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1 [ൈവ]
അഥാസീേനഷു സർേവഷു േതഷു രാജസു ഭാരത
േകാടികാശ്യ വേചാ ത്വാ ൈശബ്യം സൗവീരേകാ ഽ വീത്
2 യദാ വാചം വ്യാഹരന്ത്യാം അസ്യാം േമ രമേത മനഃ
സീമന്തിനീനാം മുഖ്യായാം വിനിവൃത്തഃ കഥം ഭവാൻ
3 ഏതാം ദൃഷ്ട്വാ ിേയാ േമ ഽന്യാ യഥാ ശാഖാമൃഗ ിയഃ

തിഭാന്തി മഹാബാേഹാ സത്യം ഏതദ് വീമി േത
4 ദർശനാദ് ഏവ ഹി മനസ് തയാ േമ ഽപഹൃതം ഭൃശം
താം സമാചക്ഷ്വ കല്യാണീം യദി സ്യാച് ൈഛബ്യ മാനുഷീ
5 [േകാടി]
ഏഷാ ൈവ ൗപദീ കൃഷ്ണാ രാജപു ീ യശസ്വിനീ
പഞ്ചാനാം പാ പു ാണാം മഹിഷീ സംമതാ ഭൃശം
6 സർേവഷാം ൈചവ പാർഥാനാം ിയാ ബഹുമതാ സതീ
തയാ സേമത്യ സൗവീര സുവീരാൻ സുസുഖീ ജ
7 [ൈവ]
ഏവം ഉക്തഃ ത വാച പശ്യാേമാ ൗപദീം ഇതി
പതിഃ സൗവീരസി നാം ദുഷ്ടഭാേവാ ജയ ഥഃ
8 സ വിശ്യാ മം ശൂന്യം സിംഹേഗാഷ്ഠം വൃേകാ യഥാ
ആത്മനാ സപ്തമഃ കൃഷ്ണാം ഇദം വചനം അ വീത്
9 കുശലം േത വരാേരാേഹ ഭർതാരസ് േത ഽപ്യ് അനാമയാഃ
േയഷാം കുശലകാമാസി േത ഽപി കച് ചിദ് അനാമയാഃ
10 [ ൗ]
കൗരവ്യഃ കുശലീ രാജാ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
അഹം ച ാതരശ് ചാസ്യ യാംശ് ചാന്യാൻ പരിപൃച്ഛസി
11 പാദ്യം തിഗൃഹാേണദം ആസനം ച നൃപാത്മജ
മൃഗാൻ പഞ്ചാശതം ൈചവ ാതർ ആശം ദദാനി േത
12 ഐേണയാൻ പൃഷതാൻ ന്യ ൻ ഹരിണാഞ് ശരഭാഞ് ശശാൻ
ഋശ്യാൻ രുരൂഞ് ശംബരാംശ് ച ഗവയാംശ് ച മൃഗാൻ ബഹൂൻ
13 വരാഹാൻ മഹിഷാംശ് ൈചവ യാശ് ചാന്യാ മൃഗജാതയഃ

ദാസ്യതി സ്വയം തുഭ്യം കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
14 [ജയദ്]
കുശലം ാതർ ആശസ്യ സർവാ േമ ഽപചിതിഃ കൃതാ
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ഏഹി േമ രഥം ആേരാഹ സുഖം ആ ഹി േകവലം
15 ഗത ീകാംശ് ച താൻ രാജ്യാത് കൃപണാൻ ഗതേചതസഃ
അരണ്യവാസിനഃ പാർഥാൻ നാനുേരാ ം ത്വം അർഹസി
16 ന ൈവ ജ്ഞാ ഗത ീകം ഭർതാരം ഉപയുഞ്ജേത
യുഞ്ജാനം അനുയുഞ്ജീത ന ിയഃ സങ്ക്ഷേയ വേസത്
17 ിയാ വിഹീനാ രാജ്യാച് ച വിനഷ്ടാഃ ശാശ്വതീഃ സമാഃ
അലം േത പാ പു ാണാം ഭക്ത്യാ േ ശം ഉപാസിതും
18 ഭാര്യാ േമ ഭവ സുേ ാണി ത്യൈജനാൻ സുഖം ആ ഹി
അഖിലാൻ സി സൗവീരാൻ അവാ ഹി മയാ സഹ
19 [ൈവ]
ഇത്യ് ഉക്താ സി രാേജന വാക്യം ഹൃദയകമ്പനം
കൃഷ്ണാ തസ്മാദ് അപാ ാമദ് േദശാത് സ കുടീ മുഖീ
20 അവമത്യാസ്യ തദ് വാക്യം ആക്ഷിപ്യ ച സുമധ്യമാ
ൈമവം ഇത്യ് അ വീത് കൃഷ്ണാ ലജ്ജേസ്വതി ച ൈസന്ധവം
21 സാ കാങ്ക്ഷമാണാ ഭർതൄണാം ഉപയാനം അനിന്ദിതാ
വിേലാഭയാം ആസ പരം വാൈക്യർ വാക്യാനി യുഞ്ജതീ
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അധ്യായം 252

1 [ൈവ]
സേരാഷരാേഗാപഹേതന വൽഗുനാ; സരാഗ േനേ ണ നേതാന്നത വാ
മുേഖന വി ര്യ സുവീര രാ പം; തേതാ ഽ വീത് തം പദാത്മജാ പുനഃ
2 യശസ്വിനസ് തീക്ഷ്ണവിഷാൻ മഹാരഥാൻ; അധിക്ഷിപൻ മൂഢ ന ലജ്ജേസ
കഥം
മേഹ കൽപാൻ നിരതാൻ സ്വകർമസു; സ്ഥിതാൻ സമൂേഹഷ്വ് അപി യക്ഷര 
ക്ഷസാം
3 ന കിം ചിദ് ഈഡ്യം വദന്തി പാപം; വേനചരം വാ ഗൃഹേമധിനം വാ
തപസ്വിനം സമ്പരിപൂർണ വിദ്യം; ഭഷന്തി ൈഹവം ശ്വനരാഃ സുവീര
4 അഹം തു മേന്യ തവ നാസ്തി കശ് ചിദ്; ഏതാദൃേശ ക്ഷ ിയ സംനിേവേശ
യസ് ത്വാദ്യ പാതാലമുേഖ പതന്തം; പാണൗ ഗൃഹീത്വാ തിസംഹേരത
5 നാഗം ഭിന്നം ഗിരികൂട കൽപം; ഉപത്യകാം ൈഹമവതീം ചരന്തം
ദണ്ഡീവ യൂഥാദ് അപേസധേസ ത്വം; േയാ േജതും ആശംസസി ധർമരാജം
6 ബാല്യാത് സുപ്തസ്യ മഹാബലസ്യ; സിംഹസ്യ പക്ഷ്മാണി മുഖാൽ ലുനാസി
പദാ സമാഹത്യ പലായമാനഃ; ദ്ധം യദാ ക്ഷ്യസി ഭീമേസനം
7 മഹാബലം േഘാരതരം വൃദ്ധം; ജാതം ഹരിം പർവത കന്ദേരഷു

സുപ്തം ഉ ം പേദന ഹൻസി; യഃ ദ്ധം ആേസത്സ്യസി ജി ം ഉ ം
8 കൃേഷ്ണാരഗൗ കീക്ഷ്ണ വിഷൗ ദ്വിജിഹ്വൗ; മത്തഃ പദാ ാമസി പുച്ഛ േദേശ
യഃ പാണ്ഡവാഭ്യാം പുരുേഷാത്തമാഭ്യാം; ജഘന്യജാഭ്യാം യുയുത്സേസ ത്വം
9 യഥാ ച േവണുഃ കദലീ നേലാ വാ; ഫലന്ത്യ് അഭാവായ ന ഭൂതേയ ഽഽത്മനഃ
തൈഥവ മാം ൈതഃ പരിരക്ഷ്യമാണം; ആദാസ്യേസ കർകടകീവ ഗർഭം
10 [ജയദ്]
ജാനാമി കൃേഷ്ണ വിദിതം മൈമതദ്; യഥാവിധാസ് േത നരേദവ പു ാഃ
ന ത്വ് ഏവം ഏേതന വിഭീഷേണന; ശക്യാ വയം ാസയിതും ത്വയാദ്യ
11 വയം പുനഃ സപ്ത ദേശഷു കൃേഷ്ണ; കുേലഷു സർേവ ഽനവേമഷു ജാതാഃ
ഷഡ്േഭ്യാ ഗുേണേഭ്യാ ഽഭ്യധികാ വിഹീനാൻ; മന്യാമേഹ്യ ൗപദി പാ
പു ാൻ
12 സാ ക്ഷി ം ആതിഷ്ഠ ഗജം രഥം വാ; ന വാക്യമാേ ണ വയം ഹി ശക്യാഃ
ആശംസ വാ ത്വം കൃപണം വദന്തീ; സൗവീരരാജസ്യ പുനഃ സാദം
13 [ ൗ]
മഹാബലാ ഹിം ത്വ് ഇഹ ദുർബേലവ; സൗവീരരാജസ്യ മതാഹം അസ്മി
യാഹം മാഥാദ് ഇഹ സ തീതാ; സൗവീരരാജം കൃപണം വേദയം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 23 7

14 യസ്യാ ഹി കൃഷ്ണൗ പദവീം ചേരതാം; സമാസ്ഥിതാവ് ഏകരേഥ സഹായൗ
ഇേ ാ ഽപി താം നാപഹേരത് കഥം ചിൻ; മനുഷ്യമാ ഃ കൃപണഃ കുേതാ ഽന്യഃ
15 യദാ കിരീടീ പരവീര ഘാതീ; നിഘ്നൻ രഥേസ്ഥാ ദ്വിഷതാം മനാംസി
മദന്തേര ത്വദ് ധ്വജിനീം േവഷ്ടാ; കക്ഷം ദഹന്ന് അഗ്നിർ ഇേവാഷ്ണേഗഷു
16 ജനാർദനസ്യാനുഗാ വൃഷ്ണിവീരാ; മേഹഷ്വാസാഃ േകകയാശ് ചാപി സർേവ
ഏേത ഹി സർേവ മമ രാജപു ാഃ; ഹൃഷ്ടരൂപാഃ പദവീം ചേരയുഃ
17 മൗർവീ വിസൃഷ്ടാഃ സ്തനയിത്നുേഘാഷാ; ഗാണ്ഡീവമുക്താസ് ത്വ് അതിേവഗവ 
ന്തഃ
ഹസ്തം സമാഹത്യ ധനഞ്ജയസ്യ; ഭീമാഃ ശബ്ദം േഘാരതരം നദന്തി
18 ഗാണ്ഡീവമുക്താംശ് ച മഹാശരൗഘാൻ; പതംഗസംഘാൻ ഇവ ശീ േവ 
ഗാൻ
സശംഖേഘാഷഃ സതല േഘാേഷാ; ഗാണ്ഡീവധന്വാ മുഹുർ ഉദ്വമംശ് ച
യദാ ശരാൻ അർപയിതാ തേവാരസി; തദാ മനസ് േത കിം ഇവാഭവിഷ്യത്
19 ഗദാഹസ്തം ഭീമം അഭി വന്തം; മാ ീപു ൗ സമ്പതന്തൗ ദിശശ് ച
അമർഷജം േ ാധവിഷം വമന്തൗ; ദൃഷ്ട്വാ ചിരം താപം ഉൈപഷ്യേസ ഽധമ
20 യഥാ ചാഹം നാതിചേര കഥം ചിത്; പതീൻ മഹാർഹാൻ മനസാപി ജാതു
േതനാദ്യ സേത്യന വശീകൃതം ത്വാം; ഷ്ടാസ്മി പാർൈഥഃ പരികൃഷ്യമാണം
21 ന സം മം ഗ ം അഹം ഹി ശേക്ഷ്യ; ത്വയാ നൃശംേസന വികൃഷ്യമാണാ
സമാഗതാഹം ഹി കുരു വീൈരഃ; പുനർ വനം കാമ്യകം ആഗതാ ച
22 [ൈവ]
സാ താൻ അനുേ ക്ഷ്യ വിശാലേന ാ; ജിഘൃക്ഷമാണാൻ അവഭർത്സയന്തീ
േ ാവാച മാ മാം ശേതതി ഭീതാ; ധൗമ്യം പചുേ ാശ പുേരാഹിതം സാ
23 ജ ാഹ താം ഉത്തരവ േദേശ; ജയ ഥസ് തം സമവാക്ഷിപത് സാ
തയാ സമാക്ഷിപ്ത തനുഃ സ പാപഃ; പപാത ശാഖീവ നികൃത്തമൂലഃ
24 ഗൃഹ്യമാണാ തു മഹാജേവന; മുഹുർ വിനിഃശ്വസ്യ ച രാജപു ീ
സാ കൃഷ്യമാണാ രഥം ആരുേരാഹ; ദൗമ്യസ്യ പാദാവ് അഭിവാദ്യ കൃഷ്ണാ
25 [ധൗമ്യ]
േനയം ശക്യാ ത്വയാ േനതും അവിജിത്യ മഹാരഥാൻ
ധർമം ക്ഷ സ്യ പൗരാണം അേവക്ഷസ്വ ജയ ഥ
26 ം കൃത്വാ ഫലം പാപം ാപ്സ്യസി ത്വം അസംശയം
ആസാദ്യ പാണ്ഡവാൻ വീരാൻ ധർമരാജ പുേരാഗമാൻ
27 [ൈവ]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ിയമാണാം താം രാജപു ീം യശസ്വിനീം
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അന്വഗച്ഛത് തദാ ധൗമ്യഃ പദാതിഗണമധ്യഗഃ
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അധ്യായം 253

1 [ൈവ]
തേതാ ദിശഃ സ വിഹൃത്യ പാർഥാ; മൃഗാൻ വരാഹാൻ മഹിഷാംശ് ച ഹത്വാ
ധനുർധരാഃ േ ഷ്ഠതമാഃ പൃഥിവ്യാം; പൃഥക് ചരന്തഃ സഹിതാ ബഭൂവുഃ
2 തേതാ മൃഗവ്യാലഗണാനുകീർണം; മഹാവനം തദ് വിഹേഗാപഘുഷ്ടം

ാതൄംശ് ച താൻ അഭ്യവദദ് യുധിഷ്ഠിരഃ; ത്വാ ഗിേരാ വ്യാഹരതാം മൃഗാണാം
3 ആദിത്യദീപ്താം ദിശം അഭ േപത്യ; മൃഗദ്വിജാഃ രം ഇേമ വദന്തി
ആയാസം ഉ ം തിേവദയേന്താ; മഹാഹവം ശ ഭിർ വാവമാനം
4 ക്ഷി ം നിവർതധ്വം അലം മൃൈഗർ േനാ; മേനാ ഹി േമ ദൂയതി ദഹ്യേത ച
ബുദ്ധിം സമാച്ഛാദ്യ ച േമ സമന ർ; ഉ യേത ാണപതിഃ ശരീേര
5 സരഃ സുപർേണന ഹൃേതാരഗം യഥാ; രാ ം യഥാ രാജകം ആത്തലക്ഷ്മി
ഏവംവിധം േമ തിഭാതി കാമ്യകം; ശൗൈണ്ഡർ യഥാ പീതരസശ് ച കുംഭഃ
6 േത ൈസന്ധൈവർ അത്യനിലൗഘേവൈഗർ; മഹാജൈവർ വാജിഭിർ
ഉഹ്യമാനാഃ
യുൈക്തർ ബൃഹദ്ഭിഃ സുരൈഥർ നൃവീരാസ്; തദാ മായാഭിമുഖാ ബഭൂവുഃ
7 േതഷാം തു േഗാമായുർ അനൽപ േഘാേഷാ; നിവർതതാം മാമം ഉേപത്യ
പാർശ്വം

വ്യാഹരത് തം വിമൃശ്യ രാജാ; േ ാവാച ഭീമം ച ധനഞ്ജയം ച
8 യഥാ വദത്യ് ഏഷ വിഹീനേയാനിഃ; ശാലാവൃേകാ വാമം ഉേപത്യ പാർശ്വം
സുവ്യക്തം അസ്മാൻ അവമന്യ പാൈപഃ; കൃേതാ ഽഭിമർദഃ കുരുഭിഃ സഹ്യ
9 ഇത്യ് ഏവ േത തദ് വനം ആവിശേന്താ; മഹത്യ് അരേണ്യ മൃഗയാം ചരിത്വാ
ബാലാം അപശ്യന്ത തദാ രുദന്തീം; ധാേ യികാം േ ഷ്യവധൂം ിയായാഃ
10 താം ഇ േസനസ് ത്വരിേതാ ഽഭിസൃത്യ; രഥാദ് അവ ത്യ തേതാ ഽഭ്യധാവത്
േ ാവച ൈചനാം വചനം നേര ; ധാേ യികാം ആർതതരസ് തദാനീം
11 കിം േരാദിഷി ത്വം പതിതാ ധരണ്യാം; കിം േത മുഖം ശുഷ്യതി ദീനവർണം
കച് ചിൻ ന പാൈപഃ സുനൃശംസ കൃദ് ഭിഃ; മാഥിതാ ൗപദീ രാജപു ീ
അനിദ്യ രൂപാ സുവിശാലേന ാ; ശരീരതുല്യാ കുരുപുംഗവാനാം
12 യദ്യ് ഏവ േദവീ പൃഥിവീം വിഷ്ടാ; ദിവം പന്നാപ്യ് അഥ വാ സമു ം
തസ്യാ ഗമിഷ്യന്തി പദം ഹി പാർഥാസ്; തഥാ ഹി സന്തപ്യതി ധർമരാജഃ
13 േകാ ഹീദൃശാനാം അരിമർദനാനാം; േ ശക്ഷമാണാം അപരാജിതാനാം

ാൈണഃ സമാം ഇഷ്ടതമാം ജിഹീർേഷദ്; അനുത്തമം രത്നം ഇവ മൂഢഃ
ന ബുധ്യേത നാഥവതീം ഇഹാദ്യ; ബഹിശ്ചരം ഹൃദയം പാണ്ഡവാനാം
14 കസ്യാദ്യ കായം തിഭിദ്യ േഘാരാ; മഹീം േവക്ഷ്യന്തി ശിതാഃ ശരാ ്യാഃ
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മാ ത്വം ശുചസ് താം തി ഭീരു വിദ്ധി; യഥാദ്യ കൃഷ്ണാ പുനർ ഏഷ്യതീതി
നിഹത്യ സർവാൻ ദ്വിഷതഃ സമ ാൻ; പാർഥാഃ സേമഷ്യന്ത്യ് അഥ യാജ്ഞ 
േസന്യാ
15 അഥാ വീച് ചാരു മുഖം മൃജ്യ; ധാേ യികാ സാരഥിം ഇ േസനം
ജയ േഥനാപഹൃതാ മഥ്യ; പേഞ്ച കൽപാൻ പരിഭൂയ കൃഷ്ണാ
16 തിഷ്ഠന്തി വർത്മാനി നവാന്യ് അമൂനി; വൃക്ഷാശ് ച ന ാന്തി തൈഥവ ഭഗ്നാഃ
ആവർതയധ്വം ഹ്യ് അനുയാത ശീ ം; ന ദൂരയാൈതവ ഹി രാജപു ീ
17 സംനഹ്യധ്വം സർവ ഏേവ കൽപാ; മഹാന്തി ചാരൂണി ച ദംശനാനി
ഗൃഹ്ണീത ചാപാനി മഹാധനാനി; ശരാംശ് ച ശീ ം പദവീം ജധ്വം
18 പുരാ ഹി നിർഭർത്സന ദണ്ഡേമാഹിതാ; മൂഢ ചിത്താ വദേനന ശുഷ്യതാ
ദദാതി കൈസ്മ ചിദ് അനർഹേത തനും; വരാജ്യ പൂർണാം ഇവ ഭസ്മനി ചം
19 പുരാ തുഷാഗ്നാവ് ഇവ ഹൂയേത ഹവിഃ; പുരാ ശ്മശാേന ഗ് ഇവാപവിധ്യേത
പുരാ ച േസാേമാ ഽധ്വരേഗാ ഽവലിഹ്യേത; ശുനാ യഥാ വി ജേന േമാഹിേത
മഹത്യ് അരേണ്യ മൃഗയാം ചരിത്വാ; പുരാ ശൃഗാേലാ നലിനീം വിഗാഹേത
20 മാ വഃ ിയായാഃ സുനസം സുേലാചനം; ച ഭാച്ഛം വദനം സന്നം

ശ്യാച് ഛുഭം കശ് ചിദ് അകൃത്യ കാരീ; ശ്വാ ൈവ പുേരാഡാശം ഇേവാപയു 
ങ്ക്ഷീത്
ഏതാനി വർത്മാന്യ് അനുയാത ശീ ം; മാ വഃ കാലഃ ക്ഷി ം ഇഹാത്യഗാദ്
ൈവ
21 [യ്]
ഭേ തൂഷ്ണീം ആസ്സ്വ നിയച്ഛ വാചം; മാസ്മത് സകാേശ പരുസാണ്യ് അേവാചഃ
രാജാേനാ വാ യദി വാ രാജപു ാ; ബേലന മത്താ വഞ്ചനാം ാ വന്തി
22 [ൈവ]
ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ യയുർ ഹി ശീ ം; താന്യ് ഏവ വർത്മാന്യ് അനുവർതമാ 
നാഃ
മുഹുർ മുഹുർ വ്യാലവദ് ഉച്ഛസേന്താ; ജ്യാം വിക്ഷിപന്തശ് ച മഹാധനുർ ഭ്യഃ
23 തേതാ ഽപശ്യംസ് തസ്യ ൈസന്യസ്യ േരണും; ഉ തം ൈവ ജാവി ഖുര  
ണുന്നം
പദാതീനാം മധ്യഗതം ച ധൗമ്യം; വിേ ാശന്തം ഭീമം അഭി േവതി
24 േത സാന്ത്വ്യ ധൗമ്യം പരിദീനസത്ത്വാഃ; സുഖം ഭവാൻ ഏത്വ് ഇതി രാജപു 

ാഃ
േശ്യനാ യൈഥവാമിഷ സ യുക്താ; ജേവന തഃ ൈസന്യം അഥാഭ്യധാവൻ
25 േതഷാം മേഹേ ാപമവി മാണാം; സംരബ്ധാനാം ധർഷണാദ് യാജ്ഞേസ 
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ന്യാഃ
േ ാധഃ ജജ്വാല ജയ ഥം ച; ദൃഷ്ട്വാ ിയാം തസ്യ രേഥ സ്ഥിതാം ച
26 ചു ശുശ് ചാപ്യ് അഥ സി രാജം; വൃേകാദരശ് ൈചവ ധനഞ്ജയശ് ച
യമൗ ച രാജാ ച മഹാധനുർധരാസ്; തേതാ ദിശഃ സംമുമുഹുഃ പേരഷാം
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അധ്യായം 254

1 [ൈവ]
തേതാ േഘാരതരഃ ശേബ്ദാ വേന സമഭവത് തദാ
ഭീമേസനാർജുനൗ ദൃഷ്ട്വാ ക്ഷ ിയാണാം അമർഷിണാം
2 േതഷാം ധ്വജാ ാണ്യ് അഭിവീക്ഷ്യ രാജാ; സ്വയം ദുരാത്മാ കുരുപുംഗവാനാം
ജര േഥാ യാജ്ഞേസനീം ഉവാച; രേഥ സ്ഥിതാം ഭാനുമതീം ഹതൗജാഃ
3 ആയാന്തീേമ പഞ്ച രഥാ മഹാേന്താ; മേന്യ ച കൃേഷ്ണ പതയസ് തൈവേത
സാ ജാനതീ ഖ്യാപയ നഃ സുേകശി; പരം പരം പാണ്ഡവാനാം രഥസ്ഥം
4 [ ൗ]
കിം േത ജ്ഞാൈതർ മൂഢ മഹാധനുർധൈരർ; അനായുഷ്യം കർമകൃത്വാതി 
േഘാരം
ഏേത വീരാഃ പതേയാ േമ സേമതാ; ന വഃ േശഷഃ കശ് ചിദ് ഇഹാസ്തി യുേദ്ധ
5 ആഖ്യാതവ്യം ത്വ് ഏവ സർവം മുമൂർേഷാർ; മയാ തുഭ്യം പൃഷ്ടയാ ധർമ ഏഷഃ
ന േമ വ്യഥാ വിദ്യേത ത്വദ്ഭയം വാ; സമ്പശ്യന്ത്യാഃ സാനുജം ധർമരാജം
6 യസ്യ ധ്വജാേ നദേതാ മൃദംഗൗ; നേന്ദാപനന്ദൗ മധുരൗ യുക്തരൂപൗ
ഏതം സ്വധർമാർഥവിനിശ്ചയജ്ഞം; സദാ ജനാഃ കൃത്യവേന്താ ഽനുയാന്തി
7 യ ഏഷ ജാംബൂനദശുദ്ധ ഗൗരഃ; ചണ്ഡ േഘാണസ് തനുർ ആയതാക്ഷഃ
ഏതം കുരുേ ഷ്ഠതമം വദന്തി; യുധിഷ്ഠിരം ധർമസുതം പതിം േമ
8 അപ്യ് ഏഷ ശേ ാഃ ശരണാഗതസ്യ; ദദ്യാത് ാണാൻ ധർമചാരീ നൃവീരഃ
പൈരഹ്യ് ഏനം മൂഢ ജേവന ഭൂതേയ; ത്വം ആത്മനഃ ാഞ്ജലിർ ന്യസ്തശാ ഃ
9 അഥാപ്യ് ഏനം പശ്യസി യം രഥസ്ഥം; മഹാഭുജം ശാലം ഇവ വൃദ്ധം
സന്ദഷ്ടൗഷ്ഠം കുടീ സംഹത വം; വൃേകാദേരാ നാമ പതിർ മൈമഷഃ
10 ആജാേനയാ ബലിനഃ സാധു ദാന്താ; മഹാബലാഃ ശൂരം ഉദാവഹന്തി
ഏതസ്യ കർമാണ്യ് അതിമാനുഷാണി; ഭീേമതി ശേബ്ദാ ഽസ്യ ഗതഃ പൃഥിവ്യാം
11 നാസ്യാപരാദ്ധാഃ േശഷം ഇഹാ വന്തി; നാപ്യ് അസ്യ ൈവരം വിസ്മരേത
കദാ ചിത്
ൈവരസ്യാന്തം സംവിധാേയാപയാതി; പശ്ചാച് ഛാന്തിം ന ച ഗച്ഛത്യ് അതീവ
12 മൃദുർ വദാേന്യാ ധൃതിമാൻ യശസ്വീ; ജിേത ിേയാ വൃദ്ധേസവീ നൃവീരഃ

ാതാ ച ശിഷ്യശ് ച യുധിഷ്ഠിരസ്യ; ധനഞ്ജേയാ നാമ പതിർ മൈമഷഃ
13 േയാ ൈവ ന കാമാൻ ന ഭയാൻ ന േലാഭാത്; ത്യേജദ് ധർമം ന നൃശംസം ച
കുര്യാത്
സ ഏഷ ൈവശ്വാനരതുല്യേതജാഃ; കുന്തീസുതഃ ശ സഹഃ മാഥീ
14 യഃ സർവധർമാർഥവിനിശ്ചയേജ്ഞാ; ഭയാർതാനാം ഭയഹർതാ മനീഷീ
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യേസ്യാത്തമം രൂപം ആഹുഃ പൃഥിവ്യാം; യം പാണ്ഡവാഃ പരിരക്ഷന്തി സർേവ
15 ാൈണർ ഗരീയാംസം അനു തം ൈവ; സ ഏഷ വീേരാ നകുലഃ പതിർ േമ
യഃ ഖഡ്ഗേയാധീ ലഘുചി ഹേസ്താ; മഹാംശ് ച ധീമാൻ സഹേദേവാ ഽദ്വിതീ 
യഃ
16 യസ്യാദ്യ കർമ ക്ഷ്യേസ മൂഢ സത്ത്വ; ശത േതാർ വാ ൈദത്യ േസനാസു
സംേഖ്യ
ശൂരഃ കൃതാേ ാ മതിമാൻ മനീഷീ; ിയങ്കേരാ ധർമസുതസ്യ രാജ്ഞഃ
17 യ ഏഷ ച ാർകസമാനേതജാ; ജഘന്യജഃ പാണ്ഡവാനാം ിയശ് ച
ബുദ്ധ്യാ സേമാ യസ്യ നേരാ ന വിദ്യേത; വക്താ തഥാ സ വിനിശ്ചയജ്ഞഃ
18 ൈസഷ ശൂേരാ നിത്യം അമർഷണശ്; ച ധീമാൻ ാജ്ഞഃ സഹേദവഃ
പതിർ േമ
ത്യേജത് ാണാൻ വിേശദ് ധവ്യവാഹം; ന ത്വ് ഏൈവഷ വ്യാഹേരദ്
ധർമബാഹ്യം
സദാ മനസ്വീ ക്ഷ ധർേമ നിവിഷ്ടഃ; കുന്ത്യാഃ ാൈണർ ഇഷ്ടതേമാ നൃവീരഃ
19 വിശീര്യന്തീം നാവം ഇവാർണവാേന്ത; രത്നാഭിപൂർണാം മകരസ്യ പൃേഷ്ഠ
േസനാം തേവമാം ഹതസർവേയാധാം; വിേക്ഷാഭിതാം ക്ഷ്യസി പാ പു 
ൈ ഃ
20 ഇത്യ് ഏേത ൈവ കഥിതാഃ പാ പു ാ; യാംസ് ത്വം േമാഹാദ് അവമന്യ

വൃത്തഃ
യദ്യ് ഏൈതസ് ത്വം മുച്യേസ ഽരിഷ്ടേദഹഃ; പുനർജന്മ ാപ്സ്യേസ ജീവ ഏവ
21 [ൈവ]
തതഃ പാർഥാഃ പഞ്ച പേഞ്ച കൽപാസ്; ത്യക്ത്വാ സ്താൻ ാഞ്ജലീംസ്
താൻ പദാതീൻ
രഥാനീകം ശരവർഷാന്ധ കാരം; ച ഃ ദ്ധഃ സർവതഃ സംനിഗൃഹ്യ
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അധ്യായം 255

1 [ൈവ]
സന്തിഷ്ഠത ഹരത തൂർണം വിപരിധാവത
ഇതി സ്മ ൈസധേവാ രാജാ േചാദയാം ആസ താൻ നൃപാൻ
2 തേതാ േഘാരതരഃ ശേബ്ദാ രേണ സമഭവത് തദാ
ഭീമാർജുനയമാൻ ദൃഷ്ട്വാ ൈസന്യാനാം സയുധിഷ്ഠിരാൻ
3 ശിബിസി ിഗർതാനാം വിഷാദശ് ചാപ്യ് അജായത
താൻ ദൃഷ്ട്വാ പുരുഷവ്യാ ാൻ വ്യാ ാൻ ഇവ ബേലാത്കടാൻ
4 േഹമചി സമുേത്സധാം സർവൈശക്യായസീം ഗദാം

ഗൃഹ്യാഭ്യ വദ് ഭീമഃ ൈസന്ധവം കാലേചാദിതം
5 തദന്തരം അഥാവൃത്യ േകാടികാേശ്യാ ഽഭ്യഹാരയത്
മഹതാ രഥവംേശന പരിവാര്യ വൃേകാദരം
6 ശക്തിേതാമരനാരാൈചർ വീരബാഹു േചാദിൈതഃ
കീര്യമാേണാ ഽപി ബഹുഭിർ ന സ്മ ഭീേമാ ഽഭ്യകമ്പത
7 ഗജം തു സഗജാേരാഹം പദാതീംശ് ച ചതുർദശ
ജഘാന ഗദയാ ഭീമഃ ൈസന്ധവ ധ്വജിനീമുേഖ
8 പാർഥഃ പഞ്ചശതാഞ് ശൂരാൻ പാർവതീയാൻ മഹാരഥാൻ
പരീപ്സമാനഃ സൗവീരം ജഘാന ധ്വജിനീമുേഖ
9 രാജാ സ്വയം സുവീരാണാം വരാണാം ഹാരിണാം
നിേമഷ മാേ ണ ശതം ജഘാന സമേര തദാ
10 ദദൃേശ നകുലസ് ത രഥാത് ന്ദ്യ ഖഡ്ഗധൃക്
സിരാംസി പാദരക്ഷാണാം ബീജവത് വപൻ മുഹുഃ
11 സഹേദവസ് തു സംയായ രേഥന ജഗ േയാധിനഃ
പാതയാം ആസ നാരാൈചർ േമഭ്യ ഇവ ബർഹിണഃ
12 തതസ് ിഗർഗഃ സധനുർ അവതീര്യ മഹാരഥാത്
ഗദയാ ചതുേരാ വാഹാൻ രാജ്ഞസ് തസ്യ തദാവധീത്
13 തം അഭ്യാശഗതം രാജാ പദാതിം കുന്തിനന്ദനഃ
അർധചേ ണ ബാേണന വിവ്യാേധാരസി ധർമരാട്
14 സ ഭിന്നഹൃദേയാ വീേരാ വ ാച് േഛാണിതം ഊദ്വമൻ
പപാതാഭിമുഖഃ പാർഥം ഛിന്നമൂല ഇവ മഃ
15 ഇ േസന ദ്വിതീയസ് തു രഥാത് ന്ദ്യ ധർമരാജ്
ഹതാശ്വഃ സഹേദവസ്യ തിേപേദ മഹാരഥം
16 നകുലം ത്വ് അഭിസന്ധായ േക്ഷമം കരമഹാമുഖൗ
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ഉഭാവ് ഉഭയതസ് തീൈക്ഷ്ണഃ ശരവർൈഷർ അവർഷതാം
17 തൗ ശൈരർ അഭിവർഷന്തൗ ജീമൂതാവ് ഇവ വാർഷികൗ
ഏൈകേകന വിപാേഠന ജേഘ്ന മാ വതീസുതഃ
18 ിഗർതരാജഃ സുരഥസ് തസ്യാഥ രഥധൂർ ഗതഃ
രഥം ആേക്ഷപയാം ആസ ഗേജന ഗജയാനവിത്
19 നകുലസ് ത്വ് അപഭീസ് തസ്മാദ് രഥാച് ചർമാസി പാണിമാൻ
ഉദ് ാന്തം സ്ഥാനം ആസ്ഥായ തസ്ഥൗ ഗിരിർ ഇവാചലഃ
20 സുരഥസ് തം ഗജവരം വധായ നകുലസ്യ തു
േ ഷയാം ആസ സേ ാധം അഭ ിതകരം തതഃ
21 നകുലസ് തസ്യ നാഗസ്യ സമീപപരിവർതിനഃ
സവിഷാണം ഭുജം മൂേല ഖഡ്േഗന നിരകൃന്തത
22 സ വിനദ്യ മഹാനാദം ജഗഃ കങ്കണ ഭൂഷണഃ
പതന്ന് അവാക്ശിരാ ഭൂമൗ ഹസ്ത്യാേരാഹാൻ അേപാഥയത്
23 സ തത് കർമ മഹത് കൃത്വാ ശൂേരാ മാ വതീസുതഃ
ഭീമേസനരഥം ാപ്യ ശർമ േലേഭ മഹാരഥഃ
24 ഭീമസ് ത്വ് ആപതേതാ രാജ്ഞഃ േകാടികാശ്യസ്യ സംഗേര
സൂതസ്യ നുദേതാ വാഹാൻ േരണാപാഹരച് ഛിരഃ
25 ന ബുേബാധ ഹതം സൂതം സ രാജാ ബാഹുശാലിനാ
തസ്യാശ്വാ വ്യ വൻ സംേഖ്യ ഹതസൂതാസ് തതസ് തതഃ
26 വിമുഖം ഹതസൂതം തം ഭീമഃ ഹരതാം വരഃ
ജഘാന തലയുേക്തന ാേസനാേഭ്യത്യ പാണ്ഡവഃ
27 ദ്വാദശാനാം തു സർേവഷാം സൗവീരാണാം ധനഞ്ജയഃ
ചകർത നിഷിൈതർ ഭൈല്ലർ ധനൂംഷി ച ശിരാംസി ച
28 ശിബീൻ ഇക്ഷ്വാകുമുഖ്യാംശ് ച ിഗർതാൻ ൈസധവാൻ അപി
ജഘാനാതിരഥഃ സംേഖ്യ ബാണേഗാചരം ആഗതാൻ
29 സാദിതാഃ ത്യദൃശ്യന്ത ബഹവഃ സവ്യസാചിനാ
സപതാകാശ് ച മാതംഗാഃ സാദ്വജാശ് ച മഹാരഥാഃ
30 ച്ഛാദ്യ പൃഥിവീം ത ഃ സർവം ആേയാധനം തി
ശരീരാണ്യ് അശിര ാനി വിേദഹാനി ശിരാംസി ച
31 ശ്വഗൃ കങ്കകാേകാല ഭാസേഗാമായുവായസാഃ
അതൃപ്യംസ് ത വീരാണാം ഹതാനാം മാംസേശാണിൈതഃ
32 ഹേതഷു േതഷു വീേരഷു സി രാേജാ ജയ ഥഃ
വിമുച്യ കൃഷ്ണാം സ സ്തഃ പലായനപേരാ ഽഭവത്
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33 സ തസ്മിൻ സ േല ൈസേന്യ ൗപദീം അവതാര്യ ൈവ
ാണേ ർ ഉപാധാവദ് വനം േയന നരാധമഃ

34 ൗപദീം ധർമരാജസ് തു ദൃഷ്ട്വാ ധൗമ്യ പുര താം
മാ ീപുേ ണ വീേരണ രഥം ആേരാപയത് തദാ
35 തതസ് തദ് വി തം ൈസന്യം അപയാേത ജയ േഥ
ആദിശ്യാദിശ്യ നാരാൈചർ ആജഘാന വൃേകാദരഃ
36 സവ്യസാചീ തു തം ദൃഷ്ട്വാ പലായന്തം ജയ ഥം
വാരയാം ആസ നിഘ്നന്തം ഭീമം ൈസന്ധവ ൈസനികാൻ
37 [അർജ്]
യസ്യാപചാരാത് ാേപ്താ ഽയം അസ്മാൻ േ േശാ ദുരാസദഃ
തം അസ്മിൻ സമേരാേദ്ദേശ ന പശ്യാമി ജയ ഥം
38 തം ഏവാന്വിഷ ഭ ം േത കിം േത േയാൈധർ നിപാതിൈതഃ
അനാമിഷം ഇദം കർമ കഥം വാ മന്യേത ഭവാൻ
39 [ൈവ]
ഇത്യ് ഉേക്താ ഭീമേസനസ് തു ഗുഡാേകേശന ധീമതാ
യുധിഷ്ഠിരം അഭിേ ക്ഷ്യ വാഗ്മീ വചനം അ വീത്
40 ഹത വീരാ രിപേവാ ഭൂയിഷ്ഠം വി താ ദിശഃ
ഗൃഹീത്വാ ൗപദീം രാജൻ നിവർതതു ഭവാൻ ഇതഃ
41 യമാഭ്യാം സഹ രാേജ ധൗേമ്യന ച മഹാത്മനാ

ാപ്യാ മപദം രാജൻ ൗപദീം പരിസാന്ത്വയ
42 ന ഹി േമ േമാക്ഷ്യേത ജീവൻ മൂഢഃ ൈസന്ധവേകാ നൃപഃ
പാതാലതലസംേസ്ഥാ ഽപി യദി ശേ ാ ഽസ്യ സാരഥിഃ
43 [യ്]
ന ഹന്തേവ്യാ മഹാബാേഹാ ദുരാത്മാപി സ ൈസന്ധവഃ
ഉഃശലാം അഭിസം ത്യ ഗാന്ധാരീം ച യശസ്വിനീം
44 [ൈവ]
തച് ത്വാ ൗപദീ ഭീമം ഉവാച വ്യാകുേല ിയാ
കുപിതാ ീമതീ ാജ്ഞാ പതീ ഭീമാർജുനാവ് ഉഭൗ
45 കർതവ്യം േചത് ിയം മഹ്യം വധ്യഃ സ പുരുഷാധമഃ
ൈസന്ധവാപസദഃ പാേപാ ദുർമതിഃ കുലപാംസനഃ
46 ഭാര്യാഭിഹർതാ നിർൈവേരാ യശ് ച രാജ്യഹേരാ രിപുഃ
യാചമാേനാ ഽപി സം ാേമ ന സ ജീവിതും അർഹതി
47 ഇത്യ് ഉക്തൗ തൗ നരവ്യാ ൗ യയതുർ യ ൈസന്ധവഃ
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രാജാ നിവവൃേത കൃഷ്ണാം ആദായ സപുേരാഹിതഃ
48 സ വിശ്യാ മപദം വ്യപവിദ്ധബൃസീ ഘടം
മാർകേണ്ഡയാധിഭിർ വിൈ ർ അനുകീർണം ദദർശ ഹ
49 ൗപദീം അനുേശാചദ്ഭിർ ാഹ്മൈണസ് ൈതഃ സമാഗൈതഃ
സമിയായ മരാ ാജ്ഞഃ സഭാേര്യാ ാതൃമധ്യഗഃ
50 േത സ്മ തം മുദിതാ ദൃഷ്ട്വാ പുനർ അഭ്യാഗതം നൃപം
ജിത്വാ താൻ സി സൗവീരാൻ ൗപദീം ചാഹൃതാം പുനഃ
51 സ ൈതഃ പരിവൃേതാ രാജാ തൈ േവാപവിേവശ ഹ

വിേവശാ മം കൃഷ്ണാ യമാഭ്യാം സഹ ഭാമിനീ
52 ഭീമാർജുനാവ് അപി ത്വാ േ ാശമാ ഗതം രിപും
സ്വയം അശ്വാംസ് തുദന്തൗ തൗ ജേവൈനവാഭ്യധാവതാം
53 ഇദം അത്യദ്ഭുതം ചാ ചകാര പുരുേഷാ ഽർജുനഃ
േ ാശമാ ഗതാൻ അശ്വാൻ ൈസന്ധവസ്യ ജഘാന യത്
54 സ ഹി ദിവ്യാ സമ്പന്നഃ കൃ കാേല ഽപ്യ് അസം മഃ
അകേരാദ് ദുഷ്കരം കർമ ശൈരർ അ ാനുമ ിൈതഃ
55 തേതാ ഽഭ്യധാവതാം വീരാവ് ഉഭൗ ഭീമ ധനഞ്ജയൗ
ഹതാശ്വം ൈസന്ധവം ഭീതം ഏകം വ്യാകുലേചതസം
56 ൈസന്ധവസ് തു ഹതാൻ ദൃഷ്ട്വാ തഥാശ്വാൻ സ്വാൻ സുദുഃഖിതഃ
ദൃഷ്ട്വാ വി മകർമാണി കുർവാണം ച ധനഞ്ജയം
പലായനകൃേതാത്സാഹഃ ാ വദ് േയന ൈവ വനം
57 ൈസന്ധവം ത്വാഭിസേ ക്ഷ്യ പരാ ാന്തം പലായേന
അനുയായ മഹാബാഹുഃ ഫൽഗുേനാ വാക്യം അ വീത്
58 അേനന വീേര്യണ കഥം ിയം ാർഥയേസ ബലാത്
രാജപു നിവർതസ്വ ന േത യുക്തം പലായനം
കഥം ചാനുചരാൻ ഹിത്വാ ശ മേധ്യ പലായേസ
59 ഇത്യ് ഉച്യമാനഃ പാർേഥന ൈസധേവാ ന ന്യവർതത
തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി തം ഭീമഃ സഹസാഭ്യ വദ് ബലീ
മാ വധീർ ഇതി പാർഥസ് തം ദയാവാൻ അഭ്യഭാഷത
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അധ്യായം 256

1 [ൈവ]
ജയ ഥസ് തു സേ ക്ഷ്യ ാതരാവ് ഉദ്യതായുധൗ

ാ വത് തൂർണം അവ്യേ ാ ജീവിേത ഃ സുദുഃഖിതഃ
2 തം ഭീമേസേനാ ധാവന്തം അവതീര്യ രഥാദ് ബലീ
അഭി ത്യ നിജ ാഹ േകശപേക്ഷ ഽത്യമർഷണഃ
3 സമുദ്യമ്യ ച തം േരാഷാൻ നിഷ്പിേപഷ മഹീതേല
ഗേല ഗൃഹീത്വാ രാജാനം താഡയാം ആസ ൈചവ ഹ
4 പുനഃ സഞ്ജീവമാനസ്യ തേസ്യാത്പതിതും ഇച്ഛതഃ
പദാ മൂർധ്നി മഹാബാഹുഃ ാഹരദ് വിലപിഷ്യതഃ
5 തസ്യ ജാനും ദദൗ ഭീേമാ ജേഘ്ന ൈചനം അരത്നിനാ
സ േമാഹം അഗമദ് രാജാ ഹാര വരപീഡിതഃ
6 വിേരാഷം ഭീമേസനം തു വാരയാം ആസ ഫൽഗുനഃ
ദുഃശലായാഃ കൃേത രാജാ യത് തദ് ആേഹതി കൗരവ
7 [ഭീമേസന]
നായം പാപസമാചാേരാ മേത്താ ജീവിതും അർഹതി

ൗപദ്യാസ് തദ് അനർഹായാഃ പരിേ ഷ്ടാ നരാധമഃ
8 കിം നു ശക്യം മയാ കർതും യദ് രാജാ സതതം ഘൃണീ
ത്വം ച ബാലിശയാ ബുദ്ധ്യാ സൈദവാസ്മാൻ ബാധേസ
9 ഏവം കുത്വാ സടാസ് തസ്യ പഞ്ച ചേ വൃേകാദരഃ
അർധചേ ണ ബാേണന കിം ചിദ് അ വതസ് തദാ
10 വികൽപയിത്വാ രാജാനം തതഃ ാഹ വൃേകാദരഃ
ജീവിതും േചച്ഛേസ മൂഢ േഹതും േമ ഗദതഃ ശൃണു
11 ദാേസാ ഽസ്മീതി ത്വയാ വാച്യം സംസ ച സഭാസു ച
ഏവം േത ജീവിതം ദദ്യാം ഏഷ യുദ്ധജിേതാ വിധിഃ
12 ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി തം രാജാ കൃ ാേണാ ജയ ഥഃ
േ ാവാച പുരുഷവ്യാ ം ഭീമം ആഹവേശാഭിനം
13 തത ഏനം വിേചഷ്ടന്തം ബദ്ധ്വാ പാർേഥാ വൃേകാദരഃ
രഥം ആേരാപയാം ആസ വിസഞ്ജ്ഞം പാംസുഗുണ്ഠിതം
14 തതസ് തം രഥം ആസ്ഥായ ഭീമഃ പാർഥാനുഗസ് തദാ
അേഭ്യത്യാ മമധ്യസ്ഥം അഭ്യഗച്ഛദ് യുധിഷ്ഠിരം
15 ദർശയാം ആസ ഭീമസ് തു തദവസ്ഥം ജയ ഥം
തം രാജാ ാഹസദ് ദൃഷ്ട്വാ മുച്യതാം ഇതി ചാ വീത്
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16 രാജാനം ചാ വീദ് ഭീേമാ ൗപൈദ്യ കഥേയതി ൈവ
ദാസഭാവം ഗേതാ ഹ്യ് ഏഷ പാ നാം പാപേചതനഃ
17 തം ഉവാച തേതാ േജ്യേഷ്ഠാ ാതാ സ ണയം വചഃ
മുൈഞ്ചനം അധമാചാരം മാണം യദി േത വയം
18 ൗപദീ ചാ വീദ് ഭീമം അഭിേ ക്ഷ്യ യുധിഷ്ഠിരം
ദാസായം മുച്യതാം രാജ്ഞസ് ത്വയാ പഞ്ച സടഃ കൃതഃ
19 സ മുേക്താ ഽേഭ്യത്യ രാജാനം അഭിവാദ്യ യുധിഷ്ഠിരം
വവേന്ദ വിഹ്വേലാ രാജാ താംശ് ച സർവാൻ മുനീംസ് തദാ
20 തം ഉവാച ഘൃണീ രാജാ ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
തഥാ ജയ ഥം ദൃഷ്ട്വാ ഗൃഹീതം സവ്യസാചിനാ
21 അദാേസാ ഗച്ഛ മുേക്താ ഽസി ൈമവം കാർഷീഃ പുനഃ ക്വ ചിത്

ീ കാമുക ധിഗ് അ ത്വാം ഃ സഹായവാൻ
ഏവംവിധം ഹി കഃ കുര്യാത് ത്വദന്യഃ പുരുഷാധമഃ
22 ഗതസത്ത്വം ഇവ ജ്ഞാത്വാ കർതാരം അശുഭസ്യ തം
സേ ക്ഷ്യ ഭരതേ ഷ്ഠഃ കൃപാം ചേ നരാധിപഃ
23 ധർേമ േത വർധതാം ബുദ്ധിർ മാ ചാധർേമ മേനാ കൃഥാഃ
സാശ്വഃ സരഥ പാദാതഃ സ്വസ്തി ഗച്ഛ ജയ ഥ
24 ഏവം ഉക്തസ് തു സ ീഡം തൂഷ്ണീം കിം ചിദ് അവാങ്മുഖഃ
ജഗാമ രാജാ ദുഃഖാർേതാ ഗംഗാ ദ്വാരായ ഭാരത
25 സ േദവം ശരണം ഗത്വാ വിരൂപാക്ഷം ഉമാപതിം
തേപാ ചചാര വിപുലം തസ്യ ീേതാ വൃഷധ്വജഃ
26 ബലിം സ്വയം ത്യഗൃഹ്ണാത് ീയമാണസ് ിേലാചനഃ
വരം ചാൈസ്മ ദദൗ േദവഃ സ ച ജ ാഹ തച് ഛൃണു
27 സമസ്താൻ സരഥാൻ പഞ്ച ജേയയം യുധി പാണ്ഡവാൻ
ഇതി രാജാ വീദ് േദവം േനതി േദവസ് തം അ വീത്
28 അജയ്യാംശ് ചാപ്യ് അവധ്യാംശ് ച വാരയിഷ്യസി താൻ യുധി
ഋേത ഽർജുനം മഹാബാഹും േദൈവർ അപി ദുരാസദം
29 യം ആഹുർ അജിതം േദവം ശംഖച ഗദാധരം

ധാനഃ േസാ ഽ വിദുഷാം േതന കൃേഷ്ണന രക്ഷ്യേത
30 ഏവം ഉക്തസ് തു നൃപതിഃ സ്വം ഏവ ഭവനം യയൗ
പാണ്ഡവാശ് ച വേന തസ്മിൻ ന്യവസൻ കാമ്യേക തദാ
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1 [ജനം]
ഏവം ഹൃതായാം കൃഷ്ണായാം ാപ്യ േ ശം അനുത്തമം
അത ഊർധ്വം നരവ്യാ ാഃ കിം അകുർവത പാണ്ഡവാഃ
2 [ൈവ]
ഏവം കൃഷ്ണാം േമാക്ഷയിത്വാ വിനിർജിത്യ ജയ ഥം
ആസാം ചേ മുനിഗൈണർ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
3 േതഷാം മേധ്യ മഹർഷീണാം ശൃണ്വതാം അനുേശാചതാം
മാർകേണ്ഡയം ഇദം വാക്യം അ വീത് പാ നന്ദനഃ
4 മേന്യ കാലശ് ച ബലവാൻ ൈദവം ച വിധിനിർമിതം
ഭവിതവ്യം ച ഭൂതാനാം യസ്യ നാസ്തി വ്യതി മഃ
5 കഥം ഹി പത്നീം അസ്മാകം ധർമജ്ഞാം ധർമചാരിണീം
സം േശദ് ഈദൃേശാ ഭാവഃ ശുചിം ൈസ്തന്യം ഇവാനൃതം
6 ന ഹി പാപം കൃതം കിം ചിത് കർമ വാ നിന്ദിതം ക്വ ചിത്

ൗപദ്യാ ാഹ്മേണഷ്വ് ഏവ ധർമഃ സുചരിേതാ മഹാൻ
7 താം ജഹാര ബലാദ് രാജാ മൂഢ ബുദ്ധിർ ജയ ഥഃ
തസ്യാഃ സംഹരണാത് ാപ്തഃ ശിരസഃ േകശവാപനം
പരാജയം ച സം ാേമ സസഹായഃ സമാപ്തവാൻ
8 ത്യാഹൃതാ തഥാസ്മാഭിർ ഹത്വാ തത് ൈസന്ധവം ബലം
തദ് ദാരഹരണം ാപ്തം അസ്മാഭിർ അവിതർകിതം
9 ദുഃഖശ് ചായം വേനവാേസാ മൃഗയായാം ച ജീവികാ
ഹിംസാ ച മൃഗജാതീനാം വനൗേകാഭിർ വനൗകസാം
ജ്ഞാതിഭിർ വി വാസശ് ച മിഥ്യാ വ്യവസിൈതർ അയം
10 അസ്തി നൂനം മയാ കശ് ചിദ് അൽപഭാഗ്യതേരാ നരഃ
ഭവതാ ദൃഷ്ടപൂർേവാ വാ തപൂർേവാ ഽപി വാ ഭേവത്
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1 [മാർക്]
ാപ്തം അ തിമം ദുഃഖം രാേമണ ഭരതർഷഭ

രക്ഷസാ ജാനകീ തസ്യ ഹൃതാ ഭാര്യാ ബലീയസാ
2 ആ മാദ് രാക്ഷേസേ ണ രാവേണന വിഹായസാ
മായാം ആസ്ഥായ തരസാ ഹത്വാ ഗൃ ം ജടായുഷം
3 ത്യാജഹാര താം രാമഃ സു ീവ ബലം ആ ിതഃ
ബദ്ധ്വാ േസതും സമു സ്യ ദഗ്ധ്വാ ലങ്കാം ശിൈതഃ ശൈരഃ
4 [യ്]
കസ്മിൻ രാമഃ കുേല ജാതഃ കിംവീര്യഃ കിമ്പരാ മഃ
രാവണഃ കസ്യ വാ പു ഃ കിം ൈവരം തസ്യ േതന ഹ
5 ഏതൻ േമ ഭഗവൻ സർവം സമ്യഗ് ആഖ്യാതും അർഹസി
േ ാതും ഇച്ഛാമി ചരിതം രാമസ്യാ ിഷ്ടകർമണഃ
6 [മാർക്]
അേജാ നാമാഭവദ് രാജാ മഹാൻ ഇക്ഷ്വാകുവംശജഃ
തസ്യ പുേ ാ ദശരഥഃ ശശ്വത് സ്വാധ്യായവാഞ് ശുചിഃ
7 അഭവംസ് തസ്യ ചത്വാരഃ പു ാ ധർമാർഥേകാവിദാഃ
രാമലക്ഷ്മണശ ഘ്നാ ഭരതശ് ച മഹാബലഃ
8 രാമസ്യ മാതാ കൗസല്യാ ൈകേകയീ ഭരതസ്യ തു
സുതൗ ലക്ഷ്മണശ ഘ്നൗ സുമി ായാഃ പരന്തപൗ
9 വിേദഹരാേജാ ജനകഃ സീതാ തസ്യാത്മജാ ബിേഭാ
യാം ചകാര സ്വയം ത്വഷ്ടാ രാമസ്യ മഹിഷീം ിയാം
10 ഏതദ് രാമസ്യ േത ജന്മ സീതായാശ് ച കീർതിതം
രാവണസ്യാപി േത ജന്മ വ്യാഖ്യാസ്യാമി ജേനശ്വര
11 പിതാമേഹാ രാവണസ്യ സാക്ഷാദ് േദവഃ ജാപതിഃ
സ്വയംഭൂഃ സർവേലാകാനാം ഭുഃ ഷ്ടാ മഹാതപാഃ
12 പുലേസ്ത്യാ നാമ തസ്യാസീൻ മാനേസാ ദയിതഃ സുതഃ
തസ്യ ൈവ വേണാ നാമ ഗവി പുേ ാ ഽഭവത് ഭുഃ
13 പിതരം സ സമു ജ്യ പിതാമഹം ഉപസ്ഥിതഃ
തസ്യ േകാപാത് പിതാ രാജൻ സസർജാത്മാനം ആത്മനാ
14 സ ജേജ്ഞ വി വാ നാമ തസ്യാത്മാർേധന ൈവ ദ്വിജഃ

തീകാരായ സേ ാധസ് തേതാ ൈവ വണസ്യ ൈവ
15 പിതാമഹസ് തു ീതാത്മാ ദദൗ ൈവ വണസ്യ ഹ
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അമരത്വം ധേനശത്വം േലാകപാലത്വം ഏവ ച
16 ഈശാേനന തഥാ സഖ്യം പു ം ച നലകൂബരം
രാജധാനീ നിേവശം ച ലങ്കാം രേക്ഷാഗണാന്വിതാം
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അധ്യായം 259

1 [മാർക്]
പുലസ്ത്യസ്യ തു യഃ േ ാധാദ് അർധേദേഹാ ഽഭവൻ മുനിഃ
വി വാ നാമ സേ ാധഃ സ ൈവ വണം ഐക്ഷത
2 ബുബുേധ തം തു സേ ാധം പിതരം രാക്ഷേസശ്വരഃ
കുേബരസ് തത് സാദാർഥം യതേത സ്മ സദാ നൃപ
3 സ രാജരാേജാ ലങ്കായാം നിവസൻ നരവാഹനഃ
രാക്ഷസീഃ ദദൗ തി ഃ പിതുർ ൈവ പരിചാരികാഃ
4 താസ്തദാ തം മഹാത്മാനം സേന്താഷയിതും ഉദ്യതാഃ
ഋഷിം ഭരതശാർദൂല നൃത്തഗീതവിശാരദാഃ
5 പുേഷ്പാത്കടാ ച രാകാ ച മാലിനീ ച വിശാം പേത
അേന്യാന്യ ർധയാ രാജഞ് േ യഃ കാമാഃ സുമധ്യമാഃ
6 താസാം സ ഭഗവാംസ് തുേഷ്ടാ മഹാത്മാ ദദൗ വരാൻ
േലാകപാേലാപമാൻ പു ാൻ ഏൈകകസ്യാ യേഥപ്സിതാൻ
7 പുേഷ്പാത്കടായാം ജജ്ഞാേത ദ്വൗ പു ൗ രാക്ഷേസശ്വരൗ
കുംഭകർണ ദശ ീവൗ ബേലനാ തിമൗ ഭുവി
8 മാലിനീ ജനയാം ആസ പു ം ഏകം വിഭീഷണം
രാകായാം മിഥുനം ജേജ്ഞ ഖരഃ ശൂർപണഖാ തഥാ
9 വിഭീഷണസ് തു രൂേപണ സർേവേഭ്യാ ഽഭ്യധിേകാ ഽഭവത്
സ ബഭൂവ മഹാഭാേഗാ ധർമേഗാപ്താ ിയാ രതിഃ
10 ദശ ീവസ് തു സർേവഷാം േജ്യേഷ്ഠാ രാക്ഷസപുംഗവഃ
മേഹാത്സാേഹാ മഹാവീേര്യാ മഹാസത്ത്വപരാ മഃ
11 കുംഭകർേണാ ബേലനാസീത് സർേവേഭ്യാ ഽഭ്യധികസ് തദാ
മായാവീ രണശൗണ്ഡശ് ച രൗ ശ് ച രജനീചരഃ
12 ഖേരാ ധനുഷി വി ാേന്താ ഹ്മ ദ്വിട് പിശിതാശനഃ
സിദ്ധവിഘ്നകരീ ചാപി രൗ ാ ശൂർപണഖാ തഥാ
13 സർേവ േവദവിദഃ ശൂരാഃ സർേവ സുചരിത താഃ
ഊഷുഃ പി ാ സഹ രതാ ഗന്ധമാദന പർവേത
14 തേതാ ൈവ വണം ത ദദൃശുർ നരവാഹനം
പി ാ സാർധം സമാസീനം ഋദ്ധ്യാ പരമയാ യുതം
15 ജാത ർധാസ് തതസ് േത തു തപേസ ധൃതനിശ്ചയാഃ

ഹ്മാണം േതാഷയാം ആസുർ േഘാേരണ തപസാ തദാ
16 അതിഷ്ഠദ് ഏകപാേദന സഹ ം പരിവത്സരാൻ
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വായുഭേക്ഷാ ദശ ീവഃ പഞ്ചാഗ്നിഃ സുസമാഹിതഃ
17 അധഃ ശായീ കുംഭകർേണാ യതാഹാേരാ യത തഃ
വിഭീഷണഃ ശീർണപർണം ഏകം അഭ്യവഹാരയത്
18 ഉപവാസരതിർ ധീമാൻ സദാ ജപ്യപരായണഃ
തം ഏവ കാലം ആതിഷ്ഠത് തീ ം തപ ഉദാരധീഃ
19 ഖരഃ ശൂർപണഖാ ൈചവ േതഷാം ൈവ തപ്യതാം തപഃ
പരിചര്യാം ച രക്ഷാം ച ച തുർ ഹൃഷ്ടമാനസൗ
20 പൂർേണ വർഷസഹേ തു ശിേരാ ഛിത്ത്വാ ദശാനനഃ
ജുേഹാത്യ് അഗ്നൗ ദുരാധർഷസ് േതനാതുഷ്യജ് ജഗത് ഭുഃ
21 തേതാ ഹ്മാ സ്വയം ഗത്വാ തപസസ് താൻ ന്യവാരയത്

േലാഭ്യ വരദാേനന സർവാൻ ഏവ പൃഥക് പൃഥക്
22 [ ഹ്മാ]

ീേതാ ഽസ്മി േവാ നിവർതധ്വം വരാൻ വൃണുത പു കാഃ
യദ് യദ് ഇഷ്ടം ഋേത ത്വ് ഏകം അമരത്വം തഥാ തത്
23 യദ് യദ് അഗ്നൗ ഹുതം സർവം ശിരസ് േത മഹദ് ഈപ്സയാ
തൈഥവ താനി േത േദേഹ ഭവിഷ്യന്തി യേഥപ്സിതം
24 ൈവരൂപ്യം ച ന േത േദേഹ കാമരൂപധരസ് തഥാ
ഭവിഷ്യസി രേണ ഽരീണാം വിേജതാസി ന സംശയഃ
25 [രാവണ]
ഗന്ധർവേദവാസുരേതാ യക്ഷരാക്ഷസതസ് തഥാ
സർവകിംനര ഭൂേതേഭ്യാ ന േമ ഭൂയാത് പരാഭവഃ
26 [ ഹ്മാ]
യ ഏേത കീർതിതാഃ സർേവ ന േതേഭ്യാ ഽസ്തി ഭയം തവ
ഋേത മനുഷ്യാദ് ഭ ം േത തഥാ തദ് വിഹിതം മയാ
27 [മാർക്]
ഏവം ഉേക്താ ദശ ീവസ് തുഷ്ടഃ സമഭവത് തദാ
അവേമേന ഹി ദുർബുദ്ധിർ മനുഷ്യാൻ പുരുഷാദകഃ
28 കുംഭകർണം അേഥാവാച തൈഥവ പിതാമഹഃ
സ വേ മഹതീം നി ാം തമസാ സ്തേചതനഃ
29 തഥാ ഭവിഷ്യതീത്യ് ഉക്ത്വാ വിഭീഷണം ഉവാച ഹ
വരം വൃണീഷ്വ പു ത്വം ീേതാ ഽസ്മീതി പുനഃ പുനഃ
30 [വിഭീസണ]
പരമാപദ് ഗതസ്യാപി നാധർേമ േമ മതിർ ഭേവത്
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അശിക്ഷിതം ച ഭഗവൻ ഹ്മാസ്തം തിഭാതു േമ
31 [ ഹ്മാ]
യസ്മാദ് രാക്ഷസേയാനൗ േത ജാതസ്യാമി കർശന
നാധർേമ രമേത ബുദ്ധിർ അമരത്വം ദദാമി േത
32 [മാർക്]
രാക്ഷസസ് തു വരം ലബ്ധ്വാ ദശ ീേവാ വിശാം പേത
ലങ്കായാശ് ച്യാവയാം ആസ യുധി ജിത്വാ ധേനശ്വരം
33 ഹിത്വാ സ ഭഗവാംൽ ലങ്കാം ആവിശദ് ഗന്ധമാദനം
ഗന്ധർവയക്ഷാനുഗേതാ രക്ഷഃകി രുൈഷഃ സഹ
34 വിമാനം പുഷ്പകം തസ്യ ജഹാരാ മ്യ രാവണഃ
ശശാപ തം ൈവ വേണാ ന ത്വാം ഏതദ് വഹിഷ്യതി
35 യസ് തു ത്വാം സമേര ഹന്താ തം ഏൈവതദ് ധനിഷ്യതി
അവമന്യ ഗുരും മാം ച ക്ഷി ം ത്വം ന ഭവിഷ്യസി
36 വിഭീഷണസ് തു ധർമാത്മാ സതാം ധർമം അനുസ്മരൻ
അന്വഗച്ഛൻ മഹാരാജ ിയാ പരമയാ യുതഃ
37 തൈസ്മ സ ഭഗവാംസ് തുേഷ്ടാ ാതാ ാേ ധേനശ്വരഃ
േസനാപത്യം ദദൗ ധീമാൻ യക്ഷരാക്ഷസ േസനേയാഃ
38 രാക്ഷസാഃ പുരുഷാദാശ് ച പിശാചാശ് ച മഹാബലാഃ
സർേവ സേമത്യ രാജാനം അഭ്യഷിഞ്ചദ് ദശാനനം
39 ദശ ീവസ് തു ൈദത്യാനാം േദവാനാം ച ബേലാത്കടഃ
ആ മ്യ രത്നാന്യ് അഹരത് കാമരൂപീ വിഹംഗമഃ
40 രാവയാം ആസ േലാകാൻ യത് തസ്മാദ് രാവണ ഉച്യേത
ദശ ീവഃ കാമബേലാ േദവാനാം ഭയം ആദധത്
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അധ്യായം 260

1 [മാർക്]
തേതാ ഹ്മർഷയഃ സിദ്ധാ േദവരാജർഷയസ് തഥാ
ഹവ്യവാഹം പുര ത്യ ാഹ്മണം ശരണം ഗതാഃ
2 [അഗ്നി]
യഃ സ വി വസഃ പുേ ാ ദശ ീേവാ മഹാബലഃ
അവേധ്യാ വരദാേനന കൃേതാ ഭഗവതാ പുരാ
3 സ ബാധേത ജാ സർവാ വി കാൈരർ മഹാബലഃ
തേതാ നസ് ാതുഭഗവൻ നാന്യസ് ാതാ ഹി വിദ്യേത
4 [ ഹ്മാ]
ന സ േദവാസുൈരഃ ശേക്യാ യുേദ്ധ േജതും വിഭാവേസാ
വിഹിതം ത യത് കാര്യം അഭിതസ് തസ്യ നി േഹ
5 തദർഥം അവതീർേണാ ഽസൗ മന്നിേയാഗാച് ചതുർഭുജഃ
വി ഃ ഹരതാം േ ഷ്ഠഃ സ കർൈമതത് കരിഷ്യതി
6 [മാർക്]
പിതാമഹസ് തതസ് േതഷാം സംനിധൗ വാക്യം അ വീത്
സർൈവർ േദവഗൈണഃ സാർധം സംഭവധ്വം മഹീതേല
7 വിേഷ്ണാഃ സഹായാൻ ഋക്ഷീഷു വാനരീഷു ച സർവശഃ
ജനയധ്വം സുതാൻ വീരാൻ കാമരൂപബലാന്വിതാൻ
8 തേതാ ഭാഗാനുഭാേഗന േദവഗന്ധർവദാനവാഃ
അവതർതും മഹീം സർേവ രഞ്ജയാം ആസുർ അഞ്ജസാ
9 േതഷാം സമക്ഷം ഗന്ധർവീം ദു ഭീം നാമ നാമതഃ
ശശാസ വരേദാ േദേവാ േദവകാര്യാർഥ സിദ്ധേയ
10 പിതാമഹവേചാ ത്വാ ഗന്ധർവീ ദു ഭീ തതഃ
മന്ഥരാ മാനുേഷ േലാേക കുബ്ജാ സമഭവത് തദാ
11 ശ ഭൃതയശ് ൈചവ സർേവ േത സുരസത്തമാഃ
വാനരർക്ഷ വര ീഷു ജനയാം ആസുർ ആത്മജാൻ
േത ഽന്വവർതൻ പിതൄൻ സർേവ യശസാ ച ബേലന ച
12 േഭത്താേരാ ഗിരിശൃംഗാണാം ശാലതാലശിലായുധാഃ
വ സംഹനനാഃ സർേവ സർേവ ചൗഘബലാസ് തഥാ
13 കാമവീര്യധരാശ് ൈചവ സർേവ യുദ്ധവിശാരദാഃ
നാഗായുത സമ ാണാ വായുേവഗസമാ ജേവ
യേ ച്ഛക നിവാസാശ് ച േക ചിദ് അ വനൗകസഃ
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14 ഏവംവിധായ തത് സർവം ഭഗവാംൽ േലാകഭാവനഃ
മന്ഥരാം േബാധയാം ആസ യദ് യത് കാര്യം യഥാ യഥാ
15 സാ തദ്വചനം ആജ്ഞായ തഥാ ചേ മേനാജവാ
ഇേതാ േചതശ് ച ഗച്ഛന്തീ ൈവരസ ക്ഷേണ രതാ
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അധ്യായം 261

1 [യ്]
ഉക്തം ഭഗവതാ ജന്മ രാമാദീനാം പൃഥക് പൃഥക്

സ്ഥാന കാരണം ഹ്മഞ് േ ാതും ഇച്ഛാമി കഥ്യതാം
2 കഥം ദാശരഥീം വീരൗ ാതരൗ രാമലക്ഷ്മണൗ

സ്ഥാപിതൗ വനം ഹ്മ ൈമഥിലീ ച യശസ്വിനീ
3 [മാർക്]
ജാതപുേ ാ ദശരഥഃ ീതിമാൻ അഭവൻ നൃപഃ

ിയാ രതിർ ധർമപരഃ സതതം വൃദ്ധേസവിതാ
4 േമണ ചാസ്യ േത പു ാ വ്യവർധന്ത മഹൗജസഃ
േവേദഷു സഹരേസ്യഷു ധനുർേവേദ ച പാരഗാഃ
5 ചരിത ഹ്മചര്യാസ് േത കൃതദാരാശ് ച പാർഥിവ
യദാ തദാ ദശരഥഃ ീതിമാൻ അഭവത് സുഖീ
6 േജ്യേഷ്ഠാ രാേമാ ഽഭവത് േതഷാം രമയാം ആസ ഹി ജാഃ
മേനാഹരതയാ ധീമാൻ പിതുർ ഹൃദയേതാഷണഃ
7 തതഃ സ രാജാ മതിമാൻ മത്വാത്മാനം വേയാ ഽധികം
മ യാം ആസ സവിൈചർ ധർമൈജ്ഞശ് ച പുേരാഹിൈതഃ
8 അഭിേഷകായ രാമസ്യ യൗവരാേജ്യന ഭാരത

ാപ്തകാലം ച േത സർേവ േമനിേര മ സത്തമാഃ
9 േലാഹിതാക്ഷം മഹാബാഹും മത്തമാതംഗഗാമിനം
ദീർഘബാഹും മേഹാര ം നീലകുഞ്ചിത മൂർധജം
10 ദീപ്യമാനം ിയാ വീരം ശ ാദ് അനവമം ബേല
പാരഗം സർവധർമാണാം ബൃഹ തിസമം മതൗ
11 സർവാനുരക്ത കൃതിം സർവവിദ്യാ വിശാരദം
ജിേത ിയം അമി ാണാം അപി ദൃഷ്ടിമേനാഹരം
12 നിയന്താരം അസാധൂനാം േഗാപ്താരം ധർമചാരിണാം
ധൃതിമന്തം അനാധൃഷ്യം േജതാരം അപരാജിതം
13 പു ം രാജാ ദശരഥഃ കൗസല്യാനന്ദവർധനം
സ ശ്യ പരമാം ീതിം അഗച്ഛത് കുരുനന്ദന
14 ചിന്തയംശ് ച മഹാേതജാ ഗുണാൻ രാമസ്യ വീര്യവാൻ
അഭ്യഭാഷത ഭ ം േത ീയമാണഃ പുേരാഹിതം
15 അദ്യ പുേഷ്യാ നിശി ഹ്മൻ പുണ്യം േയാഗം ഉൈപഷ്യതി
സംഭാരാഃ സം ിയന്താം േമ രാമശ് േചാപനിമ ്യതാം
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16 ഇതി തദ് രാജവചനം തി ത്യാഥ മന്ഥരാ
ൈകേകയീം അഭിഗേമ്യദം കാേല വചനം അ വീത്
17 അദ്യ ൈകേകയി ദൗർഭാഗ്യം രാജ്ഞാ േത ഖ്യാപിതം മഹത്
ആശീവിഷസ് ത്വാം സ്ര ദ്ധശ് ചേണ്ഡാ ദശതി ദുർഭേഗ
18 സുഭഗാ ഖലു കൗസല്യാ യസ്യാഃ പുേ ാ ഽഭിേഷക്ഷ്യേത
കുേതാ ഹി തവ സൗഭാഗ്യം യസ്യാഃ പുേ ാ ന രാജ്യഭാക്
19 സാ തദ് വചനം ആജ്ഞായ സർവാഭരണഭൂഷിതാ
േവദീ വിലഗ്നമേധ്യവ ബി തീ രൂപം ഉത്തമം
20 വിവിേക്ത പതിം ആസാദ്യ ഹസന്തീവ ശുചിസ്മിതാ

ണയം വ്യഞ്ജയന്തീവ മധുരം വാക്യം അ വീത്
21 സത്യ തിജ്ഞ യൻ േമ ത്വം കാമം ഏകം നിസൃഷ്ടവാൻ
ഉപാകുരുഷ്വ തദ് രാജംസ് തസ്മാൻ മുച്യസ്വ സങ്കടാത്
22 [രാജാ]
വരം ദദാനി േത ഹന്ത തദ്ഗൃഹാണ യദ് ഇച്ഛസി
അവേധ്യാ വധ്യതാം േകാ ഽദ്യ വധ്യഃ േകാ ഽദ്യ വിമുച്യതാം
23 ധനം ദദാനി കസ്യാദ്യ ിയതാം കസ്യ വാ പുനഃ

ാഹ്മണ സ്വാദ് ഇഹാന്യ യത് കിം ചിദ് വിത്തം അസ്തി േമ
24 [മാർക്]
സാ തദ് വചനം ആജ്ഞായ പരിഗൃഹ്യ നരാധിപം
ആത്മേനാ ബലം ആജ്ഞായ തത ഏനം ഉവാച ഹ
25 ആഭിേഷചനികം യത് േത രാമാർഥം ഉപകൽപിതം
ഭരതസ് തദ് അവാേപ്നാതു വനം ഗച്ഛതു രാഘവഃ
26 സ തദ് രാജാ വേചാ ത്വാ വി ിയം ദാരുേണാദയം
ദുഃഖാർേതാ ഭരതേ ഷ്ഠ ന കിം ചിദ് വ്യാജഹാര ഹ
27 തതസ് തേഥാക്തം പിതരം രാേമാ വിജ്ഞായ വീര്യവാൻ
വനം തേസ്ഥ ധർമാത്മാ രാജാ സേത്യാ ഭവത്വ് ഇതി
28 തം അന്വഗച്ഛൽ ലക്ഷ്മീവാൻ ധനുഷ്മാംൽ ലക്ഷ്മണസ് തദാ
സീതാ ച ഭാര്യാ ഭ ം േത ൈവേദഹീ ജനകാത്മജാ
29 തേതാ വഗം ഗേത രാേമ രാജാ ദശരഥസ് തദാ
സമയുജ്യത േദഹസ്യ കാലപര്യായ ധർമണാ
30 രാമസ് തു ഗതം ആജ്ഞായ രാജാനം ച തഥാഗതം
ആനായ്യ ഭരതം േദവീ ൈകേകയീ വാക്യം അ വീത്
31 ഗേതാ ദശരഥഃ സ്വർഗം വനസ്ഥൗ രാമലക്ഷ്മണൗ
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ഗൃഹാണ രാജ്യം വിപുലം േക്ഷമം നിഹതകണ്ടകം
32 താം ഉവാച സ ധർമാത്മാ നൃശംസം ബത േത കൃതം
പതിം ഹിത്വാ കുലം േചദം ഉത്സാദ്യ ധനലുബ്ധയാ
33 അയേശാ പാതയിത്വാ േമ മൂർധ്നി ത്വം കുലപാംസേന
സകാമാ ഭവ േമ മാതർ ഇത്യ് ഉക്ത്വാ രുേരാദ ഹ
34 സ ചാരിത്വം വിേശാധ്യാഥ സർവ കൃതിസംനിധൗ
അന്വയാദ് ാതരം രാമം വിനിവർതന ലാലസഃ
35 കൗസല്യാം ച സുമി ാം ച ൈകേകയീം ച സുദുഃഖിതഃ
അേ സ്ഥാപ്യ യാൈനഃ സ ശ ഘ്നസഹിേതാ യയൗ
36 വസിഷ്ഠ വാമേദവാഭ്യാം വിൈ ശ് ചാൈന്യഃ സഹ ശഃ
പൗരജാനപൈദഃ സാർധം രാമാ നയനകാങ്ക്ഷയാ
37 ദദർശ ചി കൂടസ്ഥം സ രാമം സഹ ലക്ഷ്മണം
താപസാനാം അലങ്കാരം ധാരയന്തം ധനുർധരം
38 വിസർജിതഃ സ രാേമണ പിതുർ വചനകാരിണാ
നന്ദി ാേമ ഽകേരാദ് രാജ്യം പുര ത്യാസ്യ പാദുേക
39 രാമസ് തു പുനർ ആശങ്ക്യ പൗരജാനപദാഗമം

വിേവശ മഹാരണ്യം ശരഭംഗാ മം തി
40 സത്കൃത്യ ശരഭംഗം സ ദണ്ഡകാരണ്യം ആ ിതഃ
നദീം േഗാദാവരീം രമ്യാം ആ ിത്യ ന്യവസത് തദാ
41 വസതസ് തസ്യ രാമസ്യ തതഃ ശൂർപണഖാകൃതം
ഖേരണാസീൻ മഹദ് ൈവരം ജനസ്ഥാനനിവാസിനാ
42 രക്ഷാർഥം താപസാനാം ച രാഘേവാ ധർമവത്സലഃ
ചതുർദശസഹ ാണി ജഘാന ഭുവി രക്ഷസാം
43 ദൂഷണം ച ഖരം ൈചവ നിഹത്യ സുമഹാബലൗ
ചേ േക്ഷമം പുനർ ധീമാൻ ധർമാരണ്യം സരാഘവഃ
44 ഹേതഷു േതഷു രക്ഷഃ സുതതഃ ശൂർപണഖാ പുനഃ
യയൗ നികൃത്തനാസൗഷ്ഠീ ലങ്കാം ാതുർ നിേവശനം
45 തേതാ രാവണം അേഭ്യത്യ രാക്ഷസീ ദുഃഖമൂർഛിതാ
പപാത പാദേയാർ ാതുഃ സംശുഷ്ക രുധിരാനനാ
46 താം തഥാ വികൃതാം ദൃഷ്ട്വാ രാവണഃ േ ാധമൂർഛിതഃ
ഉത്പപാതാസനാത് േദ്ധാ ദൈന്തർ ദന്താൻ ഉപ ശൻ
47 സ്വാൻ അമാത്യാൻ വിസൃജ്യാഥ വിവിേക്ത താം ഉവാച സഃ
േകഹാസ്യ് ഏവം കൃതാ ഭേ മാം അചിന്ത്യാവമന്യ ച

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 23 31

48 കഃ ശൂലം തീക്ഷ്ണം ആസാദ്യ സർവഗാൈ ർ നിേഷവിേത
കഃ ശിരസ്യ് അഗ്നിം ആദായ വിശ്വസ്തഃ സ്വപേത സുഖം
49 ആശീവിഷം േഘാരതരം പാേദന ശതീഹ കഃ
സിംഹം േകസരിണം കശ് ച ദം ാസു ശ്യ തിഷ്ഠതി
50 ഇത്യ് ഏവം വതസ് തസ്യ േ ാേതാഭ്യസ് േതജേസാ ഽർചിഷഃ
നിേശ്ചരുർ ദഹ്യേതാ രാ ൗ വൃക്ഷേസ്യവ സ്വര തഃ
51 തസ്യ തത് സർവം ആചഖ്യൗ ഭഗിനീ രാമവി മം
സ്വരദൂഷണ സംയുക്തം രാക്ഷസാനാം പരാഭവം
52 സ നിശ്ചിത്യ തതഃ കൃത്യം സ്വസാരം ഉപസാന്ത്വ്യ ച
ഊർധ്വം ആച േമ രാജാ വിധായ നഗേര വിധിം
53 ികൂടം സമതി മ്യ കാലപർവതം ഏവ ച
ദദർശ മകരാവാസം ഗംഭീേരാദം മേഹാദധിം
54 തം അതീത്യാഥ േഗാകർണം അഭ്യഗച്ഛദ് ദശാനനഃ
ദയിതം സ്ഥാനം അവ്യ ം ശൂലപാേണർ മഹാത്മനഃ
55 ത ാഭ്യഗച്ഛൻ മാരീചം പൂർവാമാത്യം ദശാനനഃ
പുരാ രാമ ഭയാദ് ഏവ താപസ്യം സമുപാ ിതം
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അധ്യായം 262

1 [മാർക്]
മാരീചസ് ത്വ് അഥ സം ാേന്താ ദൃഷ്ട്വാ രാവണം ആഗതം
പൂജയാം ആസ സത്കാൈരഃ ഫലമൂലാദിഭിസ് തഥാ
2 വി ാന്തം ൈചനം ആസീനം അന്വാസീനഃ സ രാക്ഷസഃ
ഉവാച ിതം വാക്യം വാക്യേജ്ഞാ വാക്യേകാവിദം
3 ന േത തൃതിമാൻ വർണഃ കച് ചിത് േക്ഷമം പുേര തവ
കച് ചിത് കൃതയഃ സർവാ ഭജേന്ത ത്വാം യഥാ പുരാ
4 കിം ഇഹാഗമേന ചാപി കാര്യം േത രാക്ഷേസശ്വര
കൃതം ഇത്യ് ഏവ തദ് വിദ്ധി യദ്യ് അപി സ്യാത് സുദുഷ്കരം
5 ശശംസ രാവണസ് തൈസ്മ തത് സർവം രാമ േചഷ്ടിതം
മാരീചസ് ത്വ് അ വീച് ത്വാ സമാേസൈനവ രാവണം
6 അലം േത രാമം ആസാദ്യ വീര്യേജ്ഞാ ഹ്യ് അസ്മി തസ്യ ൈവ
ബാണേവഗം ഹി കസ് തസ്യ ശക്തഃ േസാഢും മഹാത്മനഃ
7 ജ്യായാം ഹി േമ േഹതുഃ സ ഏവ പുരുഷർഷഭ
വിനാശമുഖം ഏതത് േത േകനാഖ്യാതം ദുരാത്മനാ
8 തം ഉവാചാഥ സേ ാേധാ രാവണഃ പരിഭർത്സയൻ
അകുർവേതാ ഽസ്മദ് വചനം സ്യാൻ മൃത ർ അപി േത വം
9 മാരീചശ് ചിന്തയാം ആസ വിശിഷ്ടാൻ മരണം വരം
അവശ്യം മരേണ ാേപ്ത കരിഷ്യാമ്യ് അസ്യ യൻ മതം
10 തതസ് തം ത വാചാഥ മാരീേചാ രാക്ഷേസശ്വരം
കിം േത സാഹ്യം മയാ കാര്യം കരിഷ്യാമ്യ് അവേശാ ഽപി തത്
11 തം അ വീദ് ദശ ീേവാ ഗച്ഛ സീതാം േലാഭയ
രത്നശൃംേഗാ മൃേഗാ ഭൂത്വാ രത്നചി തനൂരുഹഃ
12 വം സീതാ സമാലക്ഷ്യ ത്വാം രാമം േചാദയിഷ്യതി
അപ ാേന്ത ച കാകുേത്സ്ഥ സീതാ വശ്യാ ഭവിഷ്യതി
13 താം ആദായാപേനഷ്യാമി തതഃ സ ന ഭവിഷ്യതി
ഭാര്യാ വിേയാഗാദ് ദുർബുദ്ധിർ ഏതത് സാഹ്യം കുരുഷ്വ േമ
14 ഇത്യ് ഏവം ഉേക്താ മാരീചഃ കൃേത്വാദകം അഥാത്മനഃ
രാവണം പുരേതാ യാന്തം അന്വഗച്ഛത് സുദുഃഖിതഃ
15 തതസ് തസ്യാ മം ഗത്വാ രാമസ്യാ ിഷ്ടകർമണഃ
ച തുസ് തത് തഥാ സർവം ഉഭൗ യത് പൂർവമ ിതം
16 രാവണസ് തു യതിർ ഭൂത്വാ മുണ്ഡഃ കുണ്ഡീ ിദണ്ഡധൃക്
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മൃഗശ് ച ഭൂത്വാ മാരീചസ് തം േദശം ഉപജഗ്മതുഃ
17 ദർശയാം ആസ ൈവേദഹീം മാരീേചാ മൃഗരൂപധൃക്
േചാദയാം ആസ തസ്യാർേഥ സാ രാമം വിധിേചാദിതാ
18 രാമസ് തസ്യാഃ ിയം കുർവൻ ധനുർ ആദായ സത്വരഃ
രക്ഷാർേഥ ലക്ഷ്മണം ന്യസ്യ യയൗ മൃഗലിപ്സയാ
19 സധന്വീ ബദ്ധതൂണീരഃ ഖഡ്ഗേഗാധാംഗുലി വാൻ
അന്വധാവൻ മൃഗം രാേമാ രു സ് താരാമൃഗം യഥാ
20 േസാ ഽന്തർഹിതഃ പുനസ് തസ്യ ദർശനം രാക്ഷേസാ ജൻ
ചകർഷ മഹദ് അധ്വാനം രാമസ് തം ബുബുേധ തതഃ
21 നിശാചരം വിദിത്വാ തം രാഘവഃ തിഭാനവാൻ
അേമാഘം ശരം ആദായ ജഘാന മൃഗരൂപിണം
22 സ രാമബാണാഭിഹതഃ കൃത്വാ രാമ സ്വരം തദാ
ഹാ സീേത ലക്ഷ്മേണത്യ് ഏവം ചുേ ാശാർതസ്വേരണ ഹ
23 ശു ാവ തസ്യ ൈവേദഹീ തതസ് താം കരുണാം ഗിരം
സാ ാ വദ് യതഃ ശബ്ദസ് താം ഉവാചാഥ ലക്ഷ്മണഃ
24 അലം േത ശങ്കയാ ഭീരു േകാ രാമം വിഷഹിഷ്യതി
മുഹൂർതാദ് ക്ഷ്യേസ രാമം ആഗതം തം ശുചിസ്മിേത
25 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സാ രുദതീ പര്യശങ്കത േദവരം
ഹതാ ൈവ ീസ്വഭാേവന ശുദ്ധചാരി ഭൂഷണം
26 സാ തം പരുഷം ആരബ്ധാ വ ം സാധ്വീ പതി താ
ൈനഷ കാേലാ ഭേവൻ മൂഢ യം ത്വം ാർഥയേസ ഹൃദാ
27 അപ്യ് അഹം ശ ം ആദായ ഹന്യാം ആത്മാനം ആത്മനാ
പേതയം ഗിരിശൃംഗാദ് വാ വിേശയം വാ ഹുതാശനം
28 രാമം ഭർതാരം ഉ ജ്യ ന ത്വ് അഹം ത്വാം കഥം ചന
നിഹീനം ഉപതിേഷ്ഠയം ശാർദൂലീ േ ാ കം യഥാ
29 ഏതാദൃശം വേചാ ത്വാ ലക്ഷ്മണഃ ിയ രാഘവഃ
പിധായ കർണൗ സദ്വൃത്തഃ സ്ഥിേതാ േയന രാഗവഃ
സ രാമസ്യ പദം ഗൃഹ്യ സസാര ധനുർധരഃ
30 ഏതസ്മിന്ന് അന്തേര രേക്ഷാ രാവണഃ ത്യദൃശ്യത
അഭേവ്യാ ഭവ്യരൂേപണ ഭസ്മച്ഛന്ന ഇവാനലഃ
യതി േവഷ തിച്ഛേന്നാ ജിഹീർഷുസ് താം അനിന്ദിതാം
31 സാ തം ആലക്ഷ്യ സ ാപ്തം ധർമജ്ഞാ ജനകാത്മജാ
നിമ യാം ആസ തദാ ഫലമൂലാശനാദിഭിഃ
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32 അവമന്യ സ തത് സർവം സ്വരൂപം തിപദ്യ ച
സാന്ത്വയാം ആസ ൈവേദഹീം ഇതി രാക്ഷസപുംഗവഃ
33 സീേത രാക്ഷസരാേജാ ഽഹം രാവേണാ നാമ വി തഃ
മമ ലങ്കാ പുരീ നാമ്നാ രമ്യാ പാേര മേഹാദേധഃ
34 ത ത്വം വരനാരീഷു േശാഭിഷ്യസി മയാ സഹ
ഭാര്യാ േമ ഭവ സുേ ാണി താപസം ത്യജ്യ രാഘവം
35 ഏവമാദീനി വാക്യാനി ത്വാ സീതാഥ ജാനകീ
പിധായ കർണൗ സുേ ാണീ ൈമവം ഇത്യ് അ വീദ് വചഃ
36 പേതദ് ദ്യൗഃ സനക്ഷ ാ പൃഥിവീ ശകലീഭേവത്
ൈശത്യം അഗ്നിർ ഇയാൻ നാഹം ത്യേജയം രഗുനന്ദനം
37 കഥം ഹി ഭിന്നകരടം പദ്മിനം വനേഗാചരം
ഉപസ്ഥായ മഹാനാഗം കേരണുഃ സൂകരം േശത്
38 കഥം ഹി പീത്വാ മാധ്വീകം പീത്വാ ച മധുമാധവീം
േലാഭം സൗവീരേക കുര്യാൻ നാരീ കാ ചിദ് ഇതി സ്മേര
39 ഇതി സാ തം സമാഭാഷ്യ വിേവശാ മം പുനഃ
താം അനു ത്യ സുേ ാണീം രാവണഃ ത്യേഷധയത്
40 ഭർത്സയിത്വാ തു രൂേക്ഷണ സ്വേരണ ഗതേചതനാം
മൂർധേജഷു നിജ ാഹ ഖം ഉപാച േമ തതഃ
41 താം ദദർശ തദാ ഗൃേ ാ ജടായുർ ഗിരിേഗാചരഃ
രുദതീം രാമ രാേമതി ിയമാണാം തപസ്വിനാം
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അധ്യായം 263

1 [മാർക്]
സഖാ ദശരഥസ്യാസീജ് ജടായുർ അരുണാത്മജഃ
ഗൃ രാേജാ മഹാവീര്യഃ സമ്പാതിർ യസ്യ േസാദരഃ
2 സ ദദർശ തദാ സീതാം രാവണാങ്കഗതാം ഷാം
േ ാധാദ് അഭ്യ വത് പക്ഷീ രാവണം രാക്ഷേസശ്വരം
3 അൈഥനം അ വീദ് ഗൃേ ാ മുഞ്ച മുേഞ്ചതി ൈമഥിലീം

ിയമാേണ മയി കഥം ഹരിഷ്യസി നിശാചര
ന ഹി േമ േമാക്ഷ്യേസ ജീവൻ യദി േനാ ജേസ വധൂം
4 ഉൈക്ത്വവം രാക്ഷേസ ം തം ചകർത നഖൈരർ ഭൃശം
പക്ഷതുണ്ഡ ഹാൈരശ് ച ബഹുേശാ ജർജരീകൃതഃ
ചക്ഷാര രുധിരം ഭൂരി ഗിരിഃ വൈണർ ഇവ
5 സ വധ്യമാേനാ ഗൃേ ണ രാമ ിയഹിൈതഷിണാ
ഖംഗം ആദായ ചിേച്ഛദ ഭുജൗ തസ്യ പത ിണഃ
6 നിഹത്യ ഗൃ രാജം സ ഛിന്നാ ശിഖേരാപമം
ഊർധ്വം ആച േമ സീതാം ഗൃഹീത്വാേങ്കന രാക്ഷസഃ
7 യ യ തു ൈവേദഹീ പശ്യത്യ് ആ മമണ്ഡലം
സേരാ വാ സരിതം വാപി ത മുഞ്ചതി ഭൂഷണം
8 സാ ദദർശ ഗിരി േസ്ഥ പഞ്ചവാനരപുംഗവാൻ
ത വാേസാ മഹദ് ദിവ്യം ഉത്സസർജ മനസ്വിനീ
9 തത് േതഷാം വാനേര ാണാം പപാത പവേനാ തം
മേധ്യ സുപീതം പഞ്ചാനാം വിദ ൻ േമഘാന്തേര യഥാ
10 ഏവം ഹൃതായാം ൈവേദഹ്യാം രാേമാ ഹത്വാ മഹാമൃഗം
നിവൃേത്താ ദദൃേശ ധീമാൻ ാതരം ലക്ഷ്മണം തദാ
11 കഥം ഉ ജ്യ ൈവേദഹീം വേന രാക്ഷസേസവിേത
ഇത്യ് ഏവം ാതരം ദൃഷ്ട്വാ ാേപ്താ ഽസീതി വ്യഗർഹയത്
12 മൃഗരൂപധേരണാഥ രക്ഷസാ േസാ ഽപകർഷണം

ാതുർ ആഗമനം ൈചവ ചിന്തയൻ പര്യതപ്യത
13 ഗർഹയന്ന് ഏവ രാമസ് തു ത്വരിതസ് തം സമാസദത്
അപി ജീവതി ൈവേദഹീ േനതി പശ്യാമി ലക്ഷ്മണ
14 തസ്യ തത് സർവം ആചഖ്യൗ സീതായാ ലക്ഷ്മേണാ വചഃ
യദ് ഉക്തവത്യ് അസദൃശം ൈവേദഹീ പശ്ചിമം വചഃ
15 ദഹ്യമാേനന തു ഹൃദാ രാേമാ ഽഭ്യപതദ് ആ മം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 23 36

സ ദദർശ തദാ ഗൃ ം നിഹതം പർവേതാപമം
16 രാക്ഷസം ശങ്കമാനസ് തു വികൃഷ്യ ബലവദ് ധനുഃ
അഭ്യധാവത കാകുത്സ്ഥസ് തതസ് തം സഹ ലക്ഷ്മണഃ
17 സ താവ് ഉവാച േതജസ്വീ സഹിതൗ രാമലക്ഷ്മണൗ
ഗൃ രാേജാ ഽസ്മി ഭ ം വാം സഖാ ദശരഥസ്യ ഹ
18 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ സംഗൃഹ്യ ധനുർ ഈ ശുേഭ
േകാ ഽയം പിതരം അസ്മാകം നാമ്നാേഹത്യ് ഊചതുശ് ച തൗ
19 തേതാ ദദൃശതുസ് തൗ തം ഛിന്നപൽഷ ദ്വയം തഥാ
തേയാഃ ശശംസ ഗൃ സ് തു സീതാർേഥ രാവണാദ് വധം
20 അപൃച്ഛദ് രാഘേവാ ഗൃ ം രാവണഃ കാം ദിശം ഗതഃ
തസ്യ ഗൃ ഃ ശിരഃ കൈമ്പർ ആചചേക്ഷ മമാര ച
21 ദക്ഷിണാം ഇതി കാകുേത്സ്ഥാ വിദിത്വാസ്യ തദ് ഇംഗിതം
സസ്സ്കാരം ലംഭയാം ആസ സഖായം പൂജയൻ പിതുഃ
22 തേതാ ദൃഷ്ട്വാ മപദം വ്യപവിദ്ധബൃസീ ഘടം
വിധ്വസ്തകലശം ശൂന്യം േഗാമായുബലേസവിതം
23 ദുഃഖേശാകസമാവിഷ്ടൗ ൈവേദഹീ ഹരണാർദിതൗ
ജഗ്മതുർ ദണ്ഡകാരണ്യം ദക്ഷിേണന പരന്തപൗ
24 വേന മഹതി തസ്മിംസ് തു രാമഃ സൗമി ിണാ സഹ
ദദർശ മൃഗയൂഥാനി വമാണാനി സർവശഃ
ശബ്ദം ച േഘാരം സത്ത്വാനാം ദാവാേഗ്നർ ഇവ വർധതഃ
25 അപേശ്യതാം മുഹൂർതാച് ച കബന്ധം േഘാരദർശനം
േമഘപർവത സങ്കാശം ശാല ന്ധം മഹാഭുജം
ഉേരാഗതവിശാലാക്ഷം മേഹാദരമഹാമുഖം
26 യദൃച്ഛയാഥ തദ് രേക്ഷാ കേര ജ ാഹ ലക്ഷ്മണം
വിഷാദം അഗമത് സേദ്യാ സൗമി ിർ അഥ ഭാരത
27 സ രാമം അഭിസേ ക്ഷ്യ കൃഷ്യേത േയന ത ഖം
വിഷണ്ണശ് ചാ വീദ് രാമം പശ്യാവസ്ഥാം ഇമാം മമ
28 ഹരണം ൈചവ ൈവേദഹ്യാ മമ ചായം ഉപ വഃ
രാജ്യ ംശശ് ച ഭവതസ് താതസ്യ മരണം തഥാ
29 നാഹം ത്വാം സഹ ൈവേദഹ്യാ സേമതം േകാസലാ ഗതം

ക്ഷ്യാമി പൃഥിവീ രാേജ്യ പിതൃൈപതാമേഹ സ്ഥിതം
30 ക്ഷ്യന്ത്യ് ആര്യസ്യ ധന്യാ േയ കുശ ലാജ ശമീ ലൈവഃ
അഭിഷിക്തസ്യ വദനം േസാമം സാ ലവം യഥാ
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31 ഏവം ബഹുവിധം ധീമാൻ വിലലാപ സ ലക്ഷ്മണഃ
തം ഉവാചാഥ കാകുത്സ്ഥഃ സം േമഷ്വ് അപ്യ് അസം മഃ
32 മാ വിഷാദനരവ്യാ ൈനഷ കശ് ചിൻ മയി സ്ഥിേത
ഛിന്ധ്യ് അസ്യ ദക്ഷിണം ബാഹും ഛിന്നഃ സേവ്യാ മയാ ഭുജഃ
33 ഇത്യ് ഏവം വദതാ തസ്യ ഭുേജാ രാേമണ പാതിതഃ
ഖംേഗന ഭൃശതീേക്ഷ്ണന നികൃത്തസ് തിലകാണ്ഡവത്
34 തേതാ ഽസ്യ ദക്ഷിണം ബാഹും ഖംേഗനാജഘ്നിവാൻ ബലീ
സൗമി ിർ അപി സേ ക്ഷ്യ ാതരം രാഘവം സ്ഥിതം
35 പുനർ അഭ്യാഹനത് പാർേശ്വ തദ് രേക്ഷാ ലക്ഷ്മേണാ ഭൃശം
ഗതാസുർ അപതദ് ഭൂമൗ കബന്ധഃ സുമഹാംസ് തതഃ
36 തസ്യ േദഹാദ് വിനിഃസൃത്യ പുരുേഷാ ദിവ്യദർശനഃ
ദദൃേശ ദിവം ആസ്ഥായ ദിവി സൂര്യ ഇവ ജ്വലൻ
37 പ ച്ഛ രാമസ് തം വാഗ്മീ കസ് ത്വം ഹി പൃച്ഛതഃ
കാമയാ കിം ഇദം ചി ം ആശ്ചര്യം തിഭാതി േമ
38 തസ്യാചചേക്ഷ ഗന്ധർേവാ വിശ്വാവസുർ അഹം നൃപ

ാേപ്താ ഹ്മാനുശാേപന േയാനിം രാക്ഷസേസവിതാം
39 രാവേണന ഹൃതാ സീതാ രാജ്ഞാ ലങ്കാനിവാസിനാ
സു ീവം അഭിഗച്ഛസ്വ സ േത സാഹ്യം കരിഷ്യതി
40 ഏഷാ പമ്പാ ശിവജലാ ഹംസകാരണ്ഡ വായുതാ
ഋശ്യമൂകസ്യ ൈശലസ്യ സംനികർേഷ തടാകിനീ
41 സംവസത്യ് അ സു ീവശ് ചതുർഭിഃ സചിൈവഃ സഹ

ാതാ വാനരരാജസ്യ വാലിേനാ േമഹ മാലിനഃ
42 ഏതാവച് ഛക്യം അസ്മാഭിർ വ ം ഷ്ടാസി ജാനകീം

വം വാനരരാജസ്യ വിദിേതാ രാവണാലയഃ
43 ഇത്യ് ഉക്ത്വാന്തർഹിേതാ ദിവ്യഃ പുരുഷഃ സ മഹാ ഭഃ
വിസ്മയം ജഗ്മതുശ് േചാഭൗ തൗ വീരൗ രാമലക്ഷ്മണൗ
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അധ്യായം 264

1 [മാർക്]
തേതാ ഽവിദൂേര നലിനീം ഭൂതകമേലാത്പലാം
സീതാഹരണദുഃഖാർതഃ പമ്പാം രാമഃ സമാസദത്
2 മാരുേതന സുശീേതന സുേഖനാമൃത ഗന്ധിനാ
േസവ്യമാേനാ വേന തസ്മിഞ് ജഗാമ മനസാ ിയാം
3 വിലലാപ സ രാേജ സ് ത കാന്താം അനുസ്മരൻ
കാമബാണാഭിസന്തപ്തഃ സൗമി ിസ് തം അഥാ വീത്
4 ന ത്വാം ഏവംവിേധാ ഭാവഃ സ് ം അർഹതി മാനദ
ആത്മവന്തം ഇവ വ്യാധിഃ പുരുഷം വൃദ്ധശീലിനം
5 വൃത്തിർ ഉപലബ്ധാ േത ൈവേദഹ്യാ രാവണസ്യ ച
താം ത്വം പുരുഷകാേരണ ബുദ്ധ്യാ ൈചേവാപപാദയ
6 അഭിഗച്ഛാവ സു ീവം ൈശലസ്ഥം ഹരിപുംഗവം
മയി ശിേഷ്യ ച ഭൃേത്യ ച സഹാേയ ച സമാശ്വസ
7 ഏവം ബഹുവിൈധർ വാൈക്യർ ലക്ഷ്മേണന സരാഘവഃ
ഉക്തഃ കൃതിം ആേപേദ കാേര്യ ചാനന്തേരാ ഽഭവത്
8 നിേഷവ്യ വാരി പമ്പായാസ് തർപയിത്വാ പിതൄൻ അപി

തസ്ഥതുർ ഉഭൗ വീരൗ ാതരൗ രാമലക്ഷ്മണൗ
9 താവ് ഋശ്യമൂകം അേഭ്യത്യ ബഹുമൂലഫലം ഗിരിം
ഗിര്യേ വാനരാൻ പഞ്ച വീരൗ ദദൃശതുസ് തദാ
10 സു ീവഃ േ ഷയാം ആസ സചിവം വാനരം തേയാഃ
ബുദ്ധിമന്തം ഹനൂമന്തം ഹിമവന്തം ഇവ സ്ഥിതം
11 േതന സംഭാഷ്യ പൂർവം തൗ സു ീവം അഭിജഗ്മതുഃ
സഖ്യം വാനരരാേജന ചേ രാമസ് തേതാ നൃപ
12 തദ് വാേസാ ദർശയാം ആസുർ തസ്യ കാേര്യ നിേവദിേത
വാനരാണാം തു യത് സീതാ ിയമാണാഭ്യവാസൃജത്
13 തത് ത്യയകരം ലബ്ധ്വാ സു ീവം വഗാധിപം
പൃഥിവ്യാം വാനൈരശ്വേര്യ സ്വയം രാേമാ ഽഭ്യേഷചയത്
14 തിജേജ്ഞ ച കാകുത്സ്ഥഃ സമേര വാലിേനാ വധം
സു ീവശ് ചാപി ൈവേദഹ്യാഃ പുനർ ആനയനം നൃപ
15 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സമയം കൃത്വാ വിശ്വാസ്യ ച പര രം
അേഭ്യത്യ സർേവ കിഷ്കിന്ധാം ത ർ യുദ്ധാഭികാങ്ക്ഷിണഃ
16 സു ീവഃ ാപ്യ കിഷ്കിന്ധാം നനാദൗഘനിഭസ്വനഃ
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നാസ്യ തൻ മമൃേഷ ബാലീ തം താരാ ത്യേഷധയത്
17 യഥാ നദതി സു ീേവാ ബലവാൻ ഏഷ വാനരഃ
മേന്യ ചാ യവാൻ ാേപ്താ ന ത്വം നിർഗ ം അർഹസി
18 േഹമമാലീ തേതാ വാലീ താരാം താരാധിപാനനാം
േ ാവാച വചനം വാഗ്മീ താം വാനരപതിഃ പതിഃ
19 സർവഭൂതരുതജ്ഞാ ത്വം പശ്യ ബുദ്ധ്യാ സമന്വിതാ
േകനാപാ യവാൻ ാേപ്താ മൈമഷ ാതൃഗന്ധികഃ
20 ചിന്തയിത്വാ മുഹൂർതം തു താരാ താരാധിപ ഭാ
പതിം ഇത്യ് അ വീത് ാജ്ഞാ ശൃണു സർവം കപീശ്വര
21 ഹൃതദാേരാ മഹാസേത്ത്വാ രാേമാ ദശരഥാത്മജഃ
തുല്യാരി മി താം ാപ്തഃ സു ീേവണ ധനുർധരഃ
22 ാതാ ചാസ്യ മഹാബാഹുഃ സൗമി ിർ അപരാജിതഃ
ലക്ഷ്മേണാ നാമ േമധാവീ സ്ഥിതഃ കാര്യാർഥസിദ്ധേയ
23 ൈമന്ദശ് ച ദ്വിവിദശ് ൈചവ ഹനൂമാംശ് ചാനിലാത്മജഃ
ജാംബവാൻ ഋക്ഷരാജശ് ച സു ീവസചിവാഃ സ്ഥിതാഃ
24 സർവ ഏേത മഹാത്മാേനാ ബുദ്ധിമേന്താ മഹാബലാഃ
അലം തവ വിനാശായ രാമ വീര്യവ്യപാ യാത്
25 തസ്യാസ് തദ് ആക്ഷിപ്യ വേചാ ഹിതം ഉക്തം കപീഷ്വരഃ
പര്യശങ്കത താം ഈർഷുഃ സു ീവ ഗതമാനസാം
26 താരാം പരുഷം ഉക്ത്വാ സ നിർജഗാമ ഗുഹാ മുഖാത്
സ്ഥിതം മാല്യവേതാ ഽഭ്യാേശ സു ീവം േസാ ഽഭ്യഭാഷത
27 അസകൃത് ത്വം മയാ മൂഢ നിർജിേതാ ജീവിത ിയഃ
മുേക്താ ജ്ഞാതിർ ഇതി ജ്ഞാത്വാ കാ ത്വരാ മരേണ പുനഃ
28 ഇത്യ് ഉക്തഃ ാഹ സു ീേവാ ാതരം േഹതുമദ് വചഃ

ാപ്തകാലം അമി േഘ്നാ രാമം സംേബാധയന്ന് ഇവ
29 ഹൃതദാരസ്യ േമ രാജൻ ഹൃതരാജ്യസ്യ ച ത്വയാ
കിം നു ജീവിതസാമർഥ്യം ഇതി വിദ്ധി സമാഗതം
30 ഏവം ഉക്ത്വാ ബഹുവിധം തതസ് തൗ സംനിേപതതുഃ
സമേര വാലിസു ീവൗ ശാലതാലശിലായുധൗ
31 ഉഭൗ ജഘ്നതുർ അേന്യാന്യം ഉഭൗ ഭൂമൗ നിേപതതുഃ
ഉഭൗ വവൽഗതുശ് ചി ം മുഷ്ടിഭിശ് ച നിജഘ്നതുഃ
32 ഉഭൗ രുധിരസംസിക്തൗ നഖദന്ത പരിക്ഷതൗ
ശുശുഭാേത തദാ വീരൗ പിശ്പിതാവ് ഇവ കിംശുകൗ
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33 ന വിേശഷസ് തേയാർ യുേദ്ധ തദാ കശ് ചന ദൃശ്യേത
സു ീവസ്യ തദാ മാലാം ഹനൂമാൻ കണ്ഠ ആസജത്
34 സ മാലയാ തദാ വീരഃ ശുശുേഭ കണ്ഠസക്തയാ

ീമാൻ ഇവ മഹാൈശേലാ മലേയാ േമഘമാലയാ
35 കൃതചിഹ്നം തു സു ീവം രാേമാ ദൃഷ്ട്വാ മഹാധനുഃ
വിചകർഷ ധനുഃേ ഷ്ഠം വാലിം ഉദ്ദിശ്യ ലക്ഷ്യവത്
36 വിസ്ഫാരസ് തസ്യ ധനുേഷാ യ േസ്യവ തദാ ബഭൗ
വിത ാസ തദാ വാലീ ശേരണാഭിഹേതാ ഹൃദി
37 സ ഭിന്നമർമാഭിഹേതാ വ ാച് േഛാണിതം ഉദ്വമൻ
ദദർശാവസ്ഥിതം രാമം ആരാത് സൗമി ിണാ സഹ
38 ഗർഹയിത്വാ സ കാകുത്സ്ഥം പപാത ഭുവി മൂർഛിതഃ
താരാ ദദർശ തം ഭൂമൗ താരാപതിം ഇവ ച തം
39 ഹേത വാലിനി സു ീവഃ കിഷ്കിന്ധാം ത്യപദ്യത
താം ച താരാപതിമുഖീം താരാം നിപതിേതശ്വരാം
40 രാമസ് തു ചതുേരാ മാസാൻ പൃേഷ്ഠ മാല്യവതഃ ശുേഭ
നിവാസം അകേരാദ് ധീമാൻ സു ീേവണാഭ പസ്ഥിതഃ
41 രാവേണാ ഽപി പുരീം ഗത്വാ ലങ്കാം കാമബലാത് കൃതഃ
സീതാം നിേവശയാം ആസ ഭവേന നന്ദേനാപേമ
അേശാകവനികാഭ്യാേശ താപസാ മസംനിേഭ
42 ഭർതൃസ്മരണ തന്വ് അംഗീ താപസീ േവഷധാരിണീ
ഉപവാസതപഃ ശീലാ ത സാ പൃഥുേലക്ഷണാ
ഉവാസ ദുഃഖവസതീഃ ഫലമൂലകൃതാശനാ
43 ദിേദശ രാക്ഷസീസ് ത രക്ഷേണ രാക്ഷസാധിപഃ

ാസാസിശൂലപരശു മുദ്ഗരാലാത ധാരിണീഃ
44 ദ്വ്യക്ഷീം ്യക്ഷീം ലലാടാക്ഷീം ദീർഘജിഹ്വാം അജിഹ്വികാം

ിസ്തനീം ഏകപാദാം ച ിജടാം ഏകേലാചനാം
45 ഏതാശ് ചാന്യാശ് ച ദീപ്താക്ഷ്യഃ കരേഭാത്കട മൂർധജാഃ
പരിവാര്യാസേത സീതാം ദിവാരാ ം അത ിതാഃ
46 താസ് തു താം ആയതാപാംഗീം പിശാേച്യാ ദാരുണസ്വനാഃ
തർജയന്തി സദാ രൗ ാഃ പരുഷവ്യഞ്ജനാക്ഷരാഃ
47 ഖാദാമ പാടയാൈമനാം തിലശഃ വിഭജ്യ താം
േയയം ഭർതാരം അസ്മാകം അവമേന്യഹ ജീവതി
48 ഇത്യ് ഏവം പരിഭർത്സന്തീസ് ാസ്യമാനാ പുനഃ പുനഃ
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ഭർതൃേശാകസമാവിഷ്ടാ നിഃശ്വേസ്യദം ഉവാച താഃ
49 ആര്യാഃ ഖാദത മാം ശീ ം ന േമ േലാേഭാ ഽസ്തി ജീവിേത
വിനാ തം പുന്ദരീകാക്ഷം നീലകുഞ്ചിത മൂർധജം
50 അപ്യ് ഏവാഹം നിരാഹാരാ ജീവിത ിയവർജിതാ
േശാഷയിഷ്യാമി ഗാ ാണി വ്യാലീ താലഗതാ യഥാ
51 ന ത്വ് അന്യം അഭിഗേച്ഛയം പുമാംസം രാഘവാദ് ഋേത
ഇതി ജാനീത സത്യം േമ ിയതാം യദ് അനന്തരം
52 തസ്യാസ് തദ് വചനം ത്വാ രാക്ഷസ്യസ് താഃ ഖരസ്വനാഃ
ആഖ്യാതും രാക്ഷേസ ായ ജ സ് തത് സർവം ആദിതഃ
53 ഗതാസുതാസു സർവാസു ിജടാ നാമ രാക്ഷസീ
സാന്ത്വയാം ആസ ൈവേദഹീം ധർമജ്ഞാ ിയവാദിനീ
54 സീേത വക്ഷ്യാമി േത കിം ചിദ് വിശ്വാസം കുരു േമ സഖി
ഭയം േത േവ്യതു വാേമാരു ശൃണു േചദം വേചാ മമ
55 അവിേന്ധ്യാ നാമ േമധാവീ വൃേദ്ധാ രാക്ഷസപുംഗവഃ
സ രാമസ്യ ഹിതാേന്വഷീ ത്വദർേഥ ഹി സ മാവദത്
56 സീതാ മദ്വചനാദ് വാച്യാ സമാശ്വാസ്യ സാദ്യ ച
ഭർതാ േത കുശലീ രാേമാ ലക്ഷ്മണാനുഗേതാ ബലീ
57 സഖ്യം വാനരരാേജന ശ തിമേതജസാ
കൃതവാൻ രാഘവഃ ീമാംസ് ത്വദർേഥ ച സമുദ്യതഃ
58 മാ ച േത ഽ ഭയം ഭീരു രാവണാൽ േലാകഗർഹിതാത്
നലകൂബര ശാേപന രക്ഷിതാ ഹ്യ് അസ്യ് അനിന്ദിേത
59 ശേപ്താ ഹ്യ് ഏഷ പുരാ പാേപാ വധൂം രംഭാം പരാമൃശൻ
ന ശേക്താ വിവശാം നാരീം ഉൈപതും അജിേത ിയഃ
60 ക്ഷി ം ഏഷ്യതി േത ഭർതാ സു ീേവണാഭിരക്ഷിതഃ
സൗമി ിസഹിേതാ ധീമാംസ് ത്വാം േചേതാ േമാക്ഷയിഷ്യതി
61 സ്വപ്നാ ഹി സുമഹാേഘാരാ ദൃഷ്ടാ േമ ഽനിഷ്ട ദർശനാഃ
വിനാശായാസ്യ ദുർബുേദ്ധഃ പൗലസ്ത്യ കുലഘാതിനഃ
62 ദാരുേണാ ഹ്യ് ഏഷ ദുഷ്ടാത്മാ കർമാ നിശാചരഃ
സ്വഭാവാച് ഛീല േദാേഷണ സർേവഷാം ഭയവർധനഃ
63 ർധേത സർവേദൈവർ യഃ കാേലാപഹതേചതനഃ
മയാ വിനാശലിംഗാനി സ്വേപ്ന ദൃഷ്ടാനി തസ്യ ൈവ
64 ൈതലാഭിഷിേക്താ വികേചാ മജ്ജൻ പേങ്ക ദശാനനഃ
അസകൃത് ഖരയുേക്ത തു രേഥ നൃത്യന്ന് ഇവ സ്ഥിതഃ
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65 കുംഭകർണാദയശ് േചേമ നഗ്നാഃ പതിതമൂർധജാഃ
കൃഷ്യേന്ത ദക്ഷിണാം ആശാം രക്തമാല്യാനുേലപനാഃ
66 േശ്വതാതപ ഃ േസാഷ്ണീഷഃ ശു മാല്യവിഭൂഷണഃ
േശ്വതപർവതം ആരൂഢ ഏക ഏവ വിഭീഷണഃ
67 സചിവാശ് ചാസ്യ ചത്വാരഃ ശു മാല്യാനുേലപനാഃ
േശ്വതപർവതം ആരൂഢാ േമാക്ഷ്യേന്ത ഽസ്മാൻ മഹാഭയാത്
68 രാമസ്യാേ ണ പൃഥിവീ പരിക്ഷിപ്താ സസാഗരാ
യശസാ പൃഥിവീം കൃത്സ്നാം പൂരയിഷ്യതി േത പതിഃ
69 അസ്ഥി സഞ്ചയം ആരൂേഢാ ഭുഞ്ജാേനാ മധു പായസം
ലക്ഷ്മണശ് ച മയാ ദൃേഷ്ടാ നിരീക്ഷൻ സർവേതാദിശഃ
70 രുദതീ രുധിരാർ ാംഗീ വ്യാേ ണ പരിരക്ഷിതാ
അസകൃത് ത്വം മയാ ദൃഷ്ടാ ഗച്ഛന്തീ ദുശം ഉത്തരാം
71 ഹർഷം ഏഷ്യസി ൈവേദഹി ക്ഷി ം ഭർതൃസമന്വിതാ
രാഘേവണ സഹ ാ ാ സീേത ത്വം അചിരാദ് ഇവ
72 ഇതി സാ മൃഗശാവാക്ഷീ തച് ത്വാ ിജടാ വചഃ
ബഭൂവാശാവതീ ബാലാ പുനർ ഭർതൃസമാഗേമ
73 യാവദ് അഭ്യാഗതാ രൗ ാഃ പിശാച്യസ് താഃ സുദാരുണാഃ
ദദൃശുസ് താം ിജടയാ സഹാസീനാം യഥാ പുരാ
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അധ്യായം 265

1 [മാർക്]
തതസ് താം ഭർതൃേശാകാർതാം ദീനാം മലിനവാസസം
മണിേശഷാഭ്യലങ്കാരാം രുദതീം ച പതി താം
2 രാക്ഷസീഭിർ ഉപാസ്യന്തീം സമാസീനാം ശിലാതേല
രാവണഃ കാമബാണാർേതാ ദദർേശാപസസർപ ച
3 േദവദാനവഗന്ധർവയക്ഷകി രുൈഷർ യുധി
അജിേതാ േശാകവനികാം യയൗ കന്ദർപ േമാഹിതഃ
4 ദിവ്യാംബര ധരഃ ീമാൻ സുമൃഷ്ടമണികുണ്ഡലഃ
വിചി മാല്യമുകുേടാ വസന്ത ഇവ മൂർതിമാൻ
5 സ കൽപവൃക്ഷസദൃേശാ യത്നാദ് അപി വിഭൂഷിതഃ
ശ്മശാനൈചത്യ മവദ് ഭൂഷിേതാ ഽപി ഭയങ്കരഃ
6 സ തസ്യാസ് തനുമധ്യായാഃ സമീേപ രജനീചരഃ
ദദൃേശ േരാഹിണീം ഏത്യ ശൈനശ്ചര ഇവ ഹഃ
7 സ താം ആമ ്യ സുേ ാണീം പുഷ്പേഹതു ശരാഹതഃ
ഇദം ഇത്യ് അ വീദ് ബാലാം സ്താം രൗഹീം ഇവാബലാം
8 സീേത പര്യാപ്തം ഏതാവത് കൃേതാ ഭർതുർ അനു ഹഃ

സാദം കുരു തന്വ് അംഗി ിയതാം പരികർമ േത
9 ഭജസ്വ മാം വരാേരാേഹ മഹാർഹാഭരണാംബരാ
ഭവ േമ സർവനാരീണാം ഉത്തമാ വരവർണിനി
10 സന്തി േമ േദവകന്യാശ് ച രാജർഷീണാം തഥാംഗനാഃ
സന്തി ദാനവ കന്യാശ് ച ൈദത്യാനാം ചാപി േയാഷിതഃ
11 ചതുർദശ പിശാചാനാം േകാേട്യാ േമ വചേന സ്ഥിതാഃ
ദ്വിസ് താവത് പുരുഷാദാനാം രക്ഷസാം ഭീമകർമണാം
12 തേതാ േമ ിഗുണാ യക്ഷാ േയ മദ്വചന കാരിണഃ
േക ചിദ് ഏവ ധനാധ്യക്ഷം ാതരം േമ സമാ ിതാഃ
13 ഗന്ധർവാപ്സരേസാ ഭേ മാം ആപാനഗതം സദാ
ഉപതിഷ്ഠന്തി വാേമാരു യൈഥവ ാതരം മമ
14 പുേ ാ ഽഹം അപി വി ർേഷഃ സാക്ഷാദ് വി വേസാ മുേനഃ
പഞ്ചേമാ േലാകപാലാനാം ഇതി േമ ഥിതം യശഃ
15 ദിവ്യാനി ഭക്ഷ്യേഭാജ്യാനി പാനാനി വിവിധാനി ച
യൈഥവ ിദേശശസ്യ തൈഥവ മമ ഭാമിനി
16 ക്ഷീയതാം ദു തം കർമ വനവാസ കൃതം തവ
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ഭാര്യാ േമ ഭവ സുേ ാണി യഥാ മേന്ദാദരീ തഥാ
17 ഇത്യ് ഉക്താ േതന ൈവേദഹീ പരിവൃത്യ ശുഭാനനാ
തൃണം അന്തരതഃ കൃത്വാ തം ഉവാച നിശാചരം
18 അശിേവനാതിവാേമാരുർ അജ ം േന വാരിണാ
സ്തനാവ് അപതിതൗ ബാലാ സഹിതാവ് അഭിവർഷതീ
ഉവാച വാക്യം തം ം ൈവേദഹീ പതിേദവതാ
19 അസകൃദ് വദേതാ വാക്യം ഈദൃശം രാക്ഷേസശ്വര
വിഷാദയുക്തം ഏതത് േത മയാ തം അഭാഗ്യയാ
20 തദ് ഭ സുഖഭ ം േത മാനസം വിനിവർത്യതാം
പരദാരാസ്മ്യ് അലഭ്യാ ച സതതം ച പതി താ
21 ന ൈചവൗപയികീ ഭാര്യാ മാനുഷീ കൃപണാ തവ
വിവശാം ധർഷയിത്വാ ച കാം ത്വം ീതിം അവാപ്സ്യസി
22 ജാപതിസേമാ വിേ ാ ഹ്മേയാനിഃ പിതാ തവ
ന ച പാലയേസ ധർമം േലാകപാലസമഃ കഥം
23 ാതരം രാജരാജാനം മേഹശ്വര സഖം ഭും
ധേനശ്വരം വ്യപദിശൻ കഥം ത്വ് ഇഹ ന ലജ്ജേസ
24 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ാരുദത് സീതാ കമ്പയന്തീ പേയാധരൗ
ശിേരാധരാം ച തന്വ് അംഗീ മുഖം ച്ഛാദ്യ വാസസാ
25 തസ്യാ രുദത്യാ ഭാമിന്യാ ദീർഘാ േവണീ സുസംയതാ
ദദൃേശ സ്വസിതാ സ്നിഗ്ധാ ലാകീ വ്യാലീവ മൂർധനി
26 തച് ത്വാ രാവേണാ വാക്യം സീതേയാക്തം സുനി രം

ത്യാഖ്യാേതാ ഽപി ദുർേമധാഃ പുനർ ഏവാ വീദ് വചഃ
27 കാമം അംഗാനി േമ സീേത ദുേനാതു മകരധ്വജഃ
ന ത്വാം അകാമാം സുേ ാണീം സേമേഷ്യ ചാരുഹാസിനീം
28 കിം നു ശക്യം മയാ കർതും യത് ത്വം അദ്യാപി മാനുഷം
ആഹാരഭൂതം അസ്മാകം രാമം ഏവാനുരുധ്യേസ
29 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ താം അനിന്ദ്യാംഗീം സ രാക്ഷസഗേണശ്വരഃ
തൈ വാന്തർഹിേതാ ഭൂത്വാ ജഗാമാഭിമതാം ദിശം
30 രാക്ഷസീഭിഃ പരിവൃതാ ൈവേദഹീ േശാകകർശിതാ
േസവ്യമാനാ ിജടയാ തൈ വ ന്യവസത് തദാ
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അധ്യായം 266

1 [മാർക്]
രാഘവസ് തു സസൗമി ിഃ സു ീേവണാഭിപാലിതഃ
വസൻ മാല്യവതഃ പൃേഷ്ഠ ദദർശ വിമലം നഭഃ
2 സ ദൃഷ്ട്വാ വിമേല േവ്യാമ്നി നിർമലം ശശലക്ഷണം

ഹനക്ഷ താരാഭിർ അനുയാതം അമി ഹാ
3 കുമുേദാത്പല പദ്മാനാം ഗന്ധം ആദായ വായുനാ
മഹീധരസ്ഥഃ ശീേതന സഹസാ തിേബാധിഥ
4 ഭാേത ലക്ഷ്മണം വീരം അഭ്യഭാഷത ദുർമനാഃ
സീതാം സം ത്യ ധർമാത്മാ രുദ്ധാം രാക്ഷസ േവശ്മനി
5 ഗച്ഛ ലക്ഷ്മണ ജാനീഹി കിഷ്കിന്ധായാം കപീശ്വരം

മത്തം ാമ്യധർേമഷു േകതഘ്നം സ്വാർഥപണ്ഡിതം
6 േയാ ഽസൗ കുലാധേമാ മൂേഢാ മയാ രാേജ്യ ഽഭിേഷചിതഃ
സർവവാനരേഗാപുച്ഛാ യം ഋക്ഷാശ് ച ഭജന്തി ൈവ
7 യദർഥം നിഹേതാ വാലീ മയാ രഘുകുേലാദ്വഹ
ത്വയാ സഹ മഹാബാേഹാ കിഷ്കിേന്ധാപവേന തദാ
8 കൃതഘ്നം തം അഹം മേന്യ വാനരാപസദം ഭുവി
േയാ മാം ഏവംഗേതാ മൂേഢാ ന ജാനീേത ഽദ്യ ലക്ഷ്മണ
9 അസൗ മേന്യ ന ജാനീേത സമയ തിപാദനം
കൃേതാപകാരം മാം നൂനം അവമന്യാൽപയാ ധിയാ
10 യദി താവദ് അനുദ ക്തഃ േശേത കാമസുഖാത്മകഃ
േനതേവ്യാ വാലിമാർേഗണ സർവഭൂതഗതിം ത്വയാ
11 അഥാപി ഘടേത ഽസ്മാകം അർേഥ വാനരപുംഗവഃ
തം ആദാൈയഹി കാകുത്സ്ഥ ത്വരാവാൻ ഭവ മാചിരം
12 ഇത്യ് ഉേക്താ ലക്ഷ്മേണാ ാ ാ ഗുരുവാക്യഹിേത രതഃ

തേസ്ഥ രുചിരം ഗൃഹ്യ സമാർഗണ ഗുണം ധനുഃ
കിഷ്കിന്ധാ ദ്വാരം ആസാദ്യ വിേവശാനിവാരിതഃ
13 സേ ാധ ഇതി തം മത്വാ രാജാ ത ദ്യയൗ ഹരിഃ
തം സദാേരാ വിനീതാത്മാ സു ീവഃ വഗാധിപഃ
പൂജയാ തിജ ാഹ ീയമാണസ് തദ് അർഹയാ
14 തം അ വീദ് രാമവേചാ സൗമി ിർ അകുേതാഭയഃ
സ തത് സർവം അേശേഷണ ത്വാ ഹ്വഃ കൃതാഞ്ജലിഃ
15 സഭൃത്യദാേരാ രാേജ സു ീേവാ വാനരാധിപഃ
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ഇദം ആഹ വേചാ ീേതാ ലക്ഷ്മണം നരകുഞ്ജരം
16 നാസ്മി ലക്ഷ്മണ ദുർേമധാ ന കൃതേഘ്നാ ന നിർഘൃണഃ

യതാം യഃ യേത്നാ േമ സീതാ പേര്യഷേണ കൃതഃ
17 ദിശഃ സ്ഥാപിതാഃ സർേവ വിനീതാ ഹരേയാ മയാ
സർേവഷാം ച കൃതഃ കാേലാ മാേസനാഗമനം പുനഃ
18 ൈയർ ഇയം സവനാ സാ ിഃ സപുരാ സാഗരാംബരാ
വിേചതവ്യാ മഹീ വീര സ ാമ നഗരാകരാ
19 സ മാസഃ പഞ്ചരാേ ണ പൂർേണാ ഭവിതും അർഹതി
തതഃ േ ാഷ്യസി രാേമണ സഹിതഃ സുമഹത് ിയം
20 ഇത്യ് ഉേക്താ ലക്ഷ്മണസ് േതന വാനേരേ ണ ധീമതാ
ത്യക്ത്വാ േരാഷം അദീനാത്മാ സു ീവം ത്യപൂജയത്
21 സ രാമം സഹ സു ീേവാ മാല്യവത് പൃഷ്ഠം ആസ്ഥിതം
അഭിഗേമ്യാദയം തസ്യ കാര്യസ്യ ത്യേവദയത്
22 ഇത്യ് ഏവം വാനേര ാസ് േത സമാജ ഃ സഹ ശഃ
ദിശസ് തിേ ാ വിചിത്യാഥ ന തു േയ ദക്ഷിണാം ഗതാഃ
23 ആചഖ സ് േത തു രാമായ മഹീം സാഗരേമഖലാം
വിചിതാം ന തു ൈവേദഹ്യാ ദർശനം രാവണസ്യ വാ
24 ഗതാസ് തു ദക്ഷിണാം ആശാം േയ ൈവ വാനരപുംഗവാഃ
ആശാവാംസ് േതഷു കാകുത്സ്ഥഃ ാനാൻ ആർേതാ ഽപ്യ് അധാരയത്
25 ദ്വിമാേസാപരേമ കാേല വ്യതീേത വഗാസ് തതഃ
സു ീവം അഭിഗേമ്യദം ത്വരിതാ വാക്യം അ വൻ
26 രക്ഷിതം വാലിനാ യത് തത് സ്ഫീതം മധുവനം മഹത്
ത്വയാ ച വഗേ ഷ്ഠ തദ് ഭുങ്ക്േത പവനാത്മജഃ
27 വാലിപുേ ാ ഽംഗദശ് ൈചവ േയ ചാേന്യ വഗർഷഭാഃ
വിേചതും ദക്ഷിണാം ആശാം രാജൻ സ്ഥാപിതാസ് ത്വയാ
28 േതഷാം തം ണയം ത്വാ േമേന സ കൃതകൃത്യതാം
കൃതാർഥാനാം ഹി ഭൃത്യാനാം ഏതദ് ഭവതി േചഷ്ടിതം
29 സ തദ് രാമായ േമധാവീ ശശംസ വഗർഷഭഃ
രാമശ് ചാപ്യ് അനുമാേനന േമേന ദൃഷ്ടാം തു ൈമഥിലീം
30 ഹനൂമത് മുഖാശ് ചാപി വി ാന്താസ് േത വംഗമാഃ
അഭിജ ർ ഹരീ ം തം രാമലക്ഷ്മണസംനിധൗ
31 ഗതിം ച മുഖവർണം ച ദൃഷ്ട്വാ രാേമാ ഹനൂമതഃ
അഗമത് ത്യയം ഭൂേയാ ദൃഷ്ടാ സീേതതി ഭാരത
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32 ഹനൂമത് മുഖാസ് േത തു വാനരാഃ പൂർണമാനസാഃ
േണമുർ വിധിവദ് രാമം സു ീവം ലക്ഷ്മണം തഥാ

33 താൻ ഉവാചാഗതാൻ രാമഃ ഗൃഹ്യ സശരം ധനുഃ
അപി മാം ജീവയിഷ്യധ്വം അപി വഃ കൃതകൃത്യതാ
34 അപി രാജ്യം അേയാധ്യായാം കാരയിഷ്യാമ്യ് അഹം പുനഃ
നിഹത്യ സമേര ശ ൻ ആഹൃത്യ ജനകാത്മജാം
35 അേമാക്ഷയിത്വാ ൈവേദഹീം അഹത്വാ ച രിപൂൻ രേണ
ഹൃതദാേരാ ഽവധൂതശ് ച നാഹം ജീവിതും ഉത്സേഹ
36 ഇത്യ് ഉക്തവചനം രാമം ത വാചാനിലാത്മജഃ

ിയം ആഖ്യാമി േത രാമ ദൃഷ്ടാ സാ ജാനകീ മയാ
37 വിചിത്യ ദക്ഷിണാം ആശാം സപർവതവനാകരാം

ാന്താഃ കാേല വ്യതീേത സ്മ ദൃഷ്ടവേന്താ മഹാഗുഹാം
38 വിശാേമാ വയം താം തു ബഹുേയാജനം ആയതാം
അന്ധകാരാം സുവിപിനാം ഗഹനാം കീട േസവിതാം
39 ഗത്വാ സുമഹദ് അധ്വാനം ആദിത്യസ്യ ഭാം തതഃ
ദൃഷ്ടവന്തഃ സ്മ തൈ വ ഭവനം ദിവ്യം അന്തരാ
40 മയസ്യ കില ൈദത്യസ്യ തദാസീദ് േവശ്മ രാഘവ
ത ഭാവതീ നാമ തേപാ ഽതപ്യത താപസീ
41 തയാ ദത്താനി േഭാജ്യാനി പാനാനി വിവിധാനി ച
ഭുക്ത്വാ ലബ്ധബലാഃ സന്തസ് തേയാേക്തന പഥാ തതഃ
42 നിര്യായ തസ്മാദ് ഉേദ്ദശാത് പശ്യാേമാ ലവണാംഭസഃ
സമീേപ സഹ്യമലയൗ ദർദുരം ച മഹാഗിരിം
43 തേതാ മലയം ആരുഹ്യ പശ്യേന്താ വരുണാലയം
വിഷണ്ണാ വ്യഥിതാഃ ഖിന്നാ നിരാശാ ജീവിേത ഭൃശം
44 അേനകശതവിസ്തീർണം േയാജനാനാം മേഹാദധിം
തിമിന ഝഷാവാസം ചിന്തയന്തഃ സുദുഃഖിതാഃ
45 ത ാനശന സങ്കൽപം കൃത്വാസീനാ വയം തദാ
തതഃ കഥാേന്ത ഗൃ സ്യ ജടാേയാർ അഭവത് കഥാ
46 തതഃ പർവതശൃംഗാഭം േഘാരരൂപം ഭയാവഹം
പക്ഷിണം ദൃഷ്ടവന്തഃ സ്മ ൈവനേതയം ഇവാപരം
47 േസാ ഽസ്മാൻ അതർകയദ് േഭാ ം അഥാേഭ്യത്യ വേചാ ഽ വീത്
േഭാഃ ക ഏഷ മമ ാതുർ ജടാേയാഃ കുരുേത കഥാം
48 സമ്പാതിർ നാമ തസ്യാഹം േജ്യേഷ്ഠാ ാതാ ഖഗാധിപഃ
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അേന്യാന്യ ർധയാരൂഢാവ് ആവാം ആദിത്യസംസദം
49 തേതാ ദഗ്ധാവ് ഇമൗ പക്ഷൗ ന ദഗ്ധൗ തു ജടായുഷഃ
തദാ േമ ചിരദൃഷ്ടഃ സ ാതാ ഗൃ പതിഃ ിയഃ
നിർദഗ്ധപക്ഷഃ പതിേതാ ഹ്യ് അഹം അസ്മിൻ മഹാഗിരൗ
50 തൈസ്യവം വദേതാ ഽസ്മാഭിർ ഹേതാ ാതാ നിേവദിതഃ
വ്യസനം ഭവതശ് േചദം സങ്ക്േഷപാദ് ൈവ നിേവദിതം
51 സ സമ്പാതിസ് തദാ രാജഞ് ത്വാ സുമഹദ് അ ിയം
വിഷണ്ണേചതാഃ പ ച്ഛ പുനർ അസ്മാൻ അരിന്ദമ
52 കഃ സ രാമഃ കഥം സീതാ ജടായുശ് ച കഥം ഹതഃ
ഇച്ഛാമി സർവം ഏൈവതച് േ ാതും വഗസത്തമാഃ
53 തസ്യാഹം സർവം ഏൈവതം ഭവേതാ വ്യസനാഗമം

ാേയാപേവശേന ൈചവ േഹതും വിസ്തരേതാ ഽ വം
54 േസാ ഽസ്മാൻ ഉത്ഥാപയാം ആസ വാേക്യനാേനന പക്ഷിരാജ്
രാവേണാ വിദിേതാ മഹ്യം ലങ്കാ ചാസ്യ മഹാപുരീ
55 ദൃഷ്ടാ പാേര സമു സ്യ ികൂടഗിരികന്ദേര
ഭവി ീ ത ൈവേദഹീ ന േമ ഽസ്ത്യ് അ വിചാരണാ
56 ഇതി തസ്യ വേചാ ത്വാ വയം ഉത്ഥായ സത്വരാഃ
സാഗര വേന മ ം മ യാമഃ പരന്തപ
57 നാധ്യവസ്യദ് യദാ കശ് ചിത് സാഗരസ്യ വിലംഘേന
തതഃ പിതരം ആവിശ്യ പു േവ ഽഹം മഹാർണവം
ശതേയാജനവിസ്തീർണം നിഹത്യ ജലരാക്ഷസീം
58 ത സീതാ മയാ ദൃഷ്ടാ രാവണാന്തഃപുേര സതീ
ഉപവാസതപഃ ശീലാ ഭർതൃദർശനലാലസാ
ജടിലാ മലദിഗ്ധാംഗീ കൃശാ ദീനാ തപസ്വിനീ
59 നിമിൈത്തസ് താം അഹം സീതാം ഉപലഭ്യ പൃഥഗ്വിൈധഃ
ഉപസൃത്യാ വം ചാര്യാം അഭിഗമ്യ രേഹാഗതാം
60 സീേത രാമസ്യ ദൂേതാ ഽഹം വാനേരാ മാരുതാത്മജഃ
ത്വദ്ദർശനം അഭിേ ർ ഇഹ ാേപ്താ വിഹായസാ
61 രാജപു ൗ കുശലിനൗ ാതരൗ രാമലക്ഷ്മണൗ
സർവശാഖാ മൃേഗേ ണ സു ീേവണാഭിപാലിതൗ
62 കുശലം ത്വാ വീദ് രാമഃ സീേത സൗമി ിണാ സഹ
സഖിഭാവാച് ച സു ീവഃ കുശലം ത്വാനുപൃച്ഛതി
63 ക്ഷി ം ഏഷ്യതി േത ഭർതാ സർവശാകാ മൃൈഗഃ സഹ
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ത്യയം കുരു േമ േദവി വാനേരാ ഽസ്മി ന രാക്ഷസഃ
64 മുഹൂർതം ഇവ ച ധ്യാത്വാ സീതാ മാം ത വാച ഹ
അൈവമി ത്വാം ഹനൂമന്തം അവിന്ധ്യ വചനാദ് അഹം
65 അവിേന്ധ്യാ ഹി മഹാബാേഹാ രാക്ഷേസാ വൃദ്ധസംമതഃ
കഥിതസ് േതന സു ീവസ് ത്വദ്വിൈധഃ സചിൈവർ വൃതഃ
66 ഗമ്യതാം ഇതി േചാക്ത്വാ മാം സീതാ ാദാദ് ഇമം മണിം
ധാരിതാ േയന ൈവേദഹീ കാലം ഏതം അനിന്ദിതാ
67 ത്യയാർഥം കഥാം േചമാം കഥയാം ആസ ജാനകീ
ക്ഷി ാം ഇഷീകാം കാകസ്യ ചി കൂേട മഹാഗിരൗ
ഭവതാ പുരുഷവ്യാ ത്യഭിജ്ഞാന കാരണാത്
68 ാവയിത്വാ തദാത്മാനം തേതാ ദഗ്ധ്വാ ച താം പുരീം
സ ാപ്ത ഇതി തം രാമഃ ിയവാദിനം അർചയത്
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അധ്യായം 267

1 [മാർക്]
തതസ് തൈ വ രാമസ്യ സമാസീനസ്യ ൈതഃ സഹ
സമാജ ഃ കപിേ ഷ്ഠാഃ സു ീവവചനാത് തദാ
2 വൃതഃ േകാടിസഹേ ണ വാനരാണാം തരസ്വിനാം
ശ്വശുേരാ വാലിനഃ ീമാൻ സുേഷേണാ രാമം അഭ്യയാത്
3 േകാടീശതവൃതൗ ചാപി ഗേജാ ഗവയ ഏവ ച
വാനേര ൗ മഹാവീര്യൗ പൃഥക്പൃഥഗ് അദൃശ്യതാം
4 ഷഷ്ടിേകാടിസഹ ാണി കർഷൻ ത്യദൃശ്യത
േഗാലാംഗൂേലാ മഹാരാജ ഗവാേക്ഷാ ഭീമദർശനഃ
5 ഗന്ധമാദനവാസീ തു ഥിേതാ ഗന്ധമാദനഃ
േകാടീസഹ ം ഉ ാണാം ഹരീണാം സമകർഷത
6 പനേസാ നാമ േമധാവീ വാനരഃ സുമഹാബലഃ
േകാടീർ ദശ ദ്വാദശ ച ിംശത് പഞ്ച കർഷതി
7 ീമാൻ ദധിമുേഖാ നാമ ഹരിവൃേദ്ധാ ഽപി വീര്യവാൻ

ചകർഷ മഹത് ൈസന്യം ഹരീണാം ഭീമ േതജസാം
8 കൃഷ്ണാനാം മുഖപുണ്ഡാണാം ഋക്ഷാണാം ഭീമകർമണാം
േകാടീശതസഹേ ണ ജാംബവാൻ ത്യദൃശ്യത
9 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ ഹരിയൂഥപയൂഥപാഃ
അസംേഖ്യയാ മഹാരാജ സമീയൂ രാമകാരണാത്
10 ശിരീഷ കുസുമാഭാനാം സിംഹാനാം ഇവ നർദതാം

യേത തുമുലഃ ശബ്ദസ് ത ത ധാവതാം
11 ഗിരികൂട നിഭാഃ േക ചിത് േക ചിൻ മഹിഷസംനിഭാഃ
ശരദ് അ തീകാശാഃ പിഷ്ട ഹിംഗുല കാനനാഃ
12 ഉത്പതന്തഃ പതന്തശ് ച വമാനാശ് ച വാനരാഃ
ഉ ന്വേന്താ ഽപേര േരണൂൻ സമാജ ഃ സമന്തതഃ
13 സ വാനരമഹാേലാകഃ പൂർണസാഗര സംനിഭഃ
നിേവശം അകേരാത് ത സു ീവാനുമേത തദാ
14 തതസ് േതഷു ഹരീേ ഷു സമാവൃേത്തഷു സർവശഃ
തിഥൗ ശേസ്ത നക്ഷേ മുഹുർേത ചാഭിപൂജിേത
15 േതന വ േഢന ൈസേന്യന േലാകാൻ ഉദ്വർതയന്ന് ഇവ

യയൗ രാഘവഃ ീമാൻ സു ീവസഹിതസ് തദാ
16 മുഖം ആസീത് തു ൈസന്യസ്യ ഹനൂമാൻ മാരുതാത്മജഃ
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ജഘനം പാലയാം ആസ സൗമി ിർ അകുേതാഭയഃ
17 ബദ്ധേഗാധാംഗുലി ാണൗ രാഘവൗ ത േരജതുഃ
വൃതൗ ഹരി മഹാമാൈ ശ് ച സൂര്യൗ ൈഹർ ഇവ
18 ബഭൗ ഹരിൈസന്യം തച് ഛാല താലശിലായുധം
സുമഹച് ഛാലി ഭവനം യഥാ സൂേര്യാദയം തി
19 നല നീലാംഗദ ാഥ ൈമന്ദ ദ്വിരദപാലിതാ
യയൗ സുമഹതീ േസനാ രാഘവസ്യാർഥസിദ്ധേയ
20 വിധിവത് സു ശേസ്തഷു ബഹുമൂലഫേലഷു ച

ഭൂതമധു മാംേസഷു വാരിമ ശിേവഷു ച
21 നിവസന്തി നിരാബാധാ തൈഥവ ഗിരിസാനുഷു
ഉപായാദ് ധരി േസനാ സാ ക്ഷാേരാദം അഥ സാഗരം
22 ദ്വിതീയ സാഗരനിഭം തദ് ബലം ബഹുല ധ്വജം
േവലാവനം സമാസാദ്യ നിവാസം അകേരാത് തദാ
23 തേതാ ദാശരഥിഃ ീമാൻ സു ീവം ത്യഭാഷത
മേധ്യ വാനരമുഖ്യാനാം ാപ്തകാലം ഇദം വചഃ
24 ഉപായഃ േകാ നു ഭവതാം മഹത് സാഗരലംഘേന
ഇയം ച മഹതീ േസനാസാഗരശ് ചാപി ദുസ്തരഃ
25 ത ാേന്യ വ്യാഹരന്തി സ്മ വാനരാഃ പടു മാനിനഃ
സമർഥാ ലംഘേന സിേന്ധാർ ന തു കൃത്സ്നസ്യ വാനരാഃ
26 േക ചിൻ നൗഭിർ വ്യവസ്യന്തി േകചീച് ച വിവിൈധഃ ൈവഃ
േനതി രാമശ് ച താൻ സർവാൻ സാന്ത്വയൻ ത്യഭാഷത
27 ശതേയാജനവിസ്താരം ന ശക്താഃ സർവവാനരാഃ

ാ ം േതായനിധിം വീരാ ൈനഷാ േവാ ൈനഷ്ഠികീ മതിഃ
28 നാേവാ ന സന്തി േസനായാ ബഹ്വ്യസ് താരയിതും തഥാ
വണിജാം ഉപഘാതം ച കഥം അസ്മദ്വിധശ് ചേരത്
29 വിസ്തീർണം ൈചവ നഃ ൈസന്യം ഹന്യാച് ഛിേ ഷു ൈവ പരഃ

േവാഡുപ താരശ് ച ൈനവാ മമ േരാചേത
30 അഹം ത്വ് ഇമം ജലനിധിം സമാരപ്സ്യാമ്യ് ഉപായതഃ

തിേശഷ്യാമ്യ് ഉപവസൻ ദർശയിഷ്യതി മാം തതഃ
31 ന േചദ് ദർശയിതാ മാർഗം ധക്ഷ്യാമ്യ് ഏനം അഹം തതഃ
മഹാൈ ർ അ തിഹൈതർ അത്യഗ്നി പവേനാജ്ജ്വൈലഃ
32 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സഹ സൗമി ിർ ഉപ ശ്യാഥ രാഘവഃ

തിശിേശ്യ ജലനിധിം വിധിവത് കുശസംസ്തേര
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33 സാഗരസ് തു തതഃ സ്വേപ്ന ദർശയാം ആസ രാഘവം
േദേവാ നദനദീ ഭർതാ ീമാൻ യാേദാഗൈണർ വൃതഃ
34 കൗസല്യാ മാതർ ഇത്യ് ഏവം ആഭാഷ്യ മധുരം വചഃ
ഇദം ഇത്യ് ആഹ രത്നാനാം ആകൈരഃ ശതേശാ വൃതഃ
35 ഹി കിം േത കേരാമ്യ് അ സാഹായ്യം പുരുഷർഷഭ
ഇക്ഷ്വാകുർ അസ്മി േത ജ്ഞാതിർ ഇതി രാമസ് തം അ വീത്
36 മാർഗം ഇച്ഛാമി ൈസന്യസ്യ ദത്തം നദനദീപേത
േയന ഗത്വാ ദശ ീവം ഹന്യാം പൗലസ്ത്യ പാംസനം
37 യദ്യ് ഏവം യാചേതാ മാർഗം ന ദാസ്യതി േമ ഭവാൻ
ശൈരസ് ത്വാം േശാഷയിഷ്യാമി ദിവ്യാ തിമ ിൈതഃ
38 ഇത്യ് ഏവം വതഃ ത്വാ രാമസ്യ വരുണാലയഃ
ഉവാച വ്യഥിേതാ വാക്യം ഇതി ബദ്ധാഞ്ജലിഃ സ്ഥിതഃ
39 േനച്ഛാമി തിഘാതം േത നാസ്മി വിഘ്നകരസ് തവ
ശൃണു േചദം വേചാ രാമ ത്വാ കർതവ്യം ആചര
40 യദി ദാസ്യാമി േത മാർഗം ൈസന്യസ്യ ജേതാ ഽഽജ്ഞയാ
അേന്യ ഽപ്യ് ആജ്ഞാപയിഷ്യന്തി മാം ഏവം ധനുേഷാ ബലാത്
41 അസ്തി ത്വ് അ നേലാ നാമ വാനരഃ ശിൽപിസംമതഃ
ത്വ ർ േദവസ്യ തനേയാ ബലവാൻ വിശ്വകർമണഃ
42 സ യത് കാഷ്ഠം തൃണം വാപി ശിലാം വാ േക്ഷപ്സ്യേത മയി
സർവം തദ് ധാരയിഷ്യാമി സ േത േസതുർ ഭവിഷ്യതി
43 ഇത്യ് ഉക്ത്വാന്തർഹിേത തസ്മിൻ രാേമാ നലം ഉവാച ഹ
കുരു േസതും സമുേ ത്വം ശേക്താ ഹ്യ് അസി മേതാ മമ
44 േതേനാപാേയന കാകുത്സ്ഥഃ േസതുബന്ധം അകാരയത്
ദശേയാജനവിസ്താരം ആയതം ശതേയാജനം
45 നലേസതുർ ഇതി ഖ്യാേതാ േയാ ഽദ്യാപി ഥിേതാ ഭുവി
രാമസ്യാജ്ഞാം പുര ത്യ ധാര്യേത ഗിരിസംനിഭഃ
46 ത സ്ഥം സ തു ധർമാത്മാ സമാഗച്ഛദ് വിഭീഷണഃ

ാതാ ൈവ രാക്ഷേസ സ്യ ചതുർഭിഃ സചിൈവഃ സഹ
47 ജിജ ാഹ രാമസ് തം സ്വാഗേതന മഹാമനാഃ
സു ീവസ്യ തു ശങ്കാഭൂത് ണിധിഃ സ്യാദ് ഇതി സ്മ ഹ
48 രാഘവസ് തസ്യ േചഷ്ടാഭിഃ സമ്യക് ച ചരിേതംഗിൈതഃ
യദാ തേത്ത്വന തുേഷ്ടാ ഽഭൂത് തത ഏനം അപൂജയത്
49 സർവരാക്ഷസ രാേജ്യ ചാപ്യ് അഭ്യഷിഞ്ചദ് വിഭീഷണം
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ചേ ച മ ാനുചരം സുഹൃദം ലക്ഷ്മണസ്യ ച
50 വിഭീഷണ മേത ൈചവ േസാ ഽത്യ ാമൻ മഹാർണവം
സൈസന്യം േസതുനാ േതന മാേസൈനവ നരാധിപ
51 തേതാ ഗത്വാ സമാസാദ്യ ലേങ്കാദ്യാനാന്യ് അേനകശഃ
േഭദയാം ആസ കപിഭിർ മഹാന്തി ച ബഹൂനി ച
52 ത ാസ്താം രാവണാമാത്യൗ രാക്ഷസൗ ശുകസാരണൗ
ചാരൗ വാനരരൂേപണ തൗ ജ ാഹ വിഭീഷണഃ
53 തിപന്നൗ യദാ രൂപം രാക്ഷസം തൗ നിശാചരൗ
ദർശയിത്വാ തതഃ ൈസന്യം രാമഃ പശ്ചാദ് അവാസൃജത്
54 നിേവേശ്യാപവേന ൈസന്യം തച് ഛൂരഃ ാജ്ഞവാനരം
േ ഷയാം ആസ ദൗേത്യന രാവണസ്യ തേതാ ഽംഗദം
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അധ്യായം 268

1 [മാർക്]
ഭൂതാേന്നാദേക തസ്മിൻ ബഹുമൂലഫേല വേന

േസനാം നിേവശ്യ കാകുേത്സ്ഥാ വിധിവത് പര്യരക്ഷത
2 രാവണശ് ച വിധിം ചേ ലങ്കായാം ശാ നിർമിതം

കൃൈത്യവ ദുരാധർഷാ ദൃഢ ാകാരേതാരണാ
3 അഘാധ േതായാഃ പരിഖാ മീനന സമാകുലാഃ
ബഭൂവുഃ സപ്ത ദുർധർഷാഃ ഖാദിൈരഃ ശ ഭിശ് ചിതാഃ
4 കർണാട്ട യ ദുർധർഷാ ബഭൂവുഃ സഹുേഡാപലാഃ
സാശീവിഷ ഘടാേയാധാഃ സസർജ രസപാംസവഃ
5 മുസലാലാത നാരാചേതാമരാസി പരശ്വൈധഃ
അന്വിതാശ് ച ശതഘ്നീഭിഃ സമധൂച് ഛിഷ്ട മുദ്ഗരാഃ
6 പുരദ്വാേരഷു സർേവഷു ഗുൽമാഃ സ്ഥാവരജംഗമാഃ
ബഭൂവുഃ പത്തിബഹുലാഃ ഭൂതഗജവാജിനഃ
7 അംഗദസ് ത്വ് അഥ ലങ്കായാ ദ്വാരേദശം ഉപാഗതഃ
വിദിേതാ രാക്ഷേസ സ്യ വിേവശ ഗതവ്യഥഃ
8 മേധ്യ രാക്ഷസ േകാടീനാം ബഹ്വീനാം സുമഹാബലഃ
ശുശുേഭ േമഘമാലാഭിർ ആദിത്യ ഇവ സംവൃതഃ
9 സ സമാസാദ്യ പൗലസ്ത്യം അമാൈത്യർ അഭിസംവൃതം
രാമ സേന്ദശം ആമ ്യ വാഗ്മീ വ ം ച േമ
10 ആഹ ത്വാം രാഘേവാ രാജൻ േകാസേലേ ാ മഹായശാഃ

ാപ്തകാലം ഇദം വാക്യം തദ് ആദത്സ്വ കുരുഷ്വ ച
11 അകൃതാത്മാനം ആസാദ്യ രാജാനം അനേയ രതം
വിനശ്യന്ത്യ് അനയാവിഷ്ടാ േദശാശ് ച നഗരാണി ച
12 ത്വൈയേകനാപരാദ്ധം േമ സീതാം ആഹരതാ ബലാത്
വധായാനപരാദ്ധാനാം അേന്യഷാം തദ് ഭവിഷ്യതി
13 േയ ത്വയാ ബലദർപാഭ്യാം ആവിേഷ്ടന വേനചരാഃ
ഋഷേയാ ഹിംസിതാഃ പൂർവം േദവാശ് ചാപ്യ് അവമാനിതാഃ
14 രാജർഷയശ് ച നിഹതാ രുദന്ത്യശ് ചാഹൃതാഃ ിയഃ
തദ് ഇദം സമനു ാപ്തം ഫലം തസ്യാനയസ്യ േത
15 ഹന്താസ്മി ത്വാം സഹാമാത്യം യുധ്യസ്വ പുരുേഷാ ഭവ
പശ്യ േമ ധനുേഷാ വീര്യം മാനുഷസ്യ നിശാചര
16 മുച്യതാം ജാനകീ സീതാ ന േമ േമാക്ഷ്യസി കർഹി ചിത്
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അരാക്ഷസം ഇമം േലാകം കർതാസ്മി നിശിൈതഃ ശൈരഃ
17 ഇതി തസ്യ വാണസ്യ ദൂതസ്യ പരുഷം വചഃ

ത്വാ ന മമൃേഷ രാജാ രാവണഃ േ ാധമൂർഛിതഃ
18 ഇംഗിതജ്ഞാസ് തേതാ ഭർതുശ് ചത്വാേരാ രജനീചരാഃ
ചതുർഷ്വ് അംേഗഷു ജഗൃഹുഃ ശാർദൂലം ഇവ പക്ഷിണഃ
19 താംസ് തഥാംേഗഷു സംസക്താൻ അംഗേദാ രജനീചരാൻ
ആദാൈയവ ഖം ഉത്പത്യ ാസാദതലം ആവിശത്
20 േവേഗേനാത്പതതസ് തസ്യ േപതുസ് േത രജനീചരാഃ
ഭുവി സംഭിന്നഹൃദയാഃ ഹാര പരിപീഡിതാഃ
21 സ മുേക്താ ഹർമ്യശിഖരാത് തസ്മാത് പുനർ അവാപതത്
ലംഘയിത്വാ പുരീം ലങ്കാം സ്വബലസ്യ സമീപതഃ
22 േകാസേല ം അഥാേഭ്യത്യ സർവം ആേവദ്യ ചാംഗദഃ
വിശ ാമ സ േതജസ്വീ രാഘേവണാഭിനന്ദിതഃ
23 തതഃ സർവാഭിസാേരണ ഹരീണാം വാതരംഹസാം
േഭദയാം ആസ ലങ്കായാഃ ാകാരം രഘുനന്ദനഃ
24 വിഭീഷണർക്ഷാധിപതീ പുര ത്യാഥ ലക്ഷ്മണഃ
ദക്ഷിണം നഗരദ്വാരം അവാമൃദ്നാദ് ദുരാസദം
25 കരഭാരുണ ഗാ ാണാം ഹരീണാം യുദ്ധശാലിനാം
േകാടീശതസഹേ ണ ലങ്കാം അഭ്യപതത് തദാ
26 ഉത്പതദ്ഭിഃ പതദ് ഭിശ് ച നിപതദ് ഭിശ് ച വാനൈരഃ
നാദൃശ്യത തദാ സൂേര്യാ രജസാ നാശിത ഭഃ
27 ശാലി സൂന സദൃൈശഃ ശിരീഷ കുസുമ ൈഭഃ
തരുണാദിത്യസദൃൈശഃ ശരഗൗൈരശ് ച വാനൈരഃ
28 ാകാരം ദദൃശുസ് േത തു സമന്താത് കപിലീ കൃതം
രാക്ഷസാ വിസ്മിതാ രാജൻ സ ീ വൃദ്ധാഃ സമന്തതഃ
29 വിഭിദുസ് േത മണിസ്തംഭാൻ കർണാട്ട ശിഖരാണി ച
ഭേഗ്നാന്മഥിത േവഗാനി യ ാണി ച വിചിക്ഷിപുഃ
30 പരിഗൃഹ്യ ശതഘ്നീശ് ച സച ാഃ സഹുേഡാപലാഃ
ചിക്ഷിപുർ ഭുജേവേഗന ലങ്കാ മേധ്യ മഹാബലാഃ
31 ാകാരസ്ഥാശ് ച േയ േക ചിൻ നിശാചരഗണാസ് തദാ

ദു വുസ് േത ശതശഃ കപിഭിഃ സമഭി താഃ
32 തതസ് തു രാജവചനാദ് രാക്ഷസാഃ കാമരൂപിണഃ
നിര്യയുർ വികൃതാകാരാഃ സഹ ശതസംഘശഃ
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33 ശ വർഷാണി വർഷേന്താ ാവയേന്താ വനൗകസഃ
ാകാരം േശാധയന്തസ് േത പരം വി മം ആസ്ഥിതാഃ

34 സ മാഷരാശിസദൃൈശർ ബഭൂവ ക്ഷണദാചൈരഃ
കൃേതാ നിർവാനേരാ ഭൂയഃ ാകാേരാ ഭീമദർശൈനഃ
35 േപതുഃ ശൂലവിഭിന്നാംഗാ ബഹേവാ വാനരർഷഭാഃ
സ്തംഭേതാരണ ഭഗ്നാശ് ച േപതുസ് ത നിശാചരാഃ
36 േകശാ േകശ്യ് അഭവദ് യുദ്ധം രക്ഷസാം വാനൈരഃ സഹ
നൈഖർ ദൈന്തശ് ച വീരാണാം ഖാദതാം ൈവ പര രം
37 നിഷ്ടനേന്താ ഹ്യ് അഭയതസ് ത വാനരരാക്ഷസാഃ
ഹതാ നിപതിതാ ഭൂമൗ ന മുഞ്ചന്തി പര രം
38 രാമസ് തു ശരജാലാനി വവർഷ ജലേദാ യഥാ
താനി ലങ്കാം സമാസാദ്യ ജ സ് താൻ രജനീചരാൻ
39 സൗമി ിർ അപി നാരാൈചർ ദൃഢധന്വാ ജിത മഃ
ആദിശ്യാദിശ്യ ദുർഗസ്ഥാൻ പാതയാം ആസ രാക്ഷസാൻ
40 തതഃ ത്യവഹാേരാ ഽഭൂത് ൈസന്യാനാം രാഘവാജ്ഞയാ
കൃേത വിമർേദ ലങ്കായാം ലബ്ധലേക്ഷാ ജേയാത്തരഃ
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അധ്യായം 269

1 [മാർക്]
തേതാ നിവിശമാനാംസ് താൻ ൈസനികാൻ രാവണാനുഗാഃ
അഭിജ ർ ഗണാൻ ഏേക പിശാച രക്ഷസാം
2 പർവണഃ പൂതേനാ ജംഭഃ ഖരഃ േ ാധവേശാ ഹരിഃ

രുജശ് ചാരുജശ് ൈചവ ഘസശ് ൈചവം ആദയഃ
3 തേതാ ഽഭിപതതാം േതഷാം അദൃശ്യാനാം ദുരാത്മനാം
അന്തർധാനവധം തജ്ജ്ഞശ് ചകാര സ വിഭീഷണഃ
4 േത ദൃശ്യമാനാ ഹരിഭിർ ബലിഭിർ ദൂരപാതിഭിഃ
നിഹതാഃ സർവേശാ രാജൻ മഹീം ജ ർ ഗതാസവഃ
5 അമൃഷ്യമാണഃ സബേലാ രാവേണാ നിര്യയാവ് അഥ
വ ഹ്യ ചൗശനസം വ ഹം ഹരീൻ സർവാൻ അഹാരയത്
6 രാഘവസ് ത്വ് അഭിനിര്യായ വ ഢാനീകം ദശാനനം
ബാർഹ ത്യം വിധിം കൃത്വാ ത്യവ ഹൻ നിശാചരം
7 സേമത്യ യുയുേധ ത തേതാ രാേമണ രാവണഃ
യുയുേധ ലക്ഷ്മണശ് ൈചവ തൈഥേവ ജിതാ സഹ
8 വിരൂപാേക്ഷണ സു ീവസ് താേരണ ച നിഖർവടഃ
തുേണ്ഡന ച നലസ് ത പടുശഃ പനേസന ച
9 വിഷഹ്യം യം ഹി േയാ േമേന സ സ േതന സേമയിവാൻ
യുയുേധ യുദ്ധേവലായാം സ്വബാഹുബലം ആ ിഥ
10 സ സ ഹാേരാ വവൃേധ ഭീരൂണാം ഭയവർധനഃ
േലാമ സംഹർഷേണാ േഘാരഃ പുരാ േദവാസുേര യഥാ
11 രാവേണാ രാമം ആനർച്ഛച് ഛക്തി ശൂലാസിവൃഷ്ടിഭിഃ
നിശിൈതർ ആയൈസസ് തീൈക്ഷ്ണ രാവണം ചാപി രാഘവഃ
12 തൈഥേവ ജിതം യത്തം ലക്ഷ്മേണാ മർമേഭദിഭിഃ
ഇ ജിച് ചാപി സൗമി ിം ബിേഭദ ബഹുഭിഃ ശൈരഃ
13 വിഭീഷണഃ ഹസ്തം ച ഹസ്തശ് ച വിഭീഷണം
ഖഗപൈ ഃ ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണർ അഭ്യവർഷദ് ഗതവ്യഥഃ
14 േതഷാം ബലവതാം ആസീൻ മഹാ ാണാം സമാഗമഃ
വിവ്യഥുഃ സകലാ േയന േയാ േലാകാശ് ചരാചരാഃ
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അധ്യായം 270

1 [മാർക്]
തതഃ ഹസ്തഃ സഹസാ സമേഭ്യത്യ വിഭീഷണം
ഗദയാ താഡയാം ആസ വിനദ്യ രണകർവശഃ
2 സ തയാഭിഹേതാ ധീമാൻ ഗദയാ ഭീമേവഗയാ
നാകമ്പത മഹാബാഹുർ ഹിമവാൻ ഇവ സുസ്ഥിരഃ
3 തതഃ ഗൃഹ്യ വിപുലാം ശതഘണ്ടാം വിഭീഷണഃ
അഭിമ ്യ മഹാശക്തിം ചിേക്ഷപാസ്യ ശിേരാ തി
4 പതന്ത്യാ സ തയാ േവഗാദ് രാക്ഷസാശനി നാദയാ
ഹൃേതാത്തമാംേഗാ ദദൃേശ വാതരുഗ്ണ ഇവ മഃ
5 തം ദൃഷ്ട്വാ നിഹതം സംേഖ്യ ഹസ്തം ക്ഷണദാചരം
അഭിദു ാവ ധൂ ാേക്ഷാ േവേഗന മഹതാ കപീൻ
6 തസ്യ േമേഘാപമം ൈസന്യം ആപതദ് ഭീമദർശനം
ദൃൈഷ്ട്വവ സഹസാ ദീർണാ രേണ വാനരപുംഗവാഃ
7 തതസ് താൻ സഹസാ ദീർണാൻ ദൃഷ്ട്വാ വാനരപുംഗവാൻ
നിര്യായ കപിശാർദൂേലാ ഹനൂമാൻ പര്യവസ്ഥിതഃ
8 തം ദൃഷ്ട്വാവസ്ഥിതം സംേഖ്യ ഹരയഃ പവനാത്മജം
േവേഗന മഹതാ രാജൻ സംന്യവർതന്ത സർവശഃ
9 തതഃ ശേബ്ദാ മഹാൻ ആസീത് തുമുേലാ േലാമഹർഷണഃ
രാമരാവണ ൈസന്യാനാം അേന്യാന്യം അഭിധാവതാം
10 തസ്മിൻ വൃേത്ത സം ാേമ േഘാേര രുധിരകർദേമ
ധൂ ാക്ഷഃ കപിൈസന്യം തദ് ാവയാം ആസ പ ിഭിഃ
11 തം രാക്ഷസ മഹാമാ ം ആപതന്തം സപത്നജിത്
തരസാ തിജ ാഹ ഹനൂമാൻ പവനാത്മജഃ
12 തേയാർ യുദ്ധം അഭൂദ് േഘാരം ഹരിരാക്ഷസവീരേയാഃ
ജിഗീഷേതാർ യുധാേന്യാന്യം ഇ ാദേയാർ ഇവ
13 ഗദാഭിഃ പരിൈഘശ് ൈചവ രാക്ഷേസാ ജഘ്നിവാൻ കപിം
കപിശ് ച ജഘ്നിവാൻ രേക്ഷാ സ ന്ധവിടൈപർ ൈമഃ
14 തതസ് തം അതികാേയന സാശ്വം സരഥ സാരഥിം
ധൂ ാക്ഷം അവധീദ് ധീമാൻ ഹനൂമാൻ മാരുതാത്മജഃ
15 തതസ് തം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ ധൂ ാക്ഷം രാക്ഷേസാത്തമം
ഹരേയാ ജാതവി ംഭാ ജ ർ അേഭ്യത്യ ൈസനികാൻ
16 േത വധ്യമാനാ ബലിഭിർ ഹരിഭിർ ജിതകാശിഭിഃ
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രാക്ഷസാ ഭഗ്നസങ്കൽപാ ലങ്കാം അഭ്യപതദ് ഭയാത്
17 േത ഽഭിപത്യ പുരം ഭഗ്നാ ഹതേശഷാ നിശാചരാഃ
സർവം രാേജ്ഞ യഥാവൃത്തം രാവണായ ന്യേവദയൻ
18 ത്വാ തു രാവണസ് േതഭ്യഃ ഹസ്തം നിഹതം യുധി
ധൂ ാക്ഷം ച മേഹഷ്വാസം സൈസന്യം വാനരർഷൈഭഃ
19 സുദീർഘം ഇവ നിഃശ്വസ്യ സമുത്പത്യ വരാസനാത്
ഉവാച കുംഭകർണസ്യ കർമകാേലാ ഽയം ആഗതഃ
20 ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ വിവിൈധർ വാദിൈ ഃ സുമഹാസ്വൈനഃ
ശയാനം അതിനി ാലും കുംഭകർണം അേബാധയത്
21 േബാധ്യ മഹതാ ൈചനം യേത്നനാഗത സാധ്വസഃ
സ്വസ്ഥം ആസീനം അവ്യ ം വിനി ം രാക്ഷസാധിപഃ
തേതാ ഽ വീദ് ദശ ീവഃ കുംഭകർണം മഹാബലം
22 ധേന്യാ ഽസി യസ്യ േത നി ാ കുംഭകർേണയം ഈദൃശീ
യ ഇമം ദാരുണം കാലം ന ജാനീേഷ മഹാഭയം
23 ഏഷ തീർത്വാർണവം രാമഃ േസതുനാ ഹരിഭിഃ സഹ
അവമേന്യഹ നഃ സർവാൻ കേരാതി കദനം മഹത്
24 മയാ ഹ്യ് അപഹൃതാ ഭാര്യാ സീതാ നാമാസ്യ ജാനകീ
താം േമാക്ഷയിഷുർ ആയാേതാ ബദ്ധ്വാ േസതും മഹാർണേവ
25 േതന ൈചവ ഹസ്താദിർ മഹാന്നഃ സ്വജേനാ ഹതഃ
തസ്യ നാേന്യാ നിഹന്താസ്തി ത്വദൃേത ശ കർശന
26 സ ദംശിേതാ ഽഭിനിര്യായ ത്വം അദ്യ ബലിനാം വര
രാമാദീൻ സമേര സർവാഞ് ജഹി ശ ൻ അരിന്ദമ
27 ദൂഷണാവരജൗ ൈചവ വ േവഗ മാഥിനൗ
തൗ ത്വാം ബേലന മഹതാ സഹിതാവ് അനുയാസ്യതഃ
28 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ രാക്ഷസപതിഃ കുംഭകർണം തരസ്വിനം
സന്ദിേദേശതികർതേവ്യ വ േവഗ മാഥിനൗ
29 തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ തു തൗ വീരൗ രാവണം ദൂഷണാനുജൗ
കുംഭകർണം പുര ത്യ തൂർണം നിര്യയതുഃ പുരാത്
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അധ്യായം 271

1 [മാർക്]
തേതാ വിനിര്യായ പുരാത് കുംഭകർണഃ സഹാനുഗഃ
അപശ്യത് കപിൈസന്യം തജ് ജിതകാശ്യ് അ തഃ സ്ഥിതം
2 തം അേഭ്യത്യാശു ഹരയഃ പരിവാര്യ സമന്തതഃ
അഭ്യഘ്നംശ് ച മഹാകാൈയർ ബഹുഭിർ ജഗതീ രുൈഹഃ
കരൈജർ അതുദംശ് ചാേന്യ വിഹായ ഭയം ഉത്തമം
3 ബഹുധാ യുധ്യമാനാസ് േത യുദ്ധമാർൈഗഃ വംഗമാഃ
നാനാ ഹരൈണർ ഭീമം രാക്ഷേസ ം അതാഡയൻ
4 സ താഡ്യമാനഃ ഹസൻ ഭക്ഷയാം ആസ വാനരാൻ
പനസം ച ഗവാക്ഷം ച വ ബാഹും ച വാനരം
5 തദ് ദൃഷ്ട്വാ വ്യഥനം കർമ കുംഭകർണസ്യ രക്ഷസഃ
ഉദേ ാശൻ പരി സ്താസ് താര ഭൃതയസ് തദാ
6 തം താരം ഉൈച്ചഃ േ ാശന്തം അന്യാംശ് ച ഹരിയൂഥപാൻ
അഭിദു ാവ സു ീവഃ കുംഭകർണം അേപതഭീഃ
7 തേതാ ഽഭിപത്യ േവേഗന കുംഭകർണം മഹാമനാഃ
ശാേലന ജഘ്നിവാൻ മൂർധ്നി ബേലന കപികുഞ്ജരഃ
8 സ മഹാത്മാ മഹാേവഗഃ കുംഭകർണസ്യ മൂർധനി
ബിേഭദ ശാലം സു ീേവാ ന ൈചവാവ്യഥയത് കപിഃ
9 തേതാ വിനദ്യ ഹസഞ് ശാല ർശ വിേബാധിഥ
േദാർഭ്യാം ആദായ സു ീവം കുംഭകർേണാ ഽഹരദ് ബലാത്
10 ിയമാണം തു സു ീവം കുംഭകർേണന രക്ഷസാ
അേവക്ഷ്യാഭ്യ വദ് വീരഃ സൗമി ിർ മി നന്ദനഃ
11 േസാ ഽഭിപത്യ മഹാേവഗം രുക്മപുംഖം മഹാശരം

ാഹിേണാത് കുംഭകർണായ ലക്ഷ്മണഃ പരവീരഹാ
12 സ തസ്യ േദവാവരണം ഭിത്ത്വാ േദഹം ച സായകഃ
ജഗാമ ദാരയൻ ഭൂമിം രുധിേരണ സമുക്ഷിതഃ
13 തഥാ സ ഭിന്നഹൃദയഃ സമു ജ്യ കപീശ്വരം
കുംഭകർേണാ മേഹഷ്വാസഃ ഗൃഹീതശിലായുധഃ
അഭിദു ാവ സൗമി ിം ഉദ്യമ്യ മഹതീം ശലാം
14 തസ്യാഭി വതസ് തൂർണം രാഭ്യാം ഉ ിതൗ കരൗ
ചിേച്ഛദ നിശിതാ ാഭ്യാം സ ബഭൂവ ചതുർഭുജഃ
15 താൻ അപ്യ് അസ്യ ഭുജാൻ സർവാൻ ഗൃഹീതശിലായുധാൻ
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ൈരശ് ചിേച്ഛദ ലഘ്വ് അ ം സൗമി ിഃ തിദർശയൻ
16 സ ബഭൂവാതികായാശ് ച ബഹു പാദശിേരാ ഭുജഃ
തം ഹ്മാേ ണ സൗമി ിർ ദദാഹാ ിചേയാപമം
17 സ പപാത മഹാവീേര്യാ ദിവ്യാ ാഭിഹേതാ രേണ
മഹാശനി വിനിർദഗ്ധഃ പാപേപാ ഽ രവാൻ ഇവ
18 തം ദൃഷ്ട്വാ വൃ സങ്കാശം കുംഭകർണം തരസ്വിനം
ഗതാസും പതിതം ഭൂമൗ രാക്ഷസാഃ ാ വൻ ഭയാത്
19 തഥാ താന്ദ് രവേതാ േയാധാൻ ദൃഷ്ട്വാ തൗ ദൂഷണാനുജൗ
അവസ്ഥാപ്യാഥ സൗമി ിം സ്ര ദ്ധാവ് അഭ്യധാവതാം
20 താവ് ആ വന്തൗ സ്ര േദ്ധാ വ േവഗ മാഥിനൗ

തിജ ാഹ സൗമി ിർ വിനേദ്യാഭൗ പത ിഭിഃ
21 തതഃ സുതുമുലം യുദ്ധം അഭവൽ േലാമഹർഷണം
ദൂഷണാനുജേയാഃ പാർഥ ലക്ഷ്മണസ്യ ച ധീമതഃ
22 മഹതാ ശരവർേഷണ രാക്ഷസൗ േസാ ഽഭ്യവർഷത
തൗ ചാപി വീരൗ സ്ര ദ്ധാവ് ഉഭൗ തൗ സമവർഷതാം
23 മുഹൂർതം ഏവം അഭവദ് വ േവഗ മാഥിേനാഃ
സൗമിേ ശ് ച മഹാബാേഹാഃ സ ഹാരഃ സുദാരുണഃ
24 അഥാ ിശൃംഗം ആദായ ഹനൂമാൻ മാരുതാത്മജഃ
അഭി ത്യാദേദ ാണാൻ വ േവഗസ്യ രക്ഷസഃ
25 നീലശ് ച മഹതാ ാവ്ണാ ദൂഷണാവരജം ഹരിഃ

മാഥിനം അഭി ത്യ മമാഥ മഹാബലഃ
26 തതഃ ാവർതത പുനഃ സം ാമഃ കടുേകാദയഃ
രാമരാവണ ൈസന്യാനാം അേന്യാന്യം അഭിധാവതാം
27 ശതേശാ ൈനരൃതാൻ വന്യാ ജ ർ വന്യാംശ് ച ൈനരൃതാഃ
ൈനരൃതാസ് ത വധ്യേന്ത ായേശാ ന തു വാനരാഃ
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അധ്യായം 272

1 [മാർക്]
തതഃ ത്വാ ഹതം സംേഖ്യ കുംഭകർണം സഹാനുഗം

ഹസ്തം ച മേഹഷ്വാസം ധൂ ാക്ഷം ചാതിേതജസം
2 പു ം ഇ ജിതം ശൂരം രാവണഃ ത്യഭാഷത
ജഹി രാമം അമി ഘ്ന സു ീവം ച സലക്ഷ്മണം
3 ത്വയാ ഹി മമ സത് പു യേശാ ദീപ്തം ഉപാർജിതം
ജിത്വാ വ ധരം സംേഖ്യ സഹ ാക്ഷം ശചീപതിം
4 അന്തർഹിതഃ കാേശാ വാ ദിൈവ്യർ ദത്തവൈരഃ ശൈരഃ
ജഹി ശ ൻ അമി ഘ്ന മമ ശ ഭൃതാം വര
5 രാമലക്ഷ്മണ സു ീവാഃ ശര ർശം ന േത ഽനഘ
സമർഥാഃ തിസംേസാഢും കുതസ് തദ് അനുയായിനഃ
6 അകൃതാ യാ ഹേസ്തന കുംഭകർേണന ചാനഘ
ഖരസ്യാപചിതിഃ സംേഖ്യ താം ഗച്ഛസ്വ മഹാഭുജ
7 ത്വം അദ്യ നിശിൈതർ ബാൈണർ ഹത്വാ ശ ൻ സൈസനികാൻ

തിനന്ദയ മാം പു പുരാ ബൈദ്ധ്വവ വാസവം
8 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ രഥം ആസ്ഥായ ദംശിതഃ

യയാവ് ഇ ജിദ് രാജംസ് തൂർണം ആേയാധനം തി
9 ത വി ാവ്യ വി ഷ്ടം നാമ രാക്ഷസപുംഗവഃ
ആഹ്വയാം ആസ സമേര ലക്ഷ്മണം ശുഭലക്ഷണം
10 തം ലക്ഷ്മേണാ ഽപ്യ് അഭ്യധാവത് ഗൃഹ്യ സശരം ധനുഃ

ാസയംസ് തലേഘാേഷണ സിംഹഃ മൃഗം യഥാ
11 തേയാഃ സമഭവദ് യുദ്ധം സുമഹജ് ജയ ഗൃദ്ധിേനാഃ
ദിവ്യാ വിദുേഷാസ് തീ ം അേന്യാന്യ ർധിേനാസ് തദാ
12 രാവണിസ് തു യദാ ൈനനം വിേശഷയതി സായൈകഃ
തേതാ ഗുരുതരം യത്നം ആതിഷ്ഠദ് ബലിനാം വരഃ
13 തത ഏനം മഹാേവൈഗർ അർദയാം ആസ േതാമൈരഃ
താൻ ആഗതാൻ സ ചിേച്ഛദ സൗമി ിർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
േത നികൃത്താഃ ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണർ ന്യപതൻ വസുധാതേല
14 തം അംഗേദാ വാലിസുതഃ ീമാൻ ഉദ്യമ്യ പാദപം
അഭി ത്യ മഹാേവഗസ് താഡയാം ആസ മൂർധനി
15 തേസ്യ ജിദ് അസം ാന്തഃ ാേസേനാരസി വീര്യവാൻ

ഹർതും ഐച്ഛത് തം ചാസ്യ ാസം ചിേച്ഛദ ലക്ഷ്മണഃ
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16 തം അഭ്യാശഗതം വീരം അംഗദം രാവണാത്മജഃ
ഗദയാതാഡയത് സേവ്യ പാർേശ്വ വാനരപുംഗവം
17 തം അചിന്ത്യ ഹാരം സബലവാൻ വാലിനഃ സുതഃ
സസർേജ ജിതഃ േ ാധാച് ഛാല ന്ധം അമി ജിത്
18 േസാ ഽംഗേദന രുേഷാ േഷ്ടാ വധാേയ ജിതസ് തരുഃ
ജഘാേന ജിതഃ പാർഥരഥം സാശ്വം സസാരഥിം
19 തേതാ ഹതാശ്വാത് ന്ദ്യ രഥാത് സ ഹതസാരഥിഃ
തൈ വാന്തർദേധ രാജൻ മായയാ രാവണാത്മജഃ
20 അന്തർഹിതം വിദിത്വാ തം ബഹു മായം ച രാക്ഷസം
രാമസ് തം േദശം ആഗമ്യ തത് ൈസന്യം പര്യരക്ഷത
21 സ രാമം ഉദ്ദിശ്യ ശൈരസ് തേതാ ദത്തവൈരസ് തദാ
വിവ്യാധ സർവഗാേ ഷു ലക്ഷ്മണം ച മഹാരഥം
22 തം അദൃശ്യം ശൈരഃ ശൂരൗ മായയാന്തർഹിതം തദാ
േയാധയാം ആസതുർ ഉഭൗ രാവണിം രാമലക്ഷ്മണൗ
23 സ രുഷാ സർവഗാേ ഷു തേയാഃ പുരുഷസിംഹേയാഃ
വ്യസൃജത് സായകാൻ ഭൂേയാ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
24 തം അദൃശ്യം വിചിന്വന്തഃ സൃജന്തം അനിശം ശരാൻ
ഹരേയാ വിവിശുർ േവ്യാമ ഹൃഹ്യ മഹതീഃ ശിലാഃ
25 താംശ് ച തൗ ചാപ്യ് അദൃശ്യഃ സ ശൈരർ വിവ്യാധ രാക്ഷസഃ
സ ഭൃശം താഡയൻ വീേരാ രാവണിർ മായയാ വൃതഃ
26 തൗ ശൈരർ ആചിതൗ വീരൗ ാതരൗ രാമലക്ഷ്മണൗ
േപതതുർ ഗഗനാദ് ഭൂമിം സൂര്യാ ച മസാവ് ഇവ
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അധ്യായം 273

1 [മാർക്]
താവ് ഉഭൗ പതിതൗ ദൃഷ്ട്വാ ാതരാവ് അമിതൗജസൗ
ബബന്ധ രാവണിർ ഭൂേയാ ശൈരർ ദത്തവൈരസ് തദാ
2 തൗ വീരൗ ശരജാേലന ബദ്ധാവ് ഇ ജിതാ രേണ
േരജതുഃ പുരുഷവ്യാ ൗ ശകുന്താവ് ഇവ പഞ്ജേര
3 തൗ ദൃഷ്ട്വാ പതിതൗ ഭൂമൗ ശതശഃ സായൈകശ് ചിതൗ
സു ീവഃ കപിഭിഃ സാർധം പരിവാര്യ തതഃ സ്ഥിതഃ
4 സുേഷണ ൈമന്ദദ്വിവിൈദഃ കുമുേദനാംഗേദന ച
ഹനൂമൻ നീലതാൈരശ് ച നേലന ച കപീശ്വരഃ
5 തതസ് തം േദശം ആഗമ്യ കൃതകർമാ വിഭീഷണഃ
േബാധയാം ആസ തൗ വീരൗ ജ്ഞാേ ണ േബാധിതൗ
6 വിശല്യൗ ചാപി സു ീവഃ ക്ഷേണേനാഭൗ ചകാര തൗ
വിശല്യയാ മഹൗഷധ്യാ ദിവ്യമ യുക്തയാ
7 തൗ ലബ്ധസഞ്ജ്ഞൗ നൃവരൗ വിശല്യാവ് ഉദതിഷ്ഠതാം
ഗതത ീ മൗ ചാസ്താം ക്ഷേണേനാഭൗ മഹാരഥൗ
8 തേതാ വിഭീഷണഃ പാർഥ രാമം ഇക്ഷ്വാകുനന്ദനം
ഉവാച വിജ്വരം ദൃഷ്ട്വാ കൃതാഞ്ജലിർ ഇദം വചഃ
9 അയം അംേഭാ ഗൃഹീത്വാ തു രാജരാജസ്യ ശാസനാത്
ഗുഹ്യേകാ ഽഭ്യാഗതഃ േശ്വതാത് ത്വത്സകാശം അരിന്ദമ
10 ഇദം അംേഭാ കുേബരസ് േത മഹാരാജഃ യച്ഛതി
അന്തർഹിതാനാം ഭൂതാനാം ദർശനാർഥം പരന്തപ
11 അേനന ഷ്ടനയേനാ ഭൂതാന്യ് അന്തർഹിതാന്യ് ഉത
ഭവാൻ ക്ഷ്യതി യൈസ്മ ച ഭവാൻ ഏതത് ദാസ്യതി
12 തേഥതി രാമസ് തദ് വാരി തിഗൃഹ്യാഥ സത്കൃതം
ചകാര േന േയാഃ ശൗചം ലക്ഷ്മണശ് ച മഹാമനാഃ
13 സു ീവ ജാംബവന്തൗ ച ഹനൂമാൻ അംഗദസ് തഥാ
ൈമന്ദദ്വിവിദ നീലാശ് ച ാേയാ വഗസത്തമാഃ
14 തഥാ സമഭവച് ചാപി യദ് ഉവാച വിഭീഷണഃ
ക്ഷേണനാതീ ിയാണ്യ് ഏഷാം ച ംഷ്യ് ആസൻ യുധിഷ്ഠിര
15 ഇ ജിത് കൃതകർമാ തു പിേ കർമ തദാത്മനഃ
നിേവദ്യ പുനർ ആഗച്ഛത് ത്വയരാജി ശിേരാ തി
16 തം ആപതന്തം സ്ര ദ്ധം പുനർ ഏവ യുയുത്സയാ
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അഭിദു ാവ സൗമി ിർ വിഭീഷണ മേത സ്ഥിതഃ
17 അകൃതാഹ്നികം ഏൈവനം ജിഘാംസുർ ജിതകാശിനം
ശൈരർ ജഘാന സ്ര ദ്ധഃ കൃതസഞ്ജ്േഞാ ഽഥ ലക്ഷ്മണഃ
18 തേയാഃ സമഭവദ് യുദ്ധം തദാേന്യാന്യം ജിഗീഷേതാഃ
അതീവ ചി ം ആശ്ചര്യം ശ ാദേയാർ ഇവ
19 അവിധ്യദ് ഇ ജിത് തീൈക്ഷ്ണഃ സൗമി ിം മർമേഭദിഭിഃ
സൗമി ിശ് ചാനല ർൈശർ അവിധ്യദ് രാവണിം ശൈരഃ
20 സൗമി ിശരസം ർശാദ് രാവണിഃ േ ാധമൂർഛിതഃ
അസൃജൽ ലക്ഷ്മണായാഷ്ടൗ ശരാൻ ആശീവിേഷാപമാൻ
21 തസ്യാസൂൻ പാവക ർൈശഃ സൗമി ിഃ പ ിഭിസ് ിഭിഃ
യഥാ നിരഹരദ് വീരസ് തൻ േമ നിഗദതഃ ശൃണു
22 ഏേകനാസ്യ ധനുർ മന്തം ബാഹും േദഹാദ് അപാതയത്
ദ്വിതീേയന സനാരാചം ഭുജം ഭൂമൗ ന്യപാതയത്
23 തൃതീേയന തു ബാേണന പൃഥു ധാേരണ ഭാസ്വതാ
ജഹാര സുനസം ചാരു ശിേരാ ാജി കുണ്ഡലം
24 വിനികൃത്തഭുജ ന്ധം കബന്ധം ഭീമദർശനം
തം ഹത്വാ സൂതം അപ്യ് അൈ ർ ജഘാന ബലിനാം വരഃ
25 ലങ്കാം േവശയാം ആസുർ വാജിനസ് തം രഥം തദാ
ദദർശ രാവണസ് തം ച രഥം പു വിനാകൃതം
26 സപു ം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ ാസാത് സം ാന്തേലാചനഃ
രാവണഃ േശാകേമാഹാർേതാ ൈവേദഹീം ഹ ം ഉദ്യതഃ
27 അേശാകവനികാസ്ഥാം താം രാമദർശനലാലസാം
ഖഡ്ഗം ആദായ ദുഷ്ടാത്മാ ജേവനാഭിപപാത ഹ
28 തം ദൃഷ്ട്വാ തസ്യ ദുർബുേദ്ധർ അവിന്ധ്യഃ പാപനിശ്ചയം
ശമയാം ആസ സ്ര ദ്ധം യതാം േയന േഹതുനാ
29 മഹാരാേജ്യ സ്ഥിേതാ ദീേപ്ത ന ിയം ഹ ം അർഹസി
ഹൈതൈവഷാ യദാ ീ ച ബന്ധനസ്ഥാ ച േത ഗൃേഹ
30 ന ൈചഷാ േദഹേഭേദന ഹതാ സ്യാദ് ഇതി േമ മതിഃ
ജഹി ഭർതാരം ഏവാസ്യാ ഹേത തസ്മിൻ ഹതാ ഭേവത്
31 ന ഹി േത വി േമ തുല്യഃ സാക്ഷാദ് അപി ശത തുഃ
അസകൃദ് ധി ത്വയാ േസ ാസ് ാസിതാസ് ിദശാ യുധി
32 ഏവം ബഹുവിൈധർ വാൈക്യർ അവിേന്ധ്യാ രാവണം തദാ

ദ്ധം സംശമയാം ആസ ജഗൃേഹ ച സ തദ് വചഃ
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33 നിര്യാേണ സ മതിം കൃത്വാ നിധായാസിം ക്ഷപാചരഃ
ആജ്ഞാപയാം ആസ തദാ രേഥാ േമ കൽപ്യതാം ഇതി
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അധ്യായം 274

1 [മാർക്]
താവ് ഉഭൗ പതിതൗ ദൃഷ്ട്വാ ാതരാവ് അമിതൗജസൗ
ബബന്ധ രാവണിർ ഭൂേയാ ശൈരർ ദത്തവൈരസ് തദാ
2 തൗ വീരൗ ശരജാേലന ബദ്ധാവ് ഇ ജിതാ രേണ
േരജതുഃ പുരുഷവ്യാ ൗ ശകുന്താവ് ഇവ പഞ്ജേര
3 തൗ ദൃഷ്ട്വാ പതിതൗ ഭൂമൗ ശതശഃ സായൈകശ് ചിതൗ
സു ീവഃ കപിഭിഃ സാർധം പരിവാര്യ തതഃ സ്ഥിതഃ
4 സുേഷണ ൈമന്ദദ്വിവിൈദഃ കുമുേദനാംഗേദന ച
ഹനൂമൻ നീലതാൈരശ് ച നേലന ച കപീശ്വരഃ
5 തതസ് തം േദശം ആഗമ്യ കൃതകർമാ വിഭീഷണഃ
േബാധയാം ആസ തൗ വീരൗ ജ്ഞാേ ണ േബാധിതൗ
6 വിശല്യൗ ചാപി സു ീവഃ ക്ഷേണേനാഭൗ ചകാര തൗ
വിശല്യയാ മഹൗഷധ്യാ ദിവ്യമ യുക്തയാ
7 തൗ ലബ്ധസഞ്ജ്ഞൗ നൃവരൗ വിശല്യാവ് ഉദതിഷ്ഠതാം
ഗതത ീ മൗ ചാസ്താം ക്ഷേണേനാഭൗ മഹാരഥൗ
8 തേതാ വിഭീഷണഃ പാർഥ രാമം ഇക്ഷ്വാകുനന്ദനം
ഉവാച വിജ്വരം ദൃഷ്ട്വാ കൃതാഞ്ജലിർ ഇദം വചഃ
9 അയം അംേഭാ ഗൃഹീത്വാ തു രാജരാജസ്യ ശാസനാത്
ഗുഹ്യേകാ ഽഭ്യാഗതഃ േശ്വതാത് ത്വത്സകാശം അരിന്ദമ
10 ഇദം അംേഭാ കുേബരസ് േത മഹാരാജഃ യച്ഛതി
അന്തർഹിതാനാം ഭൂതാനാം ദർശനാർഥം പരന്തപ
11 അേനന ഷ്ടനയേനാ ഭൂതാന്യ് അന്തർഹിതാന്യ് ഉത
ഭവാൻ ക്ഷ്യതി യൈസ്മ ച ഭവാൻ ഏതത് ദാസ്യതി
12 തേഥതി രാമസ് തദ് വാരി തിഗൃഹ്യാഥ സത്കൃതം
ചകാര േന േയാഃ ശൗചം ലക്ഷ്മണശ് ച മഹാമനാഃ
13 സു ീവ ജാംബവന്തൗ ച ഹനൂമാൻ അംഗദസ് തഥാ
ൈമന്ദദ്വിവിദ നീലാശ് ച ാേയാ വഗസത്തമാഃ
14 തഥാ സമഭവച് ചാപി യദ് ഉവാച വിഭീഷണഃ
ക്ഷേണനാതീ ിയാണ്യ് ഏഷാം ച ംഷ്യ് ആസൻ യുധിഷ്ഠിര
15 ഇ ജിത് കൃതകർമാ തു പിേ കർമ തദാത്മനഃ
നിേവദ്യ പുനർ ആഗച്ഛത് ത്വയരാജി ശിേരാ തി
16 തം ആപതന്തം സ്ര ദ്ധം പുനർ ഏവ യുയുത്സയാ
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അഭിദു ാവ സൗമി ിർ വിഭീഷണ മേത സ്ഥിതഃ
17 അകൃതാഹ്നികം ഏൈവനം ജിഘാംസുർ ജിതകാശിനം
ശൈരർ ജഘാന സ്ര ദ്ധഃ കൃതസഞ്ജ്േഞാ ഽഥ ലക്ഷ്മണഃ
18 തേയാഃ സമഭവദ് യുദ്ധം തദാേന്യാന്യം ജിഗീഷേതാഃ
അതീവ ചി ം ആശ്ചര്യം ശ ാദേയാർ ഇവ
19 അവിധ്യദ് ഇ ജിത് തീൈക്ഷ്ണഃ സൗമി ിം മർമേഭദിഭിഃ
സൗമി ിശ് ചാനല ർൈശർ അവിധ്യദ് രാവണിം ശൈരഃ
20 സൗമി ിശരസം ർശാദ് രാവണിഃ േ ാധമൂർഛിതഃ
അസൃജൽ ലക്ഷ്മണായാഷ്ടൗ ശരാൻ ആശീവിേഷാപമാൻ
21 തസ്യാസൂൻ പാവക ർൈശഃ സൗമി ിഃ പ ിഭിസ് ിഭിഃ
യഥാ നിരഹരദ് വീരസ് തൻ േമ നിഗദതഃ ശൃണു
22 ഏേകനാസ്യ ധനുർ മന്തം ബാഹും േദഹാദ് അപാതയത്
ദ്വിതീേയന സനാരാചം ഭുജം ഭൂമൗ ന്യപാതയത്
23 തൃതീേയന തു ബാേണന പൃഥു ധാേരണ ഭാസ്വതാ
ജഹാര സുനസം ചാരു ശിേരാ ാജി കുണ്ഡലം
24 വിനികൃത്തഭുജ ന്ധം കബന്ധം ഭീമദർശനം
തം ഹത്വാ സൂതം അപ്യ് അൈ ർ ജഘാന ബലിനാം വരഃ
25 ലങ്കാം േവശയാം ആസുർ വാജിനസ് തം രഥം തദാ
ദദർശ രാവണസ് തം ച രഥം പു വിനാകൃതം
26 സപു ം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ ാസാത് സം ാന്തേലാചനഃ
രാവണഃ േശാകേമാഹാർേതാ ൈവേദഹീം ഹ ം ഉദ്യതഃ
27 അേശാകവനികാസ്ഥാം താം രാമദർശനലാലസാം
ഖഡ്ഗം ആദായ ദുഷ്ടാത്മാ ജേവനാഭിപപാത ഹ
28 തം ദൃഷ്ട്വാ തസ്യ ദുർബുേദ്ധർ അവിന്ധ്യഃ പാപനിശ്ചയം
ശമയാം ആസ സ്ര ദ്ധം യതാം േയന േഹതുനാ
29 മഹാരാേജ്യ സ്ഥിേതാ ദീേപ്ത ന ിയം ഹ ം അർഹസി
ഹൈതൈവഷാ യദാ ീ ച ബന്ധനസ്ഥാ ച േത ഗൃേഹ
30 ന ൈചഷാ േദഹേഭേദന ഹതാ സ്യാദ് ഇതി േമ മതിഃ
ജഹി ഭർതാരം ഏവാസ്യാ ഹേത തസ്മിൻ ഹതാ ഭേവത്
31 ന ഹി േത വി േമ തുല്യഃ സാക്ഷാദ് അപി ശത തുഃ
അസകൃദ് ധി ത്വയാ േസ ാസ് ാസിതാസ് ിദശാ യുധി
32 ഏവം ബഹുവിൈധർ വാൈക്യർ അവിേന്ധ്യാ രാവണം തദാ

ദ്ധം സംശമയാം ആസ ജഗൃേഹ ച സ തദ് വചഃ
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33 നിര്യാേണ സ മതിം കൃത്വാ നിധായാസിം ക്ഷപാചരഃ
ആജ്ഞാപയാം ആസ തദാ രേഥാ േമ കൽപ്യതാം ഇതി
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അധ്യായം 275

1 [മാർക്]
സ ഹത്വാ രാവണം ം രാക്ഷേസ ം സുരദ്വിഷം
ബഭൂവ ഹൃഷ്ടഃ സസുഹൃദ് രാമഃ സൗമി ിണാ സഹ
2 തേതാ ഹേത ദശ ീേവ േദവാഃ സർഷിപുേരാഗമാഃ
ആശീർഭിർ ജയ യുക്താഭിർ ആനർചുസ് തം മഹാഭുജം
3 രാമം കമലപ ാക്ഷം തു വുഃ സർവേദവതാഃ
ഗന്ധർവാഃ പുഷ്പവർൈഷശ് ച വാഗ് ഭിശ് ച ിദശാലയാഃ
4 പൂജയിത്വാ യഥാ രാമം തിജ ർ യഥാഗതം
തൻ മേഹാത്സവ സങ്കാശം ആസീദ് ആകാശം അച ത
5 തേതാ ഹത്വാ ദശ ീവം ലങ്കാം രാേമാ മയാ യശാഃ
വിഭീഷണായ ദദൗ ഭുഃ പരപുരഞ്ജയഃ
6 തതഃ സീതാം പുര ത്യ വിഭീഷണപുര താം
അവിേന്ധ്യാ നാമ സു േജ്ഞാ വൃദ്ധാമാേത്യാ വിനിര്യയൗ
7 ഉവാച ച മഹാത്മാനം കാകുത്സ്ഥം ൈദന്യം ആസ്ഥിതം

തീച്ഛ േദവീം സദ്വൃത്താം മഹാത്മഞ് ജാനകീം ഇതി
8 ഏതച് ത്വാ വചസ് തസ്മാദ് അവതീര്യ രേഥാത്തമാത്
ബാേഷ്പണാപിഹിതാം സീതാം ദദർേശക്ഷ്വാകുനന്ദനഃ
9 താം ദൃഷ്ട്വാ ചാരുസർവാംഗീം ജടിലാം കൃഷ്ണവാസസം
മേലാപചിതസർവാംഗീം ജടിലാം കൃഷ്ണവാസസം
10 ഉവാച രാേമാ ൈവേദഹീം പരാമർശവിശങ്കിതഃ
ഗച്ഛ ൈവേദഹി മുക്താ ത്വം യത് കാര്യം തൻ മയാ കൃതം
11 മാം ആസാദ്യ പതിം ഭേ ന ത്വം രാക്ഷസ േവശ്മനി
ജരാം േജഥാ ഇതി േമ നിഹേതാ ഽസൗ നിശാചരഃ
12 കഥം ഹ്യ് അസ്മദ്വിേധാ ജാതു ജാനൻ ധർമവിനിശ്ചയം
പരഹസ്തഗതാം നാരീം മുഹൂർതം അപി ധാരേയത്
13 സുവൃത്താം അസുവൃത്താം വാപ്യ് അഹം ത്വാം അദ്യ ൈമഥിലി
േനാത്സേഹ പരിേഭാഗായ ശ്വാവലീഢം ഹവിർ യഥാ
14 തതഃ സാ സഹസാ ബാലാ തച് ത്വാ ദാരുണം വചഃ
പപാത േദവീ വ്യഥിതാ നികൃത്താ കദലീ യഥാ
15 േയാ ഹ്യ് അസ്യാ ഹർഷസംഭൂേതാ മുഖരാഗസ് തദാഭവത്
ക്ഷേണന സ പുനർ േഷ്ടാ നിഃശ്വാസാദ് ഇവ ദർപേണ
16 തതസ് േത ഹരയഃ സർേവ തച് ത്വാ രാമ ഭാഷിതം
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ഗതാസുകൽപാ നിേശ്ചഷ്ടാ ബഭൂവുഃ സഹ ലക്ഷ്മണാഃ
17 തേതാ േദേവാ വിശുദ്ധാത്മാ വിമാേനന ചതുർമുഖഃ
പിതാമേഹാ ജഗത് ഷ്ടാ ദർശയാം ആസ രാഘവം
18 ശ ശ് ചാഗ്നിശ് ച വായുശ് ച യേമാ വരുണ ഏവ ച
യക്ഷാധിപശ് ച ഭഗവാംസ് തഥാ സപ്തർഷേയാ ഽമലാഃ
19 രാജാ ദശരഥശ് ൈചവ ദിവ്യഭാസ്വരമൂർതിമാൻ
വിമാേനന മഹാർേഹണ ഹംസയുേക്തന ഭാസ്വതാ
20 തേതാ ഽന്തരിക്ഷം തത് സർവം േദവഗന്ധർവസ ലം
ശുശുേഭ താരകാ ചി ം ശരദീവ നഭസ്തലം
21 തത ഉത്ഥായ ൈവേദഹി േതഷാം മേധ്യ യശസ്വിനീ
ഉവാച വാക്യം കല്യാണീ രാമം പൃഥുല വക്ഷസം
22 രാജപു ന േത േകാപം കേരാമി വിദിതാ ഹി േമ
ഗതിഃ ീണാം നരാണാം ച ശൃണു േചദം വേചാ മമ
23 അന്തശ് ചരതി ഭൂതാനാം മാതരിശ്വാ സദാഗതിഃ
സ േമ വിമുഞ്ചതു ാണാൻ യദി പാപം ചരാമ്യ് അഹം
24 അഗിർ ആപസ് തഥാകാശം പൃഥിവീ വായുർ ഏവ ച
വിമുഞ്ച മമ ാണാൻ യദി പാപം ചരാമ്യ് അഹം
25 തേതാ ഽന്തരിേക്ഷ വാഗ് ആസീത് സർവാ വി ാവയൻ ദിശഃ
പുണ്യാ സംഹർഷണീ േതഷാം വാനരാണാം മഹാത്മനാം
26 [വായു]
േഭാ േഭാ രാഘവ സത്യം ൈവ വായുർ അസ്മി സദാഗതിഃ
അപാപാ ൈമഥിലീ രാജൻ സംഗച്ഛ സഹ ഭാര്യയാ
27 [അഗ്നിർ]
അഹം അന്തഃ ശരീരേസ്ഥാ ഭൂതാനാം രഘുനന്ദന
സുസൂക്ഷ്മം അപി കാകുത്സ്ഥ ൈമഥിലീ നാപരാധ്യതി
28 [വരുണ]
രസാ ൈവ മത് സൂതാ ഹി ഭൂതേദേഹഷു രാഘവ
അഹം ൈവ ത്വാം വീമി ൈമഥിലീ തിഗൃഹ്യതാം
29 [ ഹ്മാ]
പു ൈനതദ് ഇഹാശ്ചര്യം ത്വയി രാജർഷിധർമിണി
സാേധാ സദ്വൃത്തമാർഗേസ്ഥ ശൃണു േചദം വേചാ മമ
30 ശ ർ ഏഷ ത്വയാ വീര േദവഗന്ധർവേഭാഗിനാം
യക്ഷാണാം ദാനവാനാം ച മഹർഷീണാം ച പാതിതഃ
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31 അവധ്യഃ സർവഭൂതാനാം മത് സാദാത് പുരാഭവത്
കസ്മാച് ചിത് കാരണാത് പാപഃ കം ചിത് കാലം ഉേപക്ഷിതഃ
32 വധാർഥം ആത്മനസ് േതന ഹൃതാ സീതാ ദുരാത്മനാ
നലകൂബര ശാേപന രക്ഷാ ചാസ്യാഃ കൃതാ മയാ
33 യദി ഹ്യ് അകാമാം ആേസേവത് ിയം അന്യാം അപി വം
ശതധാസ്യ ഫേലദ് േദഹ ഇത്യ് ഉക്തഃ േസാ ഽഭവത് പുരാ
34 നാ ശങ്കാ ത്വയാ കാര്യാ തീേഛമാം മഹാദ േത
കൃതം ത്വയാ മഹത് കാര്യം േദവാനാം അമര ഭ
35 [ദഷരഥ]

ീേതാ ഽസ്മി വത്സ ഭ ം േത പിതാ ദരശേഥാ ഽസ്മി േത
അനുജാനാമി രാജ്യം ച ശാധി പുരുേഷാത്തമ
36 [രാമ]
അഭിവാദേയ ത്വാം രാേജ യദി ത്വം ജനേകാ മമ
ഗമിഷ്യാമി പുരീം രമ്യാം അേയാധ്യാം ശാസനാത് തവ
37 [മാർക്]
തം ഉവാച പിതാ ഭൂേയാ ഹൃേഷ്ടാ മനുജാധിപ
ഗച്ഛാേയാധ്യാം ശാധി ത്വം രാമ രക്താന്തേലാചന
38 തേതാ േദവാൻ നമ ത്യ സുഹൃദ്ഭിർ അഭിനന്ദിതഃ
മേഹ ഇവ പൗേലാമ്യാ ഭാര്യയാ സ സേമയിവാൻ
39 തേതാ വരം ദദൗ തൈസ്മ അവിന്ധ്യായ പരന്തപഃ

ിജടാം ചാർഥമാനാഭ്യാം േയാജയാം ആസ രാക്ഷസീം
40 തം ഉവാച തേതാ ഹ്മാ േദൈവഃ ശ മുൈഖർ വൃതഃ
കൗസല്യാ മാതർ ഇഷ്ടാംസ് േത വരാൻ അദ്യ ദദാനി കാൻ
41 വേ രാമഃ സ്ഥിതിം ധർേമ ശ ഭിശ് ചാപരാജയം
രാക്ഷൈസർ നിഹതാനാം ച വാനരാണാം സമുദ്ഭവം
42 തതസ് േത ഹ്മണാ േ ാേക്ത തേഥതി വചേന തദാ
സമുത്ത ർ മഹാരാജ വാനരാ ലബ്ധേചതസഃ
43 സിതാ ചാപി മഹാഭാഗാ വരം ഹനുമേത ദദൗ
രാമ കീർത്യാ സമം പു ജീവിതം േത ഭവിഷ്യതി
44 ദിവ്യാസ് ത്വാം ഉപേഭാഗാശ് ച മത് സാദ കൃതാഃ സദാ
ഉപസ്ഥാസ്യന്തി ഹനുമന്ന് ഇതി സ്മ ഹരിേലാചന
45 തതസ് േത േ ക്ഷമാണാനാം േതഷാം അ ിഷ്ടകർമണാം
അന്തർധാനം യയുർ േദവാഃ സർേവ ശ പുേരാഗമാഃ
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46 ദൃഷ്ട്വാ തു രാമം ജാനക്യാ സേമതം ശ സാരഥിഃ
ഉവാച പരമ ീതഃ സുഹൃന്മധ്യ ഇദം വചഃ
47 േദവഗന്ധർവയക്ഷാണാം മാനുഷാസുരേഭാഗിനാം
അപനീതം ത്വയാ ദുഃഖം ഇദം സത്യപരാ മ
48 സേദവാസുരഗന്ധർവാ യക്ഷരാക്ഷസ പന്നഗാഃ
കഥയിഷ്യന്തി േലാകാസ് ത്വാം യാവദ് ഭൂമിർ ധരിഷ്യതി
49 ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാനുജ്ഞാപ്യ രാമം ശ ഭൃതാം വരം
സ ജ്യാപാ മത് േതന രേഥനാദിത്യവർചസാ
50 തതഃ സീതാം പുര ത്യ രാമഃ സൗമി ിണാ സഹ
സു ീവ മുൈഖർശ് ൈചവ സഹിതഃ സർവവാനൈരഃ
51 വിധായ രക്ഷാം ലങ്കായാം വിഭീഷണപുര തഃ
സന്തതാര പുനസ് േതന േസതുനാ മകരാലയം
52 പുഷ്പേകണ വിമാേനന േഖചേരണ വിരാജതാ
കാമേഗന യഥാമുൈഖ്യർ അമാൈത്യഃ സംവൃേതാ വശീ
53 തതസ് തീേര സമു സ്യ യ ശിേശ്യ സ പാർഥിവഃ
തൈ േവാവാസ ധർമാത്മാ സഹിതഃ സർവവാനൈരഃ
54 അൈഥനാം രാഘവഃ കാേല സമാനീയാഭിപൂജ്യ ച
വിസർജയാം ആസ തദാ രൈത്നഃ സേന്താഷ്യ സർവശഃ
55 ഗേതഷു വാനേരേ ഷു േഗാപുച്ഛർേക്ഷഷു േതഷു ച
സു ീവസഹിേതാ രാമഃ കിഷ്കിന്ധാം പുനർ ആഗമത്
56 വിഭീഷേണനാനുഗതഃ സു ീവസഹിതസ് തദാ
പുഷ്പേകണ വിമാേനന ൈവേദഹ്യാ ദർശയൻ വനം
57 കിഷ്കിന്ധാം തു സമാസാദ്യ രാമഃ ഹരതാം വരഃ
അംഗദം കൃതകർമാണം യൗവ രാേജ്യ ഽഭിേഷചയത്
58 തതസ് ൈതർ ഏവ സഹിേതാ രാമഃ സൗമി ിണാ സഹ
യഥാഗേതന മാർേഗണ യയൗ സ്വപുരം തി
59 അേയാധ്യാം സ സമാസാദ്യ പുരീം രാ പതിസ് തതഃ
ഭരതായ ഹനൂമന്തം ദൂതം സ്ഥാപയത് തദാ
60 ലക്ഷയിേത്വംഗിതം സർവം ിയം തൈസ്മ നിേവദ്യ ച
വായുപുേ പുനഃ ാേപ്ത നന്ദി ാമം ഉപാഗമത്
61 സ ത മലദിഗ്ധാംഗം ഭരതം ചീരവാസസം
അ തഃ പാദുേക കൃത്വാ ദദർശാസീനം ആസേന
62 സേമത്യ ഭരേതനാഥ ശ േഘ്നന ച വീര്യവാൻ
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രാഘവഃ സഹ സൗമി ിർ മുമുേദ ഭരത ർഷഭ
63 തഥാ ഭരതശ ഘ്നൗ സേമതൗ ഗുരുണാ തദാ
ൈവേദഹ്യാ ദർശേനേനാഭൗ ഹർഷം സമവാപതുഃ
64 തൈസ്മ തദ് ഭരേതാ രാജ്യം ആഗതായാഭിസത്കൃതം
ന്യാസം നിര്യാതയാം ആസ യുക്തഃ പരമയാ മുദാ
65 തതസ് തം ൈവഷ്ണവം ശൂരം നക്ഷേ ഽഭിമേത ഽഹനി
വസിേഷ്ഠാ വാമേദവശ് ച സഹിതാവ് അഭ്യഷിഞ്ചതാം
66 േസാ ഽഭിഷിക്തഃ കപിേ ഷ്ഠം സു ീവം സസുഹൃജ്ജനം
വിഭീഷണം ച പൗലസ്ത്യം അന്വജാനാദ് ഗൃഹാൻ തി
67 അഭ്യർച്യ വിവിൈധ രൈത്നഃ ീതിയുക്തൗ മുദാ യുതൗ
സമാധാേയതികർതവ്യം ദുഃേഖന വിസസർജ ഹ
68 പുഷ്പകം ച വിമാനം തത് പൂജയിത്വാ സരാഘവഃ

ാദാദ് ൈവ വണാൈയവ ീത്യാ സ രഘുനന്ദനഃ
69 തേതാ േദവർഷിസഹിതഃ സരിതം േഗാമതീം അനു
ദശാശ്വേമധാൻ ആജേ ജാരൂഥ്യാൻ സ നിരർഗലാൻ
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