ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
പ്രതമ സര്:ക
ന ് ശ്രഹര്ഷിത്ഃ
യുത്ാജിത്് ത്ു ശ്രാരയ രരത്മ് സ രശ്ത്ുക്മ
സവ രുരമ് ശ്രാവിര ത്വീരഃ രിത്ാ ത്സയ ത്ുയത്ാഷ ഹ ൧
കച്ചത്ാ മാത്ുല കുലമ് രരയത് ന ത്ത്ാ൭നക:
ന നിത്യ രശ്ത്ുയക്ാ
ന നീത്: ശ്രീത്ി
രശ്ത്ുയക്ാ
രുരശ്്ുര ത്: ൨
സ ത്ശ്ത് നയവസത്് ശ്രാശ്ത്ാ സഹ സത്ാ
ര ര സശ്ത്ുര ത്ഃ
ന ഹന ലാലിത്ഃ ൩
മാത്ുയല നാ൭രവരത്ിനാ രുശ്ത് യ്യ
ത്ശ്ത്ാ൭രി നിവസന്തൗ ത്ൗ ത്ര്രയമാണൗ ച കാമത്ഃ
മ ത്ാമ് വീരൗ ശ്വുത്തമ് ത്രരത്മ് ശ്നുരമ് ൪
ശ്രാത്രൗ ്ര
മ ര യശ്രാഷിത്ൗ സുത്ൗ
രാജാ൭രി ത്ൗ മഹായത്ജാഃ സ്ാ
ന മയഹശ്ന്ത വരുയണാരമൗ ൫
ഉരൗ രരത് രശ്ത്ുക്ൗ
സരവ ഏവ ത്ു ത്സയ ഇഷ്ടാ: ചത്വാരഃ രുരുഷര്ഷരാഃ
സവ രരീരാത്് വിനിശ്രവുത്താ: ചത്വാര ഇവ രാഹവഃ ൬
യത്ഷാമ് അരി മഹാ യത്ജാ രായമാ രത്ികരഃ രിത്ുഃ
സവയമ്പൂ: ഇവ രൂത്ാനാമ് രരൂവ കുണവത്തരഃ ൭
സ ഹി യത്വവ: ഉത്ീര ണ സയ രാവണ സയ വത്ാ൭രിരി:
ത
അരിയത്ാ
മാനുയഷ യലായക ജയേ വിഷ്ു:ണ സനാത്ന: ൮
ത
കൗസലയാ രുരുയര യത്ന രുയശ്ത്ണാ൭മിത് യത്ജസാ
യത്ാ വയരണ യത്വാനാമ് അത്ിത്ി: വശ്ജ രാണിനാ ൯
സ ഹി രൂയരാരരന്ന ശ്ച വീരയവാന് അനസൂയക:
രൂമൗ അനുരമ: സൂനു: കുവണഃ ത്രരയത്ാരമ: ൧0
സ ച നിത്യമ് ശ്രരാന്താ൭൭ത്മാ ശ്മുത്ുരൂരവമ് ത്ു രാഷയത്
ഉചയമായനാ൭രി രരുഷമ് ന ഉത്തരമ് ശ്രത്ിരത്യയത് ൧൧
ച
കത്മ്ിത്്
ഉരകായരണ ശ്കുയത്ന ഏയകന ത്ുഷയത്ി
മ ത്ി അരകാരാണാമ് രത്മ൭രി ആത്മവത്് ത്യാ ൧൨
ന ്ര
രീല ശ്വുവത്ത: ോന ശ്വുവത്ത: വയയാ ശ്വുവത്ത ശ്ച
സജ്ജവന:
കത്യന് ആ് ത വവ നിത്യമ് അശ്് ത യയാക അന്തയര
ഷവ൭രി ൧൩
രുത്തിമാന് മത്ുരാ രാഷീ രൂരവ രാഷീ ശ്രിയമ് വത് :
വീരയവാന് ന ച വീയരയണ മഹത്ാ യസവന വി്ിമ ത് : ൧൪
ന ചാ൭൭ശ്നുത് കയത്ാ വിത്വാന് ശ്വുത്താനാമ് ശ്രത്ിരൂജക:
ജ
അനുരക്ത: ശ്രജാരി ശ്ച ശ്രജാ ശ്ചാ൭രയനുരമ്യത്
൧൫
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സാനുയശ്കായരാ ജിത് യശ്കായത്ാ ശ്രാഹ്മണ ശ്രത്ിരൂജക:
ത്ീനാ൭നുകമ്പീ ത്രയോ
നിത്യമ് ശ്രശ്കഹവാന് രുചി:
മ
൧൬
കുയലാചിത് മത്ി: ക്ഷാശ്ത്മ് ത്രമ്
മ സവമ് രഹു മനയയത്
മനയയത് രരയാ കീര്ത്യാ മഹത്് സവര ര രലമ് ത്ത് : ൧൭
ന അയശ്രയസി രയത്ാ വിത്വാന് ന വിരുത്ത കത്ാ രുചി :
പ ി രയത്ാ ൧൮
ഉത്തയരാത്തര യുക്തൗ ച വക്താ വാച്ത്
ത ുയണാ വാക്ീമ വരുഷ്ാന്
മ
അയരാക ്ര
യത്ര കാല വിത്്
യലായക രുരുഷ സാരേ സ്സാത്ു യരയകാ വിനിരിത്
:
മ
൧൯
സ ത്ു യശ്രവഷ്ട രുവണ
രയുക്ത: ശ്രജാനാമ്
ര
രാരിവാ൭൭ത്മജ:
ത
രഹിശ്ചര ഇവ ശ്രായണാ രരൂവ കുണത്: ശ്രിയ: ൨0
ന യത്ാ യത്ാവത്് സ അമ് ര യവത്
സമയകവിത്യാ ശ്വത് ്ാ
വിത്്
ഇഷു അയശ്് ത ച രിത്ു യശ്േയഷ്ടാ രരൂവ രരത്ാ൭ശ്കജ :
൨൧
കലയാണാ൭രിജനഃ സാത്ു: അത്ീനഃ സത്യവാക് രുജുഃ
ശ്വുവത്ത: അരിവിനീത് ശ്ച ത്വിവജ: ത്രാ൭ര
മ
ത
ത്രിരിഃ
൨൨
ശ
ത്രാ൭ര
മ
ത കാമ ത്ത്തവേഃ ശ്്ുമ ത്ിമാന് ശ്രത്ിരാനവാന്
ലൗകിയക സമയാ൭൭ചായര ശ്കുത് കയല്ാപ വിരാരത്ഃ ൨൩
നിശ്രുത് സ്സശ്മവുത്ാകായരാ കുപ് ത മശ്മ് ത
സ്സഹായവാന്
അയമാക യശ്കാത് ഹര്ഷ ശ്ച ത്യാക സമയമ കാലവിത്്
൨൪
ശ്ത്ുട രക്തി ്ിത ര ശ്രയോ ന അസശ്ത്ാ
ര ഹീ ന
ത്ുരവചാ
നി്ശ്ത മ്ി:ത അശ്രമത്ത ശ്ച സവയത്ാഷ രര യത്ാഷവിത്്
൨൫
ത
രാശ്്േ
ശ്ച ശ്കുത്േ ശ്ച രുരുഷാ൭ന്തര യകാവിത്ഃ
യഃ ശ്രശ്കഹാ൭നുശ്കഹയയാ: യത്ാ നയായമ് വിചക്ഷണഃ
൨൬
ര ശ്രശ്കഹയണ ്ാ
ത നവിത്് നിശ്കഹസയ ച
സത്സശ്മ്ഹ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത
ആയ കരണി
ഉരായേഃ സശ്മ്ുഷ്ട
വയയ കരവിത്്
൨൭
മ
മ
വശ്രഷ്ടയമ് രാശ്് ത സമൂയഹഷു ശ്രായപ്ാത
വയാമിശ്രയകഷവ൭രി
ര
അര ത ത്രൗ
സുക ത്യശ്ന്താ ന ചാ൭ലസഃ
മ ച സശ്മ്ുഹയ
൨൮
പ
വവഹാരികാണാമ് രില്ാനാമ്
വിോത്ാ൭ര ത
വിരാകവിത്്
ആയരായഹ വിനയയ വചവ യുയക്താ വാരണ വാജിനാമ്
൨൯
ത്നുയരവത്വിത്ാമ് യശ്രയഷ്ടാ യലായക൭ത്ിരത് സമ്മത്ഃ
അരിയാത്ാ ശ്രഹരാത ച യസനാ നയ വിരാരത്ഃ
ര
അശ്രശ്ത്ുഷയ ശ്ച സശ്മ്ായമ
ശ്കുവത്ത: അരി സുരാ
സുവരഃ ൩0
അനസൂയയാ ജിത് യശ്കായത്ാ ന ശ്ത്ുയപ്ാത ന ച മത്സരീ
ന ച അവമന്താ രൂത്ാനാമ് ന ച കാല വരാ൭നുകഃ ൩൧
ഏവമ് വശ്രവഷ്ട: കുവണ: യുക്തഃ ശ്രജാനാമ്
രാരിവാ൭൭ത്മജഃ
ത
സമ്മത് ശ്്ിത ഷു യലായകഷു വസുത്ായാഃ ക്ഷമാ കുവണഃ
൩൨
പ ത് ്ുത യലയാ വീയരയണാ൭രി രചീ
രുത്തയാ ശ്രുഹ്യ
രയത്ഃ ൩൩
ജ
ത്ത്ാ സരവ ശ്രജാ കാവന്തഃ ശ്രീത്ി സമ്നവനഃ
രിത്ുഃ
ശ
കുവണ: വിരുരുയച രായമാ ത്ീപ്ഃത സൂരയ ഇവാമ്ുരിഃ
൩൪
ത്മ് ഏവമ് ശ്വുത്ത സമ്പന്നമ് അശ്രശ്ത്ുഷയ രരാശ്കമമ്
യലാക രായലാരമമ് നാത്മ് അകാമയത് യമത്ിനീ ൩൫
ഏവത് ്ുത രഹുരി: യുക്തമ് കുവണ: അനുരവമഃ സുത്മ്
ത
ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്രരയത്ാ രാജാ ചയശ്ക ചിന്താമ് രരമ്രഃ
൩൬
അത് രായോ രരൂവ ഏവമ് ശ്വുത്ത സയ ചിര ജീവിന :
ശ്രീത്ി: ഏഷാ കത്മ് രായമാ രാജാ സയാത്് മമ ജീവത്ി ൩൭
ഏഷാ ഹി അസയ രരാ ശ്ര ീത്ി: ശ്ഹുത്ി സമ്പരിവരയത്
ത
കത്ാ നാമ സുത്മ് ശ്ത്ക്ഷയാമി അരിഷിക്തമ് അഹമ്
ശ്രിയമ് ൩൮
ശ്വുത്തി കായമാ ഹി യലാക സയ സരവ രൂത്ാ൭നു കമ്പനഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
മത്തഃ ശ്രിയത്യരാ യലായക രരനയ
ഇവ ശ്വുഷ്ടിമാന്
ജ
൩൯
പ ി സയമാ മത്ൗ
യമ രശ്ക സയമാ വീയരയ ശ്രുഹ്ത്
മഹീത്ര സയമാ ശ്ത്ുത്യാമ് മത്ത ശ്ച കുണവത്തരഃ ൪0
മഹീമ് അഹമ് ഇമാമ് ശ്കുത്സാ
ന മ് അത്ിത്ിഷ്ടന്തമ്
ആത്മജമ്
ന
അയനന വയസാ ശ്ത്ുഷ്ടവാ യത്ാ സവരമ്
ര അവാപ്ുയാമ്
൪൧
ഇത്ി ഏവത്: വിവിവത് വ് ത വ്:ത അനയ രാരിവ
ത
ത്ുരവര
:
ല
ശ്ലിവഷ്ട: അരരിയമവയ ശ്ച യലായക യലായകാത്തവര
രുവണഃ
൪൨
ര
ത്മ് സമീക്ഷയ മഹാ രായജാ യുക്തമ് സമുത്ിവത്
േുവര:
നിശ്ചിത്യ സചിവവഃ സാരമ്
ത യുവ രാജമ് അമനയത് ൪൩
ത്ിവി അന്തരിയക്ഷ രൂമൗ ച യകാരമ് ഉത്ാ
പ ത്ജമ് രയമ്
ച
സമ്ചയക്ഷ
ച യമത്ാവീ രരീയര ചാ൭൭ത്മയനാ ജരാമ് ൪൪
ത
രൂര ണ ചശ്മ്ാനന
സയ അത് യരാകാ൭രനുത് മാത്മന :
യലായക രാമ സയ രുരുയത് സശ്മ്പിയത്വമ് മഹാത്മന : ൪൫
ആത്മന ശ്ച ശ്രജാനാമ് ച യശ്രയയര ച ശ്രിയയണ ച
ശ്രാപ് ത കായലന ത്രാത്മാ
രക്തയാ ത്വരിത്വാന് ശ്നുര :
മ
൪൬
ത യാന് ശ്രുത്ക് ജാന രത്ാന് അരി
നാനാ നകര വാ്വ
സമാനിനായ യമത്ിനയാഃ ശ്രത്ാനാന് ശ്രുത്ിവീരത്ീന് ൪൭
ന ത്ു യകകയ രാജാനമ് ജനകമ് വാ നരാ൭ത്ിര :
ത്വരയാ ച ആനയാ മാസ രശ്ചാത്് ത്ൗ യശ്രാഷയത് :
ശ്രിയമ് ൪൮
ത്ാന് യവശ് മ നാനാ ആരരവണ: യത്ാ൭ര്ഹമ് ശ്രത്ിരൂജിത്ാന്
ര
ത്ത്രാ൭ലശ്മ്
ുയത്ാ
രാജാ ശ്രജാരത്ി: ഇവ ശ്രജാ : ൪൯
ശ
അയത്ാ രവിയഷ്ട ശ്നുരത്ൗ ത്്ിമ ന് രര രലാരയന
ത
ത്ത് : ശ്രവിവിരു: യരഷാ രാജായനാ യലാക സമ്മത്ാ : ൫0
അത് രാജ വിത്ീയരഷു
വിവിയത്ഷു ആസയനഷു ച
ണ
രാജാനമ് ഏവ അരിമുകാ നിയഷത്ു: നിയത്ാ ശ്നുരാഃ ൫൧
ത
സ ലപ്മാവന:
വിനയാനവിവത്: ശ്നുവരഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
രുരാ൭൭ലവയ: ജാനരവത് ശ്ച മാനവവഃ
ഉയരാരവിവഷ്ട: ശ്നുരത്ി: ശ്വുയത്ാ രരൗ
സഹശ്സ ചക്ഷു: രകവാന് ഇവാ൭മവരഃ ൫൨
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ശ്രത്മ
സ്സര:ര
തവിതീയ സര്:ക
ത്ത്: രരിഷത്മ് സരവാമ് ആമശ്ന്തയ വസുത്ാ൭ത്ിരഃ
ഹിത്മ് ഉത്തര്ഷണമ് യചത്മ് ഉവാചാ൭ശ്രത്ിമമ് വചഃ ൧
ത
പ കമ്പീയരണാ൭നുനാത്ിനാ
ത്ുമ്ുരി
സവന കയല്ന
സവയരണ മഹത്ാ രാജാ ജീമൂത് ഇവ നാത്യന് ൨
ത അനുരയമന ച
രാജ ലക്ഷണ യുയക്തന കായമ്ന
ഉവാച രസയുയക്തന സയരവണ ശ്നുരത്ി ശ്നുരാന് ൩
വിത്ിത്മ് രവത്ാമ് ഏത്ത്് യത്ാ യമ രാജയ മുത്തമമ്
രൂരവവക: മമ രായജവശ്മ്:ത സുത്വത്് രരിരാലിത്മ് ൪
യസാഹമ് ഇക്ഷവാകുരിഃ രൂവരവ: നയരവശ്ന്തഃ
രരിരാലിത്മ്
യശ്രയസാ യയാക്തു കായമാ൭്ിമ സുകാര്ഹമ് അകിലമ്
ജകത്് ൫
മയാ൭രി ആചരിത്മ് രൂവരവഃ രന്താനമ് അനുകച്ചത്ാ
ശ്രജാ നിത്യമ് അത്യശ്ന്തണ യത്ാ രക്തയ൭രിരക്ഷത്ാ ൬
ഇത്മ് രരീരമ് ശ്കുത്സസ
ന യ യലാക സയ ചരത്ാ ഹിത്മ്
ട സയ ആത്രശ്ത് സയ ച്ചായായാമ് ജരിത്മ് മയാ ൭
രാമ്ുര
ശ്രാസയ വര്ഷ സഹശ്സാണി രഹൂനി ആയൂമ്ഷി ജീവത്ഃ
ജീര ണ സയ അസയ രരീര സയ വിശ്രാന്തിമ്
അരിയരാചയയ ൮
രാജ ശ്രരാവ ജുഷ്ടാമ് ഹി ത്ുരവഹാമ് അജിയത്ശ്ന്തിവയഃ
രരിശ്രായന്താ൭്ിമ യലാക സയ കുരവീമ് ത്ര മ ത്ുരമ്
വഹന് ൯
സസാ൭ഹമ് വിശ്രാമമ് ഇച്ചാമി രുശ്ത്മ് ശ്കുത്വാ ശ്രജാ
ഹിയത്
സന്നിശ്കുഷ്ടാന് ഇമാന് സരവാന് അനുമാനയ
ത്വിജര്ഷരാന് ൧0
അനുജായത്ാ ഹി മാമ് സവരവ: കുവണ: യജയയഷ്ടാ
മമാ൭൭ത്മജഃ
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ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
രുരന്തര സയമാ വീയരയ രാമഃ രര രുരമ് ജയഃ ൧൧
ത്മ് ചശ്ന്തമ് ഇവ രുയഷയണ യുക്തമ് ത്ര മ ശ്രുത്ാമ് വരമ്
ര
യൗവ രായജയ നിയയാക്താ൭്ിമ ശ്രീത്ഃ രുരുഷ രുമ്വമ്
൧൨
മ
അനുരൂരഃ സ വവ നായത്ാ ലക്ഷ്ീവാന്
മ
ലക്ഷ്ണാ൭൭ശ്കജഃ
വശ്ത്യലാകയമ് അരി നായത്ന യയന സയാത്് നാത്വത്തരമ്
൧൩
അയനന യശ്രയസാ സത്യഃ സയമയാജയാ൭ഹമ് ഇമാമ് മഹീമ്
കത് യേയരാ രവിഷയാമി സുയത് ത്്ിമ ന് നിയവരയ വവ
൧൪
ത
യത്് ഇത്മ് യമ൭നു രൂരാ൭രമ്
ത മയാ സാത്ു സുമശ്മ്ിത്മ്
ത കത്മ് വാ കരവാണയ൭ഹമ്
രവയമ്ാത യമ അനുമനയമ്ാമ്
൧൫
യത്യ യരയഷാ മമ ശ്രീത്ി: ഹിത്മ് അനയത്് വിചിന്തയത്ാമ്
അനയാ മത്യ് ത ചിമ്ാത ഹി വിമരാരയത്ിയകാത്യാ
ത
൧൬
ഇത്ി ശ്രുവന്തമ് മുത്ിത്ാഃ ശ്രത്യനന്തന് ശ്നുരാ ശ്നുരമ്
ശ്വുഷ്ടിമന്തമ് മഹാ യമകമ് നരന്തമ്
ഇവ രര്ഹിണഃ ൧൭
ത
ജ
്ിന യക്താ൭നു നാത്ീ സമ്യേ
ത്ശ്ത് ഹര്ഷ സമീരിത്:
ജനൗയകാത്ുര ഷ്ട സന്നാത്ൗ വിമാനമ് കമ്പയ ന്നിവ ൧൮
ത്സയ ത്രാ൭ര
മ
ത വിത്ുയഷാ രാവമ് ആോയ സരവരഃ
ശ്രാഹ്മണാ ജന മുകയാ ശ്ച രൗര ജാന രവത് സ്സഹ ൧൯
ത
സയമത്യ മശ്മ്യിത്വാ
ത്ു സമത്ാ൭൭കത് രുത്തയ :
ഊചു ശ്ച മനസാ ോത്വാ ശ്വുത്തമ് ത്രരത്മ് ശ്നുരമ് ൨0
അയനക വര്ഷ സാഹയശ്സാ ശ്വുത്ത: ത്വമ് അസി രാരിവ
ത
സ രാമമ് യുവ രാജാനമ് അരിഷിഞ്ചസവ രാരിവമ്
൨൧
ത
ഇച്ചായമാ ഹി മഹാ രാഹുമ് രകു വീരമ് മഹാ രലമ്
ത രാമമ് ചശ്ത്ാ ശ്വുത്ാ൭൭നനമ് ൨൨
കയജന മഹത്ാ൭൭യാമ്മ്
ഇത്ി ത്ത്വചനമ് ശ്രുത്വാ രാജാ യത്ഷാമ് മനഃ ശ്രിയമ്
അജാനന് ഇവ ജിോസു: ഇത്മ് വചനമ് അശ്രവീത്് ൨൩
ശ്രുവത്വവ വചനമ് യയേ രാകവമ് രത്ി മിച്ചത്
ശ
രാജാന: സമ്യയാ൭യമ്
യമ കിമിത്മ് ശ്രൂത് ത്ത്തവത്: ൨൪
കത്മ് നു മയി ത്യരണ
ശ്രുത്ിവീമ് അനുരാസത്ി
മ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
രവയന്താ ശ്ത്ഷ്ടുമ് ഇച്ചന്തി യുവ രാജമ് മമാ൭൭ത്മജമ്
൨൫
യത് ത്മ് ഊചു: മഹാത്മാനമ് രൗര ജാനരവത്ഃ സഹ
രഹയവാ ശ്നുര കലയാണാ കുണാഃ രുശ്ത് സയ സന്തി യത്
൨൬
പ
കുണാന് കുണവയത്ാ യത്വ യത്വ കല്സയ
ത്ീമത്:
ത
ശ്രിയാന് ആനമ്നാന്
ശ്കുത്സാ
ന ന് ശ്രവക്ഷയായമാ൭ത്യ
ത്ാന് ശ്രുണു ൨൭
ത്ിവവയ: കുവണഃ രശ്ക സയമാ രാമഃ സത്യ രരാശ്കമഃ
ഇക്ഷവാകുയരയാ൭രി സയരവയരയാ൭ഹയത്ിരിയക്താ
വിരാമ്പയത് ൨൮
രാമഃ സത്ുപ രുയഷാ യലായക സത്യ ത്ര മ രരായണഃ
സാക്ഷാത്് രാമാത്് വിനിശ്രവുയത്താ ത്ര മ ശ്ചാ൭രി ശ്രിയാ
സഹ ൨൯
ശ്രജാ സുകയത്വ ചശ്മ് ത സയ വസുത്ായാ: ക്ഷമാ കുവണഃ
പ ത് ്ുത യലയാ വീയരയ സാക്ഷാത്്
രുത്തയാ ശ്രുഹ്യ
രചീ രയത്: ൩0
ത്രേഃ
സത്യ സമ് ത ശ്ച രീലവാന് അനസൂയകഃ
മ
ക്ഷാന്തഃ സാന്തവയിത്ാ ശ്ലക്ഷ്ഃണ ശ്കുത്യോ
വിജിയത്ശ്ന്തിയഃ ൩൧
ശ്മുത്ു ശ്ച ്ിത ര ചിത്ത ശ്ച സത്ാ രയവയാ൭നസൂയകഃ
ശ്രിയവാത്ീ ച രൂത്ാനാമ് സത്യ വാത്ീ ച രാകവഃ ൩൨
രഹു ശ്രുത്ാനാമ് ശ്വുത്താനാമ് ശ്രാഹ്മണാനാമ് ഉരാസിത്ാ
യത്നാ യസയഹാ൭ത്ുലാ കീരി:ത യരസ് യത്ജ ശ്ച വരയത്
ത
൩൩
ത ു വിരാരത്ഃ
യത്വാ൭സുര മനുഷയാണാമ് സരവാ൭യശ്്ഷ
ന യത്ാ യത്ാവത്് സാമ് ര
സമയകവിത്യാ ശ്വത് ്ാ
യവത്വിത്് ൩൪
കാന്തയരവ ച രുവി യശ്രയഷ്ടാ രരൂവ രരത്ാ൭൭ശ്കജ:
കലയാണാ൭രിജന സ്സാത്ു: അത്ീനാത്മാ മഹാ മത്ി: ൩൫
ത്വിവജ: അരിവിനീത് ശ്ച യശ്രവഷ്ട രര
ത ാ൭ര
മ
ത
വനരുവണഃ
ര
യത്ാ ശ്വജത്ി സശ്മ്ാമമ്
ശ്കാമായര ത നകര സയ വാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
കത്വാ സൗമിശ്ത്ി സഹിയത്ാ നാ൭വിജിത്യ നിവരയത്
ത
൩൬
ര
സശ്മ്ാമാത്്
രുന: ആകമയ കുഞ്യ
ജ രണ രയത്ന വാ
രൗരാന് സവ ജനവ ന്നിത്യമ് കുരലമ് രരിശ്രുച്ചത്ി ൩൭
രുയശ്ത് ഷവക്ിന ഷു ത്ായരഷു യശ്രഷയ രിഷയ കയണഷു ച
നികിയല നാ൭നുരൂരവയാ ച്ച രിത്ാ രുശ്ത്ാന് ഇവൗരസാന്
൩൮
ശ
രുശ്രൂഷയന്ത ച വഃ രിഷയാഃ കച്ചിത്് കരസു
ത്മ്ിത്ാഃ
മ
ഇത്ി നഃ രുരുഷ വയാശ്കഃ സത്ാ രായമാ൭രിരാഷയത് ൩൯
വയസയനഷു മനുഷയാണാമ് ശ്രുരമ് രവത്ി ത്ുഃകിത്ഃ
ഉത്സയവഷു ച സയരവഷു രിയത്വ രരിത്ുഷയത്ി ൪0
സത്യ വാത്ീ മയഹഷവായസാ ശ്വുത്ത യസവീ
ജിയത്ശ്ന്തിയഃ
്ിമ ത് രൂരവാ൭രി രാഷീ ച ത്രമ്
മ സരവാത്മനാ൭൭ശ്രിത്:
൪൧
സമയക് യയാക്താ യശ്രയസാമ് ച ന വിശ്കുഹയ കത്ാ രുചി:
പ ി രയത്ാ ൪൨
ഉത്തയരാത്തര യുക്തൗ ച വക്താ വാച്ത്
സുശ്രൂ: ആയത് ത്ാശ്മാക്ഷ സ്സാക്ഷാത്് വിഷ്ുണ രിവാ
സവയമ്
രായമാ യലായകാ൭രി രായമാ൭യമ് രൗരയ വീരയ
രരാശ്കവമ: ൪൩
ത
ശ്രജാ രാലന ത്ത്തവയോ ന രായകാരഹയത്ശ്മ്ിയ:
ത ലാകയ മയരയയകാ യരാക്തുമ് കിന്നു
രശ്ക വശ്്യ
മഹീ മിമാമ് ൪൪
നാ൭സയ യശ്കാത്: ശ്രസാത് ശ്ച നിരയരാ൭്
ിത കത്ാചന
ത
ഹയന്തയവ നിയമാ ത്വത്യാ ന വയത്യ ന ച കുരയത്ി ൪൫
യുന ക്തയവര ത : ശ്രശ്ഹുഷ്ട ശ്ച ത്മസൗ യശ്ത് ത്ുഷയത്ി
൪൬
ജ
രാവമ്ഃത സരവ ശ്രജാ കാവമ്ഃത ശ്രീത്ി സമ്നവന
ശ്നുണാമ്
ശ
കുവണ രവിരുയച രായമാ ത്ീപ് ത സൂരയ ഇവാമ്ുരിഃ
൪൭
ത് യമവമ് കുണ സമ്പന്നമ് രാമമ് സത്യ രരാശ്കമമ്
യലാക രായലാരമമ് നാത്മ് അകാമയത് യമത്ിനീ ൪൮
വത്സഃ യശ്രയസി ജാത് യ് ത ത്ിഷ്ടയാ സൗ ത്വ രാകവഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്ിഷ്ടയാ രുശ്ത് കുവണ: യുയക്താ മരീച ഇവ കാരയരഃ
൪൯
രലമ് ആയരാകയമ് ആയു ശ്ച രാമ സയ വിത്ിത്ാത്മനഃ
ത
യത്വാ൭സുര മനുയഷയഷു സ കമ്യരവാരയകഷു
ച ൫0
സ
ആരമ്യത്
ജനഃ സയരവാ രായശ്ഷ്ട രുര വയര ത്ത്ാ
അരയന്തര ശ്ച രാഹയ ശ്ച രൗര ജാനരയത്ാ ജനഃ ൫൧
ശ്്ിത യയാ ശ്വുത്താ: ത്രുണയ ശ്ച സായമ് ശ്രാത്ഃ
സമാഹിത്ാഃ
സരവാന് യത്വാന് നമസയന്തി രാമസയാ൭യര ത യരസവിനഃ
യത്ഷാമ് ആയാചിത്മ് യത്വ ത്വത്് ശ്രസാത്ാത്്
സശ്മുത്യത്ാമ് ൫൨
രാമമ് ഇന്തീവര രയാമമ് സരവ രശ്ത്ു നിരര്ഹണമ്
ത ് ത്വ രായജാത്തമ ആത്മജമ്
രരയായമാ യൗവ രാജയ ്മ
൫൩
ത്മ് യത്വ യത്യവാരമ മാത്മജമ് യത്
സരവ സയ യലാക സയ ഹിയത് നിവിഷ്ടമ്
ഹിത്ായ നഃ ക്ഷിശ്രമ് ഉത്ാര ജുഷ്ടമ്
മുത്ാ൭രിയഷക്തുമ് വരത് ത്വമ് അര്ഹസി ൫൪
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ത്വിത്ീയ
സര:ര
പ്തുതീയ സര്:ക
ജ
യത്ഷാമ് അമ്ലി
രത്മാനി ശ്രശ്കുഹീത്ാനി സരവരഃ
ശ്രത്ിശ്കുഹയ അശ്രവീത്് രാജാ യത്രയഃ ശ്രിയ ഹിത്മ് വചഃ
൧
അയഹാ൭്ിമ രരമ ശ്രീത്ഃ ശ്രരാവ ശ്ചഅത്ുയലാ മമ
ത ്
യ യേ യജയഷ്ടമ് ശ്രിയമ് രുശ്ത്മ് യൗവ രാജയ്മ
ഇച്ചത് ൨
ഇത്ി ശ്രത്യര്ചയ ത്ാന് രാജാ ശ്രാഹ്മണാന് ഇത്മ്
അശ്രവീത്്
വസിഷ്ടമ് വാമയത്വമ് ച യത്ഷാമ് ഏവ ഉരശ്രുണവത്ാമ് ൩
പ
വചശ്ത്ഃ ശ്രീമാന് അയമ് മാസഃ രുണയഃ രുഷ്ിത്
കാനനഃ
യൗവ രാജയായ രാമ സയ സരവ യമവ ഉര കല്ര യത്ാമ് ൪
രാോ: ത്ു ഉരരയത് വായകയ ജന യകായഷാ മഹാന൭രൂത്്
രവന: ത്്ിമ ന് ശ്രരായമ് ത ച ജന യകായഷ ജനാ൭ത്ിര: ൫
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അയയാത്യ കാമ്:ട
വരിഷ്ടമ് മുനി രാരൂലമ്
രാജാ വചനമ് അശ്രവീത്് ൬
ത
അരിയഷകായ രാമ സയ യത്ര
ര മ സരരിച്ചത്മ്
ത് ത്ത്യ രകവന് സരവമ് ആോരയിത്ുമ് അര്ഹസി ൭
ത്ത്് ശ്രുത്വാ രൂമി രാല സയ വരിയഷ്ടാ ത്വിജ സത്തമ:
ആത്ിയത്രാ൭ശ്കയത്ാ രാേ ്ിത ത്ാന് യുക്താന്
ജ
ശ്കുത്ാമ്ലീന്
൮
സുവരാത്ീനി
രത്ാ
ന നി രലീന് സരവൗഷത്ീ ര൭രി ൯
ണ
രുേ മാലയാമ് ശ്ച ലാജാമ് ശ്ച ശ്രുത് ക് ച മത്ു സരിഷീ
പ
അഹത്ാനി ച വാസാമ്ിസ രത്മ് സരവാ൭൭യുത്ാ നയ൭രി ൧0
ചത്ുരമ് ര രലമ് വചവ കജമ് ച രുര ലക്ഷണമ്
ട
ചാമര വയജയന യരവയത് ത്വജമ് ചശ്ത്മ് ച രാമ്ുരമ്
൧൧
രത്മ് ച രാത് കുമ്പാനാമ് കുമ്പാനാ മക്ിന വരസാമ്
ച
ര ശ്വുഷരമ് സമശ്കമ് വയാശ്ക ചര മ ച
ഹിരണയ ശ്രുമ്മ്
൧൨
ത രയത് ശ്രാത്: അക്നയകാരമ് മഹീരയത്ഃ
ഉര ്ാ
യച്ചാ൭നയത്ിര മ്ിച യത്ഷ്ടവയമ് ത് ത്സരവമ്
ഉരകല്ര യത്ാമ് ൧൩
ത
അമ്:രുര
സയ ത്വാരാണി സരവ സയ നകര സയ ച
ത ശ്സക്ിപ രര്ചയന്താമ് ത്ൂവര ശ്ച ശ്കാണ ഹാരിരി:
ചമ്ന
൧൪
ശ്രര് ത മന്നമ് കുണവ ത്തത്ി ക്ഷീയരാര യസചനമ്
ത്വിജാനാമ് രത് സാഹയശ്സ യ ശ്ത്ക
പ ാമമ് അലമ് രയവത്്
൧൫
സശ്ത്ുര ത്യ ത്വിജ മുകയാനാമ് രവ: ശ്രരായത് ശ്രത്ീയത്ാമ്
ര
ശ്കുത്മ് ത്ത്ി ച ലാജാ ശ്ച ത്ക്ഷിണാ ശ്ചാ൭രി രുഷ്ലാ:
൧൬
സൂയരയ അരയുത്ിത് മായശ്ത് യരവാ രവിത്ാ സവ്ിത
വാചനമ്
ത ാമ്
ത കല്രയമ്ാമ്
ത ആസനാനി
ശ്രാഹ്മണാ ശ്ച നിമശ്മ്യമ്
ച ൧൭
ത രത്ാകാ ശ്ച രാജ മാര ര ശ്ച സിമ്ചയത്ാമ്
ആരത്യമ്ാമ്
൧൮
ര
സയരവ ച ത്ാളാ൭൭വചരാ കണികാ ശ്ച സവലശ്മ്ുത്ാ:
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അയയാത്യ കാമ്:ട
കക്ഷയാമ് ത്വിത്ീയാമ് ആസാത്യ ത്ിഷ്ടമ്ുത ശ്നുര
മ : ൧൯
യവശ്ന
യത്വാ൭൭യത്ന വചയത്യഷു സാ൭ന്ന രക്ഷാ സ്സ
ത്ക്ഷിണാഃ
ത രയിത്വയാ: സയു രാലയ
ഉര്ാ
യയാകയാ: ശ്രുത്ക്
മ
ശ്രുത്ക് ൨0
ത്ീരാ൭സി
രത്താ യയാത്ാ ശ്ച സന്നത്താ ശ്മുഷ്ട
ര
വാസസ:
ര
മഹാ രാജാമ്ണമ്
സയരവ ശ്രവിരമ്ുത മയഹാത്യമ് ൨൧
ഏവമ് വയാത്ിരയ വിശ്രാ ത്ൗ ശ്കിയാ ്ശ്ത ത്
സുനിഷ്ടിത്ൗ
ചശ്കത്ു വശ്ചവ യ യച്ചഷമ് രാരിവായ
നിയവത്യ ച ൨൨
ത
ശ്കുത്മ് ഇയത്യ വ ചാ൭ശ്രൂത്ാമ് അരികമയ ജകത്ത്
പ ിമ്
യയത്ാക്ത വചനമ് ശ്ര ീത്ൗ ഹര്ഷ യുക്തൗ ത്വിജര്ഷരൗ
൨൩
ത്ത്ഃ സുമശ്ന്തമ് ത്യുത്ിമാന് രാജാ വചനമ് അശ്രവീത്്
രാമഃ ശ്കുത്ാ൭൭ത്മാ രവത്ാ രീശ്കമ് ആനീയത്ാമ് ഇത്ി ൨൪
സ ത്യത്ത്ി ശ്രത്ിോയ സുമയശ്ന്താ രാജ രാസനാത്്
രാമമ് ത്ശ്ത്ാ൭൭നയാമ് ചയശ്ക രയത്ന രത്ിനാമ് വരമ് ൨൫
അത് ത്ശ്ത് സമാസീനാ: ത്ത്ാ ത്രരത്മ് ശ്നുരമ്
ശ്രായചയാ ത്ീചയാഃ ശ്രത്ീചയാ ശ്ച ത്ാക്ഷിണാത്യാ ശ്ച
രൂമിരാഃ ൨൬
യേച്ചാ ശ്ചാ൭൭രയാ ശ്ച യയ ചാ൭യനയ വന വരലാ൭ന്ത
വാസിനഃ
ഉരാസാമ് ചശ്കിയര സയരവ ത്മ് യത്വാ ഇവ വാസവമ് ൨൭
യത്ഷാമ് മയത്യ സ രാജര്ഷി: മരുത്ാമ് ഇവ വാസവഃ
ത രത്കത്മ് ത്ത്രാ൭൭യാന്തമ്
ശ്രാസാത് യ്ാ
ആത്മജമ്
ശ
൨൮
കന്തരവ രാജ ശ്രത്ിമമ് യലായക വികയാത് രൗരുഷമ്
ത്ീര ര രാഹുമ് മഹാ സത്തവമ് മത്ത മാത്ങ്ക കാമിനമ് ൨൯
ചശ്ന്തകാന്താ൭൭നനമ് രാമമ് അത്ീവ ശ്രിയ ത്രനമ്
ശ
സ ശ്ത്ുഷ്ടി
രൂരൗത്ാരയ കുവണഃ രുമ്ാമ്
ചിത്താ൭രഹാരിണമ് ൩0
ത രരനയമ്
കരാ൭രിത്പ്
ാഃ
ഹ്ലാത്യന്തമ് ഇവ ശ്രജാഃ
മ
ജ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ന ത്ത്ര പ സമായാന്തമ് രരയമായനാ നരാ൭ത്ിരഃ ൩൧
ത ് രാകവമ് സയന്തയനാത്തമാത്്
അവത്ാരയ സുമശ്ന്ത ്മ
രിത്ുഃ സമീരമ് കച്ചന്തമ് ശ്രാഞ്ല
ജ ിഃ
ശ്രുഷ്ടയത്ാ൭നവകാത്് ൩൨
ര
സ ത്മ് വകലാസ ശ്രുങ്കാരമ് ശ്രാസാത്മ് നര രുമ്വഃ
ആരുയരാഹ ശ്നുരമ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് സഹ സൂയത്ന രാകവഃ ൩൩
സ ശ്രാഞ്ല
ജ ി രരിയശ്രത്യ ശ്രണത്ഃ രിത്ുര൭ന്തിയക
നാമ സവമ് ശ്രാവയന് രായമാ വവയന്ത ചരണൗ രിത്ുഃ ൩൪
ജ രുടമ്
ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ശ്രണത്മ് രായര്രവ ശ്കുത്ാമ്ലി
ശ്നുരഃ
ജ
ശ്കുഹയാമ്ലൗ
സമാശ്കുഷയ സസവയജ ശ്രിയമ് ആത്മജമ്
൩൫
ത്വ് മ ചാ൭രയുത്ിത്മ് ശ്രീമാന് മണി കാഞ്ചന രൂഷിത്മ്
ത്ിയത്ര രാജാ രുചിരമ് രാമായ രരമാ൭൭സനമ് ൩൬
ത് ത്ാ൭൭സനവരമ് ശ്രാരയ വയത്ീരയത് രാകവഃ
സവയയവ ശ്രരയാ യമരുമ് ഉത്യയ വിമയലാ രവിഃ ൩൭
യത്ന വിശ്രാജത്ാ ത്ശ്ത് സാ സരാ൭രിവയയരാചത്
വിമല ശ്കഹ നക്ഷശ്ത്ാ രാരത്ീ ത്യൗര് ഇയവന്തുനാ ൩൮
ത്മ് രരയമായനാ ശ്നുരത്ി ്ുത യത്ാഷ ശ്രിയമ് ആത്മജമ്
ര
അലശ്മ്ുത്മ്
ഇവാ൭൭ത്മാനമ് ആത്ര ശ ത്ല സമ്്ിത ത്മ്
൩൯
സ ത്മ് സ്ിമ ത്മ് ആരാഷയ രുശ്ത്മ് രുശ്ത്വത്ാമ് വരഃ
ഉവാ യചത്മ് വയചാ രാജാ യത്യവശ്ന്തമ് ഇവ കാരയരഃ ൪0
യജയഷ്ടായാമ് അസി യമ രത്്നയാമ് സശ്ത്ുരയാമ് സശ്ത്ുരഃ
സുത്ഃ
ഉത്ന്ന
സ്ത്വമ് കുണ യശ്രയഷ്ടാ മമ രാമാ൭൭ത്മജഃ
പ
ശ്രിയഃ ൪൧
യത് സ്ത്വയാ ശ്രജാ യശ്ചമാഃ സവകുവണ: അനുരഞ്ിജ ത്ാഃ
മ ത്് ത്വമ് രുഷയ യയായകന യൗവരാജയമ്
ത്്ാ
ന
അവാപ്ുഹി
൪൨
കാമത് സ്ത്വമ് ശ്രശ്കുവത്യവ വിനീയത്ാ കുണവാന്
അസി
ന ാത്് രുശ്ത് വക്ഷയാമി യത്
കുണവ ത്യ൭രി ത്ു യ്ഹ
ഹിത്മ് ൪൩
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത യ രവ നിത്യമ് ജിയത്ശ്ന്തിയഃ
രൂയയാ വിനയമ് ആ്ാ
കാമ യശ്കാത് സമുത്താനി ത്യയജത്ാ വയസനാനി ച ൪൪
രയരാക്ഷയാ വരമായനാ
ശ്വുത്തയാ ശ്രത്യക്ഷയാ
ത
ത്ത്ാ
അമാത്യ ശ്രശ്രുത്ീഃ സരവാഃ ശ്രശ്കുത്ീ ശ്ചാ൭നുരഞ്യ
ജ
൪൫
യകാഷ്ടാ കാരാ൭൭യുത്ാ കാവര: ശ്കുത്വാ സന്നിചയാന്
രഹൂന് ൪൬
ത്ുഷ്ടാ൭നുരക്ത ശ്രശ്കുത്ി: യഃ രാലയത്ി യമത്ിനീമ്
ത്സയ നന്തന്തി മിശ്ത്ാണി ലര്ത്വാ അശ്മുത്മ് ഇവാ൭മരാഃ
൪൭
മ ത്് ത്വ മ൭രി ആത്മാനമ് നിയമയ ഏവമ് സമാചര ൪൮
ത്്ാ
ത യ രാമ സയ ശ്രിയ കാരിണഃ
ത് ശ്ച്ചുത്വാ സുശ്ഹുത് ്സ
ത്വരിത്ാഃ രീശ്കമ് അയരയത്യ കൗസലയാവയ
നയയവത്യന് ൪൯
സാ ഹിരണയമ് ച കാ വശ്ചവ രത്ാ
ന നി വിവിത്ാനി ച
വയാത്ിയത്ര ശ്രിയാ൭൭യകയരയഃ കൗസലയാ
ശ്രമയത്ാത്തമാ ൫0
അത്ാ൭രിവാത്യ രാജാനമ് രത്മ് ആരുഹയ രാകവഃ
യയൗ സവമ് ത്യുത്ിമ യത്വശ് മ ജനൗവകഃ ശ്രത്ിരൂജിത്ഃ
൫൧
യത് ചാ൭രി രൗരാ ശ്നുരയത്: വച ്ുത
ശ്രുത്വാ ത്ത്ാ ലാരമ് ഇയവഷ്ടമാ൭൭രു
നയരശ്ന്തമ് ആമന്തയ ശ്കുഹാണി കത്വാ
യത്വാന് സമാന് അരു:ച അത്ി ശ്രശ്ഹുഷ്ടാഃ ൫൨
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ശ്ത്ുത്ീയ
സര:ര
ചതുര് ത സര്:ക
കയത്ഷു അത് ശ്നുയരാ രൂയഃ രൗയരഷു സഹ മശ്ന്തിരിഃ
മശ്ന്തയിത്വാ ത്ത് ശ്ചയശ്ക നിശ്ചയേഃ സ നിശ്ചയമ് ൧
രവ ഏവ രുയഷയാ രവിത്ാ യരവാ൭രിയഷയചയ ്ുത യമ
സുത്ഃ
രായമാ രാജീവ ത്ാശ്മാ൭യക്ഷാ യൗവരാജയ ഇത്ി ശ്രരുഃ ൨
ത ാ
അത്ാ൭ന്ത ശ്രുഹമ്
ആവിരയ രാജാ ത്രരത് ്ത്
ര
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ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
സൂത്മ് ആോരയാ മാസ രാമമ് രുന: ഇഹാ൭൭നയ ൩
ശ്രത്ിശ്കുഹയ സ ത് ത്വാകയമ് സൂത്ഃ രുന: ഉരായയൗ
രാമ സയ രവനമ് രീശ്കമ് രാമമ് ആനയിത്ുമ് രുനഃ ൪
ത്വാര വ്:ത ആയവത്ിത്മ് ത്സയ രാമായാ൭൭കമനമ് രുനഃ
ത ് ശ്രാപ്മ്
ത
ശ്രുവത്വവ ചാ൭രി രാമ ്മ
രങ്കാ൭നവിയത്ാ൭രവത്് ൫
ശ്രയവരയ വചനമ് ത്വരിത്മ് രായമാ വചനമ് അശ്രവീത്്
ത ് ശ്രൂഹി അയരഷത്ഃ
യത്് ആകമന ശ്കുത്യമ് യത് രൂയ ്ത്
൬
ത്മ് ഉവാച ത്ത്ഃ സൂയത്ാ രാജാ ത്വാമ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് ഇച്ചത്ി
ശ്രുത്വാ ശ്രമാണമ് അശ്ത് ത്വമ് കമനായ ഇത്രായ വാ ൭
ഇത്ി സൂത് വചഃ ശ്രുത്വാ രായമാ൭ത് ത്വരയാ നവിത്ഃ
ശ്രയയൗ രാജ രവനമ് രുനര് ശ്ത്ഷ്ടുമ് നയരരവരമ് ൮
ത രാമമ് ത്രരയത്ാ ശ്നുരഃ
ത്മ് ശ്രുത്വാ സമ൭നുശ്രാപ്മ്
ശ്രയവരയാ മാസ ശ്കുഹമ് വിവക്ഷുഃ ശ്രിയമ് ഉത്തമമ് ൯
ശ്രവിരയന്നവ ച ശ്രീമാന് രാകയവാ രവനമ് രിത്ുഃ
ത്ത്ര ശ രിത്രമ് ത്ൂരാത്് ശ്രണിരത്യ ശ്കുത്ാഞ്ല
ജ ിഃ ൧0
ശ്രണമന്തമ് സമുത്താരയ ത്മ് രരിഷവജയ രൂമിരഃ
ശ്രത്ിരയ ചാ൭വ് മ രുചിരമ് ആസനമ് രുനര൭ശ്രവീത്് ൧൧
രാമ ശ്വുയത്താ൭്ിമ ത്ീരായുര്
രുക്താ യരാകാ മയയ
ര
സ
പ്ിത്ാഃ
അന്നവത്ിപ ഃ ശ്കത്ു രവത് ് ത യത്ഷ്ടമ് രൂരി
ത്ക്ഷിവണഃ ൧൨
ജാത്മ് ഇഷ്ടമ് അരത്യമ് യമ ത്വമ് അത്യാ൭നുരമമ് രുവി
ത്ത്തമ് ഇഷ്ടമ് അത്ീത്മ് ച മയാ രുരുഷ സത്തമ ൧൩
അനുരൂത്ാനി യചഷ്ടാനി മയാ വീര സുകാനയ൭രി
യത്വര്ഷി രിശ്ത്ു വിശ്രാണാമ് അശ്നുയണാ൭്ിമ
ത്ത്ാ൭൭ത്മനഃ ൧൪
ച
ന കിമ്ിത്്
മമ കരവയമ്
ത്വാ൭നയശ്ത്ാ൭രിയഷചനാത്്
ത
അയത്ാ യത്തവാമ് അഹമ് ശ്രൂയാമ് ത്യേ ത്വമ്
കരുമ൭ര്
ഹസി ൧൫
ത
അത്യ ശ്രശ്കുത്യഃ സരവാ സ്ത്വാമ് ഇച്ചന്തി നരാ൭ത്ിരമ്
അത് സ്ത്വാമ് യുവ രാജാനമ് അരിയഷക്ഷയാമി രുശ്ത്ക
൧൬
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ന
അരി ചാ൭ത്യാ൭രുരാന് രാമ സവപ്ാന്
രരയാമി
ത്ാരുണാന്
സനിരാത്ാ
മയഹാല്ാര ശ്ച രത്ന്തീഹ മഹാ സവനാഃ ൧൭
ര
ത ച യമ രാമ നക്ഷശ്ത്മ് ത്ാരുവണര് ശ്കവഹഃ
അവഷ്ടപ്മ്
ആയവത്യന്തി വത്വോഃ സൂരയാ൭ങ്കാരക രാഹുരിഃ
൧൮
ശ്രായയണ ഹി നിമിത്താനാമ് ഈശ്ത്ുരാനാമ് സമുത്യ
പ വ
ന
രാജാ ഹി ശ്മുത്യുമ് ആയപ്ാത്ി
യകാരമ് വാ ആരത്മ്
രുച്ചത്ി ൧൯
ച ിത രാകവ
ത്ത്് യാവത്് ഏവ യമ യചയത്ാ ന വിമുമ്മ്
ത്ാവത്് ഏവാ൭രിഷിഞ്ചസവ ചലാ ഹി ശ്രാണിനാമ് മത്ിഃ
൨0
അത്യ ചയശ്ന്താ൭രയുരകത്ഃ രുഷയാത്് രൂരവമ്
രുനരവസൂ
രവഃ രുഷയ യയാകമ് നിയത്മ് വക്ഷയയന്ത വത്വ
ചിന്തകാഃ ൨൧
ത്ശ്ത് രുയഷയ൭രിഷിഞ്ചസവ മനസ് ത്വരയത്ീവ മാമ്
ത
രവ സ്ത്വാ൭ഹമ് അരിയഷക്ഷയാമി യൗവരായജയ രരമ്ര
൨൨
മ ത്തവയാ൭ത്യ ശ്വശ്രുത്ി നിയരയമ് നിയത്ാത്മനാ
ത്്ാ
ത യാ ത്ര പ ശ്ര്ര
ത രായിനാ ൨൩
സഹ വയത്വാരവ്വ
സുശ്ഹുത് ശ്ചാ ശ്രമത്താ സ്ത്വാമ് രക്ഷന്തവ൭ത്യ
സമന്തത്ഃ
ന നി കാരയാ യണയവമ് വിത്ാനി ഹി
രവന്തി രഹു വിക്ാ
൨൪
വിയശ്രാഷിത് ശ്ച രരയത്ാ യാവത്് ഏവ രുരാത്് ഇത്ഃ
ത്ാവത്് ഏവ അരിയഷക യ് ത ശ്രാപ് ത കായലാ മയത്ാ മമ
൨൫
കാമമ് കലു സത്ാമ് ശ്വുയത്ത ശ്രാത്ാ യത് രരത്ഃ ്ിത ത്ഃ
യജയഷ്ടാ൭നുവരീത ത്രാ൭൭ത്മാ
സാനുയശ്കായരാ
മ
ജിയത്ശ്ന്തിയഃ ൨൬
കിമ് ത്ു ചിത്തമ് മനുഷയാണാമ് അനിത്യമ് ഇത്ി യമ മത്ിഃ
സത്ാമ് ച ത്ര മ നിത്യാനാമ് ശ്കുത് യരാരി ച രാകവ ൨൭
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഇ ത്യുക്തഃ യസാ൭രയനുോത്ഃ യരവാ രാവി
നയ൭രിയഷചയന
ശ്വയജത്ി രാമഃ രിത്രമ് അരിവാത്യ അരയയാത്് ശ്കുഹമ്
൨൮
ശ്രവിരയ ചാ൭൭ത്മയനാ യവശ് മ രായോ
ത്തിയഷ്ട൭രിയഷചയന
ത്ക്ഷയണന ച നിരമയ
ര മാത്ു: അന്തഃരുരമ് യയൗ ൨൯
ത്ശ്ത് ത്ാമ് ശ്രവണാമ് ഏവ മാത്രമ് ക്ഷൗമ വാസിനീമ്
വാകയത്ാമ് യത്വത്ാ൭൭കായര ത്ത്ര൭യാചത്ീമ്
ശ്രിയമ് ൩0
ശ
മ
ത ാ
ശ്രായകവ ച ആകത്ാ ത്ശ്ത് സുമിശ്ത്ാ ലക്ഷ്ണ
്ത്
സീത്ാ ച ആനായിത്ാ ശ്രുത്വാ ശ്രിയമ് രാമാ൭രിയഷചനമ്
൩൧
ത അമീലിയത്ക്ഷണാ
ത്്ിമ ന് കായല ഹി കൗസലയാ ത്്ൗ
മ
സുമിശ്ത്യാ൭൭നവാസയ മാനാ സീത്യാ ലക്ഷ്യണന
ച
൩൨
ശ്രുത്വാ രുയഷയണ രുശ്ത് സയ യൗവ രാജയാ൭രിയഷചനമ്
ശ്രാണായായമന രുരുഷമ് ത്യായമാനാ ജനാരനമ്
൩൩
ത
ത്ത്ാ സനിയമാ യമവ യസാ൭രികമയാ൭രിവാത്യ ച
ഉവാച വചനമ് രായമാ ഹര്ഷയന് ത്ാമ് ഇത്മ് ത്ത്ാ ൩൪
അമ്പ രിശ്ത്ാ നിയുയക്താ൭്ിമ ശ്രജാ രാലന കരണി
മ
രവിത്ാ യരവാ൭രിയഷയകാ യമ യത്ാ യമ രാസനമ് രിത്ുഃ
൩൫
ത യാ രജനീയമ് മയാ സഹ
സീത്യാ രയുര വ്വ
ഏവമ് രുത്വി കുരാത്യാവയഃ സഹ മാമ് ഉക്തവാന് രിത്ാ
൩൬
യാനി യാ നയ൭ശ്ത് യയാകയാനി യരവാ രാവി
നയ൭രിയഷചയന
ത്ാനി യമ മങ്കളാ നയ൭ത്യ വവയത്ഹയാ വശ്ചവ കാരയ
൩൭
ഏത് ശ്ച്ചുത്വാ ത്ു കൗസലയാ ചിരകാലാ൭രികാങ്ക്ഷിത്മ്
ഹര്ഷ രാഷ് പ കലമ് വാകയമ് ഇത്മ് രാമമ് അരാഷത് ൩൮
വത്സ രാമ ചിരമ് ജീവ ഹത്ാ യ് ത രരിരന്തിനഃ
ോത്ീന് യമ ത്വമ് ശ്രിയാ യുക്തഃ സുമിശ്ത്ായാ ശ്ച
നന്തയ ൩൯
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അയയാത്യ കാമ്:ട
കലയായണ രത് നക്ഷയശ്ത് മയി ജായത്ാ൭സി രുശ്ത്ക
യയന ത്വയാ ത്രരയത്ാ കുവണ: ആരാത്ിത്ഃ രിത്ാ ൪0
ര
അയമാകമ് രത് യമ ക്ഷാന്തമ് രുരുയഷ രുഷ്യരക്ഷയണ
യയയമ് ഇക്ഷവാകു രാജയ ശ്രീഃ രുശ്ത് ത്വാമ്
ശ
സശ്മ്യിഷയത്ി
൪൧
ഇയത്യ വമ് ഉയക്താ മായശ്ത്ത്മ് രായമാ ശ്രാത്രമ്
അശ്രവീത്്
ശ്രാഞ്ല
ജ ിമ് ശ്രഹവമ് ആസീനമ് അരിവീക്ഷയ
മ ന്നിവ ൪൨
്യ
മ
ത
ലക്ഷ്യണ
മാമ് മയാ സാരമ്
ത ശ്രരാത്ി ത്വമ് വസുമ്രാമ്
ത്വിത്ീയമ് യമ൭ന്തരാത്മാനമ് ത്വാമ് ഇയമ് ശ്രീ: ഉര്ിത ത്ാ
൪൩
സൗമിയശ്ത് രുമ്ക്ഷവ യരാകാമ് സ്ത്വ മിഷ്ടാന് രാജയ
രലാനി ച
ജീവിത്മ് ച ഹി രാജയമ് ച ത്വത്് അരമ്
ത അരികാമയയ ൪൪
മ
ഇത്യുക്തവാ ലക്ഷ്ണമ്
രായമാ മാത്രൗ അരിവാത്യ ച
അരയനുോരയ സീത്ാമ് ച ജകാമ സവമ് നിയവരനമ് ൪൫
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ചത്ുര ത
സര:ര
ച സര്:ക
രമ്മ
ത
സമ്ിരയ
രാമമ് ശ്നുരത്ിഃ യരവാ രാവി നയ൭രിയഷചയന
രുയരാഹിത്മ് സമാഹൂയ വസിഷ്ടമ് ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൧
കയച്ചാരവാസമ് കാകുത്സമ
ത ് കാരയാ൭ത്യ ത്യരാ ത്ന
ശ്രീ യയരാ രാജയ ലാരായ വത്വാ സഹ യത് ശ്വത്മ് ൨
ത്യത്ത്ി ച സ രാജാനമ് ഉക്തവാ യവത് വിത്ാമ് വരഃ
സവയമ് വസിയഷ്ടാ രകവാന് യയൗ രാമ നിയവരനമ് ൩
ത
ഉരവാസയിത്ുമ് രാമമ് മശ്മ്വന്
മശ്മ് ത യകാവിത്:
ത യ സുശ്ത്ുട ശ്വത്: ൪
ശ്രാഹ്മമ് രത് വരമ് യുക്തമ് ആ്ാ
സ രാമ രവനമ് ശ്രാരയ രാണ്ടുരാ൭ശ്ര കന ശ്രരമ്
ത്ിശ്സഃ കക്ഷയാ രയത് വനവ വിയവര മുനി സത്തമഃ ൫
ത്മ് ആകത്മ് രുഷിമ് രാമ സ്ത്വര ന്നിവ സസശ്മ്പമഃ
മാനയിഷയന് സ മാനാ൭ര്ഹമ് നിശ്ചശ്കാമ നിയവരനാത്് ൬
അയരയത്യ ത്വരമാണ ശ്ച രത്ാരയാരമ് മനീഷിണഃ
ത്യത്ാ൭വത്ാരയാ മാസ രരിശ്കുഹയ രത്ാത്് സവയമ് ൭
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സ വചനമ് ശ്രശ്രിത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ സമ്പാഷയാ൭രി
ശ്രസാത്യ ച
ശ്രിയാ൭ര്ഹമ് ഹര്ഷയന് രാമമ് ഇത്യുവാച രുയരാഹിത്ഃ ൮
ശ്രസന്ന യ് ത രിത്ാ രാമ യൗവ രാജയമ് അവാര്സയസി
ഉരവാസമ് രവാന് അത്യ കയരാത്ു സഹ സീത്യാ ൯
ശ്രാത് സ്ത്വാമ് അരിയഷക്താ ഹി യൗവ രായജയ നരാ൭ത്ിരഃ
രിത്ാ ത്രരത്ഃ ശ്രീത്യാ യയാത്ിമ് നഹുയഷാ യത്ാ ൧0
ഇത്യുക്തവാ സ ത്ത്ാ രാമമ് ഉരവാസമ് യത് ശ്വത്മ്
മശ്ന്തവത്് കാരയാ മാസ വവയത്ഹയാ സഹിത്മ് മുനിഃ ൧൧
ത്യത്ാ യത്ാവത്് രായമണ സ രാോ കുരുര൭രിത്ഃ
ച
അരയനുോരയ കാകുത്സമ
ത ് യയൗ രാമ നിയവരനാത്്
൧൨
സുശ്ഹുത്ിപ ്ശ്ത ത് രായമാ൭രി ത്ാന് അനുോരയ
സരവരഃ
സരാജിയത്ാ വിയവരാ൭ത് ത്ാന് അനുോരയ സരവരഃ
൧൩
ശ്ഹുഷ്ട നാരീ നര യുത്മ് രാമ യവശ് മ ത്ത്ാ രരൗ
യത്ാ മത്ത ത്വിജ കണമ് ശ്രരുല്ല നളിനമ് സരഃ ൧൪
മ ശ്ത്ാമ നിയവരനാത്്
സ രാജ രവന ശ്രകയാ ത്ത്ാ
നിരത്യ
ത്ശ്ത്ുയര മാരമ്
ര
ര വസിയഷ്ടാ ജന സശ്മവുത്മ്
൧൫
ശ്രുന്ത ശ്രുവന്ത: അയയാത്യായാമ് രാജ മാരാഃ
ര
സമന്തത്ഃ
രരൂവു: അരിസമ്പാത്ാഃ കുത്ൂഹല ജവന: ശ്വുത്ാഃ ൧൬
ര ഷ ഹര്ഷ സവനവത് ്ത്
ത ാ
ജന ശ്രുന്ത ഊരിമ സമ്ര്
രരൂവ രാജ മാരസയ
സാകര യസയവ നിസവനഃ ൧൭
ര
സിക്ത സശ്മ്മുഷ്ട രത്യാ ഹി ത്ത്൭ഹ രവന മാലിനീ
ആസീത്് അയയാത്യാ നകരീ സമുശ്ച്ചിത് ശ്കുഹ ത്വജാ
൧൮
ത്ത്ാ ഹയ൭യയാത്യാ നിലയഃ സ ശ്്ീത രാലാ൭രയലാ ജനഃ
രാമാ൭രിയഷകമ് ആകാങ്ക്ഷന് ആകാങ്ക്ഷ ത്ുത്യമ് രയവഃ
൧൯
ര രൂത്മ് ച ജന സയാ൭൭നന്ത വരനമ്
ശ്രജാ൭ലമ്ാര
ത
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഉത്സുയകാ൭രൂ ജ്ജയനാ ശ്ത്ഷ്ടുമ് ത്മ് അയയാത്യാ
മയഹാത്സവമ് ൨0
ഏവമ് ത്മ് ജന സമ്പാത്മ് രാജ മാരമ്
ര രുയരാഹിത്ഃ
വയൂഹ ന്നിവ ജനൗകമ് ത്മ് രവന രാജ കുലമ് യയൗ ൨൧
സിത്ാ൭ശ്ര രികര ശ്രകയമ് ശ്രാസാത്മ് അത്ിരുഹയ സഃ
പ ിഃ ൨൨
സമീയായ നയരയശ്ന്തണ രയശ്കയണവ ശ്രുഹ്ത്
ത്മ് ആകത്മ് അരിയശ്രക്ഷയ ഹിത്വാ രാജാ൭൭സനമ് ശ്നുരഃ
രശ്രച്ച സ ച ത്വ് മ ത്ത്് ശ്കുത്മ് ഇത്യ൭രയയവത്യത്്
൨൩
യത്ന വചവ ത്ത്ാ ത്ുലയമ് സഹാ൭൭സീനാ സ്സരാസത്:
ആസയനരയ: സമുത്ത്ുത : രൂജയമ്:ത രുയരാഹിത്മ് ൨൪
കുരുണാ ത്വ രയനുോയത്ാ മനുജൗകമ് വിശ്സുജയ ത്മ്
വിയവരാന്തഃ രുരമ് രാജാ സിമ്യഹാ കിരി കുഹാമ് ഇവ ൨൫
ത്ത്് അശ്കയയവഷ ശ്രമത്ാ ജനാകുലമ്
മയഹശ്ന്ത യവശ് മ ശ്രത്ിമമ് നിയവരനമ്
വയത്ീരയമ് ശ്ചാരു വിയവര രാരിവഃ
ത
ര
രരീവ ത്ാരാ കണ സമ്ുലമ്
നരഃ ൨൬
ച സര:ര
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട രമ്മ
ഷഷ്ട സ്സര്:ക
ന യത്ാ നിയത് മാനസഃ
കയത് രുയരാഹിയത് രാമഃ ്ാ
സഹ രത്്നയാ വിരാലാക്ഷയാ നാരായണമ് ഉരാകമത്് ൧
ശ്രശ്കുഹയ രിരസാ രാശ്ത്ീമ് ഹവിയഷാ വിത്ിവ ത്തത്ാ
മഹയത് വത്വത്ാ യാജയമ് ജുഹാവ ജവലിയത്൭നയല ൨
ത യ ശ്രാരയാ ആരാസയ ആത്മനഃ
യരഷമ് ച ഹവിഷ ്സ
ശ്രിയമ്
ത്യായന് നാരായണമ് യത്വമ് സവാ൭൭്ീത യര ണ കുര
ത ര൩
സമ്്യ
വാകയത്ഃ സഹ വവയത്ഹയാ രൂത്വാ നിയത് മാനസഃ
ണ രിയരയ നര വരാ൭൭ത്മജഃ
ശ്രീമത്യാ൭൭യത്യന വിയഷ്ാഃ
൪
ഏക യാമാ൭വരിഷ്ടായാമ് രാശ്ത്യാമ് ശ്രത്ിവിരുത്യ സഃ
ര വിത്ിമ് ശ്കുത്സമ
മ
അലമ്ാര
൫
ന ് കാരയാ മാസ യവശ്നഃ
ത്ശ്ത് ശ്രുണവന് സുകാ വാചഃ സൂത് മാകത് വന്തിനാമ്
രൂരവാമ് സമ്ത്യാമ് ഉരാസീയനാ ജജാര യത്മാനസഃ ൬
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്ുഷ്ടാവ ശ്രണത് വശ്ചവ രിരസാ മത്ുസൂത്നമ്
വിമല ക്ഷൗമ സമവീയത്ാ വാചയാ മാസ ച ത്വിജാന് ൭
ത ാ
യത്ഷാമ് രുണയാഹ യകായഷാ൭ത് കമ്പീര മത്ുര ്ത്
അയയാത്യാമ് രൂരയാ മാസ ത്ൂരയ യകാഷാ൭നുനാത്ിത്ഃ ൮
ശ്കുയത്ാ രവാസമ് ത്ു ത്ത്ാ വവയത്ഹയാ സഹ രാകവമ്
അയയാത്യാ നിലയഃ ശ്രുത്വാ സരവഃ ശ്രമുത്ിയത്ാ ജനഃ ൯
ത്ത്ഃ രൗര ജനഃ സരവഃ ശ്രുത്വാ രാമാ൭രിയഷചനമ്
ശ്രരാത്ാമ് രജനീമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ചയശ്ക യരാരയിത്ുമ് രുരീമ്
൧0
സിത്ാ൭ശ്ര രികരാ൭൭യരഷു യത്വത്ാ൭൭യത്യനഷു ച
പ
ചത്ുഷ്യത്ഷു
രത്യാസു വചയത്യ ഷവട്ടാലയകഷു ച ൧൧
നാനാ രണയ സശ്മുയത്തഷു വണിജാമ് ആരയണഷു ച
കുടുമ്പിനാമ് സശ്മുയത്തഷു ശ്രീമത്സു രവയനഷു ച ൧൨
സരാസു വചവ സരവാസു ശ്വുയക്ഷഷവാ൭൭ലക്ഷിയത്ഷു
ച
ത്വജാഃ സമുശ്ച്ചിത്ാ ശ്ചിശ്ത്ാഃ രത്ാകാ ശ്ചാ൭രവമ്
ത ാ ൧൩
്ത്
ര
നട നരക
കായകാനാമ് ച കായത്ാമ്
ത സമ്ാനാമ്
ത ഃ ൧൪
മനഃ കര ണ സുകാ വാചഃ രുശ്രുവു ശ്ച ത്ത് ്ത്
രാമാ൭രിയഷക യുക്താ ശ്ച കത്ാ ശ്ചശ്കു രിയത്ാ
ജനാ:
മ
രാമാ൭രിയഷയക സശ്മ്പായപ് ത ചത്വയരഷു ശ്കുയഹഷു ച
൧൫
ര
രാലാ അരി ശ്കീടമാനാ ശ്കുഹ ത്വായരഷു സമ്രഃ
രാമാ൭രിയഷക സമയുക്താ ശ്ചശ്കുയരവ മിത്ഃ കത്ാഃ ൧൬
പ
ശ്കുത് രുയഷ്ാര
ഹാര ശ്ച ത്ൂര കന്താത്ി വാസിത്ഃ
രാജ മാരഃര ശ്കുത്ഃ ശ്രീമാന് രൗവര രാമാ൭രിയഷചയന ൧൭
ശ്രകാരീ കരണാ൭രമ്
ത ച നിരാ൭൭കമന രങ്കയാ
ത ാ ചശ്കു: അനു രത്യാസു സരവരഃ
ത്ീര ശ്വുക്ഷാമ് ്ത്
൧൮
ര
അലമ്ാരമ്
രുര വസയവമ് ശ്കുത്വാ ത്ത്് രുര വാസിനഃ
ആകാമ്ക്ഷമാണാ രാമ സയ യൗവ രാജയാ൭രിയഷചനമ് ൧൯
ര
സയമത്യ സമ്രഃ
സയരവ ചത്വയരഷു സരാസു ച
കത്യയന്താ മിത് ്ശ്ത ത് ശ്രരരമ്ു:സ ജനാ൭ത്ിരമ് ൨0
അയഹാ മഹാത്മാ രാജാ൭യമ് ഇക്ഷവാകു കുല നന്തനഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ോത്വാ യയാ ശ്വുത്തമ് ആത്മാനമ് രാമമ്
രായജയ൭രിയഷക്ഷയത്ി ൨൧
സയരവ സയ൭നുശ്കുഹീത്ാഃ ് മ യ യന്നാ രായമാ
മഹീരത്ിഃ
ചിരായ രവിത്ാ യകാപ്ാത ശ്ത്ുഷ്ട യലാക രരാവരഃ ൨൨
അനുത്തത് മനാ വിത്വാന് ത്രാത്മാ
ശ്രാശ്ത്ു വത്സലഃ
മ
ത ാ൭്ാ
മ സവ൭രി
യത്ാ ച ശ്രാശ്ത്ുഷു ്ിന ക്ത ്ത്
രാകവഃ ൨൩
ചിരമ് ജീവത്ു ത്രാത്മാ
രാജാ ത്രരയത്ാ൭നകഃ
മ
യ ശ്ത്സ
പ ായത് നാ൭രിഷിക്തമ് രാമമ് ശ്ത്ക്ഷയാമയഹ വയമ്
൨൪
ത ാ
ഏവമ് വിത്മ് കത്യത്ാമ് രൗരാണാമ് രുശ്രുവു ്ത്
ത്ിയക്രയാ൭രി ശ്രുത് ശ്വുത്താന്താഃ ശ്രാപ്ാത ജാനരത്ാ
ജനാഃ ൨൫
യത് ത്ു ത്ിക്ര യഃ രുരീമ് ശ്രാപ്ാത ശ്ത്ഷ്ടുമ്
രാമാ൭രിയഷചനമ്
രാമ സയ രൂരയാ മാസുഃ രുരീമ് ജാനരത്ാ ജനാഃ ൨൬
ജനൗവക: വത്: വിസരത്
പ ിപ ഃ രുശ്രുയവ ത്ശ്ത് നിസവനഃ
രരവസൂത്ീര ണ യവകസയ സാകര യസയവ നിസവനഃ ൨൭
ത്ത് ് ത ത്ിശ്ന്ത ക്ഷയ സന്നിരമ് രുരമ്
ത്ിശ്ത്ുക്ഷുരിര് ജാനരവത് രുരാകവത്ഃ
സമന്തത്ഃ സസവനമ് ആകുലമ് രരൗ
സമുശ്ത്യായത്ാരി രിവാര ണ യവാത്കമ് ൨൮
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഷഷ്ട
സ്സര:ര
ത സ്സര്:ക
സപ്മ
ോത്ി ത്ാസീ യയത്ാ ജാത്ാ വകയകയ്യാ ്ുത
സയഹാഷിത്ാ
ര
ശ്രാസാത്മ് ചശ്ന്ത സമ്ാരമ്
ആരുയരാഹ യശ്ത്ുച്ചയാ ൧
സിക്ത രാജ രത്ാമ് ശ്കുത്സാ
ന മ് ശ്രകീര ണ
കുസുയമാത്ര
ര ാമ്
മ ത്് ശ്രാസാത്ാത്്
അയയാത്യാമ് മന്തരാ ത്്ാ
അനവവവക്ഷത് ൨
രത്ാകാരി: വരാ൭ര്ഹാരി ര്ത്വവജ ശ്ച സമലമ് ശ്കുത്ാമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ന ത് ജവന
ശ്വുത്ാമ് ചന്തരവത് ശ്ചാ൭രി രിരഃ ്ാ
ശ്രവുത്ാമ് ൩
മാലയ യമാത്ക ഹവ് ത ശ്ച ത്വിയജവശ്മ്:ത
അരിനാത്ിത്ാമ്
രുേ യത്വ ശ്കുഹ ത്വാരാമ് സരവ വാത്ിശ്ത് നിസവനാമ് ൪
സശ്മ്പശ്ഹുഷ്ട ജനാകീരാമ്
ണ ശ്രഹ്മ യകാഷാ൭രി
നാത്ിത്ാമ്
ശ്രശ്ഹുഷ്ട വര ഹസ്ത്യ൭രവാമ് സശ്മ്പണരിത്
യകാ
ത
ശ്വുഷാമ് ൫
ശ്രശ്ഹുഷ്ട മുത്ിവത്: രൗവര: ഉശ്ച്ചിത് ത്വജ മാലിനീമ്
ത ശ്ത്ുഷ്ടവാ രരമ് വി്യ
മ മാ൭൭കത്ാ
അയയാത്യാമ് മമ്രാ
൬
ട ക്ഷൗമ വാഹിനീമ്
ശ്രഹര്യഷാത്ുപ ല്ല നയനാമ് രാമ്ുര
അവിത്ൂയര ്ിത ത്ാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്ാശ്ത്ീമ് രശ്രച്ച മന്തരാ
൭
ഉത്തയമ നാ൭രിസമയുക്താ ഹര്യഷണാ൭ര ത രരാ സത്ീ
രാമ മാത്ാ ത്നമ് കിമ് നു ജയനരയഃ സശ്മ്പയച്ചത്ി ൮
അത്ിമാശ്ത് ശ്രഹര്യഷാ൭യമ് കിമ് ജന സയ ച രമ് സ യമ
കാരയിഷയത്ി കിമ് വാ൭രി സശ്മ്പശ്ഹുയഷ്ടാ മഹീരത്ിഃ ൯
വിത്ീരയമാണാ ഹര്യഷണ ത്ാശ്ത്ീ രരമയാ മുത്ാ
ജ
ആചചയക്ഷ൭ത് കുപ്ാവയ
രൂയസീമ് രാകവ ശ്രിയമ് ൧0
രവഃ രുയഷയണ ജിത് യശ്കാത്മ് യൗവ രായജയന രാകവമ്
രാജാ ത്രരയത്ാ രാമമ് അരിയഷചയിത്ാ൭നകമ് ൧൧
ത്ാശ്ത്യാ ്ുത വചനമ് ശ്രുത്വാ കുപ്ാജ ക്ഷിശ്രമ്
അമര്ഷിത്ാ
വകലാസ രികരാകാരാത്് ശ്രാസാത്ാത്് അവയരാഹത് ൧൨
സാ ത്ഹയമാനാ യകായരന മന്തരാ രാര ത്രിനീ
ശ
രയാനാമ് ഏത്യ വകയകയീമ് ഇത്മ് വചനമ് അശ്രവീത്് ൧൩
ഉത്തിഷ്ട മൂയട കിമ് യരയഷ രയമ് ത്വാമ് അരിവരയത്
ത
ഉരപ്ലുത് മഹൗയകന കിമ് ആത്മാനമ് ന രുത്യയസ ൧൪
അനിയഷ്ട സുരകാകായര സൗരായകയന വികത്തയസ
ണ
ചലമ് ഹി ത്വ സൗരാകയമ് നത്യഃ യശ്സാത് ഇയവാഷ്യക
൧൫
ഏവമ് ഉക്താ ത്ു വകയകയീ രുഷ്ടയാ രരുഷമ് വചഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ജ
കുപ്യാ
രാര ത്രിനയാ
വിഷാത്മ് അകമത്് രരമ് ൧൬
ശ
ജ
വകയകയീ ത്വ൭ശ്രവീത്് കുപ്ാമ്
കച്ചിത്് യക്ഷമമ് ന
മന്തയര
വിഷണ്ണ വത്നാമ് ഹി ത്വാമ് ലക്ഷയയ ശ്രുര ത്ുഃകിത്ാമ്
൧൭
മന്തരാ ത്ു വചഃ ശ്രുത്വാ വകയകയ്യാ മത്ുരാ൭ക്ഷരമ്
ഉവാച യശ്കാത് സമയുക്താ വാകയമ് വാകയ വിരാരത്ാ
൧൮
സാ വിഷണ്ണത്രാ രൂത്വാ കുപ്ാജ ത്സയാ ഹിവത്ഷിണീ
വിഷാത്യന്തീ യശ്രാവാച യരത്യന്തീ ച രാകവമ് ൧൯
അയക്ഷമമ് സുമഹത്് യത്വി ശ്രശ്വുത്തമ് ത്വ ത്വിനാരനമ്
രാമമ് ത്രരയത്ാ രാജാ യൗവ രായജയ൭രിയഷക്ഷയത്ി ൨0
ന ത്ുഃക യരാക സമനവിത്ാ
സാ൭സ്മയ൭കായത് രയയ മക്ാ
ത്ഹയ മാനാ൭നയല യനവ ത്വത്് ഹിത്ാരമ്
ത ഇഹാ൭൭കത്ാ
൨൧
ത്വ ത്ുഃയകന വകയകയി മമ ത്ുഃകമ് മഹ ത്യ
പ വത്്
ശ
ത്വ ശ്ത്വുത്തൗ മമ ശ്വുത്തി ശ്ച രയവത്് അശ്ത് ന സമ്യഃ
൨൨
നരാ൭ത്ിര കുയല ജാത്ാ മഹിഷീ ത്വമ് മഹീരയത്ഃ
ഉശ്കത്വമ് രാജ ത്രാണാമ്
കത്മ് യത്വി ന രുത്യയസ ൨൩
മ
ത്ര മ വാത്ീ രയടാ രരാത ശ്ലക്ഷ് ണ വാത്ീ ച ത്ാരുണഃ
ത
രുത്ത രായവ ന ജാനീയഷ യത് വനവമ് അത്ി സമ്ിത്ാ
൨൪
ജ
ഉര്ിത ത്മ് ശ്രയുമ്ാന
സ്ത്വയി സാന്തവമ് അനരകമ്
ത
അയരയന
വാ൭ത്യ യത് രരാത കൗസലയാമ്
ത
യയാജയിഷയത്ി ൨൫
അരവാഹയ സ ത്ുഷ്ടാത്മാ രരത്മ് ത്വ രന്തുഷു
ത രയിത്ാ രാമമ് രായജയ നിഹത് കമ്യക
ട
കായലയ ്ാ
൨൬
രശ്ത്ുഃ രത്ി ശ്രവായത്ന മായശ്ത്വ ഹിത് കാമയയാ
ആരീവിഷ ഇവായമ് ര ന രായല രരിശ്ഹുത് സ്ത്വയാ ൨൭
യത്ാ ഹി കുരയാത്് സയരാപ വാ രശ്ത്ു രവാ
ശ്രത്യുയരക്ഷിത്ഃ
രാോ ത്രരയത് നാ൭ത്യ സരുശ്ത്ാ ത്വമ് ത്ത്ാ ശ്കുത്ാ ൨൮
രായരനാ൭ശ്നുത് സായന്തവന രായല നിത്യമ് സുയകാചിയത്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത രയത്ാ രായജയ സാ൭നുരന്താ ഹത്ാ ഹയ൭സി
രാമമ് ്ാ
൨൯
സാ ശ്രാപ് ത കാലമ് വകയകയി ക്ഷിശ്രമ് കുരു ഹിത്മ് ത്വ
മ ത്രയന
ശ്ത്ായസവ രുശ്ത്മ് ആത്മാനമ് മാമ് ച വി്യ
൩0
ശ
മന്തരായാ വചഃ ശ്രുത്വാ രയനാ സാ രുരാ൭൭നനാ
ത ഹര്ഷ സമ്പൂരാണ ചശ്മ് ത യലയകവ രാരത്ീ ൩൧
ഉത്ത്ൗ
ത
മ ാ൭നവിത്ാ
അത്ീവ സാ ത്ു സമ്ുഷ്ടാ
വകയകയീ വി്യ
ജ
ഏകമ് ആരരണമ് ത്വസയ കുപ്ാവയ
ശ്രത്ത്ൗ രുരമ്
൩൨
ജ
ത്ത്തവാ ത്വാ൭൭രരണമ് ത്വസയ കുപ്ാവയ
ശ്രമയത്ാത്തമാ
വകയകയീ മന്തരാമ് ശ്ഹുഷ്ടാ രുന: ഏവ അശ്രവീത്് ഇത്മ്
൩൩
ഇത്മ് ത്ു മന്തയര മഹയമ് ആകയാസി രരമമ് ശ്രിയമ്
ഏത്ന് യമ ശ്രിയമ് ആകയാത്ുഃ കിമ് വാ രൂയഃ കയരാമി യത്
൩൪
രായമ വാ രരയത് വാ൭ഹമ് വിയരഷമ് യനാരലക്ഷയയ
മ ത്് ത്ുഷ്ടാ൭്ിമ യ ശ്ത്ാജാ രാമമ്
ത്്ാ
രായജയ൭രിയഷക്ഷയത്ി ൩൫
ന യമ രരമ് കിമ്ിച ത്ിത് സ്ത്വയാ രുനഃ
ശ്രിയമ് ശ്രിയാര്യഹ സുവചമ് വചഃ രരമ്
ത്ത്ാ ഹയയവാച സ്ത്വ മത്ഃ ശ്രിയയാത്തരമ്
വരമ് രരമ് യത് ശ്രത്ത്ാമി ത്മ് ശ്വുണു ൩൬
ത
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട സപ്മ
സ്സര:ര
അഷ്ടമ സ്സര്ഃക
മന്തരാ ത്വ൭രയസൂവയനാമ് ഉശ്ത്സുജയാ൭൭രരണമ് ച ത്ത്്
ഉവായചത്മ് ത്യത്ാ വാകയമ് യകാര ത്ുഃക സമനവിത്ാ ൧
ത യന ശ്കുത്വത്യ൭സി രാലിയര
ഹര്ഷമ് കിമ് ഇത്മ് അ്ാ
ത ് ആത്മാനമ് നാ൭വരുത്യയസ ൨
യരാക സാകര മത്യ്മ
മനസാ ശ്രഹസാമി ത്വാമ് യത്വീ ത്ു:കാ൭രിത്ാ
സത്ീ
ത
യ യച്ചാചിത്യവയ ഹശ് ്രുഷ്ടാ൭സി ശ്രായരയത്മ് വയസനമ്
മഹത്് ൩
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യരാചാമി ത്ുരത്ിത്വമ്
യത് കാ ഹി ശ്രാോ
മ
ശ്രഹര്ഷയയത്്
അയര സ്സരത്ീന രുശ്ത് സയ ശ്വുത്തിമ് ശ്മുയത്യാ
രിവാ൭൭കത്ാമ് ൪
രരത്ാ യത്വ രാമ സയ രാജയ സാത്ാരണാ ത്യ
പ മ്
ത് ത്വിചിമ്ത്യ വിഷണ്ണാ൭്ിമ രയമ് രീത്ാത്് ഹി ജായയത്
൫
മ
ലക്ഷ്യണാ
ഹി മയഹഷവായസാ രാമമ് സരവാത്മനാ കത്:
ത ് ലക്ഷ്യണാ
മ
രശ്ത്ുക് ന ശ്ചാ൭രി രരത്മ് കാകു്മ
യത്ാ
൬
ശ്രത്യാസന്ന ശ്കയമണാ൭രി രരത് വസയവ രാമിനി
ത യാ: ത്ാവത്്
രാജയ ശ്കയമാ വിശ്രശ്കുഷ്ട ്യ
കനീയയസാ: ൭
വിത്ുഷ: ക്ഷശ്ത് ചാരിയശ്ത് ശ്രാേ സയ ശ്രാപ് ത കാരിണ:
രയാ ശ്ത്യ
പ വയര രാമ സയ ചിന്തയമ്ീത ത്വാ൭൭ത്മജമ് ൮
സുരകാ കലു കൗസലയാ യസയാഃ
രുയശ്ത്ാ൭രിയഷക്ഷയയത്
യൗവ രായജയന മഹത്ാ രവഃ രുയഷയണ ത്വിയജാത്തവമഃ
൯
ത
ശ്രാപ്ാമ്
സുമഹത്ീമ് ശ്രീത്ിമ് ശ്രത്ീത്ാമ് ത്ാമ്
ഹത്ത്വിഷമ്
ത സയസി കൗസലയാമ് ത്ാസീവ ത്വമ് ശ്കുത്ാമ്ലിഃ
ജ
ഉര്ാ
൧0
മ രി ്സ
ത യാ: യശ്രഷയാ
ഏവമ് യച ത്തവമ് സഹാ൭്ാ
രവിഷയസി
രുശ്ത് സയ ത്വ രാമ സയ യശ്രഷയ രാവമ് കമിഷയത്ി ൧൧
ശ്ഹുഷ്ടാഃ കലു രവിഷയന്തി രാമ സയ രരമാഃ ശ്്ിത യഃ
അ ശ്രശ്ഹുഷ്ടാ രവിഷയന്തി ്ുന ഷാ യ് ത രരത് ക്ഷയയ
൧൨
ത്ാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രരമ ശ്രീത്ാമ് ശ്രുവന്തീമ് മന്തരാമ് ത്ത്ഃ
രാമ വസയവ കുണാന് യത്വീ വകയകയീ ശ്രരരമ് സ ഹ
൧൩
ത്രയോ
കുരുരി രാന്തഃ
ശ്കുത്േഃ സത്യവാക്
മ
ത
രുചിഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
രായമാ രാേഃ സുയത്ാ യജയയഷ്ടാ യൗവ രാജയമ്
അയത്ാ൭ര്ഹത്ി ൧൪
ശ്രാശ്ത്ൂന് ശ്രുത്യാമ് ശ്ച ത്ീരായുഃ
രിശ്ത്ുവത്്
ര
രാലയിഷയത്ി
ത
സമ്രയയസ
കത്മ് കുയപ് ജ ശ്രുത്വാ രാമാ൭രിയഷചനമ് ൧൫
രരത് ശ്ചാ൭രി രാമ സയ ശ്ത്ുവമ് വര്ഷ രത്ാത്് രരമ്
രിശ്ത്ു വരത്ാമഹമ് രാജയമ് അവാര്സയത്ി നരര്ഷരഃ ൧൬
സാ ത്വമ് അരയുത്യയ ശ്രായപ് ത വരമായന
ച മന്തയര
ത
രവിഷയത്ി ച കലയായണ കിമ൭രമ്
ത രരിത്രയ യസ ൧൭
ത ാ രൂയയാ൭രി രാകവ:
യത്ാ യമ രരയത്ാ മാനയ ്ത്
കൗസലയാ യത്ാ൭ത്ിരിക്തമ് ച സ ത്ു രുശ്രൂഷയത് ഹി മാമ്
൧൮
രാജയമ് യത്ി ഹി രാമ സയ രരത്സയാ൭രി ത് ത്തത്ാ
മനയയത് ഹി യത്ാ൭൭ത്മാനമ് ത്ത്ാ ശ്രാശ്ത്ൂമ് ്ുത രാകവ:
൧൯
വകയകയ്യാ വചനമ് ശ്രുത്വാ മന്തരാ ശ്രുര ത്ുഃകിത്ാ
ണ വിനിേവസയ വകയകയീമ് ഇത്മ്
ത്ീരമ്
ര ഉഷ്മ്
അശ്രവീത്് ൨0
അനര ത ത്രിനീ
മൗര്കയാത്് ന ആത്മാനമ് അവരുത്യയസ
ശ
യരാക വയസന വി്ീത യര ണ മജ്ജന്തീ ത്ുഃക സാകയര ൨൧
രവിത്ാ രാകയവാ രാജാ രാകവ സയ ച യഃ സുത്ഃ
ശ
രാജ വമ്ാത്്
ത്ു വകയകയി രരത്ഃ രരിഹാസയയത് ൨൨
ന ഹി രാേഃ സുത്ാഃ സയരവ രായജയ ത്ിഷ്ടന്തി രാമിനി
ത രയമായനഷു സയരവഷു സുമഹാന് അനയയാ രയവത്്
്ാ
൨൩
മ യജ്ജയയഷ്ട ഹി വകയകയി രാജയ ത്ശ്മ്ാണി
ത
ത്്ാ
രാരിവാഃ
ത
ത രയമ്ിത അനവത്യാമ്ിര കുണവത്സു ഇത്യര ഷവ൭രി
്ാ
൨൪
ത രുയശ്ത്ാ രവിഷയത്ി
അസൗ അത്യന്ത നിരക്
പ ന ്വ
അനാത്വത്് സുയകരയ ശ്ച രാജ വമ്ാശ ച്ച വത്സയല ൨൫
സാഹമ് ത്വത്൭യര ത സശ്മ്പാപ്ാത ത്വമ് ത്ു മാമ്
നാ൭വരുത്യയസ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സരത്ിന ശ്വുത്തൗ യാ യമ ത്വമ് ശ്രയത്യമ് ത്ാത്ുമ് ഇച്ചസി
൨൬
ട
ശ്ത്ുവമ് ത്ു രരത്മ് രാമഃ ശ്രാരയ രാജയമ് അകമ്കമ്
യത്രാ൭ന്തരമ് വാ നയിത്ാ യലാകാ൭ന്തരമ് അത്ാ൭രി വാ
൨൭
രാല ഏവ ഹി മാത്ുലയമ് രരയത്ാ നായിത് സ്ത്വയാ
ത വയര ഷവ൭രി
സന്നികര്ഷാ ച്ച സൗഹാരമ്
ത ജായയത് ്ാ
൨൮
ന ൭രി സമാകത്:
രരത് സയാ രയ൭നുവര േശ്ത്ുയക്ാ
മ
ലക്ഷ്യണാ
ഹി യത്ാ രാമമ് ത്ത്ാ൭സൗ രരത്മ് കത്: ൨൯
ശ്രൂയയത് ഹി ശ്ത്ുമ: കശ്ചി യച്ചത്തയവയാ വന ജീവിരി:
സന്നികര്ഷാ ത്ിഷീകാരി യരാചിത്:
രരമാ ത്യ
പ ാത്് ൩0
മ
മ
യകാപ്ാത ഹി രാമമ് സൗമിശ്ത്ി രക്ഷ്
ണമ്
ചാ൭രി
ല
രാകവഃ
അരവിയനാ: ഇവ സൗശ്രാശ്ത്മ് ത്യയാ യരായകഷു
ല
വിശ്രുത്മ് ൩൧
മ ന്ന ലക്ഷ്യണ
മ
ച
ത്്ാ
രാമഃ രാരമ് കിമ്ിത്്
കരിഷയത്ി
ശ
രാമ ്ുത രരയത് രാരമ് കുരയാത്് ഇത്ി ന സമ്യഃ
൩൨
മ ത്് രാജ ശ്കുഹാത്് ഏവ വനമ് കച്ചത്ു യത് സുത്ഃ
ത്്ാ
ഏത്ത്് ഹി യരാചയത് മഹയമ് ശ്രുരമ് ചാ൭രി ഹിത്മ് ത്വ
൩൩
ഏവമ് യത് ോത്ി രക്ഷ സയ യശ്രയ വശ്ചവ രവിഷയത്ി
യത്ി യചത്് രരയത്ാ ത്രാത്്
രിശ്ത്യമ് രാജയമ്
മ
അവാര്സയത്ി ൩൪
സ യത് സുയകാചിയത്ാ രായലാ രാമ സയ സഹയജാ രിരുഃ
സശ്മുത്താ൭ര ത സയ നഷ്ടാ൭യരാത ജീവിഷയത്ി കത്മ്
വയര ൩൫
അരിശ്ത്ുത്മ് ഇവാ൭രയണയ സിമ്യഹന കജ യൂത്രമ്
ശ്രച്ചാത്യമാനമ് രായമണ രരത്മ് ശ്ത്ാത്ുമ് അര്ഹസി ൩൬
ത്രാത്്
നിരാശ്കുത്ാ രൂരവമ് ത്വയാ സൗരാകയവത്തയാ
പ
രാമ മാത്ാ സരത്ീന യത് കത്മ് വവരമ് ന രാത്യയത്് ൩൭
യത്ാ ഹി രാമഃ ശ്രുത്ിവീമ് അവാര്സയത്ി
ശ്ത്ുവമ് ശ്രനയഷ്ടാ രരയത്ാ രവിഷയത്ി
ച
അയത്ാ ഹി സമ്ിന്തയ
രാജയമ് ആത്മയജ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
രര സയ വചവാ൭ത്യ വിവാസ കാരണമ് ൩൮
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട അഷ്ടമ
സ്സരഃര
നവമ സ്സര്:ക
ഏവമ് ഉക്താ ത്ു വകയകയീ യശ്കായത്ന ജവലിത്ാ൭൭നനാ
ണ വിനിേവസയ മന്തരാമ് ഇത്മ്
ത്ീരമ്
ര ഉഷ്മ്
അശ്രവീത്് ൧
ത രയാ മയ൭ഹമ്
അത്യ രാമമ് ഇത്ഃ ക്ഷിശ്രമ് വനമ് ശ്ര്ാ
യൗവ രായജയന രരത്മ് ക്ഷിശ്രമ് ഏവാ൭രി യഷചയയ ൨
ഇത്മ് ത്വിത്ാനീമ് സമ്പരയ യകയനാരായയന മന്തയര
ന
ച ൩
രരത്ഃ ശ്രാപ്ുയാത്്
രാജയമ് ന ത്ു രാമഃ കത്മ്ന
ഏവമ് ഉക്താ ത്യാ യത്വയാ മന്തരാ രാര ത്രിനീ
ശ
സ
രാമാ൭രമ്
വകയകയീമ് ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൪
ത ഉരഹിമ്ന്തീ
ഹയന്തത്ാനീമ് ശ്രവക്ഷയാമി വകയകയി ശ്രൂയത്ാമ് ച യമ
യത്ാ യത് രരയത്ാ രാജയമ് രുശ്ത്ഃ ശ്രാര്സയത്ി യകവലമ് ൫
മ സി വകയകയി ്ര
മ മ്ീത വാ നികൂഹയസ
കിമ് ന ്ര
യ ത്ുചയമാന0 ആത്മാ൭രമ്
ത മത്ത സ്ത്വമ് യശ്രാത്ു
മിച്ചസി ൬
മയയാചയമാനമ് യത്ി യത് യശ്രാത്ുമ് ചയമ്ാത വിലാസിനി
ശ്രൂയത്ാ മ൭രിത്ാസയാമി ശ്രുത്വാ ചാ൭രി വിശ്മുരയത്ാമ് ൭
ശ്രുവത്വവമ് വചനമ് ത്സയാ മന്തരായാ ്ുത വകകയീ
ച
കിമ്ിത്്
ഉത്തായ രയനാത്് സവാ ്ീത രാത്്
ഇത്മ്
ണ
അശ്രവീത്് ൮
കത്യ ത്വമ് മയമാരായമ് യകയനാരായയന മന്തയര
ന
ച ൯
രരത്ഃ ശ്രാപ്ുയാ
ശ്ത്ാജയമ് ന ത്ു രാമഃ കത്മ്ന
ഏവമ് ഉക്താ ത്യാ യത്വയാ മന്തരാ രാര ത്രിനീ
ശ
സ
രാമാരമ്
കുപ്ാജ വചനമ് അശ്രവീത്് ൧0
ത ഉരഹിമ്ന്തീ
ത്വ യത്വാ൭സുയര യുയത്ത സഹ രാജര്ഷിരിഃ രത്ിഃ
അകച്ചത്് ത്വാമ് ഉരാത്ായ യത്വരാജ സയ സാഹയശ്കുത്്
൧൧
ത യ വകയകയി ത്ക്ഷിണാമ് ത്ണ്ടകാന്
ത്ിരമ് ആ്ാ
ശ്രത്ി
വവജയന്തമ് ഇത്ി കയാത്മ് രുരമ് യശ്ത് ത്ിമിത്വജഃ ൧൨
സ രമ്പര ഇത്ി കയാത്ഃ രത്മായയാ മഹാ൭സുരഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ര
ത്ത്ൗ രശ്ക സയ സശ്മ്ാമമ്
യത്വ സവമ്:ര അനിരിത്ഃ
ജ
൧൩
ര
ത ാ
ത്്ിമ ന് മഹത്ി സശ്മ്ായമ
രാജാ ത്രരത് ്ത്
ത
ന ിത ് മ ത്രസാ ആസാത്യ
രാശ്ത്ൗ ശ്രസുപ്ാന്
ക്മ്
രാക്ഷസാ: ൧൪
ത ാ
ത്ശ്ത്ാ൭കയരാന് േഹ ത്യുത്തമ് രാജാ ത്രരത് ്ത്
അസുവര ശ്ച മഹാ രാഹു: രവശ്് ത ശ്ച രകലീ ശ്കുത്:
൧൫
ര
അരവാഹയ ത്വയാ യത്വി സശ്മ്ാമാ
ന്നഷ്ട യചത്നഃ
ത്ശ്ത്ാ൭രി വിക്ഷത്ഃ രവശ്്ഃത രത്ി യ് ത രക്ഷിത്
സ്ത്വയാ ൧൬
ത്ുയഷ്ടന യത്ന ത്ത്തൗ യത് ത്വൗ വരൗ രുര ത്രയന
ശ
സ ത്വയയാ ക്തഃ രത്ി: യത്വി യത്ാ ഇയച്ചയമ് ത്ത്ാ വരൗ
൧൭
ശ്കുഹ്ീണ യാമ് ഇത്ി ത്ത്് യത്ന ത്യത് ത്യു ക്തമ് മഹാത്മനാ
അനരിോ ഹയ൭ഹമ് യത്വി ത്വവയവ കത്ിത്ാ രുരാ ൧൮
ന ാ േനസാ ത്ാരയയത് മയാ
കത് ഏഷാ ത്വ ത്ു യ്ഹ
രാമാ൭രിയഷക സമ്പാരാ ന്നിശ്കുഹയ വിനിവരയ
ത ൧൯
വരൗ യാച സവ രരാരമ്
രരത് സയാ൭രിയഷചനമ്
ത
ശ്രശ്വാജനമ് ച രാമ സയ ത്വമ് വര്ഷാണി ചത്ുരര
ത ൨0
ചത്ുരര
ത ഹി വര്ഷാണി രായമ ശ്രശ്വാജിയത് വനമ്
ന
ശ്രജാരാവകത് യ്ഹ
്ിത ര: രുയശ്ത്ാ രവിഷയത്ി ൨൧
യശ്കാത്ാ൭൭കാരമ് ശ്രവിരയാ൭ത്യ ശ്കുയത്ത
വാ൭രവരയത്ഃ സുയത്
യരഷവാ൭ന്തര്ഹിത്ായാമ് ത്വമ് രൂമൗ മലിന വാസിനീ ൨൨
മ മ് ശ്രത്യുത്ീയക്ഷത്ാ മാ വചനമ്
മാ വ്ന
അരിരാഷത്ാഃ
രുത്മ്ീത ചാ൭രി ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ജകത്യാമ് യശ്ലാക
ലാലസാ ൨൩
ശ
ത്യിത്ാ ത്വമ് സത്ാ രരു:ത അശ്ത് യമ നാ൭്ിത സമ്യഃ
ത്വത്് ശ്കുയത് ച മഹാ രായജാ വിയരത്് അരി ഹുത്ാരനമ്
൨൪
ന ത്വാമ് യശ്കാത്യിത്ുമ് രയക്താ ന ശ്കുത്താമ്
ശ്രത്യുത്ീക്ഷിത്ുമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്വ ശ്രിയാ൭രമ്
ത രാജാ ഹി ശ്രാണാന് അരി രരിത്യയജത്്
൨൫
ത വാകയമ് മഹീ രത്ിഃ
ന ഹയ൭ത്ിശ്കമിത്ുമ് രക്ത ്വ
മന്ത സവരായവ രുത്യസവ സൗരാകയ രലമ് ആത്മനഃ ൨൬
മണി മുക്തമ് സുവരാനി
രത്ാ
ന നി വിവിത്ാനി ച
ണ
ത്ത്യാ ത്തരരയത്ാ രാജാ മാ ് മ യത്ഷു മനഃ ശ്കുത്ാഃ ൨൭
യൗ ത്ൗ യത്വാ൭സുയര യുയത്ത വരൗ ത്രരയത്ാ൭ത്ത്ാത്്
മ രയ മഹാ രായക യസാ൭യരാത മാ ത്വാമ്
ത്ൗ ്ാ
അത്ിശ്കയമത്് ൨൮
യത്ാ ത്ു യത് വരമ് ത്ത്യാത്് സവയമ് ഉത്താരയ രാകവഃ
ത രയ മഹാ രാജമ് ത്വമ് ഇമമ് ശ്വുണുയാ വരമ് ൨൯
വയവ്ാ
രാമമ് ശ്രശ്വാജയാ൭രയണയ നവ വര്ഷാണി രഞ്ച ച
രരത്ഃ ശ്കിയത്ാമ് രാജാ ശ്രുത്ിവയാ: രാരിവര്
ഷരഃ ൩0
ത
ചത്ുരര
ത ഹി വര്ഷാണി രായമ ശ്രശ്വാജിയത് വനമ്
ത സയത്ി യത് സുത്: ൩൧
രൂട ശ്ച ശ്കുത് മൂല ശ്ച യരഷമ് ്ാ
രാമ ശ്രശ്വാജനമ് വചവ യത്വി യാചസവ ത്മ് വരമ്
ത രാമിനി
ഏവമ് സിത്തയമ്ിത രുശ്ത് സയ സരവാ൭രാത ്വ
൩൨
ഏവമ് ശ്രശ്വാജിത് വശ്ചവ രായമാ൭രായമാ രവിഷയത്ി
ത രാജാ രവിഷയത്ി ൩൩
രരത് ശ്ച ഹത്ാ മിശ്ത് ്വ
യയന കായലന രാമ ശ്ച വനാത്് ശ്രത്യാ൭൭കമിഷയത്ി
യത്ന കായലന രുശ്ത് യ് ത ശ്കുത് മൂയലാ രവിഷയത്ി ൩൪
ര
സശ്മ്ുഹീത്
മനുഷയ ശ്ച സുശ്ഹുത്ിപ ഃ സാരമ്
ത
ആത്മവാന് ൩൫
ശ്രാപ് ത കാലമ് ത്ു യത് മയനയ രാജാനമ് വീത് സാത്വസാ
രാമാ൭രിയഷക സമ്പാരാ ന്നിശ്കുഹയ വിനിവരയ
ത ൩൬
ത ാ
അനരമ്
ത അര ത രൂയരണ ശ്കാഹിത്ാ സാ ത്ത് ്യ
ശ്ഹുഷ്ടാ ശ്രത്ീത്ാ വകയകയീ മന്തരാമ് ഇത്മ് അശ്രവീത്്
൩൭
ജ
സാ ഹി വായകയന കുപ്ായാ:
കിയരാരീവ ഉത്ത്
പ മ് കത്ാ
മ മ് ശ്രാപ്ാത രരമ് രരമ ത്രനാ
വകയകയീ വി്യ
൩൮
ശ
കുയപ് ജ ത്വാമ് നാ൭രിജാനാമി യശ്രഷ്ടാമ്
യശ്രഷ്ടാ൭രിത്ായിനീമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ജ
ശ്രുത്ിവയാമ് അസി കുപ്ാനാമ്
ഉത്തമാ രുത്തി നിശ്ചയയ
൩൯
ത്വമ് ഏവ ത്ു മമാ൭യരഷു
നിത്യ യുക്താ ഹിവത്ഷിണീ
ത
നാ൭ഹമ് സമ൭വരുയത്യയമ് കുയപ് ജ രാേ ശ്ചികീര്ഷിത്മ്
൪0
സന്തി ത്ുസ്സമ്്ിത ത്ാഃ കുപ്ാജ വശ്കാഃ രരമ ത്ാരുണാ:
ത്വമ് രത്മമ് ഇവ വായത്ന സന്നത്ാ ശ്രിയ ത്രനാ
൪൧
ശ
ത രി നിവിഷ്ടമ് വവ യാവത്് ്ന്ത
ര ാത്്
ഉര യ്൭
സമുന്നത്മ്
ത യച്ചാത്രമ് രാന്തമ് സുനാരമ് ഇവ ലജ്ജിത്മ് ൪൨
അത്്ാ
രരിരൂരമ്
ണ ുത ജകനമ് സുരീനൗ ച രയയാത്രൗ
വിമയലന്തു സമമ് വശ്ക്തമ് അയഹാ രാജസി മന്തയര ൪൩
ജകനമ് ത്വ നിരുഷ്ടമ്
രരനാ ത്ാമ യരാരിത്മ്
ര
ജയമ് ര ശ്രുരമ് ഉരനയയ് ത രാത്ൗ ചാ൭൭രയായത്ാ വുരൗ
൪൪
ത്വമ് ആയത്ാരയാമ് സക്തിരയാമ് മന്തയര ക്ഷൗമ
വാസിനി
സ
അശ്കയത്ാ മമ കച്ചന്തീ രാജ ഹമ്ീവ
രാജയസ ൪൫
ആസന് യാ: രമ്പയര മായാ: സഹശ്സ മ൭സുരാത്ിയര
ത രൂയ ശ്ചാ൭നയാ:
സരവാ സ്ത്വയി നിവിഷ്ടാ ്ാ
സഹശ്സര: ൪൬
ത ു യ ത്തീരമ്
ത്വ ഇത്മ് ്ക
ര രത് യകാണമ് ഇവാ൭൭യത്മ്
മത്യഃ ക്ഷശ്ത് വിത്യാ ശ്ച മായാ ശ്ചാ൭ശ്ത് വസന്തി യത്
൪൭
അശ്ത് യത് ശ്രത്ിയമാക്ഷയാമി മാലാമ് കുയപ് ജ
ഹിരണ്മയീമ്
അരിഷിയക്ത ച രരയത് രാകയവ ച വനമ് കയത് ൪൮
ത മന്തയര
ജായത്യന ച സുവയരന
ണ സുനിഷ്ടയപ്ന
ത
ത ു ൪൯
ലപ്ാ൭ര
ാത ച ശ്രത്ീത്ാ ച യലരയിഷയാമി യത് ്ക
മുയക ച ത്ിലകമ് ചിശ്ത്മ് ജാത് രൂര മയമ് രുരമ്
കാരയിഷയാമി യത് കുയപ് ജ രുരാ നയാ൭൭രരണാനി ച ൫0
രരിത്ായ രുയര വയശ്് ത യത്വയത്വ ചരിഷയസി ൫൧
ചശ്ന്തമ് ആഹവയമായനന മുയക നാ൭ശ്രത്ി മാ൭൭നനാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
കമിഷയസി കത്ിമ് മുകയാമ് കരവയന്തീ ത്വിഷ ജ്ജനമ്
൫൨
ജ കുപ്ായാഃ
ജ
ത്വാ൭രി കുപ്ാഃ
സരവാ രരണ രൂഷിത്ാഃ
രാത്ൗ രരിചരിഷയന്തി യവത്വ ത്വമ് സത്ാ മമ ൫൩
ഇത്ി ശ്രരസയമാനാ സാ വകയകയീമ് ഇത്മ് അശ്രവീത്്
രയാനാമ് രയയന രുയശ്ര യവത്യാമ് അക്ിന രികാമ് ഇവ ൫൪
കയത്ാത്യക യസത്ു രയന്താ ന കലയാണി വിത്ീയയത്
ഉത്തിഷ്ട കുരു കലയാണമ് രാജാനമ് അനുത്രയ
ശ ൫൫
ത്ത്ാ യശ്രാത്സാഹിത്ാ യത്വീ കത്വാ മന്തരയാ സഹ
യശ്കാത്ാ൭കാരമ് വിരാലാക്ഷീ സൗരാകയ മത് കരവിത്ാ
൫൬
ര
അയനക രത് സാഹശ്സമ് മുക്താ ഹാരമ് വരാമ്നാ
അവമുചയ വരാ൭ര്ഹാണി രുരാ നയാ൭൭രരണാനി ച ൫൭
ത്യത്ാ യഹയമാരമാ ത്ശ്ത് കുപ്ാജ വാകയ വരമ് കത്ാ
സമവിരയ രൂമൗ വകയകയീ മന്തരാമ് ഇത്മ് അശ്രവീത്്
൫൮
ഇഹ വാ മാമ് ശ്മുത്ാമ് കുയപ് ജ ശ്നുരാ യാ൭൭യവത്യിഷയസി
വനമ് ത്ു രാകയവ ശ്രായപ് ത രരത്ഃ ശ്രാര്സയത്ി ക്ഷിത്ിമ്
൫൯
ന സുവയര ണ ന യമ ഹയയരാത ന രവത് ന രച
ന രൂഷവണ:
ഏഷ യമ ജീവിത് സയായമ്ാത രായമാ യത്യ൭രിഷിചയയത്
൫൯
ത മ് മഹിഷീമ് മഹീക്ഷിയത്ാ
അയത്ാ രുന ്ാ
വയചാരി ര൭ത്യര ത മഹാ രരാശ്കവമ:
ഉവാച കുപ്ാജ രരത് സയ മാത്രമ് :
ഹിത്മ് വയചാ രാമ മുയരത്യ ചാ൭ഹിത്മ് ൬0
ശ്രരത്സയ യത് രാജയ മിത്മ് ഹി രാകയവാ
യത്ി ശ്ത്ുവമ് ത്വമ് സസുത്ാ ച ത്രയയസ
അയത്ാ ഹി കലയാണി യത്സവ ത് ത്തത്ാ
യത്ാ സുത് യ് ത രാരയത്ാ൭രിയഷക്ഷയയത് ൬൧
ജ
ത്ത്ാ൭ത്ി വിത്താ മഹിഷീ ത്ു കുപ്യാ
സമാഹത്ാ വാകിഷുരി രുഹു
രുഹു:
മ
മ
ത ശ്ഹുത്യയ൭ത്ി വി്ിമ ത്ാ
നിത്ായ ഹ്ൗ
ജ
രരമ് സ കുപ്ാമ്
കുരിത്ാ രുന: രുന: ൬൨
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യമ സയ വാ മാമ് വിഷയമ് കത്ാമ് ഇയത്ാ
നിരാമയ കുയപ് ജ ശ്രത്ിയവത്യിഷയസി
വനമ് കയത് വാ സുചിരായ രാകയവ
സശ്മുത്ത കായമാ രരയത്ാ രവിഷയത്ി ൬൩
ത ണാനി ന ശ്സയജാ
അഹമ് ഹി വനവാ൭൭്ര
ത
ജ രാന യരാജനമ്
ന ചമ്നമ്
ന അമ്ന
ന കിമ്ിച ത്ിച്ചാമി ന യചഹ ജീവിത്മ്
ന യചത്് ഇയത്ാ കച്ചത്ി രാകയവാ വനമ് ൬൪
അവത്ത്ത്് ഉക്തവാ വചനമ് സുത്ാരുണമ്
നിത്ായ സരവാ രരണാനി രാമിനീ
ത യണന യമത്ിനീമ്
അസശ്മവുത്ാമ് ആ്ര
ത്ത്ാ൭ത്ിരിയരയ രത്ിയത്വ കിന്നരീ ൬൫
ഉത്ീര ണ സശ്മമ്പത്യമാ ശ്വുത്ാ൭൭നനാ
ത്ത്ാ൭വമുയക്താത്തമ മാലയ രൂഷണാ
നയരശ്ന്ത രത്ീന വിമനാ രരൂവ സാ
ത്യമാ ശ്വുത്ാ ത്യൗ രിവ മക് ന ത്ാരകാ ൬൬
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട നവമ
സ്സര:ര
തശമ സ്സര്:ക
ജ
വിത്രിത്ാ
യത്ാ യത്വീ കുപ്യാ
രാരയാ ശ്രുരമ്
ശ
ത്ത്ാ യരയത്് മ സാ രൂമൗ ത്ിക്ത വിയത്തവ കിന്നരീ ൧
നിശ്ചിത്യ മനസാ ശ്കുത്യമ് സാ സമയകിത്ി രാമിനീ
മന്തരാവയ രവന സ്സരവ മാച ചയക്ഷ വിചക്ഷണാ ൨
സാ ത്ീനാ നിശ്ചയമ് ശ്കുത്വാ മന്തരാ വാകയ യമാഹിത്ാ
ണ ച രാമിനീ ൩
നാക കയനയവ നിേവസയ ത്ീര ര മുഷ്മ്
ത
മുഹൂരമ്
മാസ മാര ര മാ൭൭ത്മ സുകാവഹമ് ൪
ത ചിമ്യാ
സാ സുശ്ഹു ച്ചാ൭ര ത കാമാ ച ത്മ് നിരമയ സുനിശ്ചയമ്
രരൂവ രരമ ശ്ര ീത്ാ സിത്തിമ് ശ്രായരയവ മന്തരാ ൫
അത് സാ രുഷിത്ാ യത്വീ സമയക് ശ്കുത്വാ വിനിശ്ചിയമ്
സമവിയവരാ൭രലാ രൂമൗ നിയവരയ ശ്രുകുടീമ് മുയക ൬
ത്ത്: ചിശ്ത്ാണി മാലയാനി ത്ിവയാന് ആരരണാനി ച
അരവിത്താനി വകയകയ്യാ ത്ാനി രൂമിമ് ശ്രയരത്ിയര ൭
ത്യാ ത്ാ നയ൭രവിത്താനി മാലയാ നയാ൭൭രരണാനി ച
അയരാരയമ് ത വസുത്ാമ് നക്ഷശ്ത്ാണി യത്ാ നര: ൮
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യശ്കാത്ാ൭൭കായര നിരത്ിത്ാ സാ രരൗ മലിന അമ്പരാ
ഏക യവണീമ് ശ്ത്ുടമ് രത്തവാ കത് സയത്വന കിന്നരീ ൯
ആോരയ ത്ു മഹാ രായജാ രാകവ സയാ൭രിയഷചനമ്
ത ന മ൭നുോരയ ശ്രവിയവര നിയവരനമ് ൧0
ഉര്ാ
അത്യ രാമാ൭രിയഷയകാ വവ ശ്രസിത്ത ഇത്ി ജേിവാവ്
ശ്രിയാര്ഹാമ് ശ്രിയമ് ആകയാത്ുമ് വിയവരാ൭ന്തഃരുരമ്
വരീ ൧൧
സ വകയകയ്യാ ശ്കുഹമ് യശ്രഷ്ടമ് ശ്രവിയവര മഹാ യരാ:
ട
രാമ്ുരാ൭ശ്ര
മിവ ആകാരമ് രാഹു യുക്തമ് നിരാകര: ൧൨
ര
രുക രര്ഹിണ സമ്ുഷ്ടമ്
ശ്കൗമ് ച ഹമ് സ രുത്ാ യുത്മ്
ര
വാത്ിശ്ത് രവ സമ്ുഷ്ടമ്
കുപ്ാജ വാമനികാ യുത്മ് ൧൩
ലത്ാ ശ്കുവഹ ശ്ചിശ്ത് ശ്കുവഹ ശ്ചമ്പകാ൭യരാക
യരാരിവത് :
ത്ാമ് ത രാേത് സൗവവര ണ : സശ്മവുത്മ് രരമാ൭൭സവന:
൧൪
വിവിവത് രന്ന രാവന ശ്ച രവക്ഷയ ശ്ച വിവിവത്
ര൭രി
ഉരരന്നമ് മഹാര്വഹ ശ്ച രൂഷിവത് : ശ്ത്ിത്ിയവാരമമ്
൧൫
ത
ത്ത്് ശ്രവിരയ മഹാരാജ: സവ മമ്:രുര
ശ്മുത്തിമത്്
ന ത്ത്ര ശ ശ്രിയാമ് രാജാ വകയകയീമ് രയയനാത്തയമ ൧൬
സ കാമ രല സമയുക്ത : അത്യരമ്
ത മനുജാ൭ത്ിര :
അരരയന് ത്യിത്ാമ് രാരയാമ് രശ്രച്ച നിഷസാത് ച ൧൭
നഹി ത്സയ രുരാ യത്വീ ത്ാമ് യവളാമ് അത്യവരത്
ത
ന ച രാജാ ശ്കുഹമ് രൂനയമ് ശ്രവിയവര കത്ാചന ൧൮
ത്യത്ാ ശ്കുഹ കയത്ാ രാജാ വകയകയീമ് രരയ ശ്രുച്ചത്
സ അരമ്ിത്ാമ്
ട
യത്ാരുര മ൭വിോയ സവാര ത ലിപ്ുമ്
൧൯
ത ാ
ത സുശ്കുത്ാമ്ലി:
ജ
ശ്രത്ിഹാരീ ത്വ യത്ാവാച സശ്മ്്
യത്വ യത്വീ ശ്രുരമ് ശ്കുത്താ യശ്കാത്ാ൭൭കാര മ൭രിശ്ത്ുത്ാ
൨0
ശ്രത്ിഹാരയാ വച ശ്േുത്വാ രാജാ രരമ ത്ുരനാ:
മ
ത
നിഷസാത് രുന രൂയയാ
ലുളിത് വയാകുയലശ്മ്ിയ:
൨൧
പ
ത്ശ്ത് ത്ാമ് രത്ിത്ാമ് രൂമൗ രയാനാമ് അ ത്യത്ാചിത്ാമ്
ശ്രത്പ് ത ഇവ ത്ുഃയകന യസാ൭രരയ ജ്ജകത്ീ രത്ിഃ ൨൨
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത ുണീമ് രാരയാമ് ശ്രായണയരയാ൭രി
സ ശ്വുത്ത ്ര
കരീയസീമ്
ര ാമ്
പ
അരാരഃ രാര സമ്ല്
ത്ത്ര ശ ത്രണീ ത്യല ൨൩
ര
ലത്ാ മിവ വിനിശ്ഷ്ുത്താമ്
രത്ിത്ാമ് യത്വത്ാ മിവ
സ
കിന്നരീ മിവ നിരൂത്ാമ്
ചയുത്ാ മ൭പ്രസമ്
യത്ാ ൨൪
ത
മായാ മിവ രരിശ്രഷ്ടാമ് ഹരിണീ മിവ സമയത്ാമ്
കയരണുമ് ഇവ ത്ിയക്തന വിത്താമ് ശ്മുകയുനാ വയന ൨൫
ന ാത്് രരിമര ശ ത്ാമ്
മഹാ കജ ഇവാ൭രയണയ യ്ഹ
ത ത യചത്നഃ ൨൬
രരിശ്മുരയ ച രാണിരയാമ് അരിസശ്മ്്
കാമീ കമല രശ്ത്ാക്ഷീമ് ഉവാച വനിത്ാമ് ഇത്മ്
ശ
ന യത്൭ഹമ് അരിജാനാമി യശ്കാത്മ് ആത്മനി സശ്മ്ിത്മ്
൨൭
ത
യത്വി യകനാ൭രി രപ്ാ൭സി
യകന വാ൭സി വിമാനിത്ാ
സ
യത്് ഇത്മ് മമ ത്ുഃകായ യരയഷ കലയാണി രാമ്ുഷു
൨൮
രൂമൗ യരയഷ കിമ൭രമ്
ത ത്വമ് മയി കലയാണ യചത്സി
രൂയത്ാരഹത് ചിയത്തവ മമ ചിത്ത ശ്രമാത്ിനീ ൨൯
സന്തി യമ കുരലാ വവത്യാ അരിത്ുഷ്ടാ ശ്ച സരവരഃ
സുകിത്ാമ് ത്വാമ് കരിഷയന്തി വയാത്ിമ് ആചക്ഷവ
രാമിനി ൩0
കസയ വാ യത് ശ്രിയമ് കാരയമ് യകന വാ വിശ്രിയമ് ശ്കുത്മ്
കഃ ശ്രിയമ് ലരത്ാമ് അത്യ യകാ വാ സുമഹ ത്൭ശ്രിയമ് ൩൧
മാ യരാത്ീ രാമ ചകര്ഷ ീ സ്ത്വമ് യത്വി സമ്പരിയരാഷണമ്
അവയത്യാ വത്യത്ാമ് യകാ വാ യകാ വാ വയത്യാ
വിമുചയത്ാമ് ൩൨
ത്രിശ്ത്ഃ യകാ രവത്വാ൭൭യടയാ ശ്ത്വയവാന് വാ
ച
രയ൭കിമ്നഃ
അഹമ് വചവ മത്ീയാ ശ്ച സയരവ ത്വ വരാ൭നുകാഃ ൩൩
ച
ന യത് കിമ്ിത്്
അരിശ്രായമ് വയാഹന്തുമ് അഹമ്
ഉത്സയഹ
ആത്മയനാ ജീവിയത് നാ൭രി ശ്രൂഹി യന് മനയസച്ചസി ൩൪
ര
രല മാത്മനി ജാനമ്ീത ന മാമ് രമ്ിത്ുമ്
അര്ഹസി
കരിഷയാമി ത്വ ശ്രീത്ിമ് സുശ്കുയത്നാ൭രി യത് രയര ൩൫
ത
യാവത്് ആവരയത്
ചശ്കമ് ത്ാവത്് ഇയമ വസുമ്രാ
ത
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ്രാചീന സിമ്ുത സൗവീരാ: സൗരാശ്ഷ്ടാ ത്ക്ഷിണാ രത്ാ :
൩൬
വമ് ര അമ് ര മകത്ാ മത്സയാ: സ്സശ്മുത്താ : കാരി
യകാസലാ:
ത്ശ്ത് ജാത്മ് രഹു ശ്ത്വയമ് ത്ന ത്ാനയ മജാവികമ് ൩൭
ത്യത്ാ ശ്വുണീഷവ വകയകയി യത്യ ത്വമ് മനയസച്ചസി
കിമ് ആയായസന യത് രീരു ഉത്തിയഷ്ടാ ത്തിഷ്ട യരാരയന
൩൮
ത്ത്തവമ് യമ ശ്രൂഹി വകയകയി യത് യ് ത രയ മാകത്മ്
ത്യത്ത വയരനയിഷയാമി നീഹാര മിവ രശ്ിമ മാന് ൩൯
ത വക്തു കാമാ ത്ത്൭ശ്രിയമ്
ത്യത്ാ ക്താ സാ സമാരവ്ാ
രരിരീടയിത്ുമ് രൂയയാ രരാരമ്
ഉരചശ്കയമ ൪0
ത
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ത്രമ
സ്സര:ര
ഏകാതശ സ്സര്:ക
ത്മ് മേത് രവര: വിത്തമ് കാമ യവക വരാ൭നുകമ്
ഉവാച ശ്രുത്ിവീ രാലമ് വകയകയീ ത്ാരുണമ് വച : ൧
നാ൭്ിമ വിശ്രശ്കുത്ാ യത്വ യകന ചി ന്നാ൭വമാനിത്ാ
അരിശ്രായ ്ുത യമ കശ്ചിത്് ത്മ് ഇച്ചാമി ത്വയാ ശ്കുത്മ്
൨
ശ്രത്ിോമ് ശ്രത്ിജാനീഷവ യത്ി ത്വമ് കരുമ്
ത ഇച്ചസി
അത് ത്ത്വയാഹരിഷയാമി യത്് അരിശ്രാരിത്മ്
മയാ ൩
ത
ത ാ രാജാ ശ്രിയയാ ശ്്ീത വരമ് കത്ഃ
ഏവമ് ഉക്ത ്യ
ത്ാമ് ഉവാച മഹാ യത്ജാഃ വകയകയീമ് ഈഷത്് ഉത്സിമ ത്ഃ
ത സശ്മ്ുഹയ
ര
കാമീ ഹയ്ന
മൂരയജഷു
രുചി ്ിമ ത്ാമ് ൪
ത
അവലിയപ് ത ന ജാനാസി ത്വത്തഃ ശ്രിയത്മാ മമ
മനുയജാ മനുജ വയാശ്കാത്് രാമാത്് അയനയാ ന വിത്യയത് ൫
യത്നാ൭ജയയ്യന മുയകയന രാകയവണ മഹാത്മനാ
രയര യത് ജീവനാ൭ര്യഹണ ശ്രൂഹി യ േനയസച്ചസി ൬
യമ് മുഹൂര ത മരരയമ് ്ുത ന ജീയവയ മഹമ് ശ്ത്ുവമ്
യത്ന രായമണ വകയകയി രയര യത് വചന ശ്കിയാമ് ൭
ആത്മനാ വാ൭൭ത്മവജ ശ്ചാ൭വനയ ശ്രവുയണയമ്
മനുജര്ഷരമ്
യത്ന രായമണ വകയകയി രയര യത് വചന ശ്കിയാമ് ൮
Page 36 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
രയശ്ത് ശ്ഹുത്യമ് അയരയത്ത്് അനുശ്മുയേയാ ത്തരസവ
യമ
ഏത്ത്് സമീക്ഷയ വകയകയി ശ്രൂഹി യത്് സാത്ു മനയയസ
൯
ര
രലമ് ആത്മനി ജാനന്തീ ന മാമ് രമ്ിത്ുമ്
അര്ഹസി
കരിഷയാമി ത്വ ശ്രീത്ിമ് സുശ്കുയത് നാ൭രി യത് രയര ൧0
സാ ത്ത്൭രമാനാ
യത്വീ ത്മ് അരിശ്രായമ് ആത്മനഃ
ത
നി രാത്യസ്
ത്യാ ച്ച ഹര്ഷാ ച്ച രരായഷ ത്ുരവചമ് വച:
മ
൧൧
യത്ന വായകയന സമ്ശ്ഹുഷ്ടാ ത്മ് അരിശ്രായമ് ആകത്മ്
വയാജഹാര മഹാ യകാരമ് അരയാകത്മ് ഇവാ൭ന്തകമ് ൧൨
യത്ാ ശ്കയമണ രരസി വരമ് മമ ത്ത്ാസി ച
ത് ശ്ച്ചുണവന്തു ശ്ത്യ ശ്്ിത മ് ശ യത്തവാഃ സ്സാ൭ക്ിന
രുയരാകമാഃ ൧൩
ത
ചശ്മ്ാ൭൭ത്ിത്യൗ
നര വശ്ചവ ശ്കഹാ രാശ്ത്യ൭ഹനീ
ത്ിരഃ
ജക ച്ച ശ്രുത്ിവീ യചയമ് സ കന്തരവാ സ രാക്ഷസാ ൧൪
നിരാ ചരാണി രൂത്ാനി ശ്കുയഹഷു ശ്കുഹ യത്വത്ാഃ
യാനി ചാ൭നയാനി രൂത്ാനി ജാനീയു രാഷിത്മ്
ത്വ ൧൫
പ
സത്യ സയമ്ാത മഹാ യത്ജാ ത്രേഃ
സു സമാഹിത്ഃ
മ
വരമ് മമ ത്ത്ാ യത്യഷ ത്ന് യമ ശ്രുണവന്തു യത്വത്ാഃ ൧൬
ഇത്ി യത്വീ മയഹഷവാസമ് രരിശ്കുഹയാ൭രിരസയ ച
ത്ത്ഃ രരമ് ഉവാ യചത്മ് വരത്മ് കാമ യമാഹിത്മ് ൧൭
മ രാജന് രുരാ ശ്വുത്തമ് ത്്ിമ ന് വത്വാ൭സുയര രയണ
്ര
ത ജീവിത് മമ്രാ
ത ൧൮
ത്ശ്ത് ചാ൭ചയാവയ ച്ചശ്ത്ു ്വ
ത്ശ്ത് ചാ൭രി മയാ യത്വ യ ത്തവമ് സമരി രക്ഷിത് :
ത ത്ാ യമ ശ്രാത്ത്ാ വരൗ ൧൯
ജാശ്കത്യാ യത്മാനായാ ്യ
ത്ൗ ത്ു ത്ത്തൗ വരൗ യത്വ നിയക്ഷരൗ ശ്മുകയാ മയ൭ഹമ്
ര ൨0
ത്വവവ ശ്രുത്ിവീ രാല സകായര സത്യ സമ്ര
ത് ശ്ത്ത്
ന യച ത്താസയസി യമ വരമ്
പ ി ശ്രുത്യ ത്യരണ
മ
അവത്യവ ഹി ശ്രഹാസയാമി ജീവിത്മ് ത്വ ത്വിമാനിത്ാ
൨൧
വാങ്ാ
മ യശ്ത്ണ ത്ത്ാ രാജാ വകയകയ്യാ സവ വയര ശ്കുത് :
ര ത വിനാരായ രാരമ് ശ്മുക യിവാ൭൭ത്മന: ൨൨
ശ്രച്മ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്ത്: രര മുവാ യചത്മ് വരത്മ് കാമ യമാഹിത്മ്
വരൗ യൗ യമ ത്വയാ യത്വ ത്ത്ാ ത്ത്തൗ മഹീരയത് ൨൩
ത്ൗ ത്ാവത്് അഹമ് അവത്യവ വക്ഷയാമി ശ്രുണു യമ വചഃ
പ
അരിയഷക സമാരയമ്പാ രാകവ യസയാരകല്ിത്മ്
അയന വനവാ൭രിയഷയകണ രരയത്ാ യമ൭രിഷിചയത്ാമ് ൨൪
യയാ ത്വിത്ീയയാ വയരാ യത്വ ത്ത്ത: ശ്രീയത്ന യമ ത്വയാ
ത്ത്ാ വത്വാ൭സുയര യുയത്ത ത്സയ കായലാ൭യ മാകത് :
൨൫
നവ രമ് ച ച വര്ഷാണി ത്ണ്ടകാ൭രണയമ് ആശ്രിത്ഃ
ചീരാ൭ജിന ജടാ ത്ാരീ രായമാ രവത്ു ത്ാരസഃ ൨൬
രരയത്ാ രജത്ാമ് അത്യ യൗവ രാജയമ് അകണ്ടകമ്
ഏഷ യമ രരമ: കായമാ ത്ത്ത യമവ വരമ് ശ്വുയണ ൨൭
അത്യ വചവ ഹി രയരയയമ് ശ്രയാന്തമ് രാകവമ് വനമ്
൨൮
ര
സ രാജ രായജാ രവ സത്യ സമ്ര:
കുലമ് ച രീലമ് ച ഹി രക്ഷ ജേ ച
രരശ്ത് വായസ ഹി വത്മ് ത്യ൭നുത്തമമ്
ത്യരാത്നാ സത്യ വയചാ ഹിത്മ് ശ്നുണാമ് ൨൯
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഏകാത്ര
സ്സര:ര
തവാതശ സ്സര്:ക
ത്ത്ഃ ശ്രുത്വാ മഹാ രാജ വകയകയ്യാ ത്ാരുണമ് വചഃ
ത
ചിമ്ാമ൭രി
സമായരയത് മുഹൂരമ്
ത ശ്രത്ത്ാര ച ൧
കിന്നു യമ യത്ി വാ സവപ് ന ശ്ചിത്ത യമായഹാ൭രി വാ മമ
അനുരൂയത്ാര സയരാവാ
മനയസാ വാ രയുരശ്ത്വ:
ര
ച ത്യ ത് ശ്ത്ാജാ നാ൭ത്യകച്ച ത്തത്ാ സുകമ് ൨
ഇത്ി സമ്ിമ്
ശ്രത്ിലരയ ചിരാ ത്സമ്ോമ് വകയകയീ വാകയ ത്ാടിത്:
വയത്ിയത്ാ വിേര വശ്ചവ വയാശ്കീമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ യത്ാ
ശ്മുകഃ ൩
അസശ്മവുത്ായാമ് ആസീയനാ ജകത്യാമ് ത്ീരമ്
ര
ഉച്ചവസന്
ട
മമ്യല
രന്നയക രുയത്താ മവശ്മ് ത രിവ മഹാ വിഷ : ൪
അയഹാ ത്ിക് ഇത്ി സാ൭മര്യഷാ വാചമ് ഉക്തവാ
നരാ൭ത്ിരഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യമാഹമ് ആയരത്ിവാന് രൂയഃ യരായകാര ഹത് യചത്നഃ ൫
ചിയരണ ത്ു ശ്നുരഃ സമ്ോമ് ശ്രത്ിലരയ സുത്ുഃകിത്ഃ
വകയകയീമ് അശ്രവീത്് ശ്കുത്തഃ ശ്രത്ഹന്നിവ
ചക്ഷുഷാ ൬
ശ്നുരയമ് സ ത്ുഷ്ട ചാരിയശ്ത് കുല സയാ൭സയ വിനാരനി
കിമ് ശ്കുത്മ് ത്വ രായമണ രാരമ് രായര മയാ൭രി വാ ൭
സത്ാ യത് ജനനീ ത്ുലയാമ് ശ്വുത്തിമ് വഹത്ി രാകവഃ
ത്വസയവ ത്വമ് അനരായ
കിമ് നിമിത്തമ്
ത
ഇയഹാത്യത്ാ ൮
ത്വമ് മയാ൭൭ത്മ വിനാരായ രവനമ് സവമ് ശ്രയവരിത്ാ
അവിോനാ ശ്ന്നുര സുത്ാ വയാളീ ത്ീക്ഷ് ണ വിഷാ യത്ാ
൯
ത മ്
ജീവ യലായകാ യത്ാ സയരവാ രാമസയാ൭ഹ കുണ ്വ
അരരാത്മ് കമ് ഉത്തിരയ ത്യക്ഷയാ മീഷ്ടമ് അഹമ്
സുത്മ് ൧0
കൗസലയാമ് വാ സുമിശ്ത്ാമ് വാ ത്യയജയമ് അരി വാ
ശ്രിയമ്
ജീവിത്മ് വാ൭൭ത്മയനാ രാമമ് ന യത്വവ രിശ്ത്ു വത്സലമ്
൧൧
രരാ രവത്ി യമ ശ്രീത്ി ശ്രുഷ്ടവാ
ത്നയമ് അശ്കജമ്
ത
അരരയത് ്ുത യമ രാമമ് നഷ്ടാ രവത്ി യചത്നാ ൧൨
ത്ിയഷ്ട യല്ലായകാ വിനാ സൂരയമ് സസയമ് വാ സലിലമ്
വിനാ
ന ത്ു രാമമ് വിനാ യത്യഹ ത്ിയഷ്ട ത്തു മമ ജീവിത്മ് ൧൩
ത്ത്് അലമ് ത്യജയത്ാമ് ഏഷ നിശ്ചയഃ രാര നിശ്ചയയ
അരി യത് ചരണൗ മൂര്ത്്നാ ശ്്ുപ രാ യമയഷ ശ്രസീത് യമ ൧൪
ത
കി മിത്മ് ചിമ്ിത്മ്
രായര ത്വയാ രരമ ത്ാരുണമ് ൧൫
അത് ജിോസയസ മാമ് ത്വമ് രരത് സയ ശ്രിയാ൭ശ്രിയയ
അ്ുത യത്ത ത്വയാ രൂരവമ് വയാശ്ഹുത്മ് രാകവമ് ശ്രത്ി
൧൬
ന യമ യജയഷ്ട സ്സുത് ശ്േീമാന് ത്ര മ യജയഷ്ട ഇത്ീവ യമ
ത് ത്തവയാ ശ്രിയ വാത്ിനയാ യസവാ൭രമ്
ത കത്ിത്മ് രയവത്്
൧൭
ത ാത സമ്ാരയസി
ത
ത് ശ്ച്ചുത്വാ യരാക സമ്പ്
മാമ് ശ്രുരമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ആവിഷ്ടാസി ശ്കുഹമ് രൂനയമ് സാ ത്വമ് രരവരമ് കത്ാ
൧൮
ഇക്ഷവാകൂണാമ് കുയല യത്വി സശ്മ്പാപ് ത സ്സുമഹാ നയമ്
അനയയാ നയ സമ്പയന്ന യശ്ത് യത് വിശ്കുത്ാ മത്ി: ൧൯
ന ഹി കിമ്ിച ത്൭യുക്തമ് വാ വിശ്രിയമ് വാ രുരാ മമ
ആകയരാ സ്ത്വമ് വിരാലാക്ഷി യത്ന ന ശ്രത്തത്ാ മയഹമ്
൨0
ന നു യത് രാകവ ്ുത യലയാ രരയത്ന മഹാത്മനാ
രഹുയരാ ഹി സുരായല ത്വമ് കത്ാ: കത്യയസ മമ ൨൧
ത്സയ ത്രാത്മയനാ
യത്വി വയന വാസമ് യരസവിന:
മ
കത്മ് യരാചയയസ രീരു നവ വര്ഷാണി രമ് ച ച ൨൨
അത്യമ് ത സുകുമാര സയ ത്സയ ത്യര മ ശ്ത്ുത്ാ൭൭ത്മന:
കത്മ് യരാചയയസ വാസ മ൭രയണയ ശ്രുര ത്ാരുയണ ൨൩
യരാചയ സയ൭രിരാമ സയ രാമ സയ രുര യലാചയന
ത്വ രുശ്രൂഷ മാണസയ കിമ൭രമ്
ത വിശ്രവാസനമ് ൨൪
ത രുശ്രൂഷയത് സത്ാ
രായമാ ഹി രരത്ാ ത്ൂപ യ ്വ
മ ത്തു രരത് സയ ന ലക്ഷയയ ൨൫
വിയരഷമ് ത്വയി ത്്ാ
രുശ്രൂഷാമ് കൗരവമ് വചവ ശ്രമാണമ് വചന ശ്കിയാമ്
ത മ് കുരയാത്് അനയശ്ത് മനുജര്ഷരാത്്
ക യ് ത രൂയ്ര
൨൬
രഹൂനാമ് ശ്്ീത സഹശ്സാണാമ് രഹൂനാമ് യചാര ജീവിനാമ്
രരിവായത്ാര വായത്ാ വാ രാകയവ യനാരരത്യയത് ൨൭
സാന്തവയന് സരവ രൂത്ാനി രാമ രുയത്തന യചത്സാ
ണ ത്ി മനുജ വയാശ്ക : ശ്രിവയ: വിഷയ വാസിന:
ശ്കുഹ്ാ
൨൮
സയത്യന യലാകാന് ജയത്ി ത്ീനാന് ത്ായനന രാകവ:
കുരൂന് രുശ്രൂഷയാ വീയരാ ത്നുഷാ യുത്ി രാശ്ത്വാന് ൨൯
സത്യമ് ത്ാനമ് ത്ര സ്ത്യായകാ മിശ്ത്ത്ാ രൗച മാ൭൭രവമ്
ജ
വിത്യാ ച കുരു രുശ്രൂഷാ ശ്ത്ുവാ യണയത്ാനി രാകയവ ൩0
ത്്ിമ ന്നാ൭൭രവ
ജ സമ്പയന്ന യത്വി യത്യവാരയമ കത്മ്
ശ
രാര മാരമ്യസ
രായമ മഹര്ഷി സമ യത്ജസി ൩൧
മ ാ മ൭ശ്രിയമ് വാകയമ് യലാക സയ ശ്രിയ വാത്ിന :
ന ്ര
സ കത്മ് ത്വ ശ്ത്ുര യത് രാമമ് വക്ഷയാമി ശ്രിയ മ൭ശ്രിയമ്
൩൨
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ക്ഷമാ യ്ിമ ന് ത്മ സ്ത്യാക: സത്യമ് ത്ര:മ ശ്കുത്േത്ാ
അരയ൭ഹിമ്ാസ ച രൂത്ാനാമ് ത്മ് ശ്മുയത് കാ കത്ി രമ
മ ൩൩
മമ ശ്വുത്ത സയ വകയകയി കത്ാ൭ന്ത സയ ത്രസവിന:
ത്ീനമ് ലാലരയമാന സയ കാരുണയമ് കരുത മര്ഹസി ൩൪
ച
ശ്രുത്ിവയാമ് സാകരാ൭ന്തായാമ് യത്ിര മ്ിത്്
അത്ി
കമയയസ
ത്ത്് സരവമ് ത്വ ത്ാസയാമി മാ ച ത്വാമ് മനയു രാവിയരത്്
൩൫
ജ
അമ്ലിമ്
കുരിമ വകയകയി രാത്ൗ ചാ൭രി ശ്്ുപ രാമി യത്
രരണമ് രവ രാമ സയ മാ൭ത്യരാമ മാ മിഹ ശ്്ുപ യരത്് ൩൬
ത മ്
ത വിലരമ്മ്
ത അയചത്നമ്
ഇത്ി ത്ുഃകാ൭രി സമ്പ്
കൂരമാനമ്
മഹാ രാജമ് യരായകന സമരിപ്ലുത്മ് ൩൭
ണ
ത രുന: രുന:
രാരമ് യരാകാ൭൭രവ
മ്
ണ സയാ൭൭രു ശ്രാരയമ്
ത
ശ്രത്യുവാചാ൭ത് വകയകയീ രൗശ്ത്മ് രൗശ്ത് ത്രമ് വച: ൩൮
യത്ി ത്ത്വാ വരൗ രാജന് രുന: ശ്രത്യ൭നു ത്രയയസ
ത്ാരികത്വമ്
കത്മ് വീര ശ്രുത്ിവയാമ് കത്യിഷയസി ൩൯
മ
യത്ാ സയമത്ാ രഹവ സ്ത്വയാ രാജര്ഷയ സ്സഹ
കത്യിഷയമ്ിത ത്രേ
ത്ശ്ത് കിമ് ശ്രത്ിവക്ഷയസി ൪0
മ
യസയാ: ശ്രസായത് ജീവാമി യാ ച മാമ് അരയരാലയത്്
ത്സയാ: ശ്കുത്മ് മയാ മിത്യാ വകയകയ്യാ ഇത്ി
വക്ഷയസി ൪൧
ത
കില്ിപ ഷത്വമ് നയരശ്മ്ാണാമ്
കരിഷയസി നരാ൭ത്ിര
യയാ ത്ത്വാ വര മ൭വത്യവ രുന ര൭നയാനി രാഷയസ ൪൨
സ രക്ഷിയണ
വരരയ യേയന കയരാത്ീയയ സവ മാമ്മ്
ത്ത്ൗ
അലര ര ശ്ചക്ഷുഷീ ത്ത്വാ ജകാമ കത്ി മുത്തമാമ് ൪൩
സാകര: സമയമ് ശ്കുത്വാ ന യവലാ മ൭ത്ിവരയത്
ത
മ ന്
സമയമ് മാ൭ശ്നുത്മ് കാര്ഷ ീ: രൂരവമ് ശ്വുത്ത മ൭നു്ര
൪൪
സ ത്വമ് ത്രമ്
മ രരിത്യജയ രാമമ് രായജയ൭രിഷിചയ ച
സഹ കൗസലയയാ നിത്യമ് രമ്ുത മിച്ചസി ത്ുരയത്
൪൫
മ
രവത്വ൭ത്യരാമ ത്യരാമ വാ സത്യമ് വാ യത്ി വാ൭ശ്നുത്മ്
ശ
യ ത്തവയാ സശ്മ്ുത്മ്
മഹയമ് ത്സയ നാ൭്ിത
വയത്ിശ്കമ: ൪൬
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അയയാത്യ കാമ്:ട
അഹമ് വിഷ മ൭വത്യവ രീത്വാ രഹു ത്വാ൭ശ്കത്:
രരയത് യ് ത മരിഷയാമി രായമാ യ ത്യ൭രിഷിചയയത് ൪൭
ഏകാ൭ഹ മരി രയരയയമ് യത്യ൭ഹമ് രാമ മാത്രമ്
ജ
ണ ീമ്
ത യശ്രയയാ നനു ശ്മുത്ി രമ
അമ്ലിമ്
ശ്രത്ിശ്കുഹ്മ്
മ
൪൮
രരയത് നാ൭൭ത്മനാ ചാ൭ഹമ് രയര യത് മനുജാ൭ത്ിര
യത്ാ നാ൭യനയന ത്ുയഷയയ ശ്മുയത് രാമ വിവാസനാത്് ൪൯
ഏ ത്ാവ ത്ുക്തവാ വചനമ് വകയകയീ വിരരാമ ഹ
ത ച രാജാനമ് ന ശ്രത്ി വയാജഹാര സാ ൫0
വിലരമ്മ്
ശ്രുത്വാ ത്ു രാജാ വകയകയ്യാ ശ്വുത്മ് രര മ൭യരാരനമ്
രാമ സയ ച വയന വാസ വമരവരയമ് രരത് സയ ച ൫൧
ത
നാ൭രയരാഷത് വകയകയീമ് മുഹൂരമ്
ത വയാകുയലശ്മ്ിയ:
വശ്രക്ഷത്ാ൭നിമിയഷാ യത്വീമ് ശ്രിയാമ് അശ്രിയ
വാത്ിനീമ് ൫൨
ത്ാമ് ഹി വശ്ജ സമാമ് വാചമ് ആകര്ണയ ശ്ഹുത്യാ൭ശ്രിയാമ്
ത്ുഃക യരാക മയീമ് യകാരാമ് രാജാ ന സുകിയത്ാ രവത്്
൫൩
സ യത്വയാ വയവസായമ് ച യകാരമ് ച രരത്മ് ശ്കുത്മ്
ത്യാത്വാ രായമത്ി നിരവസയ ചിന്ന: ത്രു രിവാ൭രത്ത്് ൫൪
നഷ്ട ചിയത്താ യയത്ാേയത്താ വിരരീയത്ാ യത്ാ൭൭ത്ുര:
ശ്ഹുത് യത്ജാ യത്ാ സയരാപ രരൂവ ജകത്ീ രത്ി: ൫൫
ത്ീനയാ ത്ു കിരാ രാജാ ഇത്ി യഹാവാച വകകയീമ്
അന൭ര ത മിമ൭രാരമ്
യകന ത്വ മുരത്രിത്ാ
ത
ശ
രൂയത്ാരഹത് ചിയത്തവ ശ്രുവമ്ീത മാമ് ന ലജ്ജയസ ൫൬
രീല വയസന യമത് യത്ത നാ൭രി ജാനാ മയഹമ് രുരാ
ത വിത്ാനീമ് യത് ലക്ഷയയ വിരരീത്വത്് ൫൭
രലായാ ്ത്
കുയത്ാ വാ യത് രയമ് ജാത്മ് യാ ത്വ യമവമ് വിത്മ് വരമ്
രായശ്ഷ്ട രരത് മാസീനമ് ശ്വുണീയഷ രാകവമ് വയന ൫൮
വിരവമയത്ന രായവന ത്വ യമയത് നാ൭ശ്നുയത്ന വാ
യത്ി രരു:ത ശ്രിയമ് കാരയമ് യലാക സയ രരത് സയ ച ൫൯
ര
പ ക്ഷുയശ്ത് ത്ുശ്ഷ്ുത്
ര
ശ്നുരയമ് സ രാര സമ്യല്
കാരിണി
കിന്നു ത്ുഃക മളീകമ് വാ മയി രായമ ച രരയസി ൬0
ന കത്മ്ിച ശ്ത്ുയത് രാമാ ത്ര
പ യത്ാ രാജയ മാ൭൭വയസത്്
രാമാത്൭രി ഹിത്മ് മയനയ ത്രയത്ാ
രലവത്തരമ് ൬൧
മ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
കത്മ് ശ്ത്ക്ഷയാമി രാമ സയ വനമ് കയച്ചത്ി രാഷിയത്
മുക വരമ്
ണ വിവരമ്
ണ ത്മ് യവത് യവമ്ുത മുരപ്ലുത്മ് ൬൨
ത്ാമ് ഹി യമ സുശ്കുത്ാമ് രുത്തിമ് സുശ്ഹുത്ിപ സ്സഹ
നിശ്ചിത്ാമ്
കത്മ് ശ്ത്ാക്ഷയാ മയ൭രാശ്വുത്ാമ് രവര രിവ ഹത്ാമ് ചമൂമ്
൬൩
കിമ് മാമ് വക്ഷയമ്ിത രാജായനാ നാനാ ത്ിക്ര യ
സ്സമാകത്ാ:
രായലാ രത്ാ൭യ വമക്ഷവൗക ശ്ചിരമ് രാജയമ൭കാരയത്്
൬൪
യത്ാ ത്ു രഹയവാ ശ്വുത്താ കുണവയമ്ാത രഹു ശ്രുത്ാ:
ത ് വക്ഷയാമി കി മ൭ഹമ് ത്ത്ാ
രരിശ്രക്ഷയമ്ിത കാകു്മ
൬൫
വകയകയാ േിരയമായനന രാമ: ശ്രശ്വാജിയത്ാ മയാ
യത്ി സത്യമ് ശ്രവീ യമയത് ത്ത൭ത്സത്യമ് രവിഷയത്ി
൬൬
കി0 മാമ് വക്ഷയത്ി കൗസലയാ രാകയവ വനമാ൭്ിത യത്
കിമ് വചനാമ് ശ്രത്ിവക്ഷയാമി ശ്കുത്വാ വിശ്രിയ
മീശ്ത്ുരമ് ൬൭
യത്ാ യത്ാ ഹി കൗസലയാ ത്ാസീ വ ച്ച സകീവ ച
രാരയാവത്ക
പ ിനീ വ ച്ച മാശ്ത്ു വ യച്ചാര ത്ിഷ്ടത്ി ൬൮
സത്ത്മ് ശ്രിയ കാമാ യമ ശ്രിയ രുശ്ത്ാ ശ്രിയമ് വത്ാ
ന മയാ സശ്ത്ുര ത്ാ യത്വീ സത്ാ
ര രാ൭ര്ഹാ ശ്കുയത് ത്വ ൬൯
ഇത്ാനീമ് ത് ത്തരത്ി മാമ് യ േയാ സുശ്കുത്മ് ത്വയി
ജ
അരത്യമ് വയമ്യനാ
യരത്മ് രുക്ത മന്ന മിവാ൭൭ത്ുരമ് ൭0
വിശ്രകാരമ് ച രാമ സയ സശ്മ്പയാണമ് വന സയ ച
സുമിശ്ത്ാ യശ്രക്ഷയ വവ രീത്ാ കത്മ് യമ
വിരവസിഷയത്ി ൭൧
ശ്കുരണമ് രത് വവയത്ഹി യശ്രാഷയത്ി ത്വയ മ൭ശ്രിയമ്
ച
മാമ് ച രമ്ത്വ
മാരന്നമ് രാമമ് ച വന മാശ്രിത്മ് ൭൨
വവയത്ഹീ രത് യമ ശ്രാണാന് യരാചമ്ീത ക്ഷരയിഷയത്ി
ഹീനാ ഹിമവത്: രാര്രവീ കിന്നയരയണവ കിന്നരീ ൭൩
ത മഹാ വയന
ന ഹി രാമ മഹമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ശ്രവസമ്മ്
ത ചാ൭രി വമത്ിലീമ് ൭൪
ചിരമ് ജീവത്ു മാരയമ് സ രുത്മ്ീമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സാ നൂനമ് വിത്വാ രാജയമ് സരുശ്ത്ാ കാരയിഷയസി
നഹി ശ്രശ്വാജിയത് രായമ യത്വി ജീവിത്ു മുത്സയഹ ൭൫
ത വയവസയാ മയ൭സത്ീമ്
സത്ീമ് ത്വാ മഹ മ൭ത്യമ്മ്
സത്ീമ്
രൂരിണീമ് വിഷ സമയുക്താമ് രീയത്വവ മത്ിരാമ് നര: ൭൬
അശ്നുവത് രഹു
മാമ് സാവമ്ത്വ സാന്തവയമ്ീത ് മ
പ
രാഷയസ
ത സശ്മുത്യ ലുയപ്ാത ശ്മുക മിവാ൭വത്ീ: ൭൭
കീത് രയപ്ന
അനാരയ ഇത്ി മാ മാരയാ: രുശ്ത് വിശ്കായികമ് ശ്ത്ുവമ്
ത്ിക്കരിഷയമ്ിത രത്യാസു സുരാരമ് ശ്രാഹ്മണമ് യത്ാ ൭൮
അയഹാ ത്ുഃക മയഹാ ശ്കുശ്ച്ചമ് യശ്ത് വാച: ക്ഷയമ ത്വ
ത രുരാശ്കുത് മിവാ൭രുരമ് ൭൯
ത്ുഃക യമവമ് വിത്മ് ശ്രാപ്മ്
ചിരമ് കലു മയാ രായര ത്വമ് രായര നാ൭രിരക്ഷിത്ാ
ത
അോനാ ത്ുരസമ്പന്നാ രജ്ജു രുത്മ്
യത്ാ ൮0
പ ിനീ
ത ാ സാരമ്
രമമാണ ്യ
ത ശ്മുത്യുമ് ത്വാമ് നാ൭രിലക്ഷയയ
ത ശ്കുഷ് ണ സര പ മിവാ൭ശ്്ുപ രമ്
രായലാ രഹസി ഹയ്ന
൮൧
മയാ ഹയ൭രിശ്ത്ുക: രുശ്ത് സ്സ മഹാത്മാ ത്ുരാത്മനാ
ത്മ് ത്ു മാമ് ജീവ യലായകാ൭യമ് നൂന മായശ്കാഷ്ടു മര്ഹത്ി
൮൨
രാലിയരാ രത് കാമാത്മാ രാജാ ത്രരയത്ാ ശ്രുരമ്
യ: ശ്്ീത ശ്കുയത് ശ്രിയമ് രുശ്ത്മ് വനമ്
ത രയിഷയത്ി ൮൩
ശ്ര്ാ
ശ്വവത് ശ്ച ശ്രഹ്മചവരയ ശ്ച കുരുരി യശ്ചാരകരിത്:
ശ
യരാക കായല മഹത്് ശ്കു ശ്ച്ചമ് രുനയരവ ശ്രരത്സയയത്
൮൪
നാ൭ലമ് ത്വിത്ീയമ് വചനമ് രുയശ്ത്ാ മാമ് ശ്രത്ിരാഷിത്ുമ്
സ വനമ് ശ്രശ്വയജ ത്യുയക്താ രാട മിയത്യവ വക്ഷയത്ി
൮൫
യത്ി യത് രാകവ: കുരയാത്് വനമ് കയച്ചത്ി യചാത്ിത്:
ശ്രത്ികൂലമ് ശ്രിയമ് യമ സ്സയാ ന്ന ത്ു വത്സ: കരിഷയത്ി
൮൬
രുത്ത രായവാ ഹി രാവമ് യമ ന ത്ു ോസയത്ി രാകവ:
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സ വനമ് ശ്രശ്വയജ ത്യുയക്താ രാട മിയത്യവ വക്ഷയത്ി
൮൭
രാകയവ ഹി വനമ് ശ്രായപ് ത സരവ യലാക സയ ത്ിശ്ക്കുത്മ്
ശ്മുത്യു: അക്ഷമണീയമ് മാമ് നയിഷയത്ി യമ ക്ഷയമ് ൮൮
ര
ശ്മുയത് മയി കയത് രായമ വനമ് മനുജ രുമ്യവ
ഇയഷ്ട മമ ജയന യരയഷ കിമ് രാരമ് ശ്രത്ിവത്സയയസ ൮൯
കൗസലയാമ് മാമ് ച രാമമ് ച രുശ്ത്ൗ യത്ി ഹാസയത്ി
ത്ുഃകാ നയ൭സഹത്ീ യത്വീ മാ യമവാ൭നു മരിഷയത്ി ൯0
കൗസലയാമ് ച സുമിശ്ത്ാമ് ച മാമ് ച രുവശ്ത് ശ്്ിത രി
സ്സഹ
ശ്രക്ഷിരയ നരയക സാ ത്വമ് വകയകയി സുകിത്ാ രവ ൯൧
മയാ രായമണ ച ത്യക്തമ് രാരവത്മ് സത്് ശ്കുത്മ് കുവണ:
ഇക്ഷവാകു കുലമ് അയക്ഷാരയമ് ആകുലമ്
രാലയിഷയത്ി ൯൨
ശ്രിയമ് യചത്് രരത് വസയത് ശ്ത്ാമ ശ്രശ്വാജനമ് രയവത്്
മാ ് മ യമ രരത്: കാര്ഷ ീത്് യശ്രത് ശ്കുത്യമ് കത്ാ യുഷ:
൯൩
ത
ഹമ്ാ൭നായരയ
മാമാ൭മിയശ്ത് സ കാമാ രവ വകകയി
ര
ശ്മുയത് മയി കയത് രായമ വനമ് രുരുഷ രുമ്യവ
൯൪
യസത്ാനീമ് വിത്വാ രാജയമ് സരുശ്ത്ാ കാരയിഷയസി
മ ി ൯൫
ത്വമ് രാജ രുശ്ത്ീ വായത്ന നയവയസാ മമ യവശ്ന
അകീരിത ശ്ചാ൭ത്ുലാ യലായക ശ്ത്ുവ: രരിരവ ശ്ച യമ
ത ാ ൯൬
സരവ രൂയത്ഷു ചാ൭വോ യത്ാ രാര ശ്കുത് ്ത്
കത്മ് രവത് രവിരു: യാത്വാ കജാ൭വരവ ശ്ച മുഹുരുഹു:
മ
രത്്രയാമ് രായമാ മഹാ൭രയണയ വയത്സാ യമ വിചരിഷയത്ി
൯൭
ട ത്ാരിണ:
യസയ ത്വാ൭൭ഹാര സമയയ സൂത്ാ: കുമ്ല
ത ് രാന യരാജനമ് ൯൮
അഹമ് രൂരവാ: രചമ്ിത ് മ ശ്രര്മ
സ കത് ന്നു കഷായാണി ത്ിക്താനി കടുകാനി ച
രക്ഷയന് വനയ മാ൭൭ഹാരമ് സുയത്ാ യമ വരയിഷയത്ി
ത
൯൯
മഹാ൭ര്ഹ വശ്് ത സമവീയത്ാ രൂത്വാ ചിര സുയകാചിത്:
കാഷായ രരിത്ാന ്ുത കത്മ് രൂമൗ നിവത്സയത്ി ൧00
ത
കവസയ ത്ത്് ത്ാരുണമ് വാകയ യമവമ് വിത്മ് അചിമ്ിത്മ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
രാമസയാ൭രണയ കമനമ് രരത് സയാ൭രിയഷചനമ് ൧0൧
ത്ിക്ുത യയാഷിയത്ാ നാമ രടാ സ്സവാര ത രരാ സ്സത്ാ
ന ശ്രവീമി ശ്്ിത യ സ്സരവാ രരത് വസയവ മാത്രമ് ൧0൨
അനര ത രായവ൭ര ത രയര ശ്നുരയമ് സ
മമാ൭നു ത്ാരായ നിവിഷ്ട രായവ
കിമ൭ശ്രിയമ് രരയസി മ ന്നിമിത്തമ്
ഹിത്ാ൭നു കാരിണയ൭ത് വാ൭രി രായമ ൧0൩
രരിത്യയജയു: രിത്യരാ ഹി രുശ്ത്ാന്
രാരയാ: രത്ീമ് ശ്ചാ൭രി ശ്കുത്ാ൭നു രാകാ:
ശ്കുത്സമ
ന ് ഹി സരവമ് കുരിത്മ് ഹി ജകത്് സയാത്്
ന ് ൧0൪
ശ്ത്ുവഷ്ടവവ രാമമ് വയസയന നിമക്മ
അഹമ് രുന യരവ
ത കുമാര രൂരമ്
ര
ത
അലശ്മ്ുത്മ്
ത്മ് സുത് മാശ്വജമ്മ്
ത
നമ്ാമി
രരയന്ന൭രി ത്രയനന
ശ
രവാമി ശ്ത്ുഷ്ടവാ രുന രയുയവ വ ൧0൫
വിനാ൭രി സൂയരയണ രയവത്് ശ്രശ്വുത്തി:
അവര്ഷത്ാ വശ്ജ ത്യരണ വാ൭രി
രാമമ് ത്ു കച്ചന്ത മിത് സ്സമീക്ഷയ
ജീയവ ന്ന കശ്ചിത്് ഇത്ി യചത്നാ യമ ൧0൬
വിനാര കാമാ മഹിത്ാ മ൭മിശ്ത്ാമ്
ആവാസയമ് ശ്മുത്യു മിവ ആത്മാന: ത്വമ്
ര ശ്ത്ുത്ാ൭സി സരീപ
ചിരമ് രത്ായമ്ന
മഹാ വിഷാ യത്ന ഹയത്ാ൭്ിമ യമാഹാത്് ൧0൭
മ
മയാ ച രായമണ ച ലക്ഷ്യണന
ശ്രരാ്ുത ഹീയനാ രരത് സ്ത്വയാ സഹ
രുരമ് ച രാശ്ഷ്ടമ് ച നിഹത്യ രാന്തവാന്
മമാ ഹിത്ാനാമ് ച രവാ൭രിഹര്ഷിണീ ൧0൮
ശ്നുരമ് ശ ശ്വുയത്ത വയസന ശ്രഹാരിണീ
ശ്രസഹയ വാകയമ് യത്ി ഹാ൭ത്യ രാഷയസ
ന നാമ യത് യകന മുകാ ത്ത്
പ മ്ത്യ൭യത്ാ
വിരീരയമാണാ ത്രനാ സ്സഹശ്സത്ാ
൧0൯
ന കിമ്ിച ത്ാഹാ൭ഹിത് മ൭ശ്രിയമ് വയചാ
ന യവത്തി രാമഃ രരുഷാണി രാഷിത്ുമ്
കത് ന്നു രായമ ഹയ൭രിരാമ വാത്ിനി
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ്രവീഷി യത്ാഷാന് കുണ നിത്യ സമ്മയത്
൧൧0
ശ്രത്ാമയ വാ ശ്രജവല വാ ശ്രണസയ വാ
സഹശ്സ യരാ വാ ്ുപ ടിത്ാ മഹീമ് ശ്വജ
ന യത് കരിഷയാമി വച സ്സുത്ാരുണമ്
സ
മാമാ൭ഹിത്മ് യകകയ രാജ രാമ്നി
൧൧൧
ക്ഷുയരാരമാമ് നിത്യമ് അസത്് ശ്രിയമ് വത്ാമ്
ശ്രത്ുഷ്ട രാവാമ് സവകുയലാര കാത്ിനീമ്
ന ജീവിത്ുമ് ത്വാമ് വിഷയഹ൭മയനാ രമാമ്
ത
ത്ിത്ക്ഷമാണാമ് ശ്ഹുത്യമ് സരമ്നമ്
൧൧൨
ന ജീവിത്മ് യമ൭്ിത രുന: കുത് സ്സുകമ്
വിനാ൭൭ത്മയജ നാ൭൭ത്മവത്: കുയത്ാ രത്ി:
മാമാ൭ഹിത്മ് യത്വി ന കരുത മ൭ര്ഹസി
ശ്്ുപ രാമി രാത്ാവ൭രി യത് ശ്രസീത് യമ ൧൧൩
സ രൂമി രായലാ വിലരന്ന൭നാത് വത്്
ശ്്ിത യാ ശ്കുഹീയത്ാ ശ്ഹുത്യയ൭ത്ിമാശ്ത്യാ
രരാത് യത്വയാ ശ്ചരണൗ ശ്രസാരിത്ാ
ത ാ ൧൧൪
ഉരൗ അസശ്മ്്ുപ രയ യത്ാ൭൭ത്ുര ്ത്
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ത്വാത്ര
സ്സര ര
പ്തയയാതശ സ്സര്:ക
അ ത്ത്൭ര്ഹമ് മഹാ രാജമ് രയാനമ് അ ത്യത്ാ ചിത്മ്
യയാത്ിമ് ഇവ രുണയാ൭യന്ത യത്വ യലാകാത്് രരിചയുത്മ്
൧
അന൭ര ത രൂരാ സിത്താ൭രാത അരീത്ാ രയ ത്രിനീ
ശ
രുന: ആകാരയാ മാസ ത്യമവ വരമ് അങ്കനാ ൨
ത്വമ് കത്തയസ മഹാ രാജ സത്യ വാത്ീ ശ്ത്ുട ശ്വത്ഃ
മ ത്് വിത്ാരയിത്ുമ് ഇച്ചസി ൩
മമ യചമമ് വരമ് ക്ാ
ത ാ
ഏവമ് ഉക്ത ്ുത വകയകയ്യാ രാജാ ത്രരത് ്ത്
ശ്രത്യുവാച ത്ത്ഃ ശ്കുയത്താ മുഹൂരമ്
ത വിഹവല ന്നിവ ൪
ര
ശ്മുയത് മയി കയത് രായമ വനമ് മനുജ രുമ്യവ
ഹന്ത അനായരയ മമാ൭മിയശ്ത് സ കാമാ സുകിനീ രവ ൫
സവയര൭രി
കലു രാമ സയ കുരലമ് വത്വവത്: അഹമ്
ര
ശ്രത്യാ൭൭യത്രാത്് അരിഹിത്മ് ത്ാരയിയഷയ കത്മ് രത് ൬
വകയകയ്യാ: ശ്രിയ കായമന രാമ: ശ്രശ്വാജിയത്ാ മയാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യത്ി സത്യമ് ശ്രവീ യമയത്ത്് ത് ത്൭സത്യമ് രവിഷയത്ി ൭
അരുയശ്ത്ണ മയാ രുശ്ത്: ശ്രയമണ മഹാത്ാ മഹാന്
രായമാ ലയപ്ാത മഹാ രാഹു സ്സ കത്മ് ത്യജയയത് മയാ ൮
രൂര ശ്ച ശ്കുത് വിത്യ ശ്ച ജിത്: യശ്കാത്: ക്ഷമാ രര:
കത്മ് കമല രശ്ത്ായക്ഷാ മയാ രായമാ വിവാസയയത് ൯
കത് മിന്തീവര രയാമമ് ത്ീര ര രാഹുമ് മഹാ രലമ്
ട
അരിരാമ മ൭ഹമ് രാമമ് യശ്രഷയിഷയാമി ത്മ്കാന്
൧0
സുകാനാ മുചിത് വസയവ ത്ുഃവക ര൭നുചിത്സയ ച
ത്ുഃകമ് നാമാ൭നു രയരയയമ് കത്മ് രാമ സയ ത്ീമത്: ൧൧
ര
യത്ി ത്ുഃക മശ്കുത്വാ൭ത്യ മമ സശ്മ്മണമ്
രയവത്്
ന
അ ത്ു:കാര്ഹ സയ രാമ സയ ത്ത് സ്സുക മ൭വാപ്ുയാമ്
൧൨
ര
പ രാമമ് സത്യ രരാശ്കമമ്
ശ്നുരയമ് സ രാര സമ്യല്
കിമ് വിശ്രിയയണ വകയകയി ശ്രിയമ് യയാജയയസ മമ
അകീരിത ര൭ത്ുലാ യലായക ശ്ത്ുവമ് രരിരവ ശ്ച യമ ൧൩
ത്ത്ാ വിലരത് ് ത സയ രരിശ്രമിത് യചത്സഃ
ത ് അരയകമത്് സൂയരയാ രജനീ ചാ൭രയവരത്
അ്മ
ത ൧൪
സ ശ്ത്ി യാമാ ത്ത്ാ൭൭ര ത സയ ചശ്ന്ത മണ്ടല മണ്ടിത്ാ
രായോ വിലര മാന സയ ന വയരാസത് രരവരീ ൧൫
ണ വിനിരവസയ ശ്വുയത്താ ത്രരയത്ാ
ത്വത് യവാഷ്മ്
ശ്നുരഃ
വിലലാരാ൭൭രവ
ത ത്തുഃകമ് കകനാ സക്ത യലാചനഃ ൧൬
ന ശ്രരാത്മ് ത്വയയച്ചാമി നിയര നക്ഷശ്ത് രൂഷയണ
ശ്കിയത്ാമ് യമ ത്യാ മയാ൭യമ് രചിയത്ാ൭ഞ്ല
ജ ിഃ ൧൭
അത് വാ കമയത്ാമ് രീശ്കമ് നാ൭ഹമ് ഇച്ചാമി നിശ്രുണാമ്
ര
സ വകയകയീമ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് യശ്ത്ുര യത് വയസനമ്
ശ്നുരമ്ാമ്
മഹത്് ൧൮
ഏവമ് ഉക്തവാ ത്യത്ാ രാജാ വകയകയീമ്
സമയത്ാ൭ഞ്ല
ജ ിഃ
ശ്രസാത്യാ മാസ രുനഃ വകയകയീമ് യചത് മ൭ശ്രവീത്് ൧൯
സാത്ു ശ്വുത്ത സയ ത്ീന സയ ത്വത്ത്
ര സയ കത്ാ൭൭യുഷഃ
ശ്രസാത്ഃ ശ്കിയത്ാമ് യത്വി രയശ്ത് രായോ വിയരഷത്ഃ
൨0
രൂയനയ ന കലു സുയശ്രാണി മ യയത്മ് സമുത്ാ ശ്ഹുത്മ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
കുരു സാത്ു ശ്രസാത്മ് യമ രായല സശ്ഹുത്യാ ഹയ൭സി ൨൧
ശ്രസീത് യത്വി രായമാ യമ ത്വ ത്തത്തമ് രാജയ മ൭വയയമ്
ലരത്ാമ൭സിത്ാ രായമ് ര യര: രര മവാപ്ുന ഹി ൨൨
മമ രാമ സയ യലാക സയ കുരൂണാമ് രരത് സയ ച
ശ്രിയ യമത് ത്ുര രു യശ്രാണി കുരു ചാരു മുയകക്ഷയണ ൨൩
വിരുത്ത രാവ സയ സുത്ുഷ്ട രാവാ
ത്ായശ്മക്ഷണ സയ അശ്രു കലസയ രാേഃ
ശ്രുത്വാ വിചിശ്ത്മ് കരുണമ് വിലാരമ്
രരുര്
ത ശ്നുരമ്ാസ ന ചകാര വാകയമ് ൨൪
ത്ത്ഃ സ രാജാ രുന യരവ മൂരിത്ഃ
ച
ശ്രിയാമ് അ ത്ുഷ്ടാമ് ശ്രത്ികൂല രാഷിണീമ്
സമീക്ഷയ രുശ്ത് സയ വിവാസനമ് ശ്രത്ി
ക്ഷിത്ൗ വിസമ്യോ നിരരാത് ത്ുഃകിത്ഃ ൨൫
ഇത്ീവ രായോ വയത്ിത് സയ സാ നിരാ
ജകാമ യകാരമ് രവസയത്ാ മനസവിന:
വിയരാത്യമാന: ശ്രത്ിയരാത്നമ് ത്ത്ാ
നിവാരയാ മാസ സ രാജ സത്തമ: ൨൬
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ശ്ത്യയാത്ര
സ്സര:ര
ചതുര്ശ
ത സ്സര്:ക
രുശ്ത് യരാകാ൭രിത്മ്
രാരാ വിസമ്േമ് രത്ിത്മ് രുവി
ത
വിയവഷ്ടമാനമ് ഉത്വീക്ഷയ സ ഇക്ഷവാകമ് ഇത്മ്
അശ്രവീത്് ൧
ശ
ശ
രാരമ് ശ്കുവത്വവ കിമ് ഇത്മ് മമ സശ്മ്ുത്യ
സശ്മ്വമ്
ത ത്ുമ് ത്വമ്
യരയഷ ക്ഷിത്ി ത്യല സന്നഃ ്ിത ത്യാമ് ്ാ
അര്ഹസി ൨
ആഹുഃ സത്യമ് ഹി രരമമ് ത്രമ്
ജനാഃ
മ ത്രവിയത്ാ
മ
സത്യമ് ആശ്രിത്യ ഹി മയാ ത്വമ് ച ത്രമ്
മ ശ്രയചാത്ിത്ഃ
൩
ശ
സശ്മ്ുത്യ
വരരയഃ യരയനായ സവാമ് ത്നുമ് ജകത്ീരത്ിഃ
ശ്രത്ായ രക്ഷിയണാ രാജന് ജകാമ കത്ിമ് ഉത്തമാമ് ൪
ത സവീ ശ്രാഹ്മയണ യവത് രാരയക
ത്ത്ാ ഹയ൭ലര ര യ്ജ
യാചമായന സവയക യനയശ്ത് ഉശ്ത്തുത്യാ൭വിമനാ ത്ത്ൗ ൫
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അയയാത്യ കാമ്:ട
പ
സരിത്ാമ് യത് രത്ിഃ സവല്ാമ്
മരയാത്ാമ് സത്യമ്
അനവിത്ഃ
സത്യാ൭നുയരാത്ാത്് സമയയ സവാമ് യവലാമ്
നാ൭ത്ിവരയത്
൬
ത
സത്യ യമക രത്മ് ശ്രഹ്മ സയത്യ ത്ര:മ ശ്രത്ിഷ്ടിത്:
സത്യ യമവാ൭ക്ഷയാ യവത്ാ: സയത്യ ന ഏവ അവാരയയത്
വരമ് ൭
സത്യമ് സമ൭നുവരസവ
യത്ി ത്യര മ ശ്ത്ുത്ാ മത്ി:
ത
സരല സ്സ വയരാ യമ൭്ുത വരയത്ാ ഹയ൭സി സത്തമ ൮
ത്ര മ യസയഹാ൭രികാമാ൭രമ്
ത മമ വച വാ൭രിയചാത്നാത്്
ശ്രശ്വാജയ സുത്മ് രാമമ് ശ്ത്ി: കലു ത്വാമ് ശ്രവീമയ൭ഹമ് ൯
സമയമ് ച മമാ൭യത്യമമ് യത്ി ത്വമ് ന കരിഷയസി
അശ്കത് യ് ത രരിത്യക്താ രരിത്യക്ഷയാമി ജീവിത്മ് ൧0
ര
ഏവമ് ശ്രയചാത്ിയത്ാ രാജാ വകയകയ്യാ നിരവിരമ്യാ
ന അരകത്് രാരമ് ഉയോക്തുമ് രലി: ഇശ്ന്ത ശ്കുത്മ് യത്ാ
൧൧
ഉശ്ത്ാ
പ ന്ത ശ്ഹുത്യ ശ്ചാ൭രി വിവര ണ വത്യനാ൭രവത്്
പ ന് യുക ചശ്കാ൭ന്തരമ് യത്ാ
സ ത്ുയരയാ വവ രരി്ന്ത
൧൨
വിഹവലാരയാമ് ച യനശ്ത്ാരയാമ് അരരയ ന്നിവ രൂമിരഃ
ത യ വകയകയീമ് ഇത്മ്
ശ്കുശ്ച്ചാത്് വത്യരയണ സമ്്ര
അശ്രവീത്് ൧൩
ന രായര മയാ ശ്ത്ുത്ഃ
യയ് ത മശ്ന്ത ശ്കുത്ഃ രാണി: അക്ൗ
ത്മ് ത്യജാമി സവജമ് വചവ ത്വ രുശ്ത്മ് ത്വയാ സഹ ൧൪
ശ്രയാത്ാ രജനീ യത്വി സൂരയ സയ ഉത്യനമ് ശ്രത്ി
അരിയഷകമ് കുരു ജന: ത്വരയിഷയത്ി മാമ് ശ്ത്ുവമ് ൧൫
പ
രാമാ൭രിയഷക സമ്പാവര ് ത ത്൭ര ത മുരകല്ിവത്:
രാമ: കാരയിത്യവയാ യമ ശ്മുത് സയ സലില ശ്കിയാമ് ൧൬
ത്വയാ സ രുശ്ത്യാ വനവ കരവയാ
സലില ശ്കിയാ
ത
വയാഹന്താ൭സി അരുരാചായര യത്ി രാമാ൭രിയഷചനമ് ൧൭
ന മയ൭ഹമ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് രൂരവമ് ത്ത്ാ സുകമ്
ന ച രയക്ാ
ത രുന രനമ്
ഹത് ഹര്ഷമ് നിരാ൭൭നമ്മ്
അവാങ്ുമ കമ് ൧൮
ജ
ത്ാമ് ത്ത്ാ ശ്രുവത് ് ത സയ രൂമിര സയ മഹാത്മന:
ശ്രരാത്ാ രരവരീ രുണയാ ചശ്മ് ത നക്ഷശ്ത് രാലിനീ ൧൯
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്ത്ഃ രാര സമാചാരാ വകയകയീ രാരിവമ്
രുനഃ
ത
ഉവാച രരുഷമ് വാകയമ് വാകയോ യരാഷ മൂരിത്ാ
൨0
ച
കിമ് ഇത്മ് രാഷയസ രാജന് വാകയമ് കരരുയജാരമമ്
ആനായയിത്ുമ് അേിഷ്ടമ് രുശ്ത്മ് രാമമ് ഇഹാ൭ര്ഹസി
൨൧
ത രയ രായജയ മമ സുത്മ് ശ്കുത്വാ രാമമ് വയന ചരമ്
്ാ
നിസ്സരത്ാ
ന മ് ച മാമ് ശ്കുത്വാ ശ്കുത് ശ്കുയത്യാ
രവിഷയസി ൨൨
ണ ശ്രയത്ായത്ന ഹയയാത്തമഃ
സ നുവന്നവ ത്ീയക്ഷ്ന
ണ വകയകയീമ് ഇത്മ്
രാജാ ശ്രയചാത്ിയത്ാ൭രീക്ഷ്മ്
അശ്രവീത്് ൨൩
ത്ര മ രയന്തന രയത്താ൭്ിമ നഷ്ടാ ച മമ യചത്നാ
യജയഷ്ടമ് രുശ്ത്മ് ശ്രിയമ് രാമമ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് ഇച്ചാമി
ത്ാരികമ്
൨൪
മ
ത്ത്: ശ്രരാത്ാമ് രജനീമ് ഉത്ിയത് ച ത്ിവാകയര
രുയണയ നക്ഷശ്ത് യയായക ച മുഹൂയര ത ച സമാഹിയത് ൨൫
ത ാ
വസിയഷ്ടാ കുണ സമ്പന്ന: രിവഷയ: രരിശ്വുത് ്ത്
ഉരശ്കുഹയാ൭൭രു സമ്പാരാന് ശ്രവിയവര രുയരാത്തമമ്
൨൬
സിക്ത സമ്മാരിത്
രത്ാമ് രത്ായകാത്തമ രൂഷിത്ാമ്
ജ
വിചിശ്ത് കുസുമാ കീരാമ്
ണ നാനാ ശ്സക്ിപ രവിരാജിത്മ്
൨൭
സമ്ശ്ഹുഷ്ട മനുയജായരത്ാമ് സശ്മുത്ത വിരണാ രണാമ്
മയഹാത്സവ സമാകീരാമ്
ണ രാകവാ൭യര ത സമുത്സുകാമ്
൨൮
ത
ചമ്നാ൭കരു
ത്ൂവര ശ്ച സരവത്: ശ്രത്ി ത്ൂരിത്ാമ്
ത രുയരാരമാമ് ൨൯
ത്ാമ് രുരീമ് സമത്ിശ്കമയ രുരമ്ര
ത്ത്ര ശ അമ്:ത രുരമ് യശ്രഷ്ടമ് നാനാ ത്വിജ കണാ യുത്മ്
രൗര ജാന രത്ാ കീരമ്
ണ ശ്രാഹ്മവണഃ ഉര യരാരിത്മ്
യേവിത്ിപ : സുസമ്പൂരമ്
ണ സത്വസയ: രരമ ത്വിവജ:
൩0
ത
ത്ത്് അമ്:രുര
മാ൭൭സാത്യ വയത്ിചശ്കാമ ത്മ് ജനമ്
വരിഷ്ടമ് രരമ ശ്രീത്: രരമര്ഷി രവിയവര ച ൩൧
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ര മ്
ത സുമശ്മ്മ്
ത നാമ
സ ത്ു അരരയത്് വിനിശ്ഷ്ാമ്
സാരത്ിമ്
ത്വായര മനുജ സിമ്ഹ സയ സചിവമ് ശ്രിയ ത്രനമ്
൩൨
ശ
ത്മ് ഉവാച മഹാ യത്ജാ സ്സൂത് രുശ്ത്മ് വിരാരത്മ്
വസിഷ്ട: ക്ഷിശ്ര മാ൭൭ചക്ഷവ ശ്നുരയത് രാമ
മിഹാ൭൭കത്മ് ൩൩
ര
ച
ഇയമ കയമ്ാത്ക
കടാ സ്സാകയരരയ ശ്ച കാമ്നാ:
ഔത്ുമ്പരമ് രശ്ത് രീടമ് അരിയഷകാ൭രമ്
ത ആശ്ഹുത്മ് ൩൪
സരവ രീജാനി കമ്ാത ശ്ച രത്ാ
ന നി വിവിത്ാനി ച
ക്ഷൗശ്ത്മ് ത്ത്ി ശ്കുത്മ് ലാജാ ത്രാ:
പ സുമനസ: രയ: ൩൫
അഷ്ടൗ ച കനയാ രുചിരാ മത്ത ശ്ച വര വാരണ:
ചത്ു ര൭യരവാ രത് ശ്രീമാന് നിശ്്ിത യമ്ാശ ത്നുരുത്തമമ്
൩൬
വാഹനമ് നര സമയുക്തമ് ചശ്ത്മ് ച രരി സന്നിരമ്
ര
യരവയത് ച വാല വയജയന ശ്രുമ്ാരു
ശ്ച ഹിരണ്മയ: ൩൭
ട
യഹമ ത്ാമ രിനത്ത ശ്ച കകുത്മാന് രാമ്ുയരാ
ശ്വുഷ:
യകസരീ ച ചത്ുര് ത്മ്യശ്ഷ്ടാ ഹരി യശ്രയഷ്ടാ മഹാ രല:
൩൮
സിമ്ഹാസനമ് വയാശ്ക ത്നു: സമിത്ത ശ്ച ഹുത്ാരന:
ര
സരവ വാത്ിശ്ത് സമ്ാര ശ്ച യവരയാ ശ്ചാ൭ലശ്മ്ുത്ാ
ശ്്ിത യ: ൩൯
ആചാരയാ ശ്രാഹ്മണാ കാവ: രുണയാ ശ്ച ശ്മുക രക്ഷിണ:
രൗര ജാനരത് യശ്രഷ്ടാ വനകമാ ശ്ച കവണ സ്സഹ ൪0
ഏയത് ചാ൭യനയ ച രഹവ: ശ്രീയമാണാ: ശ്രിയമ് വത്ാ:
അരിയഷകായ രാമ സയ സഹ ത്ിഷ്ടമ്ിത രാരിവവ:
൪൧
ത
ത്വരയസവ മഹാ രാജമ് യത്ാ സമുത്ിയത്൭ഹനി
ന
രുയണയ നക്ഷശ്ത് യയായക ച രായമാ രാജയ മ൭വാപ്ുയാത്്
൪൨
ഇത്ി ത്സയ വച ശ്േുത്വാ സൂത് രുയശ്ത്ാ മഹാത്മന:
്ുത വ ശ്ന്നുരത്ി രാരൂലമ്
ശ്രവിയവര നിയവരനമ് ൪൩
ത
ത രാജ സമ്മത്മ്
ത്മ് ത്ു രൂയരവാത്ിത്മ് ശ്വുത്തമ് ത്വാര്ാ
ന യരകു ര൭രിസയശ്മാത്തുമ് രാേ: ശ്രിയ ചികീര്ഷവ: ൪൪
ത മ൭വ്ാ
ത മ൭ജേി വാന്
സ സമീര ്ിത യത്ാ രാേ ്ാ
വാക്ിപ : രരമ ത്ുഷ്ടാരി ര൭രിയഷ്ടാത്ുമ് ശ്രചശ്കയമ ൪൫
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്ത് സ്സൂയത്ാ യത്ാ കാലമ് രാരിവ
സയ നിയവരയന
ത
ജ
സുമശ്മ്:ത ശ്രാമ്ലി
രൂത്വാ
ത്ുഷ്ടാവ ജകത്ീ രത്ിമ് ൪൬
പ
ത
ര രാത്യയ
യത്ാ നമ്ത്ി
യത്ജസവീ സാകയരാ രാ്യ
ശ്രീത്: ശ്ര ീയത്ന മനസാ ത്ത്ാനമ് ത കന സ്സവത്: ൪൭
ത
ഇശ്മ്മസയാമ്
ത്ു യവളായാ മ൭രിത്ുഷ്ടാവ മാത്ലി:
ത ാ ത്വാമ് യരാത്യാ
യസാ൭ജയ ത്താനവാന് സരവാമ് ്ത്
മയ൭ഹമ് ൪൮
യവത്ാ സ്സ ഹാമ് ര വിത്യാ ശ്ച യത്ാ ഹയാ൭൭ത്മ രുവമ്
വിരുമ്
ശ്രഹ്മാണമ് യരാത്യമ് ത്യ൭ത്യ ത്ത്ാ ത്വാമ് യരാത്യാ
മയഹമ് ൪൯
ത
ആത്ിത്യ സ്സഹ ചയശ്മ്ണ
യത്ാ രൂത് ത്രാമ് രുരാമ്
യരാത്യ ത്യ൭ത്യ ശ്രുത്ിവീമ് ത്ത്ാ ത്വാമ് യരാത്യാ
മയഹമ് ൫0
ര
ഉത്തിഷ്ടാ൭൭രു മഹാ രാജ ശ്കുത് കൗത്ുക മമ്ള:
വിരാജമായനാ വരുഷാ യമയരാ രിവ ത്ിവാകര: ൫൧
യസാമ സൂരയൗ ച കാകു് ത രിവ വവശ്രവണാവ൭രി
വരുണ ശ്ചാ൭ക്ിന രിശ്മ് ത ശ്ച വിജയമ് ശ്രത്ിരമ്ുത യത് ൫൨
കത്ാ രകവത്ീ രാശ്ത്ി : ശ്കുത്മ് ശ്കുത്യ മിത്മ് ത്വ
ത
രുത്തയസവ ശ്നുര രാരൂല
൫൩
ത കുരു കാരയ മ൭നമ്രമ്
ഉത്ത്ിഷ്ടത് രാമ സയ സമശ്ക മ൭രിയഷചനമ്
ജ
രൗര ജാനരവത് ശ്ചാ൭രി വനകവമ ശ്ച ശ്കുത്ാമ്ലി:
൫൪
സവയമ് വരിയഷ്ടാ രകവാന് ശ്രാഹ്മവണ സ്സഹ
ത്ിഷ്ടത്ി
ക്ഷിശ്ര മാ൭൭ോരയത്ാമ് രാജന് രാകവ സയാ൭രിയഷചനമ്
൫൫
യത്ാ ഹയ൭രാലാ: രരയവാ യത്ാ യസനാ ഹയ൭നായകാ
ത വിനാ രാശ്ത്ി രയത്ാ കായവാ വിനാ ശ്വുഷമ്
യത്ാ ചശ്മ്മ്
൫൬
ഏവമ് ഹി രവിത്ാ രാശ്ഷ്ടമ് യശ്ത് രാജാ ന ശ്ത്ുരയയത് ൫൭
ഇത്ി ത്സയ വച ശ്േുത്വാ സാമ്ത്വ രൂരവ മിവാ൭രവത്്
ത
അരയകീരയത് യരായകന രൂയ ഏവ മഹീരത്ി: ൫൮
ത്ത്ഃ സ രാജാ ത്മ് സൂത്മ് സന്ന൭ഹര്ഷഃ സുത്മ് ശ്രത്ി
Page 53 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
യരാക ആരക്ത ഈക്ഷണഃ ശ്രീമാന് ഉത്വീയക്ഷയാവാച
ത്ാരികഃ
൫൯
മ
ത
വാവകയ ്ുത കലു മരാണി
മമ രൂയയാ നിശ്കുമ്സി
മ
സുമശ്ന്തഃ കരുണമ് ശ്രുത്വാ ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്ീനമ് ച
രാരിവമ്
ത
ജ
ച
മ യത്തരാത്്
ശ്രശ്കുഹീത്ാമ്ലിഃ
കിമ്ിത്്
ത്്ാ
അരാശ്കമത്് ൬0
യത്ാ വക്തുമ് സവയമ് വത്നയാന് ന രരാക മഹീരത്ിഃ
ത്ത്ാ സുമശ്ന്തമ് മശ്ന്തോ വകയകയീ ശ്രത്യുവാച ഹ
൬൧
സുമശ്മ് ത രാജാ രജനീമ് രാമ ഹര്ഷ സമുത്സുക:
ശ്ര ജാകര രരിശ്രായമ്ാത നിശ്ത്ായാ വരയമയിവാന് ൬൨
ത് ത്ച്ച
ര ത്വരിത്മ് സൂത് രാജ രുശ്ത്മ് യരസവിനമ്
രാമ മാ൭൭നയ രശ്ത്മ് യത് നാ൭ശ്ത് കാരയാ വിചാരണാ ൬൩
സ മനയമാനഃ കലയാണമ് ശ്ഹുത്യയന നനന്ത ച
നിരകാമ
ച സശ്മ്പീത്യാ ത്വരിയത്ാ രാജ രാസനാത്് ൬൪
ജ
ത ാ
സുമശ്ന്ത ശ്ചിന്തയാ മാസ ത്വരിത്മ് യചാത്ിത് ്യ
വയക്തമ് രാമാ൭രിയഷകാ൭രമ്
ത ഇഹാ൭൭യാസയത്ി
ത്രവിത്്
൬൫
മ
ഇത്ി സൂയത്ാ മത്ിമ് ശ്കുത്വാ ഹര്യഷണ മഹത്ാ ശ്വുത്:
നിരകാമ
മഹായത്ജാ രാകവ സയ ത്ിശ്ത്ുക്ഷയാ ൬൬
ജ
ര
ത
സാകര ശ്ഹത് സമ്ാരാത്്
സുമയശ്മ്ാത അമ്:രുരാ
ച്ചുരാത്്
ര
നിശ്ഷ്മയ
ജന സമ്പാത്മ് ത്ത്ര ശ ത്വാര മ൭ശ്കത്: ൬൭
ത ത്് സഹസാ വിനിരയത്ാ
ത്ത്ഃ രുര്ാ
ര
മഹീരത്ീന് ത്വാര കയത്ാ വിയലാകയന്
ത്ത്ര ശ രൗരാന് വിവിത്ാന് മഹാ ത്നാന്
ഉര്ിത ത്ാന് ത്വാരമ് ഉയരത്യ വിഷ്ടിത്ാന് ൬൮
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ചത്ുരര
ത
സ്സര:ര
രമ് ച തശ സ്സര്:ക
യത് ത്ു ത്ാമ് രജനീമ് ഉഷയ ശ്രാഹ്മണാ യവത് രാരകാഃ
ത നമ് സഹ രാജ രുയരാഹിത്ാഃ ൧
ഉരത്്ുത : ഉര്ാ
അമാത്യ രല മുകയാ ശ്ച മുകയാ യയ നികമ സയ ച
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ര
രാകവ സയാ൭രിയഷകാ൭യര ത ശ്ര ീയമാണാ ്ുത സമ്ത്ാഃ
൨
ഉത്ിയത് വിമയല സൂയരയ രുയഷയ ച അരയാകയത് അഹനി
ലയക് ന കരടയക
ശ്രായപ് ത ജേ രാമ സയ ച ്ിത യത്
ര
പ
അരിയഷകായ രാമ സയ ത്വിയജവശ്ന്ത: ഉര കല്ിത്മ്
൩
ച
ര
കാമ്നാ
ജല കുമ്പാ ശ്ച രശ്ത് രീടമ് സവലശ്മ്ുത്മ്
രത് ശ്ച സമയകാ൭൭്ീത യരാണ രാസവരാ വയാശ്ക
ചരണാ
൪
മ
ര
കങ്കാ യമുനയയാഃ രുണയാത്് സമ്മാത്്
ആശ്ഹുത്മ് ജലമ്
യാ ശ്ചാ൭നയാഃ സരിത്ഃ രുണയാ ശ്ഹത്ാഃ കൂരാഃ സരാമ്ിസ ച
൫
ശ്രാകവാഹാ യശ്ചാര്ത്വ വാഹാ ശ്ച ത്ിരയ കവാഹാഃ
സമാഹിത്ാഃ
ത്ാരയ വശ്ച വാ൭൭ശ്ഹുത്മ് യത്ായമ് സമുയശ്ത്രയ ശ്ച
സരവരഃ ൬
ച രാജത്ാ:
സ ലാജാ: ക്ഷീരിരി ശ്ചന്നാ കടാ: കാമ്ന
രയത്മാത്ല
പ യുത്ാ രാമ്ിത രൂരാ:
ണ രരമ വാരിണാ ൭
ക്ഷൗശ്ത്മ് ത്ത്ി ശ്കുത്മ് ലാജാ ത്രാഃ
പ സുമനസഃ രയഃ
യവരയാ വശ്ചവ രുരാചാരാ: സരവാ൭൭രരണ രൂഷിത്ാ: ൮
ചശ്ന്താമ്ുശ വികച ശ്രകയമ് രാണ്ടുരമ് രത് ന രൂഷിത്മ്
സജ്ജമ് ത്ിഷ്ടത്ി രാമ സയ വാല വയജനമ് ഉത്തമമ് ൯
ര
ചശ്ന്ത മണ്ടല സമ്ാരമ്
ആത്രശ്ത്മ് ച രാണ്ടുരമ്
സജ്ജമ് ത്യുത്ികരമ് ശ്രീമത്൭രിയഷക രുരശ്്ുര ത്മ് ൧0
രാണ്ടുര ശ്ച ശ്വുഷഃ സജ്ജഃ രാണ്ടുയരാ൭രവ ശ്ച
സു്ിത ത്ഃ
ശ്രശ്സുത് ശ്ച കജഃ ശ്രീമാന് ഔരവാഹയഃ ശ്രത്ീക്ഷയത്
൧൧
അഷ്ടൗ കനയാ ശ്ച മാങ്കളയാ സരവാ൭൭രരണ രൂഷിത്ാഃ
വാത്ിശ്ത്ാണി ച സരവാണി വന്തിന ശ്ച ത്ത്ാ൭രയര ൧൨
ഇക്ഷവാകൂണാമ് യത്ാ രായജയ സശ്മ്പിയയത്ാ൭രിയഷചനമ്
ത്ത്ാ ജാത്ീയമ് ആത്ായ രാജ രുശ്ത്ാ൭രിയഷചനമ് ൧൩
യത് രാജ വചനാത്് ത്ശ്ത് സമയവത്ാ മഹീരത്ിമ്
അരരയയന്താ൭ശ്രുവന് യകാ നു രായേ ന
ശ്രത്ിരാത്യയത്് ൧൪
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ന രരയാമ ശ്ച രാജാനമ് ഉത്ിത് ശ്ച ത്ിവാകരഃ
യൗവ രാജയാ൭രിയഷക ശ്ച സയജ്ജാ രാമ സയ ത്ീമത്ഃ ൧൫
ഇത്ി യത്ഷു ശ്രുവായണഷു സാരവരൗമാന് മഹീരത്ീന്
അശ്രവീത്് ത്ാന് ഇത്മ് സരവാന് സുമയശ്ന്താ രാജ
സശ്ത്ുര ത്ഃ ൧൬
രാമമ് രായോ നിയയായകന ത്വരയാ ശ്ര്ിത യത്ാ
സ്മയ൭ഹമ്
രൂജയാ രായോ രവമ് ത ്ുത രാമ സയ ച വിയരഷത്: ൧൭
മ
അയമ് ശ്രുച്ചാമി വചനാത്് സുകമ് ആയുഷ്ത്ാമ്
അഹമ്
രാേഃ സശ്മ്പത്ിരുത്തസയ യത്് ച അനാകമന കാരണമ്
൧൮
ഇത്യുക്തവാ അന്തഃരുര ത്വാരമ് ആജകാമ രുരാണവിത്്
സത്ാ൭൭സക്തമ് ച ത് യത്വശ് മ സുമശ്മ്:ത ശ്രവിയവര ഹ ൧൯
ശ ശ്രവിരയ സ വിരാമ്പയത്:
ത്ുഷ്ടാവാ൭സയ ത്ത്ാ വമ്മ്
രയനീയമ് നയരശ്മ് ത സയ ത്ത്ാ൭൭സാത്യ വയത്ിഷ്ടത് ൨0
ര ണിമ്
യസാ൭രയാ൭൭സാത്യ ത്ു ത്യത്വശ് മ ത്ിര്ര
ത
അമ്രാ
ആരീരി:പ കുണ യുക്താരി: അരിത്ുഷ്ടാവ രാകവമ് ൨൧
യസാമ സൂരയൗ ച കാകുത്സത രിവ വവശ്രവണാ വ൭രി
വരുണ ശ്ചാ൭ക്ിന രിശ്മ് ത ശ്ച വിജയമ് ശ്രത്ിരമ്ുത യത് ൨൨
കത്ാ രകവത്ീ രാശ്ത്ി: ശ്കുത്മ് ശ്കുത്യ മിത്മ് ത്വ
രുത്യസവ ശ്നുര രാരൂല
ത കുരു കാരയമ് അനന്തരമ് ൨൩
ശ്രാഹ്മണാ രല മുകയാ ശ്ച വനകമാ ശ്ചാ൭൭കത്ാ ശ്നുര
ത്രനമ്
ശ്രത്ികാമ്ക്ഷയന്ത ശ്രത്ിരുത്യസവ രാകവ ൨൪
ശ
്ുത വന്തമ് ത്മ് ത്ത്ാ സൂത്മ് സുമശ്ന്തമ് മശ്ന്ത യകാവിത്മ്
ശ്രത്ിരുത്യ ത്യത്ാ രാജാ ഇത്മ് വചനമ് അശ്രവീത്് ൨൫
രാമ മാ൭൭നയ സൂയത് ത്ി യത് സയ൭രിഹിയത്ാ൭നയാ
കിമിത്മ് കാരണമ് യയന മ മാ൭ോ ശ്രത്ിഹനയയത് ൨൬
ത
ന വചവ സശ്മ്പസുയപ്ാ൭ഹമ്
ആനയയത്് ആരു രാകവമ്
ഇത്ി രാജാ ത്രരത്ഃ സൂത്മ് ത്ശ്ത് അനവരാത്് രുനഃ ൨൭
സ രാജ വചനമ് ശ്രുത്വാ രിരസാ ശ്രത്ിരൂജയ ത്മ്
നിരകാമ
ശ്നുരാ൭൭വാസാത്് മനയമാനഃ ശ്രിയമ് മഹത്് ൨൮
ജ
ശ്രരയന്നാ രാജ മാരമ്
ര ച രത്ാകാ ത്വജ യരാരിത്മ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ്ഹുഷ്ട: ശ്രമുത്ിത് സ്സൂയത്ാ ജകാ മാ൭൭രു വിയലാകയന്
൨൯
സ സൂത് ്ശ്ത ത് രുശ്രാവ രാമാ൭ത്ി കരണാഃ കത്ാഃ
അരിയഷചന സമയുക്താ: സരവ യലാക സയ ശ്ഹുഷ്ടവത്്
൩0
ത്യത്ാ ത്ത്ര ശ രുചിരമ് വകലാസ സശ്ത്ുര ശ്രരമ്
രാമ യവശ് മ സുമശ്ന്ത ്ുത രശ്ക യവശ് മ സമ ശ്രരമ് ൩൧
മഹാ കവാട രിഹിത്മ് വിത്രിത രത് യരാരിത്മ്
കാഞ്ചന ശ്രത്ിവമകാശ്കമ് മണി വിശ്ത്ുമ യത്ാരണമ്
൩൨
ത യമരു കുയഹാരമമ്
രാരത്ാ൭ശ്ര കന ശ്രകയമ് ത്ീപ്മ്
ര
മണിരി: വര മാലയാനാമ് സുമഹത്ിപ : അലശ്മ്ുത്മ്
൩൩
ത
മുക്താ മണിരി: ആകീരമ്
ത്ൂരിത്മ്
ണ ചമ്നാ൭കരു
ത
കമ്ാന്
മയനാോന് വിശ്സുജുത്് ത്ാരുരമ്
രികരമ് യത്ാ
ത
൩൪
സാരവസ ശ്ച മയൂവര ശ്ച നിനത് ത്ിപ രവിരാജിത്മ്
സുശ്കുത് ഈഹാശ്മുക ആകീരമ്
ണ സുകീരമ്
ണ രക്തിരി
ത ാ ൩൫
്ത്
മന ശ്ചക്ഷു ശ്ച രൂത്ാനാമാ൭൭ത്ത് ത്തിക് മ യത്ജസാ
ര സമ്ാരമ്
ര
ചശ്മ് ത രാ്ര
കുയരര രവയനാരമമ് ൩൬
മയഹശ്മ് ത ത്ാമ ശ്രത്ിമമ് നാനാ രക്ഷി സമാകുലമ്
യമരു ശ്രുമ് ര സമമ് സൂയത്ാ രാമ യവശ് മ ത്ത്ര ശ ഹ ൩൭
ജ കാരിരി:
ഉര്ിത വത്: സമാ൭൭കീരമ്
ണ ജവന രമ്ലി
ഉരാത്ായ സമാശ്കാവമ് ത : ത്ത്ാ ജാനരവത് രവന:
൩൮
ജ
ര
രാമാ൭രിയഷക സുമുവക രുേുവക സ്സമലശ്മ്ുത്മ്
മഹാ യമക സമ ശ്രകയ മുത്ശ്കമ് സു വിരൂഷിത്മ് ൩൯
നാനാ രത് ന സമാ കീരമ്
ണ കുപ് ജ വകരാത്കാ ശ്വുത്മ് ൪0
സ വാജി യുയക്തന രയത്ന സാരത്ി:
നരാകുലമ് രാജകുലമ് വിയലാകയന്
വരൂത്ിനാ രാമ ശ്കുഹാ൭രി രാത്ിനാ
ജ
രുരസയ സരവസയ മനാമ്ിസ രമ്യന്
൪൧
ത്ത്ഃ സമാസാത്യ മഹാ ത്നമ് മഹത്്
ശ്രശ്ഹുഷ്ട യരാമാ സ രരൂവ സാരത്ിഃ
പ
ശ്മുവക: മയൂവര ശ്ച സമാകു യലാല്ണമ്
Page 57 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ്കുഹമ് വരാ൭ര്ഹസയ രചീ രയത് രിവ ൪൨
ര
സ ത്ശ്ത് വകലാസ നിരാ: സവലശ്മ്ുത്ാ:
ശ്രവിരയ കക്ഷയാ ശ്്ിത ത്രാ൭൭ലയയാരമാ:
ശ്രിയാ ന്നരാന് രാമ മയത് ്ിത ത്ാന് രഹൂന്
അയരാഹയ രുത്താമ് ത മുര്ിത യത്ാ രത്ീ ൪൩
സ ത്ശ്ത് രുശ്രാവ ച ഹര്ഷ യുക്താ
രാമാ രിയഷകാ൭ര ത ശ്കുത്ാ ജനാനാമ്
ര
നയരശ്മ് ത സൂയനാര൭രി മമ്ളാ൭ര
ാ:
ത
സ്സരവ സയ യലാക സയ കിര: ശ്രശ്ഹുഷ്ട : ൪൪
മയഹശ്മ് ത സത്മ ശ്രത്ിമമ് ത്ു യവശ് മ
രാമ സയ രമയമ് ശ്മുക രക്ഷി ജുഷ്ടമ്
ത്ത്ര ശ യമയരാ രിവ ശ്രുമ് ര മുച്ചമ്
വിശ്രാജമാനമ് ശ്രരയാ സുമശ്മ്:ത ൪൫
ജ കാരവക ശ്ച
ഉര്ിത വത് രമ്ലി
യസാരായവന രാനരവത്
ശ്ച മവര്ത്യ:
ജ
യകാടയാ രത്ാവര ത ശ്ച വിമുക്ത യാവന:
സമാകുലമ് ത്വാര രത്മ് ത്ത്ര ശ ൪൬
ത്യത്ാ മഹാ യമക മഹീത്രാരമ്
ര
ശ്രരിന്നമ൭ത്യമ്ുര
മ൭ശ്രസഹയമ്
രാമൗരവാഹയമ് രുചിരമ് ത്ത്ര ശ
ജ
രശ്ത്ുമ്യമ്
നാക മുത്ശ്ക കായമ് ൪൭
ര
ജ
സവലശ്മ്ുത്ാന്
സാ൭രവ രത്ാന് സകുമ്രാന്
അമാത്യ മുകയാന് രത്ര ശ്ച വല്ലരാന്
ത :
വയയരാഹയ സൂത് സ്സഹിത്ാന് സമമ്ത്
ത
സശ്മുത്ത മമ്:രുര
മാ൭൭വിയവര ൪൮
ത്ത്൭ശ്ത്ികൂടാ൭ചല യമക സന്നിരമ്
ര
മഹാ വിമായനാത്തമ യവശ് മ സമ്വത്്
അ വാരയമാണഃ ശ്രവിയവര സാരത്ിഃ
ശ്രരൂത് രത്മ
൪൯
ന ് മകയരാ യത്ാ൭൭രവമ്
ണ
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട രമ് ച ത്ര
സ്സര:ര
യഷാടശ സ്സര്:ക
സ ത്ത്് അന്തഃരുര ത്വാരമ് സമത്ീത്യ ജനാ൭൭കുലമ്
ശ്രവിവിക്താമ് ത്ത്ഃ കക്ഷയാമ് ആസസാത് രുരാണവിത്് ൧
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ്രാസ കാരുക
രിശ്രത്ിപ : യുവരി: ശ്മുഷ്ട കുണ്ടവലഃ
മ
അശ്രമാത്ിരി: ഏകാവശ്കഃ സവ൭നുരവക്ത:
അത്ിഷ്ടിത്ാമ് ൨
ത്ശ്ത് കാഷായിയണാ ശ്വുത്താന് യവശ്ത് രാണീന്
ര
സവലശ്മ്ുത്ാന്
ത്ത്ര ശ വിഷ്ടിത്ാന് ത്വാരി ശ്്യത ത്യക്ഷാന്
സുസമാഹിത്ാന് ൩
യത് സമീക്ഷയ സമായാന്തമ് രാമ ശ്രിയ ചികീര്ഷവഃ
സഹയസാ ത്ത്
പ ിത്ാ സ്സയരവ സവാസയന രയ: സസശ്മ്പമാ:
൪
ത്ാന് ഉവാച വിനീത്ാത്മാ സൂത് രുശ്ത്: ശ്രത്ക്ഷിണ:
ക്ഷിശ്ര മാ൭കയാത് രാമായ സുമയശ്മ്ാത ത്വാരി ത്ിഷ്ടത്ി
൫
ര രരു:ത ശ്രിയ ചികീര്ഷവ:
യത് രാമ മുര സമ്മയ
സഹ രാരയായ രാമായ ക്ഷിശ്രമ് ഏവാ൭൭ചചക്ഷിയര ൬
ശ്രത്ിയവത്ിത്മ് ആോയ സൂത്മ് അരയന്തരമ് രിത്ുഃ
ത്വശ്ത്വ ആനായയാ മാസ രാകവഃ ശ്രിയ കാമയയാ ൭
ര
ര
ത്മ് വവശ്രവണ സമ്ാരമ്
ഉരവിഷ്ടമ് സവലശ്മ്ുത്മ്
ത്ത്ര ശ സൂത്ഃ രരയയങ്ക സൗവയര ണ യസാത്തര ച്ചയത് ൮
വരാഹ രുത്ിരാ൭൭യരണ രുചിനാ ച സുകന്തിനാ
ത രരായര്ത്യന ചന്തയനന രരമ്രമ്
ത
അനുലിപ്മ്
൯
ത ാ
്ിത ത്യാ രാര്രവത് ശ്ചാ൭രി വാല വയജന ഹ്യ
ഉയരത്മ് സീത്യാ രൂയ ശ്ചിശ്ത്യാ രരിനമ് യത്ാ ൧0
ത്മ് ത്രന്തമ് ഇവാ൭൭ത്ിത്യമ് ഉരരന്നമ് സവ യത്ജസാ
വവയന്ത വരത്മ് വന്തീ നിയമയോ വിനീത്വത്് ൧൧
ശ്രാഞ്ല
ജ ി ്ുത സുകമ് ശ്രുഷ്ടവാ വിഹാര രയനാ൭൭സയന
രാജ രുശ്ത്മ് ഉവായചത്മ് സുമയശ്ന്താ രാജ സശ്ത്ുര ത്ഃ ൧൨
കൗസലയാ സുശ്രജാ രാമ രിത്ാ ത്വമ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് ഇച്ചത്ി
മഹിഷയാ സഹ വകയകയ്യാ കമയത്ാമ് ത്ശ്ത് മാചിരമ്
൧൩
ഏവമ് ഉക്ത ്ുത സമ്ശ്ഹുയഷ്ടാ നര സിമ്യഹാ മഹാ
ത്യുത്ിഃ
ത്ത്ഃ സമ്മാനയാ മാസ സീത്ാമ് ഇത്മ് ഉവാച ഹ ൧൪
യത്വി യത്വ ശ്ച യത്വീ ച സമാകമയ മത്൭ന്തയര
Page 59 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
ച
മശ്ന്തയയ യത് ശ്ത്ുവമ് കിമ്ിത്്
അരിയഷചന സമ്ഹിത്മ്
൧൫
ലക്ഷയിത്വാ ഹയ൭രിശ്രായമ് ശ്രിയ കാമാ സുത്ക്ഷിണാ
ച
സയമ്ാത്യത്ി
രാജാനമ് മത്൭രമ്
ത മത്ിയരക്ഷയണ ൧൬
സാ ശ്രശ്ഹുഷ്ടാ മഹാ രാജമ് ഹിത് കാമാ൭നു വരിനീ
ത
ജനനീ ചാ൭ര ത കാമാ യമ യകകയാത്ി൭രയത് സ്സുത്ാ ൧൭
ത്ിഷ്ടയാ കലു മഹാ രായജാ മഹിഷയാ ശ്രിയയാ സഹ
ത ശ്രാഹിയണാത്തൂത്മ് അര ത കാമകരമ് മമ ൧൮
സുമശ്മ്മ്
യാശ്ത്ുരീ രരിഷ ത്തശ്ത് ത്ാശ്ത്ുയരാ ത്ൂത് ആകത്ഃ
ശ്ത്ുവമ് അവത്യവ മാമ് രാജാ യൗവ
രായജയ൭രിയഷക്ഷയത്ി ൧൯
ഹന്ത രീശ്കമ് ഇയത്ാ കത്വാ ശ്ത്ക്ഷയാമി ച മഹീരത്ിമ്
സഹ ത്വമ് രരിവായരണ സുകമ് ആസവ രമസവ ച ൨0
രത്ി സമ്മാനിത്ാ സീത്ാ രരാരമ്
അസിയത്ക്ഷണാ
ത
ആത്വാരമ് അനു വശ്വാജ മങ്കളാ നയരിത്ത്യുഷീ ൨൧
രാജയമ് ത്വിജാത്ിരി രുഷ്ടമ്
രാജസൂയാ൭രിയഷചനമ്
ജ
കരുത മര്ഹത്ി യത് രാജാ വാസവ യസയവ യലാക ശ്കുത്് ൨൨
ത്ീക്ഷിത്മ് ശ്വത് സമ്പന്നമ് വരാ൭ജിന ത്രമ് രുചിമ്
കുരമ് ര ശ്രുമ് ര രാണിമ് ച രരയ0ത്ീ ത്വാമ് രജാമയ൭ഹമ്
൨൩
രൂരവമ് ത്ിരമ് വശ്ജ ത്യരാ ത്ക്ഷിണാമ് രാത്ു യത് യമ:
വരുണ: രശ്ചിമാ മാരാമ് ത്യനര ്ൂത ത്തരാമ് ത്ിരമ് ൨൪
ര
അത് സീത്ാമ് അനുോരയ ശ്കുത് കൗത്ുക മമ്ള:
ത
നിശ്ചശ്കാമ സുമയശ്മ്ണ
സഹ രായമാ നിയവരനാത്് ൨൫
ര സിമ്യഹാ കിരി കുഹാ യര:
രരവത്ാ ത്ിവ നിശ്ഷ്മയ
മ
ജ രുടമ്
ലക്ഷ്ണമ്
ത്വാരി യസാ൭രരയത്് ശ്രഹവാമ്ലി
്ിത ത്മ് ൨൬
അത് മത്യമ കക്ഷയായാമ് സമാകമയ സുശ്ഹുജ്ജവന:
സ സരവാന് അരിയനാ
ശ്ത്ുഷ്ടവാ സയമത്യ
ത
ശ്രത്ിനന്തയ ച ൨൭
ര
ത്ത്ഃ രാവക സമ്ാരമ്
ആരുയരാഹ രയത്ാ ത്തമമ്
ത ൨൮
വവയാശ്കമ് രുരുഷ വയായശ്കാ രാജത്മ് രാജ നമ്ന:
യമകനാത്0 അസമ്പാത്മ് മണി യഹമ വിരൂഷിത്മ്
ണ
മുഷ്ന്തമ്
ഇവ ചക്ഷൂമ്ഷി ശ്രരയാ യഹമ വരസമ്
൨൯
ച
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അയയാത്യ കാമ്:ട
കയരണു രിരു കവല് പ ശ്ച യുക്തമ് രരമ വാജിരിഃ
ഹരി യുക്തമ് സഹശ്സായക്ഷാ രത്മ് ഇശ്ന്ത ഇവാ൭൭രുകമ്
ത യ രാകയവാ ജവലിത്ഃ ശ്രിയാ
ശ്രയയൗ ത്ൂരമ്
ണ ആ്ാ
൩0
സ രരനയ
ഇവാ൭൭കായര സവനവാന് അരിനാത്യന്
ജ
നിയകത്ാന് നിരയയൗ ശ്രീമാന് മഹാ൭ശ്രാത്് ഇവ ചശ്ന്തമാഃ
൩൧
മ
ചശ്ത് ചാമര രാണി ്ുത ലക്ഷ്യണാ
രാകവാ൭൭നുജഃ
ത യ ശ്രുഷ്ടത്ഃ ൩൨
ജുയകാര ശ്രാത്രമ് ശ്രാത്ാ രത്മ് ആ്ാ
ത്യത്ാ ഹലഹലാ രപ്:ത ത്ുമുലഃ സമജായത്
ര
ത്സയ നിശ്ഷ്മമാണ
സയ ജനൗക സയ സമന്തത്ഃ ൩൩
ത്യത്ാ ഹയ വരാ മുകയാ നാകാ ശ്ച കിരി സന്നിരാ:
ത ാ രാമമ് രത്യരാ൭ത് സഹശ്സര: ൩൪
അനുജക്ുമ ്ത്
ത
അശ്കത് ശ്ചാ൭സയ സന്നത്താ ശ്ചമ്നാ൭കരു
രൂഷിത്ാ:
സ
കട് ര ചാര ത്രാ േൂരാ ജക്ുമ രാ൭൭രമ്യവാ
ജനാ: ൩൫
ത
ത്യത്ാ വാത്ിശ്ത് രപ്ാത ശ്ച ്ുത ത്ി രപ്ാത ശ്ച വമ്ിനാമ്
സിമ്ഹ നാത്ാ ശ്ച രൂരാണാമ് ത്ത്ാ രുശ്രുവിയര രത്ി ൩൬
ത രി രൂഷിത്ാരി
ത
ഹര്മയ വാത്ായന ്ാ
സ്സമമ്ത്:
പ
പ
ത
കീരയമാണ സ്സ രുഷ്ൗവക
രയയൗ ശ്്ീത രി രരിമ്മ:
൩൭
രാമമ് സരവ അനവത്യായമ്ാര രാമ രിശ്രീഷയാ ത്ത്:
ത : ക്ഷിത്ി ്ാ
ത ശ്ച
വയചാരി രവശ്കയ: ഹര്മയ്ാ
ത
വവമ്ിയര
൩൮
ത
ത
നൂനമ് നമ്ത്ി
യത് മാത്ാ കൗസലയാ മാശ്ത്ു നമ്നാ
രരയമ്ീത സിത്ത യാശ്ത്മ് ത്വാമ് രിശ്ത്യമ് രാജയമ൭വ
്ിത ത്മ് ൩൯
ത
ത
സരവ സീമമ്ിനീരയ
ശ്ച സീത്ാമ് സീമമ്ിനീമ്
വരാമ്
അമനയമ് ത ഹി ത്ാ നാ൭൭യരയാ രാമ സയ ശ്ഹുത്യ ശ്രിയാമ്
൪0
ത്യാ സുചരിത്മ് യത്വയാ രുരാ നൂനമ് മഹ ത്തര:
ര രാമ സയമയാക മാര യാ
യരാഹിണീവ രാരായമ്ന
൪൧
ര
ഇത്ി ശ്രാസാത് ശ്രുയമ്ഷു
ശ്രമത്ാരി രയരാത്തമഃ
ന
രുശ്രാവ രാജ മാര ര ് ത : ശ്രിയാ വാച ഉത്ാശ്ഹുത്ാ: ൪൨
സ രാകവ ്ശ്ത ത് കത്ാ ശ്രലാരമ്
Page 61 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
രുശ്രാവ യലാകസയ സമാകത്സയ
ആത്മാ൭ത്ികാരാ വിവിത്ാ ശ്ച വാചഃ
ശ്രശ്ഹുഷ്ട രൂരസയ രുയര ജനസയ ൪൩
ഏഷ ശ്രിയമ് കച്ചത്ി രാകയവാ൭ത്യ
രാജ ശ്രസാത്ാത്് വിരുലാമ് കമിഷയന്
ഏയത് വയമ് സരവ സശ്മുത്ത കാമാ
ത
യയഷാമ് അയമ് യനാ രവിത്ാ ശ്രരാ്ാ
൪൪
ലായരാ ജനസയാ൭സയ യയത്ഷ സരവമ്
ശ്രരത്സയയത് രാശ്ഷ്ടമ് ഇത്മ് ചിരായ
ച ജാത്ു കശ്ചിത്്
ന ഹയ൭ശ്രിയമ് കിമ്ന
രയരയന്ന ത്ുഃകമ് മനുജാ൭ത്ിയര൭്ിമ ന്
൪൫
സ യകാഷ വത്ിപ ശ്ച ഹവയഃ സ നാവകഃ
രുരസ്സവരഃ സവ്ിത ക സൂത് മാകവത്ഃ
മഹീയമാനഃ ശ്രവവര ശ്ച വാത്വക:
അരിഷ്ടുയത്ാ വവശ്രവയണാ യത്ാ യയൗ ൪൬
ര
കയരണു മാത്ങ്ക രത്ാ൭രവ സമ്ുലമ്
മഹാ ജനൗവകഃ രരിരൂര ണ ചത്വരമ്
ച
ശ്രരൂത് രത്മ
ന ് രഹു രണയ സമ്യമ്
ത്ത്ര ശ രായമാ രുചിരമ് മഹാ രത്മ് ൪൭
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട യഷാടര
സ്സര:ര
സപ് ത തശ സ്സര്:ക
ത യ സശ്മ്പശ്ഹുഷ്ട സുശ്ഹുജ്ജനഃ
സ രായമാ രത്മ് ആ്ാ
രത്ാകാ ത്വജ സമ്പന്നമ് മഹാര്ഹാ൭കരു ത്ൂരിത്മ്
അരരയന് നകരമ് ശ്രീമാന് നാനാ ജന സമാകുലമ് ൧
ര
സ ശ്കുവഹ: അശ്ര സമ്ാവരഃ
രാണ്ടുവര:
ഉരയരാരിത്മ്
രാജ മാരമ്
ര യയൗ രായമാ മയത്യനാ൭കരു ത്ൂരിത്മ് ൨
ത
ച
ചമ്നാനാമ്
ച മുകയാനാമ് അകരൂണാമ് ച സമ്വയ:
ത
ഉത്തമാനാമ് ച കമ്ാനാമ്
ക്ഷൗമ യകാരാ൭മ്പര സയ ച ൩
പ ടിവക ര൭രി
അവിത്താരി ശ്ച മുകയാരി രുത്തവമ ്ാ
ത ് രാജരത്മ് ഉത്തമമ് ൪
യരാരമാനമ് അസമ്പാവത് ്മ
സശ്മവുത്മ് വിവിവത്ഃ രവണയ രവക്ഷയ:
പ
ഉച്ചാവവച: അരി
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്ത്ര ശ ത്മ് രാജരത്മ് ത്ിവി യത്വരത്മ് യത്ാ ൫
ത
ത്ത്യ൭ക്ഷത് ഹവി രാവജ:
ത്ൂവര: അകരു ചമ്വന:
ല
നാനാ മായലയാര കവമ് ത ശ്ച സത്ാ൭രയരിത്
ചത്വരമ്
ച
൬
ആരീരവാത്ാന് രഹൂന് ശ്രുണവന് സുശ്ഹുത്ിപ ഃ
സമുത്ീരിത്ാന്
യത്ാ൭ര്ഹമ് ചാ൭രി സമ്പൂജയ സരവാന് ഏവ നരാന് യയൗ ൭
രിത്ാമവഹ: ആചരിത്മ് ത്വത്വ ശ്രരിത്ാമവഹഃ
അത്യ ഉരാത്ായ ത്മ് മാരമ്
ര അരിഷിയക്താ൭നുരാലയ ൮
യത്ാ ് മ ലാലിത്ാഃ രിശ്ത്ാ യത്ാ രൂവരവഃ രിത്ാമവഹഃ
ത്ത്ഃ സുകത്രമ് സയരവ രായമ വത്സയാമ രാജനി ൯
അലമ് അത്യ ഹി രുയക്തന രരമാവര:ത അലമ് ച നഃ
യത്ാ രരയാമ നിരയാന്തമ് രാമമ് രായജയ ശ്രത്ിഷ്ടിത്മ് ൧0
ത്യത്ാ ഹി ന ശ്രിയത്രമ് നാനയത്് കിമ്ിച ത്വ
പ ിഷയത്ി
യത്ാ൭രിയഷയകാ രാമ സയ രായജയനാ൭മിത് യത്ജസഃ ൧൧
ഏത്ാ: ച അനയാ ശ്ച സുശ്ഹുത്ാമ് ഉത്ാസീനഃ കത്ാഃ രുരാഃ
ആത്മ സമ്പൂജനീഃ ശ്രുണവന് യയൗ രായമാ മഹാ രത്മ് ൧൨
മ ന് മനഃ കശ്ചി ച്ചക്ഷുഷീ വാ നയരാത്തമാത്്
ന ഹി ത്്ാ
ന ത്ി അരാശ്കഷ്ടുമ് അത്ിശ്കായന്ത൭രി
നരഃ രയക്ാ
രാകയവ ൧൩
യ ശ്ച രാമമ് ന രയരയ ത്തു യമ് ച രായമാ ന രരയത്ി
ത
നിമ്ിത്
സ്സ വയസ യല്ലായക സവാ൭൭ത്മാ യരയനമ്
വികര്ഹിയത് ൧൪
സയരവഷാമ് ഹി സ ത്രാ൭൭ത്മാ
വരാനാമ്
കുരുയത് ത്യാമ്
മ
ണ
ത നാമ് യത്ന യത് ത്മ് അനുശ്വത്ാഃ
ചത്ുരാമ്
ണ ഹി വയഃ ്ാ
൧൫
പ
ചത്ുഷ്ത്ാന്
യത്വരത്ാമ് വശ്ചത്യാ നയാ൭൭യത്നാനി ച
ശ്രത്ക്ഷിണമ് രരിഹരന് ജകാമ ശ്നുരയത് സ്സുത്: ൧൬
ര
സ രാജകുലമ് ആസാത്യ യമക സയമ്ാരവമ
േുവര:
ശ്രാസാത് ശ്രുവമ്:ര വിവിവത്: വകലാസ
രികയരാരവമ: ൧൭
ട
ആവാരയത്ിപ രകനമ്
വിമാവന രിവ രാമ്ുവര:
ര
ര
വരമാന
ശ്കുവഹ ശ്ചാ൭രി രത് ന ജാല രരിശ്ഷ്ുവത്ഃ
ത
൧൮
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്ത്് ശ്രുത്ിവയാമ് ശ്കുഹ വരമ് മയഹശ്മ് ത രവയനാരമമ്
രാജ രുശ്ത്ഃ രിത്ു യരവശ് മ ശ്രവിയവര ശ്രിയാ ജവലന് ൧൯
സ കക്ഷയാ ത്വനിരി രുപ്
ര ാത ്ിത യശ്സാ൭ത്ിശ്കമയ
വാജിരി:
രത്ാത്ി: അരയര കയക്ഷയ യത്വ ജകാമ നയരാത്തമ: ൨0
സ സരവാഃ സമത്ിശ്കമയ കക്ഷയാ ത്രരത്ാ൭൭ത്മജഃ
സന്നിവര്ത്യ ജനമ് സരവമ് രുത്ത അന്തഃരുരമ്
അരയകാത്് ൨൧
ത്ത്ഃ ശ്രവിയഷ്ട രിത്ു ര൭ന്തികമ് ത്ത്ാ
ജനഃ സ സയരവാ മുത്ിയത്ാ ശ്നുരാത്മയജ
ശ്രത്ീക്ഷയത് ത്സയ രുനഃ ശ്ച നിരമമ്
ര
യയത്ാത്യമ് ചശ്ന്തമസഃ സരിത്ത്
പ ിഃ ൨൨
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട സപ് ത ത്ര
സ്സര:ര
അഷ്ടാതശ സ്സര്:ക
സ ത്ത്രാ൭൭സയന
രായമാ നിഷണ്ണമ് രിത്രമ് രുയര
ശ
വകയകയീ സഹിത്മ് ത്ീനമ് മുയകന രരിരുഷയത്ാ ൧
സ രിത്ു ശ്ചരണൗ രൂരവമ് അരിവാത്യ വിനീത്വത്്
ത്യത്ാ വവയന്ത ചരണൗ വകയകയ്യാഃ സുസമാഹിത്ഃ ൨
രായമ ത്യുക്തവാ ച വചനമ് രാഷ് പ രരയാകു യലക്ഷണഃ
രരാക ശ്നുരത്ി രീയനാ
ന ഈക്ഷിത്ുമ് നാ൭രിരാഷിത്ുമ്
ത
൩
ത്ത്് അരൂരവമ് നരരയത് ശ്രുഷ്ടവാ
രൂരമ് രയാ൭൭വഹമ്
ത
രായമാ൭രി രയമ് ആരന്നഃ രത്ാ ശ്്ുപ യഷ്ടവവ രന്നകമ് ൪
ത ് യരാക സമ്ാര
ത
ഇശ്ന്തിവയ രശ്രശ്ഹുവഷ്ട ്മ
കരിത്മ്
ശ
നിരവസന്തമ് മഹാ രാജമ് വയത്ിത് ആകുല യചത്സമ് ൫
ഊരിമ മാലിനമ് അയക്ഷാരയമ് ക്ഷുരയന്തമ് ഇവ
സാകരമ്
ഉരപ്ലുത്മ് ഇവാ൭൭ത്ിത്യമ് ഉക്താ൭ശ്നുത്മ് രുഷിമ് യത്ാ ൬
പ ഹി രിത്ു ്മ
ത ് യരാകമ് ഉരത്ാരയന്
അചിന്തയ കല്മ്
ത
രരൂവ സശ്മപ്ത്രഃ
സമുശ്ത് ഇവ രരവണി ൭
ചിന്തയാ മാസ ച ത്ത്ാ രാമഃ രിശ്ത്ു ഹിയത് രത്ഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
കിമ്സവിത്൭വത്യ വ ശ്നുരത്ി ര ന മാമ്
ശ്രത്യ൭രിനന്തത്ി ൮
അനയത്ാ മാമ് രിത്ാ ശ്ത്ുഷ്ടവാ കുരിയത്ാ൭രി ശ്രസീത്ത്ി
ത്സയ മാമ് അത്യ സയശ്മ്പക്ഷയ കിമ് ആയാസഃ
ശ്രവരയത്
൯
ത
സ ത്ീന ഇവ യരാകാ൭൭യരാത വിഷണ്ണ വത്ന ത്യുത്ിഃ
വകയകയീമ് അരിവാ വത്യവ രായമാ വചനമ് അശ്രവീത്്
൧0
കച്ചിന് മയാ നാ൭രരാത്മ് അോനാത്് യയന യമ രിത്ാ
ത ് മമാ൭൭ചക്ഷവ ത്വമ് വച വവനമ്
കുരിത് ്ന
ശ്രസാത്യ ൧൧
അശ്രസന്ന മനാ: കിന്നു സത്ാ മാമ് ശ്രത്ി വത്സല:
വിവര ണ വത്യനാ ത്ീയനാ ന ഹി മാമ് അരിരാഷയത് ൧൨
രാരീയരാ മാനയസാ വാ൭രി കച്ചിത്് ഏനമ് ന രാത്യത്
ത
സമ്ായരാ
വാ൭രിത്ായരാ വാ ത്ുരരമ്
ഹി സത്ാ സുകമ്
ല
൧൩
ച
കച്ചിന് ന കിമ്ിത്്
രരയത് കുമായര ശ്രിയ ത്രയന
ശ
രശ്ത്ുയക് ന വാ മഹാ സയത്തവ മാശ്ത്ൂണാമ് വാ മമാ൭രുരമ്
൧൪
അയത്ാഷയന് മഹാ രാജമ് അകുരവന് വാ രിത്ു രവചഃ
മുഹൂരമ്
ത അരി യനയച്ചയമ് ജീവിത്ുമ് കുരിയത് ശ്നുയര ൧൫
യയത്ാ മൂലമ് നരഃ രയരയത്് ശ്രാത്ുരാവമ്
ഇഹാ൭൭ത്മനഃ
പ
കത്മ് ത്്ിമ ന് ന വയരത്
ത ശ്രത്യയക്ഷ സത്ി വത്വയത്
൧൬
ച
കച്ചിത്് യത് രരുഷമ് കിമ്ിത്്
അരിമാനാത്് രിത്ാ മമ
ഉയക്താ രവത്യാ യകായരന യശ്ത്ാ൭സയ ലുളിത്മ് മനഃ ൧൭
ഏത്ത്് ആചക്ഷവ യമ യത്വി ത്യത്തവന രരിശ്രുച്ചത്ഃ
കിമ് നിമിത്തമ് അരൂയരവാ൭യമ് വികായരാ മനുജാ൭ത്ിയര
൧൮
ഏവ മുക്തവാത്ു വകയകയീ രാകയവണ മഹാത്മനാ
ഉവാ യചത്മ് സുനിരജ്ജാ
ശ്ത്ുഷ്ടമാ൭൭ത്മ ഹിത്മ് വച: ൧൯
ല
ച
ന രാജാ കുരിയത്ാ രാമ വയസനമ് നാ൭സയ കിമ്ന
കിന്ിച േയനാ കത്മ് ത്സയ ത്വ ത്യ
പ ാ ന്നാ൭രി രാഷയത്
൨0
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ്രിയമ് ത്വാ മ൭ശ്രിയമ് വക്തുമ് വാണീ നാ൭യസയാര
വരയത്
ത
ത്ത്് അവരയമ് ത്വയാ കാരയമ് യ ത്൭യനനാ ശ്രുത്മ് മമ ൨൧
ഏഷ മഹയമ് വരമ് ത്ത്വാ രുരാ മാ മ൭രിരൂജയ ച
ത ാ
സ രശ്ചാച ത്തരയയത് രാജാ യത്ാ൭നയ: ശ്രാശ്കുത് ്ത്
൨൨
അത്ിശ്സുജയ ത്ത്ാമി ഇത്ി വരമ് മമ വിരാമ്പത്ി:
ത
സ നിര൭രമ്
ഇച്ചത്ി ൨൩
ത കത് ജയല യസത്ുമ് രമ്ിത്ുമ്
ത്രമൂല
മിത്മ് രാമ വിത്ിത്മ് ച സത്ാമ് അരി
മ
ത്ത്് സത്യമ് ന ത്യയജ ശ്ത്ാജാ കുരിത് സ്ത്വശ്ത്ുര യത് യത്ാ
൨൪
യത്ി ത് ത്വക്ഷയയത് രാജാ രുരമ് വാ യത്ി വാ൭രുരമ്
കരിഷയസി ത്ത് സ്സരവ മാകയാസയാമി രുന സ്ത്വ൭ഹമ്
൨൫
യത്ി ത്വ൭രിഹിത്മ് രാോ ത്വയി ത് ന്ന വിരത്സയയത്
ത്യത്ാ൭ഹമ൭രി ത്ാസയാമി ന യഹയഷ ത്വയി വക്ഷയത്ി
൨൬
ഏത് ത്തു വചനമ് ശ്രുത്വാ വകയകയ്യാ സമുത്ാശ്ഹുത്മ്
ത മ് യത്വീമ് ശ്നുര സന്നിത്ൗ
ഉവാച വയത്ിയത്ാ രാമ ്ാ
൨൭
അയഹാ ത്ി ങ്ാ
ന ൭ര്ഹയസ യത്വി വക്തുമ് മാ മീശ്ത്ുരമ് വച
:
അഹമ് ഹി വചനാത്് രാേഃ രയത്യമ് അരി രാവയക
ണ മയജ്ജയമ് അരി
രക്ഷയയയമ് വിഷമ് ത്ീക്ഷ്മ്
ചാ൭൭രയവ
൨൮
ണ
നിയുക്ത: കുരുണാ രിശ്ത്ാ ശ്നുയരണ ച ഹിയത്ന ച ൨൯
ത്ത്് ശ്രൂഹി വചനമ് യത്വി രായോ യത്്
അരികാമ്ക്ഷിത്മ്
കരിയഷയ ശ്രത്ിജായന ച രായമാ ത്വി രാ൭രി
രാഷയത് ൩0
ന
ത്മ് ആരവ
ജ സമായുക്തമ് അനാരയാ സത്യ വാത്ിനമ്
ഉവാച രാമമ് വകയകയീ വചനമ് ശ്രുര ത്ാരുണമ് ൩൧
രുരാ യത്വാ൭സുയര യുയത്ത രിശ്ത്ാ യത് മമ രാകവ
രക്ഷിയത്ന വരൗ ത്ത്തൗ സരയലയന മഹാ രയണ ൩൨
ത്ശ്ത് യമ യാചിയത്ാ രാജാ രരത് സയാ൭രിയഷചനമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
കമനമ് ത്ണ്ടകാ൭രയണയ ത്വ ചാ൭വത്യവ രാകവ ൩൩
യത്ി സത്യ ശ്രത്ിേമ് ത്വമ് രിത്രമ് കരുമ്
ത ഇച്ചസി
ആത്മാനമ് ച നര യശ്രഷ്ട മമ വാകയമ് ഇത്മ് ശ്രുണു ൩൪
സ ന്നിയത്യര രിത്ു ്ിത ഷ്ട യത്ാ യത്ന ശ്രത്ിശ്രുത്മ്
ത്വയാ൭രണയമ് ശ്രയവഷ്ടവയമ് നവ വര്ഷാണി രഞ്ച ച
൩൫
രരത് സ്ത്വ൭രിഷിയചയത് യയത്ത് ത്൭രിയഷചനമ്
ത്വത്൭യര ത വിഹിത്മ് രാോ യത്ന സയരവണ രാകവ ൩൬
സപ് ത സപ് ത ച വര്ഷാണി ത്ണ്ടകാ൭രണയമ് ആശ്രിത്ഃ
അരിയഷകമ് ഇമമ് ത്യക്തവാ ജടാ ചീര ത്യരാ വസ ൩൭
രരത്ഃ യകാസല രുയര ശ്രരാ്ുത വസുത്ാമ് ഇമാമ്
ജ
നാനാ രത് ന സമാകീരാമ്
൩൮
ണ സ വാജി രത് കുമ്രാമ്
ത
ഏയത്ന ത്വാമ് നയരയശ്മ്ാ൭യമ്
കാരുയണയന സമാപ്ലുത്:
ര ിഷ്ട വത്യനാ ന രയക്ാ
ന ത്ി
യശ്ലാക സമ്്ല
നിരീക്ഷിത്ുമ് ൩൯
ത
ഏത്ത്് കുരു നയരശ്മ് ത സയ വചനമ് രകു നമ്ന
സയത്യന മഹത്ാ രാമ ത്ാരയസവ നയരരവരമ് ൪0
ഇത്ീവ ത്സയാമ് രരുഷമ് വത്മ്ത്യാമ്
ന വചവ രാമ: ശ്രവിയവര യരാകമ്
ശ്രവിവയയത് ചാ൭രി മഹാനുരായവാ
രാജാ ത്ു രുശ്ത് വയസനാ൭രി ത്പ്:ത ൪൧
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട അഷ്ടാത്ര
സ്സര:ര
ഏയകാന വിമ് ശ സ്സര്:ക
ന വചനമ് മരയണാരമമ്
ത്ത്് അശ്രിയമ് അമിശ്ത്യക്ാ
ശ്രുത്വാ ന വിവയയത് രാമഃ വകയകയീമ് യചത്മ് അശ്രവീത്്
൧
ഏവമ് അ്ുത കമിഷയാമി വനമ് വ്ുത മ് അഹമ് ത്വിത്ഃ
ജടാ൭ജിന ത്യരാ രാേഃ ശ്രത്ിോമ് അനുരാലയന് ൨
ഇത്മ് ത്ു ോത്ുമ് ഇച്ചാമി കിമ൭രമ്
ത മാമ് മഹീരത്ിഃ
ത ൩
നാ൭രിനന്തത്ി ത്ുരര്
ത യഷാ യത്ാ രുരമ് അരിമ്മഃ
മനയു രച
ന ത്വയാ കായരയാ യത്വി ശ്രൂഹി ത്വാ൭ശ്കത്ഃ
യാസയാമി രവ സുശ്ര ീത്ാ വനമ് ചീര ജടാ ത്രഃ ൪
ഹിയത്ന കുരുണാ രിശ്ത്ാ ശ്കുത്യേന ശ്നുയരണ ച
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അയയാത്യ കാമ്:ട
നിയുജയമായനാ വിശ്സപ്:ത കിമ് ന കുരയാ മ൭ഹമ് ശ്രിയമ്
൫
അളീകമ് മാനസമ് യത്വകമ് ശ്ഹുത്യമ് ത്ഹത്ീവ യമ
സവയമ് യന്നാ൭൭ഹ മാമ് രാജാ രരത് സയാ൭രിയഷചനമ് ൬
അഹമ് ഹി സീത്ാമ് രാജയമ് ച ശ്രാണാന് ഇഷ്ടാന് ത്നാനി ച
ശ്ഹുയഷ്ടാ ശ്രായശ്ത് സവയമ് ത്ത്യാമ് രരത്ായ
അശ്രയചാത്ിത്ഃ ൭
കിമ് രുന രനുയജയശ്ന്തണ
സവയമ് രിശ്ത്ാ ശ്രയചാത്ിത്ഃ
മ
ത്വ ച ശ്രിയ കാമാ൭രമ്
ത ശ്രത്ിോമ് അനുരാലയന് ൮
ത്ത്് ആരവാസയ ഹി ഇമമ് ത്വമ് കിമ് നവിത്മ് യന്
മഹീരത്ിഃ
ച
വസുത്ാ ആസക്ത നയയനാ മന്തമ് അശ്രൂണി മുമ്ത്ി
൯
കച്ചന്തു ച ഏവ ആനയിത്ുമ് ത്ൂത്ാഃ രീശ്ക ജവവ:
ഹവയഃ
രരത്മ് മാത്ുല കുലാത്് അവത്യവ ശ്നുര രാസനാത്് ൧0
ത്ണ്ടകാ൭രണയമ് ഏയഷാ൭ഹമ് ഇത്: കച്ചാമി സത്വരഃ
അവിചാരയ രിത്ു രവാകയമ് സമാ വ്ുത മ് ചത്ുരര
ത ൧൧
സാ ശ്ഹുഷ്ടാ ത്സയ ത്ത്വാകയമ് ശ്രുത്വാ രാമ സയ
വകകയീ
ത നമ് ശ്രത്തത്ാനാ ഹി ത്വരയാ മാസ രാകവമ് ൧൨
ശ്ര്ാ
ഏവമ് രവത്ു യാസയന്തി ത്ൂത്ാഃ രീശ്ക ജവവ: ഹവയഃ
രരത്മ് മാത്ുല കുലാത്് ഉരാവരയിത്ുമ്
നരാഃ ൧൩
ത
ത്വ ത്ു അഹമ് ക്ഷമമ് മയനയ ന ഉത്സുകസയ വിളമ്പനമ്
മ ത്് ഇത്ഃ രീശ്കമ് വനമ് ത്വമ് കന്തുമ് അര്ഹസി
രാമ ത്്ാ
൧൪
ശ്വീടാ അനവിത്ഃ സവയമ് യച്ച ശ്നുര സ്ത്വാമ്
നാ൭രിരാഷയത്
ന ഏത്ത്് കിമ്ിച ന്നര യശ്രഷ്ട മനയു: ഏയഷാ
അരനീയത്ാമ് ൧൫
മ ത്് അരിത്വരന്
യാവത്് ത്വമ് ന വനമ് യാത്ഃ രുരാത്് അ്ാ
ന സയയത് യരാക്ഷയയത്൭രി
രിത്ാ ത്ാവത്് ന യത് രാമ ്ാ
വാ ൧൬
ത്ിക് കഷ്ടമ് ഇത്ി നിരവസയ രാജാ യരാക രരിപ്ലുത്ഃ
Page 68 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
മൂരിയത്ാ
നയരത്ത്് ത്്ിമ ന് രരയയമ് ര യഹമ രൂഷിയത്
ച
൧൭
രായമാ൭രയുത്താരയ രാജാനമ് വകയകയ്യാ൭രി
ശ്രയചാത്ിത്ഃ
കരയാ ഇവ ആഹത്: വാജീ വനമ് കന്തുമ് ശ്കുത് ത്വരഃ ൧൮
ത്ത്് അശ്രിയമ് അനാരയായാ വചനമ് ത്ാരുണത്രമ്
ശ്രുത്വാ കത് വയയത്ാ രാമഃ വകയകയീമ് വാകയമ്
അശ്രവീത്് ൧൯
ന അഹമ് അരരയരാ
യത്വി യലാകമ് ആവ്ുത മ്
ത
ഉത്സയഹ
വിത്തി മാമ് രുഷിരി ്ുത ലയമ് യകവലമ് ത്രമ്
മ
ആ്ിത ത്മ് ൨0
യത്് അശ്ത് രവത്ഃ കിമ്ിച ച്ചകയമ് കരുമ്
ത ശ്രിയമ് മയാ
ശ്രാണാന് അരി രരിത്യജയ സരവത്ാ ശ്കുത്മ് ഏവ ത്ത്്
൨൧
ച
ന ഹയയത്ാ ത്ര മ ചരണമ് കിമ്ിത്്
അ്ിത മഹത്തരമ്
യത്ാ രിത്രി രുശ്രൂഷാ ത്സയ വാ വചന ശ്കിയാ ൨൨
അനുയക്താ൭രയ൭ശ്ത് രവത്ാ രവത്യാ വചനാത്് അഹമ്
വയന വത്സയാമി വിജയന വര്ഷാണി ഇഹ ചത്ുരര
ത ൨൩
ച
സ
ന നൂനമ് മയി വകയകയി കിമ്ിത്്
ആരമ്യസ
കുണമ്
യത്് രാജാനമ് അയവാച: ത്വമ് മയമരവരത്രാ സത്ീ ൨൪
യാവന് മാത്രമ് ആശ്രുയച്ച സീത്ാമ് ച അനുനയാ മയ൭ഹമ്
ത്യത്ാ൭വത്യവ കമിഷയാമി ത്ണ്ടകാനാമ് മഹത്വനമ്
൨൫
രരത്ഃ രാലയയ ശ്ത്ാജയമ് രുശ്രൂയഷ ച്ച രിത്ു രയത്ാ
ത്ത്ാ രവത്യാ കരവയമ്
സ ഹി ത്രഃമ സനാത്നഃ ൨൬
ത
സ രാമ സയ വചഃ ശ്രുത്വാ ശ്രുരമ് ത്ുഃക ഹത്ഃ രിത്ാ
പ ശ്രരുയരാത് മഹാ സവനമ്
യരാകാത്് അരക്ുന വന് രാഷ്മ്
൨൭
ത ാ
വന്തിത്വാ ചരണൗ രായമാ വിസമ്േ സയ രിത്ു ്ത്
പ
വകയകയ്യാ ശ്ചാ രയ൭നാരയായാ നിഷ്രാത്
മഹാ
ത്യുത്ിഃ ൨൮
സ രാമഃ രിത്രമ് ശ്കുത്വാ വകയകയീമ് ച ശ്രത്ക്ഷിണമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ര
മ ത്് സവമ് ത്ത്ര ശ
നിശ്ഷ്മയാ൭൭ന്തഃരുരാത്്
ത്്ാ
സുശ്ഹുജ്ജനമ് ൨൯
ത്മ് രാഷ് പ രരിരൂരാ൭ക്ഷഃ
ശ്രുഷ്ടയത്ാ൭നു ജകാമ ഹ
ണ
മ
ലക്ഷ്ണഃ
രരമ ശ്കുത്തഃ സുമിശ്ത്ാ൭൭നന്ത വരനഃ
ത ൩0
ട ശ്കുത്വാ രാമ: ശ്രത്ക്ഷിണമ്
അരിയഷചനികമ് രാമ്മ്
രവന: ജകാമ സായരയക്ഷാ ശ്ത്ുഷ്ടിമ് ത്ശ്ത് അവിചാലയന്
൩൧
മ രാജയ നായരാ
ന ച അസയ മഹത്ീമ് ലക്ഷ്ീമ്
അരകര്ഷത്ി
യലാക കാന്തസയ കാന്തത്വമ് രീത് രയശ്:മ ഇവ ക്ഷരാ
൩൨
ത
ന വനമ് കന്തു കാമസയ ത്യജത് ശ്ച വസുമ്രാമ്
സരവ യലാകാ൭ത്ിക യസയവ ലക്ഷയയത് ചിത്ത വിശ്കിയാ
൩൩
ര
ശ്രത്ിഷിത്യ രുരമ് ചശ്ത്മ് വയജയന ച സവലശ്മ്ുയത്
ത ാ ജനാന് ൩൪
വിസരയിത്വാ
സവ ജനമ് രത്മ് രൗരാമ് ്ത്
ജ
ത്ാരയന് മനസാ ത്ുഃകമ് ഇശ്ന്തിയാണി നിശ്കുഹയ ച
സ
ശ്രവിയവര ആത്മവാന് യവശ് മ മാത്ു: അശ്രിയ രമ്ിവാന്
൩൫
സയരവാ ഹയരിജന: ശ്രീമാന് ശ്രീമത്: സത്യ വാത്ിന:
ച
ന അലക്ഷയത് രാമ സയ കിമ്ിത്്
ആകാരമ് ആനയന ൩൬
ഉചിത്മ് ച മഹാ രാഹു: ന ജഹൗ ഹര്ഷമ് ആത്മന :
ത ഇവാ൭൭ത്മജമ്
രാരത് സ്സമുത്ീരാമ്
ണ ുശ ശ്ചശ്മ് ത യ്ജ
൩൭
വാചാ മത്ുരയാ രാമ സ്സരവമ് സമ്മാനയന് ജനമ്
മാത്ു സ്സമീരമ് ത്ീരാത്മാ ശ്രവിയവര മഹാ യരാ: ൩൮
ത്മ് കുവണ സ്സമത്ാമ് ശ്രായപ്ാത ശ്രാത്ാ വിരുല വിശ്കമ:
സൗമിശ്ത്ി: അനു വശ്വാജ ത്ാരയന് ത്ുഃക മാ൭൭ത്മജമ് ൩൯
ശ്രവിരയ യവശ്ാമ ൭ത്ിശ്രുരമ് മുത്ാ൭നവിത്മ്
സമീക്ഷയ ത്ാമ് ചാ൭ര ത വിരത്തിമ് ആകത്ാമ്
ന വചവ രായമാ൭ശ്ത് ജകാമ വിശ്കിയാമ്
ര
സുശ്ഹുജ്ജന സയാ൭൭ത്മ വിരത്തി രമ്യാ
൪0
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഏയകാന
വിമ് ശ സ്സര:ര
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അയയാത്യ കാമ്:ട
വിമ് ശ സ്സര:ര
ര
ത്്ിമ മ് ്ുത രുരുഷ വയായശ്ക നിശ്ഷ്ാമത്ി
ജ
ശ്കുത്ാമ്ലൗ
ത
ആര ത രയപ്ാത മഹാന് ജയേ ശ്്ീത ണാ മമ്:രുയര
ത്ത്ാ
൧
ശ്കുയത്യ ഷവ൭യചാത്ിത്: രിശ്ത്ാ സരവ സയ
ത
അമ്:രുരസയ
ച
കത്ിരയ: രരണമ് ചാ൭രി സ രായമാ൭ത്യ ശ്രവത്സയത്ി ൨
കൗസലയായാമ് യത്ാ യുയക്താ ജനനയാമ് വരയത്
സത്ാ
ത
മ സു ജേ ശ്രശ്രുത്ി രാകവ: ൩
ത്വത്വ വരയത്൭്
ാ
ത
ത
ന ശ്കുത്തയ ത്യ൭രി രയപ്ാ൭രി
യശ്കാത്നീയാനി
വരയന്
ജ
ശ്കുത്താന് ശ്രസാത്യന് സരവാന് സ ഇയത്ാ൭ത്യ
ശ്രവത്സയത്ി ൪
അരുത്തി രത്
പ യനാ രാജാ ജീവ യലാകമ് ചരത്യ൭യമ്
യയാ കത്ിമ് സരവ രൂത്ാനാമ് രരിത്യജത്ി രാകവമ് ൫
ത വിവത്സാ ഇവ യത്നവ:
ഇത്ി സരവാ മഹിഷയ ്ാ
രത്ിമ് ആചുശ്കുരു വശ്ചവ സ സവരമ് ചാ൭രി ചുശ്കുരു:
൬
ത മഹീരത്ി:
സ ഹി ചാമ്൭ത്:രുയര യകാരമ് ആര ത രപ്മ്
ത ത ശ്േുത്വാ
രുശ്ത് യരാകാ൭രി സമ്പ്
വയാലീയത്ാ൭൭സയന ൭
ത നിരവസ ന്നിവ കുഞ്ര
രാമ ്ുത ശ്രുരമ് ആയയ്ാ
ജ ഃ
ജകാമ സഹിയത്ാ ശ്രാശ്ത്ാ മാത്ു: അന്തഃരുരമ് വരീ ൮
യസാ൭രരയത്് രുരുഷമ് ത്ശ്ത് ശ്വുത്തമ് രരമ രൂജിത്മ്
ഉരവിഷ്ടമ് ശ്കുഹ ത്വാരി ത്ിഷ്ടത് ശ്ചാ൭രരാന് രഹൂന് ൯
ശ്ത്ുവഷ്ടവവ ത്ു ത്ത്ാ രാമമ് യത് സയരവ
സാഹയസാത്തിത്ാ:
ജയയന ജയത്ാമ് യശ്രഷ്ടമ് വരയമ്
ിത ് മ രാകവമ് ൧0
ത
ശ്രവിരയ ശ്രത്മാമ് കക്ഷയാമ് ത്വിത്ീയായാമ് ത്ത്ര ശ സഃ
ശ്രാഹ്മണാന് യവത് സമ്പന്നാന് ശ്വുത്താന് രാോ൭രി
സശ്ത്ുര ത്ാന് ൧൧
ശ്രണമയ രാമ: ത്ാന് വിശ്രാന് ശ്ത്ുത്ീയായാമ് ത്ത്ര ശ സഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ്്ിത യയാ ശ്വുത്താ ശ്ച രാലാ ശ്ച ത്വാര രക്ഷണ
ത്ത്ര
പ ാഃ ൧൨
വരയിത്വാ
ശ്രശ്ഹുഷ്ടാ: ത്ാ: ശ്രവിരയ ച ശ്കുഹമ്
ത
ശ്്ിത യഃ
നയയവത്യന്ത ത്വരിത്ാ രാമ മാത്ുഃ ശ്രിയമ് ത്ത്ാ ൧൩
കൗസലയാ൭രി ത്ത്ാ യത്വീ രാശ്ത്ിമ് ്ിത ത്വാ സമാഹിത്ാ
ണ രുശ്ത്
ശ്രരായത് ത്ു അകയരാത്് രൂജാമ് വിയഷ്ാഃ
ഹിവത്ഷിണീ ൧൪
സാ ക്ഷൗമ വസനാ ശ്ഹുഷ്ടാ നിത്യമ് ശ്വത് രരായണാ
അക്ിന മ് ജുയഹാത്ി ് മ ത്ത്ാ മശ്ന്തവത്് ശ്കുത് മങ്കളാ
൧൫
ശ്രവിരയ ച ത്ത്ാ രായമാ മാത്ു: അന്തഃരുരമ് രുരമ്
ത്ത്ര ശ മാത്രമ് ത്ശ്ത് ഹാവയന്തീമ് ഹുത്ാ൭രനമ്
യത്വ കാരയമ് ച നിമിത്തമ് ച ത്ശ്ത്ാ൭രരയ ത്സമുത്യത്മ്
൧൬
ത ാ
ത്ത്യ൭ക്ഷത്മ് ശ്കുത്മ് വചവ യമാത്കാന് ഹവിഷ ്ത്
൧൭
ലാജാന് മാലയാനി രുോനി രായസമ് ശ്കുസരമ് ത്ത്ാ
ത ൧൮
സമിത്: രൂര ണ കുമ്പാ ശ്ച ത്ത്ര ശ രകു നമ്ന:
ത്ാമ് രുേ ക്ഷൗമ സമവീത്ാമ് ശ്വത് യയായകന കരിത്ാമ്
ശ
ത ത്ത്രാ൭ത്
ത്രയമ്
ീമ്
ിപ : യത്വത്ാമ് യത്വവരിനീമ്
൧൯
പ
ശ
ണ
സാ ചിരസയാ൭൭ത്മജമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ മാശ്ത്ുനന്തനമാ൭൭കത്മ്
അരിചശ്കാമ സമ്ശ്ഹുഷ്ടാ കിയരാരമ് രടരാ യത്ാ ൨0
ര
സ മാത്ര മ൭രിശ്കാമ്ാത മുരസശ്മ്ുഹയ
രാകവ:
രരിഷവക്ത ശ്ച രാഹുരയാമ് ഉരാശ്കാത് ശ്ച മൂരനി
൨൧
ത
ത്മ് ഉവാച ത്ുരാത്ര്ഷമ് രാകവമ് സുത്മ് ആത്മനഃ
കൗസലയാ രുശ്ത് വാത്സലയാത്് ഇത്മ് ശ്രിയ ഹിത്മ് വചഃ
൨൨
ശ്വുത്താനാമ് ത്ര മ രീലാനാമ് രാജര്ഷ ീണാമ് മഹാത്മനാമ്
ന
ശ്രാപ്ുഃആയു
ശ്ച കീരിമ്
ത ച ത്രമ്
മ യചാരഹിത്മ് കുയല
൨൩
സത്യ ശ്രത്ിേമ് രിത്രമ് രാജാനമ് രരയ രാകവ
അവത്യ വ ഹി ത്വാമ് ത്രാത്മാ
യൗവ
മ
രായജയ൭രിയഷക്ഷയത്ി ൨൪
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത
ത്ത്ത മാനസ മാ൭൭ലരയ യരാജയനന നിമശ്മ്ിത്:
ച
മാത്രമ് രാകവഃ കിമ്ിത്്
ശ്രസാരയ അഞ്ല
ജ ിമ് അശ്രവീത്്
൨൫
സ സവരാവ വിനീത് ശ്ച കൗരവാ ച്ച ത്ത്ാ ആനത്ഃ
ട
ശ്ര്ിത യത്ാ ത്മ്കാ൭രണയ
മാശ്രഷ്ടു മുരചശ്കയമ ൨൬
യത്വീ നൂനമ് ന ജാനീയഷ മഹത്യ
പ മ് ഉര്ിത ത്മ്
മ
ഇത്മ് ത്വ ച ത്ുഃകായ വവയത്ഹയാ ലക്ഷ്ണ
സയ ച ൨൭
ട
കമിയഷയ ത്മ്കാ൭രണയമ്
കിമ് അയനന ആസയനന യമ
വിഷ്ടരാ൭൭സന യയായകയാ ഹി കായലാ൭യമ്
മാമുര്ിത ത്: ൨൮
ചത്ുരര
ത ഹി വര്ഷാണി വത്സയാമി വിജയന വയന
മത്ു മൂല രവല: ജീവന് ഹിത്വാ മുനിവത്് ആമിഷമ് ൨൯
രരത്ായ മഹാ രായജാ യൗവ രാജയമ് ശ്രയച്ചത്ി
മാമ് രുന: ത്ണ്ടകാ൭രയണയ വിവാസയത്ി ത്ാരസമ് ൩0
സ ഷട് ച അഷ്ടൗ ച വര്ഷാണി വത്സയാമി വിജയന വയന
ആയസവമായനാ വനയാനി രല മൂവല ശ്ച വരയന്
൩൧
ത
സാ നിശ്കുവത്തവ സാലസയ യഷ്ടി: രരരുനാ വയന
രരാത് സഹസാ യത്വീ യത്വയത്വ ത്ിവ ശ്ചയുത്ാ ൩൨
ത്ാമ് അത്ുഃയകാചിത്ാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രത്ിത്ാമ് കത്ളീമ് ഇവ
രാമ ്ൂത ത്താരയാ മാസ മാത്രമ് കത് യചത്സമ് ൩൩
ഉരാശ്വുയത്യാത്തിത്ാമ് ത്ീനാമ് രടരാമ് ഇവ വാഹിത്ാമ്
ര വിമമര ശ ച രാണിനാ ൩൪
രാമ്ുസ കുണ്ടിത് സരവാമ്ീമ്
സാ രാകവമ് ഉരാസീനമ് അസുകാ൭രാത സുയകാചിത്ാ
മ
ഉവാച രുരുഷ വയാശ്കമ് ഉരശ്രുണവത്ി ലക്ഷ്യണ
൩൫
യത്ി രുശ്ത് ന ജായയത്ാ മമ യരാകായ രാകവ
ന ് മ ത്ുഃകമ് അയത്ാ രൂയഃ രയരയയമ് അഹമ് അശ്രജാ:
൩൬
ഏക ഏവ ഹി വന്തയായാഃ യരായകാ രവത്ി മാനവഃ
ത
അശ്രജാ൭്ീമ ത്ി സമ്ായരാ
ന ഹയ൭നയഃ രുശ്ത്
വിത്യയത് ൩൭
ന ശ്ത്ുഷ്ട രൂരവമ് കലയാണമ് സുകമ് വാ രത്ി രൗരുയഷ
അരി രുയശ്ത്൭രി രയരയയമ് ഇത്ി രാമാ൭൭്ിത ത്മ് മയാ
൩൮
സാ രഹൂ നയ൭മയനാോനി വാകയാനി ശ്ഹുത്യ ച്ചിത്ാമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
അഹമ് യശ്രായഷയ സരത്ീന നാമ് അവരാണാമ് വരാ സത്ീ
൩൯
അയത്ാ ത്ുഃകത്രമ് കിമ് ന്നു ശ്രമത്ാനാമ് രവിഷയത്ി
ത ൪0
മമ യരായകാ വിലാരസയ യാശ്ത്ുയരാ൭യമ് അനമ്ക:
ത്വയി സന്നിഹിയത്൭യരയവമ് അഹമ് ആസമ് നിരാശ്കുത്ാ
കിമ് രുനഃ യശ്രാഷിയത് ത്ാത് ശ്ത്ുവമ് മരണമ് ഏവ യമ ൪൧
ത
അത്യമ് ത നിശ്കുഹീത്ാ൭്ിമ രരുത രിത്യ
മത്ശ്മ്ിത്ാ
ന
രരിവായരണ വകയകയ്യാ സ്സമാ വാരയ൭ത്വാ൭വരാ ൪൨
യയാ ഹി മാമ് യസവയത് കശ്ചി ത്ത്വാ൭രി അനുവരയത്
ത
വകയകയ്യാഃ രുശ്ത്മ് അനവീക്ഷയ സ ജയനാ
നാ൭രിരാഷയത് ൪൩
നിത്യ യശ്കാത്ത്യാ ത്സയാ: കത്മ് നു കര വാത്ി ത്ത്്
വകയകയ്യാ വത്നമ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് രുശ്ത് രക്ഷയാമി ത്ുരത്ാ
ര
൪൪
ത്ര സപ് ത ച വര്ഷാണി ത്വ ജാത്സയ രാകവ
അസിത്ാനി ശ്രകാമ്ക്ഷന്തയാ മയാ ത്ുഃക രരിക്ഷയമ് ൪൫
ത് ത്൭ക്ഷയമ് മഹ ത്തുകമ് യനാത്സയഹ സഹിത്ുമ് ചിരമ്
വിശ്രകാരമ് സരത്ീന നാ യമവമ് ജീരാ൭സി
രാകവ ൪൬
ണ
അരരയന്തീ ത്വ മുകമ് രരി രൂര ണ രരി ശ്രരമ്
ശ്കുരണാ വരയിഷയാമി
കത്മ് ശ്കുരണ ജീവികാമ് ൪൭
ത
ഉരവാവസ ശ്ച യയാവക ശ്ച രഹുരി ശ്ച രരിശ്രവമഃ
ത്ുഃകമ് സമവരിയത്ാ
യമാകമ് ത്വമ് ഹി ത്ുരത്യാ
മയാ
ത
ര
൪൮
്ിത രമ് ത്ു ശ്ഹുത്യമ് മയനയ മ യമത്മ് യ ന്ന ത്ീരയയത്
ശ്രാശ്വുഷീവ മഹാ നത്യാഃ ശ്്ുപ ഷ്ടമ് കൂലമ് നവാ൭മ്പസാ
൪൯
മവമവ നൂനമ് മരണമ് ന വിത്യയത്
ന ചാ൭വകായരാ൭്ിത യമ ക്ഷയയ മമ
യ ത്ന്തയകാ൭വത്യവ ന മാമ് ജിഹീര്ഷത്ി
ശ്രസഹയ സിമ്യഹാ രുത്ത്ീമ് ശ്മുകീമ് ഇവ ൫0
്ിത രമ് ഹി നൂനമ് ശ്ഹുത്യമ് മമ ആയസമ്
ന രിത്യയത് യ ത്ുപ വി നാ൭വത്ീരയയത്
അയനന ത്ുഃയകന ച യത്ഹമ൭രിത്മ്
പ
ശ്ത്ുവമ് ഹയ൭കായല മരണമ് ന വിത്യയത് ൫൧
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഇത്മ് ത്ു ത്ുഃകമ് യ ത്൭നരകാനി
യമ
ത
ശ്വത്ാനി ത്ാനാനി ച സമയമാ ശ്ച ഹി
ത യത്൭രത്യ കാരണാത്്
ത്ര ശ്ച ത്പ്മ്
പ
ത ഊഷയര ൫൨
സുനിഷ്ലമ്
രീജമ് ഇയവാപ്മ്
യത്ി ഹയ൭കായല മരണമ് സവ യയച്ചയാ
ലയരത് കശ്ചി ത്ുര രു ത്ുഃക കരിത്ഃ
ശ
സ
കത്ാ൭ഹമ് അവത്യവ രയരത് സമ്ത്മ്
വിനാ ത്വയാ യത്നു: ഇവാ൭൭ത്മയജന വവ ൫൩
അത്ാ൭രി കിമ് ജീവിത് മത്യ യമ ശ്വുത്ാ
ത്വയാ വിനാ ചശ്മ് ത നിരാ൭൭നന ശ്രര
അനു ശ്വജിഷയാമി ത്വവയവ കൗ:
സുത്ുരലാ
വത്സ മിവാ൭നു കാമ്ക്ഷയാ ൫൪
പ
ശ്രുരമ് അസുകമ് അമര്ഷിത്ാ ത്ത്ാ
രഹു വിലലാര സമീക്ഷയ രാകവമ്
വയസനമ് ഉരനിരാമയ സാ മഹത്്
സുത്മ് ഇവ രത്തമ് അയവക്ഷയ കിന്നരീ ൫൫
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട വിമ് ശ
സ്സര:ര
ഏക വിമ് ശ സ്സര്:ക
ത്ത്ാ ത്ു വിലരന്തീമ് ത്ാമ് കൗസലയാമ് രാമ മാത്രമ്
മ
ഉവാച ലക്ഷ്യണാ
ത്ീന: ത്ത്് കാല സശ്ത്ുരമ് വചഃ ൧
ന യരാചയത് മമാ൭രി ഏത്ത്് ആയരയ യത്് രാകയവാ വനമ്
ത്യക്തവാ രാജയ ശ്രിയമ് കയച്ചത്് ശ്്ിത യാ വാകയ വരമ്
കത്ഃ ൨
വിരരീത് ശ്ച ശ്വുത്ത ശ്ച വിഷവയ ശ്ച ശ്രത്ര്ഷിത്ഃ
ശ്നുരഃ കിമ് ഇവ ന ശ്രൂയാ യച്ചാത്യമാനഃ സ മേത്ഃ ൩
ന അസയ അരരാത്മ് രരയാമി നാ൭രി യത്ാഷമ് ത്ത്ാ വിത്മ്
യയന നിരവാസയയത് രാശ്ഷ്ടാത്് വന വാസായ രാകവഃ
(അഹമ് ഹനിയഷയ രിത്രമ് ശ്വുത്തമ് കാമ വരമ് കത്മ്
ശ്്ീത യാ യുക്തമ് ച നിരജ്ജമ്
ത്രാ൭യുക്തമ്
ശ്നുരമ്
ല
മ
യത്ാ) ൪
ന ത്മ് രരയാമി അഹമ് യലായക രയരാക്ഷ മ൭രി യയാ
നരഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത ൭രി യയാ൭സയ യത്ാഷമ്
സവമിയശ്ത്ാ൭രി നിരയ്ാ
ഉത്ാഹയരത്് ൫
പ രുജുമ് ത്ാന്തമ് രിരൂണാമ് അരി വത്സലമ്
യത്വ കല്മ്
അയവക്ഷമാണഃ യകാ ത്രമ്
മ ത്യയജത്് രുശ്ത്മ്
അകാരണാത്് ൬
ത്ത്് ഇത്മ് വചനമ് രാേഃ രുന: രാലയമ് ഉയരയുഷഃ
രുശ്ത്ഃ യകാ ശ്ഹുത്യയ കുരയാത്് രാജ ശ്വുത്തമ്
മ ന് ൭
അനു്ര
യാവത്് ഏവ ന ജാനാത്ി കശ്ചിത്് അരമ്
ത ഇമമ് നരഃ
ത ് കുരു രാസനമ് ൮
ത്ാവത്് ഏവ മയാ സാരമ്
ത ആത്മ ്മ
ത
മയാ രായര്രവ സ ത്നുഷാ ത്വ കുപ്സയ
രാകവ
കഃ സമയരാത അത്ികമ് കരുമ്
ത ശ്കുത് അന്ത യസയവ
ത്ിഷ്ടത്ഃ ൯
നിരനുഷയാമ്
ഇമാമ് ശ്കുത്സാ
മ
ന മ് അയയാത്യാമ്
മനുജര്ഷര
ത സയത്ി
കരിഷയാമി രവര: ത്ീവക്ഷ്:ണ യത്ി ്ാ
വിശ്രിയയ ൧0
രരത്സയ അത് രയക്ഷയാ വാ യയാ വാ അസയ ഹിത്മ്
ഇച്ചത്ി
സരവാന് ഏത്ാന് വത്ിഷയാമി ശ്മുത്ുര് ഹി രരിരൂയയത് ൧൧
യശ്രാത്സാഹിയത്ാ അയമ് വകയകയ്യാ സ ത്ുയഷ്ടാ യത്ി
ന: രിത്ാ
ര വത്യത്ാമ് രത്യത്ാ മ൭രി
അമിശ്ത് രൂയത്ാ നിസ്സമ്മ്
൧൨
കുയരാ ര്ര യവലിപ് ത സയ കാരയാ കാരയ മ൭ജാനത്:
ഉത്ത്
പ മ് ശ്രത്ിരന്നസയ കാരയമ് രവത്ി രാസനമ് ൧൩
രല യമഷ കിമാ൭൭ശ്രിത്യ യഹത്ുമ് വാ രുരുര്ഷര
ത്ാത്ു മിച്ചത്ി വകയകവയ്യ രാജയമ് ്ിത ത് മിത്മ് ത്വ
൧൪
ത്വയാ വചവ മയാ വചവ ശ്കുത്വാ വവരമ് അനുത്തമമ്
കാ൭സയ രക്തി: ശ്രിയമ് ത്ാത്ുമ് രരത്ാ യാ൭രിരാസന ൧൫
അനുരയക്താ൭്ിമ രായവന ശ്രാത്രമ് യത്വി ത്ത്തവത്ഃ
സയത്യന ത്നുഷാ വചവ ത്യത്തന ഇയഷ്ടന യത് രയര ൧൬
ത അക്ിന മ് അരണയമ് വാ യത്ി രാമഃ ശ്രയവക്ഷയയത്
ത്ീപ്മ്
Page 76 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ്രവിഷ്ടമ് ത്ശ്ത് മാമ് യത്വി ത്വമ് രൂരവമ് അവത്ാരയ ൧൭
ഹരാമി വീരയാ ത്തുഃകമ് യത് ത്മഃ സൂരയ ഇയവാത്ിത്ഃ
യത്വീ രരയത്ു യമ വീരയമ് രാകവ വശ്ചവ രരയത്ു ൧൮
മ
ഏത്ത്് ത്ു വചനമ് ശ്രുത്വാ ലക്ഷ്ണ
സയ മഹാത്മനഃ
ഉവാച രാമമ് കൗസലയാ രുത്ന്തീ യരാക ലാലസാ ൧൯
മ
ശ്രാത്ു യ് ത വത്ത്ഃ രുശ്ത് ലക്ഷ്ണ
സയ ശ്രുത്മ് ത്വയാ
യത്് അശ്ത്ാ൭നന്തരമ് കാരയമ് കുരുഷവ യത്ി യരാചയത് ൨0
ന ച അത്ര്മയമ് വചഃ ശ്രുത്വാ സരത്്നയാ മമ രാഷിത്മ്
ത ാത കന്തുമ് അര്ഹസി മാമ് ഇത്ഃ
വിഹായ യരാക സമ്പ്
൨൧
ത്രേ
യത്ി ത്രിയഷ്ടാ
ത്രമ്
മ
മ
മ ചരിത്ുമ് ഇച്ചസി
രുശ്രൂഷ മാമ് ഇഹ ് ത സ്ത്വമ് ചര ത്രമ്
മ അനുത്തമമ്
൨൨
രുശ്രൂഷുര് ജനനീമ് രുശ്ത് സവശ്കുയഹ നിയയത്ാ വസന്
വയരണ ത്രസാ യുക്തഃ കാരയര: ശ്ത്ിത്ിവമ് കത്ഃ ൨൩
യവത്വ രാജാ രൂജയ യ് ത കൗരയവണ ത്ത്ാ ഹി അഹമ്
ത്വാമ് ന അഹമ് അനുജാനാമി ന കന്തവയമ് ഇയത്ാ വനമ്
൨൪
ത്വ ത്വിയയാകാന് ന യമ കാരയമ് ജീവിയത്ന സുയകന വാ
ത്വയാ സഹ മമ യശ്രയ: ശ്ത്ുണാനാമ് അരി രക്ഷണമ് ൨൫
യത്ി ത്വമ് യാസയസി വനമ് ത്യക്തവാ മാമ് യരാക
ലാലസാമ്
അഹമ് ശ്രായമ് ഇഹ ആസിയഷയ ന ഹി രക്ഷയാമി
ജീവിത്ുമ് ൨൬
ത്ത് സ്ത്വമ് ശ്രാര്സയയസ രുശ്ത് നിരയമ് യലാക
വിശ്രുത്മ്
ശ്രഹ്മ ഹത്യാമ് ഇവാ൭ത്രാത്്
സമുശ്ത്ഃ സരിത്ാമ് രത്ിഃ
മ
൨൭
വിലരന്തീമ് ത്ത്ാ ത്ീനാമ് കൗസലയാമ് ജനനീമ് ത്ത്ഃ
ഉവാച രായമാ ത്രാത്മാ
വചനമ് ത്ര മ സമ്ഹിത്മ് ൨൮
മ
നാ൭്ിത രക്തിഃ രിത്ു രവാകയമ് സമ൭ത്ിശ്കമിത്ുമ് മമ
ശ്രസാത്യയ ത്വാമ് രിരസാ കന്തുമ് ഇച്ചാമി അഹമ് വനമ്
൨൯
രുഷിണാ ച രിത്ുര് വാകയമ് കുരവത്ാ ശ്വത് ചാരിണാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
കൗ: ഹത്ാ ജാനത്ാ ത്രമ്
മ കണ്ടുനാ൭രി വിരശ്ചിത്ാ ൩0
മ കമ് ച കുയല രൂരവമ് സകര സയാ൭൭േയാ രിത്ുഃ
അ്ാ
കനത്ിപ ഃ സാകവരര് രൂമിമ് അവാപ്ഃത സുമഹാന് വത്ഃ ൩൧
ജാമത്യക്നയന രായമണ യരണുകാ ജനനീ സവയമ്
ശ്കുത്താ രരരുനാ അരയണയ രിത്ുര് വചന കാരിണാ ൩൨
ഏവത്: അവനയ ശ്ച രഹുരി: യത്വി യത്വാ സവമ: ശ്കുത്മ്
രിത്ു രവചനമ് അേീരമ് കരിഷയാമി രിത്ു: ഹിത്മ് ൩൩
ന കലു ഏത്ന് മയാ ഏയകന ശ്കിയയത് രിശ്ത്ു രാസനമ്
ഏവത് ര൭രി ശ്കുത്മ് യത്വി യയ മയാ ത്വ കീരിത്ാ:
൩൪
ത
നാ൭ഹമ് ത്ര മ മരൂരവമ് യത് ശ്രത്ികൂലമ് ശ്രവരയയ
ത
രൂവരവ: അയമ് അരിയശ്രയത്ാ കയത്ാ മായരാര
അനുകമയയത് ൩൫
ത്ത്് ഏത്ത്് ത്ു മയാ കാരയമ് ശ്കിയയത് രുവി നാ൭നയത്ാ
രിത്ുര് ഹി വചനമ് കുരവന് ന കശ്ചിന്നാമ ഹീയയത് ൩൬
മ
ത്ാമ് ഏവമ് ഉക്തവാ ജനനീമ് ലക്ഷ്ണമ്
രുനര൭ശ്രവീത്്
വാകയമ് വാകയ വിത്ാമ് യശ്രഷ്ട യശ്രഷ്ട: സരവ
മ
ത്നുഷ്ത്ാമ്
൩൭
മ
ന മ് അനുത്തമമ്
ത്വ ലക്ഷ്ണ
ജാനാമി മയി യ്ഹ
വിശ്കമമ് വചവ സത്തവമ് ച യത്ജ ശ്ച സുത്ുരാസത്മ് ൩൮
മമ മാത്ു: മഹത്് ത്ു:കമ് അത്ുലമ് രുര ലക്ഷണ
അരിശ്രായമ് അവിോയ സത്യസയ ച രമസയ ച ൩൯
ത്യരാമ ഹി രരയമാ യലായക ത്യര മ സത്യമ് ശ്രത്ിഷ്ടിത്മ്
ശ
ത്ര മ സശ്മ്ിത്മ്
ഏത്ത്് ച രിത്ു രവചനമ് ഉത്തമമ് ൪0
ശ
സശ്മ്ുത്യ
ച രിത്ു രവാകയമ് മാത്ു രവാ ശ്രാഹ്മണ സയ
വാ
ന കരവയമ്
ശ്വുത്ാ വീര ത്രമ്
ത
മ ആശ്രിത്യ ത്ിഷ്ടത്ാ ൪൧
യസാ൭ഹമ് ന രക്ഷയാമി രിത്ുര് നിയയാകമ്
അത്ിവരിത്ുമ്
ത
രിത്ുര് ഹി വചനാത്് വീര വകയകയ്യാ അഹമ്
ശ്രയചാത്ിത്ഃ ൪൨
ത്ത്് ഏനാമ് വിശ്സുജ അനാരയാമ് ക്ഷശ്ത് ത്ര മ ആശ്രിത്ാമ്
മത്ിമ്
ത്രമ്
മ ആശ്രയ മാ വത്ക്ഷ്ണയമ് മത്ുപ ത്തി:
അനുകമയത്ാമ് ൪൩
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അയയാത്യ കാമ്:ട
മ
ത്മ് ഏവമ് ഉക്തവാ സൗഹാരാത്്
ശ്രാത്രമ് ലക്ഷ്ണ
ത
അശ്കജഃ
ഉവാച രൂയഃ കൗസലയാമ് ശ്രാഞ്ല
ജ ിഃ രിരസാ നത്ഃ
അനുമനയ സവ മാമ് യത്വി കമിഷയന്തമ് ഇയത്ാ വനമ് ൪൪
രാരിത്ാ അസി മമ ശ്രാവണഃ കുരു സവസ്ത്യയനാനി യമ
൪൫
ത്ീര ണ ശ്രത്ിേ ശ്ച വനാത്് രുന: ഏഷയാമി അഹമ് രുരീമ്
യയാത്ി: ഇവ രാജര്ഷി: രുരാ ഹിത്വാ രുനരിവമ്
൪൬
ത
ത
യരാക: സമ്ാരയത്ാമ്
മാത്: ശ്ഹുത്യയ സാത്ു മാ രുച:
വന വാസാത്് ഇവഹഷയാമി രുന: ശ്കുത്വാ രിത്ുരവച: ൪൭
മ
ത്വയാ മവയ ച വവയത്ഹയാ ലക്ഷ്യണന
സുമിശ്ത്യാ
ത ത്വയമ് ഏഷ ത്ര മ സ്സനാത്ന: ൪൮
രിത്ു രിയയായക
്ാ
ന
അമ്പ സമ്ശ്ഹുത്യ സമ്പാരാന് ത്ുഃക ശ്ഹുത്ി നിശ്കുഹയ ച
വന വാസ ശ്കുത്ാ രുത്തി രമ
൪൯
മ ത്ര്മയാ൭൭നു വരത്ാമ്
ത
ഏത് ത്വച ് ത സയ നിരമയ മാത്ാ
സുത്ര്മയ മ൭വയശ്ക മ൭വിേരമ് ച
ശ്മുയത് വ സമ്ോമ് ശ്രത്ിലരയ യത്വീ
സമീക്ഷയ രാമമ് രുന രിത്യുവാച ൫0
യവത്വ യത് രുശ്ത് രിത്ാ ത്ത്ാ൭ഹമ്
കുരു സ്സവ ത്യരണ
സുശ്ഹുത്തയാ ച
മ
ന ത്വാ൭നുജാനാമി ന മാമ് വിഹായ
സുത്ു:കിത്ാ മര്ഹസി കമ്ുത യമവമ് ൫൧
കിമ് ജീവിയത് യനഹ വിനാ ത്വയാ യമ
യലായകന വാ കിമ് സവത്യാ൭ ശ്മുയത്ന
യശ്രയയാ മുഹൂരമ്
ത ത്വ സന്നിത്ാനമ്
മയമഹ ശ്കുത്സാ
ന ത്൭രി ജീവ യലാകാത്് ൫൨
ര
നവര: ഇയവാല്ാ൭രി
രയരാഹയമായനാ
മഹാ കയജാ൭ത്വാന മ൭നുശ്രവിഷ്ട:
രൂയ: ശ്രജജവാല വിലാര യമനമ്
നിരമയ രാമ: കരുണമ് ജനനയാ: ൫൩
പ
സ മാത്രമ് വചവ വിസമ്േ കല്ാമ്
ത
ആരമ്
ത ച സൗമിശ്ത്ി മ൭രിശ്രത്പ്മ്
ത്യര മ ്ിത യത്ാ ത്ര്മയ മുവാച വാകയമ്
യത്ാ സ യയവാ൭ര്ഹത്ി ത്ശ്ത് വക്തുമ് ൫൪
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അയയാത്യ കാമ്:ട
മ
അഹമ് ഹി യത് ലക്ഷ്ണ
നിത്യ യമവ
ജാനാമി രക്തിമ് ച രരാശ്കമമ് ച
മമ ത്വ൭രിശ്രായ മ൭സന്നിരീക്ഷയ
മാശ്ത്ാ സഹാ൭രയര൭സി
മാമ് സുത്ുഃകമ് ൫൫
ത
ത്രാ൭ര
മ
ത കാമാ: കലു ത്ാത് യലായക
സമീക്ഷിത്ാ ത്ര മ രയലാ ത്യയഷു
ശ
യത് ത്ശ്ത് സയരവ സയു: അസമ്യമ്
യമ
രായരയവ വരയാ൭രിമത്ാ സുരുശ്ത്ാ ൫൬
യ്ിമ മ് ്ുത സയരവ സയു: അസന്നിവിഷ്ടാ
ത്യരാമ യത്സയാത്് ത്ത്ുരശ്കയമത്
യത്വയഷയാ രവ ത്യ൭ര ത രയരാ ഹി യലായക
ത ൫൭
കാമാത്മത്ാ കലവരി ന ശ്രര്ാ
കുരു ശ്ച രാജാ ച രിത്ാ ച ശ്വുത്ത:
യശ്കാത്ാത്് ശ്രഹര്ഷാ ത്യത്ി വാ൭രി കാമാത്്
യ ത്വാ൭൭ത്ിയരത്് കാരയ മയവക്ഷയ ത്രമ്
മ
കഷ്ടമ് ന കുരയാത്് അശ്നുരമ് സ ശ്വുത്തി: ൫൮
ന മി രിത്ു: ശ്രത്ിോമ്
സ വവ ന രയക്ാ
ഇമാമ് അകരുമ്
ത സകലാമ് യത്ാവത്്
ത ത് കുരു രിയയായക
സ ഹയാവയയാ ്ാ
ന
യത്വയാ ശ്ച രരാത സ കത്ി സ്സ ത്ര:മ ൫൯
ത്്ിമ ന് രുന രീവത്ി
ത്ര മ രായജ
ജ
വിയരഷവത്് യസവ രത്ി വരമായന
ത
യത്വീ മയാ സാര ത മിയത്ാ൭രകയച്ചത്്
കത്മ് സവി ത്നയാ വിത്യവവ നാരീ ൬0
ത
സാ മാ൭നുമനയസവ വനമ് ശ്വജമ്മ്
കുരുഷവ സവസ്ത്യയനാനി യത്വി
യത്ാ സമായപ് ത രുനരാ൭൭ശ്വയജയമ്
യത്ാ ഹി സയത്യ ന രുന രയയാത്ി: ൬൧
യയരാ ഹയ൭ഹമ് യകവല രാജയ കാരണാത്്
ന ശ്രുഷ്ടത്ഃ കരുമ്
ത അലമ് മയഹാത്യമ്
അത്ീര ര കായല ന ത്ു യത്വി ജീവിയത്
ശ്വുയണ൭വരാമ് അത്യ മഹീമ് അത്രത്ഃ
൬൨
മ
ശ്രസാത്യ ന്നര ശ്വുഷര സ്സ മാത്രമ്
രരാശ്കമാത്് ജിക മിഷുയരവ ത്ണ്ടകാന്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
അത്ാ൭നുജമ് ശ്രുരമ് അനുരാസയ ത്രനമ്
ശ
ചകാര ത്ാമ് ശ്ഹുത്ി ജനനീമ് ശ്രത്ക്ഷിണമ് ൬൩
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഏക വിമ് ശ
സ്സര:ര
തവാ വിമ് ശ സ്സര്:ക
അത് ത്മ് വയത്യാ ത്ീനമ് സവിയരഷമ് അമര്ഷിത്മ്
പ രി
രവസന്തമ് ഇവ നായകശ്ന്തമ് യരാഷ വി്ാ
യത്ക്ഷണമ് ൧
ആസാത്യ രാമഃ സൗമിശ്ത്ിമ് സുശ്ഹുത്മ് ശ്രാത്രമ് ശ്രിയമ്
ഉവാ യചത്മ് സ വത്യരയണ ത്ാരയന് സത്തവമ് ആത്മവാന്
൨
നിശ്കുഹയ യരാഷമ് യരാകമ് ച വത്രയ മാ൭൭ശ്രിത്യ
യകവലമ്
അവമാനമ് നിരയസയമമ് ശ്കുഹീത്വാ ഹര്ഷ മുത്തമമ് ൩
ത ഹി യത്് കിമ്ിത്്
ച
ഉരക്ഷിപ്മ്
അരിയഷകാ൭രമ്
ത അത്യ
യമ
സരവമ് വിസരയ
ജ ക്ഷിശ്രമ് കുരു കാരയമ് നിരത്യയമ് ൪
സൗമിയശ്ത്യയാ൭രിയഷകായര ത മമ സമ്പാര സശ്മ്പമഃ
അരിയഷക നിശ്വുത്തയയര ത യസാ൭്ുത സമ്പാര
സശ്മ്പമഃ ൫
യസയാമത്൭രിയഷകാ൭രമ്
ത മാനസമ് രരിത്രയയത്
മാത്ാ യമ സാ യത്ാ ന സയാത്് സ വിരമ്ാര ത്ത്ാ കുരു ൬
ത്സയാഃ രമ്ാര മയമ് ത്ുഃകമ് മുഹൂരമ്
ത അരി യനാത്സയഹ
ജ
മനസി ശ്രത്ിസമ്ാത്മ്
സൗമിയശ്ത്൭ഹമ് ഉയരക്ഷിത്ുമ് ൭
മ ാമി ഇഹ കത്ാചന
ന രുത്തി രൂരവമ് നാ൭രുത്തിമ് ്ര
പ ച വിശ്രിയമ്
മാശ്ത്ൂണാമ് വാ രിത്ുരവാ൭ഹമ് ശ്കുത്മ൭ല്മ്
൮
സത്യഃ സത്യാ൭രിസമ് ത ശ്ച നിത്യമ് സത്യ രരാശ്കമഃ
രരയലാക രയാത്് രീയത്ാ നിര പ യയാ൭്ുത രിത്ാ മമ ൯
ത്സയാ൭രി ഹി രയവത്് അ്ിമ ന്
കരണയ൭ശ്രത്ിസമ്
ശ്ഹുയത്
മ
ത ര ്സ
ത യ ത്ാര ്യ
ത രച്ച മാമ്
സത്യമ് ന ഇത്ി മന്ാ
൧0
മ ത്് സമ്ശ്ഹുത്യ ലക്ഷ്ണ
മ
അരിയഷക വിത്ാനമ് ത്ു ത്്ാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
അനവയകവാ൭ഹമ് ഇച്ചാമി വനമ് കന്തുമ് ഇത്ഃ രുനഃ ൧൧
മമ ശ്രശ്വാജനാത്് അത്യ ശ്കുത് ശ്കുത്യാ ശ്നുരാ൭൭ത്മജാ
സുത്മ് രരത്മ് അവയശ്കമ് അരിയഷചയിത്ാ ത്ത്ഃ ൧൨
മയി ചീരാ൭ജിന ത്യര ജടാ മണ്ടല ത്ാരിണി
കയത് അരണയമ് ച വകയകയ്യാ രവിഷയത്ി മനഃ സുകമ്
൧൩
രുത്തിഃ ശ്രണീത്ാ യയ യനയമ് മന ശ്ച സുസമാഹിത്മ്
ത്മ് ത്ു നാ൭ര്ഹാമി സയമ്ല
് ര ഷ്ടുമ് ശ്രശ്വജിഷയാമി
മാ൭ചിരമ് ൧൪
ശ്കുത് അന്ത യസ്ത്വവ സൗമിയശ്ത് ശ്ത്ഷ്ടയവയാ
മശ്ത്വ
പ ാസയന
രാജയ സയ ച വിത്ീര ണ സയ രുന യരവ നിവരയന
൧൫
ത
വകയകയ്യാഃ ശ്രത്ിരത്തി ര്ഹി കത്മ് സയാന് മമ രീടയന
യത്ി രായവാ ന വത്യവാ൭യമ് ശ്കുത്ാന്ത വിഹിയത്ാ
രയവത്് ൧൬
ജാനാസി ഹി യത്ാ സൗമയ ന മാശ്ത്ുഷു മമാ൭ന്തരമ്
രൂത് രൂരവമ് വിയരയഷാ വാ ത്സയാ മയി സുയത്൭രി വാ ൧൭
യസാ൭രിയഷക നിശ്വുത്തയ൭വരഃത ശ്രവാസാ൭വര ത ശ്ച
ത്ുരവവചഃ
ഉവശ്ക രവാവകയ രഹമ് ത്സയാ നാ൭നയ വത്തവാത്്
സമരയയ
൧൮
ത
കത്മ് ശ്രശ്കുത്ി സമ്പന്നാ രാജ രുശ്ത്ീ ത്ത്ാ കുണാ
ശ്രൂയാത്് സാ ശ്രാശ്കുയത്വ ശ്്ീത മത്് രീടാമ് രശ്രുത
സന്നിത്ൗ ൧൯
യത്൭ചിന്തയമ് ത്ു ത് വത്തവമ് രൂയത് ഷവ൭രി ന ഹനയയത്
വയക്തമ് മയി ച ത്സയാമ് ച രത്ിയത്ാ ഹി വിരരയയഃ ൨0
കശ്ചി വത്തയവന സൗമിയശ്ത് യയാത്തുമ് ഉത്സഹയത്
രുമാന്
ച
യസയ ന ശ്കഹണമ് കിമ്ിത്്
കരയണാ൭നയശ്ത്
മ
ശ്ത്ുരയയത് ൨൧
സുക ത്ുഃകൗ രയ യശ്കാത്ൗ ലാരാ ലാരൗ രവാ രവൗ
ച
യച്ച കിമ്ിത്്
ത്ത്ാ രൂത്മ് നനു വത്വ സയ കര മ ത്ത്്
൨൨
രുഷയയാ രയുശ്ക ത്രയസാ വത്യവ നാ൭രിശ്രരീടിത്ാ:
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഉശ്ത്സുജയ നിയമാമ് ്ീത ശ്വാന് ശ്രമ്രയയന്ത കാമ
മനയുരി: ൨൩
ര ിത്
പ
മ ത്് ശ്രവരയത്
അസമ്ല്
യമ യവഹ യത്൭ക്ാ
ത
ത നനു വത്വ സയ കര മ ത്ത്്
നിവര്ത്യാ൭൭രമ്പ മാ൭൭രപ്മ്
൨൪
ത യാ൭൭ത്മാന
ഏത്യാ ത്ത്തവയാ രുത്തയാ സമ്്ര
മാ൭൭ത്മനാ
വയാഹയത്൭രയ൭രിയഷയക യമ രരിത്ായരാ ന വിത്യയത് ൨൫
മ ത്൭രരിത്ാരഃ സ്സന് ത്വമരയ൭നു വിത്ായ മാമ്
ത്്ാ
ശ്രത്ിസമ്ഹാരയ ക്ഷിശ്രമ് ആരിയഷചനികീമ് ശ്കിയാമ്
൨൬
ഏരി: ഏവ കവട: സവരവ: അരിയഷചന സശ്മ്പുവത് :
മ
ന നമ് രവിഷയത്ി ൨൭
മമ ലക്ഷ്ണ
ത്ാരയസയ ശ്വത് ്ാ
അത്വാ കിമ് മമ ഏയത്ന രാജ ശ്ത്വയ മയത്ന ത്ു
ഉശ്ത്തുത്മ് യമ സവയമ് യത്ായമ് ശ്വത്ാ൭൭യത്രമ് കരിഷയത്ി
൨൮
മ
ത
മാ ച ലക്ഷ്ണ
സമ്ാരമ്
കാര്ഷ ീ രക്ഷ്
മയാ വിരരയയയ
ല
രാജയമ് വാ വന വായസാ വാ വന വായസാ മയഹാത്യ: ൨൯
മ
ന ലക്ഷ്ണ
അ്ിമ ന് മമ രാജയ വിയക് ന
ര
മാത്ാ യവീയസയ അത്ി രമ്നീയാ
വത്വാ൭രിരന്നാ ഹി വത്ന്തയ൭നിഷ്ടമ്
ജാനാസി വത്വമ് ച ത്ത്ാ ശ്രരാവമ് ൩0
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ത്വാ വിമ് ശ
സ്സര:ര
പ്തയയാ വിമ് ശ സ്സര്:ക
മ
ഇത്ി ശ്രുവത്ി രായമ ത്ു ലക്ഷ്യണാ
അത്ഃ രിരാ മുഹുഃ
ശ്രുത്വാ മത്യമ് ജകാമ ഏവ മനസാ ത്ുഃക ഹര്ഷയയാഃ ൧
ത്ത്ാ ത്ു രത്തവാ ശ്രുകുടീമ് ശ്രുയവാ രയത്യ
നരര്ഷര:
മ
നിരരവാസ മഹാ സയരാപ രില ് ത ഇവ യരാഷിത്ഃ ൨
പ
ത്സയ ത്ുശ്ഷ്ത്ി
വീക്ഷയമ് ത് ശ്ത്ുപ കുടീ സഹിത്മ് ത്ത്ാ
രരൗ ശ്കുത്ത സയ സിമ്ഹ സയ മുക സയ സശ്ത്ുരമ് മുകമ്
൩
ത ് വിത്ൂനവന് ത്ു ഹ്ീത ഹ്മ
ത ്
അശ്ക ഹ്മ
ഇവാ൭൭ത്മനഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്ിരയ കൂര്ത്വമ് രരീയര ച രാത്യിത്വാ രിയരാ ത്രാമ്
പ ത്രമ്
അശ്ക അക്ഷ്ാണ വീക്ഷമാണ ്ുത ത്ിരയ ശ്ക്ാ
അശ്രവീത്് ൪
ത യന സശ്മ്പയമാ യസയ ജായത്ാ വവ സുമഹാന്
അ്ാ
അയമ്
ത്ര മ യത്ാഷ ശ്രസയങ്കന യലാകസയാ൭നത്ി രങ്കയാ ൫
കത്മ് യഹയത്ത്് അസശ്മ്പാന്ത സ്ത്വ ത്വിയത്ാ വക്തുമ്
അര്ഹത്ി
യത്ാ വത്വമ് അരൗണ്ടീരമ് രൗണ്ടീരഃ ക്ഷശ്ത്ിയര്ഷര
൬
സ
കിമ് നാമ ശ്കുരണമ് വത്വമ് അരക്തമ് അരിരമ്സി
രാരയയാ ്ുത കത്മ് നാമ ത്യയാഃ രങ്കാ ന വിത്യയത് ൭
സന്തി ത്യരാമ രത്ാഃ ശ്ലക്ഷ്ാണ ത്രാത്മന്
കിമ് ന
മ
രുത്യയസ
ത്യയാ സ്സുചരിത്മ് സവാരമ്
ത രാടയാത്് രരി
ജിഹീര്ഷയത്ാ: ൮
യത്ി വനവമ് വയവസിത്മ് സയാത്തി ശ്രായകവ രാകവ
ത്യയാ: ശ്രായകവ ത്ത്ത സയ സയാ ത്വര: ശ്രശ്കുത് ശ്ച സ:
൯
ത ത്വ
യലാക വിത്വിഷ്ടമ് ആരപ്മ്
ത്൭നയസയാ൭രിയഷചനമ്
യനാ ത്സയഹ സഹിത്ുമ് വീര ത്ശ്ത് യമ ക്ഷമ്ുത മര്ഹസി ൧0
യയന ഇയമ് ആകത്ാ വത്വത്മ് ത്വ രുത്തി രഹീരയത്
മ
സ ഹി ത്യരാമ മമ യത്വഷയഃ ശ്രസങ്കാത്് അസയ
മുഹയസി ൧൧
കത്മ് ത്വമ് കരണാ
രക്ത: വകയകയീ വര വരിന:
മ
ത
കരിഷയസി രിത്ു രവാകയമ് അത്രിഷ്ടമ്
വികര്ഹിത്മ്
മ
൧൨
പ
യത്യ൭യമ് കില്ിഷാ
യത്ത്
പ : ശ്കുയത്ാ യരയവമ് ന
ശ്കുഹയയത്
ജായയത് ത്ശ്ത് യമ ത്ുഃകമ് ത്ര മ സമ് ര ശ്ച കര്ഹിത്: ൧൩
മനസാ൭രി കത്മ് കാമമ് കുരയാ സ്ത്വമ് കാമ ശ്വുത്തയയാ:
ത്യയാ സ്ത്വ൭ഹിത്യയാ രിത്യമ്
രയശ്ത്വാ:
ന
രിശ്ത്രിത്ാനയയാ: ൧൪
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യത്യ൭രി ശ്രത്ിരത്തി യ് ത വത്വീ ചാ൭രി ത്യയാ രത്മ്
മ
ത്ത്ാ രയുയരക്ഷണീയമ് യത് ന യമ ത്ത്൭രി യരാചയത് ൧൫
വിേയരാ വീരയ ഹീയനാ യഃ സ വത്വമ് അനുവരയത്
ത
വീരാഃ സമ്പാവിത്ാ൭൭ത്മായനാ ന വത്വമ് രരയുരാസയത്
൧൬
വത്വമ് രുരുഷ കായരണ യഃ സമരഃത ശ്രരാത്ിത്ുമ്
ന വത്യവന വിരന്നാ൭രഃത രുരുഷഃ യസ്സാ൭വസീത്ത്ി ൧൭
ശ്ത്ക്ഷയന്തി ത്വ൭ത്യ വത്വസയ രൗരുഷമ് രുരുഷസയ
ച
വത്വ മാനുഷയയാ: അത്യ വയക്താ വയക്തി
രവിഷയത്ി
൧൮
പ
അത്യ മ ത്ൗ
പ രുഷ ഹത്മ് വത്വമ് ശ്ത്ക്ഷയന്തി വവ
ജനാഃ
യ വത്തവത്ാ ഹത്മ് യത്൭ത്യ ശ്ത്ുഷ്ടമ്
രാജയാ൭രിയഷചനമ് ൧൯
അത്യങ്കുരമ് ഇയവാ ത്താമമ് കജമ് മത് രയലാ ത്തത്മ്
ശ്രത്ാവിത്മ് അഹമ് വത്വമ് രൗരുയഷണ നിവരയയ
൨0
ത
ത യ് ത നാ൭ത്യ രാമാ൭രിയഷചനമ്
യലാകരാലാഃ സമ്ാ
ത യാ യലാകാ വിഹനയുഃ കിമ് രുനഃ
ന ച ശ്കുത്സാ
ന ശ്്യ
രിത്ാ ൨൧
ത ാ൭രയണയ മിയത്ാ രാജന് സമരിത്ഃ
വയ രവിവാസ ്വ
ത
ത ാ ൨൨
അരയണയ യത് വിവത്സയന്തി ചത്ുരര
ത സമാ ്ത്
അഹമ് ത്ത്ാ൭൭രാമ് യചത്സയാമി രിത്ു ് ത സയാ ശ്ച യാ
ത്വ
അരിയഷക വികായത്ന രുശ്ത് രാജയായ വരയത്
൨൩
ത
മ ത്യ
പ ലന വിരുത്തായ ന സയാ വത്തവ രലമ് ത്ത്ാ
ശ്രരവിഷയത്ി ത്ുഃകായ യയത്ാശ്കമ് രൗരുഷമ് മമ ൨൪
ഊര്ത്വമ് വര്ഷ സഹശ്സാ൭യന്ത ശ്രജാ രാലയമ്
അനന്തരമ്
ആരയ രുശ്ത്ാഃ കരിഷയന്തി വന വാസമ് കയത് ത്വയി ൨൫
രൂരവമ് രാജര്ഷി ശ്വുത്തയാ ഹി വന വായസാ വിത്ീയയത്
ശ്രജാ നിക്ഷിരയ രുയശ്ത്ഷു രുശ്ത്വത്് രരിരാലയന ൨൬
സ യചത്് രാജനി അയനക അയശ്ക രാജയ വിശ്രമ രങ്കയാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
വനവമ് ഇച്ചസി ത്രാത്മന്
രാജയമ് രാമ ത്വമ് ആത്മനി
മ
൨൭
ശ്രത്ിജായന ച യത് വീര മാ രൂവമ് വീര യലാക രാക്
രാജയമ് ച ത്വ രയക്ഷയമ് അഹമ് യവയലവ സാകരമ് ൨൮
മങ്കവള: അരിഷിഞ്ചസവ ത്ശ്ത് ത്വമ് വയാശ്രുയത്ാ
രവ
അഹമ് ഏയകാ മഹീരാലാന് അലമ് വാരയിത്ുമ് രലാത്് ൨൯
ന യരാരാ൭രാത വിമൗ രാഹൂ ന ത്നു രൂഷണായ
യമ
പ
ത
ന അസി: ആരന്തനാ൭രായ
ന രരാഃ ്മ്പ
യഹത്വഃ ൩0
ത
അമിശ്ത് ത്മനാ൭രമ്
ത യമ സരവമ് ഏത് ച്ചത്ുഷ്ടയമ്
ന ചാ൭ഹമ് കാമയയ൭ത്യ൭രമ്
മമ
ത യഃ സയാത്് രശ്ത്ുരയത്ാ
മ
അസിനാ ത്ീക്ഷ് ണ ത്ായരണ വിത്യുച്ചലിത് വരസാ
൩൧
ച
പ
ശ്രശ്കുഹീയത്ന വവ രശ്ത്ുമ് വശ്ജിണമ് വാ ന കല്യയ
൩൨
പ
പ
കട് ര നിയഷ്ഷ
നിഷ്ിവഷ്ട
രഹനാ
ത്ുശ്ചരാ ച യമ
ര
ത രു രിയരാരി രവിത്ാ
ഹസ്ത്യ൭രവ നര ഹയ്ാ
മഹീ
പ
൩൩
കട് ര ത്ാരാ ഹത്ാ യമ൭ത്യ ത്ീരയമാനാ ഇവ അശ്ത്യഃ
രത്ിഷയന്തി ത്വിരാ രൂമൗ യമകാ ഇവ സവിത്യുത്ഃ ൩൪
രത്ത യകാത്ാ൭0കുളി ശ്ത്ായണ ശ്രശ്കുഹീത് രരാ൭൭സയന
കത്മ് രുരുഷമാനീ സയാത്് രുരുഷാണാമ് മയി ്ിത യത് ൩൫
രഹുരി: ച ഏകമ് അത്യസയയന്നയകന ച രഹൂന് ജനാന്
വിനിയയാക്ഷയാ മയ൭ഹമ് രാണാന് ശ്നു വാജി കജ മരസു
മ
൩൬
അത്യ യമ൭ശ്് ത ശ്രരാവസയ ശ്രരാവഃ ശ്രരവിഷയത്ി
രാേ ശ്ചാ൭ശ്രരുത്ാമ് കരുമ്
ത ശ്രരുത്വമ് ച ത്വ ശ്രയരാ
൩൭
അത്യ ചന്തന സാരസയ യകയൂരാ യമാക്ഷണസയ ച
വസൂനാമ് ച വിയമാക്ഷസയ സുശ്ഹുത്ാമ് രാലനസയ ച
൩൮
അനുരൂരാ വിമൗ രാഹൂ രാമ കര മ കരിഷയത്ഃ
ന യ കശ്രൂണാമ്
അരിയഷചന വിക്സ
യത് നിവാരയണ ൩൯
ത
ശ്രവീഹി യകാ൭വത്യവ മയാ വിയുജയത്ാമ്
ത്വാ സുശ്ഹുത്് ശ്രാണ യരഃ സുശ്ഹു ജ്ജവനഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യത്ാ ത്യവ യമ് വസുത്ാ വയര രയവത്്
ര
ത്വത്വ മാമ് രാത്ി ത്വാ൭്ിമ കിമ്രഃ
൪0
പ രരിസാന്തവയ ച അസശ്കുത്്
വിശ്മുജയ രാഷ്മ്
മ
സ ലക്ഷ്ണമ്
രാകവ വമ് ശ വരനഃ
ത
ഉവാച രിയശ്ത്യ വചയന വയവ്ിത ത്മ്
നിയരാത് മാമ് ഏഷ ഹി സൗമയ സ ത്ത്
പ ഃ ൪൧
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ശ്ത്യയാ
വിമ് ശ സ്സര:ര
ചതുര്വിമ് ശ സ്സര്:ക
ത്മ് സമീക്ഷയ ത്ു അവഹിത്മ് രിത്ു: നിയരര
ത രാലയന
കൗസലയാ രാഷ് പ സശ്മുത്താ വയചാ ത്രിഷ്ടമ്
മ
അശ്രവീത്് ൧
അശ്ത്ുഷ്ട ത്ുഃയകാ ത്രാത്മാ
സരവ രൂത് ശ്രിയമ് വത്ഃ
മ
ച വരയയത്്
മയി ജായത്ാ ത്രരത്ാത്് കത്മ് ഉയമ്ന
൨
ത
യസയ ശ്രുത്യാ ശ്ച ത്ാസാ ശ്ച ശ്മുഷ്ടാനി അന്നാനി
ജ
രുമ്യത്
കത്മ് സ യരാക്ഷയയത് നായത്ാ വയന മൂല രലാനി അയമ്
൩
ക ഏത്ത്് ശ്രത്തയത്ത്് ശ്രുത്വാ കസയ വാ ന രയവത്് രയമ്
കുണവാന് ത്യിയത്ാ രായോ രാകയവാ യ
ത്വിവാസയയത് ൪
നൂനമ് ത്ു രലവാന് യലായക ശ്കുത്ാമ് ത സ്സരവമാ൭൭ത്ിരന്
യലായക രാമാ൭രിരാമ സ്ത്വമ് വനമ് യശ്ത് കമിഷയസി ൫
അയമ് ത്ു മമ ആത്മരവ: ത്വ അത്രന
ശ മാരുത്:
വിലാര ത്ുഃക സമിയത്ാ രുത്ിത്ാ൭ശ്രു ഹുത് ആഹുത്ി: ൬
ചിമ്ാത രാഷ് പ മഹാ ത്ൂമ: ത്വ അത്രന
ശ ചിത്തജ:
കരയിത്വാ
ശ്രുരമ് രുശ്ത് നിരവാസ ആയാസ സമ്പവ: ൭
ശ
ത്വയാ വിഹീനാമ് ഇഹ മാമ് യരാകാ൭ക്ിന : അത്ുയലാ
മഹാന്
ശ്രത്ക്ഷയത്ി യത്ാ കക്ഷമ് ചിശ്ത് രാനു: ഹിമാത്യയയ ൮
കത്മ് ഹി യത്നുഃ സവമ് വത്സമ് കച്ചന്തമ് നാ൭നുകച്ചത്ി
അഹമ് ത്വാ൭നുകമിഷയാമി യശ്ത് രുശ്ത് കമിഷയസി ൯
ത്ത്ാ നികത്ിത്മ് മാശ്ത്ാ ത്ത്വാകയമ് രുരുഷര്ഷരഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ്രുത്വാ രായമാ൭ശ്രവീ ത്വാകയമ് മാത്രമ് ശ്രുര
ത്ുഃകിത്ാമ് ൧0
വകയകയ്യാ വഞ്ചിയത്ാ രാജാ മയി ചാ൭രണയമ്
ആശ്രിയത്
രവത്യാ ച രരിത്യയക്താ ന നൂനമ് വരയിഷയത്ി
൧൧
ത
രരുഃ
ത കില രരിത്യായകാ ശ്നുരമ്ഃസ യകവലമ് ശ്്ിത യാഃ
സ രവത്യാ ന കരയവയാ
മനസാ അരി വികര്ഹിത്ഃ ൧൨
ത
യാവത്് ജീവത്ി കാകുത്സഃത രിത്ാ യമ ജകത്ീരത്ിഃ
രുശ്രൂഷാ ശ്കിയത്ാമ് ത്ാവത്് സ ഹി ത്രഃമ സനാത്നഃ ൧൩
ഏവമ് ഉക്താ ത്ു രായമണ കൗസലയാ രുര ത്രനാ
ശ
ത്യത് ത്യുവാച സുശ്ര ീത്ാ രാമമ് അേിഷ്ടകാരിണമ് ൧൪
ഏവമ് ഉക്ത ്ുത വചനമ് രായമാ ത്രശ്രുത്ാമ്
വരഃ
മ
രൂയ: ത്ാമ് അശ്രവീ ത്വാകയമ് മാത്രമ് ശ്രുര ത്ുഃകിത്ാമ്
൧൫
മയാ വചവ രവത്യാ ച കരവയമ്
വചനമ് രിത്ുഃ
ത
രാജാ രരാത കുരുഃ യശ്രഷ്ടഃ സയരവഷാമ് ഈരവരഃ ശ്രരുഃ
൧൬
ഇമാനി ത്ു മഹാ൭രയണയ വിശ്ഹുത്യ നവ രഞ്ച ച
ത സയാമി വചയന ത്വ ൧൭
വര്ഷാണി രരമ ശ്രീത്ഃ ്ാ
ഏവമ് ഉക്താ ശ്രിയമ് രുശ്ത്മ് രാഷ് പ രൂരാ൭൭നനാ
ത്ത്ാ
ണ
ഉവാച രരമാ൭൭രാത ത്ു കൗസലയാ രുശ്ത് വത്സലാ ൧൮
ആസാമ് രാമ സരത്ീന നാമ് വ്ുത മ് മയത്യ ന യമ ക്ഷമമ്
നയ മാമ് അരി കാകുത്സത വനമ് വനയമ് ശ്മുകീമ് യത്ാ ൧൯
യത്ി യത് കമയന രുത്തിഃ ശ്കുത്ാ രിത്ു: അയരക്ഷയാ
ത്ാമ് ത്ത്ാ രുത്ത്ീമ് രായമാ രുത്ന് വചന മ൭ശ്രവീത്് ൨0
ജീവന്തയാ ഹി ശ്്ിത യാ രരാത വത്വത്മ് ശ്രരുയരവ ച
രവത്യാ മമ വച വാ൭ത്യ രാജാ ശ്രരവത്ി ശ്രരുഃ ൨൧
ന ഹയ൭നാത്ാ വയമ് രാോ യലാകനായത്ന ത്ീമത്ാ
രരത് ശ്ചാ൭രി ത്രാത്മാ
സരവ രൂത് ശ്രിയമ് വത്ഃ
മ
രവത്ീമ് അനുവയരത്
സത്ാ ൨൨
ത സ ഹി ത്രരത്ഃ
മ
ര
യത്ാ മയി ത്ു നിശ്ഷ്ായന്ത
രുശ്ത് യരായകന രാരിവഃ
ത
ന
ച
ശ്രമമ് നാ൭വാപ്ുയാത്്
കിമ്ിത്്
അശ്രമത്താ ത്ത്ാ കുരു
൨൩
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്ാരുണ ശ്ചാ രയ൭യമ് യരായകാ യവത്നമ് ന വിനാര
യയത്്
രായോ ശ്വുത്തസയ സത്ത്മ് ഹിത്മ് ചര സമാഹിത്ാ ൨൪
ശ്വയത്ാരവാസ നിരത്ാ യാ നാരീ രരയമാ ത്തമാ
രരാരമ്
നാ൭നുവയരത്
൨൫
ത
ത സാ ച രാരകത്ി രയവത്്
പ
രരുത രുശ്രൂഷയാ നാരീ ലരയത് സവര ര മുത്തമമ്
ര രാ നിശ്വുത്താ യത്വ രൂജനാത്് ൨൬
ആരി യാ നിരമ്
ാ
ന
രുശ്രൂഷാ യമവ കുരവീത് രരുഃ
ത ശ്രിയഹിയത് രത്ാ
ഏഷ ത്രഃമ രുരാ ശ്ത്ുയഷ്ടാ യലായക യവയത് ശ്രുത്ഃ
ശ്്ുമ ത്ഃ ൨൭
അക്ിന കായരയഷു ച സത്ാ സുമയനാരി ശ്ച യത്വത്ാ:
രൂജയാ യ് ത മശ്ത്ുര യത് യത്വി ശ്രാഹ്മണാ വശ്ചവ
സുശ്വത്ാഃ ൨൮
ഏവമ് കാലമ് ശ്രത്ീക്ഷസവ മമാ൭൭കമന കാങ്ക്ഷിണീ
നിയത്ാ നിയത്ാ ഹാരാ രരുത രുശ്രൂഷയണ രത്ാ ൨൯
ശ്രാര്സയയസ രരമമ് കാമമ് മയി ശ്രത്യാ൭൭കയത് സത്ി
യത്ി ത്രശ്രുത്ാമ്
യശ്രയഷ്ടാ ത്ാരയിഷയത്ി ജീവിത്മ് ൩0
മ
ഏവമ് ഉക്താ ത്ു രായമണ രാഷ് പ രരയാകുയലക്ഷണാ
കൗസലയാ രുശ്ത് യരാകാ൭൭രാത രാമമ് വചന മശ്രവീത്്
൩൧
ന മി രുശ്ത്ക
കമയന സുശ്കുത്ാമ് രുത്തിമ് ന യത് രയക്ാ
വിനിവരയത്ുമ്
വീര നൂനമ് കായലാ ത്ുരത്യയ: ൩൨
ത
കച്ച രുശ്ത് ത്വമ് ഏകായശ്കാ രശ്ത്മ് യത്൭്ുത സത്ാ
വിയരാ
രുന സ്ത്വയി നിശ്വുയത്ത ത്ു രവിഷയാമി കത് േമാ ൩൩
ശ്രത്യാ൭൭കയത് മഹാ രായക ശ്കുത്ാ൭യര ത ചരിത് ശ്വയത്
രിത്ു: അരുണയത്ാമ് ശ്രായപ് ത ശ്രത്ി ലയര്സയ രരമ് സുകമ്
൩൪
ശ്കുത്ാന്തസയ കത്ി: രുശ്ത് ത്ുരവിരാവയാ സത്ാ രുവി
ച
യ സ്ത്വാമ് സയമ്ാത്യത്ി
യമ വച അച്ചിത്യ രാകവ ൩൫
കച്ച ഇത്ാനീമ് മഹാ രായഹാ യക്ഷയമണ രുനരാ൭൭കത്:
ത
നമ്യിഷയസി
മാമ് രുശ്ത് സാമ്ാന വായകയന ചാരുണാ
൩൬
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അയയാത്യ കാമ്:ട
അരി ഇത്ാനീമ് സ കാല: സയാത്് വനാത്് ശ്രത്യാ൭൭കത്മ്
രുന:
ര ത്ാരിണമ് ൩൭
യ ത്വാമ് രുശ്ത്ക രയരയയമ് ജടാ വല്ല
ത്ത്ാ ഹി രാമമ് വന വാസ നിശ്ചിത്മ്
സമീക്ഷയ യത്വീ രരയമണ യചത്സാ
ഉവാച രാമമ് രുര ലക്ഷണമ് വയചാ
രരൂവ ച സവസ്ത്യ൭യനാ൭രി കാങ്ക്ഷിണീ ൩൮
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ചത്ുരവിമ് ശ
സ്സര:ര
രമ് ച വിമ് ശ സ്സര്:ക
സാ അരനീയ ത്മ് ആയാസമ് ഉരശ്്ുപ രയ ജലമ് രുചി
ചകാര മാത്ാ രാമ സയ മങ്കളാനി മനസവിനീ ൧
ന രകയയസ വാരയിത്ുമ് കച്ച ഇത്ാനീമ് രകൂത്തമ
രീശ്കമ് ച വിനിവരസവ
വരസവ
ച സത്ാമ് ശ്കയമ ൨
ത
ത
യമ് രാലയസി ത്രമ്
മ ത്വമ് ശ്ത്ുത്യാ ച നിയയമന ച
സ വവ രാകവ രാരൂല
ത ത്ര:മ ത്വാമ് അരിരക്ഷത്ു ൩
യയരയ: ശ്രണമയസ രുശ്ത് വചയത്യഷു ആയത്യനഷു ച
യത് ച ത്വാമ് അരിരക്ഷമ്ുത വയന സഹ മഹര്ഷിരി: ൪
ത ണി വിരവാമിയശ്ത്ണ ത്ീമത്ാ
യാനി ത്ത്താനി യത് അശ്്ാ
ത്ാനി ത്വാമ് അരിരക്ഷമ്ുത കുവണ: സമുത്ിത്മ് സത്ാ ൫
രിശ്ത്ു രുശ്രൂഷയാ രുശ്ത് മാശ്ത്ു രുശ്രൂഷയാ ത്ത്ാ
ജ
സയത്യന ച മഹാ രായഹാ ചിരമ്ീവ
അരിരക്ഷിത്: ൬
സമിത്ുര ര രവിശ്ത്ാണി യവത്യ ശ്ചാ൭൭യത്നാനി ച
ത ിലാനി
ട
്മ്
വിചിശ്ത്ാണി വരലാ ശ്വുക്ഷാ: ക്ഷുരാ
ശ്ഹത്ാ:
ര രന്നകാ: സിമ്ഹാ സ്ത്വാമ് രക്ഷത്ു നയരാത്തമ ൭
രത്മ്ാ:
സവ്ിത സാത്യാ ശ്ച വിയരവ ച മരുത് ശ്ച മഹര്ഷയ:
സവ്ിത ത്ാത്ാ വിത്ാത്ാ ച സവ്ിത രൂഷാ രയകാ
അരയമാ ൮
ത ാ
യലാക രാല ശ്ച യത് സയരവ വാസവ ശ്രമുകാ ്ത്
രുത്വ വശ്ചവ രക്ഷാ ശ്ച മാസാഃ സമവത്സരാഃ ക്ഷരാഃ
൯
ത്ിനാനി ച മുഹൂരാത ശ്ച സവ്ിത കുരവന്തു യത് സത്ാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ്്ുമ ത്ി ശ്രുത്ി
ശ്ച ത്ര മ ശ്ച രാന്തു ത്വാമ് രുശ്ത്
ത
സരവത്ഃ ൧0
ര
പ ിഃ
്ന്ത
ശ്ച രകവാന് യത്വഃ യസാമ ശ്ച സശ്രുഹ്ത്
ത ഷയയാ നാരത് ശ്ച യത് ത്വാമ് രക്ഷന്തു സരവത്ഃ
സപ്ര്
൧൧
യാ ശ്ചാ൭രി സരവത് സ്സിത്താ ത്ിര ശ്ച സ ത്ികീരവാരാ:
്ുത ത്ാ മയാ വയന ത്്ിമ ന് രാമ്ുത ത്വാമ് രുശ്ത് നിത്യര:
൧൨
രിലാ സ്സയരവ സമുശ്ത്ാ ശ്ച രാജാ വരുണ ഏവ ച
ത
ത
ത്യൗ രമ്രിക്ഷമ്
ശ്രുത്ിവീ നത്യ സ്സരവാ ്വ
ത്വ ച
൧൩
നക്ഷശ്ത്ാണി ച സരവാണി ശ്കഹാ ശ്ച സഹ യത്വത്ാഃ
അയഹാ രായശ്ത് ത്ത്ാ സയമ്ത്യ രാമ്ുത ത്വാമ് വന
മാ൭൭ശ്രിത്മ് ൧൪
പ
ത ാ
രുത്വ വശ്ചവ ഷട്ുണയാ
മാസാ സമവത്സരാ ്ത്
കലാ ശ്ച കാഷ്ടാ ശ്ച ത്ത്ാ ത്വ രര മ ത്ിരമ്ുത യത് ൧൫
മഹാ വനാനി ചരയത്ാ മുനി യവഷസയ ത്ീമത്ഃ
ത്വാ൭൭ത്ിത്യാ ശ്ച വത്ത്യാ ശ്ച രവമ്ുത സുക ത്ാ
സ്സത്ാ ൧൬
രാക്ഷസാനാമ് രിരാചാനാമ് രൗശ്ത്ാണാമ് ശ്കൂര കരണാമ്
മ
ശ്കവയാത്ാനാമ് ച സയരവഷാമ് മാ രൂത്് രുശ്ത്ക യത് രയമ്
൧൭
പ്ലവകാ ശ്വുശ്ചികാ ത്മ്ാശ മരകാ വശ്ചവ കാനയന
സരീ ശ്സുരാ ശ്ച കീടാ ശ്ച മാ രൂവന് കഹയന ത്വ ൧൮
മഹാ ത്വിരാ ശ്ച സിമ്ഹാ ശ്ച വയാശ്കാ രുക്ഷാ ശ്ച
ത്മ്ശ്ഷ്ടിണഃ
മഹിഷാഃ ശ്രുങ്കിയണാ രൗശ്ത്ാ ന യത് ശ്ത്ുഹയന്തു
രുശ്ത്ക ൧൯
ശ്നു മാമ് സ യരാജനാ രൗശ്ത്ാ യയ ചാ൭യനയ സത്തവ ജാത്യഃ
സ
മാ ച ത്വാമ് ഹിമ്ിഷുഃ
രുശ്ത് മയാ സമ്പൂജിത്ാ സ്ത്വിഹ
൨0
ആകമാ യ് ത രിവാഃ സന്തു സിത്യന്തു ച രരാശ്കമാഃ
സരവ സമ്പത്തയയാ രാമ സവ്ിത മാന് കച്ച രുശ്ത്ക
൨൧
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സവ്ിത യത് സ്ത്വാന്തരിയക്ഷരയഃ രാരിയവരയഃ
രുനഃ
ത
രുനഃ
സയരവരയ വശ്ചവ യത്യവയരയാ യയ ച യത് രരിരന്തിനഃ
൨൨
ത ാ
കുരു യസ്സാമ ശ്ച സൂരയ ശ്ച ത്നയത്ാ൭ത് യമ ്ത്
ട
രാമ്ുത ത്വാ മരിത്ാ
രാമ ത്മ്കാ൭രണയ
വാസനമ് ൨൩
ച
ത ാ ത്ൂയമാ മശ്മ്ാത ശ്ച രുഷി മുകാത്്
അക്ിന രവായു ്ത്
ചയുത്ാ:
പ ന
ത ൨൪
ഉര്ര
ശ കായല ത്ു രാമ്ുത ത്വാമ് രകു നമ്ന
സരവ യലാക ശ്രരു ശ്രഹ്മാ
രൂത് രരാത ത്ത് ര്ഷയഃ
പ
യയ ച യരഷാഃ സുരാ യ് ത ത്വാമ് രക്ഷന്തു വന വാസിനമ്
൨൫
ഇത്ി മാവലയഃ സുരകണാന് കവന്ത ശ്ചാ൭രി യരസവിനീ
്ുത ത്ിരി ശ്ചാ൭നുരൂരാരി: ആനരാ൭൭യത്
യലാചനാ ൨൬
ച
ജവലനമ് സമുരാത്ായ ശ്രാഹ്മയണന മഹാത്മനാ
ര കാരണാത്് ൨൭
ഹാവയാ മാസ വിത്ിനാ രാമ മമ്ള
ശ്കുത്മ് യരവത്ാനി മാലയാനി സമിത് യരവത് സര്ഷരാന്
ര
ഉര സമ്പാത്യാ മാസ കൗസലയാ രരമാമ്നാ
൨൮
ഉരാത്യായ സ്സ വിത്ിനാ ഹുത്വാ രാമ്ിത മ൭നാമയമ്
പ
ഹുത് ഹവയാ൭വ യരയഷണ രാഹയമ് രലി മ൭കല്യത്്
൨൯
മത്ു ത്ത്യ൭ക്ഷത് ശ്കുവത് സവ്ിത വായചാ ത്വിജാമ്
ത :
്ത്
വാചയാ മാസ രാമ സയ വയന സവസ്ത്യയന ശ്കിയാ: ൩0
ത
ത
ത്ത് ്വ
് മ ത്വിയജശ്മ്ായ
രാമ മാത്ാ യരസവിനീ
ത്ക്ഷിണാമ് ശ്രത്ത്ൗ കാമയാമ് രാകവമ് ച ഇത് മ൭ശ്രവീത്്
൩൧
യ േങ്കളമ് സഹശ്സായക്ഷ സരവ യത്വ നമശ്്ുര യത്
ര
ശ്വുശ്ത് നായര സമരവ ത്ത യത്ത രവത്ു മമ്ളമ്
൩൨
പ
യ േങ്കളമ് സുരര ണ സയ വിനത്ാ൭കല്യത്്
രുരാ
അശ്മുത്മ് ശ്രാരയാനസയ
ത് യത്ത രവത്ു മങ്കളമ് ൩൩
ത
ന ത്ാ വശ്ജ ത്രസയ
അശ്മുയത്ാ ത്ാ
പ ത്യന വത്ത്യാന് ക്യ
യത്്
ര
ര
അത്ിത്ി രമ്
ശ്രാത്ാ ത്ത യത്ത രവത്ു മമ്ളമ്
൩൪
മ ളമ്
ശ്ത്ീന് വിശ്കമാന് ശ്കമയത്ാ വിയഷ്ാണ രമിത് യത്ജസ:
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ര
ര
യ ത്ാ൭൭സീേമ്ളമ്
രാമ ത്ത യത്ത രവത്ു മമ്ളമ്
൩൫
രുത്വ സ്സാകാരാ ത്വീരാ യവത്ാ യലാകാ ത്ിര ശ്ച യത്
ര
ര
മമ്ളാനി
മഹാ രായഹാ ത്ിരമ്ുത രുര മമ്ളാ:
൩൬
ഇത്ി രുശ്ത് സയ യരഷാമ് ശ്ച ശ്കു ത്വാ രിരസി രാമിനീ
ത
കവമ്ശ്ചാ൭രി
സമാലരയ രാമമാ൭യത് യലാചനാ ൩൭
ഓഷത്ീമ് ചാ൭രി സിത്താരാമ്
ത വിരലയ കരണീമ് രുരാമ്
ചകാര രക്ഷാമ് കൗസലയാ മവശ്ന്ത: അരിജജാര ച ൩൮
ഉവാചാ൭ത്ി ശ്രശ്ഹുയഷ്ടവ സാ ത്ുഃക വര വരിനീ
ത
സ
വാങ്ാ
൩൯
മ യശ്ത്ണ ന രായവന വാചാ സമ്ജ്ജമാനയാ
ആനമയ മൂര്ത്്നി ചാ൭൭ശ്കായ രരിഷവജയ യരസവിനീ
അവത്ത്് രുശ്ത് സിത്താ൭യരാത കച്ച രാമ യത്ാ സുകമ് ൪0
അയരാകമ് സരവ സിത്താരമ്
ത അയയാത്യാമ് രുനര്
ആകത്മ്
മ ി
രരയാമി ത്വാമ് സുകമ് വത്സ സു്ിത ത്മ് രാജ യവശ്ന
൪൧
ര ാപ ഹര്ഷ വിയത്യാത്ി ത്ാ൭൭നനാ
ശ്രണഷ്ട ത്ുഃക സമ്ല്
ത രൂര ണ ചശ്മ് ത
ശ്ത്ക്ഷയാമി ത്വാമ് വനാത്് ശ്രാപ്മ്
മിയവാത്ിത്മ് ൪൨
രശ്ത്ാ൭൭സന കത്മ് രാമ വന വാസാ ത്ിഹാ൭൭കത്മ്
ത രിത്ു രവച:
ശ്ത്ക്ഷയാമി ച രുന സ്ത്വാമ് ത്ു ത്ീരവമ്
മ്
ണ
൪൩
ര
മമ്വള:
ഉരസമ്പയന്നാ വന വാസാത്് ഇഹാ൭൭കത്:
വത്വാ മമ ച നിത്യമ് ത്വമ് കാമാന് സമവരയാഹി
യരാ
ത
൪൪
മയാ൭രിത്ാ
യത്വ കണാഃ രിവാ൭൭ത്യയാ
ച
മഹര്ഷയയാ രൂത് മഹാ൭സുയരാ രകാഃ
അരിശ്രയാത്സയ വനമ് ചിരായ യത്
ഹിത്ാനി കാമ്ക്ഷന്തു ത്ിര ശ്ച രാകവ ൪൫
ഇത്ീ വ ചാ൭ശ്രു ശ്രത്ിരൂര ണ യലാചനാ
സമാരയ ച സവസ്ത്യയനമ് യത്ാ വിത്ി
ശ്രത്ക്ഷിണമ് വചവ ചകാര രാകവമ്
രുനഃ രുന ശ്ചാ൭രി നിരീടയ സസവയജ
൪൬
ത്ത്ാ ത്ു യത്വയാ സ ശ്കുത് ശ്രത്ക്ഷിയണാ
നിരീടയ മാത്ു ശ്ചരണൗ രുനഃ രുനഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ജകാമ സീത്ാ നിലയമ് മഹായരാഃ
സ രാകവഃ ശ്രജവലിത്ഃ സവയാ ശ്രിയാ ൪൭
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട രമ് ച വിമ് ശ
സ്സര:ര
ഷടവിമ് ശ സ്സര്:ക
അരിവാത്യ ത്ു കൗസലയാമ് രാമഃ സശ്മ്പ്ിത യത്ാ വനമ്
ശ്കുത് സവസ്ത്യയയനാ മാശ്ത്ാ ത്രിയഷ്ട
വര്ത്മനി
മ
്ിത ത്ഃ ൧
വിരാജയന് രാജ സുയത്ാ രാജ മാരമ്
ര നവര ശ്രവുത്മ്
ശ്ഹുത്യാനി ആമമന്ത ഇവ ജന സയ കുണവത്തയാ ൨
വവയത്ഹീ ചാ൭രി ത്ത്് സരവമ് ന രുശ്രാവ ത്രസവിനീ
ത്ത്് ഏവ ശ്ഹുത്ി ത്സയാ ശ്ച യൗവ രാജയാ൭രിയഷചനമ് ൩
യത്വ കാരയമ് സവയമ് ശ്കുത്വാ ശ്കുത്ോ ശ്ഹുഷ്ട
യചത്നാ
അരിോ രാജ ത്രാണാമ്
രാജ രുശ്ത്മ് ശ്രത്ീക്ഷയത് ൪
മ
ശ്രവിയവരാ൭ത് രാമ ്ുത സവ യവശ് മ സുവിരൂഷിത്മ്
ച
ശ്രശ്ഹുഷ്ട ജന സമ്പൂരമ്
അവാങ്ുമ കഃ
ണ ശ്ഹിയാ കിമ്ിത്്
൫
അത് സീത്ാ സമുത്ത്
പ യ യവരമാനാ ച ത്മ് രത്ിമ്
ത മ്
ത ചിന്താ വയാകുലി
അരരയത്് യരാക സമ്പ്
ത
യത്ശ്മ്ിയമ്
൬
ത്ാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ സ ഹി ത്രാത്മാ
ന രാരാക മയനാകത്മ്
മ
ത്മ് യരാകമ് രാകവ യസ്സാടുമ് ത്യത്ാ വിശ്വുത്ത്ാമ് കത്:
൭
വിവര ണ വത്നമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്മ് ശ്രസവിന്നമ് അമര്ഷണമ്
ത ാത കിമ് ഇത്ാനീമ് ഇത്മ് ശ്രയരാ ൮
ആഹ ത്ുഃകാ൭രി സമ്പ്
പ ഃ ശ്രീമാന് യുക്തഃ രുയഷയാ ന രാകവ
അത്യ രാര്ഹ്ത്
യശ്രാചയയത് ശ്രാഹ്മവണഃ ശ്രാവേഃ യകന ത്വമ൭സി
ത്ുരനാഃ
൯
മ
ന യത് രത് രലായകന ജല യരന നിയരന ച
ആശ്വുത്മ് വത്നമ് വല്ുര ചയശ്ത്ണാ൭രി വിരാജയത് ൧0
വയജനാരയാമ് ച മുകയാരയാമ് രത്രശ്ത് നിയരക്ഷണമ്
ചശ്ന്ത ഹമ് സ ശ്രകാരാരയാമ് വീജയയത് ന ത്വാ൭൭നനമ്
൧൧
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അയയാത്യ കാമ്:ട
വാക്ിമ യനാ വന്തിന ശ്ചാ൭രി ശ്രശ്ഹുഷ്ടാ സ്ത്വമ്
നരര്ഷര
്ുത വയന്താ നാ൭ത്യ ശ്ത്ുരയയന്ത മങ്കവള: സൂത്
മാകത്ാഃ ൧൨
ന യത് ക്ഷൗശ്ത്മ് ച ത്ത്ി ച ശ്രാഹ്മണാ യവത് രാരകാഃ
മൂര്ത്്നി മൂരാ൭രിഷിക്ത
സയ ത്ത്ത്ി ് മ വിത്ാനത്ഃ ൧൩
ത
ന ത്വാമ് ശ്രശ്കുത്യഃ സരവാ യശ്രണീ മുകയാ ശ്ച രൂഷിത്ാഃ
ത ാ ൧൪
അനുശ്വജിത്ുമ് ഇച്ചന്തി രൗര ജാനരത്ാ ്ത്
ചത്ുരിപ യരവക സമ്പവന്ന ര്ഹവയഃ കാഞ്ചന
രൂഷവണഃ
മുകയഃ രുഷയ രയത്ാ യുക്തഃ കിമ് ന കച്ചത്ി യത്൭ശ്കത്ഃ
൧൫
ത ലക്ഷണ രൂജിത്ഃ
ന ഹ്ീത ചാ൭ശ്കത്ഃ ശ്രീമാമ് ്വ
ശ്രയായണ ലക്ഷയയത് വീര ശ്കുഷ് ണ യമക കിരി ശ്രരഃ ൧൬
ന ച കാഞ്ചന ചിശ്ത്മ് യത് രരയാമി ശ്രിയ ത്രന
ശ
രശ്ത്ാ൭൭സനമ് രുരശ്്ുര ത്യ യാന്തമ് വീര രുരശ്്ുര ത്മ്
൧൭
അരിയഷയകാ യത്ാ സജ്ജഃ കിമ് ഇത്ാനീമ് ഇത്മ് ത്വ
അരൂയരവാ മുക വര ണ ശ്ച ന ശ്രഹര്ഷ ശ്ച ലക്ഷയയത്
൧൮
ഇത്ീവ വിലരന്തീമ് ത്ാമ് യശ്രാവാച രകു നന്തനഃ
ത ത് ശ്രശ്വാജയത്ി മാമ് വനമ് ൧൯
സീയത് ത്ശ്ത് രവാമ് ്ാ
കുയല മഹത്ി സമ്പൂയത് ത്രയേ
ത്ര മ ചാരിണി
മ
ശ്രുണു ജാനകി യയ യനത്മ് ശ്കയമണാ൭രയാകത്മ് മമ ൨0
രാോ സത്യ ശ്രത്ിയേന രിശ്ത്ാ ത്രരയത്ന ച
വകയകയ്യാ മമ മായശ്ത് ത്ു രുരാ ത്ത്തൗ മഹാ വരൗ ൨൧
ത്യാ൭ത്യ മമ സയജ്ജ൭്ിമ ന് അരിയഷയക ശ്നുയരാത്യയത്
ശ്രയചാത്ിത്ഃ സ്സ സമയയാ ത്യരണ
ശ്രത്ിനിരിത്ഃ
൨൨
മ
ജ
ത യമ് ത്ണ്ടയക മയാ
ചത്ു രര
ത ഹി വര്ഷാണി വ്വ
രിശ്ത്ാ യമ രരത് ശ്ചാ൭രി യൗവരായജയ നിയയാജിത്ഃ ൨൩
യസാ൭ഹമ് ത്വാമ് ആകയത്ാ ശ്ത്ഷ്ടുമ് ശ്ര്ിത യത്ാ
വിജനമ് വനമ്
രരത് സയ സമീയര യത് ന അഹമ് കത്യഃ കത്ാചന ൨൪
ത മ്
രുത്തി യുക്താ ഹി രുരുഷാ ന സഹയന്ത രര ്വ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
മ ന്ന യത് കുണാഃ കത്യാ രരത് സയാ൭ശ്കയത്ാ മമ ൨൫
ത്്ാ
നാ൭രി ത്വമ് യത്ന രരവയാ
വിയരയഷണ കത്ാ ചന
ത
അനുകൂലത്യാ രകയമ് സമീയര ത്സയ വരിത്ുമ്
൨൬
ത
ത്വ് മ ത്ത്തമ് ശ്നുരത്ിനാ യൗവരാജയമ് സനാത്നമ്
സ ശ്രസാത്യ സ്ത്വയാ സീയത് ശ്നുരത്ി ശ്ച വിയരഷത്: ൨൭
അഹമ് ചാ൭രി ശ്രത്ിോമ് ത്ാമ് കുയരാഃ സമ൭നുരാലയന്
വനമ് അവത്യവ യാസയാമി ്ിത രാ രവ മനസവിനീ ൨൮
യായത് ച മയി കലയാണി വനമ് മുനി നിയഷവിത്മ്
ശ്വയത്ാ രവാസ രത്യാ രവിത്വയമ് ത്വയാ നയക ൨൯
കാലയമ് ഉത്തായ യത്വാനാമ് ശ്കുത്വാ രൂജാമ് യത്ാ വിത്ി
വന്തിത്യവയാ ത്രരത്ഃ രിത്ാ മമ നയരരവരഃ ൩0
ത
മാത്ാ ച മമ കൗസലയാ ശ്വുത്താ സമ്ാര
കരിത്ാ
ശ
ത്രമ്
മ ഏവാ൭ശ്കത്ഃ ശ്കുത്വാ ത്വത്തഃ സമ്മാനമ് അര്ഹത്ി
൩൧
വന്തിത്വയാ ശ്ച യത് നിത്യമ് യാഃ യരഷാ മമ മാത്രഃ
ന
യ്ഹ
ശ്രണയ സയമ്പാവകഃ സമാ ഹി മമ മാത്രഃ ൩൨
ശ്രാശ്ത്ു രുശ്ത് സമൗ ചാ൭രി ശ്ത്ഷ്ടവയൗ ച വിയരഷത്ഃ
ന ശ്രാവണഃ ശ്രിയത്രൗ മമ ൩൩
ത്വയാ രരത് രശ്ത്ുക്ൗ
വിശ്രിയമ് ന ച കരവയമ്
രരത് സയ കത്ാ ചന
ത
സ ഹി രാജാ ശ്രരു വശ്ചവ യത്ര സയ ച കുല സയ ച ൩൪
ആരാത്ിത്ാ ഹി രീയലന ശ്രയവത്യ
ന ശ്ചാരയസവിത്ാഃ
രാജാനഃ സശ്മ്പസീത്ന്തി ശ്രകുരയന്തി വിരരയയയ ൩൫
ഔരസാന൭രി രുശ്ത്ാന് ഹി ത്യജ ന്തയ൭ഹിത് കാരിണഃ
ണ ി ജനാന൭രി നരാത്ിരാഃ ൩൬
സമരാന്
സശ്മ്പശ്കുഹ്ന്ത
ത
സാ ത്വമ് വയസഹ കലയാണി രാേ സ്സമ൭നുവരിനീ
ത
രരത് സയ രത്ാ ത്യര മ സത്യ ശ്വത് രരായണാ ൩൭
അഹമ് കമിഷയാമി മഹാ വനമ് ശ്രിയയ
ത യമ് ഇവഹവ രാമിനി
ത്വയാ ഹി വ്വ
യത്ാ വയളീകമ് കുരുയഷ ന കസയചിത്്
ത്ത്ാ ത്വയാ കാരയമ് ഇത്മ് വയചാ മമ ൩൮
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഷടവിമ് ശ
സ്സര:ര
ത
ശ സ്സര്:ക
സപ്വിമ്
ഏവമ് ഉക്താ ത്ു വവയത്ഹീ ശ്രിയാ൭ര്ഹാ ശ്രിയ വാത്ിനീ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ര
ശ്രണയാത്് ഏവ സശ്മ്ുത്താ
രരാരമ്
ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൧
ത
കി മിത്മ് രാഷയസ രാമ വാകയമ് ലകുത്യാ ശ്ത്ുവമ്
ത്വയാ യ ത്൭രഹാസയമ് യമ ശ്രുത്വാ നര വരാത്മജ ൨
ത ൭ശ്് ത വിത്ുഷാമ്
(വീരാണാമ് രാജ രുശ്ത്ാണാമ് രശ്്ാ
ശ്നുര
അന൭ര്ഹമ് അ യരമ് ച ന യശ്രാത്വയമ് ത്വ യയരിത്മ്)
ത ാ ്ുന ഷാ
ആരയ രുശ്ത് രിത്ാ മാത്ാ ശ്രാത്ാ രുശ്ത് ്ത്
ജ
സവാനി രുണയാനി രുമ്ാനാഃ
സവമ് സവമ് രാകയമ്
ഉരാസയത് ൩
ന
രരുത രാകയമ്
ത്ു രാവരയകാ ശ്രായപ്ാത്ി
പ
രുരുഷര്ഷര
ത യമ്
അത് വശ്ചവാ൭ഹമ് ആത്ിഷ്ടാ വയന വ്വ
ഇത്യ൭രി ൪
ന രിത്ാ നാ൭൭ത്മയജാ നാ൭൭ത്മാ ന മാത്ാ ന സകീജനഃ
ഇഹ യശ്രത്യ ച നാരീണാമ് രത്ി: ഏയകാ കത്ിഃ സത്ാ ൫
യത്ി ത്വമ് ശ്ര്ിത യത്ാ ത്ുരമ്
ര വനമ് അവത്യവ രാകവ
അശ്കത് യ് ത കമിഷയാമി ശ്മുത്ന്ത
ന ീ കുര കണ്ടകാന്
൬
ര
ഈര്ഷ യാ യരാഷൗ രഹിശ്ഷ്ുത്യ
രുക്ത യരഷമ്
ഇയവാത്കമ്
നയ മാമ് വീര വിശ്സപ്ഃത രാരമ് മയി ന വിത്യയത് ൭
ശ്രാസാത്ാ൭വശ്ക രവിമാവന രവാ വവഹായസ കയത്ന
വാ
ത കത്ാ രരുഃ
സരവാ൭വ്ാ
ത രാത് ച്ചായാ വിരിഷയയത് ൮
അനുരിഷ്ടാ൭്ിമ മാശ്ത്ാ ച രിശ്ത്ാ ച വിവിത്ാ൭൭ശ്രയമ്
നാ൭്ിമ സശ്മ്പത്ി വക്തവയാ വരിത്വയമ്
യത്ാ മയാ ൯
ത
അഹമ് ത്ുരമ്
ര കമിഷയാമി വനമ് രുരുഷ വരിത്മ്
ജ
നാനാ ശ്മുക കണ ആകീരമ്
ണ രാരൂല
ത ശ്വുക യസവിത്മ് ൧0
സുകമ് വയന നിവത്സയാമി യവത്വ രവയന രിത്ുഃ
അചിന്തയന്തീ ശ്ത്ീന് യലാകാമ് ശ്ചിന്തയന്തീ
രത്ിശ്വത്മ് ൧൧
രുശ്രൂഷമാണാ യത് നിത്യമ് നിയത്ാ ശ്രഹ്മചാരിണീ
സഹ രയമ്സയ ത്വയാ വീര വയനഷു മത്ു കന്തിഷു ൧൨
ത്വമ് ഹി രയക്താ വയന കരുമ്
ത രാമ സമ്പരിരാലനമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
അനയസയാ൭രി ജനയസയഹ കിമ് രുനര് മമ മാനത് ൧൩
ശ
സഹ ത്വയാ കമിഷയാമി വന മ൭ത്യ ന സമ്യ:
നാ൭ഹമ് രകയാ മഹാ രാക നിവരയിത്ു
മുത്യത്ാ ൧൪
ത
ശ
രല മൂലാ൭രനാ നിത്യമ് രവിഷയാമി ന സമ്യഃ
ന യത് ത്ുഃകമ് കരിഷയാമി നിവസന്തീ സഹ ത്വയാ ൧൫
ഇച്ചാമി സരിത്ഃ വരലാന് രലവലാനി വനാനി ച
ശ്ത്ഷ്ടുമ് സരവശ്ത് നിരീത്ാ
ത്വയാ നായത്ന ത്ീമത്ാ ൧൬
പ
പ
ഹമ് സ കാരണ്ടവാ കീരാഃ
ണ രത്മിനീഃ സാത്ു രുഷ്ിത്ാഃ
ര
ഇയച്ചയമ് സുകിനീ ശ്ത്ഷ്ടുമ് ത്വയാ വീയരണ സമ്ത്ാ
൧൭
അരിയഷകമ് കരിഷയാമി ത്ാസു നിത്യമ് യത് ശ്വത്ാ
സഹ ത്വയാ വിരാലാക്ഷ രയമ്സയ രരമ നന്തിനീ ൧൮
ഏവമ് വര്ഷ സഹശ്സാണാമ് രത്മ് വാ൭ഹമ് ത്വയാ സഹ
വയത്ിശ്കമമ് ന യവത്സയാമി സവയരാ൭രി
ന ഹി യമ മത്:
ര
൧൯
സവയര൭രി
ച വിനാ വായസാ രവിത്ാ യത്ി രാകവ
ര
ത്വയാ മമ നരവയാശ്ക നാ൭ഹമ് ത്മ൭രി യരാചയയ ൨0
അഹമ് കമിഷയാമി വനമ് സുത്ുരമമ്
ര
ശ്മുകാ യുത്മ് വാനര വാരവണ രയുത്മ്
വയന നിവത്സയാമി യത്ാ രിത്ു ശ്രുയഹ
ര
ത്വവവ രാത്ാ വുരശ്കുഹയ സമയത്ാ ൨൧
അനനയ രാവാമ് അനുരക്ത യചത്സമ്
ത്വയാ വിയുക്താമ് മരണായ നിശ്ചിത്ാമ്
നയസവ മാമ് സാത്ു കുരുഷവ യാചനാമ്
ന യത് മയാ അത്: കുരുത്ാ രവിഷയത്ി ൨൨
ത്ത്ാ ശ്രുവാണാമ് അരി ത്ര മ വത്സയലാ
ന ച ് മ സീത്ാമ് ശ്നുവയരാ നിനീഷത്ി
ഉവാച ച ഏനാമ് രഹു സന്നിവരയന
ത
വയന നിവാസസയ ച ത്ുഃകിത്ാമ് ശ്രത്ി ൨൩
ത
ശ
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട സപ്വിമ്
സ്സര:ര
അഷ്ടാവിമ് ശ സ്സര്:ക
സ ഏവമ് ശ്രുവത്ീമ് സീത്ാമ് ത്രയോ
ത്ര മ വത്സലഃ ൧
മ
ത
ന യനത്ുമ് കുരു യത് രുത്തിമ് വയന ത്ുഃകാനി ചിമ്യന്
ത
ത മ് ത്ു രാഷ് പ ത്ൂഷിത് യലാചനാ
സാമ്യിത്വാ
രുന ്ാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
നിവരനാ൭യര
വാകയമ് ഏത്ത്് ഉവാച ഹ ൨
ത
ത ത്രാത്മാ
മ
സീയത് മഹാ കുലീനാ൭സി ത്യര മ ച നിരത്ാ സത്ാ
ഇഹാ൭൭ചര സവത്രമ്
മ ത്വമ് മാ യത്ാ മനസഃ സുകമ് ൩
സീയത് യത്ാ ത്വാമ് വക്ഷയാമി ത്ത്ാ കാരയമ് ത്വയാ൭രയല
ത ന്നിയരാത് യമ ൪
വയന യത്ാഷാ ഹി രഹയവാ വത്ത് ്ാ
സീയത് വിമുചയത്ാമ് ഏഷാ വന വാസ ശ്കുത്ാ മത്ിഃ
രഹു യത്ാഷമ് ഹി കാന്താരമ് വനമ് ഇത്യ൭രിത്ീയയത് ൫
ഹിത് രുത്തയാ കലു വയചാ മവയത്ത്് അരിത്ീയയത്
സത്ാ സുകമ് ന ജാനാമി ത്ുഃകമ് ഏവ സത്ാ വനമ് ൬
കിരി നിരര
ജ സമ്പൂത്ാ കിരി കന്തര വാസിനാമ്
സിമ്ഹാനാമ് നിനത്ാ ത്ുഃകാഃ യശ്രാത്ുമ് ത്ുഃകമ് അയത്ാ
വനമ് ൭
ര
ത ാ:
സ ശ്കാഹാ സ്സരിത് വശ്ചവ രമ്വത്യ
ശ്ച ത്ു്ര
മവത്ത ര൭രി കവജ രിത്യ
മയത്ാ ത്ുഃകത്രമ് വനമ് ൮
ന
ട സമ്ീര
ര ാ:
ലത്ാ കമ്ക
ണ ശ്കുക വാകൂര നാത്ിത്ാ:
നിരരാ ശ്ച സുത്ുരാര ശ്ച മാരാര ത്ുഃക മയത്ാ വനമ് ൯
ന സു രൂത്യല
സുരയയത് രര ണ രയ്യാസു സവയമ് രക്ാ
മ ത്തുഃകത്രമ് വനമ് ൧0
രാശ്ത്ിഷു ശ്രമ കിയന്നന ത്്ാ
ത
അയഹാ രാശ്ത്മ് ച സയമ്ാഷ:
കരയവയാ
ത
നിയത്ാ൭൭ത്മനാ
രവല ശ്വുക്ഷാ വരത്ിവത് സ്സീയത് ത്ുഃക മയത്ാ വനമ്
൧൧
ഉരവാസ ശ്ച കരവയാ
യത്ാ ശ്രായണന വമത്ിലി
ത
ജടാ രാര ശ്ച കരയവയാ
വല് ര ലാ൭മ്പര ത്ാരിണാ ൧൨
ത
യത്വത്ാനാമ് രിശ്ത്ൂണാമ് ച കരവയമ്
വിത്ി രൂരവകമ്
ത
ത
ശ്രാപ്ാനാമ്
അത്ിത്ീനാമ് ച നിത്യര: ശ്രത്ിരൂജനമ് ൧൩
കാരയ ശ്്ിത രരിയഷക ശ്ച കായല കായല ച നിത്യര:
മ ത്് ത്ുഃക ത്രമ് വന: ൧൪
ചരത്ാ നിയയമ വനവ ത്്ാ
ഉരഹാര ശ്ച കരവയ:
കുസുവമ: സവയ മാ൭൭ശ്ഹുവത്:
ത
ആര്യഷണ വിത്ിനാ യവത്യമ് രായല ത്ുഃക മയത്ാ വനമ് ൧൫
ത സയമ്ാഷ:
ത
ത വമത്ിലി
യത്ാ ലയപ്ന
കരവയ
യ്ന
ത
യത്ാ൭൭ഹാവര രവന ചവര രിത്യമ്
ത്ുഃക മയത്ാ വനമ്
ന
൧൬
അത്ീവ വാത്ാ ്ിത മിരമ് രുരുക്ഷാ ചാ൭ശ്ത് നിത്യരഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
രയാനി ച മഹാന്തി അശ്ത് ത്യത്ാ ത്ുഃകത്രമ് വനമ് ൧൭
സരീ ശ്സുരാ ശ്ച രഹയവാ രഹു രൂരാ ശ്ച രാമിനി
ചരന്തി ശ്രുത്ിവീമ് ത്രാപ ത്തയത്ാ ത്ു:കത്രമ് വനമ് ൧൮
നത്ീ നിലയനാഃ സരാപ നത്ീ കുടില കാമിനഃ
ത്ിഷ്ട ന്തയാ൭൭ശ്വുത്യ രന്താനമ് അയത്ാ ത്ുഃകത്രമ്
വനമ് ൧൯
രത്മ്ാര ശ്വുശ്ചികാഃ കീടാ ത്മ്ാശ ശ്ച മരവകഃ സഹ
രാത്യന്ത നിത്യമ് അരയല സരവമ് ത്ുഃക ത്രമ് വനമ് ൨0
ശ്ത്ുമാഃ കണ്ടകിന വശ്ചവ കുര കാരാ ശ്ച രാമിനി
ത ത്ുഃകത്രമ് വനമ് ൨൧
വയന വയാകുല രാകാ൭ശ്കാ യ്ന
കായ യേരാ ശ്ച രഹയവാ രയാനി വിവിത്ാനി ച
അരണയ വായസ വസയത്ാ ത്ുഃക യമവ ത്യത്ാ വനമ് ൨൨
യശ്കാത് യലാരൗ വിയമാക്തവയൗ കരവയാ
ത്രയസ മത്ി:
ത
ന യരത്വയമ് ച യരത്യവയ നിത്യമ് ത്ുഃക മയത്ാ വനമ് ൨൩
ത്ത്൭ലമ് യത് വനമ് കത്വാ ക്ഷമമ് ന ഹി വനമ് ത്വ
വിശ്മുര ന്നിഹ രരയാമി രഹു യത്ാഷത്രമ് വനമ് ൨൪
ത ാ
വനമ് ത്ു യനത്ുമ് ന ശ്കുത്ാ മത്ി ്ത്
രരൂവ രായമണ യത്ാ മഹാത്മനാ
ന ത്സയ സീത്ാ വചനമ് ചകാര
ത്തയത്ാ൭ശ്രവീ ശ്ത്ാമമ് ഇത്മ് സുത്ുഃകിത്ാ ൨൫
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട അഷ്ടാവിമ് ശ
സ്സര:ര
ഏയകാന പ്തിമ് ശ സ്സര്:ക
ഏത് ത്തു വചനമ് ശ്രുത്വാ സീത്ാ രാമ സയ ത്ുഃകിത്ാ
ശ്രസക്താ൭ശ്രു മുകീ മന്തമ് ഇത്മ് വചനമ് അശ്രവീത്് ൧
ത യത്ാമ് ശ്രത്ി
യയ ത്വയാ കീരിത്ാ
യത്ാഷാ വയന വ്വ
ത
ന
കുണാന് ഇയത്യ വ ത്ാന് വിത്തി ത്വ യ്ഹ
രുരശ്്ുര ത്ാന് ൨
ത ാ
ശ്മുകാ സിമ്ഹാ കജാ വശ്ചവ രാരൂലാ
േരര ്ത്
ത
രക്ഷിണ ശ്സ്സുമരാ വശ്ചവ യയ ചാ൭യനയ വന ചാരിണ :
൩
അശ്ത്ുഷ്ട രൂരവ രൂരത്വാത്് സയരവ യത് ത്വ രാകവ
രൂരമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ൭രസയരയു:
രയയ സയരവ ഹി രിരയത്ി ൪
പ
ത്വയാ ച സഹ കന്തവയമ് മയാ കുരു ജനാ൭൭േയാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്വ ത്വിയയായകന യമ രാമ ത്യക്തവയമ് ഇഹ ജീവിത്മ് ൫
ത മ് അരി രയക്ാ
ന ത്ി രാകവ
ന ച മാമ് ത്വ ത്സമീര്ാ
സുരാണാമ് ഈരവരഃ രശ്കഃ ശ്രത്ര്ഷയിത്ുമ് ഓജസാ ൬
രത്ി ഹീനാ ത്ു യാ നാരീ ന സാ രക്ഷയത്ി ജീവിത്ുമ്
കാമമ് ഏവമ് വിത്മ് രാമ ത്വയാ മമ വിത്രിത്മ്
൭
ശ
അത് ചാ൭രി മഹാശ്രാേ ശ്രാഹ്മണാനാമ് മയാ ശ്രുത്മ്
ത യമ് കില യമ വയന ൮
രുരാ രിശ്ത്ു ശ്കുയഹ സത്യമ് വ്വ
ലക്ഷണിയരയാ ത്വിജാത്ിരയഃ ശ്രുത്വാ൭ഹമ് വചനമ്
ശ്കുയഹ
വന വാസ ശ്കുയത്ാ ത്സാഹാ നിത്യമ് ഏവ മഹാരല ൯
ത
ആയത്യരാ വന വാസസയ ശ്രാപ്വയഃ
സ മയാ കില
സാ ത്വയാ സഹ ത്ശ്ത്ാ൭ഹമ് യാസയാമി ശ്രിയ നാ൭നയത്ാ
൧0
ശ്കുത്ാ൭൭യത്രാ രവിഷയാമി കമിഷയാമി സഹ ത്വയാ
പ ത്ു ത്വിജഃ ൧൧
കാല ശ്ചാ൭യമ് സമുത്ന്ന
പ ഃ സത്യവാ ക്വ
വന വായസ ഹി ജാനാമി ത്ുഃകാനി രഹുത്ാ കില
ശ്രാരയയന്ത നിയത്മ് വീര രുരുവഷ: അശ്കുത്ാ൭൭ത്മരിഃ
൧൨
കനയയാ ച രിത്ു യരയഹ
വന വാസഃ ശ്രുയത്ാ മയാ
ര
രിക്ഷിണയാഃ സാത്ു ശ്വുത്തായാ മമ മാത്ു രിഹാ൭ശ്കത്ഃ
൧൩
ശ്രസാത്ിത് ശ്ച വവ രൂരവമ് ത്വമ് വവ രഹുവിത്മ്
ശ്രയരാ
കമനമ് വന വാസസയ കാമ്ക്ഷിത്മ് ഹി സഹ ത്വയാ ൧൪
ശ്കുത് ക്ഷണാ൭ഹമ് രശ്ത്മ് യത് കമനമ് ശ്രത്ി രാകവ
വന വാസസയ രൂരസയ ചരയാ ഹി മമ യരാചയത് ൧൫
മ
രുത്താ൭൭ത്മന് യശ്രമ രാവാത്് ഹി രവിഷയാമി വികല്ഷാ
രരാരമ്
അനുകച്ചന്തീ രരാത ഹി മമ വത്വത്മ് ൧൬
ത
ര
യശ്രത്യ രായവ൭രി കലയാണഃ സമ്യമാ
യമ സഹ ത്വയാ
ശ്രുത്ി ര്ഹി ശ്രൂയയത് രുണയാ ശ്രാഹ്മണാനാമ്
യരസവിനാമ് ൧൭
ഇഹ യലായക ച രിശ്ത്ുരി രയാ ശ്്ീത യസയ മഹാമയത്
അത്ിപ രത്താ
സവത്യരണ
യശ്രത്യ രായവ൭രി ത്സയ
ത
മ
സാ ൧൮
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അയയാത്യ കാമ്:ട
മ ത്് സവകാമ് നാരീമ് സുശ്വുത്താമ് ഹി
ഏവമ് അ്ാ
രത്ിശ്വത്ാമ്
നാ൭രിയരാചയയസ യനത്ുമ് ത്വമ് മാമ് യകയനഹ യഹത്ുനാ
൧൯
രക്താമ് രത്ിശ്വത്ാമ് ത്ീനാമ് മാമ് സമാമ് സുക ത്ുഃകയയാഃ
യനത്ുമ് അര്ഹസി കാകുത്സത സമാന സുക ത്ുഃകിനീമ് ൨0
യത്ി മാമ് ത്ുഃകിത്ാമ് ഏവമ് വനമ് യനത്ുമ് ന യചച്ചസി
ത യസയ ശ്മുത്യു
വിഷമ് അക്ിന മ് ജലമ് വാ൭ഹമ് ആ്ാ
കാരണാത്് ൨൧
ഏവമ് രഹു വിത്മ് ത്മ് സാ യാചയത് കമനമ് ശ്രത്ി
ത മ് യനത്ുമ് വിജനമ് വനമ് ൨൨
നാ൭നുയമയന മഹാരാഹു ്ാ
ഏവമ് ഉക്താ ത്ു സാ ചിന്താമ് വമത്ിലീ സമുരാകത്ാ
ന രയന്തീവ കാമ് ഉവഷ്:ണ അശ്രുരി: നയന ചയുവത്ഃ
്ാ
൨൩
ചിന്തയന്തീമ് ത്ത്ാ ത്ാമ് ത്ു നിവരയിത്ുമ്
ആത്മവാന്
ത
ത്ായശ്മാഷ്ടീമ് സ ത്ത്ാ സീത്ാമ് കാകുയത്താ
സ
രഹവസാന്തവയത്് ൨൪
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഏയകാന
ശ്ത്ിമ് ശ സ്സര:ര
പ്തിമ് ശ സ്സര്:ക
സാന്തവയമാനാ ത്ു രായമണ വമത്ിലീ ജനകാ൭൭ത്മജാ
വന വാസ നിമിത്തായ രരാരമ്
ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൧
ത
ന സീത്ാ വിരുല വക്ഷസമ്
സാ ത്മ് ഉത്തമ സമവിക്ാ
ശ്രണയാ ച്ചാ൭രിമാനാ ച്ച രരിചിയക്ഷര രാകവമ് ൨
കിമ് ത്വാ അമനയത് വവയത്ഹഃ രിത്ാ യമ മിത്ിലാ൭ത്ിരഃ
രാമ ജാമാത്രമ് ശ്രാരയ ശ്്ിത യമ് രുരുഷ വിശ്കഹമ് ൩
അശ്നുത്മ് രത് യലായകാ൭യമ് അോനാത്് യത്് ഹി
വക്ഷയത്ി
യത്യജാ നാ൭്ിത രരമ് രായമ ത്രത്ീവ ത്ിവാകയര ൪
കിമ് ഹി ശ്കുത്വാ വിഷണ്ണ സ്ത്വമ് കുയത്ാ വാ രയമ്
അ്ിത യത്
യത്് രരിത്യക്തു കാമ സ്ത്വമ് മാമ് അനനയ രരായണാമ് ൫
ത്യുമയത്സന സുത്മ് വീര സത്യവന്തമ് അനുശ്വത്ാമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സാവിശ്ത്ീമ് ഇവ മാമ് വിത്തി ത്വമ് ആത്മ വര വരിനീമ്
ത
൬
ന ത്വഹമ് മനസാ രയ൭നയമ് ശ്ത്ഷ്ടാ൭്ിമ ത്വശ്ത്ുയത്൭നക
സ
ത്വയാ രാകവ കയച്ചയമ് യത്ാ൭നയാ കുല രാമ്നീ
൭
സവയമ് ത്ു രാരയാമ് കൗമാരീമ് ചിരമ് അത്യുഷിത്ാമ് സത്ീമ്
വരലൂഷ ഇവ മാമ് രാമ രയരയരയാ ത്ാത്ുമ് ഇച്ചസി ൮
യസയ രത്യമ് ച രാമാ൭൭ത്ത യസയ ചാ൭യര൭വരുത്യയസ
ത
ത്വമ് ത്സയ രവ വരയ ശ്ച വിയത്യ ശ്ച സത്ാ൭നക ൯
ത ത്ുമ് അര്ഹസി
സ മാമ് അനാത്ായ വനമ് ന ത്വമ് ശ്ര്ാ
ത്യരാ വാ യത്ി വാ൭രണയമ് സവയരാര വാ യമ സഹ ത്വയാ
൧0
ന ച യമ രവിത്ാ ത്ശ്ത് കശ്ചിത്് രത്ി രരിശ്രമഃ
ത കച്ചന്തയാ വിഹാര രയയനഷവിവ ൧൧
ശ്രുഷ്ടത് ്വ
കുര കാര രര ഇഷീകാ യയ ച കണ്ടകിയനാ ശ്ത്ുമാഃ
പ ാശ മായര ര മമ സഹ ത്വയാ ൧൨
ത്ൂലാ൭ജിന സമ ്ര
മഹാ വാത് സമുത്തൂത്മ് യ ോമ് അരകരിഷയത്ി
രയജാ രമണ ത്ന് മയനയ രരാര്ത്യമ് ഇവ ചന്തനമ് ൧൩
രാത്വയലഷു യത്ാ സിയരയ വനായന്ത വന യകാചര
ത ണ ത്യല്ഷു
പ
കുത്ാ൭൭്ര
കിമ് സയാത്് സുകത്രമ് ത്ത്ഃ ൧൪
പ വാ യത്ി വാ രഹു
രശ്ത്മ് മൂലമ് രലമ് യ ത്തവമ് അല്മ്
ത്ാസയസി സവയമ് ആശ്ഹുത്യ ത്ന് യമ൭ശ്മുത് രയസാരമമ്
൧൫
മ ിഷയാമി ന യവശ്നഃ
മ
ന മാത്ു ര ന രിത്ു ്ശ്ത ത് ്ര
പ
ആരവാന്
ഉരരുഞ്ാ
ച രലാനി ച ൧൬
ത
ജ നാ രുഷ്ാണി
ന ച ത്ശ്ത് കത്ഃ കിമ്ിച ശ്ത്തഷ്ടുമ് അര്ഹസി വിശ്രിയമ്
മശ്ത്ുര യത് ന ച യത് യരായകാ ന രവിഷയാമി ത്ുരരാ
പ ൧൭
യ സ്ത്വയാ സഹ സ സവയരാര നിരയയാ യ സ്ത്വയാ
വിനാ
ഇത്ി ജാനന് രരാമ് ശ്രീത്ിമ് കച്ച രാമ മയാ സഹ ൧൮
അത് മാമ് ഏവമ് അവയശ്കാമ് വനമ് വനവ നയിഷയസി
വിഷമ് അവത്യവ രാസയാമി മാകമമ് ത്വിഷത്ാമ് വരമ്
൧൯
രശ്ചാ ത്൭രി ഹി ത്ുഃയകന മമ വനവാ൭്ിത ജീവിത്മ്
ഉജ്ജിത്ായാ സ്ത്വയാ നാത് ത്വത്വ മരണമ് വരമ് ൨0
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ഇമമ് ഹി സഹിത്ുമ് യരാകമ് മുഹൂരമ്
ത അരി യനാത്സയഹ
കിമ് രുന രര
ത വര്ഷാണി ശ്ത്ീണി വചകമ് ച ത്ുഃകിത്ാ
൨൧
ത ാത വിലരയ കരുണമ് രഹു
ഇത്ി സാ യരാക സമ്പ്
ത ശ്രുരമ് ആലിങ്കയ സസവരമ്
ചുയശ്കാര രത്ിമ് ആയ്ാ
൨൨
സാ വിത്താ രഹുരി രവാവകയ: രിവക്ത:
ഇവ കജ
ത
അങ്കനാ
പ മുയമാചാ൭ക്ിന മ് ഇവാ൭രണിഃ
ചിര സന്നിയത്മ് രാഷ്മ്
൨൩
പ ിക സമ്ാരമ്
ര
ത
ത്സയാഃ ്ട
വാരി സമ്ാര
സമ്പവമ്
യനശ്ത്ാരയാമ് രരിസുശ്സാവ രങ്കജാരയാമ് ഇയവാത്കമ്
൨൪
ത
ത്വച്ച വാ൭മല ചശ്മ്ാരമ്
മുക മായത് യലാചനമ്
പ
രരയ രുഷയത് രായഷ്ണ
ജയലാ ശ്ത്തുത് മിവാമ്പുജമ് ൨൫
ത്ാമ് രരിഷവജയ രാഹുരയാമ് വിസമ്ോമ് ഇവ ത്ുഃകിത്ാമ്
ത ാ ൨൬
ഉവാച വചനമ് രാമഃ രരിവിരവാസയമ് ്ത്
ന യത്വി ത്വ ത്ുഃയകന സവരമ്
ര അരയ൭രിയരാചയയ
ച
ന ഹി യമ൭്ിത രയമ് കിമ്ിത്്
സവയയമ്പാ: ഇവ സരവത്ഃ
൨൭
ത്വ സരവമ് അരിശ്രായമ് അവിോയ രുരാ൭൭നയന
വാസമ് ന യരാചയയ൭രയണയ രക്തിമാന് അരി രക്ഷയണ
൨൮
യത്് ശ്സുഷ്ടാ൭സി മയാ സാരമ്
ത വന വാസായ വമത്ിലി
ന വിഹാത്ുമ് മയാ രകയാ കീരി:ത ആത്മവത്ാ യത്ാ ൨൯
ത്ര മ ്ുത കജ നാസ ഊരു സത്ിപ : ആചരിത്ഃ രുരാ
ത്മ് ചാ൭ഹമ് അനുവയര൭ത്യ
യത്ാ സൂരയമ് സുവരലാ
൩0
ത
ച
ത
ന കലവ ഹമ് ന കയച്ചയമ് വനമ് ജനക നമ്ിനി
വചനമ് ത് ന്നയത്ി മാമ് രിത്ു സ്സയത്യാരശ്രുമ്ഹിത്മ്
൩൧
ഏഷ ത്ര മ ്ുത സുയശ്രാണി രിത്ു രാത്ു
ശ്ച വരയത്ാ
മ
അത് ശ്ച ആോമ് വയത്ിശ്കമയ നാ൭ഹമ് ജീവിത്ുമ്
ഉത്സയഹ ൩൨
അസവാത്ീനമ് കത്മ് വത്വമ് ശ്രകാവര: അരിരാത്യയത്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സവാത്ീനമ് സമത്ിശ്കമയ മാത്രമ് രിത്രമ് കുരുമ് ൩൩
യ ശ്ത്തയമ് ത് ശ്ത്തയയാ യലാകാ: രവിശ്ത്മ് ത്ത്സമമ് രുവി
നാ൭നയ ത്൭്ിത രുരാരായമ് ര യത്യനത് മ൭രിരാത്യയത് ൩൪
ന സത്യമ് ത്ാന മാനൗ വാ ന യോ ശ്ചാ൭൭പ് ത ത്ക്ഷിണാ:
ത്ത്ാ രലകരാ സ്സീയത് യത്ാ യസവാ രിത്ു ര്ഹിത്ാ ൩൫
സവയരാര ത്നമ് വാ ത്ാനയമ് വാ വിത്യാ: രുശ്ത്ാ
സ്സുകാനി ച
കുരു ശ്വുത്യ൭നുയരായത്ന ന കിമ്ിച ത്൭രി ത്ുരരമ്
൩൬
ല
ത യകാ യലാകാന് ശ്രഹ്മ യലാകാമ് ്ത്
ത ാ
യത്വ കമ്രവ
നരാ:
ന
ശ്രാപ്ുവമ്
ിത മഹാത്മായനാ മാത്ാ രിശ്ത്ു രരായണാ: ൩൭
സ മാമ് രിത്ാ യത്ാ രാ്ിത സത്യ ത്ര മ രയത് ്ിത ത്ഃ
ത്ത്ാ വരിത്ുമ്
ഇച്ചാമി സ ഹി ത്രഃമ സനാത്നഃ ൩൮
ത
ട
മമ സന്നാ മത്ി സ്സീയത് ത്വാമ് യനത്ുമ് ത്മ്കാ
വനമ്
വസിഷയാ മീത്ി സാ ത്വമ് മാ മ൭നുയാത്ുമ് സുനിശ്ചിത്ാ
൩൯
സാ ഹി ശ്സുഷ്ടാ൭നവത്യാമ്ിര വനായ മത്ിയരക്ഷയണ
അനുകച്ച സവ മാമ് രീരു സഹ ത്ര മ ചരീ രവ ൪0
സരവത്ാ സശ്ത്ുരമ് സീയത് മമ സവ സയ കുല സയ ച
വയവസായ മ൭ത്ിശ്കാമ്ാത കായമ് ത ത്വ മ൭ത്ി യരാരനമ് ൪൧
ആരര സവ സുയശ്രാണി വന വാസ ക്ഷമാ: ശ്കിയാ:
യനത്ാനീമ് ത്വശ്ത്ുയത് സീയത് സവയരാ൭രി
മമ യരാചയത്
ര
൪൨
ശ്രാഹ്മയണരയ ശ്ച രത്ാ
ന നി രിക്ഷുയകരയ ശ്ച യരാജനമ്
സ
യത്ഹി ചാ൭൭രമ്മായനരയഃ
സമ്ത്വര സവ ച മാചിരമ് ൪൩
ത ണി യാനി ച
രൂഷണാനി മഹാ൭ര്ഹാണി വര വശ്്ാ
ര ാ: ൪൪
രമണീയാ ശ്ച യകചിത്് ശ്കീടാ൭രാത ശ്ചാ രയുര്ര
രയനീയാനി യാനാനി മമ ചാ൭നയാനി യാനി ച
ത
യത്ഹി സവ ശ്രുത്യ വരസയ
ശ്രാഹ്മണാനാ മ൭നമ്രമ്
ര
൪൫
അനുകൂലമ് ത്ു സാ രരു:ത ോത്വാ കമനമ് ആത്മനഃ
ക്ഷിശ്രമ് ശ്രമുത്ിത്ാ യത്വീ ത്ാത്ുമ് ഏയവാ രചശ്കയമ ൪൬
ത്ത്ഃ ശ്രശ്ഹുഷ്ടാ രരിരൂര ണ മാനസാ
യരസവിനീ രരുത രയവക്ഷയ രാഷിത്മ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്നാനി രത്ാ
ന നി ച ത്ാത്ുമ് അങ്കനാ
ശ്രചശ്കയമ ത്രശ്രുത്ാമ്
മനസവിനീ ൪൭
മ
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ശ്ത്ിമ് ശ
സ്സര:ര
ഏക പ്തിമ് ശ സ്സര്:ക
മ
ഏവമ് ശ്രുത്വാ ത്ു സമവാത്മ് ലക്ഷ്ണ:
രൂരവമാ൭൭കത്:
രാഷ് പ രരയാകുല മുക യോകമ് യസാടുമ് അരക്ുന വന്
൧
ത
സ ശ്രാത്ു: ചരണൗ കാടമ് നിരീടയ രകു നമ്ന:
സീത്ാമ് ഉവാച അത്ിരയാ രാകവമ് ച മഹാ ശ്വത്മ് ൨
ത ശ്കുത്ാ രുത്തി രവനമ് ശ്മുക കജാ യുത്മ്
യത്ി കമ്ുമ്
അഹമ് ത്വാ അനുകമിഷയാമി വനമ൭യശ്ക ത്നുരര:
ത ൩
മയാ സയമയത്ാ അരണയാനി രഹൂനി വിചരിഷയസി
ര
ത ൪
രക്ഷിരി: ശ്മുക യൂവത് ശ്ച സമ്ുഷ്ടാനി
സമമ്ത്:
ന യത്വ യലാക ആശ്കമണമ് ന അമരത്വമ് അഹമ് ശ്വുയണ
ഐരവരയമ് വാ൭രി യലാകാനാമ് കാമയയ ന ത്വയാ വിനാ ൫
ഏവമ് ശ്രുവാണ: സൗമിശ്ത്ി: വന വാസായ നിശ്ചിത്:
രായമണ രഹുരി: സാവന്തവ: നിഷിത്ത: രുന ര൭ശ്രവീത്് ൬
അനുോത് ശ്ച രവത്ാ രൂരവ യമവ യത് സ്മയ൭ഹമ്
കിമിത്ാനീമ് രുന രിത്മ് ശ്കിയയത് യമ നിവാരണമ് ൭
യത്൭രമ്
ത ശ്രത്ിയഷയത്ാ യമ ശ്കിയയത് കമ്ുത മിച്ചത്:
ശ
ഏത് ത്ിച്ചാമി വിോത്ുമ് സമ്യയാ
ഹി മമാ൭നക ൮
മ
ത്യത്ാ൭ശ്രവീ േഹാ യത്ജാ രായമാ ലക്ഷ്ണ
മ൭ശ്കത്ഃ
്ിത ത്മ് ശ്രാ ക്കാമിനമ് വീരമ് യാചമാനമ് ശ്കുത്ാ൭ഞ്ല
ജ ിമ്
൯
്ിന യക്താ ത്രരയത്ാ
വീര സ്സത്ത്മ് സത്യ
പ ത് ്ിത ത്:
മ
ശ്രിയ: ശ്രാണ സയമാ വയരയാ ശ്രാത്ാ ചാ൭സി സകാ ച യമ
൧0
മയാ൭ത്യ സഹ സൗമിയശ്ത് ത്വയി കച്ചത്ി ത് ത്വനമ്
യകാ രരിഷയത്ി കൗസലയാമ് സുമിശ്ത്ാമ് വാ യരസവിനീമ്
൧൧
അരിവര്ഷത്ി കാവമ: യ: രരനയഃ
ശ്രുത്ിവീമ് ഇവ
ജ
ത മഹാ യത്ജാ മഹീരത്ിഃ ൧൨
സ കാമ രാര രരയയ്ാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സാ ഹി രാജയമ് ഇത്മ് ശ്രാരയ ശ്നുര സയ അരവരയത്ഃ
സുത്ാ
ത്ുഃകിത്ാനാമ് സരത്ീന നാമ് ന കരിഷയത്ി യരാരനമ് ൧൩
മ ിഷയത്ി കൗസലയാമ് സുമിശ്ത്ാമ് ച സു ത്ുകിത്ാമ്
ന ്ര
രരയത്ാ രാജയമ് ആസാത്യ വകയകയ്യാമ് രരയവ്ിത ത്:
൧൪
ത്ാമ് ആരയാമ് സവയയമവ ഇഹ രാജ അനുശ്കഹയണ ന വാ
സൗമിയശ്ത് രര കൗസലയാമ് ഉക്ത അരമ്
ത ഇമമ് ചര ൧൫
ഏവമ് മമ ച യത് രക്തി: രവിഷയത്ി സുത്രിത്ാ
ശ
ത്രേ
കുരു രൂജായാമ് ത്രശ്ചാ൭രയത്ുയലാ
മഹാന് ൧൬
മ
മ
ത
ഏവമ് കുരുഷവ സൗമിയശ്ത് മശ്ത്ുര യത് രകു നമ്ന
മ രി: വിശ്രഹീണായ മാത്ു: ന രയവത്് സുകമ് ൧൭
അ്ാ
മ
ണ
ഏവമ് ഉക്ത ്ുത രായമണ ലക്ഷ്ണഃ
ശ്ലക്ഷ്യാ
കിരാ
ശ്രത്യുവാച ത്ത്ാ രാമമ് വാകയയോ വാകയ യകാവിത്മ്
൧൮
ത്വവ വ യത്ജസാ വീര രരത്ഃ രൂജയിഷയത്ി
ശ
കൗസലയാമ് ച സുമിശ്ത്ാമ് ച ശ്രയയത്ാ നാ൭ശ്ത് സമ്യഃ
൧൯
( യത്ി ത്ുയഷ്ടാ ന രയക്ഷത് രരയത്ാ രാജയ മുത്തമമ്
ശ്രാരയ ത്ുരനസാ
വീര കയരവണ ച വിയരഷത്:
മ
ശ
ത് മ൭ഹമ് ത്ുരത്ിമ്
ശ്കൂരമ് വത്ിഷയാമി ന സമ്യ:
മ
ത് ത്ക്ഷ
ാ ന൭രി യാന് സരവാന് വശ്ത്യലാകയ മരി
പ
കിന്നു സാ )
കൗസലയാ രിശ്രുയാത്് ആരയാ സഹശ്സമ് അരി മത്വിത്ാന്
ത ഉര ജീവിനാമ്
യസയാഃ സഹശ്സമ് ശ്കാമാണാമ് സശ്മ്പാപ്മ്
൨0
ത്ത്ാ ആത്മ രരയണ വചവ മമ മാത്ു ് ത വത്വ ച
രരയാപ്ാത മത്വിത്ാനാമ് ച രരണായ യരസവിനീ ൨൧
കുരുഷവ മാ മ൭നുചരമ് വവത്ര്മയമ് ന ഇഹ വിത്യയത്
ശ്കുത്ാ൭യരാത അഹമ് രവിഷയാമി ത്വ ചാ൭ര:ത
പ
ശ്രകല്യത്
൨൨
ത്നു: ആത്ായ സരരമ് കനിശ്ത് രിടകാ ത്രഃ
അശ്കത് യ് ത കമിഷയാമി രന്താനമ് അനു ത്രയന്
൨൩
ശ
ആഹരിഷയാമി യത് നിത്യമ് മൂലാനി ച രലാനി ച
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അയയാത്യ കാമ്:ട
വനയാനി യാനി ചാ൭നയാനി സവാ൭൭ഹാരാണി ത്രസവിനാമ്
൨൪
രവാന് ത്ു സഹ വവയത്ഹയാ കിരി സാനുഷു രമ്സയയത്
അഹമ് സരവമ് കരിഷയാമി ജാശ്കത്ഃ സവരത് ശ്ച യത് ൨൫
രാമ ്ുത അയനന വായകയന സുശ്ര ീത്ഃ ശ്രത്യുവാച ത്മ്
ശ്വജ ആശ്രുച്ചസവ സൗമിയശ്ത് സരവമ് ഏവ സുശ്ഹുജ്ജനമ്
൨൬
യയ ച രായോ ത്ത്ൗ ത്ിയവയ മഹാത്മാ വരുണഃ സവയമ്
ജനക സയ മഹാ യയേ ത്നുഷീ രൗശ്ത് ത്രയന
൨൭
ശ
അയരത്യ കവയച ത്ിയവയ ത്ൂണീ ചാ൭ക്ഷയ സായകൗ
ര യഹമ രരിശ്ഷ്ുത്ൗ
ര
ആത്ിത്യ വിമലൗ യചാരൗ കട്ൗ
൨൮
സശ്ത്ുര ത്യ നിഹിത്മ് സരവമ് ഏത്ത്് ആചാരയ സത്മനി
മ
സ ത്വമ് ആയുത്മ് ആത്ായ ക്ഷിശ്രമ് ആശ്വജ ലക്ഷ്ണ
൨൯
സ സുശ്ഹുജ്ജനമ് ആമശ്ന്തയ വന വാസായ നിശ്ചിത്ഃ
ഇക്ഷവാകു കുരുമ് ആമശ്ന്തയ ജശ്കാഹ ആയുത്മ് ഉത്തമമ്
൩0
ത് ത്തിവയമ് രാജ രാരൂലഃ
സശ്ത്ുര ത്മ് മാലയ രൂഷിത്മ്
ത
രാമായ ത്രയാ
മാസ സൗമിശ്ത്ിഃ സരവ മാ൭൭യുത്മ് ൩൧
ശ
മ
ത്മ് ഉവാച ആത്മവാന് രാമഃ ശ്രീത്യാ ലക്ഷ്ണമ്
ആകത്മ്
മ
കായല ത്വമ് ആകത്ഃ സൗമയ കാമ്ക്ഷിയത് മമ ലക്ഷ്ണ
൩൨
അഹമ് ശ്രത്ാത്ുമ് ഇച്ചാമി യത്് ഇത്മ് മാമകമ് ത്നമ്
ത ൩൩
ശ്രാഹ്മയണരയ: ത്രസവിരയ: ത്വയാ സഹ രരമ്ര
വസന്തി ഇഹ ശ്ത്ുടമ് രക്തയാ കുരുഷു ത്വിജ സത്തമാഃ
യത്ഷാമ് അരി ച യമ രൂയഃ സയരവഷാമ് ച ഉരജീവിനാമ് ൩൪
വസിഷ്ട രുശ്ത്മ് ത്ു സുയേമ് ആരയമ്
ത്വമ് ആനയ ആരു ശ്രവരമ് ത്വിജാനാമ്
ത ന്
അരിശ്രയാസയാമി വനമ് സമ്ാ
അരയര്ചയ രിഷ്ടാന് അരരാന് ത്വിജാത്ീന് ൩൫
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഏക ശ്ത്ിമ് ശ
സ്സര:ര
തവാ പ്തിമ് ശ സ്സര്:ക
ത്ത്ഃ രാസനമ് ആോയ ശ്രാത്ുഃ രുരത്രമ് ശ്രിയമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
കത്വാ സ ശ്രവിയവരാ൭൭രു സുയേ സയ നിയവരനമ് ൧
ത ് വന്തിത്വാ
ത്മ് വിശ്രമ് അക്നയകാര ്മ
മ
ലക്ഷ്യണാ൭ശ്രവീത്്
ര കാരിണഃ
സയക അരയാകച്ച രരയ ത്വമ് യവശ് മ ത്ുഷ്ര
൨
ത്ത്ഃ സമ്ത്യാമ് ഉരാ സയാ൭൭രു കത്വാ സൗമിശ്ത്ിണാ സഹ
ജുഷ്ടമ് ത്ത്് ശ്രാവിരത്് ലക്ഷ്മയാ രമയമ് രാമ നിയവരനമ്
൩
ത്മ് ആകത്മ് യവത് വിത്മ് ശ്രാഞ്ല
ജ ിഃ സീത്യാ സഹ
സുയേമ് അരിചശ്കാമ രാകയവാ൭ക്ിന മ് ഇവാ൭രിത്മ്
൪
ച
ജാത് രൂര മവയ രുവകയ:
അങ്കവത്ഃ കുണ്ടവലഃ
മ
രുവരഃ
സയഹമ സൂവശ്ത് രണിരിഃ
യകയൂവര: വലവയ: അരി
മ
അവനയ ശ്ച രവത് ന രഹുരിഃ
കാകുത്സഃത
പ
ശ്രത്യരൂജയത്് ൫
സുയേമ് സ ത്യത്ാ വാച രാമഃ സീത്ാ ശ്രയചാത്ിത്ഃ ൬
ഹാരമ് ച യഹമ സൂശ്ത്മ് ച രാരയാവയ സൗമയ ഹാരയ
രരനാമ് ച അത്ുനാ സീത്ാ ത്ാത്ുമ് ഇച്ചത്ി യത് സയക ൭
ര
അമ്ത്ാനി
വിചിശ്ത്ാണി യകയൂരാണി രുരാനി ച
ശ്രയച്ചത്ി സയക ത്ുരയമ് രാരയാവയ കച്ചത്ീ വനമ് ൮
ത ണമ് നാനാ രത്വ
രരയങ്കമ് അശ്കയാ്ര
ന ിരൂഷിത്മ്
ത്മ് അരി ഇച്ചത്ി വവയത്ഹീ ശ്രത്ിഷ്ടാരയിത്ുമ് ത്വയി
൯
നാകഃ രശ്ത്ുമ് ജയയാ നാമ മാത്ുയലാ യമ് ത്ത്ൗ മമ
ര ൧0
ത്മ് യത് കജ സഹയശ്സണ ത്ത്ാമി ത്വിജ രുമ്വ
ഇത്ി ഉക്തഃ സ ഹി രായമണ സുയേഃ ശ്രത്ിശ്കുഹയ ത്ത്്
മ
രാമ ലക്ഷ്ണ
സീത്ാനാമ് ശ്രയുയയാജ ആരിഷഃ രുരാ: ൧൧
അത് ശ്രാത്രമ് അവയശ്കമ് ശ്രിയമ് രാമഃ ശ്രിയമ് വത്ഃ
സൗമിശ്ത്ിമ് ത്മ് ഉവാച ഇത്മ് ശ്രയഹ്മവ ശ്ത്ിത്യരരവരമ്
൧൨
അകസ്ത്യമ് കൗരികമ് വചവ ത്ാ വുരൗ
ശ്രാഹ്മയണാത്തമൗ
അരയ
ച ആഹൂയ സൗമിയശ്ത് രവത്ഃന സസയമ് ഇവ
അമ്പുരിഃ ൧൩
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്രയസവ
മഹാ രായഹാ യകാ സഹവശ്സ ശ്ച മാനത്
പ
സുവവര ണ രജവത് വശ്ചവ മണിരി ശ്ച മഹാ ത്വനഃ ൧൪
കൗസലയാമ് ച യ ആരീരി:പ രക്തഃ രരയുരത്ിഷ്ടത്ി
ആചാരയ: വത്ത്തിരീയാണാമ് അരിരൂര ശ്ച യവത് വിത്്
൧൫
ത്സയ യാനമ് ച ത്ാസീ ശ്ച സൗമിയശ്ത് സശ്മ്പത്ാരയ
ത ണി യാവത്് ത്ുഷയത്ി സ ത്വിജഃ
കൗയരയാനി ച വശ്്ാ
൧൬
സൂത് ശ്ചിശ്ത് രത് ശ്ചാ൭൭രയഃ സചിവഃ സുചിയരാഷിത്ഃ
യത്ാഷവയനമ് മഹാ൭ര്വഹ ശ്ച രവത് ന രവവശ്് ത
ത ാ
രവന
്ത്
ത
രരുകാരി ശ്ച സരവാരി രവാമ്
ത്ര രയത്ന ച ൧൭
ര
ട
യയ യച യമ കടകാലാരാ രഹയവാ ത്മ്മാണവാ:
നിത്യ സവാത്യായ രീലത്വാ ന്നാ നയ ത്ുര രവമ്ിത
ച ൧൮
കിമ്ന
അലസാ സവാത്ു കാമാ ശ്ച മഹത്ാമ് ചാ൭രി സമ്മത്ാ:
യത്ഷാമ് അരീത്ി യാനാനി രത് ന രൂരാനി
ത്ാരയ ൧൯
ണ
ത ാ
രാലിവാഹ സഹശ്സമ് ച യത്വ രയത് രശ്ത്കാമ് ്ത്
ജ
വയമ്നാ൭ര
മ്
ത ച സൗമിയശ്ത് യകാ സഹശ്സമ് ഉരാകുരു ൨0
യമകലീനാമ് മഹാ സമ്:ര കൗസലയാമ് സമുര്ിത ത്:
യത്ഷാമ് സഹശ്സമ് സൗമിയശ്ത് ശ്രയത്യകമ് സശ്മ്പത്ാരയ
൨൧
ത കൗസലയാ മമ ത്ക്ഷിണാമ്
അമ്പാ യത്ാ ച സാ നയമ്ത്്
മ
ത്ത്ാ ത്വിജാത്ീമ് ത്ാന് സരവാന് ലക്ഷ്ണാ൭ര
യ
ച സരവര:
൨൨
മ
ത്ത്ഃ സ രുരുഷ വയാശ്ക ് ത ത്തനമ് ലക്ഷ്ണഃ
സവയമ്
യയത്ാക്തമ് ശ്രാഹ്മയണശ്ന്താണാമ് അത്ത്ാ ത്തനയത്ാ
യത്ാ ൨൩
അത്ാ൭ശ്രവീത്് രാഷ് പ കളാമ് ്ിത ഷ്ടത് യശ്ചാരജീവിനഃ
സശ്മ്പത്ായ രഹു ശ്ത്വയമ് ഏവകക യസയാരജീവനമ് ൨൪
മ
ലക്ഷ്ണ
സയ ച യ യത്വശ് മ ശ്കുഹമ് ച യത്് ഇത്മ് മമ
അരൂനയമ് കാരയമ് ഏവകകമ് യാവത്് ആകമനമ് മമ ൨൫
ഇത്യുക്തവാ ത്ുഃകിത്മ് സരവമ് ജനമ് ത്മ് ഉരജീവിനമ്
ഉവാ യചത്മ് ത്നാ ത്യക്ഷമ് ത്നമ് ആനീയത്ാമ് ഇത്ി ൨൬
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്യത്ാ൭സയ ത്നമ് ആജശ്ഹുഃ സരവമ് ഏയവാരജീവിനഃ
സ രാരി സ്സുമഹാമ് ്ശ്ത ത് ത്രനീയയാ
ഹയ ശ്ത്ുരയത്
ശ
൨൭
മ
ത്ത്ഃ സ രുരുഷ വയാശ്ക ് ത ത്തനമ് സഹ ലക്ഷ്ണഃ
ത്വിയജയരയാ രാല ശ്വുയത്തരയഃ ശ്കുരയണ
യരയാ൭ഹയത്ാരയത്് ൨൮
ത് ശ്ത്ാസീത്് രിങ്കയളാ കാര്കയ ശ്്ിത ജയടാ നാമ വവ
ത്വിജഃ
ര
ഉമ് ച ശ്വുത്തി രവയന നിത്യമ് രാല കുത്താല ലാമ്ലീ
൨൯
ത്മ് ശ്വുത്തമ് ത്രുണീ രാരയാ രാലാന് ആത്ായ ത്ാരകാന്
അശ്രവീത്് ശ്രാഹ്മണമ് വാകയമ് ത്ാരിയശ്ത്യ
ണാ൭രിരീടിത്ാ ൩0
അരാസയ രാലമ് കുത്താലമ് കുരുഷവ വചനമ് മമ
രാമ ത്രയ
യത്ി കിന്ിച ത്് അവാര്സയസി ൩൧
ശ ത്രേമ്
മ
രാരയായാ വചനമ് ശ്രുത്വാ രാടീമ് ആച്ചാത്യ ത്ുശ്ചത്ാമ്
ത
സ ശ്രാത്ിഷ്ടത് രമ്ാനമ്
യശ്ത് രാമ നിയവരനമ് ൩൨
ര സ്സമമ് ത്ീര്ത്യാ ശ്ത്ിജടമ് ജന സമ്ത്ി
സ
ശ്രുകു അമ്ിര
ആ രഞ്ചമായാഃ കക്ഷയായാ വനനമ് കശ്ചിത്് അവാരയത്്
൩൩
സ രാജരുശ്ത്മ് ആസാത്യ ശ്ത്ിജയടാ വാകയമ് അശ്രവീത്്
നിരയനാ
രഹു൭ രുയശ്ത്ാ൭്ിമ രാജരുശ്ത് മഹായരഃ ൩൪
ത
ഉമ് ച ശ്വുത്തി രവയന നിത്യമ് ശ്രത്യയവക്ഷസവ മാമ് ഇത്ി
൩൫
ത്മ് ഉവാച ത്യത്ാ രാമഃ രരിഹാസ സമനവിത്മ്
കവാമ് സഹശ്സമ് അരി ഏകമ് ന ത്ു വിശ്രാണിത്മ് മയാ
രരിക്ഷിരസി ത്യണ്ടന യാവത്് ത്ാവത്് അവാര്സയസി
൩൬
സ രാടീമ് ത്വരിത്ഃ കടയാമ് സശ്മ്പാന്തഃ രരിയവഷ്ടയ ത്ാമ്
ആവിത്യ ത്ണ്ടമ് ചിയക്ഷര സരവ ശ്രായണന യവകിത്ഃ ൩൭
ത യ കരാ ചയുത്:
സ ത്ീര്ത്വാ സരയൂ രാരമ് ത്മ് ട ്സ
യകാ ശ്വയജ രഹു സാഹയശ്സ രരായത്ാ ക്ഷണ സന്നിത്ൗ
൩൮
മ ത്് സരയൂ ത്ടാത്്
ത്മ് രരിഷവജയ ത്രാത്മാ
ആത്്ാ
മ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ആനയാ മാസ ത്ാ യകാവര ശ്്ിത ജടായാ൭൭ശ്രമമ് ശ്രത്ി
൩൯
ത ് കാര്കയ മ൭രിസാന്തവയന്
ഉവാച ച ത്യത്ാ രാമ ്മ
മനയു ര ന കലു കരവയഃ
രരിഹായസാ ഹയയമ് മമ ൪0
ത
ത യ ത്തുരത്യയമ്
ഇത്മ് ഹി യത്ജ ്വ
ത്യത്വ ജിോസിത്ു മിച്ചത്യാ മയാ
ഇമമ് രവാന൭ര ത മരി ശ്രയചാത്ിയത്ാ
ശ്വുണീഷവ കിമ് യച ത്രരമ് വയവസയത്ി ൪൧
ത
ശ്രവീമി സയത്യന ന യത്൭്ിത യശ്മ്ണാ
ത്നമ് ഹി യത്യ േമ വിശ്ര കാരണാത്്
പ ി രാത്യനന ത്ത്്
രവത്സു സമയ ശ്ക്ത്
ര മ് രയവത്് ൪൨
മയാ൭൭രിത്മ്
ശ്ര ീത് യര്ര
ജ
ത്ത്ഃ സ രാരയ ശ്്ിത ജയടാ മഹാമുനി:
കവാമ് അനീകമ് ശ്രത്ിശ്കുഹയ യമാത്ിത്ഃ
യയരാ രല ശ്രീത്ി സുയകാര ശ്രുമ്ഹിണീ
ത്ത്ാ൭൭രിഷഃ ശ്രത്യവത്ന് മഹാത്മനഃ ൪൩
ന ചാ൭രി രാമ: ശ്രത്ിരൂര ണ മാനയസാ
മഹ ത്തനമ് ത്ര മ രവല രുരാരിത്മ്
ജ
നിയയാജയാ മാസ സുശ്ഹുജ്ജയന ചിരാത്്
യത്ാ൭ര്ഹ സമ്മാന വച: ശ്രയചാത്ിത്: ൪൪
ത്വിജ സ്സുശ്ഹു ശ്ത്ുപ ത്യ ജയനാ൭ത്വാ ത്ത്ാ
ത്രിശ്ത് രിക്ഷാചരണ ശ്ച യയാ൭രവത്്
ന ത്ശ്ത് കശ്ചി ന്ന രരൂവ ത്രിയത്ാ
പ
യത്ാ൭ര്ഹ സമ്മാന ന ത്ാന സശ്മ്പവമ: ൪൫
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ത്വാ ശ്ത്ിമ് ശ
സ്സര:ര
പ്തയ പ്്ിത മ് ശ സ്സര്:ക
ത്ത്വാ ത്ു സഹ വവയത്ഹയാ ശ്രാഹ്മയണയരയാ ത്നമ്
രഹു
മ ുഃ രിത്രമ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് സീത്യാ സഹ രാകവൗ ൧
ജക്ത്
പ
ത്യത്ാ ശ്കുഹീയത് ത്ുയശ്ഷ്യക്ഷയ
ത്ു അയരായരത്ാമ്
ത്ത്ാ ആയുയത്
ര
മാലാ ത്ാമരി: ആസയക്ത സീത്യാ സമലശ്മ്ുയത്
൨
ത്ത്ഃ ശ്രാസാത് ഹര്മയാണി വിമാന രികരാണി ച
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അയയാത്യ കാമ്:ട
അത്ിരുഹയ ജനഃ ശ്രീമാന് ഉത്ാസീയനാ വയയലാകയത്് ൩
ന ഹി രത്യാഃ ് മ രകയയന്ത കന്തുമ് രഹു ജന ആകുലാഃ
മ ത്് ശ്രാസാത്ാന് ത്ീനാഃ രരയന്തി രാകവമ്
ആരുഹയ ത്്ാ
൪
രത്ാത്ിമ് വരിത്
ച്ചശ്ത്മ് രാമമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്ത്ാ ജനാഃ
ജ
ഊചു: രഹു വിത്ാ വാചഃ യരായകാരഹത് യചത്സഃ ൫
യമ് യാന്തമ് അനുയാത്ി ് മ ചത്ുരങ്ക രലമ് മഹത്്
മ
ത്മ് ഏകമ് സീത്യാ സാരമ്
൬
ത അനുയാത്ി ് മ ലക്ഷ്ണഃ
ഐരവരയസയ രസേഃ സന് കാമിനാമ് വചവ കാമത്ഃ
ന ഇച്ചത്ി ഏവ അശ്നുത്മ് കരുമ്
ത രിത്രമ് ത്ര മ കൗരവാത്്
൭
യാ ന രകയാ രുരാ ശ്ത്ഷ്ടുമ് രൂവത്: ആകാരവക: അരി
ത്ാമ് അത്യ സീത്ാമ് രരയന്തി രാജ മാര ര കത്ാ ജനാഃ ൮
അങ്ക രായകാചിത്ാമ് സീത്ാമ് രക്ത ചന്തന യസവിനീമ്
ണ ച രീത്മ് ച യനഷയമ്ിത ആരു
വര്ഷമ് ഉഷ്മ്
വിവരത്ാമ്
൯
ണ
അത്യ നൂനമ് ത്രരത്ഃ സത്തവമ് ആവിരയ രാഷയത്
ന ഹി രാജാ ശ്രിയമ് രുശ്ത്മ് വിവാസയിത്ുമ് ഇച്ചത്ി ൧0
നിരുണ
സയാ൭രി രുശ്ത് സയ കത്മ് സയാത്്
ര
വിശ്രവാസനമ്
കിമ് രുന രയസയ യലായകാ൭യമ് ജിയത്ാ ശ്വുയത്തന
യകവലമ് ൧൧
ആശ്നുരമ്സയമ് അനുയശ്കാരഃ ശ്രുത്മ് രീലമ് ത്മഃ രമഃ
ര
രാകവമ് യരാരയ യന്തയയത് ഷട്ുണാഃ
രുരുയഷാത്തമമ്
൧൨
മ ത്് ത്യസയാരകായത്ന ശ്രജാഃ രരമ രീടിത്ാഃ
ത്്ാ
ഔത്കാ നീവ സത്തവാനി ശ്കീയഷ് മ സലില സമ്ക്ഷയാത്്
൧൩
രീടയാ രീടിത്മ് സരവമ് ജകത്് അസയ ജകത്യ
പ ത്ഃ
മൂലസയ ഇവ ഉരകായത്ന ശ്വുക്ഷഃ രുഷ് പ രയലാരകഃ ൧൪
മൂലമ് യഹയഷ മനുഷയാണാമ് ത്ര മ സായരാ മഹാ ത്യുത്ി:
പ രലമ് ച രശ്ത്മ് ച രാകാ ശ്ചാ യരയത്യര ജനാ: ൧൫
രുഷ്മ്
മ
യത് ലക്ഷ്ണ
ഇവ ക്ഷിശ്രമ് സരത്്നയഃ സഹ രാന്തവാഃ
കച്ചന്തമ് അനുകച്ചായമാ യയന കച്ചത്ി രാകവഃ ൧൬
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഉത്യാനാനി രരിത്യജയ യക്ഷശ്ത്ാണി ച ശ്കുഹാണി ച
ഏക ത്ുഃക സുകാ രാമമ് അനുകച്ചാമ ത്ാരികമ്
൧൭
മ
ത ൭ജിരാണി ച
സമുശ്ത്തുത് നിത്ാനാനി രരിത്വ ്ാ
ഉരാത്ത ത്ന ത്ാനയാനി ശ്ഹുത് സാരാണി സരവരഃ ൧൮
രജസാ അരയവ കീരാനി
രരിത്യക്താനി വത്വവത്ഃ
ണ
മൂഷവക: രരിത്ാവത്ിപ : ഉത്ിപ വല: ആശ്വുത്ാനി ച ൧൯
അയര യത്ാത്ക ത്ൂമാനി ഹീന സമ്മാരനാനി
ച
ജ
ശ്രണഷ്ട രലി കയരജയാ
മശ്മ് ത യഹാമ ജരാനി ച ൨0
മ
ര
ന നി രിന്ന രാജനവമ്ിത ച
ത്ുഷ്ായല
യനവ രക്ാ
അ് മ ത്തയക്താനി യവശ്ാമ നി വകയകയീ
ശ്രത്ിരത്യത്ാമ് ൨൧
വനമ് നകരമ് ഏവാ൭്ുത യയന കച്ചത്ി രാകവഃ
മ രി ശ്ച രരിത്യക്തമ് രുരമ് സമ്പത്യത്ാമ് വനമ് ൨൨
അ്ാ
രിലാനി ത്മ്ശ്ഷ്ടിണഃ സയരവ സാനൂനി ശ്മുക രക്ഷിണഃ
അ് മ ത്തയക്തമ് ശ്രരത്യന്താമ് യസവയമാനമ് ത്യജന്തു
ച ൨൩
ശ്ത്ുണ മാമ് സ രലാത്ാനാമ് യത്രമ് വയാള ശ്മുക ത്വിജമ് ൨൪
ശ്രരത്യത്ാമ് ഹി വകയകയീ സ രുശ്ത്ാ സഹ രാന്തവവ:
രാകയവണ വയന സയരവ സഹ വത്സയാമ നിശ്രവുത്ാ: ൨൫
ഇയത്യ വമ് വിവിത്ാ വായചാ നാനാ ജന സമീരിത്ാഃ
രുശ്രാവ രാമഃ ശ്രുത്വാ ച ന വിചയശ്ക൭സയ മാനസമ് ൨൬
സ ത്ു യവശ് മ രിത്ു രൂരാത്്
വകലാസ രികര ശ്രരമ്
ത
അരിചശ്കാമ ത്രാത്മാ
മത്ത മാത്മ് ര വിശ്കമ: ൨൭
മ
വിനീത് വീര രുരുഷമ് ശ്രവിരയ ത്ു ശ്നുരാ൭൭ലയമ്
ത
ത്ത്ര ശ അവ്ിത ത്മ് ത്ീനമ് സുമശ്മ്മ൭വി
ത്ൂരത്: ൨൮
ശ്രത്ീക്ഷമായണാ൭രി ജനമ് ത്ത്ാ൭൭രമ്
ത
അനാ൭൭രരൂരഃ
ശ്രഹസന്നിവ അത്
ത
ജകാമ രാമഃ രിത്രമ് ത്ിശ്ത്ുക്ഷുഃ
രിത്ു രിയത്രമ്
വിത്ിവ ച്ചികീര്ഷുഃ ൨൯
ന
ത്ത്് രൂരവമ് ഐക്ഷവാക സുയത്ാ മഹാത്മാ
രായമാ കമിഷയന് വനമ് ആര ത രൂരമ്
വയത്ിഷ്ടത് യശ്രക്ഷയ ത്ത്ാ സുമശ്ന്തമ്
രിത്ുര് മഹാത്മാ ശ്രത്ിഹാരണാ൭രമ്
ത ൩0
രിത്ുര് നിയത്യരന ത്ു ത്ര മ വത്സയലാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
വന ശ്രയവയര ശ്കുത് രുത്തി നിശ്ചയഃ
സ രാകവഃ യശ്രക്ഷയ സുമശ്ന്തമ് അശ്രവീത്്
നിയവത്യസവ ആകമനമ് ശ്നുരായ യമ ൩൧
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ശ്ത്യ
ശ്്ിത മ് ശ സ്സര:ര
ചതുപ്്ിത മ് ശ സ്സര്:ക
ത്ത്: കമല രശ്ത്ാക്ഷ: രയായമാ നിരുരയമാ മഹാന്
ത ് സൂത്മ് രിത്ുരാ൭൭കയാഹി മാമിത്ി ൧
ഉവാച രാമ ്മ
ത
സ രാമ യശ്രഷിത്ഃ ക്ഷിശ്രമ് സമ്ാര
കലുയഷശ്ന്തിയഃ
ശ്രവിരയ ശ്നുരത്ിമ് സൂയത്ാ നിരവസന്തമ് ത്ത്ര ശ ഹ ൨
ഉരരക്ത മിവാ൭൭ത്ിത്യമ് ര് മ ച്ചന്ന മിവാ൭നലമ്
ത യമ് അരരയത്് ജകത്ീ രത്ിമ് ൩
ത്ടാക മിവ നിയ്ാ
ആയലാകയ ത്ു മഹാശ്രാേഃ രരമ ആകുല യചത്സമ്
രാമമ് ഏവാ൭നു യരാചന്തമ് സൂത്ഃ ശ്രാഞ്ല
ജ ി: ആസത്ത്് ൪
ത്മ് വരയിത്വാ
രാജാനമ് സൂത്: രൂരവമ് ജയാ൭൭രിഷാ
ത
ത
രയമ് വിേരയാ വാചാ മമ്യാ
ശ്ലക്ഷ് ണ മശ്രവീത്് ൫
അയമ് സ രുരുഷ വയാശ്ക ത്വാരി ത്ിഷ്ടത്ി യത് സുത്ഃ
ശ്രാഹ്മയണയരയാ ത്നമ് ത്ത്തവാ സരവമ് വചവ
ഉരജീവിനാമ് ൬
സ ത്വാ രരയത്ു രശ്ത്മ് യത് രാമഃ സത്യ രരാശ്കമഃ
സരവാന് സുശ്ഹുത്ാ ആശ്രുച്ചയ ത്വാമ് ഇത്ാനീമ്
ത്ിശ്ത്ുക്ഷയത് ൭
കമിഷയത്ി മഹാ൭രണയമ് ത്മ് രരയ ജകത്ീരയത്
ശ്വുത്മ് രാജ കുവണഃ സവരവ: ആത്ിത്യമ് ഇവ രശ്ിമ രിഃ ൮
സ സത്യവാത്ീ ത്രാത്മാ
കാമ്പീരയാത്് സാകയരാരമഃ
മ
പ
ആകാര ഇവ നിഷ്യങ്കാ
നയരശ്ന്തഃ ശ്രത്യുവാച ത്മ് ൯
സുമശ്ന്താ൭൭നയ യമ ത്ാരാന് യയ യക ചിത്് ഇഹ മാമകാഃ
ത്ാവരഃ രരിശ്വുത്ഃ സവരവ ശ്രഷ്ടുമ്
ഇച്ചാമി
ത
ത്ാരികമ്
൧0
മ
ത വാകയമ്
യസാ൭ന്തഃ രുരമ് അത്ീ വത്യവ ശ്്ിത യ ്ാ
അശ്രവീത്്
ആരയ: ആഹവയത്ി യവാ രാജാ കമയത്ാമ് ത്ശ്ത് മാ ചിരമ്
൧൧
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഏവമ് ഉക്താഃ ശ്്ിത യഃ സരവാഃ സുമയശ്ന്തണ
ശ്നുരാ൭൭േയാ
ശ്രചശ്കമു: ത്ത്് രവനമ് രരു:ത ആോയ രാസനമ് ൧൨
ത ്ുത ശ്രമത്ാ: ത്ാശ്മ യലാചനാഃ
അര ത സപ് ത രത്ാ ്ാ
കൗസലയാമ് രരിവാരയാ൭ത് രവന: ജക്ുമ : ശ്ത്ുത് ശ്വത്ാഃ
൧൩
ആകയത്ഷു ച ത്ായരഷു സമയവക്ഷയ മഹീരത്ിഃ
ഉവാച രാജാ ത്മ് സൂത്മ് സുമശ്ന്ത ആനയ യമ സുത്മ് ൧൪
മ
സ സൂയത്ാ രാമമ് ആത്ായ ലക്ഷ്ണമ്
വമത്ിലീമ് ത്ത്ാ
ജകാമ അരിമുക ത്ൂരമ്
ണ സകാരമ് ജകത്ീരയത്ഃ ൧൫
സ രാജാ രുശ്ത്മ് ആയാന്തമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്ൂരാത്്
ശ്കുത്ാ൭ഞ്ല
ജ ിമ്
ഉത്ര
പ ാത്ാ൭൭സനാ ത്തൂരമ്
ണ ആരഃത ശ്്ീത ജന സശ്മവുത്ഃ
൧൬
യസാ൭രിത്ുശ്ത്ാവ യവയകന രാമമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ വിരാമ് രത്ിഃ
ത്മ് അസശ്മ്പാരയ ത്ുഃകാ൭൭രഃത രരാത് രുവി മൂരിത്ഃ
൧൭
ച
മ
ത്മ് രായമാ൭രയരത്ത്് ക്ഷിശ്രമ് ലക്ഷ്ണ
ശ്ച മഹാരത്ഃ
വിസമ്േമ് ഇവ ത്ുഃയകന സയരാകമ് ശ്നുരത്ിമ് ത്ത്ാ ൧൮
ജ
മ
ശ്്ീത സഹശ്സ നിനാത് ശ്ച സമ്യേ
രാജ യവശ്നി
ഹാ ഹാ രായമത്ി സഹസാ രൂഷണ ത്വനി മൂരിത്ഃ
൧൯
ച
മ
ത്മ് രരിഷവജയ രാഹുരയാമ് ത്ാ ഉരൗ രാമ ലക്ഷ്ണൗ
രരയയങ്ക സീത്യാ സാരമ്
ത രുത്ന്തഃ സമയവരയന് ൨0
അത് രായമാ മുഹൂയരന
ത ലപ് ത സമ്േമ് മഹീരത്ിമ്
ഉവാച ശ്രാഞ്ല
യരാകാ൭൭രവ
ജ ി രൂത്വാ
പ
ണ രരിപ്ലുത്മ്
൨൧
ആശ്രുയച്ച ത്വാമ് മഹാരാജ സയരവഷാമ് ഈരവയരാ൭സി
നഃ
ശ്ര്ിത ത്മ് ത്ണ്ടകാ൭രണയമ് രരയ ത്വമ് കുരയലന മാമ്
൨൨
മ
ലക്ഷ്ണമ്
ചാ൭നുജാനീഹി സീത്ാ ച അയനവത്ി മാമ് വനമ്
കാരവണ: രഹുരി: ത്ു അത്യ അവാരയമാണൗ ന യച ച്ചത്ഃ
൨൩
അനുജാനീഹി സരവാന് നഃ യരാകമ് ഉശ്ത്സുജയ മാനത്
മ
ലക്ഷ്ണമ്
മാമ് ച സീത്ാമ് ച ശ്രജാരത്ി: ഇവ ശ്രജാഃ ൨൪
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ്രത്ീക്ഷമാണമ് അവയശ്കമ് അനുോമ് ജകത്ീരയത്ഃ
ഉവാച രാജാ സയശ്മ്പക്ഷയ വന വാസായ രാകവമ് ൨൫
അഹമ് രാകവ വകയകയ്യാ വര ത്ായനന യമാഹിത്ഃ
അയയാത്യായാ സ്ത്വമ് ഏവാ൭ത്യ രവ രാജാ നിശ്കുഹയ
മാമ് ൨൬
ഏവമ് ഉയക്താ ശ്നുരത്ിനാ രായമാ ത്രശ്രുത്ാമ്
വരഃ
മ
ശ്രത്യുവാ ചാ൭ഞ്ല
ജ ിമ് ശ്കുത്വാ രിത്രമ് വാകയ
യകാവിത്ഃ ൨൭
രവാന് വര്ഷ സഹശ്സായ ശ്രുത്ിവയാ ശ്നുരയത് രത്ിഃ
അഹമ് ത്വ൭രയണയ വത്സയാമി ന യമ കാരയമ്
ത്വയാ൭ശ്നുത്മ് ൨൮
നവ രമ് ച ച വര്ഷാണി വന വായസ വിശ്ഹുത്യയത്
രുന: രാത്ൗ ശ്കഹീഷയാമി ശ്രത്ിോ൭യന്ത നരാത്ിര ൨൯
രുത്ന് ആര:ത ശ്രിയമ് രുശ്ത്മ് സത്യ രായരന സമയത്:
വകയകയ്യാ യചാത്യമാന ്ുത മിയത്ാ രാജാ ത്മ്
അശ്രവീത്് ൩0
യശ്രയയസ ശ്വുത്തയയ ത്ാത് രുന രാ൭൭കമനായ ച
കച്ചസവ അരിഷ്ടമ് അവയശ്കഃ രന്താനമ് അകുയത്ാരയമ്
൩൧
ത ത് ത്രാ൭രിമനസ
ത
ന ഹി സത്യാ൭൭ത്മന ്ാ
്വ
മ
ത ൩൨
വിനിവരയിത്ുമ്
രുത്തി േകയയത് രകു നമ്ന
ത
അത്യ ത്വി ത്ാനീമ് രജനീമ് രുശ്ത് മാ കച്ച സരവത്ാ
ഏകാ൭ഹ ത്രയനനാ൭രി
സാത്ു ത്ാവത്് ചരാമയ൭ഹമ് ൩൩
ശ
മാത്രമ് മാമ് ച സമ്പരയന് വസ ഇമാമ് അത്യ രരവരീമ്
ത്രിത്ഃ
സരവ കാവമ സ്ത്വമ് രവഃ കായല സാത്യിഷയസി
പ
൩൪
ര
ത്ുഷ്രമ്
ശ്കിയയത് രുശ്ത് സരവത്ാ രാകവ ത്വയാ
മ ശ്ത്ിപ യാ൭രമ്
ത ശ്രിയാമ് സ്ത്യക്തവാ യത്് യാസി വിജനമ്
വനമ്൩൫
ന ച ഏത്ത്് യമ ശ്രിയമ് രുശ്ത് രയര സയത്യന രാകവ
പ
ചന്നയാ ചലിത് സ്ത്വ്ിമ ശ്്ിത യാ ചന്നാ൭ക്ിന കല്യാ
൩൬
ച
ത ുത മിച്ചസി
വമ്നാ
യാ ത്ു ലപ്ാത യമ ത്ാമ് ത്വമ് നി്ര
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അയയാത്യ കാമ്:ട
അനയാ ശ്വുത്ത സാത്ിനയാ വകയകയ്യാ൭രി ശ്രയചാത്ിത്:
൩൭
ന വച ത്ാ൭൭ശ്ചരയ ത്മമ് യ സ്ത്വമ് യജയഷ്ട സ്സുയത്ാ
മമ
അരാ൭ശ്നുത് കത്മ് രുശ്ത് രിത്രമ് കരുത മിച്ചസി ൩൮
ത ാ ശ്രുത്വാ രിത്ു രാ൭൭രസയ
അത് രാമ ്ത്
രാഷിത്മ്
ത
മ
ലക്ഷ്യണന
സഹ ശ്രാശ്ത്ാ ത്ീയനാ വചനമ് അശ്രവീത്്
൩൯
ത ന്
ശ്രാര്സയാമി യാന് അത്യ കുണാന് യകാ യമ രവ്ാ
ശ്രത്ാസയത്ി
അരശ്കമണമ് ഏവാ൭ത്ഃ സരവ കാവമ: അഹമ് ശ്വുയണ ൪0
ഇയമ് സ രാശ്ഷ്ടാ സ ജനാ ത്ന ത്ാനയ സമാകുലാ
മയാ വിശ്സുഷ്ടാ വസുത്ാ രരത്ായ ശ്രത്ീയത്ാമ്
വന വാസ ശ്കുത്ാ രുത്തി: ന ച യമ൭ത്യ ചലിഷയത്ി ൪൧
യ ്ുത യഷ്ടന വയരാ ത്ത്ത: വകയകവയ്യ വരത് ത്വയാ
ത്ീയത്ാമ് നികിയല വനവ സത്യ ത്വമ് രവ രാരിവ
൪൨
ത
അഹമ് നിയത്രമ് രവയത്ാ യയത്ാക്ത മ൭നുരാലയന്
ചത്ുരര
ത സമാ വയത്സയ വയന വന ചവര സ്സഹ ൪൩
മാ വിമയരാശ വസുമത്ീ രരത്ായ ശ്രത്ീയത്ാമ്
ന ഹി യമ കാമ്ക്ഷിത്മ് രാജയമ് സുകമ് ആത്മനി വാ ശ്രിയമ്
൪൪
ത ൪൫
യത്ാ നിയത്രമ് കരുമ്
ത വവ ത്വവവ രകു നമ്ന
പ രരിപ്ലുത്ഃ
അരകച്ചത്ു യത് ത്ുഃകമ് മാ രൂ രാഷ്
പ
ന ഹി ക്ഷുരയത്ി ത്ുരര്
ത ഷഃ സമുശ്ത്ഃ സരിത്ാമ് രത്ിഃ ൪൬
ന ഏവ അഹമ് രാജയമ് ഇച്ചാമി ന സുകമ് ന ച വമത്ിലീമ്
ന ഏവ സരവാന് ഇമാന് കാമാന് ന സവരമ്
ര വനവ ജീവിത്മ്
൪൭
ത്വാമ് അഹമ് സത്യമ് ഇച്ചാമി നാ൭ശ്നുത്മ് രുരുഷര്ഷര
ശ്രത്യക്ഷമ് ത്വ സയത്യന സുശ്കുയത്ന ച യത് രയര ൪൮
ത ത്ുമ് ക്ഷണ മ൭രി ശ്രയരാ
ന ച രകയമ് മയാ ത്ാത് ്ാ
ന യരാകമ് ത്ാരയ വസവനമ് ന ഹി യമ൭്ിത വിരരയയഃ
൪൯
അരിയത്ാ
ഹയ൭്ിമ വകയകയ്യാ വനമ് കയച്ച ത്ി
ത
രാകവ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
മയാ യചാക്തമ് ശ്വജാ മീത്ി ത്ത്് സത്യ മ൭നുരാലയയ ൫0
ട ശ്കുത്ാ യത്വ വയന രമ്സയാമയഹ വയമ്
മാ യചാത്മ്
ര ാമ്
ശ്രരാമ് ത ഹരിണാകീയര ണ നാനാ രകുന നാത്ിയത് ൫൧
രിത്ാ ഹി വത്വത്മ് ത്ാത് യത്വത്ാനാ മ൭രി ശ്്ുമ ത്മ്
മ ത്് വത്വത് മിയത്യവ കരിഷയാമി രിത്ു രവച: ൫൨
ത്്ാ
ചത്ുരര
ത സു വര്യഷഷു കയത്ഷു നര സത്തമ
ത സന്തായരാ൭യമ്
രുന ശ്രക്ഷയസി
മാമ് ശ്രാപ്മ്
ത
വിമുചയത്ാമ് ൫൩
ത നീയയാ൭യമ് സയരവാ രാഷ് പ കയളാ ജന:
യയന സമ്്മ്പ
സ ത്വമ് രുരുഷ രാരൂല
ത കിമ൭രമ്
ത വിശ്കിയാമ് കത്: ൫൪
രുരമ് ച രാശ്ഷ്ടമ് ച മഹീ ച യകവലാ
മയാ നിശ്സുഷ്ടാ രരത്ായ ത്ീയത്ാമ്
അഹമ് നിയത്രമ് രവയത്ാ൭നു രാലയന്
വനമ് കമിഷയാമി ചിരായ യസവിത്ുമ്
൫൫
മയാ നിശ്സുഷ്ടാമ് രരയത്ാ മഹീമ് ഇമാമ്
സ വരല ഷണ്ടാമ് സ രുരാമ് സ കാനനാമ്
രിവാമ് സുസീമാമ് അനുരാ്ുത യകവലമ്
ത്വയാ യത്ുക്തമ് ശ്നുരയത് ത്ത്ാ൭്ുത ത്ത്് ൫൬
ന യമ ത്ത്ാ രാരിവ
ത്ീയയത് മയനാ
ത
മഹത്സു കായമഷു ന ആത്മനഃ ശ്രിയയ
യത്ാ നിയത്യര ത്വ രിഷ്ട സമ്മയത്
വയവരത്ു ത്ുഃകമ് ത്വ മശ്ത്ുര യത്൭നക ൫൭
ത്ത്് അത്യ ന ഏവാ അനക രാജയ മവയയമ്
ന സരവ കാമാന് ന സുകമ് ന വമത്ിലീമ്
ന ജീവിത്മ് ത്വാമ് അശ്നുയത്ന യയാജയന്
ശ്വുണീയ സത്യമ് ശ്വത്മ് അ്ുത യത് ത്ത്ാ ൫൮
രലാനി മൂലാനി ച രക്ഷയന് വയന
കിരീമ് ശ്ച രരയന് സരിത്ഃ സരാമ്ിസ ച
വനമ് ശ്രവിവരയവ വിചിശ്ത് രാത്രമ്
സുകീ രവിഷയാമി ത്വാ൭്ുത നിശ്രവുത്ിഃ
൫൯
ഏവമ് സ രാജാ വയസനാ൭രിരന്ന :
യരായകന ത്ുഃയകന ച ത്ാമയ മാന:
ആലിമ്കയ രുശ്ത്മ് സുവിനഷ്ട സമ്യോ
ച
യമാഹമ് കയത്ാ വവവ ചിയചഷ്ട കിമ്ിത്്
൬0
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത സ്സശ്മുരുത്ു സ്സയമത്ാ:
യത്വയ ്ത്
ത്ാമ് വരയിത്വാ
നര യത്വ രത്ീന മ്
ജ
ത
രുത്ന് സുമയശ്മ്ാ൭രി
ജകാമ മൂരാമ്
ച
ഹാ ഹാ ശ്കുത്മ് ത്ശ്ത് രരൂവ സരവമ് ൬൧
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ചത്ു
ശ്്ിത മ് ശ സ്സര:ര
രമ് ച പ്തിമ് ശ സ്സര്;ക
ത്യത്ാ നിരൂയ
സഹസാ രിയരാ നിരവസയ ചാ൭സശ്കുത്്
ത
പ
ത
രാണൗ രാണിമ് വിനിഷ്ിഷയ
ത്മ്ാന്
കടകടാസയ ച ൧
യലാചയന യകാര സശ്മയക്ത വരമ്
ണ രൂയരവാചിത്മ് ജഹത്്
ത
യകാരാരി രൂത് സ്സഹസാ സമ്ാര
മ൭രുരമ് കത്: ൨
മന സ്സമീക്ഷമാണ സയ സൂയത്ാ ത്രരത് സയ സ:
കമ്പയ ന്നിവ വകയകയ്യാ ശ്ഹുത്യമ് വാക് രവര
േിവത്: ൩
ത ന്നിവ ച ആരുവക :
വാകയ വവശ്ജ രനുരവമ രിരിമ്
ന
വകയകയ്യാ സ്സരവ മരാണി
സുമശ്മ്:ത ശ്രത്യ രാഷത് ൪
മ
ത രത്ി സ്ത്യയക്താ രാജാ ത്രരത് സ്സവയമ്
യസയാ ്വ
ത വര സയ ചര സയ ച
രരാത സരവ സയ ജകത് ്ാ
ന ഹയകാരയത്മമ് കിമ്ിച ത്തവ യത്വീഹ വിത്യയത് ൫
ന ത്വാ മഹമ് കുലക്ീമ൭രി
ന
രത്ിക്ീമ്
ചാ൭ന്തത്: ൬
പ
യ േയഹശ്മ് ത മിവാ൭ജയ്യമ് ത്ുശ്ഷ്കമ്പയ
മിവാ൭ചലമ്
ത
മയഹാ൭ത്ത്ി മിവാ൭യക്ഷാരയമ് സമ്ാരയസി
കരരി:
൭
മ
ത ത്രരത്മ് രരാരമ്
മാ൭വമമ്്ാ
വരത്മ് ശ്രത്ി
ത
രരു:ത ഇച്ചാ ഹി നാരീണാമ് രുശ്ത് യകാടയാ വിരിഷയയത്
൮
ന
യത്ാ വയയാ ഹി രാജയാനി ശ്രാപ്ുവമ്
ിത ശ്നുര ക്ഷയയ
ഇക്ഷവാകു കുലനായത് അ്ിമ ന് ത്ത്് യലാരയത്ു മിച്ചസി
൯
രാജാ രവത്ു യത് രുയശ്ത്ാ രരത് ോ്ുത യമത്ിനീമ്
വയമ് ത്ശ്ത് കമിഷയായമാ യശ്ത് രായമാ കമിഷയത്ി ൧0
ന ഹി യത് വിഷയയ കശ്ചിത്് ശ്രാഹ്മയണാ വ്ുത മര്ഹത്ി
ത്ാശ്ത്ുരമ് ത്വ മ൭മരയാത് മത്യ കര മ ചികീര്ഷസി ൧൧
നൂനമ് സയരവ കമിഷയായമാ മാരമ്
ര രാമ നിയഷവിത്മ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്യക്തായാ രാന്തവവ: സവരവ: ശ്രാഹ്മവണ :സാത്ുരി
സ്സത്ാ ൧൨
കാ ശ്ര ീത്ീ രാജയ ലായരന ത്വ യത്വി രവിഷയത്ി
ത്ാശ്ത്ുരമ് ത്വമ് അമരയാത്മ് കര മ കരുമ്
ത ചികീര്ഷസി
൧൩
ആശ്ചരയ മിവ രരയാമി യസയാ യ് ത ശ്വുത്ത മീശ്ത്ുരമ്
ആചരമ്ത്യാ ന വിശ്വുത്ാ സയത്യാ രവത്ി യമത്ിനീ ൧൪
മഹാ ശ്രഹ്മര്ഷി ശ്സുഷ്ടാ ഹി ജവലയമ്ാത രീമ ത്രനാ:
ശ
സ ിത രാമ ശ്രശ്വാജയന ്ിത ത്ാമ്
ത്ിക് വാക്തമ്ാട ന ഹിമ്മ്
൧൫
ആശ്മമ് ചിത്വാ കുടായരണ നിമ്പമ് രരിചയര ത്തു യ:
ച
യ വശ്ചനമ് രയസാ സിയമ്വന്നവാ൭സയ
മത്ുയരാ
രയവത്് ൧൬
ത
അരിജാത്മ് ഹി യത് മയനയ യത്ാ മാത്ു ്വ
ത്വ ച
നഹി നിമ്പാത്് ശ്സയവത്് ക്ഷൗശ്ത്മ് യലായക നികത്ിത്മ്
വച: ൧൭
ത്വ മാത്ു: അസശ്ത്ാ
ര ഹമ് വിത്മ: രൂരവമ് യത്ാ ശ്രുത്മ്
രിത്ു: യ് ത വരത്: കശ്ചി ത്തത്ൗ വര മ൭നുത്തമമ് ൧൮
മ ത്് സമ്യേ
ജ
സരവ രൂത് രുത്മ് ത്്ാ
വസുത്ാ൭ത്ിര:
യത്ന ത്ിരയ ക്കത്ാനാമ് ച രൂത്ാനാമ് വിത്ിത്മ് വച: ൧൯
ത്യത്ാ ശ്ജുമ്പസയ രയയന വിരുത്ാത്് രൂരി വരസ:
ച
രിത്ു യ് ത വിത്ിയത്ാ രാവ: സ ത്ശ്ത് രഹുത്ാ൭ഹസത്് ൨0
സ
ത്ശ്ത് യത് ജനനീ ശ്കുത്താ ശ്മുത്യു രാര മരീപ്ത്ീ
ഹാസമ് യത് ശ്നുരയത് സൗമയ ജിോസാ മീത്ി ചാ൭ശ്രവീത്്
൨൧
ശ
ശ്നുര യശ്ചാ വാച ത്ാമ് യത്വീമ് യത്വി രമ്ാമി
യത് യത്ി
ശ ൨൨
ത്യത്ാ യമ മരണമ് സയത്യാ രവിഷയത്ി ന സമ്യ:
മാത്ാ യത് രിത്രമ് യത്വി ത്ത്: വകകയ മശ്രവീത്്
രമ് സ യമ ജീവ വാ മാ വാ ന മാമ൭രഹസിഷയസി ൨൩
ശ്രിയയാ ച ത്യത്ാക്ത സ്സന് യകകയ: ശ്രുത്ിവീ രത്ി:
ത്വ് മ ത്മ് വരത്ായ അരമ്
ത കത്യാ മാസ ത്ത്തവത്: ൨൪
ത്ത് സ്സ വരത് സ്സാത്ൂ രാജാനമ് ശ്രത്യരാഷത്
സ
ശ്മിയത്ാമ് ത്വമ്ത്ാമ്
യവയമ് മാ ശ്കുത്ാ സ്ത്വമ്
മഹീരയത് ൨൫
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത യ ശ്രസന്ന മനയസാ ശ്നുര:
സ ത് ശ്ച്ചുത്വാ വച ്സ
മാത്രമ് യത് നിരസയാ൭൭൭രു വിജഹാര കുയരര വത്് ൨൬
ത്ത്ാ ത്വ മ൭രി രാജാനമ് ത്ുരനാ
ചരിയത് രത്ി
ജ
അസശ്ത്ാ
൨൭
ര ഹ മിമമ് സമూഹാത്് കുരുയഷ രാര ത്രിനി
ശ
സത്യ ശ്ചാ൭ത്യ ശ്രവായത്ാ൭യമ് ലൗകിക: ശ്രത്ിരാത്ി മാ
ര
രിശ്ത്ൂന് സമനു ജായയന്ത നരാ മാത്ര മമ്നാ:
൨൮
വനവമ് രവ ശ്കുഹായണത്മ് യത്ാ൭൭ഹ വസുത്ാത്ിര:
രരു:ത ഇച്ചാമ് ഉരായസവഹ ജനസയാ൭സയ കത്ി രവ
പ ൨൯
മാ ത്വമ് യശ്രാത്സാഹിത്ാ രാവര യരവ
ത രാജ സമ ശ്രരമ്
രരാരമ്
യലാക രരാരമ്
അസത്തര മ മുരാത്ത്ാ: ൩0
ത
ത
ന ഹി മിത്യാ ശ്രത്ിോത്മ് കരിഷയത്ി ത്വാ൭നക:
ശ്രീമാന് ത്രരയത്ാ രാജാ യത്വി രാജീവ യലാചന: ൩൧
യജയയഷ്ടാ വത്ാനയ: കരണയ:
സവ ത്ര മ രരിരക്ഷിത്ാ
മ
രക്ഷിത്ാ ജീവ യലാകസയ രലീ രായമാ൭രിഷിചയത്ാമ്
൩൨
രരിവായത്ാ ഹി യത് യത്വി മഹാന് യലായക ചരിഷയത്ി
യത്ി രായമാ വനമ് യാത്ി വിഹായ രിത്രമ് ശ്നുരമ് ൩൩
സ രാജയമ് രാകവ: രാത്ു രവ ത്വമ് വികത് ജവരാ
ന ഹി യത് രാകവാ ത്നയ: ക്ഷമ: രുരവയര വയസത്് ൩൪
രായമ ഹി യൗവ രാജയ യ് ത രാജാ ത്രരയത്ാ വനമ്
മ ന്
ശ്രയവക്ഷയത്ി മയഹഷവാസ: രൂരവ ശ്വുത്ത മ൭നു്ര
൩൫
ഇത്ി സാവന്തവ ശ്ച ത്ീവക്ഷ് ണ ശ്ച വകയകയീമ് രാജ
സ
സമ്ത്ി
ജ
സുമശ്മ്:ത യക്ഷാരയാ മാസ രൂയ യയവ ശ്കുത്ാമ്ലി:
൩൬
വനവ സാ ക്ഷുരയയത് യത്വീ ന ച ് മ രരിത്ൂയയത്
ന ച അസയാ മുക വരസയ
വിശ്കിയാ ലക്ഷയയത് ത്ത്ാ
ണ
൩൭
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട രമ് ച ശ്ത്ിമ് ശ
സ്സര;ര
ത ശ സ്സര്:ക
ഷപ്്ിമ്
ത്ത്ഃ സുമശ്ന്തമ് ഐക്ഷവാകഃ രീടിത്: അശ്ത് ശ്രത്ിേയാ
പ അത്ി നിരവസയ ജകാത് ഇത്മ് രുനഃ രുനഃ ൧
സരാഷ്മ്
സൂത് രത് ന സുസമ്പൂരാണ ചത്ുരവിത് രലാ ചമൂഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
രാകവ സയ അനുയാശ്ത്ാരമ്
ത ക്ഷിശ്രമ് ശ്രത്ിവിത്ീയത്ാമ്
൨
രൂര ആജീവാ ച രാലിയനയാ വണിജ ശ്ച മഹാ ത്നാഃ
യരാരയന്തു കുമാര സയ വാഹിനീമ് സുശ്രസാരിത്ാഃ ൩
യയ ച ഏനമ് ഉരജീവന്തി രമയത് വയശ്ച വീരയത്ഃ
യത്ഷാമ് രഹു വിത്മ് ത്ത്തവാ ത്ാനി അരയ൭ശ്ത് നിയയാജയ
൪
ആയുത്ാനി ച മുകയാനി നാകരാ: രകടാനി ച
ത ് വയാത്ാ ശ്ച അരണയ
അനുകച്ചന്തു കാകു്മ
യകാചരാ: ൫
ന ് ശ്മുകാന് കുഞ്ര
നിക്ന
ജ ാമ് ശ്ച രിരമ് ശ്ച അരണയകമ്
മത്ു
മ ിഷയത്ി ൬
നത്ീ ശ്ച വിവിത്ാഃ രരയന് നരാജയമ് സമ്്ര
ത്ാനയ യകാര ശ്ച യഃ കശ്ചിത്് ത്ന യകാര ശ്ച മാമകഃ
ത്ൗ രാമമ് അനുകയച്ചത്ാമ് വസന്തമ് നിരയന
വയന ൭
ജ
യജന് രുയണയഷു യത്യരഷു വിശ്സുജമ് ശ്ച ആപ് ത
ത്ക്ഷിണാഃ
രുഷിരി ശ്ച സമാകമയ ശ്രവത്സയത്ി സുകമ് വയന ൮
രരത് ശ്ച മഹാരാഹു: അയയാത്യാമ് രാലയിഷയത്ി
സ
സരവ കാവമഃ സഹ ശ്രീമാന് രാമഃ സമ്ാത്യത്ാമ്
ഇത്ി ൯
ഏവമ് ശ്രുവത്ി കാകുയ് ത വകയകയ്യാ രയമ് ആകത്മ്
മുകമ് ചാ൭രി അകമത്് യരാഷമ് സവര ശ്ചാ൭രി
നയരുത്യത് ൧0
ത ാ
ത മുയകന രരിരുഷയത്ാ
സാ വിഷണ്ണാ ച സശ്മ്്
രാജാനമ് ഏവ അരി മുകീ വകയകയീ വാകയ മശ്രവീത്് ൧൧
രാജയമ് കത് ജനമ് സായത്ാ രീത് മണ്ടാമ് സുരാമ് ഇവ
നിരാസവാത്യത്മമ് രൂനയമ് രരയത്ാ നാ൭രിരത്സയയത്
൧൨
വകയകയ്യാമ് മുക്ത ലജ്ജായാമ് വത്ന്തയാമ് അത്ി
ത്ാരുണമ്
രാജാ ത്രരയത്ാ വാകയമ് ഉവാച ആയത് യലാചനാമ് ൧൩
വഹന്തമ് കിമ് ത്ുത്സി മാമ് നിയുജയ ത്ുരി മാ അഹിയത്
ത കിമ് ന രൂരവ മുരാരുത്: ൧൪
അനായരയ ശ്കുത്യ മാരപ്മ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്സയ ഏത്ത്് യശ്കാത് സമയുക്തമ് ഉക്തമ് ശ്രുത്വാ
ര
വരാമ്നാ
വകയകയീ ത്വികുണമ് ശ്കുത്താ രാജാനമ് ഇത്മ് അശ്രവീത്്
൧൫
ത്വവ വ വയമ് ശ സകയരാ യജയഷ്ടമ് രുശ്ത്മ് ഉരാരുത്ത്്
അസമഞ്ജ ഇത്ി കയാത്മ് ത്ത്ാ൭യമ് കന്തുമ് അര്ഹത്ി ൧൬
ഏവമ് ഉയക്താ ത്ികി യത്യവ രാജാ ത്രരയത്ാ൭ശ്രവീത്്
ശ്വീടിത് ശ്ച ജനഃ സരവഃ സാ ച ത്മ് നാ൭വരുത്യത് ൧൭
ത്ശ്ത് ശ്വുയത്താ മഹാമാശ്ത്ഃ സിത്തായരാത നാമ നാമത്ഃ
രുചി രഹുമയത്ാ
രാേഃ വകയകയീമ് ഇത്മ് അശ്രവീത്്
പ
൧൮
അസമയമ്ാജ ശ്കുഹീത്വാ ത്ു ശ്കീടിത്ഃ രത്ി ത്ാരകാന്
സരയവാഃ ശ്രക്ഷിരന് അപ്ുസ രമയത് യത്ന ത്ുരത്ിഃ
൧൯
മ
ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ നാകരാഃ സയരവ ശ്കുത്താ രാജാനമ്
അശ്രുവന്
ജ ശ്വുണീഷവ ഏകമ് അ്ാ
മ ന് വാ രാശ്ഷ്ട
അസമമ്മ്
വരന
ത
ത്ാന് ഉവാച ത്യത്ാ രാജാ കിമ് നിമിത്തമ് ഇത്മ് രയമ് ൨0
ത്ാശ്ചാ൭രി രാോ സശ്മ്പുഷ്ടാ വാകയമ് ശ്രശ്കുത്
യയാ൭ശ്രുവന് ൨൧
ശ്കീടിത് യസ്ത്വഷ നഃ രുശ്ത്ാന് രാലാന് ഉശ്ത്ാ
പ ന്ത യചത്നഃ
സരയവാമ് ശ്രക്ഷിരന് മൗര്കയാത്് അത്ുലാമ് ശ്രീത്ിമ്
ന
അശ്ുയത്
൨൨
സ ത്ാസാമ് വചനമ് ശ്രുത്വാ ശ്രശ്കുത്ീനാമ് നരാ൭ത്ിരഃ
ത്മ് ത്ത്യാജ അഹിത്മ് രുശ്ത്മ് ത്ാസാമ് ശ്രിയ ചികീര്ഷയാ
൨൩
ത്മ് യാനമ് രീശ്ക മായരാരയ സ രാരയമ് സ രരിച്ചത്മ്
യാവ ജ്ജീവമ് വിവായസയാ൭യ മിത്ി സവാന് അനവരത്്
രിത്ാ ൨൪
സ രാല രിടകമ് ശ്കുഹയ കിരി ത്ുരാണയ൭യലാകയത്്
ര
ത്ിര സ്സരവാ: ത്ു അനുചരന് സ യത്ാ രാര കര മ ശ്കുത്് ൨൫
ഇ യത്യവമ് അത്യജത്് രാജാ സകയരാ വവ സുത്ാരികഃ
മ
രാമഃ കിമ് അകയരാത്് രാരമ് യയന ഏവമ് ഉരരുത്യയത് ൨൬
ച രരയായമാ രാകവ സയ അവകുണമ് വയമ്
ന ഹി കമ്ന
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ര
മ
ത്ുരയരാ
ഹി അസയ നിരയ: രരാമ്യസയവ
കല്ഷമ്
൨൭
ല
അത് വാ യത്വി യത്ാഷമ് ത്വമ് കമ്ിച ത്ര
പ യത്ി രാകയവ
ത്മ൭ത്യ ശ്രൂഹി ത്യത്വന ത്യത്ാ രായമാ വിവാസയത്ാമ്
൨൮
അ ത്ുഷ്ടസയ ഹി സമ്ത്യാക: സത്യ
പ ത് നിരത്സയ ച
നിരയഹ
ത്രി രശ്ക സയ ത്യുത്ിമ് ത്ര മ നിയരാത്നാത്് ൨൯
ത
ത്ത്് അലമ് യത്വി രാമ സയ ശ്രിയാ വിഹത്യാ ത്വയാ
യലാകയത്ാ അരി ഹി യത് രക്ഷയ: രരിവാത് േുരാ൭൭നയന
൩0
ശ്രുത്വാ ത്ു സിത്താര ത വയചാ രാജാ ശ്രാന്തത്ര സവനഃ
യരായകാര ഹത്യാ വാചാ വകയകയീമ് ഇത്മ് അശ്രവീത്്
൩൧
ഏത്ത്വയചാ ന ഇച്ചസി രാര ശ്കുയത്ത
ഹിത്മ് ന ജാനാസി മമാ൭൭ത്മയനാ വാ
ത യ മാരമ്
ആ്ാ
ര ശ്കുരണമ് കുയചഷ്ടാ
യചഷ്ടാ ഹി യത് സാത്ു രത്ാത്് അയരത്ാ
൩൨
അനുശ്വജിഷയാമി അഹമ് അത്യ രാമമ്
രാജയമ് രരിത്യജയ സുകമ് ത്നമ് ച
സഹ ഏവ രാോ രരയത്ന ച ത്വമ്
യത്ാ സുകമ് രുമ്ക്ഷവ ചിരായ രാജയമ് ൩൩
ത ശ
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഷ ശ്ട്ിമ്
സ്സര;ര
സപ് ത പ്തിമ് ശ സ്സര്:ക
മഹാമാശ്ത് വചഃ ശ്രുത്വാ രായമാ ത്രരത്മ് ത്ത്ാ
അരയ രാഷത് വാകയമ് ത്ു വിനയയോ വിനീത്വത്് ൧
ത്യക്ത യരാക സയ യമ രാജന് വയന വയനയന ജീവത്ഃ
കിമ് കാരയമ് അനുയായശ്ത്ണ ത്യക്ത സങ്കസയ സരവത്ഃ
൨
യയാ ഹി ത്ത്തവാ ത്വിര യശ്രഷ്ടമ് കക്ഷയായാമ് കുരുയത്
മനഃ
ന ഹന കിമ് ത്സയ ത്യജത്ഃ കുമ് ജ യരാത്തമമ് ൩
രജ്ജു യ്യ
ത്ത്ാ മമ സത്ാമ് യശ്രഷ്ട കിമ് ത്വജിനയാ ജകത്യ
പ ത്
സരവാണി ഏവ അനു ജാനാമി ചീരാണി ഏവ ആനയന്തു യമ
൪
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അയയാത്യ കാമ്:ട
കനിശ്ത് രിടയക ച ഉയര മമ അനയത് കച്ചത്ഃ
ചത്ു രര
ത വയന വാസമ് വര്ഷാണി വസയത്ാ മമ ൫
അത് ചീരാണി വകയകയീ സവയമ് ആശ്ഹുത്യ രാകവമ്
ഉവാച രരിത്യത്സവത്ി ജനൗയക നിരരശ്ത്രാ ൬
സ ചീയര രുരുഷ വയാശ്കഃ വകയകയ്യാഃ ശ്രത്ിശ്കുഹയ യത്
ത ് അവക്ഷിരയ മുനി വശ്്ാ
ത ണി
സൂക്ഷ് മ വശ്്മ
അവ് ത ഹ ൭
മ
ലക്ഷ്ണ
ശ്ചാ൭രി ത്വശ്ത്വ വിഹായ വസയന രുയര
ത്ാരസാ: ആച്ചാത്യന ച ഏവ ജശ്കാഹ രിത്ു: അശ്കത്ഃ ൮
അത് ആത്മരരിത്ാനാ൭രമ്
ത സീത്ാ കൗയരയ വാസിനീ
ത ാ
ത ശ്രുഷത്ീ വാകുരാമ് ഇവ ൯
സമീക്ഷയ ചീരമ് സശ്മ്്
സാ വയരശ്ത്രമായണവ ശ്രശ്കുഹയ ച ത്ുരനാഃ
മ
വകയകയീ കുര ചീയര യത് ജാനകീ രുര ലക്ഷണാ ൧0
അശ്രു സമ്പൂര ണ യനശ്ത്ാ ച ത്രോ
ത്ര മ ത്രിനീ
മ
ശ
കന്തരവ രാജ ശ്രത്ിമമ് രരാരമ്
ഇത്മ് അശ്രവീത്്
ത
കത്മ് നു ചീരമ് രത്ന്ത
ന ി മുനയയാ വന വാസിനഃ ൧൧
ഇത്ി ഹയകുരലാ സീത്ാ സാ മുയമാഹ മുഹു രുഹു:
൧൨
മ
ശ്കുത്വാ കയണ്ട ച സാ ചീരമ് ഏകമ് ആത്ായ രാണിനാ
ത ഹയകുരലാ ത്ശ്ത് ശ്വീളിത്ാ ജനകാ൭൭ത്മജാ ൧൩
ത്്ൗ
ത ത്ത്് ക്ഷിശ്രമ് ആകമയ രായമാ ത്രശ്രുത്ാമ്
ത്്ൗ
വരഃ
മ
ചീരമ് രരന്ത സീത്ായാഃ കൗയരയ സയ ഉരരി സവയമ് ൧൪
ത ചീര മുത്തമമ്
രാമമ് യശ്രക്ഷയ ത്ു സീത്ായാ രത്മ്
ന മ്
അമ്:ത രുരകത്ാ നായരയാ മുമുചു: വാരി യനശ്ത്ജമ് ൧൫
ത രാമമ് ജവലിത് യത്ജസമ്
ഊചു ശ്ച രരമായ്ാ
വത്സ വനവമ് നിയുയക്തയമ് വനവായസ മനസവിനീ ൧൬
രിത്ു: വാകയാ൭നുയരായത്ന കത്സയ വിജനമ് വനമ്
ത്ാവത്് ത്രനമ്
അസയാമ് ന: സരലമ് രവത്ു ശ്രയരാ ൧൭
ശ
മ
ലക്ഷ്യണന
സഹായയന വനമ് കച്ചസവ രുശ്ത്ക
ന ഇയമ് അര്ഹത്ി കളയാണീ വ്ുത മ് ത്ാരസ വത്വ൭യന
൧൮
കുരു യനാ യാചനാമ് രുശ്ത് സീത്ാ ത്ിഷ്ടത്ു രാമിനീ
ത ത്ുമ് ന ഹീത്ാനീമ് ത്വമിച്ചസി
ത്രനിത്യ:
സവയമ് ്ാ
മ
൧൯
ത്ാസാ യമവമ് വിത്ാ വാച: ശ്രുണവന് ത്രരത്ാ൭൭ത്മജ:
Page 126 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
ത ത്ത്ാ ചീരമ് സീത്യാ ത്ുലയ രീലയാ ൨0
രരവമ്വ
ചീയര ശ്കുഹീയത് ത്ു ത്യാ സമീക്ഷയ ശ്നുരയത്: കുരു:
നിവാരയ സീത്ാമ് വകയകയീമ് വസിയഷ്ടാ
വാകയമ൭ശ്രവീത്് ൨൧
സ
അത്ി ശ്രശ്വുയത്ത ത്ുയരയത്
വകയകയി കുല രാമ്നി
മ
ച
വമ്യിത്വാ
ച രാജാനമ് ന ശ്രമായണ അവത്ിഷ്ടയസ ൨൨
ത
ന കമ്വയമ്
വനമ് യത്വയാ സീത്യാ രീല വരിയത്
ജ
അനുഷ്ടാസയത്ി രാമ സയ സീത്ാ ശ്രശ്കുത് മാ൭൭സനമ് ൨൩
ര വരിനാമ്
ആത്മാ ഹി ത്ാരാ സയരവഷാമ് ത്ാര സശ്മ്ഹ
ത
ആത്മീയ മിത്ി രാമ സയ രാലയിഷയത്ി യമത്ിനീമ് ൨൪
ര
അത് യാസയത്ി വവയത്ഹീ വനമ് രായമണ സമ്ത്ാ
വയമരയ൭നു യാസയാമ: രുരമ് യചത്മ് കമിഷയത്ി ൨൫
ത
അമ്രാലാ
ശ്ച യാസയമ്ിത സത്ായരാ യശ്ത് രാകവ:
സയഹാര ജീവയമ് രാശ്ഷ്ടമ് ച രുരമ് ച സ രരിച്ചത്മ് ൨൬
രരത് ശ്ച സ രശ്ത്ുക് ന ശ്ചീര വാസാ വയന ചര:
ത കാകുത്സത മനു വത്സയത്ി രൂരവജമ് ൨൭
വയന വസമ്മ്
ത്ത് േൂനയാമ് കത് ജനാമ് വസുത്ാമ് രാത്വര സ്സഹ
ത്വ യമകാ രാത്ി ത്ുശ്രവുത്താ ശ്രജാനാമ് അഹിയത് ്ിത ത്ാ
൨൮
ന ഹി ത്ത്് രവിത്ാ രാശ്ഷ്ടമ് യശ്ത് രായമാ ന രൂരത്ി:
ത്ത്് വനമ് രവിത്ാ രാശ്ഷ്ടമ് യശ്ത് രായമാ നിവത്സയത്ി
൨൯
ന ഹയ൭ത്ത്താമ് മഹീമ് രിശ്ത്ാ രരത് ോ്ുത മര്ഹത്ി
ത്വയി വാ രുശ്ത്വത്് വ്ുത മ് യത്ി ജായത്ാ മഹീ രയത്: ൩0
യത്യ൭രി ത്വമ് ക്ഷിത്ി ത്ലാത്് കകനമ് ച ഉത്ത്
പ ിഷയസി
രിത്ുര് വമ് ശ ചരിശ്ത്േ: സ: അനയത്ാ ന കരിഷയത്ി ൩൧
ത്ത്് ത്വയാ രുശ്ത് കരിനയാ
രുശ്ത് സയ ശ്കുത്മ൭ശ്രിയമ്
ത
യലായക ഹി സ ന വിയത്യത് യയാ ന രാമമ൭നുശ്വത്: ൩൨
ശ്ത്ക്ഷസയ അവത്യവ വകയകയി രരു വയാള ശ്മുക
ത്വിജാന്
കച്ചത് സ്സഹ രായമണ രാത്രാമ് ശ്ച ത്ത്ുേുകാന് ൩൩
അയത്ാത്തമാന് ആരരണാനി യത്വി
യത്ഹി ്ുന ഷാവയ വയരനീയ ചീരമ്
ന ചീര മസയാ: ശ്രവിത്ീയ യത്ത്ി
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അയയാത്യ കാമ്:ട
നയവാരയ ത്ത ത്വസനമ് വസിഷ്ട : ൩൪
ഏക സയ രാമ സയ വയന നിവാസ:
ത്വയാ ശ്വുത്: യകകയ രാജ രുശ്ത്ി
വിരൂഷിയത്യമ് ശ്രത്ി കര മ നിത്യാ
വസത്ു അരയണയ സഹ രാകയവണ ൩൫
യാവന ശ്ച മുവകയ: രരിചാരവക ശ്ച
സുസശ്മവുത്ാ കച്ചത്ു രാജ രുശ്ത്ീ
വവശ്് ത ശ്ച സവരവ: സഹിവത്: വിത്ാവന:
യരയമ്
ശ്വുത്ാ യത് വര സശ്മ്പത്ായന ൩൬
ന
ത ാ ജല്ത്ി
പ
ത്്ിമ മ് ്ത്
വിശ്ര മുയകയ
കുരൗ ശ്നുര സയാ൭ശ്രത്ിമ ശ്രരായവ
വനവ ് മ സീത്ാ വിശ്വുത്ത രാവാ
ശ്രിയസയ രരു:ത ശ്രത്ികാര കാമാ ൩൭
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട സപ് ത ശ്ത്ിമ് ശ
സ്സര:ര
അഷ്ട പ്തിമ് ശ സ്സര്:ക
ത്സയാമ് ചീരമ് വസാനായാമ് നാത്വത്യാമ് അനാത്വത്്
ശ്രചുയശ്കാര ജനഃ സയരവാ ത്ിക് ത്വാമ് ത്രരത്മ് ത്ു ഇത്ി
൧
യത്ന ത്ശ്ത് ശ്രണായത്ന ത്ുകിത് സ്സ മഹീരത്ി:
ചിയച്ചത് ജീവിയത് ശ്രത്താമ് ത്യര മ യരസി ച ആത്മന: ൨
ണ ഐക്ഷവാക ്ാ
ത മ് രാരയാമ് ഇത്മ്
സ നിരവസയ ഉഷ്മ്
അശ്രവീത്്
വകയകയി കുര ചീയരണ ന സീത്ാ കന്തുമ് അര്ഹത്ി ൩
സുകുമാരീ ച രാലാ ച സത്ത്മ് ച സുയകാചിത്ാ
യനയമ് വന സയ യയായകയ ത്ി സത്യമ് ആഹ കുരു രമ
മ ൪
ച
ഇയമ് ഹി കസയാ൭രകയരാത്ി കിമ്ിത്്
ത്രസവിനീ രാജ വരസയ കനയാ
യാ ചീരമ് ആസാത്യ ജനസയ മയത്യ
്ിത ത്ാ വിസമ്ോ ശ്രമണീ വ കാചിത്് ൫
ചീരാണയ൭രാസയാ ജ്ജനക സയ കനയാ
യനയമ് ശ്രത്ിോ മമ ത്ത്ത രൂരവാ
യത്ാ സുകമ് കച്ചത്ു രാജ രുശ്ത്ീ
വനമ് സമശ്കാ സഹ സരവ രവത്ഃന
൬
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അയയാത്യ കാമ്:ട
അജീവനാ൭ര്യഹണ മയാ ശ്നുരമ്ാസ
ശ്കുത്ാ ശ്രത്ിോ നിയയമന ത്ാവത്്
ത്വയാ ഹി രാലയാത്് ശ്രത്ിരന്ന യമത്ത്്
പ ൭
ത് ോമ് ത്യഹത്് യവണു: ഇവാ൭൭ത്മ രുഷ്മ്
ച
രായമണ യത്ി യത് രായര കിമ്ിത്്
ശ്കുത്മ് അയരാരനമ്
അരകാര: ക ഇഹ യത് വവയത്ഹയാ ത്രിയത്ാ൭ത്
യമ ൮
ശ
ശ്മുകീയവാത്ുപ ല്ല നായനാ ശ്മുത്ു രീലാ ത്രസവിനീ
അരകാരമ് ക മിഹ യത് കയരാത്ി ജനകാ൭൭ത്മജാ ൯
നനു രരയാപ് ത യമത് യത്ത രായര രാമ വിവാസനമ്
കിമ് ഏരിഃ ശ്കുരവണ: രൂയഃ രാത്വക: അരി യത് ശ്കുവത്ഃ
൧0
ശ്രത്ിോത്മ് മയാ ത്ാവത്് ത്വയയാക്തമ് യത്വി
ശ്രുണവത്
രാമമ് യത്൭രിയഷകായ ത്വമ് ഇഹാ൭൭കത് മശ്രവീ: ൧൧
ത്ത്് ഏത്ത്് സമത്ിശ്കമയ നിരയമ് കമ്ുത മിച്ചസി
വമത്ിലീ മ൭രി യാ ഹി ത്വ മീക്ഷയസ ചീര വാസിനീമ് ൧൨
ഇത്ീവ രാജാ വിലരന് മഹാത്മാ
ത സ ത്ത്ര ശ കിമ്ിത്്
ച
യരാകസയ നാമ്മ്
ശ്രുരാ൭൭ത്ുരത്വാ ച്ച രരാത് രൂമൗ
യത്വനവ രുശ്ത് വയസയന നിമക്:ന ൧൩
ഏവമ് ശ്രുവന്തമ് രിത്രമ് രാമഃ സശ്മ്പ്ിത യത്ാ വനമ്
അവാക് രിരസമ് ആസീനമ് ഇത്മ് വചനമ് അശ്രവീത്് ൧൪
ഇയമ് ത്ാരിക
കൗസലയാ മമ മാത്ാ യരസവിനീ
മ
ശ്വുത്താ ച അക്ഷുശ്ത് രീലാ ച ന ച ത്വാമ് യത്വ കര്ഹയത്
൧൫
മയാ വിഹീനാമ് വരത് ശ്രരന്നാമ് യരാക സാകരമ്
അശ്ത്ുഷ്ട രൂരവ വയസനാമ് രൂയഃ സമ്മന്തുമ് അര്ഹസി
൧൬
രുശ്ത് യരാകമ് യത്ാ സയരവ ത്വയാ രൂയജയന രൂജിത്ാ
ച
മാമ് ഹി സമ്ിന്തയന്തീ
സാ ത്വയി ജീയവത്് ത്രസവിനീ
൧൭
ഇമാമ് മയഹയശ്ന്താരമ ജാത് കരിനീമ്
ത
ത്ത്ാ വിത്ാത്ുമ് ജനനീമ് മ മാ൭ര്ഹസി
യത്ാ വനയ് ത മയി യരാക കരിത്ാ
ശ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ന ജീവിത്മ് നയസയ യമ ക്ഷയമ് ശ്വയജത്് ൧൮
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട അഷ്ട
ശ്ത്ിമ് ശ സ്സര:ര
ഏയകാ ന ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര്:ക
രാമ സയ ത്ു വചഃ ശ്രുത്വാ മുനി യവഷ ത്രമ് ച ത്മ്
സമീക്ഷയ സഹ രാരയാരീ രാജാ വികത് യചത്നഃ ൧
ത ഃത ശ്രത്യവവക്ഷത് രാകവമ്
ന ഏനമ് ത്ുഃയകന സമ്പ്
ന ച ഏവമ് അരിസയശ്മ്പക്ഷയ ശ്രത്യരാഷത് ത്ുരനാഃ
൨
മ
സ മുഹൂരമ്
ത ഇവാ൭സമ്യോ ത്ുഃകിത് ശ്ച മഹീരത്ിഃ
വിലലാര മഹാ രാഹൂ രാമ യമവാ൭നു ചിന്തയന് ൩
മയനയ കലു മയാ രൂരവമ് വിവത്സാ രഹവഃ ശ്കുത്ാഃ
സ
മ ത്് ഇത്മ് ഉര്ിത ത്മ്
ശ്രാണിയനാ ഹിമ്ിത്ാ
വാ൭രി ത്്ാ
൪
ന ത്ു ഏവ അനാകയത് കായല യത്ഹാ ച്ചയവത്ി ജീവിത്മ്
വകയകയ്യാ േിരയമാന സയ ശ്മുത്യു: മമ ന വിത്യയത് ൫
ര
യയാ൭ഹമ് രാവക സമ്ാരമ്
രരയാമി രുരത്ഃ ്ിത ത്മ്
വിഹായ വസയന സൂയക്ഷ് മ ത്ാരസ ആച്ചാത്മ് ആത്മജമ്
൬
ഏകസയാഃ കലു വകയകയ്യാഃ ശ്കുയത്൭യമ് േിരയയത്
ജനഃ
ശ
സവായര ത ശ്രയത്മാനായാഃ സശ്മ്ിത്യ
നിശ്കുത്ിമ്
ത്വിമാമ് ൭
പ
ത
ഏവമ് ഉക്തവാ ത്ു വചനമ് രായഷ്ണ
രിഹിയത്ശ്മ്ിയ
:
രായമത്ി സശ്കുയത്വ ഉക്തവാ വയാഹരുമ്
ത ന രരാക ഹ ൮
സമ്ോമ് ത്ു ശ്രത്ിലവരയവ മുഹൂരാത്്
സ മഹീരത്ിഃ
ത
യനശ്ത്ാരയാമ് അശ്രു രൂരാരയാമ്
സുമശ്ന്തമ് ഇത്മ്
ണ
അശ്രവീത്് ൯
ഔരവാഹയമ് രത്മ് യുക്തവാ ത്വമ് ആയാഹി
ഹയയാത്തവമഃ
ശ്രാരവയനമ് മഹാരാകമ് ഇയത്ാ ജനരത്ാത്് രരമ് ൧0
ഏവമ് മയനയ കുണവത്ാമ് കുണാനാമ് രലമ് ഉചയയത്
രിശ്ത്ാ മാശ്ത്ാ ച യ ത്സാത്ു: വീയരാ നിരവാസയയത് വനമ്
൧൧
രായോ വചനമ് ആോയ സുമശ്ന്തഃ രീശ്ക വിശ്കമഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ര
യയാജയിത്വാ യയൗ ത്ശ്ത് രത്മ് അവരവ: അലശ്മ്ുത്മ്
൧൨
ത്മ് രത്മ് രാജ രുശ്ത്ായ സൂത്ഃ കനക രൂഷിത്മ്
ആചചയക്ഷ൭ഞ്ല
ജ ിമ് ശ്കുത്വാ യുക്തമ് രരമ വാജിരിഃ
൧൩
ച
രാജാ സത്വരമ് ആഹൂയ വയാശ്രുത്മ് വിത്ത സമ്യയ
ഉവാച യത്ര കാലേമ് നിശ്ചിത്മ് സരവത്ഃ രുചിമ് ൧൪
വാസാമ്ിസ ച മഹാര്ഹാണി രൂഷണാനി വരാണി ച
വര്ഷാണി ഏത്ാനി സമ്കയായ വവയത്ഹയാഃ ക്ഷിശ്രമ്
ആനയ ൧൫
നയരയശ്ന്തണ ഏവമ് ഉക്ത ്ുത കത്വാ യകാര ശ്കുഹമ്
ത്ത്ഃ
ശ്രായച്ചത്് സരവമ് ആശ്ഹുത്യ സീത്ാവയ ക്ഷിശ്രമ് ഏവ
ത്ത്് ൧൪
സാ സുജാത്ാ സുജാത്ാനി വവയത്ഹീ ശ്ര്ിത ത്ാ വനമ്
രൂഷയാ മാസ കാശ്ത്ാണി വത്: വിചിവശ്ത്: വിരൂഷവണഃ
൧൭
വയരാജയത് വവയത്ഹീ യവശ് മ ത് ത്സു വിരൂഷിത്ാ
ശ
ഉത്യത് അമ്ുമത്ഃ
കായല കമ് ശ്രയരവ വിവസവത്ഃ ൧൮
ത്ാമ് രുജാരയാമ് രരിഷവജയ രവശ്രൂ രവചനമ് അശ്രവീത്്
അനാചരന്തീമ് ശ്കുരണമ് മൂര്ത്ന
് യുരാശ്കായ വമത്ിലീമ്
൧൯
അസത്യഃ സരവ യലായക൭്ിമ ന് സത്ത്മ് സശ്ത്ുര ത്ാഃ
ശ്രിവയഃ
രരാരമ്
നാ൭നുമനയയന്ത വിനിരാത് കത്മ് ശ്്ിത യഃ ൨0
ത
ഏഷ സവരായവാ നാരീണാമ് അനുരൂയ രുരാ സുകമ്
പ
അല്ാമ൭രി
ആരത്ാമ് ശ്രാരയ ത്ുഷയത്ി ശ്വജഹ ത്യ൭രി
൨൧
അസത്യ രീലാ വിശ്കുത്ാ ത്ുശ്രാഹയ
ശ്ഹുത്യാ സ്സത്ാ
ര
ര ാ:
പ ക്ഷണ മാശ്ത്ാത്് വിരാകിണ: ൨൨
യുവത്യ: രാര സമ്ല്
ര
ന കുലമ് ന ശ്കുത്മ് വിത്യാ ന ത്ത്തമ് നാ൭രി സശ്മ്ഹ:
ശ്്ീത ണാമ് ശ്കുഹ്ാണ ത്ി ശ്ഹുത്യമ് അനിത്യ ശ്ഹുത്യാ
ഹിത്ാ: ൨൩
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സാത്വീനാമ് ഹി ്ിത ത്ാനാമ് ത്ു രീയല സയത്യ ശ്രുയത്
രയമ
ശ്്ീത ണാമ് രവിശ്ത്മ് രരമമ് രത്ി യരയകാ വിരിഷയയത്
൨൪
സ ത്വയാ ന അവമന്തവയഃ രുശ്ത്ഃ ശ്രശ്വാജിയത്ാ മമ
ത്വ വത്വത്മ് അ്ുത ഏഷ: നിരനഃ
സത്യനാ൭രി വാ
ത
൨൫
വിോയ വചനമ് സീത്ാ ത്സയാ ത്രാ൭ര
മ
ത സമ്ഹിത്മ്
ശ്കുത്ാ൭ഞ്ല
ജ ി: ഉവാ യചത്മ് രവശ്രൂമ് അരിമുയക ്ിത ത്ാമ്
൨൬
കരിയഷയ സരവമ് ഏവാ൭ഹമ് ആരയാ യത്് അനുരാ്ിത
മാമ്
അരിോ൭്ിമ യത്ാ രരു:ത വരിത്വയമ്
ശ്രുത്മ് ച യമ
ത
൨൭
ന മാമ് അസജ്ജയന നാ൭൭രയാ സമാനയിത്ുമ് അര്ഹത്ി
ത്രാത്്
വിചലിത്ുമ് നാ൭ഹമ് അലമ് ചശ്ന്താ ത്ിവ ശ്രരാ ൩0
മ
ന അത്ശ്ന്തീ വാത്യയത് വീണാ ന അചയശ്കാ വരയത്
രത്ഃ
ത
ന അരത്ിഃ സുക യമയത് ത്യാ സയാത്് അരി രത് ആത്മജാ
൩൧
മിത്മ് ത്ത്ാത്ി ഹി രിത്ാ മിത്മ് മാത്ാ മിത്മ് സുത്ഃ
അമിത്സയ ഹി ത്ാത്ാരമ് രരാരമ്
കാ ന രൂജയയത്് ൩0
ത
സാ അഹ യമവമ് കത്ാ യശ്രഷ്ടാ ശ്രുത് ത്ര മ രരാവരാ
ആയരയ കിമ് അവമയനയയമ് ശ്്ീത ണാമ് രരാത ഹി
വത്വത്മ് ൩൧
ര
സീത്ായാ വചനമ് ശ്രുത്വാ കൗസലയാ ശ്ഹുത്യമ്മമ്
രുത്ത സത്തവാ മുയമാച അശ്രു സഹസാ ത്ുഃക ഹര്ഷജമ്
൩൨
ത്ാമ് ശ്രാഞ്ല
ജ ി: അരിശ്കമയ മാശ്ത്ു മയത്യ൭ത്ി
സശ്ത്ുര ത്ാമ്
രാമഃ രരമ ത്രയോ
മാത്രമ് വാകയമ് അശ്രവീത്് ൩൩
മ
അമ്പ മാ ത്ുഃകിത്ാ രൂ സ്ത്വമ് രരയ ത്വമ് രിത്രമ് മമ
ക്ഷയയാ ഹി വന വാസസയ ക്ഷിശ്രമ് ഏവ രവിഷയത്ി
൩൪
ത
സുപ്ായാ:
യത് കമിഷയന്തി നവ വര്ഷാണി രഞ്ച ച
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത മാമ് ശ്ത്ക്ഷയസി സുശ്ഹുത്്
സാ സമശ്കമ് ഇഹ ശ്രാപ്മ്
ശ്വുത്മ് ൩൫
ഏ ത്ാവത്് അരിനീത്ാ൭രമ്
ത ഉക്തവാ സ ജനനീമ് വചഃ
ശ്ത്യഃ രത് രത്ാ൭രാത ശ്ച ത്ത്രാ൭യവക്ഷയ
മാത്രഃ ൩൬
ശ
ത്ാ ശ്ചാ൭രി സ ത്വത്വാ൭൭രാത മാശ്ത്ൂ രരരത്ാ൭൭ത്മജഃ
ത
ത്ര മ യുക്തമ് ഇത്മ് വാകയമ് നിജകാത് ശ്കുത്ാ൭ഞ്ല
ജ ിഃ ൩൭
ച
സമവാസാത്് രരുഷമ് കിമ്ിത്്
അോനാ ത്വാ൭രി യ
ശ്ത്ുര ത്മ്
ത് യേ സമനു ജാനീത് സരവാ ശ്ചാ൭൭മശ്ന്തയാമി വഃ ൩൮
വചനമ് രാകവ സയ ഏത്ത്് ത്ര മ യുക്തമ് സമാഹിത്മ്
രുശ്രുവു: ത്ാ: ശ്്ിത യ: സ്സരവാ യോയകാരഹത്
യചത്സ: ൩൯
ജയേ അത് ത്ാസാമ് സന്നാത്ഃ ശ്കൗഞ്ചീനാമ് ഇവ
നിസവനഃ
മാനയവശ്ന്ത സയ രാരയാണാമ് ഏവമ് വത്ത്ി രാകയവ ൪0
മുരജ രണവ യമക യകാഷവത്്
ത്രരത് യവശ് മ രരൂവ യത്് രുരാ
വിലരിത് രരിയത്വനാ൭൭കുലമ്
വയസന കത്മ് ത്ത്് അരൂത്് സുത്ുഃകിത്മ് ൪൧
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഏയകാന
ചത്വാരിമ് ശ സ്സര:ര
ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര്:ക
മ
അത് രാമ ശ്ച സീത്ാ ച ലക്ഷ്ണ
ശ്ച ശ്കുത്ാ൭ഞ്ല
ജ ിഃ
ര
ഉരസശ്മ്ുഹയ
രാജാനമ് ചശ്കു: ത്ീനാഃ ശ്രത്ക്ഷിണമ് ൧
ത്മ് ചാ൭രി സമ൭നുോരയ ത്രേഃ
സീത്യാ സഹ
മ
രാകവഃ യരാക സമ്മൂയടാ ജനനീമ് അരയവാത്യത്് ൨
മ
അനവക്ഷമ് ലക്ഷ്യണാ
ശ്രാത്ുഃ കൗസലയാമ്
അരയവാത്യത്്
അത് മാത്ുഃ സുമിശ്ത്ായാ ജശ്കാഹ ചരണൗ രുനഃ ൩
ത്മ് വന്തമാനമ് രുത്ത്ീ മാത്ാ സൗമിശ്ത്ിമ് അശ്രവീത്്
മ
ഹിത് കാമാ മഹാ രാഹുമ് മൂര്ത്്നിഉരാശ്കായ ലക്ഷ്ണമ്
൪
ശ്സുഷ്ട സ്ത്വമ് വന വാസായ സവ൭നുരക്തഃ സുശ്ഹു
ജ്ജയന
രായമ ശ്രമാത്മ് മാ കാര്ഷ ീഃ രുശ്ത് ശ്രാത്രി കച്ചത്ി ൫
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അയയാത്യ കാമ്:ട
വയസനീ വാ സശ്മുയത്താ വാ കത്ി: ഏഷ ത്വാ൭നക
ഏഷ യലായക സത്ാമ് ത്യരാമ യത്് യജയഷ്ട വരയകാ
രയവത്് ൬
ഇത്മ് ഹി ശ്വുത്തമ് ഉചിത്മ് കുലസയാ൭സയ സനാത്നമ്
ത്ാനമ് ത്ീക്ഷാ ച യയേഷു ത്നു ത്യായകാ ശ്മുയത്ഷു ച ൭
മ
സ
ലക്ഷ്ണമ്
ുത ഏവ മുക്തവാ സാ സമ്ിത്തമ്
ശ്രിയ
രാകവമ്
സുമിശ്ത്ാ കച്ച കയച്ചത്ി രുന: രുന: ഉവാച ത്മ് ൮
രാമമ് ത്രരത്മ് വിത്തി മാമ് വിത്തി ജനകാ൭൭ത്മജാമ്
അയയാത്യാമ് അടവീമ് വിത്തി കച്ച ത്ാത് യത്ാ സുകമ് ൯
ത്ത്ഃ സുമശ്ന്തഃ കാകുത്സമ
ത ് ശ്രാഞ്ല
ജ ി: വാകയമ്
അശ്രവീത്്
വിനീയത്ാ വിനയേ ശ്ച മാത്ലി: വാസവമ് യത്ാ ൧0
രത്മ് ആയരാഹ രശ്ത്മ് യത് രാജ രുശ്ത് മഹാ യരഃ
ക്ഷിശ്രമ് ത്വാമ് ശ്രാരയിഷയാമി യശ്ത് മാമ് രാമ
വക്ഷയസി ൧൧
ത യാനി വയന ത്വയാ
ചത്ു രര
ത ഹി വര്ഷാണി വ്വ
ത്ാനി ഉരശ്കമിത്വയാനി യാനി യത്വയാ൭സി യചാത്ിത്ഃ ൧൨
ര
ത്മ് രത്മ് സൂരയ സമ്ാരമ്
സീത്ാ ശ്ഹുയഷ്ടന യചത്സാ
ര
ആരുയരാഹ വരാ൭൭യരാഹാ ശ്കുത്വാ൭ലമ്ാരമ്
ആത്മനഃ
൧൩
ര
അയത്ാ ജവലന സമ്ാരമ്
ചാമീകര വിരൂഷിത്മ്
മ
ത്മ് ആരുരുഹത്ു: ത്ൂരമ്
൧൪
ണ ശ്രാത്രൗ രാമ ലക്ഷ്ണൗ
വന വാസമ് ഹി സമ്കയായ വാസാമ് സയാ൭൭രരണാനി ച
രരാര
ത മ൭നുകച്ചവമ്ത്യ സീത്ാവയ രവരുയരാ ത്ത്ൗ
൧൫
ത്വത് വാ൭൭യുത് ജാത്ാനി ശ്രാശ്ത്ുരയാമ് കവചാനി ച
രത് ഉരയ് ത ശ്രത്ിനയസയ സചര മ കടിനമ് ച ത്ത്് ൧൬
സീത്ാ ശ്ത്ുത്ീയാന് ആരൂടാന് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ശ്ത്ുഷ്ടമ്
അയചാത്യത്്
സുമശ്ന്തഃ സമ്മത്ാന് അരവാന് വായു യവക സമാന് ജയവ ൧൭
ശ്രയായത് ത്ു മഹാ൭രണയമ് ചിര രാശ്ത്ായ രാകയവ
രരൂവ നകയര മൂരാച രല മൂരാച ജനസയ ച ൧൮
ര
ത്ത്് സമാകുല സശ്മ്പാന്തമ് മത്ത സമ്ുരിത്
ത്വിരമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ജ
ഹയ രിമ്ിത്
നിയരാഷമ്
രുരമ് ആസീന് മഹാ സവനമ്
ര
൧൯
ത്ത്ഃ സ രാല ശ്വുത്താ സാ രുരീ രരമ രീടിത്ാ
രാമമ് ഏവാ൭രിത്ുശ്ത്ാവ കരാ൭൭ര
ഃത സലിലമ് യത്ാ ൨0
മ
രാര്രവത്ഃ ശ്രുഷ്ടത് ശ്ചാ൭രി ലമ്പമാനാ: ത്ത്് ഉേുകാഃ
രാഷ് പ രൂര ണ മുകാഃ സയരവ ത്മ് ഊചു: ശ്രുര ത്ുഃകിത്ാഃ
൨൧
സമയച്ച വാജിനാമ് രശ്ീമ ന് സൂത് യാഹി രവനഃ രവനഃ
മുകമ് ശ്ത്ക്ഷയാമി രാമ സയ ത്ുരര
ത മ്
ശ യനാ രവിഷയത്ി
൨൨
ശ
ആയസമ് ശ്ഹുത്യമ് നൂനമ് രാമ മാത്ുര൭സമ്യമ്
യത്് യത്വ കര പ ശ്രത്ിയമ വനമ് യാത്ി ന രിത്യയത് ൨൩
ശ്കുത് ശ്കുത്യാ ഹി വവയത്ഹീ ചായയ വാ൭നുകത്ാ രത്ിമ്
ന ജഹാത്ി രത്ാ ത്യര മ യമരുമ് അര ര ശ്രരാ യത്ാ ൨൪
മ
അയഹാ ലക്ഷ്ണ
സിത്താരഃത സത്ത്ാമ് ശ്രിയ വാത്ിനമ്
ര
ശ്രാത്രമ് യത്വ സമ്ാരമ്
യ: ത്വമ് രരിചരിഷയസി ൨൫
മഹത്ി ഏഷാ ഹി യത് സിത്തി: ഏഷ ച അരയുത്യയാ മഹാന്
ഏഷ സവരസയ
മാര ര ശ്ച യത്് ഏനമ് അനുകച്ചസി ൨൬
ര
പ ആകത്മ്
ഏവമ് വത്ന്ത: യത് യസാടുമ് ന യരകു: രാഷ്മ്
ത
നരാ: ത്മ് അനുകച്ചന്ത: ശ്രിയ മിക്ഷവാകു നമ്നമ്
൨൭
അത് രാജാ ശ്വുത്ഃ ശ്്ീത രി: ത്ീനാ൭രിരീന
യചത്നഃ
ത
നിരകാമ
ശ്രിയമ് രുശ്ത്മ് ശ്ത്ക്ഷയാമീത്ി ശ്രുവന്
ജ
ശ്കുഹാത്് ൨൮
രുശ്രുയവ ചാ൭ശ്കത്ഃ ശ്്ീത ണാമ് രുത്ന്തീനാമ് മഹാ
സവനഃ
യത്ാ നാത്ഃ കയരണൂനാമ് രയത്ത മഹത്ി കുഞ്യ
ജ ര ൨൯
ത ാ൭രവത്്
രിത്ാ ച രാജാ കാകുത്സഃത ശ്രീമാന് സന്ന ്ത്
രരിരൂരഃണ രരീ കായല ശ്കയഹയണാരപ്ലുയത്ാ യത്ാ ൩0
സ ച ശ്രീമാന് അചിമ്ത്യാത്മാ രായമാ ത്രരത്ാ൭൭ത്മജ:
ച
സൂത്മ് സയമ്ാത്യാ
മാസ ത്വരിത്മ് വാഹയത്ാ മിത്ി ൩൧
ത ാ
രായമാ യാഹീത്ി സൂത്മ് ത്മ് ത്ിയഷ്ത്ത്
ട ി സ ജന ്ത്
ഉരയമ് നാ൭രകത്് സൂത്: കരുത മത്വനി യചാത്ിത്: ൩൨
നിരച്ചത്ി
മഹാ രാഹൗ രായമ രൗര ജനാ൭ശ്േുരി:
ര
രത്ിവത് രരയ൭വഹിത്മ് ശ്രരരാമ മഹീ രജ: ൩൩
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അയയാത്യ കാമ്:ട
രുത്ിത്ാ൭ശ്രു രരിത്യൂനമ് ഹാഹാ ശ്കുത് മ൭യചത്നമ്
ശ്രയായണ രാകവ സയാ൭൭സീത്് രുരമ് രരമ രീടിത്മ് ൩൪
സുശ്രാവ നയവന: ശ്്ീത ണാമ൭ശ്സ മാ൭൭യാസ സമ്പവമ്
ര
മീന സമ്യക്ഷാര ചലിവത് സ്സലിലമ് രമ്വജ
രിവ ൩൫
ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്ു ശ്നുരത്ി ശ്േീമാന് ഏക ചിത്ത കത്മ് രുരമ്
നിര രാവത്വ ത്ുഃയകന ഹത് മൂല ഇവ ശ്ത്ുമ: ൩൬
ത്യത്ാ ഹല ഹലാ രയപ്ാത ജയേ രാമ സയ ശ്രുഷ്ടത്ഃ
നരാണാമ് യശ്രക്ഷയ രാജാനമ് സീത്ന്തമ് ശ്രുര ത്ുഃകിത്മ്
൩൭
ഹാ രായമത്ി ജനാഃ യകചി ശ്ത്ാമ മായത്ത്ി ചാ൭രയര
അന്തഃരുരമ് സശ്മുത്തമ് ച യശ്കാരന്തമ് രരയയത്വയന്
൩൮
അനവീക്ഷമായണാ രാമ ്ുത വിഷണ്ണമ് ശ്രാന്ത
യചത്സമ്
രാജാനമ് മാത്രമ് വചവ ത്ത്രാ൭നുകത്ൗ
രത്ി ൩൯
ശ
സ രത്ത ഇവ രായരന കിയരായരാ മാത്രമ് യത്ാ
ത്ര മ രായരന സമ്ക്ഷിപ്ഃത ശ്രകാരമ് നാ൭രയുവത്ക്ഷത്
൪0
രത്ാത്ിനൗ ച യാനാ൭ര്ഹൗ അത്ുഃകാ൭ര്ഹൗ സുയകാചിത്ൗ
ച
ശ്ത്ുഷ്ടവാ സയമ്ാത്യാ
മാസ രീശ്കമ് യാഹീത്ി സാരത്ിമ്
൪൧
ന ഹി ത്ത്് രുരുഷ വയായശ്കാ ത്ുഃകത്മ് ത്രനമ്
രിത്ുഃ
ശ
മാത്ു ശ്ച സഹിത്ുമ് രക്ത: യത്ാശ്ത്ാ൭൭രിത്
ഇവ ത്വിരഃ
ത
൪൨
ശ്രത്യകാര മിവാ യാന്തീ വത്സലാ വത്സ കാരണാത്്
രത്ത വത്സാ യത്ാ യത്നു: രാമ മാത്ാ൭രയ ത്ാവത് ൪൩
ത്ത്ാ രുത്ന്തീമ് കൗസലയാമ് രത്മ് ത്മ് അനുത്ാവത്ീമ്
മ
യശ്കാരന്തീമ് രാമ രായമത്ി ഹാ സീയത് ലക്ഷ്യണ
ത്ി ച
൪൪
മ
ത വാരി യനശ്ത്ജമ്
രാമ ലക്ഷ്ണ
സീത്ാ൭രമ്
ത ശ്സവമ്ീമ്
അ സശ്കുത്് വശ്രക്ഷത് സ ത്ാമ് ശ്നുത്യന്തീമ് ഇവ മാത്രമ്
൪൩
ത്ിയഷ്ട ത്ി രാജാ ചുയശ്കാര യാഹി യാഹീ ത്ി രാകവഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സുമശ്ന്ത സയ രരൂവ ആത്മാ ചശ്കയയാ: ഇവ ചാ൭ന്തരാ
൪൬
ത
നാ ശ്രൗഷമ് ഇത്ി രാജാനമ് ഉരാലയപ്ാ൭രി
വക്ഷയസി
ചിരമ് ത്ുഃകസയ രാരിഷ്ടമ് ഇത്ി രാമ: ത്മ് അശ്രവീത്് ൪൭
രാമ സയ സ വചഃ കുരവന് അനുോരയ ച ത്മ് ജനമ്
ശ്വജയത്ാ൭രി ഹയാന് രീശ്കമ് യചാത്യാ മാസ സാരത്ിഃ ൪൮
നയവരത്
ത ജയനാ രായോ രാമമ് ശ്കുത്വാ ശ്രത്ക്ഷിണമ്
മനസാ രയ൭ശ്രു യവവക ശ്ച ന നയവരത്
ത മാനുഷമ് ൪൯
യമ് ഇയച്ചത്് രുനര് ആയാന്തമ് വനനമ് ത്ൂരമ് അനുശ്വയജത്്
ഇത്യ൭മാത്യാ മഹാ രാജമ് ഊചു: ത്രരത്മ് വചഃ ൫0
യത്ഷാമ് വചഃ സരവ കുയണാര രന്നമ്
ശ്രസവിന്ന കാശ്ത്ഃ ശ്രവിഷണ്ണ രൂരഃ
നിരമയ രാജാ ശ്കുരണഃ സ രായരയാ
ത ് സുത്മ് ഈക്ഷമാണഃ ൫൧
വയവ്ിത ത് ്മ
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ചത്വാരിമ് ശ
സ്സര:ര
ഏക ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര്:ക
ര
ത്്ിമ മ് ്ുത രുരുഷ വയായശ്ക നിശ്ഷ്ാമത്ി
ജ
ശ്കുത്ാമ്ലൗ
ത
ജ
ആര ത രയപ്ാ൭ത്
സമ്യേ
ശ്്ീത ണാമ് അന്തഃരുയര
മഹാന് ൧
അനാത് സയ ജന സയാ൭സയ ത്ുരല
പ സയ ത്രസവിനഃ
യയാ കത്ിമ് രരണമ് ചാ൭൭സീത്് സ നാത്ഃ കവ നു കച്ചത്ി ൨
ത
ന ശ്കുത്യ ത്യ൭രിരയപ്ാ൭രി
യശ്കാത്നീയാനി വരയന്
ജ
ശ്കുത്താന് ശ്രസാത്യന് സരവാന് സമ ത്ുഃകഃ കവചിത്് കത്:
൩
കൗസലയായാമ് മഹാ യത്ജാ യത്ാ മാത്രി വരയത്
ത
മ സു മഹാത്മാ കവ നു കച്ചത്ി ൪
ത്ത്ാ യയാ വരയത്൭്
ാ
ത
ച
വകയകയ്യാ േിരയമായനന രാോ സയമ്ാത്ിയത്ാ
വനമ്
രരിശ്ത്ാത്ാ ജനസയാ൭സയ ജകത്ഃ കവ നു കച്ചത്ി ൫
അയഹാ നിയശ്ചത്യനാ രാജാ ജീവ യലാകസയ സശ്മ്പിയമ്
ത്ര്മയമ് സത്യ ശ്വത്മ് രാമമ് വന വായസാ ശ്രവത്സയത്ി
൬
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത വിവത്സാ ഇവ യത്നവഃ
ഇത്ി സരവാ മഹിഷയ ്ാ
രുരുത്ു വശ്ചവ ത്ുഃകാരാഃ
ത സ സവരമ് ച വിചുശ്കുരുഃ ൭
ത മഹീരത്ിഃ
സ ത്മ് അന്തഃരുയര യകാരമ് ആര ത രപ്മ്
ത ഃത ശ്രുത്വാ ചാ൭൭സീത്്
രുശ്ത് യരാകാ൭രി സമ്പ്
സുത്ുഃകിത്ഃ ൮
നാ൭ക്ിന യഹാശ്ത്ാ ണയഹൂയന്ത നാ൭രചന് ശ്കുഹ യമത്ിന:
അകുരവന് ന ശ്രജാ കാരയമ് സൂരയ ശ്ചാ൭ന്തര ത്ീയത് ൯
വയശ്സുജന് കരളാന് നാകാ കായവാ വത്സാന് ന രായയന്
ത ൧0
രുശ്ത്മ് ശ്രത്മമ് ലര്ത്വാ ജനനീ നാ൭രയനമ്ത്
പ ി രുത്ാ വ൭രി
ശ്ത്ിരങ്കു: യലാഹിത്ാങ്ക ശ്ച ശ്രുഹ്ത്
ത്ാരുണാഃ യസാമമ് അയരയത്യ ശ്കഹാഃ സയരവ
വയവ്ിത ത്ാഃ ൧൧
നക്ഷശ്ത്ാണി കത്ാ രീമ്
ച ഷി ശ്കഹാ ശ്ച കത് യത്ജസഃ
വിരാകാ ശ്ച സ ത്ൂമാ ശ്ച നരസി ശ്രചകാരിയര ൧൨
കാളികാ നില യവയകന മയഹാത്ത്ി രിയവാത്തിത്:
രായമ വനമ് ശ്രശ്വജിയത് നകരമ് ശ്രചാചാല ത്ത്് ൧൩
ത്ിര: രരയാകുലാ സ്സരവാ ്ിത മിയര യണവ സശ്മവുത്ാ:
ച ൧൪
ന ശ്കയഹാ നാ൭രി നക്ഷശ്ത്മ് ശ്രചകായര ന കിമ്ന
മ ന്നാകരഃ സയരവാ ജയനാ വത്നയമ് ഉരാകമത്്
അക്ാ
ആഹായര വാ വിഹായര വാ ന കശ്ചിത്് അകയരാന് മനഃ ൧൫
ത ത സ്സത്ത്മ് ത്ീര ര മുച്ചവസന്
യരാക രരയായ സമ്പ്
അയയാത്യായാമ് ജന സ്സരവ േുയരാച ജകത്ീ രത്ിമ്
൧൬
രാഷ് പ രരയാകുല മുയകാ രാജ മാര ര കയത്ാ ജനഃ
ന ശ്ഹുയഷ്ടാ ലക്ഷയയത് കശ്ചിത്് സരവഃ യരാക
രരായണഃ ൧൭
ന വാത്ി രവനഃ രീയത്ാ ന രരീ സൗമയ ത്രനഃ
ശ
ത യത് യലാകമ് സരവമ് രരയാകുലമ് ജകത്് ൧൮
ന സൂരയ ്ര
ത ാ
അനരിനഃ
സുത്ാഃ ശ്്ീത ണാമ് രരായരാ
ശ്രാത്ര ്ത്
ത
ത
സയരവ സരവമ് രരിത്യജയ രാമമ് ഏവാ നവചിന്തയന് ൧൯
യയ ത്ു രാമ സയ സുശ്ഹുത്ഃ സയരവ യത് മൂട യചത്സഃ
ത ാ ൨0
യരാക രായരണ ച ആശ്കാന്താഃ രയനമ് ന ജുഹു ്ത്
ത്ത് സ്ത്വയയാത്യാ രഹിത്ാ മഹാത്മനാ
ത
രുരമ്യര
യണവ മഹീ സ രരവത്ാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ചചാല യകാരമ് രയ രാര രീടിത്ാ
സ നാക യയാത്ാ൭രവ കണാ നനാത് ച ൨൧
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഏക
ചത്വാരിമ് ശ സ്സര:ര
തവി ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര്:ക
ത യ രയജാ രൂരമ് അശ്ത്ുരയത്
യാവത്് ത്ു നിരയത് ്സ
ത വത്് സമ്ഹാരാ൭൭ത്മ
ജ
വന യവക്ഷവാകു വര ്ാ
ചക്ഷുഷീ ൧
യാവ ശ്ത്ാജാ ശ്രിയമ് രുശ്ത്മ് രരയ ത്യത്യമ് ത ത്ാരികമ്
മ
ത്ാവ ത്വയവരയത്
വാ൭൭സയ ത്രണയാമ് രുശ്ത് ത്രയന
൨
ത
ശ
ന രരയത്ി രയജാ൭രയ൭സയ യത്ാ രാമ സയ രൂമിരഃ
ത്ത്ാ൭൭ര ത ശ്ച വിഷണ്ണ ശ്ച രരാത് ത്രണീ ത്യല ൩
ത്സയ ത്ക്ഷിണമ് അനവകാത്് കൗസലയാ രാഹുമ്
അങ്കനാ
വാമമ് ചാ സയാ൭നവകാത്് രാര്രവമ് വകയകയീ രരത്
ശ്രിയാ ൪
ത്ാമ് നയയന ച സമ്പയന്നാ ത്യരണ
വിനയയന ച
മ
ഉവാച രാജാ വകയകയീമ് സമീക്ഷയ വയത്ിയത് ശ്ന്തിയഃ ൫
പ ക്ഷീ സ്ത്വമ് ത്ുഷ്ട
വകയകയി മാ മമാ൭ങ്കാനി ശ്്ാ
ചാരിണീ
ന ഹി ത്വാമ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് ഇച്ചാമി ന രാരയാ ന ച രാന്തവീ ൬
യയ ച ത്വാമ് അനുജീവന്തി നാ൭ഹമ് യത്ഷാമ് ന യത് മമ
യകവലാ൭ര ത രരാമ് ഹി ത്വാമ് ത്യക്ത ത്രാമ്
മ ത്യജാ
മയഹമ് ൭
ണ മ് യ ച്ച യത് രാണിമ് അക്ിന മ് രരയണയമ് ച
അശ്കുഹ്ാ
യത്്
ല യക രരശ്ത് ച ൮
അനുജാനാമി ത് ത്സരവമ് അ്ിമ യന്ാ
രരത് യശ്ചത്് ശ്രത്ീത്ഃ സയാ ശ്ത്ാജയമ് ശ്രായരയത്
മ൭വയയമ്
യന് യമ സ ത്ത്യാത്് രിശ്ത്൭രമ്
ത മാമ് മാ ത് ത്തത്തമ്
ആകമത്് ൯
ത ് ത്മ് ഉത്താരയ നരാ൭ത്ിരമ്
അത് യരണു സമുത്വ്മ
നയവരത്
൧0
ത ത്ത്ാ യത്വീ കൗസലയാ യരാക കരിത്ാ
ശ
Page 139 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
ഹയത്വവ ശ്രാഹ്മണമ് കാമാത്് ശ്്ുപ ഷ്ടവാ൭ക്ിന മ് ഇവ
രാണിനാ
ച
അനവ ത്രയത് ത്രാത്മാ
രുശ്ത്മ് സമ്ിന്തയ
ത്ാരസമ്
മ
൧൧
നിശ്വുവത്യവ നിശ്വുവത്യവ സീത്യത്ാ രത് വര്ത്മസു
ശ
രായോ നാ൭ത്ിരരൗ രൂരമ് ശ്ക് ത സയാമ്ുമയത്ാ
യത്ാ
൧൨
മ ന്
വിലലാര ച ത്ുഃകാ൭൭രഃത ശ്രിയമ് രുശ്ത്മ് അനു്ര
ത രുത്തവാ രുശ്ത്മ്
നകരാ൭ന്തമ് അനുശ്രാപ്മ്
അത്ാ൭ശ്രവീത്് ൧൩
വാഹനാനാമ് ച മുകയാനാമ് വഹത്ാമ് ത്മ് മമാ൭൭ത്മജമ്
രത്ാനി രത്ി ശ്ത്ുരയയന്ത സ മഹാത്മാ ന ശ്ത്ുരയയത് ൧൪
ത രൂഷിത് :
യ സ്സുയകഷു ഉര ത്ായനഷു യരയത് ചമ്ന
വീജയ മായനാ മഹാ൭ര്ഹാരി: ശ്്ീത രി രമ
മ സുയത്ാത്തമ:
൧൫
സ നൂനമ് കവചിത്് ഏവാത്യ ശ്വുക്ഷ മൂലമ് ഉരാശ്രിത്ഃ
കാഷ്ടമ് വാ യത്ി വാ൭ശ്ാമ നമ് ഉരത്ായ രയിഷയയത് ൧൬
ട
ഉത്താസയത്ി ച യമത്ിനയാഃ ശ്കുരണഃ രാമ്ുസ കുമ്ിത്ഃ
വിനിേവസന് ശ്രശ്സവണാത്് കയരണൂനാമ് ഇവ ര്ഷരഃ ൧൭
ശ്ത്ക്ഷയന്തി നൂനമ് രുരുഷാ: ത്ീര ര രാഹുമ് വയന ചരാഃ
രാമമ് ഉത്തായ കച്ചന്തമ് യലാക നാത്മ് അനാത് വത്് ൧൮
സാ നൂനമ് ജനക യസയഷ്ടാ സീത്ാ സുക സയത്ാചിത്ാ
ട
കമ്കാ
ശ്കമണാ ശ്കാമ്ാത വനമ൭ത്യ കമിഷയത്ി ൧൯
അനരിോ വനാനാമ് സാ നൂനമ് രയ മുവരഷയത്ി
രവാരത്ാ നരിത്മ്
ശ്രുത്വാ കമ്പീരമ് യരാമ ഹര്ഷണമ്
ത
൨0
സ കാമാ രവ വകയകയി വിത്വാ രാജയമ് ആവസ
ന ഹി ത്മ് രുരുഷ വയാശ്കമ് വിനാ ജീവിത്ുമ് ഉത്സയഹ ൨൧
ഇയത്യവമ് വിലരന് രാജാ ജനൗയകനാ൭രി സശ്മവുത്ഃ
ന ത് ഇവാ൭രിഷ്ടമ് ശ്രവിയവര രുയരാത്തമമ് ൨൨
അര്ാ
രൂനയ ചത്വര യവശ്ാമ ന്താമ് സശ്മവുത്ാ൭൭രണ യത്വത്ാമ്
ോന്ത ത്ുരല
പ ത്ുഃകാ൭രാമ്
ത നാ൭ത്യാകീര ണ മഹാ
രത്ാമ് ൨൩
ത്ാമ് അയവക്ഷയ രുരീമ് സരവാ രാമമ് ഏവാ൭നു ചിന്തയന്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
വിലരന് ശ്രാവിര ശ്ത്ാജാ ശ്കുഹമ് സൂരയ ഇവാ൭മ്പുത്മ് ൨൪
മഹാ ശ്ഹത്മ് ഇവാ൭യക്ഷാരയമ് സുരയരന
ണ ശ്ഹുയത്ാ
രകമ്
മ
രായമണ രഹിത്മ് യവശ് മ വവയത്ഹയാ ലക്ഷ്യണന
ച ൨൫
അത് കത്ത്
രപ് ത ്ുത വിലരന് മനുജാ൭ത്ിര:
ര
ത
ഉവാച ശ്മുത്ു മമ്ാ൭ര
മ്
ത വചനമ് ത്ീന മ൭സവരമ് ൨൬
കൗസലയായാ ശ്കുഹമ് രീശ്കമ് രാമ മാത്ു രയന്തു
മാമ്
ന
ന ഹയ൭നയശ്ത് മമാ൭൭രവായസാ ശ്ഹുത്യ സയ രവിഷയത്ി
൨൭
ഇത്ി ശ്രുവന്തമ് രാജാനമ് അനയന് ത്വാര ത്രിന:
ശ
കൗസലയായാ ശ്കുഹമ് ത്ശ്ത് നയയവരയത് വിനീത് വത്് ൨൮
ത്ത് ്ശ്ത ത് ശ്രവിഷ്ട സയ കൗസലയായാ നിയവരനമ്
അത്ിരുഹയാ൭രി രയനമ് രരൂവ ലുളിത്മ് മനഃ ൨൯
രുശ്ത് ത്വയ വിഹീനമ് ച ്ുന ഷയാ൭രി വിവരിത്മ്
ജ
അരരയത്് രവനമ് രാജാ നഷ്ട ചശ്മ് ത മിവാ൭മ്പരമ് ൩0
ത് ച്ച ശ്ത്ുഷ്ടവാ മഹാ രായജാ രുജമ് ഉത്യമയ വീരയവാന്
ഉവച്ചഃ സവയരണ ചുയശ്കാര ഹാ രാകവ ജഹാസി മാമ്
൩൧
സുകിത്ാ രത് ത്മ് കാലമ് ജീവിഷയന്തി നയരാത്തമാഃ
രരിഷവജയന്താ യയ രാമമ് ശ്ത്ക്ഷയന്തി രുന: ആകത്മ്
൩൨
അത് രാശ്ത്യാമ് ശ്രരന്നായാമ് കാള രാശ്ത്യാ മിവാത്മന:
അര ത രായശ്ത് ത്രരത്: കൗസലയാ മിത് മശ്രവീത്് ൩൩
രാമമ് യമ൭നുകത്ാ ശ്ത്ുഷ്ടി: അത്യാ൭രി ന നിവരയത്
ത
ന ത്വാമ് രരയാമി കൗസയലയ സാത്ു മാമ് രാണിനാ ശ്്ുപ ര
൩൪
ത്മ് രാമമ് ഏവാ൭നു വിചിന്തയന്തമ്
സമീക്ഷയ യത്വീ രയയന നയരശ്ന്തമ്
ഉയരാരവിരയാ൭ത്ികമ് ആര ത രൂരാ
വിനിേവസന്തീ വിലലാര ശ്കുശ്ച്ചമ് ൩൫
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ത്വി
ചത്വാരിമ് ശ സ്സര:ര
പ്തി ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര്:ക
ത്ത്ഃ സമീക്ഷയ രയയന സന്നമ് യരായകന രാരിവമ്
ത
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അയയാത്യ കാമ്:ട
കൗസലയാ രുശ്ത് യരാകാ൭൭രാത ത്മ് ഉവാച മഹീരത്ിമ് ൧
രാകയവാ നര രാരൂല
ത വിഷമ് ഉര്ത്വാ ത്വി ജിഹവ വത്്
വിചരിഷയത്ി വകയകയീ നിരുമ യക്തവ ഹി രന്നകീ ൨
വിവാസയ രാമമ് സുരകാ ലപ് ത കാമാ സമാഹിത്ാ
മ ി൩
ശ്ത്ാസയിഷയത്ി മാമ് രൂയയാ ത്ുഷ്ടാ൭ഹി രിവ യവശ്ന
അത് ് മ നകയര രാമ ശ്ചരന് വരക്ഷമ് ശ്കുയഹ വയസത്്
കാമ കായരാ വരമ് ത്ാത്ുമ് അരി ത്ാസമ് മമാ൭൭ത്മജമ് ൪
ത നാ ത്യയത്ഷ്ടത്ഃ
രാത്യിത്വാ ത്ു വകയകയ്യാ രാമമ് ്ാ
ശ്രത്ിയഷ്ടാ രക്ഷസാമ് രാകഃ രരവണീ വാ൭൭ഹിത്ാക്ിന നാ
൫
കജ രാജ കത്ി രവീയരാ മഹാ രാഹു രനു
ത രരഃ
ത
മ
വനമ് ആവിരയത് നൂനമ് സ രാരയഃ സഹ ലക്ഷ്ണഃ
൬
വയന ത്വ൭ശ്ത്ുഷ്ട ത്ുഃകാനാമ് വകയകയ്യാ൭നുമയത് ത്വയാ
ത രവിഷയത്ി ൭
ത്യക്താനാമ് വന വാസായ കാ നവ൭വ്ാ
ത ുണാഃ രല കായല വിവാസിത്ാഃ
യത് രത് ന ഹീനാ ്ര
കത്മ് വത്സയന്തി ശ്കുരണാഃ രല മൂവലഃ ശ്കുത്ാ൭രനാഃ ൮
അരീത്ാനീമ് സ കാലഃ സയാന് മമ യരാക ക്ഷയഃ രിവഃ
സ രാരയമ് യ ത്സഹ ശ്രാശ്ത്ാ രയരയയമ് ഇഹ രാകവമ് ൯
ശ്രുവത്വ യവാര ്ിത ത്ൗ വീരൗ കത്ാ൭യയാത്യാ
രവിഷയത്ി
യരസവിനീ ശ്ഹുഷ്ട ജനാ സൂശ്ച്ചിത് ത്വജ മാലിനീ ൧0
കത്ാ യശ്രക്ഷയ നര വയാശ്കൗ അരണയാത്് രുനരാ൭൭കത്ൗ
നന്തിഷയത്ി രുരീ ശ്ഹുഷ്ടാ സമുശ്ത് ഇവ രരവണി ൧൧
കത്ാ൭യയാത്യാമ് മഹാ രാഹുഃ രുരീമ് വീരഃ ശ്രയവക്ഷയത്ി
രുരശ്്ുര ത്യ രയത് സീത്ാമ് ശ്വുഷയരാ യകാ വത്ൂമ് ഇവ
൧൨
കത്ാ ശ്രാണി സഹശ്സാണി രാജ മായര ര മമാ൭൭ത്മജൗ
ത
ലാവജ: അവകരിഷയന്തി ശ്രവിരന്തൗ അരിമ്മൗ
൧൩
ത കത്ാ൭യയാത്യാമ് ശ്ത്ക്ഷയാമി രുര കുമ്ലൗ
ട
ശ്രവിരമ്ൗ
ശ സ ശ്രുമ്ാര വിവ രരവത്ൗ
ഉത്ശ്കാ൭൭യുത് നിശ്്ിത മ്ൗ
൧൪
കത്ാ സുമനസഃ കനയാ ത്വിജാത്ീനാമ് രലാനി ച
ശ്രത്ിരന്തയഃ രുരീമ് ശ്ഹുഷ്ടാഃ കരിഷയന്തി
ശ്രത്ക്ഷിണമ് ൧൫
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അയയാത്യ കാമ്:ട
കത്ാ രരിണയത്ാ രുത്തയാ വയസാ ചാ൭മരശ്രരഃ
അരയുവരഷയത്ി ത്രേ
ശ്്ിത വര്ഷ ഇവ മാമ് ലലന്
മ
൧൬
ശ
നിസ്സമ്യമ്
മയാ മയനയ രുരാ വീര കത്രയയാ
ത ാഃ
രാത്ു കായമഷു വയത്സഷു മാശ്ത്ൂണാമ് രാത്ിത്ാഃ ്ന
൧൭
സാ൭ഹമ് കൗ രിവ സിമ്യഹന വിവത്സാ വത്സലാ ശ്കുത്ാ
വകയകയ്യാ രുരുഷ വയാശ്ക രാല വയത്സവ കൗര് രലാത്്
൧൮
ന ഹി ത്ാവ ത്ുര വണ രുഷ്ടമ്
സരവ രാശ്് ത വിരാരത്മ്
ജ
ഏക രുശ്ത്ാ വിനാ രുശ്ത്മ് അഹമ് ജീവിത്ുമ് ഉത്സയഹ ൧൯
ച
ന ഹി യമ ജീവിയത് കിമ്ിത്്
സാമര്ത്യമ് ഇഹ കല്ര യയത്
അരരയന്തയാഃ ശ്രിയമ് രുശ്ത്മ് മഹാ രാഹുമ് മഹാ രലമ്
൨0
അയമ് ഹി മാമ് ത്ീരയയത് സമുത്തിത്:
ത്നൂജ യരാക ശ്രരയവാ ഹുത്ാ൭രനഃ
മഹീമ് ഇമാമ് രശ്ിമ രി രുത്തത് ശ്രയരാ
യത്ാ നിത്ായക രകവാന് ത്ിവാകരഃ ൨൧
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ശ്ത്ി
ചത്വാരിമ് ശ സ്സര:ര
ചതു ശ്ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര്:ക
വിലരന്തീമ് ത്ത്ാ ത്ാമ് ത്ു കൗസലയാമ് ശ്രമയത്ാ ത്തമാമ്
ഇത്മ് ത്യര മ ്ിത ത്ാ ത്ര്മയമ് സുമിശ്ത്ാ വാകയമ്
അശ്രവീത്് ൧
ത്വാ൭൭യരയ സത്ുര വണര് യുക്തഃ രുശ്ത്ഃ സ
രുരുയഷാത്തമഃ
കിമ് യത് വിലരിയത് വനവമ് ശ്കുരണമ് രുത്ിയത്ന വാ ൨
ത ാ൭൭യരയ കത്ഃ രുശ്ത് സ്ത്യക്തവാ രാജയമ് മഹാ
യ ്വ
രലഃ
സാത്ു കുരവന് മഹാത്മാനമ് രിത്രമ് സത്യ വാത്ിനമ് ൩
രിവഷ്ട: ആചരിയത് സമയക് രരവത്് യശ്രത്യ രയലാത്യയ
രായമാ ത്യര മ ്ിത ത്ഃ യശ്രയഷ്ടാ ന സ യരാചയഃ കത്ാചന
൪
Page 143 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
മ
വരയത്
യചാത്തമാമ് ശ്വുത്തിമ് ലക്ഷ്യണാ൭്
ിമ ന്
ത
സത്ാ൭നകഃ
ത്യാവാന് സരവ രൂയത്ഷു ലാര ് ത സയ മഹാത്മനഃ ൫
അരണയ വായസ യ ത്തുഃകമ് ജാനത്ീ വവ സുയകാചിത്ാ
അനുകച്ചത്ി വവയത്ഹീ ത്രാത്മാനമ്
ത്വാ൭൭ത്മജമ് ൬
മ
കീരിത രൂത്ാമ് രത്ാകാമ് യയാ യലായക ശ്രമയത്ി ശ്രരുഃ
ത ാ൭൭ത്മജഃ ൭
ത്മ സത്യ ശ്വത് രരഃ കിമ് ന ശ്രാപ് ത ്വ
വയക്തമ് രാമ സയ വിോയ രൗചമ് മാഹാത്മയമ് ഉത്തമമ്
ശ
ത
ന കാശ്ത്മ് അമ്ുരിഃ
സൂരയഃ സമ്ാരയിത്ുമ്
അര്ഹത്ി ൮
രിവഃ സയരവഷു കായലഷു കാനയനയരയാ വിനിശ്സ്സുത്ഃ
രാകവമ് യുക്ത രീയത്ാഷ്ഃണ യസവിഷയത്ി സുയകാ൭നിലഃ
൯
രയാനമ് അനകമ് രാശ്ത്ൗ രിയത്വാ൭രിരരിഷവജന്
രശ്ിമ രിഃ സശ്മ്്ുപ രന് രീവത് ശ്ചശ്ന്തമാ
ഹ്ലാത്യിഷയത്ി ൧0
ത ണി ത്ിവയാനി യവ് മ ശ്രഹ്മാ
ത്ത്ൗ ച അശ്്ാ
മഹൗജയസ
ത്ാനയവശ്ന്തമ് ഹത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്ിമിത്വജ സുത്മ് രയണ
൧൧
സ രൂര: രുരുഷ വയാശ്ക സ്സവ രാഹു രല മാശ്രിത്:
ത
ത ൭രയരണയയ്ാ
ത യവശ്നീവ
മ
അസശ്മ്യ്
ാ
നിവത്സയത്ി ൧൨
യയസയഷു രത് മാസാത്യ വിനാരമ് യാമ്ിത രശ്ത്വ:
ത ത്ു മര്ഹത്ി ൧൩
കത്മ് ന ശ്രുത്ിവീ ത്സയ രാസയന ്ാ
യാ ശ്രീ രൗരയമ് ച രാമ സയ യാ ച കളയാണ സത്തവത്ാ
നിശ്വുത്താ൭രണയ വാസ സ്സ ക്ഷിശ്രമ് രാജയ
മ൭വാര്സയത്ി ൧൪
സൂരയ സയാ൭രി രയവ ത്സൂയരയാ ഹയയക് ന രക്ിന :
ശ്രയരാ: ശ്രരു:
ശ്രിയ ശ്േീ ശ്ച രയവ ത്യശ്കാ കീരി:ത കീര്ഹയാ: ക്ഷമാ
ക്ഷമാ ൧൫
വത്വത്മ് വത്വത്ാനാമ് ച രൂത്ാനാമ് രൂത് സത്തമ:
ത്സയ യക ഹയ൭കുണാ യത്വി രായശ്ഷ്ട വാ രയ൭ത് വാ രുയര
൧൬
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ്രുത്ിവയാ സഹ വവയത്ഹയാ ശ്രിയാ ച രുരുഷര്ഷരഃ
ക്ഷിശ്രമ് ത്ിശ്സുരി യരത്ാരിഃ സഹ
രായമാ൭രിയഷക്ഷയത്ി ൧൭
ര
ത്ുഃകജമ് വിശ്സുജ ന്തയാ൭ശ്സമ് നിശ്ഷ്ാമന്തമ്
ഉത്ീക്ഷയ യമ്
അയയാത്യായാമ് ജനാ സ്സയരവ യരാക യവക സമാഹത്ാ:
൧൮
കുര ചീര ത്രമ് യത്വമ് കച്ചന്തമ് അരരാജിത്മ്
ത യ കിമ് നാമ ത്ുരരമ്
സീയത് വാ൭നുകത്ാ ലക്ഷ്ീമ ്സ
ല
൧൯
ര
ത
ത്നു ശ്രഹവയരാ
യസയ രാണ കട്ാ൭ശ്്
ര
രശ് ്രുത്സവയമ്
മ
ലക്ഷ്യണാ
ശ്വജത്ി ഹയ൭യശ്ക ത്സയ കിമ് നാമ ത്ുരരമ്
ല
൨0
നിശ്വുത്ത വന വാസമ് ത്മ് ശ്ത്ഷ്ടാസി രുന രാകത്മ്
ജഹി യരാകമ് ച യമാഹമ് ച യത്വി സത്യമ് ശ്രവീമി യത്
൨൧
ത
രിരസാ ചരണാ യവത്ൗ വമ്മാന
മ൭നിന്തിയത്
രുന ശ്രക്ഷയസി
കളയാണി രുശ്ത്മ് ചശ്മ് ത മിയവാത്ിത്മ്
ത
൨൨
രുന: ശ്രവിഷ്ടമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്൭മരിഷിക്തമ് മഹാ ശ്രിയമ്
സമുശ്ത്സക്ഷയസി യനശ്ത്ാരയാമ് ക്ഷിശ്രമ് ആനന്തജമ്
രയഃ ൨൩
മാ യരായകാ യത്വി ത്ുകമ് വാ ന രായമ ശ്ത്ുരയയത്൭രിവമ്
ക്ഷിശ്രമ് ശ്ത്ക്ഷയസി രുശ്ത്മ് ത്വമ് സ സീത്മ് സഹ
മ
ലക്ഷ്ണമ്
൨൪
ത്വയാ അയരയഷാ ജന വശ്ചവ സമാരവായസയാ
യത്ാ൭നയക
കിമിത്ാനീ മിത്മ് യത്വി കയരാഷി ശ്ഹുത്ി വിേരമ് ൨൫
നാ൭ര്ഹാ ത്വമ് യരാചിത്ുമ് യത്വി യസയാ യ് ത രാകവ
സ്സുത്:
ന ഹി രാമാത്് രയരാ യലായക വിത്യയത് സത്യ
പ ത് ്ിത ത്:
൨൬
അരിവാത്യമാനമ് ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ സസുശ്ഹുത്മ് സുത്മ്
Page 145 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
മുത്ാ൭ശ്രു യമാക്ഷയയസ ക്ഷിശ്രമ് യമക യലയകവ
വാര്ഷികീ ൨൭
രുശ്ത് യ് ത വരത്ഃ ക്ഷിശ്രമ് അയയാത്യാമ് രുനരാ൭൭കത്ഃ
കരാരയാമ് ശ്മുത്ു രീനാരയാമ് ചരണൗ രീടയിഷയത്ി ൨൮
ത രൂരമ് സ സുശ്ഹുത്മ് സുത്മ്
അരിവാത്യ നമസയമ്മ്
മുത്ാ൭വശ്സ: യശ്രാക്ഷയസി രുന യരകരാജി
രിവാ ചലമ്
മ
൨൯
ആരവാസയമ്ീത വിവിവത് ശ്ച വാവകയ:
വായകയാ രചായര കുരലാ൭നവത്യാ
രാമ സയ ത്ാമ് മാത്ര യമവ മുക്തവാ
യത്വീ സുമിശ്ത്ാ വിരരാമ രാമാ ൩0
മ
നിരമയ ത് ല്ലക്ഷ്ണ
മാശ്ത്ു വാകയമ്
രാമ സയ മാത്ു രരയത്വ
രത്്നയാഃ
ന
സത്യഃ രരീയര വിനനാര യരാകഃ
രരത്യ
ര ത്ാ യമക ഇവാ൭ല് പ യത്ായഃ ൩൧
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ശ്ത്ി ചത്ു
ശ്ചത്വാരിമ് ശ സ്സര:ര
രമ് ച തവാര്ിമ് ശ സ്സര്:ക
അനുരക്താ മഹാത്മാനമ് രാമമ് സത്യ രരാശ്കമമ്
അനുജക്ുമ ഃ ശ്രയാന്തമ് ത്മ് വന വാസായ മാനവാഃ ൧
നിവരിയത്൭രി
ച രലാത്് സുശ്ഹു ത്വയര ര ച രാജനി
ത
വനവ യത് സന്നയവരന്ത
രാമ സയാ൭നുകത്ാ രത്മ് ൨
ത
അയയാത്യാ നിലയാനാമ് ഹി രുരുഷാണാമ് മഹാ യരാഃ
രരൂവ കുണ സമ്പന്നഃ രൂര ണ ചശ്ന്ത ഇവ ശ്രിയഃ ൩
ത ാ
സ യാചയമാനഃ കാകുത്സഃത സവാരിഃ ശ്രശ്കുത്ിരി ്ത്
കുരവാണഃ രിത്രമ് സത്യമ് വനമ് ഏവാ൭നവരത്യത് ൪
ന മ് ചക്ഷുഷാ ശ്രരിര ന്നിവ
അയവക്ഷമാണഃ സയ്ഹ
ന ഹന ത്ാഃ ശ്രജാഃ സവാഃ ശ്രജാ ഇവ ൫
ഉവാച രാമഃ യ്യ
യാ ശ്രീത്ി രഹുമാന
ശ്ച മ യ്യ൭യയാത്യാ നിവാസിനാമ്
പ
മ ശ്ത്ിപ യാരമ്
ത വിയരയഷണ രരയത് സാ നിയവരയത്ാമ് ൬
സ ഹി കലയാണ ചാരിശ്ത്ഃ വകയകയ്യാ൭൭നന്ത വരനഃ
ത
കരിഷയത്ി യത്ാവ ത്വഃ ശ്രിയാണി ച ഹിത്ാനി ച ൭
ോന ശ്വുയത്താ വയയാ രായലാ ശ്മുത്ു രവീരയ
കുണാനവിത്ഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
അനുരൂരഃ സ യവാ രരാത രവിഷയത്ി രയാരഹഃ ൮
സ ഹി രാജ കുവണ രയുയക്താ യുവ രാജഃ സമീക്ഷിത്ഃ
അരി ചാ൭രി മയാ രിവഷ്ടഃ കാരയമ് യവാ രശ്രുത രാസനമ്
൯
ന ച ത്യരയ ത്യത്ാ ച അസൗ വന വാസമ് കയത് മയി
ത ാ കായരയാ മമ ശ്രിയ ചികീര്ഷയാ ൧0
മഹാ രാജ ്ത്
യത്ാ യത്ാ ത്ാരരത്ി രര
ത മ്
മ ഏവാ ്ിത യത്ാ൭രവത്്
ത്ത്ാ ത്ത്ാ ശ്രശ്കുത്യയാ രാമമ് രത്ിമ് അകാമയന് ൧൧
പ
രായഷ്ണ
രിഹിത്മ് ത്ീനമ് രാമഃ സൗമിശ്ത്ിണാ സഹ
ചകര്യഷവ കുവണ രത്തവാ
ജനമ് രുര വാസിനമ് ൧൨
പ
യത് ത്വിജാ ശ്്ിത വിത്മ് ശ്വുത്താ ോയനന വയസൗജസാ
വയഃ ശ്രകമ്പ രിരയസാ ത്ൂരാത്് ഊചു: ഇത്മ് വചഃ ൧൩
ര
വഹയന്താ ജവനാ രാമമ് യരാ യരാ ജാത്യാ ്ുത രമ്മാഃ
നിവരത്വമ്
ന കന്തവയമ് ഹിത്ാ രവത് രരരി
ത
ത ൧൪
ര
കരവമ്
ിത ഹി രൂത്ാനി വിയരയഷണ ത്ുരമ്മാ:
ണ
മ ന്നിവരത്വമ്
യൂയമ് ത്്ാ
യാചനാമ് ശ്രത്ിയവത്ിത്ാ: ൧൫
ത
ത്രത്
മ സ്സ വിരുത്താത്മാ വീര േുര ശ്ത്ുട ശ്വത്:
ഉരവാഹയ ്ുത യവാ രരാത നാ൭രവാഹയഃ രുരാത്വനമ്
൧൬
ത ന് ശ്വുത്താന് ശ്രലരയത്ാ
ഏവമ് ആര ത ശ്രലാരാമ് ്ാ
ത്വിജാന്
അയവക്ഷയ സഹസാ രായമാ രത്ാത്് അവത്ത്ാര ഹ ൧൭
മ
രത്്രയാമ് ഏവ ജകാമാ൭ത് സ സീത്ഃ സഹ ലക്ഷ്ണഃ
സന്നിശ്കുഷ്ട രത് നയായസാ രായമാ വന രരായണഃ ൧൮
ത ന് രാമ ശ്ചാരിശ്ത് വത്സലഃ
ത്വിജാത്ീമ് ്ുത രത്ാത്ീമ് ്ാ
ന രരാക ശ്കുണാ ചക്ഷുഃ രരിയമാക്തുമ് രയത്ന സഃ ൧൯
കച്ചന്തമ് ഏവ ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രാമമ് സശ്മ്പാന്ത യചത്സ:
ത ാത രാമമ് വാകയമ് ഇത്മ് ത്വിജാഃ ൨0
ഊചുഃ രരമ സമ്പ്
ശ്രാഹ്മണയമ് സരവമ് ഏത് ത്തവാമ് ശ്രഹ്മണയമ്
അനുകച്ചത്ി
ര ാ൭ത്ി രൂടാ സ്ത്വാമ് അക്യ
ന യാ൭രയനു
ത്വിജ ്ന്ത
യാന്തയ൭മീ ൨൧
വാജയരയ സമുത്താനി ചശ്ത്ാ യണയത്ാനി രരയ നഃ
സ
ശ്രുഷ്ട യത്ാ൭നുശ്രയാത്ാനി ഹമ്ാന്
ഇവ ജലാത്യയയ ൨൨
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത
ത
അനവാപ്ാ൭൭ത്രശ്ത്സയ
രശ്ിമ സമ്ാരിത്സയ
യത്
ഏരി ശ്ചായാമ് കരിഷയാമഃ വസവ ശ്ചവശ്ത്
രവാജയരയിവകഃ ൨൩
യാ ഹി നഃ സത്ത്മ് രുത്തി യരവത് മശ്ന്താ൭നുസാരിണീ
ത്വ ശ്ത്ുര യത് സാ ശ്കുത്ാ വത്സ വന വാസാ൭നുസാരിണീ
൨൪
ശ്ഹുത്യയ യഷവവ ത്ിഷ്ടന്തി യവത്ാ യയ നഃ രരമ് ത്നമ്
ത
വത്സയമ്൭രി
ശ്കുയഹ യഷവവ ത്ാരാ ശ്ചാരിശ്ത്
രക്ഷിത്ാഃ ൨൫
ന രുന രിശ്ചയഃ
കാരയ സ്ത്വ ത്ത്
ര ൗ സുശ്കുത്ാ മത്ിഃ
ന
ത്വയി ത്ര മ വയയരയക്ഷ ത്ു കിമ് സയാ ത്തരമ്
മ
അയരക്ഷിത്ുമ് ൨൬
യാചിയത്ാ യനാ നിവരസവ
ഹമ് സ രുേ രിയരാരുവഹഃ
ത
സ
രിയരാരി രിശ്രുത്ാചാര
മഹീ രത്ന രാമ്ുവലഃ
൨൭
ന
രഹൂനാമ് വിത്ത്ാ യോ ത്വിജാനാമ് യ ഇഹാകത്ാഃ
ത ആയത്താ ത്വ വത്സ നിവരയന
യത്ഷാമ് സമാപ്ി:
൨൮
ത
ര ജമ്മാനി
ര
രക്തിമന്തി ഹി രൂത്ാനി ജമ്മാ
ച
യാചമായനഷു യത്ഷു ത്വമ് രക്തിമ് രയക്തഷു ത്രയ
ശ ൨൯
ത അരക്താ സ്ത്വാമ് മൂവല: ഉശ്ത്തുത്
അനുകമ്ുമ്
യവകിരിഃ
ഉന്നത്ാ വായു യവയകന വിയശ്കാര ന്തീവ രാത്രാഃ ൩0
ച
ത ന
നിയശ്ച ഷ്ടാ൭൭ഹാര സമ്ാരാ
ശ്വുവക്ഷക ്ാ
വിഷ്ടിത്ാഃ
രക്ഷിയണാ൭രി ശ്രയാചയന്ത സരവ രൂത്ാ൭നുകമ്പിനമ്
൩൧
ഏവമ് വിയശ്കാരത്ാമ് യത്ഷാമ് ത്വിജാത്ീനാമ് നിവരയന
ത
ത്ശ്ത്ുയര ത്മസാ ത്ശ്ത് വാരയ ന്തീവ രാകവമ് ൩൨
ത
ത്ത് സ്സുമയശ്മ്ാ൭രി
രത്ാ ത്വിമുചയ
ശ്രാന്താന് ഹയാന് സമ്പരിവര്ത്യ രീശ്കമ്
ത യ രരിപ്ലു ത്ാമ്ാന്
ര
രീയത്ാത്കാമ് യ്ാ
അചാരയ൭വത്വ ത്മസാ വിത്ൂയര ൩൩
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട രമ് ച
ത്വാരിമ് ശ സ്സര:ര
ഷട് ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര്:ക
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്ത് ്ുത ത്മസാ ത്ീരമ് രമയമ് ആശ്രിത്യ രാകവഃ
സീത്ാമ് ഉത്വീക്ഷയ സൗമിശ്ത്ിമ് ഇത്മ് വചനമ് അശ്രവീത്്
൧
ഇയമ് അത്യ നിരാ രൂരവാ സൗമിയശ്ത് ശ്ര്ിത ത്ാ വനമ്
വന വാസ സയ രശ്ത്മ് യത് സ യനാത്ണ്ട
ിത്ുമ് അര്ഹസി
ര
൨
രരയ രൂനയാ൭നയരണയാനി രുത്ന്തീവ സമന്തത്ഃ
യത്ാ നിലയമ് ആയത്ിപ രിലീനാനി
ശ്മുക ത്വിവജഃ ൩
ന
അത്യാ൭യയാത്യാ ത്ു നകരീ രാജത്ാനീ രിത്ു രമ
മ
മ യന്ാ
ശ ചിഷയത്ി ന
സ ശ്്ീത രുമ്ാസ കത്ാന് അ്ാ
ശ
സമ്യഃ
൪
അനുരക്താ ഹി മനുജാ രാജാനമ് രഹുരി രുവണ:
ര
ത്വാമ് ച മാമ് ച നര വയാശ്ക രശ്ത്ുക് ന രാരത്ൗ ത്ത്ാ ൫
രിത്രമ് ചാ൭നുയരാചാമി മാത്രമ് ച യരസവിനീമ്
ത രയവത്ാമ് ത്ു രുത്മ്ൗ
ത ത്ാ വ൭രീക്ഷ്ര:
ണ
അരി വാ അമ്ൗ
൬
രരത്ഃ കലു ത്രാത്മാ
രിത്രമ് മാത്രമ് ച യമ
മ
ത്രാ൭ര
മ
ത കാമ സഹിവത് രവാവകയ:
ആരവാസയിഷയത്ി ൭
സ
ച
രരത് സയാ൭ശ്നുരമ്ത്വമ്
സമ്ിന്തയാ൭ഹമ്
രുനഃ രുനഃ
മ
നാ൭നുയരാചാമി രിത്രമ് മാത്രമ് ചാ൭രി ലക്ഷ്ണ
൮
ത്വയാ കാരയമ് നര വയാശ്ക മാമ് അനുശ്വജത്ാ ശ്കുത്മ്
അയനവഷ്ടവയാ ഹി വവയത്ഹയാ രക്ഷണാ൭യര ത
സഹായത്ാ ൯
അത്ിപ : ഏവ ത്ു സൗമിയശ്ത് വത്സയാ മയ൭ത്യ നിരാമ്
ഇമാമ്
ഏത് ത്തി യരാചയത് മഹയമ് വയനയ൭രി വിവിയത് സത്ി ൧0
ഏവമ് ഉക്തവാ ത്ു സൗമിശ്ത്ിമ് സുമശ്ന്തമ് അരി രാകവഃ
അശ്രമത്ത സ്ത്വമ് അയരവഷു രവ സൗയമയ ത്യുവാച ഹ
൧൧
ത ്
യസാ൭രവാന് സുമശ്ന്തഃ സമയമയ സൂയരയ൭്മ
സമുരാകയത്
ശ്രരൂത് യവസാന് ശ്കുത്വാ രരൂവ ശ്രത്യ൭നന്തരഃ ൧൨
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഉരാസയത്ു രിവാമ് സമ്ത്യാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രാശ്ത്ിമ്
ഉര്ിത ത്ാമ്
രാമ സയ രയനമ് ചയശ്ക സൂത്ഃ സൗമിശ്ത്ിണാ സഹ ൧൩
ത്ാമ് രയ്യാമ് ത്മസാ ത്ീയര വീക്ഷയ ശ്വുക്ഷ ത്വളഃ
ശ്കുത്ാമ്
രാമഃ സൗമിശ്ത്ിണാ സാരമ്
ത സ രാരയഃ സമവിയവര ഹ ൧൪
ത ത്മ് ശ്രാത്രമ് വീക്ഷയ
സ രാരയമ് സശ്മ്പസുപ്മ്
മ
ലക്ഷ്ണഃ
കത്യാ മാസ സൂത്ായ രാമ സയ വിവിത്ാന് കുണാന് ൧൫
ജാശ്കയത്ാ യഹയവ ത്ാമ് രാശ്ത്ിമ് സൗമിയശ്ത്: ഉത്ിയത്ാ
രവിഃ
സൂത് സയ ത്മസാ ത്ീയര രാമ സയ ശ്രുവയത്ാ കുണാന് ൧൬
ത സായാ വിത്ൂരത്ഃ
യകാകുലാ൭൭കുല ത്ീരായാ ്മ
അവസത്് ത്ശ്ത് ത്ാമ് രാശ്ത്ിമ് രാമഃ ശ്രശ്കുത്ിരിഃ സഹ ൧൭
ത നിരാമയ ച
ഉത്തായ ത്ു മഹായത്ജാഃ ശ്രശ്കുത്ീ ്ാ
മ
അശ്രവീ ശ്ത്ാ
രുണയ ലക്ഷണമ്
പ ത്രമ് രായമാ ലക്ഷ്ണമ്
൧൮
അ് മ ത്വയയരക്ഷാന് സൗമിയശ്ത് നിരയരക്ഷാന് ശ്കുയഹ
ഷവ൭രി
സ ാന്
ത
മ
ശ്വുക്ഷ മൂയലഷു സമ്ുപ്
രരയ ലക്ഷ്ണ
സാശ്മ്പത്മ് ൧൯
യ വത്യത് നിയമമ് രൗരാഃ കുരവ ന്തയ൭് മ ന്നിവരയന
ത
അരി ശ്രാണാന് അസിഷയന്തി ന ത്ു ത്യക്ഷയന്തി
നിശ്ചയമ് ൨0
സ ാത ്ാ
ത വയത്വ വയമ് ലകു
യാവയത്വ ത്ു സമ്ുപ്
രത്മ് ആരുഹയ കച്ചാമഃ രന്താനമ് അകുയത്ാരയമ് ൨൧
അയത്ാ രൂയയാ൭രി യനത്ാനീമ് ഇക്ഷവാകു രുര വാസിനഃ
ശ
സവയരയു: അനുരക്താ മാമ് ശ്വുക്ഷ മൂലാനി സശ്മ്ിത്ാഃ
൨൨
രൗരാ ഹയാത്മ ശ്കുത്ാ ത്തുഃകാ ത്വിശ്രയമാക്ഷയാ
ശ്നുരാത്മവജഃ
ന യത് ക ലവാ൭൭ത്മനാ യയാജയാ ത്ുഃയകന രുര വാസിനഃ
൨൩
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അയയാത്യ കാമ്:ട
മ
അശ്രവീ ല്ലക്ഷ്യണാ
രാമമ് സാക്ഷാ ത്തരമ്
മ ഇവ
്ിത ത്മ്
യരാചയത് യമ മഹാ ശ്രാേ ക്ഷിശ്രമ് ആരുഹയത്ാമ് ഇത്ി
൨൪
ത യുജയത്ാമ് രത്:
അത് രായമാ൭ശ്രവീത്് ശ്രീമാന് സുമശ്മ്മ്
കമിഷയാമി ത്യത്ാ൭രണയമ് കച്ച രീശ്ക മിത്: ശ്രയരാ
൨൫
ത ഃ സമ്ത്വരിത്ഃ സയന്തനമ് വത്
സൂത് ്ത്
ര്ഹയയാത്തവമഃ
യയാജയിത്വാ൭ത് രാമായ ശ്രാഞ്ല
ജ ിഃ ശ്രത്യയവത്യത്് ൨൬
അയമ് യുയക്താ മഹാ രായഹാ രത് യ് ത രത്ിനാമ് വര
മ
ത്വ മായരാഹസവ രശ്ത്മ് യത് സ സീത് സ്സഹ ലക്ഷ്ണ:
൨൭
ത മ൭ത്ിഷ്ടായ രാകവ സ്സരരിച്ചത്:
ത്മ് സയമ്ന
രീശ്കകാമ് ആകുലാവരാമ്
ത ത്മസാ മത്ര ന്നത്ീമ് ൨൮
ത
ട
സ സമ്ീരയ
മഹാ രാഹു ശ്രീമാന് രിവ മകമ്കമ്
ശ്രാരത്യത് മഹാ മാര ര മ൭രയമ് രയ ത്രിനാമ്
൨൯
ശ
യമാഹനാ൭രമ്
ത ത്ു രൗരാണാമ് സൂത്മ് രായമാ൭ശ്രവീ
ത്വചഃ
ത യ സാരയത് ൩0
ഉത്ങ്ുമ കഃ ശ്രയാഹി ത്വമ് രത്മ് ആ്ാ
മുഹൂരമ്
രത്മ് രുനഃ
ത ത്വരിത്മ് കത്വാ നിരത്യ
ര
യത്ാ ന വിത്യുഃ രൗരാ മാമ് ത്ത്ാ കുരു സമാഹിത്ഃ ൩൧
രാമ സയ വചനമ് ശ്രുത്വാ ത്ത്ാ ചയശ്ക സ സാരത്ിഃ
ശ്രത്യാ൭൭കമയ ച രാമ സയ സയന്തനമ് ശ്രത്യയവത്യത്്
൩൨
ത്ൗ സശ്മ്പയുക്തമ് ത്ു രത്മ് സമാ ്ിത ത്ൗ
ത്ത്ാ സ സീത്ൗ രകുവമ് ശ വരനൗ
ത
ര
ശ്രയചാത്യാ മാസ ത്ത് ്ുത രമ്മാന്
സ സാരത്ി യരയന രത്ാ ത്യരാ വനമ് ൩൩
ത യ രത്മ് മഹാ രത്:
ത്ത്: സമാ്ാ
സ സാരത്ി രാരരത്ി
രവനമ് യയൗ
ത
ഉത്ങ്ുമ കമ് ത്മ് ത്ു രത്മ് ചകാര
ര നിമിത്ത ത്രനാത്്
ശ്രയാണ മാമ്ളയ
൩൪
ശ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഷട്
ചത്വാരിമ് ശ സ്സര:ര
സപ് ത ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര്:ക
ശ്രരാത്ായാമ് ത്ു രരവരയാമ് രൗരാ യ് ത രാകയവാ വിനാ
യരായകാരഹത് നിയശ്ചഷ്ടാ രരൂവു ര്ഹത് യചത്സഃ ൧
ത ്ത്
ത ഃ
യരാക ജാ൭ശ്രു രരിത്യൂനാ വീക്ഷമാണാ ്ത്
ആയലാകമ് അരി രാമ സയ ന രരയന്തി ് മ ത്ുഃകിത്ാഃ ൨
ത ത്ീമത്ാ
യത് വിഷാ ത്ാ൭൭ര ത വത്നാ രഹിത്ാ യ്ന
ശ്കുരണാ: കരുണാ വായചാ വത്മ്ിത ് മ മനസവിന: ൩
ത്ി ക്ുത കലു നിശ്ത്ാമ് ത്ാമ് യ യാ൭രശ്ഹുത് യചത്സ:
ര ് മഹാ രുജമ് ൪
നാ൭ത്യ രരയാമയഹ രാമമ് ശ്രുത്ൂ ര്മ
കത്മ് നാമ മഹാ രാഹു സ്സ ത്ത്ാ൭വിത്ത് ശ്കിയ:
രക്തമ് ജനമ് രരിത്യജയ ശ്രവാസമ് രാകയവാ കത്: ൫
യയാ ന സ്സത്ാ രാലയത്ി രിത്ാ രുശ്ത്ാ നിവൗരസാന്
കത്മ് രകൂണാമ് സ യശ്രഷ്ട സ്ത്യക്തവാ യനാ വിരിനമ്
കത്: ൬
ത ന യമവ വാ
ഇവഹവ നിത്നമ് യായമാ മഹാ ശ്ര്ാ
രായമണ രഹിത്ാനാമ് ഹി കിമ൭രമ്
ത ജീവിത്മ് ഹി ന: ൭
ര
സമ്ിത രുഷ്ാണി
കാഷ്ടാനി ശ്രരൂത്ാനി മഹാമ്ിത ച
വത്: ശ്രജവാലയ ചിത്ാമ് സയരവ ശ്രവിരായമാ൭ത് രാവകമ്
൮
കിമ് വക്ഷയായമാ മഹാ രാഹു രനസൂയ: ശ്രിയമ് വത്:
മ രി രിത്ി വക്തുമ് കത്മ് ക്ഷമമ് ൯
നീത് സ്സ രാകയവാ൭്ാ
മ ന് രാകവമ് വിനാ
സാ നൂനമ് നകരീ ത്ീനാ ശ്ത്ുഷ്ടവാ൭്ാ
രവിഷയമ്ിത നിരാ൭൭നമ്ാത സ ശ്്ീത രാല വയയാത്ികാ
൧0
ത വീയരണ സഹ നിത്യമ് ജിത്ാ൭൭ത്മനാ
നിരയാത്ാ യ്ന
ത ച രുന: കത്മ് രരയാമ ത്ാമ് രുരീമ് ൧൧
വിഹീനാ യ്ന
ഇത്ീവ രഹുത്ാ വായചാ രാഹു മുത്യമയ യത് ജനാ:
വിലരമ് ത ് മ ത്ുകാ൭൭രാത വിവത്സാ ഇവ യത്നവ: ൧൨
ച
ത്യത്ാ മാരാ൭നുസായരണ
കത്വാ കിമ്ിത്്
ക്ഷണമ് രുനഃ
ര
മാര ര നാരാ ത്വിഷായത്ന മഹത്ാ സമരിപ്ലുത്ാഃ ൧൩
രത്സയ മാര ര നായരന നയവരന്ത
മനസവിനഃ
ത
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അയയാത്യ കാമ്:ട
കിമ് ഇത്മ് കിമ് കരിഷയായമാ വത്യവ യനാരഹത്ാ ഇത്ി
൧൪
ത്യത്ാ യത്ാ കയത് വനവ മായരണ
ോന്ത യചത്സഃ
ര
അയയാത്യാമ് അകമന് സയരവ രുരീമ് വയത്ിത് സജ്ജനാമ്
൧൫
ആയലാകയ നകരീ ത്ാമ് ച ക്ഷയ വയാകുല മാനസാ:
ത യത്൭ശ്രൂണി നയവന: യരാക രീടിവത്: ൧൬
ആവരയമ്
ത
ഏഷാ രായമണ നകരീ രഹിത്ാ നാ൭ത്ി യരാരയത്
ആരകാ കരുയട യനവ ശ്ഹത്ാത്് ഉശ്ത്തുത് രന്നകാ ൧൭
ചശ്മ് ത ഹീന മിവാ൭൭കാരമ് യത്ായ ഹീന മിവാ൭൭രവമ്
ണ
ത നകരമ് യത് വിയചത്സ: ൧൮
അരരയ ന്നിഹത്ാനമ്മ്
മ
യത് ത്ാനി യവശ്ാനി
മഹാ ത്നാനി
ത്ുഃയകന ത്ു:യകാര ഹത്ാ വിരന്ത:
വനവ ശ്രജേു സ്സവ ജനമ് രരമ് വാ
നിരീക്ഷ മാണാ: ശ്രവിനഷ്ട ഹര്ഷാ: ൧൯
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട സപ് ത
ചത്വാരിമ് ശ സ്സര:ര
അഷ്ട ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര്:ക
യത്ഷാ യമവമ് വിഷണ്ണാനാമ് രീടിത്ാനാ മത്ീവ ച
രാഷ് പ വിപ്ലുത് യനശ്ത്ാണാമ് സയരാകാനാമ് മുമൂര്ഷയാ ൧
അനുകമയ നിശ്വുത്താനാമ് രാമമ് നകര വാസിനാമ്
ഉത്ത്
ര ാനീവ സത്തവാനി രരൂവു: അമനസവിനാമ് ൨
സവമ് സവമ് നിലയമ് ആകമയ രുശ്ത് ത്ാവരഃ സമാശ്വുത്ാഃ
പ
അശ്രൂണി മുമുചുഃ സയരവ രായഷ്ണ
രിഹിത്ാനനാഃ ൩
ന ചാ൭ശ്ഹുഷയന് ന ചാ൭യമാത്ന് വണിയജാ ന ശ്രസാരയന്
ന ചാ൭യരാരന്ത രണയാനി നാ രചന് ശ്കുഹ യമത്ിനഃ ൪
നഷ്ടമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ നാ൭രയനന്തന് വിരുലമ് വാ ത്നാ൭൭കമമ്
രുശ്ത്മ് ശ്രത്മജമ് ലര്ത്വാ ജനനീ നാ൭രയനന്തത് ൫
ശ്കുയഹ ശ്കുയഹ രുത്ന്തയ ശ്ച രരാരമ്
ശ്കുഹമ് ആകത്മ്
ത
ത വശ്ത്: ഇവ
വയകര്ഹയന്ത ത്ുഃകാരാത വാക്ിപ യ്ാ
ത്വിരാന് ൬
കിമ് നു യത്ഷാമ് ശ്കുവഹഃ കാരയമ് കിമ് ത്ാവരഃ കിമ്
ത്യനന വാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
രുവശ്ത് രവാ കിമ് സുവക രവാ൭രി യയ ന രരയന്തി
രാകവമ് ൭
മ
ഏകഃ സത്ുപ രുയഷാ യലായക ലക്ഷ്ണഃ
സഹ സീത്യാ
യയാ൭നുകച്ചത്ി കാകുത്സമ
ത ് രാമമ് രരിചരന് വയന ൮
ത ഃ രത്മിനയ ശ്ച സരാമ്ിസ ച
ആരകാഃ ശ്കുത് രുണയാ ്ാ
ന സയത്ി കാകുയത്സാ
യയഷു ്ാ
ത വികാഹയ സലിലമ്
രുചി ൯
യരാരയിഷയന്തി കാകുത്സമ
ത ് അടയവയാ രമയ കാനനാഃ
ആരകാ ശ്ച മഹാ നൂരാഃ സാനുമന്ത ശ്ച രരവത്ാഃ ൧0
കാനനമ് വാ൭രി വരലമ് വാ യമ് രായമാ൭രികമിഷയത്ി
ത വനനമ് രക്ഷയന്തി
ശ്രിയാ൭ത്ിത്ിമ് ഇവ ശ്രാപ്മ്
അരിത്ുമ്
൧൧
ച
വിചിശ്ത് കുസുമാ രീടാ രഹു മഞ്ര
ജ ി ത്ാരിണഃ
രാകവമ് ത്രയിഷയമ്
ിത നകാ ശ്രമര രാലിന: ൧൨
ശ
പ
അകായല ചാ൭രി മുകയാനി രുഷ്ാണി
ച രലാനി ച
ത്രയിഷയന്തയ൭നുയശ്കാരാത്്
കിരയയാ രാമമ് ആകത്മ്
ശ
൧൩
ശ്രശ്സവിഷയമ്ിത യത്ായാനി വിമലാനി മഹീത്രാ:
വിത്രയയന്താ
വിവിത്ാന് രൂയ ശ്ചിശ്ത്ാമ് ശ്ച നിരരാന്
ശ
ജ
രാത്രാഃ രരവത്ാ൭യശ്കഷു രമയിഷയന്തി രാകവമ് ൧൪
യശ്ത് രായമാ രയമ് നാ൭ശ്ത് നാ്ിത ത്ശ്ത് രരാരവഃ
സ ഹി രൂയരാ മഹാ രാഹുഃ രുയശ്ത്ാ ത്രരത് സയ ച ൧൫
രുരാ രവത്ി യനാ ത്ൂരാ ത്൭നുകച്ചാമ രാകവമ് ൧൬
ത ശ്ത്ുര സയ മഹാത്മനഃ
രാത് ച്ചായാ സുകാ രരുത ്ാ
സ ഹി നായത്ാ ജനസയാ സയ സ കത്ിഃ സ രരായണമ് ൧൭
വയമ് രരിചരിഷയാമഃ സീത്ാമ് യൂയമ് ത്ു രാകവമ്
ഇത്ി രൗര ശ്്ിത യയാ രശ്രൂന്
ത ത്ുഃകാരാത ് ത
ത്തത്൭ശ്രുവന് ൧൮
മ
യുഷ്ാകമ്
രാകയവാ൭രയണയ യയാക യക്ഷമമ്
വിത്ാസയത്ി
സീത്ാ നാരീ ജന സയാ൭സയ യയാക യക്ഷമമ് കരിഷയത്ി
൧൯
യകാ നവയനനാ൭ശ്രത്ീയത്ന യസാത്ണ്ട
ിത് ജയനന ച
ര
സശ്മ്പ ീയയത്ാ൭മയനായേന വായസന ശ്ഹുത് യചത്സാ ൨0
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അയയാത്യ കാമ്:ട
വകയകയ്യാ യത്ി യച ശ്ത്ാജയമ് സയാ ത്൭ത്ര്മയമ്
അനാത്വത്്
ന ഹി യനാ ജീവിയത് നാ൭രഃത കുത്ഃ രുവശ്ത്ഃ കുയത്ാ
ത്വനഃ ൨൧
യയാ രുശ്ത് ശ്ച രരാത ച ത്യക്താ വവരവരയ കാരണാത്്
സ
കത്മ് സാ രരിഹയര ത്നയമ് വകയകയീ കുല രാമ്നീ
൨൨
വകയകയ്യാ ന വയമ് രായജയ ശ്രുത്കാ നിവയസമഹി
ജീവന്തയാ ജാത്ു ജീവന്തയഃ രുവശ്ത് ര൭രി രരാമയഹ ൨൩
യാ രുശ്ത്മ് രാരിയവശ്ന്ത
സയ ശ്രവാസയത്ി നിശ്രുണാ
ത
ര
ത മ് ശ്രാരയ സുകമ് ജീയവ ത്൭ത്ര്മയാമ് ത്ുഷ്ട
ക ്ാ
ചാരിണീമ് ൨൪
ഉരശ്ത്ുത് മിത്മ് സരവ മ൭നാലമ്പ മ൭നായകമ്
വകയകയ്യാ ഹി ശ്കുയത് സരവമ് വിനാര മുരയാസയത്ി
൨൫
ന ഹി ശ്രശ്വജിയത് രായമ ജീവിഷയത്ി മഹീരത്ിഃ
ത ൭നന്തരമ് ൨൬
ശ്മുയത് ത്രരയത് വയക്തമ് വിലാര ്ത്
യത് വിഷമ് രിരത്ാ൭൭യലാടയ ക്ഷീണ രുണയാഃ
സുത്ുരത്ാഃ
ര
രാകവമ് വാ൭നുകച്ചത്വമ് അശ്രുത്ിമ് വാ൭രി കച്ചത് ൨൭
മ
മിത്യാ ശ്രശ്വാജിയത്ാ രാമഃ സ രാരയഃ സഹ ലക്ഷ്ണഃ
രരയത് സന്നിശ്സുഷ്ടാഃ ്ഃമ സൗനിയക രരയവാ യത്ാ ൨൮
ത
ത
രൂര ണ ചശ്മ്ാ൭൭നന
രയായമാ കൂട ജശ്ത്ു രരിമ്മ:
മ
ആജാനു രാഹു: രത്മാ൭യക്ഷാ രായമാ ലക്ഷ്ണ
രൂരവജ:
൨൯
രൂരവാ൭രിരാഷീ മത്ുര സ്സത്യ വാത്ീ മഹാ രല:
ത
സൗമയ ശ്ച സരവ യലാക സയ ചശ്മ്വശ്ത്
ിപ യ ത്രന:
ശ
൩0
നൂനമ് രുരുഷ രാരൂയലാ
മത്ത മാത്മ് ര വിശ്കമ:
ത
യരാരയിഷയ ത്യ൭രണയാനി വിചരന് സ മഹാരത്: ൩൧
ത ാ വിലര ന്തയ്ുത നകയര നാകര ശ്്ിത യഃ
ത്ാ ്ത്
ത ാത ശ്മുയത്യാ രിവ രയാ൭൭കയമ
ചുശ്കുരു ശ്രുര
സമ്പ്
പ
൩൨
ത
മ ു രാകവമ്
ഇയത്യവമ് വിലരമ്ീനാമ്
ശ്്ീത ണാമ് യവശ്സ
ത ് ത്ിനകയരാ രജനീ ചാ൭രയവരത്
ജകാമാ൭്മ
ത ൩൩
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത
നഷ്ട ജവലന സമ്ാരാ
ശ്രരാമ്ാത ത്യായ സത്ത്
ര ാ
ത ത്ത്ാ സാ നകരീ രരൗ ൩൪
ത്ിയമയരണാ൭രിലിയപ്ന
പ യാ നഷ്ട ഹര്ഷാ നിരാ൭൭ശ്രയാ
ഉരരാമ് ത വണിക്ണ
അയയാത്യാ നകരീ ചാ൭൭സീ ന്നഷ്ട ത്ാര മിവാ൭മ്പരമ്
൩൫
ത്ത്ാ ശ്്ിത യയാ രാമ നിമിത്ത മാ൭൭ത്ുരാ
യത്ാ സുയത് ശ്രാത്രി വാ വിവാസിയത്
വിലരയ ത്ീനാ രുരുത്ു രവിയചത്സഃ
സുവത് ര്ഹി ത്ാസാമ് അത്ിയകാ ഹി യസാ൭രവത്് ൩൬
ശ്രരാമ് ത കീയത്ാ ത്സവ ശ്നുത്ത വാത്നാ
വയരാ് ത ഹര്ഷാ രിഹിത്ാ൭൭രയണാത്യാ
ത്ത്ാ ഹയയയാത്യാ നകരീ രരൂവ
സാ മഹാരവ
ണ സ്സമ്ക്ഷുരിയത്ാത്യകാ യത്ാ ൩൭
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട അഷ്ട
ചത്വാരിമ് ശ സ്സര:ര
ച
ഏയകാന രമ്ാശ
സ്സര്:ക
രായമാ൭രി രാശ്ത്ി യരയഷണ യത്വനവ മഹ ത്൭ന്തരമ്
മ ന് ൧
ജകാമ രുരുഷ വയാശ്കഃ രിത്ുര് ആോമ് അനു്ര
ത യ വയരായാ ശ്ത്ജനീ രിവാ
ത്വത്വ കച്ചത് ്സ
ഉരാസയ സ രിവാമ് സമ്ത്യാമ് വിഷയാന്തമ് വയകാഹത് ൨
ത ന് രുഷ്ിത്ാനി
പ
ശ്കാമാന് വിശ്കുഷ്ട സീമാമ് ്ാ
വനാനി ച
രരയ ന്നത്ിയയൗ രീശ്കമ് രവര: ഇവ ഹയയാത്തവമഃ
ശ്രുണവന് വായചാ മനുഷയാണാമ് ശ്കാമ സമവാസ
വാസിനാമ് ൩
രാജാനമ് ത്ിക് ത്രരത്മ് കാമ സയ വര മാകത്മ്
സ
ഹാ ശ്നുരമ്ാ൭ത്യ
വകയകയീ രാരാ രാരാ൭നുരന്തിനീ ൪
ത്ീക്ഷ്ാണ സമ്പിന്ന മരയാത്ാ ത്ീയക്ഷ് ണ കരണി
മ
വരയത്
ത
യാ രുശ്ത്മ് ഈശ്ത്ുരമ് രാേഃ ശ്രവാസയത്ി ത്ാരികമ്
൫
മ
വന വായസ മഹാ ശ്രാേമ് സാ൭നുയശ്കാരമ്
ത
ജിയത്ശ്മ്ിയമ്
ത
കത്മ് നാമ മഹാ രാകാ സീത്ാ ജനക നമ്ിനീ
൬
സത്ാ സുയക ഷവ൭രിരത്ാ ത്ു:കാ നയ൭നുര വിഷയത്ി
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അയയാത്യ കാമ്:ട
അയഹാ ത്രരയത്ാ രാജാ നിയസ്സ്നഹ സ്സവ സുത്മ്
ശ്രിയമ് ൭
ശ്രജാനാ മ൭നകമ് രാമമ് രരിത്യക്തു മിയഹച്ചത്ി
ഏത്ാ വായചാ മനുഷയാണാമ് ശ്കാമ സമവാസ വാസിനാമ് ൮
ശ്രുണവ ന്നത്ി യയൗ വീരഃ യകാസലാന് യകാസയലരവരഃ
൯
ത്യത്ാ യവത്ശ്രുത്ിമ് നാമ രിവ വാരി വഹാമ് നത്ീമ്
ഉത്തീ രയാ൭രി മുകഃ ശ്രായാ ത്കസ്ത്യാത്യുഷിത്ാമ് ത്ിരമ്
൧0
കത്വാ ത്ു സുചിരമ് കാലമ് ത്ത്ഃ രീത് ജലാമ് നത്ീമ്
ര
യകാമത്ീമ് യകായുത്ാ നൂരാമ് അത്രത്് സാകരമ്മാമ്
൧൧
യകാമത്ീമ് ചാ രയ൭ത്ിശ്കമയ രാകവഃ രീശ്കവകര് ഹവയഃ
സ
മയൂര ഹമ്ാരി
രുത്ാമ് ത്ത്ാര സയന്തികാമ് നത്ീമ് ൧൨
സ മഹീമ് മനുനാ രാോ ത്ത്താമ് ഇക്ഷവാകയവ രുരാ
്ീപ ത്ാമ് രാശ്ഷ്ടാ ശ്വുത്ാമ് രായമാ വവയത്ഹീമ്
അനവത്രയത്്
൧൩
ശ
ണ
സൂത് ഇയത്യവ ചാ൭൭രാഷയ സാരത്ിമ് ത്മ് അരീക്ഷ്രഃ
ഹമ് സ മത്ത സവരഃ ശ്രീമാന് ഉവാച രുരുഷര്ഷരഃ ൧൪
പ
കത്ാ൭ഹമ് രുനര് ആകമയ സരയവാഃ രുഷ്ിയത്
വയന
ര
ശ്മുകയാമ് രരയടിഷയാമി മാശ്ത്ാ രിശ്ത്ാ ച സമ്ത്ഃ
൧൫
രാജര്ഷ ീണാമ് ഹി യലായക൭്ിമ ന് രത്യരമ്
ത ശ്മുകയാ
വയന
കായല ശ്വുത്ാമ് ത്ാമ് മനുവജ രനവിനാമ്
ത
അരികാമ്ക്ഷിത്ാമ് ൧൬
നാ൭ത്യരമ്
ത അരികാമ്ക്ഷാമി ശ്മുകയാമ് സരയൂ വയന
രത്ി ര്യഹയഷാ൭ത്ുലാ യലായക രാജര്ഷി കണ സമ്മത്ാ ൧൭
സ ത്മ് അത്വാനമ് ഐക്ഷവാകഃ സൂത്മ് മത്ുരയാ കിരാ
ത്മ് ത്മ് അരമ്
ത അരിയശ്രത്യ യയൗ വാകയമ് ഉത്ീരയന് ൧൮
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഏയകാന
ച
രമ്ാര
സ്സര:ര
ച
രമ്ാര
സ്സര:ര
മ
വിരാലാന് യകാസലാന് രമയാന് യാത്വാ ലക്ഷ്ണ
രൂരവജഃ
ജ രവാകയ
അയയാത്യാ൭രി മുയകാ ത്ീമാന് ശ്രാമ്ലി
മശ്രവീത്് ൧
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ആശ്രുയച്ച ത്വാമ് രുരി യശ്രയഷ്ട കാകു് ത രരിരാലിയത്
വത്വത്ാനി ച യാനി ത്വാമ് രാലയമ്ത്യാ വസമ്ിത ച ൨
നിശ്വുത്ത വന വാസ സ്ത്വാ മശ്നുയണാ ജകത്ീ രയത്:
ര ൩
രുന ശ്രക്ഷയാമി
മാശ്ത്ാ ച രിശ്ത്ാ ച സഹ സമ്ത്:
ത
ത്യത്ാ രുത്ിര ത്ാശ്മായക്ഷാ രുജ മുത്യമയ ത്ക്ഷിണമ്
അശ്രു രൂര ണ മുയകാ ത്ീയനാ൭ശ്രവീ ജ്ജാനരത്മ് ജനമ് ൪
അനുയശ്കായരാ ത്യാ വചവ യത്ാ൭ര്ഹമ് മയി ന: ശ്കുത്:
ചിരമ് ത്ുഃകസയ രാരീയയാ കമയത്ാമ് അര ത സിത്തയയ ൫
യത്൭രിവാത്യ മഹാത്മാനമ് ശ്കുത്വാ ചാ൭രി ശ്രത്ക്ഷിണമ്
വിലരയമ്ാത നരാ യകാരമ് വയത്ിഷ്ടമ് ത കവചി ത്്കവചിത്്
൬
ത
ത്ത്ാ വിലരത്ാമ് യത്ഷാമ് അശ്ത്ുപ്ാനാമ്
ച രാകവ:
ആചക്ഷു രവിഷയമ് ശ്രായാ ത്യത്ാ൭ര:ര ക്ഷണത്ാമുയക ൭
ത്യത്ാ ത്ാനയ ത്യനാ യരത്ാന് ത്ാന രീല ജനാന് രിവാന്
അകുത്ശ്ചി ത്യ
പ ാ ശ്നമയാമ് വശ്ചത്യ യൂര സമാശ്വുത്ാന്
൮
ഉത്യാനാ൭൭ശ്മവയണാ യരത്ാന് സമ്പന്ന സലിലാ൭൭രയാന്
ത്ുഷ്ട രുഷ്ട ജനാ കീരാന്
യകാകുലാകുല യസവിത്ാന് ൯
ണ
ലക്ഷണീയാ ന്നയരശ്ന്താണാമ് ശ്രഹ്മ യകാഷാ൭രി
നാത്ിത്ാന്
രയത്ന രുരുഷ വയാശ്ക: യകാസലാ നത്യവരത്
ത ൧0
മയത്യന മുത്ിത്മ് ്ീപ ത്മ് രയമയാത്യാന സമാകുലമ്
രാജയമ് യരാകയമ് നയരശ്ന്താണാമ് യയൗ ശ്ത്ുത്ി മത്ാമ് വര:
൧൧
ത്ശ്ത് ശ്ത്ിരത്കാമ് ത്ിവയാമ് രിവ യത്ായാ മ൭വരവലാമ്
ര രുണയമ് രുഷി നിയഷവിത്ാമ്
ത്ത്ര ശ രാകയവാ കമ്ാമ്
൧൨
ര
ആശ്രവമ: അവി ത്ൂരവ് ത ശ്േീ മത്ിപ : സമലശ്മ്ുത്ാമ്
സ
കായല൭പ്യരാരി
ര്ശ്ഹുഷ്ടാരി യസ്സവിത്ായമ്പാ
ശ്ഹത്ാമ് രിവാമ് ൧൩
ത
യത്വ ത്ാനവ കമ്വരവ:
കിന്നവര: ഉരയരാരിത്ാമ്
ത രത്ീന രി: യസവിത്ാമ് സത്ത്മ് രിവാമ് ൧൪
നാനാ കമ്രവ
യത്വ ശ്കീട രത്ാ കീരാമ്
ണ യത്യവാ ത്യാന രത്ാ യുത്ാമ്
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യത്വാ൭രമ്
ത ആകാര കമാമ് വികയാത്ാമ് യത്വ രത്മിനീമ്
൧൫
ജലാ കാത്ാ൭ട്ടഹായസാശ്കാമ് യരന നിരല
മ ഹാസിനീമ്
കവചി യത്വണീ ശ്കുത് ജലാമ് കവചി ത്ാ൭൭വര ത
യരാരിത്ാമ് ൧൬
കവചിത്് ്ിത മിത് കമ്പീരാമ് കവചിത്് യവക ജലാകുലാമ്
കവചി ത്മ്പ
കവചി വത്ര
ര ീര നിയരാഷാമ്
പ വ
ര
നിസ്സവനാമ് ൧൭
ര
യത്വ സമ്ാ൭൭പ്ലുത്
ജലാമ് നിരയലാ
ത്ല
പ യരാരിത്ാമ്
മ
കവചിത്് ആയരാക രുളിനാമ് കവചി ന്നിരല
മ വാലുകാമ്
൧൮
ര
ഹമ് സ സാരസ സമ്ുഷ്ടാമ്
ചശ്കവായകാര കൂജിത്ാമ്
സത്ാമവത് ശ്ച വിഹവക ര൭രിസന്നാത്ി ത്ാ൭ന്തരാമ് ൧൯
കവചി ത്തീര രുവഹ: ശ്വുവക്ഷ: മാലാരി
ര൭രിയരാരിത്ാമ്
കവചിത്് രുയല്ലാത്ല
പ ച്ചന്നാമ് കവചിത്് രത്മ
വനാകുലാമ് ൨0
മ
കവചിത്് കുമുത് ഷവമ് ട ശ്ച കുട്വല:
ഉരയരാരിത്ാമ്
ത മ് സമത്ാ മിവ ച കവചിത്് ൨൧
നാനാ രുഷ് പ രയജാ ത്വ്ാ
ര
വയയരത് മല സമ്ാത്ാമ്
മണി നിരല
മ ത്രനാമ്
ശ
ത്ിരാ കവജ രവന കവജ രവത്ത
ശ്ച വര വാരവണഃ
മ
൨൨
യത്യവാരവാഹയ ശ്ച മുഹു സ്സന്നാത്ിത് വനാ൭ന്തരാമ്
ശ്രമത്ാ മിവ യയത്ന
ന രൂഷിത്ാമ് രൂഷയണാത്തവമ: ൨൩
രവല: രുവഷ്:പ കിസലവയ ശ്രവുത്ാമ് കുവല് മ
ത ാ
ര്ത്വിവജ ്ത്
ശ
രിമ്ുമാവര
ശ്ച നവശ്ക ശ്ച രുജവമ് ര ശ്ച
നിയഷവിത്ാമ് ൨൪
വിഷ്ുണ രാത് ചയുത്ാമ് ത്ിവയാമ് അരാരാമ് രാര നാരനീമ്
ര ജടാ ജൂടാ ശ്ത്ഷ്ട
( ത്ാമ് രമ്ര
പ ാമ് സാകര യത്ജസാ )
ര സാരസ ശ്കൗമ് ച നാത്ിത്ാമ്
സമുശ്ത് മഹിഷീമ് കമ്ാമ്
ആസസാത് മഹാ രാഹുഃ ശ്രുങ്കിയരരരുരമ് ശ്രത്ി ൨൫
ത്ാമ് ഊരിമ കലിലാ൭൭വരാമ്
ത അനവയവക്ഷയ മഹാരത്ഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സുമശ്ന്തമ് അശ്രവീത്് സൂത്മ് ഇവഹ വാ൭ത്യ വസാമയഹ
൨൬
അവിത്ൂരാത്് അയമ് നത്യാ രഹു രുഷ് പ ശ്രവാളവാന്
സുമഹാന് ഇങ്കുത്ീ ശ്വുയക്ഷാ വസായമാ൭വശ്ത്വ
സാരയത് ൨൭
ശ്ത്ക്ഷയാമ സ്സരിത്ാമ് യശ്രഷ്ടാമ് സമ്മാനയ സലിലാമ്
രിവാമ്
ത ശ്മുക മാനുഷ രക്ഷിണാമ് ൨൮
യത്വ ത്ാനവ കമ്രവ
മ
ലക്ഷ്ണ
ശ്ച സുമശ്ന്ത ശ്ച രാടമ് ഇത്ി ഏവ രാകവമ്
ഉക്തവാ ത്മ് ഇങ്കുത്ീ ശ്വുക്ഷമ് ത്ത്ാ ഉരയയത്ുര് ഹവയഃ
൨൯
രായമാ൭രിയായ ത്മ് രമയമ് ശ്വുക്ഷമ് ഇക്ഷവാകു നന്തനഃ
മ ത്് സ രാരയഃ സഹ ലക്ഷ്ണഃ
മ
രത്ാത്് അവാത്രത്് ത്്ാ
൩0
മ യോചയിത്വാ
സുമയശ്ന്താ൭രയവത്ീരയാ ്ാ
ഹയയാത്തമാന്
ശ്വുക്ഷ മൂല കത്മ് രാമമ് ഉരത്യ് ത ശ്കുത്ാ൭ഞ്ല
ജ ിഃ ൩൧
ത്ശ്ത് രാജാ കുയഹാ നാമ രാമ സയാ൭൭ത്മ സമഃ സകാ
ത ത്ി യശ്ചത്ി വിശ്രുത്ഃ
നിഷാത് ജായത്യാ രലവാന് ്ര
൩൨
സ ശ്രുത്വാ രുരുഷ വയാശ്കമ് രാമമ് വിഷയമ് ആകത്മ്
ശ്വുവത്തഃ രരിശ്വുയത്ാ൭മാവത്യ ര്ോത്ിരി ശ്ചാ൭രി
ഉരാകത്ഃ ൩൩
ത്യത്ാ നിഷാത്ാ൭ത്ിരത്ിമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്ൂരാത്് ഉര്ിത ത്മ്
സഹ സൗമിശ്ത്ിണാ രാമഃ സമാകച്ച ത്ുര യഹന സഃ ൩൪
ത്മ് ആരഃത സമ്പരിഷവജയ കുയഹാ രാകവമ് അശ്രവീത്്
യത്ാ൭യയാത്യാ ത് യത്ത്മ് യത് രാമ കിമ് കരവാണി യത് ൩൫
ഈശ്ത്ുരമ് ഹി മഹാ രായഹാ ക: ശ്രാര്സയത്യത്ിത്ിമ്
ശ്രിയമ് ൩൬
ത്യത്ാ കുണവ ത്ന്നാത്യമ് ഉരാത്ായ ശ്രുത് കവിത്മ്
അര്കയമ് യചാരാനയത്് ക്ഷിശ്രമ് വാകയമ് യചത്മ് ഉവാച
ഹ ൩൭
സവാകത്മ് യത് മഹാ രായഹാ ത് യവയമ് അകിലാ മഹീ
വയമ് യശ്രഷയാ രവാന് രരാത സാത്ു രാജയമ് ശ്രരാത്ി നഃ
൩൮
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അയയാത്യ കാമ്:ട
രക്ഷയമ് യരാജയമ് ച യരയമ് ച യലഹയമ് യചത്മ്
ഉര്ിത ത്മ്
രയനാനി ച മുകയാനി വാജിനാമ് കാത്നമ് ച യത് ൩൯
കുഹമ് ഏവമ് ശ്രുവാണമ് ത്മ് രാകവഃ ശ്രത്യുവാച ഹ
അരിത്ാ
വശ്ചവ ശ്ഹുഷ്ടാ ശ്ച രവത്ാ സരവത്ാ വയമ്
ച
ന
ത യനന
രത്്രയാമ് അരികമാ വച്ചവ യ്ഹ
സമ്ര
ച ൪0
ശ
രുജാരയാമ് സാത്ു ശ്വുത്താരയാമ് രീടയന് വാകയമ്
അശ്രവീത്്
ത്ിഷ്ടയാ ത്വാമ് കുഹ രരയാമി അയരാകമ് സഹ
രാന്തവവഃ ൪൧
അരി യത് കരലമ് രായശ്ഷ്ട മിയശ്ത്ഷു ച ത്യനഷു ച ൪൨
ച
പ
യ ത്തവിത്മ് രവത്ാ കിമ്ിത്്
ശ്രീത്യാ സമുര കല്ിത്മ്
സരവമ് ത്ത്് അനുജാനാമി ന ഹി വയര ത ശ്രത്ിശ്കയഹ ൪൩
കുര ചീരാ൭ജിന ത്രമ് രല മൂലാ൭രനമ് ച മാമ്
വിത്തി ശ്രണിഹിത്മ് ത്യര മ ത്ാരസമ് വന യകാചരമ് ൪൪
അരവാനാമ് കാത്യന നാ൭ഹമ് അരീത നാ൭യനയന യകനചിത്്
ഏത്ാവത്ാ൭ശ്ത് രവത്ാ രവിഷയാമി സുരൂജിത്ഃ ൪൫
ഏയത് ഹി ത്യിത്ാ രാേഃ രിത്ു രരരത്
സയ യമ
ത
ഏവത് ്ുത വിഹിവത്: അവരവ: രവിഷയാ മയഹമ്
അരിത്ഃ
൪൬
ച
അരവാനാമ് ശ്രത്ിരാനമ് ച കാത്നമ് വചവ യസാ൭നവരാത്്
ത
കുഹ ്വ
ശ്ത്വ രുരുഷാമ് സ്ത്വരിത്മ് ത്ീയത്ാമ് ഇത്ി ൪൭
ത്ത് ശ്ചീയരാത്തരാ സങ്കഃ സമ്ത്യാമ് അനവാസയ
രശ്ചിമാമ്
മ
ജലമ് ഏവാ൭൭ത്യത് യരാജയമ് ലക്ഷ്യണനാ൭൭ശ്ഹുത്മ്
സവയമ് ൪൮
മ
ത്സയ രൂമൗ രയാന സയ രാത്ൗ ശ്രക്ഷാളയ ലക്ഷ്ണഃ
ത ശ്വുക്ഷമ്
സ രാരയ സയ ത്യത്ാ൭യരയത്യ ത്്ൗ
ഉരാശ്രിത്ഃ ൪൯
കുയഹാ൭രി സഹ സൂയത്ന സൗമിശ്ത്ിമ് അനുരാഷയന്
അനവജാശ്ക ത്തയത്ാ രാമമ് അശ്രമയത്താ ത്നു രരഃ
ത ൫0
ത്ത്ാ രയാന സയ ത്യത്ാ൭സയ ത്ീമയത്ാ
യരസവിയനാ ത്ാരരയത് രഹാത്മനഃ
മ
അശ്ത്ുഷ്ട ത്ുഃക സയ സുയകാചിത് സയ സാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്ത്ാ വയത്ീയായ ചിയരണ രരവരീ ൫൧
ച
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട രമ്ാര
സ്സര:ര
ച
ഏക രമ്ാശ
സ്സര്:ക
മ
ത്മ് ജാശ്കത്മ് അ ത്യമ്പന ശ്രാത്ു: അരായ
ലക്ഷ്ണമ്
ത
ത
ത ാത രാകവമ് വാകയമ് അശ്രവീത്്
കുഹഃ സമ്ാര
സമ്യപ്
൧
പ
ഇയമ് ത്ാത് സുകാ രയ്യാ ത്വ ത്രമ്
ത ഉരകല്ിത്ാ
ശ്രത്യാരവസിഹി സാത്വ൭സയാമ് രാജ രുശ്ത് യത്ാ സുകമ്
൨
ഉചിയത്ാ൭യമ് ജനഃ സരവഃ യേരാനാമ് ത്വമ് സുയകാചിത്ഃ
കുര്ത്യ൭രമ്
ത ജാകരിഷയാമഃ കാകുത്സത സയ വയമ്
നിരാമ് ൩
ന ഹി രാമാത്് ശ്രിയത്യരാ മമാ൭്ിത രുവി കശ്ചന
ശ്രവീ യമയത്ത്് അഹമ് സത്യമ് സയത്യ വനവ ച യത് രയര ൪
അസയ ശ്രസാത്ാ ത്ാ൭൭രയമ് സ യലായക൭്ിമ ന് സുമഹ
ത്യരഃ
ത ച വിരുലാമ് അരാത വാപ്ിമ്
ത ച യകവലാമ്
ത്രാ൭വാപ്
ിമ്
മ
൫
യസാ൭ഹമ് ശ്രിയ സകമ് രാമമ് രയാനമ് സഹ സീത്യാ
പ
രക്ഷിഷയാമി ത്നു ഷ്ാണിഃ
സരവയത്ാ ോത്ിരിഃ സഹ
൬
ന ഹി യമ൭വിത്ിത്മ് കിമ്ിച ത്വയന൭്ിമ ന് ചരത്ഃ സത്ാ
ചത്ുരങ്കമ് ഹയ൭രി രലമ് സുമഹത്് ശ്രസയഹമഹി ൭
മ
ത ് ത്യത്ാവാച രക്ഷയമാണാ സ്ത്വയാ നക
ലക്ഷ്ണ
്മ
നാ൭ശ്ത് രീത്ാ വയമ് സയരവ ത്രമ്
മ ഏവാ൭നുരരയത്ാ ൮
കത്മ് ത്ാരരത്ൗ രൂമൗ രയായന സഹ സീത്യാ
ത ജീവിത്മ് വാ സുകാനി വാ ൯
രകയാ നിശ്ത്ാ മയാ ലപ്ുമ്
യയാ ന യത്വാ൭സുവരഃ സവരവഃ രകയഃ ശ്രസഹിത്ുമ്
യുത്ി
ത്മ് രരയ സുക സമവിഷ്ടമ് ശ്ത്ുയണഷു സഹ സീത്യാ ൧0
യയാ മശ്ന്ത ത്രസാ ലയപ്ാത വിവിവത് ശ്ച രരിശ്രവമഃ
ഏയകാ ത്രരത് വസയഷ രുശ്ത്ഃ സശ്ത്ുര ലക്ഷണഃ ൧൧
അ്ിമ ന് ശ്രശ്വാജിയത് രാജാ ന ചിരമ് വരയിഷയത്ി
ത
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അയയാത്യ കാമ്:ട
വിത്വാ യമത്ിനീ നൂനമ് ക്ഷിശ്രമ് ഏവ രവിഷയത്ി ൧൨
വിനത്യ സുമഹാ നാത്മ് ശ്രയമയണാരരത്ാഃ ശ്്ിത യഃ
നിയരായഷാരരത്മ്
ചാ൭യത്ാ മയനയ രാജ നിയവരനമ് ൧൩
ര
കൗസലയാ വചവ രാജാ ച ത്വത്വ ജനനീ മമ
നാ൭൭രയമ് സ യത്ി ജീവന്തി സയരവ യത് രരവരീമ് ഇമാമ് ൧൪
ന യാ൭നവയവക്ഷയാ
ജീയവത്് അരി ഹി യമ മാത്ാ രശ്ത്ുക്സ
ത് ത്തുഃകമ് യ ത്തു കൗസലയാ വീര സൂരവിനരിഷയത്ി
൧൫
അനുരക്ത ജനാ൭൭കീരാണ സുകാ യലാക ശ്രിയാവഹാ
സ
രാജ വയസന സശ്മ്ുഷ്ടാ
സാ രുരീ വിനരിഷയത്ി ൧൬
കത്മ് രുശ്ത്മ് മഹാത്മാനമ് യജയഷ്ടമ് ശ്രിയ മ൭രരയത്:
രരീരമ് ത്ാരയിഷയമ്ിത ശ്രാണാ രായോ മഹാത്മന: ൧൭
വിനയഷ്ട ശ്നുരത്ൗ രശ്ചാത്് കൗസലയാ വിനരിഷയത്ി
ത
അനമ്രമ്
ച മാത്ാ൭രി മമ നാര മുവരഷയത്ി ൧൮
അത്ിശ്കാന്തമ് അത്ിശ്കാന്തമ് അന വാരയ മയനാരത്മ്
രായജയ രാമമ് അനിക്ഷിരയ രിത്ാ യമ വിനരിഷയത്ി ൧൯
സിത്താരാഃ
ത രിത്രമ് ശ്വുത്തമ് ത്്ിമ ന് കായല
രയുര്ിത യത്
ര ിഷയന്തി രൂമിരമ്
യശ്രത് കായരയഷു സയരവഷു സമ്്ര
൨0
ത നാമ് സുവിരക്ത മഹാ രത്ാമ്
രമയ ചത്വര സമ്്ാ
ഹര്മയ ശ്രാസാത് സമ്പന്നാമ് കണികാ വര യരാരിത്ാമ്
൨൧
രത്ാ൭രവ കജ സമ്പാത്ാമ് ത്ൂരയ നാത് വിനാത്ിത്ാമ്
സരവ കലയാണ സമ്പൂരാമ്
ണ ശ്ഹുഷ്ട രുഷ്ട ജനാകുലാമ്
൨൨
ആരാ യമാത്യാന സമ്പന്നാമ് സമായജാ ത്സവ രാലിനീമ്
സുകിത്ാ വിചരിഷയന്തി രാജത്ാനീമ് രിത്ു രമ
മ ൨൩
അരി ജീയവ ത്തരരയത്ാ വനവാസാ ത്ുപ ന രവയമ്
ശ്രത്യാ൭൭കമയ മഹാത്മാന മ൭രി രയരയമ സുശ്വത്മ് ൨൪
അരി സത്യ ശ്രത്ിയേന സാരമ്
ത കുരലിനാ വയമ്
നിശ്വുത്ത വന വായസ൭്ിമ ന്നയയാത്യാമ് ശ്രവിയരമഹി
൨൫
രരിയത്വയ മാനസയ ത്ുഃകാര ത സയ മഹാത്മനഃ
Page 163 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്ിഷ്ടയത്ാ രാജരുശ്ത് സയ രരവരീ സാ൭ത്യവരത്
ത ൨൬
ത്ത്ാ ഹി സത്യമ് ശ്രുവത്ി ശ്രജാ ഹിയത്
നയരശ്ന്ത രുയശ്ത് കുരു സൗശ്ഹുത്ാ ത്ുര ഹഃ
പ വയസനാ൭രി രീടിയത്ാ
മുയമാച രാഷ്മ്
ജവരാ൭൭ത്ുയരാ നാക ഇവ വയത്ാ൭൭ത്ുരഃ ൨൭
ച
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഏക രമ്ാര
സ്സര:ര
ച
തവി രമ്ാശ
സ്സര്:ക
ശ്രരാത്ായാമ് ത്ു രരവരയാമ് ശ്രുത്ു വക്ഷാ മഹാ യരാഃ
മ
ഉവാച രാമഃ സൗമിശ്ത്ിമ് ലക്ഷ്ണമ്
രുര ലക്ഷണമ് ൧
ര രാത്യ കായലാ൭യമ് കത്ാ രകവത്ീ നിരാ
രാ്യ
ത ത് കൂജത്ി
അസൗ സുശ്കുയഷ്ാണ വിഹകഃ യകാകില ്ാ
൨
രര്ഹിണാനാമ് ച നിയരാഷഃ
ശ്രൂയയത് നത്ത്ാമ് വയന
ര
ത്രാമ ജാഹ്നവീമ് സൗമയ രീശ്കകാമ് സാകരമ് കമാമ് ൩
വിോയ രാമ സയ വചഃ സൗമിശ്ത്ി രിശ്ത്
നന്തനഃ
മ
കുഹമ് ആമശ്ന്തയ സൂത്മ് ച യസാ൭ത്ിഷ്ട ശ്ത്ാ
പ ത്ു
ര൭ശ്കത്ഃ ൪
സ ത്ു രാമ സയ വചനമ് നിരമയ ശ്രത്ി ശ്കുഹയ ച
ത ത്ി ്ൂത ര ണ മാഹൂയ സചിവാ നിത് മശ്രവീത്് ൫
്ര
അസയ വാഹന സമയുക്താമ് കര ണ ശ്കാഹവത്ീമ് രുരാമ്
സുശ്രത്ാരാമ് ശ്ത്ുടാമ് ത്ീയര ത രീശ്കമ് നാവ മുരാഹര ൬
ത്മ് നിരമയ കുഹ ആയത്രമ് കുഹാ൭മാത്യ കയണാ മഹാന്
ഉയരാഹയ രുചിരാമ് നാവമ് കുഹായ ശ്രത്യയവത്യത്് ൭
ജ
ത്ത് സ്സ ശ്രാമ്ലി
രൂത്വാ
കുയഹാ രാകവമ൭ശ്രവീത്്
പ
ഉര ്ിത യത്൭യമ് നൗ യരവ
ത രൂയ: കിമ് കരവാണി യത് ൮
ത്വാ൭മര സുത് ശ്രകയ ത്രുമ്
ത സാകര കാമ് നത്ീമ്
നൗ രിയമ് രുരുഷ വയാശ്ക ത്ാമ് ത്വമ് ആയരാഹ സുശ്വത് ൯
അയത്ാവാച മഹാ യത്ജാ രായമാ കുഹ മിത്മ് വച:
ശ്കുത് കായമാ൭്ിമ രവത്ാ രീശ്ക മായരാരയത്ാ മിത്ി ൧0
ര രത്തവാ ച ത്നവിനൗ
ത്ത്ഃ കലാരാന് സന്നഹയ കട്ൗ
മ ുര് യയന ത്ൗ കങ്കാമ് സീത്യാ സഹ രാകവൗ ൧൧
ജക്ത്
രാമമ് ഏവ ത്ു ത്രേമ്
ഉരകമയ വിനീത്വത്്
മ
കിമ് അഹമ് കരവാണീത്ി സൂത്ഃ ശ്രാഞ്ല
ജ ി ര൭ശ്രവീത്് ൧൨
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ത
ത്യത്ാ ശ്രവീ ത്താരരത്ി സ്സുമശ്മ്മ്
ശ്്ുപ രന് കയര യണാത്തമ ത്ക്ഷിയണന
സുമശ്മ് ത രീശ്കമ് രുന യരവ യാഹി
രാേ സ്സകായര രവ ചാ൭ശ്രമത്ത: ൧൩
നിവര ത യസവ ത്യുവാവചനമ് ഏത്ാവ ത്തി ശ്കുത്മ് മമ
രത്മ് വിഹായ രത്്രയാമ് ത്ു കമിഷയായമാ മഹാ വനമ് ൧൪
ആത്മാനമ് ത്വ രയനുോത്മ് അയവ ക്ഷയാ൭രഃത സ
സാരത്ിഃ
സുമശ്ന്തഃ രുരുഷ വയാശ്കമ് ഐക്ഷവാകമ് ഇത്മ്
അശ്രവീത്് ൧൫
നാ൭ത്ിശ്കാന്തമ് ഇത്മ് യലായക രുരുയഷ യണഹ യകനചിത്്
ത്വ സ ശ്രാശ്ത്ു രാരയ സയ വാസഃ ശ്രാശ്കുത്വത്് വയന ൧൬
ന മയനയ ശ്രഹ്മചയരയ൭്ിത സവത്ീയത് വാ രയലാത്യഃ
മാര ത വാ൭൭രവ
ജ യയാ രവാ൭രി ത്വാമ് യച ത്വയസനമ്
ആകത്മ് ൧൭
സഹ രാകവ വവയത്ഹയാ ശ്രാശ്ത്ാ വചവ വയന വസന്
ത്വമ് കത്ിമ് ശ്രാര്സയയസ വീര ശ്ത്ി യലാകാമ്്ുത ജയന്
ഇവ ൧൮
ച
വയമ് കലു ഹത്ാ രാമ യയ ത്യാ രയുരവമ്ിത്ാഃ
വകയകയ്യാ വരമ് ഏഷയാമഃ രാരായാ ത്ുഃക രാകിനഃ ൧൯
ത ാ
ഇത്ി ശ്രുവന് ആത്മ സമമ് സുമശ്ന്തഃ സാരത്ി ്ത്
ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്ൂര കത്മ് രാമമ് ത്ുഃകായരാത രുരുയത് ചിരമ് ൨0
ത്ത് ്ുത വികയത് രായഷ് പ സൂത്മ് ശ്്ുപ യഷ്ടാത്കമ്
രുചിമ്
രാമ ്ുത മത്ുരമ് വാകയമ് രുനഃ രുനര് ഉവാച ത്മ് ൨൧
ഇക്ഷവാകൂണാമ് ത്വയാ ത്ുലയമ് സുശ്ഹുത്മ്
യനാരലക്ഷയയ
യത്ാ ത്രരയത്ാ രാജാ മാമ് ന യരായചത്് ത്ത്ാ കുരു ൨൨
യരായകാ രഹത് യചത്ാ ശ്ച ശ്വുത്ത ശ്ച ജകത്ീരത്ിഃ
മ ത്് ഏത് ശ്ത്വ
കാമ രാരാ൭വ സന്ന ശ്ച ത്്ാ
പ ീമി യത് ൨൩
ച
യ ത്യ ത്ാോരയയത്് കിമ്ിത്്
സ മഹാത്മാ മഹീരത്ിഃ
വകയകയ്യാഃ ശ്രിയ കാമാ൭രമ്
ത കാരയമ് ത്ത്്
അവികാമ്ക്ഷയാ ൨൪
ഏത് ത്൭രമ്
ത ഹി രാജയാനി ശ്രരാസത്ി നയരരവരാഃ
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യത്് ഏഷാമ് സരവ ശ്കുയത്യഷു മയനാ ന ശ്രത്ിഹനയയത്
൨൫
ത് ത്യത്ാ സ മഹാരായജാ നാ൭ളീകമ് അത്ികച്ചത്ി
ന ച ത്ാമയത്ി ത്ുഃയകന സുമശ്ന്ത കുരു ത്ത്് ത്ത്ാ ൨൬
അശ്ത്ുഷ്ട ത്ുഃകമ് രാജാനമ് ശ്വുത്തമ് ആരയമ്
ജിയത്ശ്ന്തിയമ്
ശ്രൂയാ സ്ത്വമ് അരിവാവത്യവ മമ യഹയത്ാ രിത്മ് വചഃ
൨൭
മ
വനവാ൭ഹമ് അനുയരാചാമി ലക്ഷ്യണാ
ന ച വമത്ിലീ
അയയാത്യായാ ശ്ചയുത്ാ യശ്ചത്ി വയന വത്സയാമയഹത്ി
ച ൨൮
ചത്ുരരസു
വര്യഷഷു നിശ്വുയത്തഷു രുനഃ രുനഃ
ത
മ
ലക്ഷ്ണമ്
മാമ് ച സീത്ാമ് ച ശ്ത്ക്ഷയസി ക്ഷിശ്രമ്
ആകത്ാന് ൨൯
ഏവമ് ഉക്തവാ ത്ു രാജാനമ് മാത്രമ് ച സുമശ്ന്ത യമ
അനയാ ശ്ച യത്വീഃ സഹിത്ാഃ വകയകയീമ് ച രുനഃ രുനഃ
൩൧
ആയരാകയമ് ശ്രൂഹി കൗസലയാമ് അത് രാത്ാ൭രി വന്തനമ്
മ
സീത്ായാ മമ ചാ൭൭രയസയ വചനാ ല്ലക്ഷ്ണ
സയ ച ൩൨
ശ്രൂയാ ശ്ച ഹി മഹാരാജമ് രരത്മ് ക്ഷിശ്രമ് ആനയ
ത യരയാ ശ്നുരമയത് രയത് ൩൩
ആകത് ശ്ചാ൭രി രരത്ഃ ്ാ
രരത്മ് ച രരിഷവജയ യൗവരായജയ൭രിഷിചയ ച
ത
അ് മ ത്സമ്ാരജമ്
ത്ുഃകമ് ന ത്വാമ് അരിരവിഷയത്ി ൩൪
രരത് ശ്ചാ൭രി വക്തയവയാ യത്ാ രാജനി വരയസ
ത
ത്ത്ാ മാശ്ത്ുഷു വയരത്ാഃ
സരവായസവ വാ൭വിയരഷത്ഃ
ത
൩൫
യത്ാ ച ത്വ വകയകയീ സുമിശ്ത്ാ ച വിയരഷത്ഃ
ത്വത്വ യത്വീ കൗസലയാ മമ മാത്ാ വിയരഷത്ഃ ൩൫
ത്ാത് സയ ശ്രിയ കായമന യൗവ രാജയ മയവക്ഷത്ാ
യലാകയയാ രുരയയാ രകയമ് നിത്യത്ാ സുക യമത്ിത്ുമ്
൩൬
നിവര്ത്യമായനാ രായമണ സുമശ്ന്തഃ യരാക കരിത്ഃ
ശ
ന ാത്് കാകുത്സമ
ത്ത്് സരവമ് വചനമ് ശ്രുത്വാ യ്ഹ
ത ്
അശ്രവീത്് ൩൭
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ന ാത്് അവിേര:
യത്് അഹമ് യനാരചായരണ ശ്രൂയാമ് യ്ഹ
രക്തിമാന് ഇത്ി ത്ത്് ത്ാവത്് വാകയമ് ത്വമ് ക്ഷന്തുമ്
അര്ഹസി ൩൮
കത്മ് ഹി ത്വത്വിഹീയനാ൭ഹമ് ശ്രത്ിയാസയാമി ത്ാമ്
രുരീമ്
ത്വ ത്ാവത്് വിയയായകന രുശ്ത് യരാകാ൭൭കുലാമ് ഇവ ൩൯
സ രാമമ് അരി ത്ാവന് യമ രത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്ത്ാ ജനഃ
വിനാ രാമമ് രത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ വിത്ീയരയത്ാ൭രി സാ രുരീ ൪0
വത്നയമ് ഹി നകരീ കയച്ചത്് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രൂനയമ് ഇമമ്
രത്മ്
സൂത്ാ൭വയരഷമ് സവമ് വസനയമ് ഹത് വീരമ് ഇവാ൭ഹയവ
൪൧
ത്ൂയര൭രി നിവസന്തമ് ത്വാമ് മാനയസ നാ൭ശ്കത്ഃ ്ിത ത്മ്
ചിന്തയയന്തയാ൭ത്യ നൂനമ് ത്വാമ് നിരാഹാരാഃ ശ്കുത്ാഃ
ശ്രജാഃ ൪൨
ശ്ത്ുഷ്ടമ് ത്ത്തി ത്വയാ രാമ യാശ്ത്ുരമ് ത്വ ശ്ത്വ
പ ാസയന
ര
ശ്രജാനാമ് സമ്ുലമ്
ശ്വുത്തമ് ത്വ യച്ചാക ോമ് ത
യചത്സാമ് ൪൩
ആരനായത്ാ
ഹി യഃ രൗവര രുക്ത
സ്ത്വ
ത
മ
ത്വിശ്രവാസയന
ത ് മാമ് നിരാവമയവ കുരയുഃ രത് കുണമ് ത്ത്ഃ ൪൪
രത് ്മ
അഹമ് കിമ് ചാ൭രി വക്ഷയാമി യത്വീമ് ത്വ സുയത്ാ മയാ
ത
നീയത്ാ൭സൗ മാത്ുല കുലമ് സമ്ാരമ്
മാ ശ്കുത്ാ ഇത്ി ൪൫
അസത്യമ് അരി വനവാ൭ഹമ് ശ്രൂയാമ് വചനമ് ഈശ്ത്ുരമ്
കത്മ൭ശ്രിയമ് ഏവാ൭ഹമ് ശ്രൂയാമ് സത്യമ് ഇത്മ് വചഃ ൪൬
ത സ്ത്വ ത്ന്ത
മമ ത്ാവന് നിയയാക്ാ
പ ു ജന വാഹിനഃ
കത്മ് രത്മ് ത്വയാ ഹീനമ് ശ്രവക്ഷയന്തി ഹയയാത്തമാഃ
൪൭
ത അയയാത്യാമ് ത്വ
ത് ന്ന രക്ഷയാ മയഹമ് കമ്ുമ്
ശ്ത്ുയത്൭നക
വന വാസാനു യാനായ മാ മ൭നുോത്ു മര്ഹസി ൪൮
യത്ി യമ യാചമാന സയ ത്യാകമ് ഏവ കരിഷയസി
സ രയത്ാ൭ക്ിന മ് ശ്രയവക്ഷയാമി ത്യക്ത മാശ്ത് ഇഹ
ത്വയാ ൪൯
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ന രാണി യത്
രവിഷയന്തി വയന യാനി ത്യരാ വിക്ക
രയത്ന ശ്രത്ിരാത്ിയഷയ ത്ാനി സത്തവാനി രാകവ ൫0
ത രത് ചരയാ ശ്കുത്മ് സുകമ്
ത്വത്് ശ്കുയത്ന മയാ ശ്രാപ്മ്
ആരയമ് സ ത്വ ശ്ത്ുര യത് നാ൭ഹമ് വന വാസ ശ്കുത്മ് സുകമ്
൫൧
ശ്രസീ യത്ച്ചാമി യത്൭രയണയ രവിത്ുമ് ശ്രത്യ൭നന്തരഃ
ശ്രീത്യാ൭രിഹിത്മ് ഇച്ചാമി രവ യമ ശ്രത്യനന്തരഃ ൫൨
ഇയമ ചാ൭രി ഹയാ വീര യത്ി യത് വന വാസിന:
രരിചാരയാമ് കരിഷയമ്ിത ശ്രാര്സയമ്ിത രരമാമ് കത്ിമ്
൫൩
ത്വ രുശ്രൂഷണമ് മൂര്ത്്നാ കരിഷയാമി വയന വസന്
അയയാത്യാമ് യത്വ യലാകമ് വാ സരവത്ാ ശ്രജഹാമയ൭ഹമ്
൫൪
ന ഹി രകയാ ശ്രയവഷ്ടുമ് സാ മയാ൭യയാത്യാ ത്വയാ
വിനാ
ര
രാജത്ാനീ മയഹശ്ന്ത സയ യത്ാ ത്ുശ്ഷ്ുത്
കരണാ
൫൫
മ
വന വായസ ക്ഷയമ് ശ്രായപ് ത മവമഷ ഹി മയനാരത്:
യ ത്൭യനന രയത് വനവ ത്വാമ് വയഹയമ് രുരീ രുന : ൫൬
ചത്ുരര
ത ഹി വര്ഷാണി സഹിത്സയ ത്വയാ വയന
ക്ഷണ രൂത്ാനി യാസയന്തി രത്ര ്ുത ത്യത്ാ൭നയത്ാ ൫൭
ശ്രുത്യ വത്സല ത്ിഷ്ടന്തമ് രശ്രുത രുശ്ത് കയത് രത്ി
രക്തമ് ശ്രുത്യമ് ്ിത ത്മ് ്ിത ത്യാമ് ത്വമ് ന മാമ് ഹാത്ുമ്
അര്ഹസി ൫൮
ഏവമ് രഹു വിത്മ് ത്ീനമ് യാചമാനമ് രുനഃ രുനഃ
രായമാ ശ്രുത്യാ൭നുകമ്പീ ത്ു സുമശ്ന്തമ് ഇത്മ് അശ്രവീത്്
൫൯
ജാനാമി രരമാമ് രക്തിമ് മയി യത് രശ്രുത വത്സല
ശ്രുണു ചാ൭രി യത്൭രമ്
ത ത്വാമ് യശ്രഷയാമി രുരീമ് ഇത്ഃ
൬0
നകരീമ് ത്വാമ് കത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ജനനീ യമ യവീയസീ
വകയകയീ ശ്രത്യയമ് കയച്ചത്് ഇത്ി രായമാ വനമ് കത്ഃ
൬൧
രരിത്ുഷ്ടാ ഹി സാ യത്വി വന വാസമ് കയത് മയി
രാജാനമ് നാ൭ത്ിരയങ്കത് മിത്യാ വാത്ീത്ി ത്ാരികമ്
൬൨
മ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഏഷ യമ ശ്രത്മഃ കയല്ാപ യത്് അമ്പാ യമ യവീയസീ
ന
രരത്ാ രക്ഷിത്മ് ്ീപ ത്മ് രുശ്ത് രാജയമ് അവാപ്ുയാത്്
൬൩
മമ ശ്രിയാ൭രമ്
ത രാേ ശ്ച സ രത് സ്ത്വമ് രുരീമ് ശ്വജ
ത
ത മ് ്ാ
ത ന് ശ്രൂയാ
സമ്ിഷ്ട
ശ്ചാ൭സി യാ നരാമ്
ത ്ാ
ത ാ ത്ത്ാ ൬൪
്ത്
ഇത്യുക്തവാ വചനമ് സൂത്മ് സാന്തവയിത്വാ രുനഃ രുനഃ
കുഹമ് വചനമ് അേീരമ് രാമ: യഹത്ുമത്൭ശ്രവീത്് ൬൫
യനത്ാനീമ് കുഹ യയായകയാ൭യമ് വായസാ യമ സജയന വയന
ത യ
അവരയമ് ഹയാശ്രയമ വാസ: കരവയ
്ത്
ര ത്ാ വിത്ി:
ത
൬൬
സസാ൭ഹമ് ശ്കുഹീത്വാ നിയമമ് ത്രസവി ജന രൂഷണമ്
മ
ഹിത് കാമ: രിത്ു രൂയ
സ്സീത്ായാ ലക്ഷ്ണ
സയ ച
പ
ജടാഃ ശ്കുത്വാ കമിഷയാമി നയയശ്കാത് ക്ഷീരമ് ആനയ
൬൮
ത്ത്് ക്ഷീരമ് രാജ രുശ്ത്ായ കുഹഃ ക്ഷിശ്രമ് ഉരാഹരത്്
മ
ത ാ൭കയരാ
ലക്ഷ്ണ
സയാ൭൭ത്മന വശ്ചവ രാമ യ്ന
ജ്ജടാഃ ൬൯
ത്ീര ര രാഹു രര
ന വയായശ്കാ ജടിലത്വ മത്ാരയത്് ൭0
ത്ൗ ത്ത്ാ ചീര വസനൗ ജടാ മണ്ടല ത്ാരിണൗ
മ
അയരായരത്ാമ് രുഷി സമൗ ശ്രാത്രൗ രാമ ലക്ഷ്ണൗ
൭൧
മ
ത്യത്ാ വവകാനസമ് മാരമ്
ര ആ്ിത ത്ഃ സഹ ലക്ഷ്ണഃ
ശ്വത്മ് ആത്ിഷ്ടവാന് രാമഃ സഹായമ് കുഹമ് അശ്രവീത്് ൭൨
അശ്രമയത്താ രയല യകായര ത്ുയര ര ജനരയത് ത്ത്ാ
രയവത്ാ കുഹ രാജയമ് ഹി ത്ുരാ രക്ഷത്മമ് മത്മ് ൭൩
ത ് സമ൭നുോയ കുഹമ് ഇക്ഷവാകു നന്തനഃ
ത്ത് ്മ
മ
ജകാമ ത്ൂരമ്
൭൪
ണ അവയശ്കഃ സ രാരയഃ സഹ ലക്ഷ്ണഃ
സ ത്ു ശ്ത്ുഷ്ടവാ നത്ീ ത്ീയര നാവമ് ഇക്ഷവാകു നന്തനഃ
മ
ത്ിത്ീര്ഷുഃ രീശ്കകാമ് കങ്കാമ് ഇത്മ് ലക്ഷ്ണമ്
അശ്രവീത്് ൭൫
ആയരാഹ ത്വമ് നര വയാശ്ക ്ിത ത്ാമ് നാവമ് ഇമാമ്
രവനഃ
സീത്ാമ് ചാ൭൭യരാരയാ൭നവക്ഷമ് രരിശ്കുഹയ
മനസവിനീമ് ൭൬
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സ ശ്രാത്ുഃ രാസനമ് ശ്രുത്വാ സരവമ് അശ്രത്ികൂലയന്
ആയരാരയ വമത്ിലീമ് രൂരവമ് ആരുയരാഹാ൭൭ത്മവാമ്
ത ഃ ൭൭
്ത്
മ
അത്ാ രുയരാഹ യത്ജസവീ സവയമ് ലക്ഷ്ണ
രൂരവജഃ
ത്യത്ാ നിഷാത്ാ൭ത്ിരത്ിര് കുയഹാ ോത്ീന്
അയചാത്യത്് ൭൮
രാകയവാ൭രി മഹാ യത്ജാ നാവ മാരുഹയ ത്ാമ് ത്ത്:
ശ്രഹ്മവത്് ക്ഷശ്ത്വ വച്ചവ ജാജാര ഹിത് മാത്മന: ൭൯
ത ് നത്ീമ് ത്ാമ് സഹ സീത്യാ
ആചമയ ച യത്ാ രാശ്്മ
മ
ശ്രാണ മത് ശ്ര ീത്ി സമ്ശ്ഹുയഷ്ടാ ലക്ഷ്ണ
ശ്ചാ൭മിത്
ശ്രര: ൮0
അനുോയ സുമശ്ന്തമ് ച സ രലമ് വചവ ത്മ് കുഹമ്
ത യ നാവമ് രാമ ്ുത യചാത്യാമാസ നാവികാന് ൮൧
ആ്ാ
ത്ത് വ് ത യശ്ചാത്ിത്ാ സാ നൗഃ കര ണ ത്ാര സമാഹിത്ാ
രുര സ്ര യ യവക അരിഹത്ാ രീശ്കമ് സലിലമ് അത്യകാത്്
൮൨
മത്യമ് ത്ു സമ൭നുശ്രാരയ രാകീരത്യാ സ്ത്വനിന്തിത്ാ
വവയത്ഹീ ശ്രാഞ്ല
ത്ാമ് നത്ീമ് ഇത്മ്
ജ ി രൂത്വാ
പ
അശ്രവീത്് ൮൩
രുയശ്ത്ാ ത്രരത് സയാ൭യമ് മഹാ രാജസയ ത്ീമത്ഃ
നിയത്രമ് രാലയയത്വനമ് കയങ്ക ത്വ ത്൭രിരക്ഷിത്ഃ ൮൪
ചത്ുരര
ത ഹി വര്ഷാണി സമശ്കാ ണയുഷയ കാനയന
ശ്രാശ്ത്ാ സഹ മയാ വചവ രുനഃ ശ്രത്യാ൭൭കമിഷയത്ി ൮൫
ത്ത് സ്ത്വാമ് യത്വി സുരയക യക്ഷയമണ രുനര് ആകത്ാ
യയക്ഷയ ശ്രമുത്ിത്ാ കയങ്ക സരവ കാമ സശ്മുത്തയയ ൮൬
ത്വമ് ഹി ശ്ത്ിരത്കാ യത്വി ശ്രഹ്മ യലാകമ് സമീക്ഷയസ
രാരയാ ച ഉത്ത്ി രാജ സയ യലായക൭്ിമ ന്
സശ്മ്പശ്ത്ുരയയസ ൮൭
സ
സാ ത്വാമ് യത്വി നമസയാമി ശ്രരമ്ാമി
ച യരാരയന
ശ്രാപ് ത രായജയ നര വയാശ്ക രിയവന രുനര് ആകയത് ൮൮
ത ണയ൭ന്നമ് ച യരരലമ്
കവാമ് രത് സഹശ്സാണി വശ്്ാ
ശ്രാഹ്മയണരയഃ ശ്രത്ാസയാമി ത്വ ശ്രിയ ചികീര്ഷയാ ൮൯
സുരാ കട സഹയശ്സണ മാമ് സ രൂത്ൗത്യനന ച
യയക്ഷയ ത്വാ ശ്രയത്ാ യത്വി വത്വത്ാനി വസമ്ിത ച
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ത്ാനി സരവാണി യക്ഷയാമി ത്ീരാന്
ആയത്നാനി ച ൯0
ത
ര
രുന യരവ മഹാ രാഹു രയാ
ശ്രാശ്ത്ാ ച സമ്ത്:
മ
അയയാത്യാമ് വന വാസാ ത്തു ശ്രവിയവര
ത്വനയകാ൭നയക ൯൧
ത്ത്ാ സമ്പാഷമാണാ സാ സീത്ാ കങ്കാമ് അനിന്തിത്ാ
ത്ക്ഷിണാ ത്ക്ഷിണമ് ത്ീരമ് ക്ഷിശ്രമ്
ഏവാ൭രയുരാകമത്് ൯൨
ത്ീരമ് ത്ു സമനുശ്രാരയ നാവമ് ഹിത്വാ നരര്ഷരഃ
ത ൯൩
ശ്രാത്ിഷ്ടത് സഹ ശ്രാശ്ത്ാ വവയത്ഹയാ ച രരമ്രഃ
അത്ാ൭ശ്രവീന് മഹാ രാഹുഃ സുമിശ്ത്ാ൭നന്ത വരനമ്
ത
രവ സശ്മക്ഷണാരായ
സജയന വിജയന൭രിവാ ൯൪
ത
അവരയമ് രക്ഷണമ് കാരയമ് അശ്ത്ുയഷ്ട വിജയന വയന
അശ്കയത്ാ കച്ച സൗമിയശ്ത് സീത്ാ ത്വാമ് അനുകച്ചത്ു
൯൫
ശ്രുഷ്ടയത്ാ൭ഹമ് കമിഷയാമി ത്വാമ് ച സീത്ാമ് ച രാലയന്
അയനയാനയ യസയഹ യനാ രക്ഷാ കരവയാ
രുരുഷര്ഷര
ത
൯൬
ന ഹി ത്ാവ ത്൭ത്ിശ്കാമ്ാത സുകരാ കാചന ശ്കിയാ
അത്യ ത്ുഃകമ് ത്ു വവയത്ഹീ വന വാസ സയ യവത്സയത്ി
൯൭
ശ്രണഷ്ട ജന സമ്പാത്മ് യക്ഷശ്ത്ാ൭൭രാമ വിവരിത്മ്
ജ
വിഷമമ് ച ശ്രരാത്മ് ച വനമ൭ത്യ ശ്രയവക്ഷയത്ി ൯൮
മ
ശ്രുത്വാ രാമ സയ വചനമ് ശ്രത്യ് ത ലക്ഷ്യണാ൭ശ്കത്:
ത
ത ൯൯
അനമ്രമ്
ച സീത്ായാ രാകയവാ രകു നമ്ന:
കത്മ് ത്ു കങ്കാ രര രാരമ് ആരു
രാമമ് സുമശ്ന്തഃ ശ്രത്ത്മ് നിരീക്ഷയ
അത്വശ്രകര്ഷാ ത്വിനിശ്വുത്ത ശ്ത്ുഷ്ടി :
പ വയത്ിത് ്ര
ത സവീ ൧00
മുയമാച രാഷ്മ്
സ യലാക രാല ശ്രത്ിമ ശ്രരാവാമ്
്ീത ര്ത്വാ മഹാത്മാ വരയത്ാ മഹാ നത്ീമ്
ത്ത്: സശ്മുത്താമ് രുര സസയ മാലിന:
ശ്കയമണ വത്സാ നയുത്ിത്ാ നുരാകമത്് ൧0൧
ത്ൗ ത്ശ്ത് ഹത്വാ ചത്ുയരാ മഹാ ശ്മുകാന്
വരാഹമ് രുരയമ് ശ്രുഷത്മ് മഹാ രുരുമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ആത്ായ യമത്യമ് ത്വരിത്മ് രുരുക്ഷിത്ൗ
പ ിമ് ൧0൨
വാസായ കായല യയത്ു രവന്ത്
ച
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ത്വി രമ്ാര
സ്സര:ര
ച
പ്തി രമ്ാശ
സ്സര്:ക
സ ത്മ് ശ്വുക്ഷമ് സമാസാത്യ സമ്ത്യാമ് അനവാസയ
രശ്ചിമാമ്
മ
രായമാ രമയത്ാമ് യശ്രഷ്ട ഇത്ി യഹാവാച ലക്ഷ്ണമ്
൧
അയത്യ യമ് ശ്രത്മാ രാശ്ത്ി രയാത്ാ ജനരത്ാ ത്ഹ
പ ിഃ
യാ സുമയശ്ന്തണ രഹിത്ാ ത്ാമ് ന ഉത്ണ്ട
ിത്ുമ് അര്ഹസി
ര
൨
ജാകരവയമ്
അത്ശ്ന്തിരയാമ് അത്യ ശ്രശ്രുത്ി രാശ്ത്ിഷു
ത
യയാക യക്ഷമമ് ഹി സീത്ായാ വരയത്
ത
മ
ലക്ഷ്ണാ൭൭വയയാഃ
൩
ച
രാശ്ത്ിമ് കത്മ്ിത്്
ഏവ ഇമാമ് സൗമിയശ്ത് വരയാമയഹ
ത
ഉരാവരാമയഹ
രൂമാ വാ൭൭്ീത രയ സവയമ് ആരിവത്ഃ
൪
ത
ജ
സ ത്ു സമവിരയ യമത്ിനയാമ് മഹാ൭ര്ഹ രയയനാ ചിത്ഃ
ഇമാഃ സൗമിശ്ത്യയ രായമാ വയാജഹാര കത്ാഃ രുരാഃ ൫
മ
ശ്ത്ുവമ് അത്യ മഹാ രായജാ ത്ുഃകമ് സവരിത്ി ലക്ഷ്ണ
ശ്കുത് കാമാ ത്ു വകയകയീ ത്ുഷ്ടാ രവിത്ുമ് അര്ഹത്ി ൬
സാ ഹി യത്വീ മഹാ രാജമ് വകയകയീ രാജയ കാരണാത്്
അരി ന ചയാവയയത്് ശ്രാണാന് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രരത്മ് ആകത്മ്
൭
അനാത് വശ്ചവ ശ്വുത്ത ശ്ച മയാ വചവ വിനാ ശ്കുത്ഃ
കിമ് കരിഷയത്ി കാമാ൭൭ത്മാ വകയകയ്യാ വരമ് ആകത്ഃ
൮
ഇത്മ് വയസനമ് ആയലാകയ രാേ ശ്ച മത്ി വിശ്രമമ്
കാമ ഏവാ൭ര ത ത്രാരയാമ്
കരീയാന് ഇത്ി യമ മത്ിഃ ൯
മ
യകാ ഹയ൭വിത്വാന് അരി രുമാന് ശ്രമത്ായാഃ ശ്കുയത്
ത്യയജത്്
മ
ചന്താ൭നുവരിനമ്
രുശ്ത്മ് ത്ായത്ാ മാമ് ഇവ ലക്ഷ്ണ
൧0
ത
സുകീ രത് സ രാരയ ശ്ച രരത്ഃ യകകയീ സുത്ഃ
മുത്ിത്ാന് യകാസലാന് ഏയകാ യയാ യരാക്ഷയ ത്യ൭ത്ി
രാജവത്് ൧൧
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സ ഹി സരവ സയ രാജയ സയ മുകമ് ഏകമ് രവിഷയത്ി
ത്ായത് ച വയസാ൭ത്ീയത് മയി ചാ൭രണയമ് ആശ്രിയത് ൧൨
അര ത ത്രൗ
മ രരിത്യജയ യഃ കാമമ് അനുവരയത്
ത
ഏവമ് ആരത്യയത് ക്ഷിശ്രമ് രാജാ ത്രരയത്ാ യത്ാ ൧൩
മയനയ ത്രരത്ാ൭ന്തായ മമ ശ്രശ്വാജനായ ച
വകയകയീ സൗമയ സശ്മ്പാപ്ാത രാജയായ രരത് സയ ച ൧൪
അരി ഇത്ാനീമ് ന വകയകയീ സൗരാകയ മത് യമാഹിത്ാ
കൗസലയാമ് ച സുമിശ്ത്ാമ് ച സശ്മ്പരായത്ത് മ ശ്ത്ുര യത്
൧൫
മാ ് മ മത്ാ
ര രണാ യത്തവീ സുമിശ്ത്ാ ത്ുഃകമ് ആവയസത്്
മ
അയയാത്യാമ് ഇത് ഏവ ത്വമ് കായല ശ്രവിര ലക്ഷ്ണ
൧൬
അഹമ് ഏയകാ കമിഷയാമി സീത്യാ സഹ ത്ണ്ടകാന്
അനാത്ായാ ഹി നാത് സ്ത്വമ് കൗസലയായാ രവിഷയസി
൧൭
ക്ഷുശ്ത് കരാമ ഹി വകയകയീ യത്വഷാത്് അനയായ്യമ്
ആചയരത്്
രരിത്ത്യാ ഹി ത്രയേ
രരയത് മമ മാത്രമ് ൧൮
മ
നൂനമ് ജാത്യന്തയര ക്ിമ ന് ശ്്ിത യഃ രുവശ്ത്
രവിയയാജിത്ാഃ
ജനനയാ മമ സൗമിയശ്ത് ത്ത്൭രി ഏത്ത്് ഉര്ിത ത്മ് ൧൯
മയാ ഹി ചിര രുയഷ്ടന ത്ുഃക സമവരിയത്ന
ച
ത
വിശ്രായുജയത് കൗസലയാ രല കായല ത്ിക് അ്ുത മാമ് ൨0
മാ ് മ സീമന്തിനീ കാചി ജ്ജനയയത്് രുശ്ത്മ് ഈശ്ത്ുരമ്
സൗമിയശ്ത് യയാ൭ഹമ് അമ്പായാ ത്ത്മി യരാകമ്
അനന്തകമ് ൨൧
മ
മയനയ ശ്രീത്ി വിരിഷ്ടാ സാ മയത്താ ലക്ഷ്ണ
സാരികാ
യസയാ ് ത ശ്ച്ചൂയയത് വാകയമ് രുക രാത്മ് അയര രര
ത
൨൨
പ
ച
യരാചന്തയാ അല്രാകയായാ:
ന കിമ്ിത്്
ഉരകുരവത്ാ
ത ൨൩
രുയശ്ത്ണ കിമ് അരുശ്ത്ായാ മയാ കാരയമ് അരിമ്മ
അല് പ രാകയാ ഹി യമ മാത്ാ കൗസലയാ രഹിത്ാ മയാ
യരയത് രരമ ത്ുഃകാരാത രത്ിത്ാ യരാക സാകയര ൨൪
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഏയകാ ഹയ൭ഹമ് അയയാത്യാമ് ച ശ്രുത്ിവീമ് ചാ൭രി
മ
ലക്ഷ്ണ
ത്യരയമ് ഇഷുരിഃ ശ്കുയത്താ നനു വീരയമ് അകാരണമ് ൨൫
അത്ര മ രയ രീത് ശ്ച രരയലാക സയ ചാ൭നക
മ
യത്ന ലക്ഷ്ണ
നാ൭ത്യാഹമ് ആത്മാനമ് അരിയഷചയയ
൨൬
ഏത്ത്് അനയ ച്ച കരുണമ് വിലരയ വിജയന വയന
അശ്രു രൂര ണ മുയകാ രായമാ നിരി ത്ൂഷ്ീണ മ് ഉരാവിരത്്
൨൭
വിലയരയാരരത്മ് രാമമ് കത്ാ൭രിഷമ്
ഇവാ നലമ്
ച
മ
സമുശ്ത്മ് ഇവ നിയരവകമ് ആരവാസയത് ലക്ഷ്ണഃ
൨൮
ശ്ത്ുവമ് അത്യ രുരീ രാമ അയയാത്യാ൭൭യുത്ിനാമ് വര
പ
ര
നിശ്ഷ്രാ
ത്വയി നിശ്ഷ്ായന്ത
കത് ചയശ്ന്ത വ രരവരീ
൨൯
വന ത്ത്് ഔരയികമ് രാമ യത്് ഇത്മ് രരിത്രയയസ
വിഷാത്യസി സീത്ാമ് ച മാമ് വചവ രുരുഷര്ഷര ൩0
ന ച സീത്ാ ത്വയാ ഹീനാ ന ചാ൭ഹമ് അരി രാകവ
മുഹൂരമ്
ത അരി ജീവായവാ ജലാന് മത്സയാവി
യവാശ്ത്തുത്ൗ ൩൧
ന ് ന സുമിശ്ത്ാമ് രരമ്ര
ത
ന ഹി ത്ാത്മ് ന രശ്ത്ുക്മ
ശ്ത്ഷ്ടുമ് ഇയച്ചയമ് അത്യാ൭ഹമ് സവരമ്
ര വാ൭രി ത്വയാ
വിനാ ൩൨
ത്ത് ്ശ്ത ത് സുകാ൭൭സീനൗ നാ൭ത്ി ത്ൂയര നിരീക്ഷയത്ാമ്
നയയശ്കായത് സുശ്കുത്ാമ് രയ്യാമ് യരജായത് ത്ര മ
വത്സലൗ ൩൩
മ
ര
സ ലക്ഷ്ണ
യസയാത്തമ രുഷ്ലമ്
വയചാ
നിരമയ വചവമ് വന വാസമ് ആത്രാത്്
ത വിത്യത് രരമ്രഃ
ത
സമാഃ സമ്ാ
ശ്രരത്യ ത്രമ്
മ സുചിരായ രാകവഃ ൩൪
ത്ത് ്ുത ത്്ിമ ന് വിജയന വയന ത്ത്ാ
മഹാ രലൗ രാകവ വമ് ശ വരനൗ
ത
ന ത്ൗ രയമ് സശ്മ്പമ മരയുയരയത്ു:
യവത് വ സിമ്ഹൗ കിരി സാനു യകാചാരൗ ൩൫
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ച
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ശ്ത്ി രമ്ാര
സ്സര:ര
ച
ചതു: രമ്ാശ
സ്സര്:ക
യത് ത്ു ത്്ിമ ന് മഹാ ശ്വുയക്ഷ ഉഷിത്വാ രജനീമ് രിവാമ്
മ യത്തരാത്് ശ്രത്്ിത യര
വിമയല൭രയുത്ിയത് സൂയരയ ത്്ാ
൧
യശ്ത് രാകീരത്ീ കങ്കാ യമുനാമ് അരിവരയത്
ത
ത ് യത്രമ് ഉത്തിരയ വികാഹയ സുമഹ ത്വനമ് ൨
ജക്ുമ ്മ
യത് രൂമി രാകാന് വിവിത്ാന് യത്രാമ് ശ്ചാ൭രി മയനാരമാന്
അശ്ത്ുഷ്ട രൂരവാന് രരയന്ത ്ശ്ത ത് ത്ശ്ത് യരസവിനഃ ൩
യത്ാ യക്ഷയമണ കച്ചന് സ രരയമ് ശ്ച വിവിത്ാന് ശ്ത്ുമാന്
നിശ്വുത്ത മായശ്ത് ത്ിവയസ രാമഃ സൗമിശ്ത്ിമ് അശ്രവീത്് ൪
ശ്രയാകമ് അരിത്ഃ രരയ സൗമിയശ്ത് ത്ൂമമ് ഉന്നത്മ്
അയക് ന രകവത്ഃ
യകത്ുമ് മയനയ സന്നിഹിയത്ാ മുനിഃ ൫
പ
ത
മ സയമ്പത്മ് കങ്കാ യമുനയയാ: വയമ്
നൂനമ് ശ്രാപ്ാ൭്
ത്ത്ാ ഹി ശ്രൂയയത് രയപ്ാത വാരിണാ വാരി കട്ടിത്ഃ ൬
ത്ാരൂണി രരിരിന്നാനി വനവജ: ഉരജീവിരിഃ
രരത്വാജാ൭൭ശ്രയമ വചയത് ശ്ത്ുരയയന്ത വിവിത്ാ ശ്ത്ുമാഃ
൭
ത്നവിനൗ ത്ൗ സുകമ് കത്വാ ലമ്പമായന ത്ിവാകയര
ത ശ്രാരത്ു രിലയമ്
കങ്കാ യമുനയയാഃ സമ്ൗ
മുയനഃ ൮
ന
രാമ ്ുത ആശ്രമമ് ആസാത്യ ശ്ത്ാസയന് ശ്മുക രക്ഷിണഃ
കത്വാ മുഹൂരമ്
ത അത്വാനമ് രരത്വാജമ് ഉരാകമത്് ൯
ത്ത് ്ുത ആശ്രമമ് ആസാത്യ മുയന രര
ത ന
ശ
കാങ്ക്ഷിണൗ
ത ുഃ ൧0
സീത്യാ൭നു കത്ൗ വീരൗ ത്ൂരാത്് ഏവാ൭വത്്ത്
സ ശ്രവിരയ മഹാത്മാനമ് രുഷിമ് രിഷയ കവണ : ശ്വുത്മ്
ശ
സശ്മ്ിത്
ശ്വത് യമകാ൭ശ്കമ് ത്രസാ ലപ് ത ചക്ഷുഷമ് ൧൧
ഹുത്ാ൭ക്ിന യഹാശ്ത്മ് ശ്ത്ുവഷ്ടവവ മഹാ രാകമ്
ശ്കുത്ാഞ്ല
ജ ിഃ
രാമഃ സൗമിശ്ത്ിണാ സാരമ്
ത സീത്യാ ചാ൭രയവാത്യത്് ൧൨
മ
നയയവത്യത് ച ആത്മാനമ് ത്വ് മ ലക്ഷ്ണ
രൂരവജഃ
മ
രുശ്ത്ൗ ത്രരത് സയാ൭൭വാമ് രകവന് രാമ ലക്ഷ്ണൗ
൧൩
രാരയാ മയമയമ് വവയത്ഹീ കലയാണീ ജനകാ൭൭ത്മജാ
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മാമ് ചാ൭നുയാത്ാ വിജനമ് ത്യരാവനമ് അനിന്തിത്ാ ൧൪
രിശ്ത്ാ ശ്രശ്വാജയമാനമ് മാമ് സൗമിശ്ത്ി: അനുജഃ ശ്രിയഃ
അയമ് അനവകമ ശ്ത്ാ
പ ത്ാ വനമ് ഏവ ശ്ത്ുട ശ്വത്ഃ ൧൫
ത രാ വനമ്
രിശ്ത്ാ നിയുക്താ രകവന് ശ്രയവക്ഷയാമ ്യ
ത്രമ്
മ ഏവാ ചരിഷയാമ ്ശ്ത ത് മൂല രലാ൭രനാഃ ൧൬
ത്സയ ത് ത്വചനമ് ശ്രുത്വാ രാജ രുശ്ത് സയ ത്ീമത്ഃ
ഉരാനയത് ത്രാത്മാ
കാമ് അര്കയമ് ഉത്കമ് ത്ത്ഃ
മ
ശ്മുക രക്ഷിരി: ആസീയനാ മുനിരി ശ്ച സമന്തത്ഃ ൧൭
നാനാ വിത്ാന് അന്ന രസാന് വനയ മൂല രലാ ശ്രയാന്
ത
യത്യരയാ ത്ത്ൗ ത്പ്ത്രാ൭൭വാസമ്
വച വാ൭രയ
പ
കല്യത്്
൧൮
ത
ശ്മുക രക്ഷിരി: ആസീന: മുനിരി ശ്ച സമമ്ത്:
രാമമ് ആകത്മ് അരയര്ചയ സവാകയത് നാ൭൭ഹ ത്മ് മുനിഃ
൧൯
ശ്രത്ിശ്കുഹയ ച ത്ാമ് അരാമ്
ച ഉരവിഷ്ടമ് സ രാകവമ്
രരത്വായജാ൭ശ്രവീ ത്വാകയമ് ത്ര മ യുക്തമ് ഇത്മ് ത്ത്ാ
൨0
ചിരസയ കലു കാകുത്സത രരയാമി ത്വാമ് ഇഹാ൭൭കത്മ്
ശ്രുത്മ് ത്വ മയാ യചത്മ് വിവാസനമ് അകാരണമ് ൨൧
അവകായരാ വിവിയക്താ൭യമ് മഹാ നയത്യാ: സമാകയമ
രുണയ ശ്ച രമണീയ ശ്ച വസ ത്വിഹ രവാന് സുകമ് ൨൨
ഏവമ് ഉക്ത സ്സ വചനമ് രരത്വായജന രാകവഃ
ശ്രത്യുവാച രുരമ് വാകയമ് രാമഃ സരവ ഹിയത് രത്ഃ ൨൩
രകവന്നിത് ആസന്നഃ രൗര ജാന രയത്ാ ജനഃ
സുത്ര ശ മിഹ മാമ് യശ്രക്ഷയ മയനയ൭ഹ മിമ മാശ്രമമ് ൨൪
ആകമിഷയത്ി വവയത്ഹീമ് മാമ് ചാ൭രി യശ്രക്ഷയകാ ജനഃ
അയനന കാരയണ നാ൭ഹമ് ഇഹ വാസമ് ന യരാചയയ ൨൫
ത നമ് ഉത്തമമ്
ഏകായന്ത രരയ രകവന് ആശ്രമ ്ാ
രമയത് യശ്ത് വവയത്ഹീ സുകാ൭ര്ഹാ ജനകാ൭൭ത്മജാ ൨൬
ഏത് ശ്ച്ചുത്വാ രുരമ് വാകയമ് രരത്വായജാ മഹാമുനിഃ
രാകവ സയ ത്യത്ാ വാകയമ് അര ത ശ്കാഹകമ് അശ്രവീത്്
൨൭
ത ത് കിരി രയ൭ശ്ത് നിവത്സയസി
ത്ര യശ്കാര ഇത് ്ാ
മഹര്ഷി യസവിത്ഃ രുണയഃ സരവത്ഃ സുക ത്രനഃ
൨൮
ശ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യകാ ലാങ്കൂലാ൭നു ചരിയത്ാ വാനരര്ക്ഷ നിയഷവിത്ഃ
ചിശ്ത്കൂട ഇത്ി കയായത്ാ കന്തമാത്ന സന്നിരഃ ൨൯
ര
യാവത്ാ ചിശ്ത്കൂട സയ നരഃ ശ്രുമ്ാണയ൭യവക്ഷയത്
കലയാണാനി സമാത്യത്ത ന രായര കുരുയത് മനഃ ൩0
രുഷയ ്ശ്ത ത് രഹയവാ വിശ്ഹുത്യ രരത്ാമ് രത്മ്
ത്രസാ ത്ിവമ് ആരൂടാഃ കരാല രിരസാ സഹ ൩൧
ശ്രവിവിക്തമ് അഹമ് മയനയ ത്മ് വാസമ് രവത്ഃ സുകമ്
ഇഹ വാ വന വാസായ വസ രാമ മയാ സഹ ൩൨
ത ് രരത്വാജഃ ശ്രിയാ൭ത്ിത്ിമ്
സ രാമമ് സരവ കാവമ ്മ
സ രാരയമ് സഹ ച ശ്രാശ്ത്ാ ശ്രത്ിജശ്കാഹ ത്രവിത്്
൩൩
മ
ത്സയ ശ്രയായക രാമ സയ ത്മ് മഹര്ഷിമ് ഉയരയുഷഃ
ശ്രരന്നാ രജനീ രുണയാ ചിശ്ത്ാഃ കത്യത്ഃ കത്ാഃ ൩൪
സീത്ാ ശ്ത്ുത്ീയ: കാകു്:ത രരിശ്രാമ് ത സ്സുയകാചിത്:
രാരത്വാജാ൭൭ശ്രയമ രയമയ ത്ാമ് രാശ്ത്ിമ൭വസത്് സുകമ്
൩൫
ശ്രരാത്ായാമ് രജനയാമ് ത്ു രരത്വാജമ് ഉരാകമത്്
ഉവാച നര രാരൂയലാ
മുനിമ് ജവലിത് യത്ജസമ് ൩൬
ത
രരവരീമ് രകവന് അത്യ സത്യ രീല ത്വാ൭൭ശ്രയമ
മ
ഉഷിത്ാഃ യ്ഹ
വസത്ിമ് അനുജാനാത്ു യനാ രവാന് ൩൭
രാശ്ത്യാമ് ത്ു ത്സയാമ് വയുഷ്ടായാമ്
രരത്വായജാ൭ശ്രവീത്് ഇത്മ്
മത്ു മൂല രയലാ യരത്മ് ചിശ്ത്കൂടമ് ശ്വയജത്ി ഹ ൩൮
വാസ മൗരയികമ് മയനയ ത്വ രാമ മഹാ രല
നാനാ നക കയണാ യരത്: കിന്നയരാരക യസവിത്: ൩൯
മയൂര നാത്ാ൭രി രുയത്ാ കജ രാജ നിയഷവിത്:
രുണയ ശ്ച രമണീയ ശ്ച രഹു മൂല രലാ യുത്: ൪0
ത്ശ്ത് കുഞ്ര
ജ യൂത്ാനി ശ്മുക യൂത്ാനി ചാ൭രിത്ഃ
വിചരന്തി വനായന്ത൭്ിമ ന് ത്ാനി ശ്ത്ക്ഷയസി രാകവ ൪൧
ത ന് ത്രീ കമ്ര
ത നിരരാന്
സരിത്് ശ്രശ്സവണ ശ്ര്ാ
ജ
ത
ത ൪൨
ചരത് സ്സീത്യാ സാരമ്
മന ്വ
ത നമ്ിഷയത്ി
ശ്രശ്ഹുഷ്ട യകായഷ്ടിക യകാകില സവവന:
വിനാത്ിത്മ് ത്മ് വസുത്ാ ത്രമ് രിവമ്
ശ്മുവക ശ്ച മവത്ത രഹുരി
ശ്ച കുഞ്വ
രഃ
പ
ജ
സുരമയമ് ആസാത്യ സമാവസാ൭൭ശ്രമമ് ൪൩
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ച
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ചത്ു: രമ്ാര
സ്സര:ര
ച
രമ് ച രമ്ാശ
സ്സര്:ക
ത
ഉഷിത്വാ രജനീമ് ത്ശ്ത് രാജരുശ്ത്ൗ അരിമ്മൗ
മ ു ്മ
ത ് കിരിമ് ശ്രത്ി ൧
മഹര്ഷിമ് അരിവാത്യാ൭ത് ജക്ത്
യത്ഷാമ് വചവ സവസ്ത്യയനമ് മഹര്ഷി സ്സ ചകാര ഹ
ശ്ര്ിത ത്ാമ് വശ്ചവ ത്ാന് യശ്രക്ഷയ രിത്ാ രുശ്ത്ാന്
ഇവാ൭നവകാത്് ൨
ത്ത്ഃ ശ്രചശ്കയമ വക്തുമ് വചനമ് സ മഹാമുനിഃ
രരത്വായജാ മഹാ യത്ജാ രാമമ് സത്യ രരാശ്കമമ് ൩
കമ്ാര യമുന യയാ സ്സമ്ിത മാ൭൭സാത്യ മനുജര്ഷരൗ
കാളിമ്ീത മനുകയച്ചത്ാമ് നത്ീമ് രശ്ചാന് മുകാ ശ്രിത്ാമ് ൪
ത രീശ്ക യശ്സാത്
അത്ാ൭സാത്യ ത്ു കാളിമ്ീമ്
സമാ൭൭രകാമ്
ത്സയാ: ത്ീരമ്
ത ശ്രചരിത്മ് രുരാണമ് യശ്രക്ഷയ രാകവൗ ൫
ശ
ത്ശ്ത് യൂയമ് പ്ലവമ് ശ്കുത്വാ ത്രത്ാമ് അമ്ുമത്ീമ്
നത്ീമ്
ത്യത്ാ നയയശ്കാത്മ് ആസാത്യ മഹാന്തമ് ഹരിത് ച്ചത്മ്
൬
വിശ്വുത്തമ് രഹുരി ശ്രവുവക്ഷഃ രയാമമ് സിയത്താ
രയസവിത്മ്
ജ
ത്വ് മ സീത്ാമ്൭ജലിമ് ശ്കുത്വാ ശ്രയുമ്ീത്ാ൭൭രിഷ
േിവാ ;൭
സമാ൭൭സാത്യ ത്ു ത്മ് ശ്വുക്ഷമ് വയസ ത്വാ൭ത്ിശ്കയമത്
വാ
യശ്കാര മാശ്ത്മ് ത്യത്ാ കത്വാ നീലമ് ശ്ത്ക്ഷയത് കാനനമ്
൮
രലാര രത്രീ മിശ്രമ് രാമ വവമ് ശ ശ്ച യാമുവനഃ
സ രന്താ ശ്ചിശ്ത്കൂട സയ കത്ഃ സുരഹുയരാ മയാ ൯
രയമയാ മാരവ
ത യുക്ത ശ്ച വനത്ാവവ രവിവരിത്ഃ
ജ
ഇത്ി രന്താനമ് ആയവത്യ മഹര്ഷിഃ സ നയവരത്
ത
അരിവാത്യ ത്യത് ത്യുക്തവാ രായമണ വിനിവരിത്:
൧0
ത
മ
ഉരാശ്വുയത്ത മുനൗ ത്്ിമ ന് രായമാ ലക്ഷ്ണമ്
അശ്രവീത്്
Page 178 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ്കുത് രുണയാഃ ് മ സൗമിയശ്ത് മുനി രയ
യന്നാ൭നുകമ്പയത് ൧൧
ഇത്ി ത്ൗ രുരുഷ വയാശ്കൗ മശ്ന്തയിത്വാ മനസവിനൗ
ത ജക്ത്
മ ു രത്ീമ്
സീത്ാമ് ഏവാ൭ശ്കത്ഃ ശ്കുത്വാ കാളിമ്ീമ്
ന
൧൨
ത രീശ്ക യശ്സായത്ാ
അത്ാ൭൭സാത്യായ ത്ു കാളിമ്ീമ്
വഹാമ് നത്ീമ്
ചിന്താ മാ൭൭യരത്ിയര സയരവ നത്ീ ജല ത്ിത്ീര്ഷവ: ൧൩
ര
ത്ൗ കാഷ്ട സമ്ാടമ്
അയത്ാ ചശ്കത്ുഃ സുമഹാ പ്ലവമ്
രുവഷ്:ര വവമ്:ശ സമാ്ീത രമ്
ണ ഉരീവര ശ്ച
സമാശ്വുത്മ് ൧൪
ത്യത്ാ യവത്സ രാകാ ശ്ച ജമ്പൂ രാകാ ശ്ച വീരയവാന്
മ
ചകാര ലക്ഷ്ണ
ശ്ചിത്തവാ സീത്ായാഃ സുക മാനസമ് ൧൫
ത്ശ്ത് ശ്രിയമ് ഇവാ ചിന്തയാമ് രായമാ ത്ാരരത്ിഃ ശ്രിയാമ്
ഈഷ ത്സേജ്ജമാനാമ് ത്ാമ് അത്യാ൭൭യരാരയത് പ്ലവമ്
൧൬
രായര്രവ ച ത്ശ്ത് വവയത്ഹയാ വസയന രൂഷണാനി ച
പ്ലയവ കടിന കാജമ് ച രാമ ശ്ചയശ്ക സഹാ൭൭യുവത്: ൧൭
ര
ആയരാരയ ശ്രത്മമ് സീത്ാമ് സമ്ാടമ്
ശ്രത്ി ശ്കുഹയ ത്ൗ
ത്ത്: ശ്രയത്രത്ു രയ ത്തൗ വീരൗ ത്രരത്ാ൭൭ത്മജൗ ൧൮
ത
കാളിമ്ീത മത്യമ് ആയാത്ാ സീത്ാ യത്വനാ മ൭വമ്ത്
സവ്ിത യത്വി ത്രാമി ത്വാ രാരയയ യേ രത്ിര് ശ്വത്മ്
൧൯
യയക്ഷയ ത്വാമ് യകാ സഹയശ്സണ സുരാ കട രയത്ന ച
സവ്ിത ശ്രത്യാ൭൭കയത് രായമ രുരീമ് ഇക്ഷവാകു
രാലിത്ാമ് ൨0
ത അത് സീത്ാ ത്ു യാചമാനാ ശ്കുത്ാമ്ലി:
ജ
കാളിമ്ീമ്
ത്ീര യമവാ൭രി സശ്മ്പാപ്ാത ത്ക്ഷിണമ് വര വരിനീ
൨൧
ണ
ശ
ത്ത്ഃ പ്ലയവന അമ്ുമത്ീമ്
രീശ്കകാമ് ഊരിമ മാലിനീമ്
ത രയമുനാമ് നത്ീമ്
ത്ീരവജ രഹുരി
ശ്രവുവക്ഷഃ സയമ്രു
പ
൨൨
ത യ യമുനാ വനാത്്
യത് ത്ീരാഃ
ണ പ്ലവമ് ഉശ്ത്സുജയ ശ്ര്ാ
രയാമമ് നയയശ്കാത്മ് ആയസത്ുഃ രീത്ലമ് ഹരിത് ച്ചത്മ്
൨൩
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അയയാത്യ കാമ്:ട
നയയശ്കാത്മ് ത്മുരാകമയ വവയത്ഹീ വാകയ മശ്രവീത്്
൨൪
നമയ് ത ്ുത മഹാ ശ്വുക്ഷ രാരയയ യേ രത്ിര് ശ്വത്മ്
കൗസലയാമ് വചവ രയരയയമ് സുമിശ്ത്ാമ് ച യരസവിനീമ്
ജ
പ ിമ്
ഇത്ി സീത്ാ അമ്ലിമ്
ശ്കുത്വാ രരയകച്ചത്് വന്ത്
൨൫
ത അനിമ്ിത്ാമ്
ത
അവയലാകയ ത്ത് സ്സീത്ാമ് അയാചമ്ീമ്
മ
ത്യിത്ാമ് ച വിയത്യാമ് ച രായമാ ലക്ഷ്ണ
മശ്രവീത്് ൨൬
സീത്ാ മാ൭൭ത്ായ കച്ചത്വമ് അശ്കയത്ാ രരത്ാ൭ശ്കജ
ശ്രുഷ്ടയത്ാ൭ഹമ് കമിഷയാമി സായുയത്ാ ത്വിരത്ാമ് വര
൨൭
പ വാ ജനകാ൭൭ത്മജാ
യത്ി യത്് രലമ് ശ്രാരയയത്
രുഷ്മ്
ത
ത് ത്തത്് ശ്രത്ത്യാ വവയത്ഹയാ യശ്ത്ാ൭സയാ രമയത് മന:
൨൮
കച്ചയത്ാ ്ുത ത്യയാ രയത്യ
രരൂവ ജനകാ൭൭ത്മജാ
മ
ര
മത്മ്യയാ
രത്യ
കത്ാ രുരാ നാക വത്ൂ രിവ ൨൯
മ
മ ലത്ാമ് വാ രുഷ് പ രാലിനീമ്
ഏവകകമ് രാത്രമ് കുല്മ്
അശ്ത്ുഷ്ട രൂരവാ രരയന്തീ രാമമ് രശ്രച്ച സാ൭രലാ ൩0
രമണീയാന് രഹു വിത്ാന് രാത്രാന് കുസുയമാത്ട
ര ാന്
മ
സീത്ാ വചന സശ്മപ് ത ആനയാ മാസ ലക്ഷ്ണ:
൩൧
വിചിശ്ത് വാലുക ജലാമ് ഹമ് സ സാരസ നാത്ിത്ാമ്
രയമ ജനക രാജ സയ ത്ത്ാ യശ്രക്ഷയ സുത്ാ നത്ീമ് ൩൨
മ
യശ്കാര മാശ്ത്മ് ത്യത്ാ കത്വാ ശ്രാത്രൗ രാമ ലക്ഷ്ണൗ
രഹൂന് യമത്യാന് ശ്മുകാന് ഹത്വാ യചരത്ുര് യമുനാ വയന
൩൩
വിശ്ഹുത്യ യത് രര്ഹിണ രൂക നാത്ിയത്
രുയര വയന വാരണ വാനരാ യുയത്
സമമ് നത്ീ വശ്രമ് ഉയരത്യ സമ്മത്മ്
നിവാസ മാ൭൭ജക്ുമ : അത്ീന ത്രനാ:
൩൪
ശ
ച
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട രമ് ച രമ്ാര
സ്സര:ര
ച
ഷട് രമ്ാശ
സ്സര്:ക
ത അനന്തരമ്
അത് രാശ്ത്യാമ് വയത്ീത്ായാമ് അവസുപ്മ്
മ
ശ്രയരാത്യാ മാസ രവന രക്ഷ്
ണമ്
രകു നന്തനഃ ൧
ല
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സൗമിയശ്ത് ശ്രുണു വനയാനാമ് വല്ുര വയാഹരത്ാമ് സവനമ്
ത ന സയ രരമ്ര
ത ൨
സശ്മ്പത്ിഷ്ടാമയഹ കാലഃ ശ്ര്ാ
മ
സ സുപ്ഃത സമയയ ശ്രാശ്ത്ാ ലക്ഷ്ണഃ
ശ്രത്ിയരാത്ിത്ഃ
ജഹൗ നിശ്ത്ാമ് ച ത്ശ്ന്തീമ് ച ശ്രസക്തമ് ച രത്ി ശ്രമമ് ൩
ത്ത് ഉത്തായ യത് സയരവ ശ്്ുപ ഷ്ടവാ നത്യാഃ രിവമ് ജലമ്
രന്താനമ് രുഷിയണാത്തിഷ്ടമ് ചിശ്ത്കൂട സയ ത്മ് യയുഃ ൪
ത്ത്ഃ സശ്മ്പ്ിത ത്ഃ കായല രാമഃ സൗമിശ്ത്ിണാ സഹ
സീത്ാമ് കമല രശ്ത്ാക്ഷീമ് ഇത്മ് വചനമ് അശ്രവീത്് ൫
ത
പ
ആത്ീപ്ാന്
ഇവ വവയത്ഹി സരവത്ഃ രുഷ്ിത്ാന്
നകാന്
ശ
വസവഃ രുവഷ്ഃപ കിമ്ുകാന്
രരയ മാലിനഃ
രിരിരാ൭ത്യയയ ൬
രരയ രല്ലാത്കാന് രുല്ലാ ന്നവര: അനുര യസവിത്ാന്
രല രവശ്ത്: അവനത്ാന് നൂനമ് രക്ഷയാമി ജീവിത്ുമ് ൭
മ
രരയ യശ്ത്ാണ ശ്രമാണാനി ലമ്പമാനാനി ലക്ഷ്ണ
മത്ൂനി മത്ുകാരീരിഃ സശ്മ്പുത്ാനി നയക നയക ൮
ത ് രികീ ശ്രത്ി കൂജത്ി
ഏഷ യശ്കാരത്ി നത്യൂഹ ്മ
ത സമ്യട
ര ൯
രമണീയയ വയനായത്തയര രുഷ് പ സമ്്ര
ര
മാത്മ് ര യൂത്ാ൭നുശ്സുത്മ് രക്ഷി സമ്ാ൭നുനാത്ിത്മ്
ചിശ്ത്കൂടമ് ഇമമ് രരയ ശ്രശ്വുത്ത രികരമ് കിരിമ് ൧0
സമ രൂമി ത്യല യരയമയ ശ്ത്ുവമ: രഹുരി: ആശ്വുയത്
രുയണയ രമ്സയാമയഹ ത്ാത് ചിശ്ത്കൂട സയ കാനയന ൧൧
ത രാത് ചായരണ കച്ചന്തൗ സഹ സീത്യാ
ത്ത് ്ൗ
രമയമ് ആയസത്ത്ുഃ വരലമ് ചിശ്ത്കൂടമ് മയനാരമമ് ൧൨
ത്മ് ത്ു രരവത്മ് ആസാത്യ നാനാ രക്ഷി കണാ യുത്മ്
രഹു മൂല രലമ് രമയമ് സമ്പന്നമ് സരയസാത്കമ് ൧൩
മയനാേമ് അയമ് കിരി: സൗമയ നാനാ ശ്ത്ുമ ലത്ാ യുത്:
രഹു മൂല രയലാ രമയ: സവാജീവ: ശ്രത്ിരാത്ി യമ ൧൪
മുനയ ശ്ച മഹാത്മായനാ വസമ് ത്യ്ിമ ന് രിയലാച്ചയയ
അയമ് വായസാ രയവത്് ത്ാവത്് അശ്ത് സൗമയ രയമമഹി ൧൫
മ
ജ
ഇത്ി സീത്ാ ച രാമ ശ്ച ലക്ഷ്ണ
ശ്ച ശ്കുത്ാമ്ലി:
അരികമയാ൭൭ശ്രമമ് സയരവ വാല്ീമ കിമ് അരിവാത്യന്
൧൬
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്ാന് മഹര്ഷി: ശ്രമുത്ിത്: രൂജയാ മാസ ത്രവിത്്
മ
ആസയത്ാമ് ഇത്ി ച ഉവാച സവാകത്മ് ത്ു നിയവത്യ ച ൧൭
മ
ത്യത്ാ൭ശ്രവീന് മഹാ രാഹു രക്ഷ്
ണമ്
ല
മ
ലക്ഷ്ണാ൭ശ്കജ:
സ നിയവത്യ യത്ാ നയായമ് ആത്മാനമ് രുഷയയ ശ്രരു: ൧൮
മ
ലക്ഷ്ണാ൭൭നയ
ത്ാരൂണി ശ്ത്ുടാനി ച വരാണി ച
കുരുഷവാ൭൭വസത്മ് സൗമയ വായസ യമ൭രിരത്മ് മനഃ ൧൯
ത്സയ ത് ത്വചനമ് ശ്രുത്വാ സൗമിശ്ത്ി: വിവിത്ാന് ശ്ത്ുമാന്
ത ൨0
ആജഹാര ത്ത് ശ്ചയശ്ക രര ണ രാലാമ് അരിമ്മ
ത്ാമ് നിഷ്ടിത്ാമ് രത്ത കടാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രാമ: സുത്രനാമ്
ശ
രുശ്രൂഷമാണമ് ഏകാ൭ശ്കമ് ഇത്മ് വചനമ് അശ്രവീത്് ൨൧
സ ആശ്ഹുത്യ രാലാമ് യക്ഷയാമയഹ
ഐയണയമ് മാമ്മ്
വയമ്
കരവയമ്
വാ്ുത രമനമ് സൗമിയശ്ത് ചിര ജീവിരി: ൨൨
ത
മ
ശ്മുകമ് ഹത്വാ൭൭നയ ക്ഷിശ്രമ് ലക്ഷ്യണഹ
രുയരക്ഷണ:
മ
കരവയ:
രാശ്് ത ശ്ത്ുയഷ്ടാ ഹി വിത്ി ത്രമ൭നു്
ര
ത
മ
൨൩
മ
ശ്രാത്ു രവചന മാോയ ലക്ഷ്ണ:
രരവീര ഹാ
ചകാര സ യയത്ാക്തമ് ച ത്മ് രാമ: രുന രശ്രവീത്് ൨൪
ഐയണയമ് ശ്രരയസവ ഏത്ത്് രാലാമ് യക്ഷയാമയഹ വയമ്
ത്വര സൗമയ മുഹൂയരാ൭യമ്
ശ്ത്ുവ ശ്ച ത്ിവയസാ
ത
രയ൭യമ് ൨൫
മ
സ ലക്ഷ്ണഃ
ശ്കുഷ് ണ ശ്മുകമ് ഹത്വാ യമത്യമ്
ശ്രത്ാരവാന്
അത് ചിയക്ഷര സൗമിശ്ത്ിഃ സമിയത്ത ജാത്യവത്സി ൨൬
ത
ത്മ് ത്ു രകവമ് സമാ൭൭ോയ നിഷ്ടപ്മ്
ചിന്നയരാണിത്മ്
മ
ലക്ഷ്ണഃ
രുരുഷ വയാശ്കമ് അത് രാകവമ് അശ്രവീത്് ൨൭
ത ൭0ക: ശ്രുത്ഃ ശ്കുഷ് ണ ശ്മുയകാ
അയമ് ശ്കുഷ്ഃണ സമ്ാ
യത്ാ
ര
യത്വത്ാ യത്വ സമ്ാര
യജസവ കുരയലാ ഹയ൭സി ൨൮
ന ത്വാ ത്ു നിയയത്ാ കുണവാന് ജരയ യകാവിത്ഃ
രാമഃ ്ാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ര
ത
സശ്മ്യഹണ
ആകയരാത്് സരവാന് മശ്മ്ാന്
സശ്ത്ാ൭വസാനികാന് ൨൯
ഇഷ്ടവാ യത്വ കണാന് സരവാന് വിയവരാ൭൭വസത്മ് രുചി:
രരൂവ ച മയനാഹ്ലായത്ാ രാമ സയാ൭൭മിത് യത്ജസ: ൩0
ണ യമവ ച
വവരയയത്വ രലിമ് ശ്കുത്വാ രൗശ്ത്മ് വവഷ്വ
ശ നീയാനി മമ്ളാനി
ര
വാ്ുത സമ്മ
ശ്രവരയന്
൩൧
ത
ന ത്വാ നത്യാമ് യത്ാ വിത്ി
ജരമ് ച നയായത്: ശ്കുത്വാ ്ാ
ശ
രാര സമ്മനമ്
രാമ ശ്ചകാര രലിമ് ഉത്തമമ് ൩൨
ത വിത്ാനാനി വചത്യാ നയാ൭൭യത്നാനി ച
യവത്ി ്ല
ത രയാ മാസ രാകവ: ൩൩
ആശ്രമ സയാ൭നുരൂരാണി ്ാ
വവനയ: മാവല: രവല: മൂവല: രവകവ: മാവമ്:സ യത്ാ
വിത്ി
അത്ിപ : ജവര ശ്ച യവയത്ാവക്ത: ത്വര പ ശ്ച സമിത്്
കുവര: ൩൪
ത്ൗ ത്രയിത്വാ
രൂത്ാനി രാകവൗ സഹ സീത്യാ
പ
ത്ത്ാ വിവിരുത്ു ോലാമ് സു രുരാമ് രുര ലക്ഷണൗ ൩൫
ത്ാമ് ശ്വുക്ഷ രര ണ ച്ചത്നാമ് മയനാോമ്
യത്ാ ശ്രയത്രമ് സുശ്കുത്ാമ് നിവാത്ാമ്
വാസായ സയരവ വിവിരുഃ സയമത്ാഃ
സരാമ് യത്ാ യത്വ കണാഃ സുത്രാമ്
മ ൩൬
ര
അയനക നാനാ ശ്മുക രക്ഷി സമ്ുയല
ത വക ശ്രുവമ
വിചിശ്ത് രുഷ് പ ്ര
രയുയത്
ത
വയനാത്തയമ വയാള ശ്മുകാ൭നു നാത്ിയത്
ത്ത്ാ വിജശ്ഹുഃ സുസുകമ് ജിയത്ശ്ന്തിയാഃ ൩൭
സുരമയമ് ആസാത്യ ത്ു ചിശ്ത്കൂടമ്
നത്ീമ് ച ത്ാമ് മാലയവത്ീമ് സുത്ീരാമ്
ത
നനന്ത ശ്ഹുഷ്ടാ ശ്മുക രക്ഷി ജുഷ്ടാമ്
ജഹൗ ച ത്ുഃകമ് രുര വിശ്രവാസാത്് ൩൮
ച
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഷട് രമ്ാര
സ്സര:ര
ച
സപ് ത രമ്ാശ
സ്സര്:ക
കത്യിത്വാ സുത്ുഃകാരഃത സുമയശ്ന്തണ ചിരമ് സഹ
രായമ ത്ക്ഷിണ കൂല യ് ത ജകാമ സവ ശ്കുഹമ് കുഹഃ ൧
രരത്വാജാ൭രി കമനമ് ശ്രയായക ച സഹാസനമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ആ കിയര രമനമ്
യത്ഷാമ് ത്ശ്ത് വ്:ത ഉരലക്ഷിത്മ് ൨
ര
അനുോത്ഃ സുമയശ്ന്താ൭ത് യയാജയിത്വാ
ഹയയാത്തമാന്
അയയാത്യാമ് ഏവ നകരീമ് ശ്രയയൗ കാട ത്ുരനാഃ
൩
മ
സ വനാനി സുകന്തീനി സരിത് ശ്ച സരാമ്ിസ ച
രരയന് അത്ി യയൗ രീശ്കമ് ശ്കാമാണി നകരാണി ച ൪
ത്ത്ഃ സായാ൭ഹ്ന സമയയ ശ്ത്ുത്ീയയ൭ഹനി സാരത്ിഃ
അയയാത്യാമ് സ മ൭നുശ്രാരയ നിരാ൭൭നന്താമ് ത്ത്ര ശ ഹ
൫
ത
സ രൂനയാമ് ഇവ നിേപ്ാമ്
ശ്ത്ുഷ്ടവാ രരമ ത്ുരനാഃ
മ
സുമശ്ന്ത ശ്ചിന്തയാ മാസ യരാക യവക സമാഹത്ഃ ൬
കച്ചി ന്ന സ കജാ സാ൭രവാ സ ജനാ സജനാ൭ത്ിരാ
ത
രാമ സമ്ാര
ത്ുഃയകന ത്ക്താ യരാകാ൭ക്ിന നാ രുരീ ൭
ഇത്ി ചിന്താരരഃ സൂയത്ാ വാജിരി േീശ്ക രാത്ിരി:
നകര ത്വാര മാസാത്യ ത്വരിത്ഃ ശ്രവിയവര ഹ ൮
സുമശ്ന്തമ് അരിയാന്തമ് ത്മ് രത്യരാ൭ത് സഹശ്സരഃ
കവ രാമ ഇത്ി ശ്രുച്ചന്തഃ സൂത്മ് അരയശ്ത്വന് നരാഃ ൯
യത്ഷാമ് രരമ് സ കങ്കായാമ് അഹമ് ആശ്രുച്ചയ രാകവമ്
അനുോയത്ാ നിശ്വുയത്താ൭്ിമ ത്ാരിയകണ
മ
മഹാത്മനാ ൧0
യത് ത്ീരാണ ഇത്ി വിോയ രാഷ് പ രൂര ണ മുകാ ജനാഃ
അയഹാ ത്ിക് ഇത്ി നിേവസയ ഹാ രായമത്ി ച ചുശ്കുരുഃ
൧൧
ത ാമ് ശ്രുമ്മ്
ത ശ്രുമ്മ്
ത ച ത്ിഷ്ടത്ാമ്
രുശ്രാവ ച വച യ്ഷ
ഹത്ാഃ ് മ കലു യയ യനഹ രരയാമ ഇത്ി രാകവമ് ൧൨
ത്ാന യേ വിവായഹഷു സമായജഷു മഹത്സു ച
ന ശ്ത്ക്ഷയാമഃ രുന രാത്ു
ത്ാരികമ്
രാമമ് അന്തരാ ൧൩
ജ
മ
കിമ് സമരമ്
ത ജനസയാ൭സയ കിമ് ശ്രിയമ് കിമ് സുകാവഹമ്
ഇത്ി രായമണ നകരമ് രിശ്ത്ുവത്് രരിരാലിത്മ് ൧൪
വാത്ാ൭യന കത്ാനാമ് ച ശ്്ീത ണാമ് അനവന്തരാ൭രണമ്
ത
രാമ യരാകാ൭രി ത്പ്ാനാമ്
രുശ്രാവ രരിയത്വനമ് ൧൫
സ രാജ മാര ര മയത്യന സുമശ്ന്തഃ രിഹിത്ാ൭൭നനഃ
ത ത്യവാര യയൗ ശ്കുഹമ് ൧൬
യശ്ത് രാജാ ത്രരത് ്യ
യസാ൭വത്ീരയ രത്ാ ച്ചീശ്കമ് രാജ യവശ് മ ശ്രവിരയ ച
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത
കക്ഷയാഃ സപ്ാ൭രിചശ്കാമ
മഹാജന സമാകുലാഃ ൧൭
ഹവര്മയ: വിമാവന: ശ്രാസാവത്: അയവക്ഷയ അത്
സമാകത്മ്
ഹാഹാകാര ശ്കുത്ാ നായരയാ രാമാ൭ത്രന
൧൮
ശ കരിത്ാ:
ശ
ആയവത്: വിമവല: യനവശ്ത്: അശ്രു യവക രരിപ്ലുവത്:
അയനയാനയ മരി വീക്ഷയമ് തവയക്തമ് ആരത്രാ
ത
ശ്്ിത യ: ൧൯
ത ്ത്
ത ഃ
ത്യത്ാ ത്രരത് ശ്്ീത ണാമ് ശ്രാസായത്രയ ്ത്
ത
പ
രാമ യരാകാ൭രി ത്പ്ാനാമ്
മന്തമ് രുശ്രാവ ജല്ിത്മ്
൨0
സഹ രായമണ നിരയായത്ാ വിനാ രാമമ് ഇഹാ൭൭കത്ഃ
സൂത്ഃ കിമ് നാമ കൗസലയാമ് യരാചന്തീമ്
ശ്രത്ിവക്ഷയത്ി ൨൧
യത്ാ ച മയനയ ത്ുരീവമ്
ഏവമ് ന സുകരമ് ശ്ത്ുവമ്
ജ
ആച്ചിത്യ രുയശ്ത് നിരയായത് കൗസലയാ യശ്ത് ജീവത്ി
൨൨
സത്യ രൂരമ് ത്ു ത് ത്വാകയമ് രാേഃ ശ്്ീത ണാമ്
നിരാമയന്
ത ഇവ യരായകന വിയവര സഹസാ ശ്കുഹമ് ൨൩
ശ്രത്ീപ്മ്
സ ശ്രവിരയാ൭ഷ്ടമീമ് കക്ഷയാമ് രാജാനമ് ത്ീനമ് ആത്ുരമ്
രുശ്ത് യരാക രരിത്യൂനമ് അരരയത്് രാണ്ടയര ശ്കുയഹ ൨൪
അരികമയ ത്മ് ആസീനമ് നയരശ്ന്തമ് അരിവാത്യ ച
സുമയശ്ന്താ രാമ വചനമ് യയത്ാക്തമ് ശ്രത്യയവത്യത്്
൨൫
സ ത്ൂഷ് ീണ മ് ഏവ ത്ശ്ച്ചുത്വാ രാജാ വിശ്രാന്ത യചത്നഃ
മൂരിയത്ാ
നയരത്ത്് രൂമൗ രാമ യരാകാ൭രി രീടിത്ഃ ൨൬
ച
ത്യത്ാ൭ന്തഃരുരമ് ആവിത്തമ് മൂരിയത്
ശ്രുത്ിവീ രത്ൗ
ച
ഉശ്ത്തുത്യ രാഹൂ ചുയശ്കാര ശ്നുരത്ൗ രത്ിയത് ക്ഷിത്ൗ
൨൭
സുമിശ്ത്യാ ത്ു സഹിത്ാ കൗസലയാ രത്ിത്മ് രത്ിമ്
ഉത്താരയാ മാസ ത്ത്ാ വചനമ് യചത്മ് അശ്രവീത്് ൨൮
ര കാരിണഃ
ഇമമ് ത്സയ മഹാരാക ത്ൂത്മ് ത്ുഷ്ര
ത ക്ാ
മ ന് ന ശ്രത്ിരാഷയസ ൨൯
വന വാസാത്് അനുശ്രാപ്മ്
അത്യ ഇമമ് അനയമ് ശ്കുത്വാ വയരശ്ത്രസി രാകവ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഉത്തിഷ്ട സുശ്കുത്മ് യത്൭്ുത യരായക ന സയാത്്
സഹായത്ാ ൩0
യത്വ യസയാ രയാ ശ്ത്ാമമ് നാ൭നുശ്രുച്ചസി സാരത്ിമ്
ത ശ്രത്ിരാഷയത്ാമ്
യനഹ ത്ിഷ്ടത്ി വകയകയീ വിശ്രപ്മ്
൩൧
സാ ത്യത്ാക്തവാ മഹാ രാജമ് കൗസലയാ യരാക ലാലസാ
ത്രണയാമ് നിരരാത്ാ൭൭രു രാഷ് പ വിപ്ലുത് രാഷിണീ ൩൨
ഏവമ് വിലരത്ീമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ കൗസലയാമ് രത്ിത്ാമ് രുവി
രത്ിമ് ചാ൭യവക്ഷയ ത്ാഃ സരവാഃ സ സവരമ് രുരുത്ുഃ
ശ്്ിത യഃ ൩൩
ത്ത് ് ത മന്തഃരുര നാത്മ് ഉത്തിത്മ്
ത ുണാ ശ്ച മാനവാഃ
സമീക്ഷയ ശ്വുത്താ ്ര
ശ്്ിത യ ശ്ച സരവാ രുരുത്ുഃ സമന്തത്ഃ
ര
രുരമ് ത്ത്ാസീത്് രുനര് ഏവ സമ്ുലമ്
൩൪
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട സപ് ത
ച
രമ്ാര
സ്സര:ര
ച
അഷ്ട രമ്ാശ
സ്സര്:ക
ത യത്ാ രാജാ യമാഹാത്് ശ്രത്യാകത്ഃ
ശ്രത്യാ൭൭രവയ്ാ
രുനഃ
അത്ാ൭൭ജുഹാവ ത്മ് സൂത്മ് രാമ ശ്വുത്താന്ത കാരണാത്് ൧
ജ രുര്ിത ത്മ്
അത് സൂയത്ാ മഹാ രാജമ് ശ്കുത്ാമ്ലി
ത ത്ുഃക യരാക സമനവിത്മ് ൨
രാമ യമവാ൭നുയരാചമ്മ്
ത മ്
ത നവ ശ്കഹമ് ഇവ ത്വിരമ്
ശ്വുത്തമ് രരമ സമ്പ്
ത ് ഇവ
വിനിേവസന്തമ് ത്യായന്തമ് അസവ്മ
കുഞ്ര
ജ മ് ൩
ത ൭ങ്കമ് സമുര്ിത ത്മ്
രാജാ ത്ു രജസാ സൂത്മ് ത്വ്ാ
അശ്രു രൂര ണ മുകമ് ത്ീനമ് ഉവാച രരമാ൭൭രവത്്
൪
ത
കവനു വത്സയത്ി ത്രാത്മാ
ശ്വുക്ഷ മൂലമ് ഉരാശ്രിത്ഃ
മ
യസാ൭ത്യന്ത സുകിത്ഃ സൂത് കിമ് അരിഷയത്ി രാകവഃ ൫
ത്ുഃക സയാ൭നുചിയത്ാ ത്ുഃകമ് സുമശ്മ് ത രയയനാചിത്:
രൂമി രാലാ൭൭ത്മയജാ രൂമൗ യരയത് കത്മ് അനാത്വത്് ൬
ജ
യമ് യാന്തമ് അനുയാന്തി ് മ രത്ാത്ി രത് കുമ്രാഃ
സ വത്സയത്ി കത്മ് രായമാ വിജനമ് വനമ് ആശ്രിത്ഃ ൭
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അയയാത്യ കാമ്:ട
വയാവള ശ്രുവക:
ആചരിത്മ് ശ്കുഷ് ണ സര പ
മ
നിയഷവിത്മ്
കത്മ് കുമാരൗ വവയത്ഹയാ സാരമ്
ത വനമ് ഉര്ിത ത്ൗ ൮
സുകുമാരയാ ത്രസവിനയാ സുമശ്ന്ത സഹ സീത്യാ
രാജ രുശ്ത്ൗ കത്മ് രാവത്: അവരുഹയ രത്ാത്് കത്ൗ ൯
സിത്താരഃത കലു സൂത് ത്വമ് യയന ശ്ത്ുഷ്ടൗ മമാ൭൭ത്മജൗ
വനാ൭ന്തമ് ശ്രവിരന്തൗ ത്ൗ അരവിനാ വിവ മന്തരമ് ൧0
മ
കിമ് ഉവാച വയചാ രാമഃ കിമ് ഉവാച ച ലക്ഷ്ണഃ
സുമശ്ന്ത വനമ് ആസാത്യ കിമ് ഉവാച ച വമത്ിലീ ൧൧
ആസിത്മ് രയിത്മ് രുക്തമ് സൂത് രാമ സയ കീരയ
ത
ജീവിഷയാമി അഹമ് ഏയത്ന യയാത്ി രിവ സാത്ുഷു ൧൨
ഇത്ി സൂയത്ാ നയരയശ്ന്തണ യചാത്ിത്ഃ സജ്ജമാനയാ
ത
ഉവാച വാചാ രാജാനമ് സ രാഷ് പ രരിരപ്യാ
൧൩
അശ്രവീന് മാമ് മഹാ രാജ ത്രമ്
മ ഏവാ൭നു രാലയന്
അഞ്ല
ജ ിമ് രാകവഃ ശ്കുത്വാ രിരസാ൭രി ശ്രണമയ ച ൧൪
സൂത് മത്വചനാ ത്തസയ ത്ാത് സയ വിത്ിത്ാ൭൭ത്മനഃ
രിരസാ വന്തനീയ സയ വന്തയൗ രാത്ൗ മഹാത്മനഃ ൧൫
സരവമ് അന്തഃരുരമ് വാചയമ് സൂത് മത്വചനാത്് ത്വയാ
ആയരാകയമ് അവിയരയഷണ യത്ാ൭ര്ഹമ് ചാ൭രിവാത്നമ്
൧൬
മാത്ാ ച മമ കൗസലയാ കുരലമ് ചാ൭രിവാത്നമ്
അശ്രമാത്മ് ച വക്തവയാ ശ്രൂയാവശ്ചവാ മിത്മ് വച: ൧൭
ത്ര മ നിത്യാ യത്ാ കാലമ് അക്നയാകാര രരാ രവ
യത്വി യത്വ സയ രാത്ൗ ച യത്വവത്് രരിരാലയ ൧൮
അരിമാനമ് ച മാനമ് ച ത്യക്തവാ വരസവ
മാശ്ത്ുഷു
ത
ആനുരാജാന മാരയാമ് ച വകയകയീ മമ്പ കാരയ ൧൯
കുമായര രരയത് ശ്വുത്തി രവരിത്വയാ
ച രാജവത്്
ത
മ ൨0
അര ത യജയഷ്ടാ ഹി രാജായനാ രാജ ത്രമ്
മ അനു്ര
രരത്ഃ കുരലമ് വായചയാ വായചയാ മത്വചയനന ച
സരവാ യസവവ യത്ാ നയായമ് ശ്വുത്തിമ് വര ത സവ
മാശ്ത്ുഷു ൨൧
വക്തവയ ശ്ച മഹാ രാഹു: ഇക്ഷവാകു കുല നന്തനഃ
ത രാജയ്മ
ത ് അനുരാലയ ൨൨
രിത്രമ് യൗവരാജയ യ്ാ
മ മ് വയവയരാരുത്:
അത്ിശ്കാന്ത വയാ രാജാ മാ വ്ന
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അയയാത്യ കാമ്:ട
കുമാര രായജയ ജീവ ത്വമ് ത്വസയ വാ൭൭ോ
ശ്രവരനാത്്
൨൩
ത
അശ്രവീച്ചാ൭രി മാമ് രൂയയാ ശ്രുരമ് അശ്രൂണി വരയന്
ത
മായത് വ മമ മാത്ാ യത് ശ്ത്ഷ്ടവയാ രുശ്ത് കരിനീ
൨൪
ത
ഇയത്യ വമ് മാമ് മഹാ രാജ ശ്രുവയന്നവ മഹായരാഃ
രായമാ രാജീവ ത്ാശ്മാ൭യക്ഷാ ശ്രുരമ് അശ്രൂ
ണയവരയത്്
൨൫
ത
മ
ര
ലക്ഷ്ണ
്ുത സുസശ്മ്ുയത്താ
നിേവസന് വാകയമ്
അശ്രവീത്്
യകനാ൭യമ് അരരായത്ന രാജ രുയശ്ത്ാ വിവാസിത്ഃ ൨൬
രാോ ത്ു കലു വകയകയ്യാ ലകു ത്വാ൭൭ശ്രിത്യ
രാസനമ്
ശ്കുത്മ് കാരയമ൭കാരയമ് വാ വയമ് യയനാ൭രി രീടിത്ാ: ൨൭
യത്ി ശ്രശ്വാജിയത്ാ രായമാ യലാര കാരണ കാരിത്മ്
ര
വര ത്ാന നിമിത്തമ് വാ സരവത്ാ ത്ുശ്ഷ്ുത്മ്
ശ്കുത്മ് ൨൮
ഇത്മ് ത്ാവത്് യത്ാ കാമമ് ഈരവര സയ ശ്കുയത് ശ്കുത്മ്
രാമ സയ ത്ു രരിത്യായക ന യഹത്ുമ് ഉരലക്ഷയയ ൨൯
ത വിരുത്തമ് രുത്തി ലാകവാത്്
അസമീക്ഷയ സമാരപ്മ്
ര
ജനയിഷയത്ി സയശ്മ്ാരമ്
രാകവ സയ വിവാസനമ് ൩0
അഹമ് ത്ാവന് മഹാ രായജ രിശ്ത്ുത്വമ് യനാരലക്ഷയയ
ശ്രാത്ാ രരാത ച രന്തു ശ്ച രിത്ാ ച മമ രാകവഃ ൩൧
സരവ യലാക ശ്രിയമ് ത്യക്തവാ സരവ യലാക ഹിയത് രത്മ്
സരവ യലായകാ൭നുരയജയത് കത്മ് ത്വാ൭യനന കരണാ
മ
൩൨
സരവ ശ്രജാ൭രിരാമമ് ഹി രാമമ് ശ്രശ്വാജയ ത്ാരികമ്
മ
സരവ യലാകമ് വിരുയത്യമമ് കത്മ് രാജാ രവിഷയസി ൩൩
ജാനകീ ത്ു മഹാ രാജ നിേവസന്തീ ത്രസവിനീ
രൂയത്ാരഹത് ചിയത്തവ വിഷ്ടിത്ാ വി്ിമ ത്ാ ്ിത ത്ാ ൩൪
അശ്ത്ുഷ്ട രൂരവ വയസനാ രാജ രുശ്ത്ീ യരസവിനീ
ച
യത്ന ത്ുഃയകന രുത്ത്ീ വനവ മാമ് കിമ്ിത്്
അശ്രവീത്് ൩൫
ഉത്വീക്ഷമാണാ രരാരമ്
മുയകന രരിരുഷയത്ാ
ത
പ മാമ് ശ്രയാന്തമ് ഉത്ീക്ഷയ സാ
മുയമാച സഹസാ രാഷ്മ്
൩൬
ത് വത്വ രായമാ൭ശ്രു മുകഃ ശ്കുത്ാഞ്ല
ജ ിഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
മ
്ിത യത്ാ൭രവ ല്ലക്ഷ്ണ
രാഹു രാലിത്ഃ
ത് വത്വ സീത്ാ രുത്ത്ീ ത്രസവിനീ
നിരീക്ഷയത് രാജ രത്മ് ത്വത്വ മാമ് ൩൭
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട അഷ്ട
ച
രമ്ാര
സ്സര:ര
ഏയകാന ഷഷ്ടിതമ സ്സര്:ക
ത ത്മ് സൂത്മ് സുമശ്മ്മ്
ത മശ്മ്ിത സത്തമമ്
(ഇത്ി ശ്രുവമ്മ്
ശ്രൂഹി യരഷമ് രുന രിത്ി രാജാ വചന മശ്രവീത്്
ത്സയ ത് ത്വചനമ് ശ്രുത്വാ സുമയശ്മ്ാത രാഷ് പ വിേര:
ത വി്ര
ത മ്
കത് യാ മാസ രൂയയാ൭രി രാമ സയമ്ര
ര ത്ാരിണൗ
ജടാ: ശ്കുത്വാ മഹാ രാജ ചീര വല്ല
ര ഉത്തീരയ ത്ൗ വീരൗ ശ്രയാകാ൭രി മുകൗ കത്ൗ
കമ്ാമ്
മ
ത
അശ്കയത്ാ ലക്ഷ്യണാ
യാത്: രാലയന് രകു നമ്നമ്
ത
ത
അനമ്രമ്
ച സീത്ാ൭ത് രാകയവാ രകു നമ്ന:
ത ാ കച്ചയത്ാ ശ്ത്ുഷ്ടവാ
ത്ാമ് ്ത്
ത ാ)
നിശ്വുയത്താ൭സ്മയവര ്ത്
മമ ത്ു അരവാ നിശ്വുത്തസയ ന ശ്രാവരന്ത
വര്ത്മനി
ത
ണ അശ്രു വിമുമ്യമ്
ച ാത രായമ സശ്മ്പ്ിത യത് വനമ്
ഉഷ്മ്
൧
ഉരാരയാമ് രാജ രുശ്ത്ാരയാമ് അത് ശ്കുത്വാ൭ഹമ്
അേലിമ്
ത യ ത്ത്തുഃകമ് അരി ത്ാരയന് ൨
ശ്ര്ിത യത്ാ രത്മ് ആ്ാ
കുയഹന സാരമ്
ത ത്വശ്ത്വ ്ിത യത്ാ൭്ിമ ത്ിവസാന്
രഹൂന്
ത
ആരയാ യത്ി മാമ് രാമഃ രുനഃ രപ്ാരയയത്്
ഇത്ി ൩
വിഷയയ യത് മഹാ രാജ രാമ വയസന കരിത്ാഃ
ശ
പ
അരി ശ്വുക്ഷാഃ രരിോനഃ സ രുഷ്ാങ്കുര
യകാരകാഃ ൪
ത
ഉരത്യപ്ാത്കാ
നത്യ: രലവലാനി സരാമ്ിസ ച
രരിരുഷ് ര രലാരാനി വനാനി ഉര വനാനി ച ൫
ന ച സരന്തി
സത്തവാനി വയാലാ ന ശ്രസരന്തി ച
പ
ര
രാമ യരാകാ൭രി രൂത്മ് ത്ന്നിഷ്ൂജമ്
അരവ ത്വനമ് ൬
ര രശ്ത്ാ ശ്ച നയരശ്ന്ത കലുയഷാത്കാഃ
ലീന രുഷ്ര
ത ത രത്മാഃ രത്മിയനയാ ലീന മീന വിഹമ്മാഃ
ര
സമ്പ്
൭
പ
ത ജാനി ച
ജലജാനി ച രുഷ്ാണി
മാലയാനി ്ല
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അയയാത്യ കാമ്:ട
നാ൭ത്യ രാ ന്തയ൭ല് പ കന്തീനി രലാനി ച യത്ാ രുരമ് ൮
അയശ്ത്ാ ത്യാനാനി രൂനയാനി ശ്രലീന വിഹകാനി ച
ന ചാ൭രിരാമാന് ആരാമാന് രരയാമി മനുജര്ഷര ൯
ശ്രവിരന്തമ് അയയാത്യാമ് മാമ് ന കശ്ചിത്് അരിനന്തത്ി
നരാ രാമമ് അരരയയന്താ നിേവസന്തി മുഹുര് മുഹുഃ ൧0
യത്വ രാജ രത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ വിനാ രാമമ് ഇഹാ൭കത്മ്
ത്ുഃകാത്് അശ്രു മുക: സയരവാ രാജ മാര ര കയത്ാ ജന: ൧൧
ഹവര്മയ: വിമാവനഃ ശ്രാസാവത്: അയവക്ഷയ രത്മ്
ആകത്മ്
ഹാഹാകാര ശ്കുത്ാ നായരയാ രാമാ൭ത്രന
൧൨
ശ കരിത്ാഃ
ശ
ആയവത് രവിമവല യരവശ്ത്:
അശ്രു യവക
ന
രരിപ്ലുവത്ഃ
അയനയാനയമ് അരിവീക്ഷയന്ത൭വയക്തമ് ആരത്രാഃ
ത
ശ്്ിത യഃ ൧൩
നാ൭മിശ്ത്ാണാമ് ന മിശ്ത്ാണാമ് ഉത്ാസീന ജനസയ ച
ച
അഹമ് ആരത്യാ
കമ്ിത്്
വിയരഷമ് ഉരലക്ഷയയ ൧൪
ത
ര
അശ്രശ്ഹുഷ്ട മനുഷയാ ച ത്ീന നാക ത്ുരമ്മാ
ആര ത സവര രരിോനാ വിനിേവസിത് നിസ്സവനാ ൧൫
നിരാ൭൭നന്താ മഹാരാജ രാമ ശ്രശ്വാജനാ൭൭ത്ുരാ
കൗസലയാ രുശ്ത് ഹീയനവ അയയാത്യാ ശ്രത്ിരാത്ി മാ ൧൬
സൂത് സയ വചനമ് ശ്രുത്വാ വാചാ രരമ ത്ീനയാ
പ
രായഷ്ാര
ഹത്യാ രാജാ ത്മ് സൂത്മ് ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൧൭
വകയകയ്യാ വിനിയുയക്തന രാരാ൭രിജന രാവയാ
മയാ ന മശ്ന്ത കുരവല ശ്രവുവത്തഃ സഹ സമരിത്മ്
ത
൧൮
ന സുശ്ഹുത്ിപ : ന ചാ൭൭മാവത്യ: മശ്ന്തയിത്വാ ച
വനകവമഃ
മയാ൭യമ് അരഃത സയമ്മാഹാത്് ശ്്ീത യഹയത്ാഃ സഹസാ
ശ്കുത്ഃ ൧൯
രവിത് വയത്യാ നൂനമ് ഇത്മ് വാ വയസനമ് മഹത്്
ത സൂത് യശ്ത്ുച്ചയാ ൨0
കുലസയാ൭സയ വിനാരായ ശ്രാപ്മ്
സൂത് യ ത്യ൭്ിത യത് കിമ്ിച േയാ ത്ു സുശ്കുത്മ് ശ്കുത്മ്
ത്വമ് ശ്രാരയാ൭൭രു മാമ് രാമമ് ശ്രാണാസ്സമ്ത്വരയന്തി
മാ0 ൨൧
Page 190 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
യത്യ ത്യാ൭രി മവമ വാോ നിവരയത്ു
രാകവമ്
ത
ന രക്ഷയാമി വിനാ രാമമ് മുഹൂരമ്
ത അരി ജീവിത്ുമ് ൨൨
അത് വാ൭രി മഹാ രാഹു രയത്ാ
ത്ൂരമ് രവിഷയത്ി
ര
മാമ് ഏവ രത്മ് ആയരാരയ രീശ്കമ് രാമായ ത്രയ
ശ ൨൩
മ
ശ്വുത്ത ത്മ്യശ്ഷ്ടാ മയഹഷവാസഃ കവാ൭സൗ ലക്ഷ്ണ
രൂരവജഃ
യത്ി ജീവാമി സായത്വനമ് രയരയയമ് സീത്യാ സഹ ൨൪
യലാഹിത്ാ൭ക്ഷമ് മഹാ രാഹുമ് ആമുക്ത മണി കുണ്ടലമ്
രാമമ് യത്ി ന രയരയയമ് കമിഷയാമി യമ ക്ഷയമ് ൨൫
അയത്ാ നു കിമ് ത്ുഃക ത്രമ് യയാ൭ഹമ് ഇക്ഷവാകു
നന്തനമ്
ത മ് ആരയന്നാ യനഹ രരയാമി രാകവമ് ൨൬
ഇമാമ് അവ്ാ
ഹാ രാമ രാമാനുജ ഹാ ഹാ വവയത്ഹി ത്രസവിനി
ന മാമ് ജാനീത് ത്ുഃയകന ശ്മിയമാണമ് അനാത്വത്് ൨൭
സ യത്ന രാജാ ത്ുഃയകന ശ്രുരമ് അരിത്
യചത്ന:
പ
പ
അവകാട സ്സുത്ുഷ്ാരമ്
യരാക സാകരമ൭ശ്രവീത്് ൨൮
രാമ യരാക മഹായരാക സ്സീത്ാ വിരഹ രാരക:
രവസിയത്ാരിമ മഹാവയരാത രാഷ് പ യരന ജലാവില: ൨൯
ത
രാഹു വിയക്ഷര മീനൗയകാ വിശ്കമ്ിത്
മഹാ സവന:
ശ്രകീര ണ യകര വരവാല: വകയകയീ രടരാ മുക: ൩0
മമാ൭ശ്രു യവക ശ്രരവ: കുപ്ാജ വാകയ മഹാ ശ്കഹ:
വര യവയലാ ശ്നുരമ്ാസ യാ രാമ ശ്രശ്വാജനാ യത്: ൩൧
ന ൭ഹമ് കൗസയലയ രാകവമ് വിനാ
യ്ിമ ന് രത് നിമയക്ാ
ത രാ ജീവത്ാ യത്വി മയാ൭യമ് യരാക സാകര: ൩൨
ത്ു്യ
അയരാരനമ് യയാ൭ഹമ് ഇഹാ൭ത്യ രാകവമ്
മ
ത്ിശ്ത്ുക്ഷമായണാ ന ലയര സലക്ഷ്ണമ്
ഇത്ീവ രാജാ വിലരന് മഹായരാഃ
രരാത് ത്ൂരമ്
൩൩
ണ രയയന സ മൂരിത്ഃ
ച
ഇത്ി വിലരത്ി രാരിയവ
ശ്രനയഷ്ട
ത
കരുണ ത്രമ് ത്വികുണമ് ച രാമ യഹയത്ാഃ
വചനമ് അനുനിരമയ ത്സയ യത്വീ
രയമ് അകമത്് രുനയരവ രാമ മാത്ാ ൩൪
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഏയകാന
ഷഷ്ടിത്മ സ്സര:ര
Page 191 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
ഷഷ്ടിതമ സ്സര്:ക
ത്യത്ാ രൂയത്ാര ശ്സുയഷ്ടവ യവരമാനാ രുനഃ രുനഃ
ത്രണയാമ് കത് സയത്തവവ കൗസലയാ സൂത്മ് അശ്രവീത്് ൧
മ
നയ മാമ് യശ്ത് കാകുത്സഃത സീത്ാ യശ്ത് ച ലക്ഷ്ണഃ
ത്ാന് വിനാ ക്ഷണ മരയ൭ശ്ത് ജീവിത്ുമ് യനാത്സയഹ
ഹയ൭ഹമ് ൨
നിവരയ
ത രത്മ് രീശ്കമ് ത്ണ്ടകാന് നയ മാമ് അരി
അത് ത്ാന് അനുകച്ചാമി കമിഷയാമി യമ ക്ഷയമ് ൩
രാഷ് പ യവയകാരഹത്യാ സ വാചാ സജ്ജമാനയാ
ഇത്മ് ആരവാസയന് യത്വീമ് സൂത്ഃ ശ്രാഞ്ല
ജ ി: അശ്രവീത്്
൪
ത്യജ യരാകമ് ച യമാഹമ് ച സശ്മ്പമമ് ത്ുഃകജമ് ത്ത്ാ
ത
വയവത്ൂയ ച സമ്ാരമ്
വയന വത്സയത്ി രാകവഃ ൫
മ
ലക്ഷ്ണ
ശ്ചാ൭രി രാമ സയ രാത്ൗ രരിചരന് വയന
ആരാത്യത്ി ത്രേഃ
രര യലാകമ് ജിയത്ശ്ന്തിയഃ ൬
മ
വിജയന൭രി വയന സീത്ാ വാസമ് ശ്രാരയ ശ്കുയഹഷവിവ
വിശ്സമ്പമ് ലരയത്൭രീത്ാ രായമ സന്നയ് ത മാനസാ ൭
ച
മ അരി
നാ൭സയാ വത്നയമ് ശ്കുത്മ് കിമ്ിത്്
സുസൂക്ഷ്മ്
ലക്ഷയയ
ഉചിയത്വ ശ്രവാസാനാമ് വവയത്ഹീ ശ്രത്ിരാത്ി മാ ൮
നകയരാരവനമ് കത്വാ യത്ാ ് മ രമയത് രുരാ
ത്വത്വ രമയത് സീത്ാ നിരയനഷു
വയനഷവ൭രി ൯
ജ
രായലവ രമയത് സീത്ാ രാല ചശ്ന്ത നിരാ൭൭നനാ
രാമാ രായമ ഹയത്ീനാ൭൭ത്മാ വിജയന൭രി വയന സത്ീ ൧0
ത ൭ത്ീനമ് ച ജീവിത്മ്
ത്ത്ത്
ര മ് ശ്ഹുത്യമ് ഹയ൭സയാ ്ത്
അയയാത്യാ൭രി രയവത്് ത്സയാ രാമ ഹീനാ ത്ത്ാ വനമ് ൧൧
രത്ി ശ്രുച്ചത്ി വവയത്ഹീ ശ്കാമാമ് ശ്ച നകരാണി ച
കത്ിമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ നത്ീനാമ് ച രാത്രാന് വിവിത്ാന് അരി
൧൨
മ
രാമമ് വാ ലക്ഷ്ണമ്
വാ൭രി ശ്രുഷ്ടവാ ജാനാത്ി ജാനകീ
ശ
അയയാത്യാ യശ്കാര മായശ്ത് ത്ു വിഹാര മിവ സശ്മ്ിത്ാ
൧൩
മ ാ മയ൭സയാ സ്സഹവസ യവാരജല്ിത്മ്
പ
ഇത് യമവ ്ര
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ
വകയകയീ സശ്മ്ിത്മ്
വാകയമ് യനത്ാനീമ് ശ്രത്ിരാത്ി മാ
൧൪
സ
ത്വമ്യിത്വാ
ത്ു ത് ത്വാകയമ് ശ്രമാത്ാ ത്ര
പ യുര
്ിത ത്മ്
ഹ്ലാത്നമ് വചനമ് സൂയത്ാ മത്ുര മശ്രവീത്് ൧൫
അത്വനാ വാത് യവയകന സശ്മ്പയമണാ൭൭ത്യരന ച
ന ഹി കച്ചത്ി വവയത്ഹയാ ശ്ചശ്ന്താമ്ുശ സശ്ത്ുരീ
ശ്രരാ ൧൬
സശ്ത്ുരമ് രത്രശ്ത് സയ രൂര ണ ചയശ്ന്താരമ ശ്രരമ്
വത്നമ് ത്ത്വത്ാനയായാ: വവയത്ഹയാ ന വികമ്പയത് ൧൭
അലക്ത രസ രക്താരൗ അലക്ത രസ വരിത്ൗ
ജ
അത്യാ൭രി ചരണൗ ത്സയാഃ രത്മ യകാര സമ ശ്രരൗ ൧൮
നൂരുയരാ ത്ുര ഷ്ട യഹയലവ യകലമ് കച്ചത്ി രാമിനീ
ഇത്ാനീമ് അരി വവയത്ഹീ ത്ശ്ത്ാകാ നയ് ത രൂഷണാ ൧൯
കജമ് വാ വീക്ഷയ സിമ്ഹമ് വാ വയാശ്കമ് വാ വനമ്
ആശ്രിത്ാ
ത
ശ
നാ൭൭ഹാരയത്ി സശ്മ്ാസമ്
രാഹൂ രാമ സയ സശ്മ്ിത്ാ
൨0
ത ചാ൭൭ത്മാ ന യരായചയാ നാ൭രി
ന യരാചയാ യ്ന
ജനാ൭ത്ിരഃ
ഇത്മ് ഹി ചരിത്മ് യലായക ശ്രത്ിഷ്ടാസയത്ി രാരവത്മ്
൨൧
വിത്ൂയ യരാകമ് രരിശ്ഹുഷ്ട മാനസാ
മഹര്ഷി യായത് രത്ി സുവയവ ്ിത ത്ാഃ
വയന രത്ാ വനയ രലാ൭രനാഃ രിത്ുഃ
രുരാമ് ശ്രത്ിോമ് രരിരാലയന്തി യത് ൨൨
ത്ത്ാ൭രി സൂയത്ന സു യുക്ത വാത്ിനാ
നിവാരയമാണാ സുത് യരാക കരിത്ാ
ശ
ന വചവ യത്വീ വിരരാമ കൂജിത്ാത്്
ശ്രിയയത്ി രുയശ്ത്ത്ി ച രാകയവത്ി ച ൨൩
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഷഷ്ടിത്മ
സ്സര:ര
ഏക ഷഷ്ടിതമ സ്സര്:ക
വനമ് കയത് ത്രരയര
രായമ രമയത്ാമ് വയര
മ
കൗസലയാ രുത്ത്ീ സവാ൭രാത രരാരമ്
ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൧
ത
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യത്യ൭രി ശ്ത്ിഷു യലായകഷു ശ്രത്ിത്മ് യത് മഹത്് യരഃ
സാനുയശ്കായരാ വത്ാനയ ശ്ച ശ്രിയവാത്ീ ച രാകവഃ ൨
കത്മ് നര വര യശ്രഷ്ട രുശ്ത്ൗ ത്ൗ സഹ സീത്യാ
ത്ുഃകിത്ൗ സുക സശ്മവുത്തൗ വയന ത്ുഃകമ് സഹിഷയത്ഃ ൩
സാ നൂനമ് ത്രുണീ രയാമാ സുകുമാരീ സുയകാചിത്ാ
ണ ച രീത്മ് ച വമത്ിലീ ശ്രസഹിഷയയത് ൪
കത്മ് ഉഷ്മ്
ശ
രുക്തവാ൭രനമ് വിരാലാക്ഷീ സൂര ത്മ്ാ൭നവിത്മ്
രുരമ്
വനയമ് വനവാരമ് ആഹാരമ് കത്മ്
സീയത്ാരയരാക്ഷയയത് ൫
കീത് വാത്ിശ്ത് നിയരാഷമ്
ശ്രുത്വാ രുരമ് അനിന്തിത്ാ
ര
ത
കത്മ് ശ്കവയാത് സിമ്ഹാനാമ് രപ്മ്
യശ്രാഷയത്യ൭യരാരനമ് ൬
ര
മയഹശ്ന്ത ത്വജ സമ്ാരഃ
കവനു യരയത് മഹാ രുജഃ
ര
രുജമ് രരിക സമ്ാരമ്
ഉരത്ായ മഹാ രലഃ ൭
രത്മ വരമ്
ണ സുയകരാന്തമ് രത്മ നിേവാസമ് ഉത്തമമ്
ര
കത്ാ ശ്ത്ക്ഷയാമി രാമ സയ വത്നമ് രുഷ്യരക്ഷണമ്
൮
ശ
വശ്ജ സാര മയമ് നൂനമ് ശ്ഹുത്യമ് യമ ന സമ്യഃ
അരരയന്തയാ ന ത്മ് യ വത്വ രലത്ീത്മ് സഹശ്സത്ാ ൯
ത
യത്തവയാ കരുണമ് കര മ വയയരാഹയ മമ രാമ്വാ:
ത : രരിത്ാവമ്ിത സുകാ൭ര്ഹാ: ശ്കുരണാ വയന ൧0
നിര്ാ
യത്ി രഞ്ച ത്യര വര്യഷ രാകവഃ രുന: ഏഷയത്ി
ജഹയാ ശ്ത്ാജയമ് ച യകാരമ് ച രരയത്
യനാരയരാക്ഷയയത് ൧൧
യരാജയമ്ിത കില ശ്രായത്ത യകചിത്് സവായനവ രാന്തവാന്
ത്ത്: രശ്ചാത്് സമീക്ഷയന്ത ശ്കുത് കാരയാ ത്വിജര്ഷരാന്
൧൨
ത്ശ്ത് യയ കുണവമ് ത ശ്ച വിത്വാമ് സ ശ്ച ത്വിജാത്യ:
ന രശ്ചാ യത്ത൭രിമനയയന്ത സുത്ാ മരി സുയരാരമാ: ൧൩
ത
ശ്രാഹ്മയണ ഷവ൭രി ശ്ത്ുയപ്ഷു
രശ്ചാത്് യരാക്തുമ്
ത്വിജര്ഷരാ:
നാ൭രയുവരത്ുമ് അലമ് ശ്രാോ ശ്േുമ് ര യച്ചത് മിവ
ര്ഷരാ: ൧൪
ഏവമ് കനീയസാ ശ്രാശ്ത്ാ രുക്തമ് രാജയമ് വിരാമ്പയത്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ്രാത്ാ യജയഷ്ടാ വരിഷ്ടാ ശ്ച കിമ൭രമ്
ത നാ൭വമമ്സയയത്
൧൫
ന രയരണാ൭൭ശ്ഹുത്മ് രക്ഷയമ് വയാശ്കഃ കാത്ിത്ുമ്
ഇച്ചത്ി
ഏവമ് ഏവ നര വയാശ്കഃ രര ലീടമ് ന മനയയത് ൧൬
ഹവിര: ആജയമ് രുയരാടാരാഃ കുരാ യൂരാ ശ്ച കാത്ിരാഃ
വനത്ാനി യാത്യാമാനി കുരവന്തി രുനര൭ത്വയര ൧൭
ത്ത്ാ ഹയാത്തമ് ഇത്മ് രാജയമ് ശ്ഹുത് സാരാമ് സുരാമ് ഇവ
നാ൭രിമന്തുമ് അലമ് രായമാ നഷ്ട യസാമമ് ഇവാ൭ത്വരമ്
൧൮
ര ഏത്ത്് അമര്ഷണ:
( ന യചമാമ് ത്ര്ഷണാ രാമ സ്സമ്ച്ച
ത മ൭രി സ ഹി ശ്കുത്ത േിവത് േവര:
ത്ാരയയ േമ്ര
ത മഹാ൭൭ത്മാ രിശ്ത്ു
ത്വമ് ത്ു യനാത്സയഹ ഹമ്ുമ്
കൗരവാത്്
സ യസാമാ൭ര ര ശ്കഹണമ് നര സത്ാരാ വിചിശ്ത്ിത്മ്
രാത്യയ യത്യാ ത്ിവമ് ശ്കുത്ത സ്സ ത്വാമ് ന
വയത്ിവരയത്
ത
ശ്രയക്ഷാരയയ ത്വാരയയ ത്വാ ഹിമവരല രത്ാ ചിത്ാമ് )
വനവമ് വിത്മ് അസത്ാ
ര രമ് രാകയവാ മര്ഷയിഷയത്ി
രലവാന് ഇവ രാരൂയലാ
വാലയത്ര് അവമരനമ്
൧൯
ത
ശ
വനത്സയ സഹിത്ാ യലാകാ രയമ് കുരയു രഹാ
ശ്മുയത്
മ
അത്രമ്
യലാകമ് ത്യരണ
യയാജയയത്്
മ ത്വിഹ ത്രാത്മാ
മ
മ
൨0
ച
നനവ സൗ കാമ്വന
രാവണ
രഹാ
വീയരയാ മഹാ രുജ:
പ
മ
യുകാമ് ത ഇവ രൂത്ാനി സാകരാ നാ൭രി നിരയഹത്്
൨൧
ത
സ ത്ാശ്ത്ുരഃ സിമ്ഹ രയലാ ശ്വുഷരാ൭യക്ഷാ നരര്ഷരഃ
സവയമ് ഏവ ഹത്ഃ രിശ്ത്ാ ജലയജനാ൭൭ത്മയജാ യത്ാ ൨൨
ത്വിജാത്ി ചരിയത്ാ ത്രഃമ രാശ്് ത ശ്ത്ുഷ്ടഃ സനാത്നഃ
യത്ി യത് ത്ര മ നിരയത് ത്വയാ രുയശ്ത് വിവാസിയത് ൨൩
കത്ി: ഏകാ രത്ി: നാരയാ: ത്വിത്ീയാ കത്ി: ആത്മജഃ
ശ്ത്ുത്ീയാ ോത്യയാ രാജന് ശ്ചത്ുരീത യനഹ വിത്യയത്
൨൪
ത്ശ്ത് ത്വമ് വചവ യമ നാ൭്ിത രാമ ശ്ച വനമ് ആശ്രിത്ഃ
ന വനമ് കന്തുമ് ഇച്ചാമി സരവത്ാ നിഹത്ാ ത്വയാ ൨൫
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഹത്മ് ത്വയാ രാജയമ് ഇത്മ് സ രാശ്ഷ്ടമ്
ത ാ൭ത്മാ സഹ മശ്ന്തിരി ശ്ച
ഹത് ്ത്
ഹത്ാ സരുശ്ത്ാ൭്ിമ ഹത്ാ ശ്ച രൗരാഃ
സുത് ശ്ച രാരയാ ച ത്വ ശ്രശ്ഹുഷ്ടൗ ൨൬
ശ
ഇമാമ് കിരമ് ത്ാരുണ രപ് ത സശ്മ്ിത്ാമ്
നിരമയ രാജാ൭രി മുയമാഹ ത്ുഃകിത്ഃ
ത്ത്ഃ സ യരാകമ് ശ്രവിയവര രാരിവഃ
ത
ര
ത ാ ്ര
മ ത്് ൨൭
സവ ത്ുശ്ഷ്ുത്മ്
ചാ൭രി രുന ്ത്
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഏക
ഷഷ്ടിത്മ സ്സര:ര
തവി ഷഷ്ടിതമ സ്സര്:ക
ഏവമ് ത്ു ശ്കുത്തയാ രാജാ രാമ മാശ്ത്ാ സയരാകയാ
ശ്രാവിത്ഃ രരുഷമ് വാകയമ് ചിന്തയാ മാസ ത്ുഃകിത്ഃ ൧
ത
ത
ചിമ്യിത്വാ
സ ച ശ്നുയരാ മുയമാഹ വയാകുയലശ്മ്ിയ:
ത ൨
അത് ത്ീയരണ
കായലന സമ്ോമ് ആര രരമ്ര:
ര
ണ ച നിേവസന്
സ സമ്ോ മുര ലവരയവ ത്ീര ര മുഷ്മ്
ത
കൗസലയാമ് രാര്രവയത്ാ ശ്ത്ുഷ്ടവാ രുന ശ്ചിമ്ാമ്
ഉരാകമത്് ൩
ര
ത്സയ ചിന്തയ മാനസയ ശ്രത്യരാത്് കര മ ത്ുശ്ഷ്ുത്മ്
യ ത്൭യനന ശ്കുത്മ് രൂരവമ് അോനാത്് രപ് ത യവത്ിനാ ൪
ത യരായകന രാമ യരായകന ച ശ്രരുഃ
അമനാ യ്ന
ത്വാരയാ മ൭രി മഹാ രാജ യോകാരയാമ് അനവത്രയത്
൫
ത്ഹയമാന ്ുത യരാകാരയാമ് കൗസലയാമ് ആഹ രൂരത്ിഃ
ജ
യവരമാന: അമ്ലിമ്
ശ്കുത്വാ ശ്രസാത്ാ൭ര ത മ൭വാങ്ുമ ക:
൬
ജ
ശ്രസാത്യയ ത്വാമ് കൗസയലയ രചിയത്ാ൭യമ് മയാ അമ്ലിഃ
വത്സലാ ചാ൭ശ്നുരമ്ാസ ച ത്വമ് ഹി നിത്യമ് രയരഷവ൭രി
൭
രരാത ത്ു കലു നാരീണാമ് കുണവാന് നിരുയണാ൭രി
വാ
ര
ത്രമ്
മ വിശ്മുരമാനാനാമ് ശ്രത്യക്ഷമ് യത്വി വത്വത്മ് ൮
സാ ത്വമ് ത്രരരാ
നിത്യമ് ശ്ത്ുഷ്ട യലാക രരാവര
മ
നാ൭ര്ഹയസ വിശ്രിയമ് വക്തുമ് ത്ുഃകിത്ാ൭രി സുത്ുഃകിത്മ്
൯
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്ത്വാകയമ് കരുണമ് രാേഃ ശ്രുത്വാ ത്ീന സയ രാഷിത്മ്
പ ശ്രണാളീവ നയവാത്കമ്
കൗസലയാ വയശ്സുജ ത്ാ
പ ഷ്മ്
൧0
സാ മൂര്ത്്നി രത്തവാ രുത്ത്ീ രാേഃ രത്മമ് ഇവാമ്൭ജലിമ്
ത ത്വരമാണാ൭ക്ഷരമ് വചഃ
സശ്മ്പമാത്് അശ്രവീത്് ശ്ത്്ാ
൧൧
ശ്രസീത് രിരസാ യായച രൂമൗ നിരത്ിത്ാ൭്ിമ യത്
യാചിത്ാ൭്ിമ ഹത്ാ യത്വ ഹന്തവയാ൭ഹമ് ന ഹി ത്വയാ
൧൨
വനഷാ ഹി സാ ശ്്ീത രവത്ി ശ്ലാകനീയയന ത്ീമത്ാ
ഉരയയാ: യലാകയയാ: വീര രത്യാ യാ സശ്മ്പസാത്യയത്
൧൩
ജാനാമി ത്രമ്
ത്വാമ് ജായന സത്യ വാത്ിനമ്
മ ത്രേ
മ
രുശ്ത് യരാകാ൭൭രയാ
ത്ത്തു മയാ കിമ് അരി രാഷിത്മ്
ത
൧൪
യരായകാ നാരയയത് വത്രയമ് യരായകാ നാരയയത്
ശ്രുത്മ്
യരായകാ നാരയയത് സരവമ് നാ്ിത യരാക സയമാ രിരുഃ
൧൫
ത :
രകയ ആരത്ിത് യസ്സാടുമ് ശ്രഹയരാ രിരു ഹ്ത്
മ
യസാടുമ് ആരത്ിത്ഃ യരാകഃ സുസൂയക്ഷ്ാ൭രി
ന
രകയയത് ൧൬
ത
ശ
( ത്രോ:
ശ്രുത്ി മയമ്ാ൭രി
ചിന്ന ത്രാ൭ര
മ
മ
ത സമ്യാ:
യ ത്യയാ വീര മുഹയമ്ിത യരാക സമ്മൂട യചത്സ: )
വന വാസായ രാമ സയ രഞ്ച രായശ്ത്ാ൭ത്യ കണയയത്
യഃ യരാക ഹത് ഹര്ഷായാഃ രഞ്ച വര്യഷാരയമാ മമ ൧൭
ത്മ് ഹി ചിന്തയ മാനായാഃ യരായകാ൭യമ് ശ്ഹുത്ി വരയത്
ത
നത്ീനാമ് ഇവ യവയകന സമുശ്ത് സലിലമ് മഹത്് ൧൮
ഏവമ് ഹി കത്യ ന്തയാ൭്ുത കൗസലയായാഃ രുരമ് വചഃ
മന്ത രശ്ിമ : അരൂത്് സുയരയാ രജനീ ചാ൭രയവരത്
ത ൧൯
അത് ശ്രഹ്ലാത്ിയത്ാ വാവകയ: യത്വയാ കൗസലയയാ
ശ്നുരഃ
യരായകന ച സമാശ്കായന്താ നിശ്ത്ായാ വരമ് ഏയിവാന്
൨0
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ത്വി
ഷഷ്ടിത്മ സ്സര:ര
പ്തി ഷഷ്ടിതമ സ്സര്:ക
ശ്രത്ിരുയത്താ മുഹൂയരന
ത യരായകാരഹത് യചത്നഃ
അത് രാജാ ത്രരത്ഃ സ ചിന്താമ് അരയരത്യത് ൧
മ
രാമ ലക്ഷ്ണയയാ
വശ്ചവ വിവാസാ ത്വാസയവാരമമ്
ത ് ത്മഃ സൂരയമ് ഇവാ സുരമ് ൨
ആവിയവയരാരസര ര ്മ
സ രായരയ നിരയത്
രായമ കൗസലയാമ് യകാസയലരവര:
ര
ര ശ്്ുമ ത്വാ ത്ുശ്ഷ്ുത്
ര
വിവക്ഷു രസിത്ാരാമ്ാമ്
മാത്മന:
൩
സ രാജാ രജനീമ് ഷഷ്ടീമ് രായമ ശ്രശ്വാജിയത് വനമ്
മ ന് ത്ുശ്ഷ്ുത്മ്
ര
അര ത രായശ്ത് ത്രരത്ഃ സമ്്ര
ശ്കുത്മ് ൪
ര
സ രാജാ രുശ്ത് യരാകാ൭൭ര:ത ശ്്ുമ ത്വാ ത്ുശ്ഷ്ുത്
മാത്മന:
കൗസലയാമ് രുശ്ത് യരാകാ൭രാമ്
ത ഇത്മ് വചനമ് അശ്രവീത്്
൫
യത്ാ൭൭ചരത്ി കലയാണി രുരമ് വാ യത്ി വാ൭രുരമ്
ത്ത്് ഏവ ലരയത് രയശ്ത് കരാത കരജമ്
ആത്മനഃ ൬
മ
കുരു ലാകവമ് അരാനാമ്
ആരയമ്പ കരണാമ്
രലമ്
ത
മ
യത്ാഷമ് വാ യയാ ന ജാനാത്ി സ രാല ഇത്ി യഹാചയയത് ൭
ച
കശ്ചിത്് ആശ്മവണമ് ചിത്തവാ രലാരാമ് ശ്ച നിഷിമ്ത്ി
പ ശ്ത്ുഷ്ടവാ രയല ശ്കുത്ുന ഃ സ യരാചത്ി രലാകയമ
രുഷ്മ്
൮
അവിോയ രലമ് യയാ ഹി കരയത്വ
വാ൭നുത്ാവത്ി
മ
ശ
സ യരായചത്് രല യവളായാമ് യത്ാ കിമ്ുക
യസചക: ൯
യസാ൭ഹമ് ആശ്മവണമ് ചിത്തവാ രലാരാമ് ശ്ച
നയയഷചയമ്
രാമമ് രലാകയമ ത്യക്തവാ രശ്ചാത്് യരാചാമി ത്ുരത്ിഃ
൧0
മ
ത കൗസയലയ കുമായരണ ത്നുഷ്ത്ാ
മ
ലപ് ത രയപ്ന
കുമാരഃ രപ് ത യവത്ീത്ി മയാ രാരമ് ഇത്മ് ശ്കുത്മ് ൧൧
ത യത്വി ത്ുഃകമ് സവയമ്
ത്ത്് ഇത്മ് യമ൭നുസശ്മ്പാപ്മ്
ശ്കുത്മ്
സയമ്മാഹാത്് ഇഹ രായലന യത്ാ സയാത്് രക്ഷിത്മ് വിഷമ്
൧൨
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യത്ാ൭നയ: രുരുഷ: കശ്ചിത്് രലാവര: യമാഹിയത്ാ രയവത്്
ഏവമ് മമാ൭രയവിോത്മ് രപ് ത യവത്യമ൭യമ് രലമ് ൧൩
യത്വി അനൂടാ ത്വമ് അരയവാ യുവ രായജാ രവാ മയഹമ്
ത്ത്ഃ ശ്രാശ്വുട൭നുശ്രാപ്ാത മത് കാമ വിവരിനീ
൧൪
ത
ത ത്
ശ
ഉരാസയ ഹി രസാന് രൗമാമ് ്ര
് വാ ച ജകത്് അമ്ുരിഃ
രയരത്ാ൭൭ചരിത്ാമ് രീമാമ് രവി: ആവിരയത് ത്ിരമ് ൧൫
ണ അന്തരയത്
ഉഷ്മ്
സത്യഃ ്ിന ക്താ ത്ശ്ത്ുരിയര കനാഃ
ത
ത്യത്ാ ജശ്ഹുഷിയര സയരവ യരക സാരങ്ക രര്ഹിണഃ ൧൬
ന ത്ാ: ശ്കുശ്ച്ചാ ത്ിവ
േിന്ന രയക്ഷാത്തരാ ്ാ
രത്ശ്ത്ിണ:
ശ്വുഷ്ടി വാത്ാവ ത്ൂത്ാശ്കാന് രാത്രാന് അരിയരത്ിയര ൧൭
രത്ിയത്നാ൭മ്പസാ ചന്നഃ രത്മായനന ചാ൭സശ്കുത്്
ത യ രാരി രിവാ൭ചലഃ ൧൮
ആരരൗ മത്ത സാരങ്ക യ്ാ
ട
രാമ്ുരാ൭രുണ
വരാനി
യശ്സാത്ാമ്ിസ വിമലാ നയ൭രി
ണ
മ നി രുജമ് ര വത്് ൧൯
സുശ്സുവു രിരി
ത്ാത്ുരയ: സര്ാ
ര
( ആകുലാ൭രുണ യത്ായാനി യശ്സാത്ാമ്ിസ വിമലാ നയ൭രി
ഉോര ര ജല വാഹീനി രരൂവു രല
ജ ത്ാകയമ )
മ
ത്്ിമ ന്നത്ി സുയക കായല ത്നുഷ്ാന്
ഇഷുമാന് രത്ീ
ര ഃപ സരയൂമ് അനവകാമ് നത്ീമ് ൨0
വയായാമ ശ്കുത് സമ്ല്
നിരായന മഹിഷമ് രാശ്ത്ൗ കജമ് വാ൭രയാകത്മ് നത്ീമ്
അനയമ് വാ രവാരത്മ് കമ്ിച ജ്ജികാമ്ു:സ അജിയത്ശ്ന്തിയഃ
൨൧
( ത്്ിമ ന് ്ശ്ത ത്ാ൭ഹമ് ഏകായന്ത രാശ്ത്ൗ വിശ്വുത്
കാരുക:
മ
ത്ശ്ത് അഹമ് സശ്മവുത്മ് വനയമ് ഹത്വാമ് ്ീത ര മാകത്മ്
സ രപ്മ്
ത
അനയമ് ചാ൭രി ശ്മുകമ് ഹിശ്മ്മ്
ശ്രുത്വാ൭രയുരാകത്മ് )
അത്ാ൭ന്തകായര ത്ു അശ്രൗഷമ് ജയല കുമ്പ സയ രൂരയത്ഃ
അചക്ഷുര് വിഷയയ യകാഷമ് വാരണ യസയവ നരത്ഃ
൨൨
ത
ത ആരീ വിയഷാ രമമ്
ത്യത്ാ൭ഹമ് രരമ് ഉശ്ത്തുത്യ ത്ീപ്മ്
ത
രപ്ശ്മ്പത്ി
കജ യശ്രപ്ു:സ അരിലക്ഷയ ത്വരാത്യമ് ൨൩
ച നിരിത്മ് രാണമ് അഹമ് ആരീ വിയഷാ രമമ്
അമുമ്മ്
ത്ശ്ത് വാക് ഉഷസി വയക്താ ശ്രാത്ു രാസീത്് വനൗകസഃ ൨൪
ത യയ രാണാ൭രിഹത് മരണ:
ഹാ യഹത്ി രത്ത് യ്ാ
മ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്്ിമ ന് നിരത്ിയത് രായണ വാക൭രൂ ത്തശ്ത് മാനുഷീ ൨൫
ത ് നിരയത് ത്തു ത്രസവിനി
കത്മ് അ് മ ത്വിയത് രശ്്മ
ശ്രവിവിക്താമ് നത്ീമ് രാശ്ത്ൗ ഉത്ാഹായരാ൭ഹമ് ആകത്ഃ
൨൬
ഇഷുണാ൭രിഹത്ഃ യകന കസയ വാ കിമ് ശ്കുത്മ് മയാ
രുയഷ ര്ഹി നയ് ത ത്ണ്ട സയ വയന വയനയ ന ജീവത്ഃ ൨൭
ത
കത്മ് നു രയശ്്ണ
വയത്ാ മത്വിത്സയ വിത്ീയയത്
ജടാ രാര ത്ര വസയവ വല് ര ലാ൭ജിന വാസസഃ ൨൮
യകാ വയത്ന മമാ൭രീത സയാത്് കിമ് വാ സയാ൭രശ്കുത്മ്
മയാ
പ
ത യകവലാ൭നര ത സമ്ഹിത്മ് ൨൯
ഏവമ് നിഷ്ലമ്
ആരപ്മ്
പ
ന കശ്ചിത്് സാത്ു മയനയത് യവത്വ കുരു ത്ല്കമ്
നാ൭ഹമ് ത്ത്ാ൭നു യരാചാമി ജീവിത് ക്ഷയമ് ആത്മനഃ ൩0
മാത്രമ് രിത്രമ് യചാരൗ അനുയരാചാമി മത്വയത്
ത്ത്് ഏത്ാന് മിത്ുനമ് ശ്വുത്തമ് ചിരകാല ശ്രുത്മ് മയാ ൩൧
മയി രഞ്ചത്വമ് ആരയന്ന കാമ് ശ്വുത്തിമ് വരയിഷയത്ി
ത
ശ്വുത്തൗ ച മാത്ാ രിത്രൗ അഹമ് വച യക ഷുണാ ഹത്ഃ
യകന ് മ നിഹത്ാഃ സയരവ സുരായലനാ൭ശ്കുത്ാ ത്മനാ ൩൨
ത്ാമ് കിരമ് കരുണാമ് ശ്രുത്വാ മമ ത്രാ൭നുകാമ്
ക്ഷിണഃ
മ
കരാരയാമ് സ രരമ് ചാരമ് വയത്ിത് സയാ൭രത്ത്് രുവി ൩൩
ത്സയാ൭ഹമ് കരുണമ് ശ്രുത്വാ നിരി ലാലരയത്ാ രഹു
സശ്മ്പാമ് ത യോക യവയകന ശ്രുരമാ൭൭സ വിയചത്ന: ൩൪
ത്മ് യത്രമ് അഹമ് ആകമയ ത്ീന സത്തവഃ സുത്ുരനാഃ
മ
ത രസമ് ഹത്മ് ൩൫
അരരയമ് ഇഷുണാ ത്ീയര സരയവാ ്ാ
അവകീര ണ ജടാ രാരമ് ശ്രവിത്ത കലയരാത്കമ്
ര രയാനമ് രലയ രീടിത്മ്
രാമ്ുസ യരാണിത് ത്ിക്താമ്മ്
൩൬
ത ് അസവ് ത
സ മാമ് ഉത്വീക്ഷയ യനശ്ത്ാരയാമ് ശ്ത്്മ
യചത്സമ്
ഇത്ി ഉവാച വചഃ ശ്കൂരമ് ത്ിത്ക്ഷന് ഇവ യത്ജസാ ൩൭
കിമ് ത്വാ൭രശ്കുത്മ് രാജന് വയന നിവസത്ാ മയാ
ജിഹീര്ഷു: അയമ്പാ കുരവ൭രമ്
ത യത്് അഹമ് ത്ാടിത്
സ്ത്വയാ ൩൮
ഏയകന കലു രായണന മരണയ൭രിഹയത്
മയി
മ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്വൗ അന്തൗ നിഹത്ൗ ശ്വുത്തൗ മാത്ാ ജനയിത്ാ ച യമ ൩൯
ത്ൗ കത്മ് ത്ുരലൗ
അന്തൗ മശ്ത്ത്
പ ീക്ഷൗ രിരാസിത്ൗ
പ
ണ
ചിരമ് ആരാ ശ്കുത്ാമ് ശ്ത്ുഷ്ാമ്
കഷ്ടാമ്
ത
സമ്ാരയിഷയത്ഃ
൪0
ന നൂനമ് ത്രയസാ വാ൭്ിത രലയയാകഃ ശ്രുത്സയ വാ
രിത്ാ യന് മാമ് ന ജാനാത്ി രയാനമ് രത്ിത്മ് രുവി ൪൧
ജാനന് അരി ച കിമ് കുരയാത്് അരക്തി: അരരിശ്കമഃ
ത ത്ുമ് അയനയാ നയകാ
രിത്യമാനമ് ഇവാ൭രക്ത ശ്്ാ
നകമ് ൪൨
രിത്ു സ്ത്വമ് ഏവ യമ കത്വാ രീശ്കമ് ആചക്ഷവ രാകവ
ന ത്വാമ് അനുത്യഹത്് ശ്കുയത്താ വനമ് വഹ്നി:
ഇവവത്ിത്ഃ ൪൩
ഇയമ് ഏകരത്ീ രാജന് യയത്ാ യമ രിത്ു: ആശ്രമഃ
ത്മ് ശ്രസാത്യ കത്വാ ത്വമ് ന ത്വാമ് സ കുരിത്ഃ രയരത്് ൪൪
വിരലയമ് കുരു മാമ് രാജന് മര മ യമ നിരിത്ഃ രരഃ
രുണത്തി ശ്മുത്ു യസായത്സത്മ് ത്ീരമ് അമ്പുരയയാ യത്ാ
൪൫
സ രലയ: േിരയയത് ശ്രാവണ രവിരയലയാ
വിനരിഷയത്ി
ഇത്ി മാമ൭വിര ച്ചിമ്ാത ത്സയ രലയാ൭രകര്ഷയണ ൪൬
ത്ുഃകി ത് സയ ച ത്ീന സയ മമ യരാകാ൭൭ത്ുര സയ ച
ത മുനി സുത് ്ത്
ത ാ ൪൭
ലക്ഷയാ മാസ ശ്ഹുത്യയ ചിമ്ാമ്
ത്ാമയമാന സ്സ മാമ് ശ്കുശ്ച്ചാ ത്ുവാച രരമാ൭൭രവത്്
ത
ര യവഷ്ടമായനാ കത്:
സീത്മായനാ വിശ്വുത്തായന്ാ
ക്ഷയമ് ൪൮
ത യ യരാകമ് വത്യരയണ ്ിത ര ചിത്ത:
സമ്്ര
അരവാമയ൭ഹമ്
ശ്രഹ്മ ഹത്യാ ശ്കുത്മ് രാരമ് ശ്ഹുത്യാത്് അരനീയത്ാമ്
൪൯
ന ത്വിജാത്ി: അഹമ് രാജന് മാ രൂ യത്ത മനയസാ വയത്ാ
രൂശ്ത്ായാമ് അ്ിമ വവയരയന ജായത്ാ ജനരത്ാ൭ത്ിര ൫0
ഇത്ീവ വത്ത്ഃ ശ്കുശ്ച്ചാത്് രാണാ൭രിഹത് മരണഃ
മ
വികൂരയത്ാ
വിയചഷ്ട സയ യവരമാന സയ രൂത്യല ൫൧
ണ
ത്സയത്ു ആനമയമാന സയ ത്മ് രാണമ് അഹമ് ഉത്തരമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത
ത ജഹൗ ശ്രാണാമ്
സ മാ മുത്വീക്ഷയ സശ്മ്യ്
ാ
ത രാത്ന: ൫൨
്യ
ജലാ൭൭ശ്ര ത കാശ്ത്മ് ത്ു വിലരയ ശ്കുച്ചാന്
ത
മര മ ശ്വണമ് സമ്ത്മ്
ഉചവസന്തമ്
ത്ത്ഃ സരയവാമ് ത്മ് അഹമ് രയാനമ്
സമീക്ഷയ രയശ്ത്൭്ിമ ശ്രുരമ് വിഷണ്ണഃ ൫൩
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ശ്ത്ി
ഷഷ്ടിത്മ സ്സര:ര
ചതു ഷ്ഷഷ്ടിതമ സ്സര്:ക
ത യ രാകവ:
വത്മ് അശ്രത്ി രൂരമ് ത്ു മഹര്യഷ ്സ
വിലര യന്നവ ത്രാത്മാ
കൗസലയാമ് രുന രശ്രവീത്് ൧
മ
ര
ത്ത്൭ോനാന് മഹത്് രാരമ് ശ്കുത്വാ സമ്ുലിയത്
ശ്ന്തിയഃ
ഏക: ത്ു അചിന്തയമ് രുത്തയാ കത്മ് നു സുശ്കുത്മ് രയവത്്
൩
ത ് കടമ് ആത്ായ രൂരമ്
ത്ത് ്മ
ണ രരമ വാരിണാ
ആശ്രമമ് ത്മ് അഹമ് ശ്രാരയ യത്ാ൭൭കയാത് രത്മ് കത്ഃ ൪
ത്ശ്ത്ാ൭ഹമ് ത്ുരലൗ
അന്തൗ ശ്വുത്തൗ അരരിണായകൗ
പ
അരരയമ് ത്സയ രിത്രൗ ലൂന രക്ഷാ വിവ ത്വിജൗ ൫
ത്ന് നിമിത്താരി: ആസീനൗ കത്ാരി: അരരിശ്കമൗ
ത്ാമ് ആരാമ് മശ്ത്ുര യത് ഹീനൗ ഉത്ാസീനൗ അനാത്വത്് ൬
ത ത്ു യമ ശ്രുത്വാ മുനി: വാകയമ് അരാഷത്
രത് രപ്മ്
കിമ് ചിരായസി യമ രുശ്ത് രാനീയമ് ക്ഷിശ്രമ് ആനയ ൭
യന്നിമിത്തമ് ഇത്മ് ത്ാത് സലിയല ശ്കീടിത്മ് ത്വയാ
ട
ഉത്മ്
യത് മായത്യമ് ശ്രവിര ക്ഷിശ്രമ് ആശ്രമമ് ൮
ര ിത്ാ
യത്വയളീകമ് ശ്കുത്മ് രുശ്ത് മാശ്ത്ാ യത് യത്ി വാ മയാ
ന ത്ന് മനസി കരവയമ്
ത്വയാ ത്ാത് ത്രസവിനാ ൯
ത
ത്വമ് കത്ി ്ുത അകത്ീനാമ് ച ചക്ഷു സ്ത്വമ് ഹീന
ചക്ഷുഷാമ്
സമാസക്താ സ്ത്വയി ശ്രാണാഃ കിമ് ത്വമ് യനാ
നാ൭രിരാഷയസ ൧0
മുനിമ് അവയക്തയാ വാചാ ത്മ് അഹമ് സജ്ജമാനയാ
ജ
ഹീന വയമ്നയാ
യശ്രക്ഷയ രീയത്ാ രീത് ഇവാ ശ്രുവമ്
൧൧
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത യ വാക്ല
പ മ്
മനസഃ കര മ യചഷ്ടാരി: അരിസമ്്ര
ആചചയക്ഷ ത്വഹമ് ത്വ് മ രുശ്ത് വയസനജമ് രയമ് ൧൨
ക്ഷശ്ത്ിയയാ൭ഹമ് ത്രരയത്ാ നാ൭ഹമ് രുയശ്ത്ാ
മഹാത്മനഃ
ത സവ കരജമ്
സജ്ജന അവമത്മ് ത്ുഃകമ് ഇത്മ് ശ്രാപ്മ്
൧൩
മ
ത ൭ഹമ് സരയൂ ത്ീരമ് ആകത്ഃ
രകവന് ചാര ഹയ്ാ
സ രവാരത്മ് കമ്ിച ന്നിരായന ചാ൭൭കത്മ് കജമ്
ജികാമ്ുഃ
൧൪
ത്ശ്ത് ശ്രുയത്ാ മയാ രയപ്ാത ജയല കുമ്പ സയ രൂരയത്ഃ
ത്വിയരാ൭യമ് ഇത്ി മത്വാ൭യമ് രായണനാ൭രിഹയത്ാ മയാ
൧൫
ത ്ീത രമ് അരരയമ് ഇഷുണാ ശ്ഹുത്ി
കത്വാ നത്യാ ്ത്
വിനിരിന്നമ്
കത് ശ്രാണമ് രയാനമ് രുവി ത്ാരസമ് ൧൬
പ
ത ആലക്ഷയ മയാ കജ ജികാമ്ുനാ
സ
രകവന് രപ്മ്
ത യത് നിഹത്ഃ സുത്ഃ ൧൭
വിശ്സുയഷ്ടാ൭മ്പസി നാരാച യ്ന
ത്ത് ് ത വസയവ വചനാത്് ഉയരത്യ രരിത്രയത്:
ത ാ ൧൮
സ മയാ സഹസാ രാണ ഉശ്ത്ുയത്ാ മരത്
മ ്ത്
സ യചാശ്ത്തുയത്ന രായണന ത്വശ്ത്വ സവരമ്
ര
ആ്ിത ത്ഃ
രകവന്തൗ രിത്രൗ യരാചന് അമ്ാത വിത്ി വിലരയ ച ൧൯
അോനാത്് രവത്ഃ രുശ്ത്ഃ സഹസാ൭രിഹയത്ാ മയാ
യരഷമ് ഏവമ് കയത് യത്് സയാത്് ത്ത്് ശ്രസീത്ത്ു യമ മുനിഃ
൨0
സ
സ ത്ശ്ച്ചുത്വാ വചഃ ശ്കൂരമ് മയയാക്തമ് അക രമ്ിനാ
നാ൭രക ത്തീശ്വ മായാസമ് അകരുമ്
ത രകവാന് രുഷി: ൨൧
സ രാഷ് പ രൂര ണ വത്യനാ നിേവസന് യരാക കരിത്ഃ
ശ
ജ
മാമ് ഉവാച മഹായത്ജാഃ ശ്കുത്ാമ്ലിമ്
ഉര്ിത ത്മ് ൨൨
യ യത്യത്ത്് അരുരമ് കര മ ന ത്വമ് യമ കത്യയ സവയമ്
രയല േൂരാത ് മ യത് രാജന് സത്യഃ രത് സഹശ്സത്ാ ൨൩
ക്ഷശ്ത്ിയയണ വയത്ാ രാജന് വാനശ്രയ് ത വിയരഷത്ഃ
ത നാ ച്ചയാവയയത്് അരി
ോന രൂരവമ് ശ്കുത്ഃ ്ാ
വശ്ജിണമ് ൨൪
ത
സപ്ത്ാ
ത്ു രയല േൂരാത മുനൗ ത്രസി ത്ിഷ്ടത്ി
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത ് ത്ാശ്ത്ുയര ശ്രഹ്മ
ോനാ ത്വിശ്സുജത് േശ്്മ
വാത്ിനി ൨൫
മ ത്് ഇത്മ് യത്വനവ ജീവസി
അോനാ ത്തി ശ്കുത്മ് യ്ാ
അരി ഹയ൭ത്യ കുലമ് ന സയാ ത്ിക്ഷവാകൂണാമ് കുയത്ാ
രവാന് ൨൬
നയ നൗ ശ്നുര ത്മ് യത്രമ് ഇത്ി മാമ് ചാ൭രയരാഷത്
അത്യ ത്മ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് ഇച്ചാവഃ രുശ്ത്മ് രശ്ചിമ ത്രനമ്
൨൭
ശ
രുത്ിയരണാ൭വസിക്താ൭ങ്കമ് ശ്രകീരാ൭ജിന
വാസസമ്
ണ
രയാനമ് രുവി നിസ്സമ്േമ് ത്ര മ രാജ വരമ് കത്മ് ൨൮
ത ് യത്രമ് നീത്വാ ത്ൗ ശ്രുര ത്ുഃകിത്ൗ
അത്ാ൭ഹമ് ഏക ്മ
പ യമ്
അ്ര
അഹമ് രുശ്ത്മ് ത്മ് മുനിമ് സഹ രാരയയാ ൨൯
ശ
ത്ൗ രുശ്ത്മ് ആത്മനഃ ശ്്ുപ ഷ്ടവാ ത്മ് ആസാത്യ
ത്രസവിനൗ
നിയരത്ത്ുഃ രരീയര൭സയ രിത്ാ ചാ൭യസയത്മ് അശ്രവീത്് ൩0
നാ൭രിവാത്യയസ മാ അത്യ ന ച മാമ് അരിരാഷയസ
കിമ് നു യരയഷ ത്ു രൂമൗ ത്വമ് വത്സ കിമ്
കുരിയത്ാഹയ൭സി ൩൧
ന ത്വ൭ഹമ് യത് ശ്രിയഃ രുശ്ത് മാത്രമ് രരയ ത്ാരിക
മ
കിമ് നു നാ൭൭ലി0കയസ രുശ്ത് സുകുമാര വയചാ വത് ൩൨
ര
കസയ വാ൭രര രായശ്ത്൭ഹമ് യശ്രാഷയാമി ശ്ഹുത്യമ്മമ്
ത ് വാ൭നയ ത്വിയരഷത്ഃ
അത്ീയാന സയ മത്ുരമ് രാശ്്മ
൩൩
ന ത്വാ ഹുത്
യകാ മാമ് സമ്ത്യാമ് ഉരാവസയവ ്ാ
ഹുത്ാരനഃ
ശ്ലാകയിഷയ ത്യുരാസീനഃ രുശ്ത് യരാക രയാരിത്മ്
൩൪
ത
കന്ത മൂല രലമ് ശ്ഹുത്വാ യകാ മാമ് ശ്രിയമ് ഇവാത്ി൭ത്ിമ്
യരാജയിഷയ ത്യകരണയമ്
അശ്രശ്കഹമ് അനായകമ്
മ
൩൫
ഇമാമ് അന്താമ് ച ശ്വുത്താമ് ച മാത്രമ് യത് ത്രസവിനീമ്
കത്മ് രുശ്ത് രരിഷയാമി ശ്കുരണാമ് രുശ്ത് കരിനീമ്
൩൬
ത
ത്ിഷ്ട മാമ് മാ കമഃ രുശ്ത് യമ സയ സത്നമ് ശ്രത്ി
യരവാ മയാ സഹ കന്താ൭സി ജനനയാ ച സയമത്ിത്ഃ ൩൭
ഉരാ വ൭രി ച യരാകാരാത വ൭നാത്ൗ ശ്കുരണൗ വയന
Page 204 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
ക്ഷിശ്രമ് ഏവ കമിഷയാവ സ്ത്വയാ ഹീനൗ യമ ക്ഷയമ്
൩൮
ത്യത്ാ വവവസവത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്മ് ശ്രവക്ഷയാമി
രാരത്ീമ്
ക്ഷമത്ാമ് ത്ര മ രായജാ യമ രിശ്രുയാത്ിപ ത്രാ വയമ് ൩൯
ത്ാത്ുമ൭ര്ഹസി ത്രാത്മാ
യലാക രായലാ മഹാ യരാ:
മ
ഈശ്ത്ുര സയ മമാ൭ക്ഷയ്യാ യമകാ മ൭രയ ത്ക്ഷിണാമ് ൪0
അരായരാ൭സി യത്ാ രുശ്ത് നിഹത്ഃ രാര കരണാ
മ
യത്ന സയത്യന കച്ചാ൭൭രു യയ യലാകാഃ രശ്് ത
യയാത്ിനാമ് ൪൧
ര
യാന്തി രൂരാ കത്ിമ് യാമ് ച സശ്മ്ായമ
ഷവ൭നിവരിനഃ
ത
ഹത്ാ സ്ത്വ൭രിമുകാഃ രുശ്ത് കത്ിമ് ത്ാമ് രരമാമ് ശ്വജ ൪൨
യാമ് കത്ിമ് സകരഃ വരയരയാ ത്ിലീയരാ ജനയമജയഃ
ത മ് കച്ച രുശ്ത്ക
നഹുയഷാ ത്ുന്തുമാര ശ്ച ശ്രാപ്ാത ്ാ
൪൩
യാ കത്ിഃ സരവ സാത്ൂനാമ് സവാത്യായാ ത്തരസാ ച യാ
യാ രൂമിത് സയാഹിത്ായക് ന ശ്ച ഏക രത്ീന ശ്വത് സയ ച
൪൪
യകാ സഹശ്സ ശ്രത്ാശ്ത്ൂണാമ് യാ യാ കുരുശ്രുത്ാമ് അരി
യത്ഹ നയാസ ശ്കുത്ാമ് യാ ച ത്ാമ് കത്ിമ് കച്ച രുശ്ത്ക ൪൫
ന ഹി ത്വ്ിമ ന് കുയല ജായത്ാ കച്ച ത്യ൭കുരലാമ് കത്ിമ്
ത ൪൬
സ ത്ു യാസയത്ി യയന ത്വമ് നിഹയത്ാ മമ രാമ്വ:
ഏവമ് സ ശ്കുരണമ് ത്ശ്ത് രരയയത്വയത്ാ൭സശ്കുത്്
ത്യത്ാ൭വ് മ കരുമ്
ത ഉത്കമ് ശ്രശ്വുത്തഃ സഹ രാരയയാ
൪൭
സ ത്ു ത്ിയവയന രൂയരണ മുനി രുശ്ത്ഃ സവ കരരിഃ
മ
സവരമ്
ര അത്യാരുഹത്് ക്ഷിശ്രമ് രയശ്കണ സഹ
ത്രവിത്്
൪൮
മ
ആരരായഷ ച ത്ൗ ശ്വുത്തൗ സഹ രയശ്കണ ത്ാരസ:
ആരവാസയ ച മുഹൂരമ്
ത ത്ു രിത്രൗ വാകയമ് അശ്രവീത്്
൪൯
ത നമ് അ്ിമ മഹത്് ശ്രായപ്ാത രവയത്ാഃ രരിചാരണാത്്
്ാ
രവന്താ വ൭രി ച ക്ഷിശ്രമ് മമ മൂലമ് ഉവരഷയത്ഃ ൫0
മ
ഏവമ് ഉക്തവാ ത്ു ത്ിയവയന വിമായനന വരുഷ്ത്ാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ആരുയരാഹ ത്ിവമ് ക്ഷിശ്രമ് മുനി രുയശ്ത്ാ ജിയത്ശ്ന്തിയഃ
൫൧
സ ശ്കുത്വാ ത്ൂത്കമ് ത്ൂരമ്
ണ ത്ാരസഃ സഹ രാരയയാ
ജ
മാമ് ഉവാച മഹായത്ജാഃ ശ്കുത്ാമ്ലിമ്
ഉര്ിത ത്മ് ൫൨
അവത്യവ ജഹി മാമ് രാജന് മരയണ നാ൭്ിത യമ വയത്ാ
യ ച്ചയര വണക രുശ്ത്മ് മാമ് ത്വമ് അകാര്ഷ ീ: അരുശ്ത്കമ്
൫൩
ത്വയാ ത്ു യത്് അവിോനാന് നിഹയത്ാ യമ സുത്ഃ രുചിഃ
യത്ന ത്വാമ് അരിരര്സയാമി സുത്ുഃകമ് അത്ി ത്ാരുണമ് ൫൪
രുശ്ത് വയസനജമ് ത്ുഃകമ് യത്് ഏത്ന് മമ സാശ്മ്പത്മ്
ഏവമ് ത്വമ് രുശ്ത് യരായകന രാജന് കാലമ് കരിഷയസി ൫൫
മ ത്് ക്ഷശ്ത്ിയയണ ത്വയാ
അോനാ ത്തു ഹയത്ാ യ്ാ
മുനി:
മ ത്വാമ് നാ൭വിര ത്യാ൭൭രു ശ്രഹ്മ ഹത്യാ
ത്്ാ
നരാ൭ത്ിര ൫൬
ത്വാ മ൭രി ഏത്ാശ്ത്ുയരാ രാവ: ക്ഷിശ്ര യമവ കമിഷയസി
ജീവിത്ാമ് ത കയരാ യകായരാ ത്ാത്ാര മിവ ത്ക്ഷിണാ ൫൭
ഏവമ് രാരമ് മയി നയസയ വിലരയ കരുണമ് രഹു
ചിത്ാ മാ൭൭യരാരയ യത്ഹമ് ത്േിത്ുനമ് സവര ര മരയയാത്്
൫൮
ത
ത്യത്ത് ച്ചിമ്യാ
യനന ശ്്ുമ ത്മ് രാരമ് മയാ സവയമ്
ത
ത്ത്ാ രാലയാത്് ശ്കുത്മ് യത്വി രപ്യവത്യ൭നുകര്
ഷിണാ
൫൯
ത്സയാ൭യമ് കരയണാ
യത്വി വിരാക സ്സമുര്ിത ത്:
മ
അരവത്യ സ്സഹ സമ്പുയക്ത വയാത്ി: അന്ന രയസ യത്ാ
൬0
മ ന് മാമ് ആകത്മ് രയശ്ത് ത്യസയാത്ാരസയ ത് ത്വചഃ
ത്്ാ
യത്൭ഹമ് രുശ്ത് യരായകന സമ്ത്യക്ഷയാ മയ൭ത്യ
ജീവിത്മ് ൬൧
ചക്ഷുര്ര യാമ് ത്വാമ് ന രരയാമി കൗസയലയ സാത്ു മാമ്
ശ്്ുപ ര
ത രാരയാമാ൭൭ഹ ച രൂമിര:
ഇത്യുക്തവാ സ രുത്മ് ശ്സയ്ാ
൬൨
ഏത് യേ സശ്ത്ുരമ് യത്വി യേയാ രാകയവ ശ്കുത്മ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സശ്ത്ുരമ് ത്ത്തു ത്വസയവ യത്൭യനന ശ്കുത്മ് മയി ൬൩
ത്ുശ്രവുത്ത മ൭രി ക: രുശ്ത്മ് ത്യയജ ത്ുപ വി വിചക്ഷണ:
കശ്ച ശ്രശ്വാജയമായനാ വാ നാ൭സൂയയ ത്ിപ ത്രമ് സുത്:
൬൪
യത്ി മാമ് സശ്മ്്ുപ യര ശ്ത്ാമഃ സശ്കുത്൭ത്യ ലയരത് വാ
യമ ക്ഷയ മ൭നുശ്രാപ്ാത ശ്ത്ക്ഷയമ്ിത ന ഹി മാനവാ: ൬൫
ചക്ഷുഷാ ത്വാമ് ന രരയാമി ശ്്ുമ ത്ി രമ
മ വിലുരയയത്
ത്ൂത്ാ വവവസവത് വസയയത് കൗസയലയ ത്വരയന്തി മാമ്
൬൬
അത് ്ുത കിമ് ത്ുഃകത്രമ് യത്് അഹമ് ജീവിത് ക്ഷയയ
ന ഹി രരയാമി ത്രേമ്
രാമമ് സത്യ രരാശ്കമമ് ൬൭
മ
ത്സയാ൭ത്രനജ
യോക സ്സുത്സയ൭ശ്രത്ികരണ::
ശ
മ
ത ക മിവാ൭൭ത്ര:
ഉയച്ചാഷയത്ി യമ ശ്രാണാ നവാരി യ്ാ
൬൮
ന യത് മനുഷയാ യത്വാ യ് ത യയ ചാരു രുര കുണ്ടലമ്
മുകമ് ശ്ത്ക്ഷയന്തി രാമ സയ വര്യഷ രഞ്ച ത്യര രുനഃ
൬൯
രത്മ രയശ്ത്ക്ഷണമ് സുശ്രു സുത്മ്ശ്ഷ്ടമ് ചാരു നാസികമ്
ത്നയാ ശ്ത്ക്ഷയന്തി രാമ സയ ത്ാരാ൭ത്ിര നിരമ് മുകമ് ൭0
സശ്ത്ുരമ് രാരത് യസയയന്താഃ രുല്ല സയ കമല സയ ച
സുകന്തി മമ നാത് സയ ത്നയാ ശ്ത്ക്ഷയന്തി ത്േുകമ് ൭൧
നിശ്വുത്ത വന വാസമ് ത്മ് അയയാത്യാമ് രുന: ആകത്മ്
ശ്ത്ക്ഷയന്തി സുകിയനാ രാമമ് രുശ്കമ് മാര ര കത്മ് യത്ാ
൭൨
കൗസയലയ ചിത്ത യമായഹന ശ്ഹുത്യമ് സീത്ത്ീവ യമ
പ ശ രസാന് അഹമ്
യവത്യയ ന ച സമയുക്താന് രപ് ത ്ര
൭൩
ത
ചിത്ത നാരാ ത്വിരത്യയമ് ത സരവായണയ യവശ്മ്ിയാണി
യമ
ന
സ
മ യാ യത്ാ
ക്ഷീണ യ്ഹ
സയ ത്ീന സയ സമ്ക്താ
രശ്യ
൭൪
അയമ് ആത്മരവഃ യരായകാ മാമ് അനാത്മ് അയചത്നമ്
സ
സമ്ാത്യത്ി
യവയകന യത്ാ കൂലമ് നത്ീ രയഃ ൭൫
ഹാ രാകവ മഹാ രായഹാ ഹാ മമാ൭൭യാസ നാരന
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഹാ രിശ്ത്ു ശ്രിയ യമ നാത് ഹാ൭ത്യ കവാ൭സി കത് സ്സുത്
൭൬
ഹാ കൗസയലയ നരിഷയാമി ഹാ സുമിയശ്ത് ത്രസവിനി
സ
ഹാ ശ്നുരയമ് സ മാമാ൭മിയശ്ത് വകയകയി കുല രാമ്നി
൭൭
ഇത്ി രാമ ശ്ച മാത്ു ശ്ച സുമിശ്ത്ായാ ശ്ച സന്നിത്ൗ
രാജാ ത്രരത്ഃ യരാചന് ജീവിത്ാ൭ന്തമ് ഉരാകമത്് ൭൮
ത്ത്ാ ത്ു ത്ീനമ് കത്യന് നരാത്ിരഃ
ശ്രിയ സയ രുശ്ത് സയ വിവാസനാ൭൭ത്ുരഃ
കയത്൭രരായശ്ത്
ശ്രുര ത്ുഃക രീടിത്:
ത
ത്ത്ാ ജഹൗ ശ്രാണമ് ഉത്ാര ത്രനഃ
൭൯
ശ
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ചത്ു
ഷ്ഷഷ്ടിത്മ സ്സര:ര
രമ് ച ഷഷ്ടിതമ സ്സര്:ക
അത് രാശ്ത്യാമ് വയത്ീത്ായാമ് ശ്രാത്: ഏവാ൭രയര൭ഹനി
വന്തിനഃ രരയുരാത്ിഷ്ടന് ത്ത്് രാരിവ
നിയവരനമ് ൧
ത
ര രാ മമ്ളാ
ര യശ്ചാത്തമ ശ്രുത്ാ:
സൂത്ാ: രരമ സമ്്ാ
കായകാ: ്ുത ത്ി രീലാ ശ്ച നികത്മ്:ത ശ്രുത്ക് ശ്രുത്ക് ൨
രാജാനമ് ്ുത വത്ാമ് യത്ഷാ മുത്ാത്താ൭രിഹിത്ാ൭൭രിഷാമ്
ശ്രാസാത്ായരാക വി്ീത ര:ണ ്ുത ത്ി രയപ്ാത
ഹയവരത്
ത ൩
ത്ത് ്ുത ്ുത വത്ാമ് യത്ഷാമ് സൂത്ാനാമ് രാണി വാത്കാ:
അരത്ാനാ നയുത്ാശ്ഹുത്യ രാണി വാത്ാ നവാത്യന് ൪
ത വിഹകാ: ശ്രത്ി രുത്താ വിസസവനു:
യത്ന രയപ്ന
ത : രമ്ര
ജ ്ാ
ത ശ്ച യയ രാജ കുല യകാചരാ: ൫
രാകാ ്ാ
വയാശ്ഹുത്ാ: രുണയ രപ്ാത ശ്ച വീണാനാമ് ചാ൭രി
നിസ്സവനാ:
ആരീ യരയമ്
ച കാത്ാനാമ് രൂരയാ മാസ യവശ് മ ത്ത്് ൬
ര
ത ന യകാവിത്ാ:
ത്ത്ഃ രുചി സമാചാരാഃ രരയുര്ാ
ശ്്ീത വര്ഷ വര രൂയിഷ്ടാ ഉരത്്ുത രയത്ാ രുരമ് ൭
ച
ഹരി ചന്തന സശ്മ്പുക്തമ് ഉത്കമ് കാമ്വന
രവടഃ
ര
ന ന രിക്ഷാോ യത്ാ കാലമ് യത്ാ വിത്ി ൮
ആനിനയുഃ ്ാ
ര ാന്
മങ്കള ആലമ്പനീയാനി ശ്രാരനീയാന് ഉര്ര
ത ാ൭രയ൭നയാഃ കുമാരീ രഹുളാ: ശ്്ിത യഃ ൯
ഉരനിനയു ്ത്
അത് യാഃ യകാസയലശ്ന്ത സയ രയനമ് ശ്രത്യ൭നന്തരാഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സരവ ലക്ഷണ സമ്പന്നമ് സരവ വിത്ിവ ത്൭രിത്മ്
ച
സരവമ് സുകുണ ലക്ഷ് ീമ വ ത്തത്ര
പ ൂവാ൭രിഹാരികമ് ൧0
ത്ത്തു സൂയരയാത്യമ് യാവ ത്സരവമ് രരിസമുത്സുകമ്
ത അനുര സശ്മ്പാപ്മ്
ത കിമ് സവി ത്ി ത്യുര
ത്്ൗ
ര
രമ്ിത്മ്
൧൧
ത
അത് യാ: യകാസയലശ്ന്ത സയ രയനമ് ശ്രത്യ൭നമ്രാ:
ത്ാ ശ്്ിത യ ്ുത സമാകമയ രരാരമ്
ശ്രത്യയരാത്യന്
ത
൧൨
ത വിനയയന നയയന ച
ത്ത്ാ രയുചിത് ശ്വുത്താ ്ാ
ച
ന ഹയ സയ രയനമ് ശ്്ുപ ഷ്ടവാ കിമ്ിത്൭രയുര
യലരിയര
ത്ാ ശ്്ിത യ സ്സവപ് ന രീലോ യശ്ചഷ്ടാ
ച
സമ്ലനാ൭൭ത്ിഷു
൧൩
ത്ാ യവരത്ു രരീത്ാ ശ്ച രാേഃ ശ്രായണഷു രങ്കിത്ാഃ
ശ്രത്ിയശ്സാത് ശ്്ുത ണാ൭ശ്കാണാമ് സശ്ത്ുരമ്
ച
സമ്കമ്പിയര
൧൪
അത് സയമവര മനാനാമ് ശ്്ീത ണാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ച
രാരിവമ്
ത
യ ത്ത ത്ാരങ്കിത്മ് രാരമ് ത്സയ ജയേ വിനിശ്ചയഃ ൧൫
കൗസലയാ ച സുമിശ്ത്ാ ച രുശ്ത് യരാക രരാജിയത്
ത ശ്രരുയത്യയത് യത്ാ കാല സമനവിയത് ൧൬
ശ്രസുയപ്ന
പ
നിശ്ഷ്രാ
ച വിവരാണ ച സന്നാ യരായകന സന്നത്ാ
ന വയരാജത് കൗസലയാ ത്ായരവ ത്ിമിരാ ശ്വുത്ാ ൧൭
ത
ത
കൗസലയാ൭നമ്രമ്
രാേ സ്സുമിശ്ത്ാ ത്ത്൭നമ്രമ്
ന ് മ വിശ്രാജയത് യത്വീ യരാകാ൭ശ്രു ലുളിത്ാ൭൭നനാ ൧൮
യത് ച ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്ത്ാ സുയപ് ത ഉയര യത്വയൗ ച ത്മ് ശ്നുരമ്
സുപ് ത യമയവാത്ത്
ര ശ്രാണ മമ്:ത രുര മശ്ത്ുരയത് ൧൯
ത്ത്ഃ ശ്രചുശ്കുരു രീനാഃ
സസവരമ് ത്ാ വരാങ്കനാഃ
ത
ത ന ശ്രചയുത് യൂത്രാഃ ൨0
കയരണവ ഇവാ൭രയണയ ്ാ
ത സഹയസാ ത്ത്
ത്ാസാമ് ആശ്കന്ത രയപ്ന
ര യചത്യന
കൗസലയാ ച സുമിശ്ത്ാ ച ത്യക്ത നിയശ്ത് രരൂവത്ുഃ ൨൧
കൗസലയാ ച സുമിശ്ത്ാ ച ശ്ത്ുഷ്ടവാ ശ്്ുപ ഷ്ടവാ ച
രാരിവമ്
ത
ഹാ നായത്ത്ി രരിശ്കുരയ യരത്ത്ു: ത്രണീ ത്യല ൨൨
സാ യകാസയലശ്ന്ത ത്ുഹിത്ാ യവഷ്ടമാനാ മഹീ ത്യല
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത ത്ായരവ കകന ചയുത്ാ ൨൩
ന രശ്രാജ രയജാ ത്വ്ാ
ശ്നുയര രാമ് ത കുയണ ജായത് കൗസലയാമ് രത്ിത്ാമ് രുവി
ത : ശ്്ിത യ: സരവാ ഹത്ാമ് നാക വത്ൂ മിവ
അരരയമ് ്ാ
൨൪
ത്ത് സ്സരവാ നയരശ്ന്ത സയ വകയകയീ ശ്രമുകാ ശ്്ിത യ:
ത ാത നിയരത്ു രത്
രുത്മ്ത്യ യോക സമ്പ്
ര യചത്നാ: ൨൫
ത
ത്ാ രി സ്സ രലവാ ന്നാത്: യശ്കാരമ്ീരി:
അനുശ്ത്ുത്:
യയന ്ിത രീശ്കുത്മ് രൂയ: ത്ത്് ശ്കുഹമ് സമനാത്യത്് ൨൬
ത്ച്ച സശ്മ്ത്ത് ത സശ്മ്പാന്തമ് രരയുത്സുക
ജനാ൭൭കുലമ്
സരവത് ്ുത മുലാ ശ്കന്തമ് രരിത്ാരാ൭൭ര ത രാന്തവമ് ൨൭
സയത്യാ നിരത്ിത്ാ൭൭നന്തമ് ത്ീന വിേര ത്രനമ്
ശ
രരൂവ നരയത്വ സയ സത്മ ത്ിഷ്ടാന്ത മീയുഷഃ ൨൮
അത്ീത്മ് ആോയ ത്ു രാരിവര്
ഷരമ്
ത
യരസവിനമ് സമ്പരിവാരയ രത്യ
ന ഃ
ശ്രുരമ് രുത്ന്തയഃ കരുണമ് സുത്ുഃകിത്ാഃ
ശ്രശ്കുഹയ രാഹൂ വയലരന് അനാത്വത്് ൨൯
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട രമ് ച
ഷഷ്ടിത്മ സ്സര:ര
ഷട് ഷഷ്ടിതമ സ്സര്:ക
ശ
ത്മ് അക്ിന മ് ഇവ സമ്ാന്തമ്
അമ്പു ഹീനമ് ഇവാ൭൭രവമ്
ണ
ത ് യശ്രക്ഷയ
ഹത് ശ്രരമ് ഇവാ൭൭ത്ിത്യമ് സവര്
ര മ
രൂമിരമ് ൧
കൗസലയാ രാഷ് പ രൂരാ൭ക്ഷീ
വിവിത്മ് യരാക
ണ
കരിത്ാ
ശ
ഉരശ്കുഹയ രിയരാ രാേഃ വകയകയീമ് ശ്രത്യ൭രാഷത്
൨
സ കാമാ രവ വകയകയി രുമ്ക്ഷവ രാജയമ് അകണ്ടകമ്
ത്യക്തവാ രാജാനമ് ഏകാ൭ശ്കാ ശ്നുരയമ് സ ത്ുഷ്ട ചാരിണി
൩
വിഹായ മാമ് കയത്ാ രായമാ രരാത ച സവരയത്ാ
മമ
ര
വിരയത് സാര ത ഹീയനവ നാ൭ഹമ് ജീവിത്ുമ് ഉത്സയഹ ൪
രരാരമ്
ത്മ് രരിത്യജയ കാ ശ്്ീത വത്വത്മ് ആത്മനഃ
ത
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ഇയച്ചത്് ജീവിത്ുമ് അനയശ്ത് വകയകയ്യാ സ്ത്യക്ത
ത്രണഃ
൫
മ
ന ലുയപ്ാത രുത്യയത് യത്ാഷാന് കിമ്പാകമ് ഇവ രക്ഷയന്
കുപ്ാജ നിമിത്തമ് വകയകയ്യാ രാകവാണാമ് കുലമ് ഹത്മ്
൬
അനിയയായക നിയുയക്തന രാോ രാമമ് വിവാസിത്മ്
സ രാരയമ് ജനകഃ ശ്രുത്വാ രത്ിത്ര്സയ ത്യ൭ഹമ് യത്ാ ൭
സ മാമ൭നാത്ാമ് വിത്വാമ് നാ൭ത്യ ജാനാത്ി ത്ാരിക:
മ
രാമഃ കമല രശ്ത്ായക്ഷാ ജീവ നാരമ് ഇയത്ാ കത്ഃ ൮
വിയത്ഹ രാജ സയ സുത്ാ ത്ത്ാ സീത്ാ ത്രസവിനീ
ത്ുഃകസയാ൭നുചിത്ാ ത്ുഃകമ് വയന രരയുത്വിജിഷയത്ി ൯
നത്ത്ാമ് രീമ യകാഷാണാമ് നിരാസു ശ്മുക രക്ഷിണാമ്
ത ാ
ത രാകവമ് സശ്മ്യിഷയത്ി
ശ
നിരമയ നൂനമ് സശ്മ്്
൧0
ശ്വുത്ത വശ്ചവാ൭ല് പ രുശ്ത് ശ്ച വവയത്ഹീമ്
അനുചിന്തയന്
യസാ൭രി യരാക സമാവിയഷ്ടാ നനു ത്യക്ഷയത്ി
ജീവിത്മ് ൧൧
ത കമിഷയാമി രത്ിശ്വത്ാ
സാ൭ഹമ൭വത്യവ ത്ിഷ്ടാമ്മ്
ഇത്മ് രരീര മാലിമ്കയ ശ്രയവക്ഷയാമി ഹുത്ാരനമ് ൧൨
ത്ാമ് ത്ത്ഃ സമ്പരിഷവജയ വിലരന്തീമ് ത്രസവിനീമ്
വയരനിനയുഃ സുത്ുഃകാരാമ്
ത കൗസലയാമ് വയാവഹാരികാഃ
൧൩
വത്ല യശ്ത്ാണയാമ് അത്ാ൭മാത്യാഃ സയമവരയ ജകത്ീ
രത്ിമ്
രാേഃ സരവാണയ൭ത്ാ൭൭ത്ിഷ്ടാ ശ്ചശ്കുഃ
കരാണയ൭നന്തരമ്
൧൪
മ
ര
ന ത്ു സമ്ലനമ്
രായോ വിനാ രുയശ്ത്ണ മശ്ന്തിണഃ
സരവോഃ കരുമ്
ത ഈഷു യ് ത ത്യത്ാ രക്ഷന്തി
രൂമിരമ് ൧൫
വത്ല യശ്ത്ാണയാമ് ത്ു സചിവവഃ രായിത്മ് ത്മ്
നരാ൭ത്ിരമ്
ത ഃ
ഹാ ശ്മുയത്ാ൭യമ് ഇത്ി ോത്വാ ശ്്ിത യ ്ാ
രരയയത്വയന് ൧൬
രാഹൂന് ഉത്യമയ ശ്കുരണാ യനശ്ത് ശ്രശ്സവവണ രുവകഃ
മ
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ത ാഃ
ത ശ്കുരണമ് രരയയത്വയന് ൧൭
രുത്ന്തയഃ യരാക സമ്പ്
ഹാ മഹാരാജ രായമണ സത്ത്മ് ശ്രിയ വാത്ിനാ
ത കിമ൭രമ്
വിഹീനാ സത്യ സയമ്ന
ത വിജഹാസി ന: ൧൮
വകയകയ്യാ ത്ുഷ്ട രാവായാ: രാകയവണ വിയയാജിത്ാ:
കത്മ് രത്ിക്നയാ വത്സയാമ സ്സമീയര വിത്വാ വയമ് ൧൯
മ കമ് ത്വ ച ശ്രരുരാ൭൭ത്മവാന്
സ ഹി നാത് സ്സത്ാ൭്ാ
വനമ് രായമാ കത് ശ്േീമാന് വിഹായ ശ്നുരത്ി ശ്േിയമ്
൨0
ത്വയാ യത്ന ച വീയരണ വിനാ വയസന യമാഹിത്ാ:
കത്മ് വയമ് നിവത്സയാമ: വകയകയ്യാ ച വിത്ൂഷിത്ാ: ൨൧
മ
യയാ ത്ു രാജാ രാമ ശ്ച ലക്ഷ്ണ
ശ്ച മഹാ രല:
സീത്യാ സഹ സമ്ത്യക്താ സാ കമ് അനയമ് ന ഹാസയത്ി
൨൨
പ
ത്ാ രായഷ്ണ
ച സമവീത്ാ യോയകന വിരുയലന ച
വയയവഷ്ടമ് ത നിരാ൭൭നമ്ാത രാകവ സയ വര ശ്്ിത യ: ൨൩
നിരാ ചശ്മ് ത വിഹീയനവ ശ്്ീത ഇവ രശ്രുത വിവരിത്ാ
ജ
രുരീ ന അരാജത് അയയാത്യാ ഹീനാ രാോ മഹാത്മനാ
൨൪
രാഷ് പ രരയാകുല ജനാ ഹാഹാ രൂത് കുലാ൭ങ്കനാ
രൂനയ ചത്വര യവശ്ാമ ന്താ ന രശ്രാജ യത്ാ രുരമ് ൨൫
കയത് ത്ു യരാകാ ശ്ത്തിത്ിവമ് നരാത്ിയര
ത സു ശ്നുരാമ്നാസു
ര
മഹീ ത്ല ്ാ
നിശ്വുത്ത ചാര സ്സഹസാ കയത്ാ രവി:
ശ്രശ്വുത്ത ചാരാ രജനീ ഹയുര ്ിത ത്ാ ൨൬
രുയത് ത്ു രുശ്ത്ാ ത്തഹനമ് മഹീരയത്:
ന യരാചയയന്ത സുശ്ഹുത് സ്സമാകത്ാ:
ഇത്ീവ ത്്ിമ ന് രയയന നയയവരയന്
വിചിന്തയ രാജാന മചിമ്ത്യ ത്രനമ്
൨൭
ശ
ര മ് വിനാ
കത് ശ്രരാ ത്യൗരിവ രാ്ര
വയയരത് നക്ഷശ്ത് കയണവ രരവരീ
രുരീ രരായസ രഹിത്ാ മഹാത്മനാ
ന ചാ൭ശ്സ കണ്ടാ കുല മാര ര ചത്വരാ ൨൮
ര
നരാ ശ്ച നാരയ ശ്ച സയമത്യ സമ്യരാ
വികര്ഹമാണാ രരത് സയ മാത്രമ്
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ത്ത്ാ നകരയാമ് നര യത്വ സമ്ക്ഷയയ
രരൂവു: ആരാത ന ച രര മ യലരിയര ൨൯
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഷട്
ഷഷ്ടിത്മ സ്സര:ര
സപ് ത ഷഷ്ടിതമ സ്സര്:ക
ആശ്കന്തിത് നിരാ൭൭നമ്ാത സാ൭ശ്സകമ് ട ജനാകുലാ
അയയാത്യായാമ് അവത്ത്ാ സാ വയത്ീത്ായായ രരവരീ ൧
വയത്ീത്ായാമ് ത്ു രരവരയാമ് ആത്ിത്യ യസയാത്യയ ത്ത്ഃ
സയമത്യ രാജ കരാരഃ
സരാമ് ഈയു ര്ത്വിജാത്യഃ ൨
ത
മാരയണ്ടയയാ൭ത്
മൗത്യ
ര ലയാ വാമയത്വ ശ്ച കാരയരഃ
ര
കാത്യായയനാ കൗത്മ ശ്ച ജാരാലി ശ്ച മഹാ യരാഃ ൩
ഏയത് ത്വിജാഃ സഹാ൭മാവത്യഃ ശ്രുത് കവാചമ് ഉത്ീരയന്
വസിഷ്ടമ് ഏവാ൭രിമുകാഃ യശ്രഷ്ടമ് രാജ രുയരാഹിത്മ് ൪
അത്ീത്ാ രരവരീ ത്ുഃകമ് യാ യനാ വര്ഷ രയത്ാരമാ
അ്ിമ ന് രഞ്ചത്വമ് ആരയന്ന രുശ്ത് യരായകന
രാരിയവ
൫
ത
സവരത്
ര ശ്ച മഹാ രായജാ രാമ ശ്ചാ൭രണയമ് ആശ്രിത്ഃ
മ
ലക്ഷ്ണ
ശ്ചാ൭രി യത്ജസവീ രായമവണവ കത്ഃ സഹ ൬
ന യകകയയഷു രരമ്രൗ
ത
ഉരൗ രരത് രശ്ത്ുക്ൗ
രുയര രാജ ശ്കുയഹ രയമയ മാത്ാമഹ നിയവരയന ൭
ഇക്ഷവാകൂണാമ് ഇഹാ൭വത്യവ കശ്ചി ശ്ത്ാജാ
വിത്ീയത്ാമ്
ന
അരാജകമ് ഹി യനാ രാശ്ഷ്ടമ് ന വിനാരമ് അവാപ്ുയാത്്
൮
നാ൭രാജയക ജനരയത് വിത്യുോലീ മഹാസവനഃ
അരിവര്ഷത്ി രരയനയാ
മഹീമ് ത്ിയവയന വാരിണാ ൯
ജ
നാ൭രാജയക ജനരയത് രീജമുഷ്ടിഃ ശ്രകീരയയത്
നാ൭രാജയക രിത്ുഃ രുയശ്ത്ാ രാരയാ വാ വരയത്
വയര ൧0
ത
നാ൭രാജയക ത്നമ് നാ്ിത നാ്ിത രാരയാ൭രയരാജയക
ഇത്മ് അത്യാഹിത്മ് ചാ൭നയത്് കുത്ഃ സത്യമ് അരാജയക
൧൧
നാ൭രാജയക ജനരയത് കാരയന്തി സരാമ് നരാഃ
ഉത്യാനാനി ച രമയാണി ശ്ഹുഷ്ടാഃ രുണയ ശ്കുഹാണി ച
൧൨
നാ൭രാജയക ജനരയത് യേ രീലാ ത്വിജാത്യഃ
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ശ
സശ്ത്ാണയ൭നവാസയത് ത്ാന്താ ശ്രാഹ്മണാഃ സശ്മ്ിത്
ശ്വത്ാഃ ൧൩
നാ൭രാജയക ജനരയത് മഹാ യയേഷു യജവന:
ശ്രാഹ്മണാ വസു സമ്പൂരാണ വിശ്സുജമ്ത്യാ൭പ് ത
ത്ക്ഷിണാ: ൧൪
നാ൭രാജയക ജനരയത് ശ്രരൂത് നട നരകാഃ
ത
ഉത്സവാ ശ്ച സമാജാ ശ്ച വരയന്ത
രാശ്ഷ്ട വരനാഃ
൧൫
ത
ത
നാ൭രജയക ജനരയത് സിത്താ൭രാത വയവഹാരിണഃ
കത്ാരി ര൭നുരമ്ജയയന്ത കത്ാ രീലാഃ കത്ാ ശ്രിവയഃ ൧൬
നാ൭രാജയക ജനരയത് ഉത്യാനാനി സമാകത്ാ:
സായായഹ്ന ശ്കീടിത്ുമ് യാമ്ിത കുമായരയാ യഹമ രൂഷിത്ാ:
൧൭
നാ൭രാജയക ജനരയത് വാഹവനഃ രീശ്ക കാമിരിഃ
നരാ നിരയാന്തയ൭രണയാനി നാരീരിഃ സഹ കാമിനഃ ൧൮
നാ൭രാജയക ജനരയത് ത്നവന്തഃ സുരക്ഷിത്ാഃ
യരരയത് വിശ്വുത് ത്വാരാഃ ശ്കുഷി യകാ രക്ഷ ജീവിനഃ ൧൯
നാ൭രാജയക ജനരയത് രത്ത കമ്ാട വിഷാണിന:
ജ
അടന്തി രാജ മായരഷു
കുമ്രാ:
ഷഷ്ടി ഹായനാ: ൨0
ര
നാ൭രാജയക ജനരയത് രരാന് സത്ത് മസയത്ാമ്
ത ണാമ് ഉരാസയന
ശ്രൂയയത് ത്ല നിയരാഷ
ഇഷവ൭ശ്്ാ
ര
൨൧
നാ൭രാജയക ജനരയത് വണിയജാ ത്ൂര കാമിനഃ
കച്ചന്തി യക്ഷമമ് അത്വാനമ് രഹു രണയ സമാചിത്ാഃ
൨൨
നാ൭രാജയക ജനരയത് ചര യത്യക ചയരാ വരീ
രാവയന് ആത്മനാ൭൭ത്മാനമ് യശ്ത് സായമ് ശ്കുയഹാ മുനിഃ
൨൩
നാ൭രാജയക ജനരയത് യയാക യക്ഷമമ് ശ്രവരയത്
ത
ന ചാ രയരാജയക യസനാ രശ്ത്ൂന് വിഷഹയത് യുത്ി ൨൪
നാ൭രാജയക ജനരയത് ശ്ഹുവഷ്ടഃ രരമ വാജിരി:
ട
നരാ: സമയാമ്ിത സഹസാ രവത് ശ്ച രരിമമ്ിത്ാ:
൨൫
നാ൭രാജയക ജനരയത് നരാ: ോശ്് ത വിരാരത്ാ:
ത
ത വയന ഷൂരയനഷു ച ൨൬
സമവത്യമ്ാ൭വത്ിഷ്ടയമ്
നാ൭രാജയക ജനരയത് മാലയ യമാത്ക ത്ക്ഷിണാ:
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യത്വത്ാ൭രയരനാ൭ര
ായ
കല്ര യയമ് ത നിയവത് രവന:
ച
ത
ജ
൨൭
ത
നാ൭രാജയക ജനരയത് ചമ്നാ൭കരു
രൂഷിത്ാ:
രാജ രുശ്ത്ാ വിരാജയമ് ത വസമ് ത ഇവ രാകിന: ൨൮
യത്ാ ഹയ൭നുത്കാ നയത്യാ യത്ാ വാ൭രി അശ്ത്ുണമ് വനമ്
ത ാ രാശ്ഷ്ടമ് അരാജകമ് ൨൯
അ യകാരാലാ യത്ാ കാവ ്ത്
ത്വയജാ രത് സയ ശ്രോനമ് ത്ൂയമാ ോനമ്
വിരാവയസാ:
യത്ഷാമ് യയാ യനാ ത്വയജാ രാജാ സ യത്വത്വ മിയത്ാ കത്:
൩0
നാ൭രാജയക ജനരയത് സവകമ് രവത്ി കസയചിത്്
പ മ് ൩൧
മത്സയാ ഇവ നരാ നിത്യമ് രക്ഷയന്തി രര്ര
ശ
യയഹി സമ്പിന്നമരയാത്ാ നാ്ിത കാ ശ്ചിന്ന സമ്യാഃ
പ
യത്൭രി രാവായ കല്യന്ത
രാജ ത്ണ്ട നിരീടിത്ാഃ ൩൨
യത്ാ ശ്ത്ുഷ്ടി േരീര സയ നിത്യ യമവ ശ്രവരയത്
ത
ത്ത്ാ നയരയശ്മ്ാത രാശ്ഷ്ട സയ ശ്രരവ സ്സത്യ ത്രയയാ:
മ
൩൩
രാജാ സത്യമ് ച ത്ര മ ശ്ച രാജാ കുലവത്ാമ് കുലമ്
രാജാ മാത്ാ രിത്ാ വചവ രാജാ ഹിത് കയരാ ശ്നുണാമ് ൩൪
യയമാ വവശ്രവണ േയശ്കാ വരുണ ശ്ച മഹാ രല:
വിയരഷയയമ്ാത നയരയശ്ന്തണ ശ്വുയത്തന മഹത്ാ ത്ത്:
൩൫
ച
അയഹാ ത്മ ഇയവത്മ് സയാ ന്ന ശ്രോയയത് കിമ്ന
രാജാ യച ന്ന രയവ യല്ലായക വിരജന് സാത്വ സാത്ുനീ
൩൬
ജീവത്യ൭രി മഹാ രായജ ത്വവവ വചനമ് വയമ്
നാ൭ത്ിശ്കമാമയഹ സയരവ യവലാമ് ശ്രായരയവ സാകരഃ ൩൭
സ നഃ സമീക്ഷയ ത്വിജ വരയ ശ്വുത്തമ്
ശ്നുരമ് വിനാ രാജയമ് അരണയ രൂത്മ്
കുമാരമ് ഇക്ഷവാകു സുത്മ് വത്ാനയമ്
ത്വമ് ഏവ രാജാനമ് ഇഹാ൭രിഷിഞ്ചയ ൩൮
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട സപ് ത
ഷഷ്ടിത്മ സ്സര:ര
അഷ്ട ഷഷ്ടിതമ സ്സര്:ക
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യത്ഷാമ് ത് ത്വചനമ് ശ്രുത്വാ വസിഷ്ടഃ ശ്രത്യുവാച ഹ
ത ന് ഇത്മ്
മിശ്ത്ാ൭മാത്യ കണാന് സരവാന് ശ്രാഹ്മണാമ് ്ാ
വചഃ ൧
യത്൭സൗ മാത്ുല കുയല രുയര രാജ ശ്കുയഹ സുകീ
ന സമനവിത്ഃ ൨
രരയത്ാ വസത്ി ശ്രാശ്ത്ാ രശ്ത്ുയക്ന
ത്ച്ചീശ്കമ് ജവനാ ത്ൂത്ാ കച്ചന്തു ത്വരിവത് ര്ഹവയഃ
ആയനത്ുമ് ശ്രാത്രൗ വീരൗ കിമ് സമീക്ഷാമയഹ വയമ് ൩
കച്ച ന്തവിത്ി ത്ത്ഃ സയരവ വസിഷ്ടമ് വാകയമ് അശ്രുവന്
യത്ഷാമ് ത് ത്വചനമ് ശ്രുത്വാ വസിയഷ്ടാ വാകയമ്
അശ്രവീത്് ൪
ഏഹി സിത്താര ത വിജയ ജയന്താ൭യരാകനന്തന
ശ്രൂയത്ാമ് ഇത്ി കരവയമ്
സരവാന് ഏവ ശ്രവീമി വഃ ൫
ത
രുരമ് രാജ ശ്കുഹമ് കത്വാ രീശ്കമ് രീശ്ക ജവവ: ഹവയഃ
ത്യക്ത യരാവക: ഇത്മ് വാചയഃ രാസനാ ത്ര
പ യത്ാ മമ ൬
രുയരാഹിത് സ്ത്വാമ് കുരലമ് ശ്രാഹ സയരവ ച മശ്ന്തിണഃ
ത്വരമാണ ശ്ച നിരയാഹി ശ്കുത്യമ് ആത്യയികമ് ത്വയാ ൭
മാ ചാ൭വ് മ യശ്രാഷിത്മ് രാമമ് മാ ചാ൭വ് മ രിത്രമ്
ശ്മുത്മ്
സ
രവന്തഃ രമ്ിഷു
രത്വാ
രാകവാണാമ് ഇമമ് ക്ഷയമ് ൮
ര
ത ണി രൂഷണാനി വരാണി ച
കൗയരയാനി ച വശ്്ാ
ക്ഷിശ്രമ് ആത്ായ രാേ ശ്ച രരത് സയ ച കച്ചത് ൯
ത്ത്ത രത്യ൭രനാ ത്ൂത്ാ ജക്ുമ സവമ് സവമ് നിയവരനമ്
യകകയാമ് യ് ത കമിഷയയമ്ാത ഹയാ നാ൭൭രുഹയ
സമ്മത്ാന് ൧0
ത നികമ് ശ്കുത്വാ കാരയയരഷ മ൭നമ്രമ്
ത
ത്ത്: ശ്രാ്ാ
വസിയഷ്ടനാ൭രയനുോത്ാ ത്ൂത്ാഃ സമ്ത്വരിത്ാ യയുഃ ൧൧
ത അരര ത്ാലസയ ശ്രലമ്പ യസയാത്തരമ് ശ്രത്ി
നയയമ്ന
നിയഷവമാണാ യ് ത ജക്ുമ : നത്ീമ് മയത്യന മാലിനീമ് ൧൨
യത് ഹ്ിത ന രുയര കങ്കാമ് ത്ീര്ത്വാ ശ്രത്യങ്ുമ കാ യയുഃ
രാഞ്ചാല യത്രമ് ആസാത്യ മയത്യന കുരുജാങ്കലമ് ൧൩
സരാമ്ിസ ച സുരൂരാനി
നത്ീ ശ്ച വിമയലാത്കാ:
ണ
നിരീക്ഷമാണാ യ് ത ജക്ുമ : ത്ൂത്ാ: കാരയ വരാ ശ്ത്തുത്മ്
൧൪
യത് ശ്രസയന്നാത്കാമ് ത്ിവയാമ് നാനാ വിഹക യസവിത്ാമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഉരാത്ി ജക്ുമ : യവയകന രരത്ണ്ടാമ് ജനാകുലാമ് ൧൫
നികൂല ശ്വുക്ഷമ് ആസാത്യ ത്ിവയമ് സയത്യാരയാചനമ്
അരികമയാ൭രിവാത്യമ് ത്മ് കുലിങ്കാമ് ശ്രാവിരന് രുരീമ്
൧൬
അരികാളമ് ത്ത്ഃ ശ്രാരയ യത് യരാത്ി രവനാ ച്ചയുത്ാമ്
രിശ്ത്ു വരത്ാമഹീമ് രുണയാമ് യത്രു: ഇക്ഷുമത്ീമ് നത്ീമ്
൧൭
ജ രാനാമ് ശ്ച ശ്രാഹ്മണാന് യവത്
അയവക്ഷയാമ്ലി
രാരകാന്
യയു രയത്യന
രാഹ്ലീകാന് സുത്ാമാനമ് ച രരവത്മ് ൧൮
മ
ണ രത്മ് യശ്രക്ഷമാണാ വിരാരാമ് ചാ൭രി
വിയഷ്ാഃ
മ
രാല്ലീമ്
ത ാകാനി രലവലാനി സരാമ്ിസ ച ൧൯
നത്ീ രവാരീ ്ട
രരയയമ്ാത വിവിത്ാമ് ശ്ചാ൭രി സിമ്ഹ വയാശ്ക ശ്മുക
ത്വിരാന്
സ
യയു: രത്ാ൭ത്ി മഹത്ാ രാസനമ് രരുത രീപ്വ:
൨0
യത് ശ്രാന്ത വാഹനാ ത്ൂത്ാ വിശ്കുയഷ്ടന രത്ാ ത്ത്:
ജ
കിരി ശ്വജമ് രുര വരമ് രീശ്കമ് ആയസത്ു രമ്സാ
൨൧
രരുഃ
ത ശ്രിയാ൭രമ്
ത കുല രക്ഷണാ൭രമ്
ത
രരുത ശ്ച വമ് ശ സയ രരിശ്കഹാ൭രമ്
ത
അയഹടമാനാ സ്ത്വരയാ ് മ ത്ൂത്ാ
രാശ്ത്യാമ് ത്ു യത് ത്ത്് രുരമ് ഏവ യാത്ാഃ ൨൨
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട അഷ്ട
ഷഷ്ടിത്മ സ്സര:ര
ത
ഏയകാന സപ്തി
തമ സ്സര്:ക
യാമ് ഏവ രാശ്ത്ിമ് യത് ത്ൂത്ാഃ ശ്രവിരന്തി ് മ ത്ാമ് രുരീമ്
രരയത് നാ൭രി ത്ാമ് രാശ്ത്ിമ് സവയപ്ാന ശ്ത്ുയഷ്ടാ൭യമ്
അശ്രിയഃ ൧
വയുഷ്ടാമ് ഏവ ത്ു ത്ാമ് രാശ്ത്ിമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്മ് സവപ് ന
മ൭ശ്രിയമ്
രുയശ്ത്ാ രാജാ൭ത്ി രാജ സയ സുശ്രുരമ് രരയത്രയത് ൨
ത്രയമാനമ് സമാോയ വയസയാഃ ശ്രിയ വാത്ിനഃ
ആയാസമ് ഹി വിയനഷയന്തഃ സരായാമ് ചശ്കിയര കത്ാഃ ൩
വാത്യന്തി ത്ത്ാ രാന്തിമ് ലാസയന്തയ൭രി ചാരയര
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അയയാത്യ കാമ്:ട
നാടകാ നയ൭രയര ശ്രാഹു: ഹാസയാനി വിവിത്ാനി ച ൪
സ വത്: മഹാത്മാ രരത്ഃ സകിരിഃ ശ്രിയ വാത്ിരിഃ
യകാഷ്ടീ: ഹാസയാനി കുരവത്ിപ : ന ശ്രാശ്ഹുഷയത്
രാകവഃ ൫
ത്മ് അശ്രവീത്് ശ്രിയ സയകാ രരത്മ് സകിരി: ശ്വുത്മ്
സുശ്ഹുത്ിപ ഃ രരയുരാസീനഃ കിമ് സയക നാ൭നുയമാത്യസ ൬
ഏവമ് ശ്രുവാണമ് സുശ്ഹുത്മ് രരത്ഃ ശ്രത്യുവാച ഹ
ശ്രുണു ത്വമ് യ ന്നിമിത്തമ് യമ വത്നയമ് ഏത്ത്് ഉരാകത്മ്
൭
സവയപ് ന രിത്രമ് അശ്ത്ാക്ഷമ് മലിനമ് മുക്ത മൂരജമ്
ത
രത്ന്തമ് അശ്ത്ി രികരാത്് കലുയഷ യകാമയയ ശ്ഹയത് ൮
പ്ലവമാന ശ്ച യമ ശ്ത്ുഷ്ടഃ സ ത്്ിമ ന് യകാമയ ശ്ഹയത്
ജ
രിരന് അമ്ലിനാ
വത്ലമ് ഹസന്നിവ മുഹുര് മുഹുഃ ൯
ത്ത് ്ിത യലാത്നമ് രുക്തവാ രുനഃ രുന: അത്ഃ രിരാഃ
ത മ്
വത്യല നാ൭രയക്ത സരവാ൭0ക വ്ല
ഏവാനവ൭വകാഹത് ൧0
ന
ര ചശ്ന്തമ് ച രത്ിത്മ് രുവി
സവയപ്൭രി
സാകരമ് രുഷ്മ്
ഉരരുത്താമ് ച ജകത്ീമ് ത്മയസവ സമാ ശ്വുത്ാമ് ൧൧
ഔരവാഹയ സയ നാക സയ വിഷാണമ് രകലീ ശ്കുത്മ്
ശ
സഹസാ ചാ൭രി സമ്ന്തമ്
ജവലിത്മ് ജാത്യവത്സമ് ൧൨
ര
അവത്ീരാമ്
ശ്ച വിവിത്ാന്
ണ ച ശ്രുത്ിവീമ് രുഷ്ാമ്
ശ്ത്ുമാന്
ത ന് സത്ൂമാമ് ശ്ചാ൭രി
അഹമ് രരയാമി വിത്വ്ാ
രരവത്ാന് ൧൩
ണ
രീയട കാര്ഷ്ായയസ
വചനമ് നിഷണ്ണമ് ശ്കുഷ് ണ
വാസസമ്
ശ്രഹസന്തി ് മ രാജാനമ് ശ്രമത്ാഃ ശ്കുഷ് ണ രിങ്കളാ: ൧൪
ത്വരമാണ ശ്ച ത്രാത്മാ
രക്ത മാലയാ൭നു യലരനഃ
മ
രയത്ന കര യുയക്തന ശ്രയായത്ാ ത്ക്ഷിണാ മുകഃ ൧൫
ത
ശ്രഹസമ്ീവ
രാജാനമ് ശ്രമത്ാ രക്ത വാസിനീ
ശ്രകര്ഷന്തീ മയാ ശ്ത്ുഷ്ടാ രാക്ഷസീ വിശ്കുത്ാ൭൭നനാ
൧൬
ഏവ യമത് േയാ ശ്ത്ുഷ്ട മിമമ് രാശ്ത്ിമ് രയാ൭൭വഹമ്
മ
അഹമ് രായമാ൭ത്വാ രാജാ ലക്ഷ്യണാ
വാ മരിഷയത്ി ൧൭
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അയയാത്യ കാമ്:ട
നയരാ യായനന യഃ സവയപ് ന കര യുയക്തന യാത്ി ഹി
അചിരാ ത്തസയ ത്ൂമാ൭ശ്കമ് ചിത്ായാമ് സശ്മ്പശ്ത്ുരയയത്
൧൮
ഏത് ന്നിമിത്തമ് ത്ീയനാ൭ഹമ് ത് ന്ന വഃ ശ്രത്ിരൂജയയ
ത ് ഇവ യമ മനഃ ൧൯
രുഷയത്ീവ ച യമ കയണ്ടാ ന സവ്മ
ത നമ് രയമ് വച യവാരത്ാരായയ
ന രരയാമി രയ ്ാ
ശ്രഷ്ട ശ്ച സരവ യയായകാ യമ ചായാ യചാരഹത്ാ മമ ൨0
സ ഇവ ചാ൭൭ത്മാനമ് ന ച രരയാമി കാരണമ് ൨൧
ജുകുപ്ന്
ഇമാമ് ഹി ത്ുഃസവപ് ന കത്ിമ് നിരാമയ ത്ാമ്
അയനക രൂരാമ് അവിത്രിത്ാമ്
രുരാ
ര
രയമ് മഹത്് ത്ത്് ശ്ഹുത്യാ ന്നയാത്ി യമ
വിചിന്തയ രാജാനമ് അചിന്തയ ത്രനമ്
൨൨
ശ
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഏയകാന
ത
സപ്ത്ിത്മ
സ്സര:ര
ത
സപ്തിതമ
സ്സര്:ക
ന ത്ൂത്ാ യ് ത ോന്ത വാഹനാഃ
രരയത് ശ്രുവത്ി സവപ്മ്
ശ്രവിരയാ൭സഹയ രരികമ് രമയമ് രാജ ശ്കുഹമ് രുരമ് ൧
സമാകമയ ത്ു രാോ ച രാജ രുയശ്ത്ണ ചാ൭രിത്ാഃ
ച
രാേഃ രാത്ൗ ശ്കുഹീത്വാ ത്ു ത്മ് ഊചു: രരത്മ് വചഃ ൨
രുയരാഹിത് സ്ത്വാ കുരലമ് ശ്രാഹ സയരവ ച മശ്ന്തിണഃ
ത്വരമാണ ശ്ച നിരയാഹി ശ്കുത്യമ് ആത്യയികമ് ത്വയാ
൩
ത ണയാ൭൭രരണാനി ച
ഇമാനി ച മഹാ൭ര്ഹാണി വശ്്ാ
ശ്രത്ിശ്കുഹയ വിരാലാക്ഷ മാത്ുല സയ ച ത്ാരയ ൪
ശ
അശ്ത് വിമ്ത്ി
യകാടയ൭്ുത ശ്നുരയത്: മാത്ുല സയ യത്
ത
ത്ര യകാടയ ്ുത സമ്പൂരാണ ്വ
ത്വ ച ശ്നുരാ൭൭ത്മജ
൫
ശ്രത്ിശ്കുഹയ ച ത്ത്് സരവമ് സവ൭നുരക്തഃ സുശ്ഹുജ്ജയന
ത്ൂത്ാന് ഉവാച രരത്ഃ കാവമഃ സശ്മ്പത്ിരൂജയ ത്ാന് ൬
കച്ചിത്് സുകുരലീ രാജാ രിത്ാ ത്രരയത്ാ മമ
മ
കച്ചി ച്ചാ൭യരാകത്ാ രായമ ലക്ഷ്യണ
ച മഹാത്മനി ൭
ആരയാ ച ത്ര മ നിരത്ാ ത്രോ
ത്ര മ ത്രിനീ
മ
ശ
അയരാകാ ചാ൭രി കൗസലയാ മാത്ാ രാമ സയ ത്ീമത്ഃ ൮
മ
കച്ചിത്് സുമിശ്ത്ാ ത്രോ
ജനനീ ലക്ഷ്ണ
സയ യാ
മ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ന യ ച വീര സയ സാ൭യരാകാ ചാ൭രി മത്യമാ ൯
രശ്ത്ുക്സ
ആത്മ കാമാ സത്ാ ചണ്ടീ യശ്കാത്നാ ശ്രാേ മാനിനീ
അയരാകാ ചാ൭രി വകയകയീ മാത്ാ യമ കിമ് ഉവാച ഹ ൧0
ഏവമ് ഉക്താ ്ുത യത് ത്ൂത്ാ രരയത്ന മഹാത്മനാ
ഊചുഃ സശ്മ്പശ്രയമ് വാകയമ് ഇത്മ് ത്മ് രരത്മ് ത്ത്ാ ൧൧
കുരലാ യ് ത നര വയാശ്ക യയഷാമ് കുരലമ് ഇച്ചസി
ശ്രീ ശ്ച ത്വാമ് ശ്വുണുയത് രത്മാ യുജയത്ാമ് ചാ൭രി യത്
രത്: ൧൨
രരത് ശ്ചാ൭രി ത്ാന് ത്ൂത്ാന് ഏവമ് ഉയക്താ൭രയരാഷത്
ആശ്രുയച്ച൭ഹമ് മഹാരാജമ് ത്ൂത്ാഃ സമ്ത്വരയന്തി മാമ്
൧൩
ഏവമ് ഉക്തവാ ത്ു ത്ാന് ത്ൂത്ാന് രരത്ഃ രാരിവാ൭൭ത്മജഃ
ത
ച
ത്ൂവത്ഃ സയമ്ാത്ിയത്ാ
വാകയമ് മാത്ാമഹമ് ഉവാച ഹ
൧൪
രാജന് രിത്ുര് കമിഷയാമി സകാരമ് ത്ൂത് യചാത്ിത്ഃ
മ ിഷയസി ൧൫
രുന ര൭രയഹമ് ഏഷയാമി യത്ാ യമ ത്വമ് ്ര
ത ാ
രരയത് വനവമ് ഉക്ത ്ുത ശ്നുയരാ മാത്ാമഹ ്ത്
ത്മ് ഉവാച രുരമ് വാകയമ് രിര സയാ൭൭ശ്കായ രാകവമ് ൧൬
കച്ച ത്ാത്ാ൭നുജായന ത്വാമ് വകയകയീ സുശ്രജാ സ്ത്വയാ
ത ൧൭
മാത്രമ് കുരലമ് ശ്രൂയാഃ രിത്രമ് ച രരമ്ര
രുയരാഹിത്മ് ച കുരലമ് യയ ചാ൭യനയ ത്വിജ സത്തമാഃ
മ
ത്ൗ ച ത്ാത് മയഹഷവാസൗ ശ്രാത്രൗ രാമ ലക്ഷ്ണൗ
൧൮
ത്വ് മ ഹ്ിത ഉത്തമാമ് ശ്ചിശ്ത്ാന് കമ്പളാന് അജിനാനി
ച
അരിസശ്ത്ുര ത്യ വകയകയയാ രരത്ായ ത്നമ് ത്ത്ൗ ൧൯
രുക് മ നിഷ് ര സഹയശ്സ യത്വ യഷാട രാ൭രവ രത്ാനി ച
സശ്ത്ുര ത്യ യകയകയീ രുശ്ത്മ് യകകയയാ ത്നമ് ആത്ിരത്്
൨0
ത്ത്ാ൭മാത്യാന് അരിയശ്രത്ാന് വിരവാസയാമ് ശ്ച
കുണാനവിത്ാന്
ത്ത്ൗ അരവരത്ിഃ ക്ഷിശ്രമ് രരത്ായാ൭നുയായിനഃ ൨൧
ഐരാവത്ാന് ഐശ്ന്ത രിരാന് നാകാന് വവ ശ്രിയ
ത്രനാന്
ശ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
കരാന് രീശ്കാന് സുസമയുക്താന് മാത്ുയലാ൭വ് മ ത്നമ്
ത്ത്ൗ ൨൨
അന്തഃ രുയര൭ത്ിസശ്മവുത്താന് വയാശ്ക വീരയ
രലാ൭നവിത്ാന്
ത്മ്ശ്ഷ്ടാ൭൭യുത്ാന് മഹാ കായാന് രുന യശ്ചാരായനമ്
ത്ത്ൗ ൨൩
ത
ത
സ ത്ത്തമ് യകകയയയശ്മ്ണ
ത്നമ് ത് ന്നാ൭രയനമ്ത്
രരത്: യകകയീ രുയശ്ത്ാ കമന ത്വരയാ ത്ത്ാ ൨൪
രരൂവ ഹയ൭സയ ശ്ഹുത്യയ ചിമ്ാത സുമഹത്ീ ത്ത്ാ
ത്വരയാ ചാ൭രി ത്ൂത്ാനാമ് സവപ് ന സയാ൭രി ച ത്രനാത്്
ശ
൨൫
സവ സവ യവശ്ാമ ൭രയത്ിശ്കമയ നര നാകാ൭രവ സശ്മവുത്മ്
ശ്രയരയത് സുമഹ ശ്ച്ചീമാന് രാജ മാരമ൭നുത്തമമ്
൨൬
ര
അരയത്ീത്യ ത്യത്ാ൭രരയ ത്മ്:ത രുര മുത്ാരത്ീ:
ത്ത് ് ത ത്ര
പ ത് ശ്േീമാന് ആവിയവരാ൭നിവാരിത്: ൨൭
സ മാത്ാമഹമ് ആശ്രുച്ചയ മാത്ുലമ് ച യുത്ാജിത്മ്
രത്മ് ആരുഹയ രരത്ഃ രശ്ത്ുക് ന സഹിയത്ാ യയൗ ൨൮
രത്ാന് മണ്ടല ചശ്കാമ് ശ്ച യയാജയിത്വാ രരേത്മ്
ഉശ്ഷ്ട യകാ൭രവ കവരര് ശ്രുത്യാ രരത്മ് യാന്തമ്
അനവയുഃ ൨൯
രയലന കുയപ്ാത രരയത്ാ മഹാത്മാ
സഹ ആരയകസയ ആത്മ സവമ: അമാവത്യഃ
ന ് അയരത് രശ്ത്ു:
ആത്ായ രശ്ത്ുക്മ
ശ്കുഹാ ത്യയൗ സിത്ത ഇയവ ശ്ന്തയലാകാത്് ൩0
ത
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട സപ്ത്ിത്മ
സ്സര:ര
ത
ഏക സപ്തിതമ
സ്സര്:ക
സ ശ്രാങ്ുമ യകാ രാജ ശ്കുഹാ ത്൭രിനിരയായ വീരയവാന്
ത
ത്ാത് സ്സുത്ാമാമ് ത്യുത്ിമാന് സമ്ീരയാ൭യവക്ഷയ
ത്ാമ്
നത്ീമ് ൧
ഹ്ലാത്ിനീമ് ത്ുരാരാരാമ് ച ശ്രത്യക് യശ്സാത്
ത ങ്കിണീമ്
്ര
രത്ശ്ത്ൂമ് അത്ര ശ്ച്ചീമാന് നത്ീമ് ഇക്ഷവാകു നന്തനഃ ൨
ഏല(ലാ)ത്ായന നത്ീമ് ത്ീര്ത്വാ ശ്രാരയ ചാ൭രര രരടാന്
പ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ന മ് രലയകരനമ്
രിലാമ് ആകുരവത്ീമ് ത്ീര്ത്വാ ആയക്യ
ത
൩
സത്യ സമ്ഃത രുചിഃ ശ്രീമാന് യശ്രക്ഷമാണഃ രിലാവഹാമ്
അത്യയാത്് സ മഹാ വരലാന് വനമ് വചശ്ത്രത്മ് ശ്രത്ി ൪
ര ച യുയക്ന
മ ശ്രത്യരത്യത്
സരസവത്ീമ് ച കമ്ാമ്
ട ശ്രാവിര ത്വനമ് ൫
ഉത്തരമ് വീരമത്സയാനാമ് രാരുമ്മ്
ര
യവകിനീമ് ച കുളിമ്ാകയാമ്
ഹ്ലാത്ിനീമ്
രരവത്ാ൭൭ശ്വുത്ാമ്
ത
യമുനാമ് ശ്രാരയ സമ്ീയര
ാണ രലമ് ആരവാസയ ത്തത്ാ
൬
രീത്ീ ശ്കുത്യ ത്ു കാശ്ത്ാണി ോന്താന് ആരവാസയ
വാജിനഃ
ന ത്വാ ച രീത്വാ ച ശ്രായാത്ാ൭൭ത്ായ യചാത്കമ്
ത്ശ്ത് ്ാ
൭
ണ
രാജ രുയശ്ത്ാ മഹാ൭രണയമ് അനരീയക്ഷ്ാര
യസവിത്മ്
രയശ്ത്ാ രയശ്ത്ണ യായനന മാരുത്ഃ കമ് ഇവാ൭ത്യയാത്് ൮
പ
ശ
രാകീരത്മ് ത്ുശ്ഷ്ത്രാമ്
അമ്ുത്ായന
മഹാ നത്ീമ്
ഉരായ ശ്ത്ാകവ ്ൂത രമ്
ണ ശ്രാകവയട വിശ്രുയത് രുയര ൯
ര ശ്രാകവയട ത്ീര്ത്വാ സമായാ
സ കമ്ാമ്
ത്ുര ടിയകാഷ്ടികാമ്
ത മ് ത്ീര്ത്വാ൭ത് സമായാ ത്തരവര
സരല ്ാ
നമ്
൧0
മ
ത
ത ് ഉരാകമത്്
യത്ാരണമ് ത്ക്ഷിണാ൭യരന
ത ജമ്പൂ ശ്ര്മ
വരൂത്മ് ച യയൗ രമയമ് ശ്കാമമ് ത്രരത്ാ൭൭ത്മജഃ ൧൧
ത്ശ്ത് രയമയ വയന വാസമ് ശ്കുത്വാ൭സൗ ശ്രാങ്ുമ യകാ
യയൗ
ഉത്യാനമ് ഉജ്ജിഹാനായാഃ ശ്രിയകാ യശ്ത് രാത്രാഃ ൧൨
ത യ
സാലാമ് ്ുത ശ്രിയകാന് ശ്രാരയ രീശ്കാന് ആ്ാ
വാജിനഃ
അനുോരയാ൭ത് രരയത്ാ വാഹിനീമ് ത്വരിയത്ാ യയൗ
൧൩
വാസമ് ശ്കുത്വാ സര ്ീത യര ത ത്ീര്ത്വാ ച ഉത്താനകാമ്
നത്ീമ്
ര
അനയാ നത്ീ ശ്ച വിവിത്ാഃ രാരവത്ീവയ ്ുത രമ്വമഃ
൧൪
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഹ്ിത ശ്രുഷ്ടകമ് ആസാത്യ കുടികാമ് അത്യവരത്
ത
ത്ത്ാര ച നരവയായശ്കാ ലൗഹിയത്യ സ കരീവത്ീമ് ൧൫
ത ണുമത്ീമ് വിനയത് യകാമത്ീമ് നത്ീമ്
ഏകസായല ്ാ
കളിമ് ര നകയര ചാ൭രി ശ്രാരയ സാലവനമ് ത്ത്ാ
രരത്ഃ ക്ഷിശ്രമ് ആകച്ചത്് സുരരിശ്രാന്ത വാഹനഃ ൧൬
വനമ് ച സമ൭ത്ീത്യാ൭൭രു രരവരയാമ് അരുയണാത്യയ
ത
അയയാത്യാമ് മനുനാ രാോ നിരിത്ാമ്
സമ്ത്ര
മ
ശ ഹ ൧൭
ത്ാമ് രുരീമ് രുരുഷ വയാശ്കഃ സപ് ത രായശ്ത്ാഷിത്: രത്ി
അയയാത്യാമ് അശ്കയത്ാ ശ്ത്ുഷ്ടവാ രയത് സാരത്ിമ്
അശ്രവീത്് ൧൮
ഏഷാ നാ൭ത്ിശ്രത്ീത്ാ യമ രുയണയാ ത്യാനാ യരസവിനീ
അയയാത്യാ ശ്ത്ുരയയത് ത്ൂരാത്് സാരയത് രാണ്ടു
ശ്മുത്തികാ ൧൯
യജവരി രുണ
സമ്പവന്ന: ശ്രാഹ്മവണ: യവത് രാരവകഃ
ര
രൂയിഷ്ടമ് രുവത്ത: ആകീരാണ രാജര്ഷി വര രാലിത്ാ ൨0
അയയാത്യായാമ് രുരാ രപ്ഃത ശ്രൂയയത് ത്ുമുയലാ മഹാന്
സമന്താന് നര നാരീണാമ് ത്മ് അത്യ ന ശ്രുയണാമയ൭ഹമ്
൨൧
ഉത്യാനാനി ഹി സായായഹ്ന ശ്കീടിയത്വാരരവത്: നവരഃ
സമന്താ ത്ര
പ ിത്ാവത്ിപ ഃ ശ്രകാരയന്ത മമാ൭നയത്ാ ൨൨
ത്ാനയ൭ത്യാ൭നുരുത്ന്തീവ രരിത്യക്താനി കാമിരിഃ
അരണയ രൂയത്വ രുരീ സാരയത് ശ്രത്ിരാത്ി യമ ൨൩
ന ഹയ൭ശ്ത് യാവന: ശ്ത്ുരയയന്ത ന കവജ: ന ച വാജിരിഃ
നിരയായന്താ വാ൭രിയായന്താ വാ നര മുകയാ യത്ാ രുരമ്
൨൪
ഉത്യാനാനി രുരാ രാമ്ിത മത്ത ശ്രമുത്ിത്ാനി ച
ജനാനാമ് രത്ി സയമയായക ഷവ൭ത്യമ് ത കുണ വമ്ിത ച ൨൫
ത
ത്ാ യനയത്ാ നയത്യ രരയാമി നിരാനമ്ാനി
സരവര:
അനിഷ്ടാനി ച രാരാനി രരയാമി വിവിത്ാനി ച
സപ് ത രവര ണ ര൭നുരത്മ് വിയശ്കാരത്ിപ രിവ ശ്ത്ുവമ:
൨൬
നാ൭ത്യാരി ശ്രൂയയത് രയപ്ാത മത്താനാമ് ശ്മുക
രക്ഷിണാമ്
സശ്മക്താമ് മത്ുരാമ് വാണീമ് കലമ് വയാഹരത്ാമ് രഹു ൨൭
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത
ചമ്നാ൭കരു
സശ്മ്പുയക്താ ത്ൂര സമ്മൂരിയത്ാ൭ത്ുല:
ച
ശ്രവാത്ി രവന: ശ്രീമാന് കിന്നുനാ൭ത്യ യത്ാ രുരമ് ൨൮
ര
യരരീ ശ്മുത്മ് രവീണാനാമ് യകാണ സമ്ട്ടിത്:
രുന:
കിമ൭ത്യ രയപ്ാത വിരത് സ്സത്ാ ത്ീന കത്ി: രുരാ ൨൯
അനിഷ്ടാനി ച രാരാനി രരയാമി വിവിത്ാനി ച
നിമിത്താ നയ൭മയനാോനി യത്ന സീത്ത്ി യമ മനഃ ൩0
ത
സരവത്ാ കുരലമ് സൂത് ത്ുരരമ്
മമ രമ്ുഷു
ല
ത്ത്ാ ഹയസത്ി സയമ്മായഹ ശ്ഹുത്യമ് സീത്ത്ീവ യമ ൩൧
വിഷണ്ണ ശ്രാമ് ത ശ്ഹുത്യ ശ്സ് ത സ്സ ലുളിയത്ശ്ന്തിയ:
രരത്: ശ്രവിയവരാ൭൭രു രുരീ മിക്ഷവാകു രാലിത്ാമ് ൩൨
ത്വായരണ വവജയയന്തന ശ്രാവിര ശ്ച്ചാന്ത വാഹനഃ
ത്വാര വ്:ത ഉത്തായ വിജയമ് ശ്രുഷ്ട വ്ഃത
സഹിയത്ാ യയൗ ൩൩
ത ് ശ്രത്യ൭ര്ച യ
സ ത്ു അയനകാ൭ശ്ക ശ്ഹുത്യയാ ത്വാര ്മ
ത്മ് ജനമ്
സൂത്മ് അരവരയത്ഃ ോന്തമ് അശ്രവീത്് ത്ശ്ത് രാകവഃ
൩൪
കി മഹമ് ത്വരയാ൭൭നീത്: കാരയണന വിനാ൭നക
അരുരാ രമ്ിര ശ്ഹുത്യമ് രീലമ് ച രത്ത്ീവ യമ ൩൫
ശ്രുത്ാ യനാ യാശ്ത്ുരാഃ രൂരവമ് ശ്നുരത്ീനാമ് വിനാരയന
ആകാരാ: ത്ാന് അഹമ് സരവാന് ഇഹ രരയാമി സാരയത് ൩൬
സമ്മാര
മ ന
ജ വിഹീനാനി രരുഷാണയുര ലക്ഷയയ
അസമയത് കവാടാനി ശ്രീ വിഹീനാനി സരവര: ൩൭
രലി കരമ് വിഹീനാനി ത്ൂര സയമ്മാത്യനന ച
അനാരിത് കുടുമ്പാനി ശ്രരാഹീന ജനാനി ച ൩൮
മ
അലക്ഷ്ീകാനി
രരയാമി കുടുമ്പി രവനാ നയ൭ഹമ് ൩൯
അയരത് മാലയ യരാരാനി അസശ്മ്മുഷ്ടാ൭ജിരാണി ച
യത്വാ൭൭കാരാണി രൂനയാനി ന ചാ രാമ്ിത യത്ാ രുരമ് ൪0
ത ാ
യത്വത്ാ൭രാ:
ച ശ്രവിത്താ ശ്ച യേ യകാഷ്ടയ ്ത്
വിത്ാ:
മാലയാ൭൭രയണഷു രാജയന്ത നാ൭ത്യ രണയാനി വാ ത്ത്ാ
൪൧
ശ്ത്ുരയയമ് ത വാണിയജാ൭രയ൭ത്യ ന യത്ാ രൂരവമ൭ശ്ത്
വവ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത
ത്യാന സമവിക് ന ശ്ഹുത്യാ നഷ്ട വയാരാര യശ്മ്ിത്ാ:
൪൨
ത ാ
യത്വാ൭൭യത്ന വചയത്യഷു ത്ീനാ: രക്ഷി കണാ ്ത്
മലിനമ് ചാ൭ശ്രു രൂരാ൭ക്ഷമ്
ത്ീനമ് ത്യാനരരമ് ശ്കുരമ്
ണ
സ ച രരയാമി ജനമ് ഉത്മ്
ട
സ ശ്്ീത രുമ്മ്
രുയര ൪൩
ര ിത്മ്
ഇയത്യവമ് ഉക്തവാ രരത്ഃ സൂത്മ് ത്മ് ത്ീന മാനസഃ
ത്ാ നയ൭നിഷ്ടാ നയയയാത്യായാമ് യശ്രക്ഷയ രാജ ശ്കുഹമ്
യയൗ ൪൪
ത്ാമ് രൂനയ ശ്രുങ്കാടക യവശ് മ രത്യാമ്
രയജാ൭രുണ ത്വാര കവാട യശ്ന്താമ്
ശ്ത്ുഷ്ടവാ രുരീമ് ഇശ്ന്ത രുര ശ്രകാരാമ്
ത്ുഃയകന സമ്പൂരത്യരാ
രരൂവ ൪൫
ണ
രഹൂനി രരയന് മനയസാ൭ശ്രിയാണി
യാനയ൭നയത്ാ നാ൭സയ രുയര രരൂവുഃ
അവാക്ിച രാ ത്ീന മനാ ന ശ്ഹുഷ്ടഃ
രിത്ുര് മഹാത്മാ ശ്രവിയവര യവശ് മ ൪൬
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഏക
ത
സപ്ത്ിത്മ
സ്സര:ര
ത
തവി സപ്തിതമ
സ്സര്:ക
അരരയമ് ്ുത ത്ത് ്ശ്ത ത് രിത്രമ് രിത്ു രാ൭൭ലയയ
ജകാമ രരയത്ാ ശ്ത്ഷ്ടുമ് മാത്രമ് മാത്ു രാ൭൭ലയയ ൧
ത ത്ു ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ വകയകയീ യശ്രാഷിത്മ്
അനുശ്രാപ്മ്
സുത്മ്
ഉത്ര
പ ാത് ത്ത്ാ ശ്ഹുഷ്ടാ ത്യക്തവാ സൗവരമ്
ണ ആസനമ്
൨
സ ശ്രവിവരയവ ത്രാത്മാ
സവശ്കുഹമ് ശ്രീവിവരിത്മ്
മ
ജ
രരത്ഃ യശ്രക്ഷയ ജശ്കാഹ ജനനയാ: ചരണൗ രുരൗ ൩
സാ ത്മ് മൂര്ത്ന
് ി സമുരാ൭൭ശ്കായ രരിഷവജയ യരസവിനമ്
അയങ്ക രരത്മ് ആയരാരയ ശ്രഷ്ടുമ് സമുരചശ്കയമ ൪
അത്യ യത് കത്ിചിത്് രാശ്ത്യ ശ്ചയുത് സയാ൭൭രയക
മ ഃ
യവശ്ന
ത ൫
അരി ന അത്വശ്രമഃ രീശ്കമ് രയത്ന ആരത്ത് ്വ
ത
ആരയക യ് ത സുകുരലീ യുത്ാജിന് മാത്ുല ്വ
ശ്രവാസാ ച്ച സുകമ് രുശ്ത് സരവമ് യമ വക്തുമ് അര്ഹസി
൬
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഏവമ് ശ്രുഷ്ട ്ുത വകയകയ്യാ ശ്രിയമ് രാരിവ
നന്തനഃ
ത
ആചഷ്ട രരത്ഃ സരവമ് മായശ്ത് രാജീവ യലാചനഃ ൭
ത രാശ്ത്ി ശ്ചയുത് സയാ൭൭രയക യവശ്ന
മ ഃ
അത്യ യമ സപ്മീ
അമ്പായാഃ കുരലീ ത്ായത്ാ യുത്ാജിന് മാത്ുല ശ്ച യമ ൮
ത
യന് യമ ത്നമ് ച രത്മ
ന ് ച ത്ത്ൗ രാജാ രരമ്രഃ
രരിശ്രാന്തമ് രത്ി അരവ ത്തയത്ാ൭ഹമ് രൂരവമ് ആകത്ഃ ൯
രാജ വാകയ ഹവര രൂയത്ാ
സ്ത്വരയമായണാ൭ഹമ്
ത
ആകത്ഃ
യത്൭ഹമ് ശ്രഷ്ടുമ് ഇച്ചാമി ത്ത്൭മ്പാ വക്തുമ് അര്ഹസി
൧0
രൂയനയാ൭യമ് രയനീയ യ് ത രരയയങ്കാ യഹമ രൂഷിത്ഃ
ന ചാ൭യമ് ഇക്ഷവാകു ജനഃ ശ്രശ്ഹുഷ്ടഃ ശ്രത്ിരാത്ി മാ ൧൧
രാജാ രവത്ി രൂയിഷ്ട്കമ് ഇഹ അമ്പായാ നിയവരയന
ത്മ് അഹമ് നാ൭ത്യ രരയാമി ശ്ത്ഷ്ടുമ് ഇച്ച
ന്നിഹാ൭൭കത്ഃ ൧൨
രിത്ു ശ്രഹിയഷയ
ചരണൗ ത്മ് മമാ൭൭കയാഹി ശ്രുച്ചത്ഃ
ര
ആയഹാ സവിത്൭മ്പ യജയഷ്ടായാഃ കൗസലയായാ
നിയവരയന ൧൩
ത്മ് ശ്രത്യുവാച വകയകയീ ശ്രിയവത്് യകാരമ് അശ്രിയമ്
അജാനന്തമ് ശ്രജാനന്തീ രാജയ യലായരന യമാഹിത്ാ ൧൪
യാ കത്ിഃ സരവ രൂത്ാനാമ് ത്ാമ് കത്ിമ് യത് രിത്ാ കത്ഃ
രാജാ മഹാത്മാ യത്ജസവീ യായജൂക സ്സത്ാമ് കത്ി: ൧൫
ത് ശ്ച്ചുത്വാ രരയത്ാ വാകയമ് ത്ര മ അരിജനവാന് രുചിഃ
രരാത് സഹസാ രൂമൗ രിശ്ത്ു യരാക രല അരിത്ഃ
൧൬
ത
ഹാ ഹയത്ാ൭്ീമ ത്ി ശ്കുരണാമ് ത്ീനാമ് വാച മുത്ീരയന്
നിരരാത് മഹാ രാഹു രായഹാ
നിക്ഷിരയ വീരയവാന് ൧൭
പ
ത്ത്ഃ യരായകന സമവീത്ഃ രിത്ു: മരണ ത്ുഃകിത്ഃ
വിലലാര മഹായത്ജാ ശ്രാന്ത ആകുലിത് യചത്നഃ ൧൮
ഏത്ത്് സുരുചിരമ് രാത്ി രിത്ു യര മ രയനമ് രുരാ
രരിയന വാ൭മലമ് രാശ്ത്ൗ കകനമ് യത്ായത്ാത്യയയ ൧൯
ത്ത്് ഇത്മ് ന വിരാ ത്യ൭ത്യ വിഹീനമ് യത്ന ത്ീമത്ാ
ച
ര ഇവ സാകര: ൨0
യവയായമവ രരിനാ ഹീനമ് അപ്ുഷ്
പ ഉശ്ത്സുജയ കയമ്ന
ട സവാര:ത രരമ രീടിത്:
രാഷ്മ്
ത
ശ്രച്ചാത്യ വത്നമ് ശ്രീമത്വയശ്്ണ
ജയത്ാമ് വര: ൨൧
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ര
ത്മ് ആരമ്
സമീക്ഷയ രത്ിത്മ് രുവി
ത യത്വ സമ്ാരമ്
ര മ്
ത രരരുനാ വയന ൨൨
നിശ്കുത്ത മിവ സാല സയ ്മ്
ര
ത
മത്ത മാത്മ് ര സമ്ാരമ്
ചശ്മ്ാ൭ര
ര സശ്ത്ുരമ് രുവ:
ഉത്താരയിത്വാ യരാകാ൭൭രമ്
ത വചനമ് യചത്മ് അശ്രവീത്്
൨൩
ഉത്തിയഷ്ടാത്തിഷ്ട കിമ് യരയഷ രാജ രുശ്ത് മഹായരഃ
ത്വ ത്വിത്ാ ന ഹി യരാചന്തി സന്തഃ സത്സി സമ്മത്ാഃ
൨൪
ത്ാന യോ൭ത്ികാരാ ഹി രീല ശ്രുത്ി വയചാ൭നുകാ
ത
രുത്തി യ് ത രുത്തി സമ്പന്ന ശ്രയര വാ൭രസയ
മമ്ിയര
ര
൨൫
സ രുത്ത്വാ ചിരമ് കാലമ് രൂമൗ വിരരിശ്വുത്യ ച
ജനനീമ് ശ്രത്യുവായചത്മ് യരാവക: രഹുരി: ആശ്വുത്ഃ
൨൬
അരിയഷക്ഷയത്ി രാമമ് ത്ു രാജാ യേമ് നു യക്ഷയയത്
ര ാപ ശ്ഹുയഷ്ടാ യാശ്ത്ാമ്
ഇത്യ൭ഹമ് ശ്കുത് സമ്യല്
അയാസിഷമ് ൨൭
ത്ത്് ഇത്മ് ഹയ൭നയത്ാ രൂത്മ് വയവത്ീരമ്
ണ മയനാ മമ
രിത്രമ് യയാ ന രരയാമി നിത്യമ് ശ്രിയഹിയത് രത്മ് ൨൮
അമ്പ യകനാ൭ത്യകാശ്ത്ാജാ വയാത്ിനാ മയ്യ൭നാകയത്
ത്നയാ രാമാ൭൭ത്യഃ സയരവ വയഃ രിത്ാ സശ്മ്്ുര ത്ഃ
സവയമ് ൨൯
ത ജാനാത്ി കീരിമാന്
ന നൂനമ് മാമ് മഹാരാജഃ ശ്രാപ്മ്
ത
ന സത്വരമ് ൩0
ഉരജിയശ്ക ത്തി മാമ് മൂര്ത്ന
് ി ത്ാത്ഃ സമ്മയ
പ ശ ്ാ
ത ത് സയാ൭േിഷ്ട
കവ സ രാണിഃ സുക ്ര
കരണഃ
മ
ത ് അരീക്ഷ്മ്
ണ രരിമാരത്ി
യയന മാമ് രജസാ ത്വ്മ
൩൧
ജ
യയാ യമ ശ്രാത്ാ രിത്ാ രന്തു രയസയ ത്ായസാ൭്ിമ
ത്ീമത്ഃ
ത്സയ മാമ് രീശ്കമ് ആകയാഹി രാമസയാ൭േിഷ്ട
കരണഃ
൩൨
മ
രിത്ാ ഹി രവത്ി യജയയഷ്ടാ ത്രമ്
മ ആരയ സയ ജാനത്ഃ
ത്സയ രാത്ൗ ശ്കഹീഷയാമി സ ഹീത്ാനീമ് കത്ി രമ
മ ൩൩
ത്ര മ വിത്തര മ നിത്യ ശ്ച സത്യ സയമ്ാത ശ്ത്ുട ശ്വത്:
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ആരയഃ കിമ് അശ്രവീത്് രാജാ രിത്ാ യമ സത്യ വിശ്കമഃ ൩൪
ത
രശ്ചിമമ് സാത്ു സയമ്രമ്
ഇച്ചാമി യശ്രാത്ുമ് ആത്മനഃ
ഇത്ി ശ്രുഷ്ടാ യത്ാ ത്ത്തവമ് വകയകയീ വാകയമ്
അശ്രവീത്് ൩൫
മ
രായമത്ി രാജാ വിലരന് ഹാ സീയത് ലക്ഷ്യണത്ി
ച
സ മഹാത്മാ രരമ് യലാകമ് കയത്ാ കത്ിമത്ാമ് വരഃ ൩൬
ഇമാമ് ത്ു രശ്ചിമാമ് വാചമ് വയാജഹാര രിത്ാ ത്വ
കാല ത്ര മ രരിക്ഷിപ്ഃത രാവര: ഇവ മഹാ കജഃ ൩൭
സിത്താ൭രാത യ് ത നരാ രാമമ് ആകത്മ് സീത്യാ സഹ
മ
ലക്ഷ്ണമ്
ച മഹാ രാഹുമ് ശ്ത്ക്ഷയന്തി രുന: ആകത്മ്
൩൮
സ
ത് ശ്ച്ചുത്വാ വിഷസാവത്വ ത്വിത്ീയാ൭ശ്രിയ രമ്നാത്്
വിഷണ്ണ വത്യനാ രൂത്വാ രൂയഃ രശ്രച്ച മാത്രമ് ൩൯
കവ യചത്ാനീമ് സ ത്രാത്മാ
കൗസലയാ നന്ത വരനഃ
മ
ത
മ
ലക്ഷ്യണന
സഹ ശ്രാശ്ത്ാ സീത്യാ ച സമമ് കത്ഃ ൪0
ത്ത്ാ ശ്രുഷ്ടാ യത്ാ ത്ത്തവമ് ആകയാത്ുമ് ഉരചശ്കയമ
ര
മാത്ാ൭സയ സുമഹത്് വാകയമ് വിശ്രിയമ് ശ്രിയ രമ്യാ
൪൧
സ ഹി രാജ സുത്ഃ രുശ്ത് ചീര വാസാ മഹാ വനമ്
മ
ത്ണ്ടകാന് സഹ വവയത്ഹയാ ലക്ഷ്ണാ൭നുചയരാ
കത്ഃ
൪൨
ത ്ാ
ത ശ്രാത്ു ശ്ചാരിശ്ത്
ത് ശ്ച്ചുത്വാ രരത് ശ്്യ
രങ്കയാ
സവ സയ വമ് ശ സയ മാഹാത്മയാത്് ശ്രഷ്ടുമ് സമുരചശ്കയമ
൪൩
കച്ചി ന്ന ശ്രാഹ്മണ വത്മ് ശ്ഹുത്മ് രായമണ കസയ ചിത്്
കച്ചി ന്നാ൭൭യടയാ ത്രിയശ്ത്ാ വാ യത്നാ൭രായരാ
സ
വിഹിമ്ിത്ഃ
൪൪
കച്ചി ന്ന രര ത്ാരാന് വാ രാജ രുയശ്ത്ാ൭രിമനയയത്
മ ത്് സ ത്ണ്ടകാ രയണയ ശ്രൂണയഹവ വിവാസിത്ഃ ൪൫
ക്ാ
അത്ാ൭സയ ചരലാ മാത്ാ ത്ത്് സവ കര മ യത്ാ ത്ത്മ്
യത് വനവ ശ്്ീത സവരായവന വയാഹരുമ്
ത ഉരചശ്കയമ
൪൬
ഏവ മുക്തവാത്ു വകയകയീ രരയത്ന മഹാത്മനാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ട
ഉവാച വചനമ് ശ്ഹുഷ്ടാ മൂടാ രമ്ിത്
മാനിനീ ൪൭
ന ശ്രാഹ്മണ ത്നമ് കിമ്ിച ശ്ത്തുത്മ് രായമണ കസയ ചിത്്
കശ്ചി ന്നാ൭൭യടയാ ത്രിയശ്ത്ാ വാ യത്നാ൭രായരാ
സ
വിഹിമ്ിത്ഃ
ന രാമഃ രരത്ാരാമ് ശ്ച ചക്ഷുര്രയാമ് അരി രരയത്ി ൪൮
മയാ ത്ു രുശ്ത് ശ്രുവത്വവ രാമ വസയ വാ൭രിയഷചനമ്
യാചിത് യ് ത രിത്ാ രാജയമ് രാമ സയ ച വിവാസനമ് ൪൯
ത യ രിത്ാ യത് ത് ത്തത്ാ കയരാത്്
സ സവശ്വുത്തിമ് സമാ്ാ
രാമ ശ്ച സഹ സൗമിശ്ത്ിഃ യശ്രഷിത്ഃ സഹ സീത്യാ ൫0
ത്മ് അരരയന് ശ്രിയമ് രുശ്ത്മ് മഹീരായലാ മഹായരാഃ
രുശ്ത് യരാക രരിത്യൂനഃ രഞ്ചത്വമ് ഉരയരത്ിവാന് ൫൧
ത്വയാ ത്വിത്ാനീമ് ത്രേ
രാജത്വമ് അവലമ്പയത്ാമ്
മ
ത്വ ശ്ത്ുര യത് ഹി മയാ സരവമ് ഇത്മ് ഏവമ് വിത്മ് ശ്കുത്മ്
൫൨
ത
മാ യരാകമ് മാ ച സമ്ാരമ്
വത്രയമ് ആശ്രയ രുശ്ത്ക
ത്വ ത്ത്ീനാ ഹി നകരീ രാജയമ് വചത് ത്നാമയമ് ൫൩
ത്ത്് രുശ്ത് രീശ്കമ് വിത്ിനാ വിത്ിവേ:
വസിഷ്ട മുവകയഃ സഹിയത്ാ ത്വിയജവശ്ന്തഃ
ര
സമ്ാലയ
രാജാനമ് അത്ീന സത്തവമ്
ആത്മാനമ് ഉരവയാമ് അരിയഷചയസവ ൫൪
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ത്വി
ത
സപ്ത്ിത്മ
സ്സര:ര
ത
പ്തി സപ്തിതമ
സ്സര്:ക
ശ്രുത്വാ ത്ു രിത്രമ് ശ്വുത്തമ് ശ്രാത്രൗ ച വിവാസിത്ൗ
ത ത ഇത്മ് വചനമ് അശ്രവീത്് ൧
രരയത്ാ ത്ുഃക സമ്പ്
കിമ് ന്നു കാരയമ് ഹത് യസയവ മമ രായജയന യരാചത്ഃ
വിഹീനസയാ൭ത് രിശ്ത്ാ ച ശ്രാശ്ത്ാ രിശ്ത്ു സയമന ച ൨
ത്ുഃയക യമ ത്ുഃകമ് അകയരാ ശ്രവയണ ക്ഷാരമ് ഇവാ൭൭ത്ത്ാഃ
ത ് ശ്കുത്വാ രാമമ് ച ത്ാരസമ് ൩
രാജാനമ് യശ്രത് രാവ്മ
കുല സയ ത്വമ് അരാവായ കാല രാശ്ത്ി; ഇവാ൭൭കത്ാ
അങ്കാരമ് ഉരകൂഹയ ് മ രിത്ാ യമ നാ൭വരുത്തവാന് ൪
ശ്മുത്യു മാ൭൭രാത്ിയത്ാ രാജാ ത്വയാ യമ രാര ത്രിനി
ശ
സ
സുകമ് രരിശ്ഹുത്മ് യമാഹാ ത്ുര യല ്ിമ ന് കുല രാമ്നി
൫
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്വാമ് ശ്രാരയ ഹി രിത്ാ യമ൭ത്യ സത്യ സയമ്ാത മഹാ
യരാ:
ത ാത ശ്വുയത്താ ത്രരയത്ാ
ത്ീശ്വ ത്ുഃകാ൭രി സമ്യപ്
ശ്നുര: ൬
വിനാരിയത്ാ മഹാ രാജ: രിത്ാ യമ ത്ര മ വത്സല:
മ ത്് ശ്രശ്വാജിയത്ാ രാമ: ക്ാ
മ യത്വ വനമ് കത്: ൭
ക്ാ
കൗസലയാ ച സുമിശ്ത്ാ ച രുശ്ത് യരാകാ൭രി രീടിയത്
ര
ത്ുഷ്രമ്
യത്ി ജീയവത്ാമ് ശ്രാരയ ത്വാമ് ജനനീമ് മമ ൮
നനു ത്വായരയാ൭രി ത്രാത്മാ
ത്വയി ശ്വുത്തിമ്
മ
അനുത്തമാമ്
വരയത്
കുരു ശ്വുത്തിയോ യത്ാ മാത്രി വരയത്
൯
ത
ത
ത്ത്ാ യജയഷ്ടാ ഹി യമ മാത്ാ കൗസലയാ ത്ീര ര ത്രിനീ
ശ
ത യ രകിനയാമ് ഇവ വരയത്
ത്വയി ത്രമ്
൧0
മ സമാ്ാ
ത
ര വാസസമ്
ത്സയാഃ രുശ്ത്മ് ശ്കുത്ാ൭൭ത്മാനമ് ചീരവല്ല
ത രയ വന വാസായ കത്മ് രായര ന യരാചസി ൧൧
ശ്ര്ാ
അരാര ത്രിനമ്
രൂരമ് ശ്കുത്ാ൭൭ത്മാനമ് യരസവിനമ്
ശ
ശ്രശ്വാജയ ചീര വസനമ് കിമ് നു രരയസി കാരണമ് ൧൨
ത
ലുപ്ായാ
വിത്ിയത്ാ മയനയ ന യത്൭ഹമ് രാകവമ് ശ്രത്ി
ത്ത്ാ ഹയ൭നയരാത രാജയാ൭രമ്
ത ത്വയാ നീയത്ാ മഹാന്
അയമ് ൧൩
മ
അഹമ് ഹി രുരുഷ വയാശ്കൗ അരരയന് രാമ ലക്ഷ്ണൗ
യകന രക്തി ശ്രരായവന രാജയമ് രക്ഷിത്ുമ് ഉത്സയഹ ൧൪
ത്മ് ഹി നിത്യമ് മഹാ രായജാ രലവന്തമ് മഹാ രലഃ
ഉരാ൭ശ്രിയത്ാ൭രൂ ത്തരാ൭൭ത്മാ
യമരു യരരു
മ
മ വനമ് യത്ാ
൧൫
യസാ൭ഹമ് കത്മ് ഇമമ് രാരമ് മഹാ ത്ുരയ സമുശ്ത്തുത്മ്
ത്യമയാ ത്ുരമ് ഇവ ആസാത്യ വയഹയമ് യകന ച ഓജസാ
൧൬
അത് വാ യമ രയവ ച്ചക്തി യരയാവക രുത്തി
രയലന വാ
പ
സകാമാമ് ന കരിഷയാമി ത്വാമ് അഹമ് രുശ്ത് കരിനീമ്
൧൭
ത
ന യമ വികാമ്ക്ഷാ ജായയത് ത്യക്തുമ് ത്വാമ് രാര
നിശ്ചയാമ്
യത്ി രാമ സയ നാ൭യരക്ഷാ ത്വയി സയാ ോശ്ത്ുവ ത്സത്ാ
൧൮
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഉത്ന്ന
പ ാ ത്ു കത്മ് രുത്തി ് ത യവയമ് രാര ത്രിനി
ശ
സാത്ു ചാരിശ്ത് വിശ്രയഷ്ട രൂയരവഷാമ് യനാ വികര്ഹിത്ാ
൧൯
അ്ിമ ന് കുയല ഹി രൂയരവഷാമ് യജയയഷ്ടാ
രായജയ൭രിഷിചയയത്
ത ിമ ന് ശ്രവരയമ്
അരയര ശ്രാത്ര ്്
ത ത സമാഹിത്ാ: ൨0
ന ഹി മയനയ ശ്നുസയമ് ശ ത്വമ് രാജ ത്ര മ മയവക്ഷയയസ
കത്ിമ് വാ ന വിജാനാസി രാജ ശ്വുത്ത സയ രാരവത്ീമ് ൨൧
സത്ത്മ് രാജ ശ്വുയത്ത ഹി യജയയഷ്ടാ
രായജയ൭രിഷിചയയത്
രാോ യമത് ത്സമമ് ത്ത്സയാ ത്ിക്ഷവാകൂണാമ്
വിയരഷത്: ൨൨
യത്ഷാമ് ത്വരക
മ രക്ഷാണാമ് കുല ചാരിശ്ത് യരാരിനാമ്
ട
അത്യ ചാരിശ്ത് രൗമ്ീരയമ്
ത്വാമ് ശ്രാരയ വിനിവരിത്മ്
ത
൨൩
ത്വാ൭രി സുമഹാ രാകാ ജയനശ്ന്താ: കുല രൂരവകാ:
രുയത്ത യരാഹ:
കത്മ൭യമ് സമ്പൂത് സ്ത്വയി കര്ഹിത്:
മ
൨൪
ന ത്ു കാമമ് കരിഷയാമി ത്വാ൭ഹമ് രാര നിശ്ചയയ
ത ജീവിത്ാമ് ത കരമ് മമ ൨൫
ത്വയാ വയസന മാ൭൭രപ്മ്
ഏഷ ത്വി ത്ാനീ യമവാ൭ഹമ് അശ്രിയാരമ്
ത ത്വാ൭നകമ്
നിവരയിഷയാമി
വനാ ശ്ത്ാ
പ ത്രമ് സവ ജന ശ്രിയമ് ൨൬
ത
നിവരയിത്വാ
രാമമ് ച ത്സയാ൭ഹമ് ത്ീപ് ത യത്ജസ:
ത
ത
ത്ാസ രൂയത്ാ രവിഷയാമി സു്ിത യത് ന അമ്രാത്മനാ
൨൭
ഇയത്യവമ് ഉക്തവാ രരയത്ാ മഹാത്മാ
ത മ്
ശ്രിയയത്വര രവാകയ കവണ: ത്ുത്ന് ്ാ
യരാകാ൭൭ത്ുര ശ്ചാ൭രി നനാത് രൂയഃ
സിമ്യഹാ യത്ാ രരവത് കഹവര ്ഃത ൨൮
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ശ്ത്ി
ത
സപ്ത്ിത്മ
സ്സര:ര
ത
ചതു സ്സപ്തിതമ
സ്സര്:ക
ത ാ
ത്ാമ് ത്ത്ാ കര്ഹയിത്വാ ത്ു മാത്രമ് രരത് ്ത്
യരായഷണ മഹത്ാ൭൭വിഷ്ടഃ രുന: ഏവാ൭ശ്രവീ ത്വചഃ ൧
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ
രാജയാ ശ്ത്മ്
വകയകയി ശ്നുരയമ് സ ത്ുഷ്ട
പ സവ
ചാരിണി
രരിത്യക്താ ച ത്യരണ
മാ ശ്മുത്മ് രുത്ത്ീ രവ ൨
മ
കിമ് നു യത്൭ത്ൂഷയ ശ്ത്ാജാ രായമാ വാ ശ്രുര ത്ാരികഃ
മ
യയയാ ശ്രുത്യു
രവിവാസ ശ്ച ത്വ ശ്ത്ുര യത് ത്ുലയമ്
മ
ആകത്ൗ ൩
ശ്രൂണ ഹത്യാമ് അസി ശ്രാപ്ാത കുല സയാ൭സയ
വിനാരനാത്്
വകയകയി നരകമ് കച്ച മാ ച രരുഃ
ത സയലാകത്ാമ് ൪
യ ത്തവയാ ഹീശ്ത്ുരമ് രാരമ് ശ്കുത്മ് യകായരണ കരണാ
മ
സരവ യലാക ശ്രിയമ് ഹിത്വാ മമാ൭രി ആരാത്ിത്മ് രയമ്
൫
ത്വ ശ്ത്ുര യത് യമ രിത്ാ ശ്വുയത്താ രാമ ശ്ചാ൭രണയമ്
ആശ്രിത്ഃ
അ യയരാ ജീവ യലായക ച ത്വയാ൭ഹമ് ശ്രത്ിരാത്ിത്ഃ ൬
മാശ്ത്ു രൂയര മമാ൭മിയശ്ത് ശ്നുരയമ് സ രാജയ കാമുയക
ന യത്൭ഹമ് അരിരായഷയാ൭്ിമ ത്ുശ്രവുയത്ത രത്ി
കാത്ിനി ൭
കൗസലയാ ച സുമിശ്ത്ാ ച യാ ശ്ചാ൭നയാ മമ മാത്രഃ
ത്ുഃയകന മഹത്ാ൭൭വിഷ്ടാ സ്ത്വാമ് ശ്രാരയ കുല
ത്ൂഷിണീമ് ൮
ന ത്വമ് അരവരയത്ഃ കനയാ ത്രരാജ
സയ ത്ീമത്ഃ
മ
സ
രാക്ഷസീ ത്ശ്ത് ജാത്ാ൭സി കുല ശ്രത്വമ്ിനീ
രിത്ുഃ ൯
യ ത്തവയാ ത്ാരിയകാ
രായമാ നിത്യമ് സത്യ രരായണഃ
മ
ത രിയത്ാ ത്ുഃകാത്് രിത്ാ ച ശ്ത്ിത്ിവമ് കത്ഃ ൧0
വനമ് ശ്ര്ാ
യ ശ്ത്ത്
പ ാനാ൭സി ത്ത്് രാരമ് മയി രിശ്ത്ാ വിനാ ശ്കുയത്
ശ്രാശ്ത്ുരയാമ് ച രരിത്യയക്ത സരവ യലാക സയ
ചാ൭ശ്രിയയ ൧൧
കൗസലയാമ് ത്ര മ സമയുക്താമ് വിയുക്താമ് രാര നിശ്ചയയ
ശ്കുത്വാ കമ് ശ്രാര്സയയസ ഹയ൭ത്യ യലാകമ് നിരയ
കാമിനീ ൧൨
ശ
കിമ് നാ൭വരുത്യയസ ശ്കൂയര നിയത്മ് രന്തു സശ്മ്യമ്
യജയഷ്ടമ് രിശ്ത്ു സമമ് രാമമ് കൗസലയായാ൭൭ത്മ സമ്പവമ്
൧൩
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അയയാത്യ കാമ്:ട
അങ്ക ശ്രത്യങ്ക ജഃ രുയശ്ത്ാ ശ്ഹുത്യാ ച്ചാ൭രി ജായയത്
മ ത്് ശ്രിയത്യമാ മാത്ുഃ ശ്രിയത്വാ ന്ന ത്ു രാന്തവഃ
ത്്ാ
൧൪
അനയത്ാ കില ത്രോ
സുരരിഃ സുര സമ്മത്ാ
മ
വഹമാനൗ ത്ത്യരാശ രവയാമ് രുശ്ത്ൗ വികത് യചത്സൗ ൧൫
ത്ാ വ൭ര ത ത്ിവയസ ശ്രാന്തൗ ശ്ത്ുഷ്ടവാ രുശ്ത്ൗ മഹീ ത്യല
രുയരാത് രുശ്ത് യരായകന രാഷ് പ രരയാകുയലക്ഷണാ ൧൬
ത ത്് ശ്വജത് ്സ
ത യാഃ സുര രായോ മഹാത്മനഃ
അത്്ാ
മ സുരരി കന്തിനഃ ൧൭
രിന്തവഃ രത്ിത്ാ കായശ്ത് സൂക്ഷ്ാഃ
ത
ഇയശ്മ്ാ൭രി
അശ്രു നിരാത്മ് ത്മ് സവ കായശ്ത് രുണയ
ത
കമ്ിനമ്
സുരരിമ് മനയയത് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രൂയസീമ് ത്ാമ് സുയരരവര:
൧൮
ത മ് ത്ത്ര ശ സുരരിമ് ്ിത ത്ാമ്
നിരീക്ഷമാണ രശ്ക ്ാ
ത ശ്രുര ത്ുഃകിത്ാമ്
ആകായര വിഷ്ടിത്ാമ് ത്ീനാമ് രുത്മ്ീമ്
൧൯
ത ാമ്
ത
ത്ാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ യരാക സമ്പ്
വശ്ജ രാണി
രയരസവിനീമ്
ഇശ്ന്തഃ ശ്രാഞ്ല
ജ ി രുത്വിക്ഃന സുര രായജാ൭ശ്രവീ ത്വചഃ
൨0
മ സു കുത് ശ്ചി ത്വിത്യയത് മഹത്്
രയമ് കച്ചി ന്ന ചാ൭്ാ
കുയത്ാ നിമിത്തഃ യരാക യ് ത ശ്രൂഹി സരവ
ഹിവത്ഷിണി ൨൧
ഏവമ് ഉക്താ ത്ു സുരരിഃ സുര രായജന ത്ീമത്ാ
രത്യുവാച ത്യത്ാ ത്ീരാ വാകയമ് വാകയ വിരാരത്മ് ൨൨
ത രാരമ് ന വഃ കിമ്ിത്്
ച
രാമ്മ്
കുത്ശ്ചിത്് അമരാത്ിര
ന യരാചാമി സവ രുശ്ത്ൗ വിഷയമ ്ിത ത്ൗ
അഹമ് ത്ു മക്ാ
൨൩
ഏത്ൗ ശ്ത്ുഷ്ടവാ ശ്കുരൗ ത്ീനൗ സൂരയ രശ്ിമ ശ്രത്ാരിത്ൗ
അര്ത്യമാനൗ രലിവരൗ
ത കര്ഷയകണ സുരാ൭ത്ിര ൨൪
മമ കായാത്് ശ്രസൂത്ൗ ഹി ത്ുഃകിത്ൗ രാര രീടിത്ൗ
യൗ ശ്ത്ുഷ്ടവാ രരിത്യരയ൭ഹമ് നാ൭്ിത രുശ്ത് സമഃ
ശ്രിയഃ ൨൫
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യസയാ: രുശ്ത് സഹവശ്സ ്ുത ശ്കുത്സമ
ന ് വയാരയ
മിത്മ് ജകത്്
ത്ാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രുത്ത്ീമ് രയശ്കാ ന സുത്ാ േനയയത് രരമ്
൨൬
സത്ാ൭ശ്രത്ിമ ശ്വുത്തായാ യലാക ത്ാരണ കാമയയാ
ശ്രീമത്യാ കുണ നിത്യായാ സവരാവ രരിയവഷയാ ൨൭
യസയാഃ രുശ്ത് സഹശ്സാണി സാ൭രി യരാചത്ി കാമത്ുക്
കിമ് രുന രയാ വിനാ രാമമ് കൗസലയാ വരയിഷയത്ി
൨൮
ത
ഏക രുശ്ത്ാ ച സാത്വീ ച വിവയത്സയമ് ത്വയാ ശ്കുത്ാ
മ ത്തവമ് സത്ത്മ് ത്ുഃകമ് യശ്രത്യ യചഹ ച
ത്്ാ
ലര്സയയസ ൨൯
അഹമ് ഹയ൭രചിത്ിമ് ശ്രാത്ുഃ രിത്ു ശ്ച സകലാമ് ഇമാമ്
ശ
വരനമ്
യരസ ശ്ചാ൭രി കരിഷയാമി ന സമ്യഃ
൩0
ത
ആനായയിത്വാ ത്നയമ് കൗസലയായാ മഹാത്യുത്ിമ്
സവയമ് ഏവ ശ്രയവക്ഷയാമി വനമ് മുനി നിയഷവിത്മ് ൩൧
ര
പ രായര രാരമ് ത്വയാ ശ്കുത്മ്
ന ഹയ൭ഹമ് രാര സമ്യല്
രയക്താ ത്ാരയിത്ുമ് രൗവര രശ്രു കവമ് ട രിരീക്ഷിത്:
ന
൩൨
ട
സാ ത്വ മ൭ക്ിന മ് ശ്രവിര വാ സവയമ് വാ ത്മ്കാട
വിര
രജ്ജുമ് രത്ാന വാ കയമ് ട ന ഹി യത്൭നയത്് രരായണമ് ൩൩
ആഹ മരയ൭വനിമ് ശ്രായപ് ത രായമ സത്യ രരാശ്കയമ
മ
ശ്കുത് ശ്കുയത്യാ രവിഷയാമി വിശ്രവാസിത് കല്ഷ:
൩൪
ര
ഇത്ി നാക ഇവാ൭൭രയണയ യത്ാമര അമ്ുര
യചാത്ിത്ഃ
ര
രരാത് രുവി സശ്മ്ുയത്താ
നിേവസന് ഇവ രന്നകഃ ൩൫
ത ാ
സശ്മക്ത യനശ്ത്ഃ രിത്ിലാ൭൭മ്പര ്ത്
ത
വിത്ൂത് സരവാ രരണഃ രരമ്രഃ
രരൂവ രൂമൗ രത്ിയത്ാ ശ്നുരാ൭൭ത്മജഃ
രചീരയത്ഃ യകത്ു: ഇയവാ ത്സവ ക്ഷയയ ൩൬
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ചത്ു
ത
സ്സപ്ത്ിത്മ
സ്സര:ര
ത
രമ് ച സ്സപ്തിതമ
സ്സര്:ക
ത്ീര ര കാലാത്് സമുത്തായ സമ്ോമ് ലര്ത്വാ ച
വീരയവാന്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യനശ്ത്ാരയാമ് അശ്രു രൂരാരയാമ്
ത്ീനാ മുത്വീക്ഷയ
ണ
മാത്രമ് ൧
യസാ൭മാത്യ മയത്യ രരയത്ാ ജനനീ മരയ കുത്സയത്്
ത
രാജയമ് ന കാമയയ ജാത്ു മശ്മ്യയ
നാ൭രി മാത്രമ് ൨
അരിയഷകമ് ന ജാനാമി യയാ൭രൂ ശ്ത്ാോ സമീക്ഷിത്:
വിശ്രശ്കുയഷ്ട ഹയ൭ഹമ് യത്യര രശ്ത്ുക് ന സഹിയത്ാ
വസമ് ൩
വന വാസമ് ന ജാനാമി രാമ സയാ൭ഹമ് മഹാത്മന:
വിവാസനമ് വാ സൗമിയശ്ത് സ്സീത്ായാ ശ്ച യത്ാ൭രവത്് ൪
ത യ രരത് സയ മഹാത്മനഃ
ത് വത്വ യശ്കാരത് ്സ
ത ആോയ സുമിശ്ത്ാമ് ഇത്മ് അശ്രവീത്്
കൗസലയാ രപ്മ്
൫
ആകത്ഃ ശ്കൂര കാരയായാഃ വകയകയ്യാ രരത്ഃ സുത്ഃ
ത്മ് അഹമ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് ഇച്ചാമി രരത്മ് ത്ീര ര ത്രിനമ്
൬
ശ
ഏവമ് ഉക്തവാ സുമിശ്ത്ാമ് സാ വിവരാണ മലിനാ ശ്കുരാ
ശ്രത്യ് ത രരയത്ാ യശ്ത് യവരമാനാ വിയചത്നാ ൭
ത ാ
സ ത്ു രാമാനുജ ശ്ചാ൭രി രശ്ത്ുക് ന സഹിത് ്ത്
ശ്രത്യ് ത രരയത്ാ യശ്ത് കൗസലയായാ നിയവരനമ് ൮
ത്ത്ഃ രശ്ത്ുക് ന രരത്ൗ കൗസലയാമ് യശ്രക്ഷയ ത്ുഃകിത്ൗ
രരയഷവയജത്ാമ് ത്ുഃകാരാമ്
ത രത്ിത്ാമ് നഷ്ട യചത്നാമ്
ത രുത്ത്ീമ് ത്ു:കാ ത്സയമ ത്യാ൭൭രയാമ് മനസവിനീമ്
രുത്മ്ൗ
൯
രരത്മ് ശ്രത്യുവാച ഇത്മ് കൗസലയാ ശ്രുര ത്ുഃകിത്ാ ൧0
ത അകണ്ടകമ്
ഇത്മ് യത് രാജയ കാമ സയ രാജയമ് ശ്രാപ്മ്
ത രത് വകയകയ്യാ രീശ്കമ് ശ്കൂയരണ കരണാ
സശ്മ്പാപ്മ്
മ
൧൧
ത രയ ചീര വസനമ് രുശ്ത്മ് യമ വന വാസിനമ്
ശ്ര്ാ
വകയകയീ കമ് കുണമ് ത്ശ്ത് രരയത്ി ശ്കൂര ത്രിനീ
൧൨
ശ
ത രയിത്ുമ്
ക്ഷിശ്രമ് മാമ് അരി വകയകയീ ശ്ര്ാ
അര്ഹത്ി
ഹിരണയനായരാ യശ്ത്ാ൭൭യ് ത സുയത്ാ യമ സുമഹാ യരാഃ
൧൩
അത് വാ സവയമ് ഏവാ൭ഹമ് സുമിശ്ത്ാ൭നുചരാ സുകമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത യസയ യശ്ത്
അക്ിന യഹാശ്ത്മ് രുരശ്്ുര ത്യ ശ്ര്ാ
രാകവഃ ൧൪
കാമമ് വാ സവയമ് ഏവാ൭ത്യ ത്ശ്ത് മാമ് യനത്ുമ് അര്ഹസി
യശ്ത്ാ൭സൗ രുരുഷ വയാശ്ക: രുയശ്ത്ാ യമ ത്രയയത് ത്രഃ
൧൫
ഇത്മ് ഹി ത്വ വി്ീത രമ്
ണ ത്ന ത്ാനയ സമാചിത്മ്
ഹ സ്ത്യ൭രവ രത് സമ്പൂരമ്
ണ രാജയമ് നിരയാത്ിത്മ് ത്യാ
൧൬
ഇത്യാ൭൭ത്ി രഹുരി രവാവകയ: ശ്കൂവര
സ്സമ്പര്ത്സിയത്ാ൭നക:
വിവയയത് രരത് ്ീത ശ്വമ് ശ്വയണ ത്ുയത്യവ സൂചിനാ ൧൭
ത ാ സശ്മ്പാമ് ത യചത്ന:
രരാത് ചരയണ ത്സയാ ്ത്
ത ്ിത ത്:
വിലരയ രഹുത്ാ൭സമ്യോ ലപ് ത സമ്േ ്ത്
൧൮
ത ാ
ഏവമ് വിലരമാനാമ് ത്ാമ് രരത്ഃ ശ്രാഞ്ല
ജ ി ്ത്
കൗസലയാമ് ശ്രത്യുവാച ഇത്മ് യരാവക രഹുരി:
പ
ആശ്വുത്ാമ് ൧൯
മ ത്് അജാനന്തമ് കര്ഹയസ മാമ് അകില്ിപ ഷമ്
ആയരയ ക്ാ
വിരുലാമ് ച മമ ശ്രീത്ിമ് ്ിത രാമ് ജാനാസി രാകയവ ൨0
ത ൭നുകാ രുത്തി രാമ രൂത്് ത്സയ കത്ാ ചന
ശ്കുത്ാ രാശ്്ാ
സത്യ സമ്ഃത സത്ാമ് യശ്രയഷ്ടാ യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത്
കത്ഃ ൨൧
യശ്രഷയമ് രാരീയസാമ് യാത്ു സൂരയമ് ച ശ്രത്ിയമ ഹ ത്ു
ത
ഹന്തു രായത്ന കാമ് സുപ്ാമ്
യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത്
കത്ഃ ൨൨
കാരയിത്വാ മഹത്് കര മ രരാത ശ്രുത്യമ് അനരകമ്
ത
അത്യരാമ യയാ൭സയ യസാ൭സയാ൭്ുത
യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത് കത്ഃ ൨൩
രരിരാലയമാന സയ രായോ രൂത്ാനി രുശ്ത്വത്്
ത ് ശ്ത്ുഹയത്ാമ് രാരമ് യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത്
ത്ത് ്മ
കത്ഃ ൨൪
പ
രലി ഷട്ാകമ്
ഉശ്ത്തുത്യ ശ്നുരസയാ൭രക്ഷത്ഃ ശ്രജാഃ
അത്യരാമ യയാ൭സയ യസാ൭സയാ൭്ുത
യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത് കത്ഃ ൨൫
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ
സശ്മ്ുത്യ
ച ത്രസവിരയഃ സയശ്ത് വവ യേ
ത്ക്ഷിണാമ്
ത്ാമ് വിശ്രലരത്ാമ് രാരമ് യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത് കത്ഃ
൨൬
ഹ സ്ത്യ൭രവ രത് സമ്പായത് യുയത്ത രശ്് ത സമാകുയല
മാ ് മ കാര്ഷ ീത്് സത്ാമ് ത്രമ്
മ യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത്
കത്ഃ ൨൭
മ മ്
ത ് യയത്ന
ഉരത്ിഷ്ടമ് സുസൂക്ഷ്ാര
ന ത്ീമത്ാ
ത രാശ്്മ
സ നാരയത്ു ത്ുഷ്ടാത്മാ യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത് കത്ഃ
൨൮
സ ചശ്മ്ാ൭ര
ത
മാ ച ത്മ് വയൂട രാഹവമ്മ്
ര സമ യത്ജസമ്
ശ്ത്ാക്ഷീത്് രാജയ് ത മാസീനമ് യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത്
കത്: ൨൯
രായസമ് ശ്കുസരമ് ചാകമ് ശ്വുത്ാ യസാ൭ശ്ാന ത്ു
നിശ്രുണഃ
ര
കുരൂമ് ശ്ചാ രയ൭വജാനാത്ു യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത് കത്ഃ
൩0
കാ ശ്ച ശ്്ുപ രത്ു രായത്ന കുരൂന് രരിവയത് ത്സവയമ്
ത
മിയശ്ത് ശ്ത്ുയഹയത് യസാ൭ത്യമ്മ്
യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത് കത്ഃ ൩൧
വിരവാസാത്് കത്ിത്മ് കിമ്ിച ത്ര
പ ിവാത്മ് മിത്: കവചിത്്
വിശ്വുയണാത്ു സ ത്ുഷ്ടാത്മാ യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത്
കത്ഃ ൩൨
അകരാത ഹയശ്കുത്േ ശ്ച ത്യക്താ൭ത്മാ നിരരശ്ത്ര:
യലായക രവത്ു വിയത്വയഷയാ യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത്
കത്ഃ ൩൩
രുവശ്ത്: ത്ാവര ശ്ച ശ്രുവത്യ ശ്ച സവ ശ്കുയഹ
രരിവാരിത്ഃ
സ ഏയകാ ശ്മുഷ്ടമ് അശ്ാന ത്ു യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത്
കത്ഃ ൩൪
അശ്രാരയ സശ്ത്ുരാന് ത്ാരാന് അനരത്യ: ശ്രമീയത്ാമ്
അനവാരയ ശ്കിയാമ് ത്ര്മയാമ് യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത്
കത്ഃ ൩൫
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ത
മാ ആത്മന സ്സമ്ത്ിമ്
ശ്ത്ാക്ഷീത്് യസവഷു ത്ായരഷു
ത്ുഃകിത്:
ആയു സ്സമശ്ക മ൭ശ്രാരയ യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത് കത്ഃ
൩൬
രാജ ശ്്ീത രാല ശ്വുത്താനാമ് വയത് യത്് രാരമ് ഉചയയത്
ശ്രുത്യ ത്യായക ച യത്് രാരമ് ത്ത്് രാരമ് ശ്രത്ിരത്യത്ാമ്
൩൭
സ യലായഹന ച വിയഷണ ച
ലാക്ഷയാ മത്ു മായമ്ന
സവത്വ രിശ്രുയാത്് ശ്രുത്യാന് യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത്
കത്ഃ ൩൮
ര
ര
സശ്മ്ായമ
സമുയരായട ച രശ്ത്ു രക്ഷ രയമ്യര
രലായമായനാ വയത്യത് യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത് കത്ഃ
൩൯
കരാല രാണി: ശ്രുത്ിവീ മടത്ാമ് ചീര സശ്മവുത്:
രിക്ഷമായണാ യയത്ാേയത്താ യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത്
കത്ഃ ൪0
രായന ശ്രസയക്താ രവത്ു ശ്്ീത ഷവയക്ഷഷു ച നിത്യ ര:
കാമ യശ്കാത്ാ൭രി രൂത്൭്ുത യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത്
കത്ഃ ൪൧
മാ ് മ ത്യര മ മയനാ രൂയാത്് അത്രമ്
മ സ നിയഷവത്ാമ്
അരാശ്ത് വര്ഷ ീ രവത്ു യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത് കത്ഃ ൪൨
ച
സമ്ിത്ാ
നയസയ വിത്താനി വിവിത്ാനി സഹശ്സര:
ത യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത്
ത്സയുരി രവിശ്ര ലുരയമ്ാമ്
കത്ഃ ൪൩
ഉയര സയമ്ത്യ രയാന സയ യത്് രാരമ് രരികല്ര യയത്
ത് ച്ച രാരമ് രയവത്് ത്സയ യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത് കത്ഃ
൪൪
പ
യത്് അക്ിന ത്ായയക രാരമ് യത്് രാരമ് കുരു ത്ല്യക
മിശ്ത് യശ്ത്ായഹ ച യത്് രാരമ് ത്ത്് രാരമ് ശ്രത്ിരത്യത്ാമ്
൪൫
ത
യത്വത്ാനാമ് രിശ്ത്ൂണാമ് ച മാത്ാ രിയശ്ത്ാ ്വ
ത്വ ച
മാ ് മ കാര്ഷ ീത്് സ രുശ്രൂഷാമ് യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത്
കത്ഃ ൪൬
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ജ
സത്ാമ് യലാകാത്് സത്ാമ് കീര്ത്യാഃ സമ്ുഷ്ടാത്്
കരണ
മ
ത ാ
്ത്
ശ്രരയത്ു ക്ഷിശ്രമ് അവത്യവ യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത്
കത്ഃ ൪൭
അരാസയ മാശ്ത്ു രുശ്രൂഷാ മ൭നയര ത യസാ൭വത്ിഷ്ടത്ാമ്
ത്ീര ര രാഹു രഹാ
വക്ഷാ യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത് കത്ഃ
മ
൪൮
രഹു രുയശ്ത്ാ ത്രിശ്ത് ശ്ച ജവര യരാക സമനവിത്:
സ രൂയാത്് സത്ത് യേരീ യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത് കത്ഃ
൪൯
ആരാ മാ൭൭സമ് ശ മാനാനാമ് ത്ീനാനാമ് ഊര്ത്വ ചക്ഷുഷാമ്
അരിനാമ്
വിത്ത്ാമ് കുരയാ ത്യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത്
ത
കത്ഃ ൫0
മായയാ രമത്ാമ് നിത്യമ് രരുഷ: രിരുയനാ൭രുചി:
രായോ രീത് സ്ത്വത്രാത്മാ
യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത്
മ
കത്ഃ ൫൧
ന ത്ാമ് സത്ീമ് രാരയാമ് രുത്ു കാലാ൭നുയരാത്ിനീമ്
രുത്ു ്ാ
അത്ി വയരത്
ത ത്ുഷ്ടാത്മാ യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത് കത്ഃ
൫൨
ത്ര മ ത്ാരാന് രരിത്യജയ രര ത്ാരാ ന്നിയഷവത്ാമ്
ത്യക്ത ത്ര മ രത്ി രൂയടാ
യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത് കത്ഃ
മ
൫൩
ര
വിശ്ര ലുപ് ത ശ്രജാത് സയ ത്ുശ്ഷ്ുത്മ്
ശ്രാഹ്മണ സയ
യത്്
ത്യത്വ ശ്രത്ിരയത്യത് യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത് കത്ഃ ൫൪
രാനീയ ത്ൂഷയക രാരമ് ത്വത് വ വിഷ ത്ായയക
യ ത്ത യത്ക സ്സ ലരത്ാമ് യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത് കത്ഃ
൫൫
ത
ശ്രാഹ്മണായ ഉത്യത്ാമ് രൂജാമ് വിഹമ്ുത കലുയഷശ്മ്ിയ:
രാല വത്സാമ് ച കാമ് യത്ാക്തു യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത്
കത്ഃ ൫൬
ണ
ശ്ത്ുഷ്ാ൭൭ര
മ്
ത സത്ി രാനീയയ വിശ്രലയമ്പന യയാജയയത്്
ലയരത് ത്സയ ത് ത്ാ
പ രമ് യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത് കത്ഃ ൫൭
രക്തയാ വിവത് മായനഷു മാര ര മാ൭൭ശ്രിത്യ രരയത്:
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്സയ രായരന യുയജയത് യസയാ൭൭യരയാ൭നുമയത് കത്ഃ ൫൮
വിഹീനാമ് രത്ി രുശ്ത്ാരയാമ് കൗസലയാമ് രാരിവാ൭ത്മജഃ
ത
ഏവമ് ആരവസയന് ഏവ ത്ുഃകായരാത നിരരാത് ഹ ൫൯
ത്ത്ാ ത്ു രരവത്ഃ കവഷ്ടഃ രരമാനമ് അയചത്നമ്
ത മ്
ത കൗസലയാ വാകയമ് അശ്രവീത്്
രരത്മ് യരാക സമ്പ്
൬0
മമ ത്ുഃകമ് ഇത്മ് രുശ്ത് രൂയഃ സമുരജായയത്
രരവത്ഃ രരമായനാ ഹി ശ്രാണാന് ഉരരുണത്സി യമ ൬൧
മ
ത്ിഷ്ടയാ ന ചലിയത്ാ ത്രാത്്
ആത്മാ യത് സഹ ലക്ഷ്ണഃ
മ
വത്സ സത്യ ശ്രത്ിയോ യമ സത്ാമ് യലാകാന്
അവാര്സയസി ൬൨
ഇ ത്യുക്തവാ ച അമ് ര മാനീയ രരത്മ് ശ്രാശ്ത്ു വത്സലമ്
രരിഷവജയ മഹാ രാഹുമ് രുയരാത് ശ്രുര ത്ുകിത്ാ ൬൩
ഏവമ് വിലരമാനസയ ത്ുഃകാര ത സയ മഹാത്മനഃ
യമാഹാ ച്ച യരാക സയശ്മാത്ാത്് രരൂവ ലുളിത്മ് മനഃ ൬൪
ലാലരയമാനസയ വിയചത്നസയ
ശ്രനഷ്ട രുയത്തഃ രത്ിത്സയ രൂമൗ
മുഹുര് മുഹുര് നിേവസത് ശ്ച ത്ീരമ്
ര
സാ ത്സയ യരായകന ജകാമ രാശ്ത്ിഃ ൬൫
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട രമ് ച
ത
സ്സപ്ത്ിത്മ
സ്സര:ര
സ തിതമ
ത
ഷ്പ്
സ്സര്:ക
ത മ്
ത രരത്മ് യകകയീ സുത്മ്
ത്മ് ഏവമ് യരാക സമ്പ്
ഉവാച വത്ത്ാമ് യശ്രയഷ്ടാ വസിഷ്ടഃ യശ്രഷ്ടവാക് രുഷിഃ
൧
അലമ് യരായകന രശ്ത്മ് യത് രാജ രുശ്ത് മഹാ യരഃ
ശ്രാപ് ത കാലമ് നര രയത്ഃ കുരു സമയാനമ് ഉത്തമമ് ൨
വസിഷ്ട സയ വചഃ ശ്രുത്വാ രരയത്ാ ത്ാരണാമ് കത്ഃ
യശ്രത് കാരയാണി സരവാണി കാരയാ മാസ ത്രവിത്്
൩
മ
ഉശ്ത്തുത്മ് വത്ല സയശ്മാത്ാത്് സ ത്ു രൂമൗ നിയവരിത്മ്
ത ഇവ രൂരത്ിമ് ൪
ആരീത് വര ണ വത്നമ് ശ്രസുപ്മ്
ര
സയമവരയ രയയന ചാ൭യശ്കയ നാനാ രത്ര
ന രിശ്ഷ്ുയത്
ത്യത്ാ ത്രരത്മ് രുയശ്ത്ാ വിലലാര സുത്ുഃകിത്ഃ ൫
കിമ് യത് വയവസിത്മ് രാജന് യശ്രാഷിയത് മയ്യ൭നാകയത്
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മ
വിവാസയ രാമമ് ത്രേമ്
ലക്ഷ്ണമ്
ച മഹാ രലമ് ൬
മ
കവ യാസയസി മഹാ രാജ ഹിത്വാ ഇമമ് ത്ുഃകിത്മ് ജനമ്
ഹീനമ് രുരുഷ സിമ്യഹന രായമണാ൭േിഷ്ട കരണാ
൭
മ
പ
യയാക യക്ഷമമ് ത്ു യമ രാജന് യകാ൭്ിമ ന് കല്യിത്ാ
രുയര
ത ത് രായമ ച വനമ് ആശ്രിയത് ൮
ത്വയി ശ്രയായത് സവ ്ാ
വിത്വാ ശ്രുത്ിവീ രാജമ് സ്ത്വയാ ഹീനാ ന രാജയത്
ഹീന ചയശ്ന്ത വ രജനീ നകരീ ശ്രത്ിരാത്ി മാ ൯
ഏവമ് വിലരമാനമ് ത്മ് രരത്മ് ത്ീന മാനസമ്
അശ്രവീത്് വചനമ് രൂയയാ വസിഷ്ട ്ുത മഹാന് രുഷിഃ ൧0
യശ്രത് കാരയാണി യാനയ൭സയ കരവയാനി
വിരാമ്പയത്ഃ
ത
ത്ാ നയ൭വയശ്കമ് മഹാ രായഹാ ശ്കിയത്ാമ് അവിചാരിത്മ്
൧൧
ത്യത്ത്ി രരയത്ാ വാകയമ് വസിഷ്ട സയാ൭രിരൂജയ ത്ത്്
രുത്വി ക്ുപ യരാഹിത്ാ൭൭ചാരയാമ് സ്ത്വരയാ മാസ
സരവരഃ ൧൨
ന യാ നയരശ്ന്ത സയ ചാ൭ക്നയകാരാത്്
യയ ത്വ൭ക്യ
ര
രഹിശ്ഷ്ുത്ാഃ
രുത്വിക്ിപ രയാജവക വശ്ചവ യത് ശ്ഹിയയന്ത യത്ാ
വിത്ി ൧൩
രിരികായാമ് അത്ാ൭൭യരാരയ രാജാനമ് കത് യചത്നമ്
ത ് ഊഹുഃ രരിചാരകാഃ ൧൪
രാഷ് പ കണ്ടാ വിമനസ ്മ
ഹിരണയമ് ച സുവരമ്
ണ ച വാസാമ്ിസ വിവിത്ാനി ച
ശ്രകിരയന്താ ജനാ മാരമ്
ര ശ്നുരയത്: അശ്കയത്ാ യയുഃ ൧൫
ചന്ത നാ൭കരു നിരയാസാന് സരളമ് രത്മകമ് ത്ത്ാ
ത ാ൭രയര
യത്വ ത്ാരൂണി ചാ൭൭ശ്ഹുത്യ ചിത്ാമ് ചശ്കു ്ത്
൧൬
കന്താന് ഉച്ചാ൭വചാമ് ശ്ചാ൭നയാന് ത്ശ്ത് ത്ത്തവാ൭ത്
രൂമിരമ്
ത്ത്ഃ സയമവരയാ മാസു ശ്ചിത്ാ മയത്യ ത്മ് രുത്വിജഃ ൧൭
ത യ ത് ശ്മുത്വിജഃ
ത്ത്ാ ഹുത്ാരനമ് ഹുത്വാ യജരു ്സ
ത ് ത്ശ്ത് സാമാനി സാമകാഃ ൧൮
ജകു ശ്ച യത് യത്ാ രാശ്്മ
രിരികാരി ശ്ച യാവന ശ്ച യത്ാ൭ര്ഹമ് ത്സയ യയാഷിത്ഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത ാ
നകരാ ന്നിരയയു ്ശ്ത ത് ശ്വുവത്തഃ രരിശ്വുത്ാ ്ത്
൧൯
ശ്രശ്സവയമ് ചാ൭രി ത്മ് ചശ്കുഃ രുത്വിയജാ൭ക്ിന ചിത്മ്
ശ്നുരമ്
ത ാഃ
ത കൗസലയാ ശ്രമുകാ
ശ്്ിത യ ശ്ച യരാക സമ്പ്
ത ാ ൨0
്ത്
ച
ശ്കൗമ്ീനാമ്
ഇവ നാരീണാമ് നിനാത് ്ശ്ത ത് രുശ്രുയവ
ആരാനാമ്
കരുണമ് കായല യശ്കാരന്തീനാമ് സഹശ്സരഃ
ത
൨൧
ത്യത്ാ രുത്യന്തയാ വിവരാ വിലരയ ച രുനഃ രുനഃ
യായനരയഃ സരയൂ ത്ീരമ് അവയത്രു രവരാ൭0കനാഃ ൨൨
ശ്കുയത്വാത്കമ് യത് രരയത്ന സാരമ്
ത
ശ്നുരാ൭0കനാ മശ്ന്തി രുയരാഹിത്ാ ശ്ച
രുരമ് ശ്രവിരയാ൭ശ്രു രരീത് യനശ്ത്ാ
രൂമൗ ത്രാ൭ഹമ് വയനയന്ത ത്ുഃകമ് ൨൩
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട
സ ത്ിത്മ
ത
ഷട്പ്
സ്സര:ര
ത
സപ് ത സപ്തിതമ
സ്സര്:ക
ത്യത്ാ ത്രാ൭യഹ൭ത്ികയത് ശ്കുത് രൗയചാ ശ്നുരാ൭൭ത്മജഃ
ത്വാത്യര൭ഹനി സശ്മ്പായപ് ത ശ്രാത്ത
കരാണയ൭കാരയത്്
൧
മ
ര
ശ്രാഹ്മയണയരയാ ത്ത്ൗ രത്മ
ന ് ത്നമ് അന്നമ് ച രുഷ്ലമ്
വാസാമ്ിസ ച മഹാ൭൭ര്ഹാണി രത്ാ
ന നി വിവിത്ാനി ച ൨
ത ാ
രാ്ിത കമ് രഹു രുേമ് ച കാ ശ്ചാ൭രി രത്ര ്ത്
ത്ാസീ ത്ാസമ് ച യാനമ് ച യവശ്ാമ നി സുമഹാന്തി ച
ശ്രാഹ്മയണയരയാ ത്ത്ൗ രുയശ്ത്ാ രാേ ് ത സയൗര്ത്വ
വത്ഹികമ് ൩
ത്ത്ഃ ശ്രരാത് സമയയ ത്ിവയസ൭ത് ശ്ത്യയാത്യര
വിലലാര മഹാ രാഹു രരത്ഃ
യരാക മൂരിത്ഃ
പ
ച
ത
രപ്ാ൭രിഹിത്
കണ്ട ശ്ച യരാത്നാ൭രമ്
ത ഉരാകത്ഃ ൪
ചിത്ാ മൂയല രിത്ു രവാകയമ് ഇത്മ് ആഹ സുത്ുഃകിത്ഃ ൫
ത്ാത് യ്ിമ ന്നിശ്സുയഷ്ടാ൭ഹമ് ത്വയാ ശ്രാത്രി രാകയവ
ത്്ിമ ന് വനമ് ശ്രശ്വജിയത് രൂയനയ ത്യയക്താ൭സ്മയ൭ഹമ്
ത്വയാ ൬
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യസയാ കത്ി ര൭നാത്ായാഃ രുശ്ത്ഃ ശ്രശ്വാജിയത്ാ വനമ്
ത്ാമ് അമ്പാമ് ത്ാത് കൗസലയാമ് ത്യക്തവാ ത്വമ് കവ
കയത്ാ ശ്നുര ൭
മ ൭രുണമ് ത്ച്ച ത്ക്താ൭്ിത ്ാ
ത ന
ശ്ത്ുഷ്ടവാ ര്ാ
മണ്ടലമ്
രിത്ുഃ രരീര നിരവാണമ് നിഷ്ടനന് വിഷസാത് സ: ൮
സ ത്ു ശ്ത്ുഷ്ടവാ രുത്ന് ത്ീനഃ രരാത് ത്രണീ ത്യല
ഉത്താരയമാനഃ രശ്ക സയ യശ്ന്ത ത്വജ ഇയവാ ശ്ച്ചിത്ഃ ൯
ത ഃ സയരവ ത്സയാ൭മാത്യാഃ രുചി ശ്വത്മ്
അരിയരത്ു ്ത്
അന്ത കായല നിരത്ിത്മ് യയാത്ിമ് രുഷയയാ യത്ാ ൧0
രശ്ത്ുക് ന ശ്ചാ൭രി രരത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ യരാക രരിപ്ലുത്മ്
മ ന് ൧൧
വിസമ്യോ നയരത്ത്് രൂമൗ രൂമി രാലമ് അനു്ര
ഉേത്ത ഇവ നിയശ്ചത്ാ വിലലാര സുത്ുഃകിത്ഃ
ശ്്ുമ ത്വാ രിത്ു രുണാമ്
൭കാനി ത്ാനി ത്ാനി ത്ത്ാ ത്ത്ാ
ര
൧൨
ര
മന്തരാ ശ്രരവ ്ീത ശ്വഃ വകയകയീ ശ്കാഹ സമ്ുലഃ
വര ത്ാന മയയാ൭യക്ഷായരയാ൭മജ്ജയ യച്ചാക സാകരഃ
൧൩
സുകുമാരമ് ച രാലമ് ച സത്ത്മ് ലാലിത്മ് ത്വയാ
കവ ത്ാത് രരത്മ് ഹിത്വാ വിലരന്തമ് കയത്ാ രവാന് ൧൪
നനു യരായജയഷു രായനഷു വയശ്് ത ഷവാ൭൭രരയണഷു ച
ത ് നഃ യകാ൭നയ കരിഷയത്ി
ശ്രവാരയസി നഃ സരവാമ് ്ന
൧൫
അവത്ാരണ കായല ത്ു ശ്രുത്ിവീ നാ൭വത്ീരയയത്
യാ വിഹീനാ ത്വയാ രാോ ത്രയേന
മഹാത്മനാ ൧൬
മ
രിത്രി സവരമ്
ര ആരയന്ന രായമ ചാ൭രണയമ് ആശ്രിയത്
കിമ് യമ ജീവിത് സാമര്ത്യമ് ശ്രയവക്ഷയാമി ഹുത്ാരനമ്
൧൭
ഹീയനാ ശ്രാശ്ത്ാ ച രിശ്ത്ാ ച രൂനയാമ് ഇക്ഷവാകു
രാലിത്ാമ്
അയയാത്യാമ് ന ശ്രയവക്ഷയാമി ശ്രയവക്ഷയാമി
ത്യരാവനമ് ൧൮
ത്യയാ രവിലരിത്മ് ശ്രുത്വാ വയസനമ് ചാ൭നവയവക്ഷയ
ത്ത്്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ്രുരമ് ആരത്രാ
രൂയഃ സരവ ഏവാ൭നുകാമിനഃ ൧൯
ത
ത്യത്ാ വിഷണ്ണൗ വിശ്രാന്തൗ ച രശ്ത്ുക് ന രരത്ാ വുരൗ
ത്രണയാമ് സമവയയവയഷ്ടത്ാമ് രക്ശ്ന രുങ്കാ വിവര്ഷരൗ
൨0
ത്ത്ഃ ശ്രശ്കുത്ിമാന് വവത്യഃ രിത്ു യരഷാമ് രുയരാഹിത്ഃ
വസിയഷ്ടാ രരത്മ് വാകയമ് ഉത്താരയ ത്മ് ഉവാച ഹ ൨൧
ശ്ത്യയാത്യരാ൭യമ് ത്ിവസ: രിത്ു ശ്രവുത്ത സയ യത്
വിയരാ
സാ൭വ യരഷാ൭്ിത നിചയയ കിമിഹ ത്വമ് വിളമ്പയസ ൨൨
ശ്ത്ീണി ത്വന്തവാനി രൂയത്ഷു ശ്രശ്വുത്താ
നയ൭വിയരഷത്ഃ
യത്ഷു ചാ൭രരിഹായരയഷു വനവമ് രവിത്ുമ് അര്ഹസി
൨൩
ന ് ഉത്താരയാ൭രിശ്രസാത്യ ച
സുമശ്ന്ത ശ്ചാ൭രി രശ്ത്ുക്മ
ശ്രാവയാ മാസ ത്ത്തവേഃ സരവ രൂത് രവാ൭രവൗ ൨൪
ഉത്തിത്ൗ ത്ൗ നര വയാശ്കൗ ശ്രകായരയത് യരസവിനൗ
വര്ഷാ൭൭ത്ര രരിേിന്നൗ ശ്രുത്ക് ഇശ്ന്ത ത്വജാ വിവ
൨൫
അശ്രൂണി രരിശ്മുത്ന്ത
ന ൗ രക്താ൭ക്ഷൗ ത്ീന രാഷിണൗ
അമാത്യാ സ്ത്വരയന്തി ് മ ത്നയൗ ചാ൭രരാഃ ശ്കിയാഃ
൨൬
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട സപ് ത
ത
സപ്ത്ിത്മ
സ്സര:ര
ത
അഷ്ട സപ്തിതമ
സ്സര്:ക
ന
അശ്ത് യാശ്ത്ാമ് സമീഹന്തമ് രശ്ത്ുയക്ാ
മ
ലക്ഷ്ണാ൭നുജഃ
ത മ്
ത ഇത്മ് വചനമ് അശ്രവീത്് ൧
രരത്മ് യരാക സമ്പ്
കത്ി രയഃ സരവ രൂത്ാനാമ് ത്ുഃയക കിമ് രുന രാ൭൭ത്മനഃ
സ രാമഃ സത്തവ സമ്പന്നഃ ശ്്ിത യാ ശ്രശ്വാജിയത്ാ വനമ്
൨
മ
രലവാന് വീരയ സമ്പയന്നാ ലക്ഷ്യണാ
നാമ യയാ൭രയ
സൗ
കിമ് ന യമാചയയത് രാമമ് ശ്കുത്വാ രി രിശ്ത്ു നിശ്കഹമ് ൩
രൂരവമ് ഏവ ത്ു നിശ്കാഹയഃ സമയവക്ഷയ നയാ൭നയൗ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഉത്ത്
പ മ് യഃ സമാരൂയടാ നാരയാ രാജാ വരമ് കത്ഃ ൪
മ
ഇത്ി സമ്പാഷമായണ ത്ു രശ്ത്ുയക് ന ലക്ഷ്ണാ൭നുയജ
ശ്രാക്തവായര൭രൂത്് ത്ത്ാ കുപ്ാജ സരവാ രരണ രൂഷിത്ാ ൫
ത ണി രിശ്രത്ീ
ലിപ്ാത ചന്തന സായരണ രാജ വശ്്ാ
വിവിത്മ് വിവിവത് വ് ത വ് ത രൂവണ
ശ്ച
പ
വിരൂഷിത്ാ ൬
യമകലാ ത്ാമരി ശ്ചിവശ്ത് രവനയ ശ്ച രുര രൂഷവണഃ
രരായസ രഹുരി രത്താ
രജ്ജു രയത്തവ വാനരീ ൭
പ
ത സ്സുശ്രുരമ് രാരസയ
ത്ാമ് സമീക്ഷയ ത്ത്ാ ത്വാര് ്ാ
കാരിണീമ്
ജ
ന യ നയയവത്യന്
ശ്കുഹീത്വാ കരുണമ് കുപ്ാമ്
രശ്ത്ുക്ാ
൮
യസയാഃ ശ്കുയത് വയന രായമാ നയ് ത യത്ഹ ശ്ച വഃ രിത്ാ
യസയമ് രാരാ ശ്നുരമ്ാസ ച ത്സയാഃ കുരു യത്ാ മത്ി ൯
ന
രശ്ത്ുക്ശ്ച
ത്ത്് ആോയ വചനമ് ശ്രുര ത്ുഃകിത്ഃ
അന്തഃരുര ചരാന് സരവാന് ഇത്യുവാച ശ്ത്ുത് ശ്വത്ഃ ൧0
ത്ീശ്വമ് ഉത്ാ
പ ത്ിത്മ് ത്ുഃകമ് ശ്രാശ്ത്ൂണാമ് യമ ത്ത്ാ രിത്ുഃ
ന
യയാ യസയമ് ശ്നുരമ് സ സയ കരണഃ
രലമ് അശ്ുത്ാമ്
൧൧
മ
ഏവ മുക്തവാത്ു യത്നാ൭൭രു സകീ ജന സമാശ്വുത്ാ
ശ്കുഹീത്ാ രലവത്് കുപ്ാജ സാ ത്ശ്ത്ുര ഹമ് അനാത്യത്് ൧൨
ത ത ്സ
ത യാഃ സരവഃ സകീ ജനഃ
ത്ത്ഃ സുശ്രുര സമ്പ്
ന ് വയരലായത് സരവരഃ ൧൩
ശ്കുത്തമ് ആോയ രശ്ത്ുക്മ
അമശ്ന്തയത് ശ്കുത്സശ്ച
ത്സയാഃ സരവ സകീ ജനഃ
ന
യത്ാ൭യമ് സമുരശ്കായന്താ നിയേഷാ ന്നഃ കരിഷയത്ി
൧൪
സാ൭നുയശ്കാരാമ് വത്ാനയാമ് ച ത്രോമ്
ച
മ
യരസവിനീമ്
കൗസലയാമ് രരണമ് യാമഃ സാ ഹി യനാ൭്ുത ശ്ത്ുവാ കത്ിഃ
൧൫
സ ച യരായഷണ ത്ാശ്മാ൭ക്ഷഃ രശ്ത്ുക്ഃന രശ്ത്ു ത്ാരനഃ
ജ
വിചകര്ഷ ത്ത്ാ കുപ്ാമ്
യശ്കാരന്തീമ് ശ്രുത്ിവീ ത്യല
൧൬
ത
ത്സയാ ഹയാ൭൭ശ്കുഷയ മാണായാ മന്തരായാ ്ത്
ത ഃ
്ത്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ചിശ്ത്മ് രഹു വിത്മ് രാണ്ടമ് ശ്രുത്ിവയാമ് ത് ത്വയരീരയത്
൧൭
യത്ന രായണ്ടന സമ്്ീത രമ്
ണ ശ്രീമ ശ്ത്ാജ നിയവരനമ്
അയരാരത് ത്ത്ാ രൂയഃ രാരത്മ് കകനമ് യത്ാ ൧൮
സ രലീ രലവത്് യശ്കാത്ാത്് ശ്കുഹീത്വാ രുരുഷര്ഷരഃ
വകയകയീമ് അരിനിരര്
പ ത്സയ രരായഷ രരുഷമ് വചഃ ൧൯
വത് രവാവകയഃ രരുവഷ രുഃവകഃ
വകയകയീ ശ്രുര
ത
ത്ുഃകിത്ാ
ത ാ
ത രുശ്ത്മ് രരണമ് ആകത്ാ ൨0
രശ്ത്ുക് ന രയ സശ്മ്്
ന ് ഇത്മ്
ത്ാമ് യശ്രക്ഷയ രരത്ഃ ശ്കുത്തമ് രശ്ത്ുക്മ
അശ്രവീത്്
അവത്യാഃ സരവ രൂത്ാനാമ് ശ്രമത്ാഃ ക്ഷമയത്ാമ് ഇത്ി ൨൧
ഹനയാമി അഹ മിമാമ് രാരാമ് വകയകയീമ് ത്ുഷ്ട
ചാരിണീമ്
യത്ി മാമ് ത്ാരിയകാ
രായമാ നാ൭സൂയയ ോശ്ത്ു
മ
കാത്ുകമ്൨൨
ജ
ഇമാമ് അരി ഹത്ാമ് കുപ്ാമ്
യത്ി ജാനാത്ി രാകവഃ
ത്വാമ് ച മാമ് ച ഹി ത്രാത്മാ
നാ൭രിരാഷിഷയയത് ശ്ത്ുവമ്
മ
൨൩
മ
രരത് സയ വചഃ ശ്രുത്വാ രശ്ത്ുയക്ാന ലക്ഷ്ണാ൭നുജഃ
നയവരത്
ത ത്യത്ാ യരാഷാ ത്താമ് മുയമാച ച മന്തരാമ് ൨൪
സാ രാത് മൂയല വകയകയ്യാ മന്തരാ നിരരാത് ഹ
നിേവസന്തീ സുത്ുഃകാ൭൭രാത ശ്കുരണമ് വിലലാര ച
൨൫
ന ിയക്ഷര വിമൂട സമ്ോമ്
രശ്ത്ുക്വ
ജ
സമീക്ഷയ കുപ്ാമ്
രരത് സയ മാത്ാ
രവനഃ സമാരവാസയത്് ആര ത രൂരാമ്
ന മ് ഇവ വീക്ഷമാണാമ് ൨൬
ശ്കൗഞ്ചീമ് വിലക്ാ
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട അഷ്ട
ത
സപ്ത്ിത്മ
സ്സര:ര
ഏയകാനാ൭ശീതിതമ സ്സര്:ക
ത്ത്ഃ ശ്രരാത് സമയയ ത്ിവയസ൭ത് ചത്ുരയര
ത
സയമത്യ രാജ കരായരാ
രരത്മ് വാകയമ് അശ്രുവന് ൧
ത
കയത്ാ ത്രരത്ഃ സവരമ്
ര യയാ യനാ കുരുത്യരാ കുരുഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
മ
രാമമ് ശ്രശ്വാജയ വവ യജയഷ്ടമ് ലക്ഷ്ണമ്
ച മഹാ രലമ്
൨
ത്വമ് അത്യ രവ യനാ രാജാ രാജ രുശ്ത് മഹാ യരഃ
ര
സമ്ത്യാ
നാ൭രരായത്ാ
ന ത്ി രാജയമ് ഏത്ത്് അനായകമ് ൩
ആരിയഷചനികമ് സരവമ് ഇത്മ് ആത്ായ രാകവ
ശ്രത്ീക്ഷയത് ത്വാമ് സവ ജനഃ യശ്രണയ ശ്ച ശ്നുരാ൭൭ത്മജ
൪
രാജയമ് ശ്കുഹാണ രരത് രിശ്ത്ു വരത്ാമഹമ് മഹത്്
മ ന് നരര്ഷര ൫
അരിയഷചയ ചാ൭൭ത്മാനമ് രാഹി ചാ൭്ാ
ആരിയഷചനികമ് രാണ്ടമ് ശ്കുത്വാ സരവമ് ശ്രത്ക്ഷിണമ്
ത ് ജനമ് സരവമ് ശ്രത്യുവാച ശ്ത്ുത് ശ്വത്ഃ ൬
രരത് ്മ
യജയഷ്ട സയ രാജത്ാ നിത്യമ് ഉചിത്ാ ഹി കുല സയ നഃ
വനവമ് രവയന്താ മാമ് വക്തുമ് അര്ഹന്തി കുരലാ ജനാഃ
൭
രാമഃ രൂയരവാ ഹി യനാ ശ്രാത്ാ രവിഷയത്ി മഹീരത്ിഃ
അഹമ് ത്വ൭രയണയ വത്സയാമി വര്ഷാണി നവ രഞ്ച ച ൮
യുജയത്ാമ് മഹത്ീ യസനാ ചത്ുരങ്ക മഹാ രലാ
ആനയിഷയാ മയ൭ഹമ് യജയഷ്ടമ് ശ്രാത്രമ് രാകവമ് വനാത്്
൯
ആരിയഷചനികമ് വചവ സരവമ് ഏത്ത്് ഉരശ്്ുര ത്മ്
രുരശ്്ുര ത്യ കമിഷയാമി രാമ യഹയത്ാ രവനമ് ശ്രത്ി ൧0
ത്വശ്ത്വ ത്മ് നര വയാശ്കമ് അരിഷിചയ രുരശ്്ുര ത്മ്
ആയനഷയാമി ത്ു വവ രാമമ് ഹവയവാഹമ് ഇവാ൭ത്വരാത്്
൧൧
ന സകാമാ കരിഷയാമി സവമ് ഇമാമ് മാശ്ത്ു കന്തിനീമ്
വയന വത്സയാ മ്യ്ഹ൭ഹമ് ത്ുയര ര രായമാ രാജാ
രവിഷയത്ി ൧൨
പ
ശ്കിയത്ാമ് രില്ിരിഃ
രന്താഃ സമാനി വിഷമാണി ച
രക്ഷിണ ശ്ചാ൭നുസമയാന്തു രത്ി ത്ുര ര വിചാരകാഃ ൧൩
ഏവമ് സമ്പാഷമാണമ് ത്മ് രാമ യഹയത്ാ ശ്രുരാ൭൭ത്മജമ്
ന
ശ്രത്യുവാച ജനഃ സരവഃ ശ്രീമത്വാകയമ് അനുത്തമമ് ൧൪
ഏവമ് യത് രാഷമാണ സയ രത്മാ ശ്രീ രുരത്ിഷ്ടത്ാമ്
യ സ്ത്വമ് യജയയഷ്ട ശ്നുര സുയത് ശ്രുത്ിവീമ് ത്ാത്ുമ്
ഇച്ചസി ൧൫
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അയയാത്യ കാമ്:ട
അനുത്തമമ് ത് ത്വചനമ് ശ്നുരാ൭൭ത്മജ
ശ
ശ്രരാഷിത്മ് സശ്മ്വയണ
നിരമയ ച
ത ് ശ്രത്ി രാഷ് പ രിന്തയവാ
ശ്രഹര്ഷജാ ്മ
നിയരത്ു രാരയാ൭൭നന യനശ്ത് സമ്പവാഃ
൧൬
ഊചു യ് ത വചനമ് ഇത്മ് നിരമയ ശ്ഹുഷ്ടാഃ
സാമാത്യാഃ സരരിഷയത്ാ വിയാത് യരാകാഃ
രന്താനമ് നര വര രക്തിമാന് ജന ശ്ച
ത വചനാ ച്ച രില്ിപ വര:ര ൧൭
വയാത്ിഷ്ട ്വ
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട
ഏയകാനാരീത്ിത്മ സ്സര:ര
അശീതിതമ സ്സര്:ക
അത് രൂമി ശ്രയത്രോഃ സൂശ്ത് കര മ വിരാരത്ാഃ
ത ാ൧
സവ കരാരി
രത്ാഃ രൂരാഃ കനകാ യശ്ന്തകാ ്ത്
മ
ത ത്യഃ രുരുഷാ യശ്ന്ത യകാവിത്ാഃ
കരാന്തികാഃ
്ര
മ
ത്ത്ാ വരകയ
വശ്ചവ മാരിയണാ
ശ്വുക്ഷ ത്ക്ഷകാഃ
ത
ര
൨
ത ാ
കൂര കാരാഃ സുത്ാ കാരാ വമ് ശ കര മ ശ്കുത് ്ത്
സമരാത യയ ച ശ്ത്ഷ്ടാരഃ രുരത് യ് ത ശ്രത്്ിത യര ൩
സ ത്ു ഹര്ഷാത്് ത്മ് ഉയത്തരമ് ജനൗയകാ വിരുലഃ ശ്രയാന്
അയരാരത് മഹാ യവകഃ സാകര യസയവ രരവണി ൪
ത യ വര്ത്മകരാണി
യത് സവ വാരമ് സമാ്ാ
യകാവിത്ാഃ
മ
ത ത്്
കരവണ രവിവിയത്ാ യരവത്ഃ രുര്ാ
സശ്മ്പത്്ിത യര ൫
മ
ത ണൂന് അശ്ന
മ ഏവ ച
ലത്ാ വല്ലീ ശ്ച കുല്ാമ്
ശ്ച ്ാ
ജനാ യ് ത ചശ്കിയര മാരമ്
ര ചിന്തയന്താ വിവിത്ാന്
ശ്ത്ുമാന് ൬
അ ശ്വുയക്ഷഷു ച യത്യരഷു യക ചി ശ്ത്വുക്ഷാന്
അയരാരയന്
യകചിത്് കുടാവര: ടവമ് ര ശ്ച ത്ാവശ്ത്: ചിന്തന് കവചിത്്
കവചിത്് ൭
ത ാന് രലിയനാ രലവത്തരാഃ
അരയര വീരണ ്മ്പ
ത ാനി ച ത്ത് ്ത്
ത ഃ൮
വിത്മന്തി ് മ ത്ുരാണി
്ല
ര
സ
അരയര അരൂരയന് കൂരാന് രാമ്ുരിഃ
രവശ്രമ് ആയത്മ്
ത ാ യകചിത്് സമാമ് ശ്ചശ്കുഃ സമന്തത്ഃ ൯
നിമ് ന രാകാമ് ്ത്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ച
രരന്തു രന്തനീയാമ്
ശ്ച യക്ഷാത്യാന് സമ്ുക്ഷുത്ു
പ
ത ാ
്ത്
ത ന് യത്രാന് നരാ
രിരിത്ു യരത്നീയാമ്
ശ്ച ത്ാമ് ്ാ
പ
ത ാ ൧0
്ത്
അചിയരവണവ കായലന രരിവാഹാന് രഹൂ ത്കാന്
ചശ്കു രഹു
വിത് ആകാരാന് സാകര ശ്രത്ിമാന് രഹൂന് ൧൧
പ
നിരയലഷു
ച യത്യരഷു കാനയാ മാസു രുത്തമാന്
ജ
ഉത് രാനാന് രഹു വിത്ാന് യവത്ികാ രരിമണ്ടിത്ാന് ൧൨
പ
സ സുത്ാ കുട്ടിമ ത്ലഃ ശ്രരുഷ്ിത്
മഹീരുഹഃ
ര
മയത്താ ത്ുര ഷ്ട ത്വിജ കണഃ രത്ാകാ൭രിര൭ലശ്മ്ുത്ഃ
൧൩
സ
ചന്ത യനാത്ക സമ്ിയക്താ
നാനാ കുസുമ രൂഷിത്ഃ
ര ഹവ൭യരാരത് യസനായാഃ രന്താ സ്സുര രയത്ാരമഃ ൧൪
ആോരയാ൭ത് യത്ാ ആേപ്ിത യുക്താ
ത ത്ിശ്കുത്ാ നരാഃ
യ്൭
രമണീയയഷു യത്യരഷു രഹു സവാത്ു രയലഷു ച ൧൫
യയാ നിയവര സ്ത്വ൭രിയശ്രയത്ാ രരത് സയ മഹാത്മനഃ
ത ് യരാരയാ മാസു: രൂഷാരി രൂഷയണാരമമ്
രൂയ ്മ
൧൬
പ
നക്ഷയശ്ത് ഷു ശ്രരയ് ത ഷു മുഹൂയര ത ഷു ച ത് ത്വിത്ഃ
ത രയാമാസു രരത്
നിയവരാന് ്ാ
സയ മഹാത്മനഃ ൧൭
പ
രഹു രാമ്ുസ ചയാ ശ്ചാ൭രി രരികാ രരിവാരിത്ാഃ
ത്ശ്ത് ഇശ്ന്തകീല ശ്രത്ിമാഃ ശ്രയത്ാളീ വര യരാരിത്ാഃ ൧൮
ശ്രാസാത് മാലാ വിത്ത്ാ സ്സൗത് ശ്രാകാര സശ്മവുത്ാഃ
രത്ാകാ യരാരിത്ാഃ സയരവ സുനിരിത്
മഹാ രത്ാഃ ൧൯
മ
ര
വിസരത്
വിമാനവകഃ
പ ിപ രിവ ആകായര വിടമ്ാ൭ശ്ക
സമുശ്ച്ചിവത് രിയവരാ
യ് ത രരുഃ രശ്ക രുയരാരമാഃ
ന
൨0
ജാഹ്നവീമ് ത്ു സമാസാത്യ വിവിത് ശ്ത്ുമ കാനനാമ്
രീത്ലാ൭മല രാനീയാമ് മഹാ മീന സമാകുലാമ് ൨൧
സ ചശ്ന്ത ത്ാരാ കണ മണ്ടിത്മ് യത്ാ
നരഃക്ഷരായാമ് അമലമ് വിരാജയത്
നയരശ്ന്ത മാരഃര സ ത്ത്ാ വയരാജത്
ശ്കയമണ രമയഃ രുര രില്ിപ നിരിത്ഃ
൨൨
മ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട അരീത്ിത്മ
സ്സര:ര
ഏകാശീതിതമ സ്സര്:ക
ത്യത്ാ നാമ്ീത മുകീമ് രാശ്ത്ിമ് രരത്മ് സൂത് മാകത്ാഃ
ത
ത്ുഷ്ടുവു രവാകവിയരഷോഃ ്വ
വ രങ്കള
മ
സമ്ഹിവത്ഃ ൧
സുവര ണ യകാണ അരിഹത്ഃ ശ്രാണത് ത്യാമ ത്ുന്തുരിഃ
ത്ത്മുഃ രങ്കാമ് ശ്ച രത്യരാ വാത്യാമ് യശ്ചാ ച്ചാവച
സവരാന് ൨
സ ത്ൂരയ യകാഷഃ സുമഹാന് ത്ിവമ് ആരൂരയന് ഇവ
ത മ്
ത രൂയഃ യരാവക: അരശ്ന്തയത്്
രരത്മ് യരാക സമ്പ്
൩
ത ് യകാഷമ് സന്നിവര്ത്യ ച
ത്യത്ാ ശ്രരുയത്താ രരത് ്മ
ന ് ഇത്മ്
നാ൭ഹമ് രായജത്ി ചാ രയുക്തവാ രശ്ത്ുക്മ
അശ്രവീത്് ൪
രരയ രശ്ത്ുക് ന വകയകയ്യാ യലാക സയാ൭രശ്കുത്മ്
മഹത്്
വിശ്സുജയ മയി ത്ുഃകാനി രാജാ ത്രരയത്ാ കത്ഃ ൫
ത് വസയഷാ ത്ര മ രാജ സയ ത്ര മ മൂലാ മഹാത്മനഃ
രരിശ്രമത്ി രാജശ്രീ രൗരിവ
അകരികാ
ജയല ൬
ന
ണ
യയാ ഹി ന: സുമഹാന് നാത്: യസാ൭രി ശ്രശ്വാജിയത്ാ വനമ്
അനയാ ത്ര മ മുശ്ത്സുജയ മാശ്ത്ാ യമ രാകവ സ്സവയമ് ൭
ഇത്ി ഏവമ് രരത്മ് യശ്രക്ഷയ വിലരന്തമ് വിയചത്നമ്
ത ാ൮
ശ്കുരണമ് രുരുത്ുഃ സരവാഃ സസവരമ് യയാഷിത് ്ത്
ത്ത്ാ ത്്ിമ ന് വിലരത്ി വസിയഷ്ടാ രാജ ത്രവിത്്
മ
സരാമ് ഇക്ഷവാകു നാത് സയ ശ്രവിയവര മഹായരാഃ ൯
രാത് കുമ്പ മയീമ് രമയാമ് മണി രത് ന സമാകുലാമ്
സുത്രാമ്
സകണഃ ശ്രത്യരത്യത് ൧0
മ ഇവ ത്രാത്മാ
മ
ത ണ സശ്മവുത്മ്
സ കാഞ്ചന മയമ് രീടമ് സുക ആ്ര
അത്യാ് ത സരവ യവത്യോ ത്ൂത്ാന് അനുരരാസ ച ൧൧
ശ്രാഹ്മണാന് ക്ഷശ്ത്ിയാന് വവരയാന് സാ൭മാത്യാന്
കണ വല്ലരാന്
ക്ഷിശ്രമ് ആനയത്ാ൭വയശ്കാഃ ശ്കുത്യമ് ആത്യയികമ് ഹി
നഃ ൧൨
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ന ് രരത്മ് ച യരസവിനമ്
സ രാജ രുശ്ത്മ് രശ്ത്ുക്മ
ത ച യയ ത്ശ്ത് ഹിത്ാ ജനാ: ൧൩
യുത്ാജിത്മ് സുമശ്മ്മ്
ത്യത്ാ ഹല ഹലാ രയപ്ാത മഹാന് സമരത്യത്
രവത്: അവരവ: കവജ ശ്ചാ൭രി ജനാനാമ് ഉരകച്ചത്ാമ്
൧൪
ത്യത്ാ രരത്മ് ആയാന്തമ് രത്ശ്കത്ുമ് ഇവാ൭മരാഃ
ശ്രത്യനന്തന് ശ്രശ്കുത്യയാ യത്ാ ത്രരത്മ് ത്ത്ാ ൧൫
ശ്ഹവത്വ ത്ിമി നാക സശ്മവുത്ഃ
്ിത മിത് ജയലാ മണി രങ്ക രരരഃ
ര
ത്രരത് സുത് യരാരിത്ാ സരാ
സ ത്രരയത്വ രരൗ യത്ാ രുരാ ൧൬
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട
ഏകാരീത്ിത്മ സ്സര:ര
തവയശീതിതമ സ്സര്:ക
ത്ാമ് ആരയ കണ സമ്പൂരാമ്
ണ രരത്ഃ ശ്രശ്കഹാമ് സരാമ്
ത്ത്ര ശ രുത്തി സമ്പന്നഃ രൂര ണ ചയശ്ന്താ നിരാമ് ഇവ ൧
ആസനാനി യത്ാ നയായമ് ആരയാണാമ് വിരത്ാമ് ത്ത്ാ
ത ൭0ക രാക ശ്രരയാ യത്യാത്ിത്ാ സാ സയരാത്തമാ
വശ്്ാ
൨
സാ വിത്വജ്ജന സമ്പൂരാണ സരാ സുരുചിരാ ത്ത്ാ
അശ്ത്ുരയത് കനാ൭രായയ രൂര ണ ചയശ്ന്തവ രരവരീ ൩
രാേ ്ുത ശ്രശ്കുത്ീഃ സരവാഃ സമശ്കാഃ യശ്രക്ഷയ
ത്രവിത്്
മ
ഇത്മ് രുയരാഹിയത്ാ വാകയമ് രരത്മ് ശ്മുത്ു ചാ൭ശ്രവീത്് ൪
ത്ാത് രാജാ ത്രരത്ഃ സവരയത്ാ
ത്രമ്
ര
മ ആചരന്
ത്ന ത്ാനയവത്ീമ് ്ീപ ത്ാമ് ശ്രത്ായ ശ്രുത്ിവീമ് ത്വ ൫
ത ാ സത്യ ശ്ത്ുത്ിഃ സത്ാമ് ത്രമ്
മ ന്
രാമ ്ത്
മ അനു്ര
നാ൭ജഹത്് രിത്ു: ആയത്രമ് രരീ യജയാത്സാ
ന മ്
ഇയവാത്ിത്ഃ ൬
ട
രിശ്ത്ാ ശ്രാശ്ത്ാ ച യത് ത്ത്തമ് രാജയമ് നിഹത് കമ്കമ്
ത്ത്് രുങ്ക്ഷവ മുത്ിത്ാ൭മാത്യഃ ക്ഷിശ്രമ്
ഏവാ൭രിയഷചയ ൭
ഉത്ീചയാ ശ്ച ശ്രത്ീചയാ ശ്ച ത്ാക്ഷിണാത്യാ ശ്ച
യകവലാഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യകാടയാ൭രരാന്താഃ സാമുശ്ത്ാ രത്ാ
ന നയ൭രിഹരന്തു യത്
൮
ത് ശ്ച്ചുത്വാ രരയത്ാ വാകയമ് യരായകനാ൭രിരരിപ്ലുത്ഃ
ജകാമ മനസാ രാമമ് ത്രയോ
ത്ര മ കാമ്ക്ഷയാ ൯
മ
സ രാഷ് പ കലയാ വാചാ കലഹമ് സ സവയരാ യുവാ
വിലലാര സരാ മയത്യ ജകര്യഹ ച രുയരാഹിത്മ് ൧0
ന ത് സയ ത്ീമത്ഃ
ചാരിശ്ത് ശ്രഹ്മചരയ സയ വിത്യാ ്ാ
ത്യര മ ശ്രയത്മാന സയ യകാ രാജയമ് മ ത്വിയത്ാ ഹയരത്്
൧൧
കത്മ് ത്രരത്ാ ജ്ജായത്ാ രയവത്് രാജയാ൭രഹാരകഃ
രാജയമ് ചാ൭ഹമ് ച രാമ സയ ത്രമ്
മ വക്തുമ് ഇഹാ൭ര്ഹസി
൧൨
യജയഷ്ടഃ യശ്രഷ്ട ശ്ച ത്രാത്മാ
ത്ിലീര നഹുയഷാരമഃ
മ
ത അര്ഹത്ി കാകുയത്സാ
ലപ്ുമ്
ത രാജയമ് ത്രരയത്ാ യത്ാ
൧൩
അനാരയ ജുഷ്ടമ് അസവര്കയമ് കുരയാമ് രാരമ് അഹമ്
യത്ി
സ
ഇക്ഷവാകൂണാമ് അഹമ് യലായക രയവയമ് കുല രാമ്നഃ
൧൪
യ ത്തി മാശ്ത്ാ ശ്കുത്മ് രാരമ് നാ൭ഹമ് ത്ത്് അരിയരാചയയ
ത വന ത്ുര ര ്മ
ത ് നമസയാമി ശ്കുത്ാ൭ഞ്ല
ഇഹ യ്ാ
ജ ിഃ
൧൫
രാമമ് ഏവാ൭നുകച്ചാമ സ രാജാ ത്വിരത്ാമ് വരഃ
ശ്ത്യാണാമ് അരി യലാകാനാമ് രാകയവാ രാജയമ് അര്ഹത്ി
൧൬
ത്ത്് വാകയമ് ത്ര മ സമയുക്തമ് ശ്രുത്വാ സയരവ സരാസത്ഃ
ഹര്ഷാന് മുമുചു: അശ്രൂണി രായമ നിഹിത് യചത്സഃ ൧൭
യത്ി ത്ു ആരയമ് ന രക്ഷയാമി വിനിവരയിത്ുമ്
വനാത്്
ത
മ
വയന ത്വശ്ത്വ വത്സയാമി യത്ാ൭൭യരയാ ലക്ഷ്ണ
ത ാ ൧൮
്ത്
സയരവാരായമ് ത്ു വരിയഷയ
വിനിവരയിത്ുമ്
രലാത്്
ത
ത
സമക്ഷമ് ആരയ മിശ്രാണാമ് സാത്ൂനാമ് കുണ വരിനാമ്
ത
൧൯
വിഷ്ടി കരാന്തികാ
സ്സയരവ മാര ര യരാത്ക രക്ഷകാ:
മ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത രിത്ാ മയാ രൂരവമ് യാശ്ത്ാ൭രി മമ യരാചയത് ൨0
ശ്ര്ാ
ഏവമ് ഉക്തവാ ത്ു ത്രാത്മാ
രരയത്ാ ശ്രാശ്ത്ു വത്സലഃ
മ
ത ് ഉവാ യചത്മ് സുമശ്ന്തമ് മശ്ന്ത യകാവിത്മ്
സമീര്മ
൨൧
ത്ൂരമ്
ണ ഉത്തായ കച്ച ത്വമ് സുമശ്ന്ത മമ രാസനാത്്
യാശ്ത്ാമ് ആോരയ ക്ഷിശ്രമ് രലമ് വചവ സമാ൭൭നയ
൨൨
ഏവമ് ഉക്തഃ സുമശ്ന്ത ്ുത രരയത്ന മഹാത്മനാ
ത
ശ്ഹുഷ്ടഃ ത്ത്ാ ആത്ിരത്് സരവമ് യത്ാ സമ്ിഷ്ടമ്
ഇഷ്ടവത്് ൨൩
ത്ാഃ ശ്രശ്ഹുഷ്ടാഃ ശ്രശ്കുത്യയാ രലാ൭ത്യക്ഷാ രല സയ
ച
ത
ശ്രുത്വാ യാശ്ത്ാമ് സമാേപ്ാമ്
രാകവ സയ നിവരയന
ത
൨൪
ര
ത്യത്ാ യയാത് അമ്നാഃ
സരവാ രശ്രൂന്
ത സരവാന്
ശ്കുയഹ ശ്കുയഹ
യാശ്ത്ാ കമനമ് ആോയ ത്വരയന്തി ് മ ഹര്ഷിത്ാഃ ൨൫
യത് ഹവയ: യകാ രവത്ഃ രീവശ്കഃ സയന്തവന ശ്ച
മയനാ ജവവഃ
സഹ യയാവത്: രലാ ത്യക്ഷാ രലമ് സരവമ് അയചാത്യന്
൨൬
സജ്ജമ് ത്ു ത് ത്ല
പ മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രരയത്ാ കുരു സന്നിത്ൗ
രത്മ് യമ ത്വരയ യസവത്ി സുമശ്ന്തമ്
രാര്രവയത്ാ൭ശ്രവീത്് ൨൭
രരത് സയ ത്ു ത്സയാ൭൭ോമ് ശ്രത്ിശ്കുഹയ ശ്രഹര്ഷിത്ഃ
രത്മ് ശ്കുഹീത്വാ ശ്രയയൗ യുക്തമ് രരമ വാജിരിഃ ൨൮
സ രാകവഃ സത്യ ശ്ത്ുത്ിഃ ശ്രത്ാരവാന്
ശ്രുവന് സുയുക്തമ് ശ്ത്ുട സത്യ വിശ്കമഃ
കുരുമ് മഹാ൭രണയ കത്മ് യരസവിനമ്
ശ്രസാത്യിഷയന് രരയത്ാ൭ശ്രവീത്് ത്ത്ാ ൨൯
ത്ൂരമ്
ണ സമുത്തായ സുമശ്ന്ത കച്ച
രലസയ യയാകായ രല ശ്രത്ാനാന്
ത ്
ആയനത്ുമ് ഇച്ചാമി ഹി ത്മ് വന ്മ
ശ്രസാത്യ രാമമ് ജകയത്ാ ഹിത്ായ ൩0
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സ സൂത് രുയശ്ത്ാ രരയത്ന സമയക്
ആോരിത്ഃ സമ്പരിരൂര ണ കാമഃ
രരാസ സരവാന് ശ്രശ്കുത്ി ശ്രത്ാനാന്
രലസയ മുകയാമ് ശ്ച സുശ്ഹുജ്ജനമ് ച ൩൧
ത്ത്ഃ സമുത്തായ കുയല കുയല യത്
രാജനയ വവരയാ ശ്വുഷലാ ശ്ച വിശ്രാഃ
അയൂയുജന് ഉശ്ഷ്ട രത്ാന് കരാമ് ശ്ച
നാകാന് ഹയാമ് വശ്ചവ കുല ശ്രസൂത്ാന് ൩൨
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട
ത്വയരീത്ിത്മ സ്സര:ര
പ്തയശീതിതമ സ്സര്:ക
ത യ സയന്തയനാത്തമമ്
ത്ത്ഃ സമുത്തിത്ഃ കാലയമ് ആ്ാ
ശ്രയയൗ രരത്ഃ രീശ്കമ് രാമ ത്രന
ശ കാമ്ക്ഷയാ ൧
ത യ സയരവ മശ്ന്തി രുയരാത്സഃ
അശ്കത്ഃ ശ്രയയു ്സ
അത്ിരുഹയ ഹവയ രയുക്താന് രത്ാന് സൂരയ രയത്ാരമാന്
൨
പ
നവ നാക സഹശ്സാണി കല്ിത്ാനി
യത്ാ വിത്ി
അനവയുര് രരത്മ് യാന്തമ് ഇക്ഷവാകു കുല നന്തനമ് ൩
ഷഷ്ടീ രത് സഹശ്സാണി ത്നവിയനാ വിവിത്ാ൭൭യുത്ാഃ
അനവയുര് രരത്മ് യാന്തമ് രാജ രുശ്ത്മ് യരസവിനമ് ൪
രത്മ് സഹശ്സാണയ൭രവാനാമ് സമാ൭൭രൂടാനി രാകവമ്
ത ജിയത്ശ്മ്ിയമ്
ത
അനവയുര് രരത്മ് യാന്തമ് സത്യ സമ്മ്
൫
വകയകയീ ച സുമിശ്ത്ാ ച കൗസലയാ ച യരസവിനീ
രാമാ൭൭നയന സമ്ശ്ഹുഷ്ടാ യയുര് യായനന രാസവത്ാ ൬
ര
ശ്രയാത്ാ ശ്ച ആരയ സമ്ാത്ാ
രാമമ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് സ
മ
ലക്ഷ്ണമ്
ത്വസയവ ച കത്ാ ശ്ചിശ്ത്ാഃ കുരവാണാ ശ്ഹുഷ്ട മാനസാഃ
൭
യമക രയാമമ് മഹാ രാഹുമ് ്ിത ര സത്തവമ് ശ്ത്ുട ശ്വത്മ്
കത്ാ ശ്ത്ക്ഷയാമയഹ രാമമ് ജകത്ഃ യരാക നാരനമ് ൮
ശ്ത്ുഷ്ട ഏവ ഹി നഃ യരാകമ് അരയനഷയത്ി രാകവഃ
ര ഃ൯
ത്മഃ സരവസയ യലാകസയ സമുത്യന് ഇവ രാ്ര
ഇത്ി ഏവമ് കത്യന്ത യ് ത സശ്മ്പശ്ഹുഷ്ടാഃ കത്ാഃ രുരാഃ
രരിഷവജാനാ ശ്ചാ൭യനയാനയമ് യയുര് നാകരികാ ജനാ: ൧0
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യയ ച ത്ശ്ത്ാ൭രയര സയരവ സമ്മത്ാ യയ ച വനകമാഃ
ത ാ
രാമമ് ശ്രത്ി യയുര് ശ്ഹുഷ്ടാഃ സരവാഃ ശ്രശ്കുത്യ ്ത്
൧൧
മണികാരാ ശ്ച യയ യകചിത്് കുമ്പകാരാ ശ്ച യരാരനാഃ
ത രജീവിനഃ
സൂശ്ത് കര മ ശ്കുത് വശ്ചവ യയ ച രയശ്്ാ
൧൨
ത ാ
മായൂരകാഃ ശ്കാകചികാ യരാചകാ യവത്കാ ്ത്
ത്ന്തകാരാഃ സുത്ാകാരാ: ത്ത്ാ കയന്താരജീവിനഃ ൧൩
ത ാ കമ്പള ത്ാവകാഃ
സുവരകാരാഃ
ശ്രകയാത്ാ ്ത്
ണ
ന രയകാ ച്ചാത്കാ വവത്യാ ത്ൂരകാഃ രൗണ്ടികാ
്ാ
ത ാ ൧൪
്ത്
രജകാ: ത്ുന്ന വായാ ശ്ച ശ്കാമ യകാഷ മഹത്തരാഃ
വരലൂഷാ ശ്ച സഹ ശ്്ീത രി രയാന്തി വകവരകാ
ത
ത ാ ൧൫
്ത്
സമാഹിത്ാ യവത് വിയത്ാ ശ്രാഹ്മണാ ശ്വുത്ത സമ്മത്ാഃ
യകാ രവത് രരത്മ്
യാന്തമ് അനുജക്ുമ ഃ സഹശ്സരഃ ൧൬
പ
ത ശ്മ ശ്മുഷ്ടാ൭നുയലരനാഃ
സുയവഷാഃ രുത്ത വസനാ ്ാ
സയരവ യത് വിവിവത് രയാവനഃ രവനര് രരത്മ് അനവയുഃ
൧൭
ശ്രശ്ഹുഷ്ട മുത്ിത്ാ യസനാ സാ൭നവയാത്് വകകയീ സുത്മ്
ത രരത്മ് ശ്രാശ്ത്ു വത്സലമ് ൧൮
ശ്രാത്ു രാ൭൭നയയന യാമ്മ്
ജ
യത് കത്വാ ത്ൂര മത്വാനമ് രത് യാനാ൭രവ കുമ്വര:
ത ത്ാ കമ്ാമ്
ര ശ്രുമ്ിയരര
ര
സമായസത്ു ്യ
രുരമ് ശ്രത്ി
൧൯
യശ്ത് രാമ സയകാ വീയരാ കുയഹാ ോത്ികവണ: ശ്വുത്:
നിവസത്യ൭ശ്രമായത്ന യത്രമ് ത്മ് രരിരാലയന് ൨0
ര
ര
ഉയരത്യ ത്ീരമ് കമ്ായാ
ശ്ചശ്ക വാവക ര൭ലശ്മ്ുത്മ്
വയവത്ിഷ്ടത് സാ യസനാ രരത് സയാ൭നുയായിനീ ൨൧
നിരീക്ഷയാ൭നുകത്ാമ് യസനാമ് ത്ാമ് ച കങ്കാമ്
രിയവാത്കാമ്
രരത്ഃ സചിവാന് സരവാന് അശ്രവീത്് വാകയ യകാവിത്ഃ
൨൨
നിയവരയത് യമ വസനയമ് അരിശ്രായയണ സരവരഃ
വിശ്രാന്താ: ശ്രത്രിഷയാമഃ രവ: ഇത്ാനീമ് മഹാ നത്ീമ് ൨൩
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്ാത്ുമ് ച ത്ാവത്് ഇച്ചാമി സവരത്
ര സയ മഹീരയത്ഃ
ഔര്ത്വയത്ഹ നിമിത്താ൭രമ്
ത അവത്ീ യരയാത്കമ് നത്ീമ്
൨൪
ത ത് ത്യു ക്തവാ
ത്വസയവമ് ശ്രുവയത്ാ൭മാത്യാ ്യ
സമാഹിത്ാഃ
ത മ് ശ്ചയന്തന യസവന യസവന ശ്രുത്
നയയവരയമ് ്ാ
ശ്ക്ുപ ത്ക് ൨൫
ര
നിയവരയ കമ്ാ൭മനു
ത്ാമ് മഹാ നത്ീമ്
ചമൂമ് വിത്ാവനഃ രരിരര്ഹ യരാരിനീമ്
ഉവാസ രാമ സയ ത്ത്ാ മഹാത്മയനാ
വിചിന്തയായനാ രരയത്ാ നിവരനമ്
൨൬
ത
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ശ്ത്യരീത്ിത്മ
സ്സര:ര
ചതുര്ശീതിതമ സ്സര്:ക
ത്യത്ാ നിവിഷ്ടാമ് ത്വജിനീമ് കമ്ാര മനവാശ്രിത്ാമ് നത്ീമ്
നിഷാത് രായജാ ശ്ത്ുവഷ്ടവവ ോത്ീന്
സമ്ത്വരിയത്ാ൭ശ്രവീത്് ൧
മഹത്ീ ഇയമ് ഇത്ഃ യസനാ സാകരാ൭൭രാ ശ്രശ്ത്ുരയയത്
ന അസയ അന്തമ് അവകച്ചാമി മനസാ൭രി വിചിന്തയന്
൨
യത്ാ ത്ു കലു ത്ുരുത്തി:
രരത്: സവയമാ൭൭കത്:
പ
സ ഏവ ഹി മഹാ കായഃ യകാവിത്ാര ത്വയജാ രയത് ൩
മ ന് വത്ിഷയത്ി
രന്തയിഷയത്ി വാ ത്ാരാന് അത് വാ അ്ാ
അത് ത്ാരരത്ിമ് രാമമ് രിശ്ത്ാ രാജയാത്് വിവാസിത്മ് ൪
ത യ രാേ
സമ്പന്നാമ് ശ്രിയമ് അനവിച്ചമ് ്സ
സ്സുത്ുരരാ:
ല
രരത്ഃ വകയകയീ രുയശ്ത്ാ ഹന്തുമ് സമത്ി കച്ചത്ി ൫
രരാത വചവ സകാ വചവ രായമാ ത്ാരരത്ി രമ
മ
ത്സയ അര ത കാമാഃ സന്നത്താ കങ്കാ അനൂയര അശ്ത്
ത്ിഷ്ടത് ൬
ര അനവാശ്രിത്ാമ്
ത്ിഷ്ടന്തു സരവ ത്ാരാ ശ്ച കമ്ാമ്
നത്ീമ്
രല യുക്താ നത്ീ രക്ഷാ മാമ് സ മൂല രലാരനാഃ ൭
നാവാമ് രത്ാനാമ് രഞ്ചാനാമ് വകവരാനാമ്
രത്മ് രത്മ്
ത
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സന്നത്താനാമ് ത്ത്ാ യൂനാമ് ത്ിഷ്ടമ് ത്വി
ത്യരയയചാത്യത്് ൮
യത്ാ ത്ുഷ്ട ്ുത രരയത്ാ രാമസയ ഇഹ രവിഷയത്ി
സാ ഇയമ് സവ്ിത മത്ീ യസനാ കങ്കാമ് അത്യ ത്രിഷയത്ി
൯
ഇത്ി ഉക്തവാ ഉരായനമ് ശ്കുഹയ മത്സയ മാമ് സ മത്ൂനി ച
അരിചശ്കാമ രരത്മ് നിഷാത്ാ൭ത്ിരത്ി രുഹഃ
൧0
ര
ത്മ് ആയാന്തമ് ത്ു സയശ്മ്പക്ഷയ സൂത് രുശ്ത്ഃ
ശ്രത്ാരവാന്
രരത്ായാ൭൭ചചയക്ഷ൭ത് വിനയയോ വിനീത്വത്് ൧൧
ത ത്ിഃ രരിവാരിത്ഃ
ഏഷ ോത്ി സഹയശ്സണ ്ര
കുരയലാ ത്ണ്ടകാ൭രയണയ ശ്വുയത്താ ശ്രാത്ു ശ്ച യത്
സകാ ൧൨
മ ത്് രരയത്ു കാകുത്സത ത്വാമ് നിഷാത്ാ൭ത്ിയരാ
ത്്ാ
കുഹഃ
ശ
മ
അസമ്യമ്
വിജാനീയത് യശ്ത് ത്ൗ രാമ ലക്ഷ്ണൗ
൧൩
ഏത് ത്തു വചനമ് ശ്രുത്വാ സുമശ്ന്താത്് രരത്ഃ രുരമ്
ഉവാച വചനമ് രീശ്കമ് കുഹഃ രരയത്ു മാമ് ഇത്ി ൧൪
ലര്ത്വാ അരയനുോമ് സമ്ശ്ഹുയഷ്ടാ ോത്ിരിഃ
രരിവാരിത്ഃ
ആകമയ രരത്മ് ശ്രയഹവാ കുയഹാ വചനമ് അശ്രവീത്്
൧൫
ര വശ്ചവ യത്യരാ൭യമ് വമ്ിത്ാശ്ചാ൭രി
ച
നിഷ്ുട
യത്
വയമ്
നിയവത്യാമ: യത് സയരവ സവയക ത്ാര കുയല വസ ൧൬
അ്ിത മൂലമ് രലമ് വചവ നിഷാവത്ഃ സമുരാശ്ഹുത്മ്
സ രുഷ്മ്
ര ച വനയമ് യചാച്ചാവചമ്
ആശ്രമ്
ത ച മാമ്മ്
മഹത്് ൧൭
ആരയമ് സ സവാരിത്ാ യസനാ വത്സയത്ി ഇമാമ് വിരാവരീമ്
അരിയത്ാ
വിവിവത്ഃ കാവമഃ രവഃ സവസയനയാ
ച
കമിഷയസി ൧൮
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ചത്ു
രരീത്ിത്മ സ്സര:ര
രമ്ാച ശീതിതമ സ്സര്:ക
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഏവമ് ഉക്ത ്ുത രരയത്ാ നിഷാത്ാ൭ത്ിരത്ിമ് കുഹമ്
ശ്രത്യുവാച മഹാ ശ്രായോ വാകയമ് യഹത്വ൭ര ത
സമ്ഹിത്മ് ൧
ഊരിത്ഃ
കലു യത് കാമഃ ശ്കുയത്ാ മമ കുയരാഃ സയക
ജ
യയാ യമ ത്വമ് ഈശ്ത്ുരീമ് യസനാമ് ഏക: അരയരിത്ുമ്
ച
ഇച്ചസി ൨
ഇത്ി ഉക്തവാ ത്ു മഹാ യത്ജാ കുഹമ് വചനമ് ഉത്തമമ്
അശ്രവീ ത്ര
പ ത്ഃ ശ്രീമാന് നിഷാത്ാ൭ത്ിരത്ിമ് രുനഃ ൩
ക ത്യരണ കമിഷയാമി രരത്വാജാ൭൭ശ്രമമ് കുഹ
കഹയനാ൭യമ് ശ്രുരമ് യത്യരാ കമ്ാര അനൂയരാ
ത്ുരത്യയഃ ൪
ത്സയ ത് ത്വചനമ് ശ്രുത്വാ രാജ രുശ്ത് സയ ത്ീമത്ഃ
അശ്രവീത്് ശ്രാഞ്ല
ജ ി രവാകയമ് കുയഹാ കഹന യകാചരഃ
൫
ത്ാരാ: ത്ു അനുകമിഷയന്തി ത്നവിനഃ സുസമാഹിത്ാഃ
അഹമ് ചാ൭നുകമിഷയാമി രാജ രുശ്ത് മഹായരഃ ൬
കച്ചി ന്ന ത്ുയഷ്ടാ ശ്വജസി രാമ സയ അേിഷ്ട കരണഃ
മ
ഇയമ് യത് മഹത്ീ യസനാ രങ്കാമ് ജനയത്ീവ യമ ൭
ത്മ് ഏവമ് അരിരാഷന്തമ് ആകാര ഇവ നിരലഃ
മ
ണ
രരത്ഃ ശ്ലക്ഷ്യാ
വാചാ കുഹമ് വചനമ് അശ്രവീത്് ൮
മാ രൂത്് സ കായലാ യത്് കഷ്ടമ് ന മാമ് രങ്കിത്ുമ്
അര്ഹസി
രാകവഃ സ ഹി യമ ശ്രാത്ാ യജയഷ്ടഃ രിശ്ത്ു സയമാ മമ ൯
ത്മ് നിവരയിത്ുമ്
യാമി കാകുത്സമ
ത
ത ് വന വാസിനമ്
രുത്തി: അനയാ ന യത് കാരയാ കുഹ സത്യമ് ശ്രവീമി യത്
൧0
സ ത്ു സമ്ശ്ഹുഷ്ട വത്നഃ ശ്രുത്വാ രരത് രാഷിത്മ്
രുന: ഏവാ൭ശ്രവീ ത്വാകയമ് രരത്മ് ശ്രത്ി ഹര്ഷിത്ഃ ൧൧
ത്നയ സ്ത്വമ് ന ത്വയാ ത്ുലയമ് രരയാമി ജകത്ീ ത്യല
അയത്ാ
ന ത്് ആകത്മ് രാജയമ് യ സ്ത്വമ് ത്യക്തുമ്
ഇയഹച്ചസി ൧൨
രാരവത്ീ കലു യത് കീരി:ത യലാകാന് അനുചരിഷയത്ി
യ സ്ത്വമ് ശ്കുശ്ച്ച കത്മ് രാമമ് ശ്രത്യാനയിത്ുമ് ഇച്ചസി
൧൩
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഏവമ് സമ്പാഷമാണ സയ കുഹ സയ രരത്മ് ത്ത്ാ
രരൗ നഷ്ട ശ്രരഃ സൂയരയാ രജനീ ചാ൭രയവരത്
ത ൧൪
സന്നിയവരയ സ ത്ാമ് യസനാമ് കുയഹന രരിയത്ാഷിത്ഃ
ന സഹ ശ്രീമാന് രയനമ് രുനരാ൭൭കമത്് ൧൫
രശ്ത്ുയക്ന
രാമ ചിന്താ മയഃ യരായകാ രരത് സയ മഹാത്മനഃ
ഉര്ിത യത്ാ ഹയ൭നര്ഹ സയ ത്ര മ യശ്രക്ഷസയ
ത്ാശ്ത്ുരഃ ൧൬
ത
അന്ത രായഹന
ത്ഹനഃ സമ്ാരയത്ി
രാകവമ്
ത
ത മ്
ത കൂയടാ൭ക്ിന രിവ രാത്രമ് ൧൭
വന ത്ാഹാ൭രി സമ്പ്
ശ്രശ്സുത്ഃ സരവ കായശ്ത്രയഃ യസവത്ഃ
യരാകാ൭ക്ിന സമ്പവഃ
ത ാത ഹിമവാന് ശ്രശ്സുയത്ാ
യത്ാ സൂരയാമ്ുശ സമ്യപ്
ഹിമമ് ൧൮
ത്യാന നിരര
ത വരയലന വിനിേവസിത് ത്ാത്ുനാ
ര യരാക ആയാസ
വത്നയ രാത്ര സയമ്ന
ര
അത്ിശ്രുമ്ിണാ
൧൯
ത
ശ്രയമാഹ അനന്ത സയത്തവന സമ്ാരൗഷത്ി
യവണുനാ
ആശ്കായന്താ ത്ുഃക വരയലന മഹത്ാ വകകയീ സുത്ഃ ൨0
ത :
വിനിരവസന് വവ ശ്രുര ത്ുരനാ
്ത്
മ
ശ്രമൂട സമ്േ: രരമാ൭൭രത്മ് കത്:
രമമ് ന യലയര ശ്ഹുത്യ ജവരാ൭രിയത്ാ
ത
നരര്ഷയരാ യൂത് കയത്ാ യത്ര്ഷര: ൨൧
കുയഹന സാരമ്
ത രരത്ഃ സമാകയത്ാ
മഹാനു രാവഃ സജനഃ സമാഹിത്ഃ
ത ് രരത്മ് ത്ത്ാ രുന:
സുത്ുരനാ
്മ
മ
കുഹഃ സമാരവാസയത്് അശ്കജമ് ശ്രത്ി ൨൨
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട
ച
രമ്ാരീത്ിത്മ
സ്സര:ര
ഷടശീതിതമ സ്സര്:ക
മ
ആചചയക്ഷ൭ത് സത്ാ
സയ മഹാത്മനഃ
പ വമ് ലക്ഷ്ണ
രരത്ായ അശ്രയമയായ കുയഹാ കഹന യകാചരഃ ൧
ത്മ് ജാശ്കത്മ് കുവണ രയുക്തമ് വര ചാരാ൭സി ത്ാരിണമ്
മ
ശ്രാശ്ത്ു കുര്ത്യ൭രമ്
ത അത്യന്തമ് അഹമ് ലക്ഷ്ണമ്
അശ്രുവമ് ൨
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അയയാത്യ കാമ്:ട
പ
ഇയമ് ത്ാത് സുകാ രയ്യാ ത്വത്൭രമ്
ത ഉരകല്ിത്ാ
ശ്രത്യാരവസിഹി യരഷവാ൭സയാമ് സുകമ് രാകവ നന്തന
൩
ഉചിയത്ാ൭യമ് ജനഃ സയരവാ ത്ുഃകാനാമ് ത്വമ് സുയകാചിത്ഃ
ത യ കുര്ത്യ൭രമ്
ത്രാത്മമ്
്സ
മ
ത ജാകരിഷയാമയഹ വയമ്
൪
ന ഹി രാമാത്് ശ്രിയത്യരാ മമാ൭്ിത രുവി കശ്ചന
മാ ഉത്സുയകാ രൂ ശ്രവീ
യമയത് ത്൭രയ൭സത്യമ്
പ
ത്വാ൭ശ്കത്ഃ ൫
അസയ ശ്രസാത്ാത്് ആരയമ് സ യലായക൭്ിമ ന് സുമഹ
ത്യരഃ
ത ച വിരുലാമ് അരാ൭വാപ്
ത ച യകവലാമ്
ത്രാ൭വാപ്
ിമ്
ിമ്
മ
ത
൬
യസാ൭ഹമ് ശ്രിയ സകമ് രാമമ് രയാനമ് സഹ സീത്യാ
പ
രക്ഷിഷയാമി ത്നുഷ്ാണിഃ
സവരവഃ വസവ: ോത്ിരിഃ
സഹ ൭
ന ഹി യമ അവിത്ിത്മ് കിമ്ിച ത്വയന൭്ിമ മ് ശ്ചരത്ഃ സത്ാ
ചത്ുരങ്കമ് ഹയ൭രി രലമ് ശ്രസയഹമ വയമ് യുത്ി ൮
മ രി: ഉയക്തന ലക്ഷ്യണന
മ
ഏവമ് അ്ാ
മഹാത്മനാ
അനുനീത്ാ വയമ് സയരവ ത്രമ്
മ ഏവാ൭നു രരയത്ാ ൯
കത്മ് ത്ാരരത്ൗ രൂമൗ രയായന സഹ സീത്യാ
ത ജീവിത്മ് വാ സുകാനി വാ ൧0
രകയാ നിശ്ത്ാ മയാ ലപ്ുമ്
യയാ൭ന യത്വാ സുവരഃ സവരവഃ രകയഃ ശ്രസഹിത്ുമ്
യുത്ി
ത്മ് രരയ കുഹ സമവിഷ്ടമ് ശ്ത്ുയണഷു സഹ സീത്യാ ൧൧
മഹത്ാ ത്രസാ ലയപ്ാത വിവിവത് ശ്ച രരിശ്രവമഃ
ഏയകാ ത്രരത് വസയഷ രുശ്ത്ഃ സശ്ത്ുര ലക്ഷണഃ ൧൨
അ്ിമ ന് ശ്രശ്വാജിയത് രാജാ ന ചിരമ് വരയിഷയത്ി
ത
വിത്വാ യമത്ിനീ നൂനമ് ക്ഷിശ്രമ് ഏവ രവിഷയത്ി ൧൩
വിനത്യ സുമഹാ നാത്മ് ശ്രയമയണാരരത്ാഃ ശ്്ിത യഃ
നിയരായഷാരരത്മ്
നൂനമ് അത്യ രാജ നിയവരനമ് ൧൪
ര
കൗസലയാ വചവ രാജാ ച ത്വത്വ ജനനീ മമ
ന ആരയമ് സ യത്ി യത് സയരവ ജീയവയുഃ രരവരീമ് ഇമാമ് ൧൫
ന യ അനവയവക്ഷയാ
ജീയവത്൭രി ഹി യമ മാത്ാ രശ്ത്ുക്സ
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ത്ുഃകിത്ാ യാ ത്ു കൗസലയാ വീര സൂ രവിനരിഷയത്ി ൧൬
അത്ിശ്കാന്തമ് അത്ിശ്കാന്തമ് അനവാരയ മയനാരത്മ്
രായജയ രാമമ് അനിക്ഷിരയ രിത്ാ യമ വിനരിഷയത്ി ൧൭
സിത്താരാഃ
ത രിത്രമ് ശ്വുത്തമ് ത്്ിമ ന് കായല
ഹയുര്ിത യത്
ര ിഷയന്തി രൂമിരമ്
യശ്രത് കായരയഷു സയരവഷു സമ്്ര
൧൮
ത നാമ് സുവിരക്ത മഹാ രത്ാമ്
രമയ ചത്വര സമ്്ാ
ഹര്മയ ശ്രാസാത് സമ്പന്നാമ് സരവ രത് ന വിരൂഷിത്ാമ്
൧൯
കജാ൭രവ രത് സമ്പാത്ാമ് ത്ൂരയ നാത് വിനാത്ിത്ാമ്
സരവ കലയാണ സമ്പൂരാമ്
ണ ശ്ഹുഷ്ട രുഷ്ട ജനാ൭൭കുലാമ്
൨0
ആരാമ ഉത്യാന സമ്പൂരാമ്
ണ സമായജാത്സവ രാലിനീമ്
സുകിത്ാ വിചരിഷയന്തി രാജത്ാനീമ് രിത്ു രമ
മ ൨൧
അരി സത്യ ശ്രത്ിയേന സാരമ്
ത കുരലിനാ വയമ്
നിശ്വുയത്ത സമയയ ഹയ്ിമ ന് സുകിത്ാഃ ശ്രവിയരമഹി
൨൨
രരിയത്വയമാനസയ ത് വസയവമ് സുമഹാത്മനഃ
ത്ിഷ്ടയത്ാ രാജ രുശ്ത് സയ രരവരീ സാ അത്യവരത്
ത ൨൩
ശ്രരായത് വിമയല സൂയരയ കാരയിത്വാ ജടാ ഉരൗ
ത
അ്ിമ ന് രാകീരത്ീ ത്ീയര സുകമ് സമ്ാരിത്ൗ
മയാ ൨൪
ജടാ ത്രൗ ത്ൗ ശ്ത്ുമ ചീര വാസസൗ
മഹാ രലൗ കുഞ്ര
ജ യൂത്യരാരമൗ
ത
വയരഷു ചാരാ൭സി ത്രൗ രരമ്രൗ
വയയവക്ഷമാണൗ സഹ സീത്യാ കത്ൗ ൨൫
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഷടരീത്ിത്മ
സ്സര:ര
ത
സപ്ാശീതിതമ
സ്സര്:ക
കുഹ സയ വചനമ് ശ്രുത്വാ രരയത്ാ ശ്രുരമ് അശ്രിയമ്
ത്യാനമ് ജകാമ ത്വശ്ത്വ യശ്ത് ത്ശ്ച്ചുത്മ് അശ്രിയമ് ൧
ര ന്താ മഹാ രുജഃ
സുകുമായരാ മഹാ സത്തവഃ സിമ്ഹ ്യ
ത ുണഃ ശ്രിയ ത്രനഃ
രുണ്ടരീക വിരാലാ൭ക്ഷ ്ര
൨
ശ
ശ്രത്യാ൭൭രവസയ മുഹൂരമ്
ത ത്ു കാലമ് രരമ ത്ുരനാഃ
മ
Page 261 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
രരാത് സഹസാ യത്ാവശ്ത്ര് ശ്ഹുത്ി വിത്ത ഇവ ത്വിരഃ ൩
ത ് ത്ു രരത്മ് രശ്ത്ുയക്ാന ൭നന്തര ്ിത ത്ഃ
ത്ത്൭വ്മ
രരിഷവജയ രുയരായത്ാവച്ച രവിസമ്േഃ യരാക
കരിത്ഃ
൪
ശ
ത്ത്ഃ സരവാഃ സമായരത്ു: മാത്യരാ രരത് സയ ത്ാഃ
ഉരവാസ ശ്കുരാ ത്ീനാ രശ്രുത വയസന കരിത്ാഃ
൫
ശ
ത്ാ ശ്ച ത്മ് രത്ിത്മ് രൂമൗ രുത്ന്തയഃ രരയവാരയന്
കൗസലയാ ത്ു അനുശ്സുത്യ ഏനമ് ത്ുരനാഃ
രരിഷസവയജ
മ
൬
വത്സലാ സവമ് യത്ാ വത്സമ് ഉരകൂഹയ ത്രസവിനീ
രരിരശ്രച്ച രരത്മ് രുത്ന്തീ യരാക ലാലസാ ൭
രുശ്ത് വയാത്ി ര ന യത് കച്ചി ച്ചരീരമ് രരിരാത്യത്
അത്യ രാജ കുലസയാ൭സയ ത്വ ത്൭ത്ീനമ് ഹി ജീവിത്മ് ൮
ത്വാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രുശ്ത് ജീവാമി രായമ സ ശ്രാശ്ത്ുയക കയത്
ശ്വുയത്ത ത്രരയത് രാേി നാത് ഏക സ്ത്വമ് അത്യ നഃ ൯
മ
ച
കച്ചി ന്നു ലക്ഷ്യണ
രുശ്ത് ശ്രുത്മ് യത് കിമ്ിത്്
അശ്രിയമ്
രുശ്ത് വാ യഹയകരുശ്ത്ായാഃ സഹ രായരയ വനമ് കയത് ൧0
സ മുഹൂരമ്
ത സമാ൭൭രവസയ രുത്യന്നവ മഹാ യരാഃ
കൗസലയാമ് രരിസാ യന്തവയത്മ് കുഹമ് വചനമ് അശ്രവീത്്
൧൧
ശ്രാത്ാ യമ കവാ വസത്് രാശ്ത്ിമ് കവ സീത്ാ കവ ച
മ
ലക്ഷ്ണഃ
അസവര ച്ചയയന ക്ിമ ന് കിമ് രുക്തവാ കുഹ രമ് സ യമ
൧൨
യസാ൭ശ്രവീ ത്ര
പ ത്മ് ശ്രുയഷ്ടാ നിഷാത്ാ൭ത്ിരത്ി രുഹഃ
ര
യ ത്വിത്മ് ശ്രത്ിയരയത് ച രായമ ശ്രിയ ഹിയത് അത്ിത്ൗ ൧൩
അന്നമ് ഉച്ചാവചമ് രക്ഷയാഃ രലാനി വിവിത്ാനി ച
രാമായ അരയവഹാര അരമ്
ത രഹു ച ഉരശ്ഹുത്മ് മയാ ൧൪
ത്ത്് സരവമ് ശ്രത്യ൭നുോ൭൭സീത്് രാമഃ സത്യ രരാശ്കമഃ
ണ ത്് സ: ക്ഷശ്ത് ത്രമ്
ന ത്ു ത്ത്് ശ്രത്യ ശ്കുഹ്ാ
മ
മ ന് ൧൫
അനു്ര
മ രിഃ ശ്രത്ിശ്കാഹയമ് സയക യത്യമ് ത്ു സരവത്ാ
ന ഹയ൭്ാ
ഇത്ി യത്ന വയമ് രാജ ന്ന൭നുനീത്ാ മഹാത്മനാ ൧൬
Page 262 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
മ
ലക്ഷ്യണന
സമാനീത്മ് രീത്വാ വാരി മഹാ യരാഃ
ഔരവാസയമ് ത്ത്ാകാര്ഷ ീത്് രാകവഃ സഹ സീത്യാ ൧൭
മ
ത്ത് ്ുത ജല യരയഷണ ലക്ഷ്യണാ൭രയകയരാത്്
ത്ത്ാ
വാകയത്ാ യ് ത ശ്ത്യഃ സമ്ത്യാമ് ഉരാസത് സമാഹിത്ാഃ ൧൮
ത മ്
സൗമിശ്ത്ി ്ുത ത്ത്ഃ രശ്ചാത്് അകയരാത്് സവാ്ര
രുരമ്
സവയമ് ആനീയ രര്ഹീമ്ഷി ക്ഷിശ്രമ് രാകവ കാരണാത്്
൧൯
ത ര സഹ സീത്യാ
ത്്ിമ ന് സമാവിരത്് രാമഃ സവാ്യ
മ
ശ്രക്ഷാളയ ച ത്യയാഃ രാത്ൗ അരചശ്കാമ ലക്ഷ്ണഃ
൨0
ഏത്ത്് ത്ത്് ഇങ്കുത്ീ മൂലമ് ഇത്മ് ഏവ ച ത്ത്് ശ്ത്ുണമ്
യ്ിമ ന് രാമ ശ്ച സീത്ാ ച രാശ്ത്ിമ് ത്ാമ് രയിത്ാ വുരൗ ൨൧
ര
നിയമയ ശ്രുയഷ്ട ത്ു ത്ലാമ്ുളിശ്ത്വാന്
ത
രവരഃ സുരൂരാണ വിഷുത്ീ രരമ്രഃ
മ
മഹ ത്തനുഃ സജയമ് ഉയരാഹയ ലക്ഷ്യണാ
നിരാമ് അത്ിഷ്ടത്് രരിയത്ാ൭സയ യകവലമ് ൨൨
ത്ത് സ്ത്വ൭ഹമ് യചാത്തമ രാണ ചാര ശ്ത്ുത്്
മ
്ിത യത്ാ൭രവമ് ത്ശ്ത് സ യശ്ത് ലക്ഷ്ണഃ
അത്ശ്ന്തിരി: ോത്ിരി: ആത്ത കാരുവക:
മ
പ രരിരാലയമ് ്ത്
ത ാ ൨൩
മയഹശ്ന്ത കല്മ്
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട
ത
സപ്ാരീത്ിത്മ
സ്സര:ര
അഷ്ടാ ശീതിതമ സ്സര്:ക
ത് ശ്ച്ചുത്വാ നിരുണമ് സരവമ് രരത്ഃ സഹ മശ്ന്തിരിഃ
ര
ഇമ്ുത്ീ
മൂലമ് ആകമയ രാമ രയ്യാമ് അയവക്ഷയ ത്ാമ് ൧
അശ്രവീ ജ്ജനനീഃ സരവാ ഇഹ യത്ന മഹാത്മനാ
രരവരീ രയിത്ാ രൂമൗ ഇത്മ് അസയ വിമരിത്മ്
൨
ത
മഹാരാക കുലീയനന മഹാ രായകന ത്ീമത്ാ
ത
ജായത്ാ ത്രരയത് യനാരവയാമ് ന രാമഃ സവപ്ുമര്
ഹത്ി ൩
ത ണ സമ്യയ
ച
അജിയനാത്തര സമ്്ീത യര ണ വരാ൭൭്ര
രയിത്വാ രുരുഷ വയാശ്കഃ കത്മ് യരയത് മഹീ ത്യല ൪
ശ്രാസാത്ാ൭ശ്ക വിമായനഷു വലരീഷു ച സരവത്ാ
ത ണ രാലിഷു ൫
വഹമരാജത് രൗയമഷു വരാ൭൭്ര
ച ചിയശ്ത്ഷു ചന്തനാ൭കരു കന്തിഷു
രുഷ് പ സമ്യ
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രാമ്ുട രാശ്ര ശ്രകായരഷു രുക സമ് ര രുയത്ഷു ച ൬
ത
ശ്രാസാത് വര വയരയഷു രീത്വത്സു സുകമ്ിഷു
പ
ച രിത്തിഷു ൭
ഉഷിത്വാ യമരു കയല്ഷു
ശ്കുത് കാമ്ന
കീത് വാത്ിശ്ത് നിയരാവഷ:
വര ആരരണ
ര
നിസ്സവവനഃ
ശ്മുത്ങ്ക വര രവപ് ത ശ്ച സത്ത്മ് ശ്രത്ിയരാത്ിത്ഃ ൮
വന്തിരി രവന്തിത്ഃ കായല രഹുരിഃ സൂത് മാകവത്ഃ
ത ൯
കാത്ാരി: അനുരൂരാരിഃ ്ുത ത്ിരി ശ്ച രരമ്രഃ
അശ്രയത്തയമ് ഇത്മ് യലായക ന സത്യമ് ശ്രത്ിരാത്ി മാ
ന
മുഹയയത് കലു യമ രാവഃ സവയപ്ാ൭യമ്
ഇത്ി യമ മത്ിഃ ൧0
ച
ന നൂനമ് വത്വത്മ് കിമ്ിത്്
കായലന രല വത്തരമ്
യശ്ത് ത്ാരരത്ീ രായമാ രൂമൗ ഏവമ് രയീത് സഃ ൧൧
വിയത്ഹ രാജ സയ സുത്ാ സീത്ാ ച ശ്രിയ ത്രനാ
ശ
ത്യിത്ാ രയിത്ാ രൂമൗ ്ുന ഷാ ത്രരത് സയ ച ൧൨
ഇയമ് രയ്യാ മമ ശ്രാത്ു: ഇത്മ് ഹി രരിവരിത്മ്
ത
ത
്ണ്ട
ിയല കടിയന സരവമ് കാവശ്ത് രവിശ്മുത്ിത്മ്
ശ്ത്ുണമ് ൧൩
മയനയ സാ൭൭രരണാ സുപ്ാത സീത്ാ അ്ിമ ന് രയയന ത്ത്ാ
ത്ശ്ത് ത്ശ്ത് ഹി ശ്ത്ുരയയന്ത സക്താഃ കനക രിന്തവഃ ൧൪
ഉത്തരീയമ് ഇഹ ആസക്തമ് സുവയക്തമ് സീത്യാ ത്ത്ാ
ത ൧൫
ത്ത്ാ യഹയയത് ശ്രകാരയന്ത സക്താഃ കൗയരയ ത്മ്വ:
മയനയ രരുഃ
ത സുകാ രയ്യാ യയന രാലാ ത്രസവിനീ
സുകുമാരീ സത്ീ ത്ുഃകമ് ന വിജാനാത്ി വമത്ിലീ ൧൬
സ
ഹാ ഹന്താ൭്ിമ ശ്നുരയമ്ാ൭ഹമ്
യ ത്സരാരയ: ശ്കുയത്
മമ
ഈശ്ത്ുരീമ് രാകവ രയ്യാമ് അത്ിയരയത് ഹയ൭നാത്വത്് ൧൭
സാരവരൗമ കുയല ജാത്ഃ സരവ യലാക സയ സമ്മത്:
സരവ യലാക ശ്രിയ സ്ത്യക്തവാ രാജയമ് സുകമ്
അനുത്തമമ് ൧൮
കത്മ് ഇന്തീവര രയായമാ രക്താ൭ക്ഷഃ ശ്രിയ ത്രനഃ
ശ
സുക രാകീ ച ത്ുഃകാ൭ര്ഹഃ രയിയത്ാ രുവി രാകവഃ ൧൯
മ
മ
ത്നയ: കലു മഹാ രായകാ ലക്ഷ്ണ
േുര ലക്ഷ്ണ:
ശ്രാത്രമ് വിഷയമ കായല യയാ രാമമ് അനുവരയത്
൨0
ത
സിത്ത അരാത കലു വവയത്ഹീ രത്ിമ് യാ അനുകത്ാ വനമ്
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ശ
ത മഹാത്മനാ ൨൧
വയമ് സമ്യിത്ാഃ
സയരവ ഹീനാ യ്ന
അകര ണ ത്ാരാ ശ്രുത്ിവീ രൂയനയവ ശ്രത്ിരാത്ി മാ
കയത് ത്രരയത് സവരമ്
ര രായമ ച അരണയമ് ആശ്രിയത് ൨൨
ത
ന ച ശ്രാരയയത്
കശ്ചിന് മനസാ൭രി വസുമ്രാമ്
ത
ത യ രാഹു വീരയാ൭രിരക്ഷിത്ാമ് ൨൩
വയന൭രി വസത് ്സ
രൂനയ സമവരണാ രക്ഷാമ് അയശ്ന്തിത് ഹയ ത്വിരാമ്
അരാശ്വുത് രുര ത്വാരാമ് രാജത്ാനീമ് അരക്ഷിത്ാമ് ൨൪
ത മ് അനാശ്വുത്ാമ്
അശ്രശ്ഹുഷ്ട രലാമ് നയൂനാമ് വിഷമ്ാ
രശ്ത്യവാ ന അരിമനയയന്ത രക്ഷയാന് വിഷശ്കുത്ാന്
ഇവ ൨൫
അത്യ ശ്രശ്രുത്ി രൂമൗ ത്ു രയിയഷയ൭ഹമ് ശ്ത്ുയണഷു വാ
രല മൂല അരയനാ നിത്യമ് ജടാ ചീരാണി ത്ാരയന് ൨൬
ത് സയാ൭രമ്
ത ഉത്തരമ് കാലമ് നിവത്സയാമി സുകമ് വയന
ത്മ് ശ്രത്ിശ്രവമ് ആമുചയ ന അസയ മിത്യാ രവിഷയത്ി
൨൭
ന മാ
വസന്തമ് ശ്രാത്ുര൭രായ
രശ്ത്ുയക്ാ
ത
അനുവത്സയത്ി
മ
ലക്ഷ്യണന
സഹ ത്വായരയാ അയയാത്യാമ്
രാലയിഷയത്ി ൨൮
അരിയഷക്ഷയന്തി കാകുത്സമ
ത ് അയയാത്യായാമ്
ത്വിജാത്യഃ
അരി യമ യത്വത്ാഃ കുരയു രിമമ് സത്യമ് മയനാരത്മ് ൨൯
ശ്രസാത്യമാനഃ രിരസാ മയാ സവയമ്
രഹു ശ്രകാരമ് യത്ി നാരി൭രത്സയയത്
ത്യത്ാ൭നുവത്സയാമി ചിരായ രാകവമ്
വയന വസ ന്നാ൭ര്ഹത്ി മാമ് ഉയരക്ഷിത്ുമ് ൩0
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട അഷ്ടാ
രീത്ിത്മ സ്സര:ര
ഏയകാന നവതിതമ സ്സര്:ക
വയുഷയ രാശ്ത്ിമ് ത്ു ത് വശ്ത്വ കമ്ാര കൂയല സ രാകവഃ
ന ് ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൧
രരത്ഃ കാലയമ് ഉത്തായ രശ്ത്ുക്മ
ന ത്തിഷ്ട കിമ് യരയഷ നിഷാത്ാ൭ത്ിരത്ിമ്
രശ്ത്ുയക്ാ
കുഹമ്
രീശ്കമ് ആനയ രശ്ത്മ് യത് ത്ാരയിഷയത്ി വാഹിനീമ് ൨
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ജാകരിമ നാ൭ഹമ് സവരിമി ത്വത്വാ൭രയമ് വിചിന്തയന്
ന ൭രി
ഇത്ി ഏവമ് അശ്രവീ ശ്ത്ാ
പ ശ്ത്ാ രശ്ത്ുയക്ാ
ശ്രയചാത്ിത്ഃ ൩
ഇത്ി സമവത്യത്ാ യരവമ് അയനയാനയമ് നര സിമ്ഹയയാഃ
ആകമയ ശ്രാഞ്ല
ജ ിഃ കായല കുയഹാ രരത്മ് അശ്രവീത്് ൪
കച്ചിത്് സുകമ് നത്ീ ത്ീയര അവാത്സീഃ കാകുത്സത
രരവരീമ്
കച്ചി യത്ത സഹ വസനയ സയ ത്വ സരവമ് അനാമയമ് ൫
ന ാത്് ഉത്ീരിത്മ്
കുഹസയ ത്ത്് ത്ു വചനമ് ശ്രുത്വാ യ്ഹ
രാമ സയ അനുവയരാ വാകയമ് രരയത്ാ൭രി ഇത്മ്
അശ്രവീത്് ൬
സുകാ നഃ രരവരീ രാജന് രൂജിത്ാ ശ്ചാ൭രി യത് വയമ്
ര ത്ു നൗരി രഹവീരി
ത
കമ്ാമ്
രാരാഃ
സമ്ാരയന്തു
നഃ ൭
പ
ത
ത്യത്ാ കുഹഃ സമ്ത്വരിത്ഃ ശ്രുത്വാ രരത് രാസനമ്
ശ്രത്ി ശ്രവിരയ നകരമ് ത്മ് ോത്ി ജനമ് അശ്രവീത്് ൮
ഉത്തിഷ്ടത് ശ്രരുത്യത്വമ് രശ്ത്മ് അ്ുത ച വഃ സത്ാ
നാവഃ സമ൭നുകര്ഷത്വമ് ത്ാരയിഷയാമ വാഹിനീമ് ൯
യത് ത്യത്ാക്താഃ സമുത്തായ ത്വരിത്ാ രാജ രാസനാത്്
രഞ്ച നാവാമ് രത്ാനയാ൭൭രു സമാനിനയുഃ സമന്തത്ഃ ൧0
അനയാഃ സവ്ിത ക വിയേയാ മഹാ കമ്ാട ത്രാ വരാഃ
യരാരമാനാഃ രത്ാകിരി: യുക്ത വാത്ാഃ സുസമ്ഹത്ാഃ ൧൧
ത്ത്ഃ സവ്ിത ക വിയേയാമ് രാണ്ടു കമ്പള സശ്മവുത്ാമ്
സനന്തി യകാഷാമ് കലയാണീമ് കുയഹാ നാവമ് ഉരാഹരത്്
൧൨
ത്ാമ് ആരുയരാഹ രരത്ഃ രശ്ത്ുക് ന ശ്ച മഹാ രലഃ ൧൩
കൗസലയാ ച സുമിശ്ത്ാ ച യാ ശ്ച അനയാ രാജ യയാഷിത്ഃ
രുയരാഹിത് ശ്ച ത്ത്് രൂരവമ് കുരയവ ശ്രാഹ്മണാ ശ്ച യയ
ത
അനന്തരമ് രാജ ത്ാരാ ്വ
ത്വ രകട ആരണാഃ ൧൪
ആവാസമ് ആത്ീരയത്ാമ് ത്ീരമ്
ത ചാ൭രയവകാഹത്ാമ്
ട
രാമ്ാനി
ച ആത്ത്ാനാനാമ് യകാഷ ശ്്ിത ത്ിവമ്
അശ്്ുപ രത്് ൧൫
രത്ാകിനയ ്ുത ത്ാ നാവഃ സവയമ് ത്ാവര: അത്ിഷ്ടിത്ാഃ
വഹയന്തയാ ജനമ് ആരൂടമ് ത്ത്ാ സയമ്പത്ുര് ആരുകാഃ ൧൬
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അയയാത്യ കാമ്:ട
നാരീണാമ് അരിരൂരാണ ്ുത കാശ്ചിത്് കാശ്ചി ച്ച
വാജിനാമ്
കശ്ചിത്് അശ്ത് വഹന്തി ് മ യാനയുകയമ് മഹാ ത്നമ് ൧൭
ത്ാഃ ് മ കത്വാ രരമ് ത്ീരമ് അവയരാരയ ച ത്മ് ജനമ്
നിശ്വുത്താഃ കാമ് ട ചിശ്ത്ാണി ശ്കിയയന്ത ത്ാര രന്തുരിഃ
൧൮
സവവജയന്താ ്ുത കജാ കജാ൭൭യരാവഹഃ
ശ്രയചാത്ിത്ാഃ
ത്രന്തഃ ് മ ശ്രകാരയന്ത സ ത്വജാ ഇവ രരവത്ാഃ ൧൯
നാവ: ച ആരുരുഹു: ത്ു അയനയ പ്ലവവ: യത്രു: ത്ത്ാ൭രയര
അയനയ കുമ്പ കവട: യത്രു അയനയ യത്രു ശ്ച രാഹുരിഃ ൨0
ര ത്ാവരഃ സമ്ാരിത്ാ
ത
സാ രുണയാ ത്വജിനീ കമ്ാമ്
സവയമ്
വമയശ്ത് മുഹൂയര ത ശ്രയയൗ ശ്രയാക വനമ് ഉത്തമമ് ൨൧
ആരവാസയിത്വാ ച ചമൂമ് മഹാത്മാ
നിയവരയിത്വാ ച യയത്ാരയജാഷമ്
ശ്ത്ഷ്ടുമ് രരത്വാജമ് രുഷി ശ്രവരയമ്
രുത്വി ശ്കവുത്ഃ സന് രരത്ഃ ശ്രത്യ് ത ൨൨
സ ശ്രാഹ്മണ സയ ആശ്രമ മരയുയരത്യ
മഹാത്മയനാ യത്വ രുയരാഹിത് സയ
ട
ത്ത്ര ശ രയമയാടജ ശ്വുക്ഷ ഷമ്മ്
മഹ ത്വനമ് വിശ്ര വര സയ രമയമ് ൨൩
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഏയകാന
നവത്ിത്മ സ്സര:ര
നവതിതമ സ്സര്:ക
രരത്വാജ ആശ്രമമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ യശ്കാരാത്് ഏവ നരര്ഷരഃ
ത രയ ജകാമ സഹ മശ്ന്തിരിഃ ൧
രലമ് സരവമ് അവ്ാ
രത്്രയാമ് ഏവ ഹി ത്രയോ
നയ് ത രശ്് ത
മ
രരിച്ചത്ഃ
വസായനാ വാസസീ ക്ഷൗയമ രുയരാത്ായ രുയരാത്സമ് ൨
ത യന
ത്ത്ഃ സമ്ര
ത്സയ രരത്വാജ സയ രാകവഃ
ശ
ത ന് അവ്ാ
ത രയ ജകാമ അനു രുയരാഹിത്മ്
മശ്ന്തിണ ്ാ
൩
വസിഷ്ടമ് അത് ശ്ത്ുവഷ്ടവവ രരത്വായജാ മഹാ ത്രാഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ച
സമ്ചാല
ആസനാത്് ത്ൂരമ്
ണ രിഷയാന് അര്കയമ് ഇത്ി
ശ്രുവന് ൪
സമാകമയ വസിയഷ്ടന രരയത്നാ അരിവാത്ിത്ഃ
അരുത്യത് മഹാ യത്ജാഃ സുത്മ് ത്രരത് സയ ത്മ് ൫
ത്ാരയാമ് അര്കയമ് ച രാത്യമ് ച ത്ത്തവാ രശ്ചാത്് രലാനി
ച
ആനുരൂരവയാ ച്ച ത്രേഃ
രശ്രച്ച കുരലമ് കുയല ൬
മ
അയയാത്യായാമ് രയല യകായര മിയശ്ത്ഷു അരി ച
മശ്ന്തിഷു
ജാനന് ത്രരത്മ് ശ്വുത്തമ് ന രാജാനമ് ഉത്ാഹരത്് ൭
വസിയഷ്ടാ രരത് ശ്ച ഏനമ് രശ്രച്ചത്ു ര൭നാമയമ്
രരീയര അക്ിന ഷു ശ്വുയക്ഷ ഷു രിയഷയ ഷു ശ്മുക രക്ഷി
ഷു ൮
ത്ത്ാ ഇത്ി ത്ത്് ശ്രത്ിോയ രരത്വായജാ മഹാ ത്രാഃ
ന
രരത്മ് ശ്രത്യുവാച ഇത്മ് രാകവ യ്ഹ
രന്തനാത്് ൯
കിമ് ഇഹ ആകമയന കാരയമ് ത്വ രാജയമ് ശ്രരാസത്ഃ
ഏത്ത്് ആചക്ഷവ യമ സരവമ് ന ഹി യമ രുത്യയത് മനഃ ൧0
ന ് കൗസലയാ൭൭നന്ത വരനമ്
സുഷുയവ അയമ് അമിശ്ത്ക്മ
ത
ശ്രാശ്ത്ാ സഹ സ രായരയാ യ ശ്ചിരമ് ശ്രശ്വാജിയത്ാ വനമ്
൧൧
നിയുക്തഃ ശ്്ീത നിയുയക്തന രിശ്ത്ാ യയാ അസൗ മഹാ
യരാഃ
വന വാസീ രവ ഇത്ി ഇഹ സമാഃ കില ചത്ുരര
ത ൧൨
കച്ചിന് ന ത്സയ അരാര സയ രാരമ് കരുമ്
ത ഇഹ ഇച്ചസി
ട
അകമ്കമ്
യരാക്തു മനാ രാജയമ് ത്സയ അനുജ സയ ച
൧൩
ഏവമ് ഉയക്താ രരത്വാജമ് രരത്ഃ ശ്രത്യുവാച ഹ
സ
രരയ൭ശ്രു നയയനാ ത്ുഃകാത്് വാചാ സമ്ജ്ജമാനയാ
൧൪
ഹയത്ാ൭്ിമ യത്ി മാമ് ഏവമ് രകവാന് അരി മനയയത്
മയത്താ ന യത്ാഷമ് ആരയമ് ര വനവമ് മാമ് അനുരാത്ി
ഹി ൧൫
ന വചത് ത്ിഷ്ടമ് മാത്ാ യമ യത്് അയവാചന് മത്൭ന്തയര
നാ൭ഹമ് ഏയത്ന ത്ുഷ്ട ശ്ച ന ത് ത്വചനമ് ആത്യത് ൧൬
അഹമ് ത്ു ത്മ് നര വയാശ്കമ് ഉരയാത്ഃ ശ്രസാത്കഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ്രത്ിയനത്ുമ് അയയാത്യാമ് ച രാത്ൗ ത്സയ
അരിവന്തിത്ുമ് ൧൭
ത്വമ് മാമ് ഏവമ് കത്മ് മത്വാ ശ്രസാത്മ് കരുമ്
ത അര്ഹസി
രമ് സ യമ രകവന് രാമഃ കവ സശ്മ്പത്ി മഹീ രത്ിഃ ൧൮
ത :
വസിഷ്ടാ൭൭ത്ിരി: രുത്വിക്ിപ : യാചിയത്ാ രകവാമ് ്ത്
ഉവാച ത്മ് രരത്വാജഃ ശ്രസാത്ാ ത്ര
പ ത്മ് വചഃ ൧൯
ശ
ത്വ യയ്യത്ത്് രുരുഷ വയാശ്ക യുക്തമ് രാകവ വമ്യജ
കുരു ശ്വുത്തി രമ
ത വശ്ചവ സാത്ൂനാമ് അനുയായിത്ാ ൨0
ത ് യത് ശ്ത്ുടീ കരണമ് അസ്ത്വിത്ി
ജായന ച ഏത്ന് മനഃ ്മ
അശ്രുച്ചമ് ത്വാമ് ത്വ അത്യ൭രമ്
ത കീരിമ്
ത
സമ൭രിവരയന്
൨൧
ത
മ
ജായന ച രാമമ് ത്രേമ്
സ സീത്മ് സഹ ലക്ഷ്ണമ്
മ
അസൗ വസത്ി യത് ശ്രാത്ാ ചിശ്ത്കൂയട മഹാ കിരൗ ൨൨
രവ: ത്ു കന്താ൭സി ത്മ് യത്രമ് വസാ൭ത്യ സഹ മശ്ന്തിരിഃ
ഏത്മ് യമ കുരു സുശ്രാേ കാമമ് കാമാ൭ര ത യകാവിത് ൨൩
ത്ത്: ത്ത്ാ ഇത്ി ഏവമ് ഉത്ാര ത്രനഃ
ശ
ശ്രത്ീത് രൂയരാ രരയത്ാ അശ്രവീത്് വചഃ
ചകാര രുത്തിമ് ച ത്ത്ാ മഹാ൭൭ശ്രയമ
നിരാ നിവാസായ നരാത്ിരാ൭ത്മജഃ ൨൪
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട നവത്ിത്മ
സ്സര:ര
ഏക നവതിതമ സ്സര്:ക
ത ാ
ശ്കുത് രുത്തിമ് നിവാസായ ത്വത്വ സ മുനി ്ത്
രരത്മ് വകകയീ രുശ്ത്മ് ആത്ിയത്യന നയമശ്ന്തയത്് ൧
അശ്രവീത്് രരത്: ത്ു ഏനമ് നനു ഇത്മ് രവത്ാ ശ്കുത്മ്
രാത്യമ് അര്കയമ് ത്ത്ാ൭൭ത്ിത്യമ് വയന യത്് ഉരരത്യയത്
൨
അയത്ാ വാച രരത്വായജാ രരത്മ് ശ്രഹസന് ഇവ
ജായന ത്വാമ് ശ്ര ീത്ി സമയുക്തമ് ത്ുയഷയ സ്ത്വമ് യയന
യകനചിത്് ൩
യസനായാ ത്ു ത്വ ഏത്സയാഃ കരുമ്
ത ഇച്ചാമി യരാജനമ്
മമ ശ്രീത്ി രയത്ാ രൂരാ ത്വമ് അര്യഹാ മനുജ ര്ഷര ൪
കിമ൭രമ്
ത ചാ൭രി നിക്ഷിരയ ത്ൂയര രലമ് ഇഹാ൭൭കത്ഃ
മ ന് ന ഇഹ ഉരയായത്ാ൭സി സ രലഃ രുരുഷ ര്ഷര ൫
ക്ാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത ് ത്യരാ ത്നമ്
രരത്ഃ ശ്രത്യുവാ യചത്മ് ശ്രാഞ്ല
ജ ി ്മ
സ വസയനയാ ന ഉരയായത്ാ൭്ിമ രകവന് രകവ ത്യ
പ ാത്്
൬
രാോ ച രകവ ന്നിത്യമ് രാജ രുയശ്ത്ണ വാ സത്ാ
യത്ത്
വിഷയയഷു ത്രസവിന: ൭
ന : രരിഹരവയാ
ത
വാജി മുകയാ മനുഷയാ ശ്ച മത്താ ശ്ച വര വാരണാഃ
ശ്രച്ചാത്യ മഹത്ീമ് രൂമിമ് രകവന് അനുയാന്തി മാമ് ൮
ത ാ
യത് ശ്വുക്ഷാന് ഉത്കമ് രൂമിമ് ആശ്രയമഷു ഉടജാമ് ്ത്
ന ഹിമ്സയുര് ഇത്ി യത്നാ൭ഹമ് ഏക ഏവ സമാകത്: ൯
ആനീയത്ാമ് ഇത്ഃ യസനാ ഇത്ി ആേപ്ഃത രരമര്ഷിണാ
ത്ത് ്ുത ചയശ്ക രരത്ഃ യസനായാഃ സമുരാകമമ് ൧0
അക്ിന രാലാമ് ശ്രവിരയാ൭ത് രീത്വാ ആരഃ രരിശ്മുജയ ച
ആത്ിത്യ സയ ശ്കിയാ യഹയത്ാ രവിരവകരാണമ്
മ
ആഹവയത്് ൧൧
ആഹവയയ വിരവകരാണമ്
അഹമ് ത്വഷ്ടാരമ് ഏവ ച
മ
ആത്ിത്യമ് കരുമ്
ത ഇച്ചാമി ത്ശ്ത് യമ സമവിത്ീയത്ാമ് ൧൨
ആഹവയയ യലാകരാലാമ് ശ്്ീത ന് യത്വാന് രശ്ക മുകാമ്
ത ാ
്ത്
ആത്ിത്യമ് കരുമ്
ത ഇച്ചാമി ത്ശ്ത് യമ സമവിത്ീയത്ാമ് ൧൩
ശ്രാക് യശ്സാത്സ ശ്ച യാ നത്യഃ ശ്രത്യക് യശ്സാത്സ
ഏവ ച
ശ്രുത്ിവയാമ് അന്തരിയക്ഷ ച സമായാന്തു അത്യ
സരവരഃ ൧൪
അനയാ ശ്സ്സവമ്ുത വമയരയമ് സുരാ മ൭നയാ
സ്സുനിഷ്ടിത്ാമ്
അരരാ യശ്ചാത്കമ് രീത് മിക്ഷു കാമ് ട രയസാരമമ് ൧൫
ത
ആഹവയയ യത്വ കമ്രവാന്
വിരവാവസു ഹ ഹാ ഹു ഹൂന്
സ
ത
ത്വത് വാ൭പ്രയസാ
യത്വീ കമ്രവീ
ശ്ചാ൭രി സരവര:
൧൬
ശ്കുത്ാചീമ് അത് വിരവാചീമ് മിശ്രയകരീമ് അലമ്പുസാമ്
ത ച യഹമാമ് ച യസാമാമ് അശ്ത്ി ശ്കുത് ്ല
ത ാമ്
നാകത്മ്ാമ്
൧൭
രശ്കമ് യാ യശ്ചാരത്ിഷ്ടന്തി ശ്രഹ്മാണമ് യാ ശ്ച
യയാഷത്: (രാമിനീ:)
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സരവാ ്ുത മ്പുരുണാ സാരമ്
ത ആഹവയയ സ രരിച്ചത്ാഃ
൧൮
വനമ് കുരുഷു യ ത്തിവയമ് വായസാ രൂഷണ രശ്ത്വത്്
ത്ിവയ നാരീ രലമ് രരവ ത്തത്് കൗയരരമ് ഇവഹവ ത്ു ൧൯
ഇഹ യമ രകവാന് യസായമാ വിത്ത്താമ് അന്നമ് ഉത്തമമ്
രക്ഷയമ് യരാജയമ് ച യചാഷയമ് ച യലഹയമ് ച വിവിത്മ്
രഹു ൨0
വിചിശ്ത്ാണി ച മാലയാനി രാത്ര ശ്രചയുത്ാനി ച
സ
സുരാ൭൭ത്ീനി ച യരയാനി മാമ്ാനി
വിവിത്ാനി ച ൨൧
ത സാ ശ്രത്ിയമന ച
ഏവമ് സമാത്ിനാ യുക്ത യ്ജ
രീക്ഷാ സവര സമായുക്തമ് ത്രസാ ചാ൭ശ്രവീന് മുനിഃ ൨൨
ത യ ശ്രാങ്ുമ ക സയ ശ്കുത്ാമ്യലഃ
ജ
മനസാ ത്യായത് ്സ
ത നി സരവാണി വത്വത്ാനി ശ്രുത്ശ്ക്ുപ ത്ക്
ആജക്ുമ ്ാ
൨൩
മലയമ് ത്രുരമ്
വചവ ത്ത്ഃ യസവത് നുയത്ാ൭നിലഃ
ത
ഉരശ്്ുപ രയ വവൗ യുക്തയാ സുശ്രിയാ൭൭ത്മാ സുകഃ രിവഃ
൨൪
ത്യത്ാ൭രയ വര്ഷന്ത കനാ ത്ിവയാഃ കുസുമ ശ്വുഷ്ടയഃ
ത്ിവയ ത്ുന്തുരി യകാഷ ശ്ച ത്ിക്ഷു സരവാസു രുശ്രുയവ
൨൫
സ
ശ്രവവു യശ്ചാത്തമാ വാത്ാ നശ്നുത്ു ശ്ചാ൭പ്യരാ
കണാഃ
ജകു ശ്ച യത്വ കന്തരവാ വീണാ ശ്രമുമുചുഃ സവരാന് ൨൬
സ രയപ്ാത ത്യാമ് ച രൂമിമ് ച ശ്രാണിനാമ് ശ്രവണാനി ച
വിയവയരാ ച്ചാരിത്ഃ ശ്ലക്ഷ്ഃണ സയമാ ലയ
കുണാനവിത്ഃ ൨൭
ത്്ിമ ന് ഉരരയത് രയപ് ത ത്ിയവയ യശ്രാശ്ത് സുയക
ശ്നുണാമ്
ത്ത്ര ശ രാരത്മ് വസനയമ് വിത്ാനമ് വിരവകരണഃ
൨൮
മ
രരൂവ ഹി സമാ രൂമിഃ സമന്താത്് രമ് ച യയാജനാ
രാത്വവല രഹുരി
ശ്ചന്നാ നീല വവടൂരയ സന്നിവരഃ
പ
൨൯
ത്്ിമ ന് രിലവാഃ കരിത്താ ശ്ച രനസാ രീജ രൂരകാഃ
ആമലയകയാ രരൂവു ശ്ച ചൂത്ാ ശ്ച രല രൂഷണാഃ ൩0
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഉത്തയരരയഃ കുരുരയ ശ്ച വനമ് ത്ിയവയാര യരാകവത്്
ആജകാമ നത്ീ ത്ിവയാ ത്ീരവജ രഹുരി
ശ്രവുത്ാ ൩൧
പ
ചത്ു ോലാനി രുശ്രാണി രാലാ ശ്ച കജ വാജിനാമ്
ത രണാനി രുരാനി ച
ഹര്മയ ശ്രാസാത് സമ്പാത്ാ യ്ാ
൩൨
സിത് യമക നിരമ് ചാ൭രി രാജ യവശ് മ സുയത്ാരണമ്
രുേ മാലയ ശ്കുത്ാ൭൭കാരമ് ത്ിവയ കന്ത സമുക്ഷിത്മ്
൩൩
ചത്ുരശ്സ മസമ്പാത്മ് രയ നാ൭൭സന യാനവത്് ൩൪
ത്ിവവയഃ സരവ രവസ രയുക്തമ് ത്ിവയ യരാജന
ത ത്്
വശ്്വ
പ
ഉരകല്ിത്
സരവാ൭ന്നമ് ത്ൗത് നിരല
മ രാജനമ് ൩൫
േുപ് ത സരവാ൭൭സനമ് ശ്രീമത്് സവാ്ീത ര ണ
രയയനാത്തമമ്
ശ്രവിയവര മഹാ രാഹു ര൭നുോയത്ാ മഹര്ഷിണാ
യവശ് മ ത് ശ്ത്ത്സ
ന മ്പൂരമ്
ണ രരത്ഃ വകകയീ സുത്ഃ ൩൬
അനുജക്ുമ ശ്ച ത്മ് സയരവ മശ്ന്തിണഃ സ രുയരാഹിത്ാഃ
രരൂവു ശ്ച മുത്ാ യുക്താ ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ യവശ് മ സമവിത്ിമ്
൩൭
ത്ശ്ത് രാജാ൭൭സനമ് ത്ിവയമ് വയജനമ് ചശ്ത്മ് ഏവ ച
രരയത്ാ മശ്ന്തിരിഃ സാരമ്
ത അരയവരത്
ത രാജവത്് ൩൮
ആസനമ് രൂജയാ മാസ രാമായാ൭രിശ്രണമയ ച
വാല വയജനമ് ആത്ായ നയഷീത് ത്സചിവാ൭൭സയന ൩൯
ആനുരൂരവയാന് നിയഷത്ു ശ്ച സയരവ മശ്മ്ിത
രുയരാഹിത്ാഃ
ത ച നിയഷത്ത്ുഃ ൪0
ത്ത്ഃ യസനാരത്ിഃ രശ്ചാത്് ശ്രരാ്ാ
ത്ത് ്ശ്ത ത് മുഹൂയരന
ത നത്യഃ രായസ കരമാഃ
ത
ഉരാത്ിഷ്ടന്ത രരത്മ് രരത്വാജ സയ രാസനത്് ൪൧
ത്ാസാമ് ഉരയത്ഃ കൂലമ് രാമ്ുട ശ്മുത്തിക യലരനാഃ
രമയാ ശ്ചാ൭വസത്ാ ത്ിവയാ ശ്രഹ്മണ ്ുത ശ്രസാത്ജാഃ
൪൨
യത്വനവ ച മുഹൂയരന
ത ത്ിവയാ൭൭രരണ രൂഷിത്ാഃ
ശ
ആകു രവിമ്ത്ി
സാഹശ്സാ ശ്രാഹ്മണാ ശ്രഹിത്ാഃ
ശ്്ിത യഃ ൪൩
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സുവര ണ മണി മുയക്തന ശ്രവായളന ച യരാരിത്ാഃ
ശ
ആകു രവിമ്ത്ി
സാഹശ്സാഃ കുയരര ശ്രഹിത്ാഃ ശ്്ിത യഃ
൪൪
യാരി ശ്രുഹീത്ഃ
രുരുഷഃ യസാോത് ഇവ ലക്ഷയയത്
ര
ശ
സ
ആകു രവിമ്ത്ി
സാഹശ്സാ നന്തനാ൭ത്പ്യരാ
കണാഃ
൪൫
നാരത് ്ുത മ്പുരു യരാരഃ
ശ്രവരാ: സൂരയ വരസഃ
ര
ച
ഏയത് കന്തരവ രാജായനാ രരത്സയാ൭ശ്കയത്ാ ജകുഃ ൪൬
അലമ്പുസാ മിശ്രയകരീ രുണ്ടരീകാ൭ത് വാമനാ
ഉരാശ്നുത്യമ് ്ുത രരത്മ് രരത്വാജ സയ രാസനാത്് ൪൭
യാനി മാലയാനി യത്യവഷു യാനി വചശ്ത്രയത് വയന
ശ്രയായക ത്ാനയ൭ശ്ത്ുരയന്ത രരത്വാജ സയ യത്ജസാ ൪൮
ര
രിലവാ മാരമ്
ആസന് രമയാ ശ്കാഹാ വിരീത്കാഃ
ത ികാ
അരവത്താ നരകാ
ശ്ചാ൭൭സന് രരത്വാജ സയ രാസനാത്്
ത
൪൯
ത്ത്ഃ സരള ത്ാളാ ശ്ച ത്ിലകാ നക്ത മാലകാഃ
ശ്രശ്ഹുഷ്ടാ ്ശ്ത ത് സയമ്പത്ുഃ കുപ്ാജ രൂത്വാ൭ത് വാമനാഃ
൫0
ശ
രിമ്രാ൭൭മലകീ
ജമ്പൂ രയാ ശ്ചാ൭നയാഃ കാനയന ലത്ാഃ
ശ്രമത്ാ വിശ്കഹമ് ശ്കുത്വാ രരത്വാജാ൭൭ശ്രയമ൭വസന്
൫൧
സുരാ സ്സുരാരാഃ രിരത് രായസമ് ച രുരുക്ഷിത്ാഃ
മാമ് സ നിച സുയമത്യാനി രക്ഷയന്താമ് യാവ ത്ിച്ചത് ൫൨
ന രയന്തി ് മ നത്ീ ത്ീയരഷു വല്ുഷു
ര
ഉച്ചാത്യ ്ാ
അയരയകമ് ഏകമ് രുരുഷമ് ശ്രമത്ാഃ സപ് ത ചാഷ്ട ച ൫൩
സമവാഹന്തയഃ സമായരത്ു രായരയാ
രുചിര യലാചനാഃ
ന
രരിശ്മുജയ ത്ത്ാ൭യനയാനയമ് രായയന്തി വരാങ്കനാഃ ൫൪
ത
ഹയാന് കജാന് കരാന് ഉശ്ഷ്ടാമ് ്വ
ത്വ സുരയരഃ സുത്ാന്
ത ാമ് യരാജയമ് യത്ാ വിത്ി
അയരാജയന് വാഹനരാ യ്ഷ
൫൫
ഇക്ഷൂമ് ശ്ച മത്ു ലാജാ0 ശ്ച യരാജയന്തി ് മ വാഹനാന്
ഇക്ഷവാകു വര യയാത്ാനാമ് യചാത്യയന്താ മഹാ രലാഃ
൫൬
നാ൭രവ രയന്താ൭രവമ് ആജാനാ ന്ന കജമ് കു0ജര ശ്കഹഃ
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മത്ത ശ്രമത്ത മുത്ിത്ാ ചമൂഃ സാ ത്ശ്ത് സമ്പരൗ ൫൭
ത്രിത്ാ
സരവ കാവമ യ് ത രക്ത ചന്തന രൂഷിത്ാഃ
പ
സ
അപ്യരാ
കണ സമയുക്താഃ വസനയാ വാചമ് ഉവത്രയന്
൫൮
വനവാ൭യയാത്യാമ് കമിഷയായമാ ന കമിഷയാമ
ത്ണ്ടകാന്
കുരലമ് രരത് സയാ൭്ുത രാമ സയാ൭്ുത ത്ത്ാ സുകമ് ൫൯
ഇത്ി രാത്ാത് യയാത്ാ ശ്ച ഹ സ്ത്യ൭രവാ യരാഹ രന്തകാഃ
ത ് വിത്ിമ് ലര്ത്വാ വാചമ് ഏത്ാമ് ഉവത്രയന്
അനാത്ാ ്മ
൬0
സശ്മ്പശ്ഹുഷ്ടാ വിയനത്ു യ് ത നരാ ്ശ്ത ത് സഹശ്സരഃ
രരത് സയാ൭നുയാത്ാരഃ സവയര൭യമ്
ഇത്ി ചാ൭ശ്രുവന്
ര
൬൧
ശ്നുത്യമ്ിത ് മ ഹസമ്ിത ് മ കായമ്ിത ് മ ച വസനികാ:
ത
സമമ്ാത്്
രരിത്ാവമ്ിത മായലയായരത്ാ സ്സഹശ്സര: ൬൨
ത്യത്ാ രുക്തവത്ാമ് യത്ഷാമ് ത് ത്ന്നമ് അശ്മുയത്ാരമമ്
ത ന് അരവ
ത്ിവയാന് ഉത്വീക്ഷയ രക്ഷയാമ് ്ാ
ത്ക്ഷ
യണ മത്ിഃ ൬൩
പ
ത ശ്ച സഹശ്സര:
യശ്രഷയാ യശ്ചടയ ശ്ച വത്വ ശ്ച രല്ാ
ത സയരവ ചാ൭൭ഹത് വാസസഃ
രരൂവു യ് ത ശ്രുരമ് ശ്ത്ുപ്ാഃ
൬൪
ജ ശ്ച കയരാ ശ്ഷ്ട ശ്ച യകാ൭രവാ ശ്ച ശ്മുക
കുമ്രാ
രക്ഷിണഃ
രരൂവുഃ സുശ്രുത്ാ ്ശ്ത ത് നാ൭യനയാ ഹയ൭നയമ്
പ
അകല്യത്്
൬൫
നാ൭രുേ വാസാ ്ശ്ത ത്ാ൭൭സീത്് ക്ഷുത്ിയത്ാ
മലിയനാ൭രി വാ
രജസാ ത്വ് ത യകയരാ വാ നരഃ കശ്ചി ത്ശ്ത്ുരയത് ൬൬
ച
ആവജ ശ്ചാ൭രി ച വാരാവഹ രിഷ്ടാന
വര സമ്വയഃ
ന
സ
രല നിരയൂഹ സമ്ിവത്തഃ
സൂവര രന്ത
ര
രസാ൭നവിവത്ഃ ൬൭
രുഷ് പ ത്വജവത്ീഃ രൂരാഃ
ണ രുേസയാ൭ന്നസയ ചാ൭രിത്ഃ
ത്ശ്ത്ുരു രവി്ിമ ത്ാ ്ശ്ത ത് നരാ ലൗഹീഃ സഹശ്സരഃ ൬൮
രരൂവു രവന രായര്രവഷു കൂരാഃ രായസ കരമാഃ
ത
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ത്ാ ശ്ച കാമ ത്ുകാ കായവാ ശ്ത്ുമാ ശ്ചാ൭൭സന് മത്ു
ശ്ചയുത്ഃ ൬൯
വായരയാ വമയരയ രൂരാണ ശ്ച ശ്മുഷ്ട മാമ് സ ചവയ
ശ്രവുത്ാഃ
ശ്രത്പ് ത രിടവര ശ്ചാ൭രി മാര ര മായൂര കൗക്കുവടഃ ൭0
ത ലീനാമ് നിയുത്ാനി ച
രാശ്ത്ീണാമ് ച സഹശ്സാണി ്ാ
നയരുത്ാനി
ച രാശ്ത്ാണി രാത് കുമ്പ മയാനി ച ൭൧
പ
ത ലയഃ കുമ്പയഃ കരമ്പയ ശ്ച ത്ത്ി രൂരാഃ
്ാ
ണ
സുസശ്മ്്ുര ത്ാഃ
യൗവന ് ത സയ കൗരസയ കരിത്ത സയ സുകന്തിനഃ ൭൨
ശ്ഹത്ാഃ രൂരാണ രസാല സയ ത്ത്ഃന യരവത് സയ ചാ൭രയര
ച
രരൂവുഃ രായസ സയാ൭യന്ത രരരായാ
ശ്ച സമ്യാഃ
൭൩
ര
ര
ന നാനി വിവിത്ാനി ച
കല്ാമ്
ശ്ചൂര ണ കഷായാമ് ശ്ച ്ാ
ത നി ത്ീയരഷു
ത്ശ്ത്ുരു രാജന്
ാ
സരിത്ാമ് നരാഃ ൭൪
പ
ത
ശ
ച
രുോന് അമ്ുമത്
ശ്ചാ൭രി ത്ന്ത ത്ാവന സമ്യാന്
ര
രുോമ് ശ്ചന്തന കല്ാമ്
ശ്ച സമുയത് ര
ഷവ൭വത്ിഷ്ടത്ഃ ൭൫
ച
ത്രണാന്
രരിശ്മുഷ്ടാമ് ശ്ച വാസസാമ് ചാ൭രി സമ്യാന്
പ
മ നി ച സഹശ്സരഃ ൭൬
രാത്ുയകാരാനഹാമ് വചവ യുക്ാ
ജ
അമ്നീഃ
കങ്കത്ാന് കൂരാമ്
ച ശ്ചശ്ത്ാണി ച ത്നൂമ്ഷി ച
മര മ ശ്ത്ാണാനി ചിശ്ത്ാണി രയനാ നയാ൭൭സനാനി ച ൭൭
ശ്രത്ിരാന ശ്ഹത്ാന് രൂരാന്
കയരാ ശ്ഷ്ട കജ വാജിനാമ്
ണ
അവകാഹയ സുത്ീരാമ്
പ
ത ശ്ച ശ്ഹത്ാന് യസാത്ല
ര
രുഷ്രാന്
൭൮
ആകാര വര ണ ശ്രത്ിമാന് സവച്ച യത്ായാന് സുക പ്ലവാന്
ച
നീല വവടൂരയ വരാമ്
൭൯
ണ ശ്ച ശ്മുത്ൂന് യവസ സമ്യാന്
നിരവാര അരാന്
രരൂനാമ് യത് ത്ശ്ത്ുരു ്ശ്ത ത് സരവരഃ
ത
൮0
മ ന്ത മനുഷയാ യ് ത സവപ് ന കല്മ്
പ ത് ത്ത്ുപ ത്മ്
വയ്യ
പ ത് സയ
ശ്ത്ുഷ്ടവാ൭൭ത്ിത്യമ് ശ്കുത്മ് ത്ാശ്ത്ു ക്ര
മഹര്ഷിണാ ൮൧
ഇ യത്യവമ് രമമാണാനാമ് യത്വാനാമ് ഇവ നന്തയന
രരത്വാജാ൭൭ശ്രയമ രയമയ സാ രാശ്ത്ി രവയത്യവരത്
ത ൮൨
ശ്രത്ിജക്ുമ ശ്ച ത്ാ നയത്യാ കന്തരവാ ശ്ച യത്ാ൭൭കത്മ്
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ര
രരത്വാജമ് അനുോരയ ത്ാ ശ്ച സരവാ വരാമ്നാഃ
൮൩
ത് വത്വ മത്താ മത്ിയരാത്ട
ര ാ നരാ:
ത് വത്വ ത്ിവയാ൭കരു ചന്തയനാക്ഷിത്ാഃ
ത്വത്വ ത്ിവയാ വിവിത്ാഃ ശ്സകുത്തമാഃ
പ ീരാണ മനുവജഃ ശ്രമരിത്ാഃ
ശ്രുത് ശ്ക് ക
൮൪
ത
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഏക
നവത്ിത്മ സ്സര:ര
തവി നവതിതമ സ്സര്:ക
ത മ് രജനീമ് ഉഷയ രരത്ഃ സരരിച്ചത്ഃ
ത്ത് ്ാ
ശ്കുത്ാ൭൭ത്ിയത്യാ രരത്വാജമ് കാമാ൭ത്രിജകാമ ഹ ൧
ത്മ് രുഷിഃ രുരുഷ വയാശ്കമ് യശ്രക്ഷയ ശ്രാഞ്ല
ജ ിമ്
ആകത്മ്
ഹുത്ാ൭ക്ിന യഹായശ്ത്ാ രരത്മ് രരത്വായജാ൭രയ രാഷത്
൨
ത ാ൭്ത്
മ വിഷയയ കത്ാ
കച്ചിത്൭ശ്ത് സുകാ രാശ്ത്ി ്വ
സമശ്ക യ് ത ജനഃ കച്ചിത്് ആത്ിയത്യ രമ് സ യമ൭നക ൩
ത്മ് ഉവാച അ0ജലിമ് ശ്കുത്വാ രരയത്ാ൭രി ശ്രണമയ ച
ര
ആശ്രമാത്് അരി നിശ്ഷ്ാന്തമ്
രുഷിമ് ഉത്തമ യത്ജസമ് ൪
സുക ഉഷിയത്ാ൭്ിമ രകവന് സമശ്ക രല വാഹനഃ
ത്രിത്ഃ
സരവ കാവമ ശ്ച സാമായത്യാ രലവ ത്തവയാ ൫
പ
ത
അയരത് േമ സമ്ാരാഃ
സുരക്ഷയാഃ സുശ്രത്ിശ്രയാഃ
അരി യശ്രഷയാന് ഉരാത്ായ സയരവ ് മ സുസുയകാഷിത്ാഃ
൬
ആമശ്ന്തയയ൭ഹമ് രകവന് കാമമ് ത്വാമ് രുഷി സത്തമ
സമീരമ് ശ്ര്ിത ത്മ് ശ്രാത്ു: വമയശ്ത്ണ ഈക്ഷസവ
ചക്ഷുഷാ ൭
ആശ്രമമ് ത്സയ ത്രേ
ത്ാരിക
സയ മഹാത്മനഃ
മ
മ
ആചക്ഷവ കത്യമാ മാരഃര കിയാന് ഇത്ി ച രമ് സ യമ ൮
ഇത്ി ശ്രുഷ്ട ്ുത രരത്മ് ശ്രാശ്ത്ു ത്രന
ശ ലാലസമ്
ശ്രത്യുവാച മഹാ യത്ജാ: രരത്വായജാ മഹാ ത്രാഃ ൯
രരത് അര ത ശ്ത്ുത്ീയയഷു യയാജയനഷു അജയന വയന
ചിശ്ത്കൂയടാ കിരി ്ശ്ത ത് രമയ നിരര
ത കാനനഃ ൧0
ഉത്തരമ് രാര്രവമ് ആസാത്യ ത്സയ മന്താകിനീ നത്ീ
പ
ച
പ
രുഷ്ിത്
ശ്ത്ുമ സമ്ന്നാ
രമയ രുഷ്ിത്
കാനനാ ൧൧
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അനന്തരമ് ത് ത്സരിത് ശ്ചിശ്ത്കൂട ശ്ച രരവത്ഃ
ത്യയാ: രരകുടീ
ത്ാത് ത്ശ്ത് ത്ൗ വസയത്ാ ശ്ത്ുവമ് ൧൨
ണ
ത്ക്ഷിയണ വനവ മായരണ
സവയ ത്ക്ഷിണമ് ഏവ ച
ര
കജ വാജി രത്ാ കീരാമ്
ണ വാഹിനീമ് വാഹിനീ രയത്
വാഹയസവ മഹാ രാക ത്യത്ാ ശ്ത്ക്ഷയസി രാകവമ് ൧൩
ശ്രയാണമ് ഇത്ി ച ശ്രുത്വാ രാജ രാജ സയ യയാഷിത്ഃ
ഹിത്വാ യാനാനി യാനാ൭ര്ഹാ ശ്രാഹ്മണമ് രരയവാരയന്
൧൪
യവരമാനാ ശ്കുരാ ത്ീനാ സഹ യത്വയാ സുമിശ്ത്യാ
കൗസലയാ ത്ശ്ത് ജശ്കാഹ കരാരയാമ് ചരണൗ മുയനഃ ൧൫
അസശ്മുയത്തന കായമന സരവ യലാക സയ കര്ഹിത്ാ
വകയകയീ ത്സയ ജശ്കാഹ ചരണൗ സവയരശ്ത്രാ ൧൬
ത്മ് ശ്രത്ക്ഷിണമ് ആകമയ രകവന്തമ് മഹാ മുനിമ്
ത ത്ീന മനാ: ത്ത്ാ ൧൭
അത്ൂരാത്് രരത് സയ ഏവ ത്്ൗ
ത്ത്ഃ രശ്രച്ച രരത്മ് രരത്വായജാ ശ്ത്ുട ശ്വത്ഃ
വിയരഷമ് ോത്ുമ് ഇച്ചാമി മാശ്ത്ൂണാമ് ത്വ രാകവ ൧൮
ഏവമ് ഉക്ത ്ുത രരയത്ാ രരത്വായജന ത്ാരികഃ
മ
ഉവാച ശ്രാഞ്ല
വാകയമ് വചന യകാവിത്ഃ ൧൯
ജ ി രൂത്വാ
പ
യാമ് ഇമാമ് രകവന് ത്ീനാമ് യരാകാന് അരന കരിത്ാമ്
ശ
രിത്ു ര്ഹി മഹിഷീമ് യത്വീമ് യത്വത്ാമ് ഇവ രരയസി ൨0
ഏഷാ ത്മ് രുരുഷ വയാശ്കമ് സിമ്ഹ വിശ്കാന്ത കാമിനമ്
കൗസലയാ സുഷുയവ രാമമ് ത്ാത്ാരമ് അത്ിത്ി രയത്ാ ൨൧
അസയാ വാമ രുജമ് ശ്ലിഷ്ടാ യാ ഏഷാ ത്ിഷ്ടത്ി ത്ുരനാഃ
മ
കരികാര
സയ രാകാ ഇവ രീര ണ രുഷ്ാപ വനാ൭ന്തയര
ണ
൨൨
ഏത്സയാ: ത്ൗ സുത്ൗ യത്വയാഃ കുമാരൗ യത്വ വരിനൗ
ണ
മ
ന വീരൗ സത്യ രരാശ്കമൗ ൨൩
ഉരൗ ലക്ഷ്ണ
രശ്ത്ുക്ൗ
യസയാഃ ശ്കുയത് നര വയാശ്കൗ ജീവ നാരമ് ഇയത്ാ കത്ൗ
രാജാ രുശ്ത് വിഹീന ശ്ച സവരമ്
ര ത്രരയത്ാ കത്ഃ ൨൪
ത
യശ്കാത്നാമ് അശ്കുത് ശ്രോമ് ശ്ത്ുപ്ാമ്
സുരക
മാനിനീമ്
ഐരവരയ കാമാമ് വകയകയീമ് അനാ൭൭രയാമ് ആരയ
രൂരിണീമ് ൨൫
സ രാര നിശ്ചയാമ്
മമ ഏത്ാമ് മാത്രമ് വിത്തി ശ്നുരമ്ാമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യയത്ാ മൂലമ് ഹി രരയാമി വയസനമ് മഹത്് ആത്മനഃ ൨൬
ഇത്യു ക്തവാ നര രാരൂയലാ
രാഷ് പ കത്ത്
ര യാ കിരാ
ത
സ നിരരവാസ ത്ാശ്മാ൭യക്ഷാ ശ്കുയത്താ നാക ഇവ
രവസന് ൨൭
ത ് ശ്രുവന്തമ് രരത്മ് ത്ത്ാ
രരത്വായജാ മഹര്ഷി ്മ
ശ്രത്യുവാച മഹാരുത്തി: ഇത്മ് വചനമ് അരവത്്
൨൮
ത
ന യത്ായഷണാ൭വകന്തവയാ വകയകയീ രരത് ത്വയാ ൨൯
രാമ ശ്രശ്വാജനമ് യഹയത്ത്് സുയകാത്രമ്
ര രവിഷയത്ി
യത്വാനാമ് ത്ാനവാനാമ് ച രുഷീണാമ് രാവിത്ാത്മനാമ്
ഹിത് യമവ രവിഷയ ത്തി രാമ ശ്രശ്വാജിനാ ത്ിഹ ൩0
സ
അരിവാത്യ ത്ു സമ്ിത്തഃ
ശ്കുത്വാ ച ഏനമ്
ശ്രത്ക്ഷിണമ്
ആമശ്ന്തയ രരത്ഃ വസനയമ് യുജയത്ാമ് ഇത്ി
അയചാത്യത്് ൩൧
ത്യത്ാ വാജി രത്ാന് യുക്തവാ ത്ിവയാന് യഹമ
ര
രരിശ്ഷ്ുത്ാന്
അത്യായരാഹത്് ശ്രയാണാ൭രീത രഹൂന് രഹു വിയത്ാ ജനഃ
൩൨
കജ കനയാ കജാ വശ്ചവ യഹമ കക്ഷയാഃ രത്ാകിനഃ
ജീമൂത്ാ ഇവ കരാ൭യന്ത
സയകാഷാഃ സശ്മ്പത്്ിത യര
മ
൩൩
വിവിത്ാ നയ൭രി യാനാനി മഹാനി ച ലകൂനി ച
ശ്രയയുഃ സുമഹാ൭ര്ഹാണി രാവത് യരവ രത്ാത്യഃ ൩൪
അത് യാന ശ്രയവവക ്ുത കൗസലയാ ശ്രമുകാഃ ശ്്ിത യഃ
ത ാ
രാമ ത്രന
്ത്
ശ കാങ്ക്ഷിണയഃ ശ്രയയു രുത്ിത്ാ
മ
൩൫
ത
ചശ്മ്ാ൭ര
ര ത്രുണാ രാസാമ് നിയുക്താമ് രിരികാമ് രുരാമ്
ത യ ശ്രയയൗ ശ്രീമാന് രരത്ഃ സരരിച്ചത്ഃ ൩൬
ആ്ാ
സാ ശ്രയാത്ാ മഹാ യസനാ കജ വാജി രത് ആകുലാ
ത്ക്ഷിണാമ് ത്ിരമ് ആശ്വുത്യ മഹാ യമക ഇവ ഉത്തിത്ഃ
൩൭
വനാനി ത്ു വയത്ിശ്കമയ ജുഷ്ടാനി ശ്മുക രക്ഷിരിഃ
ര
കമ്ായാ:
രര യവലായാമ് കിരിഷവ൭രി നത്ീഷു ച ൩൮
സാ സശ്മ്പശ്ഹുഷ്ട ത്വിര വാജി യയാത്ാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ര
വിശ്ത്ാസയന്തീ ശ്മുക രക്ഷി സമ്ാന്
മഹ ത്വനമ് ത്ത്് ശ്രത്ികാഹമാനാ
രരാജ യസനാ രരത് സയ ത്ശ്ത് ൩൯
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ത്വി
നവത്ിത്മ സ്സര:ര
പ്തി നവതിതമ സ്സര്:ക
ത്യാ മഹത്യാ യായിനയാ ത്വജിനയാ വന വാസിനഃ
അരിത്ാ
യൂത്രാ മത്താഃ സയൂത്ാഃ സശ്മ്പത്ുശ്ത്ുവുഃ ൧
ത
ത
രുക്ഷാഃ ശ്രുഷത് സമ്ാര ശ്ച രുരവ ശ്ച സമമ്ത്ഃ
ശ്ത്ുരയയന്ത വന രാജീഷു കിരി ഷവ൭രി നത്ീഷു ച ൨
സ സശ്മ്പത്യ് ത ത്രാത്മാ
ശ്രീയത്ാ ത്രരത്ാ൭ത്മജഃ
മ
ര
ശ്വുയത്ാ മഹത്യാ നാത്ിനയാ യസനയാ ചത്ുരമ്യാ
൩
സാകര ഓക നിരാ യസനാ രരത് സയ മഹാത്മനഃ
ച
മഹീമ് സമ്ാത്യാ
മാസ ശ്രാശ്വുഷി ത്യാമ് ഇവാ൭മ്പുത്ഃ ൪
ത്ുരമ് ര ഔവക: അവത്ത്ാ വാരവണ ശ്ച മഹാ ജവവഃ
അനാലക്ഷയാ ചിരമ് കാലമ് ത്്ിമ ന് കായല രരൂവ രൂഃ ൫
സ യാത്വാ ത്ൂരമ് അത്വാനമ് സുരരിശ്രാന്ത വാഹനഃ
ഉവാച രരത്ഃ ശ്രീമാന് വസിഷ്ടമ് മശ്ന്തിണാമ് വരമ് ൬
യാശ്ത്ുരമ് ലക്ഷയയത് രൂരമ് യത്ാ വചവ ശ്രുത്മ് മയാ
ത ് മ ത്മ് യത്രമ് രരത്വായജാ യമ്
വയക്തമ് ശ്രാപ്ാ:
അശ്രവീത്് ൭
ത ാ മന്താകിനീ നത്ീ
അയമ് കിരി ശ്ചിശ്ത്കൂട ്ത്
ഏത്ത്് ശ്രകാരയത് ത്ൂരാന് നീല യമക നിരമ് വനമ് ൮
കിയരഃ സാനൂനി രമയാണി ചിശ്ത്കൂട സയ സശ്മ്പത്ി
വാരവണ: അവശ്മുത്യയന്ത മാമവകഃ രരവയത്ാരവമഃ ൯
ച ിത കുസുമാനി ഏയത് നകാഃ രരവത് സാനുഷു
മുമ്മ്
നീലാ ഇവ ആത്ര അരായയ യത്ായമ് യത്ായ ത്രാ കനാഃ ൧0
കിന്നരാ ചരിത്മ് യത്രമ് രരയ രശ്ത്ുക് ന രരവത്മ്
ശ്മുവക സ്സമന്താത്് ആകീരമ്
ണ മകവര: ഇവ സാകരമ്
൧൧
ഏയത് ശ്മുക കണാ രാന്തി രീശ്ക യവകാഃ ശ്രയചാത്ിത്ാഃ
വായു ശ്രവിത്താഃ രരത്ി യമക രാജി: ഇവ അമ്പയര ൧൨
കുരവന്തി കുസുമ ആരീടാന് രിരസ്സു സുരരീന് അമീ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യമക ശ്രകാവരഃ രലവകര് ത്ാക്ഷിണാത്യാ യത്ാ നരാഃ
൧൩
ര
നിഷ്ൂജമ്
ഇവ രൂയത്വ ത്മ് വനമ് യകാര ശ്രത്രനമ്
ശ
അയയായത്യവ ജനാ കീരാണ സശ്മ്പത്ി ശ്രത്ിരാത്ി മാ ൧൪
കുവരര് ഉത്ീരിയത്ാ യരണു രിവമ്
ശ്രച്ചാത്യ ത്ിഷ്ടത്ി
ത
ത്മ് വഹത്ി അനിലഃ രീശ്കമ് കുരവന് ഇവ മമ ശ്രിയമ് ൧൫
സയന്തനാന് ത്ുരയകായരത്ാന് സൂത് മുവകയ:
അത്ിഷ്ടിത്ാന്
ഏത്ാന് സമ്പത്ത്ഃ രീശ്കമ് രരയ രശ്ത്ുക് ന കാനയന ൧൬
ഏത്ാന് വിശ്ത്ാസിത്ാന് രരയ രര്ഹിണഃ ശ്രിയ ത്രനാന്
ശ
ഏത്മ് ആവിരത്ഃ വരലമ് അത്ിവാസമ് രത്ശ്ത്ിണ: ൧൭
അത്ിമാശ്ത്മ് അയമ് യത്യരാ മയനാേഃ ശ്രത്ിരാത്ി മാ
ത്ാരസാനാമ് നിവായസാ൭യമ് വയക്തമ് സവര ര രയത്ാ
യത്ാ ൧൮
ശ്മുകാ ശ്മുകീരിഃ സഹിത്ാ രഹവഃ ശ്രുഷത്ാ വയന
മയനാേ രൂരാ ലക്ഷയയന്ത കുസുവമ: ഇവ ചിശ്ത്ിത്ാ:
൧൯
സാത്ു വസനയാഃ ശ്രത്ിഷ്ടന്താമ് വിചിനവന്തു ച
കാനനമ്
മ
യത്ാ ത്ൗ രുരുഷ വയാശ്കൗ ശ്ത്ുയരയയത് രാമ ലക്ഷ്ണൗ
൨0
രരത് സയ വചഃ ശ്രുത്വാ രുരുഷാഃ രശ്് ത രാണയഃ
ത ഃ ൨൧
വിവിരു ് ത ത്വനമ് രൂരാ ത്ൂമമ് ച ത്ശ്ത്ുരു ്ത്
യത് സമായലാകയ ത്ൂമാ൭ശ്കമ് ഊചു രരത്മ്
ആകത്ാഃ
പ
ന അമനുയഷയ രവത്ി അക്ിന : വയക്തമ് അവശ്ത്വ
രാകവൗ ൨൨
ത
അത് ന അശ്ത് നര വയാശ്കൗ രാജ രുശ്ത്ൗ രരമ്രൗ
മയനയ രാമ ഉരമാഃ സന്തി വയക്തമ് അശ്ത് ത്രസവിനഃ ൨൩
ത് ശ്ച്ചുത്വാ രരത്: യത്ഷാമ് വചനമ് സാത്ു സമ്മത്മ്
വസനയാന് ഉവാച സരവാമ് ത്ാന് അമിശ്ത് രല മരനഃ
൨൪
ത
യത്് ത്ാ രവന്ത ്ിത ഷ്ടന്തു ന ഇയത്ാ കന്തവയമ്
അശ്കത്ഃ
അഹമ് ഏവ കമിഷയാമി സുമയശ്ന്താ കുരു: ഏവ ച ൨൫
ത ഃ സയരവ ത്ശ്ത് ത്്ുത ഃ സമന്തത്ഃ
ഏവമ് ഉക്താ ്ത്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
രരയത്ാ യശ്ത് ത്ൂമ അശ്കമ് ത്ശ്ത് ശ്ത്ുഷ്ടിമ് സമാത്ത്ത്്
൨൬
വയവ്ിത ത്ാ യാ രരയത്ന സാ ചമൂ:
നിരീക്ഷമാണാ൭രി ച ത്ൂമമ് അശ്കത്ഃ
രരൂവ ശ്ഹുഷ്ടാ നചിയരണ ജാനത്ീ
ശ്രിയ സയ രാമ സയ സമാകമമ് ത്ത്ാ ൨൭
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ശ്ത്ി
നവത്ിത്മ സ്സര:ര
ചതുര്് നവതിതമ സ്സര്:ക
ത്ീര ര കാല ഉഷിത്: ത്്ിമ ന് കിരൗ കിരി വന ശ്രിയഃ
വവയത്ഹയാഃ ശ്രിയ മാ൭൭കാമ്ക്ഷന് സവമ് ച ചിത്തമ്
വിയലാരയന് ൧
അത് ത്ാരരത്ി ശ്ചിശ്ത്മ് ചിശ്ത്കൂടമ് അത്രയത്്
ശ
ര
ത ൨
രാരയാമ് അമര സമ്ാരഃ
രചീമ് ഇവ രുരമ്രഃ
ശ
ന രാജയാത്് ശ്രമ്നമ്
രയശ്ത് ന സുശ്ഹുത്ിപ രവിനാ രവഃ
മയനാ യമ രാത്യത് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രമണീയമ് ഇമമ് കിരിമ് ൩
രരയ ഇമമ് അചലമ് രയശ്ത് നാനാ ത്വിജ കണാ൭൭യുത്മ്
രികവരഃ കമ് ഇയവാ ത്വിവത്ത: ത്ാത്ുമത്ിപ
രവിരൂഷിത്മ് ൪
ര
യകചിത്് രജത് സമ്ാരാഃ
യകചിത്് ക്ഷത്ജ സന്നിരാഃ
ജ
രീത് മാമ്ിഷ്ട
വരാണ ശ്ച യകചിന് മണി വര ശ്രരാഃ ൫
രുഷയാ൭ര ര യകത്ക ആരാ ശ്ച യകചി യജ്ജയാത്ീ രസ
ശ്രരാഃ
വിരാജയന്ത അചയലശ്ന്ത സയ യത്രാ ത്ാത്ു വിരൂഷിത്ാഃ ൬
നാനാ ശ്മുക കണ ത്വീരിത് രക്ഷു രുക്ഷ കവണ ശ്രവുത്ഃ
അത്ുവഷ്ട രാപ ത്യയമ് വരയലാ രഹു രക്ഷി
സമാ൭൭യുത്: ൭
ആശ്മ ജമ്പു അസവനര് യലാവശ്ത്ഃ ശ്രിയാവള:
രനവസര് ത്വവഃ
അയങ്കാവല രവയ
ത്ിനിവര: രിലവ ത്ിന്തുക
പ
യവണുരിഃ ൮
ത ാ
കാശ് മ രയരിഷ്ട വരവണ: മത്ൂവക ്ിത ലവക ്ത്
രത്രയാ൭൭മലവക രീവര
യരവശ്ത് ത്നവന രീജവകഃ ൯
ന
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അയയാത്യ കാമ്:ട
പ ത്ിപ ഃ രയലാ യരവത് ശ്ചായാ വത്ിപ രയനാ
രുഷ്വ
മ
രവമഃ
ഏവമാ൭൭ത്ിരി: ആകീരഃണ ശ്രിയമ് രുഷയ ത്യ൭യമ് കിരിഃ
൧0
ത ു രയമയഷു രരയ ഇമാന് യരാമ
വരല ശ്രയ്ഷ
ഹര്ഷണാന്
കിന്നരാന് ത്വമ്ത്വയരാ രയശ്ത് രമമാണാന് മനസവിനഃ
൧൧
ര ശ്ച ശ്രവരാണയ൭മ്പരാണി ച
രാക അവസക്താന് കട്ാമ്
രരയ വിത്യാത്ര ശ്്ീത ണാമ് ശ്കീയടായത്തരാന് മയനാ
രമാന് ൧൨
ജല ശ്രരാവത്ഃ ഉയത്വ
ത്ഃ നിഷയവന്ത ശ്ച കവചിത്്
പ
കവചിത്്
ശ്സവത്ിപ : രാത്ി അയമ് വരലഃ ശ്സവന് മത് ഇവ ത്വിരഃ
൧൩
കുഹാ സമീരയണാ കന്താന് നാനാ രുഷ് പ രവാന് വഹന്
ശ്കാണ ത്രണമ്
അയരയത്യ കമ് നരമ് ന ശ്രഹര്ഷയയത്്
പ
൧൪
യത്ി ഇഹ രരയത്ാ അയനകാ സ്ത്വയാ സാരമ്
ത
അനിന്തിയത്
മ
ലക്ഷ്യണന
ച വത്സയാമി ന മാമ് യരാകഃ ശ്രത്ക്ഷയത്ി
൧൫
രഹു രുഷ് പ രയല രയമയ നാനാ ത്വിജ കണ ആയുയത്
വിചിശ്ത് രികയര ഹയ്ിമ ന് രത്വാന് അ്ിമ രാമിനി ൧൬
ത രല ത്വയമ്
അയനന വന വായസന മയാ ശ്രാപ്മ്
രിത്ു ശ്ച അശ്നുണത്ാ ത്യര മ രരത് സയ ശ്രിയമ് ത്ത്ാ ൧൭
വവയത്ഹി രമയസ കച്ചി ച്ചിശ്ത്കൂയട മയാ സഹ
രരയന്തീ വിവിത്ാന് രാവാന് മയനാ വാക്കായ സമയത്ാന്
൧൮
ഇത്മ് ഏവ അശ്മുത്മ് ശ്രാഹൂ രാേി രാജര്ഷയഃ രയര
വന വാസമ് രവ അരായ
യശ്രത്യ യമ ശ്രരിത്ാമഹാഃ ൧൯
ത
രിലാഃ വരല സയ യരാരയന്ത വിരാലാഃ രത്യരാ അരിത്ഃ
രഹുളാ രഹുവള രവവര ണ രീല
രീത് സിത്ാ൭രുവണഃ
ന
൨0
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അയയാത്യ കാമ്:ട
നിരി രാന്തയ൭ചയലശ്ന്ത സയ ഹുത്ാരന രികാ ഇവ
ഓഷത്യഃ സവശ്രരാ ലക്ഷ്മയാ ശ്രാജമാനാഃ സഹശ്സരഃ
൨൧
യകചിത്് ക്ഷയ നിരാ യത്രാഃ യകചിത്് ഉത്യാന സന്നിരാഃ
യകചിത്് ഏക രിലാ രാന്തി രരവത്സയാ൭സയ രാമിനി ൨൨
രിയത്തവവ വസുത്ാമ് രാത്ി ചിശ്ത്കൂടഃ സമുത്തിത്ഃ
ചിശ്ത്കൂട സയ കൂയടാ൭സൗ ശ്ത്ുരയയത് സരവത്ഃ രിവഃ
൨൩
ത ര രുന്നാക രൂര ജ രശ്ത് ഉത്തര ച്ചത്ാന്
കുഷ്ട ്ക
ത ാന് രരയ കുയരരയ ത്ള ആയുത്ാന്
കാമിനാമ് സവാ്ര
൨൪
ശ്മുത്ിത്ാ ശ്ചാ൭രവിത്താ ശ്ച ശ്ത്ുരയയന്ത കമല ശ്സജഃ
കാമിരി രവനിയത് രരയ രലാനി വിവിത്ാനി ച ൨൫
വസവൗക സാരാമ് നളിനീമ് അയത്യത്ീ യവാത്തരാന് കുരൂന്
രരവത് ശ്ചിശ്ത്കൂയടാ൭സൗ രഹു മൂല രയലാത്കഃ ൨൬
ഇമമ് ത്ു കാലമ് വനിയത് വിജശ്ഹിവാന്
മ
ത്വയാ ച സീയത് സഹ ലക്ഷ്യണന
ച
രത്ിമ് ശ്രരയത്സയ കുല ത്ര മ വരിനീമ്
ത
സത്ാമ് രത്ി വസവ രിയവമഃ
രവരഃ ്ിത ത്: ൨൭
ന
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട
ചത്ുരവത്ിത്മ
സ്സര:ര
ന
രമ് ച നവതിതമ സ്സര്:ക
ര
അത് വരലാത്് വിനിശ്ഷ്മയ
വമത്ിലീമ്
യകാസയലരവരഃ
ത
അത്രയത്്
രുര ജലാമ് രമയാമ് മമ്ാകിനീമ്
നത്ീമ് ൧
ശ
അശ്രവീ ച്ച വരായരാഹാമ് ചാരു ചശ്ന്ത നിരാനനാമ്
വിയത്ഹ രാജ സയ സുത്ാമ് രായമാ രാജീവ യലാചനഃ ൨
വിചിശ്ത് രുളിനാമ് രമയാമ് ഹമ് സ സാരസ യസവിത്ാമ്
കുസുവമ: ഉരസമ്പന്നാമ് രരയ മന്താകിനീമ് നത്ീമ് ൩
നാനാ വിവത് ്ീത ര രുവഹ ശ്രവുത്ാമ് രുഷ് പ രല
ശ്ത്ുവമഃ
രാജന്തീമ് രാജ രാജ സയ നളിനീമ് ഇവ സരവത്ഃ ൪
ശ്മുക യൂത് നിരീത്ാനി കലുഷ അമ്പാമ്ിസ സാശ്മ്പത്മ്
ജ
ത്ീരാനി
രമണീയാനി രത്ിമ് സമ്നയന്തി
യമ ൫
ത
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ര ഉത്തര വാസസഃ
ജടാ൭ജിന ത്രാഃ കായല വല്ല
ത
രുഷയ: ത്ു അവകാഹയന്ത നത്ീമ് മമ്ാകിനീമ്
ശ്രിയയ ൬
ആത്ിത്യമ് ഉരത്ിഷ്ടയന്ത നിയമാത്് ഊര്ത്വ രാഹവഃ
ശ
ഏയത് അരയര വിരാലാക്ഷി മുനയഃ സമ്ിത്
ശ്വത്ാഃ ൭
മാരുത് ഉത്തൂത് രികവരഃ ശ്രശ്നുത്ത ഇവ രരവത്ഃ
പ
രാത്വരഃ രശ്ത് രുഷ്ാണി
ശ്സുജത്ിപ രരിയത്ാ നത്ീമ് ൮
കച്ചി േണി നികാര ഉത്ാമ് കവചിത്് രുളിന രാലിനീമ്
കവചിത്് സിത്ത ജനാ കീരാമ്
ണ രരയ മന്താകിനീമ് നത്ീമ്
൯
ച
നിരൂത്ാന്
വായുനാ രരയ വിത്ത്ാന് രുഷ് പ സമ്യാന്
ത
യരാപ്ലൂയമാനാന് അരരാന് രരയ ത്വമ് ജല മത്യകാന് ൧0
ത്ാമ് ശ്ച അത്ി വല്ുര വചയസാ രത്ാ അമ് ര ആഹവയനാ
ത്വിജാഃ
ര
അത്ിയരാഹന്തി കലയാണി നിഷ്ൂജന്തഃ
രുരാ കിരഃ ൧൧
ത്രനമ്
ചിശ്ത്കൂട സയ മന്താകിനയാ ശ്ച യരാരയന
ശ
അത്ികമ് രുര വാസാ ച്ച മയനയ ച ത്വ ത്രനാത്്
൧൨
ശ
ത രാ ത്മ രമാ൭നവിവത്ഃ
വിത്ൂത് കലുവഷഃ സിവത്ത ്യ
നിത്യ വിയക്ഷാരിത് ജലാമ് വികാഹസവ മയാ സഹ ൧൩
സകീവ ച്ച വികാഹസവ സീയത് മന്തകിനീമ് നത്ീമ്
ര
കമലാനി അവമജ്ജന്തീ രുഷ്രാണി
ച രാമിനി ൧൪
ത്വമ് രൗര ജനവത്് വയാളാന് അയയാത്യാമ് ഇവ രരവത്മ്
മനയസവ വനിയത് നിത്യമ് സരയൂവത്് ഇമാമ് നത്ീമ് ൧൫
മ
ലക്ഷ്ണ
ശ്ചാ൭രി ത്രാത്മാ
മ ന്നിയത്യര വയവ്ിത ത്ഃ
മ
ത്വമ് ചാ൭നുകൂലാ വവയത്ഹി ശ്രീത്ിമ് ജനയയത്ാ മമ ൧൬
ഉരശ്്ുപ രമ് ശ്്ിത ഷവണമ് മത്ു മൂല രലാ൭രനഃ
ന അയയാത്യാവയ ന രാജയായ ശ്്ുപ ഹയയ അത്യ ത്വയാ
സഹ ൧൭
ഇമാമ് ഹി രമയാമ് കജ യൂത് യലാളിത്ാമ്
നിരീത് യത്ായാമ് കജ സിമ്ഹ വാനവരഃ
പ
ര
സുരുഷ്ിവത്ഃ
രുഷ് പ ത്വര രലശ്മ്ുത്ാമ്
ന യസാ൭്ിത യഃ സയാ ന്ന കത് േമഃ സുകീ ൧൮
ര
ഇത്ീവ രായമാ രഹു സമ്ത്മ്
വചഃ
ശ്രിയാ സഹായഃ സരിത്മ് ശ്രത്ി ശ്രുവന്
ജ ശ്രരമ്
ചചാര രമയമ് നയന അമ്ന
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സ ചിശ്ത്കൂടമ് രകു വമ് ശ വരനഃ
൧൯
ത
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട രമ് ച
നവത്ിത്മ സ്സര:ര
ഷണ്ണവതിതമ സ്സര് ക :
ന
ത്ാമ് ത്ത്ാ ത്രയിത്വാ
ത്ു വമത്ിലീമ് കിരി നിമ്കാമ്
ശ
സ ചമ്യന്
ത
നിഷസാത് കിരിശ്രയ് ത സീത്ാമ് മായമ്ന
൧
ഇത്മ് യമത്യമ് ഇത്മ് സവാത്ു നിഷ്ടപ് ത മിത് മ൭ക്ിന നാ
ഏവ മായ് ത സ ത്രാത്മാ
സീത്യാ സഹ രാകവ: ൨
മ
ത്ത്ാ ത്ശ്ത് ആസത്: ത്സയ രരത് സയ ഉരയായിനഃ
ത മ് നരഃ
വസനയ യരണു ശ്ച രപ് ത ശ്ച ശ്രാത്ുരാ്ാ
ശ്്ുപ രൗ ൩
ത ഃ രയപ്ന
ത മഹത്ാ ത്ത്ഃ
ഏത്്ിമ ന്ന൭ന്തയര ശ്ത്്ാ
അരിത്ാ
യൂത്രാ മത്താഃ സ യൂത്ാ ത്ുശ്ത്ുവു രിരഃ
൪
ത
ത
ത രുശ്രാവ രാകവഃ
സ ത്മ് വസനയ സമുത്ൂപ ത്മ് രപ്മ്
ത്ാമ് ശ്ച വിശ്രശ്ത്ുത്ാന് സരവാന് യൂത്രാന്
അനവവവക്ഷത് ൫
ത്ാമ് ശ്ച വിശ്ത്വയത്ാ ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്മ് ച ശ്രുത്വാ സ
നിസ്സവനമ്
മ
ഉവാച രാമഃ സൗമിശ്ത്ിമ് ലക്ഷ്ണമ്
ത്ീപ് ത യത്ജസമ് ൬
മ
ഹമ് ത ലക്ഷ്ണ
രരയ ഇഹ സുമിശ്ത്ാ സുശ്രജാ സ്ത്വയാ
ത ിത് കമ്പീര ്ുത മുലഃ ശ്രൂയയത് സവനഃ ൭
രീമ ്ന
കജ യൂത്ാനി വാ അരയണയ മഹിഷാ വാ മഹാ വയന
വിശ്ത്ാസിത്ാ ശ്മുകാ: സിമ്വഹ: സഹസാ ശ്രശ്ത്ുത്ാ ത്ിര:
൮
രാജാ വാ രാജമായശ്ത്ാ വാ ശ്മുകയാമ് അടയത് വയന
ച
അനയ ത്വാ രവാരത്മ് കിമ്ിത്്
സൗമിയശ്ത് ോത്ുമ്
അര്ഹസി ൯
മ
സുത്ുശ്ചയരാ കിരി ശ്ചാ൭യമ് രക്ഷിണാ മ൭രി ലക്ഷ്ണ
സരവ യമത് ത്യത്ാ ത്ത്വമ് അചിരാത്് ോത്ുമ് അര്ഹസി
൧0
മ
പ
സ ലക്ഷ്ണഃ
സമ്ത്വരിത്ഃ സാലമ് ആരുഹയ രുഷ്ിത്മ്
യശ്രക്ഷമായണാ ത്ിരഃ സരവാഃ രൂരവാമ് ത്ിരമ്
അവവക്ഷത് ൧൧
ഉത്ങ്ുമ കഃ യശ്രക്ഷമായണാ ത്ത്ര ശ മഹത്ീമ് ചമൂമ്
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രത്ാ൭രവ കജ സമ്പാത്ാമ് യവത്ത രയുക്താമ് രത്ാത്ിരിഃ
൧൨
ത്ാമ് അരവ കജ സമ്പൂരാമ്
ണ രത് ത്വജ വിരൂഷിത്ാമ്
രരമ് സ യസനാമ് രാമായ വചനമ് യചത്മ് അശ്രവീത്് ൧൩
ശ
അക്ിന മ് സമ്മയത്്
ആരയ: സീത്ാ ച രജത്ാമ് കുഹാമ്
സജയമ് കുരുഷവ ചാരമ് ച രരാമ് ശ്ച കവചമ് ത്ത്ാ ൧൪
മ
ത്മ് രാമഃ രുരുഷ വയായശ്കാ ലക്ഷ്ണമ്
ശ്രത്യുവാച ഹ
അങ്കാ൭യവക്ഷസവ സൗമിയശ്ത് ക യസയമാമ് മനയയസ
ചമൂമ് ൧൫
മ
ഏവമ് ഉക്ത്ുത രായമണ ലക്ഷ്യണാ
വാകയമ്
അശ്രവീത്്
ത്ിത്ക്ഷ ന്നിവ ത്ാമ് യസനാമ് രുഷിത്ഃ രാവയകാ യത്ാ ൧൬
സമ്പന്നമ് രാജയമ് ഇച്ചമ് ്ുത വയക്തമ്
ശ്രാരയാ൭രിയഷചനമ്
ആവാമ് ഹന്തുമ് സമയരയത്ി വകയകയ്യാ രരത് സ്സുത്ഃ
൧൭
ഏഷ വവ സുമഹാന് ശ്രീമാന് വിടരീ സശ്മ്പകാരയത്
ര ഃ യകാവിത്ാര ത്വയജാ രയത് ൧൮
വിരാജ ത്യുത്ത്
ര ്ന്ത
ര മ്ാത വിടരീ ച മഹാ ശ്ത്ുമ:
( അസൗ ഹി സുമഹാ ്യ
വിരാജയത് മഹാ വസയനയ യകാവിത്ാര ത്വയജാ രയത് )
രജമ് യത്യയത് യത്ാ കാമമ് അരവാന് ആരുഹയ രീശ്കകാന്
ഏയത് ശ്രാജന്തി സമ്ശ്ഹുഷ്ടാ കജാന് ആരുഹയ സാത്ിനഃ
൧൯
ശ്കുഹീത് ത്നുഷൗ ച ആവാമ് കിരിമ് വീര ശ്രയാവവഹ
അത് വാ ഇവഹവ ത്ിഷ്ടാവ: സന്നത്തൗ ഉത്യത്ാ൭൭യുത്ൗ
അരി നൗ വരമ് ആകയച്ചത്് യകാവിത്ാര ത്വയജാ രയണ ൨0
അരി ശ്ത്ക്ഷയാമി രരത്മ് യശ്ത്ുര യത് വയസനമ് മഹത്്
ത സീത്യാ ച മയാ ത്ത്ാ ൨൧
ത്വയാ രാകവ സശ്മ്പാപ്മ്
യ ന്നിമിത്തമ് രവാന് രാജയാ ച്ചയുയത്ാ രാകവ
രാരവത്ാത്്
ത
സശ്മ്പായപ്ാ൭യമ്
അരിര് വീര രരയത്ാ വത്യ ഏവ യമ ൨0
രരത് സയ വയത് യത്ാഷമ് നാ൭ഹമ് രരയാമി രാകവ
രൂരവാ൭രകാരിണാമ് ത്യായക ന ഹയ൭ത്യരാമ വിത്ീയയത്
൨൩
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രൂരവാ൭രകാരീ രരത് സ്ത്യക്ത ത്ര മ ശ്ച രാകവ
ത
ഏത്്ിമ ന്നിഹയത് ശ്കുത്സാ
ന മ് അനുരാത്ി വസുമ്രാമ്
൨൪
അത്യ രുശ്ത്മ് ഹത്മ് സയമ്കയ വകയകയീ രാജയ കാമുകാ
ന ് ഇവ ശ്ത്ുമമ്
മയാ രയരയത്് സുത്ുഃകാ൭൭രാത ഹ്ിത രക്മ
൨൫
വകയകയീമ് ച വത്ിഷയാമി സാ൭നുരന്താമ് സരാന്തവാമ്
കലുയഷണാ൭ത്യ മഹത്ാ യമത്ിനീ രരിമുചയത്ാമ് ൨൬
അയത്യമമ് സമയത്മ് യശ്കാത്മ് അസത്ാ
ര രമ് ച മാനത്
യമാക്ഷയാമി രശ്ത്ു വസയനയഷു കയക്ഷ ഷവിവ
ഹുത്ാരനമ് ൨൭
അത്യ ഏത്ത്് ചിശ്ത്കൂട സയ കാനനമ് നിരിവത്ഃ രവരഃ
രിന്തന് രശ്ത്ു രരീരാണി കരിയഷയ യരാണിയത്ാക്ഷിത്മ്
൨൮
ജ
രവരര് നിരിന്ന
ശ്ഹുത്യാന് കുമ്രാമ്
്ുത രകാമ്
പ
ത ാ
്ത്
രവാരത്ാഃ രരികര്ഷന്തു നരാ ശ്ച നിഹത്ാന് മയാ ൨൯
രരാണാമ് ത്നുഷ ശ്ചാ൭ഹമ് അശ്നുയണാ൭്ിമ മഹാ വയന
ശ
സ വസനയമ് രരത്മ് ഹത്വാ രവിഷയാമി ന സമ്യഃ
൩0
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട
ഷണ്ണവത്ിത്മ സ്സര ര :
സപ് ത നവതിതമ സ്സര് ക :
ത ത്ു സൗമിശ്ത്ിമ് ലക്ഷ്ണമ്
മ
സുസശ്മപ്മ്
യശ്കാത്
മൂരിത്മ്
ച
രാമ ്ുത രരിസാമ്ത്വയാ൭ത് വചനമ് യചത്മ് അശ്രവീത്് ൧
കിമ് അശ്ത് ത്നുഷാ കാരയമ് അസിനാ വാ സ ചരണാ
മ
മയഹഷവായസ മഹാ ശ്രായേ രരയത് സവയമ് ആകയത് ൨
രിത്ു സ്സത്യമ് ശ്രത്ി ശ്രുത്യ ഹത്വാ രരത് മാകത്മ്
മ
കിമ് കരിഷയാമി രായജയന സാ൭രവായത്ന ലക്ഷ്ണ
൩
ത
യ ശ്ത്തവയമ് രാമ്വാനാമ്
വാ മിശ്ത്ാണാമ് വാ ക്ഷയയ
രയവത്്
നാ൭ഹമ് ത്ത്് ശ്രത്ി ശ്കുഹ്ീണ യാമ് രക്ഷാന് വിഷ ശ്കുത്ാ
നിവ ൪
മ
ത്രമ്
മ അരമ്
ത ച കാമമ് ച ശ്രുത്ിവീ ചാ൭രി ലക്ഷ്ണ
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ഇച്ചാമി രവത്ാമ൭യര ത ഏത്ത്് ശ്രത്ി ശ്രുയണാമി യത് ൫
രാജയ മരയ൭ഹ മിച്ചാമി സയത്യനാ൭൭യുത് മാലയര ൬
യനയമ് മമ മഹീ സൗമയ ത്ുരരാ
സാകാരാ൭മ്പരാ
ല
മ
നഹീ യച്ചയമ൭ത്യരണ
രശ്കത്വ മ൭രി ലക്ഷ്ണ
൭
മ
ന ് ചാ൭രി മാനത്
യത്വിനാ രരത്മ് ത്വാമ് ച രശ്ത്ുക്മ
ച
രയവ േമ സുകമ് കിമ്ിത്്
ര് മ ത്ത്് കുരുത്ാമ് രികീ ൮
മയനയ൭ഹ മാ൭൭കയത്ാ൭യയാത്യാമ് രരയത്ാ ശ്രാശ്ത്ു
വത്സല:
മ ന് ൯
മമ ശ്രാണാ ശ്ത്ിപ യ ത്ര: കുല ത്ര മ മ൭നു്ര
ര ത്ാരിണമ്
ശ്രുത്വാ ശ്രശ്വാജിത്മ് മാമ് ഹി ജടാ വല്ല
ജാനകയാ സഹിത്മ് വീര ത്വയാ ച രുരുഷര്ഷര ൧0
ന ഹനാ൭൭ശ്കാമ് ത ശ്ഹുത്യ
യ്യ
ത
യോയകനാ൭൭കുലിയത്ശ്മ്ിയ
ശ്ത്ഷ്ടുമ് അരയാ൭൭കയത്ാ യഹയഷ രരയത്ാ
നാ൭നയത്ാ൭൭കത്: ൧൧
അമ്പാമ് ച വകയകയീമ് രുഷയ രരുഷമ് ചാ൭ശ്രിയമ് വത്ന്
ശ്രസാത്യ രിത്രമ് ശ്രീമാന് രാജയമ് യമ ത്ാത്ു മാ൭൭കത്: ൧൨
മ ന് രരയത്ാ ശ്ത്ഷ്ടുമ്
ശ്രാപ് ത കാലമ് യത്് ഏയഷാ അ്ാ
ഇച്ചത്ി
മ സു മനസാ യരയഷ നാ൭ശ്രിയമ് കിമ്ിത്്
ച
അ്ാ
ആചയരത്്
൧൩
വിശ്രിയമ് ശ്കുത് രൂരവമ് യത് രരയത്ന കത്ാ നു കിമ്
ര
ഈശ്ത്ുരമ് വാ രയമ് യത്൭ത്യ രരത്മ് യയാ൭ശ്ത് രമ്യസ
൧൪
ന ഹി യത് നിഷ്ടുരമ് വായചയാ രരയത്ാ നാ൭ശ്രിയമ് വചഃ
അഹമ് ഹയ൭ശ്രിയമ് ഉക്തഃ സയാമ് രരത് സയാ൭ശ്രിയയ
ശ്കുയത് ൧൫
ച
കത്മ് നു രുശ്ത്ാഃ രിത്രമ് ഹനയുഃ കസയാമ്ിത്്
ആരത്ി
ശ്രാത്ാ വാ ശ്രാത്രമ് ഹനയാത്് സൗമിയശ്ത് ശ്രാണമ്
ആത്മനഃ ൧൬
യത്ി രാജയ സയ യഹയത്ാ സ്ത്വമ് ഇമാമ് വാചമ് ശ്രരാഷയസ
വക്ഷയാമി രരത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രാജയമ് അവ് മ
ശ്രത്ീയത്ാമ് ൧൭
മ
ഉചയമായനാ ഹി രരയത്ാ മയാ ലക്ഷ്ണ
ത്ത്തവത്ഃ
Page 288 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
രാജയമ് അവ് മ ശ്രയയച്ചത്ി രാടമ് ഇയത്യ വ വക്ഷയത്ി
൧൮
ത്യത്ായക്താ ത്ര മ രീയലന ശ്രാശ്ത്ാ ത്സയ ഹിയത് രത്ഃ
മ
ലക്ഷ്ണഃ
ശ്രവിയവയരവ സവാനി കാശ്ത്ാണി ലജ്ജയാ ൧൯
മ
ത് ത്വാകയമ് ലക്ഷ്ണ
ശ്രുത്വാ ശ്വീളിത്: ശ്രത്യുവാച ഹ
ത്വമ് മയനയ ശ്ത്ഷ്ടു മാ൭൭യാത്: രിത്ാ ത്രരത് സ്സവയമ്
൨0
മ
ശ്വീളിത്മ് ലക്ഷ്ണമ്
ശ്ത്ുഷ്ടവാ രാകവഃ ശ്രത്യുവാച ഹ
മ ന് ശ്ത്ഷ്ടുമ് ആകത്ഃ
ഏഷ മയനയ മഹാ രാഹു : ഇഹ അ്ാ
൨൧
അത്വാ നൗ ശ്ത്ുവമ് മയനയ മനയമാന സ്സുയകാചിത്ൗ
വന വാസമ് അനുത്യായ ശ്കുഹായ ശ്രത്ിയനഷയത്ി ൨൨
ഇമാമ് വാ യരയഷ വവയത്ഹീമ് അത്യന്ത സുക യസവിനീമ്
രിത്ാ യമ രാകവ ശ്േീമാന് വനാത്് ആത്ായ യാസയത്ി ൨൩
ഏത്ൗ ത്ൗ സശ്മ്പകായരയത് യകാശ്ത്വന്തൗ മയനാരമൗ
വായു യവക സമൗ വീര ജവനൗ ത്ുരയകാത്തമൗ ൨൪
സ ഏഷ സു മഹാകായഃ കമ്പയത് വാഹിനീ മുയക
ജ
നാകഃ രശ്ത്ുമ്യയാ
നാമ ശ്വുത്ത: ത്ാത്സയ ത്ീമത്ഃ ൨൫
ട
ന ത്ു രരയാമി ത്ത്് ചശ്ത്മ് രാമ്ുരമ്
യലാക സശ്ത്ുര ത്മ്
ശ
രിത്ു: ത്ിവയമ് മഹാ രായഹാ സമ്യയാ
രവത്ീഹ യമ ൨൬
മ
ശ്വുക്ഷാ൭ശ്കാത്് അവയരാഹ ത്വമ് കുരു ലക്ഷ്ണ
മത്വച:
ഇത്ീവ രായമാ ത്രാത്മാ
സൗമിശ്ത്ിമ് ത് മുവാച ഹ ൨൭
മ
മ ത്് സ സമിത്ിമ് ജയഃ
അവത്ീരയ ത്ു സാലാ൭ശ്കാത്് ത്്ാ
മ
ത രാമ സയ
ലക്ഷ്ണഃ
ശ്രാഞ്ല
ത്്ൗ
ജ ി രൂത്വാ
പ
രാര്രവത്ഃ ൨൮
ത
രരയത്ന അത് സമ്ിഷ്ടാ
സമ്മയരാത ന രയവത്് ഇത്ി
പ
സമന്താത്് ത്സയ വരല സയ യസനാ വാസമ് അകല്യത്്
൨൯
അത്യരമ്
ത ഇക്ഷവാകു ചമൂ യരയാജനമ് രരവത് സയ സാ
രായര്രവ നയവിരത്് ആശ്വുത്യ കജ വാജി രത്ാ൭൭കുലാ ൩0
സാ ചിശ്ത്കൂയട രരയത്ന യസനാ
ത്രമ്
മ രുരശ്്ുര ത്യ വിത്ൂയ ത്രമ്
പ
ശ്രസാത്നാ൭രമ്
ത രകു നന്തന സയ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
വിരാജയത് നീത്ിമത്ാ ശ്രണീത്ാ ൩൧
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട സപ് ത
നവത്ിത്മ സ്സര ര :
അഷ്ട നവതിതമ സ്സര് ക :
നിയവരയ യസനാമ് ത്ു വിരുഃ രത്്ര യാമ് രാത്വത്ാമ് വരഃ
അരികന്തുമ് സ കാകുത്സമ
൧
ത ് ഇയയഷ കുരു വരകമ്
ത
നിവിഷ്ട മായശ്ത് വസയനയ ത്ു യത്ാ ഉയത്തരമ് വിനീത്വത്്
ന ് ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൨
രരയത്ാ ശ്രാത്രമ് വാകയമ് രശ്ത്ുക്മ
ക്ഷിശ്രമ് വനമ് ഇത്മ് സൗമയ നര സവമ്ഃര സമന്തത്ഃ
ലുവപ് ത ശ്ച സഹിവത്: ഏരി: ത്വമ് അയനവഷിത്ുമ്
അര്ഹസി ൩
കുയഹാ ോത്ി സഹയശ്സണ രര ചാരാ൭സി ത്ാരിണാ
ത ് അ്ിമ ന് രരിശ്വുത് സ്സവയമ് ൪
സമയനവഷത്ു കാകു്മ
അമാവത്യ സ്സഹ രൗവര ശ്ച കുരുരി ശ്ച ത്വിജാത്ിരി:
വനമ് സരവമ് ചരിഷയാമി രത്്രയാമ് രരിശ്വുത് സ്സവയമ്
൫
മ
യാവ ന്ന രാമമ് ശ്ത്ക്ഷയാമി ലക്ഷ്ണമ്
വാ മഹാ രലമ്
വവയത്ഹീമ് വാ മഹാ രാകാമ് ന യമ രാന്തി രവിഷയത്ി
പ
൬
ര
യാവ ന്ന ചശ്ന്ത സമ്ാരമ്
ശ്ത്ക്ഷയാമി രുരമ് ആനനമ്
ശ്രാത്ുഃ രത്മ രലാരാ൭ക്ഷമ് ന യമ രാന്തി രവിഷയത്ി
൭
പ
ജ
യാവ ന്ന ചരണൗ ശ്രാത്ുഃ രാരിവ
വയമ്നാ൭നവിത്ൗ
ത
രിരസാ ത്ാരയിഷയാമി ന യമ രാന്തി രവിഷയത്ി
൮
പ
യാവ ന്ന രായജയ രാജയാ൭ര്ഹഃ രിശ്ത്ു വരത്ാമയഹ ്ിത ത്ഃ
അരിയഷക ജല േിയന്നാ ന യമ രാന്തി രവിഷയത്ി
൯
പ
സിത്താര:ത കലു സൗമിശ്ത്ി രയ ശ്ചശ്മ് ത വിമയലാരമമ്
മുകമ് രരയത്ി രാമ സയ രാജീവാ൭ക്ഷമ് മഹാ ത്യുത്ി ൧0
ശ്കുത് ശ്കുത്യാ മഹാ രാകാ വവയത്ഹീ ജനകാ൭൭ത്മജാ
രരാരമ്
സാകരാ൭ന്തായാഃ ശ്രുത്ിവയാ യാ൭നുകച്ചത്ി
ത
൧൧
സുരക ശ്ചിശ്ത്കൂയടാ൭സൗ കിരി രായജാരയമാ കിരിഃ
യ്ിമ ന് വസത്ി കാകുത്സഃത കുയരര ഇവ നന്തയന ൧൨
ശ്കുത് കാരയമ് ഇത്മ് ത്ുരമ്
ര വനമ് വയാള നിയഷവിത്മ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യത്് അത്യായ് ത മഹാ യത്ജാ രാമഃ രശ്് ത ശ്രുത്ാമ് വരഃ
൧൩
ഏവമ് ഉക്തവാ മഹാ യത്ജാ രരത്ഃ രുരുഷര്ഷരഃ
രത്്രയാമ് ഏവ മഹാ യത്ജാഃ ശ്രവിയവര മഹ ത്വനമ് ൧൪
സ ത്ാനി ശ്ത്ുമ ജാലാനി ജാത്ാനി കിരി സാനുഷു
പ
രുഷ്ിത്ാ൭ശ്കാണി
മയത്യന ജകാമ വത്ത്ാമ് വരഃ ൧൫
പ
സ കിയര ശ്ചിശ്ത്കൂട സയ സാലമ് ആസാത്യ രുഷ്ിത്മ്
രാമാ൭൭ശ്രമ കത് സയാ൭യക് ന രത്ര
ത
ശ ത്വജമ് ഉശ്ച്ചിത്മ്
൧൬
ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രരത്ഃ ശ്രീമാന് മുയമാത് സഹ രാന്തവഃ
അശ്ത് രാമ ഇത്ി ോത്വാ കത്ഃ രാരമ് ഇവാ൭മ്പസഃ ൧൭
സ ചിശ്ത്കൂയട ത്ു കിരൗ നിരമയ
രാമാ൭൭ശ്രമമ് രുണയ ജയനാര രന്നമ്
കുയഹന സാരമ്
ത ത്വരിയത്ാ ജകാമ
രുന രിയവവരയവ
ചമൂമ് മഹാത്മാ ൧൮
ന
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട അഷ്ട
നവത്ിത്മ സ്സര ര :
ഏയകാന ശതതമ സ്സര്:ക
ത ാ
നിവിഷ്ടായാമ് ത്ു യസനായാമ് ഉത്സുയകാ രരത് ്ത്
ന ് അനുത്രയന്
ജകാമ ശ്രാത്രമ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് രശ്ത്ുക്മ
൧
ശ
ത
രുഷിമ് വസിഷ്ടമ് സമ്ിരയ
മാശ്ത്ൂ യര മ രീശ്കമ് ആനയ
ഇത്ി ത്വരിത്മ് അയശ്ക സ ജകാമ കുരു വത്സലഃ ൨
ന ് അത്ൂരാത്് അനവരത്യത്
സുമശ്ന്ത സ്ത്വ൭രി രത്ുക്മ
ത ്യഷാ രരത്യസയവ ത്സയ ച ൩
രാമ ത്രന
ശ ജ ്ര
കച്ചന് ഏവാ൭ത് രരത്: ത്ാരസ ആലയ സമ്്ിത ത്ാമ്
ശ്രാത്ുഃ രര ണ കുടീമ് ശ്രീമാന് ഉടജമ് ച ത്ത്ര ശ ഹ ൪
ത ാ
രാലായാ ്ുത അശ്കത്: ത്സയാ ത്ത്ര ശ രരത് ്ത്
ന നി രുഷ്ാണി
പ
കാഷ്ടാനി ച അവരക്ാ
അവചിത്ാനി ച ൫
മ
സ ലക്ഷ്ണ
സയ രാമ സയ ത്ത്രാ൭ശ്രമ
മീയുഷ:
ശ
ശ്കുത്മ് ശ്വുയക്ഷ ഷവ൭രിോനമ് കുര ചീവര: കവചിത്്
കവചിത്് ൬
ച
ത്ത്ര ശ ച വയന ത്്ിമ ന് മഹത്ഃ സമ്യാന്
ശ്കുത്ാന്
ശ്മുകാണാമ് മഹിഷാണാമ് ച കരീവഷഃ രീത് കാരണാത്് ൭
ത ാ
കച്ചന് ഏവ മഹാ രാഹു: ത്യുത്ിമാന് രരത് ്ത്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ന ് ചാ൭ശ്രവീത്് ശ്ത്ുഷ്ട ്ാ
ത ന് അമാത്യാമ് ശ്ച
രശ്ത്ുക്മ
സരവരഃ ൮
മയനയ ശ്രാപ്ാത ് മ ത്മ് യത്രമ് രരത്വായജാ യമ്
അശ്രവീത്്
നാ൭ത്ിത്ൂയര ഹി മയനയ൭ഹമ് നത്ീമ് മന്താകിനീമ് ഇത്ഃ ൯
മ
ഉവച്ച രത്താനി
ചീരാണി ലക്ഷ്യണന
രയവത്് അയമ്
പ
അരിോന ശ്കുത്ഃ രന്താ വികായല കന്തുമ് ഇച്ചത്ാ ൧0
ജ
ഇത്മ് ച ഉത്ാത്ത ത്ന്താനാമ് കുമ്രാണാമ്
ത്രസവിനാമ്
വരല രായര്രവ രരിശ്കാന്തമ് അയനയാനയമ്
അരികരത്ാമ്
൧൧
ജ
യമ് ഏവ ആത്ാത്ുമ് ഇച്ചന്തി ത്ാരസാഃ സത്ത്മ് വയന
ര
ത്സയ അസൗ ശ്ത്ുരയയത് ത്ൂമഃ സമ്ുലഃ
ശ്കുഷ്ട വര്ത്മനഃ
൧൨
അശ്ത്ാ൭ഹമ് രുരുഷ വയാശ്കമ് കുരു സത്ാ
ര ര കാരിണമ്
ആരയമ് ശ്ത്ക്ഷയാമി സമ്ശ്ഹുയഷ്ടാ മഹര്ഷിമ് ഇവ
രാകവമ് ൧൩
അത് കത്വാ മുഹൂരമ്
ത ത്ു ചിശ്ത്കൂടമ് സ രാകവഃ
ത ് ജനമ് യചത്മ് അശ്രവീത്്
മന്താകിനീമ് അനുശ്രാപ് ത ്മ
൧൪
ജകത്യാമ് രുരുഷ വയാശ്ക ആയ് ത വീരാ൭൭സയന രത്ഃ
ജയനയശ്ന്താ നിരനമ്
ശ്രാരയ ത്ി യങ് മ ജേ സജീവിത്മ്
ജ
൧൫
മ ശ്ത്ുര യത് വയസനമ് ശ്രായപ്ാത യലാക നായത്ാ മഹാ
ത്യുത്ിഃ
സരവാന് കാമാന് രരിത്യജയ വയന വസത്ി രാകവഃ ൧൬
ഇത്ി യലാക സമാശ്കുഷ്ടഃ രായത് ഷു അത്യ ശ്രസാത്യന്
മ
രാമ സയ നിരത്ിഷയാമി സീത്ായാ ലക്ഷ്ണ
സയ ച ൧൭
ത ിമ ന് വയന ത്രരത്ാ൭൭ത്മജഃ
ഏവമ് സ വിലരമ് ്്
ത്ത്ര ശ മഹത്ീമ് രുണയാമ് രരരാലാമ്
മയനാരമാമ് ൧൮
ണ
സാല ത്ാലാ൭രവകരാനാമ്
രവര ണ രഹുരി:
ണ
പ
ആശ്വുത്ാമ്
വിരാലാമ് ശ്മുത്ുരി ്ീത രാമ്
ണ കുവര യരവത്ിമ്
ഇവാ൭ത്വയര ൧൯
രശ്കാ൭യുത് നികാവര ശ്ച കാരുവക:
രാര സാത്വനഃ
മ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
രുക് മ ശ്രുവഷ്ട രഹാ
സാവരഃ യരാരിത്ാമ് രശ്ത്ു
മ
രാത്വകഃ ൨0
അര ര രശ്ിമ ശ്രത്ീകാവര: യകാവര ്ൂത ണീ കവത്ഃ
രവരഃ
യരാരിത്ാമ് ത്ീപ് ത വത്വനഃ സവര പ യരാകവത്ീമ്
ഇവ
പ
൨൧
മഹാ രജത് വായസാരയാമ് അസിരയാമ് ച വിരാജിത്ാമ്
രുക് മ രിന്തു വിചിശ്ത്ാരയാമ് ചരരയാമ്
ചാ൭രി
മ
യരാരിത്ാമ് ൨൨
ര
ച
യകാത്ാമ്ുളിവശ്ത്:
ആസവക്ത ശ്ചിവശ്ത്ഃ കാമ്ന
രൂഷിവത്ഃ
അരി സവമ്:ര അനാശ്ത്ുഷയാമ് ശ്മുവകഃ സിമ്ഹ കുഹാമ്
ഇവ ൨൩
ശ്രാക് ഉത്ക് ശ്സവണാമ് യവത്ിമ് വിരാലാമ് ത്ീപ് ത രാവകാമ്
ത്ത്ര ശ രരത് ്ശ്ത ത് രുണയാമ് രാമ നിയവരയന ൨൪
നിരീക്ഷയ സ മുഹൂരമ്
ത ത്ു ത്ത്ര ശ രരയത്ാ കുരുമ്
ഉടയജ രാമമ് ആസീനമ് ജടാ മണ്ടല ത്ാരിണമ് ൨൫
ണ
ര വാസസമ്
ത്മ് ത്ു ശ്കുഷ്ാ൭ജിന
ത്രമ് ചീര വല്ല
ത്ത്ര ശ രാമമ് ആസീനമ് അരിത്ഃ രാവയകാരമമ് ൨൬
ര മ് മഹാ രാഹുമ് രുണ്ടരീക നിയരക്ഷണമ്
സിമ്ഹ ്ന്ത
ശ്രുത്ിവയാഃ സാകരാ൭ന്തായാ രരാരമ്
ത്ര മ ചാരിണമ് ൨൭
ത
ഉരവിഷ്ടമ് മഹാ രാഹുമ് ശ്രഹ്മാണമ് ഇവ രാരവത്മ്
ത ിയല
ട
ത
മ
്മ്
ത്ര പ സസ്മ്ീയര
ച
ണ സീത്യാ ലക്ഷ്യണന
൨൮
ത്മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ രരത്ഃ ശ്രീമാന് ത്ുഃക യമാഹ രരിപ്ലുത്ഃ
അരയത്ാവത് ത്രാത്മാ
രരത്ഃ വകകയീ സുത്ഃ ൨൯
മ
ത
ശ്ത്ുവഷ്ടവ വ വിലലാരാ൭൭യരാത രാഷ് പ സമ്ിക്തയാ
കിരാ
അരക്ുന വന് ത്ാരയിത്ുമ് വത്രയാത്് വചനമ് അശ്രവീത്്
൩0
സ
യഃ സമ്ത്ി
ശ്രശ്കുത്ിരി രയവ
ത്യുക്ത ഉരാസിത്ുമ്
പ
വവനയ ശ്രുവക
രുരാസീനഃ യസാ൭യമ് ആയ് ത
മ
മമാ൭ശ്കജഃ ൩൧
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അയയാത്യ കാമ്:ട
വായസാരി രഹു
സാഹവശ്സ യരയാ മഹാത്മാ
പ
രുയരാചിത്ഃ
ശ്മുകാ൭ജിയന യസാ൭യമ് ഇഹ ശ്രവയ് ത ത്രമ്
മ ആചരന്
൩൨
ത ാ
അത്ാരയ യത്യാ വിവിത്ാ ശ്ചിശ്ത്ാഃ സുമനസ ്ത്
യസാ൭യമ് ജടാ രാരമ് ഇമമ് സഹയത് രാകവഃ കത്മ് ൩൩
യസയ യവേ രയത്ാ ത്ിവഷ്ട രയുയക്താ ത്രസയ
മ
ച
സമ്യഃ
രരീര യേര സമ്പൂത്മ് സ ത്രമ്
൩൪
മ രരിമാരയത്
ര
ര ഉരയസവിത്മ്
ചന്തയനന മഹാ൭ര്യഹണ യസയ അമ്മ്
ര ഇത്മ് കത്മ് ആരയ സയ യസവയയത്
മയലന ത്സയ അമ്മ്
൩൫
മ ന്നിമിത്തമ് ഇത്മ് ത്ുഃകമ് ശ്രായപ്ാത രാമഃ സുയകാചിത്ഃ
ത്ിക് ജീവിത്മ് ശ്നുരമ് സ സയ മമ യലാക വികര്ഹിത്മ് ൩൬
ര
ഇത്ി ഏവമ് വിലരന് ത്ീനഃ ശ്രസവിന്ന മുക രമ്ജഃ
രാത്ൗ ശ്രാരയ രാമ സയ രരാത് രരയത്ാ രുത്ന് ൩൭
ത്ുഃകാ൭രി ത്യപ്ാത രരയത്ാ രാജ രുയശ്ത്ാ മഹാ രലഃ
ഉക്തവാ ആയരയത്ി സശ്കുത്് ത്ീനമ് രുന യരാവാച
കിമ്
ന
ചന ൩൮
രാഷ് പ അരിഹിത് കണ്ട ശ്ച യശ്രക്ഷയ രാമമ് യരസവിനമ്
ര
ആയരയത്ി ഏവാരി സശ്മ്ുരയ
വയാഹരുമ്
ത നാരകത്്
ത്ത്ാ ൩൯
രശ്ത്ുക് ന ശ്ചാ൭രി രാമ സയ വവയന്ത ചരണൗ രുത്ന്
ത്ൗ വുരൗ സ സമാ൭൭ലിമ്കയ
രായമാ൭രയ൭ശ്രൂണയ൭വരയത്്
൪0
ത
ത്ത്ഃ സുമയശ്ന്തണ കുയഹന വചവ
സമീയത്ൂ രാജ സുത്ാ വ൭രയണയ
ത്ിവാകര വശ്ചവ നിരാകര ശ്ച
പ ിരയാമ് ൪൧
യത്ാ൭മ്പയര രുശ്ക ശ്രുഹ്ത്
ത്ാന് രാരിവാന്
വാരണ യൂത്രാരാന്
ത
സമാകത്ാമ് ്ശ്ത ത് മഹ ത്യ൭രയണയ
ത രി സമീക്ഷയ സയരവ൭രി
വനൗകസ യ്൭
അശ്രൂണയ മുഞ്ചന് ശ്രവിഹായ ഹര്ഷമ് ൪൨
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഏയകാന
രത്ത്മ സ്സര:ര
ശതതമ സ്സര്:ക
ജ
ജടിലമ് ചീര വസനമ് ശ്രാമ്ലിമ്
രത്ിത്മ് രുവി
ര മ് യത്ാ ൧
ത്ത്ര ശ രായമാ ത്ുരര
ത മ്
ശ യുകായമ് ത രാ്ര
ച
കത്മ്ിത്്
അരിവിോയ വിവര ണ വത്നമ് ശ്കുരമ്
ശ്രാത്രമ് രരത്മ് രാമ: രരിജശ്കാഹ രാഹുനാ ൨
ത ് മൂര്ത്ന
ആശ്കായ രാമ ്മ
് ി രരിഷവജയ ച രാകവഃ
അയമ് ര രരത്മ് ആയരാരയ രരയശ്രുച്ചത്് സമാഹിത്ഃ ൩
കവ നു യത്൭രൂത്് രിത്ാ ത്ാത് യ ത്൭രണയമ് ത്വമ് ആകത്ഃ
ത യ വനമ് ആകന്തുമ് അര്ഹസി ൪
ന ഹി ത്വമ് ജീവത് ്സ
ചിരസയ രത് രരയാമി ത്ൂരാ ത്ര
പ ത്മ് ആകത്മ്
പ
ത്ുശ്ഷ്ത്ീകമ്
അരയണയ൭്ിമ ന് കിമ് ത്ാത് വനമ് ആകത്ഃ
൫
കച്ചി ത്താരയയത് ത്ാത് രാജാ യത്തവ മിഹാ കത്:
കച്ചിന്ന ത്ീന സ്സഹസാ രാജാ യലാകാ൭0ത്രമ് കത്: ൬
കച്ചിത്് സൗമയ ന യത് രാജയമ് ശ്രഷ്ടമ് രാല സയ
രാരവത്മ്
കച്ചി ച്ചുശ്രൂഷയസ ത്ാത് രിത്രമ് സത്യ വിശ്കമമ് ൭
ര
കച്ചി ത്തരരയത്ാ രാജാ കുരലീ സത്യ സമ്രഃ
രാജസൂയാ൭രവ യമത്ാനാമ് ആഹരാത ത്ര മ നിശ്ചയഃ ൮
സ കച്ചി ശ്ത്ാ
പ ഹ്മയണാ വിത്വാന് ത്ര മ നിയത്യാ മഹാ
ത്യുത്ിഃ
ഇക്ഷവാകൂണാമ് ഉരാത്യായയാ യത്ാവ ത്താത് രൂജയയത് ൯
സാ ത്ാത് കച്ചി ച്ച കൗസലയാ സുമിശ്ത്ാ ച ശ്രജാവത്ീ
സുകിനീ കച്ചിത്് ആരയാ ച യത്വീ നന്തത്ി വകകയീ ൧0
കച്ചി ത്വിനയ സമ്പന്നഃ കുല രുയശ്ത്ാ രഹു ശ്രുത്ഃ
അനസൂയു ര൭നുശ്ത്ഷ്ടാ സശ്ത്ുര ത് യ് ത രുയരാഹിത്ഃ ൧൧
കച്ചിത്് അക്ിന ഷു യത് യുയക്താ വിത്ിയോ മത്ിമാന്
രുജുഃ
ഹുത്മ് ച യഹാഷയമാണമ് ച കായല യവത്യയത് സത്ാ ൧൨
കച്ചി യത്തവാന് രിശ്ത്ൂന് മാശ്ത്ൂ രുരൂന്
രിശ്ത്ു
ര
സമാന൭രി
Page 295 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ്വുത്താമ് ശ്ച ത്ാത് വവത്യാമ് ശ്ച ശ്രാഹ്മണാമ്
ശ്ചാ൭രിമനയയസ ൧൩
ഇഷവ൭ശ്് ത വര സമ്പന്നമ് അര ത രാശ്് ത വിരാരത്മ്
സുത്നവാനമ് ഉരാത്യായമ് കച്ചി ത്തവമ് ത്ാത് മനയയസ
൧൪
കച്ചിത്് ആത്മ സമാഃ രൂരാഃ ശ്രുത്വയന്താ ജിയത്ശ്ന്തിയാഃ
ര
കുലീനാ യശ്ചമ്ിത്ോ
ശ്ച ശ്കുത്ാ യ് ത ത്ാത്
മശ്ന്തിണഃ ൧൫
മയശ്മ്ാത വിജയ മൂലമ് ഹി രാോമ് രവത്ി രാകവ
സുസശ്മവുയത്ാ മശ്ന്ത ത്വര: അമാവത്യഃ രാശ്് ത
യകാവിവത്ഃ ൧൬
കച്ചി ന്നിശ്ത്ാ വരമ് ന ഏഷി കച്ചിത്് കായല
ശ്രരുത്യയസ
കച്ചി ച്ചാ൭രര രായശ്ത്ഷു ചിന്തയ സയ൭ര ത വനരുണമ്
൧൭
കച്ചിന് മശ്ന്തയയസ ന ഏകഃ കച്ചി ന്ന രഹുരിഃ സഹ
കച്ചി യത്ത മശ്ന്തിയത്ാ മയശ്ന്താ രാശ്ഷ്ടമ് ന
രരിത്ാവത്ി ൧൮
കച്ചി ത്൭രമ്
ത വിനിശ്ചിത്യ ലകു മൂലമ് മയഹാത്യമ്
ക്ഷിശ്രമ് ആരരയസ കരുമ്
രാകവ ൧൯
ത ന ത്ീരയസി
ര
കച്ചി യത്ത സുശ്കുത്ാനി ഏവ ശ്കുത് രൂരാണി വാ രുനഃ
വിത്ു യ് ത സരവ കാരയാണി ന കരവയാനി
രാരിവാഃ
ത
ത
൨0
കച്ചി ന്ന ത്വര ര രയുക്തവാ വാ യയ ചാ൭രയ൭രരി
കീരിത്ാഃ
ത
ത്വയാ വാ ത്വ വാ൭മാവത്യ രുത്യയത്
ത്ാത് മശ്ന്തിത്മ്
പ
൨൧
ട
കച്ചിത്് സഹശ്സാന് മൂരാണാമ്
ഏകമ് ഇച്ചസി രമ്ിത്മ്
ര
രണ്ടിയത്ാ ഹയ൭ര ത ശ്കുയശ്ച്ചഷു കുരയാ
ന്നിയശ്േയസമ് മഹത്് ൨൨
സഹശ്സാ ണയ൭രി മൂരാണാമ്
യ ത്യുരായ് ത മഹീരത്ിഃ
ര
അത്വാ അരയ൭യുത്ാ യനയവ നാ്ിത യത്ഷു സഹായത്ാ
൨൩
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഏയകാ൭രയമായത്യാ യമത്ാവീ രൂയരാ ത്യക്ഷാ
വിചക്ഷണഃ
രാജാനമ് രാജമാശ്ത്മ് വാ ശ്രാരയയന് മഹത്ീമ് ശ്രിയമ് ൨൪
കച്ചി േുകയാ മഹ യത്സവവ മത്യയമഷു ച മത്യമാഃ
ജകനയാ ്ുത ജകയനയഷു ശ്രുത്യാഃ കരസു
യയാജിത്ാഃ
മ
൨൫
അമാത്യാന് ഉരത്ാ അത്ീത്ാന് രിശ്ത്ു വരത്ാമഹാന് രുചീന്
യശ്രഷ്ടാന് യശ്രയഷ്ടഷു കച്ചി ത്തവമ് നിയയാജയസി
കരസു
൨൬
മ
ട ശ്രുര മുയത്വജിത് ശ്രജമ്
കച്ചി യന്നാ൭യശ്കണ ത്യമ്ന
ത
രാശ്ഷ്ടമ് ത്വാ൭നു ജാനന്തി മശ്മ്ിണ:
വകകയീ സുത് ൨൭
കച്ചി ത്തവാമ് നാ൭വജാനന്തി യാജകാഃ രത്ിത്മ് യത്ാ
ഉശ്ക ശ്രത്ിശ്കഹീത്ാരമ് കാമയാനമ് ഇവ ശ്്ിത യഃ ൨൮
ത
ഉരായ കുരലമ് വവത്യമ് ശ്രുത്യ സമ്ൂഷയണ
രത്മ്
രൂരമ് ഐരവരയ കാമമ് ച യയാ ന ഹന്തി സ വത്യയത് ൨൯
കച്ചിത്് ശ്ത്ുഷ്ട ശ്ച രൂര ശ്ച ശ്ത്ുത്ിമാന് മത്ിമാന് രുചിഃ
കുലീന ശ്ചാ൭നുരക്ത ശ്ച ത്ക്ഷഃ യസനാരത്ിഃ ശ്കുത്ഃ ൩0
രലവന്ത ശ്ച കച്ചി യത്ത മുകയാ യുത്ത വിരാരത്ാഃ
ശ്ത്ുഷ്ട ഉരത്ാനാ വിശ്കാന്താ സ്ത്വയാ സശ്ത്ുര ത്യ
മാനിത്ാഃ ൩൧
കച്ചിത്് രല സയ രക്തമ് ച യവത്നമ് ച യയത്ാചിത്മ്
സശ്മ്പാപ് ത കാലമ് ത്ാത്വയമ് ത്ത്ാസി ന വിളമ്പയസ ൩൨
കാലാ൭ത്ിശ്കമയണ യഹയവ രക്ത യവത്നയയാ ശ്രുത്ാഃ
പ
രരുഃ
ത കുരയന്തി ത്ുഷയന്തി യസാ൭നരഃത സുമഹാന്
ശ്്ുമ ത്ഃ ൩൩
കച്ചിത്് സയരവ൭നുരക്താ സ്ത്വാമ് കുല രുശ്ത്ാഃ
ശ്രത്ാനത്ഃ
ത ാ൭യരഷു
കച്ചിത്് ശ്രാണാമ് ്വ
സമ്ത്യജന്തി
ത
സമാഹിത്ാഃ ൩൪
കച്ചി ജ്ജാനരയത്ാ വിത്വാന് ത്ക്ഷിണഃ ശ്രത്ിരാനവാന്
ട
യയത്ാക്ത വാത്ീ ത്ൂത് യ് ത ശ്കുയത്ാ രരത് രമ്ിത്ഃ
൩൫
കച്ചിത്് അഷ്ടാത്രാ൭യനയഷു സവരയക്ഷ ത്ര രമ് ച ച
ശ്ത്ിരി ശ്്ിത രി: അവിോവത്: യവത്സി ത്ീരാനി
ത
ചാരവകഃ ൩൬
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത ന് അഹിത്ാന് ശ്രത്ിയാത്ാമ് ശ്ച
കച്ചി ത്വയരാ്ാ
സരവത്ാ
ത്ുരലാന്
അനവോയ വരയസ
രിരു സൂത്ന ൩൭
പ
ത
ത ത്
കച്ചി ന്ന യലാകായത്ികാന് ശ്രാഹ്മണാമ് ്ാ
യസവയസ
അന൭ര ത കുരലാ യഹയയത് രാലാഃ രണ്ടിത് മാനിനഃ ൩൮
ത ു മുയകയഷു വിത്യമായനഷു ത്ുരുത്ാഃ
ത്ര മ രായശ്്ഷ
പ
രുത്തിമാന് വീക്ഷികീമ് ശ്രാരയ നിര൭രമ്
ത ശ്രവത്ന്തി
യത് ൩൯
മ കമ് ത്ാത്
വീവര ര൭ത്യുഷിത്ാമ് രൂരവമ് അ്ാ
രൂരവവകഃ
ര
സത്യ നാമാമ് ശ്ത്ുട ത്വാരാമ് ഹസ്ത്യ൭രവ രത് സമ്ുലാമ്
൪0
ശ്രാഹ്മവണഃ ക്ഷശ്ത്ിവയ വരവവരയഃ സവ കര മ
നിരവത്ഃ സത്ാ
ജിയത്ശ്ന്തിവയ രയഹാത്സാവഹ
ശ്രവുത്ാ൭മാവത്യഃ
മ
സഹശ്സരഃ ൪൧
ശ്രാസാവത് രവിവിത്ാ൭൭കാവര ശ്രവുത്ാമ് വവത്യ
ജനാ൭൭കുലാമ്
കച്ചി ത്സമുത്ിത്ാമ് ്ീപ ത്ാമ് അയയാത്യാമ് രരിരക്ഷസി
൪൨
കച്ചി വച്ചത്യ രവത് രുഷ്ടഃ
സുനിവിഷ്ട ജനാ൭൭കുലഃ
ജ
ത വനഃ ശ്രരാരി ശ്ച ത്ടാവക യശ്ചാരയരാരിത്ഃ
യത്വ്ാ
൪൩
ശ്രശ്ഹുഷ്ട നര നാരീകഃ സമായജാത്സവ യരാരിത്ഃ
സ
സുശ്കുഷ്ട സീമാ രരുമാന് ഹിമ്ാരി:
രരിവരിത്ഃ
൪൪
ജ
അയത്വ മാശ്ത്ുയകാ രമയഃ രവാ രവത്ഃ രരിവരിത്ഃ
ജ
രരിത്യയക്താ രവയ: സവരവ: കനിരിയശ്ചാര
യരാരിത്: ൪൫
വിവരിയത്ാ
നവര: രാവര: മമ രൂവരവ: സുരക്ഷിത്:
ജ
കച്ചി ജ്ജനരത്ഃ ്ീപ ത്ഃ സുകമ് വസത്ി രാകവ ൪൬
കച്ചി യത്ത ത്യിത്ാഃ സയരവ ശ്കുഷി യകാ രക്ഷ ജീവിനഃ
ശ
ത ത് യലായകാ ഹി സുകമ്
വാരായാമ്
സശ്മ്ിത്
്ാ
ത
ഏത്യത് ൪൭
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യത്ഷാമ് കുപ്ിത രരീഹാവരഃ കച്ചി യത്ത രരണമ് ശ്കുത്മ്
രക്ഷയാ ഹി രാോ ത്യരണ
സയരവ വിഷയ വാസിനഃ ൪൮
മ
കച്ചിത്് ശ്്ിത യഃ സാന്തവയസി കച്ചി ത്താ ശ്ച
സുരക്ഷിത്ാഃ
കച്ചി ന്ന ശ്രത്തത്ാസയ ആസാമ് കച്ചിത്് കുഹയമ് ന
രാഷയസ ൪൯
ത കച്ചി യത്ത സമ്ിത യത്നുകാ:
കച്ചി ന്നാക വനമ് കുപ്മ്
ജ
കച്ചി ന്ന കണികാ൭രവാനാമ് കുമ്രാണാമ്
ച ശ്ത്ുരയസി
൫0
കച്ചിത്് ത്രയയസ
നിത്യമ് മനുഷയാണാമ് വിരൂഷിത്മ്
ശ
ഉത്തായയാത്തായ രൂരവാ൭യഹ് ണ രാജരുശ്ത് മഹാ രയത് ൫൧
ത ശ്രത്യക്ഷായന്ത
കച്ചി ന്ന സയരവ കരാമ്
മ ാ:
ര
വിരമ്യാ
സയരവ വാ രുന: ഉശ്ത്സുഷ്ടാ മത്യ യമവാ൭ശ്ത് കാരണമ് ൫൨
കച്ചിത്് സരവാണി ത്ുരാണി
ത്ന ത്ാനയാ൭൭യുയത്ാ
ര
ത്വകഃ
യവശ്ന്ത ശ്ച രരിരൂരാനി
ത്ത്ാ രില്ിപ ത്നുരവരഃ
ണ
ത
൫൩
പ
ആയ യ് ത വിരുലഃ കച്ചിത്് കച്ചിത്് അല്ത്യരാ
വയയഃ
അരായശ്ത്ഷു ന യത് കച്ചിത്് യകായരാ കച്ചത്ി രാകവ ൫൪
യത്വത്ാ൭യര ത ച രിശ്ത്൭യര ത ശ്രാഹ്മണാ൭രയാകയത്ഷു ച
യയായത്ഷു മിശ്ത് വയരഷു
കച്ചിത്് കച്ചത്ി യത് വയയഃ
ര
൫൫
കച്ചിത്് ആയരയാ വിരുത്താ൭ത്മാ ക്ഷാരിത് യശ്ചാര
കരണാ
മ
അശ്രുഷ്ടഃ രാശ്് ത കുരവല: ന യലാരാത്് വത്യയത് രുചിഃ
൫൬
ശ്കുഹീത് വശ്ചവ ശ്രുഷ്ട ശ്ച കായല ശ്ത്ുഷ്ടഃ സകാരണഃ
കച്ചി ന്ന മുചയയത് യചായരാ ത്ന യലാരാ ന്നരര്ഷര ൫൭
വയസയന കച്ചിത്് ആടയ സയ ത്ുരത്
ര സയ ച രാകവ
അരമ്
ത വിരാകാഃ രരയന്തി ത്വാ൭മാത്യാ രഹു ശ്രുത്ാഃ
൫൮
ത നാമ് രത്ന്തയ൭ശ്സാണി രാകവ
യാനി മിത്യാ൭രിര്ാ
ന ി ശ്ര ീത്യരമ്
ത്ാനി രുശ്ത് രരൂന് ക്ന്ത
ത അനുരാസത്ഃ ൫൯
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അയയാത്യ കാമ്:ട
കച്ചിത്് ശ്വുത്താമ് ശ്ച രാലാമ് ശ്ച വവത്യ മുകയാമ് ശ്ച
രാകവ
ത്ായനന മനസാ വാചാ ശ്ത്ിരി: ഏവത് രുരൂഷയസ
൬0
പ
കച്ചിത്് കുരൂമ് ശ്ച ശ്വുത്താമ് ശ്ച ത്ാരസാന്
യത്വത്ാ൭ത്ിത്ീന്
വചത്യാമ് ശ്ച സരവാന് സിത്താ൭രാന്
ശ്രാഹ്മണാമ് ശ്ച
ത
നമസയസി ൬൧
കച്ചിത്് അയരന
വാ രുനഃ
ത വാ ത്രമ്
മ അരമ്
ത ത്യരണ
മ
ഉരൗ വാ ശ്രീത്ി യലായരന കായമന ന രാത്യസ ൬൨
കച്ചിത്് അരമ്
ത ച ത്രമ്
മ ച കാമമ് ച ജയത്ാമ് വര
വിരജയ കായല കാലേ സരവാന് വരത് യസവയസ ൬൩
ത ൭ര ത
കച്ചി യത്ത ശ്രാഹ്മണാഃ രര മ സരവ രാശ്്ാ
യകാവിത്ാ:
സ
ആരമ്യന്ത
മഹാ ശ്രാേ രൗര ജാനരവത്ഃ സഹ ൬൪
നാ്ിത കയമ് അശ്നുത്മ് യശ്കാത്മ് ശ്രമാത്മ് ത്ീര ര
സൂശ്ത്ത്ാമ്
അത്രനമ്
ോനവത്ാമ് ആലസയമ് രമ് ച ശ്വുത്തിത്ാമ്
ശ
൬൫
ഏക ചിന്തനമ് അരാനാമ്
അനരവേ
ശ്ച മശ്ന്തണമ്
ത
ത
നിശ്ചിത്ാനാമ് അനാ൭രമ്പമ് മശ്ന്തസയാ൭രരിരക്ഷണമ്
൬൬
മങ്കളസയാ൭ശ്രയയാകമ് ച ശ്രത്യുത്താനമ് ച സരവത്:
കച്ചിത്് ത്വമ് വരയ
ജ യസയത്ാന് രാജ യത്ാഷാമ്
ശ്ചത്ുരര
ത ൬൭
ത്ര രമ് ച ചത്ു രവരാന്
സപ് ത വരമ്
ര
ര ച ത്ത്തവത്:
അഷ്ട വരമ്
ര ശ്ത്ിവരമ്
ര ച വിത്യാ ്ിത ശ്സ ശ്ച രാകവ
൬൮
ത
ര
ഇശ്മ്ിയാണാമ്
ജയമ് രുത്തവാ ഷാട്ുണയമ്
വത്വ
മാനുഷമ്
ശ
ട
ശ്കുത്യമ് വിമ്ത്ി
വരമ്
൬൯
ര ച ത്ത്ാ ശ്രശ്കുത്ി മമ്ലമ്
യാശ്ത്ാ ത്മ് ട വിത്ാനമ് ച ത്വി യയാനീ സമ്ിത വിശ്കഹൗ
കച്ചിത്് യത്വത്ാന് മഹാ ശ്രാേ യത്ാവ ത്൭നുമനയയസ ൭0
ത
മശ്മ്ിരി
സ്ത്വമ് യയത്ാത്തിവഷ്ട ശ്ചത്ുരിപ ശ്്ിത രി
യരവ വാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത മശ്മ്യയസ
ത
കച്ചിത്് സ മവ്:ത വയവ് ത ശ്ച മശ്മ്മ്
മിത്: ൭൧
കച്ചി യത്ത സരലാ യവത്ാ: കച്ചി യത്ത സരലാ: ശ്കിയാ:
കച്ചി യത്ത സരലാ ത്ാരാ: കച്ചി യത്ത സരലമ് ശ്രുത്മ് ൭൨
കച്ചിയത്വഷവ യത് രുത്തി രയയത്ാക്താ മമ രാകവ
ആയുഷയാ ച യരസയാ ച ത്ര മ കാമാ൭ര ത സമ്ഹിത്ാ ൭൩
യാമ് ശ്വുത്തിമ് വരയത്
ത്ായത്ാ യാമ് ച ന: ശ്രരിത്ാമഹാ:
ത
ത്ാമ് ശ്വുത്തിമ് വരയസ
കച്ചി ത്യാ ച സത്ത്
പ കാ രുരാ
ത
൭൪
കച്ചിത്് സവാത്ു ശ്കുത്മ് യരാജയമ് ഏയകാ നാ൭ശ്ാന സി
രാകവ
സ
കച്ചിത്് ആരമ്മായനയരയാ
മിയശ്ത്രയഃ സശ്മ്പയച്ചസി
൭൫
രാജാ ത്ു ത്യരണ
ഹി രാലയിത്വാ
മ
മഹാമത്ി രമ്
ത ട ത്ര: ശ്രജാനാമ്
അവാരയ ശ്കുത്സാ
ന മ് വസുത്ാമ് യത്ാവത്്
ഇത് ശ്ചയുത് സ്സവര ര മുവരത്ി വിത്വാന് ൭൬
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട രത്ത്മ
സ്സര:ര
ഏയകാത്തര് ശതതമ സ്സര്:ക
രാമ സയ വചനമ് ശ്രുത്വാ രരത്ഃ ശ്രത്യുവാച ഹ
കിമ് യമ ത്രാമ ത്വിഹീന സയ രാജ ത്രഃമ കരിഷയത്ി ൧
മ സു നരര്ഷര
രാരവയത്ാ൭യമ് സത്ാ ത്രഃമ ്ിത യത്ാ൭്ാ
യജയഷ്ട രുയശ്ത് ്ിത യത് രാജന് ന കനീയാന് ശ്നുയരാ
രയവത്് ൨
സ സശ്മുത്താമ് മയാ സാരമ്
ത അയയാത്യാമ് കച്ച രാകവ
അരിയഷചയ ചാ൭൭ത്മാനമ് കുല സയാ൭സയ രവായ നഃ ൩
രാജാനമ് മാനുഷമ് ശ്രാഹു യരവയത്വ
സ മയത്ാ മമ
ത
യസയ ത്രാ൭ര
മ
ത സഹിത്മ് ശ്വുത്തമ് ആഹുര് അമാനുഷമ് ൪
യകകയ യ് ത ച മയി ത്ു ത്വയി ചാ൭രണയമ് ആശ്രിയത്
ത്ിവമ് ആരയ കയത്ാ രാജാ യായജൂകഃ സത്ാമ് മത്ഃ ൫
ര ത മായശ്ത് രവത്ി സഹ സീയത് സ ലക്ഷ്യണ
മ
നിശ്ഷ്ാമ്
ത്ുഃക യരാകാ൭രി രൂത് ്ുത രാജാ ശ്ത്ിത്ിവ മ൭രയകാത്് ൬
ഉത്തിഷ്ട രുരുഷ വയാശ്ക ശ്കിയത്ാമ് ഉത്കമ് രിത്ുഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
അഹമ് ചാ൭യമ് ച രശ്ത്ുക്ഃന രൂരവമ് ഏവ ശ്കുയത്ാത്കൗ ൭
ശ്രിയയണ കലു ത്ത്തമ് ഹി രിശ്ത്ു യലായകഷു രാകവ
അക്ഷയ്യമ് രവത്ീത്ി ആഹുര് രവാമ് വശ്ചവ രിത്ുഃ
ശ്രിയഃ ൮
ത ത്രയനപ്
ത്വാ യമവ യരാചമ് ്വ
ു:സ
ശ
ത്വയയ്യവ സക്താമ് അനിവര്ത്യ രുത്തിമ്
ത യരാക രുക്:ണ
ത്വയാ വിഹീന ്വ
മ ന് അ്മ
ത ിത്: രിത്ാ യത് ൯
ത്വമ് സമ്്ര
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഏയകാത്തര
രത്ത്മ സ്സര:ര
തവയുത്തര് ശതതമ സ്സര്:ക
ത്ാമ് ശ്രുത്വാ കരുണാമ് വാചമ് രിത്ുര് മരണ സമ്ഹിത്ാമ്
രാകയവാ രരയത് യനാക്താമ് രരൂവ കത് യചത്നഃ ൧
ത്മ് ത്ു വശ്ജ മിയവാ ശ്ത്സുഷ്ടമ് ആഹയവ ത്ാനവാ൭രിണാ
ത ൨
വാകവശ്ജമ് രരയത് യനാക്തമ് അമയനാേമ് രരമ്രഃ
പ
ശ്രശ്കുഹയ രാഹൂ രായമാ വവ രുഷ്ിത്ാ൭യശ്കാ
യത്ാ
ശ്ത്ുമഃ
ത ാ രുവി രരാത് ഹ ൩
വയന രരരുനാ ശ്കുത്ത ്ത്
ത്ത്ാ നിരത്ിത്മ് രാമമ് ജകത്യാമ് ജകത്ീ രത്ിമ്
ത ഇവ കുമ്രമ്
ജ
കൂല കാത് രരിശ്രാന്തമ് ശ്രസുപ്മ്
൪
ശ്രാത്ര യ് ത മയഹഷവാസമ് സരവത്ഃ യരാക കരിത്മ്
ശ
രുത്ന്തഃ സഹ വവയത്ഹയാ സിഷിചുഃ സലിയലന വവ ൫
സ ത്ു സമ്ോമ് രുന രര്
ല ത്വാ യനശ്ത്ാരയാമ് അശ്സമ്
ഉശ്ത്സുജന്
ഉരാശ്കാമത് കാകുത്സഃത ശ്കുരണമ് രഹു രാഷിത്ുമ് ൬
സ രാമ: സവര ര കത്മ് ശ്രുത്വാ രിത്രമ് ശ്രുത്ിവീ രത്ിമ്
ഉവാച രരത്മ് വാകയമ് ത്രാ൭ത്മാ
ത്ര മ സമ്ഹിത്മ് ൭
മ
കിമ് കരിഷയാമി അയയാത്യായാമ് ത്ായത് ത്ിഷ്ടാമ് കത്ിമ്
കയത്
ക: ത്ാമ് രാജവരാ൭ത്ീനാമ് അയയാത്യാമ് രാലയിഷയത്ി ൮
കിമ് നു ത്സയ മയാ കാരയമ് ത്ുരായത്ന
മഹാത്മന:
ജ
യയാ ശ്മുയത്ാ മമ യരായകന ന മയാ ചാ൭രി സശ്മ്്ുര ത്ഃ ൯
അയഹാ രരത് സിത്താ൭യരാത യയന രാജാ ത്വയാ൭നക
Page 302 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
ന ച സയരവഷു യശ്രത് ശ്കുയത്യഷു സശ്ത്ുര ത്ഃ
രശ്ത്ുയക്ന
൧0
പ
നിശ്ഷ്ത്ാനാമ്
അയനകാ൭ശ്കാ0 നയരയശ്ന്തണ വിനാ
ശ്കുത്ാമ്
നിശ്വുത്ത വന വായസാ൭രി ന അയയാത്യാമ് കന്തുമ്
ഉത്സയഹ ൧൧
ത
സമാപ് ത വന വാസമ് മാമ് അയയാത്യായാമ് രരമ്ര
ത യത് യലാകാ൭ന്തരമ് കയത്
യകാ നു രാസിഷയത്ി രുന ്ാ
൧൨
രുരാ യശ്രക്ഷയ സുശ്വുത്തമ് മാമ് രിത്ാ യാനയാ൭൭ഹ
സാന്തവയന്
വാകയാനി ത്ാനി യശ്രാഷയാമി കുത്ഃ കര ണ സുകാ
നയ൭ഹമ് ൧൩
ഏവമ് ഉക്തവാ സ രരത്മ് രാരയാമ് അയരയത്യ രാകവഃ
ത ഃത രൂര ണ ചശ്ന്ത നിരാ൭൭നനാമ് ൧൪
ഉവാച യരാക സമ്പ്
സീയത് ശ്മുത് യ് ത രവരുരഃ രിശ്ത്ാ ഹീയനാ൭സി
മ
ലക്ഷ്ണ
രരയത്ാ ത്ുഃകമ് ആചയഷ്ട സവരത്മ്
ശ്രുത്ിവീ രത്ിമ് ൧൫
ര
ത്യത്ാ രഹു കുണമ് യത്ഷാമ് രായഷ്ാപ യനയശ്ത്
ഷവ൭ജായത്
ത്ത്ാ ശ്രുവത്ി കാകുയ് ത കുമാരാണാമ് യരസവിനാമ് ൧൬
ത്ത് യ് ത ശ്രാത്ര സ്സയരവ ശ്രുരമ് ആരവാസയ രാകവമ്
അശ്രുവന് ജകത്ീ രരു:ത ശ്കിയത്ാമ് ഉത്കമ് രിത്ു: ൧൭
സാ സീത്ാ രവരുരമ് ശ്രുത്വാ സവര ര യലാക കത്മ് ശ്നുരമ്
യനശ്ത്ാരയാമ് അശ്രു രൂരാരയാമ്
അരകന് ഈക്ഷിത്ുമ്
ണ
രത്ിമ് ൧൮
സാന്തവയിത്വാ ത്ു ത്ാമ് രായമാ രുത്ന്തീമ്
ജനകാ൭൭ത്മജാമ്
മ
ഉവാച ലക്ഷ്ണമ്
ത്ശ്ത് ത്ുഃകിയത്ാ ത്ുഃകിത്മ് വചഃ ൧൯
ര
ആനയ ഇമ്ുത്ി
രിണയാകമ് ചീരമ് ആഹര യചാത്തരമ്
ജല ശ്കിയാ൭രമ്
ത ത്ാത് സയ കമിഷയാമി മഹാത്മനഃ ൨0
ത ശ്ത്വജത്ു ത്വമ് ഏനാമ് അരിയത്ാ ശ്വജ
സീത്ാ രുര്ാ
അഹമ് രശ്ചാത്് കമിഷയാമി കത്ി: യഹയഷാ സുത്ാരുണാ
൨൧
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്യത്ാ നിത്യ അനുക: യത്ഷാമ് വിത്ിത്ാത്മാ മഹാമത്ിഃ
ശ്മുത്ു രാന്ത
ശ്ച രാന്ത ശ്ച രായമ ച ശ്ത്ുട രക്തിമാന്
ത
൨൨
സുമശ്ന്ത: വത്: ശ്നുര സുവത്ഃ സാരമ്
ത ആരവാസയ
രാകവമ്
അവാത്ാരയത്് ആലമ്പയ നത്ീമ് മന്താകിനീമ് രിവാമ് ൨൩
യത് സുത്ീരാമ്
ത ത്ത്ഃ ശ്കുശ്ച്ചാത്് ഉരാകമയ യരസവിനഃ
പ
നത്ീമ് മന്താകിനീമ് രമയാമ് സത്ാ രുഷ്ിത്
കാനനാമ് ൨൪
രീശ്ക യശ്സാത്സമ് ആസാത്യ ത്ീരമ്
ത രിവമ് അകരമമ്
ത
സിഷിചു: ത്ു ഉത്കമ് രായേ ത്ശ്ത് ഏത്ത്് യത് രവത്വിത്ി
൨൫
ശ്രശ്കുഹയ ച മഹീരായലാ ജല രൂരിത്മ് അഞ്ല
ജ ിമ്
ത്ിരമ് യാമയാമ് അരിമുയകാ രുത്ന് വചനമ് അശ്രവീത്് ൨൬
ഏത്ത്് യത് രാജ രാരൂല
ത വിമലമ് യത്ായമ് അക്ഷയമ്
രിശ്ത്ു യലാക കത് സയാ൭ത്യ മത്തത്തമ് ഉരത്ിഷ്ടത്ു ൨൭
ത്യത്ാ മന്താകിനീ ത്ീരാത്് ശ്രത്യുത്തീരയ സ രാകവഃ
രിത്ു ശ്ചകാര യത്ജസവീ നിവാരമ് ശ്രാശ്ത്ുരിഃ സഹ ൨൮
ര
ത ര
ഐമ്ുത്മ്
രത്രീ മിശ്രമ് രിണയാകമ് ത്ര പ സമ്്യ
നയസയ രാമഃ സുത്ുഃകാ൭൭യരാത രുത്ന് വചനമ് അശ്രവീത്്
൨൯
ഇത്മ് രുമ്ക്ഷവ മഹാരാജ ശ്രീയത്ാ യത്് അരനാ വയമ്
ത യ
യത്് അന്നഃ രുരുയഷാ രവത്ി ത്ത്് അന്നാ ്സ
യത്വത്ാഃ ൩0
ത
ത്ത് യ്വ
നവ മായരണ
ശ്രത്യുത്തീരയ നത്ീ ത്ടാത്്
ര
ആരുയരാഹ നര വയായശ്കാ രമയ സാനുമ് മഹീത്രമ് ൩൧
ത്ത്ഃ രര ണ കുടീ ത്വാരമ് ആസാത്യ ജകത്ീ രത്ിഃ
മ
രരിജശ്കാഹ രാഹുരയാമ് ഉരൗ രരത് ലക്ഷ്ണൗ
൩൨
ത
യത്ഷാമ് ത്ു രുത്ത്ാമ് രപ്ാത്്
ശ്രത്ിശ്രുയത്ാ
ര ൭രവത്്
കിരൗ
ശ്രാശ്ത്ൂണാമ് സഹ വവയത്ഹയാ സിമ്ഹാനാമ് ഇവ
നരത്ാമ്
൩൩
ത
മഹാ രലാനാമ് രുത്ത്ാമ് കുരവത്ാമ് ഉത്കമ് രിത്ു:
ത ശ്ത്്ാ
ത രരത് വസനികാഃ ൩൪
വിോയ ത്ുമുലമ് രപ്മ്
ര
അശ്രുവമ് ശ്ചാ൭രി രായമണ രരത്ഃ സമ്യത്ാ
ശ്ത്ുവമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യത്ഷാമ് ഏവ മഹാന് രപ്ഃത യരാചത്ാമ് രിത്രമ് ശ്മുത്മ്
൩൫
അത് വാസാന് രരിത്യജയ ത്മ് സയരവ൭രിമുകാഃ സവനമ്
ത നമ് ശ്രത്ാവിത്ാഃ
അ യരയക മനയസാ ജക്ുമ രയത്ാ ്ാ
൩൬
ഹവയര൭യനയ കവജര൭യനയ രവത്ര൭യനയ
ര
സവലശ്മ്ുവത്ഃ
ത
സുകുമാരാ ്വ
ത് വാ൭യനയ രത്ിപ യരവ നരാ യയുഃ ൩൭
അചിര യശ്രാഷിത്മ് രാമമ് ചിര വിയശ്രാഷിത്മ് യത്ാ
ശ്ത്ഷ്ടു കായമാ ജനഃ സയരവാ ജകാമ സഹസാ൭൭ശ്രമമ് ൩൮
ശ്രാശ്ത്ൂണാമ് ത്വരിത്ാ ്ശ്ത ത് ശ്ത്ഷ്ടു കാമാഃ സമാകമമ്
യയു രഹു
വിവത് രയാവനഃ കുര യനമി സവനാ൭൭കുവലഃ
പ
൩൯
സാ രൂമി രഹുരി
രയാവനഃ കുര യനമി സമാഹത്ാ
പ
ത ത്യൗര് ഇവാ൭ശ്ര സമാകയമ ൪0
മുയമാച ത്ുമുലമ് രപ്മ്
യത്ന വിശ്ത്ാസിത്ാ നാകാഃ കയരണു രരിവാരിത്ാഃ
ആവാസയയന്താ കയന്തന ജക്ുമ ര് അനയത്വനമ് ത്ത്ഃ ൪൧
വരാഹ ശ്വുക സമ്ാര ശ്ച മഹിഷാഃ സര്ക്ഷ വാനരാഃ
വയാശ്ക യകാകര ണ കവയാ വിയശ്ത്ഷുഃ ശ്രുഷവത്ഃ സഹ
൪൨
ര
സ കാരണ്ടവാഃ പ്ലവാഃ
രത്ാമ്സാഹവാ
നത്യൂഹാ ഹമ്ാഃ
ര കിലാഃ ശ്കൗമ്ാച വിസമ്ോ യരജിയര
ത്ത്ാ രുയമ്്ാ
ത്ിരഃ ൪൩
ത വിശ്ത്വ്:ത ആകാരമ് രക്ഷിരിര് ശ്വുത്മ്
യത്ന രയപ്ന
മനുവഷയ: ആശ്വുത്ാ രൂമി: ഉരയമ് ശ്രരരൗ ത്ത്ാ ൪൪
ത ് രുരുഷ വയാശ്കമ് യരസവിന മ൭രിമ്മമ്
ത
ത്ത് ്മ
ത ിയല
ട
ആസീനമ് ്മ്
രാമമ് ത്ത്ര ശ സഹസാ ജന: ൪൫
ത മ൭രി
വികര്ഹമാണ: വകയകയീമ് സഹിയത്ാ മമ്രാ
അരികമയ ജയനാ രാമമ് രാഷ് പ രൂര ണ മുയകാ൭രവത്് ൪൬
ത്ാന് നരാന് രാഷ് പ രൂരാ൭ക്ഷാന്
സമീക്ഷയാ൭ത്
ണ
സുത്ുഃകിത്ാന്
രരയഷവജത് ത്രേഃ
രിശ്ത്ുവന് മാശ്ത്ുവ ച്ച സഃ ൪൭
മ
സ ത്ശ്ത് കാമ്ശ്ചിത്് രരിഷസവയജ നരാന്
നരാ ശ്ച യകചി ത്തു ത്മ് അരയവാത്യന്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ചകാര സരവാന് സ വയസയ രാന്തവാന്
യത്ാ൭ര്ഹമ് ആസാത്യ ത്ത്ാ ശ്നുരാ ത്മജഃ ൪൮
ത്ത്ഃ സ യത്ഷാമ് രുത്ത്ാമ് മഹാത്മനാമ്
രുവമ് ച കമ് ചാ൭നുനിനാത്യന് സവനഃ
ത
കുഹാ കിരീണാമ് ച ത്ിര ശ്ച സമ്ത്മ്
ശ്മുത്മ് ര യകാഷ ശ്രത്ിമ: ശ്രരുശ്രുയവ ൪൯
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ത്വയുത്തര
രത്ത്മ സ്സര:ര
പ്തയുത്തര് ശതതമ സ്സര്:ക
വസിഷ്ടഃ രുരത്ഃ ശ്കുത്വാ ത്ാരാന് ത്രരത് സയ ച
അരിചശ്കാമ ത്മ് യത്രമ് രാമ ത്രന
ശ ത്ര്ഷിത്ഃ ൧
രാജ രത്്നയ ശ്ച കച്ചയന്തയാ മന്തമ് മന്താകിനീമ് ശ്രത്ി
മ
ത്ശ്ത്ുരു ്ശ്ത ത് ത്ത്് ത്ീരമ്
യസവിത്മ് ൨
ത രാമ ലക്ഷ്ണ
കൗസലയാ രാഷ് പ രൂയരന
ണ മുയകന രരിരുഷയത്ാ
സുമിശ്ത്ാമ് അശ്രവീ ത്തീനാ യാ ശ്ചാ൭നയാ രാജ
യയാഷിത്ഃ ൩
ഇത്മ് യത്ഷാമ് അനാത്ാനാമ് േിഷ്ടമ് അേിഷ്ട
കരണാമ്
മ
വയന ശ്രാക്കലനമ് ത്ീരമ്
ത യയ യത് നിരവിഷയീ ശ്കുത്ാഃ ൪
ഇത്ഃ സുമിയശ്ത് രുശ്ത് യ് ത സത്ാ ജലമ് അത്ശ്ന്തിത്ഃ
സവയമ് ഹരത്ി സൗമിശ്ത്ി രമ
മ രുശ്ത് സയ കാരണാത്് ൫
ജകനയ മ൭രി യത് രുശ്ത്: ശ്കുത്വാന് ന ത്ു കര്ഹിത്:
ശ്രാത്ു രയത്൭ര ത സഹിത്മ് സരവമ് ത് ത്വിഹിത്മ് കുവണഃ
൬
അത്യ അയ മ൭രി യത് രുശ്ത്: യേരാനാമ് അ ത്യത്ാചിത്:
ച
നീചാ൭നര ത സമാചാരമ് സജ്ജമ് കര മ ശ്രമുമ്ത്ു
൭
ത്ക്ഷിണാ൭യശ്കഷു ത്യരഷു
സാ ത്ത്ര ശ മഹീ ത്യല
പ
ത ് ആയത് യലാചനാ ൮
രിത്ു: ഇങ്കുത്ി രിണയാകമ് നയ്മ
ത ് രായമണ വീക്ഷയ സാ
ത്മ് രൂമൗ രിത്ു: ആയരന
ത നയ്മ
ഉവാച യത്വീ കൗസലയാ സരവാ ത്രരത് ശ്്ിത യഃ ൯
ഇത്മ് ഇക്ഷവാകു നാത് സയ രാകവ സയ മഹാത്മനഃ
രാകയവണ രിത്ു രത്തമ്
രരയത് ഏത്ത്് യത്ാ വിത്ി ൧0
ത
ത്സയ യത്വ സമാന സയ രാരിവ
സയ മഹാത്മനഃ
ത
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ന ഏത്ത്് ഔരയികമ് മയനയ രുക്ത യരാക സയ യരാജനമ്
൧൧
ചത്ുരന്താമ് മഹീമ് രുക്തവാ മയഹശ്ന്ത സശ്ത്ുയരാ വിരുഃ
കത്മ് ഇങ്കുത്ി രിണയാകമ് സ രുയമ്ക്ത വസുത്ാ൭ത്ിരഃ
൧൨
ച
അയത്ാ ത്ുഃകത്രമ് യലായക ന കിമ്ിത്്
ശ്രത്ിരാത്ി മാ
യശ്ത് രാമഃ രിത്ു രത്യാത്്
ഇങ്കുത്ീ യക്ഷാത്മ്
ത
രുത്തിമാന് ൧൩
രായമ യണങ്കുത്ി രിണയാകമ് രിത്ുര് ത്ത്തമ് സമീക്ഷയ യമ
പ ടത്ി സഹശ്സത്ാ ൧൪
കത്മ് ത്ുഃയകന ശ്ഹുത്യമ് ന യ്ാ
ശ്രുത്ി ്ുത കലവിയമ് സത്യാ ലൗകികീ ശ്രത്ിരാത്ി മാ
ത യ യത്വത്ാ:
യത്൭ന്ന: രുരുയഷാ രവത്ി ത്ത്൭ന്നാ ്സ
൧൫
ത ജക്ുമ : ആരവാസയ ത്ാമ്
ഏവമ് ആരാമ്
ത സരത്്നയ ്ാ
ത്ത്ാ
ത്ശ്ത്ുരു ശ്ചാ൭൭ശ്രയമ രാമമ് സവരാര ച്ചയുത്മ് ഇവാ൭മരമ്
൧൬
സരവ യരാവകഃ രരിത്യക്തമ് രാമ സയശ്മ്പക്ഷയ മാത്രഃ
ആരാത മുമുചുര൭ശ്രൂണി സസവരമ് യരാക കരിത്ാഃ
൧൭
ശ
ത്ാസാമ് രാമഃ സമുത്തായ ജശ്കാഹ ചരണാന് രുരാന്
ര
മാശ്ത്ൂണാമ് മനുജ വയാശ്കഃ സരവാസാമ് സത്യ സമ്രഃ
൧൮
പ
ര
ത്ാഃ രാണിരിഃ സുക ്വ
ര ശ ശ്രുത്ു
അമ്ുളി
ത്വലഃ
മ
രുവരഃ
ശ്രമമാരൂജ രജഃ ശ്രുഷ്ടാ ശ്ത്ാമസയാ൭൭യത്യലാചനാഃ ൧൯
സൗമിശ്ത്ി ര൭രി ത്ാഃ സരവാ മാശ്ത്ൂ: സയശ്മ്പക്ഷയ
ത്ുഃകിത്ഃ
അരയവാത്യത്ാ൭൭സക്തമ് രവന രാമാ ത്൭നന്തരമ് ൨0
യത്ാ രായമ ത്ത്ാ ത്്ിമ ന് സരവാ വശ്വുത്ിയര ശ്്ിത യഃ
മ
ശ്വുത്തിമ് ത്രരത്ാ ജ്ജായത് ലക്ഷ്യണ
രുര ലക്ഷയണ
൨൧
ത സാമ് ഉരസശ്മ്ുഹയ
ര
സീത്ാ൭രി ചരണാമ് ്ാ
ത്ുഃകിത്ാ
രവശ്രൂണാമ് അശ്രു രൂരാ൭ക്ഷീ
സാ രരൂവാ൭ശ്കത്ഃ
ണ
്ിത ത്ാ ൨൨
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ത്ാമ് രരിഷവജയ ത്ുഃകാ൭൭രാമ്
ത മാത്ാ ത്ുഹിത്രമ് യത്ാ
വന വാസ ശ്കുരാമ് ത്ീനാമ് കൗസലയാ വാകയമ് അശ്രവീത്്
൨൩
വിയത്ഹ രാജ സയ സുത്ാ ്ുന ഷാ ത്രരത് സയ ച
രാമ രത്ീന കത്മ് ത്ുഃകമ് സശ്മ്പാപ്ാത നിരയന
വയന ൨൪
ജ
ത മ്
ത രരിേിഷ്ടമ് ഇയവാത്ല
രത്മമ് ആത്ര സമ്പ്
പ മ്
ത ് േിഷ്ടമ് ചശ്ന്തമ്
കാഞ്ചനമ് രജസാ ത്വ്മ
ഇവാ൭മ്പുവത്ഃ ൨൫
മുകമ് യത് യശ്രക്ഷയ മാമ് യരായകാ ത്ഹ ത്യ൭ക്ിന രിവാ
ശ്രയമ്
ശ്രുരമ് മനസി വവയത്ഹി വയസനാ൭൭രണി സമ്പവഃ ൨൬
ശ്രുവന്തയാമ് ഏവമ് ആരായാമ്
ജനനയാമ് രരത്ാ൭ശ്കജഃ
ത
രാത്ൗ ആസാത്യ ജശ്കാഹ വസിഷ്ട സയ സ രാകവഃ ൨൭
രുയരാഹിത് സയാ൭ക്ിന സമസയ ത്സയ വവ ത്ത്ാ
പ ത് രിശ്ന്ത ഇവാ൭മരാത്ിരഃ
ശ്രുഹ്യ
ശ്രശ്കുഹയ രാത്ൗ സുസശ്മുത്ത യത്ജസഃ
സവഹവ യത്യനാര വിയവര രാകവഃ ൨൮
ത്യത്ാ ജകനയമ് സഹിവത്ഃ സ മശ്ന്തിരിഃ
രുര ശ്രത്ാവന ശ്ച സവഹവ വസനിവകഃ
ജയനന ത്രേ
ത് യമന ത്രവാന്
മ
മ
ത ാ൭ശ്കജമ് ൨൯
ഉയരാരവിയഷ്ടാ രരത് ്ത്
ഉയരാരവിഷ്ട ്ുത ത്ത്ാ സ വീരയവാന്
ത്രസവി യവയഷണ സമീക്ഷയ രാകവമ്
ശ്രിയാ ജവലന്തമ് രരത്ഃ ശ്കുത്ാ൭0ജലി:
യത്ാ മയഹശ്ന്തഃ ശ്രയത്ഃ ശ്രജാരത്ിമ് ൩0
കിമ് ഏഷ വാകയമ് രരയത്ാ൭ത്യ രാകവമ്
ശ്രണമയ സശ്ത്ുര ത്യ ച സാത്ു വക്ഷയത്ി
ഇത്ീവ ത്സയാ൭൭രയ ജന സയ ത്ത്തവയത്ാ
രരൂവ കൗത്ൂഹലമ് ഉത്തമമ് ത്ത്ാ ൩൧
മ
സ രാകവഃ സത്യ ശ്ത്ുത്ി ശ്ച ലക്ഷ്യണാ
മഹാനു രായവാ രരത് ശ്ച ത്ാരികഃ
മ
ശ്വുത്ാഃ സുശ്ഹുത്ിപ ശ്ച വിയരജു ര൭ത്വയര
ന ഃ ൩൨
യത്ാ സത്വസയഃ സഹിത്ാ: ശ്ത്യയാ൭ക്യ
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ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ശ്ത്യുത്തര
രത്ത്മ സ്സര:ര
ചതുര്ുത്തര് ശതതമ സ്സര്:ക
ത്മ് ത്ു രാമഃ സമാോയ ശ്രാത്രമ് കുരു വത്സലമ്
മ
ലക്ഷ്യണന
സഹ ശ്രാശ്ത്ാ ശ്രഷ്ടുമ് സമുരചശ്കയമ ൧
കിമ് ഏത്ത്് ഇയച്ചയമ് അഹമ് യശ്രാത്ുമ് ശ്രവയാശ്ഹുത്മ്
ത്വയാ
മ ത്് ത്വമ് ആകയത്ാ യത്രമ് ഇമമ് ചീര ജടാ൭ജിനീ ൨
യ്ാ
ണ
കിമ് നിമിത്തമ് ഇമമ് യത്രമ് ശ്കുഷ്ാ൭ജിന
ജടാ ത്രഃ
ഹിത്വാ രാജയമ് ശ്രവിഷ്ട സ്ത്വമ് ത്ത്് സരവമ് വക്തുമ്
അര്ഹസി ൩
ഇത്യുക്തഃ യകകയീ രുശ്ത്ഃ കാകുയത്സന
ത മഹാത്മനാ
ശ്രശ്കുഹയ രലവ ത്ൂപ യഃ ശ്രാഞ്ല
ജ ി രവാകയമ് അശ്രവീത്്
൪
ര
ആരയമ് ത്ാത്ഃ രരിത്യജയ ശ്കുത്വാ കര മ സുത്ുഷ്രമ്
കത്ഃ സവരമ്
ര മഹാ രാഹുഃ രുശ്ത് യരാകാ൭രി രീടിത്ഃ ൫
ത
ശ്്ിത യാ നിയുക്തഃ വകയകയ്യാ മമ മാശ്ത്ാ രരമ്ര
ചകാര സുമഹത്് രാരമ് ഇത്മ് ആത്മയയരാ ഹരമ് ൬
സാ രാജയ രലമ് അശ്രാരയ വിത്വാ യരാക കരിത്ാ
ശ
രത്ിഷയത്ി മഹാ യകായര നിരയയ ജനനീ മമ ൭
ത്സയ യമ ത്ാസ രൂത്സയ ശ്രസാത്മ് കരുമ്
ത അര്ഹസി
ച
അരിഷിമ്സവ
ചാ൭വത്യവ രായജയന മകവാന് ഇവ ൮
ഇമാഃ ശ്രശ്കുത്യഃ സരവാ വിത്വാ മാത്ര ശ്ച യാഃ
ത ശ്രസാത്മ് കരുമ്
ത്വത്് സകാരമ് അനുശ്രാപ്ാഃ
ത
അര്ഹസി ൯
ത്ത്ാ൭നുരൂരവയാ യുക്തമ് ച യുക്തമ് ചാ൭൭ത്മനി മാനത്
ന
രാജയമ് ശ്രാപ്ുഹി
ത്യരണ
സകാമാന് സുശ്ഹുത്ഃ കുരു ൧0
മ
രവത്ു അവിത്വാ രൂമിഃ സമശ്കാ രത്ിനാ ത്വയാ
രരിനാ വിമയല യനവ രാരത്ീ രജനീ യത്ാ ൧൧
ഏരി ശ്ച സചിവവഃ സാരമ്
ത രിരസാ യാചിയത്ാ മയാ
ശ്രാത്ുഃ രിഷയ സയ ത്ാസ സയ ശ്രസാത്മ് കരുമ്
ത
അര്ഹസി ൧൨
ത്ത്് ഇത്മ് രാരവത്മ് രിശ്ത്യമ് സരവമ് ശ്രശ്കുത്ി മണ്ടലമ്
രൂജിത്മ് രുരുഷ വയാശ്ക നാ൭ത്ിശ്കമിത്ുമ് അര്ഹസി ൧൩
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഏവമ് ഉക്തവാ മഹാ രാഹുഃ സരാഷ്ഃപ യകകയീ സുത്ഃ
രാമ സയ രിരസാ രാത്ൗ ജശ്കാഹ രരത്ഃ രുനഃ ൧൪
ത്മ് മത്തമ് ഇവ മാത്ങ്കമ് നിേവസന്തമ് രുനഃ രുനഃ
ശ്രാത്രമ് രരത്മ് രാമഃ രരിഷവജയ ഇത്മ് അശ്രവീത്് ൧൫
കുലീനഃ സത്തവ സമ്പന്ന: യത്ജസവീ ചരിത് ശ്വത്ഃ
രാജയ യഹയത്ാഃ കത്മ് രാരമ് ആചയരത്് ത്വ ത്വിയത്ാ ജനഃ
൧൬
മ അരയ൭രി സൂത്ന
ന യത്ാഷമ് ത്വയി രരയാമി സൂക്ഷ്മ്
ന ചാ൭രി ജനനീമ് രാലയാ ത്തവമ് വികര്ഹിത്ുമ് അര്ഹസി
൧൭
കാമകായരാ മഹാ ശ്രാേ കുരൂണാമ് സരവത്ാ൭നക
ഉരരയന്നഷു ത്ായരഷു രുയശ്ത്ഷു ച വിത്ീയയത് ൧൮
വയ മ൭സയ യത്ാ യലായക സമ്കയാത്ാ സ്സൗമയ സാത്ുരി:
രാരയാ: രുശ്ത്ാ ശ്ച രിഷയാ ശ്ച ത്വ മ൭നുോത്ു മര്ഹസി
൧൯
ണ
വയന വാ ചീര വസനമ് സൗമയ ശ്കിഷ്ാ൭ജിനാമ്പരമ്
രായജയ വാ൭രി മഹാരായജാ മാമ് വാസയിത്ു മീരവര: ൨0
യാവത്് രിത്രി ത്രയേ
കൗരവമ് യലാക സശ്ത്ുര ത്മ്
മ
ത്ാവ ത്തരശ്രുത്ാമ്
യശ്രഷ്ട ജനനയാമ് അരി കൗരവമ് ൨൧
മ
ഏത്ാരയാമ് ത്ര മ രീലാരയാമ് വനമ് കയച്ചത്ി രാകവ
മാത്ാ രിശ്ത്ുരയാമ് ഉയക്താ൭ഹമ് കത്മ് അനയത്് സമാചയര
൨൨
ത
ത്വയാ രാജയമ് അയയാത്യായാമ് ശ്രാപ്വയമ്
യലാക
സശ്ത്ുര ത്മ്
ത യമ് ത്ണ്ടകാ൭രയണയ മയാ വല്ല
ര വാസസാ ൨൩
വ്വ
ഏവമ് ശ്കുത്വാ മഹാ രായജാ വിരാകമ് യലാക സന്നിത്ൗ
വയാത്ിരയ ച മഹാ യത്ജാ ത്ിവമ് ത്രരയത്ാ കത്ഃ ൨൪
ത
സ ച ശ്രമാണമ് ത്രാ൭൭ത്മാ
രാജാ യലാക കുരു ്വ
മ
രിശ്ത്ാ ത്ത്തമ് യത്ാ രാകമ് ഉരയരാക്തുമ് ത്വമ് അര്ഹസി
൨൫
ചത്ുരര
ത സമാഃ സൗമയ ത്ണ്ടകാ൭രണയമ് ആശ്രിത്ഃ
ഉരയരായക്ഷയ ത്വ൭ഹമ് ത്ത്തമ് രാകമ് രിശ്ത്ാ മഹാത്മനാ
൨൬
യ ത്ശ്രവീന് മാമ് നര യലാക സശ്ത്ുര ത്ഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
രിത്ാ മഹാത്മാ വിരുത്ാ൭ത്ിയരാരമഃ
ത് യത്വ മയനയ രരമാത്മയനാ ഹിത്മ്
ന സരവ യലായകരവര രാവമ് അരയ൭ഹമ് ൨൭
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ചത്ുരുത്തര
രത്ത്മ സ്സര:ര
ച
രയമ്ാത്തര്
ശതതമ സ്സര്:ക
ത്ത്ഃ രുരുഷ സിമ്ഹാനാമ് ശ്വുത്ാനാമ് വത്ഃ സുശ്ഹു
ത്വ
ണഃ
ര
യരാചത്ാമ് ഏവ രജനീ ത്ുഃയകന വയത്യവരത്
ത ൧
രജനയാമ് സുശ്രരാത്ായാമ് ശ്രാത്ര യ് ത സുശ്ഹു ശ്ത്വുത്ാഃ
മന്താകിനയാമ് ഹുത്മ് ജരയമ് ശ്കുത്വാ രാമമ് ഉരാകമന് ൨
ച
ത്ൂഷ്ീണ മ് യത് സമുരാസീനാ ന കശ്ചിത്് കിമ്ിത്്
അശ്രവീത്്
രരത് ്ുത സുശ്ഹു േയത്യ രാമമ് വചനമ് അശ്രവീത്് ൩
സാമ്ത്വിത്ാ മാമികാ മാത്ാ ത്ത്തമ് രാജയമ് ഇത്മ് മമ
ത് ത്തത്ാമി ത്വവ വാ൭ഹമ് രുമ്ക്ഷവ രാജയമ് അകണ്ടകമ്
൪
മഹത്ാ ഇവ അമ്പു യവയകന രിന്നഃ യസത്ുര് ജലാകയമ
ത്ുരാവാരമ് ത്വ ത്൭യനയന രാജയ കണ്ടമ് ഇത്മ് മഹത്് ൫
കത്ിമ് കര ഇവാ൭രവ സയ ത്ാര്ക്ഷയ യസയവ രത്ശ്ത്ിണഃ
അനുകന്തുമ് ന രക്തി യര മ കത്ിമ് ത്വ മഹീരയത് ൬
ത യ യഃ രവര രുരജീവയയത്
സുജീവമ് നിത്യര ്സ
രാമ യത്ന ത്ു ത്ുരീവമ്
യഃ രരാന് ഉരജീവത്ി ൭
ജ
യത്ാ ത്ു യരാരിയത്ാ ശ്വുക്ഷഃ രുരുയഷണ വിവരിത്ഃ
ത
ര ന്താ മഹാ
ശ്ഹസവയകണ ത്ുരാ൭൭യരായഹാ രൂട ്യ
ശ്ത്ുമഃ ൮
പ
സ യത്ാ രുഷ്ിയത്ാ
രൂത്വാ രലാനി ന വിത്രയയത്്
ശ
സ ത്ാമ് നാ൭നുരയവത്് ശ്രീത്ിമ് യസയ യഹയത്ാഃ
ശ്രയരാരിത്ഃ ൯
ഏയഷാരമാ മഹാരായഹാ ത്വമ് അരമ്
ത യവത്തുമ്
അര്ഹസി
മ ന് രുഷയരാ രരാത ശ്രുത്യാന് ന രാത്ി
യത്ി ത്വമ് അ്ാ
ഹി ൧0
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യശ്രണയ സ്ത്വാമ് മഹാ രാജ രരയന്തു അശ്കയാ ശ്ച
സരവരഃ
ത ഇവാ൭൭ത്ിത്യമ് രായജയ ്ിത ത്മ് അരിമ്മമ്
ത
ശ്രത്രമ്മ്
൧൧
ത്വാ൭നുയായന കാകു് ത മത്താ നരന്തു
കുഞ്ര
ത
ജ ാഃ
അന്ത : രുര കത്ാ നായരയാ നന്തന്തു സുസമാഹിത്ാഃ ൧൨
ത്സയ സാത്ു ഇത്ി അമനയന്ത നാകരാ വിവിത്ാ ജനാഃ
രരത് സയ വചഃ ശ്രുത്വാ രാമമ് ശ്രത്യ൭നുയാചത്ഃ ൧൩
ത്മ് ഏവമ് ത്ുഃകിത്മ് യശ്രക്ഷയ വിലരന്തമ് യരസവിനമ്
രാമഃ ശ്കുത്ാ൭൭ത്മാ രരത്മ് സമാരവാസയത്് ആത്മവാന് ൧൪
നാ൭൭ത്മനഃ കാമ കായരാ൭്ിത രുരുയഷാ൭യമ് അനീരവരഃ
ഇത് ശ്ച ഇത്രത്: ച ഏനമ് ശ്കുത്ാന്തഃ രരികര്ഷത്ി ൧൫
സയരവ ക്ഷയാന്താ നിചയാഃ രത്നാ൭ന്താഃ സമുശ്ച്ചയാഃ
സയമയാകാ വിശ്രയയാകാ൭ന്താ മരണാ൭ന്തമ് ച ജീവിത്മ്
൧൬
യത്ാ രലാനാമ് രകവാനാമ് നാ൭നയശ്ത് രത്നാത്് രയമ്
ഏവമ് നര സയ ജാത് സയ നാ൭നയശ്ത് മരണാത്് രയമ് ൧൭
യത്ാ൭കാരമ് ശ്ത്ുട ്ൂത ണമ് ജീരമ്
ണ രൂത്വാ൭വസീത്ത്ി
ത്വത്വ സീത്ന്തി നരാ ജരാ ശ്മുത്യു വരമ് കത്ാഃ ൧൮
അയത്യത്ി രജനീ യാ ത്ു സാ ന ശ്രത്ി നിവരയത്
ത
യായത്യവ യമുനാ രൂരാണ സമുശ്ത്മ് ഉത്കാ൭൭കുലമ് ൧൯
അയഹാ രാശ്ത്ാണി കച്ചന്തി സയരവഷാമ് ശ്രാണിനാമ്
ഇഹ
ആയൂമ്ഷി ക്ഷരയ ന്തയാ൭൭രു ശ്കീയഷ് മ ജലമ് ഇവ
ശ
അമ്വഃ
൨0
ആത്മാനമ് അനുയരാച ത്വമ് കിമ് അനയമ് അനുയരാചസി
ആയു യ് ത ഹീയയത് യസയ ്ിത ത് സയ ച കത് സയ ച ൨൧
സഹ ഏവ ശ്മുത്യുര് ശ്വജത്ി സഹ ശ്മുത്യുര് നിഷീത്ത്ി
കത്വാ സുത്ീരമ്
ര അത്വാനമ് സഹ ശ്മുത്യുര് നിവരയത്
ത
൨൨
ത യരവത്ാ വശ്ചവ
കായശ്ത്ഷു വലയഃ ശ്രാപ്ാഃ
രിയരാരുഹാഃ
ജരയാ രുരുയഷാ ജീരഃണ കിമ് ഹി ശ്കുത്വാ ശ്രരാവയയത്്
൨൩
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ത ിത ഉത്ിത് ആത്ിയത്യ നമ്മ്
ത ിത അ്മ
ത ് ഇയത് രവൗ
നമ്മ്
ആത്മയനാ നാ൭വരുത്യയന്ത മനുഷയാ ജീവിത് ക്ഷയമ്
൨൪
ശ്ഹുഷയമ്ിത രുത്ു മുകമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ നവമ് നവമ്
ഇഹാ൭൭കത്മ്
രുത്ൂനാമ് രരിവയരന
ത ശ്രാണിനാമ് ശ്രാണ സമ്ക്ഷയഃ ൨൫
യത്ാ കാഷ്ടമ് ച കാഷ്ടമ് ച സയമയാത്ാമ് മഹാ൭൭രയവ
ണ
ച ൨൬
സയമത്യ ച വയയരയാത്ാമ് കാലമ് ആസാത്യ കമ്ന
ഏവമ് രാരയാ ശ്ച രുശ്ത്ാ ശ്ച ോത്യ ശ്ച വസൂനി ച
സയമത്യ വയവത്ാവന്തി ശ്ത്ുയവാ ഹി ഏഷാമ് വിനാ രവഃ
൨൭
നാ൭ശ്ത് കശ്ചിത്് യത്ാ രാവമ് ശ്രാണീ സമ൭രിവരയത്
ത
യത്ന ത്്ിമ ന് ന സാമര്ത്യമ്
യശ്രത്സയാ൭സ്ത്യ൭നുയരാചത്ഃ ൨൮
യത്ാ ഹി സാരമ്
ത കച്ചന്തമ് ശ്രൂയാത്് കശ്ചിത്് രത്ി
്ിത ത്ഃ
അഹമ് അരി ആകമിഷയാമി ശ്രുഷ്ടയത്ാ രവത്ാമ് ഇത്ി
൨൯
ഏവമ് രൂവരവ: കയത്ാ മാരഃര രിശ്ത്ു വരത്ാമയഹാ
ശ്ത്ുവഃ
ത്മ് ആരന്നഃ കത്മ് യരായചത്് യസയ നാ൭്ിത വയത്ിശ്കമഃ
൩0
വയസഃ രത്മാന സയ യശ്സാത്യസാ വാ൭നിവരിനഃ
ത
ആത്മാ സുയക നിയയാക്തവയഃ സുക രാജഃ ശ്രജാഃ
ശ്്ുമ ത്ാഃ ൩൧
ത്രാ൭൭ത്മാ
സ രുവരഃ ശ്കുവത്സഃന ശ്കത്ുരി
മ
ശ്ചാ൭൭പ് ത ത്ക്ഷിവണഃ
ത്ൂത് രായരാ കത്ഃ സവരമ്
ര രിത്ാ നഃ ശ്രുത്ിവീ രത്ിഃ ൩൨
ശ്രുത്യാനാമ് രരണാത്് സമയക് ശ്രജാനാമ് രരിരാലനാത്്
അര ത ആത്ാനാ ച്ച ത്യരണ
രിത്ാ ന ശ്്ിത ത്ിവമ് കത്ഃ
മ
൩൩
കരരി
്ുത രുവര രിവഷ്ട: ശ്കത്ുരി ശ്ചാ൭൭പ് ത
മ
ത്ക്ഷിവണഃ
സവരമ്
ര ത്രരത്: ശ്രാപ്:ത രിത്ാ ന: ശ്രുത്ിവീ രത്ി: ൩൪
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഇഷ്ടവാ രഹു വിവത്: യവേ: യരാകാമ് ശ്ചാ൭വാരയ
ര
രുഷ്ലാന്
ഉത്തമമ് ച ആയു: ആസാത്യ സവരത്ഃ
ശ്രുത്ിവീ രത്ിഃ
ര
൩൫
ആയു: ഉത്തമ മാ൭൭സാത്യ യരാകാന൭രി ച രാകവ:
സ ന യരാചയ: രിത്ാ ത്ാത് സവരത്:
ര സശ്ത്ുര ത് സ്സത്ാമ്
൩൬
സ ജീരമ്
ണ മാനുഷമ് യത്ഹമ് രരിത്യജയ രിത്ാ ഹി നഃ
വത്വീമ് രുത്തിമ് അനുശ്രായപ്ാത ശ്രഹ്മയലാക
വിഹാരിണീമ് ൩൭
ത്മ് ത്ു വനവമ് വിത്ഃ കശ്ചിത്് ശ്രാേഃ യരാചിത്ുമ്
അര്ഹത്ി
ത്വ ത്വിയത്ാ യ ത്വിത് ശ്ചാ൭രി ശ്രുത്വാന്
രുത്തിമത്തരഃ ൩൮
ഏയത് രഹു വിത്ാഃ യരാകാ വിലാര രുത്ിയത് ത്ത്ാ
ത സു ത്ീമത്ാ ൩൯
വരനീയാ
ഹി ത്ീയരണ സരവാ൭വ്ാ
ജ
ത രവ മാ യരാചീ: യാത്വാ ചാ൭൭വസ ത്ാമ്
സസവയ്ാ
രുരീമ്
ത്ത്ാ രിശ്ത്ാ നിയുയക്താ൭സി വരിനാ വത്ത്ാമ് വര ൪0
യശ്ത്ാ൭ഹമ് അരി യത്വനവ നിയുക്തഃ രുണയ കരണാ
മ
ത്വശ്ത് വാ൭ഹമ് കരിഷയാമി രിത്ു: ആരയ സയ രാസനമ്
൪൧
ത
ന മയാ രാസനമ് ത്സയ ത്യക്തുമ് നയായ്യമ് അരിമ്മ
ത്ത്് ത്വയാ൭രി സത്ാ മാനയമ് സ വവ രന്തുഃ സ നഃ രിത്ാ
൪൨
ത്ത്വച: രിത്ുയര വാ൭ഹമ് സമ്മത്മ് ത്ര മ ചാരിണ:
കരണാ
രാലയിഷയാമി വന വായസന രാകവ ൪൩
മ
സ നയരണ കുരു വരിനാ
ത്ാരിയകണാ൭ശ്നുരയമ്
ന
മ
ത
രവിത്വയമ് നര വയാശ്ക രരയലാകമ് ജികീഷത്ാ ൪൪
ആത്മാനമ് അനുത്ിഷ്ട ത്വമ് സവരായവന നരര്ഷര
നിരാമയ ത്ു രുരമ് ശ്വുത്തമ് രിത്ു: ത്രരത് സയ ന: ൪൫
ഇയത്യവമ് ഉക്തവാ വചനമ് മഹാത്മാ
രിത്ു രിയത്ര
രരിരാലനാ൭രമ്
ന
ത
യവീയസമ് ശ്രാത്രമ് അരവത്്
ച
ത
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ്രരു രുഹുര
ാത്്
വിരരാമ രാമ: ൪൬
മ
ത
ച
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട രയമ്ാത്തര
രത്ത്മ സ്സര:ര
ഷടുത്തര് ശതതമ സ്സര്:ക
ഏവമ് ഉക്തവാ ത്ു വിരയത് രായമ വചനമ് അരവത്്
ത
ത
ത്യത്ാ മമ്ാകിനീ
ത്ീയര രാമമ് ശ്രശ്കുത്ി വത്സലമ്
ഉവാച രരത് ശ്ചിശ്ത്മ് ത്ാരിയകാ
ത്ാരികമ്
വചഃ ൧
മ
മ
യകാ ഹി സയാത്് ഈശ്ത്ുയരാ യലായക യാശ്ത്ുര സ്ത്വമ്
ത
അരിമ്മ
ന ത്വാമ് ശ്രവയത്യയത്് ത്ുഃകമ് ശ്രീത്ി രവാ ന
ശ്രഹര്ഷയയത്് ൨
സമ്മത് ശ്ചാ൭സി ശ്വുത്താനാമ് ത്ാമ് ശ്ച ശ്രുച്ചസി
ശ
സമ്യാന്
൩
ത ാ ജീവന് യത്ാ അസത്ി ത്ത്ാ സത്ി
യത്ാ ശ്മുത് ്ത്
യ വസയഷ രുത്തി ലാരഃ സയാത്് രരിത്യരയത് യകന സഃ ൪
രരാ രരയോ യശ്ച സയാത്് ത്ത്ാ ത്വമ് മനുജാ൭ത്ിര
സ ഏവമ് വയസനമ് ശ്രാരയ ന വിഷീത്ിത്ുമ് അര്ഹത്ി ൫
ര
അമയരാരമ സത്തവ സ്ത്വമ് മഹാത്മാ സത്യ സമ്രഃ
സരവേഃ സരവത്രീശ ച രുത്തിമാമ് ശ്ചാ൭സി രാകവ ൬
ന ത്വാമ് ഏവമ് കുവണര് യുക്തമ് ശ്രരവാ൭രവ
യകാവിത്മ്
അവിഷഹയത്മമ് ത്ുഃകമ് ആസാത്യിത്ുമ് അര്ഹത്ി ൭
യശ്രാഷിയത് മയി യത്് രാരമ് മാശ്ത്ാ മത്ാ
ര രണാത്് ശ്കുത്മ്
ക്ഷുശ്ത്യാ ത്ത്൭നിഷ്ടമ് യമ ശ്രസീത്ത്ു രവാന് മമ ൮
ത്ര മ രയന്തന രയത്താ൭്ിമ യത്യനമാമ് യനഹ മാത്രമ്
ഹേി ത്ീയശ്വണ ത്യണ്ടന ത്ണ്ടാ൭ര്ഹാമ് രാര കാരിണീമ്
൯
കത്മ് ത്രരത്ാ ജ്ജാത്ഃ രുത്ത അരിജന കരണഃ
മ
സ
ജാനന് ത്രമ്
കുരയാമ് കര മ ജുകുപ്ിത്മ്
൧0
മ അത്രിഷ്ടമ്
മ
കുരുഃ ശ്കിയാവാന് ശ്വുത്ത ശ്ച രാജാ യശ്രത്ഃ രിയത്ത്ി ച
സ
ത്ാത്മ് ന രരികര്യഹയമ് വത്വത്മ് യചത്ി സമ്ത്ി
൧൧
യകാ ഹി ത്രാ൭ര
യയാ
ര്ഹീനമ് ഈശ്ത്ുരമ് കര മ
മ
ത
കില്ിപ ഷമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ്്ിത യാഃ ശ്രിയമ് ചികീര്ഷുഃ സന് കുരയാ ത്തരേ
മ
ത്രവിത്്
൧൨
മ
അന്ത കായല ഹി രൂത്ാനി മുഹയന്തീ ത്ി രുരാ ശ്രുത്ിഃ
രാവേവമ് കുരവത്ാ യലായക ശ്രത്യക്ഷാ സാ ശ്രുത്ിഃ
ശ്കുത്ാ ൧൩
ത
സാത്ു അരമ്
യശ്കാത്ാന് യമാഹാ ച്ച
ത അരിസമ്ായ
സാഹസാത്്
ത്ാത് സയ യത്് അത്ിശ്കാന്തമ് ശ്രത്യാഹരത്ു ത്ത്് രവാന്
൧൪
രിത്ുര് ഹി സമ൭ത്ിശ്കാന്തമ് രുയശ്ത്ാ യഃ സാത്ു മനയയത്
ത്ത്് അരത്യമ് മത്മ് യലായക വിരരീത്മ് അയത്ാ൭നയത്ാ
൧൫
ര
ത്ത്് അരത്യമ് രവാന് അ്ുത മാ രവാന് ത്ുശ്ഷ്ുത്മ്
രിത്ുഃ
അരിരത്താ ശ്കുത്മ് കര മ യലായക ത്ീര വികര്ഹിത്മ് ൧൬
വകയകയീമ് മാമ് ച ത്ാത്മ് ച സുശ്ഹുയത്ാ രാന്തവാമ് ശ്ച
നഃ
രൗര ജാനരത്ാന് സരവാമ: ശ്ത്ാത്ു സരവമ് ഇത്മ് രവാന് ൧൭
കവ ചാ൭രണയമ് കവ ച ക്ഷാശ്ത്മ് കവ ജടാഃ കവ ച രാലനമ്
ഈശ്ത്ുരമ് വയാഹത്മ് കര മ ന രവാന് കരുമ്
ത അര്ഹത്ി
൧൮
ഏഷ ഹി ശ്രത്യമാ ത്ര:മ ക്ഷശ്ത്ിയസയാ൭രിയഷചനമ്
യയന രകയമ് മഹാ ശ്രാേ ശ്രജാനാമ് രരിരാലനമ് ൧൯
ശ ്മ
ത ്
കശ്ച ശ്രത്യക്ഷമ് ഉശ്ത്സുജയ സമ്യ
അലക്ഷണമ്
ത ് ചയര ത്തരമ്
ആയത്ി്മ
മ ക്ഷശ്ത് രമ്ുത ര൭നിശ്ചിത്മ്
൨0
അത് യേരജമ് ഏവ ത്വമ് ത്രമ്
മ ചരിത്ുമ് ഇച്ചസി
ന
ത്യരണ
ചത്ുയരാ വരാന്
രാലയന് യേരമ് ആപ്ുഹി
മ
ണ
൨൧
ചത്ുരാമ്
ണ ആശ്രമാണാമ് ഹി കാര്ഹസ്ത്യമ് യശ്രഷ്ടമ്
ആശ്രമമ്
ത ് കത്മ് ത്യക്തുമ്
ശ്രാഹു രര
ത്രോ
്മ
ത േ
മ
മ
അര്ഹസി ൨൨
ത യനന ജേനാ രവയത്ാ ഹി അഹമ്
ശ്രുയത്ന രാലഃ ്ാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സ കത്മ് രാലയിഷയാമി രൂമിമ് രവത്ി ത്ിഷ്ടത്ി ൨൩
ത യനന
ഹീന രുത്തി കുയണാ രായലാ ഹീനഃ ്ാ
ചാ൭രയ൭ഹമ്
രവത്ാ ച വിനാ രൂയത്ാ ന വരയിത്ുമ്
ഉത്സയഹ ൨൪
ത
ഇത്മ് നികിലമ് അവയശ്കമ് രിശ്ത്യമ് രാജയമ് അകണ്ടകമ്
അനുരാത്ി സവ ത്യരണ
ത്രേ
സഹ രാന്തവവഃ ൨൫
മ
മ
ച ുത ത്രേ
ഇവഹവ ത്വാ൭രിഷിമ്മ്
സഹ രാന്തവവഃ
മ
രുത്വിജഃ സവസിഷ്ടാ ശ്ച മശ്ന്തവന് മശ്ന്ത യകാവിത്ാഃ
൨൬
മ രി: അയയാത്യാമ് രാലയന
അരിഷിക്ത സ്ത്വമ് അ്ാ
ശ്വജ
വിജിത്യ ത്രസാ യലാകാന് മരുത്ിപ : ഇവ വാസവഃ ൨൭
രുണാനി ശ്ത്ീണി അരാകുരവന് ത്ുര്ശ്ഹുത്ഃ സാത്ു
നിരഹന്
ത
ത യന്
സുശ്ഹുത് ്ര
കാവമ സ്ത്വമ് ഏവാ൭ശ്ത്ാ൭നുരാത്ി
പ
മാമ് ൨൮
ത രിയഷചയന
അത്യാ൭൭രയ മുത്ിത്ാഃ സന്തു സുശ്ഹുത് യ്൭
അത്യ രീത്ാഃ രാലയന്താമ് ത്ുര്ശ്ഹുത് യ് ത ത്ിയരാ ത്ര
൨൯
ആയശ്കാരമ് മമ മാത്ു ശ്ച ശ്രശ്മുജയ രുരുഷര്ഷര
പ
അത്യ ത്ശ്ത് രവന്തമ് ച രിത്രമ് രക്ഷ കില്ിഷാത്്
൩0
രിരസാ ത്വാ൭രിയായച൭ഹമ് കുരുഷവ കരുണാമ് മയി
രാന്തയവഷു ച സയരവഷു രൂയത്ഷു ഇവ മയഹരവരഃ ൩൧
അവത് ത്ത്് ശ്രുഷ്ടത്ഃ ശ്കുത്വാ വനമ് ഏവ രവാന് ഇത്ഃ
കമിഷയത്ി കമിഷയാമി രവത്ാ സാര ത മരയ൭ഹമ് ൩൨
ത്ത്ാ൭രി രായമാ രരയത്ന ത്ാമയത്ാ
ശ്രസാത്യമാനഃ രിരസാ മഹീരത്ിഃ
ന വചവ ചയശ്ക കമനായ സത്തവവാന്
മത്ിമ് രിത്ു ് ത ത്വചയന ശ്രത്ിഷ്ടിത്ഃ ൩൩
ത യമ് അയവക്ഷയ രാകയവ
ത്ത്് അത്ുപ ത്മ് വ്ര
സമമ് ജയനാ ഹര്ഷമ് അവാര ത്ുഃകിത്:
ന യാത്യ൭യയാത്യാമ് ഇത്ി ത്ുഃകിയത്ാ൭രവത്്
്ിത ര ശ്രത്ിേത്വമ് അയവക്ഷയ ഹര്ഷിത്ഃ ൩൪
ത്മ് രുത്വിയജാ വനകമ യൂത് വല്ലരാ:
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത്ത്ാ വിസമ്ോ൭ശ്രു കളാശ്ച മാത്രഃ
ത്ത്ാ ശ്രുവാണമ് രരത്മ് ശ്രത്ുഷ്ടുവുഃ
ശ്രണമയ രാമമ് ച യയാചിയര സഹ ൩൫
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഷടുത്തര
രത്ത്മ സ്സര:ര
ത
സയപ്ാത്തര്
ശതതമ സ്സര്:ക
മ
രുന: ഏവമ് ശ്രുവാണമ് ത്ു രരത്മ് ലക്ഷ്ണാ൭ശ്കജഃ
ശ്രത്യുവാച ത്ത്ഃ ശ്രീമാന് ോത്ി മയത്യ അത്ി
സശ്ത്ുര ത്ഃ ൧
ഉരരന്നമ് ഇത്മ് വാകയമ് യ ത്തവമ് ഏവമ് അരാഷത്ാഃ
ജാത്ഃ രുയശ്ത്ാ ത്രരത്ാത്് വകയകയ്യാമ് രാജ സത്തമാത്് ൨
രുരാ ശ്രാത്ഃ രിത്ാ നഃ സ മാത്രമ് യത് സമുത്വഹന്
ര അനുത്തമമ് ൩
മാത്ാമയഹ സമാശ്രൗഷീത്് രാജയ രുല്മ്
ര
യത്വാ൭സുയര ച സശ്മ്ായമ
ജനവനയ ത്വ രാരിവഃ
ത
സശ്മ്പശ്ഹുയഷ്ടാ ത്ത്ൗ രാജാ വരമ് ആരാത്ിത്ഃ ശ്രരുഃ ൪
ത്ത്ഃ സാ സശ്മ്പത്ിശ്രാവയ ത്വ മാത്ാ യരസവിനീ
അയാചത് നര യശ്രഷ്ടമ് ത്വൗ വരൗ വരവരിനീ
൫
ണ
ത്വ രാജയമ് നര വയാശ്ക മമ ശ്രശ്വാജനമ് ത്ത്ാ
ത്ൗ ച രാജാ ത്ത്ാ ത്വസയ നിയുക്തഃ ശ്രത്ത്ൗ വരൗ ൬
യത്ന രിശ്ത്ാ അഹമ് അരയ൭ശ്ത് നിയുക്തഃ രുരുഷര്ഷര
ചത്ുരര
ത വയന വാസമ് വര്ഷാണി വര ത്ാനികമ് ൭
യസാ൭ഹമ് വനമ് ഇത്മ് ശ്രായപ്ാത നിരനമ്
ജ
മ
ലക്ഷ്ണാ൭നവിത്ഃ
രീത്യാ ചാ൭ശ്രത്ിത്വന്തവഃ സത്യ വായത് ്ിത ത്ഃ രിത്ുഃ
൮
രവാന് അരി ത്യത് യത്യവ രിത്രമ് സത്യ വാത്ിനമ്
കരുമ്
ത അര്ഹത്ി രായജശ്ന്തമ് ക്ഷിശ്രമ്
ഏവാ൭രിയഷചനാത്് ൯
രുണാന് യമാചയ രാജാനമ് മശ്ത്ുര യത് രരത് ശ്രരുമ്
രിത്രമ് ചാ൭രി ത്രേ
മാത്രമ് ചാ൭രിനന്തയ ൧0
മ
ശ്രൂയയത് ഹി രുരാ ത്ാത് ശ്രുത്ി രീത്ാ
യരസവിനാ
ര
കയയന യജ മായനന കയയയഷവവ രിശ്ത്ൂന് ശ്രത്ി ൧൧
മ ത്് രിത്രമ് ശ്ത്ായയത് സുത്ഃ
രുമ് നാമ്ാന നരകാത്് യ്ാ
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മ ത്് രുശ്ത് ഇത്ി യശ്രാക്തഃ രിശ്ത്ൂന് യത്് രാത്ി വാ
ത്്ാ
സുത്ഃ ൧൨
ഏഷ്ടവയാ രഹവഃ രുശ്ത്ാ കുണവയന്താ രഹു ശ്രുത്ാഃ
യത്ഷാമ് വവ സമയവത്ാനാമ് അരി കശ്ചിത്് കയാമ് ശ്വയജത്്
൧൩
ഏവമ് രാജര്ഷയഃ സയരവ ശ്രത്ീത്ാ രാജ നന്തന
മ ത്് ശ്ത്ാഹി നരയശ്രഷ്ട രിത്രമ് നരകാത്് ശ്രയരാ ൧൪
ത്്ാ
ജ
അയയാത്യാമ് കച്ച രരത് ശ്രശ്കുത്ീ രനുരമ്യ
രശ്ത്ുക് ന സഹിയത്ാ വീര സഹ സവരവ ര്ത്വിജാത്ിരിഃ
൧൫
ശ്രയവയക്ഷയ ത്ണ്ടകാരണയമ് അഹമ് അരയ൭വിളമ്പയന്
മ
ആരയാമ് ത്ു സഹിയത്ാ രാജന് വവയത്ഹയാ ലക്ഷ്യണന
ച ൧൬
ത്വമ് രാജാ രവ രരത് സവയമ് നരാണാമ്
വനയാനാമ് അഹമ് അരി രാജരാണ് ശ്മുകാണാമ്
കച്ച ത്വമ് രുരവരമ് അത്യ സശ്മ്പശ്ഹുഷ്ടഃ
സമ്ശ്ഹുഷ്ട ത്ു അഹമ് അരി ത്ണ്ടകാന് ശ്രയവയക്ഷയ ൧൭
ചായാമ് യത് ത്ിനകരരാഃ ശ്രരാത്മാനമ്
വര്ഷശ്ത്മ് രരത് കയരാത്ു മൂര്ത്ന
് ിരീത്ാമ്
ഏയത്ഷാമ് അഹമ് അരി കാനന ശ്ത്ുമാണാമ്
ചായാമ് ത്ാമ് അത്ിരയിനീമ് സുകമ് ശ്രയിയഷയ ൧൮
രശ്ത്ുക്ഃന കുരല മത്ി ്ുത യത് സഹായഃ
സൗമിശ്ത്ി രമ
മ വിത്ിത്ഃ ശ്രത്ാന മിശ്ത്മ്
ത യ വരാ വയമ് നയരശ്ന്തമ്
ചത്വാര ്ന
ത ് രരത് ചരാമ മാ വിഷാത്മ് ൧൯
സത്യ ്മ
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട
ത
സയപ്ാത്തര
രത്ത്മ സ്സര:ര
അയഷ്ടാത്തര് ശതതമ സ്സര്:ക
ആരവാസയന്തമ് രരത്മ് ജാരാലി ശ്രാഹ്മയണാത്തമഃ
പ
ഉവാച രാമമ് ത്രേമ്
ത്രാ൭യരത്മ്
ഇത്മ് വചഃ ൧
മ
മ
സാത്ു രാകവ മാ രൂ യത്ത രുത്തി: ഏവമ് നിര൭രകാ
ത
ത സവിനഃ ൨
ശ്രാശ്കുത് സയ നര യസയവ ആരയ രുയത്ത ്ര
കഃ കസയ രുരുയഷാ രന്തുഃ കിമ് ആരയമ് കസയ യകനചിത്്
യയത്യകാ ജായയത് ജന്തു: ഏക ഏവ വിനരയത്ി ൩
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മ ോത്ാ രിത്ാ യചത്ി രാമ സയജ്ജത് യയാ നരഃ
ത്്ാ
ഉേത്ത ഇവ സ യേയയാ നാ൭്ിത കാചി ത്തി
കസയചിത്് ൪
യത്ാ ശ്കാമാ൭ന്തരമ് കച്ചന് നരഃ കശ്ചിത്് കവചിത്് വയസത്്
ഉശ്ത്സുജയ ച ത്മ് ആവാസമ് ശ്രത്ിയഷ്ടത്ാ രയര൭ഹനി ൫
ഏവമ് ഏവ മനുഷയാണാമ് രിത്ാ മാത്ാ ശ്കുഹമ് വസു
ആവാസ മാശ്ത്മ് കാകുത്സത സജ്ജയന്ത നാ൭ശ്ത് സജ്ജനാഃ
൬
രിശ്ത്യമ് രാജയമ് രരിത്യജയ സ ന അര്ഹത്ി നയരാത്തമ
ത ത്ുമ് കാരത്മ് ത്ുഃകമ് വിഷമമ് രഹു കണ്ടകമ് ൭
ആ്ാ
സശ്മുത്തായാമ് അയയാത്യായാമ് ആത്മാനമ് അരിയഷചയ
ഏക യവണീ ത്രാ ഹി ത്വാമ് നകരീ സശ്മ്പത്ീക്ഷയത് ൮
രാജ യരാകാന് അനുരവന് മഹാര്ഹാന് രാരിവാ൭൭ത്മജ
ത
വിഹര ത്വമ് അയയാത്യായാമ് യത്ാ രശ്ക: ശ്ത്ിവിഷ്ടയര ൯
ന യത് കശ്ചി ത്തരരത് സ്ത്വമ് ച ത്സയ ന കശ്ചന
മ ത്് കുരു യത്്
അയനയാ രാജാ ത്വമ് അനയ ശ്ച ത്്ാ
ഉചയയത് ൧0
ത രുേമ് രുത്ിര യമവ ച
രീജ മാശ്ത്മ് രിയത്ാ ജയമ്ാ:
സമയുക്തമ് രുത്ുമന് മാശ്ത്ാ രുരുഷ യസയഹ ജേ ത്ത്് ൧൧
കത്ഃ സ ശ്നുരത്ി ്ശ്ത ത് കന്തവയമ് യശ്ത് യത്ന വവ
ശ്രശ്വുത്തി: ഏഷാ മര്ത്യാനാമ് ത്വമ് ത്ു മിത്യാ
വിഹനയയസ ൧൨
ത ന് യരാചാമി യനത്രാന്
അര ത ത്രരരാ
യയ യയ ത്ാമ് ്ാ
മ
യത് ഹി ത്ുഃകമ് ഇഹ ശ്രാരയ വിനാരമ് യശ്രത്യ യരജിയര ൧൩
അഷ്ടകാ രിശ്ത്ു വത്വത്യമ് ഇത്യ൭യമ് ശ്രശ്സുയത്ാ ജനഃ
അന്നസയ ഉരശ്ത്വമ് രരയ ശ്മുയത്ാ ഹി കിമ് അരിഷയത്ി
൧൪
യത്ി രുക്തമ് ഇഹ അയനയന യത്ഹമ് അനയ സയ കച്ചത്ി
ത്ത്യാത്് ശ്രവസത്ഃ ശ്രാത്തമ് ന ത്ത്് രത്യ൭രനമ് രയവത്്
൧൫
ത്ാന സമവനനാ യഹയയത് ശ്കന്താ യമത്ാവിരിഃ ശ്കുത്ാഃ
ത യസവ സമ്ത്യജ ൧൬
യജസവ യത്ഹി ത്ീക്ഷസവ ത്ര ്ര
സ നാ൭്ിത രരമ് ഇയത്യവ കുരു രുത്തിമ് മഹാ മയത്
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ശ്രത്യക്ഷമ് യത്് ത്ത്് ആത്ിഷ്ട രയരാക്ഷമ് ശ്രുഷ്ടത്ഃ
കുരു ൧൭
സത്ാമ് രുത്തിമ് രുരശ്്ുര ത്യ സരവ യലാക നിത്രിനീമ്
ശ
രാജയമ് ത്വമ് ശ്രത്ിശ്കുഹ്ീണ ഷവ രരയത്ന ശ്രസാത്ിത്ഃ
൧൮
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട
അയഷ്ടാത്തര രത്ത്മ സ്സര:ര
നയവാത്തര് ശതതമ സ്സര്:ക
ജാരായല ്ുത വചഃ ശ്രുത്വാ രാമഃ സത്യാ൭൭ത്മനാമ് വരഃ
ഉവാച രരയാ രക്തയാ സവരുത്തയാ ചാ൭വിരന്നയാ ൧
രവാന് യമ ശ്രിയ കാമാ൭രമ്
ത വചനമ് യത്് ഇയഹാക്തവാന്
ര
അകാരയമ് കാരയ സമ്ാരമ്
അരത്യമ് രത്യ സമ്മിത്മ് ൨
നിരരയാത്
്ുത രുരുഷഃ രാരാ൭ചാര സമനവിത്ഃ
മ
മാനമ് ന ലരയത് സത്സു രിന്ന ചാരിശ്ത് ത്രനഃ
൩
ശ
കുലീനമ് അകുലീനമ് വാ വീരമ് രുരുഷ മാനിനമ്
ചാരിശ്ത്മ് ഏവ വയാകയാത്ി രുചിമ് വാ യത്ി വാ൭രുചിമ് ൪
ര
ത ാ
അനാരയ ്ുത ആരയ സമ്ാരഃ
രൗചാ ത്തീന ്ത്
രുചിഃ
ലക്ഷണയവത്് അലക്ഷയണയാ ത്ുേീലഃ രീലവാന് ഇവ
൫
ര
അത്രമ്
മ ത്ര മ യവയഷണ യത്ീമമ് യലാക സമ്രമ്
അരിരയത്സയ രുരമ് ഹിത്വാ ശ്കിയാ വിത്ി വിവരിത്മ്
൬
ജ
ക: യചത്യാനഃ രുരുഷഃ കാരയാ കാരയ വിചക്ഷണഃ
രഹു മമ്സയത്ി മാമ് യലായക ത്ുശ്രവുത്തമ് യലാക
ത്ൂഷണമ് ൭
കസയ ത്ാസയാമി അഹമ് ശ്വുത്തമ് യകന വാ സവരമ്
ര
ന
ആപ്ുയാമ്
അനയാ വരമായനാ൭ഹമ്
ശ്വുത്തയാ ഹീന ശ്രത്ിേയാ
ത
൮
കാമ ശ്വുത്ത സ്ത്വയമ് യലാകഃ ശ്കുത്സഃന സമുര വരയത്
ത
യശ്ത്വുത്താഃ സന്തി രാജാന ് ത ശ്ത്വുത്താഃ സന്തി ഹി
ശ്രജാഃ ൯
സത്യമ് ഏവ ആശ്നുരമ്സയമ് ച രാജശ്വുത്തമ് സനാത്നമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
മ ത്് സത്യാ൭൭ത്മകമ് രാജയമ് സയത്യ യലാകഃ
ത്്ാ
ശ്രത്ിഷ്ടിത്ഃ ൧0
രുഷയ വശ്ചവ യത്വാ ശ്ച സത്യമ് ഏവ ഹി യമനിയര
സത്യ വാത്ീ ഹി യലായക൭്ിമ ന് രരമമ് കച്ചത്ി ക്ഷയമ്
൧൧
ഉത്വിജയന്ത യത്ാ സരാന്
നരാ൭ത്ശ്നുത് വാത്ിനഃ
പ
ത്രഃമ സത്യമ് രയരാ യലായക മൂലമ് സവര ര സയ ച
ഉചയയത് ൧൨
സത്യമ് ഏവ ഈരവയരാ യലായക സത്യമ് രത്മാ൭൭ശ്രിത്ാ
സത്ാ
സത്യ മൂലാനി സരവാണി സത്യാന് നാ്ിത രരമ് രത്മ് ൧൩
ത
ത്ത്തമ് ഇഷ്ടമ് ഹുത്മ് വചവ ത്പ്ാനി
ച ത്രാമ്ിസ ച
ത ാ
മ ത്് സത്യരയരാ
യവത്ാഃ സത്യ ശ്രത്ിഷ്ടാനാ ്്
രയവത്് ൧൪
ഏകഃ രാലയയത് യലാകമ് ഏകഃ രാലയയത് കുലമ്
മജ്ജ യത്യയകാ ഹി നിരയ ഏകഃ സവയര ര മഹീയയത് ൧൫
യസാ൭ഹമ് രിത്ു രിയത്രമ്
ത്ു കിമ൭രമ്
ന
ത നാ൭നുരാലയയ
സത്യ ശ്രത്ിശ്രവഃ സത്യമ് സയത്യന സമയീ ശ്കുത്ഃ ൧൬
വനവ യലാരാ ന്ന യമാഹാത്് വാ ന ചാ൭ോനാത്്
ത്യമാ൭നവിത്ഃ
യസത്ുമ് സത്യസയ യരത്സയാമി കുയരാഃ സത്യ
ശ്രത്ിശ്രവഃ ൧൭
അസത്യസമ് ത സയ സത്: ചലസയ അ്ിത ര യചത്സഃ
വനവ യത്വാ ന രിത്രഃ ശ്രത്ീച്ചന്തീത്ി നഃ ശ്രുത്മ് ൧൮
ശ്രത്യകാത്മമ് ഇമമ് ത്രമ്
മ സത്യമ് രരയാമയ൭ഹമ്
സവയമ്
ത ൭രമ്
രാരഃ സത്ുപ രുഷാ ചീര ണ ്ത്
ത അരിമനയയത് ൧൯
ക്ഷാശ്ത്മ് ത്രമ്
മ അഹമ് ത്യയക്ഷയ ഹയ൭ത്രമ്
മ ത്ര മ
സമ്ഹിത്മ്
ക്ഷുവശ്ത്: ശ്നുരവമ്:സ ലുവപ് ത ശ്ച യസവിത്മ് രാര
കരരിഃ
൨0
മ
കായയന കുരുയത് രാരമ് മനസാ സശ്മ്പത്ാരയ ച
അശ്നുത്മ് ജിഹവയാ ചാ൭൭ഹ ശ്ത്ിവിത്മ് കര മ രാത്കമ് ൨൧
മ രുരുഷമ് ശ്രാരയന്തി
രൂമിഃ കീരി:ത യയരാ ലക്ഷ്ീഃ
ഹി
ത
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത ് ചാ൭നുരരയന്തി സത്യമ് ഏവ രയജത് ത്ത്്
സവര ര ്മ
൨൨
യശ്രഷ്ടമ് ഹി അനാരയമ് ഏവ സയാത്് യത്് രവാന്
അവത്ാരയ മാമ്
ആഹ യുക്തി കവര രവാവകയ രിത്മ് രശ്ത്മ് കുരുഷവ ഹ
൨൩
കത്മ് ഹയഹമ് ശ്രത്ിോയ വന വാസമ് ഇമമ് കുയരാഃ
രരത് സയ കരിഷയാമി വയചാ ഹിത്വാ കുയരാ രവചഃ ൨൪
്ിത രാ മയാ ശ്രത്ിോത്ാ ശ്രത്ിോ കുരു സന്നിത്ൗ
ശ്രശ്ഹുഷ്ട മാനസാ യത്വീ വകയകയീ ചാ൭രവത്് ത്ത്ാ ൨൫
വന വാസമ് വസന് ഏവമ് രുചി രിയത്
യരാജനഃ
ന
മൂവലഃ രുവഷ്ഃപ രവലഃ രുവണയഃ രിശ്ത്ൂന് യത്വാമ് ശ്ച
ത്രയന്
൨൬
പ
ത
സമ്ുഷ്ട
രഞ്ച വയരാ൭ഹമ്
യലാക യാശ്ത്ാമ്
ര
ശ്രവരയയ
ത
അകുഹഃ ശ്രത്ത ത്ാന സ്സന് കാരയാ൭കാരയ വിചക്ഷണഃ
൨൭
കര മ രൂമിമ് ഇമാമ് ശ്രാരയ കരവയമ്
കര മ യ ച്ചുരമ്
ത
അക്ിന ര് വായു ശ്ച യസാമ ശ്ച കരണാമ്
രല രാകിനഃ ൨൮
മ
രത്മ് ശ്കത്ൂനാമ് ആശ്ഹുത്യ യത്വരാട് ശ്ത്ിത്ിവമ് കത്ഃ
ത യ ത്ിവമ് യാത്ാ മഹര്ഷയഃ
ത്രാമ്ിസ ഉശ്കാണി ചാ൭്ാ
൨൯
അശ്മുഷയമാണ: രുനരുശ്കയത്ജാ
നിരമയ ത്മ് നാ്ിത ക വാകയ യഹത്ുമ്
അത്ാ൭ശ്രവീ ത്തമ് ശ്നുരയത്: ത്നൂയജാ
വികര്ഹമായണാ വചനാനി ത്സയ ൩0
സത്യമ് ച ത്രമ്
മ ച രരാശ്കമമ് ച
രൂത്ാ൭നുകമ്പാമ് ശ്രിയ വാത്ിത്ാമ് ച
ത്വിജാത്ി യത്വാ൭ത്ിത്ി രൂജനമ് ച
രന്താനമ് ആഹു: ശ്ത്ിത്ിവസയ സന്ത:
൩൧
യത് വനവമ് ആോയ യത്ാവത്൭രമ്
ത
ഏയകാത്യമ് സശ്മ്പത്ിരത്യ വിശ്രാ:
ത്രമ്
മ ചരമ്:ത സകലമ് യത്ാവത്്
കാമ്ക്ഷമ്ിത യലാകാകമമ് അശ്രമത്താ: ൩൨
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത
നിമ്ാമയ൭ഹമ്
കര മ രിത്ു: ശ്കുത്മ് ത്ു
ണ ത്് വിഷമ ് ത രുത്തിമ്
അത്യ സ്ത്വാമ് അശ്കുഹ്ാ
ത
രുത്തയാ നവയവമ് വിത്യാ ചരമ്മ്
സുനാ്ിത കമ് ത്ര മ രത്ാത്യരത്മ്
൩൩
യത്ാ ഹി യചാര സ്സ ത്ത്ാ ഹി രുത്ത:
ത്ത്ാ൭൭കത്മ് നാ്ിത ക മശ്ത് വിത്തി
മ ത്തി യ: രമ്കയത്മ: ശ്രജാനാമ്
ത്്ാ
ന നാ്ിത യക നാ൭രിമുയകാ രുത്സ്സയാത്് ൩൪
ത്വയത്താ ജനാ: രൂരവത്യര വരാശ്ച
രുരാനി കരാണി
രഹൂനി ചശ്കു:
മ
ജിത്വാ സയത്മമ് ച രരമ് ച യലാകമ്
മ ത്് ത്വിജാ: സവ്ിത ഹുത്മ് ശ്കുത്മ് ച ൩൫
ത്്ാ
ത്യര മ രത്ാഃ സത്ുപ രുവഷഃ സയമത്ാ:
യത്ജസവിയനാ ത്ാന കുണ ശ്രത്ാനാഃ
സ
അഹിമ്കാ
വീത് മലാ ശ്ച യലായക
രവന്തി രൂജയാ മുനയഃ ശ്രത്ാനാഃ ൩൬
ത വചനമ് സ യരാഷമ്
ഇത്ി ശ്രുവമ്മ്
രാമമ് മഹാത്മാനമ് അത്ീന സത്തവമ്
ഉവാച ത്ത്യമ് രുനരാ്ിത കമ് ച
സത്യമ് വച: സാ൭നുനയമ് ച വിശ്ര: ൩൭
ന നാ്ിത കാനാമ് വചനമ് ശ്രവീമയഹമ്
ച
ന നാ്ിത യകാ൭ഹമ് ന ച നാ൭്ിത കിമ്ന
സമീക്ഷയ കാലമ് രുനരാ്ിത യകാ രവമ്
രയവയ കായല രുന യരവ നാ്ിത ക:
൩൮
ന ചാ൭രി കായലാ൭യ മുരാകത് േവന:
യത്ാ മയാ നാ്ിത ക വാകുത്ീരിത്ാ
നിവരനാ൭ര
മ്
ത
ത ത്വ രാമ കാരണാത്്
ശ്രസാത്നാ൭രമ്
ത ച മവയത് ത്ീരിത്മ് ൩൯
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട നയവാത്തര
രത്ത്മ സ്സര:ര
തയശാത്തര്ശതതമ സ്സര്:ക
ശ്കുത്തമ് അോയ രാമമ് ത്ു വസിഷ്ടഃ ശ്രത്യുവാച ഹ
ജാരാലി ര൭രി ജാനീയത് യലാകസയാ സയ കത്ാ൭കത്ിമ് ൧
നിവരയിത്ു
കാമ ്ുത ത്വാമ് ഏത്ത്് വാകയമ് ഉക്തവാന്
ത
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഇമാമ് യലാക സമുത്ത്ത
ിമ് യലാക നാത് നിയരാത് യമ ൨
പ
സരവമ് സലിലമ് ഏവാ൭൭സീത്് ശ്രുത്ിവീ യശ്ത് നിരിത്ാ
മ
ത്ത്ഃ സമ൭രവത്് ശ്രഹ്മാ സവയമ്പൂ: വത്വവത്ഃ സഹ ൩
ത ത്ാ രൂത്വാ യശ്രാജ്ജഹാര വസുമ്രാമ്
ത
സ വരാഹ ്യ
അശ്സുജ ച്ച ജകത്് സരവമ് സഹ രുവശ്ത്ഃ ശ്കുത്ാ൭൭ത്മരിഃ
൪
ആകാര ശ്രരയവാ ശ്രഹ്മാ രാരവയത്ാ നിത്യ അവയയഃ
മ ന് മരീചിഃ സമ്യേ
ജ
ത്്ാ
മരീയചഃ കാരയരഃ സുത്ഃ ൫
വിവസവാന് കാരയരാ ജ്ജയേ മനു വരവവസവത്:
സ്സുത്ഃ
സ ത്ു ശ്രജാരത്ിഃ രൂരവമ് ഇക്ഷവാകു ്ുത മയനാഃ സുത്ഃ
൬
യ യസയയമ് ശ്രത്മമ് ത്ത്താ സശ്മുത്താ മനുനാ മഹീ
ത്മ് ഇക്ഷവാകുമ് അയയാത്യായാമ് രാജാനമ് വിത്തി
രൂരവകമ് ൭
ഇക്ഷവായകാ ്ുത സുത്ഃ ശ്രീമാന് കുക്ഷി: ഏയവത്ി
വിശ്രുത്ഃ
കുയക്ഷ: അത്ാ൭൭ത്മയജാ വീയരാ വികുക്ഷി: ഉത്രത്യത്
൮
വികുയക്ഷ ്ുത മഹായത്ജാ രാണഃ രുശ്ത്ഃ ശ്രത്ാരവാന്
രാണ സയ ത്ു മഹാരാഹു: അനരയണയാ മഹാ യരാഃ ൯
ന അനാ ശ്വുഷ്ടി: രരൂവാ൭്ിമ ന് ന ത്ുരിക്ഷമ്
സത്ാമ്
പ
വയര
ര രാ വാ൭രി കശ്ചന ൧0
അനരയണയ മഹാരായജ ത്്യ
അനരണയാന് മഹാ രാഹുഃ ശ്രുത്ൂ രാജാ രരൂവ ഹ
മ ത്് ശ്രുയത്ാ രഹാരാജ
ത്്ാ
ശ്്ിത രങ്കു: ഉത്രത്യത്
മ
സ സത്യ വചനാത്് വീരഃ സരരീയരാ ത്ിവമ് കത്ഃ ൧൧
ര
ശ്ത്ിരയമ്ായങ്കാ:
അരവത്് സൂനു: ത്ുന്തുമായരാ
മഹായരാഃ
ത്ുന്തുമായരാ മഹായത്ജാ യുവനായരവാ വയജായത് ൧൨
യുവനാരവ സുത്ഃ ശ്രീമാന് മാന്താത്ാ സമരത്യത്
മാന്താത്ു ്ുത മഹായത്ജാഃ സുസമ്ി:ത ഉത്രത്യത് ൧൫
ത ശ്രയസനജിത്്
സുസയമ് ത ര൭രി രുശ്ത്ൗ ത്വൗ ശ്ത്ുവസമ്ിഃ
യരസവീ ശ്ത്ുവസയമ് ത ്ുത രരയത്ാ രിരു സൂത്നഃ ൧൬
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അയയാത്യ കാമ്:ട
രരത്ാ ത്തു മഹാ രായഹാ: അസിയത്ാ നാമ ജായത്
യ വസയയത് ശ്രത്ിരാജാന ഉത്രത്യന്ത രശ്ത്വഃ
ത ലജങ്കാ ശ്ച രൂരാ ശ്ച രരിരിന്തവഃ ൧൭
വഹഹയാ ്ാ
ത്ാമ് ്ുത സരവാന് ശ്രത്ിവയൂഹയ യുയത്ത രാജാ
ശ്രവാസിത്ഃ
സ ച വരലവയര രയമയ രരൂവാ൭രിരയത്ാ മുനിഃ ൧൮
യത്വ ചാ൭സയ രായരയ കരിണയൗ
രരൂവത്ു: ഇത്ി ശ്രുത്ിഃ
പ
ഏകാ കര പ വിനാരായ സരവത്്നയ സകരമ് ത്ത്ൗ ൧൯
രാരവ
ര ശ്ചയവയനാ നാമ ഹിമവന്തമ് ഉരാശ്രിത്ഃ
ത്മ് രുഷിമ് സമുരാകമയ കാളിമ്ീത ത്ു അരയവാത്യത്് ൨0
സ രുശ്ത് ജേനി
സ ത്ാമ് അരയവത് ത്വിയശ്രാ വയരപ്ുമ്
രുശ്ത് യ് ത രവിത്ാ യത്വി മഹാത്മാ യലാക വിശ്രുത്:
ത്ാരിക
ശ്ച സുരീല ശ്ച വമ് ശ കരാത അരി സൂത്ന: ൨൧
മ
ശ്കുത്വാ ശ്രത്ക്ഷിണമ് ശ്ഹുഷ്ടാ മുനിമ് ത്മ് അനുമാനയ ച
രത്മ രശ്ത് സമാനാ൭ക്ഷമ് രത്മ കര പ സമ ശ്രരമ്
ത്ത്ഃ സാ ശ്കുഹമ് ആകമയ യത്വീ രുശ്ത്മ് വയജായത് ൨൨
ത
സ
സരത്്നയാ ത്ു കര ്വ
സയ ത്യത്താ കര പ ജികാമ്യാ
കയരണ സഹ യത്വനവ ജാത്ഃ സ സകയരാ൭രവത്് ൨൩
സ രാജാ സകയരാ നാമ യഃ സമുശ്ത്മ് അകാനയത്്
ഇഷ്ടവാ രരവണി യവയകന ശ്ത്ാസയന്തമ് ഇമാഃ ശ്രജാഃ ൨൪
അസമമ് ജ ്ുത രുയശ്ത്ാ൭രൂത്് സകര യസയത്ി വഃ ശ്രുത്മ്
ജീവന് ഏവ സ രിശ്ത്ാ ത്ു നിര്ഃത രാര കരശ്കുത്്
൨൫
മ
ശ
അമ്ുമാന്
ഇത്ി രുയശ്ത്ാ൭രൂത്് അസമമ് ജ സയ വീരയവാന്
ശ
ത്ിലീയരാ അമ്ുമത്ഃ
രുയശ്ത്ാ ത്ിലീര സയ രകീരത്ഃ ൨൬
രകീരത്ാത്് കകുത്സത ്ുത കാകുത്സാ
ത യയന വിശ്രുത്ാ:
കകുത്സത സയ ത്ു രുയശ്ത്ാ൭രൂത്് രകു: യയന ത്ു രാകവാഃ
൨൭
ത സവീ ശ്രശ്വുത്തഃ രുരുഷാത്കഃ
രയകാ ്ുത രുശ്ത് യ്ജ
മ
കല്ാഷരാത്ഃ
സൗത്ാസ ഇത്ി ഏവമ് ശ്രത്ിയത്ാ രുവി ൨൮
മ
ര
കല്ാഷരാത്
രുയശ്ത്ാ൭രൂത്് രമ്ണ
്ുത ഇത്ി വിശ്രുത്ഃ
യ്ുത ത്ത്് വീരയമ് ആസാത്യ സഹ വസയനയാ
വയനീനരത്് ൨൯
ര
രമ്ണ
സയ ത്ു രുയശ്ത്ാ൭രൂത്് രൂരഃ ശ്രീമാന് സുത്രനഃ
ശ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സുത്രന
ശ സയാ൭ക്ിന വര ണ അക്ിന വര ണ സയ രീശ്കകഃ
൩0
രീശ്കക സയ മരുഃ രുയശ്ത്ാ മയരാഃ രുശ്ത്ഃ ശ്രരുശ്രുകഃ
ശ്രരുശ്രുക സയ രുയശ്ത്ാ൭രൂത്് അമ്പരീയഷാ മഹാ
ത്യുത്ിഃ ൩൧
അമ്പരീഷ സയ രുയശ്ത്ാ൭രൂ ന്നഹുഷഃ സത്യ വിശ്കമഃ
നഹുഷ സയ ച നാരാകഃ രുശ്ത്ഃ രരമ ത്ാരികഃ
൩൨
മ
അജ ശ്ച സുശ്വത് വശ്ചവ നാരാക സയ സുത്ാ വുരൗ
അജ സയ വചവ ത്രാത്മാ
രാജാ ത്രരത്ഃ സുത്ഃ ൩൩
മ
ത്സയ യജയയഷ്ടാ൭സി ത്ായായത്ാ രാമ ഇത്ി അരിവിശ്രുത്ഃ
ത് ശ്ത്ുര ഹാണ സവകമ് രാജയമ് അയവക്ഷ സവ ജനമ് ശ്നുര
൩൪
ഇക്ഷവാകൂണാമ് ഹി സയരവഷാമ് രാജാ രവത്ി രൂരവജഃ
രൂരവയജന അവരഃ രുയശ്ത്ാ യജയയഷ്ടാ
രായജയ൭രിഷിചയയത് ൩൫
സ രാകവാണാമ് കുലത്രമ്
മ ആത്മനഃ
ത അര്ഹസി
സനാത്നമ് നാ൭ത്യ വിഹമ്ുമ്
ശ്രരൂത് രത്ാ
ന മ് അനുരാത്ി യമത്ിനീമ്
ശ്രരൂത് രാശ്ഷ്ടാമ് രിശ്ത്ുവന് മഹാ യരഃ ൩൬
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ത്യരാത്തര
രത്ത്മ സ്സര:ര
ഏകാതയശാത്തര് ശതതമ സ്സര്:ക
വസിഷ്ട ്ുത ത്ത്ാ രാമമ് ഉക്തവാ രാജ രുയരാഹിത്ഃ
അശ്രവീത്് ത്ര മ സമയുക്തമ് രുന: ഏവാ൭രരമ് വചഃ ൧
ത ഃ
രുരുഷ സയ ഹി ജാത് സയ രവന്തി കുരവ ശ്്യ
ആചാരയ വശ്ചവ കാകുത്സത രിത്ാ മാത്ാ ച രാകവ ൨
രിത്ാ ഹി ഏനമ് ജനയത്ി രുരുഷമ് രുരുഷര്ഷര
മ ത്് സ കുരു: ഉചയയത്
ശ്രോമ് ത്ത്ാത്ി ച ആചാരയ: ത്്ാ
൩
ത വചവ രരമ്ര
ത
യസാ൭ഹമ് യത് രിത്ു: ആചാരയ ്വ
മമ ത്വമ് വചനമ് കുരവന് നാ൭ത്ിവയരഃത സത്ാമ് കത്ിമ് ൪
ത ാ
ഇമാ ഹി യത് രരിഷത്ഃ യശ്രണയ ശ്ച ത്വിജാ ്ത്
ഏഷു ത്ാത് ചര ത്രമ്
മ നാ൭ത്ിവയരഃത സത്ാമ് കത്ിമ് ൫
ശ്വുത്തായാ ത്ര മ രീലായാ മാത്ു രാ൭ര്
ഹസി അവരിത്ുമ്
ന
ത
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അയയാത്യ കാമ്:ട
അസയാ ്ുത വചനമ് കുരവന് നാ൭ത്ിവയരഃത സത്ാമ് കത്ിമ്
൬
രരത് സയ വചഃ കുരവന് യാചമാന സയ രാകവ
ആത്മാനമ് നാ൭ത്ിവയര ത സ്ത്വമ് സത്യ ത്ര മ രരാശ്കമ ൭
ഏവമ് മത്ുരമ് ഉക്ത ്ുത കുരുണാ രാകവഃ സവയമ്
ശ്രത്യുവാച സമാസീനമ് വസിഷ്ടമ് രുരുഷര്ഷരഃ ൮
യന് മാത്ാ രിത്രൗ ശ്വുത്തമ് ത്നയയ കുരുത്ഃ സത്ാ
ന സുശ്രത്ികരമ് ത് ത്തു മാശ്ത്ാ രിശ്ത്ാ ച യത്് ശ്കുത്മ് ൯
ന രയനാ ച്ചാത്യനന ച
യത്ാ രക്തി ശ്രത്ായനന ്ാ
നിത്യമ് ച ശ്രിയ വായത്ന ത്ത്ാ സമവരയനന
ച ൧0
ത
സ ഹി രാജാ ജനയിത്ാ രിത്ാ ത്രരയത്ാ മമ
ആോത്മ് യന് മയാ ത്സയ ന ത്ന് മിത്യാ രവിഷയത്ി ൧൧
ഏവമ് ഉക്ത ്ുത രായമണ രരത്ഃ ശ്രത്യ൭നന്തരമ്
ഉവാച രരയമാത്ാരഃ സൂത്മ് രരമ ത്ുരനാഃ
൧൨
മ
ത ിയല
ട
ത സാരയത്
ഇഹ യമ ്മ്
രീശ്കമ് കുരാന് ആ്ര
ആരയമ് ശ്രത്യുരയവക്ഷയാമി യാവന് യമ ന ശ്രസീത്ത്ി
൧൩
അനാ൭൭ഹായരാ നിരാ൭൭യലായകാ ത്ന ഹീയനാ യത്ാ
ത്വിജഃ
ത ച്ചാലായാ യാവന് ന ശ്രത്ിയാസയത്ി
യരയഷയ രുര്ാ
൧൪
സ ത്ു രാമമ് അയവക്ഷന്തമ് സുമശ്ന്തമ് യശ്രക്ഷയ
ത്ുരനാഃ
മ
ത രയ രൂമാ യവവാ൭൭്ര
ത ത്് സവയമ്
കുയരാത്തരമ് ഉര്ാ
൧൫
ത്മ് ഉവാച മഹാ യത്ജാ രായമാ രാജര്ഷി സത്തമഃ
കിമ് മാമ് രരത് കുരവാണമ് ത്ാത് ശ്രത്യുരയവക്ഷയസി
൧൬
ശ്രാഹ്മയണാ ഹി ഏക രായര്രവന നരാ യരാത്തുമ്
ഇഹാ൭ര്ഹത്ി
ന ത്ു മൂരാ൭രിഷിക്താനാമ്
വിത്ിഃ ശ്രത്യുരയവരയന ൧൭
ത
ഉത്തിഷ്ട നര രാരൂല
ത ഹിവത്വത് ത്താരുണമ് ശ്വത്മ്
രുര വരയാമ് ഇത്ഃ ക്ഷിശ്രമ് അയയാത്യാമ് യാഹി രാകവ
൧൮
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ആസീന ്ുത ഏവ രരത്ഃ രൗര ജാനരത്മ് ജനമ്
ഉവാച സരവത്ഃ യശ്രക്ഷയ കിമ് ആരയമ് നാ൭നുരാസത് ൧൯
യത് ത്മ് ഊചുര് മഹാത്മാനമ് രൗര ജാനരത്ാ ജനാഃ
കാകുത്സമ
ത ് അരിജാനീമഃ സമയ കവത്ത്ി രാകവഃ ൨0
ഏയഷാ൭രി ഹി മഹാരാകഃ രിത്ു രവചസി ത്ിഷ്ടത്ി
മ വയാവരയിത്ുമ്
ജ
അത് ഏവ ന രക്താഃ യ്ാ
അമ്സാ
ത
൨൧
യത്ഷാമ് ആോയ വചനമ് രായമാ വചനമ് അശ്രവീത്്
ഏവമ് നിയരാത് വചനമ് സുശ്ഹുത്ാമ് ത്ര മ ചക്ഷുഷാമ് ൨൨
ഏത് വച്ച യവാരയമ് ശ്രുത്വാ സമയക് സമ്പരയ രാകവ
ഉത്തിഷ്ട ത്വമ് മഹാ രായഹാ മാമ് ച ശ്്ുപ ര ത്യത്ാ ത്കമ്
൨൩
അയത്ാ ത്തായ ജലമ് ശ്്ുപ ഷ്ടവാ രരയത്ാ വാകയമ്
അശ്രവീത്്
ത ാ
ശ്രുണവന്തു യമ രരിഷയത്ാ മശ്ന്തിണഃ യശ്രണയ ്ത്
൨൪
ന യായച രിത്രമ് രാജയമ് നാ൭നുരാസാമി മാത്രമ്
ആരയമ് രരമ ത്രേമ്
നാ൭നുജാനാമി രാകവമ് ൨൫
മ
ത യമ് കരവയമ്
യത്ി ത്ു അവരയമ് വ്വ
ച രിത്ുര് വചഃ
ത
അഹമ് ഏവ നിവത്സയാമി ചത്ുരര
ത വയന സമാഃ ൨൬
ത്രാത്മാ
ത്സയ ത്യത്യന ശ്രാത്ുര് വായകയന വി്ിമ ത്ഃ
മ
ഉവാച രാമഃ സയശ്മ്പക്ഷയ രൗര ജാനരത്മ് ജനമ് ൨൭
വിശ്കീത്മ് ആഹിത്മ് ശ്കീത്മ് യത്് രിശ്ത്ാ ജീവത്ാ മമ
ന ത് യല്ലാരയിത്ുമ് രകയമ് മയാ വാ രരയത്ന വാ ൨൮
സ
ഉരത്ി ര ന മയാ കായരയാ വന വായസ ജുകുപ്ിത്ഃ
യുക്തമ് ഉക്തമ് ച വകയകയ്യാ രിശ്ത്ാ യമ സുശ്കുത്മ്
ശ്കുത്മ് ൨൯
ജാനാമി രരത്മ് ക്ഷാന്തമ് കുരു സത്ാ
ര ര കാരിണമ്
സരവമ് ഏവാ൭ശ്ത് കലയാണമ് സത്യ സയമ് ത മഹാത്മനി ൩0
അയനന ത്ര മ രീയലന വനാത്് ശ്രത്യാ൭൭കത്ഃ രുനഃ
ശ്രാശ്ത്ാ സഹ രവിഷയാമി ശ്രുത്ിവയാഃ രത്ി രുത്തമഃ ൩൧
ശ്വുയത്ാ രാജാ ഹി വകയകയ്യാ മയാ ത്ത്വചനമ് ശ്കുത്മ്
അശ്നുത്ാന് യമാചയായനന രിത്രമ് ത്മ് മഹീ രത്ിമ് ൩൨
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട
ഏകാത്യരാത്തര രത്ത്മ സ്സര:ര
തവാതയശാത്തര് ശതതമ സ്സര്:ക
ത്മ് അശ്രത്ിമ യത്യജാരയാമ് ശ്രാശ്ത്ുരയാമ് യരാമ
ഹര്ഷണമ്
ര
വി്ിമ ത്ാഃ സമ്മമ്
യശ്രക്ഷയ സമയവത്ാ മഹര്ഷയഃ ൧
അന്തര്ഹിത്ാ൭്ുത രുഷി കണാഃ സിത്താ ശ്ച രരമര്ഷയഃ
സ
ത്ൗ ശ്രാത്രൗ മഹാത്മാനൗ കാകുത്സൗ
൨
ത ശ്രരരമ്ിയര
സ ത്യനയാ യസയ രുശ്ത്ൗ ത്വൗ ത്രേൗ
ത്ര മ വിശ്കമൗ
മ
ശ്രുത്വാ വയമ് ഹി സമ്പാഷാമ് ഉരയയാഃ ശ്്ുപ ഹയാമയഹ
൩
ത്ത്്ുത രുഷി കണാഃ ക്ഷിശ്രമ് ത്രശ്കീവ വവത്ഷിണഃ
ര
രരത്മ് രാജ രാരൂലമ്
ഇ ത്യൂചുഃ സമ്ത്ാ
വചഃ ൪
ത
കുയല ജാത് മഹാശ്രാേ മഹാ ശ്വുത്ത മഹാ യരഃ
ശ്കാഹയമ് രാമ സയ വാകയമ് യത് രിത്രമ് യത്്
അയവക്ഷയസ ൫
സത്ാ൭ശ്നുണമ് ഇമമ് രാമമ് വയമ് ഇച്ചാമയഹ രിത്ുഃ
അശ്നുണത്വാ ച്ച വകയകയ്യാഃ സവരമ്
ര ത്രരയത്ാ കത്ഃ
൬
ഏത്ാവത്് ഉക്തവാ വചനമ് കന്തരവാഃ സമഹര്ഷയഃ
രാജര്ഷയ വശ്ചവ ത്ത്ാ സയരവ സവാമ് സവാമ് കത്ിമ്
കത്ാഃ ൭
ത വായകയന രുയരന രുര ത്രനഃ
ഹ്ലാത്ിത് യ്ന
ശ
ത ന് രുഷീന് അരയരൂജയത്് ൮
രാമഃ സമ്ശ്ഹുഷ്ട വത്ന ്ാ
ശ്ത്് ത കാശ്ത് ്ുത രരത്ഃ സ വാചാ സജ്ജമാനയാ
ജ
ശ്കുത്ാമ്ലിഃ
ഇത്മ് വാകയമ് രാകവമ് രുനഃ അശ്രവീത്് ൯
ത
രാജ ത്രമ്
ത്ിമ്
മ അനുയശ്രക്ഷയ കുല ത്രാ൭നുസമ്
മ
കരുമ്
ത അര്ഹസി കാകുത്സത മമ മാത്ു ശ്ച യാചനാമ് ൧0
രക്ഷിത്ുമ് സുമഹത്് രാജയമ് അഹമ് ഏക ്ുത
യനാത്സയഹ
ജ
രൗര ജാനരത്ാമ് ശ്ചാ൭രി രക്താ രമ്യിത്ുമ്
ത്ത്ാ ൧൧
ോത്യ ശ്ച ഹി യയാത്ാ ശ്ച മിശ്ത്ാണി സുശ്ഹുത് ശ്ച നഃ
ത്വാമ് ഏവ ശ്രത്ികാങ്ക്ഷയന്ത രരനയമ്
ഇവ കര്ഷകാഃ
ജ
൧൨
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത രയ ശ്രത്ിരത്യ ഹി
ഇത്മ് രാജയമ് മഹാ ശ്രാേ ്ാ
രക്തിമാന് അസി കാകുത്സത യലാക സയ രരിരാലയന
൧൩
ത ാ
ഇത്യുക്തവാ നയരത് ശ്ത്ാ
്ത്
പ ത്ുഃ രാത്യയാ രരത്
പ
ശ്രുരമ് സശ്മ്പാരയാ
മാസ രാമമ് ഏവ ശ്രിയമ് വത്ഃ ൧൪
ത
ത്മ് അയമ് ര ശ്രാത്രമ് ശ്കുത്വാ രായമാ വചനമ് അശ്രവീത്്
രയാമമ് നളിന രശ്ത്ാ൭ക്ഷമ് മത്ത ഹമ് സ സവരമ് സവയമ്
൧൫
ആകത്ാ ത്വാമ് ഇയമ് രുത്തിഃ സവജാ വവനയികീ ച യാ
ശ്രുരമ് ഉത്സഹയസ ത്ാത് രക്ഷിത്ുമ് ശ്രുത്ിവീമ് അരി ൧൬
അമാവത്യ ശ്ച സുശ്ഹുത്ിപ ശ്ച രുത്തിമത്ിപ ശ്ച
മശ്ന്തിരിഃ
സരവ കാരയാണി സമ്മശ്ന്തയ സുമഹാമ് ത്യ൭രി കാരയ ൧൭
ലക്ഷ് ീമ ശ്ചശ്ന്താത്് അയരയാത്് വാ ഹിമവാന് വാ ഹിമമ്
ത്യയജത്്
അത്ീയാത്് സാകയരാ യവലാമ് ന ശ്രത്ിോമ് അഹമ് രിത്ുഃ
൧൮
കാമാത്് വാ ത്ാത് യലാരാത്് വാ മാശ്ത്ാ ത്ുരയമ് ഇത്മ്
ശ്കുത്മ്
ന ത്ന് മനസി കരവയമ്
വരിത്വയമ്
ച മാശ്ത്ുവത്് ൧൯
ത
ത
ഏവമ് ശ്രുവാണമ് രരത്ഃ കൗസലയാ സുത്മ് അശ്രവീത്്
ര
യത്ജസാ൭൭ത്ിത്യ സമ്ാരമ്
ശ്രത്ിര ച്ചശ്മ് ത ത്രനമ്
൨0
ശ
അത്ിയരാഹ ആരയ രാത്ാരയാമ് രാത്ുയക യഹമ രൂഷിയത്
ഏയത് ഹി സരവ യലാക സയ യയാകയക്ഷമമ് വിത്ാസയത്ഃ
൨൧
യസാ൭ത്ിരുഹയ നര വയാശ്കഃ രാത്ുയക ഹയവരുഹയ ച
ശ്രായച്ചത്് സുമഹാ യത്ജാ രരത്ായ മഹാത്മയന ൨൨
സ രാത്ുയക സശ്മ്പണമയ രാമമ് വചന മശ്രവീത്്
ചത്ുരര
ത ഹി വര്ഷാണി ജടാ ചീര ത്യരാ ഹയ൭ഹമ് ൨൩
ത
രല മൂലാ൭രയനാ വീര രയവയമ് രകു നമ്ന
ത്വാ൭൭കമന മാ൭൭കാമ്ക്ഷന് വസ വനവ നകരാ ത്ഹ
പ ി:
൨൪
ത
ത്വ രാത്ുകയയാ ര്നയ് ത രാജയ ത്ശ്മ്:ത രരമ്ര
ചത്ുരയര
ഹി സമ്പൂയര ണ വര്യഷ൭ഹനി രകൂത്തമ ൨൫
ത
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ന ശ്ത്ക്ഷയാമി യത്ി ത്വമ് ത്ു ശ്രയവക്ഷയാമി ഹുത്ാരനമ്
൨൬
ത്യത് ത്ി ച ശ്രത്ിോയ ത്മ് രരിഷവജയ സാ൭൭ത്രമ്
ന ് ച രരിഷവജയ രരത്മ് യചത് മശ്രവീത്് ൨൭
രശ്ത്ുക്മ
മാത്രമ് രക്ഷ വകയകയീമ് മാ യരാഷമ് കുരു ത്ാമ് ശ്രത്ി
ത
മയാ ച സീത്ായാ വചവ രയപ്ാ൭സി
രകു സത്തമ
ഇത്യുക്തവാ൭൭ശ്രു രരീത്ായക്ഷാ ശ്രാത്രമ് വിസസര ജ ഹ
൨൮
സ രാത്ുയക യത് രരത്ഃ ശ്രത്ാരവാന്
ര
സവലശ്മ്ുയത്
സമ്പരിരൂജയ ത്രവിത്്
മ
ശ്രത്ക്ഷിണമ് വചവ ചകാര രാകവമ്
ചകാര വച യവാത്തമ നാക മൂരനി
൨൯
ത
അത്ാനുരൂരവയാത്് ശ്രത്ിനമ്ത്യ ത്മ് ജനമ്
ത ാ൭നുജൗ
കുരൂമ് ശ്ച മശ്ന്തി ശ്രശ്കുത്ീ ്ത്
വയസരയ
ജ ശ്ത്ാകവ വമ് ശ വരനഃ
ത
്ിത ത്ഃ സവ ത്യര മ ഹിമവാന് ഇവാ൭ചലഃ ൩0
ത്മ് മാത്യരാ രാഷ് പ ശ്കുഹീത് കയമ്ടയാ
ത്ുഃയകന ന ആമശ്ന്തയിത്ുമ് ഹി യരകുഃ
സ യത്വവ മാശ്ത്ൂ ര൭രിവാത്യ സരവാ
രുത്ന് കുടീമ് സവാമ് ശ്രവിയവര രാമഃ ൩൧
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട
ത്വാത്യരാത്തര രത്ത്മ സ്സര:ര
പ്തയയാതയശാത്തര് ശതതമ സ്സര്:ക
ത ാ
ത്ത്ഃ രിരസി ശ്കുത്വാ ത്ു രാത്ുയക രരത് ്ത്
ന സമനവിത്ഃ ൧
ആരുയരാഹ രത്മ് ശ്ഹുഷ്ടഃ രശ്ത്ുയക്ന
വസിയഷ്ടാ വാമയത്വ ശ്ച ജാരാലി ശ്ച ശ്ത്ുട ശ്വത്ഃ
അശ്കത്ഃ ശ്രയയുഃ സയരവ മശ്ന്തിയണാ മശ്ന്ത രൂജിത്ാഃ ൨
ത ാ
മന്താകിനീമ് നത്ീമ് രമയാമ് ശ്രാങ്ുമ കാ യ് ത യയു ്ത്
ശ്രത്ക്ഷിണമ് ച കുരവാണാ ശ്ചിശ്ത്കൂടമ് മഹാ കിരിമ് ൩
രരയന് ത്ാത്ു സഹശ്സാണി രമയാണി വിവിത്ാനി ച
ത ാ൪
ശ്രയയൗ ത്സയ രായര്രവന സ വസയനയാ രരത് ്ത്
ത ാ
അത്ൂരാ ച്ചിശ്ത്കൂട സയ ത്ത്ര ശ രരത് ്ത്
ആശ്രമമ് യശ്ത് സ മുനി രരത്വാജഃ
ശ്കുത്ാ൭൭ലയഃ ൫
പ
സ ത്മ് ആശ്രമമ് ആകമയ രരത്വാജ സയ രുത്തിമാന്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത ാ൬
അവത്ീരയ രത്ാത്് രാത്ൗ വവയന്ത രരത് ്ത്
ത്യത്ാ ശ്ഹുയഷ്ടാ രരത്വായജാ രരത്മ് വാകയമ്
അശ്രവീത്്
അരി ശ്കുത്യമ് ശ്കുത്മ് ത്ാത് രായമണ ച സമാകത്മ് ൭
ഏവമ് ഉക്ത സ്സ ത്ു രരയത്ാ രരത്വായജന ത്ീമത്ാ
ശ്രത്യുവാച രരത്വാജമ് രരയത്ാ ശ്രാശ്ത്ു വത്സലഃ ൮
സ യാചയമായനാ കുരുണാ മയാ ച ശ്ത്ുട വിശ്കമഃ
രാകവഃ രരമ ശ്ര ീയത്ാ വസിഷ്ടമ് വാകയമ് അശ്രവീത്് ൯
രിത്ുഃ ശ്രത്ിോമ് ത്ാമ് ഏവ രാലയിഷയാമി ത്ത്തവത്ഃ
ചത്ുരര
ത ഹി വര്ഷാണി യാ ശ്രത്ിോ രിത്ുര് മമ ൧0
ഏവമ് ഉയക്താ മഹാ ശ്രായോ വസിഷ്ടഃ ശ്രത്യുവാച ഹ
വാകയയോ വാകയ കുരലമ് രാകവമ് വചനമ് മഹത്് ൧൧
ഏയത് ശ്രയച്ച സമ്ശ്ഹുഷ്ടഃ രാത്ുയക യഹമ രൂഷിയത്
അയയാത്യായാമ് മഹാശ്രാേ യയാക യക്ഷമ കയര ത്വ
൧൨
ഏവമ് ഉയക്താ വസിയഷ്ടന രാകവഃ ശ്രാങ്ുമ കഃ ്ിത ത്ഃ
രാത്ുയക അത്ിരുവഹയയത് മമ രാജയായ വവ ത്ത്ൗ ൧൩
നിശ്വുയത്താ൭ഹമ് അനുോയത്ാ രായമണ സുമഹാത്മനാ
അയയാത്യാമ് ഏവ കച്ചാമി ശ്കുഹീത്വാ രാത്ുയക രുയര
൧൪
ഏത് ശ്ച്ചുത്വാ രുരമ് വാകയമ് രരത് സയ മഹാത്മനഃ
രരത്വാജഃ രുരത്രമ് മുനി: വാകയമ് ഉവാച ത്മ് ൧൫
വനത് ച്ചിശ്ത്മ് നര വയാശ്ക രീല ശ്വുത്തവത്ാമ് വര
യത്് ആരയമ് ത്വയി ത്ിയഷ്ട ത്തു നിയമ് ന ശ്സുഷ്ടമ്
ഇയവാത്കമ് ൧൬
ത
അശ്മുത്ഃ സ മഹാ രാഹുഃ രിത്ാ ത്രരത് ്വ
യസയ ത്വമ് ഈശ്ത്ുരഃ രുയശ്ത്ാ ത്രാത്മാ
ത്ര മ വത്സലഃ
മ
൧൭
ത്മ് രുഷിമ് ത്ു മഹാത്മാനമ് ഉക്ത വാകയമ് ശ്കുത്ാ൭ഞ്ല
ജ ിഃ
ആമശ്ന്തയിത്ുമ് ആയരയര ചരണൗ ഉരശ്കുഹയ ച ൧൮
ത്ത്ഃ ശ്രത്ക്ഷിണമ് ശ്കുത്വാ രരത്വാജമ് രുനഃ രുനഃ
രരത് ്ുത യയൗ ശ്രീമാന് അയയാത്യാമ് സഹ മശ്ന്തിരിഃ
൧൯
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അയയാത്യ കാമ്:ട
യാവന ശ്ച രകവട വശ്ചവ ഹവയ നാവക ശ്ച സാ
ചമൂഃ
രുനര് നിശ്വുത്താ വി്ീത രാണ രരത്സയാ൭നുയായിനീ ൨0
ത്ത് യ് ത യമുനാമ് ത്ിവയാമ് നത്ീമ് ത്ീയര്ത്വാരിമ
മാലിനീമ്
ത മ് രുനഃ സയരവ കമ്ാമ്
ര രിവ ജലാമ് നത്ീമ്
ത്ശ്ത്ുരു ്ാ
൨൧
ത
ത്ാമ് രമയ ജല സമ്പൂരാമ്
സഹ രാന്തവഃ
ണ സമ്ീരയ
ര
ശ്രുമ്ിയരരരുരമ്
രമയമ് ശ്രവിയവര സ വസനികഃ
ര
ത
ശ്രുമ്ിയരരരുരാ
ത്ൂപ യ: അയയാത്യാമ് സമ്ത്ര
ശ ഹ ൨൨
അയയാത്യാമ് ച ത്യത്ാ ശ്ത്ുഷ്ടവാ രിശ്ത്ാ ശ്രാശ്ത്ാ
വിവരിത്ാമ്
ജ
ത ഃത സാരത്ിമ് യചത്മ് അശ്രവീത്് ൨൩
രരയത്ാ ത്ുഃക സമ്പ്
ത അയയാത്യാ ന ശ്രകാരയത്
സാരയത് രരയ വിത്വ്ാ
നിരാ൭൭കാരാ നിരാ൭൭നന്താ ത്ീനാ ശ്രത്ിഹത് സവരാ ൨൪
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട
ശ്ത്യയാത്യരാത്തര രത്ത്മ സ്സര:ര
ചതുര്യശാത്തര്
ശതതമ സ്സര്:ക
ത
്ിന ക്ത കമ്പീര യകായഷണ സയന്തയന യനാരയാത്്
ശ്രരുഃ
അയയാത്യാമ് രരത്ഃ ക്ഷിശ്രമ് ശ്രവിയവര മഹായരാഃ ൧
രിടാല ഉലൂക ചരിത്ാമ് ആലീന നര വാരണാമ്
ത്ിമിര അരയാഹത്ാമ് കാളീമ് അശ്രകാരാമ് നിരാമ് ഇവ ൨
രാഹു രയശ്ത്ാഃ ശ്രിയാമ് രത്ീന മ് ശ്രിയാ ശ്രജവലിത്
ശ്രരാമ്
ശ്കയഹണ അരയുത്തിയത്ന ഏകാമ് യരാഹിണീമ് ഇവ
രീടിത്ാമ് ൩
പ
ണ ക്ഷുപ് ത സലിലാമ് കയരാമ ത്തപ് ത
അയല്ാഷ്
ര
വിഹമ്മാമ്
ലീന മീന ജഷ ശ്കാഹാമ് ശ്കുരാമ് കിരി നത്ീമ് ഇവ ൪
വിത്ൂമാമ് ഇവ യഹമാ൭൭രാമ് അത്വ രാ൭യക്:ന സമുത്തിത്ാമ്
ഹവി രരയുക്ഷിത്ാമ് രശ്ചാ ച്ചികാമ് വിശ്രളയമ് കത്ാമ് ൫
വിത്വ് ത കവചാമ് രുക് ണ കജ വാജി രത് ത്വജാമ്
ഹത് ശ്രവീരാമ് ആരന്നാമ് ചമൂമ് ഇവ മഹാ൭൭ഹയവ ൬
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സ യരനാമ് സ സവനാമ് രൂത്വാ സാകര സയ സമുത്തിത്ാമ്
ശ്രരാന്ത മാരുയത്ാ ത്ൂപ ത്ാമ് ജയലാരിമ്
മ ഇവ
നിസ്സവനാമ് ൭
ത്യക്താമ് യോ൭൭യുവത്ഃ സവരവ: അരിരൂവര ശ്ച
യാജവകഃ
സുത്യാ കായല വിനിശ്രവുയത്ത യവത്ിമ് കത് രവാമ് ഇവ ൮
യകാഷ്ട മയത്യ ്ിത ത്ാമ് ആരാമ്
ത അചരന്തീമ് നവമ്
ശ്ത്ുണമ്
യകാ ശ്വുയഷണ രരിത്യക്താമ് കവാമ് രത്ീന മ് ഇയവാ
ത്സുകാമ് ൯
ശ്രരാകരാവത്യ: സു്ിന വക്തഃ ശ്രജവലത്ിപ ര്
ഇയവാത്തവമഃ
വിയുക്താമ് മണിരിര് ജാവത്യ രവാമ്
മുക്താവളീമ് ഇവ
ന
൧0
ത നാന് മഹീമ് രുണയ ക്ഷയാത്ത്
സഹസാ ചലിത്ാമ് ്ാ
ര ാമ്
ത രാമ് ത്ാരാമ് ഇവ ത്ിവ ശ്ചയുത്ാമ്
സമ്ശ്ഹുത് ത്യുത്ി വി്ാ
൧൧
രുഷ് പ നത്താമ് വസന്താ൭യന്ത മത്ത ശ്രമര നാത്ിത്ാമ്
ശ്ത്ുത് ത്ാവാ൭ക്ിന വിപ്ലുഷ്ടാമ് ോന്താമ് വന ലത്ാമ് ഇവ
൧൨
സമ്മൂട നികമാമ് സരവാമ് സമ്ക്ഷിപ് ത വിരണാ൭൭രണാമ്
ശ്രച്ചന്നരരി നക്ഷശ്ത്ാമ് ത്യാമ് ഇവാ൭മ്പുത്വരര്
ശ്വുത്ാമ് ൧൩
ക്ഷീണ രായനാത്തവമര് രിവന്നഃ
രരാവവര൭രിസശ്മവുത്ാമ്
ഹത്രൗണ്ടാമ് ഇവാ൭൭കായര രാന രൂമിമ് അസശ്മ്്ുര ത്ാമ്
൧൪
ന ശ്വുക് ണ രാവശ്ത്ഃ
ശ്വുക് ണ രൂമി ത്ലാമ് നിമ്ാമ്
സമാശ്വുത്ാമ്
ന മ് ശ്രരാമ് നിരത്ിത്ാമ് ഇവ ൧൫
ഉരയുയക്താത്കാമ് രക്ാ
വിരുലാമ് വിത്ത്ാമ് വചവ യുക്ത രാരാമ് ത്രസവിനാമ്
ര
രൂമൗ രാവണ രവിനിശ്ഷ്ുത്താമ്
രത്ിത്ാമ് ജയാമ്
ഇവാ൭൭യുത്ാത്് ൧൬
സഹസാ യുത്ത രൗയണ്ടന ഹയാ൭൭യരായഹണ വാഹിത്ാമ്
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അയയാത്യ കാമ്:ട
നിക്ഷിപ് ത രാണ്ടാമ് ഉശ്ത്സുഷ്ടാമ് കിയരാരീമ് ഇവ
ത്ുരലാമ്
൧൭
പ
രുഷ് ര യത്ായാമ് മഹാ മവത്സയ: കൂവര മ ശ്ച രഹുരി
ശ്രവുത്ാമ്
ശ്രരിന്ന ത്ട വി്ീത രാമ്
പ ാമ്
ണ വാരീ മിവ ശ്ഹുയത്ാത്ല
൧൮
രുരുഷസയാ ശ്രശ്ഹുഷ്ട സയ ശ്രത്ിഷിത്താ൭നുയലരനാമ്
ത ാത മിവ യരായകന കാശ്ത് യിഷ്ടി മ൭രൂഷണാമ് ൧൯
സമ്പ്
ശ്രാശ്വുഷി ശ്രവികാടായാമ് ശ്രവിഷ്ടസയാ൭ശ്ര മണ്ടലമ്
ര സയ ശ്രരാമ് ഇവ ൨0
ശ്രച്ചന്നാമ് നീല ജീമൂവത്: രാ്ര
രരത് ്ുത രത് ് ത സ്സ ശ്രീമാന് ത്രരത്ാ൭൭ത്മജഃ
വാഹയന്തമ് രത് യശ്രഷ്ടമ് സാരത്ിമ് വാകയമ് അശ്രവീത്്
൨൧
കിമ് നു കലവ൭ത്യ കമ്പീയരാ മൂരിയത്ാ
ന നിരമയയത്
ച
യത്ാരുരമ് അയയാത്യായാമ് കീത് വാത്ിശ്ത് നിസ്സവനഃ
൨൨
വാരുണീ മത് കന്ത ശ്ച മാലയ കന്ത ശ്ച മൂരിത്ഃ
ച
ത്ൂരിത്ാ൭കരു കന്ത ശ്ച ന ശ്രവാത്ി സമന്തത്ഃ ൨൩
യാന ശ്രവര യകാഷ ശ്ച ്ിന ക്ത ശ്ച ഹയ നിസ്സവനഃ
ശ്രമത്ത കജ നാത് ശ്ച മഹാമ് ശ്ച രത് നിസ്സവനഃ
യനത്ാനീമ് ശ്രൂയയത് രുരയാമ് അസയാമ് രായമ വിവാസിയത്
൨൪
ത
ത ശ്ച മഹാ൭ര്ഹാ ശ്ച നവ ശ്സജ:
ചമ്നാ൭കരു
കമ്ാമ്
ത ാത യനാരരുമ്യത്
ജ
കയത് ഹി രായമ ത്രുണാ സ്സമ്പ്
൨൫
രഹീ രാശ്ത്യാമ് ന കച്ചമ്ിത ചിശ്ത് മാലയ ത്രാ നരാ:
യനാത്സവാ സ്സശ്മ്പവരയന്ത
രാമ യരാകാ൭രിയത്
ത
ത
രുയര ൨൬
സഹ നൂനമ് മമ ശ്രാശ്ത്ാ രുരസയാ൭സയ ത്യുത്ി രത്ാ
ര
ന ഹി രാജ ത്യയയായത്യ യമ് സാസായരവാ൭രുനീ
ക്ഷരാ
ജ
൨൭
കത്ാ നു കലു യമ ശ്രാത്ാ മയഹാത്സവ ഇവാ൭൭കത്:
ജനയിഷയ ത്യ൭യയാത്യാ യാമ് ഹര്ഷമ് ശ്കീഷ് മ
ഇവാമ്൭രുത്: ൨൮
ത്രുവണ ശ്ചാരു യവവഷ ശ്ച നവര: ഉന്നത് കാമിരിഃ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
സമ്പത്ത്ിപ രയയാത്യായാമ് ന വിരാന്തി മഹാ രത്ാഃ ൨൯
പ വിയവര വസത്ിമ് രിത്ുഃ
ഏവമ് രഹുവിത്മ് ജല്ന്
യത്ന ഹീനാമ് നയരയശ്ന്തണ സിമ്ഹ ഹീനാമ് കുഹാമ് ഇവ
൩0
ത
ത്ത്ാ ത് ത്മ്:രുരമ്
ഉജ്ജിത് ശ്രരമ്
ര മ് ത്ിനമ്
സുവര രിയവാ ശ്ത്സുഷ്ട മ൭രാ്ര
നിരീക്ഷയ സരവമ് ത്ു വിവിക്ത മാത്മനാ
പ രരത് സ്സുത്ു:കിത്: ൩൧
മുയമാച രാഷ്മ്
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട
ചത്ുരയരാത്തര
രത്ത്മ സ്സര:ര
ത
രമ് ച തയശാത്തര് ശതതമ സ്സര്:ക
ത്യത്ാ നിക്ഷിരയ മാശ്ത്ു : സ അയയാത്യായാമ് ശ്ത്ുട
ശ്വത്ഃ
ത ാത കുരൂന് ഇത്മ് അത്ാ൭ശ്രവീത്് ൧
രരത്ഃ യരാക സമ്യപ്
നന്തിശ്കാമമ് കമിഷയാമി സരവാന് ആമശ്ന്തയയ൭ത്യ വഃ
ത്ശ്ത് ത്ുഃകമ് ഇത്മ് സരവമ് സഹിയഷയ രാകവമ് വിനാ ൨
കത് ശ്ച ഹി ത്ിവമ് രാജാ വന് ത ശ്ച കുരുര് മമ
രാമമ് ശ്രത്ീയക്ഷ രാജയായ സ ഹി രാജാ മഹാ യരാഃ ൩
ഏത് ശ്ച്ചുത്വാ രുരമ് വാകയമ് രരത് സയ മഹാത്മനഃ
അശ്രുവന് മശ്ന്തിണഃ സയരവ വസിഷ്ട ശ്ച രുയരാഹിത്ഃ ൪
സുശ്രുരമ് ശ്ലാകനീയമ് ച യത്് ഉക്തമ് രരത് ത്വയാ
വചനമ് ശ്രാശ്ത്ു വാത്സലയാത്് അനുരൂരമ് ത്വവവ ത്ത്് ൫
നിത്യമ് യത് രന്തു ലുപ് ത സയ ത്ിഷ്ടയത്ാ ശ്രാശ്ത്ു
സൗശ്ഹുയത്
ആരയ മാരമ്
ര ശ്രരന്നസയ നാ൭നുമയനയത് കഃ രുമാന് ൬
മശ്ന്തിണാമ് വചനമ് ശ്രുത്വാ യത്ാ അരിലഷിത്മ് ശ്രിയമ്
അശ്രവീത്് സാരത്ിമ് വാകയമ് രയത്ാ യമ യുജയത്ാമ് ഇത്ി ൭
ശ്രശ്ഹുഷ്ട വത്നഃ സരവാ മാശ്ത്ൂ: സമ൭രിവാത്യ സഃ
ന സമനവിത്ഃ ൮
ആരുയരാഹ രത്മ് ശ്രീമാന് രശ്ത്ുയക്ന
ആരുഹയ ത്ു രത്മ് രീശ്കമ് രശ്ത്ുക് ന രരത്ാ വുരൗ
യയത്ുഃ രരമ ശ്ര ീത്ൗ ശ്വുത്ൗ മശ്ന്തി രുയരാഹിവത്ഃ ൯
അശ്കയത്ാ കുരവ ്ശ്ത ത് വസിഷ്ട ശ്രമുകാ ത്വിജാഃ
ശ്രയയുഃ ശ്രാങ്ുമ കാഃ സയരവ നന്തിശ്കായമാ
യയത്ാ൭രയവത്് ൧0
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ര
രലമ് ച ത്ത്് അനാ൭൭ഹൂത്മ് കജാ൭രവ രത് സമ്ുലമ്
ശ്രയയൗ രരയത് യായത് സയരവ ച രുര വാസിനഃ ൧൧
രത് ്ഃത സ ഹി ത്രാത്മാ
രരയത്ാ ശ്രാശ്ത്ു വത്സലഃ
മ
നന്തിശ്കാമമ് യയൗ ത്ൂരമ്
ണ രിരസി ആത്ായ രാത്ുയക ൧൨
ത്ത് ്ുത രരത്ഃ ക്ഷിശ്രമ് നന്തിശ്കാമമ് ശ്രവിരയ സഃ
അവത്ീരയ രത്ാ ത്തൂരമ്
ണ കുരൂന് ഇത്മ് ഉവാച ഹ ൧൩
ഏത് ശ്ത്ാജയമ് മമ ശ്രാശ്ത്ാ ത്ത്തമ് സന്നയാസവത്് സവയമ്
യയാക യക്ഷമ വയഹ യചയമ രാത്ുയക യഹമ രൂഷിയത് ൧൪
രരത്: രിരസാ ശ്കുത്വാ സന്നയാസമ് രാത്ുയക ത്ത്:
ത :ത സരവമ് ശ്രശ്കുത്ി മമ്ലമ്
ട
അശ്രവീത്് ത്ുഃക സമ്പ്
൧൫
ചശ്ത്മ് ത്ാരയത് ക്ഷിശ്രമ് ആരയ രാത്ാ വിമൗ മത്ൗ
അരയാമ് രായജയ ്ിത യത്ാ ത്ര:മ രാത്ുകാരയാമ് കുയരാ
രമ
മ ൧൬
ശ്രാശ്ത്ാ ഹി മയി സന്നയായസാ നിക്ഷിപ്:ത സൗശ്ഹുത്ാത്്
അയമ്
ത്മ് ഇമമ് രാലയിഷയാമി രാകവാ൭൭കമനമ് ശ്രത്ി ൧൭
ക്ഷിശ്രമ് സയമയാജയിത്വാ ത്ു രാകവ സയ രുനഃ സവയമ്
ചരണൗ ത്ൗ ത്ു രാമ സയ ശ്ത്ക്ഷയാമി സഹ രാത്ുകൗ ൧൮
ത്യത്ാ നിക്ഷിപ് ത രായരാ൭ഹമ് രാകയവണ സമാകത്ഃ
നിയവത്യ കുരയവ രാജയമ് രജിയഷയ കുരു ശ്വുത്തിത്ാമ് ൧൯
രാകവായ ച സന്നയാസമ് ത്ത്തവാഇയമ വര രാത്ുയക
രാജയമ് യചത്മ് അയയാത്യാമ് ച ത്ൂത് രായരാ രവാമി ച ൨0
അരിഷിയക്ത ത്ു കാകുയത്സത ശ്രശ്ഹുഷ്ട മുത്ിയത് ജയന
ശ്രീത്ി രമ
മ യര വശ്ചവ രയവത്് രാജയാ ച്ചത്ു രുണമ്
ര
൨൧
ഏവമ് ത്ു വിലരന് ത്ീയനാ രരത്ഃ സ മഹായരാഃ
നന്തിശ്കായമ അകയരാ ശ്ത്ാജയമ് ത്ുഃകിയത്ാ മശ്ന്തിരി
സ്സഹ ൨൨
ര ജടാ ത്ാരീ മുനി യവഷ ത്രഃ ശ്രരുഃ
സ വല്ല
ത ാ
നന്തിശ്കായമ അവസ ത്വീരഃ സ വസയനയാ രരത് ്ത്
൨൩
രാമ ആകമനമ് ആകാമ്ക്ഷന് രരയത്ാ ശ്രാശ്ത്ു വത്സലഃ
ത ാ ൨൪
ശ്രാത്ു രവചന കാരീ ച ശ്രത്ിോ രാരക ്ത്
രാത്ുയക ത്വ൭രിഷിചയാ൭ത് നന്തിശ്കായമ അവസ ത്തത്ാ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
രരത്ഃ രാസനമ് സരവമ് രാത്ുകാരയാമ് നയയവത്യത്് ൨൫
ത്ത് ്ുത രരത്: ശ്രീമാന് അരിഷിചയ ആരയ രാത്ുയക
ത ാ രാജയമ് കാരയാ മാസ സരവത്ാ ൨൬
ത്ത്൭ത്ീന ്ത്
ച
ത്ത്ാ ഹി യ ത്ാ
ര രയ മുവരത്ി കിമ്ിത്്
ഉരായനമ് യചാരശ്ഹുത്മ് മഹാ൭ര്ഹമ്
സ രാത്ുകാരയാമ് ശ്രത്മമ് നിയവത്യ
ചകാര രശ്ചാത്് രരയത്ാ യത്ാവത്് ൨൭
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട രമ് ച
ത്യരാത്തര രത്ത്മ സ്സര:ര
യഷാടയശാത്തര് ശതതമ സ്സര്:ക
ശ്രത്ിശ്രയായത് രരയത് വസന് രാമ: ത്യരാ വയന
ലക്ഷയാ മാസ സ ഉയത്വകമ് അത് ഔത്സുകയമ്
ത്രസവിനാമ് ൧
ത ത്് ത്ാരസ ആശ്രയമ
യയ ത്ശ്ത് ചിശ്ത്കൂട സയ രുര്ാ
ത ന് അലക്ഷയത്് ഉത്സുകാന്
രാമമ് ആശ്രിത്യ നിരത്ാ ്ാ
൨
നയവന ശ്രുകുടീരി
ശ്ച രാമമ് നിരിരയ
രങ്കിത്ാഃ
പ
ത
പ
അയനയാനയമ് ഉരജല്ന്തഃ
രവന ശ്ചശ്കു: മിത്ഃ കത്ാഃ ൩
യത്ഷാമ് ഔത്സുകയമ് ആലക്ഷയ രാമ ്ുത ആത്മനി
രങ്കിത്ഃ
ശ്കുത് അഞ്ല
ജ ി: ഉവായചത്മ് രുഷിമ് കുല രത്ിമ് ത്ത്ഃ ൪
ച
ന കച്ചി ത്ക
രൂരവ ശ്വുത്തമ് ഇത്മ് മയി
പ വന് കിമ്ിത്്
ശ്ത്ുരയയത് വിശ്കുത്മ് യയന വിശ്കിയയന്ത ത്രസവിനഃ ൫
ച
ശ്രമാത്ാത്് ചരിത്മ് കച്ചിത്് കിമ്ിന്
ന അവരജസയ യമ
മ
ലക്ഷ്ണ
സയ രുഷിരിര് ശ്ത്ുഷ്ടമ് നാ൭നുരൂരമ്
ഇവാ൭൭ത്മനഃ ൬
കച്ചി ച്ചുശ്രൂഷ മാണാ വഃ രുശ്രൂഷണരരാ മയി
ശ്രമത്ാ അരയുചിത്ാമ് ശ്വുത്തിമ് സീത്ാ യുക്തമ് ന
വരയത്
൭
ത
ത സാ ച ജരാമ് കത്ഃ
അത് ര്ഷി രരയാ
ശ്വുത്ത ്ര
ജ
യവരമാന ഇയവാവാച രാമമ് രൂത് ത്യാ രരമ് ൮
ത ാ
കുത്ഃ കലയാണ സത്തവായാഃ കലയാണാ൭രിരയത് ്ത്
ത സവിഷു വിയരഷത്ഃ ൯
ചലനമ് ത്ാത് വവയത്ഹയാ ്ര
ത്വ ന്നിമിത്തമ് ഇത്മ് ത്ാവത്് ത്ാരസാ ശ്രത്ി വരയത്
ത
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത സമവിക്ാ
ന ഃ കത്യന്തി മിത്ഃ കത്ാഃ
രയക്ഷാരയ യ്ന
൧0
രാവണാ൭വരജഃ കശ്ചിത്് കയരാ നായമഹ രാക്ഷസഃ
സ വാന് ജന്ാ
ത ന നിയകത്നാന് ൧൧
ഉത്ാ
പ ടയ ത്ാരസാ ന്ര
ശ്ത്ുഷ്ട ശ്ച ജിത്കാരീ ച ശ്നുരമ്ഃസ രുരുഷാത്കഃ
അവലിപ് ത ശ്ച രാര ശ്ച ത്വാമ് ച ത്ാത് ന ശ്മുഷയയത് ൧൨
ത്വമ് യത്ാ ശ്രശ്രുത്ി ഹയ൭്ിമ ന് ആശ്രയമ ത്ാത് വരയസ
ത
ത്ത്ാ ശ്രശ്രുത്ി രക്ഷാമ്ിസ വിശ്രകുരവന്തി ത്ാരസാന്
൧൩
ത്രയന്തി
ഹി രീരവത്സഃ ശ്കൂവര രീഷണവക
ര൭രി
ശ
പ
നാനാ രൂവര: വിരൂവര ശ്ച രൂവര: വിശ്കുത് ത്രവനഃ
ശ
൧൪
അശ്രരവ്:ത അരുചിരിഃ സശ്മ്പയയാജയ ച ത്ാരസാന്
ന ിത അരരാന് ക്ഷിശ്രമ് അനാരയാഃ രുരത്ഃ
ശ്രത്ിക്മ്
്ിത ത്ാ: ൧൫
ത യനഷു അരുത്തമ് അവലീയ ച
യത്ഷു യത്ഷവാ൭൭ശ്രമ ്ാ
രമയന്ത ത്ാരസാമ് ്ശ്ത ത് നാരയയന്താ൭ല് പ യചത്സഃ ൧൬
പ ണ്ടാന് അക്ീന ന് സിഞ്ചന്തി
അരക്ഷിരന്തി ശ്സുക്ാ
വാരിണാ
കലരാമ് ശ്ച ശ്രശ്മുത്ന്ത
ന ി ഹവയന സമുര്ിത യത് ൧൭
വത് രുരാത്മരി:
ആവിഷ്ടാന് ആശ്രമാന് ശ്രജിഹാസവഃ
ത
കമനായാ൭നയ യത്ര സയ യചാത്യമ്ിത രുഷയയാ൭ത്യ മാമ്
൧൮
സ ത്രസവിഷു
ത്ത്് രുരാ രാമ രാരീരാമ് ഉരഹിമ്ാമ്
ത്രയമ്
ിത ഹി ത്ുഷ്ടാ യ് ത ത്യക്ഷയാമ ഇമമ് ആശ്രമമ്
ശ
൧൯
രഹു മൂല രലമ് ചിശ്ത്മ് അവിത്ൂരാത്് ഇയത്ാ വനമ്
രുരാണാ൭൭ശ്രമമ് ഏവാ൭ഹമ് ശ്രയിയഷയ സകണഃ രുനഃ ൨0
കര സ്ത്വയ്യ൭രി ചാ യുക്തമ് രുരാ ത്ാത് ശ്രവരയത്
ത
മ രി: ഇയത്ാ കച്ച യത്ി രുത്തിഃ ശ്രവരയത്
സ ഹാ൭്ാ
ത
൨൧
ത
സ കളശ്ത് സയ സയമ്യഹാ
നിത്യമ് യത്് ത്സയ രാകവ
സമരസയാ൭രി
ഹി സയത്ാ വായസാ ത്ുഃകമ് ഇഹാ൭ത്യ
ത
യത് ൨൨
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ത ് രാജ രുശ്ത് ്ര
ത സവിനമ്
ഇത്ി ഉക്തവന്തമ് രാമ ്മ
ന രരായകാത്തവര: വാവകയ: അവയരാത്തുമ്
സമുത്സുക: ൨൩
അരിനന്തയ സമാശ്രുച്ചയ സമാത്ായ ച രാകവമ്
സ ജകാമാ൭൭ശ്രമമ് ത്യക്തവാ കുവലഃ കുലരത്ിഃ സഹ ൨൪
സ
രാമഃ സമ്ാത്യ
ത്ു രുഷി കണമ൭നുകമനാത്്
മ ത്് കുലരത്ിമ് അരിവാത്യ രുഷിമ്
യത്രാത്് ത്്ാ
പ
സമയ ശ്ക്ീവത്
വ്:ത അനുമത് ഉരത്ിഷ്ടാരഃത
രുണയമ് വാസായ സവ നിലയമ് ഉരസയമ്പയത് ൨൫
ആശ്രമമ് ത്ു രുഷി വിരഹിത്മ് ശ്രരുഃ
ക്ഷണമ് അരി ന വിജഹൗ സ രാകവഃ
രാകവമ് ഹി സത്ത്മ് അനുകത്ാ:
ത്ാരസാ ശ്ചര്ഷി ചരിത് ശ്ത്ുത് കുണാഃ ൨൬
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട
യഷാടയരാത്തര രത്ത്മ സ്സര:ര
സപ് ത തയശാത്തര് ശതതമ സ്സര്:ക
രാകവ ്ുത അരയായത്ഷു ത്രസവിഷു വിചിന്തയന്
ത ാ൧
ന ത്ശ്ത് അയരാചയ ത്വാസമ് കാരവണ രഹുരി
്ത്
പ
ഇഹ യമ രരയത്ാ ശ്ത്ുയഷ്ടാ മാത്ര ശ്ച സ നാകരാഃ
സാ ച യമ ശ്്ുമ ത്ി: അയനവത്ി ത്ാ ന്നിത്യമ് അനുയരാചത്ഃ
൨
ര ാ വാര നിയവയരന യത്ന ത്സയ മഹാത്മനഃ
്ന്ത
ഹയ ഹ്ിത കരീവഷ ശ്ച ഉരമരഃത ശ്കുയത്ാ ശ്രുരമ് ൩
മ ത്് അനയശ്ത് കച്ചാമ ഇത്ി സമ്ിന്തയ
ച
ത്്ാ
രാകവഃ
മ
ര
ശ്രാത്ിഷ്ടത് സ വവയത്ഹയാ ലക്ഷ്യണന
ച സമ്ത്ഃ
൪
യസാ അയശ്ത്: ആശ്രമമ് ആസാത്യ ത്മ് വവയന്ത മഹാ
യരാഃ
ത്മ് ചാ൭രി രകവാന് അശ്ത്ിഃ രുശ്ത്വത്് ശ്രത്യ രത്യത് ൫
സവയമ് ആത്ിത്യമ് ആത്ിരയ സരവമ് അസയ
സുസശ്ത്ുര ത്മ്
സൗമിശ്ത്ിമ് ച മഹാ രാകാമ് സീത്ാമ് ച സമസാന്തവയത്് ൬
ത
രത്ീന മ് ച ത്മ് അനുശ്രാപ്ാമ്
ശ്വുത്താമ് ആമശ്ന്തയ
സശ്ത്ുര ത്ാമ്
സാന്തവയാ മാസ ത്രേഃ
സരവ രൂത് ഹിയത് രത്ഃ ൭
മ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
അനസൂയാമ് മഹാ രാകാമ് ത്ാരസീമ് ത്ര മ ചാരിണീമ്
ശ്രത്ിശ്കുഹ്ീണ ഷവ വവയത്ഹീമ് അശ്രവീത്് രുഷി
സത്തമഃ
രാമായ ച ആചചയക്ഷ ത്ാമ് ത്ാരസീമ് ത്ര മ ചാരിണീമ് ൮
ത്ര വര്ഷാണി അനാശ്വുഷ്ടയാ ത്യക്ത യലായക
നിര൭ന്തരമ്
യയാ മൂല രയല ശ്സുയഷ്ട ജാഹ്നവീ ച ശ്രവരിത്ാ
൯
ത
ര
ഉയശ്കണ ത്രസാ യുക്താ നിയവമ ശ്ചാ൭രി അലശ്മ്ുത്ാ
ത മഹത്് ത്രഃ ൧0
ത്ര വര്ഷ സഹശ്സാണി യയാ ത്പ്മ്
ന ത്ാ ശ്രത്യൂഹാ ശ്ച നിവരിത്ാഃ
അനസൂയാ ശ്വവത് ്ാ
ത
യത്വ കാരയ നിമിത്തമ് ച യയാ സമ്ത്വരമാണയാ
ത്ര രാശ്ത്മ് ശ്കുത്ാ രാശ്ത്ിഃ യസയമ് മായത് വ യത്൭നക ൧൧
ത്ാമ് ഇമാമ് സരവ രൂത്ാനാമ് നമ: കാരയാമ് യരസവിനീമ്
അരികച്ചത്ു വവയത്ഹീ ശ്വുത്താമ് അയശ്കാത്നാമ് സത്ാ
അനസൂയയത്ി യാ യലായക കരരി:
കയാത്ിമ് ആകത്ാ ൧൨
മ
ഏവമ് ശ്രുവാണമ് ത്മ് രുഷിമ് ത്യത്ത്ി ഉക്തവാ സ രാകവഃ
സീത്ാമ് ഉവാച ത്രോമ്
ഇത്മ് വചനമ് ഉത്തമമ് ൧൩
മ
രാജ രുശ്ത്ി ശ്രുത് മിത്മ് മുയന: അസയ സമീരിത്മ്
യശ്രയയാ൭രമ്
ത ആത്മന: രീശ്കമ് അരികച്ച ത്രസവിനീമ്
൧൪
സീത്ാ ത്ു ഏത്ത്് വചഃ ശ്രുത്വാ രാകവ സയ ഹിവത്ഷിണ:
ത്ാമ് അശ്ത്ി രത്ീന മ് ത്രോമ്
അരിചശ്കാമ വമത്ിലീ
മ
൧൫
രിത്ിലാമ് വലിത്ാമ് ശ്വുത്താമ് ജരാ രാണ്ടുര മൂരജാമ്
ത
സത്ത്മ് യവരമാനാ൭0കീമ് ശ്രവായത് കത്ളീ യത്ാ ൧൬
ത്ാമ് ത്ു സീത്ാ മഹാ രാകാമ് അനസൂയാമ് രത്ിശ്വത്ാമ്
അരയവാത്യത്് അവയശ്കാ സവ നാമ സമുത്ാഹരത്് ൧൭
അരിവാത്യ ച വവയത്ഹീ ത്ാരസീമ് ത്ാമ് അനിന്തിത്ാമ്
ജ രുടാ ശ്ഹുഷ്ടാ രരയശ്രുച്ചത്് അനാമയമ് ൧൮
രത്താമ്ലി
ത്ത്ഃ സീത്ാമ് മഹാ രാകാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്ാമ് ത്ര മ ചാരിണീമ്
സാന്തവയ ന്തയ൭ശ്രവീത്് ശ്ത്ുഷ്ടാ ത്ിഷ്ടയാ ത്രമ്
മ
അയവക്ഷയസ ൧൯
ത്യക്തവാ ോത്ി ജനമ് സീയത് മാനമ് രുത്തിമ് ച മാനിനി
അവരുത്തമ് വയന രാമമ് ത്ിഷ്ടയാ ത്വമ് അനുകച്ചസി ൨0
Page 342 of 349

ശ്രീമത്വാല്ീമ കി രാമായണമ്
അയയാത്യ കാമ്:ട
ത വന യ്ാ
ത വാ രായരാ വാ യത്ി വാ രുരഃ
നകര യ്ാ
യാസാമ് ശ്്ീത ണാമ് ശ്രിയയാ രരാത ത്ാസാമ് യലാകാ
മയഹാത്യാഃ ൨൧
ത്ുേീലഃ കാമ ശ്വുയത്താ വാ ത്വന രവാ രരിവരിത്ഃ
ജ
ശ്്ീത ണാമ് ആരയ സവരാവാനാമ് രരമമ് വത്വത്മ് രത്ിഃ
൨൨
ന അയത്ാ വിരിഷ്ടമ് രരയാമി രാന്തവമ് വിശ്മുര
ന്തയ൭ഹമ്
സരവശ്ത് യയാകയമ് വവയത്ഹി ത്രഃ ശ്കുത്മ് ഇവാ൭വയയമ്
൨൩
ന ത്ു ഏവമ് അവകച്ചന്തി കുണ യത്ാഷമ് അസത്്
ശ്്ിത യഃ
കാമ വക്തവയ ശ്ഹുത്യാ രശ്രുത നാത്ാ ശ്ചരന്തി യാഃ ൨൪
ന
ശ ച വമത്ിലി
ശ്രാപ്ുവന്തി
അയര വശ്ചവ ത്ര മ ശ്രമ്മ്
അകാരയ വരമ് ആരന്നാഃ ശ്്ിത യയാ യാഃ കലു ത് ത്വിത്ാഃ
൨൫
ത് ത്വിത്ാ ്ുത കുവണ: യുക്താ ശ്ത്ുഷ്ട യലാക രരാവരാഃ
ശ്്ിത യഃ സവയര ര ചരിഷയന്തി യത്ാ രുണയ ശ്കുത്
ത ാ ൨൬
്ത്
ത്യത്വമ് ഏനമ് ത്വമ് അനുശ്വത്ാ സത്ീ
രത്ിശ്വത്ാനാമ് സമയാ൭നു വരിനീ
ത
രവസവ രരു:ത സഹ ത്ര മ ചാരിണീ
യര ശ്ച ത്രമ്
മ ച ത്ത്: സമാരയസി ൨൭
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട സപ് ത
ത്യരാത്തര രത്ത്മ സ്സര:ര
അഷ്ടാ തയശാത്തര് ശതതമ സ്സര്:ക
സാ ത്ു ഏവമ് ഉക്തവാ വവയത്ഹീ അനസൂയാന്
അനസൂയയാ
ശ്രത്ി രൂജയ വയചാ മന്തമ് ശ്രവക്തുമ് ഉരചശ്കയമ ൧
വനത്ത്് ആശ്ചരയമ് ആരയായാ യന് മാമ് ത്വമ് അനു
രാഷയസ
വിത്ിത്മ് ത്ു മമാ൭രി ഏത്ത്് യത്ാ നാരയാഃ രത്ി രുരുഃ
൨
ര
യത്് അരി ഏഷ രയവ ത്ര
പ ാത മമ ആയരയ ശ്വുത്ത വരിത്ഃ
ജ
ത ാ൭രി ഏഷ മയാ രയവത്് ൩
അവത്വത്മ് ഉരവരവയ
്ത്
ത
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അയയാത്യ കാമ്:ട
കിമ് രുനര് യയാ കുണ ശ്ലാകയഃ സാനുയശ്കായരാ
ജിയത്ശ്ന്തിയഃ
്ിത രാ൭നുരായകാ ത്രാത്മാ
മാശ്ത്ുവത്് രിശ്ത്ുവത്് ശ്രിയഃ
മ
൪
യാമ് ശ്വുത്തിമ് വരയത്
രാമഃ കൗസലയായാമ് മഹാ രലഃ
ത
ത്ാമ് ഏവ ശ്നുര നാരീണാമ് അനയാസാമ് അരി വരയത്
൫
ത
സശ്കുത്് ശ്ത്ുഷ്ടാസു അരി ശ്്ീത ഷു ശ്നുയരണ ശ്നുര
വത്സലഃ
മാശ്ത്ുവ ത്വരയത്
വീയരാ മാനമ് ഉശ്ത്സുജയ ത്രവിത്്
൬
ത
മ
ആകച്ചന്തയാ ശ്ച വിജനമ് വനമ് ഏവമ് രയാ൭൭വഹമ്
സമാഹിത്മ് ഹി യമ രവശ്രാ ശ്ഹുത്യയ ത്ത്് ശ്ത്ുത്മ് മഹത്് ൭
രാണി ശ്രത്ാന കായല ച യ ത്ുപ രാ ത്വ൭ക്ിന സന്നിത്ൗ
അനുരിഷ്ടാ ജനനയാ൭്ിമ വാകയമ് ത് ത്൭രി യമ ശ്ത്ുത്മ് ൮
നവീ ശ്കുത്മ് ത്ു ത്ത്് സരവമ് വാവകയ യ് ത ത്ര മ ചാരിണി
ത രാ നാ൭നയ ത്വിത്ീയയത്
രത്ി രുശ്രൂഷണാന് നാരയാ ്യ
൯
സാവിശ്ത്ീ രത്ി രുശ്രൂഷാമ് ശ്കുത്വാ സവയര ര മഹീയയത്
ത്ത്ാ ശ്വുത്തി ശ്ച യാത്ാ ത്വമ് രത്ി രുശ്രൂഷയാ ത്ിവമ് ൧0
വരിഷ്ടാ സരവ നാരീണാമ് ഏഷാ ച ത്ിവി യത്വത്ാ
യരാഹിണീ ന വിനാ ചശ്ന്തമ് മുഹൂരമ്
ത അരി ശ്ത്ുരയയത്
൧൧
ഏവമ് വിത്ാ ശ്ച ശ്രവരാഃ ശ്്ിത യയാ രശ്രുത ശ്ത്ുട ശ്വത്ാഃ
യത്ന യലായക മഹീയയന്ത രുയണയന യസവന കരണാ
൧൨
മ
ത്യത്ാ അനസൂയാ സമ്ശ്ഹുഷ്ടാ ശ്രുയത്വാക്തമ് സീത്യാ
വചഃ
രിരരി ആശ്കായ യചാവാച വമത്ിലീമ് ഹര്ഷയ ന്തയുത്
൧൩
ത ത്യരാ ഹി മഹത്൭്ിത യമ
നിയവമ രവിവിവത്: ആപ്മ്
ശ
ത്ത്് സശ്മ്ിത്യ
രലമ് സീയത് ചന്തയയ ത്വാമ് രുചി ്ിമ യത്
൧൪
ഉരരന്നമ് മയനാേമ് ച യുക്തമ് ച വചനമ് ത്വ വമത്ിലി
ശ്രീത്ാ ചാ൭്ിമ ഉചിത്മ് കിമ് യത് കരവാണി ശ്രവീഹി യമ
൧൫
മ ാ
ത്സയാ: ത്ത്് വചനമ് ശ്രുത്വാ വി്ിമ ത്ാ മമ് ത വി്യ
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അയയാത്യ കാമ്:ട
ശ്കുത്മ് ഇത്ി അശ്രവീത്് സീത്ാ ത്യരാ രല സമനവിത്ാമ്
൧൬
സാ ത്ു ഏവമ് ഉക്താ ത്രോ
ത്യാ ശ്ര ീത്ത്രാ രവത്്
മ
സരലമ് ച ശ്രഹര്ഷമ് യത് ഹന്ത സീയത് കയരാ മയ൭ഹമ് ൧൭
ത ് ആരരണാനി ച
ഇത്മ് ത്ിവയമ് വരമ് മാലയമ് വശ്്മ
അമ് ര രാകമ് ച വവയത്ഹി മഹാ൭ര്ഹമ് ചാ൭നുയലരനമ് ൧൮
മയാ ത്ത്തമ് ഇത്മ് സീയത് ത്വ കാശ്ത്ാണി യരാരയയത്്
ര ിഷ്ടമ് നിത്യമ് ഏവ രവിഷയത്ി ൧൯
അനുരൂരമ് അസമ്്ല
ത ീര ജനകാ൭൭ത്മയജ
അമ് ര രായകണ ത്ിയവയന ലിപ്ാമ്
ണ
യരാരയിഷയസി രരാരമ്
യത്ാ ശ്രീ രവിഷ്ുമ്
ത
അവയയമ് ൨0
ത ് അങ്ക രാകമ് ച രൂഷണാനി ശ്സജ ്ത്
ത ാ
സാ വശ്്മ
വമത്ിലീ ശ്രത്ിജശ്കാഹ ശ്രീത്ി ത്ാനമ് അനുത്തമമ് ൨൧
ശ്രത്ിശ്കുഹയ ച ത്ത്് സീത്ാ ശ്രീത്ി ത്ാനമ് യരസവിനീ
ജ രുടാ ത്ശ്ത് സമുരാ് ത ത്യരാത്നാമ് ൨൨
ശ്ലിഷ്ടാമ്ലി
ത്ത്ാ സീത്ാമ് ഉരാസീനാമ് അനസൂയാ ശ്ത്ുട ശ്വത്ാ
വചനമ് ശ്രഷ്ടുമ് ആയരയര കത്ാമ് കാമ്ിച ശ്ത്ിപ യ കത്ാ മനു
൨൩
സവയമവയര കില ശ്രാപ്ാത ത്വമ് അയനന യരസവിനാ
രാകയവയണത്ി യമ സീയത് കത്ാ ശ്രുത്ിമ് ഉരാകത്ാ ൨൪
ത രണ ച വമത്ിലി
ത്ാമ് കത്ാമ് യശ്രാത്ുമ് ഇച്ചാമി വി്യ
യത്ാ൭നുരൂത്മ് കായര്ത്സ്നയന ത്ന് യമ ത്വമ് വക്തുമ്
അര്ഹസി ൨൫
ഏവമ് ഉക്താ ത്ു സാ സീത്ാ ത്ാമ് ത്യത്ാ ത്ര മ ചാരിണീമ്
ശ്രൂയത്ാമ് ഇത്ി യചാക്തവാ വവ കത്യാ മാസ ത്ാമ് കത്ാമ്
൨൬
മിത്ിലാ൭ത്ിരത്ി രവീയരാ ജനയകാ നാമ ത്രവിത്്
മ
ക്ഷശ്ത് ത്യര മ ഹി അരിരയത്ാ നയായത്ഃ രാ്ിത
യമത്ിനീമ് ൨൭
ത്സയ ലാങ്കല ഹ് ത സയ കര്ഷത്ഃ യക്ഷശ്ത് മണ്ടലമ്
അഹമ് കില ഉത്തിത്ാ രിത്തവാ ജകത്ീമ് ശ്നുരയത്ഃ സുത്ാ
൨൮
സ മാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ നരരത്ി രുഷ്ടി
വിയക്ഷര ത്ത്ര
പ ഃ
മ
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ട
ര ജനയകാ വി്ിമ യത്ാ൭രവത്്
രാമ്ുശ കുമ്ിത്
സരവാമ്ീമ്
൨൯
ന ാത്് അമ്മ്
ര ആയരാരയ ച സവയമ്
അനരയത്യന ച യ്ഹ
ന ഹാ മയി നിരാത്ിത്ഃ ൩0
മയമ യമ് ത്നയയത്ി ഉക്തവാ യ്യ
അന്തരിയക്ഷ ച വാക് ഉക്താ ശ്രത്ിമാ മാനുഷീ കില
ഏവമ് ഏത് ന്നരരയത് ത്യരണ
ത്നയാ ത്വ ൩൧
മ
ത്ത്ഃ ശ്രശ്ഹുയഷ്ടാ ത്രാ൭൭ത്മാ
രിത്ാ യമ മിത്ിലാ൭ത്ിരഃ
മ
അവായപ്ാത വിരുലാമ് രുത്തിമ് മാമ് അവാരയ നരാത്ിരഃ
൩൨
ത്ത്താ ച അ്ിമ ഇഷ്ടവത്് യത്വവയ യജയഷ്ടാവയ
രുണയ കരണാ
മ
ത്യാ സമ്പാവിത്ാ ചാ൭്ിമ ്ിന ക്തയാ മാശ്ത്ു
സൗശ്ഹുത്ാത്് ൩൩
രത്ി സയമയാക സുലരമ് വയയാ ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്ു യമ രിത്ാ
ചിന്താമ് അരയകമ ത്തീയനാ വിത്ത നാരാത്് ഇവ അത്നഃ
൩൪
സശ്ത്ുരാ ച്ച അരശ്കുഷ്ടാ ച്ച യലായക കനയാ രിത്ാ
ജനാത്്
ന
ശ്രത്ര്ഷണാമ് അവായപ്ാത്ി
രയശ്കണാ൭രി സയമാ രുവി
൩൫
ത മ് ശ്ത്ുഷ്ടവാചാ൭ത്മനി
ത്ാമ് ത്ര്ഷണാമ് അത്ൂര്ാ
രാരിവഃ
ത
ത
ചിമ്ാ൭൭ര
വ
ണ കത്ഃ രാരമ് ന ആസസാത് അപ്ലയവാ യത്ാ
൩൬
അയയാനിജാമ് ഹി മാമ് ോത്വാ ന അത്യകച്ച
ത്വിചിന്തയന്
സശ്ത്ുരമ് ചാ൭നുരൂരമ് ച മഹീ രാലഃ രത്ിമ് മമ ൩൭
ത
ത്സയ രുത്തി: ഇയമ് ജാത്ാ ചിന്തയാന സയ സമ്ത്മ്
സവയമ് വരമ് ത്നൂജായാഃ കരിഷയാ മീത്ി ത്ീമത്ഃ ൩൮
മഹാ യയേ ത്ത്ാ ത്സയ വരുയണന മഹാത്മനാ
ത്ത്തമ് ത്നു രവരമ് ശ്രീത്യാ ത്ൂണീ ചാ൭ക്ഷയ സായകൗ
൩൯
ച
അസമ്ാലയമ്
മനുവഷയ ശ്ച യയത്ന
ന ാ൭രി ച കൗരവാത്്
ന
ത്ന് ന രക്താ നമയിത്ുമ് സവയപ്ഷവ൭രി
നരാത്ിരാഃ ൪0
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ത് ത്തനുഃ ശ്രാരയ യമ രിശ്ത്ാ വയാശ്ഹുത്മ് സത്യ വാത്ിനാ
സമവായയ നയരശ്ന്താണാമ് രൂരവമ് ആമശ്ന്തയ രാരിവാന്
ത
൪൧
ഇത്മ് ച ത്നു: ഉത്യമയ സജയമ് യഃ കുരുയത് നരഃ
ശ
ത്സയ യമ ത്ുഹിത്ാ രാരയാ രവിഷയത്ി ന സമ്യഃ
൪൨
ത് ച്ച ശ്ത്ുഷ്ടവാ ത്നുഃ യശ്രഷ്ടമ് കൗരവാത്് കിരി
സന്നിരമ്
ത യ യത്ാലയന
അരിവാത്യ ശ്നുരാ ജക്ുമ : അരക്താ ്സ
൪൩
സുത്ീര ര സയ ത്ു കാല സയ രാകയവാ൭യമ് മഹാ ത്യുത്ിഃ
വിരവാമിയശ്ത്ണ സഹിയത്ാ യേമ് ശ്ത്ഷ്ടുമ് സമാ൭൭കത്ഃ
മ
ലക്ഷ്യണന
സഹ ശ്രാശ്ത്ാ രാമഃ സത്യ രരാശ്കമഃ ൪൪
വിരവാമിശ്ത് ്ുത ത്രാത്മാ
മമ രിശ്ത്ാ സുരൂജിത്ഃ
മ
മ
യശ്രാവാച രിത്രമ് ത്ശ്ത് രാകയവാ രാമ ലക്ഷ്ണൗ
൪൫
സുത്ൗ ത്രരത് യസയമൗ ത്നു രര
ത ന
ശ കാമ്ക്ഷിണൗ
ത്നു രര
ത യ
ശ രാമായ രാജ രുശ്ത്ായ വത്വികമ് ൪൬
ത വിയശ്രണ ത് ത്തനുഃ സമുരാനയത്് ൪൭
ഇത്ി ഉക്ത യ്ന
നിയമഷാ൭ന്തര മായശ്ത്ണ ത്ത്് ആനമയ സ വീരയവാന്
ജയാമ് സമായരാരയ ജടിത്ി രൂരയാ മാസ വീരയവത്് ൪൮
ന ് ത്വിത്ാ ത്നുഃ
യത്ന രൂരയത്ാ യവകാ േയത്യ രക്മ
ത
ത്സയ രയപ്ാ൭രവ
ത്ീപ മഃ രത്ിത്സയ അരയന രിവ ൪൯
ത
ത്യത്ാ൭ഹമ് ത്ശ്ത് രാമായ രിശ്ത്ാ സത്യാ൭രി സമ്ിനാ
ഉത്യത്ാ ത്ാത്ുമ് ഉത്യമയ ജല രാജനമ് ഉത്തമമ് ൫0
ത്ീയമാനാമ് സ ത്ു ത്ത്ാ ശ്രത്ിജശ്കാഹ രാകവഃ
അവിോയ രിത്ു ശ്ചന്തമ് അയയാത്യാ൭ത്ിരയത്ഃ
ശ്രയരാഃ ൫൧
ത്ത്ഃ രവരുരമ് ആമശ്ന്തയ ശ്വുത്തമ് ത്രരത്മ് ശ്നുരമ്
മമ രിശ്ത്ാ ത്ു അഹമ് ത്ത്താ രാമായ വിത്ിത്ാ൭൭ത്മയന ൫൨
മമ വച വാ൭നുജാ സാത്വീ ഊരിളാ
ശ്രിയ ത്രനാ
മ
ശ
മ
രാരയാ൭യര ത ലക്ഷ്ണ
സയാ൭രി ത്ത്താ രിശ്ത്ാ മമ
സവയമ് ൫൩
ഏവമ് ത്ത്താ൭്ിമ രാമായ ത്ത്ാ ത്്ിമ ന് സവയമ് വയര
അനുരക്താ൭്ിമ ത്യരണ
രത്ിമ് വീരയവത്ാമ് വരമ് ൫൪
മ
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ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട അഷ്ടാ
ത്യരാത്തര രത്ത്മ സ്സര:ര
ഏയകാന വിമ് ശ തയുത്തര് ശതതമ സ്സര്:ക
അനസൂയാ ത്ു ത്രോ
ശ്രുത്വാ ത്ാമ് മഹത്ീമ് കത്ാമ്
മ
രരയഷവജത് രാഹുരയാമ് രിര സയാ൭൭ശ്കായ വമത്ിലീമ്
൧
വയക്താ൭ക്ഷര രത്മ് ചിശ്ത്മ് രാഷിത്മ് മത്ുരമ് ത്വയാ
യത്ാ സവയമവരമ് ശ്വുത്തമ് ത്ത്് സരവമ് ഹി ശ്രുത്മ് മയാ
രയമ൭ഹമ് കത്യാ യത് ത്ു ശ്ത്ുടമ് മത്ുര രാഷിണി ൨
ത ് കത്ഃ ശ്രീമാന് ഉയരാഹയ രജനീമ് രിവാമ്
രവി: അ്മ
ത്ിവസമ് ശ്രത്ി കീരാനാമ്
ആഹാരാ൭രമ്
ണ
ത രത്ശ്ത്ിണാമ്
സമ്ത്യാ കായല നിലീനാനാമ് നിശ്ത്ാ൭രമ്
ത ശ്രൂയയത് ത്വനിഃ
൩
ഏയത് ചാ൭രി അരിയഷക ആശ്രാത മുനയഃ കലയരാത്യത്ാ:
ര
സഹിത്ാ ഉരവരയന്ത
സലിലാ൭൭പ്ലുത് വല്ലാഃ
൪
ത
രുഷീണാമ് അക്ിന യഹായശ്ത്ഷു ഹുയത്ഷു വിത്ി രൂരവകമ്
കയരാത് അമ് ര അരുയണാ ത്ൂയമാ ശ്ത്ുരയയത്
രവയനാത്തത്ഃ ൫
അല് പ രരാണ ഹി ത്രയവാ കനീ രൂത്ാഃ സമന്തത്ഃ
വിശ്രശ്കുയഷ്ട അരി യയ യത്യര ന ശ്രകാരന്തി വവ ത്ിരഃ
൬
രജനീ ചര സത്തവാനി ശ്രചരന്തി സമന്തത്ഃ
ത്യരാ വന ശ്മുകാ ഹി ഏയത് യവത്ി ത്ീയരഷു
യരരയത് ൭
ത
ര
സശ്മ്പശ്വുത്താ നിരാ സീയത് നക്ഷശ്ത് സമലശ്മ്ുത്ാ
യജയാത്സാ
ന ശ്രാവരണ ശ്ചയശ്ന്താ ശ്ത്ുരയയത്൭രയുത്ി
യത്ാ൭മ്പയര ൮
കമയത്ാമ് അനുജാനാമി രാമസയാ൭നുചരീ രവ
കത്യന്തയാ ഹി മത്ുരമ് ത്വയാ൭ഹമ് രരിയത്ാഷിത്ാ ൯
ര
അലമ്ുരു
ച ത്ാവത്് ത്വമ് ശ്രത്യക്ഷമ് മമ വമത്ിലി
ര യരാരിത്ാ ൧0
ശ്രീത്ിമ് ജനയ യമ വത്സ ത്ിവയാ൭ലമ്ാര
ര
സാ ത്ത്ാ സമലശ്മ്ുത്യ
സീത്ാ സുര സുയത്ാരമാ
ശ്രണമയ രിരസാ ത്വസയ രാമമ് ത്ു അരിമുകീ യയൗ ൧൧
ത്ത്ാ ത്ു രൂഷിത്ാമ് സീത്ാമ് ത്ത്ര ശ വത്ത്ാമ് വരഃ
രാകവഃ ശ്രീത്ി ത്ായനന ത്രസവിനയാ ജഹര്ഷ ച ൧൨
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നയയവത്യ ത്തത്ഃ സരവമ് സീത്ാ രാമായ വമത്ിലീ
ശ്രീത്ി ത്ാനമ് ത്രസവിനയാ വസനാ൭൭രരണ ശ്സജമ് ൧൩
മ
ശ്രശ്ഹുഷ്ട സ്ത്വ൭രവ ശ്ത്ായമാ ലക്ഷ്ണ
ശ്ച മഹാ രത്ഃ
വമത്ിലയാഃ സത്് ശ്കിയാമ് ശ്ത്ുഷ്ടവാ മാനുയഷഷു
സുത്ുരരാമ്
൧൪
ല
ത മ് രരവരീമ് ശ്രീത്ഃ രുണയാമ് രരി നിരാ൭൭നനഃ
ത്ത് ്ാ
ത രവസഃ സിവത്ത: ഉവാസ രകു നന്തനഃ ൧൫
അരിത്
്ാ
ച
ത്സയാമ് രാശ്ത്യാമ് വയത്ീത്ായാമ് അരിഷിചയ
ഹുത്ാ൭ക്ിന കാന്
ആശ്രുയച്ചത്ാമ് നര വയാശ്കൗ ത്ാരസാന് വന യകാചരാന്
൧൬
ത രസാ ത്ര മ ചാരിണഃ
ത്ാ ഊചു യ് ത വന ചരാ ്ാ
ച
വനസയ ത്സയ സമ്ാരമ്
രാക്ഷവസഃ സമ൭രിപ്ലുത്മ് ൧൭
രക്ഷാമ്ിസ രുരുഷാത്ാനി നാനാ രൂരാണി രാകവ
വസമ്ത്യ൭്ിമ ന് മഹാ൭രയണയ വയാളാ ശ്ച രുത്ിരാ൭രനാ:
൧൮
ഉച്ചിഷ്ടമ് വാ ശ്രമത്തമ് വാ ത്ാരസമ് ത്ര മ ചാരിണമ്
അത് ന്തയ൭്ിമ ന് മഹാ൭രയണയ ത്ാ ന്നിവാരയ രാകവ ൧൯
ഏഷ രന്താ മഹര്ഷ ീണാമ് രലാ നയാ൭൭ഹരത്ാമ് വയന
അയനന ത്ു വനമ് ത്ുരമ്
ര കന്തുമ് രാകവ യത് ക്ഷമമ് ൨0
ത സവിരി:
ഇത്ീവ വത്ഃ ശ്രാഞ്ല
ജ ിരി ്ര
ത
ത്വിവജഃ ശ്കുത് സവസ്ത്യയനഃ രരമ്രഃ
വനമ് സ രാരയഃ ശ്രവിയവര രാകവഃ
മ
സ ലക്ഷ്ണഃ
സൂരയ ഇവാ൭ശ്ര മണ്ടലമ് ൨൧
ഇത്ി ശ്രീമശ്ത്ാമായയണ അയയാത്യാ കായമ് ട ഏയകാന
വിമ് ശ ത്യുത്തര രത്ത്മ സ്സര:ര
അയയാത്യ കാമ്:ട സമാപ്:ത
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