பால காம் ட
ப் ரதம ஸர்கஃ
தபஃ ஸ்வாத்யாய நிரதம் தபஸ்வீ வாக்விதாம் வரம்
நாரதம் பரிபப்ரச ்ச வால் மீகி ர ்முநி பும் கவம் ௧
ககா ந்வ௭ஸ்மிந் ஸாம் ப்ரதம் கலாகக குணவாந் கஶ்ச வீர ்யவாந்
தர ்மஜ் ஞ ஶ்ச க்ருதஜ் ஞ ஶ்சஸத்ய வாக்கயா த்ருடவ் ரதஃ? ௨
சாரித்கரண ச ககா யுக்தஃ ஸர ்வ பூகதஷு ககா ஹிதஃ
வித்வாந்கஃ க

ஸ்ஸமர ்த ஶ்ச க ஶ்சசக ப்ரிய தர ்ஶநஃ? ௩

ஆத்மவாந் ககா ஜித க்கராகதா மதிமாந் ககாநஸூயகஃ
கஸ்ய பிப்யதி கதவா ஶ்ச ஜாத கராஷ ஸ்ய ஸம் யுகக ? ௪
ஏத திச ்சா ம் யஹம் ஶ்கராதும் பரம் ககௌதூஹலம் ஹி கம
மஹர ்கஷ த்வம் ஸமர ்கதாஸி ஜ் ஞாது கமவம் விதம் நரம் ௫
ஶ்ருத்வா சசத த்தர
் ிகலாகஜ் கஞா வால் மீகக ர ்நாரகதா வசஃ
ஶ்ரூயதாம் இதி சா௭௭மந்தர
் ்ய ப்ரஹ்ருஷ்கடா வாக்யம் அப்ரவீத்
௬
பஹகவா துர ்லபா ஶ்சசவ கய த்வயா கீர ்திதா குணாஃ
முகந வக்ஷ
் யாம் ய௭ஹம் புத்தவ
் ா சத ர ்யுக்தஃ ஶ்ரூயதாம் நரஃ
௭
இக்ஷ
் வாகு வம் ஶ ப்ரபகவா ராகமா நாம ஜசநஃ ஶ்ருதஃ
நியதா௭௭த்மா மஹா வீர ்கயா த்யுதிமாந் த்ருதிமா ந்வஶீ ௮
புத்திமா ந்நீதிமாந் வாக்மீ ஶ்ரீமாந் ஶத்ரு நிபர ்ஹணஃ
விபுலாம் கஸா மஹா பாஹுஃ கம் பு க்ர ீகவா மஹா ஹநுஃ ௯
மகஹா ரஸ்ககா மகஹஷ்வாகஸா கூட ஜத்ரு ரரிம் தமஃ
ஆஜாநு பாஹுஃ ஸுஶிராஃ ஸுலலாடஃ ஸுவிக்ரமஃ ௧0
ஸமஃ ஸம விபக்தா௭ங் கஃ ஸ்நிக்த வர ்ணஃ ப்ரதாபவாந்
பீந வக்ஷா விஶாலா௭கக்ஷா லக்ஷ
் மீவாந் ஶுப லக்ஷணஃ ௧௧
தர ்மஜ் ஞஃ ஸத்ய ஸம் த ஶ்ச ப்ரஜாநாம் ச ஹிகத ரதஃ
யஶஸ்வீ ஜ் ஞாந ஸம் பந்நஃ ஶுசி ர ்வஶ்யஃ ஸமாதிமாந் ௧௨
ப்ரஜாபதி ஸ்ஸம ஶ்ரீமாந் தாதா ரிபு நிஷூதநஃ
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ரக்ஷிதா ஜீவகலாக ஸ்ய தர ்ம ஸ்ய பரிரக்ஷிதா ௧௩
ரக்ஷிதா ஸ்வஸ்ய தர ்ம ஸ்ய ஸ்வஜந ஸ்ய ரக்ஷிதா
கவத கவதாங் க தத்தவ
் ஜ் கஞா தநுர ்கவகத ச நிஷ்டிதஃ ௧௪
ஸர ்வ ஶாஸ்த்ரா௭ர ்த தத்தவ
் ஜ் கஞா ஸ்ம் ருதிமாந் ப்ரதிபாநவாந்
ஸர ்வ கலாகப்ரியஃ ஸாதுர௭தீநாத்மா விசக்ஷணஃ ௧௫
ஸர ்வதா௭பிகதஃ ஸத்பிஃ ஸமுத்ர இவ ஸிந்துபிஃ
ஆர ்யஃ ஸர ்வ ஸம ஶ்சசவ ஸசதக ப்ரிய தர ்ஶநஃ ௧௬
ஸ ச ஸர ்வ குகணாகபதஃ ககௌஸல் யா௭௭நந்த வர ்தநஃ
ஸமுத்ர இவ காம் பீர ்கய சதர ்கயண ஹிமவா நிவ ௧௭
விஷ்ணுநா ஸத்ருகஶா வீர ்கய கஸாமவத் ப்ரியதர ்ஶநஃ
காலா௭க்நிஸத்ருஶஃ க்கராகத க்ஷமயா ப்ருதிவீ ஸமஃ ௧௮
தநகதந ஸம ஸ்த்யாகக ஸத்கய தர ்ம இவா௭பரஃ
தகமவம் குண ஸம் பந்நம் ராமம் ஸத்ய பராக்ரமம்

௧௯

ஜ் கயஷ்டம் ஶ்கரஷ்ட குசணர ் யுக்தம் ப்ரியம் தஶரதஃ ஸுதம்
ப்ரக்ருதீநாம் ஹிசத ர ்யுக்தம் ப்ரக்ருதி ப்ரிய காம் யயா ௨0
கயௌவ ராஜ் கயந ஸம் கயாக்தும் ஐச ்சத் ப்ரத்
ீ யா மஹீபதிஃ
தஸ்யா௭பிகஷக ஸம் பாராந் த்ருஷ்ட்வா பார ்யா௭த சககயீ
௨௧
பூர ்வம் தத்த வரா கதவீ வரம் ஏநம௭யாசத
விவாஸநம் ச ராம ஸ்ய பரத ஸ்யா௭பிகஷசநம் ௨௨
ஸ ஸத்ய வசநா த்ராஜா தர ்ம பாகஶந ஸம் யதஃ
விவாஸயா மாஸ ஸுதம் ராமம் தஶரதஃ ப்ரியம் ௨௩
ஸ ஜகாம வநம் வீரஃ ப்ரதிஜ் ஞாம் அநுபாலயந்
பிது ர ்வசந நிர ்கதஶாத் சகககய் யாஃ ப்ரிய காரணாத் ௨௪
தம் வ் ரஜந்தம் ப்ரிகயா ப்ராதா லக்ஷ
் மகணாநுஜகாம ஹ
ஸ்கநஹா த்விநய ஸம் பந்நஃ ஸுமித்ரா௭௭நந்த வர ்தநஃ ௨௫
ப்ராதரம் தயிகதா ப்ராது: கஸௌப்ராத்ரம௭நு தர ்ஶயந்
ராம ஸ்ய தயிதா பார ்யா நித்யம் ப்ராண ஸமாஹிதா

௨௬
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ஜநக ஸ்ய குகல ஜாதா கதவ மாகயவ நிர ்மிதா
ஸர ்வ லக்ஷண ஸம் பந்நா நார ீணாம் உத்தமா வதூஃ

௨௭

ஸீதா௭ப்யநு கதா ராமம் ஶஶிநம் கராஹிண ீ யதா
கபௌசரர ் அநுககதா தூரம் பித்ரா தஶரகதந ச

௨௮

ஶ்ருங் கிகபரபுகர ஸூதம் கங் கா கூகல வ் யஸர ்ஜயத
குஹமாஸாத்ய தர ்மாத்மா நிஷாதாதி பதிம் ப்ரியம்

௨௯

குகஹந ஸஹிகதா ராகமா லக்ஷ
் மகணந ச ஸீதயா
கத வகநந வநம் கத்வா நதீ ஸ்தீர ்த்வா பஹூதகாஃ ௩0
சித்ரகூட ம௭நுப்ராப்ய பரத்வாஜ ஸ்ய ஶாஸநாத்
ரம் யம் ஆவஸதம் க்ருத்வா ரமமாணா வகந த்ரயஃ ௩௧
கதவ கந்தர ்வ ஸம் காஶா ஸ்தத்ர கத ந்யவஸந் ஸுகம்
சித்ரகூடம் ககத ராகம புத்ர கஶாகா௭௭துர ஸ்ததா ௩௨
ராஜா தஶரதஃ ஸ்வர ்கம் ஜகாம விலபந் ஸுதம்
ம் ருகத து தஸ்மிந் பரகதா வஸிஷ்ட ப்ரமுசக ர ்த்விசஜஃ

௩௩

நியுஜ் யமாகநா ராஜ் யாய சநச ்சத்ராஜ் யம் மஹாபலஃ
ஸ ஜகாம வநம் வீகரா ராம பாத ப்ரஸாதகஃ

௩௪

கத்வா து ஸுமஹாத்மாநம் ராமம் ஸத்ய பராக்ரமம்
அயாச த்ப்ராதரம் ராம மார ்ய பாவ புரஸ்க்ருதஃ

௩௫

த்வகமவ ராஜா தர ்மஜ் ஞ இதி ராமம் வகசாப்ரவீத்
ராகமா௭பி பரகமாதார ஸ்ஸுமுக ஸ்ஸுமஹாயஶா: ௩௬
ந சசச ்சத்பிது ராகதஶா த்ராஜ் யம் ராகமா மஹாபலஃ
பாதுகக சா௭ஸ்ய ராஜ் யாய ந்யாஸம் தத்தவ
் ா புநஃ புநஃ ௩௭
நிவர ்தயா மாஸ தகதா பரதம் பரதா௭க்ரஜஃ
ஸ காமம் அநவாப்சயவ ராம பாதா வுபஸ்ப்ருஶந்

௩௮

நந்திக்ராகமககரா த்ராஜ் யம் ராமா௭௭கமந கா0க்ஷயா
ககத து பரகத ஶ்ரீமாந் ஸத்ய ஸம் கதா ஜிகதந்தர
் ியஃ

௩௯

ராம ஸ்து புநரா௭௭லக்ஷ
் ய நாகர ஸ்ய ஜந ஸ்ய ச
தத்ரா௭௭கமந கமகா௭க்கரா தண்டகாந் ப்ரவிகவஶ ஹ ௪0
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ப்ரவிஶ்ய து மஹா௭ரண்யம் ராகமா ராஜீவ கலாசநஃ
விராதம் ராக்ஷஸம் ஹத்வா ஶரபங் கம் ததர ்ஶ ஹ

௪௧

ஸுதீக்ஷ
் ணம் சா௭ப்யகஸ்த்யம் ச அகஸ்த்ய ப்ராதரம் ததா
அகஸ்த்ய வசநா ச ்சசவ ஜக்ரா சஹந்தர
் ம் ஶராஸநம்

௪௨

கட்கம் ச பரம ப்ரத
ீ ஸ்தூண ீ சாக்ஷய ஸாயககௌ
வஸத ஸ்தஸ்ய ராம ஸ்ய வகந வநசசரஃ ஸஹ

௪௩

ருஷகயாப்யாகமந்ஸர ்கவ வதாயா௭ஸுர ரக்ஷஸாம்
ஸ கதஷாம் ப்ரதி ஶுஶ்ராவ ராக்ஷஸாநாம் ததா வகந

௪௪

ப்ரதிஜ் ஞாத ஸ்ய ராகமண வத ஸ்ஸம் யதி ரக்ஷஸாம்
ருஷீணாம௭க்நிகல் பாநாம் தம் டகா௭௭ரண்ய வாஸிநாம் ௪௫
கதந தத்சரவ வஸதா ஜநஸ்தாந நிவாஸிநீ
விரூபிதா ஶூரப
் ணகா ராக்ஷஸீ காம ரூபிண ீ ௪௬
ததஃ ஶூர ்பணகா வாக்யாத் உத்யுக்தாந் ஸர ்வ ராக்ஷஸாந்
கரம் த்ரிஶிரஸம் சசவ தூஷணம் சசவ ராக்ஷஸம் ௪௭
நிஜகாந ரகண ராம ஸ்கதஷாம் சசவ பதா௭நுகாந்
வகந தஸ்மி ந்நிவஸதா ஜநஸ்தாந நிவாஸிநாம்

௪௮

ரக்ஷஸாம் நிஹதா ந்யாஸ ஸ்ஸஹஸ்ராணி சதுர ்தஶ
தகதா ஜ் ஞாதி வதம் ஶ்ருத்வா ராவணஃ க்கராத மூர ்சிதஃ ௪௯
ஸஹாயம் வரயா மாஸ மாரசம்
ீ
நாம ராக்ஷஸம்
வார ்யமாணஃ ஸுபஹுகஶா மார ீகசந ஸ ராவணஃ ௫0
ந விகராகதா பலவதா க்ஷகமா ராவண கதந கத
அநாத்ருத்ய து த த்வாக்யம் ராவணஃ கால கசாதிதஃ ௫௧
ஜகாம ஸஹ மாரச
ீ : தஸ்ய ஆஶ்ரம பதம் ததா
கதந மாயாவிநா தூரம் அபவாஹ்ய ந்ருபா௭௭த்மகஜௌ

௫௨

ஜஹார பார ்யாம் ராம ஸ்ய க்ருத்ரம் ஹத்வா ஜடாயுஷம்
க்ருத்ரம் ச நிஹதம் த்ருஷ்ட்வா ஹ்ருதாம் ஶ்ருத்வா ச சமதிலீம்
௫௩
ராகவஃ கஶாக ஸம் தப்கதா விலலாபா௭௭குகலந்தர
் ியஃ
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தத ஸ்கதசந வ கஶாககந க்ருத்ரம் தக்தவ
் ா ஜடாயுஷம்

௫௪

மார ்கமாகணா வகந ஸீதாம் ராக்ஷஸம் ஸம் ததர ்ஶ ஹ
கபந்தம் நாம ரூகபண விக்ருதம் ககார தர ்ஶநம்

௫௫

தம் நிஹத்ய மஹா பாஹு ர ்ததாஹ ஸ்வர ்கத ஶ்ச ஸஃ
ஸ சா௭ஸ்ய கதயா மாஸ ஶபர ீம் தர ்ம சாரிண ீம்

௫௬

ஶ்ரமண ீம் தர ்ம நிபுணாம் அபிகச ்கசதி ராகவ
கஸாப்யகச ்சந் மஹாகதஜாஃ ஶபர ீம் ஶத்ரு ஸூதநஃ

௫௭

ஶபர ்யா பூஜிதஃ ஸம் ய க்ராகமா தஶரதா௭௭த்மஜஃ
பம் பாதீகர ஹநுமதா ஸம் ககதா வாநகரண ஹ ௫௮
ஹநும த்வசநா ச ்சசவ ஸுக்ர ீகவண ஸமாகதஃ
ஸுக்ரவாய
ீ
ச தத் ஸர ்வம் ஶம் ஸ த்ராகமா மஹாபலஃ ௫௯
ஆதித: தத் யதா வ் ருத்தம் ஸீதாயா ஶ்ச விகஶஷதஃ
ஸுக்ரவ
ீ ஶ்சா௭பி தத்ஸர ்வம் ஶ்ருத்வா ராம ஸ்ய வாநரஃ

௬0

சகார ஸக்யம் ராகமண ப்ரத
ீ ஶ்சசவா௭க்நி ஸாக்ஷிகம்
தகதா வாநர ராகஜந சவரா௭நு கதநம் ப்ரதி

௬௧

ராமாயா௭௭கவதிதம் ஸர ்வம் ப்ரணயா த்துஃகிகதந ச
ப்ரதிஜ் ஞாதம் ச ராகமண ததா வாலி வதம் ப்ரதி

௬௨

வாலிந ஶ்ச பலம் தத்ர கதயா மாஸ வாநரஃ
ஸுக்ரவஃ
ீ
ஶங் கித ஶ்சாஸீ ந்நித்யம் வீர ்கயண ராககவ

௬௩

ராகவஃ ப்ரத்யயா௭ர ்தம் து துந்துகபஃ காய முத்தமம்
தர ்ஶயா மாஸ ஸுக்ர ீகவா மஹா பர ்வத ஸந்நிபம்

௬௪

உத் ஸ்மயித்வா மஹா பாஹு : ப்கரக்ஷ
் ய சா௭ஸ்தி மஹாபலஃ
பாதா௭ங் குஷ்கடந சிகக்ஷப ஸம் பூர ்ணம் தஶ கயாஜநம் ௬௫
பிகபத ச புநஃ ஸாலாந் ஸப்சதககந மகஹஷுணா
கிரிம் ரஸா தலம் சசவ ஜநயந் ப்ரத்யயம் ததா ௬௬
ததஃ ப்ரத
ீ மநா ஶ்சசவ விஶ்வஸ்த ஸ்ஸ மஹா கபிஃ
கிஷ்கிந்தாம் ராம ஸஹிகதா ஜகாம ச குஹாம் ததா ௬௭
தகதாகர ்ஜ த்தரிவரஃ ஸுக்ர ீகவா கஹம பிங் களஃ
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கதந நாகதந மஹதா நிர ்ஜகாம ஹர ீஶ்வரஃ ௬௮
அநுமாந்ய ததா தாராம் ஸுக்ர ீகவண ஸமாகதஃ
நிஜகாந ச தத்சரநம் ஶகரண ஏககந ராகவஃ

௬௯

ததஃ ஸுக்ரவ
ீ வசநாத் ஹத்வா வாலிநம் ஆஹகவ
ஸுக்ரவகமவ
ீ
தத்ராஜ் கய ராகவஃ ப்ரத்யபாதயத்

௭0

ஸ ச ஸர ்வாந் ஸமாநீ ய வாநராந் வாநரர ்ஷபஃ
திஶஃ ப்ரஸ்தாபயா மாஸ தித்ருக்ஷு ர ்ஜநகா௭௭த்மஜாம்

௭௧

தகதா க்ருத்ர ஸ்ய வசநாத் ஸம் பாகத ர ்ஹநுமாந் பலீ
ஶத கயாஜந விஸ்தீர ்ணம் புப்லுகவ லவணா௭௭ர ்ணவம்

௭௨

தத்ர லங் காம் ஸமாஸாத்ய புர ீம் ராவண பாலிதாம்
ததர ்ஶ ஸீதாம் த்யாயந்தீம் அகஶாக வநிகாம் கதாம்

௭௩

நிகவதயித்வா௭பிஜ் ஞாநம் ப்ரவ் ருத்திம் ச நிகவத்ய ச
ஸமாஶ்வாஸ்ய ச சவகதஹீம் மர ்தயா மாஸ கதாரணம்

௭௪

பஞ் ச கஸநாக்ரகாந் ஹத்வா ஸப்த மந்தர
் ி ஸுதாந் அபி
ஶூர ம௭க்ஷம் ச நிஷ்பிஷ்ய க்ரஹணம் ஸமுபாகமத்

௭௫

அஸ்த்கரகணாந்முக்தமா௭௭த்மாநம் ஜ் ஞாத்வா சபதாமஹா
த்வராத்
மர ்ஷய ந்ராக்ஷஸாந் வீகரா யந்தர
் ிணஸ்தாந் யத்ருச ்சயா ௭௬
தகதா தக்தவ
் ா புர ீம் லங் காம் ருகத ஸீதாம் ச சமதிலீம்
ராமாய ப்ரியமா க்யாதும் புநராயாந் மஹா கபிஃ ௭௭
கஸாபிகம் ய மஹாத்மாநம் க்ருத்வா ராமம் ப்ரதக்ஷிணம்
ந்யகவதயத் அகமயாத்மா த்ருஷ்டா ஸீகததி தத்தவ
் தஃ

௭௮

ததஃ ஸுக்ரவ
ீ ஸஹிகதா கத்வா தீரம் மகஹாதகதஃ
ஸமுத்ரம் கக்ஷாபயா மாஸ ஶசரர ் ஆதித்ய ஸந்நிசபஃ

௭௯

தர ்ஶயா மாஸ ச ஆத்மாநம் ஸமுத்ரஃ ஸரிதாம் பதிஃ
ஸமுத்ர வசநா ச ்சசவ நலம் கஸதும் அகாரயத் ௮0
கதந கத்வா புர ீம் லங் காம் ஹத்வா ராவணம் ஆஹகவ
ராம ஸ்ஸீதாம௭நு ப்ராப்ய பராம் வ் ர ீடா முபாகமத் ௮௧
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தாம் உவாச தகதா ராமஃ பருஷம் ஜந ஸம் ஸதி
அம் ருஷ்யமாணா ஸா ஸீதா விகவஶ ஜ் வலநம் ஸதீ ௮௨
தகதா௭க்நி வசநாத்ஸீதாம் ஜ் ஞாத்வா விகத கல் மஷாம்
பகபௌ ராம ஸ்ஸம் ப்ரஹ்ருஷ்ட : பூஜித ஸ்ஸர ்வ சதவசத : ௮௩
கர ்மணா கதந மஹதா த்சரகலாக்யம் ஸசரா௭சரம்
ஸ கதவர ்ஷி கணம் துஷ்டம் ராகவ ஸ்ய மஹாத்மநஃ ௮௪
அப்யஷிச ்ய ச லங் காயாம் ராக்ஷகஸந்தர
் ம் விபீஷணம்
க்ருத க்ருத்ய ஸ்ததா ராகமா விஜ் வரஃ ப்ரமுகமாதஹ ௮௫
கதவதாப்கயா வர0 ப்ராப்ய ஸமுத்தாப்ய ச வாநராந்
அகயாத்யாம் ப்ரஸ்திகதா ராம : புஷ்பககண ஸுஹ்ரு த்வ்ருதஃ
௮௬
பரத்வாஜா௭௭ஶ்ரமம் கத்வா ராம ஸ்ஸத்ய பராக்ரமஃ
பரத ஸ்யா௭ந்திகம் ராகமா ஹநூமம் தம் வ் யஸர ்ஜயத் ௮௭
புநராக்யாயிகாம் ஜல் பந் ஸுக்ர ீவ ஸ்ஸஹித ஶ்ச ஸஃ
புஷ்பகம் தத் ஸமாருஹ்ய நந்திக்ராமம் யகயௌ ததா ௮௮
நந்திக்ராகம ஜடாம் ஹித்வா ப்ராத்ருபிஃ ஸஹிகதாநகஃ
ராமஃ ஸீதாம் அநுப்ராப்ய ராஜ் யம் புநர௭வாப்தவாந் ௮௯
ப்ரஹ்ருஷ்டமுதிகதா கலாகஸ்துஷ்டஃ புஷ்டஃ ஸுதார ்மிகஃ
நிராமகயா ஹி அகராக ஶ்ச துரபி
் க்ஷ பய வர ்ஜிதஃ ௯0
ந புத்ர மரணம் கக சித் த்ரக்ஷ
் யந்தி புருஷாஃ க்வ சித்
நார ்ய ஶ்சா௭விதவா நித்யம் பவிஷ்யந்தி பதிவ் ரதாஃ ௯௧
ந சா௭க்நிஜம் பயம் கிம் சி ந அப்ஸு மஜ் ஜந்தி ஜந்தவஃ
ந வாதஜம் பயம் கிம் சிந்நா௭பி ஜ் வர க்ருதம் ததா ௯௨
ந சா௭பி க்ஷுத்பயம் தத்ர ந தஸ்கர பயம் ததா
நாகராணி ச ராஷ்ட்ராணி தந தாந்ய யுதாநி ச ௯௩
நித்யம் ப்ரமுதிதா ஸ்ஸர ்கவ யதா க்ருத யுகக ததா
அஶ்வகமத ஶசத: இஷ்ட்வா ததா பஹு ஸுவர ்ணசகஃ ௯௪
கவாம் ககாட்ய௭யுதம் தத்தவ
் ா ப்ரஹ்ம கலாகம் ப்ரயாஸ்யதி
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அஸம் க்கயயம் தநம் தத்வா ப்ராஹ்மகணப்கயா மஹா யஶாஃ
௯௫
ராஜ வம் ஶாந் ஶத குணாந் ஸ்தாபயிஷ்யதி ராகவஃ
சாதுர ்வர ்ண்யம் ச கலாககஸ்மிந் ஸ்கவ ஸ்கவ தர ்கம
நிகயாக்ஷ
் யதி ௯௬
தஶ வர ்ஷ ஸஹஸ்ராணி தஶ வர ்ஷ ஶதாநி ச
ராகமா ராஜ் யம் உபாஸித்வா ப்ரஹ்மகலாகம் கமிஷ்யதி ௯௭
இதம் பவித்ரம் பாபக்நம் புண்யம் கவசத ஶ்ச ஸம் மிதம்
யஃ பகட த்ராம சரிதம் ஸர ்வ பாசபஃ ப்ரமுச ்யகத ௯௮
ஏதத் ஆக்யாநம் ஆயுஷ்யம் படந் ராமாயணம் நரஃ
ஸ புத்ர கபௌத்ரஃ ஸ கணஃ ப்கரத்ய ஸ்வர ்கக மஹீயகத ௯௯
படந் த்விகஜா வாக்ருஷபத்வம் ஈயாத் ;
ஸ்யாத் க்ஷத்ரிகயா பூமி பதித்வம் ஈயாத்
வணிக்ஜநஃ பண்ய பலத்வம் ஈயாத் ;
ஜந ஶ்ச ஶூத்கராபி மஹத்தவ
் ம் ஈயாத் ௧00
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஸம் கக்ஷகபா நாம ப்ரதமஸ்ஸர ்கஃ
த்விதீய ஸர்கஃ ;
நாரத ஸ்ய து தத்வாக்யம் ஶ்ருத்வா வாக்ய விஶாரதஃ
பூஜயா மாஸ தரம
் ாத்மா ஸஹஶிஷ்கயா மஹா முநிஃ ௧
யதாவத் பூஜித ஸ்கதந கதவர ்ஷி ர ்நாரத ஸ்ததா
ஆப்ருஷ்ட்சவவ அப்யநுஜ் ஞாதஃ ஸ ஜகாம விஹாயஸம் ௨
ஸ முஹூர ்தம் ககத தஸ்மிந் கதவ கலாகம் முநி ஸ்ததா
ஜகாம தமஸா தீரம் ஜாஹ்நவ் யா ஸ்த்வ௭விதூரதஃ ௩
ஸ து தீரம் ஸமாஸாத்ய தமஸாயா மஹாமுநிஃ
ஶிஷ்யம் ஆஹ ஸ்திதம் பார ்ஶ்கவ த்ருஷ்ட்வா தீர ்தம் அகர ்தமம்
௪
அகர ்தமம் இதம் தீர ்தம் பரத்வாஜ நிஶாமய
ரமண ீயம் ப்ரஸந்நாம் பு ஸந்மநுஷ்ய மகநா யதா ௫
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ந்யஸ்யதாம் கலஶ ஸ்தாத தீயதாம் வல் கலம் மம
இதம் ஏவ அவகாஹிஷ்கய தமஸா தீர ்தம் உத்தமம் ௬
ஏவம் உக்கதா பரத்வாகஜா வால் மீககந மஹாத்மநா
ப்ராயச ்சத முகந ஸ்தஸ்ய வல் கலம் நியகதா குகராஃ ௭
ஸ ஶிஷ்யஹஸ்தாத் ஆதாய வல் கலம் நியகதந்தர
் ியஃ
விசசார ஹ பஶ்யம் ஸ்தத் ஸர ்வகதா விபுலம் வநம் ௮
தஸ்யாப்யாகஶ து மிதுநம் சரந்தம் அநபாயிநம்
ததர ்ஶ பகவாந் ஸ்தத்ர க்கரௌஞ் சகயா ஶ்சாரு நிஸ்வநம் ௯
தஸ்மாத்து மிதுநாத் ஏகம் புமாம் ஸம் பாப நிஶ்சயஃ
ஜகாந சவர நிலகயா நிஷாத ஸ்தஸ்ய பஶ்யதஃ ௧0
தம் கஶாணித பரதா௭ங்
ீ
கம் கவஷ்டமாநம் மஹீ தகல
பார ்யா து நிஹதம் த்ருஷ்ட்வா ருராவ கருணாம் கிரம் ௧௧
வியுக்தா பதிநா கதந த்விகஜந ஸஹ சாரிணா
தாம் ர ஶீர ்கஷண மத்கதந பத்ரிணா ஸஹ கதந சவ ௧௨
ததா து தம் த்விஜம் த்ருஷ்ட்வா நிஷாகதந நிபாதிதம்
ருகஷ ர ்தர ்மாத்மந ஸ்தஸ்ய காருண்யம் ஸமபத்யத ௧௩
ததஃ கருண கவதித்வாத் அதர ்கமாயம் இதி த்விஜஃ
நிஶாம் ய ருததீம் க்கரௌஞ் சீம் இதம் வசநம் அப்ரவீத் ௧௪
மா நிஷாத ப்ரதிஷ்டாம் த்வம் அகமஃ ஶாஶ்வதீ ஸ்ஸமாஃ
யத் க்கரௌஞ் சமிதுநாத் ஏகம் அவதீஃ காம கமாஹிதம் ௧௫
தஸ்சயவம் ப்ருவத ஶ்சிந்தா பபூவ ஹ்ருதி வீக்ஷதஃ
கஶாகா௭௭ர ்கதநா௭ஸ்ய ஶகுகநஃ கிம் இதம் வ் யாஹ்ருதம் மயா
௧௬
சிந்தயந் ஸ மஹா ப்ராஜ் ஞ ஶ்சகார மதிமாந் மதிம்
ஶிஷ்யம் சசவா௭ப்ரவீ த்வாக்யம் இதம் ஸ முநி பும் கவஃ ௧௭
பாத பத்கதாக்ஷர ஸம ஸ்தந்தர
் ீ லய ஸமந்விதஃ
கஶாகா௭௭ர ்தஸ்ய ப்ரவ் ருத்கதா கம ஶ்கலாககா பவது நாந்யதா
௧௮
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ஶிஷ்ய ஸ்து தஸ்ய ப்ருவகதா முகந ர ்வாக்யம் அநுத்தமம்
ப்ரதிஜக்ராஹ ஸம் ஹ்ருஷ்ட

ஸ்தஸ்ய துஷ்கடாபவ த்குரு : ௧௯

கஸாபிகஷகம் ததஃ க்ருத்வா தீர ்கத தஸ்மிந் யதா விதி
தம் ஏவ சிந்தயந் அர ்தம் உபாவர ்தத சவ முநிஃ ௨0
பரத்வாஜஸ்ததஃ ஶிஷ்கயா விநீ தஃ ஶ்ருதவாந் முநி :
கலஶம் பூர ்ணம் ஆதாய ப்ருஷ்டகதாநுஜகாம ஹ ௨௧
ஸ ப்ரவிஶ்யா௭௭ஶ்ரம பதம் ஶிஷ்கயண ஸஹ தர ்மவித்
உபவிஷ்டஃ கதா ஶ்சா௭ந்யா ஶ்சகார த்யாநம் ஆஸ்திதஃ ௨௨
ஆஜகாம தகதா ப்ரஹ்மா கலாக கர ்தா ஸ்வயம் ப்ரபுஃ
சதுர ்முககா மஹாகதஜா த்ரஷ்டும் தம் முநி பும் கவம்

௨௩

வால் மீகி: அத தம் த்ருஷ்ட்வா ஸஹகஸாத்தாய வாக்யதஃ
ப்ராஞ் ஜலிஃ ப்ரயகதா பூத்வா தஸ்கதௌ பரம விஸ்மிதஃ ௨௪
பூஜயா மாஸ தம் கதவம் பாத்ய அர ்க்ய ஆஸந வந்தசநஃ
ப்ரணம் ய விதிவச ்சசநம் ப்ருஷ்ட்வா அநாமய மவ் யயம் ௨௫
அகதாபவிஶ்ய பகவாந் ஆஸகந பரமார ்சிகத
வால் மீககய மஹர ்ஷகய ஸம் திகதஶ ஆஸநம் ததஃ
ப்ரஹ்மணா ஸமநுஜ் ஞாத ஸ்கஸா௭ப்யுபாவிஶத் ஆஸகந ௨௬
உபவிஷ்கட ததா தஸ்மிந் ஸாக்ஷாத் கலாக பிதாமகஹ
தத்ககத சநவ மநஸா வால் மீகி ர ்த்யாநம் ஆஸ்திதஃ

௨௭

பாபாத்மநா க்ருதம் கஷ்டம் சவர க்ரஹண புத்திநா
ய ஸ்தாத்ருஶம் சாரு ரவம் க்கரௌஞ் சம் ஹந்யாத் அகாரணாத்
௨௮
கஶாச ந்கநவ முஹுஃ க்கரௌஞ் சீம் உப ஶ்கலாகம் இமம் புநஃ
ஜகாவ௭ந்தர ்கத மநா பூத்வா கஶாக பராயணஃ

௨௯

தம் உவாச தகதா ப்ரஹ்மா ப்ரஹஸந் முநி பும் கவம்
ஶ்கலாக ஏவ த்வயா பத்கதா நாத்ர கார ்யா விசாரணா

௩0

ம ச ்சந்தா கதவ கத ப்ரஹ்மந் ப்ரவ் ருத்கதயம் ஸரஸ்வதீ
ராம ஸ்ய சரிதம் க்ருத்ஸ்நம் குரு த்வம் ருஷி ஸத்தம ௩௧
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தர ்மாத்மகநா குணவகதா கலாகக ராம ஸ்ய தீமதஃ
வ் ருத்தம் கதய தீர ஸ்ய யதா கத நாரதாத் ஶ்ருதம் ௩௨
ரஹஸ்யம் ச ப்ரகாஶம் ச ய த்வ்ருத்தம் தஸ்ய தீமதஃ
ராம ஸ்ய ஸஹ கஸௌமித்கர ராக்ஷஸாநாம் ச ஸர ்வஶஃ

௩௩

சவகதஹ்யா ஶ்சா௭பி ய த்வ்ருத்தம் ப்ரகாஶம் யதி வா ரஹஃ
தச ்சாப்ய௭விதிதம் ஸர ்வம் விதிதம் கத பவிஷ்யதி ௩௪
ந கத வாக் அந்ருதா காவ் கய காசித௭த்ர பவிஷ்யதி
குரு ராம கதாம் புண்யாம் ஶ்கலாக பத்தாம் மகநா ரமாம் ௩௫
யாவத் ஸ்தாஸ்யந்தி கிரயஃ ஸரித ஶ்ச மஹீ தகல
தாவ த்ராமாயண கதா கலாககஷு ப்ரசரிஷ்யதி ௩௬
யாவ த்ராம ஸ்ய ச கதா த்வ த்க்ருதா ப்ரசரிஷ்யதி
தாவத் ஊர ்த்வம் அதஶ்ச த்வம் மல் கலாககஷு நிவத்ஸ்யஸி
௩௭
இதி உக்தவ
் ா பகவாந் ப்ரஹ்மா தத்சரவா௭௭ந்தர தீயத
தத ஸ்ஸ ஶிஷ்கயா பகவா ந்முநி ர ்விஸ்மயம் ஆயகயௌ

௩௮

தஸ்ய ஶிஷ்யா ஸ்ததஃ ஸர ்கவ ஜகுஃ ஶ்கலாகம் இமம் புநஃ
முஹு ர ்முஹுஃ ப்ர ீயமாணாஃ ப்ராஹு ஶ்ச ப்ருஶ விஸ்மிதாஃ
௩௯
ஸமாக்ஷசர ஶ்சதுர ்பி ர ்யஃ பாசத ர ்கீகதா மஹர ்ஷிணா
கஸாநுவ் யாஹரணா த்பூயஃ கஶாகஃ ஶ்கலாகத்வம் ஆகதஃ

௪0

தஸ்ய புத்தி ரியம் ஜாதா வால் மீகக ர ்பாவிதா௭௭த்மநஃ
க்ருத்ஸ்நம் ராமாயணம் காவ் யம் ஈத்ருசஶஃ கரவாண்ய௭ஹம்
௪௧
உதார வ் ருத்தா௭ர ்த பசத ர ்மகநாரசம :
ததா அஸ்ய ராம ஸ்ய சகார கீர ்திமாந்
ஸமா௭க்ஷசரஃ ஶ்கலாக ஶசதரய
் ஶஸ்விகநா ;
யஶஸ்கரம் காவ் யம் உதார தீ ர ்முநிஃ ௪௨
ததுபகத ஸமாஸ ஸம் தி கயாகம் ,
ஸம மதுர உபநதா௭ர ்த வாக்ய பத்தம் ,
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ரகுவர சரிதம் முநி ப்ரண ீதம் ,
தஶ ஶிரஸ ஶ்ச வதம் நிஶாமயத்வம் . ௪௩
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
த்விதீயஸ்ஸர ்கஃ
த்ருதீய ஸர்கஃ
ஶ்ருத்வா வஸ்து ஸமக்ரம் தத்தர ்மா௭௭த்மா தர ்ம ஸம் ஹிதம்
வ் யக்தம் அந்கவஷகத பூகயா ய த்வ்ருத்தம் தஸ்ய தீமதஃ ௧
உபஸ்ப்ருஶ்கயாதகம் ஸம் யக் முநி : ஸ்தித்வா க்ருதாஞ் ஜலிஃ
ப்ராசீநா௭க்கரஷு தர ்கபஷு தர ்கமணா௭ந்கவஷகத கதிம் ௨
ராம லக்ஷ
் மண ஸீதாபீ ராஜ் ஞா தஶரகதந ச
ஸ பார ்கயண ஸ ராஷ்ட்கரண ய த்ப்ராப்தம் தத்ர தத்தவ
் தஃ ௩
ஹஸிதம் பாஷிதம் சசவ கதிரய
் ா யச ்ச கசஷ்டிதம்
தத் ஸர ்வம் தர ்ம வீர ்கயண யதா வத்ஸம் ப்ரபஶ்யதி ௪
ஸ்த்ர ீ த்ருதீகயந ச ததா யத்ப்ராப்தம் சரதா வகந
ஸத்ய ஸம் கதந ராகமண தத்ஸர ்வம் ச அ௭ந்வகவக்ஷிதம் ௫
ததஃ பஶ்யதி தரம
் ா௭௭த்மா தத்ஸர ்வம் கயாகமாஸ்திதஃ
புரா யத்தத்தர
் நிர ்வ் ருத்தம் பாணாவா௭௭மலகம் யதா

௬

தத்ஸர ்வம் தத்தவ
் கதா த்ருஷ்ட்வா தர ்கமண ஸ மஹா த்யுதி :
அபிராம௭ ஸ்ய ராம ஸ்ய சரிதம் கரதுமுத்
்
யதஃ

௭

காமா௭ர ்த குண ஸம் யுக்தம் தர ்மா௭ர ்த குண விஸ்தரம்
ஸ்ஸமுத்ரமிவ ரத்நா௭௭ட்ய0 ஸர ்வ ஶ்ருதி மகநாஹரம் ௮
ஸ யதா கதிதம் பூர ்வம் நாரகதந மஹர ்ஷிணா
ரகு வம் ஶ ஸ்ய சரிதம் சகார பகவாந் ருஷி :

௯

ஜந்ம ராம ஸ்ய ஸுமஹ த்வீர ்யம் ஸர ்வா௭ நுகூலதாம்
கலாக ஸ்ய ப்ரியதாம் க்ஷாந்திம் கஸௌம் யதாம் ஸத்ய ஶீலதாம்
௧0
நாநாசித்ராஃ கதா ஶ்சா௭ந்யா விஶ்வாமித்ர ஸமாககம
ஜாநக்யா ஶ்ச விவாஹம் ச தநுஷ ஶ்ச விகபதநம் ௧௧
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ராம ராம விவாதம் ச குணாந் தாஶரகத ஸ்ததா
ததா௭பிகஷகம் ராம ஸ்ய சகககய் யா துஷ்ட பாவதாம் ௧௨
விகாதம் சா௭பிகஷக ஸ்ய ராம ஸ்ய ச விவாஸநம்
ராஜ் ஞஃ கஶாகம் விலாபம் ச பரகலாக ஸ்ய சா௭௭ஶ்ரயம் ௧௩
ப்ரக்ருதீநாம் விஷாதம் ச ப்ரக்ருதீநாம் விஸர ்ஜநம்
நிஷாதா௭திப ஸம் வாதம் ஸூகதா பாவர ்தநம் ததா

௧௪

கங் காயா ஶ்சா௭பிஸம் தாரம் பரத்வாஜ ஸ்ய தரஶ
் நம்
பரத்வாஜா௭ப்யநுஜ் ஞாநா ச ்சித்ரகூட ஸ்ய தர ்ஶநம் ௧௫
வாஸ்து கர ்ம நிகவஶம் ச பரதா௭௭கமநம் ததா
ப்ரஸாதநம் ச ராம ஸ்ய பிது ஶ்ச ஸலில க்ரியாம்

௧௬

பாதுகாக்ர ்யா௭பிகஷகம் ச நந்திக்ராம நிவாஸநம்
தண்டகா௭ரண்ய கமநம் விராத ஸ்ய வதம் ததா

௧௭

தர ்ஶநம் ஶரபம் க ஸ்ய ஸுதீக்ஷ
் கணந ஸமாகமம்
அநஸூயா ஸமாஶ்வ் யா ச அம் கராக ஸ்ய ச அர ்பணம் ௧௮
அகஸ்த்ய தர ்ஶநம் சசவ ஜடாகயார௭பி ஸம் கமம்
பம் சவட்யா ஶ்ச கமநம் ஶூர ்பணக்யா ஶ்ச தரஶ
் நம் ௧௯
ஶூர ்பணக்யா ஶ்ச ஸம் வாதம் விரூப கரணம் ததா
வதம் கர த்ரிஶிரகஸா: உத்தாநம் ராவண ஸ்ய ச

௨0

மாரச
ீ ஸ்ய வதம் சசவ சவகதஹ்யா ஹரணம் ததா
ராகவ ஸ்ய விலாபம் ச க்ருத்ர ராஜ நிபர ்ஹணம் ௨௧
கபந்த தர ்ஶநம் சசவ பம் பாயா ஶ்சா௭பி தர ்ஶநம்
ஶபர ்யா தரஶ
் நம் சசவ ஹநூம த்தர ்ஶநம் ததா ௨௨
விலாபம் சசவ பம் பாயாம் ராகவ ஸ்ய மஹாத்மநஃ
ருஷ்யமூக ஸ்ய கமநம் ஸுக்ர ீகவண ஸமாகமம்
ப்ரத்யகயாத்பாதநம் ஸக்யம் வாலி ஸுக்ரவ
ீ விக்ரஹம் ௨௩
வாலி ப்ரமதநம் சசவ ஸுக்ரவ
ீ ப்ரதிபாதநம்
தாரா விலாப0 ஸமயம் வர ்ஷ ராத்ர நிவாஸநம்

௨௪

ககாபம் ராகவ ஸிம் ஹ ஸ்ய பலாநாம் உபஸம் க்ரஹம்
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திஶஃ ப்ரஸ்தாபநம் சசவ ப்ருதிவ் யா ஶ்ச நிகவதநம் ௨௫
அங் குலீயக தாநம் ச ருக்ஷ ஸ்ய பில தர ்ஶநம்
ப்ராகயாபகவஶநம் சா௭பி ஸம் பாகத ஶ்சா௭பி தரஶ
் நம் ௨௬
பர ்வதா௭௭கராஹணம் சா௭பி ஸாகர ஸ்ய ச லங் கநம்
ஸமுத்ர வசநா ச ்சசவ சமநாக ஸ்ய ச தர ்ஶநம் ௨௭
ஸிம் ஹிகாயா ஶ்ச நிதநம் லம் கா மலய தர ்ஶநம்
ராத்கரௌ லங் கா ப்ரகவஶம் ச ஏக ஸ்யா௭த விசிந்தநம்

௨௮

தர ்ஶநம் ராவணஸ்யா௭பி புஷ்பக ஸ்ய ச தர ்ஶநம்
ஆபாந பூமி கமநம் அவகராத ஸ்ய தர ்ஶநம்

௨௯

அகஶாக வநிகா யாநம் ஸீதாயா ஶ்சா௭பி தர ்ஶநம்
அபிஜ் ஞாந ப்ரதாநம் ச ஸீதாயா ஶ்சா௭பி பாஷணம் ௩0
ராக்ஷஸீ தர ்ஜநம் சசவ த்ரிஜடா ஸ்வப்ந தரஶ
் நம்
மணி ப்ரதாநம் ஸீதாயா வ் ருக்ஷ பங் கம் தசதவ ச ௩௧
ராக்ஷஸீ வித்ரவம் சசவ கிம் கராணாம் நிபர ்ஹணம்
க்ரஹணம் வாயு ஸூகநா ஶ்ச லங் காதாஹா௭பிகர ்ஜநம் ௩௨
ப்ரதிப்லவநம் ஏவா௭த மதூநாம் ஹரணம் ததா
ராகவா௭௭ஶ்வாஸநம் சா௭பி மணி நிர ்யாதநம் ததா ௩௩
ஸம் கமம் ச ஸமுத்ர ஸ்ய நள கஸகதா ஶ்ச பந்தநம்
ப்ரதாரம் ச ஸமுத்ர ஸ்ய ராத்கரௌ லங் கா௭வகராதநம் ௩௪
விபீஷகணந ஸம் ஸர ்கம் வகதாபாய நிகவதநம்
கும் பகர ்ண ஸ்ய நிதநம் கமகநாத நிபர ்ஹணம் ௩௫
ராவணஸ்ய விநாஶம் ச ஸீதாவாப்திம் அகரஃ புகர
விபீஷணா௭பிகஷகம் ச புஷ்பக ஸ்ய ச தர ்ஶநம் ௩௬
அகயாத்யாயா ஶ்ச கமநம் பரகதந ஸமாகமம்
ராமா௭பிகஷகா௭ப்யுதயம் ஸர ்வ

சஸந்ய விஸர ்ஜநம்

ஸ்வராஷ்ட்ர ரஞ் ஜநம் சசவ சவகதஹ்யா ஶ்ச விஸர ்ஜநம் ௩௭
அநாகதம் ச யத் கிம் சி த்ராமஸ்ய வஸுதா தகல
தத் சகாகராத்தகர காவ் கய வால் மீகி ர ்பகவாந் ருஷிஃ

௩௮
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பால காம் ட
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
த்ருதீய ஸர ்கஃ
சதுர்த ஸர்கஃ
ப்ராப்தராஜ் ய ஸ்ய ராம ஸ்ய வால் மீகி ர ்பகவாந் ருஷிஃ
சகார சரிதம் க்ருத்ஸ்நம் விசித்ர பதமா௭௭த்மவாந் ௧
சதுர ்விம் ஶ த்ஸஹஸ்ராணி ஶ்கலாகாநா முக்தவாந் ருஷிஃ
ததா ஸர ்க ஶதாந் பம் ச ஷட் காந்டாநி தகதா த்தரம் ௨
க்ருத்வா து த ந்மஹாப்ராஜ் ஞஃ ஸ பவிஷ்யம் ஸகஹா த்தரம்
சிந்தயா மாஸ ககா ந்கவதத் ப்ரயுஞ் ஜீயாத் இதி ப்ரபுஃ ௩
தஸ்ய சிந்தயமாந ஸ்ய மஹர ்கஷ ர ்பாவிதா௭௭த்மநஃ
அக்ருஹ்ண ீதாம் ததஃ பாகதௌ முநி கவகஷௌ குஶீ லகவௌ ௪
குஶீ லகவௌ து தர ்மஜ் கஞௌ ராஜ புத்கரௌ யஶஸ்விகநௌ
ப்ராதகரௌ ஸ்வர ஸம் பந்கநௌ ததர ்ஶா௭௭ஶ்ரம வாஸிகநௌ ௫
ஸ து கமதாவிகநௌ த்ருஷ்ட்வா கவகதஷு பரிநிஷ்டிகதௌ
கவகதாப ப்ருஹ்மணா௭ர ்தாய கதௌ அக்ராஹயத ப்ரபு : ௬
காவ் யம் ராமாயணம் க்ருத்ஸ்நம் ஸீதாயா ஶ்சரிதம் மஹத்
கபௌலஸ்த்ய வதம் இத்கயவ சகார சரித வ் ரதஃ ௭
பாட்கய கககய ச மதுரம் ப்ரமாசண ஸ்த்ரிபி ரந்விதம்
ஜாதிபிஃ ஸப்தபி ர ்யுக்தம் தந்தர
் ீ லய ஸமந்விதம்

௮

ரசஸஃ ஶ்ருங் கார காருண்ய கரௌத்ர வீர பயாநசகஃ
கரௌத்ராதிபி ஶ்ச ஸம் யுக்தம் காவ் யம் ஏதத் அகாயதாம் ௯
கதௌ து காந்தர ்வ தத்தவ
் ஜ் கஞௌ ஸ்தாந மூர ்ச ்சநா ஸ்தாந
ககாவிகதௌ
ப்ராதகரௌ ஸ்வர ஸம் பந்கநௌ கந்தர ்வா விவ ரூபிகணௌ

௧0

ரூப லக்ஷண ஸம் பந்கநௌ மதுர ஸ்வர பாஷிகணௌ
பிம் பாதிகவா த்தரு
் கதௌ பிம் கபௌ ராம கதஹா த்ததா பகரௌ
கதௌ ராஜபுத்கரௌ கார ்த்ஸ்ந்கயந தர ்ம் யம் ஆக்யாநம் உத்தமம்
௧௧
வாகசா விகதயம் தத் ஸர ்வம் க்ருத்வா காவ் யம் அநி ந்திகதௌ
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பால காம் ட
ருஷீணாம் ச த்விஜாதீநாம் ஸாதூநாம் ச ஸமாககம ௧௨
யகதாப கதஶம் தத்தவ
் ஜ் கஞௌ ஜகது: கதௌ ஸமாஹிகதௌ
மஹாத்மாகநௌ மஹாபாககௌ ஸர ்வ லக்ஷண லக்ஷிகதௌ ௧௩
கதௌ கதாசித் ஸகமதாநாம் ருஷீணாம் பாவிதா௭௭த்மநாம்
ஆஸீநாநாம் ஸமீபஸ்கதௌ இதம் காவ் யம் அகாயதாம்

௧௪

த ச ்ச ்ருத்வா முநயஃ ஸர ்கவ பாஷ்ப பர ்யாகுகலக்ஷணாஃ
ஸாது ஸாத்விதி தா வூசுஃ பரம் விஸ்மய மாகதாஃ ௧௫
கத ப்ரத
ீ மநஸஃ ஸர ்கவ முநகயா தர ்ம வத்ஸலாஃ
ப்ரஶஶம் ஸுஃ ப்ரஶஸ்தவ் கயௌ காயமாகநௌ குஶீ லகவௌ
௧௬
அகஹா கீத ஸ்ய மாதுர ்யம் ஶ்கலாகாநாம் ச விகஶஷதஃ
சிர நிர ்வ் ருத்த மப்கயதத் ப்ரத்யக்ஷம் இவ தர ்ஶிதம் ௧௭
ப்ரவிஶ்ய தா வுகபௌ ஸுஷ்டு பாவம் ஸம் யக௭காயதாம்
ஸஹிகதௌ மதுரம் ரக்தம் ஸம் பந்நம் ஸ்வர ஸம் பதா ௧௮
ஏவம் ப்ரஶஸ்யமாகநௌ கதௌ தபஃ ஶ்லாக்சய ரம
் ஹாத்மபிஃ
ஸம் ரக்த தர மத்யர ்தம் மதுரம் கதௌ அகாயதாம் ௧௯
ப்ரதஃ
ீ
கஶ்சிந் முநி ஸ்தாப்யாம் ஸம் ஸ்திதஃ கலஶம் தகதௌ
ப்ரஸந்கநா வல் கலம் கஶ்சி த்தகதௌ தாப்யாம் மஹாயஶாஃ ௨0
ஆஶ்சர ்யம் இதம் ஆக்யாநம் முநிநா ஸம் ப்ரகீர ்திதம்
பரம் கவீநாம் ஆதாரம் ஸமாப்தம் ச யதா க்ரமம் ௨௧
அபிகீத மிதம் கீதம் ஸர ்வ கீகதஷு ககாவிகதௌ
ஆயுஷ்யம் புஷ்டி ஜநகம் ஸர ்வ ஶ்ருதி மகநாஹரம்

௨௨

ப்ரஶஸ்யமாகநௌ ஸர ்வத்ர கதாசித் தத்ர காயககௌ
ரத்யாஸு ராஜ மார ்ககஷு ததர ்ஶ பரதா௭க்ரஜஃ ௨௩
ஸ்வ கவஶ்ம ச ஆநீ ய தகதா ப்ராதகரௌ ஸ குஶீ லகவௌ
பூஜயா மாஸ பூஜார ்கஹௌ ராமஃ ஶத்ரு நிபர ்ஹணஃ ௨௪
ஆஸீநஃ காஞ் சகந திவ் கய ஸ ச ஸிம் ஹாஸகந ப்ரபுஃ
உகபாபவிஷ்சடஃ ஸசிசவ ர ்ப்ராத்ருபி ஶ்ச பரம் தபஃ

௨௫
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பால காம் ட
த்ருஷ்ட்வா து ரூப ஸம் பந்கநௌ தா வுகபௌ வீணிகநௌ ததஃ
உவாச லக்ஷ
் மணம் ராமஃ ஶத்ருக்நம் பரதம் ததா

௨௬

ஶ்ரூயதாம் இதம் ஆக்யாநம் அநகயா ர ்கதவ வர ்சகஸாஃ
விசித்ரா௭ர ்த பதம் ஸம் ய க்காயகதா ர ்மதுர ஸ்வரம்

௨௭

கதௌ சா௭பி மதுரம் ரக்தம் ஸ்வ சித்தாயத நிஸ்ஸ்வநம்
தம் தர
் ீ லயவத் அத்யர ்தம் விஶ்ருதா௭ர ்தம் அகாயதாம் ௨௮
ஹ்லாதய த்ஸர ்வ காத்ராணி மநா0ஸி ஹ்ருதயாநி ச
ஶ்கராத்ரா௭௭ஶ்ரய ஸுகம் ககயம் த த்பகபௌ ஜந ஸம் ஸதி ௨௯
இகமௌ முநீ பாரதி
் வ லக்ஷ
் மணா௭ந்விகதௌ
குஶீ லகவௌ சசவ மஹா தபஸ்விகநௌ
மமா௭பி தத் பூதிகரம் ப்ரவக்ஷ
் யகத
மஹாநுபாவம் சரிதம் நிகபாதத ௩0
ததஸ்து கதௌ ராம வசஃ ப்ரகசாதிகதௌ
அகாயதாம் மார ்க விதாந ஸம் பதா
ஸ சா௭பி ராமஃ பரிஷத்கதஃ ஶசந:
புபூஷயா௭௭ஸக்த மநா பபூவ

௩௧

இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
சதுர ்த ஸர ்கஃ
பம் சம ஸர்கஃ
ஸர ்வாபூர ்வ மியம் கயஷாம் ஆஸீத் க்ருத்ஸ்நா வஸும் தரா
ப்ரஜாபதிம் உபாதாய ந்ருபாணாம் ஜய ஶாலிநாம் ௧
கயஷாம் ஸ ஸககரா நாம ஸாககரா கயந காநிதஃ
ஷஷ்டிஃ புத்ர ஸஹஸ்ராணி யம் யாந்தம் பர ்யவாரயந் ௨
இக்ஷ
் வாகூணாம் இதம் கதஷாம் ராஜ் ஞாம் வம் கஶ
மஹாத்மநாம்
மஹதுத்பந்நம் ஆக்யாநம் ராமாயணம் இதி ஶ்ருதம் ௩
த திதம் வர ்தயிஷ்யாமி ஸர ்வம் நிகிலமா௭௭திதஃ
தர ்ம காமா௭ர ்த ஸஹிதம் ஶ்கராதவ் யம் அநஸூயயா ௪
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பால காம் ட
ககாஸகலா நாம முதிதஃ ஸ்பீகதா ஜநபகதா மஹாந்
நிவிஷ்டஃ ஸரயூ தீகர ப்ரபூத தந தாந்யவாந் ௫
அகயாத்யா நாம நகர ீ தத்ரா௭௭ஸீ ல் கலாக விஶ்ருதா
மநுநா மாநகவந்தக
் ரண யா புர ீ நிர ்மிதா ஸ்வயம் ௬ ஆயதா
தஶ ச த்கவ ச கயாஜநாநி மஹா புர ீ
ஶ்ரீ மதீ த்ரணி
ீ
விஸ்தீர ்ணா ஸுவிபக்த மஹா பதா ௭
ராஜ மார ்ககண மஹதா ஸுவிபக்கதந கஶாபிதா
முக்தா புஷ்பா௭வகீர ்கணந ஜல ஸிக்கதந நித்யஶஃ
ராஜா தஶரகதா மஹாராஷ்ட்ர விவர ்தநஃ

௮ தாம் து

புர ீம் ஆவாஸயா மாஸ திவி கதவபதி ர ்யதா ௯ கவாட
கதாரணவதீம் ஸுவிபக்தா௭ந்தரா௭௭பணாம்
ஸர ்வ யந்தர
் ா௭௭யுத வதீம் உகபதாம் ஸர ்வ ஶில் பிபிஃ

௧0

ஸூத மாகத ஸம் பாதாம் ஶ்ரீமதீம் அதுல ப்ரபாம்
உச ்சாட்டால த்வஜவதீம் ஶதக்நீ ஶத ஸம் குலாம் ௧௧
வதூ நாடக ஸங் சக ஶ்ச ஸம் யுக்தாம் ஸர ்வதஃ புர ீம்
உத்யாநா௭௭ம் ர வகணா கபதாம் மஹதீம் ஸால கமகலாம் ௧௨
துர ்க கம் பீர பரிகாம் துர ்காம் அந்சய ரதுராஸதம்
்
வாஜீ வாரண ஸம் பூர ்ணாம் ககாபி: உஷ்ட்சரஃ கசர ஸ்ததா
௧௩
ஸாமந்த ராஜ ஸங் சக ஶ்ச பலி கர ்மபிரா௭௭வ் ருதம்
நாநா கதஶ நிவாசஸ ஶ்ச வணிக்பி ருப கஶாபிதம் ௧௪
ப்ரஸாசத ரத்நவிக்ருசதஃ பர ்வசத ருப கஶாபிதாம்
கூடாகாசர ஶ்ச ஸம் பூர ்ணாம் இந்தர
் ஸ்கயவா௭மராவதீம்

௧௫

சித்ரா ம௭ஷ்டா பதாகாராம் வர நார ீ கசணர ்யுதாம்
ஸர ்வ ரத்ந ஸமாகீர ்ணாம் விமாந க்ருஹ கஶாபிதாம ௧௬
க்ருஹ காடா மவிச ்சித்ராம் ஸம பூகமௌ நிகவஶிதாம்
ஶாலி தண்டுல ஸம் பூர ்ணாம் இக்ஷு காண்ட ரகஸா தகாம் ௧௭
துந்துபீபி ர ்ம் ருதங் சக ஶ்ச வீணாபிஃ பணசவ ஸ்ததா
நாதிதாம் ப்ருஶ ம௭த்யர ்தம் ப்ருதிவ் யாம் தாம் அநுத்தமாம் ௧௮
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பால காம் ட
விமாநம் இவ ஸித்தாநாம் தபஸா௭திகதம் திவி
ஸு நிகவஶித கவஶ்மா௭ந்தாம் நகராத்தம ஸமாவ் ருதாம் ௧௯
கய ச பாசண ரந
் வித்யந்தி விவிக்தம் அபரா பரம்
ஶப்த கவத்யம் ச விததம் லகு ஹஸ்தா விஶாரதாஃ

௨0

ஸிம் ஹ வ் யாக்ர வராஹாணாம் மத்தாநாம் நததாம் வகந
ஹந்தாகரா நிஶிசதஃ ஶஸ்த்சர ர ்பலாத் பாஹு பசல ர௭பி
௨௧
தாத்ருஶாநாம் ஸஹஸ்சர ஸ்தாம் அபிபூர ்ணாம் மஹாரசதஃ
புர ீம் ஆவாஸயா மாஸ ராஜா தஶரத: ததா ௨௨
தாம௭க்நிமத்பி ர ்குணவத்பிரா௭௭வ் ருதாம் ;
த்விகஜாத்தசம ர ்கவத ஷடங் க பாரசகஃ
ஸஹஸ்ரசதஃ ஸத்ய ரசத ர ்மஹாத்மபிஃ ;
மஹர ்ஷி கல் சப: ருஷிபி ஶ்ச ககவசலஃ

௨௩

இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
பம் சம ஸர ்கஃ
ஷஷ்ட ஸர்கஃ
தஸ்யாம் புர ்யாம் அகயாத்யாயாம் கவதவித் ஸர ்வ ஸம் க்ரஹஃ
தீர ்க தர ்ஶீ மஹாகதஜாஃ கபௌர ஜாநபத ப்ரியஃ ௧
இக்ஷ
் வாகூணாம் அதிரகதா யஜ் வா தர ்மரகதா வஶீ
மஹர ்ஷி கல் கபா ராஜர ்ஷி ஸ்த்ரிஷு கலாககஷு விஶ்ருதஃ ௨
பலவா ந்நிஹதா மித்கரா மித்ரவாந் விஜிகதந்தர
் ியஃ
தசந ஶ்ச ஸம் க்ரசஹ ஶ்சா௭ந்சயஃ ஶக்ர சவஶ்ரவகணாபமஃ
௩
யதா மநு ர ்மஹாகதஜா கலாக ஸ்ய பரிரக்ஷிதா
ததா தஶரகதா ராஜா வஸந் ஜகத் அபாலயத் ௪
கதந ஸத்யா௭பிஸம் கதந த்ரி வர ்கம் அநுதிஷ்டதா
பாலிதா ஸா புர ீ ஶ்கரஷ்டா இந்தக
் ரகணவா௭மராவதீ

௫

தஸ்மிந் புர வகர ஹ்ருஷ்டா தர ்மாத்மாகநா பஹு ஶ்ருதாஃ
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பால காம் ட
நரா ஸ்துஷ்டா தசநஃ ஸ்சவஃ ஸ்சவ: அலுப்தாஃ ஸத்ய வாதிநஃ
௬
நா௭ல் ப ஸந்நிசயஃ கஶ்சித் ஆஸீத் தஸ்மிந் புகராத்தகம
குடும் பீ கயா ஹ்யஸித்தார ்கதாகவா௭ஶ்வ தந தாந்யவாந்

௭

காமீ வா ந கதரக
் யா வா ந்ருஶம் ஸஃ புருஷஃ க்வசித்
த்ரஷ்டும் ஶக்யம் அகயாத்யாயாம் நா௭வித்வா ந்ந ச நாஸ்திகஃ
௮
ஸர ்கவ நரா ஶ்ச நார ்ய ஶ்ச தர ்ம ஶீலாஃ ஸுஸம் யதாஃ
முதிதாஃ ஶீல வ் ருத்தாப்யாம் மஹர ்ஷய இவா௭மலாஃ

௯

நா௭குண்டலீ நா௭மகுடீ நா௭ஸ்ரக்வீ நா௭ல் ப கபாகவாந்
நா௭ம் ருஷ்கடா நா௭நுலிப்தாங் ககா நா௭ஸுகந்த ஶ்ச வித்யகத
௧0
நா௭ம் ருஷ்ட கபாஜீ நா௭தாதா நா௭ப்யநங் கத நிஷ்கத்ருக்
நா௭ஹஸ்தா பரகணா வா௭பி த்ருஶ்யகத நா௭ப்யநாத்மவாந்
௧௧
நா௭நாஹிதாக்நி ர ்நா௭யஜ் வா ந க்ஷுத்கரா வா ந தஸ்கரஃ
கஶ்சித் ஆஸீதகயாத்யாயாம் ந ச நிர ்வ் ருத்த ஸம் கரஃ

௧௨

ஸ்வ கர ்ம நிரதா நித்யம் ப்ராஹ்மணா விஜிகதந்தர
் ியாஃ
தாநா௭த்யயந ஶீலா ஶ்ச ஸம் யதா ஶ்ச பரிக்ரகஹ ௧௩
ந நாஸ்திககா நா௭ந்ருதககா ந கஶ்சித௭பஹு ஶ்ருதஃ
நா௭ஸூயககா ந சா௭ஶக்கதா நா௭வித்வாந் வித்யகத ததா ௧௪
நா௭ஷட0க வித் அத்ர ஆஸீ ந்நா௭வ் ரகதா நா௭ஸஹஸ்ரதஃ
ந தீநஃ க்ஷிப்த சித்கதா வா வ் யதிகதா வா௭பி கஶ்சந ௧௫
கஶ்சி ந்நகரா வா நார ீ வா நா௭ஶ்ரீமாந் நா௭ப்யரூபவாந்
த்ரஷ்டும் ஶக்யம் அகயாத்யாயாம் நா௭பி ராஜந்ய பக்திமாந்
௧௬
வர ்கண ஷ்வ௭க்ர ்ய சதுர ்கதஷு கதவதா௭திதி பூஜகாஃ
க்ருதஜ் ஞா ஶ்ச வதாந்யா ஶ்ச ஶூரா விக்ரம ஸம் யுதாஃ ௧௭
தீர ்காயுகஷா நராஃ ஸர ்கவ தர ்மம் ஸத்யம் ச ஸம் ஶ்ரிதாஃ
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பால காம் ட
ஸம் ஹிதாஃ புத்ர கபௌத்சர ஶ்ச நித்யம் ஸ்த்ர ீபிஃ புகராத்தகம
௧௮
க்ஷத்ரம் ப்ரஹ்ம முகம் ச ஆஸீ த்சவஶ்யாஃ க்ஷத்ரம நுவ் ரதாஃ
ஶூத்ராஃ ஸ்வ தர ்ம நிரதா ஸ்த்ர ீந் வர ்ணாந் உபசாரிணஃ ௧௯
ஸா கத கநக்ஷ
் வாகு நாகதந புர ீ ஸுபரிரக்ஷிதா
யதா புர ஸ்தா ந்மநுநா மாநகவந்தக
் ரண தீமதா ௨0
கயாதாநாம் அக்நிகல் பாநாம் கபஶலாநாம் அமர ்ஷிணாம்
ஸம் பூர ்ணா க்ருத வித்யாநாம் குஹா ககஸரிணாம் இவ ௨௧
காம் கபாஜவிஷகய ஜாசத ர ்பாஹ்லிசக ஶ்ச ஹகயாத்தசமஃ
வநாயுசஜ ர ்நதீசஜ ஶ்ச பூர ்ணா ஹரி ஹகயாபசமஃ ௨௨
விந்தய
் பர ்வதசஜ ர ்மத்சதஃ பூர ்ணா சஹமவசத ர௭பி
மதாந்விசத: அதிபசல: மாதங் சகஃ பர ்வகதாபசமஃ ௨௩
ஐராவத குலீசந ஶ்ச மஹா பத்ம குசல ஸ்ததா
அஞ் ஜநா த௭பி நிஷ்க்ராந்சத ர ்வாமநா த௭பி ச த்விசபஃ ௨௪
பத்சர ர ்மந்தச
் ர ர ்ம் ருசக ஶ்சசவ பத்ர மம் தர
் ம் ருசக ஸ்ததா
பத்ர மம் தச
் ர ரப
் த்ர ம் ருசக ம் ருக மம் தச
் ர ஶ்சஸா புர ீ
நித்ய மத்சதஃ ஸதா பூர ்ணா நாசக ரசல ஸந்நிசபஃ ௨௫
ஸா கயாஜகந ச த்கவ பூயஃ ஸத்ய நாமா ப்ரகாஶகத
யஸ்யாம் தஶரகதா ராஜா வஸந் ஜகத௭பாலயத் ௨௬
தாம் புர ீம் ஸ மஹா கதஜா ராஜா தஶரகதா மஹாந்
ஶாஶாஸ ஶமிதா௭மித்கரா நக்ஷத்ராண ீவ சம் தர
் மாஃ ௨௭
தாம் ஸத்யநாமாம் த்ருட கதாரணா௭ர ்களாம் ;
க்ருசஹ ர ்விசித்சர: உபகஶாபிதாம் ஶிவாம்
புர ீம் அகயாத்யாம் ந்ரு ஸஹஸ்ர ஸம் குலாம் ;
ஶஶாஸ சவ ஶக்ர ஸகமா மஹீபதிஃ

௨௮

இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஷஷ்ட ஸர ்கஃ
ஸப் தம ஸர்கஃ
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பால காம் ட
தஸ்யா௭மாத்யா குசண ராஸ ந்நிக்ஷ
் வாககா ஸ்து மஹாத்மநஃ
மம் தர
் ஜ் ஞா ஶ்கசம் கிதக்ஞா ஶ்ச நித்யம் ப்ரிய ஹிகத ரதாஃ ௧
அஷ்கடௌ பபூவு ர ்வீர ஸ்ய தஸ்யா௭மாத்யா யஶஸ்விநஃ
ஶுசய ஶ்சா௭நுரக்தா ஶ்ச ராஜ க்ருத்கயஷு நித்யஶஃ ௨
த்ருஷ்டிர ் ஜயந்கதா விஜயஃ ஸித்தார ்கதா ஹ்ய௭ர ்த ஸாதகஃ
அகஶாககா மந்தர
் பால ஶ்ச ஸுமந்தர
் ஶ்சா௭ஷ்டகமாபவத் ௩
ருத்விகஜௌ த்கவௌ அபிமகதௌ தஸ்யா: தாம் ருஷி ஸத்தகமௌ
வஸிஷ்கடா வாமகதவ ஶ்ச மந்தர
் ிண ஶ்ச ததா௭பகர ௪
வித்யா விநீ தா ஹ்ர ீமம் தஃ குஶலா நியகதந்தர
் ியா:
ஶ்ரீமந்த ஶ்ச மஹாத்மாநஃ ஶாஸ்த்ரஜ் ஞா த்ருட விக்ரமாஃ ௫
கீர ்திமந்தஃ ப்ரணிஹிதா யதா வசந காரிணஃ
கதஜஃ க்ஷமா யஶஃ ப்ராப்தாஃ ஸ்மித பூர ்வா௭பி பாஷிணஃ
க்கராதாத் காமார ்த௭ கஹகதார ்வா ந ப்ரூயு ரந்ருதம் வசஃ ௬
கதஷாம் அவிதிதம் கிம் சித் ஸ்கவஷு நா௭ஸ்தி பகரஷு வா
க்ரியமாணம் க்ருதம் வா௭பி சாகரணா௭பி சிகீர ்ஷிதம் ௭
குஶலா வ் யவஹாகரஷு கஸௌஹ்ருகதஷு பர ீக்ஷிதாஃ
ப்ராப்த காலம் து கத தண்டம் தாரகயயுஃ ஸுகதஷ்வ௭பி ௮
ககாஶ ஸம் க்ரஹகண யுக்தா பல ஸ்ய ச பரிக்ரகஹ
அஹிதம் சா௭பி புருஷம் ந விஹிம் ஸ்யுர ் அதூஷகம் ௯
வீரா ஶ்ச நியகதாத்ஸாஹா ராஜ ஶாஸ்த்ரம் அநுஷ்டிதாஃ
ஶுசீநாம் ரக்ஷிதார ஶ்ச நித்யம் விஷய வாஸிநாம் ௧0
ப்ரஹ்மக்ஷத்ரம் அஹிம் ஸந்த : கத ககாஶம் ஸமபூரயந்
ஸுதீக்ஷ
் ணதண்டாஃ ஸம் ப்கரக்ஷ
் ய புருஷஸ்ய பலாபலம் ௧௧
ஶுசீநாம் ஏக புத்தீநாம் ஸர ்கவஷாம் ஸம் ப்ரஜாநதாம்
நா௭௭ஸீத் புகர வா ராஷ்ட்கர வா ம் ருஷா வாதீ நரஃ க்வசித் ௧௨
கஶ்சி ந்ந துஷ்ட ஸ்தத்ரா௭௭ஸீத் பர தார ரகதா நரஃ
ப்ரஶாந்தம் ஸர ்வம் ஏவா௭௭ஸீத் ராஷ்ட்ரம் புர வரம் ச தத் ௧௩
ஸுவாஸ

ஸ்ஸுகவஷா ஶ்ச கத ச ஸர ்கவ ஸுஶீலிநஃ
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ஹிதா௭ர ்தம் ச நகரந்தர
் ஸ்ய ஜாக்ரகதா நய சக்ஷுஷா ௧௪
குகரௌ குண க்ருஹீதா ஶ்ச ப்ரக்யாதா ஶ்ச பராக்ரகம
விகதகஶஷ்வ௭பி விஜ் ஞாதாஃ ஸர ்வகதா புத்தி நிஶ்சயாத் ௧௫
ஸம் தி விக்ரஹ தத்வக்ஞாஃ ப்ரக்ருத்யா ஸம் பதா௭ந்விதா:
மம் தர
் ஸம் வரகண ஶக்தா ஶக்தா ஸ்ஸூக்ஷ
் மா ஸுபுத்திஷு
௧௬
நீ தி ஶாஸ்த்ர விகஶஷஜ் ஞா: ஸததம் ப்ரிய வாதிநஃ ௧௭
ஈத்ருசஶ ஸ்சதர ் அமாத்சய ஸ்து ராஜா தஶரகதாநகஃ
உபபந்கநா குகணாகபசத: அந்வஶாஸ த்வஸும் தராம் ௧௮
அகவக்ஷமாண ஶ்சாகரண ப்ரஜா தர ்கமண ரஞ் ஜயந்
ப்ரஜாநாம் பாலநம் குர ்வ ந்நதரம
் ாந் பரிவர ்ஜயந் ௧௯
விஶ்ருத ஸ்த்ரிஷு கலாககஷு வதாந்ய ஸ்ஸத்ய ஸம் கரஃ
ஸ தத்ர புருஷ வ் யாக்ர ஶ்ஶஶாஸ ப்ருதிவீ மிமாம் ௨0
ந அத்யகச ்சத் விஶிஷ்டம் வா துல் யம் வா ஶத்ரும் ஆத்மநஃ
மித்ரவாந் நத ஸாமம் தஃ ப்ரதாப ஹத கம் டகஃ
ஸ ஶாஶாஸ ஜகத்ராஜா திவம் கதவபதி ர ்யதா ௨௧
சத: மந்தர
் ிபி ரம
் ந்தர
் ஹிசத ர ்நிவிஷ்சட:
வ் ருகதாநுரக்சதஃ குஶசலஃ ஸமர ்சதஃ
ஸ பாரதி
் கவா தீப்திம௭வாப யுக்த:
கதகஜாமசய ரக
் காபி ரிகவாதிகதார ்கஃ ௨௨
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஸப்தம ஸர ்கஃ
அஷ்டம ஸர்கஃ
தஸ்ய த்கவவம் ப்ரபாவ ஸ்ய தரம
் ஜ் ஞ ஸ்ய மஹாத்மநஃ
ஸுதா௭ர ்தம் தப்யமாந ஸ்ய ந ஆஸீத் வம் ஶகரஃ ஸுதஃ ௧
சிந்தயாந ஸ்ய தஸ்சயவம் புத்தி: ஆஸீந் மஹாத்மநஃ
ஸுதா௭ர ்தம் ஹய கமகதந கிம௭ர ்தம் ந யஜாம் ய௭ஹம் ௨
ஸ நிஶ்சிதாம் மதிம் க்ருத்வா யஷ்டவ் யம் இதி புத்திமாந்
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மந்தர
் ிபிஃ ஸஹ தர ்மாத்மா ஸர ்சவ கரவ க்ருதா௭௭த்மபிஃ ௩
தகதாப்ரவீத் இதம் ராஜா ஸுமந்தர
் ம் மந்தர
் ி ஸத்தமம்
ஶீக்ரம் ஆநய கம ஸர ்வாந் குரூந் தாந் ஸ புகராஹிதாந் ௪
தத ஸ்ஸுமம் தர
் ஸ்த்வரிதம் கத்வா த்வரித விக்ரமஃ
ஸமாநய த்ஸதாந் ஸர ்வாந் ஸமஸ்தா ந்கவத பாரகாந் ௫
ஸுயஜ் ஞம் வாமகதவம் ச ஜாபாலி மத காஶ்யபம்
புகராஹிதம் வஶிஷ்டம் ச கய சா௭ந்கய த்விஜ ஸத்தமா : ௬
தாந் பூஜயித்வா தர ்மாத்மா ராஜா தஶரத ஸ்ததா
இதம் தர ்மா௭ர ்த ஸஹிதம் ஶ்லக்ஷ
் ணம் வசந மப்ரவீத் ௭
மம லாலப்யமாந ஸ்ய புத்ரா௭ர ்த ந்நாஸ்தி சவ ஸுகம்
தத௭ஹம் ஹய கமகதந யக்க்ஷ
் யாமீதி மதி ர ்மம ௮
தத௭ஹம் யஷ்டு மிச ்சாமி ஶாஸ்த்ர த்ருஷ்கடந கர ்மணா
கதம் ப்ராப்ஸ்யா ம௭ஹம் காமம் புத்தி ரத்ர விசார ்யதாம் ௯
தத ஸ்ஸாத்விதி தத்வாக்யம் ப்ராஹ்மணாஃ ப்ரத்யபூஜயந்
வஸிஷ்ட ப்ரமுகா ஸ்ஸர ்கவ பாரதி
் வ ஸ்ய முகா ச ்யுதம் ௧0
ஊசு ஶ்ச பரம ப்ரதா
ீ
ஸ்ஸர ்கவ தஶரதம் வசஃ
ஸம் பாரா ஸ்ஸம் ப்ரியந்தாம் கத துரக ஸ்ய விமுச ்யதாம் ௧௧
ஸர ்வதா ப்ராப்ஸ்யகஸ புத்ரா நபிப்கரதாம் ஶ்ச பார ்திவ
யஸ்ய கத தாரமி
் கீ புத்தி ரியம் புத்ரா௭ர ்த மாகதா ௧௨
ததஃ ப்ர ீகதா௭பவ த்ராஜா ஶ்ருத்வா த த்தவி
் ஜ பாஷிதம்
அமாத்யாம் ஶ்சா௭ப்ரவீ த்ராஜா ஹர ்ஷ பர ்யாகுகலக்ஷணஃ ௧௩
ஸம் பாரா ஸ்ஸம் ப்ரியந்தாம் கம குரூணாம் வசநாத் இஹ
ஸமர ்த அதிஷ்டித: ச அஶ்வ ஸ்கஸாபாத்யாகயா விமுச ்யதாம்
௧௪
ஸரவ் யா ஶ்கசாத்தகர தீகர யஜ் ஞ பூமி ர ்விதீயதாம்
ஶாம் தய ஶ்ச அபிவர ்தந்தாம் யதா கல் பம் யதா விதி ௧௫
ஶக்யஃ ப்ராப்தும் அயம் யஜ் ஞ ஸ்ஸர ்கவ ணா௭பி மஹீக்ஷிதா
நா௭பராகதா பகவத்கஷ்கடா யத்ய௭ஸ்மிந் க்ரது ஸத்தகம ௧௬
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சித்ரம் ஹி ம் ருகயம் கத௭த்ர வித்வாம் கஸா ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸா:
நிஹத ஸ்ய ச யஜ் ஞ ஸ்ய ஸத்ய: கர ்தா விநஶிஷ்யதி
த த்யதா விதி பூர ்வம் கம க்ரது கரஷ ஸமாப்யகத ௧௭
ததா விதாநம் க்ரியதாம் ஸமர ்தாஃ கரகண ஷ்விஹ ௧௮
த கததி சாப்ருவந் ஸர ்வ மம் தர
் ிணஃ ப்ரத்யபூஜயந்
பார ்திகவந்தர
் ஸ்ய த த்வாக்யம் யதா௭௭ஜ் ஞப்தம் நிஶம் ய கத
௧௯
ததா த்விஜாஸ்கத தர ்மஜ் ஞா வர ்தயம் கதா ந்ருகபாத்தமம்
அநுஜ் ஞாதா ஸ்தத ஸ்ஸர ்கவ புந ர ்ஜக்மு ர ்யதாகதம் ௨0
விஸர ்ஜயித்வா தாந் விப்ராந் ஸசிவா நித மப்ரவீத்
ருத்விக்பிருபதிஷ்கடா௭யம் யதா வத் க்ரதுராப்யதாம் ௨௧
இத்யுக்தவ
் ா ந்ருப ஶாரதூல
்
ஸ்ஸசிவாந் ஸமுபஸ்திதாந்
விஸர ்ஜயித்வா ஸ்வம் கவஶ்ம ப்ரவிகவஶ மஹா த்யுதி : ௨௨
தத ஸ்ஸ கத்வா தாஃ பத்நீ ர ்நகரம் தக
் ரா ஹ்ருதய ப்ரியாஃ
உவாச தீக்ஷாம் விஶத யக்ஷ
் கய௭ஹம் ஸுத காரணாத் ௨௩
தாஸாம் கதந அதி காந்கதந வசகநந ஸுவர ்சஸாம்
முக பத்மா ந்யகஶாபம் த பத்மா நீ வ ஹிமாத்யகய

௨௪

இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
அஷ்டம ஸர ்கஃ
நவம ஸர்கஃ
ஏத ச ்ச ்ருத்வா ரஹஃ ஸூகதா ராஜாநம் இதம் அப்ரவீத்
ருத்விக்பி: உபதிஷ்கடாயம் புரா வ் ருத்கதா மயா ஶ்ருதஃ ௧
ஸநத்குமாகரா பகவாந் பூர ்வம் கதிதவாந் கதாம்
ருஷீணாம் ஸந்நிகதௌ ராஜந் தவ புத்ரா௭௭கமம் ப்ரதி ௨
காஶ்யப ஸ்ய து புத்கராஸ்தி விபாண்டக இதி ஶ்ருதஃ
ருஷ்யஶ்ருங் க இதி க்யாத ஸ்தஸ்ய புத்கரா பவிஷ்யதி ௩
ஸ வகந நித்ய ஸம் வ்ருத்கதா முநி ர ்வந சரஃ ஸதா
நா௭ந்யம் ஜாநாதி விப்கரந்தக
் ரா நித்யம் பித்ர௭நு வர ்தநாத் ௪
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த்சவவித்யம் ப்ரஹ்மசர ்ய ஸ்ய பவிஷ்யதி மஹாத்மநஃ
கலாககஷு ப்ரதிதம் ராஜந் விப்சர ஶ்ச கதிதம் ஸதா ௫
த ஸ்சயவம் வர ்தமாந ஸ்ய காலஃ ஸம௭பிவர ்தத
அக்நிம் ஶுஶ்ரூஷமாண ஸ்ய பிதரம் ச யஶஸ்விநம் ௬
ஏதஸ்மி ந்கநவ காகல து கராமபாதஃ ப்ரதாபவாந்
அங் ககஷு ப்ரதிதா ராஜா பவிஷ்யதி மஹாபலஃ ௭
தஸ்ய வ் யதிக்ரமாத் ராஜ் கஞா பவிஷ்யதி ஸுதாருணா
அநாவ் ருஷ்டிஃ ஸுககாரா சவ ஸர ்வ பூத பயாவஹா ௮
அநாவ் ருஷ்ட்யாம் து வ் ருத்தாயாம் ராஜா துஃக ஸமந்விதஃ
ப்ராஹ்மணாந் ஶ்ருத வ் ருத்தாம் ஶ்ச ஸமாநீ ய ப்ரவக்ஷ
் யதி ௯
பவந்தஃ ஶ்ருத தர ்மாகணா கலாகக சாரித்ர கவதிநஃ
ஸமாதிஶந்து நியமம் ப்ராயஶ்சித்தம் யதா பகவத் ௧0
வக்ஷ
் யந்தி கத மஹீபாலம் ப்ராஹ்மணா கவத பாரகாஃ
விபண்டக ஸுதம் ராஜந் ஸர ்கவாபாசய: இஹா௭௭நய ௧௧
ஆநாய் ய ச மஹீபால ருஷ்யஶ்ருங் கம் ஸுஸத்க்ருதம்
ப்ரயச ்ச கந்யாம் ஶாந்தாம் சவ விதிநா ஸுஸமாஹிதஃ ௧௨
கதஷாம் து வசநம் ஶ்ருத்வா ராஜா சிந்தாம் ப்ரபத்ஸ்யகத
ககந உபாகயந சவ ஶக்யம் இஹா௭௭கநதும் ஸ வீர ்யவாந் ௧௩
தகதா ராஜா விநிஶ்சித்ய ஸஹ மந்தர
் ிபிராத்மவாந்
புகராஹிதம் அமாத்யாம் ஶ்ச ப்கரஷயிஷ்யதி ஸத்க்ருதாந் ௧௪
கத து ராஜ் கஞா வசஃ ஶ்ருத்வா வ் யதிதா௭வநதாநநாஃ
ந கச ்கசம ருகஷ ர ்பீதா அநுகநஷ்யந்தி தம் ந்ருபம் ௧௫
வக்ஷ
் யந்தி சிந்தயித்வா கத தஸ்கயாபாயாம் ஶ்ச தத் க்ஷமாந்
ஆகநஷ்யாகமா வயம் விப்ரம் ந ச கதாகஷா பவிஷ்யதி ௧௬
ஏவம் அங் காதிகப சநவ கணிகாபி: ருகஷஃ ஸுதஃ
ஆநீ கதாவர ்ஷயத் கதவஃ ஶாந்தா சா௭ஸ்சம ப்ரதீயகத ௧௭
ருஷ்யஶ்ருங் க ஸ்து ஜாமாதா புத்ராம் ஸ்தவ விதாஸ்யதி
ஸநத்குமார கதிதம் ஏதாவத் வ் யாஹ்ருதம் மயா ௧௮
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அத ஹ்ருஷ்கடா தஶரதஃ ஸுமந்தர
் ம் ப்ரத்யபாஷத
யதா ருஷ்யஶ்ருங் க ஸ்த்வாநீ கதா விஸ்தகரண த்வ கயாச ்யதாம்
௧௯
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
நவம ஸர ்கஃ
தஶம ஸர்க :
ஸுமந்தர
் ஶ்கசாதிகதா ராஜ் ஞா ப்கராவா கசதம் வச ஸ்ததா
யதா ருஷ்யஶ்ருங் க ஸ்த்வாநீ தஃ ஶ்ருணு கம மந்தர
் ிபிஃ ஸஹ ௧
கராமபாதம் உவாகசதம் ஸஹா௭மாத்யஃ புகராஹிதஃ
உபாகயா நிரபாகயாயம் அஸ்மாபி ரபிசிந்திதஃ ௨
ருஷ்யஶ்ருங் ககா வந சர ஸ்தபஃ ஸ்வாத்யாயகந ரதஃ
அநபிஜ் ஞஃ ஸ நாரணாம்
ீ
விஷயாணாம் ஸுக ஸ்ய ச ௩
இந்தர
் ியார ்சத ரபிமசத ர ்நர சித்த ப்ரமாதிபிஃ
புரம் ஆநாயயிஷ்யாமஃ க்ஷிப்ரம் ச அத்யவஸீயதாம் ௪
கணிகா ஸ்தத்ர கச ்சந்து ரூபவத்யஃ ஸ்வலம் க்ருதாஃ
ப்ரகலாப்ய விவிகதாபாசய ராகநஷ்ய ந்தீஹ ஸத்க்ருதாஃ ௫
ஶ்ருத்வா தகததி ராஜா ச ப்ரத்யுவாச புகராஹிதம்
புகராஹிகதா மந்தர
் ிண ஶ்ச ததா சக்ரு ஶ்ச கத ததா ௬
வாரமுக்யா ஸ்து த ச ்ச ்ருத்வா வநம் ப்ரவிவிஶு ரம
் ஹத்
ஆஶ்ரம ஸ்ய அவிதூகரஸ்மிந் யத்நம் குர ்வந்தி தர ்ஶகந ௭
ருஷி புத்ர ஸ்ய தீர ஸ்ய நித்யம் ஆஶ்ரம வாஸிநஃ
பிதுஃ ஸ நித்ய ஸம் துஷ்கடா நா௭தி சக்ராம சா௭௭ஶ்ரமாத்

௮

ந கதந ஜந்ம ப்ரப்ருதி த்ருஷ்ட பூர ்வம் தபஸ்விநா
ஸ்த்ர ீ வா புமா ந்வா யச ்சா௭ந்யத் ஸத்தவ
் ம் நகர ராஷ்ட்ரஜம் ௯
ததஃ கதாசித் தம் கதஶம் ஆஜகாம யத்ருச ்சயா
விபாண்டக ஸுத ஸ்தத்ர தா ஶ்சா௭பஶ்யத் வரா௭ங் கநாஃ ௧0
தா ஶ்சித்ர கவஷாஃ ப்ரமதா காயந்தக
் யா மதுர ஸ்வசரஃ
ருஷி புத்ரம் உபாகம் ய ஸர ்வா வசநம் அப்ருவந் ௧௧
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க ஸ்த்வம் கிம் வர ்தகஸ ப்ரஹ்மந் ஜ் ஞாதும் இச ்சாமகஹ வயம்
ஏக ஸ்த்வம் விஜகந ககாகர வகந சரஸி ஶம் ஸ நஃ ௧௨
அத்ருஷ்ட ரூபா: தா: கதந காம் ய ரூபா வகந ஸ்த்ரியஃ
ஹார ்தா த்தஸ்ய மதி ர ்ஜாதா ஆக்யாதும் பிதரம் ஸ்வகம் ௧௩
பிதா விபாண்டககாஸ்மாகம் த ஸ்யா௭ஹம் ஸுத ஔரஸஃ
ருஷ்யஶ்ருங் க இதி க்யாதம் நாம கர ்ம ச கம புவி ௧௪
இஹா௭௭ஶ்ரம பகதாஸ்மாகம் ஸமீகப ஶுப தர ்ஶநாஃ
கரிஷ்கய கவாத்ர பூஜாம் சவ ஸர ்கவஷாம் விதி பூர ்வகம் ௧௫
ருஷி புத்ர வசஃ ஶ்ருத்வா ஸர ்வாஸாம் மதிராஸ சவ
தத் ஆஶ்ரமபதம் த்ரஷ்டும் ஜக்முஃ ஸர ்வா ஶ்ச கதந தாஃ ௧௬
ஆகதாநாம் து ததஃ பூஜாம் ருஷி புத்ர ஶ்சகார ஹ
இதம் அர ்க்யம் இதம் பாத்யம் இதம் மூலம் பலம் ச நஃ ௧௭
ப்ரதிக்ருஹ்ய ச தாம் பூஜாம் ஸர ்வா ஏவ ஸமுத்ஸுகாஃ
ருகஷ ர ்பீதா ஶ்ச ஶீக்ரம் து கமநாய மதிம் ததுஃ ௧௮
அஸ்மாகம் அபி முக்யாநி பலாநீ மாநி சவ த்விஜஃ
க்ருஹாண ப்ரதி பத்ரம் கத பக்ஷயஸ்வ ச மா சிரம் ௧௯
தத: தா: தம் ஸமாலிங் க்ய ஸர ்வா ஹர ்ஷ ஸமந்விதாஃ
கமாதகாந் ப்ரதது ஸ்தஸ்சம பக்ஷ
் யாம் ஶ்ச விவிதாந் பஹூந்
௨0
தாநி சா௭௭ஸ்வாத்ய கதஜஸ்வீ பலாநீ தி ஸ்ம மந்யகத
அநாஸ்வாதித பூர ்வாணி வகந நித்ய நிவாஸிநாம் ௨௧
ஆப்ருச ்ச ்ய ச ததா விப்ரம் வ் ரத சர ்யாம் நிகவத்ய ச
கச ்சந்தி ஸ்ம அபகதஶாத் தா பீதா ஸ்தஸ்ய பிதுஃ ஸ்த்ரியஃ ௨௨
கதாஸு தாஸு ஸர ்வாஸு காஶ்யப ஸ்யா௭௭த்மகஜா த்விஜஃ
அஸ்வஸ்த ஹ்ருதய ஶ்சா௭௭ஸீத் துஃகம் ஸ்ம பரிவர ்தகத ௨௩
தகதாபகரத்யு ஸ்தம் கதஶம் ஆஜகாம ஸ வீர ்யவாந்
மகநாஜ் ஞா யத்ர தா த்ருஷ்டா வாரமுக்யா: ஸ்ஸ்வலம் க்ருதாஃ
௨௪
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த்ருஷ்ட்சவவ தா ஸ்ததா விப்ரம் ஆயாந்தம் ஹ்ருஷ்ட மாநஸாஃ
உபஸ்ருத்ய ததஃ ஸர ்வா: தா: தம் ஊசு: இதம் வசஃ ௨௫
ஏஹி ஆஶ்ரம பதம் கஸௌம் ய அஸ்மாகம் இதி சா௭ப்ருவந்
தத்ரா௭பி ஏஷ விதிஃ ஶ்ரீமாந் விகஶகஷண பவிஷ்யதி ௨௬
ஶ்ருத்வா து வசநம் தாஸாம் ஸர ்வாஸாம் ஹ்ருதயம் கமம்
கமநாய மதிம் சக்கர தம் ச நிந்யு ஸ்ததா ஸ்த்ரியஃ ௨௭
தத்ர ச ஆநீ யமாகந து விப்கர தஸ்மிந் மஹாத்மநி
வவர ்ஷ ஸஹஸா கதகவா ஜகத் ப்ரஹ்லாதயம் ஸ்ததா ௨௮
வர ்கஷண ஏவ ஆகதம் விப்ரம் விஷயம் ஸ்வம் நராதிபஃ
ப்ரத்யுத்கம் ய முநிம் ப்ரஹ்வஃ ஶிரஸா ச மஹீம் கதஃ ௨௯
அர ்க்யம் ச ப்ரதகதௌ தஸ்சம ந்யாயதஃ ஸுஸமாஹிதஃ
வவ் கர ப்ரஸாதம் விப்கரந்தர
் ாந் மா விப்ரம் மந்யுரா௭௭விஶத் ௩0
அந்தஃபுரம் ப்ரவிஶ்யா ஸ்சம கந்யாம் தத்தவ
் ா யதா விதி
ஶாந்தாம் ஶாந்கதந மநஸா ராஜா ஹர ்ஷம் அவாப ஸஃ
ஏவம் ஸ ந்யவஸத் தத்ர ஸர ்வ காசமஃ ஸுபூஜிதஃ ௩௧
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
தஶம ஸர ்கஃ
ஏகாதஶ ஸர்கஃ :
பூய கயவ ஹி ராகஜம் தர
் ஶ்ருணு கம வசநம் ஹிதம்
யதா ஸ கதவ ப்ரவரஃ கதாயா கமஷ மப்ரவீத் ௧
இக்ஷ
் வாகூணாம் குகல ஜாகதா பவிஷ்யதி ஸுதார ்மிகஃ
நாம் நா தஶரகதா நாம ஶ்ரீமாந்ஸத்ய ப்ரதிஶ்ரவஃ ௨
அம் க ராகஜந ஸக்ய0 ச தஸ்ய ராஜ் கஞா பவிஷ்யதி
கந்யா சா௭ஸ்ய மஹாபாகா ஶாம் தா நாம பவிஷ்யதி ௩
புத்ர: து அம் கராஜ ஸ்ய கராமபாத இதி ஶ்ருதஃ
தம் ஸ ராஜா தஶரகதா கமிஷ்யதி மஹா யஶாஃ ௪
அநபத்கநா௭ஸ்மி தர ்மாத்மந் ஶாம் தா பர ்தா மம க்ரதும்
ஆஹகரத த்வயா௭௭ஜ் ஞப்த ஸ்ஸம் தாநார ்தம் குலஸ்ய ச ௫
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ஶ்ருத்வா ராக்கஞா௭த தத்வாக்யம் மநஸா ஸ விசிந்தய
் ச
ப்ரதாஸ்யகத புத்ரவம் தம் ஶாம் தா பர ்தார மாத்ம வாந் ௬
ப்ரதிக்ருஹ்ய ச தம் விப்ரம் ஸ ராஜா விகத ஜ் வரஃ
ஆஹரிஷ்யதி தம் யஜ் ஞம் ப்ரஹ்ருஷ்கட நா௭ந்தராத்மநா ௭
தம் ச ராஜா தஶரகதா யஷ்டு காமஃ க்ருதாம் ஜலி :
ருஶ்யஶ்ரும் கம் த்விஜ ஶ்கரஷ்டம் வரயிஷ்யதி தர ்மவித் ௮
யஜ் ஞா௭ர ்தம் ப்ரஸவா௭ர ்தம் ச ஸ்வர ்கா௭ர ்தம் ச நகரஶ்வரஃ
லபகத ச ஸ தம் காமம் த்விஜ முக்யாத் விஶாம் பதி : ௯
புத்ரா ஶ்சா௭ஸ்ய பவிஷ்யம் தி சத்வாகரா௭மித விக்ரமாஃ
வம் ஶ ப்ரதிஷ்டாந கரா ஸ்ஸர ்வ கலாககஷு விஶ்ருதாஃ

௧0

ஏவம் ஸ கதவ ப்ரவரஃ பூர ்வம் கதிதவாந் கதாம்
ஸநத்குமாகரா பகவாந் புரா கதவ யுகக ப்ரபு: ௧௧
ஸ த்வம் புருஷ ஶாரதூல
்
தம் ஆநய ஸுஸத்க்ருதம்
ஸ்வயகமவ மஹாராஜ கத்வா ஸ பலவாஹந: ௧௨
அநுமாந்ய வஸிஷ்டம் ச ஸூத வாக்யம் நிஶம் ய ச
ஸாம் த: புர ஸஹா௭மாத்யஃ ப்ரயகயௌ யத்ர ஸ த்விஜஃ ௧௩
வநாநி ஸரித ஶ்சசவ வ் யதிக்ரம் ய ஶசந ஶ்ஶசந:
அபிசக்ராம த0 கதஶம் யத்ர சவ முநி புந்கவஃ ௧௪
ஆஸாத்ய தம் த்விஜ ஶ்கரஷ்டம் கராமபாத ஸமீபகம்
ருஷி புத்ரம் ததர ்ஶா௭௭கதௌ தீப்யமாந மிவா௭நலம் ௧௫
தகதா ராஜா யதா ந்யாயம் பூஜாம் சக்கர விகஶஷதஃ
ஸகித்வா த்தஸ்ய சவ ராஜ் ஞஃ பஹ்ருஷ்கட நா௭ந்தராத்மநா
௧௬
கராமபாகதந ச ஆக்யாதம் ருஷி புத்ராய தீமகத
ஸக்யம் ஸம் பம் தகம் சசவ ததா தம் ப்ரத்யபூஜயத் ௧௭
ஏவம் ஸுஸத்க்ருத ஸ்கதந ஸகஹாஷித்வா நரர ்ஷபஃ
ஸப்தாஷ்ட திவஸாந் ராஜா ராஜாந மித மப்ரவீத் ௧௮
ஶாம் தா தவ ஸுதா ராஜந் ஸஹ பர ்த்ரா விஶாம் பகத
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மதீய நகரம் யாது கார ்யம் ஹி மஹதுத்யதம் ௧௯
தகததி ராஜா ஸம் ஶ்ருத்ய கமநம் தஸ்ய தீமதஃ
உவாச வசநம் விப்ரம் கச ்ச த்வம் ஸஹ பார ்யயா ௨0
ருஷி புத்ரஃ ப்ரதி ஶ்ருத்ய தகத த்யா௭௭ஹ ந்ருபம் ததா
ஸ ந்ருகபணா௭ப்யநுஜ் ஞாதஃ ப்ரயகயௌ ஸஹ பார ்யயா ௨௧
கதௌ அந்கயாந்யாம் ஜலிம் க்ருத்வா ஸ்கநஹா த்ஸம் ஶ்லிஷ்ய
கசாரஸா
நநம் தது ர ்தஶரகதா கராமபாத ஶ்ச வீர ்யவாந் ௨௨
தத ஸ்ஸுஹ்ருத மா௭௭ப்ருச ்ச ்ய ப்ரஸ்திகதா ரகுநம் தநஃ
கபௌகரப்யஃ ப்கரஷயா மாஸ தூதாந்சவ ஶீக்ர காமிநஃ ௨௩
க்ரியதாம் நகரம் ஸர ்வம் க்ஷிப்ர கமவ ஸ்வலம் க்ருதம்
தூபிதம் ஸிக்த ஸம் ம்ருஷ்டம் பதாகாபி ரலம் க்ருதம் ௨௪
ததஃ ப்ரஹ்ருஷ்டாஃ கபௌரா ஸ்கத ஶ்ருத்வா ராஜாந மாகதம்
ததா ப்ரசக்ரு: ச தத்ஸர ்வம் ராஜ் ஞா ய த்ப்கரஷிதம் யதா ௨௫
ததஃ ஸ்வலம் க்ருதம் ராஜா நகரம் ப்ரவிகவஶ ஹ
ஶம் க தும் துபி நிர ்ககாசஷ: புரஸ்க்ருத்ய த்விஜர ்ஷபம் ௨௬
ததஃ ப்ரமுதிதா ஸ்ஸர ்கவ த்ருஷ்ட்வா தம் நாகரா த்விஜம்
ப்ரகவஶ்யமாநம் ஸத்க்ருத்ய நகரம் தக
் ரகணந்தர
் கர ்மணா ௨௭
அம் தஃபுரம் ப்ரகவஶ்சயநம் பூஜாம் க்ருத்வா ச ஶாஸ்த்ரதஃ
க்ருத க்ருத்யம் ததா௭௭த்மாநம் கமகந தஸ்கயாபவாஹநாத்
௨௮
அம் தஃபுர ஸ்த்ரிய ஸ்ஸர ்வா ஶ்ஶாந்தாம் த்ருஷ்ட்வா
ததா௭௭கதாம்
ஸஹ பர ்த்ரா விஶாலாக்ஷீம் ப்ரத்
ீ யாநம் தம் உபாகமந் ௨௯
பூஜ் யமாநா ச தாபி ஸ்ஸா ராஜ் ஞா சசவ விகஶஷதஃ
உவாஸ தத்ர ஸுகிதா கிம் சித்காலம் ஸஹ த்விஜா ௩0
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஏகாதஶ ஸர ்கஃ
த்வாதஶ ஸர்கஃ
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ததஃ காகல பஹு திகத கஸ்மிம் ஶ்சித் ஸுமகநாஹகர
வஸந்கத ஸம௭நுப்ராப்கத ராஜ் கஞா யஷ்டும் மகநாபவத் ௧
ததஃ ப்ரஸாத்ய ஶிரஸா தம் விப்ரம் கதவ வர ்ணிநம்
யஜ் ஞாய வரயா மாஸ ஸம் தாநா௭ர ்தம் குலஸ்ய ச ௨
தகததி ச ஸ ராஜாநம் உவாச ச ஸுஸத்க்ருதஃ
ஸம் பாராஃ ஸம் ப்ரியந்தாம் கத துரக ஶ்ச விமுச ்யதாம் ௩
தகதா ராஜா௭ப்ரவீத் வாக்யம் ஸுமந்தர
் ம் மந்தர
் ி ஸத்தமம்
ஸுமந்தர
் ா௭௭வாஹய க்ஷிப்ரம் ருத்விகஜா ப்ரஹ்ம வாதிநஃ ௪
ஸுயஜ் ஞம் வாமகதவம் ச ஜாபாலிம் அத காஶ்யபம்
புகராஹிதம் வஸிஷ்டம் ச கய சா௭ந்கய த்விஜ ஸத்தமாஃ ௫
ததஃ ஸுமந்தர
் ஸ்த்வரிதம் கத்வா த்வரித விக்ரமஃ
ஸமாநயத் ஸ தாந் விப்ராந் ஸமஸ்தாந் கவத பாரகாந் ௬
தாந் பூஜயித்வா தர ்மத்மா ராஜா தஶரத ஸ்ததா
தர ்மார ்த ஸஹிதம் யுக்தம் ஶ்லக்ஷ
் ணம் வசந மப்ரவீத் ௭
மம லாலப்யமாந ஸ்ய புத்ரா௭ர ்தம் நாஸ்தி சவ ஸுகம்
தத௭ர ்தம் ஹய கமகதந யக்ஷ
் யாமீதி மதி ர ்மம ௮
தத௭ஹம் யஷ்டும் இச ்சாமி ஶாஸ்த்ர த்ருஷ்கடந கர ்மணா
ருஷி புத்ர ப்ரபாகவந காமாந் ப்ராப்ஸ்யாமி சா௭ப்யஹம் ௯
ததஃ ஸாத்விதி தத் வாக்யம் ப்ராஹ்மணாஃ ப்ரத்யபூஜயந்
வஸிஷ்ட ப்ரமுகாஃ ஸர ்கவ பாரதி
் வ ஸ்ய முகாச ்ச ்யுதம் ௧0
ருஷ்யஶ்ருங் க புகராகா ஶ்ச ப்ரத்யூசு: ந்ருபதிம் ததா
ஸம் பாராஃ ஸம் ப்ரியந்தாம் கத துரக ஶ்ச விமுச ்யதாம் ௧௧
ஸர ்வதா ப்ராப்யகஸ புத்ராம் ஶ்சதுகராமித விக்ரமாந்
யஸ்ய கத தாரமி
் கீ புத்தி ரியம் புத்ரா௭ர ்தம் ஆகதா ௧௨
ததஃ ப்ர ீகதாபவ த்ராஜா ஶ்ருத்வா தத் த்விஜ பாஷிதம்
அமாத்யாம் ஶ்சா௭ப்ரவீ த்ராஜா ஹர ்கஷ கணதம் ஶுபா௭க்ஷரம்
௧௩
குரூணாம் வசநா ச ்சீக்ரம் ஸம் பாராஃ ஸம் ப்ரியந்து கம
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ஸமர ்த அதிஷ்டித: ச அஶ்வஃ கஸாபாத்யாகயா விமுச ்யதாம்
௧௪
ஸரய் வா ஶ்கசாத்தகர தீகர யஜ் ஞ பூமி ர ்விதீயதாம்
ஶாந்தய ஶ்சாபி வர ்தந்தாம் யதா கல் பம் யதா விதி ௧௫
ஶக்யஃ கரதும்
்
அயம் யஜ் ஞஃ ஸர ்கவணா௭பி மஹீக்ஷிதா
நா௭பராகதா பகவத் கஷ்கடா யத்ய௭ஸ்மிந் க்ரது ஸத்தகம ௧௬
சித்ரம் ஹி ம் ருகயந்கதத்ர வித்வாம் கஸா ப்ரஹ்மராக்ஷஸாஃ
நிஹத ஸ்ய யஜ் ஞ ஸ்ய ஸத்யஃ கர ்தா விநஶ்யதி ௧௭
த த்யதா விதி பூர ்வம் கம க்ரது கரஷ ஸமாப்யகத
ததா விதாநம் க்ரியதாம் ஸமர ்தாஃ கரகணஷ்விஹ ௧௮
தகததி ச ததஃ ஸர ்கவ மந்தர
் ிணஃ ப்ரத்யபூஜயந்
பார ்திகவந்தர
் ஸ்ய த த்வாக்யம் யதா௭௭ஜ் ஞப்தம் அகுர ்வத ௧௯
தகதா த்விஜா ஸ்கத தர ்மஜ் ஞம் அஸ்துவந் பாரதி
் வர ்ஷபம்
அநுஜ் ஞாதா ஸ்ததஃ ஸர ்கவ புந ர ்ஜக்மு ர ்யதா௭௭கதம் ௨0
ககதஷ்வ௭த த்விஜாக்ர ்கயஷு மந்தர
் ிணஸ்தாந் நராதிபஃ
விஸர ்ஜயித்வா ஸ்வம் கவஶ்ம ப்ரவிகவஶ மஹா த்யுதிஃ ௨௧
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
த்வாதஶ ஸர ்கஃ
த்ரயயாதஶ ஸர்கஃ
புநஃ ப்ராப்கத வஸந்கத து பூர ்ணஃ ஸம் வத்ஸகராபவத்
ப்ரஸவா௭ர ்தம் ககதா யஷ்டும் ஹய கமகதந வீரய
் வாந் ௧
அபிவாத்ய வஸிஷ்டம் ச ந்யாயதஃ ப்ரதிபூஜ் ய ச
அப்ரவீத் ப்ரஶ்ரிதம் வாக்யம் ப்ரஸவா௭ர ்தம் த்விகஜாத்தமம் ௨
யஜ் கஞா கம க்ரியதாம் விப்ர யகதாக்தம் முநிபும் கவ
யதா ந விக்நஃ க்ரியகத யஜ் ஞா௭ங் ககஷு விதீயதாம் ௩
பவாந் ஸ்நிக்தஃ ஸுஹ்ருந் மஹ்யம் குரு ஶ்ச பரகமா பவாந்
கவாடவ் கயா பவதா சசவ பாகரா யஜ் ஞ ஸ்ய கசாத்யதஃ ௪
தகததி ச ஸ ராஜாநம் அப்ரவீத் த்விஜ ஸத்தமஃ
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கரிஷ்கய ஸர ்வம் ஏசவ தத் பவதா யத் ஸமரதி
் தம் ௫
தகதாப்ரவீத் த்விஜாந் வ் ருத்தாந் யஜ் ஞ கர ்மஸு நிஷ்டிதாந்
ஸ்தாபத்கய நிஷ்டிதாம் ஶ்சசவ வ் ருத்தாந் பரம தார ்மிகாந் ௬
கர ்மாந்திகாந் ஶில் ப காராந் வர ்தகீந் கநகாந் அபி
கணகாந் ஶில் பிந ஶ்சசவ தசதவ நட நர ்தகாந் ௭
ததா ஶுசீந் ஶாஸ்த்ர விதஃ புருஷாந் ஸுபஹு ஶ்ருதாந்
யஜ் ஞ கர ்ம ஸமீஹந்தாம் பவந்கதா ராஜ ஶாஸநாத் ௮
இஷ்டகா பஹு ஸாஹஸ்ரா ஶீக்ரம் ஆநீ யதாம் இதி
ஔப கார ்யாஃ க்ரியந்தாம் ச ராஜ் ஞாம் பஹு குணாந்விதாஃ ௯
ப்ராஹ்மண ஆவஸதா ஶ்சசவ கர ்தவ் யாஃ ஶதஶஃ ஶுபாஃ
பக்ஷ
் யா௭ந்ந பாசந ர ்பஹுபிஃ ஸமுகபதாஃ ஸுநிஷ்டிதாஃ ௧0
ததா கபௌரஜநஸ்யா௭பி கர ்தவ் யா பஹு விஸ்தராஃ
ஆவாஸா பஹு பக்ஷ
் யா சவ ஸர ்வ காசமருபஸ்திதாஃ ௧௧
ததா ஜாநபத ஸ்யா௭பி ஜந ஸ்ய பஹு கஶாபநம்
தாதவ் யம் அந்நம் விதிவத் ஸத்க்ருத்ய ந து லீலயா ௧௨
ஸர ்கவ வர ்ணா யதா பூஜாம் ப்ராப்நுவந்தி ஸுஸத்க்ருதாஃ
ந சா௭வஜ் ஞா ப்ரகயாக்தவ் யா காம க்கராத வஶாத் அபி ௧௩
யஜ் ஞ கர ்மஸு கயவ் யக்ராஃ புருஷாஃ ஶில் பிந ஸ்ததா
கதஷாம௭பி விகஶகஷண பூஜா கார ்யா யதா க்ரமம் ௧௪
கத ச ஸ்யு: ஸம் ப்ருதா ஸ்ஸர ்கவ வஸுபி ர ்கபாஜகநந ச
யதா ஸர ்வம் ஸுவிஹிதம் ந கிம் சித் பரிஹீயகத ௧௫
ததா பவந்தஃ குர ்வந்து ப்ர ீதி ஸ்நிக்கதந கசதஸா
ததஃ ஸர ்கவ ஸமாகம் ய வஸிஷ்டம் இதம் அப்ருவந் ௧௬
யகதாக்தம் தத் ஸுவிஹிதம் ந கிம் சித் பரிஹீயகத
யகதாக்தம் தத் கரிஷ்யாகமா ந கிம் சித் பரிஹாஸ்யகத ௧௭
ததஃ ஸுமந்தர
் ம் ஆஹூய வஸிஷ்கடா வாக்யம் அப்ரவீத்
நிமந்தர
் யஸ்வ ந்ருபதீந் ப்ருதிவ் யாம் கய ச தாரமி
் காஃ ௧௮
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ப்ராஹ்மணாந் க்ஷத்ரியாந் சவஶ்யாந் ஶூத்ராம் ஶ்சசவ
ஸஹஸ்ரஶஃ
ஸமாநயஸ்வ ஸத்க்ருத்ய ஸர ்வ கதகஶஷு மாநவாந் ௧௯
மிதிலாதி பதிம் ஶூரம் ஜநகம் ஸத்ய விக்ரமம்
நிஷ்டிதம் ஸர ்வ ஶாஸ்த்கரஷு ததா கவகதஷு நிஷ்டிதம் ௨0
தம் ஆநய மஹாபாகம் ஸ்வயம் ஏவ ஸுஸத்க்ருதம்
பூர ்வ ஸம் பந்திநம் ஜ் ஞாத்வா ததஃ பூர ்வம் ப்ரவீமி கத ௨௧
ததா காஶீபதிம் ஸ்நிக்தம் ஸததம் ப்ரிய வாதிநம்
ஸத்வ்ருத்தம் கதவ ஸம் காஶம் ஸ்வயம் ஏவா௭௭நயஸ்வ ஹ
௨௨
ததா கககய ராஜாநம் வ் ருத்தம் பரம தார ்மிகம்
ஶ்வஶுரம் ராஜஸிம் ஹ ஸ்ய ஸபுத்ரம் தம் இஹா௭௭நய ௨௩
அங் ககஶ்வரம் மஹாபாகம் கராமபாதம் ஸுஸத்க்ருதம்
வயஸ்யம் ராஜஸிம் ஹ ஸ்ய தம் ஆநய யஶஸ்விநம் ௨௪
ப்ராசீநாந் ஸிந்து கஸௌவீராந் கஸௌராஷ்ட்கரயாம் ஶ்ச
பார ்திவாந்
தாக்ஷிணாத்யாந் நகரந்தர
் ாம் ஶ்ச ஸமஸ்தாந் ஆநயஸ்வ ஹ
௨௫
ஸந்தி ஸ்நிக்தா ஶ்ச கய சா௭ந்கய ராஜாநஃ ப்ருதிவீ தகல
தாந் ஆநய யதா க்ஷிப்ரம் ஸாநுகாந் ஸஹ பாந்தவாந் ௨௬
வஸிஷ்ட வாக்யம் தச ் ச ்ருத்வா ஸுமந்தர
் : த்வரித: ததா
வ் யாதிஶத் புருஷாம் ஸ்தத்ர ராஜ் ஞாம் ஆநயகந ஶுபாந் ௨௭
ஸ்வயம் ஏவ ஹி தர ்மாத்மா ப்ரயகயௌ முநி ஶாஸநாத்
ஸுமந்தர
் ஸ்த்வரிகதா பூத்வா ஸமா கநதும் மஹீக்ஷிதஃ ௨௮
கத ச கர ்மாந்திகாஃ ஸர ்கவ வஸிஷ்டாய ச தீமகத
ஸர ்வம் நிகவதயந்தி ஸ்ம யஜ் கஞ யத் உபகல் பிதம் ௨௯
ததஃ ப்ர ீகதா த்விஜ ஶ்கரஷ்டஸ்தாந் ஸர ்வாந் புந: அப்ரவீத்
அவஜ் ஞயா ந தாதவ் யம் கஸ்ய சி ல் லீலயா௭பி வா ௩0
அவஜ் ஞயா க்ருதம் ஹந்யாத் தாதாரம் நா௭த்ர ஸம் ஶயஃ
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ததஃ சகஶ்சித் அகஹா ராத்சர ருபயாதா மஹீக்ஷிதஃ ௩௧
பஹூநி ரத்நாந்யா௭௭தாய ராஜ் கஞா தஶரத ஸ்ய ஹ
தகதா வஸிஷ்டஃ ஸுப்ர ீகதா ராஜாநம் இதம் அப்ரவீத் ௩௨
உபயாதா நரவ் யாக்ர ராஜாந ஸ்தவ ஶாஸநாத்
மயா௭பி ஸத்க்ருதாஃ ஸர ்கவ யதா௭ர ்ஹம் ராஜ ஸத்தமாஃ ௩௩
யஜ் ஞீயம் ச க்ருதம் ராஜந் புருசஷஃ ஸுஸமாஹிசதஃ
நிர ்யாது ச பவாந் யஷ்டும் யஜ் ஞ ஆயதநம் அந்திகாத் ௩௪
ஸர ்வகாசம: உபஹ்ருசத: உகபதம் சவ ஸமந்ததஃ
த்ரஷ்டு மர ்ஹஸி ராகஜம் தர
் மந கஸவ விநிர ்மிதம் ௩௫
ததா வஸிஷ்ட வசநாத் ருஷ்யஶ்ருங் க ஸ்ய கசாபகயாஃ
ஶுகப திவஸ நக்ஷத்கர நிர ்யாகதா ஜகதீ பதிஃ ௩௬
தகதா வஸிஷ்ட ப்ரமுகாஃ ஸர ்வ ஏவ த்விகஜாத்தமாஃ
ருஷ்யஶ்ருங் கம் புரஸ்க்ருத்ய யஜ் ஞ கர ்மாரபந் ததா
யஜ் ஞவாட கதா ஸ்ஸர ்கவ யதா ஶாஸ்த்ரம் யதா விதி ௩௭
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
த்ரகயாதஶ ஸர ்கஃ
சதுர்தஶ ஸர்கஃ
அத ஸம் வத்ஸகர பூர ்கண தஸ்மிந் ப்ராப்கத துரங் ககம
ஸரய் வா ஶ்கசாத்தகர தீகர ராஜ் கஞா யஜ் கஞாப்யவர ்தத ௧
ருஷ்யஶ்ருங் கம் புரஸ்க்ருத்ய கர ்ம சக்ரு: த்விஜர ்ஷபாஃ
அஶ்வ கமகத மஹா யஜ் கஞ ராஜ் கஞாஸ்ய ஸுமஹாத்மநஃ ௨
கர ்ம குர ்வந்தி விதிவத் யாஜகா கவத பாரகாஃ
யதா விதி யதா ந்யாயம் பரிக்ராமந்தி ஶாஸ்த்ரதஃ ௩
ப்ரவர ்க்யம் ஶாஸ்த்ரதஃ க்ருத்வா ததா ஏவ உபஸதம் த்விஜாஃ
சக்ருஶ்ச விதிவத் ஸர ்வம் அதிகம் கர ்ம ஶாஸ்த்ரதஃ ௪
அபிபூஜ் ய தகதா ஹ்ருஷ்டாஃ ஸர ்கவ சக்ரு: யதா விதி
ப்ராதஃஸவந பூர ்வாணி கர ்மாணி முநி பும் கவாஃ ௫
இம் தர
் ஶ்ச விதிவ த்தத்கதா ராஜா ச அபிஷ்டுகதா௭நகஃ
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மாத்யந்திநம் ச ஸவநம் ப்ராவர ்தத யதா க்ரமம் ௬
த்ருதீய ஸவநம் சசவ ராஜ் கஞா௭ஸ்ய ஸுமஹாத்மநஃ
சக்ரு: கத ஶாஸ்த்ரகதா த்ருஷ்ட்வா ததா ப்ராஹ்மண பும் கவாஃ
௭
ஆஹ்வயாம் சக்ரிகர தத்ர ஶக்ராதீந் விபுகதாத்தமாந்
ருஷ்யஶ்ரும் காகதௌ மம் தச
் ர: ஶிக்ஷா௭க்ஷர ஸமந்விகதௌ ௮
கீதிபி: மதுசர: ஸ்நிக்சத: மம் தர
் ஆஹ்வாசந: யதா௭ர ்ஹத:
கஹாதாகரௌ தது: ஆவாஹ்ய ஹவிர ்பாகாந் திகவௌகஸாம் ௯
ந ச ஆஹுதம் அபூத் தத்ர ஸ்கலிதம் வா௭பி கிம் சந
த்ருஶ்யகத ப்ரஹ்மவ த்ஸர ்வம் கக்ஷம யுக்தம் ஹி சக்ரிகர ௧0
ந கதஷு அஹஸ்ஸு ஶ்ராந்கதா வா க்ஷுதிகதா வா ந த்ருஶ்யகத
ந அவித்வாந் ப்ராஹ்மண ஸ்தத்ர ந அஶத அநுசர ஸ்ததா ௧௧
ப்ராஹ்மணா புஞ் ஜகத நித்யம் நாதவந்த ஶ்ச புஞ் ஜகத
தாபஸா புஞ் ஜகத சா௭பி ஶ்ரமணா புஞ் ஜகத ததா ௧௨
வ் ருத்தா ஶ்ச வ் யாதிதா ஶ்சசவ ஸ்த்ரிகயா பாலா: தசதவ ச
அநிஶம் புஞ் ஜமாநாநாம் ந த்ருப்தி: உபலப்யகத

௧௩

தீயதாம் தீயதாம் அந்நம் வாஸாம் ஸி விவிதாநி ச
இதி ஸம் கசாதிதா ஸ்தத்ர ததா சக்ரு: அகநகஶஃ ௧௪
அந்நகூடா ஶ்ச பஹகவா த்ருஶ்யந்கத பர ்வகதாபமாஃ
திவகஸ திவகஸ தத்ர ஸித்தஸ்ய விதிவத் ததா ௧௫
நாநா கதஶாத௭நுப்ராப்தா: புருஷா ஸ்த்ர ீ கணா ஸ்ததா
அந்ந பாசந ஸ்ஸுவிஹிதா: தஸ்மிந்யஜ் கஞ மஹாத்மநஃ ௧௬
அந்நம் ஹி விதிவத் ஸ்வாது ப்ரஶம் ஸந்தி த்விஜர ்ஷபாஃ
அகஹா த்ருப்தாஃ ஸ்ம பத்ரம் கத இதி ஶுஶ்ராவ ராகவஃ ௧௭
ஸ்வலம் க்ருதா ஶ்ச புருஷா ப்ராஹ்மணாந் பர ்யகவஷயந்
உபாஸகத ச தாந் அந்கய ஸும் ருஷ்ட மணி குண்டலாஃ ௧௮
கர ்மா௭ந்தகர ததா விப்ரா கஹது வாதாந் பஹூந் அபி
ப்ராஹு ஶ்ச வாக்மிகநா தீராஃ பரஸ்பர ஜிகீஷயா ௧௯
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திவகஸ திவகஸ தத்ர ஸம் ஸ்தகர குஶலா த்விஜாஃ
ஸர ்வ கர ்மாணி சக்ருஸ்கத யதா ஶாஸ்த்ரம் ப்ரகசாதிதாஃ ௨0
ந அஷடங் க வித் அத்ர ஆஸீத் ந அவ் ரகதா ந அபஹு ஶ்ருதஃ
ஸதஸ்யா: தஸ்ய சவ ராஜ் கஞா ந அவாத குஶலா த்விஜாஃ ௨௧
ப்ராப்கத யூகபாச ்ச ்ரகய தஸ்மிந் ஷட்சபல் வாஃ காதிரா ஸ்ததா
தாவந்கதா பில் வ ஸஹிதாஃ பர ்ணிந ஶ்ச ததா௭பகர ௨௨
ஶ்கலஷ்மாதக மகயா திஷ்கடா கதவதாரு மய ஸ்ததா
த்வாகவவ தத்ர விஹிகதௌ பாஹுவ் யஸ்த பரிக்ரகஹௌ ௨௩
காரிதாஃ ஸர ்வ ஏசவகத ஶாஸ்த்ரஜ் சஞ

ர ்யஜ் ஞ ககாவிசதஃ

கஶாபா௭ர ்தம் தஸ்ய யஜ் ஞ ஸ்ய காஞ் ச நா௭லம் க்ருதா பவந்
௨௪
ஏக விம் ஶதி யூபா: கத ஏக விம் ஶத்ய௭ரத்நயஃ
வாகஸாபி: ஏக விம் ஶத்பி: ஏசககம் ஸமலம் க்ருதா: ௨௫
விந்யஸ்தா விதிவ த்ஸர ்கவ ஶில் பிபிஃ ஸுக்ருதா த்ருடாஃ
அஷ்டா௭௭ஶ்ரயஃ ஸர ்வ ஏவ ஶ்லக்ஷ
் ண ரூப ஸமந்விதாஃ ௨௬
ஆச ்சாதிதா ஸ்கத வாகஸாபிஃ புஷ்சப ர ்கந்சத ஶ்ச பூஷிதாஃ
ஸப்தர ்ஷகயா தீப்திமந்கதா விராஜந்கத யதா திவி ௨௭
இஷ்டகா ஶ்ச யதா ந்யாயம் காரிதா ஶ்ச ப்ரமாணதஃ
சிகதாக்நி ர ்ப்ராஹ்மசண ஸ்தத்ர குஶசலஃ ஶுல் ப கர ்மணி
௨௮
ஸ சித்கயா ராஜ ஸிம் ஹ ஸ்ய ஸம் சிதஃ குஶசல ர ்த்விசஜஃ
கருகடா ருக்ம பகக்ஷா சவ த்ரிகுகணா அஷ்டா தஶாத்மகஃ
௨௯
நியுக்தா ஸ்தத்ர பஶவ ஸ்தத்தத் உத்திஶ்ய சதவதம்
உரகாஃ பக்ஷிண ஶ்சசவ யதா ஶாஸ்த்ரம் ப்ரகசாதிதாஃ ௩0
ஶாமித்கர து ஹய ஸ்தத்ர ததா ஜல சரா ஶ்ச கய
ருத்விக்பிஃ ஸர ்வம் ஏசவ த ந்நியுக்தம் ஶாஸ்த்ரத ஸ்ததா ௩௧
பஶூநாம் த்ரிஶதம் தத்ர யூகபஷு நியதம் ததா
அஶ்வ ரத்கநாத்தமம் தஸ்ய ராஜ் கஞா தஶரத ஸ்ய ச ௩௨
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ககௌஸல் யா தம் ஹயம் தத்ர பரிசர ்ய ஸமந்ததஃ
க்ருபாசண : விஶஶாஸ : ஏநம் த்ரிபிஃ பரமயா முதா ௩௩
பதத்ரிணா ததா ஸார ்தம் ஸுஸ்திகதந ச கசதஸா
அவஸத் ரஜநீ ம் ஏகாம் ககௌஸல் யா தர ்ம காம் யயா ௩௪
கஹாதா அத்வரயு
் : தகதா த்காதா ஹகயந ஸமகயாஜயந்
மஹிஷ்யா பரிவ் ருத்யா ச வாவாதாம் ச ததா௭பராம் ௩௫
பதத்ரிண ஸ்தஸ்ய வபாம் உத்தரு
் த்ய நியகத ந்தர
் ியஃ
ருத்விக் பரம ஸம் பந்நஃ ஶ்ரபயா மாஸ ஶாஸ்த்ரதஃ ௩௬
தூம கந்தம் வபாயா ஸ்து ஜிக்ரதி ஸ்ம நராதிபஃ
யதா காலம் யதா ந்யாயம் நிர ்ணுதந் பாப மாத்மநஃ ௩௭
ஹய ஸ்ய யாநி சா௭ங் காநி தாநி ஸர ்வாணி ப்ராஹ்மணாஃ
அக்கநௌ ப்ராஸ்யந்தி விதிவத் ஸமஸ்தாஃ கஷாடஶ ருத்விஜஃ
௩௮
ப்லக்ஷ ஶாகாஸு யஜ் ஞாநாம் அந்கயஷாம் க்ரியகத ஹவிஃ
அஶ்வ கமத ஸ்ய யஜ் ஞ ஸ்ய சவதகஸா பாக இஷ்யகத ௩௯
த்ர ்யகஹாஶ்வ கமதஃ ஸம் க்யாதஃ கல் ப ஸூத்கரண
ப்ராஹ்மசணஃ
சதுஷ்கடாமம் அஹ

ஸ்தஸ்ய ப்ரதமம் பரிகல் பிதம் ௪0

உக்தய
் ம் த்விதீயம் ஸம் க்யாதம் அதிராத்ரம் தகதாத்தரம்
காரிதா ஸ்தத்ர பஹகவா விஹிதாஃ ஶாஸ்த்ர தர ்ஶநாத் ௪௧
ஜ் கயாதிஷ்கடாம ஆயுஷீ சசவ அதிராத்கரௌ ச விநிர ்மிகதௌ
அபிஜித் விஶ்வஜித் ச ஏவம் அப்கதார ்யாகமா மஹா க்ரதுஃ ௪௨
ப்ராசீம் கஹாத்கர தகதௌ ராஜா திஶம் ஸ்வ குல வர ்தநஃ
அத்வர ்யகவ ப்ரதீசீம் து ப்ரஹ்மகண தக்ஷிணாம் திஶம் ௪௩
உத்காத்கர து தகதாதீசீம் தக்ஷிசணஷா விநிரமி
் தா
அஶ்வ கமகத மஹா யஜ் கஞ ஸ்வயம் பு விஹிகத புரா ௪௪
க்ரதும் ஸமாப்ய து ததா ந்யாயதஃ புருஷர ்ஷபஃ
ருத்விக்ப்கயா ஹி தகதௌ ராஜா தராம் தாம் க்ரது வர ்தநஃ ௪௫
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ருத்விஜ : ஸ்து அப்ருவந் ஸர ்கவ ராஜாநம் கத கல் மஷம்
பவாந் ஏவ மஹீம் க்ருத்ஸ்நாம் ஏககா ரக்ஷிதும் அர ்ஹதி ௪௬
ந பூம் யா கார ்யம் அஸ்மாகம் ந ஹி ஶக்தாஃ ஸ்ம பாலகந
ரதாஃ ஸ்வாத்யாய கரகண வயம் நித்யம் ஹி பூமிப ௪௭
நிஷ்க்ரயம் கிம் சித் ஏவ இஹ ப்ரயச ்சது பவாந் இதி
மணி ரத்நம் ஸுவர ்ணம் வா காகவா யத்வா ஸமுத்யதம் ௪௮
த த்ப்ரயச ்ச நர ஶ்கரஷ்ட தரண்யா ந ப்ரகயாஜநம்
ஏவமுக்தவ
் ா நரபதி: ப்ராஹ்மசண: கவத பாரசக: ௪௯
கவாம் ஶத ஸஹஸ்ராணி தஶ கதப்கயா தகதௌ ந்ருபஃ
ஶத ககாடி ஸுவர ்ண ஸ்ய ரஜத ஸ்ய சது ர ்குணம் ௫0
ருத்விஜ ஶ்ச ததஃ ஸர ்கவ ப்ரததுஃ ஸஹிதா வஸு
ருஶ்யஶ்ருங் காய முநகய வஸிஷ்டாய ச தீமகத ௫௧
தத ஸ்கத ந்யாயதஃ க்ருத்வா ப்ரவிபாகம் த்விகஜாத்தமாஃ
ஸுப்ரத
ீ
மநஸஃ ஸர ்கவ ப்ரத்யூசு: முதிதா ப்ருஶம் ௫௨
ததஃ ப்ரஸர ்பககப்யஸ்து ஹிரண்யம் ஸுஸமாஹிதாஃ
ஜாம் பூநதம் ககாடி ஸம் க்யம் ப்ராஹ்மகணப்கயா தகதௌ ததா
௫௩
தரித்ராய த்விஜா யாத ஹஸ்தா௭௭பரண முத்தமம்
கஸ்சமசி த்யாசமாநாய தாகதௌ ராகவ நம் தநஃ ௫௪
ததஃ ப்ர ீகதஷு ந்ருபதி: த்விகஜஷு த்விஜ வத்ஸலஃ
ப்ரணாம மககரா த்கதஷா0 ஹர ்ஷ பர ்யாகுகலக்ஷண: ௫௫
தஸ்ய ஆஸிகஷா௭த விதிவத் ப்ராஹ்மசண : ஸமுதீரிதாஃ
உதார ஸ்ய ந்ருவீர ஸ்ய தரண்யா ப்ரணத ஸ்ய ச ௫௬
ததஃ ப்ரதமநா
ீ
ராஜா ப்ராப்ய யஜ் ஞம் அநுத்தமம்
பாபா௭பஹம் ஸ்வர ்நயநம் துஸ்தரம் பார ்திவர ்ஷசபஃ ௫௭
தகதாப்ரவீத் ருஶ்யஶ்ருங் கம் ராஜா தஶரத ஸ்ததா
குல ஸ்ய வர ்தநம் த்வம் து கரதும்
்
அர ்ஹஸி ஸுவ் ரத ௫௮
தகததி ச ஸ ராஜாநம் உவாச த்விஜ ஸத்தமஃ
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பவிஷ்யந்தி ஸுதா ராஜந் சத்வார: கத குகலாத்வஹாஃ ௫௯
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
சதுர ்தஶ ஸர ்கஃ
பம் சதஶ ஸர்கஃ
கமதாவீ து தகதா த்யாத்வா ஸ கிம் சித் இதம் உத்தமம்
லப்த ஸம் ஜ்ஞ: தத: தம் து கவதஜ் கஞா ந்ருபம் அப்ரவீத் ௧
இஷ்டிம் கதஹம் கரிஷ்யாமி புத்ர ீயாம் புத்ர காரணாத்
அதர ்வ ஶிரஸி ப்கராக்சத: மந்தச
் ரஃ ஸித்தாம் விதாநதஃ ௨
ததஃ ப்ராக்ரம் யதா மிஷ்டிம் தாம் புத்ர ீயாம் புத்ர காரணாத்
ஜுஹாவ சா௭க்கநௌ கதஜஸ்வீ மந்தர
் த்ருஷ்கடந கர ்மணா ௩
தகதா கதவாஃ ஸகந்தர ்வாஃ ஸித்தா ஶ்ச பரமர ்ஷயஃ
பாக ப்ரதிக்ரஹா௭ர ்தம் சவ ஸமகவதா யதா விதி ௪
தாஃ ஸகமத்ய யதா ந்யாயம் தஸ்மிந் ஸதஸி கதவதாஃ
அப்ருவ ந்கலாக கர ்தாரம் ப்ரஹ்மாணம் வசநம் மஹத் ௫
பகவந் த்வ த்ப்ரஸாகதந ராவகணா நாம ராக்ஷஸஃ
ஸர ்வா ந்கநா பாதகத வீர ்யா ச ்சாஸிதும் தம் ந ஶக்நுமஃ ௬
த்வயா தஸ்சம வகரா தத்தஃ ப்ர ீகதந பகவந் புரா
மாநயந்த ஶ்ச தம் நித்யம் ஸர ்வம் தஸ்ய க்ஷமாமகஹ ௭
உத்கவஜயதி கலாகாந் த்ர ீந் உச ்ச ்ரிதாந் த்கவஷ்டி துர ்மதிஃ
ஶக்ரம் த்ரிதஶ ராஜாநம் ப்ரதர ்ஷயிதும் இச ்சதி ௮
ருஷீந் யக்ஷாந் ஸகந்தர ்வாந் அஸுராந் ப்ராஹ்மணாம் ஸ்ததா
அதிக்ரமதி துர ்தர ்கஷா வர தாகநந கமாஹிதஃ ௯
சநநம் ஸூர ்யஃ ப்ரதபதி பார ்ஶ்கவ வாதி ந மாருதஃ
சகலார ்மிமாலீ தம் த்ருஷ்ட்வா ஸமுத்கராபி ந கம் பகத ௧0
தந் மஹ ந்கநா பயம் தஸ்மாத் ராக்ஷஸாத் ககார தர ்ஶநாத்
வதா௭ர ்தம் தஸ்ய பகவந் உபாயம் கரதும்
்
அர ்ஹஸி ௧௧
ஏவம் உக்தஃ ஸுசரஃ ஸர ்சவ ஶ்சிந்தயித்வா தகதாப்ரவீத்
ஹந்தா௭யம் விஹித ஸ்தஸ்ய வகதாபாகயா துராத்மநஃ ௧௨
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கதந கந்தர ்வ யக்ஷாணாம் கதவ தாநவ ரக்ஷஸாம்
அவத்கயாஸ்மீதி வாக் உக்தா தகத த்யு க்தம் ச தந் மயா ௧௩
நாகீர ்தயத் அவஜ் ஞாநாத் த த்ரகக்ஷா மாநுஷாம் ஸ்ததா
தஸ்மாத் ஸ மாநுஷா த்வத்கயா ம் ருத்யு ர ்நா௭ந்கயாஸ்ய
வித்யகத ௧௪
ஏத ச ்ச ்ருத்வா ப்ரியம் வாக்யம் ப்ரஹ்மணா ஸமுதாஹ்ருதம்
கதவா மஹர ்ஷயஃ ஸர ்கவ ப்ரஹ்ருஷ்டா ஸ்கதபவம் ஸ்ததா ௧௫
ஏதஸ்மிந்ந் அந்தகர விஷ்ணு: உபயாகதா மஹா த்யுதிஃ
ஶம் க சக்ர கதா பாணி: பீதா வாஸா ஜகத்பதி: ௧௬
ப்ரஹ்மணா ச ஸமாகம் ய தத்ர தஸ்கதௌ ஸமாஹிதஃ
தம் அப்ருவந் ஸுராஃ ஸர ்கவ ஸமபிஷ்டூய ஸந்நதாஃ ௧௭
த்வாம் நிகயாக்ஷ
் யாமகஹ விஷ்கணா கலாகாநாம் ஹித
காம் யயா
ராஜ் கஞா தஶரத ஸ்ய த்வம் அகயாத்யா௭திபகத ர ்விகபா : ௧௮
தர ்மஜ் ஞ ஸ்ய வதாந்ய ஸ்ய மஹர ்ஷி ஸம கதஜஸஃ
தஸ்ய பார ்யாஸு திஸ்ருஷு ஹ்ர ீ ஶ்ரீ கீர ்த்யு பமாஸு ச ௧௯
விஷ்கணா புத்ரத்வம் ஆகச ்ச க்ருத்வா௭௭த்மாநம் சதுர ்விதம்
தத்ர த்வம் மாநுகஷா பூத்வா ப்ரவ் ருத்தம் கலாக கண்டகம் ௨0
அவத்யம் சதவசத ர ்விஷ்கணா ஸமகர ஜஹி ராவணம்
ஸ ஹி கதவாந் ஸகந்தர ்வாந் ஸித்தாம் ஶ்ச ருஷி ஸத்தமாந் ௨௧
ராக்ஷகஸா ராவகணா மூர ்ககா வீர ்கயாத்கஸககந பாதகத
ருஷய ஶ்ச தத ஸ்கதந கம் தர ்வா௭ப்ஸரஸ ஸ்ததா ௨௨
க்ர ீடம் கதா நம் தந வகந க்ரூகரண கில ஹிம் ஸிதா:
வதா௭ர ்தம் வய மா௭௭யாதா ஸ்தஸ்ய சவ முநிபி ஸ்ஸஹ ௨௩
ஸித்த கம் தர ்வ யக்ஷா ஶ்ச தத ஸ்த்வாம் ஶரணம் கதா:
த்வம் கதி: பரமா கதவ ஸர ்கவஷா ந்ந: பரம் தப ௨௪
வதாய கதவ ஶத்ரூணா0 ந்ருணா0 கலாகக மந: குரு
ஏவமுக்த ஸ்து கதகவகஶா விஷ்ணு ஸ்த்ரிதஶ பு0கவ: ௨௫
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பிதாமஹ புகராகா0 ஸ்தாந் ஸர ்வ கலாக நமஸ்க்ருத:
அப்ரவீத் த்ரிதஶாந் ஸர ்வாந் ஸகமதாந் தர ்ம ஸம் ஹிதாந் ௨௬
பயம் த்யஜத பத்ரம் கவா ஹிதா௭ர ்தம் யுதி ராவணம்
ஸ புத்ர கபௌத்ரம் ஸா௭மாத்யம் ஸமித்ர ஜ் ஞாதி பாம் தவம் ௨௭
ஹத்வா க்ரூரம் துரா௭௭த்மாநம் கதவர ்ஷீணா0 பயாவஹம்
தஶ வர ்ஷ ஸஹஸ்ராணி தஶ வர ்ஷ ஶதாநி ச ௨௮
வத்ஸ்யாமி மாநுகஷ கலாகக பாலயந் ப்ருதிவீ மிமாம்
ஏவம் தத்வா வரம் கதகவா கதவாநாம் விஷ்ணு ராத்மவாந்
மாநுகஷ சிந்தயாமாஸ ஜந்ம பூமிம் அதா௭௭த்மந: ௨௯
தத: பத்ம பலாஶாக்ஷ: க்ருத்வா௭௭த்மாநம் சதுர ்விதம்
பிதரம் கராசயா மாஸ ததா தஶரதம் ந்ருபம் ௩0
தகதா கதவா ஸ்ஸ கம் தர ்வா ஸ்ஸ ருத்ரா ஸ்ஸா ப்ஸகராகணா:
ஸ்துதிபி ர ்திவ் ய ரூபாபி ஸ்துஸ்டுவு ர ்மதுஸூதநம் ௩௧
த முத்ததம் ராவண முக்ர கதஜஸம்
ப்ரவ் ருத்த தர ்பம் த்ரிதகஶஶ்வர த்விஷம்
விராவணம் ஸாது தபஸ்வி கண்டகம்
தபஸ்விநாம் உத்தர தம் பயாவஹம் ௩௨
தகமவ ஹத்வா ஸ பலம் ஸ பாந்தவம்
விராவணம் ராவண மக்ர ்ய கபௌருஷம்
ஸ்வர ்கலாக மாகச ்ச கத ஜ் வர ஶ்சிரம்
ஸுகரம் தர
் குப்தம் கத கதாஷ கல் மஷம் ௩௩
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
பம் ச தஶ ஸர ்கஃ
யஷாடஶ ஸர்கஃ
தகதா நாராயகணா விஷ்ணு: நியுக்தஃ ஸுர ஸத்தசமஃ
ஜாந ந்ந௭பி ஸுராந் ஏவம் ஶ்லக்ஷ
் ணம் வசநம் அப்ரவீத் ௧
உபாயஃ ககா வகத தஸ்ய ராவண ஸ்ய துரா௭௭த்மநஃ
யம் அஹம் தம் ஸமாஸ்தாய நிஹந்யாம் ருஷி கண்டகம் ௨
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ஏவம் உக்தாஃ ஸுராஃ ஸர ்கவ ப்ரத்யூசு ர ்விஷ்ணும் அவ் யயம்
மாநுஷீம் தநும் ஆஸ்தாய ராவணம் ஜஹி ஸம் யுகக ௩
ஸ ஹி கதகப தப ஸ்தீவ் ரம் தீர ்க காலம் அரிம் தம
கயந துஷ்கடாபவத் ப்ரஹ்மா கலாகக்ரு ல் கலாக பூர ்வஜ: ௪
ஸம் துஷ்டஃ ப்ரதகதௌ தஸ்சம ராக்ஷஸாய வரம் ப்ரபுஃ
நாநா விகதப்கயா பூகதப்கயா பயம் நா௭ந்யத்ர மாநுஷாத் ௫
அவஜ் ஞாதாஃ புரா கதந வர தாகநந மாநவாஃ
ஏவம் பிதாமஹா த்தஸ்மா த்வரம் ப்ராப்ய ஸ தரபி
் தஃ ௬
உத்ஸாதயதி கலாகாம் ஸ்த்ர ீந் ஸ்த்ரிய ஶ்சா ப்யபகர ்ஷதி
தஸ்மாத் தஸ்ய வகதா த்ருஷ்கடா மாநுகஷப்யஃ பரம் தப ௭
இத்கயத த்வசநம் ஶ்ருத்வா ஸுராணாம் விஷ்ணுரா௭௭த்மவாந்
பிதரம் கராசயா மாஸ ததா தஶரதம் ந்ருபம் ௮
ஸ சா௭ப்யபுத்கரா ந்ருபதி ஸ்தஸ்மிந் காகல மஹாத்யுதிஃ
அயஜத் புத்ரியாம் இஷ்டிம் புத்கரப்ஸு: அரி ஸூதநஃ ௯
ஸ க்ருத்வா நிஶ்சயம் விஷ்ணு: ஆமம் தர
் ்ய ச பிதாமஹம்
அம் தர ்தாந0 ககதா கதசவ: பூஜ் யமாகநா மஹர ்ஷிபி: ௧0
தகதா சவ யஜமாந ஸ்ய பாவகாத் அதுல ப்ரபம்
ப்ராதுர ்பூதம் மஹ த்பூதம் மஹா வீர ்யம் மஹா பலம் ௧௧
க்ருஷ்ணம் ரக்தா௭ம் பர தரம் ரக்தா௭௭ஸ்யம் துந்துபி ஸ்வநம்
ஸ்நிக்த ஹர ்ய் ருக்ஷ தநுஜ ஶ்மஶ்ரு ப்ரவர மூர ்தஜம் ௧௨
ஶுப லக்ஷண ஸம் பந்நம் திவ் யா௭௭பரண பூஷிதம்
சஶல ஶ்ருங் க ஸமுத்கஸதம் த்ருப்த ஶாரதூல
்
விக்ரமம் ௧௩
திவாகர ஸமா௭௭காரம் தீப்தா௭நல ஶிககாபமம்
தப்த ஜாம் பூநத மயீம் ராஜதா௭ந்த பரிச ்சதாம் ௧௪
திவ் ய பாயஸ ஸம் பூர ்ணாம் பாத்ர ீம் பத்நீம் இவ ப்ரியாம்
ப்ரக்ருஹ்ய விபுலாம் கதார ்ப்யாம் ஸ்வயம் மாயாமயீம் இவ ௧௫
ஸமகவக்ஷ
் யா ப்ரவீ த்வாக்யம் இதம் தஶரதம் ந்ருபம்
ப்ராஜாபத்யம் நரம் வித்தி மாம் இஹா௭ப்யாகதம் ந்ருப ௧௬
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ததஃ பரம் ததா ராஜா ப்ரத்யுவாச க்ருதாஞ் ஜலிஃ
பகவந் ஸ்வாகதம் கதஸ்து கிம் அஹம் கரவாணி கத ௧௭
அகதா புந ரிதம் வாக்யம் ப்ராஜாபத்கயா நகராப்ரவீத்
ராஜந் அர ்சயதா கதவாந் அத்ய ப்ராப்தம் இதம் த்வயா ௧௮
இதம் து ந்ருப ஶாரதூல
்
பாயஸம் கதவ நிர ்மிதம்
ப்ரஜா கரம் க்ருஹாண த்வம் தந்யம் ஆகராக்ய வர ்தநம் ௧௯
பார ்யாணாம் அநுரூபாணாம் அஶ்நீ த இதி ப்ரயச ்ச சவ
தாஸு த்வம் லப்ஸ்யகஸ புத்ராந் யத௭ர ்தம் யஜகஸ ந்ருப ௨0
தகததி ந்ருபதிஃ ப்ரதஃ
ீ
ஶிரஸா ப்ரதிக்ருஹ்ய தாம்
பாத்ர ீம் கதவா௭ந்நஸம் பூர ்ணாம் கதவ தத்தாம் ஹிரண்மயீம்
௨௧
அபிவாத்ய ச த த்பூதம் அத்புதம் ப்ரிய தர ்ஶநம்
முதா பரமயா யுக்த ஶ்சகார அபிப்ரதக்ஷிணம் ௨௨
தகதா தஶரதஃ ப்ராப்ய பாயஸம் கதவ நிர ்மிதம்
பபூவ பரம ப்ரதஃ
ீ
ப்ராப்ய வித்தம் இவ அதநஃ ௨௩
தத ஸ்தத௭த்புத ப்ரக்யம் பூதம் பரம பாஸ்வரம்
ஸம் வர ்தயித்வா தத் கர ்ம தத்சர வா௭ந்தர தீயத ௨௪
ஹர ்ஷ

ரஶ்மிபி: உத்கயாதம் தஸ்யா௭ந்தஃ புரம் ஆபகபௌ

ஶாரத ஸ்யாபிராம ஸ்ய சந்தர
்

ஸ்கயவ நப: அம் ஶுபிஃ ௨௫

கஸாந்தஃபுரம் ப்ரவிஶ்சயவ ககௌஸல் யாம் இதம் அப்ரவீத்
பாயஸம் ப்ரதிக்ருஹ்ண ீஷ்வ புத்ர ீயம் த்விதம் ஆத்மநஃ ௨௬
ககௌஸல் யாசய நரபதிஃ பாயஸா௭ர ்தம் தகதௌ ததா
அர ்தாத் அர ்தம் தகதௌ சா௭பி ஸுமித்ராசய நரா௭திபஃ ௨௭
சகககய் சய ச அவஶிஷ்ட அர ்தம் தகதௌ புத்ரா௭ர ்த காரணாத்
ப்ரதகதௌ ச அவஶிஷ்டா௭ர ்தம் பாயஸஸ்ய அம் ருகதாபமம் ௨௮
அநுசிந்தய
் ஸுமித்ராசய புந: ஏவ மஹீபதிஃ
ஏவம் தாஸாம் தகதௌ ராஜா பார ்யாணாம் பாயஸம் ப்ருதக் ௨௯
தா: து ஏதத் பாயஸம் ப்ராப்ய நகரந்தர
் ஸ்கயாத்தமாஃ ஸ்த்ரியஃ
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ஸம் மாநம் கமநிகர ஸர ்வாஃ ப்ரஹர ்கஷாதித கசதஸஃ ௩0
ததஸ்து தா: ப்ராஶ்ய த துத்தம ஸ்த்ரிகயா ;
மஹீபகத: உத்தம பாயஸம் ப்ருதக்
ஹுதாஶநா௭௭தித்ய ஸமாந கதஜஸா
சிகரண கர ்பாந் ப்ரதிகபதிகர ததா ௩௧
ததஸ்து ராஜா ப்ரஸமீக்ஷ
் ய தா: ஸ்த்ரியஃ
ப்ரரூட கர ்பா: ப்ரதி லப்த மாநஸா
பபூவ ஹ்ருஷ்ட ஸ்த்ரிதிகவ யதா ஹரி:
ஸுகரம் தர
் ஸித்தர ்ஷி கணா௭பிபூஜித: ௩௨
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
கஷாடஶ ஸர ்கஃ
ஸப் த தஶ ஸர்கஃ
புத்ரத்வம் து ககத விஷ்கணௌ ராஜ் ஞ ஸ்தஸ்ய மஹாத்மநஃ
உவாச கதவதாஃ ஸர ்வாஃ ஸ்வயம் பூ ர ்பகவாந் இதம் ௧
ஸத்யஸம் த ஸ்ய வீர ஸ்ய ஸர ்கவஷாம் கநா ஹிசதஷிணஃ
விஷ்கணாஃ ஸஹாயாந் பலிநஃ ஸ்ருஜத்வம் காம ரூபிணஃ ௨
மாயாவித ஶ்ச ஶூராம் ஶ்ச வாயு கவக ஸமா0 ஜகவ
நயஜ் ஞாந் புத்தி ஸம் பந்நாந் விஷ்ணு துல் ய பராக்ரமாந் ௩
அஸம் ஹார ்யாந் உபாயஜ் ஞாந் திவ் ய ஸம் ஹநநா௭ந்விதாந்
ஸர ்வா௭ஸ்த்ர குண ஸம் பந்நாந் அம் ருத ப்ராஶநாந் இவ ௪
அப்ஸரஃ ஸு ச முக்யாஸு கந்தர ்வீணாம் தநூஷு ச
யக்ஷ பந்நக கந்யாஸு ருக்ஷ வித்யாதரஷ
ீ ுச ௫
கிந்நரணாம்
ீ
ச காத்கரஷு வாநரணாம்
ீ
தநூஷு ச
ஸ்ருஜத்வம் ஹரி ரூகபண புத்ராந் துல் ய பராக்ரமாந் ௬
பூர ்வ கமவ மயா ஸ்ருஷ்கடா ஜாம் பவாந் ருக்ஷ புந்கவஃ
ஜ் ரும் பமாண ஸ்ய ஸஹஸா மம வக்தர
் ாத் அஜாயத ௭
கத தகதாக்தா பகவதா தத் ப்ரதிஶ்ருத்ய ஶாஸநம்
ஜநயா மாஸு: ஏவம் கத புத்ராந் வாநர ரூபிணஃ ௮
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ருஷய ஶ்ச மஹாத்மாநஃ ஸித்த வித்யாதர உரகாஃ
சாரணா ஶ்ச ஸுதாந் வீராந் ஸஸ்ருஜு ர ்வந சாரிணஃ ௯
வாநகரம் தர
் ம் மகஹந்தர
் ாபம் இந்தக
் ரா வாலிநம் ஆத்மஜம்
ஸுக்ரவம்
ீ
ஜநயா மாஸ தபந: தபதாம் வரஃ ௧0
ப்ருஹஸ்பதி ஸ்து அஜநயத் தாரம் நாம மஹா ஹரிம்
ஸர ்வ வாநர முக்யாநாம் புத்திமம் தம் அநுத்தமம் ௧௧
தநத ஸ்ய ஸுத ஶ்ரீமாந் வாநகரா கம் தமாதநஃ
விஶ்வகர ்மா த்வஜநயத் நள0 நாம மஹா ஹரிம் ௧௨
பாவக ஸ்ய ஸுதஃ ஶ்ரீமாந் நீ கலா௭க்நி ஸத்ருஶ ப்ரபஃ
கதஜஸா யஶஸா வீர ்யாத் அத்யரிச ்யத வாநராந் ௧௩
ரூப த்ரவிண ஸம் பந்கநௌ அஶ்விகநௌ ரூப ஸம் மகதௌ
சமந்த ஶ்ச த்விவித ஶ்சசவ ஜநயா மாஸது ஸ்வயம் ௧௪
வருகணா ஜநயா மாஸ ஸுகஷண0 வாநரர ்ஷபம்
ஶரபம் ஜநயாமாஸ பர ்ஜந்ய ஸ்து மஹாபலம் ௧௫
மாருத ஸ்யா௭௭த்மஜ ஶ்ரீமாந் ஹநும ந்நாம வீர ்யவாந்
வஜ் ர ஸம் ஹநகநா கபகதா சவநகதய ஸகமா ஜகவ ௧௬
கத ஸ்ருஷ்டா பஹு ஸாஹஸ்ரா தஶக்ரவ
ீ வகதாத்யதாஃ
அப்ரகமய பலா வீரா விக்ராந்தாஃ காம ரூபிணஃ ௧௭
கமரு மம் தர ஸம் காஶா வபுஷ்மந்கதா மஹாபலாஃ
ருக்ஷ வாநர ககாபுச ்சாஃ க்ஷிப்ரம் ஏவா௭பிஜஜ் ஞிகர ௧௮
யஸ்ய கதவ ஸ்ய ய த்ரூபம் கவகஷா யஶ்ச பராக்ரமஃ
அஜாயத ஸம ஸ்கதந தஸ்ய தஸ்ய ஸுதஃ ப்ருதக் ௧௯
ககா லாங் கூலீஷு கசாத்பந்நாஃ ககசித் ஸம் மத விக்ரமாஃ
ருக்ஷீஷு ச ததா ஜாதா வாநராஃ கிந்நரஷ
ீ ு ச ௨0
கதவா மஹர ்ஷி கம் தர ்வா: தார ்க்ஷ
் யா யக்ஷா யஶஸ்விநஃ
நாகாஃ கிம் புருஷா ஶ்சசவ ஸித்த வித்யாதகராரகாஃ ௨௧
பஹகவா ஜநயா மாஸு: ஹ்ருஷ்டா ஸ்தத்ர ஸஹஸ்ரஶஃ
வாநராந் ஸுமஹா காயாந் ஸர ்வா ந்சவ வந சாரிண; ௨௨
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அப்ஸரஃ ஸு ச முக்யாஸு ததா வித்யாதரஷ
ீ ுச
நாக கந்யாஸு ச ததா கந்தர ்வீணாம் தநூஷு ச ௨௩
காம ரூப பகலா கபதா யதா காமம் விசாரிண:
ஸிம் ஹ ஶாரதூல
்
ஸத்ருஶா தர ்கபண ச பகலந ச ௨௪
ஶிலா ப்ரஹரணாஃ ஸர ்கவ ஸர ்கவ பாதப கயாதிநஃ
நக தம் ஷ்ட்ர ஆயுதாஃ ஸர ்கவ ஸர ்கவ ஸர ்வா௭ஸ்த்ர ககாவிதாஃ
௨௫
விசாலகயயுஃ சஶகலந்தர
் ாந் கபதகயயுஃ ஸ்திராந் த்ருமாந்
கக்ஷாபகயயு ஶ்ச கவககந ஸமுத்ரம் ஸரிதாம் பதிம் ௨௬
தாரகயயுஃ க்ஷிதிம் பத்ப்யாம் ஆப்லகவயு ர ்மஹா௭ர ்ணவம்
நப ஸ்தலம் விகஶயு ஶ்ச க்ருஹ்ண ீயுர௭பி கதாயதாந் ௨௭
க்ருஹ்ண ீயுர௭பி மாதங் காந் மத்தாந் ப்ரவ் ரஜகதா வகந
நர ்தமாநாம் ஶ்ச நாகதந பாதகயயு ர ்விஹம் கமாந் ௨௮
ஈத்ருஶாநாம் ப்ரஸூதாநி ஹர ீணாம் காம ரூபிணாம்
ஶதம் ஶத ஸஹஸ்ராணி யூதபாநாம் மஹாத்மநாம் ௨௯
கத ப்ரதாகநஷு யூகதஷு ஹரணா0
ீ
ஹரி யூதபா:
பபூவுர ் யூதப ஶ்கரஷ்டா வீராம் ஶ்ச அஜநயந் ஹர ீந் ௩0
அந்கய ருக்ஷவதஃ ப்ரஸ்தாந் அவதஸ்துஃ ஸஹஸ்ரஶஃ
அந்கய நாநா விதாந் சஶலாந் கபஜிகர காநநாநி ச ௩௧
ஸூர ்ய புத்ரம் ச ஸுக்ரவம்
ீ
ஶக்ர புத்ரம் ச வாலிநம்
ப்ராதரா வுபதஸ்து ஸ்கத ஸர ்வ ஏவ ஹர ீஶ்வராஃ
நளம் நீ லம் ஹநூமம் தம் அந்யாம் ஶ்ச ஹரி யூதபாந் ௩௨
கத தார ்க்ஷ
் ய பல ஸம் பந்நா ஸரக
் வ யுத்த விஶாரதா:
விசரந்கதா௭ர ்தயந் தர ்பாத் ஸிம் ஹ வ் யாக்ர மகஹாரகாந் ௩௩
தாம் ஶ்ச ஸர ்வாந் மஹா பாஹு: வாலீ விபுல விக்ரமஃ
ஜுககாப புஜ வீர ்கயண ருக்ஷ ககா புச ்ச வாநராந் ௩௪
சத ரியம் ப்ருதிவீ ஶூசர: ஸ பர ்வத வநா௭ர ்ணவா:
கீர ்ணா விவித ஸம் ஸ்தாசந: நாநா வ் யம் ஜந லக்ஷசண : ௩௫
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சத: கமக ப்ருந்தா௭சல துல் ய காசய:
மஹா பசல: வாநர யூத பாசலஃ
பபூவ பூ: பீம ஶர ீர ரூசபஃ
ஸமாவ் ருதா ராம ஸஹாய கஹகதா: ௩௬
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஸப்த தஶ ஸ்ஸர ்கஃ
அஷ்டாதஶ ஸ்ஸர்கஃ
நிர ்வ் ருத்கத து க்ரகதௌ தஸ்மிந் ஹய கமகத மஹாத்மநஃ
ப்ரதிக்ருஹ்ய ஸுரா பாகாந் ப்ரதிஜக்மு ர ்யதா௭௭கதம் ௧
ஸமாப்த தீக்ஷா நியமஃ பத்நீ கண ஸமந்விதஃ
ப்ரவிகவஶ புர ீம் ராஜா ஸ ப்ருத்ய பல வாஹநஃ ௨
யதா௭ர ்ஹம் பூஜிதா ஸ்கதந ராஜ் ஞா சவ ப்ருதிவீஶ்வராஃ
முதிதாஃ ப்ரயயு ர ்கதஶாந் ப்ரணம் ய முநி பும் கவம் ௩
ஶ்ரீமதாம் கச ்சதாம் கதஷாம் ஸ்வ புராணி புரா த்ததஃ
பலாநி ராஜ் ஞாம் ஶுப்ராணி ப்ரஹ்ருஷ்டாநி சகாஶிகர ௪
ககதஷு ப்ருதிவீகஶஷு ராஜா தஶரதஃ ததா
ப்ரவிகவஶ புர ீம் ஶ்ரீமாந் புரஸ்க்ருத்ய த்விகஜாத்தமாந் ௫
ஶாந்தயா ப்ரயகயௌ ஸார ்தம் ருஷ்யஶ்ருங் கஃ ஸுபூஜிதஃ
அந்வீயமாகநா ராஜ் ஞா௭த ஸா௭நுயாத்கரண தீமதா ௬
ஏவம் விஸ்ருஜ் ய தாந் ஸர ்வாந் ராஜா ஸம் பூர ்ண மாநஸஃ
உவாஸ ஸுகிதஃ தத்ர புத்கராத்பத்திம் விசிந்தயந் ௭
தகதா யஜ் கஞ ஸமாப்கத து ருதூநாம் ஷட் ஸமத்யயு:
தத ஶ்ச த்வாதகஶ மாகஸ சசத்கர நாவமிகக திகதௌ ௮
நக்ஷத்கர ௭ திதி சதவத்கய ஸ்வ உச ்ச ஸம் ஸ்கதஷு பம் ச ஷு
க்ரகஹஷு கர ்ககட லக்கந வாக்பதா வி0துநா ஸஹ ௮
ப்கராத்யமாகந ஜகந்நாதம் ஸர ்வ கலாக நமஸ்க்ருதம்
ககௌஸல் யா அஜநயத் ராமம் திவ் ய லக்ஷண ஸம் யுதம் ௧0
விஷ்கணா: அர ்தம் மஹாபாகம் புத்ரம் இக்ஷ
் வாகு நந்தநம்
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ககௌஸல் யா ஶுஶுகப கதந புத்கர ண அமித கதஜஸா ௧௧
யதா வகரண கதவாநாம் அதிதி: வஜ் ர பாணிநா
பரகதா நாம சகககய் யாம் ஜஜ் கஞ ஸத்ய பராக்ரமஃ ௧௨
ஸாக்ஷாத் விஷ்கணா: சது ர ்பாகஃ ஸர ்சவஃ ஸமுதிகதா குசணஃ
அத லக்ஷ
் மண ஶத்ருக்கநௌ ஸுமித்ரா அஜநயத் ஸுகதௌ ௧௩
வீகரௌ ஸர ்வா௭ஸ்த்ர

குஶகலௌ விஷ்கணா: அர ்த ஸமந்விகதௌ

புஷ்கய ஜாத ஸ்து பரகதா மீந லக்கந ப்ரஸந்நதீ: ௧௪
ஸார ்கப ஜாகதௌ து கஸௌமித்ர ீ குள ீகர அப்யுதிகதௌ ரகவௌ
ராஜ் ஞஃ புத்ரா மஹாத்மாந ஶ்சத்வாகரா ஜஜ் ஞிகர ப்ருதக் ௧௫
குணவந்கதாநு ரூபா ஶ்ச ருச ்யா ப்கராஷ்டபகதா பமாஃ
ஜகு: கள0 ச கம் தர ்வா நந்ருது ஶ்சா௭ப்ஸகரா கணா: ௧௬
கதவ துந்துபகயா கநஹு: புஷ்ப வ் ருஷ்டி ஶ்ச கா ச ்யுதா
உத்ஸவ ஶ்ச மஹாந் ஆஸீத் அகயாத்யாயாம் ஜநாகுலஃ ௧௭
ரத்யா ஶ்ச ஜந ஸம் பாதா நட நர ்தக ஸம் குலா:
காயசந ஶ்ச விராவிண்கயா வாதசந ஶ்ச ததா பரி<லந்க்=கதல் >ై
: ௧௮
ப்ரகதயா0 ஶ்ச தகதௌ ராஜா தூத மாகத வம் திநாம்
ப்ராஹ்மகணப்கயா தகதௌ வித்தம் ககா தநாநி ஸஹஸ்ரஶ: ௧௯
அதீத்ய ஏகாதஶா௭ஹம் து நாம கர ்ம ததா அககராத்
ஜ் கயஷ்டம் ராமம் மஹாத்மாநம் பரதம் சககயீ ஸுதம் ௨0
கஸௌமித்ரிம் லக்ஷ
் மணம் இதி ஶத்ருக்நம் அபரம் ததா
வஸிஷ்டஃ பரம ப்ர ீகதா நாமாநி க்ருதவாம் ஸ்ததா ௨௧
ப்ராஹ்மணாந் கபாஜயா மாஸ கபௌராந் ஜாநபதாந௭பி
அததா த்ப்ராஹ்மணாநா0 ச ராத்கநௌக மமிதம் பஹு
கதஷாம் ஜந்ம க்ரியாதீநி ஸர ்வ கர ்மாண்ய௭காரயத் ௨௨
கதஷாம் ககதுர ் இவ ஜ் கயஷ்கடா ராகமா ரதிகரஃ பிதுஃ
பபூவ பூகயா பூதாநாம் ஸ்வயம் பூ: இவ ஸம் மதஃ ௨௩
ஸர ்கவ கவதவிதஃ ஶூராஃ ஸர ்கவ கலாக ஹிகத ரதாஃ
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ஸர ்கவ ஜ் ஞாகநாப ஸம் பந்நாஃ ஸர ்கவ ஸமுதிதா குசணஃ ௨௪
கதஷாம் அபி மஹாகதஜா ராமஃ ஸத்ய பராக்ரமஃ
இஷ்ட ஸ்ஸர ்வ ஸ்ய கலாக ஸ்ய ஶஶாம் க இவ நிர ்மலஃ ௨௫
கஜ ஸ்கம் கத௭ஶ்வ ப்ருஷ்கட ச ரத சர ்யாஸு ஸம் மதஃ
தநுர ்கவகத ச நிரதஃ பித்ரு ஶுஶ்ரூஷகண ரத : ௨௬
பால் யாத் ப்ரப்ருதி ஸுஸ்நிக்கதா லக்ஷ
் மகணா லக்ஷ
் மி வர ்தநஃ
ராம ஸ்ய கலாக ராம ஸ்ய ப்ராது : ஜ் கயஷ்ட ஸ்ய நித்யஶஃ
௨௭
ஸர ்வ ப்ரிய கர ஸ்தஸ்ய ராமஸ்யா௭பி ஶர ீரதஃ
லக்ஷ
் மகணா லக்ஷ
் மி ஸம் பந்கநா பஹிஃ ப்ராண இவா௭பரஃ
௨௮
ந ச கதந விநா நித்ராம் லபகத புருகஷாத்தமஃ
ம் ருஷ்டம் அந்நம் உபாநீ தம் அஶ்நாதி ந ஹி தம் விநா ௨௯
யதா ஹி ஹயம் ஆரூகடா ம் ருகயாம் யாதி ராகவஃ
தசதநம் ப்ருஷ்டகதாப்கயதி ஸ தநுஃ பரிபாலயந் ௩0
பரத ஸ்யா௭பி ஶத்ருக்கநா லக்ஷ
் மண அவரகஜா ஹி ஸஃ
ப்ராசணஃ ப்ரியதகரா நித்யம் தஸ்ய ச ஆஸீத் ததா ப்ரியஃ ௩௧
ஸ சதுர ்பி: மஹாபாசகஃ புத்சர: தஶரதஃ ப்ரிசயஃ
பபூவ பரம ப்ர ீகதா கதசவ: இவ பிதாமஹஃ ௩௨
கத யதா ஜ் ஞாந ஸம் பந்நாஃ ஸரக
் வ ஸமுதிதா குசணஃ
ஹ்ர ீமந்தஃ கீர ்திமந்த ஶ்ச ஸர ்வஜ் ஞா தீர ்க தர ்ஶிநஃ ௩௩
கதஷா கமவம் பபாவாநாம் ஸர ்கவஷாம் தீப்த கதஜஸாம்
பிதா தஶரகதா ஹ்ருஷ்கடா ப்ரஹ்ம கலாகாதிகபா யதா ௩௪
கத சா௭பி மநுஜ வ் யாக்ரா சவதிகா௭த்யயகந ரதா:
பித்ரு ஶுஶ்ரூஷண ரதா தநுரக
் வகத ச நிஷ்டிதா: ௩௫
அத ராஜா தஶரத ஸ்கதஷாம் தார க்ரியாம் ப்ரதி
சிம் தயா மாஸ தர ்மாத்மா கஸாபாத்யாய: ஸபாம் தவ: ௩௬
தஸ்ய சிம் தய மாநஸ்ய மம் தர
் ி மத்கய மஹாத்மந:
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அப்யா௭௭கச ்சந் மஹா கதகஜா விஶ்வாமித்கரா மஹாமுநி: ௩௭
ஸ ராஜ் கஞா தரஶ
் நா௭௭காம் க்ஷீ த்வாரா௭த்யக்ஷாந் உவாச ஹ
ஶீக்ரம் ஆக்யாத மாம் ப்ராப்தம் ககௌஶிகம் காதிந: ஸுதம் ௩௮
த ச ்ச ்ருத்வா வசநம் தஸ்ய ராஜ கவஶ்ம ப்ரதுத்ருவு:
ஸம் ப்ராம் த மநஸ: ஸர ்கவ கதந வாக்கயந கசாதிதா: ௩௯
கத கத்வா ராஜ பவநம் விஶ்வாமிதம் ருஷிம் ததா
ப்ராப்தம் ஆகவதயா மாஸு: ந்ருபாசய இக்ஷ
் வாககவ ததா ௪0
கதஷாம் தத் வசநம் ஶ்ருத்வா ஸ புகராதா: ஸமாஹித:
ப்ரத்யுஜ் ஜகாம ஸம் ஹ்ருஷ்கடா ப்ரஹ்மாணம் இவ வாஸவ: ௪௧
ஸ த்ருஷ்ட்வா ஜ் வலிதம் தீப்தய
் தபஸம் ஸம் ஶித வ் ரதம்
ப்ரஹ்ருஷ்ட வதகநா ராஜா தகதா௭ர ்க்யம் உபஹாரயத் ௪௨
ஸ ராஜ் ஞ: ப்ரதிக்ருஹ்யா௭ர ்க்யம் ஶாஸ்த்ர த்ருஷ்கடண
கர ்மணா
குஶலம் அவ் யயம் சசவ பர ்ய ப்ருச ்சந் நரா௭திபம் ௪௩
புகர ககாகஶ ஜநபகத பாந்தகவஷு ஸுஹ்ருத்ஸு ச
குஶலம் ககௌஶிககா ராஜ் ஞஃ பர ்ய ப்ருச ்சத் ஸுதார ்மிக: ௪௪
ஆபி கத ஸந்நதா ஸ்ஸர ்கவ ஸாமம் தா ரிபகவா ஜிதா: ?
சதவம் ச மாநுஷ0 சா௭பி கர ்ம கத ஸாத்வநுஷ்டிதம் ? ௪௫
வஸிஷ்டம் ச ஸமாகம் ய குஶலம் முநி பும் கவஃ
ருஷீம் ஶ்ச தாந் யதா ந்யாயம் மஹாபாகாந் உவாச ஹ ௪௬
கத ஸர ்கவ ஹ்ருஷ்ட மநஸ ஸ்தஸ்ய ராஜ் கஞா நிகவஶநம்
விவிஶுஃ பூஜிதா ஸ்தத்ர நிகஷது ஶ்ச யதா௭ர ்ஹதஃ ௪௭
அத ஹ்ருஷ்ட மநா ராஜா விஶ்வாமித்ரம் மஹாமுநிம்
உவாச பரகமாதாகரா ஹ்ருஷ்ட ஸ்தம் அபிபூஜயந் ௪௮
யதா௭ம் ருத ஸ்ய ஸம் ப்ராப்தி: யதா வர ்ஷம் அநூதகக
யதா ஸத்ருஶ தாகரஷு புத்ர ஜந்மா ப்ரஜஸ்ய ச ௪௯
ப்ரநஷ்ட ஸ்ய யதா லாகபா யதா ஹர ்கஷா மகஹாதகய
ததா ஏவ ஆகமநம் மந்கய ஸ்வாகதம் கத மஹாமுகந ௫0
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கம் ச கத பரமம் காமம் ககராமி கிமு ஹர ்ஷிதஃ
பாத்ர பூகதாஸி கம ப்ரஹ்மந் திஷ்ட்யா ப்ராப்கதாஸி ககௌஶிக
௫௧
அத்ய கம ஸபலம் ஜந்ம ஜீவிதம் ச ஸுஜீவிதம்
பூர ்வம் ராஜர ்ஷி ஶப்கதந தபஸா த்கயாதித ப்ரபஃ ௫௨
ப்ரஹ்மர ்ஷி த்வம் அநுப்ராப்தஃ பூஜ் கயாஸி பஹுதா மயா ௫௩
தத் அத்புதம் இதம் ப்ரஹ்மந் பவித்ரம் பரமம் மம
ஶுப கக்ஷத்ர கதஶ்சா௭ ஹம் தவ ஸம் தர ்ஶநாத் ப்ரகபா ௫௪
ப்ரூஹி யத் ப்ரார ்திதம் துப்யம் கார ்யம் ஆகமநம் ப்ரதி
இச ்சாம் அநுக்ருஹீகதாஹம் த்வத௭ர ்த பரிவ் ருத்தகய ௫௫
கார ்ய ஸ்ய ந விமர ்ஶம் ச கந்தும் அர ்ஹஸி ககௌஶிக
கர ்தா ச அஹம் அகஶகஷண சதவதம் ஹி பவாந் மம ௫௬
மம ச அயம் அநுப்ராப்கதா மஹாந௭ப்யுதகயா த்விஜ
தவ ஆகமநஜ: க்ருத்ஸ்கநா தர ்ம ஶ்ச அநுத்தகமா மம ௫௭
இதி ஹ்ருதய ஸுகம் நிஶம் ய வாக்யம்
ஶ்ருதி

ஸுகம் ஆத்மவதா விநீ தம் உக்தம்

ப்ரதித குண யஶா குசண: விஶிஷ்டஃ
பரம ருஷிஃ பரமம் ஜகாம ஹர ்ஷம் ௫௮
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
அஷ்டாதஶ ஸ்ஸர ்கஃ
ஏயகாந வி0ஶ ஸ்ஸர்கஃ
த ச ்ச ்ருத்வா ராஜ ஸிம் ஹ ஸ்ய வாக்யம் அத்புத விஸ்தரம்
ஹ்ருஷ்ட கராமா மஹாகதஜா விஶ்வாமித்கராப்யபாஷத ௧
ஸத்ருஶம் ராஜ ஶாரதூல
்
தசவதத் புவி ந அந்யதஃ
மஹா வம் ஶ ப்ரஸூத ஸ்ய வஸிஷ்ட வ் யபகதஶிநஃ ௨
யத் து கம ஹ்ருத் கதம் வாக்யம் தஸ்ய கார ்ய ஸ்ய நிஶ்சயம்
குருஷ்வ ராஜ ஶாரதூல
்
பவ ஸத்ய ப்ரதிஶ்ரவா: ௩
அஹம் நியமம் ஆதிஷ்கட ஸித்தய
் ௭ர ்தம் புருஷர ்ஷப
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தஸ்ய விக்நககரௌ த்கவௌ து ராக்ஷகஸௌ காம ரூபிகணௌ ௪
வ் ரகத கம பஹுஶ ஶ்சீர ்கண ஸமாப்தய
் ாம் ராக்ஷஸா விகமௌ
மாரச
ீ ஶ்ச ஸுபாஹு ஶ்ச வீர ்யவந்கதௌ ஸு ஶிக்ஷிகதௌ
கதௌ மாம் ஸ ருதிகரௌககண கவதிம் தாம் அப்யவர ்ஷதாம் ௫
அவதூகத ததா பூகத தஸ்மிந் நியம நிஶ்சகய
க்ருத ஶ்ரகமா நிருத்ஸாஹ ஸ்தஸ்மாத் கதஶாத் அபாக்ரகம ௬
ந ச கம க்கராதம் உத்ஸ்ரஷ்டும் புத்தி: பவதி பாரதி
் வ
ததா பூதா ஹி ஸா சர ்யா ந ஶாப ஸ்தத்ர முச ்யகத ௭
ஸ்வ புத்ரம் ராஜ ஶாரதூல
்
ராமம் ஸத்ய பராக்ரமம்
காக பக்ஷ தரம் ஶூரம் ஜ் கயஷ்டம் கம தாதும் அர ்ஹஸி ௮
ஶக்கதா ஹ்கயஷ மயா குப்கதா திவ் கயந ஸ்கவந கதஜஸா
ராக்ஷஸா கய விகர ்தார ஸ்கதஷாம் அபி விநாஶகந ௯
ஶ்கரய ஶ்ச அஸ்சம ப்ரதாஸ்யாமி பஹு ரூபம் ந ஸம் ஶயஃ
த்ரயாணாம் அபி கலாகாநாம் கயந க்யாதிம் கமிஷ்யதி ௧0
ந ச கதௌ ராமம் ஆஸாத்ய ஶக்கதௌ ஸ்தாதும் கதம் சந
ந ச கதௌ ராகவாத் அந்கயா ஹந்தும் உத்ஸஹகத புமாந் ௧௧
வீர ்கயாத்ஸிக்கதௌ ஹி கதௌ பாகபௌ கால பாஶ வஶம் ககதௌ
ராம ஸ்ய ராஜ ஶாரதூல
்
ந பர ்யாப்கதௌ மஹாத்மநஃ ௧௨
ந ச புத்ர க்ருதம் ஸ்கநஹம் கரதும்
்
அர ்ஹஸி பாரதி
் வ
அஹம் கத ப்ரதிஜாநாமி ஹகதௌ கதௌ வித்தி ராக்ஷகஸௌ ௧௩
அஹம் கவத்மி மஹாத்மாநம் ராமம் ஸத்ய பராக்ரமம்
வஸிஷ்கடாபி மஹா கதஜா கய ச இகம தபஸி ஸ்திதாஃ ௧௪
யதி கத தர ்ம லாபம் ச யஶ ஶ்ச பரமம் புவி
ஸ்திரம் இச ்சஸி ராகஜந்தர
் ராமம் கம தாதும் அர ்ஹஸி ௧௫
யதி அப்யநுஜ் ஞாம் காகுத்ஸ்த ததகத தவ மந்தர
் ிணஃ
வஸிஷ்ட ப்ரமுகாஃ ஸர ்கவ தகதா ராமம் விஸரஜ
் ய ௧௬
அபிப்கரதம் அஸம் ஸக்தம் ஆத்மஜம் தாதும் அர ்ஹஸி
தஶ ராத்ரம் ஹி யஜ் ஞ ஸ்ய ராமம் ராஜீவ கலாசநம் ௧௭
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ந அத்கயதி காகலா யஜ் ஞ ஸ்ய யதா அயம் மம ராகவ
ததா குருஷ்வ பத்ரம் கத மா ச கஶாகக மநஃ க்ருதாஃ ௧௮
இத்கயவம் உக்தவ
் ா தர ்மாத்மா தர ்மா௭ர ்த ஸஹிதம் வசஃ
விரராம மஹாகதஜா விஶ்வாமித்கரா மஹாமுநிஃ ௧௯
ஸ த ந்நிஶம் ய ராகஜம் தக
் ரா விஶ்வாமித்ர வச ஶ்ஶுபம்
கஶாகம௭ப்யகம த்தீவ் ரம் வ் யஷீதத பயா௭ந்விதஃ ௨0
இதி ஹ்ருதய மகநா விதாரணம்
முநி வசநம் தத் அதீவ ஶுஶ்ருவாந்
நரபதி: அகமத் பயம் மஹத்
வ் யதித மநாஃ ப்ரசசால ச ஆஸநாத் ௨௧
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஏககாநவி0ஶ ஸ்ஸர ்கஃ
விம் ஶ ஸ்ஸர்கஃ
தச ்ச ்ருத்வா ராஜ ஶாரதூகலா
்
விஶ்வாமித்ர ஸ்ய பாஷிதம்
முஹூர ்தம் இவ நிஃஸ்ஸம் ஜ்ஞஃ ஸம் ஜ்ஞாவாந் இதம் அப்ரவீத்
௧
ஊந கஷாடஶ வர ்கஷா கம ராகமா ராஜீவ கலாசநஃ
ந யுத்த கயாக்யதாம் அஸ்ய பஶ்யாமி ஸஹ ராக்ஷசஸஃ ௨
இயம் அகக்ஷௌஹிண ீ பூர ்ணா யஸ்யா௭ஹம் பதிர ீஶ்வரஃ
அநயா ஸம் வ்ருகதா கத்வா கயாத்தா௭ஹம் சத ர ்நிஶாசசரஃ
௩
இகம ஶூரா ஶ்ச விக்ராந்தா ப்ருத்யா கமஸ்த்ர விஶாரதாஃ
கயாக்யா ரகக்ஷாகசண ர ்கயாத்தும் ந ராமம் கநதும் அர ்ஹஸி
௪
அஹம் ஏவ தநு ஷ்பாணி ர ்ககாப்தா ஸமர மூர ்தநி
யாவத் ப்ராணாந் தரிஷ்யாமி தாவத் கயாத்ஸ்கய நிஶாசசரஃ ௫
நிர ்விக்நா வ் ரத சர ்யா ஸா பவிஷ்யதி ஸுரக்ஷிதா
அஹம் தத்ர ஆகமிஷ்யாமி ந ராம0 கநதும் அர ்ஹஸி ௬
பாகலா ஹி அக்ருத வித்ய ஶ்ச ந ச கவத்தி பலா பலம்
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ந ச அஸ்த்ர பல ஸம் யுக்கதா ந ச யுத்த விஶாரதஃ ௭
ந ச அகஸௌ ரக்ஷஸாம் கயாக்யஃ கூட யுத்தா ஹி கத த்ருவம்
விப்ரயுக்கதா ஹி ராகமண முஹூர ்தம் அபி ந உத்ஸகஹ
ஜீவிதும் முநி ஶாரதூல
்
ந ராமம் கநதும் அர ்ஹஸி ௮
யதி வா ராகவம் ப்ரஹ்மந் கநதும் இச ்சஸி ஸுவ் ரத
சதுரங் க ஸமாயுக்தம் மயா ச ஸஹிதம் நய ௯
ஷஷ்டி ர ்வர ்ஷ ஸஹஸ்ராணி ஜாத ஸ்ய மம ககௌஶிக
க்ருச ்ச ்கரண உத்பாதித ஶ்ச அயம் ந ராமம் கநதும் அர ்ஹஸி ௧0
சதுர ்ணாம் ஆத்மஜாநாம் ஹி ப்ர ீதிஃ பரமிகா மம
ஜ் கயஷ்டம் தரம
் ப்ரதாநம் ச ந ராமம் கநதும் அர ்ஹஸி ௧௧
கிம் வீர ்யா ராக்ஷஸா ஸ்கத ச கஸ்ய புத்ரா ஶ்ச கக ச கத
கதம் ப்ரமாணாஃ கக ச ஏதாந் ரக்ஷந்தி முநி பும் கவ ௧௨
கதம் ச ப்ரதி கர ்தவ் யம் கதஷாம் ராகமண ரக்ஷஸாம்
மாமசக: வா பசல: ப்ரஹ்மந் மயா வா கூட கயாதிநாம் ௧௩
ஸர ்வம் கம ஶம் ஸ பகவந் கதம் கதஷாம் மயா ரகண
ஸ்தாதவ் யம் துஷ்ட பாவாநாம் வீர ்கயாத்ஸிக்தா ஹி ராக்ஷஸாஃ
௧௪
தஸ்ய த த்வசநம் ஶ்ருத்வா விஶ்வாமித்கராப்யபாஷத
கபௌலஸ்த்ய வம் ஶ ப்ரபகவா ராவகணா நாம ராக்ஷஸஃ ௧௫
ஸ ப்ரஹ்மணா தத்த வர: த்சரகலாக்யம் பாதகத ப்ருஶம்
மஹா பகலா மஹா வீர ்கயா ராக்ஷசஸ: பஹுபி: வ் ருதஃ ௧௬
ஶ்ரூயகத ஹி மஹா வீர ்கயா ராவகணா ராக்ஷஸா௭திபஃ
ஸாக்ஷாத் சவஶ்ரவண ப்ராதா புத்கரா விஶ்ரவகஸா முகநஃ ௧௭
யதா ஸ்வயம் ந யஜ் ஞ ஸ்ய விக்ந கர ்தா மஹாபலஃ
கதந ஸம் கசாதிகதௌ கதௌ து ராக்ஷகஸௌ ஸுமஹா பகலௌ
௧௮
மாரச
ீ ஶ்ச ஸுபாஹு ஶ்ச யஜ் ஞ விக்நம் கரிஷ்யதஃ
இத்யுக்கதா முநிநா கதந ராகஜாவாச முநிம் ததா ௧௯
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ந ஹி ஶக்கதாஸ்மி ஸம் க்ராகம ஸ்தாதும் தஸ்ய துராத்மநஃ
ஸ த்வம் ப்ரஸாதம் தர ்மஜ் ஞ குருஷ்வ மம புத்ரகக ௨0
மம ச ஏவா அல் ப பாக்ய ஸ்ய சதவதம் ஹி பவாந் குரு:
கதவ தாநவ கந்தர ்வா யக்ஷாஃ பதக பந்நகாஃ ௨௧
ந ஶக்தா ராவணம் கஸாடும் கிம் புந: மாநவா யுதி
ஸ ஹி வீர ்யவதாம் வீர ்யம் ஆதத்கத யுதி ராக்ஷஸஃ ௨௨
கதந சா௭ஹம் ந ஶக்கதாஸ்மி ஸம் கயாத்தும் தஸ்ய வா பசலஃ
ஸபகலா வா முநி ஶ்கரஷ்ட ஸஹிகதா வா மம ஆத்மசஜஃ ௨௩
கதம் அபி அமர ப்ரக்யம் ஸம் க்ராமாணாம் அககாவிதம்
பாலம் கம தநயம் ப்ரஹ்மந் சநவ தாஸ்யாமி புத்ரகம் ௨௪
அத காகலாபகமௌ யுத்கத ஸுகதௌ ஸுந்கதாப ஸுந்தகயாஃ
யஜ் ஞ விக்ந ககரௌ கதௌ கத சநவ தாஸ்யாமி புத்ரகம் ௨௫
மாரச
ீ ஶ்ச ஸுபாஹு ஶ்ச வீர ்யவந்கதௌ ஸு ஶிக்ஷிகதௌ
தகயா: அந்யதகரண அஹம் கயாத்தாஸ்யாம் ஸஸுஹ்ரு
த்கணஃ ௨௬
இதி நரபதி ஜல் பநாத் த்விகஜம் தர
் ம் ;
குஶிக ஸுதம் ஸுமஹாந் விகவஶ மந்யு:
ஸு ஹுத இவ மகக அக்நி: ஆஜ் ய ஸிக்த:
ஸமபவ ஜ் ஜ்வலிகதா மஹர ்ஷி வஹ்நி: ௨௭
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
விம் ஶ ஸ்ஸர ்கஃ
ஏக விம் ஶ ஸ்ஸர்கஃ
தத் ஶ்ருத்வா வசநம் தஸ்ய ஸ்கநஹ பர ்யாகுலாக்ஷரம்
ஸமந்யுஃ ககௌஶிககா வாக்யம் ப்ரத்யுவாச மஹீபதிம் ௧
பூர ்வம் அர ்தம் ப்ரதிஶ்ருத்ய ப்ரதிஜ் ஞாம் ஹாதும் இச ்சஸி
ராகவாணாம் அயுக்கதாயம் குலஸ்யா ஸ்ய விபர ்யயஃ ௨
யதிதம் கத க்ஷமம் ராஜந் கமிஷ்யாமி யதா ஆகதம்
மித்யா ப்ரதிஜ் ஞஃ காகுத்ஸ்த ஸுகீ பவ ஸ பாந்தவஃ ௩
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பால காம் ட
தஸ்ய கராஷ பரத
ீ ஸ்ய விஶ்வாமித்ர ஸ்ய தீமதஃ
சசால வஸுதா க்ருத்ஸ்நா விகவஶ ச பயம் ஸுராந் ௪
த்ரஸ்த ரூபம் து விஜ் ஞாய ஜகத் ஸர ்வம் மஹாந் ருஷிஃ
ந்ருபதிம் ஸுவ் ரகதா தீகரா வஸிஷ்கடா வாக்யம் அப்ரவீத் ௫
இக்ஷ
் வாகூணாம் குகல ஜாதஃ ஸாக்ஷாத் தர ்ம இவா௭பரஃ
த்ருதிமாந் ஸுவ் ரதஃ ஶ்ரீமாந் ந தர ்மம் ஹாதும் அர ்ஹஸி ௬
த்ரிஷு கலாககஷு விக்யாகதா தர ்மாத்மா இதி ராகவ
ஸ்வ தர ்மம் ப்ரதிபத்ய ஸ்வ ந அதர ்மம் கவாடும் அர ்ஹஸி ௭
ஸம் ஶ்ருத்ய ஏவம் கரிஷ்யாமி இதி அகுர ்வாண ஸ்ய ராகவ
இஷ்டாபூர ்த வகதா பூயாத் தஸ்மாத் ராமம் விஸர ்ஜய ௮
க்ருதா௭ ஸ்த்ரம் அக்ருதா௭ஸ்த்ரம் வா ந ஏநம் ஶக்ஷ
் யந்தி
ராக்ஷஸாஃ
குப்தம் குஶிக புத்கரண ஜ் வலகநந அம் ருதம் யதா ௯
ஏஷ விக்ரஹவாந் தர ்ம ஏஷ வீரய
் வதாம் வரஃ
ஏஷ புத்தய
் ா௭திககா கலாகக தபஸ ஶ்ச பராயணம் ௧0
ஏகஷாஸ்த்ராந் விவிதாந் கவத்தி த்சரகலாக்கய ஸ சரா௭சகர
சநநம் அந்யஃ புமாந் கவத்தி ந ச கவத்ஸ்யந்தி ககசந ௧௧
ந கதவா ந ர ்ஷயஃ ககசிந் ந அஸுரா ந ச ராக்ஷஸாஃ
கந்தர ்வ யக்ஷ ப்ரவராஃ ஸ கிந்நர மகஹாரகாஃ ௧௨
ஸர ்வா௭ஸ்த்ராணி ப்ருஶாஶ்வ ஸ்ய புத்ராஃ பரம தார ்மிகாஃ
ககௌஶிகாய புரா தத்தா யதா ராஜ் யம் ப்ரஶாஸதி ௧௩
கதபி புத்ராஃ ப்ருஶாஶ்வ ஸ்ய ப்ரஜாபதி ஸுதா ஸுதாஃ
ந ஏக ரூபா மஹாவீர ்யா தீப்திமந்கதா ஜயாவஹாஃ ௧௪
ஜயா ச ஸுப்ரபா சசவ தக்ஷ கந்கய ஸுமத்யகம
கத ஸுவாகத அஸ்த்ர ஶஸ்த்ராணி ஶதம் பரம பாஸ்வரம் ௧௫
பஞ் சாஶதம் ஸுதாந் கலகப ஜயா நாம பராந் புரா
வதாய அஸுர சஸந்யாந் அப்ரகமயாந் காம ரூபிணஃ ௧௬
ஸுப்ரபா ஜநயத் ச அபி புத்ராந் பஞ் சாஶதம் புநஃ
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ஸம் ஹாராந் நாம துர ்தர ்ஷாந் துராக்ரமாந் பலீயஸஃ ௧௭
தாநி ச அஸ்த்ராணி கவத்தி ஏஷ யதாவத் குஶிகா௭௭த்மஜஃ
அபூர ்வாணாம் ச ஜநகந ஶக்கதா பூய ஶ்ச தர ்மவித் ௧௮
ஏவம் வீர ்கயா மஹாகதஜா விஶ்வாமித்கரா மஹா தபாஃ
ந ராம கமகந ராஜந் ஸம் ஶயம் கரதும்
்
அர ்ஹஸி ௧௯
கதஷாம் நிக்ரஹகண ஶக்த: ஸ்வய0 ச குஶிகா௭௭த்மஜ:
தவ புத்ர ஹிதா௭ர ்தாய த்வாம் உகபத்ய அபியாசகத ௨0
இதி முநி வசநாத் ப்ரஸந்ந சித்கதா ;
ரகு வ் ருஷப ஸ்து முகமாத பாஸ்வராம் க:
கமந மபி ருகராச ராகவ ஸ்ய ;
ப்ரதித யஶா: குஶிகா௭௭த்மஜாய புத்தய
் ா ௨௧
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
விம் ஶ ஸ்ஸர ்கஃ

ஏக

த்வா விம் ஶ ஸ்ஸர்கஃ
ததா வஸிஷ்கட ப்ருவதி ராஜா தஶரதஃ ஸ்வயம்
ப்ரஹ்ருஷ்ட வதகநா ராமம் ஆஜுஹாவ ஸ லக்ஷ
் மணம் ௧
க்ருத ஸ்வஸ்த்ய௭யநம் மாத்ரா பித்ரா தஶரகதந ச
புகராதஸா வஸிஷ்கடந மங் கசள: அபிமந்தர
் ிதம் ௨
ஸ புத்ரம் மூர ்த்நி உபாக்ராய ராஜா தஶரதஃ ப்ரியம்
தகதௌ குஶிக புத்ராய ஸுப்ர ீகத ந அந்த ராத்மநா ௩
தகதா வாயுஃ ஸுக ஸ்பர ்கஶா விரஜஸ்ககா வகவௌ ததா
விஶ்வாமித்ர கதம் ராமம் த்ருஷ்ட்வா ராஜீவ கலாசநம் ௪
புஷ்ப வ் ருஷ்டி: மஹத்யா௭௭ஸீத் கதவ துந்துபி நிஸ்வநஃ
ஶங் க துந்துபி நிர ்ககாஷஃ ப்ரயாகத து மஹாத்மநி ௫
விஶ்வாமித்கரா யகயௌ அக்கர தகதா ராகமா மஹாயஶாஃ
காக பக்ஷ தகரா தந்வீ தம் ச கஸௌமித்ரி: அந்வகாத் ௬
கலாபிகநௌ தநுஷ்பாண ீ கஶாபயாகநௌ திகஶா தஶ
விஶ்வாமித்ரம் மஹாத்மாநம் த்ரி ஶீர ்ஷா விவ பந்நககௌ ௭
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அநுஜக்மது: அக்ஷுத்கரௌ பிதாமஹம் இவ அஶ்விகநௌ
ததா குஶிக புத்ரம் து தநுஷ்பாண ீ ஸ்வ லம் க்ருகதௌ ௮
பத்த ககாதாங் குலி த்ராகணௌ கட்கவந்கதௌ மஹா த்யுதீ
குமாகரௌ சாரு வபுகஷௌ ப்ராதகரௌ ராம லக்ஷ
் மகணௌ ௯
அநுயாகதௌ ஶ்ரியா தீப்கதௌ கஶாபகயதாம் அநிம் திகதௌ
ஸ்தாணும் கதவம் இவாசிந்தய
் ம் குமாகரௌ இவ பாவகீ ௧0
அத்ய௭ர ்த கயாஜநம் கத்வா ஸரய் வா தக்ஷிகண தகட
ராகமதி மதுரா வாண ீம் விஶ்வாமித்கராப்யபாஷத ௧௧
க்ருஹாண வத்ஸ ஸலிலம் மா பூத் கால ஸ்ய பர ்யயஃ
மந்தர
் க்ராமம் க்ருஹாண த்வம் பலாம் அதிபலாம் ததா ௧௨
ந ஶ்ரகமா ந ஜ் வகரா வா கத ந ரூப ஸ்ய விபர ்யயஃ
ந ச ஸுப்தம் ப்ரமத்தம் வா தர ்ஷயிஷ்யந்தி சநர ்ருதாஃ ௧௩
ந பாஹ்கவாஃ ஸத்ருகஶா வீர ்கய ப்ருதிவ் யாம் அஸ்தி கஶ்சந
த்ரிஷு கலாககஷு சவ ராம ந பகவத் ஸத்ருஶ ஸ்தவ ௧௪
ந கஸௌபாக்கய ந தாக்ஷிண்கய ந ஜ் ஞாகந புத்தி நிஶ்சகய
ந உத்தகர ப்ரதி வக்தவ் கய ஸகமா கலாகக தவா௭நக ௧௫
ஏதத் வித்யா த்வகய லப்கத பவிதா நாஸ்தி கத ஸமஃ
பலா ச அதிபலா சசவ ஸர ்வ ஜ் ஞாந ஸ்ய மாதகரௌ ௧௬
க்ஷுத்பிபாகஸ ந கத ராம பவிஷ்யகத நகராத்தம
பலாம் அதிபலாம் சசவ படதஃ பதி ராகவ
வித்யா த்வயம் அதீயாகந யஶ ஶ்சா௭ப்யதுலம் புவி ௧௭
பிதாமஹ ஸுகத ஹி ஏகத வித்கய கதஜஃ ஸமந்விகத
ப்ரதாதும் தவ காகுத்ஸ்த ஸத்ருஶ ஸ்த்வம் ஹி தார ்மிக ௧௮
காமம் பஹு குணாஃ ஸர ்கவ த்வயி ஏகத ந அத்ர ஸம் ஶயஃ
தபஸா ஸம் ப்ருகத ச ஏகத பஹு ரூகப பவிஷ்யதஃ ௧௯
தகதா ராகமா ஜலம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ப்ரஹ்ருஷ்ட வதநஃ ஶுசிஃ
ப்ரதிஜக்ராஹ கத வித்கய மஹரக
் ஷ: பாவிதாத்மநஃ ௨0
வித்யா ஸமுதிகதா ராமஃ ஶுஶுகப பூரி விக்ரமஃ
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ஸஹஸ்ர ரஶ்மி: பகவாந் ஶரதீவ திவாகர: ௨௧
குரு கார ்யாணி ஸர ்வாணி நியுஜ் ய குஶிகா௭௭த்மகஜ
ஊஷு ஸ்தாம் ரஜநீ ம் தத்ர ஸரய் வாம் ஸு ஸுகம் த்ரயஃ ௨௨
தஶரத ஸூநு ஸத்தமாப்யாம் ;
த்ருண ஶயகந அநுசிகத ஸஹ உஷிதாப்யாம்
குஶிக ஸுத வகசா லாலிதாப்யாம் ;
ஸுகமிவ ஸா விபகபௌ விபாவர ீ ச ௨௩
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
த்வா விம் ஶ ஸ்ஸர ்கஃ
த்ரயயா விம் ஶ ஸ்ஸர்கஃ
ப்ரபாதாயாம் து ஶர ்வர ்யாம் விஶ்வாமித்கரா மஹாமுநிஃ
அப்யபாஷத காகுத்ஸ்கதௌ ஶயாநம் பர ்ண ஸம் ஸ்தகர ௧
ககௌஸல் யா ஸுப்ரஜா ராம பூர ்வா ஸம் தய
் ா ப்ரவர ்தகத
உத்திஷ்ட நர ஶாரதூல
்
கர ்தவ் யம் சதவம் ஆஹ்நிகம் ௨
தஸ்ய ருகஷ: பரம உதாரம் வசஃ ஶ்ருத்வா ந்ருபாத்மகஜௌ
ஸ்நாத்வா க்ருகதாதககௌ வீகரௌ கஜபதுஃ பரமம் ஜபம் ௩
க்ருதாஹ்நிககௌ மஹா வீர ்கயௌ விஶ்வாமித்ரம் தகபா தநம்
அபிவாத்ய அபிஸம் ஹ்ருஷ்கடௌ கமநாய உபதஸ்ததுஃ ௪
கதௌ ப்ரயாகதௌ மஹா வீர ்கயௌ திவ் யாம் த்ரிபதகாம் நதீம்
தத்ருஶாகத தத ஸ்தத்ர ஸரய் வாஃ ஸம் ககம ஶுகப ௫
தத்ர ஆஶ்ரம பதம் புண்யம் ருஷீணாம் உக்ர கதஜஸாம்
பஹு வர ்ஷ ஸஹஸ்ராணி தப்யதாம் பரமம் தபஃ ௬
தம் த்ருஷ்ட்வா பரம ப்ர ீகதௌ ராககவௌ புண்யம் ஆஶ்ரமம்
ஊசது ஸ்தம் மஹாத்மாநம் விஶ்வாமித்ரம் இதம் வசஃ ௭
கஸ்ய அயம் ஆஶ்ரமஃ புண்யஃ ககா நு அஸ்மிந் வஸகத புமாந்
பகவந் ஶ்கராதும் இச ்சாவஃ பரம் ககௌதூஹலம் ஹி கநௌ ௮
தகயா ஸ்த த்வசநம் ஶ்ருத்வா ப்ரஹஸ்ய முநி பும் கவஃ
அப்ரவீத் ஶ்ரூயதாம் ராம யஸ்யா௭யம் பூர ்வ ஆஶ்ரமஃ ௯
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கந்தர ்கபா மூரதி
் மாந் ஆஸீத் காம இத்யுச ்யகத புசதஃ
தபஸ்யந்தம் இஹ ஸ்தாணும் நியகமந ஸமாஹிதம் ௧0
க்ருத உத்வாஹம் து கதகவஶம் கச ்சந்தம் ஸ மரு த்கணம்
தர ்ஷயா மாஸ துர ்கமதா ஹும் க்ருத ஶ்ச மஹாத்மநா ௧௧
தக்த ஸ்ய தஸ்ய கரௌத்கரண சக்ஷுஷா ரகு நந்தந
வ் யஶீர ்யந்த ஶர ீராத் ஸ்வாத் ஸர ்வ காத்ராணி துர ்மகதஃ ௧௨
தஸ்ய காத்ரம் ஹதம் தத்ர நிர ்தக்தஸ்ய மஹாத்மநா
அ ஶர ீரஃ க்ருதஃ காமஃ க்கராதாத் கதகவஶ்வகரண ஹி ௧௩
அநங் க இதி விக்யாத ஸ்ததா ப்ரப்ருதி ராகவ
ஸ ச அங் க விஷயஃ ஶ்ரீமாந் யத்ரா௭ங் கம் ஸ முகமாச ஹ ௧௪
தஸ்யா௭யம் ஆஶ்ரமஃ புண்ய ஸ்த ஸ்கயகம முநயஃ புரா
ஶிஷ்யா தர ்மபரா நித்யம் கதஷாம் பாபம் ந வித்யகத ௧௫
இஹா௭த்ய ரஜநீ ம் ராம வகஸம ஶுப தர ்ஶந
புண்யகயாஃ ஸரிகதா: மத்கய ஶ்வ: தரிஷ்யாமகஹ வயம் ௧௬
அபிகச ்சாமகஹ ஸர ்கவ ஶுசய: புண்ய மா௭௭ஶ்ரமம்
ஸ்நாதா ஶ்ச க்ருத ஜப்யா ஶ்ச ஹுத ஹவ் யா நகராத்தம ௧௭
கதஷாம் ஸம் வததாம் தத்ர தகபா தீர ்ககண சக்ஷுஷா
விஜ் ஞாய பரம ப்ரதா
ீ
முநகயா ஹர ்ஷம் ஆகமந் ௧௮
அர ்க்யம் பாத்யம் ததா௭௭தித்யம் நிகவத்ய குஶிகா௭௭த்மகஜ
ராம லக்ஷ
் மணகயாஃ பஶ்சாத் அகுர ்வந் அதிதி க்ரியாம் ௧௯
ஸத்காரம் ஸம௭நு ப்ராப்ய கதாபி: அபிரஞ் ஜயந்
யதா௭ர ்ஹ மஜபந் ஸம் தய
் ாம் ருஷய ஸ்கத ஸமாஹிதா: ௨0
தத்ர வாஸிபி: ஆநீ தா முநிபி: ஸுவ் ரசத: ஸஹ
ந்யவஸந் ஸுஸுகம் தத்ர காமா௭௭ஶ்ரம பகத ததா ௨௧
கதாபி ரபி ராமாபி ரபி ராகமௌ ந்ருபாத்மகஜௌ
ரமயா மாஸ தரம
் ாத்மா ககௌஶிககா முநி புந்கவஃ ௨௨
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
த்ரகயா விம் ஶ ஸ்ஸர ்கஃ
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சதுர் விம் ஶ ஸ்ஸர்கஃ
ததஃ ப்ரபாகத விமகல க்ருத ஆஹ்நிகம் அரிம் தகமௌ
விஶ்வாமித்ரம் புரஸ்க்ருத்ய நத்யா: தீரம் உபாககதௌ ௧
கத ச ஸர ்கவ மஹாத்மாகநா முநயஃ ஸம் ஶித வ் ரதாஃ
உபஸ்தாப்ய ஶுபாம் நாவம் விஶ்வாமித்ரம் அதா௭ப்ருவந் ௨
ஆகராஹது பவாந் நாவம் ராஜ புத்ர புரஸ்க்ருதஃ
அரிஷ்டம் கச ்ச பந்தாநம் மா பூத் கால விபர ்யயஃ ௩
விஶ்வாமித்ர ஸ்தகத த்யு க்தவ
் ா தாந் ருஷீந் அபிபூஜ் ய ச
ததார ஸஹித ஸ்தாப்யாம் ஸரிதம் ஸாகரம் கமாம் ௪
தத: ஶுஶ்ராவ சவ ஶப்தம் அதி ஸம் ரம் ப வரதி
் தம்
மத்யம் ஆகம் ய கதாய ஸ்ய ஸஹ ராம: கநீ யஸா ௫
அத ராமஃ ஸரி ந்மத்கய பப்ரச ்ச முநி புங் கவம்
வாரிகணா பித்யமாந ஸ்ய கிம் அயம் துமுகலா த்வநிஃ ௬
ராகவ ஸ்ய வசஃ ஶ்ருத்வா ககௌதூஹல ஸமந்விதம்
கதயா மாஸ தரம
் ாத்மா தஸ்ய ஶப்த ஸ்ய நிஶ்சயம் ௭
சகலாஸ பர ்வகத ராம மநஸா நிர ்மிதம் ஸரஃ
ப்ரஹ்மணா நர ஶாரதூல
்
கதந இதம் மாநஸம் ஸரஃ ௮
தஸ்மாத் ஸுஸ்ராவ ஸரஸஃ ஸா அகயாத்யாம் உப கூஹகத
ஸரஃ ப்ரவ் ருத்தா ஸரயூஃ புண்யா ப்ரஹ்ம ஸர ஶ்ச ்யுதா ௯
தஸ்யா௭யம் அதுலஃ ஶப்கதா ஜாஹ்நவீம் அபிவர ்தகத
வாரி ஸம் கக்ஷாபகஜா ராம ப்ரணாமம் நியதஃ குரு ௧0
தாப்யாம் து கதௌ வுகபௌ க்ருத்வா ப்ரணாமம் அதி தார ்மிககௌ
தீரம் தக்ஷிணம் ஆஸாத்ய ஜக்மது: லகு விக்ரகமௌ ௧௧
ஸ வநம் ககார ஸம் காஶம் த்ருஷ்ட்வா ந்ருபவரா௭௭த்மஜஃ
அவிப்ரஹதம் ஐக்ஷ
் வாகஃ பப்ரச ்ச முநி பும் கவம் ௧௨
அகஹா வநம் இதம் துர ்கம் ஜில் லிகா கண நாதிதம்
சபரசவஃ ஶ்வாபசதஃ கீர ்ணம் ஶகுந்சத: தாருணா ரசவஃ
௧௩
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நாநா ப்ரகாசரஃ ஶகுசந: வாஶ்யத்பி: சபரவ ஸ்வசநஃ
ஸிம் ஹ வ் யாக்ர வராசஹ ஶ்ச வாரசண ஶ்சா௭பி கஶாபிதம்
௧௪
தவ அஶ்வகர ்ண ககுசப: பில் வ திந்துக பாடசலஃ
ஸம் கீர ்ணம் பதர ீபி ஶ்ச கிம் நு ஏதத் தாருணம் வநம் ௧௫
தம் உவாச மஹா கதஜா விஶ்வாமித்கரா மஹாமுநிஃ
ஶ்ரூயதாம் வத்ஸ காகுத்ஸ்த யஸ்ய ஏதத் தாருணம் வநம் ௧௬
ஏகதௌ ஜநபகதௌ ஸ்பீகதௌ பூர ்வம் ஆஸ்தாம் நகராத்தம
மலதா ஶ்ச கரூஷா ஶ்ச கதவ நிர ்மாண நிர ்மிகதௌ ௧௭
புரா வ் ருத்ர வகத ராம மகலந ஸம௭பிப்லுதம்
க்ஷுதா சசவ ஸஹஸ்ராக்ஷம் ப்ரஹ்ம ஹத்யா ஸமா விஶத்
௧௮
தம் இந்தர
் ம் ஸ்நாபயந் கதவா ருஷய ஶ்ச தகபா தநாஃ
கலசஶஃ ஸ்நாபயா மாஸு: மலம் சா௭ஸ்ய ப்ரகமாசயந் ௧௯
இஹ பூம் யாம் மலம் தத்தவ
் ா தத்தவ
் ா கரூஶம் ஏவ ச
ஶர ீரஜம் மகஹந்தர
் ஸ்ய தகதா ஹர ்ஷம் ப்ரகபதிகர ௨0
நிர ்மகலா நிஷ்கரூஶ ஶ்ச ஶுசி: இந்தக
் ரா யதா பவத்
தகதௌ கதஶ ஸ்ய ஸுப்ர ீகதா வரம் ப்ரபு: அநுத்தமம் ௨௧
இகமௌ ஜநபகதௌ ஸ்பீகதௌ க்யாதிம் கலாகக கமிஷ்யதஃ
மலதா ஶ்ச கரூஶா ஶ்ச மமா௭ங் க மல தாரிகணௌ ௨௨
ஸாது ஸாத்விதி தம் கதவாஃ பாகஶாஸநம் அப்ருவந்
கதஶ ஸ்ய பூஜாம் தாம் த்ருஷ்ட்வா க்ருதாம் ஶக்கரண தீமதா
௨௩
ஏகதௌ ஜநபகதௌ ஸ்பீகதௌ தீர ்க காலம் அரிம் தம
மலதா ஶ்ச கரூஶா ஶ்ச முதிகதௌ தந தாந்யதஃ ௨௪
கஸ்யசி த்வ௭த கால ஸ்ய யக்ஷீ சவ காம ரூபிண ீ
பலம் நாக ஸஹஸ்ர ஸ்ய தாரயந்தீ ததா ஹ்யபூத் ௨௫
தாடகா நாம பத்ரம் கத பார ்யா ஸுந்த ஸ்ய தீமதஃ
மார ீகசா ராக்ஷஸஃ புத்கரா யஸ்யாஃ ஶக்ர பராக்ரமஃ ௨௬
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வ் ருத்த பாஹு ரம
் ஹா வீர ்கயா விபுலா௭௭ஸ்ய தநு: மஹாந்
ராக்ஷகஸா சபரவா௭௭காகரா நித்யம் த்ராஸயகத ப்ரஜாஃ ௨௭
இகமௌ ஜநபகதௌ நித்யம் விநாஶயதி ராகவ
மலதாம் ஶ்ச கரூஶா0 ஶ்ச தாடகா துஷ்ட சாரிண ீ ௨௮
கஸயம் பந்தாநம் ஆவ் ருத்ய வஸதி அர ்த கயாஜகந
அத ஏவ ச கந்தவ் யம் தாடகாயா வநம் யதஃ ௨௯
ஸ்வ பாஹு பலம் ஆஶ்ரித்ய ஜஹி இமாம் துஷ்ட சாரிண ீம்
மந்நிகயாகாத் இமம் கதஶம் குரு நிஷ்கண்டகம் புநஃ ௩0
ந ஹி கஶ்சித் இமம் கதஶம் ஶக்கதா ஹி ஆகந்தும் ஈத்ருஶம்
யக்ஷிண்யா ககாரயா ராம உத்ஸாதிதம் அஸஹ்யயா ௩௧
ஏதத் கத ஸர ்வம் ஆக்யாதம் யதா ஏதத் தாருணம் வநம்
யக்ஷ
் யா ச உத்ஸாதிதம் ஸர ்வம் அத்யா௭பி ந நிவர ்தகத ௩௨
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
சதுர ்விம் ஶ ஸ்ஸர ்கஃ
பம் ச வி0ஶ ஸ்ஸர்கஃ
அத தஸ்ய அப்ரகமய ஸ்ய முகந: வசநம் உத்தமம்
ஶ்ருத்வா புருஷ ஶாரதூலஃ
்
ப்ரத்யுவாச ஶுபாம் கிரம் ௧
அல் பவீர ்யா யதா யக்ஷாஃ ஶ்ரூயந்கத முநி பும் கவ
கதம் நாக ஸஹஸ்ர ஸ்ய தாரயதி அபலா பலம் ௨
விஶ்வாமித்கராப்ரவீத் வாக்யம் ஶ்ருணு கயந பகலாத்தரா
வர தாந க்ருதம் வீர ்யம் தாரயதி அபலா பலம் ௩
பூர ்வம் ஆஸீந் மஹா யக்ஷஃ ஸுககது: நாம வீரய
் வாந்
அநபத்யஃ ஶுபா௭௭சாரஃ ஸ ச கதகப மஹத் தபஃ ௪
பிதாமஹ ஸ்து ஸுப்ரத
ீ ஸ்தஸ்ய யக்ஷ பகத ஸ்ததா
கந்யா ரத்நம் தகதௌ ராம தாடகாம் நாம நாமதஃ ௫
தகதௌ நாக ஸஹஸ்ர ஸ்ய பலம் சா௭ஸ்யாஃ பிதாமஹஃ
ந து ஏவ புத்ரம் யக்ஷாய தகதௌ ப்ரஹ்மா மஹாயஶாஃ ௬
தாம் து ஜாதாம் விவர ்தந்தீம் ரூப கயௌவந ஶாலிநீ ம்
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ஜர ்ஜ புத்ராய ஸுந்தாய தகதௌ பார ்யாம் யஶஸ்விநீ ம் ௭
கஸ்யசித் து அத காலஸ்ய யக்ஷீ புத்ரம் அஜாயத
மாரசம்
ீ
நாம துர ்தர ்ஷம் யஃ ஶாபாத் ராக்ஷகஸா அபவத் ௮
ஸுந்கத து நிஹகத ராம ஸா அகஸ்த்யம் ருஷி ஸத்தமம்
தாடகா ஸஹ புத்கரண ப்ரதர ்ஷயிதும் இச ்சதி ௯
பக்ஷார ்தம் ஜாத ஸம் ரம் பா கர ்ஜந்தீ ஸா அப்யதாவத
ஆபதம் தீம் து தாம் த்ருஷ்ட்வா அகஸ்த்கயா பகவாந் ருஷி : ௧0
ராக்ஷஸத்வம் பஜஸ்கவதி மார ீசம் வ் யாஜஹார ஸஃ
அகஸ்த்யஃ பரம க்ருத்த: தாடகாம் அபி ஶப்தவாந் ௧௧
புருஷாதீ மஹா யக்ஷீ விரூபா விக்ருத ஆநநா
இதம் ரூபம் விஹாய அத தாருணம் ரூபம் அஸ்து கத ௧௨
சஸஷா ஶாப க்ருதாம் அமர ்ஷா தாடகா க்கராத மூர ்சிதா
கதஶம் உத்ஸாதயதி ஏநம் அகஸ்த்ய சரிதம் ஶுபம் ௧௩
ஏநாம் ராகவ துர ்வ் ருத்தாம் யக்ஷீம் பரம தாருணாம்
ககா ப்ராஹ்மண ஹிதார ்தாய ஜஹி துஷ்ட பராக்ரமாம் ௧௪
ந ஹி ஏநாம் ஶாப ஸம் ஸ்ருஷ்டாம் கஶ்சித் உத்ஸஹகத புமாந்
நிஹந்தும் த்ரிஷு கலாககஷு த்வாம் ருகத ரகு நந்தந ௧௫
ந ஹி கத ஸ்த்ர ீ வத க்ருகத க்ருணா கார ்யா நகராத்தம
சாதுர ்வர ்ண்ய ஹிதார ்தாய கர ்தவ் யம் ராஜ ஸூநுநா ௧௬
ந்ருஶம் ஶம் அந்ருஶம் ஸம் வா ப்ரஜா ரக்ஷண காரணாத்
பாதகம் வா ஸகதாஷம் வா கர ்தவ் யம் ரக்ஷதா ஸதா ௧௭
ராஜ் ய பார நியுக்தாநாம் ஏஷ தர ்மஃ ஸநாதநஃ
அதர ்ம் யாம் ஜஹி காகுத்ஸ்த தர ்கமா ஹி அஸ்யாம் ந வித்யகத
௧௮
ஶ்ரூயகத ஹி புரா ஶக்கரா விகராசந ஸுதாம் ந்ருப
ப்ருதிவீம் ஹந்தும் இச ்சந்தீம் மந்தராம் அப்யஸூதயத் ௧௯
விஷ்ணுநா ச புரா ராம ப்ருகு பத்நீ த்ருட வ் ரதா
அநிந்தர
் ம் கலாகம் இச ்சந்தீ காவ் யமாதா நிஷூதிதா ௨0
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ஏசத: ச அந்சய ஶ்ச பஹுபீ ராஜ புத்சரஃ மஹாத்மபிஃ
அதர ்ம ஸஹிதா நார ்கயா ஹதாஃ புருஷ ஸத்தசமஃ ௨௧
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
பம் ச வி0ஶ ஸ்ஸர ்கஃ
ஷட்வி0ஶ ஸ்ஸர்கஃ
முகநர ் வசநம் அக்லீபம் ஶ்ருத்வா நர வரா௭௭த்மஜஃ
ராகவஃ ப்ராஞ் ஜலி ர ்பூத்வா ப்ரத்யுவாச த்ருட வ் ரதஃ ௧
பிது ர ்வசந நிரக
் தஶாத் பிது ர ்வசந ககௌரவாத்
வசநம் ககௌஶிக ஸ்ய இதி கர ்தவ் யம் அவிஶங் கயா ௨
அநுஶிஷ்கடா அஸ்மி அகயாத்யாயாம் குரு மத்கய மஹாத்மநா
பித்ரா தஶரகத ந அஹம் ந அவஜ் கஞயம் ச தத் வசஃ ௩
கஸாஹம் பிது ர ்வசஃ ஶ்ருத்வா ஶாஸநாத் ப்ரஹ்ம வாதிநஃ
கரிஷ்யாமி ந ஸம் கதஹ: தாடகா வதம் உத்தமம் ௪
ககா ப்ராஹ்மண ஹிதார ்தாய கதஶ ஸ்ய அஸ்ய ஸுகாய ச
தவ சசவ அப்ரகமய ஸ்ய வசநம் கரதும்
்
உத்யதஃ ௫
ஏவம் உக்தவ
் ா தநுர ்மத்கய பத்தவ
் ா முஷ்டிம் அரிம் தமஃ
ஜ் யா ஶப்தம் அககராத் தீவ் ரம் திஶஃ ஶப்கதந பூரயந் ௬
கதந ஶப்கதந வித்ரஸ்தா: தாடகா வந வாஸிநஃ
தாடகா ச ஸு ஸம் க்ருத்தா கதந ஶப்கதந கமாஹிதா ௭
தம் ஶப்தம் அபிநித்யாய ராக்ஷஸீ க்கராத மூரசி
் தா
ஶ்ருத்வா ச அப்யத்ரவத் கவகாத் யதஃ ஶப்கதா விநிஸ்ஸ்ருதஃ
௮
தாம் த்ருஷ்ட்வா ராகவஃ க்ருத்தாம் விக்ருதாம் விக்ருத ஆநநாம்
ப்ரமாகண ந அதி வ் ருத்தாம் ச லக்ஷ
் மணம் கஸாப்யபாஷத ௯
பஶ்ய லக்ஷ
் மண யக்ஷிண்யா சபரவம் தாருணம் வபுஃ
பித்கயரந் தர ்ஶநாத் அஸ்யா பீருணாம் ஹ்ருதயாநி ச ௧0
ஏநாம் பஶ்ய துராதர ்ஷாம் மாயா பல ஸமந்விதாம்
விநிவ் ருத்தாம் ககராமி அத்ய ஹ்ருத
௧௧

கர ்ணா௭க்ர நாஸிகாம்
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ந ஹி ஏநாம் உத்ஸகஹ ஹந்தும் ஸ்த்ர ீ ஸ்வபாகவந ரக்ஷிதாம்
வீர ்யம் ச அஸ்யா கதிம் சா௭பி ஹநிஷ்யா மீதி கம மதிஃ ௧௨
ஏவம் ப்ருவாகண ராகம து தாடகா க்கராத மூர ்சிதா
உத்யம் ய பாஹூ கர ்ஜந்தீ ராமம் ஏவ அப்ய தாவத ௧௩
விஶ்வாமித்ர ஸ்து ப்ரஹ்மர ்ஷி: ஹும் காகரண அபிபர ்த்ஸ்ய
தாம்
ஸ்வஸ்தி ராகவகயா: அஸ்து ஜயம் சசவா௭ப்யபாஷத ௧௪
உத்துந்வாநா ரகஜா ககாரம் தாடகா ராககவௌ உகபௌ
ரகஜா கமககந மஹதா முஹூர ்தம் ஸா வ் யகமாஹயத் ௧௫
தகதா மாயா0 ஸமாஸ்தாய ஶிலா வர ்கஷண ராககவௌ
அவாகிரத் ஸுமஹதா தத: சுக்கராத ராகவ: ௧௬
ஶிலா வர ்ஷம் மஹத் தஸ்யா ஶர வர ்கஷண ராகவ:
ப்ரதிஹத்கயாப தாவம் தய
் ா: ககரௌ சிச ்கசத பத்ரிபி: ௧௭
தத ஶ்சிந்ந புஜா0 ஶ்ராம் தாம் அப்யாகஶ பரிகர ்ஜதீம்
கஸௌமித்ரி: அககராத் க்கராதாத் ஹ்ருத கர ்ணா௭க்ர நாஸிகாம்
௧௮
காமரூப தரா ஸத்ய: க்ருத்வா ரூபாணி அகநகஶஃ
அம் தர ்தாநம் கதா யக்ஷீ கமாஹயம் தி ஸ்வ மாயயா
அஶ்ம வர ்ஷம் விமுந்சம் தீ சபரவம் விசசார ஸா ௧௯
தத: கதௌ அஶ்ம வர ்கஹண கீர ்யமாகணௌ ஸமம் தத:
த்ருஷ்ட்வா காதி ஸுத: ஶ்ரீமாந் இதம் வசந ம௭ப்ரவீத் ௨0
அலம் கத க்ருணயா ராம பாபா ஏஷா துஷ்ட சாரிண ீ
யஜ் ஞ விக்ந கர ீ யக்ஷீ புரா வர ்ததி மாயயா ௨௧
வத்யதாம் தாவத் ஏவ ஏஷா புரா ஸம் தய
் ா ப்ரவர ்தகத
ரக்ஷாம் ஸி ஸம் தய
் ா காகலஷு துர ்தர ்ஷாணி பவம் தி சவ ௨௨
இதி உக்த ஸ்து ததா யக்ஷீம் அஶ்ம வ் ருஷ்ட்யா அபிவர ்ஷதீம்
தர ்ஶயந் ஶப்த கவதித்வம் தாம் ருகராத ஸ ஸாயசக: ௨௩
ஸா ருத்தா ஶர ஜாகலந மாயா பல ஸமந்விதா
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அபிதுத்ராவ காகுத்ஸ்தம் லக்ஷ
் மணம் ச விகநதுஷீ ௨௪
தாம் ஆபதந்தீம் கவககந விக்ராந்தாம் அஶநீ ம் இவ
ஶகரண உரஸி விவ் யாத ஸா பபாத மமார ச ௨௫
தாம் ஹதாம் பீம ஸம் காஶாம் த்ருஷ்ட்வா ஸுர பதி ஸ்ததா
ஸாது ஸாத்விதி காகுத்ஸ்தம் ஸுரா ஶ்ச ஸமபூஜயந் ௨௬
உவாச பரம ப்ரதஃ
ீ
ஸஹஸ்ராக்ஷஃ புரம் தரஃ
ஸுரா ஶ்ச ஸரக
் வ ஸம் ஹ்ருஷ்டா விஶ்வாமித்ரம் அதா௭ப்ருவந்
௨௭
முகந ககௌஶிகக பத்ரம் கத ஸஹ இந்தர
் ாஃ ஸர ்கவ மரு
த்கணாஃ
கதாஷிதாஃ கர ்மணா அகநந ஸ்கநஹம் தர ்ஶய ராககவ ௨௮
ப்ரஜாபகத: ப்ருஶாஶ்வஸ்ய புத்ராந் ஸத்ய பராக்ரமாந்
தகபா பல ப்ருதாந் ப்ரஹ்மந் ராகவாய நிகவதய ௨௯
பாத்ர பூத ஶ்ச கத ப்ரஹ்மந் தவ அநுகமகந த்ருதஃ
கர ்தவ் யம் ச மஹத் கர ்ம ஸுராணாம் ராஜ ஸூநுநா ௩0
ஏவம் உக்தவ
் ா ஸுராஃ ஸர ்கவ ஹ்ருஷ்டா ஜக்மு: யதா௭௭கதம்
விஶ்வாமித்ரம் புரஸ்க்ருத்ய ததஃ ஸம் தய
் ா ப்ரவர ்தகத ௩௧
தகதா முநி வரஃ ப்ரத:
ீ தாடகா வத கதாஷிதஃ
மூர ்த்நி ராமம் உபாக்ராய இதம் வசநம் அப்ரவீத் ௩௨
இஹ அத்ய ரஜநீ ம் ராம வகஸம ஶுப தர ்ஶந
ஶ்வஃ ப்ரபாகத கமிஷ்யாம: தத் ஆஶ்ரம பதம் மம ௩௩
விஶ்வாமித்ர வச: ஶ்ஶத்வா ஹ்ருஷ்கடா தஶரதா௭௭த்மஜஃ
உவாஸ ராஜநீ ம் தத்ர தாடகாயா வகந ஸுகம் ௩௪
முக்த ஶாபம் வநம் தத் ச தஸ்மிந் ஏவ தத் அஹநி
ரமண ீய0 விபப்ராஜ யதா சசத்ர ரதம் வநம் ௩௫
நிஹத்ய தாம் யக்ஷ ஸுதாம் ஸ ராம:
ப்ரஶஶ்யமாந: ஸுர ஸித்த ஸம் சக :
உவாஸ தஸ்மிந் முநிநா ஸஹ ஏவ

Page 69 of 178

பால காம் ட
ப்ரபாத கவளா0 ப்ரதிகபாத்யமாந: ௩௬
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஷட்வி0ஶ ஸ்ஸர ்கஃ
ஸப் த வி0ஶ ஸ்ஸர்கஃ
அத தாம் ரஜநீ ம் உஷ்ய விஶ்வாமித்கரா மஹாயஶாஃ
ப்ரஹஸ்ய ராகவம் வாக்யம் உவாச மதுரா௭க்ஷரம் ௧
பரிதுஷ்கடாஸ்மி பத்ரம் கத ராஜ புத்ர மஹாயஶஃ
ப்ரத்
ீ யா பரமயா யுக்கதா ததாம் ய௭ஸ்த்ராணி ஸர ்வஶஃ ௨
கதவா௭௭ஸுர கணாந் வா௭பி ஸகந்த ர ்கவாரகாந் அபி
சய: அமித்ராந் ப்ரஸஹ்யா௭௭கஜௌ வஶீ க்ருத்ய ஜயிஷ்யஸி ௩
தாநி திவ் யாநி பத்ரம் கத ததாம் ய௭ஸ்த்ராணி ஸர ்வஶஃ
தண்ட சக்ரம் மஹ த்திவ் யம் தவ தாஸ்யாமி ராகவ ௪
தர ்மசக்ரம் தகதா வீர கால சக்ரம் தசதவ ச
விஷ்ணு சக்ரம் ததா அத்யுக்ரம் ஐந்தர
் ம் சக்ரம் தசதவ ச ௫
வஜ் ரம் அஸ்த்ரம் நர ஶ்கரஷ்ட சஶவம் ஶூல வரம் ததா
அஸ்த்ரம் ப்ரஹ்மஶிர ஶ்சசவ ஐஷீகம் அபி ராகவ
ததாமி கத மஹா பாகஹா ப்ராஹ்மம் அஸ்த்ரம் அநுத்தமம் ௬
ககத த்கவ சசவ காகுத்ஸ்த கமாதகீ ஶிகர ீ உகப
ப்ரதீப்கத நர ஶாரதூல
்
ப்ரயச ்சாமி ந்ருபா௭௭த்மஜ ௭
தர ்ம பாஶம் அஹம் ராம கால பாஶம் தசதவ ச
பாஶம் வாருணம் அஸ்த்ரம் ச ததாமி அஹம் அநுத்தமம் ௮
அஶநீ த்கவ ப்ரயச ்சாமி ஶுஷ்கார ்த்கர ரகு நந்தந
ததாமி ச அஸ்த்ரம் சபநாகம் அஸ்த்ரம் நாராயணம் ததா ௯
ஆக்கநயம் அஸ்த்ர தயிதம் ஶிகரம் நாம நாமதஃ
வாயவ் யம் ப்ரதமம் நாம ததாமி தவ ராகவ ௧0
அஸ்த்ரம் ஹய ஶிகரா நாம க்கரௌஞ் சம் அஸ்த்ரம் தசதவ ச
ஶக்தி த்வயம் ச காகுத்ஸ்த ததாமி தவ சா௭நக ௧௧
கங் காலம் முஸலம் ககாரம் காபாலம் அத கங் கணம்
Page 70 of 178

பால காம் ட
வதா௭ர ்தம் ராக்ஷஸா யாநி ததாமி ஏதாநி ஸர ்வஶஃ ௧௨
சவத்யாதரம் மஹா௭ஸ்த்ரம் ச நந்தநம் நாம நாமதஃ
அஸி ரத்நம் மஹா பாகஹா ததாமி ந்ருவராத்மஜ ௧௩
காந்தர ்வம் அஸ்த்ரம் தயிதம் மாநவம் நாம நாமதஃ
ப்ரஸ்வாபந ப்ரஶமகந தத்மி கஸௌரம் ச ராகவ ௧௪
தர ்பணம் கஶாஷணம் சசவ ஸம் தாபந விலாபகந
மதநம் சசவ துர ்தர ்ஷம் கந்தர ்ப தயிதம் ததா ௧௫
சபஶாசம் அஸ்த்ரம் தயிதம் கமாஹநம் நாம நாமதஃ
ப்ரதீச ்ச நர ஶாரதூல
்
ராஜ புத்ர மஹாயஶஃ ௧௬
தாமஸம் நர ஶாரதூல
்
கஸௌமநம் ச மஹா பல
ஸம் வர ்தம் சசவ துர ்தர ்ஷம் கமௌஸலம் ச ந்ருபாத்மஜ ௧௭
ஸத்யம் அஸ்த்ரம் மஹா பாகஹா ததா மாயாதரம் பரம்
ககாரம் கதஜஃ ப்ரபம் நாம பர கதகஜாபகர ்ஷணம் ௧௮
கஸௌம் யா௭ஸ்த்ரம் ஶிஶிரம் நாம த்வஷ்டு ர௭ஸ்த்ரம்
ஸுதாமநம்
தாருணம் ச பகஸ்யா௭பி ஶீகதஷும் அத மாநவம் ௧௯
ஏதாந் நாம மஹா பாகஹா காம ரூபாந் மஹா பலாந்
க்ருஹாண பரகமாதாராந் க்ஷிப்ரம் ஏவ ந்ருபாத்மஜ ௨0
ஸ்தித ஸ்து ப்ராங் முககா பூத்வா ஶுசி ர ்முநி வர ஸ்ததா
தகதௌ ராமாய ஸுப்ர ீகதா மந்தர
் க்ராமம் அநுத்தமம் ௨௧
ஸர ்வ ஸம் க்ரஹணம் கயஷாம் சதவசதர௭பி துர ்லபம்
தா ந்ய௭ஸ்த்ராணி ததா விப்கரா ராகவாய ந்யகவதயத் ௨௨
ஜபதஸ்து முகந ஸ்தஸ்ய விஶ்வாமித்ர ஸ்ய தீமதஃ
உபதஸ்து: மஹா௭ர ்ஹாணி ஸர ்வாண்ய௭ஸ்த்ராணி ராகவம்
௨௩
ஊசு ஶ்ச முதிதா ராமம் ஸர ்கவ ப்ராஞ் ஜலய ஸ்ததா
இகம ஸ்ம பரகமாதாராஃ கிம் கரா ஸ்தவ ராகவ ௨௪
ப்ரதிக்ருஹ்ய ச காகுத்ஸ்தஃ ஸமாலப்ய ச பாணிநா
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மநஸா கம பவிஷ்யத்வம் இதி தாநி அப்யகசாதயத் ௨௫
ததஃ ப்ரத
ீ மநா ராகமா விஶ்வாமித்ரம் மஹா முநிம்
அபிவாத்ய மஹாகதஜா கமநா ய உபசக்ரகம ௨௬
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஸப்த வி0ஶ ஸ்ஸர ்கஃ
அஷ்டா வி0ஶ ஸ்ஸர்கஃ
ப்ரதிக்ருஹ்ய தகதாஸ்த்ராணி ப்ரஹ்ருஷ்ட வதநஃ ஶுசிஃ
கச ்சந் ஏவ ச காகுத்ஸ்கதா விஶ்வாமித்ரம் அதா௭ப்ரவீத் ௧
க்ருஹீதா௭ஸ்த்கராஸ்மி பகவந் துராதர ்ஷஃ ஸுசரர௭பி
அஸ்த்ராணாம் து அஹம் இச ்சாமி ஸம் ஹாரம் முநி பும் கவ ௨
ஏவம் ப்ருவதி காகுத்ஸ்கத விஶ்வாமித்கரா மஹாமுநிஃ
ஸம் ஹாரம் வ் யாஜஹாரா௭த த்ருதிமாந் ஸுவ் ரதஃ ஶுசிஃ ௩
ஸத்யவந்தம் ஸத்ய கீர ்திம் த்ருஷ்டம் ரபஸம் ஏவ ச
ப்ரதிஹாரதரம் நாம பரா ங் முகம் அவா ங் முகம் ௪
லக்ஷ
் யா அலக்ஷ
் யா: விஷகமௌ சசவ த்ருட நாப ஸுநாபககௌ
தஶாக்ஷ ஶத வக்தக
் ரௌ ச தஶ ஶீர ்ஷ ஶகதாதகரௌ ௫
பத்மநாப மஹாநாகபௌ துந்துநாப ஸுநாபககௌ
ஜ் கயாதிஷம் க்ருஶநம் சசவ சநராஶ்ய விமலா வுகபௌ ௬
கயௌகந்தர ஹரித்கரௌ ச சதத்ய ப்ரமதகநௌ ததா
ஸார ்சிஸ்மாலீ த்ருதிர ்மாலீ வ் ருத்தி மாந் ருசிர ஸ்ததா ௭
பித்ரு கஸௌமநஸம் சசவ விதூத மகரா வுகபௌ
கரவீரகரம் சசவ தந தாந்கயௌ ச ராகவ ௮
காம ரூபம் காம ருசிம் கமாஹம் ஆவரணம் ததா
ஜ் ரும் பகம் ஸர ்வநாபம் ச ஸந்தாந வரகணௌ ததா ௯
ப்ருஶாஶ்வ தநயாந் ராம பாஸ்வராந் காம ரூபிணஃ
ப்ரதீச ்ச மம பத்ரம் கத பாத்ர பூகதாஸி ராகவ ௧0
பாட மித்கயவ காகுத்ஸ்த : ப்ரஹ்ருஷ்கட ந அந்தராத்மநா
திவ் ய பாஸ்வர கதஹா ஶ்ச மூரதி
் மந்தஃ ஸுக ப்ரதாஃ ௧௧
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ககசித் அம் கார ஸத்ருஶா: ககசித் தூகமாபம ஸ்ததா
சம் தர
் ா௭ர ்க ஸத்ருஶா: ககசித் ப்ரஹ்வ அம் ஜலி புடா: ததா ௧௨
ராமம் ப்ராஞ் ஜலகயா பூத்வா௭ப்ருவந் மதுர பாஷிணஃ
இகம ஸ்ம நர ஶாரதூல
்
ஶாதி கிம் கரவாம கத ௧௩
மாநஸாஃ கார ்ய காகலஷு ஸாஹாய் யம் கம கரிஷ்யத
கம் யதாம் இதி தாந் ஆஹ யகதஷ்டம் ரகு நந்தநஃ ௧௪
அத கத ராமம் ஆமந்தர
் ்ய க்ருத்வா சா௭பி ப்ரதக்ஷிணம்
ஏவம் அஸ்து இதி காகுத்ஸ்தம் உக்தவ
் ா ஜக்மு ரய
் தா௭௭கதம்
௧௫
ஸ ச தாந் ராககவா ஜ் ஞாத்வா விஶ்வாமித்ரம் மஹாமுநிம்
கச ்சந் ஏவ அத மதுரம் ஶ்லக்ஷ
் ணம் வசநம் அப்ரவீத் ௧௬
கிம் ஏதந் கமக ஸம் காஶம் பர ்வத ஸ்ய அவிதூரதஃ
வ் ருக்ஷ ஷண்டம் இகதா பாதி பரம் ககௌதூஹலம் ஹி கம ௧௭
தர ்ஶநீ யம் ம் ருக ஆகீர ்ணம் மகநாஹரம் அதீவ ச
நாநா ப்ரகாசரஃ ஶகுசந: வல் கு நாசத: அலம் க்ருதம் ௧௮
நிஸ்ஸ்ருதா ஸ்ம முநி ஶ்கரஷ்ட காந்தாராத் கராம ஹர ்ஷணாத்
அநயா து அவகச ்சாமி கதஶ ஸ்ய ஸுகவத்தயா ௧௯
ஸர ்வம் கம ஶம் ஸ பகவந் கஸ்ய ஆஶ்ரமபதம் து இதம்
ஸம் ப்ராப்தா: யத்ர கத பாபா: ப்ரஹ்மக்நா: துஷ்ட சாரிணஃ ௨0
தவ யஜ் ஞ ஸ்ய விக்நாய துராத்மாகநா மஹா முகந
பகவந் தஸ்ய ககா கதஶ: ஸா யத்ர தவ யாஜ் ஞிகீ ௨௧
ரக்ஷிதவ் யா க்ரியா ப்ரஹ்மந் மயா வத்யா: ச ராக்ஷஸா:
ஏத த்ஸர ்வம் முநி ஶ்கரஷ்ட ஶ்கராது மிச ்சாமி அஹம் ப்ரகபா
௨௨
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
அஷ்டா வி0ஶ ஸ்ஸர ்கஃ
ஏயகாந த்ரி 0ஶ ஸ்ஸர்கஃ
அத தஸ்ய அப்ரகமயஸ்ய தத் வநம் பரிப்ருச ்சதஃ
விஶ்வாமித்கரா மஹாகதஜா வ் யாக்யாதும் உபசக்ரகம ௧
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இஹ ராம மஹா பாகஹா விஷ்ணு: கதவவர ப்ரபு:
வர ்ஷாணி ஸுபஹூநி இஹ ததா யுக ஶாதாநி ச ௨
தபஶ்சரண கயாகா௭ர ்தம் உவாஸ ஸுமஹாதபா:
ஏஷ பூர ்வ ஆஶ்ரகமா ராம வாமந ஸ்ய மஹாத்மநஃ ௩
ஸித்தா௭௭ஶ்ரம இதி க்யாதஃ ஸித்கதா ஹி அத்ர மஹாதபாஃ
ஏதஸ்மிந் ஏவ காகல து ராஜா சவகராசநிர ் பலிஃ ௪
நிர ்ஜித்ய சதவத கணாந் ஸ இம் தர
் ாந் ஸ மரு த்கணாந்
காரயா மாஸ தத் ராஜ் யம் த்ரிஷு கலாககஷு விஶ்ருதஃ ௫
யஜ் ஞம் சகார ஸுமஹாந் அஸுகரந்தக
் ரா மஹா பல:
பகல ஸ்து யஜமாந ஸ்ய கதவாஃ ஸ அக்நி புகராகமாஃ
ஸமாகம் ய ஸ்வயம் சசவ விஷ்ணும் ஊசு: இஹா௭௭ஶ்ரகம ௬
பலி: சவகராசநி: விஷ்கணா யஜகத யஜ் ஞம் உத்தமம்
அஸமாப்கத க்ரகதௌ தஸ்மிந் ஸ்வ கார ்யம் அபிபத்யதாம் ௭
கய ச ஏநம் அபிவர ்தந்கத யாசிதார இத ஸ்ததஃ
யத் ச யத்ர யதாவத் ச ஸர ்வம் கதப்யஃ ப்ரயச ்சதி ௮
ஸ த்வம் ஸுர ஹிதார ்தாய மாயா கயாகம் உபாஶ்ரிதஃ
வாமநத்வம் ககதா விஷ்கணா குரு கல் யாணம் உத்தமம் ௯
ஏதஸ்மிந் அம் தகர ராம காஶ்யகபா அக்நி ஸம ப்ரப:
அதித்யா ஸஹிகதா ராம தீப்யமாந இவ ஓஜஸா ௧0
கதவீ ஸஹாகயா பகவாந் திவ் யம் வர ்ஷ ஸஹஸ்ரகம்
வ் ரதம் ஸமாப்ய வரதம் துஷ்டாவ மதுஸூதநம் ௧௧
தகபாமய0 தகபாராஶிம் தகபாமூர ்திம் தபாத்மகம்
தபஸா த்வாம் ஸுதப்கதந பஶ்யாமி புருகஷாத்தமம் ௧௨
ஶர ீகர தவ பஶ்யாமி ஜகத் ஸர ்வ மித0 ப்ரகபா
த்வம் அநாதி: அநிர ்கதஶ்ய: த்வாம் அஹம் ஶரணம் கத: ௧௩
தம் உவாச ஹரி: ப்ரத:
ீ காஶ்யபம் தூத கல் மஷம்
வரம் வரய பத்ரம் கத வரா௭ர ்கஹா௭ஸி மதம் மம ௧௪
தத் ஶ்ருத்வா வசநம் தஸ்ய மர ீகசா காஶ்யகபா௭ப்ரவீத்
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அதித்யா கதவதாநாம் ச மம ச ஏவ அநுயாசத: ௧௫
வர வரத ஸுப்ர ீகதா தாது ம௭ர ்ஹஸி ஸுவ் ரத
புத்ரத்வம் கச ்ச பகவந் அதித்யா மம சா௭நக ௧௬
ப்ராதா பவ யவீயாந் த்வம் ஶக்ர ஸ்ய அஸுர ஸூதந
கஶாகா௭௭ர ்தாநாம் து கதவாநாம் ஸாஹாய் யம் கரது
் மர ்ஹஸி
௧௭
அயம் ஸித்தா௭௭ஶ்ரகமா நாம ப்ரஸாதாத் கத பவிஷ்யதி
ஸித்கத கர ்மணி கதகவஶ உத்திஷ்ட பகவந் இதஃ ௧௮
அத விஷ்ணுர ் மஹாகதஜா அதித்யாம் ஸமஜாயத
வாமநம் ரூபம் ஆஸ்தாய சவகராசநிம் உபாகமத் ௧௯
த்ர ீந் பாதாந் அத பிக்ஷித்வா ப்ரதிக்ருஹ்ய ச மாநத:
ஆக்ரம் ய கலாகாந் கலாகா௭௭த்மா ஸர ்வ பூத ஹிகத ரதஃ ௨0
மகஹந்தர
் ாய புநஃ ப்ராதாத் நியம் ய பலிம் ஓஜஸா
த்சரகலாக்யம் ஸ மஹா கதஜா ஶ்சக்கர ஶக்ர வஶம் புநஃ ௨௧
கதந ஏஷ பூர ்வம் ஆக்ராந்த ஆஶ்ரமஃ ஶ்ரம நாஶநஃ
மயா௭பி பக்தய
் ா தஸ்ய ஏவ வாமந ஸ்ய உபபுஜ் யகத ௨௨
ஏநம் ஆஶ்ரமம் ஆயாந்தி ராக்ஷஸா விக்ந காரிணஃ
அத்ர கத புருஷ வ் யாக்ர ஹந்தவ் யா துஷ்ட சாரிணஃ ௨௩
அத்ய கச ்சாமகஹ ராம ஸித்தாஶ்ரமம் அநுத்தமம்
தத் ஆஶ்ரம பதம் தாத தவா௭பி தத் யதா மம ௨௪
இதி உக்தவ
் ா பரம ப்ர ீகதா க்ருஹ்ய ராமம் ஸலக்ஷ
் மணம்
ப்ரவிஶந் ஆஶ்ரம பதம் வ் யகராசத மஹா முநி :
ஶஶீவ கத நீ ஹார: புநர ்வஸு ஸமந்வித : ௨௫
தம் த்ருஷ்ட்வா முநயஃ ஸர ்கவ ஸித்தாஶ்ரம நிவாஸிநஃ
உத்பத்கயாத்பத்ய ஸஹஸா விஶ்வாமித்ரம் அபூஜயந் ௨௬
யதா அர ்ஹம் சக்ரிகர பூஜாம் விஶ்வாமித்ராய தீமகத
தசதவ ராஜ புத்ராப்யாம் அகுர ்வந் அதிதி க்ரியாம் ௨௭
முஹூர ்தம் அத விஶ்ராந்கதௌ ராஜ புத்கரௌ அரிம் தகமௌ
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ப்ராஞ் ஜலீ முநி ஶாரதூலம்
்
ஊசதூ ரகு நந்தகநௌ ௨௮
அத்ய ஏவ தீக்ஷாம் ப்ரவிஶ பத்ரம் கத முநி பும் கவ
ஸித்தாஶ்ரகமாயம் ஸித்தஃ ஸ்யாத் ஸத்யம் அஸ்து வச ஸ்தவ
௨௯
ஏவம் உக்கதா மஹாகதஜா விஶ்வாமித்கரா மஹாமுநிஃ
ப்ரவிகவஶ ததா தீக்ஷாம் நியகதா நியகதந்தர
் ியஃ ௩0
குமாகரௌ அபி தாம் ராத்ரிம் உஷித்வா ஸுஸமாஹிகதௌ
ப்ரபாத காகல ச உத்தாய பூர ்வம் ஸம் தய
் ாம் உபாஸ்ய ச ௩௧
ஸ்ப்ருஷ்கடாதககௌ ஶுசீ ஜப்ய0 ஸமாப்ய நியகமந ச
ஹுத அக்நிகஹாத்ரம் ஆஸீநம் விஶ்வாமித்ரம் அவந்ததாம் ௩௨
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஏககாந த்ரி0ஶ ஸ்ஸர ்கஃ
த்ரி0ஶ ஸ்ஸர்கஃ
அத கதௌ கதஶகாலஜ் கஞௌ ராஜ புத்கரௌ அரிம் தகமௌ
கதகஶ காகல ச வாக்யஜ் கஞா அப்ரூதாம் ககௌஶிகம் வசஃ ௧
பகவந் ஶ்கராதும் இச ்சாகவா யஸ்மிந் காகல நிஶாசகரௌ
ஸம் ரக்ஷண ீகயௌ கதௌ ப்ரஹ்மந் அதிவர ்கதத தத் க்ஷணம் ௨
ஏவம் ப்ருவாகணௌ காகுத்ஸ்கதௌ த்வரமாகணௌ யுயுத்ஸயா
ஸர ்கவ கத முநயஃ ப்ரதாஃ
ீ
ப்ரஶஶம் ஸு: ந்ருபாத்மகஜௌ ௩
அத்ய ப்ரப்ருதி ஷட்ராத்ரம் ரக்ஷதம் ராககவௌ யுவாம்
தீக்ஷாம் ககதா ஹி ஏஷ முநிஃ கமௌநித்வம் ச கமிஷ்யதி ௪
கதௌ து தத்வசநம் ஶ்ருத்வா ராஜ புத்கரௌ யஶஸ்விகநௌ
அநித்கரௌ ஷட் அகஹா ராத்ரம் தகபா வநம் அரக்ஷதாம் ௫
உபாஸாம் சக்ரது: வீகரௌ மத்கதௌ பரம தந்விகநௌ
ரரக்ஷதுர ் முநிவரம் விஶ்வாமித்ரம் அரிம் தகமௌ ௬
அத காகல ககத தஸ்மிந் ஷஷ்கட அஹநி ஸமாககத
கஸௌமித்ரம் அப்ரவீத் ராகமா யத்கதா பவ ஸமாஹிதஃ ௭
ராம ஸ்ய ஏவம் ப்ருவாண ஸ்ய த்வரித ஸ்ய யுயுத்ஸயா
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ப்ரஜஜ் வால தகதா கவதிஃ கஸாபாத்யாய புகராஹிதா ௮
ஸ தர ்ப சமஸ ஸ்ருக்கா ஸ ஸமித் குஸுகமாச ்சயா
விஶ்வாமித்கரண ஸஹிதா கவதி ர ்ஜஜ் வால ஸ ருத்விஜா ௯
மந்தர
் வத் ச யதா ந்யாயம் யஜ் கஞா அகஸௌ ஸம் ப்ரவர ்தகத
ஆகாகஶ ச மஹாந் ஶப்தஃ ப்ராதுர ் ஆஸீத் பயாநகஃ ௧0
ஆவார ்ய ககநம் கமககா யதா ப்ராவ் ருஷி நிர ்கதஃ
ததா மாயாம் விகுர ்வாகணௌ ராக்ஷகஸௌ அப்யதாவதாம் ௧௧
மாரச
ீ ஶ்ச ஸுபாஹு ஶ்ச தகயா: அநுசரா ஸ்ததா
ஆகம் ய பீம ஸம் காஶா ருதிர ஓகாந் அவாஸ்ருஜந் ௧௨
தாம் கதந ருதிர ஔககண கவதிர ் ஜஜ் ஜ்வால மம் டிதா
ஸஹஸா அபித்ருகதா ராம: தாந் அபஶ்யத் தகதா திவி ௧௩
கதௌ ஆபதந்கதௌ ஸஹஸா த்ருஷ்ட்வா ராஜீவ கலாசநஃ
லக்ஷ
் மணம் து அபி ஸம் ப்கரக்ஷ
் ய ராகமா வசநம் அப்ரவீத் ௧௪
பஶ்ய லக்ஷ
் மண துர ்வ் ருத்தாந் ராக்ஷஸாந் பிஶித அஶநாந்
மாநவா௭ஸ்த்ர ஸமாதூதாந் அநிகலந யதா கநாந் ௧௫
மாநவம் பரகமாதாரம் அஸ்த்ரம் பரம பாஸ்வரம்
சிகக்ஷப பரம க்ருத்கதா மார ீச உரஸி ராகவஃ ௧௬
ஸ கதந பரமா௭ஸ்த்கரண மாநகவந ஸமாஹிதஃ
ஸம் பூர ்ணம் கயாஜந ஶதம் க்ஷிப்தஃ ஸாகர ஸம் ப்லகவ ௧௭
விகசதநம் விகூர ்ணந்தம் ஶீகதஷு பல பீடிதம்
நிரஸ்தம் த்ருஶ்ய மாரசம்
ீ
ராகமா லக்ஷ
் மணம் அப்ரவீத் ௧௮
பஶ்ய லக்ஷ
் மண ஶீகதஷும் மாநவம் தர ்ம ஸம் ஹிதம்
கமாஹயித்வா நயதி ஏநம் ந ச ப்ராசணர ் வியுஜ் யத ௧௯
இமாந் அபி வதிஷ்யாமி நிர ்க்ருணாந் துஷ்ட சாரிணஃ
ராக்ஷஸாந் பாப கர ்மஸ்தாந் யஜ் ஞ க்நாந் ருதிர அஶநாந் ௨0
ஸ0க்ருஹ்ய அஸ்த்ரம் தகதா ராகமா திவ் யம் ஆக்கநயம்
அத்புதம்
ஸுபாஹு உரஸி சிகக்ஷப ஸ வித்தஃ ப்ராபதத் புவி ௨௧
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கஶஷாந் வாயவ் யம் ஆதாய நிஜகாந மஹாயஶாஃ
ராகவஃ பரகமாதாகரா முநீ நாம் முதம் ஆவஹந் ௨௨
ஸ ஹத்வா ராக்ஷஸாந் ஸர ்வாந் யஜ் ஞ க்நாந் ரகு நந்தநஃ
ருஷிபிஃ பூஜித: தத்ர யகதந்தக
் ரா விஜகய புரா ௨௩
அத யஜ் கஞ ஸமாப்கத து விஶ்வாமித்கரா மஹாமுநிஃ
நிர ் ஈதிகா திகஶா த்ருஷ்ட்வா காகுத்ஸ்தம் இதம் அப்ரவீத் ௨௪
க்ருதா௭ர ்கதா அஸ்மி மஹாபாகஹா க்ருதம் குரு வச: த்வயா
ஸித்தா௭௭ஶ்ரமம் இதம் ஸத்யம் க்ருதம் ராம மஹாயஶஃ
ஸ ஹி ராமம் ப்ரஶஸ்ய ஏவம் தாப்யாம் ஸம் தய
் ாம் உபாகமத்
௨௫
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
த்ரி0ஶ ஸ்ஸர ்கஃ
ஏக த்ரி0ஶ ஸ்ஸர்கஃ
அத தாம் ரஜநீ ம் தத்ர க்ருதார ்கதௌ ராம லக்ஷ
் மகணௌ
ஊஷது: முதிகதௌ வீகரௌ ப்ரஹ்ருஷ்கட ந அந்தராத்மநா ௧
ப்ரபாதாயாம் து ஶர ்வர ்யாம் க்ருத கபௌர ்வா௭ஹ்ணிக க்ரிகயௌ
விஶ்வாமித்ரம் ருஷீம் ச அந்யாந் ஸஹிகதௌ அபிஜக்மதுஃ ௨
அபிவாத்ய முநி ஶ்கரஷ்டம் ஜ் வலந்தம் இவ பாவகம்
ஊசது: மதுகராதாரம் வாக்யம் மதுர பாஷிகணௌ ௩
இகமௌ ஸ்ம முநி ஶாரதூல
்
கிம் ககரௌ ஸமுபஸ்திகதௌ
ஆஜ் ஞாபய யகதஷ்டம் சவ ஶாஸநம் கரவாவ கிம் ௪
ஏவம் உக்தா தத ஸ்தாப்யாம் ஸர ்வ ஏவ மஹர ்ஷயஃ
விஶ்வாமித்ரம் புரஸ்க்ருத்ய ராமம் வசநம் அப்ருவந் ௫
சமதில ஸ்ய நர ஶ்கரஷ்ட ஜநக ஸ்ய பவிஷ்யதி
யஜ் ஞஃ பரம தரமி
் ஷ்ட ஸ்தத்ர யாஸ்யாமகஹ வயம் ௬
த்வம் சசவ நர ஶாரதூல
்
ஸஹ அஸ்மாபி: கமிஷ்யஸி
அத்புதம் ச தநு ரத்நம் தத்ர த்வம் த்ரஷ்டும் அர ்ஹஸி ௭
தத் ஹி பூர ்வம் நர ஶ்கரஷ்ட தத்தம் ஸதஸி சதவசதஃ

Page 78 of 178

பால காம் ட
அப்ரகமய பலம் ககாரம் மகக பரம பாஸ்வரம் ௮
ந அஸ்ய கதவா ந கந்தர ்வா ந அஸுரா ந ச ராக்ஷஸாஃ
கரதும்
்
ஆகராபணம் ஶக்தா ந கதம் சந மாநுஷாஃ ௯
தநுஷஸ்ய தஸ்ய வீர ்யம் ஹி ஜிஜ் ஞாஸந்கதா மஹீக்ஷிதஃ
ந கஶகுர ் ஆகராபயிதும் ராஜ புத்ரா மஹாபலாஃ ௧0
தத் தநு: நர ஶாரதூல
்
சமதில ஸ்ய மஹாத்மநஃ
தத்ர த்ரக்ஷ
் யஸி காகுத்ஸ்த யஜ் ஞம் ச அத்புத தரஶ
் நம் ௧௧
தத் ஹி யஜ் ஞ பலம் கதந சமதிகலந உத்தமம் தநுஃ
யாசிதம் நர ஶாரதூல
்
ஸுநாபம் ஸர ்வ சதவசதஃ ௧௨
ஆயாகபூதம் ந்ருபகதஃ தஸ்ய கவஶ்மநி ராகவ
அர ்சிதம் விவிசத ர ்கம் சத ரதூசப
்
ஶ்சா௭கரு கம் திபி: ௧௩
ஏவம் உக்தவ
் ா முநிவரஃ ப்ரஸ்தாநம் அககராத் ததா
ஸ ருஷி ஸம் கஃ ஸகாகுத்ஸ்த ஆமந்தர
் ்ய வந கதவதாஃ ௧௪
ஸ்வஸ்தி கவாஸ்து கமிஷ்யாமி ஸித்தஃ ஸித்தா௭௭ஶ்ரமாத்
அஹம்
உத்தகர ஜாஹ்நவீ தீகர ஹிமவந்தம் ஶிகலாச ்சயம் ௧௫
ப்ரதக்ஷிணம் ததஃ க்ருத்வா ஸித்தாஶ்ரமம் அநுத்தமம்
உத்தராம் திஶம் உத்திஶ்ய ப்ரஸ்தாதும் உபசக்ரகம ௧௬
தம் வ் ரஜந்தம் முநிவரம் அந்வகாத் அநுஸாரிணாம்
ஶகடீ ஶத மாத்ரம் து ப்ரயாகண ப்ரஹ்ம வாதிநாம் ௧௭
ம் ருக பக்ஷி கணா ஶ்சசவ ஸித்தாஶ்ரம நிவாஸிநஃ
அநுஜக்முர ் மஹாத்மாநம் விஶ்வாமித்ரம் மஹா முநிம்
நிவர ்தயா மாஸ தத: ஸ பக்ஷி ஸம் காந் ம் ருகாந௭பி ௧௮
கத கத்வா தூரம் அத்வாநம் லம் பமாகந திவாககர
வாஸம் சக்ருர ் முநி கணாஃ கஶாணா கூகல ஸமாஹிதாஃ ௧௯
கத அஸ்தம் ககத திநககர ஸ்நாத்வா ஹுத ஹுதாஶநாஃ
விஶ்வாமித்ரம் புரஸ்க்ருத்ய நிகஷதுர ் அமித ஓஜஸஃ ௨0
ராகமாபி ஸஹ கஸௌமித்ரி: முநீ ம் தாந் அபிபூஜ் ய ச
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அக்ரகதா நிஷஸாதா௭த விஶ்வாமித்ர ஸ்ய தீமதஃ ௨௧
அத ராகமா மஹாகதஜா விஶ்வாமித்ரம் மஹா முநிம்
பப்ரச ்ச முநி ஶாரதூலம்
்
ககௌதூஹல ஸமந்விதஃ ௨௨
பகவந் க: நு அயம் கதஶஃ ஸம் ருத்த வந கஶாபிதஃ
ஶ்கராதும் இச ்சாமி பத்ரம் கத வக்தும் அர ்ஹஸி தத்தவ
் தஃ ௨௩
கசாதிகதா ராம வாக்கயந கதயா மாஸ ஸுவ் ரதஃ
தஸ்ய கதஶ ஸ்ய நிகிலம் ருஷி மத்கய மஹாதபாஃ ௨௪
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
த்ரி0ஶ ஸ்ஸர ்கஃ

ஏக

த்வா த்ரி0ஶ ஸ்ஸர்கஃ
ப்ரஹ்மகயாநிர ் மஹாந் ஆஸீத் குகஶா நாம மஹாதபாஃ
அக்லிஷ்ட வ் ரத தர ்மஜ் ஞ: ஸஜ் ஜந ப்ரதிபூஜக: ௧
ஸ மஹாத்மா குலீநாயாம் யுக்தாயாம் ஸுமஹா பலாந்
சவதர ்ப்யாம் ஜநயா மாஸ சதுரஃ ஸத்ருஶாந் ஸுதாந் ௨
குஶாம் பம் குஶநாபம் ச ஆதூர ்தரஜஸம் வஸும்
தீப்தி யுக்தாந் மகஹா த்ஸாஹாந் க்ஷத்ர தர ்ம சிகீர ்ஷயா ௩
தாந் உவாச குஶஃ புத்ராந் தர ்மிஷ்டாந் ஸத்ய வாதிநஃ
க்ரியதாம் பாலநம் புத்ரா தர ்மம் ப்ராப்ஸ்யத புஷ்கலம் ௪
குஶ ஸ்ய வசநம் ஶ்ருத்வா சத்வாகரா கலாக ஸம் மதாஃ
நிகவஶம் சக்ரிகர ஸர ்கவ புராணாம் ந்ருவரா: ததா ௫
குஶாம் ப ஸ்து மஹாகதஜாஃ ககௌஶாம் பீம் அககராத் புர ீம்
குஶநாப ஸ்து தர ்மாத்மா பரம் சக்கர மகஹாதயம் ௬
ஆதூர ்தரஜகஸா ராம தர ்மாரண்யம் மஹீபதிஃ
சக்கர புர வரம் ராஜா வஸுஶ்சக்கர கிரிவ் ரஜம் ௭
ஏஷா வஸுமதீ ராம வகஸா: தஸ்ய மஹாத்மநஃ
ஏகத சஶல வராஃ பஞ் ச ப்ரகாஶந்கத ஸமந்ததஃ ௮
ஸுமாகதீ நதீ ரம் யா மாகதாந் விஶ்ருதா யகயௌ
பஞ் சாநாம் சஶல முக்யாநாம் மத்கய மாலா இவ கஶாபகத ௯
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ஸ ஏஷா ஹி மாகதீ ராம வகஸா: தஸ்ய மஹாத்மநஃ
பூர ்வா௭பி சரிதா ராம ஸுகக்ஷத்ரா ஸஸ்ய மாலிநீ ௧0
குஶநாப ஸ்து ராஜர ்ஷிஃ கந்யா ஶதம் அநுத்தமம்
ஜநயா மாஸ தரம
் ாத்மா க்ருதாச ்யாம் ரகு நந்தந ௧௧
தா: து கயௌவந ஶாலிந்கயா ரூபவத்யஃ ஸ்வலம் க்ருதாஃ
உத்யாந பூமிம் ஆகம் ய ப்ராவ் ருஷீவ ஶதஹ்ரதாஃ ௧௨
காயந்தக
் யா ந்ருத்யமாநா ஶ்ச வாதயந்தய
் ஶ்ச ராகவ
ஆகமாதம் பரமம் ஜக்மு: வர ஆபரண பூஷிதாஃ ௧௩
அத தா: சாரு ஸர ்வா௭ங் க்கயா ரூகபண அப்ரதிமா புவி
உத்யாந பூமிம் ஆகம் ய தாரா இவ கநா௭ந்தகர ௧௪
தாஃ ஸர ்வகுண ஸம் பந்நா ரூப கயௌவந ஸம் யுதாஃ
த்ருஷ்ட்வா ஸர ்வாத்மககா வாயு: இதம் வசநம் அப்ரவீத் ௧௫
அஹம் வஃ காமகய ஸர ்வா பார ்யா மம பவிஷ்யத
மாநுஷ: த்யஜ் யதாம் பாகவா தீர ்கம் ஆயு: அவாப்ஸ்யத ௧௬
சலம் ஹி கயௌவநம் நித்யம் மாநுகஷஷு விகஶஷத:
அக்ஷய் யம் கயௌவநம் ப்ராப்கதௌ அமர ்ய ஶ்ச பவிஷ்யதஃ ௧௭
தஸ்ய தத் வசநம் ஶ்ருத்வா வாகயா: அக்லிஷ்ட கர ்மணஃ
அபஹாஸ்ய தகதா வாக்யம் கந்யா ஶதம் அதா௭ப்ரவீத் ௧௮
அந்த: சரஸி பூதாநாம் ஸர ்கவஷாம் த்வம் ஸுகராத்தம
ப்ரபாவஜ் ஞா: ச கத ஸர ்வாஃ கிம் அஸ்மாந் அவமந்யகஸ ௧௯
குஶநாப ஸுதாஃ கதவம் ஸர ்வாஃ ஸமஸ்தா ஸுகராத்தம
ஸ்தாநாத் ச ்ச ்யாவயிதும் கதவம் ரக்ஷாம: து தகபா வயம் ௨0
மா பூத் ஸ காகலா துர ்கமதஃ பிதரம் ஸத்ய வாதிநம்
ந அவமந்யஸ்வ ஸ்வதர ்கமண ஸ்வயம் வரம் உபாஸ்மகஹ ௨௧
பிதா ஹி ப்ரபு: அஸ்மாகம் சதவதம் பரமம் ஹி ஸஃ
யஸ்ய கநா தாஸ்யதி பிதா ஸ கநா பர ்தா பவிஷ்யதி ௨௨
தாஸாம் தத் வசநம் ஶ்ருத்வா வாயுஃ பரம ககாபநஃ
ப்ரவிஶ்ய ஸர ்வ காத்ராணி பபஞ் ஜ பகவாந் ப்ரபுஃ ௨௩
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தாஃ கந்யா வாயுநா பக்நா விவிஶு: ந்ருபகத: க்ருஹம்
ப்ராபதந் புவி ஸம் ப்ராம் தா: ஸ லஜ் ஜ ஸ்ஸா௭ஸ்ஸ்ர கலாசநா:
௨௪
ஸ ச தா தயிதா தீநா: கந்யா: பரம கஶாபநா:
த்ருஷ்ட்வா பக்நா ஸ்ததா ராஜா ஸம் ப்ராந்த இதம் அப்ரவீத் ௨௫
கிம் இதம் கத்யதாம் புத்ர ்யஃ ககா தர ்மம் அவமந்யகத
குப்ஜா: ககந க்ருதா ஸ்ஸர ்வா கவஷ்டந்தக
் யா நா௭பிபாஷத
ஏவம் ராஜா விநிஶ்வஶ்ய ஸமாதிம் ஸம் தகத தத: ௨௬
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
த்வா த்ரி 0ஶ ஸ்ஸர ்கஃ
த்ரய ஸ்த்ரிம் ஶ ஸ்ஸர்கஃ
தஸ்ய தத்வசநம் ஶ்ருத்வா குஶநாப ஸ்ய தீமதஃ
ஶிகராபி : சரகணௌ ஸ்ப்ருஷ்ட்வா கந்யா ஶதம் அபாஷத ௧
வாயுஃ ஸர ்வா௭௭த்மககா ராஜந் ப்ரதர ்ஷயிதும் இச ்சதி
அஶுபம் மார ்கம் ஆஸ்தாய ந தர ்மம் ப்ரத்யகவக்ஷகத ௨
பித்ருமத்யஃ ஸ்ம பத்ரம் கத ஸ்வச ்சந்கத ந வயம் ஸ்திதாஃ
பிதரம் கநா வ் ருண ீஷ்வ த்வம் யதி கநா தாஸ்யகத தவ ௩
கதந பாப அநுபந்கதந வசநம் ந ப்ரதீச ்சதா
ஏவம் ப்ருவந்தய
் ஃ ஸர ்வாஃ ஸ்ம வாயுநா நிஹதா ப்ருஶம் ௪
தாஸாம் த த்வசநம் ஶ்ருத்வா ராஜா பரம தார ்மிகஃ
ப்ரத்யுவாச மஹாகதஜாஃ கந்யா ஶதம் அநுத்தமம் ௫
க்ஷாந்தம் க்ஷமாவதாம் புத்ர ்யஃ கர ்தவ் யம் ஸுமஹத் க்ருதம்
ஐகமத்யம் உபாகம் ய குலம் ச அகவக்ஷிதம் மம ௬
அலம் காகரா ஹி நாரணாம்
ீ
க்ஷமா து புருஷ ஸ்ய வா
துஷ்கரம் தத் ச வஃ க்ஷாந்தம் த்ரிதகஶஷு விகஶஷதஃ ௭
யாத்ருஶீ: வஃ க்ஷமா புத்ர ்யஃ ஸர ்வாஸாம் அவிகஶஷதஃ
க்ஷமா தாநம் க்ஷமா யஜ் ஞஃ க்ஷமா ஸத்யம் ச புத்ரிகாஃ ௮
க்ஷமா யஶஃ க்ஷமா தர ்மஃ க்ஷமாயாம் விஷ்டிதம் ஜகத்
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விஸ்ருஜ் ய கந்யாஃ காகுத்ஸ்த ராஜா த்ரிதஶ விக்ரமஃ ௯
மந்தர
் ஜ் கஞா மந்தர
் யா மாஸ ப்ரதாநம் ஸஹ மந்தர
் ிபிஃ
கதகஶ காகல ச கர ்தவ் யம் ஸத்ருகஶ ப்ரதிபாதநம் ௧0
ஏதஸ்மி ந்கநவ காகல து சூள ீ நாம மஹா முநிஃ
ஊர ்த்வகரதாஃ ஶுபாசாகரா ப்ராஹ்மம் தப உபாகமத் ௧௧
தப்யந்தம் தம் ருஷிம் தத்ர கந்தர ்வீ பர ்யுபாஸகத
கஸாமதா நாம பத்ரம் கத ஊர ்மிளா தநயா ததா ௧௨
ஸா ச தம் ப்ரணதா பூத்வா ஶுஶ்ரூஷண பராயணா
உவாஸ காகல தர ்மிஷ்டா தஸ்யாஸ் துஷ்கடா அபவத் குருஃ
௧௩
ஸ ச தாம் கால கயாககந ப்கராவாச ரகு நந்தந
பரிதுஷ்கடாஸ்மி பத்ரம் கத கிம் ககராமி தவ ப்ரியம் ௧௪
பரிதுஷ்டம் முநிம் ஜ் ஞாத்வா கந்தர ்வீ மதுர ஸ்வரா
உவாச பரம ப்ரதா
ீ
வாக்யஜ் ஞா வாக்ய ககாவிதம் ௧௫
லக்ஷ
் ம் யா ஸமுதிகதா ப்ராஹ்ம் யா ப்ரஹ்மபூகதா மஹாதபாஃ
ப்ராஹ்கமண தபஸா யுக்தம் புத்ரம் இச ்சாமி தாரமி
் கம் ௧௬
அபதி ஶ்ச அஸ்மி பத்ரம் கத பார ்யா ச அஸ்மி ந கஸ்யசித்
ப்ராஹ்கமண உபகதாயா: ச தாதும் அர ்ஹஸி கம ஸுதம் ௧௭
தஸ்யாஃ ப்ரஸந்கநா ப்ரஹ்மர ்ஷி: தகதௌ புத்ரம் அநுத்தமம்
ப்ரஹ்ம தத்த இதி க்யாதம் மாநஸம் சூளிநஃ ஸுதம் ௧௮
ஸ ராஜா ப்ரஹ்மதத்த ஸ்து புர ீம் அத்யவஸத் ததா
காம் பில் யாம் பரயா லக்ஷ
் ம் யா கதவ ராகஜா யதா திவம் ௧௯
ஸ புத்திம் க்ருதவாந் ராஜா குஶநாபஃ ஸுதார ்மிகஃ
ப்ரஹ்மதத்தாய காகுத்ஸ்த தாதும் கந்யா ஶதம் ததா ௨0
தம் ஆஹூய மஹாகதஜா ப்ரஹ்மதத்தம் மஹீபதிஃ
தகதௌ கந்யா ஶதம் ராஜா ஸுப்ர ீகத ந அந்தராத்மநா ௨௧
யதா க்ரமம் ததஃ பாணிம் ஜக்ராஹ ரகு நந்தந
ப்ரஹ்மதத்கதா மஹீபால ஸ்தாஸாம் கதவபதி: யதா ௨௨
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ஸ்ப்ருஷ்ட மாத்கர ததஃ பாகணௌ விகுப்ஜா விகத ஜ் வராஃ
யுக்தாஃ பரமயா லக்ஷ
் ம் யா பபுஃ கந்யா ஶதம் ததா ௨௩
ஸ த்ருஷ்ட்வா வாயுநா முக்தாஃ குஶநாகபா மஹீபதிஃ
பபூவ பரம ப்ர ீகதா ஹர ்ஷம் கலகப புநஃ புநஃ ௨௪
க்ருகதாத்வாஹம் து ராஜாநம் ப்ரஹ்மதத்தம் மஹீபதிஃ
ஸ தாரம் ப்கரஷயா மாஸ கஸாபாத்யாய கணம் ததா ௨௫
கஸாமதா௭பி ஸுஸம் ஹ்ருஷ்டா புத்ர ஸ்ய ஸத்ருஶீம் க்ரியாம்
யதா ந்யாயம் ச கந்தர ்வீ ஸ்நுஷா: தாஃ ப்ரத்யநந்தத
ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ச தா: கந்யா: குஶநாபம் ப்ரஶஸ்ய ச
௨௬
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
த்ரய ஸ்த்ரிம் ஶ ஸ்ஸர ்கஃ
சது ஸ்த்ரிம் ஶ ஸ்ஸர்கஃ
க்ருத உத்வாகஹ ககத தஸ்மிந் ப்ரஹ்மதத்கத ச ராகவ
அபுத்ரஃ புத்ர லாபாய கபௌத்ர ீம் இஷ்டிம் அகல் பயத் ௧
இஷ்ட்யாம் து வர ்தமாநாயாம் குஶநாபம் மஹீபதிம்
உவாச பரம ப்ரதஃ
ீ
குகஶா ப்ரஹ்ம ஸுத ஸ்ததா ௨
புத்ர : கத ஸத்ருஶஃ புத்ர பவிஷ்யதி ஸுதார ்மிகஃ
காதிம் ப்ராப்ஸ்யஸி கதந த்வம் கீர ்திம் கலாகக ச ஶாஶ்வதீம் ௩
ஏவம் உக்தவ
் ா குகஶா ராம குஶநாபம் மஹீபதிம்
ஜகாம ஆகாஶம் ஆவிஶ்ய ப்ரஹ்ம கலாகம் ஸநாதநம் ௪
கஸ்யசித் து அத கால ஸ்ய குஶநாப ஸ்ய தீமதஃ
ஜஜ் கஞ பரம தர ்மிஷ்கடா காதி: இதி ஏவ நாமதஃ ௫
ஸ பிதா மம காகுத்ஸ்த காதிஃ பரம தார ்மிகஃ
குஶ வம் ஶ ப்ரஸூகதாஸ்மி ககௌஶிககா ரகு நந்தந ௬
பூர ்வஜா பகிநீ சா௭பி மம ராகவ ஸுவ் ரதா
நாம் நா ஸத்யவதீ நாம ருசீகக ப்ரதிபாதிதா ௭
ஸ ஶர ீரா கதா ஸ்வர ்கம் பர ்தாரம் அநுவர ்திநீ
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ககௌஶிகீ பரகமாதாரா ஸா ப்ரவ் ருத்தா ச மஹா நதீ ௮
திவ் யா புண்ய உதகா ரம் யா ஹிமவந்தம் உபாஶ்ரிதா
கலாக ஸ்ய ஹித காமா௭ர ்தம் ப்ரவ் ருத்தா பகிநீ மம ௯
தகதாஹம் ஹிமவ த்பார ்ஶ்கவ வஸாமி நியதஃ ஸுகம்
பகிந்யாஃ ஸ்கநஹ ஸம் யுக்தஃ ககௌஶிக்யா ரகு நந்தந ௧0
ஸா து ஸத்யவதீ புண்யா ஸத்கய தர ்கம ப்ரதிஷ்டிதா
பதிவ் ரதா மஹா பாகா ககௌஶிகீ ஸரிதாம் வரா ௧௧
அஹம் ஹி நியமாத் ராம ஹித்வா தாம் ஸமுபாகதஃ
ஸித்தாஶ்ரமம் அநுப்ராப்ய ஸித்கதாஸ்மி தவ கதஜஸா ௧௨
ஏஷா ராம மம உத்பத்திஃ ஸ்வஸ்ய வம் ஶ ஸ்ய கீர ்திதா
கதஶ ஸ்ய ச மஹா பாகஹா யந் மாம் த்வம் பரிப்ருச ்சஸி ௧௩
ககதா அர ்த ராத்ரஃ காகுத்ஸ்த கதாஃ கதயகதா மம
நித்ராம் அப்கயஹி பத்ரம் கத மா பூத் விக்கநாஅத்வநி இஹ நஃ
௧௪
நிஷ்பந்தா: தரவஃ ஸர ்கவ நிலீநா ம் ருக பக்ஷிணஃ
சநகஶந தமஸா வ் யாப்தா திஶ ஶ்ச ரகு நந்தந ௧௫
ஶசந: வியுஜ் யகத ஸம் தய
் ா நகபா கநத்சர: இவ ஆவ் ருதம்
நக்ஷத்ர தாரா கஹநம் ஜ் கயாதிரபி
் : அவபாஸகத ௧௬
உத்திஷ்டதி ச ஶீதாம் ஶுஃ ஶஶீ கலாக தகமா நுதஃ
ஹ்லாதயந் ப்ராணிநாம் கலாகக மநாம் ஸி ப்ரபயா விகபா ௧௭
சநஶாநி ஸர ்வ பூதாநி ப்ரசரந்தி தத ஸ்ததஃ
யக்ஷ ராக்ஷஸ ஸம் கா ஶ்ச கரௌத்ரா ஶ்ச பிஶித அஶநாஃ ௧௮
ஏவம் உக்தவ
் ா மஹாகதஜா விரராம மஹா முநிஃ
ஸாது ஸாத்விதி தம் ஸர ்கவ முநகயா: ஹி அப்ய பூஜயந் ௧௯
குஶிகாநாம் அயம் வம் கஶா மஹாந் தர ்மபர ஸ்ததா
ப்ரஹ்கமாபமா மஹாத்மாந: குஶ வம் ஶ்யா நகராத்தமா: ௨0
விகஶகஷண பவாந் ஏவ விஶ்வாமித்கரா மஹா யஶா:
ககௌஶிகீ ஸரிதாம் ஶ்கரஷ்டா குகலா த்கயாதகர ீ தவ ௨௧
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இதி சத: முநி ஶாரதூசல:
்
ப்ரஶஸ்த: குஶிகா௭௭த்மஜ:
நித்ராம் உபாகமத் ஶ்ரீமாந் அஸ்தம் கத இவ அம் ஶுமாந் ௨௨
ராகமாபி ஸஹ கஸௌமித்ரிஃ கிம் சித் ஆகத விஸ்மயஃ
ப்ரஶஸ்ய முநி ஶாரதூலம்
்
நித்ராம் ஸமுப கஸவகத ௨௩
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஸ்த்ரிம் ஶ ஸ்ஸர ்கஃ

சது

பம் ச த்ரிம் ஶ ஸ்ஸர்கஃ
உபாஸ்ய ராத்ரி கஶஷம் து கஶாணா கூகல மஹர ்ஷிபிஃ
நிஶாயாம் ஸுப்ரபாதாயாம் விஶ்வாமித்கராப்யபாஷத ௧
ஸுப்ரபாதா நிஶா ராம பூர ்வா ஸம் தய
் ா ப்ரவர ்தகத
உத்திஷ்ட உத்திஷ்ட பத்ரம் கத கமநாய அபிகராசய ௨
தத் ஶ்ருத்வா வசநம் தஸ்ய க்ருத்வா கபௌர ்வாஹ்ணிகீம்
க்ரியாம்
கமநம் கராசயா மாஸ வாக்யம் ச இதம் உவாச ஹ ௩
அயம் கஶாணஃ ஶுப ஜகலா காதஃ புலிந மண்டிதஃ
கதகரண பதா ப்ரஹ்மந் ஸம் தரிஷ்யாமகஹ வயம் ௪
ஏவம் உக்த ஸ்து ராகமண விஶ்வாமித்கரா அப்ரவீத் இதம்
ஏஷ பந்தா மயா உத்திஷ்கடா கயந யாந்தி மஹர ்ஷயஃ ௫
ஏவம் உக்தவ
் ா மஹர ்ஷகயா விஶ்வாமித்கரண தீமதா
பஶ்யம் த: கத ப்ரயாதா சவ வநாநி விவிதாநி ச ௬
கத கத்வா தூரம் அத்வாநம் ககத அர ்த திவகஸ ததா
ஜாஹ்நவீம் ஸரிதாம் ஶ்கரஷ்டாம் தத்ருஶு: முநி கஸவிதாம் ௭
தாம் த்ருஷ்ட்வா புண்ய ஸலிலாம் ஹம் ஸ ஸாரஸ கஸவிதாம்
பபூவு: முதிதாஃ ஸர ்கவ முநயஃ ஸஹ ராகவாஃ ௮
தஸ்யா: தீகர தத: சக்ரு: கத ஆவாஸ பரிக்ரஹம்
ததஃ ஸ்நாத்வா யதா ந்யாயம் ஸம் தர ்ப்ய பித்ரு கதவதாஃ ௯
ஹுத்வா சசவ அக்நிகஹாத்ராணி ப்ராஶ்யச அம் ருதவத்
ஹவிஃ
விவிஶு: ஜாஹ்நவீ தீகர ஶுகசௌ முதித மாநஸாஃ ௧0
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விஶ்வாமித்ரம் மஹாத்மாநம் பரிவார ்ய ஸமந்ததஃ
ஸம் ப்ரஹ்ருஷ்ட மநா ராகமா விஶ்வாமித்ரம் அத அப்ரவீத் ௧௧
பகவந் ஶ்கராதும் இச ்சாமி கங் காம் த்ரி பதகாம் நதீம்
த்சரகலாக்யம் கதம் ஆக்ரம் ய கதா நத நதீ பதிம் ௧௨
கசாதிகதா ராம வாக்கயந விஶ்வாமித்கரா மஹா முநிஃ
வ் ருத்திம் ஜந்ம ச கங் காயா வக்தும் ஏவ உபசக்ரகம ௧௩
சஶகலந்தக
் ரா ஹிமவாந் நாம தாதூநாம் ஆககரா மஹாந்
தஸ்ய கந்யா த்வயம் ராம ரூகபண அப்ரதிமம் புவி ௧௪
யா கமரு துஹிதா ராம தகயா: மாதா ஸுமத்யமா
நாம் நா மகநாரமா நாம பத்நீ ஹிமவதஃ ப்ரியா ௧௫
தஸ்யாம் கங் க இயம் அபவந் ஜ் கயஷ்டா ஹிமவதஃ ஸுதா
உமா நாம த்விதீயா அபூத் கந்யா தஸ்ய ஏவ ராகவ ௧௬
அத ஜ் கயஷ்டாம் ஸுராஃ ஸர ்கவ கதவதா௭ர ்த சிகீர ்ஷயா
சஶகலந்தர
் ம் வரயாமாஸு: கங் காம் த்ரி பதகாம் நதீம் ௧௭
தகதௌ தர ்கமண ஹிமவாந் தநயாம் கலாக பாவநீ ம்
ஸ்வச ்சந்த பதகாம் கங் காம் த்சரகலாக்ய ஹித காம் யயா ௧௮
ப்ரதிக்ருஹ்ய தகதா கதவா: த்ரிகலாக ஹித காரிணஃ
கங் காம் ஆதாய கத அகச ்சந் க்ருதார ்கதந அந்தராத்மநா ௧௯
யா ச அந்யா சஶல துஹிதா கந்யா ஆஸீத் ரகு நந்தந
உக்ரம் ஸா வ் ரதம் ஆஸ்தாய தப: கதகப தகபாதநா ௨0
உக்கரண தபஸா யுக்தாம் தகதௌ சஶலவரஃ ஸுதாம்
ருத்ராய அப்ரதிரூபாய உமாம் கலாக நமஸ்க்ருதாம் ௨௧
ஏகத கத சஶல ராஜ ஸ்ய ஸுகத கலாக நமஸ்க்ருகத
கங் கா ச ஸரிதாம் ஶ்கரஷ்டா உமா கதவீ ச ராகவ ௨௨
ஏதத் கத ஸர ்வம் ஆக்யாதம் யதா த்ரி பதகா நதீ
கம் கதா ப்ரதமம் தாத கதிம் கதிமதாம் வர ௨௩
ஸ ஏஷா ஸுர நதீ ரம் யா சஶகலந்தர
் ஸ்ய ஸுதா ததா
ஸுர கலாகம் ஸமாரூடா விபாபா ஜல வாஹிநீ ௨௪
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இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
பம் ச த்ரிம் ஶ ஸ்ஸர ்கஃ
ஷட் த்ரிம் ஶ ஸ்ஸர்கஃ
உக்த வாக்கய முகநௌ தஸ்மிந் உகபௌ ராகவ லக்ஷ
் மகணௌ
ப்ரதிநந்தய
் கதாம் வீகரௌ ஊசது: முநி பும் கவம் ௧
தர ்ம யுக்தம் இதம் ப்ரஹ்மந் கதிதம் பரமம் த்வயா
துஹிதுஃ சஶல ராஜ ஸ்ய ஜ் கயஷ்டாய வக்தும் அர ்ஹஸி ௨
விஸ்தரம் விஸ்தரஜ் கஞா அஸி திவ் ய மாநுஷ ஸம் பவம்
த்ர ீந் பகதா கஹதுநா ககந ப்லாவகய ல் கலாக பாவநீ ௩
கதம் கங் காம் த்ரி பதகா விஶ்ருதா ஸரித் உத்தமா
த்ரிஷு கலாககஷு தர ்மஜ் ஞ கர ்மபிஃ சகஃ ஸமந்விதா ௪
ததா ப்ருவதி காகுத்ஸ்கத விஶ்வாமித்ர: தகபா தநஃ
நிகிகலந கதாம் ஸர ்வாம் ருஷி மத்கய ந்யகவதயத் ௫
புரா ராம க்ருத உத்வாஹஃ நீ ல கண்கடா மஹா தபாஃ
த்ருஷ்ட்வா ச ஸ்ப்ருஹயா கதவீம் சமதுநா ய உபசக்ரகம ௬
ஶிதி கண்டஸ்ய கதவ ஸ்ய திவ் யம் வர ்ஷ ஶதம் கதம்
ந சா௭பி தநகயா ராம தஸ்யாம் ஆஸீத் பரம் தப ௭
தகதா கதவாஃ ஸமுத்விக்நாஃ பிதாமஹ புகராகமாஃ
யத் இஹ உத்பத்யகத பூதம் க: தத் ப்ரதிஸஹிஷ்யகத ௮
அபிகம் ய ஸுராஃ ஸர ்கவ ப்ரணிபத்ய இதம் அப்ருவந்
கதவகதவ மஹாகதவ கலாகஸ்யா௭ஸ்ய ஹிகத ரத ௯
ஸுராணாம் ப்ரணிபாகதந ப்ரஸாதம் கரதும்
்
அர ்ஹஸி
ந கலாகா தாரயிஷ்யந்தி தவ கதஜஃ ஸுகராத்தம ௧0
ப்ராஹ்கமண தபஸா யுக்கதா கதவ் யா ஸஹ தப ஶ்சர
த்சரகலாக்ய ஹித காமா௭ர ்தம் கதஜ: கதஜஸி தாரய
ரக்ஷ ஸர ்வாந் இமா ந்கலாகாந் ந அகலாகம் கரதும்
்
அர ்ஹஸி ௧௧
கதவதாநாம் வசஃ ஶ்ருத்வா ஸர ்வ கலாக மகஹஶ்வரஃ
பாடம் இதி அப்ரவீத் ஸர ்வாந் புநஶ்ச இதம் உவாச ஹ ௧௨
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தாரயிஷ்யாமி அஹம் கதஜ: கதஜஸி ஏவ ஸஹ உமயா
த்ரிதஶாஃ ப்ருதிவீ சசவ நிர ்வாணம் அதிகச ்சது ௧௩
யத் இதம் க்ஷுபிதம் ஸ்தாநாத் மம கதகஜா ஹி அநுத்தமம்
தாரயிஷ்யதி க: தத் கம ப்ருவந்து ஸுர ஸத்தமாஃ ௧௪
ஏவம் உக்தா: தகதா கதவாஃ ப்ரத்யூசு: வ் ருஷப த்வஜம்
யத் கதஜஃ க்ஷுபிதம் ஹி ஏதத் தத் தரா தாரயிஷ்யதி ௧௫
ஏவம் உக்தஃ ஸுரபதிஃ ப்ரமுகமாச மஹீ தகல
கதஜஸா ப்ருதிவீ கயந வ் யாப்தா ஸ கிரி காநநா ௧௬
தகதா கதவாஃ புந: இதம் ஊசு ஶ்ச அத ஹுதாஶநம்
ப்ரவிஶ த்வம் மஹாகதகஜா கரௌத்ரம் வாயு ஸமந்விதஃ ௧௭
தத் அக்நிநா புந: வ் யாப்தம் ஸம் ஜாதஃ ஶ்கவத பர ்வதஃ
திவ் யம் ஶரவணம் சசவ பாவக ஆதித்ய ஸந்நிபம் ௧௮
யத்ர ஜாகதா மஹாகதஜாஃ கார ்திகககயா அக்நிஸம் பவஃ
அகதா மாம் ச ஶிவம் சசவ கதவாஃ ஸர ்ஷி கணா: ததா ௧௯
பூஜயா மாஸு: அத்யர ்தம் ஸுப்ரத
ீ மநஸ: ததஃ
அத சஶல ஸுதா ராம த்ரிதஶாந் இதம் அப்ரவீத் ௨0
ஸமந்யு: அஶபத் ஸர ்வாந் க்கராத ஸம் ரக்த கலாசநா
யஸ்மாந் நிவாரிதா சசவ ஸம் கதா புத்ர காம் யயா ௨௧
அபத்யம் ஸ்கவஷு தாகரஷு தஸ்மாந் ந உத்பாதயிஷ்யத
அத்ய ப்ரப்ருதி யுஷ்மாகம் அப்ரஜாஃ ஸந்து பத்நயஃ ௨௨
ஏவம் உக்தவ
் ா ஸுராந் ஸர ்வாந் ஶஶாப ப்ருதிவீம் அபி
அவகந ந ஏக ரூபா த்வம் பஹு பார ்யா பவிஷ்யஸி ௨௩
ந ச புத்ர க்ருதாம் ப்ர ீதிம் மத் க்கராத கலுஷீ க்ருதா
ப்ராப்ஸ்யஸி த்வம் ஸுதுர ்கமகத மம புத்ரம் அநிச ்சதீ ௨௪
தாந் ஸர ்வாந் வ் ரளிதாந்
ீ
த்ருஷ்ட்வா ஸுராந் ஸுர பதி: ததா
கமநா ய உபசக்ராம திஶம் வருண பாலிதாம் ௨௫
ஸ கத்வா தப ஆதிஷ்டத் பார ்ஶ்கவ தஸ்ய உத்தகர கிகரஃ
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ஹிமவத் ப்ரபகவ ஶ்ருங் கக ஸஹ கதவ் யா ஸஹ மகஹஶ்வரஃ
௨௬
ஏஷ கத விஸ்தகரா ராம சஶல புத்ர ்யா நிகவதிதஃ
கங் காயாஃ ப்ரபவம் சசவ ஶ்ருணு கம ஸஹ லக்ஷ
் மண: ௨௭
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
த்ரிம் ஶ ஸ்ஸர ்கஃ

ஷட்

ஸப் த த்ரிம் ஶ ஸ்ஸர்கஃ
தப்யமாகந தகபா கதகவ கதவாஃ ஸர ்ஷிகணாஃ புரா
கஸநாபதிம் அபீப்ஸந்தஃ பிதாமஹம் உபாகமந் ௧
தகதா அப்ருவந் ஸுராஃ ஸர ்கவ பகவந்தம் பிதாமஹம்
ப்ரணிபத்ய ஸுரா: ஸர ்கவ ஸ இந்தர
் ாஃ ஸ அக்நிபுகராகமாஃ ௨
கயந கஸநாபதி: கதவ தத்கதா பகவதா புரா
ஸ தபஃ பரம் ஆஸ்தாய தப்யகத ஸ்ம ஸஹ உமயா ௩
யத் அத்ர அநந்தரம் கார ்யம் கலாகாநாம் ஹித காம் யயா
ஸம் விதத்ஸ்வ விதாநஜ் ஞ த்வம் ஹி நஃ பரமா கதிஃ ௪
கதவதாநாம் வசஃ ஶ்ருத்வா ஸர ்வ கலாக பிதாமஹஃ
ஸாந்தவ
் யந் மதுசர: வாக்சய: த்ரிதஶாந் இதம் அப்ரவீத் ௫
சஶல புத்ர ்யா யத் உக்தம் தந் ந ப்ரஜாஸ்யத பத்நிஷு
தஸ்யா வசநம் அக்லிஷ்டம் ஸத்யம் ஏவ ந ஸம் ஶயஃ ௬
இயம் ஆகாஶகா கங் கா யஸ்யாம் புத்ரம் ஹுதா௭ஶநஃ
ஜநயிஷ்யதி கதவாநாம் கஸநாபதிம் அரிம் தமம் ௭
ஜ் கயஷ்டா சஶகலந்தர
் துஹிதா மாநயிஷ்யதி தம் ஸுதம்
உமாயா: தத் பஹுமதம் பவிஷ்யதி ந ஸம் ஶயஃ ௮
தத் ஶ்ருத்வா வசநம் தஸ்ய க்ருதார ்தா ரகு நந்தந
ப்ரணிபத்ய ஸுராஃ ஸர ்கவ பிதாமஹம் அபூஜயந் ௯
கத கத்வா பர ்வதம் ராம சகலாஸம் தாது மண்டிதம்
அக்நிம் நிகயாஜயா மாஸுஃ புத்ரார ்தம் ஸர ்வ கதவதாஃ ௧0
கதவ கார ்யம் இதம் கதவ ஸமாதத்ஸ்வ ஹுதாஶந
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சஶலபுத்ர ்யாம் மஹாகதகஜா கங் காயாம் கதஜ உத்ஸ்ருஜ ௧௧
கதவதாநாம் ப்ரதிஜ் ஞாய கங் காம் அப்கயத்ய பாவகஃ
கர ்பம் தாரய சவ கதவி கதவதாநாம் இதம் ப்ரியம் ௧௨
தஸ்ய த த்வசநம் ஶ்ருத்வா திவ் யம் ரூபம் அதாரயத்
ஸ தஸ்யா மஹிமாம் த்ருஷ்ட்வா ஸமந்தாத் அவகீர ்யத ௧௩
ஸமந்தத: ததா கதவீம் அப்யஷிஞ் சத பாவகஃ
ஸர ்வ ஸ்கராதாம் ஸி பூர ்ணாநி கங் காயா ரகு நந்தந ௧௪
தம் உவாச தகதா கங் கா ஸர ்வ கதவ புகராஹிதம்
அஶக்தா தாரகண கதவ தவ கதஜஃ ஸமுத்ததம்
தஹ்யமாநா அக்நிநா கதந ஸம் ப்ரவ் யதித கசதநா ௧௫
அத அப்ரவீத் இதம் கங் காம் ஸர ்வ கதவ ஹுதா௭ஶநஃ
இஹ சஹமவகத பாகத கர ்கபாயம் ஸந்நிகவஶ்யதாம் ௧௬
ஶ்ருத்வா து அக்நி வகசா கங் கா தம் கர ்பம் அதி பாஸ்வரம்
உத்ஸஸர ்ஜ மஹாகதஜ: ஸ்கராகதாப்கயா ஹி ததா௭நக ௧௭
யத் அஸ்யா நிர ்கதம் தஸ்மாத் தப்த ஜாம் பூநத ப்ரபம்
காஞ் சநம் தரண ீம் ப்ராப்தம் ஹிரண்யம் அமலம் ஶுபம் ௧௮
தாம் ரம் கார ்ஷ்ணாயஸம் சசவ சதக்ஷ
் ண்யாத் ஏவ அபிஜாயத
மலம் தஸ்யா பவத் தத்ர த்ரபு ஸீஸகம் ஏவ ச ௧௯
தத் ஏதத் தரண ீம் ப்ராப்ய நாநா தாது: அவர ்தத
நிக்ஷிப்த மாத்கர கர ்கப து கதகஜாபி: அபிர0ஜிதம் ௨0
ஸர ்வம் பர ்வத ஸந்நத்தம் கஸௌவர ்ணம் அபவத் வநம்
ஜாத ரூபம் இதி க்யாதம் ததா ப்ரப்ருதி ராகவ ௨௧
ஸுவர ்ணம் புருஷ வ் யாக்ர ஹுதா௭ஶந ஸம ப்ரபம்
த்ருண வ் ருக்ஷ லதா குல் மம் ஸர ்வம் பவதி காம் சநம் ௨௨
தம் குமாரம் தகதா ஜாதம் ஸ இந்தர
் ாஃ ஸஹ மருத்கணாஃ
க்ஷீர ஸம் பாவந அர ்தாய க்ருத்திகாஃ ஸமகயாஜயந் ௨௩
தாஃ க்ஷீரம் ஜாத மாத்ரஸ்ய க்ருத்வா ஸமயம் உத்தமம்
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ததுஃ புத்கரா அயம் அஸ்மாகம் ஸர ்வாஸாம் இதி நிஶ்சிதாஃ
௨௪
தத ஸ்து கதவதாஃ ஸர ்வாஃ காரதி
் ககய இதி ப்ருவந்
புத்ர: த்சரகலாக்ய விக்யாகதா பவிஷ்யதி ந ஸம் ஶயஃ ௨௫
கதஷாம் தத் வசநம் ஶ்ருத்வா ஸ்கந்நம் கர ்ப பரிஸ்ரகவ
ஸ்நாபயந் பரயா லக்ஷ
் ம் யா தீப்யமாநம் இவா௭நலம் ௨௬
ஸ்கந்த இத்ய௭ப்ருவந் கதவாஃ ஸ்கந்நம் கர ்ப பரிஸ்ரவாத்
கார ்திககயம் மஹாபாகம் காகுத்ஸ்த ஜ் வலகநாபமம் ௨௭
ப்ராதுர ்பூதம் ததஃ க்ஷீரம் க்ருத்திகாநாம் அநுத்தமம்
ஷண்ணாம் ஷடா௭௭நகநா பூத்வா ஜக்ராஹ ஸ்தநஜம் பயஃ
௨௮
க்ருஹீத்வா க்ஷீரம் ஏக அஹ்நா ஸுகுமார வபு: ததா
அஜயத் ஸ்கவந வீர ்கயண சதத்ய சஸந்ய கணாந் விபுஃ ௨௯
ஸுர கஸநா கண பதிம் தத: தம் அமல த்யுதிம்
அப்யஷிஞ் சந் ஸுர கணாஃ ஸகமத்யா௭க்நிபுகராகமாஃ ௩0
ஏஷ கத ராம கங் காயா விஸ்தகரா அபிஹிகதா மயா
குமார ஸம் பவ: ச ஏவ தந்யஃ புண்ய ஸ்தசதவ ச ௩௧
பக்த ஶ்ச ய: கார ்திகககய காகுஸ்த புவி மாநவ:
ஆயுஷ்மாந் புத்ர கபௌத்சர ஶ்ச ஸ்கம் த ஸாகலாக்யதாம்
வ் ரகஜத் ௩௨
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஸப்த த்ரிம் ஶ ஸ்ஸர ்கஃ
அஷ்ட த்ரிம் ஶ ஸ்ஸர்கஃ
தாம் கதாம் ககௌஶிககா ராகம நிகவத்ய மதுரா௭க்ஷரம்
புந: ஏவ அபரம் வாக்யம் காகுத்ஸ்தம் இதம் அப்ரவீத் ௧
அகயாத்யா௭திபதிஃ ஶூரஃ பூர ்வம் ஆஸீத் நரா௭திபஃ
ஸககரா நாம தர ்மாத்மா ப்ரஜா காமஃ ஸ ச அப்ரஜஃ ௨
சவதர ்ப துஹிதா ராம ககஶிநீ நாம நாமதஃ
ஜ் கயஷ்டா ஸகர பத்நீ ஸா தர ்மிஷ்டா ஸத்ய வாதிநீ ௩
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அரிஷ்டகநமி துஹிதா ரூகபண அப்ரதிமா புவி
த்விதீயா ஸகர ஸ்ய ஆஸீத் பத்நீ ஸுமதி ஸம் ஜ்ஞிகா ௪
தாப்யாம் ஸஹ ததா ராஜா பத்நீப்யாம் தப்தவாந் தபஃ
ஹிமவந்தம் ஸமாஸாத்ய ப்ருகு ப்ரஸ்ரவகண கிகரௌ ௫
அத வர ்ஷ ஶகத பூர ்கண தபஸா ஆராதிகதா முநிஃ
ஸகராய வரம் ப்ராதாத் ப்ருகுஃ ஸத்யவதாம் வரஃ ௬
அபத்ய லாபஃ ஸுமஹாந் பவிஷ்யதி தவா௭நக
கீர ்திம் ச அப்ரதிமாம் கலாகக ப்ராப்ஸ்யகஸ புருஷர ்ஷப ௭
ஏகா ஜநயிதா தாத புத்ரம் வம் ஶகரம் தவ
ஷஷ்டி ; புத்ர ஸஹஸ்ராணி அபரா ஜநயிஷ்யதி ௮
பாஷமாணம் மஹாத்மாநம் ராஜ பத்நக
் யௌ ப்ரஸாத்ய தம்
ஊசதுஃ பரம ப்ர ீகத க்ருத அஞ் ஜலி புகட ததா ௯
ஏகஃ கஸ்யாஃ ஸுகதா ப்ரஹ்மந் கா பஹூந் ஜநயிஷ்யதி
ஶ்கராதும் இச ்சாவகஹ ப்ரஹ்மந் ஸத்யம் அஸ்து வச: தவ ௧0
தகயா: தத் வசநம் ஶ்ருத்வா ப்ருகுஃ பரம தார ்மிகஃ
உவாச பரமாம் வாண ீம் ஸ்வச ்சந்கதா அத்ர விதீயதாம் ௧௧
ஏககா வம் ஶககரா வ அஸ்து பஹகவா வா மஹா பலாஃ
கீர ்திமந்கதா மகஹாத்ஸாஹாஃ கா வா கம் வரம் இச ்சதி ௧௨
முகந ஸ்து வசநம் ஶ்ருத்வா ககஶிநீ ரகு நந்தந
புத்ரம் வம் ஶகரம் ராம ஜக்ராஹ ந்ருப ஸந்நிகதௌ ௧௩
ஷஷ்டி: புத்ர ஸஹஸ்ராணி ஸுபர ்ண பகிநீ ததா
மகஹாத்ஸாஹாந் கீர ்திமகதா ஜக்ராஹ ஸுமதிஃ ஸுதாந் ௧௪
ப்ரதக்ஷிணம் ருஷிம் க்ருத்வா ஶிரஸா அபிப்ரணம் ய ச
ஜகாம ஸ்வபுரம் ராஜா ஸபாரய
் ா ரகு நந்தந ௧௫
அத காகல ககத தஸ்மிந் ஜ் கயஷ்டா புத்ரம் வ் யஜாயத
அஸமஞ் ஜ இதி க்யாதம் ககஶிநீ ஸகர ஆத்மஜம் ௧௬
ஸுமதி ஸ்து நரவ் யாக்ர கர ்ப தும் பம் வ் யஜாயத
ஷஷ்டிஃ புத்ர ஸஹஸ்ராணி தும் ப கபதாத் விநிஸ்ஸ்ருதாஃ ௧௭
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க்ருத பூர ்கணஷு கும் கபஷு தாத்ர ்ய: தாந் ஸமவர ்தயந்
காகலந மஹதா ஸர ்கவ கயௌவநம் ப்ரதிகபதிகர ௧௮
அத தீர ்ககண காகலந ரூப கயௌவந ஶாலிநஃ
ஷஷ்டிஃ புத்ர ஸஹஸ்ராணி ஸகர ஸ்ய அபவந் ததா ௧௯
ஸ ச ஜ் கயஷ்கடா நர ஶ்கரஷ்ட ஸகர ஸ்ய ஆத்ம ஸம் பவஃ
பாலாந் க்ருஹீத்வா து ஜகல ஸரய் வா ரகு நந்தந
ப்ரக்ஷிப்ய ப்ரஹஸந் நித்யம் மஜ் ஜத: தாந் ஸமீக்ஷ
் ய சவ ௨0
ஏவம் பாப ஸமாசார: ஸஜ் ஜந ப்ரதிபாதக:
கபௌராணாம் அஹிகத யுக்தஃ புத்கரா நிர ்வாஸிதஃ புராத் ௨௧
தஸ்ய புத்ர : அம் ஶுமாந் நாம அஸமஞ் ஜ ஸ்ய வீர ்யவாந்
ஸம் மதஃ ஸர ்வகலாக ஸ்ய ஸர ்வ ஸ்யா௭பி ப்ரியம் வதஃ ௨௨
ததஃ காகலந மஹதா மதிஃ ஸமபி ஜாயத
ஸகர ஸ்ய நர ஶ்கரஷ்ட யகஜயம் இதி நிஶ்சிதா ௨௩
ஸ க்ருத்வா நிஶ்சயம் ராஜா ஸ உபாத்யாய கண ஸ்ததா
யஜ் ஞ கர ்மணி கவதஜ் கஞா யஷ்டும் ஸமுபசக்ரகம ௨௪
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
அஷ்ட த்ரிம் ஶ ஸ்ஸர ்கஃ
ஏயகாந சத்வாரிம் ஶ ஸ்ஸர்க
விஶ்வாமித்ர வசஃ ஶ்ருத்வா கதா அம் கத ரகு நந்தந
உவாச பரம ப்ர ீகதா முநிம் தீப்தம் இவா௭நலம் ௧
ஶ்கராதும் இச ்சாமி பத்ரம் கத விஸ்தகரண கதாம் இமாம்
பூர ்வகஜா கம கதம் ப்ரஹ்மந் யஜ் ஞம் சவ ஸமுபாஹரத்
விஶ்வாமித்ர ஸ்து காகுத்ஸ்தம் உவாச ப்ரஹஸந் இவ ௨
ஶ்ரூயதாம் விஸ்தகரா ராம ஸகர ஸ்ய மஹாத்மநஃ
ஶம் கர ஶ்வஶுகரா நாம ஹிமவாந் அசகலாத்தமஃ ௩
விந்தய
் பர ்வதம் ஆஸாத்ய நிர ீகக்ஷகத பரஸ்பரம்
தகயா: மத்கய ப்ரவ் ருத்கதா அபூத் யஜ் ஞஃ ஸ புருகஷாத்தம ௪
ஸ ஹி கதகஶா நர வ் யாக்ர ப்ரஶஸ்கதா யஜ் ஞ கர ்மணி
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தஸ்ய அஶ்வ சர ்யாம் காகுத்ஸ்த த்ருட தந்வா மஹாரதஃ ௫
அம் ஶுமாந் அககராத் தாத ஸகர ஸ்ய மகத ஸ்திதஃ
தஸ்ய பர ்வணி தம் யஜ் ஞம் யஜமாந ஸ்ய வாஸவஃ ௬
ராக்ஷஸீம் தநும் ஆஸ்தாய யஜ் ஞிய அஶ்வம் அபாஹரத்
ஹ்ரியமாகண து காகுத்ஸ்த தஸ்மிந் அஶ்கவ மஹாத்மநஃ ௭
உபாத்யாய கணாஃ ஸர ்கவ யஜமாநம் அதா ப்ருவந்
அயம் பர ்வணி கவககந யஜ் ஞிய அஶ்கவா அபநீ யகத ௮
ஹர ்தாரம் ஜஹி காகுத்ஸ்த ஹய ஶ்ச ஏவ அபநீ யதாம்
யஜ் ஞ ச ்சித்ரம் பவதி ஏதத் ஸர ்கவஷாம் அஶிவாய நஃ ௯
தத் ததா க்ரியதாம் ராஜந் யதா அச ்சித்ரஃ க்ருகதா பகவத்
உபாத்யாய வசஃ ஶ்ருத்வா தஸ்மிந் ஸதஸி பாரதி
் வஃ ௧0
ஷஷ்டிம் புத்ர ஸஹஸ்ராணி வாக்யம் ஏதத் உவாச ஹ
கதிம் புத்ரா ந பஶ்யாமி ரக்ஷஸாம் புருஷர ்ஷபாஃ ௧௧
மந்தர
் பூசத: மஹாபாசக: ஆஸ்திகதா ஹி மஹா க்ரதுஃ
தத் கச ்சத விசிந்வத்வம் புத்ரகா பத்ரம௭ஸ்து வஃ ௧௨
ஸமுத்ர மாலிநீ ம் ஸர ்வாம் ப்ருதிவீம் அநுகச ்சத
ஏக ஏகம் கயாஜநம் புத்ரா விஸ்தாரம் அபிகச ்சத ௧௩
யாவத் துரக ஸம் தர ்ஶ: தாவத் கநத கமதிநீ ம்
தம் ஏவ ஹய ஹர ்தாரம் மார ்கமாணா மம ஆஜ் ஞயா ௧௪
தீக்ஷிதஃ கபௌத்ர ஸஹிதஃ கஸாபாத்யாய ககணா ஹி அஹம்
இஹ ஸ்தாஸ்யாமி பத்ரம் கவா யாவத் துரக தரஶ
் நம் ௧௫
இத்யு க்தவ
் ா ஹ்ருஷ்ட மநகஸா ராஜ புத்ரா மஹாபலாஃ
ஜக்மு: மஹீ தலம் ராம பிது: வசந யந்தர
் ிதாஃ ௧௬
கயாஜநாயாம் அவிஸ்தாரம் ஏசகககா தரண ீ தலம்
பிபிதுஃ புருஷ

வ் யாக்ர வஜ் ர ஸ்பர ்ஶ ஸசம: நசக : ௧௭

ஶூசல: அஶநி கல் சப ஶ்ச ஹசல ஶ்சா௭பி ஸுதாருசணஃ
பித்யமாநா வஸுமதீ நநாத ரகு நந்தந ௧௮
நாகாநாம் வத்யமாநாநாம் அஸுராணாம் ச ராகவ
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ராக்ஷஸாநாம் ச துர ்தர ்ஷஃ ஸத்தவ
் ாநாம் நிநகதாபவத் ௧௯
கயாஜநாநாம் ஸஹஸ்ராணி ஷஷ்டிம் து ரகு நந்தந
பிபிது: தரண ீம் வீரா ரஸா தலம் அநுத்தமம் ௨0
ஏவம் பர ்வத ஸம் பாதம் ஜம் பூ த்வீபம் ந்ருபா௭௭த்மஜாஃ
கநந்கதா ந்ருப ஶாரதூல
்
ஸர ்வதஃ பரிசக்ரமுஃ ௨௧
தகதா கதவாஃ ஸ கந்தர ்வாஃ ஸ அஸுராஃ ஸஹ பந்நகாஃ
ஸம் ப்ராந்த மநஸஃ ஸர ்கவ பிதாமஹம் உபாகமந் ௨௨
கத ப்ரஸாத்ய மஹாத்மாநம் விஷண்ண வதநா: ததா
ஊசுஃ பரம ஸம் தர
் ஸ்தாஃ பிதாமஹம் இதம் வசஃ ௨௩
பகவந் ப்ருதிவீ ஸர ்வா கந்யகத ஸகர ஆத்மசஜஃ
பஹவ ஶ்ச மஹாத்மாகநா வத்யந்கத தல வாஸிந: ௨௪
அயம் யஜ் ஞ ஹகரா௭ஸ்மாகம் அகநந ஶ்கவா அபநீ யகத
இதி கத ஸர ்வ பூதாநி நிக்நந்தி ஸகர ஆத்மஜா: ௨௫
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஏககாந சத்வாரிம் ஶ ஸ்ஸர ்க:
சத்வாரிம் ஶ ஸ்ஸர்க:
கதவதாநாம் வசஃ ஶ்ருத்வா பகவாந் சவ பிதாமஹஃ
ப்ரத்யுவாச ஸுஸம் தர
் ஸ்தாந் க்ருதாந்த பல கமாஹிதாந் ௧
யஸ்ய இயம் வஸுதா க்ருத்ஸ்நா வாஸுகதவ ஸ்ய தீமதஃ
காபிலம் ரூபம் ஆஸ்தாய தாரயதி அநிஶம் தராம் ௨
தஸ்ய ககாபா௭க்நிநா தக்தா பவிஷ்யம் தி ந்ருபாத்மஜா:
ப்ருதிவ் யா ஶ்சா௭பி நிர ்கபகதா த்ருஷ்ட ஏவ ஸநாதநஃ ௩
ஸகர ஸ்ய ச புத்ராணாம் விநாகஶா தீர ்க தர ்ஶிநாம்
பிதாமஹ வசஃ ஶ்ருத்வா த்ரய: த்ரிம் ஶத் அரிம் தம ௪
கதவாஃ பரம ஸம் ஹ்ருஷ்டாஃ புந: ஜக்மு: யதா௭௭கதம்
ஸகர ஸ்ய ச புத்ராணாம் ப்ராதுர ் ஆஸீந் மஹாத்மநாம் ௫
ப்ருதிவ் யாம் பித்யமாநாயாம் நிர ்காத ஸம நிஸ்ஸ்வநஃ
தகதா பித்தவ
் ா மஹீம் ஸர ்கவ க்ருத்வா சா௭பி ப்ரதக்ஷிணம் ௬
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ஸஹிதாஃ ஸகராஃ ஸர ்கவ பிதரம் வாக்யம் அப்ருவந்
பரிக்ராந்தா மஹீ ஸர ்வா ஸத்தவ
் வந்த ஶ்ச ஸூதிதாஃ ௭
கதவ தாநவ ரக்ஷாம் ஸி பிஶாச உரக கிந்நராஃ
ந ச பஶ்யாமகஹ அஶ்வம் தம் அஶ்வ ஹர ்தாரம் ஏவ ச ௮
கிம் கரிஷ்யாம பத்ரம் கத புத்தி: அத்ர விசார ்யதாம்
கதஷாம் தத் வசநம் ஶ்ருத்வா புத்ராணாம் ராஜ ஸத்தமஃ ௯
ஸமந்யு: அப்ரவீத் வாக்யம் ஸககரா ரகு நந்தந
பூயஃ கநத பத்ரம் கவா நிர ்பித்ய வஸுதா தலம் ௧0
அஶ்வ ஹர ்தாரம் ஆஸாத்ய க்ருதார ்தா ஶ்ச நிவர ்தத
பிது: வசநம் ஆஸ்தாய ஸகர ஸ்ய மஹாத்மநஃ ௧௧
ஷஷ்டிஃ புத்ர ஸஹஸ்ராணி ரஸா தலம் அபித்ரவந்
கந்யமாகந தத: தஸ்மிந் தத்ருஶுஃ பர ்வகதாபமம் ௧௨
திஶா கஜம் விரூபாக்ஷம் தாரயந்தம் மஹீ தலம்
ஸ பர ்வத வநாம் க்ருத்ஸ்நாம் ப்ருதிவீம் ரகு நந்தந ௧௩
ஶிரஸா தாரயா மாஸ விரூபாகக்ஷா மஹா கஜஃ
யதா பர ்வணி காகுத்ஸ்த விஶ்ரமா௭ர ்தம் மஹா கஜஃ ௧௪
ககதாத் சாலயகத ஶீர ்ஷம் பூமி கம் ப ஸ்ததா பகவத்
தம் கத ப்ரதக்ஷிணம் க்ருத்வா திஶா பாலம் மஹா கஜம் ௧௫
மாநயந்கதா ஹி கத ராம ஜக்மு: பித்தவ
் ா ரஸா தலம்
ததஃ பூர ்வாம் திஶம் பித்தவ
் ா தக்ஷிணாம் பிபிதுஃ புநஃ ௧௬
தக்ஷிணஸ்யாம் அபி திஶி தத்ருஶு: கத மஹா கஜம்
மஹாபத்மம் மஹாத்மாநம் ஸுமஹா பர ்வகதா பமம் ௧௭
ஶிரஸா தாரயந்தம் கத விஸ்மயம் ஜக்மு: உத்தமம்
ததஃ ப்ரதக்ஷிணம் க்ருத்வா ஸகர ஸ்ய மஹாத்மநஃ ௧௮
ஷஷ்டிஃ புத்ர ஸஹஸ்ராணி பஶ்சிமாம் பிபிதுர ் திஶம்
பஶ்சிமாயாம் அபி திஶி மஹாந்தம் அசகலாபமம் ௧௯
திஶா கஜம் கஸௌமநஸம் தத்ருஶு: கத மஹாபலாஃ
தம் கத ப்ரதக்ஷிணம் க்ருத்வா ப்ருஷ்ட்வா சா௭பி நிராமயம் ௨0
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கநந்தஃ ஸமுபக்ராந்தா திஶம் சஹமவதீம் ததா
உத்தரஸ்யாம் ரகு ஶ்கரஷ்ட தத்ருஶு: ஹிம பாண்டுரம் ௨௧
பத்ரம் பத்கரண வபுஷா தாரயந்தம் மஹீம் இமாம்
ஸமாலப்ய ததஃ ஸர ்கவ க்ருத்வா ச ஏநம் ப்ரதக்ஷிணம் ௨௨
ஷஷ்டிஃ புத்ர ஸஹஸ்ராணி பிபிதுர ் வஸுதா தலம்
ததஃ ப்ராக் உத்தராம் கத்வா ஸாகராஃ ப்ரதிதாம் திஶம் ௨௩
கராஷாத் அப்யகநந் ஸர ்கவ ப்ருதிவீம் ஸகரா௭௭த்மஜாஃ
கத து ஸர ்கவ மஹாத்மாகநா பீம கவகா மஹாபலா: ௨௪
தத்ருஶுஃ கபிலம் தத்ர வாஸுகதவம் ஸநாதநம்
ஹயம் ச தஸ்ய கதவ ஸ்ய சரந்தம் அவிதூரதஃ ௨௫
ப்ரஹர ்ஷ மதுலம் ப்ராப்தா: ஸர ்கவ கத ரகு நம் தந
கத தம் ஹய ஹரம் ஜ் ஞாத்வா க்கராத பர ்யாகுகலக்ஷணாஃ ௨௬
கநித்ர லாம் கல தரா நாநா வ் ருக்ஷ ஶிலா தரா:
அப்யதாவந்த ஸம் க்ருத்தா: திஷ்ட திஷ்கடதி சாப்ருவந் ௨௭
அஸ்மாகம் த்வம் ஹி துரகம் யஜ் ஞீயம் ஹ்ருதவாந் அஸி
துர ்கமத: த்வம் ஹி ஸம் ப்ராப்தாந் வித்தி நஃ ஸகரா௭௭த்மஜாந்
௨௮
ஶ்ருத்வா தத் வசநம் கதஷாம் கபிகலா ரகு நந்தந
கராகஷண மஹதா ஆவிஷ்கடா ஹும் காரம் அககராத் ததா
௨௯
தத: கதந அப்ரகமகயண கபிகலந மஹாத்மநா
பஸ்ம ராஶீ க்ருதாஃ ஸர ்கவ காகுத்ஸ்த ஸகரா௭௭த்மஜாஃ ௩0
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
சத்வாரிம் ஶ ஸ்ஸர ்க:
ஏக சத்வாரிம் ஶ ஸ்ஸர்க:
புத்ராந் சிர கதாந் ஜ் ஞாத்வா ஸககரா ரகு நந்தந ௧
நப்தாரம் அப்ரவீத் ராஜா தீப்யமாநம் ஸ்வ கதஜஸா
ஶூர ஶ்ச க்ருத வித்ய ஶ்ச பூர ்சவ: துல் கயாஸி கதஜஸா
பித்ரூணாம் கதிம் அந்விச ்ச கயந ச அஶ்கவா அபஹாரிதஃ ௨
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அந்தர ்கபௌமாநி ஸத்தவ
் ாநி வீரய
் வந்தி மஹாந்தி ச
கதஷாம் த்வம் ப்ரதிகாதா௭ர ்தம் ஸ அஸிம் க்ருஹ்ண ீஷ்வ
கார ்முகம் ௩
அபிவாத்ய அபிவாத்யாந் த்வம் ஹத்வா விக்ந கராந் அபி
ஸித்தா௭ர ்தஃ ஸந் நிவர ்தஸ்வ மம யஜ் ஞஸ்ய பாரகஃ ௪
ஏவம் உக்கதா அம் ஶுமாந் ஸம் யக் ஸககரண மஹாத்மநா
தநு: ஆதாய கட்கம் ச ஜகாம லகு விக்ரமஃ ௫
ஸ காதம் பித்ருபி: மார ்கம் அந்தர ்கபௌமம் மஹாத்மபிஃ
ப்ராபத்யத நர ஶ்கரஷ்ட கதந ராஜ் ஞா௭பிகசாதிதஃ ௬
சதத்ய தாநவ ரகக்ஷாபிஃ பிஶாச பதககாரசகஃ
பூஜ் யமாநம் மஹாகதஜா திஶாகஜம் அபஶ்யத ௭
ஸ தம் ப்ரதக்ஷிணம் க்ருத்வா ப்ருஷ்ட்வா சசவ நிராமயம்
பித்ரூந் ஸ பரிபப்ரச ்ச வாஜி ஹர ்தாரம் ஏவ ச ௮
திஶாகஜ ஸ்து தத் ஶ்ருத்வா ப்ரத்
ீ யா ஆஹ அம் ஶுமகதா வசஃ
அஸமம் ஜ க்ருதார ்த: த்வம் ஸஹ அஶ்வஃ ஶீக்ரம் ஏஷ்யஸி ௯
தஸ்ய த த்வசநம் ஶ்ருத்வா ஸர ்வாந் ஏவ திஶாகஜாந்
யதா க்ரமம் யதா ந்யாயம் ப்ரஷ்டும் ஸமுபசக்ரகம ௧0
சத ஶ்ச ஸர ்சவ: திஶாபாசல: வாக்யஜ் சஞ: வாக்ய
ககாவிசதஃ
பூஜிதஃ ஸ ஹய ஶ்சசவ கந்தா அஸி இத்ய௭பிகசாதிதஃ ௧௧
கதஷாம் தத் வசநம் ஶ்ருத்வா ஜகாம லகு விக்ரமஃ
பஸ்ம ராஶீ க்ருதா யத்ர பிதர ஸ்தஸ்ய ஸாகராஃ ௧௨
ஸ துஃகவஶம் ஆபந்ந: து அஸமம் ஜ ஸுத ஸ்ததா
சுக்கராஶ பரம ஆர ்த: து வதாத் கதஷாம் ஸுதுஃகிதஃ ௧௩
யஜ் ஞீயம் ச ஹயம் தத்ர சரந்தம் அவிதூரதஃ
ததர ்ஶ புருஷ வ் யாக்கரா துஃக கஶாக ஸமந்விதஃ ௧௪
ஸ கதஷாம் ராஜ புத்ராணாம் கரது
் காகமா ஜல க்ரியாம்
ஸலிலா௭ர ்தீ மஹாகதஜா ந ச அபஶ்யத் ஜலா௭௭ஶயம் ௧௫
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விஸார ்ய நிபுணாம் த்ருஷ்டிம் தகதா அபஶ்யத் ககா௭திபம்
பித்ரூணாம் மாதுலம் ராம ஸுபர ்ணம் அநிகலாபமம் ௧௬
ஸ சசநம் அப்ரவீத் வாக்யம் சவநகதகயா மஹாபலஃ
மா ஶுசஃ புருஷ வ் யாக்ர வகதாயம் கலாக ஸம் மதஃ ௧௭
கபிகலந அப்ரகமகயந தக்தா ஹி இகம மஹா பலாஃ
ஸலிலம் ந அர ்ஹஸி ப்ராஜ் ஞ தாதும் ஏஷாம் ஹி கலௌகிகம்
௧௮
கங் கா ஹிமவகதா ஜ் கயஷ்டா துஹிதா புருஷர ்ஷப
தஸ்யாம் குரு மஹாபாகஹா பித்ரூணாம் து ஜல க்ரியாம் ௧௯
பஸ்ம ராஶீ க்ருதாந் ஏதாந் பாவகய ல் கலாக பாவநீ
தயா க்லிந்நம் இதம் பஸ்ம கங் கயா கலாக காந்தயா
ஷஷ்டிம் புத்ர ஸஹஸ்ராணி ஸ்வர ்க கலாகம் நயிஷ்யதி ௨0
நிர ்கச ்ச ச அஶ்வம் மஹாபாக ஸம் க்ருஹ்ய புருஷர ்ஷப
யஜ் ஞம் சபதாமஹம் வீர நிர ்வர ்தயிதும் அர ்ஹஸி ௨௧
ஸுபர ்ண வசநம் ஶ்ருத்வா கஸா அம் ஶுமாந் அதி வீர ்யவாந்
த்வரிதம் ஹயம் ஆதாய புநர ் ஆயாந் மஹாயஶாஃ ௨௨
தகதா ராஜாநம் ஆஸாத்ய தீக்ஷிதம் ரகு நந்தந
ந்யகவதயத் யதா வ் ருத்தம் ஸுபர ்ண வசநம் ததா ௨௩
தத் ஶ்ருத்வா ககார ஸம் காஶம் வாக்யம் அம் ஶுமகதா ந்ருபஃ
யஜ் ஞம் நிர ்வர ்தயா மாஸ யதா கல் பம் யதா விதி ௨௪
ஸ்வபுரம் ச அகமத் ஶ்ரீமாந் இஷ்ட யஜ் கஞா மஹீபதிஃ
கங் காயா ஶ்ச ஆககம ராஜா நிஶ்சயம் ந அத்யகச ்சத ௨௫
அக்ருத்வா நிஶ்சயம் ராஜா காகலந மஹதா மஹாந்
த்ரிம் ஶ த்வர ்ஷ ஸஹஸ்ராணி ராஜ் யம் க்ருத்வா திவம் கதஃ
௨௬
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
சத்வாரிம் ஶ ஸ்ஸர ்க:

ஏக

த்வி சத்வாரிம் ஶ ஸ்ஸர்க:
கால தர ்மம் ககத ராம ஸககர ப்ரக்ருதீ ஜநாஃ
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ராஜாநம் கராசயா மாஸு: அம் ஶுமந்தம் ஸுதார ்மிகம் ௧
ஸ ராஜா ஸுமஹாந் ஆஸீத் அம் ஶுமாந் ரகு நந்தந
தஸ்ய புத்கரா மஹாந் ஆஸீத் திலீப இதி விஶ்ருதஃ ௨
தஸ்மிந் ராஜ் யம் ஸமாகவஶ்ய திலீகப ரகு நந்தந
ஹிமவத் ஶிககர ரம் கய தப: கதகப ஸுதாருணம் ௩
த்வாத்ரிம் ஶ ச ்ச ஸஹஸ்ராணி வர ்ஷாணி ஸுமஹாயஶாஃ
தகபா வந ககதா ராஜா ஸ்வர ்கம் கலகப தகபா தநஃ ௪
திலீப ஸ்து மஹாகதஜாஃ ஶ்ருத்வா சபதாமஹம் வதம்
துஃககாப ஹதயா புத்தய
் ா நிஶ்சயம் ந அத்யகச ்சத ௫
கதம் கங் கா அவதரணம் கதம் கதஷாம் ஜல க்ரியா
தாரகயயம் கதம் ச ஏதாந் இதி சிந்தா பகராபவத் ௬
தஸ்ய சிந்தயகதா நித்யம் தர ்கமண விதிதா௭௭த்மநஃ
புத்கரா பகீரகதா நாம ஜஜ் கஞ பரம தார ்மிகஃ ௭
திலீப: து மஹாகதஜா யஜ் சஞ: பஹுபி: இஷ்டவாந்
த்ரிம் ஶ த்வர ்ஷ ஸஹஸ்ராணி ராஜா ராஜ் யம் அகாரயத் ௮
அகத்வா நிஶ்சயம் ராஜா கதஷாம் உத்தரணம் ப்ரதி
வ் யாதிநா நர ஶாரதூல
்
கால தரம
் ம் உகபயிவாந் ௯
இந்தர
் கலாகம் ககதா ராஜா ஸ்வா௭௭ர ்ஜிகத ந ஏவ கர ்மணா
ராஜ் கய பகீரதம் புத்ரம் அபிஷிச ்ய நரர ்ஷபஃ ௧0
பகீரத ஸ்து ராஜர ்ஷி: தார ்மிககா ரகு நந்தந
அநபத்கயா மஹாகதஜாஃ ப்ரஜா காமஃ ஸ ச ப்ரஜா: ௧௧
மம் தர
் ிஷு ஆதாய தத்ராஜ் யம் கம் க அவதரகண ரத:
ஸ தகபா தீர ்கம் ஆதிஷ்டத் ககாகர ்கண ரகு நந்தந ௧௨
ஊர ்த்வ பாஹுஃ பஞ் ச தபா மாஸ ஆஹாகரா ஜிகதந்தர
் ியஃ
தஸ்ய வர ்ஷ ஸஹஸ்ராணி ககாகர தபஸி திஷ்டதஃ ௧௩
அதீதாநி மஹா பாகஹா தஸ்ய ராஜ் கஞா மஹாத்மந:
ஸுப்ர ீகதா பகவாந் ப்ரஹ்மா ப்ரஜாநாம் பதி: ஈஶ்வரஃ ௧௪
ததஃ ஸுரகசணஃ ஸார ்தம் உபாகம் ய பிதாமஹஃ
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பகீரதம் மஹாத்மாநம் தப்யமாநம் அதா௭ப்ரவீத் ௧௫
பகீரத மஹாபாக ப்ரத
ீ ஸ்கதஹம் ஜகநஶ்வர
தபஸா ச ஸுதப்கதந வரம் வரய ஸுவ் ரத ௧௬
தம் உவாச மஹாகதஜாஃ ஸர ்வ கலாக பிதாமஹ:
பகீரகதா மஹாபாகஃ க்ருதாஞ் ஜலி: அவஸ்திதஃ ௧௭
யதி கம பகவந் ப்ர ீகதா யதி அஸ்தி தபஸஃ பலம்
ஸகர ஸ்ய ஆத்மஜாஃ ஸர ்கவ மத்தஃ ஸலிலம் ஆப்நுயுஃ ௧௮
கங் காயாஃ ஸலில க்லிந்கந பஸ்மநி ஏஷாம் மஹாத்மநாம்
ஸ்வர ்கம் கச ்கசயு: அத்யந்தம் ஸர ்கவ கம ப்ரபிதாமஹாஃ ௧௯
கதயா ச ஸம் ததி: கதவ ந அவஸீகதத் குலம் ச நஃ
இக்ஷ
் வாகூணாம் குகல கதவ ஏஷ கம அஸ்து வரஃ பரஃ ௨0
உக்த வாக்யம் து ராஜாநம் ஸர ்வ கலாக பிதாமஹஃ
ப்ரத்யுவாச ஶுபாம் வாண ீம் மதுராம் மதுரா௭க்ஷராம் ௨௧
மகநாரகதா மஹாந் ஏஷ பகீரத மஹாரத
ஏவம் பவது பத்ரம் கத இக்ஷ
் வாகு குல வர ்தந ௨௨
இயம் சஹமவதீ கங் கா ஜ் கயஷ்டா ஹிமவதஃ ஸுதா
தாம் சவ தாரயிதும் ஶக்கதா ஹர: தத்ர நியுஜ் யதாம் ௨௩
கங் காயாஃ பதநம் ராஜந் ப்ருதிவீ ந ஸஹிஷ்யதி
தாம் சவ தாரயிதும் வீர ந அந்யம் பஶ்யாமி ஶூலிநஃ ௨௪
தம் ஏவம் உக்தவ
் ா ராஜாநம் கங் காம் ச ஆபாஷ்ய கலாக க்ருத்
ஜகாம த்ரிதிவம் கதவஃ ஸஹ ஸர ்சவ: மரு த்கசணஃ ௨௫
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
சத்வாரிம் ஶ ஸ்ஸர ்க:

த்வி

த்ரி சத்வாரிம் ஶ ஸ்ஸர்க:
கதவ கதகவ ககத தஸ்மிந் கஸா அங் குஷ்ட அக்ர நிபீடிதாம்
க்ருத்வா வஸுமதீம் ராம ஸம் வத்ஸரம் உபாஸத ௧
அத ஸம் வத்ஸகர பூர ்கண ஸர ்வ கலாக நமஸ்க்ருதஃ
உமா பதிஃ பஶு பதீ ராஜாநம் இதம் அப்ரவீத் ௨
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ப்ரத:
ீ கதஹம் நரஶ்கரஷ்ட கரிஷ்யாமி தவ ப்ரியம்
ஶிரஸா தாரயிஷ்யாமி சஶல ராஜ ஸுதாம் அஹம் ௩
தகதா சஹமவதீ ஜ் கயஷ்டா ஸர ்வ கலாக நமஸ்க்ருதா
ததா ஸா அதிமஹத் ரூபம் க்ருத்வா கவகம் ச துஸ்ஸஹம்
ஆகாஶாத் அபதத் ராம ஶிகவ ஶிவ ஶிரஸி உத ௪
அசிம் தய ச ்ச ஸா கதவீ கம் கா பரம துர ்தரா
விஶாமி அஹம் ஹி பாதாளம் ஶ்கராதஸா க்ருஹ்ய ஶம் கரம் ௫
தஸ்யா: அவகலபநம் ஜ் ஞாத்வா க்ருத்த ஸ்து பகவாந் ஹரஃ
திகராபாவயிதும் புத்திம் சக்கர த்ரி நயந: ததா ௬
ஸா தஸ்மிந் பதிதா புண்யா புண்கய ருத்ர ஸ்ய மூர ்தநி
ஹிமவத் ப்ரதிகம ராம ஜடா மம் டல கஹ்வாகர ௭
ஸா கதம் சிந் மஹீம் கம் தும் ந ஶக்கநாத் யத்நமா௭௭ஸ்திதா
சநவ ஸா நிர ்கமநம் கலகப ஜடா மண்டல கமாஹிதா ௮
தத்ர ஏவ ஆபம் ப்ரமத் கதவீ ஸம் வத்ஸர கணாந் பஹூந்
தாம் அபஶ்யந் புந: தத்ர தப: பரமமா௭௭ஸ்தித: ௯
அகநந கதாஷித ஶ்ச ஆஸீத் அத்யர ்தம் ரகு நந்தந
விஸஸர ்ஜ தகதா கங் காம் ஹகரா பிந்து ஸரஃ ப்ரதி ௧0
தஸ்யாம் விஸ்ருஜ் யமாநாயாம் ஸப்த ஸ்கராதாம் ஸி ஜஜ் ஞிகர
ஹ்லாதிநீ பாவநீ சசவ நளிநீ ச ததா அபரா ௧௧
திஸ்ர : ப்ராசீம் திஶம் ஜக்மு: கம் கா ஶிவ ஜலா: ஶுபா:
ஸுசக்ஷு: ஶ்ச ஏவ ஸீதா ச ஸிந்து: ச ஏவ மஹா நதீ ௧௨
திஸ்ர: ஏதா திஶம் ஜக்மு: ப்ரதீசீம் து ஶுகபாதகா:
ஸப்தமீ ச அந்வகாத் தாஸாம் பகீரத ரதம் ததா ௧௩
பகீரகதா௭பி ராஜர ்ஷி: திவ் யம் ஸ்யம் தநம் ஆஸ்தித:
ப்ராயாத் அக்கர மஹா கதஜா கம் கா தம் ச அபி அநுவ் ரஜத் ௧௪
ககநாத் ஶம் கர ஶிர: தகதா தரணிம் ஆகதா
வ் யஸர ்பத ஜலம் தத்ர தீவ் ர ஶப்த புரஸ்க்ருதம் ௧௫
மத்ஸ்ய கச ்சப ஸம் சக ஶ்ச ஶிம் ஶு மார கசண: ததா
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பதத்பி: பதிசத ஶ்ச அந்சய: வ் யகராசத வஸும் தரா ௧௬
தகதா கதவர ்ஷி கந்தர ்வா யக்ஷாஃ ஸித்த கணா: ததா
வ் யகலாகயந்த கத தத்ர ககநாத் காம் கதாம் ததா ௧௭
விமாசந: நகர ஆகாசர: ஹசய: கஜ வசர: ததா
பாரிப்லவ கதா: சா௭பி கதவதா: தத்ர விஷ்டிதாஃ ௧௮
தத் அத்புததமம் கலாகக கங் கா பதநம் உத்தமம்
தித்ருக்ஷகவா கதவகணாஃ ஸகமயு: அமித ஓஜஸஃ ௧௯
ஸம் பதத்பிஃ ஸுர கசண: கதஷாம் ச ஆபரண ஓஜஸா
ஶத ஆதித்யம் இவ ஆபாதி ககநம் கத கதாயதம் ௨0
ஶிம் ஶுமார உரக கசண: மீசந: அபி ச சஞ் சசலஃ
வித்யுத்பி: இவ விக்ஷிப்சத: ஆகாஶம் அபவத் ததா ௨௧
பாண்டுசரஃ ஸலில உத்பீசடஃ கீர ்யமாசணஃ ஸஹஸ்ரதா
ஶாரத அப்சர: இவ ஆகீர ்ணம் ககநம் ஹம் ஸ
௨௨

ஸம் ப்லசவஃ

க்வசித் த்தரு
் த தரம் யாதி குடிலம் க்வசித் ஆயதம்
விநதம் க்வசித் உத்தூதம் க்வசித் யாதி ஶசநஃ ஶசநஃ ௨௩
ஸலிகல சநவ ஸலிலம் க்வசித் அப்யாஹதம் புநஃ
முஹுர ் ஊர ்த்வ பதம் கத்வா பபாத வஸுதா தலம் ௨௪
த ச ்சம் கர ஶிகரா ப்ரஷ்டம் ப்ரஷ்டம் பூமி தகல புநஃ
வ் யகராசத ததா கதாயம் நிர ்மலம் கத கல் மஷம் ௨௫
தத்ர கதவர ்ஷி கந்தர ்வா வஸுதா தல வாஸிநஃ
பவ அங் க பதிதம் கதாயம் பவித்ரம் இதி பஸ்ப்ருஶுஃ ௨௬
ஶாபாத் ப்ரபதிதா கய ச ககநாத் வஸுதா தலம்
க்ருத்வா தத்ரா௭பிகஷகம் கத பபூவு: கத கல் மஷாஃ ௨௭
தூத பாபாஃ புந: கதந கதாகயந அத அந்விதா
புந: ஆகாஶம் ஆவிஶ்ய ஸ்வாந் கலாகாந் ப்ரதிகபதிகர ௨௮
முமுகத முதிகதா கலாக: கதந கதாகயந ஸுபாஸ்வதா
க்ருதா௭பிகஷககா கங் காயாம் பபூவ விகத க்லமஃ ௨௯
Page 104 of 178

பால காம் ட
பகீரகதாபி ராஜர ்ஷி: திவ் யம் ஸ்யந்தநம் ஆஸ்திதஃ
ப்ராயாத் அக்கர மஹாகதஜா: தம் கங் கா ப்ருஷ்டகதா
அந்வகாத் ௩0
கதவாஃ ஸர ்ஷிகணாஃ ஸர ்கவ சதத்ய தாநவ ராக்ஷஸாஃ
கந்தர ்வ யக்ஷ ப்ரவராஃ ஸகிந்நர மகஹாரகாஃ ௩௧
ஸர ்பா: ச அப்ஸரகஸா ராம பகீரத ரதா௭நுகாஃ
கங் காம் அந்வகமந் ப்ரதாஃ
ீ
ஸரக
் வ ஜல சரா: ச கய ௩௨
யகதா பகீரகதா ராஜா தகதா கங் கா யஶஸ்விநீ
ஜகாம ஸரிதாம் ஶ்கரஷ்டா ஸர ்வ பாப விநாஶிநீ ௩௩
தகதா ஹி யஜமாந ஸ்ய ஜஹ்கநா: அத்புத கர ்மண:
கம் கா ஸம் ப்லாவயா மாஸ யஜ் ஞ வாடம் மஹாத்மந: ௩௪
தஸ்யா அவகலபநம் ஜ் ஞாத்வா க்ருத்கதா ஜஹ்நு: ச ராகவ
அபிபத் து ஜலம் ஸர ்வம் கம் காயா: பரம அத்புதம் ௩௫
தகதா கதவா: ஸகம் தர ்வா ருஷய ஶ்ச ஸுவிஸ்மிதா:
பூஜயம் தி மஹாத்மாநம் ஜஹ்நும் புருஷ ஸத்தமம் ௩௬
கம் காம் சா௭பி நயம் தி ஸ்ம துஹித்ரு த்கவ மஹாத்மந:
தத: துஷ்கடா மஹாகதஜா ஶ்ஶ்கராத்ராப்யாம் அஸ்ருஜ த்புநஃ
௩௭
தஸ்மாத் ஜஹ்நு ஸுதா கம் கா ப்கராச ்யகத ஜாஹ்நவீதி ச
ஜகாம ச புந ர ்கம் கா பகீரத ரதா௭நுகா ௩௮
ஸாகரம் சா௭பி ஸம் ப்ராப்தா ஸா ஸரித்ப்ரவரா ததா
ரஸா தலம் உபாகச ்சத் ஸித்ய௭ர ்தம் தஸ்ய கர ்மண : ௩௯
பகீரகதா௭பி ராஜர ்ஷி: கம் காம் ஆதாய யத்நத:
பிதாமஹாந் பஸ்ம க்ருதாந் அபஶ்யத் தீந கசதந: ௪0
அத தத் பஸ்மநாம் ராஶிம் கம் கா ஸலிலம் உத்தமம்
ப்லாவயத் தூத பாப்மாந: ஸ்வர ்கம் ப்ராப்தா ரகூத்தம ௪௧
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
சத்வாரிம் ஶ ஸ்ஸர ்க:

த்ரி

சது ஶ்சத்வாரிம் ஶ ஸ்ஸர்க:
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ஸ கத்வா ஸாகரம் ராஜா கங் கயா அநுகத: ததா
ப்ரவிகவஶ தலம் பூகம: யத்ர கத பஸ்மஸாத் க்ருதாஃ ௧
பஸ்மநி யதா ஆப்லுகத ராம கங் காயாஃ ஸலிகலந சவ
ஸர ்வ கலாக ப்ரபு: ப்ரஹ்மா ராஜாநம் இதம் அப்ரவீத் ௨
தாரிதா நர ஶாரதூல
்
திவம் யாதா ஶ்ச கதவவத்
ஷஷ்டிஃ புத்ர ஸஹஸ்ராணி ஸகர ஸ்ய மஹாத்மநஃ ௩
ஸாகர ஸ்ய ஜலம் கலாகக யாவத் ஸ்தாஸ்யதி பாரதி
் வ
ஸகர ஸ்ய ஆத்மஜா: தாவத் ஸ்வர ்கக ஸ்தாஸ்யந்தி கதவவத் ௪
இயம் ச துஹிதா ஜ் கயஷ்டா தவ கங் கா பவிஷ்யதி
த்வத் க்ருகதந ச நாம் நா சவ கலாகக ஸ்தாஸ்யதி விஶ்ருதா ௫
கங் கா த்ரிபதகா நாம திவ் யா பாகீரதீ இதி ச
த்ரி பகதா பாவயந்தி இதி தத ஸ்த்ரிபதகா ஸ்ம் ருதா ௬
பிதாமஹாநாம் ஸர ்கவஷாம் த்வம் அத்ர மநுஜாதிப
குருஷ்வ ஸலிலம் ராஜந் ப்ரதிஜ் ஞாம் அபவர ்ஜய ௭
பூர ்வககண ஹி கத ராஜந் கதந அதியஶஸா ததா
தர ்மிணாம் ப்ரவகரணா௭த ந ஏஷ ப்ராப்கதா மகநாரதஃ ௮
தசதவ அம் ஶுமதா தாத கலாகக அப்ரதிம கதஜஸா
கங் காம் ப்ரார ்தயதா கநதும் ப்ரதிஜ் ஞா ந அபவரஜி
் தா ௯
ராஜர ்ஷிணா குணவதா மஹர ்ஷி ஸம கதஜஸா
மத் துல் ய தபஸா சசவ க்ஷத்ர தர ்ம ஸ்திகதந ச ௧0
திலீகபந மஹாபாக தவ பித்ரா அதி கதஜஸா
புந ர ்ந ஶங் கிதா கநதும் கங் காம் ப்ரார ்தயதா௭நக ௧௧
ஸா த்வயா ஸமதிக்ராந்தா ப்ரதிஜ் ஞா புருஷர ்ஷப
ப்ராப்கதாஸி பரமம் கலாகக யஶஃ பரம ஸம் மதம் ௧௨
யத் ச கங் கா௭வதரணம் த்வயா க்ருதம் அரிம் தம
அகநந ச பவாந் ப்ராப்கதா தர ்மஸ்ய ஆயதநம் மஹத் ௧௩
ப்லாவயஸ்வ த்வம் ஆத்மாநம் நகராத்தம ஸதா உசிகத
ஸலிகல புருஷ வ் யாக்ர ஶுசிஃ புண்ய பகலா பவ ௧௪
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பிதாமஹாநாம் ஸர ்கவஷாம் குருஷ்வ ஸலில

க்ரியாம்

ஸ்வஸ்தி கத அஸ்து கமிஷ்யாமி ஸ்வம் கலாகம் கம் யதாம் ந்ருப
௧௫
இதி ஏவம் உக்தவ
் ா கதகவஶஃ ஸர ்வ கலாக பிதாமஹஃ
யதா ஆகதம் ததா அகச ்சத் கதவ கலாகம் மஹாயஶாஃ ௧௬
பகீரகதா அபி ராஜர ்ஷிஃ க்ருத்வா ஸலிலம் உத்தமம்
யதா க்ரமம் யதா ந்யாயம் ஸாகராணாம் மஹாயஶாஃ ௧௭
க்ருகதாதகஃ ஶுசீ ராஜா ஸ்வ ராஜ் யம் ப்ரவிகவஶ ஹ
ஸம் ருத்தா௭ர ்கதா நர ஶ்கரஷ்ட ஸ்வ ராஜ் யம் ப்ரஶஶாஸ ஹ
௧௮
ப்ரமுகமாத ச கலாக ஸ்தம் ந்ருபம் ஆஸாத்ய ராகவ
நஷ்ட கஶாகஃ ஸம் ருத்தா௭ர ்கதா பபூவ விகத ஜ் வரஃ ௧௯
ஏஷ கத ராம கங் காயா விஸ்தகரா அபிஹிகதா மயா
ஸ்வஸ்தி ப்ராப்நுஹி பத்ரம் கத ஸம் தய
் ா காகலா அதிவர ்தகத
௨0
தந்யம் யஶஸ்யம் ஆயுஷ்யம் புத்ர ்யம் ஸ்வர ்க்யம் அதீவ ச
ய: ஶ்ராவயதி விப்கரஷு க்ஷத்ரிகயஷு இதகரஷு ச ௨௧
ப்ர ீயந்கத பிதர: தஸ்ய ப்ர ீயந்கத சதவதாநி ச
இதம் ஆக்யாநம் அவ் யக்கரா கங் கா அவதரணம் ஶுபம் ௨௨
ய ஶ்ஶ்ருகணாதி ச காகுஸ்த ஸர ்வாந் காமாந் அவாப்நுயாத்
ஸர ்கவ பாபா: ப்ரணஶ்யந்தி ஆயு: கீர ்தி ஶ்ச வர ்தகத ௨௩
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஶ்சத்வாரிம் ஶ ஸ்ஸர ்கஃ

சது

பம் ச சத்வாரிம் ஶ ஸ்ஸர்கஃ
விஶ்வாமித்ர வசஃ ஶ்ருத்வா ராகவஃ ஸஹ லக்ஷ
் மணஃ
விஸ்மயம் பரமம் கத்வா விஶ்வாமித்ரம் அதா௭ப்ரவீத் ௧
அத்ய௭த்புதம் இதம் ப்ரஹ்மந் கதிதம் பரமம் த்வயா
கங் கா அவதரணம் புண்யம் ஸாகர ஸ்ய ச பூரணம் ௨
தஸ்ய ஸா ஶர ்வர ீ ஸர ்வா ஸஹ கஸௌமித்ரிணா ததா
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ஜகாம சிந்தயாநஸ்ய விஶ்வாமித்ர கதாம் ஶுபாம் ௩
ததஃ ப்ரபாகத விமகல விஶ்வாமித்ரம் மஹாமுநிம்
உவாச ராககவா வாக்யம் க்ருத ஆஹ்நிகம் அரிம் தமஃ ௪
கதா பகவதீ ராத்ரிஃ ஶ்கராதவ் யம் பரமம் ஶ்ருதம்
க்ஷண பூகதவ ஸா ராத்ரிஃ ஸம் வ்ருத்கதயம் மஹாதபஃ ௫
இமாம் சிந்தயதஃ ஸர ்வாம் நிகிகலந கதாம் தவ
தராம ஸரிதாம் ஶ்கரஷ்டாம் புண்யாம் த்ரிபதகாம் நதீம் ௬
கநௌ: ஏஷா ஹி ஸுக ஆஸ்தீர ்ணா ருஷீணாம் புண்ய
கர ்மணாம்
பகவந்தம் இஹ ப்ராப்தம் ஜ் ஞாத்வா த்வரிதம் ஆகதா ௭
தஸ்ய தத் வசநம் ஶ்ருத்வா ராகவ ஸ்ய மஹாத்மநஃ
ஸம் தாரம் காரயா மாஸ ஸர ்ஷி ஸம் கஃ ஸ ராகவஃ ௮
உத்தரம் தீரம் ஆஸாத்ய ஸம் பூஜ் ய ர ்ஷிகணம் ததா
கங் கா கூகல நிவிஷ்டா: கத விஶாலாம் தத்ருஶுஃ புர ீம் ௯
தகதா முநிவர: தூர ்ணம் ஜகாம ஸஹ ராகவஃ
விஶாலாம் நகர ீம் ரம் யாம் திவ் யாம் ஸ்வர ்க உபமாம் ததா ௧0
அத ராகமா மஹா ப்ராஜ் கஞா விஶ்வாமித்ரம் மஹா முநிம்
பப்ரச ்ச ப்ராஞ் ஜலி: பூத்வா விஶாலாம் உத்தமாம் புர ீம் ௧௧
கதகரா ராஜ வம் கஶாயம் விஶாலாயாம் மஹாமுகந
ஶ்கராதும் இச ்சாமி பத்ரம் கத பரம் ககௌதூஹலம் ஹி கம ௧௨
தஸ்ய தத் வசநம் ஶ்ருத்வா ராம ஸ்ய முநி பும் கவஃ
ஆக்யாதும் தத் ஸமாகரகப விஶால ஸ்ய புராதநம் ௧௩
ஶ்ரூயதாம் ராம ஶக்ர ஸ்ய கதாம் கதயதஃ ஶுபாம்
அஸ்மிந் கதகஶ ஹி யத் வ் ருத்தம் ஶ்ருணு தத்தக
் வந ராகவ ௧௪
பூர ்வம் க்ருத யுகக ராம திகதஃ புத்ரா மஹாபலாஃ
அதிகத ஶ்ச மஹாபாகா வீர ்யவந்தஃ ஸுதாரமி
் காஃ ௧௫
தத: கதஷாம் நர ஶ்கரஷ்ட புத்தி: ஆஸீந் மஹாத்மநாம்
அமரா நிர ்ஜரா ஶ்சசவ கதம் ஸ்யாம நிராமயாஃ ௧௬
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கதஷாம் சிந்தயதாம் ராம புத்தி: ஆஸீந் மஹாத்மநாம்
க்ஷீர உத மதநம் க்ருத்வா ரஸம் ப்ராப்ஸ்யாம தத்ர சவ ௧௭
தகதா நிஶ்சித்ய மதநம் கயாக்தர
் ம் க்ருத்வா ச வாஸுகிம்
மந்தாநம் மந்தரம் க்ருத்வா மமந்து: அமித ஓஜஸஃ ௧௮
அத வர ்ஷ ஸஹஸ்கரண கயாக்தர
் ஸர ்ப ஶிராம் ஶி ச
வமந்கதா அதி விஷம் தத்ர ததம் ஶு ர ்ககசந ஶ்ஶிலா: ௧௯
உத்பபாதம் அக்நி ஸம் காஶம் ஹாலாஹல மஹா விஷம்
கதந தக்தம் ஜகத்ஸர ்வம் ஸ கதவா ஸுர மாநுஷம் ௨0
அத கதவா மஹாகதவம் ஶம் கரம் ஶரணா௭ர ்திந:
ஜக்மு: பஶுபதிம் ருத்ரம் த்ராஹி த்ராஹீதி துஷ்டுவு: ௨௧
ஏவம் உக்த ஸ்தகதா கதசவ: கதவ கதகவஶ்வர: ப்ரபு:
ப்ராதுரா௭௭ஸீத் தகதா அத்சர ஏவ ஶம் க சக்ர தகரா ஹரி: ௨௨
உவாச ஏநம் ஸ்மிதம் க்ருத்வா ருத்ரம் ஶூல ப்ருதம் ஹரி:
சதவசத: மத்யமாகநா து யத் பூர ்வம் ஸமுபஸ்திதம் ௨௩
தத் த்வதீயம் ஹி ஸுர ஶ்கரஷ்ட ஸுராணாம் அக்ரகதா ஹி யத்
அக்ர பூஜாம் இமாம் மத்வா க்ருஹாண இதம் விஷம் ப்ரகபா
இதி உக்தவ
் ா ச ஸுர ஶ்கரஷ்ட: தத்ர ஏவ அந்தரதீ
் யத ௨௪
கதவதாநாம் பயம் த்ருஷ்ட்வா ஶ்ருத்வா வாக்யம் து ஶாரஙி
் ண:
ஹாலாஹல விஷம் ககாரம் ஸ ஜக்ராஹ அம் ருகதாபமம் ௨௫
கதவாந் விஸ்ருஜ் ய கதகவகஶா ஜகாம பகவாந் ஹர:
தகதா கதவா: அஸுரா: ஸர ்கவ மமம் தூ ரகு நம் தந ௨௬
ப்ரவிகவஶ அத பாதாளம் மம் தாந: பர ்வகதா௭நக
தகதா கதவா: ஸகந்தர ்வா: துஷ்டுவு: மதுஸூதநம் ௨௭
த்வம் கதி ஸ்ஸர ்வ பூதாநாம் விகஶகஷண திகவௌகஸாம்
பாலய அஸ்மாந் மஹா பாகஹா கிரிம் உத்தரதும்
்
அர ்ஹஸி ௨௮
இதி ஶ்ருத்வா ஹ்ருஷீககஶ: காமடம் ரூபம் ஆஸ்தித:
பர ்வதம் ப்ருஷ்டத: க்ருத்வா ஶிஶ்கய தத்ர ஓஷகதௌ ஹரி: ௨௯
பர ்வத அக்கர து கலாகாத்மா ஹஸ்கதந ஆக்ரம் ய ககஶவஃ
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கதவாநாம் மத்யதஃ ஸ்தித்வா மமம் த புருகஷாத்தம: ௩0
அத வர ்ஷ ஸஹஸ்கரண ஸ தம் ட: ஸ கமம் டலு:
பூர ்வம் தந்வந்தரி: நாம அப்ஸரா ஶ்ச ஸுவர ்சஸஃ ௩௧
அப்ஸு நிர ்மதநாத் ஏவ ரஸாத் தஸ்மாத் வர ஸ்த்ரியஃ
உத்கபது: மநுஜ ஶ்கரஷ்ட தஸ்மாத் அப்ஸரகஸாபவந் ௩௨
ஷஷ்டிஃ ககாட்கயா அபவந் தாஸாம் அப்ஸராணாம்
ஸுவர ்சஸாம்
அஸம் க்கயயா ஸ்து காகுத்ஸ்த யா: தாஸாம் பரிசாரிகாஃ ௩௩
ந தாஃ ஸ்ம ப்ரதிக்ருஹ்ணந்தி ஸர ்கவ கத கதவ தாநவாஃ
அப்ரதி க்ரஹணாத் ஏவ தா ச ஸர ்வா ஸாதாரணாஃ ஸ்ம் ருதாஃ
௩௪
வருண ஸ்ய ததஃ கந்யா வாருண ீ ரகு நந்தந
உத்பபாத மஹாபாகா மார ்கமாணா பரிக்ரஹம் ௩௫
திகதஃ புத்ரா ந தாம் ராம ஜக்ருஹு: வருண ஆத்மஜாம்
அதிகத: து ஸுதா வீர ஜக்ருஹு: தாம் அநிந்திதாம் ௩௬
அஸுரா: கதந சதகதயாஃ ஸுரா: கதந அதிகதஃ ஸுதாஃ
ஹ்ருஷ்டாஃ ப்ரமுதிதா ஶ்சா௭௭ஸந் வாருண ீ க்ரஹணாத்
ஸுராஃ ௩௭
உச ்சசஶ்ரவா ஹய ஶ்கரஷ்கடா மணி ரத்நம் ச ககௌம் ஸ்துபம்
உததிஷ்டந் நர ஶ்கரஷ்ட தசதவ அம் ருதம் உத்தமம் ௩௮
அத தஸ்ய க்ருகத ராம மஹாந் ஆஸீத் குல க்ஷயஃ
அதிகத: து ததஃ புத்ரா திகதஃ புத்ராந் அஸூதயந் ௩௯
ஏககதா அப்யாகாமந் ஸர ்கவ அஸுரா ராக்ஷசஸ ஸ்ஸஹ
யுத்த மாஸீத் மஹா ககாரம் வீர த்சரகலாக்ய கமாஹநம் ௪0
யதா க்ஷயம் கதம் ஸர ்வம் ததா விஷ்ணு: மஹாபலஃ
அம் ருதம் ஸ: அஹரத் தூர ்ணம் மாயாம் ஆஸ்தாய கமாஹிநீ ம்
௪௧
கய கதா அபிமுகம் விஷ்ணும் அக்ஷயம் புருகஷாத்தமம்
ஸம் பிஷ்டா: கத ததா யுத்கத விஷ்ணுநா ப்ரப விஷ்ணுநா ௪௨
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அதிகத: ஆத்மஜா வீரா திகத: புத்ராந் நிஜக்நிகர
தஸ்மிந் ககாகர மஹா யுத்கத சதகதயா அதித்யாகயா: ப்ருஶம்
௪௩
நிஹத்ய திதி புத்ராந் து ராஜ் யம் ப்ராப்ய புரம் தரஃ
ஶஶாஸ முதிகதா கலாகாந் ஸர ்ஷி ஸம் காந் ஸ சாரணாந் ௪௪
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
பம் ச சத்வாரிம் ஶ ஸ்ஸர ்கஃ
ஷட்சத்வாரிம் ஶ ஸ்ஸர்கஃ
ஹகதஷு கதஷு புத்கரஷு திதிஃ பரம துஃகிதா
மார ீசம் காஶ்யபம் ராம பர ்தாரம் இதம் அப்ரவீத் ௧
ஹத புத்ரா௭ஸ்மி பகவந் தவ புத்சர: மஹாபசலஃ
ஶக்ர ஹந்தாரம் இச ்சாமி புத்ரம் தீர ்க

தகபா௭ர ்ஜிதம் ௨

ஸா அஹம் தப ஶ்சரிஷ்யாமி கரப
் ம் கம தாதும் அர ்ஹஸி
ஈத்ருஶம் ஶக்ர ஹந்தாரம் த்வம் அநுஜ் ஞாதும் அர ்ஹஸி ௩
தஸ்யா: த த்வசநம் ஶ்ருத்வா மாரசஃ
ீ
காஶ்யப ஸ்ததா
ப்ரத்யுவாச மஹாகதஜா திதிம் பரம துஃகிதாம் ௪
ஏவம் பவது பத்ரம் கத ஶுசி ர ்பவ தகபா தகந
ஜநயிஷ்யஸி புத்ரம் த்வம் ஶக்ர ஹந்தாரம் ஆஹகவ ௫
பூர ்கண வர ்ஷ ஸஹஸ்கர து ஶுசி: யதி பவிஷ்யஸி
புத்ரம் த்சரகலாக்ய பர ்தாரம் மத்த: த்வம் ஜநயிஷ்யஸி ௬
ஏவம் உக்தவ
் ா மஹாகதஜாஃ பாணிநா ஸ மமாரஜ
் தாம்
ஸமாலப்ய ததஃ ஸ்வஸ்தீ த்யுக்தவ
் ா ஸ தபகஸ யகயௌ ௭
ககத தஸ்மிந் நர ஶ்கரஷ்ட திதிஃ பரம ஹர ்ஷிதா
குஶப்லவநம் ஆஸாத்ய தப: கதகப ஸுதாருணம் ௮
தப: தஸ்யாம் ஹி குர ்வத்யாம் பரிசர ்யாம் சகார ஹ
ஸஹஸ்ரா௭கக்ஷா நர ஶ்கரஷ்ட பரயா குண ஸம் பதா ௯
அக்நிம் குஶாந் காஷ்டம் அபஃ பலம் மூலம் தசதவ ச
ந்யகவதயத் ஸஹஸ்ராகக்ஷா யத் ச அந்யத் அபி காம் க்ஷிதம் ௧0
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காத்ர ஸம் வாஹசந ஶ்சசவ ஶ்ரம அபநயசந ஸ்ததா
ஶக்ரஃ ஸர ்கவஷு காகலஷு திதிம் பரிசசார ஹ ௧௧
அத வர ்ஷ ஸஹஸ்கர து தஶ ஊகந ரகு நந்தந
திதிஃ பரம ஸம் ப்ரதா
ீ
ஸஹஸ்ரா௭க்ஷம் அதா௭ப்ரவீத் ௧௨
யாசிகதந ஸுர ஶ்கரஷ்ட தவ பித்ரா மஹாத்மநா
வகரா வர ்ஷ ஸஹஸ்ரா௭ந்கத தத்கதா மம ஸுதம் ப்ரதி ௧௩
தப: சரந்தய
் ா வர ்ஷாணி தஶ வீரய
் வதாம் வர
அவஶிஷ்டாநி பத்ரம் கத ப்ராதரம் த்ரக்ஷ
் யகஸ ததஃ ௧௪
தம் அஹம் த்வத்க்ருகத புத்ர ஸமாதாஸ்கய ஜகயாத்ஸுகம்
த்சரகலாக்ய விஜயம் புத்ர ஸஹ கபாக்ஷ
் யஸி விஜ் வரஃ ௧௫
ஏவம் உக்தவ
் ா திதிஃ ஶக்ரம் ப்ராப்கத மத்யம் திவாககர
நித்ரயா அபஹ்ருதா கதவீ பாகதௌ க்ருத்வா அத ஶீர ்ஷதஃ ௧௬
த்ருஷ்ட்வா தாம் அஶுசிம் ஶக்ரஃ பாததஃ க்ருத மூர ்தஜாம்
ஶிரஃ ஸ்தாகந க்ருகதௌ பாகதௌ ஜஹாஸ ச முகமாத ச ௧௭
தஸ்யாஃ ஶர ீர விவரம் விகவஶ ச புரம் தரஃ
கர ்பம் ச ஸப்ததா ராம பிகபத பரம் ஆத்மவாந் ௧௮
பித்யமாந: தகதா கர ்கபா வஜ் கரண ஶத பர ்வணா
ருகராத ஸுஸ்வரம் ராம தகதா திதி: அபுத்யத ௧௯
மா ருகதா மா ருத: ச இதி கர ்பம் ஶக்கரா அப்யபாஷத
பிகபத ச மஹா கதஜா ருதந்தம் அபி வாஸவஃ ௨0
ந ஹந்தவ் கயா ந ஹந்தவ் ய இதி ஏவம் திதி: அப்ரவீத்
நிஷ்பபாத ததஃ ஶக்கரா மாது: வசந ககௌரவாத் ௨௧
ப்ராஞ் ஜலி: வஜ் ர ஸஹிகதா திதிம் ஶக்கரா அப்யபாஷத
அஶுசி: கதவி ஸுப்தா௭ஸி பாதகயாஃ க்ருத மூர ்தஜா ௨௨
தத௭ந்தரம் அஹம் லப்தவ
் ா ஶக்ர ஹந்தாரம் ஆஹகவ
அபிந்தம் ஸப்ததா கதவி தந் கம த்வம் க்ஷந்தும் அர ்ஹஸி ௨௭
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஷட்சத்வாரிம் ஶ ஸ்ஸர ்கஃ
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ஸப் த சத்வாரிம் ஶ ஸ்ஸர்கஃ
ஸப்ததா து க்ருகத கர ்கப திதிஃ பரம துஃகிதா
ஸஹஸ்ராக்ஷம் துராதர ்ஷம் வாக்யம் ஸ அநுநயா அப்ரவீத் ௧
மம அபராதாத் கர ்கபா அயம் ஸப்ததா விபலீ க்ருதஃ
ந அபராகதா அஸ்தி கதகவஶ தவ அத்ர பல ஸூதந ௨
ப்ரியம் து கரதும்
்
இச ்சாமி மம கர ்ப விபர ்யகய
மருதாம் ஸப்தம் ஸப்தாநாம் ஸ்தாந பாலா பவந்து இகம ௩
வாத ஸ்கந்தா இகம ஸப்த சரந்து திவி புத்ரகாஃ
மாருதா இதி விக்யாதா திவ் ய ரூபா மம ஆத்மஜாஃ ௪
ப்ரஹ்ம கலாகம் சரது ஏக: இந்தர
் கலாகம் ததா அபரஃ
திவ் ய வாயு: இதி க்யாத: த்ருதீகயாபி மஹாயஶாஃ ௫
சத்வார: து ஸுர ஶ்கரஷ்ட திகஶா சவ தவ ஶாஸநாத்
ஸம் சரிஷ்யந்தி பத்ரம் கத கதவ பூதா மம ஆத்மஜாஃ ௬
த்வத்க்ருகத ந ஏவ நாம் நா ச மாருதா இதி விஶ்ருதாஃ
தஸ்யா: தத்வசநம் ஶ்ருத்வா ஸஹஸ்ராக்ஷஃ புரம் தரஃ ௭
உவாச ப்ராஞ் ஜலி: வாக்யம் திதிம் பல நிஷூதநஃ
ஸர ்வம் ஏதத் யகதாக்தம் கத பவிஷ்யதி ந ஸம் ஶயஃ ௮
விசரிஷ்யந்தி பத்ரம் கத கதவ பூதா: தவா௭௭த்மஜாஃ
ஏவம் கதௌ நிஶ்சயம் க்ருத்வா மாதா புத்கரௌ தகபா வகந ௯
ஜக்மது: த்ரிதிவம் ராம க்ருதா௭ரக
் தௌ இதி நஃ ஶ்ருதம்
ஏஷ கதஶஃ ஸ காகுத்ஸ்த மகஹந்தர
் ாத் அத்யுஷிதஃ புரா ௧0
திதிம் யத்ர தபஃ ஸித்தாம் ஏவம் பரிசசார ஸஃ
இக்ஷ
் வாககா ஸ்து நர வ் யாக்ர புத்ரஃ பரம தார ்மிகஃ ௧௧
அலம் புஸாயாம் உத்பந்கநா விஶால இதி விஶ்ருதஃ
கதந ச ஆஸீத் இஹ ஸ்தாகந விஶாகல இதி புர ீ க்ருதா ௧௨
விஶால ஸ்ய ஸுகதா ராம கஹமசந்தக
் ரா மஹாபலஃ
ஸுசந்தர
் இதி விக்யாகதா கஹமசந்தர
் ாத் அநந்தரஃ ௧௩
ஸுசந்தர
் தநகயா ராம தூம் ராஶ்வ இதி விஶ்ருதஃ
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தூம் ராஶ்வ தநய ஶ்சா௭பி ஸ்ரும் ஜயஃ ஸமபத்யத ௧௪
ஸ்ரும் ஜய ஸ்ய ஸுதஃ ஶ்ரீமாந் ஸஹகதவஃ ப்ரதாபவாந்
குஶாஶ்வஃ ஸஹகதவ ஸ்ய புத்ரஃ பரம தார ்மிகஃ ௧௫
குஶாஶ்வ ஸ்ய மஹாகதஜாஃ கஸாமதத்தஃ ப்ரதாபவாந்
கஸாமதத்த ஸ்ய புத்ர ஸ்து காகுத்ஸ்த இதி விஶ்ருதஃ ௧௬
தஸ்ய புத்கரா மஹாகதஜாஃ ஸம் ப்ரதி ஏஷ புர ீம் இமாம்
ஆவஸத் அமரப்ரக்யஃ ஸுமதி: நாம துர ்ஜயஃ ௧௭
இக்ஷ
் வாககா ஸ்து ப்ரஸாகதந ஸர ்கவ சவஶாலிகா ந்ருபாஃ
தீர ்கா௭௭யுகஷா மஹாத்மாகநா வீர ்யவந்தஃ ஸுதார ்மிகாஃ ௧௮
இஹ அத்ய ரஜநீ ம் ராம ஸுகம் வத்ஸ்யாமகஹ வயம்
ஶ்வஃ ப்ரபாகத நரஶ்கரஷ்ட ஜநகம் த்ரஷ்டும் அர ்ஹஸி ௧௯
ஸுமதி ஸ்து மஹாகதஜா விஶ்வாமித்ரம் உபாகதம்
ஶ்ருத்வா நர வர ஶ்கரஷ்டஃ ப்ரத்யாகச ்சந் மஹாயஶாஃ ௨0
பூஜாம் ச பரமாம் க்ருத்வா கஸாபாத்யாயஃ ஸபாந்தவஃ
ப்ராஞ் ஜலிஃ குஶலம் ப்ருஷ்ட்வா விஶ்வாமித்ரம் அதா ப்ரவீத்
௨௧
தந்கயா௭ஸ்மி அநுக்ருஹீகதாஸ்மி யஸ்ய கம விஷயம் முகந
ஸம் ப்ராப்கதா தர ்ஶநம் சசவ நா௭ஸ்தி தந்யதகரா மயா ௨௨
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஸப்த சத்வாரிம் ஶ ஸ்ஸர ்கஃ
அஷ்ட சத்வாரிம் ஶ ஸ்ஸர்கஃ
ப்ருஷ்ட்வா து குஶலம் தத்ர பரஸ்பர ஸமாககம
கதா அந்கத ஸுமதி: வாக்யம் வ் யாஜஹார மஹா முநிம் ௧
இகமௌ குமாகரௌ பத்ரம் கத கதவ

துல் ய பராக்ரகமௌ

கஜ ஸிம் ஹ கதீ வீகரௌ ஶாரதூல
்
வ் ருஷகபா பகமௌ ௨
பத்ம பத்ர விஶாலா௭கக்ஷௌ கட்க தூண ீ தநுர ்தகரௌ
அஶ்விநாவிவ ரூகபண ஸமுபஸ்தித கயௌவகநௌ ௩
யத்ருச ்சயா ஏவ காம் ப்ராப்கதௌ கதவ கலாகாத் இவா௭மகரௌ
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கதம் பத்ப்யாம் இஹ ப்ராப்கதௌ கிம௭ர ்தம் கஸ்ய வா முகந ௪
பூஷயந்கதௌ இமம் கதஶம் சந்தர
் ஸூரக
் யௌ இவா௭ம் பரம்
பரஸ்பரஸ்ய ஸத்ருகஶௌ ப்ரமாண இங் கித கசஷ்டிசதஃ ௫
கிம௭ர ்தம் ச நர ஶ்கரஷ்கடௌ ஸம் ப்ராப்கதௌ துர ்ககம பதி
வர ஆயுத தகரௌ வீகரௌ ஶ்கராதும் இச ்சாமி தத்தவ
் தஃ ௬
தஸ்ய தத்வசநம் ஶ்ருத்வா யதா வ் ருத்தம் ந்யகவதயத்
ஸித்தா௭௭ஶ்ரம நிவாஸம் ச ராக்ஷஸாநாம் வதம் ததா ௭
விஶ்வாமித்ர வசஃ ஶ்ருத்வா ராஜா பரம ஹர ்ஷிதஃ
அதிதீ பரகமௌ ப்ராப்கதௌ புத்கரௌ தஶரத ஸ்ய கதௌ ௮
பூஜயா மாஸ விதிவத் ஸத்காரா௭ர ்கஹௌ மஹா பகலௌ
ததஃ பரம ஸத்காரம் ஸுமகதஃ ப்ராப்ய ராககவௌ ௯
உஷ்ய தத்ர நிஶாம் ஏகாம் ஜக்மது: மிதிலாம் ததஃ
தாம் த்ருஷ்ட்வா முநயஃ ஸர ்கவ ஜநக ஸ்ய புர ீம் ஶுபாம் ௧0
ஸாது ஸாத்விதி ஶம் ஸந்கதா மிதிலாம் ஸமபூஜயந்
மிதில உப வகந தத்ர ஆஶ்ரமம் த்ருஶ்ய ராகவஃ ௧௧
புராணம் நிர ்ஜநம் ரம் யம் பப்ரச ்ச முநி பும் கவம்
ஶ்ரீமத் ஆஶ்ரம ஸம் காஶம் கிம் நு இதம் முநி வரஜி
் தம் ௧௨
ஶ்கராதும் இச ்சாமி பகவந் கஸ்ய அயம் பூர ்வ ஆஶ்ரமஃ
தச ்ச ்ருத்வா ராககவகணாக்தம் வாக்யம் வாக்ய விஶாரதஃ ௧௩
ப்ரத்யுவாச மஹாகதஜா விஶ்வமித்கரா மஹா முநிஃ
ஹந்த கத கதயிஷ்யாமி ஶ்ருணு தத்தக
் வந ராகவ ௧௪
யஸ்ய ஏதத் ஆஶ்ரமபதம் ஶப்தம் ககாபாந் மஹாத்மநா
ககௌதம ஸ்ய நர ஶ்கரஷ்ட பூர ்வம் ஆஸீத் மஹாத்மநஃ ௧௫
ஆஶ்ரகமா திவ் ய ஸம் காஶஃ ஸுசர: அபி ஸுபூஜிதஃ
ஸ ச இஹ தப ஆதிஷ்டத் அஹல் யா ஸஹிதஃ புரா ௧௬
வர ்ஷ பூகாநி அகநகாநி ராஜ புத்ர மஹாயஶஃ
தஸ்ய அந்தரம் விதித்வா து ஸஹஸ்ராக்ஷஃ ஶசீ பதிஃ ௧௭
முநி கவஷ தகரா பூத்வா அஹல் யாம் இதம் அப்ரவீத்
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ருது காலம் ப்ரதீக்ஷந்கத ந அர ்திநஃ ஸுஸமாஹிகத ௧௮
ஸம் கமம் து அஹம் இச ்சாமி த்வயா ஸஹ ஸுமத்யகம
முநி கவஷம் ஸஹஸ்ரா௭க்ஷம் விஜ் ஞாய ரகு நந்தந ௧௯
மதிம் சகார துரக
் மதா கதவராஜ குதூஹலாத்
அதா ப்ரவீத் நர ஶ்கரஷ்ட க்ருதார ்கதந அந்தரா௭௭த்மநா ௨0
க்ருதா௭ர ்கதாஸி ஸுர ஶ்கரஷ்ட கச ்ச ஶீக்ரம் இதஃ ப்ரகபா
ஆத்மாநம் மாம் ச கதகவஶ ஸர ்வதா ரக்ஷ மாநத ௨௧
இந்தர
் ஸ்து ப்ரஹஸந் வாக்யம் அஹல் யாம் இதம் அப்ரவீத்
ஸுஶ்கராணி பரிதுஷ்கடாஸ்மி கமிஷ்யாமி யதா௭௭கதம் ௨௨
ஏவம் ஸம் கம் ய து தயா நிஶ்சக்ராம உடஜாத் ததஃ
ஸ ஸம் ப்ரமாத் த்வரந் ராம ஶம் கிகதா ககௌதமம் ப்ரதி ௨௩
ககௌதமம் ஸம் ததர ்ஶ அத ப்ரவிஶந்தி மஹா முநிம்
கதவ தாநவ துர ்தர ்ஷம் தகபாபல ஸமந்விதம் ௨௪
தீர ்த உதக பரிக்லிந்நம் தீப்யமாநம் இவா௭நலம்
க்ருஹீத ஸமிதம் தத்ர ஸ குஶம் முநி புங் கவம் ௨௫
த்ருஷ்ட்வா ஸுரபதி: த்ரஸ்கதா விஷண்ண வதகநாபவத்
அத த்ருஷ்ட்வா ஸஹஸ்ரா௭க்ஷம் முநி கவஷ தரம் முநிஃ ௨௬
துர ்வ் ருத்தம் வ் ருத்த ஸம் பந்கநா கராஷாத் வசநம் அப்ரவீத்
மம ரூபம் ஸமாஸ்தாய க்ருதவாந் அஸி துர ்மகத ௨௭
அகர ்தவ் யம் இதம் தஸ்மாத் விபல: த்வம் பவிஷ்யதி
ககௌதகமந ஏவம் உக்தஸ்ய ஸ கராகஷண மஹாத்மநா ௨௮
கபதது: வ் ருஷகணௌ பூகமௌ ஸஹஸ்ராக்ஷ ஸ்ய தத்க்ஷணாத்
ததா ஶப்தவ
் ா ஸ சவ ஶக்ரம் பார ்யாம் அபி ச ஶப்தவாந் ௨௯
இஹ வர ்ஷ ஸஹஸ்ராணி பஹூநி த்வம் நிவஶிஷ்யஸி
வாயு பக்ஷா நிரா௭௭ஹாரா தப்யந்தீ பஸ்ம ஶாயிநீ ௩0
அத்ருஶ்யா ஸர ்வ பூதாநாம் ஆஶ்ரகமஸ்மிந் நிவத்ஸ்யஸி
யதா து ஏதத் வநம் ககாரம் ராகமா தஶரதா௭௭த்மஜஃ ௩௧
ஆகமிஷ்யதி துர ்தர ்ஷ: ததா பூதா பவிஷ்யஸி
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தஸ்ய ஆதித்கயந துர ்வ் ருத்கத கலாப கமாஹ விவர ்ஜிதா ௩௨
மத்ஸகாகஶ முதா யுக்தா ஸ்வம் வபு: தாரயிஷ்யஸி
ஏவம் உக்தவ
் ா மஹாகதஜா ககௌதகமா துஷ்ட சாரிண ீம் ௩௩
இமம் ஆஶ்ரமம் உத்ஸ்ருஜ் ய ஸித்த சாரண கஸவிகத
ஹிமவத் ஶிககர ரம் கய தப ஸ்கதகப மஹாதபாஃ ௩௪
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
அஷ்ட சத்வாரிம் ஶ ஸ்ஸர ்கஃ
ஏயகாந பம் சாஶ ஸ்ஸர்கஃ
அபல ஸ்து ததஃ ஶக்கரா கதவாந் அக்நி புகராகமாந்
அப்ரவீத் த்ரஸ்த

வதநஃ ஸர ்ஷி ஸம் காந் ஸசாரணாந் ௧

குர ்வதா தபகஸா விக்நம் ககௌதம ஸ்ய மஹாத்மநஃ
க்கராதம் உத்பாத்ய ஹி மயா ஸுர கார ்யம் இதம் க்ருதம் ௨
அபகலாஸ்மி க்ருத: கதந க்கராதாத் ஸா ச நிராக்ருதா
ஶாப கமாகக்ஷண மஹதா தகபா அஸ்ய அபஹ்ருதம் மயா ௩
தஸ்மாத் ஸுரவராஃ ஸர ்கவ ஸர ்ஷிஸம் காஃ ஸ சாரணாஃ
ஸுர ஸாஹ்ய கரம் ஸர ்கவ ஸபலம் கரதும்
்
அர ்ஹத ௪
ஶதக்ரகதா: வசஃ ஶ்ருத்வா கதவாஃ ஸ அக்நிபுகராகமாஃ
பித்ரு கதவாந் உகபத்ய ஆஹுஃ ஸஹ ஸர ்சவ: மரு த்கசணஃ
௫
அயம் கமஷஃ ஸ வ் ருஷணஃ ஶக்கரா ஹி அவ் ருஷணஃ க்ருதஃ
கமஷ ஸ்ய வ் ருஷகணௌ க்ருஹ்ய ஶக்ராய ஆஶு ப்ரயச ்சத ௬
அபல ஸ்து க்ருகதா கமஷஃ பராம் துஷ்டிம் ப்ரதாஸ்யதி
பவதாம் ஹர ்ஷணா௭ர ்தாய கய ச தாஸ்யந்தி மாநவாஃ ௭
அக்ஷயம் ஹி பலம் கதஷாம் யூயம் தாஸ்யத புஷ்கலம்
அக்கந ஸ்து வசநம் ஶ்ருத்வா பித்ரு கதவாஃ ஸமாகதாஃ
உத்பாட்ய கமஷ வ் ருஷகணௌ ஸஹஸ்ராகக்ஷ ந்யகவஶயந் ௮
ததா ப்ரப்ருதி காகுத்ஸ்த பித்ரு கதவாஃ ஸமாகதாஃ
அபலாந் புஞ் ஜகத கமஷாந் பசல: கதஷாம் அகயாஜயந் ௯
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இந்தர
் ஸ்து கமஷ வ் ருஷண: ததா ப்ரப்ருதி ராகவ
ககௌதம ஸ்ய ப்ரபாகவந தபஸ ஶ்ச மஹாத்மநஃ ௧0
தத் ஆகச ்ச மஹாகதஜ ஆஶ்ரமம் புண்ய கர ்மணஃ
தாரய ஏநாம் மஹாபாகாம் அஹல் யாம் கதவ ரூபிண ீம் ௧௧
விஶ்வாமித்ர வசஃ ஶ்ருத்வா ராகவஃ ஸஹ லக்ஷ
் மணஃ
விஶ்வாமித்ரம் புரஸ்க்ருத்ய ஆஶ்ரமம் ப்ரவிகவஶ ஹ ௧௨
ததர ்ஶ ச மஹாபாகாம் தபஸா த்கயாதித ப்ரபாம்
கலாசக: அபி ஸமாகம் ய துர ்நிரக்ஷ
ீ ் யாம் ஸுரா௭ஸுசரஃ ௧௩
ப்ரயத்நாத் நிரமி
் தாம் தாத்ரா திவ் யாம் மாயா மயீம் இவ
தூகமந அபி பரத
ீ அங் கீம் பூர ்ண சந்தர
் ப்ரபாம் இவ ௧௪
ஸ துஷார ஆவ் ருதாம் ஸ அப்ராம் பூர ்ண சந்தர
் ப்ரபாம் இவ
மத்கய அம் பகஸா துராதர ்ஷாம் தீப்தாம் ஸூரய
் ப்ரபாம் இவ
ஸ ஹி ககௌதம வாக்கயந துர ்நிர ீக்ஷ
் யா பபூவ ஹ ௧௫
த்ரயாணாம் அபி கலாகாநாம் யாவத் ராம ஸ்ய தர ்ஶநம்
ஶாபஸ்ய அந்த முபாகம் ய கதஷாம் தர ்ஶநம் ஆகதா ௧௬
ராககவௌ து தத ஸ்தஸ்யாஃ பாகதௌ ஜக்ருஹது ஸ்ததா
ஸ்மரந்தீ ககௌதம வசஃ ப்ரதிஜக்ராஹ ஸா ச கதௌ ௧௭
பாத்யம் அர ்க்யம் ததா ஆதித்யம் சகார ஸுஸமாஹிதா
ப்ரதிஜக்ராஹ காகுத்ஸ்கதா விதி த்ருஷ்கடந கர ்மணா ௧௮
புஷ்ப வ் ருஷ்டி: மஹத் ஆஸீத் கதவ துந்துபி நிஸ்வசநஃ
கந்தர ்வ அப்ஸரஸாம் சா௭பி மஹாந் ஆஸீத் ஸமாகமஃ ௧௯
ஸாது ஸாத்விதி கதவா: தாம் அஹல் யாம் ஸமபூஜயந்
தகபாபல விஶுத்த அம் கீம் ககௌதம ஸ்ய வஶா௭நுகாம் ௨0
ககௌதகமாபி மஹாகதஜா அஹல் யா ஸஹிதஃ ஸுகீ
ராமம் ஸம் பூஜ் ய விதிவத் தப ஸ்கதகப மஹாதபாஃ ௨௧
ராகமாபி பரமாம் பூஜாம் ககௌதம ஸ்ய மஹாமுகநஃ
ஸகாஶாத் விதிவத் ப்ராப்ய ஜகாம மிதிலாம் ததஃ ௨௨
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இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஏககாந பம் சாஶ ஸ்ஸர ்கஃ
பம் சாஶ ஸ்ஸர்கஃ
ததஃ ப்ராக் உத்தராம் கத்வா ராமஃ கஸௌமித்ரிணா ஸஹ
விஶ்வாமித்ரம் புரஸ்க்ருத்ய யஜ் ஞ வாடம் உபாகமத்
ராம ஸ்து முநி ஶாரதூலம்
்
உவாச ஸஹ லக்ஷ
் மணஃ ௧
ஸாத்வீ யஜ் ஞ ஸம் ருத்தி ர ்ஹி ஜநக ஸ்ய மஹாத்மநஃ
பஹூநி இஹ ஸஹஸ்ராணி நாநா கதஶ நிவாஸிநாம் ௨
ப்ராஹ்மணாநாம் மஹாபாக கவதா௭த்யயந ஶாலிநாம்
ருஷி வாடா ஶ்ச த்ருஶ்யந்கத ஶகடீ ஶத ஸம் குலாஃ ௩
கதகஶா விதீயதாம் ப்ரஹ்மந் யத்ர வத்ஸ்யாமகஹ வயம்
ராம ஸ்ய வசநம் ஶ்ருத்வா விஶ்வாமித்கரா மஹா முநிஃ ௪
நிகவஶம் அககராத் கதகஶ விவிக்கத ஸலிலா௭௭யுகத
விஶ்வாமித்ரம் முநி ஶ்கரஷ்டம் ஶ்ருத்வா ஸ ந்ருபதி ஸ்ததா ௫
ஶதாநந்தம் புரஸ்க்ருத்ய புகராஹிதம் அநிந்திதம்
ப்ரத்யுஜ் ஜகாம ஸஹஸா விநகயந ஸமந்வித: ௬
ருத்விகஜாபி மஹாத்மாந ஸ்து அர ்க்யம் ஆதாய ஸத்வரம்
விஶ்வாமித்ராய தர ்கமண தது: மந்தர
் புரஸ்க்ருதம் ௭
ப்ரதிக்ருஹ்ய து தாம் பூஜாம் ஜநக ஸ்ய மஹாத்மநஃ
பப்ரச ்ச குஶலம் ராஜ் கஞா யஜ் ஞ ஸ்ய ச நிராமயம் ௮
ஸ தாம் ஶ்சா௭பி முநீ ந் ப்ருஷ்ட்வா கஸாபாத்யாய புகராதஸஃ
யதா ந்யாயம் ததஃ ஸர ்சவஃ ஸமாகச ்சத் ப்ரஹ்ருஷ்டவாந் ௯
அத ராஜா முநி ஶ்கரஷ்டம் க்ருதாஞ் ஜலி: அபாஷத
ஆஸகந பகவாந் ஆஸ்தாம் ஸஹ ஏபி: முநி ஸத்தசமஃ ௧0
ஜநக ஸ்ய வசஃ ஶ்ருத்வா நிஷஸாத மஹா முநிஃ
புகராதா ருத்விஜ ஶ்சசவ ராஜா ச ஸஹ மந்தர
் ிபிஃ ௧௧
ஆஸகநஷு யதா ந்யாயம் உபவிஷ்டாந் ஸமந்ததஃ
த்ருஷ்ட்வா ஸ ந்ருபதி ஸ்தத்ர விஶ்வாமித்ரம் அதா௭ப்ரவீத் ௧௨
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அத்ய யஜ் ஞ ஸம் ருத்தி: கம ஸபலா சதவசதஃ க்ருதா
அத்ய யஜ் ஞ பலம் ப்ராப்தம் பகவ த்தர ்ஶநாத் மயா ௧௩
தந்கயா அஸ்மி அநுக்ருஹீகதா அஸ்மி யஸ்ய கம முநி பும் கவ
யஜ் ஞ உபஸதநம் ப்ரஹ்மந் ப்ராப்கதா அஸி முநிபிஃ ஸஹ ௧௪
த்வாதஶா௭ஹம் து ப்ரஹ்மர ்கஷ தீக்ஷாம் ஆஹு: மநீ ஷிணஃ
தகதா பாகா௭ரதி
் கநா கதவாந் த்ரஷ்டும் அர ்ஹஸி ககௌஶிக
௧௫
இத்யுக்தவ
் ா முநி ஶாரதூலம்
்
ப்ரஹ்ருஷ்ட வதந ஸ்ததா
புந: தம் பரிபப்ரச ்ச ப்ராஞ் ஜலிஃ ப்ரயகதா ந்ருபஃ ௧௬
இகமௌ குமாகரௌ பத்ரம் கத கதவ துல் ய பராக்ரகமௌ
கஜ ஸிம் ஹ கதீ வீகரௌ ஶாரதூல
்
வ் ருஷப உபகமௌ ௧௭
பத்ம பத்ர விஶாலா௭கக்ஷௌ கட்க தூண ீ தநுர ்தகரௌ
அஶ்விநா விவ ரூகபண ஸமுபஸ்தித கயௌவகநௌ ௧௮
யத்ருச ்ச சயவ காம் ப்ராப்கதௌ கதவ கலாகாத் இவ அமகரௌ
கதம் பத்ப்யாம் இஹ ப்ராப்கதௌ கிம௭ர ்தம் கஸ்ய வா முகந
௧௯
வர ஆயுத தகரௌ வீகரௌ கஸ்ய புத்கரௌ மஹா முகந
பூஷயந்கதௌ இமம் கதஶம் சந்தர
் ஸூரக
் யௌ இவ அம் பரம் ௨0
பரஸ்பரஸ்ய ஸத்ருகஶௌ ப்ரமாண இங் கித கசஷ்டிசதஃ
காக பக்ஷதகரௌ வீகரௌ ஶ்கராதும் இச ்சாமி தத்தவ
் தஃ ௨௧
தஸ்ய த த்வசநம் ஶ்ருத்வா ஜநக ஸ்ய மஹாத்மநஃ
ந்யகவதயந் மஹாத்மாகநௌ புத்கரௌ தஶரத ஸ்ய கதௌ ௨௨
ஸித்தாஶ்ரம நிவாஸம் ச ராக்ஷஸாநாம் வதம் ததா
த ச ்சா௭௭கமநம் அவ் யக்ரம் விஶாலாயா ஶ்ச தர ்ஶநம் ௨௩
அஹல் யா தரஶ
் நம் சசவ ககௌதகமந ஸமாகமம்
மஹா தநுஷி ஜிஜ் ஞாஸாம் கரதும்
்
ஆகமநம் ததா ௨௪
ஏதத் ஸர ்வம் மஹாகதஜா ஜநகாய மஹாத்மகந
நிகவத்ய விரராம அத விஶ்வாமித்கரா மஹாமுநிஃ ௨௫
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பால காம் ட
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
பம் சாஶ ஸ்ஸர ்கஃ
ஏக பம் சாஶ ஸ்ஸர்கஃ
தஸ்ய த த்வசநம் ஶ்ருத்வா விஶ்வாமித்ர ஸ்ய தீமதஃ
ஹ்ருஷ்ட கராமா மஹாகதஜாஃ ஶதாநந்கதா மஹாதபாஃ ௧
ககௌதம ஸ்ய ஸுகதா ஜ் கயஷ்ட: தபஸா த்கயாதித ப்ரபஃ
ராம ஸம் தரஶ
் நாத் ஏவ பரம் விஸ்மய மாகதஃ ௨
ஸ கதௌ நிஷண்கணௌ ஸம் ப்கரக்ஷ
் ய ஸுகா௭௭ஸீகநௌ
ந்ருபா௭௭த்மகஜௌ
ஶதாநந்கதா முநி ஶ்கரஷ்டம் விஶ்வாமித்ரம் அத அப்ரவீத் ௩
அபி கத முநி ஶாரதூல
்
மம மாதா யஶஸ்விநீ
தர ்ஶிதா ராஜ புத்ராய தகபா தீர ்கம் உபாகதா ௪
அபி ராகம மஹாகதஜா மம மாதா யஶஸ்விநீ
வந்சய: உபாஹரத் பூஜாம் பூஜா௭ர ்கஹ ஸர ்வ கதஹிநாம் ௫
அபி ராமாய கதிதம் யதா வ் ருத்தம் புராதநம்
மம மாது: மஹாகதகஜா கதகவந துர௭நுஷ்டிதம் ௬
அபி ககௌஶிக பத்ரம் கத குருணா மம ஸம் கதா
மாதா மம முநி ஶ்கரஷ்ட ராம ஸம் தர ்ஶநாத் இதஃ ௭
அபி கம குருணா ராமஃ பூஜிதஃ குஶிகா௭௭த்மஜ
இஹ ஆககதா மஹாகதஜாஃ பூஜாம் ப்ராப்ய மஹாத்மநஃ ௮
அபி ஶாந்கதந மநஸா குரு: கம குஶிகா௭௭த்மஜ
இஹ ஆககதந ராகமண பூஜிகதந அபிவாதிதஃ ௯
தத் ஶ்ருத்வா வசநம் தஸ்ய விஶ்வாமித்கரா மஹாமுநிஃ
ப்ரத்யுவாச ஶதாநந்தம் வாக்யஜ் கஞா வாக்ய ககாவிதம் ௧0
ந அதிக்ராந்தம் முநிஶ்கரஷ்ட யத் கர ்தவ் யம் க்ருதம் மயா
ஸம் கதா முநிநா பத்நீ பார ்ககவண இவ கரணுகா ௧௧
தத் ஶ்ருத்வா வசநம் தஸ்ய விஶ்வாமித்ர ஸ்ய பாஷிதம்
ஶதாநந்கதா மஹாகதஜா ராமம் வசநம் அப்ரவீத் ௧௨
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ஸ்வாகதம் கத நரஶ்கரஷ்ட திஷ்ட்யா ப்ராப்கதா அஸி ராகவ
விஶ்வாமித்ரம் புரஸ்க்ருத்ய மஹர ்ஷிம் அபராஜிதம் ௧௩
அசிந்தய
் கர ்மா தபஸா ப்ரஹ்மர ்ஷி: அதுல ப்ரபஃ
விஶ்வாமித்கரா மஹாகதஜா கவத்யம் கவத்ஸி ஏநம் பரமாம்
கதிம் ௧௪
ந அஸ்தி தந்யதகரா ராம த்வத்கதா அந்கயா புவி கஶ்சந
ககாப்தா குஶிக புத்ர: கத கயந தப்தம் மஹ த்தபஃ ௧௫
ஶ்ரூயதாம் ச அபிதாஸ்யாமி ககௌஶிக ஸ்ய மஹாத்மநஃ
யதா பலம் யதா வ் ருத்தம் தந்கம நிகததஃ ஶ்ருணு ௧௬
ராஜா அபூத் ஏஷ தர ்மாத்மா தீர ்க காலம் அரிம் தமஃ
தர ்மஜ் ஞஃ க்ருத

வித்ய ஶ்ச ப்ரஜாநாம் ச ஹிகத ரதஃ ௧௭

ப்ரஜாபதி ஸுத: து ஆஸீத் குகஶா நாம மஹீபதிஃ
குஶ ஸ்ய புத்கரா பலவாந் குஶநாபஃ ஸுதார ்மிகஃ ௧௮
குஶநாப ஸுத: து ஆஸீத் காதி: இதி ஏவ விஶ்ருதஃ
காகதஃ புத்கரா மஹாகதஜா விஶ்வாமித்கரா மஹாமுநிஃ ௧௯
விஶ்வமித்கரா மஹாகதஜாஃ பாலயா மாஸ கமதிநீ ம்
பஹு வர ்ஷ ஸஹஸ்ராணி ராஜா ராஜ் யம் அகாரயத் ௨0
கதாசித் து மஹாகதஜா கயாஜயித்வா வரூதிநீ ம்
அகக்ஷௌஹிண ீ பரிவ் ருதஃ பரிசக்ராம கமதிநீ ம் ௨௧
நகராணி ச ராஷ்ட்ராணி ஸரித ஶ்ச ததா கிர ீந்
ஆஶ்ரமாந் க்ரமகஶா ராஜா விசரந் ஆஜகாம ஹ ௨௨
வஸிஷ்ட ஸ்ய ஆஶ்ரம பதம் நாநா புஷ்ப பல த்ருமம்
நாநா ம் ருக கணா கீர ்ணம் ஸித்த சாரண கஸவிதம் ௨௩
கதவ தாநவ கந்தர ்சவஃ கிந்நசர: உபகஶாபிதம்
ப்ரஶாந்த ஹரிணா கீர ்ணம் த்விஜ ஸம் க நிகஷவிதம் ௨௪
ப்ரஹ்மர ்ஷி கண ஸம் கீர ்ணம் கதவர ்ஷி கண கஸவிதம்
தப: சரண ஸம் ஸித்சத: அக்நி கல் சப: மஹாத்மபிஃ ௨௫
ஸததம் ஸம் குலம் ஶ்ரீமத் ப்ரஹ்ம கல் சப: மஹாத்மபிஃ
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அப்பசக்ஷர ் வாயு பசக்ஷ ஶ்ச ஶீர ்ண பர ்ண அஶசந: ததா
பல மூல அஶசந: தாந்சத: ஜித கராசஷ: ஜிகத ந்தர
் ிசயஃ ௨௬
ருஷிபி: வாலகில் சய ஶ்ச ஜப கஹாம பராயசணஃ
அந்சய: சவகாநசஸ ஶ்சசவ ஸமம் தாத் உபகஶாபிதம் ௨௭
வஸிஷ்ட ஸ்ய ஆஶ்ரம பதம் ப்ரஹ்மகலாகம் இவா௭பரம்
ததர ்ஶ ஜயதாம் ஶ்கரஷ்ட விஶ்வாமித்கரா மஹாபலஃ ௨௮
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
பம் சாஶ ஸ்ஸர ்கஃ

ஏக

த்வி பம் சாஶ ஸ்ஸர்கஃ
தம் த்ருஷ்ட்வா பரம ப்ர ீகதா விஶ்வாமித்கரா மஹாபலஃ
ப்ரணகதா விநயாத் வீகரா வஸிஷ்டம் ஜபதாம் வரம் ௧
ஸ்வாகதம் தவ ச இத்யுக்கதா வஸிஷ்கடந மஹாத்மநா
ஆஸநம் ச அஸ்ய பகவாந் வஸிஷ்கடா வ் யாதிகதஶ ஹ ௨
உபவிஷ்டாய ச ததா விஶ்வாமித்ராய தீமகத
யதா ந்யாயம் முநி வரஃ பல மூலம் உபாஹரத் ௩
ப்ரதிக்ருஹ்ய ச தாம் பூஜாம் வஸிஷ்டாத் ராஜ ஸத்தமஃ
தகபா அக்நிகஹாத்ர ஶிஷ்கயஷு குஶலம் பரய
் ப்ருச ்சத ௪
விஶ்வாமித்கரா மஹாகதஜா வநஸ்பதி ககண ததா
ஸர ்வத்ர குஶலம் ச ஆஹ வஸிஷ்கடா ராஜ ஸத்தமம் ௫
ஸுக உபவிஷ்டம் ராஜாநம் விஶ்வாமித்ரம் மஹாதபாஃ
பப்ரச ்ச ஜபதாம் ஶ்கரஷ்கடா வஸிஷ்கடா ப்ரஹ்மணஃ ஸுதஃ ௬
கச ்சித் கத குஶலம் ராஜந் கச ்சித் தர ்கமண ரம் ஜயந்
ப்ரஜாஃ பாலயகஸ வீர ராஜ வ் ருத்கதந தார ்மிக ௭
கச ்சித் கத ஸுப்ருதா ப்ருத்யாஃ கச ்சித் திஷ்டந்தி ஶாஸகந
கச ்சித் கத விஜிதாஃ ஸர ்கவ ரிபகவா ரிபு ஸூதந ௮
கச ்சித் பகல ச ககாகஶ ச மித்கரஷு ச பரம் தப
குஶலம் கத நர வ் யாக்ர புத்ர கபௌத்கர தவா௭நக ௯
ஸர ்வத்ர குஶலம் ராஜா வஸிஷ்டம் ப்ரத்யுதாஹரத்
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விஶ்வாமித்கரா மஹாகதஜா வஸிஷ்டம் விநயா௭ந்விதஃ ௧0
க்ருத்வா உகபௌ ஸுசிரம் காலம் தர ்மிஷ்கடௌ தாஃ கதாஃ
ஶுபாஃ
முதா பரமயா யுக்கதௌ ப்ர ீகயதாம் கதௌ பரஸ்பரம் ௧௧
தகதா வஸிஷ்கடா பகவாந் கதா௭ந்கத ரகு நந்தந
விஶ்வாமித்ரம் இதம் வாக்யம் உவாச ப்ரஹஸந் இவ ௧௨
ஆதித்யம் கரதும்
்
இச ்சாமி பலஸ்ய அஸ்ய மஹாபல
தவ சச வ அப்ரகமய ஸ்ய யதா௭ர ்ஹம் ஸம் ப்ரதீச ்ச கம ௧௩
ஸத்க்ரியாம் து பவாந் ஏதாம் ப்ரதீச ்சது மயா க்ருதாம்
ராஜந் த்வம் அதிதி ஶ்கரஷ்டஃ பூஜநீ யஃ ப்ரயத்நதஃ ௧௪
ஏவம் உக்கதா வஸிஷ்கடந விஶ்வாமித்கரா மஹாமதிஃ
க்ருதம் இத்ய௭ப்ரவீத் ராஜா ப்ரிய வாக்கயந கம த்வயா ௧௫
பல மூகலந பகவந் வித்யகத யத் தவா௭௭ஶ்ரகம
பாத்கய ந ஆசமநீ கயந பகவ த்தரஶ
் கநந ச ௧௬
ஸர ்வதா ச மஹா ப்ராஜ் ஞ பூஜா அர ்கஹண ஸுபூஜிதஃ
கமிஷ்யாமி நம: கத அஸ்து சமத்கரண ஈக்ஷஸ்வ சக்ஷுஷா ௧௭
ஏவம் ப்ருவந்தம் ராஜாநம் வஸிஷ்டஃ புந: ஏவ ஹி
ந்யமந்தர
் யத தர ்மாத்மா புநஃ புந: உதார தீஃ ௧௮
பாடம் இத்கயவ காகதகயா வஸிஷ்டம் ப்ரத்யுவாச ஹ
யதா ப்ரியம் பகவத: ததா அஸ்து முநி ஸத்தம ௧௯
ஏவம் உக்கதா மஹாகதஜா வஸிஷ்கடா ஜபதாம் வரஃ
ஆஜுஹாவ ததஃ ப்ரதஃ
ீ
கல் மாஷீம் தூத கல் மஷஃ ௨0
ஏஹி ஏஹி ஶபகல க்ஷிப்ரம் ஶ்ருணு சா௭பி வகசா மம
ஸபல ஸ்ய அஸ்ய ராஜர ்கஷஃ கரதும்
்
வ் யவஸிகதாஸ்ம் ய௭ஹம்
கபாஜகநந மஹா௭ர ்கஹண ஸத்காரம் ஸம் விதத்ஸ்வ கம ௨௧
யஸ்ய யஸ்ய யதா காமம் ஷ ட்ரகஸஷு அபிபூஜிதம்
தத் ஸர ்வம் காமதுக் க்ஷிப்ரம் அபிவர ்ஷ க்ருகத மம ௨௨
ரகஸந அந்கநந பாகநந கலஹ்ய கசாஷ்கயண ஸம் யுதம்
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அந்நாநாம் நிசயம் ஸர ்வம் ஸ்ருஜஸ்வ ஶபகல த்வர ௨௩
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
பம் சாஶ ஸ்ஸர ்கஃ

த்வி

த்ரி பம் சாஶ ஸ்ஸர்கஃ
ஏவம் உக்தா வஸிஷ்கடந ஶபலா ஶத்ரு ஸூதந
விதகத காமதுக் காமாந் யஸ்ய யஸ்ய யதா ஈப்ஸிதம் ௧
இக்ஷூந் மதூந் ததா லாஜாந் சமகரயாந் ச வர ஆஸவாந்
பாநாநி ச மஹா௭ர ்ஹாணி பக்ஷ
் யாம் ஶ்ச உச ்சாவசாந் ததா ௨
உஷ்ண ஆட்யஸ்ய ஓதநஸ்ய அத்ர ராஶயஃ பர ்வகதாபமாஃ
ம் ருஷ்டா௭ந்நாநி ச ஸூபா ஶ்ச ததி குல் யா: தசத வ ச ௩
நாநா ஸ்வாது ரஸாநாம் ச ஷாடபாநாம் தசதவ ச
பாஜநாநி ஸுபூர ்ணாநி ககௌடாநி ச ஸஹஸ்ரஶஃ ௪
ஸர ்வம் ஆஸீத் ஸு ஸம் துஷ்டம் ஹ்ருஷ்ட புஷ்ட ஜநா யுதம்
விஶ்வாமித்ர பலம் ராம வஸிஷ்கட ந அபிதர ்பிதம் ௫
விஶ்வாமித்கராபி ராஜர ்ஷி: ஹ்ருஷ்ட புஷ்ட: ததா அபவத்
ஸ அந்தஃபுர வகரா ராஜா ஸப்ராஹ்மண புகராஹிதஃ ௬
ஸஅமாத்கயா மந்தர
் ி ஸஹிதஃ ஸப்ருத்யஃ பூஜித: ததா
யுக்தஃ பரம ஹர ்கஷண வஸிஷ்டம் இதம் அப்ரவீத் ௭
பூஜிகதாஹம் த்வயா ப்ரஹ்மந் பூஜா௭ர ்கஹண ஸுஸத்க்ருதஃ
ஶ்ரூயதாம் அபிதாஸ்யாமி வாக்யம் வாக்ய விஶாரத
கவாம் ஶத ஸஹஸ்கரண தீயதாம் ஶபலா மம ௮
ரத்நம் ஹி பகவந் ஏதத் ரத்நஹார ீ ச பாரதி
் வஃ
தஸ்மாத் கம ஶபலாம் கதஹி மம ஏஷா தர ்மகதா த்விஜ ௯
ஏவம் உக்த ஸ்து பகவாந் வஸிஷ்கடா முநி ஸத்தமஃ
விஶ்வாமித்கரண தர ்மாத்மா ப்ரத்யுவாச மஹீபதிம் ௧0
ந அஹம் ஶத ஸஹஸ்கரண ந அபி ககாடி ஶசத: கவாம்
ராஜந் தாஸ்யாமி ஶபலாம் ராஶிபீ ரஜதஸ்ய வா ௧௧
ந பரித்யாகம் அர ்ஹா இயம் மத் ஸகாஶாத் அரிம் தம
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ஶாஶ்வதீ ஶபலா மஹ்யம் கீர ்தி: ஆத்மவகதா யதா ௧௨
அஸ்யாம் ஹவ் யம் ச கவ் யம் ச ப்ராண யாத்ரா தசதவ ச
ஆயத்தம் அக்நிகஹாத்ரம் ச பலி: கஹாம: தசதவ ச ௧௩
ஸ்வாஹாகார வஷட்காகரௌ வித்யா ஶ்ச விவிதா: ததா
ஆயத்தம் அத்ர ராஜர ்கஷ ஸர ்வம் ஏதந் ந ஸம் ஶயஃ ௧௪
ஸர ்வஸ்வம் ஏதத் ஸத்கயந மம துஷ்டி கர ீ ஸதா
காரசண: பஹுபீ ராஜந் ந தாஸ்கய ஶபலாம் தவ ௧௫
வஸிஷ்கட ந ஏவம் உக்தஸ்து விஶ்வாமித்கராப்ரவீத் ததஃ
ஸம் ரப்ததரம் அத்யர ்தம் வாக்யம் வாக்ய விஶாரதஃ ௧௬
சஹரண்ய கக்ஷ
் யா
பூஷிதாந்

க்சரகவயாந் ஸுவர ்ண அங் குஶ

ததாமி கும் ஜராணாம் கத ஸஹஸ்ராணி சதுர ்தஶ ௧௭
சஹரண்யாநாம் ரதாநாம் ச ஶ்கவத அஶ்வாநாம் சதுர ்யுஜாம்
ததாமி கத ஶதாநி அஷ்கடௌ கிங் கிண ீக விபூஷிதாந் ௧௮
ஹயாநாம் கதஶ ஜாதாநாம் குலஜாநாம் மகஹௌஜஸாம்
ஸஹஸ்ரம் ஏகம் தஶ ச ததாமி தவ ஸுவ் ரத ௧௯
நாநா வர ்ண விபக்தாநாம் வயஸ்தாநாம் தசதவ ச
ததாமி ஏகாம் கவாம் ககாடிம் ஶபளா தீயதாம் மம ௨0
யாவத் இச ்சஸி ரத்நம் வா ஹிரண்யம் வா த்விகஜாத்தம
தாவத் ததாமி தத் ஸர ்வம் ஶபளா தீயதாம் மம ௨௧
ஏவம் உக்த ஸ்து பகவாந் விஶ்வாமித்கரண தீமதா
ந தாஸ்யாமி இதி ஶபளாம் ப்ராஹ ராஜந் கதம் சந ௨௨
ஏதத் ஏவ ஹி கம ரத்நம் ஏதத் ஏவ ஹி கம தநம்
ஏதத் ஏவ ஹி ஸர ்வஸ்வம் ஏதத் ஏவ ஹி ஜீவிதம் ௨௩
தர ்ஶ: ச கபௌர ்ண மாஸ: ச யஜ் ஞாஶ்சசவா௭ப்த தக்ஷிணாஃ
ஏதத் ஏவ ஹி கம ராஜந் விவிதா ஶ்ச க்ரியா ஸ்ததா ௨௪
அகதா மூலாஃ க்ரியாஃ ஸர ்வா மம ராஜந் ந ஸம் ஶயஃ
பஹூநாம் கிம் ப்ரலாகபந ந தாஸ்கய காம கதாஹிநீ ம் ௨௫
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இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
பம் சாஶ ஸ்ஸர ்கஃ

த்ரி

சது: பம் சாஶ ஸ்ஸர்கஃ
காம கதநும் வஸிஷ்கடாபி யதா ந த்யஜகத முநிஃ
ததா அஸ்ய ஶபளாம் ராம விஶ்வாமித்கரா அந்வகர ்ஷத ௧
நீ யமாநா து ஶபளா ராம ராஜ் ஞா மஹாத்மநா
துஃகிதா சிந்தயா மாஸ ருதந்தீ கஶாக கர ்ஶிதா ௨
பரித்யக்தா வஸிஷ்கடந கிம் அஹம் ஸுமஹாத்மநா
யா அஹம் ராஜ ப்ருசத: தீநா ஹ்ரிகயயம் ப்ருஶ துஃகிதா ௩
கிம் மயா அபக்ருதம் தஸ்ய மஹர ்கஷ: பாவிதா௭௭த்மநஃ
யந் மாம் அநாகஸம் பக்தாம் இஷ்டாம் த்யஜதி தார ்மிகஃ ௪
இதி ஸா சிந்தயித்வா து நிஶ்வஸ்ய ச புநஃ புநஃ
ஜகாம கவககந ததா வஸிஷ்டம் பரம ஓஜஸம்
நிரதூய
்
தாம் ததா ப்ருத்யாந் ஶதஶஃ ஶத்ரு ஸூதந ௫
ஜகாம அநில கவககந பாத மூலம் மஹாத்மநஃ
ஶபலா ஸா ருதந்தீ ச க்கராஶந்தீ ச இதம் அப்ரவீத் ௬
வஸிஷ்ட ஸ்ய அக்ரதஃ ஸ்தித்வா கமக துந்துபி ராவிண ீ
பகவந் கிம் பரித்யக்தா த்வயா அஹம் ப்ரஹ்மணஃ ஸுத ௭
யஸ்மாத் ராஜ ப்ருதா மாம் ஹி நயந்கத த்வத்ஸகாஶதஃ
ஏவம் உக்த ஸ்து ப்ரஹ்மர ்ஷி: இதம் வசநம் அப்ரவீத் ௮
கஶாக ஸம் தப்த ஹ்ருதயாம் ஸ்வஸாரம் இவ துஃகிதாம்
ந த்வாம் த்யஜாமி ஶபகள நா௭பி கம அபக்ருதம் த்வயா ௯
ஏஷ த்வாம் நயகத ராஜா பலாந் மத்கதா மஹாபலஃ
ந ஹி துல் யம் பலம் மஹ்யம் ராஜா து அத்ய விகஶஷதஃ ௧0
பலீ ராஜா க்ஷத்ரிய ஶ்ச ப்ருதிவ் யாஃ பதி: ஏவ ச
இயம் அகக்ஷௌஹிண ீ பூர ்ணா ஸவாஜி ரத ஸம் குலா ௧௧
ஹஸ்தி த்வஜ ஸமாகீர ்ணா கதந அகஸௌ பலவத்தரஃ
ஏவம் உக்தா வஸிஷ்கடந ப்ரத்யுவாச விநீ தவத் ௧௨
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வசநம் வசநஜ் ஞா ஸா ப்ரஹ்மர ்ஷிம் அமித ப்ரபம்
ந பலம் க்ஷத்ரிய ஸ்ய ஆஹு: ப்ராஹ்மகணா பலவத்தரஃ ௧௩
ப்ரஹ்மந் ப்ரஹ்ம பலம் திவ் யம் க்ஷத்ரா த்து பலவத்தரம்
அப்ரகமய பலம் துப்யம் ந த்வயா பலவத்தரஃ ௧௩
விஶ்வாமித்கரா மஹா வீர ்ய:

கதஜ: தவ துராஸதம்

நியுங் க்ஷ
் வ மாம் மஹாகதஜ:
௧௪

த்வத்

ப்ரஹ்ம பல ஸம் ப்ருதாம்

தஸ்ய தர ்பம் பலம் யத்நம் நாஶயாமி துராத்மநஃ
இத்யு க்த ஸ்து தயா ராம வஸிஷ்டஃ ஸுமஹாயஶாஃ ௧௫
ஸ்ருஜ ஸ்வ இதி ததா உவாச பலம் பரபலார ்தநம்
தஸ்ய த த்வசநம் ஶ்ருத்வா ஸுரபி: ஸா அஸ்ஸ்ருஜத் ததா ௧௬
தஸ்யா ஹும் பாரவாத் உத்ஸ்ருஷ்டாஃ பப்லவாஃ ஶதகஶா ந்ருப
நாஶயந்தி பலம் ஸர ்வம் விஶ்வாமித்ர ஸ்ய பஶ்யதஃ ௧௭
பலம் பக்நா தகதா த்ருஷ்ட்வா ரகத ந அக்ரம் ய ககௌஶிக:
ஸ ராஜா பரம க்ருத்தஃ க்கராத விஸ்பாரித ஈக்ஷணஃ ௧௯
பப்லவாந் நாஶயா மாஸ ஶஸ்த்சர : உச ்சாவசச : அபி
விஶ்வாமித்ர அர ்திதாந் த்ருஷ்ட்வா பஹ்லவாந் ஶதஶ: ததா ௨0
பூய ஏவ அஸ்ருஜத் ககாராந் ஶகாந் யவந மிஶ்ரிதாந்
சத: ஆஸீத் ஸம் வ்ருதா பூமிஃ ஶசக: யவந மிஶ்ரிசதஃ ௨௧
ப்ரபாவத்பி: மஹா வீர ்சய: கஹம கிஞ் ஜல் க ஸந்நிசபஃ
தீர ்க அஸி பட்டிஸ தசர: கஹம வர ்ண அம் பர ஆவ் ருசதஃ
நிர ்தக்தம் தத் பலம் ஸர ்வம் ப்ரதீப்சத: இவ பாவசகஃ

௨௨

தகதா அஸ்த்ராணி மஹாகதஜா விஶ்வாமித்கரா முகமாச ஹ
சத: சத: யவந காம் கபாஜா: பப்லவா: ச ஆகுலீ க்ருதா : ௨௩
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
பம் சாஶ ஸ்ஸர ்கஃ

சது:

பம் ச பம் சாஶ ஸ்ஸர்கஃ
தத: தாந் ஆகுலாந் த்ருஷ்ட்வா விஶ்வாமித்ர அஸ்த்ர
கமாஹிதாந்
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வஸிஷ்ட: கசாதயா மாஸ காம துக் ஸ்ருஜ கயாகதஃ ௧
தஸ்யா ஹும் பா ரவாத் ஜாதாஃ காம் கபாஜா ரவி ஸந்நிபாஃ
ஊதஸ: து அத ஸம் ஜாதாஃ பப்லவாஃ ஶஸ்த்ர பாணயஃ ௨
கயாநி கதஶா ச ்ச யவநஃ ஶக்ரு கதஶாத் ஶகா: ததா
கராம கூகபஷு ச ம் கலச ்சா ஹாரதாஃ
ீ
ஸ கிராதகாஃ ௩
சத: தத் நிஷூதிதம் சஸந்யம் விஶ்வமித்ர ஸ்ய தத் க்ஷணாத்
ஸ பதாதி கஜம் ஸ அஶ்வம் ஸ ரதம் ரகு நந்தந ௪
த்ருஷ்ட்வா நிஷூதிதம் சஸந்யம் வஸிஷ்கடந மஹாத்மநா
விஶ்வாமித்ர ஸுதாநாம் ச ஶதம் நாநா வித ஆயுதம் ௫
அப்யதாவத் ஸுஸம் க்ருத்தம் வஸிஷ்டம் ஜபதாம் வரம்
ஹும் காகரண ஏவ தாந் ஸர ்வாந் நிர ்ததாஹ மஹாந் ருஷிஃ ௬
கத ஸ அஶ்வ ரத பாதாதா வஸிஷ்கடந மஹாத்மநா
பஸ்மீ க்ருதா முஹூர ்கதந விஶ்வாமித்ர ஸுதா: ததா ௭
த்ருஷ்ட்வா விநாஶிதாந் புத்ராந் பலம் ச ஸுமஹாயஶாஃ
ஸ வ் ர ீட: சிந்தயா௭௭விஷ்கடா விஶ்வாமித்கரா அபவத் ததா ௮
ஸமுத்ர இவ நிரக
் வககா பக்ந தம் ஷ்ட்ர இகவாரகஃ
உபரக்த இவா௭௭தித்யஃ ஸத்கயா நிஷ்ப்ரபதாம் கதஃ ௯
ஹத புத்ர பகலா தீகநா லூந பக்ஷ இவ த்விஜஃ
ஹத தர ்கபா ஹத உத்ஸாகஹா நிர ்கவதம் ஸமபத்யத ௧0
ஸ புத்ரம் ஏகம் ராஜ் யாய பாலகயதி நியுஜ் ய ச
ப்ருதிவீம் க்ஷத்ர தர ்கமண வநம் ஏவ அந்வபத்யத ௧௧
ஸ கத்வா ஹிமவ த்பார ்ஶ்வம் கிந்நகராரக கஸவிதம்
மஹா கதவ ப்ரஸாதா௭ர ்தம் தப ஸ்கதகப மஹாதபாஃ ௧௨
ககநசித் அத காகலந கதகவகஶா வ் ருஷப த்வஜஃ
தர ்ஶயா மாஸ வரகதா விஶ்வாமித்ரம் மஹா பலம் ௧௩
கிம௭ர ்தம் தப்யகஸ ராஜந் ப்ரூஹி யத் கத விவக்ஷிதம்
வரகதா அஸ்மி வகரா ய: கத காங் க்ஷிதஃ கஸா அபிதீயதாம்
௧௪
Page 129 of 178

பால காம் ட
ஏவம் உக்த ஸ்து கதகவந விஶ்வாமித்கரா மஹாதபாஃ
ப்ரணிபத்ய மஹா கதவம் இதம் வசநம் அப்ரவீத் ௧௫
யதி துஷ்கடா மஹா கதவ தநுர ்கவகதா மமா௭நக
ஸாம் ககா பாம் க உபநிஷதஃ ஸ ரஹஸ்யஃ ப்ரதீயதாம் ௧௬
யாநி கதகவஷு ச அஸ்த்ராணி தாநகவஷு மஹர ்ஷிஷு
கந்தர ்வ யக்ஷ ரக்ஷஸ்ஸு ப்ரதிபாந்து மமா௭நக ௧௭
தவ ப்ரஸாதாத் பவது கதவ கதவ மம ஈப்ஸிதம்
ஏவம் அஸ்த்விதி கதகவகஶா வாக்யம் உக்தவ
் ா கத ஸ்தத: ௧௮
ப்ராப்ய ச அஸ்த்ராணி ராஜர ்ஷி: விஶ்வாமித்கரா மஹாபலஃ
தர ்கபண மஹதா யுக்கதா தர ்ப பூர ்கணா அபவத் ததா ௧௯
விவர ்தமாகநா வீர ்கயண ஸமுத்ர இவ பர ்வணி
ஹதம் ஏவ ததா கமகந வஸிஷ்டம் ருஷி ஸத்தமம் ௨0
தகதா கத்வா ஆஶ்ரம பதம் முகமாச அஸ்த்ராணி பார ்திவஃ
சய: தத் தகபா வநம் ஸர ்வம் நிர ்தக்தம் ச அஸ்த்ர கதஜஸா ௨௧
உதீர ்யமாணம் அஸ்த்ரம் தத் விஶ்வாமித்ர ஸ்ய தீமதஃ
த்ருஷ்ட்வா விப்ரத்ருதா பீதா முநயஃ ஶதகஶா திஶஃ ௨௨
வஸிஷ்ட ஸ்ய ச கய ஶிஷ்யா: தசதவ ம் ருக பக்ஷிணஃ
வித்ரவந்தி பயாத் பீதா நாநா திக்ப்யஃ ஸஹஸ்ரஶஃ ௨௩
வஸிஷ்ட ஸ்ய ஆஶ்ரம பதம் ஶூந்யம் ஆஸீத் மஹாத்மநஃ
முஹூர ்தம் இவ நிஃஶப்தம் ஆஸீத் ஈரிண ஸந்நிபம் ௨௪
வதகதா சவ வஸிஷ்ட ஸ்ய மா சபஷ்கடதி முஹுர ் முஹுஃ
நாஶயாமி அத்ய காகதயம் நீ ஹாரம் இவ பாஸ்கரஃ ௨௫
ஏவம் உக்தவ
் ா மஹாகதஜா வஸிஷ்கடா ஜபதாம் வரஃ
விஶ்வாமித்ரம் ததா வாக்யம் ஸகராஷம் இதம் அப்ரவீத் ௨௬
ஆஶ்ரமம் சிர ஸம் வ்ருத்தம் யத் விநாஶிதவாந் அஸி
துராசாகரா அஸி யந் மூட தஸ்மாத் த்வம் ந பவிஷ்யஸி ௨௭
இதி உக்தவ
் ா பரம க்ருத்கதா தண்டம் உத்யம் ய ஸத்வரஃ
விதூம இவ காலாக்நி: யம தண்டம் இவா௭பரம் ௨௮
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இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
பம் ச பம் சாஶ ஸ்ஸர ்கஃ
ஷட்பம் சாஶ ஸ்ஸர்கஃ
ஏவம் உக்கதா வஸிஷ்கடந விஶ்வாமித்கரா மஹாபலஃ
ஆக்கநயம் அஸ்த்ரம் உத்க்ஷிப்ய திஷ்ட திஷ்கடதி ச அப்ரவீத் ௧
ப்ரஹ்ம தம் டம் ஸமுத்க்ஷிப்ய கால தம் டம் இவா௭பரம்
வஸிஷ்கடா பகவாந் க்கராதாத் இதம் வசநம் அப்ரவீத் ௨
க்ஷத்ர பந்கதா ஸ்திகதா அஸ்மி ஏஷ யத் பலம் தத் விதர ்ஶய
நாஶயாமி அத்ய கத தர ்பம் ஶஸ்த்ர ஸ்ய தவ காதிஜ ௩
க்வ ச கத க்ஷத்ரிய பலம் க்வ ச ப்ரஹ்மபலம் மஹத்
பஶ்ய ப்ரஹ்ம பலம் திவ் யம் மம க்ஷத்ரிய பாம் ஸந ௪
தஸ்ய அஸ்த்ரம் காதி புத்ர ஸ்ய ககாரம் ஆக்கநயம் உத்தமம்
ப்ரஹ்ம தண்கடந தத் ஶாந்தம் அக்கந: கவக இவா௭ம் பஸா ௫
வாருணம் சசவ கரௌத்ரம் ச ஐந்தர
் ம் பாஶுபதம் ததா
ஐஷீகம் சா௭பி சிகக்ஷப ருஷிகதா காதி நந்தநஃ ௬
மாநவம் கமாஹநம் சசவ காந்தர ்வம் ஸ்வாபநம் ததா
ஜ் ரும் பணம் மாதநம் சசவ ஸம் தாபந விலாபகந ௭
கஶாஷணம் தாரணம் சசவ வஜ் ரம் அஸ்த்ரம் ஸுதுர ்ஜயம்
ப்ரஹ்மபாஶம் காலபாஶம் வாருணம் பாஶம் ஏவ ச ௮
பிநாகா௭ஸ்த்ரம் ச தயிதம் ஶுஷ்கார ்த்கர அஶநீ ததா
தண்டாஸ்த்ரம் அத சபஶாசம் க்கரௌஞ் சம் அஸ்த்ரம் தசதவ ச
௯
தர ்மசக்ரம் காலசக்ரம் விஷ்ணுசக்ரம் தசதவ ச
வாயவ் யம் மதநம் சசவ அஸ்த்ரம் ஹயஶிர ஸ்ததா ௧0
ஶக்தி த்வயம் ச சிகக்ஷப கங் காலம் முஸலம் ததா
சவத்யாதரம் மஹாஸ்த்ரம் ச காலாஸ்த்ரம் அத தாருணம் ௧௧
த்ரிஶூலம் அஸ்த்ரம் ககாரம் ச காபாலம் அத கங் கணம்
ஏதாநி அஸ்த்ராணி சிகக்ஷப ஸர ்வாணி ரகு நந்தந ௧௨
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வஸிஷ்கட ஜபதாம் ஶ்கரஷ்கட தத் அத்புதம் இவா௭பவத்
தாநி ஸர ்வாணி தண்கடந க்ரஸகத ப்ரஹ்மணஃ ஸுதஃ ௧௩
கதஷு ஶாந்கதஷு ப்ரஹ்மாஸ்த்ரம் க்ஷிப்தவாந் காதி நந்தநஃ
தத் அஸ்த்ரம் உத்யதம் த்ருஷ்ட்வா கதவாஃ ஸ அக்நி புகராகமாஃ
௧௪
கதவர ்ஷய ஶ்ச ஸம் ப்ராந்தா கந்தர ்வாஃ ஸ மகஹா ரகாஃ
த்சரகலாக்யம் ஆஸீத் ஸம் தர
் ஸ்தம் ப்ரஹ்மாஸ்த்கர ஸமுதீரிகத
௧௫
தத் அபி அஸ்த்ரம் மஹா ககாரம் ப்ராஹ்மம் ப்ராஹ்கமண
கதஜஸா
வஸிஷ்கடா க்ரஸகத ஸர ்வம் ப்ரஹ்ம தண்கடந ராகவ ௧௬
ப்ரஹ்மாஸ்த்ரம் க்ரஸமாநஸ்ய வஸிஷ்ட ஸ்ய மஹாத்மநஃ
த்சரகலாக்ய கமாஹநம் கரௌத்ரம் ரூபம் ஆஸீத் ஸுதாருணம்
௧௭
கராம கூகபஷு ஸர ்கவஷு வஸிஷ்ட ஸ்ய மஹாத்மநஃ
மரச
ீ ்ய இவ நிஷ்கபது: அக்கந: தூம ஆகுல அர ்சிஷஃ ௧௮
ப்ராஜ் வலத் ப்ரஹ்மதண்ட ஶ்ச வஸிஷ்ட ஸ்ய கர உத்யதஃ
விதூம இவ காலாக்நி: யம தண்ட இவா௭பரஃ ௧௯
தகதா அஸ்துவந் முநி கணா வஸிஷ்டம் ஜபதாம் வரம்
அகமாகம் கத பலம் ப்ரஹ்மந் கதகஜா தாரய கதஜஸா ௨0
நிக்ருஹீத: த்வயா ப்ரஹ்மந் விஶ்வாமித்கரா மஹாதபாஃ
ப்ரஸீத ஜபதாம் ஶ்கரஷ்ட கலாகாஃ ஸந்து கத வ் யதாஃ ௨௧
ஏவம் உக்கதா மஹாகதஜாஃ ஶமம் சக்கர மஹாதபாஃ
விஶ்வாமித்கராபி நிக்ருகதா விநிஶ்ஶ்வஸ்ய இதம் அப்ரவீத் ௨௨
திக் பலம் க்ஷத்ரிய பலம் ப்ரஹ்மகதகஜா பலம் பலம்
ஏககந ப்ரஹ்ம தண்கடந ஸர ்வா௭ஸ்த்ராணி ஹதாநி கம ௨௩
தத் ஏதத் ஸமகவக்ஷ
் ய அஹம் ப்ரஸந்ந இந்தர
் ிய மாநஸஃ
தகபா மஹத் ஸமாஸ்தாஸ்கய யத் சவ ப்ரஹ்மத்வ காரகம் ௨௪
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இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
பம் ச பம் சாஶ ஸ்ஸர ்கஃ
ஸப் த பம் சாஶ ஸ்ஸர்கஃ
ததஃ ஸம் தப்த ஹ்ருதயஃ ஸ்மரந் நிக்ரஹம் ஆத்மநஃ
விநிஶ்ஶ்வஸ்ய விநிஶ்ஶ்வஸ்ய க்ருத சவகரா மஹாத்மநா ௧
ஸ தக்ஷிணாம் திஶம் கத்வா மஹிஷ்யா ஸஹ ராகவ
ததாப பரமம் ககாரம் விஶ்வாமித்கரா மஹாதபாஃ ௨
பல மூல அஶகநா தாந்த: சசார பரமம் தபஃ
அத அஸ்ய ஜஜ் ஞிகர புத்ராஃ ஸத்ய தர ்ம பராயணாஃ
ஹவிஷ்யந்கதா மதுஷ்யந்கதா த்ருடகநத்கரா மஹாரதஃ ௩
பூர ்கண வர ்ஷ ஸஹஸ்கர து ப்ரஹ்மா கலாக பிதாமஹஃ
அப்ரவீத் மதுரம் வாக்யம் விஶ்வாமித்ரம் தகபா தநம் ௪
ஜிதா ராஜர ்ஷி கலாகா: கத தபஸா குஶிகா௭௭த்மஜ
அகநந தபஸா த்வாம் ஹி ராஜர ்ஷி: இதி வித்மகஹ ௫
ஏவம் உக்தவ
் ா மஹாகதஜா ஜகாம ஸஹ சதவசதஃ
த்ரிவிஷ்டபம் ப்ரஹ்மகலாகம் கலாகாநாம் பரகமஶ்வரஃ ௬
விஶ்வாமித்கராபி தத் ஶ்ருத்வா ஹ்ரியா கிம் சித் அவாங் முகஃ
துஃககந மஹதா ஆவிஷ்டஃ ஸ மந்யு: இதம் அப்ரவீத் ௭
தப ஶ்ச ஸுமஹ த்தப்தம் ராஜர ்ஷி: இதி மாம் விதுஃ
கதவாஃ ஸர ்ஷிகணாஃ ஸர ்கவ ந அஸ்தி மந்கய தபஃ பலம் ௮
இதி நிஶ்சித்ய மநஸா பூய ஏவ மஹாதபாஃ
தப: சகார காகுத்ஸ்த பரமம் பரம ஆத்மவாந் ௯
ஏதஸ்மிந் ஏவ காகல து ஸத்ய வாதீ ஜிகதந்தர
் ியஃ
த்ரிஶங் கு: இதி விக்யாத இக்ஷ
் வாகு குல நந்தநஃ ௧0
தஸ்ய புத்திஃ ஸமுத்பந்நா யகஜயம் இதி ராகவ
கச ்கசயம் ஸ்வ ஶர ீகரண கதவாநாம் பரமாம் கதிம் ௧௧
ஸ வஸிஷ்டம் ஸமாஹூய கதயா மாஸ சிந்திதம்
அஶக்யம் இதி ச அபி உக்கதா வஸிஷ்கடந மஹாத்மநா ௧௨
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ப்ரத்யாக்யாகதா வஸிஷ்கடந ஸ யகயௌ தக்ஷிணாம் திஶம்
தத: ஸ தத் கர ்மஸித்தய
் ர ்தம் புத்ராந் தஸ்ய ககதா ந்ருப: ௧௩
வாஸிஷ்டா தீர ்க தபஸ: தகபா யத்ர ஹி கதபிகர
த்ரிஶங் குஃ ஸுமஹாகதஜாஃ ஶதம் பரம பாஸ்வரம் ௧௪
வஸிஷ்ட புத்ராந் தத்ருகஶ தப்யமாநாந் யஶஸ்விநஃ
கஸாபிகம் ய மஹாத்மாநஃ ஸர ்வாந் ஏவ குகராஃ ஸுதாந் ௧௫
அபிவாத்ய ஆநுபூர ்வ் கயண ஹ்ரியா கிம் சித் அவாங் முகஃ
அப்ரவீத் ஸுமஹாகதஜாஃ ஸர ்வாந் ஏவ க்ருதாஞ் ஜலிஃ ௧௬
ஶரணம் வஃ ப்ரபத்கயஹம் ஶரண்யாந் ஶரணாகதஃ
ப்ரத்யாக்யாகதாஸ்மி பத்ரம் கவா வஸிஷ்கடந மஹாத்மநா ௧௭
யஷ்டு காகமா மஹா யஜ் ஞம் தத் அநுஜ் ஞாதும் அர ்தத
குரு புத்ராந் அஹம் ஸர ்வாந் நமஸ்க்ருத்ய ப்ரஸாதகய ௧௮
ஶிரஸா ப்ரணகதா யாகச ப்ராஹ்மணாந் தபஸி ஸ்திதாந்
கத மாம் பவந்தஃ ஸித்தய
் ௭ர ்தம் யாஜயந்து ஸமாஹிதாஃ
ஸஶர ீகரா யதா ஹம் ஹி கதவ கலாகம் அவாப்நுயாம் ௧௯
ப்ரத்யாக்யாகதா வஸிஷ்கடந கதிம் அந்யாம் தகபா தநாஃ
குரு புத்ராந் ருகத ஸர ்வாந் நா௭ஹம் பஶ்யாமி காம் சந ௨0
இக்ஷ
் வாகூணாம் ஹி ஸர ்கவஷாம் புகராதாஃ பரமா கதிஃ
புகராதஸ: து வித்வாம் ஸ: தாரயம் தி ஸதா ந்ருபாந்
தஸ்மாத் அநந்தரம் ஸர ்கவ பவந்கதா சதவதம் மம ௨௧
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஸப்த பம் சாஶ ஸ்ஸர ்கஃ
அஷ்ட பம் சாஶ ஸ்ஸர்க:
தத: த்ரிஶங் ககா: வசநம் ஶ்ருத்வா க்கராத ஸமந்விதம்
ருஷி புத்ர ஶதம் ராம ராஜாநம் இதம் அப்ரவீத் ௧
ப்ரத்யாக்யாகதாஸி துர ்புத்கத குருணா ஸத்ய வாதிநா
தம் கதம் ஸமதிக்ரம் ய ஶாகா அந்தரம் உகபயிவாந் ௨
இக்ஷ
் வாகூணாம் ஹி ஸர ்கவஷாம் புகராதாஃ பரகமா குரு:
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ந ச அதிக்ரமிதும் ஶக்யம் வசநம் ஸத்ய வாதிநஃ ௩
அஶக்யம் இதி ச உவாச வஸிஷ்கடா பகவாந் ருஷிஃ
தம் வயம் சவ ஸமாஹரதும்
்
க்ரதும் ஶக்தாஃ கதம் தவ ௪
பாலிஶ: த்வம் நர ஶ்கரஷ்ட கம் யதாம் ஸ்வ புரம் புநஃ
யாஜகந பகவாந் ஶக்த: த்சரகலாக்யஸ்ய அபி பார ்திவ
அவமாநம் ச தத் கரதும்
்
தஸ்ய ஶக்ஷ
் யாமகஹ கதம் ௫
கதஷாம் தத் வசநம் ஶ்ருத்வா க்கராத பர ்யாகுல அக்ஷரம்
ஸ ராஜா புந: ஏவ ஏதாந் இதம் வசநம் அப்ரவீத் ௬
ப்ரத்யாக்யாகதாஸ்மி குருணா குரு புத்சர: தசதவ ச
அந்யாம் கதிம் கமிஷ்யாமி ஸ்வஸ்தி கவாஸ்து தகபாதநாஃ ௭
ருஷி புத்ரா: து தத் ஶ்ருத்வா வாக்யம் ககார அபிஸம் ஹிதம்
கஶபுஃ பரம ஸம் க்ருத்தா: சண்டாளத்வம் கமிஷ்யஸி ௮
ஏவம் உக்தவ
் ா மஹாத்மாகநா விவிஶு: கத ஸ்வம் ஆஶ்ரமம்
அத ராத்ர ்யாம் வ் யதீதாயாம் ராஜா சண்டாளதாம் கதஃ ௯
நீ ல வஸ்த்ர தகரா நீ லஃ பருகஷா த்வஸ்த மூர ்தஜஃ
சித்ய மால் ய அநுகலப ஶ்ச ஆயஸ ஆபரகணாபவத் ௧0
தம் த்ருஷ்ட்வா மந்தர
் ிணஃ ஸர ்கவ த்யக்தவ
் ா சண்டாள
ரூபிணம்
ப்ராத்ரவந் ஸஹிதா ராம கபௌரா கய அஸ்ய அநுகாமிநஃ ௧௧
ஏககா ஹி ராஜா காகுத்ஸ்த ஜகாம பரம ஆத்மவாந்
தஹ்யமாகநா திவா ராத்ரம் விஶ்வாமித்ரம் தகபா தநம் ௧௨
விஶ்வாமித்ர: து தம் த்ருஷ்ட்வா ராஜாநம் விபலீ க்ருதம்
சண்டாள ரூபிணம் ராம முநிஃ காருண்யம் ஆகதஃ ௧௩
காருண்யாத் ஸ மஹாகதஜா வாக்யம் பரம தார ்மிகஃ
இதம் ஜகாத பத்ரம் கத ராஜாநம் ககார தர ்ஶநம் ௧௪
கிம் ஆகமந கார ்யம் கத ராஜ புத்ர மஹாபல
அகயாத்யா அதிபகத வீர ஶாபாத் சண்டாளதாம் கதஃ ௧௫
அத தத் வாக்யம் ஆகர ்ண்ய ராஜா சண்டாளதாம் கதஃ
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அப்ரவீத் ப்ராஞ் ஜலி: வாக்யம் வாக்யஜ் கஞா வாக்ய ககாவிதம்
௧௬
ப்ரத்யாக்யாகதாஸ்மி குருணா குரு புத்சர: ததா ஏவ ச
அநவாப்ய ஏவ தம் காமம் மயா ப்ராப்கதா விபர ்யயஃ ௧௭
ஸஶர ீகரா திவம் யாயாமி இதி கம கஸௌம் ய தரஶ
் ந
மயா ச இஷ்டம் க்ரது ஶதம் தச ்ச ந அவாப்யகத பலம் ௧௮
அந்ருதம் கநாக்த பூர ்வம் கம ந ச வக்ஷ
் கய கதா சந
க்ருச ்ச ்கரஷு அபி கதஃ கஸௌம் ய க்ஷத்ர தர ்கமண கத ஶகப ௧௯
யஜ் சஞ: பஹு விசத: இஷ்டம் ப்ரஜா தர ்கமண பாலிதாஃ
குரவ ஶ்ச மஹாத்மாநஃ ஶீல வ் ருத்கதந கதாஷிதாஃ ௨0
தர ்கம ப்ரயதமாந ஸ்ய யஜ் ஞம் ச ஆஹரதும்
்
இச ்சதஃ
பரிகதாஷம் ந கச ்சந்தி குரகவா முநி பும் கவ ௨௧
சதவம் ஏவ பரம் மந்கய கபௌருஷம் து நிரர ்தகம்
சதகவந ஆக்ரம் யகத ஸர ்வம் சதவம் ஹி பரமா கதிஃ ௨௨
தஸ்ய கம பரமார ்தஸ்ய ப்ரஸாதம் அபிகாங் க்ஷதஃ
கரதும்
்
அர ்ஹஸி பத்ரம் கத சதவ உபஹத கரம
் ணஃ ௨௩
ந அந்யாம் கதிம் கமிஷ்யாமி ந அந்யஃ ஶரணம் அஸ்தி கம
சதவம் புருஷ காகரண நிவர ்தயிதும் அர ்ஹஸி ௨௪
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
அஷ்ட பம் சாஶ ஸ்ஸர ்க:
ஏயகாந ஷஷ்டிதம ஸ்ஸர்க:
உக்த வாக்யம் து ராஜாநம் க்ருபயா குஶி காத்மஜஃ
அப்ரவீத் மதுரம் வாக்யம் ஸாக்ஷாத்

சண்டாள ரூபிணம் ௧

இக்ஷ
் வாககா ஸ்வாகதம் வத்ஸ ஜாநாமி த்வாம் ஸுதார ்மிகம்
ஶரணம் கத பவிஷ்யாமி மா சபஷீ: ந்ருப பும் கவ ௨
அஹம் ஆமந்தர
் கய ஸர ்வாந் மஹர ்ஷீந் புண்ய கர ்மணஃ
யஜ் ஞ ஸாஹ்யகராந் ராஜந் தகதா யக்ஷ
் யஸி நிர ்வ் ருதஃ ௩
குரு ஶாப க்ருதம் ரூபம் யத் இதம் த்வயி வர ்தகத

Page 136 of 178

பால காம் ட
அகநந ஸஹ ரூகபண ஸஶர ீகரா கமிஷ்யஸி ௪
ஹஸ்த ப்ராப்தம் அஹம் மந்கய ஸ்வர ்கம் தவ நகரஶ்வர
ய: த்வம் ககௌஶிகம் ஆகம் ய ஶரண்யம் ஶரணம் கதஃ ௫
ஏவம் உக்தவ
் ா மஹா கதஜாஃ புத்ராந் பரம தாரமி
் காந்
வ் யாதிகதஶ மஹாப்ராஜ் ஞாந் யஜ் ஞ ஸம் பார காரணாத்
ஸர ்வாந் ஶிஷ்யாந் ஸமாஹூய வாக்யம் ஏதத் உவாச ஹ ௬
ஸர ்வாந் ருஷி வராந் வாஶிஷ்டாந் ஆநயத்வம் மம ஆஜ் ஞயா
ஸஶிஷ்யாந் ஸுஹ்ருத: சசவ ஸ ருத்விஜ: ஸுபஹுஶ்ருதாந் ௭
யத் அந்கயா வசநம் ப்ரூயாத் மத் வாக்ய பல கசாதிதஃ
தத் ஸர ்வம் அகிகலந உக்தம் மம ஆக்கயயம் அநாத்ருதம் ௮
தஸ்ய தத் வசநம் ஶ்ருத்வா திகஶா ஜக்மு: தத் ஆஜ் ஞயா
ஆஜக்மு: அத கதகஶப்யஃ ஸர ்கவப்கயா ப்ரஹ்ம வாதிநஃ ௯
கத ச ஶிஷ்யாஃ ஸமாகம் ய முநிம் ஜ் வலித கதஜஸம்
ஊசு ஶ்ச வசநம் ஸர ்கவ ஸர ்கவஷாம் ப்ரஹ்ம வாதிநாம் ௧0
ஶ்ருத்வா கத வசநம் ஸர ்கவ ஸமாயாந்தி த்வி ஜாதயஃ
ஸர ்வ கதகஶஷு ச ஆகச ்சந் வரஜ
் யித்வா மகஹாதயம் ௧௧
வாஸிஷ்டம் தத் ஶதம் ஸர ்வம் க்கராத பர ்யாகுல அக்ஷரம்
யத் ஆஹ வசநம் ஸர ்வம் ஶ்ருணு த்வம் முநி பும் கவ ௧௨
க்ஷத்ரிகயா யாஜககா யஸ்ய சண்டாள ஸ்ய விகஶஷதஃ
கதம் ஸதஸி கபாக்தாகரா ஹவி: தஸ்ய ஸுரர ்ஷயஃ ௧௩
ப்ராஹ்மணா வா மஹாத்மாகநா புக்தவ
் ா சண்டாள கபாஜநம்
கதம் ஸ்வர ்கம் கமிஷ்யந்தி விஶ்வாமித்கரண பாலிதாஃ ௧௪
ஏதத் வசநம் சநஷ்டுர ்யம் ஊசுஃ ஸம் ரக்த கலாசநாஃ
வாஸிஷ்டா முநி ஶாரதூல
்
ஸர ்கவ கத ஸமகஹாதயாஃ ௧௫
கதஷாம் தத்வசநம் ஶ்ருத்வா ஸர ்கவஷாம் முநி பும் கவஃ
க்கராத ஸம் ரக்த நயநஃ ஸகராஷம் இதம் அப்ரவீத் ௧௬
கய தூஷயந்தி அதுஷ்டம் மாம் தப உக்ரம் ஸமாஸ்திதம்
பஸ்மீபூதா துராத்மாகநா பவிஷ்யந்தி ந ஸம் ஶயஃ ௧௭
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அத்ய கத கால பாகஶந நீ தா சவவஸ்வத க்ஷயம்
ஸப்த ஜாதி ஶதாநி ஏவ ம் ருதபாஃ ஸந்து ஸர ்வஶஃ ௧௮
ஶ்வ மாம் ஸ நியத ஆஹாரா முஷ்டிகா நாம நிர ்க்ருணாஃ
விக்ருதா ஶ்ச விரூபா ஶ்ச கலாகாந் அநுசரந்து இமாந் ௧௯
மகஹாதய ஶ்ச துர ்புத்தி: மாம் அதூஷ்யம் ஹி அதூஷயத்
தூஷித: ஸர ்வ கலாககஷு நிஷாதத்வம் கமிஷ்யதி ௨0
ப்ராண அதி பாத நிரகதா நிர௭நுக்கராஶதாம் கதஃ
தீர ்க காலம் மம க்கராதாத் துர ்கதிம் வர ்தயிஷ்யதி ௨௧
ஏதாவத் உக்தவ
் ா வசநம் விஶ்வாமித்கரா மஹாதபாஃ
விரராம மஹாகதஜா ருஷி மத்கய மஹாமுநிஃ ௨௨
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஏககாந ஷஷ்டிதம ஸ்ஸர ்கஃ
ஷஷ்டிதம ஸ்ஸர்க:
தகபாபல ஹதாந் க்ருத்வா வாஸிஷ்டாந் ஸ மகஹாதயாந்
ருஷி மத்கய மஹாகதஜா விஶ்வாமித்கராப்யபாஷத ௧
அயம் இக்ஷ
் வாகு தாயாத:

த்ரிஶங் கு: இதி விஶ்ருதஃ

தர ்மிஷ்ட ஶ்ச வதாந்ய ஶ்ச மாம் சசவ ஶரணம் கதஃ ௨
கதந அகநந ஶர ீகரண கதவ கலாக ஜிகீஷயா
யதா அயம் ஸ்வஶர ீகரண கதவ கலாகம் கமிஷ்யதி ௩
ததா ப்ரவர ்த்யதாம் யஜ் கஞா பவத்பி ஶ்ச மயா ஸஹ
விஶ்வாமித்ர வசஃ ஶ்ருத்வா ஸர ்வ ஏவ மஹர ்ஷயஃ ௪
ஊசுஃ ஸகமத்ய ஸஹிதா தர ்மஜ் ஞா தர ்ம ஸம் ஹிதம்
அயம் குஶிக

தாயாகதா முநிஃ பரம

ககாபநஃ ௫

யத் ஆஹ வசநம் ஸம் யக் ஏதத் கார ்யம் ந ஸம் ஶயஃ
அக்நிகல் கபா ஹி பகவாந் ஶாபம் தாஸ்யதி கராஷிதஃ ௬
தஸ்மாத் ப்ரவர ்த்யதாம் யஜ் ஞஃ ஸஶர ீகரா யதா திவம்
கச ்கசத் இக்ஷ
் வாகு தாயாகதா விஶ்வாமித்ர ஸ்ய கதஜஸா ௭
ததஃ ப்ரவர ்த்யதாம் யஜ் ஞஃ ஸரக
் வ ஸமதி திஷ்டகத
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ஏவம் உக்தவ
் ா மஹர ்ஷய: சக்ரு: தா: தாஃ க்ரியா: ததா ௮
யாஜக ஶ்ச மஹாகதஜா விஶ்வாமித்கராபவத் க்ரகதௌ
ருத்விஜ ஶ்ச ஆநுபூர ்வ் கயண மந்தர
் வத் மந்தர
் ககாவிதாஃ ௯
சக்ருஃ ஸர ்வாணி கர ்மாணி யதா கல் பம் யதா விதி
ததஃ காகலந மஹதா விஶ்வாமித்கரா மஹாதபாஃ ௧0
சகார ஆவாஹநம் தத்ர பாகா௭ர ்தம் ஸர ்வ கதவதாஃ
ந அப்யாகமந் ததா௭௭ஹூதா பாகா௭ர ்தம் ஸர ்வ கதவதாஃ ௧௧
ததஃ க்கராத ஸமாவிஷ்கடா விஶ்வமித்கரா மஹா முநிஃ
ஸ்ருவம் உத்யம் ய ஸக்கராத: த்ரிஶங் கும் இதம் அப்ரவீத் ௧௨
பஶ்ய கம தபகஸா வீர ்யம் ஸ்வா௭௭ர ்ஜித ஸ்ய நகரஶ்வர
ஏஷ த்வாம் ஸ்வஶர ீகரண நயாமி ஸ்வர ்கம் ஓஜஸா
துஷ்ப்ராபம் ஸ்வ ஶர ீகரண திவம் கச ்ச நரா௭திப ௧௩
ஸ்வா௭௭ர ்ஜிதம் கிம் சித் அபி அஸ்தி மயா ஹி தபஸஃ பலம்
ராஜந் த்வம் கதஜஸா தஸ்ய ஸ ஶர ீகரா திவம் வ் ரஜ ௧௪
உக்த வாக்கய முகநௌ தஸ்மிந் ஸ ஶர ீகரா நகரஶ்வரஃ
திவம் ஜகாம காகுத்ஸ்த முநீ நாம் பஶ்யதாம் ததா ௧௫
கதவ கலாக கதம் த்ருஷ்ட்வா த்ரிஶங் கும் பாகஶாஸநஃ
ஸஹ ஸர ்சவஃ ஸுரகசண: இதம் வசநம் அப்ரவீத் ௧௬
த்ரிஶங் ககா கச ்ச பூய: த்வம் ந அஸி ஸ்வர ்க க்ருதா௭௭லயஃ
குரு ஶாபஹகதா மூட பத பூமிம் அவாக்சிராஃ ௧௭
ஏவம் உக்கதா மகஹந்தக
் ரண த்ரிஶங் கு: அபதத் புநஃ
விக்கராஶமாந: த்ராஹீதி விஶ்வாமித்ரம் தகபா தநம் ௧௮
தத் ஶ்ருத்வா வசநம் தஸ்ய க்கராஶமாந ஸ்ய ககௌஶிகஃ
கராஷம் ஆஹாரய த்தீவ் ரம் திஷ்ட திஷ்கடதி ச அப்ரவீத் ௧௯
ருஷி மத்கய ஸ கதஜஸ்வீ ப்ரஜாபதி: இவா௭பரஃ
ஸ்ருஜந் தக்ஷிண மார ்கஸ்தாந் ஸப்தர ்ஷீந் அபராந் புநஃ ௨0
நக்ஷத்ர மாலாம் அபராம் அஸ்ருஜத் க்கராத மூர ்சிதஃ
தக்ஷிணாம் திஶம் ஆஸ்தாய முநி மத்கய மஹாயஶாஃ ௨௧
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ஸ்ருஷ்ட்வா நக்ஷத்ர வம் ஶம் ச க்கராகதந கலுஷீ க்ருதஃ
அந்யம் இந்தர
் ம் கரிஷ்யாமி கலாககா வா ஸ்யாத் அநிந்தர
் கஃ
௨௨
சதவதாந் அபி ஸ க்கராதாத் ஸ்ரஷ்டும் ஸமுப சக்ரகம ௨௩
ததஃ பரம ஸம் ப்ராந்தாஃ ஸர ்ஷி ஸம் காஃ ஸுர அஸுரா:
விஶ்வாமித்ரம் மஹாத்மாநம் ஊசுஃ ஸா௭நுநயம் வசஃ ௨௪
அயம் ராஜா மஹா பாக குரு ஶாப பரிக்ஷதஃ
ஸ ஶர ீகரா திவம் யாதும் ந அர ்ஹதி ஏவ தகபா தந ௨௫
கதஷாம் தத்வசநம் ஶ்ருத்வா கதவாநாம் முநி பும் கவஃ
அப்ரவீத் ஸுமஹத் வாக்யம் ககௌஶிகஃ ஸர ்வ கதவதாஃ ௨௬
ஸஶர ீரஸ்ய பத்ரம் வ: த்ரிஶங் ககா: அஸ்ய பூபகதஃ
ஆகராஹணம் ப்ரதிஜ் ஞாதம் ந அந்ருதம் கரதும்
்
உத்ஸகஹ
ஸர ்ககாஸ்து ஸ ஶர ீரஸ்ய த்ரிஶங் ககா: அஸ்ய ஶாஶ்வதஃ ௨௭
நக்ஷத்ராணி ச ஸர ்வாணி மாமகாநி த்ருவாண்ய௭த
யாவத் கலாகா தரிஷ்யந்தி திஷ்டந்தி ஏதாநி ஸர ்வஶஃ ௨௮
மத்க்ருதாநி ஸுராஃ ஸர ்கவ தத் அநுஜ் ஞாதும் அர ்ஹத
ஏவம் உக்தாஃ ஸுராஃ ஸர ்கவ ப்ரத்யூசு: முநி பும் கவம் ௨௯
ஏவம் பவது பத்ரம் கத திஷ்டந்தி ஏதாநி ஸர ்வஶஃ
கககந தாநி அகநகாநி சவஶ்வாநர பதாத் பஹிஃ ௩0
நக்ஷத்ராணி முநி ஶ்கரஷ்ட கதஷு ஜ் கயாதிஷ்ஷு ஜாஜ் வலந்
அவாங் ஶிர: த்ரிஶங் கு ஶ்ச திஷ்டது அமர ஸந்நிபஃ ௩௧
அநுயாஸ்யம் தி ச ஏதாநி ஜ் கயாதீம் ஷி ந்ருப ஸத்தமம்
க்ருதார ்தம் கீரதி
் மம் தம் ச ஸ்வர ்க கலாக கதம் யதா ௩௨
விஶ்வாமித்ர ஸ்து தர ்மாத்மா ஸர ்வ கதசவ: அபிஷ்டுதஃ
ருஷிபி ஶ்ச மஹாகதஜா பாடம் இத்யா௭௭ஹ கதவதாஃ ௩௩
தகதா கதவா மஹாத்மாகநா முநய ஶ்ச தகபா தநாஃ
ஜக்மு: யதா ஆகதம் ஸர ்கவ யஜ் ஞஸ்ய அந்கத நகராத்தம ௩௪
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இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஷஷ்டிதம ஸ்ஸர ்க:
ஏக ஷஷ்டிதம ஸ்ஸர்க:
விஶ்வாமித்கரா மஹாத்மா அத ப்ரஸ்திதாந் ப்கரக்ஷ
் ய தாந்
ருஷீந்
அப்ரவீத் நர ஶாரதூல
்
ஸர ்வாந் தாந் வந வாஸிநஃ ௧
மஹா விக்நஃ ப்ரவ் ருத்கதாயம் தக்ஷிணாம் ஆஸ்திகதா திஶம்
திஶம் அந்யாம் ப்ரபத்ஸ்யாம: தத்ர தப்ஸ்யாமகஹ தபஃ ௨
பஶ்சிமாயாம் விஶாலாயாம் புஷ்ககரஷு மஹாத்மநஃ
ஸுகம் தப: சரிஷ்யாமஃ பரம் தத் ஹி தகபா வநம் ௩
ஏவம் உக்தவ
் ா மஹா கதஜாஃ புஷ்ககரஷு மஹாமுநிஃ
தப உக்ரம் துராதர ்ஷம் கதகப மூல பலா௭ஶநஃ ௪
ஏதஸ்மி ந்கநவ காகல து அகயாத்யா௭திபதி: ந்ருபஃ
அம் பரஷ
ீ
இதி க்யாகதா யஷ்டும் ஸமுப சக்ரகம ௫
தஸ்ய சவ யஜமாந ஸ்ய பஶும் இந்தக
் ரா ஜஹார ஹ
ப்ரணஷ்கட து பகஶௌ விப்கரா ராஜாநம் இதம் அப்ரவீத் ௬
பஶு: அத்ய ஹ்ருகதா ராஜந் ப்ரணஷ்ட: தவ துர ்நயாத்
அரக்ஷிதாரம் ராஜாநம் க்நந்தி கதாஷா நகரஶ்வர ௭
ப்ராயஶ்சித்தம் மஹத் ஏதத் நரம் வா புருஷர ்ஷப
ஆநயஸ்வ பஶும் ஶீக்ரம் யாவத் கர ்ம ப்ரவர ்தகத ௮
உபாத்யாய வசஃ ஶ்ருத்வா ஸ ராஜா புருஷர ்ஷப
அந்விகயஷ மஹா புத்திஃ பஶும் ககாபிஃ ஸஹஸ்ரஶஃ ௯
கதஶாந் ஜநபதாம் தாந் தாந் நகராணி வநாநி ச
ஆஶ்ரமாணி ச புண்யாநி மார ்கமாகணா மஹீபதிஃ ௧0
ஸ புத்ர ஸஹிதம் தாத ஸபார ்யம் ரகு நந்தந
ப்ருகுதும் கக ஸமாஸீநம் ருசீகம் ஸம் ததர ்ஶ ஹ ௧௧
தம் உவாச மஹாகதஜாஃ ப்ரணம் ய அபிப்ரஸாத்ய ச
ப்ரஹ்மர ்ஷிம் தபஸா தீப்தம் ராஜர ்ஷி: அமித ப்ரபஃ ௧௨
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ப்ருஷ்ட்வா ஸர ்வத்ர குஶலம் ருசீகம் தம் இதம் வசஃ
கவாம் ஶத ஸஹஸ்கரண விக்ரண
ீ
ீகஷ ஸுதம் யதி ௧௩
பகஶா: அர ்கத மஹாபாக க்ருத க்ருத்கயாஸ்மி பார ்கவ
ஸர ்கவ பரிகதா கதஶா யஜ் ஞீயம் ந லகப பஶும் ௧௪
தாதும் அர ்ஹஸி மூல் கயந ஸுதம் ஏகம் இகதா மம
ஏவம் உக்கதா மஹாகதஜா ருசீக: து அப்ரவீத் வசஃ ௧௫
நாஹம் ஜ் கயஷ்டம் நர ஶ்கரஷ்டம் விக்ரண
ீ
ீயாம் கதம் சந
ருசீக ஸ்ய வசஃ ஶ்ருத்வா கதஷாம் மாதா மஹாத்மநாம் ௧௬
உவாச நர ஶாரதூலம்
்
அம் பரஷம்
ீ
தபஸ்விநீ
அ விக்கரயம் ஸுதம் ஜ் கயஷ்டம் பகவாந் ஆஹ பார ்கவ: ௧௭
மம அபி தயிதம் வித்தி கநிஷ்டம் ஶுநகம் ந்ருப
தஸ்மாத் கநீ யம் ஸம் புத்ரம் ந தாஸ்கய தவ பாரதி
் வ ௧௮
ப்ராகயண ஹி நர ஶ்கரஷ்ட ஜ் கயஷ்டாஃ பித்ருஷு வல் லபாஃ
மாத்ரூணாம் ச கநீ யாம் ஸ: தஸ்மாத் ரகக்ஷ கநீ யஸம் ௧௯
உக்த வாக்கய முகநௌ தஸ்மிந் முநி பத்நய
் ாம் தசதவ ச
ஶுநஶ்கஶப: ஸ்வயம் ராம மத்யகமா வாக்யம் அப்ரவீத் ௨0
பிதா ஜ் கயஷ்டம் அ விக்கரயம் மாதா ச ஆஹ கநீ யஸம்
விக்ரதம்
ீ
மத்யமம் மந்கய ராஜந் புத்ரம் நயஸ்வ மாம் ௨௧
கவாம் ஶத

ஸஹஸ்கரண ஶுநஶ்கஶபம் நகரஶ்வரஃ

க்ருஹீத்வா பரம ப்ர ீகதா ஜகாம ரகு நந்தந ௨௨
அம் பரஷ
ீ
ஸ்து ராஜர ்ஷீ ரதம் ஆகராப்ய ஸத்வரஃ
ஶுநஶ்கஶபம் மஹாகதஜா ஜகாம ஆஶு மஹாயஶாஃ ௨௩
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஷஷ்டிதம ஸ்ஸர ்க:

ஏக

த்வி ஷஷ்டிதம ஸ்ஸர்க:
ஶுநஶ்கஶபம் நரஶ்கரஷ்ட க்ருஹீத்வா து மஹாயஶாஃ
வ் யஶ்ராம் யத் புஷ்ககர ராஜா மத்யாஹ்கந ரகு நந்தந ௧
தஸ்ய விஶ்ரமமாண ஸ்ய ஶுநஶ்கஶகபா மஹாயஶாஃ
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புஷ்கர கக்ஷத்ரம் ஆகம் ய விஶ்வாமித்ரம் ததரஶ
்
ஹ ௨
தப்யம் தம் ருஷிபி: ஸார ்தம் மாதுலம் பரம ஆதுர:
விஷண்ண வதகநா தீந: த்ருஷ்ணயா ச ஶ்ரகமண ச ௩
பபாத அங் கக முகந ராம வாக்யம் ச இதம் உவாச ஹ
ந கம அஸ்தி மாதா ந பிதா ஜ் ஞாதகயா பாந்தவாஃ குதஃ ௪
த்ராதும் அர ்ஹஸி மாம் கஸௌம் ய தர ்கமண முநி பும் கவ
த்ராதா த்வம் ஹி முநி ஶ்கரஷ்ட ஸர ்கவஷாம் த்வம் ஹி பாவநஃ
௫
ராஜா ச க்ருத கார ்ய: ஸ்யாத் அஹம் தீர ்காயு: அவ் யயஃ
ஸ்வர ்க கலாகம் உபாஶ்நீ யாம் தப: தப்தவ
் ா ஹி அநுத்தமம் ௬
த்வ கம நாகதா ஹி அநாத ஸ்ய பவ பவ் கயந கசதஸா
பிதா இவ புத்ரம் தர ்மாத்மந் த்ராதும் அர ்ஹஸி கில் பிஷாத் ௭
தஸ்ய தத்வசநம் ஶ்ருத்வா விஶ்வாமித்கரா மஹாதபாஃ
ஸாந்தவ
் யித்வா பஹு விதம் புத்ராந் இதம் உவாச ஹ ௮
யத்க்ருகத பிதரஃ புத்ராந் ஜநயந்தி ஶுப அர ்திநஃ
பர கலாக ஹிதா௭ர ்தாய தஸ்ய காகலாயம் ஆகதஃ ௯
அயம் முநி ஸுகதா பாகலா மத்தஃ ஶரண மிச ்சதி
அஸ்ய ஜீவித மாத்கரண ப்ரியம் குருத புத்ரகாஃ ௧0
ஸர ்கவ ஸுக்ருத கர ்மாணஃ ஸரக
் வ தர ்ம பராயணாஃ
பஶு பூதா நகரந்தர
் ஸ்ய த்ருப்திம் அக்கநஃ ப்ரயச ்சத ௧௧
நாதவாந் ச ஶுநஶ்கஶகபா யஜ் ஞ ஶ்ச அவிக்நகதா பகவத்
கதவதா: தர ்பிதா: ச ஸ்யு: மம சா௭பி க்ருதம் வசஃ ௧௨
முகந: து வசநம் ஶ்ருத்வா மதுஷ்யந்த ஆதயஃ ஸுதாஃ
ஸ அபிமாநம் நர ஶ்கரஷ்ட ஸலீலம் இதம் அப்ருவந் ௧௩
கதம் ஆத்ம ஸுதாந் ஹித்வா த்ராயகஸந்ய ஸுதம் விகபா
அகார ்யம் இவ பஶ்யாமஃ ஶ்வமாம் ஸம் இவ கபாஜகந ௧௪
கதஷாம் தத்வசநம் ஶ்ருத்வா புத்ராணாம் முநி பும் கவஃ
க்கராத ஸம் ரக்த நயகநா வ் யாஹரதும்
்
உபசக்ரகம ௧௫
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நிஸ்ஸாத்வஸம் இதம் ப்கராக்தம் தர ்மாத௭பி விகர ்ஹிதம்
அதிக்ரம் ய து மத் வாக்யம் தாருணம் கராம ஹர ்ஷணம் ௧௬
ஶ்வமாம் ஸ கபாஜிநஃ ஸர ்கவ வாஸிஷ்டா இவ ஜாதிஷு
பூர ்ணம் வர ்ஷ ஸஹஸ்ரம் து ப்ருதிவ் யாம் அநுவத்ஸ்யத ௧௭
க்ருத்வா ஶாப ஸமாயுக்தாந் புத்ராந் முநிவர ஸ்ததா
ஶுநஶ்கஶபம் உவாச ஆர ்தம் க்ருத்வா ரக்ஷாம் நிராமயம் ௧௮
பவித்ர பாசஶ: பத்கதா ரக்த மால் ய அநுகலபநஃ
சவஷ்ணவம் யூபம் ஆஸாத்ய வாக்பி: அக்நிம் உதாஹர ௧௯
இகம து காகத த்கவ திவ் கய காகயதா முநி புத்ரக
அம் பரஷ
ீ
ஸ்ய யஜ் கஞ அஸ்மிந் ததஃ ஸித்திம் அவாப்ஸ்யஸி
௨0
ஶுநஶ்கஶகபா க்ருஹீத்வா கத த்கவ காகத ஸுஸமாஹிதஃ
த்வரயா ராஜ ஸிம் ஹம் தம் அம் பரஷம்
ீ
உவாச ஹ ௨௧
ராஜ ஸிம் ஹ மஹா ஸத்தவ
் ஶீக்ரம் கச ்சாவகஹ வயம்
நிவர ்தயஸ்வ ராகஜந்தர
் தீக்ஷாம் ச ஸமுபாவிஶ ௨௨
தத் வாக்யம் ருஷி புத்ர ஸ்ய ஶ்ருத்வா ஹர ்ஷ ஸமுத்ஸுகஃ
ஜகாம ந்ருபதிஃ ஶீக்ரம் யஜ் ஞ வாடம் அதந்தர
் ிதஃ ௨௩
ஸதஸ்ய அநுமகத ராஜா பவித்ர க்ருத லக்ஷணம்
பஶும் ரக்த அம் பரம் க்ருத்வா யூகப தம் ஸமபந்தயத் ௨௪
ஸ பத்கதா வாக்பி: அக்ர ்யாபி: அபிதுஷ்டாவ சவ ஸுகரௌ
இந்தர
் ம் இந்தர
் அநுஜம் சசவ யதாவத் முநி புத்ரகஃ ௨௫
ததஃ ப்ரதஃ
ீ
ஸஹஸ்ராகக்ஷா ரஹஸ்ய ஸ்துதி தர ்பிதஃ
தீர ்கம் ஆயு: ததா ப்ராதாத் ஶுநஶ்கஶபாய ராகவ ௨௬
ஸ ச ராஜா நர ஶ்கரஷ்ட யஜ் ஞ ஸ்ய ச ஸமாப்தவாந்
பலம் பஹு குணம் ராம ஸஹஸ்ராக்ஷ ப்ரஸாதஜம் ௨௭
விஶ்வாமித்கராபி தர ்மாத்மா பூய: கதகப மஹாதபாஃ
புஷ்ககரஷு நர ஶ்கரஷ்ட தஶ வர ்ஷ ஶதாநி ச ௨௮
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இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஷஷ்டிதம ஸ்ஸர ்க:

த்வி

த்ரி ஷஷ்டிதம ஸ்ஸர்க:
பூர ்கண வர ்ஷ ஸஹஸ்கர து வ் ரத ஸ்நாதம் மஹாமுநிம்
அப்யாகச ்சந் ஸுராஃ ஸர ்கவ தபஃ பல சிகீர ்ஷவஃ ௧
அப்ரவீத் ஸுமஹா கதஜா ப்ரஹ்மா ஸு ருசிரம் வசஃ
ருஷி : த்வம் அஸி பத்ரம் கத ஸ்வார ்ஜிசதஃ கரம
் பிஃ ஶுசபஃ
தம் ஏவம் உக்தவ
் ா கதகவஶ: த்ரிதிவம் புந: அப்யகாத் ௨
விஶ்வாமித்கரா மஹாகதஜா பூய: கதகப மஹ த்தபஃ
ததஃ காகலந மஹதா கமநகா பரம அப்ஸராஃ ௩
புஷ்ககரஷு நர ஶ்கரஷ்ட ஸ்நாதும் ஸமுப சக்ரகம
தாம் ததரஶ
்
மஹாகதஜா கமநகாம் குஶிகா௭௭த்மஜஃ ௪
ரூகபணா ப்ரதிமாம் தத்ர வித்யுதம் ஜலகத யதா
த்ருஷ்ட்வா கந்தர ்ப வஶககா முநி: தாம் இதம் அப்ரவீத் ௫
அப்ஸரஃ ஸ்வாகதம் கதஸ்து வஸ ச இஹ மமா௭௭ஶ்ரகம
அநுக்ருஹ்ண ீஷ்வ பத்ரம் கத மதகநந ஸு கமாஹிதம் ௬
இத்யுக்தா ஸா வராகராஹா தத்ர வாஸம் அதா ககராத்
தஸ்யாம் வஸந்தய
் ாம் வர ்ஷாணி பஞ் ச பஞ் ச ச ராகவ ௭
தபகஸா ஹி மஹா விக்கநா விஶ்வாமித்ரம் உபாகதஃ
விஶ்வாமித்ர ஆஶ்ரகம கஸௌம் ய ஸுககந வ் யதிசக்ரமுஃ
அத காகல ககத தஸ்மிந் விஶ்வாமித்கரா மஹாமுநிஃ ௮
ஸவ் ரள
ீ இவ ஸம் வ்ருத்த: சிந்தா கஶாக பராயணஃ
புத்தி: முகநஃ ஸமுத்பந்நா ஸ அமர ்ஷா ரகு நந்தந ௯
ஸர ்வம் ஸுராணாம் கர ்ம ஏதத் தகபா அபஹரணம் மஹத்
அகஹா ராத்ரா அபகதகஶந கதாஃ ஸம் வத்ஸரா தஶ ௧0
காம கமாஹா௭பி பூதஸ்ய விக்கநாயம் ப்ரத்யுபஸ்திதஃ
விநிஶ்ஶ்வஸந் முநிவரஃ பஶ்சாத்தாகபந துஃகிதஃ ௧௧
பீதாம் அப்ஸரஸம் த்ருஷ்ட்வா கவபந்தீம் ப்ராஞ் ஜலிம் ஸ்திதாம்
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கமநகாம் மதுசர: வாக்சய: விஸ்ருஜ் ய குஶிகா௭௭த்மஜஃ ௧௨
உத்தரம் பர ்வதம் ராம விஶ்வாமித்கரா ஜகாம ஹ
ஸ க்ருத்வா சநஷ்டிகீம் புத்திம் கஜது காகமா மஹாயஶாஃ ௧௩
ககௌஶிகீ தீரம் ஆஸாத்ய தப ஸ்கதகப ஸுதாருணம்
தஸ்ய வர ்ஷ ஸஹஸ்ரம் து ககாரம் தப உபாஸதஃ ௧௪
உத்தகர பர ்வகத ராம கதவதாநாம் அபூத் பயம்
அமந்தர
் யந் ஸமாகம் ய ஸர ்கவ ஸர ்ஷிகணாஃ ஸுராஃ ௧௫
மஹர ்ஷி ஶப்தம் லபதாம் ஸாத்வயம் குஶிகா௭௭த்மஜஃ
கதவதாநாம் வசஃ ஶ்ருத்வா ஸர ்வ கலாக பிதாமஹஃ ௧௬
அப்ரவீத் மதுரம் வாக்யம் விஶ்வாமித்ரம் தகபாதநம்
மஹர ்கஷ ஸ்வாகதம் வத்ஸ தபஸா உக்கரண கதாஷிதஃ ௧௭
மஹத்தவ
் ம் ருஷி முக்யத்வம் ததாமி தவ ககௌஶிக
ப்ரஹ்மணஃ ஸ வசஃ ஶ்ருத்வா ஸர ்வ கலாககஶ்வர ஸ்ய ஹ ௧௮
ந விஷண்கணா ந ஸம் துஷ்கடா விஶ்வாமித்ர: தகபா தந:
ப்ராஞ் ஜலிஃ ப்ரணகதா பூத்வா ப்ரத்யுவாச பிதாமஹம் ௧௯
ப்ரத்யுவாச தகதா வாசம் விஶ்வாமித்கரா மஹா முநி:
மஹர ்ஷி ஶப்தம் அதுலம் ஸ்வார ்ஜிசதஃ கர ்மபிஃ ஶுசபஃ ௨0
யதி கம பகவாந் ஆஹ தகதாஹம் விஜிகதந்தர
் ியஃ
தம் உவாச தகதா ப்ரஹ்மா ந தாவத் த்வம் ஜிகதந்தர
் ியஃ ௨௧
யதஸ்வ முநி ஶாரதூல
்
இத்யுக்தவ
் ா த்ரிதிவம் கதஃ
விப்ர ஸ்திகதஷு கதகவஷு விஶ்வாமித்கரா மஹாமுநிஃ ௨௨
ஊர ்த்வபாஹு: நிராலம் கபா வாயு பக்ஷ ஸ்தப ஶ்சரந்
கர ்கம பஞ் சதபா பூத்வா வர ்ஷாஸு ஆகாஶ ஸம் ஶ்ரயஃ ௨௩
ஶிஶிகர ஸலில ஸ்தாயீ ராத்ரி அஹநி தகபா தநஃ
ஏவம் வர ்ஷ ஸஹஸ்ரம் ஹி தகபா ககாரம் உபாகமத் ௨௪
தஸ்மிந் ஸம் தப்யமாகந து விஶ்வாமித்கர மஹாமுகநௌ
ஸம் ப்ரமஃ ஸுமஹாந் ஆஸீத் ஸுராணாம் வாஸவ ஸ்ய ச ௨௫
ரம் பாம் அப்ஸரஸம் ஶக்ரஃ ஸஹ ஸர ்சவ: மருத்கசணஃ
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உவாச அத்மஹிதம் வாக்யம் அஹிதம் ககௌஶிக ஸ்ய ச ௨௬
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஷஷ்டிதம ஸ்ஸர ்க:

த்ரி

சது ஷ்ஷஷ்டிதம ஸ்ஸர்க:
ஸுர கார ்யம் இதம் ரம் கப கர ்தவ் யம் ஸுமஹத்

த்வயா

கலாபநம் ககௌஶிகஸ்ய இஹ காம கமாஹ ஸமந்விதம் ௧
ததா உக்தா ஸா அப்ஸரா ராம ஸஹஸ்ராகக்ஷண தீமதா
வ் ரளிதா
ீ
ப்ராஞ் ஜலி: பூத்வா ப்ரத்யுவாச ஸுகரஶ்வரம் ௨
அயம் ஸுர பகத ககாகரா விஶ்வாமித்கரா மஹாமுநிஃ
ககாரம் உத்ஸ்ருஜகத க்கராதம் மயி கதவ ந ஸம் ஶயஃ ௩
தகதா ஹி கம பயம் கதவ ப்ரஸாதம் கரதும்
்
அர ்ஹஸி
ஏவ முக்த ஸ்தயா ராம ரம் பயா பீதயா ததா ௪
தாம் உவாச ஸஹஸ்ராகக்ஷா கவபமாநாம் க்ருதா௭ஞ் ஜலிம்
மா சபஷீ ரம் கப பத்ரம் கத குருஷ்வ மம ஶாஸநம் ௫
ககாகிகலா ஹ்ருதய க்ராஹீ மாதகவ ருசிர த்ருகம
அஹம் கந்தர ்ப ஸஹிதஃ ஸ்தாஸ்யாமி தவ பாரஶ
் ் வதஃ ௬
த்வம் ஹி ரூபம் பஹு குணம் க்ருத்வா பரம பாஸ்வரம்
தம் ருஷிம் ககௌஶிகம் ரம் கப கபதயஸ்வ தபஸ்விநம் ௭
ஸா ஶ்ருத்வா வசநம் தஸ்ய க்ருத்வா ரூபம் அநுத்தமம்
கலாபயா மாஸ லலிதா விஶ்வாமித்ரம் ஶுசி ஸ்மிதா ௮
ககாகில ஸ்ய ச ஶுஶ்ராவ வல் கு வ் யாஹரதஃ ஸ்வநம்
ஸம் ப்ரஹ்ருஷ்கடந மநஸா தத ஏநாம் உசதக்ஷத ௯
அத தஸ்ய ச ஶப்கதந கீகத ந அப்ரதிகமந ச
தர ்ஶகநந ச ரம் பாயா முநிஃ ஸம் கதஹம் ஆகதஃ ௧0
ஸஹஸ்ராக்ஷ ஸ்ய தத் கர ்ம விஜ் ஞாய முநி பும் கவஃ
ரம் பாம் க்கராத ஸமாவிஷ்டஃ ஶஶாப குஶிகா௭௭த்மஜஃ ௧௧
யந் மாம் கலாபயகஸ ரம் கப காம க்கராத ஜசயஷிணம்
தஶ வர ்ஷ ஸஹஸ்ராணி சஶலீ ஸ்தாஸ்ய௭ஸி துர ்பகக ௧௨
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ப்ராஹ்மணஃ ஸுமஹாகதஜா ஸ்தகபா பல ஸமந்விதஃ
உத்தரிஷ்யதி ரம் கப த்வாம் மத் க்கராத கலுஷீ க்ருதாம் ௧௩
ஏவம் உக்தவ
் ா மஹாகதஜா விஶ்வாமித்கரா மஹா முநிஃ
அஶக்நுவந் தாரயிதும் ககாபம் ஸம் தாபம் ஆகதஃ ௧௪
தஸ்ய ஶாகபந மஹதா ரம் பா சஶலீ ததா அபவத்
வசஃ ஶ்ருத்வா ச கந்தர ்கபா மஹர ்கஷஃ ஸ ச நிர ்கதஃ ௧௫
ககாகபந ஸ மஹாகதஜா ஸ்தகபா௭ப ஹரகண க்ருகத
இந்தர
் ிசய: அஜிசத ராம ந கலகப ஶாந்திம் ஆத்மநஃ
பபூவ அஸ்ய மந ஶ்சிம் தா தகபா௭ப ஹரகண க்ருகத ௧௬
ந ஏவ க்கராதம் கமிஷ்யாமி ந ச வக்ஷ
் கய கதம் சந
அதவா ந உச ்ச ்வஸிஷ்யாமி ஸம் வத்ஸர ஶதாந்ய௭பி ௧௭
அஹம் ஹி கஶாஷயிஷ்யாமி ஆத்மாநம் விஜிகதந்தர
் ிய:
தாவத் யாவத் ஹி கம ப்ராப்தம் ப்ராஹ்மண்யம் தபஸா
ஆர ்ஜிதம் ௧௮
அநுச ்ச ்வஸ ந்நபும் ஜாந: திஷ்கடயம் ஶ்ஶாஶ்வதீ ஸ்ஸமா:
ந ஹி கம தப்ய மாநஸ்ய க்ஷயம் யாஸ்யம் தி மூர ்தய: ௧௯
ஏவம் வர ்ஷ ஸஹஸ்ரஸ்ய தீக்ஷாம் ஸ முநி பும் கவ:
சகார அப்ரதிமாம் கலாகக ப்ரதிஜ் ஞாம் ரகு நம் தந ௨0
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஷ்ஷஷ்டிதம ஸ்ஸர ்க:

சது

பம் ச ஷஷ்டிதம ஸ்ஸர்க:
அத சஹமவதீம் ராம திஶம் த்யக்தவ
் ா மஹா முநிஃ
பூர ்வாம் திஶம் அநுப்ராப்ய தபஸ் கதகப ஸுதாருணம் ௧
கமௌநம் வர ்ஷ ஸஹஸ்ரஸ்ய க்ருத்வா வ் ரதம் அநுத்தமம்
சகார அப்ரதிமம் ராம தபஃ பரம துஷ்கரம் ௨
பூர ்கண வர ்ஷ ஸஹஸ்கர து காஷ்ட பூதம் மஹா முநிம்
விக்சந: பஹுபி: ஆதூதம் க்கராகதா ந அந்தரம் ஆவிஶத் ௩
ஸ க்ருத்வா நிஶ்சயம் ராம தப ஆதிஷ்டத் அவ் யயம்
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தஸ்ய வர ்ஷ ஸஹஸ்ரஸ்ய வ் ரகத பூர ்கண மஹா வ் ரத: ௪
கபாக்தும் ஆரப்தவாந் அந்நம் தஸ்மிந் காகல ரகூத்தம
இம் தக
் ரா த்விஜாதி: பூத்வா தம் ஸித்த மந்நம் அயாசத ௫
தஸ்சம தத்வா ததா ஸித்தம் ஸர ்வம் விப்ராய நிஶ்சித:
நிஶ்கஷஷிகத அந்கந பகவாந் அபுக்தவ
் ாஇவ மஹாதபா: ௬
ந கிம் சித் அவதத் தத்விப்ரம் கமௌந வ் ரதம் உபஸ்தித:
அத வர ்ஷ ஸஹஸ்ரம் சவ ந உச ்ச ்வஸந் முநி பும் கவ: ௭
தஸ்ய அநுச ்ச ்வஸ மாநஸ்ய மூர ்த்நி தூகமா வ் யஜாயத
த்சரகலாக்யம் கயந ஸம் ப்ராம் தம் ஆதீபித மிவா௭பவத் ௮
தகதா கதவாஃ ஸகந்தர ்வாஃ பந்நகா ஸுர ராக்ஷஸாஃ
கமாஹிதா: கதஜஸா தஸ்ய தபஸா மந்த ரஶ்மயஃ ௯
கஶ்மல உபஹதாஃ ஸர ்கவ பிதாமஹம் அதா௭ப்ருவந்
பஹுபிஃ காரசண: கதவ விஶ்வாமித்கரா மஹாமுநிஃ ௧0
கலாபிதஃ க்கராதித ஶ்சசவ தபஸா ச அபிவர ்தகத
ந ஹி அஸ்ய வ் ருஜிநம் கிம் சித் த்ருஶ்யகத ஸூக்ஷ
் மம் அப்ய௭த
௧௧
ந தீயகத யதி து அஸ்ய மநஸா யத் அபீப்ஸிதம்
விநாஶயதி த்சரகலாக்யம் தபஸா ஸசரா௭சரம் ௧௨
வ் யாகுலா ஶ்ச திஶஃ ஸர ்வா ந ச கிம் சித் ப்ரகாஶகத
ஸாகராஃ க்ஷுபிதாஃ ஸர ்கவ விஶீர ்யந்கத ச பர ்வதாஃ ௧௩
ப்ரகம் பகத ச ப்ருதிவீ வாயு: வாதி ப்ருஶா௭௭குலஃ
ப்ரஹ்மந் ந ப்ரதிஜாநீ கமா நாஸ்திககா ஜாயகத ஜந: ௧௪
ஸம் மூட மிவ த்சரகலாக்யம் ஸம் ப்ரக்ஷுபித மாநஸம்
பாஸ்ககரா நிஷ்ப்ரப ஶ்சசவ மஹர ்கஷ: தஸ்ய கதஜஸா ௧௫
புத்திம் ந குருகத யாவத் நாகஶ கதவ மஹாமுநிஃ
தாவத் ப்ரஸாகதா பகவாந் அக்நி ரூகபா மஹாத்யுதிஃ ௧௬
காலா௭க்நிநா யதா பூர ்வம் த்சரகலாக்யம் தஹ்யகதகிலம்
கதவ ராஜ் யம் சிகீர ்கஷத தீயதாம் அஸ்ய யந் மதம் ௧௭
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ததஃ ஸுர கணாஃ ஸர ்கவ பிதாமஹ புகராகமாஃ
விஶ்வாமித்ரம் மஹாத்மாநம் வாக்யம் மதுரம் அப்ருவந் ௧௮
ப்ரஹ்மர ்கஷ ஸ்வாகதம் கதஸ்து தபஸா ஸ்ம ஸுகதாஷிதாஃ
ப்ராஹ்மண்யம் தபஸா உக்கரண ப்ராப்தவாந் அஸி ககௌஶிக
௧௯
தீர ்கம் ஆயு ஶ்ச கத ப்ரஹ்மந் ததாமி ஸ மரு த்கணஃ
ஸ்வஸ்தி ப்ராப்நுஹி பத்ரம் கத கச ்ச கஸௌம் ய யதா ஸுகம் ௨0
பிதாமஹ வசஃ ஶ்ருத்வா ஸர ்கவஷாம் ச திகவௌகஸாம்
க்ருத்வா ப்ரணாமம் முதிகதா வ் யாஜஹார மஹாமுநிஃ ௨௧
ப்ராஹ்மண்யம் யதி கம ப்ராப்தம் தீர ்கம் ஆயு ஸ்தசத வ ச
ஓம் காகராத வஷட்காகரா கவதா ஶ்ச வரயந்து மாம் ௨௨
க்ஷத்ர கவதவிதாம் ஶ்கரஷ்கடா ப்ரஹ்ம கவத விதாம் அபி
ப்ரஹ்ம புத்கரா வஸிஷ்கடா மாம் ஏவம் வதது கதவதாஃ ௨௩
யதி அயம் பரமஃ காமஃ க்ருகதா யாந்து ஸுரர ்ஷபாஃ
ததஃ ப்ரஸாதிகதா கதசவ: வஸிஷ்கடா ஜபதாம் வரஃ ௨௪
ஸக்யம் சகார ப்ரஹ்மர ்ஷி: ஏவம் அஸ்த்விதி சா௭ப்ரவீத்
ப்ரஹ்மர ்ஷி த்வம் ந ஸம் கதஹஃ ஸர ்வம் ஸம் பத்ஸ்யகத தவ
௨௫
இத்யுக்தவ
் ா கதவதா ஶ்சா௭பி ஸர ்வா ஜக்மு: யதா௭௭கதம்
விஶ்வாமித்கராபி தர ்மாத்மா லப்தவ
் ா ப்ராஹ்மண்யம் உத்தமம்
௨௬
பூஜயா மாஸ ப்ரஹ்மர ்ஷிம் வஸிஷ்டம் ஜபதாம் வரம்
க்ருத காகமா மஹீம் ஸர ்வாம் சசார தபஸி ஸ்திதஃ ௨௭
ஏவம் து அகநந ப்ராஹ்மண்யம் ப்ராப்தம் ராம மஹாத்மநா
ஏஷ ராம முநி ஶ்கரஷ்ட ஏஷ விக்ரஹவாந் தபஃ ௨௮
ஏஷ தர ்மஃ பகரா நித்யம் வீர ்யஸ்ய ஏஷ பராயணம்
ஏவமுக்தவ
் ா மஹா கதஜா விரராம த்விகஜாத்தம: ௨௯
ஶதாநந்த வசஃ ஶ்ருத்வா ராம லக்ஷ
் மண ஸந்நிகதௌ
ஜநகஃ ப்ராஞ் ஜலி: வாக்யம் உவாச குஶிகா௭௭த்மஜம் ௩0
Page 150 of 178

பால காம் ட
தந்கயா அஸ்மி அநுக்ருஹீகதாஸ்மி யஸ்ய கம முநி பும் கவ
யஜ் ஞம் காகுத்ஸ்த ஸஹிதஃ ப்ராப்தவாந் அஸி தார ்மிக ௩௧
பாவிகதாஹம் த்வயா ப்ரஹ்மந் தர ்ஶகநந மஹாமுகந
விஶ்வாமித்ர மஹாபாக ப்ரஹ்மர ்ஷீணாம் வர உத்தம ௩௨
குணா பஹு விதாஃ ப்ராப்தா: தவ ஸம் தர ்ஶநாத் மயா
விஸ்தகரண ச கத ப்ரஹ்மந் கீர ்த்யமாநம் மஹ த்தபஃ ௩௩
ஶ்ருதம் மயா மஹா கதகஜா ராகமண ச மஹாத்மநா
ஸதஸ்சயஃ ப்ராப்ய ச ஸதஃ ஶ்ருதா: கத பஹகவா குணாஃ ௩௪
அப்ரகமயம் தப: துப்யம் அப்ரகமயம் ச கத பலம்
அப்ரகமயா குணாஶ்சசவ நித்யம் கத குஶிகா௭௭த்மஜ ௩௫
பிதாமஹ ஸ்ய ச யதா, யதா சசவ ஹி உமாபகத :
த்ருப்தி: ஆஶ்சரய
் பூதாநாம் கதாநாம் நா௭ஸ்தி கம விகபா ௩௬
கர ்ம காகலா முநி ஶ்கரஷ்ட லம் பகத ரவி மண்டலம்
ஶ்வஃ ப்ரபாகத மஹாகதகஜா த்ரஷ்டும் அர ்ஹஸி மாம் புநஃ ௩௭
ஸ்வாகதம் தபஸாம் ஶ்கரஷ்ட மாம் அநுஜ் ஞாதும் அர ்ஹஸி
ஏவம் உக்தவ
் ா முநி ஶ்கரஷ்டம் சவகதகஹா மிதிலா௭திபஃ
௩௮
ப்ரதக்ஷிணம் சகார ஆஶு ஸ உபாத்யாயஃ ஸ பாந்தவஃ
விஸஸர ்ஜ ஆஶு ஜநகம் ப்ரதம்
ீ
ப்ரத
ீ மந ஸ்ததா ௩௯
விஶ்வாமித்கராபி தர ்மாத்மா ஸஹ ராமஃ ஸ லக்ஷ
் மணஃ
ஸ்வம் வாடம் அபிசக்ராம பூஜ் யமாகநா மஹர ்ஷிபிஃ ௪0
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
பம் ச ஷஷ்டிதம ஸ்ஸர ்க:
ஷட் ஷஷ்டிதம ஸ்ஸர்க:
ததஃ ப்ரபாகத விமகல க்ருத

கர ்மா நராதிபஃ

விஶ்வாமித்ரம் மஹாத்மாநம் ஆஜுஹாவ ஸ ராகவம் ௧
தம் அர ்சயித்வா தர ்மாத்மா ஶாஸ்த்ர

த்ருஷ்ட்கதந கர ்மணா

ராககவௌ ச மஹாத்மாகநௌ ததா வாக்யம் உவாச ஹ ௨
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பகவந் ஸ்வாகதம் கதஸ்து கிம் ககராமி தவா௭நக
பவாந் ஆஜ் ஞாபயது மாம் ஆஜ் ஞாப்கயா பவதா ஹி அஹம் ௩
ஏவம் உக்தஃ ஸ தர ்மாத்மா ஜநககந மஹாத்மநா
ப்ரத்யு வாச முநி: வீரம் வாக்யம் வாக்ய விஶாரதஃ ௪
புத்கரௌ தஶரத

ஸ்ய இகமௌ க்ஷத்ரிகயௌ கலாக விஶ்ருகதௌ

த்ரஷ்டு காகமௌ தநுஃ ஶ்கரஷ்டம் யத் ஏதத் த்தவ
் யி திஷ்டதி ௫
ஏதத் தர ்ஶய பத்ரம் கத க்ருத காகமௌ ந்ருபா௭௭த்மகஜௌ
தர ்ஶநாத் அஸ்ய தநுகஷா யதா இஷ்டம் ப்ரதியாஸ்யதஃ ௬
ஏவம் உக்த ஸ்து ஜநகஃ ப்ரத்யுவாச மஹா முநிம்
ஶ்ரூயதாம் அஸ்ய தநுகஷா யத் அர ்தம் இஹ திஷ்டதி ௭
கதவராத இதி க்யாகதா நிகமஃ ஷஷ்கடா மஹீபதிஃ
ந்யாகஸாயம் தஸ்ய பகவந் ஹஸ்கத தத்கதா மஹாத்மநா ௮
தக்ஷ யஜ் ஞ வகத பூர ்வம் தநு: ஆயம் ய வீர ்யவாந்
ருத்ர ஸ்து த்ரிதஶாந் கராஷாத் ஸலீலம் இதம் அப்ரவீத் ௯
யஸ்மாத் பாகா௭ர ்திகநா பாகாந் ந அகல் பயத கம ஸுராஃ
வர அங் காநி மஹார ்ஹாணி தநுஷா ஶாதயாமி வஃ ௧0
தகதா விமநஸஃ ஸர ்கவ கதவா சவ முநி பும் கவ
ப்ரஸாதயந்தி கதகவஶம் கதஷாம் ப்ர ீகதாபவத் பவஃ
ப்ர ீதி யுக்தஃ ஸ ஸர ்கவஷாம் தகதௌ கதஷாம் மஹாத்மநாம் ௧௧
தத் ஏதத் கதவ கதவ ஸ்ய தநூ ரத்நம் மஹாத்மநஃ
ந்யாஸ பூதம் ததா ந்யஸ்தம் அஸ்மாகம் பூர ்வகக விகபா ௧௨
அத கம க்ருஷதஃ கக்ஷத்ரம் லாங் கலாத் உத்திதா மம
கக்ஷத்ரம் கஶாதயதா லப்தவ
் ா நாம் நா ஸீதா இதி விஶ்ருதா ௧௩
பூதலாத் உத்திதா ஸா து வ் யவர ்தத மம ஆத்மஜா
வீர ்ய ஶுல் ககதி கம கந்யா ஸ்தாபிதா இயம் அகயாநிஜா ௧௪
பூதலாத் உத்திதாம் தாம் து வர ்தமாநாம் மம ஆத்மஜாம்
வரயா மாஸு: ஆகம் ய ராஜாகநா முநி பும் கவ ௧௫
கதஷாம் வரயதாம் கந்யாம் ஸரக
் வஷாம் ப்ருதிவீ க்ஷிதாம்
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வீர ்ய ஶுல் ககதி பகவந் ந ததாமி ஸுதாம் அஹம் ௧௬
ததஃ ஸர ்கவ ந்ருபதயஃ ஸகமத்ய முநி பும் கவ
மிதிலாம் அப்யுபாகம் ய வீர ்யம் ஜிஜ் ஞாஸவ ஸ்ததா ௧௭
கதஷாம் ஜிஜ் ஞாஸ மாநாநாம் சஶவம் தநு: உபாஹ்ருதம்
ந கஶகு: க்ரஹகண தஸ்ய தநுஷ: கதாலகநபி வா ௧௮
கதஷாம் வீர ்யவதாம் வீர ்யம் அல் பம் ஜ் ஞாத்வா மஹாமுகந
ப்ரத்யாக்யாதா ந்ருபதய: த ந்நிகபாகத தகபாதந ௧௯
ததஃ பரம ககாகபந ராஜாகநா முநி பும் கவ
அருந்தந் மிதிலாம் ஸர ்கவ வீர ்ய ஸம் கதஹ மாகதாஃ ௨0
ஆத்மாநம் அவதூதம் கத விஜ் ஞாய முநி பும் கவ
கராகஷண மஹதா ஆவிஷ்டாஃ பீடயந் மிதிலாம் புர ீம் ௨௧
ததஃ ஸம் வத்ஸகர பூர ்கண க்ஷயம் யாதாநி ஸர ்வஶஃ
ஸாதநாநி முநி ஶ்கரஷ்ட தகதாஹம் ப்ருஶ துஃகிதஃ ௨௨
தகதா கதவ கணாந் ஸர ்வாந் தபஸா ஆஹம் ப்ரஸாதயம்
தது ஶ்ச பரம ப்ரதா
ீ
ஶ்சதுரங் க பலம் ஸுராஃ ௨௩
தகதா பக்நா ந்ருபதகயா ஹந்யமாநா திகஶா யயுஃ
அவீர ்யா வீர ்ய ஸம் திக்தா ஸ ஆமாத்யாஃ பாப கர ்மணஃ ௨௪
தத் ஏதத் முநி ஶாரதூல
்
தநுஃ பரம பாஸ்வரம்
ராம லக்ஷ
் மணகயா ஶ்சா௭பி தர ்ஶயிஷ்யாமி ஸுவ் ரத ௨௫
யதி அஸ்ய தநுகஷா ராமஃ குரய
் ாத் ஆகராபணம் முகந
ஸுதாம் அகயாநிஜாம் ஸீதாம் தத்யாம் தாஶரகத: அஹம் ௨௬
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஷஷ்டிதம ஸ்ஸர ்க:

ஷட்

ஸப் த ஷஷ்டிதம ஸ்ஸர்க:
ஜநக ஸ்ய வசஃ ஶ்ருத்வா விஶ்வாமித்கரா மஹாமுநிஃ
தநு ர ்தர ்ஶய ராமாய இதி கஹாவாச பார ்திவம் ௧
ததஃ ஸ ராஜா ஜநகஃ ஸசிவாந் வ் யாதிகதஶ ஹ
தநு: ஆநீ யதாம் திவ் யம் கந்த மால் ய விபூஷிதம் ௨
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ஜநககந ஸமாதிஷ்டாஃ ஸசிவாஃ ப்ராவிஶந் புர ீம்
த த்தநுஃ புரதஃ க்ருத்வா நிர ்ஜக்முஃ பார ்திவா௭௭ஜ் ஞயா ௩
ந்ருணாம் ஶதாநி பஞ் சாஶத் வ் யாயதாநாம் மஹாத்மநாம்
மம் ஜூஷாம் அஷ்ட சக்ராம் தாம் ஸமூஹு ஸ்கத கதம் சந ௪
தாம் ஆதாய து மம் ஜூஷாம் ஆயஸீம் யத்ர தத் தநுஃ
ஸுகராபமம் கத ஜநகம் ஊசு: ந்ருபதி மந்தர
் ிணஃ ௫
இதம் தநுர ்வரம் ராஜந் பூஜிதம் ஸர ்வ ராஜபிஃ
மிதிலா௭திப ராகஜந்தர
் தர ்ஶநீ யம் யத் இச ்சஸி ௬
கதஷாம் ந்ருகபா வசஃ ஶ்ருத்வா க்ருதா௭ஞ் ஜலி: அபாஷத
விஶ்வாமித்ரம் மஹாத்மாநம் கதௌ ச உகபௌ ராம
லக்ஷ
் மகணௌ ௭
இதம் தநுர ்வரம் ப்ரஹ்மந் ஜநசக: அபிபூஜிதம்
ராஜபி ஶ்ச மஹா வீர ்சய: அஶக்யம் பூரிதும் புரா ௮
ந ஏதத் ஸுர கணாஃ ஸர ்கவ ந அஸுரா ந ச ராக்ஷஸாஃ
கந்தர ்வ யக்ஷ ப்ரவராஃ ஸ கிந்நர மகஹாரகாஃ ௯
க்வ கதி: மாநுஷாணாம் ச தநுகஷாஸ்ய ப்ரபூரகண
ஆகராபகண ஸமாகயாகக கவபகந கதாலகநபி வா ௧0
த கததத் தநுஷாம் ஶ்கரஷ்டம் ஆநீ தம் முநி பும் கவ
தர ்ஶய ஏதந் மஹாபாக அநகயா ராஜ புத்ரகயாஃ ௧௧
விஶ்வாமித்ர ஸ்து தர ்மாத்மா ஶ்ருத்வா ஜநக பாஷிதம்
வத்ஸ ராம தநுஃ பஶ்ய இதி ராகவம் அப்ரவீத் ௧௨
ப்ரஹ்மர ்கஷ: வசநாத் ராகமா யத்ர திஷ்டதி த த்தநுஃ
மம் ஜூஷாம் தாம் அபாவ் ருத்ய த்ருஷ்ட்வா தநு: அதா௭ப்ரவீத்
௧௩
இதம் தநுர ்வரம் ப்ரஹ்மந் ஸம் ஸ்ப்ருஶாமி இஹ பாணிநா
யத்நவாந் ச பவிஷ்யாமி கதாலகந பூரகணபி வா
பாடம் இத்கய வ தம் ராஜா முநிஶ்ச ஸமபாஷத ௧௪
லீலயா ஸ தநு: மத்கய ஜக்ராஹ வசநாத் முகநஃ
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பஶ்யதாம் ந்ரு ஸஹஸ்ராணாம் பஹூநாம் ரகு நந்தநஃ
ஆகராபயத ஸ தர ்மாத்மா ஸலீலம் இவ தத்தநுஃ ௧௫
ஆகராபயித்வா கமௌர ்வீம் ச பூரயா மாஸ வீர ்யவாந்
தத் பபஞ் ஜ தநு: மத்கய நர ஶ்கரஷ்கடா மஹாயஶாஃ ௧௬
தஸ்ய ஶப்கதா மஹாந் ஆஸீத் நிர ்காத ஸம நிஸ்ஸ்வநஃ
பூமி கம் ப ஶ்ச ஸுமஹாந் பர ்வதஸ்ய இவ தீர ்யதஃ ௧௭
நிகபது ஶ்ச நராஃ ஸர ்கவ கதந ஶப்கதந கமாஹிதாஃ
வர ்ஜயித்வா முநி வரம் ராஜாநம் கதௌ ச ராககவௌ ௧௮
ப்ரதி ஆஶ்வஸ்கதா ஜகந தஸ்மிந் ராஜா விகத ஸாத்வஸஃ
உவாச ப்ராஞ் ஜலி: வாக்யம் வாக்யஜ் கஞா முநி பும் கவம் ௧௯
பகவந் த்ருஷ்ட வீர ்கயா கம ராகமா தஶரதா௭௭த்மஜஃ
அத்யத்புதம் அசிந்தய
் ம் ச அதரகி
் தம் இதம் மயா ௨0
ஜநகாநாம் குகல கீர ்திம் ஆஹரிஷ்யதி கம ஸுதா
ஸீதா பர ்தாரம் ஆஸாத்ய ராமம் தஶரதா௭௭த்மஜம் ௨௧
மம ஸத்யா ப்ரதிஜ் ஞா ச வீர ்ய ஶுல் ககதி ககௌஶிக
ஸீதா ப்ராசண: பஹுமதா கதயா ராமாய கம ஸுதா ௨௨
பவகதா அநு மகத ப்ரஹ்மந் ஶீக்ரம் கச ்சந்து மந்தர
் ிணஃ
மம ககௌஶிக பத்ரம் கத அகயாத்யாம் த்வரிதா ரசதஃ ௨௩
ராஜாநம் ப்ரஶ்ரிசத: வாக்சய: ஆநயந்து புரம் மம
ப்ரதாநம் வீர ்ய ஶுல் காயா: கதயந்து ச ஸர ்வஶஃ ௨௪
முநி குப்கதௌ ச காகுத்ஸ்கதௌ கதயந்து ந்ருபாய சவ
ப்ர ீயமாணம் து ராஜாநம் ஆநயந்து ஸு ஶீக்ரகாஃ ௨௫
ககௌஶிக ஶ்ச தகததி ஆஹ ராஜா ச ஆபாஷ்ய மந்தர
் ிணஃ ௨௬
அகயாத்யாம் ப்கரஷயா மாஸ தர ்மாத்மா க்ருத ஶாஸநாத்
யதா வ் ருத்தம் ஸமாக்யாதும் ஆகநதும் ச ந்ருபம் ததா ௨௭
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஸப்த ஷஷ்டிதம ஸ்ஸர ்க:
அஷ்ட ஷஷ்டிதம ஸ்ஸர்க:
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ஜநககந ஸமாதிஷ்டா தூதா : கத க்லாந்த வாஹநாஃ
த்ரி ராத்ரம் உஷிதா மார ்கக கத அகயாத்யாம் ப்ராவிஶந் புர ீம்
௧
( ராஜ் கஞா பவநம் ஆஸாத்ய த்வாரஸ்தாந் இதம௭ப்ருவந்
ஶீக்ரம் நிகவத்யதாம் ராஜ் கஞ தூதா ந்கநா ஜநக ஸ்ய ச
இத்யு க்தவ
் ா த்வாரபாலா: கத ராகவாய ந்யகவதயந் )
கத ராஜ வசநாத் தூதா ராஜ கவஶ்ம ப்ரகவஶிதாஃ
தத்ருஶு: கதவ ஸம் காஶம் வ் ருத்தம் தஶரதம் ந்ருபம் ௨
பத்த அஞ் ஜலி புடாஃ ஸர ்கவ தூதா விகத ஸாத்வஸாஃ
ராஜாநம் ப்ரயதா வாக்யம் அப்ருவந் மதுரா௭க்ஷரம் ௩
சமதிகலா ஜநககா ராஜா ஸ அக்நகஹாத்ர புரஸ்க்ருதம்
குஶலம் ச அவ் யயம் சசவ கஸாபாத்யாய புகராஹிதம் ௪
முஹுர ் முஹுர ் மதுரயா ஸ்கநஹ ஸம் யுக்தயா கிரா
ஜநக: த்வாம் மஹாராஜ ப்ருச ்சகத ஸபுரஸ்ஸரம் ௫
ப்ருஷ்ட்வா குஶலம் அவ் யக்ரம் சவகதகஹா மிதிலா௭திபஃ
ககௌஶிகா௭நுமகத வாக்யம் பவந்தம் இதம் அப்ரவீத் ௬
பூர ்வம் ப்ரதிஜ் ஞா விதிதா வீர ்ய ஶுல் கா மமா௭௭த்மஜா
ராஜாந ஶ்ச க்ருதா௭மர ்ஷா நிர ்வீர ்யா விமுகீ க்ருதாஃ ௭
கஸயம் மம ஸுதா ராஜந் விஶ்வாமித்ர புரஸ்ஸசரஃ
யத்ருச ்சயா ஆகசத; வீசர: நிரஜி
் தா தவ புத்ரசகஃ ௮
த ச ்ச ராஜந் தநுர ் திவ் யம் மத்கய பக்நம் மஹாத்மநா
ராகமண ஹி மஹா ராஜ மஹத்யாம் ஜந ஸம் ஸதி ௯
அஸ்சம கதயா மயா ஸீதா வீர ்ய ஶுல் கா மஹாத்மகந
ப்ரதிஜ் ஞாம் தரதும்
்
இச ்சாமி தத் அநுஜ் ஞாதும் அர ்ஹஸி ௧0
கஸாபாத்யாகயா மஹாராஜ புகராஹித புரஸ்க்ருதஃ
ஶீக்ரம் ஆகச ்ச பத்ரம் கத த்ரஷ்டும் அர ்ஹஸி ராககவௌ ௧௧
ப்ர ீதிம் ச மம ராகஜந்தர
் நிர ்வர ்தயிதும் அர ்ஹஸி
புத்ரகயா: உபகயா: ஏவ ப்ர ீதிம் த்வம் அபி லப்ஸ்யகஸ ௧௨
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ஏவம் விகதஹா௭திபதி: மதுரம் வாக்ய மப்ரவீத்
விஶ்வாமித்ர அப்யநுஜ் ஞாதஃ ஶதாநந்த மகத ஸ்திதஃ ௧௩
( இத்யுக்தவ
் ா விரதா தூதா ராஜ ககௌரவ ஶம் கிதா:)
தூத வாக்யம் து த ச ்ச ்ருத்வா ராஜா பரம ஹர ்ஷிதஃ
வஸிஷ்டம் வாமகதவம் ச மந்தர
் ிகணா அந்யாம் ஶ்ச
கஸாப்ரவீத் ௧௪
குப்தஃ குஶிக புத்கரண ககௌஸல் யாநந்த வர ்தநஃ
லக்ஷ
் மகணந ஸஹ ப்ராத்ரா விகதகஹஷு வஸதி அகஸௌ ௧௫
த்ருஷ்ட வீர ்ய ஸ்து காகுத்ஸ்கதா ஜநககந மஹாத்மநா
ஸம் ப்ரதாநம் ஸுதாயா௭ஸ்து ராககவ கரது
் மிச ்சதி ௧௬
யதி கவா கராசகத வ் ருத்தம் ஜநக ஸ்ய மஹாத்மநஃ
புர ீம் கச ்சாமகஹ ஶீக்ரம் மா பூத் கால ஸ்ய பர ்யயஃ ௧௭
மந்தர
் ிகணா பாடம் இத்யாஹுஃ ஸஹ ஸர ்சவ: மஹர ்ஷிபிஃ
ஸுப்ரத
ீ ஶ்ச அப்ரவீத் ராஜா ஶ்கவா யாத்கரதி ஸ மந்தர
் ிணஃ
௧௮
மந்தர
் ிண ஸ்தா ந்நகரந்தர
் ஸ்ய ராத்ரிம் பரம ஸத்க்ருதாஃ
ஊஷு ஸ்கத ப்ரமுதிதாஃ ஸர ்கவ குசணஃ ஸர ்சவஃ
ஸமந்விதாஃ ௧௯
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
அஷ்ட ஷஷ்டிதம ஸ்ஸர ்க:
ஏயகாந ஸப் ததிம ஸ்ஸர்க:
தகதா ராத்ர ்யாம் வ் யதீதாயாம் கஸாபாத்யாயஃ ஸ பாந்தவஃ
ராஜா தஶரகதா ஹ்ருஷ்டஃ ஸுமந்தர
் ம் இதம் அப்ரவீத் ௧
அத்ய ஸர ்கவ தநாத்யக்ஷா தநம் ஆதாய புஷ்கலம்
வ் ரஜந்து அக்கர ஸுவிஹிதா நாநா ரத்ந ஸமந்விதாஃ ௨
சதுரங் க பலம் சா௭பி ஶீக்ரம் நிர ்யாது ஸர ்வஶஃ
மம ஆஜ் ஞா ஸமகாலம் ச யாநம் யுக்மம் அநுத்தமம் ௩
வஸிஷ்கடா வாமகதவ ஶ்ச ஜாபாலி: அத காஶ்யபஃ
மார ்கண்கடய: ஸுதீர ்கா௭௭யு: ருஷிஃ காத்யாயந ஸ்ததா ௪
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ஏகத த்விஜாஃ ப்ரயாந்து அக்கர ஸ்யந்தநம் கயாஜயஸ்வ கம
யதா கால அத்யகயா ந ஸ்யாத் தூதா ஹி த்வரயந்தி மாம் ௫
வசநா த்து நகரந்தர
் ஸ்ய ஸா கஸநா சதுரங் கிண ீ
ராஜாநம் ருஷிபிஃ ஸார ்தம் வ் ரஜந்தம் ப்ருஷ்டகதாந்வகாத் ௬
கத்வா சதுர௭ஹம் மார ்கம் விகதஹாந் அப்யுகபயிவாந்
ராஜா து ஜநகஃ ஶ்ரீமாந் ஶ்ருத்வா பூஜாம் அகல் பயத் ௭
தகதா ராஜாநம் ஆஸாத்ய வ் ருத்தம் தஶரதம் ந்ருபம்
ஜநககா முதிகதா ராஜா ஹர ்ஷம் ச பரமம் யகயௌ
உவாச ச நர ஶ்கரஷ்கடா நர ஶ்கரஷ்டம் முதா௭ந்வித : ௮
ஸ்வாகதம் கத மஹாராஜ திஷ்ட்யா ப்ராப்கதாஸி ராகவ
புத்ரகயா: உபகயாஃ ப்ர ீதிம் லப்ஸ்யகஸ வீர ்ய நிர ்ஜிதாம் ௯
திஷ்ட்யா ப்ராப்கதா மஹாகதஜா வஸிஷ்கடா பகவாந் ருஷிஃ
ஸஹ ஸர ்சவ; த்விஜ ஶ்கரஷ்சட ; கதசவ ரிவ ஶதக்ரதுஃ ௧0
திஷ்ட்யா கம நிர ்ஜிதா விக்நா திஷ்ட்யா கம பூஜிதம் குலம்
ராகசவஃ ஸஹ ஸம் பந்தாத் வீரய
் ஶ்கரஷ்சட: மஹாத்மபிஃ ௧௧
ஶ்வஃ ப்ரபாகத நகரந்தர
் த்வம் ஸம் வர ்தயிதும் அர ்ஹஸி
யஜ் ஞ ஸ்ய அந்கத நர ஶ்கரஷ்ட விவாஹம் ருஷி ஸம் மதம் ௧௨
தஸ்ய தத்வசநம் ஶ்ருத்வா ருஷி மத்கய நரா௭திபஃ
வாக்யம் வாக்ய விதாம் ஶ்கரஷ்டஃ ப்ரத்யுவாச மஹீபதிம் ௧௩
ப்ரதிக்ரகஹா தாத்ரு வஶஃ ஶ்ருதம் ஏதத் மயா புரா
யதா வக்ஷ
் யஸி தர ்மஜ் ஞ தத் கரிஷ்யாமகஹ வயம் ௧௪
தர ்மிஷ்டம் ச யஶஸ்யம் ச வசநம் ஸத்ய வாதிநஃ
ஶ்ருத்வா விகதஹா௭திபதிஃ பரம் விஸ்மயம் ஆகதஃ ௧௫
ததஃ ஸர ்கவ முநி கணாஃ பரஸ்பர ஸமாககம
ஹர ்கஷண மஹதா யுக்தா: தாம் நிஶாம் அவஸந் ஸுகம் ௧௬
ராஜா ச ராககவௌ புத்கரௌ நிஶாம் ய பரிஹர ்ஷிதஃ
உவாஸ பரம ப்ர ீகதா ஜநககந ஸுபூஜிதஃ ௧௭
ஜநககாபி மஹாகதஜாஃ க்ரியா தர ்கமண தத்தவ
் வித்
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யஜ் ஞ ஸ்ய ச ஸுதாப்யாம் ச க்ருத்வா ராத்ரிம் உவாஸ ஹ ௧௮
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஏககாந ஸப்ததிம ஸ்ஸர ்க:
ஸப் ததிம ஸ்ஸர்க:
ததஃ ப்ரபாகத ஜநகஃ க்ருத

கர ்மா மஹர ்ஷிபிஃ

உவாச வாக்யம் வாக்யஜ் ஞஃ ஶதாநந்தம் புகராஹிதம் ௧
ப்ராதா மம மஹா கதஜா யவீயாந் அதி தார ்மிகஃ
குஶத்வஜ இதி க்யாதஃ புர ீம் அத்யவஸத் ஶுபாம் ௨
வார ்யா பலக பர ்யந்தாம் பிபந் இக்ஷுமதீம் நதீம்
ஸாம் காஶ்யாம் புண்ய ஸம் காஶாம் விமாநம் இவ புஷ்பகம் ௩
தம் அஹம் த்ரஷ்டும் இச ்சாமி யஜ் ஞ ககாப்தா ஸ கம மதஃ
ப்ர ீதிம் கஸாபி மஹா கதஜா இம் மாம் கபாக்தா மயா ஸஹ ௪
( ஏவம் உக்தவ
் ா து வசநம் ஶதாநம் த ஸ்ய ஸந்நிகதௌ
ஆகதா: ககசித் அவ் யக்ரா ஜநக: தாந் ஸமாதிஶத் )
ஶாஸநாத் து நகரந்தர
் ஸ்ய ப்ரயயுஃ ஶீக்ர வாஜிபிஃ
ஸமாகநதும் நர வ் யாக்ரம் விஷ்ணும் இந்தர
் ா௭௭ஜ் ஞயா யதா ௫
( ஸாம் காஶ்யாம் கத ஸமாகத்ய தத்ருஶு ஶ்ச குஶத்வஜம்
ந்யகவதயந் யதா வ் ருத்தம் ஜநக ஸ்ய ச சிந்திதம்
த த்வ்ருத்தம் ந்ருபதி: ஶ்ருத்வா தூத ஶ்கரஷ்சட: மஹா பசல: )
ஆஜ் ஞயா து நகரந்தர
் ஸ்ய ஆஜகாம குஶத்வஜஃ
ஸ ததர ்ஶ மஹாத்மாநம் ஜநகம் தர ்ம வத்ஸலம் ௬
கஸாபிவாத்ய ஶதாநந்தம் ராஜாநம் சா௭பி தாரமி
் கம்
ராஜா௭ர ்ஹம் பரமம் திவ் யம் ஆஸநம் ச அத்யகராஹத ௭
உபவிஷ்டா வுகபௌ கதௌ து ப்ராதகரௌ அமித ஓஜகஸௌ
ப்கரஷயா மாஸ து: வீகரௌ மந்தர
் ி ஶ்கரஷ்டம் ஸுதாமநம் ௮
கச ்ச மந்தர
் ிபகத ஶீக்ரம் ஐக்ஷ
் வாகும் அமித

ப்ரபம்

ஆத்மசஜஃ ஸஹ துர ்தர ்ஷம் ஆநயஸ்வ ஸ மந்தர
் ிணம் ௯
ஔபகார ்யம் ஸ கத்வா து ரகூணாம் குல வர ்தநம்
Page 159 of 178

பால காம் ட
ததர ்ஶ ஶிரஸா ச ஏநம் அபிவா த்ய இதம் அப்ரவீத் ௧0
அகயாத்யா௭திபகத வீர சவகதகஹா மிதிலா௭திபஃ
ஸ த்வாம் த்ரஷ்டும் வ் யவஸிதஃ கஸாபாத்யாய புகராஹிதம்
௧௧
மந்தர
் ி ஶ்கரஷ்ட வசஃ ஶ்ருத்வா ராஜா ஸர ்ஷி கண ஸ்ததா
ஸ பந்து: அகமத் தத்ர ஜநககா யத்ர வர ்தகத ௧௨
ஸ ராஜா மந்தர
் ி ஸஹிதஃ கஸாபாத்யாயஃ ஸ பாந்தவஃ
வாக்யம் வாக்ய விதாம் ஶ்கரஷ்கடா சவகதஹம் இதம் அப்ரவீத்
௧௩
விதிதம் கத மஹா ராஜ இக்ஷ
் வாகு குல சதவதம்
வக்தா ஸர ்கவஷு க்ருத்கயஷு வஸிஷ்கடா பகவாந் ருஷிஃ ௧௪
விஶ்வாமித்ர அப்யநுஜ் ஞாதஃ ஸஹ ஸர ்சவ: மஹர ்ஷிபிஃ
ஏஷ வக்ஷ
் யதி தர ்மாத்மா வஸிஷ்கடா கம யதா க்ரமம் ௧௫
ஏவ முக்தவ
் ா நர ஶ்கரஷ்கட ராஜ் ஞாம் மத்கய மஹாத்மநாம்
தூஷ்ண ீம் பூகத தஶரகத வஸிஷ்கடா பகவாந் ருஷிஃ
உவாச வாக்யம் வாக்யஜ் கஞா சவகதஹம் ஸ புகராதஸம் ௧௬
அவ் யக்த ப்ரபகவா ப்ரஹ்மா ஶாஶ்வகதா நித்ய அவ் யயஃ
தஸ்மாந் மர ீசிஃ ஸம் ஜஜ் கஞ மர ீகசஃ காஶ்யபஃ ஸுதஃ ௧௭
விவஸ்வாந் காஶ்யபாத் ஜஜ் கஞ மநு: சவவஸ்வதஃ ஸ்ம் ருதஃ
மநுஃ ப்ரஜாபதிஃ பூர ்வம் இக்ஷ
் வாகு ஸ்து மகநாஃ ஸுதஃ ௧௮
தம் இக்ஷ
் வாகும் அகயாத்யாயாம் ராஜாநம் வித்தி பூர ்வகம்
இக்ஷ
் வாககா ஸ்து ஸுதஃ ஶ்ரீமாந் குக்ஷி: இத்கயவ விஶ்ருத : ௧௯
குகக்ஷ: அத ஆத்மஜ: ஶ்ரீமாந் விகுக்ஷி: உதபத்யத
விகுகக்ஷ ஸ்து மஹா கதஜா பாணஃ புத்ரஃ ப்ரதாபவாந் ௨0
பாண ஸ்ய து மஹா கதஜா அநரண்யஃ ப்ரதாபவாந்
அநரண்யாத் ப்ருது: ஜஜ் கஞ த்ரிஶங் கு ஸ்து ப்ருகதாஃ ஸுதஃ ௨௧
த்ரிஶங் ககா: அபவத் புத்கரா துந்துமாகரா மஹாயஶாஃ
துந்துமாராத் மஹாகதஜா யுவநாஶ்கவா மஹாரதஃ ௨௨
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யுவநாஶ்வ ஸுதஃ ஶ்ரீமாந் மாந்தாதா ப்ருதிவீ பதிஃ
மாந்தாது ஸ்து ஸுதஃ ஶ்ரீமாந் ஸுஸம் தி: உதபத்யத ௨௩
ஸுஸம் கத: அபி புத்கரௌ த்கவௌ த்ருவஸம் திஃ ப்ரகஸநஜித்
யஶஸ்வீ த்ருவஸம் கத ஸ்து பரகதா நாம நாமதஃ ௨௪
பரதாத் து மஹாகதஜா அஸிகதா நாம ஜாதவாந்
யஸ்ய ஏகத ப்ரதி ராஜாந உபபத்யம் த ஶத்ரவ :
சஹஹய தாலஜம் கா ஶ்ச ஶூரா ஶ்ச ஶஶி பிம் தவ : ௨௫
தாம் ஸ்து ப்ரதி யுத்தய
் ந்சவ யுத்கத ராஜா ப்ரவாஸித : ௨௬
ஹிதவம் தம் உபாகம் ய ப்ருகு ப்ரஸ்ரவகண வஸத்
அஸிகதா அல் ப பகலா ராஜா மம் தர
் ிபி ஸ்ஸஹித: ததா
த்கவ ச அஸ்ய பார ்கய கர ்பிண்கயௌ பபூவது: இதி ஶ்ருதம் ௨௭
ஏகா கர ்ப விநாஶாய ஸபத்நச
் ய ஸகரம் தகதௌ ௨௮
தத : சஶல வரம் ரம் யம் பபூவ அபிரகதா முநி :
பார ்கவ: ச ்யவகநா நாம ஹிதவம் தம் உபாஶ்ரித : ௨௯
தத்ர ஏகா து மஹா பாகா பார ்கவம் கதவ வர ்சஸம்
வவம் கத பத்ம பத்ராக்ஷீ காம் க்ஷம் தீ ஸுதம் ஆத்மந :
தம் ருஷிம் ஸா அப்யுபாகம் ய காளிம் தீ ச அப்யவாதயத் ௩0
ஸ தாம் அப்யவதத் விப்ர: புத்கரப்ஸும் புத்ர ஜந்மநி ௩௧
தவ குகக்ஷௌ மஹா பாகக ஸுபுத்ர: ஸுமஹாபல:
மஹா வீர ்கயா மஹா கதஜா அசிராத் ஸம் ஜநிஷ்யதி
ககரண ஸஹித ஶ்ஶ்ரீமாந் மா ஶுச: கமகலக்ஷகண ௩௨
ச ்யவநம் து நம ஸ்க்ருத்ய ராஜ புத்ர ீ பதிவ் ரதா
பதி கஶாகா௭துரா தஸ்மாத் புத்ரம் கதவீ வ் யஜாயத ௩௩
ஸபத்நய
் ா து கர: தஸ்சய தத்கதா கர ்ப ஜிகாம் யாஸயா
ஸஹ கதந ககரண ஏவ ஜாதஃ ஸ ஸககராபவத் ௩௪
ஸகர ஸ்ய அஸமஞ் ஜ ஸ்து அஸமஞ் ஜாத் அத அம் ஶுமாந்
திலீகபா அம் ஶுமதஃ புத்கரா திலீப ஸ்ய பகீரதஃ ௩௫
பகீரதாத் ககுத்ஸ்த ஶ்ச ககுத்ஸ்த ஸ்ய ரகு ஸ்ஸுத: ௩௬
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ரககா ஸ்து புத்ர: கதஜஸ்வீ ப்ரவ் ருத்தஃ புருஷாதகஃ
கல் மாஷ பாகதா ஹி அபவத் தஸ்மாத் ஜாத ஸ்து ஶங் கணஃ ௩௭
ஸுதர ்ஶநஃ ஶங் கண ஸ்ய அக்நிவர ்ணஃ ஸுதரஶ
் நாத்
ஶீக்ரக: து அக்நிவர ்ண ஸ்ய ஶீக்ரக ஸ்ய மருஃ ஸுதஃ ௩௮
மகராஃ ப்ரஶுஶ்ருக: து ஆஸீத் அம் பரஷஃ
ீ
ப்ரஶுஶ்ருகாத்
அம் பரஷ
ீ
ஸ்ய புத்கராபூத் நஹுஷஃ ப்ருதி வீபதிஃ ௩௯
நஹுஷ ஸ்ய யயாதி ஸ்து நாபாக ஸ்து யயாதிஜஃ
நாபாக ஸ்ய பபூவ அஜ: அஜாத் தஶரகதாபவத் ௪0
அஸ்மாத் தஶரதாத் ஜாகதௌ ப்ராதகரௌ ராம லக்ஷ
் மகணௌ
ஆதி வம் ஶ விஶுத்தாநாம் ராஜ் ஞாம் பரம தர ்மிணாம்
இக்ஷ
் வாகு குல ஜாதாநாம் வீராணாம் ஸத்ய வாதிநாம் ௪௧
ராம லக்ஷ
் மணகயா: அர ்கத த்வத் ஸுகத வரகய ந்ருப
ஸத்ருஶாப்யாம் நர ஶ்கரஷ்ட ஸத்ருகஶ தாதும் அர ்ஹஸி ௪௨
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஸப்ததிம ஸ்ஸர ்க:
ஏக ஸப் ததிம ஸ்ஸர்க:
ஏவம் ப்ருவாணம் ஜநகஃ ப்ரத்யுவாச க்ருதா௭ஞ் ஜலிஃ
ஶ்கராதும் அர ்ஹஸி பத்ரம் கத குலம் நஃ பரிகீர ்திதம் ௧
ப்ரதாகந ஹி முநி ஶ்கரஷ்ட குலம் நிர௭வகஶஷதஃ
வக்தவ் யம் குல ஜாகதந த ந்நிகபாத மஹா முகந ௨
ராஜா அபூத் த்ரிஷு கலாககஷு விஶ்ருதஃ ஸ்கவந கர ்மணா
நிமிஃ பரம தரம
் ாத்மா ஸர ்வ ஸத்தவ
் வதாம் வரஃ ௩
தஸ்ய புத்கரா மிதி: நாம மிதிலா கயந நிர ்மிதா
ப்ரதகமா ஜநககா நாம ஜநகாத் அபி உதாவஸுஃ ௪
உதாவகஸா: து தர ்மாத்மா ஜாகதா சவ நந்திவர ்தநஃ
நந்திவர ்தந புத்ர ஸ்து ஸுககது: நாம நாமதஃ ௫
ஸுகககதா: அபி தர ்மாத்மா கதவராகதா மஹாபலஃ
கதவராத ஸ்ய ராஜர ்கஷ: ப்ருஹத்ரத இதி ஶ்ருதஃ ௬
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ப்ருஹத்ரத ஸ்ய ஶூகரா அபூத் மஹாவீரஃ ப்ரதாபவாந்
மஹாவீர ஸ்ய த்ருதிமாந் ஸுத்ருதிஃ ஸத்ய விக்ரமஃ ௭
ஸுத்ருகத: அபி தர ்மாத்மா த்ருஷ்டககதுஃ ஸுதார ்மிகஃ
த்ருஷ்டகககதா ஸ்து ராஜர ்கஷ: ஹர ்யஶ்வ இதி விஶ்ருதஃ ௮
ஹர ்யஶ்வ ஸ்ய மருஃ புத்கரா மகராஃ புத்ரஃ ப்ரதீந்தகஃ
ப்ரதீந்தக ஸ்ய தர ்மாத்மா ராஜா கீர ்திரதஃ ஸுதஃ ௯
புத்ரஃ கீர ்திரத ஸ்யா௭பி கதவமீட இதி ஸ்ம் ருதஃ
கதவமீட ஸ்ய விபுகதா விபுத ஸ்ய மஹீத்ரகஃ ௧0
மஹீத்ரக ஸுகதா ராஜா கீர ்திராகதா மஹாபலஃ
கீர ்திராத ஸ்ய ராஜர ்கஷ: மஹாகராமா வ் யஜாயத ௧௧
மஹாகராம் ண ஸ்து தர ்மாத்மா ஸ்வர ்ணகராமா வ் யஜாயத
ஸ்வர ்ணகராம் ண ஸ்து ராஜர ்கஷ: ஹ்ரஸ்வகராமா வ் யஜாயத
௧௨
தஸ்ய புத்ர த்வயம் ஜஜ் கஞ தர ்மஜ் ஞ ஸ்ய மஹாத்மநஃ
ஜ் கயஷ்கடாஹம் அநுகஜா ப்ராதா மம வீரஃ குஶத்வஜஃ ௧௩
மாம் து ஜ் கயஷ்டம் பிதா ராஜ் கய கஸாபிஷிச ்ய நராதிபஃ
குஶத்வஜம் ஸமாகவஶ்ய பாரம் மயி வநம் கதஃ ௧௪
வ் ருத்கத பிதரி ஸ்வர ்யாகத தர ்கமண துரம் ஆவஹம்
ப்ராதரம் கதவ ஸம் காஶம் ஸ்கநஹாத் பஶ்யந் குஶத்வஜம் ௧௫
கஸ்யசித் து அத காலஸ்ய ஸாம் காஶ்யாத் அகமத் புராத்
ஸுதந்வா வீர ்யவாந் ராஜா மிதிலாம் அவகராதகஃ ௧௬
ஸ ச கம ப்கரஷயா மாஸ சஶவம் தநு: அநுத்தமம்
ஸீதா கந்யா ச பத்மாக்ஷீ மஹ்யம் சவ தீயதாம் இதி
தஸ்ய அப்ரதாநாத் ப்ரஹ்மர ்கஷ யுத்தம் ஆஸீந் மயா ஸஹ ௧௭
ஸ ஹகதா அபிமுககா ராஜா ஸுதந்வா து மயா ரகண
நிஹத்ய தம் முநி ஶ்கரஷ்ட ஸுதந்வாநம் நராதிபம் ௧௮
ஸாம் காஶ்கய ப்ராதரம் ஶூரம் அப்யஷிஞ் சம் குஶத்வஜம்
கநீ யாந் ஏஷ கம ப்ராதா அஹம் ஜ் கயஷ்கடா மஹா முகந ௧௯
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ததாமி பரம ப்ர ீகதா வத்கவௌ கத முநி பும் கவ
ஸீதாம் ராமாய பத்ரம் கத ஊர ்மிளாம் லக்ஷ
் மணாய ச ௨0
வீர ்ய ஶுல் காம் மம ஸுதாம் ஸீதாம் ஸுர ஸுகதாபமாம்
த்விதீயாம் ஊரமி
் ளாம் சசவ த்ரி: வதாமி ந ஸம் ஶயஃ ௨௧
ததாமி பரம ப்ர ீகதா வத்கவௌ கத ரகு நந்தந ௨௨
ராம லக்ஷ
் மணகயா ராஜந் ககாதாநம் காரயஸ்வ ஹ
பித்ரு கார ்யம் ச பத்ரம் கத தகதா சவவாஹிகம் குரு ௨௩
மகா ஹி அத்ய மஹா பாகஹா த்ருதீகய திவகஸ ப்ரகபா
பல் குந்யாம் உத்தகர ராஜந் தஸ்மிந் சவவாஹிகம் குரு ௨௪
ராம லக்ஷ
் மணகயா: அர ்கத தாநம் கார ்யம் ஸுககாதயம் ௨௫
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஸப்ததிம ஸ்ஸர ்க:

ஏக

த்வி ஸப் ததிம ஸ்ஸர்க:
தம் உக்தவந்தம் சவகதஹம் விஶ்வாமித்கரா மஹாமுநிஃ
உவாச வசநம் வீரம் வஸிஷ்ட

ஸஹிகதா ந்ருபம் ௧

அசிந்தய
் ாநி அப்ரகமயாநி குலாநி நர பும் கவ
இக்ஷ
் வாகூணாம் விகதஹாநாம் ந ஏஷாம் துல் கயாஸ்தி கஶ்சந
௨
ஸத்ருகஶா தரம
் ஸம் பந்தஃ ஸத்ருகஶா ரூப ஸம் பதா
ராம லக்ஷ
் மணகயா ராஜந் ஸீதா ச ஊர ்மிளயா ஸஹ ௩
வக்தவ் யம் ச நர ஶ்கரஷ்ட ஶ்ரூயதாம் வசநம் மம
ப்ராதா யவீயாந் தர ்மஜ் ஞ ஏஷ ராஜா குஶத்வஜஃ ௪
அஸ்ய தர ்மாத்மகநா ராஜந் ரூகபண அப்ரதிமம் புவி
ஸுதா த்வயம் நர ஶ்கரஷ்ட பத்நய
் ௭ர ்தம் வரயாமகஹ ௫
பரத ஸ்ய குமார ஸ்ய ஶத்ருக்ந ஸ்ய ச தீமதஃ
வரகயம ஸுகத ராஜந் தகயா: அர ்கத மஹாத்மகநாஃ ௬
புத்ரா தஶரத ஸ்ய இகம ரூப கயௌவந ஶாலிநஃ
கலாக பாகலாபமாஃ ஸர ்கவ கதவ துல் ய பராக்ரமாஃ ௭
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உபகயா: அபி ராகஜந்தர
் ஸம் பந்கதந அநுபத்யதாம்
இக்ஷ
் வாககாஃ குலம் அவ் யக்ரம் பவதஃ புண்ய கர ்மணஃ ௮
விஶ்வாமித்ர வசஃ ஶ்ருத்வா வஸிஷ்ட ஸ்ய மகத ததா
ஜநகஃ ப்ராஞ் ஜலி: வாக்யம் உவாச முநி பும் ககவௌ ௯
குலம் தந்ய மிதம் மந்கய கயஷாம் கதௌ முநி பும் ககவௌ
ஸத்ருஶம் குல ஸம் பந்தம் யத் ஆஜ் ஞாபயதஃ ஸ்வயம் ௧0
ஏவம் பவது பத்ரம் வஃ குஶத்வஜ ஸுகத இகம
பத்நக
் யௌ பகஜதாம் ஸஹிகதௌ ஶத்ருக்ந பரகதௌ உகபௌ ௧௧
ஏக அஹ்நா ராஜ புத்ரணாம்
ீ
சதஸ்ரூணாம் மஹா முகந
பாண ீந் க்ருஹ்ணந்து சத்வாகரா ராஜ புத்ரா மஹா பலாஃ ௧௨
உத்தகர திவகஸ ப்ரஹ்மந் பல் குநீ ப்யாம் மநீ ஷிணஃ
சவவாஹிகம் ப்ரஶம் ஸந்தி பககா யத்ர ப்ரஜாபதிஃ ௧௩
ஏவம் உக்தவ
் ா வசஃ கஸௌம் யம் ப்ரத்யுத்தாய க்ருதாஞ் ஜலிஃ
உகபௌ முநி வகரௌ ராஜா ஜநககா வாக்யம் அப்ரவீத் ௧௪
பகரா தர ்மஃ க்ருகதா மஹ்யம் ஶிஷ்கயாஸ்மி பவகதாஃ ஸதா
இமாநி ஆஸந முக்யாநி ஆஸ்யதாம் முநி பும் ககவௌ ௧௫
யதா தஶரத ஸ்ய இயம் ததா அகயாத்யா புர ீ மம
ப்ரபுத்கவ ந அஸ்தி ஸம் கதகஹா யதா௭ர ்ஹம் கரதும்
்
அர ்ஹதஃ
௧௬
ததா ப்ருவதி சவகதகஹ ஜநகக ரகு நந்தநஃ
ராஜா தஶரகதா ஹ்ருஷ்டஃ ப்ரத்யுவாச மஹீபதிம் ௧௭
யுவாம் அஸம் க்கயய குகணௌ ப்ராதகரௌ மிதிகலஶ்வகரௌ
ருஷகயா ராஜ ஸம் கா ஶ்ச பவத்ப்யாம் அபிபூஜிதாஃ ௧௮
ஸ்வஸ்தி ப்ராப்நுஹி பத்ரம் கத கமிஷ்யாம: ஸ்வம் ஆலயம்
ஶ்ராத்த கர ்மாணி ஸர ்வாணி விதாஸ்ய இதி சா௭ப்ரவீத் ௧௯
தம் ஆப்ருஷ்ட்வா நரபதிம் ராஜா தஶரத ஸ்ததா
முநீ நத
் க
் ரௌ கதௌ புரஸ்க்ருத்ய ஜகாம ஆஶு மஹா யஶாஃ ௨0
ஸ கத்வா நிலயம் ராஜா ஶ்ராத்தம் க்ருத்வா விதாநதஃ
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ப்ரபாகத கால் யம் உத்தாய சக்கர ககாதாநம் உத்தமம் ௨௧
கவாம் ஶத ஸஹஸ்ராணி ப்ராஹ்மகணப்கயா நராதிபஃ
ஏக ஏககஶா தகதௌ ராஜா புத்ராந் உத்திஶ்ய தரம
் தஃ ௨௨
ஸுவர ்ண ஶ்ருங் காஃ ஸம் பந்நாஃ ஸ வத்ஸாஃ காம் ஸ்ய
கதாஹநாஃ
கவாம் ஶத ஸஹஸ்ராணி சத்வாரி புருஷர ்ஷபஃ ௨௩
வித்தம் அந்யத் ச ஸுபஹு த்விகஜப்கயா ரகு நந்தநஃ
தகதௌ ககாதாநம் உத்திஶ்ய புத்ராணாம் புத்ர வத்ஸலஃ ௨௪
ஸ ஸுசதஃ க்ருத ககாதாசந: வ் ருத ஸ்து ந்ருபதி ஸ்ததா
கலாகபாசலர ் இவாபாதி வ் ருதஃ கஸௌம் யஃ ப்ரஜாபதிஃ ௨௫
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஸப்ததிம ஸ்ஸர ்க:

த்வி

த்ரி ஸப் ததிம ஸ்ஸர்க:
யஸ்மிந் து திவகஸ ராஜா சக்கர ககாதாநம் உத்தமம்
தஸ்மிந் து திவகஸ ஶூகரா யுதாஜித் ஸமுகபயிவாந் ௧
புத்ரஃ கககய ராஜ ஸ்ய ஸாக்ஷாத்

பரத மாதுலஃ

த்ருஷ்ட்வா ப்ருஷ்ட்வா ச குஶலம் ராஜாநம் இதம் அப்ரவீத் ௨
கககயா௭திபதீ ராஜா ஸ்கநஹாத் குஶலம் அப்ரவீத்
கயஷாம் குஶல

காகமாஸி கதஷாம் ஸம் ப்ரதி அநாமயம் ௩

ஸ்வஶ்ரீயம் மம ராகஜந்தர
் த்ரஷ்டு காகமா மஹீபதிஃ
தத௭ர ்தம் உபயாகதாஹம் அகயாத்யாம் ரகு நந்தந ௪
ஶ்ருத்வா து அஹம் அகயாத்யாயாம் விவாஹா௭ர ்தம் தவ
ஆத்மஜாந்
மிதிலாம் உபயாதாந் து த்வயா ஸஹ மஹீபகத ௫
த்வரயா அப்யுப யாகதாஹம் த்ரஷ்டு காமஃ ஸ்வஸு: ஸுதம்
அத ராஜா தஶரதஃ ப்ரிய அதிதிம் உபஸ்திதம் ௬
த்ருஷ்ட்வா பரம ஸத்காசரஃ பூஜா௭ர ்ஹம் ஸமபூஜயத்
தத: தாம் உஷிகதா ராத்ரிம் ஸஹ புத்சர: மஹாத்மபிஃ ௭
ப்ரபாகத புந: உத்தாய க்ருத்வா கர ்மாணி கர ்மவித்
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ருஷீந் ததா புரஸ்க்ருத்ய யஜ் ஞ வாடம் உபாகமத் ௮
யுக்கத முஹூரக
் த விஜகய ஸர ்வ ஆபரண பூஷிசதஃ
ப்ராத்ருபிஃ ஸஹிகதா ராமஃ க்ருத ககௌதுக மங் கள:
வஸிஷ்டம் புரதஃ க்ருத்வா மஹர ்ஷீந் அபராந் அபி ௯
பிது: ஸமீப மா௭௭ஶ்ரித்ய தஸ்கதௌ பாத்ருபி: ஆவ் ருத:
வஸிஷ்கடா பகவாந் ஏத்ய சவகதஹம் இதம௭ப்ரவீத் ௧0
ராஜா ரஶரகதா ராஜந் க்ருத ககௌதுக மங் கசளஃ
புத்சர: நரவர ஶ்கரஷ்ட தாதாரம் அபி காங் க்ஷகத ௧௧
தாத்ரு ப்ரதிக்ரஹீத்ருப்யாம் ஸர ்வா௭ர ்தாஃ ப்ரபவந்தி ஹி
ஸ்வ தர ்மம் ப்ரதி பத்யஸ்வ க்ருத்வா சவவாஹ்யம் உத்தமம்
௧௨
இத்யுக்தஃ பரகமாதாகரா வஸிஷ்கடந மஹாத்மநா
ப்ரத்யுவாச மஹாகதஜா வாக்யம் பரம தர ்மவித் ௧௩
கஃ ஸ்திதஃ ப்ரதிஹாகரா கம கஸ்ய ஆஜ் ஞா ஸம் ப்ரதீக்ஷ
் யகத
ஸ்வக்ருகஹ ககா விசாகராஸ்தி யதா ராஜ் யம் இதம் தவ ௧௪
க்ருத ககௌதுக ஸர ்வஸ்வா கவதி மூலம் உபாகதாஃ
மம கந்யா முநி ஶ்கரஷ்ட தீப்தா வஹ்கந: இவ அரசி
் ஷஃ ௧௫
ஸஜ் கஜாஹம் த்வத் ப்ரதீகக்ஷாஸ்மி கவத்யாம் அஸ்யாம்
ப்ரதிஷ்டிதஃ
அவிக்நம் குருதாம் ராஜா கிம௭ர ்தம் ஹி விலம் பகத ௧௬
தத் வாக்யம் ஜநகக ந உக்தம் ஶ்ருத்வா தஶரத: ததா
ப்ரகவஶயா மாஸ ஸுதாந் ஸர ்வாந் ருஷி கணாந் அபி
தகதா ராஜா விகதஹாநாம் வஸிஷ்டம் இத மப்ரவீத் ௧௭
காரயஸ்வ ருகஷ ஸர ்வாந் ருஷிபி ஸ்ஸஹ தாரமி
் க
ராம ஸ்ய கலாக ராம ஸ்ய க்ரியாம் சவவாஹிகீம் விகபா ௧௮
ததா இதி உ க்தவ
் ா து ஜநகம் வஸிஷ்கடா பகவாந் ருஷி: ௧௯
விஶ்வாமித்ரம் புரஸ்க்ருத்ய ஶதாநம் தம் ச தார ்மிகம்
ப்ரபா மத்கய து விதிவத் கவதீம் க்ருத்வா மஹா தபா: ௨0
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அலம் சகார தாம் கவதிம் கம் த புஷ்சபஃ ஸமம் ததஃ
ஸுவர ்ண பாலிகாபி ஶ்ச சித்ர கும் சப ஶ்ச ஸ அம் குசர: ௨௧
அத அம் குர ஆட்சய: ஶராசவ: ச தூப பாத்சர: ஸ தூபசக:
ஶம் க பாத்சர: ஸ்ருசவ ஸ்ஸ்ருக்பி: பாத்சர : அர ்க்யாபி பூரிசத:
௨௨
லாஜ பூர ்சண ஶ்ச பாத்ர ீபி: அக்ஷசத: ஆபி ஸம் ஸ்க்ரு சத :
தர ்சப: ஸசம: ஸமாஸ்தீர ்ய விதிவத் மம் தர
் பூர ்வகம் ௨௩
அக்நிம் ஆதாய கவத்யாம் து விதி மம் தர
் புர ஸ்க்ருதம்
ஜுஹாவ அக்கநௌ மஹா கதஜா வஸிஷ்கடா பகவாந் ருஷி: ௨௪
தத: ஸீதாம் ஸமாநீ ய ஸர ்வ ஆபரண பூஷிதாம்
ஸமக்ஷம் அக்கந ஸம் ஸ்தாப்ய ராகவ அபிமுகக ததா
அப்ரவீத் ஜநககா ராஜா ககௌஸல் யாநந்த வர ்தநம் ௨௫
இயம் ஸீதா மம ஸுதா ஸஹ தரம
் சர ீ தவ
ப்ரதீச ்ச ச ஏநாம் பத்ரம் கத பாணிம் க்ருஹ்ண ீஷ்வ பாணிநா
௨௬
பதிவ் ரதா மஹா பாகா சாய ஏவ அநுகதா ஸதா
இதி உக்தவ
் ா ப்ராக்ஷிபத் ராஜா மம் தர
் பூதம் ஜலம் ததா ௨௭
ஸாது ஸாத்விதி கதவாநாம் ருஷீணாம் வததாம் ததா
கதவ தும் துபி நிர ்ககாஷ : புஷ்ப வர ்ஷ: மஹாந் அபூத் ௨௮
ஏவம் தத்வா ததா ஸீதாம் மம் தக
் ராதக புரஸ்க்ருதாம்
அப்ரவீத் ஜநககா ராஜா ஹர ்கஷண அபிபரிப்லுத : ௨௯
லக்ஷ
் மண ஆகச ்ச பத்ரம் கத ஊரமி
் ளாம் உத்யதாம் மயா
ப்ரதீச ்ச பாணிம் க்ருஹ்ண ீஷ்வ மா பூத் காலஸ்ய பர ்யயஃ ௩0
தம் ஏவம் உக்தவ
் ா ஜநககா பரதம் ச அப்யபாஷத
க்ருஹாண பாணிம் மாண்டவ் யாஃ பாணிநா ரகு நந்தந ௩௧
ஶத்ருக்நம் சா௭பி தர ்மாத்மா அப்ரவீத் ஜநககஶ்வரஃ
ஶ்ருதகீர ்த்யா மஹா பாகஹா பாணிம் க்ருஹ்ண ீஷ்வ பாணிநா
௩௨
ஸர ்கவ பவந்தஃ கஸௌம் யா ஶ்ச ஸர ்கவ ஸுசரித வ் ரதாஃ
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பத்நீபிஃ ஸந்து காகுத்ஸ்தா மா பூத் காலஸ்ய பரய
் யஃ ௩௩
ஜநக ஸ்ய வசஃ ஶ்ருத்வா பாண ீந் பாணிபி: அஸ்ப்ருஶந்
சத்வார: ஸ்கத சதஸ்ரூணாம் வஸிஷ்ட ஸ்ய மகத ஸ்திதாஃ ௩௪
அக்நிம் ப்ரதக்ஷிணம் க்ருத்வா கவதிம் ராஜாநம் ஏவ ச ௩௫
ருஷீந் சசவ மஹாத்மாநஃ ஸஹ பார ்யா ரகூத்தமாஃ
யகதாக்கதந ததா சக்ரு: விவாஹம் விதி பூர ்வகம்
காகுஸ்சத: ச க்ருஹீகதஷு லலிகதஷு ச பாணி ஷு
புஷ்ப வ் ருஷ்டி: மஹதி ஆஸீத் அந்தரிக்ஷாத் ஸுபாஸ்வரா ௩௬
திவ் ய துந்துபி நிர ்ககாசஷ: கீத வாதித்ர நிஸ்வசநஃ
நந்ருது: ச அப்ஸரஃ ஸம் கா கந்தர ்வா ஶ்ச ஜகுஃ கலம் ௩௭
விவாகஹ ரகு முக்யாநாம் தத் அத்புதம் அத்ருஶ்யத ௩௮
ஈத்ருகஶ வர ்தமாகந து தூர ்ய உத்குஷ்ட நிநாதிகத
த்ரி: அக்நிம் கத பரிக்ரம் ய ஊஹு: பார ்யா மகஹௌஜஸஃ ௩௯
அகதாபகார ்யாம் ஜக்மு ஸ்கத ஸதாரா ரகு நந்தநா :
ராஜா௭ப்யநுயகயௌ பஶ்யந் ஸர ்ஷி ஸம் கஃ ஸபாந்தவஃ ௪0
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஸப்ததிம ஸ்ஸர ்க:

த்ரி

சது ஸ்ஸப் ததிம ஸ்ஸர்க :
அத ராத்ர ்யாம் வ் யதீதாயாம் விஶ்வாமித்கரா மஹாமுநிஃ
ஆப்ருச ்ச ்ய கதௌ ச ராஜாகநௌ ஜகாம உத்தர பர ்வதம் ௧
ஆஶீர ்பி: பூரயித்வா ச குமாராம் ஶ்ச ஸ ராகவாந்
விஶ்வாமித்கரா ககத ராஜா சவகதஹம் மிதிலா௭திபம்
ஆப்ருஷ்ட்வா அத ஜகாம ஆஶு ராஜா தஶரதஃ புர ீம் ௨
கச ்சம் தம் தம் து ராஜாநம் அந்வகச ்சந் நராதிப:
அத ராஜா விகதஹாநாம் தகதௌ கந்யா தநம் பஹு ௩
கவாம் ஶத ஸஹஸ்ராணி பஹூநி மிதிகலஶ்வரஃ
கம் பளாநாம் ச முக்யாநாம் கக்ஷௌம ககாட்ய௭ம் பராணி ச ௪
ஹஸ்தி அஶ்வ ரத பாதாதம் திவ் ய ரூபம் ஸ்வலம் க்ருதம்
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தகதௌ கந்யா பிதா தாஸாம் தாஸீ தாஸம் அநுத்தமம் ௫
ஹிரண்ய ஸ்ய ஸுவர ்ண ஸ்ய முக்தாநாம் வித்ருமஸ்ய ச
தகதௌ பரம ஸம் ஹ்ருஷ்டஃ கந்யா தநம் அநுத்தமம் ௬
தத்தவ
் ா பஹு தநம் ராஜா ஸம௭நுஜ் ஞாப்ய பார ்திவம்
ப்ரவிகவஶ ஸ்வ நிலயம் மிதிலாம் மிதிகலஶ்வரஃ ௭
ராஜா௭பி அகயாத்யா௭திபதிஃ ஸஹ புத்சர: மஹாத்மபிஃ
ருஷீந் ஸர ்வாந் புரஸ்க்ருத்ய ஜகாம ஸ பலா௭நுகஃ ௮
கச ்சந்தம் து நர வ் யாக்ரம் ஸர ்ஷி ஸம் கம் ஸ ராகவம்
ககாராஃ ஸ்ம பக்ஷிகணா வாகசா வ் யாஹரந்தி தத ஸ்ததஃ ௯
கபௌமா: சசவ ம் ருகாஃ ஸர ்கவ கச ்சந்தி ஸ்ம ப்ரதக்ஷிணம்
தாந் த்ருஷ்ட்வா ராஜ ஶாரதூகலா
்
வஸிஷ்டம் பர ்ய ப்ருச ்சத ௧0
அகஸௌம் யாஃ பக்ஷிகணா ககாரா ம் ருகா ஶ்சா௭பி
ப்ரதக்ஷிணாஃ
கிம் இதம் ஹ்ருதய உத்கம் பி மகநா மம விஷீததி ௧௧
ராஜ் கஞா தஶரதஸ்ய தத் ஶ்ருத்வா வாக்யம் மஹாந் ருஷிஃ
உவாச மதுராம் வாண ீம் ஶ்ரூயதாம் அஸ்ய யத் பலம் ௧௨
உபஸ்திதம் பயம் ககாரம் திவ் யம் பக்ஷி முகாத் ச ்யுதம்
ம் ருகாஃ ப்ரஶமயந்தி ஏகத ஸம் தாப: த்யஜ் யதாம் அயம் ௧௩
கதஷாம் ஸம் வததாம் தத்ர வாயுஃ ப்ராதுர ் பபூவ ஹ
கம் பயந் கமதிநீ ம் ஸர ்வாம் பாதயந் ச த்ருமாந் ஶுபாந் ௧௪
தமஸா ஸம் வ்ருதஃ ஸூர ்யஃ ஸரக
் வ ந கவதுஷுர ் திஶஃ
பஸ்மநா ச ஆவ் ருதம் ஸர ்வம் ஸம் மூடம் இவ தத் பயம் ௧௫
வஸிஷ்ட ருஷய: ச அந்கய ராஜா ச ஸ ஸுத ஸ்ததா
ஸ ஸம் ஜ்ஞா இவ தத்ர ஆஸந் ஸர ்வம் அந்யத் விகசதநம் ௧௬
தஸ்மிந் தமஸி ககாகர து பஸ்ம ச ்சந்ந இவ ஸா சமூஃ
ததர ்ஶ பீம ஸம் காஶம் ஜடா மண்டல தாரிணம் ௧௭
பார ்கவம் ஜாமதக்நய
் ம் தம் ராஜ ராஜ விமர ்தநம்
சகலாஸம் இவ துர ்தர ்ஷம் காலாக்நிம் இவ துஸ்ஸஹம் ௧௮
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ஜ் வலந்தம் இவ கதகஜாபி: துர ்நிர ீக்ஷ
் யம் ப்ருதக்ஜசநஃ
ஸ்கந்கத ச ஆஸஜ் ய பரஶும் தநு: வித்யு த்ககணாபமம் ௧௯
ப்ரக்ருஹ்ய ஶர முக்யம் ச த்ரிபுரக்நம் யதா ஹரம்
தம் த்ருஷ்ட்வா பீம ஸம் காஶம் ஜ் வலந்தம் இவ பாவகம் ௨0
வஸிஷ்ட ப்ரமுகா விப்ரா ஜப கஹாம பராயணாஃ
ஸம் கதா முநயஃ ஸர ்கவ ஸம் ஜஜல் பு: அகதா மிதஃ
கச ்சித் பித்ரு வத அமர ்ஷீ க்ஷத்ரம் ந உத்ஸாதயிஷ்யதி ௨௧
பூர ்வம் க்ஷத்ர வதம் க்ருத்வா கத மந்யு: கத ஜ் வரஃ
க்ஷத்ரஸ்ய உத்ஸாதநம் பூகயா ந கலு அஸ்ய சிகீர ்ஷிதம் ௨௨
ஏவம் உக்தவ
் ா அர ்க்யம் ஆதாய பார ்கவம் பீம தர ்ஶநம்
ருஷகயா ராம ராகமதி மதுராம் வாசம் அப்ருவந் ௨௩
ப்ரதிக்ருஹ்ய து தாம் பூஜாம் ருஷி தத்தாம் ப்ரதாபவாந்
ராமம் தாஶரதிம் ராகமா ஜாமதக்நக
் யாப்ய பாஷத ௨௪
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஸ்ஸப்ததிம ஸ்ஸர ்க:

சது

பம் ச ஸப் ததிம ஸ்ஸர்க:
ராம தாஶரகத வீர வீர ்யம் கத ஶ்ரூயகதத்புதம்
தநுகஷா கபதநம் சசவ நிகிகலந மயா ஶ்ருதம் ௧
தத் அத்புதம் அசிந்தய
் ம் ச கபதநம் தநுஷ: தயா
தத் ஶ்ருத்வா௭ஹம் அநுப்ராப்கதா தநுர ் க்ருஹ்ய பரம் ஶுபம்
௨
தத் இதம் ககார ஸம் காஶம் ஜாமதக்நய
் ம் மஹத் தநுஃ
பூரயஸ்வ ஶகரண ஏவ ஸ்வபலம் தர ்ஶயஸ்வ ச ௩
தத் அஹம் கத பலம் த்ருஷ்ட்வா தநுகஷாஸ்ய ப்ரபூரகண
த்வந்தவ
் யுத்தம் ப்ரதாஸ்யாமி வீர ்ய ஶ்லாக்யம் இதம் தவ ௪
தஸ்ய தத்வசநம் ஶ்ருத்வா ராஜா தஶரத ஸ்ததா
விஷண்ண வதகநா தீநஃ ப்ராஞ் ஜலி: வாக்யம் அப்ரவீத்

௫

க்ஷத்ர கராஷாத் ப்ரஶாந்த: த்வம் ப்ராஹ்மண ஸ்ய மஹாயஶாஃ
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பாலாநாம் மம புத்ராணாம் அபயம் தாதும் அர ்ஹஸி ௬
பார ்கவாணாம் குகல ஜாதஃ ஸ்வாத்யாய வ் ரத ஶாலிநாம்
ஸஹஸ்ராகக்ஷ ப்ரதிஜ் ஞாய ஶஸ்த்ரம் ப்ரக்ஷிப்தவாந் அஸி ௭
ஸ த்வம் தர ்மபகரா பூத்வா காஶ்யபாய வஸும் தராம்
தத்தவ
் ா வநம் உபாகம் ய மகஹந்தர
் க்ருத ககதநஃ ௮
மம ஸர ்வ விநாஶாய ஸம் ப்ராப்த: த்வம் மஹா முகந
ந ச ஏகஸ்மிந் ஹகத ராகம ஸரக
் வ ஜீவாமகஹ வயம் ௯
ப்ருவதி ஏவம் தஶரகத ஜாமதக்நய
் ஃ ப்ரதாபவாந்
அநாத்ருத்சயவ தத் வாக்யம் ராமம் ஏவ அப்யபாஷத ௧0
இகம த்கவ தநுஷீ ஶ்கரஷ்கட திவ் கய கலாகா௭பி விஶ்ருகத
த்ருகட பலவதீ முக்கய ஸுக்ருகத விஶ்வகர ்மணா ௧௧
அதிஸ்ருஷ்டம் ஸுசர: ஏகம் த்ரய
் ம் பகாய யுயுத்ஸகவ
த்ரிபுரக்நம் நர ஶ்கரஷ்ட பக்நம் காகுத்ஸ்ஹ யத் த்வயா ௧௨
இதம் த்விதீயம் துர ்தர ்ஷம் விஷ்கணா: தத்தம் ஸுகராத்தசமஃ
தத் இதம் சவஷ்ணவம் ராம தநு: பரம பாஸ்வரம்
ஸமாந ஸாரம் காகுத்ஸ்த கரௌத்கரண தநுஷா து இதம் ௧௩
ததா து கதவதாஃ ஸர ்வாஃ ப்ருச ்சந்தி ஸ்ம பிதாமஹம்
ஶிதி கண்ட ஸ்ய விஷ்கணா ஶ்ச பலா பல நிர ீக்ஷயா ௧௪
அபிப்ராயம் து விஜ் ஞாய கதவதாநாம் பிதாமஹஃ
விகராதம் ஜநயா மாஸ தகயாஃ ஸத்யவதாம் வரஃ ௧௫
விகராகத ச மஹத் யுத்தம் அபவத் கராம ஹர ்ஷணம்
ஶிதி கண்ட ஸ்ய விஷ்கணா ஶ்ச பரஸ்பர ஜிகீஷிகணாஃ ௧௬
ததா து ஜ் ரும் பிதம் சஶவம் தநு: பீம பராக்ரமம்
ஹும் காகரண மஹா கதவஃ ஸ்தம் பிகதாத த்ரிகலாசநஃ ௧௭
கதசவ: ததா ஸமாகம் ய ஸர ்ஷி ஸம் சகஃ ஸ சாரசணஃ
யாசிகதௌ ப்ரஶமம் தத்ர ஜக்மது: கதௌ ஸுகராத்தகமௌ ௧௮
ஜ் ரும் பிதம் தத் தநு: த்ருஷ்ட்வா சஶவம் விஷ்ணு பராக்ரசமஃ
அதிகம் கமநிகர விஷ்ணும் கதவாஃ ஸர ்ஷி கணா ஸ்ததா ௧௯
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தநூ ருத்ர

ஸ்து ஸம் க்ருத்கதா விகதகஹஷு மஹா யஶாஃ

கதவராத ஸ்ய ராஜர ்கஷ: தகதௌ ஹஸ்கத ஸ ஸாயகம் ௨0
இதம் ச சவஷ்ணவம் ராம தநுஃ பர புரம் ஜயம்
ருசீகக பார ்ககவ ப்ராதாத் விஷ்ணுஃ ஸ ந்யாஸம் உத்தமம் ௨௧
ருசீக ஸ்து மஹாகதஜாஃ புத்ர ஸ்ய அப்ரதிகர ்மணஃ
பிது: மம தகதௌ திவ் யம் ஜமதக்கந: மஹாத்மநஃ ௨௨
ந்யஸ்த ஶஸ்த்கர பிதரி கம தகபா பல ஸமந்விகத
அர ்ஜுகநா விதகத ம் ருத்யும் ப்ராக்ருதாம் புத்திம் ஆஸ்திதஃ ௨௩
வதம் அப்ரதிரூபம் து பிதுஃ ஶ்ருத்வா ஸுதாருணம்
க்ஷத்ரம் உத்ஸாதயந் கராஷாத் ஜாதம் ஜாதம் அகநகஶஃ ௨௪
ப்ருதிவீம் ச அகிலாம் ப்ராப்ய காஶ்யபாய மஹாத்மகந
யஜ் ஞ ஸ்ய அந்கத ததா ராம தக்ஷிணாம் புண்ய கர ்மகண ௨௫
தத்தவ
் ா மகஹந்தர
் நிலய: தகபா பல ஸமந்விதஃ
( ஸ்திகதா௭ஸ்மி தஸ்மிந் தப்யந் சவ ஸுஸுகம் ஸுர கஸவிகத
அத்ய து உத்தம வீர ்கயண த்வயா ராம மஹா பல )
ஶ்ருதவாந் தநுகஷா கபதம் தகதாஹம் த்ருதம் ஆகதஃ ௨௬
தத் இதம் சவஷ்ணவம் ராம பித்ரு சபதாமஹம் மஹத்
க்ஷத்ர தர ்மம் புரஸ்க்ருத்ய க்ருஹ்ண ீஷ்வ தநுருத்தமம் ௨௭
கயாஜயஸ்வ தநுஃ ஶ்கரஷ்கட ஶரம் பர புரம் ஜயம்
யதி ஶக்கநாஷி காகுத்ஸ்த த்வந்தவ
் ம் தாஸ்யாமி கத ததஃ ௨௮
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
பம் ச ஸப்ததிம ஸ்ஸர ்க:
ஷட் ஸப் ததிம ஸ்ஸர்க:
ஶ்ருத்வா தத்

ஜாமதக்நய
் ஸ்ய வாக்யம் தாஶரதி

ஸ்ததா

ககௌரவாத் யந்தர
் ித கதஃ பிதூ ராமம் அதா ப்ரவீத் ௧
ஶ்ருதவாந் அஸ்மி யத் கர ்ம க்ருதவாந் அஸி பார ்கவ
அநுருந்தய
் ாமகஹ ப்ரஹ்மந் பிது: ஆந்ருண்யம் ஆஸ்திதஃ ௨
வீர ்ய ஹீநம் இவா௭ஶக்தம் க்ஷத்ர தர ்கமண பார ்கவ
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அவஜாநாஸி கம கதஜஃ பஶ்ய கம அத்ய பராக்ரமம் ௩
இதி உக்தவ
் ா ராகவஃ க்ருத்கதா பார ்கவ ஸ்ய வரா யுதம்
ஶரம் ச ப்ரதிஸம் க்ருஹ்ய ஹஸ்தாத் லகு பராக்ரமஃ ௪
ஆகராப்ய ஸ தநூ ராமஃ ஶரம் ஸஜ் யம் சகார ஹ
ஜாமதக்நய
் ம் தகதா ராமம் ராமஃ க்ருத்கதாப்ரவீத் வசஃ ௫
ப்ராஹ்மகணா அஸி இதி பூஜ் கயா கம விஶ்வாமித்ர க்ருகதந ச
தஸ்மாத் ஶக்கதா ந கத ராம கமாக்தும் ப்ராண ஹரம் ஶரம் ௬
இமாம் வா த்வத் கதிம் ராம தகபாபல ஸமார ்ஜிதாந்
கலாகாந் அப்ரதிமாந் வா௭பி ஹநிஷ்யாமி யத் இச ்சஸி ௭
ந ஹி அயம் சவஷ்ணகவா திவ் யஃ ஶரஃ பர புரம் ஜயஃ
கமாகஃ பததி வீர ்கயண பல தர ்ப விநாஶநஃ ௮
வரா௭௭யுத தரம் ராம த்ரஷ்டும் ஸர ்ஷி கணாஃ ஸுராஃ
பிதாமஹம் புரஸ்க்ருத்ய ஸகமதா: தத்ர ஸம் கஶஃ ௯
கந்தர ்வ அப்ஸரஸ ஶ்சசவ ஸித்த சாரண கிந்நராஃ
யக்ஷ ராக்ஷஸ நாகா ஶ்ச தத் த்ரஷ்டும் மஹத் அத்புதம் ௧0
ஜடீ க்ருகத ததா கலாகக ராகம வர தநுர ்தகர
நிர ்வீர ்கயா ஜாமதக்நக
் யா அகஸௌ ரகமா ராமம் உசதக்ஷத ௧௧
கதகஜாபி: ஹத வீர ்யத்வாத் ஜாமதக்நக
் யா ஜடீ க்ருதஃ
ராமம் கமல பத்ராக்ஷம் மந்தம் மந்தம் உவாச ஹ ௧௨
காஶ்யபாய மயா தத்தா யதா பூர ்வம் வஸும் தரா
விஷகய கம ந வஸ்தவ் யம் இதி மாம் காஶ்யகபாப்ரவீத் ௧௩
கஸாஹம் குரு வசஃ குர ்வந் ப்ருதிவ் யாம் ந வகஸ நிஶாம்
க்ருதா ப்ரதிஜ் ஞா காகுத்ஸ்த க்ருதா சவ காஶ்யபஸ்ய ஹி ௧௪
தத் இமாம் த்வம் கதிம் வீர ஹந்தும் ந அர ்ஹஸி ராகவ
மகநா ஜவம் கமிஷ்யாமி மகஹந்தர
் ம் பர ்வகதா த்தமம் ௧௫
கலாகா: து அப்ரதிமா ராம நிரஜி
் தா: தபஸா மயா
ஜஹி தாந் ஶர முக்கயந மா பூத் காலஸ்ய பர ்யயஃ ௧௬
அக்ஷய் யம் மது ஹந்தாரம் ஜாநாமி த்வாம் ஸுகரஶ்வரம்
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தநுகஷாஸ்ய பராமர ்ஶாத் ஸ்வஸ்தி கதஸ்து பரம் தப ௧௭
ஏகத ஸுர கணாஃ ஸர ்கவ நிர ீக்ஷந்கத ஸமாகதாஃ
த்வாம் அப்ரதிம கர ்மாணம் அப்ரதித்வந்தவ
் ம் ஆஹகவ ௧௮
ந ச இயம் மம காகுத்ஸ்த வ் ர ீடா பவிதும் அர ்ஹதி
த்வயா த்சர கலாக்ய நாகதந யத் அஹம் விமுகீ க்ருதஃ ௧௯
ஶரம் அப்ரதிமம் ராம கமாக்தும் அர ்ஹஸி ஸுவ் ரத
ஶர கமாகக்ஷ கமிஷ்யாமி மகஹந்தர
் ம் பர ்வகதா த்தமம் ௨0
ததா ப்ருவதி ராகம து ஜாமதக்நக
் ய ப்ரதாபவாந்
ராகமா தாஶரதிஃ ஶ்ரீமாந் சிகக்ஷப ஶரம் உத்தமம் ௨௧
ஸ ஹதாந் த்ருஶ்ய ராகமண ஸ்வாந் கலாகாந் தபஸா௭௭ர ்ஜிதாந்
ஜாமதக்நக
் யா ஜகாம ஆஶு மகஹம் தர
் ம் பர ்வகதாத்தமம் ௨௨
தகதா விதிமிராஃ ஸர ்வா திஶா ச உப திஶ ஸ்ததா
ஸுராஃ ஸர ்ஷி கணா ராமம் ப்ரஶஶம் ஸு: உதா௭௭யுதம் ௨௩
ராமம் தாஶரதிம் ராகமா ஜாமதக்நய
் ஃ ப்ரஶஸ்ய ச
ததஃ ப்ரதக்ஷிண ீ க்ருத்ய ஜகாம ஆத்மகதிம் ப்ரபுஃ ௨௪
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய பாலகாம் கட
ஸப்ததிம ஸ்ஸர ்க:

ஷட்

ஸப் த ஸப் ததிம ஸ்ஸர்க:
ககத ராகம ப்ரஶாந்த ஆத்மா ராகமா தாஶரதி: தநுஃ
வருணாய அப்ரகமயாய தகதௌ ஹஸ்கத ஸ ஸாயகம் ௧
அபிவாத்ய தகதா ராகமா வஸிஷ்ட ப்ரமுகாந் ருஷீந்
பிதரம் விஹ்வலம் த்ருஷ்ட்வா ப்கராவாச ரகு நந்தநஃ ௨
ஜாமதக்நக
் யா ககதா ராமஃ ப்ரயாது சதுரம் கிண ீ
அகயாத்யா அபிமுகீ கஸநா த்வயா நாகதந பாலிதா ௩
( ஸம் திஶஸ்வ மஹா ராஜ கஸநாம் த்வத் ஶாஸகந ஸ்திதாம்
ஶாஶநம் காம் க்ஷகத கஸநா சாதகாளி: ஜலம் யதா)
ராம ஸ்ய வசநம் ஶ்ருத்வா ராஜா தஶரதஃ ஸுதம்
பாஹுப்யாம் ஸம் பரிஷ்வஜ் ய மூர ்த்நி ச ஆக்ராய ராகவம் ௪
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ககதா ராம இதி ஶ்ருத்வா ஹ்ருஷ்டஃ ப்ரமுதிகதா ந்ருபஃ
புந: ஜாதம் ததா கமகந புத்ரம் ஆத்மாநம் ஏவ ச
கசாதயா மாஸ தாம் கஸநாம் ஜகாம ஆஶு ததஃ புர ீம் ௫
பதாகா த்வஜிநீ ம் ரம் யாம் தூர ்கயா த்குஷ்ட நிநாதிதாம்
ஸிக்த ராஜ பதாம் ரம் யாம் ப்ரகீர ்ண குஸுகமாத்கராம் ௬
ராஜ ப்ரகவஶ ஸுமுசகஃ கபௌசர: மங் கள வாதிபிஃ
ஸம் பூர ்ணாம் ப்ராவிஶத் ராஜா ஜகநௌசகஃ ஸமலம் க்ருதாம் ௭
கபௌசர: ப்ரத்யுத்ககதா தூரம் த்விசஜ ஶ்ச புர வாஸிபி:
புத்சர: அநுகத: ஶ்ஶ்ரீமாந் ஶ்ரீமத்பி ஶ்ச மஹா யஶா: ௮
ப்ரவிகவஶ க்ருஹம் ராஜா ஹிமவத் ஸத்ருஶம் புந :
நநம் த ஸ்வஜகநா ராஜா க்ருகஹ காசம: ஸுபூஜித: ௯
ககௌஸல் யா ச ஸுமித்ரா ச சகககயீ ச ஸுமத்யமா
வதூ ப்ரதிக்ரகஹ யுக்தா யா ஶ்சா௭ந்யா ராஜ கயாஷிதஃ ௧0
ததஃ ஸீதாம் மஹாபாகாம் ஊர ்மிலாம் ச யஶஸ்விநீ ம்
குஶத்வஜ ஸுகத ச உகப ஜக்ருஹு: ந்ருப பத்நயஃ ௧௧
மங் கள ஆலாபசந: கஹாசம: கஶாபிதாஃ கக்ஷௌம வாஸஸஃ
கதவத ஆயதநாநி ஆஶு ஸர ்வா ஸ்தாஃ ப்ரத்யபூஜயந் ௧௨
அபிவாத்ய அபிவாத்யாந் ச ஸர ்வா ராஜ ஸுதா ஸ்ததா
( ஸ்வ ஸ்வம் க்ருஹம் அத ஆஸாத்ய குகபர பவகநாபமம்
ககாபி ர ்தசந ஶ்ச தாந்சய ஶ்ச தர ்பயித்வா த்விகஜாத்தமாந்)
கரமிகர முதிதாஃ ஸர ்வா பர ்த்ருபிஃ ஸஹிதா ரஹஃ ௧௩
குமாரா: ச மஹாத்மாகநா வீர ்கயண அப்ரதிமா புவி ௧௪
க்ருத தாராஃ க்ருத அஸ்த்ரா ஶ்ச ஸ தநாஃ ஸ ஸுஹ்ரு ஜ் ஜநாஃ
ஶுஶ்ரூஷமாணாஃ பிதரம் வர ்தயந்தி நரர ்ஷபாஃ ௧௫
( காகல காகல து நீ திஜ் ஞா: கதாஷயம் கதா குரும் குசணஃ)
கஸ்யசித் அத காலஸ்ய ராஜா தஶரத ஸ்ஸுதம்
பரதம் சககயீ புத்ரம் அப்ரவீத் ரகு நம் தந: ௧௬
அயம் கககய ராஜ ஸ்ய புத்கரா வஸதி புத்ரக
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த்வாம் கநதும் ஆககதா வீர யுதாஜித் மாதுல ஸ்தவ ௧௭
ப்ரார ்தித: கதந தர ்மஜ் ஞ மிதிலாயாம் அஹம் ததா
ருஷி மத்கய து தஸ்ய த்வம் ப்ர ீதிம் கரதும்
்
இஹா௭ர ்ஹஸி ௧௮
ஶ்ருத்வா தஶரதஸ்ய ஏதத் பரத: சககயீ ஸுத:
அபிவாத்ய குரும் ராமம் பரிஷ்வஜ் ய ச லக்ஷ
் மணம்
கமநாய அபிசக்ராம ஶத்ருக்ந ஸஹித ஸ்ததா ௧௯
ஆப்ருச ்ச ்ய பிதரம் ஶூகரா ராமம் ச அக்லிஷ்ட காரிணம்
மாத்ரூ ஶ்சா௭பி நர ஶ்கரஷ்ட ஶத்ருக்ந ஸஹிகதா யகயௌ ௨0
ககத து பரகத ராகமா லக்ஷ
் மண ஶ்ச மஹாபல:
பிதரம் கதவ ஸம் காஶம் பூஜயா மாஸது ஸ்ததா ௨௧
பிது: ஆஜ் ஞாம் புரஸ்க்ருத்ய கபௌர கார ்யாணி ஸர ்வஶ:
சகார ராகமா தர ்மாத்மா ப்ரியாணி ச ஹிதாநி ச ௨௨
மாத்ருப்கயா மாத்ரு கார ்யாணி க்ருத்வா பரம யம் தர
் ித:
குரூணாம் குரு கார ்யாணி காகல காகல௭ந்வசவக்ஷத ௨௩
ஏவம் தஶரத ப்ர ீகதா ப்ராஹ்மணா சநகமா ஸ்ததா
ராம ஸ்ய ஶீல வ் ருத்கதந ஸர ்கவ விஷய வாஸிந: ௨௪
கதஷாம் அதி யஶா கலாகக ராமஃ ஸத்ய பராக்ரமஃ
ஸ்வயம் பூ: இவ பூதாநாம் பபூவ குணவ த்தரஃ ௨௫
ராம ஸ்து ஸீதயா ஸார ்தம் விஜஹார பஹூந் ருதூந்
மநஸ்வீ தத்கதமாநஸ்ய ஸ்தஸ்யா நித்யம் ஹ்ருதி ஸமரபி
் தஃ
௨௬
ப்ரியா து ஸீதா ராம ஸ்ய தாராஃ பித்ரு க்ருதா இதி
குணாத் ரூப குணா ச ்சா௭பி ப்ர ீதி: பூகயா௭ப்யவர ்தத ௨௭
தஸ்யா ஶ்ச பர ்தா த்விகுணம் ஹ்ருதகய பரிவர ்தகத
அந்த ர ்ஜாதம் அபி வ் யக்தம் ஆக்யாதி ஹ்ருதயம் ஹ்ருதா ௨௮
தஸ்ய பூகயா விகஶகஷண சமதிலீ ஜநகா த்மஜா
கதவதாபிஃ ஸமா ரூகப ஸீதா ஶ்ரீ: இவ ரூபிண ீ ௨௯
தயா ஸ ராஜர ்ஷி ஸுகதாபிராமயா ;
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பால காம் ட
ஸகமயிவாந் உத்தம ராஜ கந்யயா
அதீவ ராமஃ ஶுஶுகபதி காமயா ;
விபுஃ ஶ்ரியா விஷ்ணு: இவ அமகரஶ்வரஃ ௩0
இத்யார ்கஷ ஶ்ரீமத்ராமாயகண, ஆதி காவ் கய, ஶ்ரீமத்வால் மீகீகய,
சதுர ்விம் ஶத்
ஸஹஸ்ரிகாயாம் , ஸம் ஹிதாயாம் , பாலகாம் கட,
ஸப்ததிம ஸ்ஸர ்க:

ஸப்த

சரிதம் ரகுநாத ஸ்ய ஶதககாடி ப்ரவிஸ்தரம் ,
ஏசகக மக்ஷரம் ப்கராக்தம் மஹா பாதக நாஶநம் .
யத௭க்ஷர பத ப்ரஷ்டம் மாத்ரா ஹீநம் ச யத் பகவத்
த த்ஸர ்வம் க்ஷம் யதாம் கதவ நாராயண நகமாஸ்துகத.
பாலகாம் ட: ஸமாப்த:
ஶ்ரீ ஸீதா ராமசம் தர
் ா௭ர ்பண மஸ்து
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