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ப்ரதம ஸரக்: 

ப்ரவிஶ்ய து மஹா௭ரண்யம் தண்டகா௭ரண்யம் 

ஆதம்வாந ்

ததரஶ் ராமமா துரத்ரஷ் ஸ்தாபஸா௭௭ஶ்ரம மண்டலம் 

௧ 

குஶ சீர பரிக்ஷிப்தம் ப்ராஹ்ம்யா லக்்ஷம்யா 

ஸமாவ்ருதம்  

யதா ப்ரதீப்தம் துரத்ரஶ்ம் ககமந ஸூரய் மண்டலம் ௨ 

ஶரண்யம் ஸரவ் பூதாநாம் ஸுஸம்ருஷ்ட அஜிரம் ஸதா 

ம்ருகக: பஹுபி: ஆகீரண்ம் பக்ஷி ஸம்ககஃ 

ஸமா௭௭வ்ருதம் ௩ 

பூஜிதம் ம ாபநர்ுதத்ம்   நிதய்ம் அப்ஸரஸாம் ககணஃ 

விஶாகல: அக்நிஶரகணஃ ஸ்ருகப்ாம்கடஃ அஜிகநஃ 

குகஶஃ ௪ 

ஸமிதப்ி: மதாய கலகஶஃ பல மூகல ஶ்  மஶாபிதம் 

ஆரண்கய ஶ்  மஹா வ்ருகக்ஷஃ புண்கயஃ ஸ்வாது 

பகல ரவ்்ருதம் ௫ 

பலி மஹாமா௭ரச்ிதம் புண்யம் ப்ரஹ்ம மகாஷ 

நிநாதிதம் 

புஷ்கப ரவ்நக்யஃ பரிக்ஷிப்தம் பதம்ிநய்ா   ஸபதம்யா 

௬ 

பல மூலா௭ஶகந ரத்ாநக்த: சீர 

க்ருஷ்ணாஜிநா௭ம்பகரஃ 

ஸூரய் கவஶ்வாநராகப ஶ்  புராகண ரம்ுநிபி 

ரவ்்ருதம் ௭ 

புண்கய ஶ்  நியதா௭௭ஹாகரஃ மஶாபிதம் 

பரமரஷ்ிபிஃ 

தத ்ப்ரஹ்ம பவந ப்ரக்யம் ப்ரஹ்ம மகாஷ நிநாதிதம் ௮ 

ப்ரஹ்மவிதப்ி ரம்ஹாபாகக: ப்ராஹ்மகண: 

உபமஶாபிதம்  

த தத்ர்ுஷ்டவ்ா ராகவஃ ஶ்ரீமாந ்தாபஸா௭௭ஶ்ரம 

மண்டலம்  
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அப்யக  ்ந ்மஹாமதஜா விஜ்யம் க்ருதவ்ா மஹதத்நுஃ 

௯ 

திவ்ய ஜ்ஞாமநாப பநந்ா ஸ்மத ராமம் தர்ுஷ்டவ்ா 

மஹரஷ்யஃ 

அபிஜக்மு: ததா ப்ரதீா கவமதஹீம்   யஶஸ்விநீம் ௧0 

மத தம் மஸாமம் இமவாதய்நத்ம் தர்ுஷ்டவ்ா கவ தரம் 

 ாரிணஃ 

மம்களாநி ப்ரயும்ஜாநாஃ ப்ரதய்க்ருஹ்ணந ்தர்ுட 

வ்ரதாஃ ௧௧ 

ரூப ஸம்ஹநநம் லக்்ஷமீம் ஸஸௌகுமாரய்ம் 

ஸுமவஷதாம் 

ததர்ுஶுர ்விஸ்மிதா௭௭காரா ராம ஸ்ய வந வாஸிநஃ 

௧௨ 

கவமதஹீம் லக்்ஷமணம் ராமம் மநதக்ர: அநிமிகஷர ்

இவ 

ஆஶ் ரய் பூதாந ்ததர்ுஶுஃ ஸரம்வ மத வந  ாரிணஃ 

௧௩ 

அதக்ரநம் ஹி மஹா பாகாஃ ஸரவ் பூத ஹிமத ரதம் 

அதிதிம் பரண்ஶாலாயாம் ராகவம் ஸம்நய்மவஶயந ்

௧௪ 

தமதா ராம ஸ்ய ஸதக்்ருதய் விதிநா பாவமகாபமாஃ 

ஆஜஹ்ரு ஸ்மத மஹா பாகாஃ ஸலிலம் தரம்  ாரிணஃ 

௧௫ 

மூலம் புஷ்பம் பலம் வநய்ம் ஆஶ்ரமம்   மஹாதம்நஃ 

நிமவதயதவ்ா தரம்ஜ்ஞா ஸ்ததஃ ப்ராம்ஜலமயா௭ப்ருவந ்

௧௬ 

தரம் பாமலா ஜநஸ்யா ஸ்ய ஶரண்ய ஶ்  மஹா யஶ: 

பூஜநீய ஶ்  மாநய் ஶ்  ராஜா தண்ட தமரா குருஃ ௧௭ 

இநத்ர் ஸ்மயவ  து ரப்ாகஃ ப்ரஜா ரக்ஷதி ராகவ 

ராஜா தஸ்மா தவ்ராந ்மபாகாந ்பும்ங்மத மலாக 

நமஸ்க்ருதஃ ௧௮ 

மத வயம் பவதா ரக்்ஷயா பவ தவ்ிஷய வாஸிநஃ 
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நகர ஸ்மதா வந ஸ்மதா வா தவ்ம் மநா ராஜா ஜமநஶ்வரஃ 

௧௯ 

நய்ஸ்த தண்டா வயம் ராஜந ்ஜித கம்ராதா 

ஜிமதநத்ர்ியாஃ 

ரக்ஷிதவ்யா ஸ்தவ்யா ஶஶ்வ தக்ரப் பூதா ஸ்தமபாதநாஃ 

௨0 

ஏவம் உகத்வ்ா பகல ரம்ூகலஃ புஷ்கப ரவ்நக்ய ஶ்  

ராகவம் 

அநக்ய ஶ்  விவிதா௭௭ஹாகரஃ ஸலக்்ஷமணம் 

அபூஜயந ்௨௧ 

ததா௭நம்ய தாபஸாஃ ஸிதத்ா ராமம் 

கவஶ்வாநமராபமாஃ 

நய்ாய வ்ருதத்ா யதா நய்ாயம் தரப்யாமாஸு: ஈஶ்வரம் 

௨௨ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட ப்ரதம ஸரக்: 

த்விதீய ஸரக்: 

க்ருத ஆதிதம்யா௭த ராம ஸ்து ஸூரய்ஸ்மயாதயநம் 

ப்ரதி 

ஆமநத்ர்ய் ஸ முநீந ்ஸரவ்ாந ்வநம் ஏவா௭நவ்காஹத ௧ 

நாநா ம்ருக கணா கீரண்ம் ஶாரத்ூல வ்ருக மஸவிதம் 

தவ்ஸ்த வ்ருக்ஷ லதா குல்மம் துரத்ரஶ் ஸலிலா௭௭ஶயம் 

௨ 

நிஷ்கூஜநாநா ஶகுநி ஜில்லிகா கண நாதிதம் 

லக்்ஷமணா௭நுகமதா ராமமா வந மதய்ம் ததரஶ் ஹ ௩ 

வந மதம்ய து காகுதஸ்்த ஸ்தஸ்மிந ்மகார ம்ருகா யுமத 

ததரஶ் கிரி ஶ்ரும்காபம் புருஷாதம் மஹா ஸ்வநம் ௪ 

கம்பீரா௭க்ஷம் மஹா வகத்ர்ம் விகடம் விஷமமா தரம் 

பீபதஸ்ம் விஷமம் தீரக்ம் விக்ருதம் மகார தரஶ்நம் ௫ 

வஸாநம்  ரம் கவயாக்ரம் வஸா௭௭ரத்ர்ம் 

ருதிமராக்ஷிதம் 

தர்ாஸநம் ஸரவ் பூதாநாம் வ்யாதிதா௭௭ஸ்யம் 

இவா௭நத்கம் ௬ 
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தர்நீ ்ஸிம்ஹாந ் துமரா வ்யாக்ராந ்தஸ்வௌ வ்ருஸகௌ 

ப்ருஷதாந ்தஶ 

ஸவிஷாணம் வஸாதிக்தம் கஜ ஸ்ய   ஶிமரா மஹத ்

அவஸஜ்ய  ஆயமஸ ஶூமல விநதநத்ம் மஹா ஸ்வநம் ௭ 

ஸ ராமம் லக்்ஷமணம் க வ ஸீதாம் தர்ுஷ்டவ்ா   

கமதிலீம் 

அப்யதாவத ஸுஸம்க்ருதத்ஃ ப்ரஜாஃ கால 

இவா௭நத்கஃ ௮ 

 

ஸ க்ருதவ்ா கபரவம் நாதம்  ாலயந ்இவ மமதிநீம் 

அம்மகந ஆதாய கவமதஹீம் அபக்ரம்ய தமதா௭ப்ரவீத ்

௯ 

யுவாம் ஜடா சீர தஸரௌ ஸ பாரஸ்யௌ க்ஷீண ஜீவிஸதௌ 

ப்ரவிஷ்ஸடௌ தண்டகா௭ரண்யம் ஶர  ாபா௭ஸி 

தாரிஸணௌ ௧0 

கதம் தாபஸமயா ரவ்ாம்   வாஸஃ ப்ரமதயா ஸஹ 

அதரம்  ாரிஸணௌ பாஸபௌ ஸகௌ யுவாம் முநி 

தூஷஸகௌ ௧௧ 

அஹம் வநம் இதம் துரக்ம் விராமதா நாம ராக்ஷஸஃ 

 ராமி ஸாயுமதா நிதய்ம் ருஷி மாம்ஸாநி பக்ஷயந ்௧௨ 

இயம் நார ீவராமராஹா மம பரய்ா பவிஷ்யதி 

யுவமயாஃ பாபமயா:   அஹம் பாஸ்யாமி ருதிரம் ம்ருமத 

௧௩ 

த ஸ்கயவம் ப்ருவமதா தர்ுஷ்டம் விராத ஸ்ய 

துராதம்நஃ 

ஶ்ருதவ்ா ஸகரவ்ிதம் வாகய்ம் ஸம்ப்ராநத்ா 

ஜநகா௭௭தம்ஜா 

ஸீதா ப்ராமவபமதா தம்வகாத ்ப்ரவாமத கதள ீயதா ௧௪ 

தாம் தர்ுஷ்டவ்ா ராகவஃ ஸீதாம் விராதா௭0க கதாம் 

ஶுபாம் 

அப்ரவீ ல்லக்்ஷமணம் வாக்யம் முமகந பரிஶுஷ்யதா 

௧௫ 
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பஶ்ய ஸஸௌம்ய நமரநத்ர் ஸ்ய ஜநக ஸ்யா௭தம் 

ஸம்பவாம் 

மம பாரய்ாம் ஶுபா௭௭ ாராம் விராதா௭0மக  

ப்ரமவஶிதாம் 

அதய்நத் ஸுக ஸம்வ்ருதத்ாம் ராஜ புதர்ம்ீ யஶஸ்விநீம் 

௧௬ 

யத ்அபிப்மரதம் அஸ்மாஸு ப்ரியம் வர வ்ருதம்   யத ்

ககமகய்யா ஸ்து ஸுஸம்வ்ருதத்ம் க்ஷிப்ரம் அதக்யவ 

லக்்ஷமண ௧௭ 

யா ந துஷ்யதி ராஜ்மயந புதர்ா௭ரம்த தீரக் தரஶ்ிநீ 

யயா௭ஹம் ஸரவ் பூதாநாம் ஹிதஃ ப்ரஸ்தாபிமதா வநம் 

௧௮ 

அதம்ய தாநீம் ஸகாமா ஸா யா மாதா மம மதய்மா ௧௯ 

பர ஸ்பரஶ்ாத ்து கவமதஹ்யா ந துஃகதரம் அஸ்தி மம 

பிது ரவ்ிமயாகாத ்ஸஸௌமிதம்ர ஸ்வ ராஜ்ய ஹரணாத ்

ததா ௨0 

இதி ப்ருவதி காகுதஸ்்மத பாஷ்ப மஶாக பரிப்லுமத 

அப்ரவீ ல்லக்்ஷமணஃ க்ருதம்தா ருதம்தா நாக இவ 

ஶ்வஸந ்௨௧ 

அநாத இவ பூதாநாம் நாத ஸ்தவ்ம் வாஸமவாபமஃ 

மயா ப்மரஷ்மயண காகுதஸ்்த கிம௭ரத்ம் 

பரிதப்ஸ்யமஸ ௨௨ 

ஶமரண நிஹதஸ்யா௭தய் மயா க்ருதம்தந ரக்ஷஸஃ 

விராத ஸ்ய கதா௭மஸா ஹி மஹீ பாஸ்யதி மஶாணிதம் 

௨௩ 

ராஜ்ய காமம மம க்மராமதா பரமத மயா பபூவ ஹ 

தம் விராமத விமமாக்்ஷயாமி வஜ்ர ீவஜ்ரம் இவா௭ மல 

௨௪ 

மம புஜ பல மவக மவகிதஃ   

பதது ஶமரா௭ஸ்ய மஹாந ்மமஹாரஸி 

வ்யபநயது தமநா ஶ்  ஜீவிதம்  

பதது தத ஸ்ஸ மஹீம் விகூரண்ிதஃ ௨௫ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட தவ்ிதீய ஸரக்:  
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த்ருதீய ஸரக்: 

( இதய்ுகத்வ்ா லக்்ஷமண: ஶ்ரீமாந ்ராக்ஷஸம் ப்ரஹஸ 

நந்ிவ 

மகா பாவாந ்வந மப்மயதய்  ரிஷ்யஸி யதா ஸுகம் ) 

அமதா வா  புநர ்வாக்யம் விராதஃ பூரயந ்வநம் 

ஆதம்ாநம் ப்ரு  ்மத ப்ரூதம் ஸகௌ யுவாம் க்வ 

கமிஷ்யத: ௧ 

தம் உவா  தமதா ராமமா ராக்ஷஸம் ஜ்வலிதா௭௭நநம் 

ப்ரு  ்நத்ம் ஸுமஹா மதஜா இக்்ஷவாகு குலம் ஆதம்நஃ 

௨ 

க்ஷதர்ிமயா வ்ருதத் ஸம்பநஸ்நௌ விதத்ி ஸநௌ வந 

மகா ஸரௌ 

தவ்ாம் து மவதிதும் இ  ்ாவஃ க ஸ்தவ்ம்  ரஸி 

தண்டகாந ்௩ 

தம் உவா  விராத ஸ்து ராமம் ஸதய் பராகர்மம் 

ஹநத் வக்்ஷயாமி மத ராஜந ்நிமபாத மம ராகவ ௪ 

புதர்ஃ கில ஜயஸ்யா௭ஹம் மாதா மம ஶதஹ்ரதா 

விராத இதி மாம் ஆஹுஃ ப்ருதிவ்யாம் ஸரவ் 

ராக்ஷஸாஃ ௫ 

தபஸா  ா௭பி மம ப்ராப்தா ப்ரஹ்மமணா ஹி 

ப்ரஸாதஜா 

ஶஸ்தம்ரணா௭வதய்தா மலாமக௭ ம் தய்ா மபதய் தவ்ம் 

ஏவ   ௬ 

உதஸ்்ருஜ்ய ப்ரமதாம் ஏநாம் அநமபஸக்ஷௌ யதா௭கதம் 

தவ்ரமாஸணௌ பலாமயதாம் ந வாம் ஜீவிதம் ஆதமத ௭ 

தம் ராமஃ ப்ரதய்ுவா ம தம் மகாப ஸம்ரகத் மலா நஃ 

ராக்ஷஸம் விகர்ுதா௭௭காரம் விராதம் பாப ம தஸம் ௮ 

க்ஷுதர் திக் தவ்ாம் து ஹீநாரத்ம் ம்ருதய்ும் அநம்வஷமஸ 

தர்ுவம் 

ரமண ஸம்ப்ராப்ஸ்யமஸ திஷ்ட ந மம ஜீவந ்கமிஷ்யஸி 

௯ 

ததஃ ஸஜ்யம் தநுஃ க்ருதவ்ா ராமஃ ஸுநிஶிதாந ்ஶராந ்

ஸுஶகீ்ரம் அபிஸம்தாய ராக்ஷஸம் நிஜகாந ஹ ௧0 
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தநுஷா ஜ்யா குணவதா ஸப்த பாணாந ்முமமா  ஹ 

ருக்ம பும்காந ்மஹா மவகாந ்ஸுபரண்ா௭நில 

துல்யகாந ்௧௧ 

மத ஶரரீம் விராத ஸ்ய பிதத்வ்ா பரஹ்ிண வாஸஸஃ 

நிமபதுஃ மஶாணிதா திக்தா தரண்யாம் பாவமகாபமாஃ 

௧௨ 

ஸ விதம்தா நய்ஸ்ய கவமதஹீம் ஶூல முதய்ம்ய 

ராக்ஷஸ: 

அப்யதத்ர்வத ்ஸுஸம்க்ருதத்ஃ ததா ராமம் ஸ 

லக்்ஷமணம்  ௧௩ 

ஸ விநதய் மஹா நாதம் ஶூலம் ஶக்ர தவ்மஜாபமம் 

ப்ரக்ருஹ்யா௭மஶாபத ததா வ்யாதத்ா௭௭நந 

இவா௭நத்கஃ ௧௪ 

அத ஸதௌ ப்ராதஸரௌ தீப்தம் ஶர வரஷ்ம் வவரஷ்து: 

விராமத ராக்ஷமஸ தஸ்மிந ்காலா௭0தக யமமா பமம ௧௫ 

ஸ ப்ரஸஹ்ய மஹா ஸரௌதர்: ஸ்திதவ்ா ஜ்ரும்பத 

ராக்ஷஸ: 

ஜ்ரும்பமாண ஸ்ய மத பாணா: காயா நந்ிஷ்மபது: 

ஆஶுகா: ௧௬ 

ஸ்பரஶ்ாத ்து வர தாமநந ப்ராணாந ்ஸம்மராதய் 

ராக்ஷஸ: 

விராத: ஶூலம் உதய்ம்ய ராகவாந௭ப்ய தாவத  ௧௭ 

த  ச்ூலம் வஜ்ர ஸம்காஶம் ககமந ஜ்வலமநாபமம் 

தவ்ாப்யாம் ஶராப்யாம் சி ம் த ராமஃ ஶஸ்தர் ப்ருதாம் 

வரஃ ௧௮ 

தத ்ராம விஶிக  ச்ிநந்ம் ஶூலம் தஸ்ய கராத ்புவி  

பபாதா௭ஶநிநா  ச்ிநந்ம் மமமரா ரிவ ஶிலா தலம்  ௧௯ 

ஸதௌ கடக்ம் க்ஷிப்ரம் முதய்ம்ய க்ருஷ்ண 

ஸரம்பாபஸமௌ ஶுஸபௌ  

தூரண் மாபதத ்தஸ்ய ததா ப்ரஹரதாம் பலாத ் ௨0 

ஸ வதய்மாந: ஸுப்ருஶம் பாஹுப்யாம் பரிரப்ய ஸதௌ  

அப்ரகம்ப்ஸயௌ நர வ்யாகஸ்ரௌ ஸரௌதர்: ப்ரஸ்தாதும் 

இ  ்த  ௨௧ 
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தஸ்ய அபிப்ராயம் அஜ்ஞாய ராமமா லக்்ஷமணம் 

அப்ரவீத ் 

வஹது அயம் அலம் தாவத ்பதா௭மநந து ராக்ஷஸ: ௨௨ 

யதா   இ  ்தி ஸஸௌமிதம்ர ததா வஹது ராக்ஷஸ: 

ஆய மமவ ஹி ந: பம்தா மயந யாதி நிஶா ர: ௨௩ 

ஸ து ஸ்வ பல வீரம்யண ஸமுதக்்ஷிப்ய நிஶா ர: 

பாலா விவ ஸ்கம்த கஸதௌ  காரா௭தி பஸலௌ தத: ௨௪ 

ஸதௌ ஆமராப்ய தத: ஸ்கம்தம் ராகஸவௌ ரஜநீ  ர: 

விராமதா நிநதந ்மகாரம் ஜகாமா௭பிமுமகா வநம்  ௨௫ 

வநம் மஹா மமக நிபம் ப்ரவிஷ்மடா    

தர்ுகம: மஹதப்ி: விவிகத: உமபதம்  

நாநா விகதஃ பக்ஷி ஶகத ரவ்ிசிதர்ம்   

ஶிவா யுதம் வ்யாள ம்ருகக ரவ்ிகீரண்ம்  ௨௬ 

 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட தர்ுதீய ஸரக்: 

 

சதுரத் ஸரக்: 

ஹ்ரியமாஸணௌ து ஸதௌ தர்ுஷ்டவ்ா கவமதஹீ ராம 

லக்்ஷமஸணௌ 

உ க்  ஸ்ஸ்வமரண சுகம்ராஶ ப்ரக்ருஹ்ய ஸுபுஜா 

புஸஜௌ ௧ 

ஏஷ தாஶரதீ ராம: ஸதய்வாந ்ஶீலவாந ்ஶுசி: 

ரக்ஷஸா ஸரௌதர் ரூமபண ஹ்ரியமத ஸஹ லக்்ஷமண: ௨ 

மாம் வ்ருகா பக்ஷயிஷ்யம்தி ஶாரத்ூலா தவ்ிபிந ஸ்ததா  

மாம் ஹர உதஸ்்ருஜ்ய காகுஸ்ஸதௌ நமஸ்மத 

ராக்ஷமஸாதத்ம  ௩ 

தஸ்யா: தத ்வ நம் ஶ்ருதவ்ா ராம லக்்ஷமஸணௌ 

மவகம் ப்ர க்ரது ரவ்ீஸரௌ வமத தஸ்ய துராதம்ந: ௪ 

தஸ்ய ஸரௌதர் ஸ்ய ஸஸௌமிதர்ி: பாஹும் ஸவ்யம் 

பபம்ஜ ஹ 

ராம ஸ்து தக்ஷிணம் பாஹும் தரஸா தஸ்ய ரக்ஷஸஃ ௫ 

ஸ பக்ந பாஹுஃ ஸம்விகம்நா நிபபாதா௭௭ஶு 

ராக்ஷஸஃ  
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தரண்யாம் மமக ஸம்காமஶா வஜ்ர பிநந் இவா௭ லஃ ௬ 

முஷ்டிபி: ஜாநுபி: பதப்ி: ஸூதயம் ஸதௌ து ராக்ஷஸம்  

உதய்ம்மயாதய்ம்ய  ா௭பி ஏநம் ஸ்தம்டிமல 

நிஷ்பிமபஷது: ௭ 

ஸ விதம்தா பஹுபி ரப்ாகணஃ கடக்ாப்யாம்   

பரிக்ஷத: 

நிஷ்பிஷ்மடா பஹுதா பூஸமௌ ந மமார ஸ ராக்ஷஸ: ௮ 

தம் ப்மரக்்ஷய ராம: ஸுப்ருஶம் அவதய்ம் அ மலாபமம்   

பமயஷு அபய த: ஶ்ரீமாந ்இதம் வ நம் அப்ரவீத ் ௯ 

தபஸா புருஷ வ்யாக்ர ராக்ஷமஸா௭யம் ந ஶக்யமத  

ஶஸ்தம்ரண யுதி நிரம்ஜதும் ராக்ஷஸம் நிகநாவமஹ  ௧0 

தத ்ஶ்ருதவ்ா ராகமவமணாக்தம் ராக்ஷஸ: ப்ரஶ்ரிதம் 

வ : 

இதம் ப்மராவா  காகுதஸ்்தம் விராதஃ புருஷரஷ்பம்  ௧௧ 

ஹமதா௭ஸ்மி புருஷ வ்யாகர் ஶக்ர துல்ய பமலந கவ  

மயா து பூரவ்ம் தவ்ம் மமாஹா நந் ஜ்ஞாத: புருஷரஷ்ப: 

௧௨  

ஸகௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம தாத தவ்ம் விதிமதா மயா 

கவமதஹீ   மஹாபாகா லக்்ஷமண ஶ்  மஹா யஶாஃ 

௧௩ 

அபி ஶாபாத ்அஹம் மகாரம் ப்ரவிஷ்மடா ராக்ஷஸீம் 

தநும் 

தும்புரு ரந்ாம கநத்ரவ்ஃ ஶப்மதா கவஶ்ரவமணந ஹ 

௧௪ 

ப்ரஸாதய்மாந ஶ்  மயா மஸா௭ப்ரவீ நம்ாம் 

மஹாயஶாஃ 

யதா தாஶரதீ ராம ஸ்தவ்ாம் வதிஷ்யதி ஸம்யுமக ௧௫ 

ததா ப்ரக்ருதிம் ஆபநம்நா பவாந ்ஸ்வரக்ம் கமிஷ்யதி 

இதி கவஶ்ரவமணா ராஜா ரம்பா௭௭ஸக்தம் புரா௭நக  

அநுபஸ்தீய மாமநா மாம் ஸம்க்ருதம்தா வ்யஜஹார ஹ 

௧௬ 

தவ ப்ரஸாதா நம்ுக்மதா௭ஹம் அபிஶாபாத ்

ஸுதாருணாத ்
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பவநம் ஸ்வம் கமிஷ்யாமி ஸ்வஸ்தி மவா௭ஸ்து பரம்தப 

௧௭ 

இமதா வஸதி தரம்ாதம்ா ஶரபம்கஃ  ப்ரதாபவாந ்

அதய்௭ரத் மயாஜமந தாத மஹரஷ்ிஃ ஸூரய் ஸநந்ிபஃ 

தம் க்ஷிப்ரம் அபிக  ் தவ்ம் ஸ மத ஶ்மரமயா 

விதாஸ்யதி ௧௮ 

அவமட  ா௭பி மாம் ராம நிக்ஷிப்ய குஶலீ வ்ரஜ 

ரக்ஷஸாம் கத ஸதத்வ்ாநாம் ஏஷ தரம்ஃ ஸநாதநாஃ ௧௯ 

அவமட மய நிதீயநம்த மதஷாம் மலாகாஃ ஸநாதநாஃ 

ஏவம் உகத்வ்ா து காகுதஸ்்தம் விராதஃ ஶர பீடிதஃ 

பபூவ ஸ்வரக் ஸம்ப்ராப்மதா நய்ஸ்த மதமஹா மஹா 

பலஃ ௨0 

த   ்ர்ுதவ்ா ராகமவா வாகய்ம் லக்்ஷமணம் வ்யாதிமதஶ 

ஹ 

கும்ஜர ஸ்மயவ ஸரௌதர் ஸ்ய ராக்ஷஸ்யா௭ஸ்ய 

லக்்ஷமண 

வமந௭ஸ்மிந ்ஸுமஹத ்ஶ்வப்ரம் கநய்தாம் ஸரௌதர் 

கரம்ண: ௨௧ 

இதய்ுகத்வ்ா லக்்ஷமணம் ராம: ப்ரதர: கநய்தா மிதி   

தர்ஸ்ஸதௌ விராதம் ஆக்ரம்ய கம்மட பாமதந வீரய்வாந ் 

௨௨ 

தத: கநிதர்ம் ஆதாய லக்்ஷமண: ஶ்வப்ர முதத்மம் 

அகநத ்பாரஶ்்வத ஸ்தஸ்ய விராத ஸ்ய மஹாதம்ந: ௨௩ 

தம் முகத் கண்டம் நிஷ்பிஷ்ய ஶம்கு கரண்ம் மஹா 

ஸ்வநம் 

விராதம் ப்ராக்ஷிபத ்ஶ்வப்மர நதநத்ம் கபரவ ஸ்வநம் 

௨௪ 

தம் ஆஹமவ நிரஜ்ிதம் ஆஶு விக்ரம ஸ்திஸரௌ   

வுஸபௌ ஸம்யதி ராம லக்்ஷமஸணௌ 

முதா௭நவ்ிஸதௌ சிக்ஷிபது ரப்யாவஹம்  

நதம்த முதக்்ஷிப்ய பிமல து ராக்ஷஸம்  ௨௫ 

அவதய்தாம் ப்மரக்்ஷய மஹா ஸுரஸ்ய ஸதௌ   

ஶிமதந ஶஸ்தம்ரண ததா நரரஷ்ஸபௌ 
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ஸமரத்ய்  ா௭தய்௭ரத் விஶாரஸதௌ உஸபௌ    

பிமல விராத ஸ்ய வதம் ப்ர க்ரது: ௨௬ 

ஸ்வயம் விராமதந ஹி ம்ருதய்ு ராதம்ந:    

ப்ரஸஹ்ய ராமமண வதா௭ரத் மீப்ஸித: 

நிமவதித காநந  ாரிணா ஸ்வயம்    

ந மம வத: ஶஸ்தர் க்ருமதா பமவதிதி  ௨௭ 

த மதவ ராமமண நிஶம்ய பாஷிதம்    

க்ருதா மதி ஸ்தஸ்ய பில ப்ரமவஶமந 

பிலம்   ராமமண பமலந ராக்ஷஸா   

ப்ரமவஶ்ய மாமநந வநம் விநாதிதம் ௨௮ 

ப்ரஹ்ருஷ்ட ரூபா விவ ராம லக்்ஷமஸணௌ   

விராத முரய்ா: ப்ரதமர நிஹதய் ஸதௌ   

நநம்தது ரவ்ீத பஸயௌ மஹா வமந   

ஶிலாபி ரம்த ரத்தது ஶ்  ராக்ஷஸம் ௨௯ 

தத ஸ்து ஸதௌ காம் ந சிதர் காரம்ுஸகௌ  

நிஹதய் ரக்ஷஃ பரிக்ருஹ்ய கமதிலீம் 

விஜஹ்ரது ஸ்ஸதௌ முதிஸதௌ மஹா வமந  

திவி ஸ்திஸதௌ  நத்ர் திவாகரா விவ  ௩0 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  துரத் ஸ்ஸரக்: 

பம்சம ஸரக்: 

ஹதவ்ா து தம் பீம பலம் விராதம் ராக்ஷஸம் வமந 

ததஃ ஸீதாம் பரிஷ்வஜ்ய ஸமாஶ்வாஸ்ய   வீரய்வாந ்

அப்ரவீ ல்லக்்ஷமணம் ராமமா ப்ராதரம் தீப்த மதஜஸம் ௧ 

கஷ்டம் வநம் இதம் துரக்ம் ந   ஸ்மமா வந மகா ராஃ 

அபிக  ்ாமமஹ ஶகீ்ரம் ஶரபம்கம் தமபா தநம் ௨ 

ஆஶ்ரமம் ஶரபம்க ஸ்ய ராகமவா௭பிஜகாம ஹ 

தஸ்ய மதவ ப்ரபாவ ஸ்ய தபஸா பாவிதா௭௭தம்நஃ ௩ 

ஸமீமப ஶரபம்க ஸ்ய ததரஶ் மஹத௭தப்ுதம் 

விப்ராஜமாநம் வபுஷா ஸூரய் கவஶ்வாநமராபமம் ௪ 

அவருஹ்ய ரமதாதஸ்ம்காத ்ஸகாமஶ விபுதா௭நுகம் 

அ ஸம்ஸ்ப்ருஶநத்ம் வஸுதாம் ததரஶ் விபுமதஶ்வரம் 

௫ 

ஸுப்ரபா௭௭பரணம் மதவம் விரமஜா௭ம்பர தாரிணம் 
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த தவ்ிகத: ஏவ பஹுபிஃ பூஜ்யமாநம் மஹாதம்பிஃ ௬ 

ஹரிபி ரவ்ாஜிபி ரய்ுக்தம் அநத்ரிக்ஷ கதம் ரதம் 

ததரஶ்ா௭தூரத ஸ்தஸ்ய தருணா௭௭திதய் ஸநந்ிபம் ௭ 

பாண்டுரா௭ப்ர கந ப்ரகய்ம்  நத்ர் மண்டல ஸநந்ிபம் 

அபஶ்ய தவ்ிமலம்  தர்ம் சிதர் மால்மயாப மஶாபிதம் ௮ 

 ாமர வ்யஜமந  ா௭க்ரம்ய ருக்ம தண்மட மஹா தமந 

க்ருஹீமத வந நாரப்ீயாம் தூயமாமந   மூரத்நி ௯ 

கநத்ரவ்ா௭மர ஸிதத்ா ஶ்  பஹவஃ பரமரஷ்யஃ 

அநத்ரிக்ஷ கதம் மதவம் வாகப்ி: அக்ரய்ாபி: ஈடிமர ௧0 

ஸஹ ஸம்பாஷமாமந து ஶரபம்மகண வாஸமவ 

தர்ுஷ்டவ்ா ஶதக்ரதும் ததர் ராமமா லக்்ஷமணம் 

அப்ரவீத ்

ராமமா௭த ரத முதத்ிஶ்ய லக்்ஷமணாய ப்ரதரஶ்யந ் ௧௧ 

அரச்ிஷ்மம்தம் ஶ்ரியா ஜுஷ்டம் அதப்ுதம் பஶ்ய 

லக்்ஷமண  

ப்ரதபம்த மிவா௭௭திதய்ம் அம்தரிக்ஷ கதம் ரதம்  ௧௨ 

மய ஹயாஃ புருஹூத ஸ்ய புரா ஶக்ர ஸ்ய நஃ ஶ்ருதாஃ 

அநத்ரிக்ஷ கதா திவ்யா: மத இமம ஹரமயா தர்ுவம் ௧௩ 

இமம   புருஷ வ்யாக்ர மய திஷ்டநத்ய்௭பிமதா ரதம் 

ஶதம் ஶதம் கும்டலிமநா யுவாநஃ கடக் பாணயஃ ௧௪ 

விஸ்தீரண் விபுமலாரஸ்கா: பரிகா௭௭யத பாஹவ: 

மஶாணாம்ஶு வஸநா: ஸரம்வ வ்யாக்ரா இவ துராஸதா 

: ௧௫ 

உமரா மதமஶஷு ஸரம்வஷாம் ஹாரா ஜ்வலந 

ஸநந்ிபாஃ 

ரூபம் பிப்ரதி ஸஸௌமிதம்ர பம்  விம்ஶதி வாரஷ்ிகம் 

௧௬ 

ஏத தத்ி கில மதவாநாம் வமயா பவதி நிதய்தா 

யதா இமம புருஷ வ்யாக்ரா தர்ுஶ்யநம்த ப்ரிய தரஶ்நாஃ 

௧௭ 

( ஶரபம்க மஹரம்ஷ ரத்ரஶ்நம் ) 

இகஹவ ஸஹ கவமதஹ்யா முஹூரத்ம் திஷ்ட 

லக்்ஷமண 
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யாவ ஜ்ஜாநாம்ய௭ஹம் வ்யகத்ம் க ஏஷ தய்ுதிமாந ்ரமத 

௧௮ 

தம் ஏவம் உகத்வ்ா ஸஸௌமிதர்ிம் இகஹவ ஸ்தீயதாம் 

இதி 

அபி க்ராம காகுதஸ்்தஃ ஶரபம்கா௭௭ஶ்ரமம் ப்ரதி ௧௯ 

ததஃ ஸம௭பிக  ்நத்ம் ப்மரக்்ஷய ராமம் ஶசீ பதிஃ 

ஶரபம்கம் அநுஜ்ஞாப்ய விபுதாந ்இதம் அப்ரவீத ்௨0 

இமஹாபயாதி அஸஸௌ ராமமா யாவ நம்ாம் நா௭பி 

பாஷமத 

நிஷ்டாம் நயது தாவ தத்ு தமதா மாம் தர்ஷ்டும் அரஹ்தி 

௨௧ 

ஜிதவநத்ம் கர்ுதா௭ரத்ம்   தர்ஷ்டா௭ஹம் அசிராத ்

இமம் 

கரம் ஹி அமநந கரத்வ்யம் மஹத ்அநக்யஃ 

ஸுதுஷ்கரம் 

நிஷ்பாதயிதவ்ா தத ்கரம் தமதா மாம் தர்ஷ்டும் 

அரஹ்தி  ௨௨ 

இதி வஜ்ர ீதம் ஆமநத்ர்ய் மாநயிதவ்ா   தாபஸம் 

ரமதந ஹரி யுக்மதந யஸயௌ திவம் அரிம்தமஃ ௨௩ 

ப்ரயாமத து ஸஹஸ்ரா௭மக்ஷ ராகவஃ ஸபரி  ்தம் 

அக்நிமஹாதர்ம் உபாஸீநம் ஶரபம்கம்ம் உபாகமத ்௨௧ 

தஸ்ய பாஸதௌ   ஸம்க்ருஹ்ய ராமஃ ஸீதா   

லக்்ஷமணஃ 

நிமஷது ஸ்த த௭நுஜ்ஞாதா லப்த வாஸா நிமநத்ர்ிதாஃ 

௨௨ 

ததஃ ஶக்மராபயாநம் து பரய்ப்ரு  ்த ்ஸ ராகவஃ 

ஶரபம்க ஶ்  தத ்ஸரவ்ம் ராகவாய நய்மவதயத ்௨௬ 

மாம் ஏஷ வரமதா ராம ப்ரஹ்ம மலாகம் நிநீஷதி 

ஜிதம் உகம்ரண தபஸா துஷ்ப்ராபம் அகர்ுதாதம்பிஃ 

௨௭ 

அஹம் ஜ்ஞாதவ்ா நர வ்யாகர் வரத்மாநம் அதூரதஃ 

ப்ரஹ்ம மலாகம் ந க  ்ாமி தவ்ாம் அதர்ுஷ்டவ்ா 

ப்ரியா௭திதிம் ௨௮ 
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தவ்யா௭ஹம் புருஷ வ்யாகர் தாரம்ிமகண மஹாதம்நா  

ஸமாகம்ய கமிஷ்யாமி தர்ிதிவம் மதவ மஸவிதம் ௨௯ 

அக்ஷயா நர ஶாரத்ூல ஜிதா மலாகா மயா ஶுபாஃ 

ப்ராஹ்ம்யா ஶ்  நாக ப்ருஷ்டய்ா ஶ்  

ப்ரதிக்ருஹ்ணஷ்ீவ மாமகாந ்௩0 

ஏவம் உகம்தா நர வ்யாக்ரஃ ஸரவ் ஶாஸ்தர் விஶாரதஃ 

ருஷிணா ஶரபம்மகண ராகமவா வாக்யம் அப்ரவீத ்௩௧ 

அஹம் ஏவ ஆஹரிஷ்யாமி ஸரவ் மலாகாந ்மஹா முமந 

ஆவாஸம் து  அஹம் இ  ்ாமி ப்ரதிஷ்டம் இஹ காநமந 

௩௨ 

ராகமவண ஏவம் உகத் ஸ்து ஶக்ர துல்ய பமலந கவ 

ஶரபம்மகா மஹா ப்ராஜ்ஞஃ புந: ஏவ ஆப்ரவீத ்வ ஃ ௩௩ 

இஹ ராம மஹா மதஜ: ஸுதீக்்ஷமணா நாம தாரம்ிக: 

வஸதி அரண்மய தரம்ாதம்ா ஸ மத வாஸம் விதாஸ்யதி  

௩௪ 

ஸுதீக்்ஷணம் அபிக  ் தவ்ம் ஶுஸ ௌ மதமஶ 

தபஸ்விநம் 

ரமணமீய வமநா தம்தமஶ ஸ மத வாஸம் விதாஸ்யதி 

௩௫ 

இமாம் மம்தாகிநீம் ராம ப்ரதி ஸ்மராதாம் அநுவ்ரஜ 

நதீம் புஷ்ப உடுப வஹாம் ததர் ததர் கமிஷ்யஸி ௩௬  

ஏஷ பநத்ா நர வ்யாக்ர முஹூரத்ம் பஶ்ய தாத மாம் 

யாவ ஜ்ஜஹாமி காதர்ாணி ஜீரண்ம் தவ் ம் இமவாரகஃ 

௩௭ 

தமதா௭க்நிம் ஸ ஸமாதாய ஹுதவ்ா  ா௭௭ஜ்மயந 

மநத்ர்வித ்

ஶரபம்மகா மஹா மதஜாஃ ப்ரவிமவஶ ஹுதா௭ஶநம் 

௩௮ 

தஸ்ய மராமாணி மகஶாம் ஶ்  ததாஹா௭க்நி 

ரம்ஹாதம்நஃ 

ஜீரண்ாம் தவ் ம் ததா௭ஸ்தீநி ய   ் மாம்ஸம்   

மஶாணிதம் 
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ராம ஸ்து விஸ்மிமதா ப்ராதர்ா பாரய்யா   ஸஹ 

ஆதம்வாந ்௩௯ 

ஸ   பாவக ஸம்காஶஃ குமாரஃ ஸமபதய்த 

உதத்ாய அக்நி யாத ்தஸ்மா   ்ரபம்மகா வ்யமரா த 

௪0 

ஸ மலாகாந ்ஆஹிதாக்நீநாம் ருஷீணாம்   

மஹாதம்நாம் 

மதவாநாம்   வ்யதிக்ரம்ய ப்ரஹ்ம மலாகம் வ்யமராஹத 

௪௧ 

ஸ புண்ய கரம்ா புவமந தவ்ிஜரஷ்பஃ  

பிதாமஹம் ஸா௭நு ரம் ததரஶ் ஹ 

பிதாமஹ ஶ் ா௭பி ஸமீக்்ஷய தம் தவ்ிஜம்   

நநநத் ஸுஸ்வாகதம் இதய்ுவா  ஹ ௪௨ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட பம் ம ஸரக்: 

ஷஷ்ட ஸ்ஸரக்: 

( ரு ஷீ ணாம் ஶ்ரீராம ஶரணா கதி: ) 

ஶரப0மக திவம் யாமத  முநி ஸம்காஃ ஸமாகதாஃ 

அப்யக  ்நத் காகுதஸ்்தம் ராமம் ஜ்வலித மதஜஸம் ௧ 

கவகாநஸா வாலகில்யாஃ ஸம்ப்ரக்ஷாளா மரசீிபாஃ 

அஶ்மகுடட்ா ஶ்  பஹவஃ பதர்ாஹாரா ஶ்  தாரம்ிகா: 

௨ 

தநம்தா லூக லிந ஶ்க வ தகத மவாநம்ஜ்ஜகாஃ பமர  

காதர் ஶய்யா அஶய்யா ஶ்   தமதவ 

அப்ரா௭வகாஶாகா: ௩ 

முநயஃ ஸலிலா௭ஹாரா வாயு பக்ஷா ஸ்ததா௭பமர 

ஆகாஶ நிலயா ஶ்க வ ததா ஸ்தம்டில ஶாயிநஃ ௪ 

த மதாரத்வ் வாஸிமநா தாநத்ா ஸ்த தா௭௭ரத்ர் பட 

வாஸஸஃ 

ஸஜபா ஶ்  தமபா நிதய்ா ஸ்ததா பம்  தமபா௭நவ்ிதாஃ 

௫ 

ஸரம்வ ப்ராஹ்ம்யா ஶ்ரியா ஜுஷ்டா தர்ுட மயாகாஃ 

ஸமாஹிதாஃ 

ஶரபம்கா௭௭ஶ்ரமம ராமம் அபிஜக்மு ஶ்  தாபஸாஃ ௬ 
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அபிகம்ய   தரம்ஜ்ஞா ராமம் தரம் ப்ருதாம் வரம் 

ஊசுஃ பரம தரம்ஜ்ஞம் ருஷி ஸம்காஃ ஸமாஹிதாஃ ௭ 

தவ்ம் இக்்ஷவாகு குலஸ்யா௭ஸ்ய ப்ருதிவ்யா ஶ்  மஹா 

ரதஃ 

ப்ரதாந ஶ் ா௭ஸி நாத ஶ்  மதவாநாம் மகவாந ்இவ ௮ 

விஶ்ருத ஸ்தர்ிஷு மலாமகஷு யஶஸா விகர்மமண   

பிதர்ு பக்தி ஶ்  ஸதய்ம்   தவ்யி தரம் ஶ்  புஷ்கலஃ ௯ 

தவ்ாம் ஆஸாதய் மஹாதம்ாநம் தரம்ஜ்ஞம் தரம் 

வதஸ்லம் 

அரத்ிதவ்ாத ்நாத வக்்ஷயாம ஸ்த   ் நஃ க்ஷநத்ும் 

அரஹ்ஸி ௧0 

அதரம் ஸ்து மஹாம் ஸ்தாத பமவ தத்ஸ்ய மஹீ பமதஃ 

மயா ஹமரத ்பலி ஷடப்ாகம் ந   ரக்ஷதி புதர்வத ்௧௧ 

யும்ஜாநஃ ஸ்வாந ்இவ ப்ராணாந ்ப்ராகண: இஷ்டாந ்

ஸுதாந ்இவ 

நிதய் யுகத்ஃ ஸதா ரக்ஷந ்ஸரவ்ாந ்விஷய வாஸிநஃ ௧௨ 

ப்ராப்மநாதி ஶாஶ்வதீம் ராம கீரத்ிம் ஸ பஹு 

வாரஷ்ிகீம் 

ப்ரஹ்மணஃ ஸ்தாநம் ஆஸாதய் ததர்  ா௭பி மஹீயமத 

௧௩ 

யத ்கமராதி பரம் தரம்ம் முநி ரம்ூல பலா௭ஶநஃ 

ததர் ராஜ்ஞ ஶ் துரப்ாகஃ ப்ரஜா தரம்மண ரக்ஷதஃ  ௧௪ 

மஸா௭யம் ப்ராஹ்மண பூயிஷ்மடா வாநப்ரஸ்த கமணா 

மஹாந ்

தவ் நந்ாமதா௭நாதவ தர்ாம ராக்ஷகஸ ரப்ாதய்மத 

ப்ருஶம் ௧௫ 

ஏஹி பஶ்ய ஶரரீாணி முநீநாம் பாவிதா௭௭தம்நாம் 

ஹதாநாம் ராக்ஷகஸர ்மகாகர ரப்ஹூநாம் பஹுதா 

வமந ௧௬ 

பம்பா நதீ நிவாஸாநாம் அநு மநத்ாகிநீம் அபி 

சிதர்கூடா௭௭லயாநாம்   கர்ியமத கதநம் மஹத ்௧௭ 

ஏவம் வயம் ந ம்ருஷ்யாமமா விப்ரகாரம் தபஸ்விநாம் 

க்ரியமாணம் வமந மகாரம் ரமக்ஷாபி ரப்ீம கரம்பிஃ ௧௮ 
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தத ஸ்தவ்ாம் ஶரணா௭ரத்ம்   ஶரண்யம் 

ஸமுபஸ்திதாஃ 

பரிபாலய மநா ராம வதய்மாநாந ்நிஶா கரஃ ௧௯ 

பரா ததம்வா கதி: வீர ப்ருதிவ்யாம் மநாபபதய்மத  

பரிபாலய ந: ஸரவ்ாந ்ராக்ஷமஸப்மயா நர்ுபாதம்ஜ  ௨0 

ஏத   ்ர்ுதவ்ா து காகுதஸ்்த ஸ்தாபஸாநாம் 

தபஸ்விநாம் 

இதம் ப்மராவா  தரம்ாதம்ா ஸரவ்ாந ்ஏவ தபஸ்விநஃ ௨௧ 

கநவம் அரஹ்த மாம் வக்தும் ஆஜ்ஞாப்மயா௭ஹம் 

தபஸ்விநாம் 

மகவமல நா௭௭தம் காரம்யண  ப்ரமவஷ்டவ்யம் மயா 

வநம்  

விப்ரகாரம் அபாக்ரஷ்டும் ராக்ஷகஸ: பவதாம் இமம் 

௨௨ 

பிது ஸ்து நிரம்தஶ கர: ப்ரவிஷ்மடா௭ஹ மிதம் வநம்  

பவதாம் அரத் ஸிதத்ய்ரத்ம் ஆகமதா௭ஹம் யதர்ு  ்யா 

௨௩ 

தஸ்ய மம௭யம் வமந வாமஸா பவிஷ்யதி மஹா பலஃ 

௨௪ 

தபஸ்விநாம் ரமண ஶதர்ூந ்ஹநத்ும் இ  ்ாமி 

ராக்ஷஸாந ்

பஶ்யம்து வீரய்ம் ருஷயஃ ஸ ப்ராதுர ்மம தமபா தநா:  

௨௫ 

ததத்வ்ா௭பயம்  ா௭பி தமபா தநாநாம் 

தரம்ம தர்ுதா௭௭தம்ா ஸஹ லக்்ஷமமணந 

தமபா தகந ஶ் ா௭பி ஸஹாரய் வ்ருதத்ஃ   

ஸுதீக்்ஷணம் ஏவா௭பிஜகாம வீரஃ     ௨௬ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட ஷஷ்ட 

ஸ்ஸரக்:  

ஸப்தம ஸ்ஸரக்: 

ராம ஸ்து ஸஹிமதா ப்ராதர்ா ஸீதயா   பரம்தபஃ 

ஸுதீக்்ஷண ஸ்யா௭௭ஶ்ரம பதம் ஜகாம ஸஹ கதர ்

தவ்ிகஜஃ ௧ 
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ஸ கதவ்ா தூரம் அதவ்ாநம் நதீ ஸ்தீரத்வ்ா பஹூதகாஃ 

ததரஶ் விபுலம் கஶலம் மஹா மமகம் இமவாநந்தம் ௨ 

தத ஸ்தத ்இக்்ஷவாகு வஸரௌ ஸததம் விவிகத 

ரத்ர்ுகமஃ 

காநநம் ஸதௌ விவிஶதுஃ ஸீதயா ஸஹ ராகஸவௌ ௩ 

ப்ரவிஷ்ட ஸ்து வநம் மகாரம் பஹு புஷ்ப பல தர்ுமம் 

ததரஶ்ா௭௭ஶ்ரமம் ஏகாநம்த சீர மாலா பரிஷ்க்ருதம் ௪ 

ததர் தாபஸம் ஆஸீநம் மல பம்க ஜடா தரம் 

ராமஃ ஸுதீக்்ஷணம் விதிவ தத்மபா வ்ருதத்ம் அபாஷத 

௫ 

ராமமா௭ஹம் அஸ்மி பகவந ்பவநத்ம் தர்ஷ்டும் ஆகதஃ 

தவ்ம்  மா௭பிவத தரம்ஜ்ஞ மஹரம்ஷ ஸதய் விக்ரம ௬ 

ஸ நிரக்ீ்ஷய தமதா வீரம் ராமம் தரம் ப்ருதாம் வரம் 

ஸமாஶ்லிஷ்ய   பாஹுப்யாம் இதம் வ நம் அப்ரவீத ்௭ 

ஸ்வாகதம் கலு மத வீர ராம தரம் ப்ருதாம் வர 

ஆஶ்ரமமா௭யம் தவ்யா௭௭கர்ாநத்ஃ ஸநாத இவ 

ஸாம்ப்ரதம் ௮ 

ப்ரதீக்ஷமாண: தவ்ாம் ஏவ ந ஆமராமஹ௭ஹம் 

மஹாயஶஃ 

மதவ மலாகம் இமதா வீர மதஹம் தய்கத்வ்ா மஹீ தமல 

௯ 

சிதர்கூடம் உபாதாய ராஜ்ய ப்ரஷ்மடா௭ஸி மம ஶ்ருதஃ 

இமஹாபயாதஃ காகுதஸ்்மதா மதவ ராஜஃ ஶத க்ரதுஃ 

உபாகம்ய   மாம் மதமவா மஹா மதவ: ஸுமரஶ்வர: 

ஸரவ்ா ல்மலாகாந ்ஜிதாந ்ஆஹ மம புண்மயந கரம்ணா 

௧0 

மதஷு மதவரஷ்ி ஜுஷ்மடஷு ஜிமதஷு தபஸா மயா 

ம  தப்்ரஸாதாத ்ஸ பாரய்  ஸ்தவ்ம் விஹரஸ்வ ஸ 

லக்்ஷமணஃ ௧௩ 

தம் உக்ர தபஸம் தீப்தம் மஹரஷ்ிம் ஸதய் வாதிநம் 

ப்ரதய்ுவா ா௭௭தம்வாந ்ராமமா ப்ரஹ்மாணம் இவ 

வாஸவஃ ௧௪ 
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அஹம் ஏவ ஆஹரிஷ்யாமி ஸ்வயம் மலாகாந ்மஹா 

முமந 

ஆவாஸம் து அஹம் இ  ்ாமி ப்ரதிஷ்டம் இஹ காநமந 

௧௫ 

பவாந ்ஸரவ்தர் குஶலஃ ஸரவ் பூத ஹிமத ரதஃ 

ஆகய்ாதஃ ஶரபம்மகந ஸகௌதமமந மஹாதம்நா  ௧௬ 

ஏவம் உகத் ஸ்து ராமமண மஹரஷ்ி ரம்லாக விஶ்ருதஃ 

அப்ரவீ நம்துரம் வாக்யம் ஹரம்ஷண மஹதா௭௭ப்லுதஃ 

௧௭ 

அயம் ஏவா௭௭ஶ்ரமமா ராம குணவாந ்ரம்யதாம் இஹ 

ருஷி ஸம்கா௭நு  ரிதஃ ஸதா மூல பகல ரய்ுதஃ ௧௮ 

இமம் ஆஶ்ரமம் ஆகம்ய ம்ருக ஸம்கா மஹா யஶாஃ 

அடிதவ்ா ப்ரதிக  ்நத்ி மலாபயிதவ்ா௭குமதா பயாஃ 

த   ்ர்ுதவ்ா வ நம் தஸ்ய மஹரம்ஷ 

ரல்க்்ஷமணா௭க்ரஜஃ ௧௯ 

உவா  வ நம் தீமரா விக்ருஷ்ய ஸ ஶரம் தநுஃ 

தாந ்அஹம் ஸுமஹா பாக ம்ருக ஸம்காந ்ஸமாகதாந ்

ஹநய்ாம் நிஶித தாமரண ஶமரணா௭ஶநி வர ்ஸா  ௨0 

பவாந ்ததர் அபிஷஜ்மயத கிம் ஸ்யாத ்க்ரு  ்ர்தரம் ததஃ 

ஏதஸ்மிந ்ஆஶ்ரமம வாஸம் சிரம் து ந ஸமரத்மய ௨௧ 

தம் ஏவம் உகத்வ்ா வரதம் ராமஃ ஸம்தய்ாம் உபாகமத ்

௨௨ 

அநவ்ாஸ்ய பஶ்சிமாம் ஸம்தய்ாம் ததர் வாஸம் 

அகல்பயத ்

ஸுதீஷ்ண ஸ்யா௭௭ஶ்ரமம ரம்மய ஸீதயா 

லக்்ஷமமணந    ௨௩ 

ததஃ ஶுபம் தாபஸ மபாஜ்யம் அநந்ம்  

ஸ்வயம் ஸுதீக்்ஷணஃ புருஷரஷ்பா ப்யாம் 

தாப்யாம் ஸுஸதக்்ருதய் தஸதௌ மஹாதம்ா  

ஸம்தய்ா நிவ்ருதஸ்தௌ ரஜநீம் மமவக்்ஷய    ௨௪ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட ஸப்தம 

ஸ்ஸரக்: 

அஷ்டம ஸ்ஸரக்: 
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 ராம ஸ்து ஸஹ ஸஸௌமிதர்ிஃ 

ஸுதீக்்ஷமணநா௭பிபூஜிதஃ 

 பரிணாம்ய நிஶாம் ததர் ப்ரபாமத ப்ரதய்புதய்த ௧ 

 உதத்ாய து யதா காலம் ராகவஃ ஸஹ ஸீதயா 

 உபஸ்ப்ருஶத ்ஸு ஶமீதந ஜமல மநாதப்ல கநத்ிநா ௨ 

 அத மத௭க்நிம் ஸுராம் ஶ்க வ கவமதஹீ ராம 

லக்்ஷமஸணௌ 

 கால்யம் விதிவத ்அப்யர ்ய் தபஸ்வி ஶரமண வமந ௩ 

 உதயம்தம்  திந கரம் தர்ுஷ்டவ்ா விகத கல்மஷாஃ 

 ஸுதீக்்ஷணம் அபிகம்ய இதம் ஶ்லக்்ஷணம் வ நம் 

அப்ருவந ்௪ 

 ஸுமகாஷிதாஃ ஸ்ம பகவந ்தவ்யா பூஜ்மயந பூஜிதாஃ 

 ஆப்ரு  ்ாமஃ ப்ரயாஸ்யாமமா முநய: தவ்ரயநத்ி நஃ ௫ 

 தவ்ராமமஹ வயம் தர்ஷ்டும் க்ருதஸ்்நம் ஆஶ்ரம 

மண்டலம் 

 ருஷீணாம் புண்ய ஶலீாநாம் தண்டகா௭ரண்ய 

வாஸிநாம் ௬ 

 அப்ய௭நுஜ்ஞாதும் இ  ்ாமஃ ஸஹ ஏபி: முநி புங்ககவஃ 

 தரம் நிதக்ய ஸ்தமபா தாநக்த ரவ்ிஶிகக: இவ 

பாவககஃ ௭ 

 அவிஷஹ்ய ஆதமபா யாவத ்ஸூரம்யா நா௭தி 

விராஜமத 

 அமாரம்கணா௭௭கதாம் லக்்ஷமீம் ப்ராப்ய இவா௭நவ்ய 

வரஜ்ிதஃ ௮ 

 தாவத ்இ  ்ாமமஹ கநத்ும் இதய்ுகத்வ்ா  ரஸணௌ 

முமநஃ 

 வவநம்த ஸஹ ஸஸௌமிதர்ிஃ ஸீதயா ஸஹ ராகவஃ ௯ 

 ஸதௌ ஸம்ஸ்ப்ருஶநஸ்தௌ  ரஸணௌ உதத்ாப்ய முநி 

பும்கவஃ 

 காடம் ஆலிம்க்ய ஸ ஸ்மநஹம் இதம் வ நம் அப்ரவீத ்

௧0 

 அரிஷ்டம் க  ் பநத்ாநம் ராம ஸஸௌமிதர்ிணா ஸஹ 
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 ஸீதயா   அநயா ஸாரத்ம்  ாய மயவா௭நு வ்ருதத்யா 

௧௧ 

 பஶ்யா௭௭ஶ்ரம பதம் ரம்யம் தண்டகா௭ரண்ய 

வாஸிநாம் 

 ஏஷாம் தபஸ்விநாம் வீர தபஸா பாவிதா௭௭தம்நாம் 

௧௨ 

 ஸுப்ராஜ்ய பல மூலாநி புஷ்பிதாநி வநாநி   

 ப்ரஶஸ்த ம்ருக யூதாநி ஶாநத் பக்ஷி கணாநி   ௧௩ 

 புல்ல பம்கஜ ஷம்டாநி ப்ரஸநந் ஸலிலாநி   

 காரண்டவ விகீரண்ாநி தடாகாநி ஸராம்ஸி    ௧௪ 

 தர்க்்ஷயமஸ தர்ுஷ்டி ரம்யாணி கிரி ப்ரஸ்ரவணாநி   

 ரமணயீா நய்௭ரண்யாநி மயூரா௭பிருதாநி   ௧௫ 

 கம்யதாம் வதஸ் ஸஸௌமிதம்ர பவாந ்அபி   க  ்து 

 ஆகநத்வ்யம்   மத தர்ுஷ்டவ்ா புந மரவா௭௭ஶ்ரமம் மம 

௧௬ 

 ஏவம் உக்த: தமத தய்ுக்தவ்ா காகுதஸ்்தஃ ஸஹ 

லக்்ஷமணஃ 

 ப்ரதக்ஷிணம் முநிம் க்ருதவ்ா ப்ரஸ்தாதும் உப க்ரமம 

௧௭ 

 ததஃ ஶுபதமர தூண ீதநுஷீ  ா௭௭யமதக்ஷணா 

 தஸதௌ ஸீதா தமயா ரப்்ராதம்ராஃ கடஸ்கௌ   விமஸலௌ 

ததஃ ௧௮ 

 ஆபதய்   ஶுமப தூண ீ ாமப  ா௭௭தாய ஸஸ்வமந 

 நிஷ்க்ராநஸ்தௌ ஆஶ்ரமாத ்கநத்ும் உஸபௌ ஸதௌ ராம 

லக்்ஷமஸணௌ ௧௯ 

 ஶ்ரீமம்ஸதௌ ரூப ஸம்பநஸ்நௌ தீப்யமாஸநௌ ஸ்வ 

மதஜஸா  

 ப்ரஸ்திஸதௌ தர்ுத  ாஸபௌ ஸதௌ ஸீதயா ஸஹ 

ராகஸவௌ  ௨0 

 இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட அஷ்டம 

ஸ்ஸரக்:  

நவம ஸ்ஸரக்: 
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 ஸுதீக்்ஷமண ந அப்ய௭நு ஜ்ஞாதம் ப்ரஸ்திதம் ரகு 

நநத்நம் 

 கவமதஹீ ஸ்நிக்தயா வா ா பரத்ாரம் இதம் அப்ரவீத ்௧ 

 அயம் தரம்ஃ ஸுஸூக்்ஷமமண விதிநா ப்ராப்யமத 

மஹாந ்

 நிவ்ருதம்தந   ஶக்மயா௭யம் வ்யஸநாத ்காமஜாத ்இஹ 

௨ 

 தர்ண்ீமயவ வ்யஸநா நய்௭தர் காமஜாநி பவ நத்ய்ுத 

 மிதய்ா வாகய்ம் பரமம் தஸ்மா தக்ுருதரா வுஸபௌ 

 பர தாரா௭பி கமநம் விநா கவரம்   ஸரௌதர்தா ௩ 

 மிதய்ா வாகய்ம் ந மத பூதம் ந பவிஷ்யதி ராகவ 

 குமதா௭பிலாஷணம் ஸ்தர்ணீாம் பமரஷாம் தரம் 

நாஶநம் ௪ 

 தவ நாஸ்தி மநுஷ்மயம்தர் ந  ா௭பூ தம்த கதா ந  

 மநஸ்ய௭பி ததா ராம ந க தத ்விதய்மத க்வசித ் ௫ 

 ஸ்வ தார நிரத ஸ்தவ்ம்   நிதய் மமவ நர்ுபாதம்ஜ  

 தரம்ிஷ்ட: ஸதய் ஸம்த ஶ்  பிது ரந்ிரம்தஶ காரக: ௬ 

 ஸதய் ஸம்த மஹா பாக ஶ்ரீமந ்லக்்ஷமண பூரவ்ஜ   

 தவ்யி ஸதய்ம்   தரம் ஶ்  தவ்யி ஸரவ்ம் ப்ரதிஷ்டிதம்  

௭ 

  த   ் ஸரவ்ம் மஹா பாமஹா ஶக்யம் தரத்ும் 

ஜிமதநத்ர்ிகயஃ 

  தவ வஶ்ய இம்தர்ியதவ்ம்   ஜாநாமி ஶுப தரஶ்ந ௮ 

  தர்ுதீயம் ய திதம் ஸரௌதர்ம் பர ப்ராணா௭பி 

ஹிம்ஸநம் 

  நிரக்வரம் கர்ியமத மமாஹாத ்த   ் மத ஸமுப ஸ்திதம் 

௯ 

  ( ராக்ஷஸ ஸம்ஹார விஷமய ஸீதாயா கவமதய்ம் ) 

  ப்ரதிஜ்ஞாத ஸ்தவ்யா வீர தண்டகா௭ரண்ய வாஸிநாம் 

  ருஷீணாம் ரக்ஷணா௭ரத்ாய வதஃ ஸம்யதி ரக்ஷஸாம் 

௧0 

  ஏத நந்ிமிதத்ம்   வநம் தண்டகா இதி விஶ்ருதம் 
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  ப்ரஸ்தித ஸ்தவ்ம் ஸஹ ப்ராதர்ா தர்ுத பாண 

ஶராஸநஃ ௧௧ 

  தத ஸ்தவ்ாம் ப்ரஸ்திதம் தர்ுஷ்டவ்ா மம 

சிநத்ா௭௭குலம் மநஃ 

  தவ் தவ்்ருதத்ம் சிநத்யநத்ய்ா கவபமவ நிஶ்ஶ்மரயஸம் 

ஹிதம் ௧௨ 

  ந ஹி மம மரா மத வீர கமநம் தண்டகாந ்ப்ரதி 

 காரணம் ததர் வக்்ஷயாமி வதநத்ய்ாஃ ஶ்ரூயதாம் மம 

௧௩ 

 தவ்ம் ஹி பாண தநு ஷ்பாணி: ப்ராதர்ா ஸஹ வநம் 

கதஃ 

 தர்ுஷ்டவ்ா வந  ராந ்ஸரவ்ாந ்க ச்ித ்குரய்ாஃ ஶர 

வ்யயம் ௧௪ 

 க்ஷதர்ியாணாம்   ஹி தநு: ஹுதாஶ ஸ்ய இம்தநாநி   

 ஸமீபதஃ ஸ்திதம் மதமஜா பலம் உ  ்ர்யமத ப்ருஶம் 

௧௫ 

 புரா கில மஹா பாமஹா தபஸ்வீ ஸதய்வாக் ஶுசிஃ 

 கஸ்மிம்ஶ்சித ்அபவத ்புண்மய வமந ரத ம்ருக தவ்ிமஜ 

௧௬ 

 த ஸ்கயவ தபமஸா விக்நம் கரத்ும் இநத்ர்ஃ ஶசீ பதிஃ 

 கடக் பாணி: அதா௭௭க  ்த ்ஆஶ்ரமம் பட ரூப தர்ுத ்௧௭ 

 தஸ்மிம் ஸ்தத ்ஆஶ்ரம பமத நிஹிதஃ கடக் உதத்மஃ 

 ஸ நய்ாஸ விதிநா ததத்ஃ புண்மய தபஸி திஷ்டதஃ ௧௮ 

 ஸ தத ்ஶஸ்தர்ம் அநுப்ராப்ய நய்ாஸ ரக்ஷண ததப்ரஃ 

 வமந து வி ரதி ஏவ ரக்ஷந ்ப்ரதய்யம் ஆதம்நஃ ௧௯ 

 யதர் க  ்தி உபாதாதும் மூலாநி   பலாநி   

 ந விநா யாதி தம் கடக்ம் நய்ாஸ ரக்ஷண ததப்ரஃ ௨0 

 நிதய்ம் ஶஸ்தர்ம் பரிவஹந ்க்ரமமண ஸ தமபா தநஃ 

  கார ஸரௌதர்ம்ீ ஸ்வாம் புதத்ிம் தய்கத்வ்ா தபஸி 

நிஶ் யம் ௨௧ 

 ததஃ ஸ ஸரௌதர் அபிரதஃ ப்ரமதம்தா அதரம் கரஷ்ிதஃ 

 தஸ்ய ஶஸ்தர் ஸ்ய ஸம்வாஸா ஜ்ஜகாம நரகம் முநிஃ 

௨0 
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 மயவ மமதத ்புராவ்ருதத்ம் ஶஸ்தர் ஸம்மயாக காரணம்  

 அக்நி ஸம்மயாக வத ்மஹது: ஶஸ்தர் ஸம்மயாக 

உ ய்மத  

 ஸ்மநஹா   ் பஹுமாநா   ் ஸ்மாரமய தவ்ாம் ந 

ஶிக்ஷமய ௨௩ 

 ந கதம் ந ஸா காரய்ா க்ருஹீத தநுஷா தவ்யா 

 புதத்ி ரக்வரம் விநா ஹநத்ும் ராக்ஷஸாந ்

தண்டகா௭௭ஶ்ரிதாந ்

 அபராதம் விநா ஹநத்ும் மலாகாந ்வீர ந காமமய ௨௪ 

 க்ஷதர்ியாணாம் து வீராணாம் வமநஷு நியதாதம்நாம் 

 தநுஷா காரய்ம் ஏதாவத ்ஆரத்ாநாம் அபிரக்ஷணம் ௨௫ 

 க்வ   ஶஸ்தர்ம் க்வ   வநம் க்வ   க்ஷாதர்ம் தபஃ க்வ   

வ்யாவிதத்ம் இதம் அஸ்மாபிஃ மதஶ தரம் ஸ்து 

பூஜ்யதாம் ௨௬ 

தத ்ஆரய் கலுஷா புதத்ிஃ ஜாயமத ஶஸ்தர் மஸவநாத ்

புநர ்கதவ்ா து அமயாதய்ாயாம் க்ஷதர் தரம்ம் 

 ரிஷ்யஸி ௨௭ 

அக்ஷயா து பமவத ்ப்ரதீிஃ ஶ்வஶ்ரூ ஶ்வஶுரமயா: மம 

யதி ராஜ்யம் ஹி ஸநந்ய்ஸ்ய பமவ ஸ்தவ்ம் நிரமதா 

முநிஃ ௨௮ 

தரம்ாத ்அரத்ஃ ப்ரபவதி தரம்ாத ்ப்ரபவமத ஸுகம் 

தரம்மண லபமத ஸரவ்ம் தரம் ஸாரம் இதம் ஜகத ்௨௯ 

ஆதம்ாநம் நியகம ஸ்கத  ஸ்கதஃ கரஷ்யிதவ்ா 

ப்ரயதந்தஃ 

ப்ராப்யமத நிபுகண: தரம்மா ந ஸுகா ல்லப்யமத 

ஸுகம் ௩0 

நிதய்ம் ஶுசி மதிஃ ஸஸௌம்ய  ர தரம்ம் தமபா வமந 

ஸரவ்ம் ஹி விதிதம் துப்யம் தக்ரமலாகய்ம் அபி 

ததத்வ்தஃ ௩௧ 

ஸ்தர் ீ ாபலாத ்ஏதத ்உதாஹ்ருதம் மம 

தரம்ம்   வகத்ும் தவ கஃ ஸமரத்ஃ 

வி ாரய் புதத்ய்ா து ஸஹா௭நுமஜந  

யத ்மரா மத தத ்குரு மா சிமரண  ௩௨ 
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இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட நவம ஸ்ஸரக்: 

தஶம ஸ்ஸரக்: 

 வாக்யம் ஏதத ்து கவமதஹ்யா வ்யாஹ்ருதம் பரத்ர்ு 

பகத்யா 

 ஶ்ருதவ்ா தரம்ம ஸ்திமதா ராமஃ ப்ரதய்ு வா ா௭த 

கமதிலீம் ௧ 

        ( ஶ்ரீ ராம ஸ்ய ஸ்வ ப்ரதிஜ்ஞாதாரத் நிஷ்டா ) 

 ஹிதம் உக்தம் தவ்யா மதவி ஸ்நிகத்யா ஸதர்ுஶம் 

வ ஃ 

 குலம் வ்யபதிஶநத்ய்ா   தரம்ஜ்மஞ ஜநகா௭௭தம்மஜ ௨ 

 கிம் து வக்்ஷயா ம்ய௭ஹம் மதவி தவ்கய மவாக்தம் 

இதம் வ ஃ 

 க்ஷதர்ிகய: தாரய்மத  ாமபா ந ஆரத் ஶப்மதா பமவத ்

இதி ௩ 

 மாம் ஸீமத ஸ்வயம் ஆகம்ய ஶரண்யா: ஶரணம் கதா: 

 மத   ஆரத்ா தண்டகா௭ரண்மய முநயஃ ஸம்ஶித 

வ்ரதாஃ ௪ 

 வஸநம்தா தரம் நிரதா வமந மூல பலா௭ஶநாஃ 

 ந லபநம்த ஸுகம் பீதா ராக்ஷகஸஃ க்ரூர கரம்பிஃ ௫ 

 காமல காமல   நிரதா நியகம: விவிகத: வமந 

 பக்்ஷயநம்த ராக்ஷகஸ: பீகம: நர மாம்மஸாபஜீவிபிஃ ௬ 

 மத பக்்ஷயமாணா முநமயா தண்டகா௭ரண்ய வாஸிநஃ 

 அஸ்மாந ்அப்யவபதம்யதி மாம் ஊசு: தவ்ிஜ ஸதத்மாஃ 

௭ 

 மயா து வ நம் ஶ்ருதவ்ா மதஷாம் ஏவம் முகா   ்ய்ுதம் 

 க்ருதவ்ா  ரண ஶுஶ்ரூஷாம் வாக்யம் ஏதத ்

உதாஹ்ருதம் ௮ 

 ப்ரஸீதநத்ு பவநம்தா மம ஹ்ர:ீ ஏஷா ஹி மமா௭துலா 

 ய தீதர்ுகஶ: அஹம் விப்கர: உபஸ்மதகய: உபஸ்திதஃ 

 கிம் கமராமீதி   மயா வ்யாஹ்ருதம் தவ்ிஜ ஸநந்ிஸதௌ 

௯ 

 ஸரக்வ: ஏகத: ஸமாகம்ய வாக் இயம் ஸமுதாஹ்ருதா 
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 ராக்ஷகஸ: தண்டகா௭ரண்மய பஹுபிஃ காம ரூபிபிஃ 

௧0 

 அரத்ிதாஃ ஸ்ம ப்ருஶம் ராம பவாந ்ந: ததர் ரக்ஷது  ௧௧ 

 மஹாம காமல து ஸம்ப்ராப்மத பரவ் காமலஷு  ா௭நக 

 தரஷ்யநத்ி ஸுதுரத்ரஷ்ா ராக்ஷஸாஃ பிஶிதா௭ஶநாஃ  

௧௨ 

 ராக்ஷகஸ:  தரஷ்ிதாநாம்   தாபஸாநாம் தபஸ்விநாம் 

 கதிம் ம்ருகயமாணாநாம் பவாந ்நஃ பரமா கதிஃ ௧௩ 

 காமம் தபஃ ப்ரபாமவந ஶகத்ா ஹநத்ும் நிஶா ராந ்

 சிரா௭௭ரஜ்ிதம் து மந  ்ாம ஸ்தபஃ கண்டயிதும் வயம் 

௧௪ 

 பஹு விக்நம் தமபா நிதய்ம் துஶ் ரம் க வ ராகவ 

 மதந ஶாபம் ந மும் ாமமா பக்்ஷயமாணா ஶ்  

ராக்ஷகஸஃ ௧௫ 

 தத ்அரத்ய்மாநாந ்ரமக்ஷாபி: தண்டகா௭ரண்ய 

வாஸிபிஃ 

 ரக்ஷ ந: தவ்ம்  ஸஹ ப்ராதர்ா தவ் நந்ாதா ஹி வயம் வமந 

௧௬ 

 மயா க தத ்வ ஃ ஶ்ருதவ்ா காரத்ஸ்்நம்யந பரிபாலநம் 

 ருஷீணாம் தண்டகா௭ரண்மய ஸம்ஶ்ருதம் 

ஜநகா௭௭தம்மஜ ௧௭ 

 ஸம்ஶ்ருதய்   ந ஶக்்ஷயாமி ஜீவமாநஃ ப்ரதிஶ்ரவம் 

 முநீநாம் அநய்தா கரத்ும் ஸதய்ம் இஷ்டம் ஹி மம ஸதா 

௧௮ 

 அபி அஹம் ஜீவிதம் ஜஹ்யாம் தவ்ாம் வா ஸீமத ஸ 

லக்்ஷமணாம் 

 ந து ப்ரதிஜ்ஞாம் ஸம்ஶ்ருதய் ப்ராஹ்மமணப்மயா 

விமஶஷதஃ ௧௯ 

 தத ்அவஶ்யம் மயா காரய்ம் ருஷீணாம் பரிபாலநம் 

 அநுக்மதநா௭பி கவமதஹி ப்ரதிஜ்ஞாய து கிம் புநஃ ௨0 

 மம ஸ்மநஹா   ் ஸஸௌஹாரத்ாத ்இதம் உக்தம் 

தவ்யா௭நமக 
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 பரிதுஷ்மடா௭ஸ்ம்ய௭ஹம் ஸீமத ந 

ஹ்ய௭நிஷ்மடா௭நுஶிஷ்யமத ௨௧ 

 ஸதர்ுஶம்  ா௭நுரூபம்   குல ஸ்ய தவ  ா௭௭தம்ந: 

 ஸ தரம்  ாரிண ீமம தவ்ம் ப்ராமணப்மயா௭பி கரயீஸீ  

௨௨ 

 இ தம்யவம் உக்தவ்ா வ நம் மஹாதம்ா  

 ஸீதாம் ப்ரியாம் கமதில ராஜ புதர்ம்ீ 

 ராமமா தநுஷ்மாந ்ஸஹ லக்்ஷமமணந 

 ஜகாம ரம்யாணி தமபாவநாநி    ௨௩ 

 இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட தஶம ஸ்ஸரக்: 

ஏகாதஶ ஸ்ஸரக்: 

அக்ரதஃ ப்ரயஸயௌ ராமஃ ஸீதா மதம்ய ஸுமதய்மா 

ப்ருஷ்டத ஸ்து தநு ஷ்பாணி: லக்்ஷமமணா௭நுஜகாம ஹ 

௧ 

ஸதௌ பஶ்யமாஸநௌ விவிதாந ்கஶல ப்ரஸ்தாந ்வநாநி 

  

நதீ ஶ்  விவிதா ரம்யா ஜக்மதுஃ ஸஹ ஸீதயா ௨ 

ஸாரஸாந ் கர்வாகாம் ஶ்  நதீ புலிந  ாரிணஃ 

ஸராம்ஸி   ஸபதம்ாநி யுக்தாநி ஜலகஜஃ கககஃ ௩ 

யூத பதத்ாம் ஶ்  ப்ருஷதாந ்மமதாநம்தத்ாந ்

விஷாணிநஃ 

மஹிஷாம் ஶ்  வராஹாம் ஶ்  கஜாம் ஶ்  தர்ும 

கவரிணஃ ௪ 

மத கதவ்ா தூரம் அதவ்ாநம் லம்பமாமந திவாகமர 

ததர்ுஶுஃ ஸஹிதா ரம்யம் தடாகம் மயாஜநா௭௭யதம் 

௫ 

பதம் புஷ்கர ஸம்பாதம் கஜ யூகத : அலம்க்ருதம் 

ஸாரகஸ: ஹம்ஸ காதம்கபஃ ஸம்குலம் ஜல  ாரிபிஃ 

௬ 

ப்ரஸநந் ஸலிமல ரம்மய தஸ்மிந ்ஸரஸி ஶுஶ்ருமவ 

கீத வாதிதர் நிரம்காமஷா ந து கஶ் ந தர்ுஶ்யமத  ௭ 

ததஃ ஸகௌதூஹலாத ்ராமமா லக்்ஷமண ஶ்  மஹா ரதஃ 

முநிம் தரம் ப்ருதம் நாம ப்ரஷ்டும் ஸமுப க்ரமம ௮ 
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இதம் அதய்௭தப்ுதம் ஶ்ருதவ்ா ஸரம்வஷாம் மநா 

மஹாமுமந 

ஸகௌதூஹலம் மஹ ஜ்ஜாதம் கிம் இதம் ஸாது கதய்தாம் 

வக்தவ்யம் யதி ம த ்விப்ர நா௭தி குஹ்யம் அபி ப்ரமபா  

௯ 

மதந ஏவம் உகம்தா தரம்ாதம்ா ராகமவண முநி ஸ்ததா 

ப்ரபாவம் ஸரஸஃ க்ருதஸ்்நம் ஆகய்ாதும் உப க்ரமம ௧0 

இதம் பம் ாப்ஸமரா நாம தடாகம் ஸாரவ் காலிகம் 

நிரம்ிதம் தபஸா ராம முநிநா மாம்டகரண்ிநா ௧௧ 

ஸ ஹி மதமப தப ஸ்தீவ்ரம் மாம்டகரண்ி ரம்ஹா முநிஃ 

தஶ வரஷ் ஸஹஸ்ராணி வாயு பமக்ஷா ஜலா௭௭ஶ்ரய: 

௧௨ 

ததஃ ப்ரவ்யதிதாஃ ஸரம்வ மதவாஃ ஸா௭கந்ிபுமராகமாஃ 

அப்ருவந ்வ நம் ஸரம்வ பரஸ்பர ஸமாகதாஃ ௧௩ 

அஸ்மாகம் கஸ்யசித ்ஸ்தாநம் ஏஷ ப்ராரத்யமத முநிஃ 

இதி ஸம்விக்ந மநஸ: ஸரம்வ மத தர்ிதிஸவௌகஸ:  ௧௪ 

ததஃ கரத்ும் தமபா விக்நம் ஸரக்வ: மதகவ: 

நிமயாஜிதாஃ 

ப்ரதாநா௭ப்ஸரஸஃ பம்  விதய்ு   ்லித வர ்ஸஃ ௧௫ 

அப்ஸமராபி: தத: தாபி: முநி: தர்ுஷ்ட பராவரஃ 

நீமதா மதந வஶ்யதவ்ம் ஸுராணாம் காரய் ஸிதத்மய 

௧௬ 

தா ஶ்க வா௭௭ ப்ஸரஸஃ பம்  முமநஃ பதநீ்தவ்ம் 

ஆகதாஃ 

தடாமக நிரம்ிதம் தாஸாம் அஸ்மிந ்அநத்ரஹ்ிதம் 

க்ருஹம் ௧௭ 

ததக்ர வா௭௭ப்ஸரஸஃ பம்  நிவஸநத்ம்யா யதா 

ஸுகம் 

ரமயநத்ி தமபாமயாகா நம்ுநிம் ஸயௌவநம் ஆஸ்திதம் 

௧௮ 

தாஸாம் ஸம்க்ரடீமாநாநாம் ஏஷ வாதிதர் நிஸ்வநஃ 

ஶ்ரூயமத பூஷமணா நம்ிஶ்மரா கீத ஶப்மதா மமநா 

ஹரஃ ௧௯ 
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ஆஶ் ரய்ம் இதி த ஸ்கயத தவ் நம் பாவிதாதம்நஃ 

ராகவஃ ப்ரதிஜக்ராஹ ஸஹ ப்ராதர்ா மஹாயஶாஃ ௨0 

ஏவம் கதயமாந ஸ்ய ததரஶ்ா௭௭ஶ்ரம மம்டலம் 

குஶ சீர பரிக்ஷிப்தம் நாநா வ்ருக்ஷ ஸமாவ்ருதம் ௨௧ 

ப்ரவிஶ்ய ஸஹ கவமதஹ்யா லக்்ஷமமணந   ராகவஃ 

உவாஸ முநிபி: ஸரக்வ:பூஜ்யமாமநா மஹா யஶா: ௨௧ 

ததா தஸ்மிந ்ஸ காகுதஸ்்தஃ ஶ்ரீமதய்ா௭௭ஶ்ரம 

மண்டமல 

உஷிதவ்ா து ஸுகம் ததர் பூஜ்யாமாமநா மஹரஷ்ிபிஃ 

௨௩ 

ஜகாம   ஆஶ்ரமாம் ஸ்மதஷாம் பரய்ாமயண 

தபஸ்விநாம் 

மயஷாம் உஷிதவாந ்பூரவ்ம் ஸகாமஶ ஸ 

மஹா௭ஸ்தர்வித ்௨௪ 

க்வசித ்பரிதஶாந ்மாஸாந ்ஏகம் ஸம்வதஸ்ரம் க்வசித ்

க்வசி   ்  துமரா மாஸாந ்பம்  ஷட ்ா௭பராந ்க்வசித ்

௨௫ 

அபரதர் அதிகாந ்மாஸாந ்அதய்௭ரத்ம் அதிகம் க்வசித ்

தர்நீ ்மாஸாந ்அஷ்டமாஸாம் ஶ்  ராகமவா நய்வஸத ்

ஸுகம் ௨௬ 

ததா ஸம்வஸத ஸ்தஸ்ய முநீநாம் ஆஶ்ரமமஷு கவ 

ரமத:   ஆநுகூல்மயந யயுஃ ஸம்வதஸ்ரா தஶ ௨௭ 

பரிஸ்ருதய்   தரம்ஜ்மஞா ராகவஃ ஸஹ ஸீதயா 

ஸுதீக்்ஷண ஸ்ய ஆஶ்ரமம் ஶ்ரீமாந ்புந மரவ ஆஜகாம 

ஹ ௨௮ 

ஸ தம் ஆஶ்ரமம் ஆகம்ய முநிபிஃ ப்ரதிபூஜிதஃ 

ததர்ா௭பி நய்வஸ தர்ாமஃ கம்சித ்காலம் அரிம்தமஃ 

௨௯ 

அதா௭௭ஶ்ரம ஸ்மதா விநயாத ்கதாசித ்தம் மஹா 

முநிம் 

உபாஸீநஃ ஸ காகுதஸ்்தஃ ஸுதீக்்ஷணம் இதம் அப்ரவீத ்

௩0 

அஸ்மிந ்அரண்மய பகவந ்அகஸ்தம்யா முநி ஸதத்மஃ 
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வஸதீதி மயா நிதய்ம் கதாஃ கதயதாம் ஶ்ருதம் ௩௧ 

ந து ஜாநாமி தம் மதஶம் வநஸ்யா௭ஸ்ய மஹதத்யா 

குதர்ா௭௭ஶ்ரம பதம் புண்யம் மஹரம்ஷ ஸ்தஸ்ய 

தீமதஃ ௩௨ 

ப்ரஸாதா தத்தர் பவதஃ ஸா௭நுஜஃ ஸஹ ஸீதயா 

அகஸ்தய்ம் அபிக ம் யம் அபிவாதயிதும் முநிம் ௩௩ 

மமநா ரமதா மஹாந ்ஏஷ ஹ்ருதி ஸம்பரிவரத்மத 

யதி அஹம் தம் முநி வரம் ஶுஶ்ரூமஷயம௭பி 

ஸ்வயம்௩௪ 

இதி ராம ஸ்ய ஸ முநிஃ ஶ்ருதவ்ா தரம்ாதம்மநா வ ஃ 

ஸுதீக்்ஷணஃ ப்ரதய்ுவா ம தம் ப்ரமீதா 

தஶரதா௭௭தம்ஜம் ௩௫ 

அஹம் அபி ஏதத ்ஏவ தவ்ாம் வக்து காமஃ 

ஸலக்்ஷமணம் 

அகஸ்தய்ம் அபிக ம் தி ஸீதயா ஸஹ ராகவ ௩௬ 

திஷ்டய்ா து இதாநீம் அரம்த௭ஸ்மிந ்ஸ்வயம் ஏவ 

ப்ரவீஷி மாம் 

அஹம் ஆகய்ாமி மத வதஸ் யதர்ா௭கஸ்தம்யா மஹா 

முநிஃ ௩௭ 

மயாஜநாந ்ஆஶ்ரமாத ்தாத யாஹி  தவ்ாரி கவ ததஃ 

தக்ஷிமணந மஹாந ்ஶ்ரீமாந ்அகஸ்தய் ப்ராது: ஆஶ்ரமஃ 

௩௮ 

ஸ்தலீ ப்ராமய வமநாதம்தமஶ பிப்பலீ வந மஶாபிமத 

பஹு புஷ்ப பமல ரம்மய நாநா ஶகுநி நாதிமத ௩௯ 

பதம்ிநம்யா விவிதா ஸ்ததர் ப்ரஸநந் ஸலிலாஃ ஶிவாஃ 

ஹம்ஸ காரண்ட வா௭௭கீரண்ா ஶ் க்ரவாமகாப 

மஶாபிதாஃ ௪0 

ததக்ரகாம் ரஜநீம் உஷ்ய ப்ரபாமத ராம கம்யதாம் 

தக்ஷிணாம் திஶம் ஆஸ்தாய வந கண்ட ஸ்ய 

பாரஶ்்வதஃ 

ததர்ா௭கஸ்தய்ா௭௭ஶ்ரம பதம் கதவ்ா மயாஜநம் 

அநத்ரம் ௪௧ 

ரமணமீய வமநா தம்தமஶ பஹு பாதப ஸம்வ்ருமத 
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ரம்ஸ்யமத ததர் கவமதஹீ லக்்ஷமண ஶ்  தவ்யா ஸஹ 

௪௨ 

ஸ ஹி ரம்மயா வமநா தம்தமஶா பஹு பாதப ஸம்குலஃ 

யதி புதத்ிஃ கர்ுதா தர்ஷ்டும் அகஸ்தய்ம் தம் மஹா 

முநிம் 

அதக்யவ கமமந புதத்ிம் மரா யஸ்வ மஹா யஶஃ ௪௩ 

இதி ராமமா முமநஃ ஶ்ருதவ்ா ஸஹ ப்ராதர்ா௭பிவாதய்   

ப்ரதஸ்மத௭கஸ்தய்ம் உதத்ிஶ்ய ஸா௭நுஜஃ ஸஹ 

ஸீதயா ௪௪ 

பஶ்யந ்வநாநி சிதர்ாணி பரவ்தாம்   அப்ர ஸநந்ிபாந ்

ஸராம்ஸி ஸரித ஶ்க வ பதி மாரக் வஶா௭நுகாஃ ௪௫ 

ஸுதீக்்ஷமண மநாபதிஷ்மடந கதவ்ா மதந பதா ஸுகம் 

இதம் பரம ஸம்ஹ்ருஷ்மடா வாக்யம் லக்்ஷமணம் 

அப்ரவீத ்௪௬ 

ஏதத ்ஏவா௭௭ஶ்ரம பதம் நூநம் தஸ்ய மஹாதம்நஃ 

அகஸ்தய் ஸ்ய முமந ரப்்ராது: தர்ுஶ்யமத புண்ய 

கரம்ணஃ ௪௭ 

யதா ஹீ மம வநஸ்யா௭ஸ்ய ஜ்ஞாதாஃ பதி ஸஹஸ்ரஶஃ 

ஸநந்தாஃ பல பாமரண புஷ்ப பாமரண   தர்ுமாஃ ௪௮ 

பிப்பலீநாம்   பக்வாநாம் வநாத ்அஸ்மாத ்உபாகதஃ 

கநம்தா௭யம் பவமநா தக்்ஷிப்தஃ ஸஹஸா கடுமகாதயஃ 

௪௯ 

ததர் ததர்   தர்ுஶ்யநம்த ஸம்க்ஷிப்தாஃ காஷ்ட 

ஸம் யாஃ 

லூநா ஶ்  பதி தர்ுஶ்யநம்த தரப்ா கவடூரய் வர ்ஸஃ ௫0 

ஏத   ் வந மதய் ஸ்தம் க்ருஷ்ணா௭ப்ர ஶிகமரா பமம் 

பாவக ஸ்யா௭௭ஶ்ரம ஸ்த ஸ்ய தூமா௭க்ரம் 

ஸம்ப்ரதர்ுஶ்யமத ௫௧ 

விவிகம்தஷு   தீரம்தஷு கர்ுத ஸ்நாநா தவ்ி ஜாதயஃ 

புஷ்மபாபஹாரம் குரவ்நத்ி குஸுகமஃ ஸ்வயம் 

ஆரஜ்ித: ௫௨ 

தத ்ஸுதீக்்ஷண ஸ்ய வ நம் யதா ஸஸௌம்ய மயா 

ஶ்ருதம் 
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அகஸ்தய்ஸ்யா௭௭ஶ்ரமமா ப்ராது: நூநம் ஏஷ 

பவிஷ்யதி ௫௩ 

நிக்ருஹ்ய தரஸா ம்ருதய்ும் மலாகாநாம் ஹித 

காம்யயா 

யஸ்ய ப்ராதர்ா க்ருமதயம் திக் ஶரண்யா புண்ய 

கரம்ணா ௫௪ 

இஹ ஏகதா கில க்ரூமரா வாதாபி: அபி   இல்வலஃ 

ப்ராதஸரௌ ஸஹிஸதௌ ஆஸ்தாம் ப்ராஹ்மணகஸ்நௌ 

மஹா ஸுஸரௌ ௫௫ 

தாரயந ்ப்ராஹ்மணம் ரூபம் இல்வலஃ ஸம்ஸ்க்ருதம் 

வதந ்

ஆமநத்ர்யதி விப்ராந ்ஸ்ம ஶ்ராதத்ம் உதத்ிஶ்ய 

நிரக்்ருணஃ ௫௬ 

ப்ராதரம் ஸம்ஸ்க்ருதம் ப்ராதா தத ஸ்தம் மமஷ 

ரூபிணம் 

தாந ்தவ்ிஜாந ்மபாஜயா மாஸ ஶ்ராதத் தர்ுஷ்மடந 

கரம்ணா ௫௭ 

தமதா புகத்வதாம் மதஷாம் விப்ராணாம் 

இல்வமலா௭ப்ரவீத ்

வாதாமப நிஷ்க்ரமஸ்மவதி ஸ்வமரண மஹதா வதந ்

௫௮ 

தமதா ப்ராது ரவ் ஃ ஶ்ருதவ்ா வாதாபி: மமஷவந ்நதந ்

பிதத்வ்ா பிதவ்ா ஶரரீாணி ப்ராஹ்மணாநாம் 

விநிஷ்பதத ்௫௯ 

ப்ராஹ்மணாநாம் ஸஹஸ்ராணி கத: ஏவம் காம 

ரூபிபிஃ 

விநாஶிதாநி ஸம்ஹதய் நிதய்ஶஃ பிஶிதா௭ஶகநஃ  ௬0 

அகஸ்தம்யந ததா மதகவஃ ப்ராரத்ிமதந மஹரஷ்ிணா 

அநுபூய கில ஶ்ராதம்த பக்ஷிதஃ ஸ மஹா ஸுரஃ ௬௧ 

ததஃ ஸம்பநந்ம் இதி உகத்வ்ா ததத்வ்ா 

ஹஸ்தா௭வமஸ நம் 

ப்ராதரம் நிஷ்க்ரமஸ்மவதி இல்வலஃ மஸா௭ப்யபாஷத 

௬௨ 
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தம் ததா பாஷமாணம் து ப்ராதரம் விப்ர காதிநம் 

அப்ரவீத ்ப்ரஹஸந ்தீமாந ்அகஸ்தம்யா முநி ஸதத்மஃ 

௬௩ 

குமதா நிஷ்க்ரமிதும் ஶகத்ி: மயா ஜீரண் ஸ்ய ரக்ஷஸஃ 

ப்ராது ஸ்மத மமஷ ரூப ஸ்ய கதஸ்ய யம ஸாதநம் ௬௪ 

அத தஸ்ய வ ஃ ஶ்ருதவ்ா ப்ராது: நிதந ஸம்ஶ்ரயம் 

ப்ரதரஷ்யிதும் ஆமரமப முநிம் க்மராதாத ்நிஶா ரஃ ௬௫ 

மஸா௭பிதர்வந ்தவ்ிஜ ஶ்மரஷ்டம் தம் முநிநா தீப்த 

மதஜஸா 

 க்ஷுஷா௭நல கல்மபந நிரத்க்மதா நிதநம் கதஃ  ௬௬ 

தஸ்யா௭யம் ஆஶ்ரமமா ப்ராது ஸ்தடாக வந மஶாபிதஃ 

விப்ரா௭நுகம்பயா மயந கரம்மதம் துஷ்கரம் க்ருதம் ௬௭ 

ஏவம் கதயமாந ஸ்ய தஸ்ய ஸஸௌமிதர்ிணா ஸஹ 

ராமஸ்யா௭ஸ்தம் கதஃ ஸூரய்ஃ ஸம்தய்ா 

காமலா௭ப்யவரத்த ௬௮ 

உபாஸ்ய பஶ்சிமாம் ஸம்தய்ாம் ஸஹ ப்ராதர்ா யதா 

விதி 

ப்ரவிமவஶா௭௭ஶ்ரம பதம் தம் ருஷிம்  ா௭ப்யவாதயந ்

௬௯ 

ஸம்யக் ப்ரதிக்ருஹீத ஸ்து முநிநா மதந ராகவஃ 

நய்வஸத ்தாம் நிஶாம் ஏகாம் ப்ராஶ்ய மூல பலாநி   ௭0 

தஸ்யாம் ராதர்ய்ாம் வ்யதீதாயாம் விமமல ஸூரய் 

மண்டமல 

ப்ராதரம் தம் அகஸ்தய் ஸ்ய ஆமநத்ர்யத ராகவஃ ௭௧ 

அபிவாதமய தவ்ா பகவந ்ஸுகம் அதய்ுஷிமதா நிஶாம் 

ஆமநத்ர்மய தவ்ாம் க  ்ாமி குரும் மத தர்ஷ்டும் 

அக்ரஜம் ௭௨ 

கம்யதாம் இதி மத மநாகம்தா ஜகாம ரகு நநத்நஃ 

யமதா தத்ிஷ்மடந மாரம்கண வநம் த   ்ா௭வமலாகயந ்

௭௩ 

நீவாராந ்பநஸாம் ஸ்தாலாம் ஸ்திமிஶாந ்வம்ஜுளாந ்

தவாந ்
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சிரிபில்வாந ்மதூகாம் ஶ்  பில்வாந ்அபி   திநத்ுகாந ்

௭௪ 

புஷ்பிதாந ்புஷ்பிதா௭க்ராபி ரல்தாபி: அநுமவஷ்டிதாந ்

ததரஶ் ராமஃ ஶதஶ ஸ்ததர் காநத்ார பாதபாந ் ௭௫ 

ஹஸ்தி ஹஸ்கத ரவ்ிம்ருதிதாந ்வாநகர: 

உபமஶாபிதாந ்

மதக்தஃ ஶகுநி ஸம்கக ஶ்  ஶதஶஃ ப்ரதிநாதிதாந ்

௭௬ 

தமதா௭ப்ரவீத ்ஸமீப ஸ்தம் ராமமா ராஜீவ மலா நஃ 

ப்ருஷ்டமதா௭நுகதம் வீரம் லக்்ஷமணம் லக்்ஷமி வரத்நம் 

௭௭ 

ஸ்நிக்த பதர்ா யதா வ்ருக்ஷா யதா க்ஷாம்த ம்ருக 

தவ்ிஜாஃ 

ஆஶ்ரமமா நா௭தி தூரஸ்மதா மஹரம்ஷ 

ரப்ாவிதா௭௭தம்நஃ ௭௮ 

அகஸ்தய் இதி விக்யாமதா மலாமக ஸ்மவகநவ 

கரம்ணா 

ஆஶ்ரமமா தர்ுஶ்யமத தஸ்ய பரிஶ்ராநத் ஶ்ரம அபஹஃ 

௭௯ 

ப்ராஜ்ய தூம ஆகுல வந: சீர மாலா பரிஷ்கர்ுதஃ 

ப்ரஶாநத் ம்ருக யூத ஶ்  நாநா ஶகுநி நாதிதஃ ௮0 

நிக்ருஹ்ய தரஸா ம்ருதய்ும் மலாகாநாம் ஹித 

காம்யயா 

தக்ஷிணா திகக்்ருதா மயந ஶரண்யா புண்ய கரம்ணா  

௮௧ 

தஸ்மயதம் ஆஶ்ரம பதம் ப்ரபாவா தய்ஸ்ய ராக்ஷகஸஃ 

திகியம் தக்ஷிணா தர்ாஸாத ்தர்ுஶ்யமத மநாபபுஜ்யமத 

௮௨ 

யதா ப்ரப்ருதி   ஆக்ராநத்ா திகி யம் புண்ய கரம்ணா 

ததா ப்ரப்ருதி நிரக்வராஃ ப்ரஶாநத்ா ரஜநீ  ராஃ  ௮௩ 

நாம்நா ம யம் பகவமதா தக்ஷிணா திக் ப்ரதக்ஷிணா 

ப்ரதிதா தர்ிஷு மலாமகஷு துரத்ரஷ்ா க்ரூர கரம்பிஃ  

௮௪ 
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மாரக்ம் நிமராதத்ும் நிரமதா பாஸ்கர 

ஸ்யா௭௭ மலாதத்மஃ 

ஸம்மதஶம் பாலயம் ஸ்தஸ்ய விநத்ய்: ஶ்கஶமலா ந 

வரத்மத ௮௫ 

அயம் தீரக்ாயுஷ ஸ்தஸ்ய மலாமக விஶ்ருத கரம்ணஃ 

அகஸ்தய் ஸ்யா௭௭ஶ்ரமஃ ஶ்ரீமாந ்விநீத ம்ருக மஸவிதஃ 

௮௬ 

ஏஷ மலாகா௭ரச்ிதஃ ஸாது ரஹ்ிமத நிதய்ம் ரதஃ ஸதாம் 

அஸ்மாந ்அதிகதாந ்ஏஷ ஶ்மரயஸா மயாஜயிஷ்யதி 

௮௭ 

ஆராதயிஷ்யாமி அதர்ா௭ஹம் அகஸ்தய்ம் தம் மஹா 

முநிம் 

மஶஷம்   வந வாஸ ஸ்ய ஸஸௌம்ய வதஸ்்யாம்ய௭ஹம் 

ப்ரமபா ௮௮ 

அதர் மதவாஃ ஸகநத்ரவ்ாஃ ஸிதத்ா ஶ்  பரமரஷ்யஃ 

அகஸ்தய்ம் நியதா௭ஹாரம் ஸததம் பரய்ுபாஸமத ௮௯ 

நா௭தர் ஜீமவந ்ம்ருஷா வாதீ க்ரூமரா வா யதி வா ஶடஃ 

நர்ுஶம்ஸஃ காம வ்ருதம்தா வா முநி: ஏஷ ததா விதஃ ௯0 

அதர் மதவா ஶ்  யக்ஷா ஶ்  நாகா ஶ்  பதககஃ ஸஹ 

வஸநத்ி நியத ஆஹாரா தரம்ம் ஆராதயிஷ்ணவஃ ௯௧ 

அதர் ஸிதத்ா மஹாதம்ாமநா விமாகநஃ ஸூரய் 

ஸநந்ிகபஃ 

தய்க்தவ்ா மதஹாந ்நகவ  ரம்தகஹஃ ஸ்வரய்ாதாஃ 

பரமரஷ்யஃ ௯௨ 

யக்ஷதவ்ம் அமரதவ்ம்   ராஜ்யாநி விவிதாநி   

அதர் மதவாஃ ப்ரய  ்நத்ி பூகத: ஆராதிதாஃ ஶுப: ௯௩ 

ஆகதா ஸ்ம: ஆஶ்ரமபதம் ஸஸௌமிதம்ர ப்ரவிஶ அக்ரதஃ 

நிமவதய இஹ மாம் ப்ராப்தம் ருஷமய ஸஹ ஸீதயா 

௯௪ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட ஏகாதஶ 

ஸ்ஸரக்: 

த்வாதஶ ஸ்ஸரக்: 
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ஸ ப்ரவிஶ்யா௭௭ஶ்ரம பதம் லக்்ஷமமணா 

ராகவா௭நுஜஃ 

அகஸ்தய் ஶிஷ்யம் ஆஸாதய் வாக்யம் ஏத துவா  ஹ ௧ 

ராஜா தஶரமதா நாம ஜ்மயஷ்ட ஸ்தஸ்ய ஸுமதா பலீ 

ராமஃ ப்ராப்மதா முநிம் தர்ஷ்டும் பாரய்யா ஸஹ 

ஸீதயா ௨ 

லக்்ஷமமணா நாம தஸ்யா௭ஹம் ப்ராதா து அவரமஜா 

ஹிதஃ 

அநுகூல ஶ்  பகத் ஶ்  யதி மத ஶ்மராதர்ம் ஆகதஃ ௩ 

மத வயம் வநம் அதய்ுக்ரம் ப்ரவிஷ்டாஃ பிதர்ு ஶாஸநாத ்

தர்ஷ்டும் இ  ்ாமமஹ ஸரம்வ பகவநத்ம் நிமவதய்தாம் 

௪ 

தஸ்ய ததவ் நம் ஶ்ருதவ்ா லக்்ஷமண ஸ்ய தமபா தநஃ 

தமததி உகத்வ்ா௭க்நிஶரணம் ப்ரவிமவஶ நிமவதிதும் ௫ 

ஸ ப்ரவிஶ்ய முநி ஶ்மரஷ்டம் தபஸா துஷ்ப்ரதரஷ்ணம் 

க்ருதா௭ஞ்ஜலி: உவா ம தம் ராமா௭௭கமநம் அம்ஜஸா 

யமதாக்தம் லக்்ஷமமண கநவ ஶிஷ்மயா௭கஸ்தய் ஸ்ய 

ஸம்மத: ௬ 

புதஸ்ரௌ தஶரத ஸ்மயஸமௌ ராமமா லக்்ஷமண ஏவ   

ப்ரவிஷ்ஸடௌ ஆஶ்ரம பதம் ஸீதயா ஸஹ பாரய்யா ௭ 

தர்ஷ்டும் பவநத்ம் ஆயாஸதௌ ஶுஶ்ரூஷா௭ரத்ம் 

அரிம்தஸமௌ 

யத ்அதர்ா௭நநத்ரம் ததத்வ்ம் ஆஜ்ஞாபயிதும் அரஹ்ஸி 

௮ 

ததஃ ஶிஷ்யாத ்உபஶ்ருதய் ப்ராப்தம் ராமம் ஸ 

லக்்ஷமணம் 

கவமதஹீம்   மஹா பாகாம் இதம் வ நம் அப்ரவீத ்௯ 

திஷ்டய்ா ராம ஶ்சிரஸ்யா௭தய் தர்ஷ்டும் மாம் 

ஸமுபாகதஃ 

மநஸா காம்க்ஷிதம் ஹி அஸ்ய மயா௭பி ஆகமநம் ப்ரதி 

௧0 

கம்யதாம் ஸதக்்ருமதா ராமஃ ஸ பாரய்ஃ ஸஹ 

லக்்ஷமணஃ 
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ப்ரமவஶ்யதாம் ஸமீபம் மம கிம்   அஸஸௌ ந 

ப்ரமவஶிதஃ ௧௧ 

ஏவம் உகத்  ஸ்து முநிநா தரம்ஜ்மஞந மஹாதம்நா 

அபிவாதய் அப்ரவீத ் ஶிஷ்ய: தமததி நியதாம்௭ஜலிஃ 

௧௨ 

தமதா நிஷ்க்ரம்ய ஸம்ப்ராநத்ஃ ஶிஷ்மயா லக்்ஷமணம் 

அப்ரவீத ்

க்வ அஸஸௌ ராமமா முநிம் தர்ஷ்டும் ஏது ப்ரவிஶது 

ஸ்வயம் ௧௩ 

தமதா கதவ்ா ஆஶ்ரம தவ்ாரம் ஶிஷ்மயண ஸஹ 

லக்்ஷமணஃ 

தரஶ்யா மாஸ காகுதஸ்்தம் ஸீதாம்   ஜநக ஆதம்ஜாம் 

௧௪ 

தம் ஶிஷ்யஃ ப்ரஶ்ரிதம் வாக்யம் அகஸ்தய் வ நம் 

ப்ருவந ்

ப்ராமவஶயத ்யதா நய்ாயம் ஸதக்ாரா௭ரத்ம் 

ஸுஸதக்்ருதம் ௧௫ 

ப்ரவிமவஶ தமதா ராமஃ ஸீதயா ஸஹ லக்்ஷமணஃ 

ப்ரஶாநத் ஹரிண ஆகீரண்ம் ஆஶ்ரமம் ஹி 

அவமலாகயந ்௧௬ 

ஸ ததர் ப்ரஹ்மணஃ ஸ்தாநம் அக்மநஃ ஸ்தாநம் தகதவ 

  

விஷ்மணாஃ ஸ்தாநம் மமஹநத்ர் ஸ்ய ஸ்தாநம் க வ 

விவஸ்வதஃ ௧௭ 

மஸாம ஸ்தாநம் பக ஸ்தாநம் ஸ்தாநம் ஸகௌமபரம் ஏவ 

  

தாது ரவ்ிதாதுஃ ஸ்தாநம்   வாமயாஃ ஸ்தாநம் தகதவ   

௧௮ 

நாக ராஜ ஸ்ய   ஸ்தாநம் அநம்த ஸ்ய மஹாதம்ந: 

ஸ்தாநம் தகதவ காயதர்ய்ா வஸூநாம் ஸ்தாந மமவ    

௧௯ 

ஸ்தாநம்   பாஶ ஹஸ்த ஸ்ய வருண ஸ்ய மஹாதம்ந:  
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காரத்ிமகய ஸ்ய   ஸ்தாநம் தரம் ஸ்தாநம்   பஶ்யதி  

௨0 

ததஃ ஶிஷ்கயஃ பரிவ்ருமதா முநி: அபி அபிநிஷ்பதத ்

தம் ததரஶ்ா௭க்ரமதா ராமமா முநீநாம் தீப்த மதஜஸாம் 

௨௧ 

அப்ரவீ தவ் நம் வீமரா லக்்ஷமணம் லக்்ஷமி வரத்நம் 

ஏஷ லக்்ஷமண நிஷ்க்ராமதி அகஸ்தம்யா பகவாந ்

ருஷிஃ 

ஔதாரம்யண அவக  ்ாமி நிதாநம் தபஸாம் இமம் 

௨௨ 

ஏவம் உகத்வ்ா மஹா பாஹு: அகஸ்தய்ம் ஸூரய் 

வர ்ஸம் 

ஜக்ராஹ பரம ப்ரதீ ஸ்தஸ்ய பாஸதௌ பரம்தபஃ  ௨௩ 

அபிவாதய் து தரம்ாதம்ா தஸ்ஸதௌ ராமஃ க்ருதாம்ஜலிஃ 

ஸீதயா ஸஹ கவமதஹ்யா ததா ராம ஸலக்்ஷமணஃ 

௨௪ 

ப்ரதிக்ருஹ்ய   காகுதஸ்்தம் அர ்யிதவ்ா 

ஆஸமநாதககஃ 

குஶல ப்ரஶ்நம் உகத்வ்ா   ஆஸ்யதாம் இதி 

மஸா௭ப்ரவீத ்௨௫ 

அக்நிம் ஹுதவ்ா ப்ரதாய அரக்்யம் அதிதீந ்ப்ரதிபூஜ்ய   

வாநப்ரஸ்மதந தரம்மண ஸ மதஷாம் மபாஜநம் தஸதௌ  

௨௬ 

ப்ரதமம்   உபவிஶ்ய அத தரம்ஜ்மஞா முநி பும்கவஃ 

உவா  ராமம் ஆஸீநம் ப்ராஞ்ஜலிம் தரம் மகாவிதம் ௨௭ 

அநய்தா கலு காகுதஸ்்த தபஸ்வீ ஸமுதா ரந ்

துஸ்ஸாக்ஷீவ பமர மலாமக ஸ்வாநி மாம்ஸாநி 

பக்ஷமயத ்௨௮ 

ராஜா ஸரவ் ஸ்ய மலாக ஸ்ய தரம் ார ீமஹா ரதஃ 

பூஜநீய ஶ்  மாநய் ஶ்  பவாந ்ப்ராப்தஃ ப்ரியா௭திதிஃ 

௨௯ 

ஏவம் உகத்வ்ா பகல: மூகலஃ புஷ்கப ஶ் ா௭நக்ய ஶ்  

ராகவம் 
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பூஜயிதவ்ா யதா காமம் புந: ஏவ தமதா௭ப்ரவீத ்௩0 

இதம் திவ்யம் மஹத ் ாபம் மஹம வஜ்ர விபூஷிதம் 

கவஷ்ணவம் புருஷ வ்யாகர் நிரம்ிதம் விஶ்வகரம்ணா 

௩௧ 

அமமாகஃ ஸூரய் ஸம்காமஶா ப்ரஹ்ம ததத்ஃ 

ஶமராதத்மஃ 

ததஸ்தௌ மம மமஹநத்ம்ரண தூண ீ ா௭க்ஷய 

ஸாயஸகௌ ௩௨ 

ஸம்பூரஸ்ணௌ நிஶிகத; பாகண: ஜ்வலதப்ி: இவ 

பாவககஃ 

மஹா ரஜத மகாமஶா௭யம் அஸி: மஹம விபூஷிதஃ ௩௩ 

அமநந தநுஷா ராம ஹதவ்ா ஸம்கம்ய மஹா௭ஸுராந ்

ஆஜஹார ஶ்ரியம் தீப்தாம் புரா விஷ்ணு; 

திஸவௌகஸாம் ௩௪ 

த தத்நு ஸ்ஸதௌ   தூணஸீரௌ ஶரம் கடக்ம்   மாநத 

ஜயாய ப்ரதிகர்ுஹ்ணஷ்ீவ வஜ்ரம் வஜ்ரதமரா யதா ௩௫ 

ஏவம் உகத்வ்ா மஹாமதஜாஃ ஸமஸ்தம் த 

தவ்ரா௭௭யுதம் 

ததத்வ்ா ராமாய பகவாந ்அகஸ்தய்ஃ புந: அப்ரவீத ்௩௬ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட தவ்ாதஶ 

ஸ்ஸரக்: 

த்ரயயாதஶ ஸ்ஸரக்: 

ராம ப்ரமீதா௭ஸ்மி பதர்ம் மத பரிதுஷ்மடா௭ஸ்மி 

லக்்ஷமண 

அபிவாதயிதும் ய நம்ாம் ப்ராப்ஸதௌ ஸ்தஃ ஸஹ 

ஸீதயா ௧ 

அதவ் ஶ்ரமமண வாம் மகமதா பாதமத ப்ரசுர ஶ்ரமஃ 

வ்யகத்ம் உதக்ம்டமத  ா௭பி கமதிலீ ஜநகா௭௭தம்ஜா 

௨ 

ஏஷா ஹி ஸுகுமார ீ  துஃகக ஶ்  ந விமாநிதா 

ப்ராஜ்ய மதாஷம் வநம் ப்ரப்தா பரத்ர்ு ஸ்மநஹ 

ப்ரம ாதிதா ௩ 

யதா ஏஷா ரமமத ராம இஹ ஸீதா ததா குரு 
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துஷ்கரம் க்ருதவஸதௌ ஏஷா வமந தவ்ாம் அநுக  ்தீ ௪ 

ஏஷா ஹி ப்ரகர்ுதிஃ ஸ்தர்ணீாம் ஆஸ்ருஷ்மட ரகு நநத்ந 

ஸமஸ்தம் அநுரம்ஜம்தி விஷம ஸ்தம் தய்ஜநத்ி   ௫ 

ஶதஹ்ரதாநாம் மலாலதவ்ம் ஶஸ்தர்ாணாம் 

தீக்்ஷணதாம் ததா 

கருட அநிலமயாஃ கஶக்ரய்ம் அநுக  ்நத்ி மயாஷிதஃ 

௬ 

இயம் து பவமதா பாரய்ா மதாகஷ: ஏகத: விவரஜ்ிதாஃ 

ஶ்லாகய்ா   வ்யபமதஶ்யா   யதா மதவீ ஹி அருநத்தீ ௭ 

அலம்க்ருமதா௭யம் மதஶ ஶ்  யதர் ஸஸௌமிதர்ிணா 

ஸஹ 

கவமதஹ்யா   அநயா ராம வதஸ்்யஸி தவ்ம் அரிம்தம 

௮ 

ஏவம் உகத்  ஸ்ஸ முநிநா ராகவஃ ஸம்யதாம்ஜலிஃ 

உவா  ப்ரஶ்ரிதம் வாகய்ம் ருஷிம் தீப்தம் இவா௭நலம் 

௯ 

தநம்யா௭ஸ்மி அநுகர்ுஹீமதா௭ஸ்மி யஸ்ய மம முநி 

பும்கவஃ 

குகணஃ ஸ ப்ராதர்ு பாரய் ஸ்ய வரதஃ பரிதுஷ்யதி ௧0 

கிம் து வ்யாதிஶ மம மதஶம் மஸாதகம் பஹு காநநம் 

யதர்ா௭௭ஶ்ரம பதம் க்ருதவ்ா வமஸயம் நிரதஃ ஸுகம் 

௧௧ 

தமதா௭ப்ரவீ நம்ுநி ஶ்மரஷ்டஃ ஶ்ருதவ்ா ராம ஸ்ய 

பாஷிதம் 

தய்ாதவ்ா முஹூரத்ம் தரம்ா௭௭தம்ா தீமரா தீரதரம் 

வ ஃ ௧௨ 

இமதா தவ்ி மயாஜமந தாத பஹு மூல பமலாதகஃ 

மதமஶா பஹு ம்ருகஃ ஶ்ரீமாந ்பம் வடய்௭பிவிஶ்ருதஃ 

௧௩ 

ததர் கதவ்ா௭௭ஶ்ரம பதம் க்ருதவ்ா ஸஸௌமிதர்ிணா 

ஸஹ 

ரமஸ்வ தவ்ம் பிது ரவ்ாகய்ம் யமதாக்தம் அநுபாலயந ்

௧௪ 
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காமலா௭யம் கத பூயிஷ்மதா ய: கால ஸ்தவ ராகவ  

ஸமமயா மயா நமரம்தம்ரண க்ருமதா தஶரமதந மத  ௧௫ 

தீரண் ப்ரதிஜ்ஞ: காகுஸ்த ஸுகம் ராஜ்மய நிவதஸ்்யஸி 

தநய்  ஸ்மத ஜநமகா ராம ஸ ராஜா ரகு நம்தந  

ய ஸ்தவ்யா ஜ்மயஷ்ட புதம்ரண யயாதி ரிவ தாரித: ௧௬ 

விதிமதா ஹி ஏஷ வ்ருதத்ாநம்தா மம ஸரவ் ஸ்தவா௭நக 

தபஸ ஶ்  ப்ரபாமவந ஸ்மநஹா தத்ஶரத ஸ்ய    ௧௭ 

ஹ்ருதய ஸ்த ஶ்  மத  நம்தா விஜ்ஞாத ஸ்தபஸா மயா 

இஹ வாஸம் ப்ரதிஜ்ஞாய மயா ஸஹ தமபா வமந 

அத ஶ்  தவ்ாம் அஹம் ப்ரூமி க  ் பம் வடீம் இதி ௧௮ 

ஸ ஹி ரம்மயா வமநாதம்தமஶா கமதிலீ ததர் ரம்ஸ்யமத 

ஸ மதஶஃ ஶ்லாகநீய ஶ்  நா௭திதூமர   ராகவ ௧௯ 

மகாதாவரய்ாஃ ஸமீமப   கமதிலீ ததர் ரம்ஸ்யமத 

ப்ராஜ்ய மூல பகல  ஶ்க வ நாநா தவ்ிஜ ககண ரய்ுதஃ 

விவிகத் ஶ்  மஹா பாமஹா புண்மயா ரம்ய ஸ்தகதவ 

  ௨0 

பவாந ்அபி ஸ தார ஶ்  ஶகத் ஶ்  பரிரக்ஷமண 

அபி  ா௭தர் வஸந ்ராம ஸ்தாபஸாந ்பாலயிஷ்யஸி ௨௧ 

ஏதத ் ஆலக்்ஷயமத வீர மதூகாநாம் மஹ தவ்நம் 

உதத்மரணா௭ஸ்ய கநத்வ்யம் நய்க்மராதம் அபிக  ்தா 

௨௨ 

ததஃ ஸ்தலம் உபாருஹ்ய பரவ்த ஸ்ய அவிதூரதஃ 

க்யாதஃ பம் வடி இதி  ஏவ நிதய் புஷ்பித காநநஃ ௨௩ 

அகஸ்தம்யந ஏவம் உகத்  ஸ்து ராமஃ ஸஸௌமிதர்ிணா 

ஸஹ 

ஸதக்்ருதய் ஆமநத்ர்யா மாஸ தம் ருஷிம் ஸதய் 

வாதிநம் ௨௪ 

ஸதௌ து மதநா௭ப்யநுஜ்ஞாஸதௌ க்ருத பாதா௭பி 

வநத்ஸநௌ 

தம் ஆஶ்ரமாத ்பம் வடீம் ஜக்மதுஃ ஸஹ ஸீதயா ௨௫ 

க்ருஹீத  ாஸபௌ து நரா௭திபா௭௭தம்ஸஜௌ  

விஷக்த தூண ீஸமமரஷு அகாதஸரௌ 

யமதாபதிஷ்மடந பதா மஹரஷ்ிணா 
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ப்ரஜக்மதுஃ பம் வடீம் ஸமாஹிஸதௌ  ௨௬ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட தர்மயாதஶ 

ஸ்ஸரக்: 

சதுரத்ஶ ஸ்ஸரக்: 

அத பம் வடீம் க  ்ந ்அம்தரா ரகு நநத்நஃ 

ஆஸஸாத மஹா காயம் கர்ுதர்ம் பீம பராக்ரமம் ௧ 

தம் தர்ுஷ்டவ்ா ஸதௌ மஹா பாஸகௌ வந ஸ்தம் ராம 

லக்்ஷமஸணௌ 

மமநாமத ராக்ஷஸம் பக்ஷிம் ப்ருவாஸணௌ மகா பவாந ்

இதி ௨ 

ஸ ஸதௌ மதுரயா வா ா ஸஸௌம்யயா ப்ரணீயந ்இவ 

உவா  வதஸ் மாம் விதத்ி வயஸ்யம் பிது: ஆதம்நஃ ௩ 

ஸ தம் பிதர்ு ஸகம் புதத்வ்ா பூஜயா மாஸ ராகவஃ 

ஸ தஸ்ய குலம் அவ்யக்ரம் அத பப்ர  ் நாம   ௪ 

ராம ஸ்ய வ நம் ஶ்ருதவ்ா ஸரவ் பூத ஸமுதப்வம் 

ஆ  க்ஷ தவ்ிஜ ஸ்தஸ்கம குலம் ஆதம்ாநம் ஏவ    ௫ 

பூரவ் காமல மஹா பாமஹா மய ப்ரஜாபதமயா௭பவந ்

தாந ்மம நிகததஃ ஸரவ்ாந ்ஆதிதஃ ஶ்ருணு ராகவ ௬ 

கரத்மஃ ப்ரதம: மதஷாம் விகர்ுத: தத௭நநத்ரம் 

மஶஷ ஶ்  ஸம்ஶ்ரய ஶ்க வ பஹு புதர் ஶ்  வீரய்வாந ்

௭ 

ஸ்தாணு: மரசீி: அதர்ி ஶ்  க்ரது ஶ்க வ மஹா பலஃ 

புலஸ்தய் ஶ்  கிரா ஶ்க வ ப்ரம தாஃ புலஹ ஸ்ததா ௮ 

தமக்ஷா விவஸ்வாந ்அபர: அரிஷ்டமநமி ஶ்  ராகவ 

கஶ்யப ஶ்  மஹா மதஜா: மதஷாம் ஆஸீத ்  பஶ்சிமஃ 

௯ 

ப்ரஜாபமத ஸ்து தக்ஷ ஸ்ய பபூவு: இதி நஃ ஶ்ருதம் 

ஷஷ்டி: துஹிதமரா ராம யஶஸ்விநம்யா மஹா யஶஃ ௧0 

காஶ்யபஃ ப்ரதிஜக்ராஹ தாஸாம் அஷ்ஸடௌ 

ஸுமதய்மாஃ 

அதிதிம்   திதிம் க வ தநும் அபி   காளிகாம் 

தாம்ராம் க்மராதவஶாம் க வ மநும்  ா௭பி அநலாம் 

அபி ௧௧ 
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தா: து கநய்ா: ததஃ ப்ரதீஃ கஶ்யபஃ புந ர௭ப்ரவீத ்

புதர்ாம் ஸ்தக்ரமலாகய் பரத்ர்ூந ்கவ ஜநயிஷ்யத மத ்

ஸமாந ்௧௨ 

அதிதி: தந ்மநா ராம திதி ஶ்  தநு: ஏவ   

காளிகா   மஹா பாமஹா மஶஷா: து அமநமஸா 

அபவந ்௧௩ 

அதிதய்ாம் ஜஜ்ஞிமர மதவா: தர்ய ஸ்தர்ிம்ஶத ்அரிம்தம 

ஆதிதய்ா வஸமவா ருதர்ா அஶ்விஸநௌ   பரம்தப  ௧௪ 

திதி ஸ்து அஜநயத ்புதர்ாந ்கததய்ாந ்தாத யஶஸ்விநஃ 

மதஷாம் இயம் வஸுமதீ புரா ஆஸீத ்ஸ வந அரண்வா 

௧௫ 

தநு: து அஜநயத ்புதர்ம் அஶ்வ க்ரவீம் அரிம்தம 

நரகம் காலகம் க வ காளிகா௭பி வ்யஜாயத  ௧௬ 

கஸ்ரௌம்சீம் பாஸீம் ததா ஶ்மயநீம் தர்ுதராஷ்டர்ம்ீ ததா 

ஶுகீம் 

தாம்ரா௭பி ஸுஷுமவ கநய்ாஃ பம்க தா மலாக 

விஶ்ருதாஃ ௧௭ 

உலூகாந ்ஜநயத ்கஸ்ரௌம்சீ பாஸீ பாஸாந ்வ்யஜாயத 

ஶ்மயநீ ஶ்மயநாம் ஶ்  க்ருதர்ாம் ஶ்  வ்யஜாயத 

ஸுமதஜஸஃ ௧௮ 

தர்ுதராஷ்டர் ீது ஹம்ஸாம் ஶ்  கலஹம்ஸாம் ஶ்  

ஸரவ்ஶஃ 

 க்ரவாகாம் ஶ்  பதர்ம் மத விஜஜ்மஞ ஸா௭பி பாமிநீ 

ஶுகீ நதாம் விஜஜ்மஞ து நதாயா விநதா ஸுதா ௧௯ 

தஶ க்மராத வஶா ராம விஜஜ்மஞ அபி  ஆதம் ஸம்பவாஃ 

ம்ருகீம்   ம்ருக மநத்ாம்   ஹரம்ீ பதர் மதாம் அபி ௨0 

மாதம்கீம் அபி ஶாரத்ூலீம் ஶ்மவதாம்   ஸுரபீம் ததா 

ஸரவ் லக்ஷண ஸம்பநந்ாம் ஸுரஸாம் கதர்ுகாம் அபி 

௨௧ 

அபதய்ம் து ம்ருகாஃ ஸரம்வ ம்ருக்யா நர வமராதத்ம 

ருக்ஷா ஶ்  ம்ருக மநத்ாயாஃ ஸ்ருமரா:  மரா ஸ்ததா 

௨௨ 

ஹரய்ா ஶ்  ஹரமயா௭பதய்ம் வாநரா ஶ்  தரஸ்விந: 
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தத: து இராவதீம் நாம ஜஜ்மஞ பதர்மதா ஸுதாம் ௨௩ 

தஸ்யா: து ஐராவதஃ புதம்ரா மலாக நாமதா மஹா கஜஃ 

மாதம்கா ஸ்து அத மாதம்கய்ா அபதய்ம் மநுஜரஷ்ப: 

௨௪ 

மகா லாம்கூலா ஶ்  ஶாரத்ூலீ வ்யாக்ராந ்ஶ்  அஜநய 

தஸ்ுதாந ் 

திஶா கஜாம் ஶ்  காகுதஸ்்த ஶ்மவதா வ்யஜநயத ்

ஸுதாந ்௨௫ 

தமதா துஹிதஸரௌ ராம ஸுரபி: தம்வ வ்யஜாயத  

மராஹிணம்ீ நாம பதர்ம் மத கம்தரவ்ீம்  யஶஸ்விநீம்  

௨௬ 

மராஹிண ீஅஜநயத ்காமவா கம்தரவ்ீ வாஜிந ஸ்ஸுதாந ் 

ஸுரஸா அஜநயத ்நாகாந ்ராம கதர்ூ ஸ்து பநந்ாகாந ் 

௨௭ 

மநு ரம்நுஷ்யாந ்ஜநயத ்ராம புதர்ாந ்யஶஸ்விந: 

ப்ராஹ்மணாந ்க்ஷதர்ியாந ்கவஶ்யாந ்ஶூதர்ாம் ஶ்  

மநுஜரஷ்ப  

ஸரவ்ாந ்புண்ய பலாந ்வ்ருக்ஷாந ்அநலா௭பி வ்யஜாயத 

௨௮ 

விநதா   ஶுகீ ஸபௌதர் ீகதர்ூ ஶ்  ஸுரஸா ஸ்வஸா 

கதர்ூ ரந்ாகம் ஸஹஸ்ரா௭௭ஸ்யம் விஜஜ்மஞ தரண ீ

தரம் ௨௯ 

தஸ்வௌ புதஸ்ரௌ விநதாயா ஸ்து கருமடா அருண ஏவ    

தஸ்மாத ்ஜாமதா௭ஹம் அருணாத ்ஸம்பாதி ஸ்து 

மமா௭க்ரஜ: 

ஜடாயு: இதி மாம் விதத்ி ஶ்மயநீ புதர்ம் அரிம்தம  ௩0 

ஸஸா௭ஹம் வாஸ ஸஹாய ஸ்மத பவிஷ்யாமி யதி 

இ  ்ஸி 

இதம் துரக்ம் ஹி  காநத்ாரம் ம்ருக ராக்ஷஸஸ மஸவிதம் 

ஸீதாம்   தாத ரக்ஷிஷ்மய தவ்யி யாமத ஸ லக்்ஷமமண 

௩௧ 
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ஜடாயுஷம் து ப்ரதிபூஜ்ய ராகமவா 

முதா பரிஷ்வஜ்ய   ஸநந்மதா௭பவத ்

பிதுர ்ஹி ஶுஶ்ராவ ஸகிதவ்ம் ஆதம்வாந ் 

ஜடாயுஷா ஸம்கதிதம் புநஃ புநஃ ௩௨ 

ஸ ததர் ஸீதாம் பரிதாய கமதிலீம்  

ஸகஹவ மதநா௭திபமலந பக்ஷிணா 

ஜகாம தாம் பம் வடீம் ஸ லக்்ஷமமணா  

ரிபூந ்திதக்ஷந ்ஶலபாந ்இவா௭நலஃ ௩௩ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  துரத்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

பம்ச தஶ ஸ்ஸரக்: 

ததஃ பஞ் வடீம் கதவ்ா நாநா வ்யால ம்ருகா யுதாம் 

உவா  ப்ராதரம் ராமமா லக்்ஷமணம் தீப்த மதஜஸம் ௧ 

ஆகதாஃ ஸ்ம யதா உதத்ிஷ்டம் அமும் மதஶம் 

மஹரஷ்ிணா 

அயம் பஞ் வடீ மதஶஃ ஸஸௌம்ய புஷ்பித  காநநஃ ௨ 

ஸரவ்த:  ாரய்தாம் தர்ுஷ்டிஃ காநமந நிபுமணா ஹி 

அஸி 

ஆஶ்ரமஃ கத: அஸ்மிந ்ந: மதமஶ பவதி ஸம்மதஃ ௩ 

ரமமத யதர் கவமதஹீ தவ்ம் அஹம் க வ லக்்ஷமண 

தாதர்ுமஶா தர்ுஶ்யதாம் மதஶஃ ஸநந்ிக்ருஷ்ட 

ஜலா௭ஶயஃ ௪ 

வந ராமண்யகம் யதர் ஜல ராமண்யகம் ததா 

ஸநந்ிக்ருஷ்டம்   யதர் ஸ்யாத ்ஸமித ்புஷ்ப குமஶா 

தகம் ௫ 

ஏவம் உகத் ஸ்து ராமமண லக்மணஃ ஸம்யத அம்ஜலிஃ 

ஸீதா ஸமக்ஷம் காகுதஸ்்தம் இதம் வ நம் அப்ரவீத ்௬ 

பரவாந ்அஸ்மி காகுதஸ்்த தவ்யி வரஷ் ஶதம் ஸ்திமத 

ஸ்வயம் து ருசிமர மதமஶ கர்ியதாம் இதி மாம் வத ௭ 

ஸுப்ரதீ: மதந வாக்மயந லக்்ஷமண ஸ்ய மஹா தய்ுதி: 

விம்ருஶந ்மரா யா மாஸ மதஶம் ஸரவ் குணா௭நவ்ிதம் 

௮ 

ஸ தம் ருசிரம் ஆக்ரம்ய மதஶம் ஆஶ்ரம கரம்ணி 
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ஹஸ்ஸதௌ கர்ுஹீதவ்ா ஹஸ்மதந ராமஃ ஸஸௌமிதர்ிம் 

அப்ரவீத ்௯ 

அயம் மதஶஃ ஸமஃ ஶ்ரீமாந ்புஷ்பிகத: தருபி ரவ்்ருதஃ 

இஹா௭௭ஶ்ரம பதம் ஸஸௌம்ய யதாவத ்கரத்ும் 

அரஹ்ஸி ௧0 

இயம் ஆதிதய் ஸம்காகஶஃ பதக்மஃ ஸுரபி கநத்ிபிஃ 

அதூமர தர்ுஶ்யமத ரம்யா பதம்ிநீ பதம் மஶாபிதா ௧௧ 

யதா௭௭கய்ாதம் அகஸ்தம்யந முநிநா பாவிதாதம்நா 

இயம் மகாதாவர ீரம்யா புஷ்பிகத ஸ்தருபி ரவ்்ருதா 

ஹம்ஸ காரண்டவா௭௭கீரண்ா  க்ரவாமகாப மஶாபிதா  

௧௨ 

நா௭தி தூமர ந  ா௭ஸநம்ந ம்ருக யூத நிபீடிதா 

மயூர நாதிதா ரம்யாஃ ப்ராம்ஶமவா பஹு கநத்ராஃ 

தர்ுஶ்யநம்த கிரயஃ ஸஸௌம்ய புல்கல ஸ்தருபி: 

ஆவ்ருதாஃ ௧௩ 

ஸஸௌவரக்ண ராஜகத ஸ்தாம்கர ரம்தமஶ மதமஶ   

தாதுபிஃ 

கவாக்ஷிதா இவா பாநத்ி கஜாஃ பரம பக்திபிஃ  ௧௪ 

ஸாகல ஸ்தாகல ஸ்தமாகல ஶ்  கரஜ்ூகரஃ 

பநஸா௭௭ம்ரககஃ 

நீவாகர ஸ்திமிகஶ ஶ்க வ புநந்ாகக ஶ்ம ாப 

மஶாபிதாஃ ௧௫ 

சூகத: அமஶாகக: திலகக:  ம்பககஃ மகதகக ர௭பி 

புஷ்ப குல்ம லமதா மபகத ஸ்கத ஸ்கத ஸ்தருபி: 

ஆவ்ருதாஃ ௧௬ 

 நத்கநஃ ஸ்யநத்கந: நீகபஃ பநகஸ: லகுக : அபி 

தவா௭ஶ்வகரண் கதிகரஃ ஶமீ கிம்ஶுக பாடகலஃ  ௧௭ 

இதம் புண்யம் இதம் மமதய்ம் இதம் பஹு ம்ருக 

தவ்ிஜம் 

இஹ வதஸ்்யாம ஸஸௌமிதம்ர ஸாரத்ம் ஏமதந 

பக்ஷிணா ௧௮ 

ஏவம் உகத் ஸ்து ராமமண லக்்ஷமணஃ பர வீரஹா 
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அசிமரணா௭௭ஶ்ரமம் ப்ராது ஶ் கார ஸுமஹா பலஃ 

௧௯ 

பரண்ஶாலாம் ஸு விபுலாம் ததர் ஸம்காத ம்ருதத்ிகாம் 

ஸு ஸ்தம்பாம் மஸ்ககர ரத்ீரக்கஃ க்ருத வம்ஶாம் 

ஸுமஶாபநாம் ௨0 

ஶமீ ஶாகாபி: ஆஸ்தீரய் தர்ுட பாஶா௭வபாஶிதாம்  

குஶ காஶ ஶகரஃ பரக்ணஃ உபரி   ்ாதிதாம் ததா ௨௧ 

ஸமீ க்ருத தலாம் ரம்யாம்  கார லகு விக்ரம:  

நிவாஸம் ராகவஸ்யா௭ரம்த ப்மரக்ஷணயீம் அநுதத்மம்  

௨௨ 

ஸ கதவ்ா லக்்ஷமணஃ ஶ்ரீமாந ்நதீம் மகாதாவரம்ீ ததா 

ஸ்நாதவ்ா பதம்ாநி   ஆதாய ஸ பலஃ புந: ஆகதஃ ௨௩ 

ததஃ புஷ்ப பலிம் க்ருதவ்ா ஶாநத்ிம்   ஸ யதா விதி 

தரஶ்யா மாஸ ராமாய தத ்ஆஶ்ரம பதம் க்ருதம் ௨௪ 

ஸ தம் தர்ுஷ்டவ்ா க்ருதம் ஸஸௌம்யம் ஆஶ்ரமம் ஸஹ 

ஸீதயா 

ராகவஃ பரண் ஶாலாயாம் ஹரஷ்ம் ஆஹாரயத ்

ப்ருஶம் ௨௫ 

ஸு ஸம்ஹ்ருஷ்டஃ பரிஷ்வஜ்ய பாஹுப்யாம் 

லக்்ஷமணம் ததா 

அதி ஸ்நிகத்ம்   காடம்   வ நம்   இதம் அப்ரவீத ்௨௬ 

ப்ரமீதா௭ஸ்மி மத மஹத ்கரம் தவ்யா க்ருதம் இதம் 

ப்ரமபா 

ப்ரமதமயா ய நந்ிமிதத்ம் மத பரிஷ்வம்மகா மயா க்ருதஃ 

௨௭ 

பாவஜ்மஞந கர்ுதஜ்மஞந தரம்ஜ்மஞந   லக்்ஷமண 

தவ்யா புதம்ரண தரம்ாதம்ா ந ஸம்வ்ருதத்ஃ பிதா மம 

௨௮ 

ஏவம் லக்்ஷமணம் உகத்வ்ா து ராகமவா லக்்ஷமி வரத்நஃ 

தஸ்மிந ்மதமஶ பஹு பமல நய்வஸத ்ஸ ஸுகம் வஶ ீ

௨௯ 

கம்சித ்காலம் ஸ தரம்ாதம்ா ஸீதயா லக்்ஷமமணந   
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அநவ்ாஸ்யமாமநா நய்வஸத ்ஸ்வரக் மலாமக 

யதா௭மரஃ ௩0 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட பம்  தஶ 

ஸ்ஸரக்: 
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மஷாடஶ ஸ்ஸரக்: 

வஸத: தஸ்ய து ஸுகம் ராகவ ஸ்ய மஹாதம்நஃ 

ஶரத ்வ்யபாமய மஹமநத் ருது: இஷ்டஃ ப்ரவரத்மத ௧ 

ஸ கதா சித ்ப்ரபாதாயாம் ஶரவ்ரய்ாம் ரகு நநத்நஃ 

ப்ரயஸயௌ அபிமஷகா௭ரத்ம் ரம்யம் மகாதாவரம்ீ நதீம் 

௨ 

ப்ரஹ்வஃ கலஶ  ஹஸ்த  ஸ்தம் ஸீதயா ஸஹ வீரய்வாந ்

ப்ருஷ்டமதா௭நுவ்ரஜந ்ப்ராதா ஸஸௌமிதர்ி: இதம் 

அப்ரவீத ்௩ 

அயம் ஸ காலஃ ஸம்ப்ராப்தஃ ப்ரிமயா ய ஸ்மத ப்ரியம் 

வத 

அலம்க்ருத இவா பாதி மயந ஸம்வதஸ்ரஃ ஶுபஃ ௪ 

நீஹார பருமஷா மலாகஃ ப்ருதிவீ ஸஸ்ய மாலிநீ 

ஜலாநி அநுபமபாக்யாநி ஸுபமகா ஹவ்ய வாஹநஃ ௫ 

நவா௭க்ரயண பூஜாபி: அப்யர ்ய் பிதர்ு மதவதாஃ 

க்ருதா௭க்ரயணகாஃ காமல ஸநம்தா விகத கல்மஷாஃ  

௬ 

ப்ராஜ்ய காமா ஜந பதாஃ ஸம்பநந்தர மகா ரஸாஃ 

வி ரநத்ி மஹீபாலா யாதர்ா௭ரத்ம் விஜிகீஷவஃ ௭ 

மஸவ மாமந தர்ுடம் ஸூரம்ய திஶம் அநத்க மஸவிதாம் 

விஹீந திலகா இவ ஸ்தர் ீந உதத்ரா திக் ப்ரகாஶமத ௮ 

ப்ரக்ருதய்ா ஹிம மகாஶாடம்யா தூர ஸூரய் ஶ்  

ஸாம்ப்ரதம் 

யதா௭ரத் நாமா ஸுவ்யக்தம் ஹிமவாந ்ஹிமவாந ்

கிரிஃ ௯ 

அதய்நத் ஸுக ஸம் ாரா மதய்ாஹ்மந ஸ்பரஶ்தஃ 

ஸுகாஃ 

திவஸாஃ ஸுபக ஆதிதய்ா:  ாயா ஸலில துரப்காஃ ௧0 

ம்ருது ஸூரய்ாஃ ஸநீஹாராஃ படு ஶதீாஃ ஸமாருதாஃ 

ஶூநய்ா௭ரண்யா ஹிம தவ்ஸ்தா திவஸா பாநத்ி 

ஸாம்ப்ரதம் ௧௧ 

நிவ்ருதத் ஆகாஶ ஶயநாஃ புஷ்ய நீதா ஹிமா௭ருணாஃ 
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ஶீதா வ்ருதத்தர ஆயாம: தர்ி யாமா யாநத்ி ஸாம்ப்ரதம் 

௧௨ 

ரவி ஸம்க்ராநத் ஸஸௌபாகய்: துஷாரா௭ருண மண்டலஃ 

நிஶ்வாஸ அநத் இவ ஆதரஶ்:  நத்ர்மா ந ப்ரகாஶமத 

௧௩ 

ஜ்மயாதஸ்்நா துஷார  மலிநா ஸபௌரண்மாஸ்யாம் ந 

ராஜமத 

ஸீதா இவ   ஆதப ஶ்யாமா லக்்ஷயமத ந து மஶாபமத 

௧௪ 

ப்ரக்ருதய்ா ஶதீல ஸ்பரம்ஶா ஹிம விதத் ஶ்  

ஸாம்ப்ரதம் 

ப்ரவாதி பஶ்சிமமா வாயுஃ காமல தவ்ிகுண ஶீதலஃ ௧௫ 

பாஷ்ப   ்நந்ாநி அரண்யாநி யவ மகாதூமவநத்ி   

மஶாபநம்த அப்யுதிமத ஸூரம்ய நததப்ிஃ கஸ்ரௌம்  

ஸாரகஸஃ ௧௬ 

கரஜ்ூர புஷ்ப ஆக்ருதிபிஃ ஶிமராபிஃ பூரண் 

தண்டுகலஃ 

மஶாபநம்த கிம்சி தா௭௭லம்பாஃ ஶாலயஃ கநக ப்ரபாஃ 

௧௭ 

மயூகக: உபஸரப்தப்ி: ஹிம நீஹார ஸம்வ்ருகதஃ 

தூரம் அப்யுதிதஃ ஸூரய்ஃ ஶஶாம்க இவ லக்்ஷயமத 

௧௮ 

அக்ராஹ்ய வீரய்ஃ பூரவ்ாஹ்மண மதய்ாஹ்மந 

ஸ்பரஶ்தஃ ஸுகஃ 

ஸம்ரகத்ஃ கிம்சித ்ஆபாண்டு: ஆதபஃ மஶாபமத 

க்ஷிஸதௌ ௧௯ 

அவஶ்யாய நிபாமதந கிம்சித ்ப்ரக்லிநந் ஶாதவ்லா 

வநாநாம் மஶாபமத பூமி: நிவிஷ்ட தருணா௭௭தபா ௨0 

ஸ்ப்ருஶம் ஸ்து விபுலம் ஶதீம் உதகம் தவ்ிரத ஸ்ஸுகம் 

அதய்ம்த தர்ுஷிமதா வநய்ம் ப்ரதிஸம்ஹரமத கரம்  ௨௧ 

ஏமத ஹி ஸமுபாஸீநா விஹகா ஜல  ாரிண: 

ந விகாஹம்தி ஸலிலம் அப்ரகல்பா இவ ஆஹவம்  ௨௨ 

அவஶ்யாய தமமா நதத்ா நீஹார தமஸா வ்ருதாஃ 
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ப்ரஸுப்தா இவ லக்்ஷயநம்த விபுஷ்பா வந ராஜயஃ ௨௩ 

பாஷ்ப ஸம் நந் ஸலிலா ருத விஜ்மஞய ஸாரஸாஃ 

ஹிமா௭ரத்ர் வாலுகக ஸ்தீகரஃ ஸரிமதா பாநத்ி 

ஸாம்ப்ரதம் ௨௪ 

துஷார பதநா  க் வ ம்ருதுதவ்ாத ்பாஸ்கர ஸ்ய   

கஶதய்ாத ்அகா௭க்ரஸ்தம் அபி ப்ராமயண ரஸவ 

ஜ்ஜலம் ௨௫ 

ஜரா ஜரஜ்ரிகதஃ பரக்ணஃ ஶீரண் மகஸர கரண்ிககஃ 

நாள மஶஷா ஹிம தவ்ஸ்தா ந பாநத்ி கமலா௭௭கராஃ 

௨௬ 

அஸ்மிம் ஸ்து புருஷ வ்யாகர் காமல துஃக ஸமநவ்ிதஃ 

தப ஶ் ரதி தரம்ாதம்ா தவ் தப்கத்ய்ா பரதஃ புமர ௨௭ 

தய்க்தவ்ா ராஜ்யம்   மாநம்   மபாகாம் ஶ்  விவிதாந ்

பஹூந ்

தபஸ்வீ நியதா௭௭ஹாரஃ மஶமத ஶீமத மஹீ தமல ௨௮ 

மஸா௭பி மவலாம் இமாம் நூநம் அபிமஷகா௭ரத்ம் 

உதய்தஃ 

வ்ருதஃ ப்ரக்ருதிபி ரந்ிதய்ம் ப்ரயாதி ஸரயூம் நதீம் ௨௯ 

அதய்நத் ஸுக ஸம்வ்ருதத்ஃ ஸுகுமாமரா 

ஹிமா௭ரத்ிதஃ 

கதம் து அபர ராதம்ரஷு ஸரயூம் அவகாஹமத ௩0 

பதம் பதம்ரக்ஷமணா வீர: ஶ்யாமஃ ஶ்ரீமாந ்நிருதமரா 

மஹாந ்

தரம்ஜ்ஞஃ ஸதய் வாதீ   ஹ்ர ீநிமஷமதா ஜிமதநத்ர்ியஃ 

௩௧ 

ப்ரியா௭பி பாஷீ மதுமரா தீரக் பாஹு: அரிம்தமஃ 

ஸம்தய்ஜ்ய விவிதாந ்ஸஸௌக்யாந ்ஆரய்ம் 

ஸரவ்ாதம்நா௭௭ஶ்ரிதஃ ௩௨ 

ஜிதஃ ஸ்வரக் ஸ்தவ ப்ராதர்ா பரமதந மஹாதம்நா 

வநஸ்தம் அபி தாபஸ்மய ய ஸ்தவ்ாம் அநுவிதீயமத ௩௩ 

ந பிதர்ய்ம் அநுவரத்நம்த மாதர்ுகம் தவ்ிபதா இதி 

க்யாமதா மலாக ப்ரவாமதா௭யம் பரமதநா௭நய்தா 

க்ருதஃ ௩௪ 
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பரத்ா தஶரமதா யஸ்யாஃ ஸாது ஶ்  பரதஃ ஸுதஃ 

கதம் நு ஸா௭ம்பா ககமகயீ தாதர்ுஶ ீக்ரூர தரஶ்ிநீ ௩௫ 

இதி ஏவம் லக்்ஷமமண வாக்யம் ஸ்மநஹாத ்ப்ருவதி 

தாரம்ிமக 

பரிவாதம் ஜநநய்ா  ஸ்தம் அஸஹந ்ராகமவா௭ப்ரவீத ்

௩௬ 

ந மத௭ம்பா மதய்மா தாத கரஹ்ிதவ்யா கதம்  ந 

தாம் ஏவ இக்்ஷவாகு நாத ஸ்ய பரத ஸ்ய கதாம் குரு ௩௭ 

நிஶ்சிதா௭பி ஹி மம புதத்ி: வந வாமஸ தர்ுட வ்ரதா 

பரத ஸ்மநஹ ஸம்தப்தா பாலிஶ ீக்ரியமத புநஃ ௩௮ 

ஸம்ஸ்மராமி அஸ்ய வாகய்ாநி ப்ரியாணி மதுராணி   

ஹ்ருதய்ாநி அம்ருத கல்பாநி மந: ப்ரஹ்லாதநாநி    

௩௯ 

கதா ஹி அஹம் ஸமமஷ்யாமி பரமதந மஹாதம்நா  

ஶதர்ுக்மநந   வீமரண தவ்யா   ரகு நம்தந  ௪0 

இதி ஏவம் விலபம் ஸ்ததர் ப்ராப்ய மகாதாவரம்ீ நதீம் 

 கம்ர௭பிமஷகம் காகுதஸ்்தஃ ஸா௭நுஜஃ ஸஹ ஸீதயா 

௪௧ 

தரப்யிதவ்ா௭த ஸலிகல ஸ்மத பிதர்ூந ்கதவதாநி   

ஸ்துவநத்ி ஸ்மமாதிதம் ஸூரய்ம் மதவதா ஶ்  

ஸமாஹிதாஃ ௪௨ 

க்ருதா௭பிமஷக: ஸ: ரராஜ ராம:    

ஸீதா தவ்ிதீய: ஸஹ லக்்ஷமமணந 

க்ருதா௭பிமஷமகா கிரி ராஜ புதர்ய்ா   

ருதர்ஃ ஸ நநத்ீ பகவாந ்இமவஶஃ  ௪௩ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட மஷாடஶ 

ஸ்ஸரக்: 

ஸப்த தஶ ஸ்ஸரக்: 

கர்ுதா௭பிமஷமகா ராம ஸ்து ஸீதா ஸஸௌமிதர்ி: ஏவ   

தஸ்மாத ்மகாதாவர ீதீராத ்தமதா ஜக்முஃ ஸ்வம் 

ஆஶ்ரமம் ௧ 

ஆஶ்ரமம் தம் உபாகம்ய ராகவஃ ஸஹ லக்்ஷமணஃ 
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க்ருதவ்ா ஸபௌரவ்ா௭௭ஹ்ணிகம் கரம் பரண்ஶாலாம் 

உபாகமத ்௨ 

உவாஸ ஸுகித: ததர் பூஜ்யமாமநா மஹரஷ்ிபி: 

லக்்ஷமமணந ஸஹ ப்ராதர்ா  கார விவிதா: கதா:  ௩ 

ஸ ராமஃ பரண் ஶாலாயாம் ஆஸீநஃ ஸஹ ஸீதயா 

விரராஜ மஹாபாஹு ஶ்சிதர்யா  நத்ர்மா இவ ௪ 

லக்்ஷமமணந ஸஹ ப்ராதர்ா  கார விவிதாஃ கதாஃ 

ததா௭௭ஸீந ஸ்ய ராம ஸ்ய கதா ஸம்ஸகத் ம தஸஃ 

தம் மதஶம் ராக்ஷஸீ காசித ்ஆஜகாம யதர்ு  ்யா   ௫ 

ஸா து ஶூரப்ணகா நாம தஶக்ரவீ ஸ்ய ரக்ஷஸஃ 

பகிநீ ராமம் ஆஸாதய் ததரஶ் தர்ிதமஶா பமம் ௬ 

ஸிம்மஹாரஸ்கம் மஹா பாஹும் பதம் பதர் 

நிமபக்ஷணம் 

ஆஜாநு பாஹும் தீப்தா௭௭ஸ்யம் அதீவ ப்ரிய தரஶ்நம்  

௭ 

கஜ விக்ராம்த கமநம் ஜடா மம்டல தாரிணம் 

ஸுகுமாரம் மஹா ஸதத்வ்ம் பாரத்ிவ 

வ்யம்ஜநா௭நவ்ிதம் ௮ 

ராமம் இநத்ீவர ஶ்யாமம் கம்தரப் ஸதர்ுஶ ப்ரபம் 

பபூ மவநத்ம்ராபமம் தர்ுஷ்டவ்ா ராக்ஷஸீ காம 

மமாஹிதா ௯ 

ஸுமுகம் துரம்ுகீ ராமம் வ்ருதத் மதய்ம் மமஹாதர ீ

விஶாலா௭க்ஷம் விரூபா௭க்ஷீ ஸுமகஶம் தாம்ர மூரத்ஜா 

௧0 

ப்ரிய ரூபம் விரூபா ஸா ஸு ஸ்வரம் கபரவ ஸ்வரா  

தருணம் தாருணா வ்ருதத்ா தக்ஷிணம் வாம பாஷிண ீ

௧௧ 

நய்ாய வ்ருதத்ம் ஸுதுரவ்்ருதத்ா ப்ரியம் அப்ரிய 

தரஶ்நா 

ஶரரீஜ ஸமாவிஷ்டா ராக்ஷஸீ வாகய்ம் அப்ரவீத ் ௧௨ 

ஜடீ தாபஸ ரூமபண ஸ பாரய்ஃ ஶர  ாப தர்ுத ்

ஆகத ஸ்தவ்ம் இமம் மதஶம் கதம் ராக்ஷஸ மஸவிதம் 
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கிம் ஆகமந கர்ுதய்ம் மத ததத்வ்ம் ஆக்யாதும் அரஹ்ஸி  

௧௩ 

ஏவம் உகத்  ஸ்து ராக்ஷஸ்யா ஶூரப்ணகய்ா பரம்தபஃ 

ருஜு புதத்ிதயா ஸரவ்ம் ஆகய்ாதும் உப கர்மம ௧௪ 

அநர்ுதம் ந ஹி ராம ஸ்ய கதாசித ்அபி ஸம்மதம்  

விமஶமஷணா௭௭ஶ்ரம ஸ்தஸ்ய ஸமீமப ஸ்தர் ீஜந ஸ்ய 

    ௧௫ 

ஆஸீத ்தஶரமதா நாம ராஜா தர்ிதஶ விக்ரமஃ 

தஸ்யா௭ஹம் அக்ரஜஃ புதம்ரா ராமமா நாம ஜகநஃ 

ஶ்ருதஃ 

ப்ராதா௭யம் லக்்ஷமமணா நாம யவீயாந ்மாம் 

அநுவ்ரதஃ ௧௬ 

இயம் பாரய்ா   கவமதஹீ மம ஸீமத தி விஶ்ருதா 

நிமயாகா தத்ு நமரநத்ர் ஸ்ய பிதுர ்மாது ஶ்  யநத்ர்ிதஃ 

௧௭ 

தரம்ா௭ரத்ம் தரம் காம்க்ஷீ   வநம் வஸ்தும் 

இஹா௭௭கதஃ 

தவ்ாம் து மவதிதும் இ  ்ாமி கதய்தாம் கா௭ஸி கஸ்ய 

வா ௧௮ 

ந ஹி தாவந ்மமநாஜ்ஞா௭0கீ ராக்ஷஸீ ப்ரதிபாதி மம  

இஹ வா கிம் நிமிதத்ம் தவ்ம் ஆகதா ப்ரூஹி ததத்வ்தஃ 

௧௯ 

ஸா௭ப்ரவீத ்வ நம் ஶ்ருதவ்ா ராக்ஷஸீ மதநா௭௭ரத்ிதா 

ஶ்ரூயதாம் ராம வக்்ஷயாமி த தத்வ்ா௭ரத்ம் வ நம் மம 

௨0 

அஹம் ஶூரப்ணகா நாம ராக்ஷஸீ காம ரூபிண ீ

அரண்யம் வி ரா மீதம் ஏகா ஸரவ் பயம்கரா ௨௧ 

ராவமணா நாம மம ப்ராதா ராக்ஷமஸா ராக்ஷமஸஶ்வரஃ 

வீமரா விஶ்ரவஸ: புதம்ரா யதி மத மஶாதர்ம் ஆகத:  ௨௨ 

ப்ரவ்ருதத் நிதர் ஶ்  ஸதா கும்பகரம்ணா மஹா பலஃ 

விபீஷண ஸ்து தரம்ாதம்ா ந து ராக்ஷஸ ம ஷ்டிதஃ ௨௩ 

ப்ரக்யாத வீரஸ்யௌ   ரமண ப்ராதஸரௌ கர தூஷஸணௌ 
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தாந ்அஹம் ஸம௭திக்ராநத்ா ராம தவ்ா௭பூரவ் 

தரஶ்நாத ்

ஸமுமபதா௭ஸ்மி பாமவந பரத்ாரம் புருமஷாதத்மம் ௨௪ 

அஹம் ப்ரபாவ ஸம்பநந்ா ஸ்வ  ்ம்த பல காமிநீ 

சிராய பவ மம பரத்ா ஸீதயா கிம் கரிஷ்யஸி ௨௫ 

விக்ருதா   விரூபா   ந மஸயம் ஸதர்ுஶீ தவ 

அஹம் ஏவா௭நு ரூபா மத பாரய்ா ரூமபண பஶ்ய மாம் 

௨௬ 

இமாம் விரூபாம் அஸதீம் கராளாம் நிரண்மதாதரம்ீ 

அமநந மத ஸஹ ப்ராதர்ா பக்ஷயிஷ்யாமி மாநுஷீம் ௨௭ 

ததஃ பரவ்த ஶ்ரும்காணி வநாநி விவிதாநி   

பஶ்யந ்ஸஹ மயா காமீ தண்டகாந ்வி ரிஷ்யஸி ௨௮ 

இதி ஏவம் உகத்ஃ காகுதஸ்்தஃ ப்ரஹஸ்ய 

மதிமரக்ஷணாம் 

இதம் வ நம் ஆமரமப வக்தும் வாக்ய விஶாரதஃ ௨௯  

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட ஸப்த தஶ 

ஸ்ஸரக்: 

அஷ்டா தஶ ஸ்ஸரக்: 

தத: ஶூரப்ணகாம் ராமஃ காம பாஶா௭வ பாஶிதாம் 

ஸ்மவ  ்யா ஶ்லக்்ஷணயா வா ா ஸ்மித பூரவ்ம் 

அதா௭ப்ரவீத ்௧ 

க்ருத தாமரா௭ஸ்மி பவதி பாரம்யயம் தயிதா மம 

தவ் தவ்ிதாநாம் து நாரணீாம் ஸுதுஃகா ஸ ஸபதந்தா 

௨ 

அநுஜ ஸ்து ஏஷ மம ப்ராதா ஶீலவாந ்ப்ரிய தரஶ்நஃ 

ஶ்ரீமாந ்அக்ருத தார ஶ்  லக்்ஷமமணா நாம வீரய்வாந ்௩ 

அபூரவ்ீ பாரய்யா  ா௭ரத்ீ தருணஃ ப்ரிய தரஶ்நஃ 

அநுரூப ஶ்  மத பரத்ா ரூப ஸ்யா௭ஸ்ய பவிஷ்யதி ௪ 

ஏநம் பஜ விஶாலா௭க்ஷி பரத்ாரம் ப்ராதரம் மம 

அ ஸபதந்ா வராமராமஹ மமரும் அரக் ப்ரபா யதா ௫ 

இதி ராமமண ஸா ப்மராக்தா ராக்ஷஸீ காம மமாஹிதா 

விஸ்ருஜ்ய ராமம் ஸஹஸா தமதா லக்்ஷமணம் அப்ரவீத ்

௬ 
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அஸ்ய ரூப ஸ்ய மத யுக்தா பாரய்ா௭ஹம் வர வரண்ிநீ 

மயா ஸஹ ஸுகம் ஸரவ்ாந ்தண்டகாந ்வி ரிஷ்யஸி ௭ 

ஏவம் உகத் ஸ்து ஸஸௌமிதர் ீராக்ஷஸ்யா வாக்ய 

மகாவிதஃ 

ததஃ ஶூரப்ணகாம் ஸ்மிதவ்ா லக்்ஷமமணா யுக்தம் 

அப்ரவீத ்௮ 

கதம் தாஸ ஸ்ய மம தாஸீ பாரய்ா பவிதும் இ  ்ஸி 

மஸா௭ஹம் ஆரம்யண பரவாந ்ப்ராதர்ா கமல வரண்ிநீ 

௯ 

ஸம்ருதத்ா௭ரத்ஸ்ய ஸிதத்ாரத்ா முதிதா௭மல வரண்ிநீ 

ஆரய் ஸ்ய தவ்ம் விஶாலாக்ஷி பாரய்ா பவ யவீயஸீ ௧0 

ஏநாம் விரூபாம் அஸதீம் கராளாம் நிரண்மதாதரம்ீ 

பாரய்ாம் வ்ருதத்ாம் பரிதய்ஜ்ய தவ்ாம் ஏகவஷ 

பஜிஷ்யதி ௧௧ 

மகா ஹி ரூபம் இதம் ஶ்மரஷ்டம் ஸம்தய்ஜ்ய 

வரவரண்ிநி 

மாநுஷீஷு வராமராமஹ குரய்ாத ்பாவம் வி க்ஷணஃ 

௧௨ 

இதி ஸா லக்்ஷமமண மநாகத்ா கராளா நிரண்மதாதர ீ

மநய்மத தத ்வ ஃ ஸதய்ம் பரிஹாஸ அவி க்ஷணா ௧௩ 

ஸா ராமம் பரண்ஶாலாயாம் உபவிஷ்டம் பரம்தபம் 

ஸீதயா ஸஹ துரத்ரஷ்ம் அப்ரவீத ்காம மமாஹிதா ௧௪ 

ஏநாம் விரூபாம் அஸதீம் கராளாம் நிரண்மதாதரம்ீ 

வ்ருதத்ாம் பாரய்ாம் அவஷ்டப்ய மாம் ந தவ்ம் பஹு 

மநய்மஸ ௧௫ 

அதம்யமாம் பக்ஷயிஷ்யாமி பஶ்யத ஸ்தவ மாநுஷீம் 

தவ்யா ஸஹ  ரிஷ்யாமி நிஸ்ஸபதந்ா யதா ஸுகம் ௧௬ 

இதய்ுகத்வ்ா ம்ருக ஶாபாக்ஷீம் அலாத ஸதர்ுமஶக்ஷணா 

அப்யதாவத ்ஸு ஸம்க்ருதத்ா மமஹால்கா மராஹிணம்ீ 

இவ ௧௭ 

தாம் ம்ருதய்ு பாஶ ப்ரதிமாம் ஆபதநத்ீம் மஹா பலஃ 

நிக்ருஹ்ய ராமஃ குபித ஸ்தமதா லக்்ஷமணம் அப்ரவீத ்

௧௮ 
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க்ரூகர: அநாரக்யஃ ஸஸௌமிதம்ர பரிஹாஸஃ கதம்   ந 

ந காரய்ஃ பஶ்ய கவமதஹீம் கதம்சித ்ஸஸௌம்ய 

ஜீவதீம் ௧௯ 

இமாம் விரூபாம் அஸதீம் அதி மதத்ாம் மமஹாதரம்ீ 

ராக்ஷஸீம் புருஷ வ்யாக்ர விரூபயிதும் அரஹ்ஸி ௨0 

இதய்ுகம்தா லக்்ஷமண ஸ்தஸ்யாஃ க்ருதம்தா ராம ஸ்ய 

பஶ்யதஃ 

உதத்ர்ுதய் கடக்ம் சி ம் த கரண் நாஸம் மஹா பலஃ 

௨௧ 

நிக்ருதத் கரண் நாஸா து விஸ்வரம் ஸா விநதய்   

யதா௭௭கதம் ப்ரதுதர்ாவ மகாரா ஶூரப்ணகா வநம் 

௨௨ 

ஸா விரூபா மஹா மகாரா ராக்ஷஸீ மஶாணிமதாக்ஷிதா 

நநாத விவிதாந ்நாதாந ்யதா ப்ராவ்ருஷி மதாயதஃ ௨௩ 

ஸா விக்ஷரநத்ீ ருதிரம் பஹுதா மகார தரஶ்நா 

ப்ரக்ருஹ்ய பாஹூ கரஜ்நத்ீ ப்ரவிமவஶ மஹா வநம் 

௨௪ 

தத ஸ்து ஸா ராக்ஷஸ ஸம்க ஸம்வ்ருதம்  

கரம் ஜந ஸ்தாநகதம் விரூபிதா 

உமபதய் தம் ப்ராதரம் உக்ர தரஶ்நம்    

பபாத பூஸமௌ ககநாத ்யதா௭ஶநிஃ  ௨௫ 

ததஃ ஸபாரய்ம் பய மமாஹ மூரச்ிதா  

ஸ லக்்ஷமணம் ராகவம் ஆகதம் வநம் 

விரூபணம்  ா௭௭தம்நி மஶாணிமதாக்ஷிதா  

ஶஶம்ஸ ஸரவ்ம் பகிநீ கர ஸ்ய ஸா    ௨௬ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட அஷ்டா தஶ 

ஸ்ஸரக்: 

ஏயகாந விம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

தாம் ததா பதிதாம் தர்ுஷ்டவ்ா விரூபாம் 

மஶாணிமதாக்ஷிதாம் 

பகிநீம் க்மராத ஸம்தப்தஃ கரஃ பப்ர  ் ராக்ஷஸஃ ௧ 

உதத்ிஷ்ட தாவத ்ஆக்யாஹி ப்ரமமாஹம் ஜஹி 

ஸம்ப்ரமம்  
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வ்யகத்ம் ஆகய்ாஹி மகந தவ்ம் ஏவம் ரூபா விரூபிதா  ௨ 

மக: க்ருஷ்ண ஸரப்ம் ஆஸீநம் ஆஶீ விஷம் அநாகஸம்  

துத தய்௭பிஸமாபநந்ம் அம்குள்ய௭கம்ரண லீலயா  ௩ 

க: கால பாஶம் ஆஸஜ்ய கம்மட மமாஹா நந் புதய்மத 

ய: தவ்ாம் அதய் ஸமாஸாதய் பீதவாந ்விஷம் உதத்மம்  

௪ 

பல விக்ரம ஸம்பநந்ா காமகா காம ரூபிண ீ

இமாம் அவஸ்தாம் நீதா தவ்ம் மகந அம்தக ஸமாகதா ௫ 

மதவ கநத்ரவ் பூதாநாம் ருஷீணாம்   மஹாதம்நாம் 

மகா௭யம் ஏவம் விரூபாம் தவ்ாம் மஹாவீரய் ஶ் கார 

ஹ ௬ 

ந ஹி பஶ்யாமி அஹம் மலாமக யஃ குரய்ாந ்மம 

விப்ரியம் 

அநத்மரண ஸஹஸ்ரா௭க்ஷம் மமஹநத்ர்ம் 

பாகஶாஸநம் ௭ 

அதய்ா௭ஹம் மாரக்கணஃ ப்ராணாந ்ஆதாஸ்மய 

ஜீவிதாம்தகஃ 

ஸலிமல க்ஷீரம் ஆஸகத்ம் நிஷ்பிபந ்இவ ஸாரஸஃ ௮ 

நிஹதஸ்ய மயா ஸம்க்மய ஶர ஸம்க்ருதத் மரம்ணஃ 

ஸ மபநம் ருதிரம் ரக்தம் மமதிநீ கஸ்ய பாஸ்யதி ௯ 

கஸ்ய பதர்ரதாஃ காயாந ்மாம்ஸம் உதக்்ருதய் 

ஸம்கதாஃ 

ப்ரஹ்ருஷ்டா பக்ஷயிஷ்யநத்ி நிஹதஸ்ய மயா ரமண 

௧0 

தம் ந மதவா ந கநத்ரவ்ா ந பிஶா ா ந ராக்ஷஸாஃ 

மயா௭பகர்ுஷ்டம் க்ருபணம் ஶகத்ா ஸ்தர்ாதும் 

மஹா௭௭ஹமவ ௧௧ 

உபலப்ய ஶகநஃ ஸம்ஜ்ஞாம் தம் மம ஶம்ஸிதும் 

அரஹ்ஸி 

மயந தவ்ம் துரவ்ிநீமதந வமந விக்ரம்ய நிரஜ்ிதா ௧௨ 

இதி ப்ராது ரவ் ஃ ஶ்ருதவ்ா க்ருதத்ஸ்ய   விமஶஷதஃ 

ததஃ ஶூரப்ணகா வாக்யம் ஸபாஷ்பம் இதம் அப்ரவீத ்

௧௩ 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகிராமாயணம் 

அரண்யகாம்ட: 
 

Page 59 of 231 
 

தருஸணௌ ரூப ஸம்பநஸ்நௌ ஸுகுமாஸரௌ மஹா 

பஸலௌ 

புண்டரகீ விஶாலா௭ஸக்ஷௌ சீர 

க்ருஷ்ணா௭ஜிநா௭ம்பஸரௌ ௧௪ 

பல மூலா௭ஶநா தாம்ஸதௌ தாபஸஸௌ தரம்  ாரிஸணௌ 

புதஸ்ரௌ தஶரதஸ்யா ஸ்தாம் ப்ராதஸரௌ ராம 

லக்்ஷமஸணௌ ௧௫ 

கநத்ரவ் ராஜ ப்ரதிஸமௌ பாரத்ிவ வ்யம்ஜநா௭நவ்ிஸதௌ 

மதஸவௌ வா மாநுஸஷௌ வா ஸதௌ ந தரக்யிதும் 

உதஸ்மஹ ௧௬ 

தருண ீரூப ஸம்பநந்ா ஸரவ்ா௭௭பரண பூஷிதா 

தர்ுஷ்டா ததர் மயா நார ீதமயா ரம்தம்ய ஸுமதய்மா 

௧௭ 

தாப்யாம் உபாப்யாம் ஸம்பூய ப்ரமதாம் அதிக்ருதய் 

தாம் 

இமாம் அவஸ்தாம் நீதா௭ஹம் யதா௭நாதா௭ஸதீ ததா 

௧௮ 

தஸ்யா ஶ் ா௭நர்ுஜு வ்ருதத்ாயா ஸ்தமயா ஶ்  

ஹதமயா ரஹம் 

ஸ மபநம் பாதும் இ  ்ாமி ருதிரம் ரண மூரத்நி ௧௯ 

ஏஷ மம ப்ரதமஃ காமஃ க்ருத ஸ்தாத தவ்யா பமவத ்

தஸ்யா ஸ்தமயா ஶ்  ருதிரம் பிமபயம் அஹம் ஆஹமவ 

௨0 

இதி தஸ்யாம் ப்ருவாணாயாம்  துரத்ஶ மஹா பலாந ்

வ்யாதிமதஶ கரஃ க்ருதம்தா ராக்ஷஸாந ்அநத்மகாபமாந ்

௨௧ 

மாநுஸஷௌ ஶஸ்தர் ஸம்பநஸ்நௌ சீர 

க்ருஷ்ணா௭ஜிநா௭ம்பஸரௌ 

ப்ரவிஷ்ஸடௌ தண்டகா௭ரண்யம் மகாரம் ப்ரமதயா 

ஸஹ ௨௨ 

ஸதௌ ஹதவ்ா தாம்   துரவ்்ருதத்ாம் உபாவரத்ிதும் 

அரஹ்த 

இயம்   ருதிரம் மதஷாம் பகிநீ மம பாஸ்யதி ௨௩ 
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மமநாரமதா௭யம் இஷ்மடா௭ஸ்யா பகிநய்ா மம 

ராக்ஷஸாஃ 

ஶீக்ரம் ஸம்பதய்தாம் கதவ்ா ஸதௌ ப்ரமதய் ஸ்மவந 

மதஜஸா ௨௪ 

இதி ப்ரதிஸமாதிஷ்டா ராக்ஷஸா ஸ்மத  துரத்ஶ 

ததர் ஜக்மு ஸ்தயா ஸாரத்ம் கநா வாமதரிதா யதா ௨௫ 

தத ஸ்து மத தம் ஸமுதக்ர மதஜஸம்    

ததா௭பி தீக்்ஷண ப்ரதரா நிஶா ரா: 

ந மஶகுஃ ஏநம் ஸஹஸா ப்ரமரத்ிதும்    

வந தவ்ிபா தீப்தம் இவா௭க்நிம் உதத்ிதம் ௨௬ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட ஏமகாந விம்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

விம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ததஃ ஶூரப்ணகா மகாரா ராகவா௭௭ஶ்ரமம் ஆகதா 

ரக்ஷஸாம் ஆ  மக்ஷ ஸதௌ ப்ராதஸரௌ ஸஹ ஸீதயா ௧ 

மத ராமம் பரண்ஶாலாயாம் உபவிஷ்டம் மஹா பலம் 

ததர்ுஶுஃ ஸீதயா ஸாரத்ம் கவமதஹ்யா லக்்ஷமமணந 

  ௨ 

தாந ்தர்ுஷ்டவ்ா ராகவஃ ஶ்ரீமாந ்ஆகதாம் தாம்   

ராக்ஷஸீம் 

அப்ரவீத ்ப்ராதரம் ராமமா லக்்ஷமணம் தீப்த மதஜஸம் ௩ 

முஹூரத்ம் பவ ஸஸௌமிதம்ர ஸீதாயாஃ ப்ரதய்நம்தரஃ 

இமாந ்அஸ்யா வதிஷ்யாமி பதவீம் ஆகதாந ்இஹ ௪ 

வாக்யம் ஏதத ்ததஃ ஶ்ருதவ்ா ராம ஸ்ய 

விதிதா௭௭தம்நஃ 

தமததி லக்்ஷமமணா வாக்யம் ராம ஸ்ய ப்ரதய்பூஜயத ்

௫ 

ராகமவா௭பி மஹ   ்ாபம்  ாமீகர விபூஷிதம் 

 கார ஸஜ்யம் தரம்ாதம்ா தாநி ரக்ஷாம்ஸி  ா௭ப்ரவீத ்௬ 

புதஸ்ரௌ தஶரதஸ்யா௭௭வாம் ப்ராதஸரௌ ராம 

லக்்ஷமஸணௌ 

ப்ரவிஷ்ஸடௌ ஸீதயா ஸாரத்ம் துஶ் ரம் தண்டகா வநம் 

௭ 
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பல மூலா௭ஶஸநௌ தாநஸ்தௌ தாபஸஸௌ தரம் 

 ாரிஸணௌ 

வஸநஸ்தௌ தண்டகா௭ரண்மய கிம௭ரத்ம் உபஹிம்ஸத 

௮ 

யுஷ்மாந ்பாபா௭௭தம்காந ்ஹநத்ும் விப்ரகாராந ்

மஹா௭௭ஹமவ  

ருஷீணாம் து நிமயாமகந ப்ராப்மதா௭ஹம் ஸ 

ஶரா௭௭யுத: ௯ 

திஷ்டகதவா௭தர் ஸம்து(து)ஷ்டா மநாபாவரத்ிதும் 

அரஹ்த 

யதி ப்ராகண: இஹாரம்தா மவா நிவரத்தவ்ம் 

நிஶா ராஃ ௧0 

தஸ்ய த தவ் நம் ஶ்ருதவ்ா ராக்ஷஸா ஸ்மத  துரத்ஶ 

ஊசு ரவ்ா ம் ஸுஸம்க்ருதத்ா ப்ரஹ்மக்நஃ ஶூல 

பாணயஃ ௧௧ 

( ஸம்ரகத் நயநா மகாரா ராமம் ரக்தாம்த மலா நம் 

பருஷா மதுராபாஷம் ஹ்ருஷ்டா தர்ுஷ்ட பராக்ரமம் ) 

௧௨ 

க்மராதம் உதப்ாதய் மநா பரத்ுஃ கர ஸ்ய 

ஸுமஹாதம்நஃ 

தவ்ம் ஏவ ஹாஸ்யமஸ ப்ராணாந ்அதய்ா௭ஸ்மா௭பி 

ரஹ்மதா யுதி ௧௩ 

கா ஹி மத ஶக்தி: ஏக ஸ்ய பஹூநாம் ரண மூரத்நி 

அஸ்மாகம் அக்ரதஃ ஸ்தாதும் கிம் புநர ்மயாதத்ும் 

ஆஹமவ ௧௪ 

ஏபி: பாஹு ப்ரயுக்கத: நஃ பரிககஃ ஶூல படட்ிகஸ: 

ப்ராணாம் ஸ்தய்க்்ஷயஸி வீரய்ம்   தநு ஶ்  கர பீடிதம் 

௧௫ 

இதி ஏவம் உகத்வ்ா ஸம்ரப்தா ராக்ஷஸா ஸ்மத  துரத்ஶ 

சிக்ஷிபு ஸ்தாநி ஶூலாநி ராகவம் ப்ரதி துரஜ்யம்  ௧௬ 

தாநி ஶூலாநி காகுதஸ்்தஃ ஸமஸ்தாநி  துரத்ஶ 

தாவதப்ி: ஏவ சி ம் த ஶகரஃ காம் ந பூஷகணஃ ௧௭ 

ததஃ பஶ் ாந ்மஹா மதஜா நாரா ாந ்ஸூரய் ஸநந்ிபாந ்
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ஜக்ராஹ பரம க்ருதத் ஶ் துரத்ஶ ஶிலாஶிதாந ் ௧௮ 

க்ருஹீதவ்ா தநு: ஆயம்ய லக்்ஷயாந ்உதத்ிஶ்ய 

ராக்ஷஸாந ்

முமமா  ராகமவா பாணாந ்வஜ்ராந ்இவ ஶதக்ரதுஃ ௧௯ 

ருக்ம பும்கா ஶ்  விஶிகாஃ ப்ரதீப்தா மஹம பூஷிதா: 

மத பிதவ்ா ரக்ஷஸாம் மவகாத ்வக்ஷாம்ஸி ருதிராப்லுதா: 

விநிஷ்மபது: ததா பூஸமௌ நய்மஜ்ஜம்தா௭ஶநி ஸ்வநா: 

௨0 

மத பிநந் ஹ்ருதயா பூஸமௌ சிநந் மூல இவ தர்ுமா: 

நிஷ்மபது: மஶாணிதாரத்ர்ாம்கா விக்ருதா 

விகதா௭௭ஸவ: ௨௧ 

தாந ்பூஸமௌ பதிதாந ்தர்ுஷ்டவ்ா ராக்ஷஸீ க்மராத 

மூரச்ிதா 

பரிதர்ஸ்தா புந ஸ்ததர் வ்யஸ்ருஜ தக்பரவ ஸ்வநாந ் 

௨௨ 

ஸா நதநத்ீ மஹா நாதம் ஜவா  ச்ூரப்ணகா புநஃ 

உபகம்ய கரம் ஸா து கிம்சித ்ஸம்ஶுஷ்க மஶாணிதா 

பபாத புநர ்ஏவா௭௭ரத்ா ஸநிரய்ா மஸவ ஸல்லகீ  ௨௩ 

ப்ராது: ஸமீமப மஶாகா௭௭ரத்ா ஸஸரஜ் நிநதம் முஹுஃ 

ஸஸ்வரம் முமும  பாஷ்பம் விஷண்ண வதநா ததா  

௨௪ 

நிபாதிதாந ்தர்ுஶ்ய ரமண து ராக்ஷஸாந ்   

ப்ரதாவிதா ஶூரப்ணகா புந ஸ்தத:   

வதம்   மதஷாம் நிகிமலந ரக்ஷஸாம்    

ஶஶம்ஸ ஸரவ்ம் பகிநீ கர ஸ்ய ஸா   ௨௫ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  விம்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

ஏக விம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஸ புநஃ பதிதாம் தர்ுஷ்டவ்ா க்மராதா   ச்ூரப்ணகாம் 

கரஃ 

உவா  வ்யகத்தா வா ா தாம் அநரத்ா௭ரத்ம் ஆகதாம் ௧ 

மயா து இதாநீம் ஶூரா ஸ்மத ராக்ஷஸா ருதிரா௭ஶநாஃ 
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தவ் தப்்ரியா௭ரத்ம் விநிரத்ிஷ்டாஃ கிம௭ரத்ம் ருதய்மத 

புநஃ ௨ 

பகத்ா ஶ்க வா௭நுரகத்ா ஶ்  ஹிதா ஶ்  மம நிதய்ஶஃ 

க்நநம்தா௭பி ந நிஹநத்வ்யா ந ந குரய்ு ரவ்ம ா மம ௩ 

கிம் ஏத   ்ம்ராதும் இ  ்ாமி காரணம் ய தக்்ருமத புநஃ 

ஹா நாமத தி விநரத்நத்ீ ஸரப்வத ்லுடஸி க்ஷிஸதௌ  ௪ 

அநாதவத ்விலபஸி நாமத து மயி ஸம்ஸ்திமத 

உதத்ிஷ்மடாதத்ிஷ்ட மா கபஷீ ரக்வக்லப்யம் 

தய்ஜ்யதாம் இஹ ௫ 

இதி ஏவம் உகத்ா துரத்ரஷ்ா கமரண பரிஸாம்தவ்ிதா 

விம்ருஜ்ய நயமந ஸா௭ஸ்மர கரம் ப்ராதரம் அப்ரவீத ்௬ 

அஸ்மி இதாநீம் அஹம் ப்ராப்தா ஹ்ருத ஶ்ரவண 

நாஸிகா  

மஶாணிஸதௌக பரிக்லிநந்ா தவ்யா   பரி ஸாம்தவ்ிதா ௭ 

ப்மரஷிதா ஶ்  தவ்யா ஶூரா ராக்ஷஸா ஸ்மத  துரத்ஶ 

நிஹநத்ும் ராகவம் மகாரா ம தப்்ரியா௭ரத்ம் ஸ 

லக்்ஷமணம் ௮ 

மத து ராமமண ஸாமரஷ்ாஃ ஶூல படட்ிஸ பாணயஃ 

ஸமமர நிஹதாஃ ஸரம்வ ஸாயகக: மரம் மபதிபிஃ ௯ 

தாந ்தர்ுஷ்டவ்ா பதிதாந ்பூஸமௌ க்ஷமண கநவ மஹா 

பலாந ்

ராமஸ்ய   மஹத ்கரம் மஹாம் ஸ்தர்ாமஸா௭பவந ்மம 

௧0 

ஸா௭ஸ்மி பீதா ஸமுதவ்ிக்நா விஷண்ணா   நிஶா ர 

ஶரணம் தவ்ாம் புநஃ ப்ராப்தா ஸரவ்மதா பய தரஶ்ிநீ 

௧௧ 

விஷாத நக்ரா தய்ுஷிமத பரிதர்ாமஸாரம்ி மாலிநி 

கிம் மாம் ந தர்ாயமஸ மக்நாம் விபுமல மஶாக ஸாகமர 

௧௨ 

ஏமத   நிஹதா பூஸமௌ ராமமண நிஶிகதஃ ஶகரஃ 

மய   மம பதவீம் ப்ராப்தா ராக்ஷஸாஃ பிஶிதா௭ஶநாஃ 

௧௩ 

மயி மத யதய்௭நுகம்ராமஶா யதி ரக்ஷஸ்ஸு மதஷு   
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ராமமண யதி மத ஶக்தி ஸ்மதமஜா வா௭ஸ்தி நிஶா ர 

தண்டகா௭ரண்ய நிலயம் ஜஹி ராக்ஷஸ கம்டகம் ௧௪ 

யதி ராமம் மமா௭மிதர்ம் அதய் தவ்ம் ந வதிஷ்யஸி 

தவ க வா௭கர்தஃ ப்ராணாம் ஸ்தய்க்்ஷயாமி 

நிரபதர்பா ௧௫ 

புதத்ய்ா௭ஹம் அநுபஶ்யாமி ந தவ்ம் ராம ஸ்ய 

ஸம்யுமக 

ஸ்தாதும் ப்ரதிமுமக ஶகத்ஃ ஸ்ஸ பல ஶ்  மஹாதம்ந: 

௧௬ 

ஶூர மாநீ ந ஶூர ஸ்தவ்ம் மிதய்ா௭௭மராபித விக்ரமஃ 

மாநுஸஷௌ ய நந் ஶக்மநாஷி ஹநத்ும் ஸதௌ ராம 

லக்்ஷமஸணௌ ௧௭ 

ராமமண யதி மத ஶக்தி: மதமஜா வா௭ஸ்தி நிஶா ர  

தம்டகா௭ரண்ய நிலயம் ஜஹி தம் குல பாம்ஸந  ௧௮ 

நிஸ்ஸதத்வ் ஸ்யா௭ல்ப வீரய் ஸ்ய வாஸ ஸ்மத கீதர்ுஶ 

ஸ்தவ்ிஹ 

அபயாஹி ஜநஸ்தாநாத ்தவ்ரிதஃ ஸஹ பாநத்வஃ ௧௯ 

ராம மதமஜா௭பி பூமதா ஹி தவ்ம் க்ஷிப்ரம் 

விநஶிஷ்யஸி 

ஸ ஹி மதஜஃ ஸ்ஸமா யுகம்தா ராமமா 

தஶரதா௭௭தம்ஜஃ 

ப்ராதா  ா௭ஸ்ய மஹா வீரம்யா மயந  ா௭ஸ்மி 

விரூபிதா ௨0 

ஏவம் விலப்ய பஹுமஶா ராக்ஷஸீ விதமதாதர ீ 

( ப்ராது: ஸமீமப துஃகா௭௭ரத்ா நஷ்ட ஸம்ஜ்ஞா பபூவ ஹ 

) 

கராப்யாம் உதரம் ஹதவ்ா ருமராத ப்ருஶ  துகிதா  

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  ஏக விம்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

த்வா விம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஏவம் ஆதரஷ்ிதஃ ஶூரஃ ஶூரப்ணக்யா கர ஸ்ததா 

உவா  ரக்ஷஸாம் மதம்ய கரஃ கரதரம் வ ஃ  ௧ 

த வா௭வமாந ப்ரபவஃ கம்ராமதா௭யம் அதுமலா மம 
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ந ஶக்யமத தாரயிதும் லவணா௭ம்ப இமவா தத்ிதம் ௨ 

ந ராமம் கணமய வீரய்ாந ்மாநுஷம் க்ஷீண ஜீவிதம் 

ஆதம் துஶ் ரிகதஃ ப்ராணாந ்ஹமதா மயா௭தய் 

விமமாக்்ஷயதி ௩ 

பாஷ்பஃ ஸம்ஹ்ரியதாம் ஏஷ ஸம்ப்ரம ஶ்  

விமு ய்தாம் 

அஹம் ராமம் ஸஹ ப்ராதர்ா நயாமி யம ஸாதநம் ௪ 

பரஶ்வத ஹத ஸ்யா௭தய் மம்த ப்ராண ஸ்ய பூதமல 

ராம ஸ்ய ருதிரம் ரக்தம் உஷ்ணம் பாஸ்யஸி ராக்ஷஸி 

௫ 

ஸா ப்ரஹ்ருஷ்டா வ ஃ ஶ்ருதவ்ா கர ஸ்ய வதநா 

  ்ய்ுதம் 

ப்ரஶஶம்ஸ புந: ஸமௌரக்்யாத ்ப்ராதரம் ரக்ஷஸாம் வரம் 

௬ 

தயா பருஷிதஃ பூரவ்ம் புநர ்ஏவ ப்ரஶம்ஸிதஃ 

அப்ரவீத ்தூஷணம் நாம கரஃ மஸநாபதிம் ததா ௭ 

 துரத்ஶ ஸஹஸ்ராணி மம சிதத்ா௭நுவரத்ிநாம் 

ரக்ஷஸாம்  பீம மவகாநாம் ஸமமரஷு அநிவரத்ிநாம் ௮ 

நீல ஜீமூத வரண்ாநாம் மகாராணாம் க்ரூர கரம்ணாம் 

மலாக ஹிம்ஸா விஹாராணாம் பலிநாம் உக்ர 

மதஜஸாம் ௯ 

மதஷாம் ஶாரத்ூல தரப்ாணாம் மஹா௭௭ஸ்யாநாம் 

மஸஹௌஜஸாம் 

ஸரம்வாதம்யாகம் உதீரண்ாநாம் ரக்ஷஸாம் ஸஸௌம்ய 

காரய ௧0 

உபஸ்தாபய மம க்ஷிப்ரம் ரதம் ஸஸௌம்ய தநூம்ஷி   

ஶராம் ஶ்சிதர்ாந ்கடக்ாம் ஶ்  ஶக்தீ ஶ்  விவிதாஃ 

ஶிதாஃ ௧௧ 

அக்மர நிரய்ாதும் இ  ்ாமி ஸபௌலஸ்தய்ாநாம் 

மஹாதம்நாம் 

வதா௭ரத்ம் துரவ்ிநீத ஸ்ய ராமஸ்ய ரண மகாவிதஃ ௧௨ 

இதி தஸ்ய ப்ருவாண ஸ்ய ஸூரய் வரண்ம் மஹா ரதம் 
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ஸத௭ஶ்கவஃ ஶபகளஃ யுகத்ம் ஆ  மக்ஷ௭த தூஷணஃ 

௧௩ 

தம் மமரு ஶிகரா௭௭காரம் தப்த காம் ந பூஷணம் 

மஹம  க்ரம் அஸம்பாதம் கவடூரய் மய கூபரம் ௧௪ 

மதஸ்்கயஃ புஷ்கப: தர்ுகமஃ கஶகல ஶ் நத்ர் 

ஸூரக்ய ஶ்  காம் கநஃ 

மம்ககளஃ பக்ஷி ஸம்கக ஶ்  தாராபி ஶ்  ஸமாவ்ருதம் 

௧௫ 

தவ்ஜ நிஸ்தர்ிம்ஶ ஸம்பநந்ம் கிம்கிணகீ விபூஷிதம் 

ஸத௭ஶ்வ யுகத்ம் மஸா௭மரஷ்ாத ்ஆருமராஹ ரதம் கரஃ 

௧௬ 

நிஶாம்ய தம் ரத ஸ்தம் தம் ராக்ஷஸா பீம விக்ரமாஃ 

தஸ்துஃ ஸம்பரிவா ரக்யநம் தூஷணம்   மஹா பலம் 

௧௭ 

கர ஸ்து தாந ்மமஹஷ்வாஸாந ்மகார வரம்ா௭௭யுத 

தவ்ஜாந ்

நிரய்ாமத தய்ப்ரவீத ்தர்ுஷ்டவ்ா ரத ஸ்தஃ ஸரவ் 

ராக்ஷஸாந ்௧௮ 

தத ஸ்த தர்ாக்ஷஸம் கஸநய்ம் மகார வரம்ா௭௭யுத 

தவ்ஜம் 

நிரஜ்காம ஜநஸ்தாநாத ் மஹா நாதம் மஹா ஜவம் ௧௯ 

முதக்கரஃ படட்கஸ: ஶூகலஃ ஸுதீக்்ஷகண ஶ்  

பரஶ்வகதஃ 

கடக்க ஶ் கக்ர ஶ்  ஹஸ்த ஸ்கத ரப்்ராஜமாகந ஶ்  

மதாமகரஃ ௨0 

ஶக்திபிஃ பரிகக: மகாகர: அதிமாதக்ர ஶ்  

காரம்ுககஃ 

கதா௭ஸி முஸகல: வஜ்கர: க்ருஹீகத: பீம தரஶ்கநஃ 

௨௧ 

ராக்ஷஸாநாம் ஸுமகாராணாம் ஸஹஸ்ராணி  துரத்ஶ 

நிரய்ாதாநி ஜநஸ்தாநாத ்கர சிதத்ா௭நு வரத்ிநாம் ௨௨ 

தாம் ஸ்து அபிதர்வமதா தர்ுஷ்டவ்ா ராக்ஷஸாந ்பீம 

விக்ரமாந ்
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கரஸ்யா௭பி ரதஃ கிம்சி ஜ்ஜகாம த த௭நநத்ரம் ௨௩ 

தத ஸ்தாந ்ஶபளாந ்அஶ்வாம் ஸ்தப்த காம் ந 

பூஷிதாந ்

கர ஸ்ய மதம் ஆஜ்ஞாய ஸாரதிஃ ஸமம ாதயத ்௨௪ 

ஸ ம ாதிமதா ரதஃ ஶகீ்ரம் கர ஸ்ய ரிபு காதிநஃ 

ஶப்மதநா௭௭பூரயா மாஸ திஶ ஶ்  ப்ரதிஶ ஸ்ததா ௨௫ 

ப்ரவ்ருதத்மநய்ு ஸ்து கரஃ கர ஸ்வமநா   

ரிமபா: வதா௭ரத்ம் தவ்ரிமதா யதா௭நத்க: 

அசூசுதத ்ஸாரதிம் உநந்தந ்புந:    

மஹா பமலா மமக இவா௭ஶ்ம வரஷ்வாந ்௨௬ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட தவ்ா விம்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

த்ரயயா விம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

தத ்ப்ரயாதம் பலம் மகாரம் அஶிவம் மஶாணிமதாதகம் 

அப்யவரஷ்ந ்மஹா மமக ஸ்துமுமலா கரத்பா௭ருணஃ ௧ 

நிமபது ஸ்துரகாஸ் தஸ்ய ரத யுக்தா மஹா ஜவாஃ 

ஸமம புஷ்பசிமத மதமஶ ராஜ மாரம்க யதர்ு  ்யா ௨ 

ஶ்யாமம் ருதிர பரய்நத்ம் பபூவ பரிமவஷணம் 

அலாத  க்ர ப்ரதிமம் ப்ரதிகர்ுஹ்ய திவாகரம் ௩ 

தமதா தவ்ஜம் உபாகம்ய மஹம தண்டம் ஸமு  ்ர்ிதம் 

ஸமாக்ரம்ய மஹா காய ஸ்தஸ்ஸதௌ க்ருதர்ஃ 

ஸுதாருணஃ ௪ 

ஜநஸ்தாந ஸமீமப து ஸமாக்ரம்ய கர ஸ்வநாஃ 

விஸ்வராந ்விவிதாம் ஶ் கர்ு: மாம்ஸ ஆதா ம்ருக 

பக்ஷிணஃ ௫ 

வ்யாஜஹ்ரு ஶ்  பதீப்தாயாம் திஶி கவ கபரவ ஸ்வநம் 

அஶிவம் யாதுதாநாநாம் ஶிவா மகாரா மஹா ஸ்வநாஃ 

௬ 

ப்ரபிநந் கிரி ஸம்காஶா ஸ்மதாய மஶாணித தாரிணஃ 

ஆகாஶம் தத ்அநாகாஶம்  க்ரு ரப்ீமா வலாஹகாஃ ௭ 

பபூவ திமிரம் மகாரம் உதத்தம் மராம ஹரஷ்ணம் 

திமஶா வா விதிமஶா வா௭பி ஸுவ்யகத்ம் ந  காஶிமர 

௮ 
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க்ஷதஜா௭௭ரத்ர் ஸவரண்ாபா ஸம்தய்ா காலம் விநா 

பஸபௌ 

கரஸ்யா௭பிமுகா மநது ஸ்ததா மகார ம்ருகாஃ ககாஃ 

கம்க மகாமாயு க்ருதர்ா ஶ்  சுக்ருஶு: பய ஶம்ஸிந: ௯ 

நிதய்ா௭ஶுபகரா யுதம்த ஶிவா மகார நிதரஶ்நாஃ 

மநது: பலஸ்யா௭பி முகம் ஜ்வாமலாதக்ாரிபி: ஆநகநஃ 

௧0 

கபநத்ஃ பரிகா பாமஸா தர்ுஶ்யமத பாஸ்கரா௭நத்ிமக 

ஜக்ராஹ ஸூரய்ம் ஸ்வரப்ாநு: அபரவ்ணி மஹா 

க்ரஹஃ ௧௧ 

ப்ரவாதி மாருதஃ ஶீக்ரம் நிஷ்ப்ரமபா௭பூத ்திவாகரஃ 

உதம்பது ஶ்  விநா ராதர்ிம் தாராஃ கதம்யாத ஸப்ரபாஃ 

௧௨ 

ஸம்லீந மீந விஹகா நலிநய்ஃ புஷ்ப பம்கஜாஃ 

தஸ்மிந ்க்ஷமண பபூவு ஶ்  விநா புஷ்ப பகல:  தர்ுமாஃ 

௧௩ 

உதத்ூத ஶ்  விநா வாதம் மரணு: ஜலதரா௭ருணஃ 

சீசீ கூசி இதி வாஶ்யநம்தா பபூவு ஸ்ததர் ஸாரிகாஃ ௧௪ 

உல்கா ஶ் ா௭பி ஸநிரம்காஷா நிமபது: மகார தரஶ்நாஃ 

ப்ர   ால மஹீ ஸரவ்ா ஸ கஶல வந காநநா ௧௫ 

கர ஸ்ய   ரதஸ்த ஸ்ய நரத்மாந ஸ்ய தீமதஃ 

ப்ராகம்பத புஜஃ ஸவ்யஃ ஸ்வர:   அஸ்ய அவஸஜ்ஜத 

௧௬ 

ஸ அஸ்ரா ஸம்பதய்மத தர்ுஷ்டிஃ பஶ்யமாந ஸ்ய 

ஸரவ்தஃ 

லலாமட   ருஜா ஜாதா ந   மமாஹாத ்நய்வரத்த ௧௭ 

தாந ்ஸமீக்்ஷய மமஹாதப்ாதாந ்உதத்ிதாந ்மராம 

ஹரஷ்ணாந ்

அப்ரவீத ்ராக்ஷஸாந ்ஸரவ்ாந ்ப்ரஹஸந ்ஸ கர ஸ்ததா 

௧௮ 

மமஹாதப்ாதாந ்இமாந ்ஸரவ்ாந ்உதத்ிதாந ்மகார 

தரஶ்நாந ்
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ந சிநத்யாமி அஹம் வீரய்ாத ்பலவாந ்துரப்லாந ்இவ 

௧௯ 

தாரா அபி ஶகர ஸ்தீக்்ஷகணஃ பாதமயயம் நப 

ஸ்தலாத ்

ம்ருதய்ும் மரண தரம்மண ஸம்க்ருதம்தா 

மயாஜயாம்ய௭ஹம் ௨0 

ராகவம் தம் பமலாதஸ்ிகத்ம் ப்ராதரம்  ா௭பி 

லக்்ஷமணம் 

அஹதவ்ா ஸாயகக ஸ்தீக்்ஷகண : ந உபாவரத்ிதும் 

உதஸ்மஹ ௨௧ 

ஸகாமா பகிநீ மம௭ஸ்து பீதவ்ா து ருதிரம் தமயாஃ 

ய நந்ிமிதத்ம் து ராம ஸ்ய லக்்ஷமண ஸ்ய விபரய்யஃ 

௨௨ 

ந க்வசித ்ப்ராப்த பூரம்வா மம ஸம்யுமகஷு பராஜயஃ 

யுஷ்மாக மமதத ்ப்ரதய்க்ஷம் நா௭நர்ுதம் 

கதயாம்ய௭ஹம்௨௩ 

மதவராஜம் அபி க்ருதம்தா மதத் ஐராவத யாயிநம் 

வஜ்ர ஹஸ்தம் ரமண ஹநய்ாம் கிம் புந: ஸதௌ 

குமாநுஸஷௌ ௨௪ 

ஸா தஸ்ய கரஜ்ிதம் ஶ்ருதவ்ா ராக்ஷஸ ஸ்ய மஹா  மூஃ 

ப்ரஹரஷ்ம் அதுலம் மலமப ம்ருதய்ு பாஶா௭வ பாஶிதா 

௨௫ 

ஸமீயு ஶ்  மஹாதம்ாமநா யுதத் தரஶ்ந காம்க்ஷிணஃ 

ருஷமயா மதவ கநத்ரவ்ாஃ ஸிதத்ா ஶ்  ஸஹ  ாரகணஃ 

ஸமமதய்   ஊசு: ஸஹிதா ஸ்மத அநம்யாநய்ம் புண்ய 

கரம்ணஃ ௨௬ 

ஸ்வஸ்தி மகா ப்ராஹ்மமணப்மயா௭ஸ்து மலாகாநாம் 

மய   ஸம்மதாஃ 

 ஜயதாம் ராகமவா யுதம்த ஸபௌலஸ்தய்ாந ்ரஜநீ  ராந ்

௨௭ 

  க்ர ஹஸ்மதா யதா யுதம்த ஸரவ்ாந ்அஸுர பும்கவாந ்

 ஏத   ்ா௭நய்   ் பஹுமஶா ப்ருவாணாஃ பரமரஷ்யஃ 

௨௮ 
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ஜாத ஸகௌதூஹலாத ்ததர் விமாந ஸ்தா ஶ்  மதவதா: 

 ததர்ுஶு: வாஹிநீம் மதஷாம் ராக்ஷஸாநாம் 

கதா௭௭யுஷாம் ௨௯ 

 ரமதந து கமரா மவகாத ்கஸநய்ஸ்ய அக்ராத ் 

விநிஸ்ஸ்ருதஃ 

 தம் தர்ுஷ்டவ்ா ராக்ஷஸம் பூமயா ராக்ஷஸா ஶ்  

விநிஸ்ஸ்ருதாஃ ௩0 

 ஶ்மயந காமீ ப்ருது க்ரமீவா யஜ்ஞ ஶதர்ு ரவ்ிஹம்கமஃ 

 துரஜ்யஃ கரவீராக்ஷஃ பருஷஃ கால காரம்ுகஃ  ௩௧ 

 மமகமாலீ மஹாமாலீ ஸரப்ா௭௭ஸ்மயா ருதிரா௭ஶநஃ 

 தவ்ாதகஶமத மஹாவீரய்ாஃ ப்ரதஸ்து: அபிதஃ கரம் 

௩௨ 

 மஹாகபாலஃ ஸ்தூலாக்ஷஃ ப்ரமாதீ தர்ிஶிரா ஸ்ததா 

  தவ்ார ஏமத மஸநாநம்யா தூஷணம் 

ப்ருஷ்டமதா௭நவ்யுஃ ௩௩ 

 ஸா பீம மவகா ஸமரா௭பிகாமா   

 ஸுதாருணா ராக்ஷஸ வீர மஸநா 

 ஸதௌ ராஜ புதஸ்ரௌ ஸஹஸா௭ப்யுமபதா  

 மாலா க்ரஹாணாம் இவ  நத்ர் ஸூரஸ்யௌ ௩௪ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  தர்மயா விம்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

சதுர ்விம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

 ஆஶ்ரமம் ப்ரதி யாமத து கமர கர  பராக்ரமம 

 தாந ்ஏவ  ஔதப்ாதிகாந ்ராமஃ ஸஹ ப்ராதர்ா ததரஶ் 

ஹ ௧ 

 தாந ்உதப்ாதாந ்மஹா மகாராந ்உதத்ிதாந ்மராம 

ஹரஷ்ணாந ்

 ப்ரஜாநாம் அஹிதாந ்தர்ுஷ்டவ்ா வாகய்ம் லக்்ஷமணம் 

அப்ரவீத ்௨ 

 இமாந ்பஶ்ய மஹா பாமஹா ஸரவ் பூதா௭பஹாரிணஃ 

 ஸமுதத்ிதாந ்மமஹா தப்ாதாந ்ஸம்ஹரத்ும் ஸரவ் 

ராக்ஷஸாந ்௩ 

 அமீ ருதிர தாரா ஸ்து விஸ்ருஜநத்ஃ கர ஸ்வநாந ்
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 வ்மயாம்நி மமகா விவரத்நம்த பருஷா கரத்பா௭ருணாஃ 

௪ 

 ஸதூமா ஶ்  ஶராஃ ஸரம்வ மம யுதத்ா௭பிநநத்ிநஃ 

 ருக்ம ப்ருஷ்டாநி  ாபாநி விமவஷ்டநம்த   லக்்ஷமண ௫ 

 யாதர்ுஶா இஹ கூஜநத்ி பக்ஷிமணா வந  ாரிணஃ 

 அக்ரமதா மநா பயம் ப்ராப்தம் ஸம்ஶமயா ஜீவித ஸ்ய   

௬ 

 ஸம்ப்ரஹார ஸ்து ஸுமஹாந ்பவிஷ்யதி ந ஸம்ஶயஃ 

 அயம் ஆகய்ாதி மம பாஹுஃ ஸ்புரமாமணா முஹுர ்

முஹுஃ 

 ஸநந்ிகரம்ஷ து நஃ ஶூர ஜயம் ஶதம்ராஃ பராஜயம் ௭ 

 ஸுப்ரபம்   ப்ரஸநந்ம்   தவ வக்தர்ம் ஹி லக்்ஷயமத 

 உதய்தாநாம் ஹி யுதத்ா௭ரத்ம் மயஷாம் பவதி 

லக்்ஷமணஃ 

 நிஷ்ப்ரபம் வதநம் மதஷாம் பவதி ஆயுஃ பரிக்ஷயஃ ௮ 

ரக்ஷஸாம் நரத்தாம் மகார: ஶ்ரூயமத   மஹா தவ்நி: 

ஆஹதாநாம்   மபரணீாம் ராக்ஷகஸ: க்ரூர கரம்பி:  ௯ 

 அநா௭௭கத விதாநம் து கரத்வ்யம் ஶுபம் இ  ்தா 

 ஆபதம் ஶம்கமாமநந புருமஷண விபஶ்சிதா  ௧0 

 தஸ்மாத ்க்ருஹீதவ்ா கவமதஹீம் ஶர பாணி: தநு ரத்ரஃ 

 குஹாம் ஆஶ்ரய கஶல ஸ்ய துரக்ாம் பாதப 

ஸம்குலாம் ௧௧ 

 ப்ரதிகூலிதும் இ  ்ாமி ந ஹி வாக்யம் இதம் தவ்யா 

 ஶாபிமதா மம பாதாப்யாம் கம்யதாம் வதஸ் மா சிரம் 

௧௨ 

தவ்ம் ஹி ஶூர ஶ்  பலவாந ்ஹநய்ா ஹ்மயதா நந் 

ஸம்ஶய: 

ஸ்வயம் து ஹம்தும் இ  ்ாமி ஸரவ்ாந ்ஏவ நிஶா ராந ் 

௧௩ 

 ஏவம் உக்த ஸ்து ராமமண லக்்ஷமணஃ ஸஹ ஸீதயா 

 ஶராந ்ஆதாய  ாபம்   குஹாம் துரக்ாம் 

ஸமா௭௭ஶ்ரயத ்௧௪ 
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 தஸ்மிந ்ப்ரவிஷ்மட து குஹாம் லக்்ஷமமண ஸஹ 

ஸீதயா 

 ஹநத் நிரய்ுகத்ம் இதி உக்தவ்ா ராமஃ கவ ம் ஆவிஶத ்

௧௫ 

 ஸா மதநா௭கந்ி நிகாமஶந கவம ந விபூஷிதஃ 

 பபூவ ராம ஸ்திமிமர விதூமமா௭க்நி: இமவாதத்ிதஃ ௧௬ 

 ஸ  ாபம் உதய்ம்ய மஹ   ்ராந ்ஆதாய வீரய்வாந ்

 பபூவா௭வ ஸ்தித ஸ்ததர் ஜ்யா ஸ்வகநஃ பூரயந ்திஶஃ 

௧௭ 

 தமதா மதவாஃ ஸகநத்ரவ்ாஃ ஸிதத்ா ஶ்  ஸஹ 

 ாரகணஃ 

ஸமமய ஶ்  மஹாதம்ாமநா யுதத் தரஶ்ந காம்க்ஷிண: 

௧௮ 

ருஷய ஶ்  மஹாதம்ாமநா மலாமக ப்ரஹ்மரஷ்ி 

ஸதத்மா: 

ஸமமதய்   ஊசு: ஸஹிதா அநம்யாநய்ம் புண்ய 

கரம்ண: ௧௯ 

ஸ்வஸ்தி மகா ப்ராஹ்மமணப்ய௭ஸ்து மலாகாநாம் 

மய௭பிஸம்கதா:  

ஜயதாம் ராகமவா யுதம்த ஸபௌலஸ்தய்ாந ்ரஜநீ  ராந ்

௨0 

 க்ர ஹஸ்மதா யதா யுதம்த ஸரவ்ாந ்அஸுர பும்கவாந ்

ஏவம் உகத்வ்ா புந : ப்மராசு: ஆமலாகய்   பரஸ்பரம்  ௨௧ 

 ( ஊசுஃ பரம ஸம்தர்ஸ்தா குஹ்யகா ஶ்  பரஸ்பரம் ) 

  துரத்ஶ ஸஹஸ்ராணி ரக்ஷஸாம் பீம கரம்ணாம் 

 ஏக ஶ்  ராமமா தரம்ாதம்ா கதம் யுதத்ம் பவிஷ்யதி ௨௨ 

இதி ராஜரஷ்ய: ஸிதத்ா: ஸகணா ஶ்  தவ்ிஜரஷ்பா: 

ஜாத ஸகௌதூஹலா: தஸ்து : விமாநஸ்தா ஶ்  மதவதா: 

௨௩ 

ஆவிஷ்டம் மதஜஸா ராமம் ஸம்க்ராம ஶிரஸி ஸ்திதம்  

தர்ுஷ்டவ்ா ஸரவ்ாணி பூதாநி பயாத ்விவ்யதிமர ததா  

௨௪ 

ரூபம் அப்ரதிமம் தஸ்ய ராமஸ்ய அக்லிஷ்ட கரம்ண: 
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பபூவ ரூபம் கர்ுதத் ஸ்ய ருதர் ஸ்மயவ பிநாகிந: ௨௫ 

( இதி ஸம்பாஷ்யமாமண து மதவ கம்தரவ்  ாரகணஃ )   

 தமதா கம்பீர நிரஹ்்ராதம் மகார வரம்ா௭௭யுத தவ்ஜம் 

 அநீகம் யாதுதாநாநாம் ஸமநத்ாத ்ப்ரதய்தர்ுஶ்யத ௨௬ 

 ஸிம்ஹ நாதம் விஸ்ருஜதாம் அநம்யாநய்ம் 

அபிகரஜ்தாம் 

  ாபாநி விஷ்பாரயதாம் ஜ்ரும்பதாம் 

 ா௭ப்ய௭பீக்்ஷணஶஃ ௨௭ 

 விப்ரகுஷ்ட ஸ்வநாநாம்   துநத்ுபீம் ஶ் ா௭பி நிக்நதாம் 

 மதஷாம் ஸுதுமுலஃ ஶப்தஃ பூரயா மாஸ த தவ்நம் 

௨௮ 

 மதந ஶப்மதந விதர்ஸ்தாஃ ஶ்வாபதா வந  ாரிணஃ 

 துதர்ுவு  ரய்தர் நிஶ்ஶ்ஶப்தம் ப்ருஷ்டமதா ந 

அவமலாகயந ்௨௯ 

 தத ் து அநீகம் மஹா மவகம் ராமம் ஸமுபஸரப்த 

 தர்ுத நாநா ப்ரஹரணம் கம்பீரம் ஸாகமரா பமம் ௩0 

 ராமமா௭பி  ாரயந ்  க்ஷுஃ ஸரவ்மதா ரண பண்டிதஃ 

 ததரஶ் கர கஸநய்ம் த தய்ுதத்ா௭பிமுகம் உதத்ிதம் ௩௧ 

 விததய்   தநுர ்பீமம் தூண்யா ஶ்ம ாதத்ர்ுதய் 

ஸாயகாந ்

 க்மராதம் ஆஹாரயத ்தீவ்ரம் வதா௭ரத்ம் ஸரவ் 

ரக்ஷஸாம் ௩௨ 

 துஷ்ப்மரக்ஷ: மஸா௭பவத ்கர்ுதம்தா யுகாநத்ா௭க்நி: இவ 

ஜ்வலந ்

 தம் தர்ுஷ்டவ்ா மதஜஸா௭௭விஷ்டம் ப்ராதர்வந ்வந 

மதவதாஃ ௩௩ 

 தஸ்ய க்ருதத் ஸ்ய ரூபம் து ராம ஸ்ய ததர்ுமஶ ததா 

 தக்ஷ ஸ்மயவ க்ரதும் ஹநத்ும் உதய்த ஸ்ய பிநாகிநஃ 

௩௪ 

ஆவிஷ்டம் மதஜஸா ராமம் ஸம்க்ராம ஶிரஸி ஸ்திதம்  

தர்ுஷ்டவ்ா ஸரவ்ாணி பூதாநி பயா௭௭ரத்ாநி 

ப்ரதர்ுதர்ுவு: ௩௫ 

தத ்காரம்ுகக: ஆபரகணஃ தவ்கஜ ஶ்  கத:    
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வரம்பி ஶ் ா௭க்நி ஸமாந வரக்ணஃ 

பபூவ கஸநய்ம் பிஶிதா௭ஶநாநாம்    

ஸூரம்யாதமய நீல மிவா௭ப்ர ப்ரும்தம் ௩௬ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட   துர ்விம்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

பம்ச விம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

அவஷ்டப்த தநும் ராமம் கர்ுதத்ம்   ரிபு காதிநம் 

ததரஶ்ா௭௭ஶ்ரமம் ஆகம்ய கர ஸ்ஸஹ புரஸ்ஸகரஃ ௧ 

தம் தர்ுஷ்டவ்ா ஸஶரம்   ாபம் உதய்ம்ய கர 

நிஸ்ஸ்வநம் 

ராமஸ்யா௭பி முகம் ஸூதம் ம ாதய்தாம் 

இதய்௭ம ாதயத ்௨ 

ஸ கர ஸ்யா௭௭ஜ்ஞயா ஸூத ஸ்துரகாந ்ஸம௭ம ாதயத ்

யதர் ராமமா மஹா பாஹு: ஏமகா தூநவ்ந ்தநுஃ ஸ்திதஃ 

௩ 

தம் து நிஷ்பதிதம் தர்ுஷ்டவ்ா ஸரம்வ மத ரஜநீ  ராஃ 

நரத்மாநா மஹா நாதம் ஸசிவாஃ பரய்வாரயந ்௪ 

ஸ மதஷாம் யாதுதாநாநாம் மதம்ய ரத கதஃ கரஃ 

பபூவ மதம்ய தாராணாம் மலாஹிதாம்க இமவாதிதஃ ௫ 

தத: ஶர ஸஹஸ்மரண ராமம் அப்ரதிஸமௌஜஸம்  

அரத்யிதவ்ா மஹா நாதம் நநாத ஸமமர கர: ௬ 

தத ஸ்தம் பீம தநவ்ாநம் க்ருதத்ாஃ ஸரம்வ நிஶா  ராஃ 

ராமம் நாநா விகதஃ ஶஸ்தக்ர:  அப்யவரஷ்நத் 

துரஜ்யம் ௭ 

முதக்கர: படட்:கஸஃ ஶூகலஃ ப்ராகஸஃ கடக்கஃ 

பரஶ்வகதஃ 

ராக்ஷஸாஃ ஸமமர ராமம் நிஜக்நூ மராஷ ததப்ராஃ ௮ 

மத வலாஹக ஸம்காஶா மஹா நாதா மஹா பலாஃ 

அப்யதாவநத் காகுதஸ்்தம் ரகத: வாஜிபி மரவ     

ககஜ: பரவ்த கூடாகப: ராமம் யுதம்த ஜிகாம்ஸவஃ ௯ 

மத ராமம ஶர வரஷ்ாணி வ்யஸ்ருஜந ்ரக்ஷஸாம் கணா: 

கஶமலநத்ர்ம் இவ தாராபி ரவ்ரஷ்மாணா வலாஹகா:   

௧0 
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ஸ கத: பரிவ்ருமதா மகாகர ராகமவா ரக்ஷஸாம் 

ககணஃ ௧௧ 

தாநி முகத்ாநி ஶஸ்தர்ாணி யாதுதாகந: ஸ ராகவ: 

ப்ரதிஜக்ராஹ விஶிகக: நதம்யாகா நிவ ஸாகர:  ௧௨ 

ஸ கத: ப்ரஹரகணஃ மகாகர: பிநந் காதம்ரா ந 

விவ்யமத 

ராம: ப்ரதீப்கத: பஹுபி: வஜ்கர: இவ மஹா௭ ல:  ௧௩ 

ஸ விதத்ஃ க்ஷதஜா திகத்ஃ ஸரவ் காதம்ரஷு ராகவஃ 

 பபூவ ராமஃ ஸம்தய்ா௭ப்கர: திவாகர இவா௭௭வ்ருதஃ 

௧௪ 

 விமஷதுர ்மதவ கநத்ரவ்ாஃ ஸிதத்ா ஶ்  பரமரஷ்யஃ 

 ஏகம் ஸஹஸ்கர ரப்ஹுபி ஸ்ததா தர்ுஷ்டவ்ா 

ஸமா௭௭வ்ருதம் ௧௫ 

 தமதா ராமஃ ஸுஸம்க்ருதம்தா மண்டலீ க்ருத 

காரம்ுகஃ 

 ஸஸரஜ் நிஶிதாந ்பாணாந ்ஶதமஶா௭த ஸஹஸ்ரஶஃ 

௧௬ 

 துராவாராந ்துரவ்ிஷஹாந ்கால பாமஶா பமாந ்ரமண 

 முமமா  லீலயா ராமஃ கம்கபதர்ாந ்அஜிஹ்மகாந ்௧௭ 

 மத ஶராஃ ஶதர்ு கஸநம்யஷு முக்தா ராமமண லீலயா 

 ஆததூ ரக்ஷஸாம் ப்ராணாந ்பாஶாஃ கால க்ருதா இவ 

௧௮ 

 பிதத்வ்ா ராக்ஷஸ மதஹாம் ஸ்தாந ்மத ஶரா 

ருதிரா௭௭ப்லுதாஃ 

 அநத்ரிக்ஷ கதா மரஜு ரத்ீப்தா௭க்நி ஸம மதஜஸஃ  ௧௯ 

 அஸம்க்மயயா ஸ்து ராம ஸ்ய ஸாயகா ஶ் ாப 

மண்டலாத ்

 விநிஷ்மபது:  அதீமவாக்ரா ரக்ஷஃ 

ப்ராணா௭பஹாரிணஃ ௨0 

 கத ரத்நூம்ஷி தவ்ஜா௭கர்ாணி வரம்ாணி   ஶிராம்ஸி 

  

 பாஹூந ்ஸஹஸ்தா௭௭பரணாந ்ஊரூந ்கரி கமரா 

பமாந ்
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 சி ம் த ராம ஸ்ஸமமர ஶதமஶா௭த ஸஹஸ்ரஶ: ௨௧ 

 ஹயாந ்காம் ந ஸநந்ாஹாந ்ரத யுகத்ாந ்ஸ ஸாரதீந ் 

 கஜாம் ஶ்  ஸ கஜா௭௭மராஹாந ்ஸ ஹயாந ்ஸாரதிந 

ஸ்ததா  

 பதாதீந ்ஸமமர ஹதவ்ா ஹ்யநய தய்ம ஸாதநம் ௨௨ 

 தமதா நாளகீ நாராக  ஸ்தீக்்ஷணாக்கர ஶ்  

விகரண்ிபிஃ 

 பீமம் ஆரத் ஸ்வரம்  க்ரு ரப்ிதய்மாநா நிஶா  ராஃ ௨௩ 

 தத ்கஸநய்ம் நிஶிகத  ரப்ாகண: அரத்ிதம் மரம் 

மபதிபிஃ 

 ராமமண ந ஸுகம் மலமப ஶுஷ்கம் வநம் இவா௭க்நிநா 

௨௪ 

 மகசி தப்ீம பலாஃ ஶூராஃ ஶூலாந ்கடக்ாந ்

பரஶ்வதாந ்

 ராமஸ்யா௭பி முகம் கதவ்ா சிக்ஷிபு: பரமா௭௭யுதாந ்

௨௫ 

 தாநி பாகண ரம்ஹா பாஹுஃ ஶஸ்தர்ா 

ண்யா௭௭வாரய் ராகவஃ 

 ஜஹார ஸமமர ப்ராணாம் ஶ்சி ம் த   ஶிமரா தராந ்

௨௬ 

 மத சிநந் ஶிரஸ: மபது: சிநந் வரம் ஶாராஸநா: 

 ஸுவரண் வாத விக்ஷிப்தா ஜகதய்ாம் பாதபா யதா  ௨௭ 

 அவஶிஷ்டா ஶ்  மய ததர் விஷண்ணா ஶ்  நிஶா  ராஃ 

 கரம் ஏவா௭ப்யதாவநத் ஶரணா௭ரத்ம் ஶரா௭ரத்ிதாஃ 

௨௮ 

 தாந ்ஸரவ்ாந ்புந: ஆதாய ஸமாஶ்வாஸ்ய   தூஷணஃ 

 அப்யதாவத காகுதஸ்்தம் க்ருதம்தா ருதர்ம் 

இவா௭நத்கஃ ௨௯ 

 நிவ்ருதத்ா ஸ்து புநஃ ஸரம்வ தூஷணா௭௭ஶ்ரய 

நிரப்யாஃ 

 ராமம் ஏவா௭ப்யதாவநத் ஸால தால ஶிலா௭௭யுதாஃ ௩0 

 ஶூல முதக்ர ஹஸ்தா ஶ்   ாப ஹஸ்தா மஹா பலா: 
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 ஸ்ருஜம்த ஶ்ஶர வரஷ்ாணி ஶஸ்தர் வரஷ்ாணி 

ஸம்யுமக  

 தர்ும வரஷ்ாணி மும் ம்த ஶ்ஶிலா வரஷ்ாணி 

ராக்ஷஸா: ௩௧ 

 த தப்பூவா௭தப்ுதம் யுதத்ம் துமுலம் மராம ஹரஷ்ணம் 

 ராமஸ்ய   மஹா மகாரம் புந ஸ்மதஷாம்   ரக்ஷஸாம் 

௩௨ 

 மத ஸமம்தா த௭பிக்ருதத்ா ராகவம் புந ர௭ப்யயு: ௩௩ 

 மத ஶ்  ஸரவ்ா திமஶா தர்ுஷ்டவ்ா ப்ரதிஶ ஶ்  

ஸமா௭௭வ்ருதா: 

 ராக்ஷகஸ: உதய்த ப்ராகஸ: ஶர வரஷ்ா௭பி வரஷ்ிபி:  

௩௪ 

 ஸ க்ருதவ்ா கபரவம் நாதம் அஸ்தர்ம் பரம பாஸ்வரம்  

 ஸம்மயாஜயத காம்தரவ்ம் ராக்ஷமஸஷு மஹா பல: 

௩௫ 

 தத ஶ்ஶர ஸஹஸ்ராணி நிரய்யு ஶ் ாப மம்டலாத ் 

 ஸரவ்ா தஶ திமஶா பாகண ரா௭௭வாரய்ம்த 

ஸமாககத:   ௩௬ 

 ந ஆததாநம் ஶராந ்மகாராந ்ந மும் ம்தம் ஶிலீமுகாந ் 

 விகரஷ்மாணம் பஶ்யம்தி ராக்ஷஸா ஸ்மத 

ஶரா௭ரத்ிதா: ௩௭ 

 ஶரா௭நத்கார மாகாஶம் ஆவ்ருமணாத ்ஸ திவாகரம்  

 பபூவா௭வ ஸ்திமதா ராம: ப்ரவமந ்நிஶிதாந ்ஶராந ் ௩௮ 

 யுகபத ்பதமாகந ஶ்  யுகப  ் ஹகத ரப்்ருஶம் 

 யுகபத ்பதிகதஶ்க வ விகீரண்ா வஸுதா௭பவத ் ௩௯ 

 நிஹதா: பதிதா: க்ஷீணா:  ச்ிநந்ா பிநந்ா விதாரிதா: 

 ததர் ததர் ஸ்ம  தர்ுஶ்யம்மத ராக்ஷஸா ஸ்மத 

ஸஹஸ்ரஶ: ௪0 

ஸ உஷ்ணகீஷ: உதத்ம அம்கக ஶ்  ஸ அம்ககத 

பாஹுபி ஸ்ததா  

ஊருபி: ஜாநுபி:  ச்ிநக்ந:நாநா ரூப விபூஷகணஃ ௪௧ 

ஹகய ஶ்  தவ்ிப முக்கய ஶ்  ரகதஃ பிநக்ந: 

அமநகஶ: 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகிராமாயணம் 

அரண்யகாம்ட: 
 

Page 78 of 231 
 

 ாமகர: வ்யஜகந:  தக்ர: தவ்கஜ: நாநா விகதர௭பி  

௪௨ 

ராமஸ்ய பாணா௭பிஹகத ரவ்ிசிதக்ர ஶ்ஶூல 

படட்கஸ: 

கடக்க: கம்டீ க்ருகதஃ ப்ராகஸ: விகீரண் ஶ்  

பரஶ்வகதஃ ௪௩ 

சூரண்ிதாபி ஶ்ஶிலாபி ஶ்  ஶகர ஶ்சிதக்ர ரமநகஶ: 

வி ச்ிநக்ந ஸ்ஸமமர பூமி: விகீரண்ா௭பூத ்பயம்கரம் 

௪௪ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  பம்  விம்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

ஷடவ்ிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

தூஷண ஸ்து ஸ்வகம் கஸநய்ம் ஹநய்மாநம் நிரக்ீ்ஷய 

ஸ: 

ஸம்திமதஶ மஹா பாஹு: பீம மவகாந ்துராஸதாந ் 

ராக்ஷஸாந ்பம்  ஸாஹஸ்ராந ்ஸமமரஷ்வ௭நிவரத்ிந: ௧ 

மத ஶூகல: படட்கஸ: கடக்க: ஶ்ஶிலா வரக்ஷஃ 

தர்ுகம ர௭பி  

ஶர வரக்ஷஃ அவி ச்ிநந்ம் வவ்ருஷு ஸ்தம் ஸமம்தத: 

௨ 

ஸ தர்ுமாணாம் ஶிலாநாம்   வரஷ்ம் ப்ராணஹரம் 

மஹத ்௩ 

 ப்ரதிஜக்ராஹ தரம்ாதம்ா ராகவ ஸ்தீக்்ஷண ஸாயககஃ 

௪ 

 ப்ரதிக்ருஹ்ய   ததவ்ரஷ்ம்  நிமீலித இவரஷ்பஃ 

 ராமஃ க்மராதம் பரம் மபமஜ வதா௭ரத்ம் ஸரவ் ரக்ஷஸாம் 

௫ 

 ததஃ கம்ராத ஸமாவிஷ்டஃ ப்ரதீப்த இவ மதஜஸா 

 ஶகர:  அவாகிரத ்கஸநய்ம் ஸரவ்தஃ ஸஹ தூஷணம் 

௬ 

 ததஃ மஸநாபதிஃ க்ருதம்தா தூஷணஃ ஶதர்ு தூஷணஃ 

ஶகரஃ ஆஶநி கல்கப: தம் ராகவம் ஸம௭வாகிரத ்௭  
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தமதா ராம ஸ்ஸுஸம்க்ருதத்: க்ஷுமரணா௭ஸ்ய 

மஹதத்நு: 

சி ம் த ஸமமர வீர:  துரப்ி:  துமரா ஹயாந ் ௮ 

ஹதவ்ா   அஶ்வாந ்ஶகரஃ தீக்்ஷகணஃ அரத் 

 ம்தம்ரண ஸாரமதஃ 

ஶிமரா ஜஹார ததர்க்ஷ ஸ்தர்ிபி ரவ்ிவ்யாத வக்ஷஸி ௯ 

ஸ   ச்ிநந் தநவ்ா விரமதா ஹாதா௭ஶ்மவா ஹத ஸாரதி:  

 ஜக்ராஹ கிரி ஶ்ரும்காபம் பரிகம் மராம ஹரஷ்ணம் ௧0 

 மவஷ்டிதம் காம் கநஃ படக்ட ரம்தவ கஸநய் 

ப்ரமரத்நம் 

 ஆயகஸஃ ஶம்குபி ஸ்தீக்்ஷகணஃ கீரண்ம் பர வமஸா 

க்ஷிதம் ௧௧ 

 வஜ்ரா௭ஶநி ஸம ஸ்பரஶ்ம் பர மகாபுர தாரணம் ௧௨ 

 தம் மமஹாரக ஸம்காஶம் ப்ரக்ருஹ்ய பரிகம் ரமண 

 தூஷமணா௭ப்யதர்வ தர்ாமம் க்ரூர கரம்ா நிஶா ரஃ 

௧௩ 

 தஸ்யா௭பி பதமாந ஸ்ய தூஷண ஸ்ய ஸ ராகவஃ 

 தவ்ாப்யாம் ஶராப்யாம் சி ம் த ஸ 

ஹஸ்தா௭௭பரஸணௌ புஸஜௌ ௧௪ 

 ப்ரஷ்ட ஸ்தஸ்ய மஹா காயஃ பபாத ரண மூரத்நி 

 பரிக ஶ்சிநந்ஹஸ்த ஸ்ய ஶக்ர தவ்ஜ இவா௭க்ரதஃ ௧௫ 

 ஸ கராப்யாம் விகீரண்ாப்யாம் பபாத புவி தூஷணஃ 

 விஷாணாப்யாம் விஶீரண்ாப்யாம் மநஸ்வீவ மஹா 

கஜஃ ௧௬ 

 தம் தர்ுஷ்டவ்ா பதிதம் பூஸமௌ தூஷணம் நிஹதம் 

ரமண 

 ஸாது ஸாதவ்ி தி காகுதஸ்்தம் ஸரவ் பூதா நய்பூஜயந ்

௧௭ 

 ஏதஸ்மிந ்அநத்மர க்ருதத்ா ஸ்தர்யஃ 

மஸநா௭க்ரயாயிநஃ 

 ஸம்ஹதய்ா௭ப்யதர்வந ்ராமம் ம்ருதய்ு 

பாஶா௭வபாஶிதாஃ ௧௮ 

 மஹாகபாலஃ ஸ்தூலாக்ஷஃ ப்ரமாதீ   மஹா பலஃ 
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 மஹா கபாமலா விபுலம் ஶூலம் உதய்ம்ய ராக்ஷஸஃ 

 ஸ்தூலாக்ஷஃ படட்ஸம் க்ருஹ்ய ப்ரமாதீ   பரஶ்வதம் 

௧௯ 

தர்ுஷ்டக்வவா௭௭பதத ஸ்தாம் ஸ்து ராகவஃ 

ஸாயககஃ ஶிகதஃ  

தீக்்ஷணா௭கக்ரஃ ப்ரதிஜகர்ாஹ ஸம்ப்ராப்தாந ்அதிதீந ்

இவ ௨0 

மஹா கபால ஸ்ய ஶிர ஶ்சி ம் த ரகு நம்தந: 

அஸம்க்மயகய ஸ்து பாஸணௌககஃ ப்ரமமாத 

ப்ரமாதிநம் ௨௧ 

ஸ பபாத ஹமதா பூஸமௌ விடபீவ மஹா தர்ுமஃ 

ஸ்தூலாக்ஷஸ்ய அக்ஷிண ீதீக்்ஷகணஃ பூரயா மாஸ 

ஸாயககஃ ௨௨ 

தூஷணஸ்யா௭நுகாந ்பம்  ஸாஹஸ்ராந ்குபித: 

க்ஷணாத ் 

பாஸணௌககஃ பம்  ஸாஹஸ்கர: அநயத ்யம ஸாதநம்  

௨௩ 

தூஷணம் நிஹதம் தர்ுஷ்டவ்ா தஸ்ய க வ 

பதா௭நுகாந ் 

வ்யாதிமதஶ கர: க்ருதத்ஃ மஸநா௭தய்க்ஷாந ்மஹா 

பலாந ் ௨௪ 

அயம் விநிஹித ஸ்ஸம்க்மய தூஷண ஸ்ஸபதா௭நுக: 

மஹதய்ா மஸநயா ஸாரத்ம் யுதத்வ்ா ராமம் குமாநுஷம் 

௨௫ 

ஶஸ்தக்ர ரந்ாநா விதா௭௭காகர  ரஹ்நதவ்ம் ஸரவ் 

ராக்ஷஸா: 

ஏவமுக்தவ்ா கர: க்ருதம்தா ராம மமவா௭பிதுதர்ுமவ  

ஶ்மயந காமீ ப்ருது க்ரமீவா யஜ்ஞ ஶதர்ு ரவ்ிஹம்கம: 

௨௬ 

துரஜ்ய: கரவீராக்ஷ: பருஷ: கால காரம்ுக: 

மமக மாலீ மஹா மாலீ ஸரப்ா௭௭ஸ்மயா ருதிரா௭ஶந: 

௨௭ 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகிராமாயணம் 

அரண்யகாம்ட: 
 

Page 81 of 231 
 

தவ்ாதகஶமத மஹா வீரய்ா பலாதய்க்ஷா ஸ்ஸ 

கஸநிகா: 

ராம மமவா௭ப்ய வரத்ம்த விஸ்ருஜம்த ஶ்ஶமரா தத்மாந ்

௨௬ 

ததஃ பாவக ஸம்காகஶ  ரம்ஹம வஜ்ர விபூஷிகதஃ 

ஜகந மஶஷம் மதஜஸ்வீ தஸ்ய  கஸநய் ஸ்ய ஸாயககஃ 

௨௯ 

மத ருக்ம பும்கா விஶிகாஃ ஸ தூமா இவ பாவகாஃ 

நிஜகந்ு ஸ்தாநி ரக்ஷாம்ஸி வஜ்ரா இவ மஹா தர்ுமாந ்

௩0  

ரக்ஷஸாம் து ஶதம் ராமஃ ஶமத கநமகந கரண்ிநா 

ஸஹஸ்ரம்   ஸஹஸ்மரண ஜகாந ரண மூரத்நி ௩௧ 

கத ரப்ிநந் வரம்ா௭௭பரணா ஶ்சிநந் 

பிநந்ஶரா௭௭ஸநாஃ 

நிமபதுஃ மஶாணிதா திக்தா தரண்யாம் ரஜநீ  ராஃ  ௩௨ 

 கத ரம்ுகத் மககஶஃ ஸமமர பதிகதஃ மஶாணிமதா 

க்ஷிகதஃ 

 ஆஸ்தீரண்ா வஸுதா க்ருதஸ்்நா மஹா மவதிஃ குகஶ: 

இவ ௩௩ 

 க்ஷமணந து மஹா மகாரம் வநம் நிஹத ராக்ஷஸம் 

 பபூவ நிரய ப்ரக்யம் மாம்ஸ மஶாணித கரத்மம் ௩௪ 

  துரத்ஶ ஸஹஸ்ராணி ரக்ஷஸாம் பீம கரம்ணாம் 

 ஹதாநி ஏமகந ராமமண மாநுமஷண பதாதிநா ௩௫ 

 தஸ்ய கஸநய் ஸ்ய ஸரவ் ஸ்ய கரஃ மஶமஷா 

மஹாரதஃ 

 ராக்ஷஸ ஸ்தர்ிஶிரா ஶ்க வ ராம ஶ்  ரிபு ஸூதநஃ 

௩௬ 

 மஶஷா ஹதா மஹா ஸதத்வ்ா ராக்ஷஸா ரண மூரத்நி  

 மகாரா துரவ்ிஷஹா ஸ்ஸரம்வ லக்்ஷமண 

ஸ்யா௭க்ரமஜந மத  ௩௭ 

 தத ஸ்து த தப்ீம பலம் மஹா௭௭ஹமவ   

 ஸமீக்்ஷய ராமமண ஹதம் பலீயஸா 

 ரமதந ராமம் மஹதா கர ஸ்ததா   
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 ஸமாஸஸா மதநத்ர் இமவாதய்தா௭ஶநிஃ ௩௮ 

 இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  ஷடவ்ிம்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

ஸப்த விம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

 கரம் து ராமா௭பிமுகம் ப்ரயாநத்ம் வாஹிநீபதிஃ 

 ராக்ஷஸ ஸ்தர்ிஶிரா நாம ஸநந்ிபதம்யதம் அப்ரவீத ்௧ 

 மாம் நிமயாஜய விக்ராநத் ஸநந்ிவரத்ஸ்வ ஸாஹஸாத ்

 பஶ்ய ராமம் மஹா பாஹும் ஸம்யுமக விநிபாதிதம் ௨ 

 ப்ரதிஜாநாமி மத ஸதய்ம் ஆயுதம்  ா௭ஹம் ஆலமப 

 யதா ராமம் வதிஷ்யாமி வதா௭ரஹ்ம் ஸரவ் ரக்ஷஸாம் 

௩ 

 அஹம் வா௭ஸ்ய ரமண ம்ருதய்ு: ஏஷ வா ஸமமர மம 

 விநிவரத்ய் ரமணாதஸ்ாஹம் முஹூரத்ம் ப்ராஶ்நிமகா 

பவ ௪ 

 ப்ரஹ்ருஷ்மடா வா ஹமத ராமம ஜநஸ்தாநம் 

ப்ரயாஸ்யஸி 

 மயி வா நிஹமத ராமம் ஸம்யுகா மயா௭பயாஸ்யஸி ௫ 

 கர ஸ்தர்ிஶிரஸா மதந ம்ருதய்ு மலாபாத ்ப்ரஸாதிதஃ 

 க  ் யுதம்ய தய்௭நுஜ்ஞாமதா ராகவா௭பி முமகா 

யஸயௌ ௬ 

 தர்ிஶிரா ஶ்  ரமத கநவ வாஜி யுகம்தந பாஸ்வதா 

 அப்யதர்வ தர்மண ராமம் தர்ி ஶ்ரும்க இவ பரவ்தஃ ௭ 

 ஶர தாரா ஸமூஹாந ்ஸ மஹா மமக இமவாதஸ்்ருஜந ்

 வ்யஸ்ருஜ தஸ்தர்ுஶம் நாதம் ஜலா௭ரத்ர் ஸ்மயவ 

துநத்ுமபஃ ௮ 

 ஆக  ்நத்ம் தர்ிஶிரஸம் ராக்ஷஸம் ப்மரக்்ஷய ராகவஃ 

 தநுஷா ப்ரதிஜக்ராஹ விதூநவ்ந ்ஸாயகாந ்ஶிதாந ்௯ 

 ஸ ஸம்ப்ரஹார ஸ்துமுமலா ராம தர்ிஶிரமஸா ரம்ஹாந ்

 பபூவா௭௭தீவ பலிமநாஃ ஸிம்ஹ கும்ஜரமயா: இவ ௧0 

 தத ஸ்தர்ிஶிரஸா பாகண ரல்லாமட தாடித ஸ்தர்ிபிஃ 

 அமரஷ்ீ குபிமதா ராமஃ ஸம்ரப்தம் இதம் அப்ரவீத ்௧௧ 

 அமஹா விக்ரம ஶூர ஸ்ய ராக்ஷஸ ஸ்மயதர்ுஶம் பலம் 
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 புஷ்கப: இவ ஶகர ரய்ஸ்ய லலாமட௭ஸ்மிந ்பரிக்ஷதஃ 

௧௨ 

 மமா௭பி ப்ரதிக்ருஹ்ணஷ்ீவ ஶராம் ஶ் ாப குண 

 ய்ுதாந ்

 ஏவம் உக்தவ்ா து ஸம்ரப்தஃ ஶராந ்ஆஶீ விமஷா பமாந ்

 தர்ிஶிமரா வக்ஷஸி க்ருதம்தா நிஜகாந  து ரத்ஶ  ௧௩ 

  துரப்ி ஸ்துரகாந ்அஸ்ய ஶகரஃ ஸநந்த பரவ்பிஃ 

 நய்பாதயத மதஜஸ்வீ  துர ஸ்தஸ்ய வாஜிநஃ ௧௪ 

 அஷ்டபிஃ ஸாயககஃ ஸூதம் ரமதாபஸ்தா நய்பாதயத ்

 ராம ஶ்சி ம் த பாமணந தவ்ஜம்  ா௭ஸ்ய ஸமு  ்ர்ிதம் 

௧௫ 

 தமதா ஹத ரதா தத்ஸ்மாத ்உதப்தநத்ம் நிஶா  ரம் 

 பிமபத ராம ஸ்தம் பாகண: ஹ்ருதமய மஸா௭பவ 

ஜ்ஜடஃ ௧௬ 

 ஸாயகக ஶ் ா௭ப்ரமமயாதம்ா ஸாமரஷ் ஸ்தஸ்ய 

ரக்ஷஸஃ 

 ஶிராம் ஸி அபாதயத ்ராமமா மவகவதப்ி ஸ்தர்ிபிஃ 

ஶ்ஶிகதஃ ௧௭ 

 ஸ பூஸமௌ ருதிமராதக்ார ீராம பாணா௭பிபீடிதஃ 

 நய்பதத ்பதிகதஃ பூரவ்ம் ஸ்வ ஶிமராபி ரந்ிஶா  ரஃ 

௧௮ 

 ஹத மஶஷா ஸ்தமதா பக்நா ராக்ஷஸாஃ கர 

ஸம்ஶ்ரயாஃ 

 தர்வநத்ி ஸ்ம ந திஷ்டநத்ி வ்யாக்ர தர்ஸ்தா ம்ருகா இவ 

௧௯ 

 தாந ்கமரா தர்வமதா தர்ுஷ்டவ்ா நிவரத்ய்: உஷிதஃ 

ஸ்வயம் 

 ராமம் ஏவா௭பிதுதர்ாவ ராஹு ஶ் நத்ர்மஸம் யதா ௨0 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  ஸப்த விம்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

அஷ்டா விம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

 நிஹதம் தூஷணம் தர்ுஷ்டவ்ா ரமண தர்ிஶிரஸா ஸஹ 
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 கர ஸ்யா௭ப்யபவத ்தர்ாமஸா தர்ுஷ்டவ்ா ராம ஸ்ய 

விக்ரமம் ௧ 

 ஸ தர்ுஷ்டவ்ா ராக்ஷஸம் கஸநய்ம் அவிஷஹ்யம் 

மஹா பலம் 

 ஹதம் ஏமகந ராமமண தூஷண ஸ்தர்ிஶிரா அபி ௨ 

 த தப்லம் ஹத பூயிஷ்டம் விமநாஃ ப்மரக்்ஷய ராக்ஷஸஃ 

 ஆஸஸாத கமரா ராமம் நமுசி ரவ்ாஸவம் யதா ௩ 

 விக்ருஷ்ய பலவ   ்ாபம் நாரா ாந ்ரக்த மபாஜநாந ்

 கர ஶ்சிமக்ஷப ராமாய க்ருதத்ாந ்ஆஶீ விஷாந ்இவ ௪ 

 ஜ்யாம் விதூநவ்ந ்ஸுபஹுஶஃ ஶிக்ஷயா௭ஸ்தர்ாணி 

தரஶ்யந ்

  கார ஸமமர மாரக்ாந ்ஶகர ரத கதஃ கரஃ  ௫ 

 ஸ ஸரவ்ா ஶ்  திமஶா பாகணஃ ப்ரதிஶ ஶ்  மஹா 

ரதஃ 

 பூரயா மாஸ தம் தர்ுஷ்டவ்ா ராமமா௭பி ஸுமஹ 

தத்நுஃ ௬ 

 ஸ ஸாயகக: துரவ்ிஷகஹஃ ஸஸ்புலிம்ககஃ 

இவா௭க்நிபிஃ 

 நப ஶ் காரா௭விவரம் பரஜ்நய் இவ வ்ருஷ்டிபிஃ  ௭ 

 த தப்பூவ ஶிகத ரப்ாகணஃ கர ராம விஸரஜ்ிகதஃ 

 பரய்ாகாஶம் அநாகாஶம் ஸரவ்தஃ ஶர ஸம்குலம் ௮ 

 ஶரஜாலா௭௭வ்ருதஃ ஸூரம்யா ந ததா ஸ்ம ப்ரகாஶமத 

 அநம்யாநய் வத ஸம்ரம்பாத ்உபமயாஃ 

ஸம்ப்ரயுதய்மதாஃ ௯ 

 தமதா நாளகீ நாராக  ஸ்தீக்்ஷணா௭க்கர ஶ்  

விகரண்ிபிஃ 

 ஆஜகாந கமரா ராமம் மதாதக்ர: இவ மஹா தவ்ிபம் ௧0 

 தம் ரத ஸ்தம் தநுஷ்பாணிம் ராக்ஷஸம் பரய்வஸ்திதம் 

 ததர்ுஶுஃ ஸரவ் பூதாநி பாஶ ஹஸ்தம் இவா௭நத்கம் 

௧௧ 

 ஹநத்ாரம் ஸரவ் கஸநய் ஸ்ய ஸபௌருமஷ 

பரய்௭வஸ்திதம்  



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகிராமாயணம் 

அரண்யகாம்ட: 
 

Page 85 of 231 
 

 பரிஶ்ராம்தம் மஹா ஸதத்வ்ம் மமமந ராமம் கர ஸ்ததா  

௧௨ 

தம் ஸிம்ஹம் இவ விக்ராநத்ம் ஸிம்ஹ விகர்ாநத் 

காமிநம் 

தர்ுஷ்டவ்ா ந உதவ்ிஜமத ராமஃ ஸிம்ஹஃ க்ஷுதர் 

ம்ருகம் யதா ௧௩ 

ததஃ ஸூரய் நிகாமஶந ரமதந மஹதா கரஃ 

ஆஸஸாத ரமண ராமம் பதம்க இவ பாவகம் ௧௪ 

தமதா௭ஸ்ய ஸ ஶரம்  ாபம் முஷ்டி மதமஶ மஹாதம்நஃ 

கர ஶ்சி ம் த ராம ஸ்ய தரஶ்யந ்பாணி லாகவம் ௧௫ 

ஸ புந ஸ்தவ்௭பராந ்ஸப்த ஶராந ்ஆதாய வரம்ணி 

நிஜகாந கர: கர்ுதத்ஃ ஶக்ரா௭ஶநி ஸம ப்ரபாந ்௧௬ 

தத ஸ்தத ்ப்ரஹதம் பாகணஃ கர முகக்தஃ ஸுபரவ்பிஃ 

பபாத கவ ம் பூஸமௌ ராம ஸ்யா௭௭திதய் வர ்ஸஃ ௧௭ 

தத ஶ்ஶர ஸஹஸ்மரண ராமம் அப்ரதிஸமௌஜஸம்  

அரத்யிதவ்ா மஹா நாதம் நநாத ஸமமர கர: ௧௮ 

ஸ ஶகர: அரப்ிதஃ க்ருதத்ஃ ஸரவ் காதம்ரஷு ராகவஃ 

ரராஜ ஸமமர ராமமா விதூமமா௭க்நி ரிவ ஜ்வலந ்௧௯ 

தமதா கம்பீர நிரஹ்்ராதம் ராமஃ ஶதர்ு நிபரஹ்ணஃ 

 காரா௭நத்ாய ஸ ரிமபாஃ ஸஜ்யம் அநய்ந ்மஹ தத்நுஃ 

௨0 

ஸுமஹ தக்வஷ்ணவம் ய தத்த ்அதிஸ்ருஷ்டம் 

மஹரஷ்ிணா 

வரம் ததத்நு: உதய்ம்ய கரம் ஸம௭பிதாவத ௨௧ 

ததஃ கநக பும்கக ஸ்து ஶகரஃ ஸநந்த பரவ்பிஃ 

சி ம் த ராமஃ ஸம்க்ருதத்ஃ கர ஸ்ய ஸமமர தவ்ஜம் ௨௨ 

ஸ தரஶ்நீமயா பஹுதா விகீரண்: காம் ந தவ்ஜஃ 

ஜகாம தரணம்ீ ஸூரம்யா மதவதாநாம் இவா௭௭ஜ்ஞயா 

௨௩ 

தம்  துரப்ிஃ கரஃ க்ருதம்தா ராமம் காதம்ரஷு 

மாரக்கணஃ 

விவ்யாத ஹ்ருதி மரம்ஜ்மஞா மாதம்கம் இவ மதாமகரஃ 

௨௪ 
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ஸ ராமமா பஹுபி ரப்ாகணஃ கர காரம்ுக 

நிஸ்ஸ்ருகதஃ 

விதம்தா ருதிர ஸிக்தாம்மகா பபூவ ருஷிமதா ப்ருஶம் 

௨௫ 

ஸ தநு ரத்நவ்ிநாம் ஶ்மரஷ்டஃ ப்ரகர்ுஹ்ய 

பரமா௭௭ஹமவ 

முமமா  பரமமஷ்வாஸஃ ஷட ்ஶராந ்அபில க்ஷிதாந ்

௨௬ 

ஶிர ஸ்மயமகந பாமணந தவ்ாப்யாம் பாஹ்மவா 

ரதா௭ரத்யத ்

தர்ிபி ஶ் நத்ர்ா௭ரத் வக்தக்ர ஶ்  வக்ஷஸி அபிஜகாந 

ஹ ௨௭ 

ததஃ பஶ் ாந ்மஹா மதஜா நாரா ாந ்பாஸ்கமராபமாந ்

ஜிகாம்ஸூ ராக்ஷஸம் க்ருதத் ஸ்தர்மயா தஶ ஸமாதமத 

௨௮ 

தமதா௭ஸ்ய யுகம் ஏமகந  துரப்ி ஶ் துமரா ஹயாந ்

ஷஷ்மடந து ஶிரஃ ஸம்க்மய சி ம் த ரத ஸாரமதஃ  ௨௯ 

தர்ிபி ஸ்தர்ிமவணும் பலவாந ்தவ்ாப்யாம் அக்ஷம் மஹா 

பலஃ 

தவ்ாதமஶந து பாமணந கர ஸ்ய ஸ ஶரம் தநுஃ ௩0 

சிதத்வ்ா வஜ்ர ஸகாமஶந ராகவஃ ப்ரஹஸந ்இவ 

தர்மயாதமஶ மநம்தர் ஸமமா பிமபத ஸமமர கரம் ௩௧ 

ப்ரபக்ந தநவ்ா விரமதா ஹதா௭ஶ்மவா ஹத ஸாரதிஃ 

கதா பாணி: அவப்லுதய் தஸ்ஸதௌ பூஸமௌ கர ஸ்ததா 

௩௨ 

தத ்கரம் ராம ஸ்ய மஹாரத ஸ்ய 

ஸமமதய் மதவா ஶ்  மஹரஷ்ய ஶ்  

அபூஜயந ்ப்ராம்ஜலயஃ ப்ரஹ்ருஷ்டா: 

ததா விமாநா௭க்ர கதாஃ ஸமமதாஃ   ௩௩ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  அஷ்டா விம்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

ஏயகாந த்ரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

கரம் து விரதம் ராமமா கதா பாணிம் அவஸ்திதம் 
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ம்ருது பூரவ்ம் மஹாமதஜாஃ பருஷம் வாகய்ம் அப்ரவீத ்

௧ 

கஜா௭ஶ்வ ரத ஸம்பாமத பமல மஹதி திஷ்டதா 

க்ருதம் ஸுதாருணம் கரம் ஸரவ் மலாகஜுகுப்ஸிதம் ௨ 

உதம்வஜநீமயா பூதாநாம் நர்ுஶம்ஸஃ பாப கரம்கர்ுத ்

தர்யாணாம் அபி மலாகாநாம் ஈஶ்வமரா௭பி ந திஷ்டதி 

௩ 

கரம் மலாக விருதத்ம் து குரவ்ாணம் க்ஷணதா ர 

தீக்்ஷணம் ஸரவ் ஜமநா ஹநத்ி ஸரப்ம் துஷ்டம் 

இவா௭௭கதம் ௪ 

மலாபாத ்பாபாநி குரவ்ாணஃ காமா தவ்ா மயா ந 

புதய்மத 

ப்ரஷ்டஃ பஶ்யதி தஸ்யா௭நத்ம் ப்ராஹ்மண ீகரகா திவ 

௫ 

வஸமதா தண்டகா௭ரண்மய தாபஸாந ்தரம் ாரிணஃ 

கிம் நு ஹதவ்ா மஹாபாகாந ்பலம் ப்ராப்ஸ்யஸி 

ராக்ஷஸ ௬ 

ந சிரம் பாப கரம்ாணஃ க்ரூரா மலாக ஜுகுப்ஸிதா 

ஐஶ்வரய்ம் ப்ராப்ய திஷ்டநத்ி ஶீரண் மூலா இவ 

தர்ுமாஃ ௭ 

அவஶ்யம் லபமத கரத்ா பலம் பாப ஸ்ய கரம்ணஃ 

மகாரம் பரய்ாகமத காமல தர்ுமாஃ புஷ்பம் இவாரத்வம் 

௮ 

ந சிராத ்ப்ராப்யமத மலாமக பாபாநாம் கரம்ணாம் பலம் 

ஸ விஷாணாம் இவா௭நந்ாநாம் புக்தாநாம் க்ஷணதா ர 

௯ 

பாபம் ஆ ரதாம் மகாரம் மலாகஸ்யா௭ப்ரியம் 

இ  ்தாம் 

அஹம் ஆஸாதிமதா ராஜ்ஞா ப்ராணாந ்ஹநத்ும் 

நிஶா ர ௧0 

அதய் ஹி தவ்ாம் மயா முகத்ாஃ ஶராஃ காம் ந 

பூஷணாஃ 

விதாரய் நிபதிஷ்யநத்ி வல்மீகம் இவ பநந்காஃ ௧௧ 
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மய தவ்யா தண்டகா௭ரண்மய பக்ஷிதா தரம் ாரிணஃ 

தாந ்அதய் நிஹதஃ ஸம்கம்ய ஸ 

கஸநம்யா௭நுகமிஷ்யஸி ௧௨ 

அதய் தவ்ாம் நிஹதம் பாகணஃ பஶ்யநத்ு பரமரஷ்யஃ 

நிரயஸ்தம் விமாநஸ்தா மய தவ்யா ஹிம்ஸிதாஃ புரா 

௧௩ 

ப்ரஹர தவ்ம் யதா காமம் குரு யதந்ம் குலா௭தம 

அதய் மத பாதயிஷ்யாமி ஶிரஸ் தால பலம் யதா ௧௪ 

ஏவம் உகத் ஸ்து ராமமண கர்ுதத்ஃ ஸம்ரகத் மலா நஃ 

ப்ரதய்ுவா  கமரா ராமம் ப்ரஹஸந ்க்மராத மூரச்ிதஃ ௧௫ 

ப்ராக்ருதாந ்ராக்ஷஸாந ்ஹதவ்ா யுதம்த தஶரதாதம்ஜ 

ஆதம்நா கதம் ஆதம்ாநம் அப்ரஶஸ்யம் ப்ரஶம்ஸஸி 

௧௬ 

விக்ராநத்ா பலவநம்தா வா மய பவநத்ி நரரஷ்பாஃ 

கதயநத்ி ந மத கிம்சித ்மதஜஸா ஸ்மவந கரவ்ிதாஃ ௧௭ 

ப்ராக்ருதா ஸ்தவ்க்ருதாதம்ாமநா மலாமக க்ஷதர்ிய 

பாம்ஸநாஃ 

நிரரத்கம் விகதத்நம்த யதா ராம விகதத்மஸ  ௧௮ 

குலம் வ்யபதிஶந ்வீரஃ ஸமமர மகா௭பிதாஸ்யதி 

ம்ருதய்ு காமல ஹி ஸம்ப்ராப்மத ஸ்வயம் அப்ரஸ்தமவ 

ஸ்தவம் ௧௯ 

ஸரவ்தா து லகுதவ்ம் மத கதத்மநந விதரஶ்ிதம் 

ஸுவரண் ப்ரதிரூமபண தப்மத மநவ குஶா௭க்நிநா  ௨0 

ந து மாம் இஹ திஷ்டநத்ம் பஶ்யஸி தவ்ம் கதா தரம் 

தராதரம் இவா௭கம்ப்யம் பரவ்தம் தாதுபி ஶ்சிதம் ௨௧ 

பரய்ாப்மதா௭ஹம் கதா பாணி ரஹ்நத்ும் ப்ராணாந ்

ரமண தவ 

தர்யாணாம் அபி மலாகாநாம் பாஶ ஹஸ்த 

இவா௭நத்கஃ ௨௨ 

காமம் பஹ்வ௭பி வக்தவ்யம் தவ்யி வக்்ஷயாமி ந 

தவ்௭ஹம் 

அஸ்தம் க ம்  தத்ி ஸவிதா யுதத் விக்ந ஸ்தமதா பமவத ்

௨௩ 
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 து ரத்ஶ ஸஹஸ்ராணி ராக்ஷஸாநாம் ஹதாநி மத 

தவ் தவ்ிநாஶாத ்கமராம்ய௭தய் மதஷாம் அஶ்ரு 

ப்ரமாரஜ்நம் ௨௪ 

இதி உகத்வ்ா பரம க்ருதத் ஸ்தாம் கதாம் பரமாம் கத: 

கர ஶ்சிமக்ஷப ராமாய ப்ரதீப்தாம் அஶநிம் யதா ௨௫ 

கர பாஹு ப்ரமுக்தா ஸா ப்ரதீப்தா மஹதீ கதா 

பஸ்ம வ்ருக்ஷாம் ஶ்  குல்மாம் ஶ்  க்ருதவ்ா௭காத ்த 

தஸ்மீபதஃ ௨௬ 

தாம் ஆபதநத்ீம் ஜ்வலிதாம் ம்ருதய்ு பாமஶாபமாம் 

கதாம் 

அநத்ரிக்ஷ கதாம் ராம ஶ்சி ம் த பஹுதா ஶகரஃ ௨௭ 

ஸா விகீரண்ா ஶகர ரப்ிநந்ா பபாத தரண ீதமல 

கதா மநத்ஸ்ரௌஷத பகல ரவ்்யாலீவ விநிபாதிதா ௨௮ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட ஏமகாந 

தர்ிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

த்ரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

பிதத்வ்ா து தாம் கதாம் பாகண ராகமவா தரம் 

வதஸ்லஃ 

ஸ்மயமாநஃ கரம் வாக்யம் ஸம்ரப்தம் இதம் அப்ரவீத ்௧ 

ஏத தம்த பல ஸரவ்ஸ்வம் தரஶ்ிதம் ராக்ஷஸா௭தம 

ஶக்தி ஹீநதமரா மதம்தா வ்ருதா தவ்ம் அவகரஜ்ஸி  ௨ 

ஏஷா பாண விநிரப்ிநந்ா கதா பூமி தலம் கதா 

அபிதாந ப்ரகல்பஸ்ய தவ ப்ரதய்ய காதிநீ  ௩ 

ய தத்வ்மயாகத்ம் விநஷ்டாநாம் அஹம் அஶ்ரு 

ப்ரமாரஜ்நம் 

ராக்ஷஸாநாம் கமராமீதி மிதய்ா ததஸி மத வ ஃ ௪ 

நீ  ஸ்ய க்ஷுதர் ஶீல ஸ்ய மிதய்ா வ்ருதத் ஸ்ய ரக்ஷஸஃ 

ப்ராணாந ்அபஹரிஷ்யாமி கருதம்ாந ்அம்ருதம் யதா ௫ 

அதய் மத பிநந் கம்ட ஸ்ய மபந புதப்ுத பூஷிதம் 

விதாரிதஸ்ய ம தப்ாகண ரம்ஹீ பாஸ்யதி மஶாணிதம் 

௬ 

பாம்ஸு ரூஷித ஸரவ்ாங்கஃ ஸ்ரஸ்த நய்ஸ்த புஜ 

தவ்யஃ 
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ஸ்வப்ஸ்யமஸ காம் ஸமாஶ்லிஷ்ய துரல்பாம் ப்ரமதாம் 

இவ ௭ 

ப்ரவ்ருதத் நிதம்ர ஶயிமத தவ்யி ராக்ஷஸ பாம்ஸமந 

பவிஷ்ய நத்ய்௭ஶரண்யாநாம் ஶரண்யா தண்டகா 

இமம ௮ 

ஜநஸ்தாமந ஹத ஸ்தாமந தவ ராக்ஷஸ ம  ்கரஃ 

நிரப்யா வி ரிஷ்யநத்ி ஸரவ்மதா முநமயா வமந ௯ 

அதய் விப்ரஸரிஷ்யநத்ி ராக்ஷஸ்மயா ஹத பாநத்வாஃ 

பாஷ்பா௭௭ரத்ர் வதநா தீநா பயாத ்அநய் பயாவஹாஃ 

௧0 

அதய் மஶாக ரஸஜ்ஞா ஸ்தா பவிஷ்யநத்ி நிர௭ரத்கா: 

அநுரூப குலாஃ பதந்ம்யா யாஸாம் தவ்ம் பதி: ஈதர்ுஶஃ 

௧௧ 

நர்ுஶம்ஸ ஶலீ க்ஷுதர்ா௭௭தம்ந ்நிதய்ம் ப்ராஹ்மண 

கம்டக 

ய தக்்ருமத ஶம்கிகத ரகஸ்நௌ முநிபிஃ பாதய்மத ஹவிஃ 

௧௨ 

தம் ஏவம் அபிஸம்ரப்தம் ப்ருவாணம் ராகவம் ரமண 

கமரா நிரப்ரத்ஸ்யா மாஸ மராஷாத ்கரதர ஸ்வநஃ ௧௩ 

தர்ுடம் கல்வ௭வலிப்மதா௭ஸி பமயஷ்வ௭பி   நிரப்யஃ 

வா ய்ா௭வா ய்ம் தமதா ஹி தவ்ம் ம்ருதய்ு வஶ்மயா ந 

புதய்மஸ ௧௪ 

கால பாஶ பரிக்ஷிப்தா பவநத்ி புருஷா ஹி மய 

காரய்ா௭காரய்ம் ந ஜாநநத்ி மத நிரஸ்த ஷடிநத்ர்ியாஃ 

௧௫ 

ஏவம் உகத்வ்ா தமதா ராமம் ஸம்ருதய் ப்ருகுடிம் ததஃ 

ஸ ததரஶ் மஹா ஸாலம் அவிதூமர நிஶா ரஃ 

ரமண ப்ரஹரணஸ்யா௭ரம்த ஸரவ்மதா 

ஹ்ய௭வமலாகயந ்௧௬ 

ஸ தம் உதப்ாடயா மாஸ ஸம்தர்ுஶ்ய தஶந  ்தம் 

தம் ஸமுதக்்ஷிப்ய பாஹுப்யாம்  விநதய்   மஹா பலஃ 

௧௭ 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகிராமாயணம் 

அரண்யகாம்ட: 
 

Page 91 of 231 
 

ராமம் உதத்ிஶ்ய சிமக்ஷப ஹத ஸ்தவ்ம் இதி  ா௭ப்ரவீத ்

௧௮ 

தம் ஆபதநத்ம் பாஸணௌகக ஶ்சிதத்வ்ா ராமஃ 

ப்ரதாபவாந ்

மராஷம் ஆஹாரய தத்ீவ்ரம் நிஹநத்ும் ஸமமர கரம் ௧௯ 

ஜாத ஸ்மவத ஸ்தமதா ராமமா மராஷா தர்க்தாநத் 

மலா நஃ 

நிரப்ிமபத ஸஹஸ்மரண பாணாநாம் ஸமமர கரம் ௨0 

தஸ்ய பாணா௭நத்ரா தர்க்தம் பஹு ஸுஸ்ராவ 

மபநிலம் 

கிமரஃ ப்ரஸ்ரவண ஸ்மயவ மதாய தாரா பரிஸ்ரவஃ  ௨௧ 

விஹ்வலஃ ஸக்ருமதா பாகணஃ கமரா ராமமண 

ஸம்யுமக 

மதம்தா ருதிர கநம்தந தம் ஏவா௭ப்யதர்வ தத்ர்ுதம் ௨௨ 

தம் ஆபதநத்ம் ஸம்ரப்தம் க்ருதா௭ஸ்தம்ரா 

ருதிரா௭௭ப்லுதம் 

அபாஸரப் தப்்ரதி பதம் கிம்சித ்தவ்ரித விக்ரமஃ ௨௩ 

ததஃ பாவக ஸம்காஶம் வதாய ஸமமர ஶரம் 

கர ஸ்ய ராமமா ஜக்ராஹ ப்ரஹ்ம தண்டம் இவா௭பரம் 

௨௪ 

ஸ த தத்தத்ம் மகவதா ஸுர ராமஜந தீமதா 

ஸம்தமத  ா௭பி தரம்ாதம்ா முமமா    கரம் ப்ரதி ௨௫ 

ஸ விமுக்மதா மஹா பாமணா நிரக்ாத ஸமநிஸ்ஸ்வநஃ 

ராமமண தநுரா௭௭யம்ய கர ஸ்மயாரஸி  ா௭பதத ்௨௬ 

ஸ பபாத கமரா பூஸமௌ தஹ்யமாநஃ ஶரா௭க்நிநா 

ருதம்ர மணவ விநிரத்க்தஃ ஶ்மவதா௭ரண்மய ய 

தாம்தகஃ ௨௭ 

ஸ வ்ருதர் இவ வஜ்மரண மபமநந நமுசி ரய்தா 

பமலா மவநத்ர்ா௭ஶநி ஹமதா நிபபாத ஹதஃ கரஃ  ௨௮ 

தமதா ராஜரஷ்யஃ ஸரம்வ ஸம்கதாஃ பரமரஷ்யஃ 

ஸபாஜ்ய முதிதா ராமம் இதம் வ நம் அப்ருவந ்௨௯ 

ஏதத௭ரத்ம் மஹாமதஜா மமஹநத்ர்ஃ பாகஶாஸநஃ 

ஶரபம்கா௭௭ஶ்ரமம் புண்யம் ஆஜகாம புரம்தரஃ ௩0 
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ஆநீத ஸ்தவ்ம் இமம் மதஶம் உபாமயந மஹரஷ்ிபிஃ 

ஏஷாம் வதா௭ரத்ம் க்ரூராணாம் ரக்ஷஸாம் பாப 

கரம்ணாம் ௩௧ 

ததிதம் நஃ க்ருதம் காரய்ம் தவ்யா தஶரதா௭௭தம்ஜ 

ஸுகம் தரம்ம்  ரிஷ்யநத்ி தண்டமகஷு மஹரஷ்யஃ 

௩௨ 

ஏதஸ்மிந ்அம்தமர மதவா:  ாரகணஃ ஸஹ ஸம்கதா: 

துநத்ுபீம்ஶ் ா௭பி நிக்நம்த: புஷ்ப வரஷ்ம் ஸமம்தத: 

ராமஸ்மயாபரி ஸம்ஹ்ருஷ்டா வவ்ருஷு ரவ்ிஸ்மிதா 

ஸ்ததா  ௩௩ 

அரத்ா௭திக முஹூரம்தந ராமமண நிஶிகத ஶ்ஶகரஃ  

 து ரத்ஶ ஸஹஸ்ராணி ரக்ஷஸாம் பீம கரம்ணாம்  ௩௪ 

கர தூஷண முக்யாநாம் நிஹதாநி மஹா௭௭ஹமவ 

ஆமஹா பத மஹதக்ரம் ராம ஸ்ய விதிதா௭௭தம்ந: ௩௫ 

அமஹா வீரய் மமஹா தாக்்ஷயம் விஷ்மநாரிவ ஹி 

தர்ுஶ்யமத  

இதம்யவம் உக்தவ்ா மத ஸரம்வ யயு ரம்தவா 

யதா௭௭கதம்  ௩௬ 

ஏதஸ்மிந ்அநத்மர வீமரா லக்்ஷமணஃ ஸஹ ஸீதயா 

கிரி துரக்ா தவ்ிநிஷ்க்ரம்ய ஸம்விமவஶா௭௭ஶ்ரமம் 

ஸுகீ ௩௭ 

தமதா ராம ஸ்து விஜயீ பூஜ்யமாமநா மஹரஷ்ிபிஃ 

ப்ரவிமவஶா௭௭ஶ்ரமம் வீமரா லக்்ஷமமண நா௭பிபூஜிதஃ 

௩௮ 

தம் தர்ுஷ்டவ்ா ஶதர்ு ஹநத்ாரம் மஹரஷ்ீணாம் 

ஸுகா௭௭வஹம் 

பபூவ ஹ்ருஷ்டா கவமதஹீ பரத்ாரம் பரிஷஸ்வமஜ ௩௯ 

முதா பரமயா யுகத்ா தர்ுஷ்டவ்ா ரமக்ஷாகணாந ்ஹதாந ் 

ராமம் க வா௭வ்யதம் தர்ுஷ்டவ்ா துமதாஷ 

ஜநகா௭௭தம்ஜா  ௪0 

தத ஸ்து தம் ராக்ஷஸ ஸம்க மரத்நம்  

ஸபாஜ்யமாநம் முதிகத: மஹரஷ்ிபி: 

புந: பரிஷ்வஜ்ய ஶஶி ப்ரபா௭௭நநா  
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பபூவ ஹ்ருஷ்டா ஜநகா௭௭தம்ஜா ததா ௪௧ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  தர்ிம்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

ஏக த்ரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

தவ்ரமாண: தமதா கதவ்ா ஜநஸ்தாநாத ்அகம்பந: 

ப்ரவிஶ்ய லம்காம் மவமகந ராவணம் வாக்ய மப்ரவீத.் ௧ 

ஜநஸ்தாந ஸ்திதா ராஜந ்ராக்ஷஸா பஹமவா ஹதா: 

கர ஶ்  நிஹத: ஸம்கம்ய கதம்சித ்அஹம் ஆகத: ௨ 

ஏவமுக்மதா தஶக்ரவீ: க்ருதத்: ஸம்ரகத் மலா ந:  

அகம்பநம் உவாம தம் நிரத்ஹ நந்ிவ  க்ஷுஷா  ௩ 

மகந ரம்யம் ஜநஸ்தாநம் ஹதம் மம பரா௭ஸுநா  

மகா ஹி ஸரம்வஷு மலாமகஷு கதிம்  ா௭தி கமிஷ்யதி  

௪ 

ந ஹி மம விப்ரியம் கர்ுதவ்ா ஶகய்ம் மகவதா ஸுகம்  

ப்ராப்தும் கவஶ்ரவமண நா௭பி ந யமமந ந விஷ்ணுநா  

௫ 

காலஸ்ய  ாப்ய௭ஹம் காமலா தமஹயம் ஆபி பாவகம்  

ம்ருதய்ும் மரண தரம்மண ஸம்மயாஜயதும் உதஸ்மஹ  

௬ 

தமஹய ம௭பி ஸம்க்ருதத் ஸ்மதஜஸா௭௭திதய் 

பாவஸகௌ  

வாத ஸ்ய தரஸா மவகம் நிஹநத்ும் அஹம் உதஸ்மஹ  

௭ 

ததா க்ருதத்ம் தஶக்ரவீம் கர்ுதா௭0ஜலி ர௭கம்பந: 

பயா தஸ்ம்திக்தயா  வா ா ராவணம் யா மத௭பயம் ௮ 

தஶக்ரமீவா௭பயம் தஸ்கம ப்ரதஸதௌ ரக்ஷஸாம் வர: 

ஸ விஸ்ரப்மதா௭ப்ரவீ தவ்ாகய்ம் அஸம்திகத் ம௭கம்பந: 

௯ 

புதம்ரா தஶரத ஸ்யா௭ஸ்தி ஸிம்ஹ ஸம்ஹநமநா யுவா  

ராமமா நாம வ்ருஷ ஸ்கம்மதா வ்ருதத்ா௭௭யத மஹா 

புஜ: ௧0 

வீர: ப்ருது யஶா ஶ்ஶ்ரீமாந௭துல்ய பல விகர்ம: 

ஹதம் மதந ஜநஸ்தாநம் கர ஶ்  ஸஹ தூஷண: ௧௧ 
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அகம்பந வ  ஶ்ஶ்ருதவ்ா ராவமணா ராக்ஷஸா௭திப: 

நாமகம்தர் இவ நிஶ்ஶ்வஸ்ய வ நம் ம த மப்ரவீத ்௧௨ 

ஸ ஸுமரம்தம்ரண ஸம்யுக்மதா ராம: ஸரவ்ா௭மகர 

ஸ்ஸஹ  

உபயாமதா ஜநஸ்தாநம் ப்ரூஹி க ச்ி த௭கம்பந  ௧௩ 

ராவண ஸ்ய புந ரவ்ாக்யம் நிஶம்ய த தம்௭கம்பந 

ஆ  மக்ஷ பலம் தஸ்ய விக்ரமம்   மஹாதம்ந: ௧௪ 

ராமமா நாம மஹா மதஜா ஶ்மரஷ்ட ஸ்ஸரவ் 

தநுஷ்மதாம்  

திவ்யா௭ஸ்தர்  குண ஸம்பநந்: புரம்தர ஸமமா யுதி ௧௫ 

தஸ்யா௭நுரூமபா பலவாந ்ரக்தா௭மக்ஷா தும்துபி ஸ்வந: 

கநீயாந ்லக்்ஷமமணா நாம ப்ராதா ஶஶி நிபா௭நந: 

ஸ மதந ஸஹ ஸம்யுக்த: பாவமகநா௭நிமலா யதா  ௧௬ 

ஶ்ரீமாந ்ராஜ வர ஸ்மதந ஜநஸ்தாநம் நிபாதிதம்  

கநவ மதவ மஹாதம்ாமநா நா௭தர் காரய்ா வி ாரணா  

௧௭ 

ஶரா ராமமண து உதஸ்்ருஷ்டா: ருக்ம பும்கா: பததர்ிண: 

ஸரப்ா: பம் ா௭௭நநா பூதவ்ா பக்ஷயம்தி ஸ்ம 

ராக்ஷஸாந ் ௧௮ 

மயந மயந   க  ்ம்தி ராக்ஷஸா பய கரஶ்ிதா: 

மதந மதந ஸ்ம பஶ்யம்தி ராம மமவா௭க்ரத: ஸ்திதம்    

௧௯ 

இதத்ம் விநாஶித ஸ்மதந ஜநஸ்தாநம் தவா௭நக  ௨0 

அகம்பந வ  ஶ்ஶ்ஶதவ்ா ராவமணா வாகய் மப்ரவீத ் 

ஜநஸ்தாநம் கமிஷ்யாமி ஹநத்ும் ராமம் ஸஹ 

லக்்ஷமணம் ௨௧ 

அகதவ முக்மத வ மந ப்மராவா ம த ம௭கம்பந: 

ஶ்ருணு ராஜந ்யதா வ்ருதத்ம் ராம ஸ்ய பல ஸபௌருஷம்  

௨௨ 

அஸாதய்: குபிமதா ராமமா விக்ரமமண மஹா யஶா: 

ஆபகாயா ஸ்ஸுபூரண்ாயா மவகம் பரிஹமரத ்ஶகர: 

௨௩ 

ஸ தார க்ரஹ நக்ஷதர்ம் நபா ஶ் ா௭ப்ய௭வஸாதமயத ்
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அஸஸௌ ராம ஸ்து மஜ்ஜம்தீம் ஶ்ரீமாந ்அப்யுதத்மரத ்

மஹீம்  ௨௪ 

பிதவ்ா மவலாம் ஸமுதர் ஸ்ய மலாகாந ்ஆப்லாவமய 

தவ்ிபு: 

மவகம் வா௭பி ஸமுதர் ஸ்ய வாயும் வா விதமமத ்ஶகர: 

௨௫ 

ஸம்ஹ்ருதய் வா புந ரம்லாகாந ்விக்ரமமண மஹா 

யஶா:  

ஶகத் ஸ்ஸ புருஷ வ்யாக்ர ஸ்ஸ்ரஷ்டும் புந ர௭பி ப்ரஜா: 

௨௬ 

நஹி ராமமா தஶக்ரவீ ஶகம்யா மஜதும் தவ்யா யுதி  

ரக்ஷஸாம் வா௭பி மலாமகந ஸ்வரக்: பாப ஜகந ரிவ  ௨௭ 

ந தம் வதய் ம௭ஹம் மநம்ய ஸரக்வ ரம்தவா௭ஸுகர 

ர௭பி 

அயம் தஸ்ய வமதாபாய ஸ்தம் மம ஏக மநா ஶ்ஶ்ருணு 

௨௮ 

பாரய்ா தஸ்மயாதத்மா மலாமக ஸீதா நாம ஸுமதய்மா  

ஶ்யாமா ஸம விபகத்ாம்கீ ஸ்தர் ீரதந்ம் ரதந் பூஷிதா  

௨௯ 

கநவ மதவீ ந கம்தரவ்ீ நா௭ப்ஸரா நா௭பி தாநவீ  

துல்யா ஸீமம்திநீ தஸ்யா மாநுஷீஷு குமதா பமவத ் ௩0 

தஸ்ஸ்யா௭பஹர பாரய்ாம் தவ்ம் ப்ரமதய் து மஹா 

வமந  

ஸீதயா ரஹித: காமீ ராமமா ஹாஸ்யதி ஜீவிதம்  ௩௧ 

அமரா யத த தவ்ாகய்ம் ராவமணா ராக்ஷஸா௭திப:  

சிம்தயிதவ்ா மஹா பாஹு: அகம்பந முவா  ஹ  ௩௨ 

பாடம் கல்யம் கமிஷ்யாமி ஹி ஏக: ஸாரதிநா ஸஹ  

ஆநயிஷ்யாமி கவமதஹீ மிமாம் ஹ்ருஷ்மடா மஹா 

புரம்ீ  ௩௩ 

அகதவ முக்தவ்ா ப்ரயஸயௌ கர யுகம்தந ராவண: 

ரமதந ஆதிதய் வரம்ணந திஶ ஸ்ஸரவ்ா: ப்ரகாஶயந ் 

௩௪ 

ஸ ரமதா ராக்ஷமஸம்தர் ஸ்ய நக்ஷதர் பதமகா மஹாந ் 
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ஸம் ாரய்மாண ஶ்ஶுஶுமப ஜலமத  ம்தர்மா இவ  

௩௫ 

ஸ மார ீா௭௭ஶ்ரமம் ப்ராப்ய தாடமகய முபாகமத ் 

மாரமீ  நா௭ரச்ிமதா ராஜா பக்்ஷய மபாஜ்கய: 

அமாநுகஷ: ௩௬ 

தம் ஸ்வயம் பூஜயிதவ்ா து ஆஸமந மநாதமகந    

அரம்தாப ஹிதயா வா ா மாரமீ ா வாகய்ம௭ப்ரவீத ் ௩௭ 

க ச்ிதஸ்ு குஶலம் ராஜந ்மலாகாநாம் ராக்ஷமஸஶ்வர  

ஆஶம்மக நாத ஜாமந தவ்ம் யத ஸ்தூரண் மிஹா௭௭கத: 

௩௮ 

ஏவ முக்மதா மஹாமதஜா மாரமீ ந ஸ ராவண: 

தத: பஶ் ா திதம் வாகய் ம௭ப்ரவீத ்வாக்ய மகாவித: ௩௯ 

ஆரமக்ஷா மம ஹத ஸ்தாத ராமமணா௭க்லிஷ்ட 

கரம்ணா  

ஜநஸ்தாநம௭வதய்ம் தத ்ஸரவ்ம் யுதி நிபாதிதம்  

தஸ்ய மம குரு ஸாசிவ்யம் தஸ்ய பாரய்ா௭பஹாரமண  

௪0 

ராக்ஷமஸம்தர் வ  ஶ்ஶ்ருதவ்ா மாரமீ ா வாக்ய மப்ரவீத ் 

௪௧ 

ஆகய்ாதா மகந ஸீதா ஸா மிதர் ரூமபண ஶதர்ுணா 

தவ்யா ராக்ஷஸ ஶாரத்ூல மகா ந நம்ததி நிம்தித: 

ஸீதா0 இஹா௭௭நய ஸ்மவதி மகா௭ப்ரவீதி ப்ரவீஹி மம  

௪௨ 

ரமக்ஷா மலாகஸ்ய ஸரவ்ஸ்ய மக ஶ்ஶ்ரும்கம்  ம் தத்ும் 

இ  ்தி  

ப்மராதஸ்ாஹயதி கஶ்  தத்வ்ாம் ஸ ஹி ஶதர்ு 

ர௭ஸம்ஶய: ௪௩  

ஆஶீ விஷ முகா தத்ஷ்டர்ா0 உதத்ரத்ும் ம   ்தி தவ்யா  

கரம்ணா மதந மகநா௭பி  காபதம் ப்ரதிபாதித:  ௪௪ 

ஸுக ஸுப்தஸ்ய மத ராஜந ்ப்ரஹ்ருதம் மகந மூரத்நி  

௪௫ 

விஶுதத் வம்ஶா௭பி ஜநா௭க்ர ஹஸ்த:   

மதமஜா மத ஸ்ஸம்ஸ்தித மதா ரவ்ிஷாண: 
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உதீக்ஷிதும் ராவண மநஹ யுக்த:  

ஸ ஸம்யுமக ராகவ கம்த ஹஸ்தீ   ௪௬ 

அஸஸௌ ரணாம்த ஸ்திதி ஸம்தி வாமலா    

விதகத் ரமக்ஷா ம்ருக ஹா நர்ுஸிம்ஹ: 

ஸுப்த ஸ்தவ்யா மபாதயிதும் ந யுகத்:   

ஶ்ஶரா0க பூரம்ணா நிஶிதா௭ஸி தம்ஷ்டர்:   ௪௭ 

 ாபா௭பஹாமர புஜ மவக பம்மக   

ஶமராரம்ி மாமல ஸுமஹா ஆஹஸவௌமக  

ந ராம பாதாள முமகதி மகாமர   

ப்ரஸ்கம்திதும் ராக்ஷஸ ராஜ யுகத்ம்   ௪௮ 

ப்ரஸீத லம்மகஶ்வர ராக்ஷமஸம்தர்    

லம்காம் ப்ரஸநம்நா பவ ஸாது க  ் 

தவ்ம் ஸ்மவஷு தாமரஷு ரமஸ்வ நிதய்ம்    

ராம ஸ்ஸ பாரம்யா ரமதாம் வமநஷு ௪௯ 

ஏவ முக்மதா தஶக்ரமீவா மாரமீ ந ஸ ராவண: 

நய்வரத்த புரம்ீ லம்காம் விமவஶ   க்ருமஹாதத்மம் ௫0 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  ஏக தர்ிம்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

த்வா த்ரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ததஃ ஶூரப்ணகா தர்ுஷ்டவ்ா ஸஹஸ்ராணி  துரத்ஶ 

ஹதாந ்ஏமகந ராமமண ரக்ஷஸாம் பீம கரம்ணாம் ௧ 

தூஷணம்   கரம் க வ ஹதம் தர்ிஶிரஸா ஸஹ  

தர்ுஷ்டவ்ா புந ரம்ஹா நாதம் நநாத ஜலமதாபமா ௨ 

ஸா தர்ுஷ்டவ்ா கரம் ராம ஸ்ய க்ருதம் அநக்யஃ 

ஸுதுஷ்கரம் 

ஜகாம பரமமாதவ்ிக்நா லம்காம் ராவண பாலிதாம் ௩ 

ஸா ததரஶ் விமாநா௭க்மர ராவணம் தீப்த மதஜஸம் 

உமபாபவிஷ்டம் ஸசிகவ: மருதப்ி: இவ வாஸவம் ௪ 

ஆஸீநம் ஸூரய் ஸம்காமஶ காம் மந பரமா௭௭ஸமந 

ருக்ம மவதி கதம் ப்ராஜ்யம் ஜ்வலநத்ம் இவ பாவகம் ௫ 

மதவ கநத்ரவ் பூதாநாம் ருஷீணாம்   மஹாதம்நாம் 

அமஜயம் ஸமமர ஶூரம் வ்யாதத்ா௭௭நநம் 

இவா௭நத்கம் ௬ 
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மதவா௭ஸுர விமரம்தஷு வஜ்ரா௭ஶநி க்ருத வ்ரணம் 

ஐராவத விஷாணா௭கக்ர: உதக்்ருஷ்ட கிண வக்ஷஸம்  

௭ 

விம்ஶ தப்ுஜம் தஶக்ரவீம் தரஶ்நீய பரி  ்தம் 

விஶால வக்ஷஸம் வீரம் ராஜ லக்ஷண லக்ஷிதம்  ௮ 

ஸ்நிக்த கவடூரய் ஸம்காஶம் தப்த காம் ந குண்டலம் 

ஸுபுஜம் ஶுக்ல தஶநம் மஹா௭௭ஸ்யம் பரவ்மதாபமம் 

௯ 

விஷ்ணு  க்ர நிபாகத ஶ்  ஶதமஶா மதவ ஸம்யுமக 

அநக்ய ஶ்ஶஸ்தர் ப்ரஹாகர ஶ்  மஹா யுதம்தஷு 

தாடிதம்  ௧0 

ஆஹதா௭0கம் ஸமஸ்கத ஶ்  மதவ ப்ரஹரகண 

ஸ்ததா 

அமக்ஷாப்யாணாம் ஸமுதர்ாணாம் மக்ஷாபணம் க்ஷிப்ர 

காரிணம் ௧௧ 

மக்ஷப்தாரம் பரவ்தா௭க்ராணாம் ஸுராணாம்   

ப்ரமரத்நம் 

உ ம் தத்ாரம்   தரம்ாணாம் பர தாரா௭பிமரஶ்நம் ௧௨ 

ஸரவ் திவ்யா௭ஸ்தர் மயாகத்ாரம் யஜ்ஞ விக்ந கரம் 

ஸதா 

புரம்ீ மபாகவதீம் கதவ்ா பராஜிதய்   வாஸுகிம் ௧௩ 

தக்ஷக ஸ்ய ப்ரியாம் பாரய்ாம் பராஜிதய் ஜஹார யஃ 

ககலாஸம் பரவ்தம் கதவ்ா விஜிதய் நர வாஹநம் ௧௪ 

விமாநம் புஷ்பகம் தஸ்ய காமகம் கவ ஜஹார யஃ 

வநம் க தர்ரதம் திவ்யம் நளிநீம் நநத்நம் வநம் ௧௫ 

விநாஶயதி யஃ கம்ராதா தம்தமவாதய்ாநாநி வீரய்வாந ்

 நத்ர் ஸூரஸ்யௌ மஹாபாகா வுதத்ிஷ்டநஸ்தௌ 

பரம்தஸபௌ ௧௬ 

நிவாரயதி பாஹுப்யாம் யஃ கஶல ஶிகமராபமஃ 

தஶ வரஷ் ஸஹஸ்ராணி தப ஸ்தப்தவ்ா மஹா வமந 

புரா ஸ்வயம்புமவ தீரஃ ஶிராம்ஸி உபஜஹார யஃ ௧௭ 

மதவ தாநவ கநத்ரவ் பிஶா  பதமகாரககஃ 
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அபயம் யஸ்ய ஸம்க்ராமம ம்ருதய்ுமதா மாநுஷாத ்ருமத 

௧௮ 

மநத்க்ர : அபிஷ்டுதம் புண்யம் அதவ்மரஷு 

தவ்ிஜாதிபிஃ 

ஹவி ரத்ாமநஷு யஃ மஸாமம் உபஹநத்ி மஹா பல: 

௧௯ 

ஆப்த யஜ்ஞ ஹரம் கர்ூரம் ப்ரஹ்மக்நம் துஷ்ட 

 ாரிணம் 

கரக்ஶம் நிர௭நுகம்ராஶம் ப்ரஜாநாம் அஹிமத ரதம் ௨0 

ராவணம் ஸரவ் பூதாநாம் ஸரவ் மலாக பயாவஹம் 

ராக்ஷஸீ ப்ராதரம் ஶூரம் ஸா ததரஶ் மஹா பலம் ௨௧ 

தம் திவ்ய வஸ்தர்ா௭௭பரணம் திவ்ய மால்மயாப 

மஶாபிதம் 

ஆஸமந து உபவிஷ்டம்   காலகால மிமவாதய்தம்  ௨௨ 

ராக்ஷமஸநத்ர்ம் மஹாபாகம் ஸபௌலஸ்தய் குல நநத்நம் 

௨௩ 

ராவணம் ஶதர்ு ஹநத்ாரம் மம்தர்ி பி: பரிவாரிதம்  

அபிகம்யா௭ப்ரவீ தவ்ாகய்ம் ராக்ஷஸீ பய விஹ்வலா  

௨௪ 

தம் அப்ரவீ தத்ீப்த விஶால மலா நம்  

ப்ரதரஶ்யிதவ்ா பய மமாஹ மூரச்ிதா 

ஸுதாருணம் வாக்யம் அபீத  ாரிண ீ 

மஹாதம்நா ஶூரப்ணகா விரூபிதா ௨௫ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  தவ்ா தர்ிம்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

த்ரய ஸ்த்ரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ததஃ ஶூரப்ணகா தீநா ராவணம் மலாக ராவணம் 

அமாதய் மதம்ய ஸம்க்ருதத்ா பருஷம் வாக்யம் அப்ரவீத ்

௧ 

ப்ரமதத்ஃ காம மபாமகஷு ஸ்கவர வ்ருதம்தா 

நிரம்குஶஃ 

ஸமுதப்நந்ம் பயம் மகாரம் மபாதத்வ்யம் 

நா௭வபுதய்மஸ ௨ 
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ஸகத்ம் க்ராம்மயஷு மபாமகஷு காம வ்ருதத்ம் 

மஹீபதிம் 

லுப்தம் ந பஹு மநய்நம்த ஶ்மஶாநா௭க்நிம் இவ 

ப்ரஜாஃ ௩ 

ஸ்வயம் காரய்ாணி யஃ காமல நா௭நுதிஷ்டதி பாரத்ிவஃ 

ஸ து கவ ஸஹ ராஜ்மயந கத ஶ்  காரக்ய ரவ்ிநஶ்யதி 

௪ 

அயுகத்  ாரம் துரத்ரஶ்ம் அஸ்வாதீநம் நரா௭திபம் 

வரஜ்யநத்ி நரா தூரா நந்தீ பம்கம் இவ தவ்ிபாஃ ௫ 

மய ந ரக்ஷநத்ி விஷயம் அஸ்வாதீநா நரா௭திபாஃ 

மத ந வ்ருதத்ய்ா ப்ரகாஶநம்த கிரயஃ ஸாகமர யதா ௬ 

ஆதம்வதப்ி ரவ்ிக்ருஹ்ய தவ்ம் மதவ கநத்ரவ் தாநகவஃ 

அயுகத்  ார ஶ் பலஃ கதம் ராஜா பவிஷ்யஸி ௭ 

தவ்ம் து பால ஸ்வபாவ ஶ்  புதத்ி ஹீந ஶ்  ராக்ஷஸ  

ஜ்ஞாதவ்யம் து ந ஜாநீமஷ கதம் ராஜா பவிஷ்யஸி ௮ 

மயஷாம்  ார ஶ்  மகாஶ ஶ்  நய ஶ்  ஜயதாம் வர 

அஸ்வாதீநா நமரநத்ர்ாணாம் ப்ராக்ருகத ஸ்மத ஜகநஃ 

ஸமாஃ ௯ 

யஸ்மாத ்பஶ்யநத்ி தூரஸ்தாந ்ஸரவ்ாந ்அரத்ாந ்

நரா௭திபாஃ 

 ாமரண தஸ்மாத ்உ ய்நம்த ராஜாமநா தீரக்  க்ஷுஷஃ 

௧0 

அயுகத்  ாரம் மநம்ய தவ்ாம் ப்ராக்ருகதஃ ஸசிகவ 

ரவ்்ருதம் 

ஸ்வஜநம்   ஜநஸ்தாநம் ஹதம் மயா நா௭வபுதய்மஸ 

௧௧ 

 துரத்ஶ ஸஹஸ்ராணி ரக்ஷஸாம் பீம கரம்ணாம் 

ஹதாநி ஏமகந ராமமண கர ஶ்  ஸஹ தூஷணஃ ௧௨ 

ருஷீணாம் அபயம் ததத்ம் க்ருத மக்ஷமா ஶ்  தண்டகாஃ 

தரஷ்ிதம்   ஜநஸ்தாநம் ராமமணா௭க்லிஷ்ட கரம்ணா  

௧௩ 

தவ்ம் து லுப்தஃ ப்ரமதத் ஶ்  பராதீந ஶ்  ராவண 
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விஷமய ஸ்மவ ஸமுதப்நந்ம் பயம் மயா நா௭வபுதய்மஸ 

௧௪ 

தீக்்ஷணம் அல்ப ப்ரதாதாரம் ப்ரமதத்ம் கரவ்ிதம் ஶடம் 

வ்யஸமந ஸரவ் பூதாநி நா௭பிதாவநத்ி பாரத்ிவம் ௧௫ 

அதி மாநிநம் அக்ராஹ்யம் ஆதம் ஸம்பாவிதம் நரம் 

க்மராதிநம் வ்யஸமந ஹநத்ி ஸ்வஜமநா௭பி நரா௭திபம் 

௧௬ 

நா௭நுதிஷ்டதி காரய்ாணி பமயஷு ந பிமபதி   

க்ஷிப்ரம் ராஜ்யா   ்ய்ுமதா தீந ஸ்தர்ுகண ஸ்துல்மயா 

பவிஷ்யதி ௧௭ 

ஶுஷ்ககஃ காஷ்கட ரப்மவத ்காரய்ம் மலாஷ்கடர ்

அபி   பாம்ஸுபிஃ 

ந து ஸ்தாநாத ்பரிப்ரஷ்கடஃ காரய்ம் ஸ்யா 

தவ்ஸுதா௭திகபஃ ௧௮ 

உபபுகத்ம் யதா வாஸஃ ஸ்ரமஜா வா ம்ருதிதா யதா 

ஏவம் ராஜ்யா தப்ரிப்ரஷ்டஃ ஸமரம்தா௭பி நிர௭ரத்கஃ 

௧௯ 

அப்ரமதத் ஶ்  மயா ராஜா ஸரவ்ஜ்மஞா விஜிமதநத்ர்ியஃ 

க்ருதஜ்மஞா தரம் ஶீல ஶ்  ஸ ராஜா திஷ்டமத சிரம் ௨0 

நயநாப்யாம் ப்ரஸுப்மதா௭பி ஜாகரத்ி நய க்ஷுஷா 

வ்யகத் கம்ராத ப்ரஸாத ஶ்  ஸ ராஜா பூஜ்யமத ஜகநஃ 

௨௧ 

தவ்ம் து ராவண துரப்ுதத்ி ரக்ுகண: ஏகத: விவரஜ்ிதஃ 

யஸ்ய மத௭விதித ஶ் ாகர: ரக்ஷஸாம் ஸுமஹாந ்வதஃ 

௨௨ 

பரா௭வமநத்ா விஷமயஷு ஸம்கமதா   

ந மதஶ கால ப்ரவிபாக ததத்வ்வித ்

அயுகத் புதத்ி ரக்ுண மதாஷ நிஶ் மய   

விபநந்ராஜ்மயா ந சிரா தவ்ிபதஸ்்யமஸ ௨௩ 

இதி ஸ்வ மதாஷாந ்பரிகீரத்ிதாம் ஸ்தயா  

ஸமீக்்ஷய புதத்ய்ா க்ஷணதா மரஶ்வரஃ 

தமநந தரம்பண பமலந  ா௭நவ்ிமதா 

விசிநத்யா மாஸ சிரம் ஸ ராவணஃ   ௨௪ 
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இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  தர்ய 

ஸ்தர்ிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

சது ஸ்த்ரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ததஃ ஶூரப்ணகாம் க்ருதத்ாம் ப்ருவதீம் பருஷம் வ ஃ 

அமாதய் மதம்ய ஸம்க்ருதத்ஃ பரிபப்ர  ் ராவணஃ ௧ 

க ஶ்  ராமஃ கதம் வீரய்ஃ கிம் ரூபஃ கிம் பராக்ரமஃ 

கிம௭ரத்ம் தண்டகா௭ரண்யம் ப்ரவிஷ்ட ஶ்  

ஸுதுஶ் ரம் ௨ 

ஆயுதம் கிம்   ராம ஸ்ய நிஹதா மயந ராக்ஷஸாஃ 

கர ஶ்  நிஹதம் ஸம்கம்ய தூஷண ஸ்தர்ிஶிரா ஸ்ததா 

௩ 

இதி உகத்ா ராக்ஷமஸநத்ம்ரண ராக்ஷஸீ கம்ராத 

மூரச்ிதா 

தமதா ராமம் யதா ததத்வ்ம் ஆகய்ாதும் உப க்ரமம ௪ 

தீரக் பாஹு ரவ்ிஶாலா௭க்ஷ ஶ்சீர 

க்ருஷ்ணா௭ஜிநா௭ம்பரஃ 

கநத்ரப் ஸம ரூப ஶ்  ராமமா தஶரதா௭௭தம்ஜஃ ௫ 

ஶக்ர  ாப நிபம்  ாபம் விகர்ுஷ்ய கநகாம்கதம் 

தீப்தாந ்க்ஷிபதி நாரா ாந ்ஸரப்ாந ்இவ மஹா விஷாந ்

௬ 

நா௭௭ததாநம் ஶராந ்மகாராந ்ந மும் ம்தம் மஹா பலம் 

ந காரம்ுகம் விகரஷ்நத்ம் ராமம் பஶ்யாமி ஸம்யுமக ௭ 

ஹநய்மாநம் து தத ்கஸநய்ம் பஶ்யாமி ஶர 

வ்ருஷ்டிபிஃ 

இநத்ம்ரகண மவாதத்மம் ஸ்தஸ்ய ஆஹதம் து அஶ்ம 

வ்ருஷ்டிபிஃ ௮ 

ரக்ஷஸாம் பீம வீரய்ாணாம் ஸஹஸ்ராணி  துரத்ஶ 

நிஹதாநி ஶகர ஸ்தீக்்ஷகண ஸ்மத கநமகந பதாதிநா  

௯ 

அரத்ா௭திக முஹூரம்தந கர ஶ்  ஸஹ தூஷணஃ 

ருஷீணாம் அபயம் ததத்ம் க்ருத மக்ஷமா ஶ்  தண்டகாஃ 

௧0 

ஏகா கதம்சிந ்முக்தா௭ஹம் பரிபூய மஹாதம்நா 
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ஸ்தர் ீவதம் ஶம்கமாமநந ராமமண விதிதா௭௭தம்நா ௧௧ 

ப்ராதா  ா௭ஸ்ய மஹா மதஜா குணத ஸ்துல்ய விக்ரமஃ 

அநுரகத் ஶ்  பகத் ஶ்  லக்்ஷமமணா நாம வீரய்வாந ்

௧௨ 

அமரஷ்ீ துரஜ்மயா மஜதா விக்ராநம்தா புதத்ிமாந ்பலீ 

ராம ஸ்ய தக்ஷிமணா பாஹு: நிதய்ம் ப்ராமணா பஹி 

ஶ் ரஃ ௧௩ 

ராம ஸ்ய து விஶாலாக்ஷீ பூரம்ணம்து ஸதர்ுஶா௭௭நநா  

தரம் பதநீ் ப்ரியா பரத்ு: நிதய்ம் ப்ரிய ஹிமத ரதா  ௧௪ 

ஸா ஸுமகஶீ ஸு நாமஸாரூ ஸ்ஸுரூபா   யஶஸ்விநீ  

மதவ மதவ வந ஸ்யா ௭ஸ்ய ராஜமத ஶ்ரீ ரிவா௭பரா  ௧௫ 

தப்த காம் ந வரண்ாபா ரகத் தும்க நகீ ஶுபா  

ஸீதா நாம வராமராஹா கவமதஹீ தநு மதய்மா ௧௬ 

கநவ மதவீ ந கநத்ரவ்ீ ந யக்ஷீ ந   கிநந்ர ீ

ததா ரூபா மயா நார ீதர்ுஷ்ட பூரவ்ா மஹீ தமல ௧௭ 

ய ஸ்ய ஸீதா பமவத ்பாரய்ா யம்   ஹ்ருஷ்டா 

பரிஷ்வமஜத ்

அதி ஜீமவத ்ஸ ஸரம்வஷு மலாமகஷ்வ௭பி புரம்தராத ்

௧௮ 

ஸா ஸுஶலீா வபு ஶ்ஶ்லாகய்ா ரூமபணா௭ப்ரதிமா புவி 

தவா௭நு ரூபா பாரய்ா ஸா தவ்ம்   தஸ்யா ஸ்ததா பதிஃ 

௧௯ 

தாம் து விஸ்தீரண் ஜகநாம் பீமநா தத்ும்க பமயா தராம் 

பாரய்ா௭ரம்த து தவா௭மநதும் உதய்தா௭ஹம் 

வரா௭௭நநாம் 

விரூபிதா௭ஸ்மி க்ரூமரண லக்்ஷமமணந மஹா புஜ ௨0 

தாம் து தர்ுஷ்டவ்ா௭தய் கவமதஹீம் பூரண்  நத்ர் 

நிபாநநாம் 

மநம்தஸ்ய ஶராணாம்   தவ்ம் விமதமயா பவிஷ்யஸி 

௨௧ 

யதி தஸ்யாம் அபிப்ராமயா பாரய்ா௭ரம்த தவ ஜாயமத 

ஶீக்ரம் உதத்ர்ியதாம் பாமதா ஜயா௭ரத்ம் இஹ 

தக்ஷிணஃ ௨௨ 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகிராமாயணம் 

அரண்யகாம்ட: 
 

Page 104 of 231 
 

குரு ப்ரியம் ததா மதஷாம் ரக்ஷஸாம் ராக்ஷமஸஶ்வர 

வதா௭தத்ஸ்ய நர்ுஶம்ஸ ஸ்ய ராம ஸ்யா௭௭ஶ்ரம 

வாஸிநஃ ௨௩ 

தம் ஶகர ரந்ிஶிகத ரஹ்தவ்ா லக்்ஷமணம்   மஹா 

ரதம் 

ஹத நாதாம் ஸுகம் ஸீதாம் யதாவத ்உபமபாக்்ஷயஸி 

௨௪ 

மரா மத யதி மத வாகய்ம் மகமத தர்ாக்ஷமஸஶ்வர 

க்ரியதாம் நிரவ்ிஶம்மகந வ நம் மம ராவண  ௨௫ 

விஜ்ஞாமயஹா௭௭தம் ஶகத்ிம்   ஹ்ரியதாம் அபலா 

பலாத ் 

ஸீதா ஸரவ்ாந ்அநவதய்ாம்கீ பாரய்ா௭ரம்த 

ராக்ஷமஸஶ்வர    ௨௬ 

நிஶம்ய ராமமண ஶகர: அஜிஹ்மகக :  

ஹதாந ்ஜநஸ்தாந கதாந ்நிஶா ராந ்

கரம்   புதத்வ்ா நிஹதம்   தூஷணம் 

தவ்ம் அதய் கர்ுதய்ம் ப்ரதிபதத்ும் அரஹ்ஸி ௨௭ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  து ஸ்தர்ிம்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

பம்ச த்ரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ததஃ ஶூரப்ணகா வாக்யம் த   ்ர்ுதவ்ா மராம 

ஹரஷ்ணம் 

ஸசிவாந ்அப்ய௭நுஜ்ஞாய காரய்ம் புதத்வ்ா ஜகாம ஸ: 

௧ 

தத ்காரய்ம் அநுகம்யா௭த யதாவத ்உபலப்ய   

மதாஷாணாம்   குணாநாம்   ஸம்ப்ரதாரய் பலா பலம் 

௨ 

இதி கரத்வ்யம் இதம்யவ கர்ுதவ்ா நிஶ் யம் ஆதம்நஃ 

ஸ்திர புதத்ி ஸ்தமதா ரம்யாம் யாந ஶாலாம் ஜகாம ஹ 

௩ 

யாந ஶாலாம் தமதா கதவ்ா ப்ர  ்நம்நா ராக்ஷஸா௭திபஃ 

ஸூதம் ஸம்ம ாதயா மாஸ ரதஃ ஸம்யுஜ்யதாம் இதி ௪ 

ஏவம் உகத்ஃ க்ஷமண கநவ ஸாரதி ரல்கு விக்ரமஃ 
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ரதம் ஸம்மயாஜயா மாஸ தஸ்யா௭பிமதம் உதத்மம் ௫ 

காம் நம் ரதம் ஆஸ்தாய காமகம் ரதந்பூஷிதம் 

பிஶா  வதகந ரய்ுக்தம் ககரஃ கநக பூஷகணஃ  ௬ 

மமக ப்ரதிம நாமதந ஸ மதந தநதா௭நுஜஃ 

ராக்ஷஸா௭திபதிஃ ஶ்ரீமாந ்யஸயௌ நத நதீ பதிம் ௭ 

ஸ ஶ்மவத வாலவ்யஜநஃ ஶ்மவத   ்தம்ரா தஶா௭௭நநஃ 

ஸ்நிக்த கவடூரய் ஸம்காஶ ஸ்தப்த காம் ந கும்டல: ௮ 

தஶா௭௭ஸ்மயா விம்ஶதி புமஜா தரஶ்நீய பரி  ்தஃ 

தர்ிதஶா௭ரி ரம்ுநீம்தர்க்மநா தஶ ஶீரஷ் இவா௭தர்ி ராட ்

௯ 

காமகம் ரதம் ஆஸ்தாய ஶுஶுமப ராக்ஷஸா௭திபஃ 

விதய்ு நம்ண்டலவாந ்மமகஃ ஸபலாக இவா௭ம்பமர ௧0 

ஸ கஶலம் ஸாகரா நூபம் வீரய்வாந ்அவமலாகயந ்

நாநா புஷ்ப பகல ரவ்்ருகக்ஷ: அநுகீரண்ம் 

ஸஹஸ்ரஶஃ ௧௧ 

ஶீத மம்கள மதாயாபிஃ பதம்ிநீபிஃ ஸமநத்தஃ 

விஶாகல: ஆஶ்ரம பகத: மவதிமதப்ிஃ ஸமாவ்ருதம் ௧௨ 

கதள்யா௭௭டவி ஸம்பாதம் நாரிமகமராப மஶாபிதம் 

ஸாகல ஸ்தாகல ஸ்தமாகல ஶ்  புஷ்பிகதஃ ஸ்தருபி 

ரவ்்ருதம்  ௧௩ 

நாககஃ ஸுபரக்ண ரக்நத்ரக்வஃ கிநந்கர ஶ்  

ஸஹஸ்ரஶஃ 

ஆகஜ ரக்வகாநகஸ ரம்ாகஷ ரவ்ாலகில்கய 

ரம்ரசீிகபஃ ௧௪ 

அதய்நத் நியதா௭௭ஹாகரஃ மஶாபிதம் பரமரஷ்ிபிஃ 

ஜித காகம ஶ்  ஸிதக்த ஶ்   ாரகண 

ஶ்ம ாபமஶாபிதம் ௧௫ 

திவ்யா௭௭பரண மால்யாபி ரத்ிவ்ய ரூபாபி: ஆவ்ருதம் 

க்ரடீா ரதி விதிஜ்ஞாபி: அப்ஸமராபிஃ ஸஹஸ்ரஶஃ  ௧௬ 

மஸவிதம் மதவ பதநீ்பிஃ ஶ்ரீமதீபிஃ ஶ்ரியா வ்ருதம் 

மதவ தாநவ ஸம்கக ஶ்   ரிதம் து அம்ருதா௭ஶிபிஃ ௧௭ 

ஹம்ஸ கஸ்ரௌம்  ப்லவா கீரண்ம் ஸாரகஸஃ 

ஸம்ப்ரணாதிதம் 
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கவடூரய் ப்ரஸ்தரம் ரம்யம் ஸ்நிக்தம் ஸாகர மதஜஸா 

௧௮ 

பாண்டுராணி விஶாலாநி திவ்ய மால்ய யுதாநி   

தூரய் கீதா௭பி ஜுஷ்டாநி விமாநாநி ஸமநத்தஃ ௧௯ 

தபஸா ஜித மலாகாநாம் காமகா நய்௭பிஸம்பதந ்

கநத்ரவ்ா௭ப்ஸரஸ ஶ்க வ ததரஶ் தநதா௭நுஜஃ ௨0 

நிரய்ாஸ ரஸ மூலாநாம்  நத்நாநாம் ஸஹஸ்ரஶஃ 

வநாநி பஶ்யந ்ஸஸௌம்யாநி க்ராண தர்ுப்தி கராணி   

௨௧ 

அகரூணாம்   முக்யாநாம் வநாநி உப வநாநி   

தக்மகாலாநாம்   ஜாதய்ாநாம் பலாநாம்   

ஸுகநத்ிநாம் ௨௨ 

புஷ்பாணி   தமால ஸ்ய குல்மாநி மரி  ஸ்ய   

முக்தாநாம்   ஸமூஹாநி ஶுஷ்யமாணாநி தீரதஃ ௨௩ 

ஶம்காநாம் ப்ரஸ்தரம் க வ ப்ரவாள நி யம் ததா 

காம் நாநி   கஶலாநி ராஜதாநி   ஸரவ்ஶஃ  ௨௪ 

ப்ரஸ்ரவாணி மமநாஜ்ஞாநி ப்ரஸநந்ாநி ஹ்ரதாநி   

தந தாநம்யாப பநந்ாநி ஸ்தர் ீரதக்ந: ஆவ்ருதாநி   ௨௫ 

ஹ ஸ்தய்௭ஶ்வ ரத காடாநி நகராணி அவமலாகயந ்

தம் ஸமம் ஸரவ்தஃ ஸ்நிக்தம் ம்ருது ஸம்ஸ்பரஶ் 

மாருதம் 

அநூபம் ஸிநத்ு ராஜ ஸ்ய ததரஶ் தர்ிதிமவாபமம் ௨௬ 

ததர்ா௭பஶ்யத ்ஸ மமகா௭பம் நய்க்மராதம் ருஷிபி 

ரவ்்ருதம் 

ஸமநத்ாத ்யஸ்ய தாஃ ஶாகாஃ ஶதமயாஜநம் ஆயதாஃ 

௨௭ 

யஸ்ய ஹஸ்திநம் ஆதாய மஹா காயம்   க  ்பம் 

பக்ஷா௭ரத்ம் கருடஃ ஶாகாம் ஆஜகாம மஹா பலஃ ௨௮ 

தஸ்ய தாம் ஸஹஸா ஶாகாம் பாமரண பதமகாதத்மஃ 

ஸுபரண்ஃ பரண் பஹுளாம் பபம்ஜா௭த மஹா பலஃ 

௨௯ 

ததர் கவகாநஸா மாஷா வாலகில்யா மரசீிபாஃ 

அஜா பபூவு : தூம்ரா ஶ்  ஸம்கதாஃ பரமரஷ்யஃ ௩0 
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மதஷாம் தயா௭ரத்ம் கருட ஸ்தாம் ஶாகாம் ஶத 

மயாஜநாம் 

ஜகாமா௭௭தாய மவமகந ஸதௌ ம ாஸபௌ கஜ க  ்ஸபௌ 

௩௧ 

ஏக பாமதந தரம்ாதம்ா பக்ஷயிதவ்ா தத ்ஆமிஷம் 

நிஷாத விஷயம் ஹதவ்ா ஶாகயா பதமகாதத்மஃ 

ப்ரஹரஷ்ம் அதுலம் மலமப மமாக்ஷயிதவ்ா மஹா முநீந ்

௩௨ 

ஸ மதகநவ ப்ரஹரம்ஷண தவ்ிகுண ீக்ருத விக்ரமஃ 

அம்ருத ஆநயநா௭ரத்ம் கவ  கார மதிமாந ்மதிம் ௩௩ 

அமயா ஜாலாநி நிரம்தய் பிதத்வ்ா ரதந்மயம் க்ருஹம்   

மமஹநத்ர் பவநாத ்குப்தம் ஆஜஹாரா௭ம்ருதம் ததஃ 

௩௪ 

தம் மஹரஷ்ி ககண ரஜ்ுஷ்டம் ஸுபரண் க்ருத 

லக்ஷணம் 

நாம்நா ஸுபதர்ம் நய்கம்ராதம் ததரஶ் தநதா௭நுஜஃ 

௩௫ 

தம் து கதவ்ா பரம் பாரம் ஸமுதர் ஸ்ய நதீ பமதஃ 

ததரஶ்ா௭௭ஶ்ரமம் ஏகாநம்த புண்மய ரம்மய 

வநா௭நத்மர ௩௬ 

ததர் க்ருஷ்ணா௭ஜிந தரம் ஜடா வல்கல தாரிணம் 

ததரஶ் நியதா௭௭ஹாரம் மார ீம் நாம ராக்ஷஸம் ௩௭ 

ஸ ராவணஃ ஸமாகம்ய விதிவத ்மதந ரக்ஷஸா 

மாரமீ நா௭ரச்ிமதா ராஜா ஸரவ் காகம: அமாநுஷ: ௩௮  

தம் ஸ்வயம் பூஜயிதவ்ா து மபாஜமநந உதமகந    

அரம்தாப ஹிதயா வா ா மாரமீ ா வாகய் ம௭ப்ரவீத ் 

௩௯ 

க ச்ி தம்த  குஶலம் ராஜந ்லம்காயாம் ராக்ஷமஸஶ்வர  

மகநா௭ரம்தந புந ஸ்தவ்ம் கவ தூரண்ம் ஏவ 

இஹா௭௭கத: ௪0 

ஏவமுக்மதா மஹா மதஜா மாரமீ ந ஸ ராவண:  

ததஃ பஶ் ாத ்இதம் வாக்யம் அப்ரவீத ்வாகய் மகாவிதஃ 

௪௧ 
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இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட பம்  தர்ிம்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

ஷட ்த்ரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

மார ீ ஶ்ரூயதாம் தாத வ நம் மம பாஷதஃ 

ஆரம்தா௭ஸ்மி மம  ா௭௭ரத் ஸ்ய பவாந ்ஹி பரமா கதிஃ 

௧ 

ஜாநீமஷ தவ்ம் ஜநஸ்தாமந ப்ராதா யதர் கமரா மம 

தூஷண ஶ்  மஹா பாஹுஃ ஸ்வஸா ஶூரப்ணகா   

மம ௨ 

தர்ிஶிரா ஶ்  மஹா மதஜா ராக்ஷஸஃ பிஶிதா௭ஶநஃ 

அநம்ய   பஹவஃ ஶூரா லப்த லக்ஷா நிஶா  ராஃ ௩ 

வஸநத்ி ம நந்ிமயாமகந அதி வாஸம்   ராக்ஷஸாஃ 

பாதமாநா மஹா௭ரண்மய முநீந ்கவ தரம்  ாரிணஃ ௪ 

 து ரத்ஶ ஸஹஸ்ராணி ரக்ஷஸாம் பீம கரம்ணாம் 

ஶூராணாம் லப்த லக்ஷாணாம் கர 

சிதத்ா௭நுவரத்ிநாம் ௫ 

மத து இதாநீம் ஜநஸ்தாமந வஸமாநா மஹா பலாஃ 

ஸம்கதாஃ பரம ஆயதத்ா: ராமமண ஸஹ ஸம்யுமக 

நாநா ப்ரஹரமணாமபதா: கர ப்ரமுக ராக்ஷஸா: ௬ 

மதந ஸம்ஜாத மராமஷண ராமமண ரண மூரத்நி 

அநுகத்வ்ா பருஷம் கிம்சி   ்கர: வ்யாபாரிதம் தநுஃ ௭ 

 து ரத்ஶ ஸஹஸ்ராணி ரக்ஷஸாம் உக்ர மதஜஸாம்  

நிஹதாநி ஶகர ஸ்தீக்்ஷகண: மாநுமஷண பதாதிநா  

௮ 

கர ஶ்  நிஹதஃ ஸம்க்மய தூஷண ஶ்  நிபாதிதஃ 

ஹத ஶ்  தர்ிஶிரா ஶ் ா௭பி நிரப்யா தண்டகாஃ 

க்ருதாஃ ௯ 

பிதர்ா நிரஸ்தஃ க்ருதம்தந ஸ பாரய்ஃ க்ஷீண ஜீவிதஃ 

ஸ ஹநத்ா தஸ்ய கஸநய் ஸ்ய ராமஃ க்ஷதர்ிய 

பாம்ஸநஃ ௧0 

துஶ்ஶலீஃ கரக்ஶ ஸ்தீக்்ஷமணா மூரம்கா லுப்மதா 

அஜிமதநத்ர்ியஃ 
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தய்க்த தரம் ஸ்து அதரம்ாதம்ா பூதாநாம் அஹிமத ரதஃ 

௧௧ 

மயந கவரம் விநா௭ரண்மய ஸதத்வ்ம் ஆஶ்ரிதய் 

மகவலம் 

கரண் நாஸா௭பஹாமரண பகிநீ மம விரூபிதா  ௧௨ 

தஸ்ய பாரய்ாம் ஜநஸ்தாநாத ்ஸீதாம் ஸுர 

ஸுமதாபமாம் 

ஆநயிஷ்யாமி விக்ரம்ய ஸஹாய: ததர் மம பவ ௧௩ 

தவ்யா ஹ்ய௭ஹம் ஸஹாமயந பாரஶ்்வஸ்மதந மஹா 

பல 

ப்ராதர்ுபி ஶ்  ஸுராந ்யுதம்த ஸமக்ராந ்நா௭பிசிநத்மய 

௧௪ 

தத ்ஸஹாமயா பவ தவ்ம் மம ஸமரம்தா ஹி அஸி 

ராக்ஷஸ 

வீரம்ய யுதம்த   தரம்ப   ந ஹி அஸ்தி ஸதர்ுஶ ஸ்தவ 

௧௫ 

உபாயஜ்மஞா மஹா ஶூர: ஸரவ் மாயா விஶாரத: 

ஏத த௭ரத்ம் அஹம் ப்ராப்த : தவ் தஸ்மீபம் நிஶா  ர ௧௬ 

ஶ்ருணு தத ்கரம் ஸாஹாய்மய யத ்காரய்ம் வ நாந ்மம 

௧௭ 

ஸஸௌவரண் ஸ்தவ்ம் ம்ருமகா பூதவ்ா சிதம்ரா ரஜத 

பிநத்ுபிஃ 

ஆஶ்ரமம தஸ்ய ராம ஸ்ய ஸீதாயாஃ ப்ரமுமக  ர ௧௮ 

தவ்ாம் து நிஸ்ஸம்ஶயம் ஸீதா தர்ுஷ்டவ்ா து ம்ருக 

ரூபிணம் 

க்ருஹ்யதாம் இதி பரத்ாரம் லக்்ஷமணம் 

 ா௭பிதாஸ்யதி ௧௯ 

தத ஸ்தமயா: அபாமய து ஶூநம்ய ஸீதாம் யதா ஸுகம் 

நிராபாமதா ஹரிஷ்யாமி ராஹு ஶ் நத்ர் ப்ரபாம் இவ 

௨0 

ததஃ பஶ் ாத ்ஸுகம் ராமம பாரய்ா ஹரண கரஶ்ிமத 

விஸ்ரப்தம் ப்ரஹரிஷ்யாமி க்ருதா௭ரம்த 

நா௭நத்ரா௭௭தம்நா ௨௧ 
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தஸ்ய ராம கதாம் ஶ்ருதவ்ா மார ீ ஸ்ய மஹாதம்நஃ 

ஶுஷ்கம் ஸம௭பவ தவ்க்தர்ம் பரிதர்ஸ்மதா பபூவ ஹ  

௨௨ 

ஓஷ்டா பரி லிஹந ்ஶுஷ்ஸகௌ மநதக்ர : அநிமிகஷ ரிவ  

ம்ருத பூத இவா௭௭ரத்ஸ்து ராவணம் ஸமுகதக்ஷத  ௨௩ 

ஸ ராவணம் தர்ஸ்த விஷண்ண ம தா 

மஹா வமந ராம பராக்ரமஜ்ஞஃ 

க்ருதா௭0ஜலி ஸ்த தத்வ்ம் உவா  வாகய்ம் 

ஹிதம்   தஸ்கம ஹிதம் ஆதம்ந ஶ்  ௨௪ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட ஷடத்ர்ிம்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

ஸப்த த்ரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

த   ்ர்ுதவ்ா ராக்ஷமஸநத்ர் ஸ்ய வாக்யம் வாக்ய 

விஶாரதஃ 

ப்ரதய்ுவா  மஹா ப்ராஜ்மஞா மாரமீ ா ராக்ஷமஸஶ்வரம் 

௧ 

ஸுலபாஃ புருஷா ராஜந ்ஸததம் ப்ரிய வாதிநஃ 

அப்ரிய ஸ்ய   பதய் ஸ்ய வக்தா ஶ்மராதா   துரல்பஃ ௨ 

ந நூநம் புதய்மஸ ராமம் மஹா வீரய்ம் குமணாநந்தம் 

அயுகத்  ார ஶ் பமலா மமஹநத்ர் வருமணாபமம் ௩ 

அபி ஸ்வஸ்தி பமவத ்தாத ஸரம்வஷாம் புவி ரக்ஷஸாம் 

அபி ராமமா ந ஸம்க்ருதத்ஃ குரய்ா ல்மலாகம் 

அராக்ஷஸம் ௪ 

அபி மத ஜீவிதா௭நத்ாய மநாதப்நந்ா ஜநகா௭௭தம்ஜா 

அபி ஸீதா நிமிதத்ம்   ந பமவ தவ்்யஸநம் மம ௫ 

அபி தவ்ாம் ஈஶ்வரம் ப்ராப்ய காம வ்ருதத்ம் நிரம்குஶம் 

ந விநஶ்மயத ்புர ீலம்கா தவ்யா ஸஹ ஸராக்ஷஸா ௬ 

தவ் தவ்ிதஃ காம வ்ருதம்தா ஹி துஶ்ஶலீஃ பாப 

மநத்ர்ிதஃ 

ஆதம்ாநம் ஸ்வ ஜநம் ராஷ்டர்ம் ஸ ராஜா ஹநத்ி 

துரம்திஃ ௭ 

ந   பிதர்ா பரிதய்க்மதா நா௭மரய்ாதஃ கதம் ந 

ந லுப்மதா ந   துஶ்ஶீமலா ந   க்ஷதர்ிய பாம்ஸநஃ ௮ 
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ந   தரம் குகண  ரஹ்ீந: ஸகௌஸல்யா௭௭நநத் வரத்நஃ 

ந   தீக்்ஷமணா ந   பூதாநாம் ஸரம்வஷாம்   ஹிமத ரதஃ 

௯ 

வம்சிதம் பிதரம் தர்ுஷ்டவ்ா ககமகய்யா ஸதய் 

வாதிநம் 

கரிஷ்யா மீதி தரம்ாதம்ா ததஃ ப்ரவ்ரஜிமதா வநம் ௧0 

ககமகய்யாஃ ப்ரிய காமா௭ரத்ம் பிது ரத்ஶரத ஸ்ய   

ஹிதவ்ா ராஜ்யம்   மபாகாம் ஶ்  ப்ரவிஷ்மடா தண்டகா 

வநம் ௧௧ 

ந ராமஃ கரக்ஶ ஸ்தாத நா௭விதவ்ாந ்நா௭ஜிமதநத்ர்ியஃ 

அநர்ுதம் துஶ்ருதம் க வ கநவ தவ்ம் வகத்ு மரஹ்ஸி 

௧௨ 

ராமமா விக்ரஹவாந ்தரம்ஃ ஸாதுஃ ஸதய் பராக்ரமஃ 

ராஜா ஸரவ் ஸ்ய மலாக ஸ்ய மதவாநாம் இவ வாஸவஃ 

௧௩ 

கதம் தவ்ம் தஸ்ய கவமதஹீம் ரக்ஷிதாம் ஸ்மவந 

மதஜஸா 

இ  ்ஸி ப்ரஸபம் ஹரத்ும் ப்ரபாம் இவ விவஸ்வதஃ ௧௪ 

ஶரா௭ரச்ிஷம் அநாதர்ுஷ்யம்  ாப கடம்கநத்நம் ரமண 

ராமா௭க்நிம் ஸஹஸா தீப்தம் ந ப்ரமவஷ்டும் தவ்ம் 

அரஹ்ஸி ௧௫ 

தநு ரவ்்யாதித தீப்தா௭௭ஸ்யம் ஶரா௭ரச்ிஷம் 

அமரஷ்ணம் 

 ாப பாண தரம் வீரம் ஶதர்ு கஸநய் ப்ரஹாரிணம் ௧௬ 

ராஜ்யம் ஸுகம்   ஸம்தய்ஜ்ய ஜீவிதம் ம ஷ்டம் 

ஆதம்நஃ 

நா௭தய்ா௭௭ஸாதயிதும் தாத ராமா௭நத்கம் 

இஹா௭ரஹ்ஸி ௧௭ 

அப்ரமமயம் ஹி ததம்தமஜா யஸ்ய ஸா ஜநகா௭௭தம்ஜா 

ந தவ்ம் ஸமரத் ஸ்தாம் ஹரத்ும் ராம  ாபா௭௭ஶ்ரயாம் 

வமந ௧௮ 

தஸ்ய ஸா நரஸிம்ஹ ஸ்ய ஸிம்மஹாரஸ்க ஸ்ய பாமிநீ  
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ப்ராமணப்மயா௭பி ப்ரியதரா பாரய்ா நிதய்ம் அநுவ்ரதா 

௧௯ 

ந ஸா தரஷ்யிதும் ஶகய்ா கமதிலி: ஓஜஸ்விந: ப்ரியா  

தீப்த ஸ்மயவ ஹுதாஶ ஸ்ய ஶிகா ஸீதா ஸுமதய்மா 

௨0 

கிம் உதய்மம் இமம் வ்யரத்ம் க்ருதவ்ா மத 

ராக்ஷஸா௭திப 

தர்ுஷ்ட ஶ்ம த ்தவ்ம் ரமண மதந த த ௭நத்ம் தவ ஜீவிதம் 

௨௧ 

ஜீவிதம்   ஸுகம் க வ ராஜ்யம் க வ ஸுதுரல்பம் 

ய தி  ்ஸி சிரம் மபாக்தும் மா க்ருதா ராம விப்ரியம் 

௨௨ 

ஸ ஸரக்வஃ ஸசிகவஃ ஸாரத்ம் விபீஷண புமராககம: 

மம்தர்யிதவ்ா து தரம்ிஷ்கடஃ க்ருதவ்ா நிஶ் யம் 

ஆதம்நஃ ௨௩ 

மதாஷாணாம்   குணாநாம்   ஸம்ப்ரதாரய் பலா௭பலம் 

ஆதம்ந ஶ்  பலம் ஜ்ஞாதவ்ா ராகவ ஸ்ய   ததத்வ்தஃ 

ஹிதா௭ஹிதம் விநிஶ்சிதய் க்ஷமம் தவ்ம் கரத்ும் 

அரஹ்ஸி ௨௪ 

அஹம் து மநம்ய தவ ந க்ஷமம் ரமண  

ஸமாகமம் மகாஸல ராஜ ஸூநுநா 

இதம் ஹி பூயஃ ஶ்ருணு வாக்யம் உதத்மம் 

க்ஷமம்   யுகத்ம்   நிஶா மரஶ்வர ௨௫ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட ஸப்த தர்ிம்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

அஷ்ட த்ரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

கதாசி தய்௭ப்ய௭ஹம் வீரய்ாத ்பரய்டந ்ப்ருதிவீம் 

இமாம் 

பலம் நாக ஸஹஸ்ர ஸ்ய தாரயந ்பரவ்மதாபமஃ ௧ 

நீல ஜீமூத ஸம்காஶ ஸ்தப்த காம் ந குண்டலஃ 

பயம் மலாக ஸ்ய ஜநயந ்கிரடீீ பரிகா௭௭யுதஃ 

வ்ய ரம் தண்டகா௭ரண்யம் ருஷி மாம்ஸாநி பக்ஷயந ்

௨ 
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விஶ்வாமிதம்ரா௭த தரம்ாதம்ா ம தவ்ிதர்ஸ்மதா மஹா 

முநிஃ 

ஸ்வயம் கதவ்ா தஶரதம் நமரநத்ர்ம் இதம் அப்ரவீத ்௩ 

அதய் ரக்ஷது மாம் ராமஃ பரவ் காமல ஸமாஹிதஃ 

மார ீா நம்ம பயம் மகாரம் ஸமுதப்நந்ம் நமரஶ்வர ௪ 

இதி ஏவம் உகம்தா தரம்ாதம்ா ராஜா தஶரத ஸ்ததா 

ப்ரதய்ுவா  மஹாபாகம் விஶ்வாமிதர்ம் மஹா முநிம் ௫ 

பாமலா தவ்ாதஶ வரம்ஷா௭யம் அக்ருதா௭ஸ்தர் ஶ்  

ராகவஃ 

காமம் து மம யத ்கஸநய்ம் மயா ஸஹ கமிஷ்யதி ௬ 

பமலந  துரம்மகண ஸ்வயம் ஏதய் நிஶா ராந ் 

வதிஷ்யாமி முநி ஶ்மரஷ்ட ஶதர்ும் தவ யமதப்ஸிதம் ௭ 

இதி ஏவம் உகத்ஃ ஸ முநீ ராஜாநம் இதம் அப்ரவீத ்

ராமா நந்ா௭நய்த ்பலம் மலாமக பரய்ாப்தம் தஸ்ய 

ரக்ஷஸஃ ௮ 

மதவதாநாம௭பி பவாந ்ஸமமரஷு அபிபாலக: ௯ 

ஆஸீத ்தவ கர்ுதம் கரம் தர்ிமலாமக விதிதம் நர்ுப  

காமம் அஸ்து மஹத ்கஸநய்ம் திஷ்ட தவ்ிஹ பரம்தப  

௧0 

பாமலா௭பி ஏஷ மஹா மதஜாஃ ஸமரத் ஸ்தஸ்ய 

நிக்ரமஹ 

கமிஷ்மய ராமம் ஆதாய ஸ்வஸ்தி மத௭ஸ்து பரம்தப  

௧௧ 

ஏவம் உகத்வ்ா து ஸ முநி ஸ்தம் ஆதாய 

நர்ுபா௭௭தம்ஜம் 

ஜகாம பரம ப்ரமீதா விஶ்வாமிதர்ஃ ஸ்வம் ஆஶ்ரமம் ௧௨ 

தம் ததா தண்டகா௭ரண்மய யஜ்ஞம் உதத்ிஶ்ய 

தீக்ஷிதம் 

பபூவா௭வஸ்திமதா ராம ஶ்சிதர்ம் விஸ்பாரயந ்தநுஃ 

௧௩ 

அஜாத வ்யம்ஜநஃ ஶ்ரீமாந ்பாலஃ ஶ்யாமஃ 

ஶுமபக்ஷணஃ 

ஏக வஸ்தர் தமரா தநவ்ீ ஶிகீ கநக மாலயா  ௧௪ 
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மஶாபயந ்தண்டகா௭ரண்யம் தீப்மதந ஸ்மவந மதஜஸா 

அதர்ுஶ்யத ததா ராமமா பால  நத்ர் இமவாதிதஃ  ௧௫ 

தமதா௭ஹம் மமக ஸம்காஶ ஸ்தப்த காம் ந குண்டலஃ 

பலீ ததத் வமரா தரப்ாத ்ஆஜகாம ததா௭௭ஶ்ரமம் ௧௬ 

மதந தர்ுஷ்டஃ ப்ரவிஷ்மடா௭ஹம் ஸஹகஸவ 

உதய்தா௭௭யுதஃ 

மாம் து தர்ுஷ்டவ்ா தநுஃ ஸஜ்யம் அஸம்ப்ராநத் 

ஶ் கார ஸ: ௧௭ 

அவஜாநந ்அஹம் மமாஹாத ்பாமலா௭யம் இதி ராகவம் 

விஶ்வாமிதர் ஸ்ய தாம் மவதிம் அப்யதாவம் க்ருத 

தவ்ரஃ ௧௮ 

மதந முக்த ஸ்தமதா பாணஃ ஶிதஃ ஶதர்ு நிபரஹ்ணஃ 

மதநா௭ஹம் தாடிதஃ க்ஷிப்தஃ ஸமுதம்ர ஶத மயாஜமந 

௧௯ 

மந  ்தா தாத மாம் ஹம்தும் ததா வீமரண ரக்ஷித:   

ராம ஸ்ய ஶர மவமகந நிரஸ்மதா௭ஹம் அம தநஃ  ௨0 

பாதிமதா௭ஹம் ததா மதந கம்பீமர ஸாகரா௭ம்பஸி 

ப்ராப்ய ஸம்ஜ்ஞாம் சிராத ்தாத லம்காம் ப்ரதி கதஃ 

புரம்ீ ௨௧ 

ஏவம் அஸ்மி ததா முக்தஃ ஸஹாயா ஸ்து நிபாதிதாஃ 

அக்ருதா௭ஸ்தம்ரண ராமமண பாமலநா௭க்லிஷ்ட 

கரம்ணா  ௨௨ 

தந ்மயா வாரய்மாண ஸ்தவ்ம் யதி ராமமண விக்ரஹம் 

கரிஷ்யஸி ஆபதம் மகாராம் க்ஷிப்ரம் ப்ராப்யஸி 

ராவண  ௨௩ 

க்ரடீா ரதி விதிஜ்ஞாநாம் ஸமாமஜாதஸ்வ ஶாலிநாம் 

ரக்ஷஸாம் க வ ஸம்தாபம் அநரத்ம்  ா௭௭ஹரிஷ்யஸி 

௨௪ 

ஹரம்்ய ப்ராஸாத ஸம்பாதாம் நாநா ரதந் விபூஷிதாம் 

தர்க்்ஷயஸி தவ்ம் புரம்ீ லம்காம் விநஷ்டாம் கமதிலீ 

க்ருமத ௨௫ 

அகுரவ்நம்தா௭பி பாபாநி ஶு யஃ பாப ஸம்ஶ்ரயாத ்

பர பாகப: விநஶ்யநத்ி மதஸ்்யா நாக ஹ்ரமத யதா ௨௬ 
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திவ்ய  நத்ந திக்தாம்காந ்திவ்யா௭௭பரண பூஷிதாந ்

தர்க்்ஷயஸி அபிஹதாந ்பூஸமௌ தவ மதாஷாத ்து 

ராக்ஷஸாந ்௨௭ 

ஹ்ருத தாராந ்ஸதாராம் ஶ்  தஶ விதர்வமதா திஶஃ 

ஹத மஶஷாந ்அஶரணாந ்தர்க்்ஷயஸி தவ்ம் நிஶா ராந ்

௨௮ 

ஶர ஜால பரிக்ஷிப்தாம் அகந்ி ஜ்வாலா ஸமா வ்ருதாம் 

ப்ரதகத் பவநாம் லம்காம் தர்க்்ஷயஸி தவ்ம் ந ஸம்ஶய: 

௨௯ 

பர தார அபிமரஷ்ாத ்து ந அநய்த ்பாபதரம் மஹத ் 

ப்ரமதாநாம் ஸஹஸ்ராணி தவ ராஜந ்பரிக்ரஹஃ ௩0 

பவ ஸ்வ தார நிரதஃ ஸ்வ குலம் ரக்ஷ ராக்ஷஸ 

மாநம் வ்ருதத்ிம்   ராஜ்யம்   ஜீவிதம் ம ஷ்டம் ஆதம்நஃ 

௩௧ 

களதர்ாணி ஸஸௌம்யாநி மிதர் வரக்ம் தகதவ    

யதீ  ்ஸி சிரம் மபாக்தும் மா க்ருதா ராம விப்ரியம் ௩௨ 

நிவாரய்மாணஃ ஸுஹ்ருதா மயா ப்ருஶம் 

ப்ரஸஹ்ய ஸீதாம் யதி தரஷ்யிஷ்யஸி 

கமிஷ்யஸி க்ஷீண பலஃ ஸபாநத்மவா 

யம க்ஷயம் ராம ஶரா௭௭தத் ஜீவிதஃ   ௩௩ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட அஷ்ட தர்ிம்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

ஏயகாந சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஏவம் அஸ்மி ததா முக்தஃ கதம்சித ்மதந ஸம்யுமக 

இதாநீம் அபி ய தவ்்ருதத்ம் த   ்ர்ுணுஷ்வ ய துதத்ரம் ௧ 

ராக்ஷஸாப்யாம் அஹம் தவ்ாப்யாம் அநிரவ்ிண்ண 

ஸ்ததா க்ருதஃ 

ஸஹிமதா ம்ருக ரூபாப்யாம் ப்ரவிஷ்மடா தண்டகா 

வநம் ௨ 

தீப்த ஜிஹ்மவா மஹா காய ஸ்தீக்்ஷண ஶ்ருண்மகா 

மஹா பலஃ 

வ்ய ரம் தண்டகா௭ரண்யம் மாம்ஸ பமக்ஷா மஹா 

ம்ருகஃ ௩ 
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அக்நிமஹாதம்ரஷு தீரம்தஷு க தய் வ்ருமக்ஷஷு 

ராவண 

அதய்நத் மகாமரா வ்ய ரம் ஸ்தாபஸாம் ஸ்தாந ்

ஸம்ப்ரதரஷ்யந ்௪ 

நிஹதய் தண்டகா௭ரண்மய தாபஸாந ்தரம் ாரிணஃ 

ருதிராணி பிபம் ஸ்மதஷாம் ததா மாம்ஸாநி பக்ஷயந ்௫ 

ருஷி மாம்ஸா௭ஶநஃ கர்ூர ஸ்தர்ாஸயந ்வந மகா ராந ்

ததா ருதிர மதம்தா௭ஹம் வ்ய ரம் தண்டகா வநம் 

ததா௭ஹம் தண்டகா௭ரண்மய வி ரந ்தரம் தூஷகஃ ௬ 

ஆஸாதயம் ததா ராமம் தாபஸம் தரம்ம்  ாரிணம் 

கவமதஹீம்   மஹா பாகாம் லக்்ஷமணம்   மஹா ரதம் 

௭ 

தாபஸம் நியதா௭௭ஹாரம் ஸரவ் பூத ஹிமத ரதம் 

மஸா௭ஹம் வநகதம் ராமம் பரிபூய மஹா பலம் ௮ 

தாபமஸா௭யம் இதி ஜ்ஞாதவ்ா பூரவ் கவரம் அநுஸ்மரந ்

அப்யதாவம் ஹி ஸுஸம்கர்ுதத் ஸ்தீக்்ஷண ஶ்ருங்மகா 

ம்ருகா௭௭க்ருதிஃ ௯ 

ஜிகாம்ஸு: அக்ருத ப்ரஜ்ஞ ஸ்தம் ப்ரஹாரம் அநுஸ்மரந ்

மதந முக்தா ஸ்தர்மயா பாணாஃ ஶிதாஃ ஶதர்ு 

நிபரஹ்ணாஃ 

விக்ருஷ்ய பலவ   ்ாபம் ஸுபரண்ா௭நில நிஸ்ஸ்வநா: 

௧0 

மத பாணா வஜ்ர ஸம்காஶாஃ ஸுமகாரா ரக்த 

மபாஜநாஃ 

ஆஜகம்ுஃ ஸஹிதாஃ ஸரம்வ தர்யஃ ஸநந்த பரவ்ணஃ 

௧௧ 

பராக்ரமஜ்மஞா ராம ஸ்ய ஶமடா தர்ுஷ்ட பயஃ புரா 

ஸமுதப்்ராநத் ஸ்தமதா முகத்  ஸ்தா வுஸபௌ ராக்ஷஸஸௌ 

ஹஸதௌ ௧௨ 

ஶமரண முகம்தா ராம ஸ்ய கதம்சித ்ப்ராப்ய ஜீவிதம் 

இஹ ப்ரவ்ராஜிமதா யுகத் ஸ்தாபமஸா௭ஹம் 

ஸமாஹிதஃ ௧௩ 
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வ்ருமக்ஷ வ்ருமக்ஷ ஹி பஶ்யாமி சீர 

க்ருஷ்ணா௭ஜிநா௭ம்பரம் 

க்ருஹீத தநுஷம் ராமம் பாஶ ஹஸ்தம் இவா௭நத்கம் 

௧௪ 

அபி ராம ஸஹஸ்ராணி பீதஃ பஶ்யாமி ராவண 

ராம பூதம் இதம் ஸரவ்ம் அரண்யம் ப்ரதிபாதி மம ௧௫ 

ராமம் ஏவ ஹி பஶ்யாமி ரஹிமத ராக்ஷமஸஶ்வர 

தர்ுஷ்டவ்ா ஸ்வப்நகதம் ராமம் உதப்்ரமாமி விம தநஃ 

௧௬ 

ரகாரா௭௭தீநி நாமாநி ராம தர்ஸ்த ஸ்ய ராவண 

ரதந்ாநி   ரதா ஶ்க வ தர்ாஸம் ஸம்ஜநயநத்ி மம ௧௭ 

அஹம் தஸ்ய ப்ரபாவஜ்மஞா ந யுதத்ம் மதந மத க்ஷமம் 

பலிம் வா நமுசிம் வா௭பி ஹநய்ா தத்ி ரகு நம்தந: ௧௮ 

ரமண ராமமண யுதத்ஸ்வ க்ஷமாம் வா குரு ராக்ஷஸ  

ந மத ராம கதா காரய்ா யதி மாம் தர்ஷ்டும் இ  ்ஸி ௧௯ 

பஹவ: ஸாதமவா மலாமக யுக்தா தரம்ம் அநுஷ்டிதா: 

பமரஷாம் அபராமதந விநஷ்டா: ஸபரி  ்தா:  ௨0 

மஸா௭ஹம் தவா௭பராமதந விநஶ்மயயம் நிஶா ர  

குரு ய தம்த க்ஷமம் ததத்வ் ம௭ஹம் தவ்ா௭நா௭நுயாமி 

ஹ௨௧  

ராம ஶ்  ஹி மஹா மதஜா மஹா ஸதத்ம்வா மஹா பல: 

அபி ராக்ஷஸ மலாக ஸ்ய ந பமவத ்அநத்மகா௭பி ஸ: ௨௨ 

யதி ஶூரப்ணகா மஹமதா: ஜநஸ்தாந கத: கர: 

அதிவ்ருதம்தா ஹத: பூரவ்ம் ராமமணா௭க்லிஷ்ட 

கரம்ணா ௨௩ 

அதர் ப்ரூஹி யதா ததவ்ம் மகா ராம ஸ்ய வ்யதிக்ரம:  

௨௪ 

இதம் வம ா பநத்ு ஹிதாரத்ிநா மயா 

ய மதா ய்மாநம் யதி நா௭பிபதஸ்்யமஸ 

ஸபாநத்வ ஸ்தய்க்்ஷயஸி ஜீவிதம் ரமண 

ஹமதா௭தய் ராமமண ஶகர: அஜிஹ்மககஃ  ௨௫ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட ஏமகாந 

 தவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 
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 தவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

மாரமீ ந து த தவ்ாகய்ம் க்ஷமம் யுகத்ம்   நிஶா ர: 

உகம்தா ந ப்ரதிஜக்ராஹ மரத்ு காம இஸவௌ ஷதம் ௧ 

தம் பதய் ஹித வகத்ாரம் மார ீம் ராக்ஷஸா௭திபஃ 

அப்ரவீத ்பருஷம் வாக்யம் அயுகத்ம் கால ம ாதிதஃ ௨ 

ய தக்ிகல த த௭யுகத்ா௭ரத்ம் மார ீ மயி கதய்மத 

வாக்யம் நிஷ்பலம் அதய்ரத்ம் உப்தம் பீஜம் 

இஸவௌஷமர ௩ 

தவ் தவ்ாக்கய ரந் து மாம் ஶக்யம் மபதத்ும் ராம ஸ்ய 

ஸம்யுமக 

பாப ஶலீ ஸ்ய மூரக் ஸ்ய மாநுஷ ஸ்ய விமஶஷதஃ ௪ 

ய ஸ்தய்க்தவ்ா ஸுஹ்ருமதா ராஜ்யம் மாதரம் பிதரம் 

ததா 

ஸ்தர் ீவாக்யம் ப்ராக்ருதம் ஶ்ருதவ்ா வநம் ஏக பமத கதஃ 

௫ 

அவஶ்யம் து மயா தஸ்ய ஸம்யுமக கர காதிநஃ 

ப்ராகணஃ ப்ரியதரா ஸீதா ஹரத்வ்யா தவ ஸநந்ிஸதௌ 

௬ 

ஏவம் மம நிஶ்சிதா புதத்ி: ஹ்ருதி மார ீ வரத்மத 

ந வ்யாவரத்யிதும் ஶகய்ா மஸநத்க்ர: அபி 

ஸுரா௭ஸுகரஃ ௭ 

மதாஷம் குணம் வா ஸம்ப்ருஷ்ட  ஸ்தவ்ம் ஏவம் வக்தும் 

அரஹ்ஸி 

அபாயம் வா௭பி உபாயம் வா காரய் ஸ்யா௭ஸ்ய 

விநிஶ் மய ௮ 

ஸம்ப்ருஷ்மடந து வக்தவ்யம் ஸசிமவந விபஶ்சிதா 

உதய்தா௭0ஜலிநா ராஜ்மஞ ய இ ம்  தப்ூதிம் ஆதம்நஃ ௯ 

வாக்யம் அப்ரதிகூலம் து ம்ருது பூரவ்ம் ஶுபம் ஹிதம் 

உப ாமரண யுகத்ம்   வகத்வ்மயா வஸுதா௭திபஃ ௧0 

ஸ அவமரத்ம் து ய தவ்ாக்யம் மார ீ ஹிதம் உ ய்மத 

நா௭பிநநத்தி த தர்ாஜா மாநா௭ரம்ஹா மாந வரஜ்ிதம் 

௧௧ 

பம்  ரூபாணி ராஜாமநா தாரயநத்ி அமிஸதௌஜஸஃ 
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அக்மந ரிநத்ர் ஸ்ய மஸாம ஸ்ய யம ஸ்ய வருண ஸ்ய   

௧௨ 

ஔஷ்ண்யம் ததா விக்ரமம்   ஸஸௌம்யம் தண்டம் 

ப்ரஸநந்தாம் 

தாரயம்தி மஹாதம்ாமநா ராஜாந: க்ஷணதா ர  

தஸ்மாத ்ஸரவ்ா ஸ்வ௭வஸ்தாஸு மாநய்ாஃ பூஜ்யா ஶ்  

பாரத்ிவாஃ ௧௩ 

தவ்ம் து தரம்ம் அவிஜ்ஞாய மகவலம் மமாஹம் 

ஆஸ்திதஃ 

அப்யாகதம் மாம் ஸதௌராதம்்யாத ்பருஷம் வக்தும் 

இ  ்ஸி  ௧௪ 

குண மதாஸஷௌ ந ப்ரு  ்ாமி க்ஷமம்  ா௭௭தம்நி 

ராக்ஷஸ 

மமயாகத்ம் தவ   ஏதாவத ் ஸம்ப்ரதய்௭மித விக்ரம  ௧௫ 

அஸ்மிம் ஸ்து தவ்ம் மஹா கர்ுதம்ய ஸாஹாய்யம் 

கரத்ும் அரஹ்ஸி 

ஶ்ருணு த தக்ரம் ஸாஹாய்மய யதக்ாரய்ம் வ நாந ்மம  

௧௬ 

ஸஸௌவரண் ஸ்தவ்ம் ம்ருமகா பூதவ்ா சிதம்ரா ரஜத 

பிநத்ுபிஃ 

ஆஶ்ரமம தஸ்ய ராம ஸ்ய ஸீதாயா: ப்ரமுமக  ர   ௧௭ 

ப்ரமலாபயிதவ்ா கவமதஹீம் யமதஷ்டம் கநத்ும் 

அரஹ்ஸி ௧௮ 

தவ்ாம் து மாயா ம்ருகம் தர்ுஷ்டவ்ா காம் நம் ஜாத 

விஸ்மயா 

ஆநகயநம் இதி க்ஷிப்ரம் ராமம் வக்்ஷயதி கமதிலீ ௧௯ 

அபக்ராநம்த து காகுதஸ்்மத தூரம் யாதவ்ா ஹி 

உதாஹர    

ஹா ஸீமத லக்்ஷமமண தம்யவம் ராம வாக்யா௭நு 

ரூபகம்  ௨0 

த   ்ர்ுதவ்ா ராம பதவீம் ஸீதயா   ப்ரம ாதித: 

அநுக  ்தி ஸம்ப்ராம்த: ஸஸௌமிதர்ி: அபி 

ஸஸௌஹ்ருதாத ் ௨௧ 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகிராமாயணம் 

அரண்யகாம்ட: 
 

Page 120 of 231 
 

அபக்ராநம்த   காகுஸ்மத லக்்ஷமமண   யதா ஸுகம்   

ஆநயிஷ்யாமி கவமதஹீம் ஸஹஸ்ரா௭க்ஷஃ ஶசீம் இவ 

௨௨ 

ஏவம் க்ருதவ்ா தவ்ிதம் காரய்ம் ய மதஷ்டம் க  ் 

ராக்ஷஸ 

ராஜ்யஸ்ய அரத்ம் ப்ரதாஸ்யாமி மார ீ தவ ஸுவ்ரத 

௨௩ 

க  ் ஸஸௌம்ய ஶிவம் மாரக்ம் காரய்ஸ்யா௭ஸ்ய 

விவ்ருதத்மய 

அஹம் தவ்ா௭நுகமிஷ்யாமி ஸ ரமதா தம்டகா வநம்  

௨௪ 

ப்ராப்ய ஸீதாம் அயுதம்தந வம் யிதவ்ா து ராகவம் 

லம்காம் ப்ரதி கமிஷ்யாமி கர்ுத காரய்ஃ ஸஹ தவ்யா 

௨௫ 

ந ம த ் கமராஷி மார ீ ஹநம்ி தவ்ாம் அஹம் அதய் கவ  

ஏதத ்காரய்ம் அவஶ்யம் மம பலா த௭பி கரிஷ்யஸி ௨௬ 

ராஜ்மஞா ஹி ப்ரதிகூலஸ்மதா ந ஜாது ஸுகம் ஏதமத 

௨௭ 

ஆஸாதய் தம் ஜீவித ஸம்ஶய ஸ்மத 

ம்ருதய்ு ரத்ர்ுமவா ஹ்யதய் மயா விருதய் 

ஏத தய்தாவத ்ப்ரதிக்ருஹ்ய புதத்ய்ா 

ய த௭தர் பதய்ம் குரு தத ்ததா தவ்ம்  ௨௮ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  தவ்ாரிம்ஶ 

ஸ்ஸரக்: 

ஏக சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஆஜ்ஞப்மதா ராஜவ தவ்ாகய்ம் ப்ரதிகூலம் நிஶா ரஃ 

அப்ரவீத ்பருஷம் வாக்யம் மாரமீ ா ராக்ஷஸா௭திபம் ௧ 

மகநா௭யம் உபதிஷ்ட  ஸ்மத விநாஶஃ பாப கரம்ணா 

ஸ புதர் ஸ்ய ஸ ராஷ்டர் ஸ்ய ஸா மாதய் ஸ்ய நிஶா ர 

௨ 

க  ஸ்தவ்யா ஸுகிநா ராஜந ்நா௭பிநநத்தி பாபக்ருத ்

மக மநதம் உபதிஷ்டம் மத ம்ருதய்ு தவ்ாரம் உபாயதஃ ௩ 

ஶதர்வ ஸ்தவ ஸுவ்யகத்ம் ஹீந வீரய்ா நிஶா ரா: 
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இ  ்நத்ி தவ்ாம் விநஶ்யநத்ம் உபருதத்ம் பலீயஸா ௪ 

மக மநதம் உபதிஷ்டம் மத க்ஷுதம்ரணா௭ஹித வாதிநா 

ய ஸ்தவ்ாம் இ  ்தி நஶ்யநத்ம் ஸ்வ க்ருமதந நிஶா ர ௫ 

வதய்ாஃ கலு ந ஹநய்நம்த ஸசிவா ஸ்தவ ராவண 

மய தவ்ாம் உதப்தம் ஆரூடம் ந நிக்ருஹ்ணநத்ி 

ஸரவ்ஶஃ ௬ 

அமாதக்யஃ காம வ்ருதம்தா ஹி ராஜா காபதம் 

ஆஶ்ரிதஃ 

நிக்ராஹ்யஃ ஸரவ்தா ஸதப்ி  ரந் நிக்ராஹ்மயா 

நிக்ருஹ்யமஸ ௭ 

தரம்ம் அரத்ம்   காமம்   யஶ ஶ்  ஜயதாம் வர 

ஸ்வாமி  ப்ரஸாதாத ்ஸசிவாஃ ப்ராப்நுவநத்ி நிஶா ர ௮ 

விபரய்மய து தத ்ஸரவ்ம் வ்யரத்ம் பவதி ராவண 

வ்யஸநம் ஸ்வாமி கவகுண்யாத ்ப்ராப்நு வநத்ீதமர 

ஜநாஃ ௯ 

ராஜ மூமலா ஹி தரம் ஶ்  ஜய ஶ்  ஜயதாம் வர 

தஸ்மாத ்ஸரவ்ா ஸ்வ௭வஸ்தாஸு ரக்ஷிதவ்மயா 

நரா௭திபா: ௧0 

ராஜ்யம் பாலயிதும் ஶக்யம் ந தீக்்ஷமணந நிஶா ர 

ந  ா௭பி ப்ரதிகூமலந நா௭விநீமதந ராக்ஷஸ  ௧௧ 

மய தீக்்ஷண மநத்ர்ாஃ ஸசிவா பஜ்யநம்த ஸஹ மதந கவ 

விஷமம துரகா:  ஶீக்ரா மநத் ஸாரதமயா யதா ௧௨ 

பஹவஃ ஸாதமவா மலாமக யுகத் தரம்ம் அநுஷ்டிதாஃ 

பமரஷாம் அபராமதந விநஷ்டாஃ ஸபரி  ்தாஃ  ௧௩ 

ஸ்வாமிநா ப்ரதிகூமலந ப்ரஜா ஸ்தீக்்ஷமணந ராவண 

ரக்்ஷயமாணா ந வரத்நம்த மமஷா மகாமாயுநா யதா ௧௪ 

அவஶ்யம் விநஶிஷ்யநத்ி ஸரம்வ ராவண ராக்ஷஸாஃ 

மயஷாம் தவ்ம் கரக்மஶா ராஜா துரப்ுதத்ி: 

அஜிமதநத்ர்ியஃ ௧௫ 

த திதம் காகதாளயீம் மகாரம் ஆஸாதிதம் மயா 

அதக்ரவ மஶா நீய ஸ்தவ்ம் ஸ கஸநம்யா 

விநஶிஷ்யஸி  ௧௬ 

மாம் நிஹதய் து ராம ஶ்  ந சிராத ்தவ்ாம் வதிஷ்யதி 
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அமநந க்ருத கர்ுதம்யா௭ஸ்மி ம்ரிமய ய த௭ரிணா ஹதஃ 

௧௭ 

தரஶ்நாத ்ஏவ ராம ஸ்ய ஹதம் மாம் உபதாரய 

ஆதம்ாநம்   ஹதம் விதத்ி ஹ்ருதவ்ா ஸீதாம் 

ஸபாநத்வம் ௧௮ 

ஆநயிஷ்யஸி ம த ்ஸீதாம் ஆஶ்ரமாத ்ஸஹிமதா மயா 

கநவ தவ்ம் அஸி கநவா௭ஹம் கநவ லம்கா ந 

ராக்ஷஸாஃ ௧௯ 

நிவாரய்மாண ஸ்து மயா ஹிகதஷிணா 

ந ம்ருஷ்யமஸ வாக்யம் இதம் நிஶா ர 

பமரத கல்பா ஹி கதா யுமஷா நரா 

ஹிதம் ந க்ருஹ்ணநத்ி ஸுஹ்ருதப்ி: ஈரிதம் ௨0 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட ஏக 

 தவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

த்வி சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஏவம் உகத்வ்ா து பருஷம் மாரமீ ா ராவணம் ததஃ 

க  ்ாவஃ இதய்௭ப்ரவீ தத்ீமநா பயா தர்ாதர்ிம் ர 

ப்ரமபாஃ ௧ 

தர்ுஷ்டா ஶ் ா௭ஹம் புந ஸ்மதந ஶர  ாபா௭ஸி 

தாரிணா 

ம தவ்மதாதய்த ஶஸ்தம்ரண விநஷ்டம் ஜீவிதம்   மம ௨ 

ந ஹி ராமம் பராக்ரம்ய ஜீவந ்ப்ரதிநிவரத்மத  

வரத்மத ப்ரதிரூமபா௭ஸஸௌ யம தம்ட ஹதஸ்ய மத  ௩ 

கிம் நு ஶக்யம் மயா கரத்ும் ஏவம் தவ்யி துரா௭௭தம்நி 

ஏஷ க  ்ா ம்ய௭ஹம் தாத ஸ்வஸ்தி மத௭ஸ்து நிஶா ர 

௪ 

ப்ரஹ்ருஷ்ட ஸ்தவ்௭பவத ்மதந வ மநந ஸ ராக்ஷஸஃ 

பரிஷ்வஜ்ய ஸுஸம்ஶ்லிஷ்டம் இதம் வ நம் அப்ரவீத ்௫ 

ஏத  ஸ் ௌண்டீரய் யுக்தம் மத ம   ்ம்தாதிவ பாஷிதம் 

இதாநீம் அஸி மார ீஃ பூரவ்ம் அநம்யா நிஶா ரஃ ௬ 

ஆருஹ்யதாம் அயம் ஶகீ்ரம் கமகா ரதந் விபூஷிதஃ 

மயா ஸஹ ரமதா யுகத்ஃ பிஶா  வதகநஃ ககரஃ ௭ 
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ப்ரமலாபயிதவ்ா கவமதஹீம் யமதஷ்டம் கம்தும் 

அரஹ்ஸி  

தாம் ஶூநம்ய ப்ரஸபம் ஸீதாம் ஆநயிஷ்யாமி 

கமதிலீம் ௮ 

தமதா ராவண மாரஸீ ௌ விமாநம் இவ தம் ரதம் 

ஆருஹ்ய யயதுஃ ஶகீ்ரம் தஸ்மா தா௭௭ஶ்ரம 

மண்டலாத ்௯ 

தகதவ ததர் பஶ்யநஸ்தௌ படட்ணாநி வநாநி   

கிரம்ீ ஶ்  ஸரிதஃ ஸரவ்ா ராஷ்டர்ாணி நகராணி    ௧0 

ஸமமதய் தண்டகா௭ரண்யம் ராகவ ஸ்யா௭௭ஶ்ரமம் 

ததஃ 

ததரஶ் ஸஹ மாரமீ ா ராவமணா ராக்ஷஸா௭திபஃ  ௧௧ 

அவதீரய் ரதாத ்தஸ்மாத ்ததஃ காம் ந பூஷணாத ்

ஹஸ்மத க்ருஹீதவ்ா மார ீம் ராவமணா வாக்யம் 

அப்ரவீத ்௧௨ 

ஏத தர்ாமா௭௭ஶ்ரம பதம் தர்ுஶ்யமத கதள ீவ்ருதம் 

க்ரியதாம் தத ்ஸமக ஶகீ்ரம் யத௭ரத்ம் வயம் ஆகதாஃ 

௧௩ 

ஸ ராவண வ ஃ ஶ்ருதவ்ா மாரமீ ா ராக்ஷஸ ஸ்ததா 

ம்ருமகா பூதவ்ா௭௭ஶ்ரம தவ்ாரி ராம ஸ்ய வி  ார ஹ 

௧௪ 

ஸ து ரூபம் ஸமாஸ்தாய மஹத ்அதப்ுத தரஶ்நம்  

மணி ப்ரவர ஶ்ரும்கா௭க்ரஃ ஸிதா௭ஸித 

முகா௭௭க்ருதிஃ ௧௫ 

ரக்த பதம்மாதப்ல முக இநத்ர் நீமலாதப்ல ஶ்ரவாஃ 

கிம்சி தப்யுநந்த க்ரவீ இநத்ர் நீல நிமபாதரஃ  ௧௬ 

கும்மதம்து வஜ்ர ஸம்காஶம் உதரம்  ா௭ஸ்ய பாஸ்வரம்  

மதூக நிப பாரஶ்்வ ஶ்  பதம் கிம்ஜல்க ஸநந்ிபஃ ௧௭ 

கவடூரய் ஸம்காஶ குர ஸ்தநு ஜங்கஃ ஸுஸம்ஹதஃ 

இம்தர்ா௭௭யுத ஸவரம்ணந பு ம்  மநாரத்வ்ம் விராஜிதா 

௧௮ 

மமநாஹர ஸ்நிக்த வரம்ணா ரதக்ந ரந்ாநா விகத 

ரவ்்ருதஃ 
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க்ஷமணந ராக்ஷமஸா ஜாமதா ம்ருகஃ பரம மஶாபநஃ  

௧௯ 

வநம் ப்ரஜ்வலயந ்ரம்யம் ராமா௭௭ஶ்ரம பதம்   தத ்

மமநாஹரம் தரஶ்நீயம் ரூபம் க்ருதவ்ா ஸ ராக்ஷஸஃ ௨0 

ப்ரமலாபநா௭ரத்ம் கவமதஹ்யா நாநா தாது விசிதர்ிதம் 

வி ரந ்க  ்மத ஸம்யக் ஶாதவ்லாநி ஸமநத்தஃ ௨௧ 

ரூப்கய பிநத்ு ஶகத ஶ்சிதம்ரா பூதவ்ா   ப்ரிய தரஶ்நஃ 

விடபீநாம் கிஸலயாந ்ப0கத்வ்ாதந ்வி  ார ஹ ௨௨ 

கதள ீக்ருஹகம் கதவ்ா கரண்ிகாராந ்இத ஸ்ததஃ 

ஸமாஶ்ரயந ்மநத் கதிஃ ஸீதா ஸம்தரஶ்நம் ததா ௨௩ 

ராஜீவ சிதர் ப்ருஷ்டஃ ஸ விரராஜ மஹா ம்ருகஃ 

ராமா௭௭ஶ்ரம பதாப்யாமஶ வி  ார யதா ஸுகம் ௨௪ 

புநர ்கதவ்ா நிவ்ருதத் ஶ்  வி  ார ம்ருமகாதத்மஃ 

கதவ்ா முஹூரத்ம் தவ்ரயா புநஃ ப்ரதிநிவரத்மத ௨௫ 

விக்ரடீம் ஶ்  புந ரப்ூஸமௌ புநர ்ஏவ நிஷீததி 

ஆஶ்ரம தவ்ாரம் ஆகம்ய ம்ருக யூதாநி க  ்தி ௨௬ 

ம்ருக யூகதஃ அநுகதஃ புநமரவ நிவரத்மத 

ஸீதா தரஶ்நம் ஆகாம்க்ஷந ்ராக்ஷமஸா ம்ருகதாம் கதஃ 

பரிப்ரமதி சிதர்ாணி மண்டலாநி விநிஷ்பதந ் ௨௭ 

ஸமுதவ்ீக்்ஷய   ஸரம்வ தம் ம்ருகா மய௭நம்ய வமந ராஃ 

உபகம்ய ஸமாக்ராய விதர்வநத்ி திமஶா தஶ  ௨௮ 

ராக்ஷஸஃ மஸா௭பி தாந ்வநய்ாந ்ம்ருகாந ்ம்ருக வமத 

ரதஃ 

ப்ர  ்ாதநா௭ரத்ம் பாவஸ்ய ந பக்ஷயதி ஸம்ஸ்ப்ருஶந ்

௨௯ 

தஸ்மிந ்ஏவ ததஃ காமல கவமதஹீ ஶுப மலா நா 

குஸுமா௭ப மய வ்யக்ரா பாதபாந ்அதய்௭வரத்த ௩0 

கரண்ிகாராந ்அமஶாகாம் ஶ்  சூதாம் ஶ்  

மதிமரக்ஷணா 

குஸுமாந ்அபசிநவ்நத்ீ   ார ருசிரா௭௭நநா ௩௧ 

அநரஹ்ா௭ரண்ய வாஸஸ்ய ஸா தம் ரதந் மயம் ம்ருகம் 

முக்தா மணி விசிதர்ாம்௭கம் ததரஶ் பரமாம்௭கநா ௩௨ 

ஸா தம் ருசிர தம்மதாஷ்டீ ரூப்ய தாது தநூருஹம் 
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விஸ்மமயாதப்ுல்ல நயநா ஸஸ்மநஹம் ஸமுகதக்ஷத 

௩௩ 

ஸ   தாம் ராம தயிதாம் பஶ்யந ்மாயா மமயா ம்ருகஃ 

வி  ார தத ஸ்ததர் தீபயந ்இவ த தவ்நம் ௩௪ 

அதர்ுஷ்ட பூரவ்ம் தம் தர்ுஷ்டவ்ா நாநா ரதந் மயம் 

ம்ருகம் 

விஸ்மயம் பரமம் ஸீதா ஜகாம ஜநகா௭௭தம்ஜா   ௩௫ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட தவ்ி 

 தவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

த்ரி சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஸா தம் ஸம்ப்மரக்்ஷய ஸுஶ்மராண ீகுஸுமா 

நய்௭பசிநவ்தீ 

மஹம ராஜத வரண்ாப்யாம் பாரஶ்்வாப்யாம் 

உபமஶாபிதம் ௧ 

ப்ரஹ்ருஷ்டா  ா௭நவதய்ாம்கீ ம்ருஷ்ட ஹாடக வரண்ிநீ 

பரத்ாரம் ம௭பி ா௭௭க்ரநத் லக்்ஷமணம்  ா௭பி 

ஸாயுதம் ௨ 

ஆஹூய ஆஹூய   புந: தம் ம்ருகம் ஸாது வீக்ஷமத  

ஆக  ் ஆக  ் ஶகீ்ரம் கவ ஆரய் புதர் ஸஹா௭நுஜ  ௩ 

தயா௭௭ஹூஸதௌ நர வ்யாகஸ்ரௌ கவமதஹ்யா ராம 

லக்்ஷமஸணௌ 

வீக்ஷமாஸணௌ து தம் மதஶம் ததா ததர்ுஶது ரம்்ருகம் 

௪ 

ஶம்கமாந ஸ்து தம் தர்ுஷ்டவ்ா லக்்ஷமமணா ராமம் 

அப்ரவீத ்

தம் ஏகவநம் அஹம் மநம்ய மார ீம் ராக்ஷஸம் ம்ருகம் 

௫ 

 ரநம்தா ம்ருகயாம் ஹ்ருஷ்டாஃ பாமபந உபாதிநா வமந 

அமநந நிஹதா ராம ராஜாநஃ காம ரூபிணா ௬ 

அஸ்ய மாயாவிமதா மாயா ம்ருக ரூபம் இதம் க்ருதம் 

பாநும தப்ுருஷ வ்யாக்ர கநத்ரவ் புர ஸநந்ிபம் ௭ 

ம்ருமகா ஹ்மயவம் விமதா ரதந் விசிதம்ரா நா௭ஸ்தி 

ராகவ 
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ஜகதய்ாம் ஜகதீ நாத மாகயஷா ஹி ந ஸம்ஶயஃ ௮ 

ஏவம் ப்ருவாணம் காகுதஸ்்தம் ப்ரதிவாரய் ஶுசி 

ஸ்மிதா 

உவா  ஸீதா ஸம்ஹ்ருஷ்டா  தம்நா ( ரம்ணா) ஹ்ருத 

ம தநா ௯ 

ஆரய்புதர்ா௭பி ராமமா௭ஸஸௌ ம்ருமகா ஹரதி மம மநஃ 

ஆநகயநம் மஹா பாமஹா க்ரடீா௭ரத்ம் மநா பவிஷ்யதி 

௧0 

இஹா௭௭ஶ்ரம பமத௭ஸ்மாகம் பஹவஃ புண்ய 

தரஶ்நாஃ 

ம்ருகா ஶ் ரநத்ி ஸஹிதா ஶ் மராஃ ஸ்ருமரா ஸ்ததா 

௧௧ 

ருக்ஷாஃ ப்ருஷத ஸம்கா ஶ்  வாநராஃ கிநந்ரா ஸ்ததா 

வி ரநத்ி மஹா பாமஹா ரூப ஶ்மரஷ்டா மமநா ஹரா: 

௧௨ 

ந  ா௭ஸ்ய ஸதர்ுமஶா ராஜந ்தர்ுஷ்ட பூரம்வா ம்ருகஃ 

புரா 

மதஜஸா க்ஷமயா தீப்தய்ா யதா௭யம் ம்ருக ஸதத்மஃ 

௧௩ 

நாநா வரண் விசிதர்ா௭0மகா ரதந் பிநத்ு ஸமாசிதஃ 

தம்யாதயந ்வநம் அவ்யக்ரம் மஶாபமத ஶஶி ஸநந்ிபஃ 

௧௪ 

அமஹா ரூபம் அமஹா லக்்ஷமீஃ ஸ்வர ஸம்ப   ் 

மஶாபநா 

ம்ருமகா௭தப்ுமதா விசிதம்ரா௭ஸஸௌ ஹ்ருதயம் ஹரதீவ 

மம ௧௫ 

யதி க்ரஹணம் அப்மயதி ஜீவந ்ஏவ ம்ருக ஸ்தவ 

ஆஶ் ரய் பூதம் பவதி விஸ்மயம் ஜநயிஷ்யதி ௧௬ 

ஸமாப்த வந வாஸாநாம் ராஜ்யஸ்தாநாம்   நஃ புநஃ 

அம்தஃ புர விபூஷா௭ரம்தா ம்ருக ஏஷ பவிஷ்யதி ௧௭ 

பரதஸ்யா௭௭ரய் புதர் ஸ்ய ஶ்வஶ்ரூணாம் மம   

ப்ரமபா 

ம்ருக ரூபம் இதம் திவ்யம் விஸ்மயம் ஜநயிஷ்யதி ௧௮ 
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ஜீவந ்ந யதி மத௭ப்மயதி க்ரஹணம் ம்ருக ஸதத்மஃ 

அஜிநம் நர ஶாரத்ூல ருசிரம் மம பவிஷ்யதி  ௧௯ 

நிஹதஸ்யா௭ஸ்ய ஸதத்வ்ஸ்ய ஜாம்பூநத மய தவ்சி 

ஶஷ்ப ப்ருஸ்யாம் விநீதாயா மி  ்ாமி அஹம் 

உபாஸிதும் ௨0 

காம வ்ருதத்ம் இதம் ஸரௌதர்ம் ஸ்தர்ணீாம் அஸதர்ுஶம் 

மதம் 

வபுஷா து அஸ்ய ஸதத்வ்ஸ்ய விஸ்மமயா ஜநிமதா மம 

௨௧ 

மதந காம் ந மராம்ணா து மணி ப்ரவர ஶ்ரும்கிணா 

தருணா௭௭திதய் வரம்ணந நக்ஷதர் பத வர ்ஸா 

பபூவ ராகவஸ்யா௭பி மமநா விஸ்மயம் ஆகதம் ௨௨ 

ஏவம் ஸீதா வ ஃ ஶ்ருதவ்ா தம் தர்ுஷ்டவ்ா ம்ருகம் 

அதப்ுதம் 

மலாபித ஸ்மதந ரூமபண ஸீதயா   ப்ரம ாதித: ௨௩ 

உவா  ராகமவா ஹ்ருஷ்மடா ப்ராதரம் லக்்ஷமணம் வ ஃ 

௨௪ 

பஶ்ய லக்்ஷமண கவமதஹ்யாஃ ஸ்ப்ருஹாம் ம்ருக 

கதாம் இமாம் 

ரூப ஶ்மரஷ்டதயா ஹி ஏஷ ம்ருமகா௭தய் ந பவிஷ்யதி 

௨௫ 

ந வமந நம்தமநாதம்தமஶ ந க தர்ரத ஸம்ஶ்ரமய 

குதஃ ப்ருதிவ்யாம் ஸஸௌமிதம்ர மயா௭ஸ்ய கஶ்சித ்

ஸமமா ம்ருகஃ ௨௬ 

ப்ரதி மலாமா௭நு மலாமா ஶ்  ருசிரா மராம ராஜயஃ 

மஶாபநம்த ம்ருகம் ஆஶ்ரிதய் சிதர்ாஃ கநக பிநத்ுபிஃ 

௨௭ 

பஶ்யா௭ஸ்ய ஜ்ரும்பமாண ஸ்ய தீப்தாம் அக்நி 

ஶிமகாபமாம் 

ஜிஹ்வாம் முகாத ்நிஸ்ஸரநத்ீம் மமகாத ்இவ 

ஶதஹ்ரதாம் ௨௮ 

மஸார கல்வ௭ரக் முகஃ ஶம்க முகத்ா  நிப உதரஃ 
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கஸ்ய நாமா௭பி ரூப்மயா௭ஸஸௌ ந மமநா மலாபமய 

நம்்ருகஃ ௨௯ 

கஸ்ய ரூபம் இதம் தர்ுஷ்டவ்ா ஜாம்பூ நத மய ப்ரபம்  

நாநா ரதந் மயம் திவ்யம் ந மமநா விஸ்மயம் வ்ரமஜத ்௩0 

( கிம் புந ரக்மதிலீ ஸீதா பாலா நார ீந விஸ்மமயத ்) 

மாம்ஸ மஹமதா ர௭பி ம்ருகாந ்விஹாரா௭ரத்ம்   

தநவ்ிநஃ 

க்நநத்ி லக்்ஷமண ராஜாமநா ம்ருகயாயாம் மஹா வமந 

௩௧ 

தநாநி வ்யவஸாமயந விசீயநம்த மஹா வமந 

தாதமவா விவிதா ஶ் ா௭பி மணி ரதந்ம் ஸுவரண்ிநஃ 

௩௨ 

ததஸ்ாரம் அகிலம் நர்ூணாம் தநம் நி ய வரத்நம் 

மநஸா சிநத்ிதம் ஸரவ்ம் யதா ஶுக்ர ஸ்ய லக்்ஷமண 

௩௩ 

அரத்ீ மயநா௭ரத் க்ருதம்யந ஸம்வ்ரஜதி அவி ாரயந ்

தம் அரத்ம் அரத் ஶாஸ்தர்ஜ்ஞஃ ப்ராஹுர௭ரத்ய்ா ஶ்  

லக்்ஷமண ௩௪ 

ஏத ஸ்ய ம்ருக ரதந் ஸ்ய பராரத்ம்ய காம் ந தவ்சி 

உபமவக்்ஷயதி கவமதஹீ மயா ஸஹ ஸுமதய்மா ௩௫ 

ந காதள ீந ப்ரியகீ ந ப்ரமவண ீந  ாவிகீ 

பமவத ்ஏதஸ்ய ஸதர்ுஶீ ஸ்பரஶ்மந மநதி மம மதிஃ ௩௬ 

ஏஷ க வ ம்ருகஃ ஶ்ரீமாந ்ய ஶ்  திவ்மயா நப ஶ் ரஃ 

உபா மவஸதௌ ம்ருஸகௌ திவ்ஸயௌ தாரா ம்ருக மஹீ 

ம்ருஸகௌ ௩௭ 

யதி வா௭யம் ததா ய நம்ாம் பமவத ்வதஸி லக்்ஷமண 

மாகயஷா ராக்ஷஸ ஸ்மயதி கரத்வ்மயா௭ஸ்ய வமதா 

மயா ௩௮ 

ஏமதந ஹி நர்ுஶம்மஸந மாரமீ நா௭க்ருதா௭௭தம்நா 

வமந வி ரதா பூரவ்ம் ஹிம்ஸிதா முநி பும்கவாஃ ௩௯ 

உதத்ாய பஹமவா மயந ம்ருகயாயாம் ஜநா௭திபாஃ 

நிஹதாஃ பரமமஷ்வாஸா ஸ்தஸ்மாத ்வதய்:  அஸ்து 

அயம் ம்ருகஃ ௪0 
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புரஸ்தாத ்இஹ வாதாபிஃ பரிபூய தபஸ்விநஃ 

உதர ஸ்மதா தவ்ிஜாந ்ஹநத்ி ஸ்வ கரம்பா௭ஶ்வதரம்ீ 

இவ ௪௧ 

ஸ கதாசித ் சிராத ்மலாமக ஆஸஸாத மஹா முநிம் 

அகஸ்தய்ம் மதஜஸா யுகத்ம் பக்்ஷய ஸ்தஸ்ய பபூவ ஹ 

௪௨ 

ஸமுதத்ாமந   த தர்ூபம் கரத்ு காமம் ஸமீக்்ஷய தம் 

உதஸ்்மயிதவ்ா து பகவாந ்வாதாபிம் இதம் அப்ரவீத ்

௪௩ 

தவ்யா௭விகண்ய வாதாமப பரிபூதா ஶ்  மதஜஸா 

ஜீவ மலாமக தவ்ிஜ ஶ்மரஷ்டா ஸ்தஸ்மாத ்அஸி ஜராம் 

கதஃ ௪௪ 

தத ்ஏதத ்ந பமவத ்ரமக்ஷா வாதாபி: இவ லக்்ஷமண 

ம தவ்ிதம் மயா௭திமநம்யத தரம் நிதய்ம் ஜிமதநத்ர்ியம் 

௪௫ 

பமவத ்ஹமதா௭யம் வாதாபி: அகஸ்தம்ய மநவ மாம் கத: 

௪௬ 

இஹ தவ்ம் பவ ஸநந்தம்தா யநத்ர்ிமதா ரக்ஷ கமதிலீம் 

அஸ்யாம் ஆயதத்ம் அஸ்மாகம் யத ்க்ருதய்ம் ரகு நநத்ந 

௪௭ 

அஹம் ஏநம் வதிஷ்யாமி கர்ஹீஷ்யாமி அத வா ம்ருகம் 

யாவத ்க  ்ாமி ஸஸௌமிதம்ர ம்ருகம் ஆநயிதும் தர்ுதம் 

௪௮ 

பஶ்ய லக்்ஷமண கவமதஹீம் ம்ருக தவ்சி கத 

ஸ்ப்ருஹாம் 

தவ் ா ப்ரதாநயா ஹி ஏஷ ம்ருமகா௭தய் ந பவிஷ்யதி 

௪௯ 

அப்ரமதம்தந மத பாவ்யம் ஆஶ்ரம ஸ்மதந ஸீதயா 

யாவத ்ப்ருஷதம் ஏமகந ஸாயமகந நிஹநம்ி அஹம் 

ஹதவ்ா ஏதத ் ரம்   ஆதாய ஶீக்ரம் ஏஷ்யாமி 

லக்்ஷமண  ௫0 

ப்ரதக்ஷிமண நா௭தி பமலந பக்ஷிணா 

ஜடாயுஷா புதத்ிமதா   லக்்ஷமண 
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பவா௭ப்ரமதத்ஃ ப்ரதிக்ருஹ்ய கமதிலீம் 

ப்ரதி க்ஷணம் ஸரவ்த ஏவ ஶம்கிதஃ    ௫௧ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட தர்ி 

 தவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

சது ஶ்சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ததா து தம் ஸமாதிஶ்ய ப்ராதரம் ரகு நநத்நஃ 

பபநத்ா௭ஸிம் மஹாமதஜா ஜாம்பூ நத மய தஸ்ரும் ௧ 

தத: தர்ிவிநதம்  ாபம் ஆதாயா௭௭தம் விபூஷணம் 

ஆபதய்   கலாஸபௌ தஸ்வௌ ஜகாம உதக்ர விக்ரமஃ ௨ 

தம் வ0 யாமநா ராமஜநத்ர்ம் ஆபதநத்ம் நிரக்ீ்ஷய கவ 

பபூவா௭நத்ரஹ்ித ஸ்தர்ாஸாத ்புநஃ ஸம்தரஶ்மந௭பவத ்

௩ 

பதத்ா௭ஸி ரத்நு ரா௭௭தாய ப்ரதுதர்ாவ யமதா ம்ருகஃ ௪ 

தம் ஸ பஶ்யதி ரூமபண தம்யாதமாநம் இவா௭க்ரதஃ 

அமவக்்ஷயா௭மவக்்ஷய தாவநத்ம் தநுஷ்பாணி ரம்ஹா 

வமந ௫ 

அதிவ்ருதத்ம் இமஷாஃ பாதாத ் மலாபயாநம் கதா  ந 

ஶ0கிதம் து ஸமுதப்்ராநத்ம் உதப்தநத்ம் இவா௭ம்பமர 

௬ 

தஶ்யமாநம் அதர்ுஶ்யம்   வமநாதம்தமஶஷு 

மகஷுசித ்

சிநந்ா௭ப்கர: இவ ஸம்வீதம் ஶாரதம்  நத்ர் மண்டலம் 

௭ 

முஹூரத்ாத ்ஏவ ததர்ுமஶ முஹு ரத்ூராத ்ப்ரகாஶமத 

தரஶ்நா௭தரஶ்மந கநவ மஸா௭பாகரஷ்த ராகவம் 

ஸுதூரம் ஆஶ்ரமஸ்யா௭ஸ்ய மாரமீ ா ம்ருகதாம் கத: 

௮ 

ஆஸீத ்க்ருதத் ஸ்து காகுதஸ்்மதா விவஶ ஸ்மதந 

மமாஹிதஃ 

அத அவதஸ்மத ஸுஶ்ராநத்:  ாயாம் ஆஶ்ரிதய் 

ஶாதவ்மல ௯ 

ஸ தம் உநம்ாதயா மாஸ ம்ருக ரூமபா நிஶா ர:  
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ம்ருககஃ பரிவ்ருமதா வநக்ய: அதூராத ்ப்ரதய்தர்ுஶ்யத 

௧0 

க்ரஹீது காமம் தர்ுஷ்டக்வநம் புநமரவா௭ப்ய தாவத  

தத ்க்ஷணாமதவ ஸம்தர்ாஸா தப்ுந: அம்தரஹ்ிமதா பவத ் 

௧௧ 

புந மரவ தமதா தூராத ்வ்ருக்ஷ ஷம்டாத ்விநிஸ்ஸ்ருதம் 

தர்ுஷ்டவ்ா ராமமா மஹாமதஜா ஸ்தம் ஹநத்ும் க்ருத 

நிஶ் யஃ 

பூய ஸ்து ஶர முதத்ர்ுதய் குபித ஸ்ததர் ராகவ: ௧௨ 

ஸூரய் ரஶ்மி ப்ரதீகாஶம் ஜ்வலம்தம் அரி மரத்ந: 

ஸம்தாய ஸுதர்ுமட  ாமப விக்ருஷ்ய பலவ தப்ஹு  

௧௩ 

தம் ஏவ ம்ருகம் உதத்ிஶ்ய ஜ்வலநத்ம் இவ பநந்கம் 

முமமா  ஜ்வலிதம் தீப்தம் அஸ்தர்0  ப்ரஹ்ம விநிரம்ிதம் 

௧௪ 

ஶரரீம் ம்ருக  ரூப ஸ்ய விநிரப்ிதய் ஶமராதத்மஃ 

மார ீ ஸ்கயவ ஹ்ருதயம் விமபதா௭ஶநி ஸநந்ிபஃ ௧௫ 

தாள மாதர்ம் அமதாதப்தய் நய்பதத ்ஸ ப்ருஶ ஆதுரஃ 

வ்யநத தக்பரவம் நாதம் தரண்யாம் அல்ப ஜீவிதஃ ௧௬ 

ம்ரியமாண ஸ்து மாரமீ ா ஜஸஹௌ தாம் கர்ுதர்ிமாம் 

தநும் 

ஸ்ம்ருதவ்ா தத ்வ நம் ரமக்ஷா ததஸ்யௌ மகந து 

லக்்ஷமணம் 

இஹ ப்ரஸ்தாபமயத ்ஸீதா ஶூநம்ய தாம் ராவமணா 

ஹமரத ் ௧௭ 

ஸ ப்ராப்த காலம் ஆஜ்ஞாய  கார   ததஃ ஸ்வரம் 

ஸதர்ுஶம் ராகவ ஸ்கயவ ஹா ஸீமத லக்்ஷமமணதி   

௧௮ 

மதந மரம்ணி நிரவ்ிதத்ஃ ஶமரண அநுபமமந    

ம்ருக ரூபம் து தத ்தய்க்தவ்ா ராக்ஷஸம் ரூபம் ஆஸ்தித: 

 கம்ர ஸ ஸுமஹா காமயா மாரமீ ா ஜீவிதம் தய்ஜந ்

௧௯ 

தமதா விசிதர் மகயூரஃ ஸரவ்ா௭௭பரண பூஷிதஃ 
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மஹம மாலீ மஹா தம்ஷ்டம்ரா ராக்ஷமஸா௭பூ   ்ரா 

ஹதஃ ௨0 

தம் தர்ுஷ்டவ்ா பதிதம் பூஸமௌ ராக்ஷஸம் மகார 

தரஶ்நம் 

ராமமா ருதிர ஸிக்தா௭0கம் மவஷ்டமாநம் மஹீ தமல  

ஜகாம மநஸா ஸீதாம் லக்்ஷமண ஸ்ய வ ஃ ஸ்மரந ்௨௧ 

மார ீ ஸ்கயவ மாகயஷா பூரம்வாக்தம் லக்்ஷமமணந 

து  

த தத்தா ஹி அபவ   ்ா௭தய் மாரமீ ா௭யம் மயா ஹத: 

௨௨ 

ஹா ஸீமத லக்்ஷமமணதி ஏவம் ஆக்ருஶ்ய   மஹா 

ஸ்வநம் 

மமார ராக்ஷஸஃ மஸா௭யம் ஶ்ருதவ்ா ஸீதா கதம் பமவத ்

௨௩ 

லக்்ஷமண ஶ்  மஹா பாஹுஃ காம் அவஸ்தாம் 

கமிஷ்யதி 

இதி ஸம்சிநத்ய் தரம்ாதம்ா ராமமா ஹ்ருஷ்ட தநூருஹஃ 

௨௪ 

ததர் ராமம் பயம் தீவ்ரம் ஆவிமவஶ  விஷாதஜம் ௨௫ 

ராக்ஷஸம் ம்ருக  ரூபம் தம் ஹதவ்ா ஶ்ருதவ்ா   தத ்

ஸ்வரம் 

நிஹதய் ப்ருஷதம்  ா௭நய்ம் மாம்ஸம் ஆதாய ராகவஃ 

தவ்ரமாமணா ஜநஸ்தாநம் ஸஸாரா௭பிமுக ஸ்ததா 

௨௬ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  து 

ஶ் தவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

பம்ச சத்வாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஆரத் ஸ்வரம் து தம் பரத்ு ரவ்ிஜ்ஞாய ஸதர்ுஶம் வமந 

உவா  லக்்ஷமணம் ஸீதா க  ் ஜாநீஹி ராகவம் ௧ 

ந ஹி மம ஜீவிதம் ஸ்தாமந ஹ்ருதயம் வா௭வதிஷ்டமத 

க்மராஶதஃ பரமா௭௭ரத்ஸ்ய ஶ்ருதஃ ஶப்மதா மயா 

ப்ருஶம் ௨ 

ஆக்ரநத்மாநம் து வமந ப்ராதரம் தர்ாதும் அரஹ்ஸி 
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தம் க்ஷிப்ரம் அபிதாவ தவ்ம் ப்ராதரம் ஶரகணஷிணம் 

ரக்ஷஸாம் வஶம் ஆபநந்ம் ஸிம்ஹாநாம் இவ மகா 

வ்ருஷம் ௩ 

ந ஜகாம தமதாக்த ஸ்து ப்ராது: ஆஜ்ஞாய ஶாஸநம் 

தம் உவா  தத ஸ்ததர் குபிதா ஜநகா௭௭தம்ஜா ௪ 

ஸஸௌமிதம்ர மிதர் ரூமபண ப்ராது ஸ்தவ்ம௭ஸி 

ஶதர்ுவத ்

ய ஸ்தவ்ம் அஸ்யாம் அவஸ்தாயாம் ப்ராதரம் 

நா௭பிபதய்மஸ ௫ 

இ  ்ஸி தவ்ம் விநஶ்யநத்ம் ராமம் லக்்ஷமண மதக்்ருமத 

மலாபா நம்ம க்ருமத நூநம் நா௭நுக  ்ஸி ராகவம்  ௬ 

வ்யஸநம் மத ப்ரியம் மநம்ய ஸ்மநமஹா ப்ராதரி நாஸ்தி 

மத 

மதந திஷ்டஸி விஸ்ரப்த ஸ்தம் அபஶ்யந ்மஹா தய்ுதிம் 

௭ 

கிம் ஹி ஸம்ஶயம் ஆபநம்ந தஸ்மிந ்இஹ மயா பமவத ்

கரத்வ்யம் இஹ திஷ்டநத்ய்ா யத ்ப்ரதாந ஸ்தவ்ம் 

ஆகதஃ ௮ 

இதி ப்ருவாணம் கவமதஹீம் பாஷ்ப மஶாக 

பரிப்லுதாம் 

அப்ரவீ ல்லக்்ஷமண ஸ்தர்ஸ்தாம் ஸீதாம் ம்ருக வதூம் 

இவ ௯ 

பநந்கா௭ஸுர கம்தரவ் மதவ மாநுஷ ராக்ஷகஸ: 

அஶகய் ஸ்தவ கவமதஹி பரத்ா மஜதும் ந ஸம்ஶய: ௧0 

மதவி மதவ மநுஷ்மயஷு கநத்ரம்வஷு பததர்ிஷு 

ராக்ஷமஸஷு பிஶாம ஷு கிநந்மரஷு ம்ருமகஷு   ௧௧ 

தாநமவஷு   மகாமரஷு ந ஸ விதம்யத மஶாபமந 

மயா ராமம் ப்ரதியுதம்யத ஸமமர வாஸமவாபமம் ௧௨ 

அவதய்ஃ ஸமமர ராமமா கநவம் தவ்ம் வகத்ும் 

அரஹ்ஸி 

ந தவ்ாம் அஸ்மிந ்வமந ஹாதும் உதஸ்மஹ ராகவம் 

விநா ௧௩ 

அநிவாரய்ம் பலம் தஸ்ய பகல ரப்லவதாம் அபி 
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தர்ிபி ரம்லாககஃ ஸமுதய்ுகக்தஃ மஸஶ்வகரஃ 

ஸா௭மகரர ்அபி ௧௪ 

ஹ்ருதயம் நிரவ்்ருதம் மத௭ஸ்து ஸம்தாப ஸ்தய்ஜ்யதாம் 

அயம் 

ஆகமிஷ்யதி மத பரத்ா ஶகீர்ம் ஹதவ்ா ம்ருமகா தத்மம் 

௧௫ 

ந   தஸ்ய ஸ்வமரா வ்யகத்ம் மாயயா மகநசித ்க்ருத:  

கநத்ரவ் நகர ப்ரக்யா மாயா ஸா தஸ்ய ரக்ஷஸஃ ௧௬ 

நய்ாஸ பூதா௭ஸி கவமதஹி நய்ஸ்தா மயி மஹாதம்நா 

ராமமண தவ்ம் வராமராமஹ ந தவ்ாம் தய்க்தும் 

இமஹாதஸ்மஹ ௧௭ 

க்ருத கவரா ஶ்  கல்யாணி வயம் ஏகத ரந்ிஶா  கரஃ 

 கர ஸ்ய நிதநாமதவ ஜநஸ்தாந வதம் ப்ரதி  ௧௮ 

 ராக்ஷஸா விதிநா வாம ா விஸ்ருஜநத்ி மஹா வமந 

 ஹிம்ஸா விஹாரா கவமதஹி ந சிநத்யிதும் அரஹ்ஸி 

௧௯ 

 லக்்ஷமமண கநவம் உக்தா ஸா க்ருதத்ா ஸம்ரகத் 

மலா நா 

 அப்ரவீத ்பருஷம் வாக்யம் லக்்ஷமணம் ஸதய் வாதிநம் 

௨0 

 அநாரய் அ கருணா௭௭ரம்ப நர்ுஶம்ஸ குல பாம்ஸந 

 அஹம் தவ ப்ரியம் மநம்ய ராம ஸ்ய வ்யஸநம் மஹத ் 

௨௧ 

 ராம ஸ்ய வ்யஸநம் தர்ுஷ்டவ்ா மத கநதாநி 

ப்ரபாஷமஸ ௨௨ 

 கநத  ச்ிதர்ம் ஸபதம்நஷு பாபம் லக்்ஷமண யதப்மவத ்

 தவ் தவ்ிமதஷு நர்ுஶம்மஸஷு நிதய்ம் ப்ர  ்நந் 

 ாரிஷு ௨௩ 

 ஸுதுஷ்ட  ஸ்தவ்ம் வமந ராமம் ஏகம் ஏமகா௭நுக  ்ஸி 

 மம மஹமதாஃ ப்ரதி  ்நந்ஃ ப்ரயுகம்தா பரமதந வா ௨௪ 

 த நந் ஸிதத்ய்தி ஸஸௌமிதம்ர தவ வா பரத ஸ்ய வா   

 கதம் இநத்ீவர ஶ்யாமம் ராமம் பதம் நிமபக்ஷணம் 

 உபஸம்ஶ்ரிதய் பரத்ாரம் காமமயயம் ப்ருத க்ஜநம் ௨௫ 
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 ஸமக்ஷம் தவ ஸஸௌமிதம்ர ப்ராணாம் ஸ்தய்க்்ஷமய ந 

ஸம்ஶயஃ 

 ராமம் விநா க்ஷணம் அபி ந ஹி ஜீவாமி பூதமல ௨௬ 

 இதய்ுகத்ஃ பருஷம் வாக்யம் ஸீதயா மராம ஹரஷ்ணம் 

 அப்ரவீ ல்லக்்ஷமணஃ ஸீதாம் ப்ரா0ஜலி 

ரவ்ிஜிமதநத்ர்ியஃ ௨௭ 

 உதத்ரம் மநாதஸ்மஹ வகத்ும் கதவதம் பவதீ மம 

 வாக்யம் அப்ரதிரூபம் து ந சிதர்ம் ஸ்தர்ஷீு கமதிலி 

௨௮ 

 ஸ்வபாவ ஸ்தம்வஷ நாரணீாம் ஏஷு மலாமகஷு 

தர்ுஶ்யமத 

 விமுகத் தரம்ா ஶ் பலா ஸ்தீக்்ஷணா மபத கராஃ 

ஸ்தர்ியஃ ௨௯ 

 ந ஸமஹ ஹீதர்ுஶம் வாகய்ம் கவமதஹி 

ஜநகா௭௭தம்மஜ  

 ஶ்மராதர்மயா: உபமயா ரம்ம௭தய் தப்த நாரா  

ஸநந்ிபம்  ௩0 

 உபஶ்ருண்வநத்ு மம ஸரம்வ ஸாக்ஷி பூதா வமந  ராஃ 

 நய்ாய வாதீ யதா௭நய்ாய உகம்தா௭ஹம் பருஷம் 

தவ்யா ௩௧ 

 திக் தவ்ாம் அதய் ப்ரணஶ்ய தவ்ம் யநம்ாம் ஏவம் 

விஶ0கமஸ 

 ஸ்தர் ீதவ்ம் துஷ்ட ஸ்வபாமவந குரு வாகம்ய 

வ்யவஸ்திதம் ௩௨ 

 கமிஷ்மய யதர் காகுதஸ்்தஃ ஸ்வஸ்தி மத௭ஸ்து 

வரா௭௭நமந 

 ரக்ஷநத்ு தவ்ாம் விஶாலாக்ஷி ஸமக்ரா வந மதவதாஃ 

௩௩ 

 நிமிதத்ாநி ஹி மகாராணி யாநி ப்ராதுரப்வநத்ி மம 

 அபி தவ்ாம் ஸஹ ராமமண பஶ்மயயம் புநர ்ஆகதஃ ௩௪ 

( ந மவ தம்யத நந் ஜாநாமி கவமதஹி ஜநகா௭௭தம்மஜ ) 

 லக்்ஷமமண கநவம் உக்தா ஸா ருதம்தீ ஜநகா௭௭தம்ஜா 
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 ப்ரதய்ுவா  தமதா வாகய்ம் தீவ்ரம் பாஷ்ப பரிப்லுதா 

௩௫ 

 மகாதாவரம்ீ ப்ரமவக்்ஷயாமி விநா ராமமண லக்்ஷமண 

௩௬ 

 ஆபநத்ிஷ்மய௭தவா தய்க்்ஷமய விஷமம மதஹம் 

ஆதம்நஃ 

 பிபா ம்ய௭ஹம் விஷம் தீக்்ஷணம் ப்ரமவக்்ஷயாமி 

ஹுதாஶநம் 

 ந தவ்௭ஹம் ராகவாத ்அநய்ம் பதா௭பி புருஷம் 

ஸ்ப்ருமஶ ௩௭ 

 இதி லக்்ஷமணம் ஆக்ருஶ்ய ஸீதா துஃக ஸமநவ்ிதா 

 பாணிப்யாம் ருததீ துஃகாத ்உதரம் ப்ரஜகாந ஹ ௩௮ 

 தாம் ஆரத் ரூபாம் விமநா ருதநத்ீம் 

 ஸஸௌமிதர்ி ரா௭௭மலாகய் விஶால மநதர்ாம் 

 ஆஶ்வாஸயா மாஸ ந க வ பரத்ு:  

 தம் ப்ராதரம் கிம்சித ்உவா  ஸீதா  ௩௯ 

 தத ஸ்து ஸீதாம் அபிவாதய் லக்்ஷமணஃ  

 க்ருதா௭0ஜலிஃ கிம்சித ்அபிப்ரணம்ய 

 அநவ்ீக்ஷமாமணா பஹுஶ ஶ்  கமதிலீம்  

 ஜகாம ராம ஸ்ய ஸமீபம் ஆதம்வாந ் ௪0 

 இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட பம்  

 தவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஷடச் தவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

 தயா பருஷம் உகத்  ஸ்து குபிமதா ராகவா௭நுஜஃ 

 ஸ விகாம்க்ஷந ்ப்ருஶம் ராமம் ப்ரதஸ்மத ந சிராத ்இவ ௧ 

 ததா௭௭ஸாதய் தஶக்ரவீஃ க்ஷிப்ரம் அநத்ரம் ஆஸ்திதஃ 

 அபி க்ராம கவமதஹீம் பரிவ்ராஜக ரூப தர்ுத ் ௨ 

 ஶ்லக்்ஷண காஷாய ஸம்வீதஃ ஶிகீ  தர் ீஉபாநஹீ 

 வாமம   அம்மஸ அவஸஜ்யா௭த ஶுமப யஷ்டி 

கமண்டலூ ௩ 

 பரிவ்ராஜக ரூமபண கவமதஹீம் ஸமுபாகமத ்௪ 

 தாம் ஆஸஸாதா௭திபமலா ப்ராதர்ுப்யாம் ரஹிதாம் 

வமந 
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 ரஹிதாம் ஸூரய்  நத்ர்ாப்யாம் ஸம்தய்ாம் இவ மஹத ்

தமஃ ௫ 

 தாம் அபஶ்யத ்தமதா பாலாம் ராஜ புதர்ம்ீ யஶஸ்விநீம் 

 மராஹிணம்ீ ஶஶிநா ஹீநாம் க்ரஹவத ்ப்ருஶ 

தாருணஃ ௬ 

 தம் உக்ரம் பாப கரம்ாணம் ஜநஸ்தாந கதா தர்ுமாஃ 

 ஸமீக்்ஷய ந ப்ரகம்பநம்த ந ப்ரவாதி   மாருதஃ ௭ 

 ஶீக்ர ஸ்மராதா ஶ்  தம் தர்ுஷ்டவ்ா வீக்ஷநத்ம் ரக்த 

மலா நம் 

 ஸ்திமிதம் கநத்ும் ஆமரமப பயா தம்காதாவர ீநதீ ௮ 

 ராம ஸ்ய து அநத்ரம் ப்மரப்ஸு ரத்ஶக்ரவீ ஸ்தத௭நத்மர 

 உபதஸ்மத   கவமதஹீம் பிக்ஷு ரூமபண ராவணஃ  ௯ 

 அபவ்மயா பவ்ய ரூமபண பரத்ாரம் அநுமஶா தீம் 

 அப்யவரத்த கவமதஹீம் சிதர்ாம் இவ ஶகந:  ரஃ ௧0 

 ஸ பாமபா பவ்ய ரூமபண தர்ுகணஃ கூப 

இவா௭௭வ்ருதஃ 

 அதிஷ்ட தப்்மரக்்ஷய கவமதஹீம் ராம பதநீ்ம் 

யஶஸ்விநீம் ௧௧ 

 ஶுபாம் ருசிர தநம்தாஷ்டீம் பூரண்  நத்ர் 

நிபா௭௭நநாம் 

 ஆஸீநாம் பரண் ஶாலாயாம் பாஷ்ப மஶாகா௭பி 

பீடிதாம் ௧௨ 

 ஸ தாம் பதம் பலாஶா௭க்ஷீம் பீத ஸகௌமஶய வாஸிநீம் 

 அப்யக  ்த கவமதஹீம் துஷ்ட ம தா நிஶா  ரஃ ௧௩ 

 ஸ மநம்த ஶரா௭௭விஷ்மடா ப்ரஹ்ம மகாஷம் உதீரயத ்

 அப்ரவீத ்ப்ரஶ்ரிதம் வாகய்ம் ரஹிமத ராக்ஷஸா௭திபஃ 

௧௪ 

 தாம் உதத்மாம் தர்ிமலாகாநாம் பதம்ஹீநாம் இவ 

ஶ்ரியம் 

 விப்ராஜமாநாம் வபுஷா ராவணஃ ப்ரஶஶம்ஸ ஹ ௧௫ 

 கா தவ்ம் கா0 ந வரண்ா௭௭மப பீத ஸகௌமஶய வாஸிநி 

 கமலாநாம் ஶுபாம் மாலாம் பதம்ிநீவ   பிப்ரதீ ௧௬ 
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 ஹ்ரஃீ ஶ்ரீஃ கீரத்ிஃ ஶுபா லக்்ஷமீ: அப்ஸரா வா 

ஶுபா௭௭நமந 

 பூதி ரவ்ா தவ்ம் வராமராமஹ ரதி ரவ்ா ஸ்கவர  ாரிண ீ

௧௭ 

 ஸமாஃ ஶிகரிணஃ ஸ்நிகத்ாஃ பாண்டுரா தஶநா ஸ்தவ 

 விஶாமல விமமல மநதம்ர ரகத்ா௭நம்த க்ருஷ்ண தாரமக 

 விஶாலம் ஜகநம் பீநம் ஊரூ கரி கமரா பஸமௌ ௧௮ 

 ஏஸதௌ உபசிஸதௌ வ்ருதஸ்தௌ ஸஹிஸதௌ 

ஸம்ப்ரகல்பிஸதௌ 

 பீமநா நந்த முஸகௌ காநஸ்தௌ ஸ்நிக்த தால 

பமலாபஸமௌ 

 மணி ப்ரமவகா௭௭பரஸணௌ ருசிஸரௌ மத பமயாதஸரௌ 

௧௯ 

  ாரு ஸ்மிமத  ாரு ததி  ாரு மநதம்ர விலாஸிநி 

 மமநா ஹரஸி மம ராமம நதீ கூலம் இவா௭ம்பஸா ௨0 

 கரா௭நத் மித மதய்ா௭ஸி ஸுமகஶீ ஸம்ஹத ஸ்தநீ ௨௧ 

 கநவ மதவீ ந கநத்ரவ்ீ ந யக்ஷீ ந   கிநந்ர ீ

 கநவம் ரூபா மயா நார ீதர்ுஷ்ட பூரவ்ா மஹீ தமல ௨௨ 

ரூபம் அக்ரய்ம்   மலாமகஷு ஸஸௌகுமாரய்ம் வய ஶ்  

மத  

 இஹ வாஸ ஶ்  காநத்ாமர சிதத்ம் உநம்ாதயநத்ி மம 

௨௩ 

 ஸா ப்ரதிக்ராம பதர்ம் மத ந தவ்ம் வஸ்தும் 

இஹா௭௭ரஹ்ஸி 

 ராக்ஷஸாநாம் அயம் வாமஸா மகாராணாம் காம 

ரூபிணாம் ௨௪ 

 ப்ராஸாதா௭கர்ாணி ரம்யாணி நகமராப வநாநி   

 ஸம்பநந்ாநி ஸுகநத்ீநி யுக்தாநி ஆ ரிதும் தவ்யா ௨௫ 

 வரம் மால்யம் வரம் மபாஜ்யம் வரம் வஸ்தர்ம்   

மஶாபமந 

 பரத்ாரம்   வரம் மநம்ய தவ் தய்ுக்தம் அஸிமதக்ஷமண 

௨௬ 
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 கா தவ்ம் பவஸி ருதர்ாணாம் மருதாம் வா ஶுசி 

ஸ்மிமத 

 வஸூநாம் வா வராமராமஹ மதவதா ப்ரதிபாஸி மம 

௨௭ 

 மநஹ க  ்நத்ி கநத்ரவ்ா ந மதவா ந   கிநந்ராஃ 

 ராக்ஷஸாநாம் அயம் வாஸஃ கதம் நு தவ்ம் 

இஹா௭௭கதா ௨௮ 

 இஹ ஶாகா ம்ருகாஃ ஸிம்ஹா தவ்ீபி வ்யாக்ர ம்ருகா 

ஸ்ததா 

 ருக்ஷா ஸ்தரக்ஷவஃ கம்காஃ கதம் மதப்மயா ந பிப்யமஸ 

௨௯ 

 மதா௭நவ்ிதாநாம் மகாராணாம் கும்ஜராணாம் 

தரஸ்விநாம் 

 கதம் ஏகா மஹா௭ரண்மய ந பிமபஷி வரா௭௭நமந ௩0 

 கா௭ஸி கஸ்ய குத ஶ்  தவ்ம் கிம் நிமிதத்ம்   

தண்டகாந ்

 ஏகா  ரஸி கல்யாணி மகாராந ்ராக்ஷஸ மஸவிதாந ்௩௧ 

 இதி ப்ரஶஸ்தா கவமதஹீ ராவமணந துராதம்நா 

 தவ்ிஜாதி மவமஷண ஹி தம் தர்ுஷ்டவ்ா ராவண 

மா௭௭கதம் 

 ஸரக்வ: அதிதி ஸதக்ாகரஃ பூஜயா மாஸ கமதிலீ ௩௨ 

 உபாநீயா௭௭ஸநம் பூரவ்ம் பாதம்ய நா௭பிநிமநத்ர்ய்   

 அப்ரவீத ்ஸிதத்ம் இதி ஏவ ததா தம் ஸஸௌம்ய தரஶ்நம் 

௩௩ 

 தவ்ிஜாதி மவமஷண ஸமீக்்ஷய கமதிலீ 

 தம் ஆகதம் பாதர் குஸும்ப தாரிணம் 

 அஶகய்ம் உதம்வஷ்டும் உபாய தரஶ்நா  

 நய்மநத்ர்யத ்ப்ராஹ்மண வ தத்த௭0கநா ௩௪ 

 இயம் ப்ருஸீ ப்ராஹ்மண காமம் ஆஸ்யதாம் 

 இதம்   பாதய்ம் ப்ரதிக்ருஹ்யதாம் இதி 

 இதம்   ஸிதத்ம் வந ஜாதம் உதத்மம் 

 தவ்த௭ரத்ம் அவ்யக்ரம் இமஹாப புஜ்யதாம்  ௩௫ 

 நிமநத்ர்ய்மாணஃ ப்ரதிபூரண் பாஷிணம்ீ 
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 நமரநத்ர் பதநீ்ம் ப்ரஸமீக்்ஷய கமதிலீம் 

 ப்ரஹஸ்ய தஸ்யா ஹரமண தர்ுதம் மநஃ 

 ஸமரப்யத ்ஆதம் வதாய ராவணஃ   ௩௬ 

 ததஃ ஸுமவஷம் ம்ருகயா கதம் பதிம் 

 ப்ரதீக்ஷமாணா ஸஹ லக்்ஷமணம் ததா 

 நிரகீ்ஷமாணா ஹரிதம் ததரஶ் தத ் 

 மஹ தவ்நம் கநவ து ராம லக்்ஷமஸணௌ  ௩௭ 

 இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட ஷட ் 

தவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஸப்த சதவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

 ராவமணந து கவமதஹீ ததா ப்ருஷ்டா ஜிஹீரஷ்தா  

 பரிவ்ராஜக ரூமபண ஶஶம்ஸா௭௭தம்ாநம் ஆதம்நா ௧ 

 ப்ராஹ்மண ஶ் ா௭திதி ஶ் ா௭யம் அநுகம்தா ஹி 

ஶமபத மாம் 

 இதி தய்ாதவ்ா முஹூரத்ம் து ஸீதா வ நம் அப்ரவீத ்௨ 

 துஹிதா ஜநகஸ்யா௭ஹம் கமதில ஸ்ய மஹாதம்நஃ 

 ஸீதா நாம்நா௭ஸ்மி பதர்ம் மத ராம பாரய்ா 

தவ்ிமஜாதத்ம ௩ 

 உஷிதவ்ா தவ்ாதஶ  ஸமா இக்்ஷவாகூணாம் நிமவஶமந 

 பும்ஜாநா மாநுஷாந ்மபாகாந ்ஸரவ் காம ஸம்ருதத்ிநீ ௪ 

 தத ஸ்தர்மயாதமஶ வரம்ஷ ராஜா அமம்தர்யத ப்ரபு: 

 அபிமஷ யிதும் ராமம் ஸமமமதா ராஜ மம்தர்ிபி: ௫ 

 தஸ்மிந ்ஸம்ப்ரியமாமண து ராகவ ஸ்யா௭பிமஷ மந 

 ககமகயீ நாம பரத்ாரம் ஆரய்ா ஸ்யா யா மத வரம் ௬ 

 ப்ரதிக்ருஹ்ய து ககமகயீ ஶ்வஶுரம் ஸுக்ருமதந மம 

 மம ப்ரவ்ராஜநம் பரத்ு ரப்ரத ஸ்யா௭பிமஷ நம் 

 தவ்ா வ௭யா த பரத்ாரம் ஸதய்ஸம்தம் நர்ுமபாதத்மம் 

௭ 

 நா௭தய் மபாக்்ஷமய ந   ஸ்வப்ஸ்மய ந பாஸ்மய௭ஹம் 

கதம் ந 

 ஏஷ மம ஜீவிதஸ்யா௭நம்தா ராமமா யதய்௭பிஷி ய்மத 

௮ 
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 இதி ப்ருவாணாம் ககமகயீம் ஶ்வஶுமரா மம ஸ 

பாரத்ிவ:  

 அயா தா௭ரக்த: அநவ்ரக்த ரந்   யாம் ாம்  கார ஸா 

௯ 

 மம பரத்ா மஹாமதஜா வயஸா ப0  விம்ஶகஃ 

 அஷ்டாதஶ ஹி வரஷ்ாணி மம ஜநம்நி கண்யமத  ௧0 

 ராமமதி ப்ரதிமதா மலாமக குணவாந ்ஸதய்வாந ்ஶுசி: 

 விஶாலா௭மக்ஷா மஹா பாஹுஃ ஸரவ் பூத ஹிமத ரதஃ 

௧௧ 

 காமா௭௭ரத் ஸ்து மஹாமதஜா: பிதா தஶரத ஸ்வயம் 

 ககமகய்யா: ப்ரிய காமா௭ரத்ம் தம் ராமம் 

நா௭ப்யமஷ யத ் ௧௨ 

 அபிமஷகாய து பிதுஃ ஸமீபம் ராமம் ஆகதம் 

 ககமகயீ மம பரத்ாரம் இதய்ுவா  தர்ுதம் வ ஃ ௧௩ 

 தவ பிதர்ா ஸமா௭௭ஜ்ஞப்தம் மமமதம் ஶ்ருணு ராகவ 

 பரதாய ப்ரதாதவ்யம் இதம் ராஜ்யம் அகண்டகம் ௧௪ 

 தவ்யா ஹி கலு வஸ்தவ்யம் நவ வரஷ்ாணி ப0    

 வமந ப்ரவ்ரஜ காகுதஸ்்த பிதரம் மமா யா௭நர்ுதாத ்௧௫ 

 தமத தய்ுகத்வ்ா   தாம் ராமஃ ககமகயீம் அகுமதாபயஃ 

  கார ததவ்  ஸ்தஸ்யா மம பரத்ா தர்ுட வ்ரதஃ ௧௬ 

 ததய்ா நந் ப்ரதிக்ருஹ்ணயீாத ்ஸதய் ப்ரூயா நந் 

 ா௭நர்ுதம் 

 ஏத தப்்ராஹ்மண ராம ஸ்ய தர்ுவம் வ்ரதம் அநுதத்மம் 

௧௭ 

 தஸ்ய ப்ராதா து தக்வமாதம்ரா லக்்ஷமமணா நாம 

வீரய்வாந ்

 ராம ஸ்ய புருஷ வ்யாக்ரஃ ஸஹாயஃ ஸமமர௭ரிஹா 

௧௮ 

 ஸ ப்ராதா லக்்ஷமமணா நாம தரம் ார ீதர்ுட வ்ரதஃ 

 அநவ்க  ்த ்தநுஷ்பாணிஃ ப்ரவ்ரஜநத்ம் மயா ஸஹ 

௧௯ 

 ஜடீ தாபஸ ரூமபண மயா ஸஹ ஸஹா௭நுஜ: 
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 ப்ரவிஷ்மடா தம்டகா௭ரண்யம் தரம் நிதம்யா 

ஜிமதம்தர்ிய: ௨0 

 மத வயம் ப்ர ய்ுதா ராஜ்யாத ்ககமகய்யா ஸ்து க்ருமத 

தர்யஃ 

 வி ராம தவ்ிஜ ஶ்மரஷ்ட வநம் கம்பீரம் ஓஜஸா ௨௧ 

 ஸமாஶ்வஸ முஹூரத்ம் து ஶகய்ம் வஸ்தும் இஹ 

தவ்யா 

 ஆகமிஷ்யதி மம பரத்ா வநய்ம் ஆதாய புஷ்கலம் 

(ருரூந ்மகாதாந ்வராஹாம் ஶ்  

ஹதவ்ா௭௭தாயா௭மிஷாந ்பஹூந)்   ௨௨ 

 ஸ தவ்ம் நாம   மகாதர்ம்   குலம்   ஆ க்்ஷவ ததத்வ்தஃ 

 ஏக ஶ்  தண்டகா௭ரண்மய கிமரத்ம்  ரஸி தவ்ிஜ  ௨௩ 

 ஏவம் ப்ருவதய்ாம் ஸீதாயாம் ராம பதந்ய்ாம் மஹா 

பலஃ 

 ப்ரதய்ு வாம ா தத்ரம் தீவ்ரம் ராவமணா 

ராக்ஷஸா௭திபஃ ௨௪ 

 மயந விதர்ாஸிதா மலாகாஃ ஸ மதவா௭ஸுர பநந்காஃ 

 அஹம் து ராவமணா நாம ஸீமத ரமக்ஷா கமணஶ்வரஃ 

௨௫ 

 தவ்ாம் து கா0 ந வரண்ா௭௭பாம் தர்ுஷ்டவ்ா 

ஸகௌமஶய வாஸிநீம் 

 ரதிம் ஸ்வமகஷு தாமரஷு நா௭திக  ்ாமி அநிநத்ிமத 

௨௬ 

 பஹ்வீநாம் உதத்ம ஸ்தர்ணீாம் ஆஹ்ருதாநாம் இத 

ஸ்ததஃ 

 ஸரவ்ாஸாம் ஏவ பதர்ம் மத மமா௭க்ர மஹிஷீ பவ ௨௭ 

 ல0கா நாம ஸமுதர் ஸ்ய மதம்ய மம மஹா புர ீ

 ஸாகமரண பரிக்ஷிப்தா நிவிஷ்டா கிரி மூரத்நி  ௨௮ 

 ததர் ஸீமத மயா ஸாரத்ம் வமநஷு விஹரிஷ்யஸி 

 ந  ா௭ஸ்யா௭ரண்ய வாஸஸ்ய ஸ்ப்ருஹயிஷ்யஸி 

பாமிநி ௨௯ 

 ப0  தாஸ்யஃ ஸஹஸ்ராணி ஸரவ்ா௭௭பரண பூஷிதாஃ 

 ஸீமத பரி ரிஷ்யநத்ி பாரய்ா பவஸி மம யதி  ௩0 
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 ராவமண கநவம் உகத்ா து குபிதா ஜநகா௭௭தம்ஜா 

 ப்ரதய்ுவா ா௭நவதய்ா௭0கீ தம் அநாதர்ுதய் ராக்ஷஸம் 

௩௧ 

 மஹா கிரிம் இவா கம்ப்யம் மமஹநத்ர் ஸதர்ுஶம் பதிம் 

 மமஹாததிம் இவா௭மக்ஷாப்யம் அஹம் ராமம் 

அநுவ்ரதா ௩௨ 

 ஸரவ் லக்ஷண ஸம்பநந்ம் நய்க்மராத பரிமம்டலம்  

 ஸதய்ஸம்தம் மஹாபாகம் அஹம் ராமம் அநுவ்ரதா  

௩௩ 

 மஹா பாஹும் மமஹாரஸ்கம் ஸிம்ஹ விக்ராநத் 

காமிநம் 

 நர்ுஸிம்ஹம் ஸிம்ஹ ஸம்காஶம் அஹம் ராமம் 

அநுவ்ரதா ௩௪ 

 பூரண்  நத்ர்ா௭௭நநம் ராமம் ராஜ வதஸ்ம் 

ஜிமதநத்ர்ியம் 

 ப்ருது கீரத்ிம் மஹாதம்ாநம் அஹம் ராமம் அநுவ்ரதா 

௩௫ 

 தவ்ம் புந ரஜ்ம்புகஃ ஸிம்ஹீம் மாம் இ  ்ஸி 

ஸுதுரல்பாம் 

 நா௭ஹம் ஶகய்ா தவ்யா ஸ்ப்ரஷ்டும் ஆதிதய் ஸ்ய 

ப்ரபா யதா ௩௬ 

 பாதபாந ்கா0 நாந ்நூநம் பஹூந ்பஶ்யஸி மநத்பாக ்

 ராகவ ஸ்ய ப்ரியாம் பாரய்ாம் ய  ஸ்தவ்ம் இ  ்ஸி 

ராவண ௩௭ 

 க்ஷுதித ஸ்ய   ஸிம்ஹ ஸ்ய ம்ருக ஶதம்ரா 

ஸ்தரஸ்விநஃ 

 ஆஶீ விஷஸ்ய வதநா தத்ம்ஷ்டர்ாம் ஆதாதும் இ  ்ஸி 

௩௮ 

 மநத்ரம் பரவ்த ஶ்மரஷ்டம் பாணிநா ஹரத்ும் இ  ்ஸி 

 காலகூடம் விஷம் பீதவ்ா ஸ்வஸ்திமாந ்கநத்ும் இ  ்ஸி 

௩௯ 

 அக்ஷி ஸூ ய்ா ப்ரம்ருஜஸி ஜிஹ்வயா மலக்ஷி   

க்ஷுரம் 
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 ராகவ ஸ்ய ப்ரியாம் பாரய்ாம் அதிகநத்ும் தவ்ம் 

இ  ்ஸி ௪0 

 அவஸஜ்ய ஶிலாம் கண்மட ஸமுதர்ம் தரத்ும் இ  ்ஸி 

 ஸூரய்ா  நத்ர்மஸஸௌ ம ாஸபௌ ப்ராணிப்யாம் 

ஹரத்ும் இ  ்ஸி 

 மயா ராம ஸ்ய ப்ரியாம் பாரய்ாம் ப்ரதரஷ்யிதும் 

இ  ்ஸி ௪௧ 

 அக்நிம் ப்ரஜ்வலிதம் தர்ுஷ்டவ்ா 

வஸ்தம்ரணா௭௭ஹரத்ும் இ  ்ஸி 

 கல்யாண வ்ருதத்ாம் ராம ஸ்ய மயா பாரய்ாம் ஹரத்ும் 

இ  ்ஸி ௪௨ 

 அமயாமுகாநாம் ஶூலாநாம் அக்மர  ரிதும் இ  ்ஸி 

 ராம ஸ்ய ஸதர்ுஶீம் பாரய்ாம் மயா௭திகநத்ும் தவ்ம் 

இ  ்ஸி ௪௩ 

 ய த௭நத்ரம் ஸிம்ஹ ஶ்ருகாலமயா ரவ்மந  

 ய த௭நத்ரம் ஸ்யநத்நிகா ஸமுதர்மயாஃ 

  ஸுரா௭க்ரய் ஸஸௌவீரக மயா ரய்த௭நத்ரம் 

 த த௭நத்ரம்  கவ தவ ராகவ ஸ்ய    ௪௪ 

 ய த௭நத்ரம் கா0 ந ஸீஸ மலாஹமயா:    

 ய த௭நத்ரம்  நத்ந வாரி ப0கமயாஃ 

 ய த௭நத்ரம் ஹஸ்தி பிடாலமயா ரவ்மந 

 த த௭நத்ரம் தஶரமத ஸ்தகவ வ      ௪௫ 

 ய த௭நத்ரம் வாயஸ கவநமதயமயா:  

 ய த௭நத்ரம் மதக்ு மயூரமயா ர௭பி 

 ய த௭நத்ரம் ஸாரஸ க்ருதர்மயா ரவ்மந  

 தத௭நத்ரம் தாஶரமத ஸ்தகவ வ    ௪௬ 

 தஸ்மிந ்ஸஹஸ்ரா௭க்ஷ ஸம ப்ரபாமவ 

 ராமம ஸ்திமத காரம்ுக பாண பாஸணௌ 

 ஹ்ருதா௭பி மத௭ஹம் ந ஜராம் கமிஷ்மய 

 வஜ்ரம் யதா மக்ஷிகயா௭வகீரண்ம்  ௪௭ 

 இதீவ த தவ்ாக்யம் அதுஷ்ட பாவா 

 ஸுதர்ுஷ்டம் உகத்வ்ா ரஜநீ  ரம் தம் 

 காதர் ப்ரகம்பா தவ்்யதிதா பபூவ 
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 வாமதா தத்தா ஸா கதள ீவ தநவ்ீ  ௪௮ 

 தாம் மவபமாநாம் உபலக்்ஷய ஸீதாம் 

 ஸ ராவமணா ம்ருதய்ு ஸம ப்ரபாவஃ 

 குலம் பலம் நாம   கரம்  ா௭௭தம்நஃ  

 ஸமா௭௭  மக்ஷ பய காரணா௭ரத்ம்  ௪௯ 

 இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட ஸப்த 

 தவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

அஷ்ட  சத்வாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

 ஏவம் ப்ருவதய்ாம் ஸீதாயாம் ஸம்ரப்தஃ பருஷம் வ : 

 லலாமட ப்ருகுடீம் க்ருதவ்ா ராவணஃ ப்ரதய்ுவா  ஹ ௧ 

 ப்ராதா கவஶ்ரவண ஸ்யா௭ஹம் ஸாபதந்ம்யா 

வரவரண்ிநி 

 ராவமணா நாம பதர்ம் மத தஶக்ரவீஃ ப்ரதாபவாந ்௨ 

 யஸ்ய மதவாஃ ஸகநத்ரவ்ாஃ பிஶா  பதமகாரகாஃ 

 விதர்வநத்ி பயா தப்ீதா ம்ருதம்யா ரிவ ஸதா ப்ரஜாஃ ௩ 

 மயந கவஶ்ரவமணா ப்ராதா தக்வமாதர்ஃ 

காரணா௭நத்மர 

 தவ்நத்வ்ம் ஆஸாதிதஃ கம்ராதா தர்மண விக்ரம்ய 

நிரஜ்ிதஃ ௪ 

 ம தப்யா௭௭ரத்ஃ பரிதய்ஜ்ய ஸ்வம் அதிஷ்டாநம் 

ருதத்ிமத ்

 ககலாஸம் பரவ்த ஶ்மரஷ்டம் அதய்ாஸ்மத நர 

வாஹநஃ ௫ 

 யஸ்ய தத ்புஷ்பகம் நாம விமாநம் காமகம் ஶுபம் 

 வீரய்ாத ்ஆவரஜ்ிதம் பதம்ர மயந யாமி விஹாயஸம் ௬ 

 மம ஸம்ஜாத மராஷஸ்ய முகம் தர்ுஷ்டக்வவ கமதிலி 

 விதர்வநத்ி பரிதர்ஸ்தாஃ ஸுராஃ ஶக்ர புமராகமாஃ  ௭ 

 யதர் திஷ்டாம்ய௭ஹம் ததர் மாருமதா வாதி ஶ0கிதஃ 

 தீவ்ரா௭0ஶுஃ ஶிஶிரா0௭ஶு ஶ்  பயாத ்ஸம்பதய்மத 

ரவிஃ ௮ 

 நிஷ்கம்ப பதர்ா ஸ்தரமவா நதய் ஶ்  ஸ்திமிமதாதகாஃ 

 பவநத்ி யதர் ததர்ா௭ஹம் திஷ்டாமி    ராமி   ௯ 

 மம பாமர ஸமுதர் ஸ்ய ல0கா நாம புர ீஶுபா 
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 ஸம்பூரண்ா ராக்ஷகஸ  ரம்காகர ரய்மதநத்ர் 

ஸ்யா௭மராவதீ ௧0 

 ப்ராகாமரண பரிக்ஷிப்தா பாண்டுமரண விராஜிதா 

 மஹம கக்்ஷயா புர ீரம்யா கவடூரய் மய மதாரணா ௧௧ 

 ஹ ஸ்தய்௭ஶ்வ ரத ஸம்பாதா தூரய் நாத விநாதிதா 

 ஸரவ் கால பகல ரவ்்ருகக்ஷஃ ஸம்குமலாதய்ாந 

மஶாபிதா ௧௨ 

 ததர் தவ்ம் வஸ மஹ ஸீமத ராஜ புதர்ி மயா ஸஹ 

 ந  ஸ்மரிஷ்யஸி நாரணீாம் மாநுஷீணாம் மநஸ்விநி 

௧௩ 

 பு0ஜாநா மாநுஷாந ்மபாகாந ்திவ்யாம் ஶ்  வரவரண்ிநி 

 ந ஸ்மரிஷ்யஸி ராம ஸ்ய மாநுஷ ஸ்ய கதா௭௭யுஷஃ 

௧௪ 

 ஸ்தாபயிதவ்ா ப்ரியம் புதர்ம் ராஜ்ஞா தஶரமதந யஃ 

 மநத் வீரய்ஃ ஸுமதா ஜ்மயஷ்ட ஸ்ததஃ ப்ரஸ்தாபிமதா 

வநம் ௧௫ 

 மதந கிம் ப்ரஷ்ட ராஜ்மயந ராமமண கத ம தஸா 

 கரிஷ்யஸி விஶாலா௭க்ஷி தாபமஸந தபஸ்விநா  ௧௬ 

 ஸரவ் ராக்ஷஸ பரத்ாரம் காமாத ்ஸ்வயம் 

இஹா௭௭கதம் 

 ந மநம்த ஶரா௭௭விஷ்டம் ப்ரதய்ா௭௭கய்ாதும் தவ்ம் 

அரஹ்ஸி ௧௭ 

 ப்ரதய்ா௭௭கய்ாய ஹி மாம் பீரு பரிதாபம் கமிஷ்யஸி 

  ரமணநா௭பிஹதம்யவ புரூரவஸம் உரவ்ஶீ ௧௮ 

 அம்குள்யா ந ஸமமா ராமமா மம யுதம்த ஸ மாநுஷ:  

 தவ பாக்மயந ஸம்ப்ராப்தம் பஜஸ்வ வரவரண்ிநி   ௧௯ 

 ஏவம் உக்தா து கவமதஹீ க்ருதத்ா ஸம்ரக்த மலா நா 

 அப்ரவீத ்பருஷம் வாக்யம் ரஹிமத ராக்ஷஸா௭திபம் ௨0 

 கதம் கவஶ்ரவணம் மதவம் ஸரவ் பூத நமஸ்க்ருதம் 

 ப்ராதரம் வ்யபதிஶ்ய தவ்ம் அஶுபம் கரத்ும் இ  ்ஸி 

௨௧ 

 அவஶ்யம் விநஶிஷ்யநத்ி ஸரம்வ ராவண ராக்ஷஸாஃ 
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 மயஷாம் தவ்ம் கரக்மஶா ராஜா துரப்ுதத்ி: 

அஜிமதநத்ர்ியஃ ௨௨ 

 அபஹ்ருதய் ஶசீம் பாரய்ாம் ஶகய்ம் இநத்ர் ஸ்ய 

ஜீவிதும் 

 ந து ராம ஸ்ய பாரய்ாம் மாம் அபநீயா௭ஸ்தி ஜீவிதம்  

௨௩ 

 ஜீமவ  ச்ிரம் வஜ்ர தர ஸ்ய ஹஸ்தாத ் 

 ஶசீம் ப்ரதர்ுஷ்ய அப்ரதிரூப ரூபாம் 

 ந மாதர்ுஶீம் ராக்ஷஸ தரஷ்யிதவ்ா 

 பீதா௭ம்ருதஸ்யா௭பி தவா௭ஸ்தி மமாக்ஷஃ ௨௪ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட அஷ்ட  

 தவ்ாரிம்ஶ ஸ்ஸரக்: 

ஏயகாந பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

 ஸீதாயா வ நம் ஶ்ருதவ்ா தஶக்ரவீஃ ப்ரதாபவாந ்

 ஹஸ்மத ஹஸ்தம் ஸமாஹதய்  கார ஸுமஹ தவ்புஃ 

௧ 

 ஸ கமதிலீம் புந ரவ்ாக்யம் பபாமஷ   தமதா ப்ருஶம் 

 ந உநம்தத்யா ஶ்ருஸதௌ மநம்ய மம வீரய் பராக்ரஸமௌ 

௨ 

 உதவ்மஹயம் புஜாப்யாம் து மமதிநீம் அம்பமர ஸ்திதஃ 

 ஆபிமபயம் ஸமுதர்ம்   ஹநய்ாம் ம்ருதய்ும் ரமண 

ஸ்திதஃ ௩ 

 அரக்ம் ருநத்ய்ாம் ஶகர ஸ்தீக்்ஷகண ரவ்ிபிநத்ய்ாம் 

ஹி மஹீ தலம் 

 காம ரூபிணம் உநம்தம்த பஶ்ய மாம் காமதம் பதிம் ௪ 

 ஏவம் உக்தவத ஸ்தஸ்ய ராவண ஸ்ய ஶிகி ப்ரமப 

 க்ருதத் ஸ்ய ஹரி பரய்நம்த ரக்மத மநதம்ர பபூவதுஃ  ௫ 

 ஸதய்ஃ ஸஸௌம்யம் பரிதய்ஜ்ய பிக்ஷு ரூபம் ஸ 

ராவணஃ 

 ஸ்வம் ரூபம் கால ரூபா௭௭பம் மபமஜ 

கவஶ்ரவணா௭நுஜஃ ௬ 

 ஸம்ரகத் நயநஃ ஶ்ரீமாம் ஸ்தப்த கா0 ந குண்டலஃ 

 க்மராமதந மஹதா௭௭விஷ்மடா நீல ஜீமூத ஸநந்ிப: 
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 தஶா௭௭ஸ்யஃ காரம்ுகீ பாண ீபபூவ க்ஷணதா ரஃ ௭ 

 ஸ பரிவ்ராஜக   ்தம் மஹா காமயா விஹாய தத ்

 ப்ரதிமபமத ஸ்வகம் ரூபம் ராவமணா ராக்ஷஸா௭திபஃ 

௮ 

 ஸம்ரகத் நயநஃ க்மராதா ஜ்ஜீமூத நி ய ப்ரபஃ 

 ரக்தா௭ம்பர தர ஸ்தஸ்ஸதௌ ஸ்தர் ீரதந்ம் ப்மரக்்ஷய 

கமதிலீம் ௯ 

 ஸ தாம் அஸித மகஶா௭நத்ாம் பாஸ்கர ஸ்ய ப்ரபாம் 

இவ 

 வஸநா௭௭பரமணாமபதாம் கமதிலீம் 

ராவமணா௭ப்ரவீத ்௧0 

 தர்ிஷு மலாமகஷு விகய்ாதம் யதி பரத்ாரம் இ  ்ஸி 

 மாம் ஆஶ்ரய வராமராமஹ தவா௭ஹம் ஸதர்ுஶஃ பதிஃ 

௧௧ 

 மாம் பஜஸ்வ சிராய தவ்ம் அஹம் ஶ்லாக்ய ஸ்தவ 

ப்ரியஃ 

 கநவ  ா௭ஹம் க்வசி தப்தம்ர கரிஷ்மய தவ விப்ரியம் 

௧௨ 

 தய்ஜ்யதாம் மாநுமஷா பாமவா மயி பாவஃ ப்ரணயீதாம் 

 ராஜ்யா   ்ய்ுதம் அஸிதத்ா௭ரத்ம் ராமம் 

பரிமிதா௭௭யுஷம்௧௩ 

 கக ரக்ுகணர ்அநுரகத்ா௭ஸி மூமட பண்டித மாநிநி 

 யஃ ஸ்தர்ியா வ நா தர்ாஜ்யம் விஹாய 

ஸஸுஹ்ருஜ்ஜநம் 

 அஸ்மிந ்வ்யாளா௭நு ரிமத வமந வஸதி துரம்திஃ ௧௪ 

 இ தய்ுகத்வ்ா கமதிலீம் வாக்யம் ப்ரியா௭ரஹ்ாம் ப்ரிய 

வாதிநீம் 

 அபிகம்ய ஸ துஷ்டா௭௭தம்ா ராக்ஷஸ: காம மமாஹித: 

௧௫ 

 ஜக்ராஹ ராவணஃ ஸீதாம் புதஃ மக மராஹிணம்ீ இவ 

௧௬ 

 வாமமந ஸீதாம் பதம்ா௭க்ஷீம் மூரத்மஜஷு கமரண ஸஃ 
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 ஊரம்வா ஸ்து தக்ஷிமண கநவ பரிஜக்ராஹ பாணிநா  

௧௭ 

 தம் தர்ுஷ்டவ்ா கிரி ஶ்ரும்கா௭௭பம் தீக்்ஷண தம்ஷ்டர்ம் 

மஹா புஜம் 

 ப்ராதர்வந ்ம்ருதய்ு ஸம்காஶம் பயா௭௭ரத்ா வந 

மதவதாஃ ௧௮ 

 ஸ   மாயாமமயா திவ்யஃ கர யுக்தஃ கர ஸ்வநஃ 

 ப்ரதய்௭தர்ுஶ்யத மஹமா௭0மகா ராவண ஸ்ய மஹா 

ரதஃ ௧௯ 

 தத ஸ்தாம் பருகஷ ரவ்ாகக்ய ரப்ரத்ஸ்யந ்ஸ மஹா 

ஸ்வநஃ 

 அ0மகநா௭௭தாய கவமதஹீம் ரதம் ஆமராபய தத்தா 

௨0 

 ஸா க்ருஹீதா௭தி சுகம்ராஶ ராவமணந யஶஸ்விநீ 

 ராமமதி ஸீதா துஃகா௭ரத்ா ராமம் தூர கதம் வமந ௨௧ 

 தாம் அகாமாம் ஸ காமா௭ரத்ஃ பநந்மகநத்ர் வதூம் இவ 

 விமவஷ்டமாநாம் ஆதாய உதப்பாதா௭த ராவணஃ ௨௨ 

 ததஃ ஸா ராக்ஷமஸநத்ம்ரண ஹ்ரியமாணா 

விஹாயஸா 

 ப்ருஶம் சுகம்ராஶ மதம்தவ ப்ராநத் சிதத்ா யதா௭௭துரா 

௨௩ 

 ஹா லக்்ஷமண மஹா பாமஹா குரு சிதத் ப்ரஸாதக 

 ஹ்ரியமாணாம் ந ஜாநீமஷ ரக்ஷஸா காம ரூபிணா ௨௪ 

 ஜீவிதம் ஸுகம் அரத்ாம் ஶ்  தரம் மஹமதாஃ பரிதய்ஜந ்

 ஹ்ரியமாணாம் அதரம்மண மாம் ராகவ ந பஶ்யஸி 

௨௫ 

 நநு நாமா௭விநீதாநாம் விமநதா௭ஸி பரம்தப 

 கதம் ஏவம் விதம் பாபம் ந தவ்ம் ஶாஸ்தி ஹி ராவணம் 

௨௬ 

 நநு ஸதம்யா௭விநீதஸ்ய தர்ுஶ்யமத கரம்ணஃ பலம் 

 காமலா௭பி அ0கீ பவதய்௭தர் ஸஸ்யாநாம் இவ பகத்மய 

௨௭ 

 ஸ கரம் க்ருதவாந ்ஏதத ்காமலாப ஹத ம தநஃ 
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 ஜீவிதா௭நத்கரம் மகாரம் ராமா தவ்்யஸநம் ஆப்நுஹி 

௨௮ 

 ஹநம்ததாநீம் ஸகாமா௭ஸ்து ககமகயீ ஸஹ 

பாநத்கவஃ  

 ஹ்ரிமயயம் தரம் காமஸ்ய தரம்பதநீ் யஶஸ்விநஃ ௨௯ 

 ஆமநத்ர்மய ஜநஸ்தாமந கரண்ிகாராந ் ஸுபுஷ்பிதாந ்

 க்ஷிப்ரம் ராமாய ஶம்ஸதவ்ம் ஸீதாம் ஹரதி ராவணஃ 

௩0 

 மால்யவநத்ம் ஶிகரிணம் வநம்த ப்ரஸ்ரவணம் கிரிம் 

 க்ஷிப்ரம் ராமாய ஶம்ஸதவ்ம் ஸீதாம் ஹரதி ராவணஃ 

௩௧ 

 ஹம்ஸ காரம்டவா௭௭கீரண்ாம் வநம்த மகாதாவரம்ீ 

நதீம் 

 க்ஷிப்ரம் ராமாய ஶம்ஸதவ்ம் ஸீதாம் ஹரதி ராவணஃ 

௩௨ 

 கதவதாநி   யாநய்௭ஸ்மிந ்வமந விவித பாதமப 

 நமஸ்கமராம்ய௭ஹம் மதப்மயா பரத்ுஃ ஶம்ஸத மாம் 

ஹ்ருதாம் ௩௩ 

 யாநி காநி சித௭ப்ய௭தர் ஸதத்வ்ாநி நிவஸநத்ி உத 

 ஸரவ்ாணி ஶரணம் யாமி ம்ருக பக்ஷி கணாந ்அபி ௩௪ 

 ஹ்ரியமாணாம் ப்ரியாம் பரத்ுஃ ப்ராமணப்மயா௭பி 

கரயீஸீம் 

 விவஶா௭௭பஹ்ருதா ஸீதா ராவமண மநதி ஶம்ஸத ௩௫ 

 விதிதவ்ா மாம் மஹா பாஹு: அமுதர்ா௭பி மஹா பலஃ 

 ஆமநஷ்யதி பராக்ரம்ய கவவஸ்வத ஹ்ருதாம் அபி 

௩௬ 

ஸா ததா கருணா வாம ா விலபம்தீ ஸுதுஃகிதா  

வநஸ்பதி கதம் க்ருதர்ம் ததரஶ்ா௭௭யத மலா நா  ௩௭ 

ஸா தம் உதவ்ீக்்ஷய ஸுஶ்மராண ீராவண ஸ்ய வஶம் 

கதா  

ஸமா௭௭க்ரம்த பயபரா துஃமகாப கதயா கிரா  ௩௮ 

ஜடாமயா பஶ்ய மா மா௭௭ரய் ஹ்ரியமாணாம் 

அநாதவத ் 
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அமநந ராக்ஷமஸம்தம்ரண கருணம் பாப கரம்ணா ௩௯ 

கநஷ வாரயிதும் ஶகய் ஸ்தவ கர்ூமரா நிஶா  ர: 

ஸதத்வ்வாந ்ஜிதகாஶீ   ஸாயுத ஶ்க வ துரம்தி: ௪0 

ராமாய து யதா ததத்வ்ம் ஜடாமயா ஹரணம் மம 

லக்்ஷமணாய   த தஸ்ரவ்ம் ஆகய்ாதவ்யம் அமஶஷதஃ 

௪௧ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட ஏமகாந 

பம் ாஶ ஸ்ஸரக்: 

பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

 தம் ஶப்தம் அவஸுப்தஸ்து ஜடாயு: அத ஶுஶ்ருமவ 

 நிரக்ீ்ஷய ராவணம் க்ஷிப்ரம் கவமதஹீம்   ததரஶ் ஸஃ 

௧ 

 ததஃ பரவ்த கூடா௭௭ப ஸ்தீக்்ஷண துண்டஃ கமகாதத்மஃ 

 வநஸ்பதிகதஃ ஶ்ரீமாந ்வ்யாஜஹார ஶுபாம் கிரம் ௨ 

 தஶக்ரவீ ஸ்திமதா தரம்ம புராமண ஸதய் ஸம்ஶ்ரயஃ 

 ஜடாயு ரந்ாம நாம்நா௭ஹம் க்ருதர் ராமஜா மஹாபலஃ 

௩ 

 ராஜா ஸரவ் ஸ்ய மலாக ஸ்ய மமஹநத்ர் வருமணாபமஃ 

 மலாகாநாம்   ஹிமத யுக்மதா ராமமா 

தஶரதா௭௭தம்ஜஃ ௪ 

 தஸ்கயஷா மலாக நாதஸ்ய தரம்பதநீ் யஶஸ்விநீ 

 ஸீதா நாம வராமராஹா யாம் தவ்ம் ஹரத்ும் 

இமஹ  ்ஸி ௫ 

 கதம் ராஜா ஸ்திமதா தரம்ம பர தாராந ்பராம்ருமஶத ்

 ரக்ஷணயீா விமஶமஷண ராஜ தாரா மஹாபல  ௬ 

 நிவரத்ய மதிம் நீ ாம் பர தாரா௭பிமரஶ்நாத ்

 ந தத ்ஸமா மர தத்ீமரா யத ்பமரா௭ஸ்ய விகரஹ்மயத ்௭ 

 யதா௭௭தம்ந ஸ்ததா௭நம்யஷாம் தாரா ரக்்ஷயா 

விபஶ்சிதா  ௮ 

 அரத்ம் வா யதி வா காமம் ஶிஷ்டாஃ ஶாஸ்தம்ரஷு 

அநாகதம் 

 வ்யவஸ்யநத்ி ந ராஜாமநா தரம்ம் ஸபௌலஸ்தய் நநத்ந 

௯ 
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 ராஜா தரம் ஶ்  காம ஶ்  தர்வ்யாணாம் ம ாதத்மமா 

நிதிஃ 

 தரம்ஃ ஶுபம் வா பாபம் வா ராஜ மூலம் ப்ரவரத்மத ௧0 

 பாப ஸ்வபாவ ஶ் பலஃ கதம் தவ்ம் ரக்ஷஸாம் வர 

 ஐஶ்வரய்ம் அபிஸம்ப்ராப்மதா விமாநம் இவ துஷ்கர்ுதி: 

௧௧ 

 காம0 ஸ்வபாமவா மயா யஸ்ய ந ஶகய்ஃ பரிமாரஜ்ிதும் 

 ந ஹி துஷ்டா௭௭தம்நாம் ஆரய் மா வஸதி ஆலமய 

சிரம் ௧௨ 

 விஷமய வா புமர வா மத யதா ராமமா மஹாபலஃ 

 நா௭பராதய்தி தரம்ாதம்ா கதம் தஸ்யா௭பராதய்ஸி ௧௩ 

 யதி ஶூரப்ணகா மஹமதா: ஜநஸ்தாந கதஃ கரஃ 

 அதிவ்ருதம்தா ஹதஃ பூரவ்ம் ராமமணா௭கல்ிஷ்ட 

கரம்ணா ௧௪ 

 அதர் ப்ரூஹி யதா ததத்வ்ம் மகா ராம ஸ்ய வ்யதிக்ரமஃ 

 யஸ்ய தவ்ம் மலாக நாத ஸ்ய ஹ்ருதவ்ா பாரய்ாம் 

கமிஷ்யஸி ௧௫ 

 க்ஷிப்ரம் விஸ்ருஜ கவமதஹீம் மா தவ்ா மகாமரண 

 க்ஷுஷா 

 தமஹ தத்ஹந பூமதந வ்ருதர்ம் இநத்ர்ா௭ஶநி ரய்தா 

௧௬ 

 ஸரப்ம் ஆஶவீிஷம் பதத்வ்ா வஸ்தர்ா௭நம்த 

நா௭வபுதய்மஸ 

 க்ரவீாயாம் ப்ரதிமுக்தம்   கால பாஶம் ந பஶ்யஸி ௧௭ 

 ஸ பாரஃ ஸஸௌம்ய பரத்வ்மயா மயா நரம் 

நா௭வஸாதமயத ்

 தத௭நந்ம் உபமபாகத்வ்யம் ஜீரய்மத யத ்அநாமயம் ௧௮ 

 யத ்க்ருதவ்ா ந பமவ தத்ரம்மா ந கீரத்ி ரந் யமஶா புவி 

 ஶரரீஸ்ய பமவத ்மகதஃ க ஸ்தத ்கரம் ஸமா௭௭ மரத ்

௧௯ 

 ஷஷ்டி வரஷ் ஸஹஸ்ராணி மம ஜாதஸ்ய ராவண 

 பிதர்ு கபதாமஹம் ராஜ்யம் யதாவத ்அநுதிஷ்டதஃ ௨0 

 வ்ருதம்தா௭ஹம் தவ்ம் யுவா தநவ்ீ ஸஶர: கவசீ ரதீ  
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 ததா௭ப்யா௭௭தாய கவமதஹீம் குஶலீ ந கமிஷ்யஸி 

௨௧ 

 ந ஶக்த ஸ்தவ்ம் பலாத ்ஹரத்ும் கவமதஹீம் மம 

பஶ்யதஃ 

 மஹதுபி ரந்ய்ாய ஸம்யுக்கத ரத்ர்ுவாம் மவதஶ்ருதீம் 

இவ ௨௨ 

 யுதய்ஸ்வ யதி ஶூமரா௭ஸி முஹூரத்ம் திஷ்ட ராவண 

 ஶயிஷ்யமஸ ஹமதா பூஸமௌ யதா பூரவ்ம் கர ஸ்ததா 

௨௩ 

 அஸக்ருத ்ஸம்யுமக மயந நிஹதா கததய் தாநவாஃ 

 நசிரா  ச்ீர வாஸா ஸ்தவ்ாம் ராமமா யுதி வதிஷ்யதி ௨௪ 

 கிம் நு ஶக்யம் மயா கரத்ும் கஸதௌ தூரம் 

நர்ுபா௭௭தம்ஸஜௌ 

 க்ஷிப்ரம் தவ்ம் நஶ்யமஸ நீ  தமயா ரப்ீமதா ந ஸம்ஶயஃ 

௨௫ 

 ந ஹி மம ஜீவமாநஸ்ய நயிஷ்யஸி ஶுபாம் இமாம் 

 ஸீதாம் கமல பதர்ா௭க்ஷீம் ராம ஸ்ய மஹஷீம் ப்ரியாம் 

௨௬ 

 அவஶ்யம் து மயா காரய்ம் ப்ரியம் தஸ்ய மஹாதம்நஃ 

 ஜீவிமதநா௭பி ராம ஸ்ய ததா தஶரத ஸ்ய   ௨௭ 

 திஷ்ட திஷ்ட தஶக்ரவீ முஹூரத்ம் பஶ்ய ராவண 

 யுதத்ா௭௭திதய்ம் ப்ரதாஸ்யாமி யாவத ்ப்ராணம் 

நிஶா ர ௨௮ 

 வ்ருநத்ாத ்இவ பலம் தவ்ாம் து பாதமயயம் 

ரமதாதத்மாத ்௨௯ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட பம் ாஶ 

ஸ்ஸரக்: 

ஏக பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

 இ தய்ுகத் ஸ்ய யதா நய்ாயம் ராவண ஸ்ய ஜடாயுஷா 

 க்ருதத்ஸ்யா௭க்நிநிபாஃ ஸரவ்ா மரஜு ரவ்ிம்ஶதி 

தர்ுஷ்டயஃ ௧ 

 ஸம்ரகத் நயநஃ மகாபாத ்தப்த கா0 ந குண்டலஃ 
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 ராக்ஷமஸநத்ம்ரா௭பிதுதர்ாவ பதமகநத்ர்ம் அமரஷ்ணஃ 

௨ 

 ஸ ஸம்ப்ரஹார ஸ்துமுல ஸ்தமயா ஸ்தஸ்மிந ்மஹா 

வமந 

 பபூவ வாமதாதத்தமயா ரம்மகமயா ரக்கமந யதா ௩ 

 த தப்பூவா௭தப்ுதம் யுதத்ம் க்ருதர் ராக்ஷஸமயா ஸ்ததா 

 ஸபக்ஷமயா ரம்ால்யவமதா ரம்ஹா பரவ்தமயா ரிவ ௪ 

 தமதா நாளகீ நாராக  ஸ்தீக்்ஷணா௭க்கர ஶ்  

விகரண்ிபிஃ 

 அப்யவரஷ் நம்ஹா மகாகர ரக்்ருதர் ராஜம் மஹாபலஃ 

௫ 

 ஸ தாநி ஶர ஜாலாநி கர்ுதர்ஃ பதர்ரமதஶ்வரஃ 

 ஜடாயுஃ ப்ரதிஜக்ராஹ ராவணா௭ஸ்தர்ாணி ஸம்யுமக 

௬ 

 தஸ்ய தீக்்ஷண நகாப்யாம் து  ரணாப்யாம் மஹாபலஃ 

  கார பஹுதா காதம்ர வ்ரணாந ்பதக ஸதத்மஃ ௭ 

 அத கம்ராதா தத்ஶக்ரமீவா ஜக்ராஹ தஶ மாரக்ணாந ்

 ம்ருதய்ு தண்ட நிபாந ்மகாராந ்ஶதர்ு மரத்ந கா0க்ஷயா 

௮ 

 ஸ கத ரப்ாகண ரம்ஹா வீரய்ஃ பூரண் முக்கத: 

அஜிஹ்மககஃ 

 பிமபத நிஶிகத ஸ்தீக்்ஷகண ரக்்ருதர்ம் மகாகரஃ 

ஶிலீமுககஃ  ௯ 

 ஸ ராக்ஷஸ ரமத பஶ்யந ்ஜாநகீம் பாஷ்ப மலா நாம் 

 அசிநத்யிதவ்ா பாணாம் ஸ்தாந ்ராக்ஷஸம் 

ஸம௭பிதர்வத ்௧0 

 தமதா௭ஸ்ய ஸ ஶரம்  ாபம் முக்தா மணி விபூஷிதம் 

  ரணாப்யாம் மஹாமதஜா பபம்ஜ பதமகஶ்வரஃ ௧௧ 

 தமதா௭நய்த ்தநு ராதாய ராவண: கம்ராத மூரச்ித: 

 வவரஷ் ஶர வரஷ்ாணி ஶதமஶா௭த ஸஹஸ்ரஶ:  ௧௨ 

 ஶகர: ஆவாரித ஸ்தஸ்ய ஸம்யுமக பதமகஶ்வர: 

 குலாயம் உப ஸம்ப்ராப்த: பக்ஷீவ ப்ரபஸபௌ ததா  ௧௩ 

 ஸ தாநி ஶர வரஷ்ாணி பக்ஷாப்யாம்   விதூய    
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  ரணாப்யாம் மஹாமதஜா பபம்ஜா௭ஸ்ய மஹ தத்நு: 

௧௪ 

 த   ்ா௭க்நிஸதர்ுஶம் தீப்தம் ராவண ஸ்ய ஶராவரம் 

 பக்ஷாப்யாம் ஸ மஹா வீமரா வ்யதுமநாத ்பதமகஶ்வரஃ 

௧௫ 

 காம் மநாரஶ் தாந ்திவ்யாந ்பிஶா  வதநாந ்கராந ்

 தாம் ஶ் ா௭ஸ்ய ஜவ ஸம்பநந்ாந ்ஜகாந ஸமமர பலீ ௧௬ 

 வரம் தர்ிமவணு ஸம்பநந்ம் காமகம் பாவகா௭ரச்ிஷம் 

 மணி மஹம விசிதர்ா௭0கம் பப0ஜ   மஹா ரதம் ௧௭ 

 பூரண்  நத்ர் ப்ரதீகாஶம்  தர்ம்   வ்யஜகநஃ ஸஹ 

 பாதயா மாஸ மவமகந க்ராஹிபீ ராக்ஷகஸ ஸ்ஸஹ   

௧௮ 

 ஸாரமத ஶ் ா௭ஸ்ய மவமகந தும்மட கநவ மஹத ்ஶிர: 

 புநரவ்்யபாஹரத ்ஶ்ரீமாந ்பக்ஷி ராமஜா மஹாபல: ௧௯ 

 ஸ பக்ந தநவ்ா விரமதா ஹதா௭ஶ்மவா ஹத ஸாரதிஃ 

 அம்மக நா௭௭தாய கவமதஹீம் பபாத புவி ராவணஃ ௨0 

 தர்ுஷ்டவ்ா நிபதிதம் பூஸமௌ ராவணம் பக்ந வாஹநம் 

 ஸாது ஸாதவ்ிதி பூதாநி க்ருதர் ராஜம் அபூஜயந ்௨௧ 

 பரிஶ்ராநத்ம் து தம் தர்ுஷ்டவ்ா ஜரயா பக்ஷி யூதபம் 

 உதப்பாத புந ரஹ்்ருஷ்மடா கமதிலீம் க்ருஹ்ய 

ராவணஃ ௨௨ 

 தம் ப்ரஹ்ருஷ்டம் நிதாயா௭0மக ராவணம் 

ஜநகா௭௭தம்ஜாம் 

 க  ்ம்தம் கடக் மஶஷம்   ப்ரணஷ்ட ஹத ஸாதநம்   

௨௩ 

 க்ருதர்ராஜஃ ஸமுதப்தய் ஸம௭பிதர்ுதய் ராவணம்   

 ஸமாவாரய்0 மஹாமதஜா ஜடாயு: இதம் அப்ரவீத ்௨௪ 

 வஜ்ர ஸம்ஸ்பரஶ்  பாணஸ்ய பாரய்ாம் ராம ஸ்ய 

ராவண 

 அல்ப புதம்த ஹரஸி ஏநாம் வதாய கலு ரக்ஷஸாம் ௨௫ 

 ஸ மிதர் பநத்ுஃ ஸா மாதய்ஃ ஸ பலஃ ஸ பரி  ்தஃ 

 விஷ பாநம் பிபஸி ஏதத ்பிபாஸித இமவாதகம் ௨௬ 

 அநுபநத்ம் அஜாநநத்ஃ கரம்ணாம் அவி க்ஷணாஃ 
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 ஶீக்ரம் ஏவ விநஶ்யநத்ி யதா தவ்ம் விநஶிஷ்யஸி ௨௭ 

 பதத் ஸ்தவ்ம் கால பாமஶந க்வ கத ஸ்தஸ்ய 

மமாக்்ஷயமஸ 

 வதாய படிஶம் க்ருஹ்ய ஸா௭மிஷம் ஜலமஜா யதா 

௨௮ 

 ந ஹி ஜாது துராதரஸ்ஷௌ காகுதஸ்்ஸதௌ தவ ராவண 

 தரஷ்ணம்  ா௭௭ஶ்ரம ஸ்யா௭ஸ்ய க்ஷமிஷ்மயமத து 

ராகஸவௌ ௨௯ 

 யதா தவ்யா க்ருதம் கரம் பீருணா மலாக கரஹ்ிதம் 

 தஸ்கரா  ரிமதா மாரம்கா கநஷ வீர நிமஷவிதஃ  ௩0 

 யுதய்ஸ்வ யதி ஶூமரா௭ஸி முஹூரத்ம் திஷ்ட ராவண 

 ஶயிஷ்யமஸ ஹமதா பூஸமௌ யதா ப்ராதா கர ஸ்ததா 

௩௧ 

 பமரத காமல புருமஷா யத ்கரம் ப்ரதிபதய்மத 

 விநாஶா யா௭௭தம்மநா௭தரம்்யம் ப்ரதி பநம்நா௭ஸி 

கரம் தத ்௩௨ 

 பாபா௭நுபநம்தா கவ யஸ்ய கரம்ணஃ மகா நு தத ்

புமாந ்

 குரவ்ீத மலாகா௭திபதிஃ ஸ்வயம்பூ ரப்கவாந ்அபி ௩௩ 

 ஏவம் உக்தவ்ா ஶுபம் வாகய்ம் ஜடாயு ஸ்தஸ்ய 

ரக்ஷஸஃ 

 நிபபாத ப்ருஶம் ப்ருஷ்மட தஶக்ரவீ ஸ்ய வீரய்வாந ்௩௪ 

 தம் க்ருஹீதவ்ா நகக ஸ்தீக்்ஷகண ரவ்ிததார 

ஸமநத்தஃ 

 அதிரூமடா கஜா௭௭மராமஹா யதா ஸ்யா தத்ுஷ்ட 

வாரணம் ௩௫ 

 விததார நககர ்அஸ்ய துண்டம் ப்ருஷ்மட ஸமரப்யந ்

 மகஶாம் ஶ்ம ா தப்ாடயா மாஸ நக பக்ஷ முகா௭௭யுதஃ 

௩௬ 

 ஸ ததா க்ருதர் ராமஜந க்லிஶ்யமாமநா முஹு 

ரம்ுஹுஃ 

 அமரஷ் ஸ்புரி மதாஷ்டஃ ஸந ்ப்ராகம்பத ஸ ராவண: 

௩௭ 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகிராமாயணம் 

அரண்யகாம்ட: 
 

Page 157 of 231 
 

 ஸ பரிஷ்வஜ்ய கவமதஹீம் வாமம நா௭0மகந ராவணஃ 

 தமலநா௭பி ஜகாநா௭௭ஶு ஜடாயும் க்மராத மூரச்ிதஃ 

௩௮ 

 ஜடாயு ஸ்தம் அதிக்ரம்ய துண்மடநா௭ஸ்ய ககா௭திபஃ 

 வாம பாஹூந ்தஶ ததா வ்யபாஹரத ்அரிம்தமஃ ௩௯ 

ஸம் ச்ிநந் பாமஹா: ஸதக்யவ பாஹவ: 

ஸஹஸா௭பவந ் 

விஷ ஜ்வாலா௭௭வள ீயுகத்ா: வல்மீகா திவ பநந்ாகா: ௪0 

 ததஃ க்ருதம்தா தஶக்ரவீஃ ஸீதாம் உதஸ்்ருஜ்ய ராவண: 

 முஷ்டிப்யாம்  ரணாப்யாம்   க்ருதர் ராஜம் 

அமபாதயத ்௪௧ 

 தமதா முஹூரத்ம் ஸம்க்ராமமா பபூவா௭துல 

வீரய்மயாஃ 

 ராக்ஷஸாநாம்   முக்ய ஸ்ய பக்ஷிணாம் ப்ரவர ஸ்ய   

௪௨ 

 தஸ்ய வ்யாய  ்மாந ஸ்ய ராமஸ்யா௭ரம்த ஸ ராவணஃ 

 பஸக்ஷௌ பாரஶ்்ஸவௌ   பாஸதௌ   கடக்ம் உதத்ர்ுதய் 

மஸா௭ ச்ிநத ்௪௩ 

 ஸ சிநந் பக்ஷஃ ஸஹஸா ரக்ஷஸா ஸரௌதர் கரம்ணா 

 நிபபாத ஹமதா க்ருதம்ரா தரண்யாம் அல்ப ஜீவிதஃ ௪௪ 

 தம் தர்ுஷ்டவ்ா பதிதம் பூஸமௌ க்ஷதஜா௭௭ரத்ர்ம் 

ஜடாயுஷம் 

 அப்யதாவத கவமதஹீ ஸ்வ பநத்ும் இவ துஃகிதா ௪௫ 

 தம் நீல ஜீமூத நிகாஶ கல்பம் 

 ஸு பாண்டுமராரஸ்கம் உதார வீரய்ம் 

 ததரஶ் ல0காதிபதிஃ ப்ருதிவ்யாம் 

 ஜடாயுஷம் ஶாநத்ம் இவா௭க்நிதாவம் ௪௬ 

 தத ஸ்து தம் பதர்ரதம் மஹீதமல 

 நிபாதிதம் ராவண மவக மரத்ிதம் 

 புநஃ பரிஷ்வஜ்ய ஶஶி ப்ரபா௭௭நநா 

 ருமராத ஸீதா ஜநகா௭௭தம்ஜா ததா  ௪௭ 
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 இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட ஏக பம் ாஶ 

ஸ்ஸரக்: 

த்வி பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

 தம் அல்ப ஜீவிதம் பூஸமௌ ஸ்புரநத்ம் ராக்ஷஸா௭திபஃ 

 ததரஶ் க்ருதர்ம் பதிதம் ஸமீமப ராகவா௭௭ஶ்ரமாத ்௧ 

 ஸா து தாரா௭திப முகீ ராவமணந ஸமீக்்ஷய தம் 

 க்ருதர் ராஜம் விநிஹதம் விலலாப ஸுதுஃகிதா ௨ 

 ஆலிம்க்ய கர்ுதர்ம் நிஹதம் ராவமணந பலீயஸா  

 விலலாப ஸுது:கா௭௭ரத்ா ஸீதா ஶஶி நிபா௭௭நநா  ௩ 

 நிமிதத்ம் லக்ஷண ஜ்ஞாநம் ஶகுநி ஸ்வர தரஶ்நம் 

 அவஶ்யம் ஸுக துஃமகஷு நராணாம் ப்ரதிதர்ுஶ்யமத 

௪ 

 ந நூநம் ராம ஜாநா௭ஸி மஹத ்வ்யஸநம் ஆதம்ந: 

 தாவநத்ி நூநம் காகுதஸ்்த மத௭ரத்ம் ம்ருக பக்ஷிணஃ ௫ 

அயம் ஹி பாப  ாமரண மாம் தர்ாதும் அபிஸம்கத: 

மஶமத விநிஹமதா பூஸமௌ மமா௭பாக்யாத ்விஹம்கம: 

௬ 

 தர்ாஹி மாம் அதய் காகுதஸ்்த லக்்ஷமமணதி 

வரா௭0கநா 

 ஸுஸம்தர்ஸ்தா ஸமாக்ரநத்   ்ர்ுண்வதாம் து 

யதா௭நத்ிமக ௭ 

 தாம் க்லிஷ்ட மால்யா௭௭பரணாம் விலபநத்ீம் 

அநாதவத ்

 அப்யதாவத கவமதஹீம் ராவமணா ராக்ஷஸா௭திபஃ ௮ 

 தாம் லதாம் இவ மவஷ்டநத்ீம் ஆலி0கநத்ீம் மஹா 

தர்ுமாந ்

 மு0  மு0ம தி பஹுஶஃ ப்ரவதந ்ராக்ஷஸா௭திபஃ ௯ 

 க்மராஶநத்ீம் ராம ராமமதி ராமமண ரஹிதாம் வமந  

 ஜீவிதா௭நத்ாய மகமஶஷு ஜக்ராஹா௭நத்க ஸநந்ிபஃ 

௧0 

 ப்ரதரஷ்ிதாயாம் கவமதஹ்யாம் பபூவ ஸ  ரா௭ ரம் 

 ஜகத ்ஸரவ்ம் அமரய்ாதம் தமஸா௭நம்தந ஸம்வ்ருதம் 

௧௧ 
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ந வாதி மாருத ஸ்ததர் நிஷ்ப்ரமபா௭பூ தத்ிவாகர:  ௧௨ 

 தர்ுஷ்டவ்ா ஸீதாம் பராம்ருஷ்டாம் தீநாம் திவ்மயந 

 க்ஷுஷா 

 க்ருதம் காரய்ம் இதி ஶ்ரீமாந ்வ்யாஜஹார பிதாமஹஃ 

௧௩ 

 ப்ரஹ்ருஷ்டா வ்யதிதா ஶ் ா௭௭ஸந ்ஸரம்வ மத 

பரமரஷ்யஃ 

 தர்ுஷ்டவ்ா ஸீதாம் பராம்ருஷ்டாம் தண்டகா௭ரண்ய 

வாஸிநஃ 

 ராவண ஸ்ய விநாஶம்   ப்ராப்தம் புதத்வ்ா யதர்ு  ்யா  

௧௪ 

 ஸ து தாம் ராம ராமமதி ருதநத்ீம் லக்்ஷமமணதி   

 ஜகாம ஆதாய  ா௭௭காஶம் ராவமணா ராக்ஷமஸஶ்வர: 

௧௫ 

 தப்தா௭௭பரண ஸரவ்ா௭0கீ பீத ஸகௌமஶய வாஸநீ 

 ரராஜ ராஜபுதர் ீது விதய்ுத ்ஸஸௌதாமிநீ யதா ௧௬ 

 உதத்ூமதந   வஸ்தம்ரண தஸ்யாஃ பீமதந ராவணஃ 

 அதிகம் ப்ரதிபப்ராஜ கிரி ரத்ீப இவா௭க்நிநா  ௧௭ 

 தஸ்யாஃ பரம கள்யாண்யா ஸ்தாம்ராணி ஸுரபீணி   

 பதம் பதர்ாணி கவமதஹ்யா அப்யகீரய்நத் ராவணம் 

௧௮ 

 தஸ்யாஃ ஸகௌமஶயம் உதத்ூதம் ஆகாமஶ கநக ப்ரபம் 

 பஸபௌ  ா௭௭திதய் ராமகண தாம்ரம் அப்ரம் 

இவா௭௭தமப ௧௯ 

 தஸ்யா ஸ்த தவ்ிமலம் வக்தர்ம் ஆகாமஶ 

ராவணா௭0ககம் 

 ந ரராஜ விநா ராமம் விநாளம் இவ ப0கஜம் ௨0 

 பபூவ ஜலதம் நீலம் பிதத்வ்ா  நத்ர் இமவாதிதஃ 

 ஸுலலாடம் ஸுமகஶா௭நத்ம் பதம் கரப்ாபம் 

அவ்ரணம் ௨௧ 

 ஶுக்கலஃ ஸுவிமகல ரத்நக்தஃ ப்ரபாவதப்ி: 

அலம்க்ருதம் 
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 தஸ்யா ஸ்த தவ்ிமலம் வக்தர்ம் ஆகாமஶ 

ராவணா௭0ககம்   ௨௨ 

 ருதிதம் வ்யபம்ருஷ்டா௭ஸ்ரம்  நத்ர் வத ்ப்ரிய தரஶ்நம் 

 ஸு நாஸம்  ாரு தாம்மரா ஷ்டம் ஆகாமஶ ஹாடக 

ப்ரபம் ௨௩ 

 ராக்ஷமஸந ஸமாதூதம் தஸ்யா ஸ்த தவ் நம் ஶுபம் 

 ஶுஶுமப ந விநா ராமம் திவா  நத்ர் இமவாதிதஃ ௨௪ 

 ஸா மஹம வரண்ா நீலா௭0க0 கமதிலீ ராக்ஷஸா௭திபம் 

 ஶுஶுமப காம் நீ காம்சீ நீலம் மணிம் இவா௭௭ஶ்ரிதா 

௨௫ 

 ஸா பதம் ஸகௌர ீமஹமாபா ராவணம் ஜநகா௭௭தம்ஜா 

 விதய்ுதக்நம் இவா௭௭விஶ்ய ஶுஶுமப தப்த பூஷணா 

௨௬ 

 தரு ப்ரவாள ரக்தா ஸா நீலா௭0கம் ராக்ஷமஸஶ்வரம்  

 ப்ராமஶாபயத கவமதஹீ கஜம் கக்்ஷமயவ காம் நீ  ௨௭ 

 தஸ்யா பூஷண மகாமஷண கவமதஹ்யா 

ராக்ஷஸா௭திபஃ 

 பபூவ  பமலா நீலஃ ஸமகாஷ இவ மதாயதஃ ௨௮ 

 உதத்மா௭0கா  ய்ுதா தஸ்யாஃ புஷ்ப வ்ருஷ்டிஃ 

ஸமநத்தஃ 

 ஸீதாயா ஹ்ரியமாணாயாஃ பபாத தரண ீதமல ௨௯ 

 ஸா து ராவண மவமகந புஷ்ப வ்ருஷ்டிஃ ஸமநத்தஃ 

 ஸமாதூதா தஶக்ரவீம் புந: ஏவா௭ப்யவரத்த ௩0 

 அப்யவரத்த புஷ்பாணாம் தாரா 

கவஶ்ரவணா௭௭நுஜம் 

 நக்ஷதர் மாலா விமலா மமரும் நகம் இமவாநந்தம் ௩௧ 

  ரணாந ்நூபுரம் ப்ரஷ்டம் கவமதஹ்யா ரதந்பூஷிதம் 

 விதய்ு நம்ண்டல ஸம்காஶம் பபாத மதுர ஸ்வநம் ௩௨ 

 தாம் மமஹால்காம் இவா௭௭காமஶ தீப்யமாநாம் 

ஸ்வமதஜஸா 

 ஜகாம ஆகாஶம் ஆவிஶ்ய ஸீதாம் 

கவஶ்ரவணா௭௭நுஜஃ ௩௩ 

 தஸ்யா ஸ்தாந ்அக்நி வரண்ாநி பூஷணாநி மஹீதமல 
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 ஸமகாஷாணி அவகீரய்நத் க்ஷீணா ஸ்தாரா 

இவா௭ம்பராத ்௩௪ 

 தஸ்யாஃ ஸ்தநா௭நத்ராத ்ப்ரஷ்மடா ஹார ஸ்தாரா௭திப 

தய்ுதிஃ 

 கவமதஹ்யா நிபதந ்பாதி கம்மகவ ககநா   ்ய்ுதா ௩௫ 

 உதப்ாத வாதா௭பிஹதா நாநா தவ்ிஜ கணா யுதாஃ 

 மா கபரிதி விதூதா௭க்ரா வ்யாஜஹ்ரு ரிவ பாதபாஃ 

௩௬ 

 நளிநம்யா தவ்ஸ்த கமலா ஸ்தர்ஸ்த மீந ஜமல  ராஃ 

 ஸகீம் இவ கமதா   ்வ்ாஸாம்  அநவ்மஶா நத் 

கமதிலீம் ௩௭ 

 ஸமநத்ாத ்அபிஸம்பதய் ஸிம்ஹ வ்யாக்ர ம்ருக 

தவ்ிஜாஃ 

 அநவ்தாவம் ஸ்ததா மராஷாத ்ஸீதா   ்ாயா௭நு 

காமிநஃ ௩௮ 

 ஜல ப்ரபாதா௭ஸ்ர முகாஃ ஶ்ரும்ககஃ உ  ்ர்ித 

பாஹுபிஃ 

 ஸீதாயாம் ஹ்ரியமாணாயாம் விகம்ராஶநத்ீவ 

பரவ்தாஃ ௩௯ 

 ஹ்ரியமாணாம் து கவமதஹீம் தர்ுஷ்டவ்ா தீமநா 

திவாகரஃ 

 ப்ரவி தவ்ஸ்த ப்ரபஃ ஶ்ரீமாந ்ஆஸீத ்பாண்டுர மண்டலஃ 

௪0 

 நாஸ்தி தரம்ஃ குதஃ ஸதய்ம் நா௭௭ரஜ்வம் 

நா௭நர்ுஶம்ஸதா 

 யதர் ராம ஸ்ய கவமதஹீம் பாரய்ாம் ஹரதி ராவணஃ 

 இதி ஸரவ்ாணி பூதாநி கணஶஃ பரய்மதவயந ்௪௧ 

 விதர்ஸ்தகா தீந முகா ருருது : ம்ருக மபாதகாஃ 

 உதவ்ீ க்்ஷமயாதவ்ீக்்ஷய நயகந: ஆஸ்ர 

பாதாவிமலக்ஷணாஃ ௪௨ 

 ஸுப்ரமவபித காதர்ா ஶ்  பபூவு: வந மதவதாஃ 

 விக்மராஶநத்ீம் தர்ுடம் ஸீதாம் தர்ுஷ்டவ்ா துஃகம் ததா 

கதாம் ௪௩ 
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 தாம் து லக்்ஷமண ராமமதி க்மராஶநத்ீம் மதுர ஸ்வரம் 

 அமவக்ஷமாணாம் பஹுமஶா கவமதஹீம் தரண ீதலம் 

௪௪ 

 ஸ தாம் ஆகுல மகஶா௭நத்ாம் விப்ரம்ருஷ்ட 

விமஶஷகாம் 

 ஜஹாரா௭௭தம் விநாஶாய தஶக்ரமீவா மநஸ்விநீம் ௪௫ 

 தத ஸ்து ஸா  ாருததீ ஶுசி ஸ்மிதா   

 விநா க்ருதா பநத்ு ஜமநந கமதிலீ 

 அபஶ்யதீ ராகவ லக்்ஷமணா வுஸபௌ  

 விவரண் வகத்ர்ா பய பார பீடிதா   ௪௬ 

 இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட தவ்ி பம் ாஶ 

ஸ்ஸரக்: 

த்ரி  பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

 கம் உதப்தநத்ம் தம் தர்ுஷ்டவ்ா கமதிலீ 

ஜநகா௭௭தம்ஜா 

 துஃகிதா பரமமாதவ்ிக்நா பமய மஹதி வரத்ிநீ ௧ 

 மராஷ மராதந தாம்ரா௭க்ஷீ பீமா௭க்ஷம் 

ராக்ஷஸா௭திபம் 

 ருதம்தீ கருணம் ஸீதா ஹ்ரியமாமணதம் அப்ரவீத ்௨ 

 ந வ்யபதர்பமஸ நீ  கரம்ணா௭மநந ராவண 

 ஜ்ஞாதவ்ா விரஹிதாம் யந ்மாம் ம ாரயிதவ்ா 

பலாயமஸ ௩ 

 தவ்கயவ நூநம் துஷ்டாதம்ந ்பீருணா ஹரத்ும் இ  ்தா 

 மமா௭௭பவாஹிமதா பரத்ா ம்ருக ரூமபண மாயயா ௪ 

 மயா ஹி மாம் உதய்த ஸ்தர்ாதும் மஸா௭ப்யயம் 

விநிபாதிதஃ 

 க்ருதர் ராஜ: புராமணா௭ஸஸௌ ஶ்வஶுர ஸ்ய ஸகா மம  

௫ 

 பரமம் கலு மத வீரய்ம் தர்ுஶ்யமத ராக்ஷஸா௭தம 

 விஶ்ராவ்ய நாமமதயம் ஹி யுதம்த நா௭ஸ்மி ஜிதா 

தவ்யா ௬ 

 ஈதர்ுஶம் கரஹ்ிதம் கரம் கதம் க்ருதவ்ா ந லஜ்ஜமஸ 

 ஸ்தர்ியா ஶ்  ஹரணம் நீ  ரஹிமத து பரஸ்ய   ௭ 
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 கதயிஷ்யநத்ி மலாமகஷு புருஷாஃ கரம் குதஸ்ிதம் 

 ஸுநர்ுஶம்ஸம் அதரம்ிஷ்டம் தவ ஸஶௌண்டீரய் 

மாநிநஃ ௮ 

 திக் மத ஸஶௌரய்ம்   ஸதத்வ்ம்   யத ்தவ்யா கதிதம் 

ததா 

 குலா௭௭க்மராஶ கரம் மலாமக திக் மத  ாரிதர்ம் 

ஈதர்ுஶம் ௯ 

 கிம் கரத்ும் ஶக்யம் ஏவம் ஹி ய ஜ்ஜமவ கநவ தாவஸி 

 முஹூரத்ம் அபி திஷ்டஸ்வ ந ஜீவந ்ப்ரதியாஸ்யஸி ௧0 

 ந ஹி  க்ஷுஃ பதம் ப்ராப்ய தமயாஃ பாரத்ிவ புதர்மயாஃ 

 ஸ கஸநம்யா௭பி ஸமரத் ஸ்தவ்ம் முஹூரத்ம் அபி 

ஜீவிதும் ௧௧ 

 ந தவ்ம் தமயாஃ ஶர ஸ்பரஶ்ம் மஸாடும் ஶக்தஃ கதம் 

 ந 

 வமந ப்ரஜ்வலித ஸ்மயவ ஸ்பரஶ்ம் அகம்ந: விஹம்கமஃ 

௧௨ 

 ஸாது க்ருதவ்ா௭௭தம்நஃ பதய்ம் ஸாது மாம் மும்  

ராவண ௧௩ 

 ம தப்்ரதரஷ்ண ருஷ்மடா ஹி ப்ராதர்ா ஸஹ பதி ரம்ம 

 விதாஸ்யதி விநாஶாய தவ்ம் மாம் யதி ந மும் ஸி ௧௪ 

 மயந தவ்ம் வ்யவஸாமயந பலாந ்மாம் ஹரத்ும் இ  ்ஸி 

 வ்யவஸாயஃ ஸ மத நீ  பவிஷ்யதி நிர௭ரத்கஃ  ௧௫ 

 ந ஹ்ய௭ஹம் தம் அபஶ்யநத்ீ பரத்ாரம் விபுமதாபமம் 

 உதஸ்மஹ ஶதர்ு வஶகா ப்ராணாந ்தாரயிதும் சிரம் 

௧௬ 

 ந நூநம்  ா௭௭தம்நஃ ஶ்மரயஃ பதய்ம் வா 

ஸமமவக்ஷமஸ 

 ம்ருதய்ு காமல யதா மரத்ம்யா விபரதீாநி மஸவமத ௧௭ 

 முமூரஷ்ூணாம் ஹி ஸரம்வஷாம் யத ்பதய்ம் தந ்ந 

மரா மத 

 பஶ்யா௭ம்யதய் ஹி கண்மட தவ்ாம் கால பாஶா௭வ 

பாஶிதம் ௧௮ 

 யதா  ா௭ஸ்மிந ்பயஸ்தாமந ந பிமபஷி தஶாநந 
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 வ்யகத்ம் ஹிரண்மயாந ்ஹி தவ்ம் ஸம்பஶ்யஸி 

மஹீருஹாந ்௧௯ 

 நதீம் கவதரணம்ீ மகாராம் ருதி ஸரௌக நிவாஹிநீம் 

 அஸி பதர் வநம் க வ பீமம் பஶ்யஸி ராவண  ௨0 

 தப்த காம் ந புஷ்பாம்   கவடூரய் ப்ரவர   ்தாம் 

 தர்க்்ஷயமஸ ஶால்மலீம் தீக்்ஷணாம் ஆயகஸஃ 

கண்டகக ஶ்சிதாம் ௨௧ 

 ந ஹி தவ்ம் ஈதர்ுஶம் க்ருதவ்ா தஸ்யா௭ளகீம் 

மஹாதம்நஃ 

 தரிதும் ஶக்்ஷயஸி சிரம் விஷம் பீதம்வவ நிரக்்ருணஃ 

௨௨ 

 பதத் ஸ்தவ்ம் கால பாமஶந துரந்ிவாமரண ராவண 

 க்வ கமதா லப்ஸ்யமஸ ஶரம் பரத்ு ரம்ம மஹாதம்நஃ 

௨௩ 

 நிமமஷா௭நத்ர மாதம்ரண விநா ப்ராதரம் ஆஹமவ 

 ராக்ஷஸா நிஹதா மயந ஸஹஸ்ராணி  து ரத்ஶ ௨௪ 

 ஸ கதம் ராகமவா வீரஃ ஸரவ்ா௭ஸ்தர் குஶமலா பலீ 

 ந தவ்ாம் ஹநய்ா   ்கர ஸ்தீக்்ஷகண: இஷ்ட 

பாரய்ா௭பஹாரிணம் ௨௫ 

 ஏத   ்ாநய்   ் பருஷம் கவமதஹீ ராவணாம்ககா 

 பய மஶாக ஸமாவிஷ்டா கருணம் விலலாப ஹ ௨௬ 

 ததா ப்ருஶா௭௭ரத்ாம் பஹு க வ பாஷிணம்ீ 

 விலலாப பூரவ்ம் கருணம்   பாமிநீம் 

 ஜஹார பாப ஸ்தருணம்ீ விமவஷ்டதீம்  

 நர்ுபா௭௭தம்ஜாம் ஆகத காதர் மவபதும்  ௨௭ 

 இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட தர்ி பம் ாஶ 

ஸ்ஸரக்: 

சது: பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

 ஹ்ரியமாணா து கவமதஹீ கம் சி நந்ாதம் அபஶ்யதீ 

 ததரஶ் கிரி ஶ்ரு0கஸ்தாந ்ப0  வாநர பும்கவாந ்௧ 

 மதஷாம் மதம்ய விஶாலாக்ஷீ ஸகௌமஶயம் கநக ப்ரபம் 

 உதத்ரயீம் வராமராஹா ஶுபாநய்ா௭௭பரணாநி   

 முமமா  யதி ராமாய ஶம்மஸயுரிதி கமதிலீ ௨ 
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 வஸ்தர்ம் உதஸ்்ருஜ்ய த நம்தம்ய விநிக்ஷிப்தம் 

ஸஹபூஷணம் 

 ஸம்ப்ரமா தத்ு தஶக்ரவீ ஸ்தத ்கரம் ந   புதத்வாந ்௩ 

 பி0கா௭க்ஷா ஸ்தாம் விஶாலா௭க்ஷீம் மநதக்ர: 

அநிமிகஷ: இவ 

 விக்மராஶநத்ீம் ததா ஸீதாம் ததர்ுஶு ரவ்ாநரரஷ்பாஃ 

௪ 

 ஸ   பம்பாம் அதிக்ரம்ய ல0கா0 அபிமுகஃ புரம்ீ 

 ஜகாம ருததீம் க்ருஹ்ய கமதிலீம் ராக்ஷமஸஶ்வரஃ ௫ 

 தாம் ஜஹார ஸுஸம்ஹ்ருஷ்மடா ராவமணா ம்ருதய்ும் 

ஆதம்நஃ 

 உதஸ்0மககநவ புஜகீம் தீக்்ஷண தம்ஷ்டர்ாம் மஹா 

விஷாம் ௬ 

 வநாநி ஸரிதஃ கஶலாந ்ஸராம்ஸி   விஹாயஸா 

 ஸ க்ஷிப்ரம் ஸமதீயாய ஶர ஶ் ாபாத ்இவ  ய்ுதஃ ௭ 

 திமி நக்ர நிமகதம் து வருணா௭௭லயம் அக்ஷயம் 

 ஸரிதாம் ஶரணம் கதவ்ா ஸம௭தீயாய ஸாகரம் ௮ 

 ஸம்ப்ரமாத ்பரிவ்ருதம்தாரம்ீ ருதத் மீந மமஹாரகஃ 

 கவமதஹ்யாம் ஹ்ரியமாணாயாம் பபூவ 

வருணா௭௭லயஃ ௯ 

 அநத்ரிக்ஷ கதா வா ஃ ஸஸ்ருஜு ஶ் ாரணா ஸ்ததா 

 ஏதத ்அநம்தா தஶக்ரவீ இதி ஸிதத்ா ஸ்ததா௭ப்ருவந ்௧0 

 ஸ து ஸீதாம் விமவஷ்டநத்ீம் அ0மக நா௭௭தாய 

ராவணஃ 

 ப்ரவிமவஶ புரம்ீ ல0கா0 ரூபிணம்ீ ம்ருதய்ும் ஆதம்நஃ 

௧௧ 

 மஸா௭பிகம்ய புரம்ீ ல0கா0 ஸுவிபகத் மஹா பதாம் 

 ஸம்ரூட கக்்ஷயா பஹுளம் ஸ்வம் அநத்ஃபுரம் ஆவிஶத ்

௧௨ 

 ததர் தாம் அஸிதாபா௭0கீம் மஶாக மமாஹ பராயணாம் 

 நிதமத ராவணஃ ஸீதாம் மமயா மாயாம் இவா௭௭ஸுரம்ீ 

௧௩ 

 அப்ரவீ   ் தஶக்ரவீஃ பிஶாசீ ரம்கார தரஶ்நாஃ 
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 யதா மநமாம் புமாந ்ஸ்தர் ீவா ஸீதாம் 

பஶ்யதய்௭ஸம்மதஃ ௧௪ 

 முக்தா மணி ஸுவரண்ாநி வஸ்தர்ாணி ஆபரணாநி   

 யதய் தி ம் த ்ததத ்ஏவா௭ஸ்யா மதயம் ம   ்நத்மதா 

யதா௧௫ 

 யா   வக்்ஷயதி கவமதஹீம் வ நம் கிம்சித ்அப்ரியம் 

 அஜ்ஞாநா தய்தி வா ஜ்ஞாநா நந் தஸ்யா ஜீவிதம் 

ப்ரியம் ௧௬ 

 தமதா க்தவ்ா ராக்ஷஸீ ஸ்தா ஸ்து ராக்ஷமஸநத்ர்ஃ 

ப்ரதாபவாந ்

 நிஷ்க்ரம்யா௭நத்ஃபுராத ்தஸ்மாத ்கிம் கர்ுதய்ம் இதி 

சிநத்யந ்

 ததரஶ்ா௭ஷ்ஸடௌ மஹா வீரய்ாந ்ராக்ஷஸாந ்

பிஶிதா௭ஶநாந ்௧௭ 

 ஸ தாந ்தர்ுஷ்டவ்ா மஹா வீரம்யா வர தாமநந 

மமாஹிதஃ 

 உவா க தாந ்இதம் வாகய்ம் ப்ரஶஸ்ய பல வீரய்தஃ 

௧௮ 

 நாநா ப்ரஹரணாஃ க்ஷிப்ரம் இமதா க  ்த ஸதவ்ராஃ 

 ஜநஸ்தாநம் ஹதஸ்தாநம் பூத பூரவ்ம் கரா௭௭லயம் 

௧௯ 

 ததம்ராஷ்யதாம் ஜநஸ்தாமந ஶூநம்ய நிஹத 

ராக்ஷமஸ 

 ஸபௌருஷம் பலம் ஆஶ்ரிதய் தர்ாஸம் உதஸ்்ருஜ்ய 

தூரதஃ ௨0 

 பலம் ஹி ஸுமஹ தய்ந ்மம ஜநஸ்தாமந நிமவஶிதம் 

 ஸதூஷண கரம் யுதம்த ஹதம் த தர்ாம ஸாயககஃ ௨௧ 

 ததஃ கம்ராமதா மமா௭பூரம்வா கதரய்ஸ்மயாபரி 

வரத்மத 

 கவரம்   ஸுமஹ ஜ்ஜாதம் ராமம் ப்ரதி ஸுதாருணம் 

௨௨ 

 நிரய்ாதயிதும் இ  ்ாமி த   ் கவரம் அஹம் ரிமபாஃ 
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 ந ஹி லப்ஸ்யா ம்ய௭ஹம் நிதர்ா ம௭ஹதவ்ா ஸம்யுமக 

ரிபும்௨௩ 

 தம் து இதாநீம் அஹம் ஹதவ்ா கர தூஷண காதிநம் 

 ராமம் ஶரம்மாப லப்ஸ்யாமி தநம் லப்தம்வவ நிரத்நஃ 

௨௪ 

 ஜநஸ்தாமந வஸதப்ி ஸ்து பவதப்ீ ராமம் ஆஶ்ரிதா 

 ப்ரவ்ருதத்ி: உபமநதவ்யா கிம் கமராதீதி ததத்வ்தஃ  ௨௫ 

 அப்ரமாதா   ் கநத்வ்யம் ஸரக்வ: ஏவ நிஶா கரஃ 

 கரத்வ்ய ஶ்  ஸதா யதம்நா ராகவ ஸ்ய வதம் ப்ரதி ௨௬ 

 யுஷ்மாகம் ஹி பலஜ்மஞா௭ஹம் பஹுமஶா ரண 

மூரத்நி 

 அத ஶ் ாஸ்மிந ்ஜநஸ்தாமந மயா யூயம் நிமயாஜிதாஃ 

௨௭ 

 ததஃ ப்ரியம் வாக்யம் உமபதய் ராக்ஷஸா 

 மஹா௭ரத்ம் அஷ்டாவ௭பிவாதய் ராவணம் 

 விஹாய ல0கா0 ஸஹிதாஃ ப்ரதஸ்திமர 

 யமதா ஜநஸ்தாநம் அலக்்ஷய தரஶ்நாஃ      ௨௮ 

 தத ஸ்து ஸீதாம் உபலப்ய ராவணஃ 

 ஸுஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டஃ பரிகர்ுஹ்ய கமதிலீம் 

 ப்ரஸஜ்ய ராமமண   கவரம் உதத்மம் 

 பபூவ மமாஹாந ்முதிதஃ ஸ ராக்ஷஸஃ ௨௯ 

 இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  து: பம் ாஶ 

ஸ்ஸரக்: 

 பம்ச பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

 ஸம்திஶ்ய ராக்ஷஸாந ்மகாராந ்ராவமணா௭ஷ்ஸடௌ 

மஹா பலாந ்

 ஆதம்ாநம் புதத்ி கவக்லப்யாத ்க்ருத கர்ுதய்ம் 

அமநய்த ௧ 

 ஸ சிநத்யாமநா கவமதஹீம் காம பாண ஸமரப்ிதஃ 

 ப்ரவிமவஶ கர்ுஹம் ரம்யம் ஸீதாம் தர்ஷ்டும் 

அபிதவ்ரந ்௨ 

 ஸ ப்ரவிஶ்ய து த தம்வஶ்ம ராவமணா ராக்ஷஸா௭திபஃ 
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 அபஶ்ய தர்ாக்ஷஸீ மதம்ய ஸீதாம் மஶாக பராயணாம் 

௩ 

 அஶ்ரு பூரண் முகீம் தீநாம் மஶாக பாரா௭வ பீடிதாம் 

 வாயு மவகக: இவா௭௭க்ராநத்ாம் மஜ்ஜநத்ீம் நாவம் 

அரண்மவ ௪ 

 ம்ருக யூத பரிப்ரஷ்டாம் ம்ருகீம் ஶ்வபி: 

இவா௭௭வ்ருதாம் 

 அமதா முக முகீம் தீநாம் அப்மயதய்   நிஶா ரஃ ௫ 

 தாம் து மஶாக வஶாம் தீநாம் அ வஶாம் ராக்ஷஸாதிபஃ 

 ஸ பலா தத்ரஶ்யா மாஸ கர்ுஹம் மதவ கர்ுமஹாபமம் 

௬ 

 ஹரம்்ய ப்ராஸாத ஸம்பாதம் ஸ்தர் ீஸஹஸ்ர 

நிமஷவிதம் 

 நாநா பக்ஷி ககண ரஜ்ுஷ்டம் நாநா ரதந் ஸமநவ்ிதம் ௭ 

 கா0 கந ஸ்தாபநீகய ஶ்  ஸ்பாடிகக ராஜகத ஸ்ததா 

 வஜ்ர கவடூரய் சிதக்ர ஶ்  ஸ்தம்கப: தர்ுஷ்டி 

மமநாஹகரஃ ௮ 

 திவ்ய துநத்ுபி நிரஹ்்ராதம் தப்த கா0 ந மதாரணம் 

 மஸாபாநம் கா0 நம் சிதர்ம் ஆருமராஹ தயா ஸஹ ௯ 

 தாநத்ிகா ராஜதா ஶ்க வ கவாக்ஷாஃ ப்ரிய தரஶ்நாஃ 

 மஹம ஜாலா௭௭வ்ருதா ஶ் ாஸம் ஸ்ததர் ப்ராஸாத 

ப0கத்யஃ ௧0 

 ஸுதா மணி விசிதர்ாணி பூமி பாகாநி ஸரவ்ஶஃ 

 தஶக்ரவீஃ ஸ்வ பவமந ப்ராதரஶ்யத கமதிலீம் ௧௧ 

 தீரக்ிகாஃ புஷ்கரிண்ய ஶ்  நாநா புஷ்ப ஸமாவ்ருதாஃ 

 ராவமணா தரஶ்யா மாஸ ஸீதாம் மஶாக பராயணாம் 

௧௨ 

 தரஶ்யிதவ்ா து கவமதஹீம் க்ருதஸ்்நம் த 

தப்வமநாதத்மம் 

 உவா  வாக்யம் பாபா௭௭தம்ா ஸீதாம் மலாபிதும் 

இ  ்யா ௧௩ 

 தஶ ராக்ஷஸ மகாடய் ஶ்  தவ்ா விம்ஶதி: அதா௭பராஃ 
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 மதஷாம் ப்ரபு ர௭ஹம் ஸீமத ஸரம்வஷாம் பீம 

கரம்ணாம்  ௧௪ 

 வரஜ்யிதவ்ா ஜரா வ்ருதத்ாந ்பாலாம் ஶ்  ரஜநீ  ராந ்

 ஸஹஸ்ரம் ஏகம் ஏக ஸ்ய மம காரய் புரஃ ஸரம் ௧௫ 

 யத ்இதம் ராஜ தநத்ர்ம் மம தவ்யி ஸரவ்ம் ப்ரதிஷ்டிதம் 

 ஜீவிதம்   விஶாலாக்ஷி தவ்ம் மம ப்ராகண ரக்ரயீஸீ 

௧௬ 

 பஹூநாம் ஸ்தர் ீஸஹஸ்ராணாம் மம மயா௭ஸஸௌ 

பரிக்ரஹஃ 

 தாஸாம் தவ்ம் ஈஶ்வர ீஸீமத மம பாரய்ா பவ ப்ரிமய ௧௭ 

 ஸாது கிம் மத௭நய்யா புதத்ய்ா மரா யஸ்வ வம ா மம 

 பஜஸ்வ மா௭பிதப்தஸ்ய ப்ரஸாதம் கரத்ும் அரஹ்ஸி 

௧௮ 

 பரிக்ஷிப்தா ஸமுதம்ரண ல0மகயம் ஶத மயாஜநா 

மநயம் தரஷ்யிதும் ஶக்யா மஸநத்க்ர: அபி 

ஸுரா௭ஸுகரஃ ௧௯ 

ந மதமவஷு ந யமக்ஷஷு ந கநத்ரம்வஷு நரஷ்ிஷு 

அஹம் பஶ்யாமி மலாமகஷு மயா மம வீரய் ஸமமா 

பமவத ்௨0 

ராஜ்ய ப்ரஷ்மடந தீமநந தாபமஸந கதா௭௭யுஷா 

கிம் கரிஷ்யஸி ராமமண மாநுமஷணா௭ல்பமதஜஸா 

௨௧ 

பஜஸ்வ ஸீமத மாம் ஏவ பரத்ாஹம் ஸதர்ுஶ ஸ்தவ 

ஸயௌவநம் ஹ்ய௭தர்ுவம் பீரு ரமஸ்மவஹ மயா ஸஹ 

௨௨ 

தரஶ்மந மா கர்ுதா புதத்ிம் ராகவ ஸ்ய வரா௭௭நமந 

கா௭ஸ்ய ஶகத்ி: இஹா௭௭கநத்ும் அபி ஸீமத 

மமநாரகதஃ ௨௩ 

ந ஶக்மயா வாயு: ஆகாமஶ பாகஶ: பதத்ும் மஹா ஜவஃ 

தீப்யமாநஸ்ய வா௭ப்யக்மந ரக்்ரஹீதும் விமலாம் 

ஶிகாம் ௨௪ 

தர்யாணாம் அபி மலாகாநாம் ந தம் பஶ்யாமி மஶாபமந 
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விக்ரமமண நமய௭தய் ஸ்தவ்ாம் ம தப்ாஹு 

பரிபாலிதாம் ௨௫ 

ல0காயாம் ஸுமஹ தர்ாஜ்யம் இதம் தவ்ம் அநுபாலய 

தவ் தப்்மரஷ்யா ம தவ்ிதா ஶ்க வ மதவாஶ் ா௭பி 

 ரா௭ ரா: ௨௬ 

அபிமஷமகாதக க்லிநந்ா துஷ்டா   ரமயஸ்வ மாம் ௨௭ 

துஷ்க்ருதம் யத ்புரா கரம் வந வாமஸந த தக்தம் 

ய ஶ்  மத ஸுக்ருமதா தரம் ஸ்தஸ்மய ஹ பலம் 

ஆப்நுஹி ௨௮ 

இஹ ஸரவ்ாணி மால்யாநி திவ்ய கநத்ாநி கமதிலி 

பூஷணாநி   முக்யாநி தாநி மஸவ மயா ஸஹ ௨௯ 

புஷ்பகம் நாம ஸுஶ்மராணி ப்ராது ரக்வஶ்ரவண ஸ்ய 

மம 

விமாநம் ஸூரய் ஸம்காஶம் தரஸா நிரஜ்ிதம் மயா ௩0 

விஶாலம் ரமணயீம்   த தவ்ிமாநம் அநுதத்மம்  

ததர் ஸீமத மயா ஸாரத்ம் விஹரஸ்வ யதா ஸுகம் ௩௧ 

வதநம் பதம் ஸம்காஶம் விமலம்  ாரு தரஶ்நம் 

மஶாகா௭௭ரத்ம் து வராமராமஹ ந ப்ராஜதி வரா௭௭நமந 

௩௨ 

ஏவம் வததி தஸ்மிந ்ஸா வஸ்தர்ா௭நம்தந வராம்கநா 

பிதாய இம்து நிபம் ஸீதா முக மஶ்ரூ ண்ய௭வரத்யத ் 

௩௩ 

தய்ாயம்தீம் தாம் இவ அஸ்வஸ்தாம் தீநாம் சிம்தா ஹத 

ப்ரபாம் 

உவா  வ நம் பாமபா ராவமணா ராக்ஷமஸஶ்வர:  ௩௪ 

அலம் வ்ரமீடந கவமதஹி தரம் மலாப க்ருமதந   

ஆரம்ஷா௭யம் கதவ நிஷ்யநம்தா ய ஸ்தவ்ாம் 

அபிகமிஷ்யதி ௩௫ 

ஏஸதௌ பாஸதௌ மயா ஸ்நிகஸ்தௌ ஶிமராபிஃ 

பரிபீடிஸதௌ 

ப்ரஸாதம் குரு மம க்ஷிப்ரம் வஶ்மயா தாமஸா௭ஹம் 

அஸ்மி மத ௩௬ 
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இமாஃ ஶூநய்ா மயா வா ஃ ஶுஷ்யமாமணந 

பாஷிதாஃ 

ந  ா௭பி ராவணஃ காம்சிந ்மூரத்ந்ா ஸ்தர்ம்ீ ப்ரணமமத 

ஹ ௩௭ 

ஏவம் உகத்வ்ா தஶக்ரமீவா கமதிலீம் ஜநகா௭௭தம்ஜாம் 

க்ருதா௭நத் வஶம் ஆபநம்நா மமம யம் இதி மநய்மத ௩௮ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட பம்  பம் ாஶ 

ஸ்ஸரக்: 

ஷடப்ம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

ஸா தமதா கத்ா து கவமதஹீ நிரப்யா மஶாக கரஶ்ிதா 

தர்ுணம் அநத்ரதஃ க்ருதவ்ா ராவணம் ப்ரதய்பாஷத ௧ 

ராஜா தஶரமதா நாம தரம்மஸது: இவா௭ லஃ 

ஸதய்ஸநத்ஃ பரிஜ்ஞாமதா யஸ்ய புதர்ஃ ஸ ராகவஃ ௨ 

ராமமா நாம ஸ தரம்ா௭௭தம்ா தர்ிஷு மலாமகஷு 

விஶ்ருதஃ 

தீரக் பாஹு ரவ்ிஶாலா௭மக்ஷா கதவதம் ஸ பதி ரம்ம ௩ 

இக்்ஷவாகூணாம் குமல ஜாதஃ ஸிம்ஹ ஸ்கநம்தா 

மஹாதய்ுதிஃ 

லக்்ஷமமணந ஸஹ ப்ராதர்ா ய ஸ்மத ப்ராணாம் 

ஹரிஷ்யதி ௪ 

ப்ரதய்க்ஷம் ய தய்௭ஹம் தஸ்ய தவ்யா௭ஸ்யாம் 

தரஷ்ிதா பலாத ்

ஶயிதா தவ்ம் ஹதஃ ஸம்கம்ய ஜநஸ்தாமந யதா கரஃ ௫ 

ய ஏமத ராக்ஷஸாஃ ப்மராகத்ா மகார ரூபா மஹாபலாஃ 

ராகமவ நிரவ்ிஷாஃ ஸரம்வ ஸுபரம்ண பநந்கா யதா ௬ 

தஸ்ய ஜ்யா விப்ரமுக்தா ஸ்மத ஶராஃ கா0 ந பூஷணாஃ 

ஶரரீம் விதமிஷ்யநத்ி க0கா கூலம் இமவா ரம்யஃ ௭ 

அஸுகர ரவ்ா ஸுகர ரவ்ா தவ்ம் யதய்௭வதம்யா௭ஸி 

ராவண 

உதப்ாதய் ஸுமஹ தக்வரம் ஜீவம் ஸ்தஸ்ய ந 

மமாக்்ஷயமஸ ௮ 

ஸ மத ஜீவித மஶஷ ஸ்ய ராகமவா௭நத்கமரா பலீ 

பமஶா ரய்ூப கத ஸ்மயவ ஜீவிதம் தவ துரல்பம் ௯ 
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யதி பஶ்மய தஸ் ராம ஸ்தவ்ாம் மராஷ தீப்மதந 

 க்ஷுஷா 

ரக்ஷ ஸ்தவ்ம் அதய் நிரத்க்மதா க ம் ஃ ஸதய்ஃ 

பராபவம் ௧0 

ய ஶ் நத்ர்ம் நபமஸா பூஸமௌ பாதமய நந்ாஶமயத வா 

ஸாகரம் மஶாஷமய தவ்ா௭பி ஸ ஸீதாம் மமா மயத ்

இஹ ௧௧ 

கதா௭௭யு ஸ்தவ்ம் கத ஶ்ரீமகா கத ஸதத்ம்வா கமத 

நத்ர்ியஃ 

ல0கா கவதவ்ய ஸம்யுகத்ா தவ் தக்்ருமதந பவிஷ்யதி 

௧௨ 

ந மத பாபம் இதம் கரம் ஸுமகாதரக்ம் பவிஷ்யதி 

யா௭ஹம் நீதா விநா பாவம் பதி பாரஶ்்வாத ்தவ்யா 

வநாத ்௧௩ 

ஸ ஹி கதவத ஸம்யுக்மதா மம பரத்ா மஹா தய்ுதிஃ 

நிரப்மயா வீரய்ம் ஆஶ்ரிதய் ஶூநம்ய வஸதி தண்டமக 

௧௪ 

ஸ மத தரப்ம் பலம் வீரய்ம் உதம்ஸகம்   ததா விதம் 

அபமநஷ்யதி காதம்ரப்யஃ ஶர வரம்ஷண ஸம்யுமக  ௧௫ 

யதா விநாமஶா பூதாநாம் தர்ுஶ்யமத கால ம ாதிதஃ 

ததா காரம்ய ப்ரமாதய்நத்ி நராஃ கால வஶம் கதாஃ ௧௬ 

மாம் ப்ரதர்ுஷ்ய ஸ மத காலஃ ப்ராப்மதா௭யம் 

ராக்ஷஸா௭தம 

ஆதம்மநா ராக்ஷஸாநாம்   வதாயா௭நத்ஃபுர ஸ்ய   ௧௭ 

ந ஶக்யா யஜ்ஞ மதய் ஸ்தா மவதிஃ ஸ்ருகப்ாண்ட 

மண்டிதா 

தவ்ிஜாதி மநத்ர் ஸம்பூதா  ண்டாமல நா௭வமரத்ிதும் 

௧௮ 

ததா௭ஹம் தரம்நிதய் ஸ்ய தரம் பதநீ் பதிவ்ரதா  

தவ்யா ஸ்ப்ரஷ்டும் ந ஶகய்ா௭ஸ்மி ராக்ஷஸா௭தம 

பாபிநா  ௧௯ 

க்ரடீநத்ீ ராஜ ஹம்மஸந பதம் ஷம்மடஷு நிதய்தா  
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ஹம்ஸீ ஸா தர்ுண ஷம்ட ஸ்தம் கதம் பஶ்மயத 

மதக்ுகம்  ௨0 

இதம் ஶரரீம் நிஸ்ஸம்ஜ்ஞம் பநத் வா காதயஸ்வ வா 

மநதம் ஶரரீம் ரக்்ஷயம் மம ஜீவிதம் வா௭பி ராக்ஷஸ ௨௧ 

ந ஹி ஶக்்ஷயாமி உபக்மராஶம் ப்ருதிவ்யாம் தாதும் 

ஆதம்நஃ ௨௨ 

ஏவம் உகத்வ்ா து கவமதஹீ க்மராதாத ்ஸுபருஷம் 

வ ஃ 

ராவணம் கமதிலீ ததர் புந ரம்நாவா  கிம்  ந ௨௩ 

ஸீதாயா வ நம் ஶ்ருதவ்ா பருஷம் மராம ஹரஷ்ணம் 

ப்ரதய்ுவா  ததஃ ஸீதாம் பய ஸம்தரஶ்நம் வ ஃ ௨௪ 

ஶ்ருணு கமதிலி ம தவ்ாகய்ம் மாஸாந ்தவ்ாதஶ பாமிநி 

காமலநா௭மநந நா௭ப்மயஷி யதி மாம்  ாரு ஹாஸிநி 

தத ஸ்தவ்ாம் ப்ராதரா௭௭ஶா௭ரத்ம் ஸூதா 

ஶ்ம தஸ்்யநத்ி மலஶஶஃ ௨௫ 

இதி உகத்வ்ா பருஷம் வாகய்ம் ராவணஃ ஶதர்ு 

ராவணஃ 

ராக்ஷஸீ ஶ்  ததஃ க்ருதத் இதம் வ நம் அப்ரவீத ்௨௬ 

ஶீக்ரம் ஏவம் ஹி ராக்ஷஸ்மயா விக்ருதா மகார தரஶ்நாஃ 

தரப்ம் அஸ்யா விமநஷ்யதவ்ம் மாம்ஸ மஶாணித 

மபாஜநாஃ ௨௭ 

வ நாத ்ஏவ தா ஸ்தஸ்ய ஸுமகாரா ராக்ஷஸீ கணா: 

க்ருத ப்ராம்ஜலமயா பூதவ்ா கமதிலீம் பரய்வாரயந ்

௨௮ 

ஸ தாஃ ப்மராவா  ராஜா து ராவமணா மகார தரஶ்நஃ 

ப்ர ால்ய  ரமணா தக்ரக்ஷ  ரத்ாரயந ்இவ மமதிநீம் 

௨௯ 

அமஶாக வநிகா மதம்ய கமதிலீ நீயதாம் இதி 

ததம்ரயம் ரக்்ஷயதாம் கூடம் யுஷ்மாபிஃ பரிவாரிதா ௩0 

த தக்ரநாம் தரஜ்கந ரம்காகரஃ புநஃ ஸாநத்க்வ ஶ்   

கமதிலீம் 

ஆநயதவ்ம் வஶம் ஸரவ்ா வநய்ாம் கஜ வதூம் இவ ௩௧ 

இதி ப்ரதிஸமாதிஷ்டா ராக்ஷஸ்மயா ராவமணந தாஃ 
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அமஶாக வநிகாம் ஜக்மு ரக்மதிலீம் பரிக்ருஹ்ய தாம் 

௩௨ 

ஸரவ் காம பகல ரவ்்ருகக்ஷ ரந்ாநா புஷ்ப பகல 

ரவ்்ருதாம் 

ஸரவ் கால மகத ஶ் ா௭பி தவ்ிகஜஃ ஸமுப மஸவிதாம் 

௩௩ 

ஸா து மஶாக பரதீா0கீ கமதிலீ ஜநகா௭௭தம்ஜா 

ராக்ஷஸீ வஶம் ஆபநந்ா வ்யாக்ரணீாம் ஹரிண ீயதா 

௩௪ 

மஶாமகந மஹதா க்ரஸ்தா கமதிலீ ஜநகா௭௭தம்ஜா 

ந ஶரம் லபமத பீரு: பாஶ பதத்ா ம்ருகீ யதா  ௩௫ 

ந விநத்மத ததர் து ஶரம் கமதிலீ 

விரூப மநதர்ாபி: அதீவ தரஜ்ிதா 

பதிம் ஸ்மரநத்ீ தயிதம்   கதவதம்  

ம தநா௭பூத ்பய மஶாக பீடிதா   ௩௬ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட ஷ டப்ம் ாஶ 

ஸ்ஸரக்: 

ஸப்த பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

ராக்ஷஸம் ம்ருக ரூமபண  ரநத்ம் காம ரூபிணம் 

நிஹதய் ராமமா மார ீம் தூரண்ம் பதி நய்வரத்த ௧ 

தஸ்ய ஸம்தவ்ரமாண ஸ்ய தர்ஷ்டு காமஸ்ய கமதிலீம் 

க்ரூர ஸ்வமரா௭த மகாமாயு: விநநாதா௭ஸ்ய ப்ருஷ்டதஃ 

௨ 

ஸ தஸ்ய ஸ்வரம் ஆஜ்ஞாய தாருணம் மராம 

ஹரஷ்ணம் 

சிநத்யா மாஸ மகாமாமயாஃ ஸ்வமரண பரிஶ0கிதஃ ௩ 

அ ஶுபம் பத மநம்ய௭ஹம் மகாமாயு: வாஶ்யமத யதா 

ஸ்வஸ்தி ஸ்யாத ்அபி கவமதஹ்யா ராக்ஷகஸ 

ரப்க்ஷணம் விநா ௪ 

மாரமீ ந து விஜ்ஞாய ஸ்வரம் ஆலக்்ஷய மாமகம் 

விக்ருஷ்டம் ம்ருக ரூமபண லக்்ஷமணஃ ஶ்ருணுயா 

தய்தி ௫ 
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ஸ ஸஸௌமிதர்ிஃ ஸ்வரம் ஶ்ருதவ்ா தாம்   ஹிதவ்ா௭த 

கமதிலீம் 

தகயவ ப்ரஹிதஃ க்ஷிப்ரம் ம தஸ்காஶம் இகஹஷ்யதி 

௬ 

ராக்ஷகஸஃ ஸஹிகத ரந்ூநம் ஸீதாயா ஈப்ஸிமதா வதஃ 

கா0 ந ஶ்  ம்ருமகா பூதவ்ா வ்யபநீயா௭௭ஶ்ரமா தத்ு 

மாம் ௭ 

தூரம் நீதவ்ா து மாரமீ ா ராக்ஷமஸா௭பூ   ்ரா ஹதஃ 

ஹா லக்்ஷமண ஹமதா௭ஸ்மீதி ய தவ்ாக்யம் 

வ்யாஜஹார   ௮ 

அபி ஸ்வஸ்தி பமவ தத்வ்ாப்யாம் ரஹிதாப்யாம் மயா 

வமந 

ஜநஸ்தாந நிமிதத்ம் ஹி கர்ுத கவமரா௭ஸ்மி 

ராக்ஷகஸஃ ௯ 

நிமிதத்ாநி   மகாராணி தர்ுஶ்யநம்த௭தய் பஹூநி   

இதி ஏவம் சிநத்யந ்ராமஃ ஶ்ருதவ்ா மகாமாயு 

நிஸ்ஸ்வநம் ௧0 

ஆதம்ந ஶ் ா௭பநயநம் ம்ருக ரூமபண ரக்ஷஸா 

ஆஜகாம ஜநஸ்தாநம் ராகவஃ பரிஶ0கிதஃ  ௧௧ 

தம் தீந மாநஸம் தீநம் ஆமஸது: ம்ருக பக்ஷிணஃ 

ஸவ்யம் க்ருதவ்ா மஹாதம்ாநம் மகாராம் ஶ்  

ஸஸ்ருஜுஃ ஸ்வராந ்௧௨ 

தாநி தர்ுஷ்டவ்ா நிமிதத்ாநி மஹா மகாராணி ராகவஃ 

நய்வரத்தா௭த தவ்ரிமதா ஜமவநா௭௭ஶ்ரம மா௭௭தம்ந: 

௧௩ 

ஸ து ஸீதாம் வராமராஹாம் லக்்ஷமணம்   மஹா பலம்  

ஆஜகாம ஜநஸ்தாநம் சிம்தய நம்நவ ராகவ: ௧௪ 

தமதா லக்ஷணம் ஆயாநத்ம் ததரஶ் விகத ப்ரபம் ௧௫ 

தமதா௭விதூமர ராமமண ஸமீயாய ஸ லக்்ஷமணஃ 

விஷண்ணஃ ஸுவிஷண்மணந துஃகிமதா துஃக பாகிநா  

௧௬ 

ஸம்ஜகரஹ்ா௭த தம் ப்ராதா மஜஷ்மடா லக்்ஷமணம் 

ஆகதம் 
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விஹாய ஸீதாம் விஜமந வமந ராக்ஷஸ மஸவிமத  ௧௭ 

க்ருஹீதவ்ா   கரம் ஸவ்யம் லக்்ஷமணம் ரகு நநத்நஃ 

உவா  மதுமரா தரக்ம் இதம் பருஷம் ஆரத்ி மத ்௧௮ 

அமஹா லக்்ஷமண கரஹ்்யம் மத க்ருதம் ய தத்வ்ம் 

விஹாய தாம் 

ஸீதாம் இஹா௭௭கதஃ ஸஸௌம்ய க ச்ித ்ஸ்வஸ்தி 

பமவத ்இஹ  ௧௯ 

ந மம அஸ்தி ஸம்ஶமயா வீர ஸரவ்தா ஜநகா௭௭தம்ஜா 

விநஷ்டா பக்ஷிதா வா௭பி ராக்ஷகஸ ரவ்ந  ாரிபிஃ 

அஶுபாநி ஏவ பூயிஷ்டம் யதா ப்ராதுரப்வநத்ி மம ௨0 

அபி லக்்ஷமண ஸீதாயாஃ ஸாமக்ரய்ம் 

ப்ராப்நுயாவமஹ 

ஜீவம்தய்ா: புருஷ வ்யாக்ர ஸுதாயா ஜநகஸ்ய கவ  

௨௧ 

யதா கவ ம்ருக ஸம்கா ஶ்  மகாமாயு ஶ்க வ கபரவம்  

வாஶ்யநம்த ஶகுநா ஶ் ா௭பி ப்ரதீப்தாம் அபிமதா 

திஶம்  ௨௨ 

அபி ஸ்வஸ்தி பமவத ்தஸ்யா: ராஜ புதர்ய்ா மஹாபல 

௨௩ 

இதம் ஹி ரமக்ஷா ம்ருக ஸநந்ிகாஶம் 

ப்ரமலாப்ய மாம் தூரம் அநுப்ரயாம்தம் 

ஹதம் கதம்சி நம்ஹதா ஶ்ரமமண 

ஸ ராக்ஷமஸா௭பூநம்்ரியமாண ஏவ       ௨௪ 

மந ஶ்  மம தீநம் இஹா௭ப்ரஹ்ருஷ்டம் 

 க்ஷு ஶ்  ஸவ்யம் குருமத விகாரம் 

அ ஸம்ஶயம் லக்்ஷமண நாஸ்தி ஸீதா 

ஹ்ருதா ம்ருதா வா பதி வரத்மத வா   ௨௫ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட ஸப்த பம் ாஶ 

ஸ்ஸரக்: 

அஷ்ட பம்சாஶ ஸ்ஸரக்: 

ஸ தர்ுஷ்டவ்ா லக்்ஷமணம் தீநம் ஶூநம்ய 

தஶரதா௭௭தம்ஜஃ 

பரய்ப்ரு  ்த தரம்ாதம்ா கவமதஹீம் ஆகதம் விநா ௧ 
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ப்ரஸ்திதம் தண்டகா௭ரண்யம் யா மாம் அநுஜகாம ஹ 

க்வ ஸா லக்்ஷமண கவமதஹீ யாம் ஹிதவ்ா தவ்ம் 

இஹா௭௭கதஃ ௨ 

ராஜ்ய ப்ரஷ்ட ஸ்ய தீந ஸ்ய தண்டகாந ்பரிதாவதஃ 

க்வ ஸா துஃக ஸஹாயா மம கவமதஹீ தநு மதய்மா ௩ 

யாம் விநா மநாதஸ்மஹ வீர முஹூரத்ம் அபி ஜீவிதும் 

க்வ ஸா ப்ராண ஸஹாயா மம ஸீதா ஸுர ஸுமதாபமா 

௪ 

பதிதவ்ம் அமராணாம் வா ப்ருதிவ்யா ஶ் ா௭பி 

லக்்ஷமண 

விநா தாம் தபநீயா௭பாம் மந ம் யம் ஜநகா௭௭தம்ஜாம் 

௫ 

க ச்ி ஜ்ஜீவதி கவமதஹீ ப்ராகணஃ ப்ரியதரா மம 

க ச்ித ்ப்ரவ்ராஜநம் ஸஸௌம்ய ந மம மிதய்ா பவிஷ்யதி 

௬ 

ஸீதா நிமிதத்ம் ஸஸௌமிதம்ர ம்ருமத மயி கமத தவ்யி 

க ச்ித ்ஸகாமா ஸுகிதா ககமகயீ ஸா பவிஷ்யதி ௭ 

ஸபுதர் ராஜ்யாம் ஸிதத்ா௭ரத்ாம் ம்ருத புதர்ா தபஸ்விநீ 

உபஸ்தாஸ்யதி ஸகௌஸல்யா க ச்ித ்ஸஸௌம்ய ந 

கககயீம் ௮ 

யதி ஜீவதி கவமதஹீ கமிஷ்யாமி ஆஶ்ரமம் புநஃ 

ஸுவ்ருதத்ா யதி வ்ருதத்ா ஸா ப்ராணாம் 

ஸ்தய்க்்ஷயாமி லக்்ஷமண ௯ 

யதி மாம் ஆஶ்ரம கதம் கவமதஹீ நா௭பிபாஷமத 

புநஃ ப்ரஹஸிதா ஸீதா விநஶிஷ்யாமி லக்்ஷமண  ௧0 

ப்ரூஹி லக்்ஷமண கவமதஹீ யதி ஜீவதி வா ந வா 

தவ்யி ப்ரமதம்த ரமக்ஷாபி ரப்க்ஷிதா வா தபஸ்விநீ ௧௧ 

ஸுகுமார ீ  பாலா   நிதய்ம்  ா௭துஃக தரஶ்ிநீ 

ம தவ்ிமயாமகந கவமதஹீ வ்யகத்ம் மஶா தி துரம்நாஃ 

௧0 

ஸரவ்தா ரக்ஷஸா மதந ஜிஹ்மமந ஸுதுராதம்நா 

வததா லக்்ஷமமண தய்ு க் : தவா௭பி ஜநிதம் பயம்    

௧௩ 
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ஶ்ருத ஸ்து ஶ0மக கவமதஹ்யா ஸ ஸ்வரஃ ஸதர்ுமஶா 

மம 

தர்ஸ்தயா ப்மரஷித ஸ்தவ்ம்   தர்ஷ்டும் மாம் ஶீக்ரம் 

ஆகதஃ ௧௪ 

ஸரவ்தா து கர்ுதம் கஷ்டம் ஸீதாம் உதஸ்்ருஜதா வமந 

ப்ரதிகரத்ும் நர்ுஶம்ஸாநாம் ரக்ஷஸாம் ததத்ம் அநத்ரம் 

௧௫ 

துஃகிதாஃ கர காமதந ராக்ஷஸாஃ பிஶிதா௭ஶநாஃ 

கதஃ ஸீதா நிஹதா மகாகர ரப்விஷ்யதி ந ஸம்ஶயஃ 

௧௬ 

அமஹா அஸ்மி வ்யஸமந மக்நஃ ஸரவ்தா ரிபு ஸூதந 

கிம் து இதாநீம் கரிஷ்யாமி ஶ0மக ப்ராப்தவ்யம் 

ஈதர்ுஶம் ௧௭ 

இதி ஸீதாம் வராமராஹாம் சிநத்யந ்ஏவ ராகவஃ 

ஆஜகாம ஜநஸ்தாநம் தவ்ரயா ஸஹ லக்்ஷமணஃ ௧௮ 

விகரஹ்மாமணா௭நுஜம் ஆரத் ரூபம் 

க்ஷுதா ஶ்ரமா  க் வ பிபாஸயா   

விநிஶ்ஶ்வஸந ்ஶுஷ்க முமகா விஷண்ணஃ 

ப்ரதிஶ்ரயம் ப்ராப்ய ஸமீக்்ஷய ஶூநய்ம் ௧௯ 

ஸ்வம் ஆஶ்ரமம் ஸம்ப்ரவிகாஹ்ய வீமரா 

விஹார மதஶாந ்அநுஸ்ருதய் காம்ஶ்சித ்

ஏதத ்த திதம்யவ நிவாஸ பூஸமௌ 

ப்ரஹ்ருஷ்ட மராமா வ்யதிமதா பபூவ    ௨0 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட அஷ்ட 

பம் ாஶ ஸ்ஸரக்: 

ஏயகாந ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

அதா௭௭ஶ்ரமாத ்உபாவ்ருதத்ம் அநத்ரா ரகு நநத்நஃ 

பரிபப்ர  ் ஸஸௌமிதர்ிம் ராமமா துஃகா௭ரத்ிதஃ புநஃ ௧ 

தம் உவா  கிம௭ரத்ம் தவ்ம் ஆகமதா௭பாஸ்ய கமதிலீம் 

யதா ஸா தவ விஶ்வாஸாத ்வமந விஹரிதா மயா ௨ 

தர்ுஷ்டக்வவா௭ப்யாகதம் தவ்ாம் மம கமதிலீம் தய்ஜ்ய 

லக்்ஷமண 

ஶ0கமாநம் மஹத ்பாபம் யத ்ஸதய்ம் வ்யதிதம் மநஃ ௩ 
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ஸ்புரமத நயநம் ஸவ்யம் பாஹு ஶ்  ஹ்ருதயம்   மம 

தர்ுஷ்டவ்ா லக்்ஷமண தூமர தவ்ாம் ஸீதா விரஹிதம் பதி 

௪ 

ஏவம் உகத் ஸ்து ஸஸௌமிதர்ி: லக்்ஷமணஃ ஶுப 

லக்ஷணஃ 

பூமயா துஃக ஸமாவிஷ்மடா துஃகிதம் ராமம் அப்ரவீத ்௫ 

ந ஸ்வயம் காம காமரண தாம் தய்க்தவ்ா௭ஹம் 

இஹா௭௭கதஃ 

ப்ரம ாதித ஸ்தகய மவாகக்ர: தவ் தஸ்காஶம் 

இஹா௭௭கதஃ ௬ 

ஆரம்யமணவ பராக்ருஷ்டம் ஹா ஸீமத லக்்ஷமமணதி   

பரிதர்ாஹீதி ய தவ்ாக்யம் கமதில்யா ஸ்த   ்ர்ுதிம் 

கதம் ௭ 

ஸா தம் ஆரத் ஸ்வரம் ஶ்ருதவ்ா தவ ஸ்மநமஹந கமதிலீ 

க  ் க ம் தி மாம் ஆஹ ருதநத்ீ பய விஹ்வலா ௮ 

ப்ரம ாதய்மாமநந மயா க ம் தி பஹுஶ ஸ்தயா 

ப்ரதய்ுக்தா கமதிலீ வாக்யம் இதம் தவ் 

தப்்ரதய்யாநவ்ிதம் ௯ 

ந தத ்பஶ்யாம்ய௭ஹம் ரமக்ஷா யத ்அஸ்ய பயம் 

ஆவமஹத ்

நிரவ்்ருதா பவ நாஸ்தம்யதத ்மகநா௭பி ஏவம் 

உதாஹ்ருதம் ௧0 

விகரஹ்ிதம்   நீ ம்   கதம் ஆரம்யா௭பிதாஸ்யதி 

தர்ாஹீதி வ நம் ஸீமத ய ஸ்தர்ாமயத ்தர்ிதஶாந ்அபி 

௧௧ 

கிம் நிமிதத்ம் து மகநா௭பி ப்ராது: ஆலம்ப்ய மம ஸ்வரம் 

ராக்ஷமஸந ஈரிதம் வாக்யம் தர்ாஹி தர்ாஹீதி மஶாபமந  

௧௨ 

விஸ்வரம் வ்யாஹ்ருதம் வாக்யம் லக்்ஷமண தர்ாஹி 

மாம் இதி 

ந பவதய்ா வ்யதா காரய்ா குநார ீஜந மஸவிதா ௧௩ 

அலம் கவகல்ப்யம் ஆலம்ப்ய ஸ்வஸ்தா பவ 

நிருதஸ்ுகா 
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ந  ா௭ஸ்தி தர்ிஷு மலாமகஷு புமாந ்மயா ராகவம் 

ரமண 

ஜாமதா வா ஜாயமாமநா வா ஸம்யுமக யஃ பராஜமயத ்

௧௪ 

ந ஜய்மயா ராகமவ யுதம்த மதகவ: ஶக்ர புமராககம: ௧௫ 

ஏவம் உகத்ா து கவமதஹீ பரிமமாஹித ம தநா 

உவா ா௭ஶ்ரூணி மு0 நத்ீ தாருணம் மாம் இதம் வ ஃ 

௧௬ 

பாமவா மயி தமவா௭தய்ரத்ம் பாப ஏவ நிமவஶிதஃ 

விநஷ்மட ப்ராதரி ப்ராப்தும் ந   தவ்ம் மாம் 

அவாப்ஸ்யஸி ௧௭ 

ஸம்மகதா தப்ரமதந தவ்ம் ராமம் ஸம௭நுக  ்ஸி 

க்மராஶநத்ம் ஹி யதா௭தய்ரத்ம் கநநம் 

அப்யவபதய்மஸ ௧௮ 

ரிபுஃ ப்ர  ்நந்  ார ீதவ்ம் மத௭ரத்ம் அநுக  ்ஸி 

ராகவஸ்யா நத்ர ப்மரப்ஸு: தகதவம் நா௭பிபதய்மஸ 

௧௯ 

ஏவம் உகம்தா ஹி கவமதஹ்யா ஸம்ரப்மதா ரக்த 

மலா நஃ 

க்மராதாத ்ப்ரஸ்புரமாமணா ஷ்ட ஆஶ்ரமாத ்

அபிநிரக்தஃ ௨0 

ஏவம் ப்ருவாணம் ஸஸௌமிதர்ிம் ராமஃ ஸம்தாப 

மமாஹிதஃ 

அப்ரவீ தத்ுஷ்க்ருதம் ஸஸௌம்ய தாம் விநா ய தத்வ்ம் 

ஆகதஃ ௨௧ 

ஜாநந ்அபி ஸமரத்ம் மாம் ரக்ஷஸாம் விநிவாரமண 

அமநந க்மராத வாக்மயந கமதில்யா நிஸ்ஸ்ருமதா 

பவாந ்௨௨ 

ந ஹி மத பரிதுஷ்யாமி தய்க்தவ்ா யதய்ாஸி கமதிலீம் 

க்ருதத்ாயாஃ பருஷம் ஶ்ருதவ்ா ஸ்தர்ியா ஶ்  தவ்ம் 

இஹா௭௭கதஃ ௨௩ 

ஸரவ்தா து அபநீதம் மத ஸீதயா யத ்ப்ரம ாதிதஃ 
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க்மராதஸ்ய வஶம் ஆபநம்நா நா௭கமரா ஶ்ஶாஸநம் மம 

௨௪ 

அஸஸௌ ஹி ராக்ஷஸஃ மஶமத ஶமரணா௭பிஹமதா 

மயா 

ம்ருக ரூமபண மயநா௭ஹம் ஆஶ்ரமாத ்அபவாஹிதஃ 

௨௫ 

விக்ருஷ்ய  ாபம் பரிதாய ஸாயகம் 

ஸலீல பாமணந   தாடிமதா மயா 

மாரக்ீம் தநும் தய்ஜ்ய   விகல்ப ஸ்வமரா 

பபூவ மகயூர தரஃ ஸ ராக்ஷஸஃ  ௨௬ 

ஶரா ஹமத கநவ ததா௭௭ரத்யா கிரா 

ஸ்வரம் மமா௭௭லம்ப்ய ஸுதூர ஸம்ஶ்ரவம் 

உதாஹ்ருதம் த தவ் நம் ஸுதாருணம் 

தவ்ம் ஆகமதா மயந விஹாய கமதிலீம்  ௨௭ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  ஏமகாந 

ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

ப்ருஶம் ஆவ்ரஜமாந ஸ்ய தஸ்ய அமதா வாம மலா நம் 

ப்ராஸ்புர   ்ாஸ்கல தர்ாமமா மவபது ஶ் ா௭ஸ்ய ஜாயத 

௧ 

உபாலக்்ஷய நிமிதத்ாநி மஸா௭ஶுபாநி முஹு 

ரம்ுஹுஃ 

அபி மக்ஷமம் நு ஸீதாயா இதி கவ வ்யாஜஹார    ௨ 

தவ்ரமாமணா ஜகாமா௭த ஸீதா தரஶ்ந லாலஸஃ 

ஶூநய்ம் ஆவஸதம் தர்ுஷ்டவ்ா பபூ மவாதவ்ிக்ந 

மாநஸஃ ௩ 

உதப்்ரமந ்இவ மவமகந விக்ஷிபந ்ரகு நநத்நஃ 

ததர் ததம்ராடஜ ஸ்தாநம் அபிவீக்்ஷய ஸமநத்தஃ  ௪ 

ததரஶ் பரண்ஶாலாம்   ரஹிதாம் ஸீதயா ததா 

ஶ்ரியா விரஹிதாம் தவ்ஸ்தாம் மஹமநம்த பதம்ிநீம் 

இவ ௫ 

ருதநத்ம் இவ வ்ருகக்ஷ ஶ்  ம்லாந புஷ்ப ம்ருக தவ்ிஜம் 
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ஶ்ரியா விஹீநம் விதவ்ஸ்தம் ஸம்தய்க்த வந மதவதம் 

௬ 

விப்ரகீரண்ா௭ஜிந குஶம் விப்ரவிதத் ப்ருஸீ கடம் 

தர்ுஷ்டவ்ா ஶூநம்யா டஜ ஸ்தாநம் விலலாப புநஃ புநஃ 

௭ 

ஹ்ருதா ம்ருதா வா நஷ்டா வா பக்ஷிதா வா பவிஷ்யதி 

நிலீநா௭பி அத வா பீரு: அத வா வநம் ஆஶ்ரிதா ௮ 

கதா விம தும் புஷ்பாணி பலாநய் அபி   வா புநஃ 

அத வா பதம்ிநீம் யாதா ஜலா௭ரத்ம் வா நதீம் கதா ௯ 

யதந்ாந ்ம்ருகயமாண ஸ்து நா௭௭ஸஸாத வமந ப்ரியாம் 

மஶாக ரக்மத க்ஷணஃ மஶாகாத ்உநம்தத் இவ லக்்ஷயமத  

௧0 

வ்ருக்ஷாத ்வ்ருக்ஷம் ப்ரதாவந ்ஸ கிமர ஶ் ா௭தர்ிம் 

நதாந ்நதீம் 

பபூவ விலபந ்ராமஃ மஶாக ப0கா௭௭ரண்வா௭௭ப்லுதஃ 

௧௧ 

அபி காசித ்தவ்யா தர்ுஷ்டா ஸா கதம்ப ப்ரியா ப்ரியா 

கதம்ப யதி ஜாநீமஷ ஶம்ஸ ஸீதாம் ஶுபா௭௭நநாம் ௧௨ 

ஸ்நிக்த பல்லவ ஸம்காஶாம் பீத ஸகௌமஶய வாஸிநீ 

ஶம்ஸஸ்வ யதி வா தர்ுஷ்டா பில்வ பில்மவாபம ஸ்தநீ 

௧௩ 

அத வா௭ரஜ்ுந ஶம்ஸ தவ்ம் ப்ரியாம் தாம் அரஜ்ுந 

ப்ரியாம் 

ஜநக ஸ்ய ஸுதா பீரு: யதி ஜீவதி வா ந வா ௧௪ 

ககுபஃ ககுமபாரும் தாம் வ்யக்தம் ஜாநாதி கமதிலீம் 

யதா பல்லவ புஷ்பாடம்யா பாதி ஹ்மயஷ வநஸ்பதிஃ 

௧௫ 

ப்ரமகர: உபகீத ஶ்  யதா தர்ுமவமரா ஹ்யயம் 

ஏஷ வ்யகத்ம் விஜாநாதி திலக ஸ்திலக ப்ரியாம் ௧௬ 

அமஶாக மஶாகா௭பநுத மஶாமகாபஹத ம தஸம் 

தவ் நந்ாமாநம் குரு க்ஷிப்ரம் ப்ரியா ஸம்தரஶ்மநந மாம் 

௧௭ 

யதி தால தவ்யா தர்ுஷ்டா பக்வ தால பல ஸ்தநீ 
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கதயஸ்வ வராமராஹாம் காருண்யம் யதி மத மயி ௧௮ 

யதி தர்ுஷ்டா தவ்யா ஸீதா ஜம்பு ஜம்பூ நத ப்ரபா 

ப்ரியாம் யதி விஜாநீமஷ நிஶ்ஶ0க0 கதயஸ்வ மம ௧௯ 

அமஹா தவ்ம் கரண்ிகாரா௭தய் ஸுபுஷ்கப: மஶாபமஸ 

ப்ருஶம்  

கரண்ிகாரா ப்ரியா ஸாதவ்ீ ஶம்ஸ தர்ுஷ்டா ப்ரியா யதி  

௨0   

சூத நீப மஹா ஸாலாந ்பநஸாந ்குரவாந ்தவாந ் 

தாடிமா ந௭பி தாந ்கதவ்ா தர்ுஷ்டவ்ா ராமமா மஹா 

யஶா:  ௨௧ 

மல்லிகா மாதவீ ஶ்க வ  ம்பகாந ்மகதகீ ஸ்ததா  

ப்ரு  ்ந ்ராமமா வமந ப்ராம்த உநம்தத் இவ லக்்ஷயமத   

௨௨ 

அத வா ம்ருக ஶாபா௭க்ஷீம் ம்ருக ஜாநாஸி கமதிலீம் 

ம்ருக விப்மரக்ஷண ீகாநத்ா ம்ருகீபிஃ ஸஹிதா பமவத ்

௨௩ 

கஜ ஸா கஜ நாமஸா ரூ ரய்தி தர்ுஷ்டா தவ்யா பமவத ்

தாம் மநம்ய விதிதாம் துப்யம் ஆகய்ாஹி வர வாரண 

௨௪ 

ஶாரத்ூல யதி ஸா தர்ுஷ்டா ப்ரியா  நத்ர் நிபா௭௭நநா 

கமதிலீ மம விஸ்ரப்தஃ கதயஸ்வ ந மத பயம் ௨௫ 

கிம் தாவஸி ப்ரிமய நூநம் தர்ுஷ்டாஸி கமமலக்ஷமண 

வ்ருமக்ஷணா௭௭  ்ாதய்  ா௭௭தம்ாநம் கிம் மாம் ந 

ப்ரதிபாஷமஸ ௨௬ 

திஷ்ட திஷ்ட வராமராமஹ ந மத௭ஸ்தி கருணா மயி 

நா௭தய்ரத்ம் ஹாஸ்ய ஶலீாஸி கிம௭ரத்ம் மாம் 

உமபக்ஷமஸ ௨௭ 

பீத ஸகௌமஶயமகந அஸி ஸூசிதா வரவரண்ிநி 

தாவநத்ய்௭பி மயா தர்ுஷ்டா திஷ்ட யதய்௭ஸ்தி 

ஸஸௌஹ்ருதம் ௨௮ 

கநவ ஸா நூநம் அத வா ஹிம்ஸிதா  ாரு ஹாஸிநீ 

க்ரு  ்ர்ம் ப்ராப்தம் ஹி மாம் நூநம் யமதாமபக்ஷிதும் 

அரஹ்தி ௨௯ 
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வ்யகத்ம் ஸா பக்ஷிதா பாலா ராக்ஷகஸஃ 

பிஶிதா௭ஶகநஃ 

விபஜ்யா௭0காநி ஸரவ்ாணி மயா விரஹிதா ப்ரியா ௩0 

நூநம் த  ச்ுப தநம்தாஷ்டம் ஸு நாஸம்  ாரு கும்டலம்  

பூரண்  ம்தர் மிவ க்ரஸ்தம் முகம் நிஷ்ப்ரபதாம் கதம்  

௩௧ 

ஸா ஹி  ம்பக வரண்ாபா க்ரவீா க்கரமவய மஶாபிதா 

மகாமலா விலபநத்ய்ா ஸ்து காநத்ாயா பக்ஷிதா ஶுபா 

௩௨ 

நூநம் விக்ஷிப்யமாஸணௌ ஸதௌ பாஹூ பல்லவ 

மகாமஸலௌ 

பக்ஷிஸதௌ மவபமாநா௭கஸ்ரௌ ஸ 

ஹஸ்தா௭௭பரணா௭0கஸதௌ ௩௩ 

மயா விரஹிதா பாலா ரக்ஷஸாம் பக்ஷணாய கவ 

ஸாரம்த மநவ பரிதய்கத்ா பக்ஷிதா பஹு பாநத்வா  ௩௪ 

ஹா லக்்ஷமண மஹா பாமஹா பஶ்யஸி தவ்ம் ப்ரியாம் 

க்வசித ்

ஹா ப்ரிமய கவ் கதா பதம்ர ஹா ஸீமததி புநஃ புநஃ ௩௫ 

இதி ஏவம் விலபந ்ராமஃ பரிதாவந ்வநாத ்வநம் 

க்வசித ்உதப்்ரமமத மவகாத ்க்வசித ்விப்ரமமத பலாத ்

க்வசிந ்மதத் இவா பாதி காநத்ா௭நம்வஷண ததப்ரஃ 

௩௬ 

ஸ வநாநி நதீஃ கஶலாந ்கிரி ப்ரஸ்ரவணாநி   

காநநாநி   மவமகந ப்ரம தய்பரிஸம்ஸ்திதஃ  ௩௭ 

ததா ஸ கதவ்ா விபுலம் மஹ தவ்நம் 

பரதீய் ஸரவ்ம் தவ்௭த கமதிலீம் ப்ரதி 

அநிஷ்டித ஆஶஃ ஸ  கார மாரக்மண 

புநஃ ப்ரியாயாஃ பரமம் பரிஶ்ரமம்  ௩௮ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  ஷஷ்டிதம 

ஸ்ஸரக்: 

ஏக ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

தர்ுஷ்டவ்ா௭௭ஶ்ரம பதம் ஶூநய்ம் ராமமா 

தஶரதா௭௭தம்ஜஃ 
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ரஹிதாம் பரண்ஶாலாம்   விதவ்ஸ்தாந ்ஆஸநாநி   ௧ 

அ தர்ுஷ்டவ்ா ததர் கவமதஹீம் ஸநந்ிரக்ீ்ஷய   

ஸரவ்ஶஃ 

உவா  ராமஃ ப்ராக்ருஶ்ய ப்ரக்ருஹ்ய ருசிஸரௌ புஸஜௌ 

௨ 

க்வ நு லக்்ஷமண கவமதஹீ கம் வா மதஶம் இமதா கதா 

மகநா௭௭ஹ்ருதா வா ஸஸௌமிதம்ர பக்ஷிதா மகந வா 

ப்ரியா ௩ 

வ்ருமக்ஷணா௭௭வாரய் யதி மாம் ஸீமத ஹஸிதும் 

இ  ்ஸி 

அலம் மத ஹஸிமத நா௭௭தய் மாம் பஜஸ்வ 

ஸுதுஃகிதம் ௪ 

கயஃ ஸஹ கர்டீமஸ ஸீமத விஶ்வஸ்கத ரம்்ருக 

மபாதககஃ 

ஏமத ஹீநா ஸ்தவ்யா ஸஸௌம்மய தய்ாயநத்ி அஸ்ர 

அவிமலக்ஷணாஃ ௫ 

ஸீதாயா ரஹிமதா௭ஹம் கவ ந ஜீவாமி லக்்ஷமண    ௬ 

ம்ருதம் மஶாமகந மஹதா ஸீதா ஹரணமஜந மாம் 

பர மலாமக மஹா ராமஜா நூநம் தர்க்்ஷயதி மம பிதா ௭ 

கதம் ப்ரதிஜ்ஞாம் ஸம்ஶ்ருதய் மயா தவ்ம் 

அபிமயாஜிதஃ 

அபூரயிதவ்ா தம் காலம் ம தஸ்காஶம் இஹா௭௭கதஃ ௮ 

காம வ்ருதத்ம் அநாரய்ம் மாம் ம்ருஷா வாதிநம் ஏவ   

திக் தவ்ாம் இதி பமர மலாமக வ்யக்தம் வக்்ஷயதி மம 

பிதா ௯ 

விவஶம் மஶாக ஸம்தப்தம் தீநம் பக்ந மமநாரதம் 

மாம் இமஹா தஸ்்ருஜ்ய கருணம் கீரத்ி: நரம் 

இவா௭நர்ுஜும் ௧0 

க்வ க  ்ஸி வராமராமஹ மாம் உதஸ்்ருஜ்ய 

ஸுமதய்மம 

தவ்யா விரஹித ஶ் ா௭ஹம் மமாக்்ஷமய ஜீவிதம் 

ஆதம்நஃ ௧௧ 

இதீவ விலபந ்ராமஃ ஸீதா தரஶ்ந லாலஸஃ 
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ந ததரஶ் ஸுதுஃகா௭௭ரம்தா ராகமவா 

ஜநகா௭௭தம்ஜாம் 

அநா௭௭ஸாதயமாநம் தம் ஸீதாம் தஶரதா௭௭தம்ஜாம் 

௧௨ 

ப0கம் ஆஸாதய் விபுலம் ஸீதநத்ம் இவ கு0ஜரம் 

லக்்ஷமமணா ராமம் அதய்௭ரத்ம் உவா  ஹித காம்யயா 

௧௩ 

மா விஷாதம் மஹா பாமஹா குரு யதந்ம் மயா ஸஹ 

இதம்   ஹி வநம் ஶூர பஹு கநத்ர மஶாபிதம் ௧௪ 

ப்ரிய காநந ஸம் ாரா வமநா நம்தத்ா   கமதிலீ 

ஸா வநம் வா ப்ரவிஷ்டா ஸ்யாந ்நளிநீம் வா 

ஸுபுஷ்பிதாம் ௧௫ 

ஸரிதம் வாபி ஸம்ப்ராப்தா மீந வம்ஜுள மஸவிதாம் 

ஸ்நாது காமா நிலீநா ஸ்யாத ்ஸ காமா வமந க்வசித ் 

௧௬ 

விதர்ாஸயிது காமா வா லீநா ஸ்யாத ்காநமந க்வசித ்

ஜிஜ்ஞாஸமாநா கவமதஹீ தவ்ாம் மாம்   புருஷரஷ்ப 

௧௭ 

தஸ்யா ஹ்ய௭நம்வஷமண ஶ்ரீமந ்க்ஷிப்ரம் ஏவ 

யதாவமஹ ௧௮ 

வநம் ஸரவ்ம் விசிநுமவா யதர் ஸா ஜநகா௭௭தம்ஜா 

மநய்மஸ யதி காகுதஸ்்த மா ஸ்ம மஶாமக மநஃ க்ருதாஃ 

௧௯ 

ஏவம் உகத் ஸ்து ஸஸௌஹாரத்ா ல்லக்்ஷமமணந 

ஸமாஹிதஃ 

ஸஹ ஸஸௌமிதர்ிணா ராமமா விம தும் உப க்ரமம ௨0 

ஸதௌ வநாநி கிரம்ீ ஶ்க வ ஸரித ஶ்  ஸராம்ஸி   

நிகிமலந விசிநவ்ாஸநௌ ஸீதாம் தஶரதா௭௭தம்ஸஜௌ 

௨௧ 

தஸ்ய கஶலஸ்ய ஸாநூநி குஹா ஶ்  ஶிகராணி   

நிகிமலந விசிநவ்ாஸநௌ கநவ தாம் அபிஜக்மதுஃ ௨௨ 

விசிதய் ஸரவ்தஃ கஶலம் ராமமா லக்்ஷமணம் அப்ரவீத ்
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மநஹ பஶ்யாமி ஸஸௌமிதம்ர கவமதஹீம் பரவ்மத 

ஶுபாம் ௨௩ 

தமதா துஃகா௭பிஸம்தப்மதா லக்்ஷமமணா வாக்யம் 

அப்ரவீத ்

வி ரந ்தண்டகா௭ரண்யம் ப்ராதரம் தீப்த மதஜஸம் ௨௪ 

ப்ராப்ஸ்யஸி தவ்ம் மஹா ப்ராஜ்ஞ கமதிலீம் 

ஜநகா௭௭தம்ஜாம் 

யதா விஷ்ணு ரம்ஹா பாஹு ரப்லிம் பதத்வ்ா மஹீம் 

இமாம்௨௫ 

ஏவம் உகத் ஸ்து வீமரண லக்்ஷமமணந ஸ ராகவஃ 

உவா  தீநயா வா ா துஃகா௭பிஹத ம தநஃ ௨௬ 

வநம் ஸரவ்ம் ஸுவிசிதம் பதம்ிநய்ஃ புல்ல ப0கஜாஃ 

கிரி ஶ் ா௭யம் மஹா ப்ராஜ்ஞ பஹு கநத்ர நிரஜ்ரஃ 

ந ஹி பஶ்யாமி கவமதஹீம் ப்ராமணப்மயா௭பி 

கரயீஸீம் ௨௭ 

ஏவம் ஸ விலபந ்ராமஃ ஸீதா ஹரண கரஶ்ிதஃ 

தீநஃ மஶாக ஸமாவிஷ்மடா முஹூரத்ம் 

விஹ்வமலா௭பவத ்௨௮ 

ஸ விஹ்வலித ஸரவ்ா௭0மகா கத புதத்ி: விம தநஃ 

நிஷஸாதா௭௭துமரா தீமநா நிஶ்ஶ்வஸ்ய அஶீதம் 

ஆயதம் ௨௯ 

பஹுளம் ஸ து நிஶ்ஶ்வஸ்ய ராமமா ராஜீவ மலா நஃ 

ஹா ப்ரிமயதி விசுகம்ராஶ பஹுமஶா பாஷ்ப கதக்தஃ 

௩0 

தம் தத: ஸாநத்வ்யா மாஸ லக்்ஷமணஃ ப்ரிய பாநத்வஃ 

பஹு ப்ரகாரம் தரம்ஜ்ஞஃ ப்ரஶ்ரிதம் ப்ரஶ்ரிதா௭0ஜலிஃ 

௩௧ 

அநாதர்ுதய் து த தவ்ாக்யம் லக்்ஷமமணா ஷ்ட புடா 

 ய்ுதம் 

அபஶ்யம் ஸ்தாம் ப்ரியாம் ஸீதாம் ப்ராகம்ராஶத ்ஸ 

புநஃ புநஃ ௩௨ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட ஏக ஷஷ்டிதம 

ஸ்ஸரக்: 
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த்வி ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

ஸீதாம் அபஶ்யந ்தரம்ாதம்ா காமமாபஹத ம தந: 

விலலாப மஹா பாஹூ ராம: கமல மலா ந: ௧ 

பஶ்யந ்இவ ஸ தாம் ஸீதாம் அபஶ்யந ்மதநா௭ரத்ித: 

உவா  ராகமவா வாக்யம் விலாபா௭௭ஶ்ரய துரவ் ம்  ௨ 

தவ்ம் அமஶாகஸ்ய ஶாகாபி: புஷ்ப ப்ரியதயா ப்ரிமய  

ஆவ்ருமணாஷி ஶரரீம் மத மம மஶாக விவரத்ிநீ ௩ 

கதள ீகாம்ட ஸதர்ுஸஶௌ கதள்யா ஸம்வ்ருதா வுஸபௌ  

ஊரூ பஶ்யாமி மத மதவி நா௭ஸி ஶகத்ா நிகூஹிதும்  ௪ 

கரண்ிகார வநம் பதம்ர ஹஸம்தீ மதவி மஸவமஸ 

அலம் மத பரிஹாமஸந மம பாதா௭௭வமஹந கவ  ௫ 

பரிஹா மஸவ கிம் ஸீமத பரிஶ்ராம்த ஸ்ய மம ப்ரிமய  

அயம் ஸ பாரிஹாமஸா௭பி ஸாது மதவி ந மரா மத  ௬ 

விமஶமஷண ஆஶ்ரம ஸ்தாமந ஹாமஸா௭யம் ந 

ப்ரஶஸ்யமத  

அவகா  ்ாமி மத ஶீலம் பரிஹாஸ ப்ரியம் ப்ரிமய  ௭ 

ஆக  ் தவ்ம் விஶாலா௭க்ஷி ஶூநம்யா௭யம் உடஜ 

ஸ்தவ ௮ 

ஸுவ்யகத்ம் ராக்ஷகஸ: ஸீதா பக்ஷிதா வா ஹ்ருதா௭பி 

வா  

ந ஹி ஸா விலபம்தம் மாம் உப ஸம்ப்கரதி லக்்ஷமண  

௯ 

ஏதாநி ம்ருக யூதாநி ஸா௭ஶ்ரு மநதர்ாணி லக்்ஷமண  

ஶம்ஸம்தீவ ஹி கவமதஹீம் பக்ஷிதாம் ரஜநீ  கர: ௧0 

ஹா மமா௭௭ரம்ய கவ் யாதா௭ஸி ஹா ஸாதவ்ி வர 

வரண்ிநி  

ஹா ஸகாமா தவ்யா மதவி ககமகயீ ஸா பவிஷ்யதி  ௧௧ 

ஸீதயா ஸஹ நிரய்ாமதா விநா ஸீதாம் உபாகத: 

கதம் நாம ப்ரமவக்்ஷயாமி ஶூநய்ம் அம்த:புரம் புந: ௧௨ 

நிரவ்ீரய் இதி மலாமகா மாம் நிரத்ய ஶ்ம தி வக்்ஷயதி 

காதரதவ்ம் ப்ரகாஶம் ஹி ஸீதா௭பநயமநந மம ௧௩ 

நிவ்ருதத் வந நாஸ ஶ்  ஜநகம் மிதிலா௭திபம்  

குஶலம் பரி ப்ரு  ்ம்தம் கதம் ஶக்்ஷமய நிரகீ்ஷிதும்  ௧௪ 
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விமதஹ ராமஜா நூநம் மாம் தர்ுஷ்டவ்ா விரஹிதம் தயா  

ஸுதா ஸ்மநமஹந ஸம்தப்மதா மமாஹஸ்ய வஶம் 

ஏஷ்யதி  ௧௫ 

அதவா ந கமிஷ்யாமி புரம்ீ பரத பாலிதாம்  

ஸ்வரம்கா௭பி ஸீதயா ஹீந ஶ்ஶூநய் ஏவ மமதா மம  

௧௬ 

மாம் இமஹாதஸ்்ருஜ்ய ஹி வமந க  ்ா௭மயாதய்ா புரம்ீ 

ஶுபாம்  

ந தவ்௭ஹம் தாம் விநா ஸீதாம் ஜீமவயம் ஹி கதம் ந 

௧௭ 

காடம் ஆஶ்லிஷ்ய பரமதா வா ம்யா ம தவ் நா தவ்யா  

அநுஜ்ஞாமதா௭ஸி ராமமண பாலமயதி வஸும்தராம் 

௧௮ 

அம்பா   மம ககமகயீ ஸுமிதர்ா   தவ்யா விமபா  

ஸகௌஸல்யா   யதா நய்ாயம் அபிவாதய்ா 

மமா௭௭ஜ்ஞயா ௧௯ 

ரக்ஷணயீா ப்ரயதம்நந பவதா ஸா உக்த காரிணா  ௨0 

ஸீதா யா ஶ்  விநாமஶா௭யம் மம  ா௭மிதர் கரஶ்ந  

விஸ்தமரண ஜநநய்ா மம விநிமவதய் ஸ்தவ்யா பமவத ் 

௨௧ 

இதி விலபதி ராகமவ ஸுதீமந    

வநம் உபகம்ய தயா விநா ஸுமகஶ்யா  

பய விகல முக ஸ்து லக்்ஷமமணா௭பி    

வ்யதித மநா ப்ருஶமா௭௭துமரா பபூவ ௨௨  

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட தவ்ி ஷஷ்டிதம 

ஸ்ஸரக்: 

த்ரி ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

ஸ ராஜ புதர்: ப்ரியயா விஹீந:  

காமமந மஶாமகந   பீடய்மாந: 

விஷாதயந ்ப்ராதரம் ஆரத் ரூமபா   

பூமயா விஷாதம் ப்ரவிமவஶதீவ்ரம்  ௧ 

ஸ லக்்ஷமணம் மஶாக வஶா௭பிபநந்ம்  

மஶாமக நிமகம்நா விபுமலது ராம: 
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உவா  வாக்யம் வ்யஸநா௭நுரூபம்  

உஷ்ணம் விநிஶ்ஶ்வஸ்ய ருதந ்மஶாகம் ௨ 

ந மதவ்ிமதா துஷ்க்ருத கரம் கார ீ  

மநம்ய தவ்ிதீமயா௭ஸ்தி வஸும்தராயாம்  

மஶாமகந மஶாமக ஹி பரம்பராயா  

மா மமதி பிம்தந ்ஹ்ருதயம் மந ஶ்   ௩ 

பூரவ்ம் மயா நூநம் அபீப்ஸிதாநி  

பாபாநி கரம்ாணி அஸக்ருத ்க்ருதாநி  

ததர்ா௭ய ம௭தய்ா௭௭பதிமதா விபாமகா  

துஃமகந துகம் யத௭ஹம் விஶாமி ௪  

ராஜ்ய ப்ரணாஶ: ஸ்வ ஜகந ரவ்ிமயாக:  

பிது ரவ்ிநாமஶா ஜநநீ விமயாக: 

ஸரவ்ாணி மம லக்்ஷமண மஶாக மவகம்  

ஆபூரயம்தி ப்ரவிசிம்திதாநி ௫ 

ஸரவ்ம் து துகம் மம லக்்ஷமமணதம்  

ஶாம்தம் ஶரமீர வந மமதய் ஶூநய்ம்  

ஸீதா விமயாகாத ்புநர ப்யுதீரண்ம்  

காஷ்கட: இவா௭க்நி: ஸஹஸா ப்ரதீப்த: ௬ 

ஸா நூநம் ஆரய்ா மம ராக்ஷமஸந  

பலாத ்ஹ்ருதா கம் ஸமுமபதய் பீரு: 

அபஸ்வரம் ஸஸ்வர விப்ரலாபா  

பமயந விக்ரம்தித வதய்௭பீக்்ஷணம் ௭ 

ஸதௌ மலாஹித ஸ்ய ப்ரிய தரஶ்ந ஶ்   

ஸமதாசிதா உதத்ம  ம்தந ஸ்ய  

வ்ருதஸ்தௌ ஸ்தஸநௌ மஶாணித பம்க திகஸ்தௌ  

நூநம் ப்ரியாயா மம நா௭பிபாத: ௮ 

தத ்ஶ்லக்்ஷண ஸுவ்யகத் ம்ருது ப்ரலாபம்  

தஸ்யா முகம் கும்சித மகஶ பாரம் 

ரமக்ஷா வஶம் நூநம் உபாகதாயா  

ந ப்ராஜமத ராஹு முமக யமதம்து: ௯ 

தாம் ஹார பாஶ ஸ்ய ஸமதாசிதாயா  

க்ரவீாம் ப்ரியாயா மம ஸுவ்ரதாயா: 

ரக்ஷாம்ஸி நூநம் பரி பீதவம்தி  
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விபிதய் ஶூநம்ய ருதிரா௭ஶநாநி  ௧0 

மயா விஹீநா விஜமந வமந யா  

ரமக்ஷாபி: ஆஹ்ருதய் விகர்ுஷ்யமாணா   

நூநம் விநாதம் குரரவீ தீநா  

ஸா முகத்வ தய்ா௭யத காம்த மநதர்ா ௧௧ 

அஸ்மிந ்மயா ஸாரத்ம் உதார ஶீலா  

ஶிலா தமல பூரவ்ம் உமபாபவிஷ்டா  

காம்த ஸ்மிதா லக்்ஷமண ஜாத ஹாஸா  

தவ்ாம் ஆஹ ஸீதா பஹு வாக்ய ஜாதம் ௧௨  

மகாதாவ ரயீம் ஸரிதாம் வரிஷ்டா  

ப்ரியா ப்ரியாயா மம நிதய் காலம்  

அ௭ப்ய௭தர் க ம் த ்இதி சிம்தயாமி  

ந ஏகாகிநீ யாதி ஹி ஸா கதாசித ் ௧௩  

பதம்ா௭௭நநா பதம் விஶால மநதர்ா  

பதம்ாநி வா௭௭மநதும் அபிப்ரயாதா  

தத௭பி அயுகத்ம் ந ஹி ஸா கதாசித ்  

மயா விநா க  ்தி பம்கஜாநி ௧௪ 

காமம் து இதம் புஷ்பித வ்ருக்ஷ ஷம்டம்  

நாநா விகத: பக்ஷி ககணஃ உமபதம்  

வநம் ப்ரயாதா நு தத௭ப்ய௭யுகத்ம்  

ஏகாகிநீ ஸா அதி பிமபதி பீரு:  ௧௫ 

ஆதிதய் மபா மலாக க்ருதா௭க்ருதஜ்ஞ:  

மலாகஸ்ய ஸதய்ா௭நர்ுத கரம் ஸாக்ஷிந ் 

மம ப்ரியா ஸா க்வா கதா ஹ்ருதா வா  

ஶம்ஶஸ்வ மம மஶாக வஶஸ்ய நிதய்ம் ௧௬  

மலாமகஷு ஸரம்வஷு   நாஸ்தி கிம்சித ்  

ய தம்தந  நிதய்ம் விதிதம் பமவ தத்த ் 

ஶம்ஸஸ்வ வாமயா குல ஶாலிநீம் தாம்  

ஹ்ருதா ம்ருதா வா பதி வரத்மத வா ௧௭ 

இதீவ தம் மஶாக விமதய மதஹம்  

ராமம் விஸம்ஜ்ஞம் விலபம்தம் ஏவம்  

உவா  ஸஸௌமிதர்ி: அதீந ஸதத்வ்:  

நய்ாமய ஸ்தித: கால யுதம்   வாகய்ம்  ௧௮ 
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மஶாகம் விமும் ா௭ரய் தர்ுதிம் பஜஸ்வ  

மஸாதஸ்ாஹதா  ா௭ஸ்து விமாரக்ண௭ஸ்யா: 

உதஸ்ாஹவம்மதா ஹி நரா ந மலாமக  

ஸீதம்தி கரம்ஸு அதி துஷ்கமரஷு ௧௯ 

இதீவ ஸஸௌமிதர்ிம் உதக்ர ஸபௌருஷம்  

ப்ருவம்தம் ஆரத்: ராகு வம்ஶ வரத்ந: 

ந சிம்தயா மாஸ தர்ுதிம் விமுக்தவாந ் 

புந ஶ்  துகம் மஹத ்அப்யுபாகமத ் ௨0 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட தர்ி ஷஷ்டிதம 

ஸ்ஸரக்: 

சது ஷ்ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

ஸ தீமநா தீநயா வா ா லக்்ஷமணம் வாக்யம் அப்ரவீத ்

ஶீக்ரம் லக்்ஷமண ஜாநீஹி கதவ்ா மகாதாவரம்ீ நதீம் 

அபி மகாதாவரம்ீ ஸீதா பதம்ாநி ஆநயிதும் கதா ௧ 

ஏவம் உகத் ஸ்து ராமமண லக்்ஷமணஃ பர வீர ஹா  

நதீம் மகாதாவரம்ீ ரம்யாம் ஜகாம லகு விகர்மஃ ௨ 

தாம் லக்்ஷமண ஸ்தீரத்வதீம் விசிதவ்ா ராமம் அப்ரவீத ்

கநநாம் பஶ்யாமி தீரம்தஷு கம்ராஶமதா ந ஶ்ருமணாதி 

மம ௩ 

கம் நு ஸா மதஶம் ஆபநந்ா கவமதஹீ க்மலஶ நாஶிநீ 

ந ஹி தம் மவதம்ி கவ ராம யதர் ஸா தநுமதய்மா ௪ 

லக்்ஷமண ஸ்ய வ ஃ ஶ்ருதவ்ா தீநஃ ஸம்தாப 

மமாஹிதஃ 

ராமஃ ஸம௭பி க்ராம ஸ்வயம் மகாதாவரம்ீ நதீம் ௫ 

ஸ தாம் உபஸ்திமதா ராமஃ க்வ ஸீமததி ஏவம் அப்ரவீத ்

௬ 

பூதாநி ராக்ஷமஸநத்ம்ரண வதா௭ரம்ஹண ஹ்ருதாம் 

அபி 

ந தாம் ஶஶம்ஸூ ராமாய ததா மகாதாவர ீநதீ ௭ 

ததஃ ப்ரம ாதிதா பூகதஃ ஶம்ஸா௭ஸ்ம  தத்ாம் ப்ரியாம் 

இதி 

ந து ஸா௭ப்யவதத ்ஸீதாம் ப்ருஷ்டா ராமமண மஶா தா 

௮ 
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ராவண ஸ்ய   ததர்ூபம் கரம்ாணி   துராதம்நஃ 

தய்ாதவ்ா பயா தத்ு கவமதஹீம் ஸா நதீ ந ஶஶம்ஸ 

தாம் ௯ 

நிராஶ ஸ்து தயா நதய்ா ஸீதாயா தரஶ்மந க்ருதஃ 

உவா  ராமஃ ஸஸௌமிதர்ிம் ஸீதா தரஶ்ந கரஶ்ிதஃ ௧0 

ஏஷா மகாதாவர ீஸஸௌம்ய கிம்சி நந் ப்ரதிபாஷமத  

கிம் நு லக்்ஷமண வக்்ஷயாமி ஸமமதய் ஜநகம் வ ஃ 

மாதரம் க வ கவமதஹ்யா விநா தாம் அஹம் 

அப்ரியம் ௧௧ 

யா மம ராஜ்ய விஹீந ஸ்ய வமந வநம்யந ஜீவதஃ 

ஸரவ்ம் வ்யபநமய  ம் ாகம் கவமதஹீ கவ் நு ஸா கதா 

௧௨ 

ஜ்ஞாதி பக்ஷ விஹீந ஸ்ய ராஜ புதர்ம்ீ அபஶ்யதஃ 

மநம்ய தீரக்ா பவிஷ்யநத்ி ராதர்மயா மம ஜாக்ரதஃ ௧௩ 

மம்தாகிநீம் ஜநஸ்தாநம் இமம் ப்ரஸ்ரவணம் கிரிம் 

ஸரவ்ாணி அநு ரிஷ்யாமி யதி ஸீதா ஹி தர்ுஶ்யமத 

௧௪ 

ஏமத ம்ருகா மஹா வீரய்ா மாம் ஈக்ஷநம்த முஹுர ்

முஹு: 

வக்து காமா இவ ஹி மம இம்கிதாந ்உபலக்ஷமய  ௧௫ 

தாம் ஸ்து தர்ுஷ்டவ்ா நர வ்யாக்மரா ராகவ: ப்ரதய்ுவா  

ஹ  

க்வ ஸீமததி நிரகீ்ஷந ்கவ பாஷ்ப ஸம்ருதத்யா தர்ுஶா  

௧௬ 

ஏவம் உகத்ா நமரம்தம்ரண மத ம்ருகா: ஸஹமஸாதத்ிதா: 

தக்ஷிணா௭பி முகா: ஸரம்வ தரஶ்யம்மதா நப ஸ்தலம்  

௧௭ 

கமதிலீ ஹ்ரியமாணா ஸா திஶம் யாம் அப்யபதய்த     

மதந மாரம்கண தாவம்மதா நிரகீ்ஷம்மத நரா௭திபம்  ௧௮ 

மயந மாரக்ம்   பூமிம்   நிரகீ்ஷம்மத ஸ்ம மத ம்ருகா: 

புந ஶ்  மாரக்ம் இ  ்ம்தி லக்்ஷமமணந உப லக்ஷிதா: 

௧௯ 

மதஷாம் வ ந ஸரவ்ஸ்வம் லக்ஷயா மாஸ   இம்கிதம்  
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உவா  லக்்ஷமமணா ஜ்மயஷ்டம் தீமாந ்ப்ராதரம் 

ஆரத்வத ் ௨0 

க்வ ஸீமததி தவ்யா ப்ருஷ்டா யதா இமம 

ஸஹமஸாதத்ிதா: 

தரஶ்யம்தி க்ஷிதிம் க வ தக்ஷிணாம்   திஶம் ம்ருகா: 

௨௧ 

ஸாது க  ்ாவமஹ மதவ திஶம் ஏதாம் ஹி கநருதிம் 

யதி ஸ்யாத ்ஆகம: கஶ்சித ்ஆரய்ா வா ஸா அத 

லக்்ஷயமத  ௨௨ 

பாடம் இதி ஏவ காகுஸ்த: ப்ரஸ்திமதா தக்ஷிணாம் திஶம்  

லக்்ஷமணா௭நுகத ஶ்ரீமாந ்வீக்ஷமாமணா வஸும்தராம்  

௨௩ 

ஏவம் ஸம்பாஷமாஸணௌ ஸதௌ அநம்யாநய்ம் ப்ராதரா 

உஸபௌ 

வஸும்தராயாம் பதிதம் புஷ்ப மாரக்ம் அபஶ்யதாம் 

௨௪ 

தாம் புஷ்ப வ்ருஷ்டிம் பதிதாம் தர்ுஷ்டவ்ா ராமமா மஹீ 

தமல 

உவா  லக்்ஷமணம் வீமரா துஃகிமதா துஃகிதம் வ ஃ ௨௫ 

அபிஜாநாமி புஷ்பாணி தாநி இமாநி இஹ லக்்ஷமண 

பிநதத்ா நீஹ  கவமதஹ்யா மயா ததத்ாநி காநமந ௨௬ 

மநம்ய ஸூரய் ஶ்  வாயு ஶ்  மமதிநீ   யஶஸ்விநீ  

அபிரக்ஷம்தி புஷ்பாணி ப்ரகுரவ்ம்மதா மம ப்ரியம்   ௨௭ 

ஏவம் உகத்வ்ா மஹாபாஹு: லக்்ஷமணம் புருஷரஷ்ப: 

உவா  ராமமா தரம்ாதம்ா கிரிம் ப்ரஸ்ரவணா௭௭குலம்  

௨௮ 

க ச்ித ்க்ஷிதி ப்ருதாம் நாத தர்ுஷ்டா ஸரவ்ாம்க 

ஸும்தர ீ 

ராமா ரம்மய வமநாதம்தமஶ மயா விரஹிதா தவ்யா  

௨௯ 

க்ருதம்தா௭ப்ரவீத ்கிரிம் ததர் ஸிம்ஹஃ க்ஷுதர் ம்ருகம் 

யதா ௩0 
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தாம் மஹம வரண்ாம் மஹமா௭௭பாம் ஸீதாம் தரஶ்ய 

பரவ்த 

யாவத ்ஸாநூநி ஸரவ்ாணி ந மத விதவ்ம்ஸயா 

ம்ய௭ஹம் ௩௧ 

ஏவம் உகத்ஸ்து ராமமண பரவ்மதா கமதிலீம் ப்ரதி  

ஶம்ஸ நந்ிவ தத ஸ்ஸீதாம் நா௭தரஶ்யத ராகமவ  ௩௨ 

தமதா தாஶரதீ ராம உவா    ஶிமலா  ்யம்  ௩௩ 

மம பாணா௭க்நிநிரத்கம்தா பஸ்மீ பூமதா பவிஷ்யஸி 

அமஸவ்யஃ ஸததம் க வ நிஸ்தர்ுண தர்ும பல்லவஃ  

௩௪ 

இமாம் வா ஸரிதம்  ா௭தய் மஶாஷயிஷ்யாமி 

லக்்ஷமண 

யதி நா௭௭கய்ாதி மம ஸீதாம் அதய்  நத்ர் 

நிபா௭௭நநாம் ௩௫ 

ஏவம் ஸ ருஷிமதா ராமமா திதக்ஷந ்இவ  க்ஷுஷா 

ததரஶ் பூஸமௌ நிஷ்க்ராநத்ம் ராக்ஷஸ ஸ்ய பதம் மஹத ்

௩௬ 

தர்ஸ்தாயா ராம காம்க்ஷிண்யா: ப்ரதாவம்தய்ா இத 

ஸ்தத: 

ராக்ஷமஸநா௭நு வ்ருதத்ாயா கமதில்யா ஶ்  

பதாநய்௭த ௩௭ 

ஸ ஸமீக்்ஷய பரிக்ராநத்ம் ஸீதாயா ராக்ஷஸ ஸ்ய   

பக்நம் தநு ஶ்  தூண ீ  விகீரண்ம் பஹுதா ரதம்  

ஸம்ப்ராநத் ஹ்ருதமயா ராமஃ ஶஶம்ஸ ப்ராதரம் 

ப்ரியம் ௩௮ 

பஶ்ய லக்்ஷமண கவமதஹ்யாஃ ஶீரண்ாஃ கநக 

பிநத்வஃ 

பூஷணாநாம் ஹி ஸஸௌமிதம்ர மால்யாநி விவிதாநி   

௩௯ 

தப்த பிநத்ு நிகாகஶ ஶ்  சிதக்ரஃ க்ஷதஜ பிநத்ுபிஃ 

ஆவ்ருதம் பஶ்ய ஸஸௌமிதம்ர ஸரவ்மதா தரண ீதலம் ௪0 

மநம்ய லக்்ஷமண கவமதஹீ ராக்ஷகஸஃ காம ரூபிபிஃ 



ஶ்ரீமதவ்ால்மீகிராமாயணம் 

அரண்யகாம்ட: 
 

Page 196 of 231 
 

பிதத்வ்ா பிதத்வ்ா விபகத்ம் வா பக்ஷிதா வா பவிஷ்யதி 

௪௧ 

தஸ்யா நிமிதத்ம் கவமதஹ்யா தவ்மயா: 

விவதமாநமயாஃ 

பபூவ யுதத்ம் ஸஸௌமிதம்ர மகாரம் ராக்ஷஸமயா: இஹ 

௪௨ 

முக்தா மணி மயம் ம தம் தபநீய விபூஷிதம் 

தரண்யாம் பதிதம் ஸஸௌம்ய கஸ்ய பக்நம் மஹதத்நுஃ 

௪௩ 

தருணா௭௭திதய் ஸம்காஶம் கவடூரய் குளிகா சிதம் 

விஶீரண்ம் பதிதம் பூஸமௌ கவ ம் கஸ்ய கா0 நம் ௪௪ 

 தர்ம் ஶத ஶலாகம்   திவ்ய மால்மயாப மஶாபிதம் 

பக்ந தண்டம் இதம் தஸ்ய பூஸமௌ ஸஸௌம்ய நிபாதிதம் 

௪௫ 

காம் ந உர:  தா:   இமம பிஶா  வதநாஃ கராஃ 

பீம ரூபா மஹா காயாஃ கஸ்ய வா நிஹதா ரமண ௪௬ 

தீப்த பாவக ஸம்காமஶா தய்ுதிமாந ்ஸமர தவ்ஜஃ 

அபவிதத் ஶ்  பக்ந ஶ்  கஸ்ய ஸாம்க்ராமிமகா ரதஃ ௪௭ 

ரதா௭க்ஷ மாதர்ா விஶிகா ஸ்தபநீய விபூஷணாஃ 

கஸ்மயமம௭பிஹதா பாணாஃ ப்ரகீரண்ா மகார 

கரம்ணஃ ௪௮ 

ஶர வஸரௌ ஶகர: பூரஸ்ணௌ விதவ்ஸ்ஸதௌ பஶ்ய 

லக்்ஷமண  

ப்ரமதாத அபீஶு ஹஸ்மதா கவ கஸ்ய அயம் ஸாரதி: 

ஹத: ௪௯ 

க ஸ்மயஸமௌ புருஷ வ்யாகர் ஶயாமத நிஹஸதௌ யுதி  

 ாமர க்ராஹிஸணௌ ஸஸௌம்ய மஸாஷ்ணஷீ மணி 

கும்டஸலௌ ௫0 

பதவீ புருஷ ஸ்கயஷா வ்யகத்ம் கஸ்யா௭பி ரக்ஷஸ: 

கவரம் ஶத குணம் பஶ்ய மமமதம் ஜீவிதா௭நத்கம் ௫௧ 

ஸுமகார ஹ்ருதகயஃ ஸஸௌம்ய ராக்ஷகஸஃ காம 

ரூபிபிஃ 

ஹ்ருதா ம்ருதா வா ஸீதா பக்ஷிதா வா தபஸ்விநீ ௫௨ 
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ந தரம்: தர்ாயமத ஸீதாம் ஹ்ரியமாணாம் மஹா வமந 

௫௩ 

பக்ஷிதாயாம் ஹி கவமதஹ்யாம் ஹ்ருதாயாம் அபி 

லக்்ஷமண 

மக ஹி மலாமக ப்ரியம் கரத்ும் ஶகத்ாஃ ஸஸௌம்ய மம 

ஈஶ்வராஃ ௫௪ 

கரத்ாரம் அபி மலாகாநாம் ஶூரம் கருண மவதிநம் 

அஜ்ஞாநாத ்அவமநம்யரந ்ஸரவ் பூதாநி லக்்ஷமண ௫௫  

ம்ருதும் மலாக ஹிமத யுகத்ம் தாநத்ம் கருண மவதிநம் 

நிரவ்ீரய் இதி மநய்நம்த நூநம் மாம் தர்ிதமஶஶ்வராஃ 

௫௬ 

மாம் ப்ராப்ய ஹி குமணா மதாஷஃ ஸம்வ்ருதத்ஃ பஶ்ய 

லக்்ஷமண 

அதக்யவ ஸரவ் பூதாநாம் ரக்ஷஸாம் அபவாய   ௫௭ 

ஸம்ஹ்ருதக்யவ ஶஶி ஜ்மயாதஸ்்நாம் மஹாந ்ஸூரய் 

இமவாதிதஃ 

ஸம்ஹ்ருதய் ஏவ குணாந ்ஸரவ்ாந ்மம மதஜ: ப்ரகாஶமத  

௫௮ 

கநவ யக்ஷா ந கநத்ரவ்ா ந பிஶா ா ந ராக்ஷஸாஃ 

கிநந்ரா வா மநுஷ்யா வா ஸுகம் ப்ராப்ஸ்யநத்ி 

லக்்ஷமண ௫௯ 

மமா௭ஸ்தர் பாண ஸம்பூரண்ம் ஆகாஶம் பஶ்ய 

லக்்ஷமண 

நிஸ்ஸம்பாதம் கரிஷ்யாமி ஹி அதய் தக்ரமலாகய் 

 ாரிணாம் ௬0 

ஸநந்ிருதத் க்ரஹ கணம் ஆவாரித நிஶாகரம் 

விப்ரணஷ்டா௭நல மரு தப்ாஸ்கர தய்ுதி ஸம்வ்ருதம் 

விநிரம்தித கஶலா௭க்ரம் ஶுஷ்யமாண ஜலா௭௭ஶயம் 

௬௧ 

தவ்ஸ்த தர்ும லதா குல்மம் விப்ரணாஶித ஸாகரம் 

தக்ரமலாகய்ம் து கரிஷ்யாமி ஸம்யுகத்ம் கால 

தரம்ணா  ௬௨ 

ந தாம் குஶலிநீம் ஸீதாம் ப்ரதாஸ்யநத்ி மம ஈஶ்வராஃ 
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அஸ்மிந ்முஹூரம்த ஸஸௌமிதம்ர மம தர்க்்ஷயநத்ி 

விக்ரமம் ௬௩ 

நா௭௭காஶம் உதப்திஷ்யநத்ி ஸரவ் பூதாநி லக்்ஷமண 

மம  ாப குண உநம்ுக்கத: பாண ஜாகல: நிரநத்ரம் ௬௪ 

அரத்ிதம் மம நாராக : தவ்ஸ்த ப்ராநத் ம்ருக தவ்ிஜம் 

ஸமாகுலம் அமரய்ாதம் ஜகத ்பஶ்யா௭தய் லக்்ஷமண 

௬௫ 

ஆகரண் பூரக்ண: இஷுபி: ஜீவ மலாகம் துராவகரஃ 

கரிஷ்மய கமதிலீ மஹமதா: அ பிஶா ம் அ ராக்ஷஸம் 

௬௬ 

மம மராஷ ப்ரயுகத்ாநாம் ஸாயகாநாம் பலம் ஸுராஃ 

தர்க்்ஷயநத்ி அதய் விமுகத்ாநாம் அமரஷ்ாத ்தூர 

காமிநாம் ௬௭ 

கநவ மதவா ந கதமதயா ந பிஶா ா ந ராக்ஷஸாஃ 

பவிஷ்யநத்ி மம க்மராதாத ்தக்ரமலாக்மய 

விப்ரணாஶிமத  ௬௮ 

மதவ தாநவ யக்ஷாணாம் மலாகா மய ரக்ஷஸாம் அபி 

பஹுதா ந பவிஷ்யநத்ி பாஸணௌககஃ ஶகலீ க்ருதாஃ 

௬௯ 

நிரம்ரய்ாதாந ்இமாந ்மலாகாந ்கரிஷ்யாமி அதய் 

ஸாயககஃ 

ஹ்ருதாம் ம்ருதாம் வா ஸஸௌமிதம்ர ந தாஸ்யம்தி மம 

ஈஶ்வரா: ௭0 

ததா ரூபாம் ஹி கவமதஹீம் ந தாஸ்யம்தி யதி ப்ரியாம்  

நாஶயாமி ஜகத ்ஸரவ்ம் தக்ரமலாகய்ம் ஸ ரா௭ ரம்  

௭௧ 

இ தய்ுகத்வ்ா மராஷ தாம்ரா௭மக்ஷா ராமமா நிஷ்பீடய் 

காரம்ுகம் 

ஶரமா௭௭தாய ஸம்தீப்தம் மகாரம் ஆஶீ விமஷாபமம் 

௭௨ 

ஸம்தாய தநுஷி ஶ்ரீமாந ்ராம: பர புரம்ஜய: 

யுகா௭நத்ா௭கந்ி: இவ க்ருதத் இதம் வ நம் அப்ரவீத ்௭௩   

யதா ஜரா யதா ம்ருதய்ு: யதா காமலா யதா விதிஃ 
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நிதய்ம் ந ப்ரதிஹநய்நம்த ஸரவ் பூமதஷு லக்்ஷமண 

ததா௭ஹம் கம்ராத ஸம்யுகம்தா ந நிவாரம்யா௭ஸ்மி 

அஸம்ஶயம் ௭௪ 

புமரவ மம  ாருததீம் அநிநத்ிதாம் 

திஶநத்ி ஸீதாம் யதி நா௭தய் கமதிலீம் 

ஸ மதவ கநத்ரவ் மநுஷ்ய பநந்கம் 

ஜகத ்ஸ கஶலம் பரிவரத்யா ம்ய௭ஹம்  ௭௫ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  து 

ஷ்ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

பம்ச ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

தப்யமாநம் ததா ராமம் ஸீதா ஹரண கரஶ்ிதம் 

மலாகாநாம் அபமவ யுக்தம் ஸம்வரத்கம் இவா௭நலம் ௧ 

வீக்ஷமாணம் தநுஃ ஸஜ்யம் நிஶ்ஶ்வஸநத்ம் முஹு 

ரம்ுஹு:  

தக்து காமம் ஜகத ்ஸரவ்ம் யுகா௭நம்த து யதா ஹரம்  ௨ 

அ தர்ுஷ்ட பூரவ்ம் ஸம்க்ருதத்ம் தர்ுஷ்டவ்ா ராமம் ஸ 

லக்்ஷமணஃ 

அப்ரவீத ்ப்ரா0ஜலி ரவ்ாக்யம் முமகந பரிஶுஷ்யதா ௩ 

புரா பூதவ்ா ம்ருது ரத்ாநத்ஃ ஸரவ் பூத ஹிமத ரதஃ 

ந க்மராத வஶம் ஆபநந்ஃ ப்ரக்ருதிம் ஹாதும் அரஹ்ஸி 

௪ 

 நத்ம்ர லக்்ஷணஃீ  ப்ரபா ஸூரம்ய கதி ரவ்ாஸயௌ புவி 

க்ஷமா 

ஏத   ் நியதம் ஸரவ்ம் தவ்யி  ா௭நுதத்மம் யஶஃ ௫ 

ஏக ஸ்ய ந அபராமதந மலாகாந ்ஹம்தும் தவ் ம௭ரஹ்ஸி  

ந து ஜாநாமி கஸ்யா௭யம் பக்நஃ ஸாம்கர்ாமிமகா ரதஃ 

மகந வா கஸ்ய வா மஹமதாஃ ஸாயுதஃ ஸபரி  ்தஃ ௬ 

குர மநமி க்ஷத ஶ் ா௭யம் ஸிக்மதா ருதிர பிநத்ுபிஃ 

மதமஶா நிவ்ருதத் ஸம்க்ராமஃ ஸுமகாரஃ 

பாரத்ிவா௭௭தம்ஜ ௭ 

ஏக ஸ்ய து விமரம்தா௭யம் ந தவ்மயா ரவ்ததாம் வர 

ந ஹி வ்ருதத்ம் ஹி பஶ்யாமி பல ஸ்ய மஹதஃ பதம் ௮ 

கநகஸ்ய து க்ருமத மலாகாந ்விநாஶயிதும் அரஹ்ஸி 
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யுகத் தண்டா ஹி ம்ருதவஃ ப்ரஶாநத்ா வஸுதா௭திபாஃ 

௯ 

ஸதா தவ்ம் ஸரவ் பூதாநாம் ஶரண்யஃ பரமா கதிஃ 

மகா நு தார ப்ரணாஶம் மத ஸாது மநம்யத ராகவ ௧0 

ஸரிதஃ ஸாகராஃ கஶலா மதவ கநத்ரவ் தாநவாஃ 

ந அலம் மத விப்ரியம் கரத்ும் தீக்ஷித ஸ்மயவ ஸாதவஃ 

௧௧ 

மயந ராஜந ்ஹ்ருதா ஸீதா தம் அநம்வஷிதும் அரஹ்ஸி 

ம தத்வ்ிதீமயா தநுஷ்பாணிஃ ஸஹாகயஃ பரமரஷ்ிபிஃ 

௧௨ 

ஸமுதர்ம்   விம ஷ்யாமஃ பரவ்தாம் ஶ்  வநாநி   

குஹா ஶ்  விவிதா மகாரா நதீ: பதம் வநாநி     ௧௩ 

மதவ கநத்ரவ் மலாகாம் ஶ்  விம ஷ்யாமஃ 

ஸமாஹிதாஃ 

யாவந ்நா௭திகமிஷ்யாம ஸ்தவ பாரய்ா௭பஹாரிணம் 

௧௪ 

ந ம த ்ஸாம்நா ப்ரதாஸ்யநத்ி பதநீ்ம் மத 

தர்ிதமஶஶ்வராஃ 

மகாஸமலநத்ர் ததஃ பஶ் ாத ்ப்ராப்த காலம் கரிஷ்யஸி 

௧௫ 

ஶீமலந ஸாம்நா விநமயந ஸீதாம் 

நமயந ந ப்ராப்ஸ்யஸி ம  நந்மரநத்ர் 

ததஃ ஸமுதஸ்ாதய மஹம பும்ககஃ  

மமஹநத்ர் வஜ்ர ப்ரதிகமஃ ஶஸரௌககஃ  ௧௬ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட பம்  

ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

ஷட ்ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

தம் ததா மஶாக ஸம்தப்தம் விலபநத்ம் அநாதவத ்

மமாமஹந மஹதா௭௭விஷ்டம் பரிதய்ூநம் அம தநம் ௧ 

ததஃ ஸஸௌமிதர்ி: ஆஶ்வாஸ்ய முஹூரத்ாத ்இவ 

லக்்ஷமணஃ 

ராமம் ஸம்மபாதயா மாஸ  ரஸணௌ  ா௭பிபீடயந ்௨ 

மஹதா தபஸா ராம மஹதா  ா௭பி கரம்ணா 
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ராஜ்ஞா தஶரமத நா௭ஸீ ல்லப்மதா௭ம்ருதம் 

இவா௭மகரஃ ௩ 

தவ க வ குகண ரப்தத் ஸ்தவ் தவ்ிமயாகாந ்மஹீபதிஃ 

ராஜா மதவதவ்ம் ஆபநம்நா பரத ஸ்ய யதா ஶ்ருதம் ௪ 

யதி துஃகம் இதம் ப்ராப்தம் காகுதஸ்்த ந ஸஹிஷ்யமஸ 

ப்ராக்ருத ஶ்  அல்ப ஸதத்வ் ஶ்  இதரஃ கஃ 

ஸஹிஷ்யதி ௫ 

துஃகிமதா ஹி பவாந ்மலாகாந ்மதஜஸா யதி தக்்ஷயமத 

ஆரத்ாஃ ப்ரஜா நர வ்யாக்ர கவ் நு யாஸ்யநத்ி 

நிரவ்்ருதிம் ௬ 

மலாக ஸ்வபாவ ஏகவஷ யயாதி: நஹுஷா௭௭தம்ஜஃ 

கதஃ ஶக்மரண ஸாமலாகய்ம் அநய ஸ்தம் 

ஸமஸ்ப்ருஶத ்௭ 

மஹரஷ்ிஃ ய: வஸிஷ்ட ஸ்து யஃ பிது: நஃ புமராஹிதஃ 

அஹ்நா புதர் ஶதம் ஜஜ்மஞ தகத வா௭ஸ்ய புந ரஹ்தம் 

௮ 

யா ம யம் ஜகமதா மாதா மதவீ மலாக நமஸ்க்ருதா 

அஸ்யா ஶ்   லநம் பூமம: தர்ுஶ்யமத ஸதய் ஸம்ஶ்ரவ 

௯ 

ஸயௌ தரஸ்மௌ ஜகதாம் மநதஸ்ரௌ யதர் ஸரவ்ம் 

ப்ரதிஷ்டிதம் 

ஆதிதய்  நத்ஸ்ரௌ க்ரஹணம் அப்யுமபஸதௌ மஹா 

பஸலௌ ௧0 

ஸுமஹாம்தய்௭பி பூதாநி மதவா ஶ்  புருஷரஷ்ப 

ந கதவஸ்ய ப்ரமு0 நத்ி ஸரவ் பூதாநி மதஹிநஃ ௧௧ 

ஶக்ரா௭௭திஷு அபி மதமவஷு வரத்மாஸநௌ 

நயா௭நஸயௌ 

ஶ்ரூமயமத நர ஶாரத்ூல ந தவ்ம் வ்யதிதும் அரஹ்ஸி 

௧௨ 

நஷ்டாயாம் அபி கவமதஹ்யாம் ஹ்ருதாயாம் அபி 

 ா௭நக 

மஶாசிதும் நா௭ரஹ்மஸ வீர யதா௭நய்ஃ ப்ராக்ருத 

ஸ்ததா ௧௩ 
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தவ்த ்விதா ஹி ந மஶா நத்ி ஸததம் ஸதய் தரஶ்ிநஃ 

ஸுமஹதஸ்ு அபி க்ரு  ்ம்ரஷு ராமா௭நிரவ்ிண்ண 

தரஶ்நா: ௧௪ 

ததத்வ்மதா ஹி நர ஶ்மரஷ்ட புதத்ய்ா ஸம௭நுசிநத்ய 

புதத்ய்ா யுக்தா மஹா ப்ராஜ்ஞா விஜாநநத்ி 

ஶுபா௭ஶுமப ௧௫ 

அதர்ுஷ்ட குண மதாஷாணாம் அதர்ுதாநாம்   

கரம்ணாம் 

நா௭நத்மரண க்ரியாம் மதஷாம் பலம் இஷ்டம் 

ப்ரவரத்மத ௧௬ 

மாம் ஏவ ஹி புரா வீர தவ்ம் ஏவ பஹுமஷா௭நவ்ஶாஃ 

அநுஶிஷ்யா தத்ி மகா நு தவ்ாம் அபி ஸாக்ஷாத ்

ப்ருஹஸ்பதிஃ ௧௭ 

புதத்ி ஶ்  மத மஹா ப்ராஜ்ஞ மதகவ: அபி துர௭நவ்யா 

மஶாமகநா௭பிப்ரஸுப்தம் மத ஜ்ஞாநம் ஸம்மபாதயாமி 

அஹம் ௧௮ 

திவ்யம்   மாநுஷம் க வம் ஆதம்ந ஶ்  பராக்ரமம் 

இக்்ஷவாகு வ்ருஷபா௭மவக்்ஷய யதஸ்வ தவ்ிஷதாம் 

வமத ௧௯ 

கிம் மத ஸரவ் விநாமஶந க்ருமதந புருஷரஷ்ப 

தம் ஏவ து ரிபும் பாபம் விஜ்ஞாய உதத்ரத்ும் அரஹ்ஸி 

௨0 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட ஷட ்ஷஷ்டிதம 

ஸ்ஸரக்: 

ஸப்த ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

பூரவ்மஜா௭பி உகத் மாதர் ஸ்து லக்்ஷமமணந 

ஸுபாஷிதம் 

ஸார க்ராஹீ மஹா ஸாரம் ப்ரதிஜக்ராஹ ராகவஃ ௧ 

ஸ நிக்ருஹ்ய மஹா பாஹுஃ ப்ரவ்ருதத்ம் மகாபம் 

ஆதம்நஃ 

அவஷ்டப்ய தநு ஶ்சிதர்ம் ராமமா லக்்ஷமணம் அப்ரவீத ்

௨ 

கிம் கரிஷ்யாவமஹ வதஸ் க்வ வா க  ்ாவ லக்்ஷமண 
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மகமநாபாமயந பஶ்மயயம் ஸீதாம் இதி விசிநத்ய ௩ 

தம் ததா பரிதாபா௭௭ரத்ம் லக்்ஷமமணா ராமம் அப்ரவீத ்

இதம் ஏவ ஜநஸ்தாநம் தவ்ம் அநம்வஷிதும் அரஹ்ஸி 

ராக்ஷகஸ: பஹுபிஃ கீரண்ம் நாநா தர்ும லதா யுதம் ௪ 

ஸநத்ி இஹ கிரி துரக்ாணி நிரத்ராஃ கநத்ராணி   

குஹா ஶ்  விவிதா மகாரா நாநா ம்ருக கணா௭௭குலாஃ 

௫ 

ஆவாஸாஃ கிநந்ராணாம்   கநத்ரவ் பவநாநி   

தாநி யுக்மதா மயா ஸாரத்ம் தவ்ம் அநம்வஷிதும் 

அரஹ்ஸி ௬ 

தவ் தவ்ிதா புதத்ி ஸம்பநந்ா: மாஹாதம்ாமநா நரரஷ்ப 

ஆபதஸ்ு ந ப்ரகம்பநம்த வாயு மவகக: இவா௭ லாஃ ௭ 

இதி உகத் ஸ்த தவ் ; ஸரவ்ம் வி  ார ஸலக்்ஷமணஃ 

க்ருதம்தா ராமஃ ஶரம் மகாரம் ஸம்தாய தநுஷி க்ஷுரம் 

௮ 

 

 

ததஃ பரவ்த கூடா௭௭பம் மஹாபாகம் தவ்ிமஜாதத்மம் 

ததரஶ் பதிதம் பூஸமௌ க்ஷதஜா௭௭ரத்ர்ம் ஜடாயுஷம் ௯ 

தம் தர்ுஷ்டவ்ா கிரி ஶ்ரு0கா௭பம் ராமமா லக்்ஷமணம் 

அப்ரவீத ்

அமநந ஸீதா கவமதஹீ பக்ஷிதா நா௭தர் ஸம்ஶயஃ ௧0 

க்ருதர் ரூபம் இதம் வ்யக்தம் ரமக்ஷா ப்ரமதி காநநம் 

பக்ஷயிதவ்ா விஶாலாக்ஷீம் ஆஸ்மத ஸீதாம் யதா 

ஸுகம் 

ஏநம் வதிஷ்மய தீப்தா௭கக்ர:  மகாகர: பாகண: 

அஜிஹ்மககஃ ௧௧ 

இதி உகத்வ்ா அப்யபதத ்கர்ுதர்ம் ஸம்தாய தநுஷி 

க்ஷுரம் 

க்ருதம்தா ராமஃ ஸமுதர்ா௭நத்ாம்  ாலயந ்இவ மமதிநீம் 

௧௨ 

தம் தீநம் தீநயா வா ா ஸமபநம் ருதிரம் வமந ்

அப்யபாஷத பக்ஷீ து ராமம் தஶரதா௭௭தம்ஜம் ௧௩ 
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யாம் ஓஷதிம் இவ ஆயுஷ்மாந ்அநம்வஷஸி மஹா வமந 

ஸா மதவீ மம   ப்ராணா ராவமணந உபயம் ஹ்ருதம் 

௧௪ 

தவ்யா விரஹிதா மதவீ லக்்ஷமமணந   ராகவ 

ஹ்ரியமாணா மயா தர்ுஷ்டா ராவமணந பலீயஸா ௧௫ 

ஸீதாம் அப்யவபநம்நா௭ஹம் ராவண ஶ்  ரமண மயா 

விதவ்ம்ஸித ரத   ்தர்ஃ பாதிமதா தரண ீதமல  ௧௬ 

ஏதத ்அஸ்ய தநு: பக்நம் ஏதத ்அஸ்ய ஶராவரம் 

அயம் அஸ்ய ரமதா ராம பகந்ஃ ஸாம்க்ராமிமகா மயா  

௧௭ 

அயம் து ஸாரதி: தஸ்ய மத ்பக்ஷ நிஹமதா யுதி  ௧௮ 

பரிஶ்ராநத் ஸ்ய மம பஸக்ஷௌ சிதத்வ்ா கடம்கந 

ராவணஃ 

ஸீதாம் ஆதாய கவமதஹீம் உதப்பாத விஹாயஸம் 

௧௯ 

ரக்ஷஸா நிஹதம் பூரவ்ம் ந மாம் ஹநத்ும் தவ்ம் 

அரஹ்ஸி ௨0 

ராம ஸ்தஸ்ய து விஜ்ஞாய பாஷ்ப பூரண் முக ஸ்ததா  

தவ்ிகுண ீக்ருத தாபா௭௭ரத்: ஸீதா ஸகத்ாம் ப்ரியாம் 

கதாம் ௨௧ 

க்ருதர்ராஜம் பரிஷ்வஜ்ய பரிதய்ஜ்ய மஹ தத்நு:  

நிபபாத அவமஶா பூஸமௌ ருமராத ஸஹ லக்்ஷமணஃ 

௨௨ 

ஏகம் ஏகாயமந துரம்க நிஶ்ஶ்வஸநத்ம் கதம் ந 

ஸமீக்்ஷய துஃகிமதா ராமஃ ஸஸௌமிதர்ிம் இதம் அப்ரவீத ்

௨௩ 

ராஜ்யா தப்்ரம்மஶா வமந வாஸஃ ஸீதா நஷ்டா ஹமதா 

தவ்ிஜஃ 

ஈதர்ுஶீயம் மமா௭லக்்ஷமீ ரந்ிரத்மஹத ்அபி பாவகம் ௨௪ 

ஸம்பூரண்ம் அபி ம த ்அதய் ப்ரதமரயம் மமஹாததிம் 

மஸா௭பி நூநம் மமா௭லக்்ஷம்யா விஶுஷ்மயத ்

ஸரிதாம் பதிஃ ௨௫ 
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நா௭ஸ்தி அபாக்யதமரா மலாமக மதம்தா௭ஸ்மிந ்ஸ 

 ரா௭ மர 

மய மநயம் மஹதீ ப்ராப்தா மயா வ்யஸந வாகுரா ௨௬ 

அயம் பிதர்ு வயஸ்மயா மம க்ருதர்ராமஜா ஜராநவ்ிதஃ 

மஶமத விநிஹமதா பூஸமௌ மம பாகய் விபரய்யாத ்௨௭ 

இதி ஏவம் உகத்வ்ா பஹுமஶா ராகவஃ ஸஹ 

லக்்ஷமணஃ 

ஜடாயுஷம்   பஸ்பரஶ் பிதர்ு ஸ்மநஹம் விதரஶ்யந ்

௨௮ 

நிக்ருதத் பக்ஷம் ருதிரா௭வஸிக்தம் 

தம் க்ருதர்ராஜம் பரிரப்ய ராமஃ 

க்வ கமதிலீ ப்ராண ஸமா மமமதி 

விமு ய் வா ம் நிபபாத பூஸமௌ  ௨௯ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட ஸப்த 

ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

அஷ்ட ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

ராமஃ ப்மரக்்ஷய து தம் க்ருதர்ம் புவி ஸரௌதம்ரண 

பாதிதம் 

ஸஸௌமிதர்ிம் மிதர் ஸம்பநந்ம் இதம் வ நம் அப்ரவீத ்௧ 

மமா௭யம் நூநம் அரம்தஷு யதமாமநா விஹம்கமஃ 

ராக்ஷமஸந ஹதஃ ஸம்கம்ய ப்ராணாம் ஸ்தய்க்்ஷயதி 

துஸ்தய்ஜாந ்௨ 

அயம் அஸ்ய ஶரமீர௭ஸ்மிந ்ப்ராமணா லக்்ஷமண 

விதய்மத 

ததா ஹி ஸ்வர விஹீமநா௭யம் விக்லபம் ஸமுதீக்ஷமத 

௩ 

ஜடாமயா யதி ஶக்மநாஷி வாக்யம் வ்யாஹரிதும் புநஃ 

ஸீதாம் ஆகய்ாஹி பதர்ம் மத வதம் ஆக்யாஹி 

 ா௭௭தம்நஃ ௪ 

கிம் நிமிதம்தா௭ஹரத ்ஸீதாம் ராவண ஸ்தஸ்ய கிம் 

மயா 

அபராதம் து யம் தர்ுஷ்டவ்ா ராவமணந ஹ்ருதா ப்ரியா 

௫ 
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கதம் த   ்நத்ர் ஸம்காஶம் முகம் ஆஸீ நம்மநாஹரம் 

ஸீதயா காநி ம ாகத்ாநி தஸ்மிந ்காமல தவ்ிமஜாதத்ம ௬ 

கதம் வீரய்ஃ கதம் ரூபஃ கிம் கரம்ா ஸ   ராக்ஷஸஃ 

க்வ  ா௭ஸ்ய பவநம் தாத ப்ரூஹி மம பரிப்ரு  ்தஃ ௭ 

தம் உதவ்ீக்்ஷயா௭த தீநா௭௭தம்ா விலபநத்ம் அநநத்ரம் 

வா ா௭தி ஸநந்யா ராமம் ஜடாயு: இதம் அப்ரவீத ்௮ 

ஸா ஹ்ருதா ராக்ஷமஸநத்ம்ரண ராவமணந விஹாயஸா 

மாயாம் ஆஸ்தாய விபுலாம் வாத துரத்ிந ஸம்குலாம் ௯ 

பரிஶ்ராநத் ஸ்ய மம தாத பஸக்ஷௌ சிதத்வ்ா ஸ ராக்ஷஸ: 

ஸீதாம் ஆதாய கவமதஹீம் ப்ரயாமதா தக்ஷிணாம் 

திஶம்  ௧0 

உபருதய்நத்ி மம ப்ராணா தர்ுஷ்டி: ப்ரமதி ராகவ 

பஶ்யாமி வ்ருக்ஷாந ்ஸஸௌவரண்ாந ்உஶரீ க்ருத 

மூரத்ஜாந ்௧௧ 

மயந யாதி முஹூரம்தந ஸீதாம் ஆதாய ராவணஃ 

விப்ரணஷ்டம் தநம் க்ஷிப்ரம் தத ்ஸ்வாமீ ப்ரதிபதய்மத 

௧௨ 

விநம்தா நாம முஹூரம்தா௭யம் ஸ   காகுதஸ்்த 

நா௭புதத ்

தவ்த ்ப்ரியாம் ஜாநகீம் ஹ்ருதவ்ா ராவமணா 

ராக்ஷமஸஶ்வர: 

ஜஷவ தப்டிஶம் க்ருஹ்ய க்ஷிப்ரம் ஏவ விநஶ்யதி ௧௩ 

ந   தவ்யா வ்யதா காரய்ா ஜநக ஸ்ய ஸுதாம் ப்ரதி 

கவமதஹ்யா ரம்ஸ்யமஸ க்ஷிப்ரம் ஹதவ்ா தம் 

ராக்ஷஸம் ரமண ௧௪ 

அஸம்மூட ஸ்ய க்ருதர் ஸ்ய ராமம் ப்ரதய்௭நுபாஷதஃ 

ஆஸ்யாத ்ஸுஸ்ராவ ருதிரம் ம்ரியமாணஸ்ய 

ஸாமிஷம் ௧௫ 

புதம்ரா விஶ்ரவஸஃ ஸாக்ஷா தப்்ராதா கவஶ்ரவண ஸ்ய 

  

இதி உகத்வ்ா துரல்பாந ்ப்ராணாந ்முமமா  

பதமகஶ்வரஃ ௧௬ 
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ப்ரூஹி ப்ரூஹீதி ராம ஸ்ய ப்ருவாண ஸ்ய 

க்ருதா0ஜமலஃ 

தய்க்தவ்ா ஶரரீம் க்ருதர் ஸ்ய ஜக்முஃ ப்ராணா 

விஹாயஸம் ௧௭ 

ஸ நிக்ஷிப்ய ஶிமரா பூஸமௌ ப்ரஸாரய்  ரஸணௌ ததா 

விக்ஷிப்ய   ஶரரீம் ஸ்வம் பபாத தரண ீதமல  ௧௮ 

தம் க்ருதர்ம் ப்மரக்்ஷய தாம்ரா௭க்ஷம் கதா௭௭ஸும் 

அ மலாபமம் 

ராமஃ ஸுபஹுபி ரத்ுஃகக ரத்ீநஃ ஸஸௌமிதர்ிம் 

அப்ரவீத ்௧௯ 

பஹூநி ரக்ஷஸாம் வாமஸ வரஷ்ாணி வஸதா ஸுகம் 

அமநந தண்டகா௭ரண்மய விஶீரண்ம் இஹ பக்ஷிணா  

௨0 

அமநக வாரஷ்ிமகா ய ஸ்து சிர காலம் ஸமுதத்ிதஃ 

மஸா௭யம் அதய் ஹதஃ மஶமத காமலா ஹி துரதிக்ரமஃ 

௨௧ 

பஶ்ய லக்்ஷமண க்ருதம்ரா௭யம் உபகார ீஹத ஶ்  மம 

ஸீதாம் அப்யவபந ்மநா கவ ராவமணந பலீயஸா ௨௨ 

க்ருதர்ராஜ்யம் பரிதய்ஜ்ய பிதர்ு கபதாமஹம் மஹத ்

மம மஹமதா: அயம் ப்ராணாந ்முமமா  பதமகஶ்வரஃ 

௨௩ 

ஸரவ்தர் கலு தர்ுஶ்யநம்த ஸாதமவா தரம்  ாரிணஃ 

ஶூராஃ ஶரண்யாஃ ஸஸௌமிதம்ர திரய் கம்யாநி கமத 

ஷ்வ௭பி ௨௪ 

ஸீதா ஹரணஜம் துஃகம் ந மம ஸஸௌம்ய ததா கதம் 

யதா விநாமஶா க்ருதர் ஸ்ய மதக்்ருமத   பரம்தப ௨௫ 

ராஜா தஶரதஃ ஶ்ரீமாந ்யதா மம மயா யஶாஃ 

பூஜநீய ஶ்  மாநய் ஶ்  ததா௭யம் பதமகஶ்வரஃ ௨௬ 

ஸஸௌமிதம்ர ஹர காஷ்டாநி நிரம்திஷ்யாமி பாவகம் 

க்ருதர்ராஜம் திதக்ஷாமி மதக்்ருமத நிதநம் கதம் ௨௭ 

நாதம் பதக மலாகஸ்ய சிதாம் ஆமராபயாமி அஹம் 

இமம் தக்்ஷயாமி ஸஸௌமிதம்ர ஹதம் ஸரௌதம்ரண 

ரக்ஷஸா ௨௮ 
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யா கதி ரய்ஜ்ஞ ஶீலாநாம் ஆஹிதாக்மநஶ்  யா கதிஃ 

அ பர ஆவரத்ிநாம் யா   யா   பூமி ப்ரதாயிநாம் ௨௯ 

மயா தவ்ம் ஸம௭நுஜ்ஞாமதா க  ் மலாகாந ்

அநுதத்மாந ்

க்ருதர்ராஜ மஹா ஸதத்வ் ஸம்ஸ்க்ருத ஶ்  மயா வ்ரஜ 

௩0 

ஏவம் உகத்வ்ா சிதாம் தீப்தாம் ஆமராப்ய பதமகஶ்வரம் 

ததாஹ ராமமா தரம்ாதம்ா ஸ்வபநத்ும் இவ துஃகிதஃ 

௩௧ 

ராமமா௭த ஸஹ ஸஸௌமிதர்ி ரவ்நம் யாதவ்ா ஸ 

வீரய்வாந ்

ஸ்தூலாந ்ஹதவ்ா மஹாமராஹீந ்அநு தஸ்தார தம் 

தவ்ிஜம் ௩௨ 

மராஹி மாம்ஸாநி ம ாதத்ர்ுதய் மபஶீ கர்ுதவ்ா 

மஹாயஶாஃ 

ஶகுநாய தஸதௌ ராமமா ரம்மய ஹரித ஶாதவ்மல ௩௩ 

யத ்தத ்ப்மரத ஸ்ய மரத்ய் ஸ்ய கதயநத்ி தவ்ிஜாதயஃ 

தத ்ஸ்வரக் கமநம் தஸ்ய க்ஷிப்ரம் ராமமா ஜஜாப ஹ 

௩௪ 

தமதா மகாதாவரம்ீ கதவ்ா நதீம் நர வரா௭௭தம்ஸஜௌ 

உதகம்  க்ரது ஸ்தஸ்கம கர்ுதர் ராஜாய ஸதௌ உஸபௌ 

௩௫ 

ஶாஸ்தர் தர்ுஷ்மடந விதிநா ஜமல க்ருதர்ாய ராகஸவௌ  

ஸ்நாதவ்ா ஸதௌ க்ருதர் ராஜாய உதகம்  கர்து ஸ்ததா 

௩௬ 

ஸ க்ருதர்ராஜஃ க்ருதவாந ்யஶஸ்கரம் 

ஸுதுஷ்கரம் கரம் ரமண நிபாதிதஃ 

மஹரஷ்ி கல்மபந   ஸம்ஸ்கர்ுத ஸ்ததா 

ஜகாம புண்யாம் கதிம் ஆதம்நஃ ஶுபாம் ௩௭ 

க்ருமதாதஸகௌ தா வ௭பி பக்ஷி ஸதத்மம  

ஸ்திராம்   புதத்ிம் ப்ரணிதாய ஜக்மது: 

ப்ரமவஶ்ய ஸீதா௭திகமம தமதா மமநா வநம்  

ஸுமர0தர்ா  விவ விஷ்ணு வாஸஸவௌ    ௩௮ 
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இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட அஷ்ட 

ஷஷ்டிதம ஸ்ஸரக்: 

ஏயகாந ஸப்ததிம ஸ்ஸரக்: 

க்ருதக்வவம் உதகம் தஸ்கம ப்ரஸ்திஸதௌ ராகஸவௌ 

ததா 

அமவக்ஷநஸ்தௌ வமந ஸீதாம் பஶ்சிமாம் ஜக்மது ரத்ிஶம் 

௧ 

தாம் திஶம் தக்ஷிணாம் கதவ்ா ஶர  ாபா௭ஸி 

தாரிஸணௌ 

அவிப்ரஹதம் ஐக்்ஷவாஸகௌ பநத்ாநம் ப்ரதிமபததுஃ ௨ 

குல்கம ரவ்்ருகக்ஷ ஶ்  பஹுபி ரல்தாபி ஶ்  

ப்ரமவஷ்டிதம் 

ஆவ்ருதம் ஸரவ்மதா துரக்ம் கஹநம் மகார தரஶ்நம் ௩ 

வ்யதிக்ரம்ய து மவமகந வ்யால ஸிம்ஹ நிமஷவிதம்  

ஸுபீமம் த நம்ஹா௭ரண்யம் வ்யதியாஸதௌ 

மஹாபஸலௌ ௪ 

ததஃ பரம் ஜநஸ்தாநாத ்தர்ிக்மராஶம் கம்ய ராகஸவௌ 

கஸ்ரௌ0 ா௭ரண்யம் விவிஶது ரக்ஹநம் ஸதௌ 

மஸஹௌஜஸஸௌ ௫ 

நாநா மமக கந ப்ரக்யம் ப்ரஹ்ருஷ்டம் இவ ஸரவ்தஃ 

நாநா வரக்ணஃ ஶுகபஃ புஷ்கப ரம்்ருக  பக்ஷி ககண 

ரய்ுதம் ௬ 

திதர்ுக்ஷமாஸணௌ கவமதஹீம் த தவ்நம் ஸதௌ 

விசிக்யதுஃ 

ததர் ததர்ா௭வதிஷ்டநஸ்தௌ ஸீதா ஹரண கரஶ்ிஸதௌ  ௭ 

தத: பூரம்வண ஸதௌ கதவ்ா தர்ிக்மராஶம் ப்ராதஸரௌ 

ததா  

கஸ்ரௌம் ா௭ரண்யம் அதிக்ரம்ய மதம்கா௭௭ஶ்ரமம் 

அம்தமர ௮  

தர்ுஷ்டவ்ா து ததவ்நம் மகாரம் பஹு பீம ம்ருக தவ்ிஜம்  

நாநா ஸதத்வ் ஸமா௭௭கீரண்ம் ஸரவ்ம் கஹந பாதபம்  

௯ 

ததர்ுஶா: மத து ஸதௌ ததர் தரம்ீ தஶரதா௭௭தம்ஸஜௌ  
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பாதாள ஸம கம்பீராம் தமஸா நிதய் ஸம்வ்ருதாம் ௧0 

ஆஸாதய் ஸதௌ நர வ்யாகஸ்ரௌ தரய்ா 

ஸ்தஸ்யா௭விதூரித:  

ததர்ுஶா: மத மஹா ரூபாம் ராக்ஷஸீம் 

விக்ருதா௭௭நநாம்  ௧௧ 

பயதாம் அல்ப ஸதவ்ாநாம் பீபதஸ்ாம் ஸரௌதர் 

தரஶ்நாம் 

லம்மபாதரம்ீ தீக்்ஷண தம்ஷ்டர்ாம் கராளாம் பருஷ 

தவ் ம் ௧௨  

பக்ஷயம்தீம் ம்ருகாந ்பீமாந ்விகடாம் முகத் மூரத்ஜாம் 

ப்மரக்்ஷய ஏதாம் ஸதௌ தத ஸ்ததர் ப்ராதஸரௌ ராம 

லக்்ஷமஸணௌ  ௧௩ 

ஸா ஸமா௭௭ஸாதய் ஸதௌ வீஸரௌ வ்ரஜம்தம் ப்ராது 

ர௭க்ரத: 

ஏஹி ரம்ஸ்யாவமஹதி உக்தவ்ா ஸமாலம்பத 

லக்்ஷமணம்  ௧௪ 

உவா    ஏநம் வ நம் ஸஸௌமிதர்ிம் உபகூஹ்ய ஸா  

௧௫ 

அஹம் து அமயாமுகீ நாம லாப ஸ்மத தவ்ம் அஸி ப்ரிய: 

நாத பரவ்த கூமடஷு நதீநாம் புளிமநஷு    

ஆயு: மஶஷம் இமம் வீர தவ்ம் மயா ஸஹ ரம்ஸ்யமஸ  

௧௬ 

ஏவம் உகத் ஸ்து குபித: கடக்ம் உதத்ர்ுதய் லக்்ஷமண: 

கரண் நாஸஸௌ ஸ்தஸநௌ   அஸ்யா நி கரத் 

அரிஸூதந: ௧௭ 

கரண்ா நாஸா நிக்ருதம்த து விஸ்வரம் ஸா நிநதய்    

யதா௭௭கதம் ப்ரதுதர்ாவ ராக்ஷஸீ பீம தரஶ்நா  ௧௮ 

தஸ்யாம் கதாயாம் கஹநம் விஶம்ஸதௌ வநம் ஓஜஸா  

ஆமஸதது: அரி மிதர்கஸ்நௌ ப்ராதஸரௌ ராம 

லக்்ஷமஸணௌ ௧௯ 

லக்்ஷமண ஸ்து மஹா மதஜாஃ ஸதத்வ்வாந ்ஶீலவாந ்

ஶுசிஃ 
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அப்ரவீத ்ப்ரா0ஜலி ரவ்ாக்யம் ப்ராதரம் தீப்த மதஜஸம் 

௨0 

ஸ்பநத்மத மம தர்ுடம் பாஹு: உதவ்ிக்நம் இவ மம மநஃ 

ப்ராயஶ ஶ் ா௭பி அநிஷ்டாநி நிமிதத்ாநி உபலக்ஷமய 

௨௧ 

தஸ்மாத ்ஸஜ்ஜீ பவ ஆரய் தவ்ம் குருஷ்வ வ நம் ஹிதம் 

மகமவ ஹி நிமிதத்ாநி ஸதய்ஃ ஶம்ஸநத்ி ஸம்ப்ரமம் 

௨௨ 

ஏஷ வம்சுலமகா நாம பக்ஷீ பரம தாருணஃ 

ஆவமயா: விஜயம் யுதம்த ஶம்ஸந ்இவ விநரத்தி ௨௩ 

தமயா: அநம்வஷமதா: ஏவம் ஸரவ்ம் தத ்வநம் ஓஜஸா 

ஸம்ஜஜ்மஞ விபுலஃ ஶப்தஃ ப்ரபம்ஜந ்இவ ததவ்நம் ௨௪ 

ஸம்மவஷ்டிதம் இவா௭தய்ரத்ம் கஹநம் மாதரிஶ்வநா 

வந ஸ்ய தஸ்ய ஶப்மதா௭பூ தத்ிவம் ஆபூரயந ்இவ ௨௫ 

தம் ஶப்தம் காம்க்ஷமாண ஸ்து ராமஃ கமக்ஷ 

ஸஹா௭நுஜஃ 

ததரஶ் ஸுமஹா காயம் ராக்ஷஸம் விபுமலாரஸம் ௨௬ 

ஆமஸதது ஸ்தத ஸ்ததர் தா வுஸபௌ ப்ரமுமக ஸ்திதம் 

விவ்ருதத்ம் அஶிமரா க்ரவீம் கபநத்ம் உதமர முகம் ௨௭ 

மராமபி: நிசிகத ஸ்தீக்்ஷகண: மஹா கிரிம் 

இமவா  ்ர்ிதம் 

நீல மமக நிபம் ஸரௌதர்ம் மமக ஸ்தநித நிஸ்ஸ்வநம் ௨௮ 

அக்நி ஜ்வாலா நிகாமஶந லலாடஸ்மதந தீப்யதா  

மஹா பக்்ஷமமண பி0மகந விபுமலநா௭௭யமதந   ௨௯ 

ஏமகந உரஸி மகாமரண நயமநந ஆஶு தரஶ்ிநா 

மஹா தம்ஷ்டம்ராபபநந்ம் தம் மலலிஹாநம் மஹா 

முகம் ௩0 

பக்ஷயநத்ம் மஹா மகாராந ்ருக்ஷ ஸிம்ஹ ம்ருக 

தவ்ிபாந ்

மகாஸரௌ புஸஜௌ விகுரவ்ாணம் உஸபௌ மயாஜநம் 

ஆயஸதௌ ௩௧ 

கராப்யாம் விவிதாந ்க்ருஹ்ய ருஷ்காந ்பக்ஷி கணாந ்

ம்ருகாந ்
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ஆகரஷ்நத்ம் விகரஷ்நத்ம் அமநகாந ்ம்ருக யூதபாந ்

ஸ்திதம் ஆவ்ருதய் பநத்ாநம் தமயா: ப்ராதம்ராஃ 

ப்ரபநந்மயாஃ ௩௨ 

அத ஸதௌ ஸமதிக்ரம்ய க்மராஶ மாதம்ர ததரஶ்துஃ 

மஹாநத்ம் தாருணம் பீமம் கபநத்ம் புஜ ஸம்வ்ருதம் 

கபம்தம் இவ ஸம்ஸ்தாநாத ்அதி மகார ப்ரதரஶ்நம்  ௩௩ 

ஸ மஹாபாஹு: அதய்ரத்ம் ப்ரஸாரய் விபுஸலௌ புஸஜௌ 

ஜக்ராஹ ஸஹிஸதௌ ஏவ ராகஸவௌ பீடயந ்பலாத ்௩௪ 

கடக்ிஸநௌ தர்ுட தநவ்ாஸநௌ திக்ம மதஸஜௌ மஹா 

புஸஜௌ 

ப்ராதஸரௌ விவஶம் ப்ராப்ஸதௌ க்ருஷ்யமாஸணௌ 

மஹா பஸலௌ ௩௫ 

ததர் கதரம்யண ஶூராஃ து ராகமவா கநவ விவ்யமத 

பால்யாத ்அநாஶ்ரயதவ்ாத ்  லக்்ஷமண: து அதி 

விவ்யமத  

உவா    விஷண்ண ஸ்ஸந ்ராகவம் ராகவா௭௭நுஜ: ௩௬ 

பஶ்ய மாம் வீர விவஶம் ராக்ஷஸ ஸ்ய வஶம் கதம்  

மயா ஏமகந விநிரய்ுகத்ம் பரிமும் ஸ்வ ராகவ  

மாம் ஹி பூத பலிம் ததவ்ா பலாயஸ்வ யதா ஸுகம்  ௩௭ 

அதி கம்தாஸி கவமதஹீம் அசிமரண இதி மம மதி: ௩௮ 

ப்ரதிலப்ய   காகுதத்ஸ் பிதர்ு கபதாமஹம் மஹீம்   

ததர் மாம் ராம ராஜ்ய ஸ்த: ஸ்மரத்ும் அரஹ்ஸி ஸரவ்தா   

௩௯ 

லக்்ஷமமணந ஏவம் உகத் ஸ்து ராம: ஸஸௌமிதர்ிம் 

அப்ரவீத ் 

மாஸ்ம தர்ாஸம் க்ருதா வீர ந ஹி தவ்ாதர்ுக ்விஷீததி ௪0 

ஏதஸ்மிந ்அம்தமர கர்ூமரா ப்ராதஸரௌ ராம 

லக்்ஷமஸணௌ  

பப்ர  ் கந நிரம்காஷ: கபம்மதா தாநமவாதத்ம:  ௪௧ 

ஸகௌ யுவாம் வ்ருஷப ஸ்கநஸ்தௌ மஹா கடக் தநு 

ரத்ஸரௌ                 

மகாரம் மதஶம் இமம் ப்ராப்ஸதௌ மம பக்ஷா 

வுபஸ்திஸதௌ ௪௨ 
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வததம் காரய்ம் இஹ வாம் கிம௭ரத்ம்   ஆகஸதௌ 

யுவாம் 

இமம் மதஶம் அநுப்ராப்ஸதௌ க்ஷுதா௭௭ரத்ஸ்ய இஹ 

திஷ்டதஃ ௪௩ 

ஸ பாண  ாப கடஸ்கௌ   தீக்்ஷண ஶ்ரும்கா: இவ 

ரஷ்ஸபௌ 

மமா௭௭ஸ்யம் அநுஸம்ப்ராப்ஸதௌ துரல்பம் ஜீவிதம் 

புநஃ ௪௪ 

தஸ்ய ததவ் நம் ஶ்ருதவ்ா கபநத் ஸ்ய துரா௭௭தம்நஃ 

உவா  லக்்ஷமணம் ராமமா முமகந பரிஶுஷ்யதா ௪௫ 

க்ரு  ்ர்ாத ்கர்ு  ்ர்தரம் ப்ராப்ய தாருணம் ஸதய் 

விக்ரம 

வ்யஸநம் ஜீவிதா௭நத்ாய ப்ராப்தம் அப்ராப்ய தாம் 

ப்ரியாம் ௪௬ 

கால ஸ்ய ஸுமஹ தவ்ீரய்ம் ஸரவ் பூமதஷு லக்்ஷமண 

தவ்ாம்   மாம்   நர வ்யாக்ர வ்யஸகநஃ பஶ்ய 

மமாஹிஸதௌ ௪௭ 

நா௭தி பாமரா௭ஸ்தி கதவ ஸ்ய ஸரவ் பூமதஷு 

லக்்ஷமண 

ஶூரா ஶ்  பலவநத் ஶ்  கர்ுதா௭ஸ்தர்ா ஶ்  ரணாஜிமர 

காலா௭பிபநந்ாஃ ஸீதநத்ி யதா வாலுக மஸதவஃ ௪௮ 

இதி ப்ருவாமணா தர்ுட ஸதய் விக்ரமமா 

மஹா யஶா தாஶரதிஃ ப்ரதாபவாந ்

அமவக்்ஷய ஸஸௌமிதர்ிம் உதக்ர விக்ரமம் 

ஸ்திராம் ததா ஸ்வாம் மதிம் ஆதம்நா௭கமராத ்  ௪௯ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட ஏமகாந 

ஸப்ததிம ஸ்ஸரக்: 

ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

ஸதௌ து ததர் ஸ்திஸதௌ தர்ுஷ்டவ்ா ப்ராதஸரௌ ராம 

லக்்ஷமஸணௌ 

பாஹு பாஶ பரிக்ஷிப்ஸதௌ கபநம்தா வாகய்ம் அப்ரவீத ்

௧ 
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திஷ்டதஃ கிம் நு மாம் தர்ுஷ்டவ்ா க்ஷுதா௭௭ரத்ம் 

க்ஷதர்ியரஷ்ஸபௌ 

ஆஹாரா௭ரத்ம் து ஸம்திஷ்ஸடௌ கதமவந கத 

ம தஸஸௌ ௨ 

த   ்ர்ுதவ்ா லக்்ஷமமணா வாக்யம் ப்ராப்த காலம் 

ஹிதம் ததா 

உவா ா௭௭ரத்ிம் ஸமாபநம்நா விக்ரமம க்ருத நிஶ் யஃ 

௩ 

தவ்ாம்   மாம்   புரா தூரண்ம் ஆததம்த 

ராக்ஷஸா௭தமஃ 

தஸ்மாத ்அஸிப்யாம் அஸ்ய ஆஶு பாஹூ 

சிநத்ாவமஹ குரூ ௪ 

பீஷமணா௭யம் மஹா காமயா ராக்ஷமஸா புஜ விக்ரம: 

மலாகம் ஹி அதிஜிதம் க்ருதவ்ா ஹி ஆவாம் ஹநத்ும் 

இஹ இ  ்தி௫  

நிஶ்ம ஷ்டாநாம் வமதா ராஜந ்குதஸ்ிமதா ஜகதீ பமத: 

க்ரது மதய் உபநீதாநாம் பஶூநாம் இவ ராகவ  ௬ 

ஏதத ்ஸம்ஜல்பிதம் ஶ்ருதவ்ா தமயா: க்ருதத் ஸ்து 

ராக்ஷஸ: 

விதாரய் ஆஸ்யம் ததா ஸரௌதர்: ஸதௌ பக்ஷயதும் 

ஆரபத ்௭ 

தத ஸ்ஸதௌ மதஶ காலஜ்ஸஞௌ கடக்ாப்யாம் ஏவ 

ராகஸவௌ 

அ ச்ிநத்தாம் ஸுஸம்ஹ்ருஷ்ஸடௌ பாஹூ தஸ்ய 

அம்ஸ மதஶத: ௮ 

தக்ஷிமணா தக்ஷிணம் பாஹும் அஸகத்ம் அஸிநா ததஃ 

சி ம் த ராமமா மவமகந ஸவ்யம் வீர ஸ்து லக்்ஷமணஃ 

௯ 

ஸ பபாத மஹா பாஹு ஶ்சிநந் பாஹு: மஹா ஸ்வநஃ 

கம்   காம்   திஶ ஶ்க வ நாதயந ்ஜலமதா யதா ௧0 

ஸ நிக்ருதஸ்தௌ புஸஜௌ தர்ுஷ்டவ்ா மஶாணி ஸதௌக 

பரிப்லுதஃ 

தீநஃ பப்ர  ் ஸதௌ வீஸரௌ ஸகௌ யுவாம் இதி தாநவஃ ௧௧ 
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இதி தஸ்ய ப்ருவாண ஸ்ய லக்்ஷமணஃ ஶுப லக்ஷணஃ 

ஶஶம்ஸ ராகவம் தஸ்ய கபநத் ஸ்ய மஹாதம்ந: ௧௨ 

அயம் இக்்ஷவாகு தாயாமதா ராமமா நாம ஜகநஃ 

ஶ்ருதஃ 

அஸ்கயவ அவரஜம் விதத்ி ப்ராதரம் மாம்   

லக்்ஷமணம் ௧௩ 

மாதர்ா ப்ரதிஹமதா ராஜ்மய ராம: ப்ரவ்ராஜிமதா வநம்  

மயா ஸஹ  ரதி ஏஷ பாரய்ா   மஹத ்வநம்  ௧௪ 

அஸ்ய மதவ ப்ரபாவஸ்ய வஸமதா விஜமந வமந 

ரக்ஷஸா அபஹ்ருதா பதநீ் யாம் இ  ்நஸ்தௌ இஹ 

ஆகஸதௌ ௧௫ 

தவ்ம் து மகா வா கிம௭ரத்ம் வா கபநத் ஸதர்ுமஶா வமந 

ஆஸ்மயந உரஸி தீப்மதந பக்ந ஜம்மகா விம ஷ்டமஸ 

௧௬ 

ஏவம் உகத்ஃ கபநத் ஸ்து லக்்ஷமமணந உதத்ரம் வ ஃ 

உவா  பரம ப்ரதீ: தத ்இநத்ர் வ நம் ஸ்மரந ்௧௭ 

ஸ்வாகதம் வாம் நர வ்யாகஸ்ரௌ திஷ்டய்ா பஶ்யாமி 

வாம் அஹம் 

திஷ்டய்ா   இஸமௌ நிக்ருதஸ்தௌ மம யுவாப்யாம் 

பாஹு பநத்ஸநௌ ௧௮ 

விரூபம் யத ்  மம ரூபம் ப்ராப்தம் ஹி அவிநயாத ்யதா 

தந ்மம ஶ்ருணு நர வ்யாகர் ததத்வ்தஃ ஶம்ஸத ஸ்தவ 

௧௯ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  ஸப்ததிதம 

ஸ்ஸரக்: 

ஏக ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

புரா ராம மஹா பாமஹா மஹா பல பராகர்ம 

ரூபம் ஆஸீநத ்மம அசிநத்ய்ம் தர்ிஷு மலாமகஷு 

விஶ்ருதம் ௧ 

யதா மஸாம ஸ்ய ஶக்ர ஸ்ய ஸூரய் ஸ்ய   யதா வபுஃ 

மஸா௭ஹம் ரூபம் இதம் க்ருதவ்ா மலாக விதர்ாஸநம் 

மஹத ்

ருஷீந ்வந கதாந ்ராம தர்ாஸயாமி தத ஸ்ததஃ ௨ 
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ததஃ ஸ்தூலஶிரா நாம மஹரஷ்ிஃ மகாபிமதா மயா 

ஸம்சிநவ்ந ்விவிதம் வநய்ம் ரூமபண அமநந தரஷ்ிதஃ ௩ 

மதந அஹம் உகத்ஃ ப்மரக்்ஷய ஏவம் மகார ஶாப 

அபிதாயிநா 

ஏதத ்ஏவ நர்ுஶம்ஸம் மத ரூபம் அஸ்து விகரஹ்ிதம் ௪ 

ஸ மயா யாசிதஃ க்ருதத்ஃ ஶாபஸ்ய அநம்தா பமவத ்இதி 

அபிஶாப க்ருதஸ்ய இதி மதந இதம் பாஷிதம் வ ஃ ௫ 

யதா சிதத்வ்ா புஸஜௌ ராம: தவ்ாம் தமஹத ்விஜமந வமந 

ததா தவ்ம் ப்ராப்ஸ்யமஸ ரூபம் ஸ்வம் ஏவ விபுலம் 

ஶுபம் ௬ 

ஶ்ரியா விராஜிதம் புதர்ம் தமநா: தவ்ம் விதத்ி லக்்ஷமண 

இநத்ர் மகாபாத ்இதம் ரூபம் ப்ராப்தம் ஏவம் 

ரணா௭ஜிமர ௭ 

அஹம் ஹி தபஸா உகம்ரண பிதாமஹம் அமதாஷயம் 

தீரக்ம் ஆயுஃ ஸ மம ப்ராதாத ்தமதா மாம் 

விப்ரமமா௭ஸ்ப்ருஶத ்௮ 

தீரக்ம் ஆயு: மயா ப்ராப்தம் கிம் மம ஶக்ரஃ கரிஷ்யதி 

இதி ஏவம் புதத்ிம் ஆஸ்தாய ரமண ஶக்ரம் அதரஷ்யம் 

௯ 

தஸ்ய பாஹு ப்ரமுக்மதந வஜ்மரண ஶதபரவ்ணா 

ஸகத்ிநீ   ஶிர ஶ்க வ ஶரமீர ஸம்ப்ரமவஶிதம்  ௧0 

ஸ மயா யா ய்மாநஃ ஸந ்அநயத ்யம ஸாதநம் 

பிதாமஹ வ ஃ ஸதய்ம் தத ் அஸ்து இதி மம அப்ரவீத ்

௧௧ 

அநா௭௭ஹாரஃ கதம் ஶக்மதா பக்ந ஸக்தி ஶிமரா முகஃ 

வஜ்மரணா௭பிஹதஃ காலம் ஸுதீரக்ம் அபி ஜீவிதும் ௧௨ 

ஏவம் உகத் ஸ்து மம ஶக்மரா பாஹூ மயாஜநம் 

ஆயஸதௌ 

ப்ராதாத ்ஆஸ்யம்   மம குஸக்ஷௌ தீக்்ஷண தம்ஷ்டர்ம் 

அகல்பயத ்௧௩ 

மஸா௭ஹம் புஜாப்யாம் தீரக்ாப்யாம் 

ஸமாக்ருஷ்யா௭ஸ்மி வமந  ராந ்
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ஸிம்ஹ தவ்ிப ம்ருக வ்யாக்ராந ்பக்ஷயாமி ஸமநத்தஃ 

௧௪ 

ஸ து மாம் அப்ரவீத ்இநத்ம்ரா யதா ராமஃ ஸ 

லக்்ஷமணஃ 

ம தஸ்்யமத ஸமமர பாஹூ ததா ஸ்வரக்ம் கமிஷ்யஸி 

௧௫ 

அமநந வபுஷா ராம வமந அஸ்மி ராஜ ஸதத்ம  

ய தத்த ்பஶ்யாமி ஸரவ்ஸ்ய க்ரஹணம் ஸாது மரா மய  

௧௬ 

அவஶ்யம் க்ரஹணம் ராமமா மநம்ய அஹம் 

ஸமுகபஷ்யதி  

இமாம் புதத்ிம் புரஸ்க்ருதய் மதஹ நய்ாஸ க்ருத ஶ்ரம: 

௧௭ 

ஸ தவ்ம் ராமமா௭ஸி பதர்ம் மத நா௭ஹம் அநம்யந 

ராகவ 

ஶக்மயா ஹநத்ும் யதா ததத்வ்ம் ஏவம் உகத்ம் 

மஹரஷ்ிணா ௧௮ 

அஹம் ஹி மதி ஸாசிவ்யம் கரிஷ்யாமி நரரஷ்ப 

மிதர்ம் க வ உபமதக்்ஷயாமி யுவாப்யாம் ஸம்ஸ்க்ருத: 

அக்நிநா ௧௯ 

ஏவம் உகத் ஸ்து தரம்ாதம்ா தநுநா மதந ராகவஃ 

இதம் ஜகாத வ நம் லக்்ஷமண ஸ்ய உபஶ்ருண்வதஃ ௨0 

ராவமணந ஹ்ருதா ஸீதா மம பாரய்ா யஶஸ்விநீ 

நிஷ்க்ராநத்ஸ்ய ஜநஸ்தாநாத ்ஸஹ ப்ராதர்ா யதா 

ஸுகம் ௨௧ 

நாம மாதர்ம் து ஜாநாமி ந ரூபம் தஸ்ய ரக்ஷஸஃ 

நிவாஸம் வா ப்ரபாவம் வா வயம் தஸ்ய ந விதம்மஹ 

௨௨ 

மஶாகா௭௭ரத்ாநாம் அநாதாநாம் ஏவம் விபரிதாவதாம் 

காருண்யம் ஸதர்ுஶம் கரத்ும் உபகாமர   வரத்தாம் 

௨௩ 

காஷ்டாநி ஆநீய ஶுஷ்காணி காமல பகந்ாநி கு0ஜகரஃ 
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தக்்ஷயாம: தவ்ாம் வயம் வீர ஶ்வப்மர மஹதி கல்பிமத 

௨௪ 

ஸ தவ்ம் ஸீதாம் ஸமா க்்ஷவ மயந வா யதர் வா ஹ்ருதா 

குரு கல்யாணம் அதய்௭ரத்ம் யதி ஜாநாஸி ததத்வ்தஃ 

௨௫ 

ஏவம் உகத் ஸ்து ராமமண வாக்யம் தநு: அநுதத்மம் 

ப்மராவா  குஶமலா வக்தும் வக்தாரம் அபி ராகவம் ௨௬ 

திவ்யம் அஸ்தி ந மம ஜ்ஞாநம் நா௭பிஜாநாமி கமதிலீம் 

ய: தாம் ஜ்ஞாஸ்யதி தம் வக்்ஷமய தக்தஃ ஸ்வம் ரூபம் 

ஆஸ்திதஃ ௨௭ 

அ தகத்ஸ்ய து விஜ்ஞாதும் ஶக்தி: அஸ்தி ந மம ப்ரமபா 

ராக்ஷஸம் தம் மஹாவீரய்ம் ஸீதா மயந ஹ்ருதா தவ 

௨௮ 

விஜ்ஞாநம் ஹி மஹத ்ப்ரஷ்டம் ஶாப மதாமஷண ராகவ 

ஸ்வ க்ருமதந மயா ப்ராப்தம் ரூபம் மலாக விகரஹ்ிதம் 

௨௯ 

கிம் து யாவந ்ந யாதி  அஸ்தம் ஸவிதா  ஶ்ராநத் 

வாஹநஃ 

தாவத ்மாம் அவமட க்ஷிப்தவ்ா தஹ ராம யதா விதி ௩0 

தகத்: தவ்யா அஹம் அவமட நய்ாமயந ரகு நநத்ந 

வக்்ஷயாமி தம் அஹம் வீர ய: தம் ஜ்ஞாஸ்யதி ராக்ஷஸம் 

௩௧ 

மதந ஸகய்ம்   கரத்வ்யம் நய்ாய வ்ருதம்தந ராகவ 

கல்பயிஷ்யதி மத ப்ரதீஃ ஸாஹாய்யம் லகு விக்ரமஃ 

௩௨ 

ந ஹி தஸ்ய அஸ்தி அவிஜ்ஞாதம் தர்ிஷு மலாமகஷு 

ராகவ 

ஸரவ்ாந ்பரிஸ்ருமதா மலாகாந ்புரா கவ 

காரணா௭நத்மர ௩௩ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  ஏக 

ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

த்வி ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

ஏவம் உகஸ்தௌ து ஸதௌ வீஸரௌ கபநம்தந நமரஶ்வஸரௌ 
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கிரி ப்ரதரம் ஆஸாதய் பாவகம் விஸஸரஜ்துஃ  ௧ 

லக்்ஷமண ஸ்து மமஹால்காபி: ஜ்வலிதாபிஃ ஸமநத்தஃ 

சிதாம் ஆதீபயா மாஸ ஸா ப்ரஜஜ்வால ஸரவ்தஃ ௨ 

த   ்ரரீம் கபநத் ஸ்ய க்ருத பிண்மடாபமம் மஹத ்

மமதஸா ப ய்மாந ஸ்ய மநத்ம் தஹதி பாவக ௩ 

ஸ விதூய சிதாம் ஆஶு விதூமமா௭க்நி: இமவாதத்ிதஃ 

அரமஜ வாஸஸீ விப்ரந ்மாலாம் திவ்யாம் மஹா பலஃ ௪ 

தத ஶ்சிதாயா மவமகந பாஸ்வமரா நிரம்லா௭ம்பரஃ 

உதப்பாதா௭௭ஶு ஸம்ஹ்ருஷ்டஃ ஸரவ் ப்ரதய்0க 

பூஷணஃ ௫ 

விமாமந பாஸ்வமர திஷ்டந ்ஹம்ஸ யுக்மத யஶஸ்கமர 

ப்ரபயா   மஹா மதஜா திமஶா தஶ விராஜயந ்௬ 

மஸா௭நத்ரிக்ஷ கமதா ராமம் கபநம்தா வாக்யம் அப்ரவீத ்

ஶ்ருணு ராகவ ததத்ம்வந யதா ஸீதாம் அவாப்ஸ்யஸி 

ராம ஷடய்ுகத் மயா மலாமக யாபிஃ ஸரவ்ம் 

விம்ருஶ்யமத ௭ 

பரிம்ருஷ்மடா தஶா௭0மதந தஶா பாமகந மஸவ்யமத 

தஶா பாக கமதா ஹீந ஸ்தவ்ம் ராம ஸஹ லக்்ஷமணஃ 

௮ 

யத ்கர்ுமத வ்யஸநம் ப்ராப்தம் தவ்யா தார 

ப்ரதரஷ்ணம் 

தத ்அவஶ்யம் தவ்யா காரய்ஃ ஸ ஸுஹ்ருத ்

ஸுஹ்ருதா வரம் 

அக்ருதவ்ா ந ஹி மத ஸிதத்ிம் அஹம் பஶ்யாமி சிநத்யந ்

௯ 

ஶ்ரூயதாம் ராம வக்்ஷயாமி ஸுக்ரமீவா நாம வாநரஃ 

ப்ராதர்ா நிரஸ்தஃ க்ருதம்தந வாலிநா ஶக்ர ஸூநுநா  ௧0 

ருஶ்யமூமக கிரி வமர பம்பா பரய்நத் மஶாபிமத 

நிவஸதி ஆதம்வாந ்வீர ஶ் துரப்ிஃ ஸஹ வாநகரஃ ௧௧ 

வாநமரம்தம்ரா மஹா வீரய்: மதமஜாவாந ்அமித ப்ரப: 

ஸதய் ஸம்மதா விநீத ஶ்  தர்ுதிமாந ்மதிமாந ்மஹாந ்

௧௨   

தக்ஷ: ப்ரகல்மபா தய்ுதிமாந ்மஹா பல பராக்ரம: 
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ப்ராதர்ா விவாஸிமதா ராம ராஜ்மய மஹமதா: மஹா பல: 

௧௩ 

ஸ மத ஸஹாமயா மிதர்ம்   ஸீதாயா: பரிமாரக்மண 

பவிஷ்யதி ஹிமத ராம மா   மஶாமக மந: கர்ுதா: ௧௪ 

பவிதம் ஹி யத ் ா௭பி ந தத ்ஶகய்ம் இஹ அநய்தா  

கரத்ும் இக்்ஷவாகு ஶாரத்ூல காமலா ஹி துரதி க்ரம: ௧௫ 

க  ்ஶகீ்ரம் இமதா ராம ஸுக்ரவீம் தம் மஹா பலம்   

வயஸ்யம் தம் குரு க்ஷிப்ரம் இமதா கதவ்ா அதய் ராகவ 

அதம்ராஹாய ஸமாகம்ய தீப்யமாமந விபாவஸஸௌ ௧௬ 

ந   மத ஸ: அவமநத்வ்யஃ ஸுக்ரமீவா வாநரா௭திபஃ 

க்ருதஜ்ஞஃ காம ரூபீ   ஸஹாயா௭ரத்ீ   வீரய்வாந ்௧௭ 

ஶகஸ்தௌ ஹி அதய் யுவாம் கரத்ும் காரய்ம் தஸ்ய 

சிகீரஷ்ிதம் 

க்ருதா௭ரம்தா வா அக்ருதா௭ரம்தா வா க்ருதய்ம் தவ 

கரிஷ்யதி ௧௮ 

ஸ ருக்ஷரஜஸஃ புதர்ஃ பம்பாம் அடதி ஶ0கிதஃ 

பாஸ்கர ஸ்ய ஔரஸஃ புதர்: வாலிநா க்ருத கில்பிஷஃ 

௧௯ 

ஸநந்ிதாய ஆயுதம் க்ஷிப்ரம் ருஷ்யமூக ஆலயம் கபிம் 

குரு ராகவ ஸதம்யந வயஸ்யம் வந  ாரிணம் ௨0 

ஸ ஹி ஸ்தாநாநி ஸரவ்ாணி காரத்ஸ்்நம்யந கபி கு0ஜரஃ 

நர மாம்ஸ அஶிநாம் மலாமக கநபுண்யாத ்அதிக  ்தி 

௨௧ 

ந தஸ்ய அவிதிதம் மலாமக கிம்சித ்அஸ்தி ஹி ராகவ 

யாவத ்ஸூரய்ஃ ப்ரதபதி ஸஹஸ்ரா௭0ஶு: அரிம்தம 

௨௨ 

ஸ நதீ: விபுலாந ்கஶலாந ்கிரி துரக்ாணி கநத்ராந ்

அநவ்ிஷ்ய வாநகரஃ ஸாரத்ம் பதநீ்ம் மத அதிகமிஷ்யதி 

௨௩ 

வாநராம் ஶ்  மஹா காயாந ்ப்மரஷயிஷ்யதி ராகவ 

திமஶா விம தும் தாம் ஸீதாம் தவ் தவ்ிமயாமகந 

மஶா தீம் 
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ஸ: ஜ்ஞாஸ்யதி வராமராஹாம் நிரம்லாம் ராவணாலமய   

௨௪ 

ஸ மமரு ஶ்ரு0கா௭க்ர கதாம் அநிநத்ிதாம் 

ப்ரவிஶ்ய பாதாள தமல அபி வா ஆஶ்ரிதாம் 

ப்லவம்கமாநாம் ப்ரவர: தவ ப்ரியாம் 

நிஹதய் ரக்ஷாம்ஸி புநஃ ப்ரதாஸ்யதி    ௨௫ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  தவ்ி 

ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

த்ரி ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

நிதரஶ்யிதவ்ா ராமாய ஸீதாயாஃ ப்ரதிபாதமந 

வாக்யம் அநவ்ரத்ம் அரத்ஜ்ஞஃ கபநத்ஃ புந: அப்ரவீத ்௧ 

ஏஷ ராம ஶிவஃ பநத்ா ய தக்ரமத புஷ்பிதா தர்ுமாஃ 

ப்ரதீசீம் திஶம் ஆஶ்ரிதய் ப்ரகாஶநம்த மமநாரமாஃ ௨ 

ஜம்பூ ப்ரியாள பநஸாஃ ப்லக்ஷ நய்க்மராத திநத்ுகாஃ 

அஶ்வதத்ாஃ கரண்ிகாரா ஶ்  சூதா ஶ்  அநம்ய   

பாதபாஃ ௩ 

தநவ்நா நாக வ்ருக்ஷா ஶ்  திலகா நக்த மாலகா: 

நீல அமஶாகா: கதம்பா ஶ்  கரவீரா:   புஷ்பிதா: 

அக்நி முக்யா அமஶாகா ஶ்  ஸுரகத்ா: பாரிபதர்கா: ௪ 

தாந ்ஆருஹ்ய அதவா பூஸமௌ பாதயிதவ்ா   தாந ்

பலாத ்

பலாந ்அம்ருத கல்பாநி பக்ஷயநஸ்தௌ கமிஷ்யதஃ ௫ 

தத ்அதிக்ரம்ய காகுதஸ்்த வநம் புஷ்பித பாதபம்  

நம்தந ப்ரதிமம் து அநய்த ்குரவ: உதத்ரா இவ  ௬ 

ஸரவ் காம பலா வ்ருக்ஷா: பாதபா: து மது ஸ்ரவா: 

ஸரம்வ   ருதுவ: ததர் வமந சிதர்ரமத யதா  ௭ 

பல பார அவநதா: ததர் மஹா விடப தாரிண: 

மஶாபநம்த ஸரவ்த: ததர் மமக பரவ்த ஸநந்ிபா: ௮ 

தாந ்ஆருஹ்ய அதவா பூஸமௌ பாதயிதவ்ா யதா ஸுகம்  

பலாநி அம்ருத கல்பாநி லக்்ஷமண: மத ப்ரதாஸ்யதி  ௯ 

 ம்க்ரமநஸ்தௌ வராந ்மதஶாந ்கஶலாத ்கஶலம் வநாத ்

வநம் 

ததஃ புஷ்கரிணம்ீ வீஸரௌ பம்பாம் நாம கமிஷ்யதஃ ௧0 
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அஶரக்ராம் அவிப்ரம்ஶாம் ஸம தீரத்ம் அகஶவலாம்  

ராம ஸம்ஜாத வாலூகாம் கமமலாதப்ல மஶாபிதாம் ௧௧ 

ததர் ஹம்ஸாஃ ப்லவாஃ கஸ்ரௌ0 ா: குரரா  ஶ்க வ 

ராகவ 

வல்கு  ஸ்வநா நிகூஜநத்ி பம்பா ஸலில மகா ராஃ ௧௨ 

ந உதவ்ிஜநம்த நராந ்தர்ுஷ்டவ்ா வதஸ்ய அமகாவிதாஃ 

ஶுபாஃ 

க்ருத பிண்ட உபமாந ்ஸ்தூலாந ்தாந ்தவ்ிஜாந ்

பக்ஷயிஷ்யதஃ ௧௩ 

மராஹிதாந ்வக்ர துண்டாம் ஶ்  நல மீநாம் ஶ்  ராகவ 

பம்பாயாம் இஷுபி: மதஸ்்யாந ்ததர் ராம வராந ்

ஹதாந௧்௪ 

நி ஸ்தவ் கப்க்ஷாந ்அய ஸ்தப்தாந ்அக்ருஶாந ்ஏக 

கண்டகாந ்

தவ பக்தய்ா ஸமாயுக்மதா லக்்ஷமணஃ ஸம்ப்ரதாஸ்யதி 

௧௫ 

ப்ருஶம் மத காதமதா மதஸ்்யாந ்பம்பாயாஃ புஷ்ப 

ஸம் மய 

பதம் கநத்ி ஶிவம் வாரி ஸுக ஶதீம் அநாமயம் ௧௬ 

உதத்ர்ுதய் ஸ ததா அக்லிஷ்டம் ரூப்ய ஸ்பாடிக 

ஸநந்ிபம் 

அத புஷ்கர பரம்ணந லக்்ஷமணஃ பாயயிஷ்யதி ௧௭ 

ஸ்தூலாந ்கிரி குஹா ஶய்யாந ்வராஹாந ்வந  ாரிணஃ 

அபாம் மலாபாத ்உபாவ்ருதத்ாந ்வ்ருஷபாந ்இவ நரத்தஃ 

ரூபா௭நவ்ிதாம் ஶ்  பம்பாயாம் தர்க்்ஷயஸி தவ்ம் 

நமராதத்ம ௧௮ 

ஸாயாஹ்மந வி ரந ்ராம விடபீ மால்ய தாரிணஃ 

ஶீமதாதகம்   பம்பாயா தர்ுஷ்டவ்ா மஶாகம் 

விஹாஸ்யஸி ௧௯ 

ஸுமமநாபி ஶ்சிதாம் ஸ்ததர் திலகாந ்நக்த மாலகாந ்

உதப்லாநி   புல்லாநி ப0கஜாநி   ராகவ ௨0 

ந தாநி கஶ்சிந ்மால்யாநி ததர் ஆமராபயிதா நரஃ 

ந   கவ ம்லாநதாம் யாம்தி ந   ஶீரய்ம்தி ராகவ  ௨௧ 
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மத0க ஶிஷ்யா ஸ்ததர் ஆஸந ்ருஷயஃ ஸுஸமாஹிதா: 

மதஷாம் பார அபிதப்தாநாம் வநய்ம் ஆஹரதாம் 

குமராஃ ௨௨ 

மய ப்ரமபது: மஹீம் தூரண்ம் ஶரரீாத ்ஸ்மவத பிநத்வஃ 

தாநி மால்யாநி ஜாதாநி முநீநாம் தபஸா ததா 

ஸ்மவத பிநத்ு ஸமுதத்ாநி ந விநஶ்யநத்ி ராகவ ௨௩ 

மதஷாம் அதய்ா௭பி ததக்ரவ தர்ுஶ்யமத பரி ாரிண ீ

ஶ்ரமண ீஶபர ீநாம காகுதஸ்்த சிரஜீவிநீ  ௨௪ 

தவ்ாம் து தரம்ம ஸ்திதா நிதய்ம் ஸரவ் பூத நமஸ்க்ருதம் 

தர்ுஷ்டவ்ா மதமவாபமம் ராம ஸ்வரக் மலாகம் 

கமிஷ்யதி ௨௫ 

தத: தத ்ராம பம்பாயா: தீரம் ஆஶ்ரிதய் பஶ்சிமம் 

ஆஶ்ரம ஸ்தாநம் அதுலம் குஹ்யம் காகுதஸ்்த பஶ்யஸி 

௨௬ 

ந ததர் ஆக்ரமிதும் நாகாஃ ஶகந்ுவநத்ி தம் ஆஶ்ரமம் 

ருமஷ ஸ்தஸ்ய மத0க ஸ்ய விதாநாத ்த   ் காநநம் ௨௭ 

தஸ்மிந ்நநத்ந ஸம்காமஶ மதவ அரண்ய உபமம வமந 

நாநா விஹக ஸம்கீரம்ண ரம்ஸ்யமஸ ராம நிரவ்்ருதஃ 

௨௮ 

ருஶ்யமூக ஸ்து பம்பாயாஃ புரஸ்தாத ்புஷ்பித தர்ுமஃ 

ஸுதுஃகாமராஹமணா நாம ஶிஶு நாகா௭பிரக்ஷிதஃ 

உதாமரா ப்ரஹ்மணா க வ பூரவ் காமல விநிரம்ிதஃ 

௨௯ 

ஶயாநஃ புருமஷா ராம தஸ்ய கஶல ஸ்ய மூரத்நி 

யத ்ஸ்வப்மந லபமத விதத்ம் தத ்ப்ரபுதம்தா௭திக  ்தி 

௩0 

ய: து ஏநம் விஷமா௭௭ ாரஃ பாப கரம்ா௭திமராஹதி  

ததக்ரவ ப்ரஹரநத்ி ஏநம் ஸுப்தம் ஆதாய ராக்ஷஸாஃ 

௩௧ 

ததர் அபி ஶிஶு நாகாநாம் ஆக்ரநத்ஃ ஶ்ரூயமத மஹாந ்

க்ரடீதாம் ராம பம்பாயாம் மத0க அரண்ய வாஸிநாம் 

௩௨ 

ஸிக்தா ருதிர தாராபிஃ ஸம்ஹதய் பரம தவ்ிபாஃ 
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ப்ர ரநத்ி ப்ருதக் கீரண்ா மமக வரண்ா: தரஸ்விநஃ  ௩௩ 

மத ததர் பீதவ்ா பாநீயம் விமலம் ஶதீம் அவ்யயம் 

நிவ்ருதா: ஸம்விகாஹநம்த வநாநி வந மகா ராஃ  ௩௪ 

ருக்ஷாம் ஶ்  தவ்ிபிந ஶ்க வ நீல மகாமலக ப்ரபாந ் 

ருரூந ்அமபத அபஜயாந ்தர்ுஷ்டவ்ா மஶாகம் 

ஜஹிஷ்யஸி ௩௫ 

ராம தஸ்ய து கஶல ஸ்ய மஹதீ மஶாபமத குஹா 

ஶிலா பிதாநா காகுதஸ்்த துஃகம்   அஸ்யாஃ 

ப்ரமவஶநம் ௩௬ 

தஸ்யா குஹாயாஃ ப்ராக்தவ்ாமர மஹாந ்ஶீத உதமகா 

ஹ்ரதஃ 

பஹு மூல பமலா ரம்மயா நாநா நக ஸமாவ்ருதஃ ௩௭ 

தஸ்யாம் வஸதி ஸுக்ரவீ ஶ் துரப்ிஃ ஸஹ வாநகரஃ 

கதாசித ்ஶிகமர தஸ்ய பரவ்த ஸ்ய அவதிஷ்டமத  ௩௮ 

கபநத்: து அநுஶாஸ்ய ஏவம் ஸதௌ உஸபௌ ராம 

லக்்ஷமஸணௌ 

ஸ்ரக்வீ பாஸ்கர வரண்ாபஃ மக வ்யமரா த வீரய்வாந ்

௩௯ 

தம் து க ஸ்தம் மஹா பாகம் கபநத்ம் ராம 

லக்்ஷமஸணௌ 

ப்ரஸ்திஸதௌ தவ்ம் வ்ரஜஸ்மவதி வாக்யம் ஊ து: 

அநத்ிமக ௪0 

கம்யதாம் காரய் ஸிதத்ய்௭ரத்ம் இதி ஸதௌ அப்ரவீத ்  

ஸஃ 

ஸுப்ரஸீதௌ ஸதௌ அநுஜ்ஞாப்ய கபநத்ஃ ப்ரஸ்தித 

ஸ்ததா  ௪௧ 

ஸ தத ்கபநத்ஃ ப்ரதிபதய் ரூபம் 

வ்ருதஃ ஶ்ரியா பாஸ்கர துல்ய மதஹஃ 

நிதரஶ்யந ்ராமம் அமவக்்ஷய க ஸ்தஃ 

ஸகய்ம் குருஷ்மவதி ததா௭ப்யுவா    ௪௨ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட தர்ி ஸப்ததிதம 

ஸ்ஸரக்: 

சது ஸ்ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 
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ஸதௌ கபநம்தந தம் மாரக்ம் பம்பாயா தரஶ்ிதம் வமந 

ப்ரதஸ்தது: திஶம் க்ருஹ்ய ப்ரதீசீம் 

நர்ுவரா௭௭தம்ஸஜௌ ௧ 

ஸதௌ கஶமலஷு ஆசித அமநகாந ்ஸக்ஷௌதர் கல்ப பல 

தர்ுமாந ்

வீக்ஷநஸ்தௌ ஜக்மது: தர்ஷ்டும் ஸுக்ரவீம் ராம 

லக்்ஷமஸணௌ ௨ 

க்ருதவ்ா   கஶல ப்ருஷ்மட து ஸதௌ வாஸம் ரகு 

நநத்ஸநௌ 

பம்பாயாஃ பஶ்சிமம் தீரம் ராகவஸவௌ உபதஸ்ததுஃ ௩ 

ஸதௌ புஷ்கரிண்யாஃ பம்பாயா ஸ்தீரம் ஆஸாதய் 

பஶ்சிமம் 

அபஶ்யதாம் தத ஸ்ததர் ஶபரய்ா ரம்யம் ஆஶ்ரமம் ௪ 

ஸதௌ தம் ஆஶ்ரமம் ஆஸாதய் தர்ுகம: பஹுபி: 

ஆவ்ருதம் 

ஸுரம்யம் அபிவீக்ஷநஸ்தௌ ஶபரம்ீ அப்யுமபயதுஃ ௫ 

ஸதௌ து தர்ுஷ்டவ்ா ததா ஸிதத்ா ஸமுதத்ாய 

க்ருதா0ஜலிஃ 

பாஸதௌ ஜக்ராஹ ராம ஸ்ய லக்்ஷமண ஸ்ய   தீமதஃ 

பாதய்ம் ஆ மநீயம்   ப்ராதாத ்யதா விதி ௬ 

தாம் உவா  தமதா ராமஃ ஶ்ரமணம்ீ ஸம்ஶித வ்ரதாம் 

க ச்ி தம்த நிரஜ்ிதா விக்நாஃ க ச்ி தம்த வரத்மத தபஃ ௭ 

 க ச்ி தம்த நியதஃ மகாப ஆஹார ஶ்  தமபா தமந 

 க ச்ி தம்த நியமாஃ ப்ராப்தாஃ க ச்ி தம்த மநஸஃ 

ஸுகம் 

 க ச்ி தம்த குரு ஶுஶ்ரூஷா ஸபலா  ாரு பாஷிணி ௮ 

 ராமமண தாபஸீ ப்ருஷ்டா ஸா ஸிதத்ா ஸிதத் ஸம்மதா 

 ஶஶம்ஸ ஶபர ீவ்ருதத்ா ராமாய ப்ரதய்ுப ஸ்திதா ௯ 

 அதய் ப்ராப்தா தப ஸ்ஸிதத்ி: தவ ஸம்தரஶ்நாத ்மயா  

 அதய் மம ஸபலம் தப்தம் குரவ ஶ்  ஸுபூஜிதா: ௧0 

 அதய் மம ஸபலம் ஜநம் ஸ்வரக் ஶ்க வ பவிஷ்யதி  

 தவ்யி மதவ வமர ராம பூஜிமத புருஷரஷ்ப  ௧௧ 

  க்ஷுஷா தவ ஸஸௌம்மயந பூதா௭ஸ்மி ரகு நம்தந  
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 கமிஷ்யாமி அக்ஷயாந ்மலாகாந ்தவ்த ்ப்ரஸாதாத ்

அரிம்தம  ௧௨ 

 சிதர்கூடம் தவ்யி ப்ராப்மத விமாகந: அதுல ப்ரகபஃ 

 இத ஸ்மத திவம் ஆரூடா யாந ்அஹம் பரய் ாரிஷம் ௧௩ 

 கத ஶ் ா௭ஹம் உகத்ா தரம்ஜ்கஞ ரம்ஹா பாகக 

ரம்ஹரஷ்ிபிஃ 

 ஆகமிஷ்யதி மத ராமஃ ஸுபுண்யம் இமம் ஆஶ்ரமம் 

௧௪ 

 ஸ மத ப்ரதிகர்ஹீதவ்யஃ ஸஸௌமிதர்ி ஸஹிமதா௭திதிஃ 

 தம்   தர்ுஷ்டவ்ா வராந ்மலாகாந ்அக்ஷயாம்ஸ் தவ்ம் 

கமிஷ்யஸி ௧௫ 

 மயா து விவிதம் வநய்ம் ஸம்சிதம் புருஷரஷ்ப 

 தவா௭ரம்த புருஷ வ்யாக்ர பம்பாயா ஸ்தீர ஸம்பவம் 

௧௬ 

 ஏவம் உக்தஃ ஸ தரம்ாதம்ா ஶபரய்ா ஶபரம்ீ இதம் 

 ராகவஃ ப்ராஹ விஜ்ஞாமந தாம் நிதய்ம் 

அபஹிஷ்க்ருதாம் ௧௭ 

 தமநாஃ ஸகாஶாத ்ததத்ம்வந ப்ரபாவம் மத மஹாதம்நஃ 

 ஶ்ருதம் ப்ரதய்க்ஷம் இ  ்ாமி ஸம்தர்ஷ்டும் யதி 

மநய்மஸ ௧௮ 

 ஏத தத்ு வ நம் ஶ்ருதவ்ா ராம வக்தர்ா தவ்ிநிஸ்ஸ்ருதம் 

 ஶபர ீதரஶ்யா மாஸ ஸதௌ உஸபௌ த தவ்நம் மஹத ்௧௯ 

 பஶ்ய மமக கந ப்ரக்யம் ம்ருக பக்ஷி ஸமாகுலம் 

 மத0க வநம் இதி ஏவ விஶ்ருதம் ரகு நநத்ந ௨0 

 இஹ மத பாவித ஆதம்ாமநா குரமவா மம மஹா தய்ுமத 

 ஜுஹவாந ்ஶ் க்ரிமர தீரத்ம் மநத்ர்வந ்மநத்ர் பூஜிதம் 

௨௧ 

 இயம் ப்ரதய்க் ஸ்தலீ மவதீ யதர் மத மம ஸுஸதக்்ருதாஃ 

 புஷ்மபாபஹாரம் குரவ்நத்ி ஶ்ரமாத ்உதம்வபிபிஃ 

ககரஃ ௨௨ 

 மதஷாம் தபஃ ப்ரபாமவந பஶ்ய  அதய்ா௭பி ரகூதத்ம 

 தம்யாதயநத்ி திஶஃ ஸரவ்ாஃ ஶ்ரியா மவதய்: அதுல 

ப்ரபாஃ ௨௩ 
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 அஶகந்ுவதப்ி: கத: கநத்ும் உபவாஸ ஶ்ரம ஆலகஸஃ 

 சிநத்ிமத அப்யாகதாந ்பஶ்ய ஸமமதாந ்ஸப்த ஸாகராந ்

௨௪ 

 க்ருத அபிமஷகக: கத: நய்ஸ்தா வல்கலாஃ பாதமபஷு 

இஹ 

 அதய்ா௭பி ந அவஶுஷ்யநத்ி ப்ரமதமஶ ரகு நநத்ந ௨௫ 

 கதவ காரய்ாணி குரவ்தப்ி: யாநி இமாநி க்ருதாநி கவ  

 புஷ்கப: குவலகய: ஸாரத்ம் ம்லாநதவ்ம் ந உபயாம்தி 

கவ  ௨௬ 

 க்ருதஸ்்நம் வநம் இதம் தர்ுஷ்டம் ஶ்மராதவ்யம்   

ஶ்ருதம் தவ்யா 

 தத ்இ  ்ாமி அப்ய௭நுஜ்ஞாதா தய்க்தும் ஏதத ்

கமளபரம் ௨௭ 

 மதஷாம் இ  ்ாமி அஹம் கநத்ும் ஸமீபம் பாவித 

ஆதம்நாம் 

 முநீநாம் ஆஶ்ரமமா மயஷாம் அஹம்   பரி ாரிண ீ௨௮ 

 தரம்ிஷ்டம் து வ ஃ ஶ்ருதவ்ா ராகவஃ ஸஹ லக்்ஷமணஃ 

 ப்ரஹரஷ்ம் அதுலம் மலமப ஆஶ் ரய்ம் இதம் அப்ரவீத ் 

௨௯ 

 தாம் உவா  தமதா ராம ஶ்ரமணம்ீ ஸம்ஶித வ்ரதாம்  

 அரச்ித: அஹம் தவ்யா பகத்ய்ா க  ் காமம் யதா 

ஸுகம்  ௩0 

 இதி உகத்ா ஜடிலா வ்ருதத்ா சீர க்ருஷ்ணா௭ஜிநா௭0பரா  

 தஸ்மிந ்முஹூரம்த ஶபர ீமதஹம் ஜீரண்ம் ஜிஹாஸதீ  

௩௧ 

 அநுஜ்ஞாதா து ராமமண ஹுதவ்ா௭௭தம்ாநம் 

ஹுதாஶமந 

 ஜ்வலத ்பாவக ஸம்காஶா ஸ்வரக்ம் ஏவ ஜகாம ஸா ௩௨ 

 திவ்ய ஆபரண ஸம்யுக்தா திவ்ய மால்ய அநுமலபநா  

 திவ்ய அம்பர தரா ததர் பபூவ ப்ரிய தரஶ்நா  

 விராஜயம்தீ தம் மதஶம் விதய்ுத ்ஸஸௌதாமிநீ யதா  ௩௩ 

 யதர் மத ஸுக்ருதா௭௭தம்ாமநா விஹரநத்ி மஹரஷ்யஃ 
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 தத ்புண்யம் ஶபர ீஸ்தாநம் ஜகாமா௭௭தம் ஸமாதிநா 

௩௪ 

 இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்மட  து 

ஸ்ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

பம்ச ஸப்ததிதம ஸ்ஸரக்: 

 திவம் து தஸ்யாம் யாதாயாம் ஶபரய்ாம் ஸ்மவந 

மதஜஸா  

 லக்்ஷமமணந ஸஹ ப்ராதர்ா சிநத்யா மாஸ ராகவஃ ௧ 

 சிநத்யிதவ்ா து தரம்ாதம்ா ப்ரபாவம் தம் மஹாதம்நாம் 

 ஹித காரிணம் ஏகாக்ரம் லக்்ஷமணம் ராகமவா௭ப்ரவீத ்

௨ 

 தர்ுஷ்மடா௭யம் ஆஶ்ரமஃ ஸஸௌம்ய 

பஹ்வா௭௭ஶ் ரய்ஃ க்ருதா௭௭தம்நாம் 

 விஶ்வஸ்த ம்ருக ஶாரத்ூமலா நாநா விஹக மஸவிதஃ ௩ 

 ஸப்தாநாம்   ஸமுதர்ாணாம் ஏஷு தீரம்தஷு 

லக்்ஷமண 

 உபஸ்ப்ருஷ்டம்   விதிவத ்பிதர ஶ் ா௭பி தரப்ிதாஃ ௪ 

 ப்ரணஷ்டம் அஶுபம் த தத்த ்கல்யாணம் 

ஸமுபஸ்திதம் 

 மதந ததம்வந ஹ்ருஷ்டம் மம மமநா லக்்ஷமண ஸம்ப்ரதி 

௫ 

 ஹ்ருதமய ஹி நர வ்யாக்ர ஶுபம் ஆவிரப்விஷ்யதி 

 தத ்ஆக  ் கமிஷ்யாவஃ பம்பாம் தாம் ப்ரிய தரஶ்நாம் 

 ருஶ்யமூமகா கிரி ரய்தர் நா௭தி தூமர ப்ரகாஶமத ௬ 

 யஸ்மிந ்வஸதி தரம்ாதம்ா ஸுக்ரவீ: அம்ஶுமதஃ 

ஸுதஃ 

 நிதய்ம் வாலி பயாத ்தர்ஸ்த:  துரப்ிஃ ஸஹ வாநகரஃ ௭ 

 அபிதவ்மர   தம் தர்ஷ்டும் ஸுக்ரவீம் வாநரரஷ்பம் 

 தத ்அதீநம் ஹி மம ஸஸௌம்ய ஸீதாயாஃ பரிமாரக்ணம் 

௮ 

 ஏவம் ப்ருவாணம் தம் ராமம் ஸஸௌமிதர்ி: இதம் 

அப்ரவீத ்

க  ்ாவ: தவ்ரிதம் ததர் ம மா௭பி தவ்ரமத மநஃ ௯  
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ஆஶ்ரமாத ்து தத ஸ்தஸ்மாந ்நிஷ்க்ரம்ய ஸ 

விஶாம்பதிஃ 

ஆஜகாம ததஃ பம்பாம் லக்்ஷமமணந ஸஹ ப்ரபு: ௧0 

ஸ ததரஶ் தத: புண்யாம் உதார ஜந மஸவிதாம்  

நாநா தர்ும லதா கீரண்ாம் பம்பாம் பாநீய வாஹிநீம்  

௧௧ 

பதக்மஃ ஸஸௌகநத்ிகக: தாம்ராம் ஶுகல்ாம் குமுத 

மண்டகலஃ 

நீலாம் குவலய உதக்ாகட: பஹு வரண்ாம் குதாம் இவ 

௧௨ 

ஸ தாம் ஆஸாதய் கவ ராமமா தூராத ்உதக வாஹிநீம் 

மத0க ஸரஸம் நாம ஹ்ரதம் ஸம௭வகாஹத ௧௩ 

அரவிநம்தாதப்லவதீம் பதம் ஸஸௌகநத்ிகா யுதாம் 

புஷ்பிதா௭ம்ரவமணா மபதாம் பரஹ்ிமணாதக்ுஷ்ட 

நாதிதாம் ௧௪ 

திலகக: பீஜபூகர ஶ்  வகடஃ ஶுக்ல தர்ுகம: ததா 

புஷ்பிகதஃ கரவீகர ஶ்  புநந்ாகக ஶ்  ஸுபுஷ்பிகதஃ 

௧௫ 

மாலதீ குநத் குல்கம ஶ்  பாண்டீகர: நிசுகள: ததா 

அமஶாககஃ ஸப்தபரக்ண ஶ்  மகதகக: அதி 

முக்தககஃ  ௧௬ 

அநக்ய ஶ்  விவிகத: வ்ருகக்ஷஃ ப்ரமதாம் இவ 

பூஷிதாம் 

ஸமீக்ஷமாஸணௌ புஷ்பாடய்ம் ஸரவ்மதா விபுல தர்ுமம் 

௧௭ 

மகாயஷ்டிபி ஶ்  அரஜ்ுநககஃ ஶதபதக்ர ஶ்  கீரககஃ 

ஏகத ஶ் ா௭நக்ய ஶ்  விஹகக: நாதிதம் தத ்வநம் 

மஹத ்௧௮ 

தமதா ஜக்மது: அவ்யகஸ்ரௌ ராகஸவௌ 

ஸுஸமாஹிஸதௌ  

தத ்வநம் க வ ஸரஸ: பஶ்யநஸ்தௌ ஶகுகந : யுதம்  ௧௯ 

ஸ ததரஶ் தத: பம்பாம் பூத வாரி நிதிம் ஶுபாம் 
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ப்ரஹ்ருஷ்ட நாநா ஶகுநாம் பாதகப: உபமஶாபிதாம்  

௨0 

(திலக அமஶாக புநந்ாக வகுள உதத்ாலக காஶிநீம்) 

ஸ ராமமா விதிவாந ்வ்ருக்ஷாந ்ஸராம்ஸி விவிதாநி   

பஶ்யந ்காமா௭பி ஸம்தப்மதா ஜகாம பரமம் ஹ்ரதம் 

௨௧ 

புஷ்பித உப வமநாமபதாம் ஸால  ம்பக மஶாபிதாம்  

ஷட ்பஸதௌக ஸமாவிஷ்டாம் ஶ்ரீமதீம் அதுல ப்ரபாம் 

௨௨ 

ஸ்படிமகாபம மதாயா௭௭டய்ாம் ஶ்லக்்ஷண வாலுக 

ஸம்ததாம் 

ஸ தாம் தர்ுஷ்டவ்ா புந: பம்பாம் பதம் ஸஸௌகம்திகக: 

யுதாம் 

இதி உவா  ததா வாக்யம் லக்்ஷமணம் ஸதய் விக்ரம: 

௨௩ 

அஸ்யா: தீமர து பூரம்வாக்தஃ பரவ்மதா தாது மண்டிதஃ 

ருஶ்யமூக இதி க்யாத: புண்ய: புஷ்பித பாதப: ௨௪ 

ஹரி: ருக்ஷரமஜா நாம்நஃ புதர்: தஸ்ய மஹாதம்நஃ 

அதய்ாஸ்மத தம் மஹாவீரய்ஃ ஸுக்ரவீ இதி விஶ்ருதஃ 

௨௫ 

ஸுக்ரவீம் அபிக  ் தவ்ம் வாநமரநத்ர்ம் நரரஷ்ப 

இதி உவா  புந: வாக்யம் லக்்ஷமணம் ஸதய் விக்ரமம் 

௨௬ 

ராஜ்ய ப்ரஷ்மடந தீமநந தஸ்யாம் ஆஸகத் ம தஸா  

கதம் மயா விநா ஶக்யம் ஸீதாம் லக்்ஷமண ஜீவிதும்  

௨௭ 

இதி ஏவம் உகத்வ்ா மதநா௭பி பீடித:  

ஸ லக்்ஷமணம் வாக்யம் அநநய் ம தஸம்  

விமவஶ பம்பாம் நளிநீம் மமநாரமாம்  

ரகூதத்ம: மஶாக விஷாத யம்தர்ித: ௨௮ 

தமதா மஹத ்வரத்ம்   தூர ஸம்க்ரம:  

க்ரமமண கதவ்ா ப்ரதிகூல தநவ்நம் 

ததரஶ் பம்பாம் ஶுப தரஶ் காநநாம்  
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அமநக நாநா வித பக்ஷி ஜாலகாம்  ௨௯ 

இதி ஶ்ரீமதர்ாமாயமண அரண்ய காம்ட: ஸமாப்த: 

ஶ்ரீ ராமாரப்ணமஸ்து 


