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ഒന്നാം സർഗം

രാമ! രാമാത്മാരാമ! ീരാമ! രമാപെത!
രാമ! രാേജ ! രാമ! രാജീവവിേലാചന !
രാമ! േത പാദാംബുജം വാഴ്ക മാനേസ മമ;
രാമ! രാഘവ! തവ ചരണം ശരണം േമ.

ീരാമചരിതവും പാടിസ്സഞ്ചരി ന്ന
ശാരികൈപ്പതേല! നീ െചാല്ലണെമേന്നാടിേപ്പാൾ
സാേകതപതിയായ ഭഗവാൻ പേത്മക്ഷണൻ
രാഘവൻതിരുവടിവിജയം ബഹുവിധം.
ഭാഗവതന്മാക്കൎാനന്ദാമൃേതാദയം പരം
േയാഗീ ന്മാ ൎ മേനാേമാഹനം; േകൾപു ഞാൻ.
രാേക മുഖിയായ ജാനകീവിജയം നീ
േശാകനാശനം പറഞ്ഞീടണമിനിയിേപ്പാൾ.
േഭാഗിനായകേഭാഗശയനശക്തിയായ
േയാഗമായാേദവിതൻ വിജയം വിേമാഹനം.
സാക്ഷാൽ ീനാരായണ കൃതിവിലാസങ്ങൾ
േമാക്ഷസാധനങ്ങളിൽ മുഖ്യെമന്നേല്ലാ െചാൽവൂ.
േകൾക്കയിലത്യാ ഹമുെണ്ടനിക്കിനിയതു
കാൽക്ഷണകാലം കളഞ്ഞീടാെത െചാല്ലീെടേടാ.”
ശാരികൈപ്പതലതുേകട്ടളവുരെചയ്താൾ;
താരക ഹ്മശക്തിവിജയം േക െകാൾവിൻ.
എങ്കിേലാ ശതാനന്ദനാകിയ മഹാമുനി
പങ്കജാസനപു നാകിയ വസിഷ്ഠെന
വന്ദി ഭക്തിേയാേട േചാദി വിനീതനായ്:-
”വന്നിതാനന്ദം രാമചരിതംേകട്ടമൂലം.
നിന്തിരുവടി കനിഞ്ഞരുളിെച്ചയ്തീടണം
സ ഷ്ടാത്മനാ സീതാവിജയം മേനാഹരം”.
ഇങ്ങേന ശതാനന്ദൻത േട േചാദ്യംേക
തിങ്ങീടും ീതിേയാേട വസിഷ്ഠനരുൾെച
മംഗല ദം സീതാവിജയം പൂണ്ണൎാനന്ദം
സംഗനാശനകരം ൈകവല്യ ദമേല്ലാ.
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െകാന്നിതു ദശാനനൻതെന്ന രാഘവൻ പിെന്ന-
െക്കാന്നിതു ശതാനനൻതെന്നയും സീതാേദവി.
വന്നിതാനന്ദമതുകാരണം പഞ്ചത്തി-
ന്നിന്നതു േക െകാൾക െചാ വൻ ചുരുക്കിഞാൻ.
പങ് ക്തിസ്യന്ദനനൃപനന്ദനനായ രാമൻ
പങ് ക്തികന്ധരൻതെന്നെക്കാന്നതിനനന്തരം
ഭാനുനന്ദനമുഖ്യവാനരപ്പടേയാടും
ജാനകീേദവിേയാടും ലക്ഷ്മണേനാടുംകൂടി
ഭക്തനാം നക്തഞ്ചരേ ഷ്ഠനാം വിഭീഷണൻ
ശക്തനാം ജഗൽ ാണപു നഞ്ജനാപു ൻ
തേന്നാടും ലഘുതരം പുഷ്പകംകരേയറി
െച്ചന്നേയാദ്ധ്യയുംപു വസി സ ഷ്ടനായ്
അഭിേഷകവും കഴിഞ്ഞാസ്ഥാനത്തിങ്കലാമ്മാ-
റഭിമാേനന വസിഷ്ഠാദിതാപസേരാടും
രത്നേശാഭിതമായ സുവണ്ണൎസിംഹാസേന
പത്നിേയ-വാേമാത്സംേഗ േചത്തൎ ിരുന്നരുളുേമ്പാൾ
അംേഭാേജക്ഷണേനാടു രാക്ഷേസാൽപത്തിെയല്ലാം
കംഭസംഭവനരുൾെച േകെട്ടാരുേശഷം
രാവണവൃത്താന്തവും തൽസുതൻ േമഘനാദൻ
േദേവ ൻതെന്നേപ്പാരിൽ ബന്ധിച്ച െശൗയ്യൎങ്ങളും
േക വിസ്മയം പൂ മരുവീടിനേനരം
േകട്ടിതു േമൽഭാഗ നിന്നശരീരിവാക്യം.
”എ യുംപരാ മിയാകിയ ദശാസ്യേന
യുേദ്ധ നീ വധിച്ചതുെകാ സേന്താഷിേക്കണ്ട
ൈ േലാക്യഭയങ്കരനാകിയ ശതമുഖൻ;
െപൗലസ്ത്യനവനുെട കാൽനഖത്തിനുേപാരാ!
േശാകഭീതികേളതുംകൂടാേത സുഖിച്ചവൻ
ശാകദ്വീപത്തിൻമേദ്ധ്യ വാഴുന്നിതനാരതം.
ദധിസാഗരപരിേവഷ്ടിതമായാപുേര
യുധി േദവാദികളാലവധ്യനായിട്ടവൻ
അമരാരാതിേ ഷ്ഠനാകിയ ശതാനനൻ
സമേര ജയിക്കണം നിന്നെയന്നാകാംക്ഷയാ
സന്തതംവസി ന്നിതിെപ്പാഴു”െമന്നവാക്യ-
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മന്തരീക്ഷത്തിങ്കൽ നിന്നാശുേകൾക്കായേനരം
അ താകുലചിത്തനാകിയ രഘുവരൻ
അേപ്പാേഴ കുംേഭാത്ഭവൻതേന്നാടു േചാദ്യംെച .
”എെന്താര തമശരീരിത േട വാക്യം
നിന്തിരുവടിയരുൾെചയ്യണം പരമാത്ഥൎ ം”
രാമചേ ാക്തിേക കുംഭസംഭവൻ പര-
മാേമാദപൂവൎമരുൾെചയ്തിതു വഴിേപാെല. [4 ]

ഒന്നാം സർഗം സമാപ്തം
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രണ്ടാ ം സർഗം
ഇത്ഥം കിളിമകൾ െചാന്നതു േക ടൻ
ചിത്തംെതളി േചാദിച്ചിതു പിെന്നയും.
ദാശരഥിചരിതം പാപനാശന-
മാശുെചാല്ലീടിനിയും കഥാേശഷവും.
എന്നതുേക പറ കിളിമകൾ.
മന്നവൻതേന്നാടഗസ്ത്യനരുൾെച .
”രാജരാേജ ! രാജീവവിേലാചന!
രാജ വര! രജനീചരാന്തക!
േക െകാണ്ടാലും യഥാവൃത്തെമങ്കിേലാ
േകട്ടാലതീവഭയാനകം േകവലം.
ആശ്ചയ്യൎരൂപശീലംപൂണ്ട പത്നിമാർ
കാശ്യപനു പതി േപെരേടാ.
എന്നവരിൽ ദനുവാമവൾ െപ ട-
നുന്നതനായ ശതാനനനുണ്ടായി.
രക്തമൃതുകാലദുഷ്ടമതിേനാടു
യുക്തനായ് മാതൃേദാേഷണ പിറന്നവൻ
േഘാരമാമാസുരഭാവം പരി ഹി-
ച്ചാരാലുേമ ജയിക്കാനരുതാെതാരു
െശൗയ്യൎംധരി വളന്നൎവെന യും
ൈധയ്യൎംഭജി തപ തുടങ്ങിനാൻ.
േഘാരമായ്െച്ചയ്ത തേപാബലംെകാണ്ടവൻ
സാരസസംഭവെന സാദിപ്പി -
േവ ംവരങ്ങൾ വരിച്ചാൻ മഹാഭയം
പൂ ജഗദ്വാസികളതുകാരണം.
കാലേകയാദ്യസുരപ്പടേയാടുമ -
ക്കാലമസുരവരപരിേസവിതൻ
ൈ േലാക്യവും പരിപാലി ; േദവക-
ളാേലാക്യ ഭീതികലേന്നൎാളിച്ചീടിനാർ.
നൂറായിരം േയാജനവഴിനീളമു-
േണ്ടെറയിേല്ലതുേമവണ്ണമതിെലേടാ!
ചൂടുംകുസുമസമാനമുഡുഗണം;
ചൂടുമവനില്ല ശീതവുമില്ലേല്ലാ.
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കുണ്ഡലദ്വന്ദ്വസമാനം രവിശശി-
മണ്ഡലദ്വന്ദ്വമവനു മഹാമേത!
കാശീപുരവാസിനം പരേമശ്വര-
മാശേയ ചിന്തി റപ്പി പൂജി .
തൽ സാദത്താലവന്നമരത്വവു-
മേപ്പാളനു ഹി പരേമശ്വരൻ.
നിഭ ൎയനായവൻ നീേള നടേന്നാേരാ
സൽ ജാധ്വംസനംെച ന്നിതിന്നിേപ്പാൾ
മായാപുരിയിൽ വാഴുന്നിതവൻ മഹാ-
മായാവിതാനവെന മറിക നീ.
കാേലയവെന വധി േലാക യം
പാലനംെച ഭവാനിനിൈവകാേത.”
ഇത്ഥമഗസ്ത്യസുഭാഷിതം േക കാ-
കുൽസ്ഥനുമുള്ളിൽ വിചാരംതുടങ്ങിനാൻ.
മ ികേളാടുമവരജന്മാേരാടും
ചിന്തി റ ക ി രഘൂത്തമൻ.
പിെന്നയും കുംേഭാത്ഭവേനാടു േചാദി
മന്നവൻ മന്ദസ്മിതംെച സാദരം.
”ഞാനവെനെക്കാലെച ന്നെതങ്ങേന
ദീനദയാനിെധ! തത്വമരുൾെചയ്ക,
ദാനവവീരൻ മഹാബലവാൻ തുേലാം;
മാനവന്മാർ ഞങ്ങൾ ദുർബലന്മാരേല്ലാ.”
എന്നതുേകട്ടരുൾെച മഹാമുനി
മന്ദഹാസംപൂ : ”ന നെന്ന യും
രാമ! രഘുപെത! രാജശിഖാമെണ!
കാമ ദ! േഭാ! കാമേദേവാപമ!
എ േമ െചല്ലരുതായ്കയുമില്ല േലാ-
കങ്ങളിൽ നി േട ശ ത്തിേനാക്കൎ നീ.
വധ്യൻ ഭവാനാലവെന നിർണയം;
യുദ്ധം തുടങ്ങിായലും ഭവാൻ ൈവകാെത.”
ഇത്ഥമഗസ്ത്യമുനിതൻെമാഴിേക
ശ ഘ് നേനാടും ഭരതേനാടും നിജ-
െസൗമി ിെയാടു മരുൾെചയ്തിതാദരാൽ
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െസൗമുഖ്യേമാടു മന്ദസ് മിതപൂവ്വൎകം.
”െസൗമി ിയും ഞാനുമായ്ദ്ദശകണ്ഠെന-
സ്സാമത്ഥൎ ്യേമാടു വധി രണാങ്കേണ.
ശ ഘ് നനും ലവണാസുരെനെക്കാ
പൃത്ഥീതേല നിജകീത്തൎ ിപരത്തിനാൻ.
ഗന്ധവൎസംഘംജയി ഭരതനു
മന്തമില്ലാതുള്ള കീത്തൎ ി ലഭിച്ചിതു.
ശക്തനാകുന്നതാരി ശതാസ്യേന
നി ഹിപ്പാെന ചിന്തിപ്പിേനവരും.
ലങ്കാപുേര ലഘുമാേഗ്ഗൎണ സാഗരം
ലംഘനംെച െചന്നാശു ദശാസ്യേന
നി ഹി പണിെപ്പട്ടിനിെയങ്ങേന
നി ഹി ശതാസ്യേന ൈവകാെത?
നാലുസമു ങ്ങളും മഹാദ്വീപങ്ങൾ-
നാലും കട ന്നെതങ്ങേന െചാ വിൻ”
പിേന്ന ഹനുമാെന മന്ദംവിളി ടൻ
മന്നവർമന്നവേനവമരുൾെച .
”അന്യജനങ്ങളാൽസാദ്ധ്യമല്ലിക്കായ്യൎം
നിന്നാെലാഴിെഞ്ഞന്നറിക മഹാമെത.
ഉത്സാഹമാശു ൈകെക്കാൾക െശൗയ്യൎാംബുേധ!
സത്സംഗ്ഗസക്തനാം ശാഖാമൃേഗാത്തമ!”
ഉത്തമാംേഗന വഹിച്ചാനവൻ പുരു-
േഷാത്തമവാക്യം മുദാ ഭക്തിപൂവ്വൎകം.
രാക്ഷസകാലനാം മാരുതിയും മധു-
രാക്ഷരവാചാ െതാഴുതു െചാല്ലീടിനാൻ.
”അേണ്ണൎാജേലാചന! െചാല് വനുപായെമാ-
ന്നണ്ണൎവദ്വീപങ്ങെളക്കടന്നീടുവാൻ
ബാഹുജവീര! ഭവാെനഴുന്ന വാൻ
വാഹനമാകുന്നതുമടിേയനേല്ലാ.
രാവണനി ഹത്തിെന്നഴുന്ന വാൻ
േകവലം വാഹനമായതു ഞാനേല്ലാ.
വൻകടെലാെക്കക്കടന്നീടുവാൻ തവ
കിങ്കരനായടിയനുണ്ടതി തം.
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ശങ്കാവിഹീനം കഴുത്തിൽകേരറുക
പങ്കജേലാചന! പാക്കൎരുെതാ േമ!”
എന്നതുേകട്ടരുൾെചയ്തിതു രാഘവൻ
”എ െടയാ പായമതുണ്ടേല്ലാ
ഇക്ഷ്വാകുവംശജാതന്മാ ൎ േസനയു-
മേക്ഷൗഹിണിയുണ്ടറുപത്തിമൂെന്നേടാ.
െവള്ളംകണെക്കപ്പരന്നിരുപെത്താ -
െവള്ളം പടയു സു ീവവീരനും,
രേക്ഷാബലവും വിഭീഷണവീരനും
ലക്ഷ്മണൻ താനും ഭരതനും തമ്പിയും
ലക്ഷ്മീസമാനയാം ജാനകീേദവിയും
ലക്ഷ യം മിഥിലാധിപേസനയും
എേന്നാടു കൂടേവ േപാരുെമല്ലാവരു-
െമന്നാലവെരക്കട ന്നെതങ്ങെന?”
ഇംഗിതങ്ങൾ കവിപുംഗവനേന്നരം
മംഗലവാചാ െതാഴുതു െചാല്ലീടിനാൻ.
എങ്ങേനെയന്നരുൾെച ന്നെതന്തിദ-
മിങ്ങടിേയനിരിെക്കജ്ജഗതീപെത!
ഏേരഴുേലാകവുമാശു േലാകാേലാക-
ഭൂരിധരാധരേത്താടുെമടു ഞാൻ
െകാ േപാവാൻ തിരുവുള്ളെമെന്ന റി-

െണ്ടങ്കിൽ, െലന്തിതുെചാല്ലി വിഷാദിപ്പാൻ?
െച ശാകദ്വിപവാസം ശതമുഖം
െകാ വിരവിേനാടിെങ്ങഴുന്ന ക.
വ മമ ന്ധേമറുവിേനവരും;
മന്നവർമന്നവനായ മഹീപേത!”
ഇത്ഥം സദാഗതിപു വാക്യംേക
ചിത്തം െതളി കാകുൽസ്ഥൻതിരുവടി
മേന്ദതരം മഹാ സ്ഥാനമാരഭ്യ
മന്ദസ്മിതംെചയ്തിവണ്ണമരുൾെച .
”വീരെര! േനേര ഭയാകുലെമന്നിേയ
മാരുതിവീരനുപരി കേരറുവിൻ.”
എന്നതുേകെട്ടാരു വമ്പടെയാക്കേവ
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െച ടൻ മാരുതിപൃഷ്ഠേമറീടിനാർ -
ആനേതർ കാലാൾ കുതിരപ്പടയുമായ്
മാനവവീരരും വാനരവീരരും
മാനേമറീടുന്ന െകൗണപവീരരും
മാനവേ ഷ്ഠസേഹാദരവീരരും
ജാനകീേദവിയും ീരാമേദവനും
വാനേരേ ാപരി െച കേരറിനാർ.
െമല്ലേവ െപാങ്ങിനാൻ മാരുതി വാരിധി -
കേല്ലാലജാലങ്ങൾ ക കണ്ടാദരാൽ
ക്ഷാരസമു വും ശക്കൎരയബ് ധിയും
േഘാരസുരാബ് ധിയുമാജ്യസമു വും
ജംബുദ്വീപം ക്ഷദ്വീപം കുശദ്വീപം
സംബാധിതെ ൗഞ്ചദ്വീപവുെമന്നിവ.
പിന്നീടുെച ശാകദ്വീപമുൾപു
നിന്നേനരം ദധിസാഗരവും ക .
വേന്നാരു വിസ്മയം പൂ മഹാബല-
രേന്യാന്യമാലാപവും െചയ്തിതങ്ങെന.
ന നന്നഞ്ജനാനന്ദനെനന്നിദം
നന്ദി വി മിച്ചീടിനാേരവരും.
കണ്ടാൽ മേനാഹരമായ മായാപുരം
ക ശതാനനപാലിതമ തം
നന്ദനംനിന്ദി മുദ്യാനേദശമാ-
നന്ദ ദം കാഞ്ചന മേശാഭിതം
ഉൾ നിന്നരുളീ രഘുപുംഗവ-
ന തവി മനച തനദ്വയൻ
ചിൽപുരുഷൻ പുരുേഷാത്തമനവ്യയൻ
സൽപുരുഷ ിയൻ കിൽബിഷനാശനൻ.
”കൂട്ടെമാരുമി നി ിെനല്ലാവരും
േകാട്ടയഴിപ്പിൻ; കിട തൂത്തൎ ീടുവിൻ.”
അക്കൎകുേലാത്ഭവനാജ്ഞയാ േവഗേമാ -
ടക്കൎജനാദിയാം വാനരവീരനും
രേക്ഷാബലവും വിഭീഷണവീരനും
ഇക്ഷ്വാകുവംശപരിവൃഢസനയും
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മായാപുരിമതിലും കിറ്റ ം തക-
ത്തൎ ാേയാധനത്തിനടു െചന്നീടിനാർ.
തൽപുരിപാലകന്മാരായ സം ാമ
തൽപരന്മാർ മഹൽകാലേകയന്മാരും
ഹസ്തിരഥതുരഗങ്ങൾേതാറും നിജ -
ഹേസ്ത പരമായുധങ്ങൾധരി ടൻ
െവ മിടികൾേപാേല ഭയമാംവണ്ണ -
മട്ടഹാസം െചയ്തടുത്താരതി തം.
ശ ങ്ങള ങ്ങൾ നാരാചപങ് ക്തികൾ
മുൾത്തടി ശൂലം മുസലം ഗദകളും
ദണ്ഡങ്ങൾ വാളും ചുരിക കടുത്തില
ഭിണ്ഡിപാലങ്ങൾ പരിഘങ്ങളീട്ടികൾ
ശക്തിയും ച വും െവണ്മഴുവീച്ചൎവാൾ
ൈകക്കത്തിയും കന്നക്കത്തിയും േചാട്ടയും
കന്തം കുറിയവാൾ ചന്തേമറും പീലി-

ന്തം ചവിളം ചര കുന്തങ്ങളും
ൈകെകാണ്ടടു തൂകി ടങ്ങീടിനാ-
രുൾക്കരുേത്താടു രഘുനാഥൈസന്യവും.
വാനരന്മാരുേട ഗജ്ജൎ ിതാേഘാഷവും.
െകൗണപവീരമഹാസിംഹനാദവും
വാരണവാജികൾനാദവിേശഷവും
കാരണപൂരുഷശംഖനിനാദവും
േതരുരുൾനാദവും ജ്യാനാദേഘാഷവും
േഭരീമൃദംഗാദിവാദ്യേഘാഷങ്ങളും
എന്നിവേററെക്കാ മാെറ്റാലിെകാൾകയാൽ
നന്നായ് വിറ തുടങ്ങി ജഗത് യം.
അേന്യാന്യേമ െപാരുതുമരിച്ചിത-
ത ന്നതന്മാരായ വീരർ ബഹുവിധം.
ഇങ്ങേന ര മാസം െപാരുേതാരള-
വങ്ങറി ശതവ ൻ മഹാബലൻ
നൂറായിരം േയാജേനാന്നതമുള്ളവൻ
നൂറുതലയുമിരുനൂറുൈകയുമായ്
ത േട േസനാപതികളും േസനയും
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സന്നമായ് വന്നതറി േകാപി ടൻ
സന്നദ്ധനായ് പുറെപ്പ രണത്തിനായ്
ൈസന്യസേമതമേപതഭയാകുലം.
ശങ്കരധ്യാനവും ൈകവി േരാേഷണ
ശങ്കാവിഹീനം െപാരുതടുത്തീടിനാൻ.
ഉജ്ജ്വലി ള്ള ശ ാ ങ്ങൾ വർഷി
വിജ്വരാത്മാ െചന്നടു ം ദശാന്തേര
വിസ്മിതനാകിയ രാഘവൻതേന്നാടു
സസ്മിതം വായുതനയനും െചാല്ലിനാൻ
”ചിന്തയുണ്ടാെകാലാ കാരുണ്യവാരിേധ
ചിന്തയാകുന്നതു കായ്യൎവിനാശിനി
കിന്തയാ ചിന്തയാ യത്ത്വയാ ഹന്തവ്യ-
ന്നന്തരമില്ല ശതാനനൻ ഭൂപേത!”
ഇത്ഥംപറ നിജരൂപവും ധരി-
ച്ചസ്തഭീത്യാ രുഷാ സഞ്ചരിച്ചീടിനാൻ.
മധ്യാഹ്നമാത്തൎ ാണ്ഡമണ്ഡലതുല്യമാം
വ വും േമരുസമാനശരീരവും
ൈകെക്കാ േശാഭി കാണായിതേന്നര-
മക്കൎാത്മജ ിയമക്കൎശിേഷ്യാത്തമം.
ഇത്ഥം പറഞ്ഞടങ്ങീ കിളിൈപ്പതലും;
ചിത്തമാനന്ദിച്ചിരുന്നിതു ഞങ്ങളും.

രണ്ടാം സർഗം സമാപ്തം
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മൂന്നാം സർഗം
പറകപറകഴകിെനാടു പുനരിനിയുമാശു നീ
പാപെമല്ലാമകേലേപ്പാമതിനാേല,
തരണികുലതിലകനുരുചരിതനഖിേലശ്വരൻ
താപവിനാശനൻ ദാനവനാശനൻ
ചരിതരസമമൃതസമമതിരുചിരുമുച്യതാം
ചാരുകേളബേര!ശാരികൈപ്പതേല.
തദനു കിളിമകളുമതികുതുകെമാടു െചാല്ലിനാൾ
താരക ഹ്മമാഹാത്മ്യമനുത്തമം.
കരികളഭകരസദൃശകരയുഗളേശാഭയും
കാഠിന്യേമറുന്ന ദം ാകരാളവും
തരുണരവികിരണരുചിസമരുചിരകാന്തിയും
താരകാകാരഹൃദയസേരാജവും
കനകഗിരിശിഖരരുചിസമഗുരുകിരീടവും
കാലാനലാഭായ കാണായിതന്തിേക.
പവനതനയെന നികടഭുവി ഝടിതി കണ്ടതി-
പാപി ശതാനനൻ വിസ്മയംേതടിനാൻ.
അനിലജനുമതുെപാഴുതു ശതമുഖെന മുഷ്ടിെകാ-
ണ്ടാഹന്ത താഡിച്ചിെതാ വക്ഷസ്ഥെല.
വ്യഥെയാടതുെപാഴുതു ശതമുഖനുമഥ േമാഹി
വീണിതു േബാധംമറ വിവശനായ്.
അതികഠിനതരപതനപരവശതയാ സമ-
മദ്ധൎ ഹരമാ ം കിടന്നീടിനാൻ.
വരബലെമാടതുെപാഴുതു ശതമുഖനുണർ ടൻ
വായുതനയേന മാനി വാഴ്ത്തിനാൻ.
പവനസുതനുരസി പുനസുരനുരുശൂേലന
ബാധിച്ചേതറ്റവനും വീണുേമാഹി .
പതിതമഥപവനസുതനമിതബലമീർഷയാ
പാദങ്ങൾെകാ ചവിട്ടിനാൻ പിെന്നയും.
ശുഭചരിതനനിലസുതനമിതബലനാധിപൂ-
ണ്ടേയ്യാ! ശിവ ശിവ! എ മാൽ േതടിനാൻ.
”വാസുേദവായ ശാന്തായ രാമായ േത
വാസവമുഖ്യവന്ദ്യായ നേമാ നമഃ
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ദ മ്നായാനിരുദ്ധായ ഭരതായ
ധന്വിേന സംകർഷണായ രു ായ േത

ീലക്ഷ്മണായ മഹാത്മെന സത്വായ
ീരാഘവായ ശ ഘ് നായ േത നമഃ.

നിർമ്മലായാ ിഷ്ടകർമ്മേണ ഹ്മേണ
നിർമ്മമായാഖിലാധാരായ േത നമഃ.
അച തായാനന്ദരൂപായ രാമായ
സച്ചിൽസ്വരൂപായ സത്യായ േത നമഃ.”
മങ്ങാത ഭക്ത്യാ പരമപുരുഷേന
മംഗലം െചാല്ലി തി ടൻ ധ്യാനി
പാവനനാകിയ പാവനി ത െട
ഭാവനയാേല െതളി വിളങ്ങിനാൻ.
വിസ്വാസഭക്ത്യാ ജയി ശ ക്കേള
വിശ്വ ംനിറഞ്ഞ രൂേപണ നിന്നീടിനാൻ.
ഇ തി ഭക്ത്യാ ജപി ന്ന മർത്ത്യനു
ശ നാശം ഭവി ം നഹി സംശയം.
പവനസുതമവനതമുഖാംബുജം ക ടൻ
ഭുവനപതി പൂർണ്ണസ ഷ്ട്യാ മരുവിനാൻ.
അഥ ഝടിതി ശതവദനനഖിലജഗദീശ്വര-
മാേലാക്യ യുദ്ധാങ്കണസ്ഥിതം രാഘവം
നിജമനസി മുഹുരപിച വിസ്മയം ൈകെക്കാ
നിേന്നാരസുരെനക്ക രഘൂത്തമൻ.
സമരരസവിവശതരഹൃദയെമാടനന്തരം
െസൗമി ിേയാടു തൻ വി വാങ്ങീടിനാൻ.
കരകമലധൃതവിശിഖചാപനാം രാഘവം
കണ്ടതിേ ാധം മുഴുേത്താരു ദാനവൻ
കലിതബഹുകലഹരസമകതളിരിൽ വാേച്ചാരു
കാലേകയാവലിേയാടും ശതാനനൻ
ജ്വലദനലതുലിതശതവദനസഹിതം മുദാ
ജ്യാനാദവും സിംഹനാദവും െച ടൻ
പരമപുരുഷെനാടു രണമഴെകാടു തുടങ്ങിനാൻ
പർവ്വതതുല്യശരീരി ശതാനനൻ.
ദശവദനസഹജനരുണജെനാടു സമം തദാ

https://thalilakkam.in/



ശതമുഖരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് 16

ദാനവേനാടു കലഹം തുടങ്ങിനാൻ.
വലിയ ശിലകളുമചലജാലം തരുക്കളും
ബാണങ്ങളും വരിഷിച്ചാൻ ബഹുവിധം.
അവയുമവനമിതശരെമ ഖണ്ഡിച്ചടു-
ത്തേന്യാന്യമുഷ്ടിയുദ്ധം തുടങ്ങീടിനാൻ.
തദനു ദശവദനസഹജനുമരുണപു നും
ദാനവപാദ ഹരസംബാധയാ
ലവണജലനിധിനടുവിലചലവരമൂദ്ധൎനി
ലങ്കാപുരദ്വാരിെച വീണീടിനാർ
ദനുതനയചരണപരിപതനപരിപീഡയാ
േദഹം നുറുങ്ങിപ്പതിച്ചാരിരുവരും.
സപദി പവനജനുമതറി ബാലം നിജം
സാഹസേത്താടു നീട്ടിെക്കാടുത്തീടിനാൻ.
അജിതനഥ ജിതപവനനനിലസുതനാദരാ-
ലാജ്യമേദ്യ ലവണാംബുധികളും
ഗിരിഗഹനനഗനഗരനദനദികൾ േചെന്നൎഴും
െ ൗഞ്ചകുശ ക്ഷജംബുദ്വീപങ്ങളും
ഘനഘടിതപവനലഘുമാേഗ്ഗൎണ നീണ്ടവാൽ
ക കപീ നും െകൗണപവീരനും
ബഹുമതിേയാടതികുതുകഹൃദയെമാടുെഭൗ തദാ
ബാലമവലംബ്യ ത െചന്നീടിനാർ
വനജദളനയനപദകമലയുഗളം മുദാ
വന്ദി വിസ്മയംപൂ നിന്നീടിനാർ.

വഗകുലപതികളതുെപാഴുതു കലഹാശയാ
േപ ൎ ം ശിലാൈശലവൃക്ഷങ്ങൾ തൂകിനാർ.
കരബലേമാടഥ ദനുജകുലപതി ശതാനനൻ
ഖണ്ഡിച്ചെതാെക്കക്കള ശരങ്ങളാൽ.
തദനു ദനുസുതനതനുതനു നിജശരങ്ങളാൽ
താപം വളത്തൎ ിനാൻ വാനെരൗഘെത്തയും.
അമരപതിസുതതനയനംഗദൻ നീലനും
അശ്വിനീപു രാം ൈമന്ദൻ വിവിദനും
അജതനയനളകുമുദവിനതപനസാദിയും
ആശുഗേവഗം കലരും മാഥിയും
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സുമുഖദധിമുഖവൃഷഭവികടശതബലികളും
ദുർ ഖനും േവദദർശിയും രംഭനും
ശിഖരിവരഗുരുതരശരീരികളാെയഴും
േശ്വതനും േകസരി താരൻ സുേഷണനും
അധികതരബലസഹിതകപികളിടേരാടു പാ-
ഞ്ഞ മി ം പതിച്ചീടിനാേരവരും.
അസുരകുലപതിചരണപരിപതനഭീതിെകാ-
ണ്ടാരുെമതിരിടുന്നീല യുദ്ധാങ്കേണ.
സമരഭുവി ശരനികരവരിഷേമാടണഞ്ഞിതു
ശ ഘ് നലക്ഷ്മണന്മാരും ഭരതനും.
കലഹരസമതികളഥ കലിതരുചി േപായിതു
കാലാലയം തി കാലേകയന്മാരും.
െപാരുതുെപാരുതസുരകളുമമരഭുവി േമവിനാർ
േപായിതു മാസചതുഷ്ടയമിങ്ങെന.
ദിവസമനുെപാരുതു രഘുപതിസഹജേരവരും
ദീനതപൂ പരി മം േതടിനാർ.
നിജസഹജരമിതപരവശതെയാടു വീഴ് കയാൽ
നീേലാ ലദളേലാചനൻ രാഘവൻ
പവനതനയെന മനസി പാരം ശംസി
ഭാവി യുദ്ധത്തിനാശു നിന്നീടിനാൻ.
കരകമലധൃതശരശരാസനം രാഘവം
ക േലാകങ്ങളും വിസ്മയംപൂ േത.
നിയുതശശിരവിദഹനരുചിരരുചിപൂെണ്ടഴും
നിമ്മൎലതാരക ഹ്മരൂപൻ പരം
സമരചതുരതെയാടസുരാധിപൻതേന്നാടു
സായകപങ് ക്തി തൂകീടിനാൻ േമൽ േമൽ.
ദനുജവരതനുഗളിതരുധിരകണപാേതന
ദാനവസംഘമസംഖ്യമുണ്ടായ് വ .
അവേരാടതികഠിനതരമതിനിശിതബാണങ്ങ-
ളറ്റമില്ലാേതാളെമ രഘുവരൻ
പുനരപിചപുനരപിച ദനുജസമുദാേയന
പൂണ്ണൎമായ് വ ഭുവനെമല്ലാടവും.
അഥ ഝടിതി ദശരഥനൃപാത്മജന്മാരുമി-
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ങ്ങ യുണ്ടായിതസുരേരാളം തദാ.
പവനതനയനുമമിതേയാഗമായാബലം
പശ്യ ശതമുഖന്മാെരെയാടുക്കിനാൻ.
ശതവദനഗണവുമുരുരഘുപതികദംബവും
ശ ഭാേവന യുദ്ധംെചയ്തിേതറ്റവും.
ശതവദനരുധിരഗണജാതൈദത്യൗഘവും
ശക്തിേയാേട െപാരുതീടിനാർ പിെന്നയും
തിഭുവനവുമസുരവരമയമഖിലെമന്തിദം
ധീരതേയാെടാടുക്കാവതുെമങ്ങെന?
കമലഭവമധുമഥനപശുപതിമുഖാ ങ്ങൾ
കാകുൽസ്ഥനും േയാഗിച്ചാൻ ബഹുവിധം.
അതിനവനുമവയവ കള മാറ്റങ്ങളാ-
ല തമായ് വന്നിതാേയാധേനാത്സവം.
പവനസുതനമിതബലേവേഗന സംഗേര
പാദഹസ്ത ഹാേരണ െകാന്നീടിനാൻ.
ഭരതനതുെപാഴുതിലനുജന്മാരുമായ് വ
പാരവശ്യംതീ ൎ യുദ്ധം തുടങ്ങീടിനാൻ.
നരപതിയുമസുരകുലപതിയുമതിേരാേഷണ
നന്നാെ ാരുതാെരാരുേഭദെമന്നിെയ.
നിഖിലനിശിചരശമനകരനഖിലനായകൻ
നി പരി ാന്തനായ് സമരാങ്കേണ
കമലദലനയനനഥ ജനകമകൾത െട
ൈകയിൽെകാടുത്തിതു കാർ കവും തദാ.
മിഥിലനൃപസുതയുമഥവാങ്ങിനാൾ ചാപവും
െമന്മതകും ബാണജാലവും തൂണിയും.
നിജരമണനികടഭുവി ജനകസുതയും തദാ
നി ജയലക്ഷ്മിെയന്നേപാെല മുദാ.
രഘുപതിയുമതുെപാഴുതു മൃദുഹസിതപൂവ്വൎകം
രമ്യാംഗിമാനസംകണ്ടരുളിെച .
”ദശവദനമതിചതുരമുരുഭയദസംഗേര
ദണ്ഡെമാഴി ഞാൻ െകാേന്നൻ ിയതേമ;
വിബുധപതിജിതമരിയദശമുഖതനൂജേന
വീരനാം െസൗമി ി െകാ ജിത മം.
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മധുത നയമമിതബലമപി ലവണെനത്തഥാ
മാനിയാം ശ ഘ് നനും വധിച്ചീടിനാൻ.
ഗഗനചരപരിവൃഢെരാടധിരണമനന്തരം
ഗന്ധവ്വൎവീരെരെക്കാ ഭരതനും.
ശതവദനനിവനവരിലധികബലനാകയാൽ
ശാരദാംേഭാജവേ !വധിച്ചീടു നീ!
നിഹതനിവനിഹ സമരഭുവി ഭവതിയാലതു
നിശ്ചയം; -യുദ്ധം തുട നീ വല്ലേഭ!”
ഇതിരമണമൃദുവചനനിശമനദശാന്തെര
ഈശ്വരി േരാേഷണയുദ്ധം തുടങ്ങിനാൾ.
ശതമുഖനുമഥമിഥിലനൃപസുതയുമിങ്ങേന
ശ ാ ജാലം വരിഷിച്ചതു േനരം
ജഗദഖിലമതിനിശിതതരശരശതങ്ങളാൽ
െചേമ്മമറഞ്ഞിതു;ദിവ്യജനങ്ങളും
ഹര പരമശിവ ശിവ ഹെരതി നിന്നീടിനാ-
രാഹന്തഹന്ത കണ്ടീല നാമിങ്ങെന.
ഒരു സമരെമാരുദശയിെലാരുദിശി വിചി മി-
േതാത്തൎ ാൽ പുകഴ് ത്തരുതാ ൎെമാരിക്കലും.
വിബുധനരമുഖവിതതി വിവിധമിതി വാഴ് ത്തിയും
വിസ്മയെപ്പ ം വസി ം ദശാന്തെര
മഹിഷെനാടു മഹിതതമമഹിതകുലനാശിനി
മായാഭഗവതി െചയ്ത േപാർേപാെലയും
ദിവസകരസുതമുഖഹരി വെരൗഘവും
ദിവ്യൻ വിഭീഷണനും തൽബെലൗഘവും
മനുജപരിവൃഢരുമതികുതുകെമാടു ക ള്ളിൽ
മാനി വിസ്മയം ൈകെക്കാ േമവിനാർ.
ശരപരിഘപരശുപവിമുസലമുഖശ ങ്ങൾ
ശക്തിൈകെക്കാ പര രം തുകിനാർ.
ശതവദനജനകനൃപദുഹിതൃശരജാലങ്ങൾ
ശങ്കാവിഹീനം മുറി പര രം
കഠിനതരമിടികളിടെരഴുമടവു ഞാെണാലി
കാണികൾേക േമാഹിച്ച പതിക്കയും
ശതവദനനികടഭുവി രുധിരമയവൃഷ്ടിയും
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ശർക്കരാവൃഷ്ടിയുമൽക്കാനിപാതവും
ദുരുപശമതുമുലതമസമരസമേയ തഥാ
ദുർന്നിമിത്തങ്ങൾ കാണായി പലതരം.
മിഥിലനൃപദുഹിതൃശരശകലിതശരീരനായ്
മൃത പുേരാ ഖനായ ശതാനനൻ
നിശിതതരവിശിഖശതമാശുവിട്ടീടിനാൻ
നീേലാ ലാക്ഷിതൻ െനറ്റിത്തടാന്തെര.
പവനസമജവെമാടുടനതുലവിശിഖംവ
ഫാലേദേശെകാ രക്തഭിഷിക്തയയ്
ദശവദനരിപുമഹിഷി മുഹുരസഹേരാേഷണ
േചതസി ചിന്തി റപ്പിച്ചിതാദരാൽ.
”അയുതശതനവമിഹിരസമരുചികലർെന്നഴു-
മാനന്ദവി ഹമ വി മം
തരണികുലഭവമഭവമഭയദമനാമയം
താപ യാപഹം സച്ചിൽസ്വരൂപിണം
ദശവദനകുലവിപിനദഹനമഖിേലശ്വരം
േദവേദവം വിഭും കുംഭകർണ്ണാന്തകം -
സലിലനിധിതരണകരചതുരമസുരാന്തകം
സായകേകാദണ്ഡേദാർദണ്ഡമണ്ഡിതം
ഖരശമനകരമമലമതുലബലമവ്യയം
കാരണപൂരുഷം കാമദാന ിയം
മൃതിസമയഭയഹരണനിപുണചരണാംബുജം
മൃത മൃത ം പരം മർത്ത്യരൂപം ഭെജ.”
തപനകുലശുചികരസുചരിതമതിേകാമളം
താരക ഹ്മസംജ്ഞം രാമനാമകം
നിജഹൃദയകമലഭുവി നിരുപമമുറപ്പി
നിർമ്മലം പഞ്ചവാരം ജപിച്ചീടിനാൾ.
ഒരുപുരുഷനിതു സപദി കനിെവാടു ജപിക്കിലു-
മുണ്ടാമവന്നഭീഷ്ട ാപ്തി നിർണ്ണയം.
ഹരനമലനമൃതമയനംബികാവല്ലഭ-
നൻേപാടു താരക ഹ്മം ജപിക്കയാൽ
അസുരസുരഭയദമലമമൃതമഥേനാത്ഭവം
ഹാലഹലാഹാരമാശുെചയ്തീടിനാൻ.
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കരുണേയാടുമിതു െചവിയിലലിെവാടുപേദശി
കാശ്യാം മരിപ്പവൻ മുക്തി സാധി .
വരബലെമാടമിതരുചിരാമജപത്തിനാൽ
വാല് മീകിയും കവിേ ഷ്ഠനായീടിനാൻ.
രഘുതിലകചരണയുഗമകതളിരാേലാ ൎ ടൻ
രാമമ ം ജപിക്കിൽ സാധ്യെമാെക്കയും.
അഖിലമഭിമതമിതുജപിക്കിൽ വന്നീടുെമ-
ന്നാത്മനാ ചിന്തി റ ൈവേദഹിയും
”സകലയുവതികളിലഹമിഹ യദി സതീ മമ
സത്യസന്ധൻ ഭുവി ഭത്തൎ ാവുെമങ്കിേലാ
ശതമുഖെന വിരേവാടു വധിക്ക നീ”െയേന്നാരു
ശ ംെതാടു വലി വിട്ടീടിനാൾ.
അയുതരവികിരണരുചിതടവിന ശരം ത-
മാഹന്തെകാ വീണു ശതവക് നും.
കമലമകളതുെപാഴുതു നിജപതിപുേരാഭുവി
കാളരാ ീവ നിന്നീടിനാള മം.
ലവണജലനിധി കലശകണ്ണൎ പാേതയഥാ
ലാഘവംൈകെക്കാ േപാങ്ങീ പുരാ; തഥാ
ദധിജലധി ശതവദനപതനസമേയ െച
േദവേലാക വൃത്താന്തമറിയി .
യുവതികെളാടമിതസുഖമദിതിതനെയൗഘവു-
മുണ്ടായസേന്താഷവിസ്മയം െചാല്ലിനാർ.
വിബുധതരുവരകുസുമവൃഷ്ടിയും െചയ്തിതു
വിദ്യാധരാദികൾത്യാദരാത്മനാ;
മനുജപരിവൃഢ ജനകദുഹിതൃമരുദാത്മജ-
ന്മാരുേട മൂദ്ധൎനി സാദ്ധ്യസിദ്ധാ മുദാ.
ശതവദനശമനവചേനന ചാപാ ങ്ങൾ
േദവി െസൗമി ിൈകയിൽ െകാടുത്തീടിനാൾ.
ദശവദനസഹജസമരജനിചരവൃന്ദവും
േദേവ പു ാനുജാദികപികളും
അതിവിനയെമാടുഭരതനവരജന്മാരുമാ-
യാനന്ദരൂപിണിെത്താഴുതീടിനാർ.
മുഹുരപിച മുഹുരപിച പരമഹഷ ൎംപൂ
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മൂല കൃതിേയ വന്ദിച്ചേതവരും.
രഘുപതിയുമതികുതുകെമാടു ഝടിതി നല് കിനാൻ
രത്നമയം നിജഹാരം മേനാഹരം.
ക്ഷണസമയമകമലരിൽ വിരെവാടു വിചായ്യൎ തൽ
ക്ഷീരരത്നാകരകന്യകയും മുദാ
നിജരമണവദനസരസിരുഹവുമനന്തരം
നിമ്മൎലഹാരവും മാരുതിവക് വും
ഉടമെയാടുമുടനുനുടെനയിടകലെര േനാക്കിനാ-
ളുള്ളമറിഞ്ഞിതു രാഘവേദവനും.
”വിമലതരശശിമുഖി! തവാന്തഗ്ഗൎതത്തി
വിഘ്നംവരു വാനാരുമില്ല േകൾ.
തവഹൃദയനിഹിതമിഹ കുരുകരു യേഥപ്സിതം
തൽകായ്യൎമീ പഞ്ചത്തി സമ്മതം.”
പതിവചനനിശമനദശാന്തേര സീതയും
ഭർത്താവിേനാടു ചിരിച്ചരുളിെച്ച .
”ഇതിനനിലതനയനിവേനകവീരൻ ദൃഢ-
മി േയാഗ്യൻ പുനെരെന്ന േട മതം.”
സുദൃഢമിതി തപനകുലപതിയുമുരെചയ്തിതു;
സുന്ദരിയും ഹനുമാനു നല് കീടിനാൾ.
ബഹുമതിെയാടതിവിനയമടിമലരിൽവീണവൻ
വന്ദി നി െതാഴുതുവാങ്ങീടിനാൻ.
അരുണശതരുചിെയാടനിലജനതുധരി െച-
ന്നാനന്ദമൂത്തൎ ിേയ വീണുവണങ്ങിനാൻ.
വരദനജനമൃതമയനാനന്ദവാ ാ ൎ
വാത്സല്യമുൾെകാ വക്ഷസി േച ൎ റൻ
”വരിക കപികുലതിലക!വായുസൂേനാ!ഭവാൻ;

ഹ്മപദംതെന്ന തേന്നൻ നിന ഞാൻ.
ബഹുസമയമിഹതപസി കൃതരസമിരു ടൻ

ഹ്മത്വവും ഭവിച്ചീടും ഭവാെനേടാ.
പരനമലനമൃതമയനാദിനാരായണൻ
പ ധാതാവിനിബ്ഭൂഷണം നൽകിനാൻ.
കമലഭുവനഥ കനിെവാടിക്ഷ്വാകുഭൂപനും
കാരുണ്യേമാടു െകാടുത്താനിതു പുരാ
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പരമരുചിതടവിെനാരു ദിവ്യവിഭൂഷണം
പട്ടാഭിേഷകസമേയ നൃപകുലം
സകലഗുണമിയലുവതിനവരവർ ധരിച്ചിതു
സാേകതരാജ്യാധിപത്യ സിദ്ധേയ.
സഗരരഘുമുഖമനുകുേലാത്ഭവന്മാക്കൎിതു
സാവ്വൎെഭൗമത്വമുണ്ടാക്കിച്ചമച്ചിതു.
സതതഗതിതനയ!കപികുലതിലക!സർവദാ
സാദരം നീ ധരിച്ചീടുക കന്ധേര.
വരദനഹമറിക തവ ഹിതകരനനാരതം
വായുസുത! മമ നാമം ജപിക്കനീ”.
മനുജവരമനുജയുതമനുപമമനുത്തമം
മാരുതിയും നമ ത്യ സീതാജ് ഞയാ
കനകഗിരിനിഭരുചികലന്നൎഭീഷ്ടാപ്തേയ
കേണ്ഠ ധരിച്ചിതു ഹാരം മേനാഹരം.
മുനിതിലകനമരവരചരിതമമൃേതാപമം
േമാദാൽ ശതാനന്ദേനാടരുളിെച്ച .
രജനിചരകുലവിപിനദഹനചരിതം മേനാ-
രമ്യം മുദാ േകട്ടിരുന്നിെതല്ലാവരും.

മൂന്നാം സർഗം സമാപ്തം
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നാലാം സർഗം
ശാരികൈപ്പതേല നീ ജാനകീവിജയമി-
താരൂഢാനന്ദം പറഞ്ഞീടുക മടിയാെത.
ശാരദാംേഭാജേന നാകിയ രാമച ൻ-
ചാരു ീമയമായ ചരിതം െചാല്ലീടുവൻ.
സാരസാസനസുതൻ വസിഷ്ഠതേപാധനൻ
സാരസ്യവാചാ ശതാനന്ദേനാടരുൾെച .
രാജരാേജ ം സീതാസംയുതം രാമച ം
രാജീവവിേലാചനം രാവണാന്തകം വീരം
വാതനന്ദനഗളവാഹനസ്ഥിതം വരം

ാതൃേസവിതം പരമാനന്ദമാത്മാമൃതം
ദാനവനായ ശതമുഖേന വധംെച
ജാനകിേയാടുംകൂെടക്ക േദവാദികളും
അംേഭാജാസനൻമുൻപായുള്ള താപസന്മാരു-
മംേഭാജാക്ഷെന തിച്ചീടിനാർ ഭക്തിേയാേട.
രാഘവാജ് ഞയാ പരിതാപവുമകന്നവ-
രാകുലം തീ ൎ നിജമന്ദിരമക ംപുക്കാർ.
രാമനുമാേയാേധേന മരിച്ച ജനങ്ങേള
വാമേന ംെകാ ജീവിപ്പി യാഥാസുഖം
സു ീവവിഭീഷണന്മാരായി ള്ള
മക്കൎട വരരും രാക്ഷസവീരന്മാരും
ജാനകീേദവിതാനും േസാദരവീരന്മാരും
മാനവേ ഷ്ഠൻ െകൗസല്യാത്മജൻ രാമഭ ൻ
വാനരേ ഷ്ഠനായ വാഹനത്തിേന്മേലറി-
ക്കാനനഗിരിയുതദ്വീപസാഗരങ്ങളും
പിന്നി മഹാേമരുത േട പാശൎ്വത്തിങ്കൽ
വ നിന്നരുളുേമ്പാൾ വേന്നാരുസേന്താഷത്താൽ
വിണ്ണവെലല്ലാവരും പൂജി ഭക്തിേയാേട
പിെന്നൈക്കലാസമായ ശങ്കരലായം പു
താരകാധീശകലാേശഖരൻ മേഹശ്വരൻ
താരക ഹ്മമായ രാമനാഥെനക്ക
താരകാരാതിമുഖ്യപരിചാരകസമം
താരകാധീശമുഖിയായ പാവൎതിേയാടും.
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ഹാടേകശ്വരനായ പരേമശ്വരൻ ഭക്ത്യാ
താടകാരാതിതെന്നസ്സ ം ാത്ഥൎ ിച്ചരുളിനാൻ
സ്ഫാടികമണിമയമന്ദിരം േവശിപ്പാൻ;
ഗാഢെകൗതുകേത്താടുമേന്നരം രഘുനാഥൻ
മാരുതികഴുത്തിങ്കൽനിന്നവതാരംെച
മാരസുന്ദരൻ മരുദാത്മജൻ കരതല-
മാലംബ്യ ക്ഷിതിതലന്തന്നിൽനിന്നരുളുേമ്പാൾ
കാലം ൈവകാെത െകാ െചന്നിതു സു ീവനും
മാണിക്യമയമായ പാദുകാദ്വിതയവും.
മാനി പാേദ േച ൎ മന്ദവിന്ന്യാസേത്താടും
ജാനകീേദവിേയാടും േസാദരന്മാേരാടുമ-
െക്കൗണപകുലേ ഷഠനാം വിഭീഷണേനാടും
നീലേലാഹിതമണിമന്ദിരംപുക്കേനരം
ഫാലേലാചനനായ ഭഗവാൻ പരേമശൻ
ബാലശീതാംശുെമൗലി മന്മഥവിനാശനൻ

ാേലയാചലസുതാവല്ലഭൻ പുരൈവരി
കാലാരി രാമാജ്ഞയാ സാനന്ദമരുൾെച
കാലേദശാവസ്ഥാനുരൂപമാം വാ െകാേണ്ട.
”ഭക്തനാം നക്തഞ്ചരേ ഷ്ഠനും ബെലൗഘവും
ശക്തനാം സു ീവനും വാനരവീരന്മാരും
നിമ്മൎലസുഗന്ധെസൗഗന്ധികസരസ്തീരം
രമ്യമാം ൈച രഥമാകുമുദ്യാനേദശം
എ യും വിേമാഹനം; ത വാഴുവിൻ നിങ്ങ-
ളത്യത്ഥൎ മാത്മാനന്ദം സിദ്ധി െമല്ലാവനും.
ഇത്തരം മൃത ഞ്ജയവാ കൾ േകട്ടേനര-
മുദ്യതാനന്ദം തമുദ്യാനമകംപുക്കാർ.
ഷൺമുഖൻ ഗജമുഖൻ നന്ദീശൻ ഘണ്ടാകണ്ണൎൻ
തന്മേനാവല്ലഭയാം െഗൗരീെയന്നിവേരാടും
ച േശഖരൻ മഹാേദവനീശ്വരൺ വിഭു
കന്ദർപ്പൈവരി വിരിഞ്ചാദികേളാടും െച
ത േട മണിയറതന്നിൽ വാണിതു േമാദാൽ.
മന്നവർമന്നൻ സൂയ്യൎവംശനായകൻ രാമൻ
രത്നസിംഹാസനത്തിനാമ്മാറുത്സംേഗ താൻ തൻ
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പത്നിെയേച്ച ൎ പരമാനന്ദേത്താടു വാണാൻ.
ീവേത്സാര ം മണിമകുടവിരാജിതം
ിവാസുേദവം പുരുേഷാത്തമം പുഷ്കരാക്ഷം

മാരുതികരസ്ഥിതദക്ഷിണപാദാംേഭാജം
മാരസന്നിഭമതിേകാമളശ്യാമളാംഗം
ബാണതുണീരചാപപാണിനാ െസൗമി ി

ാണതുേല്യന പരിേസവിതം രഘുനാഥം
ഭരതശ ഘ്നബാഹുസ്ഥചാമരദ്വയ-
പരിേശാഭിതം പരം പൂരുഷം പത്മനാഭം
അക്കൎജവിഭീഷണബാഹുപങ്കജ ാഹ്യ-
െമൗക്തികച് ഛ ച് ഛായാരഞ്ജിതകേളബരം
താരക ഹ്മമതി സന്നവ ാംേഭാജം
താേരശകലാചൂഡനാകിയ പരേമശൻ
േഷാഡശാദ പചാരപൂർവ്വകം പൂജി ട-
നൂഢകൗതുകം ധരിച്ചീടിനാൻ പാേദാദകം
ഭക്തിൈകെക്കാ പാദതീർത്ഥെമ യും പുണ്യ-
മുത്തമാംേഗേന ധരിച്ചഭിവാദ്യവും െച
ചിന്തി പൂർേവാക്തമാം ഭഗവ പമീശ-
നന്തരാത്മനി പുനരറി ഭഗവാനും.
അേന്നരം സാദി ശങ്കര ീത്യർത്ഥമായ്
ത േട വിശ്വരൂപം കാട്ടിനാൻ മുകുന്ദനും
അ ിനന്ദനേയാടും നന്ദനന്മാരും വീര-
ഭ നന്ദീശഘണ്ടാകർണ്ണാദിഭൂതങ്ങളും
ലക്ഷ്മണൻ ഭരതനും ശ ഘ്നൻ വിഭീഷണ-
നർക്കജൻ മരുൽസുതനിത്യാദി ഭക്തന്മാർ
നിത്യാനു ഹത്തിനായ് രാഘവൻ തിരുവടി
തത്വകാരണമായ വിശ്വരൂപം കാട്ടിനാൻ
പർവതങ്ങളും ശിലാജാലവും വൃക്ഷങ്ങളു-
മൂർവിയും ദി കളും നക്ഷ ഗണങ്ങളും
സപ്തദ്വീപങ്ങേളാടു സപ്തസാഗരങ്ങളും
സപ്തേലാകദ്വന്ദ്വവും സപ്തമാമുനികളും
പുണ്യാരണ്യങ്ങൾ മൃഗപക്ഷികൾ നാഗങ്ങളും
പുണ്യവീഥികേളാടു രാജ്യങ്ങൾ േദശങ്ങളും
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ആകാശചാരികൾ ഗന്ധർവ്വയക്ഷാദികളും
പാകശാസനമുഖ്യന്മാരായ േദവകളും
ആദിത്യന്മാരും ദു ാദികളും വസുക്കളും
േവദാദിവിദ്യകളും താപസസമൂഹവും
പാഞ്ചരാ ാദികളാമാഗമേഭദങ്ങളും
പാഞ്ചജന്യാദികളാം വാദി ഗണങ്ങളും
ൈവനേതയാദികളും കാ േവയാദികളും
മാനസാദികൾ സേരാവരങ്ങൽ നദികളും
അഷ്ടാംഗേയാഗങ്ങളുമൈഷ്ടശ്വര്യാദികളു-
മഷ്ടാംഗ ഹ്മചര്യാദികളാം തങ്ങളും
അഷ്ടരാഗങ്ങേളാടുമധർമ്മാസത്വാദിയും
ൈവഖാനസാദി മുനിവൃന്ദവും കർമ്മങ്ങളും
േമഘങ്ങൾ തടിനികൾ വ ങ്ങൾ ധൂമങ്ങളും
രാജസൂയാശ്വേമധാദി തുേഭദങ്ങളും
വാജേപയാദികളും മനുക്കൾ പിതൃക്കളും
ഗായ ്യാദികളായ മ ങ്ങൾ ത ങ്ങളും
ആയുഷ്യാദികളുപേവദങ്ങളായുള്ളതും
നാരദാദികളാകും േദവതാപസന്മാരും
വാരിേജാ ലതുളസ്യാദിയാം പുഷ്പങ്ങളും
ദാനങ്ങൾ തുലാപുരുഷാദികളായുള്ളതും
ഗാനങ്ങൾ േഭരുണ്ഡസാമാദികളായുള്ളതും
അ ങ്ങൾ സുദർശനാദികളായുള്ളവയും
ഉത്തമ യാഗാദിയാം മഹാസ്ഥലങ്ങളും
ഉർവശീതിേലാത്തമാേമനകാരംഭാദിയം
സ്വർേവശ്യാജനങ്ങളും ാണാദിവായുക്കളും
ധാതാവും നാരായണമൂത്തൎ ിയും മേഹശനും
നാദ ഹ്മവും ണവാദിമ ിധാരവും
വാണിയും ലക്ഷ്മീ െഗൗരി ലജ്ജയും കീത്തൎ ി ദ്ധ
ജാനകീ തുഷ്ടി പുഷ്ടി ബുദ്ധിയും േമധാ ധൃതി
മനിനീജനമരുന്ധത്യനസൂയാദിയും
രതിയും കന്ദപ്പൎനും ച നും പാവകനു-
മൃതുജാലങ്ങൾ വസന്താദിയാം കാലങ്ങളും
മന്ദാക്കൎഗുരുശു െസൗമ്യാദി ഹങ്ങളും
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ഉത്തമതേപാധനനാകിയ മരീചിയു-
മ ിയുമംഗിര ം പുലസ്ത്യൻ പുലഹനും

തുവും ഭൃഗുതാനും ദക്ഷനും പത്നികളും
കാമേധന്വാദിപശുവൃന്ദവും തൃണാദിയും
യക്ഷരാക്ഷസഗന്ധേവൎാരഗസിദ്ധന്മാരും
പക്ഷവത്സരക ഭൃതികാലങ്ങളും
ഭൂതവും ഭവിഷി ം വത്തൎ മാനവു ംപിെന്ന
മാധവനുെടയവതാരമൂത്തൎ ികൾ േഭദം
ഭരതെസൗമി ിശ ഘ് നന്മാർ വിഭീഷണൻ
മരുദാത്മജനാദിത്യാത്മജൻ കപികളും
യാെതാ ജഗതി കാണായതും േകൾക്കായതും

തി ം വീണു നമ രി മാത്മാനന്ദ-
മുദി ം സമസ്തേലാേകാത്സവം ക ക
വിശ്വവും വിശ്വത്തിങ്കൽ വാഴുന്ന ജനങ്ങളും
നിേശ്ശഷെമാന്നായ് മരുവീടിന മഹ പം
അനന്തകിരീേടാദ്യന്മസ്തകം സേവ്വൎശ്വര-
മനന്തബാഹൂദരമനന്തവ േന -
മനന്തായുധധരമനന്തപാദാംേഭാജം
അനന്തമഹിമാനമപരിേച്ഛദ്യം പൂർണ്ണം
ആദിത്യവണ്ണൎം തമസഃപരം പരാപരം
ആദിേജ്യാതിഷം പരമാത്മാനം പര ഹ്മം
അച തമവാങ് മേനാേഗാചരം സർേവശ്വരം
സച്ചിദാനന്ദരൂപം സകലം സനാതനം
േചതസി നിരൂപിക്കെപ്പട്ടതുെമ േവണ്ടാ
വിശ്വെമാക്കേവ കാണായ് വന്നിതു ദിവ്യാത്മാവാം
വിശ്വരൂപത്തിങ്കൽ ത്യക്ഷമായത്യ തം.
അവ്യക്തമനാദ്യന്തമവ്യയം വിശ്വരൂപം
ദിവ്യേലാചനംെകാ കെണ്ടാരു ജനെമല്ലാം
തൽ സാദത്താലതിഭക്തിൈകെക്കാ നി
ചിൽസ്വരൂപേന നമ രിച്ചാർ ഭയേത്താടും.
അച് ഛമദ്വയേമകമവ്യക്തമവ്യാകൃതം
നിശ്ചലാത്മനാ ക നിന്ന ഭക്തന്മാെരല്ലാം
പരേമഷ്ടിയും പരേമശ്വരനാദികളും
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പരമാനന്ദാർണ്ണവനിമഗ്നന്മാരായ് ത്തീർ .
”നമേസ്ത േദവേദവ!നമേസ്ത രാമരാമ!
നമേസ്ത ഹര! മഹാപൂരുഷ!നാരായണ!
നമേസ്ത ജരാമരണാപഹ രാമരാമ!
നമേസ്ത സീതാപേത!രാവണാന്തക! േഭാ!
നമേസ്ത െകൗസല്യാനന്ദന രാഘവ!രാമ!
നമേസ്ത ദാശരേഥ!നമേസ്ത ഖരാരാേത!
അണുവിലണിമാനായ് മഹതാം മഹിതനായ്

ണാവാത്മകനായ ഭഗവാൻ ഭവാനേല്ലാ.
സകലജ ക്കൾ മാത്മാവായീടുന്നതും

കൃതിപരനായ് വാഴുന്നതും ഭവാനേല്ലാ.
വിശ്വത്തിൻ നിധാനമാകുന്നതും ഭവാനേല്ലാ
വിശ്വകർത്താവായതും വിശ്വഭർത്താവായതും
വിശ്വഹർത്താവായതും നിന്തിരുവടിയേല്ലാ;
വിശ്വരൂപാത്മാരാമ! സന്തതം നേമാ െത!”
ലക്ഷ്മണകുമാരനും തൽക്ഷണം ഭക്തിേയാേട
ലക്ഷ്മീവല്ലഭൻതേന്ന തി തുടങ്ങിനാൻ.
”ഇഷ്ടെന യുമഹെമ െള്ളാരജ്ഞാനം േമ
നഷ്ടമായ്തീർ നരകാേര നിർമ്മലമൂർേത്ത!
തുഷ്ടനായ് വേന്നനിേപ്പാളിഷ്ടലാഭത്താലിഹ

ഷ്ടമായ്ത്തവരൂപം കാണായ് വന്നതുമൂലം.
കർബുെരൗഘാെര!മമകില്ബിഷമകലുവാൻ
ദുർേബാധെമല്ലാം നീക്കിത്വൽേബാധമുദിക്കണം.”
ഭരതകുമാരനും പരമപുരുഷനാം
പരമാത്മാവുതേന്ന തി തുടങ്ങീടിനാൻ.
”േകാമള! നീേലാ ലശ്യാമള! ദാശരേഥ!
രാമ! ജാനകീപേത!പുണ്ഡരീകാക്ഷ!നാഥ!
രാക്ഷസാന്തകൻ ദയാവാരിധി സീതാപതി
േമാക്ഷദെനാഴിെഞ്ഞാരുഗതിയിെല്ലനിക്കാരും.
സാക്ഷാൽ ീനാരായണൻ പരിപാലിക്ക ജഗൽ-
സാക്ഷിേണ ഭഗവേത രാമച ായ നമഃ.”
ശ ഘ്നകുമാരനും ഭക്തിൈകെക്കാ പുരു-
േഷാത്തമൻതെന്ന തിച്ചീടിനാൻഭക്തിേയാെട:
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”േകാമളമിന്ദീവരശ്യാമളം രഘുനാഥം
കാമദം കാേമാപമം കാമേ ാധാദിഹീനം
രാമം ജാനകീപരമാത്മാനമാത്മാരാമം
നാമജാപകജനിമൃത നാശനം ഭേജ.”
സു ീവനതുേനരം െകൗ ഭ ീവം ചര-
ണാേ വീണനു ഹസിദ്ധിക്കായ തിെചയ്താൻ
”രാമ! രാഘവ! ജഗന്നായക! സീതാപേത!
രാമച ാത്മാരാമ! ീരാമ! നേമാ െത.”
േ മവാൻ വിഭീഷണൻ നാരദസമന്വിതം
രാമഭ െന തിച്ചീടിനാനതുേനരം:
”ൈ േലാക്യെമല്ലാ ംപരിപാലി െകാൾവാനാേയ
െപൗലസ്ത്യനായ ദശകണ്ഠേന വധംെച
കാലുഷ്യംകളഞ്ഞിതു മുന്നം നീ; പുനരിേപ്പാൾ
കാലേകയന്മാേരാടുംകൂടെവ ശതാസ്യെന
കാലാത്മാവായ ഭവാൻ െകാന്നെതെന്താരുചി ം?
കാലേദശാവസ്ഥകൾക്കനുരൂേപണ ഭവാൻ
ഓേരാേരാതരമവതാരംെചേയ്താേരാകാലം
കാരുണ്യംപൂ രക്ഷി ന്നതും; മറ്റാേരാർത്താൽ?
പു മി ാർത്ഥകള ാദിയാം വ ക്കളിൽ
സക്തിപൂ ടനുടൻ ജനി ംമരി ം ഞാൻ
ഭക്തിയില്ലായ്കെകാ േകവലമുഴലു
മുക്തിനൽകണമിനി നിത്യവും നേമാ േത.
ആത്മജ്ഞാനികളിലേ സരൻ ഹനുമാനു-
മാത്മാവാകിയനിജസ്വാമിെയ തിെചയ്താൻ.
”രാമായനേമാ രാമഭ ായനേമാനേമാ;
രാമച ായനേമാ േവധേസ നേമാനമഃ.
രഘുനാഥായ സീതാപതേയ നേമാനേമാ;
സുകുമാരാംഗായ രാമായ േത നേമാനമഃ.

ീരാമ! നാരായണ! വാസുേദവ! ീപേത!
േഗാവിന്ദ! മുകുന്ദ! ൈവകുണ്ഠ! േകശവ! ഹെര!

ീകൃഷ്ണ!വിേഷ്ണാ!നരസിംഹ!മാധവ!െശൗെര!
സംസാരദർപ്പദഷ്ടം മാം ാഹി ദയാനിെധ!”
ആദിേതയന്മാർ ൈവമാനികന്മാർ മുനികളു-
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മാദിനാരായണെന തിച്ചാെരല്ലാവരും.
േവദവാക്യങ്ങൾെകാ നാഥെന തിച്ചിതു
േവധാവു സനകാദിേയാഗികൾ നാരദനും.
സ ഷ്ടനായ സകേലശ്വരൻ നാരായണൻ
സന്താപംതീരുമാറു തൃക്കൺപാർത്തരുളിനാൻ
മാരുതി മുഖന്മാരാകിയ ഭക്തന്മാെര-
ക്കാരുണ്യവിവശനായാനന്ദപരിപൂർണ്ണൻ.
സർവെസൗമ്യമായുള്ള പൂർവരൂപം ൈകെക്കാ
കാമ്യാംഗിയായ സീതാേദവിതേന്നാടും നാഥൻ
ഈശപൂജയും പരി ഹി സ ഷ്ടനായ്
ആശരാധീശാ ജനാകിയ കുേബരനാൽ
നാേനാപഹാരബലിപൂജയുംെകാ ബഹു-
മാേനന െസൗഗന്ധികസംയുതം സരസ്തീേര
ഹൃദ്യമാം ൈച രഥമാകുമുദ്യാനേദേശ
വിദ്യയാം ശക്തിേയാടും യുക്തനായ് വിഹരിച്ചാൻ.
ത തൈ വ സരസ്തീരകാനനേദേശ
രു സേമ്മാദകരൈകലാസശിേരാഭാേഗ

്യംബകേനാടുമചലാത്മജേയാടും പിെന്ന
്യംബകസഖേനാടും പരിവാരങ്ങേളാടും

യാ യുമയപ്പി മാരുതികഴുേത്തറി
മാർത്താണ്ഡാത്മജരേക്ഷാനായകാദികേളാടും
േസാദരഭാർയ്യാപരിചാരകജനേത്താടു-
മാദരപൂർവമേയാദ്ധ്യാപുരമകംപുക്കാൻ.
ഇങ്ങെന സീതാവിജയാഖ്യമാം കഥാസാരം
നിങ്ങേളാെടാ െചാേന്നെനന്നാേള കിളിമകൾ.
ഇതി സീതാവിജയകഥാസാരം ശതമുഖരാമായണം

നാലം സർഗം സമാപ്തം

ശുഭമ
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