|| వాల్మీకి రామాయణ - బాలకాండ || || సర్గ || 1 -

Draft version – Not final

తపఃస్వాధ్యాయనిర్తాం తపస్వా వాగ్వాదాం వర్ాం |

సమః సమవిభ్కతాంగః స్మాగవవర్ణః పరత్వపవాన్ |

నార్దాం పరిపపరచ్ఛ వాల్మీకిర్మీనిపాంగవాం || 1||

పీన్వకే విశాలకోే లకీేీవాఞ్శశభ్లక్షణః || 11||

కో న్ాస్మీనాసాంపరతాం లోకే గుణవాన్కశ్చ వీర్ావాన్ |

ధర్ీజ్ఞః సతాసాంధశ్చ పరజానాాం చ్ హిత్ర ర్తః |

ధర్ీజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సతావాకోా దృఢవరతః || 2||
చారిత్రేణ చ్ కో యుకత ః సర్ాభూత్రషు కో హితః |
విదాన్కః కః సమర్థశ్చ కశ్చచకప్రరయదర్శన్ః || 3||
ఆతీవాన్కక జితకోోధో మతిమాన్కకఽన్సూయకః |
కసా బిభ్ాతి దేవాశ్చ జాతరోషసా సాంయుగే || 4||
ఏతదిచాఛమాహాం శ్రోతాం పర్ాం కౌతూహలాం హి మే |
మహర్షే తాాం సమరోథఽస్మ జా
ఞ తమేవాంవిధాం న్ర్ాం || 5||
శ్రోత్వా చచతతిరిలోకజ్ఞ
ఞ వాల్మీకేరాార్దో వచ్ః |
శ్ర
ో యత్వమితి చామాంతేా పరహృష్టో వాకామబ్రవీత్ || 6||

బ్హవో దుర్లభాశ్చచవ యే తాయా కీరితత్వ గుణః |
మునే వకేామాహాం బుద
వ ా తచర్మాకత ః శ్ర
ో యత్వాం న్ర్ః || 7||
ఇకేాకువాంశ్పరభ్వో రామో నామ జ్నచః శ్రోతః |
నియత్వత్వీ మహావీరోా దుాతిమాాంధృతిమాన్ాశీ || 8||
బుదివమాన్నాతిమానాాగ్మీ శీోమాఞ్శత
ే నిబ్ర్హణః |
విపలాంసో మహాబాహః కాంబుగ్మోవో మహాహనః || 9||
మహోర్సోక మహేష్వాసో గూఢజ్త
ే ర్రిాందమః |
ఆజానబాహః సుశిరాః సులలటః సువికో మః || 10||

యశ్స్వా జా
ఞ న్సాంపన్ాః శ్రచిర్ాశ్ాః సమాధిమాన్ || 12||
ర్కిేత్వ జీవలోకసా ధర్ీసా పరిర్కిేత్వ |
వేదవేదాంగతతరాజ్ఞ
ఞ ధనర్షాదే చ్ నిష్ఠితః || 13||
సర్ాశాస్వరిర్థతతరాజ్ఞ
ఞ సీృతిమాన్్ితిభాన్వాన్ |
సర్ాలోకప్రరయః స్వధుర్దీనాత్వీ విచ్క్షణః || 14||
సర్ాదభిగతః సదిభః సముదర ఇవ స్మాంధుభిః |
ఆర్ాః సర్ాసమశ్చచవ సదచకప్రరయదర్శన్ః || 15||
స చ్ సర్ాగుణోపేతః కౌసలాన్ాందవర్వన్ః |
సముదర ఇవ గాంభీర్షా ధచర్షాణ హిమవానివ || 16||
విషు
ణ నా సదృశ్ర వీర్షా సోమవతి్ియదర్శన్ః |
కలగ్వాసదృశ్ః కోోధే క్షమయా పృథివీసమః || 17||
ధన్దేన్ సమస్వరాగే సత్రా ధర్ీ ఇవాపర్ః |
తమేవాంగుణసాంపన్ాాం రామాం సతాపరాకో మాం || 18||
జ్యాషిాం శ్రోషిగుణచర్మాకత ాం ప్రరయాం దశ్ర్థః సుతాం |
యౌవరాజ్యాన్ సాంయోకు
త మచచ్ఛత్ప్్ిత్వా మహీపతిః || 19||
మృత్ర త తస్మీన్భర్తో వస్మషిపరముఖచరివాజచః |
నియుజ్ామాన్క రాజాాయ నచచ్ఛద
ర జ్ాాం మహాబ్లః |
స జ్గమ వన్ాం వీరో రామపాదపరస్వదకః || 29||
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తస్వాభిషేకసాంభారాాందృష్వ
ో ా భారాాథ కచ కయీ |

పాదుకే చాసా రాజాాయ నాాసాం దత్వ
ర ా పన్ః పన్ః |

పూర్ాాం దతరవరా దేవీ వర్మేన్మయాచ్త |

నివర్తయామాస తతో భ్ర్తాం భ్ర్త్వగోజ్ః || 30||

వివాసన్ాం చ్ రామసా భ్ర్తస్వాభిషేచ్న్ాం || 20||
స సతావచ్నాద
ర జా ధర్ీపాశ్రన్ సాంయతః |
వివాసయామాస సుతాం రామాం దశ్ర్థః ప్రరయాం || 21||
స జ్గమ వన్ాం వీర్ః పరతిజా
ఞ మనపాలయన్ |
ప్రతర్ాచ్న్నిర్షవశాతచకకేయాాః ప్రరయకర్ణత్ || 22||
తాం వరజ్ాంతాం ప్రరయో భా
ర త్వ లక్షీణోఽనజ్గమ హ |
స్నాహాదిాన్యసాంపన్ాః సుమిత్వ
ే న్ాందవర్వన్ః || 23||
సర్ాలక్షణసాంపనాా నారీణముతరమా వధః |
స్వత్వపానగత్వ రామాం శ్శిన్ాం రోహిణీ యథా || 24||
పౌరచర్నగతో దూర్ాం ప్రత్వ
ే దశ్ర్థేన్ చ్ |
శ్ృాంగవేర్పర్ష సూతాం గాంగకూలే వాసర్జయత్ || 25||
త్ర వనేన్ వన్ాం గత్వా న్దీస్వరరా
త ా బ్హూదకః |
చితేకూటమనపా
ర పా భ్ర్దాజ్సా శాసనాత్ || 26||
ర్మామావసథాం కృత్వా ర్మమాణ వనే తేయః |
దేవగాంధర్ాసాంకశాసరతే త్ర న్ావసనసఖాం || 27||
చితేకూటాం గత్ర రామే పతేశ్రకతర్సరద |
రాజా దశ్ర్థః సార్గాం జ్గమ విలపనసతాం || 28||

స కమమన్వాప్చావ రామపాదవుపస్ృశ్న్ |
న్ాందిగ
ో మేఽకరోద
ర జ్ాాం రామాగమన్కాంక్షయా || 31||
రామసు
ర పన్రాలక్షా నాగర్సా జ్న్సా చ్ |
తత్వ
ే గమన్మేకగేో దాండకన్్ివివేశ్ హ || 32||
విరాధాం రాక్షసాం హత్వా శ్ర్భ్ాంగాం దదర్శ హ |
సుత్ప్క్షణాం చాపాగసరాాం చ్ అగసరా భా
ర తర్ాం తథా || 33||
అగసరావచ్నాచచచవ జ్గ
ో హచాందరాం శ్రాసన్ాం |
ఖడగాం చ్ పర్మపీరతసూ
ర ణీ చాక్షయస్వయకౌ || 34||
వసతసరసా రామసా వనే వన్చ్రచః సహ |
ఋషయోఽభాాగమన్సర్షా వధ్యయాసుర్ర్క్షస్వాం || 35||
త్రన్ తతచివ వసత్వ జ్న్స్వథన్నివాస్మన్న |
విరూప్రత్వ శ్రర్్ణఖా రాక్షస్వ కమరూప్రణీ || 36||
తతః శ్రర్్ణఖావాకాదుదుాకతన్సర్ారాక్షస్వన్ |
ఖర్ాం తిేశిర్సాం చచవ దూషణాం చచవ రాక్షసాం || 37||
నిజ్ఘాన్ ర్ణే రామస్నరష్వాం చచవ పదనగన్ |
ర్క్షస్వాం నిహత్వనాాసన్సహస్వరణి చ్తర్వశ్ || 38||
తతో వాన్ర్రాజ్యన్ వచరానకథన్ాం పరతి |
రామాయావేదితాం సర్ాాం పరణయాదు
వ ఃఖిత్రన్ చ్ |
వాలిన్శ్చ బ్లాం తతే కథయామాస వాన్ర్ః || 49||
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తతో జా
ఞ తివధాం శ్రోత్వా రావణః కోోధమూరిఛతః |

పరతిజా
ఞ తాం చ్ రామేణ తద వాలివధాం పరతి |

సహాయాం వర్యామాస మారీచ్ాం నామ రాక్షసాం || 39||

సుగ్మోవః శ్ాంకితశాచస్వనిాతాాం వీర్షాణ రాఘవే || 50||

వార్ామాణః సుబ్హశ్ర మారీచేన్ స రావణః |

రాఘవః పరతాయార్థాం త దుాందుభః కయముతరమాం |

న్ విరోధో బ్లవత్వ క్షమో రావణ త్రన్ త్ర || 40||

పాదాంగుషేిన్ చికేేప సాంపూర్ణాం దశ్యోజ్న్ాం || 51||

అనాదృతా త తదాకాాం రావణః కలచోదితః |

బిభద చ్ పన్ః స్వలన్సప్ైకేన్ మహేషుణ |

జ్గమ సహమరీచ్సరస్వాశ్ోమపదాం తద || 41||

గ్వరిాం ర్స్వతలాం చచవ జ్న్యన్్ితాయాం తద || 52||

త్రన్ మాయావినా దూర్మపవాహా న్ృపాతీజౌ |

తతః పీరతమనాస్నరన్ విశ్ాసరః స మహాకప్రః |

జ్హార్ భారాాాం రామసా గృధరాం హత్వా జ్టాయుషాం || 42|| కిష్ఠకాంధ్యాం రామసహితో జ్గమ చ్ గుహాాం తద || 53||
గృధరాం చ్ నిహతాం దృష్వ
ో ా హృత్వాం శ్రోత్వా చ్ మచథిల్మాం |

తతోఽగర్జదవరివర్ః సుగ్మోవో హేమప్రాంగలః |

రాఘవః శ్రకసాంతప్తర విలలపాకులేాందిరయః || 43||

త్రన్ నాదేన్ మహత్వ నిర్జగమ హరీశ్ార్ః || 54||

తతస్నరనచవ శ్రకేన్ గృధరాం దగ
వ ా జ్టాయుషాం |

తతః సుగ్మోవవచ్నాదవత్వా వాలిన్మాహవే |

మార్గమాణో వనే స్వత్వాం రాక్షసాం సాందదర్శ హ || 44||

సుగ్మోవమేవ తద
ర జ్యా రాఘవః పరతాపాదయత్ || 55||

కబ్ాంధాం నామ రూపేణ వికృతాం ఘోర్దర్శన్ాం |

స చ్ సరాాన్సమాన్నయ వాన్రానాాన్ర్ర్ేభ్ః |

తాం నిహతా మహాబాహర్వదహ సార్గతశ్చ సః || 45||

దిశ్ః పరస్వథపయామాస దిదృకు
ే ర్జన్కతీజాాం || 56||

స చాసా కథయామాస శ్బ్రీాం ధర్ీచారిణీాం |

తతో గృధరసా వచ్నాతసాంపాత్రర్హనమాన్బల్మ |

శ్ోమణీాం ధర్ీనిపణమభిగచేఛతి రాఘవ |

శ్తయోజ్న్విస్వరర్ణాం పప
ల వే లవణర్ణవాం || 57||

సోఽభ్ాగచ్ఛన్ీహాత్రజాః శ్బ్రీాం శ్త
ే సూదన్ః || 46||
శ్బ్రాా పూజితః సమాగ
ో మో దశ్ర్థాతీజ్ః |
పాంపాత్ప్ర్ష హనమత్వ సాంగతో వాన్ర్షణ హ || 47||
హనమదాచ్నాచచచవ సుగ్మోవేణ సమాగతః |

తతే లాంకాం సమాస్వదా పరీాం రావణపాలిత్వాం |
దదర్శ స్వత్వాం ధ్యాయాంత్ప్మశ్రకవనికాం గత్వాం || 58||
దేవత్వభ్యా వరానా్ిపా సముత్వ
థ పా చ్ వాన్రాన్ |
పష్కాం తతసమార్మహా న్ాందిగ
ో మాం యయౌ తద || 69||

సుగ్మోవాయ చ్ తతసర్ాాం శ్ాంసద
ర మో మహాబ్లః || 48||
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నివేదయిత్వాభిజా
ఞ న్ాం పరవృతిరాం చ్ నివేదా చ్ |

న్ాందిగ
ో మే జ్టాాం హిత్వా భా
ర తృభిః సహితోఽన్ఘః |

సమాశాాసా చ్ వచదేహీాం మర్వయామాస తోర్ణాం || 59||

రామః స్వత్వమనపా
ర పా రాజ్ాాం పన్ర్వాపరవాన్ || 70||

పాంచ్ స్ననాగోగన్హత్వా సపర మాంతిేసుత్వన్ప్ర |

పరహృషోముదితో లోకసు
ర షోః పషోః సుధ్యరిీకః |

శ్రర్మక్షాం చ్ నిష్ఠ్షా గోహణాం సముపాగమత్ || 60||

నిరాయమో అరోగశ్చ దురిభక్షభ్యవరిజతః || 71||

అస్నరిణోనీహమాత్వీన్ాం జా
ఞ త్వా ప్చత్వమహాదారాత్ |

న్ పతేమర్ణాం కే చిదవిక్షాాంతి పర్మష్వః కా చిత్ |

మర్ేయనా
ర క్షస్వన్నారో యాంతిేణస్వరన్ాదృచ్ఛయా || 61||

నార్ాశాచవిధవా నితాాం భ్విషాాంతి పతివరత్వః || 72||

తతో దగ
వ ా పరీాం లాంకమృత్ర స్వత్వాం చ్ మచథిల్మాం |

న్ వాతజ్ాం భ్యాం కిాం చినాాపస మజ్జాంతి జ్ాంతవః |

రామాయ ప్రరయమాఖాాతాం పన్రాయాన్ీహాకప్రః || 62||

న్ చాగ్వోజ్ాం భ్యాం కిాం చిదాథా కృతయుగే తథా || 73||

సోఽభిగమా మహాత్వీన్ాం కృత్వా రామాం పరదకిేణాం |

అశ్ామేధశ్తచరిష్వ
ో ా తథా బ్హసువర్ణకచ ః |

న్ావేదయదమేయాత్వీ దృష్వ
ో స్వత్రతి తతరాతః || 63||

గవాాం కోటాయుతాం దత్వ
ర ా విదాదోభా విధిపూర్ాకాం || 74||

తతః సుగ్మోవసహితో గత్వా త్ప్ర్ాం మహోదధేః |

రాజ్వాంశాఞ్శతగుణనాసథపయిషాతి రాఘవః |

సముదరాం కోేభ్యామాస శ్రచరాదితాసాంనిభచః || 64||

చాతర్ార్ణాాం చ్ లోకేఽస్మీనేసా స్నా ధర్షీ నియోక్షాతి || 75||

దర్శయామాస చాత్వీన్ాం సముదరః సరిత్వాం పతిః |

దశ్వర్ేసహస్వరణి దశ్వర్ేశ్త్వని చ్ |

సముదరవచ్నాచచచవ న్లాం స్నతమకర్యత్ || 65||

రామో రాజ్ాముపాస్మత్వా బ్రహీలోకాం గమిషాతి || 76||

త్రన్ గత్వా పరీాం లాంకాం హత్వా రావణమాహవే |

ఇదాం పవితేాం పాపఘాాం పణాాం వేదచశ్చ సాంమితాం |

అభ్ాష్ఠాంచ్తస లాంకయాాం రాక్షస్నాందరాం విభీషణాం || 66||

యః పఠేద
ర మచ్రితాం సర్ాపాప్చః పరముచ్ాత్ర || 77||

కర్ీణ త్రన్ మహత్వ తచిలోకాాం సచ్రాచ్ర్ాం |

ఏతదఖాాన్మాయుషాాం పఠనా
ర మాయణాం న్ర్ః |

సదేవరిేగణాం తషోాం రాఘవసా మహాతీన్ః || 67||

సపతేపౌతేః సగణః పేరతా సార్షగ మహీయత్ర || 78||

తథా పర్మసాంతష్టః పూజితః సర్ాదచవతచః |

పఠాందిాజ్ఞ వాగృషభ్తామీయాత్

కృతకృతాసరద రామో విజ్ార్ః పరముమోద హ || 68||

స్వాతషతిేయో భూమిపతితామీయాత్ |
వణిగజన్ః పణాఫలతామీయాజ్
జ్న్శ్చ శ్రదోరఽప్ర మహతరామీయాత్ || 79||
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