாக ஸ்ஸமுபஸ்தித: 
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அபதவ்ய ஸ்ஸஹ ஸம்புகய்த வ்யாதி: அநந் ரயஸ யதா 

௬0 

தஸ்மாந ்மாம் ஆகதம் பதய்ர தஸ்யயாதாரஸ்ய த 

தவ்சஃ 

யத௭ஹம் புதர் யஶாயகந ஸம்தய்க்்ஷயா ம்ய௭தய் 

ஜீவிதம் ௬௧ 

சக்ஷுரப்்யாம் தவ்ாம் ந பஶ்யாமி தகௌஸல்யய ஸாது 

மாம் ஸ்ப்ருஶ  

இதய்ுகத்வ்ா ஸ ருதம் ஸ்ரஸ்யதா பாரய்ாமா௭௭ஹ ச 

பூமிப: ௬௨ 

ஏத நய்ம ஸதர்ுஶம் யதவி யநம்யா ராகயவ க்ருதம்   

ஸதர்ுஶம் ததத்ு தஸ்வயவ யத௭யநந க்ருதம் மயி ௬௩ 

துரவ்்ருதத் ம௭பி க: புதர்ம் தய்யஜ தப்ுவி விசக்ஷண: 

கஶ்ச ப்ரவ்ராஜ்யமாயநா வா நா௭ஸூயய தப்ிதரம் ஸுத: 

௬௪ 

யதி மாம் ஸம்ஸ்ப்ருயஶ தர்ாமஃ ஸக்ருத௭தய் லயபத வா 

யம க்ஷய ம௭நுப்ராப்தா த்ரக்்ஷயம்தி ந ஹி மாநவா: 

௬௫ 

சக்ஷுஷா தவ்ாம் ந பஶ்யாமி ஸ்ம்ருதி ரம்ம விலுப்யயத 

தூதா வவவஸ்வத ஸ்வயயத தகௌஸல்யய தவ்ரயநத்ி 

மாம் ௬௬ 

அத ஸ்து கிம் துஃகதரம் யத ்அஹம் ஜீவித க்ஷயய 

ந ஹி பஶ்யாமி தரம்ஜ்ேம் ராமம் ஸதய் பராக்ரமம் ௬௭ 

தஸ்யா௭தரஶ்நஜ ஶ்யஶாக ஸ்ஸுதஸ்ய௭ப்ரதிகரம்ண:: 

உசய்சாஷயதி யம ப்ராணா நவ்ாரி ஸ்யதாக 

மிவா௭௭தப: ௬௮ 

ந யத மநுஷ்யா யதவா ஸ்யத யய சாரு ஶுப குண்டலம் 

முகம் த்ரக்்ஷயநத்ி ராம ஸ்ய வரய்ஷ பே்ச தயஶ புநஃ 

௬௯ 

பதம் பதய்ரக்ஷணம் ஸுப்ரு ஸுதம்ஷ்டர்ம் சாரு நாஸிகம் 

தநய்ா த்ரக்்ஷயநத்ி ராம ஸ்ய தாரா௭திப நிபம் முகம் ௭0 

ஸதர்ுஶம் ஶாரத ஸ்யயநய்தாஃ புல்ல ஸ்ய கமல ஸ்ய ச 

ஸுகநத்ி மம நாத ஸ்ய தநய்ா த்ரக்்ஷயநத்ி தநம்ுகம் ௭௧ 

நிவ்ருதத் வந வாஸம் தம் அயயாதய்ாம் புந: ஆகதம் 
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த்ரக்்ஷயநத்ி ஸுகியநா ராமம் ஶுக்ரம் மாரக் கதம் யதா 

௭௨ 

தகௌஸல்யய சிதத் யமாயஹந ஹ்ருதயம் ஸீததீவ யம  

யவதயய ந ச ஸம்யுக்தாந ்ஶப்த ஸ்பரஶ் ரஸாந ்அஹம் 

௭௩ 

சிதத் நாஶா தவ்ிபதய்ம்யத ஸரவ்ாண்யய 

யவம்தர்ியாணி யம 

க்ஷீண ஸ்யநஹ ஸ்ய தீந ஸ்ய ஸம்ஸக்தா ரஶ்மயயா 

யதா ௭௪ 

அயம் ஆதம்பவஃ யஶாயகா மாம் அநாதம் அயசதநம் 

ஸம்ஸாதயதி யவயகந யதா கூலம் நதீ ரயஃ ௭௫ 

ஹா ராகவ மஹா பாயஹா ஹா மமா௭௭யாஸ நாஶந 

ஹா பிதர்ு ப்ரிய யம நாத ஹா௭தய் கவ்ா௭ஸி கத ஸ்ஸுத 

௭௬ 

ஹா தகௌஸல்யய நஶிஷ்யாமி ஹா ஸுமிதய்ர 

தபஸ்விநி  

ஹா நர்ுஶம்யஸ மாமா௭மிதய்ர வகயகயி குல பாம்ஸநி 

௭௭ 

இதி ராம ஶ்ச மாது ஶ்ச ஸுமிதர்ாயா ஶ்ச ஸநந்ிததௌ  

ராஜா தஶரதஃ யஶாசந ்ஜீவிதா௭நத்ம் உபாகமத ்௭௮ 

ததா து தீநம் கதயந ்நராதிபஃ   

ப்ரிய ஸ்ய புதர் ஸ்ய விவாஸநா௭௭துரஃ 

கயத௭ரத்ராதய்ர ப்ருஶ துஃக பீடித:   

ததா ஜதஹௌ ப்ராணம் உதார தரஶ்நஃ ௭௯ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட சது 

ஷ்ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

பம்ச ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்:   

அத ராதர்ய்ாம் வ்யதீதாயாம் ப்ராத: ஏவா௭பயர௭ஹநி 

வநத்ிநஃ பரய்ுபாதிஷ்டந ்தத ்பாரத்ிவ நியவஶநம் ௧ 

ஸூதா: பரம ஸம்ஸ்காரா மம்களா ஶ்யசாதத்ம ஶ்ருதா: 

காயகா: ஸ்துதி ஶலீா ஶ்ச நிகதம்த: ப்ருதக் ப்ருதக் ௨ 

ராஜாநம் ஸ்துவதாம் யதஷா 

முதாதத்ா௭பிஹிதா௭௭ஶிஷாம்  
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ப்ராஸாதாயபாக விஸ்தீரண்: ஸ்துதி ஶப்யதா 

ஹ்யவரத்த ௩ 

தத ஸ்து ஸ்துவதாம் யதஷாம் ஸூதாநாம் பாணி வாதகா: 

அபதாநா நய்ுதாஹ்ருதய் பாணி வாதா நவாதயந ்௪ 

யதந ஶப்யதந விஹகா: ப்ரதி புதத்ா விஸஸ்வநு: 

ஶாகா ஸ்தா: பம்ஜர ஸ்தா ஶ்ச யய ராஜ குல யகாசரா: ௫ 

வ்யாஹ்ருதா: புண்ய ஶப்தா ஶ்ச வீணாநாம் சா௭பி 

நிஸ்ஸ்வநா: 

ஆஶீ ரய்கயம் ச காதாநாம் பூரயா மாஸ யவஶ்ம தத ்௬ 

ததஃ ஶுசி ஸமாசாராஃ பரய்ுபஸ்தாந யகாவிதா: 

ஸ்தர் ீவரஷ் வர பூயிஷ்டா உபதஸ்து ரய்தா புரம் ௭ 

ஹரி சநத்ந ஸம்ப்ருகத்ம் உதகம் காம்சவந ரக்வடஃ 

ஆநிநய்ுஃ ஸ்நாந ஶிக்ஷாஜ்ோ யதா காலம் யதா விதி 

௮ 

மங்கள ஆலம்பநீயாநி ப்ராஶநீயாந ்உபஸ்கராந ்

உபநிநய்ு ஸ்ததா௭ப்ய௭நய்ாஃ குமார ீபஹுளா: ஸ்தர்ியஃ 

௯ 

அத யாஃ யகாஸயலநத்ர் ஸ்ய ஶயநம் ப்ரதய்௭நநத்ராஃ 

ஸரவ் லக்ஷண ஸம்பநந்ம் ஸரவ் விதிவ த௭ரச்ிதம்  

ஸரவ்ம் ஸுகுண லக்்ஷமீ வ தத்தப்பூவா௭பிஹாரிகம் ௧0 

ததத்ு ஸூரய்யாதயம் யாவ தஸ்ரவ்ம் பரிஸமுதஸ்ுகம்  

தஸ்ததௌ அநுப ஸம்ப்ராப்தம் கிம் ஸ்வி தி தய்ுப 

ஶம்கிதம் ௧௧ 

அத யா: யகாஸயலநத்ர் ஸ்ய ஶயநம் ப்ரதய்௭நம்தரா: 

தா ஸ்தர்ிய ஸ்து ஸமாகம்ய பரத்ாரம் ப்ரதய்யபாதயந ்

௧௨ 

ததா ப்யுசித வ்ருதத்ா ஸ்தா விநயயந நயயந ச  

ந ஹ்ய ஸ்ய ஶயநம் ஸ்ப்ருஷ்டவ்ா கிம்சித௭ப்யுப 

யலபியர  

தா ஸ்தர்ிய ஸ்ஸ்வப்ந ஶீலஜ்ோ ஶ்யசஷ்டா 

ஸம்சலநா௭௭திஷு ௧௩ 

தா யவபது பரதீா ஶ்ச ராஜ்ேஃ ப்ராயணஷு ஶங்கிதாஃ 

ப்ரதிஸ்யராத ஸ்தர்ுணா௭கர்ாணாம் ஸதர்ுஶம் 

ஸம்சகம்பியர ௧௪ 
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அத ஸம்யவப மநாநாம் ஸ்தர்ணீாம் தர்ுஷ்டவ்ா ச 

பாரத்ிவம் 

ய தத் தாஶங்கிதம் பாபம் தஸ்ய ஜஜ்யே விநிஶ்சயஃ 

௧௫ 

தகௌஸல்யா ச ஸுமிதர்ா ச புதர் யஶாக பராஜியத 

ப்ரஸுப்யதந ப்ரபுதய்யயத யதா கால ஸமநவ்ியத ௧௬ 

நிஷ்ப்ரபா ச விவரண்ா ச ஸநந்ா யஶாயகந ஸநந்தா  

ந வ்யராஜத தகௌஸல்யா தாயரவ திமிரா வ்ருதா ௧௭ 

தகௌஸல்யா௭நம்தரம் ராஜ்ே ஸ்ஸுமிதர்ா 

தத௭நம்தரம்  

ந ஸ்ம விப்ராஜயத யதவீ யஶாகா௭ஶ்ரு லுளிதா௭௭நநா 

௧௮ 

யத ச தர்ுஷ்டவ்ா ததா ஸுப்யத உயப யதவ்தயௌ ச தம் 

நர்ுபம்  

ஸுப்த யமயவாதக்த ப்ராண மம்த: புர மதர்ுஶ்யத ௧௯ 

ததஃ ப்ரசுக்ருஶு ரத்ீநாஃ ஸஸ்வரம் தா வராங்கநாஃ 

கயரணவ இவா௭ரண்யய ஸ்தாந ப்ரசய்ுத யூதபாஃ ௨0 

தாஸாம் ஆக்ரநத் ஶப்யதந ஸஹயஸா தக்த யசதயந 

தகௌஸல்யா ச ஸுமிதர்ா ச தய்க்த நிதய்ர பபூவதுஃ ௨௧ 

தகௌஸல்யா ச ஸுமிதர்ா ச தர்ுஷ்டவ்ா ஸ்ப்ருஷ்டவ்ா ச 

பாரத்ிவம் 

ஹா நாயததி பரிக்ருஶ்ய யபதது: தரண ீதயல ௨௨ 

ஸா யகாஸயலநத்ர் துஹிதா யவஷ்டமாநா மஹீ தயல 

ந பப்ராஜ ரயஜா தவ்ஸ்தா தாயரவ ககந சய்ுதா ௨௩ 

நர்ுயப ஶாம்த குயண ஜாயத தகௌஸல்யாம் பதிதாம் 

புவி  

அபஶ்யம் ஸ்தா: ஸ்தர்ிய: ஸரவ்ா ஹதாம் நாக வதூ மிவ 

௨௪ 

தத ஸ்ஸரவ்ா நயரநத்ர் ஸ்ய வகயகயீ ப்ரமுகா ஸ்தர்ிய:  

ருதம்தய் ஶ்யஶாக ஸம்தப்தா நியபது ரக்த யசதநா: ௨௫ 

தா பி ஸ்ஸ பலவா நந்ாத: க்யராஶம்தீபி: அநுதர்ுத:  

யயந ஸ்திரகீ்ருதம் பூய: தத ்க்ருஹம் ஸமநாதயத ்௨௬ 

தசச்  ஸம்தத்்ரஸ்த ஸம்ப்ராநத்ம் பரய்ுதஸ்ுக 

ஜநா௭௭குலம் 
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ஸரவ்த ஸ்துமுலா க்ரநத்ம் பரிதாபா௭௭ரத் பாநத்வம் ௨௭ 

ஸதய்யா நிபதிதா௭௭நநத்ம் தீந விகல்ப தரஶ்நம் 

பபூவ நரயதவ ஸ்ய ஸதம் திஷ்டாநத் மீயுஷஃ ௨௮ 

அதீதம் ஆஜ்ோய து பாரத்ிவரஷ்பம்  

யஶஸ்விநம் ஸம்பரிவாரய் பதந்யஃ 

ப்ருஶம் ருதநத்ய்ஃ கருணம் ஸுதுஃகிதாஃ  

 ப்ரக்ருஹ்ய பாஹூ வ்யலபந ்அநாதவத ்௨௯ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  பம்ச 

ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

ஷட ்ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

தம் அக்நிம் இவ ஸம்ஶாநத்ம் அம்பு ஹீநம் 

இவா௭௭ரண்வம் 

ஹத ப்ரபம் இவா௭௭திதய்ம் ஸ்வரக்ஸ்தம் ப்யரக்்ஷய 

பூமிபம் ௧ 

தகௌஸல்யா பாஷ்ப பூரண்ா௭க்ஷீ விவிதம் யஶாக 

கரஶ்ிதா 

உபக்ருஹ்ய ஶியரா ராஜ்ேஃ வகயகயீம் ப்ரதய்௭பாஷத 

௨ 

ஸ காமா பவ வகயகயி பும்க்்ஷவ ராஜ்யம் அகண்டகம் 

தய்க்தவ்ா ராஜாநம் ஏகா௭க்ரா நர்ுஶம்யஸ துஷ்ட 

சாரிணி ௩ 

விஹாய மாம் கயதா ராயமா பரத்ா ச ஸ்வரக்யதா மம 

விபயத ஸாரத் ஹீயநவ நா௭ஹம் ஜீவிதும் உதஸ்யஹ ௪ 

பரத்ாரம் தம் பரிதய்ஜ்ய கா ஸ்தர் ீவதவதம் ஆதம்நஃ 

இசய்சத ்ஜீவிதும் அநய்தர் வகயகய்யா ஸ்தய்கத் 

தரம்ணஃ ௫ 

ந லுப்யதா புதய்யத யதாஷாந ்கிம்பாகம் இவ பக்ஷயந ்

குப்ஜா நிமிதத்ம் வகயகய்யா ராகவாணாம் குலம் 

ஹதம் ௬ 

அநியயாயக நியுக்யதந ராஜ்ோ ராமம் விவாஸிதம் 

ஸ பாரய்ம் ஜநகஃ ஶ்ருதவ்ா பதிதப்ஸ்ய தய்௭ஹம் யதா 

௭ 

ஸ மாம௭நாதாம் விதவாம் நா௭தய் ஜாநாதி தாரம்ிக: 

ராமஃ கமல பதர்ாயக்ஷா ஜீவ நாஶம் இயதா கதஃ ௮ 
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வியதஹ ராஜ ஸ்ய ஸுதா ததா  ஸீதா தபஸ்விநீ 

துஃகஸ்யா௭நுசிதா துஃகம் வயந பரய்ுதவ்ிஜிஷ்யதி ௯ 

நததாம் பீம யகாஷாணாம் நிஶாஸு ம்ருக பக்ஷிணாம் 

நிஶம்ய நூநம் ஸம்த்ரஸ்தா ராகவம் ஸம்ஶ்ரயிஷ்யதி ௧0 

வ்ருதத் ஶ்வசவா௭ல்ப புதர் ஶ்ச வவயதஹீம் 

அநுசிநத்யந ்

யஸா௭பி யஶாக ஸமாவிஷ்யடா நநு தய்க்்ஷயதி 

ஜீவிதம் ௧௧ 

ஸா௭ஹம௭தவ்யவ திஷ்டாம்தம் கமிஷ்யாமி 

பதிவ்ரதா  

இதம் ஶரரீ மாலிம்க்ய ப்ரயவக்்ஷயாமி ஹுதாஶநம் ௧௨ 

தாம் ததஃ ஸம்பரிஷ்வஜ்ய விலபநத்ீம் தபஸ்விநீம் 

வ்யபநிநய்ுஃ ஸுதுஃகாரத்ாம் தகௌஸல்யாம் 

வ்யாவஹாரிகாஃ ௧௩ 

வதல தய்ராண்யாம் அதா௭மாதய்ாஃ ஸம்யவஶ்ய 

ஜகதீ பதிம் 

ராஜ்ேஃ ஸரவ்ாண்ய௭தா௭௭திஷ்டா ஶ்சக்ருஃ 

கரம்ாண்ய௭நநத்ரம் ௧௪ 

ந து ஸம்கலநம் ராஜ்யோ விநா புதய்ரண மநத்ர்ிணஃ 

ஸரவ்ஜ்ோஃ கரத்ும் ஈஷு ஸ்யத தயதா ரக்ஷநத்ி பூமிபம் 

௧௫ 

வதல தய்ராண்யாம் து ஸசிவவஃ ஶாயிதம் தம் 

நரா௭திபம் 

ஹா ம்ருயதா௭யம் இதி ஜ்ோதவ்ா ஸ்தர்ிய ஸ்தாஃ 

பரய்யதவயந ்௧௬ 

பாஹூந ்உதய்ம்ய க்ருபணா யநதர் ப்ரஸ்ரவவண 

ரம்ுவகஃ 

ருதநத்ய்ஃ யஶாக ஸம்தப்தாஃ க்ருபணம் பரய்யதவயந ்

௧௭ 

ஹா மஹாராஜ ராயமண ஸததம் ப்ரிய வாதிநா  

விஹீநா ஸதய் ஸம்யதந கிம௭ரத்ம் விஜஹாஸி ந: ௧௮ 

வகயகய்யா துஷ்ட பாவாயா: ராகயவண வியயாஜிதா: 

கதம் பதிக்நய்ா வதஸ்்யாம ஸ்ஸமீயப விதவா வயம் 

௧௯ 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகி ராமாயணம் 

அயயாதய் காம்ட: 
 

Page 237 of 389 
 

ஸ ஹி நாத ஸ்ஸதா௭ஸ்மாகம் தவ ச ப்ரபுரா௭௭தம்வாந ் 

வநம் ராயமா கத ஶ்ஶ்ரீமாந ்விஹாய நர்ுபதி ஶ்ஶ்ரியம் 

௨0 

தவ்யா யதந ச வீயரண விநா வ்யஸந யமாஹிதா:  

கதம் வயம் நிவதஸ்்யாம: வகயகய்யா ச விதூஷிதா: ௨௧ 

யயா து ராஜா ராம ஶ்ச லக்்ஷமண ஶ்ச மஹா பல: 

ஸீதயா ஸஹ ஸம்தய்கத்ா ஸா கம் அநய்ம் ந 

ஹாஸ்யதி ௨௨ 

தா பாஷ்யபண ச ஸம்வீதா ஶ்யஶாயகந விபுயலந ச  

வ்யயவஷ்டம்த நிரா௭௭நம்தா ராகவ ஸ்ய வர ஸ்தர்ிய: 

௨௩ 

நிஶா சம்தர் விஹீயநவ ஸ்தர் ீஇவ பரத்ர்ு விவரஜ்ிதா 

புர ீந அராஜத அயயாதய்ா ஹீநா ராஜ்ோ மஹாதம்நா 

௨௪ 

பாஷ்ப பரய்ாகுல ஜநா ஹாஹா பூத குலா௭ங்கநா 

ஶூநய் சதவ்ர யவஶ்மாநத்ா ந பப்ராஜ யதா புரம் ௨௫ 

கயத து யஶாகா தத்ர்ிதிவம் நராதியப    

மஹீ தல ஸ்தாஸு நர்ுபாம்கநாஸு 

நிவ்ருதத் சார ஸ்ஸஹஸா கயதா ரவி:   

ப்ரவ்ருதத் சாரா ரஜநீ ஹ்யுப ஸ்திதா  ௨௬  

ருயத து புதர்ா தத்ஹநம் மஹீபயத:   

ந யராசயநய்த ஸுஹ்ருத ஸ்ஸமாகதா: 

இதீவ தஸ்மிந ்ஶயயந நய்யவஶயந ்  

விசிநத்ய் ராஜாந மசிம்தய் தரஶ்நம் ௨௭ 

கத ப்ரபா தத்யௌரிவ பாஸ்கரம் விநா  

வ்யயபத நக்ஷதர் கயணவ ஶரவ்ர ீ

புர ீபபாயஸ ரஹிதா மஹாதம்நா   

ந சா௭ஸ்ர கண்டா குல மாரக் சதவ்ரா  ௨௮ 

நரா ஶ்ச நாரய் ஶ்ச ஸயமதய் ஸம்கயஶா  

விகரஹ்மாணா பரத ஸ்ய மாதரம் 

ததா நகரய்ாம் நர யதவ ஸம்க்ஷயய  

பபூவு: ஆரத்ா ந ச ஶரம் யலபியர   ௨௯  

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஷட ்

ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 
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ஸப்த ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

ஆக்ரநத்ித நிரா௭௭நம்தா ஸா௭ஸ்ரகம்ட ஜநாகுலா 

அயயாதய்ாயாம் அவததா ஸா வ்யதீதாயாய ஶரவ்ர ீ௧ 

வ்யதீதாயாம் து ஶரவ்ரய்ாம் ஆதிதய் ஸ்யயாதயய ததஃ 

ஸயமதய் ராஜ கரத்ாரஃ ஸபாம் ஈயு ரத்வ்ிஜாதயஃ ௨ 

மாரக்ண்யடயயா௭த தமௌதக்ல்யயா வாமயதவ ஶ்ச 

காஶ்யபஃ 

காதய்ாயயநா தகௌதம ஶ்ச ஜாபாலி ஶ்ச மஹா 

யஶாஃ ௩ 

ஏயத தவ்ிஜாஃ ஸஹா௭மாதவ்யஃ ப்ருத கவ்ாசம் 

உதீரயந ்

வஸிஷ்டம் ஏவா௭பிமுகாஃ ஶ்யரஷ்டம் ராஜ 

புயராஹிதம் ௪ 

அதீதா ஶரவ்ர ீதுஃகம் யா யநா வரஷ் ஶயதாபமா 

அஸ்மிந ்பே்சதவ்ம் ஆபநய்ந புதர் யஶாயகந பாரத்ியவ 

௫ 

ஸ்வரக்த ஶ்ச மஹா ராயஜா ராம ஶ்சா௭ரண்யம் 

ஆஶ்ரிதஃ 

லக்்ஷமண ஶ்சா௭பி யதஜஸ்வீ ராயமவணவ கதஃ ஸஹ 

௬ 

உதபௌ பரத ஶதர்ுகத்நௌ யககயயஷு பரம்ததபௌ 

புயர ராஜ க்ருயஹ ரம்யய மாதாமஹ நியவஶயந ௭ 

இக்்ஷவாகூணாம் இஹா௭தவ்யவ கஶ்சி தர்ாஜா 

விதீயதாம் 

அராஜகம் ஹி யநா ராஷ்டர்ம் ந விநாஶம் அவாப்நுயாத ்

௮ 

நா௭ராஜயக ஜநபயத விதய்ுநம்ாலீ மஹாஸ்வநஃ 

அபிவரஷ்தி பரஜ்நய்யா மஹீம் திவ்யயந வாரிணா ௯ 

நா௭ராஜயக ஜநபயத பீஜமுஷ்டிஃ ப்ரகீரய்யத 

நா௭ராஜயக பிதுஃ புதய்ரா பாரய்ா வா வரத்யத வயஶ ௧0 

நா௭ராஜயக தநம் நாஸ்தி நாஸ்தி பாரய்ா௭ப்யராஜயக 

இதம் அதய்ாஹிதம் சா௭நய்த ்குதஃ ஸதய்ம் அராஜயக 

௧௧ 

நா௭ராஜயக ஜநபயத காரயநத்ி ஸபாம் நராஃ 
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உதய்ாநாநி ச ரம்யாணி ஹ்ருஷ்டாஃ புண்ய க்ருஹாணி 

ச ௧௨ 

நா௭ராஜயக ஜநபயத யஜ்ே ஶீலா தவ்ிஜாதயஃ 

ஸதர்ாண்ய௭நவ்ாஸயத தாநத்ா ப்ராஹ்மணாஃ 

ஸம்ஶ்ரித வ்ரதாஃ ௧௩ 

நா௭ராஜயக ஜநபயத மஹா யஜ்யேஷு யஜ்வந: 

ப்ராஹ்மணா வஸு ஸம்பூரண்ா விஸ்ருஜம்தய்ா௭ப்த 

தக்ஷிணா: ௧௪  

நா௭ராஜயக ஜநபயத ப்ரபூத நட நரத்காஃ 

உதஸ்வா ஶ்ச ஸமாஜா ஶ்ச வரத்நய்த ராஷ்டர் வரத்நாஃ 

௧௫ 

நா௭ரஜயக ஜநபயத ஸிதத்ா௭ரத்ா வ்யவஹாரிணஃ 

கதாபி ர௭நுரம்ஜ்யநய்த கதா ஶீலாஃ கதா ப்ரிவயஃ ௧௬ 

நா௭ராஜயக ஜநபயத உதய்ாநாநி ஸமாகதா: 

ஸாயாஹ்யந க்ரடீிதும் யாம்தி குமாரய்யா யஹம 

பூஷிதா: ௧௭ 

நா௭ராஜயக ஜநபயத வாஹவநஃ ஶகீ்ர காமிபிஃ 

நரா நிரய்ாநத்ய்௭ரண்யாநி நாரபீிஃ ஸஹ காமிநஃ ௧௮ 

நா௭ராஜயக ஜநபயத தநவநத்ஃ ஸுரக்ஷிதாஃ 

யஶரயத விவ்ருத தவ்ாராஃ க்ருஷி  யகா ரக்ஷ ஜீவிநஃ 

௧௯ 

நா௭ராஜயக ஜநபயத பதத் கம்டா விஷாணிந: 

அடநத்ி ராஜ மாரய்கஷு கும்ஜரா: ஷஷ்டி ஹாயநா: ௨0 

நா௭ராஜயக ஜநபயத ஶராந ்ஸதத மஸ்யதாம்  

ஶ்ரூயயத தல நிரய்காஷ இஷ்வ௭ஸ்தர்ாணாம் 

உபாஸயந ௨௧ 

நா௭ராஜயக ஜநபயத வணியஜா தூர காமிநஃ 

கசச்நத்ி யக்ஷமம் அதவ்ாநம் பஹு பண்ய ஸமாசிதாஃ 

௨௨ 

நா௭ராஜயக ஜநபயத சர தய்யக சயரா வஶ ீ

பாவயந ்ஆதம்நா௭௭தம்ாநம் யதர் ஸாயம் க்ருயஹா 

முநிஃ ௨௩ 

நா௭ராஜயக ஜநபயத யயாக யக்ஷமம் ப்ரவரத்யத 

ந சா ப்யராஜயக யஸநா ஶதர்ூந ்விஷஹயத யுதி ௨௪ 
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நா௭ராஜயக ஜநபயத ஹ்ருஷ்வடஃ பரம வாஜிபி: 

நரா: ஸம்யாம்தி ஸஹஸா ரவத ஶ்ச பரிமம்டிதா: ௨௫ 

நா௭ராஜயக ஜநபயத நரா: ஶ்ஶாஸ்தர் விஶாரதா:  

ஸம்வதம்யதா௭வதிஷ்டம்யத வயந ஷூபயநஷு ச ௨௬ 

நா௭ராஜயக ஜநபயத மால்ய யமாதக தக்ஷிணா: 

யதவதா௭ப்யரச்நா௭ரத்ாய கல்ப்யம்யத நியவத ரஜ்வந: 

௨௭ 

நா௭ராஜயக ஜநபயத சம்தநா௭கரு ரூஷிதா: 

ராஜ புதர்ா விராஜம்யத வஸம்த இவ ஶாகிந: ௨௮ 

யதா ஹ்ய௭நுதகா நதய்யா யதா வா௭பி அதர்ுணம் 

வநம் 

அ யகாபாலா யதா காவ ஸ்ததா ராஷ்டர்ம் அராஜகம் 

௨௯ 

தவ்யஜா ரத ஸ்ய ப்ரஜ்ோநம் தூயமா ஜ்ோநம் 

விபாவயஸா: 

யதஷாம் யயா யநா தவ்யஜா ராஜா ஸ யதவதவ் 

மியதா கத: ௩0 

நா௭ராஜயக ஜநபயத ஸ்வகம் பவதி கஸ்யசித ்

மதஸ்்யா இவ நரா நிதய்ம் பக்ஷயநத்ி பரஸ்பரம் ௩௧ 

யயஹி ஸம்பிநந்மரய்ாதா நாஸ்திகா ஶ்சிநந் 

ஸம்ஶயாஃ 

யத௭பி பாவாய கல்பநய்த ராஜ தண்ட நிபீடிதாஃ ௩௨ 

யதா தர்ுஷ்டி ஶ்ஶரரீ ஸ்ய நிதய் யமவ ப்ரவரத்யத  

ததா நயரம்தய்ரா ராஷ்டர் ஸ்ய ப்ரபவ ஸ்ஸதய் 

தரம்யயா: ௩௩ 

ராஜா ஸதய்ம் ச தரம் ஶ்ச ராஜா குலவதாம் குலம்  

ராஜா மாதா பிதா வசவ ராஜா ஹித கயரா நர்ுணாம் 

௩௪ 

யயமா வவஶ்ரவண ஶ்ஶக்யரா வருண ஶ்ச மஹா பல: 

வியஶஷ்யம்யதா நயரநத்ய்ரண வ்ருதய்தந மஹதா தத: 

௩௫ 

அயஹா தம இயவதம் ஸ்யா நந் ப்ரஜ்ோயயத கிம்சந 

ராஜா யச நந் பயவ ல்யலாயக விபஜந ்ஸாதவ் ஸாதுநீ 

௩௬ 
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ஜீவதய்௭பி மஹா ராயஜ தவவவ வசநம் வயம் 

நா௭திக்ரமாமயஹ ஸரய்வ யவலாம் ப்ராப்யயவ ஸாகரஃ 

௩௭ 

ஸ நஃ ஸமீக்்ஷய தவ்ிஜ வரய் வ்ருதத்ம்  

நர்ுபம் விநா ராஜ்யம் அரண்ய பூதம் 

குமாரம் இக்்ஷவாகு ஸுதம் வதாநய்ம்   

தவ்ம் ஏவ ராஜாநம் இஹா௭பிஷிே்சய ௩௮ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  ஸப்த 

ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

அஷ்ட ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

யதஷாம் த தவ்சநம் ஶ்ருதவ்ா வஸிஷ்டஃ ப்ரதய்ுவாச ஹ 

மிதர்ா௭மாதய் கணாந ்ஸரவ்ாந ்ப்ராஹ்மணாம் ஸ்தாந ்

இதம் வசஃ ௧ 

யத௭தஸௌ மாதுல குயல புயர ராஜ க்ருயஹ ஸுகீ 

பரயதா வஸதி ப்ராதர்ா ஶதர்ுக்யநந ஸமநவ்ிதஃ ௨ 

தசச்ீக்ரம் ஜவநா தூதா கசச்நத்ு தவ்ரிவத ரஹ்வயஃ 

ஆயநதும் ப்ராததரௌ வீதரௌ கிம் ஸமீக்ஷாமயஹ 

வயம் ௩ 

கசச் நத்வ்ிதி ததஃ ஸரய்வ வஸிஷ்டம் வாக்யம் அப்ருவந ்

யதஷாம் த தவ்சநம் ஶ்ருதவ்ா வஸிஷ்யடா வாக்யம் 

அப்ரவீத ்௪ 

ஏஹி ஸிதத்ாரத் விஜய ஜயநத்ா௭யஶாகநநத்ந 

ஶ்ரூயதாம் இதி கரத்வ்யம் ஸரவ்ாந ்ஏவ ப்ரவீமி வஃ ௫ 

புரம் ராஜ க்ருஹம் கதவ்ா ஶீக்ரம் ஶகீ்ர ஜவவ: ஹவயஃ 

தய்க்த யஶாவக: இதம் வாசய்ஃ ஶாஸநா தப்ரயதா 

மம ௬ 

புயராஹித ஸ்தவ்ாம் குஶலம் ப்ராஹ ஸரய்வ ச 

மநத்ர்ிணஃ 

தவ்ரமாண ஶ்ச நிரய்ாஹி க்ருதய்ம் ஆதய்யிகம் தவ்யா 

௭ 

மா சா௭ஸ்வம ப்யராஷிதம் ராமம் மா சா௭ஸ்வம 

பிதரம் ம்ருதம் 

பவநத்ஃ ஶம்ஸிஷு ரக்தவ்ா ராகவாணாம் இமம் க்ஷயம் 

௮ 
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தகௌயஶயாநி ச வஸ்தர்ாணி பூஷணாநி வராணி ச 

க்ஷிப்ரம் ஆதாய ராஜ்ே ஶ்ச பரத ஸ்ய ச கசச்த ௯ 

ததத் பதய்௭ஶநா தூதா ஜக்மு ஸ்வம் ஸ்வம் நியவஶநம்  

யககயாம் ஸ்யத கமிஷ்யம்யதா ஹயா நா௭௭ருஹ்ய 

ஸம்மதாந ்௧0 

தத: ப்ராஸ்தாநிகம் க்ருதவ்ா காரய்யஶஷ ம௭நம்தரம்  

வஸிஷ்யடநா௭ப்யநுஜ்ோதா தூதாஃ ஸம்தவ்ரிதா யயுஃ 

௧௧ 

நய்ம்யதந அபர தாலஸ்ய ப்ரலம்ப ஸ்யயாதத்ரம் ப்ரதி  

நியஷவமாணா ஸ்யத ஜகம்ு: நதீம் மதய்யந மாலிநீம் ௧௨ 

யத ஹஸ்திந புயர கங்காம் தீரத்வ்ா ப்ரதய்ங்முகா யயுஃ 

பாே்சால யதஶம் ஆஸாதய் மதய்யந குருஜாங்கலம் ௧௩ 

ஸராம்ஸி ச ஸுபூரண்ாநி நதீ ஶ்ச விமயலாதகா: 

நிரகீ்ஷமாணா ஸ்யத ஜக்மு: தூதா: காரய் வஶா தத்ர்ுதம் 

௧௪ 

யத ப்ரஸநய்நாதகாம் திவ்யாம் நாநா விஹக 

யஸவிதாம் 

உபாதி ஜக்மு: யவயகந ஶரதண்டாம் ஜநாகுலாம் ௧௫ 

நிகூல வ்ருக்ஷம் ஆஸாதய் திவ்யம் ஸதய்யாபயாசநம் 

அபிகம்யா௭பிவாதய்ம் தம் குலிங்காம் ப்ராவிஶந ்புரம்ீ 

௧௬ 

அபிகாளம் ததஃ ப்ராப்ய யத யபாதி பவநா சச்ய்ுதாம் 

பிதர்ு வபதாமஹீம் புண்யாம் யதரு: இக்ஷுமதீம் நதீம் ௧௭ 

அயவக்்ஷயாம்ஜலி பாநாம் ஶ்ச ப்ராஹ்மணாந ்யவத 

பாரகாந ் 

யயு ரம்தய்யந பாஹ்லீகாந ்ஸுதாமாநம் ச பரவ்தம் ௧௮ 

விஷ்யணாஃ பதம் ப்யரக்ஷமாணா விபாஶாம் சா௭பி 

ஶால்மலீம் 

நதீ ரவ்ாபீ ஸ்தடாகாநி பல்வலாநி ஸராம்ஸி ச ௧௯ 

பஶ்யம்யதா விவிதாம் ஶ்சா௭பி ஸிம்ஹ வ்யாக்ர ம்ருக 

தவ்ிபாந ் 

யயு: பதா௭தி மஹதா ஶாஸநம் பரத்ு ரப்ீஸவ: ௨0 

யத ஶ்ராநத் வாஹநா தூதா விக்ருஷ்யடந பதா தத: 

கிரி வ்ரஜம் புர வரம் ஶீக்ரம் ஆயஸது ரம்ஜஸா ௨௧ 
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பரத்ுஃ ப்ரியா௭ரத்ம் குல ரக்ஷணா௭ரத்ம்  

பரத்ு ஶ்ச வம்ஶ ஸ்ய பரிக்ரஹா௭ரத்ம் 

அயஹடமாநா ஸ்தவ்ரயா ஸ்ம தூதா  

ராதர்ய்ாம் து யத தத ்புரம் ஏவ யாதாஃ ௨௨ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட அஷ்ட 

ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

ஏயகாந ஸப்ததி தம ஸ்ஸரக்: 

யாம் ஏவ ராதர்ிம் யத தூதாஃ ப்ரவிஶநத்ி ஸ்ம தாம் புரம்ீ 

பரயத நா௭பி தாம் ராதர்ிம் ஸ்வப்யநா தர்ுஷ்யடா௭யம் 

அப்ரியஃ ௧ 

வ்யுஷ்டாம் ஏவ து தாம் ராதர்ிம் தர்ுஷ்டவ்ா தம் ஸ்வப்ந 

ம௭ப்ரியம் 

புதய்ரா ராஜா௭தி ராஜ ஸ்ய ஸுப்ருஶம் பரய்தப்யத ௨ 

தப்யமாநம் ஸமாஜ்ோய வயஸ்யாஃ ப்ரிய வாதிநஃ 

ஆயாஸம் ஹி வியநஷ்யநத்ஃ ஸபாயாம் சக்ரியர கதாஃ 

௩ 

வாதயநத்ி ததா ஶாநத்ிம் லாஸயநத்ய்௭பி சாபயர 

நாடகா நய்௭பயர ப்ராஹு: ஹாஸ்யாநி விவிதாநி ச ௪ 

ஸ வத: மஹாதம்ா பரதஃ ஸகிபிஃ ப்ரிய வாதிபிஃ 

யகாஷ்டீ: ஹாஸ்யாநி குரவ்தப்ி: ந ப்ராஹ்ருஷ்யத 

ராகவஃ ௫ 

தம் அப்ரவீத ்ப்ரிய ஸயகா பரதம் ஸகிபி: வ்ருதம் 

ஸுஹ்ருதப்ிஃ பரய்ுபாஸீநஃ கிம் ஸயக நா௭நுயமாதயஸ 

௬ 

ஏவம் ப்ருவாணம் ஸுஹ்ருதம் பரதஃ ப்ரதய்ுவாச ஹ 

ஶ்ருணு தவ்ம் ய நந்ிமிதத்ம் யம வதநய்ம் ஏதத ்உபாகதம் 

௭ 

ஸ்வப்யந பிதரம் அதர்ாக்ஷம் மலிநம் முக்த மூரத்ஜம் 

பதநத்ம் அதர்ி ஶிகராத ்கலுயஷ யகாமயய ஹ்ரயத ௮ 

ப்லவமாந ஶ்ச யம தர்ுஷ்டஃ ஸ தஸ்மிந ்யகாமய 

ஹ்ரயத 

பிபந ்அம்ஜலிநா வதலம் ஹஸநந்ிவ முஹுர ்முஹுஃ ௯ 

தத ஸ்தியலாதநம் புகத்வ்ா புநஃ புந: அதஃ ஶிராஃ 
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வதயல நா௭ப்யகத் ஸரவ்ா௭0க ஸ்வதலம் 

ஏவாநவ்௭வகாஹத ௧0 

ஸ்வப்யந௭பி ஸாகரம் ஶுஷ்கம் சநத்ர்ம் ச பதிதம் புவி 

உபருதத்ாம் ச ஜகதீம் தமயஸவ ஸமா வ்ருதாம் ௧௧ 

ஔபவாஹ்ய ஸ்ய நாக ஸ்ய விஷாணம் ஶகலீ க்ருதம்  

ஸஹஸா சா௭பி ஸம்ஶநத்ம் ஜ்வலிதம் ஜாதயவதஸம் 

௧௨ 

அவதீரண்ாம் ச ப்ருதிவீம் ஶுஷ்காம் ஶ்ச விவிதாந ்

தர்ுமாந ்

அஹம் பஶ்யாமி விதவ்ஸ்தாந ்ஸதூமாம் ஶ்சா௭பி 

பரவ்தாந ்௧௩ 

பீயட காரஷ்்ணாயயஸ வசநம் நிஷண்ணம் க்ருஷ்ண 

வாஸஸம் 

ப்ரஹஸநத்ி ஸ்ம ராஜாநம் ப்ரமதாஃ க்ருஷ்ண பிங்களா: 

௧௪ 

தவ்ரமாண ஶ்ச தரம்ாதம்ா ரக்த மால்யா௭நு யலபநஃ 

ரயதந கர யுகய்தந ப்ரயாயதா தக்ஷிணா முகஃ ௧௫ 

ப்ரஹஸம்தீவ ராஜாநம் ப்ரமதா ரக்த வாஸிநீ 

ப்ரகரஷ்நத்ீ மயா தர்ுஷ்டா ராக்ஷஸீ விக்ருதா௭௭நநா 

௧௬ 

ஏவ யமத நம்யா தர்ுஷ்ட மிமம் ராதர்ிம் பயா௭௭வஹம் 

அஹம் ராயமா௭தவா ராஜா லக்்ஷமயணா வா 

மரிஷ்யதி ௧௭ 

நயரா யாயநந யஃ ஸ்வப்யந கர யுகய்தந யாதி ஹி 

அசிரா தத்ஸ்ய தூமா௭கர்ம் சிதாயாம் ஸம்ப்ரதர்ுஶ்யயத 

௧௮ 

ஏத நந்ிமிதத்ம் தீயநா௭ஹம் த நந் வஃ ப்ரதிபூஜயய 

ஶுஷ்யதீவ ச யம கண்யடா ந ஸ்வஸ்தம் இவ யம மநஃ 

௧௯ 

ந பஶ்யாமி பய ஸ்தாநம் பயம் வச யவாபதாராயய 

ப்ரஷ்ட ஶ்ச ஸரவ் யயாயகா யம சாயா யசாபஹதா 

மம ௨0 

ஜுகுப்ஸந ்இவ சா௭௭தம்ாநம் ந ச பஶ்யாமி காரணம் 

௨௧ 
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இமாம் ஹி துஃஸ்வப்ந கதிம் நிஶாம்ய தாம்  

அயநக ரூபாம் அவிதரக்ிதாம் புரா 

பயம் மஹத ்தத ்ஹ்ருதயா நந்யாதி யம  

விசிநத்ய் ராஜாநம் அசிநத்ய் தரஶ்நம்  ௨௨ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஏயகாந 

ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

பரயத ப்ருவதி ஸ்வப்நம் தூதா ஸ்யத கல்ாநத் வாஹநாஃ 

ப்ரவிஶ்யா௭ஸஹ்ய பரிகம் ரம்யம் ராஜ க்ருஹம் புரம் ௧ 

ஸமாகம்ய து ராஜ்ோ ச ராஜ புதய்ரண சா௭ரச்ிதாஃ 

ராஜ்ேஃ பாததௌ க்ருஹீதவ்ா து தம் ஊசு: பரதம் வசஃ ௨ 

புயராஹித ஸ்தவ்ா குஶலம் ப்ராஹ ஸரய்வ ச 

மநத்ர்ிணஃ 

தவ்ரமாண ஶ்ச நிரய்ாஹி க்ருதய்ம் ஆதய்யிகம் தவ்யா 

௩ 

இமாநி ச மஹா௭ரஹ்ாணி வஸ்தர்ாண்யா௭௭பரணாநி 

ச  

ப்ரதிக்ருஹ்ய விஶாலாக்ஷ மாதுல ஸ்ய ச தாபய ௪ 

அதர் விம்ஶதி யகாடய்௭ஸ்து நர்ுபயத: மாதுல ஸ்ய யத 

தஶ யகாடய் ஸ்து ஸம்பூரண்ா ஸ்தவதவ ச 

நர்ுபா௭௭தம்ஜ ௫ 

ப்ரதிகர்ுஹ்ய ச தத ்ஸரவ்ம் ஸ்வ௭நுரகத்ஃ ஸுஹ்ருஜ்ஜயந 

தூதாந ்உவாச பரதஃ காவமஃ ஸம்ப்ரதிபூஜ்ய தாந ்௬ 

கசச்ித ்ஸுகுஶலீ ராஜா பிதா தஶரயதா மம 

கசச்ி சச்ா௭யராகதா ராயம லக்்ஷமயண ச மஹாதம்நி 

௭ 

ஆரய்ா ச தரம் நிரதா தரம்ஜ்ோ தரம் தரஶ்ிநீ 

அயராகா சா௭பி தகௌஸல்யா மாதா ராம ஸ்ய தீமதஃ 

௮ 

கசச்ித ்ஸுமிதர்ா தரம்ஜ்ோ ஜநநீ லக்்ஷமண ஸ்ய யா 

ஶதர்ுக்நஸ்ய ச வீர ஸ்ய ஸா௭யராகா சா௭பி மதய்மா 

௯ 

ஆதம் காமா ஸதா சண்டீ க்யராதநா ப்ராஜ்ே மாநிநீ 

அயராகா சா௭பி வகயகயீ மாதா யம கிம் உவாச ஹ ௧0 
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ஏவம் உக்தா ஸ்து யத தூதா பரயதந மஹாதம்நா 

ஊசுஃ ஸம்ப்ரஶ்ரயம் வாக்யம் இதம் தம் பரதம் ததா ௧௧ 

குஶலா ஸ்யத நர வ்யாக்ர யயஷாம் குஶலம் இசச்ஸி 

ஶ்ரீ ஶ்ச தவ்ாம் வ்ருணுயத பதம்ா யுஜ்யதாம் சா௭பி யத 

ரத: ௧௨ 

பரத ஶ்சா௭பி தாந ்தூதாந ்ஏவம் உகய்தா௭ப்யபாஷத 

ஆப்ருசய்ச௭ஹம் மஹாராஜம் தூதாஃ ஸம்தவ்ரயநத்ி 

மாம் ௧௩ 

ஏவம் உக்தவ்ா து தாந ்தூதாந ்பரதஃ பாரத்ிவா௭௭தம்ஜஃ 

தூவதஃ ஸம்யசாதியதா வாக்யம் மாதாமஹம் உவாச 

ஹ ௧௪ 

ராஜந ்பிதுர ்கமிஷ்யாமி ஸகாஶம் தூத யசாதிதஃ 

புந ர௭ப்யஹம் ஏஷ்யாமி யதா யம தவ்ம் ஸ்மரிஷ்யஸி 

௧௫ 

பரயத வநவம் உகத் ஸ்து நர்ுயபா மாதாமஹ ஸ்ததா 

தம் உவாச ஶுபம் வாக்யம் ஶிர ஸ்யா௭௭க்ராய ராகவம் 

௧௬ 

கசச் தாதா௭நுஜாயந தவ்ாம் வகயகயீ ஸுப்ரஜா ஸ்தவ்யா 

மாதரம் குஶலம் ப்ரூயாஃ பிதரம் ச பரம்தப ௧௭ 

புயராஹிதம் ச குஶலம் யய சா௭நய்ய தவ்ிஜ ஸதத்மாஃ 

ததௌ ச தாத மயஹஷ்வாதஸௌ ப்ராததரௌ ராம 

லக்்ஷமதணௌ ௧௮ 

தஸ்வம ஹஸ்தி உதத்மாம் ஶ்சிதர்ாந ்கம்பளாந ்

அஜிநாநி ச 

அபிஸதக்்ருதய் வகயகயயா பரதாய தநம் தததௌ ௧௯ 

ருக்ம நிஷ்க ஸஹஸ்யர தய்வ யஷாட ஶா௭ஶ்வ ஶதாநி 

ச 

ஸதக்்ருதய் யகயகயீ புதர்ம் யககயயா தநம் ஆதிஶத ்௨0 

ததா௭மாதய்ாந ்அபிப்யரதாந ்விஶ்வாஸ்யாம் ஶ்ச 

குணாநவ்ிதாந ்

தததௌ அஶ்வபதிஃ க்ஷிப்ரம் பரதாயா௭நுயாயிநஃ ௨௧ 

ஐராவதாந ்ஐநத்ர் ஶிராந ்நாகாந ்வவ ப்ரிய தரஶ்நாந ்

கராந ்ஶீக்ராந ்ஸுஸம்யுக்தாந ்மாதுயலா௭ஸ்வம தநம் 

தததௌ ௨௨ 
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அநத்ஃ புயர௭திஸம்வ்ருதத்ாந ்வ்யாக்ர வீரய் 

பலா௭நவ்ிதாந ்

தம்ஷ்டர்ா௭௭யுதாந ்மஹா காயாந ்ஶுந ஶ்யசாபாயநம் 

தததௌ ௨௩ 

ஸ ததத்ம் யககயயம்தய்ரண தநம் த நந்ா௭ப்யநம்தத  

பரத: யககயீ புதய்ரா கமந தவ்ரயா ததா ௨௪ 

பபூவ ஹ்ய௭ஸ்ய ஹ்ருதயய சிம்தா ஸுமஹதீ ததா  

தவ்ரயா சா௭பி தூதாநாம் ஸ்வப்ந ஸ்யா௭பி ச தரஶ்நாத ்

௨௫ 

ஸ்வ ஸ்வ யவஶ்மா௭ப்யதிகர்ம்ய நர நாகா௭ஶ்வ 

ஸம்வ்ருதம்  

ப்ரயபயத ஸுமஹ சச்ர்மீாந ்ராஜ மாரக்ம௭நுதத்மம் ௨௬ 

அப்யதீதய் தயதா௭பஶ்ய தம்த: புர முதாரதீ: 

தத ஸ்த தப்ரத ஶ்ஶ்ரீமாந ்ஆவியவஶா௭நிவாரித: ௨௭ 

ஸ மாதாமஹம் ஆப்ருசச்ய் மாதுலம் ச யுதாஜிதம் 

ரதம் ஆருஹ்ய பரதஃ ஶதர்ுக்ந ஸஹியதா யதயௌ ௨௮ 

ரதாந ்மண்டல சக்ராம் ஶ்ச யயாஜயிதவ்ா பரஶ்ஶதம் 

உஷ்டர் யகா௭ஶ்வ கவரர ்ப்ருதய்ா பரதம் யாநத்ம் 

அநவ்யுஃ ௨௯ 

பயலந குப்யதா பரயதா மஹாதம்ா  

ஸஹ ஆரய்கஸ்ய ஆதம் ஸவம: அமாதவ்யஃ 

ஆதாய ஶதர்ுக்நம் அயபத ஶதர்ு:    

க்ருஹா தய்தயௌ ஸிதத் இயவ நத்ர்யலாகாத ் ௩0     

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

ஏக ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

ஸ ப்ராங்முயகா ராஜ க்ருஹா த௭பிநிரய்ாய வீரய்வாந ்

தாத ஸ்ஸுதாமாம் தய்ுதிமாந ்ஸம்தீரய்ா௭யவக்்ஷய 

தாம் நதீம் ௧ 

ஹ்லாதிநீம் துராபாராம் ச ப்ரதய்க் ஸ்யராத 

ஸ்தரங்கிணம்ீ 

ஶததர்ூம் அதர சச்ர்மீாந ்நதீம் இக்்ஷவாகு நநத்நஃ ௨ 

ஏல(லா)தாயந நதீம் தீரத்வ்ா ப்ராப்ய சா௭பர பரப்டாந ்
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ஶிலாம் ஆகுரவ்தீம் தீரத்வ்ா ஆகய்நயம் ஶல்யகரத்நம் 

௩ 

ஸதய் ஸம்தஃ ஶுசிஃ ஶ்ரீமாந ்ப்யரக்ஷமாணஃ 

ஶிலாவஹாம் 

அதய்யாத ்ஸ மஹா வஶலாந ்வநம் வசதர்ரதம் ப்ரதி ௪ 

ஸரஸ்வதீம் ச கம்காம் ச யுகய்மந ப்ரதய்பதய்த  

உதத்ரம் வீரமதஸ்்யாநாம் பாரும்டம் ப்ராவிஶ தவ்நம் ௫ 

யவகிநீம் ச குளிம்காக்யாம் ஹ்லாதிநீம் 

பரவ்தா௭௭வ்ருதாம் 

யமுநாம் ப்ராப்ய ஸம்தீரய்ணா பலம் ஆஶ்வாஸய 

தத்தா ௬ 

ஶீதீ க்ருதய் து காதர்ாணி க்லாநத்ாந ்ஆஶ்வாஸ்ய 

வாஜிநஃ 

ததர் ஸ்நாதவ்ா ச பீதவ்ா ச ப்ராயாதா௭௭தாய 

யசாதகம் ௭ 

ராஜ புதய்ரா மஹா௭ரண்யம் அநபீக்்ஷயணாப 

யஸவிதம் 

பதய்ரா பதய்ரண யாயநந மாருதஃ கம் இவா௭தய்யாத ்

௮ 

பாகீரதம் துஷ்ப்ரதராம் அம்ஶுதாயந மஹா நதீம்  

உபாய தர்ாகவ ஸ்தூரண்ம் ப்ராக்வயட விஶ்ருயத புயர ௯ 

ஸ கம்காம் ப்ராக்வயட தீரத்வ்ா ஸமாயா 

தக்ுடியகாஷ்டிகாம் 

ஸபல ஸ்தாம் தீரத்வ்ா௭த ஸமாயா தத்ரம்வரத்நம் ௧0 

யதாரணம் தக்ஷிணா௭ரய்தந ஜம்பூ ப்ரஸ்தம் 

உபாகமத ்

வரூதம் ச யதயௌ ரம்யம் கர்ாமம் தஶரதா௭௭தம்ஜஃ 

௧௧ 

ததர் ரம்யய வயந வாஸம் க்ருதவ்ா௭தஸௌ 

ப்ராங்முயகா யதயௌ 

உதய்ாநம் உஜ்ஜிஹாநாயாஃ ப்ரியகா யதர் பாதபாஃ 

௧௨ 

ஸாலாம் ஸ்து ப்ரியகாந ்ப்ராப்ய ஶீக்ராந ்ஆஸ்தாய 

வாஜிநஃ 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகி ராமாயணம் 

அயயாதய் காம்ட: 
 

Page 249 of 389 
 

அநுஜ்ோப்யா௭த பரயதா வாஹிநீம் தவ்ரியதா 

யதயௌ ௧௩ 

வாஸம் க்ருதவ்ா ஸர ஸ்தீரய்த தீரத்வ்ா ச உதத்ாநகாம் 

நதீம் 

அநய்ா நதீ ஶ்ச விவிதாஃ பாரவ்தீவய ஸ்துரம்கவமஃ 

௧௪ 

ஹஸ்திப்ருஷ்டகம் ஆஸாதய் குடிகாம் அதய்வரத்த 

ததார ச நரவ்யாக்யரா தலௌஹிதய்ய ஸ கபீவதீம் ௧௫ 

ஏகஸாயல ஸ்தாணுமதீம் விநயத யகாமதீம் நதீம் 

களிம்க நகயர சா௭பி ப்ராப்ய ஸாலவநம் ததா 

பரதஃ க்ஷிப்ரம் ஆகசச்த ்ஸுபரிஶ்ராநத் வாஹநஃ ௧௬ 

வநம் ச ஸம௭தீதய்ா௭௭ஶு ஶரவ்ரய்ாம் அருயணாதயய 

அயயாதய்ாம் மநுநா ராஜ்ோ நிரம்ிதாம் ஸம்ததரஶ் ஹ 

௧௭ 

தாம் புரம்ீ புருஷ வ்யாக்ரஃ ஸப்த ராதய்ராஷித: பதி 

அயயாதய்ாம் அக்ரயதா தர்ுஷ்டவ்ா ரயத ஸாரதிம் 

அப்ரவீத ்௧௮ 

ஏஷா நா௭திப்ரதீதா யம புண்யயா தய்ாநா யஶஸ்விநீ 

அயயாதய்ா தர்ுஶ்யயத தூராத ்ஸாரயத பாண்டு 

ம்ருதத்ிகா ௧௯ 

யஜ்வபி ரக்ுண ஸம்பநவ்ந: ப்ராஹ்மவண: யவத 

பாரவகஃ 

பூயிஷ்டம் ருதவ்த: ஆகீரண்ா ராஜரஷ்ி வர பாலிதா ௨0 

அயயாதய்ாயாம் புரா ஶப்தஃ ஶ்ரூயயத துமுயலா 

மஹாந ்

ஸமநத்ாந ்நர நாரணீாம் தம் அதய் ந 

ஶ்ருயணாம்ய௭ஹம் ௨௧ 

உதய்ாநாநி ஹி ஸாயாஹ்யந க்ரடீிதய்வாபரவத: 

நவரஃ 

ஸமநத்ா தப்ரிதாவதப்ிஃ ப்ரகாஶநய்த மமா௭நய்தா ௨௨ 

தாநய்௭தய்ா௭நுருதநத்ீவ பரிதய்க்தாநி காமிபிஃ 

அரண்ய பூயதவ புர ீஸாரயத ப்ரதிபாதி யம ௨௩ 

ந ஹ்ய௭தர் யாவந: தர்ுஶ்யநய்த ந கவஜ: ந ச வாஜிபிஃ 
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நிரய்ாநய்தா வா௭பியாநய்தா வா நர முக்யா யதா புரம் 

௨௪ 

உதய்ாநாநி புரா பாம்தி மதத் ப்ரமுதிதாநி ச 

ஜநாநாம் ரதி ஸம்யயாயக ஷ்வ௭தய்ம்த குண வம்தி ச 

௨௫ 

தா நய்யதா நய்தய் பஶ்யாமி நிராநம்தாநி ஸரவ்ஶ: 

அநிஷ்டாநி ச பாபாநி பஶ்யாமி விவிதாநி ச 

ஸப்த பரவ்ண ர௭நுபதம் விக்யராஶதப்ி ரிவ தர்ுவம: 

௨௬ 

நா௭தய்ாபி ஶ்ரூயயத ஶப்யதா மதத்ாநாம் ம்ருக 

பக்ஷிணாம் 

ஸம்ரக்தாம் மதுராம் வாணம்ீ கலம் வ்யாஹரதாம் பஹு 

௨௭ 

சம்தநா௭கரு ஸம்ப்ருக்யதா தூப ஸம்மூரச்ியதா௭துல: 

ப்ரவாதி பவந: ஶ்ரீமாந ்கிநந்ுநா௭தய் யதா புரம் ௨௮  

யபர ீம்ருதம்க வீணாநாம் யகாண ஸம்கடட்ித: புந: 

கிம௭தய் ஶப்யதா விரத ஸ்ஸதா தீந கதி: புரா ௨௯ 

அநிஷ்டாநி ச பாபாநி பஶ்யாமி விவிதாநி ச  

நிமிதத்ா நய்௭மயநாஜ்ோநி யதந ஸீததி யம மநஃ ௩0 

ஸரவ்தா குஶலம் ஸூத துரல்பம் மம பம்துஷு  

ததா ஹ்யஸதி ஸம்யமாயஹ ஹ்ருதயம் ஸீததீவ யம ௩௧ 

விஷண்ண ஶ்ராம்த ஹ்ருதய ஸ்ரஸ்த ஸ்ஸ 

லுளியதநத்ர்ிய:  

பரத: ப்ரவியவஶா௭௭ஶு புர ீமிக்்ஷவாகு பாலிதாம் ௩௨ 

தவ்ாயரண வவஜயநய்தந ப்ராவிஶ சச்ர்ாநத் வாஹநஃ 

தவ்ார ஸ்வத: உதத்ாய விஜயம் ப்ருஷ்ட ஸ்வதஃ 

ஸஹியதா யதயௌ ௩௩ 

ஸ து அயநகா௭க்ர ஹ்ருதயயா தவ்ார ஸ்தம் 

ப்ரதய்௭ரச்ய் தம் ஜநம் 

ஸூதம் அஶ்வபயதஃ க்லாநத்ம் அப்ரவீத ்ததர் ராகவஃ 

௩௪ 

கி மஹம் தவ்ரயா௭௭நீத: காரயணந விநா௭நக  

அஶுபா ஶம்கி ஹ்ருதயம் ஶீலம் ச பததீவ யம ௩௫ 

ஶ்ருதா யநா யாதர்ுஶாஃ பூரவ்ம் நர்ுபதீநாம் விநாஶயந 
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ஆகாரா: தாந ்அஹம் ஸரவ்ாந ்இஹ பஶ்யாமி ஸாரயத 

௩௬ 

ஸம்ம்மாரஜ்ந விஹீநாநி பருஷாண்யுப லக்ஷயய  

அஸம்யத கவாடாநி ஶ்ரீ விஹீநாநி ஸரவ்ஶ: ௩௭ 

பலி கரம் விஹீநாநி தூப ஸம்யமாதயநந ச  

அநாஶித குடும்பாநி ப்ரபாஹீந ஜநாநி ச ௩௮ 

அலக்்ஷமீகாநி பஶ்யாமி குடும்பி பவநா நய்௭ஹம் ௩௯ 

அயபத மால்ய யஶாபாநி அஸம்ம்ருஷ்டா௭ஜிராணி ச  

யதவா௭௭காராணி ஶூநய்ாநி ந சா பாம்தி யதா புரம் ௪0 

யதவதா௭ரச்ா: ப்ரவிதத்ா ஶ்ச யஜ்ே யகாஷ்டய் ஸ்ததா 

விதா: 

மால்யா௭௭பயணஷு ராஜநய்த நா௭தய் பண்யாநி வா 

ததா ௪௧ 

தர்ுஶ்யம்யத வாணியஜா௭ப்ய௭தய் ந யதா பூரவ்ம௭தர் 

வவ  

தய்ாந ஸம்விக்ந ஹ்ருதயா நஷ்ட வ்யாபார யம்தர்ிதா: 

௪௨ 

யதவா௭௭யதந வசதய்யஷு தீநா: பக்ஷி கணா ஸ்ததா  

மலிநம் சா௭ஶ்ரு பூரண்ா௭க்ஷம் தீநம் தய்ாநபரம் 

க்ருஶம் 

ஸ ஸ்தர் ீபும்ஸம் ச பஶ்யாமி ஜநம் உதக்ம்டிதம் புயர 

௪௩ 

இதய்யவம் உக்தவ்ா பரதஃ ஸூதம் தம் தீந மாநஸஃ 

தா நய்௭நிஷ்டா நய்யயாதய்ாயாம் ப்யரக்்ஷய ராஜ 

க்ருஹம் யதயௌ ௪௪ 

தாம் ஶூநய் ஶ்ருங்காடக யவஶ்ம ரதய்ாம்   

ரயஜா௭ருண தவ்ார கவாட யநத்ர்ாம் 

தர்ுஷ்டவ்ா புரம்ீ இநத்ர் புர ப்ரகாஶாம்    

துஃயகந ஸம்பூரண்தயரா பபூவ  ௪௫ 

பஹூநி பஶ்யந ்மநயஸா௭ப்ரியாணி   

யாநய்௭நய்தா நா௭ஸ்ய புயர பபூவுஃ 

அவாக்சிரா தீந மநா ந ஹ்ருஷ்டஃ   

பிதுர ்மஹாதம்ா ப்ரவியவஶ யவஶ்ம     ௪௬ 
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இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  ஏக 

ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்:  

த்வி ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

அபஶ்யம் ஸ்து தத ஸ்ததர் பிதரம் பிது ரா௭௭லயய 

ஜகாம பரயதா த்ரஷ்டும் மாதரம் மாது ரா௭௭லயய ௧ 

அநுப்ராப்தம் து தம் தர்ுஷ்டவ்ா வகயகயீ ப்யராஷிதம் 

ஸுதம் 

உதப்பாத ததா ஹ்ருஷ்டா தய்கத்வ்ா தஸௌவரண்ம் 

ஆஸநம் ௨ 

ஸ ப்ரவிஶ்வயவ தரம்ாதம்ா ஸ்வக்ருஹம் 

ஶ்ரீவிவரஜ்ிதம் 

பரதஃ ப்யரக்்ஷய ஜக்ராஹ ஜநநய்ா: சரதணௌ 

ஶுதபௌ ௩ 

ஸா தம் மூரத்ந்ி ஸமுபா௭௭க்ராய பரிஷ்வஜ்ய 

யஶஸ்விநம் 

அங்யக பரதம் ஆயராப்ய ப்ரஷ்டும் ஸமுபசக்ரயம ௪ 

அதய் யத கதிசித ்ராதர்ய் ஶ்சய்ுத ஸ்யா௭௭ரய்க 

யவஶ்மநஃ 

அபி ந அதவ்ஶ்ரமஃ ஶகீ்ரம் ரயதந ஆபதத ஸ்தவ ௫ 

ஆரய்க ஸ்யத ஸுகுஶலீ யுதாஜிந ்மாதுல ஸ்தவ  

ப்ரவாஸா சச் ஸுகம் புதர் ஸரவ்ம் யம வக்தும் அரஹ்ஸி 

௬ 

ஏவம் ப்ருஷ்ட ஸ்து வகயகய்யா ப்ரியம் பாரத்ிவ நநத்நஃ 

ஆசஷ்ட பரதஃ ஸரவ்ம் மாதய்ர ராஜீவ யலாசநஃ ௭ 

அதய் யம ஸப்தமீ ராதர்ி ஶ்சய்ுத ஸ்யா௭௭ரய்க 

யவஶ்மநஃ 

அம்பாயாஃ குஶலீ தாயதா யுதாஜிந ்மாதுல ஶ்ச யம ௮ 

யந ்யம தநம் ச ரதந்ம் ச தததௌ ராஜா பரம்தபஃ 

பரிஶ்ராநத்ம் பதி அபவ தத்யதா௭ஹம் பூரவ்ம் ஆகதஃ 

௯ 

ராஜ வாக்ய ஹவர ரத்ூயதா ஸ்தவ்ரய்மாயணா௭ஹம் 

ஆகதஃ 

யத௭ஹம் ப்ரஷ்டும் இசச்ாமி தத௭ம்பா வக்தும் 

அரஹ்ஸி  ௧0 
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ஶூநய்யா௭யம் ஶயநீய ஸ்யத பரய்ங்யகா யஹம 

பூஷிதஃ 

ந சா௭யம் இக்்ஷவாகு ஜநஃ ப்ரஹ்ருஷ்டஃ ப்ரதிபாதி மா 

௧௧ 

ராஜா பவதி பூயிஷ்டக்ம் இஹ அம்பாயா நியவஶயந 

தம் அஹம் நா௭தய் பஶ்யாமி த்ரஷ்டும் இசச் 

நந்ிஹா௭௭கதஃ ௧௨ 

பிது ரக்்ரஹிஷ்யய சரதணௌ தம் மமா௭௭க்யாஹி 

ப்ருசச்தஃ 

ஆயஹா ஸ்வித௭ம்ப ஜ்யயஷ்டாயாஃ தகௌஸல்யாயா 

நியவஶயந ௧௩ 

தம் ப்ரதய்ுவாச வகயகயீ ப்ரியவத ்யகாரம் அப்ரியம் 

அஜாநநத்ம் ப்ரஜாநநத்ீ ராஜ்ய யலாயபந யமாஹிதா 

௧௪ 

யா கதிஃ ஸரவ் பூதாநாம் தாம் கதிம் யத பிதா கதஃ 

ராஜா மஹாதம்ா யதஜஸ்வீ யாயஜூக ஸ்ஸதாம் கதி: ௧௫ 

த சச்ர்ுதவ்ா பரயதா வாக்யம் தரம் அபிஜநவாந ்ஶுசிஃ 

பபாத ஸஹஸா பூதமௌ பிதர்ு யஶாக பல அரத்ிதஃ ௧௬ 

ஹா ஹயதா௭ஸ்மீதி க்ருபணாம் தீநாம் வாச முதீரயந ்

நிபபாத மஹா பாஹு ரப்ாயஹா நிக்ஷிப்ய வீரய்வாந ்

௧௭ 

ததஃ யஶாயகந ஸம்வீதஃ பிது: மரண துஃகிதஃ 

விலலாப மஹாயதஜா ப்ராநத் ஆகுலித யசதநஃ ௧௮ 

ஏதத ்ஸுருசிரம் பாதி பிது ரய்ம ஶயநம் புரா 

ஶஶியந வா௭மலம் ராதத்ரௌ ககநம் யதாயதாதய்யய 

௧௯ 

தத ்இதம் ந விபா தய்௭தய் விஹீநம் யதந தீமதா 

வ்யயாயமவ ஶஶிநா ஹீநம் அப்சுஷ்க இவ ஸாகர: ௨0 

பாஷ்பம் உதஸ்்ருஜ்ய கம்யடந ஸ்வாரத்: பரம பீடித: 

ப்ரசச்ாதய் வதநம் ஶ்ரீமதவ்ஸ்தய்ரண  ஜயதாம் வர: ௨௧ 

தம் ஆரத்ம் யதவ ஸம்காஶம் ஸமீக்்ஷய பதிதம் புவி 

நிக்ருதத் மிவ ஸால ஸ்ய ஸ்கம்தம் பரஶுநா வயந ௨௨ 

மதத் மாதம்க ஸம்காஶம் சம்தர்ா௭ரக் ஸதர்ுஶம் புவ: 
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உதத்ாபயிதவ்ா யஶாகா௭௭ரத்ம் வசநம் யசதம் 

அப்ரவீத ்௨௩ 

உதத்ிஷ்யடாதத்ிஷ்ட கிம் யஶயஷ ராஜ புதர் 

மஹாயஶஃ 

தவ் தவ்ிதா ந ஹி யஶாசநத்ி ஸநத்ஃ ஸதஸி ஸம்மதாஃ 

௨௪ 

தாந யஜ்ோ௭திகாரா ஹி ஶலீ ஶ்ருதி வயசா௭நுகா  

புதத்ி ஸ்யத புதத்ி ஸம்பநந் ப்ரயப வா௭ரக்ஸ்ய மம்தியர 

௨௫ 

ஸ ருததவ்ா சிரம் காலம் பூதமௌ விபரிவ்ருதய் ச 

ஜநநீம் ப்ரதய்ுவாயசதம் யஶாவக: பஹுபி: ஆவ்ருதஃ ௨௬ 

அபியஷக்்ஷயதி ராமம் து ராஜா யஜ்ேம் நு யக்்ஷயயத 

இதய்௭ஹம் கர்ுத ஸம்கல்யபா ஹ்ருஷ்யடா யாதர்ாம் 

அயாஸிஷம் ௨௭ 

தத ்இதம் ஹ்ய௭நய்தா பூதம் வ்யவதீரண்ம் மயநா மம 

பிதரம் யயா ந பஶ்யாமி நிதய்ம் ப்ரியஹியத ரதம் ௨௮ 

அம்ப யகநா௭தய்காதர்ாஜா வ்யாதிநா மய்ய௭நாகயத 

தநய்ா ராமா௭௭தயஃ ஸரய்வ வயஃ பிதா ஸம்ஸ்க்ருதஃ 

ஸ்வயம் ௨௯ 

ந நூநம் மாம் மஹாராஜஃ ப்ராப்தம் ஜாநாதி கீரத்ிமாந ்

உபஜிக்யர தத்ி மாம் மூரத்ந்ி தாதஃ ஸம்நம்ய ஸதவ்ரம் 

௩0 

க்வ ஸ பாணிஃ ஸுக ஸ்பரஶ் ஸ்தாத ஸ்யா௭க்லிஷ்ட 

கரம்ணஃ 

யயந மாம் ரஜஸா தவ்ஸ்தம் அபீக்்ஷணம் பரிமாரஜ்தி 

௩௧ 

யயா யம ப்ராதா பிதா பநத்ு ரய்ஸ்ய தாயஸா௭ஸ்மி 

தீமதஃ 

தஸ்ய மாம் ஶகீ்ரம் ஆக்யாஹி ராமஸ்யா௭க்லிஷ்ட 

கரம்ணஃ ௩௨ 

பிதா ஹி பவதி ஜ்யயஷ்யடா தரம்ம் ஆரய் ஸ்ய ஜாநதஃ 

தஸ்ய பாததௌ க்ரஹீஷ்யாமி ஸ ஹீதாநீம் கதி ரம்ம 

௩௩ 

தரம் விதத்ரம் நிதய் ஶ்ச ஸதய் ஸம்யதா தர்ுட வ்ரத:  
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ஆரய்ஃ கிம் அப்ரவீத ்ராஜா பிதா யம ஸதய் விக்ரமஃ 

௩௪ 

பஶ்சிமம் ஸாது ஸம்யதஶம் இசச்ாமி ஶ்யராதும் 

ஆதம்நஃ 

இதி ப்ருஷ்டா யதா ததத்வ்ம் வகயகயீ வாக்யம் அப்ரவீத ்

௩௫ 

ராயமதி ராஜா விலபந ்ஹா ஸீயத லக்்ஷமயணதி ச 

ஸ மஹாதம்ா பரம் யலாகம் கயதா கதிமதாம் வரஃ 

௩௬ 

இமாம் து பஶ்சிமாம் வாசம் வ்யாஜஹார பிதா தவ 

கால தரம் பரிக்ஷிப்தஃ பாவஶ: இவ மஹா கஜஃ ௩௭ 

ஸிதத்ா௭ரத்ா ஸ்யத நரா ராமம் ஆகதம் ஸீதயா ஸஹ 

லக்்ஷமணம் ச மஹா பாஹும் த்ரக்்ஷயநத்ி புந: ஆகதம் 

௩௮ 

த சச்ர்ுதவ்ா விஷஸாவதவ தவ்ிதீயா௭ப்ரிய ஶம்ஸநாத ்

விஷண்ண வதயநா பூதவ்ா பூயஃ பப்ரசச் மாதரம் ௩௯ 

க்வ யசதாநீம் ஸ தரம்ாதம்ா தகௌஸல்யா நநத் வரத்நஃ 

லக்்ஷமயணந ஸஹ ப்ராதர்ா ஸீதயா ச ஸமம் கதஃ ௪0 

ததா ப்ருஷ்டா யதா ததத்வ்ம் ஆகய்ாதும் உபசக்ரயம 

மாதா௭ஸ்ய ஸுமஹத ்வாக்யம் விப்ரியம் ப்ரிய 

ஶம்கயா ௪௧ 

ஸ ஹி ராஜ ஸுதஃ புதர் சீர வாஸா மஹா வநம் 

தண்டகாந ்ஸஹ வவயதஹ்யா லக்்ஷமணா௭நுசயரா 

கதஃ ௪௨ 

த சச்ர்ுதவ்ா பரத ஸ்த்ரஸ்யதா ப்ராது ஶ்சாரிதர் 

ஶங்கயா 

ஸ்வ ஸ்ய வம்ஶ ஸ்ய மாஹாதம்்யாத ்ப்ரஷ்டும் 

ஸமுபசக்ரயம ௪௩ 

கசச்ி நந் ப்ராஹ்மண வதம் ஹ்ருதம் ராயமண கஸ்ய சித ்

கசச்ி நந்ா௭௭டய்யா தரிதய்ரா வா யதநா௭பாயபா 

விஹிம்ஸிதஃ ௪௪ 

கசச்ி நந் பர தாராந ்வா ராஜ புதய்ரா௭பிமநய்யத 

கஸ்மாத ்ஸ தண்டகா ரண்யய ப்ரூணயஹவ விவாஸிதஃ 

௪௫ 
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அதா௭ஸ்ய சபலா மாதா தத ்ஸ்வ கரம் யதா ததம் 

யத வநவ ஸ்தர் ீஸ்வபாயவந வ்யாஹரத்ும் உபசக்ரயம 

௪௬ 

ஏவ முக்தவ்ாது வகயகயீ பரயதந மஹாதம்நா  

உவாச வசநம் ஹ்ருஷ்டா மூடா பம்டித மாநிநீ ௪௭ 

ந ப்ராஹ்மண தநம் கிம்சி தத்ர்ுதம் ராயமண கஸ்ய சித ்

கஶ்சி நந்ா௭௭டய்யா தரிதய்ரா வா யதநா௭பாயபா 

விஹிம்ஸிதஃ 

ந ராமஃ பரதாராம் ஶ்ச சக்ஷுரப்்யாம் அபி பஶ்யதி ௪௮ 

மயா து புதர் ஶ்ருதவ்வவ ராம ஸ்வய வா௭பியஷசநம் 

யாசித ஸ்யத பிதா ராஜ்யம் ராம ஸ்ய ச விவாஸநம் ௪௯ 

ஸ ஸ்வவ்ருதத்ிம் ஸமாஸ்தாய பிதா யத த தத்தா 

கயராத ்

ராம ஶ்ச ஸஹ தஸௌமிதர்ிஃ ப்யரஷிதஃ ஸஹ ஸீதயா 

௫0 

தம் அபஶ்யந ்ப்ரியம் புதர்ம் மஹீபாயலா மஹாயஶாஃ 

புதர் யஶாக பரிதய்ூநஃ பே்சதவ்ம் உபயபதிவாந ்௫௧ 

தவ்யா தவ்ிதாநீம் தரம்ஜ்ே ராஜதவ்ம் அவலம்ப்யதாம் 

தவ் தக்்ருயத ஹி மயா ஸரவ்ம் இதம் ஏவம் விதம் க்ருதம் 

௫௨ 

மா யஶாகம் மா ச ஸம்தாபம் வதரய்ம் ஆஶ்ரய புத்ரக  

தவ் ததீநா ஹி நகர ீராஜ்யம் வசத தநாமயம் ௫௩ 

தத ்புதர் ஶகீ்ரம் விதிநா விதிஜ்வே:   

வஸிஷ்ட முகவ்யஃ ஸஹியதா தவ்ியஜநத்வ்ரஃ 

ஸம்கால்ய ராஜாநம் அதீந ஸதத்வ்ம்  

ஆதம்ாநம் உரவ்்யாம் அபியஷசயஸ்வ ௫௪ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  தவ்ி 

ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

த்ரி ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

ஶ்ருதவ்ா து பிதரம் வ்ருதத்ம் ப்ராததரௌ ச 

விவாஸிததௌ 

பரயதா துஃக ஸம்தப்த இதம் வசநம் அப்ரவீத ்௧ 

கிம் நந்ு காரய்ம் ஹத ஸ்யயவ மம ராஜ்யயந யஶாசதஃ 

விஹீநஸ்யா௭த பிதர்ா ச ப்ராதர்ா பிதர்ு ஸயமந ச ௨ 
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துஃயக யம துஃகம் அகயரா  ரவ்்ரயண க்ஷாரம் 

இவா௭௭ததாஃ 

ராஜாநம் ப்யரத பாவஸ்தம் க்ருதவ்ா ராமம் ச தாபஸம் ௩ 

குல ஸ்ய தவ்ம் அபாவாய கால ராதர்ி; இவா௭௭கதா 

அங்காரம் உபகூஹ்ய ஸ்ம பிதா யம நா௭வபுதத்வாந ்௪ 

ம்ருதய்ு மா௭௭பாதியதா ராஜா தவ்யா யம பாப தரஶ்ிநி 

ஸுகம் பரிஹ்ருதம் யமாஹா தக்ுயல ஸ்மிந ்குல பாம்ஸநி 

௫ 

தவ்ாம் ப்ராப்ய ஹி பிதா யம௭தய் ஸதய் ஸம்யதா 

மஹா யஶா: 

தீவ்ர துஃகா௭பி ஸம்தப்யதா வ்ருதய்தா தஶரயதா நர்ுப: 

௬ 

விநாஶியதா மஹா ராஜ: பிதா யம தரம் வதஸ்ல: 

கஸ்மாத ்ப்ரவ்ராஜியதா ராம: கஸ்மா யதவ வநம் கத: ௭ 

தகௌஸல்யா ச ஸுமிதர்ா ச புதர் யஶாகா௭பி பீடியத 

துஷ்கரம் யதி ஜீயவதாம் ப்ராப்ய தவ்ாம் ஜநநீம் மம ௮ 

நநு தவ்ாரய்யா௭பி தரம்ாதம்ா தவ்யி வ்ருதத்ிம் 

அநுதத்மாம் 

வரத்யத குரு வ்ருதத்ிஜ்யோ யதா மாதரி வரத்யத ௯ 

ததா ஜ்யயஷ்டா ஹி யம மாதா தகௌஸல்யா தீரக் 

தரஶ்ிநீ 

தவ்யி தரம்ம் ஸமாஸ்தாய பகிநய்ாம் இவ வரத்யத ௧0 

தஸ்யாஃ புதர்ம் க்ருதா௭௭தம்ாநம் சீரவல்கல வாஸஸம்   

ப்ரஸ்தாப்ய வந வாஸாய கதம் பாயப ந யஶாசஸி ௧௧ 

அபாப தரஶ்ிநம் ஶூரம் க்ருதா௭௭தம்ாநம் யஶஸ்விநம் 

ப்ரவ்ராஜ்ய சீர வஸநம் கிம் நு பஶ்யஸி காரணம் ௧௨ 

லுப்தாயா விதியதா மநய்ய ந யத௭ஹம் ராகவம் ப்ரதி 

ததா ஹ்ய௭நரய்தா ராஜ்யா௭ரத்ம் தவ்யா நீயதா 

மஹாந ்அயம் ௧௩ 

அஹம் ஹி புருஷ வ்யாகத்ரௌ அபஶ்யந ்ராம 

லக்்ஷமதணௌ 

யகந ஶக்தி ப்ரபாயவந ராஜ்யம் ரக்ஷிதும் உதஸ்யஹ 

௧௪ 

தம் ஹி நிதய்ம் மஹா ராயஜா பலவநத்ம் மஹா பலஃ 
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உபா௭ஶ்ரியதா௭பூ தத்ரம்ா௭௭தம்ா யமரு ரய்மரு வநம் 

யதா ௧௫ 

யஸா௭ஹம் கதம் இமம் பாரம் மஹா துரய் ஸமுதத்ர்ுதம் 

தம்யயா துரம் இவ ஆஸாதய் வயஹயம் யகந ச ஓஜஸா 

௧௬ 

அத வா யம பயவ சச்க்தி ரய்யாவக ரப்ுதத்ி பயலந வா  

ஸகாமாம் ந கரிஷ்யாமி தவ்ாம் அஹம் புதர் கரத்ிநீம் 

௧௭ 

ந யம விகாம்க்ஷா ஜாயயத தய்க்தும் தவ்ாம் பாப 

நிஶ்சயாம் 

யதி ராம ஸ்ய நா௭யபக்ஷா தவ்யி ஸ்யா நம்ாதர்ுவ 

தஸ்தா  ௧௮ 

உதப்நந்ா து கதம் புதத்ி ஸ்த யவயம் பாப தரஶ்ிநி  

ஸாது சாரிதர் விப்ரஷ்யட பூரய்வஷாம் யநா விகரஹ்ிதா 

௧௯ 

அஸ்மிந ்குயல ஹி பூரய்வஷாம் ஜ்யயஷ்யடா 

ராஜ்யய௭பிஷிசய்யத  

அபயர ப்ராதர ஸ்தஸ்மிந ்ப்ரவரத்ம்யத ஸமாஹிதா: ௨0 

ந ஹி மநய்ய நர்ுஸம்யஶ தவ்ம் ராஜ தரம் மயவக்்ஷயயஸ 

கதிம் வா ந விஜாநாஸி ராஜ வ்ருதத் ஸ்ய ஶாஶ்வதீம் ௨௧ 

ஸததம் ராஜ வ்ருதய்த ஹி ஜ்யயஷ்யடா 

ராஜ்யய௭பிஷிசய்யத  

ராஜ்ோ யமத தஸ்மம் ததஸ்்யா திக்்ஷவாகூணாம் 

வியஶஷத: ௨௨ 

யதஷாம் தரவ்மக ரக்ஷாணாம் குல சாரிதர் 

யஶாபிநாம்  

அதய் சாரிதர் தஶௌம்டீரய்ம் தவ்ாம் ப்ராப்ய 

விநிவரத்ிதம் ௨௩ 

தவா௭பி ஸுமஹா பாகா ஜயநநத்ர்ா: குல பூரவ்கா: 

புதய்த ரய்மாஹ: கதம௭யம் ஸம்பூத ஸ்தவ்யி கரஹ்ித: 

௨௪ 

ந து காமம் கரிஷ்யாமி தவா௭ஹம் பாப நிஶ்சயய  

தவ்யா வ்யஸந மா௭௭ரப்தம் ஜீவிதாம்த கரம் மம ௨௫ 

ஏஷ தவ்ி தாநீ யமவா௭ஹம் அப்ரியாரத்ம் தவா௭நகம்  
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நிவரத்யிஷ்யாமி வநா தப்்ராதரம் ஸ்வ ஜந ப்ரியம் ௨௬ 

நிவரத்யிதவ்ா ராமம் ச தஸ்யா௭ஹம் தீப்த யதஜஸ: 

தாஸ பூயதா பவிஷ்யாமி ஸுஸ்தியத ந அம்தராதம்நா 

௨௭ 

இதய்யவம் உக்தவ்ா பரயதா மஹாதம்ா  

ப்ரியயதவர ரவ்ாக்ய கவண: துதந ்ஸ்தாம் 

யஶாகா௭௭துர ஶ்சா௭பி நநாத பூயஃ   

ஸிம்யஹா யதா பரவ்த கஹ்வர ஸ்தஃ ௨௮ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  தர்ி 

ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

சது ஸ்ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

தாம் ததா கரஹ்யிதவ்ா து மாதரம் பரத ஸ்ததா 

யராயஷண மஹதா௭௭விஷ்டஃ புந: ஏவா௭ப்ரவீ தவ்சஃ 

௧ 

ராஜ்யா தப்்ரம்ஶஸ்வ வகயகயி நர்ுஶம்யஸ துஷ்ட 

சாரிணி 

பரிதய்கத்ா ச தரய்மண மா ம்ருதம் ருததீ பவ ௨ 

கிம் நு யத௭தூஷய தர்ாஜா ராயமா வா ப்ருஶ தாரம்ிகஃ 

யயயா ரம்்ருதய்ு ரவ்ிவாஸ ஶ்ச தவ் தக்்ருயத துல்யம் 

ஆகததௌ ௩ 

ப்ரூண ஹதய்ாம் அஸி ப்ராப்தா குல ஸ்யா௭ஸ்ய 

விநாஶநாத ்

வகயகயி நரகம் கசச் மா ச பரத்ுஃ ஸயலாகதாம் ௪ 

ய தத்வ்யா ஹீதர்ுஶம் பாபம் க்ருதம் யகாயரண 

கரம்ணா 

ஸரவ் யலாக ப்ரியம் ஹிதவ்ா மமா௭பி  ஆபாதிதம் 

பயம் ௫ 

தவ் தக்்ருயத யம பிதா வ்ருதய்தா ராம ஶ்சா௭ரண்யம் 

ஆஶ்ரிதஃ 

அ யயஶா ஜீவ யலாயக ச தவ்யா௭ஹம் ப்ரதிபாதிதஃ 

௬ 

மாதர்ு ரூயப மமா௭மிதய்ர நர்ுஶம்யஸ ராஜ்ய காமுயக 

ந யத௭ஹம் அபிபாஷ்யயா௭ஸ்மி துரவ்்ருதய்த பதி 

காதிநி ௭ 
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தகௌஸல்யா ச ஸுமிதர்ா ச யா ஶ்சா௭நய்ா மம மாதரஃ 

துஃயகந மஹதா௭௭விஷ்டா ஸ்தவ்ாம் ப்ராப்ய குல 

தூஷிணம்ீ ௮  

ந தவ்ம் அஶ்வபயதஃ கநய்ா தரம்ராஜ ஸ்ய தீமதஃ 

ராக்ஷஸீ ததர் ஜாதா௭ஸி குல ப்ரதவ்ம்ஸிநீ பிதுஃ ௯ 

ய தத்வ்யா தாரம்ியகா ராயமா நிதய்ம் ஸதய் 

பராயணஃ 

வநம் ப்ரஸ்தாபியதா துஃகாத ்பிதா ச தர்ிதிவம் கதஃ ௧0 

ய தப்்ரதாநா௭ஸி தத ்பாபம் மயி பிதர்ா விநா க்ருயத 

ப்ராதர்ுப்யாம் ச பரிதய்கய்த ஸரவ் யலாக ஸ்ய 

சா௭ப்ரியய ௧௧ 

தகௌஸல்யாம் தரம் ஸம்யுக்தாம் வியுகத்ாம் பாப 

நிஶ்சயய 

க்ருதவ்ா கம் ப்ராப்ஸ்யயஸ ஹ்ய௭தய் யலாகம் நிரய 

காமிநீ ௧௨ 

கிம் நா௭வபுதய்யஸ கர்ூயர நியதம் பநத்ு ஸம்ஶ்ரயம் 

ஜ்யயஷ்டம் பிதர்ு ஸமம் ராமம் தகௌஸல்யாயா௭௭தம் 

ஸம்பவம் ௧௩ 

அங்க ப்ரதய்ங்க ஜஃ புதய்ரா ஹ்ருதயா சச்ா௭பி ஜாயயத 

தஸ்மாத ்ப்ரியதயமா மாதுஃ ப்ரியதவ்ா நந் து பாநத்வஃ 

௧௪ 

அநய்தா கில தரம்ஜ்ோ ஸுரபிஃ ஸுர ஸம்மதா 

வஹமாதநௌ ததரய்ஶா ரவ்்யாம் புதத்ரௌ விகத 

யசததஸௌ ௧௫ 

தா வ௭ரத் திவயஸ ஶ்ராநத்தௌ தர்ுஷ்டவ்ா புதத்ரௌ 

மஹீ தயல 

ருயராத புதர் யஶாயகந பாஷ்ப பரய்ாகுயலக்ஷணா 

௧௬ 

அதஸ்தாத ்வ்ரஜத ஸ்தஸ்யாஃ ஸுர ராஜ்யோ 

மஹாதம்நஃ 

பிநத்வஃ பதிதா காதய்ர ஸூக்்ஷமாஃ ஸுரபி கநத்ிநஃ ௧௭ 

இம்தய்ரா௭பி அஶ்ரு நிபாதம் தம் ஸ்வ காதய்ர புண்ய 

கம்திநம் 
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ஸுரபிம் மநய்யத தர்ுஷ்டவ்ா பூயஸீம் தாம் ஸுயரஶ்வர: 

௧௮ 

நிரகீ்ஷமாண ஶக்ர ஸ்தாம் ததரஶ் ஸுரபிம் ஸ்திதாம் 

ஆகாயஶ விஷ்டிதாம் தீநாம் ருதம்தீம் ப்ருஶ துஃகிதாம் 

௧௯ 

தாம் தர்ுஷ்டவ்ா யஶாக ஸம்தப்தாம் வஜ்ர பாணி 

ரய்ஶஸ்விநீம் 

இநத்ர்ஃ ப்ராே்ஜலி ருதவ்ிகந்ஃ ஸுர ராயஜா௭ப்ரவீ தவ்சஃ 

௨0 

பயம் கசச்ி நந் சா௭ஸ்மாஸு குத ஶ்சி தவ்ிதய்யத மஹத ்

குயதா நிமிதத்ஃ யஶாக ஸ்யத ப்ரூஹி ஸரவ் 

ஹிவதஷிணி ௨௧ 

ஏவம் உக்தா து ஸுரபிஃ ஸுர ராயஜந தீமதா 

பதய்ுவாச தயதா தீரா வாக்யம் வாக்ய விஶாரதம் ௨௨ 

ஶாம்தம் பாபம் ந வஃ கிம்சித ்குதஶ்சித ்அமராதிப 

அஹம் து மகந்ா யஶாசாமி ஸ்வ புதத்ரௌ விஷயம 

ஸ்திததௌ ௨௩ 

ஏததௌ தர்ுஷ்டவ்ா க்ருதஶௌ தீதநௌ ஸூரய் ரஶ்மி 

ப்ரதாபிததௌ 

அரத்ய்மாதநௌ பலிவரத்தௌ கரஷ்யகண ஸுரா௭திப 

௨௪ 

மம காயாத ்ப்ரஸூததௌ ஹி துஃகிததௌ பார பீடிததௌ 

தயௌ தர்ுஷ்டவ்ா பரிதப்யய௭ஹம் நா௭ஸ்தி புதர் ஸமஃ 

ப்ரியஃ ௨௫ 

யஸ்யா: புதர் ஸஹஸ்வர ஸ்து க்ருதஸ்்நம் வ்யாப்ய 

மிதம் ஜகத ் 

தாம் தர்ுஷ்டவ்ா ருததீம் ஶகய்ரா ந ஸுதா நம்நய்யத பரம் 

௨௬ 

ஸதா௭ப்ரதிம வ்ருதத்ாயா யலாக தாரண காம்யயா 

ஶ்ரீமதய்ா குண நிதய்ாயா ஸ்வபாவ பரியவஷயா ௨௭ 

யஸ்யாஃ புதர் ஸஹஸ்ராணி ஸா௭பி யஶாசதி காமதுக ்

கிம் புந ரய்ா விநா ராமம் தகௌஸல்யா வரத்யிஷ்யதி 

௨௮ 

ஏக புதர்ா ச ஸாதவ்ீ ச விவதய்ஸயம் தவ்யா க்ருதா 
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தஸ்மா தத்வ்ம் ஸததம் துஃகம் ப்யரதய் யசஹ ச 

லப்ஸ்யயஸ ௨௯ 

அஹம் ஹ்ய௭பசிதிம் ப்ராதுஃ பிது ஶ்ச ஸகலாம் இமாம் 

வரத்நம் யஶஸ ஶ்சா௭பி கரிஷ்யாமி ந ஸம்ஶயஃ ௩0 

ஆநாயயிதவ்ா தநயம் தகௌஸல்யாயா மஹாதய்ுதிம் 

ஸ்வயம் ஏவ ப்ரயவக்்ஷயாமி வநம் முநி நியஷவிதம் ௩௧ 

ந ஹ்ய௭ஹம் பாப ஸம்கல்யப பாயப பாபம் தவ்யா 

க்ருதம்  

ஶக்யதா தாரயிதும் தபௌவர  ரஶ்ரு கம்வட 

ரந்ிரகீ்ஷித: ௩௨ 

ஸா தவ் ம௭கந்ிம் ப்ரவிஶ வா ஸ்வயம் வா தம்டகாட 

விஶ 

ரஜ்ஜும் பதாந வா கம்யட ந ஹி யத௭நய்த ்பராயணம் 

௩௩ 

ஆஹ மப்ய௭வநிம் ப்ராப்யத ராயம ஸதய் பராக்ரயம  

க்ருத க்ருதய்யா பவிஷ்யாமி விப்ரவாஸித கல்மஷ: ௩௪ 

இதி நாக இவா௭௭ரண்யய யதாமர அம்குஶ யசாதிதஃ 

பபாத புவி ஸம்க்ருதய்தா நிஶ்ஶ்வஸந ்இவ பநந்கஃ ௩௫ 

ஸம்ரக்த யநதர்ஃ ஶிதிலா௭௭ம்பர ஸ்ததா  

விதூத ஸரவ்ா பரணஃ பரம்தபஃ 

பபூவ பூதமௌ பதியதா நர்ுபா௭௭தம்ஜஃ  

ஶசீபயதஃ யகது: இயவா தஸ்வ க்ஷயய   ௩௬ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட சது 

ஸ்ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

பம்ச ஸ்ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

தீரக் காலாத ்ஸமுதத்ாய ஸம்ஜ்ோம் லப்தவ்ா ச 

வீரய்வாந ் 

யநதர்ாப்யாம் அஶ்ரு பூரண்ாப்யாம் தீநா முதவ்ீக்்ஷய 

மாதரம் ௧ 

யஸா௭மாதய் மதய்ய பரயதா ஜநநீ மப்ய குதஸ்யத ் 

ராஜ்யம் ந காமயய ஜாது மம்தர்யய நா௭பி மாதரம் ௨ 

அபியஷகம் ந ஜாநாமி யயா௭பூ தர்ாஜ்ோ ஸமீக்ஷித: 

விப்ரக்ருஷ்யட ஹ்ய௭ஹம் யதயஶ ஶதர்ுகந் ஸஹியதா 

வஸம் ௩ 
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வந வாஸம் ந ஜாநாமி ராம ஸ்யா௭ஹம் மஹாதம்ந: 

விவாஸநம் வா தஸௌமிதய்ர ஸ்ஸீதாயா ஶ்ச 

யதா௭பவத ்௪ 

த வதவ கய்ராஶத ஸ்தஸ்ய பரத ஸ்ய மஹாதம்நஃ 

தகௌஸல்யா ஶப்தம் ஆஜ்ோய ஸுமிதர்ாம் இதம் 

அப்ரவீத ்௫   

ஆகதஃ க்ரூர காரய்ாயாஃ வகயகய்யா பரதஃ ஸுதஃ 

தம் அஹம் த்ரஷ்டும் இசச்ாமி பரதம் தீரக் தரஶ்ிநம் ௬ 

ஏவம் உகத்வ்ா ஸுமிதர்ாம் ஸா விவரண்ா மலிநா கர்ுஶா  

ப்ரதஸ்யத பரயதா யதர் யவபமாநா வியசதநா ௭ 

ஸ து ராமாநுஜ ஶ்சா௭பி ஶதர்ுக்ந ஸஹித ஸ்ததா 

ப்ரதஸ்யத பரயதா யதர் தகௌஸல்யாயா நியவஶநம் 

௮ 

ததஃ ஶதர்ுக்ந பரததௌ தகௌஸல்யாம் ப்யரக்்ஷய 

துஃகிததௌ 

பரய்ஷ்வயஜதாம் துஃகாரத்ாம் பதிதாம் நஷ்ட யசதநாம் 

ருதம்ததௌ ருததீம் து:கா தஸ்யம தய்ா௭௭ரய்ாம் 

மநஸ்விநீம் ௯ 

பரதம் ப்ரதய்ுவாச இதம் தகௌஸல்யா ப்ருஶ துஃகிதா 

௧0 

இதம் யத ராஜ்ய காம ஸ்ய ராஜ்யம் ப்ராப்தம் 

அகண்டகம் 

ஸம்ப்ராப்தம் பத வகயகய்யா ஶீக்ரம் கர்ூயரண 

கரம்ணா ௧௧ 

ப்ரஸ்தாப்ய சீர வஸநம் புதர்ம் யம வந வாஸிநம் 

வகயகயீ கம் குணம் ததர் பஶ்யதி க்ரூர தரஶ்ிநீ ௧௨ 

க்ஷிப்ரம் மாம் அபி வகயகயீ ப்ரஸ்தாபயிதும் அரஹ்தி 

ஹிரண்யநாயபா யதர்ா௭௭ஸ்யத ஸுயதா யம ஸுமஹா 

யஶாஃ ௧௩ 

அத வா ஸ்வயம் ஏவா௭ஹம் ஸுமிதர்ா௭நுசரா ஸுகம் 

அக்நியஹாதர்ம் புரஸ்க்ருதய் ப்ரஸ்தாஸ்யய யதர் 

ராகவஃ ௧௪ 

காமம் வா ஸ்வயம் ஏவா௭தய் ததர் மாம் யநதும் 

அரஹ்ஸி 
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யதர்ா௭தஸௌ புருஷ வ்யாக்ர: புதய்ரா  யம தப்யயத 

தபஃ ௧௫ 

இதம் ஹி தவ விஸ்தீரண்ம் தந தாநய் ஸமாசிதம் 

ஹ ஸ்தய்௭ஶ்வ ரத ஸம்பூரண்ம் ராஜ்யம் நிரய்ாதிதம் 

தயா ௧௬ 

இதய்ா௭௭தி பஹுபி ரவ்ாக்வய: க்ரூவர 

ஸ்ஸம்பரத்ஸ்ியதா௭நக: 

விவ்யயத பரத ஸ்தீவ்ரம் வ்ரயண துதய்யவ ஸூசிநா ௧௭ 

பபாத சரயண தஸ்யா ஸ்ததா ஸம்ப்ராம்த யசதந: 

விலப்ய பஹுதா௭ஸம்ஜ்யோ லப்த ஸம்ஜ்ே ஸ்தத 

ஸ்தித: ௧௮ 

ஏவம் விலபமாநாம் தாம் பரதஃ ப்ராே்ஜலி ஸ்ததா 

தகௌஸல்யாம் ப்ரதய்ுவாச இதம் யஶாவக ரப்ஹுபி: 

ஆவ்ருதாம் ௧௯ 

ஆரய்ய கஸ்மாத ்அஜாநநத்ம் கரஹ்யஸ மாம் 

அகில்பிஷம் 

விபுலாம் ச மம ப்ரதீிம் ஸ்திராம் ஜாநாஸி ராகயவ ௨0 

க்ருதா ஶாஸ்தர்ா௭நுகா புதத்ி ரம்ா பூத ்தஸ்ய கதா சந 

ஸதய் ஸம்தஃ ஸதாம் ஶ்யரஷ்யடா 

யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத கதஃ ௨௧ 

ப்யரஷ்யம் பாபீயஸாம் யாது ஸூரய்ம் ச ப்ரதியம ஹ து 

ஹநத்ு பாயதந காம் ஸுப்தாம் யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத 

கதஃ ௨௨ 

காரயிதவ்ா மஹத ்கரம் பரத்ா ப்ருதய்ம் அநரத்கம் 

அதரய்மா யயா௭ஸ்ய யஸா௭ஸ்யா௭ஸ்து 

யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத கதஃ ௨௩ 

பரிபாலயமாந ஸ்ய ராஜ்யோ பூதாநி புதர்வத ்

தத ஸ்தம்  தர்ுஹ்யதாம் பாபம் 

யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத கதஃ ௨௪ 

பலி ஷடப்ாகம் உதத்ர்ுதய் நர்ுபஸ்யா௭ரக்ஷதஃ ப்ரஜாஃ 

அதரய்மா யயா௭ஸ்ய யஸா௭ஸ்யா௭ஸ்து 

யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத கதஃ ௨௫ 

ஸம்ஶ்ருதய் ச தபஸ்விப்யஃ ஸதய்ர வவ யஜ்ே 

தக்ஷிணாம் 
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தாம் விப்ரலபதாம் பாபம் யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத 

கதஃ ௨௬ 

ஹ ஸ்தய்௭ஶ்வ ரத ஸம்பாயத யுதய்த ஶஸ்தர் 

ஸமாகுயல 

மா ஸ்ம காரஷ்ீத ்ஸதாம் தரம்ம் 

யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத கதஃ ௨௭ 

உபதிஷ்டம் ஸுஸூக்்ஷமாரத்ம் ஶாஸ்தர்ம் யதய்நந 

தீமதா 

ஸ நாஶயது துஷ்டாதம்ா யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத கதஃ 

௨௮ 

மா ச தம் வ்யூட பாஹ்வம்ஸம் சம்தர்ா௭ரக் ஸம 

யதஜஸம் 

தர்ாக்ஷீத ்ராஜ்யஸ்த மாஸீநம் 

யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத கத: ௨௯ 

பாயஸம் க்ருஸரம் சாகம் வ்ருதா யஸா௭ஶ்நாது 

நிரக்்ருணஃ 

குரூம் ஶ்சா ப்ய௭வஜாநாது யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத 

கதஃ ௩0 

கா ஶ்ச ஸ்ப்ருஶது பாயதந குரூந ்பரிவயத தஸ்்வயம்  

மிதய்ர தர்ுஹ்யயத யஸா௭தய்ம்தம் 

யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத கதஃ ௩௧ 

விஶ்வாஸாத ்கதிதம் கிம்சி தப்ரிவாதம் மித: க்வசித ் 

விவ்ருயணாது ஸ துஷ்டாதம்ா யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத 

கதஃ ௩௨ 

அகரத்ா ஹ்யக்ருதஜ்ே ஶ்ச தய்க்தா௭தம்ா நிரபதர்ப: 

யலாயக பவது விதய்வஷ்யயா 

யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத கதஃ ௩௩ 

புதவ்ர: தாவர ஶ்ச ப்ருதவ்ய ஶ்ச ஸ்வ க்ருயஹ 

பரிவாரிதஃ 

ஸ ஏயகா ம்ருஷ்டம் அஶ்நாது யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத 

கதஃ ௩௪ 

அப்ராப்ய ஸதர்ுஶாந ்தாராந ்அநபதய்: ப்ரமீயதாம்  

அநவாப்ய க்ரியாம் தரம்்யாம் 

யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத கதஃ ௩௫ 
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மா ஆதம்ந ஸ்ஸம்ததிம் தர்ாக்ஷீத ்ஸ்யவஷு தாயரஷு 

துஃகித: 

ஆயு ஸ்ஸமகர் ம௭ப்ராப்ய யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத 

கதஃ ௩௬ 

ராஜ ஸ்தர் ீபால வ்ருதத்ாநாம் வயத யத ்பாபம் உசய்யத 

ப்ருதய் தய்ாயக ச யத ்பாபம் தத ்பாபம் ப்ரதிபதய்தாம் 

௩௭ 

லாக்ஷயா மது மாம்யஸந யலாயஹந ச வியஷண ச 

ஸவதவ பிப்ருயாத ்ப்ருதய்ாந ்யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத 

கதஃ ௩௮ 

ஸம்க்ராயம ஸமுயபாயட ச ஶதர்ு பக்ஷ பயம்கயர 

பலாயமாயநா வதய்யத  யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத 

கதஃ ௩௯ 

கபால பாணி: ப்ருதிவீ மடதாம் சீர ஸம்வ்ருத: 

பிக்ஷமாயணா யயதாநம்தய்தா 

யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத கதஃ ௪0 

பாயந ப்ரஸக்யதா பவது ஸ்தர் ீஷ்வயக்ஷஷு ச நிதய் ஶ: 

காம க்யராதா௭பி பூத௭ஸ்து யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத 

கதஃ ௪௧ 

மா ஸ்ம தரய்ம மயநா பூயாத ்அதரம்ம் ஸ நியஷவதாம்  

அபாதர் வரஷ்ீ பவது யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத கதஃ 

௪௨ 

ஸம்சிதா நய்ஸ்ய விதத்ாநி விவிதாநி ஸஹஸ்ரஶ: 

தஸ்யுபி ரவ்ிப்ர லுப்யம்தாம் யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத 

கதஃ ௪௩ 

உயப ஸம்தய்ய ஶயாந ஸ்ய யத ்பாபம் பரிகல்ப்யயத 

த சச் பாபம் பயவத ்தஸ்ய யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத 

கதஃ ௪௪ 

யத ்அக்நிதாயயக பாபம் யத ்பாபம் குரு தல்பயக 

மிதர் தய்ராயஹ ச யத ்பாபம் தத ்பாபம் ப்ரதிபதய்தாம் 

௪௫ 

யதவதாநாம் பிதர்ூணாம் ச மாதா பிதய்ரா ஸ்தவதவ ச 

மா ஸ்ம காரஷ்ீத ்ஸ ஶுஶ்ரூஷாம் 

யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத கதஃ ௪௬ 
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ஸதாம் யலாகாத ்ஸதாம் கீரத்ய்ாஃ ஸம்ஜுஷ்டாத ்

கரம்ண ஸ்ததா 

ப்ரஶ்யது க்ஷிப்ரம் அதவ்யவ யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத 

கதஃ ௪௭ 

அபாஸ்ய மாதர்ு ஶுஶ்ரூஷா ம௭நரய்த 

யஸா௭வதிஷ்டதாம் 

தீரக் பாஹு ரம்ஹா வக்ஷா யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத 

கதஃ ௪௮ 

பஹு புதய்ரா தரிதர் ஶ்ச ஜ்வர யராக ஸமநவ்ித: 

ஸ பூயாத ்ஸதத கய்லஶ ீயஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத கதஃ 

௪௯ 

ஆஶா மா௭௭ஸம்ஶ மாநாநாம் தீநாநாம் ஊரத்வ் 

சக்ஷுஷாம் 

அரத்ிநாம் விததாம் குரய்ா தய்ஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத 

கதஃ ௫0 

மாயயா ரமதாம் நிதய்ம் பருஷ: பிஶுயநா௭ஶுசி: 

ராஜ்யோ பீத ஸ்தவ்தரம்ாதம்ா 

யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத கதஃ ௫௧ 

ருது ஸ்நாதாம் ஸதீம் பாரய்ாம் ருது காலா௭நுயராதிநீம்  

அதி வரய்தத துஷ்டாதம்ா யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத 

கதஃ ௫௨ 

தரம் தாராந ்பரிதய்ஜ்ய பர தாரா நந்ியஷவதாம்  

தய்க்த தரம் ரதி ரம்ூயடா யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத 

கதஃ ௫௩ 

விப்ர லுப்த ப்ரஜாத ஸ்ய துஷ்க்ருதம் ப்ராஹ்மண ஸ்ய 

யத ்

தயதவ ப்ரதிபதய்யத யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத கதஃ 

௫௪ 

பாநீய தூஷயக பாபம் தவத வ விஷ தாயயக  

ய தத் யதக ஸ்ஸ லபதாம் யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத 

கதஃ ௫௫ 

ப்ராஹ்மணாய உதய்தாம் பூஜாம் விஹம்து 

கலுயஷம்தர்ிய: 
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பால  வதஸ்ாம் ச காம் யதாக்து 

யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத கதஃ ௫௬ 

தர்ுஷ்ணா௭௭ரத்ம் ஸதி பாநீயய விப்ரலம்யபந 

யயாஜயயத ் 

லயபத தஸ்ய த தப்ாபம் யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத கதஃ 

௫௭ 

பகத்ய்ா விவத மாயநஷு மாரக் மா௭௭ஶ்ரிதய் பஶ்யத: 

தஸ்ய பாயபந யுஜ்யயத யஸ்யா௭௭ரய்யா௭நுமயத கதஃ 

௫௮ 

விஹீநாம் பதி புதர்ாப்யாம் தகௌஸல்யாம் 

பாரத்ிவா௭தம்ஜஃ 

ஏவம் ஆஶ்வஸயந ்ஏவ துஃகாரய்தா நிபபாத ஹ ௫௯ 

ததா து ஶபவதஃ கஷ்வடஃ ஶபமாநம் அயசதநம் 

பரதம் யஶாக ஸம்தப்தம் தகௌஸல்யா வாக்யம் 

அப்ரவீத ்௬0 

மம துஃகம் இதம் புதர் பூயஃ ஸமுபஜாயயத 

ஶபவதஃ ஶபமாயநா ஹி ப்ராணாந ்உபருணதஸ்ி யம 

௬௧ 

திஷ்டய்ா ந சலியதா தரம்ாத ்ஆதம்ா யத ஸஹ 

லக்்ஷமணஃ 

வதஸ் ஸதய் ப்ரதிஜ்யோ யம ஸதாம் யலாகாந ்

அவாப்ஸ்யஸி ௬௨ 

இ தய்ுகத்வ்ா ச அம்க மாநீய பரதம் ப்ராதர்ு வதஸ்லம் 

பரிஷ்வஜ்ய மஹா பாஹும் ருயராத ப்ருஶ துகிதா ௬௩ 

ஏவம் விலபமாநஸ்ய துஃகாரத் ஸ்ய மஹாதம்நஃ 

யமாஹா சச் யஶாக ஸம்யராதாத ்பபூவ லுளிதம் மநஃ 

௬௪ 

லாலப்யமாநஸ்ய வியசதநஸ்ய   

ப்ரநஷ்ட புதய்தஃ பதிதஸ்ய பூதமௌ 

முஹுர ்முஹுர ்நிஶ்ஶ்வஸத ஶ்ச தீரக்ம்   

ஸா தஸ்ய யஶாயகந ஜகாம ராதர்ிஃ  ௬௫ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட பம்ச 

ஸ்ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்:   

ஷடஸ்ப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 
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தம் ஏவம் யஶாக ஸம்தப்தம் பரதம் யககயீ ஸுதம் 

உவாச வததாம் ஶ்யரஷ்யடா வஸிஷ்டஃ ஶ்யரஷ்டவாக் 

ருஷிஃ ௧ 

அலம் யஶாயகந பதர்ம் யத ராஜ புதர் மஹா யஶஃ 

ப்ராப்த காலம் நர பயதஃ குரு ஸம்யாநம் உதத்மம் ௨ 

வஸிஷ்ட ஸ்ய வசஃ ஶ்ருதவ்ா பரயதா தாரணாம் கதஃ 

ப்யரத காரய்ாணி ஸரவ்ாணி காரயா மாஸ தரம்வித ்௩ 

உதத்ர்ுதம் வதல ஸம்யராதாத ்ஸ து பூதமௌ 

நியவஶிதம் 

ஆபீத வரண் வதநம் ப்ரஸுப்தம் இவ பூபதிம் ௪ 

ஸம்யவஶ்ய ஶயயந சா௭கர்ய்ய நாநா ரதந்பரிஷ்க்ருயத 

தயதா தஶரதம் புதய்ரா விலலாப ஸுதுஃகிதஃ ௫ 

கிம் யத வ்யவஸிதம் ராஜந ்ப்யராஷியத மய்ய௭நாகயத 

விவாஸ்ய ராமம் தரம்ஜ்ேம் லக்்ஷமணம் ச மஹா பலம் 

௬ 

க்வ யாஸ்யஸி மஹா ராஜ ஹிதவ்ா இமம் துஃகிதம் 

ஜநம் 

ஹீநம் புருஷ ஸிம்யஹந ராயமணா௭க்லிஷ்ட கரம்ணா 

௭ 

யயாக யக்ஷமம் து யம ராஜந ்யகா௭ஸ்மிந ்கல்பயிதா 

புயர 

தவ்யி ப்ரயாயத ஸ்வ ஸ்தாத ராயம ச வநம் ஆஶ்ரியத ௮ 

விதவா ப்ருதிவீ ராஜம் ஸ்தவ்யா ஹீநா ந ராஜயத 

ஹீந சநத்ய்ர வ ரஜநீ நகர ீப்ரதிபாதி மா ௯ 

ஏவம் விலபமாநம் தம் பரதம் தீந மாநஸம் 

அப்ரவீத ்வசநம் பூயயா வஸிஷ்ட ஸ்து மஹாந ்ருஷிஃ ௧0 

ப்யரத காரய்ாணி யாநய்௭ஸ்ய கரத்வ்யாநி 

விஶாம்பயதஃ 

தா நய்௭வ்யகர்ம் மஹா பாயஹா க்ரியதாம் 

அவிசாரிதம் ௧௧ 

தயததி பரயதா வாக்யம் வஸிஷ்ட ஸ்யா௭பிபூஜ்ய தத ்

ருதவ்ி க்புயராஹிதா௭௭சாரய்ாம் ஸ்தவ்ரயா மாஸ 

ஸரவ்ஶஃ ௧௨ 
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யய தவ்௭க்நயயா நயரநத்ர் ஸ்ய சா௭க்நய்காராத ்

பஹிஷ்க்ருதாஃ 

ருதவ்ிகப்ி ரய்ாஜவக ஶ்வசவ யத ஹ்ரியநய்த யதா விதி 

௧௩ 

ஶிபிகாயாம் அதா௭௭யராப்ய ராஜாநம் கத யசதநம் 

பாஷ்ப கண்டா விமநஸ ஸ்தம் ஊஹுஃ பரிசாரகாஃ ௧௪ 

ஹிரண்யம் ச ஸுவரண்ம் ச வாஸாம்ஸி விவிதாநி ச 

ப்ரகிரநய்தா ஜநா மாரக்ம் நர்ுபயத: அக்ரயதா யயுஃ 

௧௫ 

சநத் நா௭கரு நிரய்ாஸாந ்ஸரளம் பதம்கம் ததா 

யதவ தாரூணி சா௭௭ஹ்ருதய் சிதாம் சக்ரு ஸ்ததா௭பயர 

௧௬ 

கநத்ாந ்உசச்ா௭வசாம் ஶ்சா௭நய்ாந ்ததர் ததத்வ்ா௭த 

பூமிபம் 

ததஃ ஸம்யவஶயா மாஸு ஶ்சிதா மதய்ய தம் ருதவ்ிஜஃ 

௧௭ 

ததா ஹுதாஶநம் ஹுதவ்ா யஜபு ஸ்தஸ்ய த ம்ருதவ்ிஜஃ 

ஜகு ஶ்ச யத யதா ஶாஸ்தர்ம் ததர் ஸாமாநி ஸாமகாஃ 

௧௮ 

ஶிபிகாபி ஶ்ச யாவந ஶ்ச யதா௭ரஹ்ம் தஸ்ய 

யயாஷிதஃ 

நகரா நந்ிரய்யு ஸ்ததர் வ்ருதவ்தஃ பரிவ்ருதா ஸ்ததா ௧௯ 

ப்ரஸ்ரவ்யம் சா௭பி தம் சக்ருஃ ருதவ்ியஜா௭க்நிசிதம் 

நர்ுபம் 

ஸ்தர்ிய ஶ்ச யஶாக ஸம்தப்தாஃ தகௌஸல்யா ப்ரமுகா 

ஸ்ததா ௨0 

கத்ரௌம்சீநாம் இவ நாரணீாம் நிநாத ஸ்ததர் ஶுஶ்ருயவ 

ஆரத்ாநாம் கருணம் காயல க்யராஶநத்ீநாம் 

ஸஹஸ்ரஶஃ ௨௧ 

தயதா ருதநத்ய்யா விவஶா விலப்ய ச புநஃ புநஃ 

யாயநப்யஃ ஸரயூ தீரம் அவயதரு ரவ்ரா௭0கநாஃ ௨௨ 

க்ருதய்வாதகம் யத பரயதந ஸாரத்ம்    

நர்ுபா௭0கநா மநத்ர்ி புயராஹிதா ஶ்ச 

புரம் ப்ரவிஶ்யா௭ஶ்ரு பரதீ யநதர்ா   
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பூதமௌ தஶா௭ஹம் வ்யநயநத் துஃகம்  ௨௩ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட  

ஷடஸ்ப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

ஸப்த ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

தயதா தஶா௭யஹ௭திகயத க்ருத தஶௌயசா 

நர்ுபா௭௭தம்ஜஃ 

தவ்ாதயஶ௭ஹநி ஸம்ப்ராப்யத ஶ்ராதத் 

கரம்ாண்ய௭காரயத ்௧ 

ப்ராஹ்மயணப்யயா தததௌ ரதந்ம் தநம் அநந்ம் ச 

புஷ்கலம் 

வாஸாம்ஸி ச மஹா௭௭ரஹ்ாணி ரதந்ாநி விவிதாநி ச ௨ 

பாஸ்திகம் பஹு ஶுக்லம் ச கா ஶ்சா௭பி ஶதஶ ஸ்ததா 

தாஸீ தாஸம் ச யாநம் ச யவஶ்மாநி ஸுமஹாநத்ி ச 

ப்ராஹ்மயணப்யயா தததௌ புதய்ரா ராஜ்ே ஸ்த 

ஸ்தயௌரத்வ் வதஹிகம் ௩ 

ததஃ ப்ரபாத ஸமயய திவயஸ௭த தர்யயாதயஶ 

விலலாப மஹா பாஹு ரப்ரதஃ யஶாக மூரச்ிதஃ 

ஶப்தா௭பிஹித கண்ட ஶ்ச யஶாதநா௭ரத்ம் உபாகதஃ 

௪ 

சிதா மூயல பிது ரவ்ாக்யம் இதம் ஆஹ ஸுதுஃகிதஃ ௫ 

தாத யஸ்மி நந்ிஸ்ருஷ்யடா௭ஹம் தவ்யா ப்ராதரி 

ராகயவ 

தஸ்மிந ்வநம் ப்ரவ்ரஜியத ஶூநய்ய 

தய்க்யதா௭ஸ்ம்ய௭ஹம் தவ்யா ௬ 

யஸ்யா கதி ர௭நாதாயாஃ புதர்ஃ ப்ரவ்ராஜியதா வநம் 

தாம் அம்பாம் தாத தகௌஸல்யாம் தய்க்தவ்ா தவ்ம் 

க்வ கயதா நர்ுப ௭ 

தர்ுஷ்டவ்ா பஸ்மா௭ருணம் தசச் தக்தா௭ஸ்தி ஸ்தாந 

மண்டலம் 

பிதுஃ ஶரரீ நிரவ்ாணம் நிஷ்டநந ்விஷஸாத ஸ: ௮ 

ஸ து தர்ுஷ்டவ்ா ருதந ்தீநஃ பபாத தரண ீதயல 

உதத்ாப்யமாநஃ ஶக்ர ஸ்ய யநத்ர் தவ்ஜ இயவா 

சச்ர்ிதஃ ௯ 

அபியபது ஸ்ததஃ ஸரய்வ தஸ்யா௭மாதய்ாஃ ஶுசி வ்ரதம் 
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அநத் காயல நிபதிதம் யயாதிம் ருஷயயா யதா ௧0 

ஶதர்ுக்ந ஶ்சா௭பி பரதம் தர்ுஷ்டவ்ா யஶாக பரிப்லுதம் 

விஸம்ஜ்யோ நய்பதத ்பூதமௌ பூமி பாலம் அநுஸ்மரந ்

௧௧ 

உநம்தத் இவ நிஶ்யசதா விலலாப ஸுதுஃகிதஃ 

ஸ்ம்ருதவ்ா பிது ரக்ுணாம்௭காநி தாநி தாநி ததா ததா 

௧௨ 

மநத்ரா ப்ரபவ ஸ்தீவ்ரஃ வகயகயீ க்ராஹ ஸம்குலஃ 

வர தாந மயயா௭யக்ஷாப்யயா௭மஜ்ஜய சய்சாக 

ஸாகரஃ ௧௩ 

ஸுகுமாரம் ச பாலம் ச ஸததம் லாலிதம் தவ்யா 

க்வ தாத பரதம் ஹிதவ்ா விலபநத்ம் கயதா பவாந ்௧௪ 

நநு யபாஜ்யயஷு பாயநஷு வஸ்தய்ர ஷ்வா௭௭பரயணஷு 

ச 

ப்ரவாரயஸி நஃ ஸரவ்ாம் ஸ்தந ்நஃ யகா௭நய் 

கரிஷ்யதி ௧௫ 

அவதாரண காயல து ப்ருதிவீ நா௭வதீரய்யத 

யா விஹீநா தவ்யா ராஜ்ோ தரம்ஜ்யேந மஹாதம்நா 

௧௬ 

பிதரி ஸ்வரக்ம் ஆபநய்ந ராயம சா௭ரண்யம் ஆஶ்ரியத 

கிம் யம ஜீவித ஸாமரத்ய்ம் ப்ரயவக்்ஷயாமி ஹுதாஶநம் 

௧௭ 

ஹீயநா ப்ராதர்ா ச பிதர்ா ச ஶூநய்ாம் இக்்ஷவாகு 

பாலிதாம் 

அயயாதய்ாம் ந ப்ரயவக்்ஷயாமி ப்ரயவக்்ஷயாமி 

தயபாவநம் ௧௮ 

தயயா ரவ்ிலபிதம் ஶ்ருதவ்ா வ்யஸநம் சா௭நவ்யவக்்ஷய 

தத ்

ப்ருஶம் ஆரத்தரா பூயஃ ஸரவ் ஏவா௭நுகாமிநஃ ௧௯ 

தயதா விஷண்தணௌ விஶ்ராநத்தௌ ச ஶதர்ுக்ந 

பரதா வுதபௌ 

தரண்யாம் ஸம்வ்யயவஷ்யடதாம் பக்நஶ்ருங்கா 

விவரஷ்தபௌ ௨0 

ததஃ ப்ரக்ருதிமாந ்வவதய்ஃ பிது யரஷாம் புயராஹிதஃ 
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வஸிஷ்யடா பரதம் வாக்யம் உதத்ாப்ய தம் உவாச ஹ 

௨௧ 

தர்யயாதயஶா௭யம் திவஸ: பிது ரவ்்ருதத் ஸ்ய யத 

வியபா  

ஸா௭வ யஶஷா௭ஸ்தி நிசயய கிமிஹ தவ்ம் விளம்பயஸ 

௨௨ 

தர்ணீி தவ்நத்வ்ாநி பூயதஷு ப்ரவ்ருதத்ா நய்௭வியஶஷதஃ 

யதஷு சா௭பரிஹாரய்யஷு வநவம் பவிதும் அரஹ்ஸி 

௨௩ 

ஸுமநத்ர் ஶ்சா௭பி ஶதர்ுகந்ம் உதத்ாப்யா௭பிப்ரஸாதய் 

ச 

ஶ்ராவயா மாஸ ததத்வ்ஜ்ேஃ ஸரவ் பூத பவா௭பதவௌ 

௨௪ 

உதத்ிததௌ ததௌ நர வ்யாக்தரௌ ப்ரகாயஶயத 

யஶஸ்விதநௌ 

வரஷ்ா௭௭தப பரிகல்ிநத்நௌ ப்ருதக் இநத்ர் தவ்ஜா விவ 

௨௫ 

அஶ்ரூணி பரிம்ருதந்நத்தௌ ரக்தா௭தக்ஷௌ தீந 

பாஷிதணௌ 

அமாதய்ா ஸ்தவ்ரயநத்ி ஸ்ம தநதயௌ சா௭பராஃ 

க்ரியாஃ ௨௬ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஸப்த 

ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

அஷ்ட ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

அதர் யாதர்ாம் ஸமீஹநத்ம் ஶதர்ுக்யநா 

லக்்ஷமணா௭நுஜஃ 

பரதம் யஶாக ஸம்தப்தம் இதம் வசநம் அப்ரவீத ்௧ 

கதி ரய்ஃ ஸரவ் பூதாநாம் துஃயக கிம் புந ரா௭௭தம்நஃ 

ஸ ராமஃ ஸதத்வ் ஸம்பநந்ஃ ஸ்தர்ியா ப்ரவ்ராஜியதா 

வநம் ௨ 

பலவாந ்வீரய் ஸம்பநய்நா லக்்ஷமயணா நாம 

யயா௭ப்ய தஸௌ 

கிம் ந யமாசயயத ராமம் க்ருதவ்ா பி பிதர்ு நிக்ரஹம் ௩ 

பூரவ்ம் ஏவ து நிக்ராஹ்யஃ ஸமயவக்்ஷய நயா௭நதயௌ 
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உதப்தம் யஃ ஸமாரூயடா நாரய்ா ராஜா வஶம் கதஃ ௪ 

இதி ஸம்பாஷமாயண து ஶதர்ுகய்ந லக்்ஷமணா௭நுயஜ 

ப்ராக்தவ்ாயர௭பூத ்ததா குப்ஜா ஸரவ்ா பரண பூஷிதா ௫ 

லிப்தா சநத்ந ஸாயரண ராஜ வஸ்தர்ாணி பிப்ரதீ 

விவிதம் விவிவத ஸ்வத ஸ்வத ரப்ூவண ஶ்ச விபூஷிதா 

௬  

யமகலா தாமபி ஶ்சிதவ்ர ரநவ்ய ஶ்ச ஶுப பூஷவணஃ 

பபாயஸ பஹுபி ரப்தத்ா ரஜ்ஜு பதய்தவ வாநர ீ௭ 

தாம் ஸமீக்்ஷய ததா தவ்ார ்ஸ்தா ஸ்ஸுப்ருஶம் பாபஸ்ய 

காரிணம்ீ 

கர்ுஹீதவ்ா கருணம் குப்ஜாம் ஶதர்ுகந்ாய நய்யவதயந ்௮ 

யஸ்யாஃ க்ருயத வயந ராயமா நய்ஸ்த யதஹ ஶ்ச வஃ 

பிதா 

யஸயம் பாபா நர்ுஶம்ஸா ச தஸ்யாஃ குரு யதா மதி ௯ 

ஶதர்ுக்நஶ்ச தத ்ஆஜ்ோய வசநம் ப்ருஶ துஃகிதஃ 

அநத்ஃபுர சராந ்ஸரவ்ாந ்இதய்ுவாச தர்ுத வ்ரதஃ ௧0 

தீவ்ரம் உதப்ாதிதம் துஃகம் ப்ராதர்ூணாம் யம ததா பிதுஃ  

யயா யஸயம் நர்ுஶம்ஸ ஸ்ய கரம்ணஃ பலம் அஶ்நுதாம் 

௧௧ 

ஏவ முக்தவ்ாது யதநா௭௭ஶு ஸகீ ஜந ஸமாவ்ருதா 

க்ருஹீதா பலவத ்குப்ஜா ஸா ததக்்ருஹம் அநாதயத ்௧௨ 

ததஃ ஸுப்ருஶ ஸம்தப்த ஸ்தஸ்யாஃ ஸரவ்ஃ ஸகீ ஜநஃ 

க்ருதத்ம் ஆஜ்ோய ஶதர்ுகந்ம் வ்யபலாயத ஸரவ்ஶஃ 

௧௩ 

அமநத்ர்யத கர்ுதஸ்்நஶ்ச தஸ்யாஃ ஸரவ் ஸகீ ஜநஃ 

யதா௭யம் ஸமுபக்ராநய்தா நிஶ்யஶஷா நந்ஃ கரிஷ்யதி 

௧௪ 

ஸா௭நுக்யராஶாம் வதாநய்ாம் ச தரம்ஜ்ோம் ச 

யஶஸ்விநீம் 

தகௌஸல்யாம் ஶரணம் யாமஃ ஸா ஹி யநா௭ஸ்து 

தர்ுவா கதிஃ ௧௫ 

ஸ ச யராயஷண தாம்ரா௭க்ஷஃ ஶதர்ுக்நஃ ஶதர்ு 

தாபநஃ 

விசகரஷ் ததா குப்ஜாம் கய்ராஶநத்ீம் ப்ருதிவீ தயல ௧௬ 
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தஸ்யா ஹ்யா௭௭க்ருஷ்ய மாணாயா மநத்ராயா ஸ்தத 

ஸ்ததஃ 

சிதர்ம் பஹு விதம் பாண்டம் ப்ருதிவ்யாம் த 

தவ்்யஶீரய்த ௧௭ 

யதந பாண்யடந ஸம்ஸ்தீரண்ம் ஶ்ரீம தர்ாஜ நியவஶநம் 

அயஶாபத ததா பூயஃ ஶாரதம் ககநம் யதா ௧௮ 

ஸ பலீ பலவத ்க்யராதாத ்க்ருஹீதவ்ா புருஷரஷ்பஃ 

வகயகயீம் அபிநிரப்ரத்ஸ்்ய பபாயஷ பருஷம் வசஃ ௧௯ 

வத ரவ்ாக்வயஃ பருவஷ ரத்ுஃவகஃ வகயகயீ ப்ருஶ 

துஃகிதா 

ஶதர்ுக்ந பய ஸம்த்ரஸ்தா புதர்ம் ஶரணம் ஆகதா ௨0 

தாம் ப்யரக்்ஷய பரதஃ க்ருதத்ம் ஶதர்ுக்நம் இதம் 

அப்ரவீத ்

அவதய்ாஃ ஸரவ் பூதாநாம் ப்ரமதாஃ க்ஷம்யதாம் இதி 

௨௧ 

ஹநய்ாமி அஹ மிமாம் பாபாம் வகயகயீம் துஷ்ட 

சாரிணம்ீ 

யதி மாம் தாரம்ியகா ராயமா நா௭ஸூயய நம்ாதர்ு 

காதுகம்௨௨ 

இமாம் அபி ஹதாம் குப்ஜாம் யதி ஜாநாதி ராகவஃ 

தவ்ாம் ச மாம் ச ஹி தரம்ாதம்ா நா௭பிபாஷிஷ்யயத 

தர்ுவம் ௨௩ 

பரத ஸ்ய வசஃ ஶ்ருதவ்ா ஶதர்ுகய்நா லக்்ஷமணா௭நுஜஃ 

நய்வரத்த தயதா யராஷா தத்ாம் முயமாச ச மநத்ராம் 

௨௪ 

ஸா பாத மூயல வகயகய்யா மநத்ரா நிபபாத ஹ 

நிஶ்ஶ்வஸநத்ீ ஸுதுஃகா௭௭ரத்ா க்ருபணம் விலலாப ச 

௨௫ 

ஶதர்ுக்நவியக்ஷப விமூட ஸம்ஜ்ோம்   

ஸமீக்்ஷய குப்ஜாம் பரத ஸ்ய மாதா 

ஶவநஃ ஸமாஶ்வாஸயத ்ஆரத் ரூபாம்  

கத்ரௌே்சீம் விலக்நாம் இவ வீக்ஷமாணாம் ௨௬ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட அஷ்ட 

ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 
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ஏயகாநா௭ஶதீிதம ஸ்ஸரக்: 

ததஃ ப்ரபாத ஸமயய திவயஸ௭த சதுரத்யஶ 

ஸயமதய் ராஜ கரத்ாயரா பரதம் வாக்யம் அப்ருவந ்௧ 

கயதா தஶரதஃ ஸ்வரக்ம் யயா யநா குருதயரா குருஃ 

ராமம் ப்ரவ்ராஜ்ய வவ ஜ்யயஷ்டம் லக்்ஷமணம் ச 

மஹா பலம் ௨ 

தவ்ம் அதய் பவ யநா ராஜா ராஜ புதர் மஹா யஶஃ 

ஸம்கதய்ா நா௭பராதய்நாதி ராஜ்யம் ஏதத ்அநாயகம் 

௩ 

ஆபியஷசநிகம் ஸரவ்ம் இதம் ஆதாய ராகவ 

ப்ரதீக்ஷயத தவ்ாம் ஸ்வ ஜநஃ ஶ்யரணய ஶ்ச 

நர்ுபா௭௭தம்ஜ ௪ 

ராஜ்யம் க்ருஹாண பரத பிதர்ு வபதாமஹம் மஹத ்

அபியஷசய சா௭௭தம்ாநம் பாஹி சா௭ஸ்மாந ்நரரஷ்ப 

௫ 

ஆபியஷசநிகம் பாண்டம் க்ருதவ்ா ஸரவ்ம் 

ப்ரதக்ஷிணம் 

பரத ஸ்தம் ஜநம் ஸரவ்ம் ப்ரதய்ுவாச தர்ுத வ்ரதஃ ௬ 

ஜ்யயஷ்ட ஸ்ய ராஜதா நிதய்ம் உசிதா ஹி குல ஸ்ய நஃ 

வநவம் பவநய்தா மாம் வக்தும் அரஹ்நத்ி குஶலா 

ஜநாஃ ௭ 

ராமஃ பூரய்வா ஹி யநா ப்ராதா பவிஷ்யதி மஹீபதிஃ 

அஹம் தவ்௭ரண்யய வதஸ்்யாமி வரஷ்ாணி நவ பே்ச ச 

௮ 

யுஜ்யதாம் மஹதீ யஸநா சதுரங்க மஹா பலா 

ஆநயிஷ்யா ம்ய௭ஹம் ஜ்யயஷ்டம் ப்ராதரம் ராகவம் 

வநாத ்௯ 

ஆபியஷசநிகம் வசவ ஸரவ்ம் ஏதத ்உபஸ்க்ருதம் 

புரஸ்க்ருதய் கமிஷ்யாமி ராம யஹயதா ரவ்நம் ப்ரதி ௧0 

ததவ்ரவ தம் நர வ்யாக்ரம் அபிஷிசய் புரஸ்க்ருதம் 

ஆயநஷ்யாமி து வவ ராமம் ஹவ்யவாஹம் 

இவா௭தவ்ராத ்௧௧ 

ந ஸகாமா கரிஷ்யாமி ஸ்வம் இமாம் மாதர்ு கநத்ிநீம் 
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வயந வதஸ்்யா ம்ய்ஹ௭ஹம் துரய்க ராயமா ராஜா 

பவிஷ்யதி ௧௨ 

க்ரியதாம் ஶில்பிபிஃ பநத்ாஃ ஸமாநி விஷமாணி ச 

ரக்ஷிண ஶ்சா௭நுஸம்யாநத்ு பதி துரக் விசாரகாஃ ௧௩ 

ஏவம் ஸம்பாஷமாணம் தம் ராம யஹயதா 

ரந்ர்ுபா௭௭தம்ஜம் 

ப்ரதய்ுவாச ஜநஃ ஸரவ்ஃ ஶ்ரீமதவ்ாக்யம் அநுதத்மம் ௧௪ 

ஏவம் யத பாஷமாண ஸ்ய பதம்ா ஶ்ரீ ருபதிஷ்டதாம் 

ய ஸ்தவ்ம் ஜ்யயஷ்யட நர்ுப ஸுயத ப்ருதிவீம் தாதும் 

இசச்ஸி ௧௫ 

அநுதத்மம் த தவ்சநம் நர்ுபா௭௭தம்ஜ  

ப்ரபாஷிதம் ஸம்ஶ்ரவயண நிஶம்ய ச 

ப்ரஹரஷ்ஜா ஸ்தம் ப்ரதி பாஷ்ப பிநத்யவா  

நியபது ராரய்ா௭௭நந யநதர் ஸம்பவாஃ       ௧௬ 

ஊசு ஸ்யத வசநம் இதம் நிஶம்ய ஹ்ருஷ்டாஃ  

ஸாமாதய்ாஃ ஸபரிஷயதா வியாத யஶாகாஃ 

பநத்ாநம் நர வர பக்திமாந ்ஜந ஶ்ச  

வ்யாதிஷ்ட ஸ்தவ வசநா சச் ஶில்பி வரக்: ௧௭ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

ஏயகாநாஶீதிதம ஸ்ஸரக்: 

அஶதீிதம ஸ்ஸரக்: 

அத பூமி ப்ரயதஶஜ்ோஃ ஸூதர்  கரம் விஶாரதாஃ 

ஸ்வ கரம்ாபி ரதாஃ ஶூராஃ கநகா யநத்்ரகா ஸ்ததா ௧ 

கரம்ாநத்ிகாஃ ஸ்தபதயஃ புருஷா யநத்ர் யகாவிதாஃ 

ததா வரத்கய ஶ்வசவ மாரக்ியணா வ்ருக்ஷ தக்ஷகாஃ 

௨ 

கூப காராஃ ஸுதா காரா வம்ஶ கரம் கர்ுத ஸ்ததா 

ஸமரத்ா யய ச த்ரஷ்டாரஃ புரத ஸ்யத ப்ரதஸ்தியர ௩ 

ஸ து ஹரஷ்ாத ்தம் உதய்தஶம் ஜதநௌயகா விபுலஃ 

ப்ரயாந ்

அயஶாபத மஹா யவகஃ ஸாகர ஸ்யயவ பரவ்ணி ௪  

யத ஸ்வ வாரம் ஸமாஸ்தாய வரத்ம்கரம்ாணி 

யகாவிதாஃ 
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கரவண ரவ்ிவியதா யபவதஃ புரஸ்தாத ்

ஸம்ப்ரதஸ்தியர ௫ 

லதா வல்லீ ஶ்ச குல்மாம் ஶ்ச ஸ்தாணூந ்அஶ்மந ஏவ ச 

ஜநா ஸ்யத சக்ரியர மாரக்ம் சிநத்நய்தா விவிதாந ்

தர்ுமாந ்௬ 

அ வ்ருயக்ஷஷு ச யதயஶஷு யக சி தவ்்ருக்ஷாந ்

அயராபயந ்

யகசித ்குடாவர: டம்வக ஶ்ச தாதவ்ர:  சிநத்ந ்க்வசித ்

க்வசித ்௭ 

அபயர வீரண ஸ்தம்பாந ்பலியநா பலவதத்ராஃ 

விதமநத்ி ஸ்ம துரக்ாணி ஸ்தலாநி ச தத ஸ்ததஃ ௮ 

அபயர அபூரயந ்கூபாந ்பாம்ஸுபிஃ ஶ்வப்ரம் ஆயதம் 

நிம்ந பாகாம் ஸ்ததா யகசித ்ஸமாம் ஶ்சக்ருஃ ஸமநத்தஃ 

௯ 

பபநத்ு ரப்நத்நீயாம் ஶ்ச யக்ஷாதய்ாந ்ஸம்சுக்ஷுது 

ஸ்ததா 

பிபிது ரய்பதநீயாம் ஶ்ச தாம் ஸ்தாந ்யதஶாந ்நரா 

ஸ்ததா ௧0 

அசியரவணவ காயலந பரிவாஹாந ்பஹூ தகாந ்

சக்ரு ரப்ஹு வித ஆகாராந ்ஸாகர ப்ரதிமாந ்பஹூந ்௧௧ 

நிரஜ்யலஷு ச யதயஶஷு காநயா மாஸு ருதத்மாந ் 

உத பாநாந ்பஹு விதாந ்யவதிகா பரிமண்டிதாந ்௧௨ 

ஸ ஸுதா குடட்ிம தலஃ ப்ரபுஷ்பித மஹீருஹஃ 

மதய்தா தக்ுஷ்ட தவ்ிஜ கணஃ பதாகா௭பிர௭லம்க்ருதஃ 

௧௩ 

சநத் யநாதக ஸம்ஸிக்யதா நாநா குஸும பூஷிதஃ 

ப ஹ்வ௭யஶாபத யஸநாயாஃ பநத்ா ஸ்ஸுர பயதாபமஃ 

௧௪ 

ஆஜ்ோப்யா௭த யதா ஆஜ்ேப்தி யுக்தா ஸ்யத௭திக்ருதா 

நராஃ 

ரமணயீயஷு யதயஶஷு பஹு ஸ்வாது பயலஷு ச ௧௫ 

யயா நியவஶ ஸ்தவ்௭பிப்யரயதா பரத ஸ்ய 

மஹாதம்நஃ 
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பூய ஸ்தம் யஶாபயா மாஸு: பூஷாபி ரப்ூஷயணாபமம் 

௧௬ 

நக்ஷதய்ர ஷு ப்ரஶஸ்யத ஷு முஹூரய்த ஷு ச த தவ்ிதஃ 

நியவஶாந ்ஸ்தாபயாமாஸு ரப்ரத ஸ்ய மஹாதம்நஃ ௧௭ 

பஹு பாம்ஸு சயா ஶ்சா௭பி பரிகா பரிவாரிதாஃ 

ததர் இநத்ர்கீல ப்ரதிமாஃ ப்ரயதாள ீவர யஶாபிதாஃ 

௧௮ 

ப்ராஸாத மாலா விததா ஸ்தஸௌத ப்ராகார 

ஸம்வ்ருதாஃ 

பதாகா யஶாபிதாஃ ஸரய்வ ஸுநிரம்ித மஹா பதாஃ ௧௯ 

விஸரப்தப்ி ரிவ ஆகாயஶ விடம்கா௭க்ர விமாநவகஃ 

ஸமுசச்ர்ிவத ரந்ியவஶா ஸ்யத பபுஃ ஶக்ர புயராபமாஃ 

௨0 

ஜாஹ்நவீம் து ஸமாஸாதய் விவித தர்ும காநநாம் 

ஶீதலா௭மல பாநீயாம் மஹா மீந ஸமாகுலாம் ௨௧ 

ஸ சநத்ர் தாரா கண மண்டிதம் யதா   

நபஃக்ஷபாயாம் அமலம் விராஜயத 

நயரநத்ர் மாரக்ஃ ஸ ததா வ்யராஜத  

க்ரயமண ரம்யஃ ஶுப ஶில்பி நிரம்ிதஃ  ௨௨ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

அஶீதிதம ஸ்ஸரக்: 

ஏகாஶதீிதம ஸ்ஸரக்: 

தயதா நாம்தீ முகீம் ராதர்ிம் பரதம் ஸூத மாகதாஃ 

துஷ்டுவு ரவ்ாக்வியஶஷஜ்ோஃ ஸ்தவவ ரம்ங்கள 

ஸம்ஹிவதஃ ௧ 

ஸுவரண் யகாண அபிஹதஃ ப்ராணத தய்ாம துநத்ுபிஃ 

ததம்ுஃ ஶங்காம் ஶ்ச ஶதயஶா வாதய்ாம் ஶ்யசா 

சச்ாவச ஸ்வராந ்௨ 

ஸ தூரய் யகாஷஃ ஸுமஹாந ்திவம் ஆபூரயந ்இவ 

பரதம் யஶாக ஸம்தப்தம் பூயஃ யஶாவக: அரநத்ர்யத ்

௩ 

தயதா ப்ரபுதய்தா பரத ஸ்தம் யகாஷம் ஸநந்ிவரத்ய் ச 

நா௭ஹம் ராயஜதி சா ப்யுக்தவ்ா ஶதர்ுக்நம் இதம் 

அப்ரவீத ்௪ 
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பஶ்ய ஶதர்ுகந் வகயகய்யா யலாக ஸ்யா௭பக்ருதம் 

மஹத ்

விஸ்ருஜ்ய மயி துஃகாநி ராஜா தஶரயதா கதஃ ௫ 

த ஸ்வயஷா தரம் ராஜ ஸ்ய தரம் மூலா மஹாதம்நஃ 

பரிப்ரமதி ராஜஶ்ரீ ரத்நௌரிவ அகரண்ிகா ஜயல ௬ 

யயா ஹி ந: ஸுமஹாந ்நாத: யஸா௭பி ப்ரவ்ராஜியதா 

வநம்  

அநயா தரம் முதஸ்்ருஜ்ய மாதர்ா யம ராகவ ஸ்ஸ்வயம் ௭ 

இதி ஏவம் பரதம் ப்யரக்்ஷய விலபநத்ம் வியசதநம் 

க்ருபணம் ருருதுஃ ஸரவ்ாஃ ஸஸ்வரம் யயாஷித ஸ்ததா 

௮ 

ததா தஸ்மிந ்விலபதி வஸிஷ்யடா ராஜ தரம்வித ்

ஸபாம் இக்்ஷவாகு நாத ஸ்ய ப்ரவியவஶ மஹாயஶாஃ 

௯ 

ஶாத கும்ப மயீம் ரம்யாம் மணி ரதந் ஸமாகுலாம் 

ஸுதரம்ாம் இவ தரம்ாதம்ா ஸகணஃ ப்ரதய்பதய்த ௧0 

ஸ காே்சந மயம் பீடம் ஸுக ஆஸ்தரண ஸம்வ்ருதம் 

அதய்ாஸ்த ஸரவ் யவதஜ்யோ தூதாந ்அநுஶஶாஸ ச ௧௧ 

ப்ராஹ்மணாந ்க்ஷதர்ியாந ்வவஶ்யாந ்ஸா௭மாதய்ாந ்

கண வல்லபாந ்

க்ஷிப்ரம் ஆநயதா௭வ்யக்ராஃ க்ருதய்ம் ஆதய்யிகம் ஹி 

நஃ ௧௨ 

ஸ ராஜ புதர்ம் ஶதர்ுக்நம் பரதம் ச யஶஸ்விநம் 

யுதாஜிதம் ஸுமம்தர்ம் ச யய ததர் ஹிதா ஜநா: ௧௩ 

தயதா ஹல ஹலா ஶப்யதா மஹாந ்ஸமபதய்த 

ரவத: அஶ்வவ: கவஜ ஶ்சா௭பி ஜநாநாம் உபகசச்தாம் 

௧௪ 

தயதா பரதம் ஆயாநத்ம் ஶதக்ரதும் இவா௭மராஃ 

ப்ரதய்நநத்ந ்ப்ரக்ருதயயா யதா தஶரதம் ததா ௧௫ 

ஹ்ரவதவ திமி நாக ஸம்வ்ருதஃ   

ஸ்திமித ஜயலா மணி ஶங்க ஶரக்ரஃ 

தஶரத ஸுத யஶாபிதா ஸபா   

ஸ தஶரயதவ பதபௌ யதா புரா  ௧௬ 
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இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

ஏகாஶீதிதம ஸ்ஸரக்: 

த்வ்யஶீதிதம ஸ்ஸரக்: 

தாம் ஆரய் கண ஸம்பூரண்ாம் பரதஃ ப்ரக்ரஹாம் 

ஸபாம் 

ததரஶ் புதத்ி ஸம்பநந்ஃ பூரண் சநத்ய்ரா நிஶாம் இவ ௧ 

ஆஸநாநி யதா நய்ாயம் ஆரய்ாணாம் விஶதாம் ததா 

வஸ்தர்ா௭0க ராக ப்ரபயா தய்யாதிதா ஸா 

ஸயபாதத்மா ௨ 

ஸா விதவ்ஜ்ஜந ஸம்பூரண்ா ஸபா ஸுருசிரா ததா  

அதர்ுஶ்யத கநா௭பாயய பூரண் சநத்ய்ரவ ஶரவ்ர ீ௩ 

ராஜ்ே ஸ்து ப்ரக்ருதீஃ ஸரவ்ாஃ ஸமக்ராஃ ப்யரக்்ஷய 

தரம்வித ்

இதம் புயராஹியதா வாக்யம் பரதம் ம்ருது சா௭ப்ரவீத ்

௪ 

தாத ராஜா தஶரதஃ ஸ்வரக்யதா தரம்ம் ஆசரந ்

தந தாநய்வதீம் ஸ்பீதாம் ப்ரதாய ப்ருதிவீம் தவ ௫ 

ராம ஸ்ததா ஸதய் தர்ுதிஃ ஸதாம் தரம்ம் அநுஸ்மரந ்

நா௭ஜஹத ்பிது: ஆயதஶம் ஶஶீ ஜ்யயாதஸ்்நாம் 

இயவாதிதஃ ௬ 

பிதர்ா ப்ராதர்ா ச யத ததத்ம் ராஜ்யம் நிஹத கம்டகம்  

தத ்புங்க்்ஷவ முதிதா௭மாதய்ஃ க்ஷிப்ரம் 

ஏவா௭பியஷசய ௭ 

உதீசய்ா ஶ்ச ப்ரதீசய்ா ஶ்ச தாக்ஷிணாத்யா ஶ்ச 

யகவலாஃ 

யகாடய்ா௭பராநத்ாஃ ஸாமுதர்ா ரதந்ா நய்௭பிஹரநத்ு 

யத ௮ 

த சச்ர்ுதவ்ா பரயதா வாக்யம் யஶாயகநா௭பிபரிப்லுதஃ 

ஜகாம மநஸா ராமம் தரம்ஜ்யோ தரம் காம்க்ஷயா ௯ 

ஸ பாஷ்ப கலயா வாசா கலஹம்ஸ ஸ்வயரா யுவா 

விலலாப ஸபா மதய்ய ஜகரய்ஹ ச புயராஹிதம் ௧0 

சாரிதர் ப்ரஹ்மசரய் ஸ்ய விதய்ா ஸ்நாத ஸ்ய தீமதஃ 

தரய்ம ப்ரயதமாந ஸ்ய யகா ராஜ்யம் ம தவ்ியதா 

ஹயரத ்௧௧ 
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கதம் தஶரதா ஜ்ஜாயதா பயவத ்ராஜ்யா௭பஹாரகஃ 

ராஜ்யம் சா௭ஹம் ச ராம ஸ்ய தரம்ம் வக்தும் 

இஹா௭ரஹ்ஸி ௧௨ 

ஜ்யயஷ்டஃ ஶ்யரஷ்ட ஶ்ச தரம்ாதம்ா திலீப 

நஹுயஷாபமஃ 

லப்தும் அரஹ்தி காகுதஸ்்யதா ராஜ்யம் தஶரயதா யதா 

௧௩ 

அநாரய் ஜுஷ்டம் அஸ்வரக்்யம் குரய்ாம் பாபம் அஹம் 

யதி 

இக்்ஷவாகூணாம் அஹம் யலாயக பயவயம் குல 

பாம்ஸநஃ ௧௪ 

ய தத்ி மாதர்ா க்ருதம் பாபம் நா௭ஹம் தத ்அபியராசயய 

இஹ ஸ்யதா வந துரக் ஸ்தம் நமஸ்யாமி 

க்ருதா௭ே்ஜலிஃ ௧௫ 

ராமம் ஏவா௭நுகசச்ாம ஸ ராஜா தவ்ிபதாம் வரஃ 

தர்யாணாம் அபி யலாகாநாம் ராகயவா ராஜ்யம் 

அரஹ்தி ௧௬ 

தத ்வாக்யம் தரம் ஸம்யுக்தம் ஶ்ருதவ்ா ஸரய்வ 

ஸபாஸதஃ 

ஹரஷ்ாந ்முமுசு: அஶ்ரூணி ராயம நிஹித யசதஸஃ ௧௭ 

யதி து ஆரய்ம் ந ஶக்்ஷயாமி விநிவரத்யிதும் வநாத ்

வயந ததவ்ரவ வதஸ்்யாமி யதா௭௭ரய்யா லக்்ஷமண 

ஸ்ததா ௧௮ 

ஸரய்வாபாயம் து வரத்ிஷ்யய விநிவரத்யிதும் பலாத ்

ஸமக்ஷம் ஆரய் மிஶ்ராணாம் ஸாதூநாம் குண 

வரத்ிநாம் ௧௯ 

விஷ்டி கரம்ாநத்ிகா ஸ்ஸரய்வ மாரக் யஶாதக 

ரக்ஷகா: 

ப்ரஸ்தாபிதா மயா பூரவ்ம் யாதர்ா௭பி மம யராசயத ௨0 

ஏவம் உக்தவ்ா து தரம்ாதம்ா பரயதா ப்ராதர்ு வதஸ்லஃ 

ஸமீபஸ்தம் உவா யசதம் ஸுமநத்ர்ம் மநத்ர் யகாவிதம் 

௨௧ 

தூரண்ம் உதத்ாய கசச் தவ்ம் ஸுமநத்ர் மம ஶாஸநாத ்
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யாதர்ாம் ஆஜ்ோபய க்ஷிப்ரம் பலம் வசவ 

ஸமா௭௭நய ௨௨ 

ஏவம் உக்தஃ ஸுமநத்ர் ஸ்து பரயதந மஹாதம்நா 

ஹ்ருஷ்டஃ ததா ஆதிஶத ்ஸரவ்ம் யதா ஸம்திஷ்டம் 

இஷ்டவத ்௨௩ 

தாஃ ப்ரஹ்ருஷ்டாஃ ப்ரக்ருதயயா பலா௭தய்க்ஷா பல 

ஸ்ய ச 

ஶ்ருதவ்ா யாதர்ாம் ஸமாஜ்ேப்தாம் ராகவ ஸ்ய 

நிவரத்யந ௨௪ 

தயதா யயாத அம்கநாஃ ஸரவ்ா பரத்ர்ூந ்ஸரவ்ாந ்

கர்ுயஹ க்ருயஹ 

யாதர்ா கமநம் ஆஜ்ோய தவ்ரயநத்ி ஸ்ம ஹரஷ்ிதாஃ 

௨௫ 

யத ஹவய: யகா ரவதஃ ஶீக்வரஃ ஸ்யநத்வந ஶ்ச 

மயநா ஜவவஃ 

ஸஹ யயாவத: பலா தய்க்ஷா பலம் ஸரவ்ம் 

அயசாதயந ்௨௬ 

ஸஜ்ஜம் து த தப்லம் தர்ுஷ்டவ்ா பரயதா குரு ஸநந்ிததௌ 

ரதம் யம தவ்ரய ஸ்யவதி ஸுமநத்ர்ம் 

பாரஶ்்வயதா௭ப்ரவீத ்௨௭ 

பரத ஸ்ய து தஸ்யா௭௭ஜ்ோம் ப்ரதிக்ருஹ்ய 

ப்ரஹரஷ்ிதஃ 

ரதம் க்ருஹீதவ்ா ப்ரயதயௌ யுகத்ம் பரம வாஜிபிஃ ௨௮ 

ஸ ராகவஃ ஸதய் தர்ுதிஃ ப்ரதாபவாந ்  

ப்ருவந ்ஸுயுக்தம் தர்ுட ஸதய் விக்ரமஃ 

குரும் மஹா௭ரண்ய கதம் யஶஸ்விநம்  

ப்ரஸாதயிஷ்யந ்பரயதா௭ப்ரவீத ்ததா ௨௯ 

தூரண்ம் ஸமுதத்ாய ஸுமநத்ர் கசச்  

பலஸ்ய யயாகாய பல ப்ரதாநாந ்

ஆயநதும் இசச்ாமி ஹி தம் வந ஸ்தம்   

ப்ரஸாதய் ராமம் ஜகயதா ஹிதாய  ௩0 

ஸ ஸூத புதய்ரா பரயதந ஸம்யக்  

ஆஜ்ோபிதஃ ஸம்பரிபூரண் காமஃ 

ஶஶாஸ ஸரவ்ாந ்ப்ரக்ருதி ப்ரதாநாந ்  
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பலஸ்ய முகய்ாம் ஶ்ச ஸுஹ்ருஜ்ஜநம் ச  ௩௧ 

ததஃ ஸமுதத்ாய குயல குயல யத   

ராஜநய் வவஶ்யா வ்ருஷலா ஶ்ச விப்ராஃ 

அயூயுஜந ்உஷ்டர் ரதாந ்கராம் ஶ்ச   

நாகாந ்ஹயாம் ஶ்வசவ குல ப்ரஸூதாந ்௩௨ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

தவ்்யஶீதிதம ஸ்ஸரக்: 

த்ரய்ஶதீிதம ஸ்ஸரக்: 

ததஃ ஸமுதத்ிதஃ கால்யம் ஆஸ்தாய 

ஸ்யநத்யநாதத்மம் 

ப்ரயதயௌ பரதஃ ஶீக்ரம் ராம தரஶ்ந காம்க்ஷயா ௧ 

அக்ரதஃ ப்ரயயு ஸ்தஸ்ய ஸரய்வ மநத்ர்ி புயராதஸஃ 

அதிருஹ்ய ஹவய ரய்ுகத்ாந ்ரதாந ்ஸூரய் ரயதாபமாந ்

௨ 

நவ நாக ஸஹஸ்ராணி கல்பிதாநி யதா விதி 

அநவ்யுர ்பரதம் யாநத்ம் இக்்ஷவாகு குல நநத்நம் ௩ 

ஷஷ்டீ ரத ஸஹஸ்ராணி தநவ்ியநா விவிதா௭௭யுதாஃ 

அநவ்யுர ்பரதம் யாநத்ம் ராஜ புதர்ம் யஶஸ்விநம் ௪ 

ஶதம் ஸஹஸ்ராண்ய௭ஶ்வாநாம் ஸமா௭௭ரூடாநி 

ராகவம் 

அநவ்யுர ்பரதம் யாநத்ம் ஸதய் ஸம்தம் ஜியதம்தர்ியம் 

௫ 

வகயகயீ ச ஸுமிதர்ா ச தகௌஸல்யா ச யஶஸ்விநீ 

ராமா௭௭நயந ஸம்ஹ்ருஷ்டா யயுர ்யாயநந பாஸ்வதா ௬ 

ப்ரயாதா ஶ்ச ஆரய் ஸம்காதா ராமம் த்ரஷ்டும் ஸ 

லக்்ஷமணம் 

தஸ்வயவ ச கதா ஶ்சிதர்ாஃ குரவ்ாணா ஹ்ருஷ்ட 

மாநஸாஃ ௭ 

யமக ஶ்யாமம் மஹா பாஹும் ஸ்திர ஸதத்வ்ம் தர்ுட 

வ்ரதம் 

கதா த்ரக்்ஷயாமயஹ ராமம் ஜகதஃ யஶாக நாஶநம் ௮ 

தர்ுஷ்ட ஏவ ஹி நஃ யஶாகம் அபயநஷ்யதி ராகவஃ 

தமஃ ஸரவ்ஸ்ய யலாகஸ்ய ஸமுதய்ந ்இவ பாஸ்கரஃ ௯ 
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இதி  ஏவம் கதயநத் ஸ்யத ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டாஃ கதாஃ 

ஶுபாஃ 

பரிஷ்வஜாநா ஶ்சா௭நய்யாநய்ம் யயுர ்நாகரிகா ஜநா: 

௧0 

யய ச ததர்ா௭பயர ஸரய்வ ஸம்மதா யய ச வநகமாஃ 

ராமம் ப்ரதி யயுர ்ஹ்ருஷ்டாஃ ஸரவ்ாஃ ப்ரகர்ுதய ஸ்ததா 

௧௧ 

மணிகாரா ஶ்ச யய யகசித ்கும்பகாரா ஶ்ச யஶாபநாஃ 

ஸூதர் கரம் கர்ுத ஶ்வசவ யய ச ஶஸ்தய்ராபஜீவிநஃ ௧௨ 

மாயூரகாஃ க்ராகசிகா யராசகா யவதகா ஸ்ததா 

தநத்காராஃ ஸுதாகாரா: ததா கநய்தாபஜீவிநஃ ௧௩ 

ஸுவரண்காராஃ ப்ரக்யாதா ஸ்ததா கம்பள தாவகாஃ 

ஸ்நாபயகா சச்ாதகா வவதய்ா தூபகாஃ தஶௌண்டிகா 

ஸ்ததா ௧௪ 

ரஜகா: துநந் வாயா ஶ்ச க்ராம யகாஷ மஹதத்ராஃ 

வஶலூஷா ஶ்ச ஸஹ ஸ்தர்பீி ரய்ாநத்ி வகவரத்கா 

ஸ்ததா ௧௫ 

ஸமாஹிதா யவத வியதா ப்ராஹ்மணா வ்ருதத் 

ஸம்மதாஃ 

யகா ரவத ரப்ரதம் யாநத்ம் அநுஜக்முஃ ஸஹஸ்ரஶஃ 

௧௬ 

ஸுயவஷாஃ ஶுதத் வஸநா ஸ்தாம்ர ம்ருஷ்டா௭நுயலபநாஃ 

ஸரய்வ யத விவிவத ரய்ாவநஃ ஶவநர ்பரதம் அநவ்யுஃ 

௧௭ 

ப்ரஹ்ருஷ்ட முதிதா யஸநா ஸா௭நவ்யாத ்வககயீ ஸுதம் 

ப்ராது ரா௭௭நயயந யாம்தம் பரதம் ப்ராதர்ு வதஸ்லம் 

௧௮ 

யத கதவ்ா தூர மதவ்ாநம் ரத யாநா௭ஶ்வ கும்ஜவர: 

ஸமாயஸது ஸ்தயதா கம்காம் ஶ்ரும்கியபர புரம் ப்ரதி 

௧௯ 

யதர் ராம ஸயகா வீயரா குயஹா ஜ்ோதிகவண: வ்ருத: 

நிவஸதய்௭ப்ரமாயதந யதஶம் தம் பரிபாலயந ்௨0 

உயபதய் தீரம் கம்காயா ஶ்சக்ர வாவக ர௭லம்க்ருதம்  

வ்யவதிஷ்டத ஸா யஸநா பரத ஸ்யா௭நுயாயிநீ ௨௧ 
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நிரக்ீ்ஷயா௭நுகதாம் யஸநாம் தாம் ச கங்காம் 

ஶியவாதகாம் 

பரதஃ ஸசிவாந ்ஸரவ்ாந ்அப்ரவீத ்வாக்ய யகாவிதஃ 

௨௨ 

நியவஶயத யம வஸநய்ம் அபிப்ராயயண ஸரவ்ஶஃ 

விஶ்ராநத்ா: ப்ரதரிஷ்யாமஃ ஶ்வ: இதாநீம் மஹா நதீம் 

௨௩ 

தாதும் ச தாவத ்இசச்ாமி ஸ்வரக்த ஸ்ய மஹீபயதஃ 

ஔரத்வ்யதஹ நிமிதத்ா௭ரத்ம் அவதீ ரய்யாதகம் நதீம் 

௨௪ 

தஸ்வயவம் ப்ருவயதா௭மாதய்ா ஸ்தயத தய்ு கத்வ்ா 

ஸமாஹிதாஃ 

நய்யவஶயம் ஸ்தாம் ஶ்சநய்தந ஸ்யவந ஸ்யவந ப்ருத 

க்ப்ருதக் ௨௫ 

நியவஶ்ய கம்கா௭மநு தாம் மஹா நதீம்   

சமூம் விதாவநஃ பரிபரஹ் யஶாபிநீம் 

உவாஸ ராம ஸ்ய ததா மஹாதம்யநா  

விசிநத்யாயநா பரயதா நிவரத்நம்   ௨௬ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

தர்ய்ஶதீிதம ஸ்ஸரக்: 

சதுரஶீதிதம ஸ்ஸரக்: 

தயதா நிவிஷ்டாம் தவ்ஜிநீம் கம்கா மநவ்ாஶ்ரிதாம் 

நதீம் 

நிஷாத ராயஜா தர்ுஷ்டவ்வவ ஜ்ோதீந ்

ஸம்தவ்ரியதா௭ப்ரவீத ்௧ 

மஹதீ இயம் இதஃ யஸநா ஸாகரா௭௭பா ப்ரதர்ுஶ்யயத 

ந அஸ்ய அநத்ம் அவகசச்ாமி மநஸா௭பி விசிநத்யந ்௨ 

யதா து கலு துரப்ுதத்ி: பரத: ஸ்வயமா௭௭கத: 

ஸ ஏவ ஹி மஹா காயஃ யகாவிதார தவ்யஜா ரயத ௩ 

பநத்யிஷ்யதி வா தாஶாந ்அத வா அஸ்மாந ்வதிஷ்யதி 

அத தாஶரதிம் ராமம் பிதர்ா ராஜ்யாத ்விவாஸிதம் ௪ 

ஸம்பநந்ாம் ஶ்ரியம் அநவ்ிசச்ம் ஸ்தஸ்ய ராஜ்ே 

ஸ்ஸுதுரல்பா: 

பரதஃ வகயகயீ புதய்ரா ஹநத்ும் ஸமதி கசச்தி ௫ 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகி ராமாயணம் 

அயயாதய் காம்ட: 
 

Page 287 of 389 
 

பரத்ா வசவ ஸகா வசவ ராயமா தாஶரதி ரம்ம 

தஸ்ய அரத் காமாஃ ஸநந்தத்ா கங்கா அநூயப அதர் 

திஷ்டத ௬ 

திஷ்டநத்ு ஸரவ் தாஶா ஶ்ச கம்காம் அநவ்ாஶ்ரிதாம் 

நதீம் 

பல யுகத்ா நதீ ரக்ஷா மாம்ஸ மூல பலாஶநாஃ ௭ 

நாவாம் ஶதாநாம் பே்சாநாம் வகவரத்ாநாம் ஶதம் 

ஶதம் 

ஸநந்தத்ாநாம் ததா யூநாம் திஷ்டம் தவ்ி 

தய்ப்யயசாதயத ்௮ 

யதா துஷ்ட ஸ்து பரயதா ராமஸ்ய இஹ பவிஷ்யதி 

ஸா இயம் ஸ்வஸ்திமதீ யஸநா கங்காம் அதய் 

தரிஷ்யதி ௯ 

இதி உக்தவ்ா உபாயநம் க்ருஹ்ய மதஸ்்ய மாம்ஸ மதூநி 

ச 

அபிசக்ராம பரதம் நிஷாதா௭திபதி ரக்ுஹஃ ௧0 

தம் ஆயாநத்ம் து ஸம்ப்யரக்்ஷய ஸூத புதர்ஃ ப்ரதாபவாந ்

பரதாயா௭௭சசயக்ஷ௭த விநயஜ்யோ விநீதவத ்௧௧ 

ஏஷ ஜ்ோதி ஸஹஸ்யரண ஸ்தபதிஃ பரிவாரிதஃ 

குஶயலா தண்டகா௭ரண்யய வ்ருதய்தா ப்ராது ஶ்ச யத 

ஸகா ௧௨ 

தஸ்மாத ்பஶ்யது காகுதஸ்்த தவ்ாம் நிஷாதா௭தியபா 

குஹஃ 

அஸம்ஶயம் விஜாநீயத யதர் ததௌ ராம 

லக்்ஷமதணௌ ௧௩ 

ஏத தத்ு வசநம் ஶ்ருதவ்ா ஸுமநத்ர்ாத ்பரதஃ ஶுபம் 

உவாச வசநம் ஶீக்ரம் குஹஃ பஶ்யது மாம் இதி ௧௪ 

லப்தவ்ா அப்யநுஜ்ோம் ஸம்ஹ்ருஷ்யடா ஜ்ோதிபிஃ 

பரிவாரிதஃ 

ஆகம்ய பரதம் ப்ரஹ்யவா குயஹா வசநம் அப்ரவீத ்

௧௫ 

நிஷ்குட ஶ்வசவ யதயஶா௭யம் வம்சிதாஶ்சா௭பி யத 

வயம் 

நியவதயாம: யத ஸரய்வ ஸ்வயக தாஶ குயல வஸ ௧௬ 
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அஸ்தி மூலம் பலம் வசவ நிஷாவதஃ ஸமுபாஹ்ருதம் 

ஆரத்ர்ம் ச மாம்ஸம் ஶுஷ்கம் ச வநய்ம் யசாசச்ாவசம் 

மஹத ்௧௭ 

ஆஶம்யஸ ஸ்வாஶிதா யஸநா வதஸ்்யதி இமாம் 

விபாவரம்ீ 

அரச்ியதா விவிவதஃ காவமஃ ஶ்வஃ ஸவஸநய்யா 

கமிஷ்யஸி ௧௮ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட சது 

ரஶீதிதம ஸ்ஸரக்: 

பம்சா ஶதீிதம ஸ்ஸரக்: 

ஏவம் உக்த ஸ்து பரயதா நிஷாதா௭திபதிம் குஹம் 

ப்ரதய்ுவாச மஹா ப்ராஜ்யோ வாக்யம் யஹதவ்௭ரத் 

ஸம்ஹிதம் ௧ 

ஊரஜ்ிதஃ கலு யத காமஃ க்ருயதா மம குயராஃ ஸயக 

யயா யம தவ்ம் ஈதர்ுஶீம் யஸநாம் ஏக: அப்யரச்ிதும் 

இசச்ஸி ௨ 

இதி உகத்வ்ா து மஹா யதஜா குஹம் வசநம் உதத்மம் 

அப்ரவீ தப்ரதஃ ஶ்ரீமாந ்நிஷாதா௭திபதிம் புநஃ ௩ 

க தயரண கமிஷ்யாமி பரதவ்ாஜா௭௭ஶ்ரமம் குஹ 

கஹயநா௭யம் ப்ருஶம் யதயஶா கம்கா அநூயபா 

துரதய்யஃ ௪ 

தஸ்ய த தவ்சநம் ஶ்ருதவ்ா ராஜ புதர் ஸ்ய தீமதஃ 

அப்ரவீத ்ப்ராே்ஜலி ரவ்ாக்யம் குயஹா கஹந 

யகாசரஃ ௫ 

தாஶா: து அநுகமிஷ்யநத்ி தநவ்ிநஃ ஸுஸமாஹிதாஃ 

அஹம் சா௭நுகமிஷ்யாமி ராஜ புதர் மஹாயஶஃ ௬ 

கசச்ி நந் துஷ்யடா வ்ரஜஸி ராம ஸ்ய அக்லிஷ்ட 

கரம்ணஃ 

இயம் யத மஹதீ யஸநா ஶங்காம் ஜநயதீவ யம ௭ 

தம் ஏவம் அபிபாஷநத்ம் ஆகாஶ இவ நிரம்லஃ 

பரதஃ ஶ்லக்்ஷணயா வாசா குஹம் வசநம் அப்ரவீத ்௮ 

மா பூத ்ஸ காயலா யத ்கஷ்டம் ந மாம் ஶங்கிதும் 

அரஹ்ஸி 
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ராகவஃ ஸ ஹி யம ப்ராதா ஜ்யயஷ்டஃ பிதர்ு ஸயமா மம 

௯ 

தம் நிவரத்யிதும் யாமி காகுதஸ்்தம் வந வாஸிநம் 

புதத்ி: அநய்ா ந யத காரய்ா குஹ ஸதய்ம் ப்ரவீமி யத ௧0 

ஸ து ஸம்ஹ்ருஷ்ட வதநஃ ஶ்ருதவ்ா பரத பாஷிதம் 

புந: ஏவா௭ப்ரவீ தவ்ாக்யம் பரதம் ப்ரதி ஹரஷ்ிதஃ ௧௧ 

தநய் ஸ்தவ்ம் ந தவ்யா துல்யம் பஶ்யாமி ஜகதீ தயல 

அயதந்ாத ்ஆகதம் ராஜ்யம் ய ஸ்தவ்ம் தய்க்தும் 

இயஹசச்ஸி ௧௨ 

ஶாஶ்வதீ கலு யத கீரத்ி: யலாகாந ்அநுசரிஷ்யதி 

ய ஸ்தவ்ம் க்ருசச்ர் கதம் ராமம் ப்ரதய்ாநயிதும் இசச்ஸி 

௧௩ 

ஏவம் ஸம்பாஷமாண ஸ்ய குஹ ஸ்ய பரதம் ததா 

பதபௌ நஷ்ட ப்ரபஃ ஸூரய்யா ரஜநீ சா௭ப்யவரத்த ௧௪ 

ஸநந்ியவஶ்ய ஸ தாம் யஸநாம் குயஹந பரியதாஷிதஃ 

ஶதர்ுக்யநந ஸஹ ஶ்ரீமாந ்ஶயநம் புநரா௭௭கமத ்௧௫ 

ராம சிநத்ா மயஃ யஶாயகா பரத ஸ்ய மஹாதம்நஃ 

உபஸ்தியதா ஹ்ய௭நரஹ் ஸ்ய தரம் ப்யரக்ஷஸ்ய 

தாதர்ுஶஃ ௧௬ 

அநத் ரத்ாயஹந தஹநஃ ஸம்தாபயதி ராகவம் 

வந தாஹா௭பி ஸம்தப்தம் கூயடா௭க்நி ரிவ பாதபம் ௧௭ 

ப்ரஸ்ருதஃ ஸரவ் காதய்ரப்யஃ ஸ்யவதஃ 

யஶாகா௭க்நிஸம்பவஃ 

யதா ஸூரய்ாம்ஶு ஸம்தப்யதா ஹிமவாந ்ப்ரஸ்ருயதா 

ஹிமம் ௧௮ 

தய்ாந நிரத்ர வஶயலந விநிஶ்ஶ்வஸித தாதுநா 

வதநய் பாதப ஸம்யகந யஶாக ஆயாஸ 

அதிஶ்ரும்கிணா ௧௯ 

ப்ரயமாஹ அநநத் ஸதத்ய்வந ஸம்தாதபௌஷதி 

யவணுநா 

ஆக்ராநய்தா துஃக வஶயலந மஹதா வககயீ ஸுதஃ ௨0 

விநிஶ்வஸந ்வவ ப்ருஶ துரம்நா ஸ்தத:   

ப்ரமூட ஸம்ஜ்ே: பரமா௭௭பதம் கத: 

ஶமம் ந யலயப ஹ்ருதய ஜ்வரா௭ரத்ியதா   



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகி ராமாயணம் 

அயயாதய் காம்ட: 
 

Page 290 of 389 
 

நரரஷ்யபா யூத கயதா யதரஷ்ப:     ௨௧ 

குயஹந ஸாரத்ம் பரதஃ ஸமாகயதா   

மஹாநு பாவஃ ஸஜநஃ ஸமாஹிதஃ 

ஸுதுரம்நா ஸ்தம் பரதம் ததா புந:   

குஹஃ ஸமாஶ்வாஸயத ்அக்ரஜம் ப்ரதி ௨௨ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

பம்சாஶீதிதம ஸ்ஸரக்: 

ஷடஶீதிதம ஸ்ஸரக்:  

ஆசசயக்ஷ௭த ஸதப்ாவம் லக்்ஷமண ஸ்ய மஹாதம்நஃ 

பரதாய அப்ரயமயாய குயஹா கஹந யகாசரஃ ௧ 

தம் ஜாக்ரதம் குவண ரய்ுகத்ம் வர சாபா௭ஸி தாரிணம் 

ப்ராதர்ு குப்தய்௭ரத்ம் அதய்நத்ம் அஹம் லக்்ஷமணம் 

அப்ருவம் ௨ 

இயம் தாத ஸுகா ஶய்யா தவ்த௭ரத்ம் உபகல்பிதா 

ப்ரதய்ாஶ்வஸிஹி யஶஷ்வா௭ஸ்யாம் ஸுகம் ராகவ 

நநத்ந ௩ 

உசியதா௭யம் ஜநஃ ஸரய்வா துஃகாநாம் தவ்ம் 

ஸுயகாசிதஃ 

தரம்ாதம்ம் ஸ்தஸ்ய குப்தய்௭ரத்ம் ஜாகரிஷ்யாமயஹ 

வயம் ௪ 

ந ஹி ராமாத ்ப்ரியதயரா மமா௭ஸ்தி புவி கஶ்சந 

மா உதஸ்ுயகா பூ ரப்்ரவீ ம்யயத த௭ப்ய௭ஸதய்ம் 

தவா௭க்ரதஃ ௫ 

அஸ்ய ப்ரஸாதாத ்ஆஶம்யஸ யலாயக௭ஸ்மிந ்ஸுமஹ 

தய்ஶஃ 

தரம்ா௭வாப்திம் ச விபுலாம் அரத்ா௭வாப்திம் ச 

யகவலாம் ௬ 

யஸா௭ஹம் ப்ரிய ஸகம் ராமம் ஶயாநம் ஸஹ ஸீதயா 

ரக்ஷிஷ்யாமி தநுஷ்பாணிஃ ஸரவ்வஃ ஸ்வவ: 

ஜ்ோதிபிஃ ஸஹ ௭ 

ந ஹி யம அவிதிதம் கிம்சி தவ்யந௭ஸ்மிம் ஶ்சரதஃ ஸதா 

சதுரங்கம் ஹ்ய௭பி பலம் ப்ரஸயஹம வயம் யுதி ௮ 

ஏவம் அஸ்மாபி: உக்யதந லக்்ஷமயணந மஹாதம்நா 

அநுநீதா வயம் ஸரய்வ தரம்ம் ஏவா௭நு பஶ்யதா ௯ 
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கதம் தாஶரததௌ பூதமௌ ஶயாயந ஸஹ ஸீதயா 

ஶக்யா நிதர்ா மயா லப்தும் ஜீவிதம் வா ஸுகாநி வா ௧0 

யயா௭ந யதவா ஸுவரஃ ஸரவ்வஃ ஶக்யஃ ப்ரஸஹிதும் 

யுதி 

தம் பஶ்ய குஹ ஸம்விஷ்டம் தர்ுயணஷு ஸஹ ஸீதயா 

௧௧ 

மஹதா தபஸா லப்யதா விவிவத ஶ்ச பரிஶ்ரவமஃ 

ஏயகா தஶரத ஸ்வயஷ புதர்ஃ ஸதர்ுஶ லக்ஷணஃ ௧௨ 

அஸ்மிந ்ப்ரவ்ராஜியத ராஜா ந சிரம் வரத்யிஷ்யதி 

விதவா யமதிநீ நூநம் க்ஷிப்ரம் ஏவ பவிஷ்யதி ௧௩ 

விநதய் ஸுமஹா நாதம் ஶ்ரயமயணாபரதாஃ ஸ்தர்ியஃ 

நிரய்காயஷாபரதம் நூநம் அதய் ராஜ நியவஶநம் ௧௪ 

தகௌஸல்யா வசவ ராஜா ச தவதவ ஜநநீ மம 

ந ஆஶம்யஸ யதி யத ஸரய்வ ஜீயவயுஃ ஶரவ்ரம்ீ இமாம் 

௧௫ 

ஜீயவத௭பி ஹி யம மாதா ஶதர்ுக்நஸ்ய அநவ்யவக்ஷயா 

துஃகிதா யா து தகௌஸல்யா வீர ஸூ ரவ்ிநஶிஷ்யதி ௧௬ 

அதிக்ராநத்ம் அதிக்ராநத்ம் அநவாப்ய மயநாரதம் 

ராஜ்யய ராமம் அநிக்ஷிப்ய பிதா யம விநஶிஷ்யதி ௧௭ 

ஸிதத்ாரத்ாஃ பிதரம் வ்ருதத்ம் தஸ்மிந ்காயல 

ஹ்யுபஸ்தியத 

ப்யரத காரய்யஷு ஸரய்வஷு ஸம்ஸ்கரிஷ்யநத்ி பூமிபம் 

௧௮ 

ரம்ய சதவ்ர ஸம்ஸ்தாநாம் ஸுவிபகத் மஹா பதாம் 

ஹரம்்ய ப்ராஸாத ஸம்பநந்ாம் ஸரவ் ரதந் விபூஷிதாம் 

௧௯ 

கஜா௭ஶ்வ ரத ஸம்பாதாம் தூரய் நாத விநாதிதாம் 

ஸரவ் கல்யாண ஸம்பூரண்ாம் ஹ்ருஷ்ட புஷ்ட 

ஜநா௭௭குலாம் ௨0 

ஆராம உதய்ாந ஸம்பூரண்ாம் ஸமாயஜாதஸ்வ 

ஶாலிநீம் 

ஸுகிதா விசரிஷ்யநத்ி ராஜதாநீம் பிது ரம்ம ௨௧ 

அபி ஸதய் ப்ரதிஜ்யேந ஸாரத்ம் குஶலிநா வயம் 
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நிவ்ருதய்த ஸமயய ஹ்யஸ்மிந ்ஸுகிதாஃ ப்ரவியஶமஹி 

௨௨ 

பரியதவயமாநஸ்ய த ஸ்வயவம் ஸுமஹாதம்நஃ 

திஷ்டயதா ராஜ புதர் ஸ்ய ஶரவ்ர ீஸா அதய்வரத்த ௨௩ 

ப்ரபாயத விமயல ஸூரய்ய காரயிதவ்ா ஜடா உதபௌ 

அஸ்மிந ்பாகீரதீ தீயர ஸுகம் ஸம்தாரிததௌ மயா ௨௪ 

ஜடா ததரௌ ததௌ தர்ும சீர வாஸதஸௌ   

மஹா பதலௌ குே்ஜர யூதயபாபதமௌ 

வயரஷு சாபா௭ஸி ததரௌ பரம்ததபௌ   

வ்யயவக்ஷமாதணௌ ஸஹ ஸீதயா கததௌ  ௨௫ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

ஷடஶதீிதம ஸ்ஸரக்: 

ஸப்தாஶதீிதம ஸ்ஸரக்: 

குஹ ஸ்ய வசநம் ஶ்ருதவ்ா பரயதா ப்ருஶம் அப்ரியம் 

தய்ாநம் ஜகாம ததவ்ரவ யதர் தசச்ர்ுதம் அப்ரியம் ௧ 

ஸுகுமாயரா மஹா ஸதத்வ்ஃ ஸிம்ஹ ஸ்கநய்தா மஹா 

புஜஃ 

புண்டரகீ விஶாலா௭க்ஷ ஸ்தருணஃ ப்ரிய தரஶ்நஃ ௨ 

ப்ரதய்ா௭௭ஶ்வஸ்ய முஹூரத்ம் து காலம் பரம துரம்நாஃ 

பபாத ஸஹஸா யதாதவ்ரர ்ஹ்ருதி விதத் இவ தவ்ிபஃ 

௩ 

தத௭வஸ்தம் து பரதம் ஶதர்ுக்யநா௭நநத்ர ஸ்திதஃ 

பரிஷ்வஜ்ய ருயராயதாசவ்ச ரவ்ிஸம்ஜ்ேஃ யஶாக 

கரஶ்ிதஃ ௪ 

ததஃ ஸரவ்ாஃ ஸமாயபது: மாதயரா பரத ஸ்ய தாஃ 

உபவாஸ க்ருஶா தீநா பரத்ர்ு வ்யஸந கரஶ்ிதாஃ ௫ 

தா ஶ்ச தம் பதிதம் பூதமௌ ருதநத்ய்ஃ பரய்வாரயந ்

தகௌஸல்யா து அநுஸ்ருதய் ஏநம் துரம்நாஃ 

பரிஷஸ்வயஜ ௬ 

வதஸ்லா ஸ்வம் யதா வதஸ்ம் உபகூஹ்ய தபஸ்விநீ 

பரிபப்ரசச் பரதம் ருதநத்ீ யஶாக லாலஸா ௭ 

புதர் வ்யாதி ரந் யத கசச்ி சச்ரரீம் பரிபாதயத 

அதய் ராஜ குலஸ்யா௭ஸ்ய தவ் த௭தீநம் ஹி ஜீவிதம் ௮ 

தவ்ாம் தர்ுஷ்டவ்ா புதர் ஜீவாமி ராயம ஸ ப்ராதர்ுயக கயத 
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வ்ருதய்த தஶரயத ராஜ்ேி நாத ஏக ஸ்தவ்ம் அதய் நஃ ௯ 

கசச்ி நந்ு லக்்ஷமயண புதர் ஶ்ருதம் யத கிம்சித ்அப்ரியம் 

புதர் வா ஹ்யயகபுதர்ாயாஃ ஸஹ பாரய்ய வநம் கயத ௧0 

ஸ முஹூரத்ம் ஸமா௭௭ஶ்வஸ்ய ருதநய்நவ மஹா யஶாஃ 

தகௌஸல்யாம் பரிஸா நத்வ்்யயதம் குஹம் வசநம் 

அப்ரவீத ்௧௧ 

ப்ராதா யம கவ்ா வஸத ்ராதர்ிம் க்வ ஸீதா க்வ ச 

லக்்ஷமணஃ 

அஸ்வப சச்யயந கஸ்மிந ்கிம் புகத்வ்ா குஹ ஶம்ஸ யம 

௧௨ 

யஸா௭ப்ரவீ தப்ரதம் ப்ருஷ்யடா நிஷாதா௭திபதி 

ரக்ுஹஃ 

ய தவ்ிதம் ப்ரதியபயத ச ராயம ப்ரிய ஹியத அதிததௌ 

௧௩ 

அநந்ம் உசச்ாவசம் பக்்ஷயாஃ பலாநி விவிதாநி ச 

ராமாய அப்யவஹார அரத்ம் பஹு ச உபஹ்ருதம் மயா 

௧௪ 

தத ்ஸரவ்ம் ப்ரதய்௭நுஜ்ோ௭௭ஸீத ்ராமஃ ஸதய் 

பராக்ரமஃ 

ந து தத ்ப்ரதய் க்ருஹ்ணாத ்ஸ: க்ஷதர் தரம்ம் 

அநுஸ்மரந ்௧௫ 

ந ஹ்ய௭ஸ்மாபிஃ ப்ரதிக்ராஹ்யம் ஸயக யதயம் து 

ஸரவ்தா 

இதி யதந வயம் ராஜ நந்௭நுநீதா மஹாதம்நா ௧௬ 

லக்்ஷமயணந ஸமாநீதம் பீதவ்ா வாரி மஹா யஶாஃ 

ஔபவாஸ்யம் ததாகாரஷ்ீத ்ராகவஃ ஸஹ ஸீதயா ௧௭ 

தத ஸ்து ஜல யஶயஷண லக்்ஷமயணா௭ப்யகயராத ்

ததா 

வாக்யதா ஸ்யத தர்யஃ ஸம்தய்ாம் உபாஸத 

ஸமாஹிதாஃ ௧௮ 

தஸௌமிதர்ி ஸ்து ததஃ பஶ்சாத ்அகயராத ்

ஸ்வாஸ்தரம் ஶுபம் 

ஸ்வயம் ஆநீய பரஹ்ீம்ஷி க்ஷிப்ரம் ராகவ காரணாத ்

௧௯ 
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தஸ்மிந ்ஸமாவிஶத ்ராமஃ ஸ்வாஸ்தயர ஸஹ ஸீதயா 

ப்ரக்ஷாள்ய ச தயயாஃ பாததௌ அபசக்ராம 

லக்்ஷமணஃ ௨0 

ஏதத ்தத ்இங்குதீ மூலம் இதம் ஏவ ச தத ்தர்ுணம் 

யஸ்மிந ்ராம ஶ்ச ஸீதா ச ராதர்ிம் தாம் ஶயிதா வுதபௌ 

௨௧ 

நியம்ய ப்ருஷ்யட து தலாம்குளித்ரவாந ்  

ஶவரஃ ஸுபூரண்ா விஷுதீ பரம்தபஃ 

மஹ தத்நுஃ ஸஜ்யம் உயபாஹ்ய லக்்ஷமயணா   

நிஶாம் அதிஷ்டத ்பரியதா௭ஸ்ய யகவலம் ௨௨ 

தத ஸ்தவ்௭ஹம் யசாதத்ம பாண சாப தர்ுத ்  

ஸ்தியதா௭பவம் ததர் ஸ யதர் லக்்ஷமணஃ 

அதநத்ர்ிபி: ஜ்ோதிபி: ஆதத் காரம்ுவக:   

மயஹநத்ர் கல்பம் பரிபாலயம் ஸ்ததா  ௨௩ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

ஸப்தாஶதீிதம ஸ்ஸரக்: 

அஷ்டா ஶீதிதம ஸ்ஸரக்: 

த சச்ர்ுதவ்ா நிபுணம் ஸரவ்ம் பரதஃ ஸஹ மநத்ர்ிபிஃ 

இம்குதீ  மூலம் ஆகம்ய ராம ஶய்யாம் அயவக்்ஷய தாம் 

௧ 

அப்ரவீ ஜ்ஜநநீஃ ஸரவ்ா இஹ யதந மஹாதம்நா 

ஶரவ்ர ீஶயிதா பூதமௌ இதம் அஸ்ய விமரத்ிதம் ௨ 

மஹாபாக குலீயநந மஹா பாயகந தீமதா 

ஜாயதா தஶரயத யநாரவ்்யாம் ந ராமஃ 

ஸ்வப்துமரஹ்தி ௩ 

அஜியநாதத்ர ஸம்ஸ்தீரய்ண வரா௭௭ஸ்தரண ஸம்சயய 

ஶயிதவ்ா புருஷ வ்யாக்ரஃ கதம் யஶயத மஹீ தயல ௪ 

ப்ராஸாதா௭க்ர விமாயநஷு வலபீஷு ச ஸரவ்தா 

வஹமராஜத தபௌயமஷு வரா௭௭ஸ்தரண ஶாலிஷு ௫ 

புஷ்ப ஸம்சய சிதய்ரஷு சநத்நா௭கரு கநத்ிஷு 

பாம்டு ராப்ர ப்ரகாயஶஷு ஶுக ஸம்க ருயதஷு ச ௬ 

ப்ராஸாத வர வரய்யஷு ஶீதவதஸ்ு ஸுகம்திஷு 

உஷிதவ்ா யமரு கல்யபஷு க்ருத காம்சந பிதத்ிஷு ௭ 

கீத வாதிதர் நிரய்காவஷ:  வர ஆபரண நிஸ்ஸ்வவநஃ 
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ம்ருதங்க வர ஶப்வத ஶ்ச ஸததம் ப்ரதியபாதிதஃ ௮ 

வநத்ிபி ரவ்நத்ிதஃ காயல பஹுபிஃ ஸூத மாகவதஃ 

காதாபி: அநுரூபாபிஃ ஸ்துதிபி ஶ்ச பரம்தபஃ ௯ 

அஶ்ரதய்தயம் இதம் யலாயக ந ஸதய்ம் ப்ரதிபாதி மா 

முஹ்யயத கலு யம பாவஃ ஸ்வப்யநா௭யம் இதி யம மதிஃ 

௧0 

ந நூநம் வதவதம் கிம்சித ்காயலந பல வதத்ரம் 

யதர் தாஶரதீ ராயமா பூதமௌ ஏவம் ஶயீத ஸஃ ௧௧ 

வியதஹ ராஜ ஸ்ய ஸுதா ஸீதா ச ப்ரிய தரஶ்நா 

தயிதா ஶயிதா பூதமௌ ஸ்நுஷா தஶரத ஸ்ய ச ௧௨ 

இயம் ஶய்யா மம ப்ராது: இதம் ஹி பரிவரத்ிதம் 

ஸ்தண்டியல கடியந ஸரவ்ம் காதவ்ர ரவ்ிம்ருதிதம் 

தர்ுணம் ௧௩ 

மநய்ய ஸா௭௭பரணா ஸுப்தா ஸீதா அஸ்மிந ்ஶயயந 

ததா 

ததர் ததர் ஹி தர்ுஶ்யநய்த ஸகத்ாஃ கநக பிநத்வஃ ௧௪ 

உதத்ரயீம் இஹ ஆஸக்தம் ஸுவ்யகத்ம் ஸீதயா ததா 

ததா ஹ்யயயத ப்ரகாஶநய்த ஸகத்ாஃ தகௌயஶய 

தம்தவ: ௧௫ 

மநய்ய பரத்ுஃ ஸுகா ஶய்யா யயந பாலா தபஸ்விநீ 

ஸுகுமார ீஸதீ துஃகம் ந விஜாநாதி வமதிலீ ௧௬ 

ஹா ஹநத்ா௭ஸ்மி நர்ுஶம்யஸா௭ஹம் ய தஸ்பாரய்: 

க்ருயத மம  

ஈதர்ுஶீம் ராகவ ஶய்யாம் அதியஶயத ஹ்ய௭நாதவத ்௧௭ 

ஸாரவ்தபௌம குயல ஜாதஃ ஸரவ் யலாக ஸ்ய ஸம்மத: 

ஸரவ் யலாக ப்ரிய ஸ்தய்கத்வ்ா ராஜ்யம் ஸுகம் 

அநுதத்மம் ௧௮ 

கதம் இநத்ீவர ஶ்யாயமா ரக்தா௭க்ஷஃ ப்ரிய தரஶ்நஃ 

ஸுக பாகீ ச துஃகா௭ரஹ்ஃ ஶயியதா புவி ராகவஃ ௧௯ 

தநய்: கலு மஹா பாயகா லக்்ஷமண ஶ்ஶுப லக்்ஷமண: 

ப்ராதரம் விஷயம காயல யயா ராமம் அநுவரத்யத ௨0 

ஸிதத் அரத்ா கலு வவயதஹீ பதிம் யா அநுகதா வநம் 

வயம் ஸம்ஶயிதாஃ ஸரய்வ ஹீநா ஸ்யதந மஹாதம்நா 

௨௧ 
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அகரண் தாரா ப்ருதிவீ ஶூநய்யவ ப்ரதிபாதி மா 

கயத தஶரயத ஸ்வரக்ம் ராயம ச அரண்யம் ஆஶ்ரியத 

௨௨ 

ந ச ப்ராரத்யயத கஶ்சிந ்மநஸா௭பி வஸும்தராம் 

வயந௭பி வஸத ஸ்தஸ்ய பாஹு வீரய்ா௭பிரக்ஷிதாம் 

௨௩ 

ஶூநய் ஸம்வரணா ரக்ஷாம் அயநத்ர்ித ஹய தவ்ிபாம் 

அபாவ்ருத புர தவ்ாராம் ராஜதாநீம் அரக்ஷிதாம் ௨௪ 

அப்ரஹ்ருஷ்ட பலாம் நய்ூநாம் விஷமஸ்தாம் 

அநாவ்ருதாம் 

ஶதர்யவா ந அபிமநய்நய்த பக்்ஷயாந ்விஷக்ருதாந ்இவ 

௨௫ 

அதய் ப்ரப்ருதி பூதமௌ து ஶயிஷ்யய௭ஹம் தர்ுயணஷு 

வா 

பல மூல அஶயநா நிதய்ம் ஜடா சீராணி தாரயந ்௨௬ 

த ஸ்யா௭ரத்ம் உதத்ரம் காலம் நிவதஸ்்யாமி ஸுகம் 

வயந 

தம் ப்ரதிஶ்ரவம் ஆமுசய் ந அஸ்ய மிதய்ா பவிஷ்யதி 

௨௭ 

வஸநத்ம் ப்ராதுர௭ரத்ாய ஶதர்ுகய்நா மா அநுவதஸ்்யதி 

லக்்ஷமயணந ஸஹ தவ்ாரய்யா அயயாதய்ாம் 

பாலயிஷ்யதி ௨௮ 

அபியஷக்்ஷயநத்ி காகுதஸ்்தம் அயயாதய்ாயாம் 

தவ்ிஜாதயஃ 

அபி யம யதவதாஃ குரய்ு ரிமம் ஸதய்ம் மயநாரதம் ௨௯ 

ப்ரஸாதய்மாநஃ ஶிரஸா மயா ஸ்வயம்   

பஹு ப்ரகாரம் யதி நாபி௭பதஸ்்யயத 

தயதா௭நுவதஸ்்யாமி சிராய ராகவம்   

வயந வஸ நந்ா௭ரஹ்தி மாம் உயபக்ஷிதும் ௩0 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட அஷ்டா 

ஶீதிதம ஸ்ஸரக்: 

ஏயகாந நவதிதம ஸ்ஸரக்: 

வ்யுஷ்ய ராதர்ிம் து த தவ்ரவ கம்கா கூயல ஸ ராகவஃ 

பரதஃ கால்யம் உதத்ாய ஶதர்ுக்நம் இதம் அப்ரவீத ்௧ 
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ஶதர்ுக்யநாதத்ிஷ்ட கிம் யஶயஷ நிஷாதா௭திபதிம் 

குஹம் 

ஶீக்ரம் ஆநய பதர்ம் யத தாரயிஷ்யதி வாஹிநீம் ௨ 

ஜாகரம்ி நா௭ஹம் ஸ்வபிமி தவதவா௭ரய்ம் விசிநத்யந ்

இதி ஏவம் அப்ரவீ தப்்ராதர்ா ஶதர்ுக்யநா௭பி 

ப்ரயசாதிதஃ ௩ 

இதி ஸம்வதயதா யரவம் அநய்யாநய்ம் நர 

ஸிம்ஹயயாஃ 

ஆகம்ய ப்ராே்ஜலிஃ காயல குயஹா பரதம் அப்ரவீத ்௪ 

கசச்ித ்ஸுகம் நதீ தீயர அவாதஸ்ீஃ காகுதஸ்்த ஶரவ்ரம்ீ 

கசச்ி தய்த  ஸஹ வஸநய் ஸ்ய தவ ஸரவ்ம் அநாமயம் 

௫ 

குஹஸ்ய தத ்து வசநம் ஶ்ருதவ்ா ஸ்யநஹாத ்உதீரிதம் 

ராம ஸ்ய அநுவயஶா வாக்யம் பரயதா௭பி இதம் 

அப்ரவீத ்௬ 

ஸுகா நஃ ஶரவ்ர ீராஜந ்பூஜிதா ஶ்சா௭பி யத வயம் 

கம்காம் து தநௌபி ரப்ஹ்வீபி ரத்ாஶாஃ ஸம்தாரயநத்ு 

நஃ ௭ 

தயதா குஹஃ ஸம்தவ்ரிதஃ ஶ்ருதவ்ா பரத ஶாஸநம் 

ப்ரதி ப்ரவிஶ்ய நகரம் தம் ஜ்ோதி ஜநம் அப்ரவீத ்௮ 

உதத்ிஷ்டத ப்ரபுதய்தவ்ம் பதர்ம் அஸ்து ச வஃ ஸதா 

நாவஃ ஸம௭நுகரஷ்தவ்ம் தாரயிஷ்யாம வாஹிநீம் ௯ 

யத தயதாக்தாஃ ஸமுதத்ாய தவ்ரிதா ராஜ ஶாஸநாத் 

பே்ச நாவாம் ஶதாநய்ா௭௭ஶு ஸமாநிநய்ுஃ ஸமநத்தஃ 

௧0 

அநய்ாஃ ஸ்வஸ்திக விஜ்யேயா மஹா கம்டா தரா வராஃ 

யஶாபமாநாஃ பதாகிபி: யுகத் வாதாஃ ஸுஸம்ஹதாஃ 

௧௧ 

ததஃ ஸ்வஸ்திக விஜ்யேயாம் பாண்டு கம்பள 

ஸம்வ்ருதாம் 

ஸநநத்ி யகாஷாம் கல்யாணம்ீ குயஹா நாவம் 

உபாஹரத ்௧௨ 

தாம் ஆருயராஹ பரதஃ ஶதர்ுக்ந ஶ்ச மஹா பலஃ ௧௩ 
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தகௌஸல்யா ச ஸுமிதர்ா ச யா ஶ்ச அநய்ா ராஜ 

யயாஷிதஃ 

புயராஹித ஶ்ச தத ்பூரவ்ம் குரயவ ப்ராஹ்மணா ஶ்ச 

யய 

அநநத்ரம் ராஜ தாரா ஸ்தவதவ ஶகட ஆபணாஃ ௧௪ 

ஆவாஸம் ஆதீபயதாம் தீரத்ம் சா௭ப்யவகாஹதாம் 

பாம்டாநி ச ஆததாநாநாம் யகாஷ ஸ்தர்ிதிவம் 

அஸ்ப்ருஶத ்௧௫ 

பதாகிநய் ஸ்து தா நாவஃ ஸ்வயம் தாவஶ: அதிஷ்டிதாஃ 

வஹநத்ய்யா ஜநம் ஆரூடம் ததா ஸம்யபதுர ்ஆஶுகாஃ 

௧௬ 

நாரணீாம் அபிபூரண்ா ஸ்து காஶ்சித ்காஶ்சி சச் 

வாஜிநாம் 

கஶ்சித ்அதர் வஹநத்ி ஸ்ம யாநயுகய்ம் மஹா தநம் ௧௭ 

தாஃ ஸ்ம கதவ்ா பரம் தீரம் அவயராப்ய ச தம் ஜநம் 

நிவ்ருதத்ாஃ காம்ட சிதர்ாணி க்ரியநய்த தாஶ பநத்ுபிஃ 

௧௮ 

ஸவவஜயநத்ா ஸ்து கஜா கஜா௭௭யராவஹஃ 

ப்ரயசாதிதாஃ 

தரநத்ஃ ஸ்ம ப்ரகாஶநய்த ஸ தவ்ஜா இவ பரவ்தாஃ ௧௯ 

நாவ: ச ஆருருஹு: து அநய்ய ப்லவவ: யதரு: ததா௭பயர 

அநய்ய கும்ப கவட: யதரு அநய்ய யதரு ஶ்ச பாஹுபிஃ ௨0 

ஸா புண்யா தவ்ஜிநீ கம்காம் தாவஶஃ ஸம்தாரிதா 

ஸ்வயம் 

வமதய்ர முஹூரய்த ப்ரயதயௌ ப்ரயாக வநம் உதத்மம் 

௨௧ 

ஆஶ்வாஸயிதவ்ா ச சமூம் மஹாதம்ா   

நியவஶயிதவ்ா ச யயதாபயஜாஷம் 

த்ரஷ்டும் பரதவ்ாஜம் ருஷி ப்ரவரய்ம் 

ருதவ்ி க்வ்ருதஃ ஸந ்பரதஃ ப்ரதஸ்யத   ௨௨ 

ஸ ப்ராஹ்மண ஸ்ய ஆஶ்ரம மப்யுயபதய்   

மஹாதம்யநா யதவ புயராஹித ஸ்ய  

ததரஶ் ரம்யயாடஜ வ்ருக்ஷ ஷம்டம்   

மஹ தவ்நம் விப்ர வர ஸ்ய ரம்யம்   ௨௩ 
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இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஏயகாந 

நவதிதம ஸ்ஸரக்: 

நவதிதம ஸ்ஸரக்: 

பரதவ்ாஜ ஆஶ்ரமம் தர்ுஷ்டவ்ா க்யராஶாத ்ஏவ 

நரரஷ்பஃ 

பலம் ஸரவ்ம் அவஸ்தாப்ய ஜகாம ஸஹ மநத்ர்ிபிஃ ௧ 

பதப்்யாம் ஏவ ஹி தரம்ஜ்யோ நய்ஸ்த ஶஸ்தர் 

பரிசச்தஃ 

வஸாயநா வாஸஸீ தக்ஷௌயம புயராதாய 

புயராதஸம் ௨ 

ததஃ ஸம்தரஶ்யந தஸ்ய பரதவ்ாஜ ஸ்ய ராகவஃ 

மநத்ர்ிண ஸ்தாந ்அவஸ்தாப்ய ஜகாம அநு 

புயராஹிதம் ௩ 

வஸிஷ்டம் அத தர்ுஷ்டவ்வவ பரதவ்ாயஜா மஹா 

தபாஃ 

ஸம்சசால ஆஸநாத ்தூரண்ம் ஶிஷ்யாந ்அரக்்யம் இதி 

ப்ருவந ்௪ 

ஸமாகம்ய வஸிஷ்யடந பரயதநா அபிவாதிதஃ 

அபுதய்த மஹா யதஜாஃ ஸுதம் தஶரத ஸ்ய தம் ௫ 

தாப்யாம் அரக்்யம் ச பாதய்ம் ச ததத்வ்ா பஶ்சாத ்

பலாநி ச 

ஆநுபூரவ்்யா சச் தரம்ஜ்ேஃ பப்ரசச் குஶலம் குயல ௬ 

அயயாதய்ாயாம் பயல யகாயஶ மிதய்ரஷு அபி ச 

மநத்ர்ிஷு 

ஜாநந ்தஶரதம் வ்ருதத்ம் ந ராஜாநம் உதாஹரத ்௭ 

வஸிஷ்யடா பரத ஶ்ச ஏநம் பப்ரசச்து ர௭நாமயம் 

ஶரயீர அகந்ி ஷு வ்ருயக்ஷ ஷு ஶிஷ்யய ஷு ம்ருக பக்ஷி ஷு 

௮ 

ததா இதி தத ்ப்ரதிஜ்ோய பரதவ்ாயஜா மஹா தபாஃ 

பரதம் ப்ரதய்ுவாச இதம் ராகவ ஸ்யநஹ பநத்நாத ்௯ 

கிம் இஹ ஆகமயந காரய்ம் தவ ராஜ்யம் ப்ரஶாஸதஃ 

ஏதத ்ஆசக்்ஷவ யம ஸரவ்ம் ந ஹி யம ஶுதய்யத மநஃ ௧0 

ஸுஷுயவ அயம் அமித்ரக்நம் தகௌஸல்யா௭௭நநத் 

வரத்நம்  
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ப்ராதர்ா ஸஹ ஸ பாரய்யா ய ஶ்சிரம் ப்ரவ்ராஜியதா 

வநம் ௧௧  

நியுகத்ஃ ஸ்தர் ீநியுகய்தந பிதர்ா யயா அதஸௌ மஹா 

யஶாஃ 

வந வாஸீ பவ இதி இஹ ஸமாஃ கில சதுரத்ஶ ௧௨ 

கசச்ிந ்ந தஸ்ய அபாப ஸ்ய பாபம் கரத்ும் இஹ இசச்ஸி 

அகம்டகம் யபாக்து மநா ராஜ்யம் தஸ்ய அநுஜ ஸ்ய ச 

௧௩ 

ஏவம் உக்யதா பரதவ்ாஜம் பரதஃ ப்ரதய்ுவாச ஹ 

பரய்௭ஶ்ரு நயயநா துஃகாத ்வாசா ஸம்ஸஜ்ஜமாநயா 

௧௪ 

ஹயதா௭ஸ்மி யதி மாம் ஏவம் பகவாந ்அபி மநய்யத 

மதய்தா ந யதாஷம் ஆஶம்யக  வநவம் மாம் அநுஶாதி 

ஹி ௧௫ 

ந வசத திஷ்டம் மாதா யம யத ்அயவாசந ்மத௭நத்யர 

நா௭ஹம் ஏயதந துஷ்ட ஶ்ச ந த தவ்சநம் ஆதயத ௧௬ 

அஹம் து தம் நர வ்யாக்ரம் உபயாதஃ ப்ரஸாதகஃ 

ப்ரதியநதும் அயயாதய்ாம் ச பாததௌ தஸ்ய 

அபிவநத்ிதும் ௧௭ 

தவ்ம் மாம் ஏவம் கதம் மதவ்ா ப்ரஸாதம் கரத்ும் 

அரஹ்ஸி 

ஶம்ஸ யம பகவந ்ராமஃ க்வ ஸம்ப்ரதி மஹீ பதிஃ ௧௮ 

வஸிஷ்டா௭௭திபி: ருதவ்ிகப்ி: யாசியதா பகவாம் ஸ்தத: 

உவாச தம் பரதவ்ாஜஃ ப்ரஸாதா தப்ரதம் வசஃ ௧௯ 

தவ் ய்யயதத ்புருஷ வ்யாக்ர யுக்தம் ராகவ வம்ஶயஜ 

குரு வ்ருதத்ி ரத்ம ஶ்வசவ ஸாதூநாம் அநுயாயிதா ௨0 

ஜாயந ச ஏதந ்மநஃ ஸ்தம் யத தர்ுடீ கரணம் அஸ்தவ்ிதி 

அப்ருசச்ம் தவ்ாம் தவ அதய்௭ரத்ம் கீரத்ிம் 

ஸம௭பிவரத்யந ்௨௧ 

ஜாயந ச ராமம் தரம்ஜ்ேம் ஸ ஸீதம் ஸஹ லக்்ஷமணம்  

அதஸௌ வஸதி யத ப்ராதா சித்ரகூயட மஹா கிதரௌ 

௨௨ 

ஶ்வ:  து கநத்ா௭ஸி தம் யதஶம் வஸா௭தய் ஸஹ 

மநத்ர்ிபிஃ 
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ஏதம் யம குரு ஸுப்ராஜ்ே காமம் காமா௭ரத் யகாவித 

௨௩ 

தத:  ததா இதி ஏவம் உதார தரஶ்நஃ   

ப்ரதீத ரூயபா பரயதா அப்ரவீத ்வசஃ 

சகார புதத்ிம் ச ததா மஹா௭௭ஶ்ரயம  

நிஶா நிவாஸாய நராதிபா௭தம்ஜஃ  ௨௪ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட நவதிதம 

ஸ்ஸரக்: 

ஏக நவதிதம ஸ்ஸரக்: 

க்ருத புதத்ிம் நிவாஸாய தவதவ ஸ முநி ஸ்ததா 

பரதம் வககயீ புதர்ம் ஆதிதய்யந நய்மநத்ர்யத ்௧ 

அப்ரவீத ்பரத: து ஏநம் நநு இதம் பவதா க்ருதம் 

பாதய்ம் அரக்்யம் ததா௭௭திதய்ம் வயந யத ்உபபதய்யத 

௨ 

அயதா வாச பரதவ்ாயஜா பரதம் ப்ரஹஸந ்இவ 

ஜாயந தவ்ாம் ப்ரதீி ஸம்யுகத்ம் துஷ்யய  ஸ்தவ்ம் யயந 

யகநசித ்௩ 

யஸநாயா து தவ ஏதஸ்யாஃ கரத்ும் இசச்ாமி யபாஜநம் 

மம ப்ரதீி ரய்தா ரூபா தவ்ம் அரய்ஹா மநுஜ ரஷ்ப ௪ 

கிம௭ரத்ம் சா௭பி நிக்ஷிப்ய தூயர பலம் இஹா௭௭கதஃ 

கஸ்மாந ்ந இஹ உபயாயதா௭ஸி ஸ பலஃ புருஷ ரஷ்ப 

௫ 

பரதஃ ப்ரதய்ுவா யசதம் ப்ராே்ஜலி ஸ்தம் தயபா தநம் 

ஸ வஸநய்யா ந உபயாயதா௭ஸ்மி பகவந ்பகவ 

தப்யாத ்௬ 

ராஜ்ோ ச பகவ நந்ிதய்ம் ராஜ புதய்ரண வா ஸதா  

யதந்த: பரிஹரத்வ்யா விஷயயஷு தபஸ்விந: ௭ 

வாஜி முக்யா மநுஷ்யா ஶ்ச மதத்ா ஶ்ச வர வாரணாஃ 

ப்ரசச்ாதய் மஹதீம் பூமிம் பகவந ்அநுயாநத்ி மாம் ௮ 

யத வ்ருக்ஷாந ்உதகம் பூமிம் ஆஶ்ரயமஷு உடஜாம் 

ஸ்ததா 

ந ஹிம்ஸ்யுர ்இதி யதநா௭ஹம் ஏக ஏவ ஸமாகத: ௯ 

ஆநீயதாம் இதஃ யஸநா இதி  ஆஜ்ேப்தஃ பரமரஷ்ிணா 

தத ஸ்து சக்யர பரதஃ யஸநாயாஃ ஸமுபாகமம் ௧0 
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அக்நி ஶாலாம் ப்ரவிஶ்யா௭த பீதவ்ா ஆபஃ பரிம்ருஜ்ய ச 

ஆதிதய் ஸ்ய க்ரியா யஹயதா ரவ்ிஶ்வகரம்ாணம் 

ஆஹ்வயத ்௧௧ 

ஆஹ்வயய விஶ்வகரம்ாணம் அஹம் தவ்ஷ்டாரம் ஏவ ச 

ஆதிதய்ம் கரத்ும் இசச்ாமி ததர் யம ஸம்விதீயதாம் ௧௨ 

ஆஹ்வயய யலாகபாலாம் ஸ்தர்நீ ்யதவாந ்ஶக்ர முகாம் 

ஸ்ததா  

ஆதிதய்ம் கரத்ும் இசச்ாமி ததர் யம ஸம்விதீயதாம் ௧௩ 

ப்ராக் ஸ்யராதஸ ஶ்ச யா நதய்ஃ ப்ரதய்க் ஸ்யராதஸ 

ஏவ ச 

ப்ருதிவ்யாம் அநத்ரியக்ஷ ச ஸமாயாநத்ு அதய் 

ஸரவ்ஶஃ ௧௪ 

அநய்ா ஸ்ஸ்ரவம்து வமயரயம் ஸுரா ம௭நய்ா 

ஸ்ஸுநிஷ்டிதாம்  

அபரா ஶ்யசாதகம் ஶீத மிக்ஷு காம்ட ரயஸாபமம் ௧௫ 

ஆஹ்வயய யதவ கம்தரவ்ாந ்விஶ்வாவஸு ஹ ஹா ஹு 

ஹூந ் 

தவத வா௭ப்ஸரயஸா யதவீ கம்தரவ்ீ ஶ்சா௭பி ஸரவ்ஶ: 

௧௬ 

க்ருதாசீம் அத விஶ்வாசீம் மிஶ்ரயகஶீம் அலம்புஸாம் 

நாகதம்தாம் ச யஹமாம் ச யஸாமாம் அதர்ி க்ருத 

ஸ்தலாம் ௧௭ 

ஶக்ரம் யா ஶ்யசாபதிஷ்டநத்ி ப்ரஹ்மாணம் யா ஶ்ச 

யயாஷத: (பாமிநீ:) 

ஸரவ்ா ஸ்தும்புருணா ஸாரத்ம் ஆஹ்வயய ஸ பரிசச்தாஃ 

௧௮ 

வநம் குருஷு ய தத்ிவ்யம் வாயஸா பூஷண பத்ரவத ்

திவ்ய நார ீபலம் ஶஶ்வ தத்த ்தகௌயபரம் இவஹவ து 

௧௯ 

இஹ யம பகவாந ்யஸாயமா விததத்ாம் அநந்ம் 

உதத்மம் 

பக்்ஷயம் யபாஜ்யம் ச யசாஷ்யம் ச யலஹ்யம் ச 

விவிதம் பஹு ௨0 

விசிதர்ாணி ச மால்யாநி பாதப ப்ரசய்ுதாநி ச 
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ஸுரா௭௭தீநி ச யபயாநி மாம்ஸாநி விவிதாநி ச ௨௧ 

ஏவம் ஸமாதிநா யுக்த ஸ்யதஜஸா ப்ரதியமந ச 

ஶீக்ஷா ஸ்வர ஸமாயுக்தம் தபஸா சா௭ப்ரவீந ்முநிஃ 

௨௨ 

மநஸா தய்ாயத ஸ்தஸ்ய ப்ராங்முக ஸ்ய கர்ுதாம்ஜயலஃ 

ஆஜகம்ு ஸ்தாநி ஸரவ்ாணி வதவதாநி ப்ருதகப்்ருதக ்௨௩ 

மலயம் தரத்ுரம் வசவ ததஃ ஸ்யவத நுயதா௭நிலஃ 

உபஸ்ப்ருஶ்ய வதவௌ யுகத்ய்ா ஸுப்ரியா௭௭தம்ா ஸுகஃ 

ஶிவஃ ௨௪ 

தயதா௭ப்ய வரஷ்நத் கநா திவ்யாஃ குஸும வ்ருஷ்டயஃ 

திவ்ய துநத்ுபி யகாஷ ஶ்ச திக்ஷு ஸரவ்ாஸு ஶுஶ்ருயவ 

௨௫ 

ப்ரவவு ஶ்யசாதத்மா வாதா நநர்ுது ஶ்சா௭ப்ஸயரா 

கணாஃ 

ஜகு ஶ்ச யதவ கநத்ரவ்ா வீணா ப்ரமுமுசுஃ ஸ்வராந ்௨௬ 

ஸ ஶப்யதா தய்ாம் ச பூமிம் ச ப்ராணிநாம் ஶ்ரவணாநி 

ச 

வியவயஶா சச்ாரிதஃ ஶ்லக்்ஷணஃ ஸயமா லய 

குணாநவ்ிதஃ ௨௭ 

தஸ்மிந ்உபரயத ஶப்யத திவ்யய ஶ்யராதர் ஸுயக 

நர்ுணாம் 

ததரஶ் பாரதம் வஸநய்ம் விதாநம் விஶ்வகரம்ணஃ 

௨௮ 

பபூவ ஹி ஸமா பூமிஃ ஸமநத்ாத ்பம்ச யயாஜநா  

ஶாதவ்வல ரப்ஹுபி ஶ்சநந்ா நீல வவடூரய் ஸநந்ிவபஃ 

௨௯ 

தஸ்மிந ்பில்வாஃ கபிதத்ா ஶ்ச பநஸா பீஜ பூரகாஃ 

ஆமலக்யயா பபூவு ஶ்ச சூதா ஶ்ச பல பூஷணாஃ ௩0 

உதத்யரப்யஃ குருப்ய ஶ்ச வநம் திவ்யயாப யபாகவத ்

ஆஜகாம நதீ திவ்யா தீரவஜ ரப்ஹுபி ரவ்்ருதா ௩௧ 

சது ஶ்ஶாலாநி ஶுப்ராணி ஶாலா ஶ்ச கஜ வாஜிநாம் 

ஹரம்்ய ப்ராஸாத ஸம்பாதா ஸ்யதாரணாநி ஶுபாநி ச 

௩௨ 

ஸித யமக நிபம் சா௭பி ராஜ யவஶ்ம ஸுயதாரணம் 
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ஶுகல் மால்ய க்ருதா௭௭காரம் திவ்ய கநத் ஸமுக்ஷிதம் 

௩௩ 

சதுரஸ்ர மஸம்பாதம் ஶய நா௭௭ஸந யாநவத ்௩௪ 

திவ்வயஃ ஸரவ் ரவஸ ரய்ுக்தம் திவ்ய யபாஜந 

வஸ்த்ரவத ்

உபகல்பித ஸரவ்ா௭நந்ம் ததௌத நிரம்ல பாஜநம் ௩௫ 

க்லுப்த ஸரவ்ா௭௭ஸநம் ஶ்ரீமத ்ஸ்வாஸ்தீரண் 

ஶயயநாதத்மம் 

ப்ரவியவஶ மஹா பாஹு ர௭நுஜ்ோயதா மஹரஷ்ிணா 

யவஶ்ம த த்ரதந்ஸம்பூரண்ம் பரதஃ வககயீ ஸுதஃ ௩௬ 

அநுஜக்மு ஶ்ச தம் ஸரய்வ மநத்ர்ிணஃ ஸ புயராஹிதாஃ 

பபூவு ஶ்ச முதா யுகத்ா தம் தர்ுஷ்டவ்ா யவஶ்ம ஸம்விதிம் 

௩௭ 

ததர் ராஜா௭௭ஸநம் திவ்யம் வ்யஜநம் சதர்ம் ஏவ ச 

பரயதா மநத்ர்ிபிஃ ஸாரத்ம் அப்யவரத்த ராஜவத ்௩௮ 

ஆஸநம் பூஜயா மாஸ ராமாயா௭பிப்ரணம்ய ச 

வால வ்யஜநம் ஆதாய நய்ஷீத தஸ்சிவா௭௭ஸயந ௩௯ 

ஆநுபூரவ்்யாந ்நியஷது ஶ்ச ஸரய்வ மம்தர்ி 

புயராஹிதாஃ 

ததஃ யஸநாபதிஃ பஶ்சாத ்ப்ரஶாஸ்தா ச நியஷததுஃ ௪0 

தத ஸ்ததர் முஹூரய்தந நதய்ஃ பாயஸ கரத்மாஃ 

உபாதிஷ்டநத் பரதம் பரதவ்ாஜ ஸ்ய ஶாஸநத ்௪௧ 

தாஸாம் உபயதஃ கூலம் பாம்டு ம்ருதத்ிக யலபநாஃ 

ரம்யா ஶ்சா௭வஸதா திவ்யா ப்ரஹ்மண ஸ்து 

ப்ரஸாதஜாஃ ௪௨ 

யதவநவ ச முஹூரய்தந திவ்யா௭௭பரண பூஷிதாஃ 

ஆகு ரவ்ிம்ஶதி ஸாஹஸ்ரா ப்ராஹ்மணா ப்ரஹிதாஃ 

ஸ்தர்ியஃ ௪௩ 

ஸுவரண் மணி முகய்தந ப்ரவாயளந ச யஶாபிதாஃ 

ஆகு ரவ்ிம்ஶதி ஸாஹஸ்ராஃ குயபர ப்ரஹிதாஃ 

ஸ்தர்ியஃ ௪௪ 

யாபி ரக்்ருஹீதஃ புருஷஃ யஸாநம்ாத இவ லக்்ஷயயத 

ஆகு ரவ்ிம்ஶதி ஸாஹஸ்ரா நநத்நா௭தப்ஸயரா கணாஃ 

௪௫ 
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நாரத ஸ்தும்புரு ரய்காபஃ ப்ரவரா: ஸூரய் வரச்ஸஃ 

ஏயத கநத்ரவ் ராஜாயநா பரதஸ்யா௭க்ரயதா ஜகுஃ ௪௬ 

அலம்புஸா மிஶ்ரயகஶீ புண்டரகீா௭த வாமநா 

உபாநர்ுதய்ம் ஸ்து பரதம் பரதவ்ாஜ ஸ்ய ஶாஸநாத ்௪௭ 

யாநி மால்யாநி யதயவஷு யாநி வசதர்ரயத வயந 

ப்ரயாயக தாநய்௭தர்ுஶ்யநத் பரதவ்ாஜ ஸ்ய யதஜஸா 

௪௮ 

பில்வா மாரத்ம்கிகா ஆஸந ்ஶம்யா க்ராஹா விபீதகாஃ 

அஶ்வதத்ா நரத்கா ஶ்சா௭௭ஸந ்பரதவ்ாஜ ஸ்ய 

ஶாஸநாத ்௪௯ 

ததஃ ஸரள தாளா ஶ்ச திலகா நக்த மாலகாஃ 

ப்ரஹ்ருஷ்டா ஸ்ததர் ஸம்யபதுஃ குப்ஜா பூதவ்ா௭த 

வாமநாஃ ௫0 

ஶிம்ஶபா௭௭மலகீ ஜம்பூ ரய்ா ஶ்சா௭நய்ாஃ காநயந 

லதாஃ 

ப்ரமதா விக்ரஹம் க்ருதவ்ா பரதவ்ாஜா௭௭ஶ்ரயம௭வஸந ்

௫௧ 

ஸுரா ஸ்ஸுராபாஃ பிபத பாயஸம் ச புபுக்ஷிதாஃ 

மாம்ஸ நிச ஸுயமதய்ாநி பக்்ஷயநத்ாம் யாவ திசச்த 

௫௨  

உசச்ாதய் ஸ்நாபயநத்ி ஸ்ம நதீ தீயரஷு வல்குஷு 

அப்யயகம் ஏகம் புருஷம் ப்ரமதாஃ ஸப்த சாஷ்ட ச ௫௩ 

ஸம்வாஹநத்ய்ஃ ஸமாயபது ரந்ாரய்யா ருசிர 

யலாசநாஃ 

பரிம்ருஜ்ய ததா௭நய்யாநய்ம் பாயயநத்ி வராங்கநாஃ 

௫௪ 

ஹயாந ்கஜாந ்கராந ்உஷ்டர்ாம் ஸ்தவதவ ஸுரயபஃ 

ஸுதாந ்

அயபாஜயந ்வாஹநபா ஸ்யதஷாம் யபாஜ்யம் யதா 

விதி ௫௫ 

இக்ஷூம் ஶ்ச மது லாஜா0 ஶ்ச யபாஜயநத்ி ஸ்ம 

வாஹநாந ்

இக்்ஷவாகு வர யயாதாநாம் யசாதயநய்தா மஹா 

பலாஃ ௫௬ 
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நா௭ஶ்வ பநய்தா௭ஶ்வம் ஆஜாநா நந் கஜம் கு0ஜர 

க்ரஹஃ 

மதத் ப்ரமதத் முதிதா சமூஃ ஸா ததர் ஸம்பதபௌ ௫௭ 

தரப்ிதா ஸரவ் காவம ஸ்யத ரக்த சநத்ந ரூஷிதாஃ 

அப்ஸயரா கண ஸம்யுக்தாஃ வஸநய்ா வாசம் 

உவதரயந ்௫௮ 

வநவா௭யயாதய்ாம் கமிஷ்யாயமா ந கமிஷ்யாம 

தண்டகாந ்

குஶலம் பரத ஸ்யா௭ஸ்து ராம ஸ்யா௭ஸ்து ததா ஸுகம் 

௫௯ 

இதி பாதாத யயாதா ஶ்ச ஹ ஸ்தய்௭ஶ்வா யராஹ 

பநத்காஃ 

அநாதா ஸ்தம் விதிம் லப்தவ்ா வாசம் ஏதாம் உவதரயந ்

௬0 

ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டா வியநது ஸ்யத நரா ஸ்ததர் 

ஸஹஸ்ரஶஃ 

பரத ஸ்யா௭நுயாதாரஃ ஸ்வரய்க௭யம் இதி சா௭ப்ருவந ்

௬௧ 

நர்ுதய்ம்தி ஸ்ம ஹஸம்தி ஸ்ம காயம்தி ஸ்ம ச 

வஸநிகா: 

ஸமம்தாத ்பரிதாவம்தி மால்யயாயபதா ஸ்ஸஹஸ்ரஶ: 

௬௨ 

தயதா புகத்வதாம் யதஷாம் த தநந்ம் அம்ருயதாபமம் 

திவ்யாந ்உதவ்ீக்்ஷய பக்்ஷயாம் ஸ்தாந ்அபவ 

தப்க்ஷயண மதிஃ ௬௩ 

ப்யரஷ்யா ஶ்யசடய் ஶ்ச வதவ் ஶ்ச பலஸ்தா ஶ்ச 

ஸஹஸ்ரஶ: 

பபூவு ஸ்யத ப்ருஶம் தர்ுப்தாஃ ஸரய்வ சா௭௭ஹத 

வாஸஸஃ ௬௪ 

கும்ஜரா ஶ்ச கயரா ஷ்டர் ஶ்ச யகா௭ஶ்வா ஶ்ச ம்ருக 

பக்ஷிணஃ 

பபூவுஃ ஸுப்ருதா ஸ்ததர் நா௭நய்யா ஹ்ய௭நய்ம் 

அகல்பயத ்௬௫ 
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நா௭ஶுக்ல வாஸா ஸ்ததர்ா௭௭ஸீத ்க்ஷுதியதா 

மலியநா௭பி வா 

ரஜஸா தவ்ஸ்த யகயஶா வா நரஃ கஶ்சி ததர்ுஶ்யத  ௬௬ 

ஆவஜ ஶ்சா௭பி ச வாராவஹ ரந்ிஷ்டாந வர 

ஸம்சவயஃ 

பல நிரய்ூஹ ஸம்ஸிதவ்தஃ ஸூவப ரக்நத் 

ரஸா௭நவ்ிவதஃ ௬௭ 

புஷ்ப தவ்ஜவதீஃ பூரண்ாஃ ஶுகல்ஸ்யா௭நந்ஸ்ய 

சா௭பிதஃ 

ததர்ுஶு ரவ்ிஸ்மிதா ஸ்ததர் நரா தலௌஹீஃ 

ஸஹஸ்ரஶஃ ௬௮ 

பபூவு ரவ்ந பாரஶ்்யவஷு கூபாஃ பாயஸ கரத்மாஃ 

தா ஶ்ச காம துகா காயவா தர்ுமா ஶ்சா௭௭ஸந ்மது 

ஶ்சய்ுதஃ ௬௯ 

வாப்யயா வமயரய பூரண்ா ஶ்ச ம்ருஷ்ட மாம்ஸ சவய 

ரவ்்ருதாஃ 

ப்ரதப்த பிடவர ஶ்சா௭பி மாரக் மாயூர தகௌக்குவடஃ 

௭0 

பாத்ரணீாம் ச ஸஹஸ்ராணி ஸ்தாலீநாம் நியுதாநி ச  

நய்ரப்ுதாநி ச பாதர்ாணி ஶாத கும்ப மயாநி ச ௭௧ 

ஸ்தால்யஃ கும்ப்யஃ கரம்ப்ய ஶ்ச ததி பூரண்ாஃ 

ஸுஸம்ஸ்க்ருதாஃ 

தயௌவந ஸ்த ஸ்ய தகௌரஸ்ய கபிதத் ஸ்ய 

ஸுகநத்ிநஃ  ௭௨ 

ஹ்ரதாஃ பூரண்ா ரஸால ஸ்ய ததந்ஃ ஶ்யவத ஸ்ய 

சா௭பயர 

பபூவுஃ பாயஸ ஸ்யா௭நய்த ஶரக்ராயா ஶ்ச ஸம்சயாஃ 

௭௩ 

கல்காம் ஶ்சூரண் கஷாயாம் ஶ்ச ஸ்நாநாநி விவிதாநி ச 

ததர்ுஶு ரப்ாஜநஸ்தாநி தீரய்தஷு ஸரிதாம் நராஃ ௭௪ 

ஶுகல்ாந ்அம்ஶுமத ஶ்சா௭பி தநத் தாவந ஸம்சயாந ்

ஶுகல்ாம் ஶ்சநத்ந கல்காம் ஶ்ச ஸமுதய்க 

ஷ்வ௭வதிஷ்டதஃ ௭௫ 
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தரப்ணாந ்பரிம்ருஷ்டாம் ஶ்ச வாஸஸாம் சா௭பி 

ஸம்சயாந ்

பாதுயகாபாநஹாம் வசவ யுக்மாநி ச ஸஹஸ்ரஶஃ 

௭௬ 

அம்ஜநீஃ கங்கதாந ்கூரச்ாம் ஶ்சதர்ாணி ச தநூம்ஷி ச 

மரம் தர்ாணாநி சிதர்ாணி ஶயநா நய்ா௭௭ஸநாநி ச ௭௭ 

ப்ரதிபாந ஹ்ரதாந ்பூரண்ாந ்கயரா ஷ்டர் கஜ வாஜிநாம் 

அவகாஹ்ய ஸுதீரத்ாம் ஶ்ச ஹ்ரதாந ்யஸாதப்ல 

புஷ்கராந ்௭௮ 

ஆகாஶ வரண் ப்ரதிமாந ்ஸ்வசச் யதாயாந ்ஸுக 

ப்லவாந ்

நீல வவடூரய் வரண்ாம் ஶ்ச ம்ருதூந ்யவஸ ஸம்சயாந ்

௭௯ 

நிரவ்ாப அரத்ாந ்பஶூநாம் யத ததர்ுஶு ஸ்ததர் ஸரவ்ஶஃ 

௮0 

வ்யஸ்மயநத் மநுஷ்யா ஸ்யத ஸ்வப்ந கல்பம் த ததப்ுதம் 

தர்ுஷ்டவ்ா௭௭திதய்ம் க்ருதம் தாதர்ு க்பரத ஸ்ய 

மஹரஷ்ிணா ௮௧ 

இ தய்யவம் ரமமாணாநாம் யதவாநாம் இவ நநத்யந 

பரதவ்ாஜா௭௭ஶ்ரயம ரம்யய ஸா ராதர்ி ரவ்்யதய்வரத்த 

௮௨ 

ப்ரதிஜகம்ு ஶ்ச தா நதய்யா கநத்ரவ்ா ஶ்ச யதா௭௭கதம் 

பரதவ்ாஜம் அநுஜ்ோப்ய தா ஶ்ச ஸரவ்ா வராம்கநாஃ 

௮௩ 

த வதவ மதத்ா மதியராதக்டா நரா:  

த வதவ திவ்யா௭கரு சநத்யநாக்ஷிதாஃ 

தவதவ திவ்யா விவிதாஃ ஸ்ரகுதத்மாஃ 

ப்ருத க்ப்ரகீரண்ா மநுவஜஃ ப்ரமரத்ிதாஃ  ௮௪ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஏக 

நவதிதம ஸ்ஸரக்: 

த்வி நவதிதம ஸ்ஸரக்: 

தத ஸ்தாம் ரஜநீம் உஷ்ய பரதஃ ஸபரிசச்தஃ 

க்ருதா௭௭திதய்யா பரதவ்ாஜம் காமா௭தபிஜகாம ஹ ௧ 
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தம் ருஷிஃ புருஷ வ்யாக்ரம் ப்யரக்்ஷய ப்ராே்ஜலிம் 

ஆகதம் 

ஹுதா௭க்நியஹாதய்ரா பரதம் பரதவ்ாயஜா௭ப்ய 

பாஷத ௨ 

கசச்ித௭தர் ஸுகா ராதர்ி ஸ்தவா௭ஸ்மதவ்ிஷயய கதா 

ஸமக்ர ஸ்யத ஜநஃ கசச்ித ்ஆதிதய்ய ஶம்ஸ யம௭நக ௩ 

தம் உவாச அ0ஜலிம் க்ருதவ்ா பரயதா௭பி ப்ரணம்ய ச 

ஆஶ்ரமாத ்அபி நிஷ்க்ராநத்ம் ருஷிம் உதத்ம யதஜஸம் 

௪ 

ஸுக உஷியதா௭ஸ்மி பகவந ்ஸமக்ர பல வாஹநஃ 

தரப்ிதஃ ஸரவ் காவம ஶ்ச ஸாமாதய்யா பலவ தத்வ்யா 

௫ 

அயபத கல்ம ஸம்தாபாஃ ஸுபக்்ஷயாஃ ஸுப்ரதிஶ்ரயாஃ 

அபி ப்யரஷ்யாந ்உபாதாய ஸரய்வ ஸ்ம 

ஸுஸுயகாஷிதாஃ ௬ 

ஆமநத்ர்யய௭ஹம் பகவந ்காமம் தவ்ாம் ருஷி ஸதத்ம 

 ஸமீபம் ப்ரஸ்திதம் ப்ராது: வமதய்ரண ஈக்ஷஸ்வ 

சக்ஷுஷா ௭ 

 ஆஶ்ரமம் தஸ்ய தரம்ஜ்ே தாரம்ிக ஸ்ய மஹாதம்நஃ 

 ஆசக்்ஷவ கதயமா மாரக்ஃ கியாந ்இதி ச ஶம்ஸ யம ௮ 

 இதி ப்ருஷ்ட ஸ்து பரதம் ப்ராதர்ு தரஶ்ந லாலஸம் 

 ப்ரதய்ுவாச மஹா யதஜா: பரதவ்ாயஜா மஹா தபாஃ ௯ 

 பரத அரத் தர்ுதீயயஷு யயாஜயநஷு அஜயந வயந 

 சித்ரகூயடா கிரி ஸ்ததர் ரம்ய நிரத்ர காநநஃ ௧0 

 உதத்ரம் பாரஶ்்வம் ஆஸாதய் தஸ்ய மநத்ாகிநீ நதீ 

 புஷ்பித தர்ும ஸம்சநந்ா ரம்ய புஷ்பித காநநா ௧௧ 

 அநநத்ரம் த தஸ்ரித ஶ்சித்ரகூட ஶ்ச பரவ்தஃ 

 தயயா: பரண்குடீ தாத ததர் ததௌ வஸயதா தர்ுவம் 

௧௨ 

 தக்ஷியண வநவ மாரய்கண ஸவ்ய தக்ஷிணம் ஏவ ச 

 கஜ வாஜி ரதா கீரண்ாம் வாஹிநீம் வாஹிநீ பயத 

 வாஹயஸ்வ மஹா பாக தயதா த்ரக்்ஷயஸி ராகவம் 

௧௩ 

 ப்ரயாணம் இதி ச ஶ்ருதவ்ா ராஜ ராஜ ஸ்ய யயாஷிதஃ 
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 ஹிதவ்ா யாநாநி யாநா௭ரஹ்ா ப்ராஹ்மணம் 

பரய்வாரயந ்௧௪ 

 யவபமாநா கர்ுஶா தீநா ஸஹ யதவ்யா ஸுமிதர்யா 

 தகௌஸல்யா ததர் ஜக்ராஹ கராப்யாம் சரதணௌ 

முயநஃ ௧௫ 

 அஸம்ருதய்தந காயமந ஸரவ் யலாக ஸ்ய கரஹ்ிதா 

 வகயகயீ தஸ்ய ஜக்ராஹ சரதணௌ ஸவ்யபதர்பா ௧௬ 

 தம் ப்ரதக்ஷிணம் ஆகம்ய பகவநத்ம் மஹா முநிம் 

 அதூராத ்பரத ஸ்ய ஏவ தஸ்ததௌ தீந மநா: ததா ௧௭ 

 ததஃ பப்ரசச் பரதம் பரதவ்ாயஜா தர்ுட வ்ரதஃ 

 வியஶஷம் ஜ்ோதும் இசச்ாமி மாதர்ூணாம் தவ ராகவ 

௧௮ 

 ஏவம் உக்த ஸ்து பரயதா பரதவ்ாயஜந தாரம்ிகஃ 

 உவாச ப்ராே்ஜலி ரப்ூதவ்ா வாக்யம் வசந யகாவிதஃ 

௧௯ 

 யாம் இமாம் பகவந ்தீநாம் யஶாகாந ்அஶந கரஶ்ிதாம் 

 பிது ரஹ்ி மஹிஷீம் யதவீம் யதவதாம் இவ பஶ்யஸி ௨0 

 ஏஷா தம் புருஷ வ்யாக்ரம் ஸிம்ஹ விக்ராநத் காமிநம் 

 தகௌஸல்யா ஸுஷுயவ ராமம் தாதாரம் அதிதி ரய்தா 

௨௧ 

 அஸ்யா வாம புஜம் ஶ்லிஷ்டா யா ஏஷா திஷ்டதி 

துரம்நாஃ 

 கரண்ிகார ஸ்ய ஶாகா இவ ஶீரண் புஷ்பா வநா௭நத்யர 

௨௨ 

 ஏதஸ்யா: ததௌ ஸுததௌ யதவ்யாஃ குமாதரௌ யதவ 

வரண்ிதநௌ 

 உதபௌ லக்்ஷமண ஶதர்ுகத்நௌ வீதரௌ ஸதய் 

பராக்ரதமௌ ௨௩ 

 யஸ்யாஃ க்ருயத நர வ்யாகத்ரௌ ஜீவ நாஶம் இயதா 

கததௌ 

 ராஜா புதர் விஹீந ஶ்ச ஸ்வரக்ம் தஶரயதா கதஃ ௨௪ 

 க்யராதநாம் அக்ருத ப்ரஜ்ோம் தர்ுப்தாம் ஸுபக 

மாநிநீம்  
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 ஐஶ்வரய் காமாம் வகயகயீம் அநா௭௭ரய்ாம் ஆரய் 

ரூபிணம்ீ ௨௫ 

 மம ஏதாம் மாதரம் விதத்ி நர்ுஶம்ஸாம் பாப நிஶ்சயாம் 

 யயதா மூலம் ஹி பஶ்யாமி வ்யஸநம் மஹத ்ஆதம்நஃ 

௨௬ 

 இதய்ு கத்வ்ா நர ஶாரத்ூயலா பாஷ்ப கதக்தயா கிரா 

 ஸ நிஶஶ்வாஸ தாம்ரா௭யக்ஷா க்ருதய்தா நாக இவ 

ஶ்வஸந ்௨௭ 

 பரதவ்ாயஜா மஹரஷ்ி ஸ்தம் ப்ருவநத்ம் பரதம் ததா 

 ப்ரதய்ுவாச மஹாபுதத்ி: இதம் வசநம் அரத்வத ்௨௮ 

 ந யதாயஷணா௭வகநத்வ்யா வகயகயீ பரத தவ்யா 

௨௯ 

 ராம ப்ரவ்ராஜநம் ஹ்யயதத ்ஸுயகாதரக்ம் பவிஷ்யதி 

யதவாநாம் தாநவாநாம் ச ருஷீணாம் பாவிதாதம்நாம்  

ஹித யமவ பவிஷ்ய தத்ி ராம ப்ரவ்ராஜிநா திஹ ௩0 

 அபிவாதய் து ஸம்ஸிதத்ஃ கர்ுதவ்ா ச ஏநம் 

ப்ரதக்ஷிணம் 

 ஆமநத்ர்ய் பரதஃ வஸநய்ம் யுஜ்யதாம் இதி 

அயசாதயத ்௩௧ 

 தயதா வாஜி ரதாந ்யுகத்வ்ா திவ்யாந ்யஹம 

பரிஷ்க்ருதாந ்

 அதய்ாயராஹத ்ப்ரயாணா௭ரத்ீ பஹூந ்பஹு வியதா 

ஜநஃ ௩௨ 

 கஜ கநய்ா கஜா ஶ்வசவ யஹம கக்்ஷயாஃ பதாகிநஃ 

 ஜீமூதா இவ கரம்ா௭நய்த ஸயகாஷாஃ ஸம்ப்ரதஸ்தியர 

௩௩ 

 விவிதா நய்௭பி யாநாநி மஹாநி ச லகூநி ச 

 ப்ரயயுஃ ஸுமஹா௭ரஹ்ாணி பாவத யரவ பதாதயஃ ௩௪ 

 அத யாந ப்ரயவவக ஸ்து தகௌஸல்யா ப்ரமுகாஃ 

ஸ்தர்ியஃ 

 ராம தரஶ்ந காங்க்ஷிண்யஃ ப்ரயயு ரம்ுதிதா ஸ்ததா 

௩௫ 

 சம்தர்ா௭ரக் தருணா பாஸாம் நியுகத்ாம் ஶிபிகாம் 

ஶுபாம் 
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 ஆஸ்தாய ப்ரயதயௌ ஶ்ரீமாந ்பரதஃ ஸபரிசச்தஃ ௩௬ 

 ஸா ப்ரயாதா மஹா யஸநா கஜ வாஜி ரத ஆகுலா 

 தக்ஷிணாம் திஶம் ஆவ்ருதய் மஹா யமக இவ உதத்ிதஃ 

௩௭ 

 வநாநி து வ்யதிக்ரம்ய ஜுஷ்டாநி ம்ருக பக்ஷிபிஃ 

கம்காயா: பர யவலாயாம் கிரிஷ்வ௭பி நதீஷு ச ௩௮ 

 ஸா ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்ட தவ்ிப வாஜி யயாதா 

விதர்ாஸயநத்ீ ம்ருக பக்ஷி ஸம்காந ்

 மஹ தவ்நம் தத ்ப்ரதிகாஹமாநா  

ரராஜ யஸநா பரத ஸ்ய ததர்   ௩௯ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட தவ்ி 

நவதிதம ஸ்ஸரக்: 

த்ரி நவதிதம ஸ்ஸரக்: 

 தயா மஹதய்ா யாயிநய்ா தவ்ஜிநய்ா வந வாஸிநஃ 

 அரத்ிதா யூதபா மதத்ாஃ ஸயூதாஃ ஸம்ப்ரதுதர்ுவுஃ ௧ 

 ருக்ஷாஃ ப்ருஷத ஸம்கா ஶ்ச ருரவ ஶ்ச ஸமம்ததஃ 

 தர்ுஶ்யநய்த வந ராஜீஷு கிரி ஷ்வ௭பி நதீஷு ச ௨ 

 ஸ ஸம்ப்ரதஸ்யத தரம்ாதம்ா ப்ரயீதா தஶரதா௭தம்ஜஃ 

 வ்ருயதா மஹதய்ா நாதிநய்ா யஸநயா சதுரம்கயா ௩ 

 ஸாகர ஓக நிபா யஸநா பரத ஸ்ய மஹாதம்நஃ 

 மஹீம் ஸம்சாதயா மாஸ ப்ராவ்ருஷி தய்ாம் 

இவா௭ம்புதஃ ௪ 

துரம்க ஔவக: அவததா வாரவண ஶ்ச மஹா ஜவவஃ 

 அநாலக்்ஷயா சிரம் காலம் தஸ்மிந ்காயல பபூவ பூஃ ௫ 

 ஸ யாதவ்ா தூரம் அதவ்ாநம் ஸுபரிஶ்ராநத் வாஹநஃ 

 உவாச பரதஃ ஶ்ரீமாந ்வஸிஷ்டம் மநத்ர்ிணாம் வரம் ௬ 

 யாதர்ுஶம் லக்்ஷயயத ரூபம் யதா வசவ ஶ்ருதம் மயா 

 வ்யகத்ம் ப்ராப்தா: ஸ்ம தம் யதஶம் பரதவ்ாயஜா யம் 

அப்ரவீத ்௭ 

 அயம் கிரி ஶ்சித்ரகூட ஸ்ததா மநத்ாகிநீ நதீ 

 ஏதத ்ப்ரகாஶயத தூராந ்நீல யமக நிபம் வநம் ௮ 

 கியரஃ ஸாநூநி ரம்யாணி சித்ரகூட ஸ்ய ஸம்ப்ரதி 

 வாரவண: அவம்ருதய்நய்த மாமவகஃ பரவ்யதாபவமஃ 

௯ 
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 மும்சம்தி  குஸுமாநி ஏயத நகாஃ பரவ்த ஸாநுஷு 

 நீலா இவ ஆதப அபாயய யதாயம் யதாய தரா கநாஃ 

௧0 

 கிநந்ரா சரிதம் யதஶம் பஶ்ய ஶதர்ுக்ந பரவ்தம் 

 ம்ருவக ஸ்ஸமநத்ாத ் ஆகீரண்ம் மகவர: இவ ஸாகரம் 

௧௧ 

 ஏயத ம்ருக கணா பாநத்ி ஶகீ்ர யவகாஃ ப்ரயசாதிதாஃ 

 வாயு ப்ரவிதத்ாஃ ஶரதி யமக ராஜி: இவ அம்பயர ௧௨ 

 குரவ்நத்ி குஸும ஆபீடாந ்ஶிரஸ்ஸு ஸுரபீந ்அமீ 

 யமக ப்ரகாவஶஃ பலவகர ்தாக்ஷிணாத்யா யதா 

நராஃ ௧௩ 

 நிஷ்கூஜம் இவ பூதய்வ தம் வநம் யகார ப்ரதரஶ்நம் 

 அயயாதய்யவ ஜநா கீரண்ா ஸம்ப்ரதி ப்ரதிபாதி மா 

௧௪ 

 குவரர ்உதீரியதா யரணு ரத்ிவம் ப்ரசச்ாதய் திஷ்டதி 

 தம் வஹதி அநிலஃ ஶகீ்ரம் குரவ்ந ்இவ மம ப்ரியம் ௧௫ 

 ஸ்யநத்நாந ்துரயகாயபதாந ்ஸூத முகவ்ய: அதிஷ்டிதாந ்

 ஏதாந ்ஸம்பததஃ ஶீக்ரம் பஶ்ய ஶதர்ுக்ந காநயந ௧௬ 

 ஏதாந ்விதர்ாஸிதாந ்பஶ்ய பரஹ்ிணஃ ப்ரிய தரஶ்நாந ்

 ஏதம் ஆவிஶதஃ வஶலம் அதிவாஸம் பததர்ிண: ௧௭ 

 அதிமாதர்ம் அயம் யதயஶா மயநாஜ்ேஃ ப்ரதிபாதி மா 

 தாபஸாநாம் நிவாயஸா௭யம் வ்யகத்ம் ஸ்வரக் பயதா 

யதா ௧௮ 

 ம்ருகா ம்ருகீபிஃ ஸஹிதா பஹவஃ ப்ருஷதா வயந 

 மயநாஜ்ே ரூபா லக்்ஷயநய்த குஸுவம: இவ சிதர்ிதா: 

௧௯ 

 ஸாது வஸநய்ாஃ ப்ரதிஷ்டநத்ாம் விசிநவ்நத்ு ச காநநம் 

 யதா ததௌ புருஷ வ்யாகத்ரௌ தர்ுஶ்யயயத ராம 

லக்்ஷமதணௌ ௨0 

 பரத ஸ்ய வசஃ ஶ்ருதவ்ா புருஷாஃ ஶஸ்தர் பாணயஃ 

 விவிஶு ஸ்த தவ்நம் ஶூரா தூமம் ச ததர்ுஶு ஸ்ததஃ ௨௧ 

 யத ஸமாயலாக்ய தூமா௭க்ரம் ஊசு ரப்ரதம் ஆகதாஃ 

 ந அமநுஷ்யய பவதி அக்நி: வ்யகத்ம் அதவ்ரவ 

ராகதவௌ ௨௨ 
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 அத ந அதர் நர வ்யாகத்ரௌ ராஜ புதத்ரௌ 

பரம்ததபௌ 

 மநய்ய ராம உபமாஃ ஸநத்ி வ்யகத்ம் அதர் தபஸ்விநஃ 

௨௩ 

 த சச்ர்ுதவ்ா பரத: யதஷாம் வசநம் ஸாது ஸம்மதம் 

 வஸநய்ாந ்உவாச ஸரவ்ாம் தாந ்அமிதர் பல மரத்நஃ 

௨௪ 

 யத ்தா பவநத் ஸ்திஷ்டநத்ு ந இயதா கநத்வ்யம் 

அக்ரதஃ 

 அஹம் ஏவ கமிஷ்யாமி ஸுமநத்ய்ரா குரு: ஏவ ச ௨௫ 

 ஏவம் உக்தா ஸ்ததஃ ஸரய்வ ததர் தஸ்துஃ ஸமநத்தஃ 

 பரயதா யதர் தூம அக்ரம் ததர் தர்ுஷ்டிம் ஸமாததத ்

௨௬ 

 வ்யவஸ்திதா யா பரயதந ஸா சமூ:   

நிரகீ்ஷமாணா௭பி ச தூமம் அக்ரதஃ 

 பபூவ ஹ்ருஷ்டா நசியரண ஜாநதீ   

ப்ரிய ஸ்ய ராம ஸ்ய ஸமாகமம் ததா ௨௭ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட தர்ி 

நவதிதம ஸ்ஸரக்: 

சதுர ்நவதிதம ஸ்ஸரக்: 

 தீரக் கால உஷித: தஸ்மிந ்கிதரௌ கிரி வந ப்ரியஃ 

 வவயதஹ்யாஃ ப்ரிய மா௭௭காம்க்ஷந ்ஸ்வம் ச சிதத்ம் 

வியலாபயந ்௧ 

 அத தாஶரதி ஶ்சிதர்ம் சித்ரகூடம் அதரஶ்யத ்

 பாரய்ாம் அமர ஸம்காஶஃ ஶசீம் இவ புரம்தரஃ ௨ 

 ந ராஜ்யாத ்ப்ரம்ஶநம் பதய்ர ந ஸுஹ்ருதப்ி ரவ்ிநா பவஃ 

 மயநா யம பாதயத தர்ுஷ்டவ்ா ரமணயீம் இமம் கிரிம் ௩ 

 பஶ்ய இமம் அசலம் பதய்ர நாநா தவ்ிஜ கணா௭௭யுதம் 

 ஶிகவரஃ கம் இயவா தவ்ிதவ்த: தாதுமதப்ி ரவ்ிபூஷிதம் 

௪ 

 யகசித ்ரஜத ஸம்காஶாஃ யகசித ்க்ஷதஜ ஸநந்ிபாஃ 

 பீத மாம்ஜிஷ்ட வரண்ா ஶ்ச யகசிந ்மணி வர ப்ரபாஃ ௫ 

 புஷ்யா௭ரக் யகதக ஆபா ஶ்ச யகசி ஜ்ஜ்யயாதீ ரஸ 

ப்ரபாஃ 
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 விராஜநய்த  அசயலநத்ர் ஸ்ய யதஶா தாது விபூஷிதாஃ ௬ 

 நாநா ம்ருக கண தவ்ீபித ரக்ஷு ருக்ஷ கவண ரவ்்ருதஃ 

 அதுஷ்வட ரப்ா தய்யம் வஶயலா பஹு பக்ஷி 

ஸமா௭௭யுத: ௭  

 ஆம்ர ஜம்பு அஸவநர ்யலாதவ்ரஃ ப்ரியாவள:  

பநவஸர ்தவவஃ 

 அங்யகாவல ரப்வ்ய திநிவஶ: பில்வ திநத்ுக யவணுபிஃ 

௮ 

 காஶ்ம ரய்ரிஷ்ட வரவண: மதூவக  ஸ்திலவக ஸ்ததா 

 பதரய்ா௭௭மலவக ரநீ்வப ரய்வதர் தநவ்ந பீஜவகஃ ௯ 

 புஷ்பவ தப்ிஃ பயலா யபவத ஶ்சாயா வதப்ி ரம்யநா 

ரவமஃ 

 ஏவமா௭௭திபி: ஆகீரண்ஃ ஶ்ரியம் புஷ்ய தய்௭யம் கிரிஃ  

௧0 

 வஶல ப்ரஸ்யதஷு ரம்யயஷு பஶ்ய இமாந ்யராம 

ஹரஷ்ணாந ்

 கிநந்ராந ்தவ்ம்தவ்யஶா பதய்ர ரமமாணாந ்மநஸ்விநஃ 

௧௧ 

 ஶாக அவஸகத்ாந ்கடக்ாம் ஶ்ச 

ப்ரவராண்ய௭ம்பராணி ச 

 பஶ்ய விதய்ாதர ஸ்த்ரணீாம் க்ரயீடாதய்தஶாந ்மயநா 

ரமாந ்௧௨ 

 ஜல ப்ரபாவதஃ உதய்பவதஃ நிஷ்யநவ்த ஶ்ச க்வசித ்

க்வசித ்

 ஸ்ரவதப்ி: பாதி அயம் வஶலஃ ஸ்ரவந ்மத இவ தவ்ிபஃ 

௧௩ 

 குஹா ஸமீரயணா கநத்ாந ்நாநா புஷ்ப பவாந ்வஹந ்

 க்ராண தரப்ணம் அப்யயதய் கம் நரம் ந ப்ரஹரஷ்யயத ்

௧௪ 

 யதி இஹ ஶரயதா அயநகா ஸ்தவ்யா ஸாரத்ம் 

அநிநத்ியத 

 லக்்ஷமயணந ச வதஸ்்யாமி ந மாம் யஶாகஃ 

ப்ரதக்்ஷயதி ௧௫ 

 பஹு புஷ்ப பயல ரம்யய நாநா தவ்ிஜ கண ஆயுயத 
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 விசிதர் ஶிகயர ஹ்யஸ்மிந ்ரதவாந ்அஸ்மி பாமிநி ௧௬ 

 அயநந வந வாயஸந மயா ப்ராப்தம் பல தவ்யம் 

 பிது ஶ்ச அநர்ுணதா தரய்ம பரத ஸ்ய ப்ரியம் ததா ௧௭ 

 வவயதஹி ரமயஸ கசச்ி சச்ித்ரகூயட மயா ஸஹ 

 பஶ்யநத்ீ விவிதாந ்பாவாந ்மயநா வாக்காய 

ஸம்யதாந ்௧௮ 

 இதம் ஏவ அம்ருதம் ப்ராஹூ ராஜ்ேி ராஜரஷ்யஃ பயர 

 வந வாஸம் பவ அரத்ாய ப்யரதய் யம ப்ரபிதாமஹாஃ 

௧௯ 

 ஶிலாஃ வஶல ஸ்ய யஶாபநய்த விஶாலாஃ ஶதயஶா 

அபிதஃ 

 பஹுளா பஹுவள ரவ்ரவ்ண ரநீ்ல பீத ஸிதா௭ருவணஃ 

௨0 

 நிஶி பாநத்ய்௭சயலநத்ர் ஸ்ய ஹுதாஶந ஶிகா இவ 

 ஓஷதய்ஃ ஸ்வப்ரபா லக்்ஷம்யா ப்ராஜமாநாஃ 

ஸஹஸ்ரஶஃ ௨௧ 

 யகசித ்க்ஷய நிபா யதஶாஃ யகசித ்உதய்ாந ஸநந்ிபாஃ 

 யகசித ்ஏக ஶிலா பாநத்ி பரவ்தஸ்யா௭ஸ்ய பாமிநி ௨௨ 

 பிதத்ய்வவ வஸுதாம் பாதி சித்ரகூடஃ ஸமுதத்ிதஃ 

 சித்ரகூட ஸ்ய கூயடா௭தஸௌ தர்ுஶ்யயத ஸரவ்தஃ 

ஶிவஃ ௨௩ 

 குஷ்ட ஸ்தகர புநந்ாக பூரஜ் பதர் உதத்ர சச்தாந ்

 காமிநாம் ஸ்வாஸ்தராந ்பஶ்ய குயஶஶய தள ஆயுதாந ்

௨௪ 

 ம்ருதிதா ஶ்சா௭பவிதத்ா ஶ்ச தர்ுஶ்யநய்த கமல ஸ்ரஜஃ 

 காமிபி ரவ்நியத பஶ்ய பலாநி விவிதாநி ச ௨௫ 

 வஸ்தவௌக ஸாராம் நளிநீம் அதய்யதீ யவாதத்ராந ்

குரூந ்

 பரவ்த ஶ்சித்ரகூயடா௭தஸௌ பஹு மூல பயலாதகஃ 

௨௬ 

 இமம் து காலம் வநியத விஜஹ்ரிவாந ்   

 தவ்யா ச ஸீயத ஸஹ லக்்ஷமயணந ச 

 ரதிம் ப்ரபதஸ்்யய குல தரம் வரத்ிநீம் 

 ஸதாம் பதி ஸ்வவ ரந்ியவமஃ பவரஃ ஸ்தித: ௨௭ 
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 இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

சதுரந்வதிதம ஸ்ஸரக்: 

பம்ச நவதிதம ஸ்ஸரக்: 

 அத வஶலாத ்விநிஷ்க்ரம்ய வமதிலீம் 

யகாஸயலஶ்வரஃ 

 அதரஶ்யத ்ஶுப ஜலாம் ரம்யாம் மம்தாகிநீம் நதீம் ௧ 

 அப்ரவீ சச் வராயராஹாம் சாரு சநத்ர் நிபாநநாம் 

 வியதஹ ராஜ ஸ்ய ஸுதாம் ராயமா ராஜீவ யலாசநஃ ௨ 

 விசிதர் புளிநாம் ரம்யாம் ஹம்ஸ ஸாரஸ யஸவிதாம் 

 குஸுவம: உபஸம்பநந்ாம் பஶ்ய மநத்ாகிநீம் நதீம் ௩ 

 நாநா விவத ஸ்தீர ருவஹ ரவ்்ருதாம் புஷ்ப பல தர்ுவமஃ 

 ராஜநத்ீம் ராஜ ராஜ ஸ்ய நளிநீம் இவ ஸரவ்தஃ ௪ 

 ம்ருக யூத நிபீதாநி கலுஷ அம்பாம்ஸி ஸாம்ப்ரதம் 

 தீரத்ாநி ரமணயீாநி ரதிம் ஸம்ஜநயநத்ி யம ௫ 

 ஜடா௭ஜிந தராஃ காயல வல்கல உதத்ர வாஸஸஃ 

 ருஷய: து அவகாஹநய்த நதீம் மம்தாகிநீம் ப்ரியய ௬ 

 ஆதிதய்ம் உபதிஷ்டநய்த நியமாத ்ஊரத்வ் பாஹவஃ 

 ஏயத அபயர விஶாலாக்ஷி முநயஃ ஸம்ஶித வ்ரதாஃ ௭ 

 மாருத உத்தூத ஶிகவரஃ ப்ரநர்ுதத் இவ பரவ்தஃ 

 பாதவபஃ பதர் புஷ்பாணி ஸ்ருஜதப்ி ரபியதா நதீம் ௮ 

கசச்ி நம்ணி நிகாஶ உதாம் க்வசித ்புளிந ஶாலிநீம் 

க்வசித ் ஸிதத் ஜநா கீரண்ாம் பஶ்ய மநத்ாகிநீம் நதீம் ௯ 

நிரத்ூதாந ்வாயுநா பஶ்ய விததாந ்புஷ்ப ஸம்சயாந ்

யபாப்லூயமாநாந ்அபராந ்பஶ்ய தவ்ம் ஜல மதய்காந ்

௧0 

தாம் ஶ்ச அதி வல்கு வசயஸா ரதா அம்க ஆஹ்வயநா 

தவ்ிஜாஃ 

அதியராஹநத்ி கல்யாணி நிஷ்கூஜநத்ஃ ஶுபா கிரஃ  ௧௧ 

தரஶ்நம் சித்ரகூட ஸ்ய மநத்ாகிநய்ா ஶ்ச யஶாபயந 

அதிகம் புர வாஸா சச் மநய்ய ச தவ தரஶ்நாத ்௧௨ 

விதூத கலுவஷஃ ஸிதவ்த ஸ்தயபா தம ஶமா௭நவ்ிவதஃ 

நிதய் வியக்ஷாபித ஜலாம் விகாஹஸ்வ மயா ஸஹ 

௧௩  

ஸகீவ சச் விகாஹஸ்வ ஸீயத மநத்கிநீம் நதீம்  
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கமலாநி அவமஜ்ஜநத்ீ புஷ்கராணி ச பாமிநி ௧௪ 

தவ்ம் தபௌர ஜநவத ்வ்யாளாந ்அயயாதய்ாம் இவ 

பரவ்தம் 

மநய்ஸ்வ வநியத நிதய்ம் ஸரயூவத ்இமாம் நதீம் ௧௫ 

லக்்ஷமண ஶ்சா௭பி  தரம்ாதம்ா ம நந்ியதயஶ 

வ்யவஸ்திதஃ 

தவ்ம் சா௭நுகூலா வவயதஹி ப்ரதீிம் ஜநயயதா மம ௧௬ 

உபஸ்ப்ருஶம் ஸ்தர்ிஷவணம் மது மூல பலா௭ஶநஃ 

ந அயயாதய்ாவய ந ராஜ்யாய ஸ்ப்ருஹயய அதய் 

தவ்யா ஸஹ ௧௭ 

இமாம் ஹி ரம்யாம் கஜ யூத யலாளிதாம்  

நிபீத யதாயாம் கஜ ஸிம்ஹ வாநவரஃ 

ஸுபுஷ்பிவதஃ புஷ்ப தவர ரலம்க்ருதாம்  

ந யஸா௭ஸ்தி யஃ ஸ்யா நந் கத க்லமஃ ஸுகீ  ௧௮ 

இதீவ ராயமா பஹு ஸம்கதம் வசஃ  

ப்ரியா ஸஹாயஃ ஸரிதம் ப்ரதி ப்ருவந ்

சசார ரம்யம் நயந அம்ஜந ப்ரபம்  

ஸ சித்ரகூடம் ரகு வம்ஶ வரத்நஃ  ௧௯ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட பம்ச 

நவதிதம ஸ்ஸரக்: 

ஷண்ணவதிதம ஸ்ஸரக் : 

தாம் ததா தரஶ்யிதவ்ா து வமதிலீம் கிரி நிம்நகாம்  

நிஷஸாத கிரிப்ரஸ்யத ஸீதாம் மாம்யஸந சம்தயந ்௧ 

இதம் யமதய்ம் இதம் ஸ்வாது நிஷ்டப்த மித ம௭க்நிநா  

ஏவ மாஸ்யத ஸ தரம்ாதம்ா ஸீதயா ஸஹ ராகவ: ௨ 

ததா ததர் ஆஸத: தஸ்ய பரத ஸ்ய உபயாயிநஃ 

வஸநய் யரணு ஶ்ச ஶப்த ஶ்ச ப்ராதுராஸ்தாம் நபஃ 

ஸ்ப்ருதஶௌ ௩ 

ஏதஸ்மி நந்௭நத்யர த்ரஸ்தாஃ ஶப்யதந மஹதா ததஃ 

அரத்ிதா யூதபா மதத்ாஃ ஸ யூதா துதர்ுவு ரத்ிஶஃ ௪ 

ஸ தம் வஸநய் ஸமுதப்ூதம் ஶப்தம் ஶுஶ்ராவ ராகவஃ 

தாம் ஶ்ச விப்ரதர்ுதாந ்ஸரவ்ாந ்யூதபாந ்

அநவ்வவக்ஷத ௫ 
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தாம் ஶ்ச விதர்வயதா தர்ுஷ்டவ்ா தம் ச ஶ்ருதவ்ா ஸ 

நிஸ்ஸ்வநம் 

உவாச ராமஃ தஸௌமிதர்ிம் லக்்ஷமணம் தீப்த 

யதஜஸம் ௬ 

ஹம்த லக்்ஷமண பஶ்ய இஹ ஸுமிதர்ா ஸுப்ரஜா 

ஸ்தவ்யா 

பீம ஸ்தநித கம்பீர ஸ்துமுலஃ ஶ்ரூயயத ஸ்வநஃ ௭ 

கஜ யூதாநி வா அரண்யய மஹிஷா வா மஹா வயந  

விதர்ாஸிதா ம்ருகா: ஸிம்வஹ: ஸஹஸா ப்ரதர்ுதா திஶ: 

௮ 

ராஜா வா ராஜமாதய்ரா வா ம்ருகயாம் அடயத வயந 

அநய் தவ்ா ஶ்வாபதம் கிம்சித ்தஸௌமிதய்ர ஜ்ோதும் 

அரஹ்ஸி ௯ 

ஸுதுஶ்சயரா கிரி ஶ்சா௭யம் பக்ஷிணா ம௭பி 

லக்்ஷமண  

ஸரவ் யமத தய்தா ததவ்ம் அசிராத ்ஜ்ோதும் அரஹ்ஸி 

௧0 

ஸ லக்்ஷமணஃ ஸம்தவ்ரிதஃ ஸாலம் ஆருஹ்ய 

புஷ்பிதம் 

ப்யரக்ஷமாயணா திஶஃ ஸரவ்ாஃ பூரவ்ாம் திஶம் 

அவவக்ஷத ௧௧ 

உதங்முகஃ ப்யரக்ஷமாயணா ததரஶ் மஹதீம் சமூம் 

ரதா௭ஶ்வ கஜ ஸம்பாதாம் யதவ்த ரய்ுகத்ாம் பதாதிபிஃ 

௧௨ 

தாம் அஶ்வ கஜ ஸம்பூரண்ாம் ரத தவ்ஜ விபூஷிதாம் 

ஶஶம்ஸ யஸநாம் ராமாய வசநம் யசதம் அப்ரவீத ்௧௩ 

அக்நிம் ஸம்ஶமயத ்ஆரய்: ஸீதா ச பஜதாம் குஹாம் 

ஸஜ்யம் குருஷ்வ சாபம் ச ஶராம் ஶ்ச கவசம் ததா ௧௪ 

தம் ராமஃ புருஷ வ்யாக்யரா லக்்ஷமணம் ப்ரதய்ுவாச 

ஹ 

அங்கா௭யவக்ஷஸ்வ தஸௌமிதய்ர க ஸ்யயமாம் 

மநய்யஸ சமூம் ௧௫ 

ஏவம் உக்தஸ்து ராயமண லக்்ஷமயணா வாக்யம் 

அப்ரவீத ்
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திதக்ஷ நந்ிவ தாம் யஸநாம் ருஷிதஃ பாவயகா யதா 

௧௬ 

ஸம்பநந்ம் ராஜ்யம் இசச்ம் ஸ்து வ்யக்தம் 

ப்ராப்யா௭பியஷசநம் 

ஆவாம் ஹநத்ும் ஸமப்யயதி வகயகய்யா பரத ஸ்ஸுதஃ 

௧௭ 

ஏஷ வவ ஸுமஹாந ்ஶ்ரீமாந ்விடபீ ஸம்ப்ரகாஶயத 

விராஜ தய்ுதக்த ஸ்கநத்ஃ யகாவிதார தவ்யஜா ரயத 

௧௮ 

( அதஸௌ ஹி ஸுமஹா ஸ்கம்யதா விடபீ ச மஹா தர்ும:  

விராஜயத மஹா வஸநய்ய யகாவிதார தவ்யஜா ரயத ) 

பஜம் தய்யயத  யதா காமம் அஶ்வாந ்ஆருஹ்ய 

ஶீக்ரகாந ்

ஏயத ப்ராஜநத்ி ஸம்ஹ்ருஷ்டா கஜாந ்ஆருஹ்ய ஸாதிநஃ 

௧௯ 

க்ருஹீத தநுதஷௌ ச ஆவாம் கிரிம் வீர ஶ்ரயாவவஹ 

அத வா இவஹவ திஷ்டாவ: ஸநந்தத்தௌ 

உதய்தா௭௭யுததௌ   

அபி தநௌ வஶம் ஆகசய்சத ்யகாவிதார தவ்யஜா 

ரயண ௨0 

அபி த்ரக்்ஷயாமி பரதம் யதக்்ருயத வ்யஸநம் மஹத ்

தவ்யா ராகவ ஸம்ப்ராப்தம் ஸீதயா ச மயா ததா ௨௧ 

ய நந்ிமிதத்ம் பவாந ்ராஜ்யா சச்ய்ுயதா ராகவ 

ஶாஶ்வதாத ் 

ஸம்ப்ராப்யதா௭யம் அரிர ்வீர பரயதா வதய் ஏவ யம 

௨0 

பரத ஸ்ய வயத யதாஷம் நா௭ஹம் பஶ்யாமி ராகவ 

பூரவ்ா௭பகாரிணாம் தய்ாயக ந ஹ்ய௭தரய்மா 

விதீயயத ௨௩ 

பூரவ்ா௭பகார ீபரத ஸ்தய்கத் தரம் ஶ்ச ராகவ  

ஏதஸ்மி நந்ிஹயத க்ருதஸ்்நாம் அநுஶாதி வஸும்தராம் 

௨௪ 

அதய் புதர்ம் ஹதம் ஸம்க்யய வகயகயீ ராஜ்ய காமுகா 
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மயா பஶ்யயத ்ஸுதுஃகா௭௭ரத்ா ஹஸ்தி பக்நம் இவ 

தர்ுமம் ௨௫ 

வகயகயீம் ச வதிஷ்யாமி ஸா௭நுபநத்ாம் ஸபாநத்வாம் 

கலுயஷணா௭தய் மஹதா யமதிநீ பரிமுசய்தாம் ௨௬ 

அதய்யமம் ஸம்யதம் க்யராதம் அஸதக்ாரம் ச மாநத 

யமாக்்ஷயாமி ஶதர்ு வஸநய்யஷு கயக்ஷ ஷ்விவ 

ஹுதாஶநம் ௨௭ 

அதய் ஏதத ்சித்ரகூட ஸ்ய காநநம் நிஶிவதஃ ஶவரஃ 

பிநத்ந ்ஶதர்ு ஶரரீாணி கரிஷ்யய 

யஶாணியதாக்ஷிதம் ௨௮ 

ஶவரர ்நிரப்ிநந் ஹ்ருதயாந ்கும்ஜராம் ஸ்துரகாம் ஸ்ததா 

ஶ்வாபதாஃ பரிகரஷ்நத்ு நரா ஶ்ச நிஹதாந ்மயா ௨௯ 

ஶராணாம் தநுஷ ஶ்சா௭ஹம் அநர்ுயணா௭ஸ்மி மஹா 

வயந 

ஸ வஸநய்ம் பரதம் ஹதவ்ா பவிஷ்யாமி ந ஸம்ஶயஃ 

௩0 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

ஷண்ணவதிதம ஸ்ஸரக் : 

ஸப்த நவதிதம ஸ்ஸரக் : 

ஸுஸம்ரப்தம் து தஸௌமிதர்ிம் லக்்ஷமணம் க்யராத 

மூரச்ிதம் 

ராம ஸ்து பரிஸாம்தவ்்யா௭த வசநம் யசதம் அப்ரவீத ்௧ 

கிம் அதர் தநுஷா காரய்ம் அஸிநா வா ஸ சரம்ணா 

மயஹஷ்வாயஸ மஹா ப்ராஜ்யே பரயத ஸ்வயம் ஆகயத 

௨ 

பிது ஸ்ஸதய்ம் ப்ரதி ஶ்ருதய் ஹதவ்ா பரத மாகதம் 

கிம் கரிஷ்யாமி ராஜ்யயந ஸா௭பவாயதந லக்்ஷமண ௩ 

ய தத்்ரவ்யம் பாம்தவாநாம் வா மிதர்ாணாம் வா 

க்ஷயய பயவத ்  

நா௭ஹம் தத ்ப்ரதி க்ருஹ்ணயீாம் பக்ஷாந ்விஷ க்ருதா 

நிவ ௪ 

தரம்ம் அரத்ம் ச காமம் ச ப்ருதிவீ சா௭பி லக்்ஷமண  

இசச்ாமி பவதாம௭ரய்த ஏதத ்ப்ரதி ஶ்ருயணாமி யத ௫ 

ராஜ்ய மப்ய௭ஹ மிசச்ாமி ஸதய்யநா௭௭யுத மாலயப ௬ 
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யநயம் மம மஹீ தஸௌம்ய துரல்பா ஸாகாரா௭ம்பரா  

நஹீ சய்சயம௭தரய்மண ஶக்ரதவ் ம௭பி லக்்ஷமண ௭ 

யதவ்ிநா பரதம் தவ்ாம் ச ஶதர்ுக்நம் சா௭பி மாநத  

பயவ நம்ம ஸுகம் கிம்சித ்பஸ்ம தத ்குருதாம் ஶிகீ ௮  

மநய்ய௭ஹ மா௭௭கயதா௭யயாதய்ாம் பரயதா ப்ராதர்ு 

வதஸ்ல: 

மம ப்ராணா தப்்ரிய தர: குல தரம் ம௭நுஸ்மரந ்௯ 

ஶ்ருதவ்ா ப்ரவ்ராஜிதம் மாம் ஹி ஜடா வல்கல தாரிணம்  

ஜாநக்யா ஸஹிதம் வீர தவ்யா ச புருஷரஷ்ப ௧0 

ஸ்யநயஹநா௭௭க்ராம்த ஹ்ருதய 

ஶ்யஶாயகநா௭௭குலியதம்தர்ிய 

த்ரஷ்டும் அப்யா௭௭கயதா ஹ்யயஷ பரயதா 

நா௭நய்தா௭௭கத: ௧௧ 

அம்பாம் ச வகயகயீம் ருஷ்ய பருஷம் சா௭ப்ரியம் வதந ் 

ப்ரஸாதய் பிதரம் ஶ்ரீமாந ்ராஜ்யம் யம தாது மா௭௭கத: 

௧௨ 

ப்ராப்த காலம் யத ்ஏயஷா அஸ்மாந ்பரயதா த்ரஷ்டும் 

இசச்தி 

அஸ்மாஸு மநஸா ப்யயஷ நா௭ப்ரியம் கிம்சித ்ஆசயரத ்

௧௩ 

விப்ரியம் க்ருத பூரவ்ம் யத பரயதந கதா நு கிம் 

ஈதர்ுஶம் வா பயம் யத௭தய் பரதம் யயா௭தர் ஶம்கயஸ 

௧௪ 

ந ஹி யத நிஷ்டுரம் வாசய்யா பரயதா நா௭ப்ரியம் வசஃ 

அஹம் ஹ்ய௭ப்ரியம் உக்தஃ ஸ்யாம் பரத 

ஸ்யா௭ப்ரியய க்ருயத ௧௫ 

கதம் நு புதர்ாஃ பிதரம் ஹநய்ுஃ கஸ்யாம்சித ்ஆபதி 

ப்ராதா வா ப்ராதரம் ஹநய்ாத ்தஸௌமிதய்ர ப்ராணம் 

ஆதம்நஃ ௧௬ 

யதி ராஜ்ய ஸ்ய யஹயதா ஸ்தவ்ம் இமாம் வாசம் 

ப்ரபாஷயஸ 

வக்்ஷயாமி பரதம் தர்ுஷ்டவ்ா ராஜ்யம் அஸ்வம 

ப்ரதீயதாம் ௧௭ 

உசய்மாயநா ஹி பரயதா மயா லக்்ஷமண ததத்வ்தஃ 
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ராஜ்யம் அஸ்வம ப்ரயசய்சதி பாடம் இதய்ய வ 

வக்்ஷயதி ௧௮ 

தயதாக்யதா தரம் ஶீயலந ப்ராதர்ா தஸ்ய ஹியத ரதஃ 

லக்்ஷமணஃ ப்ரவியவயஶவ ஸ்வாநி காதர்ாணி 

லஜ்ஜயா ௧௯ 

த தவ்ாக்யம் லக்்ஷமண ஶ்ருதவ்ா வ்ரளீித: ப்ரதய்ுவாச 

ஹ  

தவ்ம் மநய்ய தர்ஷ்டு மா௭௭யாத: பிதா தஶரத 

ஸ்ஸ்வயம் ௨0 

வ்ரளீிதம் லக்்ஷமணம் தர்ுஷ்டவ்ா ராகவஃ ப்ரதய்ுவாச 

ஹ 

ஏஷ மநய்ய மஹா பாஹு : இஹ அஸ்மாந ்த்ரஷ்டும் 

ஆகதஃ ௨௧ 

அதவா தநௌ தர்ுவம் மநய்ய மநய்மாந 

ஸ்ஸுயகாசிததௌ  

வந வாஸம் அநுதய்ாய க்ருஹாய ப்ரதியநஷ்யதி ௨௨ 

இமாம் வா ப்யயஷ வவயதஹீம் அதய்நத் ஸுக யஸவிநீம் 

பிதா யம ராகவ ஶ்ஶ்ரீமாந ்வநாத ்ஆதாய யாஸ்யதி 

௨௩ 

ஏததௌ ததௌ ஸம்ப்ரகாயஶயத யகாத்ரவநத்தௌ 

மயநாரதமௌ 

வாயு யவக ஸதமௌ வீர ஜவதநௌ துரயகாதத்தமௌ 

௨௪ 

ஸ ஏஷ ஸு மஹாகாயஃ கம்பயத வாஹிநீ முயக 

நாகஃ ஶதர்ும்ஜயயா நாம வ்ருதத்: தாதஸ்ய தீமதஃ ௨௫ 

ந து பஶ்யாமி தத ்சதர்ம் பாம்டுரம் யலாக ஸதக்்ருதம்  

பிது: திவ்யம் மஹா பாயஹா ஸம்ஶயயா பவதீஹ யம 

௨௬ 

வ்ருக்ஷா௭க்ராத ்அவயராஹ தவ்ம் குரு லக்்ஷமண 

மதவ்ச: 

இதீவ ராயமா தரம்ாதம்ா தஸௌமிதர்ிம் த முவாச ஹ 

௨௭ 

அவதீரய் து ஸாலா௭க்ராத ்தஸ்மாத ்ஸ ஸமிதிம் ஜயஃ 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகி ராமாயணம் 

அயயாதய் காம்ட: 
 

Page 324 of 389 
 

லக்்ஷமணஃ ப்ராே்ஜலி ரப்ூதவ்ா தஸ்ததௌ ராம ஸ்ய 

பாரஶ்்வதஃ ௨௮ 

பரயதந அத ஸம்திஷ்டா ஸம்மரய்தா ந பயவத ்இதி 

ஸமநத்ாத ்தஸ்ய வஶல ஸ்ய யஸநா வாஸம் அகல்பயத ்

௨௯ 

அதய்ரத்ம் இக்்ஷவாகு சமூ ரய்யாஜநம் பரவ்த ஸ்ய ஸா 

பாரஶ்்யவ நய்விஶத ்ஆவ்ருதய் கஜ வாஜி ரதா௭௭குலா 

௩0 

ஸா சித்ரகூயட பரயதந யஸநா   

தரம்ம் புரஸ்க்ருதய் விதூய தரப்ம் 

ப்ரஸாதநா௭ரத்ம் ரகு நநத்ந ஸ்ய  

விராஜயத நீதிமதா ப்ரணதீா  ௩௧ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஸப்த 

நவதிதம ஸ்ஸரக் : 

அஷ்ட நவதிதம ஸ்ஸரக் : 

நியவஶ்ய யஸநாம் து விபுஃ பதப்்யாம் பாதவதாம் வரஃ 

அபிகநத்ும் ஸ காகுதஸ்்தம் இயயஷ குரு வரத்கம் ௧ 

நிவிஷ்ட மாதய்ர வஸநய்ய து யதா உதய்தஶம் விநீதவத ்

பரயதா ப்ராதரம் வாக்யம் ஶதர்ுக்நம் இதம் அப்ரவீத ்௨ 

க்ஷிப்ரம் வநம் இதம் தஸௌம்ய நர ஸம்வகஃ 

ஸமநத்தஃ 

லுப்வத ஶ்ச ஸஹிவத: ஏபி: தவ்ம் அநய்வஷிதும் 

அரஹ்ஸி ௩ 

குயஹா ஜ்ோதி ஸஹஸ்யரண ஶர சாபா௭ஸி தாரிணா 

ஸமநய்வஷது காகுஸ்தம் அஸ்மிந ்பரிவ்ருத ஸ்ஸ்வயம் ௪ 

அமாதவ்ய ஸ்ஸஹ தபௌவர ஶ்ச குருபி ஶ்ச 

தவ்ிஜாதிபி: 

வநம் ஸரவ்ம் சரிஷ்யாமி பதப்்யாம் பரிவ்ருத ஸ்ஸ்வயம் 

௫ 

யாவ நந் ராமம் த்ரக்்ஷயாமி லக்்ஷமணம் வா மஹா 

பலம் 

வவயதஹீம் வா மஹா பாகாம் ந யம ஶாநத்ி 

ரப்விஷ்யதி ௬ 

யாவ நந் சநத்ர் ஸம்காஶம் த்ரக்்ஷயாமி ஶுபம் ஆநநம் 
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ப்ராதுஃ பதம் பலாஶா௭க்ஷம் ந யம ஶாநத்ி ரப்விஷ்யதி 

௭ 

யாவ நந் சரதணௌ ப்ராதுஃ பாரத்ிவ 

வ்யம்ஜநா௭நவ்ிததௌ 

ஶிரஸா தாரயிஷ்யாமி ந யம ஶாநத்ி ரப்விஷ்யதி ௮ 

யாவ நந் ராஜ்யய ராஜ்யா௭ரஹ்ஃ பிதர்ு வபதாமயஹ 

ஸ்திதஃ 

அபியஷக ஜல க்லிநய்நா ந யம ஶாநத்ி ரப்விஷ்யதி ௯ 

ஸிதத்ாரத்: கலு தஸௌமிதர்ி ரய் ஶ்சம்தர் 

விமயலாபமம் 

முகம் பஶ்யதி ராம ஸ்ய ராஜீவா௭க்ஷம் மஹா தய்ுதி ௧0 

க்ருத க்ருதய்ா மஹா பாகா வவயதஹீ ஜநகா௭௭தம்ஜா 

பரத்ாரம் ஸாகரா௭நத்ாயாஃ ப்ருதிவ்யா யா௭நுகசச்தி 

௧௧ 

ஸுபக ஶ்சிதர்கூயடா௭தஸௌ கிரி ராயஜாபயமா கிரிஃ 

யஸ்மிந ்வஸதி காகுதஸ்்தஃ குயபர இவ நநத்யந ௧௨ 

க்ருத காரய்ம் இதம் துரக்ம் வநம் வ்யாள நியஷவிதம் 

யத ்அதய்ாஸ்யத மஹா யதஜா ராமஃ ஶஸ்தர் ப்ருதாம் 

வரஃ ௧௩ 

ஏவம் உக்தவ்ா மஹா யதஜா பரதஃ புருஷரஷ்பஃ 

பதப்்யாம் ஏவ மஹா யதஜாஃ ப்ரவியவஶ மஹ தவ்நம் 

௧௪ 

ஸ தாநி தர்ும ஜாலாநி ஜாதாநி கிரி ஸாநுஷு  

புஷ்பிதா௭க்ராணி மதய்யந ஜகாம வததாம் வரஃ ௧௫ 

ஸ கியர ஶ்சிதர்கூட ஸ்ய ஸாலம் ஆஸாதய் புஷ்பிதம் 

ராமா௭௭ஶ்ரம கத ஸ்யா௭கய்ந ரத்தரஶ் தவ்ஜம் 

உசச்ர்ிதம் ௧௬ 

தம் தர்ுஷ்டவ்ா பரதஃ ஶ்ரீமாந ்முயமாத ஸஹ பாநத்வஃ 

அதர் ராம இதி ஜ்ோதவ்ா கதஃ பாரம் இவா௭ம்பஸஃ ௧௭ 

ஸ சித்ரகூயட து கிதரௌ நிஶம்ய  

ராமா௭௭ஶ்ரமம் புண்ய ஜயநாப பநந்ம் 

குயஹந ஸாரத்ம் தவ்ரியதா ஜகாம 

புந ரந்ியவஶ்வயவ சமூம் மஹாதம்ா ௧௮ 
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இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட அஷ்ட 

நவதிதம ஸ்ஸரக் : 

ஏயகாந ஶததம ஸ்ஸரக்: 

நிவிஷ்டாயாம் து யஸநாயாம் உதஸ்ுயகா பரத ஸ்ததா 

ஜகாம ப்ராதரம் த்ரஷ்டும் ஶதர்ுக்நம் அநுதரஶ்யந ்௧ 

ருஷிம் வஸிஷ்டம் ஸம்திஶ்ய மாதர்ூ ரய்ம ஶீக்ரம் ஆநய 

இதி தவ்ரிதம் அக்யர ஸ ஜகாம குரு வதஸ்லஃ ௨ 

ஸுமநத்ர் ஸ்தவ்௭பி ஶதுகந்ம் அதூராத ்அநவ்பதய்த 

ராம தரஶ்ந ஜ ஸ்தரய்ஷா பரதஸ்யயவ தஸ்ய ச ௩ 

கசச்ந ்ஏவா௭த பரத: தாபஸ ஆலய ஸம்ஸ்திதாம் 

ப்ராதுஃ பரண் குடீம் ஶ்ரீமாந ்உடஜம் ச ததரஶ் ஹ ௪ 

ஶாலாயா ஸ்து அக்ரத: தஸ்யா ததரஶ் பரத ஸ்ததா 

காஷ்டாநி ச அவபக்நாநி புஷ்பாணி அவசிதாநி ச ௫ 

ஸ லக்்ஷமண ஸ்ய ராம ஸ்ய ததரஶ்ா௭ஶ்ரம மீயுஷ: 

க்ருதம் வ்ருயக்ஷ ஷ்வ௭பிஜ்ோநம் குஶ சீவர: க்வசித ்

க்வசித ்௬ 

ததரஶ் ச வயந தஸ்மிந ்மஹதஃ ஸம்சயாந ்க்ருதாந ்

ம்ருகாணாம் மஹிஷாணாம் ச கரவீஷஃ ஶீத காரணாத ்

௭ 

கசச்ந ்ஏவ மஹா பாஹு: தய்ுதிமாந ்பரத ஸ்ததா 

ஶதர்ுக்நம் சா௭ப்ரவீத ்தர்ுஷ்ட ஸ்தாந ்அமாதய்ாம் ஶ்ச 

ஸரவ்ஶஃ ௮ 

மநய்ய ப்ராப்தா ஸ்ம தம் யதஶம் பரதவ்ாயஜா யம் 

அப்ரவீத ்

நா௭திதூயர ஹி மநய்ய௭ஹம் நதீம் மநத்ாகிநீம் இதஃ ௯ 

உசவ்ச ரப்தத்ாநி சீராணி லக்்ஷமயணந பயவத ்அயம் 

அபிஜ்ோந கர்ுதஃ பநத்ா விகாயல கநத்ும் இசச்தா ௧0 

இதம் ச உதாதத் தநத்ாநாம் கும்ஜராணாம் தரஸ்விநாம் 

வஶல பாரஶ்்யவ பரிக்ராநத்ம் அநய்யாநய்ம் 

அபிகரஜ்தாம் ௧௧ 

யம்  ஏவ ஆதாதும் இசச்நத்ி தாபஸாஃ ஸததம் வயந 

தஸ்ய அதஸௌ தர்ுஶ்யயத தூமஃ ஸம்குலஃ க்ருஷ்ட 

வரத்ம்நஃ ௧௨ 

அதர்ா௭ஹம் புருஷ வ்யாக்ரம் குரு ஸதக்ார காரிணம் 
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ஆரய்ம் த்ரக்்ஷயாமி ஸம்ஹ்ருஷ்யடா மஹரஷ்ிம் இவ 

ராகவம் ௧௩ 

அத கதவ்ா முஹூரத்ம் து சித்ரகூடம் ஸ ராகவஃ 

மநத்ாகிநீம் அநுப்ராப்த ஸ்தம் ஜநம் யசதம் அப்ரவீத ்௧௪ 

ஜகதய்ாம் புருஷ வ்யாக்ர ஆஸ்யத வீரா௭௭ஸயந ரதஃ 

ஜயநநத்ய்ரா நிரஜ்நம் ப்ராப்ய தி ங்யம ஜநம் ஸஜீவிதம் 

௧௫ 

ம தக்்ருயத வ்யஸநம் ப்ராப்யதா யலாக நாயதா மஹா 

தய்ுதிஃ 

ஸரவ்ாந ்காமாந ்பரிதய்ஜ்ய வயந வஸதி ராகவஃ ௧௬ 

இதி யலாக ஸமாக்ருஷ்டஃ பாயத ஷு அதய் ப்ரஸாதயந ்

ராம ஸ்ய நிபதிஷ்யாமி ஸீதாயா லக்்ஷமண ஸ்ய ச  ௧௭ 

ஏவம் ஸ விலபம் ஸ்தஸ்மிந ்வயந தஶரதா௭௭தம்ஜஃ 

ததரஶ் மஹதீம் புண்யாம் பரண்ஶாலாம் மயநாரமாம் 

௧௮ 

ஸால தாலா௭ஶ்வகரண்ாநாம் பரவ்ண ரப்ஹுபி: 

ஆவ்ருதாம் 

விஶாலாம் ம்ருதுபி ஸ்தீரண்ாம் குவஶ ரய்வதிம் 

இவா௭தவ்யர ௧௯ 

ஶக்ரா௭யுத நிகாவஶ ஶ்ச காரம்ுவக: பார ஸாதவநஃ 

ருக்ம ப்ருஷ்வட ரம்ஹா ஸாவரஃ யஶாபிதாம் ஶதர்ு 

பாதவகஃ ௨0 

அரக் ரஶ்மி ப்ரதீகாவஶ: யகாவர ஸ்தூண ீகவதஃ 

ஶவரஃ 

யஶாபிதாம் தீப்த வதவநஃ ஸரவ்ப ரய்பாகவதீம் இவ 

௨௧ 

மஹா ரஜத வாயஸாப்யாம் அஸிப்யாம் ச விராஜிதாம் 

ருக்ம பிநத்ு விசிதர்ாப்யாம் சரம்ப்யாம் சா௭பி 

யஶாபிதாம் ௨௨ 

யகாதாம்குளிதவ்ர: ஆஸகவ்த ஶ்சிதவ்ரஃ காம்சந 

பூஷிவதஃ 

அரி ஸம்வக: அநாதர்ுஷ்யாம் ம்ருவகஃ ஸிம்ஹ குஹாம் 

இவ ௨௩ 
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ப்ராக் உதக ்ஸ்ரவணாம் யவதிம் விஶாலாம் தீப்த 

பாவகாம் 

ததரஶ் பரத ஸ்ததர் புண்யாம் ராம நியவஶயந ௨௪ 

நிரக்ீ்ஷய ஸ முஹூரத்ம் து ததரஶ் பரயதா குரும் 

உடயஜ ராமம் ஆஸீநம் ஜடா மண்டல தாரிணம் ௨௫ 

தம் து க்ருஷ்ணா௭ஜிந தரம் சீர வல்கல வாஸஸம் 

ததரஶ் ராமம் ஆஸீநம் அபிதஃ பாவயகாபமம் ௨௬ 

ஸிம்ஹ ஸ்கநத்ம் மஹா பாஹும் புண்டரகீ 

நியபக்ஷணம் 

ப்ருதிவ்யாஃ ஸாகரா௭நத்ாயா பரத்ாரம் தரம் சாரிணம் 

௨௭ 

உபவிஷ்டம் மஹா பாஹும் ப்ரஹ்மாணம் இவ 

ஶாஶ்வதம் 

ஸ்தம்டியல தரப் ஸஸ்ம்தீரய்ண ஸீதயா லக்்ஷமயணந ச 

௨௮ 

தம் தர்ுஷ்டவ்ா பரதஃ ஶ்ரீமாந ்துஃக யமாஹ பரிப்லுதஃ 

அப்யதாவத தரம்ாதம்ா பரதஃ வககயீ ஸுதஃ ௨௯ 

தர்ுஷ்டவ்வ வ  விலலாபா௭௭ரய்தா பாஷ்ப 

ஸம்திக்தயா கிரா 

அஶகந்ுவந ்தாரயிதும் வதரய்ாத ்வசநம் அப்ரவீத ்௩0 

யஃ ஸம்ஸதி ப்ரக்ருதிபி ரப்யவ தய்ுகத் உபாஸிதும் 

வநவ்ய ரம்்ருவக ருபாஸீநஃ யஸா௭யம் ஆஸ்யத 

மமா௭க்ரஜஃ ௩௧ 

வாயஸாபி ரப்ஹு ஸாஹஸ்வர ரய்யா மஹாதம்ா 

புயராசிதஃ 

ம்ருகா௭ஜியந யஸா௭யம் இஹ ப்ரவஸ்யத தரம்ம் ஆசரந ்

௩௨ 

அதாரய தய்யா விவிதா ஶ்சிதர்ாஃ ஸுமநஸ ஸ்ததா 

யஸா௭யம் ஜடா பாரம் இமம் ஸஹயத ராகவஃ கதம் 

௩௩ 

யஸ்ய யஜ்வே ரய்தா திஷ்வட ரய்ுக்யதா தரம்ஸ்ய 

ஸம்சயஃ 

ஶரரீ க்யலஶ ஸம்பூதம் ஸ தரம்ம் பரிமாரக்யத ௩௪ 

சநத்யநந மஹா௭ரய்ஹண யஸ்ய அம்கம் உபயஸவிதம் 
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மயலந தஸ்ய அம்கம் இதம் கதம் ஆரய் ஸ்ய யஸவ்யயத 

௩௫ 

ம நந்ிமிதத்ம் இதம் துஃகம் ப்ராப்யதா ராமஃ 

ஸுயகாசிதஃ 

திக் ஜீவிதம் நர்ுஶம்ஸ ஸ்ய மம யலாக விகரஹ்ிதம் 

௩௬ 

இதி  ஏவம் விலபந ்தீநஃ ப்ரஸ்விநந் முக பம்கஜஃ 

பாததௌ ப்ராப்ய ராம ஸ்ய பபாத பரயதா ருதந ்௩௭ 

துஃகா௭பி தப்யதா பரயதா ராஜ புதய்ரா மஹா பலஃ 

உகத்வ்ா ஆரய்யதி ஸக்ருத ்தீநம் புந ரய்நாவாச கிம் சந 

௩௮ 

பாஷ்ப அபிஹித கண்ட ஶ்ச ப்யரக்்ஷய ராமம் 

யஶஸ்விநம் 

ஆரய்யதி ஏவாபி ஸம்க்ருஶ்ய வ்யாஹரத்ும் நாஶகத ்

ததா ௩௯ 

ஶதர்ுக்ந ஶ்சா௭பி ராம ஸ்ய வவநய்த சரதணௌ ருதந ்

ததௌ வுதபௌ ஸ ஸமா௭௭லிம்க்ய 

ராயமா௭ப்ய௭ஶ்ரூண்ய௭வரத்யத ்௪0 

ததஃ ஸுமநத்ய்ரண குயஹந வசவ  

ஸமீயதூ ராஜ ஸுதா வ௭ரண்யய 

திவாகர ஶ்வசவ நிஶாகர ஶ்ச    

யதா௭ம்பயர ஶுக்ர ப்ருஹஸ்பதிப்யாம் ௪௧ 

தாந ்பாரத்ிவாந ்வாரண யூதபாபாந ் 

ஸமாகதாம் ஸ்ததர் மஹ தய்௭ரண்யய 

வதநௌகஸ ஸ்யத௭பி ஸமீக்்ஷய ஸரய்வ௭பி  

அஶ்ரூண்ய முே்சந ்ப்ரவிஹாய ஹரஷ்ம் ௪௨ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஏயகாந 

ஶததம ஸ்ஸரக்: 

ஶததம ஸ்ஸரக்: 

ஜடிலம் சீர வஸநம் ப்ராம்ஜலிம் பதிதம் புவி  

ததரஶ் ராயமா துரத்ரஶ்ம் யுகாம்யத பாஸ்கரம் யதா ௧ 

கதம்சித ்அபிவிஜ்ோய விவரண் வதநம் க்ருஶம் 

ப்ராதரம் பரதம் ராம: பரிஜகர்ாஹ பாஹுநா ௨ 

ஆக்ராய ராம ஸ்தம் மூரத்ந்ி பரிஷ்வஜ்ய ச ராகவஃ 
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அம்யக பரதம் ஆயராப்ய பரய்ப்ருசச்த ்ஸமாஹிதஃ ௩ 

க்வ நு யத௭பூத ்பிதா தாத ய த௭ரண்யம் தவ்ம் ஆகதஃ 

ந ஹி தவ்ம் ஜீவத ஸ்தஸ்ய வநம் ஆகநத்ும் அரஹ்ஸி ௪ 

சிரஸ்ய பத பஶ்யாமி தூரா தப்ரதம் ஆகதம் 

துஷ்ப்ரதீகம் அரண்யய௭ஸ்மிந ்கிம் தாத வநம் ஆகதஃ 

௫ 

கசச்ி தத்ாரயயத தாத ராஜா யதத்வ் மிஹா கத: 

கசச்ிநந் தீந ஸ்ஸஹஸா ராஜா  யலாகா௭0தரம் கத: ௬ 

கசச்ித ்தஸௌம்ய ந யத ராஜ்யம் ப்ரஷ்டம் பால ஸ்ய 

ஶாஶ்வதம்  

கசச்ி சச்ுஶ்ரூஷயஸ தாத பிதரம் ஸதய் விக்ரமம் ௭ 

கசச்ி தத்ஶரயதா ராஜா குஶலீ ஸதய் ஸம்கரஃ 

ராஜஸூயா௭ஶ்வ யமதாநாம் ஆஹரத்ா தரம் நிஶ்சயஃ ௮ 

ஸ கசச்ி தப்்ராஹ்மயணா விதவ்ாந ்தரம் நிதய்யா 

மஹா தய்ுதிஃ 

இக்்ஷவாகூணாம் உபாதய்ாயயா யதாவ தத்ாத 

பூஜ்யயத ௯ 

ஸா தாத கசச்ி சச் தகௌஸல்யா ஸுமிதர்ா ச ப்ரஜாவதீ 

ஸுகிநீ கசச்ித ்ஆரய்ா ச யதவீ நநத்தி வககயீ ௧0 

கசச்ி தவ்ிநய ஸம்பநந்ஃ குல புதய்ரா பஹு ஶ்ருதஃ 

அநஸூயு ர௭நுத்ரஷ்டா ஸதக்்ருத ஸ்யத புயராஹிதஃ ௧௧ 

கசச்ித ்அக்நிஷு யத யுக்யதா விதிஜ்யோ மதிமாந ்ருஜுஃ 

ஹுதம் ச யஹாஷ்யமாணம் ச காயல யவதயயத ஸதா 

௧௨ 

கசச்ி தய்தவாந ்பிதர்ூந ்மாதர்ூ ரக்ுரூந ்பிதர்ு ஸமாந௭பி  

வ்ருதத்ாம் ஶ்ச தாத வவதய்ாம் ஶ்ச ப்ராஹ்மணாம் 

ஶ்சா௭பிமநய்யஸ ௧௩  

இஷ்வ௭ஸ்தர் வர ஸம்பநந்ம் அரத் ஶாஸ்தர் விஶாரதம் 

ஸுதநவ்ாநம் உபாதய்ாயம் கசச்ி தத்வ்ம் தாத மநய்யஸ 

௧௪ 

கசச்ித ்ஆதம் ஸமாஃ ஶூராஃ ஶ்ருதவநய்தா 

ஜியதநத்ர்ியாஃ 

குலீநா ஶ்யசம்கிதஜ்ோ ஶ்ச க்ருதா ஸ்யத தாத 

மநத்ர்ிணஃ ௧௫ 
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மம்தய்ரா விஜய மூலம் ஹி ராஜ்ோம் பவதி ராகவ 

ஸுஸம்வ்ருயதா மநத்ர் தவர: அமாதவ்யஃ ஶாஸ்தர் 

யகாவிவதஃ ௧௬ 

கசச்ி நந்ிதர்ா வஶம் ந ஏஷி கசச்ித ்காயல ப்ரபுதய்யஸ 

கசச்ி சச்ா௭பர ராதய்ரஷு சிநத்ய ஸ்ய௭ரத் வநபுணம் 

௧௭ 

கசச்ிந ்மநத்ர்யயஸ ந ஏகஃ கசச்ி நந் பஹுபிஃ ஸஹ 

கசச்ி தய்த மநத்ர்ியதா மநத்ய்ரா ராஷ்டர்ம் ந 

பரிதாவதி ௧௮ 

கசச்ி த௭ரத்ம் விநிஶ்சிதய் லகு மூலம் மயஹாதயம் 

க்ஷிப்ரம் ஆரபயஸ கரத்ும் ந தீரக்யஸி ராகவ ௧௯ 

கசச்ி தய்த ஸுக்ருதாநி ஏவ க்ருத ரூபாணி வா புநஃ 

விது ஸ்யத ஸரவ் காரய்ாணி ந கரத்வ்யாநி பாரத்ிவாஃ 

௨0 

கசச்ி நந் தரவ்க ரய்ுகத்வ்ா வா யய சா௭ப்ய௭பரி 

கீரத்ிதாஃ 

தவ்யா வா தவ வா௭மாதவ்ய ரப்ுதய்யத தாத மநத்ர்ிதம் 

௨௧ 

கசச்ித ்ஸஹஸ்ராந ்மூரக்ாணாம் ஏகம் இசச்ஸி பம்டிதம் 

பண்டியதா ஹ்ய௭ரத் க்ருசச்ய்ரஷு குரய்ா 

நந்ிஶ்ஶ்யரயஸம் மஹத ்௨௨ 

ஸஹஸ்ரா ண்ய௭பி மூரக்ாணாம் ய தய்ுபாஸ்யத 

மஹீபதிஃ 

அதவா அப்ய௭யுதா நய்யவ நாஸ்தி யதஷு ஸஹாயதா 

௨௩ 

ஏயகா௭ப்யமாதய்யா யமதாவீ ஶூயரா தயக்ஷா 

விசக்ஷணஃ 

ராஜாநம் ராஜமாதர்ம் வா ப்ராபயயந ்மஹதீம் ஶ்ரியம் 

௨௪ 

கசச்ி நம்ுகய்ா மஹ தஸ்்யவவ மதய்யமஷு ச மதய்மாஃ 

ஜகநய்ா ஸ்து ஜகநய்யஷு ப்ருதய்ாஃ கரம்ஸு யயாஜிதாஃ 

௨௫ 

அமாதய்ாந ்உபதா அதீதாந ்பிதர்ு வபதாமஹாந ்ஶுசீந ்
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ஶ்யரஷ்டாந ்ஶ்யரஷ்யடஷு கசச்ி தத்வ்ம் நியயாஜயஸி 

கரம்ஸு ௨௬ 

கசச்ி நய்நா௭கய்ரண தம்யடந ப்ருஶ முதய்வஜித ப்ரஜம்  

ராஷ்டர்ம் தவா௭நு ஜாநநத்ி மம்தர்ிண: வககயீ ஸுத ௨௭ 

கசச்ி தத்வ்ாம் நா௭வஜாநநத்ி யாஜகாஃ பதிதம் யதா 

உக்ர ப்ரதிக்ரஹீதாரம் காமயாநம் இவ ஸ்தர்ியஃ ௨௮ 

உபாய குஶலம் வவதய்ம் ப்ருதய் ஸம்தூஷயண ரதம் 

ஶூரம் ஐஶ்வரய் காமம் ச யயா ந ஹநத்ி ஸ வதய்யத 

௨௯ 

கசச்ித ்தர்ுஷ்ட ஶ்ச ஶூர ஶ்ச தர்ுதிமாந ்மதிமாந ்ஶுசிஃ 

குலீந ஶ்சா௭நுரக்த ஶ்ச தக்ஷஃ யஸநாபதிஃ க்ருதஃ ௩0 

பலவநத் ஶ்ச கசச்ி தய்த முக்யா யுதத் விஶாரதாஃ 

தர்ுஷ்ட உபதாநா விக்ராநத்ா ஸ்தவ்யா ஸதக்்ருதய் 

மாநிதாஃ ௩௧ 

கசச்ித ்பல ஸ்ய பக்தம் ச யவதநம் ச யயதாசிதம் 

ஸம்ப்ராப்த காலம் தாதவ்யம் ததாஸி ந விளம்பயஸ 

௩௨ 

காலா௭திக்ரமயண ஹ்யயவ பகத் யவதநயயா ரப்்ருதாஃ 

பரத்ுஃ குப்யநத்ி துஷ்யநத்ி யஸா௭நரத்ஃ ஸுமஹாந ்

ஸ்ம்ருதஃ ௩௩ 

கசச்ித ்ஸரய்வ௭நுரக்தா ஸ்தவ்ாம் குல புதர்ாஃ ப்ரதாநதஃ 

கசச்ித ்ப்ராணாம் ஸ்தவா௭ரய்தஷு ஸம்தய்ஜநத்ி 

ஸமாஹிதாஃ ௩௪ 

கசச்ி ஜ்ஜாநபயதா விதவ்ாந ்தக்ஷிணஃ ப்ரதிபாநவாந ்

யயதாக்த வாதீ தூத ஸ்யத கர்ுயதா பரத பம்டிதஃ ௩௫ 

கசச்ித ்அஷ்டாதஶா௭நய்யஷு ஸ்வபயக்ஷ தஶ பம்ச ச 

தர்ிபி ஸ்தர்ிபி: அவிஜ்ோவத: யவதஸ்ி தீரத்ாநி சாரவகஃ 

௩௬ 

கசச்ி தவ்்யபாஸ்தாந ்அஹிதாந ்ப்ரதியாதாம் ஶ்ச 

ஸரவ்தா 

துரப்லாந ்அநவஜ்ோய வரத்யஸ ரிபு ஸூதந ௩௭ 

கசச்ி நந் யலாகாயதிகாந ்ப்ராஹ்மணாம் ஸ்தாத 

யஸவயஸ 
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அந௭ரத் குஶலா ஹ்யயயத பாலாஃ பண்டித மாநிநஃ 

௩௮ 

தரம் ஶாஸ்தய்ரஷு முகய்யஷு விதய்மாயநஷு துரப்ுதாஃ 

புதத்ிமாந ்வீக்ஷிகீம் ப்ராப்ய நிர௭ரத்ம் ப்ரவதநத்ி யத 

௩௯ 

வீவர ர௭தய்ுஷிதாம் பூரவ்ம் அஸ்மாகம் தாத பூரவ்வகஃ 

ஸதய் நாமாம் தர்ுட தவ்ாராம் ஹஸ்தய்௭ஶ்வ ரத 

ஸம்குலாம் ௪0 

ப்ராஹ்மவணஃ க்ஷதர்ிவய ரவ்வஶ்வயஃ ஸ்வ கரம் 

நிரவதஃ ஸதா 

ஜியதநத்ர்ிவய ரம்யஹாதஸ்ாவஹ 

ரவ்்ருதா௭மாதவ்யஃ ஸஹஸ்ரஶஃ ௪௧ 

ப்ராஸாவத ரவ்ிவிதா௭௭காவர ரவ்்ருதாம் வவதய் 

ஜநா௭௭குலாம் 

கசச்ி தஸ்முதிதாம் ஸ்பீதாம் அயயாதய்ாம் பரிரக்ஷஸி 

௪௨ 

கசச்ி சவ்சதய் ஶவத ரஜ்ுஷ்டஃ ஸுநிவிஷ்ட ஜநா௭௭குலஃ 

யதவஸ்தாவநஃ ப்ரபாபி ஶ்ச தடாவக 

ஶ்யசாபயஶாபிதஃ ௪௩ 

ப்ரஹ்ருஷ்ட நர நாரகீஃ ஸமாயஜாதஸ்வ யஶாபிதஃ 

ஸுக்ருஷ்ட ஸீமா பஶுமாந ்ஹிம்ஸாபி: பரிவரஜ்ிதஃ ௪௪ 

அயதவ மாதர்ுயகா ரம்யஃ ஶ்வா பவதஃ பரிவரஜ்ிதஃ 

பரிதய்கய்தா பவய: ஸரவ்வ: கநிபிஶ்யசாப யஶாபித: 

௪௫ 

விவரஜ்ியதா நவர: பாவப: மம பூரவ்வ: ஸுரக்ஷித: 

கசச்ி ஜ்ஜநபதஃ ஸ்பீதஃ ஸுகம் வஸதி ராகவ ௪௬ 

கசச்ி தய்த தயிதாஃ ஸரய்வ க்ருஷி யகா ரக்ஷ ஜீவிநஃ 

வாரத்ாயாம் ஸம்ஶ்ரித ஸ்தாத யலாயகா ஹி ஸுகம் 

ஏதயத ௪௭ 

யதஷாம் குப்தி பரஹீாவரஃ கசச்ி தய்த பரணம் க்ருதம் 

ரக்்ஷயா ஹி ராஜ்ோ தரய்மண ஸரய்வ விஷய வாஸிநஃ 

௪௮ 

கசச்ித ்ஸ்தர்ியஃ ஸாநத்வ்யஸி கசச்ி தத்ா ஶ்ச 

ஸுரக்ஷிதாஃ 
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கசச்ி நந் ஶ்ரதத்தாஸ்ய ஆஸாம் கசச்ித ்குஹ்யம் ந 

பாஷயஸ ௪௯ 

கசச்ி நந்ாக வநம் குப்தம் கசச்ி தய்த ஸம்தி யதநுகா: 

கசச்ி நந் கணிகா௭ஶ்வாநாம் கும்ஜராணாம் ச தர்ுப்யஸி 

௫0 

கசச்ித ்தரஶ்யயஸ நிதய்ம் மநுஷ்யாணாம் விபூஷிதம் 

உதத்ாயயாதத்ாய பூரவ்ா௭ஹ்யண ராஜபுதர் மஹா 

பயத ௫௧ 

கசச்ி நந் ஸரய்வ கரம்ாம்தா: ப்ரதய்க்ஷாநய்த 

விஶம்கயா  

ஸரய்வ வா புந: உதஸ்்ருஷ்டா மதய் யமவா௭தர் காரணம் 

௫௨  

கசச்ித ்ஸரவ்ாணி துரக்ாணி தந தாநய்ா௭௭யுயதா 

தவகஃ 

யநத்வ்ர ஶ்ச பரிபூரண்ாநி ததா ஶில்பி தநுரத்வரஃ ௫௩ 

ஆய ஸ்யத விபுலஃ கசச்ித ்கசச்ித ்அல்பதயரா வ்யயஃ 

அபாதய்ரஷு ந யத கசச்ித ்யகாயஶா கசச்தி ராகவ ௫௪ 

யதவதா௭ரய்த ச பிதர்௭ரய்த ப்ராஹ்மணா௭ப்யாகயதஷு 

ச 

யயாயதஷு மிதர் வரய்கஷு கசச்ித ்கசச்தி யத வ்யயஃ 

௫௫ 

கசச்ித ்ஆரய்யா விஶுதத்ா௭தம்ா க்ஷாரித ஶ்யசார 

கரம்ணா 

அப்ருஷ்டஃ ஶாஸ்தர் குஶவல: ந யலாபாத ்வதய்யத 

ஶுசிஃ ௫௬ 

க்ருஹீத ஶ்வசவ ப்ருஷ்ட ஶ்ச காயல தர்ுஷ்டஃ 

ஸகாரணஃ 

கசச்ி நந் முசய்யத யசாயரா தந யலாபா நந்ரரஷ்ப ௫௭ 

வ்யஸயந கசச்ித ்ஆடய் ஸ்ய துரக்த ஸ்ய ச ராகவ 

அரத்ம் விராகாஃ பஶ்யநத்ி தவா௭மாதய்ா பஹு ஶ்ருதாஃ 

௫௮ 

யாநி மிதய்ா௭பிஶஸ்தாநாம் பதநத்ய்௭ஸ்ராணி ராகவ 

தாநி புதர் பஶூந ்க்நநத்ி ப்ரதீய்ரத்ம் அநுஶாஸதஃ ௫௯ 
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கசச்ித ்வ்ருதத்ாம் ஶ்ச பாலாம் ஶ்ச வவதய் முகய்ாம் ஶ்ச 

ராகவ 

தாயநந மநஸா வாசா தர்ிபி: ஏவத ரப்ுபூஷயஸ ௬0 

கசச்ித ்குரூம் ஶ்ச வ்ருதத்ாம் ஶ்ச தாபஸாந ்

யதவதா௭திதீந ்

வசதய்ாம் ஶ்ச ஸரவ்ாந ்ஸிதத்ா௭ரத்ாந ்ப்ராஹ்மணாம் 

ஶ்ச நமஸ்யஸி ௬௧ 

கசச்ித ்அரய்தந வா தரம்ம் அரத்ம் தரய்மண வா புநஃ 

உதபௌ வா ப்ரதீி யலாயபந காயமந ந பாதயஸ ௬௨ 

கசச்ித ்அரத்ம் ச தரம்ம் ச காமம் ச ஜயதாம் வர 

விபஜ்ய காயல காலஜ்ே ஸரவ்ாந ்வரத யஸவயஸ ௬௩ 

கசச்ி தய்த ப்ராஹ்மணாஃ ஶரம் ஸரவ் ஶாஸ்தர்ா௭ரத் 

யகாவிதா: 

ஆஶம்ஸநய்த மஹா ப்ராஜ்ே தபௌர ஜாநபவதஃ ஸஹ 

௬௪ 

நாஸ்திக்யம் அநர்ுதம் கய்ராதம் ப்ரமாதம் தீரக் 

ஸூத்ரதாம் 

அதரஶ்நம் ஜ்ோநவதாம் ஆலஸ்யம் பம்ச வ்ருதத்ிதாம் 

௬௫ 

ஏக சிநத்நம் அரத்ாநாம் அநரத்ஜ்வே ஶ்ச மநத்்ரணம் 

நிஶ்சிதாநாம் அநா௭ரம்பம் மநத்்ரஸ்யா௭பரிரக்ஷணம் 

௬௬ 

மங்களஸ்யா௭ப்ரயயாகம் ச ப்ரதய்ுதத்ாநம் ச ஸரவ்த: 

கசச்ித ்தவ்ம் வரஜ்ய ஸ்யயதாந ்ராஜ யதாஷாம் 

ஶ்சதுரத்ஶ ௬௭ 

தஶ பம்ச சது ரவ்ரக்ாந ்ஸப்த வரக்ம் ச ததத்வ்த: 

அஷ்ட வரக்ம் தர்ிவரக்ம் ச விதய்ா ஸ்திஸ்ர ஶ்ச ராகவ 

௬௮ 

இம்தர்ியாணாம் ஜயம் புதத்வ்ா ஷாடக்ுண்யம் வதவ 

மாநுஷம்  

க்ருதய்ம் விம்ஶதி வரக்ம் ச ததா ப்ரக்ருதி மம்டலம் ௬௯ 

யாதர்ா தம்ட விதாநம் ச தவ்ி யயாநீ ஸம்தி 

விக்ரதஹௌ  
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கசச்ித ்யதவதாந ்மஹா ப்ராஜ்ே யதாவ த௭நுமநய்யஸ 

௭0 

மம்தர்ிபி ஸ்தவ்ம் யயதாதத்ிஷ்வட ஶ்சதுரப்ி ஸ்தர்ிபி 

யரவ வா  

கசச்ித ்ஸ மஸ்வத:  வ்யஸ்வத ஶ்ச மம்தர்ம் 

மம்தர்யயஸ மித: ௭௧ 

கசச்ி தய்த ஸபலா யவதா: கசச்ி தய்த ஸபலா: க்ரியா: 

கசச்ி தய்த ஸபலா தாரா: கசச்ி தய்த ஸபலம் ஶ்ருதம் ௭௨ 

கசச்ியதவஷவ யத புதத்ி ரய்யதாக்தா மம ராகவ  

ஆயுஷ்யா ச யஶஸ்யா ச தரம் காமா௭ரத் ஸம்ஹிதா 

௭௩ 

யாம் வ்ருதத்ிம் வரத்யத தாயதா யாம்ச ந: ப்ரபிதாமஹா: 

தாம் வ்ருதத்ிம் வரத்யஸ கசச்ி தய்ா ச ஸதப்தகா ஶுபா  

௭௪ 

கசச்ித ்ஸ்வாது க்ருதம் யபாஜ்யம் ஏயகா நா௭ஶ்நாஸி 

ராகவ 

கசச்ித ்ஆஶம்ஸமாயநப்யயா மிதய்ரப்யஃ 

ஸம்ப்ரயசச்ஸி ௭௫ 

ராஜா து தரய்மண ஹி பாலயிதவ்ா    

மஹாமதி ரத்ம்ட தர: ப்ரஜாநாம்  

அவாப்ய க்ருதஸ்்நாம் வஸுதாம் யதாவத ்  

இத ஶ்சய்ுத ஸ்ஸ்வரக் முவபதி விதவ்ாந ்௭௬ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஶததம 

ஸ்ஸரக்: 

ஏயகாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

ராம ஸ்ய வசநம் ஶ்ருதவ்ா பரதஃ ப்ரதய்ுவாச ஹ 

கிம் யம தரம்ா தவ்ிஹீந ஸ்ய ராஜ தரம்ஃ கரிஷ்யதி ௧ 

ஶாஶ்வயதா௭யம் ஸதா தரம்ஃ ஸ்தியதா௭ஸ்மாஸு 

நரரஷ்ப 

ஜ்யயஷ்ட புதய்ர ஸ்தியத ராஜந ்ந கநீயாந ்நர்ுயபா 

பயவத ்௨ 

ஸ ஸம்ருதத்ாம் மயா ஸாரத்ம் அயயாதய்ாம் கசச் 

ராகவ 

அபியஷசய சா௭௭தம்ாநம் குல ஸ்யா௭ஸ்ய பவாய நஃ ௩ 
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ராஜாநம் மாநுஷம் ப்ராஹு ரய்தவதய்வ ஸ மயதா மம 

யஸ்ய தரம்ா௭ரத் ஸஹிதம் வ்ருதத்ம் ஆஹுர ்அமாநுஷம் 

௪ 

யககய ஸ்யத ச மயி து தவ்யி சா௭ரண்யம் ஆஶ்ரியத 

திவம் ஆரய் கயதா ராஜா யாயஜூகஃ ஸதாம் மதஃ ௫ 

நிஷ்க்ராம்த மாதய்ர பவதி ஸஹ ஸீயத ஸ லக்்ஷமயண 

துஃக யஶாகா௭பி பூத ஸ்து ராஜா தர்ிதிவ ம௭ப்யகாத ்௬ 

உதத்ிஷ்ட புருஷ வ்யாக்ர க்ரியதாம் உதகம் பிதுஃ 

அஹம் சா௭யம் ச ஶதர்ுக்நஃ பூரவ்ம் ஏவ 

க்ருயதாததகௌ ௭ 

ப்ரியயண கலு ததத்ம் ஹி பிதர்ு யலாயகஷு ராகவ 

அக்ஷய்யம் பவதீதி ஆஹுர ்பவாம் ஶ்வசவ பிதுஃ 

ப்ரியஃ ௮ 

தவ்ா யமவ யஶாசம் ஸ்தவ தரஶ்யநப்ஸு:   

தவ்ய்யயவ ஸக்தாம் அநிவரத்ய் புதத்ிம்  

தவ்யா விஹீந ஸ்தவ யஶாக ருக்ண:   

தவ்ம் ஸம்ஸ்மரந ்அஸ்தமித: பிதா யத ௯ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

ஏயகாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

த்வ்யுத்தர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

தாம் ஶ்ருதவ்ா கருணாம் வாசம் பிதுர ்மரண 

ஸம்ஹிதாம் 

ராகயவா பரயத யநாக்தாம் பபூவ கத யசதநஃ ௧ 

தம் து வஜ்ர மியவா தஸ்்ருஷ்டம் ஆஹயவ 

தாநவா௭ரிணா 

வாக்வஜ்ரம் பரயத யநாக்தம் அமயநாஜ்ேம் பரம்தபஃ 

௨  

ப்ரக்ருஹ்ய பாஹூ ராயமா வவ புஷ்பிதா௭க்யரா யதா 

தர்ுமஃ 

வயந பரஶுநா க்ருதத் ஸ்ததா புவி பபாத ஹ ௩ 

ததா நிபதிதம் ராமம் ஜகதய்ாம் ஜகதீ பதிம் 

கூல காத பரிஶ்ராநத்ம் ப்ரஸுப்தம் இவ கும்ஜரம் ௪ 

ப்ராதர ஸ்யத மயஹஷ்வாஸம் ஸரவ்தஃ யஶாக 

கரஶ்ிதம் 
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ருதநத்ஃ ஸஹ வவயதஹ்யா ஸிஷிசுஃ ஸலியலந வவ ௫ 

ஸ து ஸம்ஜ்ோம் புந ரல்ப்தவ்ா யநதர்ாப்யாம் அஸ்ரம் 

உதஸ்்ருஜந ்

உபாக்ராமத காகுதஸ்்தஃ கர்ுபணம் பஹு பாஷிதும் ௬ 

ஸ ராம: ஸ்வரக் கதம் ஶ்ருதவ்ா பிதரம் ப்ருதிவீ பதிம்  

உவாச பரதம் வாக்யம் தரம்ா௭தம்ா தரம் ஸம்ஹிதம் ௭ 

கிம் கரிஷ்யாமி அயயாதய்ாயாம் தாயத திஷ்டாம் 

கதிம் கயத  

க: தாம் ராஜவரா௭தீநாம் அயயாதய்ாம் பாலயிஷ்யதி 

௮ 

கிம் நு தஸ்ய மயா காரய்ம் துரஜ்ாயதந மஹாதம்ந: 

யயா ம்ருயதா மம யஶாயகந ந மயா சா௭பி 

ஸம்ஸ்க்ருதஃ ௯ 

அயஹா பரத ஸிதத்ா௭ரய்தா யயந ராஜா தவ்யா௭நக 

ஶதர்ுகய்நந ச ஸரய்வஷு ப்யரத கர்ுதய்யஷு ஸதக்ர்ுதஃ ௧0 

நிஷ்ப்ரதாநாம் அயநகா௭கர்ா0 நயரநத்ய்ரண விநா 

க்ருதாம் 

நிவ்ருதத் வந வாயஸா௭பி ந அயயாதய்ாம் கநத்ும் 

உதஸ்யஹ ௧௧ 

ஸமாப்த வந வாஸம் மாம் அயயாதய்ாயாம் பரம்தப 

யகா நு ஶாஸிஷ்யதி புந ஸ்தாயத யலாகா௭நத்ரம் கயத 

௧௨ 

புரா ப்யரக்்ஷய ஸுவ்ருதத்ம் மாம் பிதா யாநய்ா௭௭ஹ 

ஸாநத்வ்யந ்

வாக்யாநி தாநி ஶ்யராஷ்யாமி குதஃ கரண் ஸுகா 

நய்௭ஹம் ௧௩ 

ஏவம் உக்தவ்ா ஸ பரதம் பாரய்ாம் அப்யயதய் ராகவஃ 

உவாச யஶாக ஸம்தப்தஃ பூரண் சநத்ர் நிபா௭௭நநாம் 

௧௪ 

ஸீயத ம்ருத ஸ்யத ஶ்வஶுரஃ பிதர்ா ஹீயநா௭ஸி 

லக்்ஷமண 

பரயதா துஃகம் ஆசஷ்யட ஸ்வரக்தம் ப்ருதிவீ பதிம் ௧௫ 

தயதா பஹு குணம் யதஷாம் பாஷ்யபா யநதய்ர 

ஷ்வ௭ஜாயத 
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ததா ப்ருவதி காகுஸ்யத குமாராணாம் யஶஸ்விநாம் ௧௬ 

தத ஸ்யத ப்ராதர ஸ்ஸரய்வ ப்ருஶம் ஆஶ்வாஸ்ய 

ராகவம்  

அப்ருவந ்ஜகதீ பரத்ு: க்ரியதாம் உதகம் பிது: ௧௭ 

ஸா ஸீதா ஶ்வஶுரம் ஶ்ருதவ்ா ஸ்வரக் யலாக கதம் 

நர்ுபம்  

யநதர்ாப்யாம் அஶ்ரு பூரண்ாப்யாம் அஶகந ்ஈக்ஷிதும் 

பதிம் ௧௮ 

ஸாநத்வ்யிதவ்ா து தாம் ராயமா ருதநத்ீம் 

ஜநகா௭௭தம்ஜாம் 

உவாச லக்்ஷமணம் ததர் துஃகியதா துஃகிதம் வசஃ ௧௯ 

ஆநய இம்குதி பிண்யாகம் சீரம் ஆஹர யசாதத்ரம் 

ஜல க்ரியா௭ரத்ம் தாத ஸ்ய கமிஷ்யாமி மஹாதம்நஃ 

௨0 

ஸீதா புரஸ்தா தவ்்ரஜது தவ்ம் ஏநாம் அபியதா வ்ரஜ 

அஹம் பஶ்சாத ்கமிஷ்யாமி கதி: ஹ்யயஷா ஸுதாருணா 

௨௧ 

தயதா நிதய் அநுக: யதஷாம் விதிதாதம்ா மஹாமதிஃ 

ம்ருது ரத்ாநத் ஶ்ச ஶாநத் ஶ்ச ராயம ச தர்ுட பக்திமாந ்

௨௨ 

ஸுமநத்ர்: வத: நர்ுப ஸுவதஃ ஸாரத்ம் ஆஶ்வாஸ்ய 

ராகவம் 

அவாதாரயத ்ஆலம்ப்ய நதீம் மநத்ாகிநீம் ஶிவாம் ௨௩ 

யத ஸுதீரத்ாம் ததஃ க்ருசச்ர்ாத ்உபாகம்ய யஶஸ்விநஃ 

நதீம் மநத்ாகிநீம் ரம்யாம் ஸதா புஷ்பித காநநாம் ௨௪ 

ஶீக்ர ஸ்யராதஸம் ஆஸாதய் தீரத்ம் ஶிவம் அகரத்மம் 

ஸிஷிசு: து உதகம் ராஜ்யே ததர் ஏதத ்யத  பவதவ்ிதி ௨௫ 

ப்ரக்ருஹ்ய ச மஹீபாயலா ஜல பூரிதம் அே்ஜலிம் 

திஶம் யாம்யாம் அபிமுயகா ருதந ்வசநம் அப்ரவீத ்௨௬ 

ஏதத ்யத ராஜ ஶாரத்ூல விமலம் யதாயம் அக்ஷயம் 

பிதர்ு யலாக கத ஸ்யா௭தய் மதத்தத்ம் உபதிஷ்டது ௨௭ 

தயதா மநத்ாகிநீ தீராத ்ப்ரதய்ுதத்ீரய் ஸ ராகவஃ 

பிது ஶ்சகார யதஜஸ்வீ நிவாபம் ப்ராதர்ுபிஃ ஸஹ ௨௮ 

ஐம்குதம் பதர ீமிஶ்ரம் பிண்யாகம் தரப் ஸம்ஸ்தயர 
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நய்ஸ்ய ராமஃ ஸுதுஃகா௭௭ரய்தா ருதந ்வசநம் அப்ரவீத ்

௨௯ 

இதம் பும்க்்ஷவ மஹாராஜ ப்ரயீதா யத ்அஶநா வயம் 

யத ்அநந்ஃ புருயஷா பவதி தத ்அநந்ா ஸ்தஸ்ய 

யதவதாஃ ௩0 

தத ஸ்யதவநவ மாரய்கண ப்ரதய்ுதத்ீரய் நதீ தடாத ்

ஆருயராஹ நர வ்யாக்யரா ரம்ய ஸாநும் மஹீதரம் ௩௧ 

ததஃ பரண் குடீ தவ்ாரம் ஆஸாதய் ஜகதீ பதிஃ 

பரிஜக்ராஹ பாஹுப்யாம் உதபௌ பரத 

லக்்ஷமதணௌ ௩௨ 

யதஷாம் து ருததாம் ஶப்தாத ்ப்ரதிஶ்ருதய்கா௭பவத ்

கிதரௌ 

ப்ராதர்ூணாம் ஸஹ வவயதஹ்யா ஸிம்ஹாநாம் இவ 

நரத்தாம் ௩௩ 

மஹா பலாநாம் ருததாம் குரவ்தாம் உதகம் பிது: 

விஜ்ோய துமுலம் ஶப்தம் தர்ஸ்தா பரத வஸநிகாஃ ௩௪ 

அப்ருவம் ஶ்சா௭பி ராயமண பரதஃ ஸம்கயதா தர்ுவம் 

யதஷாம் ஏவ மஹாந ்ஶப்தஃ யஶாசதாம் பிதரம் ம்ருதம் 

௩௫ 

அத வாஸாந ்பரிதய்ஜ்ய தம் ஸரய்வ௭பிமுகாஃ ஸ்வநம் 

அ ப்யயக மநயஸா ஜகம்ு ரய்தா ஸ்தாநம் ப்ரதாவிதாஃ 

௩௬ 

ஹவயர௭நய்ய கவஜர௭நய்ய ரவதர௭நய்ய 

ஸ்வலம்க்ருவதஃ 

ஸுகுமாரா ஸ்தவத வா௭நய்ய பதப்ியரவ நரா யயுஃ ௩௭ 

அசிர ப்யராஷிதம் ராமம் சிர விப்யராஷிதம் யதா 

த்ரஷ்டு காயமா ஜநஃ ஸரய்வா ஜகாம 

ஸஹஸா௭௭ஶ்ரமம் ௩௮ 

ப்ராதர்ூணாம் தவ்ரிதா ஸ்ததர் த்ரஷ்டு காமாஃ 

ஸமாகமம் 

யயு ரப்ஹு விவத ரய்ாவநஃ குர யநமி ஸ்வநா௭௭குவலஃ 

௩௯ 

ஸா பூமி ரப்ஹுபி ரய்ாவநஃ குர யநமி ஸமாஹதா 
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முயமாச துமுலம் ஶப்தம் தத்யௌர ்இவா௭ப்ர ஸமாகயம 

௪0 

யதந விதர்ாஸிதா நாகாஃ கயரணு பரிவாரிதாஃ 

ஆவாஸயநய்தா கநய்தந ஜக்முர ்அநய்தவ்நம் ததஃ ௪௧ 

வராஹ வ்ருக ஸம்கா ஶ்ச மஹிஷாஃ ஸரக்்ஷ வாநராஃ 

வ்யாக்ர யகாகரண் கவயா விதய்ரஷுஃ ப்ருஷவதஃ 

ஸஹ ௪௨ 

ரதாம்கஸாஹ்வா நதய்ூஹா ஹம்ஸாஃ காரண்டவாஃ 

ப்லவாஃ 

ததா பும்ஸ்யகாகிலாஃ கத்ரௌம்சா விஸம்ஜ்ோ 

யபஜியர திஶஃ ௪௩ 

யதந ஶப்யதந வித்ரஸ்வத: ஆகாஶம் பக்ஷிபிர ்வ்ருதம் 

மநுஷ்வய: ஆவ்ருதா பூமி: உபயம் ப்ரபதபௌ ததா ௪௪ 

தத  ஸ்தம் புருஷ வ்யாக்ரம் யஶஸ்விந ம௭ரிம்தமம்  

ஆஸீநம் ஸ்தம்டியல ராமம் ததரஶ் ஸஹஸா ஜந: ௪௫ 

விகரஹ்மாண: வகயகயீம் ஸஹியதா மம்தரா ம௭பி  

அபிகம்ய ஜயநா ராமம் பாஷ்ப பூரண் முயகா௭பவத ்

௪௬ 

தாந ்நராந ்பாஷ்ப பூரண்ா௭க்ஷாந ்ஸமீக்்ஷயா௭த 

ஸுதுஃகிதாந ்

பரய்ஷ்வஜத தரம்ஜ்ேஃ பிதர்ுவந ்மாதர்ுவ சச் ஸஃ ௪௭ 

ஸ ததர் காம்ஶ்சித ்பரிஷஸ்வயஜ நராந ் 

நரா ஶ்ச யகசி தத்ு தம் அப்யவாதயந ்

சகார ஸரவ்ாந ்ஸ வயஸ்ய பாநத்வாந ் 

 யதா௭ரஹ்ம் ஆஸாதய் ததா நர்ுபா தம்ஜஃ ௪௮ 

ததஃ ஸ யதஷாம் ருததாம் மஹாதம்நாம்  

புவம் ச கம் சா௭நுநிநாதயந ்ஸ்வநஃ 

குஹா கிரணீாம் ச திஶ ஶ்ச ஸம்ததம்  

ம்ருதம்க யகாஷ ப்ரதிம: ப்ரஶுஶ்ருயவ ௪௯ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

தவ்்யுதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

த்ரய்ுத்தர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

வஸிஷ்டஃ புரதஃ க்ருதவ்ா தாராந ்தஶரத ஸ்ய ச 

அபிசக்ராம தம் யதஶம் ராம தரஶ்ந தரஷ்ிதஃ ௧ 
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ராஜ பதந்ய் ஶ்ச கசச்நத்ய்யா மநத்ம் மநத்ாகிநீம் ப்ரதி 

ததர்ுஶு ஸ்ததர் தத ்தீரத்ம் ராம லக்்ஷமண யஸவிதம் ௨ 

தகௌஸல்யா பாஷ்ப பூரய்ணந முயகந பரிஶுஷ்யதா 

ஸுமிதர்ாம் அப்ரவீ தத்ீநா யா ஶ்சா௭நய்ா ராஜ 

யயாஷிதஃ ௩ 

இதம் யதஷாம் அநாதாநாம் க்லிஷ்டம் அக்லிஷ்ட 

கரம்ணாம் 

வயந ப்ராக்கலநம் தீரத்ம் யய யத நிரவ்ிஷயீ க்ருதாஃ ௪ 

இதஃ ஸுமிதய்ர புதர் ஸ்யத ஸதா ஜலம் அதநத்ர்ிதஃ 

ஸ்வயம் ஹரதி தஸௌமிதர்ி ரம்ம புதர் ஸ்ய காரணாத ்

௫ 

ஜகநய் ம௭பி யத புதர்: க்ருதவாந ்ந து கரஹ்ித: 

ப்ராது ரய்த௭ரத் ஸஹிதம் ஸரவ்ம் த தவ்ிஹிதம் 

குவணஃ ௬ 

அதய் அய ம௭பி யத புதர்: க்யலஶாநாம் அ தயதாசித: 

நீசா௭நரத் ஸமாசாரம் ஸஜ்ஜம் கரம் ப்ரமும்சது ௭ 

தக்ஷிணா௭கய்ரஷு தரய்பஷு ஸா ததரஶ் மஹீ தயல 

பிது: இங்குதி பிண்யாகம் நய்ஸ்தம் ஆயத யலாசநா ௮ 

தம் பூதமௌ பிது: ஆரய்தந நய்ஸ்தம் ராயமண வீக்்ஷய 

ஸா 

உவாச யதவீ தகௌஸல்யா ஸரவ்ா தஶரத ஸ்தர்ியஃ ௯ 

இதம் இக்்ஷவாகு நாத ஸ்ய ராகவ ஸ்ய மஹாதம்நஃ 

ராகயவண பிது ரத்தத்ம் பஶ்யத ஏதத ்யதா விதி ௧0 

தஸ்ய யதவ ஸமாந ஸ்ய பாரத்ிவ ஸ்ய மஹாதம்நஃ 

ந ஏதத ்ஔபயிகம் மநய்ய புகத் யபாக ஸ்ய யபாஜநம் 

௧௧ 

சதுரநத்ாம் மஹீம் புக்தவ்ா மயஹநத்ர் ஸதர்ுயஶா விபுஃ 

கதம் இங்குதி பிண்யாகம் ஸ பும்க்யத வஸுதா௭திபஃ 

௧௨ 

அயதா துஃகதரம் யலாயக ந கிம்சித ்ப்ரதிபாதி மா 

யதர் ராமஃ பிது ரத்தய்ாத ்இங்குதீ யக்ஷாதம் ருதத்ிமாந ்

௧௩ 

ராயம யணங்குதி பிண்யாகம் பிதுர ்ததத்ம் ஸமீக்்ஷய 

யம 
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கதம் துஃயகந ஹ்ருதயம் ந ஸ்யபாடதி ஸஹஸ்ரதா ௧௪ 

ஶ்ருதி ஸ்து கல்வியம் ஸதய்ா தலௌகிகீ ப்ரதிபாதி மா  

யத௭நந்: புருயஷா பவதி தத௭நந்ா ஸ்தஸ்ய யதவதா: 

௧௫ 

ஏவம் ஆரத்ாம் ஸபதந்ய் ஸ்தா ஜக்மு: ஆஶ்வாஸ்ய தாம் 

ததா 

ததர்ுஶு ஶ்சா௭௭ஶ்ரயம ராமம் ஸ்வரக்ா சச்ய்ுதம் 

இவா௭மரம் ௧௬ 

ஸரவ் யபாவகஃ பரிதய்க்தம் ராம ஸம்ப்யரக்்ஷய 

மாதரஃ 

ஆரத்ா முமுசுர௭ஶ்ரூணி ஸஸ்வரம் யஶாக கரஶ்ிதாஃ ௧௭ 

தாஸாம் ராமஃ ஸமுதத்ாய ஜக்ராஹ சரணாந ்ஶுபாந ்

மாதர்ூணாம் மநுஜ வ்யாக்ரஃ ஸரவ்ாஸாம் ஸதய் 

ஸம்கரஃ ௧௮ 

தாஃ பாணிபிஃ ஸுக ஸ்பரவ்ஶ ரம்்ருது அம்குளி தவலஃ 

ஶுவபஃ 

ப்ரமமாரஜ்ூ ரஜஃ ப்ருஷ்டா தர்ாமஸ்யா௭௭யதயலாசநாஃ 

௧௯ 

தஸௌமிதர்ி ர௭பி தாஃ ஸரவ்ா மாதர்ூ: ஸம்ப்யரக்்ஷய 

துஃகிதஃ 

அப்யவாதயதா௭௭ஸகத்ம் ஶவந ராமா த௭நநத்ரம் ௨0 

யதா ராயம ததா தஸ்மிந ்ஸரவ்ா வவ்ருதியர ஸ்தர்ியஃ 

வ்ருதத்ிம் தஶரதா ஜ்ஜாயத லக்்ஷமயண ஶுப லக்ஷயண  

௨௧ 

ஸீதா௭பி சரணாம் ஸ்தாஸாம் உபஸம்கர்ுஹ்ய துஃகிதா 

ஶ்வஶ்ரூணாம் அஶ்ரு பூரண்ா௭க்ஷீ ஸா பபூவா௭க்ரதஃ 

ஸ்திதா ௨௨ 

தாம் பரிஷ்வஜ்ய துஃகா௭௭ரத்ாம் மாதா துஹிதரம் யதா 

வந வாஸ க்ருஶாம் தீநாம் தகௌஸல்யா வாக்யம் 

அப்ரவீத ்௨௩ 

வியதஹ ராஜ ஸ்ய ஸுதா ஸ்நுஷா தஶரத ஸ்ய ச 

ராம பதநீ் கதம் துஃகம் ஸம்ப்ராப்தா நிரஜ்யந வயந ௨௪ 

பதம்ம் ஆதப ஸம்தப்தம் பரிக்லிஷ்டம் இயவாதப்லம் 
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காே்சநம் ரஜஸா தவ்ஸ்தம் க்லிஷ்டம் சநத்ர்ம் 

இவா௭ம்புவதஃ ௨௫ 

முகம் யத ப்யரக்்ஷய மாம் யஶாயகா தஹ 

தய்௭க்நிரிவா ஶ்ரயம் 

ப்ருஶம் மநஸி வவயதஹி வ்யஸநா௭௭ரணி ஸம்பவஃ 

௨௬ 

ப்ருவநத்ய்ாம் ஏவம் ஆரத்ாயாம் ஜநநய்ாம் பரதா௭கர்ஜஃ 

பாததௌ ஆஸாதய் ஜக்ராஹ வஸிஷ்ட ஸ்ய ஸ ராகவஃ 

௨௭ 

புயராஹித ஸ்யா௭க்நிஸமஸ்ய தஸ்ய வவ ததா    

ப்ருஹஸ்பயத ரிநத்ர் இவா௭மராதிபஃ 

ப்ரக்ருஹ்ய பாததௌ ஸுஸம்ருதத் யதஜஸஃ   

ஸவஹவ யதயநாப வியவஶ ராகவஃ   ௨௮ 

தயதா ஜகநய்ம் ஸஹிவதஃ ஸ மநத்ர்ிபிஃ  

புர ப்ரதாவந ஶ்ச ஸவஹவ வஸநிவகஃ 

ஜயநந தரம்ஜ்ே த யமந தரம்வாந ் 

உயபாபவிஷ்யடா பரத ஸ்ததா௭க்ரஜம்   ௨௯ 

உயபாபவிஷ்ட ஸ்து ததா ஸ வீரய்வாந ் 

தபஸ்வி யவயஷண ஸமீக்்ஷய ராகவம் 

ஶ்ரியா ஜ்வலநத்ம் பரதஃ க்ருதா௭0ஜலி:  

யதா மயஹநத்ர்ஃ ப்ரயதஃ ப்ரஜாபதிம்  ௩0 

கிம் ஏஷ வாக்யம் பரயதா௭தய் ராகவம்   

ப்ரணம்ய ஸதக்்ருதய் ச ஸாது வக்்ஷயதி 

இதீவ தஸ்யா௭௭ரய் ஜந ஸ்ய ததத்வ்யதா  

பபூவ தகௌதூஹலம் உதத்மம் ததா   ௩௧ 

ஸ ராகவஃ ஸதய் தர்ுதி ஶ்ச லக்்ஷமயணா  

மஹாநு பாயவா பரத ஶ்ச தாரம்ிகஃ 

வ்ருதாஃ ஸுஹ்ருதப்ி ஶ்ச வியரஜு ர௭தவ்யர   

யதா ஸதஸ்வயஃ ஸஹிதா: தர்யயா௭க்நயஃ ௩௨ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட தர்ய்ுதத்ர 

ஶததம ஸ்ஸரக்: 

சதுருதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

தம் து ராமஃ ஸமாஜ்ோய ப்ராதரம் குரு வதஸ்லம் 

லக்்ஷமயணந ஸஹ ப்ராதர்ா ப்ரஷ்டும் ஸமுபசக்ரயம ௧ 
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கிம் ஏதத ்இசய்சயம் அஹம் ஶ்யராதும் ப்ரவ்யாஹ்ருதம் 

தவ்யா 

யஸ்மாத ்தவ்ம் ஆகயதா யதஶம் இமம் சீர ஜடா௭ஜிநீ ௨ 

கிம் நிமிதத்ம் இமம் யதஶம் க்ருஷ்ணா௭ஜிந ஜடா தரஃ 

ஹிதவ்ா ராஜ்யம் ப்ரவிஷ்ட ஸ்தவ்ம் தத ்ஸரவ்ம் வக்தும் 

அரஹ்ஸி ௩ 

இதய்ுகத்ஃ யககயீ புதர்ஃ காகுதஸ்்யதந மஹாதம்நா 

ப்ரக்ருஹ்ய பலவ தப்ூயஃ ப்ராே்ஜலி ரவ்ாக்யம் அப்ரவீத ்

௪ 

ஆரய்ம் தாதஃ பரிதய்ஜ்ய கர்ுதவ்ா கரம் ஸுதுஷ்கரம் 

கதஃ ஸ்வரக்ம் மஹா பாஹுஃ புதர் யஶாகா௭பி பீடிதஃ 

௫ 

ஸ்தர்ியா நியுக்தஃ வகயகய்யா மம மாதர்ா பரம்தப 

சகார ஸுமஹத ்பாபம் இதம் ஆதம்யயஶா ஹரம் ௬ 

ஸா ராஜ்ய பலம் அப்ராப்ய விதவா யஶாக கரஶ்ிதா 

பதிஷ்யதி மஹா யகாயர நிரயய ஜநநீ மம ௭ 

தஸ்ய யம தாஸ பூதஸ்ய ப்ரஸாதம் கரத்ும் அரஹ்ஸி 

அபிஷிம்சஸ்வ சா௭தவ்யவ ராஜ்யயந மகவாந ்இவ ௮ 

இமாஃ ப்ரக்ருதயஃ ஸரவ்ா விதவா மாதர ஶ்ச யாஃ 

தவ்த ்ஸகாஶம் அநுப்ராப்தாஃ ப்ரஸாதம் கரத்ும் 

அரஹ்ஸி ௯ 

ததா௭நுபூரவ்்யா யுகத்ம் ச யுகத்ம் சா௭௭தம்நி மாநத 

ராஜ்யம் ப்ராப்நுஹி தரய்மண ஸகாமாந ்ஸுஹ்ருதஃ குரு 

௧0 

பவது அவிதவா பூமிஃ ஸமகர்ா பதிநா தவ்யா 

ஶஶிநா விமயல யநவ ஶாரதீ ரஜநீ யதா ௧௧ 

ஏபி ஶ்ச ஸசிவவஃ ஸாரத்ம் ஶிரஸா யாசியதா மயா 

ப்ராதுஃ ஶிஷ்ய ஸ்ய தாஸ ஸ்ய ப்ரஸாதம் கரத்ும் 

அரஹ்ஸி ௧௨ 

தத ்இதம் ஶாஶ்வதம் பிதர்ய்ம் ஸரவ்ம் ப்ரக்ருதி 

மண்டலம் 

பூஜிதம் புருஷ வ்யாக்ர நா௭திக்ரமிதும் அரஹ்ஸி ௧௩ 

ஏவம் உக்தவ்ா மஹா பாஹுஃ ஸபாஷ்பஃ யககயீ ஸுதஃ 

ராம ஸ்ய ஶிரஸா பாததௌ ஜக்ராஹ பரதஃ புநஃ ௧௪ 
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தம் மதத்ம் இவ மாதங்கம் நிஶ்ஶ்வஸநத்ம் புநஃ புநஃ 

ப்ராதரம் பரதம் ராமஃ பரிஷ்வஜ்ய இதம் அப்ரவீத ்௧௫ 

குலீநஃ ஸதத்வ் ஸம்பநந்: யதஜஸ்வீ சரித வ்ரதஃ 

ராஜ்ய யஹயதாஃ கதம் பாபம் ஆசயரத ்தவ் தவ்ியதா 

ஜநஃ ௧௬ 

ந யதாஷம் தவ்யி பஶ்யாமி ஸூக்்ஷமம் அப்ய௭ரி ஸூதந 

ந சா௭பி ஜநநீம் பால்யா தத்வ்ம் விகரஹ்ிதும் அரஹ்ஸி 

௧௭ 

காமகாயரா மஹா ப்ராஜ்ே குரூணாம் ஸரவ்தா௭நக  

உபபநய்நஷு தாயரஷு புதய்ரஷு ச விதீயயத ௧௮ 

வய ம௭ஸ்ய யதா யலாயக ஸம்க்யாதா ஸ்தஸௌம்ய 

ஸாதுபி: 

பாரய்ா: புதர்ா ஶ்ச ஶிஷ்யா ஶ்ச தவ் ம௭நுஜ்ோது 

மரஹ்ஸி ௧௯ 

வயந வா சீர வஸநம் தஸௌம்ய க்ரிஷ்ணா௭ஜிநாம்பரம் 

ராஜ்யய வா௭பி மஹாராயஜா மாம் வாஸயிது மீஶ்வர: 

௨0 

யாவத ்பிதரி தரம்ஜ்யே தகௌரவம் யலாக ஸதக்்ருதம் 

தாவ தத்ரம்ப்ருதாம் ஶ்யரஷ்ட ஜநநய்ாம் அபி 

தகௌரவம் ௨௧ 

ஏதாப்யாம் தரம் ஶீலாப்யாம் வநம் கசய்சதி ராகவ 

மாதா பிதர்ுப்யாம் உக்யதா௭ஹம் கதம் அநய்த ்

ஸமாசயர ௨௨ 

தவ்யா ராஜ்யம் அயயாதய்ாயாம் ப்ராப்தவ்யம் யலாக 

ஸதக்்ருதம் 

வஸ்தவ்யம் தண்டகா௭ரண்யய மயா வல்கல வாஸஸா 

௨௩ 

ஏவம் க்ருதவ்ா மஹா ராயஜா விபாகம் யலாக 

ஸநந்ிததௌ 

வ்யாதிஶ்ய ச மஹா யதஜா திவம் தஶரயதா கதஃ ௨௪ 

ஸ ச ப்ரமாணம் தரம்ா௭௭தம்ா ராஜா யலாக குரு ஸ்தவ 

பிதர்ா ததத்ம் யதா பாகம் உபயபாக்தும் தவ்ம் 

அரஹ்ஸி ௨௫ 
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சதுரத்ஶ ஸமாஃ தஸௌம்ய தண்டகா௭ரண்யம் 

ஆஶ்ரிதஃ 

உபயபாக்்ஷயய தவ்௭ஹம் ததத்ம் பாகம் பிதர்ா 

மஹாதம்நா ௨௬ 

ய தப்ரவீந ்மாம் நர யலாக ஸதக்்ருதஃ  

பிதா மஹாதம்ா விபுதா௭தியபாபமஃ 

த யதவ மநய்ய பரமாதம்யநா ஹிதம்  

ந ஸரவ் யலாயகஶ்வர பாவம் அப்ய௭ஹம்  ௨௭ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட சதுருதத்ர 

ஶததம ஸ்ஸரக்: 

பம்யசாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

ததஃ புருஷ ஸிம்ஹாநாம் வ்ருதாநாம் வதஃ ஸுஹ்ரு 

தக்வணஃ 

யஶாசதாம் ஏவ ரஜநீ துஃயகந வ்யதய்வரத்த ௧ 

ரஜநய்ாம் ஸுப்ரபாதாயாம் ப்ராதர ஸ்யத ஸுஹ்ரு 

தவ்்ருதாஃ 

மநத்ாகிநய்ாம் ஹுதம் ஜப்யம் கர்ுதவ்ா ராமம் உபாகமந ்

௨ 

தூஷ்ணம்ீ யத ஸமுபாஸீநா ந கஶ்சித ்கிம்சித ்அப்ரவீத ்

பரத ஸ்து ஸுஹ்ரு நம்தய்ய ராமம் வசநம் அப்ரவீத ்௩ 

ஸாம்தவ்ிதா மாமிகா மாதா ததத்ம் ராஜ்யம் இதம் மம 

த தத்தாமி தவவ வா௭ஹம் பும்க்்ஷவ ராஜ்யம் 

அகண்டகம் ௪ 

மஹதா இவ அம்பு யவயகந பிநந்ஃ யஸதுர ்ஜலாகயம 

துராவாரம் தவ் த௭நய்யந ராஜ்ய கண்டம் இதம் மஹத ்

௫ 

கதிம் கர இவா௭ஶ்வ ஸ்ய தாரக்்்ஷய ஸ்யயவ 

பததர்ிணஃ 

அநுகநத்ும் ந ஶக்தி ரய்ம கதிம் தவ மஹீபயத ௬ 

ஸுஜீவம் நிதய்ஶ ஸ்தஸ்ய யஃ பவர ருபஜீவ்யயத 

ராம யதந து துரஜ்ீவம் யஃ பராந ்உபஜீவதி ௭ 

யதா து யராபியதா வ்ருக்ஷஃ புருயஷண விவரத்ிதஃ 

ஹ்ரஸ்வயகண துரா௭௭யராயஹா ரூட ஸ்கநய்தா 

மஹா தர்ுமஃ ௮ 
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ஸ யதா புஷ்பியதா பூதவ்ா பலாநி ந விதரஶ்யயத ்

ஸ தாம் நா௭நுபயவத ்ப்ரதீிம் யஸ்ய யஹயதாஃ 

ப்ரயராபிதஃ ௯ 

ஏயஷாபமா மஹாபாயஹா தவ்ம் அரத்ம் யவதத்ும் 

அரஹ்ஸி 

யதி தவ்ம் அஸ்மாந ்ருஷயபா பரத்ா ப்ருதய்ாந ்ந ஶாதி 

ஹி ௧0 

ஶ்யரணய ஸ்தவ்ாம் மஹா ராஜ பஶ்யநத்ு அக்ரய்ா ஶ்ச 

ஸரவ்ஶஃ 

ப்ரதபம்தம் இவா௭௭திதய்ம் ராஜ்யய ஸ்திதம் 

அரிம்தமம் ௧௧ 

தவா௭நுயாயந காகுஸ்த மதத்ா நரத்நத்ு குே்ஜராஃ 

அநத் : புர கதா நாரய்யா நநத்நத்ு ஸுஸமாஹிதாஃ ௧௨ 

தஸ்ய ஸாது இதி அமநய்நத் நாகரா விவிதா ஜநாஃ 

பரத ஸ்ய வசஃ ஶ்ருதவ்ா ராமம் ப்ரதய்௭நுயாசதஃ ௧௩ 

தம் ஏவம் துஃகிதம் ப்யரக்்ஷய விலபநத்ம் யஶஸ்விநம் 

ராமஃ க்ருதா௭௭தம்ா பரதம் ஸமாஶ்வாஸயத ்

ஆதம்வாந ்௧௪ 

நா௭௭தம்நஃ காம காயரா௭ஸ்தி புருயஷா௭யம் 

அநீஶ்வரஃ 

இத ஶ்ச இதரத: ச ஏநம் க்ருதாநத்ஃ பரிகரஷ்தி ௧௫ 

ஸரய்வ க்ஷயாநத்ா நிசயாஃ பதநா௭நத்ாஃ 

ஸமுசச்ர்யாஃ 

ஸம்யயாகா விப்ரயயாகா௭நத்ா மரணா௭நத்ம் ச 

ஜீவிதம் ௧௬ 

யதா பலாநாம் பக்வாநாம் நா௭நய்தர் பதநாத ்பயம் 

ஏவம் நர ஸ்ய ஜாத ஸ்ய நா௭நய்தர் மரணாத ்பயம் ௧௭ 

யதா௭காரம் தர்ுட ஸ்தூணம் ஜீரண்ம் பூதவ்ா௭வஸீததி 

தவதவ ஸீதநத்ி நரா ஜரா ம்ருதய்ு வஶம் கதாஃ ௧௮ 

அதய்யதி ரஜநீ யா து ஸா ந ப்ரதி நிவரத்யத  

யாதய்யவ யமுநா பூரண்ா ஸமுதர்ம் உதகா௭௭குலம் ௧௯ 

அயஹா ராதர்ாணி கசச்நத்ி ஸரய்வஷாம் ப்ராணிநாம் 

இஹ 
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ஆயூம்ஷி க்ஷபய நத்ய்ா௭௭ஶு க்ரஷ்ீயம ஜலம் இவ 

அம்ஶவஃ ௨0 

ஆதம்ாநம் அநுயஶாச தவ்ம் கிம் அநய்ம் அநுயஶாசஸி 

ஆயு ஸ்யத ஹீயயத யஸ்ய ஸ்தித ஸ்ய ச கத ஸ்ய ச ௨௧ 

ஸஹ ஏவ ம்ருதய்ுர ்வ்ரஜதி ஸஹ ம்ருதய்ுர ்நிஷீததி 

கதவ்ா ஸுதீரக்ம் அதவ்ாநம் ஸஹ ம்ருதய்ுர ்நிவரத்யத 

௨௨ 

காதய்ரஷு வலயஃ ப்ராப்தாஃ ஶ்யவதா ஶ்வசவ 

ஶியராருஹாஃ 

ஜரயா புருயஷா ஜீரண்ஃ கிம் ஹி கர்ுதவ்ா ப்ரபாவயயத ்

௨௩ 

நம்தம்தி உதித ஆதிதய்ய நம்தம்தி அஸ்தம் இயத 

ரதவௌ 

ஆதம்யநா நா௭வபுதய்நய்த மநுஷ்யா ஜீவித க்ஷயம் 

௨௪ 

ஹ்ருஷ்யம்தி ருது முகம் தர்ுஷ்டவ்ா நவம் நவம் 

இஹா௭௭கதம் 

ருதூநாம் பரிவரய்தந ப்ராணிநாம் ப்ராண ஸம்க்ஷயஃ 

௨௫ 

யதா காஷ்டம் ச காஷ்டம் ச ஸயமயாதாம் 

மஹா௭௭ரண்யவ 

ஸயமதய் ச வ்யயபயாதாம் காலம் ஆஸாதய் கம்சந 

௨௬ 

ஏவம் பாரய்ா ஶ்ச புதர்ா ஶ்ச ஜ்ோதய ஶ்ச வஸூநி ச 

ஸயமதய் வ்யவதாவநத்ி தர்ுயவா ஹி ஏஷாம் விநா 

பவஃ ௨௭ 

நா௭தர் கஶ்சித ்யதா பாவம் ப்ராண ீஸம௭பிவரத்யத 

யதந தஸ்மிந ்ந ஸாமரத்ய்ம் 

ப்யரதஸ்யா௭ஸ்தய்௭நுயஶாசதஃ ௨௮ 

யதா ஹி ஸாரத்ம் கசச்நத்ம் ப்ரூயாத ்கஶ்சித ்பதி 

ஸ்திதஃ 

அஹம் அபி ஆகமிஷ்யாமி ப்ருஷ்டயதா பவதாம் இதி 

௨௯ 
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ஏவம் பூரவ்வ: கயதா மாரக்ஃ பிதர்ு வபதாமயஹா 

தர்ுவஃ 

தம் ஆபநந்ஃ கதம் யஶாயசத ்யஸ்ய நா௭ஸ்தி 

வ்யதிக்ரமஃ ௩0 

வயஸஃ பதமாந ஸ்ய ஸ்யராதயஸா வா௭நிவரத்ிநஃ 

ஆதம்ா ஸுயக நியயாக்தவ்யஃ ஸுக பாஜஃ ப்ரஜாஃ 

ஸ்ம்ருதாஃ ௩௧ 

தரம்ா௭௭தம்ா ஸ ஶுவபஃ கர்ுதஸ்்வநஃ கர்துபி 

ஶ்சா௭௭ப்த தக்ஷிவணஃ 

தூத பாயபா கதஃ ஸ்வரக்ம் பிதா நஃ ப்ருதிவீ பதிஃ ௩௨ 

ப்ருதய்ாநாம் பரணாத ்ஸம்யக் ப்ரஜாநாம் பரிபாலநாத ்

அரத்  ஆதாநா சச் தரய்மண பிதா ந ஸ்தர்ிதிவம் கதஃ 

௩௩ 

கரம்பி ஸ்து ஶுவப ரிஷ்வட: க்ரதுபி ஶ்சா௭௭ப்த 

தக்ஷிவணஃ 

ஸ்வரக்ம் தஶரத: ப்ராப்த: பிதா ந: ப்ருதிவீ பதி: ௩௪  

இஷ்டவ்ா பஹு விவத: யஜ்வே: யபாகாம் ஶ்சா௭வாப்ய 

புஷ்கலாந ்

உதத்மம் ச ஆயு: ஆஸாதய் ஸ்வரக்தஃ ப்ருதிவீ பதிஃ ௩௫ 

ஆயு: உதத்ம மா௭௭ஸாதய் யபாகாந௭பி ச ராகவ: 

ஸ ந யஶாசய்: பிதா தாத ஸ்வரக்த: ஸதக்்ருத ஸ்ஸதாம் 

௩௬ 

ஸ ஜீரண்ம் மாநுஷம் யதஹம் பரிதய்ஜ்ய பிதா ஹி நஃ 

வதவீம் ருதத்ிம் அநுப்ராப்யதா ப்ரஹ்மயலாக 

விஹாரிணம்ீ ௩௭ 

தம் து வநவம் விதஃ கஶ்சித ்ப்ராஜ்ேஃ யஶாசிதும் 

அரஹ்தி 

தவ் தவ்ியதா ய தவ்ித ஶ்சா௭பி ஶ்ருதவாந ்புதத்ிமதத்ரஃ 

௩௮ 

ஏயத பஹு விதாஃ யஶாகா விலாப ருதியத ததா 

வரஜ்நீயா ஹி தீயரண ஸரவ்ா௭வஸ்தாஸு தீமதா ௩௯ 

ஸஸ்வஸ்யதா பவ மா யஶாசீ: யாதவ்ா சா௭௭வஸ தாம் 

புரம்ீ 

ததா பிதர்ா நியுக்யதா௭ஸி வஶிநா வததாம் வர ௪0 
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யதர்ா௭ஹம் அபி யதவநவ நியுகத்ஃ புண்ய கரம்ணா 

ததவ்ர வா௭ஹம் கரிஷ்யாமி பிது: ஆரய் ஸ்ய ஶாஸநம் 

௪௧ 

ந மயா ஶாஸநம் தஸ்ய தய்க்தும் நய்ாய்யம் அரிம்தம 

தத ்தவ்யா௭பி ஸதா மாநய்ம் ஸ வவ பநத்ுஃ ஸ நஃ பிதா 

௪௨ 

ததவ்ச: பிதுயர வா௭ஹம் ஸம்மதம் தரம் சாரிண: 

கரம்ணா பாலயிஷ்யாமி வந வாயஸந ராகவ ௪௩ 

தாரம்ியகணா௭நர்ுஶம்யஸந நயரண குரு வரத்ிநா  

பவிதவ்யம் நர வ்யாக்ர பரயலாகம் ஜிகீஷதா  ௪௪ 

ஆதம்ாநம் அநுதிஷ்ட தவ்ம் ஸ்வபாயவந நரரஷ்ப 

நிஶாம்ய து ஶுபம் வ்ருதத்ம் பிது: தஶரத ஸ்ய ந: ௪௫ 

இதய்யவம் உக்தவ்ா வசநம் மஹாதம்ா   

பிது ரந்ியதஶ பரிபாலநா௭ரத்ம்  

யவீயஸம் ப்ராதரம் அரத்வத ்ச   

ப்ரபு ரம்ுஹுரத்ாத ்விரராம ராம: ௪௬ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

பம்யசாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

ஷடுத்தர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

ஏவம் உக்தவ்ா து விரயத ராயம வசநம் அரத்வத ்

தயதா மம்தாகிநீ தீயர ராமம் ப்ரக்ருதி வதஸ்லம்  

உவாச பரத ஶ்சிதர்ம் தாரம்ியகா தாரம்ிகம் வசஃ ௧ 

யகா ஹி ஸ்யாத ்ஈதர்ுயஶா யலாயக யாதர்ுஶ ஸ்தவ்ம் 

அரிம்தம 

ந தவ்ாம் ப்ரவ்யதயயத ்துஃகம் ப்ரதீி ரவ்ா ந 

ப்ரஹரஷ்யயத ்௨ 

ஸம்மத ஶ்சா௭ஸி வ்ருதத்ாநாம் தாம் ஶ்ச ப்ருசச்ஸி 

ஸம்ஶயாந ்௩ 

யதா ம்ருத ஸ்ததா ஜீவந ்யதா அஸதி ததா ஸதி 

ய ஸ்வயஷ புதத்ி லாபஃ ஸ்யாத ்பரிதப்யயத யகந ஸஃ 

௪ 

பரா பரஜ்யோ யஶ்ச ஸ்யாத ்ததா தவ்ம் மநுஜா௭திப  

ஸ ஏவம் வ்யஸநம் ப்ராப்ய ந விஷீதிதும் அரஹ்தி ௫ 
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அமயராபம ஸதத்வ் ஸ்தவ்ம் மஹாதம்ா ஸதய் 

ஸம்கரஃ 

ஸரவ்ஜ்ேஃ ஸரவ்தரஶ்ீ ச புதத்ிமாம் ஶ்சா௭ஸி ராகவ ௬ 

ந தவ்ாம் ஏவம் குவணர ்யுகத்ம் ப்ரபவா௭பவ 

யகாவிதம் 

அவிஷஹ்யதமம் துஃகம் ஆஸாதயிதும் அரஹ்தி ௭ 

ப்யராஷியத மயி யத ்பாபம் மாதர்ா மதக்ாரணாத ்

க்ருதம் 

க்ஷுத்ரயா தத௭நிஷ்டம் யம ப்ரஸீதது பவாந ்மம ௮ 

தரம் பநய்தந பதய்தா௭ஸ்மி யதயநமாம் யநஹ மாதரம் 

ஹநம்ி தீவ்யரண தண்யடந தண்டா௭ரஹ்ாம் பாப 

காரிணம்ீ ௯ 

கதம் தஶரதா ஜ்ஜாதஃ ஶுதத் அபிஜந கரம்ணஃ 

ஜாநந ்தரம்ம் அதரம்ிஷ்டம் குரய்ாம் கரம் ஜுகுப்ஸிதம் ௧0 

குருஃ க்ரியாவாந ்வ்ருதத் ஶ்ச ராஜா ப்யரதஃ பியததி ச 

தாதம் ந பரிகரய்ஹயம் வதவதம் யசதி ஸம்ஸதி ௧௧ 

யகா ஹி தரம்ா௭ரத்யயா ரஹ்ீநம் ஈதர்ுஶம் கரம் 

கில்பிஷம் 

ஸ்தர்ியாஃ ப்ரியம் சிகீரஷ்ுஃ ஸந ்குரய்ா தத்ரம்ஜ்ே 

தரம்வித ்௧௨ 

அநத் காயல ஹி பூதாநி முஹ்யநத்ீ தி புரா ஶ்ருதிஃ 

ராஜ்வேவம் குரவ்தா யலாயக ப்ரதய்க்ஷா ஸா ஶ்ருதிஃ 

க்ருதா ௧௩ 

ஸாது அரத்ம் அபிஸம்தாய க்யராதாந ்யமாஹா சச் 

ஸாஹஸாத் 

தாத ஸ்ய யத ்அதிக்ராநத்ம் ப்ரதய்ாஹரது தத ்பவாந ்

௧௪ 

பிதுர ்ஹி ஸம௭திக்ராநத்ம் புதய்ரா யஃ ஸாது மநய்யத 

தத ்அபதய்ம் மதம் யலாயக விபரதீம் அயதா௭நய்தா 

௧௫ 

தத ்அபதய்ம் பவாந ்அஸ்து மா பவாந ்துஷ்க்ருதம் பிதுஃ 

அபிபதத்ா கர்ுதம் கரம் யலாயக தீர விகரஹ்ிதம் ௧௬ 

வகயகயீம் மாம் ச தாதம் ச ஸுஹ்ருயதா பாநத்வாம் ஶ்ச 

நஃ 
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தபௌர ஜாநபதாந ்ஸரவ்ாம: தர்ாது ஸரவ்ம் இதம் பவாந ்

௧௭ 

க்வ சா௭ரண்யம் க்வ ச க்ஷாதர்ம் க்வ ஜடாஃ க்வ ச 

பாலநம் 

ஈதர்ுஶம் வ்யாஹதம் கரம் ந பவாந ்கரத்ும் அரஹ்தி ௧௮ 

ஏஷ ஹி ப்ரதயமா தரம்: க்ஷதர்ியஸ்யா௭பியஷசநம் 

யயந ஶக்யம் மஹா ப்ராஜ்ே ப்ரஜாநாம் பரிபாலநம் ௧௯ 

கஶ்ச ப்ரதய்க்ஷம் உதஸ்்ருஜ்ய ஸம்ஶய ஸ்தம் 

அலக்ஷணம்  

ஆயதிஸ்தம் சயர தத்ரம்ம் க்ஷதர் பம்து ர௭நிஶ்சிதம் ௨0 

அத கய்லஶஜம் ஏவ தவ்ம் தரம்ம் சரிதும் இசச்ஸி 

தரய்மண சதுயரா வரண்ாந ்பாலயந ்க்யலஶம் ஆப்நுஹி 

௨௧ 

சதுரண்ாம் ஆஶ்ரமாணாம் ஹி காரஹ்ஸ்தய்ம் 

ஶ்யரஷ்டம் ஆஶ்ரமம் 

ப்ராஹு ரத்ரம்ஜ்ே தரம்ஜ்ோ ஸ்தம் கதம் தய்க்தும் 

அரஹ்ஸி ௨௨ 

ஶ்ருயதந பாலஃ ஸ்தாயநந ஜநம்நா பவயதா ஹி அஹம் 

ஸ கதம் பாலயிஷ்யாமி பூமிம் பவதி திஷ்டதி ௨௩ 

ஹீந புதத்ி குயணா பாயலா ஹீநஃ ஸ்தாயநந 

சா௭ப்ய௭ஹம் 

பவதா ச விநா பூயதா ந வரத்யிதும் உதஸ்யஹ ௨௪ 

இதம் நிகிலம் அவ்யக்ரம் பிதர்ய்ம் ராஜ்யம் அகண்டகம் 

அநுஶாதி ஸ்வ தரய்மண தரம்ஜ்ே ஸஹ பாநத்வவஃ 

௨௫ 

இவஹவ தவ்ா௭பிஷிம்சம்து தரம்ஜ்ே ஸஹ பாநத்வவஃ 

ருதவ்ிஜஃ ஸவஸிஷ்டா ஶ்ச மநத்்ரவந ்மநத்ர் யகாவிதாஃ 

௨௬ 

அபிஷிக்த ஸ்தவ்ம் அஸ்மாபி: அயயாதய்ாம் பாலயந 

வ்ரஜ 

விஜிதய் தரஸா யலாகாந ்மருதப்ி: இவ வாஸவஃ ௨௭ 

ருணாநி த்ரணீி அபாகுரவ்ந ்துரஹ்்ருதஃ ஸாது நிரத்ஹந ்

ஸுஹ்ருத ஸ்தரப்யந ்காவம ஸ்தவ்ம் ஏவா௭தர்ா௭நுஶாதி 

மாம்  ௨௮ 
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அதய்ா௭௭ரய் முதிதாஃ ஸநத்ு ஸுஹ்ருத ஸ்யத௭பியஷசயந 

அதய் பீதாஃ பாலயநத்ாம் துரஹ்்ருத ஸ்யத தியஶா தஶ 

௨௯ 

ஆகய்ராஶம் மம மாது ஶ்ச ப்ரம்ருஜ்ய புருஷரஷ்ப 

அதய் ததர் பவநத்ம் ச பிதரம் ரக்ஷ கில்பிஷாத ்௩0 

ஶிரஸா தவ்ா௭பியாயச௭ஹம் குருஷ்வ கருணாம் மயி 

பாநத்யவஷு ச ஸரய்வஷு பூயதஷு இவ மயஹஶ்வரஃ ௩௧ 

அவத தத ்ப்ருஷ்டதஃ க்ருதவ்ா வநம் ஏவ பவாந ்இதஃ 

கமிஷ்யதி கமிஷ்யாமி பவதா ஸாரத் மப்ய௭ஹம் ௩௨ 

ததா௭பி ராயமா பரயதந தாம்யதா   

ப்ரஸாதய்மாநஃ ஶிரஸா மஹீபதிஃ 

ந வசவ சக்யர கமநாய ஸதத்வ்வாந ் 

மதிம் பிது ஸ்த தவ்சயந ப்ரதிஷ்டிதஃ   ௩௩ 

தத ்அதப்ுதம் ஸ்வதரய்ம் அயவக்்ஷய ராகயவ  

ஸமம் ஜயநா ஹரஷ்ம் அவாப துஃகித: 

ந யாதய்௭யயாதய்ாம் இதி துஃகியதா௭பவத ் 

ஸ்திர ப்ரதிஜ்ேதவ்ம் அயவக்்ஷய ஹரஷ்ிதஃ  ௩௪ 

தம் ருதவ்ியஜா வநகம யூத வல்லபா:   

ததா விஸம்ஜ்ோ௭ஶ்ரு களாஶ்ச மாதரஃ 

ததா ப்ருவாணம் பரதம் ப்ரதுஷ்டுவுஃ   

ப்ரணம்ய ராமம் ச யயாசியர ஸஹ  ௩௫ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஷடுதத்ர 

ஶததம ஸ்ஸரக்: 

ஸப்யதாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

புந: ஏவம் ப்ருவாணம் து பரதம் லக்்ஷமணா௭க்ரஜஃ 

ப்ரதய்ுவாச ததஃ ஶ்ரீமாந ்ஜ்ோதி மதய்ய அதி ஸதக்்ருதஃ 

௧ 

உபபநந்ம் இதம் வாக்யம் ய தத்வ்ம் ஏவம் அபாஷதாஃ 

ஜாதஃ புதய்ரா தஶரதாத ்வகயகய்யாம் ராஜ ஸதத்மாத ்

௨ 

புரா ப்ராதஃ பிதா நஃ ஸ மாதரம் யத ஸமுதவ்ஹந ்

மாதாமயஹ ஸமாஶ்தரௌஷீத ்ராஜ்ய ஶுல்கம் 

அநுதத்மம் ௩ 

யதவா௭ஸுயர ச ஸம்க்ராயம ஜநநவ்ய தவ பாரத்ிவஃ 
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ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்யடா தததௌ ராஜா வரம் ஆராதிதஃ 

ப்ரபுஃ ௪ 

ததஃ ஸா ஸம்ப்ரதிஶ்ராவ்ய தவ மாதா யஶஸ்விநீ 

அயாசத நர ஶ்யரஷ்டம் தத்வௌ வதரௌ வரவரண்ிநீ ௫ 

தவ ராஜ்யம் நர வ்யாக்ர மம ப்ரவ்ராஜநம் ததா 

ததௌ ச ராஜா ததா தஸ்வய நியுகத்ஃ ப்ரதததௌ 

வதரௌ ௬ 

யதந பிதர்ா அஹம் அப்ய௭தர் நியுகத்ஃ புருஷரஷ்ப 

சதுரத்ஶ வயந வாஸம் வரஷ்ாணி வர தாநிகம் ௭ 

யஸா௭ஹம் வநம் இதம் ப்ராப்யதா நிரஜ்நம் 

லக்்ஷமணா௭நவ்ிதஃ 

ஶீதயா சா௭ப்ரதிதவ்நத்வ்ஃ ஸதய் வாயத ஸ்திதஃ பிதுஃ 

௮ 

பவாந ்அபி தயத தய்யவ பிதரம் ஸதய் வாதிநம் 

கரத்ும் அரஹ்தி ராயஜநத்ர்ம் க்ஷிப்ரம் 

ஏவா௭பியஷசநாத ்௯ 

ருணாந ்யமாசய ராஜாநம் மதக்்ருயத பரத ப்ரபும் 

பிதரம் சா௭பி தரம்ஜ்ே மாதரம் சா௭பிநநத்ய ௧0 

ஶ்ரூயயத ஹி புரா தாத ஶ்ருதி ரக்ீதா யஶஸ்விநா 

கயயந யஜ மாயநந கயயஷ்யவவ பிதர்ூந ்ப்ரதி ௧௧ 

பும் நாம்நா நரகாத ்யஸ்மாத ்பிதரம் தர்ாயயத ஸுதஃ 

தஸ்மாத ்புதர் இதி ப்யராக்தஃ பிதர்ூந ்யத ்பாதி வா 

ஸுதஃ ௧௨ 

ஏஷ்டவ்யா பஹவஃ புதர்ா குணவநய்தா பஹு ஶ்ருதாஃ 

யதஷாம் வவ ஸமயவதாநாம் அபி கஶ்சித ்கயாம் 

வ்ரயஜத ்௧௩ 

ஏவம் ராஜரஷ்யஃ ஸரய்வ ப்ரதீதா ராஜ நநத்ந 

தஸ்மாத ்தர்ாஹி நரஶ்யரஷ்ட பிதரம் நரகாத ்ப்ரயபா 

௧௪ 

அயயாதய்ாம் கசச் பரத ப்ரக்ருதீ ரநுரம்ஜய 

ஶதர்ுக்ந ஸஹியதா வீர ஸஹ ஸரவ்வ ரத்வ்ிஜாதிபிஃ 

௧௫ 

ப்ரயவக்்ஷயய தண்டகாரண்யம் அஹம் 

அப்ய௭விளம்பயந ்
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ஆப்யாம் து ஸஹியதா ராஜந ்வவயதஹ்யா 

லக்்ஷமயணந ச ௧௬ 

தவ்ம் ராஜா பவ பரத ஸ்வயம் நராணாம்  

வநய்ாநாம் அஹம் அபி ராஜராண் ம்ருகாணாம் 

கசச் தவ்ம் புரவரம் அதய் ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டஃ   

ஸம்ஹ்ருஷ்ட து அஹம் அபி தண்டகாந ்ப்ரயவக்்ஷயய 

௧௭ 

சாயாம் யத திநகரபாஃ ப்ரபாதமாநம்  

வரஷ்தர்ம் பரத கயராது மூரத்ந்ிஶதீாம்  

ஏயதஷாம் அஹம் அபி காநந தர்ுமாணாம்  

சாயாம் தாம் அதிஶயிநீம் ஸுகம் ஶ்ரயிஷ்யய ௧௮ 

ஶதர்ுக்நஃ குஶல மதி ஸ்து யத ஸஹாயஃ   

தஸௌமிதர்ி ரம்ம விதிதஃ ப்ரதாந மிதர்ம்  

சதவ்ார ஸ்தநய வரா வயம் நயரநத்ர்ம்   

ஸதய் ஸ்தம் பரத சராம மா விஷாதம்  ௧௯ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

ஸப்யதாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

அஷ்யடாத்தர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

ஆஶ்வாஸயநத்ம் பரதம் ஜாபாலி 

ரப்்ராஹ்மயணாதத்மஃ 

உவாச ராமம் தரம்ஜ்ேம் தரம்ா௭யபதம் இதம் வசஃ ௧ 

ஸாது ராகவ மா பூ தய்த புதத்ி: ஏவம் நிர௭ரத்கா 

ப்ராக்ருத ஸ்ய நர ஸ்யயவ ஆரய் புதய்த ஸ்தபஸ்விநஃ ௨ 

கஃ கஸ்ய புருயஷா பநத்ுஃ கிம் ஆப்யம் கஸ்ய யகநசித ்

யயதயகா ஜாயயத ஜநத்ு: ஏக ஏவ விநஶ்யதி ௩ 

தஸ்மா நம்ாதா பிதா யசதி ராம ஸஜ்யஜத யயா நரஃ 

உநம்தத் இவ ஸ ஜ்யேயயா நா௭ஸ்தி காசி தத்ி 

கஸ்யசித ்௪ 

யதா க்ராமா௭நத்ரம் கசச்ந ்நரஃ கஶ்சித ்கவ்சித ்வயஸத ்

உதஸ்்ருஜ்ய ச தம் ஆவாஸம் ப்ரதிஷ்யடதா பயர௭ஹநி 

௫ 

ஏவம் ஏவ மநுஷ்யாணாம் பிதா மாதா க்ருஹம் வஸு 

ஆவாஸ மாதர்ம் காகுதஸ்்த ஸஜ்ஜநய்த நா௭தர் 

ஸஜ்ஜநாஃ ௬ 
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பிதர்ய்ம் ராஜ்யம் பரிதய்ஜ்ய ஸ ந அரஹ்தி நயராதத்ம 

ஆஸ்தாதும் காபதம் துஃகம் விஷமம் பஹு கண்டகம் ௭ 

ஸம்ருதத்ாயாம் அயயாதய்ாயாம் ஆதம்ாநம் 

அபியஷசய 

ஏக யவண ீதரா ஹி தவ்ாம் நகர ீஸம்ப்ரதீக்ஷயத ௮ 

ராஜ யபாகாந ்அநுபவந ்மஹாரஹ்ாந ்

பாரத்ிவா௭௭தம்ஜ 

விஹர தவ்ம் அயயாதய்ாயாம் யதா ஶக்ர: 

தர்ிவிஷ்டயப ௯ 

ந யத கஶ்சி தத்ஶரத ஸ்தவ்ம் ச தஸ்ய ந கஶ்சந 

அநய்யா ராஜா தவ்ம் அநய் ஶ்ச தஸ்மாத ்குரு யத ்

உசய்யத ௧0 

பீஜ மாதர்ம் பியதா ஜம்யதா: ஶுகல்ம் ருதிர யமவ ச  

ஸம்யுக்தம் ருதுமந ்மாதர்ா புருஷ ஸ்யயஹ ஜநம் தத ்௧௧ 

கதஃ ஸ நர்ுபதி ஸ்ததர் கநத்வ்யம் யதர் யதந வவ 

ப்ரவ்ருதத்ி: ஏஷா மரத்ய்ாநாம் தவ்ம் து மிதய்ா 

விஹநய்யஸ ௧௨ 

அரத் தரம்பரா யய யய தாம் ஸ்தாந ்யஶாசாமி யநதராந ்

யத ஹி துஃகம் இஹ ப்ராப்ய விநாஶம் ப்யரதய் யபஜியர 

௧௩ 

அஷ்டகா பிதர்ு வதவதய்ம் இதய்௭யம் ப்ரஸ்ருயதா 

ஜநஃ 

அநந்ஸ்ய உபத்ரவம் பஶ்ய ம்ருயதா ஹி கிம் 

அஶிஷ்யதி ௧௪ 

யதி புக்தம் இஹ அநய்யந யதஹம் அநய் ஸ்ய கசச்தி 

ததய்ாத ்ப்ரவஸதஃ ஶ்ராதத்ம் ந தத ்பதய்௭ஶநம் பயவத ்

௧௫ 

தாந ஸம்வநநா ஹ்யயயத கர்நத்ா யமதாவிபிஃ க்ருதாஃ 

யஜஸ்வ யதஹி தீக்ஷஸ்வ தப ஸ்தப்யஸ்வ ஸம்தய்ஜ 

௧௬ 

ஸ நா௭ஸ்தி பரம் இதய்யவ குரு புதத்ிம் மஹா மயத 

ப்ரதய்க்ஷம் யத ்தத ்ஆதிஷ்ட பயராக்ஷம் ப்ருஷ்டதஃ 

குரு ௧௭ 

ஸதாம் புதத்ிம் புரஸ்க்ருதய் ஸரவ் யலாக நிதரஶ்ிநீம் 
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ராஜ்யம் தவ்ம் ப்ரதிக்ருஹ்ணஷ்ீவ பரயதந ப்ரஸாதிதஃ 

௧௮ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

அஷ்யடாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

நயவாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

ஜாபாயல ஸ்து வசஃ ஶ்ருதவ்ா ராமஃ ஸதய்ா௭௭தம்நாம் 

வரஃ 

உவாச பரயா பகத்ய்ா ஸ்வபுதத்ய்ா சா௭விபநந்யா ௧ 

பவாந ்யம ப்ரிய காமா௭ரத்ம் வசநம் யத ்

இயஹாக்தவாந ்

அகாரய்ம் காரய் ஸம்காஶம் அபதய்ம் பதய் ஸம்மிதம் 

௨ 

நிரம்ரய்ாத ஸ்து புருஷஃ பாபா௭சார ஸமநவ்ிதஃ 

மாநம் ந லபயத ஸதஸ்ு பிநந் சாரிதர் தரஶ்நஃ ௩ 

குலீநம் அகுலீநம் வா வீரம் புருஷ மாநிநம் 

சாரிதர்ம் ஏவ வ்யாக்யாதி ஶுசிம் வா யதி வா௭ஶுசிம் ௪ 

அநாரய் ஸ்து ஆரய் ஸம்காஶஃ தஶௌசா தத்ீந ஸ்ததா 

ஶுசிஃ 

லக்ஷண்யவத ்அலக்ஷண்யயா துஶ்ஶீலஃ ஶலீவாந ்

இவ ௫ 

அதரம்ம் தரம் யவயஷண யதீமம் யலாக ஸம்கரம் 

அபிபதஸ்்யய ஶுபம் ஹிதவ்ா க்ரியா விதி விவரஜ்ிதம் ௬ 

க: யசதயாநஃ புருஷஃ காரய்ா காரய் விசக்ஷணஃ 

பஹு மம்ஸ்யதி மாம் யலாயக துரவ்்ருதத்ம் யலாக 

தூஷணம் ௭ 

கஸ்ய தாஸ்யாமி அஹம் வ்ருதத்ம் யகந வா ஸ்வரக்ம் 

ஆப்நுயாம் 

அநயா வரத்மாயநா௭ஹம் வ்ருதத்ய்ா ஹீந ப்ரதிஜ்ேயா 

௮ 

காம வ்ருதத் ஸ்தவ்யம் யலாகஃ க்ருதஸ்்நஃ ஸமுப 

வரத்யத 

யதவ்்ருதத்ாஃ ஸநத்ி ராஜாந ஸ்த தவ்்ருதத்ாஃ ஸநத்ி ஹி 

ப்ரஜாஃ ௯ 

ஸதய்ம் ஏவ ஆநர்ுஶம்ஸ்யம் ச ராஜவ்ருதத்ம் ஸநாதநம் 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகி ராமாயணம் 

அயயாதய் காம்ட: 
 

Page 359 of 389 
 

தஸ்மாத ்ஸதய்ா௭௭தம்கம் ராஜ்யம் ஸதய்ய யலாகஃ 

ப்ரதிஷ்டிதஃ ௧0 

ருஷய ஶ்வசவ யதவா ஶ்ச ஸதய்ம் ஏவ ஹி யமநியர 

ஸதய் வாதீ ஹி யலாயக௭ஸ்மிந ்பரமம் கசச்தி க்ஷயம் 

௧௧ 

உதவ்ிஜநய்த யதா ஸரப்ாந ்நரா௭தநர்ுத வாதிநஃ 

தரம்ஃ ஸதய்ம் பயரா யலாயக மூலம் ஸ்வரக் ஸ்ய ச 

உசய்யத ௧௨ 

ஸதய்ம் ஏவ ஈஶ்வயரா யலாயக ஸதய்ம் 

பதம்ா௭௭ஶ்ரிதா ஸதா  

ஸதய் மூலாநி ஸரவ்ாணி ஸதய்ாந ்நாஸ்தி பரம் பதம் 

௧௩ 

ததத்ம் இஷ்டம் ஹுதம் வசவ தப்தாநி ச தபாம்ஸி ச 

யவதாஃ ஸதய் ப்ரதிஷ்டாநா ஸ்தஸ்மாத ்ஸதய்பயரா 

பயவத ்௧௪ 

ஏகஃ பாலயயத யலாகம் ஏகஃ பாலயயத குலம் 

மஜ்ஜ தய்யயகா ஹி நிரய ஏகஃ ஸ்வரய்க மஹீயயத ௧௫ 

யஸா௭ஹம் பிது ரந்ியதஶம் து கிம௭ரத்ம் நா௭நுபாலயய 

ஸதய் ப்ரதிஶ்ரவஃ ஸதய்ம் ஸதய்யந ஸமயீ கர்ுதஃ ௧௬ 

வநவ யலாபா நந் யமாஹாத ்வா ந சா௭ஜ்ோநாத ்

தயமா௭நவ்ிதஃ 

யஸதும் ஸதய்ஸ்ய யபதஸ்்யாமி குயராஃ ஸதய் 

ப்ரதிஶ்ரவஃ ௧௭ 

அஸதய்ஸம்த ஸ்ய ஸத: சலஸ்ய அஸ்திர யசதஸஃ 

வநவ யதவா ந பிதரஃ ப்ரதீசச்நத்ீதி நஃ ஶ்ருதம் ௧௮ 

ப்ரதய்காதம்ம் இமம் தரம்ம் ஸதய்ம் பஶ்யாம்ய௭ஹம் 

ஸ்வயம் 

பாரஃ ஸதப்ுருஷா சீரண் ஸ்தத௭ரத்ம் அபிமநய்யத  ௧௯ 

க்ஷாதர்ம் தரம்ம் அஹம் தய்க்்ஷயய ஹ்ய௭தரம்ம் தரம் 

ஸம்ஹிதம் 

க்ஷுத்வர: நர்ுஶம்வஸ: லுப்வத ஶ்ச யஸவிதம் பாப 

கரம்பிஃ ௨0 

காயயந குருயத பாபம் மநஸா ஸம்ப்ரதாரய் ச 
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அநர்ுதம் ஜிஹ்வயா சா௭௭ஹ தர்ிவிதம் கரம் பாதகம் 

௨௧ 

பூமிஃ கீரத்ி: யயஶா லக்்ஷமீஃ புருஷம் ப்ராரத்யநத்ி ஹி 

ஸ்வரக் ஸ்தம் சா௭நுபஶ்யநத்ி ஸதய்ம் ஏவ பயஜத தத ்

௨௨ 

ஶ்யரஷ்டம் ஹி அநாரய்ம் ஏவ ஸ்யாத ்யத ்பவாந ்

அவதாரய் மாம் 

ஆஹ யுக்தி கவர ரவ்ாக்வய ரிதம் பதர்ம் குருஷ்வ ஹ 

௨௩ 

கதம் ஹ்யஹம் ப்ரதிஜ்ோய வந வாஸம் இமம் குயராஃ 

பரத ஸ்ய கரிஷ்யாமி வயசா ஹிதவ்ா குயரா ரவ்சஃ 

௨௪ 

ஸ்திரா மயா ப்ரதிஜ்ோதா ப்ரதிஜ்ோ குரு ஸநந்ிததௌ 

ப்ரஹ்ருஷ்ட மாநஸா யதவீ வகயகயீ சா௭பவத ்ததா ௨௫ 

வந வாஸம் வஸந ்ஏவம் ஶுசி ரந்ியத யபாஜநஃ 

மூவலஃ புஷ்வபஃ பவலஃ புண்வயஃ பிதர்ூந ்யதவாம் 

ஶ்ச தரப்யந ்௨௬ 

ஸம்துஷ்ட பே்ச வரய்கா௭ஹம் யலாக யாதர்ாம் 

ப்ரவரத்யய 

அகுஹஃ ஶ்ரதத் தாந ஸ்ஸந ்காரய்ா௭காரய் 

விசக்ஷணஃ ௨௭ 

கரம் பூமிம் இமாம் ப்ராப்ய கரத்வ்யம் கரம் ய சச்ுபம் 

அக்நிர ்வாயு ஶ்ச யஸாம ஶ்ச கரம்ணாம் பல பாகிநஃ 

௨௮ 

ஶதம் க்ரதூநாம் ஆஹ்ருதய் யதவராட ்தர்ிதிவம் கதஃ 

தபாம்ஸி உகர்ாணி சா௭ஸ்தாய திவம் யாதா 

மஹரஷ்யஃ ௨௯ 

அம்ருஷ்யமாண: புநருக்ரயதஜா   

நிஶம்ய தம் நாஸ்திக வாக்ய யஹதும்  

அதா௭ப்ரவீ தத்ம் நர்ுபயத: தநூயஜா   

விகரஹ்மாயணா வசநாநி தஸ்ய  ௩0 

ஸதய்ம் ச தரம்ம் ச பராக்ரமம் ச  

பூதா௭நுகம்பாம் ப்ரிய வாதிதாம் ச 

தவ்ிஜாதி யதவா௭திதி பூஜநம் ச 
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பநத்ாநம் ஆஹு: தர்ிதிவஸ்ய ஸநத்:       ௩௧ 

யத வநவம் ஆஜ்ோய யதாவத௭ரத்ம்   

ஏயகாதயம் ஸம்ப்ரதிபதய் விப்ரா: 

தரம்ம் சரம்த: ஸகலம் யதாவத ்  

காம்க்ஷம்தி யலாகாகமம் அப்ரமதத்ா:   ௩௨ 

நிம்தாம்ய௭ஹம் கரம் பிது: க்ருதம் து   

அதய் ஸ்தவ்ாம் அக்ருஹ்ணாத ்விஷம ஸ்த புதத்ிம்  

புதத்ய்ா நவயவம் விதயா சரம்தம்   

ஸுநாஸ்திகம் தரம் பதாதயபதம்        ௩௩ 

யதா ஹி யசார ஸ்ஸ ததா ஹி புதத்:   

ததா௭௭கதம் நாஸ்திக மதர் விதத்ி  

தஸ்மா தத்ி ய: ஶம்கய்தம: ப்ரஜாநாம்   

ந நாஸ்தியக நா௭பிமுயகா புதஸ்ஸ்யாத ்௩௪ 

தவ்தய்தா ஜநா: பூரவ்தயர வராஶ்ச   

ஶுபாநி கரம்ாணி பஹூநி சக்ரு: 

ஜிதவ்ா ஸயதமம் ச பரம் ச யலாகம்   

தஸ்மாத ்தவ்ிஜா: ஸ்வஸ்தி ஹுதம் க்ருதம் ச ௩௫   

தரய்ம ரதாஃ ஸதப்ுருவஷஃ ஸயமதா:    

யதஜஸ்வியநா தாந குண ப்ரதாநாஃ 

அஹிம்ஸகா வீத மலா ஶ்ச யலாயக  

பவநத்ி பூஜ்யா முநயஃ ப்ரதாநாஃ    ௩௬ 

இதி ப்ருவம்தம் வசநம் ஸ யராஷம்   

ராமம் மஹாதம்ாநம் அதீந ஸதத்வ்ம் 

உவாச ததய்ம் புநராஸ்திகம் ச    

ஸதய்ம் வச: ஸா௭நுநயம் ச விப்ர:    ௩௭ 

ந நாஸ்திகாநாம் வசநம் ப்ரவீம்யஹம்   

ந நாஸ்தியகா௭ஹம் ந ச நா௭ஸ்தி கிம்சந  

ஸமீக்்ஷய காலம் புநராஸ்தியகா பவம்   

பயவய காயல புந யரவ நாஸ்திக:      ௩௮ 

ந சா௭பி காயலா௭ய முபாகத ஶ்ஶவந:   

யதா மயா நாஸ்திக வாகுதீரிதா  

நிவரத்நா௭ரத்ம் தவ ராம காரணாத ்  

ப்ரஸாதநா௭ரத்ம் ச மவயத தீரிதம்  ௩௯ 
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இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

நயவாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

தயஶாத்தரஶததம ஸ்ஸரக்: 

க்ருதத்ம் அஜ்ோய ராமம் து வஸிஷ்டஃ ப்ரதய்ுவாச ஹ 

ஜாபாலி ர௭பி ஜாநீயத யலாகஸ்யா ஸ்ய கதா௭கதிம் ௧ 

நிவரத்யிது காம ஸ்து தவ்ாம் ஏதத ்வாக்யம் உகத்வாந ் 

இமாம் யலாக ஸமுதப்தத்ிம் யலாக நாத நியபாத யம 

௨ 

ஸரவ்ம் ஸலிலம் ஏவா௭௭ஸீத ்ப்ருதிவீ யதர் நிரம்ிதா 

ததஃ ஸம௭பவத ்ப்ரஹ்மா ஸ்வயம்பூ: வதவவதஃ ஸஹ 

௩ 

ஸ வராஹ ஸ்தயதா பூதவ்ா ப்யராஜ்ஜஹார 

வஸும்தராம் 

அஸ்ருஜ சச் ஜகத ்ஸரவ்ம் ஸஹ புதவ்ரஃ 

க்ருதா௭௭தம்பிஃ ௪ 

ஆகாஶ ப்ரபயவா ப்ரஹ்மா ஶாஶ்வயதா நிதய் 

அவ்யயஃ 

தஸ்மாந ்மரசீிஃ ஸம்ஜஜ்யே மரயீசஃ காஶ்யபஃ ஸுதஃ ௫ 

விவஸ்வாந ்காஶ்யபா ஜ்ஜஜ்யே மநு ரவ்வவஸ்வத: 

ஸ்ஸுதஃ 

ஸ து ப்ரஜாபதிஃ பூரவ்ம் இக்்ஷவாகு ஸ்து மயநாஃ ஸுதஃ 

௬ 

ய ஸ்யயயம் ப்ரதமம் ததத்ா ஸம்ருதத்ா மநுநா மஹீ 

தம் இக்்ஷவாகும் அயயாதய்ாயாம் ராஜாநம் விதத்ி 

பூரவ்கம் ௭ 

இக்்ஷவாயகா ஸ்து ஸுதஃ ஶ்ரீமாந ்குக்ஷி: ஏயவதி 

விஶ்ருதஃ 

குயக்ஷ: அதா௭௭தம்யஜா வீயரா விகுக்ஷி: உதபதய்த 

௮ 

விகுயக்ஷ ஸ்து மஹாயதஜா பாணஃ புதர்ஃ ப்ரதாபவாந ் 

பாண ஸ்ய து மஹாபாஹு: அநரண்யயா மஹா யஶாஃ 

௯ 

ந அநா வ்ருஷ்டி: பபூவா௭ஸ்மிந ்ந துரப்ிக்ஷம் ஸதாம் 

வயர 
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அநரண்யய மஹாராயஜ தஸ்கயரா வா௭பி கஶ்சந  ௧0 

அநரண்யாந ்மஹா பாஹுஃ ப்ருதூ ராஜா பபூவ ஹ 

தஸ்மாத ்ப்ருயதா ரம்ஹாராஜ ஸ்தர்ிஶங்கு: உதபதய்த 

ஸ ஸதய் வசநாத ்வீரஃ ஸஶரயீரா திவம் கதஃ ௧௧ 

தர்ிஶம்யகாங்யகா: அபவத ்ஸூநு: துநத்ுமாயரா 

மஹாயஶாஃ 

துநத்ுமாயரா மஹாயதஜா யுவநாஶ்யவா வ்யஜாயத 

௧௨ 

யுவநாஶ்வ ஸுதஃ ஶ்ரீமாந ்மாநத்ாதா ஸமபதய்த 

மாநத்ாது ஸ்து மஹாயதஜாஃ ஸுஸம்தி: உதபதய்த ௧௫ 

ஸுஸம்யத ர௭பி புதத்ரௌ தத்வௌ தர்ுவஸம்திஃ 

ப்ரயஸநஜித ்

யஶஸ்வீ தர்ுவஸம்யத ஸ்து பரயதா ரிபு ஸூதநஃ ௧௬ 

பரதா தத்ு மஹா பாயஹா: அஸியதா நாம ஜாயத 

ய ஸ்வயயத ப்ரதிராஜாந உதபதய்நத் ஶதர்வஃ 

வஹஹயா ஸ்தாலஜங்கா ஶ்ச ஶூரா ஶ்ச ஶஶிபிநத்வஃ 

௧௭ 

தாம் ஸ்து ஸரவ்ாந ்ப்ரதிவ்யூஹ்ய யுதய்த ராஜா 

ப்ரவாஸிதஃ 

ஸ ச வஶலவயர ரம்யய பபூவா௭பிரயதா முநிஃ ௧௮ 

தய்வ சா௭ஸ்ய பாரய்ய கரப்ிண்தயௌ பபூவது: இதி 

ஶ்ருதிஃ 

ஏகா கரப் விநாஶாய ஸபதந்வ்ய ஸகரம் தததௌ ௧௯ 

பாரக்வ ஶ்சய்வயநா நாம ஹிமவநத்ம் உபாஶ்ரிதஃ 

தம் ருஷிம் ஸமுபாகம்ய காளிம்தீ து அப்யவாதயத ்௨0 

ஸ தாம் அப்யவத தவ்ிப்யரா வயரப்ஸும் புதர் ஜநம்நி 

புதர் ஸ்யத பவிதா யதவி மஹாதம்ா யலாக விஶ்ருத: 

தாரம்ிக ஶ்ச ஸுஶலீ ஶ்ச வம்ஶ கரத்ா அரி ஸூதந: ௨௧ 

கர்ுதவ்ா ப்ரதக்ஷிணம் ஹ்ருஷ்டா முநிம் தம் அநுமாநய் ச  

பதம் பதர் ஸமாநா௭க்ஷம் பதம் கரப் ஸம ப்ரபம்  

ததஃ ஸா க்ருஹம் ஆகம்ய யதவீ புதர்ம் வ்யஜாயத ௨௨ 

ஸபதந்ய்ா து கர ஸ்தஸ்வய ததய்தா கரப் ஜிகாம்ஸயா 

கயரண ஸஹ யதவநவ ஜாதஃ ஸ ஸகயரா௭பவத ்௨௩ 

ஸ ராஜா ஸகயரா நாம யஃ ஸமுதர்ம் அகாநயத ்
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இஷ்டவ்ா பரவ்ணி யவயகந தர்ாஸயநத்ம் இமாஃ 

ப்ரஜாஃ ௨௪ 

அஸமம்ஜ ஸ்து புதய்ரா௭பூத ்ஸகர ஸ்யயதி வஃ ஶ்ருதம் 

ஜீவந ்ஏவ ஸ பிதர்ா து நிரஸ்தஃ பாப கரம்க்ருத ்௨௫ 

அம்ஶுமாந ்இதி புதய்ரா௭பூத ்அஸமம்ஜ ஸ்ய வீரய்வாந ்

திலீயபா அம்ஶுமதஃ புதய்ரா திலீப ஸ்ய பகீரதஃ ௨௬ 

பகீரதாத ்ககுதஸ்்த ஸ்து காகுதஸ்்தா யயந விஶ்ருதா: 

ககுதஸ்்த ஸ்ய து புதய்ரா௭பூத ்ரகு: யயந து ராகவாஃ ௨௭ 

ரயகா ஸ்து புதர் ஸ்யதஜஸ்வீ ப்ரவ்ருதத்ஃ புருஷாதகஃ 

கல்மாஷபாதஃ தஸௌதாஸ இதி ஏவம் ப்ரதியதா புவி 

௨௮ 

கல்மாஷபாத புதய்ரா௭பூத ்ஶம்கண ஸ்து இதி விஶ்ருதஃ 

யஸ்து தத ்வீரய்ம் ஆஸாதய் ஸஹ வஸநய்யா 

வ்யநீநஶத ்௨௯ 

ஶம்கண ஸ்ய து புதய்ரா௭பூத ்ஶூரஃ ஶ்ரீமாந ்ஸுதரஶ்நஃ 

ஸுதரஶ்ந ஸ்யா௭க்நிவரண் அக்நிவரண் ஸ்ய ஶீக்ரகஃ 

௩0 

ஶீக்ரக ஸ்ய மருஃ புதய்ரா மயராஃ புதர்ஃ ப்ரஶுஶ்ருகஃ 

ப்ரஶுஶ்ருக ஸ்ய புதய்ரா௭பூத ்அம்பரயீஷா மஹா 

தய்ுதிஃ ௩௧ 

அம்பரஷீ ஸ்ய புதய்ரா௭பூ நந்ஹுஷஃ ஸதய் விக்ரமஃ 

நஹுஷ ஸ்ய ச நாபாகஃ புதர்ஃ பரம தாரம்ிகஃ ௩௨ 

அஜ ஶ்ச ஸுவ்ரத ஶ்வசவ நாபாக ஸ்ய ஸுதா வுதபௌ 

அஜ ஸ்ய வசவ தரம்ாதம்ா ராஜா தஶரதஃ ஸுதஃ ௩௩ 

தஸ்ய ஜ்யயஷ்யடா௭ஸி தாயாயதா ராம இதி 

அபிவிஶ்ருதஃ 

த தக்்ருஹாண ஸ்வகம் ராஜ்யம் அயவக்ஷ ஸ்வ ஜநம் 

நர்ுப ௩௪ 

இக்்ஷவாகூணாம் ஹி ஸரய்வஷாம் ராஜா பவதி பூரவ்ஜஃ 

பூரவ்யஜந அவரஃ புதய்ரா ஜ்யயஷ்யடா 

ராஜ்யய௭பிஷிசய்யத ௩௫ 

ஸ ராகவாணாம் குலதரம்ம் ஆதம்நஃ  

ஸநாதநம் நா௭தய் விஹம்தும் அரஹ்ஸி 

ப்ரபூத ரதந்ாம் அநுஶாதி யமதிநீம்  
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ப்ரபூத ராஷ்டர்ாம் பிதர்ுவந ்மஹா யஶஃ ௩௬ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

தயஶாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

ஏகாதயஶாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

வஸிஷ்ட ஸ்து ததா ராமம் உக்தவ்ா ராஜ புயராஹிதஃ 

அப்ரவீத ்தரம் ஸம்யுக்தம் புந: ஏவா௭பரம் வசஃ ௧ 

புருஷ ஸ்ய ஹி ஜாத ஸ்ய பவநத்ி குரவ ஸ்தர்யஃ 

ஆசாரய் ஶ்வசவ காகுதஸ்்த பிதா மாதா ச ராகவ ௨ 

பிதா ஹி ஏநம் ஜநயதி புருஷம் புருஷரஷ்ப 

ப்ரஜ்ோம் ததாதி ச ஆசாரய்: தஸ்மாத ்ஸ குரு: உசய்யத 

௩ 

யஸா௭ஹம் யத பிது: ஆசாரய் ஸ்தவ வசவ பரம்தப 

மம தவ்ம் வசநம் குரவ்ந ்நா௭திவரய்தஃ ஸதாம் கதிம் ௪ 

இமா ஹி யத பரிஷதஃ ஶ்யரணய ஶ்ச தவ்ிஜா ஸ்ததா 

ஏஷு தாத சர தரம்ம் நா௭திவரய்தஃ ஸதாம் கதிம் ௫ 

வ்ருதத்ாயா தரம் ஶீலாயா மாது ரந்ா௭ரஹ்ஸி  

அவரத்ிதும் 

அஸ்யா ஸ்து வசநம் குரவ்ந ்நா௭திவரய்தஃ ஸதாம் கதிம் 

௬ 

பரத ஸ்ய வசஃ குரவ்ந ்யாசமாந ஸ்ய ராகவ 

ஆதம்ாநம் நா௭திவரய்த ஸ்தவ்ம் ஸதய் தரம் பராக்ரம ௭ 

ஏவம் மதுரம் உகத் ஸ்து குருணா ராகவஃ ஸ்வயம் 

ப்ரதய்ுவாச ஸமாஸீநம் வஸிஷ்டம் புருஷரஷ்பஃ ௮ 

யந ்மாதா பிததரௌ வ்ருதத்ம் தநயய குருதஃ ஸதா  

ந ஸுப்ரதிகரம் த தத்ு மாதர்ா பிதர்ா ச யத ்க்ருதம் ௯ 

யதா ஶக்தி ப்ரதாயநந ஸ்நாபயநா சச்ாதயநந ச 

நிதய்ம் ச ப்ரிய வாயதந ததா ஸம்வரத்யநந ச ௧0 

ஸ ஹி ராஜா ஜநயிதா பிதா தஶரயதா மம 

ஆஜ்ோதம் யந ்மயா தஸ்ய ந தந ்மிதய்ா பவிஷ்யதி ௧௧ 

ஏவம் உக்த ஸ்து ராயமண பரதஃ ப்ரதய்௭நநத்ரம் 

உவாச பரயமாதாரஃ ஸூதம் பரம துரம்நாஃ ௧௨ 

இஹ யம ஸ்தம்டியல ஶகீ்ரம் குஶாந ்ஆஸ்தர ஸாரயத 

ஆரய்ம் ப்ரதய்ுபயவக்்ஷயாமி யாவந ்யம ந ப்ரஸீததி ௧௩ 
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அநா௭௭ஹாயரா நிரா௭௭யலாயகா தந ஹீயநா யதா 

தவ்ிஜஃ 

யஶஷ்யய புரஸ்தா சச்ாலாயா யாவந ்ந ப்ரதியாஸ்யதி 

௧௪ 

ஸ து ராமம் அயவக்ஷநத்ம் ஸுமநத்ர்ம் ப்யரக்்ஷய 

துரம்நாஃ 

குயஶாதத்ரம் உபஸ்தாப்ய பூமா யவவா௭௭ஸ்தரத ்

ஸ்வயம் ௧௫ 

தம் உவாச மஹா யதஜா ராயமா ராஜரஷ்ி ஸதத்மஃ 

கிம் மாம் பரத குரவ்ாணம் தாத ப்ரதய்ுபயவக்்ஷயஸி 

௧௬ 

ப்ராஹ்மயணா ஹி ஏக பாரஶ்்யவந நரா யராதத்ும் 

இஹா௭ரஹ்தி 

ந து மூரத்ா௭பிஷிகத்ாநாம் விதிஃ ப்ரதய்ுபயவஶயந ௧௭ 

உதத்ிஷ்ட நர ஶாரத்ூல ஹிதவ்வத தத்ாருணம் வ்ரதம் 

புர வரய்ாம் இதஃ க்ஷிப்ரம் அயயாதய்ாம் யாஹி 

ராகவ ௧௮ 

ஆஸீந ஸ்து ஏவ பரதஃ தபௌர ஜாநபதம் ஜநம் 

உவாச ஸரவ்தஃ ப்யரக்்ஷய கிம் ஆரய்ம் நா௭நுஶாஸத 

௧௯ 

யத தம் ஊசுர ்மஹாதம்ாநம் தபௌர ஜாநபதா ஜநாஃ 

காகுதஸ்்தம் அபிஜாநீமஃ ஸம்ய க்வததி ராகவஃ ௨0 

ஏயஷா௭பி ஹி மஹாபாகஃ பிது ரவ்சஸி திஷ்டதி 

அத ஏவ ந ஶக்தாஃ ஸ்யமா வ்யாவரத்யிதும் அம்ஜஸா 

௨௧ 

யதஷாம் ஆஜ்ோய வசநம் ராயமா வசநம் அப்ரவீத ்

ஏவம் நியபாத வசநம் ஸுஹ்ருதாம் தரம் சக்ஷுஷாம் 

௨௨ 

ஏத சவ்ச யவாபயம் ஶ்ருதவ்ா ஸம்யக் ஸம்பஶ்ய ராகவ 

உதத்ிஷ்ட தவ்ம் மஹா பாயஹா மாம் ச ஸ்ப்ருஶ தயதா 

தகம் ௨௩ 

அயதா தத்ாய ஜலம் ஸ்ப்ருஷ்டவ்ா பரயதா வாக்யம் 

அப்ரவீத ்
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ஶ்ருண்வநத்ு யம பரிஷயதா மநத்ர்ிணஃ ஶ்யரணய 

ஸ்ததா ௨௪ 

ந யாயச பிதரம் ராஜ்யம் நா௭நுஶாஸாமி மாதரம் 

ஆரய்ம் பரம தரம்ஜ்ேம் நா௭நுஜாநாமி ராகவம் ௨௫ 

யதி து அவஶ்யம் வஸ்தவ்யம் கரத்வ்யம் ச பிதுர ்வசஃ 

அஹம் ஏவ நிவதஸ்்யாமி சதுரத்ஶ வயந ஸமாஃ ௨௬ 

தரம்ாதம்ா தஸ்ய ததய்யந ப்ராதுர ்வாக்யயந விஸ்மிதஃ 

உவாச ராமஃ ஸம்ப்யரக்்ஷய தபௌர ஜாநபதம் ஜநம் 

௨௭ 

விக்ரதீம் ஆஹிதம் க்ரதீம் யத ்பிதர்ா ஜீவதா மம 

ந த ல்யலாபயிதும் ஶகய்ம் மயா வா பரயதந வா ௨௮ 

உபதி ரந் மயா காரய்யா வந வாயஸ ஜுகுப்ஸிதஃ 

யுகத்ம் உக்தம் ச வகயகய்யா பிதர்ா யம ஸுக்ருதம் 

க்ருதம் ௨௯ 

ஜாநாமி பரதம் க்ஷாநத்ம் குரு ஸதக்ார காரிணம் 

ஸரவ்ம் ஏவா௭தர் கல்யாணம் ஸதய் ஸம்யத 

மஹாதம்நி ௩0 

அயநந தரம் ஶயீலந வநாத ்ப்ரதய்ா௭௭கதஃ புநஃ 

ப்ராதர்ா ஸஹ பவிஷ்யாமி ப்ருதிவ்யாஃ பதி ருதத்மஃ ௩௧ 

வ்ருயதா ராஜா ஹி வகயகய்யா மயா ததவ்சநம் க்ருதம் 

அநர்ுதாந ்யமாசயாயநந பிதரம் தம் மஹீ பதிம்  ௩௨ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

ஏகாதயஶாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

த்வாதயஶாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

தம் அப்ரதிம யதயஜாப்யாம் ப்ராதர்ுப்யாம் யராம 

ஹரஷ்ணம் 

விஸ்மிதாஃ ஸம்கமம் ப்யரக்்ஷய ஸமயவதா 

மஹரஷ்யஃ ௧ 

அநத்ரஹ்ிதா௭ஸ்து ருஷி கணாஃ ஸிதத்ா ஶ்ச 

பரமரஷ்யஃ 

ததௌ ப்ராததரௌ மஹாதம்ாதநௌ காகுதஸ்்ததௌ 

ப்ரஶஶம்ஸியர ௨ 

ஸ தநய்யா யஸ்ய புதத்ரௌ தத்வௌ தரம்ஜ்தேௌ 

தரம் விக்ரதமௌ 
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ஶ்ருதவ்ா வயம் ஹி ஸம்பாஷாம் உபயயாஃ 

ஸ்ப்ருஹயாமயஹ ௩ 

ததஸ்து ருஷி கணாஃ க்ஷிப்ரம் தஶக்ரவீ வவதஷிணஃ 

பரதம் ராஜ ஶாரத்ூலம் இ தய்ூசுஃ ஸம்கதா வசஃ ௪ 

குயல ஜாத மஹாப்ராஜ்ே மஹா வ்ருதத் மஹா யஶஃ 

க்ராஹ்யம் ராம ஸ்ய வாக்யம் யத பிதரம் யத ்

அயவக்ஷயஸ ௫ 

ஸதா௭நர்ுணம் இமம் ராமம் வயம் இசச்ாமயஹ பிதுஃ 

அநர்ுணதவ்ா சச் வகயகய்யாஃ ஸ்வரக்ம் தஶரயதா 

கதஃ ௬ 

ஏதாவத ்உக்தவ்ா வசநம் கநத்ரவ்ாஃ ஸமஹரஷ்யஃ 

ராஜரஷ்ய ஶ்வசவ ததா ஸரய்வ ஸ்வாம் ஸ்வாம் கதிம் 

கதாஃ ௭ 

ஹ்லாதித ஸ்யதந வாக்யயந ஶுயபந ஶுப தரஶ்நஃ 

ராமஃ ஸம்ஹ்ருஷ்ட வதந ஸ்தாந ்ருஷீந ்அப்யபூஜயத ்௮ 

த்ரஸ்த காதர் ஸ்து பரதஃ ஸ வாசா ஸஜ்ஜமாநயா 

க்ருதாம்ஜலிஃ இதம் வாக்யம் ராகவம் புநஃ அப்ரவீத ்௯ 

ராஜ தரம்ம் அநுப்யரக்்ஷய குல தரம்ா௭நுஸம்ததிம் 

கரத்ும் அரஹ்ஸி காகுதஸ்்த மம மாது ஶ்ச யாசநாம் ௧0 

ரக்ஷிதும் ஸுமஹத ்ராஜ்யம் அஹம் ஏக ஸ்து 

யநாதஸ்யஹ 

தபௌர ஜாநபதாம் ஶ்சா௭பி ரக்தா ரம்ஜயிதும் ததா ௧௧ 

ஜ்ோதய ஶ்ச ஹி யயாதா ஶ்ச மிதர்ாணி ஸுஹ்ருத ஶ்ச 

நஃ 

தவ்ாம் ஏவ ப்ரதிகாங்க்ஷநய்த பரஜ்நய்ம் இவ கரஷ்காஃ 

௧௨ 

இதம் ராஜ்யம் மஹா ப்ராஜ்ே ஸ்தாபய ப்ரதிபதய் ஹி 

ஶக்திமாந ்அஸி காகுதஸ்்த யலாக ஸ்ய பரிபாலயந ௧௩ 

இதய்ுகத்வ்ா நய்பத தப்்ராதுஃ பாதயயா ரப்ரத ஸ்ததா 

ப்ருஶம் ஸம்ப்ராரத்யா மாஸ ராமம் ஏவ ப்ரியம் வதஃ 

௧௪ 

தம் அம்யக ப்ராதரம் க்ருதவ்ா ராயமா வசநம் அப்ரவீத ்

ஶ்யாமம் நளிந பதர்ா௭க்ஷம் மதத் ஹம்ஸ ஸ்வரம் 

ஸ்வயம் ௧௫ 
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ஆகதா தவ்ாம் இயம் புதத்ிஃ ஸ்வஜா வவநயிகீ ச யா 

ப்ருஶம் உதஸ்ஹயஸ தாத ரக்ஷிதும் ப்ருதிவீம் அபி ௧௬ 

அமாதவ்ய ஶ்ச ஸுஹ்ருதப்ி ஶ்ச புதத்ிமதப்ி ஶ்ச 

மநத்ர்ிபிஃ 

ஸரவ் காரய்ாணி ஸம்மநத்ர்ய் ஸுமஹாம் தய்௭பி 

காரய ௧௭ 

லக்்ஷமீ ஶ்சநத்ர்ாத ்அயபயாத ்வா ஹிமவாந ்வா ஹிமம் 

தய்யஜத ்

அதீயாத ்ஸாகயரா யவலாம் ந ப்ரதிஜ்ோம் அஹம் 

பிதுஃ ௧௮ 

காமாத ்வா தாத யலாபாத ்வா மாதர்ா துப்யம் இதம் 

க்ருதம் 

ந தந ்மநஸி கரத்வ்யம் வரத்ிதவ்யம் ச மாதர்ுவத ்௧௯ 

ஏவம் ப்ருவாணம் பரதஃ தகௌஸல்யா ஸுதம் அப்ரவீத ்

யதஜஸா௭௭திதய் ஸம்காஶம் ப்ரதிப சச்ம்தர் தரஶ்நம் 

௨0 

அதியராஹ ஆரய் பாதாப்யாம் பாதுயக யஹம பூஷியத 

ஏயத ஹி ஸரவ் யலாக ஸ்ய யயாகயக்ஷமம் 

விதாஸ்யதஃ ௨௧ 

யஸா௭திருஹ்ய நர வ்யாக்ரஃ பாதுயக ஹ்யவருஹ்ய ச 

ப்ராயசச்த ்ஸுமஹா யதஜா பரதாய மஹாதம்யந ௨௨ 

ஸ பாதுயக ஸம்ப்ரணம்ய ராமம் வசந மப்ரவீத ் 

சதுரத்ஶ ஹி வரஷ்ாணி ஜடா சீர தயரா ஹ்ய௭ஹம் 

௨௩ 

பல மூலா௭ஶயநா வீர பயவயம் ரகு நம்தந  

தவா௭௭கமந மா௭௭காம்க்ஷந ்வஸ நவ்வ நகரா தப்ஹி: 

௨௪ 

தவ பாதுகயயா ரந்ய்ஸ்த ராஜ்ய தம்தர்: பரம்தப  

சதுரத்யஶ ஹி ஸம்பூரய்ண வரய்ஷ௭ஹநி ரகூதத்ம ௨௫ 

ந த்ரக்்ஷயாமி யதி தவ்ம் து ப்ரயவக்்ஷயாமி ஹுதாஶநம்     

௨௬ 

தயத தி ச ப்ரதிஜ்ோய தம் பரிஷ்வஜ்ய ஸா௭௭தரம்  

ஶதர்ுக்நம் ச பரிஷ்வஜ்ய பரதம் யசத மப்ரவீத ்௨௭ 

மாதரம் ரக்ஷ வகயகயீம் மா யராஷம் குரு தாம் ப்ரதி  
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மயா ச ஸீதாயா வசவ ஶப்யதா௭ஸி ரகு ஸதத்ம  

இதய்ுகத்வ்ா௭௭ஶ்ரு பரதீாயக்ஷா ப்ராதரம் விஸஸரஜ் 

ஹ ௨௮ 

ஸ பாதுயக யத பரதஃ ப்ரதாபவாந ் 

ஸ்வலம்க்ருயத ஸம்பரிபூஜ்ய தரம்வித ்

ப்ரதக்ஷிணம் வசவ சகார ராகவம் 

சகார வச யவாதத்ம நாக மூரத்நி   ௨௯ 

அதாநுபூரவ்்யாத் ப்ரதிநம்தய் தம் ஜநம் 

குரூம் ஶ்ச மநத்ர்ி ப்ரக்ருதீ ஸ்ததா௭நுதஜௌ 

வ்யஸரஜ்ய தர்ாகவ வம்ஶ வரத்நஃ  

ஸ்திதஃ ஸ்வ தரய்ம ஹிமவாந ்இவா௭சலஃ    ௩0 

தம் மாதயரா பாஷ்ப க்ருஹீத கம்டய்யா   

துஃயகந ந ஆமநத்ர்யிதும் ஹி யஶகுஃ 

ஸ தய்வவ மாதர்ூ ர௭பிவாதய் ஸரவ்ா   

ருதந ்குடீம் ஸ்வாம் ப்ரவியவஶ ராமஃ    ௩௧ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

தவ்ாதயஶாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

த்ரயயாதயஶாத்தர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

ததஃ ஶிரஸி க்ருதவ்ா து பாதுயக பரத ஸ்ததா 

ஆருயராஹ ரதம் ஹ்ருஷ்டஃ ஶதர்ுகய்நந ஸமநவ்ிதஃ ௧ 

வஸிஷ்யடா வாமயதவ ஶ்ச ஜாபாலி ஶ்ச தர்ுட  வ்ரதஃ 

அக்ரதஃ ப்ரயயுஃ ஸரய்வ மநத்ர்ியணா மநத்ர்  பூஜிதாஃ 

௨ 

மநத்ாகிநீம் நதீம் ரம்யாம் ப்ராங்முகா ஸ்யத யயு ஸ்ததா 

ப்ரதக்ஷிணம் ச குரவ்ாணா ஶ்சித்ரகூடம் மஹா கிரிம் ௩ 

பஶ்யந ்தாது  ஸஹஸ்ராணி ரம்யாணி விவிதாநி ச 

ப்ரயதயௌ தஸ்ய பாரஶ்்யவந ஸ வஸநய்யா பரத 

ஸ்ததா ௪ 

அதூரா சச்ித்ரகூட ஸ்ய ததரஶ் பரத  ஸ்ததா 

ஆஶ்ரமம் யதர் ஸ முநி ரப்ரதவ்ாஜஃ க்ருதா௭௭லயஃ ௫ 

ஸ தம் ஆஶ்ரமம் ஆகம்ய பரதவ்ாஜ ஸ்ய புதத்ிமாந ்

அவதீரய் ரதாத ்பாததௌ வவநய்த பரத ஸ்ததா ௬ 

தயதா ஹ்ருஷ்யடா பரதவ்ாயஜா பரதம் வாக்யம் 

அப்ரவீத ்
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அபி க்ருதய்ம் க்ருதம் தாத ராயமண ச ஸமாகதம் ௭ 

ஏவம் உக்த ஸ்ஸ து  பரயதா பரதவ்ாயஜந தீமதா 

ப்ரதய்ுவாச பரதவ்ாஜம் பரயதா ப்ராதர்ு வதஸ்லஃ ௮ 

ஸ யாசய்மாயநா குருணா மயா ச தர்ுட விக்ரமஃ 

ராகவஃ பரம ப்ரயீதா வஸிஷ்டம் வாக்யம் அப்ரவீத ்௯ 

பிதுஃ ப்ரதிஜ்ோம் தாம் ஏவ பாலயிஷ்யாமி ததத்வ்தஃ 

சதுரத்ஶ ஹி வரஷ்ாணி யா ப்ரதிஜ்ோ பிதுர ்மம ௧0 

ஏவம் உக்யதா மஹா ப்ராஜ்யோ வஸிஷ்டஃ 

ப்ரதய்ுவாச ஹ 

வாக்யஜ்யோ வாக்ய குஶலம் ராகவம் வசநம் மஹத ்

௧௧ 

ஏயத ப்ரயசச் ஸம்ஹ்ருஷ்டஃ பாதுயக யஹம பூஷியத 

அயயாதய்ாயாம் மஹாப்ராஜ்ே யயாக யக்ஷம கயர 

தவ ௧௨ 

ஏவம் உக்யதா வஸிஷ்யடந ராகவஃ ப்ராங்முகஃ ஸ்திதஃ 

பாதுயக அதிருஹ்வயயத மம ராஜ்யாய வவ தததௌ ௧௩ 

நிவ்ருதய்தா௭ஹம் அநுஜ்ோயதா ராயமண 

ஸுமஹாதம்நா 

அயயாதய்ாம் ஏவ கசச்ாமி க்ருஹீதவ்ா பாதுயக ஶுயப 

௧௪ 

ஏத சச்ர்ுதவ்ா ஶுபம் வாக்யம் பரத ஸ்ய மஹாதம்நஃ 

பரதவ்ாஜஃ ஶுபதரம் முநி: வாக்யம் உவாச தம் ௧௫ 

வநத சச்ிதர்ம் நர வ்யாக்ர ஶீல வ்ருதத்வதாம் வர 

யத ்ஆரய்ம் தவ்யி திஷ்யட தத்ு நிம்யந ஸ்ருஷ்டம் 

இயவாதகம் ௧௬ 

அம்ருதஃ ஸ மஹா பாஹுஃ பிதா தஶரத ஸ்தவ 

யஸ்ய தவ்ம் ஈதர்ுஶஃ புதய்ரா தரம்ாதம்ா தரம் 

வதஸ்லஃ ௧௭ 

தம் ருஷிம் து மஹாதம்ாநம் உகத் வாக்யம் 

க்ருதா௭ே்ஜலிஃ 

ஆமநத்ர்யிதும் ஆயரயப சரதணௌ உபகர்ுஹ்ய ச ௧௮ 

ததஃ ப்ரதக்ஷிணம் க்ருதவ்ா பரதவ்ாஜம் புநஃ புநஃ 

பரத ஸ்து யதயௌ ஶ்ரீமாந ்அயயாதய்ாம் ஸஹ 

மநத்ர்ிபிஃ ௧௯ 
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யாவந ஶ்ச ஶகவட ஶ்வசவ ஹவய நாவக ஶ்ச ஸா 

சமூஃ 

புநர ்நிவ்ருதத்ா விஸ்தீரண்ா பரதஸ்யா௭நுயாயிநீ ௨0 

தத ஸ்யத யமுநாம் திவ்யாம் நதீம் தீரத்ய்வாரம்ி 

மாலிநீம் 

ததர்ுஶு ஸ்தாம் புநஃ ஸரய்வ கம்காம் ஶிவ ஜலாம் நதீம் 

௨௧ 

தாம் ரம்ய ஜல ஸம்பூரண்ாம் ஸம்தீரய் ஸஹ பாநத்வஃ 

ஶ்ரும்கியபரபுரம் ரம்யம் ப்ரவியவஶ ஸ வஸநிகஃ 

ஶ்ரும்கியபரபுரா தப்ூய: அயயாதய்ாம் ஸம்ததரஶ் ஹ 

௨௨ 

அயயாதய்ாம் ச தயதா தர்ுஷ்டவ்ா பிதர்ா ப்ராதர்ா 

விவரஜ்ிதாம்  

பரயதா துஃக ஸம்தப்தஃ ஸாரதிம் யசதம் அப்ரவீத ்௨௩ 

ஸாரயத பஶ்ய விதவ்ஸ்தா அயயாதய்ா ந ப்ரகாஶயத 

நிரா௭௭காரா நிரா௭௭நநத்ா தீநா ப்ரதிஹத ஸ்வரா ௨௪ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

தர்யயாதயஶாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

சதுரத்யஶாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

ஸ்நிக்த  கம்பீர  யகாயஷண ஸ்யநத்யந யநாபயாத ்

ப்ரபுஃ 

அயயாதய்ாம் பரதஃ க்ஷிப்ரம் ப்ரவியவஶ 

மஹாயஶாஃ ௧ 

பிடால உலூக சரிதாம் ஆலீந நர வாரணாம் 

திமிர அப்யாஹதாம் காளம்ீ அப்ரகாஶாம் நிஶாம் இவ 

௨ 

ராஹு ஶதய்ராஃ ப்ரியாம் பதநீ்ம் ஶ்ரியா ப்ரஜ்வலித 

ப்ரபாம் 

க்ரயஹண அப்யுதத்ியதந ஏகாம் யராஹிணம்ீ இவ 

பீடிதாம் ௩ 

அல்யபாஷ்ண க்ஷுப்த ஸலிலாம்  கரய்மா தத்ப்த 

விஹம்கமாம் 

லீந மீந ஜஷ கர்ாஹாம் க்ருஶாம் கிரி நதீம் இவ ௪ 
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விதூமாம் இவ யஹமா௭௭பாம் அதவ் ரா௭கய்ந: 

ஸமுதத்ிதாம் 

ஹவி ரப்யுக்ஷிதாம் பஶ்சா சச்ிகாம் விப்ரளயம் கதாம் 

௫ 

விதவ்ஸ்த கவசாம் ருகண் கஜ வாஜி ரத தவ்ஜாம் 

ஹத ப்ரவீராம் ஆபநந்ாம் சமூம் இவ மஹா௭௭ஹயவ ௬ 

ஸ யபநாம் ஸ ஸ்வநாம் பூதவ்ா ஸாகர ஸ்ய ஸமுதத்ிதாம் 

ப்ரஶாநத் மாருயதா தப்ூதாம்  ஜயலாரம்ிம் இவ 

நிஸ்ஸ்வநாம் ௭ 

தய்க்தாம் யஜ்ோ௭௭யுவதஃ ஸரவ்வ: அபிரூவப ஶ்ச 

யாஜவகஃ 

ஸுதய்ா காயல விநிரவ்்ருதய்த யவதிம் கத ரவாம் இவ ௮ 

யகாஷ்ட மதய்ய ஸ்திதாம் ஆரத்ாம் அசரநத்ீம் நவம் 

தர்ுணம் 

யகா வ்ருயஷண பரிதய்கத்ாம் கவாம் பதநீ்ம் இயவா 

தஸ்ுகாம் ௯ 

ப்ரபாகராதவ்ய: ஸுஸ்நிகவ்தஃ ப்ரஜ்வலதப்ிர ்

இயவாதத்வமஃ 

வியுகத்ாம் மணிபிர ்ஜாதவ்ய ரந்வாம் முக்தாவளம்ீ இவ 

௧0 

ஸஹஸா சலிதாம் ஸ்தாநாந ்மஹீம் புண்ய 

க்ஷயாதக்தாம் 

ஸம்ஹ்ருத தய்ுதி விஸ்தாராம் தாராம் இவ திவ 

ஶ்சய்ுதாம் ௧௧ 

புஷ்ப நதத்ாம் வஸநத்ா௭நய்த மதத் ப்ரமர நாதிதாம் 

தர்ுத தாவா௭க்நிவிப்லுஷ்டாம் க்லாநத்ாம் வந லதாம் 

இவ ௧௨ 

ஸம்மூட நிகமாம் ஸரவ்ாம் ஸம்க்ஷிப்த 

விபணா௭௭பணாம் 

ப்ரசச்நந்ஶஶி நக்ஷதர்ாம் தய்ாம் இவா௭ம்புதவரர ்

வ்ருதாம் ௧௩ 

க்ஷீண பாயநாதத்வமர ்பிநவ்நஃ 

ஶராவவர௭பிஸம்வ்ருதாம் 
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ஹததஶௌண்டாம் இவா௭௭காயஶ பாந பூமிம் 

அஸம்ஸ்க்ருதாம் ௧௪ 

வ்ருகண் பூமி தலாம் நிம்நாம் வ்ருகண் பாதவ்ரஃ 

ஸமாவ்ருதாம் 

உபயுகய்தாதகாம் பக்நாம் ப்ரபாம் நிபதிதாம் இவ ௧௫ 

விபுலாம் விததாம் வசவ யுக்த பாஶாம் தரஸ்விநாம் 

பூதமௌ பாவண ரவ்ிநிஷ்க்ருதத்ாம் பதிதாம் ஜ்யாம் 

இவா௭௭யுதாத ்௧௬ 

ஸஹஸா யுதத் தஶௌண்யடந ஹயா௭௭யராயஹண 

வாஹிதாம் 

நிக்ஷிப்த பாண்டாம் உதஸ்்ருஷ்டாம் கியஶாரம்ீ இவ 

துரப்லாம் ௧௭ 

ஶுஷ்க யதாயாம் மஹா மதஸ்்வய: கூரவ்ம ஶ்ச பஹுபி 

ரவ்்ருதாம் 

ப்ரபிநந் தட விஸ்தீரண்ாம் வாபீ மிவ ஹ்ருயதாதப்லாம் 

௧௮ 

புருஷஸ்யா ப்ரஹ்ருஷ்ட ஸ்ய ப்ரதிஷிதத்ா௭நுயலபநாம் 

ஸம்தப்தா மிவ யஶாயகந காதர் யிஷ்டி ம௭பூஷணாம் 

௧௯ 

ப்ராவ்ருஷி ப்ரவிகாடாயாம் ப்ரவிஷ்டஸ்யா௭ப்ர 

மண்டலம் 

ப்ரசச்நந்ாம் நீல ஜீமூவத: பாஸ்கர ஸ்ய ப்ரபாம் இவ ௨0 

பரத ஸ்து ரத ஸ்த ஸ்ஸ ஶ்ரீமாந ்தஶரதா௭௭தம்ஜஃ 

வாஹயநத்ம் ரத ஶ்யரஷ்டம் ஸாரதிம் வாக்யம் 

அப்ரவீத ்௨௧ 

கிம் நு கல்வ௭தய் கம்பீயரா மூரச்ியதா ந நிஶம்யயத 

யதாபுரம் அயயாதய்ாயாம் கீத வாதிதர் நிஸ்ஸ்வநஃ 

௨௨ 

வாருண ீமத கநத் ஶ்ச மால்ய கநத் ஶ்ச மூரச்ிதஃ 

தூபிதா௭கரு கநத் ஶ்ச ந ப்ரவாதி ஸமநத்தஃ ௨௩ 

யாந ப்ரவர யகாஷ ஶ்ச ஸ்நிகத் ஶ்ச ஹய நிஸ்ஸ்வநஃ 

ப்ரமதத் கஜ நாத ஶ்ச மஹாம் ஶ்ச ரத நிஸ்ஸ்வநஃ 

யநதாநீம் ஶ்ரூயயத புரய்ாம் அஸ்யாம் ராயம விவாஸியத 

௨௪ 
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சம்தநா௭கரு கம்தாம் ஶ்ச மஹா௭ரஹ்ா ஶ்ச நவ ஸ்ரஜ: 

கயத ஹி ராயம தருணா ஸ்ஸம்தப்தா யநாபபும்ஜயத 

௨௫ 

பஹீ ராதர்ய்ாம் ந கசச்ம்தி சிதர் மால்ய தரா நரா: 

யநாதஸ்வா ஸ்ஸம்ப்ரவரத்நய்த ராம யஶாகா௭ரத்ியத 

புயர ௨௬ 

ஸஹ நூநம் மம ப்ராதர்ா புரஸ்யா௭ஸ்ய தய்ுதி ரக்தா 

ந ஹி ராஜ தய்யயாதய்ய யம் ஸாஸாயரவா௭ரஜ்ுநீ 

க்ஷபா ௨௭ 

கதா நு கலு யம ப்ராதா மயஹாதஸ்வ இவா௭௭கத: 

ஜநயிஷ்ய தய்௭யயாதய்ா யாம் ஹரஷ்ம் க்ரஷ்ீம 

இவாம்௭புத: ௨௮ 

தருவண ஶ்சாரு யவவஷ ஶ்ச நவர: உநந்த காமிபிஃ 

ஸம்பததப்ி ரயயாதய்ாயாம் ந விபாநத்ி மஹா பதாஃ 

௨௯ 

ஏவம் பஹுவிதம் ஜல்பந ்வியவஶ வஸதிம் பிதுஃ 

யதந ஹீநாம் நயரநத்ய்ரண ஸிம்ஹ ஹீநாம் குஹாம் இவ 

௩0 

ததா த தம்த:புரம் உஜ்ஜித ப்ரபம்    

ஸுவர ரியவா தஸ்்ருஷ்ட ம௭பாஸ்கரம் திநம் 

நிரக்ீ்ஷய ஸரவ்ம் து விவிகத் மாதம்நா   

முயமாச பாஷ்பம் பரத ஸ்ஸுது:கித: ௩௧ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

சதுரத்யஶாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

பம்ச தயஶாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

தயதா நிக்ஷிப்ய மாதர்ு : ஸ அயயாதய்ாயாம் தர்ுட 

வ்ரதஃ 

பரதஃ யஶாக ஸம்தப்யதா குரூந ்இதம் அதா௭ப்ரவீத ்௧ 

நநத்ிக்ராமம் கமிஷ்யாமி ஸரவ்ாந ்ஆமநத்ர்யய௭தய் 

வஃ 

ததர் துஃகம் இதம் ஸரவ்ம் ஸஹிஷ்யய ராகவம் விநா ௨ 

கத ஶ்ச ஹி திவம் ராஜா வநஸ்த ஶ்ச குருர ்மம 

ராமம் ப்ரதீயக்ஷ ராஜ்யாய ஸ ஹி ராஜா மஹா யஶாஃ 

௩ 
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ஏத சச்ர்ுதவ்ா ஶுபம் வாக்யம் பரத ஸ்ய மஹாதம்நஃ 

அப்ருவந ்மநத்ர்ிணஃ ஸரய்வ வஸிஷ்ட ஶ்ச புயராஹிதஃ 

௪ 

ஸுப்ருஶம் ஶ்லாகநீயம் ச யத ்உக்தம் பரத தவ்யா 

வசநம் ப்ராதர்ு வாதஸ்ல்யாத ்அநுரூபம் தவவவ தத ்௫ 

நிதய்ம் யத பநத்ு லுப்த ஸ்ய திஷ்டயதா ப்ராதர்ு 

தஸௌஹ்ருயத 

ஆரய் மாரக்ம் ப்ரபநந்ஸ்ய நா௭நுமநய்யத கஃ புமாந ்௬ 

மநத்ர்ிணாம் வசநம் ஶ்ருதவ்ா யதா அபிலஷிதம் ப்ரியம் 

அப்ரவீத ்ஸாரதிம் வாக்யம் ரயதா யம யுஜ்யதாம் இதி ௭ 

ப்ரஹ்ருஷ்ட வதநஃ ஸரவ்ா மாதர்ூ: ஸம௭பிவாதய் ஸஃ 

ஆருயராஹ ரதம் ஶ்ரீமாந ்ஶதர்ுகய்நந ஸமநவ்ிதஃ ௮ 

ஆருஹ்ய து ரதம் ஶகீ்ரம் ஶதர்ுக்ந பரதா வுதபௌ 

யயதுஃ பரம ப்ரதீதௌ வ்ருததௌ மநத்ர்ி புயராஹிவதஃ 

௯ 

அக்ரயதா குரவ ஸ்ததர் வஸிஷ்ட ப்ரமுகா தவ்ிஜாஃ 

ப்ரயயுஃ ப்ராங்முகாஃ ஸரய்வ நநத்ிக்ராயமா 

யயதா௭பயவத ்௧0 

பலம் ச தத ்அநா௭௭ஹூதம் கஜா௭ஶ்வ ரத ஸம்குலம் 

ப்ரயதயௌ பரயத யாயத ஸரய்வ ச புர வாஸிநஃ ௧௧ 

ரத ஸ்தஃ ஸ ஹி தரம்ாதம்ா பரயதா ப்ராதர்ு வதஸ்லஃ 

நநத்ிக்ராமம் யதயௌ தூரண்ம் ஶிரஸி ஆதாய பாதுயக 

௧௨ 

தத ஸ்து பரதஃ க்ஷிப்ரம் நநத்ிக்ராமம் ப்ரவிஶ்ய ஸஃ 

அவதீரய் ரதா தத்ூரண்ம் குரூந ்இதம் உவாச ஹ ௧௩ 

ஏத தர்ாஜ்யம் மம ப்ராதர்ா ததத்ம் ஸநந்ய்ாஸவத ்

ஸ்வயம் 

யயாக யக்ஷம வயஹ யசயம பாதுயக யஹம பூஷியத ௧௪ 

பரத: ஶிரஸா க்ருதவ்ா ஸநந்ய்ாஸம் பாதுயக தத: 

அப்ரவீத ்துஃக ஸம்தப்த: ஸரவ்ம் ப்ரக்ருதி மம்டலம் ௧௫ 

சதர்ம் தாரயத க்ஷிப்ரம் ஆரய் பாதா விதமௌ மததௌ  

அப்யாம் ராஜ்யய ஸ்தியதா தரம்: பாதுகாப்யாம் குயரா 

ரம்ம  ௧௬ 
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ப்ராதர்ா ஹி மயி ஸநந்ய்ாயஸா நிக்ஷிப்த: 

தஸௌஹ்ருதாத ்அயம்  

தம் இமம் பாலயிஷ்யாமி ராகவா௭௭கமநம் ப்ரதி ௧௭ 

க்ஷிப்ரம் ஸம்யயாஜயிதவ்ா து ராகவ ஸ்ய புநஃ 

ஸ்வயம் 

சரதணௌ ததௌ து ராம ஸ்ய த்ரக்்ஷயாமி ஸஹ 

பாதுதகௌ ௧௮ 

தயதா நிக்ஷிப்த பாயரா௭ஹம் ராகயவண ஸமாகதஃ 

நியவதய் குரயவ ராஜ்யம் பஜிஷ்யய குரு வ்ருதத்ிதாம் ௧௯ 

ராகவாய ச ஸநந்ய்ாஸம் ததத்வ்ாஇயம வர பாதுயக 

ராஜ்யம் யசதம் அயயாதய்ாம் ச தூத பாயபா பவாமி ச 

௨0 

அபிஷிக்யத து காகுதஸ்்யத ப்ரஹ்ருஷ்ட முதியத ஜயந 

ப்ரதீி ரம்ம யஶ ஶ்வசவ பயவத ்ராஜ்யா சச்து ரக்ுணம் 

௨௧ 

ஏவம் து விலபந ்தீயநா பரதஃ ஸ மஹாயஶாஃ 

நநத்ிக்ராயம அகயரா தர்ாஜ்யம் துஃகியதா மநத்ர்ிபி 

ஸ்ஸஹ ௨௨ 

ஸ வல்கல ஜடா தார ீமுநி யவஷ தரஃ ப்ரபுஃ 

நநத்ிக்ராயம அவஸ தவ்ீரஃ ஸ வஸநய்யா பரத ஸ்ததா 

௨௩ 

ராம ஆகமநம் ஆகாம்க்ஷந ்பரயதா ப்ராதர்ு வதஸ்லஃ 

ப்ராது ரவ்சந கார ீச ப்ரதிஜ்ோ பாரக ஸ்ததா ௨௪ 

பாதுயக தவ்௭பிஷிசய்ா௭த நநத்ிக்ராயம அவஸ தத்தா 

பரதஃ ஶாஸநம் ஸரவ்ம் பாதுகாப்யாம் நய்யவதயத ்

௨௫ 

தத ஸ்து பரத: ஶ்ரீமாந ்அபிஷிசய் ஆரய் பாதுயக 

தத௭தீந ஸ்ததா ராஜ்யம் காரயா மாஸ ஸரவ்தா ௨௬ 

ததா ஹி ய தக்ாரய் முவபதி கிம்சித ் 

உபாயநம் யசாபஹ்ருதம் மஹா௭ரஹ்ம்  

ஸ பாதுகாப்யாம் ப்ரதமம் நியவதய்   

சகார பஶ்சாத ்பரயதா யதாவத ் ௨௭ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட பம்ச 

தயஶாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 
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யஷாடயஶாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

ப்ரதிப்ரயாயத பரயத வஸந ்ராம: தயபா வயந 

லக்ஷயா மாஸ ஸ உதய்வகம் அத ஔதஸ்ுக்யம் 

தபஸ்விநாம் ௧ 

யய ததர் சித்ரகூட ஸ்ய புரஸ்தாத ்தாபஸ ஆஶ்ரயம 

ராமம் ஆஶ்ரிதய் நிரதா ஸ்தாந ்அலக்ஷயத ்உதஸ்ுகாந ்

௨ 

நயவந ரப்்ருகுடீபி ஶ்ச ராமம் நிரத்ிஶ்ய ஶங்கிதாஃ 

அநய்யாநய்ம் உபஜல்பநத்ஃ ஶவந ஶ்சக்ரு: மிதஃ கதாஃ 

௩ 

யதஷாம் ஔதஸ்ுகய்ம் ஆலக்்ஷய ராம ஸ்து ஆதம்நி 

ஶங்கிதஃ 

க்ருத அே்ஜலி: உவாயசதம் ருஷிம் குல பதிம் ததஃ ௪ 

ந கசச்ி தப்கவந ்கிம்சித ்பூரவ் வ்ருதத்ம் இதம் மயி 

தர்ுஶ்யயத விக்ருதம் யயந விக்ரியநய்த தபஸ்விநஃ ௫ 

ப்ரமாதாத ்சரிதம் கசச்ித ்கிம்சிந ்ந அவரஜஸ்ய யம 

லக்்ஷமண ஸ்ய ருஷிபிர ்தர்ுஷ்டம் நா௭நுரூபம் 

இவா௭௭தம்நஃ ௬ 

கசச்ி சச்ுஶ்ரூஷ மாணா வஃ ஶுஶ்ரூஷணபரா மயி 

ப்ரமதா அப்யுசிதாம் வ்ருதத்ிம் ஸீதா யுகத்ம் ந வரத்யத ௭ 

அத ரஷ்ி ரஜ்ரயா வ்ருதத் ஸ்தபஸா ச ஜராம் கதஃ 

யவபமாந இயவாவாச ராமம் பூத தயா பரம் ௮ 

குதஃ கல்யாண ஸதத்வ்ாயாஃ கல்யாணா௭பிரயத 

ஸ்ததா 

சலநம் தாத வவயதஹ்யா ஸ்தபஸ்விஷு வியஶஷதஃ ௯ 

தவ் நந்ிமிதத்ம் இதம் தாவத ்தாபஸா ப்ரதி வரத்யத 

ரயக்ஷாப்ய ஸ்யதந ஸம்விகந்ாஃ கதயநத்ி மிதஃ கதாஃ 

௧0 

ராவணா௭வரஜஃ கஶ்சித ்கயரா நாயமஹ ராக்ஷஸஃ 

உதப்ாடய் தாபஸா நஸ்ரவ்ாந ்ஜநஸ்தாந நியகதநாந ்௧௧ 

தர்ுஷ்ட ஶ்ச ஜிதகாஶீ ச நர்ுஶம்ஸஃ புருஷாதகஃ 

அவலிப்த ஶ்ச பாப ஶ்ச தவ்ாம் ச தாத ந ம்ருஷ்யயத ௧௨ 

தவ்ம் யதா ப்ரப்ருதி ஹ்ய௭ஸ்மிந ்ஆஶ்ரயம தாத 

வரத்யஸ 
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ததா ப்ரப்ருதி ரக்ஷாம்ஸி விப்ரகுரவ்நத்ி தாபஸாந ்௧௩ 

தரஶ்யநத்ி ஹி பீபதவ்ஸஃ க்ரூவர ரப்ீஷணவக ர௭பி 

நாநா ரூவப: விரூவப ஶ்ச ரூவப: விக்ருத தரஶ்வநஃ ௧௪ 

அப்ரஶஸ்வத: அஶுசிபிஃ ஸம்ப்ரயயாஜ்ய ச தாபஸாந ்

ப்ரதிக்நம்தி அபராந ்க்ஷிப்ரம் அநாரய்ாஃ புரதஃ 

ஸ்திதா: ௧௫ 

யதஷு யதஷ்வா௭௭ஶ்ரம ஸ்தாயநஷு அபுதத்ம் அவலீய ச 

ரமநய்த தாபஸாம் ஸ்ததர் நாஶயநய்தா௭ல்ப யசதஸஃ 

௧௬ 

அபக்ஷிபநத்ி ஸ்ருகப்ாண்டாந ்அக்நீந ்ஸிே்சநத்ி 

வாரிணா 

கலஶாம் ஶ்ச ப்ரம்ருதந்நத்ி ஹவயந ஸமுபஸ்தியத ௧௭ 

வத ரத்ுராதம்பி: ஆவிஷ்டாந ்ஆஶ்ரமாந ்ப்ரஜிஹாஸவஃ 

கமநாயா௭நய் யதஶ ஸ்ய யசாதயம்தி ருஷயயா௭தய் 

மாம் ௧௮ 

தத ்புரா ராம ஶாரரீாம் உபஹிம்ஸாம் தபஸ்விஷு 

தரஶ்யம்தி ஹி துஷ்டா ஸ்யத தய்க்்ஷயாம இமம் 

ஆஶ்ரமம் ௧௯ 

பஹு மூல பலம் சிதர்ம் அவிதூராத ்இயதா வநம் 

புராணா௭௭ஶ்ரமம் ஏவா௭ஹம் ஶ்ரயிஷ்யய ஸகணஃ 

புநஃ ௨0 

கர ஸ்தவ்ய்ய௭பி சா யுகத்ம் புரா தாத ப்ரவரத்யத 

ஸ ஹா௭ஸ்மாபி: இயதா கசச் யதி புதத்ிஃ ப்ரவரத்யத 

௨௧ 

ஸ களதர் ஸ்ய ஸம்யதயஹா நிதய்ம் யத ்தஸ்ய ராகவ 

ஸமரத்ஸ்யா௭பி ஹி ஸயதா வாயஸா துஃகம் 

இஹா௭தய் யத ௨௨ 

இதி உகத்வநத்ம் ராம ஸ்தம் ராஜ புதர் ஸ்தபஸ்விநம் 

ந ஶஶாயகாதத்வர: வாக்வய: அவயராதத்ும் 

ஸமுதஸ்ுக: ௨௩ 

அபிநநத்ய் ஸமாப்ருசச்ய் ஸமாதாய ச ராகவம் 

ஸ ஜகாமா௭௭ஶ்ரமம் தய்கத்வ்ா குவலஃ குலபதிஃ ஸஹ 

௨௪ 

ராமஃ ஸம்ஸாதய் து ருஷி கணம௭நுகமநாத ் 
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யதஶாத ்தஸ்மாத ்குலபதிம் அபிவாதய் ருஷிம்  

ஸம்ய க்ப்ரவீத  ஸ்வத: அநுமத உபதிஷ்டாரத்ஃ  

புண்யம் வாஸாய ஸ்வ நிலயம் உபஸம்யபயத ௨௫ 

ஆஶ்ரமம் து ருஷி விரஹிதம் ப்ரபுஃ 

க்ஷணம் அபி ந விஜதஹௌ ஸ ராகவஃ 

ராகவம் ஹி ஸததம் அநுகதா:   

தாபஸா ஶ்சரஷ்ி சரித தர்ுத குணாஃ   ௨௬ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட 

யஷாடயஶாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

ஸப்த தயஶாத்தர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

ராகவ ஸ்து அபயாயதஷு தபஸ்விஷு விசிநத்யந ்

ந ததர் அயராசய தவ்ாஸம் காரவண ரப்ஹுபி ஸ்ததா 

௧ 

இஹ யம பரயதா தர்ுஷ்யடா மாதர ஶ்ச ஸ நாகராஃ 

ஸா ச யம ஸ்ம்ருதி: அநய்வதி தா நந்ிதய்ம் அநுயஶாசதஃ 

௨ 

ஸ்கநத்ா வார நியவயஶந யதந தஸ்ய மஹாதம்நஃ 

ஹய ஹஸ்தி கரவீஷ ஶ்ச உபமரத்ஃ க்ருயதா ப்ருஶம் ௩ 

தஸ்மாத ்அநய்தர் கசச்ாம இதி ஸம்சிநத்ய் ராகவஃ 

ப்ராதிஷ்டத ஸ வவயதஹ்யா லக்்ஷமயணந ச ஸம்கதஃ 

௪ 

யஸா அதய்ர: ஆஶ்ரமம் ஆஸாதய் தம் வவநய்த மஹா 

யஶாஃ 

தம் சா௭பி பகவாந ்அதர்ிஃ புத்ரவத ்ப்ரதய் பதய்த ௫ 

ஸ்வயம் ஆதிதய்ம் ஆதிஶ்ய ஸரவ்ம் அஸ்ய 

ஸுஸதக்்ருதம் 

தஸௌமிதர்ிம் ச மஹா பாகாம் ஸீதாம் ச 

ஸமஸாநத்வ்யத ்௬ 

பதநீ்ம் ச தம் அநுப்ராப்தாம் வ்ருதத்ாம் ஆமநத்ர்ய் 

ஸதக்்ருதாம் 

ஸாநத்வ்யா மாஸ தரம்ஜ்ேஃ ஸரவ் பூத ஹியத ரதஃ ௭ 

அநஸூயாம் மஹா பாகாம் தாபஸீம் தரம் சாரிணம்ீ 

ப்ரதிக்ருஹ்ணஷ்ீவ வவயதஹீம் அப்ரவீத ்ருஷி ஸதத்மஃ 

ராமாய ச ஆசசயக்ஷ தாம் தாபஸீம் தரம் சாரிணம்ீ ௮ 
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தஶ வரஷ்ாணி அநாவ்ருஷ்டய்ா தகய்த யலாயக 

நிர௭நத்ரம் 

யயா மூல பயல ஸ்ருஷ்யட ஜாஹ்நவீ ச ப்ரவரத்ிதா ௯ 

உகய்ரண தபஸா யுக்தா நியவம ஶ்சா௭பி அலம்க்ருதா 

தஶ வரஷ் ஸஹஸ்ராணி யயா தப்தம் மஹத ்தபஃ ௧0 

அநஸூயா வ்ரவத ஸ்நாதா ப்ரதய்ூஹா ஶ்ச நிவரத்ிதாஃ 

யதவ காரய் நிமிதத்ம் ச யயா ஸம்தவ்ரமாணயா 

தஶ ராதர்ம் க்ருதா ராதர்ிஃ யஸயம் மாயத வ யத௭நக ௧௧ 

தாம் இமாம் ஸரவ் பூதாநாம் நம: காரய்ாம் யஶஸ்விநீம் 

அபிகசச்து வவயதஹீ வ்ருதத்ாம் அகய்ராதநாம் ஸதா 

அநஸூயயதி யா யலாயக கரம்பி: க்யாதிம் ஆகதா ௧௨ 

ஏவம் ப்ருவாணம் தம் ருஷிம் தயததி உகத்வ்ா ஸ ராகவஃ 

ஸீதாம் உவாச தரம்ஜ்ோம் இதம் வசநம் உதத்மம் ௧௩ 

ராஜ புதர்ி ஶ்ருத மிதம் முயந: அஸ்ய ஸமீரிதம் 

ஶ்யரயயா௭ரத்ம் ஆதம்ந: ஶீகர்ம் அபிகசச் தபஸ்விநீம் 

௧௪ 

ஸீதா து  ஏதத ்வசஃ ஶ்ருதவ்ா ராகவ ஸ்ய ஹிவதஷிண: 

தாம் அதர்ி பதநீ்ம் தரம்ஜ்ோம் அபிசக்ராம வமதிலீ ௧௫ 

ஶிதிலாம் வலிதாம் வ்ருதத்ாம் ஜரா பாண்டுர மூரத்ஜாம் 

ஸததம் யவபமாநா௭0கீம்  ப்ரவாயத கதள ீயதா ௧௬ 

தாம் து ஸீதா மஹா பாகாம் அநஸூயாம் பதிவ்ரதாம் 

அப்யவாதயத ்அவ்யக்ரா ஸ்வ நாம ஸமுதாஹரத ்௧௭ 

அபிவாதய் ச வவயதஹீ தாபஸீம் தாம் அநிநத்ிதாம் 

பதத்ாம்ஜலி புடா ஹ்ருஷ்டா பரய்ப்ருசச்த ்அநாமயம் 

௧௮ 

ததஃ ஸீதாம் மஹா பாகாம் தர்ுஷ்டவ்ா தாம் தரம் 

சாரிணம்ீ 

ஸாநத்வ்ய நத்ய்௭ப்ரவீத ்தர்ுஷ்டா திஷ்டய்ா தரம்ம் 

அயவக்ஷயஸ ௧௯ 

தய்க்தவ்ா ஜ்ோதி ஜநம் ஸீயத மாநம் ருதத்ிம் ச மாநிநி 

அவருதத்ம் வயந ராமம் திஷ்டய்ா தவ்ம் அநுகசச்ஸி ௨0 

நகர ஸ்யதா வந ஸ்யதா வா பாயபா வா யதி வா ஶுபஃ 

யாஸாம் ஸ்தர்ணீாம் ப்ரியயா பரத்ா தாஸாம் யலாகா 

மயஹாதயாஃ ௨௧ 
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துஶ்ஶலீஃ காம வ்ருதய்தா வா தவந ரவ்ா பரிவரஜ்ிதஃ 

ஸ்த்ரணீாம் ஆரய் ஸ்வபாவாநாம் பரமம் வதவதம் 

பதிஃ ௨௨ 

ந அயதா விஶிஷ்டம் பஶ்யாமி பாநத்வம் விம்ருஶ 

நத்ய்௭ஹம் 

ஸரவ்தர் யயாக்யம் வவயதஹி தபஃ க்ருதம் 

இவா௭வ்யயம் ௨௩ 

ந து ஏவம் அவகசச்நத்ி குண யதாஷம் அஸத ்ஸ்தர்ியஃ 

காம வகத்வ்ய ஹ்ருதயா பரத்ர்ு நாதா ஶ்சரநத்ி யாஃ ௨௪ 

ப்ராப்நுவநத்ி  அயஶ ஶ்வசவ தரம் ப்ரம்ஶம் ச வமதிலி 

அகாரய் வஶம் ஆபநந்ாஃ ஸ்தர்ியயா யாஃ கலு த 

தவ்ிதாஃ ௨௫ 

த தவ்ிதா ஸ்து குவண: யுக்தா தர்ுஷ்ட யலாக பராவராஃ 

ஸ்தர்ியஃ ஸ்வரய்க சரிஷ்யநத்ி யதா புண்ய க்ருத ஸ்ததா 

௨௬ 

தயதவம் ஏநம் தவ்ம் அநுவ்ரதா ஸதீ    

பதிவ்ரதாநாம் ஸமயா௭நு வரத்ிநீ  

பவஸ்வ பரத்ு: ஸஹ தரம் சாரிண ீ  

யஶ ஶ்ச தரம்ம் ச தத: ஸமாப்யஸி  ௨௭ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஸப்த 

தயஶாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

அஷ்டா தயஶாத்தர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

ஸா து ஏவம் உகத்வ்ா வவயதஹீ அநஸூயாந ்அநஸூயயா 

ப்ரதி பூஜ்ய வயசா மநத்ம் ப்ரவக்தும் உபசக்ரயம ௧ 

வநதத ்ஆஶ்சரய்ம் ஆரய்ாயா யந ்மாம் தவ்ம் அநு 

பாஷயஸ 

விதிதம் து மமா௭பி ஏதத ்யதா நாரய்ாஃ பதி ரக்ுருஃ ௨ 

யத ்அபி ஏஷ பயவ தப்ரத்ா மம ஆரய்ய வ்ருதத் வரஜ்ிதஃ 

அதவ்வதம் உபவரத்வ்ய ஸ்ததா௭பி ஏஷ மயா பயவத ்௩ 

கிம் புநர ்யயா குண ஶ்லாக்யஃ ஸாநுக்யராயஶா 

ஜியதநத்ர்ியஃ 

ஸ்திரா௭நுராயகா தரம்ாதம்ா மாதர்ுவத ்பிதர்ுவத ்

ப்ரியஃ ௪ 
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யாம் வ்ருதத்ிம் வரத்யத ராமஃ தகௌஸல்யாயாம் மஹா 

பலஃ 

தாம் ஏவ நர்ுப நாரணீாம் அநய்ாஸாம் அபி வரத்யத ௫ 

ஸக்ருத ்தர்ுஷ்டாஸு அபி ஸ்த்ரஷீு நர்ுயபண நர்ுப 

வதஸ்லஃ 

மாதர்ுவ தவ்ரத்யத வீயரா மாநம் உதஸ்்ருஜ்ய தரம்வித ்

௬ 

ஆகசச்நத்ய்ா ஶ்ச விஜநம் வநம் ஏவம் பயா௭௭வஹம் 

ஸமாஹிதம் ஹி யம ஶ்வஶ்ரா ஹ்ருதயய தத ்தர்ுதம் 

மஹத ்௭ 

பாணி ப்ரதாந காயல ச ய தப்ுரா தவ்௭க்நிஸநந்ிததௌ 

அநுஶிஷ்டா ஜநநய்ா௭ஸ்மி வாக்யம் த த௭பி யம தர்ுதம் 

௮ 

நவீ க்ருதம் து தத ்ஸரவ்ம் வாக்வய ஸ்யத தரம் சாரிணி 

பதி ஶுஶ்ரூஷணாந ்நாரய்ா ஸ்தயபா நா௭நய் 

தவ்ிதீயயத ௯ 

ஸாவிதர் ீபதி ஶுஶ்ரூஷாம் க்ருதவ்ா ஸ்வரய்க மஹீயயத 

ததா வ்ருதத்ி ஶ்ச யாதா தவ்ம் பதி ஶுஶ்ரூஷயா திவம் ௧0 

வரிஷ்டா ஸரவ் நாரணீாம் ஏஷா ச திவி யதவதா 

யராஹிண ீந விநா சநத்ர்ம் முஹூரத்ம் அபி தர்ுஶ்யயத 

௧௧ 

ஏவம் விதா ஶ்ச ப்ரவராஃ ஸ்தர்ியயா பரத்ர்ு தர்ுட 

வ்ரதாஃ 

யதந யலாயக மஹீயநய்த புண்யயந ஸ்யவந கரம்ணா 

௧௨ 

தயதா அநஸூயா ஸம்ஹ்ருஷ்டா ஶ்ருதய்வாக்தம் 

ஸீதயா வசஃ 

ஶிரஶி ஆக்ராய யசாவாச வமதிலீம் ஹரஷ்ய நத்ய்ுத 

௧௩ 

நியவம ரவ்ிவிவத: ஆப்தம் தயபா ஹி மஹத௭ஸ்தி யம 

தத ்ஸம்ஶ்ரிதய் பலம் ஸீயத சநத்யய தவ்ாம் ஶுசி 

ஸ்மியத ௧௪ 

உபபநந்ம் மயநாஜ்ேம் ச யுக்தம் ச வசநம் தவ வமதிலி 
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ப்ரதீா சா௭ஸ்மி உசிதம் கிம் யத கரவாணி ப்ரவீஹி யம 

௧௫ 

தஸ்யா: தத ்வசநம் ஶ்ருதவ்ா விஸ்மிதா மம்த விஸ்மயா  

க்ருதம் இதி அப்ரவீத ்ஸீதா தயபா பல ஸமநவ்ிதாம் ௧௬ 

ஸா து ஏவம் உகத்ா தரம்ஜ்ோ தயா ப்ரதீதரா பவத ்

ஸபலம் ச ப்ரஹரஷ்ம் யத ஹநத் ஸீயத கயரா 

ம்ய௭ஹம் ௧௭ 

இதம் திவ்யம் வரம் மால்யம் வஸ்தர்ம் ஆபரணாநி ச 

அம்க ராகம் ச வவயதஹி மஹா௭ரஹ்ம் சா௭நுயலபநம் 

௧௮ 

மயா ததத்ம் இதம் ஸீயத தவ காதர்ாணி யஶாபயயத ்

அநுரூபம் அஸம்கல்ிஷ்டம் நிதய்ம் ஏவ பவிஷ்யதி ௧௯ 

அம்க ராயகண திவ்யயந லிப்தாம்கீ ஜநகா௭௭தம்யஜ 

யஶாபயிஷ்யஸி பரத்ாரம் யதா ஶ்ரீ ரவ்ிஷ்ணும் 

அவ்யயம் ௨0 

ஸா வஸ்தர்ம் அங்க ராகம் ச பூஷணாநி ஸ்ரஜ ஸ்ததா 

வமதிலீ ப்ரதிஜக்ராஹ ப்ரதீி தாநம் அநுதத்மம் ௨௧ 

ப்ரதிக்ருஹ்ய ச தத ்ஸீதா ப்ரதீி தாநம் யஶஸ்விநீ 

ஶ்லிஷ்டாம்ஜலி புடா ததர் ஸமுபாஸ்த தயபாதநாம் 

௨௨ 

ததா ஸீதாம் உபாஸீநாம் அநஸூயா தர்ுட வ்ரதா 

வசநம் ப்ரஷ்டும் ஆயரயப கதாம் காம்சி தப்்ரிய கதா மநு 

௨௩ 

ஸ்வயம்வயர கில ப்ராப்தா தவ்ம் அயநந யஶஸ்விநா 

ராகயவயணதி யம ஸீயத கதா ஶ்ருதிம் உபாகதா ௨௪ 

தாம் கதாம் ஶ்யராதும் இசச்ாமி விஸ்தயரண ச வமதிலி 

யதா௭நுபூதம் காரத்ஸ்்நய்யந தந ்யம தவ்ம் வக்தும் 

அரஹ்ஸி ௨௫ 

ஏவம் உக்தா து ஸா ஸீதா தாம் தயதா தரம் சாரிணம்ீ 

ஶ்ரூயதாம் இதி யசாக்தவ்ா வவ கதயா மாஸ தாம் 

கதாம் ௨௬ 

மிதிலா௭திபதி ரவ்ீயரா ஜநயகா நாம தரம்வித ்

க்ஷதர் தரய்ம ஹி அபிரயதா நய்ாயதஃ ஶாஸ்தி 

யமதிநீம் ௨௭ 
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தஸ்ய லாங்கல ஹஸ்த ஸ்ய கரஷ்தஃ யக்ஷதர் 

மண்டலம் 

அஹம் கில உதத்ிதா பிதத்வ்ா ஜகதீம் நர்ுபயதஃ ஸுதா 

௨௮ 

ஸ மாம் தர்ுஷ்டவ்ா நரபதி ரம்ுஷ்டி வியக்ஷப ததப்ரஃ 

பாம்ஶு கும்டித ஸரவ்ாம்கீம் ஜநயகா 

விஸ்மியதா௭பவத ்௨௯ 

அநபதய்யந ச ஸ்யநஹாத ்அம்கம் ஆயராப்ய ச ஸ்வயம் 

மயம யம் தநயயதி உகத்வ்ா ஸ்யநயஹா மயி நிபாதிதஃ 

௩0 

அநத்ரியக்ஷ ச வாக் உக்தா ப்ரதிமா மாநுஷீ கில 

ஏவம் ஏத நந்ரபயத தரய்மண தநயா தவ ௩௧ 

ததஃ ப்ரஹ்ருஷ்யடா தரம்ா௭௭தம்ா பிதா யம 

மிதிலா௭திபஃ 

அவாப்யதா விபுலாம் ருதத்ிம் மாம் அவாப்ய நராதிபஃ 

௩௨ 

ததத்ா ச அஸ்மி இஷ்டவத ்யதவ்வய ஜ்யயஷ்டாவய 

புண்ய கரம்ணா 

தயா ஸம்பாவிதா சா௭ஸ்மி ஸ்நிகத்யா மாதர்ு 

தஸௌஹ்ருதாத ்௩௩ 

பதி ஸம்யயாக ஸுலபம் வயயா தர்ுஷ்டவ்ா து யம பிதா 

சிநத்ாம் அப்யகம தத்ீயநா விதத் நாஶாத ்இவ அதநஃ 

௩௪ 

ஸதர்ுஶா சச் அபக்ருஷ்டா சச் யலாயக கநய்ா பிதா 

ஜநாத ்

ப்ரதரஷ்ணாம் அவாப்யநாதி ஶகய்ரணா௭பி ஸயமா 

புவி ௩௫ 

தாம் தரஷ்ணாம் அதூரஸ்தாம் தர்ுஷ்டவ்ாசா௭தம்நி 

பாரத்ிவஃ 

சிம்தா௭௭ரண்வ கதஃ பாரம் ந ஆஸஸாத அப்லயவா 

யதா ௩௬ 

அயயாநிஜாம் ஹி மாம் ஜ்ோதவ்ா ந அதய்கசச் 

தவ்ிசிநத்யந ்

ஸதர்ுஶம் சா௭நுரூபம் ச மஹீ பாலஃ பதிம் மம ௩௭ 
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தஸ்ய புதத்ி: இயம் ஜாதா சிநத்யாந ஸ்ய ஸம்ததம் 

ஸ்வயம் வரம் தநூஜாயாஃ கரிஷ்யா மீதி தீமதஃ ௩௮ 

மஹா யஜ்யே ததா தஸ்ய வருயணந மஹாதம்நா 

ததத்ம் தநு ரவ்ரம் ப்ரதீய்ா தூண ீசா௭க்ஷய ஸாயதகௌ 

௩௯ 

அஸம்சால்யம் மநுஷ்வய ஶ்ச யதய்நநா௭பி ச 

தகௌரவாத் 

தந ்ந ஶகத்ா நமயிதும் ஸ்வப்யநஷ்வ௭பி நராதிபாஃ ௪0 

த தத்நுஃ ப்ராப்ய யம பிதர்ா வ்யாஹ்ருதம் ஸதய் வாதிநா 

ஸமவாயய நயரநத்ர்ாணாம் பூரவ்ம் ஆமநத்ர்ய் 

பாரத்ிவாந ்௪௧ 

இதம் ச தநு: உதய்ம்ய ஸஜ்யம் யஃ குருயத நரஃ 

தஸ்ய யம துஹிதா பாரய்ா பவிஷ்யதி ந ஸம்ஶயஃ ௪௨ 

த சச் தர்ுஷ்டவ்ா தநுஃ ஶ்யரஷ்டம் தகௌரவாத ்கிரி 

ஸநந்ிபம் 

அபிவாதய் நர்ுபா ஜக்மு: அஶகத்ா ஸ்தஸ்ய யதாலயந 

௪௩ 

ஸுதீரக் ஸ்ய து கால ஸ்ய ராகயவா௭யம் மஹா தய்ுதிஃ 

விஶ்வாமிதய்ரண ஸஹியதா யஜ்ேம் த்ரஷ்டும் 

ஸமா௭௭கதஃ 

லக்்ஷமயணந ஸஹ ப்ராதர்ா ராமஃ ஸதய் பராக்ரமஃ 

௪௪ 

விஶ்வாமிதர் ஸ்து தரம்ாதம்ா மம பிதர்ா ஸுபூஜிதஃ 

ப்யராவாச பிதரம் ததர் ராகயவா ராம லக்்ஷமதணௌ 

௪௫ 

ஸுததௌ தஶரத ஸ்யயதமௌ தநு ரத்ரஶ்ந 

காம்க்ஷிதணௌ 

தநு ரத்ரஶ்ய ராமாய ராஜ புதர்ாய வதவிகம் ௪௬ 

இதி உகத் ஸ்யதந விப்யரண த தத்நுஃ ஸமுபாநயத ்௪௭ 

நியமஷா௭நத்ர மாதய்ரண தத ்ஆநம்ய ஸ வீரய்வாந ்

ஜ்யாம் ஸமாயராப்ய ஜடிதி பூரயா மாஸ வீரய்வத ்௪௮ 

யதந பூரயதா யவகா நம்தய்ய பக்நம் தவ்ிதா தநுஃ 

தஸ்ய ஶப்யதா௭பவ தப்ீமஃ பதிதஸ்ய அஶயந ரிவ ௪௯ 

தயதா௭ஹம் ததர் ராமாய பிதர்ா ஸதய்ா௭பி ஸம்திநா 
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உதய்தா தாதும் உதய்ம்ய ஜல பாஜநம் உதத்மம் ௫0 

தீயமாநாம் ஸ து ததா ப்ரதிஜக்ராஹ ராகவஃ 

அவிஜ்ோய பிது ஶ்சநத்ம் அயயாதய்ா௭திபயதஃ 

ப்ரயபாஃ ௫௧ 

ததஃ ஶ்வஶுரம் ஆமநத்ர்ய் வ்ருதத்ம் தஶரதம் நர்ுபம் 

மம பிதர்ா து அஹம் ததத்ா ராமாய விதிதா௭௭தம்யந 

௫௨ 

மம வச வா௭நுஜா ஸாதவ்ீ ஊரம்ிளா ப்ரிய தரஶ்நா 

பாரய்ா௭ரய்த லக்்ஷமண ஸ்யா௭பி ததத்ா பிதர்ா மம 

ஸ்வயம் ௫௩ 

ஏவம் ததத்ா௭ஸ்மி ராமாய ததா தஸ்மிந ்ஸ்வயம் வயர 

அநுரக்தா௭ஸ்மி தரய்மண பதிம் வீரய்வதாம் வரம் ௫௪  

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட அஷ்டா 

தயஶாதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

ஏயகாந விம்ஶ த்யுதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

அநஸூயா து தரம்ஜ்ோ ஶ்ருதவ்ா தாம் மஹதீம் கதாம் 

பரய்ஷ்வஜத பாஹுப்யாம் ஶிர ஸ்யா௭௭க்ராய 

வமதிலீம் ௧ 

வ்யகத்ா௭க்ஷர பதம் சிதர்ம் பாஷிதம் மதுரம் தவ்யா 

யதா ஸ்வயம்வரம் வ்ருதத்ம் தத ்ஸரவ்ம் ஹி ஶ்ருதம் 

மயா 

ரயம௭ஹம் கதயா யத து தர்ுடம் மதுர பாஷிணி ௨ 

ரவி: அஸ்தம் கதஃ ஶ்ரீமாந ்உயபாஹ்ய ரஜநீம் ஶிவாம் 

திவஸம் ப்ரதி கீரண்ாநாம் ஆஹாரா௭ரத்ம் 

பததர்ிணாம் 

ஸம்தய்ா காயல நிலீநாநாம் நிதர்ா௭ரத்ம் ஶ்ரூயயத 

தவ்நிஃ ௩ 

ஏயத சா௭பி அபியஷக ஆரத்ர்ா முநயஃ கலயஶாதய்தா: 

ஸஹிதா உபவரத்நய்த ஸலிலா௭௭ப்லுத வல்கலாஃ ௪ 

ருஷீணாம் அகந்ியஹாதய்ரஷு ஹுயதஷு விதி பூரவ்கம் 

கயபாத அம்க அருயணா தூயமா தர்ுஶ்யயத 

பவயநாதத்தஃ ௫ 

அல்ப பரண்ா ஹி தரயவா கநீ பூதாஃ ஸமநத்தஃ 
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விப்ரக்ருஷ்யட அபி யய யதயஶ ந ப்ரகாஶநத்ி வவ திஶஃ 

௬ 

ரஜநீ சர ஸதத்வ்ாநி ப்ரசரநத்ி ஸமநத்தஃ 

தயபா வந ம்ருகா ஹி ஏயத யவதி தீரய்தஷு யஶரயத ௭ 

ஸம்ப்ரவ்ருதத்ா நிஶா ஸீயத நக்ஷதர் ஸமலம்க்ருதா 

ஜ்யயாதஸ்்நா ப்ராவரண ஶ்சநத்ய்ரா 

தர்ுஶ்யயத௭ப்யுதி யதா௭ம்பயர ௮ 

கம்யதாம் அநுஜாநாமி ராமஸ்யா௭நுசர ீபவ 

கதயநத்ய்ா ஹி மதுரம் தவ்யா௭ஹம் பரியதாஷிதா ௯ 

அலம்குரு ச தாவத ்தவ்ம் ப்ரதய்க்ஷம் மம வமதிலி 

ப்ரதீிம் ஜநய யம வதஸ் திவ்யா௭லம்கார யஶாபிதா ௧0 

ஸா ததா ஸமலம்க்ருதய் ஸீதா ஸுர ஸுயதாபமா 

ப்ரணம்ய ஶிரஸா தஸ்வய ராமம் து அபிமுகீ யதயௌ 

௧௧ 

ததா து பூஷிதாம் ஸீதாம் ததரஶ் வததாம் வரஃ 

ராகவஃ ப்ரதீி தாயநந தபஸ்விநய்ா ஜஹரஷ் ச ௧௨ 

நய்யவதய தத்தஃ ஸரவ்ம் ஸீதா ராமாய வமதிலீ 

ப்ரதீி தாநம் தபஸ்விநய்ா வஸநா௭௭பரண ஸ்ரஜம் ௧௩ 

ப்ரஹ்ருஷ்ட ஸ்தவ்௭பவ தர்ாயமா லக்்ஷமண ஶ்ச 

மஹா ரதஃ 

வமதில்யாஃ ஸத ்க்ரியாம் தர்ுஷ்டவ்ா மாநுயஷஷு 

ஸுதுரல்பாம் ௧௪ 

தத ஸ்தாம் ஶரவ்ரம்ீ ப்ரதீஃ புண்யாம் ஶஶி நிபா௭௭நநஃ 

அரச்ித ஸ்தாபவஸஃ ஸிதவ்த: உவாஸ ரகு நநத்நஃ ௧௫ 

தஸ்யாம் ராதர்ய்ாம் வ்யதீதாயாம் அபிஷிசய் 

ஹுதா௭க்நிகாந ்

ஆப்ருசய்சதாம் நர வ்யாகத்ரௌ தாபஸாந ்வந 

யகாசராந ்௧௬ 

தா ஊசு ஸ்யத வந சரா ஸ்தாபஸா தரம் சாரிணஃ 

வநஸ்ய தஸ்ய ஸம்சாரம் ராக்ஷவஸஃ ஸம௭பிப்லுதம் 

௧௭ 

ரக்ஷாம்ஸி புருஷாதாநி நாநா ரூபாணி ராகவ  

வஸம்தய்௭ஸ்மிந ்மஹா௭ரண்யய வ்யாளா ஶ்ச 

ருதிரா௭ஶநா: ௧௮   
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உசச்ிஷ்டம் வா ப்ரமதத்ம் வா தாபஸம் தரம் சாரிணம் 

அத நத்ய்௭ஸ்மிந ்மஹா௭ரண்யய தா நந்ிவாரய ராகவ  

௧௯ 

ஏஷ பநத்ா மஹரஷ்ீணாம் பலா நய்ா௭௭ஹரதாம் வயந 

அயநந து வநம் துரக்ம் கநத்ும் ராகவ யத க்ஷமம் ௨0 

இதீவ வதஃ ப்ராே்ஜலிபி ஸ்தபஸ்விபி:    

தவ்ிவஜஃ க்ருத ஸ்வஸ்தய்யநஃ பரம்தபஃ 

வநம் ஸ பாரய்ஃ ப்ரவியவஶ ராகவஃ   

ஸ லக்்ஷமணஃ ஸூரய் இவா௭ப்ர மண்டலம்  ௨௧ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயயண அயயாதய்ா காம்யட ஏயகாந 

விம்ஶ தய்ுதத்ர ஶததம ஸ்ஸரக்: 

அயயாதய் காம்ட: ஸமாப்த: 

********************************************************************** 


