ശ്രീമത്വാല് ീമ കിരാമായണമ്
അരണയകാമ്:ട
പ്രതമ സര്:ക
ശ്രവിരയ ത്ു മഹാ൭രണയമ് ത്ണ്ടകാ൭രണയമ് ആത്മവാന്
ത രസാ൭൭ശ്രമ മണ്ടലമ് ൧
ത്ത്ര ശ രാമമാ ത്ുരര്
ത ഷ സ്ാ
ത ശ്രാഹ്മ്യാ ലക്ഷ്മയാ സമാശ്വുത്മ്
കുര ചീര രരിക്ഷിപ്മ്
ത ത്ുരര
യത്ാ ശ്രത്ീപ്മ്
ത മ്
ശ കകമന സൂരയ മണ്ടലമ് ൨
രരണയമ് സരവ രൂത്ാനാമ് സുസശ്മുഷ്ട അജിരമ് സത്ാ
ശ്മുകക: രഹുരി: ആകീരമ്
ണ രക്ഷി സകമ്ൈഃക സമാ൭൭ശ്വുത്മ് ൩
സ
രൂജിത്മ് മചാരശ്നുത്തമ് ച നിത്യമ് അപ്രസാമ്
കകണൈഃ
പ കമ്ൈഃട അജികനൈഃ കുകരൈഃ
വിരാകല: അക്ിന രരകണൈഃ ശ്സുക്ാ
൪
സമിത്ിപ : മത്ായ കലകരൈഃ രല മൂകല ശ്ച മരാരിത്മ്
ആരകണയ ശ്ച മഹാ ശ്വുകക്ഷൈഃ രുകണയൈഃ സവാത്ു രകല
ശ്രവുത്മ് ൫
രലി മഹാമാ൭രിത്മ്
രുണയമ് ശ്രഹ്മ് മകാഷ നിനാത്ിത്മ്
ച
ത രത്മിനയാ ച സരത്മയാ ൬
രുകപ പ രവകനയൈഃ രരിക്ഷിപ്മ്
ണ
രല മൂലാ൭രകന രാകൈ:
ചീര ശ്കുപാജിനാ൭മ്പകരൈഃ
ത
സൂരയ കവരവാനരാകര ശ്ച രുരാകണ രുനിരി
ശ്രവുത്മ് ൭
മ
രുകണയ ശ്ച നിയത്ാ൭൭ഹാകരൈഃ മരാരിത്മ് രരമര്ഷിരിൈഃ
ത്ത്് ശ്രഹ്മ് രവന ശ്രകയമ് ശ്രഹ്മ് മകാഷ നിനാത്ിത്മ് ൮
ശ്രഹ്മ്വിത്ിപ രഹാരാകക:
ശ്രാഹ്മ്കണ: ഉരമരാരിത്മ്
മ
ത് ശ്ത്തുഷ്ടവാ രാകവൈഃ ശ്രീമാന് ത്ാരസാ൭൭ശ്രമ മണ്ടലമ്
അരയകച്ചന് മഹാമത്ജാ വിജയമ് ശ്കുത്വാ മഹത്തനുൈഃ ൯
ത്ിവയ ജ്ഞാമനാര രന്നാ മസ് ത രാമമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ മഹര്ഷയൈഃ
അരിജക്ുമ : ത്ത്ാ ശ്രീത്ാ കവമത്ഹീമ് ച യരസവിനീമ് ൧0
മത് ത്മ് മസാമമ് ഇമവാത്യൈമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ കവ ത്ര മ ചാരിണൈഃ
ക
ജ
ണ ് ശ്ത്ുട ശ്വത്ാൈഃ ൧൧
മമ്ളാനി
ശ്രയുമ്ാനാൈഃ
ശ്രത്യശ്കുഹ്ന
രൂര സമ്ഹനനമ് ലക്ഷ് ീമ മ് സൗകുമാരയമ് സുമവഷത്ാമ്
ത്ശ്ത്ുരുര് വിസ്ിമ ത്ാ൭൭കാരാ രാമ സയ വന വാസിനൈഃ ൧൨
മ
കവമത്ഹീമ് ലക്ഷ്ണമ്
രാമമ് മനകശ്ത്: അനിമികഷര് ഇവ
ആശ്ചരയ രൂത്ാന് ത്ശ്ത്ുരുൈഃ സമരവ മത് വന ചാരിണൈഃ ൧൩
അകശ്ത്നമ് ഹി മഹാ രാകാൈഃ സരവ രൂത് ഹിമത് രത്മ്
അത്ിത്ിമ് രരരാലായാമ്
രാകവമ് സമ്നയമവരയന് ൧൪
ണ
ത്മത്ാ രാമ സയ സശ്ത്ുക ത്യ വിത്ിനാ രാവമകാരമാൈഃ
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അരണയകാമ്:ട
ആജശ്ഹു മസ് ത മഹാ രാകാൈഃ സലിലമ് ത്ര മ ചാരിണൈഃ ൧൫
പ രലമ് വനയമ് ആശ്രമമ് ച മഹാത്മനൈഃ
മൂലമ് രുപമ്
ത ൈഃ ശ്രാമ്ലമയാ൭ശ്രുവന്
ജ
നിമവത്യത്വാ ത്രജ്ഞാ
സ്ത്
൧൬
മ
ത്ര മ രാമലാ ജനസയാ സയ രരണയ ശ്ച മഹാ യര:
രൂജനീയ ശ്ച മാനയ ശ്ച രാജാ ത്ണ്ട ത്മരാ കുരുൈഃ ൧൭
ഇശ്ൈ മസയവ ചത്ു രാകൈഃ
ശ്രജാ രക്ഷത്ി രാകവ
പ
മ ത്വരാന് മരാകാന് രുമ്മത ത മലാക നമശ്സ്ുക ത്ൈഃ ൧൮
രാജാ ത്സ്ാ
മത് വയമ് രവത്ാ രക്ഷയാ രവ ത്വിഷയ വാസിനൈഃ
ത വന മസ്ാ
ത വാ ത്വമ് മനാ രാജാ ജമനരവരൈഃ ൧൯
നകര മസ്ാ
നയസ് ത ത്ണ്ടാ വയമ് രാജന് ജിത് മശ്കാത്ാ ജിമത്ശ്ൈിയാൈഃ
ത രാത്നാൈഃ ൨0
രക്ഷിത്വയാ സ്ത്വയാ രരവ ത്ര
ക പ രൂത്ാ സ്മ
ഏവമ് ഉക്ത്വാ രകല രൂകലൈഃ
രുകപ പ രവകനയ ശ്ച രാകവമ്
മ
മ
അകനയ ശ്ച വിവിത്ാ൭൭ഹാകരൈഃ സലക്ഷ്ണമ്
അരൂജയന്
൨൧
ത്ത്ാ൭മനയ ത്ാരസാൈഃ സിത്താ രാമമ് കവരവാനമരാരമാൈഃ
നയായ ശ്വുത്താ യത്ാ നയായമ് ത്രയാമാസു:
ഈരവരമ് ൨൨
പ
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ശ്രത്മ സര:ക
തവിതീയ സര്:ക
ശ്കുത് ആത്ിമത്യാ൭ത് രാമ സ്ുത സൂരയമസയാത്യനമ് ശ്രത്ി
ആമശ്ൈയ സ മുനീന് സരവാന് വനമ് ഏവാ൭നവകാഹത് ൧
നാനാ ശ്മുക കണാ കീരമ്
ണ രാരൂല
ത ശ്വുക മസവിത്മ്
മ ത്ുരര
ത്വസ് ത ശ്വുക്ഷ ലത്ാ കുല്മ്
ത ശ സലിലാ൭൭രയമ് ൨
ക
നിപൂജനാനാ
രകുനി ജില്ലികാ കണ നാത്ിത്മ്
മ
ലക്ഷ്ണാ൭നുകമത്ാ
രാമമാ വന മത്യമ് ത്ത്ര ശ ഹ ൩
ത ിമ ന് മകാര ശ്മുകാ യുമത്
വന മമത്യ ത്ു കാകുത്സ്ത സ്സ്
ക
ത്ത്ര ശ കിരി ശ്രുമ്ാരമ്
രുരുഷാത്മ് മഹാ സവനമ് ൪
കമ്പീരാ൭ക്ഷമ് മഹാ വശ്ക്ത്മ് വികടമ് വിഷമമാ ത്രമ്
രീരത്സ്മ് വിഷമമ് ത്ീരമ്
൫
ക വിശ്കുത്മ് മകാര ത്രനമ്
ശ
വസാനമ് ചര മ കവയാശ്കമ് വസാ൭൭ശ്രമ്
ത രുത്ിമരാക്ഷിത്മ്
ശ്ത്ാസനമ് സരവ രൂത്ാനാമ് വയാത്ിത്ാ൭൭സയമ് ഇവാ൭ൈകമ് ൬
ശ്ത്ീന് സിമ്ഹാന് ചത്ുമരാ വയാശ്കാന് ത്വൗ ശ്വുകൗ ശ്രുഷത്ാന്
ത്ര
സവിഷാണമ് വസാത്ിക്ത്മ് കജ സയ ച രിമരാ മഹത്്
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അരണയകാമ്:ട
അവസജയ ആയമസ രൂമല വിനത്ൈമ് മഹാ സവനമ് ൭
മ
സ രാമമ് ലക്ഷ്ണമ്
കചവ സീത്ാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ച കമത്ിലീമ്
ക
അരയത്ാവത് സുസശ്മ്ുത്തൈഃ
ശ്രജാൈഃ കാല ഇവാ൭ൈകൈഃ ൮
സ ശ്കുത്വാ കരരവമ് നാത്മ് ചാലയന് ഇവ മമത്ിനീമ്
ക ആത്ായ കവമത്ഹീമ് അരശ്കമയ ത്മത്ാ൭ശ്രവീത്് ൯
അമമ്ന
യുവാമ് ജടാ ചീര ത്രൗ സ രാരയൗ ക്ഷീണ ജീവിത്ൗ
ശ്രവിഷ്ടൗ ത്ണ്ടകാ൭രണയമ് രര ചാരാ൭സി ത്ാരിണൗ ൧0
കത്മ് ത്ാരസമയാ രവാമ് ച വാസൈഃ ശ്രമത്യാ സഹ
അത്ര മ ചാരിണൗ രാരൗ കൗ യുവാമ് മുനി ത്ൂഷകൗ ൧൧
അഹമ് വനമ് ഇത്മ് ത്ുരമ്
ക വിരാമത്ാ നാമ രാക്ഷസൈഃ
സ
ചരാമി സായുമത്ാ നിത്യമ് രുഷി മാമ്ാനി
രക്ഷയന് ൧൨
ഇയമ് നാരീ വരാമരാഹാ മമ രരയാ രവിഷയത്ി
യുവമയാൈഃ രാരമയാ: ച അഹമ് രാസയാമി രുത്ിരമ് ശ്മുമത് ൧൩
ത് കസയവമ് ശ്രുവമത്ാ ശ്ത്ുഷ്ടമ് വിരാത് സയ ത്ുരാത്മനൈഃ
ശ്രുത്വാ സകരവിത്മ് വാകയമ് സശ്മ്പാൈാ ജനകാ൭൭ത്മജാ
സീത്ാ ശ്രാമവരമത്ാ മത്വകാത്് ശ്രവാമത് കത്ളീ യത്ാ ൧൪
ത്ാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രാകവൈഃ സീത്ാമ് വിരാത്ാ൭0ക കത്ാമ് രുരാമ്
മ
അശ്രവീ ല്ലക്ഷ്ണമ്
വാകയമ് മുമകന രരിരുഷയത്ാ ൧൫
രരയ സൗമയ നമരശ്ൈ സയ ജനക സയാ൭ത്മ സമ്പവാമ്
മമ രാരയാമ് രുരാ൭൭ചാരാമ് വിരാത്ാ൭0മക ശ്രമവരിത്ാമ്
അത്യൈ സുക സശ്മവുത്താമ് രാജ രുശ്ത്ീമ് യരസവിനീമ് ൧൬
മ സു ശ്രിയമ് വര ശ്വുത്മ് ച യത്്
യത്് അരിമശ്രത്മ് അസ്ാ
മ
കകമകയ്യാ സ്ുത സുസശ്മവുത്തമ് ക്ഷിശ്രമ് അകത്യവ ലക്ഷ്ണ
൧൭
യാ ന ത്ുഷയത്ി രാമജയന രുശ്ത്ാ൭മര ത ത്ീര ക ത്രിനീ
ശ
ത രിമത്ാ വനമ് ൧൮
യയാ൭ഹമ് സരവ രൂത്ാനാമ് ഹിത്ൈഃ ശ്രസ്ാ
അമത്യ ത്ാനീമ് സകാമാ സാ യാ മാത്ാ മമ മത്യമാ ൧൯
പ ാത്്
രര സ്ര
ത്ു കവമത്ഹയാ ന ത്ുൈഃകത്രമ് അസ്ിത മമ
ശ
രിത്ു രവിമയാകാത്് സൗമിമശ്ത് സവ രാജയ ഹരണാത്് ത്ത്ാ ൨0
ഇത്ി ശ്രുവത്ി കാകുമത്സ്ത രാപ പ മരാക രരിപ്ലുമത്
മ
അശ്രവീ ല്ലക്ഷ്ണൈഃ
ശ്കുമത്താ രുമത്താ നാക ഇവ രവസന് ൨൧
അനാത് ഇവ രൂത്ാനാമ് നാത് സ്ത്വമ് വാസമവാരമൈഃ
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അരണയകാമ്:ട
മയാ മശ്രമഷയണ കാകുത്സ്ത കിമ൭രമ്
ത രരിത്ര്സയമസ ൨൨
രമരണ നിഹത്സയാ൭ത്യ മയാ ശ്കുമത്തന രക്ഷസൈഃ
വിരാത് സയ കത്ാ൭മസാ ഹി മഹീ രാസയത്ി മരാണിത്മ് ൨൩
രാജയ കാമമ മമ മശ്കാമത്ാ രരമത് മയാ രരൂവ ഹ
ത്മ് വിരാമത് വിമമാക്ഷയാമി വശ്ജീ വശ്ജമ് ഇവാ൭ചമല ൨൪
മമ രുജ രല മവക മവകിത്ൈഃ
രത്ത്ു രമരാ൭സയ മഹാന് മമഹാരസി
വയരനയത്ു ത്മനാ ശ്ച ജീവിത്മ്
രത്ത്ു ത്ത് സ്സ മഹീമ് വികൂരിത്ൈഃ
൨൫
ണ
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ത്വിത്ീയ സര:ക
പ്തുതീയ സര്:ക
മ
( ഇത്യുക്ത്വാ ലക്ഷ്ണ:
ശ്രീമാന് രാക്ഷസമ് ശ്രഹസ ന്നിവ
മകാ രാവാന് വന മമരയത്യ ചരിഷയസി യത്ാ സുകമ് )
അമത്ാ വാച രുനര് വാകയമ് വിരാത്ൈഃ രൂരയന് വനമ്
ആത്മാനമ് ശ്രുച്ചമത് ശ്രൂത്മ് കൗ യുവാമ് കവ കമിഷയത്: ൧
ത്മ് ഉവാച ത്മത്ാ രാമമാ രാക്ഷസമ് ജവലിത്ാ൭൭നനമ്
ശ്രുച്ചൈമ് സുമഹാ മത്ജാ ഇക്ഷവാകു കുലമ് ആത്മനൈഃ ൨
ക്ഷശ്ത്ിമയാ ശ്വുത്ത സമ്പന്നൗ വിത്തി നൗ വന മകാചരൗ
ത്വാമ് ത്ു മവത്ിത്ുമ് ഇച്ചാവൈഃ ക സ്ത്വമ് ചരസി ത്ണ്ടകാന് ൩
ത്മ് ഉവാച വിരാത് സ്ുത രാമമ് സത്യ രരാശ്കമമ്
ഹൈ വക്ഷയാമി മത് രാജന് നിമരാത് മമ രാകവ ൪
രുശ്ത്ൈഃ കില ജയസയാ൭ഹമ് മാത്ാ മമ രത്ശ്ഹത്ാ
വിരാത് ഇത്ി മാമ് ആഹുൈഃ ശ്രുത്ിവയാമ് സരവ രാക്ഷസാൈഃ ൫
ത്രസാ ചാ൭രി മമ ശ്രാപ്ാത ശ്രഹ്മ്മണാ ഹി ശ്രസാത്ജാ
ത ാ൭വത്യത്ാ മലാമക൭മച്ചത്യാ മരത്യ ത്വമ് ഏവ ച ൬
രമശ്സ്ണ
ഉശ്ത്സ്ുജയ ശ്രമത്ാമ് ഏനാമ് അനമരക്ഷൗ യത്ാ൭കത്മ്
ത്വരമാണൗ രലാമയത്ാമ് ന വാമ് ജീവിത്മ് ആത്മത് ൭
ത്മ് രാമൈഃ ശ്രത്യുവാ മചത്മ് മകാര സശ്മക്ത് മലാചനൈഃ
രാക്ഷസമ് വിശ്കുത്ാ൭൭കാരമ് വിരാത്മ് രാര മചത്സമ് ൮
ക്ഷുശ്ത് ത്ിക് ത്വാമ് ത്ു ഹീനാരമ്
ത ശ്മുത്യുമ് അമനവഷമസ ശ്ത്ുവമ്
രമണ സശ്മ്പാര്സയമസ ത്ിഷ്ട ന മമ ജീവന് കമിഷയസി ൯
ത്ത്ൈഃ സജയമ് ത്നുൈഃ ശ്കുത്വാ രാമൈഃ സുനിരിത്ാന് രരാന്
ത
സുരീശ്കമ് അരിസമ്ായ
രാക്ഷസമ് നിജകാന ഹ ൧0
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ശ്രീമത്വാല് ീമ കിരാമായണമ്
അരണയകാമ്:ട
ത്നുഷാ ജയാ കുണവത്ാ സപ് ത രാണാന് മുമമാച ഹ
ക
രുക് മ രുമ്ാന്
മഹാ മവകാന് സുരരാ൭നില
ത്ുലയകാന് ൧൧
ണ
മത് രരീരമ് വിരാത് സയ രിത്തവാ രര്ഹിണ വാസസൈഃ
നിമരത്ുൈഃ മരാണിത്ാ ത്ിക്ത്ാ ത്രണയാമ് രാവമകാരമാൈഃ ൧൨
സ വിമത്താ നയസയ കവമത്ഹീമ് രൂല മുത്യമയ രാക്ഷസ:
ക
മ
അരയശ്ത്തവത്് സുസശ്മ്ുത്തൈഃ
ത്ത്ാ രാമമ് സ ലക്ഷ്ണമ്
൧൩
സ വിനത്യ മഹാ നാത്മ് രൂലമ് രശ്ക ത്വമജാരമമ്
ശ്രശ്കുഹയാ൭മരാരത് ത്ത്ാ വയാത്താ൭൭നന ഇവാ൭ൈകൈഃ ൧൪
ത രര വര്ഷമ് വവര്ഷത്ു:
അത് ത്ൗ ശ്രാത്രൗ ത്ീപ്മ്
വിരാമത് രാക്ഷമസ ത്സ്ിമ ന് കാലാ൭0ത്ക യമമാ രമമ ൧൫
സ ശ്രസഹയ മഹാ രൗശ്ത്: സ്ിത ത്വാ ശ്ജുമ്പത് രാക്ഷസ:
പ
ശ്ജുമ്പമാണ സയ മത് രാണാ: കായാ ന്നിമപത്ു:
ആരുകാ: ൧൬
പ ാത്്
സ്ര
ത്ു വര ത്ാമനന ശ്രാണാന് സമശ്മാത്യ രാക്ഷസ:
ശ
വിരാത്: രൂലമ് ഉത്യമയ രാകവാന൭രയ ത്ാവത് ൧൭
ക
ത് ച്ചൂലമ് വശ്ജ സമ്ാരമ്
കകമന ജവലമനാരമമ്
ത്വാരയാമ് രരാരയാമ് ചിമച്ചത് രാമൈഃ രശ്സ് ത ശ്രുത്ാമ് വരൈഃ ൧൮
ത്ത്് രാമ വിരിക ച്ചിന്നമ് രൂലമ് ത്സയ കരാത്് രുവി
രരാത്ാ൭രനിനാ ച്ചിന്നമ് മമമരാ രിവ രിലാ ത്ലമ് ൧൯
ക ക്ഷിശ്രമ് മുത്യമയ ശ്കുപ ണ സമരാരമൗ
ത്ൗ കട്മ്
രുരൗ
പ
ത്ൂര ണ മാരത്ത്് ത്സയ ത്ത്ാ ശ്രഹരത്ാമ് രലാത്് ൨0
സ വത്യമാന: സുശ്രുരമ് രാഹുരയാമ് രരിരരയ ത്ൗ
ത ത്ുമ് ഇച്ചത് ൨൧
അശ്രകമ്പയൗ നര വയാശ്കൗ രൗശ്ത്: ശ്രസ്ാ
മ
ത്സയ അരിശ്രായമ് അജ്ഞായ രാമമാ ലക്ഷ്ണമ്
അശ്രവീത്്
വഹത്ു അയമ് അലമ് ത്ാവത്് രത്ാ൭മനന ത്ു രാക്ഷസ: ൨൨
യത്ാ ച ഇച്ചത്ി സൗമിമശ്ത് ത്ത്ാ വഹത്ു രാക്ഷസ:
ആയ മമവ ഹി ന: രമ്ാത മയന യാത്ി നിരാചര: ൨൩
സ ത്ു സവ രല വീമരയണ സമുത്്ക്ഷിരയ നിരാചര:
ക ത കത്ൗ ചകാരാ൭ത്ി രലൗ ത്ത്: ൨൪
രാലാ വിവ സ്മ്
ക മ്
ത രാകവൗ രജനീ ചര:
ത്ൗ ആമരാരയ ത്ത്: സ്മ്
വിരാമത്ാ നിനത്ന് മകാരമ് ജകാമാ൭രിമുമകാ വനമ് ൨൫
വനമ് മഹാ മമക നിരമ് ശ്രവിമഷ്ടാ
ശ്ത്ുകമ: മഹത്ിപ : വിവികത്: ഉമരത്മ്
നാനാ വികത്ൈഃ രക്ഷി രകത് രവിചിശ്ത്മ്
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അരണയകാമ്:ട
രിവാ യുത്മ് വയാള ശ്മുകക രവികീരമ്
ണ ൨൬
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ശ്ത്ുത്ീയ സര:ക
ചതുര് ത സര്:ക
മ
ശ്ഹിയമാണൗ ത്ു ത്ൗ ശ്ത്ുഷ്ടവാ കവമത്ഹീ രാമ ലക്ഷ്ണൗ
ഉകച്ച സ്സവമരണ ചുമശ്കാര ശ്രശ്കുഹയ സുരുജാ രുജൗ ൧
ഏഷ ത്ാരരത്ീ രാമ: സത്യവാന് രീലവാന് രുചി:
മ
രക്ഷസാ രൗശ്ത് രൂമരണ ശ്ഹിയമത് സഹ ലക്ഷ്ണ:
൨
ത ാ
മാമ് ശ്വുകാ രക്ഷയിഷയമ്ിത രാരൂലാ
ത്വിരിന സ്ത്
ത
ത നമമസ് ത രാക്ഷമസാത്തമ ൩
മാമ് ഹര ഉശ്ത്സ്ുജയ കാകുസ്ൗ
മ
ത്സയാ: ത്ത്് വചനമ് ശ്രുത്വാ രാമ ലക്ഷ്ണൗ
മവകമ് ശ്രചശ്കത്ു രവീരൗ വമത് ത്സയ ത്ുരാത്മന: ൪
ത്സയ രൗശ്ത് സയ സൗമിശ്ത്ി: രാഹുമ് സവയമ് രരമ് ജ ഹ
രാമ സ്ുത ത്ക്ഷിണമ് രാഹുമ് ത്രസാ ത്സയ രക്ഷസൈഃ ൫
ന നിരരാത്ാ൭൭രു രാക്ഷസൈഃ
സ രക് ന രാഹുൈഃ സമവിമക്ാ
ക
ത്രണയാമ് മമക സമ്ാമരാ
വശ്ജ രിന്ന ഇവാ൭ചലൈഃ ൬
മുഷ്ടിരി: ജാനുരി: രത്ിപ : സൂത്യമ് ത്ൗ ത്ു രാക്ഷസമ്
ത ിമല
ട
പ
ഉത്യമമയാത്യമയ ചാ൭രി ഏനമ് സ്മ്
നിപിമരഷത്ു:
൭
ക
സ വിമത്താ രഹുരി രാകണൈഃ
കട്ാരയാമ്
ച രരിക്ഷത്:
പ
പ
നിപിമഷ്ടാ
രഹുത്ാ രൂമൗ ന മമാര സ രാക്ഷസ: ൮
ത്മ് മശ്രക്ഷയ രാമ: സുശ്രുരമ് അവത്യമ് അചമലാരമമ്
രമയഷു അരയ ത്: ശ്രീമാന് ഇത്മ് വചനമ് അശ്രവീത്് ൯
ത്രസാ രുരുഷ വയാശ്ക രാക്ഷമസാ൭യമ് ന രകയമത്
ത
രമശ്സ്ണ
യുത്ി നിമരത്ുമ്
രാക്ഷസമ് നികനാവമഹ ൧0
ജ
ത്ത്് ശ്രുത്വാ രാകമവമണാക്ത്മ് രാക്ഷസ: ശ്രശ്രിത്മ് വച:
ഇത്മ് മശ്രാവാച കാകുത്സ്മ
ത ് വിരാത്ൈഃ രുരുഷര്ഷരമ് ൧൧
ഹമത്ാ൭സ്ിമ രുരുഷ വയാശ്ക രശ്ക ത്ുലയ രമലന കവ
മയാ ത്ു രൂരവമ് ത്വമ് മമാഹാ ന്ന ജ്ഞാത്: രുരുഷര്ഷര: ൧൨
കൗസലയാ സുശ്രജാ രാമ ത്ാത് ത്വമ് വിത്ിമത്ാ മയാ
മ
കവമത്ഹീ ച മഹാരാകാ ലക്ഷ്ണ
ശ്ച മഹാ യരാൈഃ ൧൩
അരി രാരാത്് അഹമ് മകാരമ് ശ്രവിമഷ്ടാ രാക്ഷസീമ് ത്നുമ്
ത്ുമ്പുരു രാമ
ന കൈരവൈഃ രമപ്ാത കവശ്രവമണന ഹ ൧൪
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അരണയകാമ്:ട
ശ്രസാത്യമാന ശ്ച മയാ മസാ൭ശ്രവീ ന്മാമ് മഹായരാൈഃ
യത്ാ ത്ാരരത്ീ രാമ സ്ത്വാമ് വത്ിഷയത്ി സമയുമക ൧൫
ത്ത്ാ ശ്രശ്കുത്ിമ് ആരമന്നാ രവാന് സവരമ്
ക കമിഷയത്ി
ഇത്ി കവശ്രവമണാ രാജാ രമ്പാ൭൭സക്ത്മ് രുരാ൭നക
ക
അനുരസ്ീത യ മാമനാ മാമ് സശ്മ്ുമത്താ
വയജഹാര ഹ ൧൬
ത്വ ശ്രസാത്ാ ന്മുമക്ത്ാ൭ഹമ് അരിരാരാത്് സുത്ാരുണാത്്
ത ൧൭
രവനമ് സവമ് കമിഷയാമി സവസ്ിത മവാ൭സ്ുത രരമ്ര
ഇമത്ാ വസത്ി ത്രാത്മാ
രരരമ്ൈഃക ശ്രത്ാരവാന്
മ
അത്യ൭ര ത മയാജമന ത്ാത് മഹര്ഷിൈഃ സൂരയ സന്നിരൈഃ
ത്മ് ക്ഷിശ്രമ് അരികച്ച ത്വമ് സ മത് മശ്രമയാ വിത്ാസയത്ി ൧൮
അവമട ചാ൭രി മാമ് രാമ നിക്ഷിരയ കുരലീ ശ്വജ
രക്ഷസാമ് കത് സത്തവാനാമ് ഏഷ ത്രൈഃമ സനാത്നാൈഃ ൧൯
അവമട മയ നിത്ീയമൈ മത്ഷാമ് മലാകാൈഃ സനാത്നാൈഃ
ഏവമ് ഉക്ത്വാ ത്ു കാകുത്സ്മ
ത ് വിരാത്ൈഃ രര രീടിത്ൈഃ
രരൂവ സവര ക സശ്മ്പാമപ്ാത നയസ് ത മത്മഹാ മഹാ രലൈഃ ൨0
മ
ത് ശ്ച്ചുത്വാ രാകമവാ വാകയമ് ലക്ഷ്ണമ്
വയാത്ിമത്ര ഹ
ജ മസയവ രൗശ്ത് സയ രാക്ഷസയാ൭സയ ലക്ഷ്ണ
മ
കുമ്ര
വമന൭സ്ിമ ന് സുമഹത്് രവശ്രമ് കനയത്ാമ് രൗശ്ത് കരണ:
൨൧
മ
മ
ഇത്യുക്ത്വാ ലക്ഷ്ണമ്
രാമ: ശ്രത്ര: കനയത്ാ മിത്ി
ത വിരാത്മ് ആശ്കമയ കമമ് ട രാമത്ന വീരയവാന് ൨൨
ശ്ത്സ്ൗ
മ
ത്ത്: കനിശ്ത്മ് ആത്ായ ലക്ഷ്ണ:
രവശ്ര മുത്തമമ്
ത യ വിരാത് സയ മഹാത്മന: ൨൩
അകനത്് രാര്രവത് സ്സ
പ
ത്മ് മുക്ത് കണ്ടമ് നിപിഷയ
രമ്ുക കരമ്
ണ മഹാ സവനമ്
വിരാത്മ് ശ്രാക്ഷിരത്് രവമശ്ര നത്ൈമ് കരരവ സവനമ് ൨൪
ത്മ് ആഹമവ നിരിത്മ്
ആരു വിശ്കമ സ്ിത രൗ
ജ
മ
വുരൗ സമയത്ി രാമ ലക്ഷ്ണൗ
മുത്ാ൭നവിത്ൗ ചിക്ഷിരത്ു രയാവഹമ്
പ
നത്മ് ത മുത്്ക്ഷിരയ രിമല ത്ു രാക്ഷസമ് ൨൫
അവത്യത്ാമ് മശ്രക്ഷയ മഹാ സുരസയ ത്ൗ
ത
രിമത്ന രമശ്സ്ണ
ത്ത്ാ നരര്ഷരൗ
സമര്ത്യ ചാ൭ത്യ൭ര ത വിരാരത്ൗ ഉരൗ
രിമല വിരാത് സയ വത്മ് ശ്രചശ്കത്ു: ൨൬
സവയമ് വിരാമത്ന ഹി ശ്മുത്യു രാത്മന:
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സ
ശ്രസഹയ രാമമണ വത്ാ൭ര ത മീപ്ിത്:
നിമവത്ിത് കാനന ചാരിണാ സവയമ്
ന മമ വത്: രശ്സ് ത ശ്കുമത്ാ രമവത്ിത്ി ൨൭
ത് മത്വ രാമമണ നിരമയ രാഷിത്മ്
ത യ രില ശ്രമവരമന
ശ്കുത്ാ മത്ി സ്സ
രിലമ് ച രാമമണ രമലന രാക്ഷസാ
ശ്രമവരയ മാമനന വനമ് വിനാത്ിത്മ് ൨൮
മ
ശ്രശ്ഹുഷ്ട രൂരാ വിവ രാമ ലക്ഷ്ണൗ
വിരാത് മുരയാ: ശ്രത്മര നിഹത്യ ത്ൗ
ത
നനമ്ത്ു
രവീത് രയൗ മഹാ വമന
രിലാരി രമ് ത രത്ത്ു
ശ്ച രാക്ഷസമ് ൨൯
ത
ച ചിശ്ത് കാരുകൗ
ത്ത് സ്ുത ത്ൗ കാമ്ന
മ
നിഹത്യ രക്ഷൈഃ രരിശ്കുഹയ കമത്ിലീമ്
ത മുത്ിത്ൗ മഹാ വമന
വിജശ്ഹത്ു സ്ൗ
ത്ിവി സ്ിത ത്ൗ ചശ്ൈ ത്ിവാകരാ വിവ ൩0
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ചത്ുര ത സ്സര:ക
ച സര്:ക
രമ്മ
ഹത്വാ ത്ു ത്മ് രീമ രലമ് വിരാത്മ് രാക്ഷസമ് വമന
ത്ത്ൈഃ സീത്ാമ് രരിഷവജയ സമാരവാസയ ച വീരയവാന്
മ
അശ്രവീ ല്ലക്ഷ്ണമ്
രാമമാ ശ്രാത്രമ് ത്ീപ് ത മത്ജസമ് ൧
മ വന മകാചരാൈഃ
കഷ്ടമ് വനമ് ഇത്മ് ത്ുരമ്
ക ന ച മസ്ാ
ക ത്മരാ ത്നമ് ൨
അരികച്ചാമമഹ രീശ്കമ് രരരമ്മ്
ആശ്രമമ് രരരമ് ക സയ രാകമവാ൭രിജകാമ ഹ
ത്സയ മത്വ ശ്രരാവ സയ ത്രസാ രാവിത്ാ൭൭ത്മനൈഃ ൩
സമീമര രരരമ് ക സയ ത്ത്ര ശ മഹത്൭ത്ുപ ത്മ്
വിശ്രാജമാനമ് വരുഷാ സൂരയ കവരവാനമരാരമമ് ൪
ക
അവരുഹയ രമത്ാത്സ്മ്ാത്്
സകാമര വിരുത്ാ൭നുകമ്
അ സശ്മ്സ്ുപ രൈമ് വസുത്ാമ് ത്ത്ര ശ വിരുമത്രവരമ് ൫
സുശ്രരാ൭൭രരണമ് മത്വമ് വിരമജാ൭മ്പര ത്ാരിണമ്
ത് ത്വികത്: ഏവ രഹുരിൈഃ രൂജയമാനമ് മഹാത്മരിൈഃ ൬
ഹരിരി രവാജിരി രയുക്ത്മ് അൈരിക്ഷ കത്മ് രത്മ്
ത യ ത്രുണാ൭൭ത്ിത്യ സന്നിരമ് ൭
ത്ത്രാ൭ത്ൂരത്
സ്സ
ശ
രാണ്ടുരാ൭ശ്ര കന ശ്രകയമ് ചശ്ൈ മണ്ടല സന്നിരമ്
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അരരയ ത്വിമലമ് ചശ്ത്മ് ചിശ്ത് മാമലയാര മരാരിത്മ് ൮
ചാമര വയജമന ചാ൭മശ്കയ രുക് മ ത്മണ്ട മഹാ ത്മന
ശ്കുഹീമത് വന നാരീരയാമ് ത്ൂയമാമന ച മൂരനി
൯
ത
കൈരവാ൭മര സിത്താ ശ്ച രഹവൈഃ രരമര്ഷയൈഃ
അൈരിക്ഷ കത്മ് മത്വമ് വാക്ിപ : അശ്കയാരി: ഈടിമര ൧0
ക
സഹ സമ്പാഷമാമന ത്ു രരരമമ്ണ
വാസമവ
മ
ശ്ത്ുഷ്ടവാ രത്ശ്കത്ുമ് ത്ശ്ത് രാമമാ ലക്ഷ്ണമ്
അശ്രവീത്്
മ
രാമമാ൭ത് രത് മുത്തിരയ ലക്ഷ്ണായ
ശ്രത്രയന്
൧൧
ശ
മ മ്
ത ശ്രിയാ ജുഷ്ടമ് അത്ുപ ത്മ് രരയ ലക്ഷ്ണ
മ
അരിപ
മ്
ച
ത
ശ്രത്രമ് ത മിവാ൭൭ത്ിത്യമ് അമ്രിക്ഷ
കത്മ് രത്മ് ൧൨
മയ ഹയാൈഃ രുരുഹൂത് സയ രുരാ രശ്ക സയ നൈഃ ശ്രുത്ാൈഃ
അൈരിക്ഷ കത്ാ ത്ിവയാ: മത് ഇമമ ഹരമയാ ശ്ത്ുവമ് ൧൩
ഇമമ ച രുരുഷ വയാശ്ക മയ ത്ിഷ്ടൈയ൭രിമത്ാ രത്മ്
ട
രത്മ് രത്മ് കുമ്ലിമനാ
യുവാനൈഃ കട് ക രാണയൈഃ ൧൪
ക : രരികാ൭൭യത് രാഹവ:
വിസ്ീത ര ണ വിരുമലാരസ്ാ
മരാണാമ്ുശ വസനാ: സമരവ വയാശ്കാ ഇവ ത്ുരാസത്ാ : ൧൫
ഉമരാ മത്മരഷു സമരവഷാമ് ഹാരാ ജവലന സന്നിരാൈഃ
ശ
രൂരമ് രിശ്രത്ി സൗമിമശ്ത് രമ് ച വിമ്ത്ി
വാര്ഷികമ് ൧൬
ഏത് ത്തി കില മത്വാനാമ് വമയാ രവത്ി നിത്യത്ാ
യത്ാ ഇമമ രുരുഷ വയാശ്കാ ശ്ത്ുരയമൈ ശ്രിയ ത്രനാൈഃ
൧൭
ശ
( രരരമ് ക മഹര്മഷ രര
)
ത നമ്
ശ
മ
ഇകഹവ സഹ കവമത്ഹയാ മുഹൂരമ്
ത ത്ിഷ്ട ലക്ഷ്ണ
യാവ ജ്ജാനാമയ൭ഹമ് വയക്ത്മ് ക ഏഷ ത്യുത്ിമാന് രമത് ൧൮
ത്മ് ഏവമ് ഉക്ത്വാ സൗമിശ്ത്ിമ് ഇകഹവ സ്ീത യത്ാമ് ഇത്ി
ക
അരിചശ്കാമ കാകുത്സ്ൈഃത രരരമ്ാ൭൭ശ്രമമ്
ശ്രത്ി ൧൯
ത്ത്ൈഃ സമ൭രികച്ചൈമ് മശ്രക്ഷയ രാമമ് രചീ രത്ിൈഃ
ക അനുജ്ഞാരയ വിരുത്ാന് ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൨0
രരരമ്മ്
ഇമഹാരയാത്ി അസൗ രാമമാ യാവ ന്മാമ് നാ൭രി രാഷമത്
നിഷ്ടാമ് നയത്ു ത്ാവ ത്തു ത്മത്ാ മാമ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് അര്ഹത്ി ൨൧
ജിത്വൈമ് ശ്കുത്ാ൭രമ്
ത ച ശ്ത്ഷ്ടാ൭ഹമ് അചിരാത്് ഇമമ്
ക
കര മ ഹി അമനന കരവയമ്
മഹത്് അകനയൈഃ സുത്ുപരമ്
ത
പ
നിപാത്യിത്വാ
ത്ത്് കര മ ത്മത്ാ മാമ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് അര്ഹത്ി ൨൨
ഇത്ി വശ്ജീ ത്മ് ആമശ്ൈയ മാനയിത്വാ ച ത്ാരസമ്
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ത ൨൩
രമത്ന ഹരി യുമക്ത്ന യയൗ ത്ിവമ് അരിമ്മൈഃ
ശ്രയാമത് ത്ു സഹശ്സാ൭മക്ഷ രാകവൈഃ സരരിച്ചത്മ്
ക ഉരാകമത്് ൨൧
അക്ിന മഹാശ്ത്മ് ഉരാസീനമ് രരരമ്മ്മ്
ക
മ
ത്സയ രാത്ൗ ച സശ്മ്ുഹയ
രാമൈഃ സീത്ാ ച ലക്ഷ്ണൈഃ
നിമഷത്ു സ് ത ത്൭നുജ്ഞാത്ാ ലപ് ത വാസാ നിമശ്ൈിത്ാൈഃ ൨൨
ത്ത്ൈഃ രമശ്കാരയാനമ് ത്ു രരയശ്രുച്ചത്് സ രാകവൈഃ
രരരമ് ക ശ്ച ത്ത്് സരവമ് രാകവായ നയമവത്യത്് ൨൬
മാമ് ഏഷ വരമത്ാ രാമ ശ്രഹ്മ് മലാകമ് നിനീഷത്ി
പ
ജിത്മ് ഉമശ്കണ ത്രസാ ത്ുശ്പാരമ്
അശ്കുത്ാത്മരിൈഃ ൨൭
അഹമ് ജ്ഞാത്വാ നര വയാശ്ക വരമാനമ്
അത്ൂരത്ൈഃ
ത
ശ്രഹ്മ് മലാകമ് ന കച്ചാമി ത്വാമ് അശ്ത്ുഷ്ടവാ ശ്രിയാ൭ത്ിത്ിമ് ൨൮
ത്വയാ൭ഹമ് രുരുഷ വയാശ്ക ത്ാരിമകണ
മഹാത്മനാ
മ
സമാകമയ കമിഷയാമി ശ്ത്ിത്ിവമ് മത്വ മസവിത്മ് ൨൯
അക്ഷയാ നര രാരൂല
ത ജിത്ാ മലാകാ മയാ രുരാൈഃ
ശ്രാഹ്മ്യാ ശ്ച നാക ശ്രുഷ്ടയാ ശ്ച ശ്രത്ിശ്കുഹ്ീണ ഷവ മാമകാന് ൩0
ഏവമ് ഉമക്ത്ാ നര വയാശ്കൈഃ സരവ രാശ്സ് ത വിരാരത്ൈഃ
ക
രുഷിണാ രരരമമ്ണ
രാകമവാ വാകയമ് അശ്രവീത്് ൩൧
അഹമ് ഏവ ആഹരിഷയാമി സരവ മലാകാന് മഹാ മുമന
ആവാസമ് ത്ു അഹമ് ഇച്ചാമി ശ്രത്ിഷ്ടമ് ഇഹ കാനമന ൩൨
രാകമവണ ഏവമ് ഉക്ത് സ്ുത രശ്ക ത്ുലയ രമലന കവ
രരരമമ്ാക മഹാ ശ്രാജ്ഞൈഃ രുന: ഏവ ആശ്രവീത്് വചൈഃ ൩൩
ഇഹ രാമ മഹാ മത്ജ: സുത്ീമക്ഷ്ാണ നാമ ത്ാരിക:
മ
വസത്ി അരമണയ ത്രാത്മാ
സ മത് വാസമ് വിത്ാസയത്ി ൩൪
മ
ണ അരികച്ച ത്വമ് രുചൗ മത്മര ത്രസവിനമ്
സുത്ീക്ഷ്മ്
രമണീമയ വമനാ മത്തമര സ മത് വാസമ് വിത്ാസയത്ി ൩൫
ത
ഇമാമ് മമ്ാകിനീമ്
രാമ ശ്രത്ി മശ്സാത്ാമ് അനുശ്വജ
നത്ീമ് രുപ പ ഉടുര വഹാമ് ത്ശ്ത് ത്ശ്ത് കമിഷയസി ൩൬
ഏഷ രൈാ നര വയാശ്ക മുഹൂരമ്
ത രരയ ത്ാത് മാമ്
യാവ ജ്ജഹാമി കാശ്ത്ാണി ജീരമ്
ണ ത്വചമ് ഇമവാരകൈഃ ൩൭
ത്മത്ാ൭ക്ിന മ് സ സമാത്ായ ഹുത്വാ ചാ൭൭മജയന മശ്ൈവിത്്
രരരമമ്ാക മഹാ മത്ജാൈഃ ശ്രവിമവര ഹുത്ാ൭രനമ് ൩൮
ത്സയ മരാമാണി മകരാമ് ശ്ച ത്ത്ാഹാ൭ക്ിന രഹാത്മനൈഃ
മ
സ ച മരാണിത്മ്
ജീരാമ്
ണ ത്വചമ് ത്ത്ാ൭സ്ീത നി യ ച്ച മാമ്മ്
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രാമ സ്ുത വിസ്ിമ മത്ാ ശ്രാശ്ത്ാ രാരയയാ ച സഹ ആത്മവാന് ൩൯
ക
സ ച രാവക സമ്ാരൈഃ
കുമാരൈഃ സമരത്യത്
മ ച്ചരരമമ്ാക വയമരാചത് ൪0
ഉത്തായ അക്ിന ചയാത്് ത്സ്ാ
ന
സ മലാകാന് ആഹിത്ാക്ീനാമ്
രുഷീണാമ് ച മഹാത്മനാമ്
മത്വാനാമ് ച വയത്ിശ്കമയ ശ്രഹ്മ് മലാകമ് വയമരാഹത് ൪൧
സ രുണയ കരാമ രുവമന ത്വിജര്ഷരൈഃ
രിത്ാമഹമ് സാ൭നുചരമ് ത്ത്ര ശ ഹ
രിത്ാമഹ ശ്ചാ൭രി സമീക്ഷയ ത്മ് ത്വിജമ്
നനൈ സുസവാകത്മ് ഇത്യുവാച ഹ ൪൨
ച സര:ക
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട രമ്മ
ഷഷ്ട സ്സര്:ക
( രു ഷീ ണാമ് ശ്രീരാമ രരണാ കത്ി: )
ക സമാകത്ാൈഃ
രരര0മക ത്ിവമ് യാമത് മുനി സമ്ാൈഃ
അരയകച്ചൈ കാകുത്സ്മ
ത ് രാമമ് ജവലിത് മത്ജസമ് ൧
കവകാനസാ വാലകിലയാൈഃ സശ്മ്പക്ഷാളാ മരീചിരാൈഃ
മ
അശ്കുട്ടാ
ശ്ച രഹവൈഃ രശ്ത്ാഹാരാ ശ്ച ത്ാരികാ:
൨
മ
ത്മൈാ ലൂക ലിന കശ്ചവ ത്കത് മവാന്മജ്ജകാൈഃ രമര
കാശ്ത് രയ്യാ അരയ്യാ ശ്ച ത്മത്വ അശ്രാ൭വകാരാകാ: ൩
ത ാ൭രമര
മുനയൈഃ സലിലാ൭ഹാരാ വായു രക്ഷാ സ്ത്
ത ില
ട
ആകാര നിലയാ കശ്ചവ ത്ത്ാ സ്മ്
രായിനൈഃ ൪
ത് മത്ാര്ത്വ വാസിമനാ ത്ാൈാ സ് ത ത്ാ൭൭ശ്ര ത രട വാസസൈഃ
ത ാ രമ് ച ത്മരാ൭നവിത്ാൈഃ ൫
സജരാ ശ്ച ത്മരാ നിത്യാ സ്ത്
സമരവ ശ്രാഹ്മ്യാ ശ്രിയാ ജുഷ്ടാ ശ്ത്ുട മയാകാൈഃ സമാഹിത്ാൈഃ
ക
രരരമ്ാ൭൭ശ്രമമ
രാമമ് അരിജക്ുമ ശ്ച ത്ാരസാൈഃ ൬
അരികമയ ച ത്രജ്ഞാ
രാമമ് ത്ര മ ശ്രുത്ാമ് വരമ്
മ
ക സമാഹിത്ാൈഃ ൭
ഊചുൈഃ രരമ ത്രജ്ഞമ്
രുഷി സമ്ാൈഃ
മ
ത്വമ് ഇക്ഷവാകു കുലസയാ൭സയ ശ്രുത്ിവയാ ശ്ച മഹാ രത്ൈഃ
ശ്രത്ാന ശ്ചാ൭സി നാത് ശ്ച മത്വാനാമ് മകവാന് ഇവ ൮
വിശ്രുത് ശ്സ്ിത ഷു മലാമകഷു യരസാ വിശ്കമമണ ച
ക
രിശ്ത്ു രക്ത്ി ശ്ച സത്യമ് ച ത്വയി ത്ര മ ശ്ച രുപലൈഃ
൯
ത്വാമ് ആസാത്യ മഹാത്മാനമ് ത്രജ്ഞമ്
ത്ര മ വത്സ്ലമ്
മ
അരിത്വാത്്
നാത് വക്ഷയാമ സ് ത ച്ച നൈഃ ക്ഷൈുമ് അര്ഹസി ൧0
ത
ത ത് രമവ ത്തസയ മഹീ രമത്ൈഃ
അത്ര മ സ്ുത മഹാമ് സ്ാ
Page 11 of 166

ശ്രീമത്വാല് ീമ കിരാമായണമ്
അരണയകാമ്:ട
പ
മയാ ഹമരത്് രലി ഷട്ാകമ്
ന ച രക്ഷത്ി രുശ്ത്വത്് ൧൧
ജ
യുമ്ാനൈഃ
സവാന് ഇവ ശ്രാണാന് ശ്രാകണ: ഇഷ്ടാന് സുത്ാന് ഇവ
നിത്യ യുക്ത്ൈഃ സത്ാ രക്ഷന് സരവാന് വിഷയ വാസിനൈഃ ൧൨
ന
ശ്രാമപ്ാത്ി
രാരവത്ീമ് രാമ കീരിമ്
ത സ രഹു വാര്ഷികീമ്
ത നമ് ആസാത്യ ത്ശ്ത് ചാ൭രി മഹീയമത് ൧൩
ശ്രഹ്മ്ണൈഃ സ്ാ
യത്് കമരാത്ി രരമ് ത്രമ്
മ മുനി രൂല
മ രലാ൭രനൈഃ
ത്ശ്ത് രാജ്ഞ ശ്ചത്ുരാകൈഃ
ശ്രജാ ത്മരണ
രക്ഷത്ൈഃ ൧൪
പ
മ
മസാ൭യമ് ശ്രാഹ്മ്ണ രൂയിമഷ്ടാ വാനശ്രസ് ത കമണാ മഹാന്
ത്വ ന്നാമത്ാ൭നാത്വ ശ്ത്ാമ രാക്ഷകസ രാത്യമത്
ശ്രുരമ് ൧൫
പ
ഏഹി രരയ രരീരാണി മുനീനാമ് രാവിത്ാ൭൭ത്മനാമ്
ഹത്ാനാമ് രാക്ഷകസര് മകാകര രഹൂനാമ്
രഹുത്ാ വമന
പ
൧൬
രമ്പാ നത്ീ നിവാസാനാമ് അനു മൈാകിനീമ് അരി
ചിശ്ത്കൂടാ൭൭ലയാനാമ് ച ശ്കിയമത് കത്നമ് മഹത്് ൧൭
ഏവമ് വയമ് ന ശ്മുഷയാമമാ വിശ്രകാരമ് ത്രസവിനാമ്
ശ്കിയമാണമ് വമന മകാരമ് രമക്ഷാരി രീമ
൧൮
പ കരരിൈഃ
മ
ത്ത് സ്ത്വാമ് രരണാ൭രമ്
ത ച രരണയമ് സമുരസ്ിത ത്ാൈഃ
രരിരാലയ മനാ രാമ വത്യമാനാന് നിരാചകരൈഃ ൧൯
രരാ ത്മത്വാ കത്ി: വീര ശ്രുത്ിവയാമ് മനാരരത്യമത്
രരിരാലയ ന: സരവാന് രാക്ഷമസമരയാ ശ്നുരാത്മജ ൨0
ത രസാനാമ് ത്രസവിനാമ്
ഏത് ശ്ച്ചുത്വാ ത്ു കാകുത്സ്ത സ്ാ
ഇത്മ് മശ്രാവാച ത്രാത്മാ
സരവാന് ഏവ ത്രസവിനൈഃ ൨൧
മ
കനവമ് അര്ഹത് മാമ് വക്ത്ുമ് ആജ്ഞാമരയാ൭ഹമ്
ത്രസവിനാമ്
മകവമല നാ൭൭ത്മ കാമരയണ ശ്രമവഷ്ടവയമ് മയാ വനമ്
വിശ്രകാരമ് അരാശ്കഷ്ടുമ് രാക്ഷകസ: രവത്ാമ് ഇമമ് ൨൨
രിത്ു സ്ുത നിമരര
ത കര: ശ്രവിമഷ്ടാ൭ഹ മിത്മ് വനമ്
രവത്ാമ് അര ത സിത്തയരമ്
ത ആകമത്ാ൭ഹമ് യശ്ത്ുച്ചയാ ൨൩
ത്സയ മമ൭യമ് വമന വാമസാ രവിഷയത്ി മഹാ രലൈഃ ൨൪
ത്രസവിനാമ് രമണ രശ്ത്ൂന് ഹൈുമ് ഇച്ചാമി രാക്ഷസാന്
രരയമ്ുത വീരയമ് രുഷയൈഃ സ ശ്രാത്ുര് മമ ത്മരാ ത്നാ: ൨൫
ത്ത്തവാ൭രയമ് ചാ൭രി ത്മരാ ത്നാനാമ്
മ
ത്മര മ ശ്ത്ുത്ാ൭൭ത്മാ സഹ ലക്ഷ്മണന
Page 12 of 166

ശ്രീമത്വാല് ീമ കിരാമായണമ്
അരണയകാമ്:ട
ത്മരാ ത്കന ശ്ചാ൭രി സഹാരയ ശ്വുത്തൈഃ
ണ ഏവാ൭രിജകാമ വീരൈഃ ൨൬
സുത്ീക്ഷ്മ്
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ഷഷ്ട സ്സര:ക
ത സ്സര്:ക
സപ്മ
ത
രാമ സ്ുത സഹിമത്ാ ശ്രാശ്ത്ാ സീത്യാ ച രരമ്രൈഃ
സുത്ീക്ഷ് ണ സയാ൭൭ശ്രമ രത്മ് ജകാമ സഹ കത്ര് ത്വികജൈഃ ൧
സ കത്വാ ത്ൂരമ് അത്വാനമ് നത്ീ സ്ീത ര്ത്വാ രഹൂത്കാൈഃ
ത്ത്ര ശ വിരുലമ് കരലമ് മഹാ മമകമ് ഇമവാന്നത്മ് ൨
ത ് ഇക്ഷവാകു വരൗ സത്ത്മ് വിവികത് ശ്രുകമൈഃ
ത്ത് സ്ത്
ത
കാനനമ് ത്ൗ വിവിരത്ുൈഃ സീത്യാ സഹ രാകവൗ ൩
ശ്രവിഷ്ട സ്ുത വനമ് മകാരമ് രഹു രുപ പ രല ശ്ത്ുമമ്
ക
ത്ത്രാ൭൭ശ്രമമ്
ഏകാമൈ ചീര മാലാ രരിശ്പുത്മ്
൪
ശ
ത്ശ്ത് ത്ാരസമ് ആസീനമ് മല രമ് ക ജടാ ത്രമ്
ണ വിത്ിവ ത്തമരാ ശ്വുത്തമ് അരാഷത് ൫
രാമൈഃ സുത്ീക്ഷ്മ്
രാമമാ൭ഹമ് അസ്ിമ രകവന് രവൈമ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് ആകത്ൈഃ
ത്വമ് മാ൭രിവത് ത്രജ്ഞ
മഹര്മഷ സത്യ വിശ്കമ ൬
മ
സ നിരീക്ഷയ ത്മത്ാ വീരമ് രാമമ് ത്ര മ ശ്രുത്ാമ് വരമ്
സമാശ്ലിഷയ ച രാഹുരയാമ് ഇത്മ് വചനമ് അശ്രവീത്് ൭
സവാകത്മ് കലു മത് വീര രാമ ത്ര മ ശ്രുത്ാമ് വര
ആശ്രമമാ൭യമ് ത്വയാ൭൭ശ്കാൈൈഃ സനാത് ഇവ സാശ്മ്പത്മ് ൮
ശ്രത്ീക്ഷമാണ: ത്വാമ് ഏവ ന ആമരാമഹ൭ഹമ് മഹായരൈഃ
മത്വ മലാകമ് ഇമത്ാ വീര മത്ഹമ് ത്യക്ത്വാ മഹീ ത്മല ൯
ചിശ്ത്കൂടമ് ഉരാത്ായ രാജയ ശ്രമഷ്ടാ൭സി മമ ശ്രുത്ൈഃ
ഇമഹാരയാത്ൈഃ കാകുമത്സ്ാ
ത മത്വ രാജൈഃ രത് ശ്കത്ുൈഃ
ഉരാകമയ ച മാമ് മത്മവാ മഹാ മത്വ: സുമരരവര:
സരവാ മല്ലാകാന് ജിത്ാന് ആഹ മമ രുമണയന കരണാ
൧0
മ
മത്ഷു മത്വര്ഷി ജുമഷ്ടഷു ജിമത്ഷു ത്രസാ മയാ
മ
മ ശ്ത്സ
൧൩
പ ാത്ാത്് സ രാരയ സ്ത്വമ് വിഹരസവ സ ലക്ഷ്ണൈഃ
ത മഹര്ഷിമ് സത്യ വാത്ിനമ്
ത്മ് ഉശ്ക ത്രസമ് ത്ീപ്മ്
ശ്രത്യുവാചാ൭൭ത്മവാന് രാമമാ ശ്രഹ്മ്ാണമ് ഇവ വാസവൈഃ ൧൪
അഹമ് ഏവ ആഹരിഷയാമി സവയമ് മലാകാന് മഹാ മുമന
ആവാസമ് ത്ു അഹമ് ഇച്ചാമി ശ്രത്ിഷ്ടമ് ഇഹ കാനമന ൧൫
രവാന് സരവശ്ത് കുരലൈഃ സരവ രൂത് ഹിമത് രത്ൈഃ
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അരണയകാമ്:ട
ക കൗത്മമന മഹാത്മനാ ൧൬
ആകയാത്ൈഃ രരരമമ്ന
ഏവമ് ഉക്ത് സ്ുത രാമമണ മഹര്ഷി മരാക
വിശ്രുത്ൈഃ
ല
അശ്രവീ ന്മത്ുരമ് വാകയമ് ഹര്മഷണ മഹത്ാ൭൭പ്ലുത്ൈഃ ൧൭
അയമ് ഏവാ൭൭ശ്രമമാ രാമ കുണവാന് രമയത്ാമ് ഇഹ
ക
രുഷി സമ്ാ൭നു
ചരിത്ൈഃ സത്ാ മൂല രകല രയുത്ൈഃ ൧൮
ഇമമ് ആശ്രമമ് ആകമയ ശ്മുക സമ്ാക മഹാ യരാൈഃ
അടിത്വാ ശ്രത്ികച്ചൈി മലാരയിത്വാ൭കുമത്ാ രയാൈഃ
മ
ത് ശ്ച്ചുത്വാ വചനമ് ത്സയ മഹര്മഷ രക്ഷ്
ണാ൭ശ്കജൈഃ
൧൯
ല
ഉവാച വചനമ് ത്ീമരാ വിശ്കുഷയ സ രരമ് ത്നുൈഃ
ക
ത്ാന് അഹമ് സുമഹാ രാക ശ്മുക സമ്ാന്
സമാകത്ാന്
ഹനയാമ് നിരിത് ത്ാമരണ രമരണാ൭രനി വരസാ
൨0
ച
രവാന് ത്ശ്ത് അരിഷമജയത് കിമ് സയാത്് ശ്കുശ്ച്ചത്രമ് ത്ത്ൈഃ
ഏത്സ്ിമ ന് ആശ്രമമ വാസമ് ചിരമ് ത്ു ന സമരമയ
൨൧
ത
ത്മ് ഏവമ് ഉക്ത്വാ വരത്മ് രാമൈഃ സമ്ത്യാമ് ഉരാകമത്് ൨൨
പ
അനവാസയ രശ്ചിമാമ് സമ്ത്യാമ് ത്ശ്ത് വാസമ് അകല്യത്്
മ
സുത്ീപ ണ സയാ൭൭ശ്രമമ രമമയ സീത്യാ ലക്ഷ്മണന
ച ൨൩
ത്ത്ൈഃ രുരമ് ത്ാരസ മരാജയമ് അന്നമ്
സവയമ് സുത്ീക്ഷ്ൈഃണ രുരുഷര്ഷരാ രയാമ്
ത്ാരയാമ് സുസശ്ത്ുക ത്യ ത്ത്ൗ മഹാത്മാ
സമ്ത്യാ നിശ്വുത്തൗ രജനീമ് മമവക്ഷയ ൨൪
ത സ്സര:ക
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട സപ്മ
അഷ്ടമ സ്സര്:ക
ണ
രാമ സ്ുത സഹ സൗമിശ്ത്ിൈഃ സുത്ീമക്ഷ്നാ൭രിരൂജിത്ൈഃ
രരിണാമയ നിരാമ് ത്ശ്ത് ശ്രരാമത് ശ്രത്യരുത്യത് ൧
ഉത്തായ ത്ു യത്ാ കാലമ് രാകവൈഃ സഹ സീത്യാ
ഉരശ്സ്ുപ രത്് സു രീമത്ന ജമല മനാത്ല
പ കൈിനാ ൨
മ
അത് മത്൭ക്ിന മ് സുരാമ് കശ്ചവ കവമത്ഹീ രാമ ലക്ഷ്ണൗ
കാലയമ് വിത്ിവത്് അരയര്ച യ ത്രസവി രരമണ വമന ൩
ത ത്ിന കരമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ വികത് കല്ഷാൈഃ
മ
ഉത്യമ്മ്
ണ അരികമയ ഇത്മ് ശ്ലക്ഷ്മ്
ണ വചനമ് അശ്രുവന് ൪
സുത്ീക്ഷ്മ്
സുമകാഷിത്ാൈഃ സ് മ രകവന് ത്വയാ രൂമജയന രൂജിത്ാൈഃ
ആശ്രുച്ചാമൈഃ ശ്രയാസയാമമാ മുനയ: ത്വരയൈി നൈഃ ൫
ത്വരാമമഹ വയമ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് ശ്കുത്സ്മ
ന ് ആശ്രമ മണ്ടലമ്
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അരണയകാമ്:ട
രുഷീണാമ് രുണയ രീലാനാമ് ത്ണ്ടകാ൭രണയ വാസിനാമ് ൬
അരയ൭നുജ്ഞാത്ുമ് ഇച്ചാമൈഃ സഹ ഏരി: മുനി രുങ്കകവൈഃ
ത രാ ത്ാകൈ രവിരികക: ഇവ രാവകകൈഃ ൭
ത്ര മ നികത്യ സ്മ
അവിഷഹയ ആത്മരാ യാവത്് സൂമരയാ നാ൭ത്ി വിരാജമത്
മ ശ്രാരയ ഇവാ൭നവയ വരിത്ൈഃ
അമാമരണാ൭൭കത്ാമ്
ലക്ഷ് ീമ്
൮
ക
ജ
ത്ാവത്് ഇച്ചാമമഹ കൈുമ് ഇത്യുക്ത്വാ ചരണൗ മുമനൈഃ
വവമൈ സഹ സൗമിശ്ത്ിൈഃ സീത്യാ സഹ രാകവൈഃ ൯
ക
ത്ൗ സശ്മ്സ്ുപ രൈൗ ചരണൗ ഉത്താരയ മുനി രുമ്വൈഃ
ന മ് ഇത്മ് വചനമ് അശ്രവീത്് ൧0
കാടമ് ആലിമ്കയ സ മസ്ഹ
അരിഷ്ടമ് കച്ച രൈാനമ് രാമ സൗമിശ്ത്ിണാ സഹ
സീത്യാ ച അനയാ സാരമ്
ത ചായ മയവാ൭നു ശ്വുത്തയാ ൧൧
രരയാ൭൭ശ്രമ രത്മ് രമയമ് ത്ണ്ടകാ൭രണയ വാസിനാമ്
ഏഷാമ് ത്രസവിനാമ് വീര ത്രസാ രാവിത്ാ൭൭ത്മനാമ് ൧൨
പ
സുശ്രാജയ രല മൂലാനി രുപിത്ാനി
വനാനി ച
ശ്രരസ് ത ശ്മുക യൂത്ാനി രാൈ രക്ഷി കണാനി ച ൧൩
ക ഷമ്ാനി
ട
രുല്ല രമ്ജ
ശ്രസന്ന സലിലാനി ച
കാരണ്ടവ വികീരാനി
ത്ടാകാനി സരാമ്ിസ ച ൧൪
ണ
ശ്ത്ക്ഷയമസ ശ്ത്ുഷ്ടി രമയാണി കിരി ശ്രശ്സവണാനി ച
രമണീയാ നയ൭രണയാനി മയൂരാ൭രിരുത്ാനി ച ൧൫
കമയത്ാമ് വത്സ് സൗമിമശ്ത് രവാന് അരി ച കച്ചത്ു
ആകൈവയമ് ച മത് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രുന മരവാ൭൭ശ്രമമ് മമ ൧൬
മ
ഏവമ് ഉക്ത്: ത്മത് ത്യുക്ത്വാ കാകുത്സ്ൈഃത സഹ ലക്ഷ്ണൈഃ
ത ത്ുമ് ഉരചശ്കമമ ൧൭
ശ്രത്ക്ഷിണമ് മുനിമ് ശ്കുത്വാ ശ്രസ്ാ
ത്ത്ൈഃ രുരത്മര ത്ൂണീ ത്നുഷീ ചാ൭൭യമത്ക്ഷണാ
ക ച വിമലൗ ത്ത്ൈഃ ൧൮
ത്ത്ൗ സീത്ാ ത്മയാ ശ്രാമശ്ത്ാൈഃ
കട്ൗ
പ
ആരത്യ ച രുമര ത്ൂണീ ചാമര ചാ൭൭ത്ായ സസവമന
ക
മ
നിശ്പാൈൗ
ആശ്രമാത്് കൈുമ് ഉരൗ ത്ൗ രാമ ലക്ഷ്ണൗ
൧൯
ത രൂര സമ്പന്നൗ ത്ീരയമാനൗ സവ മത്ജസാ
ശ്രീമമ്ൗ
ശ്രസ്ിത ത്ൗ ശ്ത്ുത് ചാരൗ ത്ൗ സീത്യാ സഹ രാകവൗ ൨0
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട അഷ്ടമ സ്സര:ക
നവമ സ്സര്:ക
സുത്ീമക്ഷ് ണ ന അരയ൭നു ജ്ഞാത്മ് ശ്രസ്ിത ത്മ് രകു നൈനമ്
കവമത്ഹീ സ്ിന ക്ത്യാ വാചാ രരാരമ്
ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൧
ത
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അരണയകാമ്:ട
മ
അയമ് ത്രൈഃമ സുസൂമക്ഷ്ണ
വിത്ിനാ ശ്രാരയമത് മഹാന്
നിശ്വുമത്തന ച രമകയാ൭യമ് വയസനാത്് കാമജാത്് ഇഹ ൨
ശ്ത്ീമണയവ വയസനാ നയ൭ശ്ത് കാമജാനി രവ ൈയുത്
മ ത്ുക രുത്രാ വുരൗ
മിത്യാ വാകയമ് രരമമ് ത്സ്ാ
രര ത്ാരാ൭രി കമനമ് വിനാ കവരമ് ച രൗശ്ത്ത്ാ ൩
മിത്യാ വാകയമ് ന മത് രൂത്മ് ന രവിഷയത്ി രാകവ
കുമത്ാ൭രിലാഷണമ് ശ്സ്ീത ണാമ് രമരഷാമ് ത്ര മ നാരനമ് ൪
ത്വ നാസ്ിത മനുമഷയശ്മ് ത ന ചാ൭രൂ മത്ത കത്ാചന
മനസയ൭രി ത്ത്ാ രാമ ന കചത്ത്് വിത്യമത് കവചിത്് ൫
സവ ത്ാര നിരത് സ്ത്വമ് ച നിത്യ മമവ ശ്നുരാത്മജ
ത്രിഷ്ട:
സത്യ സമ് ത ശ്ച രിത്ു രിമര
ര
മ
ന
ത കാരക: ൬
മ
സത്യ സമ് ത മഹാ രാക ശ്രീമന് ലക്ഷ്ണ
രൂരവജ
ത്വയി സത്യമ് ച ത്ര മ ശ്ച ത്വയി സരവമ് ശ്രത്ിഷ്ടിത്മ് ൭
ത് ച്ച സരവമ് മഹാ രാമഹാ രകയമ് ത്രുമ്
ത ജിമത്ശ്ൈികയൈഃ
ത
ത്വ വരയ ഇശ്മ്ിയത്വമ്
ച ജാനാമി രുര ത്രന
ശ ൮
സ
ശ്ത്ുത്ീയമ് യ ത്ിത്മ് രൗശ്ത്മ് രര ശ്രാണാ൭രി ഹിമ്നമ്
നികരവരമ് ശ്കിയമത് മമാഹാത്് ത് ച്ച മത് സമുര സ്ിത ത്മ് ൯
( രാക്ഷസ സമ്ഹാര വിഷമയ സീത്ായാ കവമത്യമ് )
ശ്രത്ിജ്ഞാത് സ്ത്വയാ വീര ത്ണ്ടകാ൭രണയ വാസിനാമ്
രുഷീണാമ് രക്ഷണാ൭രായ
വത്ൈഃ സമയത്ി രക്ഷസാമ് ൧0
ത
ഏത് ന്നിമിത്തമ് ച വനമ് ത്ണ്ടകാ ഇത്ി വിശ്രുത്മ്
ശ്രസ്ിത ത് സ്ത്വമ് സഹ ശ്രാശ്ത്ാ ശ്ത്ുത് രാണ രരാസനൈഃ ൧൧
ത്ത് സ്ത്വാമ് ശ്രസ്ിത ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ മമ ചിൈാ൭൭കുലമ് മനൈഃ
ത്വ ശ്ത്വുത്തമ് ചിൈയൈയാ കവരമവ നിമശ്േയസമ് ഹിത്മ്
൧൨
ന ഹി മമ മരാചമത് വീര കമനമ് ത്ണ്ടകാന് ശ്രത്ി
കാരണമ് ത്ശ്ത് വക്ഷയാമി വത്ൈയാൈഃ ശ്രൂയത്ാമ് മമ ൧൩
പ
ത്വമ് ഹി രാണ ത്നു പാണി:
ശ്രാശ്ത്ാ സഹ വനമ് കത്ൈഃ
ശ്ത്ുഷ്ടവാ വന ചരാന് സരവാന് കച്ചിത്് കുരയാൈഃ രര വയയമ് ൧൪
ത
ക്ഷശ്ത്ിയാണാമ് ച ഹി ത്നു: ഹുത്ാര സയ ഇമ്നാനി
ച
സമീരത്ൈഃ സ്ിത ത്മ് മത്മജാ രലമ് ഉശ്ച്ചയമത് ശ്രുരമ് ൧൫
രുരാ കില മഹാ രാമഹാ ത്രസവീ സത്യവാക് രുചിൈഃ
കസ്ിമ മ്ശ്ചിത്് അരവത്് രുമണയ വമന രത് ശ്മുക ത്വിമജ ൧൬
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അരണയകാമ്:ട
ന ് കരുമ്
ത് കസയവ ത്രമസാ വിക്മ
ത ഇശ്ൈൈഃ രചീ രത്ിൈഃ
കട് ക രാണി: അത്ാ൭൭കച്ചത്് ആശ്രമമ് രട രൂര ശ്ത്ുത്് ൧൭
ത ് ആശ്രമ രമത് നിഹിത്ൈഃ കട് ക ഉത്തമൈഃ
ത്സ്ിമ മ് സ്ത്
സ നയാസ വിത്ിനാ ത്ത്തൈഃ രുമണയ ത്രസി ത്ിഷ്ടത്ൈഃ ൧൮
ത ് അനുശ്രാരയ നയാസ രക്ഷണ ത്ത്ര
സ ത്ത്് രശ്സ്മ
പ ൈഃ
വമന ത്ു വിചരത്ി ഏവ രക്ഷന് ശ്രത്യയമ് ആത്മനൈഃ ൧൯
യശ്ത് കച്ചത്ി ഉരാത്ാത്ുമ് മൂലാനി ച രലാനി ച
ക നയാസ രക്ഷണ ത്ത്ര
ന വിനാ യാത്ി ത്മ് കട്മ്
പ ൈഃ ൨0
ത ് രരിവഹന് ശ്കമമണ സ ത്മരാ ത്നൈഃ
നിത്യമ് രശ്സ്മ
ചകാര രൗശ്ത്ീമ് സവാമ് രുത്തിമ് ത്യക്ത്വാ ത്രസി നിശ്ചയമ്
൨൧
ത്ത്ൈഃ സ രൗശ്ത് അരിരത്ൈഃ ശ്രമമത്താ അത്ര മ കര്ഷിത്ൈഃ
ത്സയ രശ്സ് ത സയ സമവാസാ ജ്ജകാമ നരകമ് മുനിൈഃ ൨0
മയവ മമത്ത്് രുരാശ്വുത്തമ് രശ്സ് ത സമമയാക കാരണമ്
അക്ിന സമമയാക വത്് മഹത്ു: രശ്സ് ത സമമയാക ഉചയമത്
ന ാ ച്ച രഹുമാനാ ച്ച സ്ാ
മ രമയ ത്വാമ് ന രിക്ഷമയ ൨൩
മസ്ഹ
ച സാ കാരയാ ശ്കുഹീത് ത്നുഷാ ത്വയാ
ന കത്മ്ന
രുത്തി കരവരമ് വിനാ ഹൈുമ് രാക്ഷസാന്
ത്ണ്ടകാ൭൭ശ്രിത്ാന്
അരരാത്മ് വിനാ ഹൈുമ് മലാകാന് വീര ന കാമമയ ൨൪
ക്ഷശ്ത്ിയാണാമ് ത്ു വീരാണാമ് വമനഷു നിയത്ാത്മനാമ്
ത്നുഷാ കാരയമ് ഏത്ാവത്് ആരാനാമ്
അരിരക്ഷണമ് ൨൫
ത
ത ് കവ ച വനമ് കവ ച ക്ഷാശ്ത്മ് ത്രൈഃ കവ ച
കവ ച രശ്സ്മ
മ രിൈഃ മത്ര ത്ര മ സ്ുത രൂജയത്ാമ് ൨൬
വയാവിത്തമ് ഇത്മ് അസ്ാ
ത്ത്് ആരയ കലുഷാ രുത്തിൈഃ ജായമത് രശ്സ് ത മസവനാത്്
രുനര് കത്വാ ത്ു അമയാത്യായാമ് ക്ഷശ്ത് ത്രമ്
മ ചരിഷയസി ൨൭
അക്ഷയാ ത്ു രമവത്് ശ്രീത്ിൈഃ രവശ്രൂ രവരുരമയാ: മമ
യത്ി രാജയമ് ഹി സന്നയസയ രമവ സ്ത്വമ് നിരമത്ാ മുനിൈഃ ൨൮
ത്രാത്്
അരൈഃത ശ്രരവത്ി ത്രാത്്
ശ്രരവമത് സുകമ്
മ
മ
ത്മരണ
ലരമത് സരവമ് ത്ര മ സാരമ് ഇത്മ് ജകത്് ൨൯
മ
ആത്മാനമ് നിയകമ കസ് ത കസ്ൈഃത കര്ഷയിത്വാ ശ്രയത്ത്
ന ൈഃ
ശ്രാരയമത് നിരുകണ: ത്മരാമ ന സുകാ ല്ലരയമത് സുകമ് ൩0
നിത്യമ് രുചി മത്ിൈഃ സൗമയ ചര ത്രമ്
മ ത്മരാ വമന
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അരണയകാമ്:ട
സരവമ് ഹി വിത്ിത്മ് ത്ുരയമ് കശ്ത്മലാകയമ് അരി ത്ത്തവത്ൈഃ
൩൧
ശ്സ്ീത ചാരലാത്് ഏത്ത്് ഉത്ാശ്ഹുത്മ് മമ
ത്രമ്
മ ച വക്ത്ുമ് ത്വ കൈഃ സമരൈഃത
വിചാരയ രുത്തയാ ത്ു സഹാ൭നുമജന
യത്് മരാചമത് ത്ത്് കുരു മാ ചിമരണ ൩൨
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട നവമ സ്സര:ക
തശമ സ്സര്:ക
വാകയമ് ഏത്ത്് ത്ു കവമത്ഹയാ വയാശ്ഹുത്മ് രശ്രുത രക്ത്യാ
ശ്രുത്വാ ത്മര മ സ്ിത മത്ാ രാമൈഃ ശ്രത്യു വാചാ൭ത് കമത്ിലീമ് ൧
( ശ്രീ രാമ സയ സവ ശ്രത്ിജ്ഞാത്ാര ത നിഷ്ടാ )
ഹിത്മ് ഉക്ത്മ് ത്വയാ മത്വി സ്ിന ക്ത്യാ സശ്ത്ുരമ് വചൈഃ
കുലമ് വയരത്ിരൈയാ ച ത്രമജ്ഞ
ജനകാ൭൭ത്മമജ ൨
മ
കിമ് ത്ു വക്ഷയാ മയ൭ഹമ് മത്വി ത്വകയ മവാക്ത്മ് ഇത്മ് വചൈഃ
ക്ഷശ്ത്ികയ: ത്ാരയമത് ചാമരാ ന ആര ത രമപ്ാത രമവത്് ഇത്ി ൩
മാമ് സീമത് സവയമ് ആകമയ രരണയാ: രരണമ് കത്ാ:
ശ
മത് ച ആരാത ത്ണ്ടകാ൭രമണയ മുനയൈഃ സമ്ിത്
ശ്വത്ാൈഃ ൪
വസമൈാ ത്ര മ നിരത്ാ വമന മൂല രലാ൭രനാൈഃ
ന ലരമൈ സുകമ് രീത്ാ രാക്ഷകസൈഃ ശ്കൂര കരരിൈഃ
൫
മ
കാമല കാമല ച നിരത്ാ നിയകമ: വിവികത്: വമന
സ
രക്ഷയമൈ രാക്ഷകസ: രീകമ: നര മാമമ്ാരജീവിരിൈഃ
൬
മത് രക്ഷയമാണാ മുനമയാ ത്ണ്ടകാ൭രണയ വാസിനൈഃ
മ ന് അരയവരമത്യത്ി മാമ് ഊചു: ത്വിജ സത്തമാൈഃ ൭
അസ്ാ
മയാ ത്ു വചനമ് ശ്രുത്വാ മത്ഷാമ് ഏവമ് മുകാ ച്ചയുത്മ്
ശ്കുത്വാ ചരണ രുശ്രൂഷാമ് വാകയമ് ഏത്ത്് ഉത്ാശ്ഹുത്മ് ൮
ശ്രസീത്ൈു രവമൈാ മമ ശ്ഹീ: ഏഷാ ഹി മമാ൭ത്ുലാ
ത
യ ത്ീശ്ത്ുകര: അഹമ് വികശ്ര: ഉരമസ്ക
യ: ഉരസ്ിത ത്ൈഃ
കിമ് കമരാമീത്ി ച മയാ വയാശ്ഹുത്മ് ത്വിജ സന്നിത്ൗ ൯
സകരവ: ഏകത്: സമാകമയ വാക് ഇയമ് സമുത്ാശ്ഹുത്ാ
രാക്ഷകസ: ത്ണ്ടകാ൭രമണയ രഹുരിൈഃ കാമ രൂരിരിൈഃ ൧0
അരിത്ാൈഃ
സ് മ ശ്രുരമ് രാമ രവാന് ന: ത്ശ്ത് രക്ഷത്ു ൧൧
ത
മഹാമ കാമല ത്ു സശ്മ്പാമപ് ത രരവ കാമലഷു ചാ൭നക
ത്ര്ഷയൈി സുത്ുരര്
ത ഷാ രാക്ഷസാൈഃ രിരിത്ാ൭രനാൈഃ ൧൨
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അരണയകാമ്:ട
രാക്ഷകസ: ത്ര്ഷിത്ാനാമ് ച ത്ാരസാനാമ് ത്രസവിനാമ്
കത്ിമ് ശ്മുകയമാണാനാമ് രവാന് നൈഃ രരമാ കത്ിൈഃ ൧൩
കാമമ് ത്രൈഃ ശ്രരാമവന രക്ത്ാ ഹൈുമ് നിരാചരാന്
ത ൈഃ കണ്ടയിത്ുമ് വയമ് ൧൪
ചിരാ൭൭രിത്മ്
ത്ു മനച്ചാമ സ്ര
ജ
ന ് ത്മരാ നിത്യമ് ത്ുശ്ചരമ് കചവ രാകവ
രഹു വിക്മ
ച
മത്ന രാരമ് ന മുമ്ാമമാ
രക്ഷയമാണാ ശ്ച രാക്ഷകസൈഃ ൧൫
ത്ത്് അര്ത്യമാനാന് രമക്ഷാരി: ത്ണ്ടകാ൭രണയ വാസിരിൈഃ
രക്ഷ ന: ത്വമ് സഹ ശ്രാശ്ത്ാ ത്വ ന്നാത്ാ ഹി വയമ് വമന ൧൬
മയാ കചത്ത്് വചൈഃ ശ്രുത്വാ കാമര്ത്സ്്നയന രരിരാലനമ്
ശ
രുഷീണാമ് ത്ണ്ടകാ൭രമണയ സശ്മ്ുത്മ്
ജനകാ൭൭ത്മമജ ൧൭
ശ
സശ്മ്ുത്യ
ച ന രക്ഷയാമി ജീവമാനൈഃ ശ്രത്ിശ്രവമ്
മുനീനാമ് അനയത്ാ കരുമ്
ത സത്യമ് ഇഷ്ടമ് ഹി മമ സത്ാ ൧൮
അരി അഹമ് ജീവിത്മ് ജഹയാമ് ത്വാമ് വാ സീമത് സ
മ
ലക്ഷ്ണാമ്
ശ
ന ത്ു ശ്രത്ിജ്ഞാമ് സശ്മ്ുത്യ
ശ്രാഹ്മ്മണമരയാ വിമരഷത്ൈഃ ൧൯
ത്ത്് അവരയമ് മയാ കാരയമ് രുഷീണാമ് രരിരാലനമ്
അനുമക്ത്നാ൭രി കവമത്ഹി ശ്രത്ിജ്ഞായ ത്ു കിമ് രുനൈഃ ൨0
ന ാ ച്ച സൗഹാരാത്്
മമ മസ്ഹ
ഇത്മ് ഉക്ത്മ് ത്വയാ൭നമക
ത
രരിത്ുമഷ്ടാ൭സ്മയ൭ഹമ് സീമത് ന ഹയ൭നിമഷ്ടാ൭നുരിഷയമത്
൨൧
സശ്ത്ുരമ് ചാ൭നുരൂരമ് ച കുല സയ ത്വ ചാ൭൭ത്മന:
സ ത്ര മ ചാരിണീ മമ ത്വമ് ശ്രാമണമരയാ൭രി കരീയസീ ൨൨
ഇ മത്യവമ് ഉക്ത്വാ വചനമ് മഹാത്മാ
സീത്ാമ് ശ്രിയാമ് കമത്ില രാജ രുശ്ത്ീമ്
മ
മ
രാമമാ ത്നുപാന്
സഹ ലക്ഷ്മണന
ജകാമ രമയാണി ത്മരാവനാനി ൨൩
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ത്രമ സ്സര:ക
ഏകാതശ സ്സര്:ക
അശ്കത്ൈഃ ശ്രയയൗ രാമൈഃ സീത്ാ മമത്യ സുമത്യമാ
പ
മ
ശ്രുഷ്ടത് സ്ുത ത്നു പാണി:
ലക്ഷ്മണാ൭നുജകാമ
ഹ൧
ത ന് വനാനി ച
ത്ൗ രരയമാനൗ വിവിത്ാന് കരല ശ്രസ്ാ
മ ുൈഃ സഹ സീത്യാ ൨
നത്ീ ശ്ച വിവിത്ാ രമയാ ജക്ത്
സാരസാന് ചശ്കവാകാമ് ശ്ച നത്ീ രുലിന ചാരിണൈഃ
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അരണയകാമ്:ട
സരാമ്ിസ ച സരത്മാനി യുക്ത്ാനി ജലകജൈഃ കകകൈഃ ൩
യൂത് രത്താമ് ശ്ച ശ്രുഷത്ാന് മമത്ാന്മത്താന് വിഷാണിനൈഃ
മഹിഷാമ് ശ്ച വരാഹാമ് ശ്ച കജാമ് ശ്ച ശ്ത്ുമ കവരിണൈഃ ൪
മത് കത്വാ ത്ൂരമ് അത്വാനമ് ലമ്പമാമന ത്ിവാകമര
ത്ശ്ത്ുരുൈഃ സഹിത്ാ രമയമ് ത്ടാകമ് മയാജനാ൭൭യത്മ് ൫
ക സമ്പാത്മ് കജ യൂകത് : അലശ്മ്ുത്മ്
ക
രത്മ രുപര
ക
സാരകസ: ഹമ് സ കാത്കമ്പൈഃ സമ്ുലമ്
ജല ചാരിരിൈഃ ൬
ശ്രസന്ന സലിമല രമമയ ത്സ്ിമ ന് സരസി രുശ്രുമവ
കീത് വാത്ിശ്ത് നിമരാമഷാ
ന ത്ു കശ്ചന ശ്ത്ുരയമത് ൭
ക
മ
ത്ത്ൈഃ കൗത്ൂഹലാത്് രാമമാ ലക്ഷ്ണ
ശ്ച മഹാ രത്ൈഃ
മുനിമ് ത്ര മ ശ്രുത്മ് നാമ ശ്രഷ്ടുമ് സമുരചശ്കമമ ൮
ഇത്മ് അത്യ൭ത്ുപ ത്മ് ശ്രുത്വാ സമരവഷാമ് മനാ മഹാമുമന
കൗത്ൂഹലമ് മഹ ജ്ജാത്മ് കിമ് ഇത്മ് സാത്ു കത്യത്ാമ്
വക്ത്വയമ് യത്ി മചത്് വിശ്ര നാ൭ത്ി കുഹയമ് അരി ശ്രമരാ ൯
ത ാ
മത്ന ഏവമ് ഉമക്ത്ാ ത്രാത്മാ
രാകമവണ മുനി സ്ത്
മ
ശ്രരാവമ് സരസൈഃ ശ്കുത്സ്മ
ന ് ആകയാത്ുമ് ഉരചശ്കമമ ൧0
ച മരാ
സ
ഇത്മ് രമ്ാപ്
നാമ ത്ടാകമ് സാരവ കാലികമ്
ട
നിരിത്മ്
ത്രസാ രാമ മുനിനാ മാമ്കര
ിനാ
൧൧
മ
ണ
ട
സ ഹി മത്മര ത്ര സ്ീത ശ്വമ് മാമ്കര
ിണ രഹാ
മുനിൈഃ
മ
ത്ര വര്ഷ സഹശ്സാണി വായു രമക്ഷാ ജലാ൭൭ശ്രയ: ൧൨
ത്ത്ൈഃ ശ്രവയത്ിത്ാൈഃ സമരവ മത്വാൈഃ സാ൭ക്ിന രുമരാകമാൈഃ
പ സമാകത്ാൈഃ ൧൩
അശ്രുവന് വചനമ് സമരവ രരസ്ര
മ കമ് കസയചിത്് സ്ാ
ത നമ് ഏഷ ശ്രാരയമത്
അസ്ാ
മുനിൈഃ
ത
ഇത്ി സമവിക് ന മനസ: സമരവ മത് ശ്ത്ിത്ിവൗകസ: ൧൪
ന ് സകരവ: മത്കവ: നിമയാജിത്ാൈഃ
ത്ത്ൈഃ കരുമ്
ത ത്മരാ വിക്മ
സ
ശ്രത്ാനാ൭പ്രസൈഃ
രമ് ച വിത്യു ച്ചലിത് വരസൈഃ
൧൫
ച
സ
അപ്മരാരി:
ത്ത്: ത്ാരി: മുനി: ശ്ത്ുഷ്ട രരാവരൈഃ
നീമത്ാ മത്ന വരയത്വമ് സുരാണാമ് കാരയ സിത്തമയ ൧൬
സ
ത്ാ കശ്ചവാ൭൭ പ്രസൈഃ
രമ് ച മുമനൈഃ രത്ീന ത്വമ് ആകത്ാൈഃ
ത്ടാമക നിരിത്മ്
ത്ാസാമ് അസ്ിമ ന് അൈര്ഹിത്മ് ശ്കുഹമ് ൧൭
മ
സ
ത്കശ്ത് വാ൭൭പ്രസൈഃ
രമ് ച നിവസമൈയാ യത്ാ സുകമ്
രമയൈി ത്മരാമയാകാ ന്മുനിമ് യൗവനമ് ആസ്ിത ത്മ് ൧൮
ക
ത്ാസാമ് സശ്മ്ീടമാനാനാമ്
ഏഷ വാത്ിശ്ത് നിസവനൈഃ
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അരണയകാമ്:ട
ശ്രൂയമത് രൂഷമണാ ന്മിമശ്രാ കീത് രമപ്ാത മമനാ ഹരൈഃ ൧൯
ആശ്ചരയമ് ഇത്ി ത് കസയത് ത്വചനമ് രാവിത്ാത്മനൈഃ
രാകവൈഃ ശ്രത്ിജശ്കാഹ സഹ ശ്രാശ്ത്ാ മഹായരാൈഃ ൨0
ട
ഏവമ് കത്യമാന സയ ത്ത്രാ൭൭ശ്രമ
മമ്ലമ്
ശ
ത നാനാ ശ്വുക്ഷ സമാശ്വുത്മ് ൨൧
കുര ചീര രരിക്ഷിപ്മ്
മ
ശ്രവിരയ സഹ കവമത്ഹയാ ലക്ഷ്മണന
ച രാകവൈഃ
ഉവാസ മുനിരി: സകരവ:രൂജയമാമനാ മഹാ യരാ: ൨൧
ത്ത്ാ ത്സ്ിമ ന് സ കാകുത്സ്ൈഃത ശ്രീമത്യാ൭൭ശ്രമ മണ്ടമല
ഉഷിത്വാ ത്ു സുകമ് ത്ശ്ത് രൂജയാമാമനാ മഹര്ഷിരിൈഃ ൨൩
ത ാമ് രരയാമയണ ത്രസവിനാമ്
ജകാമ ച ആശ്രമാമ് മസ്ഷ
ത ിത്് ൨൪
മയഷാമ് ഉഷിത്വാന് രൂരവമ് സകാമര സ മഹാ൭ശ്സ്വ
കവചിത്് രരിത്രാന് മാസാന് ഏകമ് സമവത്സ്രമ് കവചിത്്
ച
കവചി ച്ച ചത്ുമരാ മാസാന് രമ് ച ഷട്ാ൭രരാന്
കവചിത്് ൨൫
അരരശ്ത് അത്ികാന് മാസാന് അത്യ൭രമ്
ത അത്ികമ് കവചിത്്
ശ്ത്ീന് മാസാന് അഷ്ടമാസാമ് ശ്ച രാകമവാ നയവസത്് സുകമ്
൨൬
ത യ മുനീനാമ് ആശ്രമമഷു കവ
ത്ത്ാ സമവസത് സ്സ
രമത്: ച ആനുകൂമലയന യയുൈഃ സമവത്സ്രാ ത്ര ൨൭
രരിശ്സുത്യ ച ത്രമജ്ഞാ
രാകവൈഃ സഹ സീത്യാ
മ
സുത്ീക്ഷ് ണ സയ ആശ്രമമ് ശ്രീമാന് രുന മരവ ആജകാമ ഹ ൨൮
സ ത്മ് ആശ്രമമ് ആകമയ മുനിരിൈഃ ശ്രത്ിരൂജിത്ൈഃ
ച
ത ൨൯
ത്ശ്ത്ാ൭രി നയവസ ശ്ത്ാമൈഃ കമ്ിത്്
കാലമ് അരിമ്മൈഃ
ത വിനയാത്് കത്ാചിത്് ത്മ് മഹാ മുനിമ്
അത്ാ൭൭ശ്രമ മസ്ാ
ണ ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൩0
ഉരാസീനൈഃ സ കാകുത്സ്ൈഃത സുത്ീക്ഷ്മ്
അസ്ിമ ന് അരമണയ രകവന് അകമസ്ത്യാ മുനി സത്തമൈഃ
വസത്ീത്ി മയാ നിത്യമ് കത്ാൈഃ കത്യത്ാമ് ശ്രുത്മ് ൩൧
ന ത്ു ജാനാമി ത്മ് മത്രമ് വനസയാ൭സയ മഹത്തയാ
ത യ ത്ീമത്ൈഃ ൩൨
കുശ്ത്ാ൭൭ശ്രമ രത്മ് രുണയമ് മഹര്മഷ സ്സ
ശ്രസാത്ാ ത്തശ്ത് രവത്ൈഃ സാ൭നുജൈഃ സഹ സീത്യാ
അകസ്ത്യമ് അരികമച്ചയമ് അരിവാത്യിത്ുമ് മുനിമ് ൩൩
മമനാ രമത്ാ മഹാന് ഏഷ ശ്ഹുത്ി സമ്പരിവരമത്
ത
യത്ി അഹമ് ത്മ് മുനി വരമ് രുശ്രൂമഷയമ൭രി സവയമ്൩൪
ഇത്ി രാമ സയ സ മുനിൈഃ ശ്രുത്വാ ത്രാത്മമനാ
വചൈഃ
മ
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അരണയകാമ്:ട
സുത്ീക്ഷ്ൈഃണ ശ്രത്യുവാ മചത്മ് ശ്രീമത്ാ ത്രരത്ാ൭൭ത്മജമ് ൩൫
മ
അഹമ് അരി ഏത്ത്് ഏവ ത്വാമ് വക്ത്ു കാമൈഃ സലക്ഷ്ണമ്
അകസ്ത്യമ് അരികമച്ചത്ി സീത്യാ സഹ രാകവ ൩൬
ത്ിഷ്ടയാ ത്ു ഇത്ാനീമ് അമര൭സ്
ിമ ന് സവയമ് ഏവ ശ്രവീഷി മാമ്
ത
അഹമ് ആകയാമി മത് വത്സ് യശ്ത്ാ൭കമസ്ത്യാ മഹാ മുനിൈഃ ൩൭
മയാജനാന് ആശ്രമാത്് ത്ാത് യാഹി ചത്വാരി കവ ത്ത്ൈഃ
ത്ക്ഷിമണന മഹാന് ശ്രീമാന് അകസ്ത്യ ശ്രാത്ു: ആശ്രമൈഃ ൩൮
ത ീ ശ്രാമയ വമനാമത്തമര രിപ്പലീ വന മരാരിമത്
സ്ല
രഹു രുപ പ രമല രമമയ നാനാ രകുനി നാത്ിമത് ൩൯
രത്മിമനയാ വിവിത്ാ സ്ശ്ത ത് ശ്രസന്ന സലിലാൈഃ രിവാൈഃ
ഹമ് സ കാരണ്ട വാ൭൭കീരാണ ശ്ചശ്കവാമകാര മരാരിത്ാൈഃ ൪0
ത്കശ്ത്കാമ് രജനീമ് ഉഷയ ശ്രരാമത് രാമ കമയത്ാമ്
ത യ വന കണ്ട സയ രാര്രവത്ൈഃ
ത്ക്ഷിണാമ് ത്ിരമ് ആസ്ാ
ത്ശ്ത്ാ൭കസ്ത്യാ൭൭ശ്രമ രത്മ് കത്വാ മയാജനമ് അൈരമ് ൪൧
രമണീമയ വമനാ മത്തമര രഹു രാത്ര സശ്മവുമത്
മ
രമ്സയമത് ത്ശ്ത് കവമത്ഹീ ലക്ഷ്ണ
ശ്ച ത്വയാ സഹ ൪൨
ക
സ ഹി രമമയാ വമനാ മത്തമരാ രഹു രാത്ര സമ്ുലൈഃ
യത്ി രുത്തിൈഃ ശ്കുത്ാ ശ്ത്ഷ്ടുമ് അകസ്ത്യമ് ത്മ് മഹാ മുനിമ്
അകത്യവ കമമന രുത്തിമ് മരാചയസവ മഹാ യരൈഃ ൪൩
ഇത്ി രാമമാ മുമനൈഃ ശ്രുത്വാ സഹ ശ്രാശ്ത്ാ൭രിവാത്യ ച
ത കസ്ത്യമ് ഉത്തിരയ സാ൭നുജൈഃ സഹ സീത്യാ ൪൪
ശ്രത്മസ്൭
രരയന് വനാനി ചിശ്ത്ാണി രരവത്ാമ് ച അശ്ര സന്നിരാന്
സരാമ്ിസ സരിത് കശ്ചവ രത്ി മാര ക വരാ൭നുകാൈഃ ൪൫
സുത്ീമക്ഷ് ണ മനാരത്ിമഷ്ടന കത്വാ മത്ന രത്ാ സുകമ്
മ
ഇത്മ് രരമ സമ്ശ്ഹുമഷ്ടാ വാകയമ് ലക്ഷ്ണമ്
അശ്രവീത്് ൪൬
ഏത്ത്് ഏവാ൭൭ശ്രമ രത്മ് നൂനമ് ത്സയ മഹാത്മനൈഃ
അകസ്ത്യ സയ മുമന ശ്രാത്ു:
ശ്ത്ുരയമത് രുണയ കരണൈഃ
൪൭
പ
മ
യത്ാ ഹീ മമ വനസയാ൭സയ ജ്ഞാത്ാൈഃ രത്ി സഹശ്സരൈഃ
സന്നത്ാൈഃ രല രാമരണ രുപ പ രാമരണ ച ശ്ത്ുമാൈഃ ൪൮
മ ത്് ഉരാകത്ൈഃ
രിപ്പലീനാമ് ച രകവാനാമ് വനാത്് അസ്ാ
കമൈാ൭യമ് രവമനാ ത്്ക്ഷിപ്ൈഃത സഹസാ കടുമകാത്യൈഃ ൪൯
ത കാഷ്ട സമ്യാൈഃ
ച
ത്ശ്ത് ത്ശ്ത് ച ശ്ത്ുരയമൈ സമ്ക്ഷിപ്ാൈഃ
ലൂനാ ശ്ച രത്ി ശ്ത്ുരയമൈ ത്രാപ കവടൂരയ വരസൈഃ
൫0
ച
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ത ് ശ്കുപാ൭ശ്ര
ണ
ഏത് ച്ച വന മത്യ സ്മ
രികമരാ രമമ്
രാവക സയാ൭൭ശ്രമ സ് ത സയ ത്ൂമാ൭ശ്കമ് സശ്മ്പശ്ത്ുരയമത് ൫൧
ന നാ ത്വി ജാത്യൈഃ
വിവിമക്ത്ഷു ച ത്ീമരഷു
ശ്കുത് സ്ാ
ത
പ
രുമപാരഹാരമ്
കുരവൈി കുസുകമൈഃ സവയമ് ആരിത്:
൫൨
ജ
ത്ത്് സുത്ീക്ഷ് ണ സയ വചനമ് യത്ാ സൗമയ മയാ ശ്രുത്മ്
അകസ്ത്യസയാ൭൭ശ്രമമാ ശ്രാത്ു: നൂനമ് ഏഷ രവിഷയത്ി ൫൩
നിശ്കുഹയ ത്രസാ ശ്മുത്യുമ് മലാകാനാമ് ഹിത് കാമയയാ
യസയ ശ്രാശ്ത്ാ ശ്കുമത്യമ് ത്ിക് രരണയാ രുണയ കരണാ
൫൪
മ
ഇഹ ഏകത്ാ കില ശ്കൂമരാ വാത്ാരി: അരി ച ഇലവലൈഃ
ത മ് ശ്രാഹ്മ്ണക്ൗ
ന മഹാ സുരൗ ൫൫
ശ്രാത്രൗ സഹിത്ൗ ആസ്ാ
ത്ാരയന് ശ്രാഹ്മ്ണമ് രൂരമ് ഇലവലൈഃ സശ്മ്സ്ുക ത്മ് വത്ന്
ആമശ്ൈയത്ി വിശ്രാന് സ് മ ശ്രാത്തമ് ഉത്തിരയ നിശ്രുണൈഃ
൫൬
ക
ത ് മമഷ രൂരിണമ്
ശ്രാത്രമ് സശ്മ്സ്ുക ത്മ് ശ്രാത്ാ ത്ത് സ്മ
ത്ാന് ത്വിജാന് മരാജയാ മാസ ശ്രാത്ത ശ്ത്ുമഷ്ടന കരണാ
൫൭
മ
ത്മത്ാ രുക്ത്വത്ാമ് മത്ഷാമ് വിശ്രാണാമ് ഇലവമലാ൭ശ്രവീത്്
ക
വാത്ാമര നിശ്പമമസവത്ി
സവമരണ മഹത്ാ വത്ന് ൫൮
ത്മത്ാ ശ്രാത്ു രവചൈഃ ശ്രുത്വാ വാത്ാരി: മമഷവന് നത്ന്
പ
രിത്തവാ രിത്വാ രരീരാണി ശ്രാഹ്മ്ണാനാമ് വിനിപത്ത്്
൫൯
ശ്രാഹ്മ്ണാനാമ് സഹശ്സാണി കത്: ഏവമ് കാമ രൂരിരിൈഃ
വിനാരിത്ാനി സമ്ഹത്യ നിത്യരൈഃ രിരിത്ാ൭രകനൈഃ ൬0
അകമസ്ത്യന ത്ത്ാ മത്കവൈഃ ശ്രാരിമത്ന
മഹര്ഷിണാ
ത
അനുരൂയ കില ശ്രാമത്ത രക്ഷിത്ൈഃ സ മഹാ സുരൈഃ ൬൧
ത ൭വമസചനമ്
ത്ത്ൈഃ സമ്പന്നമ് ഇത്ി ഉക്ത്വാ ത്ത്തവാ ഹസ്ാ
ക
ശ്രാത്രമ് നിശ്പമമസവത്ി
ഇലവലൈഃ മസാ൭രയരാഷത് ൬൨
ത്മ് ത്ത്ാ രാഷമാണമ് ത്ു ശ്രാത്രമ് വിശ്ര കാത്ിനമ്
അശ്രവീത്് ശ്രഹസന് ത്ീമാന് അകമസ്ത്യാ മുനി സത്തമൈഃ ൬൩
ക
കുമത്ാ നിശ്പമിത്ുമ്
രക്ത്ി: മയാ ജീര ണ സയ രക്ഷസൈഃ
ശ്രാത്ു മസ് ത മമഷ രൂര സയ കത്സയ യമ സാത്നമ് ൬൪
ശ
അത് ത്സയ വചൈഃ ശ്രുത്വാ ശ്രാത്ു: നിത്ന സശ്മ്യമ്
ശ്രത്ര്ഷയിത്ുമ് ആമരമര മുനിമ് മശ്കാത്ാത്് നിരാചരൈഃ ൬൫
മസാ൭രിശ്ത്വന് ത്വിജ മശ്രഷ്ടമ് ത്മ് മുനിനാ ത്ീപ് ത മത്ജസാ
പ നിരമക്ത്ാ
ചക്ഷുഷാ൭നല കമല്ന
നിത്നമ് കത്ൈഃ ൬൬
ത
ത ാക വന മരാരിത്ൈഃ
ത്സയാ൭യമ് ആശ്രമമാ ശ്രാത്ു സ്ട
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അരണയകാമ്:ട
ക
വിശ്രാ൭നുകമ്പയാ മയന കമരത്മ്
ത്ുപരമ്
ശ്കുത്മ് ൬൭
മ
ഏവമ് കത്യമാന സയ ത്സയ സൗമിശ്ത്ിണാ സഹ
ത ് കത്ൈഃ സൂരയൈഃ സമ്ത്യാ കാമലാ൭രയവരത്
രാമസയാ൭സ്മ
ത ൬൮
ഉരാസയ രശ്ചിമാമ് സമ്ത്യാമ് സഹ ശ്രാശ്ത്ാ യത്ാ വിത്ി
ശ്രവിമവരാ൭൭ശ്രമ രത്മ് ത്മ് രുഷിമ് ചാ൭രയവാത്യന് ൬൯
സമയക് ശ്രത്ിശ്കുഹീത് സ്ുത മുനിനാ മത്ന രാകവൈഃ
നയവസത്് ത്ാമ് നിരാമ് ഏകാമ് ശ്രാരയ മൂല രലാനി ച ൭0
ത്സയാമ് രാശ്ത്യാമ് വയത്ീത്ായാമ് വിമമല സൂരയ മണ്ടമല
ശ്രാത്രമ് ത്മ് അകസ്ത്യ സയ ആമശ്ൈയത് രാകവൈഃ ൭൧
അരിവാത്മയ ത്വാ രകവന് സുകമ് അത്യുഷിമത്ാ നിരാമ്
ആമശ്ൈമയ ത്വാമ് കച്ചാമി കുരുമ് മത് ശ്ത്ഷ്ടുമ് അശ്കജമ് ൭൨
കമയത്ാമ് ഇത്ി മത് മനാമക്ത്ാ ജകാമ രകു നൈനൈഃ
യമത്ാ ത്തിമഷ്ടന മാമരണ
വനമ് ത് ച്ചാ൭വമലാകയന് ൭൩
ക
ത ലാമ് സ്ിത മിരാന് വമ്ുളാന്
ജ
നീവാരാന് രനസാമ് സ്ാ
ത്വാന്
ചിരിരിലവാന് മത്ൂകാമ് ശ്ച രിലവാന് അരി ച ത്ിൈുകാന് ൭൪
പ
പ
രുപിത്ാന്
രുപിത്ാ൭ശ്കാരി
രത്ാരി:
അനുമവഷ്ടിത്ാന്
ല
ത്ത്ര ശ രാമൈഃ രത്ര സ്ശ്ത ത് കാൈാര രാത്രാന് ൭൫
ഹസ്ിത ഹകസ് ത രവിശ്മുത്ിത്ാന് വാനകര: ഉരമരാരിത്ാന്
മകത്തൈഃ രകുനി സകമ് ക ശ്ച രത്രൈഃ ശ്രത്ിനാത്ിത്ാന് ൭൬
ത ് രാമമാ രാജീവ മലാചനൈഃ
ത്മത്ാ൭ശ്രവീത്് സമീര സ്മ
മ
ശ്രുഷ്ടമത്ാ൭നുകത്മ് വീരമ് ലക്ഷ്ണമ്
ലക്ഷ്ിമ വരനമ്
൭൭
ത
സ്ിന ക്ത് രശ്ത്ാ യത്ാ ശ്വുക്ഷാ യത്ാ ക്ഷാമ് ത ശ്മുക ത്വിജാൈഃ
ത മഹര്മഷ രാവിത്ാ൭൭ത്മനൈഃ
ആശ്രമമാ നാ൭ത്ി ത്ൂരമസ്ാ
൭൮
പ
അകസ്ത്യ ഇത്ി വികയാമത്ാ മലാമക മസവകനവ കരണാ
മ
ആശ്രമമാ ശ്ത്ുരയമത് ത്സയ രരിശ്രാൈ ശ്രമ അരഹൈഃ ൭൯
ക
ശ്രാജയ ത്ൂമ ആകുല വന: ചീര മാലാ രരിശ്പുത്ൈഃ
ശ്രരാൈ ശ്മുക യൂത് ശ്ച നാനാ രകുനി നാത്ിത്ൈഃ ൮0
നിശ്കുഹയ ത്രസാ ശ്മുത്യുമ് മലാകാനാമ് ഹിത് കാമയയാ
ത്ക്ഷിണാ ത്ിശ്രുത്ാ മയന രരണയാ രുണയ കരണാ
൮൧
മ
ത്മസയത്മ് ആശ്രമ രത്മ് ശ്രരാവാ ത്യസയ രാക്ഷകസൈഃ
ത്ികിയമ് ത്ക്ഷിണാ ശ്ത്ാസാത്് ശ്ത്ുരയമത് മനാരരുജയമത് ൮൨
യത്ാ ശ്രശ്രുത്ി ച ആശ്കാൈാ ത്ികി യമ് രുണയ കരണാ
മ
ത്ത്ാ ശ്രശ്രുത്ി നികരവരാൈഃ ശ്രരാൈാ രജനീ ചരാൈഃ ൮൩
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അരണയകാമ്:ട
നാമ്ാന മചയമ് രകവമത്ാ ത്ക്ഷിണാ ത്ിക് ശ്രത്ക്ഷിണാ
ശ്രത്ിത്ാ ശ്ത്ിഷു മലാമകഷു ത്ുരര്
൮൪
ത ഷാ ശ്കൂര കരരിൈഃ
മ
ക സയാ൭൭ചമലാത്തമൈഃ
മാരമ്
ക നിമരാത്തുമ് നിരമത്ാ രാസ്ര
ത
ത യ വിൈയ: കേമലാ ന വരമത്
സമമ്രമ്
രാലയമ് സ്സ
൮൫
ത
ത യ മലാമക വിശ്രുത് കരണൈഃ
അയമ് ത്ീരായുഷ
സ്സ
ക
മ
അകസ്ത്യ സയാ൭൭ശ്രമൈഃ ശ്രീമാന് വിനീത് ശ്മുക മസവിത്ൈഃ ൮൬
ഏഷ മലാകാ൭രിത്ൈഃ
സാത്ു ര്ഹിമത് നിത്യമ് രത്ൈഃ സത്ാമ്
ച
മ ന് അത്ികത്ാന് ഏഷ മശ്രയസാ മയാജയിഷയത്ി ൮൭
അസ്ാ
ആരാത്യിഷയാമി അശ്ത്ാ൭ഹമ് അകസ്ത്യമ് ത്മ് മഹാ മുനിമ്
മരഷമ് ച വന വാസ സയ സൗമയ വത്സ്യാമയ൭ഹമ് ശ്രമരാ ൮൮
അശ്ത് മത്വാൈഃ സകൈരവാൈഃ സിത്താ ശ്ച രരമര്ഷയൈഃ
അകസ്ത്യമ് നിയത്ാ൭ഹാരമ് സത്ത്മ് രരയുരാസമത് ൮൯
നാ൭ശ്ത് ജീമവന് ശ്മുഷാ വാത്ീ ശ്കൂമരാ വാ യത്ി വാ രടൈഃ
ശ്നുരമ്ൈഃസ കാമ ശ്വുമത്താ വാ മുനി: ഏഷ ത്ത്ാ വിത്ൈഃ ൯0
അശ്ത് മത്വാ ശ്ച യക്ഷാ ശ്ച നാകാ ശ്ച രത്കകൈഃ സഹ
ണ
വസൈി നിയത് ആഹാരാ ത്രമ്
൯൧
മ ആരാത്യിപവൈഃ
അശ്ത് സിത്താ മഹാത്മാമനാ വിമാകനൈഃ സൂരയ സന്നികരൈഃ
ത്യക്ത്വാ മത്ഹാന് നകവ മരകഹൈഃ
സവരയാത്ാൈഃ രരമര്ഷയൈഃ
ത
൯൨
യക്ഷത്വമ് അമരത്വമ് ച രാജയാനി വിവിത്ാനി ച
അശ്ത് മത്വാൈഃ ശ്രയച്ചൈി രൂകത്: ആരാത്ിത്ാൈഃ രുര: ൯൩
ആകത്ാ സ്:മ ആശ്രമരത്മ് സൗമിമശ്ത് ശ്രവിര അശ്കത്ൈഃ
ത രുഷമയ സഹ സീത്യാ ൯൪
നിമവത്യ ഇഹ മാമ് ശ്രാപ്മ്
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ഏകാത്ര സ്സര:ക
തവാതശ സ്സര്:ക
മ
സ ശ്രവിരയാ൭൭ശ്രമ രത്മ് ലക്ഷ്മണാ
രാകവാ൭നുജൈഃ
അകസ്ത്യ രിഷയമ് ആസാത്യ വാകയമ് ഏത് ത്ുവാച ഹ ൧
ത യ സുമത്ാ രലീ
രാജാ ത്രരമത്ാ നാമ മജയഷ്ട സ്സ
രാമൈഃ ശ്രാമപ്ാത മുനിമ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് രാരയയാ സഹ സീത്യാ ൨
മ
ലക്ഷ്മണാ
നാമ ത്സയാ൭ഹമ് ശ്രാത്ാ ത്ു അവരമജാ ഹിത്ൈഃ
അനുകൂല ശ്ച രക്ത് ശ്ച യത്ി മത് മശ്രാശ്ത്മ് ആകത്ൈഃ ൩
മത് വയമ് വനമ് അത്യുശ്കമ് ശ്രവിഷ്ടാൈഃ രിശ്ത്ു രാസനാത്്
ശ്ത്ഷ്ടുമ് ഇച്ചാമമഹ സമരവ രകവൈമ് നിമവത്യത്ാമ് ൪
Page 25 of 166

ശ്രീമത്വാല് ീമ കിരാമായണമ്
അരണയകാമ്:ട
മ
ത്സയ ത്ത്വചനമ് ശ്രുത്വാ ലക്ഷ്ണ
സയ ത്മരാ ത്നൈഃ
ത്മത്ത്ി ഉക്ത്വാ൭ക്ിന രരണമ് ശ്രവിമവര നിമവത്ിത്ുമ് ൫
പ
സ ശ്രവിരയ മുനി മശ്രഷ്ടമ് ത്രസാ ത്ുശ്പത്ര്
ഷണമ്
ജ
ശ്കുത്ാ൭ഞ്ല
ജ ി: ഉവാ മചത്മ് രാമാ൭൭കമനമ് അമ്സാ
മ
യമത്ാക്ത്മ് ലക്ഷ്മണ
കനവ രിമഷയാ൭കസ്ത്യ സയ സമ്മത്:
൬
മ
രുശ്ത്ൗ ത്രരത് മസയമൗ രാമമാ ലക്ഷ്ണ
ഏവ ച
ശ്രവിഷ്ടൗ ആശ്രമ രത്മ് സീത്യാ സഹ രാരയയാ ൭
ത
ശ്ത്ഷ്ടുമ് രവൈമ് ആയാത്ൗ രുശ്രൂഷാ൭രമ്
ത അരിമ്മൗ
യത്് അശ്ത്ാ൭നൈരമ് ത്ത്തവമ് ആജ്ഞാരയിത്ുമ് അര്ഹസി ൮
ത രാമമ് സ ലക്ഷ്ണമ്
മ
ത്ത്ൈഃ രിഷയാത്് ഉരശ്രുത്യ ശ്രാപ്മ്
കവമത്ഹീമ് ച മഹാ രാകാമ് ഇത്മ് വചനമ് അശ്രവീത്് ൯
ത്ിഷ്ടയാ രാമ ശ്ചിരസയാ൭ത്യ ശ്ത്ഷ്ടുമ് മാമ് സമുരാകത്ൈഃ
മനസാ കാമ്ക്ഷിത്മ് ഹി അസയ മയാ൭രി ആകമനമ് ശ്രത്ി ൧0
മ
കമയത്ാമ് സശ്ത്ുക മത്ാ രാമൈഃ സ രാരയൈഃ സഹ ലക്ഷ്ണൈഃ
ശ്രമവരയത്ാമ് സമീരമ് മമ കിമ് ച അസൗ ന ശ്രമവരിത്ൈഃ ൧൧
ഏവമ് ഉക്ത് സ്ുത മുനിനാ ത്രമജ്ഞന
മഹാത്മനാ
മ
അരിവാത്യ അശ്രവീത്് രിഷയ: ത്മത്ത്ി നിയത്ാമ്൭ജലിൈഃ ൧൨
ക സശ്മ്പാൈൈഃ രിമഷയാ ലക്ഷ്ണമ്
മ
ത്മത്ാ നിശ്പമയ
അശ്രവീത്്
കവ അസൗ രാമമാ മുനിമ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് ഏത്ു ശ്രവിരത്ു സവയമ് ൧൩
മ
ത്മത്ാ കത്വാ ആശ്രമ ത്വാരമ് രിമഷയണ സഹ ലക്ഷ്ണൈഃ
ത്രയാ
മാസ കാകുത്സ്മ
ശ
ത ് സീത്ാമ് ച ജനക ആത്മജാമ് ൧൪
ത്മ് രിഷയൈഃ ശ്രശ്രിത്മ് വാകയമ് അകസ്ത്യ വചനമ് ശ്രുവന്
ശ്രാമവരയത്് യത്ാ നയായമ് സത്ാ
ക രാ൭രമ്
ത സുസശ്ത്ുക ത്മ് ൧൫
മ
ശ്രവിമവര ത്മത്ാ രാമൈഃ സീത്യാ സഹ ലക്ഷ്ണൈഃ
ശ്രരാൈ ഹരിണ ആകീരമ്
ണ ആശ്രമമ് ഹി അവമലാകയന് ൧൬
ത നമ് അമക്ൈഃന സ്ാ
ത നമ് ത്കത്വ ച
സ ത്ശ്ത് ശ്രഹ്മ്ണൈഃ സ്ാ
ണ സ്ാ
ത നമ് മമഹശ്ൈ സയ സ്ാ
ത നമ് കചവ വിവസവത്ൈഃ ൧൭
വിമപാൈഃ
ത നമ് രക സ്ാ
ത നമ് സ്ാ
ത നമ് കൗമരരമ് ഏവ ച
മസാമ സ്ാ
ത നമ് ച വാമയാൈഃ സ്ാ
ത നമ് ത്കത്വ ച ൧൮
ത്ാത്ു രവിത്ാത്ുൈഃ സ്ാ
ത നമ് അനമ് ത സയ മഹാത്മന:
നാക രാജ സയ ച സ്ാ
ത നമ് ത്കത്വ കായശ്ത്യാ വസൂനാമ് സ്ാ
ത ന മമവ ച ൧൯
സ്ാ
ത നമ് ച രാര ഹസ് ത സയ വരുണ സയ മഹാത്മന:
സ്ാ
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അരണയകാമ്:ട
ത നമ് ത്ര മ സ്ാ
ത നമ് ച രരയത്ി ൨0
കാരിമകയ
സയ ച സ്ാ
ത
പ
ത്ത്ൈഃ രികഷയൈഃ രരിശ്വുമത്ാ മുനി: അരി അരിനിപത്ത്്
ത്മ് ത്ത്രാ൭ശ്കമത്ാ
രാമമാ മുനീനാമ് ത്ീപ് ത മത്ജസാമ് ൨൧
ശ
മ
അശ്രവീ ത്വചനമ് വീമരാ ലക്ഷ്ണമ്
ലക്ഷ്ിമ വരനമ്
ത
മ
ക
ഏഷ ലക്ഷ്ണ
നിശ്പാമത്ി
അകമസ്ത്യാ രകവാന് രുഷിൈഃ
ഔത്ാമരയണ അവകച്ചാമി നിത്ാനമ് ത്രസാമ് ഇമമ് ൨൨
ഏവമ് ഉക്ത്വാ മഹാ രാഹു: അകസ്ത്യമ് സൂരയ വരസമ്
ച
ത യ രാത്ൗ രരമ്രൈഃ
ത
ജശ്കാഹ രരമ ശ്രീത് സ്സ
൨൩
ത രാമൈഃ ശ്കുത്ാമ്ലിൈഃ
ജ
അരിവാത്യ ത്ു ത്രാത്മാ
ത്സ്ൗ
മ
മ
സീത്യാ സഹ കവമത്ഹയാ ത്ത്ാ രാമ സലക്ഷ്ണൈഃ
൨൪
ശ്രത്ിശ്കുഹയ ച കാകുത്സ്മ
ആസമനാത്കകൈഃ
ത ് അരയിത്വാ
ച
ന ് ഉക്ത്വാ ച ആസയത്ാമ് ഇത്ി മസാ൭ശ്രവീത്് ൨൫
കുരല ശ്രശ്മ
അക്ിന മ് ഹുത്വാ ശ്രത്ായ അര്കയമ് അത്ിത്ീന് ശ്രത്ിരൂജയ ച
ത ത്മരണ
വാനശ്രമസ്ന
സ മത്ഷാമ് മരാജനമ് ത്ത്ൗ ൨൬
മ
ക
ശ്രത്മമ് ച ഉരവിരയ അത് ത്രമജ്ഞാ
മുനി രുമ്വൈഃ
മ
ഉവാച രാമമ് ആസീനമ് ശ്രാഞ്ല
ജ ിമ് ത്ര മ മകാവിത്മ് ൨൭
അനയത്ാ കലു കാകുത്സ്ത ത്രസവീ സമുത്ാചരന്
സ
ത്ുസ്സാക്ഷീവ രമര മലാമക സവാനി മാമ്ാനി
രക്ഷമയത്് ൨൮
രാജാ സരവ സയ മലാക സയ ത്രചാരീ
മഹാ രത്ൈഃ
മ
രൂജനീയ ശ്ച മാനയ ശ്ച രവാന് ശ്രാപ്ൈഃത ശ്രിയാ൭ത്ിത്ിൈഃ ൨൯
ഏവമ് ഉക്ത്വാ രകല: മൂകലൈഃ രുകപ പ ശ്ചാ൭കനയ ശ്ച
രാകവമ്
രൂജയിത്വാ യത്ാ കാമമ് രുന: ഏവ ത്മത്ാ൭ശ്രവീത്് ൩0
ഇത്മ് ത്ിവയമ് മഹത്് ചാരമ് മഹമ വശ്ജ വിരൂഷിത്മ്
ണ
കവപവമ്
രുരുഷ വയാശ്ക നിരിത്മ്
വിരവകരണാ
൩൧
മ
മ
ക
അമമാകൈഃ സൂരയ സമ്ാമരാ
ശ്രഹ്മ് ത്ത്തൈഃ രമരാത്തമൈഃ
ത്ത്തൗ മമ മമഹമശ്ൈണ ത്ൂണീ ചാ൭ക്ഷയ സായകൗ ൩൨
സമ്പൂരൗ
ണ നിരികത്; രാകണ: ജവലത്ിപ : ഇവ രാവകകൈഃ
മഹാ രജത് മകാമരാ൭യമ് അസി: മഹമ വിരൂഷിത്ൈഃ ൩൩
അമനന ത്നുഷാ രാമ ഹത്വാ സമമ്കയ മഹാ൭സുരാന്
ത
ആജഹാര ശ്രിയമ് ത്ീപ്ാമ്
രുരാ വിപു;ണ ത്ിവൗകസാമ് ൩൪
ത ച ത്ൂണീരൗ രരമ് കട്മ്
ക ച മാനത്
ത് ത്തനു സ്ൗ
ജയായ ശ്രത്ിശ്കുഹ്ീണ ഷവ വശ്ജമ് വശ്ജത്മരാ യത്ാ ൩൫
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അരണയകാമ്:ട
ത ് ത് ത്വരാ൭൭യുത്മ്
ഏവമ് ഉക്ത്വാ മഹാമത്ജാൈഃ സമസ്മ
ത്ത്തവാ രാമായ രകവാന് അകസ്ത്യൈഃ രുന: അശ്രവീത്് ൩൬
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ത്വാത്ര സ്സര:ക
പ്തയയാതശ സ്സര്:ക
മ
രാമ ശ്രീമത്ാ൭സ്ിമ രശ്ത്മ് മത് രരിത്ുമഷ്ടാ൭സ്ിമ ലക്ഷ്ണ
ത സ്ൈഃത സഹ സീത്യാ ൧
അരിവാത്യിത്ുമ് യ ന്മാമ് ശ്രാപ്ൗ
അത്വ ശ്രമമണ വാമ് മകമത്ാ രാത്മത് ശ്രചുര ശ്രമൈഃ
ട
വയക്ത്മ് ഉത്മ്
ചാ൭രി കമത്ിലീ ജനകാ൭൭ത്മജാ ൨
ക മത്
ഏഷാ ഹി സുകുമാരീ ച ത്ുൈഃകക ശ്ച ന വിമാനിത്ാ
ന
ശ്രാജയ മത്ാഷമ് വനമ് ശ്രപ്ാത രശ്രുത മസ്ഹ
ശ്രമചാത്ിത്ാ ൩
യത്ാ ഏഷാ രമമത് രാമ ഇഹ സീത്ാ ത്ത്ാ കുരു
ക
ത്ുപരമ്
ശ്കുത്വത്ൗ ഏഷാ വമന ത്വാമ് അനുകച്ചത്ീ ൪
ഏഷാ ഹി ശ്രശ്കുത്ിൈഃ ശ്സ്ീത ണാമ് ആശ്സുമഷ്ട രകു നൈന
ത ് അനുരമ്മ്
ജ ിത വിഷമ സ്മ
ത ് ത്യജൈി ച ൫
സമസ്മ
ത ണാമ് ത്ീക്ഷ്ത്ാമ്
ണ
രത്ശ്ഹത്ാനാമ് മലാലത്വമ് രശ്സ്ാ
ത്ത്ാ
കരുട അനിലമയാൈഃ കരശ്കയമ് അനുകച്ചൈി മയാഷിത്ൈഃ ൬
ഇയമ് ത്ു രവമത്ാ രാരയാ മത്ാകഷ: ഏകത്: വിവരിത്ാൈഃ
ജ
ശ്ലാകയാ ച വയരമത്രയാ ച യത്ാ മത്വീ ഹി അരുൈത്ീ ൭
ക
അലശ്മ്ുമത്ാ൭യമ്
മത്ര ശ്ച യശ്ത് സൗമിശ്ത്ിണാ സഹ
ത ൮
കവമത്ഹയാ ച അനയാ രാമ വത്സ്യസി ത്വമ് അരിമ്മ
ജ
ഏവമ് ഉക്ത് സ്സ മുനിനാ രാകവൈഃ സമയത്ാമ്ലിൈഃ
ത ഇവാ൭നലമ് ൯
ഉവാച ശ്രശ്രിത്മ് വാകയമ് രുഷിമ് ത്ീപ്മ്
ക
ത്മനയാ൭സ്ിമ അനുശ്കുഹീമത്ാ൭സ്ിമ യസയ മമ മുനി രുമ്വൈഃ
കുകണൈഃ സ ശ്രാശ്ത്ു രാരയ സയ വരത്ൈഃ രരിത്ുഷയത്ി ൧0
കിമ് ത്ു വയാത്ിര മമ മത്രമ് മസാത്കമ് രഹു കാനനമ്
യശ്ത്ാ൭൭ശ്രമ രത്മ് ശ്കുത്വാ വമസയമ് നിരത്ൈഃ സുകമ് ൧൧
ത്മത്ാ൭ശ്രവീ ന്മുനി മശ്രഷ്ടൈഃ ശ്രുത്വാ രാമ സയ രാഷിത്മ്
ത്യാത്വാ മുഹൂരമ്
ത്ീമരാ ത്ീരത്രമ് വചൈഃ ൧൨
ത ത്രാ൭൭ത്മാ
മ
ഇമത്ാ ത്വി മയാജമന ത്ാത് രഹു മൂല രമലാത്കൈഃ
ച
മത്മരാ രഹു ശ്മുകൈഃ ശ്രീമാന് രമ്വടയ൭രിവിശ്രുത്ൈഃ
൧൩
ത്ശ്ത് കത്വാ൭൭ശ്രമ രത്മ് ശ്കുത്വാ സൗമിശ്ത്ിണാ സഹ
രമസവ ത്വമ് രിത്ു രവാകയമ് യമത്ാക്ത്മ് അനുരാലയന് ൧൪
ത രാകവ
കാമലാ൭യമ് കത് രൂയിമപാത യ: കാല സ്വ
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അരണയകാമ്:ട
ത
സമമയാ മയാ നമരമശ്മ്ണ
ശ്കുമത്ാ ത്രരമത്ന മത് ൧൫
ത്ീര ണ ശ്രത്ിജ്ഞ: കാകുസ് ത സുകമ് രാമജയ നിവത്സ്യസി
ത
ത്നയ മസ് ത ജനമകാ രാമ സ രാജാ രകു നമ്ന
യ സ്ത്വയാ മജയഷ്ട രുമശ്ത്ണ യയാത്ി രിവ ത്ാരിത്: ൧൬
ത ാ൭നക
വിത്ിമത്ാ ഹി ഏഷ ശ്വുത്താമൈാ മമ സരവ സ്വ
ന ാ ത്തരരത് സയ ച ൧൭
ത്രസ ശ്ച ശ്രരാമവന മസ്ഹ
ത സാ മയാ
ശ്ഹുത്യ സ് ത ശ്ച മത് ചമൈാ വിജ്ഞാത് സ്ര
ഇഹ വാസമ് ശ്രത്ിജ്ഞായ മയാ സഹ ത്മരാ വമന
ച
അത് ശ്ച ത്വാമ് അഹമ് ശ്രൂമി കച്ച രമ്വടീമ്
ഇത്ി ൧൮
സ ഹി രമമയാ വമനാമത്തമരാ കമത്ിലീ ത്ശ്ത് രമ്സയമത്
സ മത്രൈഃ ശ്ലാകനീയ ശ്ച നാ൭ത്ിത്ൂമര ച രാകവ ൧൯
മകാത്ാവരയാൈഃ സമീമര ച കമത്ിലീ ത്ശ്ത് രമ്സയമത്
ശ്രാജയ മൂല രകല കശ്ചവ നാനാ ത്വിജ കകണ രയുത്ൈഃ
ത
വിവിക്ത് ശ്ച മഹാ രാമഹാ രുമണയാ രമയ സ്ക
ത്വ ച ൨0
രവാന് അരി സ ത്ാര ശ്ച രക്ത് ശ്ച രരിരക്ഷമണ
ത രസാന് രാലയിഷയസി ൨൧
അരി ചാ൭ശ്ത് വസന് രാമ സ്ാ
ഏത്ത്് ആലക്ഷയമത് വീര മത്ൂകാനാമ് മഹ ത്വനമ്
ഉത്തമരണാ൭സയ കൈവയമ് നയമശ്കാത്മ് അരികച്ചത്ാ ൨൨
ത മ് ഉരാരുഹയ രരവത് സയ അവിത്ൂരത്ൈഃ
ത്ത്ൈഃ സ്ല
ച
പ
കയാത്ൈഃ രമ്വടി
ഇത്ി ഏവ നിത്യ രുപിത്
കാനനൈഃ ൨൩
അകമസ്ത്യന ഏവമ് ഉക്ത് സ്ുത രാമൈഃ സൗമിശ്ത്ിണാ സഹ
സശ്ത്ുക ത്യ ആമശ്ൈയാ മാസ ത്മ് രുഷിമ് സത്യ വാത്ിനമ് ൨൪
ത്ൗ ത്ു മത്നാ൭രയനുജ്ഞാത്ൗ ശ്കുത് രാത്ാ൭രി വൈനൗ
ച
മ ുൈഃ സഹ സീത്യാ ൨൫
ത്മ് ആശ്രമാത്് രമ്വടീമ്
ജക്ത്
ശ്കുഹീത് ചാരൗ ത്ു നരാ൭ത്ിരാ൭൭ത്മജൗ
വിഷക്ത് ത്ൂണീ സമമരഷു അകാത്രൗ
യമത്ാരത്ിമഷ്ടന രത്ാ മഹര്ഷിണാ
മ ുൈഃ രമ്വടീമ്
ച
ശ്രജക്ത്
സമാഹിത്ൗ ൨൬
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ശ്ത്മയാത്ര സ്സര:ക
ചതുര്ശ
ത സ്സര്:ക
ച
ത രകു നൈനൈഃ
അത് രമ്വടീമ്
കച്ചന് അമ്രാ
ആസസാത് മഹാ കായമ് ശ്കുശ്ത്മ് രീമ രരാശ്കമമ് ൧
ത ് രാമ ലക്ഷ്ണൗ
മ
ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്ൗ മഹാ രാകൗ വന സ്മ
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അരണയകാമ്:ട
മമനാമത് രാക്ഷസമ് രക്ഷിമ് ശ്രുവാണൗ മകാ രവാന് ഇത്ി ൨
സ ത്ൗ മത്ുരയാ വാചാ സൗമയയാ ശ്രീണയന് ഇവ
ഉവാച വത്സ് മാമ് വിത്തി വയസയമ് രിത്ു: ആത്മനൈഃ ൩
സ ത്മ് രിശ്ത്ു സകമ് രുത്തവാ രൂജയാ മാസ രാകവൈഃ
സ ത്സയ കുലമ് അവയശ്കമ് അത് രശ്രച്ച നാമ ച ൪
രാമ സയ വചനമ് ശ്രുത്വാ സരവ രൂത് സമുത്വ
പ മ്
ത
ആചചക്ഷ ത്വിജ സ്ക
സ് മ കുലമ് ആത്മാനമ് ഏവ ച ൫
രൂരവ കാമല മഹാ രാമഹാ മയ ശ്രജാരത്മയാ൭രവന്
ത്ാന് മമ നികത്ത്ൈഃ സരവാന് ആത്ിത്ൈഃ ശ്രുണു രാകവ ൬
കരമൈഃ
ത ശ്രത്മ: മത്ഷാമ് വിശ്കുത്: ത്ത്൭നൈരമ്
ശ കശ്ചവ രഹു രുശ്ത് ശ്ച വീരയവാന് ൭
മരഷ ശ്ച സശ്മ്യ
ത ണു: മരീചി: അശ്ത്ി ശ്ച ശ്കത്ു കശ്ചവ മഹാ രലൈഃ
സ്ാ
ത ാ൮
രുലസ്ത്യ ശ്ച കിരാ കശ്ചവ ശ്രമചത്ാൈഃ രുലഹ സ്ത്
ത്മക്ഷാ വിവസവാന് അരര: അരിഷ്ടമനമി ശ്ച രാകവ
കരയര ശ്ച മഹാ മത്ജാ: മത്ഷാമ് ആസീത്് ച രശ്ചിമൈഃ ൯
ശ്രജാരമത് സ്ുത ത്ക്ഷ സയ രരൂവു: ഇത്ി നൈഃ ശ്രുത്മ്
ഷഷ്ടി: ത്ുഹിത്മരാ രാമ യരസവിമനയാ മഹാ യരൈഃ ൧0
കാരയരൈഃ ശ്രത്ിജശ്കാഹ ത്ാസാമ് അഷ്ടൗ സുമത്യമാൈഃ
അത്ിത്ിമ് ച ത്ിത്ിമ് കചവ ത്നുമ് അരി ച കാളികാമ്
ത്ാശ്മാമ് മശ്കാത്വരാമ് കചവ മനുമ് ചാ൭രി അനലാമ് അരി
൧൧
ത്ാ: ത്ു കനയാ: ത്ത്ൈഃ ശ്രീത്ൈഃ കരയരൈഃ രുന ര൭ശ്രവീത്്
ത ലാകയ രശ്രൂന്
രുശ്ത്ാമ് കശ്സ്മ
ത കവ ജനയിഷയത് മത്് സമാന്
൧൨
അത്ിത്ി: ത്ന് മനാ രാമ ത്ിത്ി ശ്ച ത്നു: ഏവ ച
കാളികാ ച മഹാ രാമഹാ മരഷാ: ത്ു അമനമസാ അരവന്
൧൩
ശ അരിമ്മ
ത
അത്ിത്യാമ് ജജ്ഞിമര മത്വാ: ശ്ത്യ ശ്സ്ിത മ്ത്്
ത ൧൪
ആത്ിത്യാ വസമവാ രുശ്ത്ാ അരവിനൗ ച രരമ്ര
ത്ിത്ി സ്ുത അജനയത്് രുശ്ത്ാന് കത്ത്യാന് ത്ാത് യരസവിനൈഃ
മത്ഷാമ് ഇയമ് വസുമത്ീ രുരാ ആസീത്് സ വന അരവാ
൧൫
ണ
ത
ത്നു: ത്ു അജനയത്് രുശ്ത്മ് അരവ ശ്കീവമ് അരിമ്മ
നരകമ് കാലകമ് കചവ കാളികാ൭രി വയജായത് ൧൬
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അരണയകാമ്:ട
ച രാസീമ് ത്ത്ാ മരയനീമ് ശ്ത്ുത്രാശ്ഷ്ടീമ് ത്ത്ാ രുകീമ്
ശ്കൗമ്ീമ്
ച
ത്ാശ്മാ൭രി സുഷുമവ കനയാൈഃ രകമ്ത്ാ
മലാക വിശ്രുത്ാൈഃ ൧൭
ഉലൂകാന് ജനയത്് ശ്കൗമ്ീച രാസീ രാസാന് വയജായത്
മരയനീ മരയനാമ് ശ്ച ശ്കുശ്ത്ാമ് ശ്ച വയജായത് സുമത്ജസൈഃ ൧൮
സ ശ്ച കലഹമ്ാമ്
സ ശ്ച സരവരൈഃ
ശ്ത്ുത്രാശ്ഷ്ടീ ത്ു ഹമ്ാമ്
ചശ്കവാകാമ് ശ്ച രശ്ത്മ് മത് വിജമജ്ഞ സാ൭രി രാമിനീ
രുകീ നത്ാമ് വിജമജ്ഞ ത്ു നത്ായാ വിനത്ാ സുത്ാ ൧൯
ത്ര മശ്കാത് വരാ രാമ വിജമജ്ഞ അരി ആത്മ സമ്പവാൈഃ
ശ്മുകീമ് ച ശ്മുക മൈാമ് ച ഹരീമ് രശ്ത് മത്ാമ് അരി ൨0
ക അരി രാരൂലീമ്
മാത്മ്ീമ്
മരവത്ാമ് ച സുരരീമ് ത്ത്ാ
ത
സരവ ലക്ഷണ സമ്പന്നാമ് സുരസാമ് കശ്ത്ുകാമ് അരി ൨൧
അരത്യമ് ത്ു ശ്മുകാൈഃ സമരവ ശ്മുകയാ നര വമരാത്തമ
ത ാ ൨൨
രുക്ഷാ ശ്ച ശ്മുക മൈായാൈഃ ശ്സുമരാ: ചമരാ സ്ത്
ഹരയാ ശ്ച ഹരമയാ൭രത്യമ് വാനരാ ശ്ച ത്രസവിന:
ത്ത്: ത്ു ഇരാവത്ീമ് നാമ ജമജ്ഞ രശ്ത്മത്ാ സുത്ാമ് ൨൩
ത്സയാ: ത്ു ഐരാവത്ൈഃ രുമശ്ത്ാ മലാക നാമത്ാ മഹാ കജൈഃ
മാത്മ്ാക സ്ുത അത് മാത്മ്കയാ അരത്യമ് മനുജര്ഷര: ൨൪
ക
മകാ ലാമ്ൂലാ
ശ്ച രാരൂലീ
വയാശ്കാന് ശ്ച അജനയ ത്സ്ുത്ാന്
ത
ത്ിരാ കജാമ് ശ്ച കാകുത്സ്ത മരവത്ാ വയജനയത്് സുത്ാന് ൨൫
ത്മത്ാ ത്ുഹിത്രൗ രാമ സുരരി: മത്വ വയജായത്
ത
ച യരസവിനീമ് ൨൬
മരാഹിണീമ് നാമ രശ്ത്മ് മത് കമ്രവീമ്
ത
മരാഹിണീ അജനയത്് കാമവാ കമ്രവീ
വാജിന സ്സുത്ാന്
സുരസാ അജനയത്് നാകാന് രാമ കശ്ത്ൂ സ്ുത രന്നാകാന് ൨൭
മനു രനുഷയാന്
ജനയത്് രാമ രുശ്ത്ാന് യരസവിന:
മ
ശ്രാഹ്മ്ണാന് ക്ഷശ്ത്ിയാന് കവരയാന് രൂശ്ത്ാമ് ശ്ച മനുജര്ഷര
സരവാന് രുണയ രലാന് ശ്വുക്ഷാന് അനലാ൭രി വയജായത് ൨൮
വിനത്ാ ച രുകീ രൗശ്ത്ീ കശ്ത്ൂ ശ്ച സുരസാ സവസാ
കശ്ത്ൂ രാകമ്
സഹശ്സാ൭൭സയമ് വിജമജ്ഞ ത്രണീ ത്രമ് ൨൯
ന
ത്വൗ രുശ്ത്ൗ വിനത്ായാ സ്ുത കരുമടാ അരുണ ഏവ ച
മ ത്് ജാമത്ാ൭ഹമ് അരുണാത്് സമ്പാത്ി സ്ുത മമാ൭ശ്കജ:
ത്സ്ാ
ത ൩0
ജടായു: ഇത്ി മാമ് വിത്തി മരയനീ രുശ്ത്മ് അരിമ്മ
സസാ൭ഹമ് വാസ സഹായ മസ് ത രവിഷയാമി യത്ി ഇച്ചസി
ഇത്മ് ത്ുരമ്
ക ഹി കാൈാരമ് ശ്മുക രാക്ഷസസ മസവിത്മ്
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അരണയകാമ്:ട
മ
സീത്ാമ് ച ത്ാത് രക്ഷിമഷയ ത്വയി യാമത് സ ലക്ഷ്മണ
൩൧

ജടായുഷമ് ത്ു ശ്രത്ിരൂജയ രാകമവാ
മുത്ാ രരിഷവജയ ച സന്നമത്ാ൭രവത്്
രിത്ുര് ഹി രുശ്രാവ സകിത്വമ് ആത്മവാന്
ക
ജടായുഷാ സമ്ത്ിത്മ്
രുനൈഃ രുനൈഃ ൩൨
സ ത്ശ്ത് സീത്ാമ് രരിത്ായ കമത്ിലീമ്
സകഹവ മത്നാ൭ത്ിരമലന രക്ഷിണാ
ച
മ
ജകാമ ത്ാമ് രമ്വടീമ്
സ ലക്ഷ്മണാ
രിരൂന് ത്ിത്ക്ഷന് രലരാന് ഇവാ൭നലൈഃ ൩൩
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ചത്ുരര
ത സ്സര:ക
രമ് ച തശ സ്സര്:ക
ത്ത്ൈഃ രഞ്ചവടീമ് കത്വാ നാനാ വയാല ശ്മുകാ യുത്ാമ്
മ
ഉവാച ശ്രാത്രമ് രാമമാ ലക്ഷ്ണമ്
ത്ീപ് ത മത്ജസമ് ൧
ആകത്ാൈഃ സ് മ യത്ാ ഉത്തിഷ്ടമ് അമുമ് മത്രമ് മഹര്ഷിണാ
പ
അയമ് രഞ്ചവടീ മത്രൈഃ സൗമയ രുപിത്
കാനനൈഃ ൨
സരവത്: ചാരയത്ാമ് ശ്ത്ുഷ്ടിൈഃ കാനമന നിരുമണാ ഹി അസി
ആശ്രമൈഃ കത്: അസ്ിമ ന് ന: മത്മര രവത്ി സമ്മത്ൈഃ ൩
മ
രമമത് യശ്ത് കവമത്ഹീ ത്വമ് അഹമ് കചവ ലക്ഷ്ണ
ത്ാശ്ത്ുമരാ ശ്ത്ുരയത്ാമ് മത്രൈഃ സന്നിശ്കുഷ്ട ജലാ൭രയൈഃ ൪
വന രാമണയകമ് യശ്ത് ജല രാമണയകമ് ത്ത്ാ
സന്നിശ്കുഷ്ടമ് ച യശ്ത് സയാത്് സമിത്് രുപ പ കുമരാ ത്കമ് ൫
മ ൈഃ സമയത് അമ്ലിൈഃ
ജ
ഏവമ് ഉക്ത് സ്ുത രാമമണ ലക്ണ
സീത്ാ സമക്ഷമ് കാകുത്സ്മ
ത ് ഇത്മ് വചനമ് അശ്രവീത്് ൬
രരവാന് അസ്ിമ കാകുത്സ്ത ത്വയി വര്ഷ രത്മ് സ്ിത മത്
സവയമ് ത്ു രുചിമര മത്മര ശ്കിയത്ാമ് ഇത്ി മാമ് വത് ൭
മ
സുശ്രീത്: മത്ന വാമകയന ലക്ഷ്ണ
സയ മഹാ ത്യുത്ി:
വിശ്മുരന് മരാചയാ മാസ മത്രമ് സരവ കുണാ൭നവിത്മ് ൮
സ ത്മ് രുചിരമ് ആശ്കമയ മത്രമ് ആശ്രമ കരണി
മ
ത ശ്കുഹീത്വാ ഹമസ്ന
ത രാമൈഃ സൗമിശ്ത്ിമ് അശ്രവീത്് ൯
ഹസ്ൗ
പ
അയമ് മത്രൈഃ സമൈഃ ശ്രീമാന് രുപികത്:
ത്രുരി ശ്രവുത്ൈഃ
ഇഹാ൭൭ശ്രമ രത്മ് സൗമയ യത്ാവത്് കരുമ്
ത അര്ഹസി ൧0
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അരണയകാമ്:ട
ക
ഇയമ് ആത്ിത്യ സമ്ാകരൈഃ
രകത്മൈഃ സുരരി കൈിരിൈഃ
അത്ൂമര ശ്ത്ുരയമത് രമയാ രത്മിനീ രത്മ മരാരിത്ാ ൧൧
യത്ാ൭൭കയാത്മ് അകമസ്ത്യന മുനിനാ രാവിത്ാത്മനാ
പ
ത ുരി ശ്രവുത്ാ
ഇയമ് മകാത്ാവരീ രമയാ രുപികത്
സ്ര
ഹമ് സ കാരണ്ടവാ൭൭കീരാണ ചശ്കവാമകാര മരാരിത്ാ ൧൨
നാ൭ത്ി ത്ൂമര ന ചാ൭സമന്ന ശ്മുക യൂത് നിരീടിത്ാ
ശ
മയൂര നാത്ിത്ാ രമയാൈഃ ശ്രാമ്മവാ
രഹു കൈരാൈഃ
ത ുരി: ആശ്വുത്ാൈഃ ൧൩
ശ്ത്ുരയമൈ കിരയൈഃ സൗമയ രുകല്ല സ്ര
ത കശ്മ മരമര
സൗവകര ണ രാജകത് സ്ാ
മത്മര ച ത്ാത്ുരിൈഃ
ത
കവാക്ഷിത്ാ ഇവാ രാൈി കജാൈഃ രരമ രക്ത്ിരിൈഃ ൧൪
ത കല സ്മ
ത ാകല ശ്ച കരൂകരൈഃ
സാകല സ്ാ
രനസാ൭൭ശ്മകകൈഃ
ജ
നീവാകര സ്ിത മികര കശ്ചവ രുന്നാകക മശ്ചാര മരാരിത്ാൈഃ
൧൫
ചൂകത്: അമരാകക: ത്ിലകക: ചമ്പകകൈഃ മകത്കക ര൭രി
ത ുരി: ആശ്വുത്ാൈഃ ൧൬
രുപ പ കുല് മ ലമത്ാ മരകത് കസ് ത കസ് ത സ്ര
ചൈകനൈഃ സയൈകന: നീകരൈഃ രനകസ: ലകുകച: അരി
ശ
ത്വാ൭രവകര ണ കത്ികരൈഃ രമീ കിമ്ുക
രാടകലൈഃ ൧൭
ഇത്മ് രുണയമ് ഇത്മ് മമത്യമ് ഇത്മ് രഹു ശ്മുക ത്വിജമ്
ഇഹ വത്സ്യാമ സൗമിമശ്ത് സാരമ്
ത ഏമത്ന രക്ഷിണാ ൧൮
മ
ഏവമ് ഉക്ത് സ്ുത രാമമണ ലക്ഷ്ണൈഃ
രര വീരഹാ
അചിമരണാ൭൭ശ്രമമ് ശ്രാത്ു ശ്ചകാര സുമഹാ രലൈഃ ൧൯
ക
രരരാലാമ്
സു വിരുലാമ് ത്ശ്ത് സമ്ാത്
ശ്മുത്തികാമ്
ണ
ത ാമ് മസ്ക
ക
ശ സുമരാരനാമ് ൨0
സു സ്മ്പ
ര രീകര
ൈഃക ശ്കുത് വമ്ാമ്
ത
രമീ രാകാരി: ആസ്ീത രയ ശ്ത്ുട രാരാ൭വരാരിത്ാമ്
കുര കാര രകരൈഃ രകരൈഃണ ഉരരി ച്ചാത്ിത്ാമ് ത്ത്ാ ൨൧
സമീ ശ്കുത് ത്ലാമ് രമയാമ് ചകാര ലകു വിശ്കമ:
നിവാസമ് രാകവസയാ൭മര ത മശ്രക്ഷണീയമ് അനുത്തമമ് ൨൨
മ
സ കത്വാ ലക്ഷ്ണൈഃ
ശ്രീമാന് നത്ീമ് മകാത്ാവരീമ് ത്ത്ാ
ന ത്വാ രത്മാനി ച ആത്ായ സ രലൈഃ രുന: ആകത്ൈഃ ൨൩
സ്ാ
ത്ത്ൈഃ രുപ പ രലിമ് ശ്കുത്വാ രാൈിമ് ച സ യത്ാ വിത്ി
ത്രയാ
മാസ രാമായ ത്ത്് ആശ്രമ രത്മ് ശ്കുത്മ് ൨൪
ശ
സ ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ശ്കുത്മ് സൗമയമ് ആശ്രമമ് സഹ സീത്യാ
രാകവൈഃ രര ണ രാലായാമ് ഹര്ഷമ് ആഹാരയത്് ശ്രുരമ് ൨൫
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മ
സു സമ്ശ്ഹുഷ്ടൈഃ രരിഷവജയ രാഹുരയാമ് ലക്ഷ്ണമ്
ത്ത്ാ
അത്ി സ്ിന ക്ത്മ് ച കാടമ് ച വചനമ് ച ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൨൬
ശ്രീമത്ാ൭സ്ിമ മത് മഹത്് കര മ ത്വയാ ശ്കുത്മ് ഇത്മ് ശ്രമരാ
ശ്രമത്മയാ യ ന്നിമിത്തമ് മത് രരിഷവമമ്ാക മയാ ശ്കുത്ൈഃ ൨൭
മ
രാവമജ്ഞന ശ്കുത്മജ്ഞന ത്രമജ്ഞന
ച ലക്ഷ്ണ
മ
ത്വയാ രുമശ്ത്ണ ത്രാത്മാ
ന സശ്മവുത്തൈഃ രിത്ാ മമ ൨൮
മ
മ
ഏവമ് ലക്ഷ്ണമ്
ഉക്ത്വാ ത്ു രാകമവാ ലക്ഷ്ിമ വരനൈഃ
ത
ത്സ്ിമ ന് മത്മര രഹു രമല നയവസത്് സ സുകമ് വരീ ൨൯
ച
മ
കമ്ിത്്
കാലമ് സ ത്രാത്മാ
സീത്യാ ലക്ഷ്മണന
ച
മ
അനവാസയമാമനാ നയവസത്് സവര ക മലാമക യത്ാ൭മരൈഃ ൩0
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട രമ് ച ത്ര സ്സര:ക
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മഷാടര സ്സര:ക
വസത്: ത്സയ ത്ു സുകമ് രാകവ സയ മഹാത്മനൈഃ
രരത്് വയരാമയ മഹമൈ രുത്ു: ഇഷ്ടൈഃ ശ്രവരമത്
൧
ത
സ കത്ാ ചിത്് ശ്രരാത്ായാമ് രരവരയാമ് രകു നൈനൈഃ
ശ്രയയൗ അരിമഷകാ൭രമ്
ത രമയമ് മകാത്ാവരീമ് നത്ീമ് ൨
ത ് സീത്യാ സഹ വീരയവാന്
ശ്രഹവൈഃ കലര ഹസ് ത സ്മ
ശ്രുഷ്ടമത്ാ൭നുശ്വജന് ശ്രാത്ാ സൗമിശ്ത്ി: ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൩
അയമ് സ കാലൈഃ സശ്മ്പാപ്ൈഃത ശ്രിമയാ യ മസ് ത ശ്രിയമ് വത്
ക
അലശ്മ്ുത്
ഇവാ രാത്ി മയന സമവത്സ്രൈഃ രുരൈഃ ൪
നീഹാര രരുമഷാ മലാകൈഃ ശ്രുത്ിവീ സസയ മാലിനീ
ജലാനി അനുരമരാകയാനി സുരമകാ ഹവയ വാഹനൈഃ ൫
നവാ൭ശ്കയണ രൂജാരി: അരയര്ച യ രിശ്ത്ു മത്വത്ാൈഃ
മ
ശ്കുത്ാ൭ശ്കയണകാൈഃ കാമല സമൈാ വികത് കല്ഷാൈഃ
൬
ശ്രാജയ കാമാ ജന രത്ാൈഃ സമ്പന്നത്ര മകാ രസാൈഃ
വിചരൈി മഹീരാലാ യാശ്ത്ാ൭രമ്
ത വിജികീഷവൈഃ ൭
മസവ മാമന ശ്ത്ുടമ് സൂമരയ ത്ിരമ് അൈക മസവിത്ാമ്
വിഹീന ത്ിലകാ ഇവ ശ്സ്ീത ന ഉത്തരാ ത്ിക് ശ്രകാരമത് ൮
ശ്രശ്കുത്യാ ഹിമ മകാരാമടയാ ത്ൂര സൂരയ ശ്ച സാശ്മ്പത്മ്
യത്ാ൭ര ത നാമാ സുവയക്ത്മ് ഹിമവാന് ഹിമവാന് കിരിൈഃ ൯
ച
പ ത്ൈഃ
അത്യൈ സുക സമ്ാരാ
മത്യാമേ സ്ര
സുകാൈഃ
ശ
ത്ിവസാൈഃ സുരക ആത്ിത്യാ: ചായാ സലില ത്ുരകാൈഃ
൧0
പ
ശ്മുത്ു സൂരയാൈഃ സനീഹാരാൈഃ രടു രീത്ാൈഃ സമാരുത്ാൈഃ
ത ത്ിവസാ രാൈി സാശ്മ്പത്മ് ൧൧
രൂനയാ൭രണയാ ഹിമ ത്വസ്ാ
നിശ്വുത്ത ആകാര രയനാൈഃ രുഷയ നീത്ാ ഹിമാ൭രുണാൈഃ
രീത്ാ ശ്വുത്തത്ര ആയാമ: ശ്ത്ി യാമാ യാൈി സാശ്മ്പത്മ് ൧൨
ക
രവി സശ്മ്ാൈ
സൗരാകയ: ത്ുഷാരാ൭രുണ മണ്ടലൈഃ
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നിരവാസ അൈ ഇവ ആത്ര:ശ ചശ്ൈമാ ന ശ്രകാരമത് ൧൩
മജയാത്സ്ാ
ന രാജമത്
ന ത്ുഷാര മലിനാ രൗരമാസയാമ്
ണ
സീത്ാ ഇവ ച ആത്ര രയാമാ ലക്ഷയമത് ന ത്ു മരാരമത് ൧൪
പ രാശ ഹിമ വിത്ത ശ്ച സാശ്മ്പത്മ്
ശ്രശ്കുത്യാ രീത്ല സ്മ
ശ്രവാത്ി രശ്ചിമമാ വായുൈഃ കാമല ത്വികുണ രീത്ലൈഃ ൧൫
രാപ പ ച്ചന്നാനി അരണയാനി യവ മകാത്ൂമവൈി ച
മരാരമൈ അരയുത്ിമത് സൂമരയ നത്ത്ിപ ൈഃ ശ്കൗമ് ച സാരകസൈഃ
൧൬
കരൂര
ജ രുപ പ ആശ്കുത്ിരിൈഃ രിമരാരിൈഃ രൂര ണ ത്ണ്ടുകലൈഃ
മരാരമൈ കിമ്ിച ത്ാ൭൭ലമ്പാൈഃ രാലയൈഃ കനക ശ്രരാൈഃ ൧൭
മയൂകക: ഉരസരത്
പ ിപ : ഹിമ നീഹാര സശ്മവുകത്ൈഃ
ത്ൂരമ് അരയുത്ിത്ൈഃ സൂരയൈഃ രരാമ് ക ഇവ ലക്ഷയമത് ൧൮
പ ത്ൈഃ
അശ്കാഹയ വീരയൈഃ രൂരവാമഹ് ണ മത്യാമേ സ്ര
സുകൈഃ
ശ
ച
സശ്മക്ത്ൈഃ കിമ്ിത്്
ആരാണ്ടു: ആത്രൈഃ മരാരമത് ക്ഷിത്ൗ ൧൯
ച
അവരയായ നിരാമത്ന കിമ്ിത്്
ശ്രക്ലിന്ന രാത്വലാ
വനാനാമ് മരാരമത് രൂമി: നിവിഷ്ട ത്രുണാ൭൭ത്രാ ൨0
ശ്സ്ുപ രമ് സ്ുത വിരുലമ് രീത്മ് ഉത്കമ് ത്വിരത് സ്സുകമ്
അത്യമ് ത ശ്ത്ുഷിമത്ാ വനയമ് ശ്രത്ിസമ്ഹരമത് കരമ് ൨൧
ഏമത് ഹി സമുരാസീനാ വിഹകാ ജല ചാരിണ:
ന വികാഹമ്ിത സലിലമ് അശ്രകല്ാപ ഇവ ആഹവമ് ൨൨
അവരയായ ത്മമാ നത്താ നീഹാര ത്മസാ ശ്വുത്ാൈഃ
ശ്രസുപ്ാത ഇവ ലക്ഷയമൈ വിരുപാപ വന രാജയൈഃ ൨൩
ച സലിലാ രുത് വിമജ്ഞയ സാരസാൈഃ
രാപ പ സമ്ന്ന
ഹിമാ൭ശ്ര ത വാലുകക സ്ീത കരൈഃ സരിമത്ാ രാൈി സാശ്മ്പത്മ് ൨൪
ക സയ ച
ത്ുഷാര രത്നാ കച്ചവ ശ്മുത്ുത്വാത്് രാസ്ര
ത ് അരി ശ്രാമയണ രസവ ജ്ജലമ് ൨൫
കരത്യാത്് അകാ൭ശ്കസ്മ
ജരാ ജരരികത്ൈഃ
രകരൈഃണ രീര ണ മകസര കരികകൈഃ
ജ
ണ
ത ന രാൈി കമലാ൭൭കരാൈഃ ൨൬
നാള മരഷാ ഹിമ ത്വസ്ാ
അസ്ിമ മ് സ്ുത രുരുഷ വയാശ്ക കാമല ത്ുൈഃക സമനവിത്ൈഃ
ത്ര ശ്ചരത്ി ത്രാത്മാ
ത്വ ത്ക്ത്
യാ രരത്ൈഃ രുമര ൨൭
പ
മ
ത്യക്ത്വാ രാജയമ് ച മാനമ് ച മരാകാമ് ശ്ച വിവിത്ാന് രഹൂന്
ത്രസവീ നിയത്ാ൭൭ഹാരൈഃ മരമത് രീമത് മഹീ ത്മല ൨൮
മസാ൭രി മവലാമ് ഇമാമ് നൂനമ് അരിമഷകാ൭രമ്
ത ഉത്യത്ൈഃ
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ശ്വുത്ൈഃ ശ്രശ്കുത്ിരി രിത്യമ്
ശ്രയാത്ി സരയൂമ് നത്ീമ് ൨൯
ന
അത്യൈ സുക സശ്മവുത്തൈഃ സുകുമാമരാ ഹിമാ൭രിത്ൈഃ
ത
കത്മ് ത്ു അരര രാമശ്ത്ഷു സരയൂമ് അവകാഹമത് ൩0
രത്മ രമശ്ത്ക്ഷമണാ വീര: രയാമൈഃ ശ്രീമാന് നിരുത്മരാ മഹാന്
ത്രജ്ഞൈഃ
സത്യ വാത്ീ ച ശ്ഹീ നിമഷമത്ാ ജിമത്ശ്ൈിയൈഃ ൩൧
മ
ത
ശ്രിയാ൭രി രാഷീ മത്ുമരാ ത്ീര ക രാഹു: അരിമ്മൈഃ
സമ്ത്യജയ വിവിത്ാന് സൗകയാന് ആരയമ് സരവാത്മനാ൭൭ശ്രിത്ൈഃ
൩൨
ത ശ്രാശ്ത്ാ രരമത്ന മഹാത്മനാ
ജിത്ൈഃ സവര ക സ്വ
ത ് അരി ത്ാരമസയ യ സ്ത്വാമ് അനുവിത്ീയമത് ൩൩
വനസ്മ
ന രിശ്ത്യമ് അനുവരമൈ
മാശ്ത്ുകമ് ത്വിരത്ാ ഇത്ി
ത
കയാമത്ാ മലാക ശ്രവാമത്ാ൭യമ് രരമത്നാ൭നയത്ാ ശ്കുത്ൈഃ ൩൪
രരാത ത്രരമത്ാ യസയാൈഃ സാത്ു ശ്ച രരത്ൈഃ സുത്ൈഃ
കത്മ് നു സാ൭മ്പാ കകമകയീ ത്ാശ്ത്ുരീ ശ്കൂര ത്രിനീ
൩൫
ശ
മ
ന ാത്് ശ്രുവത്ി ത്ാരിമക
ഇത്ി ഏവമ് ലക്ഷ്മണ
വാകയമ് മസ്ഹ
മ
ത ് അസഹന് രാകമവാ൭ശ്രവീത്് ൩൬
രരിവാത്മ് ജനനയാ സ്മ
ന മത്൭മ്പാ മത്യമാ ത്ാത് കര്ഹിത്വയാ കത്മ് ചന
ത്ാമ് ഏവ ഇക്ഷവാകു നാത് സയ രരത് സയ കത്ാമ് കുരു ൩൭
നിശ്ചിത്ാ൭രി ഹി മമ രുത്തി: വന വാമസ ശ്ത്ുട ശ്വത്ാ
ന
ത ാത രാലിരീ ശ്കിയമത് രുനൈഃ ൩൮
രരത് മസ്ഹ
സമ്പ്
മ ാമി അസയ വാകയാനി ശ്രിയാണി മത്ുരാണി ച
സമ്സ്ര
പ
ശ്ഹുത്യാനി അശ്മുത് കല്ാനി
മന: ശ്രഹ്ലാത്നാനി ച ൩൯
കത്ാ ഹി അഹമ് സമമഷയാമി രരമത്ന മഹാത്മനാ
ന ച വീമരണ ത്വയാ ച രകു നമ്ന
ത ൪0
രശ്ത്ുമക്ന
ഇത്ി ഏവമ് വിലരമ് സ്ശ്ത ത് ശ്രാരയ മകാത്ാവരീമ് നത്ീമ്
ചമശ്ക൭രിമഷകമ് കാകുത്സ്ൈഃത സാ൭നുജൈഃ സഹ സീത്യാ ൪൧
ത്രയിത്വാ൭ത്
സലികല മസ് ത രിശ്ത്ൂന് കത്വത്ാനി ച
പ
മ ത്ിത്മ് സൂരയമ് മത്വത്ാ ശ്ച സമാഹിത്ാൈഃ ൪൨
സ്ുത വൈി മസ്ാ
ശ്കുത്ാ൭രിമഷക: സ: രരാജ രാമ:
മ
സീത്ാ ത്വിത്ീയ: സഹ ലക്ഷ്മണന
ശ്കുത്ാ൭രിമഷമകാ കിരി രാജ രുശ്ത്യാ
രുശ്ത്ൈഃ സ നൈീ രകവാന് ഇമവരൈഃ ൪൩
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട മഷാടര സ്സര:ക
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അരണയകാമ്:ട
സപ് ത തശ സ്സര്:ക
ശ്കുത്ാ൭രിമഷമകാ രാമ സ്ുത സീത്ാ സൗമിശ്ത്ി: ഏവ ച
മ ത്് മകാത്ാവരീ ത്ീരാത്് ത്മത്ാ ജക്ുമ ൈഃ സവമ് ആശ്രമമ് ൧
ത്സ്ാ
മ
ആശ്രമമ് ത്മ് ഉരാകമയ രാകവൈഃ സഹ ലക്ഷ്ണൈഃ
ശ്കുത്വാ രൗരവാ൭൭ഹ്ിണ കമ് കര മ രരരാലാമ്
ഉരാകമത്് ൨
ണ
ഉവാസ സുകിത്: ത്ശ്ത് രൂജയമാമനാ മഹര്ഷിരി:
മ
ലക്ഷ്മണന
സഹ ശ്രാശ്ത്ാ ചകാര വിവിത്ാ: കത്ാ: ൩
സ രാമൈഃ രര ണ രാലായാമ് ആസീനൈഃ സഹ സീത്യാ
വിരരാജ മഹാരാഹു ശ്ചിശ്ത്യാ ചശ്ൈമാ ഇവ ൪
മ
ലക്ഷ്മണന
സഹ ശ്രാശ്ത്ാ ചകാര വിവിത്ാൈഃ കത്ാൈഃ
സ
ത്ത്ാ൭൭സീന സയ രാമ സയ കത്ാ സമ്ക്ത്
മചത്സൈഃ
ത്മ് മത്രമ് രാക്ഷസീ കാചിത്് ആജകാമ യശ്ത്ുച്ചയാ ൫
സാ ത്ു രൂരണകാ
നാമ ത്രശ്കീവ സയ രക്ഷസൈഃ
പ
രകിനീ രാമമ് ആസാത്യ ത്ത്ര ശ ശ്ത്ിത്മരാ രമമ് ൬
ക ് മഹാ രാഹുമ് രത്മ രശ്ത് നിമരക്ഷണമ്
സിമ്മഹാരസ്മ
ത
ആജാനു രാഹുമ് ത്ീപ്ാ൭൭സയമ്
അത്ീവ ശ്രിയ ത്രനമ്
൭
ശ
ട ത്ാരിണമ്
കജ വിശ്കാമ് ത കമനമ് ജടാ മമ്ല
ജ
സുകുമാരമ് മഹാ സത്തവമ് രാരിവ
വയമ്നാ൭നവിത്മ്
൮
ത
ത പ സശ്ത്ുര ശ്രരമ്
രാമമ് ഇൈീവര രയാമമ് കമ്ര
രരൂ മവമശ്ൈാരമമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രാക്ഷസീ കാമ മമാഹിത്ാ ൯
സുമുകമ് ത്ുരുകീ
രാമമ് ശ്വുത്ത മത്യമ് മമഹാത്രീ
മ
വിരാലാ൭ക്ഷമ് വിരൂരാ൭ക്ഷീ സുമകരമ് ത്ാശ്മ മൂരജാ
൧0
ത
ശ്രിയ രൂരമ് വിരൂരാ സാ സു സവരമ് കരരവ സവരാ
ത്രുണമ് ത്ാരുണാ ശ്വുത്താ ത്ക്ഷിണമ് വാമ രാഷിണീ ൧൧
നയായ ശ്വുത്തമ് സുത്ുശ്രവുത്താ ശ്രിയമ് അശ്രിയ ത്രനാ
ശ
രരീരജ സമാവിഷ്ടാ രാക്ഷസീ വാകയമ് അശ്രവീത്് ൧൨
ജടീ ത്ാരസ രൂമരണ സ രാരയൈഃ രര ചാര ശ്ത്ുത്്
ആകത് സ്ത്വമ് ഇമമ് മത്രമ് കത്മ് രാക്ഷസ മസവിത്മ്
കിമ് ആകമന ശ്കുത്യമ് മത് ത്ത്തവമ് ആകയാത്ുമ് അര്ഹസി
൧൩
ത
ഏവമ് ഉക്ത് സ്ുത രാക്ഷസയാ രൂരണകയാ
രരമ്രൈഃ
പ
രുജു രുത്തിത്യാ സരവമ് ആകയാത്ുമ് ഉരചശ്കമമ ൧൪
അശ്നുത്മ് ന ഹി രാമ സയ കത്ാചിത്് അരി സമ്മത്മ്
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അരണയകാമ്:ട
ത യ സമീമര ശ്സ്ീത ജന സയ ച ൧൫
വിമരമഷണാ൭൭ശ്രമ സ്സ
ആസീത്് ത്രരമത്ാ നാമ രാജാ ശ്ത്ിത്ര വിശ്കമൈഃ
ത്സയാ൭ഹമ് അശ്കജൈഃ രുമശ്ത്ാ രാമമാ നാമ ജകനൈഃ ശ്രുത്ൈഃ
മ
ശ്രാത്ാ൭യമ് ലക്ഷ്മണാ
നാമ യവീയാന് മാമ് അനുശ്വത്ൈഃ ൧൬
ഇയമ് രാരയാ ച കവമത്ഹീ മമ സീമത് ത്ി വിശ്രുത്ാ
നിമയാകാ ത്തു നമരശ്ൈ സയ രിത്ുര് മാത്ു ശ്ച യശ്ൈിത്ൈഃ ൧൭
ത്രാ൭ര
മ്
മ
ത ത്ര മ കാമ്ക്ഷ ീ ച വനമ് വസ്ുത മ് ഇഹാ൭൭കത്ൈഃ
ത്വാമ് ത്ു മവത്ിത്ുമ് ഇച്ചാമി കത്യത്ാമ് കാ൭സി കസയ വാ ൧൮
ന ഹി ത്ാവന് മമനാജ്ഞാ൭0കീ രാക്ഷസീ ശ്രത്ിരാത്ി മമ
ഇഹ വാ കിമ് നിമിത്തമ് ത്വമ് ആകത്ാ ശ്രൂഹി ത്ത്തവത്ൈഃ ൧൯
സാ൭ശ്രവീത്് വചനമ് ശ്രുത്വാ രാക്ഷസീ മത്നാ൭൭രിത്ാ
ത
ശ്രൂയത്ാമ് രാമ വക്ഷയാമി ത് ത്തവാ൭രമ്
ത വചനമ് മമ ൨0
അഹമ് രൂരണകാ
നാമ രാക്ഷസീ കാമ രൂരിണീ
പ
ക ൨൧
അരണയമ് വിചരാ മീത്മ് ഏകാ സരവ രയമ്രാ
രാവമണാ നാമ മമ ശ്രാത്ാ രാക്ഷമസാ രാക്ഷമസരവരൈഃ
വീമരാ വിശ്രവസ: രുമശ്ത്ാ യത്ി മത് മരാശ്ത്മ് ആകത്: ൨൨
ശ്രശ്വുത്ത നിശ്ത് ശ്ച സത്ാ കുമ്പകമരാണ മഹാ രലൈഃ
വിരീഷണ സ്ുത ത്രാത്മാ
ന ത്ു രാക്ഷസ മചഷ്ടിത്ൈഃ ൨൩
മ
ശ്രകയാത് വീരയൗ ച രമണ ശ്രാത്രൗ കര ത്ൂഷണൗ
ത്ാന് അഹമ് സമ൭ത്ിശ്കാൈാ രാമ ത്വാ൭രൂരവ ത്രനാത്്
ശ
സമുമരത്ാ൭സ്ിമ രാമവന രരാരമ്
രുരുമഷാത്തമമ് ൨൪
ത
അഹമ് ശ്രരാവ സമ്പന്നാ സവച്ചമ് ത രല കാമിനീ
ചിരായ രവ മമ രരാത സീത്യാ കിമ് കരിഷയസി ൨൫
വിശ്കുത്ാ ച വിരൂരാ ച ന മസയമ് സശ്ത്ുരീ ത്വ
അഹമ് ഏവാ൭നു രൂരാ മത് രാരയാ രൂമരണ രരയ മാമ് ൨൬
ഇമാമ് വിരൂരാമ് അസത്ീമ് കരാളാമ് നിരമത്ാത്രീമ്
ണ
അമനന മത് സഹ ശ്രാശ്ത്ാ രക്ഷയിഷയാമി മാനുഷീമ് ൨൭
ക
ത്ത്ൈഃ രരവത് ശ്രുമ്ാണി
വനാനി വിവിത്ാനി ച
രരയന് സഹ മയാ കാമീ ത്ണ്ടകാന് വിചരിഷയസി ൨൮
ഇത്ി ഏവമ് ഉക്ത്ൈഃ കാകുത്സ്ൈഃത ശ്രഹസയ മത്ിമരക്ഷണാമ്
ഇത്മ് വചനമ് ആമരമര വക്ത്ുമ് വാകയ വിരാരത്ൈഃ ൨൯
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട സപ് ത ത്ര സ്സര:ക
അഷ്ടാ തശ സ്സര്:ക
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അരണയകാമ്:ട
ത്ത്: രൂരണകാമ്
രാമൈഃ കാമ രാരാ൭വ രാരിത്ാമ്
പ
ണ
മസവച്ചയാ ശ്ലക്ഷ്യാ
വാചാ സ്ിമ ത് രൂരവമ് അത്ാ൭ശ്രവീത്് ൧
ശ്കുത് ത്ാമരാ൭സ്ിമ രവത്ി രാമരയയമ് ത്യിത്ാ മമ
ത്വ ത്വിത്ാനാമ് ത്ു നാരീണാമ് സുത്ുൈഃകാ സ സരത്ത്
ന ാ൨
അനുജ സ്ുത ഏഷ മമ ശ്രാത്ാ രീലവാന് ശ്രിയ ത്രനൈഃ
ശ
മ
ശ്രീമാന് അശ്കുത് ത്ാര ശ്ച ലക്ഷ്മണാ
നാമ വീരയവാന് ൩
അരൂരവീ രാരയയാ ചാ൭രീത ത്രുണൈഃ ശ്രിയ ത്രനൈഃ
ശ
അനുരൂര ശ്ച മത് രരാത രൂര സയാ൭സയ രവിഷയത്ി ൪
ഏനമ് രജ വിരാലാ൭ക്ഷി രരാരമ്
ശ്രാത്രമ് മമ
ത
അ സരത്ാ
ന വരാമരാമഹ മമരുമ് അര ക ശ്രരാ യത്ാ ൫
ഇത്ി രാമമണ സാ മശ്രാക്ത്ാ രാക്ഷസീ കാമ മമാഹിത്ാ
മ
വിശ്സുജയ രാമമ് സഹസാ ത്മത്ാ ലക്ഷ്ണമ്
അശ്രവീത്് ൬
അസയ രൂര സയ മത് യുക്ത്ാ രാരയാ൭ഹമ് വര വരിനീ
ണ
മയാ സഹ സുകമ് സരവാന് ത്ണ്ടകാന് വിചരിഷയസി ൭
ഏവമ് ഉക്ത് സ്ുത സൗമിശ്ത്ീ രാക്ഷസയാ വാകയ മകാവിത്ൈഃ
മ
ത്ത്ൈഃ രൂരണകാമ്
സ്ിമ ത്വാ ലക്ഷ്മണാ
യുക്ത്മ് അശ്രവീത്് ൮
പ
കത്മ് ത്ാസ സയ മമ ത്ാസീ രാരയാ രവിത്ുമ് ഇച്ചസി
മസാ൭ഹമ് ആമരയണ രരവാന് ശ്രാശ്ത്ാ കമല വരിനീ
൯
ണ
സശ്മുത്താ൭രസയ
സിത്താരാത മുത്ിത്ാ൭മല വരിനീ
ത
ണ
ആരയ സയ ത്വമ് വിരാലാക്ഷി രാരയാ രവ യവീയസീ ൧0
ഏനാമ് വിരൂരാമ് അസത്ീമ് കരാളാമ് നിരമത്ാത്രീമ്
ണ
രാരയാമ് ശ്വുത്താമ് രരിത്യജയ ത്വാമ് ഏകവഷ രജിഷയത്ി ൧൧
മകാ ഹി രൂരമ് ഇത്മ് മശ്രഷ്ടമ് സമ്ത്യജയ വരവരിനി
ണ
മാനുഷീഷു വരാമരാമഹ കുരയാത്് രാവമ് വിചക്ഷണൈഃ ൧൨
മ
ഇത്ി സാ ലക്ഷ്മണ
മനാക്ത്ാ കരാളാ നിരമത്ാത്രീ
ണ
മനയമത് ത്ത്് വചൈഃ സത്യമ് രരിഹാസ അവിചക്ഷണാ ൧൩
ത
സാ രാമമ് രരരാലായാമ്
ഉരവിഷ്ടമ് രരമ്രമ്
ണ
സീത്യാ സഹ ത്ുരര്
ത ഷമ് അശ്രവീത്് കാമ മമാഹിത്ാ ൧൪
ഏനാമ് വിരൂരാമ് അസത്ീമ് കരാളാമ് നിരമത്ാത്രീമ്
ണ
ശ്വുത്താമ് രാരയാമ് അവഷ്ടരയ മാമ് ന ത്വമ് രഹു മനയമസ ൧൫
ത മാനുഷീമ്
അമത്യമാമ് രക്ഷയിഷയാമി രരയത് സ്വ
ത്വയാ സഹ ചരിഷയാമി നിസ്സരത്ാ
ന യത്ാ സുകമ് ൧൬
ഇത്യുക്ത്വാ ശ്മുക രാരാക്ഷീമ് അലാത് സശ്ത്ുമരക്ഷണാ
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അരണയകാമ്:ട
ക
അരയത്ാവത്് സു സശ്മ്ുത്താ
മമഹാല്ാക മരാഹിണീമ് ഇവ ൧൭
ത്ാമ് ശ്മുത്യു രാര ശ്രത്ിമാമ് ആരത്ൈീമ് മഹാ രലൈഃ
ത ത്ാ ലക്ഷ്ണമ്
മ
നിശ്കുഹയ രാമൈഃ കുരിത് സ്മ
അശ്രവീത്് ൧൮
ശ്കൂകര: അനാകരയൈഃ സൗമിമശ്ത് രരിഹാസൈഃ കത്മ് ച ന
ച
ന കാരയൈഃ രരയ കവമത്ഹീമ് കത്മ്ിത്്
സൗമയ ജീവത്ീമ് ൧൯
ഇമാമ് വിരൂരാമ് അസത്ീമ് അത്ി മത്താമ് മമഹാത്രീമ്
രാക്ഷസീമ് രുരുഷ വയാശ്ക വിരൂരയിത്ുമ് അര്ഹസി ൨0
മ
ത യാൈഃ ശ്കുമത്താ രാമ സയ രരയത്ൈഃ
ഇത്യുമക്ത്ാ ലക്ഷ്ണ
സ്സ
ക ചിമച്ചത് കര ണ നാസമ് മഹാ രലൈഃ ൨൧
ഉശ്ത്തുത്യ കട്മ്
നിശ്കുത്ത കര ണ നാസാ ത്ു വിസവരമ് സാ വിനത്യ ച
യത്ാ൭൭കത്മ് ശ്രത്ുശ്ത്ാവ മകാരാ രൂരണകാ
വനമ് ൨൨
പ
സാ വിരൂരാ മഹാ മകാരാ രാക്ഷസീ മരാണിമത്ാക്ഷിത്ാ
നനാത് വിവിത്ാന് നാത്ാന് യത്ാ ശ്രാശ്വുഷി മത്ായത്ൈഃ ൨൩
സാ വിക്ഷരൈീ രുത്ിരമ് രഹുത്ാ മകാര ത്രനാ
ശ
ശ്രശ്കുഹയ രാഹൂ കരൈീ
ശ്രവിമവര മഹാ വനമ് ൨൪
ജ
ത്ത് സ്ുത സാ രാക്ഷസ സമ് ക സശ്മവുത്മ്
ത നകത്മ് വിരൂരിത്ാ
കരമ് ജന സ്ാ
ഉമരത്യ ത്മ് ശ്രാത്രമ് ഉശ്ക ത്രനമ്
ശ
രരാത് രൂമൗ കകനാത്് യത്ാ൭രനിൈഃ ൨൫
ത്ത്ൈഃ സരാരയമ് രയ മമാഹ മൂരിത്ാ
ച
മ
സ ലക്ഷ്ണമ്
രാകവമ് ആകത്മ് വനമ്
വിരൂരണമ് ചാ൭൭ത്മനി മരാണിമത്ാക്ഷിത്ാ
രരമ് സ സരവമ് രകിനീ കര സയ സാ ൨൬
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട അഷ്ടാ ത്ര സ്സര:ക
ഏയകാന വിമ് ശ സ്സര്:ക
ത്ാമ് ത്ത്ാ രത്ിത്ാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ വിരൂരാമ് മരാണിമത്ാക്ഷിത്ാമ്
ത ൈഃത കരൈഃ രശ്രച്ച രാക്ഷസൈഃ ൧
രകിനീമ് മശ്കാത് സമ്പ്
ഉത്തിഷ്ട ത്ാവത്് ആകയാഹി ശ്രമമാഹമ് ജഹി സശ്മ്പമമ്
വയക്ത്മ് ആകയാഹി മകന ത്വമ് ഏവമ് രൂരാ വിരൂരിത്ാ ൨
മക: ശ്കുപ ണ സരമ്
പ ആസീനമ് ആരീ വിഷമ് അനാകസമ്
ക
ത്ുത് ത്യ൭രിസമാരന്നമ് അമ്ുളയ൭മശ്കണ
ലീലയാ ൩
ക: കാല രാരമ് ആസജയ കമമ് ട മമാഹാ ന്ന രുത്യമത്
യ: ത്വാമ് അത്യ സമാസാത്യ രീത്വാന് വിഷമ് ഉത്തമമ് ൪
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അരണയകാമ്:ട
രല വിശ്കമ സമ്പന്നാ കാമകാ കാമ രൂരിണീ
ത മ് നീത്ാ ത്വമ് മകന അമ്ക
ത സമാകത്ാ ൫
ഇമാമ് അവസ്ാ
മത്വ കൈരവ രൂത്ാനാമ് രുഷീണാമ് ച മഹാത്മനാമ്
മകാ൭യമ് ഏവമ് വിരൂരാമ് ത്വാമ് മഹാവീരയ ശ്ചകാര ഹ ൬
ന ഹി രരയാമി അഹമ് മലാമക യൈഃ കുരയാന് മമ വിശ്രിയമ്
അൈമരണ സഹശ്സാ൭ക്ഷമ് മമഹശ്ൈമ് രാകരാസനമ് ൭
ത
അത്യാ൭ഹമ് മാരകണൈഃ
ശ്രാണാന് ആത്ാമസയ ജീവിത്ാമ്കൈഃ
ക
പ
സലിമല ക്ഷീരമ് ആസക്ത്മ് നിപിരന്
ഇവ സാരസൈഃ ൮
ക
നിഹത്സയ മയാ സമമ്കയ രര സശ്മ്ുത്ത
മരണൈഃ
മ
സ മരനമ് രുത്ിരമ് രക്ത്മ് മമത്ിനീ കസയ രാസയത്ി ൯
സ ഉശ്ത്ുക ത്യ സമ്ത്ാൈഃ
ക
കസയ രശ്ത്രത്ാൈഃ കായാന് മാമ്മ്
ശ്രശ്ഹുഷ്ടാ രക്ഷയിഷയൈി നിഹത്സയ മയാ രമണ ൧0
ത്മ് ന മത്വാ ന കൈരവാ ന രിരാചാ ന രാക്ഷസാൈഃ
ത ത്ുമ് മഹാ൭൭ഹമവ ൧൧
മയാ൭രശ്കുഷ്ടമ് ശ്കുരണമ് രക്ത്ാ ശ്സ്ാ
സ
ഉരലരയ രകനൈഃ സമ്ജ്ഞാമ് ത്മ് മമ രമ്ിത്ുമ്
അര്ഹസി
മയന ത്വമ് ത്ുരവിനീമത്ന വമന വിശ്കമയ നിരിത്ാ
൧൨
ജ
ഇത്ി ശ്രാത്ു രവചൈഃ ശ്രുത്വാ ശ്കുത്തസയ ച വിമരഷത്ൈഃ
പ ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൧൩
ത്ത്ൈഃ രൂരണകാ
വാകയമ് സരാപമ്
പ
ത്രുണൗ രൂര സമ്പന്നൗ സുകുമാരൗ മഹാ രലൗ
ണ
രുണ്ടരീക വിരാലാ൭ക്ഷൗ ചീര ശ്കുപാ൭ജിനാ൭മ്പരൗ
൧൪
ത ത്ാരസൗ ത്ര മ ചാരിണൗ
രല മൂലാ൭രനാ ത്ാമ്ൗ
ത മ് ശ്രാത്രൗ രാമ ലക്ഷ്ണൗ
മ
രുശ്ത്ൗ ത്രരത്സയാ സ്ാ
൧൫
ജ
കൈരവ രാജ ശ്രത്ിമൗ രാരിവ
വയമ്നാ൭നവിത്ൗ
ത
മത്വൗ വാ മാനുഷൗ വാ ത്ൗ ന ത്രയിത്ുമ്
ഉത്സ്മഹ ൧൬
ക
ത്രുണീ രൂര സമ്പന്നാ സരവാ൭൭രരണ രൂഷിത്ാ
ശ്ത്ുഷ്ടാ ത്ശ്ത് മയാ നാരീ ത്മയാ രമത്യ
സുമത്യമാ ൧൭
മ
ത്ാരയാമ് ഉരാരയാമ് സമ്പൂയ ശ്രമത്ാമ് അത്ിശ്കുത്യ ത്ാമ്
ത മ് നീത്ാ൭ഹമ് യത്ാ൭നാത്ാ൭സത്ീ ത്ത്ാ ൧൮
ഇമാമ് അവസ്ാ
ത യാ ശ്ച ഹത്മയാ രഹമ്
ത്സയാ ശ്ചാ൭ശ്നുജു ശ്വുത്തായാ സ്മ
സ മരനമ് രാത്ുമ് ഇച്ചാമി രുത്ിരമ് രണ മൂരനി
൧൯
ത
ത ത് ത്വയാ രമവത്്
ഏഷ മമ ശ്രത്മൈഃ കാമൈഃ ശ്കുത് സ്ാ
ത യാ ശ്ച രുത്ിരമ് രിമരയമ് അഹമ് ആഹമവ ൨0
ത്സയാ സ്മ
ഇത്ി ത്സയാമ് ശ്രുവാണായാമ് ചത്ുരര
ത മഹാ രലാന്
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വയാത്ിമത്ര കരൈഃ ശ്കുമത്താ രാക്ഷസാന് അൈമകാരമാന് ൨൧
ണ
മാനുഷൗ രശ്സ് ത സമ്പന്നൗ ചീര ശ്കുപാ൭ജിനാ൭മ്പരൗ
ശ്രവിഷ്ടൗ ത്ണ്ടകാ൭രണയമ് മകാരമ് ശ്രമത്യാ സഹ ൨൨
ത്ൗ ഹത്വാ ത്ാമ് ച ത്ുശ്രവുത്താമ് ഉരാവരിത്ുമ്
അര്ഹത്
ത
ഇയമ് ച രുത്ിരമ് മത്ഷാമ് രകിനീ മമ രാസയത്ി ൨൩
മമനാരമത്ാ൭യമ് ഇമഷ്ടാ൭സയാ രകിനയാ മമ രാക്ഷസാൈഃ
രീശ്കമ് സമ്പത്യത്ാമ് കത്വാ ത്ൗ ശ്രമത്യ മസവന മത്ജസാ ൨൪
ഇത്ി ശ്രത്ിസമാത്ിഷ്ടാ രാക്ഷസാ മസ് ത ചത്ുരര
ത
ത ാ സാരമ്
ത്ശ്ത് ജക്ുമ സ്യ
ത കനാ വാമത്രിത്ാ യത്ാ ൨൫
ത്ത് സ്ുത മത് ത്മ് സമുത്ശ്ക മത്ജസമ്
ത്ത്ാ൭രി ത്ീക്ഷ് ണ ശ്രത്രാ നിരാചരാ:
ന മരകുൈഃ ഏനമ് സഹസാ ശ്രമരിത്ുമ്
ത
ത ഇവാ൭ക്ിന മ് ഉത്തിത്മ് ൨൬
വന ത്വിരാ ത്ീപ്മ്
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ഏമകാന വിമ് ശ സ്സര:ക
വിമ് ശ സ്സര്:ക
ത്ത്ൈഃ രൂരണകാ
മകാരാ രാകവാ൭൭ശ്രമമ് ആകത്ാ
പ
രക്ഷസാമ് ആചചമക്ഷ ത്ൗ ശ്രാത്രൗ സഹ സീത്യാ ൧
മത് രാമമ് രരരാലായാമ്
ഉരവിഷ്ടമ് മഹാ രലമ്
ണ
മ
ത്ശ്ത്ുരുൈഃ സീത്യാ സാരമ്
ച൨
ത കവമത്ഹയാ ലക്ഷ്മണന
ത്ാന് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രാകവൈഃ ശ്രീമാന് ആകത്ാമ് ത്ാമ് ച രാക്ഷസീമ്
മ
അശ്രവീത്് ശ്രാത്രമ് രാമമാ ലക്ഷ്ണമ്
ത്ീപ് ത മത്ജസമ് ൩
ത
മുഹൂരമ്
ത രവ സൗമിമശ്ത് സീത്ായാൈഃ ശ്രത്യനമ്രൈഃ
ഇമാന് അസയാ വത്ിഷയാമി രത്വീമ് ആകത്ാന് ഇഹ ൪
വാകയമ് ഏത്ത്് ത്ത്ൈഃ ശ്രുത്വാ രാമ സയ വിത്ിത്ാ൭൭ത്മനൈഃ
മ
ത്മത്ത്ി ലക്ഷ്മണാ
വാകയമ് രാമ സയ ശ്രത്യരൂജയത്് ൫
രാകമവാ൭രി മഹ ച്ചാരമ് ചാമീകര വിരൂഷിത്മ്
ചകാര സജയമ് ത്രാത്മാ
ത്ാനി രക്ഷാമ്ിസ ചാ൭ശ്രവീത്് ൬
മ
മ
രുശ്ത്ൗ ത്രരത്സയാ൭൭വാമ് ശ്രാത്രൗ രാമ ലക്ഷ്ണൗ
ശ്രവിഷ്ടൗ സീത്യാ സാരമ്
ത ത്ുശ്ചരമ് ത്ണ്ടകാ വനമ് ൭
രല മൂലാ൭രനൗ ത്ാൈൗ ത്ാരസൗ ത്ര മ ചാരിണൗ
സ ൮
വസൈൗ ത്ണ്ടകാ൭രമണയ കിമ൭രമ്
ത ഉരഹിമ്ത്
മ
യുപാന്
രാരാ൭൭ത്മകാന് ഹൈുമ് വിശ്രകാരാന് മഹാ൭൭ഹമവ
ത
രുഷീണാമ് ത്ു നിമയാമകന ശ്രാമപ്ാ൭ഹമ്
സ രരാ൭൭യുത്: ൯
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ത
ത്ിഷ്ടകത്വാ൭ശ്ത് സമ്ു(ത്ു)ഷ്ടാ
മനാരാവരിത്ുമ്
അര്ഹത്
ത
യത്ി ശ്രാകണ: ഇഹാമരാത മവാ നിവരത്വമ്
നിരാചരാൈഃ ൧0
ത
ത്സയ ത് ത്വചനമ് ശ്രുത്വാ രാക്ഷസാ മസ് ത ചത്ുരര
ത
ക
ഊചു രവാചമ് സുസശ്മ്ുത്താ
ശ്രഹ്മ്ക്ൈഃന രൂല രാണയൈഃ ൧൧
( സശ്മക്ത് നയനാ മകാരാ രാമമ് രക്ത്ാമ് ത മലാചനമ്
രരുഷാ മത്ുരാരാഷമ് ശ്ഹുഷ്ടാ ശ്ത്ുഷ്ട രരാശ്കമമ് ) ൧൨
മശ്കാത്മ് ഉത്ാ
പ ത്യ മനാ രരുൈഃ
ത കര സയ സുമഹാത്മനൈഃ
മ ൭രി ര്ഹമത്ാ
ത്വമ് ഏവ ഹാസയമസ ശ്രാണാന് അത്യാ൭സ്ാ
യുത്ി ൧൩
കാ ഹി മത് രക്ത്ി: ഏക സയ രഹൂനാമ് രണ മൂരനി
ത
മ കമ് അശ്കത്ൈഃ സ്ാ
ത ത്ുമ് കിമ് രുനര് മയാത്തുമ് ആഹമവ
അസ്ാ
൧൪
ഏരി: രാഹു ശ്രയുകക്ത്: നൈഃ രരികകൈഃ രൂല രട്ടികസ:
ശ്രാണാമ് സ്ത്യക്ഷയസി വീരയമ് ച ത്നു ശ്ച കര രീടിത്മ് ൧൫
ഇത്ി ഏവമ് ഉക്ത്വാ സശ്മപ്ാത രാക്ഷസാ മസ് ത ചത്ുരര
ത
ത നി രൂലാനി രാകവമ് ശ്രത്ി ത്ുരയമ്
ചിക്ഷിരു സ്ാ
൧൬
ജ
ത നി ചത്ുരര
ത്ാനി രൂലാനി കാകുത്സ്ൈഃത സമസ്ാ
ത
ച രൂഷകണൈഃ ൧൭
ത്ാവത്ിപ : ഏവ ചിമച്ചത് രകരൈഃ കാമ്ന
ത്ത്ൈഃ രശ്ചാന് മഹാ മത്ജാ നാരാചാന് സൂരയ സന്നിരാന്
ജശ്കാഹ രരമ ശ്കുത്ത ശ്ചത്ുരര
ത രിലാരിത്ാന് ൧൮
ശ്കുഹീത്വാ ത്നു: ആയമയ ലക്ഷയാന് ഉത്തിരയ രാക്ഷസാന്
മുമമാച രാകമവാ രാണാന് വശ്ജാന് ഇവ രത്ശ്കത്ുൈഃ ൧൯
രുക് മ രുമ്ാക ശ്ച വിരികാൈഃ ശ്രത്ീപ്ാത മഹമ രൂഷിത്ാ:
മത് രിത്വാ രക്ഷസാമ് മവകാത്് വക്ഷാമ്ിസ രുത്ിരാപ്ലുത്ാ:
പ
ത
വിനിമപത്ു:
ത്ത്ാ രൂമൗ നയമജ്ജമ്ാ൭രനി
സവനാ: ൨0
മത് രിന്ന ശ്ഹുത്യാ രൂമൗ ചിന്ന മൂല ഇവ ശ്ത്ുമാ:
പ
നിമപത്ു:
മരാണിത്ാശ്രാമ്
ത ാക വിശ്കുത്ാ വികത്ാ൭൭സവ: ൨൧
ത്ാന് രൂമൗ രത്ിത്ാന് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രാക്ഷസീ മശ്കാത് മൂരിത്ാ
ച
ത രുന സ്ശ്ത ത് വയശ്സുജ കത്ര
രരിശ്ത്സ്ാ
പ വ സവനാന് ൨൨
സാ നത്ൈീ മഹാ നാത്മ് ജവാ ച്ചൂരണകാ
രുനൈഃ
പ
ച
ശ
ക മരാണിത്ാ
ഉരകമയ കരമ് സാ ത്ു കിമ്ിത്്
സമ്ുപ
രരാത് രുനര് ഏവാ൭൭രാത സനിരയാ മസവ സല്ലകീ ൨൩
ശ്രാത്ു: സമീമര മരാകാ൭൭രാത സസര ജ നിനത്മ് മുഹുൈഃ
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അരണയകാമ്:ട
പ വിഷണ്ണ വത്നാ ത്ത്ാ ൨൪
സസവരമ് മുമുമച രാപമ്
നിരാത്ിത്ാന് ശ്ത്ുരയ രമണ ത്ു രാക്ഷസാന്
ത :
ശ്രത്ാവിത്ാ രൂരണകാ
രുന സ്ത്
പ
വത്മ് ച മത്ഷാമ് നികിമലന രക്ഷസാമ്
രരമ് സ സരവമ് രകിനീ കര സയ സാ ൨൫
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട വിമ് ശ സ്സര:ക
ഏക വിമ് ശ സ്സര്:ക
സ രുനൈഃ രത്ിത്ാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ മശ്കാത്ാ ച്ചൂരണകാമ്
കരൈഃ
പ
ഉവാച വയക്ത്ത്ാ വാചാ ത്ാമ് അനരാ൭ര
മ്
ത
ത ആകത്ാമ് ൧
മയാ ത്ു ഇത്ാനീമ് രൂരാ മസ് ത രാക്ഷസാ രുത്ിരാ൭രനാൈഃ
ത്വ ശ്ത്ിപ യാ൭രമ്
കിമ൭രമ്
ത വിനിരിഷ്ടാൈഃ
ത
ത രുത്യമത് രുനൈഃ ൨
രക്ത്ാ കശ്ചവാ൭നുരക്ത്ാ ശ്ച ഹിത്ാ ശ്ച മമ നിത്യരൈഃ
ന ൈാ൭രി ന നിഹൈവയാ ന ന കുരയു രവമചാ മമ ൩
ക്മ
കിമ് ഏത് മശ്ച്ചാത്ുമ് ഇച്ചാമി കാരണമ് യ ശ്ത്ുക മത് രുനൈഃ
ഹാ നാമത് ത്ി വിനരൈീ
സരവത്്
ലുടസി ക്ഷിത്ൗ ൪
ത
പ
അനാത്വത്് വിലരസി നാമത് ത്ു മയി സമ്സ്ിത മത്
ഉത്തിമഷ്ടാത്തിഷ്ട മാ കരഷീ കരവക്ലരയമ് ത്യജയത്ാമ് ഇഹ ൫
ഇത്ി ഏവമ് ഉക്ത്ാ ത്ുരര്
ത ഷാ കമരണ രരിസാമ്ത്വിത്ാ
വിശ്മുജയ നയമന സാ൭മശ്സ കരമ് ശ്രാത്രമ് അശ്രവീത്് ൬
അസ്ിമ ഇത്ാനീമ് അഹമ് ശ്രാപ്ാത ശ്ഹുത് ശ്രവണ നാസികാ
മരാണിത്ൗക രരിക്ലിന്നാ ത്വയാ ച രരി സാമ്ത്വിത്ാ ൭
മശ്രഷിത്ാ ശ്ച ത്വയാ രൂരാ രാക്ഷസാ മസ് ത ചത്ുരര
ത
മ
നിഹൈുമ് രാകവമ് മകാരാ മ ശ്ത്ിപ യാ൭രമ്
൮
ത സ ലക്ഷ്ണമ്
മത് ത്ു രാമമണ സാമര്ഷാൈഃ രൂല രട്ടിസ രാണയൈഃ
സമമര നിഹത്ാൈഃ സമരവ സായകക: മര മ മരത്ിരിൈഃ ൯
ത്ാന് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രത്ിത്ാന് രൂമൗ ക്ഷമണ കനവ മഹാ രലാന്
ത മസാ൭രവന് മമ ൧0
രാമസയ ച മഹത്് കര മ മഹാമ് ശ്സ്ാ
ന വിഷണ്ണാ ച നിരാചര
സാ൭സ്ിമ രീത്ാ സമുത്വിക്ാ
രരണമ് ത്വാമ് രുനൈഃ ശ്രാപ്ാത സരവമത്ാ രയ ത്രിനീ
൧൧
ശ
വിഷാത് നശ്കാ ത്യുഷിമത് രരിശ്ത്ാമസാരിമ മാലിനി
ന മ് വിരുമല മരാക സാകമര ൧൨
കിമ് മാമ് ന ശ്ത്ായമസ മക്ാ
ഏമത് ച നിഹത്ാ രൂമൗ രാമമണ നിരികത്ൈഃ രകരൈഃ
മയ ച മമ രത്വീമ് ശ്രാപ്ാത രാക്ഷസാൈഃ രിരിത്ാ൭രനാൈഃ ൧൩
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അരണയകാമ്:ട
മയി മത് യത്യ൭നുമശ്കാമരാ യത്ി രക്ഷസ്സു മത്ഷു ച
ത ജാ വാ൭സ്ിത നിരാചര
രാമമണ യത്ി മത് രക്ത്ി മസ്മ
ട
ത്ണ്ടകാ൭രണയ നിലയമ് ജഹി രാക്ഷസ കമ്കമ്
൧൪
യത്ി രാമമ് മമാ൭മിശ്ത്മ് അത്യ ത്വമ് ന വത്ിഷയസി
ത്വ കചവാ൭ശ്കത്ൈഃ ശ്രാണാമ് സ്ത്യക്ഷയാമി നിരരശ്ത്രാ ൧൫
രുത്തയാ൭ഹമ് അനുരരയാമി ന ത്വമ് രാമ സയ സമയുമക
ത ത്ുമ് ശ്രത്ിമുമക രക്ത്ൈഃ സ്സ രല ശ്ച മഹാത്മന: ൧൬
സ്ാ
രൂര മാനീ ന രൂര സ്ത്വമ് മിത്യാ൭൭മരാരിത് വിശ്കമൈഃ
ന ഷി ഹൈുമ് ത്ൗ രാമ ലക്ഷ്ണൗ
മ
മാനുഷൗ യ ന്ന രമക്ാ
൧൭
രാമമണ യത്ി മത് രക്ത്ി: മത്മജാ വാ൭സ്ിത നിരാചര
ട
സ ൧൮
ത്മ്കാ൭രണയ
നിലയമ് ജഹി ത്മ് കുല രാമ്ന
നിസ്സത്തവ സയാ൭ല് പ വീരയ സയ വാസ മസ് ത കീശ്ത്ുര സ്ത്വിഹ
ത നാത്് ത്വരിത്ൈഃ സഹ രാൈവൈഃ ൧൯
അരയാഹി ജനസ്ാ
രാമ മത്മജാ൭രി രൂമത്ാ ഹി ത്വമ് ക്ഷിശ്രമ് വിനരിഷയസി
സ ഹി മത്ജൈഃ സ്സമാ യുമക്ത്ാ രാമമാ ത്രരത്ാ൭൭ത്മജൈഃ
ശ്രാത്ാ ചാ൭സയ മഹാ വീമരയാ മയന ചാ൭സ്ിമ വിരൂരിത്ാ ൨0
ഏവമ് വിലരയ രഹുമരാ രാക്ഷസീ വിത്മത്ാത്രീ
( ശ്രാത്ു: സമീമര ത്ുൈഃകാ൭൭രാത നഷ്ട സമ്ജ്ഞാ രരൂവ ഹ )
കരാരയാമ് ഉത്രമ് ഹത്വാ രുമരാത് ശ്രുര ത്ുകിത്ാ
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ഏക വിമ് ശ സ്സര:ക
തവാ വിമ് ശ സ്സര്:ക
ത ാ
ഏവമ് ആത്ര്ഷിത്ൈഃ രൂരൈഃ രൂരണകയാ
കര സ്ത്
പ
ഉവാച രക്ഷസാമ് മമത്യ കരൈഃ കരത്രമ് വചൈഃ ൧
ത് വാ൭വമാന ശ്രരവൈഃ മശ്കാമത്ാ൭യമ് അത്ുമലാ മമ
ന രകയമത് ത്ാരയിത്ുമ് ലവണാ൭മ്പ ഇമവാ ത്തിത്മ് ൨
ന രാമമ് കണമയ വീരയാന് മാനുഷമ് ക്ഷീണ ജീവിത്മ്
ആത്മ ത്ുശ്ചരികത്ൈഃ ശ്രാണാന് ഹമത്ാ മയാ൭ത്യ
വിമമാക്ഷയത്ി ൩
രാപൈഃപ സമ്ശ്ഹിയത്ാമ് ഏഷ സശ്മ്പമ ശ്ച വിമുചയത്ാമ്
അഹമ് രാമമ് സഹ ശ്രാശ്ത്ാ നയാമി യമ സാത്നമ് ൪
രരരവത് ഹത് സയാ൭ത്യ മമ് ത ശ്രാണ സയ രൂത്മല
ണ രാസയസി രാക്ഷസി ൫
രാമ സയ രുത്ിരമ് രക്ത്മ് ഉപമ്
സാ ശ്രശ്ഹുഷ്ടാ വചൈഃ ശ്രുത്വാ കര സയ വത്നാ ച്ചയുത്മ്
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അരണയകാമ്:ട
ശ്രരരമ് സ രുന: മൗര്കയാത്് ശ്രാത്രമ് രക്ഷസാമ് വരമ് ൬
സ
ത്യാ രരുഷിത്ൈഃ രൂരവമ് രുനര് ഏവ ശ്രരമ്ിത്ൈഃ
അശ്രവീത്് ത്ൂഷണമ് നാമ കരൈഃ മസനാരത്ിമ് ത്ത്ാ ൭
ചത്ുരര
ത സഹശ്സാണി മമ ചിത്താ൭നുവരിനാമ്
ത
രക്ഷസാമ് രീമ മവകാനാമ് സമമരഷു അനിവരിനാമ്
൮
ത
നീല ജീമൂത് വരാനാമ്
മകാരാണാമ് ശ്കൂര കരണാമ്
ണ
മ
മലാക ഹിമ്ാസ വിഹാരാണാമ് രലിനാമ് ഉശ്ക മത്ജസാമ് ൯
മത്ഷാമ് രാരൂല
മഹാ൭൭സയാനാമ് മഹൗജസാമ്
ത ത്രാണാമ്
പ
സമരവാമത്യാകമ് ഉത്ീരാനാമ്
രക്ഷസാമ് സൗമയ കാരയ ൧0
ണ
ത രയ മമ ക്ഷിശ്രമ് രത്മ് സൗമയ ത്നൂമ്ഷി ച
ഉരസ്ാ
ക ശ്ച രക്ത്ീ ശ്ച വിവിത്ാൈഃ രിത്ാൈഃ ൧൧
രരാമ് ശ്ചിശ്ത്ാന് കട്ാമ്
അമശ്ക നിരയാത്ുമ് ഇച്ചാമി രൗലസ്ത്യാനാമ് മഹാത്മനാമ്
വത്ാ൭രമ്
ത ത്ുരവിനീത് സയ രാമസയ രണ മകാവിത്ൈഃ ൧൨
ഇത്ി ത്സയ ശ്രുവാണ സയ സൂരയ വരമ്
ണ മഹാ രത്മ്
സത്൭കരവൈഃ രരകളൈഃ യുക്ത്മ് ആചചമക്ഷ൭ത് ത്ൂഷണൈഃ ൧൩
ച രൂഷണമ്
ത്മ് മമരു രികരാ൭൭കാരമ് ത്പ് ത കാമ്ന
മഹമ ചശ്കമ് അസമ്പാത്മ് കവടൂരയ മയ കൂരരമ് ൧൪
മകത്സ്യൈഃ രുകപ:പ ശ്ത്ുകമൈഃ കരകല ശ്ചശ്ൈ സൂകരയ ശ്ച
ച
കാമ്കനൈഃ
ക
മമ്കളൈഃ
രക്ഷി സകമ് ക ശ്ച ത്ാരാരി ശ്ച സമാശ്വുത്മ് ൧൫
ക
ത്വജ നിശ്സ്ിത മ് ശ സമ്പന്നമ് കിമ്ിണീക
വിരൂഷിത്മ്
സത്൭രവ യുക്ത്മ് മസാ൭മര്ഷാത്് ആരുമരാഹ രത്മ് കരൈഃ ൧൬
ത ് ത്മ് രാക്ഷസാ രീമ വിശ്കമാൈഃ
നിരാമയ ത്മ് രത് സ്മ
ത്സ്ുത ൈഃ സമ്പരിവാ കരയനമ് ത്ൂഷണമ് ച മഹാ രലമ് ൧൭
കര സ്ുത ത്ാന് മമഹഷവാസാന് മകാര വരാ൭൭യുത്
ത്വജാന്
മ
നിരയാമത് ത്യശ്രവീത്് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രത് സ്ൈഃത സരവ രാക്ഷസാന് ൧൮
ത്ത് സ് ത ശ്ത്ാക്ഷസമ് കസനയമ് മകാര വരാ൭൭യുത്
ത്വജമ്
മ
ത നാത്് മഹാ നാത്മ് മഹാ ജവമ് ൧൯
നിരകാമ
ജനസ്ാ
ജ
മുത്ക
രൈഃ രട്ടകസ: രൂകലൈഃ സുത്ീകക്ഷ് ണ ശ്ച രരരവകത്ൈഃ
ക
കകട് ക ശ്ചകശ്ക ശ്ച ഹസ് ത കസ് ത ശ്രാജമാകന
ശ്ച മത്ാമകരൈഃ
പ
൨0
രക്ത്ിരിൈഃ രരികക: മകാകര: അത്ിമാകശ്ത് ശ്ച കാരുകകൈഃ
മ
കത്ാ൭സി മുസകല: വകശ്ജ: ശ്കുഹീകത്: രീമ ത്രകനൈഃ
൨൧
ശ
Page 47 of 166

ശ്രീമത്വാല് ീമ കിരാമായണമ്
അരണയകാമ്:ട
രാക്ഷസാനാമ് സുമകാരാണാമ് സഹശ്സാണി ചത്ുരര
ത
ത നാത്് കര ചിത്താ൭നു വരിനാമ്
നിരയാത്ാനി ജനസ്ാ
൨൨
ത
ത്ാമ് സ്ുത അരിശ്ത്വമത്ാ ശ്ത്ുഷ്ടവാ രാക്ഷസാന് രീമ വിശ്കമാന്
കരസയാ൭രി രത്ൈഃ കിമ്ിച ജ്ജകാമ ത് ത്൭നൈരമ് ൨൩
ത ന് രരളാന് അരവാമ് സ്പ്
ത ത കാമ്ന
ച രൂഷിത്ാന്
ത്ത് സ്ാ
കര സയ മത്മ് ആജ്ഞായ സാരത്ിൈഃ സമമചാത്യത്് ൨൪
സ മചാത്ിമത്ാ രത്ൈഃ രീശ്കമ് കര സയ രിരു കാത്ിനൈഃ
ത
ത ാ ൨൫
രമപ്നാ൭൭രൂരയാ
മാസ ത്ിര ശ്ച ശ്രത്ിര സ്ത്
ശ്രശ്വുത്തമനയു സ്ുത കരൈഃ കര സവമനാ
രിമരാ: വത്ാ൭രമ്
ത ത്വരിമത്ാ യത്ാ൭ൈക:
അചൂചുത്ത്് സാരത്ിമ് ഉന്നത്ന് രുന:
മഹാ രമലാ മമക ഇവാ൭ശ് മ വര്ഷവാന് ൨൬
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ത്വാ വിമ് ശ സ്സര:ക
പ്തയയാ വിമ് ശ സ്സര്:ക
ത്ത്് ശ്രയാത്മ് രലമ് മകാരമ് അരിവമ് മരാണിമത്ാത്കമ്
അരയവര്ഷന് മഹാ മമക സ്ുത മുമലാ കരരാ൭രുണൈഃ
൧
ത
നിമരത്ു സ്ുത രകാസ് ത്സയ രത് യുക്ത്ാ മഹാ ജവാൈഃ
പ
സമമ രുപചിമത്
മത്മര രാജ മാമര ക യശ്ത്ുച്ചയാ ൨
രയാമമ് രുത്ിര രരയൈമ് രരൂവ രരിമവഷണമ്
അലാത് ചശ്ക ശ്രത്ിമമ് ശ്രത്ിശ്കുഹയ ത്ിവാകരമ് ൩
ത്മത്ാ ത്വജമ് ഉരാകമയ മഹമ ത്ണ്ടമ് സമുശ്ച്ചിത്മ്
ത ൗ
ത ശ്കുശ്ത്ൈഃ സുത്ാരുണൈഃ ൪
സമാശ്കമയ മഹാ കായ സ്സ്
ത ന സമീമര ത്ു സമാശ്കമയ കര സവനാൈഃ
ജനസ്ാ
വിസവരാന് വിവിത്ാമ് ശ്ചശ്കു: മാമ് സ ആത്ാ ശ്മുക രക്ഷിണൈഃ ൫
ത
വയാജശ്ഹു ശ്ച രത്ീപ്ായാമ്
ത്ിരി കവ കരരവ സവനമ്
അരിവമ് യാത്ുത്ാനാനാമ് രിവാ മകാരാ മഹാ സവനാൈഃ ൬
ക
ത യ മരാണിത് ത്ാരിണൈഃ
ശ്രരിന്ന കിരി സമ്ാരാ
മസ്ാ
ആകാരമ് ത്ത്് അനാകാരമ് ചശ്കു രീമാ
വലാഹകാൈഃ ൭
പ
രരൂവ ത്ിമിരമ് മകാരമ് ഉത്തത്മ് മരാമ ഹര്ഷണമ്
ത്ിമരാ വാ വിത്ിമരാ വാ൭രി സുവയക്ത്മ് ന ചകാരിമര ൮
ക്ഷത്ജാ൭൭ശ്ര ത സവരാരാ
സമ്ത്യാ കാലമ് വിനാ രരൗ
ണ
ത ാ മകാര ശ്മുകാൈഃ കകാൈഃ
കരസയാ൭രിമുകാ മനത്ു സ്ത്
സ
കമ് ക മകാമായു ശ്കുശ്ത്ാ ശ്ച ചുശ്കുരു: രയ രമ്ിന:
൯
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അരണയകാമ്:ട
നിത്യാ൭രുരകരാ യുമത്ത രിവാ മകാര നിത്രനാൈഃ
ശ
മനത്ു: രലസയാ൭രി മുകമ് ജവാമലാത്ാ
ക രിരി: ആനകനൈഃ ൧0
ക ാ൭ൈിമക
കരൈൈഃ രരികാ രാമസാ ശ്ത്ുരയമത് രാസ്ര
ജശ്കാഹ സൂരയമ് സവരാനു:
അരരവണി മഹാ ശ്കഹൈഃ ൧൧
പ
പ
ശ്രവാത്ി മാരുത്ൈഃ രീശ്കമ് നിശ്പമരാ൭രൂത്്
ത്ിവാകരൈഃ
ഉമത്ത്
പ ു ശ്ച വിനാ രാശ്ത്ിമ് ത്ാരാൈഃ കമത്യാത് സശ്രരാൈഃ ൧൨
ക
സമ്ലീന മീന വിഹകാ നലിനയൈഃ രുപ പ രമ്ജാൈഃ
ത്സ്ിമ ന് ക്ഷമണ രരൂവു ശ്ച വിനാ രുപ പ രകല: ശ്ത്ുമാൈഃ ൧൩
ഉത്തൂത് ശ്ച വിനാ വാത്മ് മരണു: ജലത്രാ൭രുണൈഃ
ചീചീ കൂചി ഇത്ി വാരയമൈാ രരൂവു സ്ശ്ത ത് സാരികാൈഃ ൧൪
ഉല്ാക ശ്ചാ൭രി സനിമരാഷാ
നിമരത്ു: മകാര ത്രനാൈഃ
ക
ശ
ശ്ര ചചാല മഹീ സരവാ സ കരല വന കാനനാ ൧൫
കര സയ ച രത്സ് ത സയ നരമാന
സയ ത്ീമത്ൈഃ
ത
ശ്രാകമ്പത് രുജൈഃ സവയൈഃ സവര: ച അസയ അവസജ്ജത് ൧൬
സ അശ്സാ സമ്പത്യമത് ശ്ത്ുഷ്ടിൈഃ രരയമാന സയ സരവത്ൈഃ
ലലാമട ച രുജാ ജാത്ാ ന ച മമാഹാത്് നയവരത്
ത ൧൭
ത്ാന് സമീക്ഷയ മമഹാത്ാ
പ ത്ാന് ഉത്തിത്ാന് മരാമ ഹര്ഷണാന്
ത ാ ൧൮
അശ്രവീത്് രാക്ഷസാന് സരവാന് ശ്രഹസന് സ കര സ്ത്
മമഹാത്ാ
പ ത്ാന് ഇമാന് സരവാന് ഉത്തിത്ാന് മകാര ത്രനാന്
ശ
ന ചിൈയാമി അഹമ് വീരയാത്് രലവാന് ത്ുരലാന്
ഇവ ൧൯
പ
ത ാത്്
ത്ാരാ അരി രകര സ്ീത കക്ഷ്ൈഃണ രാത്മയയമ് നര സ്ല
ക
ശ്മുത്യുമ് മരണ ത്മരണ
സശ്മ്ുമത്താ
മയാജയാമയ൭ഹമ് ൨0
മ
മ
രാകവമ് ത്മ് രമലാത്സ്ിക്ത്മ് ശ്രാത്രമ് ചാ൭രി ലക്ഷ്ണമ്
അഹത്വാ സായകക സ്ീത കക്ഷ് ണ : ന ഉരാവരിത്ുമ്
ഉത്സ്മഹ ൨൧
ത
സകാമാ രകിനീ മമ൭സ്ുത രീത്വാ ത്ു രുത്ിരമ് ത്മയാൈഃ
മ
യ ന്നിമിത്തമ് ത്ു രാമ സയ ലക്ഷ്ണ
സയ വിരരയയൈഃ ൨൨
ന കവചിത്് ശ്രാപ് ത രൂമരവാ മമ സമയുമകഷു രരാജയൈഃ
മ
യുപാക
മമത്ത്് ശ്രത്യക്ഷമ് നാ൭ശ്നുത്മ് കത്യാമയ൭ഹമ്൨൩
മത്വരാജമ് അരി ശ്കുമത്താ മത്ത ഐരാവത് യായിനമ്
ത ് രമണ ഹനയാമ് കിമ് രുന: ത്ൗ കുമാനുഷൗ ൨൪
വശ്ജ ഹസ്മ
സാ ത്സയ കരിത്മ്
ശ്രുത്വാ രാക്ഷസ സയ മഹാ ചമൂൈഃ
ജ
ശ്രഹര്ഷമ് അത്ുലമ് മലമര ശ്മുത്യു രാരാ൭വ രാരിത്ാ ൨൫
സമീയു ശ്ച മഹാത്മാമനാ യുത്ത ത്രന
ശ കാമ്ക്ഷിണൈഃ
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അരണയകാമ്:ട
രുഷമയാ മത്വ കൈരവാൈഃ സിത്താ ശ്ച സഹ ചാരകണൈഃ
സമമത്യ ച ഊചു: സഹിത്ാ മസ് ത അമനയാനയമ് രുണയ കരണൈഃ
മ
൨൬
സവസ്ിത മകാ ശ്രാഹ്മ്മണമരയാ൭സ്ുത മലാകാനാമ് മയ ച സമ്മത്ാൈഃ
ജയത്ാമ് രാകമവാ യുമത്ത രൗലസ്ത്യാന് രജനീ ചരാന് ൨൭
ത യത്ാ യുമത്ത സരവാന് അസുര രുമ്വാന്
ക
ചശ്ക ഹമസ്ാ
ഏത് ച്ചാ൭നയ ച്ച രഹുമരാ ശ്രുവാണാൈഃ രരമര്ഷയൈഃ ൨൮
ത ശ്ച മത്വത്ാ:
ജാത് കൗത്ൂഹലാത്് ത്ശ്ത് വിമാന സ്ാ
ത്ശ്ത്ുരു: വാഹിനീമ് മത്ഷാമ് രാക്ഷസാനാമ് കത്ാ൭൭യുഷാമ്
൨൯
രമത്ന ത്ു കമരാ മവകാത്് കസനയസയ അശ്കാത്് വിനിശ്സ്സുത്ൈഃ
ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രാക്ഷസമ് രൂമയാ രാക്ഷസാ ശ്ച വിനിശ്സ്സുത്ാൈഃ
൩0
ക
മരയന കാമീ ശ്രുത്ു ശ്കീമവാ യജ്ഞ രശ്ത്ു രവിഹമ്മൈഃ
ത്ുരയൈഃ
കരവീരാക്ഷൈഃ രരുഷൈഃ കാല കാരുകൈഃ
൩൧
ജ
മ
മമകമാലീ മഹാമാലീ സരാ൭൭മസയാ
രുത്ിരാ൭രനൈഃ
പ
ത്വാത്കരമത് മഹാവീരയാൈഃ ശ്രത്സ്ുത : അരിത്ൈഃ കരമ് ൩൨
ത ാ
മഹാകരാലൈഃ സ്ൂത ലാക്ഷൈഃ ശ്രമാത്ീ ശ്ത്ിരിരാ സ്ത്
ചത്വാര ഏമത് മസനാമനയാ ത്ൂഷണമ് ശ്രുഷ്ടമത്ാ൭നവയുൈഃ ൩൩
സാ രീമ മവകാ സമരാ൭രികാമാ
സുത്ാരുണാ രാക്ഷസ വീര മസനാ
ത്ൗ രാജ രുശ്ത്ൗ സഹസാ൭രയുമരത്ാ
മാലാ ശ്കഹാണാമ് ഇവ ചശ്ൈ സൂരയൗ ൩൪
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ശ്ത്മയാ വിമ് ശ സ്സര:ക
ചതുര്് വിമ് ശ സ്സര്:ക
ആശ്രമമ് ശ്രത്ി യാമത് ത്ു കമര കര രരാശ്കമമ
ത്ാന് ഏവ ഔത്ാ
പ ത്ികാന് രാമൈഃ സഹ ശ്രാശ്ത്ാ ത്ത്ര ശ ഹ ൧
ത്ാന് ഉത്ാ
പ ത്ാന് മഹാ മകാരാന് ഉത്തിത്ാന് മരാമ ഹര്ഷണാന്
മ
ശ്രജാനാമ് അഹിത്ാന് ശ്ത്ുഷ്ടവാ വാകയമ് ലക്ഷ്ണമ്
അശ്രവീത്്
൨
ഇമാന് രരയ മഹാ രാമഹാ സരവ രൂത്ാ൭രഹാരിണൈഃ
സമുത്തിത്ാന് മമഹാ ത്ാ
പ ത്ാന് സമ്ഹരുമ്
ത സരവ രാക്ഷസാന് ൩
അമീ രുത്ിര ത്ാരാ സ്ുത വിശ്സുജൈൈഃ കര സവനാന്
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അരണയകാമ്:ട
മവയാമ്ിന മമകാ വിവരമൈ
രരുഷാ കരരാ൭രുണാൈഃ
൪
ത
ത
സത്ൂമാ ശ്ച രരാൈഃ സമരവ മമ യുത്താ൭രിനൈിനൈഃ
മ
രുക് മ ശ്രുഷ്ടാനി ചാരാനി വിമവഷ്ടമൈ ച ലക്ഷ്ണ
൫
യാശ്ത്ുരാ ഇഹ കൂജൈി രക്ഷിമണാ വന ചാരിണൈഃ
ത സമ്മയാ
ശ
അശ്കമത്ാ മനാ രയമ് ശ്രാപ്മ്
ജീവിത് സയ ച ൬
ശ
സശ്മ്പഹാര സ്ുത സുമഹാന് രവിഷയത്ി ന സമ്യൈഃ
അയമ് ആകയാത്ി മമ രാഹുൈഃ സ്ുപ രമാമണാ മുഹുര് മുഹുൈഃ
സന്നികര്മഷ ത്ു നൈഃ രൂര ജയമ് രമശ്ത്ാൈഃ രരാജയമ് ൭
സുശ്രരമ് ച ശ്രസന്നമ് ച ത്വ വശ്ക്ത്മ് ഹി ലക്ഷയമത്
മ
ഉത്യത്ാനാമ് ഹി യുത്താ൭രമ്
ത മയഷാമ് രവത്ി ലക്ഷ്ണൈഃ
പ
നിശ്പരമ്
വത്നമ് മത്ഷാമ് രവത്ി ആയുൈഃ രരിക്ഷയൈഃ ൮
രക്ഷസാമ് നരത്ാമ്
മകാര: ശ്രൂയമത് ച മഹാ ത്വനി:
ത
ആഹത്ാനാമ് ച മരരീണാമ് രാക്ഷകസ: ശ്കൂര കരരി:
൯
മ
അനാ൭൭കത് വിത്ാനമ് ത്ു കരവയമ്
രുരമ് ഇച്ചത്ാ
ത
ക
ആരത്മ് രമ്മാമനന
രുരുമഷണ വിരശ്ചിത്ാ ൧0
മ ത്് ശ്കുഹീത്വാ കവമത്ഹീമ് രര രാണി: ത്നു രരൈഃ
ത്സ്ാ
ത
ക
കുഹാമ് ആശ്രയ കരല സയ ത്ുരാമ്
൧൧
ക രാത്ര സമ്ുലാമ്
ശ്രത്ികൂലിത്ുമ് ഇച്ചാമി ന ഹി വാകയമ് ഇത്മ് ത്വയാ
രാരിമത്ാ മമ രാത്ാരയാമ് കമയത്ാമ് വത്സ് മാ ചിരമ് ൧൨
ശ
ത്വമ് ഹി രൂര ശ്ച രലവാന് ഹനയാ മഹയത്ാ ന്ന സമ്യ:
ത ഇച്ചാമി സരവാന് ഏവ നിരാചരാന് ൧൩
സവയമ് ത്ു ഹമ്ുമ്
മ
ഏവമ് ഉക്ത് സ്ുത രാമമണ ലക്ഷ്ണൈഃ
സഹ സീത്യാ
രരാന് ആത്ായ ചാരമ് ച കുഹാമ് ത്ുരാമ്
ക സമാ൭൭ശ്രയത്് ൧൪
മ
ത്സ്ിമ ന് ശ്രവിമഷ്ട ത്ു കുഹാമ് ലക്ഷ്മണ
സഹ സീത്യാ
ഹൈ നിരയുക്ത്മ് ഇത്ി ഉക്ത്വാ രാമൈഃ കവചമ് ആവിരത്് ൧൫
സാ മത്നാ൭ക്ിന നികാമരന കവമചന വിരൂഷിത്ൈഃ
രരൂവ രാമ സ്ിത മിമര വിത്ൂമമാ൭ക്ിന : ഇമവാത്തിത്ൈഃ ൧൬
സ ചാരമ് ഉത്യമയ മഹ ച്ചരാന് ആത്ായ വീരയവാന്
രരൂവാ൭വ സ്ിത ത് സ്ശ്ത ത് ജയാ സവകനൈഃ രൂരയന് ത്ിരൈഃ ൧൭
ത്മത്ാ മത്വാൈഃ സകൈരവാൈഃ സിത്താ ശ്ച സഹ ചാരകണൈഃ
സമമയ ശ്ച മഹാത്മാമനാ യുത്ത ത്രന
ശ കാമ്ക്ഷിണ: ൧൮
രുഷയ ശ്ച മഹാത്മാമനാ മലാമക ശ്രഹ്മ്ര്ഷി സത്തമാ:
സമമത്യ ച ഊചു: സഹിത്ാ അമനയാനയമ് രുണയ കരണ:
൧൯
മ
Page 51 of 166

ശ്രീമത്വാല് ീമ കിരാമായണമ്
അരണയകാമ്:ട
ക
സവസ്ിത മകാ ശ്രാഹ്മ്മണരയ൭സ്ുത മലാകാനാമ് മയ൭രിസമ്ത്ാ:
ജയത്ാമ് രാകമവാ യുമത്ത രൗലസ്ത്യാന് രജനീ ചരാന് ൨0
ത യത്ാ യുമത്ത സരവാന് അസുര രുമ്വാന്
ക
ചശ്ക ഹമസ്ാ
പ മ് ൨൧
ഏവമ് ഉക്ത്വാ രുന : മശ്രാചു: ആമലാകയ ച രരസ്ര
ത ാ
ത കുഹയകാ ശ്ച രരസ്ര
പ മ് )
( ഊചുൈഃ രരമ സശ്മ്സ്
ചത്ുരര
ത സഹശ്സാണി രക്ഷസാമ് രീമ കരണാമ്
മ
ഏക ശ്ച രാമമാ ത്രാത്മാ
കത്മ് യുത്തമ് രവിഷയത്ി ൨൨
മ
ഇത്ി രാജര്ഷയ: സിത്താ: സകണാ ശ്ച ത്വിജര്ഷരാ:
ത ശ്ച മത്വത്ാ: ൨൩
ജാത് കൗത്ൂഹലാ: ത്സ്ുത : വിമാനസ്ാ
ക രിരസി സ്ിത ത്മ്
ആവിഷ്ടമ് മത്ജസാ രാമമ് സശ്മ്ാമ
ശ്ത്ുഷ്ടവാ സരവാണി രൂത്ാനി രയാത്് വിവയത്ിമര ത്ത്ാ ൨൪
രൂരമ് അശ്രത്ിമമ് ത്സയ രാമസയ അക്ലിഷ്ട കരണ:
മ
രരൂവ രൂരമ് ശ്കുത്ത സയ രുശ്ത് മസയവ രിനാകിന: ൨൫
ത ചാരകണൈഃ )
( ഇത്ി സമ്പാഷയമാമണ ത്ു മത്വ കമ്രവ
ത്മത്ാ കമ്പീര നിര്ശ്ഹാത്മ് മകാര വരാ൭൭യുത്
ത്വജമ്
മ
അനീകമ് യാത്ുത്ാനാനാമ് സമൈാത്് ശ്രത്യശ്ത്ുരയത് ൨൬
സിമ്ഹ നാത്മ് വിശ്സുജത്ാമ് അമനയാനയമ് അരികരത്ാമ്
ജ
പ
ണ
ചാരാനി വിപാരയത്ാമ്
ശ്ജുമ്പത്ാമ് ചാ൭രയ൭രീക്ഷ്രൈഃ
൨൭
ന ാമ്
വിശ്രകുഷ്ട സവനാനാമ് ച ത്ുൈുരീമ് ശ്ചാ൭രി നിക്ത്
മത്ഷാമ് സുത്ുമുലൈഃ രപ്ൈഃത രൂരയാ മാസ ത് ത്വനമ് ൨൮
ത വിശ്ത്സ്ാ
ത ൈഃ രവാരത്ാ വന ചാരിണൈഃ
മത്ന രമപ്ന
ത ശ്രുഷ്ടമത്ാ ന അവമലാകയന് ൨൯
ത്ുശ്ത്ുവു രയശ്ത് നിേ്രപ്മ്
ത്ത്് ത്ു അനീകമ് മഹാ മവകമ് രാമമ് സമുരസരത്
പ
ശ്ത്ുത് നാനാ ശ്രഹരണമ് കമ്പീരമ് സാകമരാ രമമ് ൩0
രാമമാ൭രി ചാരയന് ചക്ഷുൈഃ സരവമത്ാ രണ രണ്ടിത്ൈഃ
ത്ത്ര ശ കര കസനയമ് ത് ത്യുത്താ൭രിമുകമ് ഉത്തിത്മ് ൩൧
വിത്ത്യ ച ത്നുര് രീമമ് ത്ൂണയാ മശ്ചാശ്ത്തുത്യ സായകാന്
മശ്കാത്മ് ആഹാരയത്് ത്ീശ്വമ് വത്ാ൭രമ്
ത സരവ രക്ഷസാമ് ൩൨
പ
ത്ുമശ്പക്ഷ:
മസാ൭രവത്് ശ്കുമത്താ യുകാൈാ൭ക്ിന : ഇവ ജവലന്
ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ മത്ജസാ൭൭വിഷ്ടമ് ശ്രാശ്ത്വന് വന മത്വത്ാൈഃ ൩൩
ത്സയ ശ്കുത്ത സയ രൂരമ് ത്ു രാമ സയ ത്ശ്ത്ുമര ത്ത്ാ
ത്ക്ഷ മസയവ ശ്കത്ുമ് ഹൈുമ് ഉത്യത് സയ രിനാകിനൈഃ ൩൪
ക രിരസി സ്ിത ത്മ്
ആവിഷ്ടമ് മത്ജസാ രാമമ് സശ്മ്ാമ
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അരണയകാമ്:ട
ശ്ത്ുഷ്ടവാ സരവാണി രൂത്ാനി രയാ൭൭രാനി
ശ്രശ്ത്ുശ്ത്ുവു: ൩൫
ത
ത്ത്് കാരുകക:
ആരരകണൈഃ ത്വകജ ശ്ച കത്:
മ
വരരി
മ ശ്ചാ൭ക്ിന സമാന വകരൈഃണ
രരൂവ കസനയമ് രിരിത്ാ൭രനാനാമ്
ത ൩൬
സൂമരയാത്മയ നീല മിവാ൭ശ്ര ശ്രുമ്മ്
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ചത്ുര് വിമ് ശ സ്സര:ക
രമ് ച വിമ് ശ സ്സര്:ക
അവഷ്ടപ് ത ത്നുമ് രാമമ് ശ്കുത്തമ് ച രിരു കാത്ിനമ്
ത്ത്രാ൭൭ശ്രമമ്
ആകമയ കര സ്സഹ രുരസ്സകരൈഃ ൧
ശ
ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ സരരമ് ചാരമ് ഉത്യമയ കര നിസ്സവനമ്
രാമസയാ൭രി മുകമ് സൂത്മ് മചാത്യത്ാമ് ഇത്യ൭മചാത്യത്് ൨
സ കര സയാ൭൭ജ്ഞയാ സൂത് സ്ുത രകാന് സമ൭മചാത്യത്്
യശ്ത് രാമമാ മഹാ രാഹു: ഏമകാ ത്ൂനവന് ത്നുൈഃ സ്ിത ത്ൈഃ ൩
പ
ത്മ് ത്ു നിപത്ിത്മ്
ശ്ത്ുഷ്ടവാ സമരവ മത് രജനീ ചരാൈഃ
നരമാനാ
മഹാ നാത്മ് സചിവാൈഃ രരയവാരയന് ൪
ത
സ മത്ഷാമ് യാത്ുത്ാനാനാമ് മമത്യ രത് കത്ൈഃ കരൈഃ
രരൂവ മമത്യ ത്ാരാണാമ് മലാഹിത്ാമ് ക ഇമവാത്ിത്ൈഃ ൫
ത്ത്: രര സഹമശ്സണ രാമമ് അശ്രത്ിമൗജസമ്
അരയിത്വാ
മഹാ നാത്മ് നനാത് സമമര കര: ൬
ത
ത ് രീമ ത്നവാനമ് ശ്കുത്താൈഃ സമരവ നിരാ ചരാൈഃ
ത്ത് സ്മ
രാമമ് നാനാ വികത്ൈഃ രകശ്സ്:ത അരയവര്ഷൈ ത്ുരയമ്
൭
ജ
മുത്ക
ര: രട്ട:കസൈഃ രൂകലൈഃ ശ്രാകസൈഃ കകട്ൈഃക രരരവകത്ൈഃ
ക
രാക്ഷസാൈഃ സമമര രാമമ് നിജക്ൂന മരാഷ ത്ത്ര
പ ാൈഃ ൮
ക
മത് വലാഹക സമ്ാരാ
മഹാ നാത്ാ മഹാ രലാൈഃ
അരയത്ാവൈ കാകുത്സ്മ
ത ് രകത്: വാജിരി മരവ ച
സ
കകജ: രരവത് കൂടാകര: രാമമ് യുമത്ത ജികാമ്വൈഃ
൯
മത് രാമമ രര വര്ഷാണി വയശ്സുജന് രക്ഷസാമ് കണാ:
കരമലശ്ൈമ് ഇവ ത്ാരാരി രവര്ഷമാണാ വലാഹകാ: ൧0
സ കത്: രരിശ്വുമത്ാ മകാകര രാകമവാ രക്ഷസാമ് കകണൈഃ
൧൧
ത ണി യാത്ുത്ാകന: സ രാകവ:
ത്ാനി മുക്ത്ാനി രശ്സ്ാ
ശ്രത്ിജശ്കാഹ വിരികക: നമത്യാകാ നിവ സാകര: ൧൨
സ കത്: ശ്രഹരകണൈഃ മകാകര: രിന്ന കാമശ്ത്ാ ന വിവയമത്
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അരണയകാമ്:ട
രാമ: ശ്രത്ീകപ്:ത രഹുരി: വകശ്ജ: ഇവ മഹാ൭ചല: ൧൩
സ വിത്തൈഃ ക്ഷത്ജാ ത്ിക്ത്ൈഃ സരവ കാമശ്ത്ഷു രാകവൈഃ
രരൂവ രാമൈഃ സമ്ത്യാ൭കശ്ര: ത്ിവാകര ഇവാ൭൭ശ്വുത്ൈഃ ൧൪
വിമഷത്ുര് മത്വ കൈരവാൈഃ സിത്താ ശ്ച രരമര്ഷയൈഃ
ത ാ ശ്ത്ുഷ്ടവാ സമാ൭൭ശ്വുത്മ് ൧൫
ഏകമ് സഹകശ്സ രഹുരി
സ്ത്
പ
ക
ത്മത്ാ രാമൈഃ സുസശ്മ്ുമത്താ
മണ്ടലീ ശ്കുത് കാരുകൈഃ
മ
സസര ജ നിരിത്ാന് രാണാന് രത്മരാ൭ത് സഹശ്സരൈഃ ൧൬
ത്ുരാവാരാന് ത്ുരവിഷഹാന് കാല രാമരാ രമാന് രമണ
ക
മുമമാച ലീലയാ രാമൈഃ കമ്രശ്ത്ാന്
അജിഹ്മ്കാന് ൧൭
മത് രരാൈഃ രശ്ത്ു കസമനയഷു മുക്ത്ാ രാമമണ ലീലയാ
ആത്ത്ൂ രക്ഷസാമ് ശ്രാണാന് രാരാൈഃ കാല ശ്കുത്ാ ഇവ ൧൮
ത ന് മത് രരാ രുത്ിരാ൭൭പ്ലുത്ാൈഃ
രിത്തവാ രാക്ഷസ മത്ഹാമ് സ്ാ
ത
അൈരിക്ഷ കത്ാ മരജു രീപ്
ിന സമ മത്ജസൈഃ ൧൯
ത ാ൭ക്
അസമമ്കയയാ സ്ുത രാമ സയ സായകാ ശ്ചാര മണ്ടലാത്്
പ
വിനിമപത്ു:
അത്ീമവാശ്കാ രക്ഷൈഃ ശ്രാണാ൭രഹാരിണൈഃ ൨0
കത് രനൂമ്
ഷി ത്വജാ൭ശ്കാണി വരാണി
ച രിരാമ്ിസ ച
ത
മ
ത ൭൭രരണാന് ഊരൂന് കരി കമരാ രമാന്
രാഹൂന് സഹസ്ാ
ചിമച്ചത് രാമ സ്സമമര രത്മരാ൭ത് സഹശ്സര: ൨൧
ച സന്നാഹാന് രത് യുക്ത്ാന് സ സാരത്ീന്
ഹയാന് കാമ്ന
ത ാ
കജാമ് ശ്ച സ കജാ൭൭മരാഹാന് സ ഹയാന് സാരത്ിന സ്ത്
രത്ാത്ീന് സമമര ഹത്വാ ഹയനയ ത്യമ സാത്നമ് ൨൨
ണ
ത്മത്ാ നാളീക നാരാകച സ്ീത ക്ഷ്ാകശ്ക
ശ്ച വികരിരിൈഃ
ണ
രീമമ് ആര ത സവരമ് ചശ്കു രിത്യമാനാ
നിരാ ചരാൈഃ ൨൩
പ
ത്ത്് കസനയമ് നിരികത് രാകണ:
അരിത്മ്
മര മ മരത്ിരിൈഃ
പ
ത
ക വനമ് ഇവാ൭ക്ിന നാ ൨൪
രാമമണ ന സുകമ് മലമര രുപമ്
ക
മകചി ത്ീപ മ രലാൈഃ രൂരാൈഃ രൂലാന് കട്ാന്
രരരവത്ാന്
രാമസയാ൭രി മുകമ് കത്വാ ചിക്ഷിരു: രരമാ൭൭യുത്ാന് ൨൫
ത ണയാ൭൭വാരയ രാകവൈഃ
ത്ാനി രാകണ രഹാ
രാഹുൈഃ രശ്സ്ാ
മ
ജഹാര സമമര ശ്രാണാമ് ശ്ചിമച്ചത് ച രിമരാ ത്രാന് ൨൬
മത് ചിന്ന രിരസ: മരത്ു: ചിന്ന വര മ രാരാസനാ:
സുവര ണ വാത് വിക്ഷിപ്ാത ജകത്യാമ് രാത്രാ യത്ാ ൨൭
അവരിഷ്ടാ ശ്ച മയ ത്ശ്ത് വിഷണ്ണാ ശ്ച നിരാ ചരാൈഃ
കരമ് ഏവാ൭രയത്ാവൈ രരണാ൭രമ്
൨൮
ത രരാ൭രിത്ാൈഃ
ത
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അരണയകാമ്:ട
ത്ാന് സരവാന് രുന: ആത്ായ സമാരവാസയ ച ത്ൂഷണൈഃ
അരയത്ാവത് കാകുത്സ്മ
ത ് ശ്കുമത്താ രുശ്ത്മ് ഇവാ൭ൈകൈഃ ൨൯
നിശ്വുത്താ സ്ുത രുനൈഃ സമരവ ത്ൂഷണാ൭൭ശ്രയ നിരയാൈഃ
പ
രാമമ് ഏവാ൭രയത്ാവൈ സാല ത്ാല രിലാ൭൭യുത്ാൈഃ ൩0
ത ശ്ച ചാര ഹസ്ാ
ത മഹാ രലാ:
രൂല മുത്ര
ക ഹസ്ാ
ശ്സുജമ് ത േര വര്ഷാണി രശ്സ് ത വര്ഷാണി സമയുമക
ച ത േിലാ വര്ഷാണി രാക്ഷസാ: ൩൧
ശ്ത്ുമ വര്ഷാണി മുമ്മ്
ത് ത്ര
പ ൂവാ൭ത്ുപ ത്മ് യുത്തമ് ത്ുമുലമ് മരാമ ഹര്ഷണമ്
ത ാമ് ച രക്ഷസാമ് ൩൨
രാമസയ ച മഹാ മകാരമ് രുന മസ്ഷ
മത് സമമ്ാത ത്൭രിശ്കുത്താ രാകവമ് രുന ര൭രയയു: ൩൩
മത് ശ്ച സരവാ ത്ിമരാ ശ്ത്ുഷ്ടവാ ശ്രത്ിര ശ്ച സമാ൭൭ശ്വുത്ാ:
രാക്ഷകസ: ഉത്യത് ശ്രാകസ: രര വര്ഷാ൭രി വര്ഷിരി: ൩൪
ത ് രരമ രാസവരമ്
സ ശ്കുത്വാ കരരവമ് നാത്മ് അശ്സ്മ
ത
സമമയാജയത് കാമ്രവമ്
രാക്ഷമസഷു മഹാ രല: ൩൫
ട
ത്ത് േര സഹശ്സാണി നിരയയു ശ്ചാര മമ്ലാത്്
സരവാ ത്ര ത്ിമരാ രാകണ രാ൭൭വാരയമ് ത സമാകകത്: ൩൬
ച മ്
ത രിലീമുകാന്
ന ആത്ത്ാനമ് രരാന് മകാരാന് ന മുമ്മ്
വികര്ഷമാണമ് രരയമ്ിത രാക്ഷസാ മസ് ത രരാ൭രിത്ാ:
൩൭
ത
രരാ൭ൈകാര മാകാരമ് ആശ്വുമണാത്് സ ത്ിവാകരമ്
രരൂവാ൭വ സ്ിത മത്ാ രാമ: ശ്രവമന് നിരിത്ാന് രരാന് ൩൮
യുകരത്് രത്മാകന ശ്ച യുകരച്ച ഹകത് ശ്രുരമ്
പ
യുകരത്് രത്ികത്കശ്ചവ വികീരാണ വസുത്ാ൭രവത്് ൩൯
നിഹത്ാ: രത്ിത്ാ: ക്ഷീണാ: ച്ചിന്നാ രിന്നാ വിത്ാരിത്ാ:
ത്ശ്ത് ത്ശ്ത് സ് മ ശ്ത്ുരയമമ് ത രാക്ഷസാ മസ് ത സഹശ്സര: ൪0
ക
ത ാ
സ ഉപ ീണ കഷ: ഉത്തമ അകമ് ക ശ്ച സ അമ്കത്
രാഹുരി സ്ത്
ഊരുരി: ജാനുരി: ച്ചികന്ന:നാനാ രൂര വിരൂഷകണൈഃ ൪൧
ഹകയ ശ്ച ത്വിര മുകകയ ശ്ച രകത്ൈഃ രികന്ന: അമനകര:
ചാമകര: വയജകന: ചകശ്ത്: ത്വകജ: നാനാ വികത്ര൭രി
൪൨
രാമസയ രാണാ൭രിഹകത് രവിചികശ്ത് േൂല രട്ടകസ:
കകട്:ക കമ്ീട ശ്കുകത്ൈഃ ശ്രാകസ: വികീര ണ ശ്ച രരരവകത്ൈഃ ൪൩
ചൂരിത്ാരി
േിലാരി ശ്ച രകര ശ്ചികശ്ത് രമനകര:
ണ
ക
വിച്ചികന്ന സ്സമമര രൂമി: വികീരാ൭രൂത്്
രയമ്രമ്
൪൪
ണ
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അരണയകാമ്:ട
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട രമ് ച വിമ് ശ സ്സര:ക
ഷട്വിമ് ശ സ്സര്:ക
ത്ൂഷണ സ്ുത സവകമ് കസനയമ് ഹനയമാനമ് നിരീക്ഷയ സ:
ത
സമ്ിമത്ര
മഹാ രാഹു: രീമ മവകാന് ത്ുരാസത്ാന്
രാക്ഷസാന് രമ് ച സാഹശ്സാന് സമമരഷവ൭നിവരിന:
൧
ത
മത് രൂകല: രട്ടകസ: കകട്:ക േിലാ വര്കഷൈഃ ശ്ത്ുകമ ര൭രി
ത ് സമമ്ത്:
ത ൨
രര വര്കഷൈഃ അവിച്ചിന്നമ് വശ്വുഷു സ്മ
സ ശ്ത്ുമാണാമ് രിലാനാമ് ച വര്ഷമ് ശ്രാണഹരമ് മഹത്് ൩
ശ്രത്ിജശ്കാഹ ത്രാത്മാ
രാകവ സ്ീത ക്ഷ് ണ സായകകൈഃ ൪
മ
ശ്രത്ിശ്കുഹയ ച ത്ത്വര്ഷമ് നിമീലിത് ഇവര്ഷരൈഃ
രാമൈഃ മശ്കാത്മ് രരമ് മരമജ വത്ാ൭രമ്
ത സരവ രക്ഷസാമ് ൫
ത്ത്ൈഃ മശ്കാത് സമാവിഷ്ടൈഃ ശ്രത്ീപ് ത ഇവ മത്ജസാ
രകര: അവാകിരത്് കസനയമ് സരവത്ൈഃ സഹ ത്ൂഷണമ് ൬
ത്ത്ൈഃ മസനാരത്ിൈഃ ശ്കുമത്താ ത്ൂഷണൈഃ രശ്ത്ു ത്ൂഷണൈഃ
രകരൈഃ ആരനി കകല്:പ ത്മ് രാകവമ് സമ൭വാകിരത്് ൭
ക
ത്മത്ാ രാമ സ്സുസശ്മ്ുത്ത:
ക്ഷുമരണാ൭സയ മഹത്തനു:
ചിമച്ചത് സമമര വീര: ചത്ുരി:പ ചത്ുമരാ ഹയാന് ൮
ത
ഹത്വാ ച അരവാന് രകരൈഃ ത്ീകക്ഷ്ൈഃണ അര ത ചമശ്മ്ണ
സാരമത്ൈഃ
രിമരാ ജഹാര ത്ശ്ത്ക്ഷ ശ്സ്ിത രി രവിവയാത് വക്ഷസി ൯
സ ച്ചിന്ന ത്നവാ വിരമത്ാ ഹാത്ാ൭മരവാ ഹത് സാരത്ി:
ക
ജശ്കാഹ കിരി ശ്രുമ്ാരമ്
രരികമ് മരാമ ഹര്ഷണമ് ൧0
ച
മവഷ്ടിത്മ് കാമ്കനൈഃ
രകട്ട മരവ
ത കസനയ ശ്രമരനമ്
ത
ക
ആയകസൈഃ രമ്ുരി
സ്ീത കക്ഷ്ൈഃണ കീരമ്
ണ രര വമസാ ക്ഷിത്മ് ൧൧
പ മ്
വശ്ജാ൭രനി സമ സ്ര
ശ രര മകാരുര ത്ാരണമ് ൧൨
ക
ത്മ് മമഹാരക സമ്ാരമ്
ശ്രശ്കുഹയ രരികമ് രമണ
ത്ൂഷമണാ൭രയശ്ത്വ ശ്ത്ാമമ് ശ്കൂര കരാമ നിരാചരൈഃ ൧൩
ത്സയാ൭രി രത്മാന സയ ത്ൂഷണ സയ സ രാകവൈഃ
ത ൭൭രരണൗ രുജൗ ൧൪
ത്വാരയാമ് രരാരയാമ് ചിമച്ചത് സ ഹസ്ാ
ത യ മഹാ കായൈഃ രരാത് രണ മൂരനി
ശ്രഷ്ട സ്സ
ത
രരിക ശ്ചിന്നഹസ് ത സയ രശ്ക ത്വജ ഇവാ൭ശ്കത്ൈഃ ൧൫
സ കരാരയാമ് വികീരാരയാമ്
രരാത് രുവി ത്ൂഷണൈഃ
ണ
വിഷാണാരയാമ് വിരീരാരയാമ്
മനസവീവ മഹാ കജൈഃ ൧൬
ണ
ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രത്ിത്മ് രൂമൗ ത്ൂഷണമ് നിഹത്മ് രമണ
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സാത്ു സാത്വി ത്ി കാകുത്സ്മ
ത ് സരവ രൂത്ാ നയരൂജയന് ൧൭
ത ൈഃ മസനാ൭ശ്കയായിനൈഃ
ഏത്സ്ിമ ന് അൈമര ശ്കുത്താ ശ്സ്യ
സമ്ഹത്യാ൭രയശ്ത്വന് രാമമ് ശ്മുത്യു രാരാ൭വരാരിത്ാൈഃ ൧൮
മഹാകരാലൈഃ സ്ൂത ലാക്ഷൈഃ ശ്രമാത്ീ ച മഹാ രലൈഃ
മഹാ കരാമലാ വിരുലമ് രൂലമ് ഉത്യമയ രാക്ഷസൈഃ
സ്ൂത ലാക്ഷൈഃ രട്ടസമ് ശ്കുഹയ ശ്രമാത്ീ ച രരരവത്മ് ൧൯
ത മ് സ്ുത രാകവൈഃ സായകകൈഃ രികത്ൈഃ
ശ്ത്ുകഷ്ടവവാ൭൭രത്ത് സ്ാ
ണ
ത
ത്ീക്ഷ്ാ൭കശ്കൈഃ
ശ്രത്ിജശ്കാഹ സശ്മ്പാപ്ാന്
അത്ിത്ീന് ഇവ ൨0
ത
മഹാ കരാല സയ രിര ശ്ചിമച്ചത് രകു നമ്ന:
അസമമ്കയകയ സ്ുത രാണൗകകൈഃ ശ്രമമാത് ശ്രമാത്ിനമ് ൨൧
സ രരാത് ഹമത്ാ രൂമൗ വിടരീവ മഹാ ശ്ത്ുമൈഃ
സ്ൂത ലാക്ഷസയ അക്ഷിണീ ത്ീകക്ഷ്ൈഃണ രൂരയാ മാസ സായകകൈഃ
൨൨
ത്ൂഷണസയാ൭നുകാന് രമ് ച സാഹശ്സാന് കുരിത്: ക്ഷണാത്്
രാണൗകകൈഃ രമ് ച സാഹകശ്സ: അനയത്് യമ സാത്നമ് ൨൩
ത്ൂഷണമ് നിഹത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്സയ കചവ രത്ാ൭നുകാന്
വയാത്ിമത്ര കര: ശ്കുത്തൈഃ മസനാ൭ത്യക്ഷാന് മഹാ രലാന് ൨൪
അയമ് വിനിഹിത് സ്സമമ്കയ ത്ൂഷണ സ്സരത്ാ൭നുക:
മഹത്യാ മസനയാ സാരമ്
ത യുത്തവാ രാമമ് കുമാനുഷമ് ൨൫
രകശ്സ് ത രാനാ
വിത്ാ൭൭കാകര ര്ഹനത്വമ് സരവ രാക്ഷസാ:
ന
ഏവമുക്ത്വാ കര: ശ്കുമത്താ രാമ മമവാ൭രിത്ുശ്ത്ുമവ
ക ൨൬
മരയന കാമീ ശ്രുത്ു ശ്കീമവാ യജ്ഞ രശ്ത്ു രവിഹമ്മ:
ത്ുരയ:
ജ കരവീരാക്ഷ: രരുഷ: കാല കാരുക:
മ
മമക മാലീ മഹാ മാലീ സരാ൭൭മസയാ
രുത്ിരാ൭രന: ൨൭
പ
ത്വാത്കരമത് മഹാ വീരയാ രലാത്യക്ഷാ സ്സ കസനികാ:
രാമ മമവാ൭രയ വരമ്
ത ത വിശ്സുജമ് ത േമരാ ത്തമാന് ൨൬
ക
ത്ത്ൈഃ രാവക സമ്ാകര
ര്മഹമ വശ്ജ വിരൂഷികത്ൈഃ
ജകന മരഷമ് മത്ജസവീ ത്സയ കസനയ സയ സായകകൈഃ ൨൯
മത് രുക് മ രുമ്ാക വിരികാൈഃ സ ത്ൂമാ ഇവ രാവകാൈഃ
ത നി രക്ഷാമ്ിസ വശ്ജാ ഇവ മഹാ ശ്ത്ുമാന് ൩0
നിജക്ുന സ്ാ
രക്ഷസാമ് ത്ു രത്മ് രാമൈഃ രമത് കനമകന കരിനാ
ണ
സഹശ്സമ് ച സഹമശ്സണ ജകാന രണ മൂരനി
൩൧
ത
കത് രിന്ന
വരാ൭൭രരണാ
ശ്ചിന്ന രിന്നരരാ൭൭സനാൈഃ
പ
മ
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നിമരത്ുൈഃ മരാണിത്ാ ത്ിക്ത്ാ ത്രണയാമ് രജനീ ചരാൈഃ ൩൨
കത് രുക്ത്
മകകരൈഃ സമമര രത്ികത്ൈഃ മരാണിമത്ാ
മ
ക്ഷികത്ൈഃ
ആസ്ീത രാണ വസുത്ാ ശ്കുത്സ്ാ
ന മഹാ മവത്ിൈഃ കുകര: ഇവ ൩൩
ക്ഷമണന ത്ു മഹാ മകാരമ് വനമ് നിഹത് രാക്ഷസമ്
രരൂവ നിരയ ശ്രകയമ് മാമ് സ മരാണിത് കരമമ്
൩൪
ത
ചത്ുരര
ത സഹശ്സാണി രക്ഷസാമ് രീമ കരണാമ്
മ
ഹത്ാനി ഏമകന രാമമണ മാനുമഷണ രത്ാത്ിനാ ൩൫
ത്സയ കസനയ സയ സരവ സയ കരൈഃ മരമഷാ മഹാരത്ൈഃ
രാക്ഷസ ശ്സ്ിത രിരാ കശ്ചവ രാമ ശ്ച രിരു സൂത്നൈഃ ൩൬
മരഷാ ഹത്ാ മഹാ സത്തവാ രാക്ഷസാ രണ മൂരനി
ത
മ
മകാരാ ത്ുരവിഷഹാ സ്സമരവ ലക്ഷ്ണ
സയാ൭ശ്കമജന മത് ൩൭
ത്ത് സ്ുത ത് ത്ീപ മ രലമ് മഹാ൭൭ഹമവ
സമീക്ഷയ രാമമണ ഹത്മ് രലീയസാ
ത ാ
രമത്ന രാമമ് മഹത്ാ കര സ്ത്
സമാസസാ മത്ശ്ൈ ഇമവാത്യത്ാ൭രനിൈഃ ൩൮
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ഷടവിമ് ശ സ്സര:ക
സപ് ത വിമ് ശ സ്സര്:ക
കരമ് ത്ു രാമാ൭രിമുകമ് ശ്രയാൈമ് വാഹിനീരത്ിൈഃ
രാക്ഷസ ശ്സ്ിത രിരാ നാമ സന്നിരമത്യത്മ് അശ്രവീത്് ൧
മാമ് നിമയാജയ വിശ്കാൈ സന്നിവരസവ
സാഹസാത്്
ത
രരയ രാമമ് മഹാ രാഹുമ് സമയുമക വിനിരാത്ിത്മ് ൨
ശ്രത്ിജാനാമി മത് സത്യമ് ആയുത്മ് ചാ൭ഹമ് ആലമര
യത്ാ രാമമ് വത്ിഷയാമി വത്ാ൭ര്ഹമ് സരവ രക്ഷസാമ് ൩
അഹമ് വാ൭സയ രമണ ശ്മുത്യു: ഏഷ വാ സമമര മമ
വിനിവര്ത്യ രമണാത്സ്ാഹമ് മുഹൂരമ്
ത ശ്രാശ്ിന മകാ രവ ൪
ത നമ് ശ്രയാസയസി
ശ്രശ്ഹുമഷ്ടാ വാ ഹമത് രാമമ ജനസ്ാ
മയി വാ നിഹമത് രാമമ് സമയുകാ മയാ൭രയാസയസി ൫
കര ശ്സ്ിത രിരസാ മത്ന ശ്മുത്യു മലാരാത്് ശ്രസാത്ിത്ൈഃ
കച്ച യുമത്യ ത്യ൭നുജ്ഞാമത്ാ രാകവാ൭രി മുമകാ യയൗ ൬
ശ്ത്ിരിരാ ശ്ച രമത് കനവ വാജി യുമക്ത്ന രാസവത്ാ
അരയശ്ത്വ ശ്ത്മണ രാമമ് ശ്ത്ി ശ്രുമ് ക ഇവ രരവത്ൈഃ ൭
രര ത്ാരാ സമൂഹാന് സ മഹാ മമക ഇമവാശ്ത്സ്ുജന്
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വയശ്സുജ ത്സ്ശ്ത്ുരമ് നാത്മ് ജലാ൭ശ്ര ത മസയവ ത്ുൈുമരൈഃ ൮
ആകച്ചൈമ് ശ്ത്ിരിരസമ് രാക്ഷസമ് മശ്രക്ഷയ രാകവൈഃ
ത്നുഷാ ശ്രത്ിജശ്കാഹ വിത്ൂനവന് സായകാന് രിത്ാന് ൯
സ സശ്മ്പഹാര സ്ുത മുമലാ രാമ ശ്ത്ിരിരമസാ രഹാന്
മ
ജ
രരൂവാ൭൭ത്ീവ രലിമനാൈഃ സിമ്ഹ കുമ്രമയാ:
ഇവ ൧0
ത്ത് ശ്സ്ിത രിരസാ രാകണ രലാമട
ത്ാടിത് ശ്സ്ിത രിൈഃ
ല
ത ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൧൧
അമര്ഷ ീ കുരിമത്ാ രാമൈഃ സശ്മപ്മ്
അമഹാ വിശ്കമ രൂര സയ രാക്ഷസ മസയശ്ത്ുരമ് രലമ്
രുകപ:പ ഇവ രകര രയസയ ലലാമട൭സ്ിമ ന് രരിക്ഷത്ൈഃ ൧൨
മമാ൭രി ശ്രത്ിശ്കുഹ്ീണ ഷവ രരാമ് ശ്ചാര കുണ ചയുത്ാന്
ഏവമ് ഉക്ത്വാ ത്ു സശ്മപ്ൈഃത രരാന് ആരീ വിമഷാ രമാന്
ശ്ത്ിരിമരാ വക്ഷസി ശ്കുമത്താ നിജകാന ചത്ു രര
ത ൧൩
ചത്ുരിപ സ്ുത രകാന് അസയ രകരൈഃ സന്നത് രരവരിൈഃ
ത യ വാജിനൈഃ ൧൪
നയരാത്യത് മത്ജസവീ ചത്ുര സ്സ
ത നയരാത്യത്്
അഷ്ടരിൈഃ സായകകൈഃ സൂത്മ് രമത്ാരസ്ാ
രാമ ശ്ചിമച്ചത് രാമണന ത്വജമ് ചാ൭സയ സമുശ്ച്ചിത്മ് ൧൫
മ ത്് ഉത്ത്
ത്മത്ാ ഹത് രത്ാ ത്തസ്ാ
പ ൈമ് നിരാ ചരമ്
ത ് രാകണ: ശ്ഹുത്മയ മസാ൭രവ ജ്ജടൈഃ ൧൬
രിമരത് രാമ സ്മ
ത യ രക്ഷസൈഃ
സായകക ശ്ചാ൭ശ്രമമയാത്മാ സാമര്ഷ സ്സ
രിരാമ് സി അരാത്യത്് രാമമാ മവകവത്ിപ ശ്സ്ിത രിൈഃ േികത്ൈഃ
൧൭
സ രൂമൗ രുത്ിമരാത്ാ
ക രീ രാമ രാണാ൭രിരീടിത്ൈഃ
നയരത്ത്് രത്ികത്ൈഃ രൂരവമ് സവ രിമരാരി രിരാ
ചരൈഃ ൧൮
ന
ത ത്ാ രക്ാ
ന രാക്ഷസാൈഃ കര സശ്മ്യാൈഃ
ശ
ഹത് മരഷാ സ്മ
ത ശ്മുകാ ഇവ ൧൯
ശ്ത്വൈി സ് മ ന ത്ിഷ്ടൈി വയാശ്ക ശ്ത്സ്ാ
ത്ാന് കമരാ ശ്ത്വമത്ാ ശ്ത്ുഷ്ടവാ നിവര്ത്യ: ഉഷിത്ൈഃ സവയമ്
രാമമ് ഏവാ൭രിത്ുശ്ത്ാവ രാഹു ശ്ചശ്ൈമസമ് യത്ാ ൨0
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട സപ് ത വിമ് ശ സ്സര:ക
അഷ്ടാ വിമ് ശ സ്സര്:ക
നിഹത്മ് ത്ൂഷണമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രമണ ശ്ത്ിരിരസാ സഹ
കര സയാ൭രയരവത്് ശ്ത്ാമസാ ശ്ത്ുഷ്ടവാ രാമ സയ വിശ്കമമ് ൧
സ ശ്ത്ുഷ്ടവാ രാക്ഷസമ് കസനയമ് അവിഷഹയമ് മഹാ രലമ്
ഹത്മ് ഏമകന രാമമണ ത്ൂഷണ ശ്സ്ിത രിരാ അരി ൨
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ത് ത്ല
പ മ് ഹത് രൂയിഷ്ടമ് വിമനാൈഃ മശ്രക്ഷയ രാക്ഷസൈഃ
ആസസാത് കമരാ രാമമ് നമുചി രവാസവമ് യത്ാ ൩
വിശ്കുഷയ രലവ ച്ചാരമ് നാരാചാന് രക്ത് മരാജനാന്
കര ശ്ചിമക്ഷര രാമായ ശ്കുത്താന് ആരീ വിഷാന് ഇവ ൪
ത ണി ത്രയന്
ജയാമ് വിത്ൂനവന് സുരഹുരൈഃ രിക്ഷയാ൭ശ്സ്ാ
ശ
ചകാര സമമര മാരാന്
രകര രത് കത്ൈഃ കരൈഃ ൫
ക
സ സരവാ ശ്ച ത്ിമരാ രാകണൈഃ ശ്രത്ിര ശ്ച മഹാ രത്ൈഃ
രൂരയാ മാസ ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രാമമാ൭രി സുമഹ ത്തനുൈഃ ൬
സ സായകക: ത്ുരവിഷകഹൈഃ സസ്ുപ ലികമ്ൈഃക ഇവാ൭ക്ിന രിൈഃ
നര ശ്ചകാരാ൭വിവരമ് രരനയ
ഇവ ശ്വുഷ്ടിരിൈഃ ൭
ജ
ത് ത്ര
കര രാമ വിസരികത്ൈഃ
പ ൂവ രികത് രാകണൈഃ
പ
ജ
ക
രരയാകാരമ് അനാകാരമ് സരവത്ൈഃ രര സമ്ുലമ്
൮
രരജാലാ൭൭ശ്വുത്ൈഃ സൂമരയാ ന ത്ത്ാ സ് മ ശ്രകാരമത്
അമനയാനയ വത് സശ്മമ്പാത്് ഉരമയാൈഃ സശ്മ്പയുത്യമത്ാൈഃ ൯
ണ
ത്മത്ാ നാളീക നാരാകച സ്ീത ക്ഷ്ാ൭കശ്ക
ശ്ച വികരിരിൈഃ
ണ
ആജകാന കമരാ രാമമ് മത്ാകശ്ത്: ഇവ മഹാ ത്വിരമ് ൧0
ത ് ത്നുപാണിമ്
പ
ത്മ് രത് സ്മ
രാക്ഷസമ് രരയവസ്ിത ത്മ്
ത ് ഇവാ൭ൈകമ് ൧൧
ത്ശ്ത്ുരുൈഃ സരവ രൂത്ാനി രാര ഹസ്മ
ഹൈാരമ് സരവ കസനയ സയ രൗരുമഷ രരയ൭വസ്ിത ത്മ്
ത മഹാ സത്തവമ് മമമന രാമമ് കര സ്ത്
ത ാ ൧൨
രരിശ്രാമ്മ്
ത്മ് സിമ്ഹമ് ഇവ വിശ്കാൈമ് സിമ്ഹ വിശ്കാൈ കാമിനമ്
ശ്ത്ുഷ്ടവാ ന ഉത്വിജമത് രാമൈഃ സിമ്ഹൈഃ ക്ഷുശ്ത് ശ്മുകമ് യത്ാ ൧൩
ത്ത്ൈഃ സൂരയ നികാമരന രമത്ന മഹത്ാ കരൈഃ
ആസസാത് രമണ രാമമ് രത്മ് ക ഇവ രാവകമ് ൧൪
ത്മത്ാ൭സയ സ രരമ് ചാരമ് മുഷ്ടി മത്മര മഹാത്മനൈഃ
കര ശ്ചിമച്ചത് രാമ സയ ത്രയന്
രാണി ലാകവമ് ൧൫
ശ
സ രുന സ്ത്വ൭രരാന് സപ് ത രരാന് ആത്ായ വരണി
മ
നിജകാന കര: ശ്കുത്തൈഃ രശ്കാ൭രനി സമ ശ്രരാന് ൧൬
ത ് ശ്രഹത്മ് രാകണൈഃ കര മുകക്ത്ൈഃ സുരരവരിൈഃ
ത്ത് സ്ത്
രരാത് കവചമ് രൂമൗ രാമ സയാ൭൭ത്ിത്യ വരസൈഃ
൧൭
ച
ത്ത് േര സഹമശ്സണ രാമമ് അശ്രത്ിമൗജസമ്
അരയിത്വാ
മഹാ നാത്മ് നനാത് സമമര കര: ൧൮
ത
സ രകര: അരിത്ൈഃ
ശ്കുത്തൈഃ സരവ കാമശ്ത്ഷു രാകവൈഃ
പ
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അരണയകാമ്:ട
രരാജ സമമര രാമമാ വിത്ൂമമാ൭ക്ിന രിവ ജവലന് ൧൯
ത്മത്ാ കമ്പീര നിര്ശ്ഹാത്മ് രാമൈഃ രശ്ത്ു നിരര്ഹണൈഃ
ചകാരാ൭ൈായ സ രിമരാൈഃ സജയമ് അനയന് മഹ ത്തനുൈഃ ൨0
ണ
സുമഹ കത്വപവമ്
യ ത്തത്് അത്ിശ്സുഷ്ടമ് മഹര്ഷിണാ
വരമ് ത്ത്തനു: ഉത്യമയ കരമ് സമ൭രിത്ാവത് ൨൧
ത്ത്ൈഃ കനക രുകമ് ക സ്ുത രകരൈഃ സന്നത് രരവരിൈഃ
ക
ചിമച്ചത് രാമൈഃ സശ്മ്ുത്തൈഃ
കര സയ സമമര ത്വജമ് ൨൨
ച ത്വജൈഃ
സ ത്രനീമയാ
രഹുത്ാ വികീര:ണ കാമ്ന
ശ
ജകാമ ത്രണീമ് സൂമരയാ മത്വത്ാനാമ് ഇവാ൭൭ജ്ഞയാ ൨൩
ത്മ് ചത്ുരിൈഃ
പ കരൈഃ ശ്കുമത്താ രാമമ് കാമശ്ത്ഷു മാരകണൈഃ
ക
ക ഇവ മത്ാമകരൈഃ ൨൪
വിവയാത് ശ്ഹുത്ി മരമജ്ഞാ
മാത്മ്മ്
മ
സ രാമമാ രഹുരി രാകണൈഃ
കര കാരുക
നിശ്സ്സുകത്ൈഃ
പ
മ
വിമത്താ രുത്ിര സിക്ത്ാമമ്ാക രരൂവ രുഷിമത്ാ ശ്രുരമ് ൨൫
സ ത്നു രനവിനാമ്
മശ്രഷ്ടൈഃ ശ്രശ്കുഹയ രരമാ൭൭ഹമവ
ത
മുമമാച രരമമഷവാസൈഃ ഷട് രരാന് അരില ക്ഷിത്ാന് ൨൬
രിര മസയമകന രാമണന ത്വാരയാമ് രാമഹവാ രത്ാ൭രയത്്
ത
ശ്ത്ിരി ശ്ചശ്ൈാ൭ര ത വകശ്ക്ത് ശ്ച വക്ഷസി അരിജകാന ഹ ൨൭
ക രാരമാന്
ത്ത്ൈഃ രശ്ചാന് മഹാ മത്ജാ നാരാചാന് രാസ്മ
ത യാ ത്ര സമാത്മത് ൨൮
ജികാമ്ൂസ രാക്ഷസമ് ശ്കുത്ത ശ്സ്മ
ത്മത്ാ൭സയ യുകമ് ഏമകന ചത്ുരിപ ശ്ചത്ുമരാ ഹയാന്
ഷമഷ്ടന ത്ു രിരൈഃ സമമ്കയ ചിമച്ചത് രത് സാരമത്ൈഃ ൨൯
ശ്ത്ിരി ശ്സ്ിത മവണുമ് രലവാന് ത്വാരയാമ് അക്ഷമ് മഹാ രലൈഃ
ത്വാത്മരന ത്ു രാമണന കര സയ സ രരമ് ത്നുൈഃ ൩0
ചിത്തവാ വശ്ജ സകാമരന രാകവൈഃ ശ്രഹസന് ഇവ
ശ്ത്മയാത്മര മനശ്മ് ത സമമാ രിമരത് സമമര കരമ് ൩൧
ശ്രരക് ന ത്നവാ വിരമത്ാ ഹത്ാ൭മരവാ ഹത് സാരത്ിൈഃ
ത രൂമൗ കര സ്ത്
ത ാ ൩൨
കത്ാ രാണി: അവപ്ലുത്യ ത്സ്ൗ
ത്ത്് കര മ രാമ സയ മഹാരത് സയ
സമമത്യ മത്വാ ശ്ച മഹര്ഷയ ശ്ച
ജ
അരൂജയന് ശ്രാമ്ലയൈഃ
ശ്രശ്ഹുഷ്ടാ:
ത്ത്ാ വിമാനാ൭ശ്ക കത്ാൈഃ സമമത്ാൈഃ ൩൩
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട അഷ്ടാ വിമ് ശ സ്സര:ക
ഏയകാന പ്തിമ് ശ സ്സര്:ക
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കരമ് ത്ു വിരത്മ് രാമമാ കത്ാ രാണിമ് അവസ്ിത ത്മ്
ശ്മുത്ു രൂരവമ് മഹാമത്ജാൈഃ രരുഷമ് വാകയമ് അശ്രവീത്് ൧
കജാ൭രവ രത് സമ്പാമത് രമല മഹത്ി ത്ിഷ്ടത്ാ
സ
ശ്കുത്മ് സുത്ാരുണമ് കര മ സരവ മലാകജുകുപ്ിത്മ്
൨
ഉമത്വജനീമയാ രൂത്ാനാമ് ശ്നുരമ്ൈഃസ രാര കരശ്കുത്്
മ
ശ്ത്യാണാമ് അരി മലാകാനാമ് ഈരവമരാ൭രി ന ത്ിഷ്ടത്ി ൩
കര മ മലാക വിരുത്തമ് ത്ു കുരവാണമ് ക്ഷണത്ാചര
ണ സരവ ജമനാ ഹൈി സരമ്
ത്ീക്ഷ്മ്
പ ത്ുഷ്ടമ് ഇവാ൭൭കത്മ് ൪
മലാരാത്് രാരാനി കുരവാണൈഃ കാമാ ത്വാ മയാ ന രുത്യമത്
ശ്രഷ്ടൈഃ രരയത്ി ത്സയാ൭ൈമ് ശ്രാഹ്മ്ണീ കരകാ ത്ിവ ൫
വസമത്ാ ത്ണ്ടകാ൭രമണയ ത്ാരസാന് ത്രചാരിണൈഃ
മ
കിമ് നു ഹത്വാ മഹാരാകാന് രലമ് ശ്രാര്സയസി രാക്ഷസ ൬
സ
ന ചിരമ് രാര കരാണൈഃ
ശ്കൂരാ മലാക ജുകുപ്ിത്ാ
മ
ഐരവരയമ് ശ്രാരയ ത്ിഷ്ടൈി രീര ണ മൂലാ ഇവ ശ്ത്ുമാൈഃ ൭
അവരയമ് ലരമത് കരാത രലമ് രാര സയ കരണൈഃ
മ
പ ഇവാരവമ്
മകാരമ് രരയാകമത് കാമല ശ്ത്ുമാൈഃ രുപമ്
൮
ത
ന ചിരാത്് ശ്രാരയമത് മലാമക രാരാനാമ് കരണാമ്
രലമ്
മ
സ വിഷാണാമ് ഇവാ൭ന്നാനാമ് രുക്ത്ാനാമ് ക്ഷണത്ാചര ൯
രാരമ് ആചരത്ാമ് മകാരമ് മലാകസയാ൭ശ്രിയമ് ഇച്ചത്ാമ്
അഹമ് ആസാത്ിമത്ാ രാജ്ഞാ ശ്രാണാന് ഹൈുമ് നിരാചര ൧0
ച രൂഷണാൈഃ
അത്യ ഹി ത്വാമ് മയാ മുക്ത്ാൈഃ രരാൈഃ കാമ്ന
വിത്ാരയ നിരത്ിഷയൈി വല് ീമ കമ് ഇവ രന്നകാൈഃ ൧൧
മയ ത്വയാ ത്ണ്ടകാ൭രമണയ രക്ഷിത്ാ ത്രചാരിണൈഃ
മ
ത്ാന് അത്യ നിഹത്ൈഃ സമമ്കയ സ കസമനയാ൭നുകമിഷയസി
൧൨
അത്യ ത്വാമ് നിഹത്മ് രാകണൈഃ രരയൈു രരമര്ഷയൈഃ
ത ് വിമാനസ്ാ
ത മയ ത്വയാ ഹിമ്ിത്ാൈഃ
സ
നിരയസ്മ
രുരാ ൧൩
ശ്രഹര ത്വമ് യത്ാ കാമമ് കുരു യത്മ
ന ് കുലാ൭ത്മ
അത്യ മത് രാത്യിഷയാമി രിരസ് ത്ാല രലമ് യത്ാ ൧൪
ഏവമ് ഉക്ത് സ്ുത രാമമണ ശ്കുത്തൈഃ സശ്മക്ത് മലാചനൈഃ
ശ്രത്യുവാച കമരാ രാമമ് ശ്രഹസന് മശ്കാത് മൂരിത്ൈഃ
൧൫
ച
ശ്രാശ്കുത്ാന് രാക്ഷസാന് ഹത്വാ യുമത്ത ത്രരത്ാത്മജ
സ
ആത്മനാ കത്മ് ആത്മാനമ് അശ്രരസയമ് ശ്രരമ്സി
൧൬
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വിശ്കാൈാ രലവമൈാ വാ മയ രവൈി നരര്ഷരാൈഃ
ച
കത്യൈി ന മത് കിമ്ിത്്
മത്ജസാ മസവന കരവിത്ാൈഃ ൧൭
സ
ശ്രാശ്കുത്ാ സ്ത്വശ്കുത്ാത്മാമനാ മലാമക ക്ഷശ്ത്ിയ രാമ്നാൈഃ
നിരരകമ്
വികത്തമൈ യത്ാ രാമ വികത്തമസ ൧൮
ത
കുലമ് വയരത്ിരന് വീരൈഃ സമമര മകാ൭രിത്ാസയത്ി
ത വ സ്വ
ത മ് ൧൯
ശ്മുത്യു കാമല ഹി സശ്മ്പാമപ് ത സവയമ് അശ്രസ്മ
സരവത്ാ ത്ു ലകുത്വമ് മത് കത്തമനന വിത്രിത്മ്
ശ
സുവര ണ ശ്രത്ിരൂമരണ ത്മപ് ത മനവ കുരാ൭ക്ിന നാ ൨0
ന ത്ു മാമ് ഇഹ ത്ിഷ്ടൈമ് രരയസി ത്വമ് കത്ാ ത്രമ്
ത്രാത്രമ് ഇവാ൭കമ്പയമ് രരവത്മ് ത്ാത്ുരി ശ്ചിത്മ് ൨൧
ത
രരയാമപ്ാ൭ഹമ്
കത്ാ രാണി ര്ഹൈുമ് ശ്രാണാന് രമണ ത്വ
ശ്ത്യാണാമ് അരി മലാകാനാമ് രാര ഹസ് ത ഇവാ൭ൈകൈഃ ൨൨
കാമമ് രഹവ൭രി വക്ത്വയമ് ത്വയി വക്ഷയാമി ന ത്വ൭ഹമ്
ത ് കമച്ച ത്തി സവിത്ാ യുത്ത വിക് ന സ്മ
ത ത്ാ രമവത്് ൨൩
അസ്മ
ചത്ു രര
ത സഹശ്സാണി രാക്ഷസാനാമ് ഹത്ാനി മത്
ത്വ ത്വിനാരാത്് കമരാമയ൭ത്യ മത്ഷാമ് അശ്രു ശ്രമാരനമ്
൨൪
ജ
ത മ് കത്ാമ് രരമാമ് കത്:
ഇത്ി ഉക്ത്വാ രരമ ശ്കുത്ത സ്ാ
ത
കര ശ്ചിമക്ഷര രാമായ ശ്രത്ീപ്ാമ്
അരനിമ് യത്ാ ൨൫
കര രാഹു ശ്രമുക്ത്ാ സാ ശ്രത്ീപ്ാത മഹത്ീ കത്ാ
മ
രസ് മ ശ്വുക്ഷാമ് ശ്ച കുല്ാമ്
ശ്ച ശ്കുത്വാ൭കാത്് ത് ത്സ്മീരത്ൈഃ
൨൬
ത്ാമ് ആരത്ൈീമ് ജവലിത്ാമ് ശ്മുത്യു രാമരാരമാമ് കത്ാമ്
അൈരിക്ഷ കത്ാമ് രാമ ശ്ചിമച്ചത് രഹുത്ാ രകരൈഃ ൨൭
സാ വികീരാണ രകര രിന്നാ
രരാത് ത്രണീ ത്മല
പ
കത്ാ മശ്ൈൗഷത് രകല രവയാലീവ വിനിരാത്ിത്ാ ൨൮
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ഏമകാന ശ്ത്ിമ് ശ സ്സര:ക
പ്തിമ് ശ സ്സര്:ക
രിത്തവാ ത്ു ത്ാമ് കത്ാമ് രാകണ രാകമവാ ത്ര മ വത്സ്ലൈഃ
മ മാനൈഃ കരമ് വാകയമ് സശ്മപ്മ്
ത ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൧
സ്യ
ഏത് മത്ത രല സരവസവമ് ത്രിത്മ്
രാക്ഷസാ൭ത്മ
ശ
രക്ത്ി ഹീനത്മരാ മമത്താ ശ്വുത്ാ ത്വമ് അവകരസി
൨
ജ
ഏഷാ രാണ വിനിരിന്നാ
കത്ാ രൂമി ത്ലമ് കത്ാ
പ
പ
അരിത്ാന ശ്രകല്സയ
ത്വ ശ്രത്യയ കാത്ിനീ ൩
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യ ത്തവമയാക്ത്മ് വിനഷ്ടാനാമ് അഹമ് അശ്രു ശ്രമാരനമ്
ജ
രാക്ഷസാനാമ് കമരാമീത്ി മിത്യാ ത്ത്സി മത് വചൈഃ ൪
നീച സയ ക്ഷുശ്ത് രീല സയ മിത്യാ ശ്വുത്ത സയ രക്ഷസൈഃ
ശ്രാണാന് അരഹരിഷയാമി കരുത്മാന് അശ്മുത്മ് യത്ാ ൫
അത്യ മത് രിന്ന കമ് ട സയ മരന രുത്ുപ ത് രൂഷിത്മ്
വിത്ാരിത്സയ മ ത്ാ
രാസയത്ി മരാണിത്മ് ൬
പ കണ രഹീ
മ
രാമ്ുസ രൂഷിത് സരവാങ്കൈഃ ശ്സസ് ത നയസ് ത രുജ ത്വയൈഃ
സവര്സയമസ കാമ് സമാശ്ലിഷയ ത്ുരരാമ്
ശ്രമത്ാമ് ഇവ ൭
ല
സ
ശ്രശ്വുത്ത നിമശ്ത് രയിമത് ത്വയി രാക്ഷസ രാമ്മന
രവിഷയ ൈയ൭രരണയാനാമ് രരണയാ ത്ണ്ടകാ ഇമമ ൮
ത മന ഹത് സ്ാ
ത മന ത്വ രാക്ഷസ മച്ചകരൈഃ
ജനസ്ാ
നിരയാ
വിചരിഷയൈി സരവമത്ാ മുനമയാ വമന ൯
പ
അത്യ വിശ്രസരിഷയൈി രാക്ഷമസയാ ഹത് രാൈവാൈഃ
പ
രാപാ൭൭ശ്ര
ത വത്നാ ത്ീനാ രയാത്് അനയ രയാവഹാൈഃ ൧0
ത രവിഷയൈി നിര൭രകാ:
അത്യ മരാക രസജ്ഞാ സ്ാ
ത
അനുരൂര കുലാൈഃ രമത്്നയാ യാസാമ് ത്വമ് രത്ി: ഈശ്ത്ുരൈഃ ൧൧
ട
ശ്നുരമ് സ രീല ക്ഷുശ്ത്ാ൭൭ത്മന് നിത്യമ് ശ്രാഹ്മ്ണ കമ്ക
ക
ന മുനിരിൈഃ രാത്യമത് ഹവിൈഃ ൧൨
യ ശ്ത്ുക മത് രമ്ികത്
രക്ൗ
ത ശ്രുവാണമ് രാകവമ് രമണ
ത്മ് ഏവമ് അരിസശ്മപ്മ്
കമരാ നിരര്
പ ത്സ്യാ മാസ മരാഷാത്് കരത്ര സവനൈഃ ൧൩
ത
ശ്ത്ുടമ് കലവ൭വലിമപ്ാ൭സി
രമയഷവ൭രി ച നിരയൈഃ
പ
വാചയാ൭വാചയമ് ത്മത്ാ ഹി ത്വമ് ശ്മുത്യു വമരയാ ന രുത്യമസ
൧൪
കാല രാര രരിക്ഷിപ്ാത രവൈി രുരുഷാ ഹി മയ
കാരയാ൭കാരയമ് ന ജാനൈി മത് നിരസ് ത ഷടിശ്ൈിയാൈഃ ൧൫
ഏവമ് ഉക്ത്വാ ത്മത്ാ രാമമ് സശ്മുത്യ ശ്രുകുടിമ് ത്ത്ൈഃ
സ ത്ത്ര ശ മഹാ സാലമ് അവിത്ൂമര നിരാചരൈഃ
രമണ ശ്രഹരണസയാ൭മര ത സരവമത്ാ ഹയ൭വമലാകയന് ൧൬
ത
സ ത്മ് ഉത്ാ
ത്രനച്ചത്മ്
പ ടയാ മാസ സശ്മ്ുരയ
ത്മ് സമുത്്ക്ഷിരയ രാഹുരയാമ് വിനത്യ ച മഹാ രലൈഃ ൧൭
രാമമ് ഉത്തിരയ ചിമക്ഷര ഹത് സ്ത്വമ് ഇത്ി ചാ൭ശ്രവീത്് ൧൮
ത്മ് ആരത്ൈമ് രാണൗകക ശ്ചിത്തവാ രാമൈഃ ശ്രത്ാരവാന്
മരാഷമ് ആഹാരയ ത്തീശ്വമ് നിഹൈുമ് സമമര കരമ് ൧൯
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ത ത്ാ രാമമാ മരാഷാ ശ്ത്ക്ത്ാൈ മലാചനൈഃ
ജാത് മസവത് സ്മ
നിരിമരത്
സഹമശ്സണ രാണാനാമ് സമമര കരമ് ൨0
പ
ത്സയ രാണാ൭ൈരാ ശ്ത്ക്ത്മ് രഹു സുശ്സാവ മരനിലമ്
കിമരൈഃ ശ്രശ്സവണ മസയവ മത്ായ ത്ാരാ രരിശ്സവൈഃ ൨൧
വിഹവലൈഃ സശ്കുമത്ാ രാകണൈഃ കമരാ രാമമണ സമയുമക
മമത്താ രുത്ിര കമൈന ത്മ് ഏവാ൭രയശ്ത്വ ശ്ത്തുത്മ് ൨൨
ത ശ്കുത്ാ൭മശ്സ്ാ
ത രുത്ിരാ൭൭പ്ലുത്മ്
ത്മ് ആരത്ൈമ് സശ്മപ്മ്
ച
അരാസര പ ശ്ത്ത്
ത്വരിത് വിശ്കമൈഃ ൨൩
പ ി രത്മ് കിമ്ിത്്
ക
ത്ത്ൈഃ രാവക സമ്ാരമ്
വത്ായ സമമര രരമ്
കര സയ രാമമാ ജശ്കാഹ ശ്രഹ്മ് ത്ണ്ടമ് ഇവാ൭രരമ് ൨൪
സ ത് ത്തത്തമ് മകവത്ാ സുര രാമജന ത്ീമത്ാ
ത
സമ്മത്
ചാ൭രി ത്രാത്മാ
മുമമാച ച കരമ് ശ്രത്ി ൨൫
മ
സ വിമുമക്ത്ാ മഹാ രാമണാ നിരാത്
സമനിസ്സവനൈഃ
ക
രാമമണ ത്നുരാ൭൭യമയ കര മസയാരസി ചാ൭രത്ത്് ൨൬
സ രരാത് കമരാ രൂമൗ ത്ഹയമാനൈഃ രരാ൭ക്ിന നാ
ത
രുമശ്ത് മണവ വിനിരക്ത്ൈഃ
മരവത്ാ൭രമണയ യ ത്ാമ്കൈഃ
൨൭
ത
സ ശ്വുശ്ത് ഇവ വമശ്ജണ മരമനന നമുചി രയത്ാ
രമലാ മവശ്ൈാ൭രനി ഹമത്ാ നിരരാത് ഹത്ൈഃ കരൈഃ ൨൮
ക
ത്മത്ാ രാജര്ഷയൈഃ സമരവ സമ്ത്ാൈഃ
രരമര്ഷയൈഃ
സരാജയ മുത്ിത്ാ രാമമ് ഇത്മ് വചനമ് അശ്രുവന് ൨൯
ഏത്ത്൭രമ്
ത മഹാമത്ജാ മമഹശ്ൈൈഃ രാകരാസനൈഃ
ക
ത ൩0
രരരമ്ാ൭൭ശ്രമമ്
രുണയമ് ആജകാമ രുരമ്രൈഃ
ആനീത് സ്ത്വമ് ഇമമ് മത്രമ് ഉരാമയന മഹര്ഷിരിൈഃ
ഏഷാമ് വത്ാ൭രമ്
൩൧
ത ശ്കൂരാണാമ് രക്ഷസാമ് രാര കരണാമ്
മ
ത്ത്ിത്മ് നൈഃ ശ്കുത്മ് കാരയമ് ത്വയാ ത്രരത്ാ൭൭ത്മജ
സുകമ് ത്രമ്
മ ചരിഷയൈി ത്ണ്ടമകഷു മഹര്ഷയൈഃ ൩൨
ത
ക
ഏത്സ്ിമ ന് അമ്മര
മത്വാ: ചാരകണൈഃ സഹ സമ്ത്ാ:
ന :ത രുപ പ വര്ഷമ് സമമ്ത്:
ത
ത്ുൈുരീമ്ശ്ചാ൭രി നിക്മ്
ത ാ ൩൩
രാമമസയാരരി സമ്ശ്ഹുഷ്ടാ വശ്വുഷു രവിസ്ിമ ത്ാ സ്ത്
അരാ൭ത്ിക
മുഹൂമരന
ത
ത രാമമണ നിരികത് േകരൈഃ
ചത്ു രര
൩൪
ത സഹശ്സാണി രക്ഷസാമ് രീമ കരണാമ്
മ
കര ത്ൂഷണ മുകയാനാമ് നിഹത്ാനി മഹാ൭൭ഹമവ
ആമഹാ രത് മഹത്ര
ക മ രാമ സയ വിത്ിത്ാ൭൭ത്മന: ൩൫
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ന
അമഹാ വീരയ മമഹാ ത്ാക്ഷയമ് വിമപാരിവ
ഹി ശ്ത്ുരയമത്
ഇമത്യവമ് ഉക്ത്വാ മത് സമരവ യയു മരവാ
യത്ാ൭൭കത്മ് ൩൬
ത
മ
ഏത്സ്ിമ ന് അൈമര വീമരാ ലക്ഷ്ണൈഃ
സഹ സീത്യാ
ക
കിരി ത്ുരാക ത്വിനിശ്പമയ
സമവിമവരാ൭൭ശ്രമമ് സുകീ ൩൭
ത്മത്ാ രാമ സ്ുത വിജയീ രൂജയമാമനാ മഹര്ഷിരിൈഃ
മ
ശ്രവിമവരാ൭൭ശ്രമമ് വീമരാ ലക്ഷ്മണ
നാ൭രിരൂജിത്ൈഃ ൩൮
ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രശ്ത്ു ഹൈാരമ് മഹര്ഷ ീണാമ് സുകാ൭൭വഹമ്
രരൂവ ശ്ഹുഷ്ടാ കവമത്ഹീ രരാരമ്
രരിഷസവമജ ൩൯
ത
മുത്ാ രരമയാ യുക്ത്ാ ശ്ത്ുഷ്ടവാ രമക്ഷാകണാന് ഹത്ാന്
രാമമ് കചവാ൭വയത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്ുമത്ാഷ ജനകാ൭൭ത്മജാ ൪0
ത്ത് സ്ുത ത്മ് രാക്ഷസ സമ് ക മരനമ്
ത
സരാജയമാനമ് മുത്ികത്: മഹര്ഷിരി:
രുന: രരിഷവജയ രരി ശ്രരാ൭൭നനാ
രരൂവ ശ്ഹുഷ്ടാ ജനകാ൭൭ത്മജാ ത്ത്ാ ൪൧
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ശ്ത്ിമ് ശ സ്സര:ക
ഏക പ്തിമ് ശ സ്സര്:ക
ത നാത്് അകമ്പന:
ത്വരമാണ: ത്മത്ാ കത്വാ ജനസ്ാ
ക മവമകന രാവണമ് വാകയ മശ്രവീത്്. ൧
ശ്രവിരയ ലമ്ാമ്
ത ന സ്ിത ത്ാ രാജന് രാക്ഷസാ രഹമവാ ഹത്ാ:
ജനസ്ാ
ച
കര ശ്ച നിഹത്: സമമ്കയ കത്മ്ിത്്
അഹമ് ആകത്: ൨
ഏവമുമക്ത്ാ ത്രശ്കീവ: ശ്കുത്ത: സശ്മക്ത് മലാചന:
അകമ്പനമ് ഉവാമചത്മ് നിരഹ
ത ന്നിവ ചക്ഷുഷാ ൩
ത നമ് ഹത്മ് മമ രരാ൭സുനാ
മകന രമയമ് ജനസ്ാ
മകാ ഹി സമരവഷു മലാമകഷു കത്ിമ് ചാ൭ത്ി കമിഷയത്ി ൪
ന ഹി മമ വിശ്രിയമ് ശ്കുത്വാ രകയമ് മകവത്ാ സുകമ്
ത കവശ്രവമണ നാ൭രി ന യമമന ന വിപുനാ
ണ
ശ്രാപ്ുമ്
൫
കാലസയ ചാരയ൭ഹമ് കാമലാ ത്മഹയമ് ആരി രാവകമ്
ശ്മുത്യുമ് മരണ ത്മരണ
സമമയാജയത്ുമ് ഉത്സ്മഹ ൬
മ
ക
ത സാ൭൭ത്ിത്യ രാവകൗ
ത്മഹയ മ൭രി സശ്മ്ുത്ത
മസ്ജ
വാത് സയ ത്രസാ മവകമ് നിഹൈുമ് അഹമ് ഉത്സ്മഹ ൭
ത്ത്ാ ശ്കുത്തമ് ത്രശ്കീവമ് ശ്കുത്ാ൭0ജലി ര൭കമ്പന:
ത
രയാ ത്സ്മ്ിക്ത്യാ
വാചാ രാവണമ് യാചമത്൭രയമ് ൮
ത്രശ്കീമവാ൭രയമ് ത്കസ് മ ശ്രത്ത്ൗ രക്ഷസാമ് വര:
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അരണയകാമ്:ട
ത
ത
സ വിശ്സമപ്ാ൭ശ്രവീ
ത്വാകയമ് അസമ്ിക്ത്
മ൭കമ്പന: ൯
രുമശ്ത്ാ ത്രരത് സയാ൭സ്ിത സിമ്ഹ സമ്ഹനമനാ യുവാ
ക മ്ാത ശ്വുത്താ൭൭യത് മഹാ രുജ: ൧0
രാമമാ നാമ ശ്വുഷ സ്മ
വീര: ശ്രുത്ു യരാ ശ്േീമാന൭ത്ുലയ രല വിശ്കമ:
ത നമ് കര ശ്ച സഹ ത്ൂഷണ: ൧൧
ഹത്മ് മത്ന ജനസ്ാ
അകമ്പന വച ശ്േുത്വാ രാവമണാ രാക്ഷസാ൭ത്ിര:
നാമകശ്മ് ത ഇവ നിേവസയ വചനമ് മചത് മശ്രവീത്് ൧൨
ത
സ സുമരമശ്മ്ണ
സമയുമക്ത്ാ രാമ: സരവാ൭മകര സ്സഹ
ത നമ് ശ്രൂഹി കച്ചി ത്൭കമ്പന ൧൩
ഉരയാമത്ാ ജനസ്ാ
രാവണ സയ രുന രവാകയമ് നിരമയ ത് ത്മ്൭കമ്പന
ആചചമക്ഷ രലമ് ത്സയ വിശ്കമമ് ച മഹാത്മന: ൧൪
മ
രാമമാ നാമ മഹാ മത്ജാ മശ്രഷ്ട സ്സരവ ത്നുപത്ാമ്
ത സമമാ യുത്ി ൧൫
ത്ിവയാ൭ശ്സ് ത കുണ സമ്പന്ന: രുരമ്ര
ത
ത്സയാ൭നുരൂമരാ രലവാന് രക്ത്ാ൭മക്ഷാ ത്ുമ്ുരി
സവന:
മ
കനീയാന് ലക്ഷ്മണാ
നാമ ശ്രാത്ാ രരി നിരാ൭നന:
സ മത്ന സഹ സമയുക്ത്: രാവമകനാ൭നിമലാ യത്ാ ൧൬
ത ജനസ്ാ
ത നമ് നിരാത്ിത്മ്
ശ്രീമാന് രാജ വര മസ്ന
കനവ മത്വ മഹാത്മാമനാ നാ൭ശ്ത് കാരയാ വിചാരണാ ൧൭
ക രത്ശ്ത്ിണ:
രരാ രാമമണ ത്ു ഉശ്ത്സ്ുഷ്ടാ: രുക് മ രുമ്ാ:
ച
സരാ:
രൂത്വാ രക്ഷയമ്ിത സ് മ രാക്ഷസാന് ൧൮
പ രമ്ാ൭൭നനാ
മയന മയന ച കച്ചമ്ിത രാക്ഷസാ രയ കരിത്ാ:
ശ
മത്ന മത്ന സ് മ രരയമ്ിത രാമ മമവാ൭ശ്കത്: സ്ിത ത്മ് ൧൯
ത ജനസ്ാ
ത നമ് ത്വാ൭നക ൨0
ഇത്തമ് വിനാരിത് മസ്ന
അകമ്പന വച േ്രത്വാ രാവമണാ വാകയ മശ്രവീത്്
ത നമ് കമിഷയാമി ഹൈുമ് രാമമ് സഹ ലക്ഷ്ണമ്
മ
ജനസ്ാ
൨൧
അകത്വ മുമക്ത് വചമന മശ്രാവാ മചത് മ൭കമ്പന:
ശ്രുണു രാജന് യത്ാ ശ്വുത്തമ് രാമ സയ രല രൗരുഷമ് ൨൨
അസാത്യ: കുരിമത്ാ രാമമാ വിശ്കമമണ മഹാ യരാ:
ആരകായാ സ്സുരൂരായാ
മവകമ് രരിഹമരത്് രകര: ൨൩
ണ
സ ത്ാര ശ്കഹ നക്ഷശ്ത്മ് നരാ ശ്ചാ൭രയ൭വസാത്മയത്്
ത ശ്രീമാന് അരയുത്തമരത്് മഹീമ് ൨൪
അസൗ രാമ സ്ുത മജ്ജമ്ീമ്
രിത്വാ മവലാമ് സമുശ്ത് സയ മലാകാന് ആപ്ലാവമയ ത്വിരു:
മവകമ് വാ൭രി സമുശ്ത് സയ വായുമ് വാ വിത്മമത്് രകര: ൨൫
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അരണയകാമ്:ട
സമ്ശ്ഹുത്യ വാ രുന മരാകാന്
വിശ്കമമണ മഹാ യരാ:
ല
രക്ത് സ്സ രുരുഷ വയാശ്ക ശ്സ്സഷ്ടുമ് രുന ര൭രി ശ്രജാ: ൨൬
നഹി രാമമാ ത്രശ്കീവ രമകയാ മജത്ുമ് ത്വയാ യുത്ി
രക്ഷസാമ് വാ൭രി മലാമകന സവര:ക രാര ജകന രിവ ൨൭
ന ത്മ് വത്യ മ൭ഹമ് മമനയ സകരവ മരവാ൭സുകര
ര൭രി
ത
ത ് മമ ഏക മനാ ശ്േുണു ൨൮
അയമ് ത്സയ വമത്ാരായ സ്മ
രാരയാ ത്മസയാത്തമാ മലാമക സീത്ാ നാമ സുമത്യമാ
രയാമാ സമ വിരക്ത്ാമ്ീക ശ്സ്ീത രത്മ
ന ് രത് ന രൂഷിത്ാ ൨൯
ത
സ
കനവ മത്വീ ന കമ്രവീ
നാ൭പ്രാ
നാ൭രി ത്ാനവീ
ത
ത്ുലയാ സീമമ്ിനീ
ത്സയാ മാനുഷീഷു കുമത്ാ രമവത്് ൩0
ത്സ്സയാ൭രഹര രാരയാമ് ത്വമ് ശ്രമത്യ ത്ു മഹാ വമന
സീത്യാ രഹിത്: കാമീ രാമമാ ഹാസയത്ി ജീവിത്മ് ൩൧
അമരാചയത് ത് ത്വാകയമ് രാവമണാ രാക്ഷസാ൭ത്ിര:
ത
ചിമ്യിത്വാ
മഹാ രാഹു: അകമ്പന മുവാച ഹ ൩൨
രാടമ് കലയമ് കമിഷയാമി ഹി ഏക: സാരത്ിനാ സഹ
ആനയിഷയാമി കവമത്ഹീ മിമാമ് ശ്ഹുമഷ്ടാ മഹാ രുരീമ്
൩൩
അകത്വ മുക്ത്വാ ശ്രയയൗ കര യുമക്ത്ന രാവണ:
രമത്ന ആത്ിത്യ വമരന
ണ ത്ിര സ്സരവാ: ശ്രകാരയന് ൩൪
സ രമത്ാ രാക്ഷമസശ്മ് ത സയ നക്ഷശ്ത് രത്മകാ മഹാന്
ച
ത ഇവ ൩൫
സമ്ാരയമാണ
േുരുമര ജലമത് ചശ്മ്മാ
സ മാരീചാ൭൭ശ്രമമ് ശ്രാരയ ത്ാടമകയ മുരാകമത്്
മാരീമച നാ൭രിമത്ാ
രാജാ രക്ഷയ മരാകജയ: അമാനുകഷ:
ച
൩൬
ത്മ് സവയമ് രൂജയിത്വാ ത്ു ആസമന മനാത്മകന ച
അമരാര
ഹിത്യാ വാചാ മാരീമചാ വാകയമ൭ശ്രവീത്് ൩൭
ത
കച്ചിത്സ്ു കുരലമ് രാജന് മലാകാനാമ് രാക്ഷമസരവര
ആരമമ് ക നാത് ജാമന ത്വമ് യത് സ്ൂത ര ണ മിഹാ൭൭കത്: ൩൮
ഏവ മുമക്ത്ാ മഹാമത്ജാ മാരീമചന സ രാവണ:
ത്ത്: രശ്ചാ ത്ിത്മ് വാകയ മ൭ശ്രവീത്് വാകയ മകാവിത്: ൩൯
ത ത് രാമമണാ൭ക്ലിഷ്ട കരണാ
ആരമക്ഷാ മമ ഹത് സ്ാ
മ
ത നമ൭വത്യമ് ത്ത്് സരവമ് യുത്ി നിരാത്ിത്മ്
ജനസ്ാ
ത്സയ മമ കുരു സാചിവയമ് ത്സയ രാരയാ൭രഹാരമണ ൪0
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രാക്ഷമസശ്മ് ത വച ശ്േുത്വാ മാരീമചാ വാകയ മശ്രവീത്് ൪൧
ആകയാത്ാ മകന സീത്ാ സാ മിശ്ത് രൂമരണ രശ്ത്ുണാ
ത
ത
ത്വയാ രാക്ഷസ രാരൂല
നിമ്ിത്:
ത മകാ ന നമ്ത്ി
സീത്ാ0 ഇഹാ൭൭നയ മസവത്ി മകാ൭ശ്രവീത്ി ശ്രവീഹി മമ ൪൨
ക മച്ചത്തുമ് ഇച്ചത്ി
രമക്ഷാ മലാകസയ സരവസയ മക ശ്േുമ്മ്
ശ ൪൩
മശ്രാത്സ്ാഹയത്ി കശ്ച ത്തവാമ് സ ഹി രശ്ത്ു ര൭സമ്യ:
ആരീ വിഷ മുകാ ത്തശ്ഷ്ടാ0 ഉത്തരുമ്
ത മചച്ചത്ി ത്വയാ
കരണാ
മത്ന മകനാ൭രി കാരത്മ് ശ്രത്ിരാത്ിത്: ൪൪
മ
ത
സുക സുപ്സയ
മത് രാജന് ശ്രശ്ഹുത്മ് മകന മൂരനി
൪൫
ത
ശ
വിരുത്ത വമ്ാ൭രി
ജനാ൭ശ്ക ഹസ്:ത
മത്മജാ മത് സ്സമ്സ്ിത ത് മത്ാ രവിഷാണ:
ഉത്ീക്ഷിത്ുമ് രാവണ മനഹ യുക്ത്:
സ സമയുമക രാകവ കമ് ത ഹസ്ീത ൪൬
അസൗ രണാമ് ത സ്ിത ത്ി സമ്ിത വാമലാ
വിത്ക്ത് രമക്ഷാ ശ്മുക ഹാ ശ്നുസിമ്ഹ:
സുപ് ത സ്ത്വയാ മരാത്യിത്ുമ് ന യുക്ത്:
േരാ0ക രൂമരാണ നിരിത്ാ൭സി ത്മ്ശ്ഷ്ട: ൪൭
ചാരാ൭രഹാമര രുജ മവക രമമ് ക
രമരാരിമ മാമല സുമഹാ ആഹവൗമക
ന രാമ രാത്ാള മുമകത്ി മകാമര
ക ിത്ുമ്
ത
ശ്രസ്മ്
രാക്ഷസ രാജ യുക്ത്മ് ൪൮
ക
ശ്രസീത് ലമമ്രവര
രാക്ഷമസശ്മ് ത
ക ശ്രസമന്നാ രവ സാത്ു കച്ച
ലമ്ാമ്
ത്വമ് മസവഷു ത്ാമരഷു രമസവ നിത്യമ്
രാമ സ്സ രാമരയാ രമത്ാമ് വമനഷു ൪൯
ഏവ മുമക്ത്ാ ത്രശ്കീമവാ മാരീമചന സ രാവണ:
ക വിമവര ച ശ്കുമഹാത്തമമ് ൫0
നയവരത്
ത രുരീമ് ലമ്ാമ്
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ഏക ശ്ത്ിമ് ശ സ്സര:ക
തവാ പ്തിമ് ശ സ്സര്:ക
ത്ത്ൈഃ രൂരണകാ
ശ്ത്ുഷ്ടവാ സഹശ്സാണി ചത്ുരര
പ
ത
ഹത്ാന് ഏമകന രാമമണ രക്ഷസാമ് രീമ കരണാമ്
൧
മ
ത്ൂഷണമ് ച കരമ് കചവ ഹത്മ് ശ്ത്ിരിരസാ സഹ
ശ്ത്ുഷ്ടവാ രുന രഹാ
നാത്മ് നനാത് ജലമത്ാരമാ ൨
മ
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ക
സാ ശ്ത്ുഷ്ടവാ കര മ രാമ സയ ശ്കുത്മ് അകനയൈഃ സുത്ുപരമ്
ന ലമ്ാമ്
ക രാവണ രാലിത്ാമ് ൩
ജകാമ രരമമാത്വിക്ാ
സാ ത്ത്ര ശ വിമാനാ൭മശ്ക രാവണമ് ത്ീപ് ത മത്ജസമ്
ഉമരാരവിഷ്ടമ് സചികവ: മരുത്ിപ : ഇവ വാസവമ് ൪
ക
ച
ആസീനമ് സൂരയ സമ്ാമര
കാമ്മന
രരമാ൭൭സമന
രുക് മ മവത്ി കത്മ് ശ്രാജയമ് ജവലൈമ് ഇവ രാവകമ് ൫
മത്വ കൈരവ രൂത്ാനാമ് രുഷീണാമ് ച മഹാത്മനാമ്
അമജയമ് സമമര രൂരമ് വയാത്താ൭൭നനമ് ഇവാ൭ൈകമ് ൬
മത്വാ൭സുര വിമമരഷു
വശ്ജാ൭രനി ശ്കുത് ശ്വണമ്
ത
ഐരാവത് വിഷാണാ൭കശ്ക: ഉശ്ത്ുക ഷ്ട കിണ വക്ഷസമ് ൭
വിമ് ശ ത്ുപ ജമ് ത്രശ്കീവമ് ത്രനീയ
രരിച്ചത്മ്
ശ
വിരാല വക്ഷസമ് വീരമ് രാജ ലക്ഷണ ലക്ഷിത്മ് ൮
ക
ച കുണ്ടലമ്
സ്ിന ക്ത് കവടൂരയ സമ്ാരമ്
ത്പ് ത കാമ്ന
സുരുജമ് രുക്ല ത്രനമ് മഹാ൭൭സയമ് രരവമത്ാരമമ് ൯
വിപുണ ചശ്ക നിരാകത് ശ്ച രത്മരാ മത്വ സമയുമക
അകനയ േശ്സ് ത ശ്രഹാകര ശ്ച മഹാ യുമത്തഷു ത്ാടിത്മ് ൧0
ത ാ
ആഹത്ാ൭0കമ് സമകസ് ത ശ്ച മത്വ ശ്രഹരകണ സ്ത്
അമക്ഷാരയാണാമ് സമുശ്ത്ാണാമ് മക്ഷാരണമ് ക്ഷിശ്ര
കാരിണമ് ൧൧
ത
മക്ഷപ്ാരമ്
രരവത്ാ൭ശ്കാണാമ് സുരാണാമ് ച ശ്രമരനമ്
ത
ഉമച്ചത്താരമ് ച ത്രാണാമ്
രര ത്ാരാ൭രിമരനമ്
൧൨
മ
ശ
സരവ ത്ിവയാ൭ശ്സ് ത മയാക്ത്ാരമ് യജ്ഞ വിക് ന കരമ് സത്ാ
രുരീമ് മരാകവത്ീമ് കത്വാ രരാജിത്യ ച വാസുകിമ് ൧൩
ത്ക്ഷക സയ ശ്രിയാമ് രാരയാമ് രരാജിത്യ ജഹാര യൈഃ
കകലാസമ് രരവത്മ് കത്വാ വിജിത്യ നര വാഹനമ് ൧൪
പ
വിമാനമ് രുപകമ്
ത്സയ കാമകമ് കവ ജഹാര യൈഃ
വനമ് കചശ്ത്രത്മ് ത്ിവയമ് നളിനീമ് നൈനമ് വനമ് ൧൫
വിനാരയത്ി യൈഃ മശ്കാത്ാ മത്തമവാത്യാനാനി വീരയവാന്
ത
ചശ്ൈ സൂരയൗ മഹാരാകാ വുത്തിഷ്ടൈൗ രരമ്രൗ
൧൬
നിവാരയത്ി രാഹുരയാമ് യൈഃ കരല രികമരാരമൈഃ
ത ത്
ത്ര വര്ഷ സഹശ്സാണി ത്ര സ്ര
് വാ മഹാ വമന
രുരാ സവയമ്പുമവ ത്ീരൈഃ രിരാമ്ിസ ഉരജഹാര യൈഃ ൧൭
മത്വ ത്ാനവ കൈരവ രിരാച രത്മകാരകകൈഃ
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ക
അരയമ് യസയ സശ്മ്ാമമ
ശ്മുത്യുമത്ാ മാനുഷാത്് രുമത് ൧൮
മകശ്ൈ : അരിഷ്ടുത്മ് രുണയമ് അത്വമരഷു ത്വിജാത്ിരിൈഃ
ഹവി രാമനഷു
യൈഃ മസാമമ് ഉരഹൈി മഹാ രല: ൧൯
ത
ന ് ത്ുഷ്ട ചാരിണമ്
ആപ് ത യജ്ഞ ഹരമ് ശ്കൂരമ് ശ്രഹ്മ്ക്മ
കരരമ്
നിര൭നുമശ്കാരമ് ശ്രജാനാമ് അഹിമത് രത്മ് ൨0
ക
രാവണമ് സരവ രൂത്ാനാമ് സരവ മലാക രയാവഹമ്
രാക്ഷസീ ശ്രാത്രമ് രൂരമ് സാ ത്ത്ര ശ മഹാ രലമ് ൨൧
ത ൭൭രരണമ് ത്ിവയ മാമലയാര മരാരിത്മ്
ത്മ് ത്ിവയ വശ്സ്ാ
ആസമന ത്ു ഉരവിഷ്ടമ് ച കാലകാല മിമവാത്യത്മ് ൨൨
രാക്ഷമസശ്ൈമ് മഹാരാകമ് രൗലസ്ത്യ കുല നൈനമ് ൨൩
രാവണമ് രശ്ത്ു ഹൈാരമ് മശ്മ്ിത രി: രരിവാരിത്മ്
അരികമയാ൭ശ്രവീ ത്വാകയമ് രാക്ഷസീ രയ വിഹവലാ ൨൪
ത്മ് അശ്രവീ ത്തീപ് ത വിരാല മലാചനമ്
ശ്രത്രയിത്വാ
രയ മമാഹ മൂരിത്ാ
ശ
ച
സുത്ാരുണമ് വാകയമ് അരീത് ചാരിണീ
മഹാത്മനാ രൂരണകാ
വിരൂരിത്ാ ൨൫
പ
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ത്വാ ശ്ത്ിമ് ശ സ്സര:ക
പ്തയ പ്്ിത മ് ശ സ്സര്:ക
ത്ത്ൈഃ രൂരണകാ
ത്ീനാ രാവണമ് മലാക രാവണമ്
പ
ക
അമാത്യ മമത്യ സശ്മ്ുത്താ
രരുഷമ് വാകയമ് അശ്രവീത്് ൧
ക
ശ്രമത്തൈഃ കാമ മരാമകഷു കസവര ശ്വുമത്താ നിരമ്ുരൈഃ
സമുത്ന്ന
പ മ് രയമ് മകാരമ് മരാത്തവയമ് നാ൭വരുത്യമസ ൨
സക്ത്മ് ശ്കാമമയഷു മരാമകഷു കാമ ശ്വുത്തമ് മഹീരത്ിമ്
ത ന രഹു മനയമൈ ശ്ര
മ ാനാ൭ക്ിന മ് ഇവ ശ്രജാൈഃ ൩
ലുപ്മ്
സവയമ് കാരയാണി യൈഃ കാമല നാ൭നുത്ിഷ്ടത്ി രാരിവൈഃ
ത
സ ത്ു കവ സഹ രാമജയന കത് ശ്ച കാകരയ രവിനരയത്ി ൪
അയുക്ത് ചാരമ് ത്ുരര
ത മ്
ശ അസവാത്ീനമ് നരാ൭ത്ിരമ്
ക ഇവ ത്വിരാൈഃ ൫
വരയൈി
നരാ ത്ൂരാ ന്നത്ീ രമ്മ്
ജ
മയ ന രക്ഷൈി വിഷയമ് അസവാത്ീനാ നരാ൭ത്ിരാൈഃ
മത് ന ശ്വുത്തയാ ശ്രകാരമൈ കിരയൈഃ സാകമര യത്ാ ൬
ആത്മവത്ിപ രവിശ്കുഹയ ത്വമ് മത്വ കൈരവ ത്ാനകവൈഃ
അയുക്ത് ചാര ശ്ചരലൈഃ കത്മ് രാജാ രവിഷയസി ൭
ത്വമ് ത്ു രാല സവരാവ ശ്ച രുത്തി ഹീന ശ്ച രാക്ഷസ
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ജ്ഞാത്വയമ് ത്ു ന ജാനീമഷ കത്മ് രാജാ രവിഷയസി ൮
മയഷാമ് ചാര ശ്ച മകാര ശ്ച നയ ശ്ച ജയത്ാമ് വര
അസവാത്ീനാ നമരശ്ൈാണാമ് ശ്രാശ്കുകത് മസ് ത ജകനൈഃ സമാൈഃ ൯
മ ത്് രരയൈി ത്ൂരസ്ാ
ത ന് സരവാന് അരാന്
യസ്ാ
നരാ൭ത്ിരാൈഃ
ത
മ ത്് ഉചയമൈ രാജാമനാ ത്ീര ക ചക്ഷുഷൈഃ ൧0
ചാമരണ ത്സ്ാ
അയുക്ത് ചാരമ് മമനയ ത്വാമ് ശ്രാശ്കുകത്ൈഃ സചികവ ശ്രവുത്മ്
ത നമ് ഹത്മ് മയാ നാ൭വരുത്യമസ ൧൧
സവജനമ് ച ജനസ്ാ
ചത്ുരര
ത സഹശ്സാണി രക്ഷസാമ് രീമ കരണാമ്
മ
ഹത്ാനി ഏമകന രാമമണ കര ശ്ച സഹ ത്ൂഷണൈഃ ൧൨
രുഷീണാമ് അരയമ് ത്ത്തമ് ശ്കുത് മക്ഷമാ ശ്ച ത്ണ്ടകാൈഃ
ത നമ് രാമമണാ൭ക്ലിഷ്ട കരണാ
ത്ര്ഷിത്മ് ച ജനസ്ാ
൧൩
മ
ത്വമ് ത്ു ലുപ്ൈഃത ശ്രമത്ത ശ്ച രരാത്ീന ശ്ച രാവണ
വിഷമയ മസവ സമുത്ന്ന
പ മ് രയമ് മയാ നാ൭വരുത്യമസ ൧൪
ണ അല് പ ശ്രത്ാത്ാരമ് ശ്രമത്തമ് കരവിത്മ് രടമ്
ത്ീക്ഷ്മ്
വയസമന സരവ രൂത്ാനി നാ൭രിത്ാവൈി രാരിവമ്
൧൫
ത
അത്ി മാനിനമ് അശ്കാഹയമ് ആത്മ സമ്പാവിത്മ് നരമ്
മശ്കാത്ിനമ് വയസമന ഹൈി സവജമനാ൭രി നരാ൭ത്ിരമ് ൧൬
നാ൭നുത്ിഷ്ടത്ി കാരയാണി രമയഷു ന രിമരത്ി ച
ക്ഷിശ്രമ് രാജയാ ച്ചയുമത്ാ ത്ീന ശ്സ്ുത കണ സ്ുത മലയാ രവിഷയത്ി
൧൭
രുകപൈഃക കാകഷ്ട രമവത്്
കാരയമ് മലാകഷ്ടര് അരി ച
പ
സ
രാമ്ുരിൈഃ
ത നാത്് രരിശ്രകഷ്ടൈഃ കാരയമ് സയാ ത്വസുത്ാ൭ത്ികരൈഃ
ന ത്ു സ്ാ
൧൮
ഉരരുക്ത്മ് യത്ാ വാസൈഃ ശ്സമജാ വാ ശ്മുത്ിത്ാ യത്ാ
ഏവമ് രാജയാ ത്ര
നിര൭രകൈഃ
൧൯
പ ിശ്രഷ്ടൈഃ സമമരാ൭രി
ത
ത
അശ്രമത്ത ശ്ച മയാ രാജാ സരവമജ്ഞാ വിജിമത്ശ്ൈിയൈഃ
ശ്കുത്മജ്ഞാ ത്ര മ രീല ശ്ച സ രാജാ ത്ിഷ്ടമത് ചിരമ് ൨0
ത
നയനാരയാമ് ശ്രസുമപ്ാ൭രി
ജാകരിത നയചക്ഷുഷാ
വയക്ത് മശ്കാത് ശ്രസാത് ശ്ച സ രാജാ രൂജയമത് ജകനൈഃ ൨൧
ത്വമ് ത്ു രാവണ ത്ുരുത്തി
രുകണ:
ഏകത്: വിവരിത്ൈഃ
പ
ക
ജ
യസയ മത്൭വിത്ിത് ശ്ചാകര: രക്ഷസാമ് സുമഹാന് വത്ൈഃ ൨൨
ക
രരാ൭വമൈാ വിഷമയഷു സമ്മത്ാ
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ന മത്ര കാല ശ്രവിരാക ത്ത്തവവിത്്
അയുക്ത് രുത്തി രുണ
മത്ാഷ നിശ്ചമയ
ക
വിരന്നരാമജയാ ന ചിരാ ത്വിരത്സ്യമസ ൨൩
ത ാ
ഇത്ി സവ മത്ാഷാന് രരികീരിത്ാമ്
സ്യ
ത
സമീക്ഷയ രുത്തയാ ക്ഷണത്ാചമരരവരൈഃ
ത്മനന ത്മരണ
രമലന ചാ൭നവിമത്ാ
പ
വിചിൈയാ മാസ ചിരമ് സ രാവണൈഃ ൨൪
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ശ്ത്യ ശ്സ്ിത മ് ശ സ്സര:ക
ചതു പ്്ിത മ് ശ സ്സര്:ക
ത്ത്ൈഃ രൂരണകാമ്
ശ്കുത്താമ് ശ്രുവത്ീമ് രരുഷമ് വചൈഃ
പ
ക
അമാത്യ മമത്യ സശ്മ്ുത്തൈഃ
രരിരശ്രച്ച രാവണൈഃ ൧
ക ശ്ച രാമൈഃ കത്മ് വീരയൈഃ കിമ് രൂരൈഃ കിമ് രരാശ്കമൈഃ
കിമ൭രമ്
ത ത്ണ്ടകാ൭രണയമ് ശ്രവിഷ്ട ശ്ച സുത്ുശ്ചരമ് ൨
ആയുത്മ് കിമ് ച രാമ സയ നിഹത്ാ മയന രാക്ഷസാൈഃ
ത ാ൩
കര ശ്ച നിഹത്മ് സമമ്കയ ത്ൂഷണ ശ്സ്ിത രിരാ സ്ത്
ഇത്ി ഉക്ത്ാ രാക്ഷമസമശ്ൈണ രാക്ഷസീ മശ്കാത് മൂരിത്ാ
ച
ത്മത്ാ രാമമ് യത്ാ ത്ത്തവമ് ആകയാത്ുമ് ഉരചശ്കമമ ൪
ണ
ത്ീര ക രാഹു രവിരാലാ൭ക്ഷ ശ്ചീര ശ്കുപാ൭ജിനാ൭മ്പരൈഃ
കൈര പ സമ രൂര ശ്ച രാമമാ ത്രരത്ാ൭൭ത്മജൈഃ ൫
ക
രശ്ക ചാര നിരമ് ചാരമ് വിശ്കുഷയ കനകാമ്ത്മ്
ത
ത്ീപ്ാന്
ക്ഷിരത്ി നാരാചാന് സരാന്
ഇവ മഹാ വിഷാന് ൬
പ
ച മ്
ത മഹാ രലമ്
നാ൭൭ത്ത്ാനമ് രരാന് മകാരാന് ന മുമ്മ്
ന കാരുകമ്
വികര്ഷൈമ് രാമമ് രരയാമി സമയുമക ൭
മ
ഹനയമാനമ് ത്ു ത്ത്് കസനയമ് രരയാമി രര ശ്വുഷ്ടിരിൈഃ
ത യ ആഹത്മ് ത്ു അശ് മ ശ്വുഷ്ടിരിൈഃ ൮
ഇമശ്ൈകണ മവാത്തമമ് സ്സ
രക്ഷസാമ് രീമ വീരയാണാമ് സഹശ്സാണി ചത്ുരര
ത
നിഹത്ാനി രകര സ്ീത കക്ഷ് ണ മസ് ത കനമകന രത്ാത്ിനാ ൯
അരാ൭ത്ിക
മുഹൂമരന
ത
ത കര ശ്ച സഹ ത്ൂഷണൈഃ
രുഷീണാമ് അരയമ് ത്ത്തമ് ശ്കുത് മക്ഷമാ ശ്ച ത്ണ്ടകാൈഃ ൧0
ച
ഏകാ കത്മ്ിന്
മുക്ത്ാ൭ഹമ് രരിരൂയ മഹാത്മനാ
ക
ശ്സ്ീത വത്മ് രമ്മാമനന
രാമമണ വിത്ിത്ാ൭൭ത്മനാ ൧൧
ശ്രാത്ാ ചാ൭സയ മഹാ മത്ജാ കുണത് സ്ുത ലയ വിശ്കമൈഃ
മ
അനുരക്ത് ശ്ച രക്ത് ശ്ച ലക്ഷ്മണാ
നാമ വീരയവാന് ൧൨
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അമര്ഷ ീ ത്ുരമയാ
മജത്ാ വിശ്കാമൈാ രുത്തിമാന് രലീ
ജ
രാമ സയ ത്ക്ഷിമണാ രാഹു: നിത്യമ് ശ്രാമണാ രഹി ശ്ചരൈഃ ൧൩
രാമ സയ ത്ു വിരാലാക്ഷീ രൂമരമ്
ണ ുത സശ്ത്ുരാ൭൭നനാ
ത്ര മ രത്ീന ശ്രിയാ രരു:ത നിത്യമ് ശ്രിയ ഹിമത് രത്ാ ൧൪
സാ സുമകരീ സു നാമസാരൂ സ്സുരൂരാ ച യരസവിനീ
മത്വ മത്വ വന സയാ ൭സയ രാജമത് ശ്രീ രിവാ൭രരാ ൧൫
ച വരാരാ
ത്പ് ത കാമ്ന
രക്ത് ത്ുമ് ക നകീ രുരാ
ണ
സീത്ാ നാമ വരാമരാഹാ കവമത്ഹീ ത്നു മത്യമാ ൧൬
കനവ മത്വീ ന കൈരവീ ന യക്ഷീ ന ച കിന്നരീ
ത്ത്ാ രൂരാ മയാ നാരീ ശ്ത്ുഷ്ട രൂരവാ മഹീ ത്മല ൧൭
യ സയ സീത്ാ രമവത്് രാരയാ യമ് ച ശ്ഹുഷ്ടാ രരിഷവമജത്്
ത
അത്ി ജീമവത്് സ സമരവഷു മലാമകഷവ൭രി രുരമ്രാത്്
൧൮
സാ സുരീലാ വരു േ്ലാകയാ രൂമരണാ൭ശ്രത്ിമാ രുവി
ത ാ രത്ിൈഃ ൧൯
ത്വാ൭നു രൂരാ രാരയാ സാ ത്വമ് ച ത്സയാ സ്ത്
ത്ാമ് ത്ു വിസ്ീത ര ണ ജകനാമ് രീമനാ ത്തുമ് ക രമയാ ത്രാമ്
രാരയാ൭മര ത ത്ു ത്വാ൭മനത്ുമ് ഉത്യത്ാ൭ഹമ് വരാ൭൭നനാമ്
മ
വിരൂരിത്ാ൭സ്ിമ ശ്കൂമരണ ലക്ഷ്മണന
മഹാ രുജ ൨0
ത്ാമ് ത്ു ശ്ത്ുഷ്ടവാ൭ത്യ കവമത്ഹീമ് രൂര ണ ചശ്ൈ നിരാനനാമ്
മന്മത്സയ രരാണാമ് ച ത്വമ് വിമത്മയാ രവിഷയസി ൨൧
യത്ി ത്സയാമ് അരിശ്രാമയാ രാരയാ൭മര ത ത്വ ജായമത്
രീശ്കമ് ഉശ്ത്തിയത്ാമ് രാമത്ാ ജയാ൭രമ്
ത ഇഹ ത്ക്ഷിണൈഃ ൨൨
കുരു ശ്രിയമ് ത്ത്ാ മത്ഷാമ് രക്ഷസാമ് രാക്ഷമസരവര
വത്ാ൭ത്തസയ ശ്നുരമ് സ സയ രാമ സയാ൭൭ശ്രമ വാസിനൈഃ ൨൩
മ
ത്മ് രകര രിരികത്
ര്ഹത്വാ ലക്ഷ്ണമ്
ച മഹാ രത്മ്
ന
ഹത് നാത്ാമ് സുകമ് സീത്ാമ് യത്ാവത്് ഉരമരാക്ഷയസി ൨൪
മരാചമത് യത്ി മത് വാകയമ് മകമത് ശ്ത്ാക്ഷമസരവര
ക വചനമ് മമ രാവണ ൨൫
ശ്കിയത്ാമ് നിരവിരമമ്ന
വിജ്ഞാമയഹാ൭൭ത്മ രക്ത്ിമ് ച ശ്ഹിയത്ാമ് അരലാ രലാത്്
സീത്ാ സരവാന് അനവത്യാമ്ീക രാരയാ൭മര ത രാക്ഷമസരവര ൨൬
നിരമയ രാമമണ രകര: അജിഹ്മ്കക :
ത ന കത്ാന് നിരാചരാന്
ഹത്ാന് ജനസ്ാ
കരമ് ച രുത്തവാ നിഹത്മ് ച ത്ൂഷണമ്
ത്വമ് അത്യ ശ്കുത്യമ് ശ്രത്ിരത്തുമ് അര്ഹസി ൨൭
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ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ചത്ു ശ്സ്ിത മ് ശ സ്സര:ക
രമ് ച പ്തിമ് ശ സ്സര്:ക
ത്ത്ൈഃ രൂരണകാ
വാകയമ് ത് ശ്ച്ചുത്വാ മരാമ ഹര്ഷണമ്
പ
സചിവാന് അരയ൭നുജ്ഞായ കാരയമ് രുത്തവാ ജകാമ സ: ൧
ത്ത്് കാരയമ് അനുകമയാ൭ത് യത്ാവത്് ഉരലരയ ച
മത്ാഷാണാമ് ച കുണാനാമ് ച സശ്മ്പത്ാരയ രലാ രലമ് ൨
ഇത്ി കരവയമ്
ഇമത്യവ ശ്കുത്വാ നിശ്ചയമ് ആത്മനൈഃ
ത
ത ത്ാ രമയാമ് യാന രാലാമ് ജകാമ ഹ ൩
സ്ിത ര രുത്തി സ്മ
യാന രാലാമ് ത്മത്ാ കത്വാ ശ്രച്ചമന്നാ രാക്ഷസാ൭ത്ിരൈഃ
ച
സൂത്മ് സമമ്ാത്യാ
മാസ രത്ൈഃ സമയുജയത്ാമ് ഇത്ി ൪
ഏവമ് ഉക്ത്ൈഃ ക്ഷമണ കനവ സാരത്ി രകു
വിശ്കമൈഃ
ല
രത്മ് സമമയാജയാ മാസ ത്സയാ൭രിമത്മ് ഉത്തമമ് ൫
ച
ത യ കാമകമ് രത്ര
കാമ്നമ്
രത്മ് ആസ്ാ
ന ൂഷിത്മ്
രിരാച വത്കന രയുക്ത്മ് കകരൈഃ കനക രൂഷകണൈഃ ൬
മമക ശ്രത്ിമ നാമത്ന സ മത്ന ത്നത്ാ൭നുജൈഃ
രാക്ഷസാ൭ത്ിരത്ിൈഃ ശ്രീമാന് യയൗ നത് നത്ീ രത്ിമ് ൭
സ മരവത് വാലവയജനൈഃ മരവത് ച്ചമശ്ത്ാ ത്രാ൭൭നനൈഃ
ക
ത ത കാമ്ന
ച കുമ്ല:
ട ൮
സ്ിന ക്ത് കവടൂരയ സമ്ാര
സ്പ്
ശ
ത്രാ൭൭മസയാ വിമ്ത്ി
രുമജാ ത്രനീയ
രരിച്ചത്ൈഃ
ശ
ത
ന ത്ര രീര്ഷ ഇവാ൭ശ്ത്ി രാട് ൯
ശ്ത്ിത്രാ൭രി രുനീശ്മ്
മക്
ാ
മ
ത യ രുരുമര രാക്ഷസാ൭ത്ിരൈഃ
കാമകമ് രത്മ് ആസ്ാ
വിത്യു ന്മണ്ടലവാന് മമകൈഃ സരലാക ഇവാ൭മ്പമര ൧0
സ കരലമ് സാകരാ നൂരമ് വീരയവാന് അവമലാകയന്
നാനാ രുപ പ രകല ശ്രവുകക്ഷ: അനുകീരമ്
ണ സഹശ്സരൈഃ ൧൧
ക മത്ായാരിൈഃ രത്മിനീരിൈഃ സമൈത്ൈഃ
രീത് മമ്ള
വിരാകല: ആശ്രമ രകത്: മവത്ിമത്ിപ ൈഃ സമാശ്വുത്മ് ൧൨
കത്ളയാ൭൭ടവി സമ്പാത്മ് നാരിമകമരാര മരാരിത്മ്
ത കല സ്മ
ത ാകല ശ്ച രുപികത്ൈഃ
പ
ത ുരി ശ്രവുത്മ്
സാകല സ്ാ
സ്ര
൧൩
നാകകൈഃ സുരകര ണ രൈകരവൈഃ
കിന്നകര ശ്ച സഹശ്സരൈഃ
ക
ആകജ കരവകാനകസ രാകഷ
രവാലകികലയ രരീചികരൈഃ
മ
മ
൧൪
അത്യൈ നിയത്ാ൭൭ഹാകരൈഃ മരാരിത്മ് രരമര്ഷിരിൈഃ
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ജിത് കാകമ ശ്ച സികത്ത ശ്ച ചാരകണ മശ്ചാരമരാരിത്മ്
൧൫
ത്ിവയാ൭൭രരണ മാലയാരി രിവയ
രൂരാരി: ആശ്വുത്മ്
ത
സ
ശ്കീടാ രത്ി വിത്ിജ്ഞാരി: അപ്മരാരിൈഃ
സഹശ്സരൈഃ ൧൬
മസവിത്മ് മത്വ രത്ീന രിൈഃ ശ്രീമത്ീരിൈഃ ശ്രിയാ ശ്വുത്മ്
മത്വ ത്ാനവ സകമ് ക ശ്ച ചരിത്മ് ത്ു അശ്മുത്ാ൭രിരിൈഃ ൧൭
ഹമ് സ ശ്കൗമ് ച പ്ലവാ കീരമ്
ണ സാരകസൈഃ സശ്മ്പണാത്ിത്മ്
ത മ് രമയമ് സ്ിന ക്ത്മ് സാകര മത്ജസാ ൧൮
കവടൂരയ ശ്രസ്ര
രാണ്ടുരാണി വിരാലാനി ത്ിവയ മാലയ യുത്ാനി ച
ത്ൂരയ കീത്ാ൭രി ജുഷ്ടാനി വിമാനാനി സമൈത്ൈഃ ൧൯
ത്രസാ ജിത് മലാകാനാമ് കാമകാ നയ൭രിസമ്പത്ന്
സ
കൈരവാ൭പ്രസ
കശ്ചവ ത്ത്ര ശ ത്നത്ാ൭നുജൈഃ ൨0
നിരയാസ രസ മൂലാനാമ് ചൈനാനാമ് സഹശ്സരൈഃ
വനാനി രരയന് സൗമയാനി ശ്കാണ ശ്ത്ുപ്ിത കരാണി ച ൨൧
അകരൂണാമ് ച മുകയാനാമ് വനാനി ഉര വനാനി ച
ത്മരാലാനാമ് ച ജാത്യാനാമ് രലാനാമ് ച സുകൈിനാമ് ൨൨
പ
മ
രുപാണി
ച ത്മാല സയ കുല്ാനി
മരിച സയ ച
മുക്ത്ാനാമ് ച സമൂഹാനി രുഷയമാണാനി ത്ീരത്ൈഃ ൨൩
ക
ത മ് കചവ ശ്രവാള നിചയമ് ത്ത്ാ
രമ്ാനാമ്
ശ്രസ്ര
ച
കാമ്നാനി
ച കരലാനി രാജത്ാനി ച സരവരൈഃ ൨൪
ശ്രശ്സവാണി മമനാജ്ഞാനി ശ്രസന്നാനി ശ്ഹത്ാനി ച
ത്ന ത്ാമനയാര രന്നാനി ശ്സ്ീത രകത്:ന ആശ്വുത്ാനി ച ൨൫
ഹ സ്ത്യ൭രവ രത് കാടാനി നകരാണി അവമലാകയന്
പ ശ മാരുത്മ്
ത്മ് സമമ് സരവത്ൈഃ സ്ിന ക്ത്മ് ശ്മുത്ു സമ്സ്ര
അനൂരമ് സിൈു രാജ സയ ത്ത്ര ശ ശ്ത്ിത്ിമവാരമമ് ൨൬
ത്ശ്ത്ാ൭രരയത്് സ മമകാ൭രമ് നയമശ്കാത്മ് രുഷിരി ശ്രവുത്മ്
സമൈാത്് യസയ ത്ാൈഃ രാകാൈഃ രത്മയാജനമ് ആയത്ാൈഃ ൨൭
യസയ ഹസ്ിത നമ് ആത്ായ മഹാ കായമ് ച കച്ചരമ്
രക്ഷാ൭രമ്
ത കരുടൈഃ രാകാമ് ആജകാമ മഹാ രലൈഃ ൨൮
ത്സയ ത്ാമ് സഹസാ രാകാമ് രാമരണ രത്മകാത്തമൈഃ
ജ
സുരരൈഃണ രര ണ രഹുളാമ് രരമ്ാ൭ത്
മഹാ രലൈഃ ൨൯
ത്ശ്ത് കവകാനസാ മാഷാ വാലകിലയാ മരീചിരാൈഃ
ക
അജാ രരൂവു : ത്ൂശ്മാ ശ്ച സമ്ത്ാൈഃ
രരമര്ഷയൈഃ ൩0
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അരണയകാമ്:ട
ത മ് രാകാമ് രത് മയാജനാമ്
മത്ഷാമ് ത്യാ൭രമ്
ത കരുട സ്ാ
ജകാമാ൭൭ത്ായ മവമകന ത്ൗ മചാരൗ കജ കച്ചരൗ ൩൧
ഏക രാമത്ന ത്രാത്മാ
രക്ഷയിത്വാ ത്ത്് ആമിഷമ്
മ
നിഷാത് വിഷയമ് ഹത്വാ രാകയാ രത്മകാത്തമൈഃ
ശ്രഹര്ഷമ് അത്ുലമ് മലമര മമാക്ഷയിത്വാ മഹാ മുനീന് ൩൨
സ മത്കനവ ശ്രഹര്മഷണ ത്വികുണീ ശ്കുത് വിശ്കമൈഃ
അശ്മുത് ആനയനാ൭രമ്
ത കവ ചകാര മത്ിമാന് മത്ിമ് ൩൩
അമയാ ജാലാനി നിരത്യ
രിത്തവാ രത്മ
ന യമ് ശ്കുഹമ്
മ
ത ആജഹാരാ൭ശ്മുത്മ് ത്ത്ൈഃ ൩൪
മമഹശ്ൈ രവനാത്് കുപ്മ്
ത്മ് മഹര്ഷി കകണ രുഷ്ടമ്
സുരര ണ ശ്കുത് ലക്ഷണമ്
ജ
നാമ്ാന സുരശ്ത്മ് നയമശ്കാത്മ് ത്ത്ര ശ ത്നത്ാ൭നുജൈഃ ൩൫
ത്മ് ത്ു കത്വാ രരമ് രാരമ് സമുശ്ത് സയ നത്ീ രമത്ൈഃ
ത്ത്രാ൭൭ശ്രമമ്
ഏകാമൈ രുമണയ രമമയ വനാ൭ൈമര ൩൬
ശ
ണ
ക ത്ാരിണമ്
ത്ശ്ത് ശ്കുപാ൭ജിന
ത്രമ് ജടാ വല്ല
ത്ത്ര ശ നിയത്ാ൭൭ഹാരമ് മാരീചമ് നാമ രാക്ഷസമ് ൩൭
സ രാവണൈഃ സമാകമയ വിത്ിവത്് മത്ന രക്ഷസാ
മാരീമചനാ൭രിമത്ാ
രാജാ സരവ കാകമ: അമാനുഷ: ൩൮
ച
ത്മ് സവയമ് രൂജയിത്വാ ത്ു മരാജമനന ഉത്മകന ച
അമരാര
ഹിത്യാ വാചാ മാരീമചാ വാകയ മ൭ശ്രവീത്് ൩൯
ത
ക
കച്ചി മത്ത കുരലമ് രാജന് ലമ്ായാമ്
രാക്ഷമസരവര
മകനാ൭മരന
ത രുന സ്ത്വമ് കവ ത്ൂരമ്
ണ ഏവ ഇഹാ൭൭കത്: ൪0
ഏവമുമക്ത്ാ മഹാ മത്ജാ മാരീമചന സ രാവണ:
ത്ത്ൈഃ രശ്ചാത്് ഇത്മ് വാകയമ് അശ്രവീത്് വാകയ മകാവിത്ൈഃ ൪൧
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട രമ് ച ശ്ത്ിമ് ശ സ്സര:ക
ഷട്് പ്തിമ് ശ സ്സര്:ക
മാരീച ശ്രൂയത്ാമ് ത്ാത് വചനമ് മമ രാഷത്ൈഃ
ആമരാ൭സ്
ിമ മമ ചാ൭൭ര ത സയ രവാന് ഹി രരമാ കത്ിൈഃ ൧
ത
ത മന ശ്രാത്ാ യശ്ത് കമരാ മമ
ജാനീമഷ ത്വമ് ജനസ്ാ
ത്ൂഷണ ശ്ച മഹാ രാഹുൈഃ സവസാ രൂരണകാ
ച മമ ൨
പ
ശ്ത്ിരിരാ ശ്ച മഹാ മത്ജാ രാക്ഷസൈഃ രിരിത്ാ൭രനൈഃ
അമനയ ച രഹവൈഃ രൂരാ ലപ് ത ലക്ഷാ നിരാ ചരാൈഃ ൩
വസൈി മ ന്നിമയാമകന അത്ി വാസമ് ച രാക്ഷസാൈഃ
രാത്മാനാ മഹാ൭രമണയ മുനീന് കവ ത്ര മ ചാരിണൈഃ ൪
Page 77 of 166

ശ്രീമത്വാല് ീമ കിരാമായണമ്
അരണയകാമ്:ട
ചത്ു രര
ത സഹശ്സാണി രക്ഷസാമ് രീമ കരണാമ്
മ
രൂരാണാമ് ലപ് ത ലക്ഷാണാമ് കര ചിത്താ൭നുവരിനാമ്
൫
ത
ത മന വസമാനാ മഹാ രലാൈഃ
മത് ത്ു ഇത്ാനീമ് ജനസ്ാ
ക
സമ്ത്ാൈഃ
രരമ ആയത്താ: രാമമണ സഹ സമയുമക
നാനാ ശ്രഹരമണാമരത്ാ: കര ശ്രമുക രാക്ഷസാ: ൬
ജ
മത്ന സമ്ാത്
മരാമഷണ രാമമണ രണ മൂരനി
ത
അനുക്ത്വാ രരുഷമ് കിമ്ിച ച്ചകര: വയാരാരിത്മ് ത്നുൈഃ ൭
ചത്ു രര
ത സഹശ്സാണി രക്ഷസാമ് ഉശ്ക മത്ജസാമ്
നിഹത്ാനി രകര സ്ീത കക്ഷ്:ണ മാനുമഷണ രത്ാത്ിനാ ൮
കര ശ്ച നിഹത്ൈഃ സമമ്കയ ത്ൂഷണ ശ്ച നിരാത്ിത്ൈഃ
ഹത് ശ്ച ശ്ത്ിരിരാ ശ്ചാ൭രി നിരയാ
ത്ണ്ടകാൈഃ ശ്കുത്ാൈഃ ൯
പ
രിശ്ത്ാ നിരസ്ൈഃത ശ്കുമത്തന സ രാരയൈഃ ക്ഷീണ ജീവിത്ൈഃ
സ ൧0
സ ഹൈാ ത്സയ കസനയ സയ രാമൈഃ ക്ഷശ്ത്ിയ രാമ്നൈഃ
ത്ുേീലൈഃ കരര
ക സ്ീത മക്ഷ്ാണ മൂമരാക ലുമപ്ാത അജിമത്ശ്ൈിയൈഃ
ത്യക്ത് ത്ര മ സ്ുത അത്രാത്മാ
രൂത്ാനാമ് അഹിമത് രത്ൈഃ ൧൧
മ
മയന കവരമ് വിനാ൭രമണയ സത്തവമ് ആശ്രിത്യ മകവലമ്
കര ണ നാസാ൭രഹാമരണ രകിനീ മമ വിരൂരിത്ാ ൧൨
ത നാത്് സീത്ാമ് സുര സുമത്ാരമാമ്
ത്സയ രാരയാമ് ജനസ്ാ
ആനയിഷയാമി വിശ്കമയ സഹായ: ത്ശ്ത് മമ രവ ൧൩
ത മഹാ രല
ത്വയാ ഹയ൭ഹമ് സഹാമയന രാര്രവമസ്ന
ശ്രാശ്ത്ുരി ശ്ച സുരാന് യുമത്ത സമശ്കാന് നാ൭രിചിൈമയ ൧൪
ത്ത്് സഹാമയാ രവ ത്വമ് മമ സമമരാത ഹി അസി രാക്ഷസ
ത ൧൫
വീമരയ യുമത്ത ച ത്മര പ ച ന ഹി അസ്ിത സശ്ത്ുര സ്വ
ഉരായമജ്ഞാ മഹാ രൂര: സരവ മായാ വിരാരത്:
ഏത് ത്൭രമ്
ത അഹമ് ശ്രാപ് ത : ത്വ ത്സ്മീരമ് നിരാ ചര ൧൬
ശ്രുണു ത്ത്് കര മ സാഹാമയ്യ യത്് കാരയമ് വചനാന് മമ ൧൭
സൗവര ണ സ്ത്വമ് ശ്മുമകാ രൂത്വാ ചിമശ്ത്ാ രജത് രിൈുരിൈഃ
ആശ്രമമ ത്സയ രാമ സയ സീത്ായാൈഃ ശ്രമുമക ചര ൧൮
ശ
ത്വാമ് ത്ു നിസ്സമ്യമ്
സീത്ാ ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്ു ശ്മുക രൂരിണമ്
മ
ശ്കുഹയത്ാമ് ഇത്ി രരാരമ്
ലക്ഷ്ണമ്
ചാ൭രിത്ാസയത്ി ൧൯
ത
ത യാ: അരാമയ ത്ു രൂമനയ സീത്ാമ് യത്ാ സുകമ്
ത്ത് സ്മ
നിരാരാമത്ാ ഹരിഷയാമി രാഹു ശ്ചശ്ൈ ശ്രരാമ് ഇവ ൨0
ത്ത്ൈഃ രശ്ചാത്് സുകമ് രാമമ രാരയാ ഹരണ കരിമത്
ശ
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ത ശ്രഹരിഷയാമി ശ്കുത്ാ൭മര ത നാ൭ൈരാ൭൭ത്മനാ ൨൧
വിശ്സപ്മ്
ത്സയ രാമ കത്ാമ് ശ്രുത്വാ മാരീച സയ മഹാത്മനൈഃ
ക സമ൭രവ ത്വശ്ക്ത്മ് രരിശ്ത്മസ്ാ
ത രരൂവ ഹ ൨൨
രുപമ്
ക മനകശ്ത് : അനിമികഷ രിവ
ഓഷ്ടാ രരി ലിഹന് രുപൗ
ശ്മുത് രൂത് ഇവാ൭൭രസ്
ത ുത രാവണമ് സമുകത്ക്ഷത് ൨൩
സ രാവണമ് ശ്ത്സ് ത വിഷണ്ണ മചത്ാ
മഹാ വമന രാമ രരാശ്കമജ്ഞൈഃ
ശ്കുത്ാ൭0ജലി സ് ത ത്തവമ് ഉവാച വാകയമ്
ഹിത്മ് ച ത്കസ് മ ഹിത്മ് ആത്മന ശ്ച ൨൪
ത ശ സ്സര:ക
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ഷശ്ട്ിമ്
സപ് ത പ്തിമ് ശ സ്സര്:ക
ത് ശ്ച്ചുത്വാ രാക്ഷമസശ്ൈ സയ വാകയമ് വാകയ വിരാരത്ൈഃ
ശ്രത്യുവാച മഹാ ശ്രാമജ്ഞാ മാരീമചാ രാക്ഷമസരവരമ് ൧
സുലരാൈഃ രുരുഷാ രാജന് സത്ത്മ് ശ്രിയ വാത്ിനൈഃ
അശ്രിയ സയ ച രത്യ സയ വക്ത്ാ മശ്രാത്ാ ച ത്ുരരൈഃ
ല ൨
ന നൂനമ് രുത്യമസ രാമമ് മഹാ വീരയമ് കുമണാന്നത്മ്
അയുക്ത് ചാര ശ്ചരമലാ മമഹശ്ൈ വരുമണാരമമ് ൩
അരി സവസ്ിത രമവത്് ത്ാത് സമരവഷാമ് രുവി രക്ഷസാമ്
ക
അരി രാമമാ ന സശ്മ്ുത്തൈഃ
കുരയാ മല്ലാകമ് അരാക്ഷസമ് ൪
അരി മത് ജീവിത്ാ൭ൈായ മനാത്ന്ന
പ ാ ജനകാ൭൭ത്മജാ
അരി സീത്ാ നിമിത്തമ് ച ന രമവ ത്വയസനമ് മമ ൫
ക
അരി ത്വാമ് ഈരവരമ് ശ്രാരയ കാമ ശ്വുത്തമ് നിരമ്ുരമ്
ന വിനമരയത്് രുരീ ലമ്ാക ത്വയാ സഹ സരാക്ഷസാ ൬
ത്വ ത്വിത്ൈഃ കാമ ശ്വുമത്താ ഹി ത്ുേീലൈഃ രാര മശ്ൈിത്ൈഃ
ആത്മാനമ് സവ ജനമ് രാശ്ഷ്ടമ് സ രാജാ ഹൈി ത്ുരത്ിൈഃ
൭
മ
ച
ന ച രിശ്ത്ാ രരിത്യമക്ത്ാ നാ൭മരയാത്ൈഃ കത്മ്ന
സ ൮
ന ലുമപ്ാത ന ച ത്ുേീമലാ ന ച ക്ഷശ്ത്ിയ രാമ്നൈഃ
ന ച ത്ര മ കുകണ ര്ഹീന: കൗസലയാ൭൭നൈ വരനൈഃ
ത
ന ച ത്ീമക്ഷ്ാണ ന ച രൂത്ാനാമ് സമരവഷാമ് ച ഹിമത് രത്ൈഃ ൯
ച
വമ്ിത്മ്
രിത്രമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ കകമകയ്യാ സത്യ വാത്ിനമ്
കരിഷയാ മീത്ി ത്രാത്മാ
ത്ത്ൈഃ ശ്രശ്വജിമത്ാ വനമ് ൧0
മ
കകമകയ്യാൈഃ ശ്രിയ കാമാ൭രമ്
സയ ച
ത രിത്ു രരരത്
ത
ഹിത്വാ രാജയമ് ച മരാകാമ് ശ്ച ശ്രവിമഷ്ടാ ത്ണ്ടകാ വനമ് ൧൧
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ത ത് നാ൭വിത്വാന് നാ൭ജിമത്ശ്ൈിയൈഃ
ന രാമൈഃ കരര
ക സ്ാ
അശ്നുത്മ് ത്ുശ്രുത്മ് കചവ കനവ ത്വമ് വക്ത്ു മര്ഹസി ൧൨
രാമമാ വിശ്കഹവാന് ത്രൈഃമ സാത്ുൈഃ സത്യ രരാശ്കമൈഃ
രാജാ സരവ സയ മലാക സയ മത്വാനാമ് ഇവ വാസവൈഃ ൧൩
കത്മ് ത്വമ് ത്സയ കവമത്ഹീമ് രക്ഷിത്ാമ് മസവന മത്ജസാ
ഇച്ചസി ശ്രസരമ് ഹരുമ്
ത ശ്രരാമ് ഇവ വിവസവത്ൈഃ ൧൪
ക
രരാ൭രിഷമ്
അനാശ്ത്ുഷയമ് ചാര കമട്ൈനമ്
രമണ
ച
ത ന ശ്രമവഷ്ടുമ് ത്വമ് അര്ഹസി ൧൫
രാമാ൭ക്ിന മ് സഹസാ ത്ീപ്മ്
ത
ത്നു രവയാത്ിത് ത്ീപ്ാ൭൭സയമ്
രരാ൭രിഷമ്
അമര്ഷണമ്
ച
ചാര രാണ ത്രമ് വീരമ് രശ്ത്ു കസനയ ശ്രഹാരിണമ് ൧൬
രാജയമ് സുകമ് ച സമ്ത്യജയ ജീവിത്മ് മചഷ്ടമ് ആത്മനൈഃ
നാ൭ത്യാ൭൭സാത്യിത്ുമ് ത്ാത് രാമാ൭ൈകമ് ഇഹാ൭ര്ഹസി ൧൭
അശ്രമമയമ് ഹി ത്മത്തമജാ യസയ സാ ജനകാ൭൭ത്മജാ
ത മ് ഹരുമ്
ന ത്വമ് സമര ത സ്ാ
ത രാമ ചാരാ൭൭ശ്രയാമ് വമന ൧൮
ത്സയ സാ നരസിമ്ഹ സയ സിമ്മഹാരസ് ക സയ രാമിനീ
ശ്രാമണമരയാ൭രി ശ്രിയത്രാ രാരയാ നിത്യമ് അനുശ്വത്ാ ൧൯
ന സാ ത്ര്ഷയിത്ുമ് രകയാ കമത്ിലി: ഓജസവിന: ശ്രിയാ
ത്ീപ് ത മസയവ ഹുത്ാര സയ രികാ സീത്ാ സുമത്യമാ ൨0
കിമ് ഉത്യമമ് ഇമമ് വയരമ്
ത ശ്കുത്വാ മത് രാക്ഷസാ൭ത്ിര
ശ്ത്ുഷ്ട മശ്ചത്് ത്വമ് രമണ മത്ന ത് ത് ൭ൈമ് ത്വ ജീവിത്മ് ൨൧
ജീവിത്മ് ച സുകമ് കചവ രാജയമ് കചവ സുത്ുരരമ്
ല
യ ത്ിച്ചസി ചിരമ് മരാക്ത്ുമ് മാ ശ്കുത്ാ രാമ വിശ്രിയമ് ൨൨
സ സകരവൈഃ സചികവൈഃ സാരമ്
ത വിരീഷണ രുമരാകകമ:
ത
മശ്മ്യിത്വാ
ത്ു ത്രികഷ്ടൈഃ
ശ്കുത്വാ നിശ്ചയമ് ആത്മനൈഃ ൨൩
മ
മത്ാഷാണാമ് ച കുണാനാമ് ച സശ്മ്പത്ാരയ രലാ൭രലമ്
ആത്മന ശ്ച രലമ് ജ്ഞാത്വാ രാകവ സയ ച ത്ത്തവത്ൈഃ
ഹിത്ാ൭ഹിത്മ് വിനിശ്ചിത്യ ക്ഷമമ് ത്വമ് കരുമ്
ത അര്ഹസി ൨൪
അഹമ് ത്ു മമനയ ത്വ ന ക്ഷമമ് രമണ
സമാകമമ് മകാസല രാജ സൂനുനാ
ഇത്മ് ഹി രൂയൈഃ ശ്രുണു വാകയമ് ഉത്തമമ്
ക്ഷമമ് ച യുക്ത്മ് ച നിരാചമരരവര ൨൫
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട സപ് ത ശ്ത്ിമ് ശ സ്സര:ക
അഷ്ട പ്തിമ് ശ സ്സര്:ക
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കത്ാചി ത്യ൭രയ൭ഹമ് വീരയാത്് രരയടന് ശ്രുത്ിവീമ് ഇമാമ്
രലമ് നാക സഹശ്സ സയ ത്ാരയന് രരവമത്ാരമൈഃ ൧
ക
ത ത കാമ്ന
ച കുണ്ടലൈഃ
നീല ജീമൂത് സമ്ാര
സ്പ്
രയമ് മലാക സയ ജനയന് കിരീടീ രരികാ൭൭യുത്ൈഃ
സ
വയചരമ് ത്ണ്ടകാ൭രണയമ് രുഷി മാമ്ാനി
രക്ഷയന് ൨
ത മഹാ മുനിൈഃ
വിരവാമിമശ്ത്ാ൭ത് ത്രാത്മാ
മ ത്വിശ്ത്മസ്ാ
മ
സവയമ് കത്വാ ത്രരത്മ് നമരശ്ൈമ് ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൩
അത്യ രക്ഷത്ു മാമ് രാമൈഃ രരവ കാമല സമാഹിത്ൈഃ
മാരീചാ മന്മ രയമ് മകാരമ് സമുത്ന്ന
പ മ് നമരരവര ൪
ത ാ
ഇത്ി ഏവമ് ഉമക്ത്ാ ത്രാത്മാ
രാജാ ത്രരത് സ്ത്
മ
ശ്രത്യുവാച മഹാരാകമ് വിരവാമിശ്ത്മ് മഹാ മുനിമ് ൫
രാമലാ ത്വാത്ര വര്മഷാ൭യമ് അശ്കുത്ാ൭ശ്സ് ത ശ്ച രാകവൈഃ
കാമമ് ത്ു മമ യത്് കസനയമ് മയാ സഹ കമിഷയത്ി ൬
ക
രമലന ചത്ുരമമ്ണ
സവയമ് ഏത്യ നിരാചരാന്
സ
വത്ിഷയാമി മുനി മശ്രഷ്ട രശ്ത്ുമ് ത്വ യമത്പ്ിത്മ്
൭
ഇത്ി ഏവമ് ഉക്ത്ൈഃ സ മുനീ രാജാനമ് ഇത്മ് അശ്രവീത്്
ത ത്സയ രക്ഷസൈഃ ൮
രാമാ ന്നാ൭നയത്് രലമ് മലാമക രരയാപ്മ്
മത്വത്ാനാമ൭രി രവാന് സമമരഷു അരിരാലക: ൯
ആസീത്് ത്വ ശ്കുത്മ് കര മ ശ്ത്ിമലാമക വിത്ിത്മ് ശ്നുര
ത ൧0
കാമമ് അസ്ുത മഹത്് കസനയമ് ത്ിഷ്ട ത്വിഹ രരമ്ര
ത യ നിശ്കമഹ
രാമലാ൭രി ഏഷ മഹാ മത്ജാൈഃ സമര ത സ്സ
ത ൧൧
കമിമഷയ രാമമ് ആത്ായ സവസ്ിത മത്൭സ്ുത രരമ്ര
ത ് ആത്ായ ശ്നുരാ൭൭ത്മജമ്
ഏവമ് ഉക്ത്വാ ത്ു സ മുനി സ്മ
ജകാമ രരമ ശ്രീമത്ാ വിരവാമിശ്ത്ൈഃ സവമ് ആശ്രമമ് ൧൨
ത്മ് ത്ത്ാ ത്ണ്ടകാ൭രമണയ യജ്ഞമ് ഉത്തിരയ ത്ീക്ഷിത്മ്
പ രയന് ത്നുൈഃ ൧൩
രരൂവാ൭വസ്ിത മത്ാ രാമ ശ്ചിശ്ത്മ് വിസ്ാ
ജ ശ്രീമാന് രാലൈഃ രയാമൈഃ രുമരക്ഷണൈഃ
അജാത് വയമ്നൈഃ
ഏക വശ്സ് ത ത്മരാ ത്നവീ രികീ കനക മാലയാ ൧൪
ത മസവന മത്ജസാ
മരാരയന് ത്ണ്ടകാ൭രണയമ് ത്ീമപ്ന
അശ്ത്ുരയത് ത്ത്ാ രാമമാ രാല ചശ്ൈ ഇമവാത്ിത്ൈഃ ൧൫
ക
ത ത കാമ്ന
ച കുണ്ടലൈഃ
ത്മത്ാ൭ഹമ് മമക സമ്ാര
സ്പ്
രലീ ത്ത്ത വമരാ ത്രാത്്
ആജകാമ ത്ത്ാ൭൭ശ്രമമ് ൧൬
പ
മത്ന ശ്ത്ുഷ്ടൈഃ ശ്രവിമഷ്ടാ൭ഹമ് സഹകസവ ഉത്യത്ാ൭൭യുത്ൈഃ
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മാമ് ത്ു ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്നുൈഃ സജയമ് അസശ്മ്പാൈ ശ്ചകാര സ: ൧൭
അവജാനന് അഹമ് മമാഹാത്് രാമലാ൭യമ് ഇത്ി രാകവമ്
വിരവാമിശ്ത് സയ ത്ാമ് മവത്ിമ് അരയത്ാവമ് ശ്കുത് ത്വരൈഃ ൧൮
ത ത്ാ രാണൈഃ രിത്ൈഃ രശ്ത്ു നിരര്ഹണൈഃ
മത്ന മുക്ത് സ്മ
മത്നാ൭ഹമ് ത്ാടിത്ൈഃ ക്ഷിപ്ൈഃത സമുമശ്ത് രത് മയാജമന ൧൯
ത ത്ത്ാ വീമരണ രക്ഷിത്:
മനച്ചത്ാ ത്ാത് മാമ് ഹമ്ുമ്
ത ൭ഹമ് അമചത്നൈഃ ൨0
രാമ സയ രര മവമകന നിരമസ്ാ
രാത്ിമത്ാ൭ഹമ് ത്ത്ാ മത്ന കമ്പീമര സാകരാ൭മ്പസി
ക ശ്രത്ി കത്ൈഃ രുരീമ് ൨൧
ശ്രാരയ സമ്ജ്ഞാമ് ചിരാത്് ത്ാത് ലമ്ാമ്
ഏവമ് അസ്ിമ ത്ത്ാ മുക്ത്ൈഃ സഹായാ സ്ുത നിരാത്ിത്ാൈഃ
ത
അശ്കുത്ാ൭മശ്സ്ണ
രാമമണ രാമലനാ൭ക്ലിഷ്ട കരണാ
൨൨
മ
ത്ന് മയാ വാരയമാണ സ്ത്വമ് യത്ി രാമമണ വിശ്കഹമ്
കരിഷയസി ആരത്മ് മകാരാമ് ക്ഷിശ്രമ് ശ്രാരയസി രാവണ
൨൩
ശ്കീടാ രത്ി വിത്ിജ്ഞാനാമ് സമാമജാത്സ്വ രാലിനാമ്
ത
രക്ഷസാമ് കചവ സമ്ാരമ്
അനരമ്
ത ചാ൭൭ഹരിഷയസി ൨൪
ഹര്മയ ശ്രാസാത് സമ്പാത്ാമ് നാനാ രത് ന വിരൂഷിത്ാമ്
ക വിനഷ്ടാമ് കമത്ിലീ ശ്കുമത്
ശ്ത്ക്ഷയസി ത്വമ് രുരീമ് ലമ്ാമ്
൨൫
ശ
അകുരവമൈാ൭രി രാരാനി രുചയൈഃ രാര സശ്മ്യാത്്
രര രാകര: വിനരയൈി മത്സ്യാ നാക ശ്ഹമത് യത്ാ ൨൬
ക
ത്ിവയ ചൈന ത്ിക്ത്ാമ്ാന്
ത്ിവയാ൭൭രരണ രൂഷിത്ാന്
ശ്ത്ക്ഷയസി അരിഹത്ാന് രൂമൗ ത്വ മത്ാഷാത്് ത്ു രാക്ഷസാന്
൨൭
ശ്ഹുത് ത്ാരാന് സത്ാരാമ് ശ്ച ത്ര വിശ്ത്വമത്ാ ത്ിരൈഃ
ഹത് മരഷാന് അരരണാന് ശ്ത്ക്ഷയസി ത്വമ് നിരാചരാന് ൨൮
ത
രര ജാല രരിക്ഷിപ്ാമ്
അക്ിന ജവാലാ സമാ ശ്വുത്ാമ്
ക ശ്ത്ക്ഷയസി ത്വമ് ന സമ്യ:
ശ ൨൯
ശ്രത്ക്ത് രവനാമ് ലമ്ാമ്
രര ത്ാര അരിമര്ഷാത്് ത്ു ന അനയത്് രാരത്രമ് മഹത്്
ശ്രമത്ാനാമ് സഹശ്സാണി ത്വ രാജന് രരിശ്കഹൈഃ ൩0
രവ സവ ത്ാര നിരത്ൈഃ സവ കുലമ് രക്ഷ രാക്ഷസ
മാനമ് ശ്വുത്തിമ് ച രാജയമ് ച ജീവിത്മ് മചഷ്ടമ് ആത്മനൈഃ ൩൧
കളശ്ത്ാണി സൗമയാനി മിശ്ത് വരമ്
ക ത്കത്വ ച
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യത്ീച്ചസി ചിരമ് മരാക്ത്ുമ് മാ ശ്കുത്ാ രാമ വിശ്രിയമ് ൩൨
നിവാരയമാണൈഃ സുശ്ഹുത്ാ മയാ ശ്രുരമ്
ശ്രസഹയ സീത്ാമ് യത്ി ത്ര്ഷയിഷയസി
കമിഷയസി ക്ഷീണ രലൈഃ സരാൈമവാ
യമ ക്ഷയമ് രാമ രരാ൭൭ത്ത ജീവിത്ൈഃ ൩൩
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട അഷ്ട ശ്ത്ിമ് ശ സ്സര:ക
ഏയകാന ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര്:ക
ച
ഏവമ് അസ്ിമ ത്ത്ാ മുക്ത്ൈഃ കത്മ്ിത്്
മത്ന സമയുമക
ഇത്ാനീമ് അരി യ ശ്ത്വുത്തമ് ത് ശ്ച്ചുണുഷവ യ ത്ുത്തരമ് ൧
ത ാ ശ്കുത്ൈഃ
രാക്ഷസാരയാമ് അഹമ് ത്വാരയാമ് അനിരവിണ്ണ സ്ത്
സഹിമത്ാ ശ്മുക രൂരാരയാമ് ശ്രവിമഷ്ടാ ത്ണ്ടകാ വനമ് ൨
ക മഹാ രലൈഃ
ത്ീപ് ത ജിമഹവാ മഹാ കായ സ്ീത ക്ഷ് ണ ശ്രുമ്ാ
വയചരമ് ത്ണ്ടകാ൭രണയമ് മാമ് സ രമക്ഷാ മഹാ ശ്മുകൈഃ ൩
അക്ിന മഹാമശ്ത്ഷു ത്ീമരഷു
കചത്യ ശ്വുമക്ഷഷു രാവണ
ത
ത രസാമ് സ്ാ
ത ന് സശ്മ്പത്ര്ഷയന് ൪
അത്യൈ മകാമരാ വയചരമ് സ്ാ
നിഹത്യ ത്ണ്ടകാ൭രമണയ ത്ാരസാന് ത്രചാരിണൈഃ
മ
ത ാമ് ത്ത്ാ മാമ്ാനി
സ
രുത്ിരാണി രിരമ് മസ്ഷ
രക്ഷയന് ൫
സ
ത സയന് വന മകാചരാന്
രുഷി മാമ്ാ൭രനൈഃ
ശ്കൂര ശ്സ്ാ
ത്ത്ാ രുത്ിര മമത്താ൭ഹമ് വയചരമ് ത്ണ്ടകാ വനമ്
ത്ത്ാ൭ഹമ് ത്ണ്ടകാ൭രമണയ വിചരന് ത്ര മ ത്ൂഷകൈഃ ൬
ആസാത്യമ് ത്ത്ാ രാമമ് ത്ാരസമ് ത്രമ്
മ ചാരിണമ്
മ
കവമത്ഹീമ് ച മഹാ രാകാമ് ലക്ഷ്ണമ്
ച മഹാ രത്മ് ൭
ത്ാരസമ് നിയത്ാ൭൭ഹാരമ് സരവ രൂത് ഹിമത് രത്മ്
മസാ൭ഹമ് വനകത്മ് രാമമ് രരിരൂയ മഹാ രലമ് ൮
മ ന്
ത്ാരമസാ൭യമ് ഇത്ി ജ്ഞാത്വാ രൂരവ കവരമ് അനുസ്ര
ക
അരയത്ാവമ് ഹി സുസശ്മ്ുത്ത
സ്ീത ക്ഷ് ണ ശ്രുമങ്കാ ശ്മുകാ൭൭ശ്കുത്ിൈഃ
൯
ത ് ശ്രഹാരമ് അനുസ്ര
മ ന്
ജികാമ്ു:സ അശ്കുത് ശ്രജ്ഞ സ്മ
ത യാ രാണാൈഃ രിത്ാൈഃ രശ്ത്ു നിരര്ഹണാൈഃ
മത്ന മുക്ത്ാ ശ്സ്മ
വിശ്കുഷയ രലവ ച്ചാരമ് സുരരാ൭നില
നിസ്സവനാ: ൧0
ണ
ക
മത് രാണാ വശ്ജ സമ്ാരാൈഃ
സുമകാരാ രക്ത് മരാജനാൈഃ
ആജക്ുമ ൈഃ സഹിത്ാൈഃ സമരവ ശ്ത്യൈഃ സന്നത് രരവണൈഃ ൧൧
രരാശ്കമമജ്ഞാ രാമ സയ രമടാ ശ്ത്ുഷ്ട രയൈഃ രുരാ
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അരണയകാമ്:ട
ത ത്ാ മുക്ത് സ്ാ
ത വുരൗ രാക്ഷസൗ ഹത്ൗ ൧൨
സമുശ്ത്ാ
പ ൈ സ്മ
ച
രമരണ മുമക്ത്ാ രാമ സയ കത്മ്ിത്്
ശ്രാരയ ജീവിത്മ്
ത രമസാ൭ഹമ് സമാഹിത്ൈഃ ൧൩
ഇഹ ശ്രശ്വാജിമത്ാ യുക്ത് സ്ാ
ണ
ശ്വുമക്ഷ ശ്വുമക്ഷ ഹി രരയാമി ചീര ശ്കുപാ൭ജിനാ൭മ്പരമ്
ത ് ഇവാ൭ൈകമ് ൧൪
ശ്കുഹീത് ത്നുഷമ് രാമമ് രാര ഹസ്മ
അരി രാമ സഹശ്സാണി രീത്ൈഃ രരയാമി രാവണ
രാമ രൂത്മ് ഇത്മ് സരവമ് അരണയമ് ശ്രത്ിരാത്ി മമ ൧൫
രാമമ് ഏവ ഹി രരയാമി രഹിമത് രാക്ഷമസരവര
ന
ശ്ത്ുഷ്ടവാ സവപ്കത്മ്
രാമമ് ഉശ്ത്മ
പ ാമി വിമചത്നൈഃ ൧൬
രകാരാ൭൭ത്ീനി നാമാനി രാമ ശ്ത്സ് ത സയ രാവണ
ജ
രത്ാ
മമ ൧൭
ന നി ച രത്ാ കശ്ചവ ശ്ത്ാസമ് സമ്നയൈി
അഹമ് ത്സയ ശ്രരാവമജ്ഞാ ന യുത്തമ് മത്ന മത് ക്ഷമമ്
ത ൧൮
രലിമ് വാ നമുചിമ് വാ൭രി ഹനയാ ത്തി രകു നമ്ന:
രമണ രാമമണ യുത്തസവ ക്ഷമാമ് വാ കുരു രാക്ഷസ
ന മത് രാമ കത്ാ കാരയാ യത്ി മാമ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് ഇച്ചസി ൧൯
രഹവ: സാത്മവാ മലാമക യുക്ത്ാ ത്രമ്
മ അനുഷ്ടിത്ാ:
രമരഷാമ് അരരാമത്ന വിനഷ്ടാ: സരരിച്ചത്ാ: ൨0
മസാ൭ഹമ് ത്വാ൭രരാമത്ന വിനമരയയമ് നിരാചര
കുരു യ മത്ത ക്ഷമമ് ത്ത്തവ മ൭ഹമ് ത്വാ൭നാ൭നുയാമി ഹ൨൧
രാമ ശ്ച ഹി മഹാ മത്ജാ മഹാ സമത്തവാ മഹാ രല:
അരി രാക്ഷസ മലാക സയ ന രമവത്് അൈമകാ൭രി സ: ൨൨
ത ന കത്: കര:
യത്ി രൂരണകാ
മഹമത്ാ: ജനസ്ാ
പ
അത്ിശ്വുമത്താ ഹത്: രൂരവമ് രാമമണാ൭ക്ലിഷ്ട കരണാ
൨൩
മ
അശ്ത് ശ്രൂഹി യത്ാ ത്ത്വമ് മകാ രാമ സയ വയത്ിശ്കമ: ൨൪
ഇത്മ് വമചാ രൈു ഹിത്ാരിനാ
മയാ
ത
യ മത്ാചയമാനമ് യത്ി നാ൭രിരത്സ്യമസ
സരാൈവ സ്ത്യക്ഷയസി ജീവിത്മ് രമണ
ഹമത്ാ൭ത്യ രാമമണ രകര: അജിഹ്മ്കകൈഃ ൨൫
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ഏമകാന ചത്വാരിമ് ശ
സ്സര:ക
ചത്വാരിമ് ശ സ്സര:ക
മാരീമചന ത്ു ത് ത്വാകയമ് ക്ഷമമ് യുക്ത്മ് ച നിരാചര:
ഉമക്ത്ാ ന ശ്രത്ിജശ്കാഹ മരുത കാമ ഇവൗ ഷത്മ് ൧
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അരണയകാമ്:ട
ത്മ് രത്യ ഹിത് വക്ത്ാരമ് മാരീചമ് രാക്ഷസാ൭ത്ിരൈഃ
അശ്രവീത്് രരുഷമ് വാകയമ് അയുക്ത്മ് കാല മചാത്ിത്ൈഃ ൨
യ ത്ിക കല ത് ത്൭യുക്ത്ാ൭രമ്
ത മാരീച മയി കത്യമത്
പ
ത രീജമ് ഇവൗഷമര ൩
വാകയമ് നിപലമ്
അത്യരമ്
ത ഉപ്മ്
ത്വ ത്വാകകയ ര ന ത്ു മാമ് രകയമ് മരത്തുമ് രാമ സയ സമയുമക
രാര രീല സയ മൂര ക സയ മാനുഷ സയ വിമരഷത്ൈഃ ൪
യ സ്ത്യക്ത്വാ സുശ്ഹുമത്ാ രാജയമ് മാത്രമ് രിത്രമ് ത്ത്ാ
ശ്സ്ീത വാകയമ് ശ്രാശ്കുത്മ് ശ്രുത്വാ വനമ് ഏക രമത് കത്ൈഃ ൫
അവരയമ് ത്ു മയാ ത്സയ സമയുമക കര കാത്ിനൈഃ
ശ്രാകണൈഃ ശ്രിയത്രാ സീത്ാ ഹരവയാ
ത്വ സന്നിത്ൗ ൬
ത
ഏവമ് മമ നിശ്ചിത്ാ രുത്തി: ശ്ഹുത്ി മാരീച വരമത്
ത
ന വയാവരയിത്ുമ്
രകയാ മസകശ്ൈ: അരി സുരാ൭സുകരൈഃ ൭
ത
മത്ാഷമ് കുണമ് വാ സശ്മ്പുഷ്ട സ്ത്വമ് ഏവമ് വക്ത്ുമ്
അര്ഹസി
അരായമ് വാ൭രി ഉരായമ് വാ കാരയ സയാ൭സയ വിനിശ്ചമയ ൮
സശ്മ്പുമഷ്ടന ത്ു വക്ത്വയമ് സചിമവന വിരശ്ചിത്ാ
ഉത്യത്ാ൭0ജലിനാ രാമജ്ഞ യ ഇമച്ച ത്ൂപ ത്ിമ് ആത്മനൈഃ ൯
വാകയമ് അശ്രത്ികൂലമ് ത്ു ശ്മുത്ു രൂരവമ് രുരമ് ഹിത്മ്
ഉരചാമരണ യുക്ത്മ് ച വക്ത്മവയാ വസുത്ാ൭ത്ിരൈഃ ൧0
സ അവമരമ്
ത ത്ു യ ത്വാകയമ് മാരീച ഹിത്മ് ഉചയമത്
നാ൭രിനൈത്ി ത് ശ്ത്ാജാ മാനാ൭ര്മഹാ മാന വരിത്മ്
൧൧
ജ
രമ് ച രൂരാണി രാജാമനാ ത്ാരയൈി അമിത്ൗജസൈഃ
അമക് ന രിശ്ൈ സയ മസാമ സയ യമ സയ വരുണ സയ ച ൧൨
ഔഷ്ണയമ് ത്ത്ാ വിശ്കമമ് ച സൗമയമ് ത്ണ്ടമ് ശ്രസന്നത്ാമ്
ത്ാരയമ്ിത മഹാത്മാമനാ രാജാന: ക്ഷണത്ാചര
മ ത്് സരവാ സവ൭വസ്ാ
ത സു മാനയാൈഃ രൂജയാ ശ്ച രാരിവാൈഃ
ത്സ്ാ
൧൩
ത
ത്വമ് ത്ു ത്രമ്
മ അവിജ്ഞായ മകവലമ് മമാഹമ് ആസ്ിത ത്ൈഃ
അരയാകത്മ് മാമ് ത്ൗരാത്മയാത്് രരുഷമ് വക്ത്ുമ് ഇച്ചസി ൧൪
കുണ മത്ാഷൗ ന ശ്രുച്ചാമി ക്ഷമമ് ചാ൭൭ത്മനി രാക്ഷസ
മമയാക്ത്മ് ത്വ ച ഏത്ാവത്് സശ്മ്പത്യ൭മിത് വിശ്കമ ൧൫
അസ്ിമ മ് സ്ുത ത്വമ് മഹാ ശ്കുമത്യ സാഹായ്യമ് കരുമ്
ത അര്ഹസി
ശ്രുണു ത് ത്ര
ക മ സാഹാമയ്യ യത്ാ
ക രയമ് വചനാന് മമ ൧൬
സൗവര ണ സ്ത്വമ് ശ്മുമകാ രൂത്വാ ചിമശ്ത്ാ രജത് രിൈുരിൈഃ
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അരണയകാമ്:ട
ആശ്രമമ ത്സയ രാമ സയ സീത്ായാ: ശ്രമുമക ചര ൧൭
ശ്രമലാരയിത്വാ കവമത്ഹീമ് യമത്ഷ്ടമ് കൈുമ് അര്ഹസി
൧൮
ച
മ ാ
ത്വാമ് ത്ു മായാ ശ്മുകമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ കാമ്നമ്
ജാത് വിസ്യ
ആനകയനമ് ഇത്ി ക്ഷിശ്രമ് രാമമ് വക്ഷയത്ി കമത്ിലീ ൧൯
അരശ്കാമൈ ത്ു കാകുമത്സ്ത ത്ൂരമ് യാത്വാ ഹി ഉത്ാഹര
മ
ഹാ സീമത് ലക്ഷ്മണ
മത്യവമ് രാമ വാകയാ൭നു രൂരകമ് ൨0
ത് ശ്ച്ചുത്വാ രാമ രത്വീമ് സീത്യാ ച ശ്രമചാത്ിത്:
അനുകച്ചത്ി സശ്മ്പാമ്:ത സൗമിശ്ത്ി: അരി സൗശ്ഹുത്ാത്് ൨൧
മ
അരശ്കാമൈ ച കാകുമസ് ത ലക്ഷ്മണ
ച യത്ാ സുകമ്
ആനയിഷയാമി കവമത്ഹീമ് സഹശ്സാ൭ക്ഷൈഃ രചീമ് ഇവ ൨൨
ഏവമ് ശ്കുത്വാ ത്വിത്മ് കാരയമ് യ മത്ഷ്ടമ് കച്ച രാക്ഷസ
രാജയസയ അരമ്
ത ശ്രത്ാസയാമി മാരീച ത്വ സുശ്വത് ൨൩
കച്ച സൗമയ രിവമ് മാരമ്
ക കാരയസയാ൭സയ വിശ്വുത്തമയ
ട
അഹമ് ത്വാ൭നുകമിഷയാമി സ രമത്ാ ത്മ്കാ
വനമ് ൨൪
ച
ശ്രാരയ സീത്ാമ് അയുമത്തന വമ്യിത്വാ
ത്ു രാകവമ്
ക ശ്രത്ി കമിഷയാമി ശ്കുത് കാരയൈഃ സഹ ത്വയാ ൨൫
ലമ്ാമ്
ന മചത്് കമരാഷി മാരീച ഹന്മി ത്വാമ് അഹമ് അത്യ കവ
ഏത്ത്് കാരയമ് അവരയമ് മമ രലാ ത്൭രി കരിഷയസി ൨൬
ത ന ജാത്ു സുകമ് ഏത്മത് ൨൭
രാമജ്ഞാ ഹി ശ്രത്ികൂലമസ്ാ
ശ മസ് ത
ആസാത്യ ത്മ് ജീവിത് സമ്യ
ശ്മുത്യു ശ്രുമവാ
ഹയത്യ മയാ വിരുത്യ
ത
ഏത് ത്യത്ാവത്് ശ്രത്ിശ്കുഹയ രുത്തയാ
യ ത്൭ശ്ത് രത്യമ് കുരു ത്ത്് ത്ത്ാ ത്വമ് ൨൮
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ചത്വാരിമ് ശ സ്സര:ക
ഏക ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര്:ക
ആജ്ഞമപ്ാത രാജവ ത്വാകയമ് ശ്രത്ികൂലമ് നിരാചരൈഃ
അശ്രവീത്് രരുഷമ് വാകയമ് മാരീമചാ രാക്ഷസാ൭ത്ിരമ് ൧
മകനാ൭യമ് ഉരത്ിഷ്ട മസ് ത വിനാരൈഃ രാര കരണാ
മ
സ രുശ്ത് സയ സ രാശ്ഷ്ട സയ സാ മാത്യ സയ നിരാചര ൨
ക സ്ത്വയാ സുകിനാ രാജന് നാ൭രിനൈത്ി രാരശ്കുത്്
മക മനത്മ് ഉരത്ിഷ്ടമ് മത് ശ്മുത്യു ത്വാരമ് ഉരായത്ൈഃ ൩
ത സുവയക്ത്മ് ഹീന വീരയാ നിരാചരാ:
രശ്ത്വ സ്വ
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ഇച്ചൈി ത്വാമ് വിനരയൈമ് ഉരരുത്തമ് രലീയസാ ൪
മക മനത്മ് ഉരത്ിഷ്ടമ് മത് ക്ഷുമശ്ത്ണാ൭ഹിത് വാത്ിനാ
യ സ്ത്വാമ് ഇച്ചത്ി നരയൈമ് സവ ശ്കുമത്ന നിരാചര ൫
ത രാവണ
വത്യാൈഃ കലു ന ഹനയമൈ സചിവാ സ്വ
ണ ി സരവരൈഃ ൬
മയ ത്വാമ് ഉത്ത്
പ മ് ആരൂടമ് ന നിശ്കുഹ്ൈ
അമാകത്യൈഃ കാമ ശ്വുമത്താ ഹി രാജാ കാരത്മ് ആശ്രിത്ൈഃ
നിശ്കാഹയൈഃ സരവത്ാ സത്ിപ ര ന നിശ്കാമഹയാ നിശ്കുഹയമസ ൭
ത്രമ്
മ അരമ്
ത ച കാമമ് ച യര ശ്ച ജയത്ാമ് വര
ന
സവാമി ശ്രസാത്ാത്് സചിവാൈഃ ശ്രാപ്ുവൈി
നിരാചര ൮
വിരരയമയ ത്ു ത്ത്് സരവമ് വയരമ്
ത രവത്ി രാവണ
വയസനമ് സവാമി കവകുണയാത്് ശ്രാപ്ുന വൈീത്മര ജനാൈഃ ൯
രാജ മൂമലാ ഹി ത്ര മ ശ്ച ജയ ശ്ച ജയത്ാമ് വര
മ ത്് സരവാ സവ൭വസ്ാ
ത സു രക്ഷിത്മവയാ നരാ൭ത്ിരാ: ൧0
ത്സ്ാ
ണ നിരാചര
രാജയമ് രാലയിത്ുമ് രകയമ് ന ത്ീമക്ഷ്ന
ന ചാ൭രി ശ്രത്ികൂമലന നാ൭വിനീമത്ന രാക്ഷസ ൧൧
മയ ത്ീക്ഷ് ണ മശ്ൈാൈഃ സചിവാ രജയമൈ സഹ മത്ന കവ
വിഷമമ ത്ുരകാ: രീശ്കാ മൈ സാരത്മയാ യത്ാ ൧൨
രഹവൈഃ സാത്മവാ മലാമക യുക്ത് ത്രമ്
മ അനുഷ്ടിത്ാൈഃ
രമരഷാമ് അരരാമത്ന വിനഷ്ടാൈഃ സരരിച്ചത്ാൈഃ ൧൩
ണ രാവണ
സവാമിനാ ശ്രത്ികൂമലന ശ്രജാ സ്ീത മക്ഷ്ന
രക്ഷയമാണാ ന വരമൈ
മമഷാ മകാമായുനാ യത്ാ ൧൪
ത
അവരയമ് വിനരിഷയൈി സമരവ രാവണ രാക്ഷസാൈഃ
മയഷാമ് ത്വമ് കരമരാ
രാജാ ത്ുരുത്തി:
അജിമത്ശ്ൈിയൈഃ ൧൫
ക
പ
ത് ത്ിത്മ് കാകത്ാളീയമ് മകാരമ് ആസാത്ിത്മ് മയാ
അകശ്ത്വ മരാചനീയ സ്ത്വമ് സ കസമനയാ വിനരിഷയസി
൧൬
മാമ് നിഹത്യ ത്ു രാമ ശ്ച ന ചിരാത്് ത്വാമ് വത്ിഷയത്ി
അമനന ശ്കുത് ശ്കുമത്യാ൭സ്ിമ ശ്മിമയ യ ത്൭രിണാ ഹത്ൈഃ ൧൭
ത്രനാത്്
ഏവ രാമ സയ ഹത്മ് മാമ് ഉരത്ാരയ
ശ
ആത്മാനമ് ച ഹത്മ് വിത്തി ശ്ഹുത്വാ സീത്ാമ് സരാൈവമ് ൧൮
ആനയിഷയസി മചത്് സീത്ാമ് ആശ്രമാത്് സഹിമത്ാ മയാ
കനവ ത്വമ് അസി കനവാ൭ഹമ് കനവ ലമ്ാക ന രാക്ഷസാൈഃ
൧൯
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അരണയകാമ്:ട
നിവാരയമാണ സ്ുത മയാ ഹികത്ഷിണാ
ന ശ്മുഷയമസ വാകയമ് ഇത്മ് നിരാചര
രമരത് കല്ാപ ഹി കത്ാ യുമഷാ നരാ
ണ ി സുശ്ഹുത്ിപ : ഈരിത്മ് ൨0
ഹിത്മ് ന ശ്കുഹ്ൈ
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ഏക ചത്വാരിമ് ശ സ്സര:ക
തവി ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര്:ക
ഏവമ് ഉക്ത്വാ ത്ു രരുഷമ് മാരീമചാ രാവണമ് ത്ത്ൈഃ
ച ശ്രമരാൈഃ ൧
കച്ചാവൈഃ ഇത്യ൭ശ്രവീ ത്തീമനാ രയാ ശ്ത്ാശ്ത്ിമ്ര
ത രര ചാരാ൭സി ത്ാരിണാ
ശ്ത്ുഷ്ടാ ശ്ചാ൭ഹമ് രുന മസ്ന
ത
മ ത്വമത്ാത്യത് രമശ്സ്ണ
വിനഷ്ടമ് ജീവിത്മ് ച മമ ൨
ന ഹി രാമമ് രരാശ്കമയ ജീവന് ശ്രത്ിനിവരമത്
ത
വരമത്
ശ്രത്ിരൂമരാ൭സൗ യമ ത്മ് ട ഹത്സയ മത് ൩
ത
കിമ് നു രകയമ് മയാ കരുമ്
ത ഏവമ് ത്വയി ത്ുരാ൭൭ത്മനി
ഏഷ കച്ചാ മയ൭ഹമ് ത്ാത് സവസ്ിത മത്൭സ്ുത നിരാചര ൪
ശ്രശ്ഹുഷ്ട സ്ത്വ൭രവത്് മത്ന വചമനന സ രാക്ഷസൈഃ
ശ ിഷ്ടമ് ഇത്മ് വചനമ് അശ്രവീത്് ൫
രരിഷവജയ സുസമ്്ല
ത
ഏത് ച്ചൗണ്ടീരയ യുക്ത്മ് മത് മ ച്ചമ്ാത്ിവ
രാഷിത്മ്
ഇത്ാനീമ് അസി മാരീചൈഃ രൂരവമ് അമനയാ നിരാചരൈഃ ൬
ആരുഹയത്ാമ് അയമ് രീശ്കമ് കമകാ രത് ന വിരൂഷിത്ൈഃ
മയാ സഹ രമത്ാ യുക്ത്ൈഃ രിരാച വത്കനൈഃ കകരൈഃ ൭
ത അര്ഹസി
ശ്രമലാരയിത്വാ കവമത്ഹീമ് യമത്ഷ്ടമ് കമ്ുമ്
ത്ാമ് രൂമനയ ശ്രസരമ് സീത്ാമ് ആനയിഷയാമി കമത്ിലീമ് ൮
ത്മത്ാ രാവണ മാരീചൗ വിമാനമ് ഇവ ത്മ് രത്മ്
മ ത്ാ൭൭ശ്രമ മണ്ടലാത്് ൯
ആരുഹയ യയത്ുൈഃ രീശ്കമ് ത്സ്ാ
ത്കത്വ ത്ശ്ത് രരയൈൗ രട്ടണാനി വനാനി ച
കിരീമ് ശ്ച സരിത്ൈഃ സരവാ രാശ്ഷ്ടാണി നകരാണി ച ൧0
സമമത്യ ത്ണ്ടകാ൭രണയമ് രാകവ സയാ൭൭ശ്രമമ് ത്ത്ൈഃ
ത്ത്ര ശ സഹ മാരീമചാ രാവമണാ രാക്ഷസാ൭ത്ിരൈഃ ൧൧
മ ത്് ത്ത്ൈഃ കാമ്ന
ച രൂഷണാത്്
അവത്ീരയ രത്ാത്് ത്സ്ാ
ഹമസ് ത ശ്കുഹീത്വാ മാരീചമ് രാവമണാ വാകയമ് അശ്രവീത്് ൧൨
ഏത് ശ്ത്ാമാ൭൭ശ്രമ രത്മ് ശ്ത്ുരയമത് കത്ളീ ശ്വുത്മ്
ശ്കിയത്ാമ് ത്ത്് സമക രീശ്കമ് യത്൭രമ്
ത വയമ് ആകത്ാൈഃ ൧൩
ത ാ
സ രാവണ വചൈഃ ശ്രുത്വാ മാരീമചാ രാക്ഷസ സ്ത്
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ശ്മുമകാ രൂത്വാ൭൭ശ്രമ ത്വാരി രാമ സയ വിചചാര ഹ ൧൪
ത യ മഹത്് അത്ുപ ത് ത്രനമ്
സ ത്ു രൂരമ് സമാസ്ാ
ശ
ക
മണി ശ്രവര ശ്രുമ്ാ൭ശ്കൈഃ
സിത്ാ൭സിത് മുകാ൭൭ശ്കുത്ിൈഃ ൧൫
രക്ത് രമത്മാത്ല
പ മുക ഇശ്ൈ നീമലാത്ല
പ ശ്രവാൈഃ
കിമ്ിച ത്രയുന്നത് ശ്കീവ ഇശ്ൈ നീല നിമരാത്രൈഃ ൧൬
ത ുത വശ്ജ സമ്ാരമ്
ക
കുമമ്മ്
ഉത്രമ് ചാ൭സയ രാസവരമ്
ജ ക സന്നിരൈഃ ൧൭
മത്ൂക നിര രാര്രവ ശ്ച രത്മ കിമ്ല്
ക
ത ു ജങ്കൈഃ സുസമ്ഹത്ൈഃ
കവടൂരയ സമ്ാര
കുര സ്ന
ത
ഇശ്മ്ാ൭൭യുത്
സവമരന
ണ രുമച്ച മനാര്ത്വമ് വിരാജിത്ാ ൧൮
മമനാഹര സ്ിന ക്ത് വമരാണ രകത് ന രാനാ
വികത് ശ്രവുത്ൈഃ
ന
ക്ഷമണന രാക്ഷമസാ ജാമത്ാ ശ്മുകൈഃ രരമ മരാരനൈഃ ൧൯
വനമ് ശ്രജവലയന് രമയമ് രാമാ൭൭ശ്രമ രത്മ് ച ത്ത്്
മമനാഹരമ് ത്രനീയമ്
രൂരമ് ശ്കുത്വാ സ രാക്ഷസൈഃ ൨0
ശ
ശ്രമലാരനാ൭രമ്
ത കവമത്ഹയാ നാനാ ത്ാത്ു വിചിശ്ത്ിത്മ്
വിചരന് കച്ചമത് സമയക് രാത്വലാനി സമൈത്ൈഃ ൨൧
രൂകരയ രിൈു രകത് ശ്ചിമശ്ത്ാ രൂത്വാ ച ശ്രിയ ത്രനൈഃ
ശ
വിടരീനാമ് കിസലയാന് ര0ക്ത്വാത്ന് വിചചാര ഹ ൨൨
ത ൈഃ
കത്ളീ ശ്കുഹകമ് കത്വാ കരികാരാന്
ഇത് സ്ത്
ണ
ത നമ്
സമാശ്രയന് മൈ കത്ിൈഃ സീത്ാ സമ്ര
ത്ത്ാ ൨൩
ശ
രാജീവ ചിശ്ത് ശ്രുഷ്ടൈഃ സ വിരരാജ മഹാ ശ്മുകൈഃ
രാമാ൭൭ശ്രമ രത്ാരയാമര വിചചാര യത്ാ സുകമ് ൨൪
രുനര് കത്വാ നിശ്വുത്ത ശ്ച വിചചാര ശ്മുമകാത്തമൈഃ
കത്വാ മുഹൂരമ്
൨൫
ത ത്വരയാ രുനൈഃ ശ്രത്ിനിവരമത്
ത
വിശ്കീടമ് ശ്ച രുന രൂമൗ
രുനര് ഏവ നിഷീത്ത്ി
പ
ആശ്രമ ത്വാരമ് ആകമയ ശ്മുക യൂത്ാനി കച്ചത്ി ൨൬
ശ്മുക യൂകത്ൈഃ അനുകത്ൈഃ രുനമരവ നിവരമത്
ത
സീത്ാ ത്രനമ്
ആകാമ്ക്ഷന് രാക്ഷമസാ ശ്മുകത്ാമ് കത്ൈഃ
ശ
പ
രരിശ്രമത്ി ചിശ്ത്ാണി മണ്ടലാനി വിനിപത്ന്
൨൭
സമുത്വീക്ഷയ ച സമരവ ത്മ് ശ്മുകാ മയ൭മനയ വമനചരാൈഃ
ഉരകമയ സമാശ്കായ വിശ്ത്വൈി ത്ിമരാ ത്ര ൨൮
രാക്ഷസൈഃ മസാ൭രി ത്ാന് വനയാന് ശ്മുകാന് ശ്മുക വമത് രത്ൈഃ
ശ്രച്ചാത്നാ൭രമ്
ത രാവസയ ന രക്ഷയത്ി സശ്മ്സ്ുപ രന് ൨൯
ത്സ്ിമ ന് ഏവ ത്ത്ൈഃ കാമല കവമത്ഹീ രുര മലാചനാ
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കുസുമാ൭രചമയ വയശ്കാ രാത്രാന് അത്യ൭വരത്
ത ൩0
കരികാരാന്
അമരാകാമ് ശ്ച ചൂത്ാമ് ശ്ച മത്ിമരക്ഷണാ
ണ
കുസുമാന് അരചിനവൈീ ചചാര രുചിരാ൭൭നനാ ൩൧
അനര്ഹാ൭രണയ വാസസയ സാ ത്മ് രത് ന മയമ് ശ്മുകമ്
മുക്ത്ാ മണി വിചിശ്ത്ാമ്൭കമ് ത്ത്ര ശ രരമാമ്൭കനാ ൩൨
ത
സാ ത്മ് രുചിര ത്മമ്ാഷ്ടീ
രൂരയ ത്ാത്ു ത്നൂരുഹമ്
മ യാത്ുപ ല്ല നയനാ സമസ്ഹ
ന മ് സമുകത്ക്ഷത് ൩൩
വിസ്മ
സ ച ത്ാമ് രാമ ത്യിത്ാമ് രരയന് മായാ മമയാ ശ്മുകൈഃ
വിചചാര ത്ത് സ്ശ്ത ത് ത്ീരയന് ഇവ ത് ത്വനമ് ൩൪
അശ്ത്ുഷ്ട രൂരവമ് ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ നാനാ രത് ന മയമ് ശ്മുകമ്
മ മ് രരമമ് സീത്ാ ജകാമ ജനകാ൭൭ത്മജാ ൩൫
വിസ്യ
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ത്വി ചത്വാരിമ് ശ സ്സര:ക
പ്തി ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര്:ക
സാ ത്മ് സമശ്മ്പക്ഷയ സുമശ്രാണീ കുസുമാ നയ൭രചിനവത്ീ
മഹമ രാജത് വരാരയാമ്
രാര്രവാരയാമ് ഉരമരാരിത്മ് ൧
ണ
ശ്രശ്ഹുഷ്ടാ ചാ൭നവത്യാമ്ീക ശ്മുഷ്ട ഹാടക വരിനീ
ണ
മ
രരാരമ്
മ൭രിചാ൭൭ശ്കൈ ലക്ഷ്ണമ്
ചാ൭രി സായുത്മ് ൨
ത
ആഹൂയ ആഹൂയ ച രുന: ത്മ് ശ്മുകമ് സാത്ു വീക്ഷമത്
ആകച്ച ആകച്ച രീശ്കമ് കവ ആരയ രുശ്ത് സഹാ൭നുജ ൩
മ
ത്യാ൭൭ഹൂത്ൗ നര വയാശ്കൗ കവമത്ഹയാ രാമ ലക്ഷ്ണൗ
വീക്ഷമാണൗ ത്ു ത്മ് മത്രമ് ത്ത്ാ ത്ശ്ത്ുരത്ു ശ്രുകമ്
൪
മ
ക
മ
രമ്മാന
സ്ുത ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ലക്ഷ്മണാ
രാമമ് അശ്രവീത്്
ത്മ് ഏകവനമ് അഹമ് മമനയ മാരീചമ് രാക്ഷസമ് ശ്മുകമ് ൫
ചരമൈാ ശ്മുകയാമ് ശ്ഹുഷ്ടാൈഃ രാമരന ഉരാത്ിനാ വമന
അമനന നിഹത്ാ രാമ രാജാനൈഃ കാമ രൂരിണാ ൬
അസയ മായാവിമത്ാ മായാ ശ്മുക രൂരമ് ഇത്മ് ശ്കുത്മ്
രാനുമ ത്ുപ രുഷ വയാശ്ക കൈരവ രുര സന്നിരമ് ൭
ശ്മുമകാ മഹയവമ് വിമത്ാ രത് ന വിചിമശ്ത്ാ നാ൭സ്ിത രാകവ
ശ
ജകത്യാമ് ജകത്ീ നാത് മാകയഷാ ഹി ന സമ്യൈഃ
൮
ഏവമ് ശ്രുവാണമ് കാകുത്സ്മ
ത ് ശ്രത്ിവാരയ രുചി സ്ിമ ത്ാ
ഉവാച സീത്ാ സമ്ശ്ഹുഷ്ടാ ചത്മനാ (ചരണാ)
ശ്ഹുത് മചത്നാ ൯
മ
ആരയരുശ്ത്ാ൭രി രാമമാ൭സൗ ശ്മുമകാ ഹരത്ി മമ മനൈഃ
ആനകയനമ് മഹാ രാമഹാ ശ്കീടാ൭രമ്
ത മനാ രവിഷയത്ി ൧0
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മ കമ് രഹവൈഃ രുണയ ത്രനാൈഃ
ഇഹാ൭൭ശ്രമ രമത്൭സ്ാ
ശ
ത ാ ൧൧
ശ്മുകാ ശ്ചരൈി സഹിത്ാ ശ്ചമരാൈഃ ശ്സുമരാ സ്ത്
ത ാ
രുക്ഷാൈഃ ശ്രുഷത് സമ്ാക ശ്ച വാനരാൈഃ കിന്നരാ സ്ത്
വിചരൈി മഹാ രാമഹാ രൂര മശ്രഷ്ടാ മമനാ ഹരാ: ൧൨
ന ചാ൭സയ സശ്ത്ുമരാ രാജന് ശ്ത്ുഷ്ട രൂമരവാ ശ്മുകൈഃ രുരാ
മത്ജസാ ക്ഷമയാ ത്ീര്ത്യാ യത്ാ൭യമ് ശ്മുക സത്തമൈഃ ൧൩
നാനാ വര ണ വിചിശ്ത്ാ൭0മകാ രത് ന രിൈു സമാചിത്ൈഃ
മത്യാത്യന് വനമ് അവയശ്കമ് മരാരമത് രരി സന്നിരൈഃ ൧൪
അമഹാ രൂരമ് അമഹാ ലക്ഷ് ീമ ൈഃ സവര സമ്പ ച്ച മരാരനാ
ശ്മുമകാ൭ത്ുപ മത്ാ വിചിമശ്ത്ാ൭സൗ ശ്ഹുത്യമ് ഹരത്ീവ മമ ൧൫
ത
യത്ി ശ്കഹണമ് അമരയത്ി ജീവന് ഏവ ശ്മുക സ്വ
മ മ് ജനയിഷയത്ി ൧൬
ആശ്ചരയ രൂത്മ് രവത്ി വിസ്യ
ത നാമ് ച നൈഃ രുനൈഃ
സമാപ് ത വന വാസാനാമ് രാജയസ്ാ
അമ്ൈഃത രുര വിരൂഷാ൭മരാത ശ്മുക ഏഷ രവിഷയത്ി ൧൭
രരത്സയാ൭൭രയ രുശ്ത് സയ രവശ്രൂണാമ് മമ ച ശ്രമരാ
മ മ് ജനയിഷയത്ി ൧൮
ശ്മുക രൂരമ് ഇത്മ് ത്ിവയമ് വിസ്യ
ജീവന് ന യത്ി മത്൭മരയത്ി ശ്കഹണമ് ശ്മുക സത്തമൈഃ
അജിനമ് നര രാരൂല
ത രുചിരമ് മമ രവിഷയത്ി ൧൯
നിഹത്സയാ൭സയ സത്തവസയ ജാമ്പൂനത് മയ ത്വചി
രപ പ ശ്രുസയാമ് വിനീത്ായാ മിച്ചാമി അഹമ് ഉരാസിത്ുമ് ൨0
കാമ ശ്വുത്തമ് ഇത്മ് രൗശ്ത്മ് ശ്സ്ീത ണാമ് അസശ്ത്ുരമ് മത്മ്
മ യാ ജനിമത്ാ മമ ൨൧
വരുഷാ ത്ു അസയ സത്തവസയ വിസ്മ
ച മരാമ്ാണ ത്ു മണി ശ്രവര ശ്രുമ്ിണാ
ക
മത്ന കാമ്ന
ത്രുണാ൭൭ത്ിത്യ വമരന
ണ നക്ഷശ്ത് രത് വരസാ
ച
മ മ് ആകത്മ് ൨൨
രരൂവ രാകവസയാ൭രി മമനാ വിസ്യ
ഏവമ് സീത്ാ വചൈഃ ശ്രുത്വാ ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ശ്മുകമ് അത്ുപ ത്മ്
ത രൂമരണ സീത്യാ ച ശ്രമചാത്ിത്: ൨൩
മലാരിത് മസ്ന
മ
ഉവാച രാകമവാ ശ്ഹുമഷ്ടാ ശ്രാത്രമ് ലക്ഷ്ണമ്
വചൈഃ ൨൪
മ
രരയ ലക്ഷ്ണ
കവമത്ഹയാൈഃ ശ്സ്ുപ ഹാമ് ശ്മുക കത്ാമ് ഇമാമ്
രൂര മശ്രഷ്ടത്യാ ഹി ഏഷ ശ്മുമകാ൭ത്യ ന രവിഷയത്ി ൨൫
ത
ശ
ന വമന നമ്മനാമത്തമര
ന കചശ്ത്രത് സശ്മ്മയ
കുത്ൈഃ ശ്രുത്ിവയാമ് സൗമിമശ്ത് മയാ൭സയ കശ്ചിത്് സമമാ ശ്മുകൈഃ
൨൬
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ശ്രത്ി മലാമാ൭നു മലാമാ ശ്ച രുചിരാ മരാമ രാജയൈഃ
മരാരമൈ ശ്മുകമ് ആശ്രിത്യ ചിശ്ത്ാൈഃ കനക രിൈുരിൈഃ ൨൭
ത
രരയാ൭സയ ശ്ജുമ്പമാണ സയ ത്ീപ്ാമ്
അക്ിന രിമകാരമാമ്
ജിഹവാമ് മുകാത്് നിസ്സരൈീമ് മമകാത്് ഇവ രത്ശ്ഹത്ാമ് ൨൮
മസാര കലവ൭ര ക മുകൈഃ രമ് ക മുക്ത്ാ നിര ഉത്രൈഃ
കസയ നാമാ൭രി രൂമരയാ൭സൗ ന മമനാ മലാരമയ ശ്ന്മുകൈഃ ൨൯
കസയ രൂരമ് ഇത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ജാമ്പൂ നത് മയ ശ്രരമ്
മ മ് ശ്വമജത്് ൩0
നാനാ രത് ന മയമ് ത്ിവയമ് ന മമനാ വിസ്യ
മ യത്് )
( കിമ് രുന കരത്ിലീ
സീത്ാ രാലാ നാരീ ന വിസ്മ
മ
മാമ് സ മഹമത്ാ ര൭രി ശ്മുകാന് വിഹാരാ൭രമ്
ത ച ത്നവിനൈഃ
ന ി ലക്ഷ്ണ
മ
ക്ൈ
രാജാമനാ ശ്മുകയായാമ് മഹാ വമന ൩൧
ത്നാനി വയവസാമയന വിചീയമൈ മഹാ വമന
ത്ാത്മവാ വിവിത്ാ ശ്ചാ൭രി മണി രത്മ
൩൨
ന ് സുവരിനൈഃ
ണ
ത്ത്സ്ാരമ് അകിലമ് ശ്നൂണാമ് ത്നമ് നിചയ വരനമ്
ത
മ
മനസാ ചിൈിത്മ് സരവമ് യത്ാ രുശ്ക സയ ലക്ഷ്ണ
൩൩
അരീത മയനാ൭ര ത ശ്കുമത്യന സശ്മവജത്ി അവിചാരയന്
ത
മ
ത്മ് അരമ്
ൈഃ ശ്രാഹുര൭ര്ത്യാ ശ്ച ലക്ഷ്ണ
൩൪
ത അര ത രാശ്സ്ജ്ഞ
ച ത്വചി
ഏത് സയ ശ്മുക രത് ന സയ രരാമര്ത്യ കാമ്ന
ഉരമവക്ഷയത്ി കവമത്ഹീ മയാ സഹ സുമത്യമാ ൩൫
ന കാത്ളീ ന ശ്രിയകീ ന ശ്രമവണീ ന ചാവികീ
പ മന
രമവത്് ഏത്സയ സശ്ത്ുരീ സ്ര
മനത്ി മമ മത്ിൈഃ ൩൬
ശ
ഏഷ കചവ ശ്മുകൈഃ ശ്രീമാന് യ ശ്ച ത്ിമവയാ നര ശ്ചരൈഃ
ഉരാ മവത്ൗ ശ്മുകൗ ത്ിവയൗ ത്ാരാ ശ്മുക മഹീ ശ്മുകൗ ൩൭
മ
യത്ി വാ൭യമ് ത്ത്ാ യ ന്മാമ് രമവത്് വത്സി ലക്ഷ്ണ
മാകയഷാ രാക്ഷസ മസയത്ി കരമവയാ൭സയ
വമത്ാ മയാ ൩൮
ത
സ മാരീമചനാ൭ശ്കുത്ാ൭൭ത്മനാ
ഏമത്ന ഹി ശ്നുരമമ്ന
സ
ക
വമന വിചരത്ാ രൂരവമ് ഹിമ്ിത്ാ
മുനി രുമ്വാൈഃ
൩൯
ഉത്തായ രഹമവാ മയന ശ്മുകയായാമ് ജനാ൭ത്ിരാൈഃ
ത ാ
മ ത്് വത്യ: അസ്ുത അയമ് ശ്മുകൈഃ ൪0
നിഹത്ാൈഃ രരമമഷവാസാ സ്സ്
ത ത്് ഇഹ വാത്ാരിൈഃ രരിരൂയ ത്രസവിനൈഃ
രുരസ്ാ
ത ത്വിജാന് ഹൈി സവ കമരാ൭രവത്രീമ്
ഉത്ര മസ്ാ
ഇവ ൪൧
പ
സ കത്ാചിത്് ചിരാത്് മലാമക ആസസാത് മഹാ മുനിമ്
ത യ രരൂവ ഹ ൪൨
അകസ്ത്യമ് മത്ജസാ യുക്ത്മ് രക്ഷയ സ്സ
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സമുത്താമന ച ത് ശ്ത്ൂരമ് കരുത കാമമ് സമീക്ഷയ ത്മ്
ഉത്സ്യ
മ ിത്വാ ത്ു രകവാന് വാത്ാരിമ് ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൪൩
ത്വയാ൭വികണയ വാത്ാമര രരിരൂത്ാ ശ്ച മത്ജസാ
ത ാ
മ ത്് അസി ജരാമ് കത്ൈഃ ൪൪
ജീവ മലാമക ത്വിജ മശ്രഷ്ടാ സ്സ്
മ
ത്ത്് ഏത്ത്് ന രമവത്് രമക്ഷാ വാത്ാരി: ഇവ ലക്ഷ്ണ
മ ത്വിത്മ് മയാ൭ത്ിമമനയത് ത്ര മ നിത്യമ് ജിമത്ശ്ൈിയമ് ൪൫
രമവത്് ഹമത്ാ൭യമ് വാത്ാരി: അകമസ്ത്യ മനവ മാമ് കത്: ൪൬
ഇഹ ത്വമ് രവ സന്നമത്താ യശ്ൈിമത്ാ രക്ഷ കമത്ിലീമ്
മ കമ് യത്് ശ്കുത്യമ് രകു നൈന ൪൭
അസയാമ് ആയത്തമ് അസ്ാ
അഹമ് ഏനമ് വത്ിഷയാമി ശ്കഹീഷയാമി അത് വാ ശ്മുകമ്
യാവത്് കച്ചാമി സൗമിമശ്ത് ശ്മുകമ് ആനയിത്ുമ് ശ്ത്ുത്മ് ൪൮
മ
രരയ ലക്ഷ്ണ
കവമത്ഹീമ് ശ്മുക ത്വചി കത് ശ്സ്ുപ ഹാമ്
ത്വചാ ശ്രത്ാനയാ ഹി ഏഷ ശ്മുമകാ൭ത്യ ന രവിഷയത്ി ൪൯
ത സീത്യാ
അശ്രമമത്തന മത് രാവയമ് ആശ്രമ മസ്ന
യാവത്് ശ്രുഷത്മ് ഏമകന സായമകന നിഹന്മി അഹമ്
മ
ഹത്വാ ഏത്ത്് ചര മ ച ആത്ായ രീശ്കമ് ഏഷയാമി ലക്ഷ്ണ
൫0
ശ്രത്ക്ഷിമണ നാ൭ത്ി രമലന രക്ഷിണാ
മ
ജടായുഷാ രുത്തിമത്ാ ച ലക്ഷ്ണ
രവാ൭ശ്രമത്തൈഃ ശ്രത്ിശ്കുഹയ കമത്ിലീമ്
ക
ശ്രത്ി ക്ഷണമ് സരവത് ഏവ രമ്ിത്ൈഃ
൫൧
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ശ്ത്ി ചത്വാരിമ് ശ സ്സര:ക
ചതു ശ്ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര്:ക
ത്ത്ാ ത്ു ത്മ് സമാത്ിരയ ശ്രാത്രമ് രകു നൈനൈഃ
രരൈാ൭സിമ് മഹാമത്ജാ ജാമ്പൂ നത് മയ ത്സ്രുമ് ൧
ത്ത്: ശ്ത്ിവിനത്മ് ചാരമ് ആത്ായാ൭൭ത്മ വിരൂഷണമ്
ആരത്യ ച കലാരൗ ത്വൗ ജകാമ ഉത്ശ്ക വിശ്കമൈഃ ൨
ത്മ് വ0ചയാമനാ രാമജശ്ൈമ് ആരത്ൈമ് നിരീക്ഷയ കവ
ത സാത്് രുനൈഃ സമ്ര
ത മന൭രവത്്
രരൂവാ൭ൈര്ഹിത് ശ്സ്ാ
൩
ശ
രത്താ൭സി രനു
ത രാ൭൭ത്ായ ശ്രത്ുശ്ത്ാവ യമത്ാ ശ്മുകൈഃ ൪
ത്മ് സ രരയത്ി രൂമരണ മത്യാത്മാനമ് ഇവാ൭ശ്കത്ൈഃ
പ
അമവക്ഷയാ൭മവക്ഷയ ത്ാവൈമ് ത്നുപാണി
രഹാ
വമന ൫
മ
അത്ിശ്വുത്തമ് ഇമഷാൈഃ രാത്ാത്് മലാരയാനമ് കത്ാ ചന
ര0കിത്മ് ത്ു സമുശ്ത്ാ
പ ൈമ് ഉത്ത്
പ ൈമ് ഇവാ൭മ്പമര ൬
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അരണയകാമ്:ട
ത്രയമാനമ് അശ്ത്ുരയമ് ച വമനാമത്തമരഷു മകഷുചിത്്
ചിന്നാ൭കശ്ര: ഇവ സമവീത്മ് രാരത്മ് ചശ്ൈ മണ്ടലമ് ൭
മുഹൂരാത്്
ഏവ ത്ശ്ത്ുമര മുഹു രൂരാത്്
ശ്രകാരമത്
ത
ത
ത്രനാ൭ത്ര
മന
കനവ മസാ൭രാകര്ഷത് രാകവമ്
ശ
ശ
സുത്ൂരമ് ആശ്രമസയാ൭സയ മാരീമചാ ശ്മുകത്ാമ് കത്: ൮
ത മമാഹിത്ൈഃ
ആസീത്് ശ്കുത്ത സ്ുത കാകുമത്സ്ാ
ത വിവര മസ്ന
അത് അവത്മസ് ത സുശ്രാൈ: ചായാമ് ആശ്രിത്യ രാത്വമല ൯
സ ത്മ് ഉന്മാത്യാ മാസ ശ്മുക രൂമരാ നിരാചര:
ശ്മുകകൈഃ രരിശ്വുമത്ാ വകനയ: അത്ൂരാത്് ശ്രത്യശ്ത്ുരയത് ൧0
ശ്കഹീത്ു കാമമ് ശ്ത്ുകഷ്ടവനമ് രുനമരവാ൭രയ ത്ാവത്
ത
ത ഹിമത്ാ രവത്് ൧൧
ത്ത്് ക്ഷണാമത്വ സശ്മ്ാസാ
ത്ുപ ന: അമ്ര്
ട
രുന മരവ ത്മത്ാ ത്ൂരാത്് ശ്വുക്ഷ ഷമ്ാത്്
വിനിശ്സ്സുത്മ്
ത ് ഹൈുമ് ശ്കുത് നിശ്ചയൈഃ
ശ്ത്ുഷ്ടവാ രാമമാ മഹാമത്ജാ സ്മ
രൂയ സ്ുത രര മുശ്ത്തുത്യ കുരിത് സ്ശ്ത ത് രാകവ: ൧൨
ത അരി മരന:
സൂരയ രശ്ിമ ശ്രത്ീകാരമ് ജവലമ്മ്
ത
ത
സമ്ായ
സുശ്ത്ുമട ചാമര വിശ്കുഷയ രലവ ത്ഹ
പ ു ൧൩
ത്മ് ഏവ ശ്മുകമ് ഉത്തിരയ ജവലൈമ് ഇവ രന്നകമ്
ത അശ്സ്0ത ശ്രഹ്മ് വിനിരിത്മ്
മുമമാച ജവലിത്മ് ത്ീപ്മ്
൧൪
മ
രരീരമ് ശ്മുക രൂര സയ വിനിരിത്യ
രമരാത്തമൈഃ
പ
മാരീച കസയവ ശ്ഹുത്യമ് വിമരത്ാ൭രനി സന്നിരൈഃ ൧൫
ത്ാള മാശ്ത്മ് അമത്ാത്ത്
പ യ നയരത്ത്് സ ശ്രുര ആത്ുരൈഃ
വയനത് കത്ര
പ വമ് നാത്മ് ത്രണയാമ് അല് പ ജീവിത്ൈഃ ൧൬
ശ്മിയമാണ സ്ുത മാരീമചാ ജഹൗ ത്ാമ് ശ്കുശ്ത്ിമാമ് ത്നുമ്
മ
ശ്സ്ുമ ത്വാ ത്ത്് വചനമ് രമക്ഷാ ത്ത്യൗ മകന ത്ു ലക്ഷ്ണമ്
ത രമയത്് സീത്ാ രൂമനയ ത്ാമ് രാവമണാ ഹമരത്് ൧൭
ഇഹ ശ്രസ്ാ
സ ശ്രാപ് ത കാലമ് ആജ്ഞായ ചകാര ച ത്ത്ൈഃ സവരമ്
മ
സശ്ത്ുരമ് രാകവ കസയവ ഹാ സീമത് ലക്ഷ്മണത്ി
ച ൧൮
മത്ന മരണി
നിരവിത്തൈഃ രമരണ അനുരമമന ച
മ
ശ്മുക രൂരമ് ത്ു ത്ത്് ത്യക്ത്വാ രാക്ഷസമ് രൂരമ് ആസ്ിത ത്:
ചമശ്ക സ സുമഹാ കാമയാ മാരീമചാ ജീവിത്മ് ത്യജന് ൧൯
ത്മത്ാ വിചിശ്ത് മകയൂരൈഃ സരവാ൭൭രരണ രൂഷിത്ൈഃ
മഹമ മാലീ മഹാ ത്മ്മശ്ഷ്ടാ രാക്ഷമസാ൭രൂ ച്ചരാ ഹത്ൈഃ ൨0
ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രത്ിത്മ് രൂമൗ രാക്ഷസമ് മകാര ത്രനമ്
ശ
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അരണയകാമ്:ട
രാമമാ രുത്ിര സിക്ത്ാ൭0കമ് മവഷ്ടമാനമ് മഹീ ത്മല
മ
മ ന് ൨൧
ജകാമ മനസാ സീത്ാമ് ലക്ഷ്ണ
സയ വചൈഃ സ്ര
മ
മാരീച കസയവ മാകയഷാ രൂമരവാക്ത്മ് ലക്ഷ്മണന
ത്ു
ത് ത്തത്ാ ഹി അരവ ച്ചാ൭ത്യ മാരീമചാ൭യമ് മയാ ഹത്: ൨൨
മ
ഹാ സീമത് ലക്ഷ്മണത്ി
ഏവമ് ആശ്കുരയ ച മഹാ സവനമ്
മമാര രാക്ഷസൈഃ മസാ൭യമ് ശ്രുത്വാ സീത്ാ കത്മ് രമവത്് ൨൩
മ
ത മ് കമിഷയത്ി
ലക്ഷ്ണ
ശ്ച മഹാ രാഹുൈഃ കാമ് അവസ്ാ
ച
ഇത്ി സമ്ിൈയ
ത്രാത്മാ
രാമമാ ശ്ഹുഷ്ട ത്നൂരുഹൈഃ ൨൪
മ
ത്ശ്ത് രാമമ് രയമ് ത്ീശ്വമ് ആവിമവര വിഷാത്ജമ് ൨൫
രാക്ഷസമ് ശ്മുക രൂരമ് ത്മ് ഹത്വാ ശ്രുത്വാ ച ത്ത്് സവരമ്
സ ആത്ായ രാകവൈഃ
നിഹത്യ ശ്രുഷത്മ് ചാ൭നയമ് മാമ്മ്
ത നമ് സസാരാ൭രിമുക സ്ത്
ത ാ ൨൬
ത്വരമാമണാ ജനസ്ാ
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ചത്ു ശ്ചത്വാരിമ് ശ സ്സര:ക
രമ് ച ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര്:ക
ആര ത സവരമ് ത്ു ത്മ് രരുത രവിജ്ഞായ സശ്ത്ുരമ് വമന
മ
ഉവാച ലക്ഷ്ണമ്
സീത്ാ കച്ച ജാനീഹി രാകവമ് ൧
ത മന ശ്ഹുത്യമ് വാ൭വത്ിഷ്ടമത്
ന ഹി മമ ജീവിത്മ് സ്ാ
മശ്കാരത്ൈഃ രരമാ൭൭രസയ
ശ്രുത്ൈഃ രമപ്ാത മയാ ശ്രുരമ് ൨
ത
ആശ്കൈമാനമ് ത്ു വമന ശ്രാത്രമ് ശ്ത്ാത്ുമ് അര്ഹസി
ത്മ് ക്ഷിശ്രമ് അരിത്ാവ ത്വമ് ശ്രാത്രമ് രരകണഷിണമ്
രക്ഷസാമ് വരമ് ആരന്നമ് സിമ്ഹാനാമ് ഇവ മകാ ശ്വുഷമ് ൩
ന ജകാമ ത്മത്ാക്ത് സ്ുത ശ്രാത്ു: ആജ്ഞായ രാസനമ്
ത്മ് ഉവാച ത്ത് സ്ശ്ത ത് കുരിത്ാ ജനകാ൭൭ത്മജാ ൪
സൗമിമശ്ത് മിശ്ത് രൂമരണ ശ്രാത്ു സ്ത്വമ൭സി രശ്ത്ുവത്്
ത യാമ് ശ്രാത്രമ് നാ൭രിരത്യമസ ൫
യ സ്ത്വമ് അസയാമ് അവസ്ാ
മ
ഇച്ചസി ത്വമ് വിനരയൈമ് രാമമ് ലക്ഷ്ണ
മശ്ത്ുക മത്
മലാരാ ന്മമ ശ്കുമത് നൂനമ് നാ൭നുകച്ചസി രാകവമ് ൬
ന ഹാ ശ്രാത്രി നാസ്ിത മത്
വയസനമ് മത് ശ്രിയമ് മമനയ മസ്മ
ത ് അരരയന് മഹാ ത്യുത്ിമ് ൭
മത്ന ത്ിഷ്ടസി വിശ്സപ് ത സ്മ
ശ
കിമ് ഹി സമ്യമ്
ആരമന്ന ത്സ്ിമ ന് ഇഹ മയാ രമവത്്
കരവയമ്
ഇഹ ത്ിഷ്ടൈയാ യത്് ശ്രത്ാന സ്ത്വമ് ആകത്ൈഃ ൮
ത
ഇത്ി ശ്രുവാണമ് കവമത്ഹീമ് രാപ പ മരാക രരിപ്ലുത്ാമ്
മ
ത ാ
ത മ് സീത്ാമ് ശ്മുക വത്ൂമ് ഇവ ൯
അശ്രവീ ല്ലക്ഷ്ണ
ശ്സ്സ്
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അരണയകാമ്:ട
ത മത്വ മാനുഷ രാക്ഷകസ:
രന്നകാ൭സുര കമ്രവ
ത കവമത്ഹി രരാത മജത്ുമ് ന സമ്യ:
ശ ൧0
അരകയ സ്വ
മത്വി മത്വ മനുമഷയഷു കൈമരവഷു രത്ശ്ത്ിഷു
രാക്ഷമസഷു രിരാമചഷു കിന്നമരഷു ശ്മുമകഷു ച ൧൧
ത്ാനമവഷു ച മകാമരഷു ന സ വിമത്യത് മരാരമന
മയാ രാമമ് ശ്രത്ിയുമത്യത് സമമര വാസമവാരമമ് ൧൨
അവത്യൈഃ സമമര രാമമാ കനവമ് ത്വമ് വക്ത്ുമ് അര്ഹസി
ന ത്വാമ് അസ്ിമ ന് വമന ഹാത്ുമ് ഉത്സ്മഹ രാകവമ് വിനാ ൧൩
അനിവാരയമ് രലമ് ത്സയ രകല രലവത്ാമ്
അരി
പ
ശ്ത്ിരി മരാകകൈഃ
സമുത്യുകക്ത്ൈഃ മസരവകരൈഃ സാ൭മകരര്
ല
അരി ൧൪
ത
ശ്ഹുത്യമ് നിശ്രവുത്മ് മത്൭സ്ുത സമ്ാര
സ്ത്യജയത്ാമ് അയമ്
ആകമിഷയത്ി മത് രരാത രീശ്കമ് ഹത്വാ ശ്മുമകാ ത്തമമ് ൧൫
ന ച ത്സയ സവമരാ വയക്ത്മ് മായയാ മകനചിത്് ശ്കുത്:
കൈരവ നകര ശ്രകയാ മായാ സാ ത്സയ രക്ഷസൈഃ ൧൬
ത മയി മഹാത്മനാ
നയാസ രൂത്ാ൭സി കവമത്ഹി നയസ്ാ
രാമമണ ത്വമ് വരാമരാമഹ ന ത്വാമ് ത്യക്ത്ുമ് ഇമഹാത്സ്മഹ
൧൭
ശ്കുത് കവരാ ശ്ച കലയാണി വയമ് ഏകത് രിരാ
ചകരൈഃ
ന
ത ന വത്മ് ശ്രത്ി ൧൮
കര സയ നിത്നാമത്വ ജനസ്ാ
രാക്ഷസാ വിത്ിനാ വാമചാ വിശ്സുജൈി മഹാ വമന
ഹിമ്ാസ വിഹാരാ കവമത്ഹി ന ചിൈയിത്ുമ് അര്ഹസി ൧൯
മ
ലക്ഷ്മണ
കനവമ് ഉക്ത്ാ സാ ശ്കുത്താ സശ്മക്ത് മലാചനാ
മ
അശ്രവീത്് രരുഷമ് വാകയമ് ലക്ഷ്ണമ്
സത്യ വാത്ിനമ് ൨0
സ
അനാരയ അ കരുണാ൭൭രമ്പ ശ്നുരമ് സ കുല രാമ്ന
അഹമ് ത്വ ശ്രിയമ് മമനയ രാമ സയ വയസനമ് മഹത്് ൨൧
രാമ സയ വയസനമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ മത് കനത്ാനി ശ്രരാഷമസ ൨൨
മ
കനത് ച്ചിശ്ത്മ് സരമത്ഷ
യത്മ
ന ു രാരമ് ലക്ഷ്ണ
പ വത്്
സ
ത്വ ത്വിമത്ഷു ശ്നുരമമ്ഷു
നിത്യമ് ശ്രച്ചന്ന ചാരിഷു ൨൩
സുത്ുഷ്ട സ്ത്വമ് വമന രാമമ് ഏകമ് ഏമകാ൭നുകച്ചസി
മമ മഹമത്ാൈഃ ശ്രത്ിച്ചന്നൈഃ ശ്രയുമക്ത്ാ രരമത്ന വാ ൨൪
ത് ന്ന സിത്തയത്ി സൗമിമശ്ത് ത്വ വാ രരത് സയ വാ
കത്മ് ഇൈീവര രയാമമ് രാമമ് രത്മ നിമരക്ഷണമ്
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അരണയകാമ്:ട
ശ
ജ മ് ൨൫
ഉരസശ്മ്ിത്യ
രരാരമ്
കാമമയയമ് ശ്രുത് ക്ന
ത
ശ
സമക്ഷമ് ത്വ സൗമിമശ്ത് ശ്രാണാമ് സ്ത്യമക്ഷയ ന സമ്യൈഃ
രാമമ് വിനാ ക്ഷണമ് അരി ന ഹി ജീവാമി രൂത്മല ൨൬
ഇത്യുക്ത്ൈഃ രരുഷമ് വാകയമ് സീത്യാ മരാമ ഹര്ഷണമ്
മ
അശ്രവീ ല്ലക്ഷ്ണൈഃ
സീത്ാമ് ശ്രാ0ജലി രവിജിമത്ശ്ൈിയൈഃ ൨൭
ഉത്തരമ് മനാത്സ്മഹ വക്ത്ുമ് കത്വത്മ് രവത്ീ മമ
വാകയമ് അശ്രത്ിരൂരമ് ത്ു ന ചിശ്ത്മ് ശ്സ്ീത ഷു കമത്ിലി ൨൮
സവരാവ മസ്ത്വഷ നാരീണാമ് ഏഷു മലാമകഷു ശ്ത്ുരയമത്
വിമുക്ത് ത്രാമ ശ്ചരലാ സ്ീത ക്ഷ്ാണ മരത് കരാൈഃ ശ്സ്ിത യൈഃ ൨൯
ന സമഹ ഹീശ്ത്ുരമ് വാകയമ് കവമത്ഹി ജനകാ൭൭ത്മമജ
മശ്രാശ്ത്മയാ: ഉരമയാ മര൭ത്യ
ത്പ് ത നാരാച സന്നിരമ് ൩0
മ
ഉരശ്രുണവൈു മമ സമരവ സാക്ഷി രൂത്ാ വമന ചരാൈഃ
നയായ വാത്ീ യത്ാ൭നയായ ഉമക്ത്ാ൭ഹമ് രരുഷമ് ത്വയാ ൩൧
ത്ിക് ത്വാമ് അത്യ ശ്രണരയ ത്വമ് യന്മാമ് ഏവമ് വിര0കമസ
ശ്സ്ീത ത്വമ് ത്ുഷ്ട സവരാമവന കുരു വാമകയ വയവസ്ിത ത്മ് ൩൨
കമിമഷയ യശ്ത് കാകുത്സ്ൈഃത സവസ്ിത മത്൭സ്ുത വരാ൭൭നമന
രക്ഷൈു ത്വാമ് വിരാലാക്ഷി സമശ്കാ വന മത്വത്ാൈഃ ൩൩
നിമിത്താനി ഹി മകാരാണി യാനി ശ്രാത്ുരവൈി
മമ
പ
അരി ത്വാമ് സഹ രാമമണ രമരയയമ് രുനര് ആകത്ൈഃ ൩൪
( ന മവ മത്യത് ന്ന ജാനാമി കവമത്ഹി ജനകാ൭൭ത്മമജ )
മ
ലക്ഷ്മണ
കനവമ് ഉക്ത്ാ സാ രുത്മ്ീത ജനകാ൭൭ത്മജാ
ശ്രത്യുവാച ത്മത്ാ വാകയമ് ത്ീശ്വമ് രാപ പ രരിപ്ലുത്ാ ൩൫
മ
മകാത്ാവരീമ് ശ്രമവക്ഷയാമി വിനാ രാമമണ ലക്ഷ്ണ
൩൬
ആരൈിമഷയ൭ത്വാ ത്യമക്ഷയ വിഷമമ മത്ഹമ് ആത്മനൈഃ
ണ ശ്രമവക്ഷയാമി ഹുത്ാരനമ്
രിരാ മയ൭ഹമ് വിഷമ് ത്ീക്ഷ്മ്
ന ത്വ൭ഹമ് രാകവാത്് അനയമ് രത്ാ൭രി രുരുഷമ് ശ്സ്ുപ മര ൩൭
മ
ഇത്ി ലക്ഷ്ണമ്
ആശ്കുരയ സീത്ാ ത്ുൈഃക സമനവിത്ാ
രാണിരയാമ് രുത്ത്ീ ത്ുൈഃകാത്് ഉത്രമ് ശ്രജകാന ഹ ൩൮
ത്ാമ് ആര ത രൂരാമ് വിമനാ രുത്ൈീമ്
സൗമിശ്ത്ി രാ൭൭മലാകയ വിരാല മനശ്ത്ാമ്
ആരവാസയാ മാസ ന കചവ രരു:ത
ച
ത്മ് ശ്രാത്രമ് കിമ്ിത്്
ഉവാച സീത്ാ ൩൯
മ
ത്ത് സ്ുത സീത്ാമ് അരിവാത്യ ലക്ഷ്ണൈഃ
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അരണയകാമ്:ട
ച
ശ്കുത്ാ൭0ജലിൈഃ കിമ്ിത്്
അരിശ്രണമയ
അനവീക്ഷമാമണാ രഹുര ശ്ച കമത്ിലീമ്
ജകാമ രാമ സയ സമീരമ് ആത്മവാന് ൪0
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട രമ് ച ചത്വാരിമ് ശ സ്സര:ക
ച
ശ സ്സര്:ക
ഷട് തവാര്ിമ്
ത്യാ രരുഷമ് ഉക്ത് സ്ുത കുരിമത്ാ രാകവാ൭നുജൈഃ
സ വികാമ്ക്ഷന് ശ്രുരമ് രാമമ് ശ്രത്മസ് ത ന ചിരാത്് ഇവ ൧
ത്ത്ാ൭൭സാത്യ ത്രശ്കീവൈഃ ക്ഷിശ്രമ് അൈരമ് ആസ്ിത ത്ൈഃ
അരിചശ്കാമ കവമത്ഹീമ് രരിശ്വാജക രൂര ശ്ത്ുത്് ൨
ശ്ലക്ഷ് ണ കാഷായ സമവീത്ൈഃ രികീ ചശ്ത്ീ ഉരാനഹീ
വാമമ ച അമമ് സ അവസജയാ൭ത് രുമര യഷ്ടി കമണ്ടലൂ ൩
രരിശ്വാജക രൂമരണ കവമത്ഹീമ് സമുരാകമത്് ൪
ത്ാമ് ആസസാത്ാ൭ത്ിരമലാ ശ്രാശ്ത്ുരയാമ് രഹിത്ാമ് വമന
രഹിത്ാമ് സൂരയ ചശ്ൈാരയാമ് സമ്ത്യാമ് ഇവ മഹത്് ത്മൈഃ ൫
ത്ാമ് അരരയത്് ത്മത്ാ രാലാമ് രാജ രുശ്ത്ീമ് യരസവിനീമ്
മരാഹിണീമ് രരിനാ ഹീനാമ് ശ്കഹവത്് ശ്രുര ത്ാരുണൈഃ ൬
ത ന കത്ാ ശ്ത്ുമാൈഃ
ത്മ് ഉശ്കമ് രാര കരാണമ്
ജനസ്ാ
മ
സമീക്ഷയ ന ശ്രകമ്പമൈ ന ശ്രവാത്ി ച മാരുത്ൈഃ ൭
രീശ്ക മശ്സാത്ാ ശ്ച ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ വീക്ഷൈമ് രക്ത് മലാചനമ്
സ്ിത മിത്മ് കൈുമ് ആമരമര രയാ മത്ാ
ക ത്ാവരീ നത്ീ ൮
ത ൭ൈമര
രാമ സയ ത്ു അൈരമ് മശ്രപ്ുസ രരശ്കീവ
സ്ത്
ത
ഉരത്മസ് ത ച കവമത്ഹീമ് രിക്ഷു രൂമരണ രാവണൈഃ ൯
അരമവയാ രവയ രൂമരണ രരാരമ്
അനുമരാചത്ീമ്
ത
അരയവരത്
ത കവമത്ഹീമ് ചിശ്ത്ാമ് ഇവ രകന: ചരൈഃ ൧0
സ രാമരാ രവയ രൂമരണ ശ്ത്ുകണൈഃ കൂര ഇവാ൭൭ശ്വുത്ൈഃ
അത്ിഷ്ട മശ്ത്ക്ഷ
യ കവമത്ഹീമ് രാമ രത്ീന മ് യരസവിനീമ് ൧൧
പ
രുരാമ് രുചിര ത്മൈാഷ്ടീമ് രൂര ണ ചശ്ൈ നിരാ൭൭നനാമ്
ആസീനാമ് രര ണ രാലായാമ് രാപ പ മരാകാ൭രി രീടിത്ാമ് ൧൨
സ ത്ാമ് രത്മ രലാരാ൭ക്ഷീമ് രീത് കൗമരയ വാസിനീമ്
അരയകച്ചത് കവമത്ഹീമ് ത്ുഷ്ട മചത്ാ നിരാ ചരൈഃ ൧൩
സ മന്മത് രരാ൭൭വിമഷ്ടാ ശ്രഹ്മ് മകാഷമ് ഉത്ീരയത്്
അശ്രവീത്് ശ്രശ്രിത്മ് വാകയമ് രഹിമത് രാക്ഷസാ൭ത്ിരൈഃ ൧൪
ത്ാമ് ഉത്തമാമ് ശ്ത്ിമലാകാനാമ് രത്മഹീനാമ് ഇവ ശ്രിയമ്
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അരണയകാമ്:ട
വിശ്രാജമാനാമ് വരുഷാ രാവണൈഃ ശ്രരരമ് സ ഹ ൧൫
കാ ത്വമ് കാ0ചന വരാ൭൭മര
രീത് കൗമരയ വാസിനി
ണ
കമലാനാമ് രുരാമ് മാലാമ് രത്മിനീവ ച രിശ്രത്ീ ൧൬
മ അപ്രാ
സ
ശ്ഹീൈഃ ശ്രീൈഃ കീരിൈഃ
വാ രുരാ൭൭നമന
ത രുരാ ലക്ഷ് ീ:
രൂത്ി രവാ ത്വമ് വരാമരാമഹ രത്ി രവാ കസവര ചാരിണീ ൧൭
ത
സമാൈഃ രികരിണൈഃ സ്ിന ക്ത്ാൈഃ രാണ്ടുരാ ത്രനാ സ്വ
വിരാമല വിമമല മനമശ്ത് രക്ത്ാ൭മൈ ശ്കുപ ണ ത്ാരമക
വിരാലമ് ജകനമ് രീനമ് ഊരൂ കരി കമരാ രമൗ ൧൮
പ
ഏത്ൗ ഉരചിത്ൗ ശ്വുത്തൗ സഹിത്ൗ സശ്മ്പകല്ിത്ൗ
രീമനാ ന്നത് മുകൗ കാൈൗ സ്ിന ക്ത് ത്ാല രമലാരമൗ
മണി ശ്രമവകാ൭൭രരണൗ രുചിരൗ മത് രമയാത്രൗ ൧൯
ചാരു സ്ിമ മത് ചാരു ത്ത്ി ചാരു മനമശ്ത് വിലാസിനി
മമനാ ഹരസി മമ രാമമ നത്ീ കൂലമ് ഇവാ൭മ്പസാ ൨0
ത ീ ൨൧
കരാ൭ൈ മിത് മത്യാ൭സി സുമകരീ സമ്ഹത് സ്ന
കനവ മത്വീ ന കൈരവീ ന യക്ഷീ ന ച കിന്നരീ
കനവമ് രൂരാ മയാ നാരീ ശ്ത്ുഷ്ട രൂരവാ മഹീ ത്മല ൨൨
രൂരമ് അശ്കയമ് ച മലാമകഷു സൗകുമാരയമ് വയ ശ്ച മത്
ഇഹ വാസ ശ്ച കാൈാമര ചിത്തമ് ഉന്മാത്യൈി മമ ൨൩
സാ ശ്രത്ിശ്കാമ രശ്ത്മ് മത് ന ത്വമ് വസ്ുത മ് ഇഹാ൭൭ര്ഹസി
രാക്ഷസാനാമ് അയമ് വാമസാ മകാരാണാമ് കാമ രൂരിണാമ്
൨൪
ശ്രാസാത്ാ൭ശ്കാണി രമയാണി നകമരാര വനാനി ച
സമ്പന്നാനി സുകൈീനി യുക്ത്ാനി ആചരിത്ുമ് ത്വയാ ൨൫
ത ് ച മരാരമന
വരമ് മാലയമ് വരമ് മരാജയമ് വരമ് വശ്സ്മ
രരാരമ്
ച വരമ് മമനയ ത്വ ത്യുക്ത്മ് അസിമത്ക്ഷമണ ൨൬
ത
കാ ത്വമ് രവസി രുശ്ത്ാണാമ് മരുത്ാമ് വാ രുചി സ്ിമ മത്
വസൂനാമ് വാ വരാമരാമഹ മത്വത്ാ ശ്രത്ിരാസി മമ ൨൭
മനഹ കച്ചൈി കൈരവാ ന മത്വാ ന ച കിന്നരാൈഃ
രാക്ഷസാനാമ് അയമ് വാസൈഃ കത്മ് നു ത്വമ് ഇഹാ൭൭കത്ാ ൨൮
ത ാ
ഇഹ രാകാ ശ്മുകാൈഃ സിമ്ഹാ ത്വീരി വയാശ്ക ശ്മുകാ സ്ത്
ത ക്ഷവൈഃ കമ്ാൈഃ
ക കത്മ് മത്മരയാ ന രിരയമസ ൨൯
രുക്ഷാ സ്ര
ജ
മത്ാ൭നവിത്ാനാമ് മകാരാണാമ് കുമ്രാണാമ്
ത്രസവിനാമ്
കത്മ് ഏകാ മഹാ൭രമണയ ന രിമരഷി വരാ൭൭നമന ൩0
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കാ൭സി കസയ കുത് ശ്ച ത്വമ് കിമ് നിമിത്തമ് ച ത്ണ്ടകാന്
ഏകാ ചരസി കലയാണി മകാരാന് രാക്ഷസ മസവിത്ാന് ൩൧
ത കവമത്ഹീ രാവമണന ത്ുരാത്മനാ
ഇത്ി ശ്രരസ്ാ
ത്വിജാത്ി മവമഷണ ഹി ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രാവണ മാ൭൭കത്മ്
സകരവ: അത്ിത്ി സത്ാ
ക കരൈഃ രൂജയാ മാസ കമത്ിലീ ൩൨
ഉരാനീയാ൭൭സനമ് രൂരവമ് രാമത്യ നാ൭രിനിമശ്ൈയ ച
അശ്രവീത്് സിത്തമ് ഇത്ി ഏവ ത്ത്ാ ത്മ് സൗമയ ത്രനമ്
൩൩
ശ
ത്വിജാത്ി മവമഷണ സമീക്ഷയ കമത്ിലീ
ത്മ് ആകത്മ് രാശ്ത് കുസുമ്പ ത്ാരിണമ്
അരകയമ് ഉമത്വഷ്ടുമ് ഉരായ ത്രനാ
ശ
നയമശ്ൈയത്് ശ്രാഹ്മ്ണ വ ത്തത്൭0കനാ ൩൪
ഇയമ് ശ്രുസീ ശ്രാഹ്മ്ണ കാമമ് ആസയത്ാമ്
ഇത്മ് ച രാത്യമ് ശ്രത്ിശ്കുഹയത്ാമ് ഇത്ി
ഇത്മ് ച സിത്തമ് വന ജാത്മ് ഉത്തമമ്
ത്വത്൭രമ്
ത അവയശ്കമ് ഇമഹാര രുജയത്ാമ് ൩൫
നിമശ്ൈയമാണൈഃ ശ്രത്ിരൂര ണ രാഷിണീമ്
നമരശ്ൈ രത്ീന മ് ശ്രസമീക്ഷയ കമത്ിലീമ്
ശ്രഹസയ ത്സയാ ഹരമണ ശ്ത്ുത്മ് മനൈഃ
സമരയത്്
ആത്മ വത്ായ രാവണൈഃ ൩൬
പ
ത്ത്ൈഃ സുമവഷമ് ശ്മുകയാ കത്മ് രത്ിമ്
മ
ശ്രത്ീക്ഷമാണാ സഹ ലക്ഷ്ണമ്
ത്ത്ാ
നിരീക്ഷമാണാ ഹരിത്മ് ത്ത്ര ശ ത്ത്്
മ
മഹ ത്വനമ് കനവ ത്ു രാമ ലക്ഷ്ണൗ
൩൭
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ഷട് ച ത്വാരിമ് ശ സ്സര:ക
സപ് ത ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര്:ക
രാവമണന ത്ു കവമത്ഹീ ത്ത്ാ ശ്രുഷ്ടാ ജിഹീര്ഷത്ാ
സ
രരിശ്വാജക രൂമരണ രരമ്ാ൭൭ത്മാനമ്
ആത്മനാ ൧
ശ്രാഹ്മ്ണ ശ്ചാ൭ത്ിത്ി ശ്ചാ൭യമ് അനുമക്ത്ാ ഹി രമരത് മാമ്
ഇത്ി ത്യാത്വാ മുഹൂരമ്
ത ത്ു സീത്ാ വചനമ് അശ്രവീത്് ൨
ത്ുഹിത്ാ ജനകസയാ൭ഹമ് കമത്ില സയ മഹാത്മനൈഃ
ന
സീത്ാ നാമ്ാ൭സ്
ിമ രശ്ത്മ് മത് രാമ രാരയാ ത്വിമജാത്തമ ൩
ഉഷിത്വാ ത്വാത്ര സമാ ഇക്ഷവാകൂണാമ് നിമവരമന
ജ
രുമ്ാനാ
മാനുഷാന് മരാകാന് സരവ കാമ സശ്മുത്തിനീ ൪
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ത യാത്മര വര്മഷ രാജാ അമശ്മ്യത്
ത
ത്ത് ശ്സ്മ
ശ്രരു:
ത
അരിമഷചയിത്ുമ് രാമമ് സമമമത്ാ രാജ മശ്മ്ിരി:
൫
ത്സ്ിമ ന് സശ്മ്പിയമാമണ ത്ു രാകവ സയാ൭രിമഷചമന
കകമകയീ നാമ രരാരമ്
ആരയാ സയാ യാചമത് വരമ് ൬
ത
ശ്രത്ിശ്കുഹയ ത്ു കകമകയീ രവരുരമ് സുശ്കുമത്ന മമ
മമ ശ്രശ്വാജനമ് രരുത രരത്
സയാ൭രിമഷചനമ്
പ
ത ശ്നുമരാത്തമമ് ൭
ത്വാ വ൭യാചത് രരാരമ്
സത്യസമ്മ്
ത
ച
നാ൭ത്യ മരാമക്ഷയ ന ച സവമര്സയ ന രാമസയ൭ഹമ് കത്മ്ന
ഏഷ മമ ജീവിത്സയാ൭മൈാ രാമമാ യത്യ൭രിഷിചയമത് ൮
ഇത്ി ശ്രുവാണാമ് കകമകയീമ് രവരുമരാ മമ സ രാരിവ:
ത
ച ചകാര സാ ൯
അയാചത്ാ൭കര:ത അനവകര ത ര ന ച യാമ്ാമ്
ശ
മമ രരാത മഹാമത്ജാ വയസാ ര0ച വിമ്കൈഃ
അഷ്ടാത്ര ഹി വര്ഷാണി മമ ജന്മനി കണയമത് ൧0
രാമമത്ി ശ്രത്ിമത്ാ മലാമക കുണവാന് സത്യവാന് രുചി:
വിരാലാ൭മക്ഷാ മഹാ രാഹുൈഃ സരവ രൂത് ഹിമത് രത്ൈഃ ൧൧
കാമാ൭൭ര ത സ്ുത മഹാമത്ജാ: രിത്ാ ത്രരത് സവയമ്
കകമകയ്യാ: ശ്രിയ കാമാ൭രമ്
ത ത്മ് രാമമ് നാ൭രയമഷചയത്് ൧൨
അരിമഷകായ ത്ു രിത്ുൈഃ സമീരമ് രാമമ് ആകത്മ്
കകമകയീ മമ രരാരമ്
ഇത്യുവാച ശ്ത്ുത്മ് വചൈഃ ൧൩
ത
ത മമമത്മ് ശ്രുണു രാകവ
ത്വ രിശ്ത്ാ സമാ൭൭ജ്ഞപ്മ്
രരത്ായ ശ്രത്ാത്വയമ് ഇത്മ് രാജയമ് അകണ്ടകമ് ൧൪
ത യമ് നവ വര്ഷാണി ര0ച ച
ത്വയാ ഹി കലു വസ്വ
വമന ശ്രശ്വജ കാകുത്സ്ത രിത്രമ് മമാചയാ൭ശ്നുത്ാത്് ൧൫
ത്മത് ത്യുക്ത്വാ ച ത്ാമ് രാമൈഃ കകമകയീമ് അകുമത്ാരയൈഃ
ത യാ മമ രരാത ശ്ത്ുട ശ്വത്ൈഃ ൧൬
ചകാര ത്ത്വച സ്സ
ത്ത്യാ ന്ന ശ്രത്ിശ്കുഹ്ീണ യാത്് സത്യ ശ്രൂയാ ന്ന ചാ൭ശ്നുത്മ്
ഏത് ശ്ത്ാ
പ ഹ്മ്ണ രാമ സയ ശ്ത്ുവമ് ശ്വത്മ് അനുത്തമമ് ൧൭
മ
ത്സയ ശ്രാത്ാ ത്ു കത്വമാമശ്ത്ാ ലക്ഷ്മണാ
നാമ വീരയവാന്
രാമ സയ രുരുഷ വയാശ്കൈഃ സഹായൈഃ സമമര൭രിഹാ ൧൮
മ
സ ശ്രാത്ാ ലക്ഷ്മണാ
നാമ ത്രചാരീ
ശ്ത്ുട ശ്വത്ൈഃ
മ
പ
അനവകച്ചത്് ത്നുപാണിൈഃ
ശ്രശ്വജൈമ് മയാ സഹ ൧൯
ജടീ ത്ാരസ രൂമരണ മയാ സഹ സഹാ൭നുജ:
ട
ത
ശ്രവിമഷ്ടാ ത്മ്കാ൭രണയമ്
ത്ര മ നിമത്യാ ജിമത്ശ്മ്ിയ:
൨0
Page 101 of 166

ശ്രീമത്വാല് ീമ കിരാമായണമ്
അരണയകാമ്:ട
മത് വയമ് ശ്രചയുത്ാ രാജയാത്് കകമകയ്യാ സ്ുത ശ്കുമത് ശ്ത്യൈഃ
വിചരാമ ത്വിജ മശ്രഷ്ട വനമ് കമ്പീരമ് ഓജസാ ൨൧
സമാരവസ മുഹൂരമ്
ത ത്ു രകയമ് വസ്ുത മ് ഇഹ ത്വയാ
ക
ആകമിഷയത്ി മമ രരാത വനയമ് ആത്ായ രുപലമ്
(രുരൂന് മകാത്ാന് വരാഹാമ് ശ്ച ഹത്വാ൭൭ത്ായാ൭മിഷാന്
രഹൂന്) ൨൨
സ ത്വമ് നാമ ച മകാശ്ത്മ് ച കുലമ് ച ആചക്ഷവ ത്ത്തവത്ൈഃ
ഏക ശ്ച ത്ണ്ടകാ൭രമണയ കിമരമ്
ത ചരസി ത്വിജ ൨൩
ഏവമ് ശ്രുവത്യാമ് സീത്ായാമ് രാമ രത്്നയാമ് മഹാ രലൈഃ
ശ്രത്യു വാമചാ ത്തരമ് ത്ീശ്വമ് രാവമണാ രാക്ഷസാ൭ത്ിരൈഃ ൨൪
മയന വിശ്ത്ാസിത്ാ മലാകാൈഃ സ മത്വാ൭സുര രന്നകാൈഃ
അഹമ് ത്ു രാവമണാ നാമ സീമത് രമക്ഷാ കമണരവരൈഃ ൨൫
ത്വാമ് ത്ു കാ0ചന വരാ൭൭രാമ്
ശ്ത്ുഷ്ടവാ കൗമരയ വാസിനീമ്
ണ
രത്ിമ് സവമകഷു ത്ാമരഷു നാ൭ത്ികച്ചാമി അനിൈിമത് ൨൬
ത ൈഃ
രഹവീനാമ് ഉത്തമ ശ്സ്ീത ണാമ് ആശ്ഹുത്ാനാമ് ഇത് സ്ത്
സരവാസാമ് ഏവ രശ്ത്മ് മത് മമാ൭ശ്ക മഹിഷീ രവ ൨൭
ല0കാ നാമ സമുശ്ത് സയ മമത്യ മമ മഹാ രുരീ
സാകമരണ രരിക്ഷിപ്ാത നിവിഷ്ടാ കിരി മൂരനി
൨൮
ത
ത്ശ്ത് സീമത് മയാ സാരമ്
ത വമനഷു വിഹരിഷയസി
ന ചാ൭സയാ൭രണയ വാസസയ ശ്സ്ുപ ഹയിഷയസി രാമിനി ൨൯
ര0ച ത്ാസയൈഃ സഹശ്സാണി സരവാ൭൭രരണ രൂഷിത്ാൈഃ
സീമത് രരിചരിഷയൈി രാരയാ രവസി മമ യത്ി ൩0
രാവമണ കനവമ് ഉക്ത്ാ ത്ു കുരിത്ാ ജനകാ൭൭ത്മജാ
ശ്രത്യുവാചാ൭നവത്യാ൭0കീ ത്മ് അനാശ്ത്ുത്യ രാക്ഷസമ് ൩൧
മഹാ കിരിമ് ഇവാ കമ്പയമ് മമഹശ്ൈ സശ്ത്ുരമ് രത്ിമ്
മമഹാത്ത്ിമ് ഇവാ൭മക്ഷാരയമ് അഹമ് രാമമ് അനുശ്വത്ാ ൩൨
ട
സരവ ലക്ഷണ സമ്പന്നമ് നയമശ്കാത് രരിമമ്ലമ്
ത മഹാരാകമ് അഹമ് രാമമ് അനുശ്വത്ാ ൩൩
സത്യസമ്മ്
ക ് സിമ്ഹ വിശ്കാൈ കാമിനമ്
മഹാ രാഹുമ് മമഹാരസ്മ
ക
ശ്നുസിമ്ഹമ് സിമ്ഹ സമ്ാരമ്
അഹമ് രാമമ് അനുശ്വത്ാ ൩൪
രൂര ണ ചശ്ൈാ൭൭നനമ് രാമമ് രാജ വത്സ്മ് ജിമത്ശ്ൈിയമ്
ശ്രുത്ു കീരിമ്
ത മഹാത്മാനമ് അഹമ് രാമമ് അനുശ്വത്ാ ൩൫
ത്വമ് രുന രമ്പുകൈഃ
സിമ്ഹീമ് മാമ് ഇച്ചസി സുത്ുരരാമ്
ജ
ല
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പ ുമ് ആത്ിത്യ സയ ശ്രരാ യത്ാ ൩൬
നാ൭ഹമ് രകയാ ത്വയാ ശ്സ്ഷ്ട
രാത്രാന് കാ0ചനാന് നൂനമ് രഹൂന് രരയസി മൈരാക്
രാകവ സയ ശ്രിയാമ് രാരയാമ് യ സ്ത്വമ് ഇച്ചസി രാവണ ൩൭
ത സവിനൈഃ
ക്ഷുത്ിത് സയ ച സിമ്ഹ സയ ശ്മുക രമശ്ത്ാ സ്ര
ആരീ വിഷസയ വത്നാ ത്തമ്ശ്ഷ്ടാമ് ആത്ാത്ുമ് ഇച്ചസി ൩൮
മൈരമ് രരവത് മശ്രഷ്ടമ് രാണിനാ ഹരുമ്
ത ഇച്ചസി
കാലകൂടമ് വിഷമ് രീത്വാ സവസ്ിത മാന് കൈുമ് ഇച്ചസി ൩൯
അക്ഷി സൂചയാ ശ്രശ്മുജസി ജിഹവയാ മലക്ഷി ച ക്ഷുരമ്
രാകവ സയ ശ്രിയാമ് രാരയാമ് അത്ികൈുമ് ത്വമ് ഇച്ചസി ൪0
അവസജയ രിലാമ് കമണ്ട സമുശ്ത്മ് ത്രുമ്
ത ഇച്ചസി
സൂരയാ ചശ്ൈമസൗ മചാരൗ ശ്രാണിരയാമ് ഹരുമ്
ത ഇച്ചസി
മയാ രാമ സയ ശ്രിയാമ് രാരയാമ് ശ്രത്ര്ഷയിത്ുമ് ഇച്ചസി ൪൧
ത ാ൭൭ഹരുമ്
അക്ിന മ് ശ്രജവലിത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ വമശ്സ്ണ
ത ഇച്ചസി
കലയാണ ശ്വുത്താമ് രാമ സയ മയാ രാരയാമ് ഹരുമ്
ത ഇച്ചസി ൪൨
അമയാമുകാനാമ് രൂലാനാമ് അമശ്ക ചരിത്ുമ് ഇച്ചസി
രാമ സയ സശ്ത്ുരീമ് രാരയാമ് മയാ൭ത്ികൈുമ് ത്വമ് ഇച്ചസി ൪൩
യ ത്൭ൈരമ് സിമ്ഹ ശ്രുകാലമയാ രവമന
യ ത്൭ൈരമ് സയൈനികാ സമുശ്ത്മയാൈഃ
സുരാ൭ശ്കയ സൗവീരക മയാ രയത്൭ൈരമ്
ത് ത്൭ൈരമ് കവ ത്വ രാകവ സയ ച ൪൪
യ ത്൭ൈരമ് കാ0ചന സീസ മലാഹമയാ:
യ ത്൭ൈരമ് ചൈന വാരി ര0കമയാൈഃ
യ ത്൭ൈരമ് ഹസ്ിത രിടാലമയാ രവമന
ത
ത് ത്൭ൈരമ് ത്രരമത് സ്ക
വ വ ച ൪൫
യ ത്൭ൈരമ് വായസ കവനമത്യമയാ:
യ ത്൭ൈരമ് മത്ുക മയൂരമയാ ര൭രി
യ ത്൭ൈരമ് സാരസ ശ്കുശ്ത്മയാ രവമന
ത
ത്ത്൭ൈരമ് ത്ാരരമത് സ്ക
വ വ ച ൪൬
ത്സ്ിമ ന് സഹശ്സാ൭ക്ഷ സമ ശ്രരാമവ
രാമമ സ്ിത മത് കാരുക
രാണ രാണൗ
മ
ശ്ഹുത്ാ൭രി മത്൭ഹമ് ന ജരാമ് കമിമഷയ
വശ്ജമ് യത്ാ മക്ഷികയാ൭വകീരമ്
ണ ൪൭
ഇത്ീവ ത് ത്വാകയമ് അത്ുഷ്ട രാവാ
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സുശ്ത്ുഷ്ടമ് ഉക്ത്വാ രജനീ ചരമ് ത്മ്
കാശ്ത് ശ്രകമ്പാ ത്വയത്ിത്ാ രരൂവ
വാമത്ാ ത്തത്ാ സാ കത്ളീ വ ത്നവീ ൪൮
ത്ാമ് മവരമാനാമ് ഉരലക്ഷയ സീത്ാമ്
സ രാവമണാ ശ്മുത്യു സമ ശ്രരാവൈഃ
കുലമ് രലമ് നാമ ച കര മ ചാ൭൭ത്മനൈഃ
സമാ൭൭ചചമക്ഷ രയ കാരണാ൭രമ്
ത ൪൯
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട സപ് ത ചത്വാരിമ് ശ സ്സര:ക
അഷ്ട ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര്:ക
ഏവമ് ശ്രുവത്യാമ് സീത്ായാമ് സശ്മപ്ൈഃത രരുഷമ് വച:
ലലാമട ശ്രുകുടീമ് ശ്കുത്വാ രാവണൈഃ ശ്രത്യുവാച ഹ ൧
ശ്രാത്ാ കവശ്രവണ സയാ൭ഹമ് സാരമത്്നയാ വരവരിനി
ണ
രാവമണാ നാമ രശ്ത്മ് മത് ത്രശ്കീവൈഃ ശ്രത്ാരവാന് ൨
യസയ മത്വാൈഃ സകൈരവാൈഃ രിരാച രത്മകാരകാൈഃ
വിശ്ത്വൈി രയാ ത്ീപ ത്ാ ശ്മുമത്യാ രിവ സത്ാ ശ്രജാൈഃ ൩
മയന കവശ്രവമണാ ശ്രാത്ാ കത്വമാശ്ത്ൈഃ കാരണാ൭ൈമര
ത്വൈവമ് ആസാത്ിത്ൈഃ മശ്കാത്ാ ശ്ത്മണ വിശ്കമയ നിരിത്ൈഃ
൪
ജ
മ ത്യ
പ ാ൭൭രൈഃത രരിത്യജയ സവമ് അത്ിഷ്ടാനമ് രുത്തിമത്്
കകലാസമ് രരവത് മശ്രഷ്ടമ് അത്യാമസ് ത നര വാഹനൈഃ ൫
പ
യസയ ത്ത്് രുപകമ്
നാമ വിമാനമ് കാമകമ് രുരമ്
വീരയാത്് ആവരിത്മ്
രമശ്ത് മയന യാമി വിഹായസമ് ൬
ജ
ജ
മമ സമ്ാത്
മരാഷസയ മുകമ് ശ്ത്ുകഷ്ടവവ കമത്ിലി
ത ൈഃ സുരാൈഃ രശ്ക രുമരാകമാൈഃ ൭
വിശ്ത്വൈി രരിശ്ത്സ്ാ
യശ്ത് ത്ിഷ്ടാമയ൭ഹമ് ത്ശ്ത് മാരുമത്ാ വാത്ി ര0കിത്ൈഃ
ത്ീശ്വാ൭0രുൈഃ രിരിരാ0൭രു ശ്ച രയാത്് സമ്പത്യമത് രവിൈഃ ൮
ക
ത മവാ നത്യ ശ്ച സ്ിത മിമത്ാത്കാൈഃ
നിപമ്പ
രശ്ത്ാ സ്ര
രവൈി യശ്ത് ത്ശ്ത്ാ൭ഹമ് ത്ിഷ്ടാമി ച ചരാമി ച ൯
മമ രാമര സമുശ്ത് സയ ല0കാ നാമ രുരീ രുരാ
സമ്പൂരാണ രാക്ഷകസ മരാകര
രയമത്ശ്ൈ സയാ൭മരാവത്ീ ൧0
ക
ശ്രാകാമരണ രരിക്ഷിപ്ാത രാണ്ടുമരണ വിരാജിത്ാ
മഹമ കക്ഷയാ രുരീ രമയാ കവടൂരയ മയ മത്ാരണാ ൧൧
ഹ സ്ത്യ൭രവ രത് സമ്പാത്ാ ത്ൂരയ നാത് വിനാത്ിത്ാ
ക
സരവ കാല രകല ശ്രവുകക്ഷൈഃ സമ്ുമലാത്യാന
മരാരിത്ാ ൧൨
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ത്ശ്ത് ത്വമ് വസ മഹ സീമത് രാജ രുശ്ത്ി മയാ സഹ
മ ിഷയസി നാരീണാമ് മാനുഷീണാമ് മനസവിനി ൧൩
ന സ്ര
രു0ജാനാ മാനുഷാന് മരാകാന് ത്ിവയാമ് ശ്ച വരവരിനി
ണ
മ ിഷയസി രാമ സയ മാനുഷ സയ കത്ാ൭൭യുഷൈഃ ൧൪
ന സ്ര
ത രയിത്വാ ശ്രിയമ് രുശ്ത്മ് രാജ്ഞാ ത്രരമത്ന യൈഃ
സ്ാ
ത ൈഃ ശ്രസ്ാ
ത രിമത്ാ വനമ് ൧൫
മൈ വീരയൈഃ സുമത്ാ മജയഷ്ട സ്ത്
മത്ന കിമ് ശ്രഷ്ട രാമജയന രാമമണ കത് മചത്സാ
കരിഷയസി വിരാലാ൭ക്ഷി ത്ാരമസന ത്രസവിനാ ൧൬
സരവ രാക്ഷസ രരാരമ്
കാമാത്് സവയമ് ഇഹാ൭൭കത്മ്
ത
ന മന്മത് രരാ൭൭വിഷ്ടമ് ശ്രത്യാ൭൭കയാത്ുമ് ത്വമ് അര്ഹസി ൧൭
ശ്രത്യാ൭൭കയായ ഹി മാമ് രീരു രരിത്ാരമ് കമിഷയസി
ചരമണനാ൭രിഹമത്യവ രുരൂരവസമ് ഉരവരീ ൧൮
ക
അമ്ുളയാ
ന സമമാ രാമമാ മമ യുമത്ത സ മാനുഷ:
ത രജസവ വരവരിനി
ത്വ രാമകയന സശ്മ്പാപ്മ്
൧൯
ണ
ഏവമ് ഉക്ത്ാ ത്ു കവമത്ഹീ ശ്കുത്താ സശ്മക്ത് മലാചനാ
അശ്രവീത്് രരുഷമ് വാകയമ് രഹിമത് രാക്ഷസാ൭ത്ിരമ് ൨0
കത്മ് കവശ്രവണമ് മത്വമ് സരവ രൂത് നമശ്സ്ുക ത്മ്
ശ്രാത്രമ് വയരത്ിരയ ത്വമ് അരുരമ് കരുമ്
ത ഇച്ചസി ൨൧
അവരയമ് വിനരിഷയൈി സമരവ രാവണ രാക്ഷസാൈഃ
മയഷാമ് ത്വമ് കരമരാ
രാജാ ത്ുരുത്തി:
അജിമത്ശ്ൈിയൈഃ ൨൨
ക
പ
അരശ്ഹുത്യ രചീമ് രാരയാമ് രകയമ് ഇശ്ൈ സയ ജീവിത്ുമ്
ന ത്ു രാമ സയ രാരയാമ് മാമ് അരനീയാ൭സ്ിത ജീവിത്മ് ൨൩
ത ത്്
ജീമവ ച്ചിരമ് വശ്ജ ത്ര സയ ഹസ്ാ
രചീമ് ശ്രശ്ത്ുഷയ അശ്രത്ിരൂര രൂരാമ്
ന മാശ്ത്ുരീമ് രാക്ഷസ ത്ര്ഷയിത്വാ
രീത്ാ൭ശ്മുത്സയാ൭രി ത്വാ൭സ്ിത മമാക്ഷൈഃ ൨൪
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട അഷ്ട ചത്വാരിമ് ശ സ്സര:ക
ച
ഏയകാന രമ്ാശ
സ്സര്:ക
സീത്ായാ വചനമ് ശ്രുത്വാ ത്രശ്കീവൈഃ ശ്രത്ാരവാന്
ത ് സമാഹത്യ ചകാര സുമഹ ത്വരുൈഃ ൧
ഹമസ് ത ഹസ്മ
സ കമത്ിലീമ് രുന രവാകയമ് രരാമഷ ച ത്മത്ാ ശ്രുരമ്
ന ഉന്മത്തയാ ശ്രുത്ൗ മമനയ മമ വീരയ രരാശ്കമൗ ൨
ഉത്വമഹയമ് രുജാരയാമ് ത്ു മമത്ിനീമ് അമ്പമര സ്ിത ത്ൈഃ
Page 105 of 166

ശ്രീമത്വാല് ീമ കിരാമായണമ്
അരണയകാമ്:ട
ആരിമരയമ് സമുശ്ത്മ് ച ഹനയാമ് ശ്മുത്യുമ് രമണ സ്ിത ത്ൈഃ ൩
അരമ്
ക രുൈയാമ് രകര സ്ീത കക്ഷ് ണ രവിരിൈയാമ് ഹി മഹീ ത്ലമ്
കാമ രൂരിണമ് ഉന്മമത്ത രരയ മാമ് കാമത്മ് രത്ിമ് ൪
ത യ രാവണ സയ രികി ശ്രമര
ഏവമ് ഉക്ത്വത് സ്സ
ശ്കുത്ത സയ ഹരി രരയമൈ രമക്ത് മനമശ്ത് രരൂവത്ുൈഃ ൫
സത്യൈഃ സൗമയമ് രരിത്യജയ രിക്ഷു രൂരമ് സ രാവണൈഃ
സവമ് രൂരമ് കാല രൂരാ൭൭രമ് മരമജ കവശ്രവണാ൭നുജൈഃ ൬
ത ത കാ0ചന കുണ്ടലൈഃ
സശ്മക്ത് നയനൈഃ ശ്രീമാമ് സ്പ്
മശ്കാമത്ന മഹത്ാ൭൭വിമഷ്ടാ നീല ജീമൂത് സന്നിര:
ത്രാ൭൭സയൈഃ കാരുകീ
രാണീ രരൂവ ക്ഷണത്ാചരൈഃ ൭
മ
സ രരിശ്വാജക ച്ചത്മ മഹാ കാമയാ വിഹായ ത്ത്്
ശ്രത്ിമരമത് സവകമ് രൂരമ് രാവമണാ രാക്ഷസാ൭ത്ിരൈഃ ൮
സശ്മക്ത് നയനൈഃ മശ്കാത്ാ ജ്ജീമൂത് നിചയ ശ്രരൈഃ
ത ൗ
ത ശ്സ്ീത രത്മ
രക്ത്ാ൭മ്പര ത്ര സ്സ്
ന ് മശ്രക്ഷയ കമത്ിലീമ് ൯
ക സയ ശ്രരാമ് ഇവ
സ ത്ാമ് അസിത് മകരാ൭ൈാമ് രാസ്ര
വസനാ൭൭രരമണാമരത്ാമ് കമത്ിലീമ് രാവമണാ൭ശ്രവീത്് ൧0
ശ്ത്ിഷു മലാമകഷു വികയാത്മ് യത്ി രരാരമ്
ഇച്ചസി
ത
മാമ് ആശ്രയ വരാമരാമഹ ത്വാ൭ഹമ് സശ്ത്ുരൈഃ രത്ിൈഃ ൧൧
ത ശ്രിയൈഃ
മാമ് രജസവ ചിരായ ത്വമ് അഹമ് ശ്ലാകയ സ്വ
കനവ ചാ൭ഹമ് കവചി ത്മ
പ ശ്ത് കരിമഷയ ത്വ വിശ്രിയമ് ൧൨
ത്യജയത്ാമ് മാനുമഷാ രാമവാ മയി രാവൈഃ ശ്രണീയത്ാമ്
രാജയാ ച്ചയുത്മ് അസിത്താ൭രമ്
ത രാമമ് രരിമിത്ാ൭൭യുഷമ്൧൩
കക രുകണര്
അനുരക്ത്ാ൭സി മൂമട രണ്ടിത് മാനിനി
ക
യൈഃ ശ്സ്ിത യാ വചനാ ശ്ത്ാജയമ് വിഹായ സസുശ്ഹുജ്ജനമ്
അസ്ിമ ന് വയാളാ൭നുചരിമത് വമന വസത്ി ത്ുരത്ിൈഃ
൧൪
മ
ഇ ത്യുക്ത്വാ കമത്ിലീമ് വാകയമ് ശ്രിയാ൭ര്ഹാമ് ശ്രിയ
വാത്ിനീമ്
അരികമയ സ ത്ുഷ്ടാ൭൭ത്മാ രാക്ഷസ: കാമ മമാഹിത്: ൧൫
ജശ്കാഹ രാവണൈഃ സീത്ാമ് രുത്ൈഃ മക മരാഹിണീമ് ഇവ ൧൬
വാമമന സീത്ാമ് രത്മാ൭ക്ഷീമ് മൂരമജഷു
കമരണ സൈഃ
ത
ഊമരവാ സ്ുത ത്ക്ഷിമണ കനവ രരിജശ്കാഹ രാണിനാ ൧൭
ക
ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ കിരി ശ്രുമ്ാ൭൭രമ്
ത്ീക്ഷ് ണ ത്മ്ശ്ഷ്ടമ് മഹാ രുജമ്
ക
ശ്രാശ്ത്വന് ശ്മുത്യു സമ്ാരമ്
രയാ൭൭രാത വന മത്വത്ാൈഃ ൧൮
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സ ച മായാമമയാ ത്ിവയൈഃ കര യുക്ത്ൈഃ കര സവനൈഃ
ശ്രത്യ൭ശ്ത്ുരയത് മഹമാ൭0മകാ രാവണ സയ മഹാ രത്ൈഃ ൧൯
ത മ് രരുകഷ രവാകകയ രര്
ത്ത് സ്ാ
പ ത്സ്യന് സ മഹാ സവനൈഃ
അ0മകനാ൭൭ത്ായ കവമത്ഹീമ് രത്മ് ആമരാരയ ത്തത്ാ ൨0
സാ ശ്കുഹീത്ാ൭ത്ി ചുമശ്കാര രാവമണന യരസവിനീ
രാമമത്ി സീത്ാ ത്ുൈഃകാ൭രാത രാമമ് ത്ൂര കത്മ് വമന ൨൧
ത്ാമ് അകാമാമ് സ കാമാ൭രൈഃത രന്നമകശ്ൈ വത്ൂമ് ഇവ
വിമവഷ്ടമാനാമ് ആത്ായ ഉത്ര
പ ാത്ാ൭ത് രാവണൈഃ ൨൨
ത്ത്ൈഃ സാ രാക്ഷമസമശ്ൈണ ശ്ഹിയമാണാ വിഹായസാ
ശ്രുരമ് ചുമശ്കാര മമത്തവ ശ്രാൈ ചിത്താ യത്ാ൭൭ത്ുരാ ൨൩
മ
ഹാ ലക്ഷ്ണ
മഹാ രാമഹാ കുരു ചിത്ത ശ്രസാത്ക
ശ്ഹിയമാണാമ് ന ജാനീമഷ രക്ഷസാ കാമ രൂരിണാ ൨൪
ജീവിത്മ് സുകമ് അരാമ്
ത ശ്ച ത്ര മ മഹമത്ാൈഃ രരിത്യജന്
ശ്ഹിയമാണാമ് അത്മരണ
മാമ് രാകവ ന രരയസി ൨൫
മ
ത
നനു നാമാ൭വിനീത്ാനാമ് വിമനത്ാ൭സി രരമ്ര
കത്മ് ഏവമ് വിത്മ് രാരമ് ന ത്വമ് രാസ്ിത ഹി രാവണമ് ൨൬
നനു സമത്യാ൭വിനീത്സയ ശ്ത്ുരയമത് കരണൈഃ
രലമ്
മ
കാമലാ൭രി അ0കീ രവത്യ൭ശ്ത് സസയാനാമ് ഇവ രക്ത്മയ ൨൭
സ കര മ ശ്കുത്വാന് ഏത്ത്് കാമലാര ഹത് മചത്നൈഃ
ന
ജീവിത്ാ൭ൈകരമ് മകാരമ് രാമാ ത്വയസനമ് ആപ്ുഹി
൨൮
ഹമൈത്ാനീമ് സകാമാ൭സ്ുത കകമകയീ സഹ രാൈകവൈഃ
ശ്ഹിമയയമ് ത്ര മ കാമസയ ത്രരത്
ീന യരസവിനൈഃ ൨൯
മ
ത മന കരികാരാന്
പ
ആമശ്ൈമയ ജനസ്ാ
സുരുപിത്ാന്
ണ
സ
ക്ഷിശ്രമ് രാമായ രമ്ത്വമ്
സീത്ാമ് ഹരത്ി രാവണൈഃ ൩0
മാലയവൈമ് രികരിണമ് വമൈ ശ്രശ്സവണമ് കിരിമ്
സ
ക്ഷിശ്രമ് രാമായ രമ്ത്വമ്
സീത്ാമ് ഹരത്ി രാവണൈഃ ൩൧
ട
ഹമ് സ കാരമ്വാ൭൭കീര
ാമ്
ണ വമൈ മകാത്ാവരീമ് നത്ീമ്
സ
ക്ഷിശ്രമ് രാമായ രമ്ത്വമ്
സീത്ാമ് ഹരത്ി രാവണൈഃ ൩൨
കത്വത്ാനി ച യാനയ൭സ്ിമ ന് വമന വിവിത് രാത്മര
ക രാമയ൭ഹമ് മത്മരയാ രരുൈഃ
സ മാമ് ശ്ഹുത്ാമ് ൩൩
നമസ്മ
ത രമ്ത്
യാനി കാനി ചിത്൭രയ൭ശ്ത് സത്തവാനി നിവസൈി ഉത്
സരവാണി രരണമ് യാമി ശ്മുക രക്ഷി കണാന് അരി ൩൪
ശ്ഹിയമാണാമ് ശ്രിയാമ് രരുൈഃ
ത ശ്രാമണമരയാ൭രി കരീയസീമ്
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സ ൩൫
വിവരാ൭൭രശ്ഹുത്ാ സീത്ാ രാവമണ മനത്ി രമ്ത്
വിത്ിത്വാ മാമ് മഹാ രാഹു: അമുശ്ത്ാ൭രി മഹാ രലൈഃ
ആമനഷയത്ി രരാശ്കമയ കവവസവത് ശ്ഹുത്ാമ് അരി ൩൬
സാ ത്ത്ാ കരുണാ വാമചാ വിലരമ്ീത സുത്ുൈഃകിത്ാ
പ ി കത്മ് ശ്കുശ്ത്മ് ത്ത്രാ൭൭യത്
വനസ്ത്
മലാചനാ ൩൭
ശ
സാ ത്മ് ഉത്വീക്ഷയ സുമശ്രാണീ രാവണ സയ വരമ് കത്ാ
സമാ൭൭ശ്കമ് ത രയരരാ ത്ുൈഃമകാര കത്യാ കിരാ ൩൮
ജടാമയാ രരയ മാ മാ൭൭രയ ശ്ഹിയമാണാമ് അനാത്വത്്
ത
അമനന രാക്ഷമസമശ്മ്ണ
കരുണമ് രാര കരണാ
൩൯
മ
ത ശ്കൂമരാ നിരാ ചര:
കനഷ വാരയിത്ുമ് രകയ സ്വ
സത്തവവാന് ജിത്കാരീ ച സായുത് കശ്ചവ ത്ുരത്ി:
൪0
മ
രാമായ ത്ു യത്ാ ത്ത്തവമ് ജടാമയാ ഹരണമ് മമ
മ
ലക്ഷ്ണായ
ച ത് ത്സ്രവമ് ആകയാത്വയമ് അമരഷത്ൈഃ ൪൧
ച
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ഏമകാന രമ്ാര
സ്സര:ക
ച
രമ്ാശ
സ്സര്:ക
ത അവസുപ്സ്
ത ുത ജടായു: അത് രുശ്രുമവ
ത്മ് രപ്മ്
നിരീക്ഷയ രാവണമ് ക്ഷിശ്രമ് കവമത്ഹീമ് ച ത്ത്ര ശ സൈഃ ൧
ത്ത്ൈഃ രരവത് കൂടാ൭൭ര സ്ീത ക്ഷ് ണ ത്ുണ്ടൈഃ കമകാത്തമൈഃ
പ ികത്ൈഃ ശ്രീമാന് വയാജഹാര രുരാമ് കിരമ് ൨
വനസ്ത്
ശ
ത്രശ്കീവ സ്ിത മത്ാ ത്മര മ രുരാമണ സത്യ സശ്മ്യൈഃ
ന
ജടായു രാമ
ശ്കുശ്ത് രാമജാ മഹാരലൈഃ ൩
ന നാമ്ാ൭ഹമ്
രാജാ സരവ സയ മലാക സയ മമഹശ്ൈ വരുമണാരമൈഃ
മലാകാനാമ് ച ഹിമത് യുമക്ത്ാ രാമമാ ത്രരത്ാ൭൭ത്മജൈഃ ൪
ത്കസയഷാ മലാക നാത്സയ ത്രരത്
ീന യരസവിനീ
മ
സീത്ാ നാമ വരാമരാഹാ യാമ് ത്വമ് ഹരുമ്
ത ഇമഹച്ചസി ൫
കത്മ് രാജാ സ്ിത മത്ാ ത്മര മ രര ത്ാരാന് രരാശ്മുമരത്്
രക്ഷണീയാ വിമരമഷണ രാജ ത്ാരാ മഹാരല ൬
നിവരയ
ത മത്ിമ് നീചാമ് രര ത്ാരാ൭രിമരനാത്്
ശ
ന ത്ത്് സമാചമര ത്തീമരാ യത്് രമരാ൭സയ വികര്ഹമയത്് ൭
ത ാ൭മനയഷാമ് ത്ാരാ രക്ഷയാ വിരശ്ചിത്ാ ൮
യത്ാ൭൭ത്മന സ്ത്
ത ു അനാകത്മ്
അരമ്
ത വാ യത്ി വാ കാമമ് രിഷ്ടാൈഃ രാമശ്സ്ഷ
വയവസയൈി ന രാജാമനാ ത്രമ്
മ രൗലസ്ത്യ നൈന ൯
രാജാ ത്ര മ ശ്ച കാമ ശ്ച ശ്ത്വയാണാമ് മചാത്തമമാ നിത്ിൈഃ
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ത്രൈഃമ രുരമ് വാ രാരമ് വാ രാജ മൂലമ് ശ്രവരമത്
൧0
ത
രാര സവരാവ ശ്ചരലൈഃ കത്മ് ത്വമ് രക്ഷസാമ് വര
ക
ഐരവരയമ് അരിസശ്മ്പാമപ്ാത വിമാനമ് ഇവ ത്ുശ്പുത്ി:
൧൧
കാമ0 സവരാമവാ മയാ യസയ ന രകയൈഃ രരിമാരിത്ുമ്
ജ
ന ഹി ത്ുഷ്ടാ൭൭ത്മനാമ് ആരയ മാ വസത്ി ആലമയ ചിരമ് ൧൨
വിഷമയ വാ രുമര വാ മത് യത്ാ രാമമാ മഹാരലൈഃ
നാ൭രരാത്യത്ി ത്രാത്മാ
കത്മ് ത്സയാ൭രരാത്യസി ൧൩
മ
ത ന കത്ൈഃ കരൈഃ
യത്ി രൂരണകാ
മഹമത്ാ: ജനസ്ാ
പ
അത്ിശ്വുമത്താ ഹത്ൈഃ രൂരവമ് രാമമണാ൭ക്ലിഷ്ട കരണാ
൧൪
മ
അശ്ത് ശ്രൂഹി യത്ാ ത്ത്തവമ് മകാ രാമ സയ വയത്ിശ്കമൈഃ
യസയ ത്വമ് മലാക നാത് സയ ശ്ഹുത്വാ രാരയാമ് കമിഷയസി ൧൫
ക്ഷിശ്രമ് വിശ്സുജ കവമത്ഹീമ് മാ ത്വാ മകാമരണ ചക്ഷുഷാ
ത്മഹ ത്തഹന രൂമത്ന ശ്വുശ്ത്മ് ഇശ്ൈാ൭രനി രയത്ാ ൧൬
ത ൭മൈ നാ൭വരുത്യമസ
സരമ്
പ ആരീവിഷമ് രത്തവാ വശ്സ്ാ
ശ്കീവായാമ് ശ്രത്ിമുക്ത്മ് ച കാല രാരമ് ന രരയസി ൧൭
സ രാരൈഃ സൗമയ രരമവയാ
മയാ നരമ് നാ൭വസാത്മയത്്
ത
ത്ത്൭ന്നമ് ഉരമരാക്ത്വയമ് ജീരയമത് യത്് അനാമയമ് ൧൮
യത്് ശ്കുത്വാ ന രമവ ത്തമരാമ ന കീരിത ര ന യമരാ രുവി
ത ് കര മ സമാ൭൭ചമരത്് ൧൯
രരീരസയ രമവത്് മകത്ൈഃ ക സ്ത്
ഷഷ്ടി വര്ഷ സഹശ്സാണി മമ ജാത്സയ രാവണ
രിശ്ത്ു കരത്ാമഹമ് രാജയമ് യത്ാവത്് അനുത്ിഷ്ടത്ൈഃ ൨0
ശ്വുമത്താ൭ഹമ് ത്വമ് യുവാ ത്നവീ സരര: കവചീ രത്ീ
ത്ത്ാ൭രയാ൭൭ത്ായ കവമത്ഹീമ് കുരലീ ന കമിഷയസി ൨൧
ന രക്ത് സ്ത്വമ് രലാത്് ഹരുമ്
ത കവമത്ഹീമ് മമ രരയത്ൈഃ
മഹത്ുരി ര്നയായ സമയുകക്ത് ശ്രുവാമ്
മവത്ശ്രുത്ീമ് ഇവ ൨൨
ത
യുത്യസവ യത്ി രൂമരാ൭സി മുഹൂരമ്
ത ത്ിഷ്ട രാവണ
ത ാ ൨൩
രയിഷയമസ ഹമത്ാ രൂമൗ യത്ാ രൂരവമ് കര സ്ത്
അസശ്കുത്് സമയുമക മയന നിഹത്ാ കത്ത്യ ത്ാനവാൈഃ
നചിരാ ച്ചീര വാസാ സ്ത്വാമ് രാമമാ യുത്ി വത്ിഷയത്ി ൨൪
കിമ് നു രകയമ് മയാ കരുമ്
ത കത്ൗ ത്ൂരമ് ശ്നുരാ൭൭ത്മജൗ
ശ
ക്ഷിശ്രമ് ത്വമ് നരയമസ നീച ത്മയാ രീമത്ാ
ന സമ്യൈഃ
൨൫
പ
ന ഹി മമ ജീവമാനസയ നയിഷയസി രുരാമ് ഇമാമ്
സീത്ാമ് കമല രശ്ത്ാ൭ക്ഷീമ് രാമ സയ മഹഷീമ് ശ്രിയാമ് ൨൬
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അരണയകാമ്:ട
അവരയമ് ത്ു മയാ കാരയമ് ശ്രിയമ് ത്സയ മഹാത്മനൈഃ
ജീവിമത്നാ൭രി രാമ സയ ത്ത്ാ ത്രരത് സയ ച ൨൭
ത്ിഷ്ട ത്ിഷ്ട ത്രശ്കീവ മുഹൂരമ്
ത രരയ രാവണ
യുത്താ൭൭ത്ിത്യമ് ശ്രത്ാസയാമി യാവത്് ശ്രാണമ് നിരാചര ൨൮
ശ്വുൈാത്് ഇവ രലമ് ത്വാമ് ത്ു രാത്മയയമ് രമത്ാത്തമാത്് ൨൯
ച
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട രമ്ാര
സ്സര:ക
ച
ഏക രമ്ാശ
സ്സര്:ക
ഇ ത്യുക്ത് സയ യത്ാ നയായമ് രാവണ സയ ജടായുഷാ
ശ
ശ്കുത്തസയാ൭ക്ിന നിരാൈഃ സരവാ മരജു രവിമ്ത്ി
ശ്ത്ുഷ്ടയൈഃ ൧
സശ്മക്ത് നയനൈഃ മകാരാത്് ത്പ് ത കാ0ചന കുണ്ടലൈഃ
രാക്ഷമസമശ്ൈാ൭രിത്ുശ്ത്ാവ രത്മകശ്ൈമ് അമര്ഷണൈഃ ൨
ത യാ സ്സ്
ത ിമ ന് മഹാ വമന
സ സശ്മ്പഹാര സ്ുത മുല സ്മ
രരൂവ വാമത്ാത്തത്മയാ മരകമയാ
രകമന
യത്ാ ൩
മ
ക
ത ാ
ത് ത്ര
പ ൂവാ൭ത്ുപ ത്മ് യുത്തമ് ശ്കുശ്ത് രാക്ഷസമയാ സ്ത്
സരക്ഷമയാ രാലയവമത്ാ
രഹാ
രരവത്മയാ രിവ ൪
മ
മ
ണ
ത്മത്ാ നാളീക നാരാകച സ്ീത ക്ഷ്ാ൭കശ്ക
ശ്ച വികരിരിൈഃ
ണ
അരയവര്ഷ ന്മഹാ മകാകര ശ്രുശ്ത്
രാജമ് മഹാരലൈഃ ൫
ക
സ ത്ാനി രര ജാലാനി ശ്കുശ്ത്ൈഃ രശ്ത്രമത്രവരൈഃ
ത ണി സമയുമക ൬
ജടായുൈഃ ശ്രത്ിജശ്കാഹ രാവണാ൭ശ്സ്ാ
ത്സയ ത്ീക്ഷ് ണ നകാരയാമ് ത്ു ചരണാരയാമ് മഹാരലൈഃ
ചകാര രഹുത്ാ കാമശ്ത് ശ്വണാന് രത്ക സത്തമൈഃ ൭
അത് മശ്കാത്ാ ത്തരശ്കീമവാ ജശ്കാഹ ത്ര മാരണാന്
ക
ശ്മുത്യു ത്ണ്ട നിരാന് മകാരാന് രശ്ത്ു മരന
ത കാ0ക്ഷയാ ൮
സ കത് രാകണ
രഹാ
വീരയൈഃ രൂര ണ മുകക്ത്: അജിഹ്മ്കകൈഃ
പ
മ
രിമരത് നിരികത് സ്ീത കക്ഷ് ണ ശ്രുശ്ത്മ്
മകാകരൈഃ രിലീമുകകൈഃ
ക
൯
സ രാക്ഷസ രമത് രരയന് ജാനകീമ് രാപ പ മലാചനാമ്
ത ന് രാക്ഷസമ് സമ൭രിശ്ത്വത്് ൧0
അചിൈയിത്വാ രാണാമ് സ്ാ
ത്മത്ാ൭സയ സ രരമ് ചാരമ് മുക്ത്ാ മണി വിരൂഷിത്മ്
ചരണാരയാമ് മഹാമത്ജാ രരമ് ജ രത്മകരവരൈഃ ൧൧
ത്മത്ാ൭നയത്് ത്നു രാത്ായ രാവണ: മശ്കാത് മൂരിത്:
ച
വവര്ഷ രര വര്ഷാണി രത്മരാ൭ത് സഹശ്സര: ൧൨
ത യ സമയുമക രത്മകരവര:
രകര: ആവാരിത് സ്സ
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അരണയകാമ്:ട
കുലായമ് ഉര സശ്മ്പാപ്:ത രക്ഷീവ ശ്രരരൗ ത്ത്ാ ൧൩
സ ത്ാനി രര വര്ഷാണി രക്ഷാരയാമ് ച വിത്ൂയ ച
ജ
ചരണാരയാമ് മഹാമത്ജാ രരമ്ാ൭സയ
മഹ ത്തനു: ൧൪
ത രാവണ സയ രരാവരമ്
ത് ച്ചാ൭ക്ിന സശ്ത്ുരമ് ത്ീപ്മ്
രക്ഷാരയാമ് സ മഹാ വീമരാ വയത്ുമനാത്് രത്മകരവരൈഃ ൧൫
ച
കാമ്മനാരശ്ചത്ാന്
ത്ിവയാന് രിരാച വത്നാന് കരാന്
ത്ാമ് ശ്ചാ൭സയ ജവ സമ്പന്നാന് ജകാന സമമര രലീ ൧൬
വരമ് ശ്ത്ിമവണു സമ്പന്നമ് കാമകമ് രാവകാ൭രിഷമ്
ച
മണി മഹമ വിചിശ്ത്ാ൭0കമ് രര0ജ ച മഹാ രത്മ് ൧൭
രൂര ണ ചശ്ൈ ശ്രത്ീകാരമ് ചശ്ത്മ് ച വയജകനൈഃ സഹ
രാത്യാ മാസ മവമകന ശ്കാഹിരീ രാക്ഷകസ സ്സഹ ൧൮
സാരമത് ശ്ചാ൭സയ മവമകന ത്ുമമ് ട കനവ മഹത്് രിര:
രുനരവയരാഹരത്് ശ്രീമാന് രക്ഷി രാമജാ മഹാരല: ൧൯
സ രക് ന ത്നവാ വിരമത്ാ ഹത്ാ൭മരവാ ഹത് സാരത്ിൈഃ
അമമ് ക നാ൭൭ത്ായ കവമത്ഹീമ് രരാത് രുവി രാവണൈഃ ൨0
ശ്ത്ുഷ്ടവാ നിരത്ിത്മ് രൂമൗ രാവണമ് രക് ന വാഹനമ്
സാത്ു സാത്വിത്ി രൂത്ാനി ശ്കുശ്ത് രാജമ് അരൂജയന് ൨൧
രരിശ്രാൈമ് ത്ു ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ജരയാ രക്ഷി യൂത്രമ്
ഉത്ര
പ ാത് രുന ര്ശ്ഹുമഷ്ടാ കമത്ിലീമ് ശ്കുഹയ രാവണൈഃ ൨൨
ത്മ് ശ്രശ്ഹുഷ്ടമ് നിത്ായാ൭0മക രാവണമ് ജനകാ൭൭ത്മജാമ്
ത കട് ക മരഷമ് ച ശ്രണഷ്ട ഹത് സാത്നമ് ൨൩
കച്ചമ്മ്
ശ്കുശ്ത്രാജൈഃ സമുത്ത്
പ യ സമ൭രിശ്ത്ുത്യ രാവണമ്
സമാവാരയ0 മഹാമത്ജാ ജടായു: ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൨൪
പ ശ രാണസയ രാരയാമ് രാമ സയ രാവണ
വശ്ജ സമ്സ്ര
അല് പ രുമത്ത ഹരസി ഏനാമ് വത്ായ കലു രക്ഷസാമ് ൨൫
സ മിശ്ത് രൈുൈഃ സാ മാത്യൈഃ സ രലൈഃ സ രരിച്ചത്ൈഃ
വിഷ രാനമ് രിരസി ഏത്ത്് രിരാസിത് ഇമവാത്കമ് ൨൬
അനുരൈമ് അജാനൈൈഃ കരണാമ്
അവിചക്ഷണാൈഃ
മ
രീശ്കമ് ഏവ വിനരയൈി യത്ാ ത്വമ് വിനരിഷയസി ൨൭
ത യ മമാക്ഷയമസ
രത്ത സ്ത്വമ് കാല രാമരന കവ കത് സ്സ
വത്ായ രടിരമ് ശ്കുഹയ സാ൭മിഷമ് ജലമജാ യത്ാ ൨൮
ന ഹി ജാത്ു ത്ുരാത്ര്ഷൗ കാകുത്സ്ൗ
ത ത്വ രാവണ
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അരണയകാമ്:ട
ത്ര്ഷണമ് ചാ൭൭ശ്രമ സയാ൭സയ ക്ഷമിമഷയമത് ത്ു രാകവൗ
൨൯
യത്ാ ത്വയാ ശ്കുത്മ് കര മ രീരുണാ മലാക കര്ഹിത്മ്
ക ാ ചരിമത്ാ മാമരാക കനഷ വീര നിമഷവിത്ൈഃ ൩0
ത്സ്ര
യുത്യസവ യത്ി രൂമരാ൭സി മുഹൂരമ്
ത ത്ിഷ്ട രാവണ
ത ാ ൩൧
രയിഷയമസ ഹമത്ാ രൂമൗ യത്ാ ശ്രാത്ാ കര സ്ത്
രമരത് കാമല രുരുമഷാ യത്് കര മ ശ്രത്ിരത്യമത്
വിനാരാ യാ൭൭ത്മമനാ൭ത്ര്മയമ് ശ്രത്ി രമന്നാ൭സി കര മ ത്ത്്
൩൨
രാരാ൭നുരമൈാ കവ യസയ കരണൈഃ
മകാ നു ത്ത്് രുമാന്
മ
കുരവീത് മലാകാ൭ത്ിരത്ിൈഃ സവയമ്പൂ രകവാന്
അരി ൩൩
പ
ത യ രക്ഷസൈഃ
ഏവമ് ഉക്ത്വാ രുരമ് വാകയമ് ജടായു സ്സ
നിരരാത് ശ്രുരമ് ശ്രുമഷ്ട ത്രശ്കീവ സയ വീരയവാന് ൩൪
ത്മ് ശ്കുഹീത്വാ നകക സ്ീത കക്ഷ് ണ രവിത്ത്ാര സമൈത്ൈഃ
അത്ിരൂമടാ കജാ൭൭മരാമഹാ യത്ാ സയാ ത്തുഷ്ട വാരണമ് ൩൫
വിത്ത്ാര നകകര് അസയ ത്ുണ്ടമ് ശ്രുമഷ്ട സമരയന്
പ
മകരാമ് മശ്ചാ ത്ാ
പ ടയാ മാസ നക രക്ഷ മുകാ൭൭യുത്ൈഃ ൩൬
സ ത്ത്ാ ശ്കുശ്ത് രാമജന ക്ലിരയമാമനാ മുഹു രുഹുൈഃ
മ
അമര്ഷ സ്ുപ രി മത്ാഷ്ടൈഃ സന് ശ്രാകമ്പത് സ രാവണ: ൩൭
സ രരിഷവജയ കവമത്ഹീമ് വാമമ നാ൭0മകന രാവണൈഃ
ത്മലനാ൭രി ജകാനാ൭൭രു ജടായുമ് മശ്കാത് മൂരിത്ൈഃ
൩൮
ച
ത ് അത്ിശ്കമയ ത്ുമണ്ടനാ൭സയ കകാ൭ത്ിരൈഃ
ജടായു സ്മ
ത ൩൯
വാമ രാഹൂന് ത്ര ത്ത്ാ വയരാഹരത്് അരിമ്മൈഃ
സമ്ച്ചിന്ന രാമഹാ: സകത്യവ രാഹവ: സഹസാ൭രവന്
വിഷ ജവാലാ൭൭വളീ യുക്ത്ാ: വല് ീമ കാ ത്ിവ രന്നാകാ: ൪0
ത്ത്ൈഃ ശ്കുമത്താ ത്രശ്കീവൈഃ സീത്ാമ് ഉശ്ത്സ്ുജയ രാവണ:
മുഷ്ടിരയാമ് ചരണാരയാമ് ച ശ്കുശ്ത് രാജമ് അമരാത്യത്് ൪൧
ക
ത്മത്ാ മുഹൂരമ്
രരൂവാ൭ത്ുല വീരയമയാൈഃ
ത സശ്മ്ാമമാ
രാക്ഷസാനാമ് ച മുകയ സയ രക്ഷിണാമ് ശ്രവര സയ ച ൪൨
ത്സയ വയായച്ചമാന സയ രാമസയാ൭മര ത സ രാവണൈഃ
ക ഉശ്ത്തുത്യ മസാ൭ച്ചിനത്്
രക്ഷൗ രാര്രവൗ ച രാത്ൗ ച കട്മ്
൪൩
സ ചിന്ന രക്ഷൈഃ സഹസാ രക്ഷസാ രൗശ്ത് കരണാ
മ
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നിരരാത് ഹമത്ാ ശ്കുമശ്ത്ാ ത്രണയാമ് അല് പ ജീവിത്ൈഃ ൪൪
ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രത്ിത്മ് രൂമൗ ക്ഷത്ജാ൭൭ശ്രമ്
ത ജടായുഷമ്
അരയത്ാവത് കവമത്ഹീ സവ രൈുമ് ഇവ ത്ുൈഃകിത്ാ ൪൫
പ
ത്മ് നീല ജീമൂത് നികാര കല്മ്
ക ് ഉത്ാര വീരയമ്
സു രാണ്ടുമരാരസ്മ
ത്ത്ര ശ ല0കാത്ിരത്ിൈഃ ശ്രുത്ിവയാമ്
ജടായുഷമ് രാൈമ് ഇവാ൭ക്ിന ത്ാവമ് ൪൬
ത്ത് സ്ുത ത്മ് രശ്ത്രത്മ് മഹീത്മല
നിരാത്ിത്മ് രാവണ മവക മരിത്മ്
ത
രുനൈഃ രരിഷവജയ രരി ശ്രരാ൭൭നനാ
രുമരാത് സീത്ാ ജനകാ൭൭ത്മജാ ത്ത്ാ ൪൭

ച
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ഏക രമ്ാര
സ്സര:ക
ച
തവി രമ്ാശ
സ്സര്:ക
ത്മ് അല് പ ജീവിത്മ് രൂമൗ സ്ുപ രൈമ് രാക്ഷസാ൭ത്ിരൈഃ
ത്ത്ര ശ ശ്കുശ്ത്മ് രത്ിത്മ് സമീമര രാകവാ൭൭ശ്രമാത്് ൧
സാ ത്ു ത്ാരാ൭ത്ിര മുകീ രാവമണന സമീക്ഷയ ത്മ്
ശ്കുശ്ത് രാജമ് വിനിഹത്മ് വിലലാര സുത്ുൈഃകിത്ാ ൨
ആലിമ്കയ ശ്കുശ്ത്മ് നിഹത്മ് രാവമണന രലീയസാ
വിലലാര സുത്ു:കാ൭൭രാത സീത്ാ രരി നിരാ൭൭നനാ ൩
നിമിത്തമ് ലക്ഷണ ജ്ഞാനമ് രകുനി സവര ത്രനമ്
ശ
അവരയമ് സുക ത്ുൈഃമകഷു നരാണാമ് ശ്രത്ിശ്ത്ുരയമത് ൪
ന നൂനമ് രാമ ജാനാ൭സി മഹത്് വയസനമ് ആത്മന:
ത്ാവൈി നൂനമ് കാകുത്സ്ത മത്൭രമ്
ത ശ്മുക രക്ഷിണൈഃ ൫
ക
അയമ് ഹി രാര ചാമരണ മാമ് ശ്ത്ാത്ുമ് അരിസമ്ത്:
ക ൬
മരമത് വിനിഹമത്ാ രൂമൗ മമാ൭രാകയാത്് വിഹമ്മ:
മ
ശ്ത്ാഹി മാമ് അത്യ കാകുത്സ്ത ലക്ഷ്മണത്ി
വരാ൭0കനാ
ത ാ
ത സമാശ്കൈ ശ്ച്ചുണവത്ാമ് ത്ു യത്ാ൭ൈിമക ൭
സുസശ്മ്സ്
ത്ാമ് ക്ലിഷ്ട മാലയാ൭൭രരണാമ് വിലരൈീമ് അനാത്വത്്
അരയത്ാവത് കവമത്ഹീമ് രാവമണാ രാക്ഷസാ൭ത്ിരൈഃ ൮
ത്ാമ് ലത്ാമ് ഇവ മവഷ്ടൈീമ് ആലി0കൈീമ് മഹാ ശ്ത്ുമാന്
മു0ച മു0മചത്ി രഹുരൈഃ ശ്രവത്ന് രാക്ഷസാ൭ത്ിരൈഃ ൯
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മശ്കാരൈീമ് രാമ രാമമത്ി രാമമണ രഹിത്ാമ് വമന
ജീവിത്ാ൭ൈായ മകമരഷു ജശ്കാഹാ൭ൈക സന്നിരൈഃ ൧0
ശ്രത്ര്ഷിത്ായാമ് കവമത്ഹയാമ് രരൂവ സ ചരാ൭ചരമ്
ജകത്് സരവമ് അമരയാത്മ് ത്മസാ൭മൈന സശ്മവുത്മ് ൧൧
പ
ന വാത്ി മാരുത് സ്ശ്ത ത് നിശ്പമരാ൭രൂ
ത്തിവാകര: ൧൨
ശ്ത്ുഷ്ടവാ സീത്ാമ് രരാശ്മുഷ്ടാമ് ത്ീനാമ് ത്ിമവയന ചക്ഷുഷാ
ശ്കുത്മ് കാരയമ് ഇത്ി ശ്രീമാന് വയാജഹാര രിത്ാമഹൈഃ ൧൩
ശ്രശ്ഹുഷ്ടാ വയത്ിത്ാ ശ്ചാ൭൭സന് സമരവ മത് രരമര്ഷയൈഃ
ശ്ത്ുഷ്ടവാ സീത്ാമ് രരാശ്മുഷ്ടാമ് ത്ണ്ടകാ൭രണയ വാസിനൈഃ
ത രുത്തവാ യശ്ത്ുച്ചയാ ൧൪
രാവണ സയ വിനാരമ് ച ശ്രാപ്മ്
മ
സ ത്ു ത്ാമ് രാമ രാമമത്ി രുത്ൈീമ് ലക്ഷ്മണത്ി
ച
ജകാമ ആത്ായ ചാ൭൭കാരമ് രാവമണാ രാക്ഷമസരവര: ൧൫
ത
ത്പ്ാ൭൭രരണ
സരവാ൭0കീ രീത് കൗമരയ വാസനീ
രരാജ രാജരുശ്ത്ീ ത്ു വിത്യുത്് സൗത്ാമിനീ യത്ാ ൧൬
ത
ഉത്തൂമത്ന ച വമശ്സ്ണ
ത്സയാൈഃ രീമത്ന രാവണൈഃ
അത്ികമ് ശ്രത്ിരശ്രാജ കിരി രീര
ഇവാ൭ക്ിന നാ ൧൭
ത
ത ശ്മാണി സുരരീണി ച
ത്സയാൈഃ രരമ കളയാണയാ സ്ാ
രത്മ രശ്ത്ാണി കവമത്ഹയാ അരയകീരയൈ രാവണമ് ൧൮
ത്സയാൈഃ കൗമരയമ് ഉത്തൂത്മ് ആകാമര കനക ശ്രരമ്
രരൗ ചാ൭൭ത്ിത്യ രാമകണ ത്ാശ്മമ് അശ്രമ് ഇവാ൭൭ത്മര ൧൯
ത്സയാ സ് ത ത്വിമലമ് വശ്ക്ത്മ് ആകാമര രാവണാ൭0കകമ്
ന രരാജ വിനാ രാമമ് വിനാളമ് ഇവ ര0കജമ് ൨0
രരൂവ ജലത്മ് നീലമ് രിത്തവാ ചശ്ൈ ഇമവാത്ിത്ൈഃ
സുലലാടമ് സുമകരാ൭ൈമ് രത്മ കരാരമ്
അശ്വണമ് ൨൧
പ
ക
രുകക്ലൈഃ സുവിമകല രകൈൈഃ
ശ്രരാവത്ിപ : അലശ്മ്ുത്മ്
ത
ത്സയാ സ് ത ത്വിമലമ് വശ്ക്ത്മ് ആകാമര രാവണാ൭0കകമ് ൨൨
രുത്ിത്മ് വയരശ്മുഷ്ടാ൭ശ്സമ് ചശ്ൈ വത്് ശ്രിയ ത്രനമ്
ശ
സു നാസമ് ചാരു ത്ാമശ്മാ ഷ്ടമ് ആകാമര ഹാടക ശ്രരമ് ൨൩
രാക്ഷമസന സമാത്ൂത്മ് ത്സയാ സ് ത ത്വചനമ് രുരമ്
രുരുമര ന വിനാ രാമമ് ത്ിവാ ചശ്ൈ ഇമവാത്ിത്ൈഃ ൨൪
സാ മഹമ വരാണ നീലാ൭0ക0 കമത്ിലീ രാക്ഷസാ൭ത്ിരമ്
ച
രുരുമര കാമ്നീ
കാമ്ീച നീലമ് മണിമ് ഇവാ൭൭ശ്രിത്ാ ൨൫
സാ രത്മ കൗരീ മഹമാരാ രാവണമ് ജനകാ൭൭ത്മജാ
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വിത്യുത്ന
ക മ് ഇവാ൭൭വിരയ രുരുമര ത്പ് ത രൂഷണാ ൨൬
ത്രു ശ്രവാള രക്ത്ാ സാ നീലാ൭0കമ് രാക്ഷമസരവരമ്
ച
ശ്രാമരാരയത് കവമത്ഹീ കജമ് കമക്ഷയവ കാമ്നീ
൨൭
ത്സയാ രൂഷണ മകാമഷണ കവമത്ഹയാ രാക്ഷസാ൭ത്ിരൈഃ
രരൂവ ചരമലാ നീലൈഃ സമകാഷ ഇവ മത്ായത്ൈഃ ൨൮
ഉത്തമാ൭0കാ ചയുത്ാ ത്സയാൈഃ രുപ പ ശ്വുഷ്ടിൈഃ സമൈത്ൈഃ
സീത്ായാ ശ്ഹിയമാണായാൈഃ രരാത് ത്രണീ ത്മല ൨൯
സാ ത്ു രാവണ മവമകന രുപ പ ശ്വുഷ്ടിൈഃ സമൈത്ൈഃ
സമാത്ൂത്ാ ത്രശ്കീവമ് രുന: ഏവാ൭രയവരത്
ത ൩0
പ
അരയവരത്
ത്ാരാ കവശ്രവണാ൭൭നുജമ്
ത രുപാണാമ്
നക്ഷശ്ത് മാലാ വിമലാ മമരുമ് നകമ് ഇമവാന്നത്മ് ൩൧
ചരണാന് നൂരുരമ് ശ്രഷ്ടമ് കവമത്ഹയാ രത്ര
ന ൂഷിത്മ്
ക
വിത്യു ന്മണ്ടല സമ്ാരമ്
രരാത് മത്ുര സവനമ് ൩൨
ക
ത്ാമ് മമഹാല്ാമ്
ഇവാ൭൭കാമര ത്ീരയമാനാമ് സവമത്ജസാ
ജകാമ ആകാരമ് ആവിരയ സീത്ാമ് കവശ്രവണാ൭൭നുജൈഃ
൩൩
ത ന് അക്ിന വരാനി
ത്സയാ സ്ാ
രൂഷണാനി മഹീത്മല
ണ
ത രാ ഇവാ൭മ്പരാത്്
സമകാഷാണി അവകീരയൈ ക്ഷീണാ സ്ാ
൩൪
ത ാ൭ൈരാത്് ശ്രമഷ്ടാ ഹാര സ്ാ
ത രാ൭ത്ിര ത്യുത്ിൈഃ
ത്സയാൈഃ സ്ന
ക കകനാ ച്ചയുത്ാ ൩൫
കവമത്ഹയാ നിരത്ന് രാത്ി കമമ്വ
ഉത്ാ
പ ത് വാത്ാ൭രിഹത്ാ നാനാ ത്വിജ കണാ യുത്ാൈഃ
മാ കരരിത്ി വിത്ൂത്ാ൭ശ്കാ വയാജശ്ഹു രിവ രാത്രാൈഃ ൩൬
ത ത മീന ജമല ചരാൈഃ
നളിമനയാ ത്വസ് ത കമലാ ശ്സ്സ്
സകീമ് ഇവ കമത്ാ ച്ചവാസാമ് അനവമരാചൈ കമത്ിലീമ് ൩൭
സമൈാത്് അരിസമ്പത്യ സിമ്ഹ വയാശ്ക ശ്മുക ത്വിജാൈഃ
ത ാ മരാഷാത്് സീത്ാ ച്ചായാ൭നു കാമിനൈഃ ൩൮
അനവത്ാവമ് സ്ത്
ജല ശ്രരാത്ാ൭ശ്സ മുകാൈഃ ശ്രുകമ്ൈഃക ഉശ്ച്ചിത് രാഹുരിൈഃ
സീത്ായാമ് ശ്ഹിയമാണായാമ് വിമശ്കാരൈീവ രരവത്ാൈഃ ൩൯
ശ്ഹിയമാണാമ് ത്ു കവമത്ഹീമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്ീമനാ ത്ിവാകരൈഃ
ശ്രവി ത്വസ് ത ശ്രരൈഃ ശ്രീമാന് ആസീത്് രാണ്ടുര മണ്ടലൈഃ ൪0
സ
നാസ്ിത ത്രൈഃമ കുത്ൈഃ സത്യമ് നാ൭൭രവമ്
നാ൭ശ്നുരമ്ത്ാ
ജ
യശ്ത് രാമ സയ കവമത്ഹീമ് രാരയാമ് ഹരത്ി രാവണൈഃ
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ഇത്ി സരവാണി രൂത്ാനി കണരൈഃ രരയമത്വയന് ൪൧
ത ാ ത്ീന മുകാ രുരുത്ു : ശ്മുക മരാത്കാൈഃ
വിശ്ത്സ്ക
ഉത്വീ മക്ഷയാത്വീക്ഷയ നയകന: ആശ്സ രാത്ാവിമലക്ഷണാൈഃ
൪൨
സുശ്രമവരിത് കാശ്ത്ാ ശ്ച രരൂവു: വന മത്വത്ാൈഃ
വിമശ്കാരൈീമ് ശ്ത്ുടമ് സീത്ാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്ുൈഃകമ് ത്ത്ാ കത്ാമ്
൪൩
മ
ത്ാമ് ത്ു ലക്ഷ്ണ
രാമമത്ി മശ്കാരൈീമ് മത്ുര സവരമ്
അമവക്ഷമാണാമ് രഹുമരാ കവമത്ഹീമ് ത്രണീ ത്ലമ് ൪൪
സ ത്ാമ് ആകുല മകരാ൭ൈാമ് വിശ്രശ്മുഷ്ട വിമരഷകാമ്
ജഹാരാ൭൭ത്മ വിനാരായ ത്രശ്കീമവാ മനസവിനീമ് ൪൫
ത്ത് സ്ുത സാ ചാരുത്ത്ീ രുചി സ്ിമ ത്ാ
വിനാ ശ്കുത്ാ രൈു ജമനന കമത്ിലീ
മ
അരരയത്ീ രാകവ ലക്ഷ്ണാ
വുരൗ
വിവര ണ വശ്ക്ത്ാ രയ രാര രീടിത്ാ ൪൬
ച
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ത്വി രമ്ാര
സ്സര:ക
ച
പ്തി രമ്ാശ
സ്സര്:ക
കമ് ഉത്ത്
പ ൈമ് ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ കമത്ിലീ ജനകാ൭൭ത്മജാ
ന രമയ മഹത്ി വരിനീ
ത്ുൈഃകിത്ാ രരമമാത്വിക്ാ
൧
ത
മരാഷ മരാത്ന ത്ാശ്മാ൭ക്ഷീ രീമാ൭ക്ഷമ് രാക്ഷസാ൭ത്ിരമ്
രുത്മ്ീത കരുണമ് സീത്ാ ശ്ഹിയമാമണത്മ് അശ്രവീത്് ൨
ന വയരശ്ത്രമസ നീച കരണാ൭മനന
രാവണ
മ
ജ്ഞാത്വാ വിരഹിത്ാമ് യന് മാമ് മചാരയിത്വാ രലായമസ ൩
ത്വകയവ നൂനമ് ത്ുഷ്ടാത്മന് രീരുണാ ഹരുമ്
ത ഇച്ചത്ാ
മമാ൭൭രവാഹിമത്ാ രരാത ശ്മുക രൂമരണ മായയാ ൪
ത ത്ുമ് മസാ൭രയയമ് വിനിരാത്ിത്ൈഃ
മയാ ഹി മാമ് ഉത്യത് ശ്സ്ാ
ശ്കുശ്ത് രാജ: രുരാമണാ൭സൗ രവരുര സയ സകാ മമ ൫
രരമമ് കലു മത് വീരയമ് ശ്ത്ുരയമത് രാക്ഷസാ൭ത്മ
വിശ്രാവയ നാമമത്യമ് ഹി യുമത്ത നാ൭സ്ിമ ജിത്ാ ത്വയാ ൬
ഈശ്ത്ുരമ് കര്ഹിത്മ് കര മ കത്മ് ശ്കുത്വാ ന ലജ്ജമസ
ശ്സ്ിത യാ ശ്ച ഹരണമ് നീച രഹിമത് ത്ു രരസയ ച ൭
കത്യിഷയൈി മലാമകഷു രുരുഷാൈഃ കര മ കുത്സ്ിത്മ്
സ അത്രിഷ്ടമ്
സുശ്നുരമ്മ്
ത്വ രൗണ്ടീരയ മാനിനൈഃ ൮
മ
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ത്ിക് മത് രൗരയമ് ച സത്തവമ് ച യത്് ത്വയാ കത്ിത്മ് ത്ത്ാ
കുലാ൭൭മശ്കാര കരമ് മലാമക ത്ിക് മത് ചാരിശ്ത്മ് ഈശ്ത്ുരമ്
൯
കിമ് കരുമ്
ത രകയമ് ഏവമ് ഹി യ ജ്ജമവ കനവ ത്ാവസി
മുഹൂരമ്
ത അരി ത്ിഷ്ടസവ ന ജീവന് ശ്രത്ിയാസയസി ൧0
ന ഹി ചക്ഷുൈഃ രത്മ് ശ്രാരയ ത്മയാൈഃ രാരിവ
രുശ്ത്മയാൈഃ
ത
സ കസമനയാ൭രി സമര ത സ്ത്വമ് മുഹൂരമ്
ത അരി ജീവിത്ുമ് ൧൧
പ മ്
ന ത്വമ് ത്മയാൈഃ രര സ്ര
ശ മസാടുമ് രക്ത്ൈഃ കത്മ് ചന
പ മ്
ക ൧൨
വമന ശ്രജവലിത് മസയവ സ്ര
ശ അമക്:ന വിഹമ്മൈഃ
സാത്ു ശ്കുത്വാ൭൭ത്മനൈഃ രത്യമ് സാത്ു മാമ് മുമ് ച രാവണ ൧൩
മ ശ്ത്ത്
പ ര്ഷണ രുമഷ്ടാ ഹി ശ്രാശ്ത്ാ സഹ രത്ി രമ
മ
ച
വിത്ാസയത്ി വിനാരായ ത്വമ് മാമ് യത്ി ന മുമ്സി
൧൪
മയന ത്വമ് വയവസാമയന രലാന് മാമ് ഹരുമ്
ത ഇച്ചസി
വയവസായൈഃ സ മത് നീച രവിഷയത്ി നിര൭രകൈഃ
൧൫
ത
ന ഹയ൭ഹമ് ത്മ് അരരയൈീ രരാരമ്
വിരുമത്ാരമമ്
ത
ഉത്സ്മഹ രശ്ത്ു വരകാ ശ്രാണാന് ത്ാരയിത്ുമ് ചിരമ് ൧൬
ന നൂനമ് ചാ൭൭ത്മനൈഃ മശ്രയൈഃ രത്യമ് വാ സമമവക്ഷമസ
ശ്മുത്യു കാമല യത്ാ മമര്ത്യാ വിരരീത്ാനി മസവമത് ൧൭
മുമൂര്ഷൂണാമ് ഹി സമരവഷാമ് യത്് രത്യമ് ത്ന് ന മരാചമത്
രരയാ൭മയത്യ ഹി കമണ്ട ത്വാമ് കാല രാരാ൭വ രാരിത്മ് ൧൮
ത മന ന രിമരഷി ത്രാനന
യത്ാ ചാ൭സ്ിമ ന് രയസ്ാ
വയക്ത്മ് ഹിരണ്മയാന് ഹി ത്വമ് സമ്പരയസി മഹീരുഹാന് ൧൯
നത്ീമ് കവത്രണീമ് മകാരാമ് രുത്ി രൗക നിവാഹിനീമ്
അസി രശ്ത് വനമ് കചവ രീമമ് രരയസി രാവണ ൨0
ച രുപാമ്
പ
ത്പ് ത കാമ്ന
ച കവടൂരയ ശ്രവര ച്ചത്ാമ്
മ
ണ ആയകസൈഃ കണ്ടകക
ശ്ത്ക്ഷയമസ രാല്ലീമ്
ത്ീക്ഷ്ാമ്
ശ്ചിത്ാമ് ൨൧
ന ഹി ത്വമ് ഈശ്ത്ുരമ് ശ്കുത്വാ ത്സയാ൭ളീകമ് മഹാത്മനൈഃ
ത്രിത്ുമ് രക്ഷയസി ചിരമ് വിഷമ് രീമത്വവ നിശ്രുണൈഃ
൨൨
ക
രത്ത സ്ത്വമ് കാല രാമരന ത്ുരിവാമരണ
രാവണ
ന
കവ കമത്ാ ലര്സയമസ രര മ രരുത രമ
മ മഹാത്മനൈഃ ൨൩
നിമമഷാ൭ൈര മാമശ്ത്ണ വിനാ ശ്രാത്രമ് ആഹമവ
രാക്ഷസാ നിഹത്ാ മയന സഹശ്സാണി ചത്ു രര
ത ൨൪
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സ കത്മ് രാകമവാ വീരൈഃ സരവാ൭ശ്സ് ത കുരമലാ രലീ
ന ത്വാമ് ഹനയാ ച്ചകര സ്ീത കക്ഷ്:ണ ഇഷ്ട രാരയാ൭രഹാരിണമ്
൨൫
ക
ഏത് ച്ചാനയ ച്ച രരുഷമ് കവമത്ഹീ രാവണാമ്കാ
രയ മരാക സമാവിഷ്ടാ കരുണമ് വിലലാര ഹ ൨൬
ത്ത്ാ ശ്രുരാ൭൭രാമ്
ത രഹു കചവ രാഷിണീമ്
വിലലാര രൂരവമ് കരുണമ് ച രാമിനീമ്
ത ുണീമ് വിമവഷ്ടത്ീമ്
ജഹാര രാര സ്ര
ശ്നുരാ൭൭ത്മജാമ് ആകത് കാശ്ത് മവരത്ുമ് ൨൭
ച
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ശ്ത്ി രമ്ാര
സ്സര:ക
ച
ചതു: രമ്ാശ
സ്സര്:ക
ശ്ഹിയമാണാ ത്ു കവമത്ഹീ കമ് ചി ന്നാത്മ് അരരയത്ീ
ത ന് ര0ച വാനര രുമ്വാന്
ക
ത്ത്ര ശ കിരി ശ്രു0കസ്ാ
൧
മത്ഷാമ് മമത്യ വിരാലാക്ഷീ കൗമരയമ് കനക ശ്രരമ്
ഉത്തരീയമ് വരാമരാഹാ രുരാനയാ൭൭രരണാനി ച
സ
മുമമാച യത്ി രാമായ രമമ്യുരിത്ി
കമത്ിലീ ൨
ത ് ഉശ്ത്സ്ുജയ ത് ന്മമത്യ വിനിക്ഷിപ്മ്
ത സഹരൂഷണമ്
വശ്സ്മ
ത ് കര മ ന ച രുത്തവാന് ൩
സശ്മ്പമാ ത്തു ത്രശ്കീവ സ്ത്
ത മ് വിരാലാ൭ക്ഷീമ് മനകശ്ത്: അനിമികഷ:
രി0കാ൭ക്ഷാ സ്ാ
ഇവ
വിമശ്കാരൈീമ് ത്ത്ാ സീത്ാമ് ത്ശ്ത്ുരു രവാനരര്ഷരാൈഃ ൪
സ ച രമ്പാമ് അത്ിശ്കമയ ല0കാ0 അരിമുകൈഃ രുരീമ്
ജകാമ രുത്ത്ീമ് ശ്കുഹയ കമത്ിലീമ് രാക്ഷമസരവരൈഃ ൫
ത്ാമ് ജഹാര സുസമ്ശ്ഹുമഷ്ടാ രാവമണാ ശ്മുത്യുമ് ആത്മനൈഃ
ഉത്സ്0മകകനവ രുജകീമ് ത്ീക്ഷ് ണ ത്മ്ശ്ഷ്ടാമ് മഹാ വിഷാമ് ൬
വനാനി സരിത്ൈഃ കരലാന് സരാമ്ിസ ച വിഹായസാ
സ ക്ഷിശ്രമ് സമത്ീയായ രര ശ്ചാരാത്് ഇവ ചയുത്ൈഃ ൭
ത്ിമി നശ്ക നിമകത്മ് ത്ു വരുണാ൭൭ലയമ് അക്ഷയമ്
സരിത്ാമ് രരണമ് കത്വാ സമ൭ത്ീയായ സാകരമ് ൮
സശ്മ്പമാത്് രരിശ്വുമത്താരീമ രുത്ത മീന മമഹാരകൈഃ
കവമത്ഹയാമ് ശ്ഹിയമാണായാമ് രരൂവ വരുണാ൭൭ലയൈഃ ൯
ത ാ
അൈരിക്ഷ കത്ാ വാചൈഃ സശ്സുജു ശ്ചാരണാ സ്ത്
ത ാ൭ശ്രുവന് ൧0
ഏത്ത്് അമൈാ ത്രശ്കീവ ഇത്ി സിത്താ സ്ത്
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സ ത്ു സീത്ാമ് വിമവഷ്ടൈീമ് അ0മക നാ൭൭ത്ായ രാവണൈഃ
ശ്രവിമവര രുരീമ് ല0കാ0 രൂരിണീമ് ശ്മുത്യുമ് ആത്മനൈഃ ൧൧
മസാ൭രികമയ രുരീമ് ല0കാ0 സുവിരക്ത് മഹാ രത്ാമ്
സശ്മൂട കക്ഷയാ രഹുളമ് സവമ് അൈൈഃരുരമ് ആവിരത്് ൧൨
ത്ശ്ത് ത്ാമ് അസിത്ാരാ൭0കീമ് മരാക മമാഹ രരായണാമ്
നിത്മത് രാവണൈഃ സീത്ാമ് മമയാ മായാമ് ഇവാ൭൭സുരീമ് ൧൩
അശ്രവീ ച്ച ത്രശ്കീവൈഃ രിരാചീ മരാര
ക ത്രനാൈഃ
ശ
യത്ാ മനമാമ് രുമാന് ശ്സ്ീത വാ സീത്ാമ് രരയത്യ൭സമ്മത്ൈഃ ൧൪
ത ണി ആരരണാനി ച
മുക്ത്ാ മണി സുവരാനി
വശ്സ്ാ
ണ
യത്യ ത്ിമച്ചത്് ത്ത്ത്് ഏവാ൭സയാ മത്യമ് മ ച്ചൈമത്ാ യത്ാ൧൫
ച
യാ ച വക്ഷയത്ി കവമത്ഹീമ് വചനമ് കിമ്ിത്്
അശ്രിയമ്
അജ്ഞാനാ ത്യത്ി വാ ജ്ഞാനാ ന്ന ത്സയാ ജീവിത്മ് ശ്രിയമ്
൧൬
ത സ്ുത രാക്ഷമസശ്ൈൈഃ ശ്രത്ാരവാന്
ത്മത്ാ ക്ത്വാ രാക്ഷസീ സ്ാ
ക
മ ത്് കിമ് ശ്കുത്യമ് ഇത്ി ചിൈയന്
നിശ്പമയാ൭ൈൈഃരുരാത്്
ത്സ്ാ
ത്ത്രാ൭ഷ്ടൗ
മഹാ വീരയാന് രാക്ഷസാന് രിരിത്ാ൭രനാന് ൧൭
ശ
സ ത്ാന് ശ്ത്ുഷ്ടവാ മഹാ വീമരയാ വര ത്ാമനന മമാഹിത്ൈഃ
ഉവാ കചത്ാന് ഇത്മ് വാകയമ് ശ്രരസയ രല വീരയത്ൈഃ ൧൮
നാനാ ശ്രഹരണാൈഃ ക്ഷിശ്രമ് ഇമത്ാ കച്ചത് സത്വരാൈഃ
ത നമ് ഹത്സ്ാ
ത നമ് രൂത് രൂരവമ് കരാ൭൭ലയമ് ൧൯
ജനസ്ാ
ത മന രൂമനയ നിഹത് രാക്ഷമസ
ത്മശ്ത്ാഷയത്ാമ് ജനസ്ാ
രൗരുഷമ് രലമ് ആശ്രിത്യ ശ്ത്ാസമ് ഉശ്ത്സ്ുജയ ത്ൂരത്ൈഃ ൨0
ത മന നിമവരിത്മ്
രലമ് ഹി സുമഹ ത്യന് മമ ജനസ്ാ
സത്ൂഷണ കരമ് യുമത്ത ഹത്മ് ത് ശ്ത്ാമ സായകകൈഃ ൨൧
ത്ത്ൈഃ മശ്കാമത്ാ മമാ൭രൂമരവാ കത്രയമസയാരരി വരമത്
ത
കവരമ് ച സുമഹ ജ്ജാത്മ് രാമമ് ശ്രത്ി സുത്ാരുണമ് ൨൨
നിരയാത്യിത്ുമ് ഇച്ചാമി ത് ച്ച കവരമ് അഹമ് രിമരാൈഃ
ന ഹി ലര്സയാ മയ൭ഹമ് നിശ്ത്ാ മ൭ഹത്വാ സമയുമക രിരുമ്൨൩
ത്മ് ത്ു ഇത്ാനീമ് അഹമ് ഹത്വാ കര ത്ൂഷണ കാത്ിനമ്
രാമമ് രമരാര
ലര്സയാമി ത്നമ് ലമര്ത്വവ നിരനൈഃ
൨൪
മ
ത
ത മന വസത്ിപ സ്ുത രവത്ീപ രാമമ് ആശ്രിത്ാ
ജനസ്ാ
ശ്രശ്വുത്തി: ഉരമനത്വയാ കിമ് കമരാത്ീത്ി ത്ത്തവത്ൈഃ ൨൫
അശ്രമാത്ാ ച്ച കൈവയമ് സകരവ: ഏവ നിരാചകരൈഃ
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അരണയകാമ്:ട
കരവയ
ശ്ച സത്ാ യമത്ാ
ന രാകവ സയ വത്മ് ശ്രത്ി ൨൬
ത
മ
യുപാകമ്
ഹി രലമജ്ഞാ൭ഹമ് രഹുമരാ രണ മൂരനി
ത
ത മന മയാ യൂയമ് നിമയാജിത്ാൈഃ ൨൭
അത് ശ്ചാസ്ിമ ന് ജനസ്ാ
ത്ത്ൈഃ ശ്രിയമ് വാകയമ് ഉമരത്യ രാക്ഷസാ
മഹാ൭രമ്
ത അഷ്ടാവ൭രിവാത്യ രാവണമ്
വിഹായ ല0കാ0 സഹിത്ാൈഃ ശ്രത്സ്ിത മര
ത നമ് അലക്ഷയ ത്രനാൈഃ
യമത്ാ ജനസ്ാ
൨൮
ശ
ത്ത് സ്ുത സീത്ാമ് ഉരലരയ രാവണൈഃ
സുസശ്മ്പശ്ഹുഷ്ടൈഃ രരിശ്കുഹയ കമത്ിലീമ്
ശ്രസജയ രാമമണ ച കവരമ് ഉത്തമമ്
രരൂവ മമാഹാന് മുത്ിത്ൈഃ സ രാക്ഷസൈഃ ൨൯
ച
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ചത്ു: രമ്ാര
സ്സര:ക
ച
രമ് ച രമ്ാശ
സ്സര്:ക
ത
സമ്ിരയ
രാക്ഷസാന് മകാരാന് രാവമണാ൭ഷ്ടൗ മഹാ രലാന്
ആത്മാനമ് രുത്തി കവക്ലരയാത്് ശ്കുത് ശ്കുത്യമ് അമനയത് ൧
സ ചിൈയാമനാ കവമത്ഹീമ് കാമ രാണ സമരിത്ൈഃ
പ
ശ്രവിമവര ശ്കുഹമ് രമയമ് സീത്ാമ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് അരിത്വരന് ൨
സ ശ്രവിരയ ത്ു ത് മത്വശ് മ രാവമണാ രാക്ഷസാ൭ത്ിരൈഃ
അരരയ ശ്ത്ാക്ഷസീ മമത്യ സീത്ാമ് മരാക രരായണാമ് ൩
അശ്രു രൂര ണ മുകീമ് ത്ീനാമ് മരാക രാരാ൭വ രീടിത്ാമ്
വായു മവകക: ഇവാ൭൭ശ്കാൈാമ് മജ്ജൈീമ് നാവമ് അരമവ
൪
ണ
ശ്മുക യൂത് രരിശ്രഷ്ടാമ് ശ്മുകീമ് രവരി: ഇവാ൭൭ശ്വുത്ാമ്
അമത്ാ മുക മുകീമ് ത്ീനാമ് അമരയത്യ ച നിരാചരൈഃ ൫
ത്ാമ് ത്ു മരാക വരാമ് ത്ീനാമ് അ വരാമ് രാക്ഷസാത്ിരൈഃ
സ രലാ ത്തരയാ
മാസ ശ്കുഹമ് മത്വ ശ്കുമഹാരമമ് ൬
ശ
ഹര്മയ ശ്രാസാത് സമ്പാത്മ് ശ്സ്ീത സഹശ്സ നിമഷവിത്മ്
നാനാ രക്ഷി കകണ രുഷ്ടമ്
നാനാ രത് ന സമനവിത്മ് ൭
ജ
ത രനീകയ ശ്ച സ്ാ
പ ടികക രാജകത് സ്ത്
ത ാ
കാ0ചകന സ്ാ
ത
വശ്ജ കവടൂരയ ചികശ്ത് ശ്ച സ്ക
മ്പ: ശ്ത്ുഷ്ടി മമനാഹകരൈഃ ൮
ത്ിവയ ത്ുൈുരി നിര്ശ്ഹാത്മ് ത്പ് ത കാ0ചന മത്ാരണമ്
മസാരാനമ് കാ0ചനമ് ചിശ്ത്മ് ആരുമരാഹ ത്യാ സഹ ൯
ത്ാൈികാ രാജത്ാ കശ്ചവ കവാക്ഷാൈഃ ശ്രിയ ത്രനാൈഃ
ശ
മഹമ ജാലാ൭൭ശ്വുത്ാ ശ്ചാസമ് സ്ശ്ത ത് ശ്രാസാത് ര0ക്ത്യൈഃ ൧0
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അരണയകാമ്:ട
സുത്ാ മണി വിചിശ്ത്ാണി രൂമി രാകാനി സരവരൈഃ
ത്രശ്കീവൈഃ സവ രവമന ശ്രാത്രയത്
കമത്ിലീമ് ൧൧
ശ
ക
ത്ീരികാൈഃ
രുപരിണയ
ശ്ച നാനാ രുപ പ സമാശ്വുത്ാൈഃ
ക
രാവമണാ ത്രയാ
മാസ സീത്ാമ് മരാക രരായണാമ് ൧൨
ശ
ത്രയിത്വാ
ത്ു കവമത്ഹീമ് ശ്കുത്സ്മ
പ മനാത്തമമ്
ശ
ന ് ത് ത്വ
ഉവാച വാകയമ് രാരാ൭൭ത്മാ സീത്ാമ് മലാരിത്ുമ് ഇച്ചയാ ൧൩
ശ
ത്ര രാക്ഷസ മകാടയ ശ്ച ത്വാ വിമ്ത്ി:
അത്ാ൭രരാൈഃ
മത്ഷാമ് ശ്രരു ര൭ഹമ് സീമത് സമരവഷാമ് രീമ കരണാമ്
൧൪
മ
വരയിത്വാ
ജരാ ശ്വുത്താന് രാലാമ് ശ്ച രജനീ ചരാന്
ജ
സഹശ്സമ് ഏകമ് ഏക സയ മമ കാരയ രുരൈഃ സരമ് ൧൫
യത്് ഇത്മ് രാജ ത്ശ്ൈമ് മമ ത്വയി സരവമ് ശ്രത്ിഷ്ടിത്മ്
ജീവിത്മ് ച വിരാലാക്ഷി ത്വമ് മമ ശ്രാകണ രരീയസീ
൧൬
ക
രഹൂനാമ് ശ്സ്ീത സഹശ്സാണാമ് മമ മയാ൭സൗ രരിശ്കഹൈഃ
ത്ാസാമ് ത്വമ് ഈരവരീ സീമത് മമ രാരയാ രവ ശ്രിമയ ൧൭
സാത്ു കിമ് മത്൭നയയാ രുത്തയാ മരാചയസവ വമചാ മമ
ത
രജസവ മാ൭രിത്പ്സയ
ശ്രസാത്മ് കരുമ്
ത അര്ഹസി ൧൮
രരിക്ഷിപ്ാത സമുമശ്ത്ണ ല0മകയമ് രത് മയാജനാ
മനയമ് ത്ര്ഷയിത്ുമ് രകയാ മസകശ്ൈ: അരി സുരാ൭സുകരൈഃ
൧൯
ന മത്മവഷു ന യമക്ഷഷു ന കൈമരവഷു നര്ഷിഷു
അഹമ് രരയാമി മലാമകഷു മയാ മമ വീരയ സമമാ രമവത്് ൨0
രാജയ ശ്രമഷ്ടന ത്ീമനന ത്ാരമസന കത്ാ൭൭യുഷാ
പ
കിമ് കരിഷയസി രാമമണ മാനുമഷണാ൭ല്മത്ജസാ
൨൧
ത
രജസവ സീമത് മാമ് ഏവ രരാഹമ്
സശ്ത്ുര സ്വ
ത
യൗവനമ് ഹയ൭ശ്ത്ുവമ് രീരു രമമസവഹ മയാ സഹ ൨൨
ത്രമന
മാ ശ്കുത്ാ രുത്തിമ് രാകവ സയ വരാ൭൭നമന
ശ
കാ൭സയ രക്ത്ി: ഇഹാ൭൭കൈുമ് അരി സീമത് മമനാരകത്ൈഃ
൨൩
ന രമകയാ വായു: ആകാമര രാകര: രത്തുമ് മഹാ ജവൈഃ
ത്ീരയമാനസയ വാ൭രയമക് ന ശ്രഹീത്ുമ്
വിമലാമ് രികാമ് ൨൪
ക
ശ്ത്യാണാമ് അരി മലാകാനാമ് ന ത്മ് രരയാമി മരാരമന
വിശ്കമമണ നമയ൭ത്യ സ്ത്വാമ് മ ത്ാ
പ ഹു രരിരാലിത്ാമ് ൨൫
ല0കായാമ് സുമഹ ശ്ത്ാജയമ് ഇത്മ് ത്വമ് അനുരാലയ
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അരണയകാമ്:ട
ത്വ മശ്ത്ഷ
പ യാ മ ത്വിത്ാ കശ്ചവ മത്വാശ്ചാ൭രി ചരാ൭ചരാ: ൨൬
അരിമഷമകാത്ക ക്ലിന്നാ ത്ുഷ്ടാ ച രമയസവ മാമ് ൨൭
ക
ത്ുശ്പുത്മ്
യത്് രുരാ കര മ വന വാമസന ത് ത്ത്
ക മ്
ത സയ ഹ രലമ് ആപ്ുഹി
ന
യ ശ്ച മത് സുശ്കുമത്ാ ത്ര മ സ്മ
൨൮
ഇഹ സരവാണി മാലയാനി ത്ിവയ കൈാനി കമത്ിലി
രൂഷണാനി ച മുകയാനി ത്ാനി മസവ മയാ സഹ ൨൯
പ
രുപകമ്
നാമ സുമശ്രാണി ശ്രാത്ു കരവശ്രവണ സയ മമ
ക
വിമാനമ് സൂരയ സമ്ാരമ്
ത്രസാ നിരിത്മ്
മയാ ൩0
ജ
വിരാലമ് രമണീയമ് ച ത് ത്വിമാനമ് അനുത്തമമ്
ത്ശ്ത് സീമത് മയാ സാരമ്
ത വിഹരസവ യത്ാ സുകമ് ൩൧
ക
വത്നമ് രത്മ സമ്ാരമ്
വിമലമ് ചാരു ത്രനമ്
ശ
മരാകാ൭൭രമ്
ത ത്ു വരാമരാമഹ ന ശ്രാജത്ി വരാ൭൭നമന ൩൨
ത ൭മൈന വരാമ്നാ
ക
ഏവമ് വത്ത്ി ത്സ്ിമ ന് സാ വശ്സ്ാ
രിത്ായ ഇമ്ുത നിരമ് സീത്ാ മുക മശ്രൂ ണയ൭വരയത്്
൩൩
ത
ത ത്ാമ് ഇവ അസവസ്ാ
ത മ് ത്ീനാമ് ചിമ്ാത ഹത് ശ്രരാമ്
ത്യായമ്ീമ്
ഉവാച വചനമ് രാമരാ രാവമണാ രാക്ഷമസരവര: ൩൪
അലമ് ശ്വീമടന കവമത്ഹി ത്ര മ മലാര ശ്കുമത്ന ച
ആര്മഷാ൭യമ് കത്വ നിഷയമൈാ യ സ്ത്വാമ്
അരികമിഷയത്ി ൩൫
ഏത്ൗ രാത്ൗ മയാ സ്ിന ക്ത്ൗ രിമരാരിൈഃ രരിരീടിത്ൗ
ശ്രസാത്മ് കുരു മമ ക്ഷിശ്രമ് വമരയാ ത്ാമസാ൭ഹമ് അസ്ിമ മത്
൩൬
ഇമാൈഃ രൂനയാ മയാ വാചൈഃ രുഷയമാമണന രാഷിത്ാൈഃ
ച
ന ചാ൭രി രാവണൈഃ കാമ്ിന്
മൂര്ത്്നാ ശ്സ്ീത മ് ശ്രണമമത് ഹ ൩൭
ഏവമ് ഉക്ത്വാ ത്രശ്കീമവാ കമത്ിലീമ് ജനകാ൭൭ത്മജാമ്
ശ്കുത്ാ൭ൈ വരമ് ആരമന്നാ മമമ യമ് ഇത്ി മനയമത് ൩൮
ച
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട രമ് ച രമ്ാര
സ്സര:ക
പ ാശ
ച
ഷട്മ്
സ്സര്:ക
സാ ത്മത്ാ ക്ത്ാ ത്ു കവമത്ഹീ നിരയാ
മരാക കരിത്ാ
പ
ശ
ശ്ത്ുണമ് അൈരത്ൈഃ ശ്കുത്വാ രാവണമ് ശ്രത്യരാഷത് ൧
രാജാ ത്രരമത്ാ നാമ ത്രമസത്ു:
ഇവാ൭ചലൈഃ
മ
സത്യസൈൈഃ രരിജ്ഞാമത്ാ യസയ രുശ്ത്ൈഃ സ രാകവൈഃ ൨
രാമമാ നാമ സ ത്രാ൭൭ത്മാ
ശ്ത്ിഷു മലാമകഷു വിശ്രുത്ൈഃ
മ
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ത്ീര ക രാഹു രവിരാലാ൭മക്ഷാ കത്വത്മ് സ രത്ി രമ
മ ൩
ക ൈാ മഹാത്യുത്ിൈഃ
ഇക്ഷവാകൂണാമ് കുമല ജാത്ൈഃ സിമ്ഹ സ്മ
മ
ലക്ഷ്മണന
സഹ ശ്രാശ്ത്ാ യ മസ് ത ശ്രാണാമ് ഹരിഷയത്ി ൪
ശ്രത്യക്ഷമ് യ ത്യ൭ഹമ് ത്സയ ത്വയാ൭സയാമ് ത്ര്ഷിത്ാ രലാത്്
ത മന യത്ാ കരൈഃ ൫
രയിത്ാ ത്വമ് ഹത്ൈഃ സമമ്കയ ജനസ്ാ
യ ഏമത് രാക്ഷസാൈഃ മശ്രാക്ത്ാ മകാര രൂരാ മഹാരലാൈഃ
രാകമവ നിരവിഷാൈഃ സമരവ സുരമര ണ രന്നകാ യത്ാ ൬
ത്സയ ജയാ വിശ്രമുക്ത്ാ മസ് ത രരാൈഃ കാ0ചന രൂഷണാൈഃ
രരീരമ് വിത്മിഷയൈി ക0കാ കൂലമ് ഇമവാ രയൈഃ
൭
മ
അസുകര രവാ സുകര രവാ ത്വമ് യത്യ൭വമത്യാ൭സി രാവണ
ത യ ന മമാക്ഷയമസ ൮
ഉത്ാ
പ ത്യ സുമഹ കത്വരമ് ജീവമ് സ്സ
സ മത് ജീവിത് മരഷ സയ രാകമവാ൭ൈകമരാ രലീ
രമരാ രയൂര കത് മസയവ ജീവിത്മ് ത്വ ത്ുരരമ്
൯
ല
ത ചക്ഷുഷാ
യത്ി രമരയ ത്സ് രാമ സ്ത്വാമ് മരാഷ ത്ീമപ്ന
രക്ഷ സ്ത്വമ് അത്യ നിരമക്ത്ാ
കമച്ചൈഃ സത്യൈഃ രരാരവമ് ൧0
ത
യ ശ്ചശ്ൈമ് നരമസാ രൂമൗ രാത്മയ ന്നാരമയത് വാ
സാകരമ് മരാഷമയ ത്വാ൭രി സ സീത്ാമ് മമാചമയത്് ഇഹ ൧൧
കത്ാ൭൭യു സ്ത്വമ് കത് ശ്രീമകാ കത് സമത്തവാ കമത് ശ്ൈിയൈഃ
ല0കാ കവത്വയ സമയുക്ത്ാ ത്വ ശ്ത്ുക മത്ന രവിഷയത്ി ൧൨
ന മത് രാരമ് ഇത്മ് കര മ സുമകാത്രമ്
ക രവിഷയത്ി
യാ൭ഹമ് നീത്ാ വിനാ രാവമ് രത്ി രാര്രവാത്് ത്വയാ വനാത്്
൧൩
സ ഹി കത്വത് സമയുമക്ത്ാ മമ രരാത മഹാ ത്യുത്ിൈഃ
നിരമയാ
വീരയമ് ആശ്രിത്യ രൂമനയ വസത്ി ത്ണ്ടമക ൧൪
പ
സ മത് ത്രമ്
പ രലമ് വീരയമ് ഉമത്സ്കമ് ച ത്ത്ാ വിത്മ്
അരമനഷയത്ി കാമശ്ത്രയൈഃ രര വര്മഷണ സമയുമക ൧൫
യത്ാ വിനാമരാ രൂത്ാനാമ് ശ്ത്ുരയമത് കാല മചാത്ിത്ൈഃ
ത്ത്ാ കാമരയ ശ്രമാത്യൈി നരാൈഃ കാല വരമ് കത്ാൈഃ ൧൬
ത
മാമ് ശ്രശ്ത്ുഷയ സ മത് കാലൈഃ ശ്രാമപ്ാ൭യമ്
രാക്ഷസാ൭ത്മ
ആത്മമനാ രാക്ഷസാനാമ് ച വത്ായാ൭ൈൈഃരുര സയ ച ൧൭
ത മവത്ിൈഃ ശ്സുക്ാ
പ ണ്ട മണ്ടിത്ാ
ന രകയാ യജ്ഞ മത്യ സ്ാ
ത്വിജാത്ി മശ്ൈ സമ്പൂത്ാ ചണ്ടാമല നാ൭വമരിത്ുമ്
൧൮
ത
ത്ത്ാ൭ഹമ് ത്രനിത്യ
സയ ത്ര മ രത്ീന രത്ിശ്വത്ാ
മ
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പ ുമ് ന രകയാ൭സ്ിമ രാക്ഷസാ൭ത്മ രാരിനാ ൧൯
ത്വയാ ശ്സ്ഷ്ട
സ രത്മ ഷമമ്ഷു
ട
ശ്കീടൈീ രാജ ഹമമ്ന
നിത്യത്ാ
ത ് കത്മ് രമരയത് മത്ുക കമ് ൨0
ഹമ്ീസ സാ ശ്ത്ുണ ഷമ് ട സ്മ
ഇത്മ് രരീരമ് നിസ്സമ്ജ്ഞമ് രൈ വാ കാത്യസവ വാ
മനത്മ് രരീരമ് രക്ഷയമ് മമ ജീവിത്മ് വാ൭രി രാക്ഷസ ൨൧
ന ഹി രക്ഷയാമി ഉരമശ്കാരമ് ശ്രുത്ിവയാമ് ത്ാത്ുമ് ആത്മനൈഃ
൨൨
ഏവമ് ഉക്ത്വാ ത്ു കവമത്ഹീ മശ്കാത്ാത്് സുരരുഷമ് വചൈഃ
രാവണമ് കമത്ിലീ ത്ശ്ത് രുന മരാവാച
കിമ് ചന ൨൩
ന
സീത്ായാ വചനമ് ശ്രുത്വാ രരുഷമ് മരാമ ഹര്ഷണമ്
ത നമ്
ശ്രത്യുവാച ത്ത്ൈഃ സീത്ാമ് രയ സമ്ര
വചൈഃ ൨൪
ശ
ശ്രുണു കമത്ിലി മ ത്വാകയമ് മാസാന് ത്വാത്ര രാമിനി
കാമലനാ൭മനന നാ൭മരയഷി യത്ി മാമ് ചാരു ഹാസിനി
ത്ത് സ്ത്വാമ് ശ്രാത്രാ൭൭രാ൭രമ്
ത സൂത്ാ മശ്ചത്സ്യൈി മലരരൈഃ
൨൫
ഇത്ി ഉക്ത്വാ രരുഷമ് വാകയമ് രാവണൈഃ രശ്ത്ു രാവണൈഃ
രാക്ഷസീ ശ്ച ത്ത്ൈഃ ശ്കുത്ത ഇത്മ് വചനമ് അശ്രവീത്് ൨൬
രീശ്കമ് ഏവമ് ഹി രാക്ഷമസയാ വിശ്കുത്ാ മകാര ത്രനാൈഃ
ശ
ത്രമ്
പ അസയാ വിമനഷയത്വമ് മാമ് സ മരാണിത് മരാജനാൈഃ ൨൭
ത യ സുമകാരാ രാക്ഷസീ കണാ:
വചനാത്് ഏവ ത്ാ സ്സ
ജ
ശ്കുത് ശ്രാമ്ലമയാ
രൂത്വാ കമത്ിലീമ് രരയവാരയന് ൨൮
സ ത്ാൈഃ മശ്രാവാച രാജാ ത്ു രാവമണാ മകാര ത്രനൈഃ
ശ
ശ്രചാലയ ചരമണാ ത്ര
ഇവ മമത്ിനീമ് ൨൯
ക ്കഷ രാരയന്
ത
അമരാക വനികാ മമത്യ കമത്ിലീ നീയത്ാമ് ഇത്ി
മ
ത്മശ്ത്യമ് രക്ഷയത്ാമ് കൂടമ് യുപാരിൈഃ
രരിവാരിത്ാ ൩0
ത് കശ്ത്നാമ് ത്രകന
മരാകരൈഃ
രുനൈഃ സാകൈവ ശ്ച
ജ
ക
കമത്ിലീമ്
ആനയത്വമ് വരമ് സരവാ വനയാമ് കജ വത്ൂമ് ഇവ ൩൧
ഇത്ി ശ്രത്ിസമാത്ിഷ്ടാ രാക്ഷമസയാ രാവമണന ത്ാൈഃ
അമരാക വനികാമ് ജക്ുമ കരത്ിലീമ്
രരിശ്കുഹയ ത്ാമ് ൩൨
മ
സരവ കാമ രകല ശ്രവുകക്ഷ രാനാ
രുപ പ രകല ശ്രവുത്ാമ്
ന
സരവ കാല മകത് ശ്ചാ൭രി ത്വികജൈഃ സമുര മസവിത്ാമ് ൩൩
സാ ത്ു മരാക രരീത്ാ0കീ കമത്ിലീ ജനകാ൭൭ത്മജാ
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രാക്ഷസീ വരമ് ആരന്നാ വയാശ്കീണാമ് ഹരിണീ യത്ാ ൩൪
ത കമത്ിലീ ജനകാ൭൭ത്മജാ
മരാമകന മഹത്ാ ശ്കസ്ാ
ന രര മ ലരമത് രീരു: രാര രത്താ ശ്മുകീ യത്ാ ൩൫
ന വിൈമത് ത്ശ്ത് ത്ു രര മ കമത്ിലീ
വിരൂര മനശ്ത്ാരി: അത്ീവ ത്രിത്ാ
ജ
മ ൈീ ത്യിത്മ് ച കത്വത്മ്
രത്ിമ് സ്ര
മചത്നാ൭രൂത്് രയ മരാക രീടിത്ാ ൩൬
പ ാര
ച
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ഷ ട്മ്
സ്സര:ക
ച
സപ് ത രമ്ാശ
സ്സര്:ക
രാക്ഷസമ് ശ്മുക രൂമരണ ചരൈമ് കാമ രൂരിണമ്
നിഹത്യ രാമമാ മാരീചമ് ത്ൂരമ്
ണ രത്ി നയവരത്
ത ൧
ത്സയ സമ്ത്വരമാണ സയ ശ്ത്ഷ്ടു കാമസയ കമത്ിലീമ്
ശ്കൂര സവമരാ൭ത് മകാമായു: വിനനാത്ാ൭സയ ശ്രുഷ്ടത്ൈഃ ൨
സ ത്സയ സവരമ് ആജ്ഞായ ത്ാരുണമ് മരാമ ഹര്ഷണമ്
ചിൈയാ മാസ മകാമാമയാൈഃ സവമരണ രരിര0കിത്ൈഃ ൩
അ രുരമ് രത് മമനയ൭ഹമ് മകാമായു: വാരയമത് യത്ാ
സവസ്ിത സയാത്് അരി കവമത്ഹയാ രാക്ഷകസ രക്ഷണമ്
പ
വിനാ ൪
മാരീമചന ത്ു വിജ്ഞായ സവരമ് ആലക്ഷയ മാമകമ്
മ
വിശ്കുഷ്ടമ് ശ്മുക രൂമരണ ലക്ഷ്ണൈഃ
ശ്രുണുയാ ത്യത്ി ൫
സ സൗമിശ്ത്ിൈഃ സവരമ് ശ്രുത്വാ ത്ാമ് ച ഹിത്വാ൭ത് കമത്ിലീമ്
ത്കയവ ശ്രഹിത്ൈഃ ക്ഷിശ്രമ് മ ത്സ്കാരമ് ഇകഹഷയത്ി ൬
സ
രാക്ഷകസൈഃ സഹികത് രൂനമ്
സീത്ായാ ഈപ്ിമത്ാ
വത്ൈഃ
ന
കാ0ചന ശ്ച ശ്മുമകാ രൂത്വാ വയരനീയാ൭൭ശ്രമാ ത്തു മാമ് ൭
ത്ൂരമ് നീത്വാ ത്ു മാരീമചാ രാക്ഷമസാ൭രൂ ച്ചരാ ഹത്ൈഃ
മ
ഹാ ലക്ഷ്ണ
ഹമത്ാ൭സ്ീമ ത്ി യ ത്വാകയമ് വയാജഹാര ച ൮
അരി സവസ്ിത രമവ ത്തവാരയാമ് രഹിത്ാരയാമ് മയാ വമന
ത ന നിമിത്തമ് ഹി ശ്കുത് കവമരാ൭സ്ിമ രാക്ഷകസൈഃ ൯
ജനസ്ാ
നിമിത്താനി ച മകാരാണി ശ്ത്ുരയമൈ൭ത്യ രഹൂനി ച
ഇത്ി ഏവമ് ചിൈയന് രാമൈഃ ശ്രുത്വാ മകാമായു നിസ്സവനമ് ൧0
ആത്മന ശ്ചാ൭രനയനമ് ശ്മുക രൂമരണ രക്ഷസാ
ത നമ് രാകവൈഃ രരിര0കിത്ൈഃ ൧൧
ആജകാമ ജനസ്ാ
ത്മ് ത്ീന മാനസമ് ത്ീനമ് ആമസത്ു: ശ്മുക രക്ഷിണൈഃ
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സവയമ് ശ്കുത്വാ മഹാത്മാനമ് മകാരാമ് ശ്ച സശ്സുജുൈഃ സവരാന്
൧൨
ത്ാനി ശ്ത്ുഷ്ടവാ നിമിത്താനി മഹാ മകാരാണി രാകവൈഃ
നയവരത്ാ൭ത്
ത്വരിമത്ാ ജമവനാ൭൭ശ്രമ മാ൭൭ത്മന: ൧൩
ത
മ
സ ത്ു സീത്ാമ് വരാമരാഹാമ് ലക്ഷ്ണമ്
ച മഹാ രലമ്
ത നമ് ചിമ്യ
ത മന്നവ രാകവ: ൧൪
ആജകാമ ജനസ്ാ
ത്മത്ാ ലക്ഷണമ് ആയാൈമ് ത്ത്ര ശ വികത് ശ്രരമ് ൧൫
മ
ത്മത്ാ൭വിത്ൂമര രാമമണ സമീയായ സ ലക്ഷ്ണൈഃ
വിഷണ്ണൈഃ സുവിഷമണ്ണന ത്ുൈഃകിമത്ാ ത്ുൈഃക രാകിനാ ൧൬
ജ
മ
സമ്കര്
ഹാ൭ത് ത്മ് ശ്രാത്ാ മജമഷ്ടാ ലക്ഷ്ണമ്
ആകത്മ്
വിഹായ സീത്ാമ് വിജമന വമന രാക്ഷസ മസവിമത് ൧൭
മ
ശ്കുഹീത്വാ ച കരമ് സവയമ് ലക്ഷ്ണമ്
രകു നൈനൈഃ
ഉവാച മത്ുമരാ ത്രമ്
ക ഇത്മ് രരുഷമ് ആരിത മത്് ൧൮
മ
അമഹാ ലക്ഷ്ണ
കര്ഹയമ് മത് ശ്കുത്മ് യ ത്തവമ് വിഹായ ത്ാമ്
സീത്ാമ് ഇഹാ൭൭കത്ൈഃ സൗമയ കച്ചിത്് സവസ്ിത രമവത്് ഇഹ ൧൯
ശ
ന മമ അസ്ിത സമ്മയാ
വീര സരവത്ാ ജനകാ൭൭ത്മജാ
വിനഷ്ടാ രക്ഷിത്ാ വാ൭രി രാക്ഷകസ രവന ചാരിരിൈഃ
അരുരാനി ഏവ രൂയിഷ്ടമ് യത്ാ ശ്രാത്ുരവൈി
മമ ൨0
പ
മ
ന
അരി ലക്ഷ്ണ
സീത്ായാൈഃ സാമശ്കയമ് ശ്രാപ്ുയാവമഹ
ജീവമ്ത്യാ: രുരുഷ വയാശ്ക സുത്ായാ ജനകസയ കവ ൨൧
യത്ാ കവ ശ്മുക സമ്ാക ശ്ച മകാമായു കശ്ചവ കരരവമ്
ത
വാരയമൈ രകുനാ ശ്ചാ൭രി ശ്രത്ീപ്ാമ്
അരിമത്ാ ത്ിരമ് ൨൨
അരി സവസ്ിത രമവത്് ത്സയാ: രാജ രുശ്ത്യാ മഹാരല ൨൩
ഇത്മ് ഹി രമക്ഷാ ശ്മുക സന്നികാരമ്
ത
ശ്രമലാരയ മാമ് ത്ൂരമ് അനുശ്രയാമ്മ്
ഹത്മ് കത്മ്ിച ന്മഹത്ാ ശ്രമമണ
സ രാക്ഷമസാ൭രൂശ്ന്മിയമാണ ഏവ
൨൪
മന ശ്ച മമ ത്ീനമ് ഇഹാ൭ശ്രശ്ഹുഷ്ടമ്
ചക്ഷു ശ്ച സവയമ് കുരുമത് വികാരമ്
ശ
മ
അ സമ്യമ്
ലക്ഷ്ണ
നാസ്ിത സീത്ാ
ശ്ഹുത്ാ ശ്മുത്ാ വാ രത്ി വരമത്
വാ ൨൫
ത
ച
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട സപ് ത രമ്ാര
സ്സര:ക
ച
അഷ്ട രമ്ാശ
സ്സര്:ക
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മ
സ ശ്ത്ുഷ്ടവാ ലക്ഷ്ണമ്
ത്ീനമ് രൂമനയ ത്രരത്ാ൭൭ത്മജൈഃ
രരയശ്രുച്ചത് ത്രാത്മാ
കവമത്ഹീമ് ആകത്മ് വിനാ ൧
മ
ശ്രസ്ിത ത്മ് ത്ണ്ടകാ൭രണയമ് യാ മാമ് അനുജകാമ ഹ
മ
കവ സാ ലക്ഷ്ണ
കവമത്ഹീ യാമ് ഹിത്വാ ത്വമ് ഇഹാ൭൭കത്ൈഃ
൨
രാജയ ശ്രഷ്ട സയ ത്ീന സയ ത്ണ്ടകാന് രരിത്ാവത്ൈഃ
കവ സാ ത്ുൈഃക സഹായാ മമ കവമത്ഹീ ത്നു മത്യമാ ൩
യാമ് വിനാ മനാത്സ്മഹ വീര മുഹൂരമ്
ത അരി ജീവിത്ുമ്
കവ സാ ശ്രാണ സഹായാ മമ സീത്ാ സുര സുമത്ാരമാ ൪
മ
രത്ിത്വമ് അമരാണാമ് വാ ശ്രുത്ിവയാ ശ്ചാ൭രി ലക്ഷ്ണ
വിനാ ത്ാമ് ത്രനീയാ൭രാമ് മനമച്ചയമ് ജനകാ൭൭ത്മജാമ് ൫
കച്ചി ജ്ജീവത്ി കവമത്ഹീ ശ്രാകണൈഃ ശ്രിയത്രാ മമ
കച്ചിത്് ശ്രശ്വാജനമ് സൗമയ ന മമ മിത്യാ രവിഷയത്ി ൬
സീത്ാ നിമിത്തമ് സൗമിമശ്ത് ശ്മുമത് മയി കമത് ത്വയി
കച്ചിത്് സകാമാ സുകിത്ാ കകമകയീ സാ രവിഷയത്ി ൭
സരുശ്ത് രാജയാമ് സിത്താ൭രാമ്
ത ശ്മുത് രുശ്ത്ാ ത്രസവിനീ
ത സയത്ി കൗസലയാ കച്ചിത്് സൗമയ ന കകകയീമ് ൮
ഉരസ്ാ
യത്ി ജീവത്ി കവമത്ഹീ കമിഷയാമി ആശ്രമമ് രുനൈഃ
മ
സുശ്വുത്താ യത്ി ശ്വുത്താ സാ ശ്രാണാമ് സ്ത്യക്ഷയാമി ലക്ഷ്ണ
൯
യത്ി മാമ് ആശ്രമ കത്മ് കവമത്ഹീ നാ൭രിരാഷമത്
മ
രുനൈഃ ശ്രഹസിത്ാ സീത്ാ വിനരിഷയാമി ലക്ഷ്ണ
൧0
മ
ശ്രൂഹി ലക്ഷ്ണ
കവമത്ഹീ യത്ി ജീവത്ി വാ ന വാ
ത്വയി ശ്രമമത്ത രമക്ഷാരി രക്ഷിത്ാ
വാ ത്രസവിനീ ൧൧
പ
സുകുമാരീ ച രാലാ ച നിത്യമ് ചാ൭ത്ുൈഃക ത്രിനീ
ശ
മ ത്വിമയാമകന കവമത്ഹീ വയക്ത്മ് മരാചത്ി ത്ുരനാൈഃ
൧0
മ
സരവത്ാ രക്ഷസാ മത്ന ജിമഹ്മ്ന സുത്ുരാത്മനാ
മ
വത്ത്ാ ലക്ഷ്മണ
ത്യുകച്ച: ത്വാ൭രി ജനിത്മ് രയമ് ൧൩
ശ്രുത് സ്ുത ര0മക കവമത്ഹയാ സ സവരൈഃ സശ്ത്ുമരാ മമ
ത ാ മശ്രഷിത് സ്ത്വമ് ച ശ്ത്ഷ്ടുമ് മാമ് രീശ്കമ് ആകത്ൈഃ ൧൪
ശ്ത്സ്യ
സരവത്ാ ത്ു ശ്കുത്മ് കഷ്ടമ് സീത്ാമ് ഉശ്ത്സ്ുജത്ാ വമന
സ
ശ്രത്ികരുമ്
രക്ഷസാമ് ത്ത്തമ് അൈരമ് ൧൫
ത ശ്നുരമ്ാനാമ്
ത്ുൈഃകിത്ാൈഃ കര കാമത്ന രാക്ഷസാൈഃ രിരിത്ാ൭രനാൈഃ
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അരണയകാമ്:ട
ശ
കത്ൈഃ സീത്ാ നിഹത്ാ മകാകര രവിഷയത്ി
ന സമ്യൈഃ
൧൬
പ
അമഹാ അസ്ിമ വയസമന മക്ൈഃന സരവത്ാ രിരു സൂത്ന
ത
കിമ് ത്ു ഇത്ാനീമ് കരിഷയാമി ര0മക ശ്രാപ്വയമ്
ഈശ്ത്ുരമ് ൧൭
ഇത്ി സീത്ാമ് വരാമരാഹാമ് ചിൈയന് ഏവ രാകവൈഃ
ത നമ് ത്വരയാ സഹ ലക്ഷ്ണൈഃ
മ
ആജകാമ ജനസ്ാ
൧൮
വികര്ഹമാമണാ൭നുജമ് ആര ത രൂരമ്
ക്ഷുത്ാ ശ്രമാ കച്ചവ രിരാസയാ ച
വിനിേവസന് രുപ ക മുമകാ വിഷണ്ണൈഃ
ശ്രത്ിശ്രയമ് ശ്രാരയ സമീക്ഷയ രൂനയമ് ൧൯
സവമ് ആശ്രമമ് സശ്മ്പവികാഹയ വീമരാ
വിഹാര മത്രാന് അനുശ്സുത്യ കാമ്ശ്ചിത്്
ഏത്ത്് ത് ത്ിമത്യവ നിവാസ രൂമൗ
ശ്രശ്ഹുഷ്ട മരാമാ വയത്ിമത്ാ രരൂവ ൨0
ച
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട അഷ്ട രമ്ാര
സ്സര:ക
ഏയകാന ഷഷ്ടിതമ സ്സര്:ക
അത്ാ൭൭ശ്രമാത്് ഉരാശ്വുത്തമ് അൈരാ രകു നൈനൈഃ
രരിരശ്രച്ച സൗമിശ്ത്ിമ് രാമമാ ത്ുൈഃകാ൭രിത്ൈഃ
രുനൈഃ ൧
ത
ത്മ് ഉവാച കിമ൭രമ്
ത ത്വമ് ആകമത്ാ൭രാസയ കമത്ിലീമ്
യത്ാ സാ ത്വ വിരവാസാത്് വമന വിഹരിത്ാ മയാ ൨
മ
ശ്ത്ുകഷ്ടവവാ൭രയാകത്മ് ത്വാമ് മമ കമത്ിലീമ് ത്യജയ ലക്ഷ്ണ
ര0കമാനമ് മഹത്് രാരമ് യത്് സത്യമ് വയത്ിത്മ് മനൈഃ ൩
സ്ുപ രമത് നയനമ് സവയമ് രാഹു ശ്ച ശ്ഹുത്യമ് ച മമ
മ
ശ്ത്ുഷ്ടവാ ലക്ഷ്ണ
ത്ൂമര ത്വാമ് സീത്ാ വിരഹിത്മ് രത്ി ൪
മ
ഏവമ് ഉക്ത് സ്ുത സൗമിശ്ത്ി: ലക്ഷ്ണൈഃ
രുര ലക്ഷണൈഃ
രൂമയാ ത്ുൈഃക സമാവിമഷ്ടാ ത്ുൈഃകിത്മ് രാമമ് അശ്രവീത്് ൫
ന സവയമ് കാമ കാമരണ ത്ാമ് ത്യക്ത്വാ൭ഹമ് ഇഹാ൭൭കത്ൈഃ
ത
ശ്രമചാത്ിത് സ്ക
യ മവാകശ്ക: ത്വ ത്സ്കാരമ് ഇഹാ൭൭കത്ൈഃ ൬
മ
ആമരയമണവ രരാശ്കുഷ്ടമ് ഹാ സീമത് ലക്ഷ്മണത്ി
ച
രരിശ്ത്ാഹീത്ി യ ത്വാകയമ് കമത്ിലയാ സ് ത ശ്ച്ചുത്ിമ് കത്മ് ൭
ന ഹന കമത്ിലീ
സാ ത്മ് ആര ത സവരമ് ശ്രുത്വാ ത്വ മസ്മ
കച്ച കമച്ചത്ി മാമ് ആഹ രുത്ൈീ രയ വിഹവലാ ൮
ത ാ
ശ്രമചാത്യമാമനന മയാ കമച്ചത്ി രഹുര സ്യ
ശ്രത്യുക്ത്ാ കമത്ിലീ വാകയമ് ഇത്മ് ത്വ ശ്ത്ത്
പ യയാനവിത്മ് ൯
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ന ത്ത്് രരയാമയ൭ഹമ് രമക്ഷാ യത്് അസയ രയമ് ആവമഹത്്
നിശ്രവുത്ാ രവ നാമസ്ത്യത്ത്് മകനാ൭രി ഏവമ് ഉത്ാശ്ഹുത്മ് ൧0
വികര്ഹിത്മ് ച നീചമ് ച കത്മ് ആമരയാ൭രിത്ാസയത്ി
ത മയത്് ശ്ത്ിത്രാന് അരി ൧൧
ശ്ത്ാഹീത്ി വചനമ് സീമത് യ ശ്സ്ാ
കിമ് നിമിത്തമ് ത്ു മകനാ൭രി ശ്രാത്ു: ആലമ്പയ മമ സവരമ്
രാക്ഷമസന ഈരിത്മ് വാകയമ് ശ്ത്ാഹി ശ്ത്ാഹീത്ി മരാരമന
൧൨
മ
വിസവരമ് വയാശ്ഹുത്മ് വാകയമ് ലക്ഷ്ണ
ശ്ത്ാഹി മാമ് ഇത്ി
ന രവത്യാ വയത്ാ കാരയാ കുനാരീ ജന മസവിത്ാ ൧൩
ത രവ നിരുത്സ്ുകാ
അലമ് കവക്ലരയമ് ആലമ്പയ സവസ്ാ
ന ചാ൭സ്ിത ശ്ത്ിഷു മലാമകഷു രുമാന് മയാ രാകവമ് രമണ
ജാമത്ാ വാ ജായമാമനാ വാ സമയുമക യൈഃ രരാജമയത്് ൧൪
ന ജമയ്യാ രാകമവ യുമത്ത മത്കവ: രശ്ക രുമരാകകമ: ൧൫
ഏവമ് ഉക്ത്ാ ത്ു കവമത്ഹീ രരിമമാഹിത് മചത്നാ
ഉവാചാ൭ശ്രൂണി മു0ചൈീ ത്ാരുണമ് മാമ് ഇത്മ് വചൈഃ ൧൬
രാമവാ മയി ത്മവാ൭ത്യരമ്
ത രാര ഏവ നിമവരിത്ൈഃ
ത ന ച ത്വമ് മാമ് അവാര്സയസി ൧൭
വിനമഷ്ട ശ്രാത്രി ശ്രാപ്ുമ്
ക
സമമ്ത്ാ
ത്ര
പ മത്ന ത്വമ് രാമമ് സമ൭നുകച്ചസി
മശ്കാരൈമ് ഹി യത്ാ൭ത്യരമ്
ത കനനമ് അരയവരത്യമസ ൧൮
രിരുൈഃ ശ്രച്ചന്ന ചാരീ ത്വമ് മത്൭രമ്
ത അനുകച്ചസി
രാകവസയാ ൈര മശ്രപ്ു:സ ത്കത്വമ് നാ൭രിരത്യമസ ൧൯
ഏവമ് ഉമക്ത്ാ ഹി കവമത്ഹയാ സശ്മമപ്ാത രക്ത് മലാചനൈഃ
മശ്കാത്ാത്് ശ്രസ്ുപ രമാമണാ ഷ്ട ആശ്രമാത്് അരിനിരത്ൈഃ
൨0
ക
ത
ഏവമ് ശ്രുവാണമ് സൗമിശ്ത്ിമ് രാമൈഃ സമ്ാര
മമാഹിത്ൈഃ
ക
അശ്രവീ ത്തുശ്പുത്മ്
സൗമയ ത്ാമ് വിനാ യ ത്തവമ് ആകത്ൈഃ ൨൧
ജാനന് അരി സമരമ്
ത മാമ് രക്ഷസാമ് വിനിവാരമണ
അമനന മശ്കാത് വാമകയന കമത്ിലയാ നിശ്സ്സുമത്ാ രവാന് ൨൨
ന ഹി മത് രരിത്ുഷയാമി ത്യക്ത്വാ യത്യാസി കമത്ിലീമ്
ശ്കുത്തായാൈഃ രരുഷമ് ശ്രുത്വാ ശ്സ്ിത യാ ശ്ച ത്വമ് ഇഹാ൭൭കത്ൈഃ
൨൩
സരവത്ാ ത്ു അരനീത്മ് മത് സീത്യാ യത്് ശ്രമചാത്ിത്ൈഃ
മശ്കാത്സയ വരമ് ആരമന്നാ നാ൭കമരാ ോസനമ് മമ ൨൪
അസൗ ഹി രാക്ഷസൈഃ മരമത് രമരണാ൭രിഹമത്ാ മയാ
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അരണയകാമ്:ട
ശ്മുക രൂമരണ മയനാ൭ഹമ് ആശ്രമാത്് അരവാഹിത്ൈഃ ൨൫
വിശ്കുഷയ ചാരമ് രരിത്ായ സായകമ്
സലീല രാമണന ച ത്ാടിമത്ാ മയാ
മാരീമ്
ക ത്നുമ് ത്യജയ ച വിക്ലര സവമരാ
രരൂവ മകയൂര ത്രൈഃ സ രാക്ഷസൈഃ ൨൬
രരാ ഹമത് കനവ ത്ത്ാ൭൭രയാ
കിരാ
ത
ശ
സവരമ് മമാ൭൭ലമ്പയ സുത്ൂര സശ്മ്വമ്
ഉത്ാശ്ഹുത്മ് ത് ത്വചനമ് സുത്ാരുണമ്
ത്വമ് ആകമത്ാ മയന വിഹായ കമത്ിലീമ് ൨൭
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ഏമകാന ഷഷ്ടിത്മ
സ്സര:ക
ഷഷ്ടിതമ സ്സര്:ക
ശ്രുരമ് ആശ്വജമാന സയ ത്സയ അമത്ാ വാമ മലാചനമ്
ക ശ്ത്ാമമാ മവരത്ു ശ്ചാ൭സയ ജായത് ൧
ശ്രാസ്ുപ ര ച്ചാസ്ല
ഉരാലക്ഷയ നിമിത്താനി മസാ൭രുരാനി മുഹു രുഹുൈഃ
മ
അരി മക്ഷമമ് നു സീത്ായാ ഇത്ി കവ വയാജഹാര ച ൨
ത്വരമാമണാ ജകാമാ൭ത് സീത്ാ ത്രന
ശ ലാലസൈഃ
രൂനയമ് ആവസത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രരൂ മവാത്വിക് ന മാനസൈഃ ൩
ഉശ്ത്മ
പ ന് ഇവ മവമകന വിക്ഷിരന് രകു നൈനൈഃ
ത നമ് അരിവീക്ഷയ സമൈത്ൈഃ ൪
ത്ശ്ത് ത്മശ്ത്ാടജ സ്ാ
ത്ത്ര ശ രരരാലാമ്
ച രഹിത്ാമ് സീത്യാ ത്ത്ാ
ണ
ത മ് മഹമമൈ രത്മിനീമ് ഇവ ൫
ശ്രിയാ വിരഹിത്ാമ് ത്വസ്ാ
രുത്ൈമ് ഇവ ശ്വുകക്ഷ ശ്ച മ്ലാന രുപ പ ശ്മുക ത്വിജമ്
ത ് സമ്ത്യക്ത് വന മത്വത്മ് ൬
ശ്രിയാ വിഹീനമ് വിത്വസ്മ
വിശ്രകീരാ൭ജിന
കുരമ് വിശ്രവിത്ത ശ്രുസീ കടമ്
ണ
ത നമ് വിലലാര രുനൈഃ രുനൈഃ ൭
ശ്ത്ുഷ്ടവാ രൂമനയാ ടജ സ്ാ
ശ്ഹുത്ാ ശ്മുത്ാ വാ നഷ്ടാ വാ രക്ഷിത്ാ വാ രവിഷയത്ി
നിലീനാ൭രി അത് വാ രീരു: അത് വാ വനമ് ആശ്രിത്ാ ൮
പ
കത്ാ വിമചത്ുമ് രുപാണി
രലാനയ അരി ച വാ രുനൈഃ
അത് വാ രത്മിനീമ് യാത്ാ ജലാ൭രമ്
ത വാ നത്ീമ് കത്ാ ൯
യത്ാ
ന ന് ശ്മുകയമാണ സ്ുത നാ൭൭സസാത് വമന ശ്രിയാമ്
മരാക രമക്ത് ക്ഷണൈഃ മരാകാത്് ഉന്മത്ത ഇവ ലക്ഷയമത് ൧0
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അരണയകാമ്:ട
ശ്വുക്ഷാത്് ശ്വുക്ഷമ് ശ്രത്ാവന് സ കിമര ശ്ചാ൭ശ്ത്ിമ് നത്ാന്
നത്ീമ്
രരൂവ വിലരന് രാമൈഃ മരാക ര0കാ൭൭രവാ൭൭പ്ലുത്ൈഃ
൧൧
ണ
അരി കാചിത്് ത്വയാ ശ്ത്ുഷ്ടാ സാ കത്മ്പ ശ്രിയാ ശ്രിയാ
കത്മ്പ യത്ി ജാനീമഷ രമ് സ സീത്ാമ് രുരാ൭൭നനാമ് ൧൨
ക
സ്ിന ക്ത് രല്ലവ സമ്ാരാമ്
രീത് കൗമരയ വാസിനീ
സ
ത ീ ൧൩
രമ്സവ
യത്ി വാ ശ്ത്ുഷ്ടാ രിലവ രിമലവാരമ സ്ന
അത് വാ൭രുന
ജ രമ് സ ത്വമ് ശ്രിയാമ് ത്ാമ് അരുന
ജ ശ്രിയാമ്
ജനക സയ സുത്ാ രീരു: യത്ി ജീവത്ി വാ ന വാ ൧൪
കകുരൈഃ കകുമരാരുമ് ത്ാമ് വയക്ത്മ് ജാനാത്ി കമത്ിലീമ്
പ
പ ിൈഃ ൧൫
യത്ാ രല്ലവ രുപാമടയാ
രാത്ി മഹയഷ വനസ്ത്
ശ്രമകര: ഉരകീത് ശ്ച യത്ാ ശ്ത്ുമവമരാ ഹയയമ്
ഏഷ വയക്ത്മ് വിജാനാത്ി ത്ിലക സ്ിത ലക ശ്രിയാമ് ൧൬
അമരാക മരാകാ൭രനുത് മരാമകാരഹത് മചത്സമ്
ത മനന
ത്വ ന്നാമാനമ് കുരു ക്ഷിശ്രമ് ശ്രിയാ സമ്ര
മാമ് ൧൭
ശ
ത ീ
യത്ി ത്ാല ത്വയാ ശ്ത്ുഷ്ടാ രകവ ത്ാല രല സ്ന
കത്യസവ വരാമരാഹാമ് കാരുണയമ് യത്ി മത് മയി ൧൮
യത്ി ശ്ത്ുഷ്ടാ ത്വയാ സീത്ാ ജമ്പു ജമ്പൂ നത് ശ്രരാ
ശ്രിയാമ് യത്ി വിജാനീമഷ നിേ0ക0 കത്യസവ മമ ൧൯
അമഹാ ത്വമ് കരികാരാ൭ത്യ
സുരുകപ:പ മരാരമസ ശ്രുരമ്
ണ
കരികാരാ
ശ്രിയാ സാത്വീ രമ് സ ശ്ത്ുഷ്ടാ ശ്രിയാ യത്ി ൨0
ണ
ചൂത് നീര മഹാ സാലാന് രനസാന് കുരവാന് ത്വാന്
ത്ാടിമാ ന൭രി ത്ാന് കത്വാ ശ്ത്ുഷ്ടവാ രാമമാ മഹാ യരാ: ൨൧
ത ാ
മല്ലികാ മാത്വീ കശ്ചവ ചമ്പകാന് മകത്കീ സ്ത്
ശ്രുച്ചന് രാമമാ വമന ശ്രാമ് ത ഉന്മത്ത ഇവ ലക്ഷയമത് ൨൨
അത് വാ ശ്മുക രാരാ൭ക്ഷീമ് ശ്മുക ജാനാസി കമത്ിലീമ്
ശ്മുക വിമശ്രക്ഷണീ കാൈാ ശ്മുകീരിൈഃ സഹിത്ാ രമവത്് ൨൩
കജ സാ കജ നാമസാ രൂ രയത്ി ശ്ത്ുഷ്ടാ ത്വയാ രമവത്്
ത്ാമ് മമനയ വിത്ിത്ാമ് ത്ുരയമ് ആകയാഹി വര വാരണ ൨൪
രാരൂല
ത യത്ി സാ ശ്ത്ുഷ്ടാ ശ്രിയാ ചശ്ൈ നിരാ൭൭നനാ
കമത്ിലീ മമ വിശ്സപ്ൈഃത കത്യസവ ന മത് രയമ് ൨൫
കിമ് ത്ാവസി ശ്രിമയ നൂനമ് ശ്ത്ുഷ്ടാസി കമമലക്ഷമണ
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അരണയകാമ്:ട
ശ്വുമക്ഷണാ൭൭ച്ചാത്യ ചാ൭൭ത്മാനമ് കിമ് മാമ് ന ശ്രത്ിരാഷമസ
൨൬
ത്ിഷ്ട ത്ിഷ്ട വരാമരാമഹ ന മത്൭സ്ിത കരുണാ മയി
നാ൭ത്യരമ്
ത ഹാസയ രീലാസി കിമ൭രമ്
ത മാമ് ഉമരക്ഷമസ ൨൭
രീത് കൗമരയമകന അസി സൂചിത്ാ വരവരിനി
ണ
ത്ാവൈയ൭രി മയാ ശ്ത്ുഷ്ടാ ത്ിഷ്ട യത്യ൭സ്ിത സൗശ്ഹുത്മ് ൨൮
സ
കനവ സാ നൂനമ് അത് വാ ഹിമ്ിത്ാ
ചാരു ഹാസിനീ
ത ഹി മാമ് നൂനമ് യമത്ാമരക്ഷിത്ുമ് അര്ഹത്ി
ശ്കുശ്ച്ചമ് ശ്രാപ്മ്
൨൯
വയക്ത്മ് സാ രക്ഷിത്ാ രാലാ രാക്ഷകസൈഃ രിരിത്ാ൭രകനൈഃ
വിരജയാ൭0കാനി സരവാണി മയാ വിരഹിത്ാ ശ്രിയാ ൩0
ട
നൂനമ് ത് ച്ചുര ത്മൈാഷ്ടമ് സു നാസമ് ചാരു കുമ്ലമ്
ത ് മുകമ് നിശ്പരത്ാമ്
പ
രൂര ണ ചശ്മ് ത മിവ ശ്കസ്മ
കത്മ് ൩൧
സാ ഹി ചമ്പക വരാരാ
ശ്കീവാ കശ്കമവയ മരാരിത്ാ
ണ
മകാമലാ വിലരൈയാ സ്ുത കാൈായാ രക്ഷിത്ാ രുരാ ൩൨
നൂനമ് വിക്ഷിരയമാണൗ ത്ൗ രാഹൂ രല്ലവ മകാമലൗ
ത ൭൭രരണാ൭0കത്ൗ ൩൩
രക്ഷിത്ൗ മവരമാനാ൭ശ്കൗ സ ഹസ്ാ
മയാ വിരഹിത്ാ രാലാ രക്ഷസാമ് രക്ഷണായ കവ
സാമര ത മനവ രരിത്യക്ത്ാ രക്ഷിത്ാ രഹു രാൈവാ ൩൪
മ
ഹാ ലക്ഷ്ണ
മഹാ രാമഹാ രരയസി ത്വമ് ശ്രിയാമ് കവചിത്്
ഹാ ശ്രിമയ കവ കത്ാ രമശ്ത് ഹാ സീമത്ത്ി രുനൈഃ രുനൈഃ ൩൫
ഇത്ി ഏവമ് വിലരന് രാമൈഃ രരിത്ാവന് വനാത്് വനമ്
കവചിത്് ഉശ്ത്മ
പ മത് മവകാത്് കവചിത്് വിശ്രമമത് രലാത്്
കവചിന് മത്ത ഇവാ രാത്ി കാൈാ൭മനവഷണ ത്ത്ര
പ ൈഃ ൩൬
സ വനാനി നത്ീൈഃ കരലാന് കിരി ശ്രശ്സവണാനി ച
കാനനാനി ച മവമകന ശ്രമ ത്യരരിസമ്സ്ിത ത്ൈഃ ൩൭
ത്ത്ാ സ കത്വാ വിരുലമ് മഹ ത്വനമ്
രരീത്യ സരവമ് ത്വ൭ത് കമത്ിലീമ് ശ്രത്ി
അനിഷ്ടിത് ആരൈഃ സ ചകാര മാരമണ
ക
രുനൈഃ ശ്രിയായാൈഃ രരമമ് രരിശ്രമമ് ൩൮
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ഷഷ്ടിത്മ സ്സര:ക
ഏക ഷഷ്ടിതമ സ്സര്:ക
ശ്ത്ുഷ്ടവാ൭൭ശ്രമ രത്മ് രൂനയമ് രാമമാ ത്രരത്ാ൭൭ത്മജൈഃ
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ത ന് ആസനാനി ച ൧
രഹിത്ാമ് രരരാലാമ്
ച വിത്വസ്ാ
ണ
അ ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്ശ്ത് കവമത്ഹീമ് സന്നിരീക്ഷയ ച സരവരൈഃ
ഉവാച രാമൈഃ ശ്രാശ്കുരയ ശ്രശ്കുഹയ രുചിരൗ രുജൗ ൨
മ
കവ നു ലക്ഷ്ണ
കവമത്ഹീ കമ് വാ മത്രമ് ഇമത്ാ കത്ാ
മകനാ൭൭ശ്ഹുത്ാ വാ സൗമിമശ്ത് രക്ഷിത്ാ മകന വാ ശ്രിയാ ൩
ശ്വുമക്ഷണാ൭൭വാരയ യത്ി മാമ് സീമത് ഹസിത്ുമ് ഇച്ചസി
അലമ് മത് ഹസിമത് നാ൭൭ത്യ മാമ് രജസവ സുത്ുൈഃകിത്മ് ൪
കയൈഃ സഹ ശ്കീടമസ സീമത് വിരവകസ് ത ശ്രുക
മരാത്കകൈഃ
മ
ഏമത് ഹീനാ സ്ത്വയാ സൗമമയ ത്യായൈി അശ്സ
അവിമലക്ഷണാൈഃ ൫
മ
സീത്ായാ രഹിമത്ാ൭ഹമ് കവ ന ജീവാമി ലക്ഷ്ണ
൬
ശ്മുത്മ് മരാമകന മഹത്ാ സീത്ാ ഹരണമജന മാമ്
രര മലാമക മഹാ രാമജാ നൂനമ് ശ്ത്ക്ഷയത്ി മമ രിത്ാ ൭
ശ
കത്മ് ശ്രത്ിജ്ഞാമ് സശ്മ്ുത്യ
മയാ ത്വമ് അരിമയാജിത്ൈഃ
അരൂരയിത്വാ ത്മ് കാലമ് മ ത്സ്കാരമ് ഇഹാ൭൭കത്ൈഃ ൮
കാമ ശ്വുത്തമ് അനാരയമ് മാമ് ശ്മുഷാ വാത്ിനമ് ഏവ ച
ത്ിക് ത്വാമ് ഇത്ി രമര മലാമക വയക്ത്മ് വക്ഷയത്ി മമ രിത്ാ ൯
ത മ്
ത ത്ീനമ് രക് ന മമനാരത്മ്
വിവരമ് മരാക സമ്പ്
മാമ് ഇമഹാ ശ്ത്സ്ുജയ കരുണമ് കീരി:ത നരമ് ഇവാ൭ശ്നുജുമ് ൧0
കവ കച്ചസി വരാമരാമഹ മാമ് ഉശ്ത്സ്ുജയ സുമത്യമമ
ത്വയാ വിരഹിത് ശ്ചാ൭ഹമ് മമാമക്ഷയ ജീവിത്മ് ആത്മനൈഃ ൧൧
ഇത്ീവ വിലരന് രാമൈഃ സീത്ാ ത്രന
ശ ലാലസൈഃ
ന ത്ത്ര ശ സുത്ുൈഃകാ൭൭മരാത രാകമവാ ജനകാ൭൭ത്മജാമ്
അനാ൭൭സാത്യമാനമ് ത്മ് സീത്ാമ് ത്രരത്ാ൭൭ത്മജാമ് ൧൨
ര0കമ് ആസാത്യ വിരുലമ് സീത്ൈമ് ഇവ കു0ജരമ്
മ
ലക്ഷ്മണാ
രാമമ് അത്യ൭രമ്
ത ഉവാച ഹിത് കാമയയാ ൧൩
മാ വിഷാത്മ് മഹാ രാമഹാ കുരു യത്മ
ന ് മയാ സഹ
ഇത്മ് ച ഹി വനമ് രൂര രഹു കൈര മരാരിത്മ് ൧൪
ച
ശ്രിയ കാനന സമ്ാരാ
വമനാ ന്മത്താ ച കമത്ിലീ
പ
സാ വനമ് വാ ശ്രവിഷ്ടാ സയാന് നളിനീമ് വാ സുരുപിത്ാമ്
൧൫
ജ മസവിത്ാമ്
സരിത്മ് വാരി സശ്മ്പാപ്ാത മീന വമ്ുള
ന ത്ു കാമാ നിലീനാ സയാത്് സ കാമാ വമന കവചിത്് ൧൬
സ്ാ
വിശ്ത്ാസയിത്ു കാമാ വാ ലീനാ സയാത്് കാനമന കവചിത്്
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അരണയകാമ്:ട
ജിജ്ഞാസമാനാ കവമത്ഹീ ത്വാമ് മാമ് ച രുരുഷര്ഷര ൧൭
ത്സയാ ഹയ൭മനവഷമണ ശ്രീമന് ക്ഷിശ്രമ് ഏവ യത്ാവമഹ ൧൮
വനമ് സരവമ് വിചിനുമവാ യശ്ത് സാ ജനകാ൭൭ത്മജാ
മനയമസ യത്ി കാകുത്സ്ത മാ സ് മ മരാമക മനൈഃ ശ്കുത്ാൈഃ ൧൯
മ
ഏവമ് ഉക്ത് സ്ുത സൗഹാരാത ല്ലക്ഷ്മണന
സമാഹിത്ൈഃ
സഹ സൗമിശ്ത്ിണാ രാമമാ വിമചത്ുമ് ഉരചശ്കമമ ൨0
ത്ൗ വനാനി കിരീമ് കശ്ചവ സരിത് ശ്ച സരാമ്ിസ ച
നികിമലന വിചിനവാനൗ സീത്ാമ് ത്രരത്ാ൭൭ത്മജൗ ൨൧
ത്സയ കരലസയ സാനൂനി കുഹാ ശ്ച രികരാണി ച
മ ുൈഃ ൨൨
നികിമലന വിചിനവാനൗ കനവ ത്ാമ് അരിജക്ത്
മ
വിചിത്യ സരവത്ൈഃ കരലമ് രാമമാ ലക്ഷ്ണമ്
അശ്രവീത്്
മനഹ രരയാമി സൗമിമശ്ത് കവമത്ഹീമ് രരവമത് രുരാമ് ൨൩
ത ാത ലക്ഷ്മണാ
മ
ത്മത്ാ ത്ുൈഃകാ൭രിസമ്മപ്
വാകയമ് അശ്രവീത്്
വിചരന് ത്ണ്ടകാ൭രണയമ് ശ്രാത്രമ് ത്ീപ് ത മത്ജസമ് ൨൪
ശ്രാര്സയസി ത്വമ് മഹാ ശ്രാജ്ഞ കമത്ിലീമ് ജനകാ൭൭ത്മജാമ്
യത്ാ വിപുണ രഹാ
രാഹു രലിമ്
രത്തവാ മഹീമ് ഇമാമ്൨൫
മ
പ
മ
ഏവമ് ഉക്ത് സ്ുത വീമരണ ലക്ഷ്മണന
സ രാകവൈഃ
ഉവാച ത്ീനയാ വാചാ ത്ുൈഃകാ൭രിഹത് മചത്നൈഃ ൨൬
വനമ് സരവമ് സുവിചിത്മ് രത്മിനയൈഃ രുല്ല ര0കജാൈഃ
കിരി ശ്ചാ൭യമ് മഹാ ശ്രാജ്ഞ രഹു കൈര നിരരൈഃ
ജ
ന ഹി രരയാമി കവമത്ഹീമ് ശ്രാമണമരയാ൭രി കരീയസീമ് ൨൭
ഏവമ് സ വിലരന് രാമൈഃ സീത്ാ ഹരണ കരിത്ൈഃ
ശ
ത്ീനൈഃ മരാക സമാവിമഷ്ടാ മുഹൂരമ്
ത വിഹവമലാ൭രവത്് ൨൮
സ വിഹവലിത് സരവാ൭0മകാ കത് രുത്തി: വിമചത്നൈഃ
നിഷസാത്ാ൭൭ത്ുമരാ ത്ീമനാ നിേവസയ അരീത്മ് ആയത്മ്
൨൯
രഹുളമ് സ ത്ു നിേവസയ രാമമാ രാജീവ മലാചനൈഃ
ഹാ ശ്രിമയത്ി വിചുമശ്കാര രഹുമരാ രാപ പ കത്ത്
ക ൈഃ ൩0
മ
ത്മ് ത്ത്: സാൈവയാ മാസ ലക്ഷ്ണൈഃ
ശ്രിയ രാൈവൈഃ
രഹു ശ്രകാരമ് ത്രജ്ഞൈഃ
ശ്രശ്രിത്മ് ശ്രശ്രിത്ാ൭0ജലിൈഃ ൩൧
മ
മ
അനാശ്ത്ുത്യ ത്ു ത് ത്വാകയമ് ലക്ഷ്മണാ
ഷ്ട രുടാ ചയുത്മ്
ത മ് ശ്രിയാമ് സീത്ാമ് ശ്രാമശ്കാരത്് സ രുനൈഃ രുനൈഃ
അരരയമ് സ്ാ
൩൨
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ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ഏക ഷഷ്ടിത്മ സ്സര:ക
തവി ഷഷ്ടിതമ സ്സര്:ക
സീത്ാമ് അരരയന് ത്രാത്മാ
കാമമാരഹത് മചത്ന:
മ
വിലലാര മഹാ രാഹൂ രാമ: കമല മലാചന: ൧
രരയന് ഇവ സ ത്ാമ് സീത്ാമ് അരരയന് മത്നാ൭രിത്:
ത
ഉവാച രാകമവാ വാകയമ് വിലാരാ൭൭ശ്രയ ത്ുരവചമ് ൨
ത്വമ് അമരാകസയ രാകാരി: രുപ പ ശ്രിയത്യാ ശ്രിമയ
ആശ്വുമണാഷി രരീരമ് മത് മമ മരാക വിവരിനീ
൩
ത
കത്ളീ കാമ് ട സശ്ത്ുരൗ കത്ളയാ സശ്മവുത്ാ വുരൗ
ഊരൂ രരയാമി മത് മത്വി നാ൭സി രക്ത്ാ നികൂഹിത്ുമ് ൪
കരികാര
വനമ് രമശ്ത് ഹസമ്ീത മത്വി മസവമസ
ണ
അലമ് മത് രരിഹാമസന മമ രാത്ാ൭൭വമഹന കവ ൫
രരിഹാ മസവ കിമ് സീമത് രരിശ്രാമ് ത സയ മമ ശ്രിമയ
അയമ് സ രാരിഹാമസാ൭രി സാത്ു മത്വി ന മരാചമത് ൬
ത മന ഹാമസാ൭യമ് ന ശ്രരസയമത്
വിമരമഷണ ആശ്രമ സ്ാ
അവകാച്ചാമി മത് രീലമ് രരിഹാസ ശ്രിയമ് ശ്രിമയ ൭
ത ൮
ആകച്ച ത്വമ് വിരാലാ൭ക്ഷി രൂമനയാ൭യമ് ഉടജ സ്വ
സുവയക്ത്മ് രാക്ഷകസ: സീത്ാ രക്ഷിത്ാ വാ ശ്ഹുത്ാ൭രി വാ
ത മാമ് ഉര സകശ്മ്പത്ി ലക്ഷ്ണ
മ
ന ഹി സാ വിലരമ്മ്
൯
മ
ഏത്ാനി ശ്മുക യൂത്ാനി സാ൭ശ്രു മനശ്ത്ാണി ലക്ഷ്ണ
സ ീവ
ത
രമ്മ്
ഹി കവമത്ഹീമ് രക്ഷിത്ാമ് രജനീ ചകര: ൧0
ഹാ മമാ൭൭മരയ കവ യാത്ാ൭സി ഹാ സാത്വി വര വരിനി
ണ
ഹാ സകാമാ ത്വയാ മത്വി കകമകയീ സാ രവിഷയത്ി ൧൧
സീത്യാ സഹ നിരയാമത്ാ വിനാ സീത്ാമ് ഉരാകത്:
ത
കത്മ് നാമ ശ്രമവക്ഷയാമി രൂനയമ് അമ്:രുരമ്
രുന: ൧൨
നിരവീരയ ഇത്ി മലാമകാ മാമ് നിരയ
ത മശ്ചത്ി വക്ഷയത്ി
കാത്രത്വമ് ശ്രകാരമ് ഹി സീത്ാ൭രനയമനന മമ ൧൩
നിശ്വുത്ത വന നാസ ശ്ച ജനകമ് മിത്ിലാ൭ത്ിരമ്
ത കത്മ് രമക്ഷയ നിരീക്ഷിത്ുമ് ൧൪
കുരലമ് രരി ശ്രുച്ചമ്മ്
വിമത്ഹ രാമജാ നൂനമ് മാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ വിരഹിത്മ് ത്യാ
ന ഹന സമ്മപ്
ത ാത മമാഹസയ വരമ് ഏഷയത്ി ൧൫
സുത്ാ മസ്മ
അത്വാ ന കമിഷയാമി രുരീമ് രരത് രാലിത്ാമ്
സവമരാ൭രി
സീത്യാ ഹീന േൂനയ ഏവ മമത്ാ മമ ൧൬
ക
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അരണയകാമ്:ട
മാമ് ഇമഹാശ്ത്സ്ുജയ ഹി വമന കച്ചാ൭മയാത്യാ രുരീമ് രുരാമ്
ച ൧൭
ന ത്വ൭ഹമ് ത്ാമ് വിനാ സീത്ാമ് ജീമവയമ് ഹി കത്മ്ന
കാടമ് ആശ്ലിഷയ രരമത്ാ വാമചയാ മ ത്വചനാ ത്വയാ
ത
അനുജ്ഞാമത്ാ൭സി രാമമണ രാലമയത്ി വസുമ്രാമ്
൧൮
അമ്പാ ച മമ കകമകയീ സുമിശ്ത്ാ ച ത്വയാ വിമരാ
കൗസലയാ ച യത്ാ നയായമ് അരിവാത്യാ മമാ൭൭ജ്ഞയാ ൧൯
രക്ഷണീയാ ശ്രയമത്ന
ന രവത്ാ സാ ഉക്ത് കാരിണാ ൨0
സീത്ാ യാ ശ്ച വിനാമരാ൭യമ് മമ ചാ൭മിശ്ത് കരന
ശ
ത രണ ജനനയാ മമ വിനിമവത്യ സ്ത്വയാ രമവത്് ൨൧
വിസ്മ
ഇത്ി വിലരത്ി രാകമവ സുത്ീമന
വനമ് ഉരകമയ ത്യാ വിനാ സുമകരയാ
മ
രയ വികല മുക സ്ുത ലക്ഷ്മണാ൭രി
വയത്ിത് മനാ ശ്രുരമാ൭൭ത്ുമരാ രരൂവ ൨൨
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ത്വി ഷഷ്ടിത്മ സ്സര:ക
പ്തി ഷഷ്ടിതമ സ്സര്:ക
സ രാജ രുശ്ത്: ശ്രിയയാ വിഹീന:
കാമമന മരാമകന ച രീടയമാന:
വിഷാത്യന് ശ്രാത്രമ് ആര ത രൂമരാ
രൂമയാ വിഷാത്മ് ശ്രവിമവരത്ീശ്വമ് ൧
മ
സ ലക്ഷ്ണമ്
മരാക വരാ൭രിരന്നമ്
മരാമക നിമമക്ാന വിരുമലത്ു രാമ:
ഉവാച വാകയമ് വയസനാ൭നുരൂരമ്
ണ വിനിേവസയ രുത്ന് മരാകമ് ൨
ഉപമ്
ക
ന മത്വിമത്ാ ത്ുശ്പുത്
കര മ കാരീ
ത
മമനയ ത്വിത്ീമയാ൭സ്ിത വസുമ്രായാമ്
മരാമകന മരാമക ഹി രരമ്പരായാ
ത ശ്ഹുത്യമ് മന ശ്ച ൩
മാ മമത്ി രിമ്ന്
സ
രൂരവമ് മയാ നൂനമ് അരീപ്ിത്ാനി
രാരാനി കരാണി
അസശ്കുത്് ശ്കുത്ാനി
മ
ത്ശ്ത്ാ൭യ മ൭ത്യാ൭൭രത്ിമത്ാ വിരാമകാ
ത്ുൈഃമകന ത്ുകമ് യത്൭ഹമ് വിരാമി ൪
രാജയ ശ്രണാര: സവ ജകന രവിമയാക:
രിത്ു രവിനാമരാ ജനനീ വിമയാക:
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മ
സരവാണി മമ ലക്ഷ്ണ
മരാക മവകമ്
ത
ആരൂരയമ്ിത ശ്രവിചിമ്ിത്ാനി
൫
മ
സരവമ് ത്ു ത്ുകമ് മമ ലക്ഷ്മണത്മ്
ത രരീമര വന മമത്യ രൂനയമ്
രാമ്മ്
സീത്ാ വിമയാകാത്് രുനര രയുത്ീരമ്
ണ
കാകഷ്ട: ഇവാ൭ക്ിന : സഹസാ ശ്രത്ീപ്:ത ൬
സാ നൂനമ് ആരയാ മമ രാക്ഷമസന
രലാത്് ശ്ഹുത്ാ കമ് സമുമരത്യ രീരു:
അരസവരമ് സസവര വിശ്രലാരാ
ത
ണ ൭
രമയന വിശ്കമ്ിത്
വത്യ൭രീക്ഷ്മ്
ത്ൗ മലാഹിത് സയ ശ്രിയ ത്രന
ശ ശ്ച
ത സയ
സമത്ാചിത്ാ ഉത്തമ ചമ്ന
ത ൗ മരാണിത് രമ് ക ത്ിക്ത്ൗ
ശ്വുത്തൗ സ്ന
നൂനമ് ശ്രിയായാ മമ നാ൭രിരാത്: ൮
ത്ത്് ശ്ലക്ഷ് ണ സുവയക്ത് ശ്മുത്ു ശ്രലാരമ്
ച
ത്സയാ മുകമ് കുമ്ിത്
മകര രാരമ്
രമക്ഷാ വരമ് നൂനമ് ഉരാകത്ായാ
ന ശ്രാജമത് രാഹു മുമക യമത്മ്ു:ത ൯
ത്ാമ് ഹാര രാര സയ സമത്ാചിത്ായാ
ശ്കീവാമ് ശ്രിയായാ മമ സുശ്വത്ായാ:
രക്ഷാമ്ിസ നൂനമ് രരി രീത്വമ്ിത
വിരിത്യ രൂമനയ രുത്ിരാ൭രനാനി ൧0
മയാ വിഹീനാ വിജമന വമന യാ
രമക്ഷാരി: ആശ്ഹുത്യ വിശ്കുഷയമാണാ
നൂനമ് വിനാത്മ് കുരരീവ ത്ീനാ
സാ മുക്ത്വ ത്യാ൭യത് കാമ് ത മനശ്ത്ാ ൧൧
അസ്ിമ ന് മയാ സാരമ്
ത ഉത്ാര രീലാ
രിലാ ത്മല രൂരവമ് ഉമരാരവിഷ്ടാ
മ
കാമ് ത സ്ിമ ത്ാ ലക്ഷ്ണ
ജാത് ഹാസാ
ത്വാമ് ആഹ സീത്ാ രഹു വാകയ ജാത്മ് ൧൨
മകാത്ാവ രീയമ് സരിത്ാമ് വരിഷ്ടാ
ശ്രിയാ ശ്രിയായാ മമ നിത്യ കാലമ്
ത
അ൭രയ൭ശ്ത് കമച്ചത്് ഇത്ി ചിമ്യാമി
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അരണയകാമ്:ട
ന ഏകാകിനീ യാത്ി ഹി സാ കത്ാചിത്് ൧൩
രത്മാ൭൭നനാ രത്മ വിരാല മനശ്ത്ാ
രത്മാനി വാ൭൭മനത്ുമ് അരിശ്രയാത്ാ
ത്ത്൭രി അയുക്ത്മ് ന ഹി സാ കത്ാചിത്്
ക
മയാ വിനാ കച്ചത്ി രമ്ജാനി
൧൪
പ
ട
കാമമ് ത്ു ഇത്മ് രുപിത്
ശ്വുക്ഷ ഷമ്മ്
നാനാ വികത്: രക്ഷി കകണൈഃ ഉമരത്മ്
വനമ് ശ്രയാത്ാ നു ത്ത്൭രയ൭യുക്ത്മ്
ഏകാകിനീ സാ അത്ി രിമരത്ി രീരു: ൧൫
ആത്ിത്യ മരാ മലാക ശ്കുത്ാ൭ശ്കുത്ജ്ഞ:
മലാകസയ സത്യാ൭ശ്നുത് കര മ സാക്ഷിന്
മമ ശ്രിയാ സാ കവാ കത്ാ ശ്ഹുത്ാ വാ
ശ
രമ്സവ
മമ മരാക വരസയ നിത്യമ് ൧൬
ച
മലാമകഷു സമരവഷു ച നാസ്ിത കിമ്ിത്്
യ മത്തന നിത്യമ് വിത്ിത്മ് രമവ ത്തത്്
സ
രമ്സവ
വാമയാ കുല രാലിനീമ് ത്ാമ്
ശ്ഹുത്ാ ശ്മുത്ാ വാ രത്ി വരമത്
വാ ൧൭
ത
ഇത്ീവ ത്മ് മരാക വിമത്യ മത്ഹമ്
ത ഏവമ്
രാമമ് വിസമ്ജ്ഞമ് വിലരമ്മ്
ഉവാച സൗമിശ്ത്ി: അത്ീന സത്തവ:
നയാമയ സ്ിത ത്: കാല യുത്മ് ച വാകയമ് ൧൮
ച
മരാകമ് വിമുമ്ാ൭രയ
ശ്ത്ുത്ിമ് രജസവ
മസാത്സ്ാഹത്ാ ചാ൭സ്ുത വിമാരണ൭സയാ:
ക
ഉത്സ്ാഹവമമ്ാത ഹി നരാ ന മലാമക
ക
സീത്മ്ിത കരസു
അത്ി ത്ുപമരഷു
൧൯
മ
ഇത്ീവ സൗമിശ്ത്ിമ് ഉത്ശ്ക രൗരുഷമ്
ത ആര:ത രാകു വമ് ശ വരന:
ശ്രുവമ്മ്
ത
ത
ന ചിമ്യാ
മാസ ശ്ത്ുത്ിമ് വിമുക്ത്വാന്
രുന ശ്ച ത്ുകമ് മഹത്് അരയുരാകമത്് ൨0
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ശ്ത്ി ഷഷ്ടിത്മ സ്സര:ക
ചതു ഷ്ഷഷ്ടിതമ സ്സര്:ക
മ
സ ത്ീമനാ ത്ീനയാ വാചാ ലക്ഷ്ണമ്
വാകയമ് അശ്രവീത്്
മ
രീശ്കമ് ലക്ഷ്ണ
ജാനീഹി കത്വാ മകാത്ാവരീമ് നത്ീമ്
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അരി മകാത്ാവരീമ് സീത്ാ രത്മാനി ആനയിത്ുമ് കത്ാ ൧
മ
ഏവമ് ഉക്ത് സ്ുത രാമമണ ലക്ഷ്ണൈഃ
രര വീര ഹാ
നത്ീമ് മകാത്ാവരീമ് രമയാമ് ജകാമ ലകു വിശ്കമൈഃ ൨
മ
ത്ാമ് ലക്ഷ്ണ
സ്ീത രവത്ീമ്
വിചിത്വാ രാമമ് അശ്രവീത്്
ത
കനനാമ് രരയാമി ത്ീമരഷു
മശ്കാരമത്ാ ന ശ്രുമണാത്ി മമ ൩
ത
കമ് നു സാ മത്രമ് ആരന്നാ കവമത്ഹീ മക്ലര നാരിനീ
ന ഹി ത്മ് മവത്മി കവ രാമ യശ്ത് സാ ത്നുമത്യമാ ൪
മ
ത
ലക്ഷ്ണ
സയ വചൈഃ ശ്രുത്വാ ത്ീനൈഃ സമ്ാര
മമാഹിത്ൈഃ
രാമൈഃ സമ൭രിചശ്കാമ സവയമ് മകാത്ാവരീമ് നത്ീമ് ൫
സ ത്ാമ് ഉരസ്ിത മത്ാ രാമൈഃ കവ സീമത്ത്ി ഏവമ് അശ്രവീത്് ൬
രൂത്ാനി രാക്ഷമസമശ്ൈണ വത്ാ൭ര്മഹണ ശ്ഹുത്ാമ് അരി
ന ത്ാമ് രരമ്ൂസ രാമായ ത്ത്ാ മകാത്ാവരീ നത്ീ ൭
സ
മ ത്താമ് ശ്രിയാമ് ഇത്ി
ത്ത്ൈഃ ശ്രമചാത്ിത്ാ രൂകത്ൈഃ രമ്ാ൭സ്
ന ത്ു സാ൭രയവത്ത്് സീത്ാമ് ശ്രുഷ്ടാ രാമമണ മരാചത്ാ ൮
രാവണ സയ ച ത്ശ്ത്ൂരമ് കരാണി
ച ത്ുരാത്മനൈഃ
മ
ത്യാത്വാ രയാ ത്തു കവമത്ഹീമ് സാ നത്ീ ന രരമ് സ ത്ാമ് ൯
നിരാര സ്ുത ത്യാ നത്യാ സീത്ായാ ത്രമന
ശ്കുത്ൈഃ
ശ
ഉവാച രാമൈഃ സൗമിശ്ത്ിമ് സീത്ാ ത്രന
൧0
ശ കരിത്ൈഃ
ശ
ഏഷാ മകാത്ാവരീ സൗമയ കിമ്ിച ന്ന ശ്രത്ിരാഷമത്
മ
കിമ് നു ലക്ഷ്ണ
വക്ഷയാമി സമമത്യ ജനകമ് വചൈഃ
മാത്രമ് കചവ കവമത്ഹയാ വിനാ ത്ാമ് അഹമ് അശ്രിയമ്
൧൧
യാ മമ രാജയ വിഹീന സയ വമന വമനയന ജീവത്ൈഃ
സരവമ് വയരനമയ മച്ചാകമ് കവമത്ഹീ കവ നു സാ കത്ാ ൧൨
ജ്ഞാത്ി രക്ഷ വിഹീന സയ രാജ രുശ്ത്ീമ് അരരയത്ൈഃ
മമനയ ത്ീരാക രവിഷയൈി രാശ്ത്മയാ മമ ജാശ്കത്ൈഃ ൧൩
ത
ത നമ് ഇമമ് ശ്രശ്സവണമ് കിരിമ്
മമ്ാകിനീമ്
ജനസ്ാ
സരവാണി അനുചരിഷയാമി യത്ി സീത്ാ ഹി ശ്ത്ുരയമത് ൧൪
ഏമത് ശ്മുകാ മഹാ വീരയാ മാമ് ഈക്ഷമൈ മുഹുര് മുഹു:
ക
വക്ത്ു കാമാ ഇവ ഹി മമ ഇമ്ിത്ാന്
ഉരലക്ഷമയ ൧൫
ത്ാമ് സ്ുത ശ്ത്ുഷ്ടവാ നര വയാമശ്കാ രാകവ: ശ്രത്യുവാച ഹ
കവ സീമത്ത്ി നിരീക്ഷന് കവ രാപ പ സശ്മുത്തയാ ശ്ത്ുരാ ൧൬
ത
ഏവമ് ഉക്ത്ാ നമരമശ്മ്ണ
മത് ശ്മുകാ: സഹമസാത്തിത്ാ:
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ത മ് ൧൭
ത്ക്ഷിണാ൭രി മുകാ: സമരവ ത്രയമമ്
ാത നര സ്ല
ശ
കമത്ിലീ ശ്ഹിയമാണാ സാ ത്ിരമ് യാമ് അരയരത്യത്
മത്ന മാമരണ
ത്ാവമമ്ാത നിരീക്ഷമമ് ത നരാ൭ത്ിരമ് ൧൮
ക
മയന മാരമ്
ക ച രൂമിമ് ച നിരീക്ഷമമ് ത സ് മ മത് ശ്മുകാ:
മ
രുന ശ്ച മാരമ്
ഉര ലക്ഷിത്ാ: ൧൯
ക ഇച്ചമ്ിത ലക്ഷ്മണന
ക
മത്ഷാമ് വചന സരവസവമ് ലക്ഷയാ മാസ ച ഇമ്ിത്മ്
മ
ഉവാച ലക്ഷ്മണാ
മജയഷ്ടമ് ത്ീമാന് ശ്രാത്രമ് ആരവത്്
൨0
ത
കവ സീമത്ത്ി ത്വയാ ശ്രുഷ്ടാ യത്ാ ഇമമ സഹമസാത്തിത്ാ:
ത്രയമ്
ിത ക്ഷിത്ിമ് കചവ ത്ക്ഷിണാമ് ച ത്ിരമ് ശ്മുകാ: ൨൧
ശ
സാത്ു കച്ചാവമഹ മത്വ ത്ിരമ് ഏത്ാമ് ഹി കനരുത്ിമ്
യത്ി സയാത്് ആകമ: കശ്ചിത്് ആരയാ വാ സാ അത് ലക്ഷയമത്
൨൨
രാടമ് ഇത്ി ഏവ കാകുസ്:ത ശ്രസ്ിത മത്ാ ത്ക്ഷിണാമ് ത്ിരമ്
മ
ത
ലക്ഷ്ണാ൭നുകത്
ശ്രീമാന് വീക്ഷമാമണാ വസുമ്രാമ്
൨൩
ഏവമ് സമ്പാഷമാണൗ ത്ൗ അമനയാനയമ് ശ്രാത്രാ ഉരൗ
ത
വസുമ്രായാമ്
രത്ിത്മ് രുപ പ മാരമ്
ക അരരയത്ാമ് ൨൪
ത്ാമ് രുപ പ ശ്വുഷ്ടിമ് രത്ിത്ാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രാമമാ മഹീ ത്മല
മ
ഉവാച ലക്ഷ്ണമ്
വീമരാ ത്ുൈഃകിമത്ാ ത്ുൈഃകിത്മ് വചൈഃ ൨൫
പ
മ
അരിജാനാമി രുപാണി
ത്ാനി ഇമാനി ഇഹ ലക്ഷ്ണ
രിനത്താ നീഹ കവമത്ഹയാ മയാ ത്ത്താനി കാനമന ൨൬
മമനയ സൂരയ ശ്ച വായു ശ്ച മമത്ിനീ ച യരസവിനീ
പ
അരിരക്ഷമ്ിത രുപാണി
ശ്രകുരവമമ്ാത മമ ശ്രിയമ് ൨൭
മ
ഏവമ് ഉക്ത്വാ മഹാരാഹു: ലക്ഷ്ണമ്
രുരുഷര്ഷര:
ഉവാച രാമമാ ത്രാത്മാ
കിരിമ് ശ്രശ്സവണാ൭൭കുലമ് ൨൮
മ
ത
കച്ചിത്് ക്ഷിത്ി ശ്രുത്ാമ് നാത് ശ്ത്ുഷ്ടാ സരവാമ് ക സുമ്രീ
രാമാ രമമയ വമനാമത്തമര മയാ വിരഹിത്ാ ത്വയാ ൨൯
ശ്കുമത്താ൭ശ്രവീത്് കിരിമ് ത്ശ്ത് സിമ്ഹൈഃ ക്ഷുശ്ത് ശ്മുകമ് യത്ാ
൩0
ത്ാമ് മഹമ വരാമ്
ണ മഹമാ൭൭രാമ് സീത്ാമ് ത്രയ
ശ രരവത്
സ
യാവത്് സാനൂനി സരവാണി ന മത് വിത്വമ്യാ
മയ൭ഹമ് ൩൧
ഏവമ് ഉക്ത്സ്ുത രാമമണ രരവമത്ാ കമത്ിലീമ് ശ്രത്ി
രമ് സ ന്നിവ ത്ത് സ്സീത്ാമ് നാ൭ത്രയത്
രാകമവ ൩൨
ശ
ത്മത്ാ ത്ാരരത്ീ രാമ ഉവാച ച രിമലാച്ചയമ് ൩൩
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അരണയകാമ്:ട
മമ രാണാ൭ക്ിന നിരമക്ത്ാ
രസ്ീമ രൂമത്ാ രവിഷയസി
ത
അമസവയൈഃ സത്ത്മ് കചവ നിശ്സ്ുത ണ ശ്ത്ുമ രല്ലവൈഃ ൩൪
മ
ഇമാമ് വാ സരിത്മ് ചാ൭ത്യ മരാഷയിഷയാമി ലക്ഷ്ണ
യത്ി നാ൭൭കയാത്ി മമ സീത്ാമ് അത്യ ചശ്ൈ നിരാ൭൭നനാമ്
൩൫
ഏവമ് സ രുഷിമത്ാ രാമമാ ത്ിത്ക്ഷന് ഇവ ചക്ഷുഷാ
ക
ത്ത്ര ശ രൂമൗ നിശ്പാൈമ്
രാക്ഷസ സയ രത്മ് മഹത്് ൩൬
ത യാ രാമ കാമ്ക്ഷിണയാ: ശ്രത്ാവമ്ത്യാ ഇത് സ്ത്
ത :
ശ്ത്സ്ാ
രാക്ഷമസനാ൭നു ശ്വുത്തായാ കമത്ിലയാ ശ്ച രത്ാനയ൭ത് ൩൭
സ സമീക്ഷയ രരിശ്കാൈമ് സീത്ായാ രാക്ഷസ സയ ച
ന ് ത്നു ശ്ച ത്ൂണീ ച വികീരമ്
രക്മ
ണ രഹുത്ാ രത്മ്
സശ്മ്പാൈ ശ്ഹുത്മയാ രാമൈഃ രരമ് സ ശ്രാത്രമ് ശ്രിയമ് ൩൮
മ
രരയ ലക്ഷ്ണ
കവമത്ഹയാൈഃ രീരാൈഃ
ണ കനക രിൈവൈഃ
രൂഷണാനാമ് ഹി സൗമിമശ്ത് മാലയാനി വിവിത്ാനി ച ൩൯
ത്പ് ത രിൈു നികാകര ശ്ച ചികശ്ത്ൈഃ ക്ഷത്ജ രിൈുരിൈഃ
ആശ്വുത്മ് രരയ സൗമിമശ്ത് സരവമത്ാ ത്രണീ ത്ലമ് ൪0
മ
മമനയ ലക്ഷ്ണ
കവമത്ഹീ രാക്ഷകസൈഃ കാമ രൂരിരിൈഃ
രിത്തവാ രിത്തവാ വിരക്ത്മ് വാ രക്ഷിത്ാ വാ രവിഷയത്ി ൪൧
ത്സയാ നിമിത്തമ് കവമത്ഹയാ ത്വമയാ: വിവത്മാനമയാൈഃ
രരൂവ യുത്തമ് സൗമിമശ്ത് മകാരമ് രാക്ഷസമയാ: ഇഹ ൪൨
മുക്ത്ാ മണി മയമ് മചത്മ് ത്രനീയ വിരൂഷിത്മ്
ന ് മഹത്തനുൈഃ ൪൩
ത്രണയാമ് രത്ിത്മ് സൗമയ കസയ രക്മ
ക
ത്രുണാ൭൭ത്ിത്യ സമ്ാരമ്
കവടൂരയ കുളികാ ചിത്മ്
വിരീരമ്
ണ രത്ിത്മ് രൂമൗ കവചമ് കസയ കാ0ചനമ് ൪൪
ചശ്ത്മ് രത് രലാകമ് ച ത്ിവയ മാമലയാര മരാരിത്മ്
രക് ന ത്ണ്ടമ് ഇത്മ് ത്സയ രൂമൗ സൗമയ നിരാത്ിത്മ് ൪൫
ച ഉര: ചത്ാ: ച ഇമമ രിരാച വത്നാൈഃ കരാൈഃ
കാമ്ന
രീമ രൂരാ മഹാ കായാൈഃ കസയ വാ നിഹത്ാ രമണ ൪൬
ക
ത്ീപ് ത രാവക സമ്ാമരാ
ത്യുത്ിമാന് സമര ത്വജൈഃ
ക
അരവിത്ത ശ്ച രക് ന ശ്ച കസയ സാശ്മ്ാമിമകാ
രത്ൈഃ ൪൭
ത നീയ വിരൂഷണാൈഃ
രത്ാ൭ക്ഷ മാശ്ത്ാ വിരികാ സ്ര
കമസയമമ൭രിഹത്ാ രാണാൈഃ ശ്രകീരാണ മകാര കരണൈഃ
൪൮
മ
ത രരയ ലക്ഷ്ണ
മ
രര വരൗ രകര: രൂരൗ
ണ വിത്വസ്ൗ
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അരണയകാമ്:ട
ത കവ കസയ അയമ് സാരത്ി: ഹത്:
ശ്രമത്ാത് അരീരു ഹമസ്ാ
൪൯
ക മസയമൗ രുരുഷ വയാശ്ക രയാമത് നിഹത്ൗ യുത്ി
ട
ചാമര ശ്കാഹിണൗ സൗമയ മസാപ ീണ ഷ മണി കുമ്ലൗ
൫0
രത്വീ രുരുഷ കസയഷാ വയക്ത്മ് കസയാ൭രി രക്ഷസ:
കവരമ് രത് കുണമ് രരയ മമമത്മ് ജീവിത്ാ൭ൈകമ് ൫൧
സുമകാര ശ്ഹുത്കയൈഃ സൗമയ രാക്ഷകസൈഃ കാമ രൂരിരിൈഃ
ശ്ഹുത്ാ ശ്മുത്ാ വാ സീത്ാ രക്ഷിത്ാ വാ ത്രസവിനീ ൫൨
ന ത്ര:മ ശ്ത്ായമത് സീത്ാമ് ശ്ഹിയമാണാമ് മഹാ വമന ൫൩
മ
രക്ഷിത്ായാമ് ഹി കവമത്ഹയാമ് ശ്ഹുത്ായാമ് അരി ലക്ഷ്ണ
മക ഹി മലാമക ശ്രിയമ് കരുമ്
ത രക്ത്ാൈഃ സൗമയ മമ ഈരവരാൈഃ
൫൪
കരാരമ്
അരി മലാകാനാമ് രൂരമ് കരുണ മവത്ിനമ്
ത
മ
അജ്ഞാനാത്് അവമമനയരന് സരവ രൂത്ാനി ലക്ഷ്ണ
൫൫
ശ്മുത്ുമ് മലാക ഹിമത് യുക്ത്മ് ത്ാൈമ് കരുണ മവത്ിനമ്
നിരവീരയ ഇത്ി മനയമൈ നൂനമ് മാമ് ശ്ത്ിത്മരരവരാൈഃ ൫൬
മ
മാമ് ശ്രാരയ ഹി കുമണാ മത്ാഷൈഃ സശ്മവുത്തൈഃ രരയ ലക്ഷ്ണ
അകത്യവ സരവ രൂത്ാനാമ് രക്ഷസാമ് അരവായ ച ൫൭
സമ്ശ്ഹുകത്യവ രരി മജയാത്സ്ാ
ന മ് മഹാന് സൂരയ ഇമവാത്ിത്ൈഃ
സമ്ശ്ഹുത്യ ഏവ കുണാന് സരവാന് മമ മത്ജ: ശ്രകാരമത് ൫൮
കനവ യക്ഷാ ന കൈരവാ ന രിരാചാ ന രാക്ഷസാൈഃ
മ
കിന്നരാ വാ മനുഷയാ വാ സുകമ് ശ്രാര്സയൈി ലക്ഷ്ണ
൫൯
മ
മമാ൭ശ്സ് ത രാണ സമ്പൂരമ്
ണ ആകാരമ് രരയ ലക്ഷ്ണ
നിസ്സമ്പാത്മ് കരിഷയാമി ഹി അത്യ കശ്ത്മലാകയ ചാരിണാമ്
൬0
സന്നിരുത്ത ശ്കഹ കണമ് ആവാരിത് നിരാകരമ്
ക ത്യുത്ി സശ്മവുത്മ്
വിശ്രണഷ്ടാ൭നല മരു ത്ാ
പ സ്ര
വിനിരത്ിത്
കരലാ൭ശ്കമ് രുഷയമാണ ജലാ൭൭രയമ് ൬൧
മ
മ വിശ്രണാരിത് സാകരമ്
ത്വസ് ത ശ്ത്ുമ ലത്ാ കുല്മ്
കശ്ത്മലാകയമ് ത്ു കരിഷയാമി സമയുക്ത്മ് കാല ത്രണാ
൬൨
മ
ന ത്ാമ് കുരലിനീമ് സീത്ാമ് ശ്രത്ാസയൈി മമ ഈരവരാൈഃ
അസ്ിമ ന് മുഹൂമര ത സൗമിമശ്ത് മമ ശ്ത്ക്ഷയൈി വിശ്കമമ് ൬൩
മ
നാ൭൭കാരമ് ഉത്ത്
പ ിഷയൈി സരവ രൂത്ാനി ലക്ഷ്ണ
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അരണയകാമ്:ട
മമ ചാര കുണ ഉന്മുകക്ത്: രാണ ജാകല: നിരൈരമ് ൬൪
അരിത്മ്
മമ നാരാകച: ത്വസ് ത ശ്രാൈ ശ്മുക ത്വിജമ്
ത
മ
സമാകുലമ് അമരയാത്മ് ജകത്് രരയാ൭ത്യ ലക്ഷ്ണ
൬൫
ആകര ണ രൂകര:ണ ഇഷുരി: ജീവ മലാകമ് ത്ുരാവകരൈഃ
കരിമഷയ കമത്ിലീ മഹമത്ാ: അ രിരാചമ് അ രാക്ഷസമ്
൬൬
മമ മരാഷ ശ്രയുക്ത്ാനാമ് സായകാനാമ് രലമ് സുരാൈഃ
ശ്ത്ക്ഷയൈി അത്യ വിമുക്ത്ാനാമ് അമര്ഷാത്് ത്ൂര കാമിനാമ്
൬൭
കനവ മത്വാ ന കത്മത്യാ ന രിരാചാ ന രാക്ഷസാൈഃ
രവിഷയൈി മമ മശ്കാത്ാത്് കശ്ത്മലാമകയ വിശ്രണാരിമത്
൬൮
മത്വ ത്ാനവ യക്ഷാണാമ് മലാകാ മയ രക്ഷസാമ് അരി
രഹുത്ാ ന രവിഷയൈി രാണൗകകൈഃ രകലീ ശ്കുത്ാൈഃ ൬൯
നിരരയാത്ാന്
ഇമാന് മലാകാന് കരിഷയാമി അത്യ സായകകൈഃ
മ
ശ്ഹുത്ാമ് ശ്മുത്ാമ് വാ സൗമിമശ്ത് ന ത്ാസയമ്ിത മമ ഈരവരാ: ൭0
ത്ത്ാ രൂരാമ് ഹി കവമത്ഹീമ് ന ത്ാസയമ്ിത യത്ി ശ്രിയാമ്
നാരയാമി ജകത്് സരവമ് കശ്ത്മലാകയമ് സചരാ൭ചരമ് ൭൧
ഇ ത്യുക്ത്വാ മരാഷ ത്ാശ്മാ൭മക്ഷാ രാമമാ നിപ ീപ ടയ കാരുകമ്
മ
ത മ്
ത മകാരമ് ആരീ വിമഷാരമമ് ൭൨
രരമാ൭൭ത്ായ സമ്ീപ്
ത
ജ
സമ്ായ
ത്നുഷി ശ്രീമാന് രാമ: രര രുരമ്യ:
യുകാ൭ൈാ൭ക്ിന : ഇവ ശ്കുത്ത ഇത്മ് വചനമ് അശ്രവീത്് ൭൩
യത്ാ ജരാ യത്ാ ശ്മുത്യു: യത്ാ കാമലാ യത്ാ വിത്ിൈഃ
മ
നിത്യമ് ന ശ്രത്ിഹനയമൈ സരവ രൂമത്ഷു ലക്ഷ്ണ
ശ
ത്ത്ാ൭ഹമ് മശ്കാത് സമയുമക്ത്ാ ന നിവാമരയാ൭സ്ിമ അസമ്യമ്
൭൪
രുമരവ മമ ചാരുത്ത്ീമ് അനിൈിത്ാമ്
ത്ിരൈി സീത്ാമ് യത്ി നാ൭ത്യ കമത്ിലീമ്
സ മത്വ കൈരവ മനുഷയ രന്നകമ്
ജകത്് സ കരലമ് രരിവരയാ
മയ൭ഹമ് ൭൫
ത
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ചത്ു ഷ്ഷഷ്ടിത്മ സ്സര:ക
രമ് ച ഷഷ്ടിതമ സ്സര്:ക
ത്രയമാനമ് ത്ത്ാ രാമമ് സീത്ാ ഹരണ കരിത്മ്
ശ
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അരണയകാമ്:ട
മലാകാനാമ് അരമവ യുക്ത്മ് സമവരകമ്
ഇവാ൭നലമ് ൧
ത
വീക്ഷമാണമ് ത്നുൈഃ സജയമ് നിേവസൈമ് മുഹു രുഹു:
മ
ത്ക്ത്ു കാമമ് ജകത്് സരവമ് യുകാ൭മൈ ത്ു യത്ാ ഹരമ് ൨
ക
മ
അ ശ്ത്ുഷ്ട രൂരവമ് സശ്മ്ുത്തമ്
ശ്ത്ുഷ്ടവാ രാമമ് സ ലക്ഷ്ണൈഃ
അശ്രവീത്് ശ്രാ0ജലി രവാകയമ് മുമകന രരിരുഷയത്ാ ൩
രുരാ രൂത്വാ ശ്മുത്ു രാൈൈഃ
സരവ രൂത് ഹിമത് രത്ൈഃ
ത
ന മശ്കാത് വരമ് ആരന്നൈഃ ശ്രശ്കുത്ിമ് ഹാത്ുമ് അര്ഹസി ൪
ണ ശ്രരാ സൂമരയ കത്ി രവായൗ രുവി ക്ഷമാ
ചമശ്ൈ ലക്ഷ് ീൈഃ
ഏത് ച്ച നിയത്മ് സരവമ് ത്വയി ചാ൭നുത്തമമ് യരൈഃ ൫
ത ത്വ മ൭ര്ഹസി
ഏക സയ ന അരരാമത്ന മലാകാന് ഹമ്ുമ്
ക
ന ത്ു ജാനാമി കസയാ൭യമ് രക്ൈഃന സാശ്മ്ാമിമകാ
രത്ൈഃ
മകന വാ കസയ വാ മഹമത്ാൈഃ സായുത്ൈഃ സരരിച്ചത്ൈഃ ൬
കുര മനമി ക്ഷത് ശ്ചാ൭യമ് സിമക്ത്ാ രുത്ിര രിൈുരിൈഃ
ക
മത്മരാ നിശ്വുത്ത സശ്മ്ാമൈഃ
സുമകാരൈഃ രാരിവാ൭൭ത്മജ
൭
ത
ഏക സയ ത്ു വിമമരാ൭യമ്
ന ത്വമയാ രവത്ത്ാമ് വര
ത
ന ഹി ശ്വുത്തമ് ഹി രരയാമി രല സയ മഹത്ൈഃ രത്മ് ൮
കനകസയ ത്ു ശ്കുമത് മലാകാന് വിനാരയിത്ുമ് അര്ഹസി
യുക്ത് ത്ണ്ടാ ഹി ശ്മുത്വൈഃ ശ്രരാൈാ വസുത്ാ൭ത്ിരാൈഃ ൯
സത്ാ ത്വമ് സരവ രൂത്ാനാമ് രരണയൈഃ രരമാ കത്ിൈഃ
മകാ നു ത്ാര ശ്രണാരമ് മത് സാത്ു മമനയത് രാകവ ൧0
സരിത്ൈഃ സാകരാൈഃ കരലാ മത്വ കൈരവ ത്ാനവാൈഃ
ന അലമ് മത് വിശ്രിയമ് കരുമ്
ത ത്ീക്ഷിത് മസയവ സാത്വൈഃ ൧൧
മയന രാജന് ശ്ഹുത്ാ സീത്ാ ത്മ് അമനവഷിത്ുമ് അര്ഹസി
പ
മ ത്തവിത്ീമയാ ത്നുപാണിൈഃ
സഹാകയൈഃ രരമര്ഷിരിൈഃ ൧൨
സമുശ്ത്മ് ച വിമചഷയാമൈഃ രരവത്ാമ് ശ്ച വനാനി ച
കുഹാ ശ്ച വിവിത്ാ മകാരാ നത്ീ: രത്മ വനാനി ച ൧൩
മത്വ കൈരവ മലാകാമ് ശ്ച വിമചഷയാമൈഃ സമാഹിത്ാൈഃ
ത രാരയാ൭രഹാരിണമ് ൧൪
യാവന് നാ൭ത്ികമിഷയാമ സ്വ
ന മചത്് സാമ്ാന ശ്രത്ാസയൈി രത്ീന മ് മത് ശ്ത്ിത്മരരവരാൈഃ
മകാസമലശ്ൈ ത്ത്ൈഃ രശ്ചാത്് ശ്രാപ് ത കാലമ് കരിഷയസി ൧൫
രീമലന സാമ്ാന വിനമയന സീത്ാമ്
നമയന ന ശ്രാര്സയസി മച ന്നമരശ്ൈ
ത്ത്ൈഃ സമുത്സ്ാത്യ മഹമ രുകമ്ൈഃക
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അരണയകാമ്:ട
മമഹശ്ൈ വശ്ജ ശ്രത്ികമൈഃ രരൗകകൈഃ ൧൬
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട രമ് ച ഷഷ്ടിത്മ സ്സര:ക
ഷട്് ഷഷ്ടിതമ സ്സര്:ക
ത മ്
ത വിലരൈമ് അനാത്വത്്
ത്മ് ത്ത്ാ മരാക സമ്പ്
മമാമഹന മഹത്ാ൭൭വിഷ്ടമ് രരിത്യൂനമ് അമചത്നമ് ൧
മ
ത്ത്ൈഃ സൗമിശ്ത്ി: ആരവാസയ മുഹൂരാത്്
ഇവ ലക്ഷ്ണൈഃ
ത
രാമമ് സമമ്പാത്യാ മാസ ചരണൗ ചാ൭രിരീടയന് ൨
മഹത്ാ ത്രസാ രാമ മഹത്ാ ചാ൭രി കരണാ
മ
ത
രാജ്ഞാ ത്രരമത് നാ൭സീ ല്ലമപ്ാ൭ശ്മുത്മ്
ഇവാ൭മകരൈഃ ൩
ത്വ കചവ കുകണ രത്ത
സ്ത്വ ത്വിമയാകാന് മഹീരത്ിൈഃ
പ
രാജാ മത്വത്വമ് ആരമന്നാ രരത് സയ യത്ാ ശ്രുത്മ് ൪
ത കാകുത്സ്ത ന സഹിഷയമസ
യത്ി ത്ുൈഃകമ് ഇത്മ് ശ്രാപ്മ്
ശ്രാശ്കുത് ശ്ച അല് പ സത്തവ ശ്ച ഇത്രൈഃ കൈഃ സഹിഷയത്ി ൫
ത്ുൈഃകിമത്ാ ഹി രവാന് മലാകാന് മത്ജസാ യത്ി ത്ക്ഷയമത്
ആരാൈഃ
ത ശ്രജാ നര വയാശ്ക കവ നു യാസയൈി നിശ്രവുത്ിമ് ൬
മലാക സവരാവ ഏകവഷ യയാത്ി: നഹുഷാ൭൭ത്മജൈഃ
ത ് സമശ്സ്ുപ രത്് ൭
കത്ൈഃ രമശ്കണ സാമലാകയമ് അനയ സ്മ
മഹര്ഷിൈഃ യ: വസിഷ്ട സ്ുത യൈഃ രിത്ു: നൈഃ രുമരാഹിത്ൈഃ
അോ രുശ്ത് രത്മ് ജമജ്ഞ ത്കത് വാ൭സയ രുന ര്ഹത്മ് ൮
യാ മചയമ് ജകമത്ാ മാത്ാ മത്വീ മലാക നമശ്സ്ുക ത്ാ
ശ ൯
അസയാ ശ്ച ചലനമ് രൂമമ: ശ്ത്ുരയമത് സത്യ സശ്മ്വ
യൗ ത്രൗ
മ ജകത്ാമ് മനശ്ത്ൗ യശ്ത് സരവമ് ശ്രത്ിഷ്ടിത്മ്
ആത്ിത്യ ചശ്ൈൗ ശ്കഹണമ് അരയുമരത്ൗ മഹാ രലൗ ൧0
സുമഹാമ്ത്യ൭രി രൂത്ാനി മത്വാ ശ്ച രുരുഷര്ഷര
ന കത്വസയ ശ്രമു0ചൈി സരവ രൂത്ാനി മത്ഹിനൈഃ ൧൧
രശ്കാ൭൭ത്ിഷു അരി മത്മവഷു വരമാനൗ
നയാ൭നയൗ
ത
ശ്രൂമയമത് നര രാരൂല
ത ന ത്വമ് വയത്ിത്ുമ് അര്ഹസി ൧൨
നഷ്ടായാമ് അരി കവമത്ഹയാമ് ശ്ഹുത്ായാമ് അരി ചാ൭നക
ത ാ ൧൩
മരാചിത്ുമ് നാ൭ര്ഹമസ വീര യത്ാ൭നയൈഃ ശ്രാശ്കുത് സ്ത്
ത്വത്് വിത്ാ ഹി ന മരാചൈി സത്ത്മ് സത്യ ത്രിനൈഃ
ശ
സുമഹത്സ്ു അരി ശ്കുമശ്ച്ചഷു രാമാ൭നിരവിണ്ണ ത്രനാ:
൧൪
ശ
ത്ത്തവമത്ാ ഹി നര മശ്രഷ്ട രുത്തയാ സമ൭നുചിൈയ
രുത്തയാ യുക്ത്ാ മഹാ ശ്രാജ്ഞാ വിജാനൈി രുരാ൭രുമര ൧൫
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അരണയകാമ്:ട
അശ്ത്ുഷ്ട കുണ മത്ാഷാണാമ് അശ്ത്ുത്ാനാമ് ച കരണാമ്
മ
നാ൭ൈമരണ ശ്കിയാമ് മത്ഷാമ് രലമ് ഇഷ്ടമ് ശ്രവരമത്
൧൬
ത
മാമ് ഏവ ഹി രുരാ വീര ത്വമ് ഏവ രഹുമഷാ൭നവരാൈഃ
പ ിൈഃ
അനുരിഷയാ ത്തി മകാ നു ത്വാമ് അരി സാക്ഷാത്് ശ്രുഹസ്ത്
൧൭
രുത്തി ശ്ച മത് മഹാ ശ്രാജ്ഞ മത്കവ: അരി ത്ുര൭നവയാ
ത മത് ജ്ഞാനമ് സമമ്പാത്യാമി അഹമ്
മരാമകനാ൭രിശ്രസുപ്മ്
൧൮
ത്ിവയമ് ച മാനുഷമ് കചവമ് ആത്മന ശ്ച രരാശ്കമമ്
ഇക്ഷവാകു ശ്വുഷരാ൭മവക്ഷയ യത്സവ ത്വിഷത്ാമ് വമത് ൧൯
കിമ് മത് സരവ വിനാമരന ശ്കുമത്ന രുരുഷര്ഷര
ത്മ് ഏവ ത്ു രിരുമ് രാരമ് വിജ്ഞായ ഉത്തരുമ്
ത അര്ഹസി ൨0
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ഷട് ഷഷ്ടിത്മ സ്സര:ക
സപ് ത ഷഷ്ടിതമ സ്സര്:ക
മ
രൂരവമജാ൭രി ഉക്ത് മാശ്ത് സ്ുത ലക്ഷ്മണന
സുരാഷിത്മ്
സാര ശ്കാഹീ മഹാ സാരമ് ശ്രത്ിജശ്കാഹ രാകവൈഃ ൧
സ നിശ്കുഹയ മഹാ രാഹുൈഃ ശ്രശ്വുത്തമ് മകാരമ് ആത്മനൈഃ
മ
അവഷ്ടരയ ത്നു ശ്ചിശ്ത്മ് രാമമാ ലക്ഷ്ണമ്
അശ്രവീത്് ൨
മ
കിമ് കരിഷയാവമഹ വത്സ് കവ വാ കച്ചാവ ലക്ഷ്ണ
മകമനാരാമയന രമരയയമ് സീത്ാമ് ഇത്ി വിചിൈയ ൩
മ
ത്മ് ത്ത്ാ രരിത്ാരാ൭൭രമ്
രാമമ് അശ്രവീത്്
ത ലക്ഷ്മണാ
ത നമ് ത്വമ് അമനവഷിത്ുമ് അര്ഹസി
ഇത്മ് ഏവ ജനസ്ാ
രാക്ഷകസ: രഹുരിൈഃ കീരമ്
ണ നാനാ ശ്ത്ുമ ലത്ാ യുത്മ് ൪
സൈി ഇഹ കിരി ത്ുരാണി
നിരരാൈഃ
കൈരാണി ച
ക
ത
കുഹാ ശ്ച വിവിത്ാ മകാരാ നാനാ ശ്മുക കണാ൭൭കുലാൈഃ ൫
ആവാസാൈഃ കിന്നരാണാമ് ച കൈരവ രവനാനി ച
ത്ാനി യുമക്ത്ാ മയാ സാരമ്
ത ത്വമ് അമനവഷിത്ുമ് അര്ഹസി ൬
ത്വ ത്വിത്ാ രുത്തി സമ്പന്നാ: മാഹാത്മാമനാ നരര്ഷര
ആരത്സ്ു ന ശ്രകമ്പമൈ വായു മവകക: ഇവാ൭ചലാൈഃ ൭
മ
ഇത്ി ഉക്ത് സ് ത ത്വച; സരവമ് വിചചാര സലക്ഷ്ണൈഃ
ത
ശ്കുമത്താ രാമൈഃ രരമ് മകാരമ് സമ്ായ
ത്നുഷി ക്ഷുരമ് ൮
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അരണയകാമ്:ട
ത്ത്ൈഃ രരവത് കൂടാ൭൭രമ് മഹാരാകമ് ത്വിമജാത്തമമ്
ത്ത്ര ശ രത്ിത്മ് രൂമൗ ക്ഷത്ജാ൭൭ശ്രമ്
ത ജടായുഷമ് ൯
മ
ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ കിരി ശ്രു0കാ൭രമ് രാമമാ ലക്ഷ്ണമ്
അശ്രവീത്്
ശ
അമനന സീത്ാ കവമത്ഹീ രക്ഷിത്ാ നാ൭ശ്ത് സമ്യൈഃ
൧0
ശ്കുശ്ത് രൂരമ് ഇത്മ് വയക്ത്മ് രമക്ഷാ ശ്രമത്ി കാനനമ്
രക്ഷയിത്വാ വിരാലാക്ഷീമ് ആമസ് ത സീത്ാമ് യത്ാ സുകമ്
ത
ഏനമ് വത്ിമഷയ ത്ീപ്ാ൭കശ്ക:
മകാകര: രാകണ:
അജിഹ്മ്കകൈഃ ൧൧
ത
ഇത്ി ഉക്ത്വാ അരയരത്ത്് ശ്കുശ്ത്മ് സമ്ായ
ത്നുഷി ക്ഷുരമ്
ശ്കുമത്താ രാമൈഃ സമുശ്ത്ാ൭ൈാമ് ചാലയന് ഇവ മമത്ിനീമ് ൧൨
ത്മ് ത്ീനമ് ത്ീനയാ വാചാ സമരനമ് രുത്ിരമ് വമന്
അരയരാഷത് രക്ഷീ ത്ു രാമമ് ത്രരത്ാ൭൭ത്മജമ് ൧൩
മ
യാമ് ഓഷത്ിമ് ഇവ ആയുപാന്
അമനവഷസി മഹാ വമന
സാ മത്വീ മമ ച ശ്രാണാ രാവമണന ഉരയമ് ശ്ഹുത്മ് ൧൪
മ
ത്വയാ വിരഹിത്ാ മത്വീ ലക്ഷ്മണന
ച രാകവ
ശ്ഹിയമാണാ മയാ ശ്ത്ുഷ്ടാ രാവമണന രലീയസാ ൧൫
സീത്ാമ് അരയവരമന്നാ൭ഹമ് രാവണ ശ്ച രമണ മയാ
സ
വിത്വമ്ിത്
രത് ച്ചശ്ത്ൈഃ രാത്ിമത്ാ ത്രണീ ത്മല ൧൬
ന ് ഏത്ത്് അസയ രരാവരമ്
ഏത്ത്് അസയ ത്നു: രക്മ
ക
അയമ് അസയ രമത്ാ രാമ രക്ൈഃന സാശ്മ്ാമിമകാ
മയാ ൧൭
അയമ് ത്ു സാരത്ി: ത്സയ മത്് രക്ഷ നിഹമത്ാ യുത്ി ൧൮
ക രാവണൈഃ
രരിശ്രാൈ സയ മമ രക്ഷൗ ചിത്തവാ കമട്ന
സീത്ാമ് ആത്ായ കവമത്ഹീമ് ഉത്ര
പ ാത് വിഹായസമ് ൧൯
രക്ഷസാ നിഹത്മ് രൂരവമ് ന മാമ് ഹൈുമ് ത്വമ് അര്ഹസി ൨0
ത യ ത്ു വിജ്ഞായ രാപ പ രൂര ണ മുക സ്ത്
ത ാ
രാമ സ്സ
ത്വികുണീ ശ്കുത് ത്ാരാ൭൭ര:ത സീത്ാ സക്ത്ാമ് ശ്രിയാമ് കത്ാമ്
൨൧
ശ്കുശ്ത്രാജമ് രരിഷവജയ രരിത്യജയ മഹ ത്തനു:
മ
നിരരാത് അവമരാ രൂമൗ രുമരാത് സഹ ലക്ഷ്ണൈഃ
൨൨
ച
ഏകമ് ഏകായമന ത്ുമര ക നിേവസൈമ് കത്മ്ന
സമീക്ഷയ ത്ുൈഃകിമത്ാ രാമൈഃ സൗമിശ്ത്ിമ് ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൨൩
രാജയാ ശ്ത്മ
പ മ്ാശ വമന വാസൈഃ സീത്ാ നഷ്ടാ ഹമത്ാ ത്വിജൈഃ
ഈശ്ത്ുരീയമ് മമാ൭ലക്ഷ് ീമ രിര
അരി രാവകമ് ൨൪
ന മഹത്്
ത
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അരണയകാമ്:ട
സമ്പൂരമ്
ണ അരി മചത്് അത്യ ശ്രത്മരയമ് മമഹാത്ത്ിമ്
മസാ൭രി നൂനമ് മമാ൭ലക്ഷ്മയാ വിരുമഷയത്് സരിത്ാമ് രത്ിൈഃ
൨൫
നാ൭സ്ിത അരാകയത്മരാ മലാമക മമത്താ൭സ്ിമ ന് സ ചരാ൭ചമര
മയ മനയമ് മഹത്ീ ശ്രാപ്ാത മയാ വയസന വാകുരാ ൨൬
അയമ് രിശ്ത്ു വയമസയാ മമ ശ്കുശ്ത്രാമജാ ജരാനവിത്ൈഃ
മരമത് വിനിഹമത്ാ രൂമൗ മമ രാകയ വിരരയയാത്് ൨൭
മ
ഇത്ി ഏവമ് ഉക്ത്വാ രഹുമരാ രാകവൈഃ സഹ ലക്ഷ്ണൈഃ
പ ശ രിശ്ത്ു മസ്ഹ
ന മ് വിത്രയന്
ജടായുഷമ് ച രസ്ര
൨൮
ശ
നിശ്കുത്ത രക്ഷമ് രുത്ിരാ൭വസിക്ത്മ്
ത്മ് ശ്കുശ്ത്രാജമ് രരിരരയ രാമൈഃ
കവ കമത്ിലീ ശ്രാണ സമാ മമമത്ി
വിമുചയ വാചമ് നിരരാത് രൂമൗ ൨൯
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട സപ് ത ഷഷ്ടിത്മ സ്സര:ക
അഷ്ട ഷഷ്ടിതമ സ്സര്:ക
രാമൈഃ മശ്രക്ഷയ ത്ു ത്മ് ശ്കുശ്ത്മ് രുവി രൗമശ്ത്ണ രാത്ിത്മ്
സൗമിശ്ത്ിമ് മിശ്ത് സമ്പന്നമ് ഇത്മ് വചനമ് അശ്രവീത്് ൧
ക
മമാ൭യമ് നൂനമ് അമരഷു
യത്മാമനാ വിഹമ്മൈഃ
ത
രാക്ഷമസന ഹത്ൈഃ സമമ്കയ ശ്രാണാമ് സ്ത്യക്ഷയത്ി
ത്ുസ്ത്യജാന് ൨
മ
അയമ് അസയ രരീമര൭സ്ിമ ന് ശ്രാമണാ ലക്ഷ്ണ
വിത്യമത്
ത്ത്ാ ഹി സവര വിഹീമനാ൭യമ് വിക്ലരമ് സമുത്ീക്ഷമത് ൩
ന ഷി വാകയമ് വയാഹരിത്ുമ് രുനൈഃ
ജടാമയാ യത്ി രമക്ാ
സീത്ാമ് ആകയാഹി രശ്ത്മ് മത് വത്മ് ആകയാഹി ചാ൭൭ത്മനൈഃ ൪
ത യ കിമ് മയാ
കിമ് നിമിമത്താ൭ഹരത്് സീത്ാമ് രാവണ സ്സ
അരരാത്മ് ത്ു യമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രാവമണന ശ്ഹുത്ാ ശ്രിയാ ൫
ക
കത്മ് ത് ച്ചശ്ൈ സമ്ാരമ്
മുകമ് ആസീ ന്മമനാഹരമ്
സീത്യാ കാനി മചാക്ത്ാനി ത്സ്ിമ ന് കാമല ത്വിമജാത്തമ ൬
കത്മ് വീരയൈഃ കത്മ് രൂരൈഃ കിമ് കരാമ സ ച രാക്ഷസൈഃ
കവ ചാ൭സയ രവനമ് ത്ാത് ശ്രൂഹി മമ രരിശ്രുച്ചത്ൈഃ ൭
ത്മ് ഉത്വീക്ഷയാ൭ത് ത്ീനാ൭൭ത്മാ വിലരൈമ് അനൈരമ്
വാചാ൭ത്ി സന്നയാ രാമമ് ജടായു: ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൮
സാ ശ്ഹുത്ാ രാക്ഷമസമശ്ൈണ രാവമണന വിഹായസാ
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അരണയകാമ്:ട
ത യ വിരുലാമ് വാത് ത്ുരിന
ക
മായാമ് ആസ്ാ
സമ്ുലാമ്
൯
ത
രരിശ്രാൈ സയ മമ ത്ാത് രക്ഷൗ ചിത്തവാ സ രാക്ഷസ:
സീത്ാമ് ആത്ായ കവമത്ഹീമ് ശ്രയാമത്ാ ത്ക്ഷിണാമ് ത്ിരമ്
൧0
ഉരരുത്യൈി മമ ശ്രാണാ ശ്ത്ുഷ്ടി: ശ്രമത്ി രാകവ
രരയാമി ശ്വുക്ഷാന് സൗവരാന്
ഉരീര ശ്കുത് മൂരജാന്
൧൧
ണ
ത
മയന യാത്ി മുഹൂമരന
ത സീത്ാമ് ആത്ായ രാവണൈഃ
വിശ്രണഷ്ടമ് ത്നമ് ക്ഷിശ്രമ് ത്ത്് സവാമീ ശ്രത്ിരത്യമത് ൧൨
വിമൈാ നാമ മുഹൂമരാ൭യമ്
സ ച കാകുത്സ്ത നാ൭രുത്ത്്
ത
ത്വത്് ശ്രിയാമ് ജാനകീമ് ശ്ഹുത്വാ രാവമണാ രാക്ഷമസരവര:
ജഷവ ത്ട
പ ിരമ് ശ്കുഹയ ക്ഷിശ്രമ് ഏവ വിനരയത്ി ൧൩
ന ച ത്വയാ വയത്ാ കാരയാ ജനക സയ സുത്ാമ് ശ്രത്ി
കവമത്ഹയാ രമ്സയമസ ക്ഷിശ്രമ് ഹത്വാ ത്മ് രാക്ഷസമ് രമണ
൧൪
അസമ്മൂട സയ ശ്കുശ്ത് സയ രാമമ് ശ്രത്യ൭നുരാഷത്ൈഃ
ആസയാത്് സുശ്സാവ രുത്ിരമ് ശ്മിയമാണസയ സാമിഷമ് ൧൫
രുമശ്ത്ാ വിശ്രവസൈഃ സാക്ഷാ ശ്ത്ാ
പ ത്ാ കവശ്രവണ സയ ച
ഇത്ി ഉക്ത്വാ ത്ുരരാന്
ശ്രാണാന് മുമമാച രത്മകരവരൈഃ ൧൬
ല
ശ്രൂഹി ശ്രൂഹീത്ി രാമ സയ ശ്രുവാണ സയ ശ്കുത്ാ0ജമലൈഃ
ത്യക്ത്വാ രരീരമ് ശ്കുശ്ത് സയ ജക്ുമ ൈഃ ശ്രാണാ വിഹായസമ് ൧൭
സ നിക്ഷിരയ രിമരാ രൂമൗ ശ്രസാരയ ചരണൗ ത്ത്ാ
വിക്ഷിരയ ച രരീരമ് സവമ് രരാത് ത്രണീ ത്മല ൧൮
ത്മ് ശ്കുശ്ത്മ് മശ്രക്ഷയ ത്ാശ്മാ൭ക്ഷമ് കത്ാ൭൭സുമ് അചമലാരമമ്
രാമൈഃ സുരഹുരി രുൈഃകക
രീനൈഃ
സൗമിശ്ത്ിമ് അശ്രവീത്് ൧൯
ത
ത
രഹൂനി രക്ഷസാമ് വാമസ വര്ഷാണി വസത്ാ സുകമ്
അമനന ത്ണ്ടകാ൭രമണയ വിരീരമ്
ണ ഇഹ രക്ഷിണാ ൨0
അമനക വാര്ഷിമകാ യ സ്ുത ചിര കാലമ് സമുത്തിത്ൈഃ
മസാ൭യമ് അത്യ ഹത്ൈഃ മരമത് കാമലാ ഹി ത്ുരത്ിശ്കമൈഃ ൨൧
മ
രരയ ലക്ഷ്ണ
ശ്കുമശ്ത്ാ൭യമ് ഉരകാരീ ഹത് ശ്ച മമ
സീത്ാമ് അരയവരന് മനാ കവ രാവമണന രലീയസാ ൨൨
ശ്കുശ്ത്രാജയമ് രരിത്യജയ രിശ്ത്ു കരത്ാമഹമ് മഹത്്
മമ മഹമത്ാ: അയമ് ശ്രാണാന് മുമമാച രത്മകരവരൈഃ ൨൩
സരവശ്ത് കലു ശ്ത്ുരയമൈ സാത്മവാ ത്ര മ ചാരിണൈഃ
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അരണയകാമ്:ട
രൂരാൈഃ രരണയാൈഃ സൗമിമശ്ത് ത്ിരയ മകയാനി കമത് ഷവ൭രി ൨൪
സീത്ാ ഹരണജമ് ത്ുൈഃകമ് ന മമ സൗമയ ത്ത്ാ കത്മ്
ത ൨൫
യത്ാ വിനാമരാ ശ്കുശ്ത് സയ മശ്ത്ുക മത് ച രരമ്ര
രാജാ ത്രരത്ൈഃ ശ്രീമാന് യത്ാ മമ മയാ യരാൈഃ
രൂജനീയ ശ്ച മാനയ ശ്ച ത്ത്ാ൭യമ് രത്മകരവരൈഃ ൨൬
സൗമിമശ്ത് ഹര കാഷ്ടാനി നിരത്ിഷയാമി
രാവകമ്
മ
ശ്കുശ്ത്രാജമ് ത്ിത്ക്ഷാമി മശ്ത്ുക മത് നിത്നമ് കത്മ് ൨൭
നാത്മ് രത്ക മലാകസയ ചിത്ാമ് ആമരാരയാമി അഹമ്
ഇമമ് ത്ക്ഷയാമി സൗമിമശ്ത് ഹത്മ് രൗമശ്ത്ണ രക്ഷസാ ൨൮
ന
യാ കത്ി രയജ്ഞ രീലാനാമ് ആഹിത്ാമക്ശ്ച
യാ കത്ിൈഃ
അ രര ആവരിനാമ്
യാ ച യാ ച രൂമി ശ്രത്ായിനാമ് ൨൯
ത
മയാ ത്വമ് സമ൭നുജ്ഞാമത്ാ കച്ച മലാകാന് അനുത്തമാന്
ശ്കുശ്ത്രാജ മഹാ സത്തവ സശ്മ്സ്ുക ത് ശ്ച മയാ ശ്വജ ൩0
ത
ഏവമ് ഉക്ത്വാ ചിത്ാമ് ത്ീപ്ാമ്
ആമരാരയ രത്മകരവരമ്
ത്ത്ാഹ രാമമാ ത്രാത്മാ
സവരൈുമ് ഇവ ത്ുൈഃകിത്ൈഃ ൩൧
മ
രാമമാ൭ത് സഹ സൗമിശ്ത്ി രവനമ് യാത്വാ സ വീരയവാന്
ത ര ത്മ് ത്വിജമ് ൩൨
സ്ൂത ലാന് ഹത്വാ മഹാമരാഹീന് അനു ത്സ്ാ
സ
മരാഹി മാമ്ാനി
മചാശ്ത്തുത്യ മരരീ ശ്കുത്വാ മഹായരാൈഃ
രകുനായ ത്ത്ൗ രാമമാ രമമയ ഹരിത് രാത്വമല ൩൩
യത്് ത്ത്് മശ്രത് സയ മര്ത്യ സയ കത്യൈി ത്വിജാത്യൈഃ
ത്ത്് സവര ക കമനമ് ത്സയ ക്ഷിശ്രമ് രാമമാ ജജാര ഹ ൩൪
ത്മത്ാ മകാത്ാവരീമ് കത്വാ നത്ീമ് നര വരാ൭൭ത്മജൗ
ത
ഉത്കമ് ചശ്കത്ു സ്ക
സ് മ ശ്കുശ്ത് രാജായ ത്ൗ ഉരൗ ൩൫
രാശ്സ് ത ശ്ത്ുമഷ്ടന വിത്ിനാ ജമല ശ്കുശ്ത്ായ രാകവൗ
ന ത്വാ ത്ൗ ശ്കുശ്ത് രാജായ ഉത്കമ് ചശ്കത്ു സ്ത്
ത ാ ൩൬
സ്ാ
ക മ്
സ ശ്കുശ്ത്രാജൈഃ ശ്കുത്വാന് യരസ്ര
ക
സുത്ുപരമ്
കര മ രമണ നിരാത്ിത്ൈഃ
പ ച സശ്മ്സ്ുക ത് സ്ത്
ത ാ
മഹര്ഷി കമല്ന
ജകാമ രുണയാമ് കത്ിമ് ആത്മനൈഃ രുരാമ് ൩൭
ശ്കുമത്ാത്കൗ ത്ാ വ൭രി രക്ഷി സത്തമമ
മ ു:
സ്ിത രാമ് ച രുത്തിമ് ശ്രണിത്ായ ജക്ത്
ശ്രമവരയ സീത്ാ൭ത്ികമമ ത്മത്ാ മമനാ വനമ്
സുമര0ശ്ത്ാ വിവ വിപുണ വാസവൗ ൩൮
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അരണയകാമ്:ട
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട അഷ്ട ഷഷ്ടിത്മ സ്സര:ക
ത
ഏയകാന സപ്തിമ
സ്സര്:ക
ശ്കുകത്വവമ് ഉത്കമ് ത്കസ് മ ശ്രസ്ിത ത്ൗ രാകവൗ ത്ത്ാ
മ ു രിരമ്
അമവക്ഷൈൗ വമന സീത്ാമ് രശ്ചിമാമ് ജക്ത്
൧
ത
ത്ാമ് ത്ിരമ് ത്ക്ഷിണാമ് കത്വാ രര ചാരാ൭സി ത്ാരിണൗ
അവിശ്രഹത്മ് ഐക്ഷവാകൗ രൈാനമ് ശ്രത്ിമരത്ത്ുൈഃ ൨
കുകല് മ ശ്രവുകക്ഷ ശ്ച രഹുരി രത്ാരി
ശ്ച ശ്രമവഷ്ടിത്മ്
ല
ആശ്വുത്മ് സരവമത്ാ ത്ുരമ്
൩
ക കഹനമ് മകാര ത്രനമ്
ശ
വയത്ിശ്കമയ ത്ു മവമകന വയാല സിമ്ഹ നിമഷവിത്മ്
സുരീമമ് ത് ന്മഹാ൭രണയമ് വയത്ിയാത്ൗ മഹാരലൗ ൪
ത നാത്് ശ്ത്ിമശ്കാരമ് കമയ രാകവൗ
ത്ത്ൈഃ രരമ് ജനസ്ാ
ശ്കൗ0ചാ൭രണയമ് വിവിരത്ു രഹനമ്
ത്ൗ മഹൗജസൗ ൫
ക
നാനാ മമക കന ശ്രകയമ് ശ്രശ്ഹുഷ്ടമ് ഇവ സരവത്ൈഃ
നാനാ വകരൈഃണ രുകരൈഃ രുകപ പ ശ്രുക
രക്ഷി കകണ രയുത്മ്
മ
൬
ത്ിശ്ത്ുക്ഷമാണൗ കവമത്ഹീമ് ത് ത്വനമ് ത്ൗ വിചികയത്ുൈഃ
ത്ശ്ത് ത്ശ്ത്ാ൭വത്ിഷ്ടൈൗ സീത്ാ ഹരണ കരിത്ൗ
൭
ശ
ത്ത്: രൂമരവണ ത്ൗ കത്വാ ശ്ത്ിമശ്കാരമ് ശ്രാത്രൗ ത്ത്ാ
ച
ക
ത
ശ്കൗമ്ാ൭രണയമ്
അത്ിശ്കമയ മത്മ്ാ൭൭ശ്രമമ്
അമ്മര
൮
ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്ു ത്ത്വനമ് മകാരമ് രഹു രീമ ശ്മുക ത്വിജമ്
നാനാ സത്തവ സമാ൭൭കീരമ്
ണ സരവമ് കഹന രാത്രമ് ൯
ത്ശ്ത്ുരാ: മത് ത്ു ത്ൗ ത്ശ്ത് ത്രീമ് ത്രരത്ാ൭൭ത്മജൗ
രാത്ാള സമ കമ്പീരാമ് ത്മസാ നിത്യ സശ്മവുത്ാമ് ൧0
ത യാ൭വിത്ൂരിത്:
ആസാത്യ ത്ൗ നര വയാശ്കൗ ത്രയാ സ്സ
ത്ശ്ത്ുരാ: മത് മഹാ രൂരാമ് രാക്ഷസീമ് വിശ്കുത്ാ൭൭നനാമ് ൧൧
രയത്ാമ് അല് പ സത്വാനാമ് രീരത്സ്ാമ് രൗശ്ത് ത്രനാമ്
ശ
ലമമ്പാത്രീമ് ത്ീക്ഷ് ണ ത്മ്ശ്ഷ്ടാമ് കരാളാമ് രരുഷ ത്വചമ് ൧൨
ത ശ്മുകാന് രീമാന് വികടാമ് മുക്ത് മൂരജാമ്
രക്ഷയമ്ീമ്
ത
മ
മശ്രക്ഷയ ഏത്ാമ് ത്ൗ ത്ത് സ്ശ്ത ത് ശ്രാത്രൗ രാമ ലക്ഷ്ണൗ
൧൩
ത ശ്രാത്ു ര൭ശ്കത്:
സാ സമാ൭൭സാത്യ ത്ൗ വീരൗ ശ്വജമ്മ്
മ
ഏഹി രമ്സയാവമഹത്ി ഉക്ത്വാ സമാലമ്പത് ലക്ഷ്ണമ്
൧൪
ഉവാച ച ഏനമ് വചനമ് സൗമിശ്ത്ിമ് ഉരകൂഹയ സാ ൧൫
അഹമ് ത്ു അമയാമുകീ നാമ ലാര മസ് ത ത്വമ് അസി ശ്രിയ:
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അരണയകാമ്:ട
നാത് രരവത് കൂമടഷു നത്ീനാമ് രുളിമനഷു ച
ആയു: മരഷമ് ഇമമ് വീര ത്വമ് മയാ സഹ രമ്സയമസ ൧൬
ക ഉശ്ത്തുത്യ ലക്ഷ്ണ:
മ
ഏവമ് ഉക്ത് സ്ുത കുരിത്: കട്മ്
ത ൗ ച അസയാ നിചകര ത അരിസൂത്ന: ൧൭
കര ണ നാസൗ സ്ന
കരാണ നാസാ നിശ്കുമത്ത ത്ു വിസവരമ് സാ നിനത്യ ച
യത്ാ൭൭കത്മ് ശ്രത്ുശ്ത്ാവ രാക്ഷസീ രീമ ത്രനാ
൧൮
ശ
ത വനമ് ഓജസാ
ത്സയാമ് കത്ായാമ് കഹനമ് വിരമ്ൗ
ന ശ്രാത്രൗ രാമ ലക്ഷ്ണൗ
മ
ആമസത്ത്ു: അരി മിശ്ത്ക്ൗ
൧൯
മ
ലക്ഷ്ണ
സ്ുത മഹാ മത്ജാൈഃ സത്തവവാന് രീലവാന് രുചിൈഃ
അശ്രവീത്് ശ്രാ0ജലി രവാകയമ് ശ്രാത്രമ് ത്ീപ് ത മത്ജസമ് ൨0
പ മത് മമ ശ്ത്ുടമ് രാഹു: ഉത്വിക്മ
ന ് ഇവ മമ മനൈഃ
സ്ൈ
ശ്രായര ശ്ചാ൭രി അനിഷ്ടാനി നിമിത്താനി ഉരലക്ഷമയ ൨൧
മ ത്് സജ്ജീ രവ ആരയ ത്വമ് കുരുഷവ വചനമ് ഹിത്മ്
ത്സ്ാ
സ
മകമവ ഹി നിമിത്താനി സത്യൈഃ രമ്ൈി
സശ്മ്പമമ് ൨൨
ച
ഏഷ വമ്ുലമകാ
നാമ രക്ഷീ രരമ ത്ാരുണൈഃ
സ ഇവ വിനരത്ി
ആവമയാ: വിജയമ് യുമത്ത രമ്ന്
൨൩
ത
ത്മയാ: അമനവഷമത്ാ: ഏവമ് സരവമ് ത്ത്് വനമ് ഓജസാ
ജ
ജ ഇവ ത്ത്വനമ് ൨൪
സമ്മജ്ഞ
വിരുലൈഃ രപ്ൈഃത ശ്രരമ്ന്
സമമവഷ്ടിത്മ് ഇവാ൭ത്യരമ്
ത കഹനമ് മാത്രിരവനാ
ത
വന സയ ത്സയ രമപ്ാ൭രൂ
ത്തിവമ് ആരൂരയന് ഇവ ൨൫
ത കാമ്ക്ഷമാണ സ്ുത രാമൈഃ കമക്ഷ സഹാ൭നുജൈഃ
ത്മ് രപ്മ്
ത്ത്ര ശ സുമഹാ കായമ് രാക്ഷസമ് വിരുമലാരസമ് ൨൬
ത സ്ശ്ത ത് ത്ാ വുരൗ ശ്രമുമക സ്ിത ത്മ്
ആമസത്ത്ു സ്ത്
വിശ്വുത്തമ് അരിമരാ ശ്കീവമ് കരൈമ് ഉത്മര മുകമ് ൨൭
മരാമരി: നിചികത് സ്ീത കക്ഷ്:ണ മഹാ കിരിമ് ഇമവാശ്ച്ചിത്മ്
ത ിത് നിസ്സവനമ് ൨൮
നീല മമക നിരമ് രൗശ്ത്മ് മമക സ്ന
ത ത്ീരയത്ാ
അക്ിന ജവാലാ നികാമരന ലലാടമസ്ന
മ
മഹാ രമക്ഷ്ണ
രി0മകന വിരുമലനാ൭൭യമത്ന ച ൨൯
ഏമകന ഉരസി മകാമരണ നയമനന ആരു ത്രിനാ
ശ
മഹാ ത്മ്മശ്ഷ്ടാരരന്നമ് ത്മ് മലലിഹാനമ് മഹാ മുകമ് ൩0
രക്ഷയൈമ് മഹാ മകാരാന് രുക്ഷ സിമ്ഹ ശ്മുക ത്വിരാന്
മകാരൗ രുജൗ വികുരവാണമ് ഉരൗ മയാജനമ് ആയത്ൗ ൩൧
ക
കരാരയാമ് വിവിത്ാന് ശ്കുഹയ രുപാന്
രക്ഷി കണാന് ശ്മുകാന്
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അരണയകാമ്:ട
ആകര്ഷൈമ് വികര്ഷൈമ് അമനകാന് ശ്മുക യൂത്രാന്
സ്ിത ത്മ് ആശ്വുത്യ രൈാനമ് ത്മയാ: ശ്രാമശ്ത്ാൈഃ ശ്രരന്നമയാൈഃ ൩൨
അത് ത്ൗ സമത്ിശ്കമയ മശ്കാര മാമശ്ത് ത്ത്രത്ുൈഃ
ശ
മഹാൈമ് ത്ാരുണമ് രീമമ് കരൈമ് രുജ സശ്മവുത്മ്
ത ഇവ സമ്സ്ാ
ത നാത്് അത്ി മകാര ശ്രത്രനമ്
കരമ്മ്
൩൩
ശ
സ മഹാരാഹു: അത്യരമ്
ത ശ്രസാരയ വിരുലൗ രുജൗ
ജശ്കാഹ സഹിത്ൗ ഏവ രാകവൗ രീടയന് രലാത്് ൩൪
ക
കട്ിനൗ
ശ്ത്ുട ത്നവാനൗ ത്ിക് മ മത്ജൗ മഹാ രുജൗ
ത ശ്കുഷയമാണൗ മഹാ രലൗ ൩൫
ശ്രാത്രൗ വിവരമ് ശ്രാപ്ൗ
ത്ശ്ത് കത്മരയണ രൂരാൈഃ ത്ു രാകമവാ കനവ വിവയമത്
മ
രാലയാത്് അനാശ്രയത്വാത്് ച ലക്ഷ്ണ:
ത്ു അത്ി വിവയമത്
ഉവാച ച വിഷണ്ണ സ്സന് രാകവമ് രാകവാ൭൭നുജ: ൩൬
രരയ മാമ് വീര വിവരമ് രാക്ഷസ സയ വരമ് കത്മ്
ച
മയാ ഏമകന വിനിരയുക്ത്മ് രരിമുമ്സവ
രാകവ
മാമ് ഹി രൂത് രലിമ് ത്ത്വാ രലായസവ യത്ാ സുകമ് ൩൭
ത
അത്ി കമ്ാസി
കവമത്ഹീമ് അചിമരണ ഇത്ി മമ മത്ി: ൩൮
ശ്രത്ിലരയ ച കാകുത്തസ രിശ്ത്ു കരത്ാമഹമ് മഹീമ്
മ ുമ്
ത്ശ്ത് മാമ് രാമ രാജയ സ്:ത സ്ര
ത അര്ഹസി സരവത്ാ ൩൯
മ
ലക്ഷ്മണന
ഏവമ് ഉക്ത് സ്ുത രാമ: സൗമിശ്ത്ിമ് അശ്രവീത്്
മാസ് മ ശ്ത്ാസമ് ശ്കുത്ാ വീര ന ഹി ത്വാശ്ത്ുക് വിഷീത്ത്ി ൪0
ത
മ
ഏത്സ്ിമ ന് അമ്മര
ശ്കൂമരാ ശ്രാത്രൗ രാമ ലക്ഷ്ണൗ
രശ്രച്ച കന നിമരാഷ:
കരമമ്ാത ത്ാനമവാത്തമ: ൪൧
ക
ക ൗ മഹാ കട് ക ത്നു രരൗ
കൗ യുവാമ് ശ്വുഷര സ്ൈ
ത
ത മമ രക്ഷാ വുരസ്ിത ത്ൗ ൪൨
മകാരമ് മത്രമ് ഇമമ് ശ്രാപ്ൗ
വത്ത്മ് കാരയമ് ഇഹ വാമ് കിമ൭രമ്
ത ച ആകത്ൗ യുവാമ്
ത ക്ഷുത്ാ൭൭രസയ
ഇമമ് മത്രമ് അനുശ്രാപ്ൗ
ഇഹ ത്ിഷ്ടത്ൈഃ ൪൩
ത
ക ച ത്ീക്ഷ് ണ ശ്രുമ്ാ:
ക ഇവ ര്ഷരൗ
സ രാണ ചാര കട്ൗ
ത ത്ുരരമ്
മമാ൭൭സയമ് അനുസശ്മ്പാപ്ൗ
ജീവിത്മ് രുനൈഃ ൪൪
ല
ത്സയ ത്ത്വചനമ് ശ്രുത്വാ കരൈ സയ ത്ുരാ൭൭ത്മനൈഃ
മ
ഉവാച ലക്ഷ്ണമ്
രാമമാ മുമകന രരിരുഷയത്ാ ൪൫
ശ്കുശ്ച്ചാത്് ശ്കുശ്ച്ചത്രമ് ശ്രാരയ ത്ാരുണമ് സത്യ വിശ്കമ
ത അശ്രാരയ ത്ാമ് ശ്രിയാമ് ൪൬
വയസനമ് ജീവിത്ാ൭ൈായ ശ്രാപ്മ്
മ
കാല സയ സുമഹ ത്വീരയമ് സരവ രൂമത്ഷു ലക്ഷ്ണ
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അരണയകാമ്:ട
ത്വാമ് ച മാമ് ച നര വയാശ്ക വയസകനൈഃ രരയ മമാഹിത്ൗ ൪൭
മ
നാ൭ത്ി രാമരാ൭സ്ിത കത്വ സയ സരവ രൂമത്ഷു ലക്ഷ്ണ
ത ശ്ച രണാജിമര
രൂരാ ശ്ച രലവൈ ശ്ച ശ്കുത്ാ൭ശ്സ്ാ
കാലാ൭രിരന്നാൈഃ സീത്ൈി യത്ാ വാലുക മസത്വൈഃ ൪൮
ഇത്ി ശ്രുവാമണാ ശ്ത്ുട സത്യ വിശ്കമമാ
മഹാ യരാ ത്ാരരത്ിൈഃ ശ്രത്ാരവാന്
അമവക്ഷയ സൗമിശ്ത്ിമ് ഉത്ശ്ക വിശ്കമമ്
സ്ിത രാമ് ത്ത്ാ സവാമ് മത്ിമ് ആത്മനാ൭കമരാത്് ൪൯
ത
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ഏമകാന സപ്ത്ിമ
സ്സര:ക
ത
സപ്തിതമ
സ്സര്:ക
മ
ത്ൗ ത്ു ത്ശ്ത് സ്ിത ത്ൗ ശ്ത്ുഷ്ടവാ ശ്രാത്രൗ രാമ ലക്ഷ്ണൗ
ത കരമൈാ വാകയമ് അശ്രവീത്് ൧
രാഹു രാര രരിക്ഷിപ്ൗ
ത്ിഷ്ടത്ൈഃ കിമ് നു മാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ക്ഷുത്ാ൭൭രമ്
ത ക്ഷശ്ത്ിയര്ഷരൗ
ത
ആഹാരാ൭രമ്
കത്മവന കത് മചത്സൗ ൨
ത ത്ു സമ്ിഷ്ടൗ
മ
ത് ശ്ച്ചുത്വാ ലക്ഷ്മണാ
വാകയമ് ശ്രാപ് ത കാലമ് ഹിത്മ് ത്ത്ാ
ഉവാചാ൭൭രിമ്
ത സമാരമന്നാ വിശ്കമമ ശ്കുത് നിശ്ചയൈഃ ൩
ത്വാമ് ച മാമ് ച രുരാ ത്ൂരമ്
ണ ആത്മത്ത രാക്ഷസാ൭ത്മൈഃ
മ ത്് അസിരയാമ് അസയ ആരു രാഹൂ ചിൈാവമഹ കുരൂ ൪
ത്സ്ാ
രീഷമണാ൭യമ് മഹാ കാമയാ രാക്ഷമസാ രുജ വിശ്കമ:
മലാകമ് ഹി അത്ിജിത്മ് ശ്കുത്വാ ഹി ആവാമ് ഹൈുമ് ഇഹ
ഇച്ചത്ി൫
നിമശ്ചഷ്ടാനാമ് വമത്ാ രാജന് കുത്സ്ിമത്ാ ജകത്ീ രമത്:
ശ്കത്ു മത്യ ഉരനീത്ാനാമ് രരൂനാമ് ഇവ രാകവ ൬
ജ ിത്മ്
പ
ഏത്ത്് സമ്ല്
ശ്രുത്വാ ത്മയാ: ശ്കുത്ത സ്ുത രാക്ഷസ:
വിത്ാരയ ആസയമ് ത്ത്ാ രൗശ്ത്: ത്ൗ രക്ഷയത്ുമ് ആരരത്് ൭
ത മത്ര കാലജ്ഞൗ കട്ാരയാമ്
ക
ത്ത് സ്ൗ
ഏവ രാകവൗ
അച്ചിൈത്ാമ് സുസമ്ശ്ഹുഷ്ടൗ രാഹൂ ത്സയ അമ് സ മത്രത്: ൮
ത്ക്ഷിമണാ ത്ക്ഷിണമ് രാഹുമ് അസക്ത്മ് അസിനാ ത്ത്ൈഃ
മ
ചിമച്ചത് രാമമാ മവമകന സവയമ് വീര സ്ുത ലക്ഷ്ണൈഃ
൯
സ രരാത് മഹാ രാഹു ശ്ചിന്ന രാഹു: മഹാ സവനൈഃ
കമ് ച കാമ് ച ത്ിര കശ്ചവ നാത്യന് ജലമത്ാ യത്ാ ൧0
സ നിശ്കുത്തൗ രുജൗ ശ്ത്ുഷ്ടവാ മരാണി ത്ൗക രരിപ്ലുത്ൈഃ
ത്ീനൈഃ രശ്രച്ച ത്ൗ വീരൗ കൗ യുവാമ് ഇത്ി ത്ാനവൈഃ ൧൧
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അരണയകാമ്:ട
മ
ഇത്ി ത്സയ ശ്രുവാണ സയ ലക്ഷ്ണൈഃ
രുര ലക്ഷണൈഃ
രരമ് സ രാകവമ് ത്സയ കരൈ സയ മഹാത്മന: ൧൨
അയമ് ഇക്ഷവാകു ത്ായാമത്ാ രാമമാ നാമ ജകനൈഃ ശ്രുത്ൈഃ
മ
അകസയവ അവരജമ് വിത്തി ശ്രാത്രമ് മാമ് ച ലക്ഷ്ണമ്
൧൩
മാശ്ത്ാ ശ്രത്ിഹമത്ാ രാമജയ രാമ: ശ്രശ്വാജിമത്ാ വനമ്
മയാ സഹ ചരത്ി ഏഷ രാരയാ ച മഹത്് വനമ് ൧൪
അസയ മത്വ ശ്രരാവസയ വസമത്ാ വിജമന വമന
രക്ഷസാ അരശ്ഹുത്ാ രത്ീന യാമ് ഇച്ചൈൗ ഇഹ ആകത്ൗ ൧൫
ത്വമ് ത്ു മകാ വാ കിമ൭രമ്
ത വാ കരൈ സശ്ത്ുമരാ വമന
ത രക് ന ജമമ്ാക വിമചഷ്ടമസ ൧൬
ആമസയന ഉരസി ത്ീമപ്ന
മ
ഏവമ് ഉക്ത്ൈഃ കരൈ സ്ുത ലക്ഷ്മണന
ഉത്തരമ് വചൈഃ
മ ന് ൧൭
ഉവാച രരമ ശ്രീത്: ത്ത്് ഇശ്ൈ വചനമ് സ്ര
സവാകത്മ് വാമ് നര വയാശ്കൗ ത്ിഷ്ടയാ രരയാമി വാമ് അഹമ്
ത്ിഷ്ടയാ ച ഇമൗ നിശ്കുത്തൗ മമ യുവാരയാമ് രാഹു രൈനൗ ൧൮
ത ഹി അവിനയാത്് യത്ാ
വിരൂരമ് യത്് ച മമ രൂരമ് ശ്രാപ്മ്
സ സ്വ
ത ൧൯
ത്ന് മമ ശ്രുണു നര വയാശ്ക ത്ത്തവത്ൈഃ രമ്ത്
ത
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട സപ്ത്ിത്മ
സ്സര:ക
ത
ഏക സപ്തിതമ
സ്സര്:ക
രുരാ രാമ മഹാ രാമഹാ മഹാ രല രരാശ്കമ
രൂരമ് ആസീനത്് മമ അചിൈയമ് ശ്ത്ിഷു മലാമകഷു വിശ്രുത്മ്
൧
യത്ാ മസാമ സയ രശ്ക സയ സൂരയ സയ ച യത്ാ വരുൈഃ
മസാ൭ഹമ് രൂരമ് ഇത്മ് ശ്കുത്വാ മലാക വിശ്ത്ാസനമ് മഹത്്
ത ൈഃ ൨
രുഷീന് വന കത്ാന് രാമ ശ്ത്ാസയാമി ത്ത് സ്ത്
ത്ത്ൈഃ സ്ൂത ലരിരാ നാമ മഹര്ഷിൈഃ മകാരിമത്ാ മയാ
ച
സമ്ിനവന്
വിവിത്മ് വനയമ് രൂമരണ അമനന ത്ര്ഷിത്ൈഃ ൩
മത്ന അഹമ് ഉക്ത്ൈഃ മശ്രക്ഷയ ഏവമ് മകാര രാര അരിത്ായിനാ
സ മത് രൂരമ് അസ്ുത വികര്ഹിത്മ് ൪
ഏത്ത്് ഏവ ശ്നുരമ്മ്
സ മയാ യാചിത്ൈഃ ശ്കുത്തൈഃ രാരസയ അമൈാ രമവത്് ഇത്ി
അരിരാര ശ്കുത്സയ ഇത്ി മത്ന ഇത്മ് രാഷിത്മ് വചൈഃ ൫
യത്ാ ചിത്തവാ രുജൗ രാമ: ത്വാമ് ത്മഹത്് വിജമന വമന
ത്ത്ാ ത്വമ് ശ്രാര്സയമസ രൂരമ് സവമ് ഏവ വിരുലമ് രുരമ് ൬
മ
ശ്രിയാ വിരാജിത്മ് രുശ്ത്മ് ത്മനാ: ത്വമ് വിത്തി ലക്ഷ്ണ
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അരണയകാമ്:ട
ത ഏവമ് രണാ൭ജിമര ൭
ഇശ്ൈ മകാരാത്് ഇത്മ് രൂരമ് ശ്രാപ്മ്
അഹമ് ഹി ത്രസാ ഉമശ്കണ രിത്ാമഹമ് അമത്ാഷയമ്
ത്ീരമ്
ക ആയുൈഃ സ മമ ശ്രാത്ാത്് ത്മത്ാ മാമ് വിശ്രമമാ൭ശ്സ്ുപ രത്് ൮
ത കിമ് മമ രശ്കൈഃ കരിഷയത്ി
ത്ീരമ്
ക ആയു: മയാ ശ്രാപ്മ്
ത യ രമണ രശ്കമ് അത്ര്ഷയമ് ൯
ഇത്ി ഏവമ് രുത്തിമ് ആസ്ാ
ത്സയ രാഹു ശ്രമുമക്ത്ന വമശ്ജണ രത്രരവണാ
സക്ത്ിനീ ച രിര കശ്ചവ രരീമര സശ്മ്പമവരിത്മ് ൧0
സ മയാ യാചയമാനൈഃ സന് അനയത്് യമ സാത്നമ്
രിത്ാമഹ വചൈഃ സത്യമ് ത്ത്് അസ്ുത ഇത്ി മമ അശ്രവീത്് ൧൧
അനാ൭൭ഹാരൈഃ കത്മ് രമക്ത്ാ രക് ന സക്ത്ി രിമരാ മുകൈഃ
വമശ്ജണാ൭രിഹത്ൈഃ കാലമ് സുത്ീരമ്
ക അരി ജീവിത്ുമ് ൧൨
ഏവമ് ഉക്ത് സ്ുത മമ രമശ്കാ രാഹൂ മയാജനമ് ആയത്ൗ
പ
ശ്രാത്ാത്് ആസയമ് ച മമ കുക്ഷൗ ത്ീക്ഷ് ണ ത്മ്ശ്ഷ്ടമ് അകല്യത്്
൧൩
മസാ൭ഹമ് രുജാരയാമ് ത്ീരാരയാമ്
സമാശ്കുഷയാ൭സ്ിമ വമന
ക
ചരാന്
സിമ്ഹ ത്വിര ശ്മുക വയാശ്കാന് രക്ഷയാമി സമൈത്ൈഃ ൧൪
മ
സ ത്ു മാമ് അശ്രവീത്് ഇമശ്ൈാ യത്ാ രാമൈഃ സ ലക്ഷ്ണൈഃ
മചത്സ്യമത് സമമര രാഹൂ ത്ത്ാ സവരമ്
ക കമിഷയസി ൧൫
അമനന വരുഷാ രാമ വമന അസ്ിമ രാജ സത്തമ
യ ത്തത്് രരയാമി സരവസയ ശ്കഹണമ് സാത്ു മരാചമയ ൧൬
അവരയമ് ശ്കഹണമ് രാമമാ മമനയ അഹമ് സമുകരഷയത്ി
ഇമാമ് രുത്തിമ് രുരശ്സ്ുക ത്യ മത്ഹ നയാസ ശ്കുത് ശ്രമ: ൧൭
സ ത്വമ് രാമമാ൭സി രശ്ത്മ് മത് നാ൭ഹമ് അമനയന രാകവ
രമകയാ ഹൈുമ് യത്ാ ത്ത്തവമ് ഏവമ് ഉക്ത്മ് മഹര്ഷിണാ ൧൮
അഹമ് ഹി മത്ി സാചിവയമ് കരിഷയാമി നരര്ഷര
മിശ്ത്മ് കചവ ഉരമത്ക്ഷയാമി യുവാരയാമ് സശ്മ്സ്ുക ത്: അക്ിന നാ
൧൯
ഏവമ് ഉക്ത് സ്ുത ത്രാത്മാ
ത്നുനാ മത്ന രാകവൈഃ
മ
മ
ഇത്മ് ജകാത് വചനമ് ലക്ഷ്ണ
സയ ഉരശ്രുണവത്ൈഃ ൨0
രാവമണന ശ്ഹുത്ാ സീത്ാ മമ രാരയാ യരസവിനീ
ക
ത നാത്് സഹ ശ്രാശ്ത്ാ യത്ാ സുകമ് ൨൧
നിശ്പാൈസയ
ജനസ്ാ
നാമ മാശ്ത്മ് ത്ു ജാനാമി ന രൂരമ് ത്സയ രക്ഷസൈഃ
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അരണയകാമ്:ട
നിവാസമ് വാ ശ്രരാവമ് വാ വയമ് ത്സയ ന വിത്മമഹ ൨൨
മരാകാ൭൭രാനാമ്
അനാത്ാനാമ് ഏവമ് വിരരിത്ാവത്ാമ്
ത
കാരുണയമ് സശ്ത്ുരമ് കരുമ്
൨൩
ത ഉരകാമര ച വരത്ാമ്
ത
ക
ന നി കു0ജകരൈഃ
കാഷ്ടാനി ആനീയ രുപാണി
കാമല രക്ാ
പ
ത്ക്ഷയാമ: ത്വാമ് വയമ് വീര രവമശ്ര മഹത്ി കല്ിമത്
൨൪
സ ത്വമ് സീത്ാമ് സമാചക്ഷവ മയന വാ യശ്ത് വാ ശ്ഹുത്ാ
കുരു കലയാണമ് അത്യ൭രമ്
ത യത്ി ജാനാസി ത്ത്തവത്ൈഃ ൨൫
ഏവമ് ഉക്ത് സ്ുത രാമമണ വാകയമ് ത്നു: അനുത്തമമ്
മശ്രാവാച കുരമലാ വക്ത്ുമ് വക്ത്ാരമ് അരി രാകവമ് ൨൬
ത്ിവയമ് അസ്ിത ന മമ ജ്ഞാനമ് നാ൭രിജാനാമി കമത്ിലീമ്
യ: ത്ാമ് ജ്ഞാസയത്ി ത്മ് വമക്ഷയ ത്ക്ത്ൈഃ സവമ് രൂരമ് ആസ്ിത ത്ൈഃ
൨൭
അ ത്ക്ത്സയ ത്ു വിജ്ഞാത്ുമ് രക്ത്ി: അസ്ിത ന മമ ശ്രമരാ
രാക്ഷസമ് ത്മ് മഹാവീരയമ് സീത്ാ മയന ശ്ഹുത്ാ ത്വ ൨൮
വിജ്ഞാനമ് ഹി മഹത്് ശ്രഷ്ടമ് രാര മത്ാമഷണ രാകവ
ത രൂരമ് മലാക വികര്ഹിത്മ് ൨൯
സവ ശ്കുമത്ന മയാ ശ്രാപ്മ്
ത ് സവിത്ാ ശ്രാൈ വാഹനൈഃ
കിമ് ത്ു യാവന് ന യാത്ി അസ്മ
ത്ാവത്് മാമ് അവമട ക്ഷിര്ത്വാ ത്ഹ രാമ യത്ാ വിത്ി ൩0
ത്ക്ത്: ത്വയാ അഹമ് അവമട നയാമയന രകു നൈന
വക്ഷയാമി ത്മ് അഹമ് വീര യ: ത്മ് ജ്ഞാസയത്ി രാക്ഷസമ്
൩൧
മത്ന സകയമ് ച കരവയമ്
നയായ ശ്വുമത്തന രാകവ
ത
പ
കല്യിഷയത്ി
മത് ശ്രീത്ൈഃ സാഹായ്യമ് ലകു വിശ്കമൈഃ ൩൨
ന ഹി ത്സയ അസ്ിത അവിജ്ഞാത്മ് ശ്ത്ിഷു മലാമകഷു രാകവ
സരവാന് രരിശ്സുമത്ാ മലാകാന് രുരാ കവ കാരണാ൭ൈമര
൩൩
ത
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ഏക സപ്ത്ിത്മ
സ്സര:ക
ത
തവി സപ്തിതമ
സ്സര്:ക
ഏവമ് ഉക്ത്ൗ ത്ു ത്ൗ വീരൗ കരമൈന നമരരവരൗ
കിരി ശ്രത്രമ് ആസാത്യ രാവകമ് വിസസരത്ുൈഃ
൧
ജ
മ
ക
ലക്ഷ്ണ
സ്ുത മമഹാല്ാരി:
ജവലിത്ാരിൈഃ സമൈത്ൈഃ
ചിത്ാമ് ആത്ീരയാ മാസ സാ ശ്രജജവാല സരവത്ൈഃ ൨
ത് ച്ചരീരമ് കരൈ സയ ശ്കുത് രിമണ്ടാരമമ് മഹത്്
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അരണയകാമ്:ട
മമത്സാ രചയമാന സയ മൈമ് ത്ഹത്ി രാവക ൩
സ വിത്ൂയ ചിത്ാമ് ആരു വിത്ൂമമാ൭ക്ിന : ഇമവാത്തിത്ൈഃ
അരമജ വാസസീ വിശ്രന് മാലാമ് ത്ിവയാമ് മഹാ രലൈഃ ൪
ത്ത് ശ്ചിത്ായാ മവമകന രാസവമരാ നിരലാ൭മ്പരൈഃ
മ
ഉത്ര
പ ാത്ാ൭൭രു സമ്ശ്ഹുഷ്ടൈഃ സരവ ശ്രത്യ0ക രൂഷണൈഃ ൫
ക ര
വിമാമന രാസവമര ത്ിഷ്ടന് ഹമ് സ യുമക്ത് യരസ്മ
ശ്രരയാ ച മഹാ മത്ജാ ത്ിമരാ ത്ര വിരാജയന് ൬
മസാ൭ൈരിക്ഷ കമത്ാ രാമമ് കരമൈാ വാകയമ് അശ്രവീത്്
ശ്രുണു രാകവ ത്മത്തവന യത്ാ സീത്ാമ് അവാര്സയസി
രാമ ഷടയുക്ത് മയാ മലാമക യാരിൈഃ സരവമ് വിശ്മുരയമത് ൭
രരിശ്മുമഷ്ടാ ത്രാ൭0മത്ന ത്രാ രാമകന മസവയമത്
മ
ത്രാ രാക കമത്ാ ഹീന സ്ത്വമ് രാമ സഹ ലക്ഷ്ണൈഃ
൮
ത ത്വയാ ത്ാര ശ്രത്ര്ഷണമ്
യത്് ശ്കുമത് വയസനമ് ശ്രാപ്മ്
ത്ത്് അവരയമ് ത്വയാ കാരയൈഃ സ സുശ്ഹുത്് സുശ്ഹുത്ാ വരമ്
അശ്കുത്വാ ന ഹി മത് സിത്തിമ് അഹമ് രരയാമി ചിൈയന് ൯
ശ്രൂയത്ാമ് രാമ വക്ഷയാമി സുശ്കീമവാ നാമ വാനരൈഃ
ശ്രാശ്ത്ാ നിരസ്ൈഃത ശ്കുമത്തന വാലിനാ രശ്ക സൂനുനാ ൧0
രുരയമൂമക കിരി വമര രമ്പാ രരയൈ മരാരിമത്
നിവസത്ി ആത്മവാന് വീര ശ്ചത്ുരിൈഃ
പ സഹ വാനകരൈഃ ൧൧
വാനമരമശ്മ്ാത മഹാ വീരയ: മത്മജാവാന് അമിത് ശ്രര:
സത്യ സമമ്ാത വിനീത് ശ്ച ശ്ത്ുത്ിമാന് മത്ിമാന് മഹാന് ൧൨
ത്ക്ഷ: ശ്രകമല്ാപ ത്യുത്ിമാന് മഹാ രല രരാശ്കമ:
ശ്രാശ്ത്ാ വിവാസിമത്ാ രാമ രാമജയ മഹമത്ാ: മഹാ രല: ൧൩
സ മത് സഹാമയാ മിശ്ത്മ് ച സീത്ായാ: രരിമാരമണ
ക
രവിഷയത്ി ഹിമത് രാമ മാ ച മരാമക മന: ശ്കുത്ാ: ൧൪
രവിത്മ് ഹി യത്് ചാ൭രി ന ത്ത്് രകയമ് ഇഹ അനയത്ാ
കരുമ്
ത ഇക്ഷവാകു രാരൂല
ത കാമലാ ഹി ത്ുരത്ി ശ്കമ: ൧൫
കച്ചരീശ്കമ് ഇമത്ാ രാമ സുശ്കീവമ് ത്മ് മഹാ രലമ്
വയസയമ് ത്മ് കുരു ക്ഷിശ്രമ് ഇമത്ാ കത്വാ അത്യ രാകവ
അമശ്ത്ാഹായ സമാകമയ ത്ീരയമാമന വിരാവസൗ ൧൬
ന ച മത് സ: അവമൈവയൈഃ സുശ്കീമവാ വാനരാ൭ത്ിരൈഃ
ശ്കുത്ജ്ഞൈഃ കാമ രൂരീ ച സഹായാ൭രീത ച വീരയവാന് ൧൭
രക്ത്ൗ ഹി അത്യ യുവാമ് കരുമ്
ത കാരയമ് ത്സയ ചികീര്ഷിത്മ്
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ശ്കുത്ാ൭മരാത വാ അശ്കുത്ാ൭മരാത വാ ശ്കുത്യമ് ത്വ കരിഷയത്ി
൧൮
സ രുക്ഷരജസൈഃ രുശ്ത്ൈഃ രമ്പാമ് അടത്ി ര0കിത്ൈഃ
ക സയ ഔരസൈഃ രുശ്ത്: വാലിനാ ശ്കുത് കില്ിഷൈഃ
പ
രാസ്ര
൧൯
സന്നിത്ായ ആയുത്മ് ക്ഷിശ്രമ് രുഷയമൂക ആലയമ് കരിമ്
കുരു രാകവ സമത്യന വയസയമ് വന ചാരിണമ് ൨0
ത നാനി സരവാണി കാമര്ത്സ്്നയന കരി കു0ജരൈഃ
സ ഹി സ്ാ
നര മാമ് സ അരിനാമ് മലാമക കനരുണയാത്് അത്ികച്ചത്ി ൨൧
ച
ന ത്സയ അവിത്ിത്മ് മലാമക കിമ്ിത്്
അസ്ിത ഹി രാകവ
ത ൨൨
യാവത്് സൂരയൈഃ ശ്രത്രത്ി സഹശ്സാ൭0രു: അരിമ്മ
സ നത്ീ: വിരുലാന് കരലാന് കിരി ത്ുരാണി
കൈരാന്
ക
അനവിഷയ വാനകരൈഃ സാരമ്
ത രത്ീന മ് മത് അത്ികമിഷയത്ി ൨൩
വാനരാമ് ശ്ച മഹാ കായാന് മശ്രഷയിഷയത്ി രാകവ
ത്ിമരാ വിമചത്ുമ് ത്ാമ് സീത്ാമ് ത്വ ത്വിമയാമകന മരാചത്ീമ്
സ: ജ്ഞാസയത്ി വരാമരാഹാമ് നിരലാമ്
രാവണാലമയ ൨൪
മ
സ മമരു ശ്രു0കാ൭ശ്ക കത്ാമ് അനിൈിത്ാമ്
ശ്രവിരയ രാത്ാള ത്മല അരി വാ ആശ്രിത്ാമ്
ക
പ്ലവമ്മാനാമ്
ശ്രവര: ത്വ ശ്രിയാമ്
നിഹത്യ രക്ഷാമ്ിസ രുനൈഃ ശ്രത്ാസയത്ി ൨൫
ത
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ത്വി സപ്ത്ിത്മ
സ്സര:ക
ത
പ്തി സപ്തിതമ
സ്സര്:ക
നിത്രയിത്വാ
രാമായ സീത്ായാൈഃ ശ്രത്ിരാത്മന
ശ
വാകയമ് അനവരമ്
കരൈൈഃ രുന: അശ്രവീത്് ൧
ത അരജ്ഞൈഃ
ത
പ
ഏഷ രാമ രിവൈഃ രൈാ യ കശ്ത്മത് രുപിത്ാ
ശ്ത്ുമാൈഃ
ശ്രത്ീചീമ് ത്ിരമ് ആശ്രിത്യ ശ്രകാരമൈ മമനാരമാൈഃ ൨
ജമ്പൂ ശ്രിയാള രനസാൈഃ പ്ലക്ഷ നയമശ്കാത് ത്ിൈുകാൈഃ
അരവത്താൈഃ കരികാരാ
ശ്ച ചൂത്ാ ശ്ച അമനയ ച രാത്രാൈഃ ൩
ണ
ത്നവനാ നാക ശ്വുക്ഷാ ശ്ച ത്ിലകാ നക്ത് മാലകാ:
പ
നീല അമരാകാ: കത്മ്പാ ശ്ച കരവീരാ: ച രുപിത്ാ:
അക്ിന മുകയാ അമരാകാ ശ്ച സുരക്ത്ാ: രാരിരശ്ത്കാ: ൪
ത്ാന് ആരുഹയ അത്വാ രൂമൗ രാത്യിത്വാ ച ത്ാന് രലാത്്
പ
രലാന് അശ്മുത് കല്ാനി
രക്ഷയൈൗ കമിഷയത്ൈഃ ൫
പ
ത്ത്് അത്ിശ്കമയ കാകുത്സ്ത വനമ് രുപിത്
രാത്രമ്
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ത ശ്രത്ിമമ് ത്ു അനയത്് കുരവ: ഉത്തരാ ഇവ ൬
നമ്ന
സരവ കാമ രലാ ശ്വുക്ഷാ: രാത്രാ: ത്ു മത്ു ശ്സവാ:
സമരവ ച രുത്ുവ: ത്ശ്ത് വമന ചിശ്ത്രമത് യത്ാ ൭
രല രാര അവനത്ാ: ത്ശ്ത് മഹാ വിടര ത്ാരിണ:
മരാരമൈ സരവത്: ത്ശ്ത് മമക രരവത് സന്നിരാ: ൮
ത്ാന് ആരുഹയ അത്വാ രൂമൗ രാത്യിത്വാ യത്ാ സുകമ്
പ
മ
രലാനി അശ്മുത് കല്ാനി
ലക്ഷ്ണ:
മത് ശ്രത്ാസയത്ി ൯
ക
ചശ്മ്മൈൗ
വരാന് മത്രാന് കരലാത്് കരലമ് വനാത്് വനമ്
ക
ത്ത്ൈഃ രുപരിണീമ്
വീരൗ രമ്പാമ് നാമ കമിഷയത്ൈഃ ൧0
ശ സമ ത്ീരമ്
അരരരാമ്
അവിശ്രമ്ാമ്
ക
ത അകരവലാമ്
ജ
രാമ സമ്ാത്
വാലൂകാമ് കമമലാത്ല
പ മരാരിത്ാമ് ൧൧
സ പ്ലവാൈഃ ശ്കൗ0ചാ: കുരരാ കശ്ചവ രാകവ
ത്ശ്ത് ഹമ്ാൈഃ
വല്ുക സവനാ നികൂജൈി രമ്പാ സലില മകാചരാൈഃ ൧൨
ന ഉത്വിജമൈ നരാന് ശ്ത്ുഷ്ടവാ വത്സയ അമകാവിത്ാൈഃ രുരാൈഃ
ശ്കുത് രിണ്ട ഉരമാന് സ്ൂത ലാന് ത്ാന് ത്വിജാന് രക്ഷയിഷയത്ൈഃ
൧൩
മരാഹിത്ാന് വശ്ക ത്ുണ്ടാമ് ശ്ച നല മീനാമ് ശ്ച രാകവ
രമ്പായാമ് ഇഷുരി: മത്സ്യാന് ത്ശ്ത് രാമ വരാന് ഹത്ാന്൧൪
പ
ത ാന്
ത
നി സ്ത്വ ക്ക്ഷ
ാന് അയ സ്പ്
അശ്കുരാന് ഏക കണ്ടകാന്
മ
ത്വ രക്ത്യാ സമായുമക്ത്ാ ലക്ഷ്ണൈഃ
സശ്മ്പത്ാസയത്ി ൧൫
ച
ശ്രുരമ് മത് കാത്മത്ാ മത്സ്യാന് രമ്പായാൈഃ രുപ പ സമ്മയ
രത്മ കൈി രിവമ് വാരി സുക രീത്മ് അനാമയമ് ൧൬
പ ടിക സന്നിരമ്
ഉശ്ത്തുത്യ സ ത്ത്ാ അക്ലിഷ്ടമ് രൂരയ സ്ാ
ക രമരന
മ
അത് രുപര
രായയിഷയത്ി ൧൭
ണ ലക്ഷ്ണൈഃ
സ്ൂത ലാന് കിരി കുഹാ രയ്യാന് വരാഹാന് വന ചാരിണൈഃ
അരാമ് മലാരാത്് ഉരാശ്വുത്താന് ശ്വുഷരാന് ഇവ നരത്ൈഃ
ത
രൂരാ൭നവിത്ാമ് ശ്ച രമ്പായാമ് ശ്ത്ക്ഷയസി ത്വമ് നമരാത്തമ ൧൮
സായാമേ വിചരന് രാമ വിടരീ മാലയ ത്ാരിണൈഃ
രീമത്ാത്കമ് ച രമ്പായാ ശ്ത്ുഷ്ടവാ മരാകമ് വിഹാസയസി ൧൯
സുമമനാരി ശ്ചിത്ാമ് സ്ശ്ത ത് ത്ിലകാന് നക്ത് മാലകാന്
ഉത്ല
പ ാനി ച രുല്ലാനി ര0കജാനി ച രാകവ ൨0
ന ത്ാനി കശ്ചിന് മാലയാനി ത്ശ്ത് ആമരാരയിത്ാ നരൈഃ
ന ച കവ മ്ലാനത്ാമ് യാമ്ിത ന ച രീരയമ്ിത രാകവ ൨൧
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മത്0ക രിഷയാ സ്ശ്ത ത് ആസന് രുഷയൈഃ സുസമാഹിത്ാ:
ത
മത്ഷാമ് രാര അരിത്പ്ാനാമ്
വനയമ് ആഹരത്ാമ് കുമരാൈഃ ൨൨
മയ ശ്രമരത്ു: മഹീമ് ത്ൂരമ്
ണ രരീരാത്് മസവത് രിൈവൈഃ
ത്ാനി മാലയാനി ജാത്ാനി മുനീനാമ് ത്രസാ ത്ത്ാ
മസവത് രിൈു സമുത്താനി ന വിനരയൈി രാകവ ൨൩
മത്ഷാമ് അത്യാ൭രി ത്കശ്ത്വ ശ്ത്ുരയമത് രരിചാരിണീ
ശ്രമണീ രരരീ നാമ കാകുത്സ്ത ചിരജീവിനീ ൨൪
ത്വാമ് ത്ു ത്മര മ സ്ിത ത്ാ നിത്യമ് സരവ രൂത് നമശ്സ്ുക ത്മ്
ശ്ത്ുഷ്ടവാ മത്മവാരമമ് രാമ സവര ക മലാകമ് കമിഷയത്ി ൨൫
ത്ത്: ത്ത്് രാമ രമ്പായാ: ത്ീരമ് ആശ്രിത്യ രശ്ചിമമ്
ത നമ് അത്ുലമ് കുഹയമ് കാകുത്സ്ത രരയസി ൨൬
ആശ്രമ സ്ാ
ന ത്ശ്ത് ആശ്കമിത്ുമ് നാകാൈഃ രക്ുന വൈി ത്മ് ആശ്രമമ്
ത യ മത്0ക സയ വിത്ാനാത്് ത് ച്ച കാനനമ് ൨൭
രുമഷ സ്സ
ക
ത്സ്ിമ ന് നൈന സമ്ാമര
മത്വ അരണയ ഉരമമ വമന
ക
നാനാ വിഹക സമ്ീമര
ണ രമ്സയമസ രാമ നിശ്രവുത്ൈഃ ൨൮
ത ത്് രുപിത്
പ
രുരയമൂക സ്ുത രമ്പായാൈഃ രുരസ്ാ
ശ്ത്ുമൈഃ
സുത്ുൈഃകാമരാഹമണാ നാമ രിരു നാകാ൭രിരക്ഷിത്ൈഃ
ഉത്ാമരാ ശ്രഹ്മ്ണാ കചവ രൂരവ കാമല വിനിരിത്ൈഃ
൨൯
മ
രയാനൈഃ രുരുമഷാ രാമ ത്സയ കരല സയ മൂരനി
ത
യത്് സവമപ് ന ലരമത് വിത്തമ് ത്ത്് ശ്രരുമത്താ൭ത്ികച്ചത്ി ൩0
യ: ത്ു ഏനമ് വിഷമാ൭൭ചാരൈഃ രാര കരാ൭ത്ിമരാഹത്ി
മ
ത ആത്ായ രാക്ഷസാൈഃ ൩൧
ത്കശ്ത്വ ശ്രഹരൈി ഏനമ് സുപ്മ്
ത്ശ്ത് അരി രിരു നാകാനാമ് ആശ്കൈൈഃ ശ്രൂയമത് മഹാന്
ശ്കീടത്ാമ് രാമ രമ്പായാമ് മത്0ക അരണയ വാസിനാമ് ൩൨
സിക്ത്ാ രുത്ിര ത്ാരാരിൈഃ സമ്ഹത്യ രരമ ത്വിരാൈഃ
ശ്രചരൈി ശ്രുത്ക് കീരാണ മമക വരാ:
ണ ത്രസവിനൈഃ ൩൩
മത് ത്ശ്ത് രീത്വാ രാനീയമ് വിമലമ് രീത്മ് അവയയമ്
നിശ്വുത്ാ: സമവികാഹമൈ വനാനി വന മകാചരാൈഃ ൩൪
രുക്ഷാമ് ശ്ച ത്വിരിന കശ്ചവ നീല മകാമലക ശ്രരാന്
രുരൂന് അമരത് അരജയാന് ശ്ത്ുഷ്ടവാ മരാകമ് ജഹിഷയസി ൩൫
രാമ ത്സയ ത്ു കരല സയ മഹത്ീ മരാരമത് കുഹാ
രിലാ രിത്ാനാ കാകുത്സ്ത ത്ുൈഃകമ് ച അസയാൈഃ ശ്രമവരനമ് ൩൬
ത്സയാ കുഹായാൈഃ ശ്രാക്ത്വാമര മഹാന് രീത് ഉത്മകാ ശ്ഹത്ൈഃ
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രഹു മൂല രമലാ രമമയാ നാനാ നക സമാശ്വുത്ൈഃ ൩൭
ത്സയാമ് വസത്ി സുശ്കീവ ശ്ചത്ുരിൈഃ
പ സഹ വാനകരൈഃ
കത്ാചിത്് രികമര ത്സയ രരവത് സയ അവത്ിഷ്ടമത് ൩൮
മ
കരൈ: ത്ു അനുരാസയ ഏവമ് ത്ൗ ഉരൗ രാമ ലക്ഷ്ണൗ
ക വരാരൈഃ
ശ്സകവീ രാസ്ര
മക വയമരാചത് വീരയവാന് ൩൯
ണ
ത ് മഹാ രാകമ് കരൈമ് രാമ ലക്ഷ്ണൗ
മ
ത്മ് ത്ു ക സ്മ
ശ്രസ്ിത ത്ൗ ത്വമ് ശ്വജമസവത്ി വാകയമ് ഊചത്ു: അൈിമക ൪0
കമയത്ാമ് കാരയ സിത്തയ൭രമ്
ത ഇത്ി ത്ൗ അശ്രവീത്് ച സൈഃ
ത ാ ൪൧
സുശ്രീത്ൗ ത്ൗ അനുജ്ഞാരയ കരൈൈഃ ശ്രസ്ിത ത് സ്ത്
സ ത്ത്് കരൈൈഃ ശ്രത്ിരത്യ രൂരമ്
ക ത്ുലയ മത്ഹൈഃ
ശ്വുത്ൈഃ ശ്രിയാ രാസ്ര
നിത്രയന്
രാമമ് അമവക്ഷയ ക സ്ൈഃത
ശ
സകയമ് കുരുമഷവത്ി ത്ത്ാ൭രയുവാച ൪൨
ത
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ശ്ത്ി സപ്ത്ിത്മ
സ്സര:ക
ത
ചതു സ്സപ്തിതമ
സ്സര്:ക
ത്ൗ കരമൈന ത്മ് മാരമ്
വമന
ക രമ്പായാ ത്രിത്മ്
ശ
ത ു: ത്ിരമ് ശ്കുഹയ ശ്രത്ീചീമ് ശ്നുവരാ൭൭ത്മജൗ ൧
ശ്രത്സ്ത്
ത്ൗ കരമലഷു ആചിത് അമനകാന് ക്ഷൗശ്ത് കല് പ രല ശ്ത്ുമാന്
മ ു: ശ്ത്ഷ്ടുമ് സുശ്കീവമ് രാമ ലക്ഷ്ണൗ
മ
വീക്ഷൈൗ ജക്ത്
൨
ശ്കുത്വാ ച കരല ശ്രുമഷ്ട ത്ു ത്ൗ വാസമ് രകു നൈനൗ
ത ുൈഃ ൩
രമ്പായാൈഃ രശ്ചിമമ് ത്ീരമ് രാകവവൗ ഉരത്സ്ത്
ക
ത്ൗ രുപരിണയാൈഃ
രമ്പായാ സ്ീത രമ് ആസാത്യ രശ്ചിമമ്
അരരയത്ാമ് ത്ത് സ്ശ്ത ത് രരരയാ രമയമ് ആശ്രമമ് ൪
ത്ൗ ത്മ് ആശ്രമമ് ആസാത്യ ശ്ത്ുകമ: രഹുരി: ആശ്വുത്മ്
സുരമയമ് അരിവീക്ഷൈൗ രരരീമ് അരയുമരയത്ുൈഃ ൫
ത്ൗ ത്ു ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്ത്ാ സിത്താ സമുത്തായ ശ്കുത്ാ0ജലിൈഃ
മ
രാത്ൗ ജശ്കാഹ രാമ സയ ലക്ഷ്ണ
സയ ച ത്ീമത്ൈഃ
രാത്യമ് ആചമനീയമ് ച ശ്രാത്ാത്് യത്ാ വിത്ി ൬
ശ
ത്ാമ് ഉവാച ത്മത്ാ രാമൈഃ ശ്രമണീമ് സമ്ിത്
ശ്വത്ാമ്
ന ൈഃ കച്ചി മത്ത വരമത്
കച്ചി മത്ത നിരിത്ാ
വിക്ാ
ത്രൈഃ ൭
ജ
ത
കച്ചി മത്ത നിയത്ൈഃ മകാര ആഹാര ശ്ച ത്മരാ ത്മന
ത കച്ചി മത്ത മനസൈഃ സുകമ്
കച്ചി മത്ത നിയമാൈഃ ശ്രാപ്ാൈഃ
കച്ചി മത്ത കുരു രുശ്രൂഷാ സരലാ ചാരു രാഷിണി ൮
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രാമമണ ത്ാരസീ ശ്രുഷ്ടാ സാ സിത്താ സിത്ത സമ്മത്ാ
രരമ് സ രരരീ ശ്വുത്താ രാമായ ശ്രത്യുര സ്ിത ത്ാ ൯
ത നാത്്
അത്യ ശ്രാപ്ാത ത്ര സ്സിത്തി: ത്വ സമ്ര
മയാ
ശ
ത കുരവ ശ്ച സുരൂജിത്ാ: ൧0
അത്യ മമ സരലമ് ത്പ്മ്
അത്യ മമ സരലമ് ജന്മ സവര ക കശ്ചവ രവിഷയത്ി
ത്വയി മത്വ വമര രാമ രൂജിമത് രുരുഷര്ഷര ൧൧
ത
ചക്ഷുഷാ ത്വ സൗമമയന രൂത്ാ൭സ്ിമ രകു നമ്ന
ത
കമിഷയാമി അക്ഷയാന് മലാകാന് ത്വത്് ശ്രസാത്ാത്് അരിമ്മ
൧൨
ചിശ്ത്കൂടമ് ത്വയി ശ്രാമപ് ത വിമാകന: അത്ുല ശ്രകരൈഃ
ഇത് മസ് ത ത്ിവമ് ആരൂടാ യാന് അഹമ് രരയചാരിഷമ് ൧൩
കത് ശ്ചാ൭ഹമ് ഉക്ത്ാ ത്രകജ്ഞ
രഹാ
രാകക രഹര്
ഷിരിൈഃ
മ
മ
മ
ആകമിഷയത്ി മത് രാമൈഃ സുരുണയമ് ഇമമ് ആശ്രമമ് ൧൪
സ മത് ശ്രത്ിശ്കഹീത്വയൈഃ സൗമിശ്ത്ി സഹിമത്ാ൭ത്ിത്ിൈഃ
ത്മ് ച ശ്ത്ുഷ്ടവാ വരാന് മലാകാന് അക്ഷയാമ്് സ ത്വമ് കമിഷയസി
൧൫
ച
മയാ ത്ു വിവിത്മ് വനയമ് സമ്ിത്മ്
രുരുഷര്ഷര
ത്വാ൭മര ത രുരുഷ വയാശ്ക രമ്പായാ സ്ീത ര സമ്പവമ് ൧൬
ഏവമ് ഉക്ത്ൈഃ സ ത്രാത്മാ
രരരയാ രരരീമ് ഇത്മ്
മ
ക
രാകവൈഃ ശ്രാഹ വിജ്ഞാമന ത്ാമ് നിത്യമ് അരഹിശ്പുത്ാമ്
൧൭
ത്മനാൈഃ സകാരാത്് ത്മത്തവന ശ്രരാവമ് മത് മഹാത്മനൈഃ
ത
ശ്രുത്മ് ശ്രത്യക്ഷമ് ഇച്ചാമി സശ്മ്ഷ്ടുമ്
യത്ി മനയമസ ൧൮
ഏത് ത്തു വചനമ് ശ്രുത്വാ രാമ വശ്ക്ത്ാ ത്വിനിശ്സ്സുത്മ്
രരരീ ത്രയാ
മാസ ത്ൗ ഉരൗ ത് ത്വനമ് മഹത്് ൧൯
ശ
രരയ മമക കന ശ്രകയമ് ശ്മുക രക്ഷി സമാകുലമ്
മത്0ക വനമ് ഇത്ി ഏവ വിശ്രുത്മ് രകു നൈന ൨0
ഇഹ മത് രാവിത് ആത്മാമനാ കുരമവാ മമ മഹാ ത്യുമത്
ജുഹവാന് ശ്ചശ്കിമര ത്ീരമ്
ത മശ്ൈവന് മശ്ൈ രൂജിത്മ് ൨൧
ത ീ മവത്ീ യശ്ത് മത് മമ സുസശ്ത്ുക ത്ാൈഃ
ഇയമ് ശ്രത്യക് സ്ല
പ
രുമപാരഹാരമ്
കുരവൈി ശ്രമാത്് ഉമത്വരിരിൈഃ കകരൈഃ ൨൨
മത്ഷാമ് ത്രൈഃ ശ്രരാമവന രരയ അത്യാ൭രി രകൂത്തമ
മത്യാത്യൈി ത്ിരൈഃ സരവാൈഃ ശ്രിയാ മവത്യ: അത്ുല ശ്രരാൈഃ ൨൩
അരക്ുന വത്ിപ : കത്: കൈുമ് ഉരവാസ ശ്രമ ആലകസൈഃ
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അരണയകാമ്:ട
ചിൈിമത് അരയാകത്ാന് രരയ സമമത്ാന് സപ് ത സാകരാന് ൨൪
ത വല്ലാൈഃ
ക
ശ്കുത് അരിമഷകക: കത്: നയസ്ാ
രാത്മരഷു ഇഹ
അത്യാ൭രി ന അവരുഷയൈി ശ്രമത്മര രകു നൈന ൨൫
കത്വ കാരയാണി കുരവത്ിപ : യാനി ഇമാനി ശ്കുത്ാനി കവ
രുകപ:പ കുവലകയ: സാരമ്
ത മ്ലാനത്വമ് ന ഉരയാമ്ിത കവ ൨൬
ശ്കുത്സ്മ
ന ് വനമ് ഇത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടമ് മശ്രാത്വയമ് ച ശ്രുത്മ് ത്വയാ
ത്ത്് ഇച്ചാമി അരയ൭നുജ്ഞാത്ാ ത്യക്ത്ുമ് ഏത്ത്് കമളരരമ് ൨൭
മത്ഷാമ് ഇച്ചാമി അഹമ് കൈുമ് സമീരമ് രാവിത് ആത്മനാമ്
മുനീനാമ് ആശ്രമമാ മയഷാമ് അഹമ് ച രരിചാരിണീ ൨൮
മ
ത്രിഷ്ടമ്
ത്ു വചൈഃ ശ്രുത്വാ രാകവൈഃ സഹ ലക്ഷ്ണൈഃ
മ
ശ്രഹര്ഷമ് അത്ുലമ് മലമര ആശ്ചരയമ് ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൨൯
ശ
ത്ാമ് ഉവാച ത്മത്ാ രാമ ശ്രമണീമ് സമ്ിത്
ശ്വത്ാമ്
അരിത്:
അഹമ് ത്വയാ രക്ത്യാ കച്ച കാമമ് യത്ാ സുകമ് ൩0
ച
ണ
ഇത്ി ഉക്ത്ാ ജടിലാ ശ്വുത്താ ചീര ശ്കുപാ൭ജിനാ൭0രരാ
ത്സ്ിമ ന് മുഹൂമര ത രരരീ മത്ഹമ് ജീരമ്
ണ ജിഹാസത്ീ ൩൧
അനുജ്ഞാത്ാ ത്ു രാമമണ ഹുത്വാ൭൭ത്മാനമ് ഹുത്ാരമന
ക
ജവലത്് രാവക സമ്ാരാ
സവരമ്
ക ഏവ ജകാമ സാ ൩൨
ത്ിവയ ആരരണ സമയുക്ത്ാ ത്ിവയ മാലയ അനുമലരനാ
ത്ിവയ അമ്പര ത്രാ ത്ശ്ത് രരൂവ ശ്രിയ ത്രനാ
ശ
വിരാജയമ്ീത ത്മ് മത്രമ് വിത്യുത്് സൗത്ാമിനീ യത്ാ ൩൩
യശ്ത് മത് സുശ്കുത്ാ൭൭ത്മാമനാ വിഹരൈി മഹര്ഷയൈഃ
ത നമ് ജകാമാ൭൭ത്മ സമാത്ിനാ ൩൪
ത്ത്് രുണയമ് രരരീ സ്ാ
ത
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമമ് ട ചത്ു സ്സപ്ത്ിത്മ
സ്സര:ക
ത
രമ് ച സപ്തിതമ
സ്സര്:ക
ത്ിവമ് ത്ു ത്സയാമ് യാത്ായാമ് രരരയാമ് മസവന മത്ജസാ
മ
ലക്ഷ്മണന
സഹ ശ്രാശ്ത്ാ ചിൈയാ മാസ രാകവൈഃ ൧
ചിൈയിത്വാ ത്ു ത്രാത്മാ
ശ്രരാവമ് ത്മ് മഹാത്മനാമ്
മ
മ
ഹിത് കാരിണമ് ഏകാശ്കമ് ലക്ഷ്ണമ്
രാകമവാ൭ശ്രവീത്് ൨
ശ്ത്ുമഷ്ടാ൭യമ് ആശ്രമൈഃ സൗമയ രഹവാ൭൭ശ്ചരയൈഃ
ശ്കുത്ാ൭൭ത്മനാമ്
വിരവസ് ത ശ്മുക രാരൂമലാ
നാനാ വിഹക മസവിത്ൈഃ ൩
ത
ത
മ
സപ്ാനാമ്
ച സമുശ്ത്ാണാമ് ഏഷു ത്ീമരഷു
ലക്ഷ്ണ
ത
ഉരശ്സ്ുപ ഷ്ടമ് ച വിത്ിവത്് രിത്ര ശ്ചാ൭രി ത്രിത്ാൈഃ
൪
പ
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അരണയകാമ്:ട
ശ്രണഷ്ടമ് അരുരമ് ത് ത്തത്് കലയാണമ് സമുരസ്ിത ത്മ്
മ
മത്ന ത്മത്വന ശ്ഹുഷ്ടമ് മമ മമനാ ലക്ഷ്ണ
സശ്മ്പത്ി ൫
ശ്ഹുത്മയ ഹി നര വയാശ്ക രുരമ് ആവിരവിഷയത്ി
പ
ത്ത്് ആകച്ച കമിഷയാവൈഃ രമ്പാമ് ത്ാമ് ശ്രിയ ത്രനാമ്
ശ
രുരയമൂമകാ കിരി രയശ്ത് നാ൭ത്ി ത്ൂമര ശ്രകാരമത് ൬
ശ
യസ്ിമ ന് വസത്ി ത്രാത്മാ
സുശ്കീവ: അമ്ുമത്ൈഃ
സുത്ൈഃ
മ
നിത്യമ് വാലി രയാത്് ശ്ത്സ്:ത ചത്ുരിൈഃ
പ സഹ വാനകരൈഃ ൭
അരിത്വമര ച ത്മ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് സുശ്കീവമ് വാനരര്ഷരമ്
ത്ത്് അത്ീനമ് ഹി മമ സൗമയ സീത്ായാൈഃ രരിമാരണമ്
൮
ക
ഏവമ് ശ്രുവാണമ് ത്മ് രാമമ് സൗമിശ്ത്ി: ഇത്മ് അശ്രവീത്്
കച്ചാവ: ത്വരിത്മ് ത്ശ്ത് മ മാ൭രി ത്വരമത് മനൈഃ ൯
ത ാ
മ ന് നിശ്പമയ
ക
ആശ്രമാത്് ത്ു ത്ത് സ്സ്
സ വിരാമ്പത്ിൈഃ
മ
ആജകാമ ത്ത്ൈഃ രമ്പാമ് ലക്ഷ്മണന
സഹ ശ്രരു: ൧0
സ ത്ത്ര ശ ത്ത്: രുണയാമ് ഉത്ാര ജന മസവിത്ാമ്
നാനാ ശ്ത്ുമ ലത്ാ കീരാമ്
ണ രമ്പാമ് രാനീയ വാഹിനീമ് ൧൧
രകത്മൈഃ സൗകൈികക: ത്ാശ്മാമ് രുക്ലാമ് കുമുത് മണ്ടകലൈഃ
നീലാമ് കുവലയ ഉത്ാ
ക കട: രഹു വരാമ്
ണ കുത്ാമ് ഇവ ൧൨
സ ത്ാമ് ആസാത്യ കവ രാമമാ ത്ൂരാത്് ഉത്ക വാഹിനീമ്
മത്0ക സരസമ് നാമ ശ്ഹത്മ് സമ൭വകാഹത് ൧൩
അരവിമൈാത്ല
പ വത്ീമ് രത്മ സൗകൈികാ യുത്ാമ്
പ
രുപിത്ാ൭ശ്മവമണാ
മരത്ാമ് രര്ഹിമണാത്ുക ഷ്ട നാത്ിത്ാമ് ൧൪
ത്ിലകക: രീജരൂകര ശ്ച വകടൈഃ രുക്ല ശ്ത്ുകമ: ത്ത്ാ
പ
പ
രുപികത്ൈഃ
കരവീകര ശ്ച രുന്നാകക ശ്ച സുരുപികത്ൈഃ
൧൫
മാലത്ീ കുൈ കുകല് മ ശ്ച രാണ്ടീകര: നിചുകള: ത്ത്ാ
ത
അമരാകകൈഃ സപ്രകര
ണ ശ്ച മകത്കക: അത്ി മുക്ത്കകൈഃ
൧൬
അകനയ ശ്ച വിവികത്: ശ്വുകക്ഷൈഃ ശ്രമത്ാമ് ഇവ രൂഷിത്ാമ്
പ
സമീക്ഷമാണൗ രുപാടയമ്
സരവമത്ാ വിരുല ശ്ത്ുമമ് ൧൭
മകായഷ്ടിരി ശ്ച അരുനകകൈഃ
രത്രകശ്ത് ശ്ച കീരകകൈഃ
ജ
ഏകത് ശ്ചാ൭കനയ ശ്ച വിഹകക: നാത്ിത്മ് ത്ത്് വനമ് മഹത്്
൧൮
മ ു: അവയശ്കൗ രാകവൗ സുസമാഹിത്ൗ
ത്മത്ാ ജക്ത്
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അരണയകാമ്:ട
ത്ത്് വനമ് കചവ സരസ: രരയൈൗ രകുകന : യുത്മ് ൧൯
സ ത്ത്ര ശ ത്ത്: രമ്പാമ് രൂത് വാരി നിത്ിമ് രുരാമ്
ശ്രശ്ഹുഷ്ട നാനാ രകുനാമ് രാത്കര: ഉരമരാരിത്ാമ് ൨0
(ത്ിലക അമരാക രുന്നാക വകുള ഉത്താലക കാരിനീമ്)
സ രാമമാ വിത്ിവാന് ശ്വുക്ഷാന് സരാമ്ിസ വിവിത്ാനി ച
ത ാത ജകാമ രരമമ് ശ്ഹത്മ് ൨൧
രരയന് കാമാ൭രി സമ്മപ്
പ
രുപിത്
ഉര വമനാമരത്ാമ് സാല ചമ്പക മരാരിത്ാമ്
ഷട് രത്ൗക സമാവിഷ്ടാമ് ശ്രീമത്ീമ് അത്ുല ശ്രരാമ് ൨൨
പ ിമകാരമ മത്ായാ൭൭ടയാമ് ശ്ലക്ഷ് ണ വാലുക സമ്ത്ാമ്
ത
സ്ട
ത
സ ത്ാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രുന: രമ്പാമ് രത്മ സൗകമ്ികക:
യുത്ാമ്
മ
ഇത്ി ഉവാച ത്ത്ാ വാകയമ് ലക്ഷ്ണമ്
സത്യ വിശ്കമ: ൨൩
അസയാ: ത്ീമര ത്ു രൂമരവാക്ത്ൈഃ രരവമത്ാ ത്ാത്ു മണ്ടിത്ൈഃ
പ
രുരയമൂക ഇത്ി കയാത്: രുണയ: രുപിത്
രാത്ര: ൨൪
ഹരി: രുക്ഷരമജാ നാമ്ൈഃന രുശ്ത്: ത്സയ മഹാത്മനൈഃ
അത്യാമസ് ത ത്മ് മഹാവീരയൈഃ സുശ്കീവ ഇത്ി വിശ്രുത്ൈഃ ൨൫
സുശ്കീവമ് അരികച്ച ത്വമ് വാനമരശ്ൈമ് നരര്ഷര
മ
ഇത്ി ഉവാച രുന: വാകയമ് ലക്ഷ്ണമ്
സത്യ വിശ്കമമ് ൨൬
രാജയ ശ്രമഷ്ടന ത്ീമനന ത്സയാമ് ആസക്ത് മചത്സാ
മ
കത്മ് മയാ വിനാ രകയമ് സീത്ാമ് ലക്ഷ്ണ
ജീവിത്ുമ് ൨൭
ഇത്ി ഏവമ് ഉക്ത്വാ മത്നാ൭രി രീടിത്:
മ
സ ലക്ഷ്ണമ്
വാകയമ് അനനയ മചത്സമ്
വിമവര രമ്പാമ് നളിനീമ് മമനാരമാമ്
ത
രകൂത്തമ: മരാക വിഷാത് യശ്മ്ിത്:
൨൮
ക
ത്മത്ാ മഹത്് വര്ത്മ ച ത്ൂര സശ്മ്മ:
ശ്കമമണ കത്വാ ശ്രത്ികൂല ത്നവനമ്
ത്ത്ര ശ രമ്പാമ് രുര ത്ര ശ കാനനാമ്
അമനക നാനാ വിത് രക്ഷി ജാലകാമ് ൨൯
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായമണ അരണയ കാമ്:ട സമാപ്:ത
ശ്രീ രാമാരണമസ്
ുത
പ
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