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Shri Ram Charit Manas

 ராம சத மாநஸ

॥ க³ேணஶாய நம:॥
ஜாநகீவlhலேபா⁴ விஜயேத
 ராமசத மாநஸ
phரத²ம ேஸாபாந
(பா³லகாNhட³)

ேலாக
வrhநாமrhத²ஸŋhகா⁴நாmh ரஸாநாmh ச²nhத³ஸாமபி।
மŋhக³ளாநாmh ச கrhthதாெரௗ வnhேத³ வாணீவிநாயெகௗ ॥ 1॥
ப⁴வாநீஶŋhகெரௗ வnhேத³ ரth³தா⁴விவாஸபிெணௗ।
யாph◌⁴யாmh விநா ந பயnhதி th³தா: ◌⁴shவாnhத:shத²வரmh ॥ 2॥
வnhேத³ ேபா³த⁴மயmh நிthயmh ³mh ஶŋhகரபிணmh।
யமாேதா  வkhேராऽபி சnhth³ர:ஸrhவthர வnhth³யேத ॥ 3॥
தாராம³ணkh³ராமNhயாரNhயவிஹாெணௗ।
வnhேத³ விஶுth³த⁴விjhஞாெநௗ கபீ³வரகபீவெரௗ ॥ 4॥
உth³ப⁴வshதி²திஸmhஹாரகாணீmh khேலஶஹாணீmh।
ஸrhவேரயshகmh தாmh நேதாऽஹmh ராமவlhலபா⁴mh ॥ 5॥
யnhமாயாவஶவrhதிmh விவமகி²லmh ph³ரமாதி³ேத³வாஸுரா
யthஸthவாத³mh’ைஷவ பா⁴தி ஸகலmh ரjhெஜௗ யதா²ேஹrhph◌⁴ரம:।
யthபாத³phலவேமகேமவ  ப⁴வாmhேபா⁴ேத⁴shதிதீrhஷாவதாmh
வnhேத³ऽஹmh தமேஶஷகாரணபரmh ராமாkh²யஶmh ஹmh ॥ 6॥
நாநாராணநிக³மாக³மஸmhமதmh யth³
ராமாயேண நிக³தி³தmh khவசித³nhயேதாऽபி।
shவாnhத:ஸுகா²ய ள ர⁴நாத²கா³தா²-
பா⁴ஷாநிப³nhத⁴மதிமஜுளமாதேநாதி ॥ 7॥
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ேஸா. ேஜா ஸுரத தி⁴ ேஹாஇ க³ந நாயக கப³ர ப³த³ந।
கரஉ அiνkh³ரஹ ேஸாஇ ³th³தி⁴ ரா ஸுப⁴ ³ந ஸத³ந ॥ 1॥
க ேஹாஇ பா³சால பŋh³ சட⁴இ கி³ப³ர க³ஹந।
ஜாஸு kh’பா◌ँ ேஸா த³யால th³ரவஉ ஸகல க மல த³ஹந ॥ 2॥
நீல ஸேராஹ shயாம தந அந பா³ஜ நயந।
கரஉ ேஸா மம உர தா⁴ம ஸதா³ சீ²ரஸாக³ர ஸயந ॥ 3॥
nhத³இnh³ஸம ேத³ஹ உமா ரமந கநா அயந।
ஜா தீ³ந பர ேநஹ கரஉ kh’பா மrhத³ந மயந ॥ 4॥
ப³nhத³உ ³ பத³ கஜ kh’பா nh⁴ நரப ஹ।
மஹாேமாஹ தம ஜ ஜாஸு ப³சந ரபி³ கர நிகர ॥ 5॥

ப³nhத³உ ³ பத³ ப³ம பராகா³।ஸுசி ஸுபா³ஸ ஸரஸ அiνராகா³॥
அய மய ரந சா।ஸமந ஸகல ப⁴வ ஜ பவா ॥
ஸுkh’தி ஸmh⁴ தந பி³மல பி³⁴தீ। மஜுள மŋhக³ள ேமாத³ phரஸூதீ ॥
ஜந மந மஜு iµர மல ஹரநீ। கிஏ◌ँ திலக ³ந க³ந ப³ஸ கரநீ ॥
³ர பத³ நக² மநி க³ந ேஜாதீ।ஸுரத தி³ph³ய th³rh’Sh ய◌ँ ேஹாதீ ॥
த³லந ேமாஹ தம ேஸா ஸphரகாஸூ। ப³ட³◌़ே◌ பா⁴க³ உர ஆவஇ ஜாஸூ ॥
உக⁴ரmh பி³மல பி³ேலாசந  ேக। டmh ேதா³ஷ ³க² ப⁴வ ரஜநீ ேக ॥
ஸூஜ²mh ராம சத மநி மாநிக। ³த phரக³ட ஜஹ◌ँ ேஜா ேஜ கா²நிக ॥
ேதா³. ஜதா²ஸுஅஜந அ th³’க³ஸாத⁴க th³த⁴ ஸுஜாந।
ெகௗக ேத³க²த ைஸல ப³ந ⁴தல ⁴ நிதா⁴ந ॥ 1॥

³ பத³ ரஜ mh’³ மஜுள அஜந। நயந அஅ th³’க³ ேதா³ஷ பி³ப⁴ஜந ॥
ேதmh க பி³மல பி³ேப³க பி³ேலாசந। ப³ரநஉ◌ँ ராம சத ப⁴வ ேமாசந ॥
ப³nhத³உ◌ँ phரத²ம மஸுர சரநா। ேமாஹ ஜநித ஸmhஸய ஸப³ஹரநா ॥
ஸுஜந ஸமாஜ ஸகல ³ந கா²நீ। கரஉ◌ँ phரநாம ஸphேரம ஸுபா³நீ ॥
ஸா⁴ சத ஸுப⁴ சத கபாஸூ। நிரஸ பி³ஸத³³நமய ப²ல ஜாஸூ ॥
ேஜா ஸ ³க² பரசி²th³ர ³ராவா। ப³nhத³நீய ேஜmh ஜக³ ஜஸ பாவா ॥
iµத³ மŋhக³ளமய ஸnhத ஸமாஜூ। ேஜா ஜக³ ஜŋhக³ம தீரத²ராஜூ ॥
ராம ப⁴khதி ஜஹ◌ँஸுரஸ தா⁴ரா।ஸரஸஇ ph³ரம பி³சார phரசாரா ॥
பி³தி⁴ நிேஷத⁴மய க மல ஹரநீ। கரம கதா² ரபி³நnhத³நி ப³ரநீ ॥
ஹ ஹர கதா² பி³ராஜதி ேப³நீ।ஸுநத ஸகல iµத³ மŋhக³ள ேத³நீ ॥

2 sanskritdocuments.org



 ராம சத மாநஸ

ப³ பி³shவாஸ அசல நிஜ த⁴ரமா। தீரத²ராஜ ஸமாஜ ஸுகரமா ॥
ஸப³mh ஸுலப⁴ ஸப³ தி³ந ஸப³ ேத³ஸா। ேஸவத ஸாத³ர ஸமந கேலஸா ॥
அகத²அெலௗகிக தீரத²ராஊ। ேத³இ ஸth³ய ப²ல phரக³ட phரபா⁴ஊ ॥
ேதா³. ஸுநி ஸiµஜ²mh ஜந iµதி³த மந மjhஜmh அதி அiνராக³।
லஹmh சா ப²ல அச²த தiν ஸா⁴ ஸமாஜ phரயாக³॥ 2॥

மjhஜந ப²ல ேபகி²அ ததகாலா। காக ேஹாmh பிக ப³கஉ மராலா ॥
ஸுநி ஆசரஜ கைர ஜநி ேகாஈ।ஸதஸŋhக³தி மமா நmh ேகா³ஈ ॥
பா³லக நாரத³ க⁴டேஜாநீ। நிஜ நிஜ iµக²நி க நிஜ ேஹாநீ ॥
ஜலசர த²லசர நப⁴சர நாநா। ேஜ ஜட³◌़ ேசதந வ ஜஹாநா ॥
மதி கீரதி க³தி ⁴தி ப⁴லாஈ। ஜப³ ேஜmh ஜதந ஜஹா◌ँ ேஜmh பாஈ ॥
ேஸா ஜாநப³ஸதஸŋhக³ phரபா⁴ஊ। ேலாகஹு◌ँ ேப³த³ ந ஆந உபாஊ ॥
பி³iν ஸதஸŋhக³ பி³ேப³க ந ேஹாஈ। ராம kh’பா பி³iν ஸுலப⁴ ந ேஸாஈ ॥
ஸதஸŋhக³த iµத³ மŋhக³ள லா। ேஸாஇ ப²ல தி⁴ ஸப³ஸாத⁴ந ²லா ॥
ஸட²ஸுத⁴ரmh ஸதஸŋhக³தி பாஈ। பாரஸ பரஸ தா⁴த ஸுஹாஈ ॥
பி³தி⁴ ப³ஸ ஸுஜந ஸŋhக³த பரmh। ப²நி மநி ஸம நிஜ ³ந அiνஸரmh ॥
பி³தி⁴ ஹ ஹர கபி³ ேகாபி³த³ பா³நீ। கஹத ஸா⁴ மமா ஸசாநீ ॥
ேஸா ேமா ஸந க ஜாத ந ைகேஸmh।ஸாக ப³நிக மநி ³ந க³ந ைஜேஸmh ॥
ேதா³. ப³nhத³உ◌ँஸnhத ஸமாந சித த அநத நmh ேகாஇ।
அஜ க³த ஸுப⁴ ஸுமந  ஸம ஸுக³nhத⁴ கர ேதா³இ ॥ 3(க)॥
ஸnhத ஸரல சித ஜக³த த ஜாநி ஸுபா⁴உ ஸேநஹு।
பா³லபி³நய ஸுநி க kh’பா ராம சரந ரதி ேத³ஹு ॥ 3(க²)॥

ப³ஹு ப³nhதி³ க²ல க³ந ஸதிபா⁴ஏ◌ँ। ேஜ பி³iν காஜ தா³ேநஹு பா³ஏ◌ँ ॥
பர த ஹாநி லாப⁴ nhஹ ேகேரmh। உஜேரmh ஹரஷ பி³ஷாத³ ப³ேஸேரmh ॥
ஹ ஹர ஜஸ ராேகஸ ராஹு ேஸ। பர அகாஜ ப⁴ட ஸஹஸபா³ஹு ேஸ ॥
ேஜ பர ேதா³ஷ லக²mh ஸஹஸாகீ²। பர த kh◌⁴’த nhஹ ேக மந மாகீ²॥
ேதஜ kh’ஸாiν ேராஷ மேஷஸா। அக⁴ அவ³ந த⁴ந த⁴நீ த⁴ேநஸா ॥
உத³ய ேகத ஸம த ஸப³ ேக। mhப⁴கரந ஸம ேஸாவத நீேக ॥
பர அகாஜு லகி³ தiν பஹரmh।  ம உபல kh’ த³ க³ரmh ॥
ப³nhத³உ◌ँ க²ல ஜஸ ேஸஷ ஸேராஷா।ஸஹஸ ப³த³ந ப³ரநஇ பர ேதா³ஷா ॥
நி phரநவஉ◌ँ ph’²ராஜ ஸமாநா। பர அக⁴ ஸுநஇ ஸஹஸ த³ஸ காநா ॥
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ப³ஹு ஸkhர ஸம பி³நவஉ◌ँ ேத।ஸnhதத ஸுராநீக த ேஜ ॥
ப³சந ப³jhர ேஜ ஸதா³ பிஆரா।ஸஹஸ நயந பர ேதா³ஷ நிஹாரா ॥
ேதா³. உதா³ந அ த த ஸுநத ஜரmh க²ல தி।
ஜாநி பாநி ஜுக³ ேஜா ஜந பி³நதீ கரஇ ஸphதி ॥ 4॥

ைமmh அபநீ தி³ கீnhஹ நிேஹாரா। திnhஹ நிஜ ஓர ந லாஉப³ ேபா⁴ரா ॥
பா³யஸ பஅmh அதி அiνராகா³। ேஹாmh நிராஷ கப³ஹு◌ँ கி காகா³॥
ப³nhத³உ◌ँஸnhத அஸjhஜந சரநா। ³க²phரத³ உப⁴ய பீ³ச க² ப³ரநா ॥
பி³²ரத ஏக phராந ஹ ேலmh। லத ஏக ³க² தா³ந ேத³mh ॥
உபஜmh ஏக ஸŋhக³ ஜக³ மாmh। ஜலஜ ேஜாŋhக  ³ந பி³லகா³mh ॥
ஸுதா⁴ ஸுரா ஸம ஸா⁴ அஸா⁴। ஜநக ஏக ஜக³ ஜலதி⁴ அகா³⁴ ॥
ப⁴ல அநப⁴ல நிஜ நிஜ கரதீ। லஹத ஸுஜஸ அபேலாக பி³⁴தீ ॥
ஸுதா⁴ ஸுதா⁴கர ஸுரஸ ஸா⁴। க³ரல அநல கமல ஸ ph³யா⁴ ॥
³ந அவ³ந ஜாநத ஸப³ ேகாஈ। ேஜா ேஜ பா⁴வ நீக ேத ேஸாஈ ॥
ேதா³. ப⁴ேலா ப⁴லாஇ ைப லஹஇ லஹஇ நிசாஇ நீ।
ஸுதா⁴ ஸராஅ அமரதா◌ँ க³ரல ஸராஅ  ॥ 5॥

க²ல அக⁴ அ³ந ஸா⁴ ³ந கா³ஹா। உப⁴ய அபார உத³தி⁴ அவகா³ஹா ॥
ேத ேதmh க²³ந ேதா³ஷ ப³கா²ேந।ஸŋhkh³ரஹ thயாக³ ந பி³iν பசாேந ॥
ப⁴ேலஉ ேபாச ஸப³ பி³தி⁴ உபஜாஏ। க³நி ³ந ேதா³ஷ ேப³த³ பி³லகா³ஏ ॥
கஹmh ேப³த³இதிஹாஸ ராநா। பி³தி⁴ phரப ³ந அவ³ந ஸாநா ॥
³க²ஸுக² பாப nhய தி³ந ராதீ।ஸா⁴ அஸா⁴ ஸுஜாதி ஜாதீ ॥
தா³நவ ேத³வ ஊ◌ँச அ நீ। அஅ ஸுவiν மாஹு  ॥
மாயா ph³ரம வ ஜக³தீ³ஸா। லchசி²அலchசி² ரŋhக அவநீஸா ॥
கா மக³ஸுரஸ khரமநாஸா। ம மாரவ மேத³வ க³வாஸா ॥
ஸரக³ நரக அiνராக³ பி³ராகா³। நிக³மாக³ம ³ந ேதா³ஷ பி³பா⁴கா³॥
ேதா³. ஜட³◌़ ேசதந ³ந ேதா³ஷமய பி³shவ கீnhஹ கரதார।
ஸnhத ஹmhஸ ³ந க³ஹmh பய பஹ பா³ பி³கார ॥ 6॥

அஸ பி³ேப³க ஜப³ ேத³இ பி³தா⁴தா। தப³ த ேதா³ஷ ³நmh மiν ராதா ॥
கால ஸுபா⁴உ கரம ப³ஆஈ। ப⁴ேலஉ phரkh’தி ப³ஸ கஇ ப⁴லாஈ ॥
ேஸா ஸுதா⁴ ஹஜந  ேலmh। த³ ³க² ேதா³ஷ பி³மல ஜஸு ேத³mh ॥
க²லஉ கரmh ப⁴ல பாஇ ஸுஸŋh³। டஇ ந மந ஸுபா⁴உ அப⁴ŋh³॥
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லகி²ஸுேப³ஷ ஜக³ ப³சக ேஜஊ। ேப³ஷ phரதாப அmh ேதஊ ॥
உத⁴ரmh அnhத ந ேஹாஇ நிபா³ஹூ। காலேந  ராவந ராஹூ ॥
கிஏஹு◌ँ ேப³ஷ ஸா⁴ ஸநமா।  ஜக³ ஜாமவnhத ஹiνமா ॥
ஹாநி ஸŋhக³ஸுஸŋhக³தி லாஹூ। ேலாகஹு◌ँ ேப³த³ பி³தி³த ஸப³ காஹூ ॥
க³க³ந சட⁴◌़இ ரஜ பவந phரஸŋhகா³। கீசmh லஇ நீச ஜல ஸŋhகா³॥
ஸா⁴ அஸா⁴ ஸத³ந ஸுக ஸாmh।ஸுரmh ராம ேத³mh க³நி கா³ ॥
⁴ம ஸŋhக³தி காக² ேஹாஈ।கி²அ ராந மஜு ம ேஸாஈ ॥
ேஸாஇ ஜல அநல அநில ஸŋhகா⁴தா। ேஹாஇ ஜலத³ ஜக³ வந தா³தா ॥
ேதா³. kh³ரஹ ேப⁴ஷஜ ஜல பவந பட பாஇ ேஜாக³ஸுேஜாக³।
ேஹா ப³sh ஸுப³sh ஜக³லக²mh ஸுலchச²ந ேலாக³॥ 7(க)॥
ஸம phரகாஸ தம பாக² ³ஹு◌ँ நாம ேப⁴த³ பி³தி⁴ கீnhஹ।
ஸ ேஸாஷக ேபாஷக ஸiµ² ஜக³ ஜஸ அபஜஸ தீ³nhஹ ॥ 7(க²)॥
ஜட³◌़ ேசதந ஜக³ வ ஜத ஸகல ராமமய ஜாநி।
ப³nhத³உ◌ँஸப³ ேக பத³ கமல ஸதா³ ேஜா ஜுக³ பாநி ॥ 7(க³)॥
ேத³வ த³iνஜ நர நாக³ க²க³ phேரத பிதர க³nhத⁴rhப³।
ப³nhத³உ◌ँ கிmhநர ரஜநிசர kh’பா கரஹு அப³ஸrhப³॥ 7(க⁴)॥

ஆகர சா லாக² ெசௗரா। ஜாதி வ ஜல த²ல நப⁴ பா³ ॥
ய ராமமய ஸப³ ஜக³ ஜாநீ। கரஉ◌ँ phரநாம ேஜா ஜுக³ பாநீ ॥
ஜாநி kh’பாகர கிŋhகர ேமாஹூ।ஸப³ கரஹு சா²ட³◌़ ◌ி ச²ல ேசா²ஹூ ॥
நிஜ ³தி⁴ ப³ல ப⁴ேராஸ ேமா நாmh। தாேதmh பி³நய கரஉ◌ँஸப³ பா ॥
கரந சஹஉ◌ँ ர⁴பதி ³ந கா³ஹா। ல⁴ மதி ேமா சத அவகா³ஹா ॥
ஸூஜ² ந ஏகஉ அŋhக³ உபாஊ। மந மதி ரŋhக மேநாரத² ராஊ ॥
மதி அதி நீச ஊ◌ँசி சி ஆசீ²। சஅ அஅ ஜக³ ஜுரஇ ந சா²சீ²॥
ச²ஹmh ஸjhஜந ேமா ⁴டா²ஈ।ஸுநிஹmh பா³லப³சந மந லாஈ ॥
ெஜௗ பா³லக கஹ ேதாத பா³தா।ஸுநmh iµதி³த மந பி அ மாதா ॥
ஹ◌ँஹர ல பி³சா। ேஜ பர ³ஷந ⁴ஷநதா⁴ ॥
நிஜ கவித ேக லாக³ ந நீகா।ஸரஸ ேஹாஉ அத²வா அதி பீ²கா ॥
ேஜ பர ப⁴நிதி ஸுநத ஹரஷா। ேத ப³ர ஷ ப³ஹுத ஜக³ நாmh ॥
ஜக³ ப³ஹு நர ஸர ஸ ஸம பா⁴ஈ। ேஜ நிஜ பா³ட⁴◌़ ◌ி ப³ட⁴◌़mh ஜல பாஈ ॥
ஸjhஜந ஸkh’த nh⁴ ஸம ேகாஈ। ேத³கி² ர பி³⁴ பா³ட⁴◌़இ ேஜாஈ ॥
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ேதா³. பா⁴க³ ேசா²ட அபி⁴லாஷு ப³ட³◌़ கரஉ◌ँ ஏக பி³shவாஸ।
ைபஹmh ஸுக²ஸுநி ஸுஜந ஸப³ க²ல கரஹmh உபஹாஸ ॥ 8॥

க²ல பஹாஸ ேஹாஇ த ேமாரா। காக கஹmh கலகNhட² கேடா²ரா ॥
ஹmhஸ ப³க தா³³ர சாதக।ஹ◌ँஸmh மந க²ல பி³மல ப³தக ॥
கபி³த ரக ந ராம பத³ ேநஹூ। திnhஹ கஹ◌ँஸுக²த³ஹாஸ ரஸ ஏஹூ ॥
பா⁴ஷா ப⁴நிதி ேபா⁴ மதி ேமா।ஹ◌ँேப³ ேஜாக³ஹ◌ँேஸmh நmh ேகா² ॥
phர⁴ பத³ phதி ந ஸாiµ² நீகீ। திnhஹ கதா²ஸுநி லாக³ பீ²கீ ॥
ஹ ஹர பத³ ரதி மதி ந தரகீ। திnhஹ கஹு◌ँ ம⁴ர கதா² ர⁴வர கீ ॥
ராம ப⁴க³தி ⁴த ய◌ँ ஜாநீ।ஸுநிஹmh ஸுஜந ஸரா ஸுபா³நீ ॥
கபி³ ந ேஹாஉ◌ँ நmh ப³சந phரபீ³।ஸகல கலா ஸப³ பி³th³யா  ॥
ஆக²ர அரத²அலŋhkh’தி நாநா। ச²nhத³ phரப³nhத⁴ அேநக பி³தா⁴நா ॥
பா⁴வ ேப⁴த³ ரஸ ேப⁴த³அபாரா। கபி³த ேதா³ஷ ³ந பி³பி³த⁴ phரகாரா ॥
கபி³த பி³ேப³க ஏக நmh ேமாேரmh।ஸthய கஹஉ◌ँகி² காக³த³ ேகாேர ॥
ேதா³. ப⁴நிதி ேமா ஸப³³ந ரத பி³shவ பி³தி³த ³ந ஏக।
ேஸா பி³சா ஸுநிஹmh ஸுமதி nhஹ ேகmh பி³மல பி³ேவக ॥ 9॥

ஏ மஹ◌ँ ர⁴பதி நாம உதா³ரா। அதி பாவந ராந தி ஸாரா ॥
மŋhக³ள ப⁴வந அமŋhக³ள ஹா। உமா ஸத ேஜ ஜபத ரா ॥
ப⁴நிதி பி³சிthர ஸுகபி³ kh’த ேஜாஊ। ராம நாம பி³iν ேஸாஹ ந ேஸாஊ ॥
பி³⁴ப³த³நீ ஸப³ பா⁴◌ँதி ஸ◌ँவா। ேஸாந ந ப³ஸந பி³நா ப³ர நா ॥
ஸப³³ந ரத கபி³ kh’த பா³நீ। ராம நாம ஜஸ அŋhகித ஜாநீ ॥
ஸாத³ர கஹmh ஸுநmh ³த⁴ தா। ம⁴கர ஸஸ ஸnhத ³நkh³ரா ॥
ஜத³பி கபி³த ரஸ ஏகஉ நா। ராம phரதாப phரகட ஏ மாmh ॥
ேஸாஇ ப⁴ேராஸ ேமாேரmh மந ஆவா। ேகmh ந ஸுஸŋhக³ ப³ட³phபiν பாவா ॥
⁴மஉ தஜஇ ஸஹஜ கஆஈ। அக³ phரஸŋhக³ஸுக³nhத⁴ ப³ஸாஈ ॥
ப⁴நிதி ப⁴ேத³ஸ ப³sh ப⁴ ப³ரநீ। ராம கதா² ஜக³ மŋhக³ள கரநீ ॥
ச²mh. மŋhக³ள கரநி க மல ஹரநி ள கதா² ர⁴நாத² கீ ॥
க³தி ர கபி³தா ஸத கீ jhேயாmh ஸத பாவந பாத² கீ ॥
phர⁴ ஸுஜஸ ஸŋhக³தி ப⁴நிதி ப⁴ ேஹாஇ ஸுஜந மந பா⁴வநீ ॥
ப⁴வ அŋhக³ ⁴தி மஸாந கீ ஸுரத ஸுஹாவநி பாவநீ ॥

ேதா³. phய லாகி³ அதி ஸப³ மம ப⁴நிதி ராம ஜஸ ஸŋhக³।
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தா³ பி³சா கி கரஇ ேகாஉ ப³nhதி³அ மலய phரஸŋhக³॥ 10(க)॥
shயாம ஸுரபி⁴ பய பி³ஸத³அதி ³நத³ கரmh ஸப³ பாந।
கி³ரா kh³ராmhய ய ராம ஜஸ கா³வmh ஸுநmh ஸுஜாந ॥ 10(க²)॥

மநி மாநிக iµதா ச²பி³ைஜ। அ கி³ க³ஜ ர ேஸாஹ ந ைத ॥
nh’ப கிட தநீ தiν பாஈ। லஹmh ஸகல ேஸாபா⁴ அதி⁴காஈ ॥
ைதேஸmh ஸுகபி³ கபி³த ³த⁴ கஹmh। உபஜmh அநத அநத ச²பி³ லஹmh
॥
ப⁴க³தி ேஹ பி³தி⁴ ப⁴வந பி³ஹாஈ।ஸுரத ஸாரத³ஆவதி தா⁴ஈ ॥
ராம சத ஸர பி³iν அnhஹவாஏ◌ँ। ேஸா ரம ஜாஇ ந ேகா உபாஏ◌ँ ॥
கபி³ ேகாபி³த³அஸ ’த³ய◌ँ பி³சா। கா³வmh ஹ ஜஸ க மல ஹா ॥
கீnhேஹmh phராkh’த ஜந ³ந கா³நா।ர ⁴நி கி³ரா லக³த பசி²தாநா ॥
’த³ய nh⁴ மதி ப ஸமாநா।shவாதி ஸாரதா³ கஹmh ஸுஜாநா ॥
ெஜௗmh ப³ரஷஇ ப³ர பா³ பி³சா। ேஹாmh கபி³த iµதாமநி சா ॥
ேதா³. ஜு³தி ேப³தி⁴ நி ேபாஅmh ராமசத ப³ர தாக³।
பரmh ஸjhஜந பி³மல உர ேஸாபா⁴ அதி அiνராக³॥ 11॥

ேஜ ஜநேம ககால கராலா। கரதப³ பா³யஸ ேப³ஷ மராலா ॥
சலத பnhத² ேப³த³ மக³ சா²◌ँட³◌़ே◌। கபட கேலவர க மல பா⁴◌ँட³◌़ே◌mh ॥
ப³சக ப⁴க³த கஹாஇ ராம ேக। கிŋhகர கசந ேகாஹ காம ேக ॥
திnhஹ மஹ◌ँ phரத²ம ேரக² ஜக³ ேமா। தீ⁴ŋhக³ த⁴ரமth◌⁴வஜ த⁴nhத⁴க ேதா⁴ ॥
ெஜௗmh அபேந அவ³ந ஸப³ கஹஊ◌ँ। பா³ட⁴◌़இ கதா² பார நmh லஹஊ◌ँ ॥
தாேத ைமmh அதி அலப ப³கா²ேந। ேதா²ேர மஹு◌ँ ஜாநிஹmh ஸயாேந ॥
ஸiµ² பி³பி³தி⁴ பி³தி⁴ பி³நதீ ேமா। ேகாஉ ந கதா²ஸுநி ேத³இ ேகா² ॥
ஏேதஹு பர கஹmh ேஜ அஸŋhகா। ேமா ேத அதி⁴க ேத ஜட³◌़ மதி ரŋhகா ॥
கபி³ ந ேஹாஉ◌ँ நmh சர கஹாவஉ◌ँ। மதி அiνப ராம ³ந கா³வஉ◌ँ ॥
கஹ◌ँ ர⁴பதி ேக சத அபாரா। கஹ◌ँ மதி ேமா நிரத ஸmhஸாரா ॥
ேஜmh மாத கி³ ேம உட³◌़ ◌ாmh। கஹஹு ல ேக ேலேக² மாmh ॥
ஸiµஜ²த அத ராம phர⁴தாஈ। கரத கதா² மந அதி கத³ராஈ ॥
ேதா³. ஸாரத³ ேஸஸ மேஹஸ பி³தி⁴ ஆக³ம நிக³ம ராந।
ேநதி ேநதி க ஜாஸு ³ந கரmh நிரnhதர கா³ந ॥ 12॥

ஸப³ ஜாநத phர⁴ phர⁴தா ேஸாஈ। தத³பி கேஹmh பி³iν ரஹா ந ேகாஈ ॥
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தஹா◌ँ ேப³த³அஸ காரந ராகா²। ப⁴ஜந phரபா⁴உ பா⁴◌ँதி ப³ஹு பா⁴ஷா ॥
ஏக அநீஹ அப அநாமா। அஜ ஸchசிதா³நnhத³ பர தா⁴மா ॥
ph³யாபக பி³shவப ப⁴க³வாநா। ேதmh த⁴ ேத³ஹ சத kh’த நாநா ॥
ேஸா ேகவல ப⁴க³தந த லாகீ³। பரம kh’பால phரநத அiνராகீ³॥
ேஜ ஜந பர மமதா அதி ேசா²ஹூ। ேஜmh கநா க கீnhஹ ந ேகாஹூ ॥
க³ஈ ப³ேஹார க³ப³ ேநவாஜூ।ஸரல ஸப³ல ஸாப³ ர⁴ராஜூ ॥
³த⁴ ப³ரநmh ஹ ஜஸ அஸ ஜாநீ। கர நீத ஸுப²ல நிஜ பா³நீ ॥
ேதmh ப³ல ைமmh ர⁴பதி ³ந கா³தா²। கஹஉ◌ँ நாஇ ராம பத³ மாதா²॥
iµநிnhஹ phரத²ம ஹ கீரதி கா³ஈ। ேதmh மக³ சலத ஸுக³ம ேமா பா⁴ஈ ॥

ேதா³. அதி அபார ேஜ ஸத ப³ர ெஜௗmh nh’ப ேஸ கராmh।
ச⁴ பிபீகஉ பரம ல⁴ பி³iν ரம பார ஜாmh ॥ 13॥

ஏ phரகார ப³ல மந ேத³கா²ஈ। கஹஉ◌ँ ர⁴பதி கதா²ஸுஹாஈ ॥
ph³யாஸ ஆதி³ கபி³ ŋhக³வ நாநா। nhஹ ஸாத³ர ஹ ஸுஜஸ ப³கா²நா ॥
சரந கமல ப³nhத³உ◌ँ திnhஹ ேகேர। ரவஹு◌ँஸகல மேநாரத² ேமேர ॥
க ேக கபி³nhஹ கரஉ◌ँ பரநாமா। nhஹ ப³ரேந ர⁴பதி ³ந kh³ராமா ॥
ேஜ phராkh’த கபி³ பரம ஸயாேந। பா⁴ஷா◌ँ nhஹ ஹ சத ப³கா²ேந ॥
ப⁴ஏ ேஜ அஹmh ேஜ ேஹாஇஹmh ஆேக³mh। phரநவஉ◌ँ ஸப³mh கபட ஸப³
thயாேக³mh ॥
ேஹாஹு phரஸnhந ேத³ஹு ப³ரதா³।ஸா⁴ ஸமாஜ ப⁴நிதி ஸநமா ॥
ேஜா phரப³nhத⁴ ³த⁴ நmh ஆத³ரmh। ேஸா ரம பா³தி³ பா³ல கபி³ கரmh ॥
கீரதி ப⁴நிதி ⁴தி ப⁴ ேஸாஈ।ஸுரஸ ஸம ஸப³ கஹ◌ँத ேஹாஈ ॥
ராம ஸுகீரதி ப⁴நிதி ப⁴ேத³ஸா। அஸமஜஸ அஸ ேமா அ◌ँேத³ஸா ॥
mhஹ kh’பா ஸுலப⁴ ேஸாஉ ேமாேர।அநி ஸுஹாவநி டாட பேடாேர ॥
ேதா³. ஸரல கபி³த கீரதி பி³மல ேஸாஇ ஆத³ரmh ஸுஜாந।
ஸஹஜ ப³யர பி³ஸராஇ  ேஜா ஸுநி கரmh ப³கா²ந ॥ 14(க)॥
ேஸா ந ேஹாஇ பி³iν பி³மல மதி ேமா மதி ப³ல அதி ேதா²ர।
கரஹு kh’பா ஹ ஜஸ கஹஉ◌ँ நி நி கரஉ◌ँ நிேஹார ॥ 14(க²)॥
கபி³ ேகாபி³த³ ர⁴ப³ர சத மாநஸ மஜு மரால।
பா³ல பி³நய ஸுநி ஸுசி லகி² ேமாபர ேஹாஹு kh’பால ॥ 14(க³)॥

ேஸா. ப³nhத³உ◌ँiµநி பத³ கஜு ராமாயந ேஜmh நிரமயஉ।
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ஸக²ர ஸுேகாமல மஜு ேதா³ஷ ரத ³ஷந ஸத ॥ 14(க⁴)॥
ப³nhத³உ◌ँ சாஉ ேப³த³ ப⁴வ பா³தி⁴ ேபா³த ஸஸ।
nhஹ ந ஸபேநஹு◌ँ ேக²த³ ப³ரநத ர⁴ப³ர பி³ஸத³ ஜஸு ॥ 14(ங)॥
ப³nhத³உ◌ँ பி³தி⁴ பத³ ேரiν ப⁴வ ஸாக³ர ேஜ கீnhஹ ஜஹ◌ँ।
ஸnhத ஸுதா⁴ ஸ ேத⁴iν phரக³ேட க²ல பி³ஷ பா³நீ ॥ 14(ச)॥

ேதா³. பி³³த⁴ பி³phர ³த⁴ kh³ரஹ சரந ப³nhதி³ கஹஉ◌ँ கர ேஜா।
ேஹாஇ phரஸnhந ரவஹு ஸகல மஜு மேநாரத² ேமா ॥ 14(ச²)॥

நி ப³nhத³உ◌ँஸாரத³ஸுரஸதா। ஜுக³ல நீத மேநாஹர சதா ॥
மjhஜந பாந பாப ஹர ஏகா। கஹத ஸுநத ஏக ஹர அபி³ேப³கா ॥
³ர பி மா மேஹஸ ப⁴வாநீ। phரநவஉ◌ँ தீ³நப³nh⁴ தி³ந தா³நீ ॥
ேஸவக shவா ஸகா²ய பீ ேக।த நிபதி⁴ ஸப³ பி³தி⁴ ளேக ॥
க பி³ேலாகி ஜக³த ஹர கி³ஜா।ஸாப³ர மnhthர ஜால nhஹ ஜா ॥
அநல ஆக²ர அரத² ந ஜா। phரக³ட phரபா⁴உ மேஹஸ phரதா ॥
ேஸா உேமஸ ேமா பர அiνலா। கmh கதா²iµத³ மŋhக³ள லா ॥
ஸு வா வ பாஇ பஸாஊ। ப³ரநஉ◌ँ ராமசத சித சாஊ ॥
ப⁴நிதி ேமா வ kh’பா◌ँ பி³பா⁴தீ।ஸ ஸமாஜ  மநஹு◌ँஸுராதீ ॥
ேஜ ஏ கத²ஸேநஹ ஸேமதா। கஹmh ஸுநிஹmh ஸiµ²ஸேசதா ॥
ேஹாஇஹmh ராம சரந அiνராகீ³। க மல ரத ஸுமŋhக³ள பா⁴கீ³॥
ேதா³. ஸபேநஹு◌ँஸாேசஹு◌ँ ேமா பர ெஜௗmh ஹர ெகௗ³ பஸாஉ।
ெதௗ ²ர ேஹாஉ ேஜா கேஹஉ◌ँஸப³ பா⁴ஷா ப⁴நிதி phரபா⁴உ ॥ 15॥

ப³nhத³உ◌ँ அவத⁴  அதி பாவநி।ஸரஜூ ஸ க கஷ நஸாவநி ॥
phரநவஉ◌ँ ர நர நா ப³ேஹா। மமதா nhஹ பர phர⁴ ந ேதா² ॥
ய நிnhத³க அக⁴ ஓக⁴ நஸாஏ। ேலாக பி³ேஸாக ப³நாஇ ப³ஸாஏ ॥
ப³nhத³உ◌ँ ெகௗஸlhயா தி³ phராசீ। கீரதி ஜாஸு ஸகல ஜக³ மாசீ ॥
phரக³ேடஉ ஜஹ◌ँ ர⁴பதி ஸ சா। பி³shவ ஸுக²த³ க²ல கமல ஸா ॥
த³ஸரத² ராஉ ஸத ஸப³ ராநீ।ஸுkh’த ஸுமŋhக³ள ரதி மாநீ ॥
கரஉ◌ँ phரநாம கரம மந பா³நீ। கரஹு kh’பா ஸுத ேஸவக ஜாநீ ॥
nhஹ பி³ரசி ப³ட³◌़ ப⁴யஉ பி³தா⁴தா। மமா அவதி⁴ ராம பி மாதா ॥
ேஸா. ப³nhத³உ◌ँ அவத⁴ ⁴ஆல ஸthய phேரம ேஜ ராம பத³।
பி³²ரத தீ³நத³யால phய தiν th’ந இவ பஹேரஉ ॥ 16॥
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phரநவஉ◌ँ பஜந ஸத பி³ேத³ஹூ। ஜா ராம பத³³ட⁴◌़ஸேநஹூ ॥
ேஜாக³ ேபா⁴க³ மஹ◌ँ ராேக²உ ேகா³ஈ। ராம பி³ேலாகத phரக³ேடஉ ேஸாஈ ॥
phரநவஉ◌ँ phரத²ம ப⁴ரத ேக சரநா। ஜாஸு ேநம ph³ரத ஜாஇ ந ப³ரநா ॥
ராம சரந பŋhகஜ மந ஜாஸூ। ³த⁴ ம⁴ப இவ தஜஇ ந பாஸூ ॥
ப³nhத³உ◌ँ லசி²மந பத³ ஜலஜாதா।தல ஸுப⁴க³ ப⁴க³த ஸுக² தா³தா ॥
ர⁴பதி கீரதி பி³மல பதாகா। த³Nhட³ஸமாந ப⁴யஉ ஜஸ ஜாகா ॥
ேஸஷ ஸஹshரஸ ஜக³ காரந। ேஜா அவதேரஉ ⁴ ப⁴ய டாரந ॥
ஸதா³ ேஸா ஸாiνல ரஹ ேமா பர। kh’பாnh⁴ ெஸௗth ³நாகர ॥
ஸூத³ந பத³ கமல நமா।ஸூர ஸுல ப⁴ரத அiνகா³ ॥
மஹாவீர பி³நவஉ◌ँஹiνமாநா। ராம ஜாஸு ஜஸ ஆப ப³கா²நா ॥
ேஸா. phரநவஉ◌ँ பவநமார க²ல ப³ந பாவக kh³யாநத⁴ந।
ஜாஸு ’த³ய ஆகா³ர ப³ஸmh ராம ஸர சாப த⁴ர ॥ 17॥

கபிபதி ச² நிஸாசர ராஜா। அŋhக³தா³தி³ ேஜ கீஸ ஸமாஜா ॥
ப³nhத³உ◌ँஸப³ ேக சரந ஸுஹாஏ। அத⁴ம ஸர ராம nhஹ பாஏ ॥
ர⁴பதி சரந உபாஸக ேஜேத। க²க³ mh’க³ஸுர நர அஸுர ஸேமேத ॥
ப³nhத³உ◌ँ பத³ஸேராஜ ஸப³ ேகேர। ேஜ பி³iν காம ராம ேக ேசேர ॥
ஸுக ஸநகாதி³ ப⁴க³த iµநி நாரத³। ேஜ iµநிப³ர பி³kh³யாந பி³ஸாரத³॥
phரநவஉ◌ँஸப³mh த⁴ரநி த⁴ ஸா। கரஹு kh’பா ஜந ஜாநி iµநீஸா ॥
ஜநகஸுதா ஜக³ ஜநநி ஜாநகீ। அதிஸய phய கநா நிதா⁴ந கீ ॥
தாேக ஜுக³ பத³ கமல மநாவஉ◌ँ। ஜாஸு kh’பா◌ँ நிரமல மதி பாவஉ◌ँ ॥
நி மந ப³சந கrhம ர⁴நாயக। சரந கமல ப³nhத³உ◌ँஸப³லாயக ॥
ராவநயந த⁴ேரmh த⁴iν ஸாயக। ப⁴க³த பி³பதி ப⁴ஜந ஸுக² தா³யக ॥
ேதா³. கி³ரா அரத² ஜல பீ³சி ஸம கஅத பி⁴nhந ந பி⁴nhந।
ப³த³உ◌ँதா ராம பத³nhஹ பரம phய கி²nhந ॥ 18॥

ப³nhத³உ◌ँ நாம ராம ர⁴வர ேகா। ேஹ kh’ஸாiν பா⁴iν மகர ேகா ॥
பி³தி⁴ ஹ ஹரமய ேப³த³ phராந ேஸா। அ³ந அபம ³ந நிதா⁴ந ேஸா ॥
மஹாமnhthர ேஜாஇ ஜபத மேஹஸூ। காmh iµதி ேஹ உபேத³ஸூ ॥
மமா ஜாஸு ஜாந க³நராஉ। phரத²ம அத நாம phரபா⁴ஊ ॥
ஜாந ஆதி³கபி³ நாம phரதா। ப⁴யஉ ஸுth³த⁴ க உலடா ஜா ॥
ஸஹஸ நாம ஸம ஸுநி வ பா³நீ। ஜபி ேஜஈ பிய ஸŋhக³ ப⁴வாநீ ॥
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ஹரேஷ ேஹ ேஹ ஹர  ேகா। கிய ⁴ஷந திய ⁴ஷந தீ ேகா ॥
நாம phரபா⁴உ ஜாந வ நீேகா। காலட ப² தீ³nhஹ அ ேகா ॥
ேதா³. ப³ரஷா  ர⁴பதி ப⁴க³தி ள ஸா ஸுதா³ஸ ॥
ராம நாம ப³ர ப³ரந ஜுக³ஸாவந பா⁴த³வ மாஸ ॥ 19॥

ஆக²ர ம⁴ர மேநாஹர ேதா³ஊ। ப³ரந பி³ேலாசந ஜந ய ேஜாஊ ॥
ஸுரத ஸுலப⁴ ஸுக²த³ஸப³ காஹூ। ேலாக லாஹு பரேலாக நிபா³ஹூ ॥
கஹத ஸுநத ஸுரத ஸு² நீேக। ராம லக²ந ஸம phய ள ேக ॥
ப³ரநத ப³ரந phதி பி³லகா³தீ। ph³ரம வ ஸம ஸஹஜ ஸ◌ँகா⁴தீ ॥
நர நாராயந ஸஸ ஸுph◌⁴ராதா। ஜக³ பாலக பி³ேஸ ஜந thராதா ॥
ப⁴க³தி ஸுதிய கல கரந பி³⁴ஷந। ஜக³த ேஹ பி³மல பி³⁴ ஷந ।
shவாத³ ேதாஷ ஸம ஸுக³தி ஸுதா⁴ ேக। கமட² ேஸஷ ஸம த⁴ர ப³ஸுதா⁴ ேக ॥
ஜந மந மஜு கஜ ம⁴கர ேஸ। ஹ ஜேஸாமதி ஹ ஹலத⁴ர ேஸ ॥
ேதா³. ஏ ச²th ஏ iµடமநி ஸப³ ப³ரநநி பர ேஜாஉ।
ள ர⁴ப³ர நாம ேக ப³ரந பி³ராஜத ேதா³உ ॥ 20॥

ஸiµஜ²த ஸஸ நாம அ நா। phதி பரஸபர phர⁴ அiνகா³ ॥
நாம ப ³இ ஈஸ உபாதீ⁴। அகத²அநாதி³ஸுஸாiµ²ஸாதீ⁴ ॥
ேகா ப³ட³◌़ ேசா²ட கஹத அபரா⁴।ஸுநி ³ந ேப⁴த³ஸiµ²ஹmh ஸா⁴ ॥
ேத³கி²அmh ப நாம ஆதீ⁴நா। ப kh³யாந நmh நாம பி³நா ॥
ப பி³ேஸஷ நாம பி³iν ஜாேநmh। கரதல க³த ந பரmh பசாேநmh ॥
ஸுஅ நாம ப பி³iν ேத³ேக²mh।ஆவத ’த³ய◌ँஸேநஹ பி³ேஸேஷmh ॥
நாம ப க³தி அகத² கஹாநீ।ஸiµஜ²த ஸுக²த³ ந பரதி ப³கா²நீ ॥
அ³ந ஸ³ந பி³ச நாம ஸுஸாகீ²। உப⁴ய phரேபா³த⁴க சர ³பா⁴ ॥
ேதா³. ராம நாம மநிதீ³ப த⁴ ஹ ேத³ஹ th³வார।
ள பீ⁴தர பா³ேஹரஹு◌ँ ெஜௗmh சாஹ உஆர ॥ 21॥

நாம ஹ◌ँ ஜபி ஜாக³mh ேஜாகீ³। பி³ரதி பி³ரசி phரபச பி³ேயாகீ³॥
ph³ரமஸுக² அiνப⁴வmh அபா। அகத²அநாமய நாம ந பா ॥
ஜாநா சஹmh ³ட⁴◌़ க³தி ேஜஊ। நாம ஹ◌ँ ஜபி ஜாநmh ேதஊ ॥
ஸாத⁴க நாம ஜபmh லய லாஏ◌ँ। ேஹாmh th³த⁴ அநிமாதி³க பாஏ◌ँ ॥
ஜபmh நாiµ ஜந ஆரத பா⁴। டmh ஸŋhகட ேஹாmh ஸுகா² ॥
ராம ப⁴க³த ஜக³ சா phரகாரா।ஸுkh’தீ சாஉ அநக⁴ உதா³ரா ॥
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சஹூ சர கஹு◌ँ நாம அதா⁴ரா। kh³யாநீ phர⁴ பி³ேஸ பிஆரா ॥
சஹு◌ँ ஜுக³ சஹு◌ँ தி நா phரபா⁴ஊ। க பி³ேஸ நmh ஆந உபாஊ ॥
ேதா³. ஸகல காமநா ந ேஜ ராம ப⁴க³தி ரஸ ந।
நாம ஸுphேரம பிஷ ஹத³ திnhஹஹு◌ँ கிஏ மந ந ॥ 22॥

அ³ந ஸ³ந ³இ ph³ரம ஸபா। அகத²அகா³த⁴ அநாதி³அபா ॥
ேமாேரmh மத ப³ட³◌़ நாiµ ³ஹூ ேதmh। கிஏ ேஜmh ஜுக³ நிஜ ப³ஸ நிஜ ³ேதmh ॥
phேராட⁴◌़ ◌ி ஸுஜந ஜநி ஜாநmh ஜந கீ। கஹஉ◌ँ phரதீதி phதி சி மந கீ ॥
ஏ தா³க³த ேத³கி²அ ஏ। பாவக ஸம ஜுக³ ph³ரம பி³ேப³ ॥
உப⁴ய அக³ம ஜுக³ஸுக³ம நாம ேதmh। கேஹஉ◌ँ நாiµ ப³ட³◌़ ph³ரம ராம ேதmh ॥
ph³யாப ஏ ph³ரம அபி³நா।ஸத ேசதந த⁴ந ஆந◌ँத³ ரா ॥
அஸ phர⁴ ’த³ய◌ँ அச²த அபி³கா।ஸகல வ ஜக³ தீ³ந ³கா² ॥
நாம நிபந நாம ஜதந ேதmh। ேஸாஉ phரக³டத  ேமால ரதந ேதmh ॥
ேதா³. நிர³ந ேதmh ஏ பா⁴◌ँதி ப³ட³◌़ நாம phரபா⁴உ அபார।
கஹஉ◌ँ நாiµ ப³ட³◌़ ராம ேதmh நிஜ பி³சார அiνஸார ॥ 23॥

ராம ப⁴க³த த நர தiν தா⁴।ஸ ஸŋhகட கிஏ ஸா⁴ ஸுகா² ॥
நாiµ ஸphேரம ஜபத அநயாஸா। ப⁴க³த ேஹாmh iµத³ மŋhக³ள பா³ஸா ॥
ராம ஏக தாபஸ திய தா। நாம ேகா க²ல மதி ஸுதா⁴ ॥
 த ராம ஸுேகஸுதா கீ।ஸத ேஸந ஸுத கீnhஹ பி³பா³கீ ॥
ஸத ேதா³ஷ ³க² தா³ஸ ³ராஸா। த³லஇ நாiµ  ரபி³ நி நாஸா ॥
ப⁴ேஜஉ ராம ஆ ப⁴வ சா। ப⁴வ ப⁴ய ப⁴ஜந நாம phரதா ॥
த³Nhட³க ப³iν phர⁴ கீnhஹ ஸுஹாவந। ஜந மந அத நாம கிஏ பாவந ॥ ।
நிசர நிகர த³ேல ர⁴நnhத³ந। நாiµ ஸகல க கஷ நிகnhத³ந ॥
ேதா³. ஸப³ கீ³த⁴ ஸுேஸவகநி ஸுக³தி தீ³nh ர⁴நாத²।
நாம உதா⁴ேர அத க²ல ேப³த³ பி³தி³த ³ந கா³த²॥ 24॥

ராம ஸுகNhட² பி³பீ⁴ஷந ேதா³ஊ। ராேக²ஸரந ஜாந ஸ³ ேகாஊ ॥
நாம க³ப³அேநக ேநவாேஜ। ேலாக ேப³த³ ப³ர பி³த³ பி³ராேஜ ॥
ராம பா⁴ கபி கட ப³ேடாரா। ேஸ ேஹ ரiµ கீnhஹ ந ேதா²ரா ॥
நாiµ ேலத ப⁴வnh⁴ ஸுகா²mh। கரஹு பி³சா ஸுஜந மந மாmh ॥
ராம ஸல ரந ராவiν மாரா।ய ஸத நிஜ ர ப³ தா⁴ரா ॥
ராஜா ராiµ அவத⁴ ரஜதா⁴நீ। கா³வத ³ந ஸுர iµநி ப³ர பா³நீ ॥
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ேஸவக ஸுரத நாiµ ஸphதீ। பி³iν ரம phரப³ல ேமாஹ த³ தீ ॥
பி²ரத ஸேநஹ◌ँ மக³ந ஸுக²அபேநmh। நாம phரஸாத³ ேஸாச நmh ஸபேநmh ॥
ேதா³. ph³ரம ராம ேதmh நாiµ ப³ட³◌़ ப³ர தா³யக ப³ர தா³நி।
ராமசத ஸத ேகா மஹ◌ँய மேஹஸ ய◌ँ ஜாநி ॥ 25॥
மாஸபாராயண, பஹலா விராம

நாம phரஸாத³ஸmh⁴ அபி³நா।ஸாஜு அமŋhக³ள மŋhக³ள ரா ॥
ஸுக ஸநகாதி³th³த⁴ iµநி ேஜாகீ³। நாம phரஸாத³ ph³ரமஸுக² ேபா⁴கீ³॥
நாரத³ ஜாேநஉ நாம phரதா। ஜக³ phய ஹ ஹ ஹர phய ஆ ॥
நாiµ ஜபத phர⁴ கீnhஹ phரஸா³। ப⁴க³த ேராமநி ேப⁴ phரஹலா³॥
th◌⁴வ◌ँஸக³லாநி ஜேபஉ ஹ நாஊ◌ँ। பாயஉ அசல அபம டா²ஊ◌ँ ॥
ஸு பவநஸுத பாவந நா। அபேந ப³ஸ க ராேக² ரா ॥
அப அஜா க³ஜு க³நிகாஊ। ப⁴ஏ iµத ஹ நாம phரபா⁴ஊ ॥
கெஹௗmh கஹா◌ँ லகி³ நாம ப³ட³◌़ ◌ாஈ। ராiµ ந ஸகmh நாம ³ந கா³ஈ ॥
ேதா³. நாiµ ராம ேகா கலபத க கlhயாந நிவாஸு।
ேஜா ஸுரத ப⁴ேயா பா⁴◌ँக³ ேதmh ள ளதா³ஸு ॥ 26॥

சஹு◌ँ ஜுக³ தீநி கால திஹு◌ँ ேலாகா। ப⁴ஏ நாம ஜபி வ பி³ேஸாகா ॥
ேப³த³ ராந ஸnhத மத ஏஹூ।ஸகல ஸுkh’த ப²ல ராம ஸேநஹூ ॥
th◌⁴யாiν phரத²ம ஜுக³ மக²பி³தி⁴ ³ேஜmh। th³வாபர பேதாஷத phர⁴ ேஜmh ॥
க ேகவல மல ல மநா। பாப பேயாநிதி⁴ ஜந ஜந நா ॥
நாம காமத கால கராலா।ஸுரத ஸமந ஸகல ஜக³ ஜாலா ॥
ராம நாம க அபி⁴மத தா³தா।த பரேலாக ேலாக பி மாதா ॥
நmh க கரம ந ப⁴க³தி பி³ேப³। ராம நாம அவலmhப³ந ஏ ॥
காலேந க கபட நிதா⁴। நாம ஸுமதி ஸமரத²ஹiνமா ॥
ேதா³. ராம நாம நரேகஸ கநகக ககால।
ஜாபக ஜந phரஹலாத³ பா த³ ஸுரஸால ॥ 27॥

பா⁴ய◌ँ பா⁴ய◌ँ அநக²ஆலஸஹூ◌ँ। நாம ஜபத மŋhக³ள தி³ த³ஸஹூ◌ँ ॥
ஸு ேஸா நாம ராம ³ந கா³தா²। கரஉ◌ँ நாஇ ர⁴நாத² மாதா²॥
ேமா ஸுதா⁴ ேஸா ஸப³ பா⁴◌ँதீ। ஜாஸு kh’பா நmh kh’பா◌ँ அகா⁴தீ ॥
ராம ஸுshவா ேஸவ ேமாேஸா। நிஜ தி³ ைத³கி² த³யாநிதி⁴ ேபாேஸா ॥
ேலாகஹு◌ँ ேப³த³ஸுஸாப³ தீmh। பி³நய ஸுநத பசாநத phதீ ॥
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க³நீ க³ப³ kh³ராமநர நாக³ர। பNh³த ட⁴◌़ மந உஜாக³ர ॥
ஸுகபி³கபி³ நிஜ மதி அiνஹா। nh’ப ஸராஹத ஸப³ நர நா ॥
ஸா⁴ ஸுஜாந ஸுல nh’பாலா। ஈஸ அmhஸ ப⁴வ பரம kh’பாலா ॥
ஸுநி ஸநமாநmh ஸப³ஸுபா³நீ। ப⁴நிதி ப⁴க³தி நதி க³தி பசாநீ ॥
யஹ phராkh’த மபால ஸுபா⁴ஊ। ஜாந ேராமநி ேகாஸலராஊ ॥
ஜ²த ராம ஸேநஹ நிேஸாேதmh। ேகா ஜக³ மnhத³ மநமதி ேமாேதmh ॥
ேதா³. ஸட² ேஸவக கீ phதி சி ரகி²ஹmh ராம kh’பா।
உபல கிஏ ஜலஜாந ேஜmh ஸசிவ ஸுமதி கபி பா⁴ ॥ 28(க)॥
ெஹௗஹு கஹாவத ஸ³ கஹத ராம ஸஹத உபஹாஸ।
ஸாப³தாநாத² ேஸா ேஸவக ளதா³ஸ ॥ 28(க²)॥

அதி ப³ட³◌़ ◌ி ேமா ⁴டா²ஈ ேகா²।ஸுநி அக⁴ நரகஹு◌ँ நாக ஸேகா ॥
ஸiµ²ஸஹம ேமா அபட³ர அபேநmh। ேஸா ஸுதி⁴ ராம கீnh நmh ஸபேநmh
॥
ஸுநி அவேலாகி ஸுசித சக² சா। ப⁴க³தி ேமா மதி shவா ஸரா ॥
கஹத நஸாஇ ேஹாஇ ய◌ँ நீகீ। ஜ²த ராம ஜாநி ஜந  கீ ॥
ரஹதி ந phர⁴ சித க கிஏ கீ। கரத ஸுரதி ஸய பா³ர ஏ கீ ॥
ேஜmh அக⁴ ப³ேத⁴உ ph³யாத⁴  பா³। பி² ஸுகNhட² ேஸாஇ கீnhஹ சா ॥
ேஸாஇ கரதி பி³பீ⁴ஷந ேக।ஸபேநஹு◌ँ ேஸா ந ராம ய◌ँ ேஹ ॥
ேத ப⁴ரத ேப⁴Nhடத ஸநமாேந। ராஜஸபா⁴◌ँ ர⁴பீ³ர ப³கா²ேந ॥
ேதா³. phர⁴ த தர கபி டா³ர பர ேத கிஏ ஆ ஸமாந ॥
ள கஹூ◌ँ ந ராம ேஸ ஸாப³லநிதா⁴ந ॥ 29(க)॥
ராம நிகாஈmh ராவ ைஹ ஸப³ ேகா நீக।
ேஜாmh யஹ ஸா◌ँசீ ைஹ ஸதா³ ெதௗ நீேகா ளக ॥ 29(க²)॥
ஏ பி³தி⁴ நிஜ ³ந ேதா³ஷ க ஸப³ ப³ஹு  நாஇ।
ப³ரநஉ◌ँ ர⁴ப³ர பி³ஸத³ ஜஸு ஸுநி க கஷ நஸாஇ ॥ 29(க³)॥

ஜாக³ப³க ேஜா கதா²ஸுஹாஈ। ப⁴ரth³வாஜ iµநிப³ர ஸுநாஈ ॥
கஹஉ◌ँ ேஸாஇ ஸmhபா³த³ ப³கா²நீ।ஸுநஹு◌ँஸகல ஸjhஜந ஸு² மாநீ ॥
ஸmh⁴ கீnhஹ யஹ சத ஸுஹாவா। ப³ஹு kh’பா க உம ஸுநாவா ॥
ேஸாஇ வ காக³⁴ஸுNh³ தீ³nhஹா। ராம ப⁴க³த அதி⁴கா சீnhஹா ॥
ேத ஸந ஜாக³ப³க நி பாவா। திnhஹ நி ப⁴ரth³வாஜ phரதி கா³வா ॥
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ேத ேராதா ப³கதா ஸமலா।ஸவ◌ँத³ர ஜாநmh ஹலா ॥
ஜாநmh தீநி கால நிஜ kh³யாநா। கரதல க³த ஆமலக ஸமாநா ॥
ஔரஉ ேஜ ஹப⁴க³த ஸுஜாநா। கஹmh ஸுநmh ஸiµஜ²mh பி³தி⁴ நாநா ॥
ேதா³. ைம நி நிஜ ³ர ஸந ஸுநீ கதா² ேஸா ஸூகரேக²த।
ஸiµ² ந த பா³லபந தப³அதி ரேஹஉ◌ँ அேசத ॥ 30(க)॥
ேராதா ப³கதா kh³யாநநிதி⁴ கதா² ராம ைக ³ட⁴◌़।
கி ஸiµெஜௗ²mh ைம வ ஜட³◌़ க மல kh³ரத பி³ட⁴◌़ ॥ 30(க²)

தத³பி க ³ர பா³ரmh பா³ரா।ஸiµ² ப க² மதி அiνஸாரா ॥
பா⁴ஷாப³th³த⁴ கரபி³ைமmh ேஸாஈ। ேமாேரmh மந phரேபா³த⁴ ேஜmh ேஹாஈ ॥
ஜஸ க² ³தி⁴ பி³ேப³க ப³ல ேமேரmh। தஸ கஹஉ◌ँய◌ँஹ ேக phேரேரmh ॥
நிஜ ஸnhேத³ஹ ேமாஹ ph◌⁴ரம ஹரநீ। கரஉ◌ँ கதா² ப⁴வ ஸதா தரநீ ॥
³த⁴ பி³ராம ஸகல ஜந ரஜநி। ராமகதா² க கஷ பி³ப⁴ஜநி ॥
ராமகதா² க பmhநக³ ப⁴ரநீ। நி பி³ேப³க பாவக கஹு◌ँ அரநீ ॥
ராமகதா² க காமத³ கா³ஈ।ஸுஜந ஸவநி  ஸுஹாஈ ॥
ேஸாஇ ப³ஸுதா⁴தல ஸுதா⁴ தரŋhகி³நி। ப⁴ய ப⁴ஜநி ph◌⁴ரம ேப⁴க ⁴அŋhகி³நி ॥
அஸுர ேஸந ஸம நரக நிகnhதி³நி।ஸா⁴ பி³³த⁴ ல த கி³நnhதி³நி ॥
ஸnhத ஸமாஜ பேயாதி⁴ ரமா । பி³shவ பா⁴ர ப⁴ர அசல ச²மா  ॥
ஜம க³ந iµஹ◌ँ ம ஜக³ ஜiµநா । வந iµதி ேஹ ஜiν கா ॥
ராம phய பாவநி ள । லதா³ஸத ய◌ँஹுல  ॥
வphரய ேமகல ைஸல ஸுதா ।ஸகல th³தி⁴ ஸுக²ஸmhபதி ரா ॥
ஸத³³ந ஸுரக³ந அmhப³அதி³தி । ர⁴ப³ர ப⁴க³தி phேரம பரதி  ॥
ேதா³. ராம கதா² மnhதா³கிநீ சிthரட சித சா।
ள ஸுப⁴க³ஸேநஹ ப³ந ய ர⁴பீ³ர பி³ஹா ॥ 31॥

ராம சத சிnhதாமநி சா।ஸnhத ஸுமதி திய ஸுப⁴க³ŋhகா³ ॥
ஜக³ மŋhக³ள ³ந kh³ராம ராம ேக। தா³நி iµதி த⁴ந த⁴ரம தா⁴ம ேக ॥
ஸத³³ர kh³யாந பி³ராக³ ேஜாக³ ேக। பி³³த⁴ ைப³த³ ப⁴வ பீ⁴ம ேராக³ ேக ॥
ஜநநி ஜநக ய ராம phேரம ேக। பீ³ஜ ஸகல ph³ரத த⁴ரம ேநம ேக ॥
ஸமந பாப ஸnhதாப ேஸாக ேக। phய பாலக பரேலாக ேலாக ேக ॥
ஸசிவ ஸுப⁴ட ⁴பதி பி³சார ேக। mhப⁴ஜ ேலாப⁴ உத³தி⁴ அபார ேக ॥
காம ேகாஹ கமல கக³ந ேக। ேகஹ ஸாவக ஜந மந ப³ந ேக ॥
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அதிதி² jhய phயதம ரா ேக। காமத³ க⁴ந தா³த³ த³வா ேக ॥
மnhthர மஹாமநி பி³ஷய ph³யால ேக। ேமடத க²ந அŋhக பா⁴ல ேக ॥
ஹரந ேமாஹ தம தி³நகர கர ேஸ। ேஸவக ஸா பால ஜலத⁴ர ேஸ ॥
அபி⁴மத தா³நி ேத³வத ப³ர ேஸ। ேஸவத ஸுலப⁴ ஸுக²த³ஹ ஹர ேஸ ॥
ஸுகபி³ஸரத³ நப⁴ மந உட³க³ந ேஸ। ராமப⁴க³த ஜந வந த⁴ந ேஸ ॥
ஸகல ஸுkh’த ப²ல ⁴ ேபா⁴க³ ேஸ। ஜக³த நிபதி⁴ ஸா⁴ ேலாக³ ேஸ ॥
ேஸவக மந மாநஸ மரால ேஸ। பாவக க³ŋhக³ தmhரக³ மால ேஸ ॥
ேதா³. பத²தரக சா க கபட த³mhப⁴ பாஷNhட³।
த³ஹந ராம ³ந kh³ராம  இnhத⁴ந அநல phரசNhட³॥ 32(க)॥
ராமசத ராேகஸ கர ஸஸ ஸுக²த³ஸப³ காஹு।
ஸjhஜந iµத³ சேகார சித த பி³ேஸ ப³ட³◌़ லாஹு ॥ 32(க²)॥

கீnh phரshந ேஜ பா⁴◌ँதி ப⁴வாநீ। ேஜ பி³தி⁴ ஸŋhகர கஹா ப³கா²நீ ॥
ேஸா ஸப³ ேஹ கஹப³ைமmh கா³ஈ। கதா²phரப³nhத⁴ பி³சிthர ப³நாஈ ॥
ேஜ யஹ கதா²ஸுநீ நmh ேஹாஈ। ஜநி ஆசரஜு கைரmh ஸுநி ேஸாஈ ॥
கதா²அெலௗகிக ஸுநmh ேஜ kh³யாநீ। நmh ஆசரஜு கரmh அஸ ஜாநீ ॥
ராமகதா²ைக தி ஜக³ நாmh। அ phரதீதி திnhஹ ேக மந மாmh ॥
நாநா பா⁴◌ँதி ராம அவதாரா। ராமாயந ஸத ேகா அபாரா ॥
கலபேப⁴த³ஹசத ஸுஹாஏ। பா⁴◌ँதி அேநக iµநீஸnhஹ கா³ஏ ॥
கஅ ந ஸmhஸய அஸ உர ஆநீ।ஸுநிஅ கதா²ஸாரத³ ரதி மாநீ ॥
ேதா³. ராம அநnhத அநnhத ³ந அத கதா² பி³shதார।
ஸுநி ஆசரஜு ந மாநிஹmh nhஹ ேகmh பி³மல பி³சார ॥ 33॥

ஏ பி³தி⁴ ஸப³ஸmhஸய க ³।ர த⁴ ³ர பத³ பŋhகஜ ⁴ ॥
நி ஸப³ பி³நவஉ◌ँ கர ேஜா। கரத கதா² ேஜmh லாக³ ந ேகா² ॥
ஸாத³ர வ நாஇ அப³ மாதா²। ப³ரநஉ◌ँ பி³ஸத³ ராம ³ந கா³தா²॥
ஸmhப³த ேஸாரஹ ைஸ ஏகதீஸா। கரஉ◌ँ கதா²ஹ பத³ த⁴ ஸா ॥
ெநௗ ெபௗ⁴ம பா³ர ம⁴ மாஸா। அவத⁴mh யஹ சத phரகாஸா ॥
ேஜ தி³ந ராம ஜநம தி கா³வmh। தீரத²ஸகல தஹா◌ँ ச ஆவmh ॥
அஸுர நாக³ க²க³ நர iµநி ேத³வா।ஆஇ கரmh ர⁴நாயக ேஸவா ॥
ஜnhம மேஹாthஸவ ரசmh ஸுஜாநா। கரmh ராம கல கீரதி கா³நா ॥
ேதா³. மjhஜ ஸjhஜந ph³’nhத³ ப³ஹு பாவந ஸரஜூ நீர।
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ஜபmh ராம த⁴ th◌⁴யாந உர ஸுnhத³ர shயாம ஸர ॥ 34॥
த³ரஸ பரஸ மjhஜந அ பாநா।ஹரஇ பாப கஹ ேப³த³ ராநா ॥
நதீ³ நீத அத மமா அதி। க ந ஸகஇ ஸாரத³ பி³மலமதி ॥
ராம தா⁴மதா³  ஸுஹாவநி। ேலாக ஸமshத பி³தி³த அதி பாவநி ॥
சா கா²நி ஜக³ வ அபாரா। அவத⁴ தேஜ தiν ந ஸmhஸாரா ॥
ஸப³ பி³தி⁴  மேநாஹர ஜாநீ।ஸகல th³தி⁴phரத³ மŋhக³ள கா²நீ ॥
பி³மல கதா² கர கீnhஹ அரmhபா⁴।ஸுநத நஸாmh காம மத³ த³mhபா⁴ ॥
ராமசதமாநஸ ஏ நாமா।ஸுநத ரவந பாஇஅ பி³ராமா ॥
மந க விஷய அநல ப³ந ஜரஈ। ேஹாஇ ஸுகீ² ெஜௗ ஏmh ஸர பரஈ ॥
ராமசதமாநஸ iµநி பா⁴வந। பி³ரேசஉ ஸmh⁴ ஸுஹாவந பாவந ॥
thபி³த⁴ ேதா³ஷ ³க² தா³த³ தா³வந। க சா  கஷ நஸாவந ॥
ரசி மேஹஸ நிஜ மாநஸ ராகா²। பாஇ ஸுஸமஉ வா ஸந பா⁴ஷா ॥
தாேதmh ராமசதமாநஸ ப³ர। த⁴ேரஉ நாம ய◌ँ ேஹ ஹர ஹர ॥
கஹஉ◌ँ கதா² ேஸாஇ ஸுக²த³ஸுஹாஈ।ஸாத³ர ஸுநஹு ஸுஜந மந லாஈ ॥
ேதா³. ஜஸ மாநஸ ேஜ பி³தி⁴ ப⁴யஉ ஜக³ phரசார ேஜ ேஹ।
அப³ ேஸாஇ கஹஉ◌ँ phரஸŋhக³ஸப³ஸு உமா ph³’ஷேக ॥ 35॥

ஸmh⁴ phரஸாத³ஸுமதி ய◌ँஹுல। ராமசதமாநஸ கபி³ ள ॥
கரஇ மேநாஹர மதி அiνஹா।ஸுஜந ஸுசித ஸுநி ேலஹு ஸுதா⁴ ॥
ஸுமதி ⁴ த²ல ’த³ய அகா³⁴। ேப³த³ ராந உத³தி⁴ க⁴ந ஸா⁴ ॥
ப³ரஷmh ராம ஸுஜஸ ப³ர பா³। ம⁴ர மேநாஹர மŋhக³ளகா ॥
லா ஸ³ந ேஜா கஹmh ப³கா²நீ। ேஸாஇ shவchச²தா கரஇ மல ஹாநீ ॥
phேரம ப⁴க³தி ேஜா ப³ரநி ந ஜாஈ। ேஸாஇ ம⁴ரதா ஸுதலதாஈ ॥
ேஸா ஜல ஸுkh’த ஸா த ேஹாஈ। ராம ப⁴க³த ஜந வந ேஸாஈ ॥
ேமதா⁴ ம க³த ேஸா ஜல பாவந।ஸகி ரவந மக³ சேலஉ ஸுஹாவந ॥
ப⁴ேரஉ ஸுமாநஸ ஸுத²ல தி²ராநா।ஸுக²த³த சி சா சிராநா ॥
ேதா³. ஸு²ஸுnhத³ர ஸmhபா³த³ ப³ர பி³ரேச ³th³தி⁴ பி³சா।
ேதஇ ஏ பாவந ஸுப⁴க³ஸர கா⁴ட மேநாஹர சா ॥ 36॥

ஸphத phரப³nhத⁴ ஸுப⁴க³ ேஸாபாநா। kh³யாந நயந நிரக²த மந மாநா ॥
ர⁴பதி மமா அ³ந அபா³தா⁴। ப³ரநப³ ேஸாஇ ப³ர பா³ அகா³தா⁴ ॥
ராம ய ஜஸ ஸல ஸுதா⁴ஸம। உபமா பீ³சி பி³லாஸ மேநாரம ॥
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ரஇநி ஸக⁴ந சா ெசௗபாஈ। ஜு³தி மஜு மநி ப ஸுஹாஈ ॥
ச²nhத³ ேஸாரடா²ஸுnhத³ர ேதா³ஹா। ேஸாஇ ப³ஹுரŋhக³ கமல ல ேஸாஹா ॥
அரத²அப ஸுமாவ ஸுபா⁴ஸா। ேஸாஇ பராக³ மகரnhத³ஸுபா³ஸா ॥
ஸுkh’த ஜ மஜுள அ மாலா। kh³யாந பி³ராக³ பி³சார மராலா ॥
⁴நி அவேரப³ கபி³த ³ந ஜாதீ। ந மேநாஹர ேத ப³ஹுபா⁴◌ँதீ ॥
அரத² த⁴ரம காமாதி³க சா। கஹப³ kh³யாந பி³kh³யாந பி³சா ॥
நவ ரஸ ஜப தப ேஜாக³ பி³ராகா³। ேத ஸப³ ஜலசர சா தட³◌़ ◌ாகா³॥
ஸுkh’தீ ஸா⁴ நாம ³ந கா³நா। ேத பி³சிthர ஜல பி³ஹக³ஸமாநா ॥
ஸnhதஸபா⁴ சஹு◌ँ தி³ அவ◌ँராஈ। ரth³தா⁴  ப³ஸnhத ஸம கா³ஈ ॥
ப⁴க³தி நிபந பி³பி³த⁴ பி³தா⁴நா। ச²மா த³யா த³ம லதா பி³தாநா ॥
ஸம ஜம நியம ²ல ப²ல kh³யாநா।ஹ பத ரதி ரஸ ேப³த³ ப³கா²நா ॥
ஔரஉ கதா²அேநக phரஸŋhகா³। ேதஇ ஸுக பிக ப³ஹுப³ரந பி³ஹŋhகா³॥
ேதா³. லக பா³கா பா³க³ ப³ந ஸுக²ஸுபி³ஹŋhக³ பி³ஹா।
மா ஸுமந ஸேநஹ ஜல சத ேலாசந சா ॥ 37॥

ேஜ கா³வmh யஹ சத ஸ◌ँபா⁴ேர। ேதஇ ஏ தால சர ரக²வாேர ॥
ஸதா³ஸுநmh ஸாத³ர நர நா। ேதஇ ஸுரப³ர மாநஸ அதி⁴கா ॥
அதி க²ல ேஜ பி³ஷஈ ப³க³ காகா³। ஏmh ஸர நிகட ந ஜாmh அபா⁴கா³॥
ஸmh³க ேப⁴க ேஸவார ஸமாநா। இஹா◌ँ ந பி³ஷய கதா² ரஸ நாநா ॥
ேத காரந ஆவத ய◌ँஹாேர। கா காக ப³லாக பி³சாேர ॥
ஆவத ஏmh ஸர அதி க²நாஈ। ராம kh’பா பி³iν ஆஇ ந ஜாஈ ॥
க²ந ஸŋhக³பnhத² கராலா। திnhஹ ேக ப³சந பா³க⁴ ஹ ph³யாலா ॥
kh³’ஹ காரஜ நாநா ஜஜாலா। ேத அதி ³rhக³ம ைஸல பி³ஸாலா ॥
ப³ந ப³ஹு பி³ஷம ேமாஹ மத³ மாநா। நதீ³mh தrhக ப⁴யŋhகர நாநா ॥
ேதா³. ேஜ ரth³தா⁴ ஸmhப³ல ரத ந ஸnhதnhஹ கர ஸாத²।
திnhஹ கஹு◌ँ மாநஸ அக³ம அதி nhஹ ந phய ர⁴நாத²॥ 38॥

ெஜௗmh க கShட ஜாஇ நி ேகாஈ। ஜாதmh நீnhத³ ஜுட³◌़ ◌ாஈ ேஹாஈ ॥
ஜட³◌़தா ஜாட³◌़ பி³ஷம உர லாகா³। க³ஏஹு◌ँ ந மjhஜந பாவ அபா⁴கா³॥
க ந ஜாஇ ஸர மjhஜந பாநா। பி² ஆவஇ ஸேமத அபி⁴மாநா ॥
ெஜௗmh ப³ேஹா ேகாஉ ச²ந ஆவா।ஸர நிnhதா³ க தா ³ஜா²வா ॥
ஸகல பி³kh◌⁴ந ph³யாப நmh ேத। ராம ஸுkh’பா◌ँ பி³ேலாகmh ேஜ ॥
ேஸாஇ ஸாத³ர ஸர மjhஜiν கரஈ। மஹா ேகா⁴ர thரயதாப ந ஜரஈ ॥
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ேத நர யஹ ஸர தஜmh ந காஊ। nhஹ ேக ராம சரந ப⁴ல பா⁴ஊ ॥
ேஜா நஹாஇ சஹ ஏmh ஸர பா⁴ஈ। ேஸா ஸதஸŋhக³ கரஉ மந லாஈ ॥
அஸ மாநஸ மாநஸ சக² சா। ப⁴இ கபி³ ³th³தி⁴ பி³மல அவகா³ ॥
ப⁴யஉ ’த³ய◌ँஆநnhத³ உசா²ஹூ। உமேக³உ phேரம phரேமாத³ phரபா³ஹூ ॥
ச ஸுப⁴க³ கபி³தா ஸதா ேஸா। ராம பி³மல ஜஸ ஜல ப⁴தா ேஸா ॥
ஸரஜூ நாம ஸுமŋhக³ள லா। ேலாக ேப³த³ மத மஜுள லா ॥
நதீ³ நீத ஸுமாநஸ நnhதி³நி। கமல th’ந த ல நிகnhதி³நி ॥
ேதா³. ேராதா thபி³த⁴ ஸமாஜ ர kh³ராம நக³ர ³ஹு◌ँல।
ஸnhதஸபா⁴ அiνபம அவத⁴ ஸகல ஸுமŋhக³ள ல ॥ 39॥

ராமப⁴க³தி ஸுரஸத ஜாஈ।  ஸுகீரதி ஸரஜு ஸுஹாஈ ॥
ஸாiνஜ ராம ஸமர ஜஸு பாவந। ேலஉ மஹாந³ ேஸாந ஸுஹாவந ॥
ஜுக³ பி³ச ப⁴க³தி ேத³வ⁴நி தா⁴ரா। ேஸாஹதி ஸத ஸுபி³ரதி பி³சாரா ॥
thபி³த⁴ தாப thராஸக திiµஹாநீ। ராம ஸப nh⁴ ஸiµஹாநீ ॥
மாநஸ ல  ஸுரஸ।ஸுநத ஸுஜந மந பாவந க ॥
பி³ச பி³ச கதா² பி³சிthர பி³பா⁴கா³। ஜiν ஸ தீர தீர ப³ந பா³கா³॥
உமா மேஹஸ பி³பா³ஹ ப³ராதீ। ேத ஜலசர அக³நித ப³ஹுபா⁴◌ँதீ ॥
ர⁴ப³ர ஜநம அநnhத³ ப³தா⁴ஈ। ப⁴வ◌ँர தரŋhக³ மேநாஹரதாஈ ॥
ேதா³. பா³லசத சஹு ப³nh⁴ ேக ப³நஜ பி³ல ப³ஹுரŋhக³।
nh’ப ராநீ பஜந ஸுkh’த ம⁴கர பா³பி³ஹŋhக³॥ 40॥

ய shவயmhப³ர கதா²ஸுஹாஈ।ஸத ஸுஹாவநி ேஸா ச²பி³ சா²ஈ ॥
நதீ³ நாவ ப phரshந அேநகா। ேகவட ஸல உதர ஸபி³ேப³கா ॥
ஸுநி அiνகத²ந பரshபர ேஹாஈ। பதி²க ஸமாஜ ேஸாஹ ஸ ேஸாஈ ॥
ேகா⁴ர தா⁴ர ph◌⁴’³நாத² ஸாநீ। கா⁴ட ஸுப³th³த⁴ ராம ப³ர பா³நீ ॥
ஸாiνஜ ராம பி³பா³ஹ உசா²ஹூ। ேஸா ஸுப⁴ உமக³ஸுக²த³ஸப³ காஹூ ॥
கஹத ஸுநத ஹரஷmh லகாmh। ேத ஸுkh’தீ மந iµதி³த நஹாmh ॥
ராம திலக த மŋhக³ள ஸாஜா। பரப³ ேஜாக³ ஜiν ஜுேர ஸமாஜா ॥
காஈ மதி ேககஈ ேக। ப ஜாஸு ப²ல பி³பதி க⁴ேந ॥
ேதா³. ஸமந அத உதபாத ஸப³ ப⁴ரதசத ஜபஜாக³।
க அக⁴ க²ல அவ³ந கத²ந ேத ஜலமல ப³க³ காக³॥ 41॥

கீரதி ஸத ச²ஹூ◌ँ  ।ஸமய ஸுஹாவநி பாவநி ⁴ ॥
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ம மைஸலஸுதா வ ph³யாஹூ।ர ஸுக²த³ phர⁴ ஜநம உசா²ஹூ ॥
ப³ரநப³ ராம பி³பா³ஹ ஸமாஜூ। ேஸா iµத³ மŋhக³ளமய ராஜூ ॥
kh³ஷம ³ஸஹ ராம ப³நக³வ। பnhத²கதா² க²ர ஆதப பவ ॥
ப³ரஷா ேகா⁴ர நிஸாசர ரா।ஸுரல ஸா ஸுமŋhக³ளகா ॥
ராம ராஜ ஸுக² பி³நய ப³ட³◌़ ◌ாஈ। பி³ஸத³ஸுக²த³ ேஸாஇ ஸரத³ஸுஹாஈ ॥
ஸதீ ேராமநி ய ³நகா³தா²। ேஸாஇ ³ந அமல அபம பாதா²॥
ப⁴ரத ஸுபா⁴உ ஸுதலதாஈ।ஸதா³ ஏகரஸ ப³ரநி ந ஜாஈ ॥
ேதா³. அவேலாகநி ேபா³லநி லநி phதி பரஸபர ஹாஸ।
பா⁴யப ப⁴ சஹு ப³nh⁴ கீ ஜல மா⁴ ஸுபா³ஸ ॥ 42॥

ஆரதி பி³நய தீ³நதா ேமா। ல⁴தா லத ஸுபா³ ந ேதா² ॥
அத³⁴த ஸல ஸுநத ³நகா।ஆஸ பிஆஸ மேநாமல ஹா ॥
ராம ஸுphேரம ேபாஷத பாநீ।ஹரத ஸகல க கஷ க³லாெநௗ ॥
ப⁴வ ரம ேஸாஷக ேதாஷக ேதாஷா।ஸமந ³த ³க² தா³த³ ேதா³ஷா ॥
காம ேகாஹ மத³ ேமாஹ நஸாவந। பி³மல பி³ேப³க பி³ராக³ ப³ட⁴◌़ ◌ாவந ॥
ஸாத³ர மjhஜந பாந கிஏ ேதmh। டmh பாப பதாப ஏ ேதmh ॥
nhஹ ஏ பா³ ந மாநஸ ேதா⁴ஏ। ேத காயர ககால பி³ேகா³ஏ ॥
th’த நிரகி² ரபி³ கர ப⁴வ பா³। பி²ஹ mh’க³ வ ³கா² ॥
ேதா³. மதி அiνஹா ஸுபா³ ³ந க³நி மந அnhஹவாஇ।
ஸு ப⁴வாநீ ஸŋhகர கஹ கபி³ கதா²ஸுஹாஇ ॥ 43(க)॥
அப³ ர⁴பதி பத³ பŋhகஹ ய◌ँ த⁴ பாஇ phரஸாத³ ।
கஹஉ◌ँ ஜுக³ல iµநிப³rhஜ கர லந ஸுப⁴க³ஸmhபா³த³॥ 43(க²)॥

ப⁴ரth³வாஜ iµநி ப³ஸmh phரயாகா³। திnhஹ ராம பத³அதி அiνராகா³॥
தாபஸ ஸம த³ம த³யா நிதா⁴நா। பரமாரத² பத² பரம ஸுஜாநா ॥
மாக⁴ மகரக³த ரபி³ ஜப³ ேஹாஈ। தீரத²பதிmh ஆவ ஸப³ ேகாஈ ॥
ேத³வ த³iνஜ கிmhநர நர ேரநீ।ஸாத³ர மjhஜmh ஸகல thேப³நீmh ॥
ஜ மாத⁴வ பத³ ஜலஜாதா। பர அக²ய ப³ ஹரஷmh கா³தா ॥
ப⁴ரth³வாஜ ஆரம அதி பாவந। பரம ரmhய iµநிப³ர மந பா⁴வந ॥
தஹா◌ँ ேஹாஇ iµநி ஷய ஸமாஜா। ஜாmh ேஜ மjhஜந தீரத²ராஜா ॥
மjhஜmh phராத ஸேமத உசா²ஹா। கஹmh பரஸபர ஹ ³ந கா³ஹா ॥
ேதா³. ph³ரம நிபம த⁴ரம பி³தி⁴ ப³ரநmh தththவ பி³பா⁴க³।
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கஹmh ப⁴க³தி ப⁴க³வnhத ைக ஸஜுத kh³யாந பி³ராக³॥ 44॥
ஏ phரகார ப⁴ மாக⁴ நஹாmh। நி ஸப³ நிஜ நிஜ ஆரம ஜாmh ॥
phரதி ஸmhப³த அதி ேஹாஇ அநnhதா³। மகர மjh க³வநmh iµநிph³’nhதா³॥
ஏக பா³ர ப⁴ மகர நஹாஏ।ஸப³iµநீஸ ஆரமnhஹ தா⁴ஏ ॥
ஜக³பா³க iµநி பரம பி³ேப³கீ। ப⁴ரvhதா³ஜ ராேக² பத³ ேடகீ ॥
ஸாத³ர சரந ஸேராஜ பகா²ேர। அதி நீத ஆஸந ைப³டா²ேர ॥
க ஜா iµநி ஸுஜஸ ப³கா²நீ। ேபா³ேல அதி நீத mh’³ பா³நீ ॥
நாத² ஏக ஸmhஸஉ ப³ட³◌़ ேமாேரmh। கரக³த ேப³த³தthவ ஸ³ ேதாேரmh ॥
கஹத ேஸா ேமா லாக³த ப⁴ய லாஜா। ெஜௗ ந கஹஉ◌ँ ப³ட³◌़ ேஹாஇ அகாஜா
॥
ேதா³. ஸnhத கஹ அ நீதி phர⁴ தி ராந iµநி கா³வ।
ேஹாஇ ந பி³மல பி³ேப³க உர ³ர ஸந கிஏ◌ँ ³ராவ ॥ 45॥

அஸ பி³சா phரக³டஉ◌ँ நிஜ ேமாஹூ।ஹரஹு நாத² க ஜந பர ேசா²ஹூ ॥
ராஸ நாம கர அத phரபா⁴வா।ஸnhத ராந உபநிஷத³ கா³வா ॥
ஸnhதத ஜபத ஸmh⁴ அபி³நா।வ ப⁴க³வாந kh³யாந ³ந ரா ॥
ஆகர சா வ ஜக³அஹmh। காmh மரத பரம பத³லஹmh ॥
ேஸாऽபி ராம மமா iµநிராயா।வ உபேத³ஸு கரத க தா³யா ॥
ராiµ கவந phர⁴ ச²உ◌ँ ேதா। கஅ ³ஜா²இ kh’பாநிதி⁴ ேமா ॥
ஏக ராம அவேத⁴ஸ மாரா। திnhஹ கர சத பி³தி³த ஸmhஸாரா ॥
நா பி³ரஹ◌ँ ³²லேஹஉ அபாரா। ப⁴யஹு ேராஷு ரந ராவiν மாரா ॥
ேதா³. phர⁴ ேஸாஇ ராம கி அபர ேகாஉ ஜா ஜபத thரா।
ஸthயதா⁴ம ஸrhப³kh³ய mhஹ கஹஹு பி³ேப³ பி³சா ॥ 46॥

ைஜேஸ ைட ேமார ph◌⁴ரம பா⁴। கஹஹு ேஸா கதா² நாத² பி³shதா ॥
ஜாக³ப³க ேபா³ேல iµஸுகாஈ। mhஹ பி³தி³த ர⁴பதி phர⁴தாஈ ॥
ராமமக³த mhஹ மந khரம பா³நீ। சராஈ mhஹா ைமmh ஜாநீ ॥
சாஹஹு ஸுைந ராம ³ந ³ட⁴◌़ ◌ா। கீnhஹு phரshந மநஹு◌ँ அதி ட⁴◌़ ◌ா ॥
தாத ஸுநஹு ஸாத³ர மiν லாஈ। கஹஉ◌ँ ராம ைக கதா²ஸுஹாஈ ॥
மஹாேமாஹு மேஷஸு பி³ஸாலா। ராமகதா² காகா கராலா ॥
ராமகதா²ஸ கிரந ஸமாநா।ஸnhத சேகார கரmh ேஜ பாநா ॥
ஐேஸஇ ஸmhஸய கீnhஹ ப⁴வாநீ। மஹாேத³வ தப³ கஹா ப³கா²நீ ॥
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ேதா³. கஹஉ◌ँ ேஸா மதி அiνஹா அப³ உமா ஸmh⁴ ஸmhபா³த³।
ப⁴யஉ ஸமய ேஜ ேஹ ேஜ ஸுiν iµநி  பி³ஷாத³॥ 47॥

ஏக பா³ர thேரதா ஜுக³ மாmh।ஸmh⁴ க³ஏ mhப⁴ஜ  பாmh ॥
ஸŋhக³ஸதீ ஜக³ஜநநி ப⁴வாநீ। ேஜ  அகி²ேலshவர ஜாநீ ॥
ராமகதா²iµநீப³rhஜ ப³கா²நீ।ஸுநீ மேஹஸ பரம ஸு² மாநீ ॥
 சீ²ஹப⁴க³தி ஸுஹாஈ। க ஸmh⁴ அதி⁴கா பாஈ ॥
கஹத ஸுநத ர⁴பதி ³ந கா³தா²। க² தி³ந தஹா◌ँ ரேஹ கி³நாதா²॥
iµநி ஸந பி³தா³ மாகி³ thரா। சேல ப⁴வந ஸ◌ँக³ த³chச²மா ॥
ேத அவஸர ப⁴ஜந மபா⁴ரா।ஹ ர⁴ப³mhஸ nhஹ அவதாரா ॥
பிதா ப³சந த ராஜு உதா³। த³Nhட³க ப³ந பி³சரத அபி³நா ॥
ேதா³. த³ய◌ँ பி³சாரத ஜாத ஹர ேக பி³தி⁴ த³ரஸiν ேஹாஇ।
³phத ப அவதேரஉ phர⁴ க³ஏ◌ँ ஜாந ஸ³ ேகாஇ ॥ 48(க)॥

ேஸா. ஸŋhகர உர அதி ேசா²⁴ ஸதீ ந ஜாநmh மரiµ ேஸாஇ ॥
ள த³ரஸந ேலா⁴ மந ட³ ேலாசந லாலசீ ॥ 48(க²)॥

ராவந மரந மiνஜ கர ஜாசா। phர⁴ பி³தி⁴ ப³சiν கீnhஹ சஹ ஸாசா ॥
ெஜௗmh நmh ஜாஉ◌ँ ரஹஇ பசி²தாவா। கரத பி³சா ந ப³நத ப³நாவா ॥
ஏ பி³தி⁴ ப⁴ஏ ேஸாசப³ஸ ஈஸா। ேத ஸமய ஜாஇ த³ஸஸா ॥
nhஹ நீச மாச ஸŋhகா³। ப⁴யஉ ரத ேஸாஇ கபட ரŋhகா³॥
க ச² ட⁴◌़ஹ ைப³ேத³। phர⁴ phரபா⁴உ தஸ பி³தி³த ந ேத ॥
mh’க³ ப³தி⁴ ப³nh⁴ ஸத ஹ ஆஏ।ஆரiµ ேத³கி² நயந ஜல சா²ஏ ॥
பி³ரஹ பி³கல நர இவ ர⁴ராஈ। ேகா²ஜத பி³பிந பி²ரத ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
கப³ஹூ◌ँ ேஜாக³ பி³ேயாக³ ந ஜாேகmh। ேத³கா² phரக³ட பி³ரஹ ³க² தாேகmh ॥
ேதா³. அதி விசிthர ர⁴பதி சத ஜாநmh பரம ஸுஜாந।
ேஜ மதிமnhத³ பி³ேமாஹ ப³ஸ ’த³ய◌ँ த⁴ரmh க²ஆந ॥ 49॥

ஸmh⁴ ஸமய ேத ராம ேத³கா²। உபஜா ய◌ँ அதி ஹர பி³ேஸஷா ॥
ப⁴ ேலாசந ச²பி³nh⁴ நிஹா। ஸமய ஜாநிந கீnh சிnhஹா ॥
ஜய ஸchசிதா³நnhத³ ஜக³ பாவந। அஸ க சேலஉ மேநாஜ நஸாவந ॥
சேல ஜாத வ ஸதீ ஸேமதா। நி நி லகத kh’பாநிேகதா ॥
ஸதீmh ேஸா த³ஸா ஸmh⁴ ைக ேத³கீ²। உர உபஜா ஸnhேத³ஹு பி³ேஸ ॥
ஸŋhக ஜக³தப³nhth³ய ஜக³தீ³ஸா।ஸுர நர iµநி ஸப³ நாவத ஸா ॥
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திnhஹ nh’பஸுத நஹ பரநாமா। க ஸchசிதா³நnhத³ பரதா⁴மா ॥
ப⁴ஏ மக³ந ச²பி³ தாஸு பி³ேலாகீ। அஜஹு◌ँ phதி உர ரஹதி ந ேராகீ ॥
ேதா³. ph³ரம ேஜா vhயாபக பி³ரஜ அஜ அகல அநீஹ அேப⁴த³।
ேஸா கி ேத³ஹ த⁴ ேஹாஇ நர ஜா ந ஜாநத ேவத³॥ 50॥

பி³Shiν ேஜா ஸுர த நரதiν தா⁴। ேஸாஉ ஸrhப³kh³ய ஜதா² thரா ॥
ேகா²ஜஇ ேஸா கி அkh³ய இவ நா। kh³யாநதா⁴ம பதி அஸுரா ॥
ஸmh⁴கி³ரா நி mh’ஷா ந ேஹாஈ।வ ஸrhப³kh³ய ஜாந ஸ³ ேகாஈ ॥
அஸ ஸmhஸய மந ப⁴யஉ அபாரா। ேஹாஈ ந ’த³ய◌ँ phரேபா³த⁴ phரசாரா ॥
ஜth³யபி phரக³ட ந கேஹஉ ப⁴வாநீ।ஹர அnhதரஜா ஸப³ ஜாநீ ॥
ஸுந ஸதீ தவ நா ஸுபா⁴ஊ।ஸmhஸய அஸ ந த⁴அ உர காஊ ॥
ஜாஸு கதா²ப⁴ஜ  கா³ஈ। ப⁴க³தி ஜாஸு ைமmh iµநி ஸுநாஈ ॥
ேஸாஉ மம இShடேத³வ ர⁴பீ³ரா। ேஸவத ஜா ஸதா³iµநி தீ⁴ரா ॥
ச²mh. iµநி தீ⁴ர ேஜாகீ³th³த⁴ ஸnhதத பி³மல மந ேஜ th◌⁴யாவmh।
க ேநதி நிக³ம ராந ஆக³ம ஜாஸு கீரதி கா³வmh ॥
ேஸாஇ ராiµ ph³யாபக ph³ரம ⁴வந நிகாய பதி மாயா த⁴நீ।
அவதேரஉ அபேந ப⁴க³த த நிஜதnhthர நித ர⁴லமநி ॥

ேஸா. லாக³ ந உர உபேத³ஸு ஜத³பி கேஹஉ வ◌ँ பா³ர ப³ஹு।
ேபா³ேல பி³ஹ மேஹஸு ஹமாயா ப³ ஜாநி ய◌ँ ॥ 51॥

ெஜௗmh mhஹேரmh மந அதி ஸnhேத³ஹூ। ெதௗ கிந ஜாஇ பசா² ேலஹூ ॥
தப³லகி³ைப³ட²அஹஉ◌ँ ப³டசா²mh। ஜப³லகி³mhஹ ஐஹஹு ேமா பா ॥
ைஜேஸmh ஜாஇ ேமாஹ ph◌⁴ரம பா⁴। கேரஹு ேஸா ஜதiν பி³ேப³க பி³சா ॥
சmh ஸதீ வ ஆயஸு பாஈ। கரmh பி³சா கெரௗmh கா பா⁴ஈ ॥
இஹா◌ँஸmh⁴ அஸ மந அiνமாநா। த³chச²ஸுதா கஹு◌ँ நmh கlhயாநா ॥
ேமாேரஹு கேஹmh ந ஸmhஸய ஜாmh। பி³தீ⁴ பி³பத ப⁴லாஈ நாmh ॥
ேஹாஇ ேஸாஇ ேஜா ராம ரசி ராகா²। ேகா க தrhக ப³ட⁴◌़ ◌ாைவ ஸாகா²॥
அஸ க லேக³ ஜபந ஹநாமா। க³ஈ ஸதீ ஜஹ◌ँ phர⁴ ஸுக²தா⁴மா ॥
ேதா³. நி நி ’த³ய◌ँ விசா க த⁴ தா கர ப।
ஆேக³mh ேஹாஇ ச பnhத² ேத ேஜmh ஆவத நர⁴ப ॥ 52॥

லசி²மந தீ³க² உமாkh’த ேப³ஷா சகித ப⁴ஏ ph◌⁴ரம ’த³ய◌ँ பி³ேஸஷா ॥
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க ந ஸகத க²அதி க³mhபீ⁴ரா। phர⁴ phரபா⁴உ ஜாநத மதிதீ⁴ரா ॥
ஸதீ கப ஜாேநஉ ஸுரshவா।ஸப³த³ர ஸப³அnhதரஜா ॥
ஸுரத ஜா டஇ அkh³யாநா। ேஸாஇ ஸரப³kh³ய ராiµ ப⁴க³வாநா ॥
ஸதீ கீnhஹ சஹ தஹ◌ँஹு◌ँ ³ராஊ। ேத³க²ஹு நா ஸுபா⁴வ phரபா⁴ஊ ॥
நிஜ மாயா ப³ ’த³ய◌ँ ப³கா²நீ। ேபா³ேல பி³ஹ ராiµ mh’³ பா³நீ ॥
ேஜா பாநி phர⁴ கீnhஹ phரநா। பிதா ஸேமத nhஹ நிஜ நா ॥
கேஹஉ ப³ேஹா கஹா◌ँ ph³’ஷேக। பி³பிந அேக பி²ரஹு ேக ேஹ ॥
ேதா³. ராம ப³சந mh’³³ட⁴◌़ஸுநி உபஜா அதி ஸŋhேகா।
ஸதீ ஸபீ⁴த மேஹஸ பmh சmh ’த³ய◌ँ ப³ட³◌़ ேஸா ॥ 53॥

ைமmh ஸŋhகர கர கஹா ந மாநா। நிஜ அkh³யாiν ராம பர ஆநா ॥
ஜாஇ உத அப³ ேத³ஹஉ◌ँ காஹா। உர உபஜா அதி தா³ந தா³ஹா ॥
ஜாநா ராம ஸதீmh ³² பாவா। நிஜ phரபா⁴உ க² phரக³ ஜநாவா ॥
ஸதீmh தீ³க² ெகௗ மக³ ஜாதா।ஆேக³mh ராiµ ஸத  ph◌⁴ராதா ॥
பி² சிதவா பாேச²mh phர⁴ ேத³கா²।ஸத ப³nh⁴ ய ஸுnhத³ர ேவஷா ॥
ஜஹ◌ँ சிதவmh தஹ◌ँ phர⁴ ஆநா। ேஸவmh th³த⁴ iµநீஸ phரபீ³நா ॥
ேத³ேக²வ பி³தி⁴ பி³Shiν அேநகா। அத phரபா⁴உ ஏக ேதmh ஏகா ॥
ப³nhத³த சரந கரத phர⁴ ேஸவா। பி³பி³த⁴ ேப³ஷ ேத³ேக²ஸப³ ேத³வா ॥
ேதா³. ஸதீ பி³தா⁴th இnhதி³ரா ேத³கீ²mh அத அப।
ேஜmh ேஜmh ேப³ஷ அஜாதி³ஸுர ேத ேத தந அiνப ॥ 54॥

ேத³ேக² ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ர⁴பதி ேஜேத।ஸkhதிnhஹ ஸத ஸகல ஸுர ேதேத ॥
வ சராசர ேஜா ஸmhஸாரா। ேத³ேக²ஸகல அேநக phரகாரா ॥
ஜmh phர⁴ ேத³வ ப³ஹு ேப³ஷா। ராம ப ³ஸர நmh ேத³கா²॥
அவேலாேக ர⁴பதி ப³ஹுேதேர।தா ஸத ந ேப³ஷ க⁴ேநேர ॥
ேஸாஇ ர⁴ப³ர ேஸாஇ லசி²மiν தா। ேத³கி²ஸதீ அதி ப⁴ஈ ஸபீ⁴தா ॥
’த³ய கmhப தந ஸுதி⁴ க² நாmh। நயந தி³ைப³²mh மக³ மாmh ॥
ப³ஹு பி³ேலாேகஉ நயந உகா⁴। க² ந தீ³க² தஹ◌ँ த³chச²மா ॥
நி நி நாஇ ராம பத³ஸா। சmh தஹா◌ँ ஜஹ◌ँ ரேஹ கி³ஸா ॥
ேதா³. க³ஈ ஸப மேஹஸ தப³ஹ◌ँ சீ²ஸலாத।
nh பசா² கவந பி³தி⁴ கஹஹு ஸthய ஸப³ பா³த ॥ 55॥
மாஸபாராயண,³ஸரா விராம
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ஸதீmh ஸiµ² ர⁴பீ³ர phரபா⁴ஊ। ப⁴ய ப³ஸவ ஸந கீnhஹ ³ராஊ ॥
க² ந பசா²nh ேகா³ஸாஈ। கீnhஹ phரநாiµ mhஹா நாஈ ॥
ேஜா mhஹ கஹா ேஸா mh’ஷா ந ேஹாஈ। ேமாேரmh மந phரதீதி அதி ேஸாஈ ॥
தப³ஸŋhகர ேத³ேக²உ த⁴ th◌⁴யாநா।ஸதீmh ேஜா கீnhஹ சத ஸப³ ஜாநா ॥
ப³ஹு ராமமாய  நாவா। phேர ஸதி ேஜmh ஜூ²◌ँட² கஹாவா ॥
ஹ இchசா² பா⁴வீ ப³லவாநா।’த³ய◌ँ பி³சாரத ஸmh⁴ ஸுஜாநா ॥
ஸதீmh கீnhஹ தா கர ேப³ஷா।வ உர ப⁴யஉ பி³ஷாத³ பி³ேஸஷா ॥
ெஜௗmh அப³ கரஉ◌ँஸதீ ஸந phதீ। டஇ ப⁴க³தி ப² ேஹாஇ அநீதீ ॥
ேதா³. பரம நீத ந ஜாஇ த கிஏ◌ँ phேரம ப³ட³◌़ பா।
phரக³ ந கஹத மேஹஸு க²’த³ய◌ँ அதி⁴க ஸnhதா ॥ 56॥

தப³ஸŋhகர phர⁴ பத³ நாவா।ஸுரத ராiµ ’த³ய◌ँ அஸ ஆவா ॥
ஏmh தந ஸதி ேப⁴ட ேமா நாmh।வ ஸŋhகlh கீnhஹ மந மாmh ॥
அஸ பி³சா ஸŋhக மதிதீ⁴ரா। சேல ப⁴வந ஸுரத ர⁴பீ³ரா ॥
சலத க³க³ந ைப⁴ கி³ரா ஸுஹாஈ। ஜய மேஹஸ ப⁴ ப⁴க³தி th³’ட⁴◌़ ◌ாஈ ॥
அஸ பந mhஹ பி³iν கரஇ ேகா ஆநா। ராமப⁴க³த ஸமரத² ப⁴க³வாநா ॥
ஸுநி நப⁴கி³ரா ஸதீ உர ேஸாசா। சா²வ ஸேமத ஸேகாசா ॥
கீnhஹ கவந பந கஹஹு kh’பாலா।ஸthயதா⁴ம phர⁴ தீ³நத³யாலா ॥
ஜத³பி ஸதீmh சா² ப³ஹு பா⁴◌ँதீ। தத³பி ந கேஹஉ thர ஆராதீ ॥
ேதா³. ஸதீmh ’த³ய அiνமாந கிய ஸ³ ஜாேநஉ ஸrhப³kh³ய।
கீnhஹ கப ைமmh ஸmh⁴ ஸந நா ஸஹஜ ஜட³◌़ அkh³ய ॥ 57க ॥

’த³ய◌ँ ேஸா ஸiµஜ²த நிஜ கரநீ। சிnhதா அத ஜாஇ ந ப³ரநீ ॥
kh’பாnh⁴ வ பரம அகா³தா⁴। phரக³ட ந கேஹஉ ேமார அபராதா⁴ ॥
ஸŋhகர க²அவேலாகி ப⁴வாநீ। phர⁴ ேமா தேஜஉ ’த³ய◌ँ அலாநீ ॥
நிஜ அக⁴ ஸiµ² ந க² க ஜாஈ। தபஇ அவா◌ँ இவ உர அதி⁴காஈ ॥
ஸதி ஸேஸாச ஜாநி ph³’ஷேக। கmh கதா²ஸுnhத³ர ஸுக² ேஹ ॥
ப³ரநத பnhத² பி³பி³த⁴ இதிஹாஸா। பி³shவநாத² பஹு◌ँேச ைகலாஸா ॥
தஹ◌ँ நி ஸmh⁴ ஸiµ² பந ஆபந। ைப³ேட² ப³ட தர க கமலாஸந ॥
ஸŋhகர ஸஹஜ ஸப ஸmhஹாரா। லாகி³ஸமாதி⁴ அக²Nhட³அபாரா ॥
ேதா³. ஸதீ ப³ஸ ைகலாஸ தப³அதி⁴க ேஸா மந மாmh।
மரiµ ந ேகாஊ ஜாந க² ஜுக³ஸம தி³வஸ ராmh ॥ 58॥
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நித நவ ேஸா ஸதீmh உர பா⁴ரா। கப³ைஜஹஉ◌ँ ³க²ஸாக³ர பாரா ॥
ைமmh ேஜா கீnhஹ ர⁴பதி அபமாநா। நிபதி ப³சiν mh’ஷா க ஜாநா ॥
ேஸா ப² ேமா பி³தா⁴தா◌ँ தீ³nhஹா। ேஜா க² உசித ரஹா ேஸாஇ கீnhஹா ॥
அப³ பி³தி⁴ அஸ ³²அ ந ேதா।ஸŋhகர பி³iµக²ஆவ ேமா ॥
க ந ஜாஈ க²’த³ய க³லாநீ। மந மஹு◌ँ ராமா ஸுர ஸயாநீ ॥
ெஜௗ phர⁴ தீ³நத³யா கஹாவா।ஆரதீ ஹரந ேப³த³ ஜஸு கா³வா ॥
ெதௗ ைமmh பி³நய கரஉ◌ँ கர ேஜா। ²டஉ ேப³கி³ ேத³ஹ யஹ ேமா ॥
ெஜௗmh ேமாேர வ சரந ஸேநஹூ। மந khரம ப³சந ஸthய ph³ர ஏஹூ ॥
ேதா³. ெதௗ ஸப³த³ர ஸுநிஅ phர⁴ கரஉ ேஸா ேப³கி³ உபாஇ।
ேஹாஇ மரiν ேஜ பி³நmh ரம ³ஸஹ பி³பthதி பி³ஹாஇ ॥ 59॥

ேஸா. ஜ பய ஸஸ பி³காஇ ேத³க²ஹு phதி கி தி ப⁴।
பி³லக³ ேஹாஇ ரஸு ஜாஇ கபட க²டாஈ பரத நி ॥ 57க²॥

ஏ பி³தி⁴ ³கி²த phரேஜஸமா। அகத²நீய தா³ந ³² பா⁴ ॥
பீ³ேதmh ஸmhப³த ஸஹஸ ஸதா। த ஸமாதி⁴ ஸmh⁴ அபி³நா ॥
ராம நாம வ ஸுரந லாேக³। ஜாேநஉ ஸதீmh ஜக³தபதி ஜாேக³॥
ஜாஇ ஸmh⁴ பத³ ப³nhத³iν கீnh।ஸநiµக²ஸŋhகர ஆஸiν தீ³nhஹா ॥
லேக³ கஹந ஹகதா² ரஸாலா। த³chச² phரேஜஸ ப⁴ஏ ேத காலா ॥
ேத³கா² பி³தி⁴ பி³சா ஸப³லாயக। த³chச² கீnhஹ phரஜாபதி நாயக ॥
ப³ட³◌़ அதி⁴கார த³chச² ஜப³ பாவா। அதி அபி⁴மாiν ’த³ய◌ँ தப³ஆவா ॥
நmh ேகாஉ அஸ ஜநமா ஜக³ மாmh। phர⁴தா பாஇ ஜா மத³ நாmh ॥
ேதா³. த³chச²ஏ iµநி ேபா³ ஸப³ கரந லேக³ ப³ட³◌़ ஜாக³।
ேநவேத ஸாத³ர ஸகல ஸுர ேஜ பாவத மக² பா⁴க³॥ 60॥

கிmhநர நாக³th³த⁴ க³nhத⁴rhபா³। ப³⁴nhஹ ஸேமத சேல ஸுர ஸrhபா³॥
பி³Shiν பி³ரசி மேஹஸு பி³ஹாஈ। சேல ஸகல ஸுர ஜாந ப³நாஈ ॥
ஸதீmh பி³ேலாேக ph³ேயாம பி³மாநா। ஜாத சேல ஸுnhத³ர பி³தி⁴ நாநா ॥
ஸுர ஸுnhத³ கரmh கல கா³நா।ஸுநத ரவந ²டmh iµநி th◌⁴யாநா ॥
ேச²உ தப³வ◌ँ கேஹஉ ப³கா²நீ। பிதா ஜkh³ய ஸுநி க²ஹரஷாநீ ॥
ெஜௗmh மேஹஸு ேமா ஆயஸு ேத³mh। ச² தி³ந ஜாஇ ரெஹௗmh ஸ ஏmh
॥
பதி பthயாக³’த³ய ³² பா⁴। கஹஇ ந நிஜ அபராத⁴ பி³சா ॥
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ேபா³ ஸதீ மேநாஹர பா³நீ। ப⁴ய ஸŋhேகாச phேரம ரஸ ஸாநீ ॥
ேதா³. பிதா ப⁴வந உthஸவ பரம ெஜௗmh phர⁴ ஆயஸு ேஹாஇ।
ெதௗ ைம ஜாஉ◌ँ kh’பாயதந ஸாத³ர ேத³க²ந ேஸாஇ ॥ 61॥

கேஹஹு நீக ேமாேரஹு◌ँ மந பா⁴வா। யஹ அiνசித நmh ேநவத படா²வா ॥
த³chச²ஸகல நிஜ ஸுதா ேபா³லாஈ।ஹமேரmh ப³யர mhஹஉ பி³ஸராஈ ॥
ph³ரமஸபா⁴◌ँஹம ஸந ³² மாநா। ேத ேதmh அஜஹு◌ँ கரmh அபமாநா ॥
ெஜௗmh பி³iν ேபா³ேலmh ஜாஹு ப⁴வாநீ। ரஹஇ ந  ஸேநஹு ந காநீ ॥
ஜத³பி thர phர⁴ பி ³ர ேக³ஹா। ஜாஇஅ பி³iν ேபா³ேலஹு◌ँ ந ஸ◌ँேத³ஹா ॥
தத³பி பி³ேராத⁴ மாந ஜஹ◌ँ ேகாஈ। தஹா◌ँ க³ஏ◌ँ கlhயாiν ந ேஹாஈ ॥
பா⁴◌ँதி அேநக ஸmh⁴ ஸiµஜா²வா। பா⁴வீ ப³ஸ ந kh³யாiν உர ஆவா ॥
கஹ phர⁴ ஜாஹு ேஜா பி³நmh ேபா³லாஏ◌ँ। நmh ப⁴ பா³த ஹமாேர பா⁴ஏ◌ँ ॥
ேதா³. க ேத³கா²ஹர ஜதந ப³ஹு ரஹஇ ந த³chச²மா।
தி³ஏ iµkh²ய க³ந ஸŋhக³ தப³ பி³தா³ கீnhஹ thரா ॥ 62॥

பிதா ப⁴வந ஜப³ க³ஈ ப⁴வாநீ। த³chச² thராஸ காஹு◌ँ ந ஸநமாநீ ॥
ஸாத³ர ப⁴ேலmh  ஏக மாதா। ப⁴கி³நீmh mh ப³ஹுத iµஸுகாதா ॥
த³chச² ந க² சீ²ஸலாதா।ஸதி பி³ேலாகி ஜேர ஸப³ கா³தா ॥
ஸதீmh ஜாஇ ேத³ேக²உ தப³ ஜாகா³। கதஹு◌ँ ந தீ³க²ஸmh⁴ கர பா⁴கா³॥
தப³ சித சட⁴◌़ே◌உ ேஜா ஸŋhகர கேஹஊ। phர⁴ அபமாiν ஸiµ² உர த³ேஹஊ ॥
பாசி²ல ³² ந ’த³ய◌ँ அஸ ph³யாபா। ஜஸ யஹ ப⁴யஉ மஹா பதாபா ॥
ஜth³யபி ஜக³ தா³ந ³க² நாநா।ஸப³ ேதmh க²ந ஜாதி அவமாநா ॥
ஸiµ² ேஸா ஸதி ப⁴யஉ அதி khேராதா⁴। ப³ஹு பி³தி⁴ ஜநநீmh கீnhஹ phரேபா³தா⁴
॥
ேதா³. வ அபமாiν ந ஜாஇ ஸ ’த³ய◌ँ ந ேஹாஇ phரேபா³த⁴।
ஸகல ஸப⁴ ஹ²ஹடகி தப³ ேபா³mh ப³சந ஸkhேராத⁴ ॥ 63॥

ஸுநஹு ஸபா⁴ஸத³ஸகல iµநிnhதா³। க ஸுநீ nhஹ ஸŋhகர நிnhதா³॥
ேஸா ப² ரத லஹப³ஸப³ காஹூ◌ँ। ப⁴ பா⁴◌ँதி பசி²தாப³ பிதாஹூ◌ँ ॥
ஸnhத ஸmh⁴ பதி அபபா³தா³।ஸுநிஅ ஜஹா◌ँ தஹ◌ँ அ மரஜாதா³॥
காஅ தாஸு ப⁴ ேஜா ப³ஸாஈ। ரவந தி³ ந த சஅ பராஈ ॥
ஜக³தா³தமா மேஹஸு ரா। ஜக³த ஜநக ஸப³ ேக தகா ॥
பிதா மnhத³மதி நிnhத³த ேத। த³chச²ஸுkhர ஸmhப⁴வ யஹ ேத³ ॥
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தஹஉ◌ँ ரத ேத³ஹ ேத ேஹ। உர த⁴ சnhth³ரெமௗ ph³’ஷேக ॥
அஸ க ேஜாக³அகி³நி தiν ஜாரா। ப⁴யஉ ஸகல மக²ஹாஹாகாரா ॥
ேதா³. ஸதீ மரiν ஸுநி ஸmh⁴ க³ந லேக³ கரந மக² கீ²ஸ।
ஜkh³ய பி³த⁴mhஸ பி³ேலாகி ph◌⁴’³ ரchசா² கீnh iµநீஸ ॥ 64॥

ஸமாசார ஸப³ஸŋhகர பாஏ। பீ³ரப⁴th³ க ேகாப படா²ஏ ॥
ஜkh³ய பி³த⁴mhஸ ஜாஇ திnhஹ கீnhஹா।ஸகல ஸுரnhஹ பி³தி⁴வத ப² தீ³nhஹா ॥
ேப⁴ ஜக³பி³தி³த த³chச² க³தி ேஸாஈ। ஜ க²ஸmh⁴ பி³iµக²ைக ேஹாஈ ॥
யஹ இதிஹாஸ ஸகல ஜக³ ஜாநீ। தாேத ைமmh ஸேச²ப ப³கா²நீ ॥
ஸதீmh மரத ஹ ஸந ப³ மாகா³। ஜநம ஜநம வ பத³அiνராகா³॥
ேத காரந மகி³ kh³’ஹ ஜாஈ। ஜநmh பாரப³தீ தiν பாஈ ॥
ஜப³ ேதmh உமா ைஸல kh³’ஹ ஜாஈmh।ஸகல th³தி⁴ ஸmhபதி தஹ◌ँ சா²ஈ ॥
ஜஹ◌ँ தஹ◌ँiµநிnhஹ ஸுஆரம கீnhேஹ। உசித பா³ஸம ⁴த⁴ர தீ³nhேஹ ॥
ேதா³. ஸதா³ஸுமந ப²ல ஸத ஸப³ th³ம நவ நாநா ஜாதி।
phரக³mh ஸுnhத³ர ைஸல பர மநி ஆகர ப³ஹு பா⁴◌ँதி ॥ 65॥

ஸதா ஸப³ நித ஜ ப³ஹmh। க²க³ mh’க³ ம⁴ப ஸுகீ²ஸப³ ரஹmh ॥
ஸஹஜ ப³ய ஸப³ வnhஹ thயாகா³। கி³ பர ஸகல கரmh அiνராகா³॥
ேஸாஹ ைஸல கி³ஜா kh³’ஹ ஆஏ◌ँ।  ஜiν ராமப⁴க³தி ேக பாஏ◌ँ ॥
நித தந மŋhக³ள kh³’ஹ தாஸூ। ph³ரமாதி³க கா³வmh ஜஸு ஜாஸூ ॥
நாரத³ஸமாசார ஸப³ பாஏ। ெகௗகmh கி³ ேக³ஹதா⁴ஏ ॥
ைஸலராஜ ப³ட³◌़ஆத³ர கீnhஹா। பத³ பகா² ப³ர ஆஸiν தீ³nhஹா ॥
நா ஸத iµநி பத³ நாவா। சரந ஸல ஸ³ ப⁴வiν சாவா ॥
நிஜ ெஸௗபா⁴kh³ய ப³ஹுத கி³ ப³ரநா।ஸுதா ேபா³ ேம iµநி சரநா ॥
ேதா³. thகாலkh³ய ஸrhப³kh³ய mhஹ க³தி ஸrhப³thர mhஹா ॥
கஹஹு ஸுதா ேக ேதா³ஷ ³ந iµநிப³ர ’த³ய◌ँ பி³சா ॥ 66॥

கஹ iµநி பி³ஹ ³ட⁴◌़ mh’³ பா³நீ।ஸுதா mhஹா ஸகல ³ந கா²நீ ॥
ஸுnhத³ர ஸஹஜ ஸுல ஸயாநீ। நாம உமா அmhபி³கா ப⁴வாநீ ॥
ஸப³லchச²ந ஸmhபnhந மா। ேஹாஇ ஸnhதத பிய பிஆ ॥
ஸதா³அசல ஏ கர அவாதா। ஏ ேதmh ஜஸு ைபஹmh பி மாதா ॥
ேஹாஇ jhய ஸகல ஜக³ மாmh। ஏ ேஸவத க² ³rhலப⁴ நாmh ॥
ஏ கர நாiµ ஸு ஸmhஸாரா। thய சட⁴◌़ஹ◌ँ பதிph³ரத அதா⁴ரா ॥
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ைஸல ஸுலchச²ந ஸுதா mhஹா।ஸுநஹு ேஜ அப³அவ³ந ³இ சா ॥
அ³ந அமாந மா பி நா। உதா³ந ஸப³ஸmhஸய சீ²நா ॥
ேதா³. ேஜாகீ³ ஜல அகாம மந நக³ந அமŋhக³ள ேப³ஷ ॥
அஸ shவா ஏ கஹ◌ँ  ப ஹshத அ ேரக²॥ 67॥

ஸுநி iµநி கி³ரா ஸthய ய◌ँ ஜாநீ। ³க² த³mhபதி உமா ஹரஷாநீ ॥
நாரத³ஹு◌ँ யஹ ேப⁴³ ந ஜாநா। த³ஸா ஏக ஸiµஜ²ப³ பி³லகா³நா ॥
ஸகல ஸகீ²mh கி³ஜா கி³ ைமநா। லக ஸர ப⁴ேர ஜல ைநநா ॥
ேஹாஇ ந mh’ஷா ேத³வ பா⁴ஷா। உமா ேஸா ப³சiν ’த³ய◌ँ த⁴ ராகா²॥
உபேஜஉ வ பத³ கமல ஸேநஹூ। லந க²ந மந பா⁴ ஸnhேத³ஹூ ॥
ஜாநி அவஸ phதி ³ராஈ।ஸகீ² உச²◌ँக³ைப³² நி ஜாஈ ॥
ஜூ²² ந ேஹாஇ ேத³வ பா³நீ। ேஸாச த³mhபதி ஸகீ²mh ஸயாநீ ॥
உர த⁴ தீ⁴ர கஹஇ கி³ராஊ। கஹஹு நாத² கா கஅ உபாஊ ॥
ேதா³. கஹ iµநீஸ மவnhத ஸுiν ேஜா பி³தி⁴ கா²லார।
ேத³வ த³iνஜ நர நாக³iµநி ேகாஉ ந ேமடநிஹார ॥ 68॥

தத³பி ஏக ைமmh கஹஉ◌ँ உபாஈ। ேஹாஇ கைர ெஜௗmh ைத³உ ஸஹாஈ ॥
ஜஸ ப³ ைமmh ப³ரேநஉ◌ँ mhஹ பாmh। ல உம தஸ ஸmhஸய நாmh ॥
ேஜ ேஜ ப³ர ேக ேதா³ஷ ப³கா²ேந। ேத ஸப³வ ப ைமmh அiνமாேந ॥
ெஜௗmh பி³பா³ஹு ஸŋhகர ஸந ேஹாஈ। ேதா³ஷஉ ³ந ஸம கஹ ஸ³ ேகாஈ ॥
ெஜௗmh அ ேஸஜ ஸயந ஹ கரmh। ³த⁴ க² திnhஹ கர ேதா³ஷு ந த⁴ரmh ॥
பா⁴iν kh’ஸாiν ஸrhப³ ரஸ கா²mh। திnhஹ கஹ◌ँ மnhத³ கஹத ேகாஉ நாmh ॥
ஸுப⁴ அ அஸுப⁴ ஸல ஸப³ ப³ஹஈ।ஸுரஸ ேகாஉ அநீத ந கஹஈ ॥
ஸமரத² கஹு◌ँ நmh ேதா³ஷு ேகா³ஸாஈ। ரபி³ பாவக ஸுரஸ கீ நாஈ ॥
ேதா³. ெஜௗmh அஸ ஷா கரmh நர ஜட³◌़ ◌ி பி³ேப³க அபி⁴மாந।
பரmh கலப ப⁴ நரக மஹு◌ँ வ கி ஈஸ ஸமாந ॥ 69॥

ஸுரஸ ஜல kh’த பா³நி ஜாநா। கப³ஹு◌ँ ந ஸnhத கரmh ேத பாநா ॥
ஸுரஸ ேலmh ேஸா பாவந ைஜேஸmh। ஈஸ அநீஸ அnhத ைதேஸmh ॥
ஸmh⁴ ஸஹஜ ஸமரத² ப⁴க³வாநா। ஏ பி³பா³ஹ◌ँஸப³ பி³தி⁴ கlhயாநா ॥
³ராராth◌⁴ய ைப அஹmh மேஹஸூ।ஆஸுேதாஷ நி கிஏ◌ँ கேலஸூ ॥
ெஜௗmh த கைர மா mhஹா। பா⁴விஉ ேம ஸகmh thரா ॥
ஜth³யபி ப³ர அேநக ஜக³ மாmh। ஏ கஹ◌ँவ த ³ஸர நாmh ॥
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ப³ர தா³யக phரநதாரதி ப⁴ஜந। kh’பாnh⁴ ேஸவக மந ரஜந ॥
இchசி²த ப²ல பி³iν வ அவராேத⁴। லஅ ந ேகா ேஜாக³ ஜப ஸாேத⁴mh ॥
ேதா³. அஸ க நாரத³ஸு ஹ கி³ஜ தீ³nh அஸ।
ேஹாஇ யஹ கlhயாந அப³ஸmhஸய தஜஹு கி³ஸ ॥ 70॥

க அஸ ph³ரமப⁴வந iµநி க³யஊ।ஆகி³ல சத ஸுநஹு ஜஸ ப⁴யஊ ॥
பதி ஏகாnhத பாஇ கஹ ைமநா। நாத² ந ைமmh ஸiµேஜ²iµநி ைப³நா ॥
ெஜௗmh க⁴ ப³  ேஹாஇ அபா। கஅ பி³பா³ஹு ஸுதா அiνபா ॥
ந த கnhயா ப³ ரஹஉ ஆ। கnhத உமா மம phராநபிஆ ॥
ெஜௗmh ந ல ப³ கி³ஜ ேஜா³। கி³ ஜட³◌़ஸஹஜ கஸ³ ேலா³

॥
ேஸாஇ பி³சா பதி கேரஹு பி³பா³ஹூ। ேஜmh ந ப³ேஹா ேஹாஇ உர தா³ஹூ ॥
அஸ க ப சரந த⁴ ஸா। ேபா³ேல ஸத ஸேநஹ கி³ஸா ॥
ப³ பாவக phரக³ைட ஸ மாmh। நாரத³ ப³சiν அnhயதா² நாmh ॥
ேதா³. phயா ேஸா பஹரஹு ஸ³ஸுரஹு ப⁴க³வாந।
பாரப³தி நிரமயஉ ேஜmh ேஸாஇ க கlhயாந ॥ 71॥

அப³ ெஜௗ mhஹ ஸுதா பர ேநஹூ। ெதௗ அஸ ஜாஇ கா²வந ேத³ஹூ ॥
கைர ேஸா த ேஜmh லmh மேஹஸூ।ஆந உபாய◌ँ ந ட கேலஸூ ॥
நாரத³ ப³சந ஸக³rhப⁴ ஸேஹ।ஸுnhத³ர ஸப³³ந நிதி⁴ ph³’ஷேக ॥
அஸ பி³சா mhஹ தஜஹு அஸŋhகா।ஸப³ பா⁴◌ँதி ஸŋhக அகலŋhகா ॥
ஸுநி பதி ப³சந ஹர மந மாmh। க³ஈ ரத உ² கி³ஜா பாmh ॥
உம பி³ேலாகி நயந ப⁴ேர பா³।ஸத ஸேநஹ ேகா³த³ைப³டா² ॥
பா³ரmh பா³ர ேலதி உர லாஈ। க³த³க³த³ கNhட² ந க² க ஜாஈ ॥
ஜக³த மா ஸrhப³kh³ய ப⁴வாநீ। மா ஸுக²த³ ேபா³mh mh’³ பா³நீ ॥
ேதா³. ஸுந மா ைமmh தீ³க²அஸ ஸபந ஸுநாவஉ◌ँ ேதா।
ஸுnhத³ர ெகௗ³ர ஸுபி³phரப³ர அஸ உபேத³ேஸஉ ேமா ॥ 72॥

கர ஜாஇ த ைஸலமா। நாரத³ கஹா ேஸா ஸthய பி³சா ॥
மா பித நி யஹ மத பா⁴வா। த ஸுக²phரத³ ³க² ேதா³ஷ நஸாவா ॥
தபப³ல ரசஇ phரபச பி³தா⁴தா। தபப³ல பி³Shiν ஸகல ஜக³ thராதா ॥
தபப³ல ஸmh⁴ கரmh ஸŋhகா⁴ரா। தபப³ல ேஸஷு த⁴ரஇ மபா⁴ரா ॥
தப அதா⁴ர ஸப³sh’Sh ப⁴வாநீ। கர ஜாஇ த அஸ ய◌ँ ஜாநீ ॥
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ஸுநத ப³சந பி³ஸத மஹதா।ஸபந ஸுநாயஉ கி³ ஹ◌ँகா ॥
மா பி ப³ஹுபி³தி⁴ ஸiµஜா²ஈ। சmh உமா தப த ஹரஷாஈ ॥
phய பவார பிதா அ மாதா। ப⁴ஏ பி³கல iµக²ஆவ ந பா³தா ॥
ேதா³. ேப³த³ரா iµநி ஆஇ தப³ஸப³ கஹா ஸiµஜா²இ ॥
பாரப³தீ மமா ஸுநத ரேஹ phரேபா³த⁴ பாஇ ॥ 73॥

உர த⁴ உமா phராநபதி சரநா। ஜாஇ பி³பிந லாகீ³mh த கரநா ॥
அதி ஸுமார ந தiν தப ேஜா³। பதி பத³ஸு தேஜஉ ஸ³ ேபா⁴³॥
நித நவ சரந உபஜ அiνராகா³। பி³ஸ ேத³ஹ தபmh மiν லாகா³॥
ஸmhப³த ஸஹஸ ல ப²ல கா²ஏ।ஸா³ கா²இ ஸத ப³ரஷ க³வா◌ँஏ ॥
க² தி³ந ேபா⁴ஜiν பா³ ப³தாஸா। கிஏ க²ந க² தி³ந உபபா³ஸா ॥
ேப³ல பாதீ ம பரஇ ஸுகா²ஈ। தீநி ஸஹஸ ஸmhப³த ேஸாஈ கா²ஈ ॥
நி பஹேர ஸுகா²ேநஉ பரநா। உம நாம தப³ ப⁴யஉ அபரநா ॥
ேத³கி² உம தப கீ²ந ஸரா। ph³ரமகி³ரா ைப⁴ க³க³ந க³பீ⁴ரா ॥
ேதா³. ப⁴யஉ மேநாரத²ஸுப²ல தவ ஸுiν கி³ஜாமா।
பஹ ³ஸஹ கேலஸ ஸப³அப³ஹmh thரா ॥ 74॥

அஸ த காஹு◌ँ ந கீnhஹ ப⁴வாநீ। ப⁴உ அேநக தீ⁴ர iµநி kh³யாநீ ॥
அப³ உர த⁴ரஹு ph³ரம ப³ர பா³நீ।ஸthய ஸதா³ஸnhதத ஸுசி ஜாநீ ॥
ஆைவ பிதா ேபா³லாவந ஜப³mh।ஹட² பஹ க⁴ர ஜாஏஹு தப³mh ॥
லmh mhஹ ஜப³ஸphத ஸா। ஜாேநஹு தப³ phரமாந பா³கீ³ஸா ॥
ஸுநத கி³ரா பி³தி⁴ க³க³ந ப³கா²நீ। லக கா³த கி³ஜா ஹரஷாநீ ॥
உமா சத ஸுnhத³ர ைமmh கா³வா।ஸுநஹு ஸmh⁴ கர சத ஸுஹாவா ॥
ஜப³ ேதmh ஸதீ ஜாஇ தiν thயாகா³। தப³ ேஸmh வ மந ப⁴யஉ பி³ராகா³॥
ஜபmh ஸதா³ ர⁴நாயக நாமா। ஜஹ◌ँ தஹ◌ँஸுநmh ராம ³ந kh³ராமா ॥
ேதா³. சிதா³நnhத³ஸுக²தா⁴ம வ பி³க³த ேமாஹ மத³ காம।
பி³சரmh ம த⁴ ’த³ய◌ँஹ ஸகல ேலாக அபி⁴ராம ॥ 75॥

கதஹு◌ँiµநிnhஹ உபேத³ஸmh kh³யாநா। கதஹு◌ँ ராம ³ந கரmh ப³கா²நா ॥
ஜத³பி அகாம தத³பி ப⁴க³வாநா। ப⁴க³த பி³ரஹ ³க² ³கி²த ஸுஜாநா ॥
ஏ பி³தி⁴ க³யஉ கா ப³ஹு பீ³தீ। நித ைந ேஹாஇ ராம பத³ phதீ ॥
ைநiµ phேரiµ ஸŋhகர கர ேத³கா²। அபி³சல ’த³ய◌ँ ப⁴க³தி ைக ேரகா²॥
phரக³ைட ராiµ kh’தkh³ய kh’பாலா। ப ல நிதி⁴ ேதஜ பி³ஸாலா ॥
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ப³ஹு phரகார ஸŋhகர ஸராஹா। mhஹ பி³iν அஸ ph³ர ேகா நிரபா³ஹா ॥
ப³ஹுபி³தி⁴ ராம வ ஸiµஜா²வா। பாரப³தீ கர ஜnhiµ ஸுநாவா ॥
அதி நீத கி³ஜா ைக கரநீ। பி³shதர ஸத kh’பாநிதி⁴ ப³ரநீ ॥
ேதா³. அப³ பி³நதீ மம ஸுேநஹு வ ெஜௗmh ேமா பர நிஜ ேநஹு।
ஜாஇ பி³பா³ஹஹு ைஸலஜ யஹ ேமா மாேக³mh ேத³ஹு ॥ 76॥

கஹ வ ஜத³பி உசித அஸ நாmh। நாத² ப³சந நி ேம ந ஜாmh ॥
ர த⁴ ஆயஸு கஅ mhஹாரா। பரம த⁴ரiµ யஹ நாத²ஹமாரா ॥
மா பிதா ³ர phர⁴ ைக பா³நீ। பி³நmh பி³சார கஅ ஸுப⁴ ஜாநீ ॥
mhஹ ஸப³ பா⁴◌ँதி பரம தகா। அkh³யா ர பர நாத² mhஹா ॥
phர⁴ ேதாேஷஉ ஸுநி ஸŋhகர ப³சநா। ப⁴khதி பி³ேப³க த⁴rhம ஜுத ரசநா ॥
கஹ phர⁴ ஹர mhஹார பந ரேஹஊ। அப³ உர ராேக²ஹு ேஜா ஹம கேஹஊ ॥
அnhதரதா⁴ந ப⁴ஏ அஸ பா⁴।ஸŋhகர ேஸாஇ ரதி உர ராகீ²॥
தப³mh ஸphத வ பmh ஆஏ। ேபா³ேல phர⁴ அதி ப³சந ஸுஹாஏ ॥
ேதா³. பாரப³தீ பmh ஜாஇ mhஹ phேரம பchசா² ேலஹு।
கி³ phேர பட²ஏஹு ப⁴வந ³ கேரஹு ஸnhேத³ஹு ॥ 77॥

nhஹ ெகௗ³ ேத³கீ² தஹ◌ँ ைக।ரதிமnhத தபshயா ைஜ ॥
ேபா³ேல iµநி ஸுiν ைஸலமா। கரஹு கவந காரந த பா⁴ ॥
ேக அவராத⁴ஹு கா mhஹ சஹஹூ।ஹம ஸந ஸthய மரiµ கிந கஹஹூ ॥
கஹத ப³சத மiν அதி ஸசாஈ।ஹ◌ँஹஹு ஸுநி ஹமா ஜட³◌़தாஈ ॥
மiν ஹட² பரா ந ஸுநஇ கா²வா। சஹத பா³ பர பீ⁴தி உடா²வா ॥
நாரத³ கஹா ஸthய ேஸாஇ ஜாநா। பி³iν பŋhக²nhஹ ஹம சஹmh உட³◌़ ◌ாநா ॥
ேத³க²ஹு iµநி அபி³ேப³ ஹமாரா। சாஅ ஸதா³வ ப⁴ரதாரா ॥
ேதா³. ஸுநத ப³சந பி³ஹேஸ ஷய கி³ஸmhப⁴வ தப³ ேத³ஹ।
நாரத³ கர உபேத³ஸு ஸுநி கஹஹு ப³ேஸஉ கிஸு ேக³ஹ ॥ 78॥

த³chச²ஸுதnhஹ உபேத³ேஸnh ஜாஈ। திnhஹ பி² ப⁴வiν ந ேத³கா²ஆஈ ॥
சிthரேக கர க⁴ உந கா⁴லா। கநகக கர நி அஸ ஹாலா ॥
நாரத³க² ேஜ ஸுநmh நர நா। அவ ேஹாmh த ப⁴வiν பி⁴கா² ॥
மந கப தந ஸjhஜந சீnhஹா।ஆ ஸஸ ஸப³ சஹ கீnhஹா ॥
ேத ேகmh ப³சந மாநி பி³shவாஸா। mhஹ சாஹஹு பதி ஸஹஜ உதா³ஸா ॥
நிrh³ந நிலஜ ேப³ஷ கபா। அல அேக³ஹ தி³க³mhப³ர ph³யா ॥
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கஹஹு கவந ஸு²அஸ ப³ பாஏ◌ँ। ப⁴ல ⁴ஹு ட²க³ ேக ெபௗ³ராஏ◌ँ ॥
பச கேஹmh வ◌ँஸதீ பி³பா³। நி அவேட³ மராஏnh தா ॥
ேதா³. அப³ஸுக² ேஸாவத ேஸா ந பீ⁴க² மாகி³ ப⁴வ கா²mh।
ஸஹஜ ஏகாகிnhஹ ேக ப⁴வந கப³ஹு◌ँ கி நா க²டாmh ॥ 79॥

அஜஹூ◌ँ மாநஹு கஹா ஹமாரா।ஹம mhஹ கஹு◌ँ ப³ நீக பி³சாரா ॥
அதி ஸுnhத³ர ஸுசி ஸுக²த³ஸுலா। கா³வmh ேப³த³ ஜாஸு ஜஸ லா ॥
³ஷந ரத ஸகல ³ந ரா।பதி ர ைப³Nhட² நிவா ॥
அஸ ப³ mhஹ லாஉப³ஆநீ।ஸுநத பி³ஹ கஹ ப³சந ப⁴வாநீ ॥
ஸthய கேஹஹு கி³ப⁴வ தiν ஏஹா।ஹட² ந ²ட ²ைட ப³ ேத³ஹா ॥
கநகஉ நி பஷாந ேதmh ேஹாஈ। ஜாேரஹு◌ँஸஹஜு ந பஹர ேஸாஈ ॥
நாரத³ ப³சந ந ைமmh பஹரஊ◌ँ। ப³ஸஉ ப⁴வiν உஜரஉ நmh ட³ரஊ◌ँ ॥
³ர ேகmh ப³சந phரதீதி ந ேஜ।ஸபேநஹு◌ँஸுக³ம ந ஸுக²தி⁴ ேத ॥
ேதா³. மஹாேத³வ அவ³ந ப⁴வந பி³Shiν ஸகல ³ந தா⁴ம।
ேஜ கர மiν ரம ஜா ஸந ேத ேத ஸந காம ॥ 80॥

ெஜௗmh mhஹ லேதஹு phரத²ம iµநீஸா। ஸுநதிஉ◌ँக² mhஹா த⁴ ஸா
॥
அப³ைமmh ஜnhiµ ஸmh⁴ த ஹாரா। ேகா ³ந ³ஷந கைர பி³சாரா ॥
ெஜௗmh mhஹேர ஹட²’த³ய◌ँ பி³ேஸ। ர ந ஜாஇ பி³iν கிஏ◌ँ ப³ேர ॥
ெதௗ ெகௗகிஅnhஹ ஆலஸு நாmh। ப³ர கnhயா அேநக ஜக³ மாmh ॥
ஜnhம ேகா லகி³ ரக³ர ஹமா। ப³ரஉ◌ँஸmh⁴ ந த ரஹஉ◌ँ ஆ ॥
தஜஉ◌ँ ந நாரத³ கர உபேத³ஸூ।ஆ கஹ ஸத பா³ர மேஹஸூ ॥
ைமmh பா பரஉ◌ँ கஹஇ ஜக³த³mhபா³। mhஹ kh³’ஹ க³வநஹு ப⁴யஉ பி³லmhபா³॥
ேத³கி² phேரiµ ேபா³ேல iµநி kh³யாநீ। ஜய ஜய ஜக³த³mhபி³ேக ப⁴வாநீ ॥
ேதா³. mhஹ மாயா ப⁴க³வாந வ ஸகல ஜக³த பி மா।
நாஇ சரந ர iµநி சேல நி நி ஹரஷத கா³ ॥ 81॥

ஜாஇ iµநிnhஹ மவnh படா²ஏ। க பி³நதீ கி³ரஜmh kh³’ஹ lhயாஏ ॥
ப³ஹு ஸphத வ பmh ஜாஈ। கதா² உமா ைக ஸகல ஸுநாஈ ॥
ப⁴ஏ மக³ந வ ஸுநத ஸேநஹா।ஹர ஸphத க³வேந ேக³ஹா ॥
மiν தி²ர க தப³ஸmh⁴ ஸுஜாநா। லேக³ கரந ர⁴நாயக th◌⁴யாநா ॥
தார அஸுர ப⁴யஉ ேத காலா। ⁴ஜ phரதாப ப³ல ேதஜ பி³ஸாலா ॥
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ேதmh ஸப³ ேலாக ேலாகபதி ேத। ப⁴ஏ ேத³வ ஸுக²ஸmhபதி ேத ॥
அஜர அமர ேஸா தி ந ஜாஈ।ஹாேர ஸுர க பி³பி³த⁴ லராஈ ॥
தப³ பி³ரசி ஸந ஜாஇ காேர। ேத³ேக² பி³தி⁴ ஸப³ ேத³வ ³கா²ேர ॥
ேதா³. ஸப³ஸந கஹா ³ஜா²இ பி³தி⁴ த³iνஜ நித⁴ந தப³ ேஹாஇ।
ஸmh⁴ ஸுkhர ஸmh⁴த ஸுத ஏ தஇ ரந ேஸாஇ ॥ 82॥

ேமார கஹா ஸுநி கரஹு உபாஈ। ேஹாஇ ஈshவர க ஸஹாஈ ॥
ஸதீmh ேஜா த த³chச² மக² ேத³ஹா। ஜந ஜாஇ மாசல ேக³ஹா ॥
ேதmh த கீnhஹ ஸmh⁴ பதி லாகீ³।வ ஸமாதி⁴ ைப³ேட²ஸ³ thயாகீ³॥
ஜத³பி அஹஇ அஸமஜஸ பா⁴। தத³பி பா³த ஏக ஸுநஹு ஹமா ॥
பட²வஹு காiµ ஜாஇ வ பாmh। கைர ேசா²⁴ ஸŋhகர மந மாmh ॥
தப³ஹம ஜாஇ வர நாஈ। கரவாஉப³ பி³பா³ஹு ப³ஆஈ ॥
ஏ பி³தி⁴ ப⁴ேல ேத³வத ேஹாஈ। மர அதி நீக கஹஇ ஸ³ ேகாஈ ॥
அshதி ஸுரnhஹ கீnh அதி ேஹ। phரக³ேடஉ பி³ஷமபா³ந ஜ²ஷேக ॥
ேதா³. ஸுரnhஹ கmh நிஜ பி³பதி ஸப³ஸுநி மந கீnhஹ பி³சார।
ஸmh⁴ பி³ேராத⁴ ந ஸல ேமா பி³ஹ கேஹஉ அஸ மார ॥ 83॥

தத³பி கரப³ைமmh காஜு mhஹாரா। தி கஹ பரம த⁴ரம உபகாரா ॥
பர த லாகி³ தஜஇ ேஜா ேத³।ஸnhதத ஸnhத phரஸmhஸmh ேத ॥
அஸ க சேலஉ ஸப³ நாஈ।ஸுமந த⁴iνஷ கர ஸத ஸஹாஈ ॥
சலத மார அஸ ’த³ய◌ँ பி³சாரா।வ பி³ேராத⁴ th◌⁴வ மரiν ஹமாரா ॥
தப³ஆபந phரபா⁴உ பி³shதாரா। நிஜ ப³ஸ கீnhஹ ஸகல ஸmhஸாரா ॥
ேகாேபஉ ஜப³ பா³சரேக। ச²ந மஹு◌ँ ேட ஸகல தி ேஸ ॥
ph³ரமசrhஜ ph³ரத ஸஜம நாநா। தீ⁴ரஜ த⁴ரம kh³யாந பி³kh³யாநா ॥
ஸதா³சார ஜப ேஜாக³ பி³ராகா³।ஸப⁴ய பி³ேப³க கட ஸப³ பா⁴கா³॥
ச²mh. பா⁴ேக³உ பி³ேப³க ஸஹாய ஸத ேஸா ஸுப⁴ட ஸஜுக³ ம iµேர।
ஸத³kh³ரnhத² பrhப³த கnhத³ரnh மஹு◌ँ ஜாஇ ேத அவஸர ³ேர ॥
ேஹாநிஹார கா கரதார ேகா ரக²வார ஜக³ க²ரப⁴ பரா।
³இ மாத² ேக ரதிநாத² ேஜ கஹு◌ँ ேகாऽபி கர த⁴iν ஸ த⁴ரா ॥

ேதா³. ேஜ ஸவ ஜக³அசர சர நா ஷ அஸ நாம।
ேத நிஜ நிஜ மரஜாத³ த ப⁴ஏ ஸகல ப³ஸ காம ॥ 84॥

ஸப³ ேக ’த³ய◌ँ மத³ந அபி⁴லாஷா। லதா நிஹா நவmh த ஸாகா²॥
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நதீ³mh உமகி³அmh³தி⁴ கஹு◌ँ தா⁴ஈ।ஸŋhக³ம கரmh தலாவ தலாஈ ॥
ஜஹ◌ँ அ த³ஸா ஜட³◌़nhஹ ைக ப³ரநீ। ேகா க ஸகஇ ஸேசதந கரநீ ॥
பஸு பchசீ² நப⁴ ஜல த²லசா। ப⁴ஏ காமப³ஸ ஸமய பி³ஸா ॥
மத³ந அnhத⁴ ph³யால ஸப³ ேலாகா। நி தி³iν நmh அவேலாகmh ேகாகா ॥
ேத³வ த³iνஜ நர கிmhநர ph³யாலா। phேரத பிஸாச ⁴த ேப³தாலா ॥
இnhஹ ைக த³ஸா ந கேஹஉ◌ँ ப³கா²நீ।ஸதா³ காம ேக ேசேர ஜாநீ ॥
th³த⁴ பி³ரkhத மஹாiµநி ேஜாகீ³। ேதபி காமப³ஸ ப⁴ஏ பி³ேயாகீ³॥
ச²mh. ப⁴ஏ காமப³ஸ ேஜாகீ³ஸ தாபஸ பாவ◌ँரnh கீ ேகா கைஹ।
ேத³க²mh சராசர நாமய ேஜ ph³ரமமய ேத³க²த ரேஹ ॥
அப³லா பி³ேலாகmh ஷமய ஜ³ ஷ ஸப³அப³லாமயmh।
³இ த³Nhட³ ப⁴ ph³ரமாNhட³ பீ⁴தர காமkh’த ெகௗக அயmh ॥

ேஸா. த⁴ ந காஹூ◌ँ தி⁴ர ஸப³ேக மந மநஜ ஹேர।
ேஜ ராேக² ர⁴பீ³ர ேத உப³ேர ேத கால மஹு◌ँ ॥ 85॥

உப⁴ய க⁴ அஸ ெகௗக ப⁴யஊ। ெஜௗ லகி³ காiµ ஸmh⁴ பmh க³யஊ ॥
வ பி³ேலாகி ஸஸŋhேகஉ மா। ப⁴யஉ ஜதா²தி²தி ஸ³ஸmhஸா ॥
ப⁴ஏ ரத ஸப³ வ ஸுகா²ேர।  மத³ உத க³ஏ◌ँ மதவாேர ॥
th³ர ேத³கி² மத³ந ப⁴ய மாநா। ³ராத⁴ரஷ ³rhக³ம ப⁴க³வாநா ॥
பி²ரத லாஜ க² க நmh ஜாஈ। மரiν டா²நி மந ரேச உபாஈ ॥
phரக³ேட ரத சிர ராஜா। ஸுத நவ த ரா பி³ராஜா ॥
ப³ந உபப³ந பா³பிகா தட³◌़ ◌ாகா³। பரம ஸுப⁴க³ஸப³ தி³ஸா பி³பா⁴கா³॥
ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ஜiν உமக³த அiνராகா³। ேத³கி²iµஏஹு◌ँ மந மநஜ ஜாகா³॥
ச²mh. ஜாக³இ மேநாப⁴வ iµஏஹு◌ँ மந ப³ந ஸுப⁴க³தா ந பைர க।
தல ஸுக³nhத⁴ ஸுமnhத³ மாத மத³ந அநல ஸகா²ஸ ॥
பி³கேஸ ஸரnh ப³ஹு கஜ ³ஜத ஜ மஜுள ம⁴கரா।
கலஹmhஸ பிக ஸுக ஸரஸ ரவ க கா³ந நாசmh அபச²ரா ॥

ேதா³. ஸகல கலா க ேகா பி³தி⁴ ஹாேரஉ ேஸந ஸேமத।
ச ந அசல ஸமாதி⁴ வ ேகாேபஉ ’த³யநிேகத ॥ 86॥

ேத³கி² ரஸால பி³டப ப³ர ஸாகா²। ேத பர சட⁴◌़ே◌உ மத³iν மந மாகா²॥
ஸுமந சாப நிஜ ஸர ஸnhதா⁴ேந। அதி ஸ தாகி ரவந லகி³ தாேந ॥
சா²ட³◌़ே◌ பி³ஷம பி³க² உர லாேக³। ² ஸமாதி⁴ ஸmh⁴ தப³ ஜாேக³॥
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ப⁴யஉ ஈஸ மந ேசா²⁴ பி³ேஸ। நயந உகா⁴ ஸகல தி³ ேத³கீ²॥
ெஸௗரப⁴ பlhலவ மத³iν பி³ேலாகா। ப⁴யஉ ேகா கmhேபஉ thைரேலாகா ॥
தப³வ◌ँ தீஸர நயந உகா⁴ரா। சிதவத காiµ ப⁴யஉ ஜ சா²ரா ॥
ஹாஹாகார ப⁴யஉ ஜக³ பா⁴। ட³ரேப ஸுர ப⁴ஏ அஸுர ஸுகா² ॥
ஸiµ² காமஸு² ேஸாசmh ேபா⁴கீ³। ப⁴ஏ அகNhடக ஸாத⁴க ேஜாகீ³॥
ச²mh. ேஜாகி³அகNhடக ப⁴ஏ பதி க³தி ஸுநத ரதி iµசி²த ப⁴ஈ।
ேராத³தி ப³த³தி ப³ஹு பா⁴◌ँதி கநா கரதி ஸŋhகர பmh க³ஈ।
அதி phேரம க பி³நதீ பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ ேஜா கர ஸnhiµக² ர।
phர⁴ ஆஸுேதாஷ kh’பால வ அப³லா நிரகி² ேபா³ேல ஸ ॥

ேதா³. அப³ ேதmh ரதி தவ நாத² கர ேஹாஇ நாiµ அநŋh³।
பி³iν ப³ ph³யாபி ஸப³ நி ஸுiν நிஜ லந phரஸŋh³॥ 87॥

ஜப³ ஜ³ப³mhஸ kh’Shந அவதாரா। ேஹாஇ ஹரந மஹா மபா⁴ரா ॥
kh’Shந தநய ேஹாஇ பதி ேதாரா। ப³சiν அnhயதா² ேஹாஇ ந ேமாரா ॥
ரதி க³வநீ ஸுநி ஸŋhகர பா³நீ। கதா²அபர அப³ கஹஉ◌ँ ப³கா²நீ ॥
ேத³வnhஹ ஸமாசார ஸப³ பாஏ। ph³ரமாதி³க ைப³Nhட²தா⁴ஏ ॥
ஸப³ஸுர பி³Shiν பி³ரசி ஸேமதா। க³ஏ ஜஹா◌ँவ kh’பாநிேகதா ॥
ph’த²க ph’த²க திnhஹ கீnh phரஸmhஸா। ப⁴ஏ phரஸnhந சnhth³ர அவதmhஸா ॥
ேபா³ேல kh’பாnh⁴ ph³’ஷேக। கஹஹு அமர ஆஏ ேக ேஹ ॥
கஹ பி³தி⁴ mhஹ phர⁴ அnhதரஜா। தத³பி ப⁴க³தி ப³ஸ பி³நவஉ◌ँshவா ॥
ேதா³. ஸகல ஸுரnhஹ ேக ’த³ய◌ँ அஸ ஸŋhகர பரம உசா²ஹு।
நிஜ நயநnh ேத³கா² சஹmh நாத² mhஹார பி³பா³ஹு ॥ 88॥

யஹ உthஸவ ேத³கி²அ ப⁴ ேலாசந। ேஸாஇ க² கரஹு மத³ந மத³ ேமாசந।
காiµ ஜா ரதி கஹு◌ँ ப³ தீ³nhஹா। kh’பாnh⁴ யஹ அதி ப⁴ல கீnhஹா ॥
ஸாஸதி க நி கரmh பஸாஊ। நாத² phர⁴nhஹ கர ஸஹஜ ஸுபா⁴ஊ ॥
பாரப³தீmh த கீnhஹ அபாரா। கரஹு தாஸு அப³அŋhகீ³காரா ॥
ஸுநி பி³தி⁴ பி³நய ஸiµ² phர⁴ பா³நீ। ஐேஸஇ ேஹாஉ கஹா ஸு² மாநீ ॥
தப³ ேத³வnhஹ ³nh³பீ⁴mh ப³ஜாஈmh। ப³ர ஸுமந ஜய ஜய ஸுர ஸாஈ ॥
அவஸ ஜாநி ஸphத ஆஏ। ரதmh பி³தி⁴ கி³ப⁴வந படா²ஏ ॥
phரத²ம க³ஏ ஜஹ◌ँ ர ப⁴வாநீ। ேபா³ேல ம⁴ர ப³சந ச²ல ஸாநீ ॥
ேதா³. கஹா ஹமார ந ஸுேநஹு தப³ நாரத³ ேகmh உபேத³ஸ।
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அப³ பா⁴ ஜூ²ட² mhஹார பந ஜாேரஉ காiµ மேஹஸ ॥ 89॥
மாஸபாராயண,தீஸரா விராம

ஸுநி ேபா³mh iµஸகாஇ ப⁴வாநீ। உசித கேஹஹு iµநிப³ர பி³kh³யாநீ ॥
mhஹேரmh ஜாந காiµ அப³ ஜாரா। அப³லகி³ஸmh⁴ ரேஹ ஸபி³காரா ॥
ஹமேரmh ஜாந ஸதா³வ ேஜாகீ³। அஜ அநவth³ய அகாம அேபா⁴கீ³॥
ெஜௗmh ைமmh வ ேஸேய அஸ ஜாநீ। phதி ஸேமத கrhம மந பா³நீ ॥
ெதௗ ஹமார பந ஸுநஹு iµநீஸா। கஹmh ஸthய kh’பாநிதி⁴ ஈஸா ॥
mhஹ ேஜா கஹா ஹர ஜாேரஉ மாரா। ேஸாஇ அதி ப³ட³◌़ அபி³ேப³ mhஹாரா ॥
தாத அநல கர ஸஹஜ ஸுபா⁴ஊ।ம ேத நிகட ஜாஇ நmh காஊ ॥
க³ஏ◌ँஸப ேஸா அவ நஸாஈ। அ மnhமத² மேஹஸ கீ நாஈ ॥
ேதா³. ய◌ँஹரேஷ iµநி ப³சந ஸுநி ேத³கி² phதி பி³shவாஸ ॥

சேல ப⁴வாநி நாஇ ர க³ஏ மாசல பாஸ ॥ 90॥
ஸ³ phரஸŋh³ கி³பதி ஸுநாவா। மத³ந த³ஹந ஸுநி அதி ³² பாவா ॥
ப³ஹு கேஹஉ ரதி கர ப³ரதா³நா।ஸுநி மவnhத ப³ஹுத ஸு² மாநா ॥
’த³ய◌ँ பி³சா ஸmh⁴ phர⁴தாஈ।ஸாத³ர iµநிப³ர ஏ ேபா³லாஈ ॥
ஸுதி³iν ஸுநக² ஸுக⁴ ேஸாசாஈ। ேப³கி³ ேப³த³பி³தி⁴ லக³ந த⁴ராஈ ॥
பth ஸphதnhஹ ேஸாஇ தீ³nh। க³ பத³ பி³நய மாசல கீnh ॥
ஜாஇ பி³தி⁴ தீ³nh ேஸா பாதீ। பா³சத phதி ந ’த³ய◌ँஸமாதீ ॥
லக³ந பா³சி அஜ ஸப³ஸுநாஈ।ஹரேஷ iµநி ஸப³ஸுர ஸiµதா³ஈ ॥
ஸுமந ph³’Sh நப⁴ பா³ஜந பா³ேஜ। மŋhக³ள கலஸ த³ஸஹு◌ँ தி³ஸாேஜ ॥
ேதா³. லேக³ஸ◌ँவாரந ஸகல ஸுர பா³ஹந பி³பி³த⁴ பி³மாந।
ேஹா ஸ³ந மŋhக³ள ஸுப⁴த³ கரmh அபச²ரா கா³ந ॥ 91॥

வ ஸmh⁴ க³ந கரmh ŋhகா³ரா। ஜடா iµட அ ெமௗ ஸ◌ँவாரா ॥
Nhட³ல கŋhகந பேர ph³யாலா। தந பி³⁴தி பட ேகஹ சா²லா ॥
ஸ லலாட ஸுnhத³ர ர க³ŋhகா³। நயந தீநி உபபீ³த ⁴ஜŋhகா³॥
க³ரல கNhட² உர நர ர மாலா। அவ ேப³ஷவதா⁴ம kh’பாலா ॥
கர thஸூல அ ட³ம பி³ராஜா। சேல ப³ஸஹ◌ँ சட⁴◌़ ◌ி பா³ஜmh பா³ஜா ॥
ேத³கி²வ ஸுரthய iµஸுகாmh। ப³ர லாயக ³லநி ஜக³ நாmh ॥
பி³Shiν பி³ரசி ஆதி³ஸுரph³ராதா। சட⁴◌़ ◌ி சட⁴◌़ ◌ி பா³ஹந சேல ப³ராதா ॥
ஸுர ஸமாஜ ஸப³ பா⁴◌ँதி அபா। நmh ப³ராத ³லஹ அiνபா ॥
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ேதா³. பி³Shiν கஹா அஸ பி³ஹ தப³ ேபா³ ஸகல தி³ராஜ।
பி³லக³ பி³லக³ ேஹாஇ சலஹு ஸப³ நிஜ நிஜ ஸத ஸமாஜ ॥ 92॥

ப³ர அiνஹா ப³ராத ந பா⁴ஈ।ஹ◌ँ கைரஹஹு பர ர ஜாஈ ॥
பி³Shiν ப³சந ஸுநி ஸுர iµஸகாேந। நிஜ நிஜ ேஸந ஸத பி³லகா³ேந ॥
மநmh மந மேஹஸு iµஸுகாmh।ஹ ேக பி³ŋhkh³ய ப³சந நmh ஜாmh ॥
அதி phய ப³சந ஸுநத phய ேகேர। ph◌⁴’ŋhகி³ phேர ஸகல க³ந ேடேர ॥
வ அiνஸாஸந ஸுநி ஸப³ஆஏ। phர⁴ பத³ ஜலஜ ஸ திnhஹ நாஏ ॥
நாநா பா³ஹந நாநா ேப³ஷா। பி³ஹேஸ வ ஸமாஜ நிஜ ேத³கா²॥
ேகாஉ iµக²ந பி³ல iµக² காஹூ। பி³iν பத³ கர ேகாஉ ப³ஹு பத³ பா³ஹூ ॥
பி³ல நயந ேகாஉ நயந பி³நா। ShடShட ேகாஉ அதி தநகீ²நா ॥
ச²mh. தந கீ²ந ேகாஉ அதி பீந பாவந ேகாஉ அபாவந க³தி த⁴ேரmh।
⁴ஷந கரால கபால கர ஸப³ஸth³ய ேஸாநித தந ப⁴ேரmh ॥
க²ர shவாந ஸுஅர sh’கால iµக² க³ந ேப³ஷ அக³நித ேகா க³ைந।
ப³ஹு நஸ phேரத பிஸாச ேஜாகி³ ஜமாத ப³ரநத நmh ப³ைந ॥

ேஸா. நாசmh கா³வmh கீ³த பரம தரŋhகீ³ ⁴த ஸப³।
ேத³க²த அதி பி³பத ேபா³லmh ப³சந பி³சிthர பி³தி⁴ ॥ 93॥

ஜஸ ³லஹு த ப³நீ ப³ராதா। ெகௗக பி³பி³த⁴ ேஹாmh மக³ ஜாதா ॥
இஹா◌ँமாசல ரேசஉ பி³தாநா। அதி பி³சிthர நmh ஜாஇ ப³கா²நா ॥
ைஸல ஸகல ஜஹ◌ँ லகி³ ஜக³ மாmh। ல⁴ பி³ஸால நmh ப³ரநி ராmh ॥
ப³ந ஸாக³ர ஸப³ நதீ³mh தலாவா।மகி³ ஸப³ கஹு◌ँ ேநவத படா²வா ॥
காமப ஸுnhத³ர தந தா⁴।ஸத ஸமாஜ ஸத ப³ர நா ॥
க³ஏ ஸகல நாசல ேக³ஹா। கா³வmh மŋhக³ள ஸத ஸேநஹா ॥
phரத²மmh கி³ ப³ஹு kh³’ஹ ஸ◌ँவராஏ। ஜதா²ேஜா³ தஹ◌ँ தஹ◌ँ ஸப³ சா²ஏ
॥
ர ேஸாபா⁴ அவேலாகி ஸுஹாஈ। லாக³இ ல⁴ பி³ரசி நிநாஈ ॥
ச²mh. ல⁴ லாக³ பி³தி⁴ கீ நிநதா அவேலாகி ர ேஸாபா⁴ ஸ।
ப³ந பா³க³ப தட³◌़ ◌ாக³ஸதா ஸுப⁴க³ஸப³ஸக ேகா க ॥
மŋhக³ள பி³ல ேதாரந பதாகா ேக kh³’ஹ kh³’ஹ ேஸாஹmh ॥
ப³நிதா ஷ ஸுnhத³ர சர ச²பி³ ேத³கி²iµநி மந ேமாஹmh ॥

ேதா³. ஜக³த³mhபா³ ஜஹ◌ँ அவத ேஸா  ப³ரநி கி ஜாஇ।
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th³தி⁴ th³தி⁴ ஸmhபthதி ஸுக² நித தந அதி⁴காஇ ॥ 94॥
நக³ர நிகட ப³ராத ஸுநி ஆஈ। ர க²ரப⁴ ேஸாபா⁴ அதி⁴காஈ ॥
க ப³நாவ ஸ பா³ஹந நாநா। சேல ேலந ஸாத³ர அக³வாநா ॥
ய◌ँஹரேஷ ஸுர ேஸந நிஹா।ஹ ேத³கி²அதி ப⁴ஏ ஸுகா² ॥
வ ஸமாஜ ஜப³ ேத³க²ந லாேக³। பி³ட³ சேல பா³ஹந ஸப³ பா⁴ேக³॥
த⁴ தீ⁴ரஜு தஹ◌ँ ரேஹ ஸயாேந। பா³லக ஸப³ ல வ பராேந ॥
க³ஏ◌ँ ப⁴வந ச²mh பி மாதா। கஹmh ப³சந ப⁴ய கmhபித கா³தா ॥
கஅ காஹ க ஜாஇ ந பா³தா। ஜம கர தா⁴ர கிெதௗ⁴mh ப³ஆதா ॥
ப³ ெபௗ³ராஹ ப³ஸஹ◌ँ அஸவாரா। ph³யால கபால பி³⁴ஷந சா²ரா ॥
ச²mh. தந சா²ர ph³யால கபால ⁴ஷந நக³ந ஜல ப⁴யŋhகரா।
ஸ◌ँக³ ⁴த phேரத பிஸாச ேஜாகி³நி பி³கட iµக² ரஜநீசரா ॥
ேஜா அத ர ப³ராத ேத³க²த nhய ப³ட³◌़ ேத கர ஸ।
ேத³கி² ேஸா உமா பி³பா³ஹு க⁴ர க⁴ர பா³த அ லகnhஹ க ॥

ேதா³. ஸiµ² மேஹஸ ஸமாஜ ஸப³ ஜநநி ஜநக iµஸுகாmh।
பா³ல ³ஜா²ஏ பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ நிட³ர ேஹாஹு ட³ நாmh ॥ 95॥

ல அக³வாந ப³ராத ஆஏ। தி³ஏ ஸப³ ஜநவாஸ ஸுஹாஏ ॥
ைமநா◌ँஸுப⁴ ஆரதீ ஸ◌ँவா।ஸŋhக³ஸுமŋhக³ள கா³வmh நா ॥
கசந தா²ர ேஸாஹ ப³ர பாநீ। பச²ந ச ஹர ஹரஷாநீ ॥
பி³கட ேப³ஷ th³ர ஜப³ ேத³கா²। அப³லnhஹ உர ப⁴ய ப⁴யஉ பி³ேஸஷா ॥
பா⁴கி³ ப⁴வந ைப²mh அதி thராஸா। க³ஏ மேஹஸு ஜஹா◌ँ ஜநவாஸா ॥
ைமநா ’த³ய◌ँ ப⁴யஉ ³² பா⁴। nh ேபா³ கி³ஸமா ॥
அதி⁴க ஸேநஹ◌ँ ேகா³த³ைப³டா²।shயாம ஸேராஜ நயந ப⁴ேர பா³ ॥
ேஜmh பி³தி⁴ mhஹ அஸ தீ³nhஹா। ேதmh ஜட³◌़ ப³ பா³உர கஸ கீnhஹா
॥
ச²mh. கஸ கீnhஹ ப³ ெபௗ³ராஹ பி³தி⁴ ேஜmh mhஹ ஸுnhத³ரதா த³ஈ।
ேஜா ப² சஅ ஸுரதmh ேஸா ப³ரப³ஸ ப³³ரmh லாக³ஈ ॥
mhஹ ஸத கி³ ேதmh கி³ெரௗmh பாவக ஜெரௗmh ஜலநிதி⁴ மஹு◌ँ பெரௗmh ॥
க⁴ ஜாஉ அபஜஸு ேஹாஉ ஜக³ வத பி³பா³ஹு ந ெஹௗmh கெரௗmh ॥

ேதா³. ப⁴ஈ பி³கல அப³லா ஸகல ³கி²த ேத³கி² கி³நா।
க பி³லா ேராத³தி ப³த³தி ஸுதா ஸேநஹு ஸ◌ँபா⁴ ॥ 96॥

manas1_i.pdf 39



 ராம சத மாநஸ

நாரத³ கர ைமmh காஹ பி³கா³ரா। ப⁴வiν ேமார nhஹ ப³ஸத உஜாரா ॥
அஸ உபேத³ஸு உம nhஹ தீ³nhஹா। ெபௗ³ேர ப³ர லகி³ த கீnhஹா ॥
ஸாேசஹு◌ँ உnhஹ ேக ேமாஹ ந மாயா। உதா³ந த⁴iν தா⁴iµ ந ஜாயா ॥
பர க⁴ர கா⁴லக லாஜ ந பீ⁴ரா। பா³ஜ²◌ँ கி ஜாந phரஸவ ைகmh பீரா ॥
ஜநநி பி³கல பி³ேலாகி ப⁴வாநீ। ேபா³ ஜுத பி³ேப³க mh’³ பா³நீ ॥
அஸ பி³சா ேஸாச மதி மாதா। ேஸா ந டரஇ ேஜா ரசஇ பி³தா⁴தா ॥
கரம கா² ெஜௗ பா³உர நாஹூ। ெதௗ கத ேதா³ஸு லகா³இஅ காஹூ ॥
mhஹ ஸந டmh கி பி³தி⁴ ேக அŋhகா। மா ph³யrhத² ஜநி ேலஹு கலŋhகா ॥
ச²mh. ஜநி ேலஹு மா கலŋh கநா பஹரஹு அவஸர நmh।
³²ஸு² ேஜா கா²லார ஹமேரmh ஜாப³ ஜஹ◌ँ பாஉப³ தmh ॥
ஸுநி உமா ப³சந பி³நீத ேகாமல ஸகல அப³லா ேஸாசmh ॥
ப³ஹு பா⁴◌ँதி பி³தி⁴ லகா³இ ³ஷந நயந பா³ பி³ேமாசmh ॥

ேதா³. ேத அவஸர நாரத³ஸத அ  ஸphத ஸேமத।
ஸமாசார ஸுநி நகி³ க³வேந ரத நிேகத ॥ 97॥

தப³ நாரத³ஸப³ஸiµஜா²வா। ப³ கதா²phரஸŋh³ஸுநாவா ॥
மயநா ஸthய ஸுநஹு மம பா³நீ। ஜக³த³mhபா³ தவ ஸுதா ப⁴வாநீ ॥
அஜா அநாதி³ஸkhதி அபி³நாநி।ஸதா³ஸmh⁴ அரத⁴ŋhக³ நிவாநி ॥
ஜக³ஸmhப⁴வ பாலந லய காநி। நிஜ இchசா²லா ப³ தா⁴நி ॥
ஜநmh phரத²ம த³chச² kh³’ஹ ஜாஈ। நாiµ ஸதீ ஸுnhத³ர தiν பாஈ ॥
தஹ◌ँஹு◌ँஸதீ ஸŋhகர பி³பா³mh। கதா² phரth³த⁴ ஸகல ஜக³ மாmh ॥
ஏக பா³ர ஆவத வ ஸŋhகா³। ேத³ேக²உ ர⁴ல கமல பதŋhகா³॥
ப⁴யஉ ேமாஹு வ கஹா ந கீnhஹா। ph◌⁴ரம ப³ஸ ேப³ஷு ய கர nhஹா ॥
ச²mh. ய ேப³ஷு ஸதீ ேஜா கீnhஹ ேத அபராத⁴ ஸŋhகர பஹmh।
ஹர பி³ரஹ◌ँ ஜாஇ ப³ேஹா பி ேகmh ஜkh³ய ேஜாகா³நல ஜmh ॥
அப³ ஜந mhஹேர ப⁴வந நிஜ பதி லாகி³ தா³ந த கியா।
அஸ ஜாநி ஸmhஸய தஜஹு கி³ஜா ஸrhப³தா³ஸŋhகர phயா ॥

ேதா³. ஸுநி நாரத³ ேக ப³சந தப³ஸப³ கர டா பி³ஷாத³।
ச²ந மஹு◌ँ ph³யாேபஉ ஸகல ர க⁴ர க⁴ர யஹ ஸmhபா³த³॥ 98॥

தப³ மயநா மவnh அநnhேத³। நி நி பாரப³தீ பத³ ப³nhேத³॥
நா ஷ ஸு ஜுபா³ஸயாேந। நக³ர ேலாக³ஸப³அதி ஹரஷாேந ॥
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லேக³ ேஹாந ர மŋhக³ளகா³நா।ஸேஜ ஸப³ஹாடக க⁴ட நாநா ॥
பா⁴◌ँதி அேநக ப⁴ஈ ேஜவராநா।ஸூபஸாshthர ஜஸ க² ph³யவஹாரா ॥
ேஸா ேஜவநார கி ஜாஇ ப³கா²நீ। ப³ஸmh ப⁴வந ேஜmh மா ப⁴வாநீ ॥
ஸாத³ர ேபா³ேல ஸகல ப³ராதீ। பி³Shiν பி³ரசி ேத³வ ஸப³ ஜாதீ ॥
பி³பி³தி⁴ பா◌ँதி ைப³² ேஜவநாரா। லாேக³ பஸந நிந ஸுஆரா ॥
நாph³’nhத³ஸுர ேஜவ◌ँத ஜாநீ। லகீ³mh ேத³ந கா³mh mh’³ பா³நீ ॥
ச²mh. கா³mh ம⁴ர shவர ேத³mh ஸுnhத³ பி³ŋhkh³ய ப³சந ஸுநாவmh।
ேபா⁴ஜiν கரmh ஸுர அதி பி³லmh³ பி³ேநா³ஸுநி ஸ பாவmh ॥
ேஜவ◌ँத ேஜா ப³ட⁴◌़ ◌்ேயா அநnh³ ேஸா iµக² ேகாஹூ◌ँ ந பைர கேயா।
அசவா◌ँஇ தீ³nhேஹ பாந க³வேந பா³ஸ ஜஹ◌ँ ஜாேகா ரேயா ॥

ேதா³. ப³ஹு iµநிnhஹ மவnhத கஹு◌ँ லக³ந ஸுநாஈ ஆஇ।
ஸமய பி³ேலாகி பி³பா³ஹ கர பட²ஏ ேத³வ ேபா³லாஇ ॥ 99॥

ேபா³ ஸகல ஸுர ஸாத³ர nhேஹ।ஸப³ ஜேதா²சித ஆஸந தீ³nhேஹ ॥
ேப³தீ³ ேப³த³ பி³தா⁴ந ஸ◌ँவா।ஸுப⁴க³ஸுமŋhக³ள கா³வmh நா ॥
ŋhகா⁴ஸiν அதி தி³ph³ய ஸுஹாவா। ஜாஇ ந ப³ரநி பி³ரசி ப³நாவா ॥
ைப³ேட²வ பி³phரnhஹ  நாஈ।’த³ய◌ँஸு நிஜ phர⁴ ர⁴ராஈ ॥
ப³ஹு iµநீஸnhஹ உமா ேபா³லாஈ। க ŋhகா³ ஸகீ²mh ல ஆஈ ॥
ேத³க²த  ஸகல ஸுர ேமாேஹ। ப³ரைந ச²பி³அஸ ஜக³ கபி³ ேகா ைஹ ॥
ஜக³த³mhபி³கா ஜாநி ப⁴வ பா⁴மா।ஸுரnhஹ மநmh மந கீnhஹ phரநாமா ॥
ஸுnhத³ரதா மரஜாத³ ப⁴வாநீ। ஜாஇ ந ேகாஹு◌ँ ப³த³ந ப³கா²நீ ॥
ச²mh. ேகாஹு◌ँ ப³த³ந நmh ப³ைந ப³ரநத ஜக³ ஜநநி ேஸாபா⁴ மஹா।
ஸசmh கஹத தி ேஸஷ ஸாரத³ மnhத³மதி ள கஹா ॥
ச²பி³கா²நி மா ப⁴வாநி க³வநீ மth◌⁴ய மNhட³ப வ ஜஹா◌ँ ॥
அவேலாகி ஸகmh ந ஸச பதி பத³ கமல மiν ம⁴க தஹா◌ँ ॥

ேதா³. iµநி அiνஸாஸந க³நபதி ேஜஉ ஸmh⁴ ப⁴வாநி।
ேகாஉ ஸுநி ஸmhஸய கைர ஜநி ஸுர அநாதி³ய◌ँ ஜாநி ॥ 100॥

ஜ பி³பா³ஹ ைக பி³தி⁴ தி கா³ஈ। மஹாiµநிnhஹ ேஸா ஸப³ கரவாஈ ॥
க³ கி³ஸ ஸ கnhயா பாநீ। ப⁴வ ஸமரபீmh ஜாநி ப⁴வாநீ ॥
பாநிkh³ரஹந ஜப³ கீnhஹ மேஹஸா।mhய◌ँஹரேஷ தப³ஸகல ஸுேரஸா ॥
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ேப³த³ மnhthர iµநிப³ர உchசரmh। ஜய ஜய ஜய ஸŋhகர ஸுர கரmh ॥
பா³ஜmh பா³ஜந பி³பி³த⁴ பி³தா⁴நா।ஸுமநph³’Sh நப⁴ ைப⁴ பி³தி⁴ நாநா ॥
ஹர கி³ஜா கர ப⁴யஉ பி³பா³ஹூ।ஸகல ⁴வந ப⁴ ரஹா உசா²ஹூ ॥
தா³mh தா³ஸ ரக³ ரத² நாகா³। ேத⁴iν ப³ஸந மநி ப³sh பி³பா⁴கா³॥
அnhந கநகபா⁴ஜந ப⁴ ஜாநா। தா³இஜ தீ³nhஹ ந ஜாஇ ப³கா²நா ॥
ச²mh. தா³இஜ தி³ேயா ப³ஹு பா⁴◌ँதி நி கர ேஜா ம⁴த⁴ர கேயா।
கா ேத³உ◌ँ ரநகாம ஸŋhகர சரந பŋhகஜ க³ ரேயா ॥
வ◌ँ kh’பாஸாக³ர ஸஸுர கர ஸnhேதாஷு ஸப³ பா⁴◌ँதிmh கிேயா।
நி க³ேஹ பத³ பாேதா²ஜ மயநா◌ँ phேரம பரந ேயா ॥

ேதா³. நாத² உமா மந phராந ஸம kh³’ஹகிŋhக கேரஹு।
ச²ேமஹு ஸகல அபராத⁴ அப³ ேஹாஇ phரஸnhந ப³ ேத³ஹு ॥ 101॥

ப³ஹு பி³தி⁴ ஸmh⁴ ஸாஸ ஸiµஜா²ஈ। க³வநீ ப⁴வந சரந  நாஈ ॥
ஜநநீmh உமா ேபா³ தப³nh। ல உச²ŋhக³ஸுnhத³ர க² தீ³nh ॥
கேரஹு ஸதா³ஸŋhகர பத³ ஜா। நாத⁴ரiµ பதி ேத³உ ந ³ஜா ॥
ப³சந கஹத ப⁴ேர ேலாசந பா³। ப³ஹு லாஇ உர nh மா ॥
கத பி³தி⁴ sh’mh நா ஜக³ மாmh। பராதீ⁴ந ஸபேநஹு◌ँஸு² நாmh ॥
ைப⁴ அதி phேரம பி³கல மஹதா। தீ⁴ரஜு கீnhஹ ஸமய பி³சா ॥
நி நி லதி பரதி க³ சரநா। பரம phேரம க² ஜாஇ ந ப³ரநா ॥
ஸப³ நாnhஹ  ேப⁴ ப⁴வாநீ। ஜாஇ ஜநநி உர நி லபடாநீ ॥
ச²mh. ஜநநி ப³ஹு  ச உசித அஸ ஸப³ காஹூ◌ँ த³ஈmh।
பி² பி² பி³ேலாகதி மா தந தப³ஸகீ²mh ல வ பmh க³ஈ ॥
ஜாசக ஸகல ஸnhேதா ஸŋhக உமா ஸத ப⁴வந சேல।
ஸப³அமர ஹரேஷ ஸுமந ப³ர நிஸாந நப⁴ பா³ேஜ ப⁴ேல ॥

ேதா³. சேல ஸŋhக³மவnh தப³ பஹு◌ँசாவந அதி ேஹ।
பி³பி³த⁴ பா⁴◌ँதி பேதாஷு க பி³தா³ கீnhஹ ph³’ஷேக ॥ 102॥

ரத ப⁴வந ஆஏ கி³ராஈ।ஸகல ைஸல ஸர ஏ ேபா³லாஈ ॥
ஆத³ர தா³ந பி³நய ப³ஹுமாநா।ஸப³ கர பி³தா³ கீnhஹ மவாநா ॥
ஜப³mh ஸmh⁴ ைகலாஸmh ஆஏ।ஸுர ஸப³ நிஜ நிஜ ேலாக தா⁴ஏ ॥
ஜக³த மா பி ஸmh⁴ ப⁴வாநீ। ேத ŋhகா³ ந கஹஉ◌ँ ப³கா²நீ ॥
கரmh பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ ேபா⁴க³ பி³லாஸா। க³நnhஹ ஸேமத ப³ஸmh ைகலாஸா ॥
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ஹர கி³ஜா பி³ஹார நித நயஊ। ஏ பி³தி⁴ பி³ல கால ச க³யஊ ॥
தப³ ஜநேமஉ ஷடப³த³ந மாரா। தார அஸுர ஸமர ேஜmh மாரா ॥
ஆக³ம நிக³ம phரth³த⁴ ராநா।ஷnhiµக² ஜnhiµ ஸகல ஜக³ ஜாநா ॥
ச²mh. ஜ³ ஜாந ஷnhiµக² ஜnhiµ கrhiµ phரதா ஷார² மஹா।
ேத ேஹ ைமmh ph³’ஷேக ஸுத கர சத ஸேச²பmh கஹா ॥
யஹ உமா ஸŋh³ பி³பா³ஹு ேஜ நர நா கஹmh ேஜ கா³வmh।
கlhயாந காஜ பி³பா³ஹ மŋhக³ள ஸrhப³தா³ஸு² பாவmh ॥

ேதா³. சத nh⁴ கி³ஜா ரமந ேப³த³ ந பாவmh பா।
ப³ரைந ளதா³ஸு கி அதி மதிமnhத³ க³வா◌ँ ॥ 103॥

ஸmh⁴ சத ஸுநி ஸரஸ ஸுஹாவா। ப⁴ரth³வாஜ iµநி அதி ஸுக² பாவா ॥
ப³ஹு லாலஸா கதா² பர பா³ட⁴◌़ ◌ீ। நயநnh நீ ேராமாவ டா²ட⁴◌़ ◌ீ ॥
phேரம பி³ப³ஸ iµக²ஆவ ந பா³நீ। த³ஸா ேத³கி²ஹரேஷ iµநி kh³யாநீ ॥
அேஹா த⁴nhய தவ ஜnhiµ iµநீஸா। mhஹ phராந ஸம phய ெகௗ³ஸா ॥
வ பத³ கமல nhஹ ரதி நாmh। ராம ேத ஸபேநஹு◌ँ ந ேஸாஹாmh ॥
பி³iν ச²ல பி³shவநாத² பத³ ேநஹூ। ராம ப⁴க³த கர லchச²ந ஏஹூ ॥
வ ஸம ேகா ர⁴பதி ph³ரததா⁴। பி³iν அக⁴ த ஸதீ அ நா ॥
பiν க ர⁴பதி ப⁴க³தி ேத³கா²ஈ। ேகா வ ஸம ராம phய பா⁴ஈ ॥
ேதா³. phரத²மmh ைம க வ சத ³ஜா² மரiµ mhஹார।
ஸுசி ேஸவக mhஹ ராம ேக ரத ஸமshத பி³கார ॥ 104॥

ைமmh ஜாநா mhஹார ³ந லா। கஹஉ◌ँஸுநஹு அப³ ர⁴பதி லா ॥
ஸுiν iµநி ஆஜு ஸமாக³ம ேதாேரmh। க ந ஜாஇ ஜஸ ஸு² மந ேமாேரmh ॥
ராம சத அதி அத iµநிஸா। க ந ஸகmh ஸத ேகா அஸா ॥
தத³பி ஜதா²த கஹஉ◌ँ ப³கா²நீ।ஸு கி³ராபதி phர⁴ த⁴iνபாநீ ॥
ஸாரத³ தா³நா ஸம shவா। ராiµ ஸூthரத⁴ர அnhதரஜா ॥
ேஜ பர kh’பா கரmh ஜiν ஜாநீ। கபி³ உர அர நசாவmh பா³நீ ॥
phரநவஉ◌ँ ேஸாஇ kh’பால ர⁴நாதா²। ப³ரநஉ◌ँ பி³ஸத³ தாஸு ³ந கா³தா²॥
பரம ரmhய கி³ப³ ைகலாஸூ।ஸதா³ ஜஹா◌ँவ உமா நிவாஸூ ॥
ேதா³. th³த⁴ தேபாத⁴ந ேஜாகி³ஜந ஸூர கிmhநர iµநிph³’nhத³।
ப³ஸmh தஹா◌ँஸுkh’தீ ஸகல ேஸவmh ப³ஸுக²கnhத³॥ 105॥

ஹ ஹர பி³iµக² த⁴rhம ரதி நாmh। ேத நர தஹ◌ँஸபேநஹு◌ँ நmh ஜாmh ॥

manas1_i.pdf 43



 ராம சத மாநஸ

ேத கி³ பர ப³ட பி³டப பி³ஸாலா। நித தந ஸுnhத³ர ஸப³ காலா ॥
thபி³த⁴ ஸர ஸுத சா²யா।வ பி³ராம பி³டப தி கா³யா ॥
ஏக பா³ர ேத தர phர⁴ க³யஊ। த பி³ேலாகி உர அதி ஸு² ப⁴யஊ ॥
நிஜ கர டா³ நாக³ சா²லா। ைப³ைட²ஸஹஜmh ஸmh⁴ kh’பாலா ॥
nhத³இnh³ த³ர ெகௗ³ர ஸரா। ⁴ஜ phரலmhப³ பத⁴ந iµநிசீரா ॥
தந அந அmh³ஜ ஸம சரநா। நக² ³தி ப⁴க³த ’த³ய தம ஹரநா ॥
⁴ஜக³ ⁴தி ⁴ஷந thரா।ஆநiν ஸரத³ சnhத³ ச²பி³ஹா ॥
ேதா³. ஜடா iµட ஸுரஸத ர ேலாசந நந பி³ஸால।
நீலகNhட²லாவnhயநிதி⁴ ேஸாஹ பா³லபி³⁴ பா⁴ல ॥ 106॥

ைப³ேட² ேஸாஹ காம ைகேஸmh। த⁴ேரmh ஸ ஸாnhதரஸு ைஜேஸmh ॥
பாரப³தீ ப⁴ல அவஸ ஜாநீ। க³ஈ ஸmh⁴ பmh மா ப⁴வாநீ ॥
ஜாநி phயா ஆத³ அதி கீnhஹா। பா³ம பா⁴க³ஆஸiν ஹர தீ³nhஹா ॥
ைப³²mh வ ஸப ஹரஷாஈ। ப³ ஜnhம கதா² சித ஆஈ ॥
பதி ய◌ँ ேஹ அதி⁴க அiνமாநீ। பி³ஹ உமா ேபா³mh phய பா³நீ ॥
கதா² ேஜா ஸகல ேலாக தகா। ேஸாஇ ச²ந சஹ ைஸலமா ॥
பி³shவநாத² மம நாத² ரா। th⁴வந மமா பி³தி³த mhஹா ॥
சர அ அசர நாக³ நர ேத³வா।ஸகல கரmh பத³ பŋhகஜ ேஸவா ॥
ேதா³. phர⁴ ஸமரத²ஸrhப³kh³ய வ ஸகல கலா ³ந தா⁴ம ॥
ேஜாக³ kh³யாந ைப³ராkh³ய நிதி⁴ phரநத கலபத நாம ॥ 107॥

ெஜௗmh ேமா பர phரஸnhந ஸுக²ரா। ஜாநிஅ ஸthய ேமா நிஜ தா³ ॥
ெதௗmh phர⁴ ஹரஹு ேமார அkh³யாநா। க ர⁴நாத² கதா² பி³தி⁴ நாநா ॥
ஜாஸு ப⁴வiν ஸுரத தர ேஹாஈ।ஸ கி த³th³ர ஜநித ³² ேஸாஈ ॥
ஸ⁴ஷந அஸ ’த³ய◌ँ பி³சா।ஹரஹு நாத² மம மதி ph◌⁴ரம பா⁴ ॥
phர⁴ ேஜ iµநி பரமாரத²பா³தீ³। கஹmh ராம கஹு◌ँ ph³ரம அநாதீ³॥
ேஸஸ ஸாரதா³ ேப³த³ ராநா।ஸகல கரmh ர⁴பதி ³ந கா³நா ॥
mhஹ நி ராம ராம தி³ந ராதீ।ஸாத³ர ஜபஹு அந◌ँக³ஆராதீ ॥
ராiµ ேஸா அவத⁴ nh’பதி ஸுத ேஸாஈ। கீ அஜ அ³ந அலக²க³தி ேகாஈ ॥
ேதா³. ெஜௗmh nh’ப தநய த ph³ரம கி நா பி³ரஹ◌ँ மதி ேபா⁴।
ேத³க² சத மமா ஸுநத ph◌⁴ரமதி ³th³தி⁴ அதி ேமா ॥ 108॥

ெஜௗmh அநீஹ ph³யாபக பி³⁴ ேகாஊ। கப³ஹு ³ஜா²இ நாத² ேமா ேஸாஊ ॥
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அkh³ய ஜாநி ஸ உர ஜநி த⁴ரஹூ। ேஜ பி³தி⁴ ேமாஹ ைட ேஸாஇ கரஹூ ॥
ைம ப³ந தீ³கி² ராம phர⁴தாஈ। அதி ப⁴ய பி³கல ந mhஹ ஸுநாஈ ॥
தத³பி மந மந ேபா³⁴ ந ஆவா। ேஸா ப² ப⁴ பா⁴◌ँதி ஹம பாவா ॥
அஜஹூ◌ँ க²ஸmhஸஉ மந ேமாேர। கரஹு kh’பா பி³நவஉ◌ँ கர ேஜாேரmh ॥
phர⁴ தப³ ேமா ப³ஹு பா⁴◌ँதி phரேபா³தா⁴। நாத² ேஸா ஸiµ²கரஹு ஜநி khேராதா⁴
॥
தப³ கர அஸ பி³ேமாஹ அப³ நாmh। ராமகதா² பர சி மந மாmh ॥
கஹஹு நீத ராம ³ந கா³தா²। ⁴ஜக³ராஜ ⁴ஷந ஸுரநாதா²॥
ேதா³. ப³nhத³உ பத³ த⁴ த⁴ரநி  பி³நய கரஉ◌ँ கர ேஜா।
ப³ரநஹு ர⁴ப³ர பி³ஸத³ ஜஸு தி th³தா⁴nhத நிேசா ॥ 109॥

ஜத³பி ேஜாதா நmh அதி⁴கா। தா³ மந khரம ப³சந mhஹா ॥
³ட⁴◌़உ தththவ ந ஸா⁴ ³ராவmh।ஆரத அதி⁴கா ஜஹ◌ँ பாவmh ॥
அதி ஆரதி ச²உ◌ँஸுரராயா। ர⁴பதி கதா² கஹஹு க தா³யா ॥
phரத²ம ேஸா காரந கஹஹு பி³சா। நிrh³ந ph³ரம ஸ³ந ப³ தா⁴ ॥
நி phர⁴ கஹஹு ராம அவதாரா। பா³லசத நி கஹஹு உதா³ரா ॥
கஹஹு ஜதா² ஜாநகீ பி³பா³mh। ராஜ தஜா ேஸா ³ஷந காmh ॥
ப³ந ப³ கீnhேஹ சத அபாரா। கஹஹு நாத² ராவந மாரா ॥
ராஜ ைப³² கீnhmh ப³ஹு லா।ஸகல கஹஹு ஸŋhகர ஸுக²லா ॥
ேதா³. ப³ஹு கஹஹு கநாயதந கீnhஹ ேஜா அசரஜ ராம।
phரஜா ஸத ர⁴ப³mhஸமநி கி க³வேந நிஜ தா⁴ம ॥ 110॥

நி phர⁴ கஹஹு ேஸா தththவ ப³கா²நீ। ேஜmh பி³kh³யாந மக³ந iµநி kh³யாநீ ॥
ப⁴க³தி kh³யாந பி³kh³யாந பி³ராகா³। நி ஸப³ ப³ரநஹு ஸத பி³பா⁴கா³॥
ஔரஉ ராம ரஹshய அேநகா। கஹஹு நாத²அதி பி³மல பி³ேப³கா ॥
ேஜா phர⁴ ைமmh சா² ந ேஹாஈ। ேஸாஉ த³யால ராக²ஹு ஜநி ேகா³ஈ ॥
mhஹ th⁴வந ³ர ேப³த³ ப³கா²நா।ஆந வ பா◌ँவர கா ஜாநா ॥
phரshந உமா ைக ஸஹஜ ஸுஹாஈ। ச²ல பி³ந ஸுநி வ மந பா⁴ஈ ॥
ஹர ய◌ँ ராமசத ஸப³ஆஏ। phேரம லக ேலாசந ஜல சா²ஏ ॥
ர⁴நாத²ப உர ஆவா। பரமாநnhத³அத ஸுக² பாவா ॥
ேதா³. மக³ந th◌⁴யாநரஸ த³Nhட³ ஜுக³ நி மந பா³ேஹர கீnhஹ।
ர⁴பதி சத மேஹஸ தப³ஹரத ப³ரைந nhஹ ॥ 111॥
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ஜூ²ேட²உ ஸthய ஜா பி³iν ஜாேநmh।  ⁴ஜŋhக³ பி³iν ரஜு பசாேநmh ॥
ேஜ ஜாேநmh ஜக³ ஜாஇ ேஹராஈ। ஜாேக³mh ஜதா²ஸபந ph◌⁴ரம ஜாஈ ॥
ப³nhத³உ◌ँ பா³லப ேஸாஈ ரா।ஸப³தி⁴ ஸுலப⁴ ஜபத ஸு நா ॥
மŋhக³ள ப⁴வந அமŋhக³ள ஹா। th³ரவஉ ேஸா த³ஸரத²அர பி³ஹா ॥
க phரநாம ராம thரா।ஹர ஸுதா⁴ ஸம கி³ரா உசா ॥
த⁴nhய த⁴nhய கி³ராஜமா। mhஹ ஸமாந நmh ேகாஉ உபகா ॥
◌ँேச²ஹு ர⁴பதி கதா² phரஸŋhகா³।ஸகல ேலாக ஜக³ பாவநி க³ŋhகா³॥
mhஹ ர⁴பீ³ர சரந அiνராகீ³। கீnhஹஹு phரshந ஜக³த த லாகீ³॥
ேதா³. ராமkh’பா ேதmh பாரப³தி ஸபேநஹு◌ँ தவ மந மாmh।
ேஸாக ேமாஹ ஸnhேத³ஹ ph◌⁴ரம மம பி³சார க² நாmh ॥ 112॥

தத³பி அஸŋhகா கீnhஹு ேஸாஈ। கஹத ஸுநத ஸப³ கர த ேஹாஈ ॥
nhஹ ஹ கதா²ஸுநீ நmh காநா। ரவந ரnhth◌⁴ர அப⁴வந ஸமாநா ॥
நயநnh ஸnhத த³ரஸ நmh ேத³கா²। ேலாசந ேமாரபŋhக² கர ேலகா²॥
ேத ர க mhப³ ஸமலா। ேஜ ந நமத ஹ ³ர பத³லா ॥
nhஹ ஹப⁴க³தி ’த³ய◌ँ நmh ஆநீ। வத ஸவ ஸமாந ேதஇ phராநீ ॥
ேஜா நmh கரஇ ராம ³ந கா³நா। ஹ ேஸா தா³³ர ஹ ஸமாநா ॥
ஸ கேடா²ர நி²ர ேஸாஇ சா²தீ।ஸுநி ஹசத ந ேஜா ஹரஷாதீ ॥
கி³ஜா ஸுநஹு ராம ைக லா।ஸுர த த³iνஜ பி³ேமாஹநலா ॥
ேதா³. ராமகதா²ஸுரேத⁴iν ஸம ேஸவத ஸப³ஸுக² தா³நி।
ஸதஸமாஜ ஸுரேலாக ஸப³ ேகா ந ஸுைந அஸ ஜாநி ॥ 113॥

ராமகதா²ஸுnhத³ர கர தா।ஸmhஸய பி³ஹக³ உடா³வநிஹா ॥
ராமகதா² க பி³டப டா²।ஸாத³ர ஸுiν கி³ராஜமா ॥
ராம நாம ³ந சத ஸுஹாஏ। ஜநம கரம அக³நித தி கா³ஏ ॥
ஜதா²அநnhத ராம ப⁴க³வாநா। ததா² கதா² கீரதி ³ந நாநா ॥
தத³பி ஜதா² த ஜ மதி ேமா। கஹஉ◌ँ ேத³கி² phதி அதி ேதா ॥
உமா phரshந தவ ஸஹஜ ஸுஹாஈ।ஸுக²த³ஸnhதஸmhமத ேமா பா⁴ஈ ॥
ஏக பா³த ந ேமா ேஸாஹாநீ। ஜத³பி ேமாஹ ப³ஸ கேஹஹு ப⁴வாநீ ॥
ம ேஜா கஹா ராம ேகாஉ ஆநா। ேஜ தி கா³வ த⁴ரmh iµநி th◌⁴யாநா ॥
ேதா³. கஹ ஸுந அஸ அத⁴ம நர kh³ரேஸ ேஜ ேமாஹ பிஸாச।
பாஷNh³ஹ பத³ பி³iµக² ஜாநmh ஜூ²ட² ந ஸாச ॥ 114॥
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அkh³ய அேகாபி³த³அnhத⁴ அபா⁴கீ³। காஈ பி³ஷய iµகர மந லாகீ³॥
லmhபட கப ல பி³ேஸ।ஸபேநஹு◌ँஸnhதஸபா⁴ நmh ேத³கீ²॥
கஹmh ேத ேப³த³அஸmhமத பா³நீ। nhஹ ேகmh ஸூஜ²லா⁴ நmh ஹாநீ ॥
iµகர மந அ நயந பி³நா। ராம ப ேத³க²mh கி தீ³நா ॥
nhஹ ேகmh அ³ந ந ஸ³ந பி³ேப³கா। ஜlhபmh கlhபித ப³சந அேநகா ॥
ஹமாயா ப³ஸ ஜக³த ph◌⁴ரமாmh। திnhஹ கஹத க²அக⁴த நாmh ॥
பா³ல ⁴த பி³ப³ஸ மதவாேர। ேத நmh ேபா³லmh ப³சந பி³சாேர ॥
nhஹ kh’த மஹாேமாஹ மத³ பாநா। திnh கர கஹா கஅ நmh காநா ॥
ேஸா. அஸ நிஜ ’த³ய◌ँ பி³சா தஜு ஸmhஸய ப⁴ஜு ராம பத³।
ஸுiν கி³ராஜ மா ph◌⁴ரம தம ரபி³ கர ப³சந மம ॥ 115॥

ஸ³ந அ³ந நmh க² ேப⁴தா³। கா³வmh iµநி ராந ³த⁴ ேப³தா³॥
அ³ந அப அலக²அஜ ேஜாஈ। ப⁴க³த phேரம ப³ஸ ஸ³ந ேஸா ேஹாஈ ॥
ேஜா ³ந ரத ஸ³ந ேஸாஇ ைகேஸmh। ஜம உபல பி³லக³ நmh ைஜேஸmh
॥
ஜாஸு நாம ph◌⁴ரம திர பதŋhகா³। ேத கி கஅ பி³ேமாஹ phரஸŋhகா³॥
ராம ஸchசிதா³நnhத³ தி³ேநஸா। நmh தஹ◌ँ ேமாஹ நிஸா லவேலஸா ॥
ஸஹஜ phரகாஸப ப⁴க³வாநா। நmh தஹ◌ँ நி பி³kh³யாந பி³ஹாநா ॥
ஹரஷ பி³ஷாத³ kh³யாந அkh³யாநா। வ த⁴rhம அஹதி அபி⁴மாநா ॥
ராம ph³ரம ph³யாபக ஜக³ ஜாநா। பரமாநnhத³ பேரஸ ராநா ॥
ேதா³. ஷ phரth³த⁴ phரகாஸ நிதி⁴ phரக³ட பராவர நாத²॥
ர⁴லமநி மம shவா ேஸாஇ க வ◌ँ நாயஉ மாத²॥ 116॥

நிஜ ph◌⁴ரம நmh ஸiµஜ²mh அkh³யாநீ। phர⁴ பர ேமாஹ த⁴ரmh ஜட³◌़ phராநீ ॥
ஜதா² க³க³ந க⁴ந படல நிஹா। ஜா²◌ँேபஉ மாiν கஹmh பி³சா ॥
சிதவ ேஜா ேலாசந அŋh³ லாஏ◌ँ। phரக³ட ஜுக³ல ஸ ேத ேக பா⁴ஏ◌ँ ॥
உமா ராம பி³ஷஇக அஸ ேமாஹா। நப⁴ தம ⁴ம ⁴  ேஸாஹா ॥
பி³ஷய கரந ஸுர வ ஸேமதா।ஸகல ஏக ேதmh ஏக ஸேசதா ॥
ஸப³ கர பரம phரகாஸக ேஜாஈ। ராம அநாதி³அவத⁴பதி ேஸாஈ ॥
ஜக³த phரகாshய phரகாஸக ரா। மாயாதீ⁴ஸ kh³யாந ³ந தா⁴ ॥
ஜாஸு ஸthயதா ேதmh ஜட³ மாயா। பா⁴ஸ ஸthய இவ ேமாஹ ஸஹாயா ॥
ேதா³. ரஜத ப மஹு◌ँ மாஸ  ஜதா² பா⁴iν கர பா³।

manas1_i.pdf 47



 ராம சத மாநஸ

ஜத³பி mh’ஷா திஹு◌ँ கால ேஸாஇ ph◌⁴ரம ந ஸகஇ ேகாஉ டா ॥ 117॥
ஏ பி³தி⁴ ஜக³ஹ ஆத ரஹஈ। ஜத³பி அஸthய ேத³த ³க²அஹஈ ॥
ெஜௗmh ஸபேநmh ர காைட ேகாஈ। பி³iν ஜாேக³mh ந ³ ³க² ேஹாஈ ॥
ஜாஸு kh’பா◌ँ அஸ ph◌⁴ரம  ஜாஈ। கி³ஜா ேஸாஇ kh’பால ர⁴ராஈ ॥
ஆதி³அnhத ேகாஉ ஜாஸு ந பாவா। மதி அiνமாநி நிக³ம அஸ கா³வா ॥
பி³iν பத³ சலஇ ஸுநஇ பி³iν காநா। கர பி³iν கரம கரஇ பி³தி⁴ நாநா ॥
ஆநந ரத ஸகல ரஸ ேபா⁴கீ³। பி³iν பா³நீ ப³கதா ப³ட³◌़ ேஜாகீ³॥
தiν பி³iν பரஸ நயந பி³iν ேத³கா²। kh³ரஹஇ kh◌⁴ராந பி³iν பா³ஸ அேஸஷா ॥
அ ஸப³ பா⁴◌ँதி அெலௗகிக கரநீ। மமா ஜாஸு ஜாஇ நmh ப³ரநீ ॥
ேதா³. ேஜ இ கா³வ ேப³த³ ³த⁴ ஜா த⁴ரmh iµநி th◌⁴யாந ॥
ேஸாஇ த³ஸரத²ஸுத ப⁴க³த த ேகாஸலபதி ப⁴க³வாந ॥ 118॥

காmh மரத ஜnh அவேலாகீ। ஜாஸு நாம ப³ல கரஉ◌ँ பி³ேஸாகீ ॥
ேஸாஇ phர⁴ ேமார சராசர shவா। ர⁴ப³ர ஸப³ உர அnhதரஜா ॥
பி³ப³ஸஹு◌ँ ஜாஸு நாம நர கஹmh। ஜநம அேநக ரசித அக⁴ த³ஹmh ॥
ஸாத³ர ஸுரந ேஜ நர கரmh। ப⁴வ பா³தி⁴ ேகா³பத³இவ தரmh ॥
ராம ேஸா பரமாதமா ப⁴வாநீ। தஹ◌ँ ph◌⁴ரம அதி அபி³த தவ பா³நீ ॥
அஸ ஸmhஸய ஆநத உர மாmh। kh³யாந பி³ராக³ஸகல ³ந ஜாmh ॥
ஸுநி வ ேக ph◌⁴ரம ப⁴ஜந ப³சநா।  ைக³ஸப³தரக ைக ரசநா ॥
ப⁴இ ர⁴பதி பத³ phதி phரதீதீ। தா³ந அஸmhபா⁴வநா பீ³தீ ॥
ேதா³. நி நி phர⁴ பத³ கமல க³ ேஜா பŋhகஹ பாநி।
ேபா³ கி³ஜா ப³சந ப³ர மநஹு◌ँ phேரம ரஸ ஸாநி ॥ 119॥

ஸ கர ஸம ஸுநி கி³ரா mhஹா। டா ேமாஹ ஸரதா³தப பா⁴ ॥
mhஹ kh’பால ஸ³ஸmhஸஉ ஹேரஊ। ராம shவப ஜாநி ேமா பேரஊ ॥
நாத² kh’பா◌ँ அப³ க³யஉ பி³ஷாதா³।ஸுகீ² ப⁴யஉ◌ँ phர⁴ சரந phரஸாதா³॥
அப³ ேமா ஆபநி கிŋhக ஜாநீ। ஜத³பி ஸஹஜ ஜட³ நா அயாநீ ॥
phரத²ம ேஜா ைமmh சா² ேஸாஇ கஹஹூ। ெஜௗmh ேமா பர phரஸnhந phர⁴ அஹஹூ
॥
ராம ph³ரம சிநமய அபி³நா।ஸrhப³ ரத ஸப³ உர ர பா³ ॥
நாத² த⁴ேரஉ நரதiν ேக ேஹ। ேமா ஸiµஜா²இ கஹஹு ph³’ஷேக ॥
உமா ப³சந ஸுநி பரம பி³நீதா। ராமகதா² பர phதி நீதா ॥
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ேதா³. ◌ँய◌ँஹரேஷ காமா தப³ஸŋhகர ஸஹஜ ஸுஜாந
ப³ஹு பி³தி⁴ உம phரஸmh நி ேபா³ேல kh’பாநிதா⁴ந ॥ 120(க)॥
நவாnhஹபாராயந,பஹலா விராம
மாஸபாராயண, ெசௗதா² விராம

ேஸா. ஸுiν ஸுப⁴ கதா² ப⁴வாநி ராமசதமாநஸ பி³மல।
கஹா ⁴ஸுNh³ ப³கா²நி ஸுநா பி³ஹக³ நாயக க³ட³॥ 120(க²)॥
ேஸா ஸmhபா³த³ உதா³ர ேஜ பி³தி⁴ பா⁴ ஆேக³mh கஹப³।
ஸுநஹு ராம அவதார சத பரம ஸுnhத³ர அநக⁴ ॥ 120(க³)॥
ஹ ³ந நாம அபார கதா²ப அக³நித அத।
ைமmh நிஜ மதி அiνஸார கஹஉ◌ँ உமா ஸாத³ர ஸுநஹு ॥ 120(க⁴ ॥

ஸுiν கி³ஜா ஹசத ஸுஹாஏ। பி³ல பி³ஸத³ நிக³மாக³ம கா³ஏ ॥
ஹ அவதார ேஹ ேஜ ேஹாஈ। இத³thத²mh க ஜாஇ ந ேஸாஈ ॥
ராம அதrhkhய ³th³தி⁴ மந பா³நீ। மத ஹமார அஸ ஸுந ஸயாநீ ॥
தத³பி ஸnhத iµநி ேப³த³ ராநா। ஜஸ க² கஹmh shவமதி அiνமாநா ॥
தஸ ைமmh ஸுiµகி²ஸுநாவஉ◌ँ ேதா।ஸiµ² பரஇ ஜஸ காரந ேமா ॥
ஜப³ ஜப³ ேஹாஇ த⁴ரம ைக ஹாநீ। பா³ட⁴mh அஸுர அத⁴ம அபி⁴மாநீ ॥
கரmh அநீதி ஜாஇ நmh ப³ரநீ।த³mh பி³phர ேத⁴iν ஸுர த⁴ரநீ ॥
தப³ தப³ phர⁴ த⁴ பி³பி³த⁴ ஸரா।ஹர kh’பாநிதி⁴ ஸjhஜந பீரா ॥
ேதா³. அஸுர மா தா²பmh ஸுரnhஹ ராக²mh நிஜ தி ேஸ।
ஜக³ பி³shதாரmh பி³ஸத³ ஜஸ ராம ஜnhம கர ேஹ ॥ 121॥

ேஸாஇ ஜஸ கா³இ ப⁴க³த ப⁴வ தரmh। kh’பாnh⁴ ஜந த தiν த⁴ரmh ॥
ராம ஜநம ேக ேஹ அேநகா। பரம பி³சிthர ஏக ேதmh ஏகா ॥
ஜநம ஏக ³இ கஹஉ◌ँ ப³கா²நீ।ஸாவதா⁴ந ஸுiν ஸுமதி ப⁴வாநீ ॥
th³வாரபால ஹ ேக phய ேதா³ஊ। ஜய அ பி³ஜய ஜாந ஸப³ ேகாஊ ॥
பி³phர ராப ேதmh ³நஉ பா⁴ஈ। தாமஸ அஸுர ேத³ஹ திnhஹ பாஈ ॥
கநகக அ ஹாடக ேலாசந। ஜக³த பி³தி³த ஸுரபதி மத³ ேமாசந ॥
பி³ஜஈ ஸமர பீ³ர பி³kh²யாதா। த⁴ ப³ராஹ ப³ ஏக நிபாதா ॥
ேஹாஇ நரஹ ³ஸர நி மாரா। ஜந phரஹலாத³ஸுஜஸ பி³shதாரா ॥
ேதா³. ப⁴ஏ நிஸாசர ஜாஇ ேதஇ மஹாபீ³ர ப³லவாந।
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mhப⁴கரந ராவண ஸுப⁴ட ஸுர பி³ஜஈ ஜக³ ஜாந ॥ 122 ।
iµத ந ப⁴ஏ ஹேத ப⁴க³வாநா। தீநி ஜநம th³விஜ ப³சந phரவாநா ॥
ஏக பா³ர திnhஹ ேக த லாகீ³। த⁴ேரஉ ஸர ப⁴க³த அiνராகீ³॥
கshயப அதி³தி தஹா◌ँ பி மாதா। த³ஸரத² ெகௗஸlhயா பி³kh²யாதா ॥
ஏக கலப ஏ பி³தி⁴ அவதாரா। சthர பவிthர கிஏ ஸmhஸாரா ॥
ஏக கலப ஸுர ேத³கி² ³கா²ேர।ஸமர ஜலnhத⁴ர ஸந ஸப³ஹாேர ॥
ஸmh⁴ கீnhஹ ஸŋhkh³ராம அபாரா। த³iνஜ மஹாப³ல மரஇ ந மாரா ॥
பரம ஸதீ அஸுராதி⁴ப நா। ேத ப³ல தா ந தmh ரா ॥
ேதா³. ச²ல க டாேரஉ தாஸு ph³ரத phர⁴ ஸுர காரஜ கீnhஹ ॥
ஜப³ ேத ஜாேநஉ மரம தப³ ராப ேகாப க தீ³nhஹ ॥ 123॥

தாஸு ராப ஹ தீ³nhஹ phரமாநா। ெகௗகநிதி⁴ kh’பால ப⁴க³வாநா ॥
தஹா◌ँ ஜலnhத⁴ர ராவந ப⁴யஊ। ரந ஹதி ராம பரம பத³ த³யஊ ॥
ஏக ஜநம கர காரந ஏஹா। ேஜ லாகி³ ராம த⁴ நரேத³ஹா ॥
phரதி அவதார கதா² phர⁴ ேக।ஸுiν iµநி ப³ரநீ கபி³nhஹ க⁴ேந ॥
நாரத³ ராப தீ³nhஹ ஏக பா³ரா। கலப ஏக ேத லகி³அவதாரா ॥
கி³ஜா சகித ப⁴ஈ ஸுநி பா³நீ। நாரத³ பி³Shiνப⁴க³த நி kh³யாநி ॥
காரந கவந ராப iµநி தீ³nhஹா। கா அபராத⁴ ரமாபதி கீnhஹா ॥
யஹ phரஸŋhக³ ேமா கஹஹு ரா।iµநி மந ேமாஹ ஆசரஜ பா⁴ ॥
ேதா³. ேபா³ேல பி³ஹ மேஹஸ தப³ kh³யாநீ ட⁴◌़ ந ேகாஇ।
ேஜ ஜஸ ர⁴பதி கரmh ஜப³ ேஸா தஸ ேத ச²ந ேஹாஇ ॥ 124(க)॥

ேஸா. கஹஉ◌ँ ராம ³ந கா³த² ப⁴ரth³வாஜ ஸாத³ர ஸுநஹு।
ப⁴வ ப⁴ஜந ர⁴நாத² ப⁴ஜு ள த மாந மத³॥ 124(க²)॥

மகி³ ³ஹா ஏக அதி பாவநி। ப³ஹ ஸப ஸுரஸ ஸுஹாவநி ॥
ஆரம பரம நீத ஸுஹாவா। ேத³கி² ேத³வ மந அதி பா⁴வா ॥
நிரகி²ைஸல ஸ பி³பிந பி³பா⁴கா³। ப⁴யஉ ரமாபதி பத³அiνராகா³॥
ஸுரத ஹ ராப க³தி பா³தீ⁴।ஸஹஜ பி³மல மந லாகி³ஸமாதீ⁴ ॥
iµநி க³தி ேத³கி²ஸுேரஸ ேட³ராநா। காம ேபா³ கீnhஹ ஸமாநா ॥
ஸத ஸஹாய ஜாஹு மம ேஹ। சேகஉ ஹர ய◌ँ ஜலசரேக ॥
ஸுநார மந மஹு◌ँ அ thராஸா। சஹத ேத³வ மம ர பா³ஸா ॥
ேஜ கா ேலாப ஜக³ மாmh। ல காக இவ ஸப³ ேட³ராmh ॥
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ேதா³. ஸுக²ஹாட³◌़ ல பா⁴க³ஸட²shவாந நிரகி² mh’க³ராஜ।
சீ²நி ேலஇ ஜநி ஜாந ஜட³◌़ தி ஸுரபதி ந லாஜ ॥ 125॥

ேத ஆரமmh மத³ந ஜப³ க³யஊ। நிஜ மாயா◌ँ ப³ஸnhத நிரமயஊ ॥
ஸுத பி³பி³த⁴ பி³டப ப³ஹுரŋhகா³।ஜmh ேகாகில ³ஜ ph◌⁴’ŋhகா³॥
ச ஸுஹாவநி thபி³த⁴ ப³யா। காம kh’ஸாiν ப³ட⁴◌़ ◌ாவநிஹா ॥
ரmhபா⁴தி³க ஸுரநா நபீ³நா ।ஸகல அஸமஸர கலா phரபீ³நா ॥
கரmh கா³ந ப³ஹு தாந தரŋhகா³। ப³ஹுபி³தி⁴ khட³◌़ பாநி பதŋhகா³॥
ேத³கி²ஸஹாய மத³ந ஹரஷாநா। கீnhேஹ நி phரபச பி³தி⁴ நாநா ॥
காம கலா க²iµநி ந ph³யாபீ। நிஜ ப⁴ய◌ँ ட³ேரஉ மேநாப⁴வ பாபீ ॥
ம கி சா◌ँபி ஸகஇ ேகாஉ தாஸு। ப³ட³◌़ ரக²வார ரமாபதி ஜாஸூ ॥
ேதா³. ஸத ஸஹாய ஸபீ⁴த அதி மாநி ஹா மந ைமந।
க³ேஹ ஜாஇ iµநி சரந தப³ க ஸு²ஆரத ைப³ந ॥ 126॥

ப⁴யஉ ந நாரத³ மந க² ேராஷா। க phய ப³சந காம பேதாஷா ॥
நாஇ சரந  ஆயஸு பாஈ। க³யஉ மத³ந தப³ஸத ஸஹாஈ ॥
iµநி ஸுலதா ஆபநி கரநீ।ஸுரபதி ஸபா⁴◌ँ ஜாஇ ஸப³ ப³ரநீ ॥
ஸுநி ஸப³ ேகmh மந அசரஜு ஆவா।iµநி phரஸmh ஹ நாவா ॥
தப³ நாரத³ க³வேந வ பாmh। தா காம அஹதி மந மாmh ॥
மார சத ஸŋhகரmh ஸுநாஏ। அதிphய ஜாநி மேஹஸ கா²ஏ ॥
பா³ர பா³ர பி³நவஉ◌ँiµநி ேதாmh।  யஹ கதா²ஸுநாயஹு ேமாmh ॥
தி ஜநி ஹ ஸுநாவஹு கப³ஹூ◌ँ। சேலஹு◌ँ phரஸŋhக³ ³ராஏ³ தப³ஹூ◌ँ
॥
ேதா³. ஸmh⁴ தீ³nhஹ உபேத³ஸத நmh நாரத³ ேஸாஹாந।
பா⁴ரth³வாஜ ெகௗக ஸுநஹு ஹ இchசா² ப³லவாந ॥ 127॥

ராம கீnhஹ சாஹmh ேஸாஇ ேஹாஈ। கைர அnhயதா²அஸ நmh ேகாஈ ॥
ஸmh⁴ ப³சந iµநி மந நmh பா⁴ஏ। தப³ பி³ரசி ேக ேலாக தா⁴ஏ ॥
ஏக பா³ர கரதல ப³ர பீ³நா। கா³வத ஹ ³ந கா³ந phரபீ³நா ॥
சீ²ரnh⁴ க³வேந iµநிநாதா²। ஜஹ◌ँ ப³ஸ நிவாஸ திமாதா²॥
ஹர ேல உ² ரமாநிேகதா। ைப³ேட²ஆஸந  ஸேமதா ॥
ேபா³ேல பி³ஹ சராசர ராயா। ப³ஹுேத தி³நந கீnh iµநி தா³யா ॥
காம சத நாரத³ஸப³ பா⁴ேஷ। ஜth³யபி phரத²ம ப³ர வ◌ँ ராேக²॥
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அதி phரசNhட³ ர⁴பதி ைக மாயா। ேஜ ந ேமாஹ அஸ ேகா ஜக³ ஜாயா ॥
ேதா³. க² ப³த³ந க ப³சந mh’³ ேபா³ேல ப⁴க³வாந ।
mhஹேர ஸுரந ேதmh டmh ேமாஹ மார மத³ மாந ॥ 128॥

ஸுiν iµநி ேமாஹ ேஹாஇ மந தாேகmh। kh³யாந பி³ராக³’த³ய நmh ஜாேக ॥
ph³ரமசரஜ ph³ரத ரத மதிதீ⁴ரா। mhஹ கி கரஇ மேநாப⁴வ பீரா ॥
நாரத³ கேஹஉ ஸத அபி⁴மாநா। kh’பா mhஹா ஸகல ப⁴க³வாநா ॥
கநாநிதி⁴ மந தீ³க² பி³சா। உர அŋhேரஉ க³ரப³ த பா⁴ ॥
ேப³கி³ ேஸா ைம டா³ஹஉ◌ँ உகா²। பந ஹமார ேஸவக தகா ॥
iµநி கர த மம ெகௗக ேஹாஈ। அவ உபாய கரபி³ைம ேஸாஈ ॥
தப³ நாரத³ஹ பத³ர நாஈ। சேல ’த³ய◌ँ அஹதி அதி⁴காஈ ॥
பதி நிஜ மாயா தப³ phேர।ஸுநஹு க²ந கரநீ ேத ேக ॥
ேதா³. பி³ரேசஉ மக³ மஹு◌ँ நக³ர ேதmh ஸத ேஜாஜந பி³shதார।
நிவாஸர ேதmh அதி⁴க ரசநா பி³பி³த⁴ phரகார ॥ 129॥

ப³ஸmh நக³ர ஸுnhத³ர நர நா। ஜiν ப³ஹு மநஜ ரதி தiνதா⁴ ॥
ேதmh ர ப³ஸஇ லநிதி⁴ ராஜா। அக³நித ஹய க³ய ேஸந ஸமாஜா ॥
ஸத ஸுேரஸ ஸம பி³ப⁴வ பி³லாஸா। ப ேதஜ ப³ல நீதி நிவாஸா ॥
பி³shவேமாஹநீ தாஸு மா। பி³ேமாஹ ஸு  நிஹா ॥
ேஸாஇ ஹமாயா ஸப³³ந கா²நீ। ேஸாபா⁴ தாஸு கி ஜாஇ ப³கா²நீ ॥
கரஇ shவயmhப³ர ேஸா nh’பபா³லா।ஆஏ தஹ◌ँ அக³நித மபாலா ॥
iµநி ெகௗகீ நக³ர ேதmh க³யஊ। ரபா³mhஹ ஸப³ ச²த ப⁴யஊ ॥
ஸுநி ஸப³ சத ⁴பkh³’ஹ◌ँஆஏ। க ஜா nh’ப iµநி ைப³டா²ஏ ॥
ேதா³. ஆநி ேத³கா²ஈ நாரத³ ⁴பதி ராஜமா।
கஹஹு நாத²³ந ேதா³ஷ ஸப³ ஏ ேக ’த³ய◌ँ பி³சா ॥ 130॥

ேத³கி²ப iµநி பி³ரதி பி³ஸா। ப³ட³◌़ ◌ீ பா³ர லகி³ ரேஹ நிஹா ॥
லchச²ந தாஸு பி³ேலாகி ⁴லாேந।’த³ய◌ँஹரஷ நmh phரக³ட ப³கா²ேந ॥
ேஜா ஏ ப³ரஇ அமர ேஸாஇ ேஹாஈ।ஸமர⁴ ேத த ந ேகாஈ ॥
ேஸவmh ஸகல சராசர தா। ப³ரஇ லநிதி⁴ கnhயா ஜா ॥
லchச²ந ஸப³ பி³சா உர ராேக²। க²க ப³நாஇ ⁴ப ஸந பா⁴ேஷ ॥
ஸுதா ஸுலchச²ந க nh’ப பாmh। நாரத³ சேல ேஸாச மந மாmh ॥
கெரௗmh ஜாஇ ேஸாஇ ஜதந பி³சா। ேஜ phரகார ேமா ப³ைர மா ॥
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ஜப தப க² ந ேஹாஇ ேத காலா। ேஹ பி³தி⁴ லஇ கவந பி³தி⁴ பா³லா ॥
ேதா³. ஏ அவஸர சாஅ பரம ேஸாபா⁴ ப பி³ஸால।
ேஜா பி³ேலாகி ைஜ²அ◌ँ தப³ ேமல ஜயமால ॥ 131॥

ஹ ஸந மாெகௗ³mh ஸுnhத³ரதாஈ। ேஹாஇ ஜாத க³ஹ அதி பா⁴ஈ ॥
ேமாேரmh த ஹ ஸம நmh ேகாஊ। ஏ அவஸர ஸஹாய ேஸாஇ ேஹாஊ ॥
ப³ஹுபி³தி⁴ பி³நய கீnh ேத காலா। phரக³ேடஉ phர⁴ ெகௗகீ kh’பாலா ॥
phர⁴ பி³ேலாகி iµநி நயந ஜுட³◌़ ◌ாேந। ேஹாஇ காஜு ஏ◌ँஹரஷாேந ॥
அதி ஆரதி க கதா²ஸுநாஈ। கரஹு kh’பா க ேஹாஹு ஸஹாஈ ॥
ஆபந ப ேத³ஹு phர⁴ ேமா।ஆந பா⁴◌ँதி நmh பாெவௗmh ஓ ॥
ேஜ பி³தி⁴ நாத² ேஹாஇ த ேமாரா। கரஹு ேஸா ேப³கி³ தா³ஸ ைமmh ேதாரா ॥
நிஜ மாயா ப³ல ேத³கி² பி³ஸாலா।ய◌ँஹ◌ँ ேபா³ேல தீ³நத³யாலா ॥
ேதா³. ேஜ பி³தி⁴ ேஹாஇ பரம த நாரத³ஸுநஹு mhஹார।
ேஸாஇ ஹம கரப³ ந ஆந க² ப³சந ந mh’ஷா ஹமார ॥ 132॥

பத² மாக³ ஜ ph³யால ேராகீ³। ைப³த³ ந ேத³இ ஸுநஹு iµநி ேஜாகீ³॥
ஏ பி³தி⁴ த mhஹார ைமmh ட²யஊ। க அஸ அnhதரத phர⁴ ப⁴யஊ ॥
மாயா பி³ப³ஸ ப⁴ஏ iµநி ட⁴◌़ ◌ா।ஸiµ² நmh ஹ கி³ரா நி³ட⁴◌़ ◌ா ॥
க³வேந ரத தஹா◌ँ ராஈ। ஜஹா◌ँshவயmhப³ர ⁴ ப³நாஈ ॥
நிஜ நிஜ ஆஸந ைப³ேட² ராஜா। ப³ஹு ப³நாவ க ஸத ஸமாஜா ॥
iµநி மந ஹரஷ ப அதி ேமாேரmh। ேமா த ஆந பா³ ந ேபா⁴ேரmh ॥
iµநி த காரந kh’பாநிதா⁴நா। தீ³nhஹ ப ந ஜாஇ ப³கா²நா ॥
ேஸா சthர லகி² காஹு◌ँ ந பாவா। நாரத³ ஜாநி ஸப³mh ர நாவா ॥

ேதா³. ரேஹ தஹா◌ँ ³இ th³ர க³ந ேத ஜாநmh ஸப³ ேப⁴உ।
பி³phரேப³ஷ ேத³க²த பி²ரmh பரம ெகௗகீ ேதஉ ॥ 133॥

ேஜmh ஸமாஜ ைப³Nhேட²iµநி ஜாஈ।’த³ய◌ँ ப அஹதி அதி⁴காஈ ॥
தஹ◌ँ ைப³ட² மேஹஸ க³ந ேதா³ஊ। பி³phரேப³ஷ க³தி லக²இ ந ேகாஊ ॥
கரmh  நாரத³ஸுநாஈ। நீகி தீ³nh ஹ ஸுnhத³ரதாஈ ॥
ஜ² ராஜஅ◌ँ ச²பி³ ேத³கீ²। இnhஹ ப³ ஹ ஜாநி பி³ேஸ ॥
iµநி ேமாஹ மந ஹாத² பராஏ◌ँ।ஹ◌ँஸmh ஸmh⁴ க³ந அதி ஸ பாஏ◌ँ ॥
ஜத³பி ஸுநmh iµநி அடப பா³நீ।ஸiµ² ந பரஇ ³th³தி⁴ ph◌⁴ரம ஸாநீ ॥
காஹு◌ँ ந லகா² ேஸா சத பி³ேஸஷா। ேஸா ஸப nh’பகnhயா◌ँ ேத³கா²॥
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மrhகட ப³த³ந ப⁴யŋhகர ேத³। ேத³க²த ’த³ய◌ँ khேராத⁴ பா⁴ ேத ॥
ேதா³. ஸகீ²mh ஸŋhக³ ல அ◌ँ தப³ ச ஜiν ராஜமரால।
ேத³க²த பி²ரஇ மப ஸப³ கர ஸேராஜ ஜயமால ॥ 134॥

ேஜ தி³ ைப³ேட² நாரத³ ²। ேஸா தி³ ேத³ ந பி³ேலாகீ ⁴ ॥
நி நி iµநி உகஸmh அலாmh। ேத³கி² த³ஸா ஹர க³ந iµஸகாmh ॥
த⁴ nh’பதiν தஹ◌ँ க³யஉ kh’பாலா। அ◌ँ ஹர ேமேலஉ ஜயமாலா ॥
³லநி ல ேக³லchசி²நிவாஸா। nh’பஸமாஜ ஸப³ ப⁴யஉ நிராஸா ॥
iµநி அதி பி³கல ேமாmhஹ◌ँ மதி நா²। மநி கி³ க³ஈ ² ஜiν கா³◌ँ²॥
தப³ஹர க³ந ேபா³ேல iµஸுகாஈ। நிஜ iµக²iµர பி³ேலாகஹு ஜாஈ ॥
அஸ க ேதா³உ பா⁴ேக³ ப⁴ய◌ँ பா⁴। ப³த³ந தீ³க²iµநி பா³ நிஹா ॥
ேப³ஷு பி³ேலாகி khேராத⁴ அதி பா³ட⁴◌़ ◌ா। திnhஹ ஸராப தீ³nhஹ அதி கா³ட⁴◌़ ◌ா ॥
ேதா³. ேஹாஹு நிஸாசர ஜாஇ mhஹ கப பாபீ ேதா³உ।
ஹ◌ँேஸஹு ஹம ேஸா ேலஹு ப²ல ப³ஹு ஹ◌ँேஸஹு iµநி ேகாஉ ॥ 135

॥
நி ஜல தீ³க²ப நிஜ பாவா। தத³பி ’த³ய◌ँஸnhேதாஷ ந ஆவா ॥
ப²ரகத அத⁴ர ேகாப மந மாmh।ஸபதீ³ சேல கமலாபதி பாmh ॥
ேத³ஹஉ◌ँ ராப கி மஹஉ◌ँ ஜாஈ। ஜக³த ேமார உபஹாஸ கராஈ ॥
பீ³சmh பnhத²ேல த³iνஜா।ஸŋhக³ ரமா ேஸாஇ ராஜமா ॥
ேபா³ேல ம⁴ர ப³சந ஸுரஸாஈmh।iµநி கஹ◌ँ சேல பி³கல கீ நாஈmh ॥
ஸுநத ப³சந உபஜா அதி khேராதா⁴। மாயா ப³ஸ ந ரஹா மந ேபா³தா⁴ ॥
பர ஸmhபதா³ஸகஹு நmh ேத³கீ²। mhஹேரmh இஷா கபட பி³ேஸ ॥
மத²த nh⁴ th³ர ெபௗ³ராயஹு।ஸுரnhஹ phேர பி³ஷ பாந கராயஹு ॥
ேதா³. அஸுர ஸுரா பி³ஷ ஸŋhகர ஆ ரமா மநி சா।
shவாரத²ஸாத⁴க ல mhஹ ஸதா³ கபட ph³யவஹா ॥ 136॥

பரம shவதnhthர ந ர பர ேகாஈ। பா⁴வஇ மந கரஹு mhஹ ேஸாஈ ॥
ப⁴ேல மnhத³ மnhேத³ ப⁴ல கரஹூ। பி³ஸமய ஹரஷ ந ய◌ँ க² த⁴ரஹூ ॥
ட³ஹகி ட³ஹகி பேசஹு ஸப³ காஹூ। அதி அஸŋhக மந ஸதா³ உசா²ஹூ ॥
கரம ஸுபா⁴ஸுப⁴ mhஹ ந பா³தா⁴। அப³லகி³ mhஹ ந காஹூ◌ँஸாதா⁴ ॥
ப⁴ேல ப⁴வந அப³ பா³யந தீ³nhஹா। பாவஹுேக³ ப²ல ஆபந கீnhஹா ॥
ப³ேசஹு ேமா ஜவநி த⁴ ேத³ஹா। ேஸாஇ தiν த⁴ரஹு ராப மம ஏஹா ॥
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கபி ஆkh’தி mhஹ கீnh ஹமா। கஹmh கீஸ ஸஹாய mhஹா ॥
மம அபகார கீnh mhஹ பா⁴। நா பி³ரஹ◌ँ mhஹ ேஹாப³ ³கா² ॥
ேதா³. ராப ஸ த⁴ ஹர ய◌ँ phர⁴ ப³ஹு பி³நதீ கீnh।
நிஜ மாயா ைக phரப³லதா கர kh’பாநிதி⁴ nh ॥ 137॥

ஜப³ஹ மாயா ³ நிவா। நmh தஹ◌ँ ரமா ந ராஜமா ॥
தப³iµநி அதி ஸபீ⁴த ஹ சரநா। க³ேஹ பா phரநதாரதி ஹரநா ॥
mh’ஷா ேஹாஉ மம ராப kh’பாலா। மம இchசா² கஹ தீ³நத³யாலா ॥
ைமmh ³rhப³சந கேஹ ப³ஹுேதேர। கஹ iµநி பாப mh கி ேமேர ॥
ஜபஹு ஜாஇ ஸŋhகர ஸத நாமா। ேஹாஇ ’த³ய◌ँ ரnhத பி³ராமா ॥
ேகாஉ நmh வ ஸமாந phய ேமாேரmh। அ பரதீதி தஜஹு ஜநி ேபா⁴ேரmh ॥
ேஜ பர kh’பா ந கரmh ரா। ேஸா ந பாவ iµநி ப⁴க³தி ஹமா ॥
அஸ உர த⁴ ம பி³சரஹு ஜாஈ। அப³ ந mhஹ மாயா நிஅராஈ ॥
ேதா³. ப³ஹுபி³தி⁴ iµநி phரேபா³தி⁴ phர⁴ தப³ ப⁴ஏ அnhதரதா⁴ந ॥

ஸthயேலாக நாரத³ சேல கரத ராம ³ந கா³ந ॥ 138॥
ஹர க³ந iµநி ஜாத பத² ேத³கீ²। பி³க³தேமாஹ மந ஹரஷ பி³ேஸ ॥
அதி ஸபீ⁴த நாரத³ பmh ஆஏ। க³ பத³ஆரத ப³சந ஸுநாஏ ॥
ஹர க³ந ஹம ந பி³phர iµநிராயா। ப³ட³◌़ அபராத⁴ கீnhஹ ப²ல பாயா ॥
ராப அiνkh³ரஹ கரஹு kh’பாலா। ேபா³ேல நாரத³ தீ³நத³யாலா ॥
நிசர ஜாஇ ேஹாஹு mhஹ ேதா³ஊ। ைப³ப⁴வ பி³ல ேதஜ ப³ல ேஹாஊ ॥
⁴ஜப³ல பி³shவ தப³ mhஹ ஜஆ। த⁴ஹmh பி³Shiν மiνஜ தiν தஆ।
ஸமர மரந ஹ ஹாத² mhஹாரா। ேஹாஇஹஹு iµத ந நி ஸmhஸாரா ॥
சேல ஜுக³ல iµநி பத³ர நாஈ। ப⁴ஏ நிஸாசர கால பாஈ ॥
ேதா³. ஏக கலப ஏ ேஹ phர⁴ nhஹ மiνஜ அவதார।
ஸுர ரஜந ஸjhஜந ஸுக²த³ஹ ப⁴ஜந ⁴பி³ பா⁴ர ॥ 139॥

ஏ பி³தி⁴ ஜநம கரம ஹ ேகேர।ஸுnhத³ர ஸுக²த³ பி³சிthர க⁴ேநேர ॥
கலப கலப phரதி phர⁴ அவதரmh। சா சத நாநாபி³தி⁴ கரmh ॥
தப³ தப³ கதா²iµநீஸnhஹ கா³ஈ। பரம நீத phரப³nhத⁴ ப³நாஈ ॥
பி³பி³த⁴ phரஸŋhக³அப ப³கா²ேந। கரmh ந ஸுநி ஆசரஜு ஸயாேந ॥
ஹ அநnhத ஹகதா²அநnhதா। கஹmh ஸுநmh ப³ஹுபி³தி⁴ ஸப³ஸnhதா ॥
ராமசnhth³ர ேக சத ஸுஹாஏ। கலப ேகா லகி³ ஜாmh ந கா³ஏ ॥
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யஹ phரஸŋhக³ைமmh கஹா ப⁴வாநீ।ஹமாயா◌ँ ேமாஹmh iµநி kh³யாநீ ॥
phர⁴ ெகௗகீ phரநத தகா ॥ ேஸவத ஸுலப⁴ ஸகல ³க²ஹா ॥
ேஸா. ஸுர நர iµநி ேகாஉ நாmh ேஜ ந ேமாஹ மாயா phரப³ல ॥
அஸ பி³சா மந மாmh ப⁴அ மஹாமாயா பதி ॥ 140॥

அபர ேஹ ஸுiν ைஸலமா। கஹஉ◌ँ பி³சிthர கதா² பி³shதா ॥
ேஜ காரந அஜ அ³ந அபா। ph³ரம ப⁴யஉ ேகாஸலர ⁴பா ॥
ேஜா phர⁴ பி³பிந பி²ரத mhஹ ேத³கா²। ப³nh⁴ ஸேமத த⁴ேரmh iµநிேப³ஷா ॥
ஜாஸு சத அவேலாகி ப⁴வாநீ।ஸதீ ஸர ரஹு ெபௗ³ராநீ ॥
அஜஹு◌ँ ந சா²யா டதி mhஹா। தாஸு சத ஸுiν ph◌⁴ரம ஜ ஹா ॥
லா கீnh ேஜா ேதmh அவதாரா। ேஸா ஸப³ கஹஉ◌ँ மதி அiνஸாரா ॥
ப⁴ரth³வாஜ ஸுநி ஸŋhகர பா³நீ।ஸசி ஸphேரம உமா iµஸகாநீ ॥
லேக³ ப³ஹு ப³ரேந ph³’ஷேக। ேஸா அவதார ப⁴யஉ ேஜ ேஹ ॥
ேதா³. ேஸா ைமmh mhஹ ஸந கஹஉ◌ँஸ³ஸுiν iµநீஸ மந லாஈ ॥
ராம கதா² க மல ஹரநி மŋhக³ள கரநி ஸுஹாஇ ॥ 141॥

shவாயmh⁴ மiν அ ஸதபா। nhஹ ேதmh ைப⁴ நரsh’Sh அபா ॥
த³mhபதி த⁴ரம ஆசரந நீகா। அஜஹு◌ँ கா³வ தி nhஹ ைக கா ॥
nh’ப உthதாநபாத³ஸுத தாஸூ। th◌⁴வ ஹ ப⁴க³த ப⁴யஉ ஸுத ஜாஸூ ॥
ல⁴ ஸுத நாம phyhரph³ரத தா। ேப³த³ ராந phரஸmhஸ ஜா ॥
ேத³வஹூதி நி தாஸு மா। ேஜா iµநி கrhத³ம ைக phய நா ॥
ஆதி³ேத³வ phர⁴ தீ³நத³யாலா। ஜட²ர த⁴ேரஉ ேஜmh கபில kh’பாலா ॥
ஸாŋhkh²ய ஸாshthர nhஹ phரக³ட ப³கா²நா। தththவ பி³சார நிந ப⁴க³வாநா ॥
ேதmh மiν ராஜ கீnhஹ ப³ஹு காலா। phர⁴ ஆயஸு ஸப³ பி³தி⁴ phரதிபாலா ॥
ேஸா. ேஹாஇ ந பி³ஷய பி³ராக³ ப⁴வந ப³ஸத பா⁴ ெசௗத²பந।
’த³ய◌ँ ப³ஹுத ³க²லாக³ ஜநம க³யஉ ஹப⁴க³தி பி³iν ॥ 142॥

ப³ரப³ஸ ராஜ ஸுத தப³ தீ³nhஹா। நா ஸேமத க³வந ப³ந கீnhஹா ॥
தீரத² ப³ர ைநஷ பி³kh²யாதா। அதி நீத ஸாத⁴க தி⁴ தா³தா ॥
ப³ஸmh தஹா◌ँiµநி th³த⁴ ஸமாஜா। தஹ◌ँய◌ँஹர சேலஉ மiν ராஜா ॥
பnhத² ஜாத ேஸாஹmh மதிதீ⁴ரா। kh³யாந ப⁴க³தி ஜiν த⁴ேரmh ஸரா ॥
பஹு◌ँேச ஜாஇ ேத⁴iνமதி தீரா।ஹர நஹாேந நிரமல நீரா ॥
ஆஏ லந th³த⁴ iµநி kh³யாநீ। த⁴ரம ⁴ரnhத⁴ர nh’ப ஜாநீ ॥
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ஜஹ◌ँ ஜ◌ँஹ தீரத² ரேஹ ஸுஹாஏ।iµநிnhஹ ஸகல ஸாத³ர கரவாஏ ॥
kh’ஸ ஸர iµநிபட பதா⁴நா।ஸத ஸமாஜ நித ஸுநmh ராநா ।
ேதா³. th³வாத³ஸ அchச²ர மnhthர நி ஜபmh ஸத அiνராக³।
பா³ஸுேத³வ பத³ பŋhகஹ த³mhபதி மந அதி லாக³॥ 143॥

கரmh அஹார ஸாக ப²ல கnhதா³।ஸுரmh ph³ரம ஸchசிதா³நnhதா³॥
நி ஹ ேஹ கரந தப லாேக³। பா³ அதா⁴ர ல ப²ல thயாேக³॥
உர அபி⁴லாஷ நிmhரnhதர ேஹாஈ। ேத³கா² நயந பரம phர⁴ ேஸாஈ ॥
அ³ந அக²Nhட³அநnhத அநாதீ³। ேஜ சிnhதmh பரமாரத²பா³தீ³॥
ேநதி ேநதி ேஜ ேப³த³ நிபா। நிஜாநnhத³ நிபாதி⁴ அபா ॥
ஸmh⁴ பி³ரசி பி³Shiν ப⁴க³வாநா। உபஜmh ஜாஸு அmhஸ ேதmh நாநா ॥
ஐேஸஉ phர⁴ ேஸவக ப³ஸ அஹஈ। ப⁴க³த ேஹ லாதiν க³ஹஈ ॥
ெஜௗmh யஹ ப³சந ஸthய தி பா⁴ஷா। ெதௗ ஹமார ஜ அபி⁴லாஷா ॥
ேதா³. ஏ பி³தி⁴ பீ³ேதmh ப³ரஷ ஷட ஸஹஸ பா³ ஆஹார।
ஸmhப³த ஸphத ஸஹshர நி ரேஹ ஸர அதா⁴ர ॥ 144॥

ப³ரஷ ஸஹஸ த³ஸ thயாேக³உ ேஸாஊ। டா²ட⁴◌़ே◌ ரேஹ ஏக பத³ ேதா³ஊ ॥
பி³தி⁴ ஹ தப ேத³கி²அபாரா। மiν ஸப ஆஏ ப³ஹு பா³ரா ॥
மாக³ஹு ப³ர ப³ஹு பா⁴◌ँதி ேலாபா⁴ஏ। பரம தீ⁴ர நmh சலmh சலாஏ ॥
அshதி²மாthர ேஹாஇ ரேஹ ஸரா। தத³பி மநாக³ மநmh நmh பீரா ॥
phர⁴ ஸrhப³kh³ய தா³ஸ நிஜ ஜாநீ। க³தி அநnhய தாபஸ nh’ப ராநீ ॥
மா³ மா³ ப³ ைப⁴ நப⁴ பா³நீ। பரம க³பீ⁴ர kh’பாmh’த ஸாநீ ॥
mh’தக ஆவநி கி³ரா ஸுஹாஈ। ரப³ந ரnhth◌⁴ர ேஹாஇ உர ஜப³ஆஈ ॥
ரShடShட தந ப⁴ஏ ஸுஹாஏ। மாநஹு◌ँ அப³mh ப⁴வந ேத ஆஏ ॥
ேதா³. ரவந ஸுதா⁴ ஸம ப³சந ஸுநி லக phர²lhத கா³த।
ேபா³ேல மiν க த³Nhட³வத phேரம ந ’த³ய◌ँஸமாத ॥ 145॥

ஸுiν ேஸவக ஸுரத ஸுரேத⁴iν। பி³தி⁴ ஹ ஹர ப³nhதி³த பத³ ேர ॥
ேஸவத ஸுலப⁴ ஸகல ஸுக² தா³யக। phரநதபால ஸசராசர நாயக ॥
ெஜௗmh அநாத²த ஹம பர ேநஹூ। ெதௗ phரஸnhந ேஹாஇ யஹ ப³ர ேத³ஹூ ॥
ேஜா ஸப ப³ஸவ மந மாmh। ேஜ காரந iµநி ஜதந கராmh ॥
ேஜா ⁴ஸுNh³ மந மாநஸ ஹmhஸா।ஸ³ந அ³ந ேஜ நிக³ம phரஸmhஸா ॥
ேத³க²mh ஹம ேஸா ப ப⁴ ேலாசந। kh’பா கரஹு phரநதாரதி ேமாசந ॥
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த³mhபதி ப³சந பரம phய லாேக³।iµ³ல பி³நீத phேரம ரஸ பாேக³॥
ப⁴க³த ப³ச²ல phர⁴ kh’பாநிதா⁴நா। பி³shவபா³ஸ phரக³ேட ப⁴க³வாநா ॥
ேதா³. நீல ஸேராஹ நீல மநி நீல நீரத⁴ர shயாம।
லாஜmh தந ேஸாபா⁴ நிரகி² ேகா ேகா ஸத காம ॥ 146॥

ஸரத³ மயŋhக ப³த³ந ச²பி³mhவா। சா கேபால சி³க த³ர kh³வா ॥
அத⁴ர அந ரத³ஸுnhத³ர நாஸா। பி³⁴ கர நிகர பி³நிnhத³க ஹாஸா ॥
நவ அ³ஜ அmhப³க ச²பி³ நீகீ। சிதவநி லத பா⁴வ◌ँதீ  கீ ॥
⁴ மேநாஜ சாப ச²பி³ஹா। திலக லலாட படல ³திகா ॥
Nhட³ல மகர iµட ர ph◌⁴ராஜா। ல ேகஸ ஜiν ம⁴ப ஸமாஜா ॥
உர ப³thஸ சிர ப³நமாலா। பதி³க ஹார ⁴ஷந மநிஜாலா ॥
ேகஹ கnhத⁴ர சா ஜேநஉ। பா³ஹு பி³⁴ஷந ஸுnhத³ர ேதஊ ॥
க கர ஸ ஸுப⁴க³ ⁴ஜத³Nhடா³। க நிஷŋhக³ கர ஸர ேகாத³Nhடா³॥
ேதா³. த³த பி³நிnhத³க பீத பட உத³ர ேரக² ப³ர தீநி ॥
நாபி⁴ மேநாஹர ேலதி ஜiν ஜiµந ப⁴வ◌ँர ச²பி³ சீ²நி ॥ 147॥

பத³ ராவ ப³ரநி ந ஜாmh।iµநி மந ம⁴ப ப³ஸmh ேஜnhஹ மாmh ॥
பா³ம பா⁴க³ ேஸாப⁴தி அiνலா।ஆதி³ஸkhதி ச²பி³நிதி⁴ ஜக³லா ॥
ஜாஸு அmhஸ உபஜmh ³நகா²நீ। அக³நித லchசி² உமா ph³ரமாநீ ॥
ph◌⁴’ பி³லாஸ ஜாஸு ஜக³ ேஹாஈ। ராம பா³ம தி³தா ேஸாஈ ॥
ச²பி³ஸiµth³ர ஹ ப பி³ேலாகீ। ஏகடக ரேஹ நயந பட ேராகீ ॥
சிதவmh ஸாத³ர ப அபா। th’phதி ந மாநmh மiν ஸதபா ॥
ஹரஷ பி³ப³ஸ தந த³ஸா ⁴லாநீ। பேர த³Nhட³இவ க³ பத³ பாநீ ॥
ர பரேஸ phர⁴ நிஜ கர கஜா। ரத உடா²ஏ கநாஜா ॥
ேதா³. ேபா³ேல kh’பாநிதா⁴ந நி அதி phரஸnhந ேமா ஜாநி।
மாக³ஹு ப³ர ேஜாஇ பா⁴வ மந மஹாதா³நி அiνமாநி ॥ 148॥

ஸுநி phர⁴ ப³சந ேஜா ஜுக³ பாநீ। த⁴ தீ⁴ரஜு ேபா³ mh’³ பா³நீ ॥
நாத² ேத³கி² பத³ கமல mhஹாேர। அப³ ேர ஸப³ காம ஹமாேர ॥
ஏக லாலஸா ப³ட³◌़ ◌ி உர மா।ஸுக³ம அக³ம க ஜாத ேஸா நாmh ॥
mhஹ ேத³த அதி ஸுக³ம ேகா³ஸாஈmh। அக³ம லாக³ ேமா நிஜ kh’பநாஈmh ॥
ஜதா² த³th³ர பி³³த⁴த பாஈ। ப³ஹு ஸmhபதி மாக³த ஸசாஈ ॥
தாஸு phரபா⁴ ஜாந நmh ேஸாஈ। ததா²’த³ய◌ँ மம ஸmhஸய ேஹாஈ ॥
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ேஸா mhஹ ஜாநஹு அnhதரஜா। ரவஹு ேமார மேநாரத²shவா ॥
ஸச பி³ஹாஇ மா³ nh’ப ேமா। ேமாேரmh நmh அேத³ய க² ேதா ॥
ேதா³. தா³நி ேராமநி kh’பாநிதி⁴ நாத² கஹஉ◌ँஸதிபா⁴உ ॥
சாஹஉ◌ँ mhஹ ஸமாந ஸுத phர⁴ ஸந கவந ³ராஉ ॥ 149॥

ேத³கி² phதி ஸுநி ப³சந அேமாேல। ஏவமsh கநாநிதி⁴ ேபா³ேல ॥
ஆ ஸஸ ேகா²ெஜௗmh கஹ◌ँ ஜாஈ। nh’ப தவ தநய ேஹாப³ைமmh ஆஈ ॥
ஸதப பி³ேலாகி கர ேஜாேரmh। ேத³பி³ மா³ ப³ ேஜா சி ேதாேர ॥
ேஜா ப³ நாத² சர nh’ப மாகா³। ேஸாஇ kh’பால ேமா அதி phய லாகா³॥
phர⁴ பரnh ஸு² ேஹாதி ⁴டா²ஈ। ஜத³பி ப⁴க³த த mhஹ ேஸாஹாஈ ॥
mhஹ ph³ரமாதி³ ஜநக ஜக³shவா। ph³ரம ஸகல உர அnhதரஜா ॥
அஸ ஸiµஜ²த மந ஸmhஸய ேஹாஈ। கஹா ேஜா phர⁴ phரவாந நி ேஸாஈ ॥
ேஜ நிஜ ப⁴க³த நாத² தவ அஹmh। ேஜா ஸுக² பாவmh ேஜா க³தி லஹmh ॥
ேதா³. ேஸாஇ ஸுக² ேஸாஇ க³தி ேஸாஇ ப⁴க³தி ேஸாஇ நிஜ சரந ஸேநஹு ॥
ேஸாஇ பி³ேப³க ேஸாஇ ரஹநி phர⁴ ஹம kh’பா க ேத³ஹு ॥ 150॥

ஸுiν mh’³³ட⁴◌़ சிர ப³ர ரசநா। kh’பாnh⁴ ேபா³ேல mh’³ ப³சநா ॥
ேஜா க² சி mhேஹர மந மாmh। ைமmh ேஸா தீ³nhஹ ஸப³ஸmhஸய நாmh ॥
மா பி³ேப³க அேலாகிக ேதாேரmh। கப³ஹு◌ँ ந  அiνkh³ரஹ ேமாேரmh ।
ப³nhதி³ சரந மiν கேஹஉ ப³ேஹா। அவர ஏக பி³நதி phர⁴ ேமா ॥
ஸுத பி³ஷஇக தவ பத³ ரதி ேஹாஊ। ேமா ப³ட³◌़ட⁴◌़ கைஹ கிந ேகாஊ ॥
மநி பி³iν ப²நி  ஜல பி³iν நா। மம வந தி mhஹ அதீ⁴நா ॥
அஸ ப³ மாகி³ சரந க³ ரேஹஊ। ஏவமsh கநாநிதி⁴ கேஹஊ ॥
அப³ mhஹ மம அiνஸாஸந மாநீ। ப³ஸஹு ஜாஇ ஸுரபதி ரஜதா⁴நீ ॥
ேஸா. தஹ◌ँ க ேபா⁴க³ பி³ஸால தாத க³உ◌ँ க² கால நி।
ேஹாஇஹஹு அவத⁴ ⁴ஆல தப³ைமmh ேஹாப³ mhஹார ஸுத ॥ 151॥

இchசா²மய நரேப³ஷ ஸ◌ँவாேரmh। ேஹாஇஹஉ◌ँ phரக³ட நிேகத mhஹாேர ॥
அmhஸnhஹ ஸத ேத³ஹ த⁴ தாதா। கஹஉ◌ँ சத ப⁴க³த ஸுக²தா³தா ॥
ேஜ ஸுநி ஸாத³ர நர ப³ட³◌़பா⁴கீ³। ப⁴வ தஹmh மமதா மத³ thயாகீ³॥
ஆதி³ஸkhதி ேஜmh ஜக³ உபஜாயா। ேஸாஉ அவத ேமா யஹ மாயா ॥
ரஉப³ைமmh அபி⁴லாஷ mhஹாரா।ஸthய ஸthய பந ஸthய ஹமாரா ॥
நி நி அஸ க kh’பாநிதா⁴நா। அnhதரதா⁴ந ப⁴ஏ ப⁴க³வாநா ॥
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த³mhபதி உர த⁴ ப⁴க³த kh’பாலா। ேதmh ஆரம நிவேஸ க² காலா ॥
ஸமய பாஇ தiν த அநயாஸா। ஜாஇ கீnhஹ அமராவதி பா³ஸா ॥
ேதா³. யஹ இதிஹாஸ நீத அதி உம க ph³’ஷேக।
ப⁴ரth³வாஜ ஸுiν அபர நி ராம ஜநம கர ேஹ ॥ 152॥
மாஸபாராயண,பா◌ँசவா◌ँ விராம

ஸுiν iµநி கதா² நீத ராநீ। ேஜா கி³ஜா phரதி ஸmh⁴ ப³கா²நீ ॥
பி³shவ பி³தி³த ஏக ைககய ேத³ஸூ।ஸthயேக தஹ◌ँ ப³ஸஇ நேரஸூ ॥
த⁴ரம ⁴ரnhத⁴ர நீதி நிதா⁴நா। ேதஜ phரதாப ல ப³லவாநா ॥
ேத ேகmh ப⁴ஏ ஜுக³ல ஸுத பீ³ரா।ஸப³³ந தா⁴ம மஹா ரநதீ⁴ரா ॥
ராஜ த⁴நீ ேஜா ேஜட²ஸுத ஆ। நாம phரதாபபா⁴iν அஸ தா ॥
அபர ஸுத அமrhத³ந நாமா। ⁴ஜப³ல அல அசல ஸŋhkh³ராமா ॥
பா⁴இ பா⁴இ பரம ஸதீ।ஸகல ேதா³ஷ ச²ல ப³ரத phதீ ॥
ேஜேட²ஸுத ராஜ nh’ப தீ³nhஹா।ஹ த ஆ க³வந ப³ந கீnhஹா ॥
ேதா³. ஜப³ phரதாபரபி³ ப⁴யஉ nh’ப பி² ேதா³ஹாஈ ேத³ஸ।
phரஜா பால அதி ேப³த³பி³தி⁴ கதஹு◌ँ நmh அக⁴ ேலஸ ॥ 153॥

nh’ப தகாரக ஸசிவ ஸயாநா। நாம த⁴ரமசி ஸுkhர ஸமாநா ॥
ஸசிவ ஸயாந ப³nh⁴ ப³லபீ³ரா।ஆ phரதாபஜ ரநதீ⁴ரா ॥
ேஸந ஸŋhக³ சரŋhக³அபாரா। அத ஸுப⁴ட ஸப³ஸமர ஜுஜா²ரா ॥
ேஸந பி³ேலாகி ராஉ ஹரஷாநா। அ பா³ேஜ க³ஹக³ேஹ நிஸாநா ॥
பி³ஜய ேஹ கடகஈ ப³நாஈ।ஸுதி³ந ஸாதி⁴ nh’ப சேலஉ ப³ஜாஈ ॥
ஜ◌ँஹ தஹ◌ँ பmh அேநக லராஈmh। ேத ஸகல ⁴ப ப³ஆஈ ॥
ஸphத தீ³ப ⁴ஜப³ல ப³ஸ கீnhேஹ। ல ல த³Nhட³ சா²ட³◌़ ◌ி nh’ப தீ³nhேஹmh ॥
ஸகல அவநி மNhட³ல ேத காலா। ஏக phரதாபபா⁴iν மபாலா ॥
ேதா³. shவப³ஸ பி³shவ க பா³ஹுப³ல நிஜ ர கீnhஹ phரேப³ஸு।
அரத² த⁴ரம காமாதி³ஸுக² ேஸவஇ ஸமய◌ँ நேரஸு ॥ 154॥

⁴ப phரதாபபா⁴iν ப³ல பாஈ। காமேத⁴iν ைப⁴ ⁴ ஸுஹாஈ ॥
ஸப³ ³க² ப³ரத phரஜா ஸுகா²। த⁴ரமல ஸுnhத³ர நர நா ॥
ஸசிவ த⁴ரமசி ஹ பத³ phதீ। nh’ப த ேஹ க²வ நித நீதீ ॥
³ர ஸுர ஸnhத பிதர மேத³வா। கரஇ ஸதா³ nh’ப ஸப³ைக ேஸவா ॥
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⁴ப த⁴ரம ேஜ ேப³த³ ப³கா²ேந।ஸகல கரஇ ஸாத³ர ஸுக² மாேந ॥
தி³ந phரதி ேத³ஹ பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ தா³நா।ஸுநஹு ஸாshthர ப³ர ேப³த³ ராநா ॥
நாநா பா³பீmh ப தட³◌़ ◌ாகா³।ஸுமந பா³கா ஸுnhத³ர பா³கா³॥
பி³phரப⁴வந ஸுரப⁴வந ஸுஹாஏ।ஸப³ தீரத²nhஹ பி³சிthர ப³நாஏ ॥
ேதா³. ஜ◌ँஹ லகி³ கேஹ ராந தி ஏக ஏக ஸப³ ஜாக³।
பா³ர ஸஹshர ஸஹshர nh’ப கிஏ ஸத அiνராக³॥ 155॥

’த³ய◌ँ ந க² ப²ல அiνஸnhதா⁴நா। ⁴ப பி³ேப³கீ பரம ஸுஜாநா ॥
கரஇ ேஜ த⁴ரம கரம மந பா³நீ। பா³ஸுேத³வ அrhபித nh’ப kh³யாநீ ॥
சட⁴◌़ ◌ி ப³ர பா³ பா³ர ஏக ராஜா। mh’க³யா கர ஸப³ஸா ஸமாஜா ॥
பி³nhth◌⁴யாசல க³பீ⁴ர ப³ந க³யஊ। mh’க³ நீத ப³ஹு மாரத ப⁴யஊ ॥
பி²ரத பி³பிந nh’ப தீ³க² ப³ராஹூ। ஜiν ப³ந ³ேரஉ ஸ kh³ர ராஹூ ॥
ப³ட³◌़ பி³⁴ ந ஸமாத iµக² மாmh। மநஹு◌ँ khேராத⁴ப³ஸ உகி³லத நாmh ॥
ேகால கரால த³ஸந ச²பி³ கா³ஈ। தiν பி³ஸால பீவர அதி⁴காஈ ॥
⁴⁴ராத ஹய ஆெரௗ பாஏ◌ँ। சகித பி³ேலாகத காந உடா²ஏ◌ँ ॥
ேதா³. நீல மத⁴ர க²ர ஸம ேத³கி² பி³ஸால ப³ராஹு।
சப சேலஉ ஹய ஸுகி nh’ப ஹா◌ँகி ந ேஹாஇ நிபா³ஹு ॥ 156॥

ஆவத ேத³கி²அதி⁴க ரவ பா³। சேலஉ ப³ராஹ மத க³தி பா⁴ ॥
ரத கீnhஹ nh’ப ஸர ஸnhதா⁴நா। ம  க³யஉ பி³ேலாகத பா³நா ॥
தகி தகி தீர மஸ சலாவா। க ச²ல ஸுஅர ஸர ப³சாவா ॥
phரக³டத ³ரத ஜாஇ mh’க³ பா⁴கா³। ஸ ப³ஸ ⁴ப சேலஉ ஸŋhக³லாகா³॥
க³யஉ ³ க⁴ந க³ஹந ப³ராஹூ। ஜஹ◌ँ நாந க³ஜ பா³ நிபா³ஹூ ॥
அதி அேகல ப³ந பி³ல கேலஸூ। தத³பி ந mh’க³ மக³ தஜஇ நேரஸூ ॥
ேகால பி³ேலாகி ⁴ப ப³ட³◌़ தீ⁴ரா। பா⁴கி³ைபட² கி³³ஹா◌ँ க³பீ⁴ரா ॥
அக³ம ேத³கி² nh’ப அதி பசி²தாஈ। பி²ேரஉ மஹாப³ந பேரஉ ⁴லாஈ ॥
ேதா³. ேக²த³ கி²nhந ²th³தி⁴த th’த ராஜா பா³ ஸேமத।
ேகா²ஜத ph³யால ஸத ஸர ஜல பி³iν ப⁴யஉ அேசத ॥ 157॥

பி²ரத பி³பிந ஆரம ஏக ேத³கா²। தஹ◌ँ ப³ஸ nh’பதி கபட iµநிேப³ஷா ॥
ஜாஸு ேத³ஸ nh’ப nhஹ ச²ட³◌़ ◌ாஈ।ஸமர ேஸந த க³யஉ பராஈ ॥
ஸமய phரதாபபா⁴iν கர ஜாநீ।ஆபந அதி அஸமய அiνமாநீ ॥
க³யஉ ந kh³’ஹ மந ப³ஹுத க³லாநீ। லா ந ராஜ nh’ப அபி⁴மாநீ ॥
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ஸ உர மா ரŋhக  ராஜா। பி³பிந ப³ஸஇ தாபஸ ேகmh ஸாஜா ॥
தாஸு ஸப க³வந nh’ப கீnhஹா। யஹ phரதாபரபி³ ேத தப³ சீnhஹா ॥
ராஉ th’த ந ேஸா பசாநா। ேத³கி²ஸுேப³ஷ மஹாiµநி ஜாநா ॥
உத ரக³ ேதmh கீnhஹ phரநாமா। பரம சர ந கேஹஉ நிஜ நாமா ॥
ேதா³0 ⁴பதி th’த பி³ேலாகி ேதmh ஸரப³ தீ³nhஹ ேத³கா²இ।

மjhஜந பாந ஸேமத ஹய கீnhஹ nh’பதி ஹரஷாஇ ॥ 158॥
ைக³ ரம ஸகல ஸுகீ² nh’ப ப⁴யஊ। நிஜ ஆரம தாபஸ ல க³யஊ ॥
ஆஸந தீ³nhஹ அshத ரபி³ ஜாநீ। நி தாபஸ ேபா³ேலஉ mh’³ பா³நீ ॥
ேகா mhஹ கஸ ப³ந பி²ரஹு அேகேலmh।ஸுnhத³ர ஜுபா³ வ பரேஹேலmh ॥
சkhரப³rhதி ேக லchச²ந ேதாேரmh। ேத³க²த த³யா லாகி³அதி ேமாேரmh ॥
நாம phரதாபபா⁴iν அவநீஸா। தாஸு ஸசிவ ைமmh ஸுநஹு iµநீஸா ॥
பி²ரத அேஹேரmh பேரஉ◌ँ ⁴லாஈ। ப³ேட³ பா⁴க³ ேத³க²உ◌ँ பத³ஆஈ ॥
ஹம கஹ◌ँ ³rhலப⁴ த³ரஸ mhஹாரா। ஜாநத ெஹௗmh க² ப⁴ல ேஹாநிஹாரா ॥
கஹ iµநி தாத ப⁴யஉ அ◌ँதி⁴யாரா। ேஜாஜந ஸthத நக³ mhஹாரா ॥
ேதா³. நிஸா ேகா⁴ர க³mhபீ⁴ர ப³ந பnhத² ந ஸுநஹு ஸுஜாந।
ப³ஸஹு ஆஜு அஸ ஜாநி mhஹ ஜாஏஹு ேஹாத பி³ஹாந ॥ 159(க)॥
ள ஜ ப⁴வதph³யதா ைத லஇ ஸஹாஇ।
ஆiν ஆவஇ தா பmh தா தஹா◌ँ ல ஜாஇ ॥ 159(க²)॥

ப⁴ேலmh நாத²ஆயஸு த⁴ ஸா। பா³◌ँதி⁴ ரக³ த ைப³ட² மஸா ॥
nh’ப ப³ஹு பா⁴தி phரஸmhேஸஉ தா। சரந ப³nhதி³ நிஜ பா⁴kh³ய ஸரா ॥
நி ேபா³ேல mh’³ கி³ரா ஸுஹாஈ। ஜாநி பிதா phர⁴ கரஉ◌ँ ⁴டா²ஈ ॥
ேமா iµநிஸ ஸுத ேஸவக ஜாநீ। நாத² நாம நிஜ கஹஹு ப³கா²நீ ॥
ேத ந ஜாந nh’ப nh’ப ேஸா ஜாநா। ⁴ப ஸுரத³ ேஸா கபட ஸயாநா ॥
ைப³ நி ச²th நி ராஜா। ச²ல ப³ல கீnhஹ சஹஇ நிஜ காஜா ॥
ஸiµ² ராஜஸுக² ³கி²த அராதீ। அவா◌ँ அநல இவ ஸுலக³இ சா²தீ ॥
ஸரல ப³சந nh’ப ேக ஸுநி காநா। ப³யர ஸ◌ँபா⁴ ’த³ய◌ँஹரஷாநா ॥

ேதா³. கபட ேபா³ பா³நீ mh’³ல ேபா³ேலஉ ஜு³தி ஸேமத।
நாம ஹமார பி⁴கா² அப³ நிrhத⁴ந ரத நிேகதி ॥ 160॥

கஹ nh’ப ேஜ பி³kh³யாந நிதா⁴நா। mhஹ ஸாேக² க³த அபி⁴மாநா ॥
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ஸதா³ ரஹ அபநெபௗ ³ராஏ◌ँ।ஸப³ பி³தி⁴ ஸல ேப³ஷ ப³நாஏ◌ँ ॥
ேத ேதmh கஹ ஸnhத தி ேடேரmh। பரம அகிசந phய ஹ ேகேரmh ॥
mhஹ ஸம அத⁴ந பி⁴கா² அேக³ஹா। ேஹாத பி³ரசி வ ஸnhேத³ஹா ॥
ேஜா ேஸா தவ சரந நமா। ேமா பர kh’பா கஅ அப³shவா ॥
ஸஹஜ phதி ⁴பதி ைக ேத³கீ²।ஆ பி³ஷய பி³shவாஸ பி³ேஸ ॥
ஸப³ phரகார ராஜ அபநாஈ। ேபா³ேலஉ அதி⁴க ஸேநஹ ஜநாஈ ॥
ஸுiν ஸதிபா⁴உ கஹஉ◌ँ மபாலா। இஹா◌ँ ப³ஸத பீ³ேத ப³ஹு காலா ॥
ேதா³. அப³லகி³ ேமா ந ேலஉ ேகாஉ ைமmh ந ஜநாவஉ◌ँ காஹு।
ேலாகமாnhயதா அநல ஸம கர தப காநந தா³ஹு ॥ 161(க)॥

ேஸா. ள ேத³கி²ஸுேப³ஷு ⁴லmh ட⁴◌़ ந சர நர।
ஸுnhத³ர ேககி ேப² ப³சந ஸுதா⁴ ஸம அஸந அ ॥ 161(க²)

தாேதmh ³த ரஹஉ◌ँ ஜக³ மாmh।ஹ த கிமபி phரேயாஜந நாmh ॥
phர⁴ ஜாநத ஸப³ பி³நmh ஜநாஏ◌ँ। கஹஹு கவநி தி⁴ ேலாக ஜா²ஏ◌ँ ॥
mhஹ ஸுசி ஸுமதி பரம phய ேமாேரmh। phதி phரதீதி ேமா பர ேதாேரmh ॥
அப³ ெஜௗmh தாத ³ராவஉ◌ँ ேதா। தா³ந ேதா³ஷ க⁴டஇ அதி ேமா ॥
  தாபஸு கத²இ உதா³ஸா। தி தி nh’ப உபஜ பி³shவாஸா ॥
ேத³கா²shவப³ஸ கrhம மந பா³நீ। தப³ ேபா³லா தாபஸ ப³க³th◌⁴யாநீ ॥
நாம ஹமார ஏகதiν பா⁴ஈ।ஸுநி nh’ப ேபா³ேல நி  நாஈ ॥
கஹஹு நாம கர அரத² ப³கா²நீ। ேமா ேஸவக அதி ஆபந ஜாநீ ॥
ேதா³. ஆதி³sh’Sh உப ஜப³mh தப³ உதபதி ைப⁴ ேமா।
நாம ஏகதiν ேஹ ேத ேத³ஹ ந த⁴ ப³ேஹா ॥ 162॥

ஜநி ஆசஜ கரஹு மந மாmh।ஸுத தப ேதmh ³rhலப⁴ க² நாmh ॥
தபப³ல ேதmh ஜக³sh’ஜஇ பி³தா⁴தா। தபப³ல பி³Shiν ப⁴ஏ பthராதா ॥
தபப³ல ஸmh⁴ கரmh ஸŋhகா⁴ரா। தப ேதmh அக³ம ந க²ஸmhஸாரா ॥
ப⁴யஉ nh’ப ஸுநி அதி அiνராகா³। கதா² ராதந கைஹ ேஸா லாகா³॥
கரம த⁴ரம இதிஹாஸ அேநகா। கரஇ நிபந பி³ரதி பி³ேப³கா ॥
உத³ப⁴வ பாலந phரலய கஹாநீ। கேஹ அத ஆசரஜ ப³கா²நீ ॥
ஸுநி மப தாபஸ ப³ஸ ப⁴யஊ।ஆபந நாம கஹத தப³லயஊ ॥
கஹ தாபஸ nh’ப ஜாநஉ◌ँ ேதா। கீnhேஹஹு கபட லாக³ ப⁴ல ேமா ॥
ேஸா. ஸுiν மஸ அ நீதி ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ நாம ந கஹmh nh’ப।
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ேமா ேதா பர அதி phதி ேஸாஇ சரதா பி³சா தவ ॥ 163॥
நாம mhஹார phரதாப தி³ேநஸா।ஸthயேக தவ பிதா நேரஸா ॥
³ர phரஸாத³ஸப³ ஜாநிஅ ராஜா। கஅ ந ஆபந ஜாநி அகாஜா ॥
ேத³கி² தாத தவ ஸஹஜ ஸுதா⁴ஈ। phதி phரதீதி நீதி நிநாஈ ॥
உப ப மமதா மந ேமாேரmh। கஹஉ◌ँ கதா² நிஜ ேச² ேதாேரmh ॥
அப³ phரஸnhந ைமmh ஸmhஸய நாmh। மா³ ேஜா ⁴ப பா⁴வ மந மாmh ॥
ஸுநி ஸுப³சந ⁴பதி ஹரஷாநா। க³ பத³ பி³நய கீnh பி³தி⁴ நாநா ॥
kh’பாnh⁴ iµநி த³ரஸந ேதாேரmh। சா பதா³ரத² கரதல ேமாேரmh ॥
phர⁴ ததா²பி phரஸnhந பி³ேலாகீ। மாகி³அக³ம ப³ர ேஹாஉ◌ँ அேஸாகீ ॥
ேதா³. ஜரா மரந ³க² ரத தiν ஸமர ைத ஜநி ேகாஉ।
ஏகச²thர ந ம ராஜ கலப ஸத ேஹாஉ ॥ 164॥

கஹ தாபஸ nh’ப ஐேஸஇ ேஹாஊ। காரந ஏக க²ந ஸுiν ேஸாஊ ॥
காலஉ அ பத³ நாஇ ஸா। ஏக பி³phரல சா²ட³◌़ ◌ி மஸா ॥
தபப³ல பி³phர ஸதா³ ப³ஆரா। திnhஹ ேக ேகாப ந ேகாஉ ரக²வாரா ॥
ெஜௗmh பி³phரnhஹ ஸப³ கரஹு நேரஸா। ெதௗ அ ப³ஸ பி³தி⁴ பி³Shiν மேஹஸா ॥
சல ந ph³ரமல ஸந ப³ஆஈ।ஸthய கஹஉ◌ँ ேதா³உ ⁴ஜா உடா²ஈ ॥
பி³phர ராப பி³iν ஸுiν மபாலா। ேதார நாஸ ந கவேநஹு◌ँ காலா ॥
ஹரேஷஉ ராஉ ப³சந ஸுநி தாஸூ। நாத² ந ேஹாஇ ேமார அப³ நாஸூ ॥
தவ phரஸாத³ phர⁴ kh’பாநிதா⁴நா। ேமா கஹு◌ँஸrhப³ கால கlhயாநா ॥
ேதா³. ஏவமsh க கபடiµநி ேபா³லா ல ப³ேஹா।
லப³ஹமார ⁴லாப³ நிஜ கஹஹு த ஹம ந ேகா² ॥ 165॥

தாேதmh ைம ேதா ப³ரஜஉ◌ँ ராஜா। கேஹmh கதா² தவ பரம அகாஜா ॥
ச²ேட²mh ரவந யஹ பரத கஹாநீ। நாஸ mhஹார ஸthய மம பா³நீ ॥
யஹ phரக³ேடmh அத²வா th³விஜராபா। நாஸ ேதார ஸுiν பா⁴iνphரதாபா ॥
ஆந உபாய◌ँ நித⁴ந தவ நாmh। ெஜௗmh ஹ ஹர ேகாபmh மந மாmh ॥
ஸthய நாத² பத³ க³ nh’ப பா⁴ஷா। th³விஜ ³ர ேகாப கஹஹு ேகா ராகா²॥
ராக²இ ³ர ெஜௗmh ேகாப பி³தா⁴தா। ³ர பி³ேராத⁴ நmh ேகாஉ ஜக³ thராதா ॥
ெஜௗmh ந சலப³ஹம கேஹ mhஹாேரmh। ேஹாஉ நாஸ நmh ேஸாச ஹமாேரmh ॥
ஏகmh ட³ர ட³ரபத மந ேமாரா। phர⁴ மேத³வ ராப அதி ேகா⁴ரா ॥
ேதா³. ேஹாmh பி³phர ப³ஸ கவந பி³தி⁴ கஹஹு kh’பா க ேஸாஉ।
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mhஹ த தீ³நத³யால நிஜ  ந ேத³க²உ◌ँ ேகாஉ◌ँ ॥ 166॥
ஸுiν nh’ப பி³பி³த⁴ ஜதந ஜக³ மாmh। கShடஸாth◌⁴ய நி ேஹாmh கி நாmh ॥
அஹஇ ஏக அதி ஸுக³ம உபாஈ। தஹா◌ँ பரnh ஏக க²நாஈ ॥
மம ஆதீ⁴ந ஜு³தி nh’ப ேஸாஈ। ேமார ஜாப³ தவ நக³ர ந ேஹாஈ ॥
ஆஜு லேக³mh அ ஜப³ ேதmh ப⁴யஊ◌ँ। காஹூ ேக kh³’ஹ kh³ராம ந க³யஊ◌ँ ॥
ெஜௗmh ந ஜாஉ◌ँ தவ ேஹாஇ அகாஜூ। ப³நா ஆஇ அஸமஜஸ ஆஜூ ॥
ஸுநி மஸ ேபா³ேலஉ mh’³ பா³நீ। நாத² நிக³ம அ நீதி ப³கா²நீ ॥
ப³ட³◌़ே◌ ஸேநஹ ல⁴nhஹ பர கரmh। கி³ நிஜ ரநி ஸதா³ th’ந த⁴ரmh ॥
ஜலதி⁴ அகா³த⁴ ெமௗ ப³ஹ ேப²।ஸnhதத த⁴ரநி த⁴ரத ர ேர ॥
ேதா³. அஸ க க³ேஹ நேரஸ பத³shவா ேஹாஹு kh’பால।

ேமா லாகி³ ³க²ஸஅ phர⁴ ஸjhஜந தீ³நத³யால ॥ 167॥
ஜாநி nh’ப ஆபந ஆதீ⁴நா। ேபா³லா தாபஸ கபட phரபீ³நா ॥
ஸthய கஹஉ◌ँ ⁴பதி ஸுiν ேதா। ஜக³ நாந ³rhலப⁴ க² ேமா ॥
அவ காஜ ைமmh கஹஉ◌ँ ேதாரா। மந தந ப³சந ப⁴க³த ைதmh ேமாரா ॥
ேஜாக³ ஜு³தி தப மnhthர phரபா⁴ஊ। ப²லஇ தப³mh ஜப³ கஅ ³ராஊ ॥
ெஜௗmh நேரஸ ைமmh கெரௗmh ரேஸாஈ। mhஹ பஸஹு ேமா ஜாந ந ேகாஈ ॥
அnhந ேஸா ேஜாஇ ேஜாஇ ேபா⁴ஜந கரஈ। ேஸாஇ ேஸாஇ தவ ஆயஸு அiνஸரஈ ॥
நி திnhஹ ேக kh³’ஹ ேஜவ◌ँஇ ேஜாஊ। தவ ப³ஸ ேஹாஇ ⁴ப ஸுiν ேஸாஊ ॥
ஜாஇ உபாய ரசஹு nh’ப ஏஹூ।ஸmhப³த ப⁴ ஸŋhகலப கேரஹூ ॥
ேதா³. நித தந th³விஜ ஸஹஸ ஸத ப³ேரஹு ஸத பவார।
ைமmh mhஹேர ஸŋhகலப லகி³ தி³நmh�இப³ ேஜவநார ॥ 168॥

ஏ பி³தி⁴ ⁴ப கShட அதி ேதா²ேரmh। ேஹாஇஹmh ஸகல பி³phர ப³ஸ ேதாேரmh ॥
கஹmh பி³phர ேஹாம மக² ேஸவா। ேதmh phரஸŋhக³ஸஹேஜmh ப³ஸ ேத³வா
॥
ஔர ஏக ேதா கஹஊ◌ँ லகா²ஊ। ைமmh ஏ ேப³ஷ ந ஆஉப³ காஊ ॥
mhஹேர உபேராத கஹு◌ँ ராயா।ஹ ஆநப³ைமmh க நிஜ மாயா ॥
தபப³ல ேத க ஆ ஸமாநா। ரகி²ஹஉ◌ँ இஹா◌ँ ப³ரஷ பரவாநா ॥
ைமmh த⁴ தாஸு ேப³ஷு ஸுiν ராஜா।ஸப³ பி³தி⁴ ேதார ஸ◌ँவாரப³ காஜா ॥
ைக³ நி ப³ஹுத ஸயந அப³ கீேஜ। ேமா ேதா ⁴ப ேப⁴Nhட தி³ந தீேஜ ॥
ைமmh தபப³ல ேதா ரக³ஸேமதா। பஹு◌ँேசஹஉ◌ँ ேஸாவத நிேகதா ॥
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ேதா³. ைமmh ஆஉப³ ேஸாஇ ேப³ஷு த⁴ பசாேநஹு தப³ ேமா।
ஜப³ ஏகாnhத ேபா³லாஇ ஸப³ கதா²ஸுநாெவௗmh ேதா ॥ 169॥

ஸயந கீnhஹ nh’ப ஆயஸு மாநீ।ஆஸந ஜாஇ ைப³ட² ச²லkh³யாநீ ॥
ரத ⁴ப நிth³ரா அதி ஆஈ। ேஸா கி ேஸாவ ேஸாச அதி⁴காஈ ॥
காலேக நிசர தஹ◌ँஆவா। ேஜmh ஸூகர ேஹாஇ nh’ப ⁴லாவா ॥
பரம thர தாபஸ nh’ப ேகரா। ஜாநஇ ேஸா அதி கபட க⁴ேநரா ॥
ேத ேக ஸத ஸுத அ த³ஸ பா⁴ஈ। க²ல அதி அஜய ேத³வ ³க²தா³ஈ ॥
phரத²ம ⁴ப ஸமர ஸப³ மாேர। பி³phர ஸnhத ஸுர ேத³கி² ³கா²ேர ॥
ேதmh க²ல பாசி²ல ப³ய ஸ◌ँப⁴ரா। தாபஸ nh’ப  மnhthர பி³சாரா ॥
ேஜ  ச²ய ேஸாஇ ரேசnh உபாஊ। பா⁴வீ ப³ஸ ந ஜாந க² ராஊ ॥
ேதா³.  ேதஜ அேகல அபி ல⁴ க க³நிஅ ந தாஹு।
அஜஹு◌ँ ேத³த ³க² ரபி³ஸர அவேஸத ராஹு ॥ 170॥

தாபஸ nh’ப நிஜ ஸக² நிஹா।ஹர ேலஉ உ² ப⁴யஉ ஸுகா² ॥
thர க ஸப³ கதா²ஸுநாஈ। ஜாதா⁴ந ேபா³லா ஸுக² பாஈ ॥
அப³ஸாேத⁴உ◌ँ  ஸுநஹு நேரஸா। ெஜௗmh mhஹ கீnhஹ ேமார உபேத³ஸா ॥
பஹ ேஸாச ரஹஹு mhஹ ேஸாஈ। பி³iνஔஷத⁴ பி³ஆதி⁴ பி³தி⁴ ேகா²ஈ ॥
ல ஸேமத  ல ப³ஹாஈ। ெசௗேத² தி³வஸ லப³ைமmh ஆஈ ॥
தாபஸ nh’ப ப³ஹுத பேதா। சலா மஹாகப அதிேரா ॥
பா⁴iνphரதாப பா³ ஸேமதா। பஹு◌ँசாஏ ச²ந மாஜ² நிேகதா ॥
nh’ப நா பmh ஸயந கராஈ।ஹயkh³’ஹ◌ँ பா³◌ँேத⁴ பா³ ப³நாஈ ॥
ேதா³. ராஜா ேக உபேராத ஹ ல க³யஉ ப³ேஹா।
ல ராேக² கி³ ேகா²ஹ மஹு◌ँ மாயா◌ँ க மதி ேபா⁴ ॥ 171॥

ஆ பி³ரசி உபேராத பா। பேரஉ ஜாஇ ேத ேஸஜ அபா ॥
ஜாேக³உ nh’ப அநப⁴ஏ◌ँ பி³ஹாநா। ேத³கி² ப⁴வந அதி அசரஜு மாநா ॥
iµநி மமா மந மஹு◌ँ அiνமாநீ। உேட²உ க³வ◌ँ ேஜ ஜாந ந ராநீ ॥
காநந க³யஉ பா³ சட⁴◌़ ◌ி ேதmh। ர நர நா ந ஜாேநஉ ேகmh ॥
க³ஏ◌ँ ஜாம ஜுக³ ⁴பதி ஆவா। க⁴ர க⁴ர உthஸவ பா³ஜ ப³தா⁴வா ॥
உபேராத ேத³க² ஜப³ ராஜா। சகித பி³ேலாகி ஸு ேஸாஇ காஜா ॥
ஜுக³ஸம nh’ப க³ஏ தி³ந தீநீ। கப iµநி பத³ ரஹ மதி நீ ॥
ஸமய ஜாநி உபேராத ஆவா। nh’ப மேத ஸப³ க ஸiµஜா²வா ॥
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ேதா³. nh’ப ஹரேஷஉ பசாநி ³ ph◌⁴ரம ப³ஸ ரஹா ந ேசத।
ப³ேர ரத ஸத ஸஹஸ ப³ர பி³phர mhப³ஸேமத ॥ 172॥

உபேராத ேஜவநார ப³நாஈ। ச²ரஸ சா பி³தி⁴ ஜ தி கா³ஈ ॥
மாயாமய ேதmh கீnhஹ ரேஸாஈ। பி³ஜந ப³ஹு க³நி ஸகஇ ந ேகாஈ ॥
பி³பி³த⁴ mh’க³nhஹ கரஆஷ ரா◌ँதா⁴। ேத மஹு◌ँ பி³phர மா◌ँஸு க²லஸா◌ँதா⁴
॥
ேபா⁴ஜந கஹு◌ँஸப³ பி³phர ேபா³லாஏ। பத³ பகா² ஸாத³ர ைப³டா²ஏ ॥
பஸந ஜப³mh லாக³ மபாலா। ைப⁴ அகாஸபா³நீ ேத காலா ॥
பி³phரph³’nhத³ உ² உ² kh³’ஹ ஜாஹூ। ைஹ ப³ட³◌़ ◌ி ஹாநி அnhந ஜநி கா²ஹூ ॥
ப⁴யஉ ரேஸாஈmh ⁴ஸுர மா◌ँஸூ।ஸப³ th³விஜ உேட² மாநி பி³shவாஸூ ॥
⁴ப பி³கல மதி ேமாஹ◌ँ ⁴லாநீ। பா⁴வீ ப³ஸ ஆவ iµக² பா³நீ ॥
ேதா³. ேபா³ேல பி³phர ஸேகாப தப³ நmh க² கீnhஹ பி³சார।
ஜாஇ நிஸாசர ேஹாஹு nh’ப ட⁴◌़ஸத பவார ॥ 173॥

ச²thரப³nh⁴ ைதmh பி³phர ேபா³லாஈ। கா⁴ல ஏ ஸத ஸiµதா³ஈ ॥
ஈshவர ராகா² த⁴ரம ஹமாரா। ைஜஹ ைதmh ஸேமத பவாரா ॥
ஸmhப³த மth◌⁴ய நாஸ தவ ேஹாஊ। ஜலதா³தா ந ர ல ேகாஊ ॥
nh’ப ஸுநி ராப பி³கல அதி thராஸா। ைப⁴ ப³ேஹா ப³ர கி³ரா அகாஸா ॥
பி³phரஹு ராப பி³சா ந தீ³nhஹா। நmh அபராத⁴ ⁴ப க² கீnhஹா ॥
சகித பி³phர ஸப³ஸுநி நப⁴பா³நீ। ⁴ப க³யஉ ஜஹ◌ँ ேபா⁴ஜந கா²நீ ॥
தஹ◌ँ ந அஸந நmh பி³phர ஸுஆரா। பி²ேரஉ ராஉ மந ேஸாச அபாரா ॥
ஸப³ phரஸŋhக³ மஸுரnhஹ ஸுநாஈ। thரத பேரஉ அவநீmh அலாஈ ॥
ேதா³. ⁴பதி பா⁴வீ டஇ நmh ஜத³பி ந ³ஷந ேதார।
கிஏ◌ँ அnhயதா² ேஹாஇ நmh பி³phரராப அதி ேகா⁴ர ॥ 174॥

அஸ க ஸப³ மேத³வ தா⁴ஏ।ஸமாசார ரேலாக³nhஹ பாஏ ॥
ேஸாசmh ³ஷந ைத³வ ேத³mh। பி³சரத ஹmhஸ காக³ கிய ேஜmh ॥
உபேராத ப⁴வந பஹு◌ँசாஈ। அஸுர தாபஸ க²ப³ ஜநாஈ ॥
ேதmh க²ல ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ பthர படா²ஏ।ஸ ஸ ேஸந ⁴ப ஸப³ தா⁴ஏ ॥
ேக⁴ேரnh நக³ர நிஸாந ப³ஜாஈ। பி³பி³த⁴ பா⁴◌ँதி நித ேஹாஈ லராஈ ॥
ஜூேஜ²ஸகல ஸுப⁴ட க கரநீ। ப³nh⁴ ஸேமத பேரஉ nh’ப த⁴ரநீ ॥
ஸthயேக ல ேகாஉ நmh பா³◌ँசா। பி³phரராப கி ேஹாஇ அஸா◌ँசா ॥
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 தி ஸப³ nh’ப நக³ர ப³ஸாஈ। நிஜ ர க³வேந ஜய ஜஸு பாஈ ॥
ேதா³. ப⁴ரth³வாஜ ஸுiν ஜா ஜப³ ேஹாஇ பி³தா⁴தா பா³ம।
⁴ ேமஸம ஜநக ஜம தா ph³யாலஸம தா³ம ॥ ।175॥

கால பாஇ iµநி ஸுiν ேஸாஇ ராஜா। ப⁴யஉ நிஸாசர ஸத ஸமாஜா ॥
த³ஸர தா பீ³ஸ ⁴ஜத³Nhடா³। ராவந நாம பீ³ர ப³ப³Nhடா³॥
⁴ப அiνஜ அமrhத³ந நாமா। ப⁴யஉ ேஸா mhப⁴கரந ப³லதா⁴மா ॥
ஸசிவ ேஜா ரஹா த⁴ரமசி ஜாஸூ। ப⁴யஉ பி³மாthர ப³nh⁴ ல⁴ தாஸூ ॥
நாம பி³பீ⁴ஷந ேஜ ஜக³ ஜாநா। பி³Shiνப⁴க³த பி³kh³யாந நிதா⁴நா ॥
ரேஹ ேஜ ஸுத ேஸவக nh’ப ேகேர। ப⁴ஏ நிஸாசர ேகா⁴ர க⁴ேநேர ॥
காமப க²ல நஸ அேநகா। ல ப⁴யŋhகர பி³க³த பி³ேப³கா ॥
kh’பா ரத mhஸக ஸப³ பாபீ। ப³ரநி ந ஜாmh பி³shவ பதாபீ ॥
ேதா³. உபேஜ ஜத³பி லshthயல பாவந அமல அப।
தத³பி மஸுர ராப ப³ஸ ப⁴ஏ ஸகல அக⁴ப ॥ 176॥

கீnhஹ பி³பி³த⁴ தப தீநிஹு◌ँ பா⁴ஈ। பரம உkh³ர நmh ப³ரநி ேஸா ஜாஈ ॥
க³யஉ நிகட தப ேத³கி² பி³தா⁴தா। மாக³ஹு ப³ர phரஸnhந ைமmh தாதா ॥
க பி³நதீ பத³ க³ த³ஸஸா। ேபா³ேலஉ ப³சந ஸுநஹு ஜக³தீ³ஸா ॥
ஹம காஹூ ேக மரmh ந மாேரmh। பா³நர மiνஜ ஜாதி ³இ பா³ேரmh ॥
ஏவமsh mhஹ ப³ட³◌़ தப கீnhஹா। ைமmh ph³ரமா◌ँ  ேத ப³ர தீ³nhஹா ॥
நி phர⁴ mhப⁴கரந பmh க³யஊ। ேத பி³ேலாகி மந பி³ஸமய ப⁴யஊ ॥
ெஜௗmh ஏmh க²ல நித கரப³அஹா। ேஹாஇ ஸப³ உஜா ஸmhஸா ॥
ஸாரத³ phேர தாஸு மதி ேப²। மாேக³ நீத³ மாஸ ஷட ேக ॥
ேதா³. க³ஏ பி³பீ⁴ஷந பாஸ நி கேஹஉ thர ப³ர மா³।
ேதmh மாேக³உ ப⁴க³வnhத பத³ கமல அமல அiνரா³॥ 177॥

திnh ேத³இ ப³ர ph³ரம தா⁴ஏ।ஹரத ேத அபேந kh³’ஹ ஆஏ ॥
மய தiνஜா மnhேதா³த³ நாமா। பரம ஸுnhத³ நா லலாமா ॥
ேஸாஇ மய◌ँ தீ³nh ராவந ஆநீ। ேஹாஇ ஜாதா⁴நபதி ஜாநீ ॥
ஹரத ப⁴யஉ நா ப⁴ பாஈ। நி ேதா³உ ப³nh⁴ பி³ஆேஹ ஜாஈ ॥
கி³ thட ஏக nh⁴ மஜா²। பி³தி⁴ நிrhத ³rhக³ம அதி பா⁴ ॥
ேஸாஇ மய தா³நவ◌ँ ப³ஹு ஸ◌ँவாரா। கநக ரசித மநிப⁴வந அபாரா ॥
ேபா⁴கா³வதி ஜ அல பா³ஸா। அமராவதி ஜ ஸkhரநிவாஸா ॥
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திnhஹ ேதmh அதி⁴க ரmhய அதி ப³ŋhகா। ஜக³ பி³kh²யாத நாம ேத லŋhகா ॥
ேதா³. கா²ஈmh nh⁴ க³பீ⁴ர அதி சாஹு◌ँ தி³ பி² ஆவ।
கநக ேகாட மநி க²சித th³’ட⁴◌़ ப³ரநி ந ஜாஇ ப³நாவ ॥ 178(க)॥
ஹphேரத ேஜmh கலப ேஜாஇ ஜாதா⁴நபதி ேஹாஇ।
ஸூர phரதாபீ அலப³ல த³ல ஸேமத ப³ஸ ேஸாஇ ॥ 178(க²)॥

ரேஹ தஹா◌ँ நிசர ப⁴ட பா⁴ேர। ேத ஸப³ஸுரnhஹ ஸமர ஸŋhகா⁴ேர ॥
அப³ தஹ◌ँ ரஹmh ஸkhர ேக phேரேர। ரchச²க ேகா ஜchச²பதி ேகேர ॥
த³ஸiµக² கதஹு◌ँ க²ப³ அ பாஈ। ேஸந ஸா க³ட⁴◌़ ேக⁴ேர ஜாஈ ॥
ேத³கி² பி³கட ப⁴ட ப³ட³◌़ ◌ி கடகாஈ। ஜchச² வ ல க³ஏ பராஈ ॥
பி² ஸப³ நக³ர த³ஸாநந ேத³கா²। க³யஉ ேஸாச ஸுக² ப⁴யஉ பி³ேஸஷா ॥
ஸுnhத³ர ஸஹஜ அக³ம அiνமாநீ। கீnh தஹா◌ँ ராவந ரஜதா⁴நீ ॥
ேஜ ஜஸ ேஜாக³ பா³◌ँ kh³’ஹ தீ³nhேஹ।ஸுகீ²ஸகல ரஜநீசர கீnhேஹ ॥
ஏக பா³ர ேப³ர பர தா⁴வா। Shபக ஜாந தி ல ஆவா ॥
ேதா³. ெகௗகmh ைகலாஸ நி nhேஹ ஜாஇ உடா²இ।
மநஹு◌ँ ெதௗ நிஜ பா³ஹுப³ல சலா ப³ஹுத ஸுக² பாஇ ॥ 179॥

ஸுக²ஸmhபதி ஸுத ேஸந ஸஹாஈ। ஜய phரதாப ப³ல ³th³தி⁴ ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
நித தந ஸப³ பா³ட⁴◌़த ஜாஈ।  phரதிலாப⁴ ேலாப⁴ அதி⁴காஈ ॥
அதிப³ல mhப⁴கரந அஸ ph◌⁴ராதா। ேஜ கஹு◌ँ நmh phரதிப⁴ட ஜக³ ஜாதா ॥
கரஇ பாந ேஸாவஇ ஷட மாஸா। ஜாக³த ேஹாஇ திஹு◌ँ ர thராஸா ॥
ெஜௗmh தி³ந phரதி அஹார கர ேஸாஈ। பி³shவ ேப³கி³ஸப³ ெசௗபட ேஹாஈ ॥
ஸமர தீ⁴ர நmh ஜாஇ ப³கா²நா। ேத ஸம அத பீ³ர ப³லவாநா ॥
பா³த³நாத³ ேஜட²ஸுத தாஸூ। ப⁴ட மஹு◌ँ phரத²ம க ஜக³ ஜாஸூ ॥
ேஜ ந ேஹாஇ ரந ஸநiµக² ேகாஈ।ஸுரர நிதmh பராவந ேஹாஈ ॥
ேதா³. iµக²அகmhபந ஸரத³⁴மேக அதிகாய।
ஏக ஏக ஜக³ தி ஸக ஐேஸ ஸுப⁴ட நிகாய ॥ 180॥

காமப ஜாநmh ஸப³ மாயா।ஸபேநஹு◌ँ nhஹ ேகmh த⁴ரம ந தா³யா ॥
த³ஸiµக²ைப³ட²ஸபா⁴◌ँ ஏக பா³ரா। ேத³கி²அத ஆபந பவாரா ॥
ஸுத ஸஹ ஜந பஜந நாதீ। ேக³ ேகா பார நிஸாசர ஜாதீ ॥
ேஸந பி³ேலாகி ஸஹஜ அபி⁴மாநீ। ேபா³லா ப³சந khேராத⁴ மத³ஸாநீ ॥
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ஸுநஹு ஸகல ரஜநீசர ஜூதா²।ஹமேர ைப³ பி³³த⁴ ப³தா²॥
ேத ஸநiµக² நmh கர லராஈ। ேத³கி²ஸப³ல  ஜாmh பராஈ ॥
ேதnhஹ கர மரந ஏக பி³தி⁴ ேஹாஈ। கஹஉ◌ँ ³ஜா²இ ஸுநஹு அப³ ேஸாஈ ॥
th³விஜேபா⁴ஜந மக² ேஹாம ஸராதா⁴ ॥ஸப³ைக ஜாஇ கரஹு mhஹ பா³தா⁴ ॥
ேதா³. ²தா⁴ சீ²ந ப³லந ஸுர ஸஹேஜmh ஹmh ஆஇ।
தப³ மாஹஉ◌ँ கி சா²ட³◌़ ◌ிஹஉ◌ँ ப⁴ பா⁴◌ँதி அபநாஇ ॥ 181॥

ேமக⁴நாத³ கஹு◌ँ நி ஹ◌ँகராவா। தீ³nh க² ப³ ப³ய ப³ட⁴◌़ ◌ாவா ॥
ேஜ ஸுர ஸமர தீ⁴ர ப³லவாநா। nhஹ ேகmh லேப³ கர அபி⁴மாநா ॥
திnhஹ தி ரந ஆேநஸு பா³◌ँதீ⁴। உ²ஸுத பி அiνஸாஸந கா◌ँதீ⁴ ॥
ஏ பி³தி⁴ ஸப³ அkh³யா தீ³nh।ஆiν சேலஉ க³தா³ கர nh ॥
சலத த³ஸாநந ேடா³லதி அவநீ। க³rhஜத க³rhப⁴ shthரவmh ஸுர ரவநீ ॥
ராவந ஆவத ஸுேநஉ ஸேகாஹா। ேத³வnhஹ தேக ேம கி³ ேகா²ஹா ॥
தி³க³பாலnhஹ ேக ேலாக ஸுஹாஏ।ஸூேந ஸகல த³ஸாநந பாஏ ॥
நி நி ŋhக⁴நாத³ க பா⁴। ேத³இ ேத³வதnhஹ கா³ பசா ॥
ரந மத³ மthத பி²ரஇ ஜக³ தா⁴வா। phரதிப⁴ட ெகௗ²ஜத கதஹு◌ँ ந பாவா ॥
ரபி³ஸ பவந ப³ந த⁴நதா⁴। அகி³நி கால ஜம ஸப³அதி⁴கா ॥
கிmhநர th³த⁴ மiνஜ ஸுர நாகா³।ஹ²ஸப³ ேக பnhத²mh லாகா³॥
ph³ரமsh’Sh ஜஹ◌ँ லகி³ தiνதா⁴। த³ஸiµக² ப³ஸப³rhதீ நர நா ॥
ஆயஸு கரmh ஸகல ப⁴யபீ⁴தா। நவmh ஆஇ நித சரந பி³நீதா ॥
ேதா³. ⁴ஜப³ல பி³shவ ப³shய க ராேக² ேகாஉ ந ஸுதnhthர।
மNhட³க மநி ராவந ராஜ கரஇ நிஜ மnhthர ॥ 182(க²)॥
ேத³வ ஜchச² க³nhத⁴rhவ நர கிmhநர நாக³மா।
தி ப³mh நிஜ பா³ஹுப³ல ப³ஹு ஸுnhத³ர ப³ர நா ॥ 182க²॥

இnhth³ரத ஸந ேஜா க² கேஹஊ। ேஸா ஸப³ ஜiν பேலmh க ரேஹஊ ॥
phரத²மmh nhஹ கஹு◌ँஆயஸு தீ³nhஹா। திnhஹ கர சத ஸுநஹு ேஜா கீnhஹா
॥
ேத³க²த பீ⁴மப ஸப³ பாபீ। நிசர நிகர ேத³வ பதாபீ ॥
கர உபth³ரவ அஸுர நிகாயா। நாநா ப த⁴ரmh க மாயா ॥
ேஜ பி³தி⁴ ேஹாஇ த⁴rhம நிrhலா। ேஸா ஸப³ கரmh ேப³த³ phரதிலா ॥
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ேஜmh ேஜmh ேத³ஸ ேத⁴iν th³விஜ பாவmh। நக³ர கா³உ◌ँ ர ஆகி³லகா³வmh
॥
ஸுப⁴ ஆசரந கதஹு◌ँ நmh ேஹாஈ। ேத³வ பி³phர ³ மாந ந ேகாஈ ॥
நmh ஹப⁴க³தி ஜkh³ய தப kh³யாநா।ஸபேநஹு◌ँஸுநிஅ ந ேப³த³ ராநா ॥
ச²mh. ஜப ேஜாக³ பி³ராகா³ தப மக² பா⁴கா³ ரவந ஸுநஇ த³ஸஸா।
ஆiν உ² தா⁴வஇ ரைஹ ந பாவஇ த⁴ ஸப³ கா⁴லஇ கீ²ஸா ॥
அஸ ph◌⁴ரShட அசாரா பா⁴ ஸmhஸாரா த⁴rhம ஸுநிஅ ந காநா।
ேத ப³ஹுபி³தி⁴ thராஸஇ ேத³ஸ நிகாஸஇ ேஜா கஹ ேப³த³ ராநா ॥

ேஸா. ப³ரநி ந ஜாஇ அநீதி ேகா⁴ர நிஸாசர ேஜா கரmh।
mhஸா பர அதி phதி திnhஹ ேக பாப கவநி தி ॥ 183॥
மாஸபாராயண, ச²டா² விராம

பா³ட⁴◌़ே◌ க²ல ப³ஹு ேசார ஜுஆரா। ேஜ லmhபட பரத⁴ந பரதா³ரா ॥
மாநmh மா பிதா நmh ேத³வா।ஸா⁴nhஹ ஸந கரவாவmh ேஸவா ॥
nhஹ ேக யஹ ஆசரந ப⁴வாநீ। ேத ஜாேநஹு நிசர ஸப³ phராநீ ॥
அதிஸய ேத³கி² த⁴rhம ைக kh³லாநீ। பரம ஸபீ⁴த த⁴ரா அலாநீ ॥
கி³ ஸ nh⁴ பா⁴ர நmh ேமா। ஜஸ ேமா க³அ ஏக பரth³ேரா ॥
ஸகல த⁴rhம ேத³க²இ பி³பதா। க ந ஸகஇ ராவந ப⁴ய பீ⁴தா ॥
ேத⁴iν ப த⁴ ’த³ய◌ँ பி³சா। க³ஈ தஹா◌ँ ஜஹ◌ँஸுர iµநி ஜா² ॥
நிஜ ஸnhதாப ஸுநாஏ ேராஈ। காஹூ ேதmh க² காஜ ந ேஹாஈ ॥
ச²mh. ஸுர iµநி க³nhத⁴rhபா³ க ஸrhபா³ ேக³ பி³ரசி ேக ேலாகா।
ஸ◌ँக³ ேகா³தiνதா⁴ ⁴ பி³சா பரம பி³கல ப⁴ய ேஸாகா ॥
ph³ரமா◌ँஸப³ ஜாநா மந அiνமாநா ேமார க² ந ப³ஸாஈ।
ஜா க ைதmh தா³ ேஸா அபி³நா ஹமேரஉ ேதார ஸஹாஈ ॥

ேஸா. த⁴ரநி த⁴ர மந தீ⁴ர கஹ பி³ரசி ஹபத³ஸு।
ஜாநத ஜந கீ பீர phர⁴ ப⁴ தா³ந பி³பதி ॥ 184॥

ைப³ேட²ஸுர ஸப³ கரmh பி³சாரா। கஹ◌ँ பாஇஅ phர⁴ கஅ காரா ॥
ர ைப³Nhட² ஜாந கஹ ேகாஈ। ேகாஉ கஹ பயநிதி⁴ ப³ஸ phர⁴ ேஸாஈ ॥
ஜாேக ’த³ய◌ँ ப⁴க³தி ஜ phதி। phர⁴ தஹ◌ँ phரக³ட ஸதா³ ேதmh தீ ॥
ேத ஸமாஜ கி³ஜா ைமmh ரேஹஊ◌ँ। அவஸர பாஇ ப³சந ஏக கேஹஊ◌ँ ॥
ஹ ph³யாபக ஸrhப³thர ஸமாநா। phேரம ேதmh phரக³ட ேஹாmh ைமmh ஜாநா ॥
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ேத³ஸ கால தி³ பி³தி³ஹு மாmh। கஹஹு ேஸா கஹா◌ँ ஜஹா◌ँ phர⁴ நாmh
॥
அக³ ஜக³மய ஸப³ ரத பி³ராகீ³। phேரம ேதmh phர⁴ phரக³டஇ  ஆகீ³॥
ேமார ப³சந ஸப³ ேக மந மாநா।ஸா⁴ ஸா⁴ க ph³ரம ப³கா²நா ॥
ேதா³. ஸுநி பி³ரசி மந ஹரஷ தந லகி நயந ப³ஹ நீர।
அshதி கரத ேஜா கர ஸாவதா⁴ந மதிதீ⁴ர ॥ 185॥

ச²mh. ஜய ஜய ஸுரநாயக ஜந ஸுக²தா³யக phரநதபால ப⁴க³வnhதா।
ேகா³ th³விஜ தகா ஜய அஸுரா ⁴mhஸுதா phய கnhதா ॥
பாலந ஸுர த⁴ரநீ அth³⁴த கரநீ மரம ந ஜாநஇ ேகாஈ।
ேஜா ஸஹஜ kh’பாலா தீ³நத³யாலா கரஉ அiνkh³ரஹ ேஸாஈ ॥
ஜய ஜய அபி³நா ஸப³ க⁴ட பா³ ph³யாபக பரமாநnhதா³।
அபி³க³த ேகா³தீதmh சத நீதmh மாயாரத iµnhதா³॥
ேஜ லாகி³ பி³ராகீ³அதி அiνராகீ³ பி³க³தேமாஹ iµநிph³’nhதா³।
நி பா³ஸர th◌⁴யாவmh ³ந க³ந கா³வmh ஜயதி ஸchசிதா³நnhதா³॥
ேஜmh sh’Sh உபாஈ thபி³த⁴ ப³நாஈ ஸŋhக³ஸஹாய ந ³ஜா।
ேஸா கரஉ அகா⁴ சிnhத ஹமா ஜாநிஅ ப⁴க³தி ந ஜா ॥
ேஜா ப⁴வ ப⁴ய ப⁴ஜந iµநி மந ரஜந க³ஜந பி³பதி ப³தா²।
மந ப³ச khரம பா³நீ சா²ட³◌़ ◌ி ஸயாநீ ஸரந ஸகல ஸுர ஜூதா²॥
ஸாரத³ தி ேஸஷா ஷய அேஸஷா ஜா கஹு◌ँ ேகாஉ ந ஜாநா।
ேஜ தீ³ந பிஆேர ேப³த³ காேர th³ரவஉ ேஸா ப⁴க³வாநா ॥
ப⁴வ பா³தி⁴ மnhத³ர ஸப³ பி³தி⁴ ஸுnhத³ர ³நமnhதி³ர ஸுக²ஜா।
iµநி th³த⁴ ஸகல ஸுர பரம ப⁴யார நமத நாத² பத³ கஜா ॥

ேதா³. ஜாநி ஸப⁴ய ஸுர⁴ ஸுநி ப³சந ஸேமத ஸேநஹ।
க³க³நகி³ரா க³mhபீ⁴ர ப⁴இ ஹரநி ேஸாக ஸnhேத³ஹ ॥ 186॥

ஜநி ட³ரபஹு iµநி th³த⁴ ஸுேரஸா। mhஹ லாகி³ த⁴ஹஉ◌ँ நர ேப³ஸா ॥
அmhஸnhஹ ஸத மiνஜ அவதாரா। ேலஹஉ◌ँ தி³நகர ப³mhஸ உதா³ரா ॥
கshயப அதி³தி மஹாதப கீnhஹா। திnhஹ கஹு◌ँ ைமmh ரப³ ப³ர தீ³nhஹா ॥
ேத த³ஸரத² ெகௗஸlhயா பா। ேகாஸலmh phரக³ட நர⁴பா ॥
திnhஹ ேக kh³’ஹ அவதஹஉ◌ँ ஜாஈ। ர⁴ல திலக ேஸா சாஉ பா⁴ஈ ॥
நாரத³ ப³சந ஸthய ஸப³ கஹஉ◌ँ। பரம ஸkhதி ஸேமத அவதஹஉ◌ँ ॥
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ஹஹஉ◌ँஸகல ⁴ க³ஆஈ। நிrhப⁴ய ேஹாஹு ேத³வ ஸiµதா³ஈ ॥
க³க³ந ph³ரமபா³நீ ஸுநீ காநா। ரத பி²ேர ஸுர ’த³ய ஜுட³◌़ ◌ாநா ॥
தப³ ph³ரமா த⁴ரநி ஸiµஜா²வா। அப⁴ய ப⁴ஈ ப⁴ேராஸ ய◌ँஆவா ॥
ேதா³. நிஜ ேலாக பி³ரசி ேக³ ேத³வnhஹ இஹஇ கா²இ।
பா³நர தiν த⁴ த⁴ ம ஹ பத³ ேஸவஹு ஜாஇ ॥ 187॥

க³ஏ ேத³வ ஸப³ நிஜ நிஜ தா⁴மா। ⁴ ஸத மந கஹு◌ँ பி³ராமா ।
ேஜா க²ஆயஸு ph³ரமா◌ँ தீ³nhஹா।ஹரேஷ ேத³வ பி³லmhப³ ந கீnhஹா ॥
ப³நசர ேத³ஹ த⁴ சி²தி மாmh। அத ப³ல phரதாப திnhஹ பாmh ॥
கி³ த நக²ஆத⁴ ஸப³ பீ³ரா।ஹ மாரக³ சிதவmh மதிதீ⁴ரா ॥
கி³ காநந ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ப⁴ । ரேஹ நிஜ நிஜ அநீக ரசி  ॥
யஹ ஸப³ சிர சத ைமmh பா⁴ஷா। அப³ ேஸா ஸுநஹு ேஜா பீ³சmh ராகா²॥
அவத⁴mh ர⁴லமநி ராஊ। ேப³த³ பி³தி³த ேத த³ஸரத² நாஊ◌ँ ॥
த⁴ரம ⁴ரnhத⁴ர ³நநிதி⁴ kh³யாநீ।’த³ய◌ँ ப⁴க³தி மதி ஸார◌ँக³பாநீ ॥
ேதா³. ெகௗஸlhயாதி³ நா phய ஸப³ஆசரந நீத।
பதி அiνல phேரம th³’ட⁴◌़ஹ பத³ கமல பி³நீத ॥ 188॥

ஏக பா³ர ⁴பதி மந மாmh। ைப⁴ க³லாநி ேமாேரmh ஸுத நாmh ॥
³ர kh³’ஹ க³யஉ ரத மபாலா। சரந லாகி³ க பி³நய பி³ஸாலா ॥
நிஜ ³க²ஸுக²ஸப³ ³ர ஸுநாயஉ। க ப³Shட² ப³ஹுபி³தி⁴ ஸiµஜா²யஉ
॥
த⁴ரஹு தீ⁴ர ேஹாஇஹmh ஸுத சா। th⁴வந பி³தி³த ப⁴க³த ப⁴ய ஹா ॥
sh’ŋhகீ³ ஷ ப³Shட² ேபா³லாவா। thரகாம ஸுப⁴ ஜkh³ய கராவா ॥
ப⁴க³தி ஸத iµநி ஆஹுதி தீ³nhேஹmh। phரக³ேட அகி³நி ச கர nhேஹmh ॥
ேஜா ப³Shட² க²’த³ய◌ँ பி³சாரா।ஸகல காஜு பா⁴ th³த⁴ mhஹாரா ॥
யஹ ஹபி³ பா³◌ँ ேத³ஹு nh’ப ஜாஈ। ஜதா² ேஜாக³ ேஜ பா⁴க³ ப³நாஈ ॥
ேதா³. தப³அth³’shய ப⁴ஏ பாவக ஸகல ஸப⁴ ஸiµஜா²இ ॥
பரமாநnhத³ மக³ந nh’ப ஹரஷ ந ’த³ய◌ँஸமாஇ ॥ 189॥

தப³mh ராய◌ँ phய நா ேபா³லாஈmh। ெகௗஸlhயாதி³ தஹா◌ँ ச ஆஈ ॥
அrhத⁴ பா⁴க³ ெகௗஸlhயா தீ³nhஹா। உப⁴ய பா⁴க³ஆேத⁴ கர கீnhஹா ॥
ைகேகஈ கஹ◌ँ nh’ப ேஸா த³யஊ। ரேயா ேஸா உப⁴ய பா⁴க³ நி ப⁴யஊ ॥
ெகௗஸlhயா ைகேகஈ ஹாத² த⁴। தீ³nhஹ ஸுthர மந phரஸnhந க ॥
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ஏ பி³தி⁴ க³rhப⁴ஸத ஸப³ நா। ப⁴ஈmh ’த³ய◌ँஹரத ஸுக² பா⁴ ॥
ஜா தி³ந ேதmh ஹ க³rhப⁴mh ஆஏ।ஸகல ேலாக ஸுக²ஸmhபதி சா²ஏ ॥
மnhதி³ர மஹ◌ँஸப³ ராஜmh ராநீ। ேஸாபா⁴ ல ேதஜ கீ கா²நீmh ॥
ஸுக² ஜுத க²க கால ச க³யஊ। ேஜmh phர⁴ phரக³ட ேஸா அவஸர ப⁴யஊ ॥
ேதா³. ேஜாக³லக³ந kh³ரஹ பா³ர திதி²ஸகல ப⁴ஏ அiνல।
சர அ அசர ஹrhஷஜுத ராம ஜநம ஸுக²ல ॥ 190॥

ெநௗ திதி² ம⁴ மாஸ நீதா।ஸுகல பchச²அபி⁴த ஹphதா ॥
மth◌⁴யதி³வஸ அதி த ந கா⁴மா। பாவந கால ேலாக பி³ராமா ॥
தல மnhத³ஸுரபி⁴ ப³ஹ பா³ஊ।ஹரத ஸுர ஸnhதந மந சாஊ ॥
ப³ந ஸுத கி³க³ந மநிஆரா।shthரவmh ஸகல ஸதாऽmh’ததா⁴ரா ॥
ேஸா அவஸர பி³ரசி ஜப³ ஜாநா। சேல ஸகல ஸுர ஸா பி³மாநா ॥
க³க³ந பி³மல ஸல ஸுர ஜூதா²। கா³வmh ³ந க³nhத⁴rhப³ ப³தா²॥
ப³ரஷmh ஸுமந ஸுஅஜ ஸா। க³ஹக³ க³க³ந ³nh³பீ⁴ பா³ ॥
அshதி கரmh நாக³iµநி ேத³வா। ப³ஹுபி³தி⁴ லாவmh நிஜ நிஜ ேஸவா ॥
ேதா³. ஸுர ஸஹ பி³நதீ க பஹு◌ँேச நிஜ நிஜ தா⁴ம।
ஜக³நிவாஸ phர⁴ phரக³ேட அகி²ல ேலாக பி³ராம ॥ 191॥

ச²mh. ப⁴ஏ phரக³ட kh’பாலா தீ³நத³யாலா ெகௗஸlhயா தகா।
ஹரத மஹதா iµநி மந ஹா அth³⁴த ப பி³சா ॥
ேலாசந அபி⁴ராமா தiν க⁴நshயாமா நிஜ ஆத⁴ ⁴ஜ சா।
⁴ஷந ப³நமாலா நயந பி³ஸாலா ேஸாபா⁴nh⁴ க²ரா ॥
கஹ ³இ கர ேஜா அshதி ேதா ேக பி³தி⁴ கெரௗmh அநnhதா।
மாயா ³ந kh³யாநாதீத அமாநா ேப³த³ ராந ப⁴நnhதா ॥
கநா ஸுக²ஸாக³ர ஸப³³ந ஆக³ர ேஜ கா³வmh தி ஸnhதா।
ேஸா மம த லாகீ³ ஜந அiνராகீ³ ப⁴யஉ phரக³ட கnhதா ॥
ph³ரமாNhட³ நிகாயா நிrhத மாயா ேராம ேராம phரதி ேப³த³ கைஹ।
மம உர ேஸா பா³ யஹ உபஹா ஸுநத தீ⁴ர பதி தி²ர ந ரைஹ ॥
உபஜா ஜப³ kh³யாநா phர⁴ iµஸகாநா சத ப³ஹுத பி³தி⁴ கீnhஹ சைஹ।
க கதா²ஸுஹாஈ மா ³ஜா²ஈ ேஜ phரகார ஸுத phேரம லைஹ ॥
மாதா நி ேபா³ ேஸா மதி ெடௗ³ தஜஹு தாத யஹ பா।
கீைஜ ஸுலா அதி phயலா யஹ ஸுக² பரம அபா ॥
ஸுநி ப³சந ஸுஜாநா ேராத³ந டா²நா ேஹாஇ பா³லக ஸுர⁴பா।
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யஹ சத ேஜ கா³வmh ஹபத³ பாவmh ேத ந பரmh ப⁴வபா ॥
ேதா³. பி³phர ேத⁴iν ஸுர ஸnhத த nhஹ மiνஜ அவதார।
நிஜ இchசா² நிrhத தiν மாயா ³ந ேகா³ பார ॥ 192॥

ஸுநி ஸு த³ந பரம phய பா³நீ।ஸmhph◌⁴ரம ச ஆஈ ஸப³ ராநீ ॥
ஹரத ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ தா⁴ஈmh தா³।ஆந◌ँத³ மக³ந ஸகல ரபா³ ॥
த³ஸரத² thரஜnhம ஸுநி காநா। மாநஹு◌ँ ph³ரமாநnhத³ஸமாநா ॥
பரம phேரம மந லக ஸரா। சாஹத உட²த கரத மதி தீ⁴ரா ॥
ஜாகர நாம ஸுநத ஸுப⁴ ேஹாஈ। ேமாேரmh kh³’ஹ ஆவா phர⁴ ேஸாஈ ॥
பரமாநnhத³  மந ராஜா। கஹா ேபா³லாஇ ப³ஜாவஹு பா³ஜா ॥
³ர ப³Shட² கஹ◌ँ க³யஉ ஹ◌ँகாரா।ஆஏ th³விஜந ஸத nh’பth³வாரா ॥
அiνபம பா³லக ேத³ேக²nh ஜாஈ। ப ரா ³ந க ந ராஈ ॥
ேதா³. நnhதீ³iµக²ஸராத⁴ க ஜாதகரம ஸப³ கீnhஹ।
ஹாடக ேத⁴iν ப³ஸந மநி nh’ப பி³phரnhஹ கஹ◌ँ தீ³nhஹ ॥ 193॥

th◌⁴வஜ பதாக ேதாரந ர சா²வா। க ந ஜாஇ ேஜ பா⁴◌ँதி ப³நாவா ॥
ஸுமநph³’Sh அகாஸ ேதmh ேஹாஈ। ph³ரமாநnhத³ மக³ந ஸப³ ேலாஈ ॥
ph³’nhத³ ph³’nhத³ சmh ேலாகா³ஈ।ஸஹஜ ஸŋhகா³ர கிஏ◌ँ உ² தா⁴ஈ ॥
கநக கலஸ மŋhக³ள த⁴ தா²ரா। கா³வத ைபட²mh ⁴ப ³ஆரா ॥
க ஆரதி ேநவசா²வ கரmh। பா³ர பா³ர ஸு சரநnh பரmh ॥
மாக³த⁴ ஸூத ப³nhதி³க³ந கா³யக। பாவந ³ந கா³வmh ர⁴நாயக ॥
ஸrhப³ஸ தா³ந தீ³nhஹ ஸப³ காஹூ। ேஜmh பாவா ராகா² நmh தாஹூ ॥
mh’க³மத³ சnhத³ந ŋhம கீசா। மசீ ஸகல பீ³தி²nhஹ பி³ச பீ³சா ॥
ேதா³. kh³’ஹ kh³’ஹ பா³ஜ ப³தா⁴வ ஸுப⁴ phரக³ேட ஸுஷமா கnhத³।
ஹரஷவnhத ஸப³ ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ நக³ர நா நர ph³’nhத³॥ 194॥

ைககயஸுதா ஸுthரா ேதா³ஊ।ஸுnhத³ர ஸுத ஜநமத ைப⁴mh ஓஊ ॥
வஹ ஸுக²ஸmhபதி ஸமய ஸமாஜா। க ந ஸகஇ ஸாரத³அராஜா ॥
அவத⁴ ேஸாஹஇ ஏ பா⁴◌ँதீ। phர⁴ லந ஆஈ ஜiν ராதீ ॥
ேத³கி² பா⁴ ஜiν மந ஸசாநீ। தத³பி ப³நீ ஸnhth◌⁴யா அiνமாநீ ॥
அக³ர ⁴ப ப³ஹு ஜiν அ◌ँதி⁴ஆ। உட³◌़இ அபீ⁴ர மநஹு◌ँ அநா ॥
மnhதி³ர மநி ஸஹ ஜiν தாரா। nh’ப kh³’ஹ கலஸ ேஸா இnh³ உதா³ரா ॥
ப⁴வந ேப³த³⁴நி அதி mh’³ பா³நீ। ஜiν க²க³க²ர ஸமய◌ँ ஜiν ஸாநீ ॥
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ெகௗக ேத³கி² பதŋhக³ ⁴லாநா। ஏக மாஸ ேதஇ◌ँ ஜாத ந ஜாநா ॥
ேதா³. மாஸ தி³வஸ கர தி³வஸ பா⁴ மரம ந ஜாநஇ ேகாஇ।
ரத²ஸேமத ரபி³ தா²ேகஉ நிஸா கவந பி³தி⁴ ேஹாஇ ॥ 195॥

யஹ ரஹshய காஹூ நmh ஜாநா। தி³ந மநி சேல கரத ³நகா³நா ॥
ேத³கி² மேஹாthஸவ ஸுர iµநி நாகா³। சேல ப⁴வந ப³ரநத நிஜ பா⁴கா³॥
ஔரஉ ஏக கஹஉ◌ँ நிஜ ேசா।ஸுiν கி³ஜா அதி th³’ட⁴◌़ மதி ேதா ॥
காக ⁴ஸுNh³ஸŋhக³ஹம ேதா³ஊ। மiνஜப ஜாநஇ நmh ேகாஊ ॥
பரமாநnhத³ phேரமஸுக² ²ேல। பீ³தி²nhஹ பி²ரmh மக³ந மந ⁴ேல ॥
யஹ ஸுப⁴ சத ஜாந ைப ேஸாஈ। kh’பா ராம ைக ஜாபர ேஹாஈ ॥
ேத அவஸர ேஜா ேஜ பி³தி⁴ ஆவா। தீ³nhஹ ⁴ப ேஜா ேஜ மந பா⁴வா ॥
க³ஜ ரத² ரக³ ேஹம ேகா³ரா। தீ³nhேஹ nh’ப நாநாபி³தி⁴ சீரா ॥
ேதா³. மந ஸnhேதாேஷ ஸப³nh ேக ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ேத³ அஸ।
ஸகல தநய சிர வஹு◌ँ லதா³ஸ ேக ஈஸ ॥ 196॥

க²க தி³வஸ பீ³ேத ஏ பா⁴◌ँதீ। ஜாத ந ஜாநிஅ தி³ந அ ராதீ ॥
நாமகரந கர அவஸ ஜாநீ। ⁴ப ேபா³ பட²ஏ iµநி kh³யாநீ ॥
க ஜா ⁴பதி அஸ பா⁴ஷா। த⁴அ நாம ேஜா iµநி ³நி ராகா²॥
இnhஹ ேக நாம அேநக அபா। ைமmh nh’ப கஹப³shவமதி அiνபா ॥
ேஜா ஆநnhத³nh⁴ ஸுக²ரா।கர ேதmh thைரேலாக ஸுபா ॥
ேஸா ஸுக² தா⁴ம ராம அஸ நாமா। அகி²ல ேலாக தா³யக பி³ராமா ॥
பி³shவ ப⁴ரந ேபாஷந கர ேஜாஈ। தாகர நாம ப⁴ரத அஸ ேஹாஈ ॥
ஜாேக ஸுரந ேதmh  நாஸா। நாம ஸthஹந ேப³த³ phரகாஸா ॥
ேதா³. லchச²ந தா⁴ம ராம phய ஸகல ஜக³த ஆதா⁴ர।
³ ப³Shட ேத ராகா²லசி²மந நாம உதா³ர ॥ 197॥

த⁴ேர நாம ³ர ’த³ய◌ँ பி³சா। ேப³த³ தththவ nh’ப தவ ஸுத சா ॥
iµநி த⁴ந ஜந ஸரப³ஸவ phராநா। பா³ல ேக ேதmh ஸுக² மாநா ॥
பா³ேர ேத நிஜ த பதி ஜாநீ। லசி²மந ராம சரந ரதி மாநீ ॥
ப⁴ரத ஸthஹந ³நஉ பா⁴ஈ। phர⁴ ேஸவக ஜ phதி ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
shயாம ெகௗ³ர ஸுnhத³ர ேதா³உ ேஜா। நிரக²mh ச²பி³ ஜநநீmh th’ந ேதா ॥
சாஉ ல ப ³ந தா⁴மா। தத³பி அதி⁴க ஸுக²ஸாக³ர ராமா ॥
’த³ய◌ँ அiνkh³ரஹ இnh³ phரகாஸா।ஸூசத கிரந மேநாஹர ஹாஸா ॥
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கப³ஹு◌ँ உச²ŋhக³ கப³ஹு◌ँ ப³ர பலநா। மா ³லாரஇ க phய லலநா ॥
ேதா³. ph³யாபக ph³ரம நிரஜந நிrh³ந பி³க³த பி³ேநாத³।
ேஸா அஜ phேரம ப⁴க³தி ப³ஸ ெகௗஸlhயா ேக ேகா³த³॥ 198॥

காம ேகா ச²பி³shயாம ஸரா। நீல கஜ பா³த³ க³mhபீ⁴ரா ॥
அந சரந பகஜ நக² ேஜாதீ। கமல த³லnh ைப³ேட² ஜiν ேமாதீ ॥
ேரக²ஸ த⁴வஜ அŋhர ேஸாேஹ।ர ⁴நி ஸுநி iµநி மந ேமாேஹ ॥
க கிŋhகிநீ உத³ர thரய ேரகா²। நாபி⁴ க³பீ⁴ர ஜாந ேஜ ேத³கா²॥
⁴ஜ பி³ஸால ⁴ஷந ஜுத ⁴।ய◌ँஹ நக²அதி ேஸாபா⁴  ॥
உர மநிஹார பதி³க கீ ேஸாபா⁴। பி³phர சரந ேத³க²த மந ேலாபா⁴ ॥
கmh³ கNhட²அதி சி³க ஸுஹாஈ।ஆநந அத மத³ந ச²பி³ சா²ஈ ॥
³இ ³இ த³ஸந அத⁴ர அநாேர। நாஸா திலக ேகா ப³ரைந பாேர ॥
ஸுnhத³ர ரவந ஸுசா கேபாலா। அதி phய ம⁴ர ேதாதேர ேபா³லா ॥
சிkhகந கச சித க³⁴ஆேர। ப³ஹு phரகார ரசி மா ஸ◌ँவாேர ॥
பீத ஜ²³ஆ தiν பராஈ। ஜாiν பாநி பி³சரநி ேமா பா⁴ஈ ॥
ப ஸகmh நmh க தி ேஸஷா। ேஸா ஜாநஇ ஸபேநஹு◌ँ ேஜ ேத³கா²
॥
ேதா³. ஸுக²ஸnhேதா³ஹ ேமாஹபர kh³யாந கி³ரா ேகா³தீத।
த³mhபதி பரம phேரம ப³ஸ கர ஸுசத நீத ॥ 199॥

ஏ பி³தி⁴ ராம ஜக³த பி மாதா। ேகாஸலர பா³mhஹ ஸுக²தா³தா ॥
nhஹ ர⁴நாத² சரந ரதி மாநீ। திnhஹ கீ யஹ க³தி phரக³ட ப⁴வாநீ ॥
ர⁴பதி பி³iµக² ஜதந கர ேகா। கவந ஸகஇ ப⁴வ ப³nhத⁴ந ேசா² ॥
வ சராசர ப³ஸ ைக ராேக²। ேஸா மாயா phர⁴ ேஸாmh ப⁴ய பா⁴ேக²॥
ph◌⁴’ பி³லாஸ நசாவஇ தா। அஸ phர⁴ சா²ட³◌़ ◌ி ப⁴அ கஹு கா ॥
மந khரம ப³சந சா²ட³◌़ ◌ி சராஈ। ப⁴ஜத kh’பா கஹmh ர⁴ராஈ ॥
ஏ பி³தி⁴ ஸுபி³ேநாத³ phர⁴ கீnhஹா।ஸகல நக³ரபா³mhஹ ஸுக² தீ³nhஹா ॥
ல உச²ŋhக³ கப³ஹு◌ँக ஹலராைவ। கப³ஹு◌ँ பாலேநmh கா⁴ ஜு²லாைவ ॥
ேதா³. phேரம மக³ந ெகௗஸlhயா நி தி³ந ஜாத ந ஜாந।
ஸுத ஸேநஹ ப³ஸ மாதா பா³லசத கர கா³ந ॥ 200॥

ஏக பா³ர ஜநநீmh அnhஹவாஏ। க ŋhகா³ர பலநா◌ँ ெபௗட⁴◌़ ◌ாஏ ॥
நிஜ ல இShடேத³வ ப⁴க³வாநா। ஜா ேஹ கீnhஹ அshநாநா ॥
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க ஜா ைநேப³th³ய சட⁴◌़ ◌ாவா।ஆ க³ஈ ஜஹ◌ँ பாக ப³நாவா ॥
ப³ஹு மா தஹவா◌ँ ச ஆஈ। ேபா⁴ஜந கரத ேத³க²ஸுத ஜாஈ ॥
ைக³ ஜநநீ ஸு பmh ப⁴யபீ⁴தா। ேத³கா² பா³ல தஹா◌ँ நி ஸூதா ॥
ப³ஹு ஆஇ ேத³கா²ஸுத ேஸாஈ।’த³ய◌ँ கmhப மந தீ⁴ர ந ேஹாஈ ॥
இஹா◌ँ உஹா◌ँ ³இ பா³லக ேத³கா²। மதிph◌⁴ரம ேமார கி ஆந பி³ேஸஷா ॥
ேத³கி² ராம ஜநநீ அலாநீ। phர⁴ ஹ◌ँ தீ³nhஹ ம⁴ர iµஸுகாநீ ॥
ேதா³. ேத³க²ராவா மாத நிஜ அத³⁴த ப அக²Nhட³।

ேராம ேராம phரதி லாேக³ ேகா ேகா ph³ரமNhட³॥ 201॥
அக³நித ரபி³ஸவ சராநந। ப³ஹு கி³ ஸத nh⁴ ம காநந ॥
கால கrhம ³ந kh³யாந ஸுபா⁴ஊ। ேஸாஉ ேத³கா² ேஜா ஸுநா ந காஊ ॥
ேத³கீ² மாயா ஸப³ பி³தி⁴ கா³ட⁴◌़ ◌ீ। அதி ஸபீ⁴த ேஜாேரmh கர டா²ட⁴◌़ ◌ீ ॥
ேத³கா² வ நசாவஇ ஜா। ேத³கீ² ப⁴க³தி ேஜா ேசா²ரஇ தா ॥
தந லகித iµக² ப³சந ந ஆவா। நயந தி³ சரநநி  நாவா ॥
பி³ஸமயவnhத ேத³கி² மஹதா। ப⁴ஏ ப³ஹு ஸுப க²ரா ॥
அshதி க ந ஜாஇ ப⁴ய மாநா। ஜக³த பிதா ைமmh ஸுத க ஜாநா ॥
ஹ ஜநநி ப³ஹுபி³தி⁴ ஸiµஜா²ஈ। யஹ ஜநி கதஹு◌ँ கஹ ஸுiν மாஈ ॥
ேதா³. பா³ர பா³ர ெகௗஸlhயா பி³நய கரஇ கர ேஜா ॥
அப³ ஜநி கப³ஹூ◌ँ ph³யாைப phர⁴ ேமா மாயா ேதா ॥ 202॥

பா³லசத ஹ ப³ஹுபி³தி⁴ கீnhஹா। அதி அநnhத³ தா³ஸnhஹ கஹ◌ँ தீ³nhஹா ॥
க²க கால பீ³ேதmh ஸப³ பா⁴ஈ। ப³ட³◌़ே◌ ப⁴ஏ பஜந ஸுக²தா³ஈ ॥
ட³◌़ ◌ாகரந கீnhஹ ³ ஜாஈ। பி³phரnhஹ நி த³சி²நா ப³ஹு பாஈ ॥
பரம மேநாஹர சத அபாரா। கரத பி²ரத சாஉ ஸுமாரா ॥
மந khரம ப³சந அேகா³சர ேஜாஈ। த³ஸரத²அர பி³சர phர⁴ ேஸாஈ ॥
ேபா⁴ஜந கரத ேபா³ல ஜப³ ராஜா। நmh ஆவத த பா³ல ஸமாஜா ॥
ெகௗஸlhயா ஜப³ ேபா³லந ஜாஈ। ²ம ²ம phர⁴ சலmh பராஈ ॥
நிக³ம ேநதி வ அnhத ந பாவா। தா த⁴ைர ஜநநீ ஹ² தா⁴வா ॥
⁴ரஸ ⁴ ப⁴ேரmh தiν ஆஏ। ⁴பதி பி³ஹ ேகா³த³ைப³டா²ஏ ॥
ேதா³. ேபா⁴ஜந கரத சபல சித இத உத அவஸ பாஇ।
பா⁴ சேல கிலகத iµக² த³தி⁴ ஓத³ந லபடாஇ ॥ 203॥

பா³லசத அதி ஸரல ஸுஹாஏ।ஸாரத³ ேஸஷ ஸmh⁴ தி கா³ஏ ॥
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ந கர மந இnhஹ ஸந நmh ராதா। ேத ஜந ப³சித கிஏ பி³தா⁴தா ॥
ப⁴ஏ மார ஜப³mh ஸப³ ph◌⁴ராதா। தீ³nhஹ ஜேநஊ ³ பி மாதா ॥
³ரkh³’ஹ◌ँ க³ஏ பட⁴◌़ந ர⁴ராஈ। அலப கால பி³th³யா ஸப³ஆஈ ॥
ஜாகீ ஸஹஜ shவாஸ தி சா। ேஸா ஹ பட⁴◌़ யஹ ெகௗக பா⁴ ॥
பி³th³யா பி³நய நிந ³ந லா। ேக²லmh ேக²ல ஸகல nh’பலா ॥
கரதல பா³ந த⁴iνஷ அதி ேஸாஹா। ேத³க²த ப சராசர ேமாஹா ॥
nhஹ பீ³தி²nhஹ பி³ஹரmh ஸப³ பா⁴ஈ। த²கித ேஹாmh ஸப³ ேலாக³கா³ஈ ॥
ேதா³. ேகாஸலர பா³ நர நா ph³’th³த⁴ அ பா³ல।
phராநஹு ேத phய லாக³த ஸப³ கஹு◌ँ ராம kh’பால ॥ 204॥

ப³nh⁴ ஸகா²ஸŋhக³ ேலmh ேபா³லாஈ। ப³ந mh’க³யா நித ேக²லmh ஜாஈ ॥
பாவந mh’க³ மாரmh ய◌ँ ஜாநீ। தி³ந phரதி nh’ப ேத³கா²வmh ஆநீ ॥
ேஜ mh’க³ ராம பா³ந ேக மாேர। ேத தiν த ஸுரேலாக தா⁴ேர ॥
அiνஜ ஸகா²ஸ◌ँக³ ேபா⁴ஜந கரmh। மா பிதா அkh³யா அiνஸரmh ॥
ேஜ பி³தி⁴ ஸுகீ² ேஹாmh ர ேலாகா³। கரmh kh’பாநிதி⁴ ேஸாஇ ஸேஜாகா³
॥
ேப³த³ ராந ஸுநmh மந லாஈ।ஆ கஹmh அiνஜnhஹ ஸiµஜா²ஈ ॥
phராதகால உ²ைக ர⁴நாதா²। மா பிதா ³ நாவmh மாதா²॥
ஆயஸு மாகி³ கரmh ர காஜா। ேத³கி² சத ஹரஷஇ மந ராஜா ॥
ேதா³. ph³யாபக அகல அநீஹ அஜ நிrh³ந நாம ந ப।
ப⁴க³த ேஹ நாநா பி³தி⁴ கரத சthர அப ॥ 205॥

யஹ ஸப³ சத கஹா ைமmh கா³ஈ।ஆகி³ கதா²ஸுநஹு மந லாஈ ॥
பி³shவாthர மஹாiµநி kh³யாநீ। ப³ஸ பி³பிந ஸுப⁴ ஆரம ஜாநீ ॥
ஜஹ◌ँ ஜப ஜkh³ய iµநி கர। அதி மாச ஸுபா³ஹு ட³ரmh ॥
ேத³க²த ஜkh³ய நிஸாசர தா⁴வ। கர உபth³ரவ iµநி ³க² பாவmh ॥
கா³தி⁴தநய மந சிnhதா ph³யாபீ।ஹ பி³iν மர ந நிசர பாபீ ॥
தப³iµநிவர மந கீnhஹ பி³சாரா। phர⁴ அவதேரஉ ஹரந ம பா⁴ரா ॥
ஏஹு◌ँ ஸ ேத³ெகௗ²mh பத³ ஜாஈ। க பி³நதீ ஆெநௗ ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
kh³யாந பி³ராக³ஸகல ³ந அயநா। ேஸா phர⁴ ைம ேத³க²ப³ ப⁴ நயநா ॥
ேதா³. ப³ஹுபி³தி⁴ கரத மேநாரத² ஜாத லாகி³ நmh பா³ர।
க மjhஜந ஸரஊ ஜல க³ஏ ⁴ப த³ரபா³ர ॥ 206॥
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iµநி ஆக³மந ஸுநா ஜப³ ராஜா। லந க³யஊ ல பி³phர ஸமாஜா ॥
க த³Nhட³வத iµநி ஸநமாநீ। நிஜ ஆஸந ைப³டா²ேரnh ஆநீ ॥
சரந பகா² கீnh அதி ஜா। ேமா ஸம ஆஜு த⁴nhய நmh ³ஜா ॥
பி³பி³த⁴ பா⁴◌ँதி ேபா⁴ஜந கரவாவா।iµநிவர ’த³ய◌ँஹரஷ அதி பாவா ॥
நி சரநநி ேமேல ஸுத சா। ராம ேத³கி²iµநி ேத³ஹ பி³ஸா ॥
ப⁴ஏ மக³ந ேத³க²த iµக² ேஸாபா⁴। ஜiν சேகார ரந ஸ ேலாபா⁴ ॥
தப³ மந ஹர ப³சந கஹ ராஊ।iµநி அஸ kh’பா ந கீnhஹு காஊ ॥
ேக காரந ஆக³மந mhஹாரா। கஹஹு ேஸா கரத ந லாவஉ◌ँ பா³ரா ॥
அஸுர ஸஹ ஸதாவmh ேமா। ைம ஜாசந ஆயஉ◌ँ nh’ப ேதா ॥
அiνஜ ஸேமத ேத³ஹு ர⁴நாதா²। நிசர ப³த⁴ ைமmh ேஹாப³ஸநாதா²॥
ேதா³. ேத³ஹு ⁴ப மந ஹரத தஜஹு ேமாஹ அkh³யாந।
த⁴rhம ஸுஜஸ phர⁴ mhஹ ெகௗmh இnhஹ கஹ◌ँ அதி கlhயாந ॥ 207॥

ஸுநி ராஜா அதி அphய பா³நீ।’த³ய கmhப iµக² ³தி iµலாநீ ॥
ெசௗேத²mhபந பாயஉ◌ँஸுத சா। பி³phர ப³சந நmh கேஹஹு பி³சா ॥
மாக³ஹு ⁴ ேத⁴iν த⁴ந ேகாஸா।ஸrhப³ஸ ேத³உ◌ँஆஜு ஸஹேராஸா ॥
ேத³ஹ phராந ேதmh phய க² நா। ேஸாஉ iµநி ேத³உ◌ँ நிஷ ஏக மா ॥
ஸப³ஸுத phய ேமா phராந கி நாஈmh। ராம ேத³த நmh ப³நஇ ேகா³ஸாஈ ॥
கஹ◌ँ நிசர அதி ேகா⁴ர கேடா²ரா। கஹ◌ँஸுnhத³ர ஸுத பரம கிேஸாரா ॥
ஸுநி nh’ப கி³ரா phேரம ரஸ ஸாநீ।’த³ய◌ँஹரஷ மாநா iµநி kh³யாநீ ॥
தப³ ப³Shட ப³ஹு நிதி⁴ ஸiµஜா²வா। nh’ப ஸnhேத³ஹ நாஸ கஹ◌ँ பாவா ॥
அதி ஆத³ர ேதா³உ தநய ேபா³லாஏ।’த³ய◌ँ லாஇ ப³ஹு பா⁴◌ँதி கா²ஏ ॥
ேமேர phராந நாத²ஸுத ேதா³ஊ। mhஹ iµநி பிதா ஆந நmh ேகாஊ ॥
ேதா³. ெஸௗmhேப ⁴ப  ஸுத ப³ஹு பி³தி⁴ ேத³இ அஸ।
ஜநநீ ப⁴வந க³ஏ phர⁴ சேல நாஇ பத³ஸ ॥ 208(க)॥

ேஸா. ஷmhஹ ேதா³உ பீ³ர ஹர சேல iµநி ப⁴ய ஹரந ॥
kh’பாnh⁴ மதிதீ⁴ர அகி²ல பி³shவ காரந கரந ॥ 208(க²)

அந நயந உர பா³ஹு பி³ஸாலா। நீல ஜலஜ தiν shயாம தமாலா ॥
க பட பீத கேஸmh ப³ர பா⁴தா²। சிர சாப ஸாயக ³ஹு◌ँஹாதா²॥
shயாம ெகௗ³ர ஸுnhத³ர ேதா³உ பா⁴ஈ। பி³shபா³thர மஹாநிதி⁴ பாஈ ॥
phர⁴ ph³ரமnhயேத³வ ைம ஜாநா। ேமா நிதி பிதா தேஜஹு ப⁴க³வாநா ॥
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சேல ஜாத iµநி தீ³nh தி³கா²ஈ।ஸுநி தாட³◌़கா khேராத⁴ க தா⁴ஈ ॥
ஏகmh பா³ந phராந ஹ nhஹா। தீ³ந ஜாநி ேத நிஜ பத³ தீ³nhஹா ॥
தப³  நிஜ நாத² ய◌ँ சீnh। பி³th³யாநிதி⁴ கஹு◌ँ பி³th³யா தீ³nh ॥
ஜாேத லாக³ ந ²தா⁴ பிபாஸா। அத ப³ல தiν ேதஜ phரகாஸா ॥
ேதா³. ஆஷ ஸப³ஸமrhபி ைக phர⁴ நிஜ ஆரம ஆநி।
கnhத³ல ப²ல ேபா⁴ஜந தீ³nhஹ ப⁴க³தி த ஜாநி ॥ 209॥

phராத கஹா iµநி ஸந ர⁴ராஈ। நிrhப⁴ய ஜkh³ய கரஹு mhஹ ஜாஈ ॥
ேஹாம கரந லாேக³iµநி ஜா²।ஆ ரேஹ மக² கீmh ரக²வா ॥
ஸுநி மாச நிஸாசர khேரா। ல ஸஹாய தா⁴வா iµநிth³ேரா ॥
பி³iν ப²ர பா³ந ராம ேத மாரா।ஸத ேஜாஜந கா³ஸாக³ர பாரா ॥
பாவக ஸர ஸுபா³ஹு நி மாரா। அiνஜ நிஸாசர கட ஸ◌ँகா⁴ரா ॥
மா அஸுர th³விஜ நிrhமயகா। அshதி கரmh ேத³வ iµநி ஜா² ॥
தஹ◌ँ நி க²க தி³வஸ ர⁴ராயா। ரேஹ கீnh பி³phரnhஹ பர தா³யா ॥
ப⁴க³தி ேஹ ப³ஹு கதா² ராநா। கேஹ பி³phர ஜth³யபி phர⁴ ஜாநா ॥
தப³iµநி ஸாத³ர கஹா ³ஜா²ஈ। சத ஏக phர⁴ ேத³கி²அ ஜாஈ ॥
த⁴iνஷஜkh³ய iµநி ர⁴ல நாதா²।ஹர சேல iµநிப³ர ேக ஸாதா²॥
ஆரம ஏக தீ³க² மக³ மாmh। க²க³ mh’க³ வ ஜnh தஹ◌ँ நாmh ॥
சா²iµநி லா phர⁴ ேத³கீ²।ஸகல கதா²iµநி கஹா பி³ேஸ ॥
ேதா³. ெகௗ³தம நா ராப ப³ஸ உபல ேத³ஹ த⁴ தீ⁴ர।
சரந கமல ரஜ சாஹதி kh’பா கரஹு ர⁴பீ³ர ॥ 210॥

ச²mh. பரஸத பத³ பாவந ேஸாக நஸாவந phரக³ட ப⁴ஈ தபஜ ஸ।
ேத³க²த ர⁴நாயக ஜந ஸுக² தா³யக ஸநiµக² ேஹாஇ கர ேஜா ர ॥
அதி phேரம அதீ⁴ரா லக ஸரா iµக² நmh ஆவஇ ப³சந க।
அதிஸய ப³ட³◌़பா⁴கீ³ சரநnh லாகீ³ ஜுக³ல நயந ஜலதா⁴ர ப³ ॥
தீ⁴ரஜு மந கீnhஹா phர⁴ கஹு◌ँ சீnhஹா ர⁴பதி kh’பா◌ँ ப⁴க³தி பாஈ।
அதி நிrhமல பா³நீmh அshதி டா²நீ kh³யாநக³mhய ஜய ர⁴ராஈ ॥
ைம நா அபாவந phர⁴ ஜக³ பாவந ராவந  ஜந ஸுக²தா³ஈ।
ராவ பி³ேலாசந ப⁴வ ப⁴ய ேமாசந பா பா ஸரநmh ஆஈ ॥
iµநி ராப ேஜா தீ³nhஹா அதி ப⁴ல கீnhஹா பரம அiνkh³ரஹ ைமmh மாநா।
ேத³ேக²உ◌ँ ப⁴ ேலாசந ஹ ப⁴வேமாசந இஹஇ லாப⁴ ஸŋhகர ஜாநா ॥
பி³நதீ phர⁴ ேமா ைமmh மதி ேபா⁴ நாத² ந மாக³உ◌ँ ப³ர ஆநா।
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பத³ கமல பராகா³ ரஸ அiνராகா³ மம மந ம⁴ப கைர பாநா ॥
ேஜmh பத³ஸுரஸதா பரம நீதா phரக³ட ப⁴ஈ வ ஸ த⁴।
ேஸாஇ பத³ பŋhகஜ ேஜ ஜத அஜ மம ர த⁴ேரஉ kh’பால ஹ ॥
ஏ பா⁴◌ँதி தா⁴ ெகௗ³தம நா பா³ர பா³ர ஹ சரந ப।
ேஜா அதி மந பா⁴வா ேஸா ப³ பாவா ைக³ பதிேலாக அநnhத³ ப⁴ ॥

ேதா³. அஸ phர⁴ தீ³நப³nh⁴ ஹ காரந ரத த³யால।
லதா³ஸ ஸட² ேத ப⁴ஜு சா²ட³◌़ ◌ி கபட ஜஜால ॥ 211॥
மாஸபாராயண,ஸாதவா◌ँ விராம

சேல ராம லசி²மந iµநி ஸŋhகா³। க³ஏ ஜஹா◌ँ ஜக³ பாவநி க³ŋhகா³॥
கா³தி⁴ஸூiν ஸப³ கதா²ஸுநாஈ। ேஜ phரகார ஸுரஸ ம ஆஈ ॥
தப³ phர⁴ nhஹ ஸேமத நஹாஏ। பி³பி³த⁴ தா³ந மேத³வnh பாஏ ॥
ஹர சேல iµநி ph³’nhத³ஸஹாயா। ேப³கி³ பி³ேத³ஹ நக³ர நிஅராயா ॥
ர ரmhயதா ராம ஜப³ ேத³கீ²।ஹரேஷ அiνஜ ஸேமத பி³ேஸ ॥
பா³பீmh ப ஸத ஸர நாநா।ஸல ஸுதா⁴ஸம மநி ேஸாபாநா ॥
³ஜத மஜு மthத ரஸ ph◌⁴’ŋhகா³।ஜத கல ப³ஹுப³ரந பி³ஹŋhகா³॥
ப³ரந ப³ரந பி³கேஸ ப³ந ஜாதா। thபி³த⁴ ஸர ஸதா³ஸுக²தா³தா ॥
ேதா³. ஸுமந பா³கா பா³க³ ப³ந பி³ல பி³ஹŋhக³ நிவாஸ।
²லத ப²லத ஸுபlhலவத ேஸாஹத ர சஹு◌ँ பாஸ ॥ 212॥

ப³நஇ ந ப³ரநத நக³ர நிகாஈ। ஜஹா◌ँ ஜாஇ மந தஹ◌ँஇ◌ँ ேலாபா⁴ஈ ॥
சா ப³ஜா பி³சிthர அ◌ँபா³। மநிமய பி³தி⁴ ஜiν shவகர ஸ◌ँவா ॥
த⁴நிக ப³நிக ப³ர த⁴நத³ஸமாநா। ைப³ட²ஸகல ப³sh ல நாநா ॥
ெசௗஹட ஸுnhத³ர க³mh ஸுஹாஈ।ஸnhதத ரஹmh ஸுக³nhத⁴ சாஈ ॥
மŋhக³ளமய மnhதி³ர ஸப³ ேகேரmh। சிthத ஜiν ரதிநாத² சிேதேரmh ॥
ர நர நா ஸுப⁴க³ஸுசி ஸnhதா। த⁴ரமல kh³யாநீ ³நவnhதா ॥
அதி அப ஜஹ◌ँ ஜநக நிவாஸூ। பி³த²கmh பி³³த⁴ பி³ேலாகி பி³லாஸூ ॥
ேஹாத சகித சித ேகாட பி³ேலாகீ।ஸகல ⁴வந ேஸாபா⁴ ஜiν ேராகீ ॥
ேதா³. த⁴வள தா⁴ம மநி ரட பட ஸுக⁴த நாநா பா⁴◌ँதி।
ய நிவாஸ ஸுnhத³ர ஸத³ந ேஸாபா⁴ கி க ஜாதி ॥ 213॥

ஸுப⁴க³ th³வார ஸப³ஸ கபாடா। ⁴ப பீ⁴ர நட மாக³த⁴ பா⁴டா ॥
ப³நீ பி³ஸால பா³ க³ஜ ஸாலா।ஹய க³ய ரத²ஸŋhல ஸப³ காலா ॥
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ஸூர ஸசிவ ேஸநப ப³ஹுேதேர। nh’பkh³’ஹ ஸஸ ஸத³ந ஸப³ ேகேர ॥
ர பா³ேஹர ஸர ஸாத ஸபா। உதேர ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ பி³ல மபா ॥
ேத³கி²அப ஏக அ◌ँவராஈ।ஸப³ஸுபாஸ ஸப³ பா⁴◌ँதி ஸுஹாஈ ॥
ெகௗக கேஹஉ ேமார மiν மாநா। இஹா◌ँ ரஅ ர⁴பீ³ர ஸுஜாநா ॥
ப⁴ேலmh நாத² க kh’பாநிேகதா। உதேர தஹ◌ँiµநிph³’nhத³ஸேமதா ॥
பி³shவாthர மஹாiµநி ஆஏ।ஸமாசார தி²லாபதி பாஏ ॥
ேதா³. ஸŋhக³ஸசிவ ஸுசி ⁴ ப⁴ட ⁴ஸுர ப³ர ³ர kh³யாதி।
சேல லந iµநிநாயக iµதி³த ராஉ ஏ பா⁴◌ँதி ॥ 214॥

கீnhஹ phரநாiµ சரந த⁴ மாதா²। தீ³nh அஸ iµதி³த iµநிநாதா²॥
பி³phரph³’nhத³ஸப³ஸாத³ர ப³nhேத³। ஜாநி பா⁴kh³ய ப³ட³◌़ ராஉ அநnhேத³॥
ஸல phரshந க பா³ரmh பா³ரா। பி³shவாthர nh’ப ைப³டா²ரா ॥
ேத அவஸர ஆஏ ேதா³உ பா⁴ஈ। க³ஏ ரேஹ ேத³க²ந ²லவாஈ ॥
shயாம ெகௗ³ர mh’³ ப³யஸ கிேஸாரா। ேலாசந ஸுக²த³ பி³shவ சித ேசாரா ॥
உேட²ஸகல ஜப³ ர⁴பதி ஆஏ। பி³shவாthர நிகட ைப³டா²ஏ ॥
ப⁴ஏ ஸப³ஸுகீ² ேத³கி² ேதா³உ ph◌⁴ராதா। பா³ பி³ேலாசந லகித கா³தா ॥
ரதி ம⁴ர மேநாஹர ேத³கீ²। ப⁴யஉ பி³ேத³ஹு பி³ேத³ஹு பி³ேஸ ॥
ேதா³. phேரம மக³ந மiν ஜாநி nh’ க பி³ேப³ த⁴ தீ⁴ர।
ேபா³ேலஉ iµநி பத³ நாஇ  க³த³க³த³ கி³ரா க³பீ⁴ர ॥ 215॥

கஹஹு நாத²ஸுnhத³ர ேதா³உ பா³லக।iµநில திலக கி nh’பல பாலக ॥
ph³ரம ேஜா நிக³ம ேநதி க கா³வா। உப⁴ய ேப³ஷ த⁴ கீ ேஸாஇ ஆவா ॥
ஸஹஜ பி³ராக³ப மiν ேமாரா। த²கித ேஹாத  சnhத³ சேகாரா ॥
தாேத phர⁴ ச²உ◌ँஸதிபா⁴ஊ। கஹஹு நாத² ஜநி கரஹு ³ராஊ ॥
இnhஹ பி³ேலாகத அதி அiνராகா³। ப³ரப³ஸ ph³ரமஸுக² மந thயாகா³॥
கஹ iµநி பி³ஹ கேஹஹு nh’ப நீகா। ப³சந mhஹார ந ேஹாஇ அகா ॥
ஏ phய ஸப³ ஜஹா◌ँ லகி³ phராநீ। மந iµஸுகாmh ராiµ ஸுநி பா³நீ ॥
ர⁴ல மநி த³ஸரத² ேக ஜாஏ। மம த லாகி³ நேரஸ படா²ஏ ॥
ேதா³. ராiµ லக²iν ேதா³உ ப³nh⁴ப³ர ப ல ப³ல தா⁴ம।
மக² ராேக²உ ஸ³ஸாகி² ஜ³ேத அஸுர ஸŋhkh³ராம ॥ 216॥

iµநி தவ சரந ேத³கி² கஹ ராஊ। க ந ஸகஉ◌ँ நிஜ nhய phராபா⁴ஊ ॥
ஸுnhத³ர shயாம ெகௗ³ர ேதா³உ ph◌⁴ராதா।ஆந◌ँத³ஹூ ேக ஆந◌ँத³ தா³தா ॥
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இnhஹ ைக phதி பரஸபர பாவநி। க ந ஜாஇ மந பா⁴வ ஸுஹாவநி ॥
ஸுநஹு நாத² கஹ iµதி³த பி³ேத³ஹூ। ph³ரம வ இவ ஸஹஜ ஸேநஹூ ॥
நி நி phர⁴ சிதவ நரநாஹூ। லக கா³த உர அதி⁴க உசா²ஹூ ॥
mhநி phரஸmh நாஇ பத³ஸூ। சேலஉ லவாஇ நக³ர அவநீஸூ ॥
ஸுnhத³ர ஸத³iν ஸுக²த³ஸப³ காலா। தஹா◌ँ பா³ஸு ல தீ³nhஹ ⁴ஆலா ॥
க ஜா ஸப³ பி³தி⁴ ேஸவகாஈ। க³யஉ ராஉ kh³’ஹ பி³தா³ கராஈ ॥
ேதா³. ஷய ஸŋhக³ ர⁴ப³mhஸ மநி க ேபா⁴ஜiν பி³ராiµ।
ைப³ேட² phர⁴ ph◌⁴ராதா ஸத தி³வஸு ரஹா ப⁴ ஜாiµ ॥ 217॥

லக²ந ’த³ய◌ँ லாலஸா பி³ேஸ। ஜாஇ ஜநகர ஆஇஅ ேத³கீ²॥
phர⁴ ப⁴ய ப³ஹு iµநி ஸசாmh। phரக³ட ந கஹmh மநmh iµஸுகாmh
॥
ராம அiνஜ மந கீ க³தி ஜாநீ। ப⁴க³த ப³ச²லதா mhய◌ँஹுலஸாநீ ॥
பரம பி³நீத ஸசி iµஸுகாஈ। ேபா³ேல ³ர அiνஸாஸந பாஈ ॥
நாத²லக²iν  ேத³க²ந சஹmh। phர⁴ ஸேகாச ட³ர phரக³ட ந கஹmh ॥
ெஜௗmh ராஉர ஆயஸு ைமmh பாெவௗmh। நக³ர ேத³கா²இ ரத ல ஆெவௗ ॥
ஸுநி iµநீஸு கஹ ப³சந ஸphதீ। கஸ ந ராம mhஹ ராக²ஹு நீதீ ॥
த⁴ரம ேஸ பாலக mhஹ தாதா। phேரம பி³ப³ஸ ேஸவக ஸுக²தா³தா ॥
ேதா³. ஜாஇ ேத³கீ²ஆவஹு நக³ ஸுக² நிதா⁴ந ேதா³உ பா⁴இ।
கரஹு ஸுப²ல ஸப³ ேக நயந ஸுnhத³ர ப³த³ந ேத³கா²இ ॥ 218॥
மாஸபாராயண,ஆட²வா◌ँ விராம
நவாnhஹபாராயண,³ஸரா விராம

iµநி பத³ கமல ப³nhதி³ ேதா³உ ph◌⁴ராதா। சேல ேலாக ேலாசந ஸுக² தா³தா ॥
பா³லக ph³’nhதி³ ேத³கி²அதி ேஸாபா⁴। லேக³ஸŋhக³ ேலாசந மiν ேலாபா⁴ ॥
பீத ப³ஸந பகர க பா⁴தா²। சா சாப ஸர ேஸாஹத ஹாதா²॥
தந அiνஹரத ஸுசnhத³ந ேகா²।shயாமல ெகௗ³ர மேநாஹர ேஜா ॥
ேகஹ கnhத⁴ர பா³ஹு பி³ஸாலா। உர அதி சிர நாக³மநி மாலா ॥
ஸுப⁴க³ ேஸாந ஸரஹ ேலாசந। ப³த³ந மயŋhக தாபthரய ேமாசந ॥
காநnh கநக ²ல ச²பி³ ேத³mh। சிதவத சித ேசா ஜiν ேலmh ॥
சிதவநி சா ph◌⁴’ ப³ர பா³◌ँகீ। திலக ேரகா² ேஸாபா⁴ ஜiν சா◌ँகீ ॥
ேதா³. சிர ெசௗதநீmh ஸுப⁴க³ர ேமசக சித ேகஸ।
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நக²க²ஸுnhத³ர ப³nh⁴ ேதா³உ ேஸாபா⁴ ஸகல ஸுேத³ஸ ॥ 219॥
ேத³க²ந நக³ ⁴பஸுத ஆஏ।ஸமாசார ரபா³mhஹ பாஏ ॥
தா⁴ஏ தா⁴ம காம ஸப³ thயாகீ³। மநஹு ரŋhக நிதி⁴ டந லாகீ³॥
நிரகி²ஸஹஜ ஸுnhத³ர ேதா³உ பா⁴ஈ। ேஹாmh ஸுகீ² ேலாசந ப²ல பாஈ ॥
ஜுப³தீmh ப⁴வந ஜ²ேராக²nh லாகீ³mh। நிரக²mh ராம ப அiνராகீ³mh ॥
கஹmh பரஸபர ப³சந ஸphதீ।ஸகி²இnhஹ ேகா காம ச²பி³ தீ ॥
ஸுர நர அஸுர நாக³iµநி மாmh। ேஸாபா⁴ அ கஹு◌ँஸுநிஅதி நாmh ॥
பி³Shiν சா ⁴ஜ பி³கி⁴ iµக² சா। பி³கட ேப³ஷ iµக² பச ரா ॥
அபர ேத³உ அஸ ேகாஉ ந ஆ। யஹ ச²பி³ஸகி² படதஅ ஜா ॥
ேதா³. ப³ய கிேஸார ஸுஷமா ஸத³ந shயாம ெகௗ³ர ஸுக² தா⁴ம ।
அŋhக³அŋhக³ பர வாஅmh ேகா ேகா ஸத காம ॥ 220॥

கஹஹு ஸகீ²அஸ ேகா தiνதா⁴। ேஜா ந ேமாஹ யஹ ப நிஹா ॥
ேகாஉ ஸphேரம ேபா³ mh’³ பா³நீ। ேஜா ைமmh ஸுநா ேஸா ஸுநஹு ஸயாநீ ॥
ஏ ேதா³ஊ த³ஸரத² ேக ேடா⁴டா। பா³ல மராலnh ேக கல ேஜாடா ॥
iµநி ெகௗக மக² ேக ரக²வாேர। nhஹ ரந அர நிஸாசர மாேர ॥
shயாம கா³த கல கஜ பி³ேலாசந। ேஜா மாச ஸு⁴ஜ ம³ ேமாசந ॥
ெகௗஸlhயா ஸுத ேஸா ஸுக² கா²நீ। நாiµ ராiµ த⁴iν ஸாயக பாநீ ॥
ெகௗ³ர கிேஸார ேப³ஷு ப³ர காேச²mh। கர ஸர சாப ராம ேக பாேச²mh ॥
லசி²மiν நாiµ ராம ல⁴ ph◌⁴ராதா।ஸுiν ஸகி² தாஸு ஸுthரா மாதா ॥
ேதா³. பி³phரகாஜு க ப³nh⁴ ேதா³உ மக³iµநிப³⁴ உதா⁴।
ஆஏ ேத³க²ந சாபமக²ஸுநி ஹரmh ஸப³ நா ॥ 221॥

ேத³கி² ராம ச²பி³ ேகாஉ ஏக கஹஈ। ேஜா³ ஜாநகி யஹ ப³ அஹஈ ॥
ெஜௗ ஸகி²இnhஹ ேத³க² நரநாஹூ। பந பஹ ஹ² கரஇ பி³பா³ஹூ ॥
ேகாஉ கஹ ஏ ⁴பதி பசாேந।iµநி ஸேமத ஸாத³ர ஸநமாேந ॥
ஸகி² பரnh பiν ராஉ ந தஜஈ। பி³தி⁴ ப³ஸ ஹ²அபி³ேப³க ப⁴ஜஈ ॥
ேகாஉ கஹ ெஜௗmh ப⁴ல அஹஇ பி³தா⁴தா।ஸப³ கஹ◌ँஸுநிஅ உசித ப²லதா³தா ॥
ெதௗ ஜாநகி  ப³ ஏஹூ। நாந ஆ இஹா◌ँஸnhேத³ஹூ ॥
ெஜௗ பி³தி⁴ ப³ஸஅஸ ப³ைந ஸ◌ँேஜா³। ெதௗ kh’தkh’thய ேஹாஇ ஸப³ ேலா³

॥
ஸகி²ஹமேரmh ஆரதி அதி தாேதmh। கப³ஹு◌ँக ஏ ஆவmh ஏ நாேதmh ॥
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ேதா³. நாmh த ஹம கஹு◌ँஸுநஹு ஸகி²இnhஹ கர த³ரஸiν ³।
யஹ ஸŋhக⁴ தப³ ேஹாஇ ஜப³ nhய ராkh’த ⁴ ॥ 222॥

ேபா³ அபர கேஹஹு ஸகி² நீகா। ஏmh பி³ஆஹ அதி த ஸப³mh கா ॥
ேகாஉ கஹ ஸŋhகர சாப கேடா²ரா। ஏ shயாமல mh’³கா³த கிேஸாரா ॥
ஸ³அஸமஜஸ அஹஇ ஸயாநீ। யஹ ஸுநி அபர கஹஇ mh’³ பா³நீ ॥
ஸகி² இnhஹ கஹ◌ँ ேகாஉ ேகாஉ அஸ கஹmh। ப³ட³◌़ phரபா⁴உ ேத³க²த ல⁴
அஹmh ॥
பர ஜாஸு பத³ பŋhகஜ ⁴। த அஹlhயா kh’த அக⁴ ⁴ ॥
ேஸா கி ர பி³iν வத⁴iν ேதாேரmh। யஹ phரதீதி பஹஅ ந ேபா⁴ேரmh ॥
ேஜmh பி³ரசி ரசி ய ஸ◌ँவா। ேதmh shயாமல ப³ ரேசஉ பி³சா ॥
தாஸு ப³சந ஸுநி ஸப³ஹரஷாநீmh। ஐேஸஇ ேஹாஉ கஹmh iµ³ பா³நீ ॥
ேதா³. ய◌ँஹரஷmh ப³ரஷmh ஸுமந ஸுiµகி²ஸுேலாசநி ph³’nhத³।

ஜாmh ஜஹா◌ँ ஜஹ◌ँ ப³nh⁴ ேதா³உ தஹ◌ँ தஹ◌ँ பரமாநnhத³॥ 223॥
ர ரப³ தி³ ேக³ ேதா³உ பா⁴ஈ। ஜஹ◌ँ த⁴iνமக²த ⁴ ப³நாஈ ॥
அதி பி³shதார சா க³ச டா⁴। பி³மல ேப³தி³கா சிர ஸ◌ँவா ॥
சஹு◌ँ தி³ கசந மச பி³ஸாலா। ரேச ஜஹா◌ँ ேப³ட²mh மபாலா ॥
ேத பாேச²mh ஸப சஹு◌ँ பாஸா। அபர மச மNhட³ பி³லாஸா ॥
க²க ஊ◌ँசி ஸப³ பா⁴◌ँதி ஸுஹாஈ। ைப³ட²mh நக³ர ேலாக³ ஜஹ◌ँ ஜாஈ ॥
திnhஹ ேக நிகட பி³ஸால ஸுஹாஏ। த⁴வள தா⁴ம ப³ஹுப³ரந ப³நாஏ ॥
ஜஹ◌ँ ைப³Nhைட²mh ேத³க²mh ஸப³ நா। ஜதா² ேஜா³ நிஜ ல அiνஹா ॥
ர பா³லக க க mh’³ ப³சநா।ஸாத³ர phர⁴ ேத³கா²வmh ரசநா ॥
ேதா³. ஸப³ஸு ஏ ஸ phேரமப³ஸ பர மேநாஹர கா³த।
தந லகmh அதி ஹரஷு ய◌ँ ேத³கி² ேத³கி² ேதா³உ ph◌⁴ராத ॥ 224॥

ஸு ஸப³ ராம phேரமப³ஸ ஜாேந। phதி ஸேமத நிேகத ப³கா²ேந ॥
நிஜ நிஜ சி ஸப³ ேலmhmh ேபா³லாஈ।ஸத ஸேநஹ ஜாmh ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
ராம ேத³கா²வmh அiνஜ ரசநா। க mh’³ ம⁴ர மேநாஹர ப³சநா ॥
லவ நிேமஷ மஹ◌ँ ⁴வந நிகாயா। ரசஇ ஜாஸு அiνஸாஸந மாயா ॥
ப⁴க³தி ேஹ ேஸாஇ தீ³நத³யாலா। சிதவத சகித த⁴iνஷ மக²ஸாலா ॥
ெகௗக ேத³கி² சேல ³ பாmh। ஜாநி பி³லmh³ thராஸ மந மாmh ॥
ஜாஸு thராஸ ட³ர கஹு◌ँ ட³ர ேஹாஈ। ப⁴ஜந phரபா⁴உ ேத³கா²வத ேஸாஈ ॥
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க பா³ேதmh mh’³ ம⁴ர ஸுஹாஈmh। கிஏ பி³தா³ பா³லக ப³ஆஈ ॥
ேதா³. ஸப⁴ய ஸphேரம பி³நீத அதி ஸச ஸத ேதா³உ பா⁴இ।
³ர பத³ பŋhகஜ நாஇ ர ைப³ேட²ஆயஸு பாஇ ॥ 225॥

நி phரேப³ஸ iµநி ஆயஸு தீ³nhஹா।ஸப³mh ஸnhth◌⁴யாப³nhத³iν கீnhஹா ॥
கஹத கதா²இதிஹாஸ ராநீ। சிர ரஜநி ஜுக³ ஜாம ராநீ ॥
iµநிப³ர ஸயந கீnh தப³ ஜாஈ। லேக³ சரந சாபந ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
nhஹ ேக சரந ஸேராஹ லாகீ³। கரத பி³பி³த⁴ ஜப ேஜாக³ பி³ராகீ³॥
ேதஇ ேதா³உ ப³nh⁴ phேரம ஜiν ேத। ³ர பத³ கமல பேலாடத phேத ॥
பா³ரபா³ர iµநி அkh³யா தீ³nh। ர⁴ப³ர ஜாஇ ஸயந தப³ கீnh ॥
சாபத சரந லக²iν உர லாஏ◌ँ।ஸப⁴ய ஸphேரம பரம ஸ பாஏ◌ँ ॥
நி நி phர⁴ கஹ ேஸாவஹு தாதா। ெபௗட⁴◌़ே◌ த⁴ உர பத³ ஜலஜாதா ॥
ேதா³. உேட²லக²ந நி பி³க³த ஸுநி அநகா² ⁴நி காந ॥
³ர ேதmh பேலmh ஜக³தபதி ஜாேக³ ராiµ ஸுஜாந ॥ 226॥

ஸகல ெஸௗச க ஜாஇ நஹாஏ। நிthய நிபா³iµநி ர நாஏ ॥
ஸமய ஜாநி ³ர ஆயஸு பாஈ। ேலந phரஸூந சேல ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
⁴ப பா³³ ப³ர ேத³ேக²உ ஜாஈ। ஜஹ◌ँ ப³ஸnhத  ர ேலாபா⁴ஈ ॥
லாேக³ பி³டப மேநாஹர நாநா। ப³ரந ப³ரந ப³ர ேப³ பி³தாநா ॥
நவ பlhலவ ப²ல ஸுமாந ஸுஹாஏ। நிஜ ஸmhபதி ஸுர க²லஜாஏ ॥
சாதக ேகாகில கீர சேகாரா।ஜத பி³ஹக³ நடத கல ேமாரா ॥
மth◌⁴ய பா³க³ஸ ேஸாஹ ஸுஹாவா। மநி ேஸாபாந பி³சிthர ப³நாவா ॥
பி³மல ஸ ஸரஜ ப³ஹுரŋhகா³। ஜலக²க³ஜத ³ஜத ph◌⁴’ŋhகா³॥
ேதா³. பா³³ தட³◌़ ◌ா³ பி³ேலாகி phர⁴ ஹரேஷ ப³nh⁴ ஸேமத।
பரம ரmhய ஆராiµ யஹு ேஜா ராம ஸுக² ேத³த ॥ 227॥

சஹு◌ँ தி³ சிதஇ ◌ँசி² மாக³ந। லேக³ ேலந த³ல ²ல iµதி³த மந ॥
ேத அவஸர தா தஹ◌ँஆஈ। கி³ஜா ஜந ஜநநி படா²ஈ ॥
ஸŋhக³ஸகீ²mh ஸப³ஸுப⁴க³ஸயாநீ। கா³வmh கீ³த மேநாஹர பா³நீ ॥
ஸர ஸப கி³ஜா kh³’ஹ ேஸாஹா। ப³ரநி ந ஜாஇ ேத³கி² மiν ேமாஹா ॥
மjhஜiν க ஸர ஸகி²nhஹ ஸேமதா। க³ஈ iµதி³த மந ெகௗ³ நிேகதா ॥
ஜா கீnh அதி⁴க அiνராகா³। நிஜ அiνப ஸுப⁴க³ ப³ மாகா³॥
ஏக ஸகீ²ய ஸŋh³ பி³ஹாஈ। க³ஈ ர ேத³க²ந ²லவாஈ ॥
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ேத ேதா³உ ப³nh⁴ பி³ேலாேக ஜாஈ। phேரம பி³ப³ஸ தா பmh ஆஈ ॥
ேதா³. தாஸு த³ஸா ேத³கி²ஸகி²nhஹ லக கா³த ஜ ைநந।
கஹு காரiν நிஜ ஹரஷ கர ச²ஸப³ mh’³ைப³ந ॥ 228॥

ேத³க²ந பா³³அ◌ँர ³இ ஆஏ। ப³ய கிேஸார ஸப³ பா⁴◌ँதி ஸுஹாஏ ॥
shயாம ெகௗ³ர கி கெஹௗmh ப³கா²நீ। கி³ரா அநயந நயந பி³iν பா³நீ ॥
ஸுநி ஹர◌ँஸப³ஸகீ²mh ஸயாநீ।ய ய◌ँ அதி உதகNhடா² ஜாநீ ॥
ஏக கஹஇ nh’பஸுத ேதஇ ஆ।ஸுேந ேஜ iµநி ஸ◌ँக³ஆஏ கா ॥
nhஹ நிஜ ப ேமாஹநீ டா³। கீnhஹ shவப³ஸ நக³ர நர நா ॥
ப³ரநத ச²பி³ ஜஹ◌ँ தஹ◌ँஸப³ ேலா³। அவ ேத³கி²அmh ேத³க²ந ேஜா³॥
தாஸு வசந அதி ய ஸுஹாேந। த³ரஸ லாகி³ ேலாசந அலாேந ॥
ச அkh³ர க phய ஸகி² ேஸாஈ। phதி ராதந லக²இ ந ேகாஈ ॥
ேதா³. ஸு ய நாரத³ ப³சந உப phதி நீத ॥
சகித பி³ேலாகதி ஸகல தி³ ஜiν ஸு mh’கீ³ஸபீ⁴த ॥ 229॥

கŋhகந கிŋhகிநி ர ⁴நி ஸுநி। கஹத லக²ந ஸந ராiµ ’த³ய◌ँ ³நி ॥
மாநஹு◌ँ மத³ந ³nh³பீ⁴ தீ³nh ॥ மநஸா பி³shவ பி³ஜய கஹ◌ँ கீnh ॥
அஸ க பி² சிதஏ ேத ஓரா।ய iµக²ஸ ப⁴ஏ நயந சேகாரா ॥
ப⁴ஏ பி³ேலாசந சா அசசல। மநஹு◌ँஸசி நி தேஜ தி³க³சல ॥
ேத³கி²ய ேஸாபா⁴ ஸு² பாவா।’த³ய◌ँஸராஹத ப³சiν ந ஆவா ॥
ஜiν பி³ரசி ஸப³ நிஜ நிநாஈ। பி³ரசி பி³shவ கஹ◌ँ phரக³ ேத³கா²ஈ ॥
ஸுnhத³ரதா கஹு◌ँஸுnhத³ர கரஈ। ச²பி³kh³’ஹ◌ँ தீ³பகா² ஜiν ப³ரஈ ॥
ஸப³ உபமா கபி³ ரேஹ ஜுடா²। ேகmh படதெரௗmh பி³ேத³ஹமா ॥
ேதா³. ய ேஸாபா⁴ ய◌ँ ப³ரநி phர⁴ ஆபநி த³ஸா பி³சா।
ேபா³ேல ஸுசி மந அiνஜ ஸந ப³சந ஸமய அiνஹா ॥ 230॥

தாத ஜநகதநயா யஹ ேஸாஈ। த⁴iνஷஜkh³ய ேஜ காரந ேஹாஈ ॥
ஜந ெகௗ³ ஸகீ²mh ல ஆஈ। கரத phரகாஸு பி²ரஇ ²லவாஈ ॥
ஜாஸு பி³ேலாகி அேலாகிக ேஸாபா⁴।ஸஹஜ நீத ேமார மiν ேசா²பா⁴ ॥
ேஸா ஸ³ காரந ஜாந பி³தா⁴தா। ப²ரகmh ஸுப⁴த³அŋhக³ஸுiν ph◌⁴ராதா ॥
ர⁴ப³mhmhஹ கர ஸஹஜ ஸுபா⁴ஊ। மiν பnhத² ப³ த⁴ரஇ ந காஊ ॥
ேமா அதிஸய phரதீதி மந ேக। ேஜmh ஸபேநஹு◌ँ பரநா ந ேஹ ॥
nhஹ ைக லஹmh ந  ரந பீ²। நmh பாவmh பரதிய மiν ³²॥

88 sanskritdocuments.org



 ராம சத மாநஸ

மŋhக³ந லஹ ந nhஹ ைக நாmh। ேத நரப³ர ேதா²ேர ஜக³ மாmh ॥
ேதா³. கரத ப³தக அiνஜ ஸந மந ய ப ேலாபா⁴ந।
iµக²ஸேராஜ மகரnhத³ ச²பி³ கரஇ ம⁴ப இவ பாந ॥ 231॥

சிதவ சகித சஹூ◌ँ தி³தா। கஹ◌ँ க³ஏ nh’பகிேஸார மiν சிnhதா ॥
ஜஹ◌ँ பி³ேலாக mh’க³ஸாவக ைநநீ। ஜiν தஹ◌ँ ப³ஸ கமல த ேரநீ ॥
லதா ஓட தப³ஸகி²nhஹ லகா²ஏ।shயாமல ெகௗ³ர கிேஸார ஸுஹாஏ ॥
ேத³கி²ப ேலாசந லலசாேந।ஹரேஷ ஜiν நிஜ நிதி⁴ பசாேந ॥
த²ேக நயந ர⁴பதி ச²பி³ ேத³ேக²mh। பலகnhஹூ◌ँ பஹmh நிேமேஷmh ॥
அதி⁴க ஸேநஹ◌ँ ேத³ஹ ைப⁴ ேபா⁴।ஸரத³ஸ ஜiν சிதவ சேகா ॥
ேலாசந மக³ ராம உர ஆநீ। தீ³nhேஹ பலக கபாட ஸயாநீ ॥
ஜப³ய ஸகி²nhஹ phேரமப³ஸ ஜாநீ। க ந ஸகmh க² மந ஸசாநீ ॥
ேதா³. லதாப⁴வந ேதmh phரக³ட ேப⁴ ேத அவஸர ேதா³உ பா⁴இ।
நிகேஸ ஜiν ஜுக³ பி³மல பி³⁴ ஜலத³ படல பி³லகா³இ ॥ 232॥

ேஸாபா⁴ வ◌ँஸுப⁴க³ ேதா³உ பீ³ரா। நீல பீத ஜலஜாப⁴ ஸரா ॥
ேமாரபŋhக²ர ேஸாஹத நீேக। ³chச² பீ³ச பி³ச ஸும க ேக ॥
பா⁴ல திலக ரமபி³nh³ஸுஹாஏ। ரவந ஸுப⁴க³ ⁴ஷந ச²பி³ சா²ஏ ॥
பி³கட ph◌⁴’ கச ⁴க⁴ரவாேர। நவ ஸேராஜ ேலாசந ரதநாேர ॥
சா சி³க நாகா கேபாலா।ஹாஸ பி³லாஸ ேலத மiν ேமாலா ॥
iµக²ச²பி³ க ந ஜாஇ ேமா பாmh। ேஜா பி³ேலாகி ப³ஹு காம லஜாmh ॥
உர மநி மால கmh³ கல கீ³வா। காம கலப⁴ கர ⁴ஜ ப³லmhவா ॥
ஸுமந ஸேமத பா³ம கர ேதா³நா।ஸாவ◌ँர அ◌ँர ஸகீ²ஸு² ேலாநா ॥
ேதா³. ேகஹ க பட பீத த⁴ர ஸுஷமா ல நிதா⁴ந।
ேத³கி² பா⁴iνல⁴ஷந பி³ஸரா ஸகி²nhஹ அபாந ॥ 233॥

த⁴ தீ⁴ரஜு ஏக ஆ ஸயாநீ।தா ஸந ேபா³ க³ பாநீ ॥
ப³ஹு ெகௗ³ கர th◌⁴யாந கேரஹூ। ⁴பகிேஸார ேத³கி² கிந ேலஹூ ॥
ஸசி ய◌ँ தப³ நயந உகா⁴ேர।ஸநiµக² ேதா³உ ர⁴ŋhக⁴ நிஹாேர ॥
நக²க² ேத³கி² ராம ைக ேஸாபா⁴।ஸு பிதா பiν மiν அதி ேசா²பா⁴ ॥
பரப³ஸ ஸகி²nhஹ லகீ² ஜப³தா। ப⁴யஉ க³ஹ ஸப³ கஹ ஸபீ⁴தா ॥
நி ஆஉப³ ஏ ேப³ஆ◌ँ கா। அஸ க மந பி³ஹ ஏக ஆ ॥
³ட⁴◌़ கி³ரா ஸுநி ய ஸசாநீ। ப⁴யஉ பி³லmh³ மா ப⁴ய மாநீ ॥
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த⁴ ப³ட³◌़ ◌ி தீ⁴ர ராiµ உர ஆேந। பி² அபநபஉ பிப³ஸ ஜாேந ॥
ேதா³. ேத³க²ந ஸ mh’க³ பி³ஹக³ த பி²ரஇ ப³ேஹா ப³ேஹா।
நிரகி² நிரகி² ர⁴பீ³ர ச²பி³ பா³ட⁴◌़இ phதி ந ேதா² ॥ 234॥

ஜாநி க²ந வசாப பி³ஸூரதி। ச ராகி² உர shயாமல ரதி ॥
phர⁴ ஜப³ ஜாத ஜாநகீ ஜாநீ।ஸுக²ஸேநஹ ேஸாபா⁴ ³ந கா²நீ ॥
பரம phேரமமய mh’³ ம கீnh। சா சித பீ⁴தீmh க²nh ॥
க³ஈ ப⁴வாநீ ப⁴வந ப³ேஹா। ப³nhதி³ சரந ேபா³ கர ேஜா ॥
ஜய ஜய கி³ப³ரராஜ கிேஸா। ஜய மேஹஸ iµக² சnhத³ சேகா ॥
ஜய க³ஜ ப³த³ந ஷட³◌़ ◌ாநந மாதா। ஜக³த ஜநநி தா³நி ³தி கா³தா ॥
நmh தவ ஆதி³ மth◌⁴ய அவஸாநா। அத phரபா⁴உ ேப³³ நmh ஜாநா ॥
ப⁴வ ப⁴வ பி³ப⁴வ பராப⁴வ காநி। பி³shவ பி³ேமாஹநி shவப³ஸ பி³ஹாநி ॥
ேதா³. பதிேத³வதா ஸுதீய மஹு◌ँ மா phரத²ம தவ ேரக²।
மமா அத ந ஸகmh க ஸஹஸ ஸாரதா³ ேஸஷ ॥ 235॥

ேஸவத ேதா ஸுலப⁴ ப²ல சா। ப³ரதா³யநீ ரா பிஆ ॥
ேத³பி³  பத³ கமல mhஹாேர।ஸுர நர iµநி ஸப³ ேஹாmh ஸுகா²ேர ॥
ேமார மேநார² ஜாநஹு நீேகmh। ப³ஸஹு ஸதா³ உர ர ஸப³ ேகmh ॥
கீnhேஹஉ◌ँ phரக³ட ந காரந ேதmh। அஸ க சரந க³ேஹ ைப³ேத³mh ॥
பி³நய phேரம ப³ஸ ப⁴ஈ ப⁴வாநீ। க² மால ரதி iµஸுகாநீ ॥
ஸாத³ர ய◌ँ phரஸா³ர த⁴ேரஊ। ேபா³ ெகௗ³ ஹரஷு ய◌ँ ப⁴ேரஊ ॥
ஸுiν ய ஸthய அஸ ஹமா।  மந காமநா mhஹா ॥
நாரத³ ப³சந ஸதா³ஸுசி ஸாசா। ேஸா ப³  ஜாmh மiν ராசா ॥
ச²mh. மiν ஜாmh ராேசஉ  ேஸா ப³ ஸஹஜ ஸுnhத³ர ஸா◌ँவேரா।
கநா நிதா⁴ந ஸுஜாந  ஸேநஹு ஜாநத ராவேரா ॥
ஏ பா⁴◌ँதி ெகௗ³ அஸ ஸுநி ய ஸத ய◌ँஹரmh அ।
ள ப⁴வாநி  நி நி iµதி³த மந மnhதி³ர ச ॥

ேஸா. ஜாநி ெகௗ³ அiνல ய ய ஹரஷு ந ஜாஇ க।
மஜுள மŋhக³ள ல பா³ம அŋhக³ ப²ரகந லேக³॥ 236॥

’த³ய◌ँஸராஹத ய ேலாநாஈ। ³ர ஸப க³வேந ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
ராம கஹா ஸ³ ெகௗக பாmh।ஸரல ஸுபா⁴உ ²அத ச²ல நாmh ॥
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ஸுமந பாஇ iµநி ஜா கீnh। நி அஸ ³ஹு பா⁴இnhஹ தீ³nh ॥
ஸுப²ல மேநாரத² ேஹாஹு◌ँ mhஹாேர। ராiµ லக²iν ஸுநி ப⁴ஏ ஸுகா²ேர ॥
க ேபா⁴ஜiν iµநிப³ர பி³kh³யாநீ। லேக³ கஹந க² கதா² ராநீ ॥
பி³க³த தி³வஸு ³ ஆயஸு பாஈ।ஸnhth◌⁴யா கரந சேல ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
phராசீ தி³ஸ உயஉ ஸுஹாவா।ய iµக²ஸஸ ேத³கி²ஸு² பாவா ॥
ப³ஹு பி³சா கீnhஹ மந மாmh।ய ப³த³ந ஸம மகர நாmh ॥
ேதா³. ஜநiµ nh⁴ நி ப³nh⁴ பி³ஷு தி³ந மந ஸகலŋhக।
ய iµக²ஸமதா பாவ கி சnh³ பா³ேரா ரŋhக ॥ 237॥

க⁴டஇ ப³ட⁴◌़இ பி³ரஹநி ³க²தா³ஈ। kh³ரஸஇ ராஹு நிஜ ஸnhதி⁴mh பாஈ ॥
ேகாக கphரத³ பŋhகஜ th³ேரா। அவ³ந ப³ஹுத சnhth³ரமா ேதா ॥
ைப³ேத³ iµக² படதர தீ³nhேஹ। ேஹாஇ ேதா³ஷ ப³ட³◌़ அiνசித கீnhேஹ ॥
ய iµக² ச²பி³ பி³⁴ ph³யாஜ ப³கா²நீ। ³ பmh சேல நிஸா ப³ட³◌़ ◌ி ஜாநீ ॥
க iµநி சரந ஸேராஜ phரநாமா।ஆயஸு பாஇ கீnhஹ பி³ராமா ॥
பி³க³த நிஸா ர⁴நாயக ஜாேக³। ப³nh⁴ பி³ேலாகி கஹந அஸ லாேக³॥
உத³உ அந அவேலாகஹு தாதா। பŋhகஜ ேகாக ேலாக ஸுக²தா³தா ॥
ேபா³ேல லக²iν ேஜா ஜுக³ பாநீ। phர⁴ phரபா⁴உ ஸூசக mh’³ பா³நீ ॥
ேதா³. அேநாத³ய◌ँஸேச iµத³ உட³க³ந ேஜாதி மந।
 mhஹார ஆக³மந ஸுநி ப⁴ஏ nh’பதி ப³லந ॥ 238॥

nh’ப ஸப³ நக²த கரmh உஆ। டா ந ஸகmh சாப தம பா⁴ ॥
கமல ேகாக ம⁴கர க²க³ நாநா।ஹரேஷ ஸகல நிஸா அவஸாநா ॥
ஐேஸmh phர⁴ ஸப³ ப⁴க³த mhஹாேர। ேஹாஇஹmh ேடmh த⁴iνஷ ஸுகா²ேர ॥
உயஉ பா⁴iν பி³iν ரம தம நாஸா। ³ேர நக²த ஜக³ ேதஜு phரகாஸா ॥
ரபி³ நிஜ உத³ய ph³யாஜ ர⁴ராயா। phர⁴ phரதா ஸப³ nh’பnhஹ தி³கா²யா ॥
தவ ⁴ஜ ப³ல மமா உத³கா⁴। phரக³ த⁴iν பி³க⁴டந பபா ॥
ப³nh⁴ ப³சந ஸுநி phர⁴ iµஸுகாேந। ேஹாஇ ஸுசி ஸஹஜ நீத நஹாேந ॥
நிthயkhயா க ³ பmh ஆஏ। சரந ஸேராஜ ஸுப⁴க³ர நாஏ ॥
ஸதாநnh³ தப³ ஜநக ேபா³லாஏ। ெகௗக iµநி பmh ரத படா²ஏ ॥
ஜநக பி³நய திnhஹ ஆஇ ஸுநாஈ।ஹரேஷ ேபா³ ஏ ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
ேதா³. ஸதாநnhத³ அ ப³nhதி³ phர⁴ ைப³ேட²³ர பmh ஜாஇ।
சலஹு தாத iµநி கேஹஉ தப³ பட²வா ஜநக ேபா³லாஇ ॥ 239॥
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ய shவயmhப³ ேத³கி²அ ஜாஈ। ஈஸு கா ெதௗ⁴mh ேத³இ ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
லக²ந கஹா ஜஸ பா⁴ஜiν ேஸாஈ। நாத² kh’பா தவ ஜாபர ேஹாஈ ॥
ஹரேஷ iµநி ஸப³ஸுநி ப³ர பா³நீ। தீ³nh அஸ ஸப³mh ஸு² மாநீ ॥
நி iµநிph³’nhத³ஸேமத kh’பாலா। ேத³க²ந சேல த⁴iνஷமக²ஸாலா ॥
ரŋhக³⁴ ஆஏ ேதா³உ பா⁴ஈ। அ ஸுதி⁴ ஸப³ ரபா³mhஹ பாஈ ॥
சேல ஸகல kh³’ஹ காஜ பி³ஸா। பா³ல ஜுபா³ந ஜரட² நர நா ॥
ேத³கீ² ஜநக பீ⁴ர ைப⁴ பா⁴।ஸுசி ேஸவக ஸப³ஏ ஹ◌ँகா ॥
ரத ஸகல ேலாக³nhஹ பmh ஜாஹூ।ஆஸந உசித ேத³ஹூ ஸப³ காஹூ ॥
ேதா³. க mh’³ ப³சந பி³நீத திnhஹ ைப³டா²ேர நர நா।
உthதம மth◌⁴யம நீச ல⁴ நிஜ நிஜ த²ல அiνஹா ॥ 240॥

ராஜஅ◌ँர ேத அவஸர ஆஏ। மநஹு◌ँ மேநாஹரதா தந சா²ஏ ॥
³ந ஸாக³ர நாக³ர ப³ர பீ³ரா।ஸுnhத³ர shயாமல ெகௗ³ர ஸரா ॥
ராஜ ஸமாஜ பி³ராஜத ேர। உட³க³ந மஹு◌ँ ஜiν ஜுக³ பி³⁴ ேர ॥
nhஹ ேகmh ர பா⁴வநா ைஜ। phர⁴ ரதி திnhஹ ேத³கீ²ைத ॥
ேத³க²mh ப மஹா ரநதீ⁴ரா। மநஹு◌ँ பீ³ர ரஸு த⁴ேரmh ஸரா ॥
ட³ேர ல nh’ப phர⁴ நிஹா। மநஹு◌ँ ப⁴யாநக ரதி பா⁴ ॥
ரேஹ அஸுர ச²ல ேசா²நிப ேப³ஷா। திnhஹ phர⁴ phரக³ட காலஸம ேத³கா²॥
ரபா³mhஹ ேத³ேக² ேதா³உ பா⁴ஈ। நர⁴ஷந ேலாசந ஸுக²தா³ஈ ॥
ேதா³. நா பி³ேலாகmh ஹர ய◌ँ நிஜ நிஜ சி அiνப।
ஜiν ேஸாஹத ŋhகா³ர த⁴ ரதி பரம அப ॥ 241॥

பி³³ஷnhஹ phர⁴ பி³ராடமய தீ³ஸா। ப³ஹு iµக² கர பக³ ேலாசந ஸா ॥
ஜநக ஜாதி அவேலாகmh ைகைஸmh।ஸஜந ஸேக³ phய லாக³mh ைஜேஸmh ॥
ஸத பி³ேத³ஹ பி³ேலாகmh ராநீ।ஸு ஸம phதி ந ஜாதி ப³கா²நீ ॥
ேஜாகி³nhஹ பரம தththவமய பா⁴ஸா।ஸாnhத ஸுth³த⁴ ஸம ஸஹஜ phரகாஸா ॥
ஹப⁴க³தnhஹ ேத³ேக² ேதா³உ ph◌⁴ராதா। இShடேத³வ இவ ஸப³ஸுக² தா³தா ॥
ராம சிதவ பா⁴ய◌ँ ேஜ யா। ேஸா ஸேநஹு ஸு² நmh கத²நீயா ॥
உர அiνப⁴வதி ந க ஸக ேஸாஊ। கவந phரகார கைஹ கபி³ ேகாஊ ॥
ஏ பி³தி⁴ ரஹா ஜா ஜஸ பா⁴ஊ। ேதmh தஸ ேத³ேக²உ ேகாஸலராஊ ॥
ேதா³. ராஜத ராஜ ஸமாஜ மஹு◌ँ ேகாஸலராஜ கிேஸார।
ஸுnhத³ர shயாமல ெகௗ³ர தந பி³shவ பி³ேலாசந ேசார ॥ 242॥
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ஸஹஜ மேநாஹர ரதி ேதா³ஊ। ேகா காம உபமா ல⁴ ேஸாஊ ॥
ஸரத³ சnhத³ நிnhத³க iµக² நீேக। நீரஜ நயந பா⁴வேத  ேக ॥
சிதவத சா மார மiν ஹரநீ। பா⁴வதி ’த³ய ஜாதி நmh ப³ரநீ ॥
கல கேபால தி Nhட³ல ேலாலா। சி³க அத⁴ர ஸுnhத³ர mh’³ ேபா³லா ॥
iµத³ப³nh⁴ கர நிnhத³க ஹா◌ँஸா। ph◌⁴’ பி³கட மேநாஹர நாஸா ॥
பா⁴ல பி³ஸால திலக ஜ²லகாmh। கச பி³ேலாகி அ அவ லஜாmh ॥
பீத ெசௗதநீmh ரnh ஸுஹாஈ। ஸும கmh பி³ச பீ³ச ப³நாஈmh ॥
ேரேக²mh சிர கmh³ கல கீ³வா◌ँ। ஜiν th⁴வந ஸுஷமா கீ வா◌ँ ॥
ேதா³. ஜர மநி கNhடா² கத உரnh லகா மால।
ph³’ஷப⁴ கnhத⁴ ேகஹ ட²வநி ப³ல நிதி⁴ பா³ஹு பி³ஸால ॥ 243॥

க நீர பீத பட பா³◌ँேத⁴। கர ஸர த⁴iνஷ பா³ம ப³ர கா◌ँேத⁴ ॥
பீத ஜkh³ய உபபீ³த ஸுஹாஏ। நக²க² மஜு மஹாச²பி³ சா²ஏ ॥
ேத³கி² ேலாக³ஸப³ ப⁴ஏ ஸுகா²ேர। ஏகடக ேலாசந சலத ந தாேர ॥
ஹரேஷ ஜந ேத³கி² ேதா³உ பா⁴ஈ।iµநி பத³ கமல க³ேஹ தப³ ஜாஈ ॥
க பி³நதீ நிஜ கதா²ஸுநாஈ। ரŋhக³அவநி ஸப³iµநி ேத³கா²ஈ ॥
ஜஹ◌ँ ஜஹ◌ँ ஜா அ◌ँர ப³ர ேதா³ஊ। தஹ◌ँ தஹ◌ँ சகித சிதவ ஸ³ ேகாஊ ॥
நிஜ நிஜ க² ராம ஸ³ ேத³கா²। ேகாஉ ந ஜாந க² மரiµ பி³ேஸஷா ॥
ப⁴ ரசநா iµநி nh’ப ஸந கேஹஊ। ராஜா◌ँiµதி³த மஹாஸுக²லேஹஊ ॥
ேதா³. ஸப³ மசnhஹ ேத ம ஏக ஸுnhத³ர பி³ஸத³ பி³ஸால।
iµநி ஸேமத ேதா³உ ப³nh⁴ தஹ◌ँ ைப³டா²ேர மபால ॥ 244॥

phர⁴ ேத³கி²ஸப³ nh’ப ◌ँய◌ँஹாேர। ஜiν ராேகஸ உத³ய ப⁴ஏ◌ँ தாேர ॥
அ phரதீதி ஸப³ ேக மந மாmh। ராம சாப ேதாரப³ஸக நாmh ॥
பி³iν ப⁴ேஜஹு◌ँ ப⁴வ த⁴iνஷு பி³ஸாலா। ேம ய ராம உர மாலா ॥
அஸ பி³சா க³வநஹு க⁴ர பா⁴ஈ। ஜஸு phரதா ப³ ேதஜு க³வா◌ँஈ ॥
பி³ஹேஸ அபர ⁴ப ஸுநி பா³நீ। ேஜ அபி³ேப³க அnhத⁴ அபி⁴மாநீ ॥
ேதாேரஹு◌ँ த⁴iνஷு ph³யாஹு அவகா³ஹா। பி³iν ேதாேரmh ேகா அ◌ँ பி³ஆஹா ॥
ஏக பா³ர காலஉ கிந ேஹாஊ।ய த ஸமர தப³ஹம ேஸாஊ ॥
யஹ ஸுநி அவர மப iµஸகாேந। த⁴ரமல ஹப⁴க³த ஸயாேந ॥
ேஸா. ய பி³ஆஹபி³ ராம க³ரப³³ க nh’பnhஹ ேக ॥
தி ேகா ஸக ஸŋhkh³ராம த³ஸரத² ேக ரந பா³◌ँேர ॥ 245॥
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ph³யrhத² மரஹு ஜநி கா³ல ப³ஜாஈ। மந ேமாத³கnh கி ⁴க² ³தாஈ ॥
க²ஹமா ஸுநி பரம நீதா। ஜக³த³mhபா³ ஜாநஹு ய◌ँதா ॥
ஜக³த பிதா ர⁴பதி பி³சா। ப⁴ ேலாசந ச²பி³ ேலஹு நிஹா ॥
ஸுnhத³ர ஸுக²த³ஸகல ³ந ரா। ஏ ேதா³உ ப³nh⁴ ஸmh⁴ உர பா³ ॥
ஸுதா⁴ ஸiµth³ர ஸப பி³ஹாஈ। mh’க³ஜ நிரகி² மரஹு கத தா⁴ஈ ॥
கரஹு ஜாஇ ஜா கஹு◌ँ ேஜாஈ பா⁴வா।ஹம ெதௗ ஆஜு ஜநம ப² பாவா ॥
அஸ க ப⁴ேல ⁴ப அiνராேக³। ப அப பி³ேலாகந லாேக³॥
ேத³க²mh ஸுர நப⁴ சட⁴◌़ே◌ பி³மாநா। ப³ரஷmh ஸுமந கரmh கல கா³நா ॥
ேதா³. ஜாநி ஸுஅவஸ ய தப³ பட²ஈ ஜநக ேபா³லாஈ।
சர ஸகீ²mh ஸுnhத³ர ஸகல ஸாத³ர சmh லவாஈmh ॥ 246॥

ய ேஸாபா⁴ நmh ஜாஇ ப³கா²நீ। ஜக³த³mhபி³கா ப ³ந கா²நீ ॥
உபமா ஸகல ேமா ல⁴ லாகீ³mh। phராkh’த நா அŋhக³அiνராகீ³mh ॥
ய ப³ரநிஅ ேதஇ உபமா ேத³ஈ। கபி³ கஹாஇ அஜஸு ேகா ேலஈ ॥
ெஜௗ படதஅ தீய ஸம யா। ஜக³அ ஜுப³தி கஹா◌ँ கமநீயா ॥
கி³ரா iµக²ர தந அரத⁴ ப⁴வாநீ। ரதி அதி ³கி²த அதiν பதி ஜாநீ ॥
பி³ஷ பா³நீ ப³nh⁴ phய ேஜ। கஅ ரமாஸம கி ைப³ேத³ ॥
ெஜௗ ச²பி³ஸுதா⁴ பேயாநிதி⁴ ேஹாஈ। பரம பமய கchச²ப ேஸாஈ ॥
ேஸாபா⁴ ரஜு மnhத³ ŋhகா³। மைத² பாநி பŋhகஜ நிஜ மா ॥
ேதா³. ஏ பி³தி⁴ உபைஜ லchசி² ஜப³ஸுnhத³ரதா ஸுக²ல।
தத³பி ஸேகாச ஸேமத கபி³ கஹmh ய ஸமல ॥ 247॥

சmh ஸŋhக³ ல ஸகீ²mh ஸயாநீ। கா³வத கீ³த மேநாஹர பா³நீ ॥
ேஸாஹ நவல தiν ஸுnhத³ர ஸா। ஜக³த ஜநநி அத ச²பி³ பா⁴ ॥
⁴ஷந ஸகல ஸுேத³ஸ ஸுஹாஏ। அŋhக³அŋhக³ ரசி ஸகி²nhஹ ப³நாஏ ॥
ரŋhக³⁴ ஜப³ய ப³ தா⁴। ேத³கி²ப ேமாேஹ நர நா ॥
ஹர ஸுரnhஹ ³nh³பீ⁴mh ப³ஜாஈ। ப³ர phரஸூந அபச²ரா கா³ஈ ॥
பாநி ஸேராஜ ேஸாஹ ஜயமாலா। அவசட சிதஏ ஸகல ⁴ஆலா ॥
ய சகித சித ராம சாஹா। ப⁴ஏ ேமாஹப³ஸ ஸப³ நரநாஹா ॥
iµநி ஸப ேத³ேக² ேதா³உ பா⁴ஈ। லேக³லலகி ேலாசந நிதி⁴ பாஈ ॥
ேதா³. ³ரஜந லாஜ ஸமாஜு ப³ட³◌़ ேத³கி²ய ஸசாநி ॥
லாகி³ பி³ேலாகந ஸகி²nhஹ தந ர⁴பீ³ர உர ஆநி ॥ 248॥
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ராம  அ ய ச²பி³ ேத³ேக²mh। நர நாnhஹ பஹmh நிேமேஷmh ॥
ேஸாசmh ஸகல கஹத ஸசாmh। பி³தி⁴ ஸந பி³நய கரmh மந மாmh ॥
ஹ பி³தி⁴ ேப³கி³ ஜநக ஜட³◌़தாஈ। மதி ஹமா அ ேத³ஸுஹாஈ ॥
பி³iν பி³சார பiν த நரநாஹு।ய ராம கர கைர பி³பா³ஹூ ॥
ஜக³ ப⁴ல கஹ பா⁴வ ஸப³ காஹூ।ஹட² கீnhேஹ அnhதஹு◌ँ உர தா³ஹூ ॥
ஏmh லாலஸா◌ँ மக³ந ஸப³ ேலா³। ப³ ஸா◌ँவேரா ஜாநகீ ேஜா³॥
தப³ ப³nhதீ³ஜந ஜநக ெபௗ³லாஏ। பி³தா³வ கஹத ச ஆஏ ॥
கஹ nh’ப ஜாஇ கஹஹு பந ேமாரா। சேல பா⁴ட ய◌ँஹரஷு ந ேதா²ரா ॥
ேதா³. ேபா³ேல ப³nhதீ³ ப³சந ப³ர ஸுநஹு ஸகல மபால।
பந பி³ேத³ஹ கர கஹmh ஹம ⁴ஜா உடா²இ பி³ஸால ॥ 249॥

nh’ப ⁴ஜப³ல பி³⁴ வத⁴iν ராஹூ। க³அ கேடா²ர பி³தி³த ஸப³ காஹூ ॥
ராவiν பா³iν மஹாப⁴ட பா⁴ேர। ேத³கி²ஸராஸந க³வ◌ँmh தா⁴ேர ॥
ேஸாஇ ரா ேகாத³Nh³ கேடா²ரா। ராஜ ஸமாஜ ஆஜு ேஜாஇ ேதாரா ॥
th⁴வந ஜய ஸேமத ைப³ேத³ ॥ பி³நmh பி³சார ப³ரஇ ஹ² ேத ॥
ஸுநி பந ஸகல ⁴ப அபி⁴லாேஷ। ப⁴டமாநீ அதிஸய மந மாேக²॥
பகர பா³◌ँதி⁴ உேட²அலாஈ। சேல இShடேத³வnhஹ ர நாஈ ॥
தமகி தாகி தகி வத⁴iν த⁴ரmh। உட²இ ந ேகா பா⁴◌ँதி ப³ கரmh ॥
nhஹ ேக க² பி³சா மந மாmh। சாப ஸப மப ந ஜாmh ॥
ேதா³. தமகி த⁴ரmh த⁴iν ட⁴◌़ nh’ப உட²இ ந சலmh லஜாஇ।
மநஹு◌ँ பாஇ ப⁴ட பா³ஹுப³ அதி⁴ அதி⁴ க³ஆஇ ॥ 250॥

⁴ப ஸஹஸ த³ஸ ஏக பா³ரா। லேக³ உடா²வந டரஇ ந டாரா ॥
ட³க³இ ந ஸmh⁴ ஸராஸந ைகேஸmh। கா ப³சந ஸதீ மiν ைஜேஸmh ॥
ஸப³ nh’ப ப⁴ஏ ேஜா³ உபஹா। ைஜேஸmh பி³iν பி³ராக³ஸmhnhயா ॥
கீரதி பி³ஜய பீ³ரதா பா⁴। சேல சாப கர ப³ரப³ஸ ஹா ॥
ஹத ப⁴ஏ ஹா ய◌ँ ராஜா। ைப³ேட² நிஜ நிஜ ஜாஇ ஸமாஜா ॥
nh’பnhஹ பி³ேலாகி ஜந அலாேந। ேபா³ேல ப³சந ேராஷ ஜiν ஸாேந ॥
தீ³ப தீ³ப ேக ⁴பதி நாநா।ஆஏ ஸுநி ஹம ேஜா பiν டா²நா ॥
ேத³வ த³iνஜ த⁴ மiνஜ ஸரா। பி³ல பீ³ர ஆஏ ரநதீ⁴ரா ॥
ேதா³. அ◌ँ மேநாஹர பி³ஜய ப³ட³◌़ ◌ி கீரதி அதி கமநீய।
பாவநிஹார பி³ரசி ஜiν ரேசஉ ந த⁴iν த³மநீய ॥ 251॥
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கஹஹு கா யஹு லா⁴ ந பா⁴வா। காஹு◌ँ ந ஸŋhகர சாப சட⁴◌़ ◌ாவா ॥
ரஹஉ சட⁴◌़ ◌ாஉப³ ேதாரப³ பா⁴ஈ। தி ப⁴ ⁴ ந ஸேக ச²ட³◌़ ◌ாஈ ॥
அப³ ஜநி ேகாஉ மாைக² ப⁴ட மாநீ। பீ³ர பி³ந ம ைமmh ஜாநீ ॥
தஜஹு ஆஸ நிஜ நிஜ kh³’ஹ ஜாஹூ।கா² ந பி³தி⁴ ைப³ேத³ பி³பா³ஹூ ॥
ஸுkh’த ஜாஇ ெஜௗmh பiν பஹரஊ◌ँ। அ◌ँ ஆ ரஹஉ கா கரஊ◌ँ ॥
ேஜா ஜநேதஉ◌ँ பி³iν ப⁴ட ⁴பி³ பா⁴ஈ। ெதௗ பiν க ேஹாேதஉ◌ँ ந ஹ◌ँஸாஈ ॥
ஜநக ப³சந ஸுநி ஸப³ நர நா। ேத³கி² ஜாநகி ப⁴ஏ ³கா² ॥
மாேக²லக²iν ல ப⁴இ◌ँ ெபௗ⁴mhேஹmh। ரத³பட ப²ரகத நயந ெஸௗmhேஹmh ॥
ேதா³. க ந ஸகத ர⁴பீ³ர ட³ர லேக³ ப³சந ஜiν பா³ந।
நாஇ ராம பத³ கமல  ேபா³ேல கி³ரா phரமாந ॥ 252॥

ர⁴ப³mhmhஹ மஹு◌ँ ஜஹ◌ँ ேகாஉ ேஹாஈ। ேதmh ஸமாஜ அஸ கஹஇ ந ேகாஈ
॥
க ஜநக ஜ அiνசித பா³நீ। பி³th³யமாந ர⁴ல மநி ஜாநீ ॥
ஸுநஹு பா⁴iνல பŋhகஜ பா⁴। கஹஉ◌ँஸுபா⁴உ ந க²அபி⁴மா ॥
ெஜௗ mhஹா அiνஸாஸந பாெவௗmh। கnh³க இவ ph³ரமாNhட³உடா²ெவௗmh ॥
காேச க⁴ட  டா³ெரௗmh ேபா²।ஸகஉ◌ँ ேம லக  ேதா ॥
தவ phரதாப மமா ப⁴க³வாநா। ேகா பா³ேரா பிநாக ராநா ॥
நாத² ஜாநி அஸ ஆயஸு ேஹாஊ। ெகௗ கெரௗmh பி³ேலாகிஅ ேஸாஊ ॥
கமல நால  சாப² சட⁴◌़ ◌ாெவௗmh। ேஜாஜந ஸத phரமாந ல தா⁴ெவௗmh ॥
ேதா³. ேதாெரௗmh ச²thரக த³Nhட³ தவ phரதாப ப³ல நாத²।
ெஜௗmh ந கெரௗmh phர⁴ பத³ஸபத² கர ந த⁴ெரௗmh த⁴iν பா⁴த²॥ 253॥

லக²ந ஸேகாப ப³சந ேஜ ேபா³ேல। ட³க³மகா³நி ம தி³kh³க³ஜ ேடா³ேல ॥
ஸகல ேலாக ஸப³ ⁴ப ேட³ராேந।ய ய◌ँஹரஷு ஜந ஸசாேந ॥
³ர ர⁴பதி ஸப³iµநி மந மாmh।iµதி³த ப⁴ஏ நி நி லகாmh ॥
ஸயநmh ர⁴பதி லக²iν ேநவாேர। phேரம ஸேமத நிகட ைப³டா²ேர ॥
பி³shவாthர ஸமய ஸுப⁴ ஜாநீ। ேபா³ேல அதி ஸேநஹமய பா³நீ ॥
உட²ஹு ராம ப⁴ஜஹு ப⁴வசாபா। ேமடஹு தாத ஜநக பதாபா ॥
ஸுநி ³ ப³சந சரந  நாவா।ஹரஷு பி³ஷா³ ந க² உர ஆவா ॥
டா²ட⁴◌़ே◌ ப⁴ஏ உ²ஸஹஜ ஸுபா⁴ஏ◌ँ। ட²வநி ஜுபா³ mh’க³ராஜு லஜாஏ◌ँ ॥
ேதா³. உதி³த உத³யகி³ மச பர ர⁴ப³ர பா³லபதŋhக³।
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பி³கேஸ ஸnhத ஸேராஜ ஸப³ஹரேஷ ேலாசந ph◌⁴’ŋhக³॥ 254॥
nh’பnhஹ ேக ஆஸா நி நா। ப³சந நக²த அவ ந phரகா ॥
மாநீ மப iµத³ஸசாேந। கப ⁴ப உக காேந ॥
ப⁴ஏ பி³ேஸாக ேகாக iµநி ேத³வா। ப³ஸmh ஸுமந ஜநாவmh ேஸவா ॥
³ர பத³ ப³nhதி³ஸத அiνராகா³। ராம iµநிnhஹ ஸந ஆயஸு மாகா³॥
ஸஹஜmh சேல ஸகல ஜக³shவா। மthத மஜு ப³ர ஜர கா³ ॥
சலத ராம ஸப³ ர நர நா। லக  தந ப⁴ஏ ஸுகா² ॥
ப³nhதி³ பிதர ஸுர ஸுkh’த ஸ◌ँபா⁴ேர। ெஜௗmh க² nhய phரபா⁴உ ஹமாேர ॥
ெதௗ வத⁴iν mh’நால கீ நாஈmh। ேதாரஹு◌ँ ராம க³ேநஸ ேகா³ஸாஈmh ॥
ேதா³. ராம phேரம ஸேமத லகி²ஸகி²nhஹ ஸப ேபா³லாஇ।
தா மா ஸேநஹ ப³ஸ ப³சந கஹஇ பி³லகா²இ ॥ 255॥

ஸகி²ஸப³ ெகௗக ேத³க²நிஹாேர। ேஜட² கஹாவத  ஹமாேர ॥
ேகாஉ ந ³ஜா²இ கஹஇ ³ர பாmh। ஏ பா³லக அ ஹட² ப⁴ நாmh ॥
ராவந பா³ந ²ஆ நmh சாபா।ஹாேர ஸகல ⁴ப க தா³பா ॥
ேஸா த⁴iν ராஜஅ◌ँர கர ேத³mh। பா³ல மரால கி மnhத³ர ேலmh ॥
⁴ப ஸயாநப ஸகல ராநீ।ஸகி² பி³தி⁴ க³தி க² ஜாதி ந ஜாநீ ॥
ேபா³ சர ஸகீ² mh’³ பா³நீ। ேதஜவnhத ல⁴ க³நிஅ ந ராநீ ॥
கஹ◌ँ mhப⁴ஜ கஹ◌ँnh⁴ அபாரா। ேஸாேஷஉ ஸுஜஸு ஸகல ஸmhஸாரா ॥
ரபி³ மNhட³ல ேத³க²த ல⁴ லாகா³। உத³ய◌ँ தாஸு தி⁴வந தம பா⁴கா³॥
ேதா³. மnhthர பரம ல⁴ ஜாஸு ப³ஸ பி³தி⁴ ஹ ஹர ஸுர ஸrhப³।
மஹாமthத க³ஜராஜ கஹு◌ँ ப³ஸ கர அŋhஸ க²rhப³॥ 256॥

காம ஸும த⁴iν ஸாயக nhேஹ।ஸகல ⁴வந அபேந ப³ஸ கீnhேஹ ॥
ேத³பி³ தஅ ஸmhஸஉ அஸ ஜாநீ। ப⁴ஜப³ த⁴iνஷ ராiµ ஸுiν ராநீ ॥
ஸகீ² ப³சந ஸுநி ைப⁴ பரதீதீ। டா பி³ஷா³ ப³ட⁴◌़ ◌ீ அதி phதீ ॥
தப³ ராம பி³ேலாகி ைப³ேத³।ஸப⁴ய ’த³ய◌ँ பி³நவதி ேஜ ேத ॥
மநmh மந மநாவ அலாநீ। ேஹாஹு phரஸnhந மேஹஸ ப⁴வாநீ ॥
கரஹு ஸப²ல ஆபநி ேஸவகாஈ। க  ஹரஹு சாப க³ஆஈ ॥
க³நநாயக ப³ரதா³யக ேத³வா।ஆஜு லேக³mh கீnhஉ◌ँ அ ேஸவா ॥
பா³ர பா³ர பி³நதீ ஸுநி ேமா। கரஹு சாப ³தா அதி ேதா² ॥
ேதா³. ேத³கி² ேத³கி² ர⁴பீ³ர தந ஸுர மநாவ த⁴ தீ⁴ர ॥
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ப⁴ேர பி³ேலாசந phேரம ஜல லகாவ ஸர ॥ 257॥
நீேகmh நிரகி² நயந ப⁴ ேஸாபா⁴। பி பiν ஸு ப³ஹு மiν ேசா²பா⁴ ॥
அஹஹ தாத தா³நி ஹட² டா²நீ।ஸiµஜ²த நmh க²லா⁴ ந ஹாநீ ॥
ஸசிவ ஸப⁴ய க² ேத³இ ந ேகாஈ। ³த⁴ ஸமாஜ ப³ட³◌़ அiνசித ேஹாஈ ॥
கஹ◌ँ த⁴iν ஸஹு சா கேடா²ரா। கஹ◌ँshயாமல mh’³கா³த கிேஸாரா ॥
பி³தி⁴ ேக பா⁴◌ँதி த⁴ெரௗmh உர தீ⁴ரா।ரஸ ஸுமந கந ேப³தி⁴அ ரா ॥
ஸகல ஸபா⁴ ைக மதி ைப⁴ ேபா⁴। அப³ ேமா ஸmh⁴சாப க³தி ேதா ॥
நிஜ ஜட³◌़தா ேலாக³nhஹ பர டா³। ேஹா ஹஅ ர⁴பதி நிஹா ॥
அதி பதாப ய மந மா। லவ நிேமஷ ஜுக³ஸப³ஸய ஜாmh ॥
ேதா³. phர⁴ சிதஇ நி சிதவ ம ராஜத ேலாசந ேலால।
ேக²லத மநஜ ந ஜுக³ ஜiν பி³⁴ மNhட³ல ேடா³ல ॥ 258॥

கி³ரா அநி iµக² பŋhகஜ ேராகீ। phரக³ட ந லாஜ நிஸா அவேலாகீ ॥
ேலாசந ஜ ரஹ ேலாசந ேகாநா। ைஜேஸ பரம kh’பந கர ேஸாநா ॥
ஸசீ ph³யாலதா ப³ட³◌़ ◌ி ஜாநீ। த⁴ தீ⁴ரஜு phரதீதி உர ஆநீ ॥
தந மந ப³சந ேமார பiν ஸாசா। ர⁴பதி பத³ஸேராஜ சி ராசா ॥
ெதௗ ப⁴க³வாiν ஸகல உர பா³। கmh ேமா ர⁴ப³ர ைக தா³ ॥
ேஜ ேகmh ேஜ பர ஸthய ஸேநஹூ। ேஸா ேத லஇ ந க²ஸmhேஹஹூ ॥
phர⁴ தந சிதஇ phேரம தந டா²நா। kh’பாநிதா⁴ந ராம ஸ³ ஜாநா ॥
ய பி³ேலாகி தேகஉ த⁴iν ைகேஸ। சிதவ க³ ல⁴ ph³யால ைஜேஸ ॥
ேதா³. லக²ந லேக²உ ர⁴ப³mhஸமநி தாேகஉ ஹர ேகாத³Nh³।
லகி கா³த ேபா³ேல ப³சந சரந சாபி ph³ரமாNh³॥ 259॥

தி³ஸஜரஹு கமட²அ ேகாலா। த⁴ரஹு த⁴ரநி த⁴ தீ⁴ர ந ேடா³லா ॥
ராiµ சஹmh ஸŋhகர த⁴iν ேதாரா। ேஹாஹு ஸஜக³ஸுநி ஆயஸு ேமாரா ॥
சாப ஸபீப ராiµ ஜப³ஆஏ। நர நாnhஹ ஸுர ஸுkh’த மநாஏ ॥
ஸப³ கர ஸmhஸஉ அ அkh³யா। மnhத³ மபnhஹ கர அபி⁴மா ॥
ph◌⁴’³பதி ேக க³ரப³ க³ஆஈ।ஸுர iµநிப³ரnhஹ ேக கத³ராஈ ॥
ய கர ேஸா ஜநக பசி²தாவா। ராநிnhஹ கர தா³ந ³க² தா³வா ॥
ஸmh⁴சாப ப³ட³ ேபா³ பாஈ। சேட⁴ ஜாஇ ஸப³ஸŋh³ ப³நாஈ ॥
ராம பா³ஹுப³ல nh⁴ அபா। சஹத பா ந ேகாஉ கட³◌़ஹா ॥
ேதா³. ராம பி³ேலாேக ேலாக³ஸப³ சிthர ேக² ேஸ ேத³கி²।
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சிதஈ ய kh’பாயதந ஜாநீ பி³கல பி³ேஸ ॥ 260॥
ேத³கீ² பி³ல பி³கல ைப³ேத³। நிஷ பி³ஹாத கலப ஸம ேத ॥
th’த பா³ பி³iν ேஜா தiν thயாகா³।iµஏ◌ँ கரஇ கா ஸுதா⁴ தட³◌़ ◌ாகா³॥
கா ப³ரஷா ஸப³ kh’ ஸுகா²ேநmh।ஸமய ேகmh நி கா பசி²தாேநmh ॥
அஸ ய◌ँ ஜாநி ஜாநகீ ேத³கீ²। phர⁴ லேக லகி² phதி பி³ேஸ ॥
³ர phரநாiµ மந மந கீnhஹா। அதி லாக⁴வ◌ँ உடா²இ த⁴iν nhஹா ॥
த³மேகஉ தா³நி  ஜப³லயஊ। நி நப⁴ த⁴iν மNhட³ல ஸம ப⁴யஊ ॥
ேலத சட⁴◌़ ◌ாவத ைக²சத கா³ட⁴◌़ே◌mh। காஹு◌ँ ந லகா² ேத³க²ஸ³டா²ட⁴◌़ே◌mh ॥
ேத ச²ந ராம மth◌⁴ய த⁴iν ேதாரா। ப⁴ேர ⁴வந ⁴நி ேகா⁴ர கேடா²ரா ॥
ச²mh. ப⁴ேர ⁴வந ேகா⁴ர கேடா²ர ரவ ரபி³ பா³ த மார³ சேல।
சிkhகரmh தி³kh³க³ஜ ேடா³ல ம அ ேகால ம கலமேல ॥
ஸுர அஸுர iµநி கர காந தீ³nhேஹmh ஸகல பி³கல பி³சாரmh।
ேகாத³Nhட³ க²Nhேட³உ ராம ள ஜயதி ப³சந உசார ॥

ேஸா. ஸŋhகர சா ஜஹாஜு ஸாக³ ர⁴ப³ர பா³ஹுப³।
³ட³◌़ ேஸா ஸகல ஸமாஜு சட⁴◌़ ◌ா ேஜா phரத²மmh ேமாஹ ப³ஸ ॥ 261॥

phர⁴ ேதா³உ சாபக²Nhட³ ம டா³ேர। ேத³கி² ேலாக³ஸப³ ப⁴ஏ ஸுகா²ேர ॥
ேகாகப பேயாநிதி⁴ பாவந। phேரம பா³ அவகா³ஹு ஸுஹாவந ॥
ராமப ராேகஸு நிஹா। ப³ட⁴◌़த பீ³சி லகாவ பா⁴ ॥
பா³ேஜ நப⁴ க³ஹக³ேஹ நிஸாநா। ேத³வப³⁴ நாசmh க கா³நா ॥
ph³ரமாதி³க ஸுர th³த⁴ iµநீஸா। phர⁴ phரஸmhஸ ேத³mh அஸா ॥
ப³ஸmh ஸுமந ரŋhக³ ப³ஹு மாலா। கா³வmh கிmhநர கீ³த ரஸாலா ॥
ர ⁴வந ப⁴ ஜய ஜய பா³நீ। த⁴iνஷப⁴ŋhக³ ⁴நி ஜாத ந ஜாநீ ॥
iµதி³த கஹmh ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ நர நா। ப⁴ேஜஉ ராம ஸmh⁴த⁴iν பா⁴ ॥
ேதா³. ப³nhதீ³ மாக³த⁴ ஸூதக³ந பி³த³ ப³த³mh மதிதீ⁴ர।
கரmh நிசா²வ ேலாக³ஸப³ஹய க³ய த⁴ந மநி சீர ॥ 262॥

ஜா²◌ँ² mh’த³ŋhக³ஸŋhக²ஸஹநாஈ। ேப⁴ ேடா⁴ல ³nh³பீ⁴ ஸுஹாஈ ॥
பா³ஜmh ப³ஹு பா³ஜேந ஸுஹாஏ। ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ஜுப³திnhஹ மŋhக³ள கா³ஏ ॥
ஸகி²nhஹ ஸத ஹர அதி ராநீ।ஸூக²த தா⁴ந பரா ஜiν பாநீ ॥
ஜநக லேஹஉ ஸு² ேஸா பி³ஹாஈ। ைபரத த²ேகmh தா²ஹ ஜiν பாஈ ॥
ஹத ப⁴ஏ ⁴ப த⁴iν ேட। ைஜேஸmh தி³வஸ தீ³ப ச²பி³ ²ேட ॥
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ய ஸுக² ப³ரநிஅ ேக பா⁴◌ँதீ। ஜiν சாதகீ பாஇ ஜ shவாதீ ॥
ராம லக²iν பி³ேலாகத ைகேஸmh।ஸ சேகார கிேஸார ைஜேஸmh ॥
ஸதாநnhத³ தப³ஆயஸு தீ³nhஹா।தா◌ँ க³மiν ராம பmh கீnhஹா ॥
ேதா³. ஸŋhக³ஸகீ²mh ஸுத³mhர சர கா³வmh மŋhக³ளசார।
க³வநீ பா³ல மரால க³தி ஸுஷமா அŋhக³அபார ॥ 263॥

ஸகி²nhஹ மth◌⁴ய ய ேஸாஹதி ைகேஸ। ச²பி³க³ந மth◌⁴ய மஹாச²பி³ைஜேஸmh ॥
கர ஸேராஜ ஜயமால ஸுஹாஈ। பி³shவ பி³ஜய ேஸாபா⁴ ேஜmh சா²ஈ ॥
தந ஸேகா மந பரம உசா²ஹூ।³ட⁴◌़ phேரiµ லகி² பரஇ ந காஹூ ॥
ஜாஇ ஸப ராம ச²பி³ ேத³கீ²। ர ஜiν ◌ँஅ சிthர அவேரகீ²॥
சர ஸகீ²mh லகி² கஹா ³ஜா²ஈ। பராவஹு ஜயமால ஸுஹாஈ ॥
ஸுநத ஜுக³ல கர மால உடா²ஈ। phேரம பி³ப³ஸ பராஇ ந ஜாஈ ॥
ேஸாஹத ஜiν ஜுக³ ஜலஜ ஸநாலா।ஸஸபீ⁴த ேத³த ஜயமாலா ॥
கா³வmh ச²பி³அவேலாகி ஸேஹ।ய◌ँ ஜயமால ராம உர ேம ॥
ேஸா. ர⁴ப³ர உர ஜயமால ேத³கி² ேத³வ ப³ஸmh ஸுமந।
ஸேச ஸகல ⁴ஆல ஜiν பி³ேலாகி ரபி³iµத³க³ந ॥ 264॥

ர அ ph³ேயாம பா³ஜேந பா³ேஜ। க²ல ப⁴ஏ மந ஸா⁴ ஸப³ ராேஜ ॥
ஸுர கிmhநர நர நாக³iµநீஸா। ஜய ஜய ஜய க ேத³mh அஸா ॥
நாசmh கா³வmh பி³³த⁴ ப³⁴mh। பா³ர பா³ர ஸுமாஜ ²mh ॥
ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ பி³phர ேப³த³⁴நி கரmh। ப³nhதீ³ பி³ரதா³வ உchசரmh ॥
ம பாதால நாக ஜஸு ph³யாபா। ராம ப³ ய ப⁴ேஜஉ சாபா ॥
கரmh ஆரதீ ர நர நா। ேத³mh நிசா²வ பி³thத பி³ஸா ॥
ேஸாஹதி ய ராம ைக ெஜௗ। ச²பி³ŋhகா³ மநஹு◌ँ ஏக ேடா² ॥
ஸகீ²mh கஹmh phர⁴பத³ க³ஹு தா। கரதி ந சரந பரஸ அதி பீ⁴தா ॥
ேதா³. ெகௗ³தம திய க³தி ஸுரதி க நmh பரஸதி பக³ பாநி।
மந பி³ஹேஸ ர⁴ப³mhஸமநி phதி அெலௗகிக ஜாநி ॥ 265॥

தப³ய ேத³கி² ⁴ப அபி⁴லாேஷ।ர கத ட⁴◌़ மந மாேக²॥
உ² உ² ப ஸநாஹ அபா⁴ேக³। ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ கா³ல ப³ஜாவந லாேக³॥
ேலஹு ச²ட³◌़ ◌ாஇ ய கஹ ேகாஊ। த⁴ பா³◌ँத⁴ஹு nh’ப பா³லக ேதா³ஊ ॥
ேதாேரmh த⁴iνஷு சாட³◌़ நmh ஸரஈ। வத ஹம அ◌ँ ேகா ப³ரஈ ॥
ெஜௗmh பி³ேத³ஹு க² கைர ஸஹாஈ। தஹு ஸமர ஸத ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
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ஸா⁴ ⁴ப ேபா³ேல ஸுநி பா³நீ। ராஜஸமாஜ லாஜ லஜாநீ ॥
ப³ phரதா பீ³ரதா ப³ட³◌़ ◌ாஈ। நாக பிநாக ஸŋhக³தா⁴ஈ ॥
ேஸாஇ ஸூரதா கி அப³ கஹு◌ँ பாஈ। அ ³தி⁴ ெதௗ பி³தி⁴ iµஹ◌ँ ம லாஈ ॥
ேதா³. ேத³க²ஹு ராம நயந ப⁴ த இஷா ம³ ேகாஹு।
லக²ந ேராஷு பாவ phரப³ல ஜாநி ஸலப⁴ ஜநி ேஹாஹு ॥ 266॥

ைப³நேதய ப³  சஹ கா³।  ஸஸு சைஹ நாக³அ பா⁴³॥
 சஹ ஸல அகாரந ேகா।ஸப³ஸmhபதா³ சைஹ வth³ேரா ॥
ேலாபீ⁴ ேலாப கல கீரதி சஹஈ। அகலŋhகதா கி கா லஹஈ ॥
ஹ பத³ பி³iµக² பரம க³தி சாஹா। தஸ mhஹார லால நரநாஹா ॥
ேகாலாஹ ஸுநி ய ஸகாநீ।ஸகீ²mh லவாஇ க³ஈmh ஜஹ◌ँ ராநீ ॥
ராiµ ஸுபா⁴ய◌ँ சேல ³ பாmh।ய ஸேநஹு ப³ரநத மந மாmh ॥
ராநிnhஹ ஸத ேஸாசப³ஸ யா। அப³ ெதௗ⁴mh பி³தி⁴ காஹ கரநீயா ॥
⁴ப ப³சந ஸுநி இத உத தகmh। லக²iν ராம ட³ர ேபா³ ந ஸகmh ॥
ேதா³. அந நயந ph◌⁴’ ல சிதவத nh’பnhஹ ஸேகாப।
மநஹு◌ँ மthத க³ஜக³ந நிரகி²ŋhக⁴கிேஸார ேசாப ॥ 267॥

க²ரப⁴ ேத³கி² பி³கல ர நாmh।ஸப³ ேத³mh மபnhஹ கா³mh ॥
ேதmh அவஸர ஸுநி வ த⁴iν ப⁴ŋhகா³।ஆயஸு ph◌⁴’³ல கமல பதŋhகா³॥
ேத³கி² மப ஸகல ஸசாேந। பா³ஜ ஜ²பட ஜiν லவா காேந ॥
ெகௗ³ ஸர ⁴தி ப⁴ல ph◌⁴ராஜா। பா⁴ல பி³ஸால thNhட³ பி³ராஜா ॥
ஸ ஜடா ஸப³த³iν ஸுஹாவா। ஸப³ஸ க²க அந ேஹாஇ ஆவா ॥
ph◌⁴’ ல நயந ஸ ராேத।ஸஹஜஹு◌ँ சிதவத மநஹு◌ँ ஸாேத ॥
ph³’ஷப⁴ கnhத⁴ உர பா³ஹு பி³ஸாலா। சா ஜேநஉ மால mh’க³சா²லா ॥
க iµநி ப³ஸந ந ³இ பா³◌ँேத⁴mh। த⁴iν ஸர கர டா² கல கா◌ँேத⁴mh ॥
ேதா³. ஸாnhத ேப³ஷு கரநீ க²ந ப³ரநி ந ஜாஇ ஸப।
த⁴ iµநிதiν ஜiν பீ³ர ரஸு ஆயஉ ஜஹ◌ँஸப³ ⁴ப ॥ 268॥

ேத³க²த ph◌⁴’³பதி ேப³ஷு கராலா। உேட²ஸகல ப⁴ய பி³கல ⁴ஆலா ॥
பி ஸேமத க க நிஜ நாமா। லேக³ கரந ஸப³ த³Nhட³ phரநாமா ॥
ேஜ ஸுபா⁴ய◌ँ சிதவmh  ஜாநீ। ேஸா ஜாநஇ ஜiν ஆஇ ²டாநீ ॥
ஜநக ப³ேஹா ஆஇ  நாவா।ய ேபா³லாஇ phரநாiµ கராவா ॥
ஆஷ தீ³nh ஸகீ²mh ஹரஷாநீmh। நிஜ ஸமாஜ ல க³ஈ ஸயாநீmh ॥
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பி³shவாth ேல நி ஆஈ। பத³ஸேராஜ ேமேல ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
ராiµ லக²iν த³ஸரத² ேக ேடா⁴டா। தீ³nh அஸ ேத³கி² ப⁴ல ேஜாடா ॥
ராம சிதஇ ரேஹ த²கி ேலாசந। ப அபார மார மத³ ேமாசந ॥
ேதா³. ப³ஹு பி³ேலாகி பி³ேத³ஹ ஸந கஹஹு காஹ அதி பீ⁴ர ॥
ச²த ஜாநி அஜாந  ph³யாேபஉ ேகா ஸர ॥ 269॥

ஸமாசார க ஜநக ஸுநாஏ। ேஜ காரந மப ஸப³ஆஏ ॥
ஸுநத ப³சந பி² அநத நிஹாேர। ேத³ேக² சாபக²Nhட³ ம டா³ேர ॥
அதி ஸ ேபா³ேல ப³சந கேடா²ரா। கஹு ஜட³◌़ ஜநக த⁴iνஷ ைக ேதாரா ॥
ேப³கி³ ேத³கா²உ ட⁴◌़ ந த ஆஜூ। உலடஉ◌ँ ம ஜஹ◌ँ ல தவ ராஜூ ॥
அதி ட³ உத ேத³த nh’ நாmh। ல ⁴ப ஹரேஷ மந மாmh ॥
ஸுர iµநி நாக³ நக³ர நர நா ॥ ேஸாசmh ஸகல thராஸ உர பா⁴ ॥
மந பசி²தாதி ய மஹதா। பி³தி⁴ அப³ஸ◌ँவ பா³த பி³கா³ ॥
ph◌⁴’³பதி கர ஸுபா⁴உ ஸுநி தா। அரத⁴ நிேமஷ கலப ஸம பீ³தா ॥
ேதா³. ஸப⁴ய பி³ேலாேக ேலாக³ஸப³ ஜாநி ஜாநகீ பீ⁴।
’த³ய◌ँ ந ஹரஷு பி³ஷா³ க² ேபா³ேல ர⁴பீ³ ॥ 270॥
மாஸபாராயண, நவா◌ँ விராம

நாத²ஸmh⁴த⁴iν ப⁴ஜநிஹாரா। ேஹாஇ ேகஉ ஏக தா³ஸ mhஹாரா ॥
ஆயஸு காஹ கஅ கிந ேமா।ஸுநி ஸாஇ ேபா³ேல iµநி ேகா ॥
ேஸவ ேஸா ேஜா கைர ேஸவகாஈ। அ கரநீ க கஅ லராஈ ॥
ஸுநஹு ராம ேஜmh வத⁴iν ேதாரா।ஸஹஸபா³ஹு ஸம ேஸா  ேமாரா ॥
ேஸா பி³லகா³உ பி³ஹாஇ ஸமாஜா। ந த மாேர ைஜஹmh ஸப³ ராஜா ॥
ஸுநி iµநி ப³சந லக²ந iµஸுகாேந। ேபா³ேல பரஸுத⁴ர அபமாேந ॥
ப³ஹு த⁴iνmh ேதாmh லகாஈmh। கப³ஹு◌ँ ந அ ஸ கீnh ேகா³ஸாஈmh ॥
ஏ த⁴iν பர மமதா ேக ேஹ।ஸுநி ஸாஇ கஹ ph◌⁴’³லேக ॥
ேதா³. ேர nh’ப பா³லக காலப³ஸ ேபா³லத ேதா ந ஸ◌ँமார ॥
த⁴iν ஸம திரா த⁴iν பி³தி³த ஸகல ஸmhஸார ॥ 271॥

லக²ந கஹா ஹ◌ँஹமேரmh ஜாநா।ஸுநஹு ேத³வ ஸப³ த⁴iνஷ ஸமாநா ॥
கா ச²தி லா⁴ ஜூந த⁴iν ெதௗேரmh। ேத³கா² ராம நயந ேக ேபா⁴ேரmh ॥
²அத ட ர⁴பதிஹு ந ேதா³ஸூ।iµநி பி³iν காஜ கஅ கத ேராஸூ ।
ேபா³ேல சிதஇ பரஸு கீ ஓரா। ேர ஸட²ஸுேந ஸுபா⁴உ ந ேமாரா ॥
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பா³ல ேபா³ ப³த⁴உ◌ँ நmh ேதா। ேகவல iµநி ஜட³◌़ ஜாந ேமா ॥
பா³ல ph³ரமசா அதி ேகா। பி³shவ பி³தி³த ச²thயல th³ேரா ॥
⁴ஜப³ல ⁴ ⁴ப பி³iν கீnh। பி³ல பா³ர மேத³வnhஹ தீ³nh ॥
ஸஹஸபா³ஹு ⁴ஜ ேச²த³நிஹாரா। பரஸு பி³ேலா மபமாரா ॥
ேதா³. மா பித ஜநி ேஸாசப³ஸ கர மஸகிேஸார।
க³rhப⁴nhஹ ேக அrhப⁴க த³லந பரஸு ேமார அதி ேகா⁴ர ॥ 272॥

பி³ஹ லக²iν ேபா³ேல mh’³ பா³நீ। அேஹா iµநீஸு மஹா ப⁴டமாநீ ॥
நி நி ேமா ேத³கா²வ டா²। சஹத உட³◌़ ◌ாவந ²◌ँகி பஹா ॥
இஹா◌ँ mhஹட³◌़ப³தியா ேகாஉ நாmh। ேஜ தரஜநீ ேத³கி² ம ஜாmh ॥
ேத³கி²டா² ஸராஸந பா³நா। ைமmh க² கஹா ஸத அபி⁴மாநா ॥
ph◌⁴’³ஸுத ஸiµ² ஜேநஉ பி³ேலாகீ। ேஜா க² கஹஹு ஸஹஉ◌ँ ஸ ேராகீ ॥
ஸுர மஸுர ஹஜந அ கா³ஈ।ஹமேரmh ல இnhஹ பர ந ஸுராஈ ॥
ப³ேத⁴mh பா அபகீரதி ஹாேரmh। மாரதஹூ◌ँ பா பஅ mhஹாேரmh ॥
ேகா ஸ ஸம ப³சiν mhஹாரா। ph³யrhத² த⁴ரஹு த⁴iν பா³ந டா²ரா ॥
ேதா³. ேஜா பி³ேலாகி அiνசித கேஹஉ◌ँ ச²மஹு மஹாiµநி தீ⁴ர।
ஸுநி ஸேராஷ ph◌⁴’³ப³mhஸமநி ேபா³ேல கி³ரா க³பீ⁴ர ॥ 273॥

ெகௗக ஸுநஹு மnhத³ யஹு பா³ல। ல காலப³ஸ நிஜ ல கா⁴ல ॥
பா⁴iν ப³mhஸ ராேகஸ கலŋh। நிபட நிரŋhஸ அ³த⁴ அஸŋh ॥
கால கவ ேஹாஇ ச²ந மாmh। கஹஉ◌ँ கா ேகா² ேமா நாmh ॥
mhஹ ஹடகஉ ெஜௗmh சஹஹு உபா³ரா। க phரதா ப³ ேராஷு ஹமாரா ॥
லக²ந கேஹஉ iµநி ஸுஜஸ mhஹாரா। mhஹ அச²த ேகா ப³ரைந பாரா ॥
அபேந iµ◌ँஹ mhஹ ஆபநி கரநீ। பா³ர அேநக பா⁴◌ँதி ப³ஹு ப³ரநீ ॥
நmh ஸnhேதாஷு த நி க² கஹஹூ। ஜநி ஸ ேராகி ³ஸஹ ³க²ஸஹஹூ ॥
பீ³ரph³ரதீ mhஹ தீ⁴ர அேசா²பா⁴। கா³ ேத³த ந பாவஹு ேஸாபா⁴ ॥
ேதா³. ஸூர ஸமர கரநீ கரmh க ந ஜநாவmh ஆ।
பி³th³யமாந ரந பாஇ  காயர கத²mh phரதா ॥ 274॥

mhஹ ெதௗ கா ஹா◌ँக ஜiν லாவா। பா³ர பா³ர ேமா லாகி³ ேபா³லாவா ॥
ஸுநத லக²ந ேக ப³சந கேடா²ரா। பரஸு ஸுதா⁴ த⁴ேரஉ கர ேகா⁴ரா ॥
அப³ ஜநி ேத³இ ேதா³ஸு ேமா ேலா³। கபா³தீ³ பா³ல ப³த⁴ேஜா³॥
பா³ல பி³ேலாகி ப³ஹுத ைமmh பா³◌ँசா। அப³ யஹு மரநிஹார பா⁴ ஸா◌ँசா ॥
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ெகௗக கஹா ச²அ அபரா⁴। பா³ல ேதா³ஷ ³ந க³நmh ந ஸா⁴ ॥
க²ர டா²ர ைமmh அகந ேகா।ஆேக³mh அபராதீ⁴ ³th³ேரா ॥
உதர ேத³த ேசா²ட³◌़உ◌ँ பி³iν மாேரmh। ேகவல ெகௗக ல mhஹாேரmh ॥
ந த ஏ கா டா²ர கேடா²ேரmh। ³ர உந ேஹாேதஉ◌ँ ரம ேதா²ேரmh ॥
ேதா³. கா³தி⁴ஸூiν கஹ ’த³ய◌ँஹ◌ँ iµநி ஹஅரஇ ஸூஜ²।
அயமய கா²◌ँட³ ந ஊக²மய அஜஹு◌ँ ந ³ஜ²அ³ஜ²॥ 275॥

கேஹஉ லக²ந iµநி  mhஹாரா। ேகா ந ஜாந பி³தி³த ஸmhஸாரா ॥
மாதா பித உந ப⁴ஏ நீேகmh। ³ர iν ரஹா ேஸா ப³ட³◌़ ேகmh ॥
ேஸா ஜiν ஹமேர மாேத² காட⁴◌़ ◌ா। தி³ந ச க³ஏ ph³யாஜ ப³ட³◌़ பா³ட⁴◌़ ◌ா ॥
அப³ஆநிஅ ph³யவஹஆ ேபா³। ரத ேத³உ◌ँ ைமmh ைத² ேகா² ॥
ஸுநி க ப³சந டா²ர ஸுதா⁴ரா।ஹாய ஹாய ஸப³ஸபா⁴ காரா ॥
ph◌⁴’³ப³ர பரஸு ேத³கா²வஹு ேமா। பி³phர பி³சா ப³சஉ◌ँ nh’பth³ேரா ॥
ேல ந கப³ஹு◌ँஸுப⁴ட ரந கா³ட⁴◌़ே◌। th³விஜ ேத³வதா க⁴ர ேக பா³ட⁴◌़ே◌ ॥
அiνசித க ஸப³ ேலாக³ காேர। ர⁴பதி ஸயநmh லக²iν ேநவாேர ॥
ேதா³. லக²ந உதர ஆஹுதி ஸஸ ph◌⁴’³ப³ர ேகா kh’ஸாiν।
ப³ட⁴◌़த ேத³கி² ஜல ஸம ப³சந ேபா³ேல ர⁴லபா⁴iν ॥ 276॥

நாத² கரஹு பா³லக பர ேசா²ஹூ।ஸூத⁴ ³த⁴iµக² கஅ ந ேகாஹூ ॥
ெஜௗmh ைப phர⁴ phரபா⁴உ க² ஜாநா। ெதௗ கி ப³ராப³ கரத அயாநா ॥
ெஜௗmh லகா க²அசக³ கரmh। ³ர பி மா ேமாத³ மந ப⁴ரmh ॥
கஅ kh’பா ஸு ேஸவக ஜாநீ। mhஹ ஸம ல தீ⁴ர iµநி kh³யாநீ ॥
ராம ப³சந ஸுநி க²க ஜுட³◌़ ◌ாேந। க க²லக²iν ப³ஹு iµஸகாேந ॥
ஹ◌ँஸத ேத³கி² நக²க² ஸ ph³யாபீ। ராம ேதார ph◌⁴ராதா ப³ட³◌़ பாபீ ॥
ெகௗ³ர ஸர shயாம மந மாmh। காலடiµக² பயiµக² நாmh ॥
ஸஹஜ ேடட⁴◌़ அiνஹரஇ ந ேதா। நீ  ஸம ேத³க² ந ெமௗmh ॥
ேதா³. லக²ந கேஹஉ ஹ◌ँஸுநஹு iµநி khேரா⁴ பாப கர ல।
ேஜ ப³ஸ ஜந அiνசித கரmh சரmh பி³shவ phரதில ॥ 277॥

ைமmh mhஹார அiνசர iµநிராயா। பஹ ேகா கஅ அப³ தா³யா ॥
ட சாப நmh ஜுர ஸாேந। ைப³²அ ேஹாஇmh பாய பிராேந ॥
ெஜௗ அதி phய ெதௗ கஅ உபாஈ। ேஜாஅ ேகாஉ ப³ட³◌़ ³நீ ேபா³லாஈ ॥
ேபா³லத லக²நmh ஜந ேட³ராmh। மShட கரஹு அiνசித ப⁴ல நாmh ॥
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த²ர த²ர காபmh ர நர நா। ேசா²ட மார ேகா²ட ப³ட³◌़ பா⁴ ॥
ph◌⁴’³பதி ஸுநி ஸுநி நிரப⁴ய பா³நீ। ஸ தந ஜரஇ ேஹாஇ ப³ல ஹாநீ ॥
ேபா³ேல ராம ேத³இ நிேஹாரா। ப³சஉ◌ँ பி³சா ப³nh⁴ ல⁴ ேதாரா ॥
மiν மந தiν ஸுnhத³ர ைகேஸmh। பி³ஷ ரஸ ப⁴ரா கநக க⁴ ைஜைஸmh ॥
ேதா³. ஸுநி லசி²மந பி³ஹேஸ ப³ஹு நயந தேரேர ராம।

³ர ஸப க³வேந ஸசி பஹ பா³நீ பா³ம ॥ 278॥
அதி பி³நீத mh’³தல பா³நீ। ேபா³ேல ராiµ ேஜா ஜுக³ பாநீ ॥
ஸுநஹு நாத² mhஹ ஸஹஜ ஸுஜாநா। பா³லக ப³சiν கஅ நmh காநா ॥
ப³ரைர பா³லக ஏ ஸுபா⁴ஊ। இnhஹ ந ஸnhத பி³³ஷmh காஊ ॥
ேதmh நாmh க² காஜ பி³கா³ரா। அபராதீ⁴ ேமmh நாத² mhஹாரா ॥
kh’பா ேகா ப³⁴ ப³◌ँத⁴ப³ ேகா³ஸாஈmh। ேமா பர கஅ தா³ஸ கீ நாஈ ॥
கஅ ேப³கி³ ேஜ பி³தி⁴ ஸ ஜாஈ।iµநிநாயக ேஸாஇ கெரௗmh உபாஈ ॥
கஹ iµநி ராம ஜாஇ ஸ ைகேஸmh। அஜஹு◌ँ அiνஜ தவ சிதவ அைநேஸmh ॥
ஏ ேக கNhட²டா² ந தீ³nhஹா। ெதௗ ைமmh காஹ ேகா க கீnhஹா ॥
ேதா³. க³rhப⁴ shthரவmh அவநிப ரவநி ஸுநி டா²ர க³தி ேகா⁴ர।
பரஸு அச²த ேத³க²உ◌ँ அத ைப³ ⁴பகிேஸார ॥ 279॥

ப³ஹஇ ந ஹா² த³ஹஇ ஸ சா²தீ। பா⁴ டா² Nh²த nh’பகா⁴தீ ॥
ப⁴யஉ பா³ம பி³தி⁴ பி²ேரஉ ஸுபா⁴ஊ। ேமாேர ’த³ய◌ँ kh’பா க காஊ ॥
ஆஜு த³யா ³² ³ஸஹ ஸஹாவா।ஸுநி ெஸௗthர பி³ஹ நாவா ॥
பா³உ kh’பா ரதி அiνலா। ேபா³லத ப³சந ஜ²ரத ஜiν ²லா ॥
ெஜௗmh ைப kh’பா◌ँ ஜmh iµநி கா³தா। khேராத⁴ ப⁴ஏ◌ँ தiν ராக² பி³தா⁴தா ॥
ேத³² ஜநக ஹ² பா³லக ஏஹூ। கீnhஹ சஹத ஜட³◌़ ஜமர ேக³ஹூ ॥
ேப³கி³ கரஹு கிந ஆ◌ँகி²nhஹ ஓடா। ேத³க²த ேசா²ட ேகா²ட nh’ப ேடா⁴டா ॥
பி³ஹேஸ லக²iν கஹா மந மாmh।ேத³mh ஆ◌ँகி² கதஹு◌ँ ேகாஉ நாmh ॥
ேதா³. பரஸுராiµ தப³ ராம phரதி ேபா³ேல உர அதி khேரா⁴।
ஸmh⁴ ஸராஸiν ேதா ஸட² கர ஹமார phரேபா³⁴ ॥ 280॥

ப³nh⁴ கஹஇ க ஸmhமத ேதாேரmh। ச²ல பி³நய கர கர ேஜாேரmh ॥
க பேதாஷு ேமார ஸŋhkh³ராமா। நாmh த சா²ட³◌़ கஹாஉப³ ராமா ॥
ச² த கர ஸம வth³ேரா। ப³nh⁴ ஸத ந த மாரஉ◌ँ ேதா ॥
ph◌⁴’³பதி ப³கmh டா²ர உடா²ஏ◌ँ। மந iµஸகாmh ராiµ ர நாஏ◌ँ ॥
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³நஹ லக²ந கர ஹம பர ேராஷூ। கதஹு◌ँஸுதா⁴இஹு ேத ப³ட³◌़ ேதா³ஷூ ॥
ேடட⁴◌़ ஜாநி ஸப³ ப³nhத³இ காஹூ। ப³khர சnhth³ரம kh³ரஸஇ ந ராஹூ ॥
ராம கேஹஉ ஸ தஅ iµநீஸா। கர டா² ஆேக³mh யஹ ஸா ॥
ேஜmhmh ஸ ஜாஇ கஅ ேஸாஇ shவா। ேமா ஜாநி ஆபந அiνகா³ ॥
ேதா³. phர⁴ ேஸவக ஸம கஸ தஜஹு பி³phரப³ர ேராஸு।
ேப³ஷு பி³ேலாேகmh கேஹ க² பா³லகஹூ நmh ேதா³ஸு ॥ 281॥

ேத³கி²டா²ர பா³ந த⁴iν தா⁴। ைப⁴ லக ஸ பீ³ பி³சா ॥
நாiµ ஜாந ைப mhஹ ந சீnhஹா। ப³mhஸ ஸுபா⁴ய◌ँ உத ேதmhmh தீ³nhஹா ॥
ெஜௗmh mhஹஔேதஹு iµநி கீ நாஈmh। பத³ ரஜ ர ஸு த⁴ரத ேகா³ஸாஈmh ॥
ச²மஹு க அநஜாநத ேக। சஅ பி³phர உர kh’பா க⁴ேந ॥
ஹம mhஹ ஸப³ க நாதா²॥ கஹஹு ந கஹா◌ँ சரந கஹ◌ँ மாதா²॥
ராம மாthர ல⁴ நாம ஹமாரா। பரஸு ஸத ப³ட³◌़ நாம ேதாஹாரா ॥
ேத³வ ஏ ³iν த⁴iνஷ ஹமாேரmh। நவ ³ந பரம நீத mhஹாேரmh ॥
ஸப³ phரகார ஹம mhஹ ஸந ஹாேர। ச²மஹு பி³phர அபராத⁴ ஹமாேர ॥
ேதா³. பா³ர பா³ர iµநி பி³phரப³ர கஹா ராம ஸந ராம।
ேபா³ேல ph◌⁴’³பதி ஸஷ ஹ தஹூ◌ँ ப³nh⁴ ஸம பா³ம ॥ 282॥

நிபடmh th³விஜ க ஜாந ேமா। ைமmh ஜஸ பி³phர ஸுநாவஉ◌ँ ேதா ॥
சாப shthவா ஸர ஆஹுதி ஜா। ேகாப ேமார அதி ேகா⁴ர kh’ஸாiν ॥
ஸதி⁴ ேஸந சரŋhக³ஸுஹாஈ। மஹா மப ப⁴ஏ பஸு ஆஈ ॥
ைம ஏ பரஸு கா ப³ தீ³nhேஹ।ஸமர ஜkh³ய ஜப ேகாnhஹ கீnhேஹ ॥
ேமார phரபா⁴உ பி³தி³த நmh ேதாேரmh। ேபா³ல நித³ பி³phர ேக ேபா⁴ேரmh ॥
ப⁴ேஜஉ சா தா³ ப³ட³◌़ பா³ட⁴◌़ ◌ா। அஹதி மநஹு◌ँ தி ஜ³ டா²ட⁴◌़ ◌ா ॥
ராம கஹா iµநி கஹஹு பி³சா। ஸ அதி ப³ட³◌़ ◌ி ல⁴ க ஹமா ॥
²அதmh ட பிநாக ராநா। ைமmh க ேஹ கெரௗmh அபி⁴மாநா ॥
ேதா³. ெஜௗmh ஹம நித³ரmh பி³phர ப³தி³ஸthய ஸுநஹு ph◌⁴’³நாத²।
ெதௗ அஸ ேகா ஜக³ஸுப⁴ ேஜ ப⁴ய ப³ஸ நாவmh மாத²॥ 283॥

ேத³வ த³iνஜ ⁴பதி ப⁴ட நாநா।ஸமப³ல அதி⁴க ேஹாஉ ப³லவாநா ॥
ெஜௗmh ரந ஹம பசாைர ேகாஊ। லரmh ஸுேக²ந கா கிந ேஹாஊ ॥
ச²thய தiν த⁴ ஸமர ஸகாநா। ல கலŋh ேதmh பாவ◌ँர ஆநா ॥
கஹஉ◌ँஸுபா⁴உ ந ல phரஸmh। காலஹு ட³ரmh ந ரந ர⁴ப³mh ॥
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பி³phரப³mhஸ ைக அ phர⁴தாஈ। அப⁴ய ேஹாஇ ேஜா mhஹ ேட³ராஈ ॥
ஸுiν mh’³³ட⁴◌़ ப³சந ர⁴பதி ேக। உக⁴ேர படல பரஸுத⁴ர மதி ேக ॥
ராம ரமாபதி கர த⁴iν ேலஹூ। ைக²சஹு ைட ேமார ஸnhேத³ஹூ ॥
ேத³த சா ஆmh ச க³யஊ। பரஸுராம மந பி³ஸமய ப⁴யஊ ॥
ேதா³. ஜாநா ராம phரபா⁴உ தப³ லக phர²lhத கா³த।
ேஜா பாநி ேபா³ேல ப³சந த³ய◌ँ ந phேரiµ அமாத ॥ 284॥

ஜய ர⁴ப³mhஸ ப³நஜ ப³ந பா⁴। க³ஹந த³iνஜ ல த³ஹந kh’ஸாiν ॥
ஜய ஸுர பி³phர ேத⁴iν தகா। ஜய மத³ ேமாஹ ேகாஹ ph◌⁴ரம ஹா ॥
பி³நய ல கநா ³ந ஸாக³ர। ஜயதி ப³சந ரசநா அதி நாக³ர ॥
ேஸவக ஸுக²த³ஸுப⁴க³ஸப³அŋhகா³। ஜய ஸர ச²பி³ ேகா அநŋhகா³॥
கெரௗmh காஹ iµக² ஏக phரஸmhஸா। ஜய மேஹஸ மந மாநஸ ஹmhஸா ॥
அiνசித ப³ஹுத கேஹஉ◌ँ அkh³யாதா। ச²மஹு ச²மாமnhதி³ர ேதா³உ ph◌⁴ராதா ॥
க ஜய ஜய ஜய ர⁴லேக। ph◌⁴’³பதி க³ஏ ப³ந தப ேஹ ॥
அபப⁴ய◌ँ ல மப ேட³ராேந। ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ காயர க³வ◌ँmh பராேந ॥
ேதா³. ேத³வnhஹ தீ³nhmh ³nh³பீ⁴mh phர⁴ பர ப³ரஷmh ²ல।
ஹரேஷ ர நர நா ஸப³ ேமாஹமய ஸூல ॥ 285॥

அதி க³ஹக³ேஹ பா³ஜேந பா³ேஜ।ஸப³mh மேநாஹர மŋhக³ள ஸாேஜ ॥
ஜூத² ஜூத² ஸுiµக²ஸுநயநீmh। கரmh கா³ந கல ேகாகிலப³யநீ ॥
ஸு² பி³ேத³ஹ கர ப³ரநி ந ஜாஈ। ஜnhமத³th³ர மநஹு◌ँ நிதி⁴ பாஈ ॥
க³த thராஸ ப⁴இ ய ஸுகா²। ஜiν பி³⁴ உத³ய◌ँ சேகாரமா ॥
ஜநக கீnhஹ ெகௗக phரநாமா। phர⁴ phரஸாத³ த⁴iν ப⁴ேஜஉ ராமா ॥
ேமா kh’தkh’thய கீnhஹ ³ஹு◌ँ பா⁴ஈmh।அப³ ேஜா உசித ேஸா கஅ ேகா³ஸாஈ
॥
கஹ iµநி ஸுiν நரநாத² phரபீ³நா। ரஹா பி³பா³ஹு சாப ஆதீ⁴நா ॥
டதmh த⁴iν ப⁴யஉ பி³பா³ஹூ।ஸுர நர நாக³ பி³தி³த ஸப³ காஹு ॥
ேதா³. தத³பி ஜாஇ mhஹ கரஹு அப³ ஜதா² ப³mhஸ ph³யவஹா।
³² பி³phர லph³’th³த⁴ ³ர ேப³த³ பி³தி³த ஆசா ॥ 286॥

³த அவத⁴ர பட²வஹு ஜாஈ।ஆநmh nh’ப த³ஸரத² ேபா³லாஈ ॥
iµதி³த ராஉ க ப⁴ேலmh kh’பாலா। பட²ஏ ³த ேபா³ ேத காலா ॥
ப³ஹு மஹாஜந ஸகல ேபா³லாஏ।ஆஇ ஸப³nh ஸாத³ர ர நாஏ ॥
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ஹாட பா³ட மnhதி³ர ஸுரபா³ஸா। நக³ ஸ◌ँவாரஹு சாஹு◌ँ பாஸா ॥
ஹர சேல நிஜ நிஜ kh³’ஹ ஆஏ। நி பசாரக ேபா³ படா²ஏ ॥
ரசஹு பி³சிthர பி³தாந ப³நாஈ।ர த⁴ ப³சந சேல ஸ பாஈ ॥
பட²ஏ ேபா³ ³நீ திnhஹ நாநா। ேஜ பி³தாந பி³தி⁴ ஸல ஸுஜாநா ॥
பி³தி⁴ ப³nhதி³ திnhஹ கீnhஹ அரmhபா⁴। பி³ரேச கநக கத³ ேக க²mhபா⁴ ॥
ேதா³. ஹத மநிnhஹ ேக பthர ப²ல ப³மராக³ ேக ²ல।
ரசநா ேத³கி² பி³சிthர அதி மiν பி³ரசி கர ⁴ல ॥ 287॥

ேப³நி ஹத மநிமய ஸப³ கீnhேஹ।ஸரல ஸபரப³ பரmh நmh சீnhேஹ ॥
கநக கத அேப³ல ப³நாஈ। லகி² ந பரஇ ஸபரந ஸுஹாஈ ॥
ேத ேக ரசி பசி ப³nhத⁴ ப³நாஏ। பி³ச பி³ச iµகதா தா³ம ஸுஹாஏ ॥
மாநிக மரகத ஸ பிேராஜா। சீ ேகா பசி ரேச ஸேராஜா ॥
கிஏ ph◌⁴’ŋhக³ ப³ஹுரŋhக³ பி³ஹŋhகா³। ³ஜmh ஜmh பவந phரஸŋhகா³॥
ஸுர phரதிமா க²mhப⁴ந க³ட⁴◌़ ◌ீ காட⁴◌़ ◌ீ। மŋhக³ள th³ரph³ய ஏ◌ँஸப³ டா²ட⁴◌़ ◌ீ ॥
ெசௗŋhேகmh பா⁴◌ँதி அேநக ராஈmh।nh⁴ர மநிமய ஸஹஜ ஸுஹாஈ ॥
ேதா³. ெஸௗரப⁴ பlhலவ ஸுப⁴க³ஸு² கிஏ நீலமநி ேகா ॥
ேஹம ெபௗ³ர மரகத க⁴வ லஸத பாடமய ேடா³ ॥ 288॥

ரேச சிர ப³ர ப³nhத³நிபா³ேர। மநஹு◌ँ மேநாப⁴வ◌ँ ப²nhத³ஸ◌ँவாேர ॥
மŋhக³ள கலஸ அேநக ப³நாஏ। th◌⁴வஜ பதாக பட சமர ஸுஹாஏ ॥
தீ³ப மேநாஹர மநிமய நாநா। ஜாஇ ந ப³ரநி பி³சிthர பி³தாநா ॥
ேஜmh மNhட³ப ³லநி ைப³ேத³। ேஸா ப³ரைந அ மதி கபி³ ேக ॥
³லஹு ராiµ ப ³ந ஸாக³ர। ேஸா பி³தாiν திஹு◌ँ ேலாக உஜாக³ர ॥
ஜநக ப⁴வந ைக ெஸௗபா⁴ ைஜ। kh³’ஹ kh³’ஹ phரதி ர ேத³கி²அ ைத ॥
ேஜmh ேதரஹுதி ேத ஸமய நிஹா। ேத ல⁴ லக³mh ⁴வந த³ஸ சா ॥
ேஜா ஸmhபதா³ நீச kh³’ஹ ேஸாஹா। ேஸா பி³ேலாகி ஸுரநாயக ேமாஹா ॥
ேதா³. ப³ஸஇ நக³ர ேஜ லchச² க கபட நா ப³ர ேப³ஷு ॥
ேத ர ைக ேஸாபா⁴ கஹத ஸசmh ஸாரத³ ேஸஷு ॥ 289॥

பஹு◌ँேச ³த ராம ர பாவந।ஹரேஷ நக³ர பி³ேலாகி ஸுஹாவந ॥
⁴ப th³வார திnhஹ க²ப³ ஜநாஈ। த³ஸரத² nh’ப ஸுநி ஏ ேபா³லாஈ ॥
க phரநாiµ திnhஹ பாதீ தீ³nh।iµதி³த மப ஆ உ²nh ॥
பா³ பி³ேலாசந பா³சத பா◌ँதீ। லக கா³த ஆஈ ப⁴ சா²தீ ॥
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ராiµ லக²iν உர கர ப³ர சீ²। ர க³ஏ கஹத ந கா² ²॥
நி த⁴ தீ⁴ர பthகா பா³◌ँசீ।ஹர ஸபா⁴ பா³த ஸுநி ஸா◌ँசீ ॥
ேக²லத ரேஹ தஹா◌ँஸுதி⁴ பாஈ।ஆஏ ப⁴ர ஸத த பா⁴ஈ ॥
ச²த அதி ஸேநஹ◌ँஸசாஈ। தாத கஹா◌ँ ேதmh பாதீ ஆஈ ॥
ேதா³. ஸல phராநphய ப³nh⁴ ேதா³உ அஹmh கஹஹு ேகmh ேத³ஸ।
ஸுநி ஸேநஹ ஸாேந ப³சந பா³சீ ப³ஹு நேரஸ ॥ 290॥

ஸுநி பாதீ லேக ேதா³உ ph◌⁴ராதா। அதி⁴க ஸேநஹு ஸமாத ந கா³தா ॥
phதி நீத ப⁴ரத ைக ேத³கீ²।ஸகல ஸபா⁴◌ँஸு²லேஹஉ பி³ேஸ ॥
தப³ nh’ப ³த நிகட ைப³டா²ேர। ம⁴ர மேநாஹர ப³சந உசாேர ॥
ைப⁴யா கஹஹு ஸல ேதா³உ பா³ேர। mhஹ நீேகmh நிஜ நயந நிஹாேர ॥
shயாமல ெகௗ³ர த⁴ேரmh த⁴iν பா⁴தா²। ப³ய கிேஸார ெகௗக iµநி ஸாதா²॥
பசாநஹு mhஹ கஹஹு ஸுபா⁴ஊ। phேரம பி³ப³ஸ நி நி கஹ ராஊ ॥
ஜா தி³ந ேதmh iµநி க³ஏ லவாஈ। தப³ ேதmh ஆஜு ஸா◌ँசி ஸுதி⁴ பாஈ ॥
கஹஹு பி³ேத³ஹ கவந பி³தி⁴ ஜாேந।ஸுநி phய ப³சந ³த iµஸகாேந ॥
ேதா³. ஸுநஹு மபதி iµட மநி mhஹ ஸம த⁴nhய ந ேகாஉ।
ராiµ லக²iν nhஹ ேக தநய பி³shவ பி³⁴ஷந ேதா³உ ॥ 291॥

ச²ந ேஜா³ ந தநய mhஹாேர। ஷŋhக⁴ திஹு ர உஆேர ॥
nhஹ ேக ஜஸ phரதாப ேகmh ஆேக³।ஸ மந ரபி³தல லாேக³॥
திnhஹ கஹ◌ँ கஅ நாத² கி சீnhேஹ। ேத³கி²அ ரபி³ கி தீ³ப கர nhேஹ ॥
ய shவயmhப³ர ⁴ப அேநகா।ஸேட ஸுப⁴ட ஏக ேதmh ஏகா ॥
ஸmh⁴ ஸராஸiν காஹு◌ँ ந டாரா।ஹாேர ஸகல பீ³ர ப³ஆரா ॥
தீநி ேலாக மஹ◌ँ ேஜ ப⁴டமாநீ।ஸப⁴ ைக ஸகதி ஸmh⁴ த⁴iν பா⁴நீ ॥
ஸகஇ உடா²இ ஸராஸுர ேம। ேஸாஉ ய◌ँஹா க³யஉ க ேப² ॥
ேஜ ெகௗக வைஸ உடா²வா। ேஸாஉ ேத ஸபா⁴◌ँ பராப⁴உ பாவா ॥
ேதா³. தஹா◌ँ ராம ர⁴ப³mhஸ மநி ஸுநிஅ மஹா மபால।
ப⁴ேஜஉ சாப phரயாஸ பி³iν  க³ஜ பŋhகஜ நால ॥ 292॥

ஸுநி ஸேராஷ ph◌⁴’³நாய ஆஏ। ப³ஹுத பா⁴◌ँதி திnhஹ ஆ◌ँகி² ேத³கா²ஏ ॥
ேத³கி² ராம ப³ நிஜ த⁴iν தீ³nhஹா। க ப³ஹு பி³நய க³வiν ப³ந கீnhஹா ॥
ராஜந ராiµ அலப³ல ைஜேஸmh। ேதஜ நிதா⁴ந லக²iν நி ைதேஸmh ॥
கmhப ⁴ப பி³ேலாகத ஜாேகmh।  க³ஜ ஹ கிேஸார ேக தாேகmh ॥
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ேத³வ ேத³கி² தவ பா³லக ேதா³ஊ। அப³ ந ஆ◌ँகி² தர ஆவத ேகாஊ ॥
³த ப³சந ரசநா phய லாகீ³। phேரம phரதாப பீ³ர ரஸ பாகீ³॥
ஸபா⁴ ஸேமத ராஉ அiνராேக³।³தnhஹ ேத³ந நிசா²வ லாேக³॥
க அநீதி ேத த³mh காநா। த⁴ரiµ பி³சா ஸப³mh ஸுக² மாநா ॥
ேதா³. தப³ உ² ⁴ப ப³Shட² கஹு◌ँ தீ³nh பthகா ஜாஇ।
கதா²ஸுநாஈ ³ர ஸப³ஸாத³ர ³த ேபா³லாஇ ॥ 293॥

ஸுநி ேபா³ேல ³ர அதி ஸு² பாஈ। nhய ஷ கஹு◌ँ ம ஸுக² சா²ஈ ॥
 ஸதா ஸாக³ர மஹு◌ँ ஜாmh। ஜth³யபி தா காமநா நாmh ॥
தி ஸுக²ஸmhபதி பி³நmh ேபா³லாஏ◌ँ। த⁴ரமல பmh ஜாmh ஸுபா⁴ஏ◌ँ ॥
mhஹ ³ர பி³phர ேத⁴iν ஸுர ேஸபீ³। த நீத ெகௗஸlhயா ேத³பீ³॥
ஸுkh’தீ mhஹ ஸமாந ஜக³ மாmh। ப⁴யஉ ந ைஹ ேகாஉ ேஹாேநஉ நாmh ॥
mhஹ ேத அதி⁴க nhய ப³ட³◌़ காேகmh। ராஜந ராம ஸஸ ஸுத ஜாேகmh ॥
பீ³ர பி³நீத த⁴ரம ph³ரத தா⁴। ³ந ஸாக³ர ப³ர பா³லக சா ॥
mhஹ கஹு◌ँஸrhப³ கால கlhயாநா।ஸஜஹு ப³ராத ப³ஜாஇ நிஸாநா ॥
ேதா³. சலஹு ேப³கி³ஸுநி ³ர ப³சந ப⁴ேலmh நாத² நாஇ।
⁴பதி க³வேந ப⁴வந தப³³தnhஹ பா³ஸு ேத³வாஇ ॥ 294॥

ராஜா ஸ³ ரநிவாஸ ேபா³லாஈ। ஜநக பthகா பா³சி ஸுநாஈ ॥
ஸுநி ஸnhேத³ஸு ஸகல ஹரஷாநீmh। அபர கதா²ஸப³ ⁴ப ப³கா²நீmh ॥
phேரம phர²lhத ராஜmh ராநீ। மநஹு◌ँகி²நி ஸுநி பா³த³ ப³நீ ॥
iµதி³த அஸ ேத³mh ³ நாmh। அதி ஆநnhத³ மக³ந மஹதாmh ॥
ேலmh பரshபர அதி phய பாதீ।’த³ய◌ँ லகா³இ ஜுட³◌़ ◌ாவmh சா²தீ ॥
ராம லக²ந ைக கீரதி கரநீ। பா³ரmh பா³ர ⁴பப³ர ப³ரநீ ॥
iµநி phரஸா³ க th³வார தா⁴ஏ। ராநிnhஹ தப³ மேத³வ ேபா³லாஏ ॥
தி³ஏ தா³ந ஆநnhத³ஸேமதா। சேல பி³phரப³ர ஆஷ ேத³தா ॥
ேஸா. ஜாசக ஏ ஹ◌ँகா தீ³nh நிசா²வ ேகா பி³தி⁴।
சி வஹு◌ँஸுத சா சkhரப³rhதி த³ஸரthத² ேக ॥ 295॥

கஹத சேல பேரmh பட நாநா।ஹர ஹேந க³ஹக³ேஹ நிஸாநா ॥
ஸமாசார ஸப³ ேலாக³nhஹ பாஏ। லாேக³ க⁴ர க⁴ர ேஹாேந ப³தா⁴ஏ ॥
⁴வந சா த³ஸ ப⁴ரா உசா²ஹூ। ஜநகஸுதா ர⁴பீ³ர பி³ஆஹூ ॥
ஸுநி ஸுப⁴ கதா² ேலாக³அiνராேக³। மக³ kh³’ஹ க³mh ஸ◌ँவாரந லாேக³॥
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ஜth³யபி அவத⁴ ஸைத³வ ஸுஹாவநி। ராம  மŋhக³ளமய பாவநி ॥
தத³பி phதி ைக phதி ஸுஹாஈ। மŋhக³ள ரசநா ரசீ ப³நாஈ ॥
th◌⁴வஜ பதாக பட சாமர சா। சா²வா பரம பி³சிthர ப³ஜா ॥
கநக கலஸ ேதாரந மநி ஜாலா।ஹரத³³ப³ த³தி⁴ அchச²த மாலா ॥
ேதா³. மŋhக³ளமய நிஜ நிஜ ப⁴வந ேலாக³nhஹ ரேச ப³நாஇ।
பீ³தீ²mh சீmh சரஸம ெசௗேகmh சா ராஇ ॥ 296॥

ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ஜூத² ஜூத² பா⁴நி।ஸ நவ ஸphத ஸகல ³தி தா³நி ॥
பி³⁴ப³த³நீmh mh’க³ஸாவக ேலாசநி। நிஜ ஸப ரதி மாiν பி³ேமாசநி ॥
கா³வmh மŋhக³ள மஜுள பா³நீmh।ஸுநிகல ரவ கலகNh²லஜாநீmh ॥
⁴ப ப⁴வந கி ஜாஇ ப³கா²நா। பி³shவ பி³ேமாஹந ரேசஉ பி³தாநா ॥
மŋhக³ள th³ரph³ய மேநாஹர நாநா। ராஜத பா³ஜத பி³ல நிஸாநா ॥
கதஹு◌ँ பி³த³ ப³nhதீ³ உchசரmh। கதஹு◌ँ ேப³த³ ⁴நி ⁴ஸுர கரmh ॥
கா³வmh ஸுnhத³ மŋhக³ள கீ³தா। ல ல நாiµ ராiµ அ தா ॥
ப³ஹுத உசா²ஹு ப⁴வiν அதி ேதா²ரா। மாநஹு◌ँ உமகி³ சலா சஹு ஓரா ॥
ேதா³. ேஸாபா⁴ த³ஸரத² ப⁴வந கஇ ேகா கபி³ ப³ரைந பார।
ஜஹா◌ँஸகல ஸுர ஸ மநி ராம nhஹ அவதார ॥ 297॥

⁴ப ப⁴ரத நி ஏ ேபா³லாஈ।ஹய க³ய shயnhத³ந ஸாஜஹு ஜாஈ ॥
சலஹு ேப³கி³ ர⁴பீ³ர ப³ராதா।ஸுநத லக ேர ேதா³உ ph◌⁴ராதா ॥
ப⁴ரத ஸகல ஸாஹநீ ேபா³லாஏ।ஆயஸு தீ³nhஹ iµதி³த உ² தா⁴ஏ ॥
ரசி சி ந ரக³ திnhஹ ஸாேஜ। ப³ரந ப³ரந ப³ர பா³ பி³ராேஜ ॥
ஸுப⁴க³ஸகல ஸு² சசல கரநீ। அய இவ ஜரத த⁴ரத பக³ த⁴ரநீ ॥
நாநா ஜாதி ந ஜாmh ப³கா²ேந। நித³ பவiν ஜiν சஹத உட³◌़ ◌ாேந ॥
திnhஹ ஸப³ ச²யல ப⁴ஏ அஸவாரா। ப⁴ரத ஸஸ ப³ய ராஜமாரா ॥
ஸப³ஸுnhத³ர ஸப³ ⁴ஷநதா⁴। கர ஸர சாப ந க பா⁴ ॥
ேதா³. ச²ேர ச²பீ³ேல ச²யல ஸப³ஸூர ஸுஜாந நபீ³ந।
ஜுக³ பத³சர அஸவார phரதி ேஜ அகலா phரபீ³ந ॥ 298॥

பா³◌ँேத⁴ பி³ரத³ பீ³ர ரந கா³ட⁴◌़ே◌। நிக ப⁴ஏ ர பா³ேஹர டா²ட⁴◌़ே◌ ॥
ேப²ரmh சர ரக³ க³தி நாநா।ஹரஷmh ஸுநி ஸுநி பவந நிஸாநா ॥
ரத²ஸாரதி²nhஹ பி³சிthர ப³நாஏ। th◌⁴வஜ பதாக மநி ⁴ஷந லாஏ ॥
சவ◌ँர சா கிŋhகிந ⁴நி கர। பா⁴iν ஜாந ேஸாபா⁴ அபஹரmh ॥
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ஸாவ◌ँகரந அக³நித ஹய ேஹாேத। ேத திnhஹ ரத²nhஹ ஸாரதி²nhஹ ேஜாேத ॥
ஸுnhத³ர ஸகல அலŋhkh’த ேஸாேஹ। nhஹ பி³ேலாகத iµநி மந ேமாேஹ ॥
ேஜ ஜல சலmh த²ல கீ நாஈ। டாப ந ³ட³◌़ ேப³க³அதி⁴காஈ ॥
அshthர ஸshthர ஸ³ஸாஜு ப³நாஈ। ரதீ²ஸாரதி²nhஹ ஏ ேபா³லாஈ ॥
ேதா³. சட⁴◌़ ◌ி சட⁴◌़ ◌ி ரத² பா³ேஹர நக³ர லாகீ³ ஜுரந ப³ராத।
ேஹாத ஸ³ந ஸுnhத³ர ஸப³ ேஜா ேஜ காரஜ ஜாத ॥ 299॥

கத கப³ரnh பmh அ◌ँபா³mh। க ந ஜாmh ேஜ பா⁴◌ँதி ஸ◌ँவாmh ॥
சேல மthதக³ஜ க⁴Nhட பி³ரா। மநஹு◌ँஸுப⁴க³ஸாவந க⁴ந ரா ॥
பா³ஹந அபர அேநக பி³தா⁴நா।பி³கா ஸுப⁴க³ஸுகா²ஸந ஜாநா ॥
திnhஹ சட⁴◌़ ◌ி சேல பி³phரப³ர ph³’nhதா³। ஜiν தiν த⁴ேரmh ஸகல தி ச²nhதா³॥
மாக³த⁴ ஸூத ப³nhதி³³நகா³யக। சேல ஜாந சட⁴◌़ ◌ி ேஜா ேஜ லாயக ॥
ேப³ஸர ஊ◌ँட ph³’ஷப⁴ ப³ஹு ஜாதீ। சேல ப³sh ப⁴ அக³நித பா⁴◌ँதீ ॥
ேகாnhஹ கா◌ँவ சேல கஹாரா। பி³பி³த⁴ ப³sh ேகா ப³ரைந பாரா ॥
சேல ஸகல ேஸவக ஸiµதா³ஈ। நிஜ நிஜ ஸாஜு ஸமாஜு ப³நாஈ ॥
ேதா³. ஸப³ ேகmh உர நிrhப⁴ர ஹரஷு த லக ஸர।
கப³mh ேத³கி²ேப³ நயந ப⁴ ராiµ லக² ேதா³உ பீ³ர ॥ 300॥

க³ரஜmh க³ஜ க⁴Nhடா ⁴நி ேகா⁴ரா। ரத² ரவ பா³ mhஸ சஹு ஓரா ॥
நித³ க⁴ந ⁴rhmhமரmh நிஸாநா। நிஜ பராஇ க²ஸுநிஅ ந காநா ॥
மஹா பீ⁴ர ⁴பதி ேக th³வாேரmh। ரஜ ேஹாஇ ஜாஇ பஷாந பபா³ேரmh ॥
சட⁴◌़ ◌ீ அடாnhஹ ேத³க²mh நாmh।◌ँஏ◌ँஆரதீ மŋhக³ள தா² ॥
கா³வmh கீ³த மேநாஹர நாநா। அதி ஆநnh³ ந ஜாஇ ப³கா²நா ॥
தப³ஸுமnhthர ³இ shபnhத³ந ஸா। ேஜாேத ரபி³ஹய நிnhத³க பா³ ॥
ேதா³உ ரத² சிர ⁴ப பmh ஆேந। நmh ஸாரத³ பmh ஜாmh ப³கா²ேந ॥
ராஜ ஸமாஜு ஏக ரத²ஸாஜா।³ஸர ேதஜ ஜ அதி ph◌⁴ராஜா ॥
ேதா³. ேதmh ரத² சிர ப³Shட² கஹு◌ँஹர சட⁴◌़ ◌ாஇ நேரஸு।
ஆ சட⁴◌़ே◌உ shபnhத³ந ஸு ஹர ³ர ெகௗ³ க³ேநஸு ॥ 301॥

ஸத ப³Shட² ேஸாஹ nh’ப ைகேஸmh।ஸுர ³ர ஸŋhக³ ரnhத³ர ைஜேஸmh ॥
க ல தி ேப³த³ பி³தி⁴ ராஊ। ேத³கி²ஸப³ஸப³ பா⁴◌ँதி ப³நாஊ ॥
ஸு ராiµ ³ர ஆயஸு பாஈ। சேல மபதி ஸŋhக² ப³ஜாஈ ॥
ஹரேஷ பி³³த⁴ பி³ேலாகி ப³ராதா। ப³ரஷmh ஸுமந ஸுமŋhக³ள தா³தா ॥
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ப⁴யஉ ேகாலாஹல ஹய க³ய கா³ேஜ। ph³ேயாம ப³ராத பா³ஜேந பா³ேஜ ॥
ஸுர நர நா ஸுமŋhக³ள கா³ஈ।ஸரஸ ராக³ பா³ஜmh ஸஹநாஈ ॥
க⁴Nhட க⁴Nh ⁴நி ப³ரநி ந ஜாmh।ஸரவ கரmh பாஇக ப²ஹராmh ॥
கரmh பி³³ஷக ெகௗக நாநா।ஹாஸ ஸல கல கா³ந ஸுஜாநா ।
ேதா³. ரக³ நசாவmh ◌ँஅர ப³ர அகநி mh’த³ŋhக³ நிஸாந ॥
நாக³ர நட சிதவmh சகித ட³க³mh ந தால ப³◌ँதா⁴ந ॥ 302॥

ப³நஇ ந ப³ரநத ப³நீ ப³ராதா। ேஹாmh ஸ³ந ஸுnhத³ர ஸுப⁴தா³தா ॥
சாரா சாஷு பா³ம தி³ ேலஈ। மநஹு◌ँஸகல மŋhக³ள க ேத³ஈ ॥
தா³ந காக³ஸுேக²த ஸுஹாவா। நல த³ரஸு ஸப³ காஹூ◌ँ பாவா ॥
ஸாiνல ப³ஹ thபி³த⁴ ப³யா।ஸக⁴ட ஸவால ஆவ ப³ர நா ॥
ேலாவா பி² பி² த³ரஸு ேத³கா²வா।ஸுரபீ⁴ ஸநiµக²ஸு பிஆவா ॥
mh’க³மாலா பி² தா³நி ஆஈ। மŋhக³ள க³ந ஜiν தீ³nh ேத³கா²ஈ ॥
ேச²மக கஹ ேச²ம பி³ேஸ।shயாமா பா³ம ஸுத பர ேத³கீ²॥
ஸநiµக²ஆயஉ த³தி⁴ அ நா। கர shதக ³இ பி³phர phரபீ³நா ॥
ேதா³. மŋhக³ளமய கlhயாநமய அபி⁴மத ப²ல தா³தார।
ஜiν ஸப³ஸாேச ேஹாந த ப⁴ஏ ஸ³ந ஏக பா³ர ॥ 303॥

மŋhக³ள ஸ³ந ஸுக³ம ஸப³ தாேகmh।ஸ³ந ph³ரம ஸுnhத³ர ஸுத ஜாேகmh ॥
ராம ஸஸ ப³ ³லநி தா।ஸமதீ⁴ த³ஸர² ஜந நீதா ॥
ஸுநி அஸ ph³யாஹு ஸ³ந ஸப³ நாேச। அப³ கீnhேஹ பி³ரசி ஹம ஸா◌ँேச ॥
ஏ பி³தி⁴ கீnhஹ ப³ராத பயாநா।ஹய க³ய கா³ஜmh ஹேந நிஸாநா ॥
ஆவத ஜாநி பா⁴iνல ேக।ஸதnh ஜநக ப³◌ँதா⁴ஏ ேஸ ॥
பீ³ச பீ³ச ப³ர பா³ஸ ப³நாஏ।ஸுரர ஸஸ ஸmhபதா³ சா²ஏ ॥
அஸந ஸயந ப³ர ப³ஸந ஸுஹாஏ। பாவmh ஸப³ நிஜ நிஜ மந பா⁴ஏ ॥
நித தந ஸுக²லகி²அiνேல।ஸகல ப³ராதிnhஹ மnhதி³ர ⁴ேல ॥
ேதா³. ஆவத ஜாநி ப³ராத ப³ர ஸுநி க³ஹக³ேஹ நிஸாந।
ஸ க³ஜ ரத² பத³சர ரக³ ேலந சேல அக³வாந ॥ 304॥
மாஸபாராயண,த³ஸவா◌ँ விராம

கநக கலஸ ப⁴ ேகாபர தா²ரா। பா⁴ஜந லத அேநக phரகாரா ॥
ப⁴ேர ஸுதா⁴ஸம ஸப³ பகவாேந। நாநா பா⁴◌ँதி ந ஜாmh ப³கா²ேந ॥
ப²ல அேநக ப³ர ப³sh ஸுஹாஈmh।ஹர ேப⁴Nhட த ⁴ப படா²ஈmh ॥
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⁴ஷந ப³ஸந மஹாமநி நாநா। க²க³ mh’க³ஹய க³ய ப³ஹுபி³தி⁴ ஜாநா ॥
மŋhக³ள ஸ³ந ஸுக³nhத⁴ ஸுஹாஏ। ப³ஹுத பா⁴◌ँதி மபால படா²ஏ ॥
த³தி⁴ சிஉரா உபஹார அபாரா। ப⁴ ப⁴ கா◌ँவ சேல கஹாரா ॥
அக³வாநnhஹ ஜப³ தீ³கி² ப³ராதா।உர ஆநnh³ லக ப⁴ர கா³தா ॥
ேத³கி² ப³நாவ ஸத அக³வாநா।iµதி³த ப³ராதிnhஹ ஹேந நிஸாநா ॥
ேதா³. ஹர பரஸபர லந த க²க சேல ப³க³ேமல।
ஜiν ஆநnhத³ஸiµth³ர ³இ லத பி³ஹாஇ ஸுேப³ல ॥ 305॥

ப³ர ஸுமந ஸுர ஸுnhத³ கா³வmh।iµதி³த ேத³வ ³nh³பீ⁴mh ப³ஜாவmh ॥
ப³sh ஸகல ராகீ²mh nh’ப ஆேக³mh। பி³நய கீnhஹ திnhஹ அதி அiνராேக³mh ॥
phேரம ஸேமத ராய◌ँஸ³nhஹா। ைப⁴ ப³கஸ ஜாசகnh தீ³nhஹா ॥
க ஜா மாnhயதா ப³ட³◌़ ◌ாஈ। ஜநவாேஸ கஹு◌ँ சேல லவாஈ ॥
ப³ஸந பி³சிthர பா◌ँவட³◌़ே◌ பரmh। ேத³கி² த⁴நஹு த⁴ந ம³ பஹரmh ॥
அதி ஸுnhத³ர தீ³nhேஹஉ ஜநவாஸா। ஜஹ◌ँஸப³ கஹு◌ँஸப³ பா⁴◌ँதி ஸுபாஸா ॥
ஜாநீ ய◌ँ ப³ராத ர ஆஈ। க² நிஜ மமா phரக³ ஜநாஈ ॥
’த³ய◌ँஸு ஸப³th³தி⁴ ேபா³லாஈ। ⁴ப பஹுநஈ கரந படா²ஈ ॥
ேதா³. தி⁴ ஸப³ய ஆயஸு அகநி க³ஈmh ஜஹா◌ँ ஜநவாஸ।

ஏ◌ँஸmhபதா³ஸகல ஸுக²ஸுரர ேபா⁴க³ பி³லாஸ ॥ 306॥
நிஜ நிஜ பா³ஸ பி³ேலாகி ப³ராதீ।ஸுர ஸுக²ஸகல ஸுலப⁴ ஸப³ பா⁴◌ँதீ ॥
பி³ப⁴வ ேப⁴த³ க² ேகாஉ ந ஜாநா।ஸகல ஜநக கர கரmh ப³கா²நா ॥
ய மமா ர⁴நாயக ஜாநீ।ஹரேஷ ’த³ய◌ँ ேஹ பசாநீ ॥
பி ஆக³மiν ஸுநத ேதா³உ பா⁴ஈ।’த³ய◌ँ ந அதி ஆநnh³அமாஈ ॥
ஸசnhஹ க ந ஸகத ³ பாmh। பி த³ரஸந லால மந மாmh ॥
பி³shவாthர பி³நய ப³ட³◌़ ◌ி ேத³கீ²। உபஜா உர ஸnhேதாஷு பி³ேஸ ॥
ஹர ப³nh⁴ ேதா³உ ’த³ய◌ँ லகா³ஏ। லக அŋhக³அmhப³க ஜல சா²ஏ ॥
சேல ஜஹா◌ँ த³ஸர² ஜநவாேஸ। மநஹு◌ँஸேராப³ர தேகஉ பிஆேஸ ॥
ேதா³. ⁴ப பி³ேலாேக ஜப³mh iµநி ஆவத ஸுதnhஹ ஸேமத।
உேட²ஹர ஸுக²nh⁴ மஹு◌ँ சேல தா²ஹ  ேலத ॥ 307॥

iµநி த³Nhட³வத கீnhஹ மஸா। பா³ர பா³ர பத³ ரஜ த⁴ ஸா ॥
ெகௗக ராஉ ேய உர லாஈ। க அஸ சீ²ஸலாஈ ॥
நி த³Nhட³வத கரத ேதா³உ பா⁴ஈ। ேத³கி² nh’பதி உர ஸு² ந ஸமாஈ ॥

114 sanskritdocuments.org



 ராம சத மாநஸ

ஸுத ய◌ँ லாஇ ³ஸஹ ³க² ேமேட। mh’தக ஸர phராந ஜiν ேப⁴Nhேட ॥
நி ப³Shட² பத³ர திnhஹ நாஏ। phேரம iµதி³த iµநிப³ர உர லாஏ ॥
பி³phர ph³’nhத³ ப³nhேத³ ³ஹு◌ँ பா⁴ஈmh। மந பா⁴வதீ அேஸmh பாஈmh ॥
ப⁴ரத ஸஹாiνஜ கீnhஹ phரநாமா।ஏ உடா²இ லாஇ உர ராமா ॥
ஹரேஷ லக²ந ேத³கி² ேதா³உ ph◌⁴ராதா। ேல phேரம பத கா³தா ॥
ேதா³. ரஜந பஜந ஜாதிஜந ஜாசக மnhth த।
ேல ஜதா²பி³தி⁴ ஸப³ phர⁴ பரம kh’பால பி³நீத ॥ 308॥

ராம ேத³கி² ப³ராத ஜுட³◌़ ◌ாநீ। phதி கி தி ந ஜாதி ப³கா²நீ ॥
nh’ப ஸப ேஸாஹmh ஸுத சா। ஜiν த⁴ந த⁴ரமாதி³க தiνதா⁴ ॥
ஸுதnhஹ ஸேமத த³ஸரத² ேத³கீ²।iµதி³த நக³ர நர நா பி³ேஸ ॥
ஸுமந ப³ ஸுர ஹநmh நிஸாநா। நாகநmh நாசmh க கா³நா ॥
ஸதாநnhத³அ பி³phர ஸசிவ க³ந। மாக³த⁴ ஸூத பி³³ஷ ப³nhதீ³ஜந ॥
ஸத ப³ராத ராஉ ஸநமாநா।ஆயஸு மாகி³ பி²ேர அக³வாநா ॥
phரத²ம ப³ராத லக³ந ேதmh ஆஈ। தாேதmh ர phரேமா³அதி⁴காஈ ॥
ph³ரமாநnh³ ேலாக³ஸப³லஹmh। ப³ட⁴◌़ஹு◌ँ தி³வஸ நி பி³தி⁴ ஸந கஹmh
॥
ேதா³. ராiµ ய ேஸாபா⁴ அவதி⁴ ஸுkh’த அவதி⁴ ேதா³உ ராஜ।
ஜஹ◌ँ ஜஹ◌ँ ரஜந கஹmh அஸ  நர நா ஸமாஜ ॥ ।309॥

ஜநக ஸுkh’த ரதி ைப³ேத³। த³ஸரத²ஸுkh’த ராiµ த⁴ேரmh ேத³ ॥
இnhஹ ஸம கா◌ँஹு ந வ அவராேத⁴। கா◌ँ ந இnhஹ ஸமாந ப²ல லாேத⁴ ॥
இnhஹ ஸம ேகாஉ ந ப⁴யஉ ஜக³ மாmh। ைஹ நmh கதஹூ◌ँ ேஹாேநஉ நாmh
॥
ஹம ஸப³ஸகல ஸுkh’த ைக ரா। ப⁴ஏ ஜக³ ஜந ஜநகர பா³ ॥
nhஹ ஜாநகீ ராம ச²பி³ ேத³கீ²। ேகா ஸுkh’தீ ஹம ஸஸ பி³ேஸ ॥
நி ேத³க²ப³ ர⁴பீ³ர பி³ஆஹூ। ேலப³ ப⁴ பி³தி⁴ ேலாசந லாஹூ ॥
கஹmh பரஸபர ேகாகிலப³யநீmh। ஏ பி³ஆஹ◌ँ ப³ட³◌़ லா⁴ ஸுநயநீmh ॥
ப³ட³◌़ே◌mh பா⁴க³ பி³தி⁴ பா³த ப³நாஈ। நயந அதிதி² ேஹாஇஹmh ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
ேதா³. பா³ரmh பா³ர ஸேநஹ ப³ஸ ஜநக ேபா³லாஉப³ய।
ேலந ஆஇஹmh ப³nh⁴ ேதா³உ ேகா காம கமநீய ॥ 310॥

பி³பி³த⁴ பா⁴◌ँதி ேஹாஇ பஹுநாஈ। phய ந கா அஸ ஸாஸுர மாஈ ॥
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தப³ தப³ ராம லக²ந நிஹா। ேஹாஇஹmh ஸப³ ர ேலாக³ஸுகா² ॥
ஸகி² ஜஸ ராம லக²நகர ேஜாடா। ைதேஸஇ ⁴ப ஸŋhக³ ³இ ேடா⁴டா ॥
shயாம ெகௗ³ர ஸப³அŋhக³ஸுஹாஏ। ேத ஸப³ கஹmh ேத³கி² ேஜ ஆஏ ॥
கஹா ஏக ைமmh ஆஜு நிஹாேர। ஜiν பி³ரசி நிஜ ஹாத²ஸ◌ँவாேர ॥
ப⁴ர ராம கீ அiνஹா।ஸஹஸா லகி² ந ஸகmh நர நா ॥
லக²iν ஸthஸூத³iν ஏகபா। நக²க² ேத ஸப³அŋhக³அபா ॥
மந பா⁴வmh iµக² ப³ரநி ந ஜாmh। உபமா கஹு◌ँ th⁴வந ேகாஉ நாmh ॥
ச²mh. உபமா ந ேகாஉ கஹ தா³ஸ ள கதஹு◌ँ கபி³ ேகாபி³த³ கைஹmh।
ப³ல பி³நய பி³th³யா ல ேஸாபா⁴ nh⁴ இnhஹ ேஸ ஏஇ அைஹmh ॥
ர நா ஸகல பஸா அசல பி³தி⁴ ப³சந ஸுநாவmh ॥
ph³யாஅஹு◌ँ சாஉ பா⁴இ ஏmh ர ஹம ஸுமŋhக³ள கா³வmh ॥

ேஸா. கஹmh பரshபர நா பா³ பி³ேலாசந லக தந।
ஸகி²ஸ³ கரப³ ரா nhய பேயாநிதி⁴ ⁴ப ேதா³உ ॥ 311॥

ஏ பி³தி⁴ ஸகல மேநாரத² கரmh।ஆந◌ँத³ உமகி³ உமகி³ உர ப⁴ரmh ॥
ேஜ nh’ப ய shவயmhப³ர ஆஏ। ேத³கி² ப³nh⁴ ஸப³ திnhஹ ஸுக² பாஏ ॥
கஹத ராம ஜஸு பி³ஸத³ பி³ஸாலா। நிஜ நிஜ ப⁴வந க³ஏ மபாலா ॥
க³ஏ பீ³தி ச² தி³ந ஏ பா⁴◌ँதீ। phரiµதி³த ரஜந ஸகல ப³ராதீ ॥
மŋhக³ள ல லக³ந தி³iν ஆவா।ம  அக³ஹiν மாஸு ஸுஹாவா ॥
kh³ரஹ திதி² நக² ேஜா³ ப³ர பா³। லக³ந ேஸாதி⁴ பி³தி⁴ கீnhஹ பி³சா ॥
பைட² தீ³nh நாரத³ஸந ேஸாஈ। க³நீ ஜநக ேக க³நகnhஹ ேஜாஈ ॥
ஸுநீ ஸகல ேலாக³nhஹ யஹ பா³தா। கஹmh ேஜாதி ஆmh பி³தா⁴தா ॥
ேதா³. ேத⁴iν⁴ ேப³லா பி³மல ஸகல ஸுமŋhக³ள ல।
பி³phரnhஹ கேஹஉ பி³ேத³ஹ ஸந ஜாநி ஸ³ந அiνல ॥ 312॥

உபேராத கேஹஉ நரநாஹா। அப³ பி³லmhப³ கர காரiν காஹா ॥
ஸதாநnhத³ தப³ஸசிவ ேபா³லாஏ। மŋhக³ள ஸகல ஸா ஸப³lhயாஏ ॥
ஸŋhக² நிஸாந பநவ ப³ஹு பா³ேஜ। மŋhக³ள கலஸ ஸ³ந ஸுப⁴ ஸாேஜ ॥
ஸுப⁴க³ஸுஆநி கா³வmh கீ³தா। கரmh ேப³த³ ⁴நி பி³phர நீதா ॥
ேலந சேல ஸாத³ர ஏ பா⁴◌ँதீ। க³ஏ ஜஹா◌ँ ஜநவாஸ ப³ராதீ ॥
ேகாஸலபதி கர ேத³கி²ஸமாஜூ। அதி ல⁴ லாக³ திnhஹ ஸுரராஜூ ॥
ப⁴யஉ ஸமஉ அப³ தா⁴அ பாஊ। யஹ ஸுநி பரா நிஸாநmh கா⁴ஊ ॥
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³ர சி² க ல பி³தி⁴ ராஜா। சேல ஸŋhக³iµநி ஸா⁴ ஸமாஜா ॥
ேதா³. பா⁴kh³ய பி³ப⁴வ அவேத⁴ஸ கர ேத³கி² ேத³வ ph³ரமாதி³।
லேக³ஸராஹந ஸஹஸ iµக² ஜாநி ஜநம நிஜ பா³தி³॥ 313॥

ஸுரnhஹ ஸுமŋhக³ள அவஸ ஜாநா। ப³ரஷmh ஸுமந ப³ஜாஇ நிஸாநா ॥
வ ph³ரமாதி³க பி³³த⁴ ப³தா²। சட⁴◌़ே◌ பி³மாநnh நாநா ஜூதா²॥
phேரம லக தந ’த³ய◌ँ உசா²ஹூ। சேல பி³ேலாகந ராம பி³ஆஹூ ॥
ேத³கி² ஜநக ஸுர அiνராேக³। நிஜ நிஜ ேலாக ஸப³mh ல⁴ லாேக³॥
சிதவmh சகித பி³சிthர பி³தாநா। ரசநா ஸகல அெலௗகிக நாநா ॥
நக³ர நா நர ப நிதா⁴நா।ஸுக⁴ர ஸுத⁴ரம ஸுல ஸுஜாநா ॥
திnhஹ ேத³கி²ஸப³ஸுர ஸுரநாmh। ப⁴ஏ நக²த ஜiν பி³⁴ உஆmh ॥
பி³தி⁴ ப⁴யஹ ஆசரஜு பி³ேஸ। நிஜ கரநீ க² கதஹு◌ँ ந ேத³கீ²॥
ேதா³. வ◌ँஸiµஜா²ஏ ேத³வ ஸப³ ஜநி ஆசரஜ ⁴லாஹு।
’த³ய◌ँ பி³சாரஹு தீ⁴ர த⁴ ய ர⁴பீ³ர பி³ஆஹு ॥ 314॥
nhஹ கர நாiµ ேலத ஜக³ மாmh।ஸகல அமŋhக³ள ல நஸாmh ॥
கரதல ேஹாmh பதா³ரத² சா। ேதஇ ய ராiµ கேஹஉ காமா ॥
ஏ பி³தி⁴ ஸmh⁴ ஸுரnhஹ ஸiµஜா²வா। நி ஆேக³mh ப³ர ப³ஸஹ சலாவா ॥
ேத³வnhஹ ேத³ேக² த³ஸர² ஜாதா। மஹாேமாத³ மந லகித கா³தா ॥
ஸா⁴ ஸமாஜ ஸŋhக³ மேத³வா। ஜiν தiν த⁴ேரmh கரmh ஸுக² ேஸவா ॥
ேஸாஹத ஸாத²ஸுப⁴க³ஸுத சா। ஜiν அபப³ரக³ஸகல தiνதா⁴ ॥
மரகத கநக ப³ரந ப³ர ேஜா। ேத³கி²ஸுரnhஹ ைப⁴ phதி ந ேதா² ॥
நி ராம பி³ேலாகி ய◌ँஹரேஷ। nh’ப ஸரா ஸுமந திnhஹ ப³ரேஷ ॥
ேதா³. ராம  நக²க²ஸுப⁴க³ பா³ரmh பா³ர நிஹா।
லக கா³த ேலாசந ஸஜல உமா ஸேமத ரா ॥ 315॥

ேககி கNhட² ³தி shயாமல அŋhகா³। தட³◌़ ◌ித பி³நிnhத³க ப³ஸந ஸுரŋhகா³॥
ph³யாஹ பி³⁴ஷந பி³பி³த⁴ ப³நாஏ। மŋhக³ள ஸப³ஸப³ பா⁴◌ँதி ஸுஹாஏ ॥
ஸரத³ பி³மல பி³⁴ ப³த³iν ஸுஹாவந। நயந நவல ராவ லஜாவந ॥
ஸகல அெலௗகிக ஸுnhத³ரதாஈ। க ந ஜாஇ மநmh மந பா⁴ஈ ॥
ப³nh⁴ மேநாஹர ேஸாஹmh ஸŋhகா³। ஜாத நசாவத சபல ரŋhகா³॥
ராஜஅ◌ँர ப³ர பா³ ேத³கா²வmh। ப³mhஸ phரஸmhஸக பி³த³ஸுநாவmh ॥
ேஜ ரŋhக³ பர ராiµ பி³ராேஜ। க³தி பி³ேலாகி க²க³நாய லாேஜ ॥
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க ந ஜாஇ ஸப³ பா⁴◌ँதி ஸுஹாவா। பா³ ேப³ஷு ஜiν காம ப³நாவா ॥
ச²mh. ஜiν பா³ ேப³ஷு ப³நாஇ மநஜு ராம த அதி ேஸாஹஈ।
ஆபேநmh ப³ய ப³ல ப ³ந க³தி ஸகல ⁴வந பி³ேமாஹஈ ॥
ஜக³மக³த iν ஜராவ ேஜாதி ஸுேமாதி மநி மாநிக லேக³।
கிŋhகிநி லலாம லகா³iµ லத பி³ேலாகி ஸுர நர iµநி ட²ேக³॥

ேதா³. phர⁴ மநஸmh லயந மiν சலத பா³ ச²பி³ பாவ।
⁴த உட³◌़க³ந தட³◌़ ◌ித க⁴iν ஜiν ப³ர ப³ர நசாவ ॥ 316॥

ேஜmh ப³ர பா³ ராiµ அஸவாரா। ேத ஸாரத³உ ந ப³ரைந பாரா ॥
ஸŋhக ராம ப அiνராேக³। நயந பசத³ஸ அதி phய லாேக³॥
ஹ த ஸத ராiµ ஜப³ ேஜாேஹ। ரமா ஸேமத ரமாபதி ேமாேஹ ॥
நிரகி² ராம ச²பி³ பி³தி⁴ ஹரஷாேந।ஆட²இ நயந ஜாநி பசி²தாேந ॥
ஸுர ேஸநப உர ப³ஹுத உசா²ஹூ। பி³தி⁴ ேத ேட³வட⁴◌़ ேலாசந லாஹூ ॥
ராம சிதவ ஸுேரஸ ஸுஜாநா। ெகௗ³தம ரா பரம த மாநா ॥
ேத³வ ஸகல ஸுரபதி ஹாmh।ஆஜு ரnhத³ர ஸம ேகாஉ நாmh ॥
iµதி³த ேத³வக³ந ராம ேத³கீ²। nh’பஸமாஜ ³ஹு◌ँஹரஷு பி³ேஸ ॥
ச²mh. அதி ஹரஷு ராஜஸமாஜ ³ஹு தி³ ³nh³பீ⁴mh பா³ஜmh க⁴நீ।
ப³ரஷmh ஸுமந ஸுர ஹர க ஜய ஜயதி ஜய ர⁴லமநீ ॥
ஏ பா⁴◌ँதி ஜாநி ப³ராத ஆவத பா³ஜேந ப³ஹு பா³ஜmh।
ராநி ஸுஆநி ேபா³ பச²நி ேஹ மŋhக³ள ஸாஜmh ॥

ேதா³. ஸ ஆரதீ அேநக பி³தி⁴ மŋhக³ள ஸகல ஸ◌ँவா।
சmh iµதி³த பச²நி கரந க³ஜகா³நி ப³ர நா ॥ 317॥

பி³⁴ப³த³நீmh ஸப³ஸப³ mh’க³ேலாசநி।ஸப³ நிஜ தந ச²பி³ ரதி ம³ ேமாசநி ॥
பேரmh ப³ரந ப³ரந ப³ர சீரா।ஸகல பி³⁴ஷந ஸேஜmh ஸரா ॥
ஸகல ஸுமŋhக³ள அŋhக³ ப³நாஏ◌ँ। கரmh கா³ந கலகNh²லஜாஏ◌ँ ॥
கŋhகந கிŋhகிநி ர பா³ஜmh। சா பி³ேலாகி காம க³ஜ லாஜmh ॥
பா³ஜmh பா³ஜேந பி³பி³த⁴ phரகாரா। நப⁴ அ நக³ர ஸுமŋhக³ளசாரா ॥
ஸசீ ஸாரதா³ ரமா ப⁴வாநீ। ேஜ ஸுரதிய ஸுசி ஸஹஜ ஸயாநீ ॥
கபட நா ப³ர ேப³ஷ ப³நாஈ। mh ஸகல ரநிவாஸmh ஜாஈ ॥
கரmh கா³ந கல மŋhக³ள பா³நீmh।ஹரஷ பி³ப³ஸ ஸப³ காஹு◌ँ ந ஜாநீ ॥
ச²mh. ேகா ஜாந ேக ஆநnhத³ ப³ஸ ஸப³ ph³ரiµ ப³ர பச²ந ச।
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கல கா³ந ம⁴ர நிஸாந ப³ரஷmh ஸுமந ஸுர ேஸாபா⁴ ப⁴ ॥
ஆநnhத³கnh³ பி³ேலாகி ³லஹு ஸகல ய◌ँஹரத ப⁴ஈ ॥
அmhேபா⁴ஜ அmhப³க அmh³ உமகி³ஸுஅŋhக³ லகாவ ச²ஈ ॥

ேதா³. ேஜா ஸுக² பா⁴ ய மா மந ேத³கி² ராம ப³ர ேப³ஷு।
ேஸா ந ஸகmh க கலப ஸத ஸஹஸ ஸாரதா³ ேஸஷு ॥ 318॥

நயந நீ ஹ மŋhக³ள ஜாநீ। பச²நி கரmh iµதி³த மந ராநீ ॥
ேப³த³ பி³த அ ல ஆசா। கீnhஹ ப⁴ பி³தி⁴ ஸப³ ph³யவஹா ॥
பச ஸப³த³ ⁴நி மŋhக³ள கா³நா। பட பா◌ँவட³◌़ே◌ பரmh பி³தி⁴ நாநா ॥
க ஆரதீ அர⁴ திnhஹ தீ³nhஹா। ராம க³மiν மNhட³ப தப³ கீnhஹா ॥
த³ஸர²ஸத ஸமாஜ பி³ராேஜ। பி³ப⁴வ பி³ேலாகி ேலாகபதி லாேஜ ॥
ஸமய◌ँஸமய◌ँஸுர ப³ரஷmh ²லா।ஸாnhதி பட⁴◌़mh மஸுர அiνலா ॥
நப⁴ அ நக³ர ேகாலாஹல ேஹாஈ।ஆபநி பர க²ஸுநஇ ந ேகாஈ ॥
ஏ பி³தி⁴ ராiµ மNhட³பmh ஆஏ। அர⁴ ேத³இ ஆஸந ைப³டா²ஏ ॥
ச²mh. ைப³டா² ஆஸந ஆரதீ க நிரகி² ப³ ஸு² பாவmh ॥
மநி ப³ஸந ⁴ஷந ⁴ வாரmh நா மŋhக³ள கா³வmh ॥
ph³ரமாதி³ஸுரப³ர பி³phர ேப³ஷ ப³நாஇ ெகௗக ேத³க²mh।
அவேலாகி ர⁴ல கமல ரபி³ ச²பி³ஸுப²ல வந ேலக²mh ॥

ேதா³. நாஊ பா³ பா⁴ட நட ராம நிசா²வ பாஇ।
iµதி³த அஸmh நாஇ ர ஹரஷு ந ’த³ய◌ँஸமாஇ ॥ 319॥

ேல ஜந த³ஸர²அதி phதீmh। க ைப³தி³க ெலௗகிக ஸப³ தீmh ॥
லத மஹா ேதா³உ ராஜ பி³ராேஜ। உபமா ேகா² ேகா² கபி³லாேஜ ॥
ல ந கதஹு◌ँஹா ய◌ँ மாநீ। இnhஹ ஸம ஏஇ உபமா உர ஆநீ ॥
ஸாமத⁴ ேத³கி² ேத³வ அiνராேக³।ஸுமந ப³ர ஜஸு கா³வந லாேக³॥
ஜ³ பி³ரசி உபஜாவா ஜப³ ேதmh। ேத³ேக²ஸுேந ph³யாஹ ப³ஹு தப³ ேதmh ॥
ஸகல பா⁴◌ँதி ஸம ஸாஜு ஸமாஜூ।ஸம ஸமதீ⁴ ேத³ேக²ஹம ஆஜூ ॥
ேத³வ கி³ரா ஸுநி ஸுnhத³ர ஸா◌ँசீ। phதி அெலௗகிக ³ஹு தி³ மாசீ ॥
ேத³த பா◌ँவட³◌़ே◌ அர⁴ ஸுஹாஏ।ஸாத³ர ஜந மNhட³பmh lhயாஏ ॥
ச²mh. மNhட³ பி³ேலாகி பி³சீthர ரசநா◌ँ சிரதா◌ँiµநி மந ஹேர ॥
நிஜ பாநி ஜநக ஸுஜாந ஸப³ கஹு◌ँஆநி ŋhகா⁴ஸந த⁴ேர ॥
ல இShட ஸஸ ப³Shட ேஜ பி³நய க ஆஷ ல।
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ெகௗக ஜத பரம phதி கி தி ெதௗ ந பைர க ॥
ேதா³. பா³மேத³வ ஆதி³க ஷய ேஜ iµதி³த மஸ।
தி³ஏ தி³ph³ய ஆஸந ஸப³ஸப³ஸந ல அஸ ॥ 320॥

ப³ஹு கீnhஹ ேகாஸலபதி ஜா। ஜாநி ஈஸ ஸம பா⁴உ ந ³ஜா ॥
கீnhஹ ேஜா கர பி³நய ப³ட³◌़ ◌ாஈ। க நிஜ பா⁴kh³ய பி³ப⁴வ ப³ஹுதாஈ ॥
ேஜ ⁴பதி ஸகல ப³ராதீ।ஸமதி⁴ ஸம ஸாத³ர ஸப³ பா⁴◌ँதீ ॥
ஆஸந உசித தி³ஏ ஸப³ காஹூ। கெஹௗmh காஹ க² ஏக உசா²ஹூ ॥
ஸகல ப³ராத ஜநக ஸநமாநீ। தா³ந மாந பி³நதீ ப³ர பா³நீ ॥
பி³தி⁴ ஹ ஹ தி³பதி தி³நராஊ। ேஜ ஜாநmh ர⁴பீ³ர phரபா⁴ஊ ॥
கபட பி³phர ப³ர ேப³ஷ ப³நாஏ◌ँ। ெகௗக ேத³க²mh அதி ஸ பாஏ◌ँ ॥
ேஜ ஜநக ேத³வ ஸம ஜாேநmh। தி³ஏ ஸுஆஸந பி³iν பசாேநmh ॥
ச²mh. பசாந ேகா ேக ஜாந ஸப³mh அபாந ஸுதி⁴ ேபா⁴ ப⁴ஈ।
ஆநnhத³ கnh³ பி³ேலாகி ³லஹு உப⁴ய தி³ஆந◌ँத³ மஈ ॥
ஸுர லேக² ராம ஸுஜாந ேஜ மாநக ஆஸந த³ஏ।
அவேலாகி  ஸுபா⁴உ phர⁴ ேகா பி³³த⁴ மந phரiµதி³த ப⁴ஏ ॥

ேதா³. ராமசnhth³ர iµக² சnhth³ர ச²பி³ ேலாசந சா சேகார।
கரத பாந ஸாத³ர ஸகல phேரiµ phரேமா³ ந ேதா²ர ॥ 321॥

ஸமஉ பி³ேலாகி ப³Shட² ேபா³லாஏ।ஸாத³ர ஸதாநnh³ஸுநி ஆஏ ॥
ேப³கி³அ◌ँ அப³ஆநஹு ஜாஈ। சேல iµதி³த iµநி ஆயஸு பாஈ ॥
ராநீ ஸுநி உபேராத பா³நீ। phரiµதி³த ஸகி²nhஹ ஸேமத ஸயாநீ ॥
பி³phர ப³⁴ லph³’th³த⁴ ேபா³லாஈmh। க ல தி ஸுமŋhக³ள கா³ஈmh ॥
நா ேப³ஷ ேஜ ஸுர ப³ர பா³மா।ஸகல ஸுபா⁴ய◌ँஸுnhத³ shயாமா ॥
திnhஹ ேத³கி²ஸு² பாவmh நாmh। பி³iν பசாநி phராநஹு ேத phயாmh ॥
பா³ர பா³ர ஸநமாநmh ராநீ। உமா ரமா ஸாரத³ஸம ஜாநீ ॥
ய ஸ◌ँவா ஸமாஜு ப³நாஈ।iµதி³த மNhட³பmh சmh லவாஈ ॥
ச²mh. ச lhயாஇ த ஸகீ²mh ஸாத³ர ஸ ஸுமŋhக³ள பா⁴நீmh।
நவஸphத ஸாேஜmh ஸுnhத³ ஸப³ மthத ஜர கா³நீmh ॥
கல கா³ந ஸுநி iµநி th◌⁴யாந thயாக³mh காம ேகாகில லாஜmh।
மர ர கத கŋhகந தால க³தீ ப³ர பா³ஜmh ॥

ேதா³. ேஸாஹதி ப³நிதா ph³’nhத³ மஹு◌ँஸஹஜ ஸுஹாவநி ய।
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ச²பி³லலநா க³ந மth◌⁴ய ஜiν ஸுஷமா திய கமநீய ॥ 322॥
ய ஸுnhத³ரதா ப³ரநி ந ஜாஈ। ல⁴ மதி ப³ஹுத மேநாஹரதாஈ ॥
ஆவத தீ³கி² ப³ராதிnhஹ தா ॥ ப ரா ஸப³ பா⁴◌ँதி நீதா ॥
ஸப³ மநmh மந கிஏ phரநாமா। ேத³கி² ராம ப⁴ஏ ரநகாமா ॥
ஹரேஷ த³ஸரத²ஸுதnhஹ ஸேமதா। க ந ஜாஇ உர ஆந◌ँ³ ேஜதா ॥
ஸுர phரநாiµ க ப³ரஸmh ²லா।iµநி அஸ ⁴நி மŋhக³ள லா ॥
கா³ந நிஸாந ேகாலாஹ பா⁴। phேரம phரேமாத³ மக³ந நர நா ॥
ஏ பி³தி⁴ ய மNhட³பmh ஆஈ। phரiµதி³த ஸாnhதி பட⁴◌़mh iµநிராஈ ॥
ேத அவஸர கர பி³தி⁴ ph³யவஹா। ³ஹு◌ँ ல³ர ஸப³ கீnhஹ அசா ॥
ச²mh. ஆசா க ³ர ெகௗ³ க³நபதி iµதி³த பி³phர ஜாவmh।
ஸுர phரக³ ஜா ேலmh ேத³mh அஸ அதி ஸு² பாவmh ॥
ம⁴பrhக மŋhக³ள th³ரph³ய ேஜா ேஜ ஸமய iµநி மந மஹு◌ँ சைஹmh।
ப⁴ேர கநக ேகாபர கலஸ ேஸா ஸப³ஏmh பசாரக ரைஹmh ॥ 1॥

ல தி phதி ஸேமத ரபி³ க ேத³த ஸ³ஸாத³ர கிேயா।
ஏ பா⁴◌ँதி ேத³வ ஜாஇ த ஸுப⁴க³ŋhகா⁴ஸiν தி³ேயா ॥
ய ராம அவேலாகநி பரஸபர phேரம காஹு ந லகி² பைர ॥
மந ³th³தி⁴ ப³ர பா³நீ அேகா³சர phரக³ட கபி³ைகேஸmh கைர ॥ 2॥

ேதா³. ேஹாம ஸமய தiν த⁴ அந அதி ஸுக²ஆஹுதி ேலmh।
பி³phர ேப³ஷ த⁴ ேப³த³ஸப³ க பி³பா³ஹ பி³தி⁴ ேத³mh ॥ 323॥

ஜநக பாடம ஜக³ ஜாநீ।ய மா கி ஜாஇ ப³கா²நீ ॥
ஸுஜஸு ஸுkh’த ஸுக²ஸுத³mhரதாஈ।ஸப³ஸேம பி³தி⁴ ரசீ ப³நாஈ ॥
ஸமஉ ஜாநி iµநிப³ரnhஹ ேபா³லாஈ।ஸுநத ஸுஆநி ஸாத³ர lhயாஈ ॥
ஜநக பா³ம தி³ ேஸாஹ ஸுநயநா।மகி³ ஸŋhக³ ப³நி ஜiν மயநா ॥
கநக கலஸ மநி ேகாபர ேர।ஸுசி ஸுŋhக³த⁴ மŋhக³ள ஜல ேர ॥
நிஜ கர iµதி³த ராய◌ँ அ ராநீ। த⁴ேர ராம ேக ஆேக³mh ஆநீ ॥
பட⁴◌़mh ேப³த³iµநி மŋhக³ள பா³நீ। க³க³ந ஸுமந ஜ² அவஸ ஜாநீ ॥
ப³ பி³ேலாகி த³mhபதி அiνராேக³। பாய நீத பகா²ரந லாேக³॥
ச²mh. லாேக³ பகா²ரந பாய பŋhகஜ phேரம தந லகாவ।
நப⁴ நக³ர கா³ந நிஸாந ஜய ⁴நி உமகி³ ஜiν சஹு◌ँ தி³ ச ॥
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ேஜ பத³ஸேராஜ மேநாஜ அ உர ஸர ஸைத³வ பி³ராஜmh।
ேஜ ஸkh’த ஸுரத பி³மலதா மந ஸகல க மல பா⁴ஜmh ॥ 1॥
ேஜ பர iµநிப³நிதா ல க³தி ர ேஜா பாதகமஈ।
மகரnh³nhஹ ேகா ஸmh⁴ ர ஸுசிதா அவதி⁴ ஸுர ப³ரநஈ ॥
க ம⁴ப மந iµநி ேஜாகி³ஜந ேஜ ேஸஇ அபி⁴மத க³தி லைஹmh।
ேத பத³ பகா²ரத பா⁴kh³யபா⁴ஜiν ஜந ஜய ஜய ஸப³ கைஹ ॥ 2॥
ப³ர அ◌ँ கரதல ேஜா ஸாேகா²சா ேதா³உ ல³ர கைரmh।
ப⁴ேயா பாநிக³ஹiν பி³ேலாகி பி³தி⁴ ஸுர மiνஜ iµநி ஆ◌ँநத³ ப⁴ைரmh ॥
ஸுக²ல ³லஹு ேத³கி² த³mhபதி லக தந ஹுலshேயா ேயா।
க ேலாக ேப³த³ பி³தா⁴iν கnhயாதா³iν nh’ப⁴ஷந கிேயா ॥ 3॥
மவnhத  கி³ஜா மேஹஸ ஹ  ஸாக³ர த³ஈ।
தி ஜநக ராம ய ஸமரபீ பி³shவ கல கீரதி நஈ ॥
khேயாmh கைர பி³நய பி³ேத³ஹு கிேயா பி³ேத³ஹு ரதி ஸாவ◌ँ।
க ேஹாம பி³தி⁴வத கா³◌ँ² ேஜா ேஹாந லாகீ³ பா⁴வ◌ँ ॥ 4॥

ேதா³. ஜய ⁴நி ப³nhதீ³ ேப³த³ ⁴நி மŋhக³ள கா³ந நிஸாந।
ஸுநி ஹரஷmh ப³ரஷmh பி³³த⁴ ஸுரத ஸுமந ஸுஜாந ॥ 324॥

அ◌ँ அ◌ँ கல பா⁴வ◌ँ ேத³mh ॥ நயந லா⁴ ஸப³ஸாத³ர ேலmh ॥
ஜாஇ ந ப³ரநி மேநாஹர ேஜா। ேஜா உபமா க² கெஹௗmh ேஸா ேதா² ॥
ராம ய ஸுnhத³ர phரதிசா²mh। ஜக³மகா³த மநி க²mhப⁴ந மாmh ।
மநஹு◌ँ மத³ந ரதி த⁴ ப³ஹு பா। ேத³க²த ராம பி³ஆஹு அபா ॥
த³ரஸ லாலஸா ஸச ந ேதா²। phரக³டத ³ரத ப³ேஹா ப³ேஹா ॥
ப⁴ஏ மக³ந ஸப³ ேத³க²நிஹாேர। ஜநக ஸமாந அபாந பி³ஸாேர ॥
phரiµதி³த iµநிnhஹ பா⁴வ◌ँ ேப²। ேநக³ஸத ஸப³ தி நிேப³mh ॥
ராம ய ர ேஸnh³ர ேத³mh। ேஸாபா⁴ க ந ஜாதி பி³தி⁴ ேகmh ॥
அந பராக³ ஜலஜு ப⁴ நீேகmh।ஸ ⁴ஷ அ ேலாப⁴ அ ேகmh ॥
ப³ஹு ப³Shட² தீ³nhஹ அiνஸாஸந। ப³ ³லநி ைப³ேட² ஏக ஆஸந ॥
ச²mh. ைப³ேட² ப³ராஸந ராiµ ஜாநகி iµதி³த மந த³ஸர² ப⁴ஏ।
தiν லக நி நி ேத³கி²அபேநmh ஸுkh’த ஸுரத ப²ல நஏ ॥
ப⁴ ⁴வந ரஹா உசா²ஹு ராம பி³பா³ஹு பா⁴ ஸப³mh கஹா।
ேக பா⁴◌ँதி ப³ரநி ராத ரஸநா ஏக யஹு மŋhக³ மஹா ॥ 1॥
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தப³ ஜநக பாஇ ப³Shட²ஆயஸு ph³யாஹ ஸாஜ ஸ◌ँவா ைக।
மா◌ँட³வீ திகீரதி உரலா அ◌ँ லஈmh ஹ◌ँகா ேக ॥
ஸேக கnhயா phரத²ம ேஜா ³ந ல ஸுக² ேஸாபா⁴மஈ।
ஸப³ தி phதி ஸேமத க ேஸா ph³யா nh’ப ப⁴ரத த³ஈ ॥ 2॥
ஜாநகீ ல⁴ ப⁴கி³நீ ஸகல ஸுnhத³ ேராமநி ஜாநி ைக।
ேஸா தநய தீ³nh ph³யா லக²ந ஸகல பி³தி⁴ ஸநமாநி ைக ॥
ேஜ நாiµ தகீரதி ஸுேலாசநி ஸுiµகி²ஸப³³ந ஆக³।
ேஸா த³ஈ ஸூத³ந ⁴பதி ப ல உஜாக³ ॥ 3॥
அiνப ப³ர ³லநி பரshபர லகி²ஸச ய◌ँஹரஷmh।
ஸப³iµதி³த ஸுnhத³ரதா ஸராஹmh ஸுமந ஸுர க³ந ப³ரஷmh ॥
ஸுnhத³ ஸுnhத³ர ப³ரnhஹ ஸஹ ஸப³ ஏக மNhட³ப ராஜmh।
ஜiν வ உர சாஉ அவshதா² பி³iµந ஸத பி³ராஜmh ॥ 4॥

ேதா³. iµதி³த அவத⁴பதி ஸகல ஸுத ப³⁴nhஹ ஸேமத நிஹா।
ஜiν பார மபால மநி khயnhஹ ஸத ப²ல சா ॥ 325॥

ஜ ர⁴பீ³ர ph³யாஹ பி³தி⁴ ப³ரநீ।ஸகல அ◌ँர ph³யாேஹ ேதmh கரநீ ॥
க ந ஜாஇ க² தா³இஜ ⁴। ரஹா கநக மநி மNhட³  ॥
கmhப³ல ப³ஸந பி³சிthர பேடாேர। பா⁴◌ँதி பா⁴◌ँதி ப³ஹு ேமால ந ேதா²ேர ॥
க³ஜ ரத² ரக³ தா³ஸ அ தா³। ேத⁴iν அலŋhkh’த காம³ஹா  ॥
ப³sh அேநக கஅ கி ேலகா²। க ந ஜாஇ ஜாநmh nhஹ ேத³கா²॥
ேலாகபால அவேலாகி ஹாேந। nhஹ அவத⁴பதி ஸ³ஸு² மாேந ॥
தீ³nhஹ ஜாசகnh ேஜா ேஜ பா⁴வா। உப³ரா ேஸா ஜநவாேஸmh ஆவா ॥
தப³ கர ேஜா ஜந mh’³ பா³நீ। ேபா³ேல ஸப³ ப³ராத ஸநமாநீ ॥
ச²mh. ஸநமாநி ஸகல ப³ராத ஆத³ர தா³ந பி³நய ப³ட³◌़ ◌ாஇ ைக।
phரiµதி³த மஹா iµநி ph³’nhத³ ப³nhேத³  phேரம லட³◌़ ◌ாஇ ைக ॥
 நாஇ ேத³வ மநாஇ ஸப³ஸந கஹத கர ஸmhட கிஏ◌ँ।
ஸுர ஸா⁴ சாஹத பா⁴உ nh⁴ கி ேதாஷ ஜல அஜ தி³ஏ◌ँ ॥ 1॥
கர ேஜா ஜந ப³ேஹா ப³nh⁴ ஸேமத ேகாஸலராய ேஸாmh।
ேபா³ேல மேநாஹர ப³யந ஸாநி ஸேநஹ ல ஸுபா⁴ய ேஸாmh ॥
ஸmhப³nhத⁴ ராஜந ராவேரmh ஹம ப³ட³◌़ே◌ அப³ஸப³ பி³தி⁴ ப⁴ஏ।
ஏ ராஜ ஸாஜ ஸேமத ேஸவக ஜாநிேப³ பி³iν க³த²லஏ ॥ 2॥
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ஏ தா³கா பசாகா க பாபீ³mh கநா நஈ।
அபரா⁴ ச²ேபா³ ேபா³ பட²ஏ ப³ஹுத ெஹௗmh ⁴Thேயா கஈ ॥
நி பா⁴iνல⁴ஷந ஸகல ஸநமாந நிதி⁴ ஸமதீ⁴ கிஏ।
க ஜாதி நmh பி³நதீ பரshபர phேரம பரந ஏ ॥ 3॥
ph³’nhதா³ரகா க³ந ஸுமந ப³ஸmh ராஉ ஜநவாேஸ சேல।
³nh³பீ⁴ ஜய ⁴நி ேப³த³ ⁴நி நப⁴ நக³ர ெகௗஹல ப⁴ேல ॥
தப³ஸகீ²mh மŋhக³ள கா³ந கரத iµநீஸ ஆயஸு பாஇ ைக।
³லஹ ³லநிnhஹ ஸத ஸுnhத³ சmh ேகாஹப³ர lhயாஇ ைக ॥ 4॥

ேதா³. நி நி ராம சிதவ ய ஸசதி மiν ஸைச ந।
ஹரத மேநாஹர ந ச²பி³ phேரம பிஆேஸ ைநந ॥ 326॥
மாஸபாராயண, kh³யாரஹவா◌ँ விராம

shயாம ஸ ஸுபா⁴ய◌ँஸுஹாவந। ேஸாபா⁴ ேகா மேநாஜ லஜாவந ॥
ஜாவக ஜுத பத³ கமல ஸுஹாஏ।iµநி மந ம⁴ப ரஹத nhஹ சா²ஏ ॥
பீத நீத மேநாஹர ேதா⁴தீ।ஹரதி பா³ல ரபி³ தா³நி ேஜாதீ ॥
கல கிŋhகிநி க ஸூthர மேநாஹர। பா³ஹு பி³ஸால பி³⁴ஷந ஸுnhத³ர ॥
பீத ஜேநஉ மஹாச²பி³ ேத³ஈ। கர iµth³கா ேசா சி ேலஈ ॥
ேஸாஹத ph³யாஹ ஸாஜ ஸப³ஸாேஜ। உர ஆயத உர⁴ஷந ராேஜ ॥
பிஅர உபரநா காகா²ேஸாதீ। ³ஹு◌ँஆ◌ँசரnh லேக³ மநி ேமாதீ ॥
நயந கமல கல Nhட³ல காநா। ப³த³iν ஸகல ெஸௗnhத³rhஜ நிதா⁴நா ॥
ஸுnhத³ர ph◌⁴’ மேநாஹர நாஸா। பா⁴ல தில சிரதா நிவாஸா ॥
ேஸாஹத ெமௗ மேநாஹர மாேத²। மŋhக³ளமய iµதா மநி கா³ேத²॥
ச²mh. கா³ேத² மஹாமநி ெமௗர மஜுள அŋhக³ஸப³ சித ேசாரmh।
ர நா ஸுர ஸுnhத³mh ப³ர பி³ேலாகி ஸப³ திந ேதாரmh ॥
மநி ப³ஸந ⁴ஷந வா ஆரதி கரmh மŋhக³ள கா³வmh।
ஸுர ஸுமந ப³ஸmh ஸூத மாக³த⁴ ப³nhதி³ஸுஜஸு ஸுநாவmh ॥ 1॥
ேகாஹப³ரmh ஆேந ◌ँஅர ◌ँஅ ஸுஆநிnhஹ ஸுக² பாஇ ைக।
அதி phதி ெலௗகிக தி லாகீ³mh கரந மŋhக³ள கா³இ ைக ॥
லஹெகௗ ெகௗ³ கா²வ ராம ய ஸந ஸாரத³ கைஹmh।
ரநிவாஸு ஹாஸ பி³லாஸ ரஸ ப³ஸ ஜnhம ேகா ப² ஸப³லைஹmh ॥ 2॥
நிஜ பாநி மநி மஹு◌ँ ேத³கி²அதி ரதி ஸுபநிதா⁴ந கீ।
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சாலதி ந ⁴ஜப³lh பி³ேலாகநி பி³ரஹ ப⁴ய ப³ஸ ஜாநகீ ॥
ெகௗக பி³ேநாத³ phரேமா³ phேரiµ ந ஜாஇ க ஜாநmh அmh।
ப³ர அ◌ँ ஸுnhத³ர ஸகல ஸகீ²mh லவாஇ ஜநவாேஸ சmh ॥ 3॥
ேத ஸமய ஸுநிஅ அஸ ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ நக³ர நப⁴ ஆந◌ँ³ மஹா।
சி அஹு◌ँ ேஜாmh சா சாரேயா iµதி³த மந ஸப³mh கஹா ॥
ேஜாகீ³nhth³ர th³த⁴ iµநீஸ ேத³வ பி³ேலாகி phர⁴ ³nh³பி⁴ ஹநீ।
சேல ஹர ப³ர phரஸூந நிஜ நிஜ ேலாக ஜய ஜய ஜய ப⁴நீ ॥ 4॥

ேதா³. ஸத ப³⁴nhஹ அ◌ँர ஸப³ தப³ஆஏ பி பாஸ।
ேஸாபா⁴ மŋhக³ள ேமாத³ ப⁴ உமேக³உ ஜiν ஜநவாஸ ॥ 327॥

நி ேஜவநார ப⁴ஈ ப³ஹு பா⁴◌ँதீ। பட²ஏ ஜநக ேபா³லாஇ ப³ராதீ ॥
பரத பா◌ँவட³◌़ே◌ ப³ஸந அபா।ஸுதnhஹ ஸேமத க³வந கிேயா ⁴பா ॥
ஸாத³ர ஸப³ேக பாய பகா²ேர। ஜதா²ேஜா³ பீட⁴◌़nhஹ ைப³டா²ேர ॥
ேதா⁴ஏ ஜநக அவத⁴பதி சரநா। ஸேநஹு ஜாஇ நmh ப³ரநா ॥
ப³ஹு ராம பத³ பŋhகஜ ேதா⁴ஏ। ேஜ ஹர ’த³ய கமல மஹு◌ँ ேகா³ஏ ॥
தீநிஉ பா⁴ஈ ராம ஸம ஜாநீ। ேதா⁴ஏ சரந ஜநக நிஜ பாநீ ॥
ஆஸந உசித ஸப³ nh’ப தீ³nhேஹ। ேபா³ ஸூபகா ஸப³nhேஹ ॥
ஸாத³ர லேக³ பரந பநவாேர। கநக கீல மநி பாந ஸ◌ँவாேர ॥
ேதா³. ஸூேபாத³ந ஸுரபீ⁴ ஸரபி ஸுnhத³ர shவா³ நீத।
ச²ந மஹு◌ँஸப³ ேகmh ப ேக³ சர ஸுஆர பி³நீத ॥ 328॥

பச கவல க ேஜவந லாேக³। கா³ கா³ந ஸுநி அதி அiνராேக³॥
பா⁴◌ँதி அேநக பேர பகவாேந।ஸுதா⁴ ஸஸ நmh ஜாmh ப³கா²ேந ॥
பஸந லேக³ஸுஆர ஸுஜாநா। பி³ஜந பி³பி³த⁴ நாம ேகா ஜாநா ॥
சா பா⁴◌ँதி ேபா⁴ஜந பி³தி⁴ கா³ஈ। ஏக ஏக பி³தி⁴ ப³ரநி ந ஜாஈ ॥
ச²ரஸ சிர பி³ஜந ப³ஹு ஜாதீ। ஏக ஏக ரஸ அக³நித பா⁴◌ँதீ ॥
ேஜவ◌ँத ேத³mh ம⁴ர ⁴நி கா³। ல ல நாம ஷ அ நா ॥
ஸமய ஸுஹாவநி கா³ பி³ராஜா।ஹ◌ँஸத ராஉ ஸுநி ஸத ஸமாஜா ॥
ஏ பி³தி⁴ ஸப³mh ெபௗ⁴ஜiν கீnhஹா।ஆத³ர ஸத ஆசமiν தீ³nhஹா ॥
ேதா³. ேத³இ பாந ேஜ ஜநக த³ஸர²ஸத ஸமாஜ।
ஜநவாேஸ க³வேந iµதி³த ஸகல ⁴ப ரதாஜ ॥ 329॥

நித தந மŋhக³ள ர மாmh। நிஷ ஸஸ தி³ந ஜாநி ஜாmh ॥
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ப³ட³◌़ே◌ ேபா⁴ர ⁴பதிமநி ஜாேக³। ஜாசக ³ந க³ந கா³வந லாேக³॥
ேத³கி²அ◌ँர ப³ர ப³⁴nhஹ ஸேமதா। கி க ஜாத ேமா³ மந ேஜதா ॥
phராதkhயா க ேக³³ பாmh। மஹாphரேமா³ phேரiµ மந மாmh ॥
க phரநாம ஜா கர ேஜா। ேபா³ேல கி³ரா அஅ◌ँ ஜiν ேபா³ ॥
mhஹ kh’பா◌ँஸுநஹு iµநிராஜா। ப⁴யஉ◌ँஆஜு ைமmh ரநகாஜா ॥
அப³ஸப³ பி³phர ேபா³லாஇ ேகா³ஸாஈmh। ேத³ஹு ேத⁴iν ஸப³ பா⁴◌ँதி ப³நாஈ ॥
ஸுநி ³ர க மபால ப³ட³◌़ ◌ாஈ। நி பட²ஏ iµநி ph³’nhத³ ேபா³லாஈ ॥
ேதா³. பா³மேத³உ அ ேத³வ பா³லகி ஜாபா³।
ஆஏ iµநிப³ர நிகர தப³ ெகௗகாதி³ தபஸா ॥ 330॥

த³Nhட³ phரநாம ஸப³ nh’ப கீnhேஹ।  ஸphேரம ப³ராஸந தீ³nhேஹ ॥
சா லchச² ப³ர ேத⁴iν மகா³ஈ। காமஸுரபி⁴ ஸம ல ஸுஹாஈ ॥
ஸப³ பி³தி⁴ ஸகல அலŋhkh’த கீnhmh।iµதி³த மப மேத³வnhஹ தீ³nhmh ॥
கரத பி³நய ப³ஹு பி³தி⁴ நரநாஹூ। லேஹஉ◌ँஆஜு ஜக³ வந லாஹூ ॥
பாஇ அஸ மஸு அநnhதா³।ஏ ேபா³ நி ஜாசக ph³’nhதா³॥
கநக ப³ஸந மநி ஹய க³ய shயnhத³ந। தி³ஏ ³² சி ரபி³லநnhத³ந ॥
சேல பட⁴◌़த கா³வத ³ந கா³தா²। ஜய ஜய ஜய தி³நகர ல நாதா²॥
ஏ பி³தி⁴ ராம பி³ஆஹ உசா²ஹூ।ஸகஇ ந ப³ரநி ஸஹஸ iµக² ஜாஹூ ॥
ேதா³. பா³ர பா³ர ெகௗக சரந ஸு நாஇ கஹ ராஉ।
யஹ ஸ³ஸு²iµநிராஜ தவ kh’பா கடாchச² பஸாஉ ॥ 331॥

ஜநக ஸேநஹு  கரதீ। nh’ ஸப³ பா⁴◌ँதி ஸராஹ பி³⁴தீ ॥
தி³ந உ² பி³தா³அவத⁴பதி மாகா³। ராக²mh ஜந ஸத அiνராகா³॥
நித தந ஆத³ அதி⁴காஈ। தி³ந phரதி ஸஹஸ பா⁴◌ँதி பஹுநாஈ ॥
நித நவ நக³ர அநnhத³ உசா²ஹூ। த³ஸரத² க³வiν ேஸாஹாஇ ந காஹூ ॥
ப³ஹுத தி³வஸ பீ³ேத ஏ பா⁴◌ँதீ। ஜiν ஸேநஹ ரஜு ப³◌ँேத⁴ ப³ராதீ ॥
ெகௗக ஸதாநnhத³ தப³ ஜாஈ। கஹா பி³ேத³ஹ nh’ப ஸiµஜா²ஈ ॥
அப³ த³ஸரத² கஹ◌ँஆயஸு ேத³ஹூ। ஜth³யபி சா²ட³◌़ ◌ி ந ஸகஹு ஸேநஹூ ॥
ப⁴ேலmh நாத² க ஸசிவ ேபா³லாஏ। க ஜய வ ஸ திnhஹ நாஏ ॥
ேதா³. அவத⁴நா² சாஹத சலந பீ⁴தர கரஹு ஜநாஉ।
ப⁴ஏ phேரமப³ஸ ஸசிவ ஸுநி பி³phர ஸபா⁴ஸத³ ராஉ ॥ 332॥

ரபா³ ஸுநி ச ப³ராதா। ³ஜ²த பி³கல பரshபர பா³தா ॥
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ஸthய க³வiν ஸுநி ஸப³ பி³லகா²ேந। மநஹு◌ँஸா◌ँஜ²ஸரஜ ஸசாேந ॥
ஜஹ◌ँ ஜஹ◌ँஆவத ப³ேஸ ப³ராதீ। தஹ◌ँ தஹ◌ँth³த⁴ சலா ப³ஹு பா⁴◌ँதீ ॥
பி³பி³த⁴ பா⁴◌ँதி ேமவா பகவாநா। ேபா⁴ஜந ஸாஜு ந ஜாஇ ப³கா²நா ॥
ப⁴ ப⁴ ப³ஸஹ◌ँ அபார கஹாரா। பட²ஈ ஜநக அேநக ஸுஸாரா ॥
ரக³லாக² ரத²ஸஹஸ பசீஸா।ஸகல ஸ◌ँவாேர நக²அ ஸா ॥
மthத ஸஹஸ த³ஸnh⁴ர ஸாேஜ। nhஹ ேத³கி² தி³ஜர லாேஜ ॥
கநக ப³ஸந மநி ப⁴ ப⁴ ஜாநா। மmh ேத⁴iν ப³sh பி³தி⁴ நாநா ॥
ேதா³. தா³இஜ அத ந ஸகிஅ க தீ³nhஹ பி³ேத³ஹ◌ँ ப³ேஹா।
ேஜா அவேலாகத ேலாகபதி ேலாக ஸmhபதா³ ேதா² ॥ 333॥

ஸ³ஸமாஜு ஏ பா⁴◌ँதி ப³நாஈ। ஜநக அவத⁴ர தீ³nhஹ படா²ஈ ॥
ச ப³ராத ஸுநத ஸப³ ராநீmh। பி³கல நக³ந ஜiν ல⁴ பாநீmh ॥
நி நி ய ேகா³த³ க ேலmh। ேத³இ அஸ கா²வiν ேத³mh ॥
ேஹாஏஹு ஸnhதத பிய பிஆ। சி அபா³த அஸ ஹமா ॥
ஸாஸு ஸஸுர ³ர ேஸவா கேரஹூ। பதி க²லகி²ஆயஸு அiνஸேரஹூ ॥
அதி ஸேநஹ ப³ஸ ஸகீ²mh ஸயாநீ। நா த⁴ரம க²வmh mh’³ பா³நீ ॥
ஸாத³ர ஸகல அ◌ँ ஸiµஜா²ஈ। ராநிnhஹ பா³ர பா³ர உர லாஈ ॥
ப³ஹு ப³ஹு ேப⁴டmh மஹதாmh। கஹmh பி³ரசி ரசீmh கத நாmh ॥
ேதா³. ேத அவஸர பா⁴இnhஹ ஸத ராiµ பா⁴iν ல ேக।
சேல ஜநக மnhதி³ர iµதி³த பி³தா³ கராவந ேஹ ॥ 334॥

சாஅ பா⁴இ ஸுபா⁴ய◌ँஸுஹாஏ। நக³ர நா நர ேத³க²ந தா⁴ஏ ॥
ேகாஉ கஹ சலந சஹத ஹmh ஆஜூ। கீnhஹ பி³ேத³ஹ பி³தா³ கர ஸாஜூ ॥
ேலஹு நயந ப⁴ ப நிஹா। phய பாஹுேந ⁴ப ஸுத சா ॥
ேகா ஜாைந ேக ஸுkh’த ஸயாநீ। நயந அதிதி² கீnhேஹ பி³தி⁴ ஆநீ ॥
மரந  பாவ பிஊஷா।ஸுரத லைஹ ஜநம கர ⁴கா²॥
பாவ நாரகீ ஹப³ைஜேஸmh। இnhஹ கர த³ரஸiν ஹம கஹ◌ँ ைதேஸ ॥
நிரகி² ராம ேஸாபா⁴ உர த⁴ரஹூ। நிஜ மந ப²நி ரதி மநி கரஹூ ॥
ஏ பி³தி⁴ ஸப³ நயந ப² ேத³தா। க³ஏ அ◌ँர ஸப³ ராஜ நிேகதா ॥
ேதா³. ப nh⁴ ஸப³ ப³nh⁴ லகி²ஹர உடா² ரநிவாஸு।
கர நிசா²வ ஆரதீ மஹா iµதி³த மந ஸாஸு ॥ 335॥

ேத³கி² ராம ச²பி³அதி அiνராகீ³mh। phேரமபி³ப³ஸ நி நி பத³லாகீ³mh ॥
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ர ந லாஜ phதி உர சா²ஈ।ஸஹஜ ஸேநஹு ப³ரநி கி ஜாஈ ॥
பா⁴இnhஹ ஸத உப³ அnhஹவாஏ। ச²ரஸ அஸந அதி ேஹ ேஜவா◌ँஏ ॥
ேபா³ேல ராiµ ஸுஅவஸ ஜாநீ।ல ஸேநஹ ஸசமய பா³நீ ॥
ராஉ அவத⁴ர சஹத தா⁴ஏ। பி³தா³ ேஹாந ஹம இஹா◌ँ படா²ஏ ॥
மா iµதி³த மந ஆயஸு ேத³ஹூ। பா³லக ஜாநி கரப³ நித ேநஹூ ॥
ஸுநத ப³சந பி³லேக²உ ரநிவாஸூ। ேபா³ ந ஸகmh phேரமப³ஸ ஸாஸூ ॥
’த³ய◌ँ லகா³இ அ◌ँ ஸப³nh। பதிnhஹ ெஸௗmhபி பி³நதீ அதி கீnh ॥
ச²mh. க பி³நய ய ராம ஸமரபீ ேஜா கர நி நி கைஹ।
ப³ ஜா◌ँஉ தாத ஸுஜாந mhஹ கஹு◌ँ பி³தி³த க³தி ஸப³ கீ அைஹ ॥
பவார ரஜந ேமா ராஜ phராநphய ய ஜாநிபீ³।
ளஸ  ஸேநஹு லகி² நிஜ கிŋhக க மாநிபீ³॥

ேஸா. mhஹ பரந காம ஜாந ேராமநி பா⁴வphய।
ஜந ³ந கா³ஹக ராம ேதா³ஷ த³லந கநாயதந ॥ 336॥

அஸ க ர சரந க³ ராநீ। phேரம பŋhக ஜiν கி³ரா ஸமாநீ ॥
ஸுநி ஸேநஹஸாநீ ப³ர பா³நீ। ப³ஹுபி³தி⁴ ராம ஸாஸு ஸநமாநீ ॥
ராம பி³தா³ மாக³த கர ேஜா। கீnhஹ phரநாiµ ப³ேஹா ப³ேஹா ॥
பாஇ அஸ ப³ஹு  நாஈ। பா⁴இnhஹ ஸத சேல ர⁴ராஈ ॥
மஜு ம⁴ர ரதி உர ஆநீ। ப⁴ஈ ஸேநஹ தி²ல ஸப³ ராநீ ॥
நி தீ⁴ரஜு த⁴ அ◌ँ ஹ◌ँகா। பா³ர பா³ர ேப⁴டmh மஹதாmh ॥
பஹு◌ँசாவmh பி² லmh ப³ேஹா। ப³ட⁴◌़ ◌ீ பரshபர phதி ந ேதா² ॥
நி நி லத ஸகி²nhஹ பி³லகா³ஈ। பா³ல ப³chச² ேத⁴iν லவாஈ ॥
ேதா³. phேரமபி³ப³ஸ நர நா ஸப³ஸகி²nhஹ ஸத ரநிவாஸு।
மாநஹு◌ँ கீnhஹ பி³ேத³ஹர கநா◌ँ பி³ரஹ◌ँ நிவாஸு ॥ 337॥

ஸுக ஸாகா ஜாநகீ jhயாஏ। கநக பிஜரnh ராகி² பட⁴◌़ ◌ாஏ ॥
ph³யால கஹmh கஹா◌ँ ைப³ேத³।ஸுநி தீ⁴ரஜு பஹரஇ ந ேக ॥
ப⁴ஏ பி³கல க²க³ mh’க³ ஏ பா⁴◌ँதி। மiνஜ த³ஸா ைகேஸmh க ஜாதீ ॥
ப³nh⁴ ஸேமத ஜந தப³ஆஏ। phேரம உமகி³ ேலாசந ஜல சா²ஏ ॥
ய பி³ேலாகி தீ⁴ரதா பா⁴கீ³। ரேஹ கஹாவத பரம பி³ராகீ³॥
nh ரா◌ँய உர லாஇ ஜாநகீ।  மஹாமரஜாத³ kh³யாந கீ ॥
ஸiµஜா²வத ஸப³ஸசிவ ஸயாேந। கீnhஹ பி³சா ந அவஸர ஜாேந ॥
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பா³ரmh பா³ர ஸுதா உர லாஈ।ஸ ஸுnhத³ர பாலகீmh மகா³ஈ ॥
ேதா³. phேரமபி³ப³ஸ பவா ஸ³ ஜாநி ஸுலக³ந நேரஸ।
◌ँஅ சட⁴◌़ ◌ாஈ பாலகிnhஹ ஸுேர th³தி⁴ க³ேநஸ ॥ 338॥

ப³ஹுபி³தி⁴ ⁴ப ஸுதா ஸiµஜா²ஈ। நாத⁴ரiµ லதி கா²ஈ ॥
தா³mh தா³ஸ தி³ஏ ப³ஹுேதேர।ஸுசி ேஸவக ேஜ phய ய ேகேர ॥
ய சலத ph³யால ரபா³। ேஹாmh ஸ³ந ஸுப⁴ மŋhக³ள ரா ॥
⁴ஸுர ஸசிவ ஸேமத ஸமாஜா।ஸŋhக³ சேல பஹு◌ँசாவந ராஜா ॥
ஸமய பி³ேலாகி பா³ஜேந பா³ேஜ। ரத² க³ஜ பா³ ப³ராதிnhஹ ஸாேஜ ॥
த³ஸரத² பி³phர ேபா³ ஸப³nhேஹ। தா³ந மாந பரந கீnhேஹ ॥
சரந ஸேராஜ ⁴ த⁴ ஸா।iµதி³த மபதி பாஇ அஸா ॥
ஸு க³ஜாநiν கீnhஹ பயாநா। மŋhக³ளல ஸ³ந ப⁴ஏ நாநா ॥
ேதா³. ஸுர phரஸூந ப³ரஷ ஹர கரmh அபச²ரா கா³ந।
சேல அவத⁴பதி அவத⁴ர iµதி³த ப³ஜாஇ நிஸாந ॥ 339॥

nh’ப க பி³நய மஹாஜந ேப²ேர।ஸாத³ர ஸகல மாக³ேந ேடேர ॥
⁴ஷந ப³ஸந பா³ க³ஜ தீ³nhேஹ। phேரம ேபா டா²ட⁴◌़ே◌ ஸப³ கீnhேஹ ॥
பா³ர பா³ர பி³தா³வ பா⁴। பி²ேர ஸகல ராம உர ராகீ²॥
ப³ஹு ப³ஹு ேகாஸலபதி கஹmh। ஜந phேரமப³ஸ பி²ைர ந சஹmh ॥
நி கஹ ⁴பதி ப³சந ஸுஹாஏ। பி²அ மஸ ³ ப³ட³◌़ ◌ி ஆஏ ॥
ராஉ ப³ேஹா உத ப⁴ஏ டா²ட⁴◌़ே◌। phேரம phரபா³ஹ பி³ேலாசந பா³ட⁴◌़ே◌ ॥
தப³ பி³ேத³ஹ ேபா³ேல கர ேஜா। ப³சந ஸேநஹ ஸுதா⁴◌ँ ஜiν ேபா³ ॥
கெரௗ கவந பி³தி⁴ பி³நய ப³நாஈ। மஹாராஜ ேமா தீ³nh ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
ேதா³. ேகாஸலபதி ஸமதீ⁴ ஸஜந ஸநமாேந ஸப³ பா⁴◌ँதி।
லநி பரஸபர பி³நய அதி phதி ந ’த³ய◌ँஸமாதி ॥ 340॥

iµநி மNhட³ ஜநக  நாவா।ஆரபா³³ஸப³ஸந பாவா ॥
ஸாத³ர நி ேப⁴Nhேட ஜாமாதா। ப ல ³ந நிதி⁴ ஸப³ ph◌⁴ராதா ॥
ேஜா பŋhகஹ பாநி ஸுஹாஏ। ேபா³ேல ப³சந phேரம ஜiν ஜாஏ ॥
ராம கெரௗ ேக பா⁴◌ँதி phரஸmhஸா।iµநி மேஹஸ மந மாநஸ ஹmhஸா ॥
கரmh ேஜாக³ ேஜாகீ³ ேஜ லாகீ³। ேகாஹு ேமாஹு மமதா ம³ thயாகீ³॥
ph³யாப ph³ரiµ அல²அபி³நா। சிதா³நnh³ நிர³ந ³நரா ॥
மந ஸேமத ேஜ ஜாந ந பா³நீ। தரகி ந ஸகmh ஸகல அiνமாநீ ॥
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மமா நிக³iµ ேநதி க கஹஈ। ேஜா திஹு◌ँ கால ஏகரஸ ரஹஈ ॥
ேதா³. நயந பி³ஷய ேமா கஹு◌ँ ப⁴யஉ ேஸா ஸமshத ஸுக²ல।
ஸப³இ லா⁴ ஜக³ வ கஹ◌ँ ப⁴ஏ◌ँ ஈஸு அiνல ॥ 341॥

ஸப³ பா⁴◌ँதி ேமா தீ³nh ப³ட³◌़ ◌ாஈ। நிஜ ஜந ஜாநி nhஹ அபநாஈ ॥
ேஹாmh ஸஹஸ த³ஸ ஸாரத³ ேஸஷா। கரmh கலப ேகாக ப⁴ ேலகா²॥
ேமார பா⁴kh³ய ராஉர ³ந கா³தா²। க ந ராmh ஸுநஹு ர⁴நாதா²॥
ைம க² கஹஉ◌ँ ஏக ப³ல ேமாேரmh। mhஹ ஜ²ஹு ஸேநஹ ஸு² ேதா²ேரmh ॥
பா³ர பா³ர மாக³உ◌ँ கர ேஜாேரmh। மiν பஹைர சரந ஜநி ேபா⁴ேரmh ॥
ஸுநி ப³ர ப³சந phேரம ஜiν ேபாேஷ। ரநகாம ராiµ பேதாேஷ ॥
க ப³ர பி³நய ஸஸுர ஸநமாேந। பி ெகௗக ப³Shட²ஸம ஜாேந ॥
பி³நதீ ப³ஹு ப⁴ரத ஸந கீnh।  ஸphேரiµ நி ஆஷ தீ³nh ॥
ேதா³. ேல லக²ந ஸூத³ந தீ³nh அஸ மஸ।
ப⁴ஏ பரshபர phேரமப³ஸ பி² பி² நாவmh ஸ ॥ 342॥

பா³ர பா³ர க பி³நய ப³ட³◌़ ◌ாஈ। ர⁴பதி சேல ஸŋhக³ஸப³ பா⁴ஈ ॥
ஜநக க³ேஹ ெகௗக பத³ ஜாஈ। சரந ேரiν ர நயநnhஹ லாஈ ॥
ஸுiν iµநீஸ ப³ர த³ரஸந ேதாேரmh। அக³iµ ந க² phரதீதி மந ேமாேரmh ॥
ேஜா ஸு²ஸுஜஸு ேலாகபதி சஹmh। கரத மேநாரத²ஸசத அஹmh ॥
ேஸா ஸு²ஸுஜஸு ஸுலப⁴ ேமா shவா।ஸப³தி⁴ தவ த³ரஸந அiνகா³
॥
கீnh பி³நய நி நி  நாஈ। பி²ேர மஸு ஆஷா பாஈ ॥
ச ப³ராத நிஸாந ப³ஜாஈ।iµதி³த ேசா²ட ப³ட³◌़ஸப³ஸiµதா³ஈ ॥
ராம நிரகி² kh³ராம நர நா। பாஇ நயந ப² ேஹாmh ஸுகா² ॥
ேதா³. பீ³ச பீ³ச ப³ர பா³ஸ க மக³ ேலாக³nhஹ ஸுக² ேத³த।
அவத⁴ ஸப நீத தி³ந பஹு◌ँசீ ஆஇ ஜேநத ॥ 343॥ �

ஹேந நிஸாந பநவ ப³ர பா³ேஜ। ேப⁴ ஸŋhக² ⁴நி ஹய க³ய கா³ேஜ ॥
ஜா²◌ँ² பி³ரவ ³Nhட³mh ஸுஹாஈ।ஸரஸ ராக³ பா³ஜmh ஸஹநாஈ ॥
ர ஜந ஆவத அகநி ப³ராதா।iµதி³த ஸகல லகாவ கா³தா ॥
நிஜ நிஜ ஸுnhத³ர ஸத³ந ஸ◌ँவாேர।ஹாட பா³ட ெசௗஹட ர th³வாேர ॥
க³mh ஸகல அரக³ஜா◌ँசாஈ। ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ெசௗேகmh சா ராஈ ॥
ப³நா ப³ஜா ந ஜாஇ ப³கா²நா। ேதாரந ேக பதாக பி³தாநா ॥
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ஸப²ல க³ப²ல கத³ ரஸாலா। ேராேப ப³ல கத³mhப³ தமாலா ॥
லேக³ஸுப⁴க³ த பரஸத த⁴ரநீ। மநிமய ஆலபா³ல கல கரநீ ॥
ேதா³. பி³பி³த⁴ பா⁴◌ँதி மŋhக³ள கலஸ kh³’ஹ kh³’ஹ ரேச ஸ◌ँவா।
ஸுர ph³ரமாதி³ஹாmh ஸப³ ர⁴ப³ர  நிஹா ॥ 344॥

⁴ப ப⁴வந ேத அவஸர ேஸாஹா। ரசநா ேத³கி² மத³ந மiν ேமாஹா ॥
மŋhக³ள ஸ³ந மேநாஹரதாஈ। தி⁴ தி⁴ ஸுக²ஸmhபதா³ஸுஹாஈ ॥
ஜiν உசா²ஹஸப³ஸஹஜஸுஹாஏ। தiν த⁴ த⁴ த³ஸரத²த³ஸரத²kh³’ஹ◌ँ சா²ஏ
॥
ேத³க²ந ேஹ ராம ைப³ேத³। கஹஹு லாலஸா ேஹா ந ேக ॥
ஜுத² ஜூத² சmh ஸுஆநி। நிஜ ச²பி³ நித³ரmh மத³ந பி³லாஸநி ॥
ஸகல ஸுமŋhக³ள ஸேஜmh ஆரதீ। கா³வmh ஜiν ப³ஹு ேப³ஷ பா⁴ரதீ ॥
⁴பதி ப⁴வந ேகாலாஹ ேஹாஈ। ஜாஇ ந ப³ரநி ஸமஉ ஸு² ேஸாஈ ॥
ெகௗஸlhயாதி³ ராம மஹதாmh। phேரம பி³ப³ஸ தந த³ஸா பி³ஸாmh ॥
ேதா³. தி³ஏ தா³ந பி³phரnhஹ பி³ல  க³ேநஸ ரா।
phரiµதி³த பரம த³th³ர ஜiν பாஇ பதா³ரத² சா ॥ 345॥

ேமாத³ phரேமாத³ பி³ப³ஸ ஸப³ மாதா। சலmh ந சரந தி²ல ப⁴ஏ கா³தா ॥
ராம த³ரஸ த அதி அiνராகீ³mh। பச²நி ஸாஜு ஸஜந ஸப³லாகீ³mh ॥
பி³பி³த⁴ பி³தா⁴ந பா³ஜேந பா³ேஜ। மŋhக³ள iµதி³த ஸுthரா◌ँஸாேஜ ॥
ஹரத³³ப³ த³தி⁴ பlhலவ ²லா। பாந க³ப²ல மŋhக³ள லா ॥
அchச²த அŋhர ேலாசந லாஜா। மஜுள மஜ ல பி³ராஜா ॥
²ேஹ ரட க⁴ட ஸஹஜ ஸுஹாஏ। மத³ந ஸந ஜiν நீட³◌़ ப³நாஏ ॥
ஸ³ந ஸுŋhக³த⁴ ந ஜாmh ப³கா²நீ। மŋhக³ள ஸகல ஸஜmh ஸப³ ராநீ ॥
ரசீmh ஆரதீmh ப³ஹுத பி³தா⁴நா।iµதி³த கரmh கல மŋhக³ள கா³நா ॥
ேதா³. கநக தா²ர ப⁴ மŋhக³ளnh கமல கரnh ஏ◌ँ மாத।
சmh iµதி³த பச²நி கரந லக பlhலவித கா³த ॥ 346॥

⁴ப ⁴ம ந⁴ ேமசக ப⁴யஊ।ஸாவந க⁴ந க⁴மNh³ ஜiν ட²யஊ ॥
ஸுரத ஸுமந மால ஸுர ப³ரஷmh। மநஹு◌ँ ப³லாக அவ மiν கரஷmh ॥
மஜுள மநிமய ப³nhத³நிவாேர। மநஹு◌ँ பாக சாப ஸ◌ँவாேர ॥
phரக³டmh ³ரmh அடnhஹ பர பா⁴நி। சா சபல ஜiν த³மகmh தா³நி ॥
³nh³பி⁴ ⁴நி க⁴ந க³ரஜநி ேகா⁴ரா। ஜாசக சாதக தா³³ர ேமாரா ॥
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ஸுர ஸுக³nhத⁴ ஸுசி ப³ரஷmh பா³।ஸுகீ²ஸகல ஸ ர நர நா ॥
ஸமஉ ஜாநீ ³ர ஆயஸு தீ³nhஹா। ர phரேப³ஸு ர⁴லமநி கீnhஹா ॥
ஸு ஸmh⁴ கி³ரஜா க³நராஜா।iµதி³த மபதி ஸத ஸமாஜா ॥
ேதா³. ேஹாmh ஸ³ந ப³ரஷmh ஸுமந ஸுர ³nh³பீ⁴mh ப³ஜாஇ।
பி³³த⁴ ப³⁴ நாசmh iµதி³த மஜுள மŋhக³ள கா³இ ॥ 347॥

மாக³த⁴ ஸூத ப³nhதி³ நட நாக³ர। கா³வmh ஜஸு திஹு ேலாக உஜாக³ர ॥
ஜய ⁴நி பி³மல ேப³த³ ப³ர பா³நீ। த³ஸ தி³ஸுநிஅ ஸுமŋhக³ள ஸாநீ ॥
பி³ல பா³ஜேந பா³ஜந லாேக³। நப⁴ ஸுர நக³ர ேலாக³அiνராேக³॥
ப³ேந ப³ராதீ ப³ரநி ந ஜாmh। மஹா iµதி³த மந ஸுக² ந ஸமாmh ॥
ரபா³mhஹ தப³ ராய ேஜாஹாேர। ேத³க²த ராம ப⁴ஏ ஸுகா²ேர ॥
கரmh நிசா²வ மநிக³ந சீரா। பா³ பி³ேலாசந லக ஸரா ॥
ஆரதி கரmh iµதி³த ர நா।ஹரஷmh நிரகி²◌ँஅர ப³ர சா ॥
பி³கா ஸுப⁴க³ ஓஹார உகா⁴। ேத³கி² ³லநிnhஹ ேஹாmh ஸுகா² ॥
ேதா³. ஏ பி³தி⁴ ஸப³ ேத³த ஸு²ஆஏ ராஜ³ஆர।
iµதி³த மா பச²நி கரmh ப³⁴nhஹ ஸேமத மார ॥ 348॥

கரmh ஆரதீ பா³ரmh பா³ரா। phேரiµ phரேமா³ கைஹ ேகா பாரா ॥
⁴ஷந மநி பட நாநா ஜாதீ ॥ கர நிசா²வ அக³நித பா⁴◌ँதீ ॥
ப³⁴nhஹ ஸேமத ேத³கி²ஸுத சா। பரமாநnhத³ மக³ந மஹதா ॥
நி நி ய ராம ச²பி³ ேத³கீ²॥iµதி³த ஸப²ல ஜக³ வந ேலகீ²॥
ஸகீ²mh ய iµக² நி நி சா। கா³ந கரmh நிஜ ஸுkh’த ஸரா ॥
ப³ரஷmh ஸுமந ச²நmh ச²ந ேத³வா। நாசmh கா³வmh லாவmh ேஸவா ॥
ேத³கி² மேநாஹர சாஉ ேஜாmh।ஸாரத³ உபமா ஸகல ட⁴◌ँேடா⁴mh ॥
ேத³த ந ப³நmh நிபட ல⁴ லாகீ³। ஏகடக ரmh ப அiνராகீ³mh ॥
ேதா³. நிக³ம நீதி ல தி க அரக⁴ பா◌ँவட³◌़ே◌ ேத³த।
ப³⁴nhஹ ஸத ஸுத பசி²ஸப³ சmh லவாஇ நிேகத ॥ 349॥

சா ŋhகா⁴ஸந ஸஹஜ ஸுஹாஏ। ஜiν மேநாஜ நிஜ ஹாத² ப³நாஏ ॥
திnhஹ பர அ◌ँ அ◌ँர ைப³டா²ேர।ஸாத³ர பாய நித பகா²ேர ॥
⁴ப தீ³ப ைநேப³த³ ேப³த³ பி³தி⁴। ேஜ ப³ர ³லநி மŋhக³ளநிதி⁴ ॥
பா³ரmh பா³ர ஆரதீ கரmh। ph³யஜந சா சாமர ர ட⁴ரmh ॥
ப³sh அேநக நிசா²வர ேஹாmh। ப⁴mh phரேமாத³ மா ஸப³ ேஸாmh ॥
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பாவா பரம தththவ ஜiν ேஜாகீ³mh। அmh’த லேஹஉ ஜiν ஸnhதத ேராகீ³mh ॥
ஜநம ரŋhக ஜiν பாரஸ பாவா। அnhத⁴ ேலாசந லா⁴ ஸுஹாவா ॥
க ப³த³ந ஜiν ஸாரத³ சா²ஈ। மாநஹு◌ँஸமர ஸூர ஜய பாஈ ॥
ேதா³. ஏ ஸுக² ேத ஸத ேகா ³ந பாவmh மா அநnh³॥
பா⁴இnhஹ ஸத பி³ஆ க⁴ர ஆஏ ர⁴லசnh³॥ 350(க)॥
ேலாக த ஜநநீ கரmh ப³ர ³லநி ஸசாmh।
ேமா³ பி³ேநா³ பி³ேலாகி ப³ட³◌़ ராiµ மநmh iµஸகாmh ॥ 350(க²)॥

ேத³வ பிதர ேஜ பி³தி⁴ நீகீ। mh ஸகல பா³ஸநா  கீ ॥
ஸப³mh ப³nhதி³ மாக³mh ப³ரதா³நா। பா⁴இnhஹ ஸத ராம கlhயாநா ॥
அnhதரத ஸுர ஆஷ ேத³mh।iµதி³த மா அசல ப⁴ ேலmhmh ॥
⁴பதி ேபா³ ப³ராதீ nhேஹ। ஜாந ப³ஸந மநி ⁴ஷந தீ³nhேஹ ॥
ஆயஸு பாஇ ராகி² உர ராம।iµதி³த க³ஏ ஸப³ நிஜ நிஜ தா⁴ம ॥
ர நர நா ஸகல பராஏ। க⁴ர க⁴ர பா³ஜந லேக³ ப³தா⁴ஏ ॥
ஜாசக ஜந ஜாச ேஜாஇ ேஜாஈ। phரiµதி³த ராஉ ேத³mh ேஸாஇ ேஸாஈ ॥
ேஸவக ஸகல ப³ஜநிஆ நாநா। ரந கிஏ தா³ந ஸநமாநா ॥
ேதா³. ேத³mhmh அஸ ேஜாஹா ஸப³ கா³வmh ³ந க³ந கா³த²।
தப³³ர ⁴ஸுர ஸத kh³’ஹ◌ँ க³வiν கீnhஹ நரநாத²॥ 351॥

ேஜா ப³Shட²அiνஸாஸந தீ³nh। ேலாக ேப³த³ பி³தி⁴ ஸாத³ர கீnh ॥
⁴ஸுர பீ⁴ர ேத³கி²ஸப³ ராநீ।ஸாத³ர உ²mh பா⁴kh³ய ப³ட³◌़ ஜாநீ ॥
பாய பகா² ஸகல அnhஹவாஏ।  ப⁴ பி³தி⁴ ⁴ப ேஜவா◌ँஏ ॥
ஆத³ர தா³ந phேரம பேபாேஷ। ேத³த அஸ சேல மந ேதாேஷ ॥
ப³ஹு பி³தி⁴ கீnh கா³தி⁴ஸுத ஜா। நாத² ேமா ஸம த⁴nhய ந ³ஜா ॥
கீnh phரஸmhஸா ⁴பதி ⁴। ராநிnhஹ ஸத nh பக³⁴ ॥
பீ⁴தர ப⁴வந தீ³nhஹ ப³ர பா³ஸு। மந ேஜாக³வத ரஹ nh’ப ரநிவாஸூ ॥
ேஜ ³ர பத³ கமல ப³ேஹா। கீnh பி³நய உர phதி ந ேதா² ॥
ேதா³. ப³⁴nhஹ ஸேமத மார ஸப³ ராநிnhஹ ஸத மஸு।
நி நி ப³nhத³த ³ர சரந ேத³த அஸ iµநீஸு ॥ 352॥

பி³நய கீnh உர அதி அiνராேக³mh।ஸுத ஸmhபதா³ ராகி²ஸப³ஆேக³mh ॥
ேந³ மாகி³iµநிநாயக nhஹா।ஆரபா³³ ப³ஹுத பி³தி⁴ தீ³nhஹா ॥
உர த⁴ ராம ய ஸேமதா।ஹர கீnhஹ ³ர க³வiν நிேகதா ॥
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பி³phரப³⁴ ஸப³ ⁴ப ேபா³லாஈ। ைசல சா ⁴ஷந பராஈ ॥
ப³ஹு ேபா³லாஇ ஸுஆநி nhmh। சி பி³சா பராவநி தீ³nhmh ॥
ேநகீ³ ேநக³ ேஜாக³ஸப³ ேலmh। சி அiνப ⁴பமநி ேத³mh ॥
phய பாஹுேந jhய ேஜ ஜாேந। ⁴பதி ப⁴ பா⁴◌ँதி ஸநமாேந ॥
ேத³வ ேத³கி² ர⁴பீ³ர பி³பா³ஹூ। ப³ர phரஸூந phரஸmh உசா²ஹூ ॥
ேதா³. சேல நிஸாந ப³ஜாஇ ஸுர நிஜ நிஜ ர ஸுக² பாஇ।
கஹத பரஸபர ராம ஜஸு phேரம ந ’த³ய◌ँஸமாஇ ॥ 353॥

ஸப³ பி³தி⁴ ஸப³ஸமதி³ நரநாஹூ। ரஹா ’த³ய◌ँ ப⁴  உசா²ஹூ ॥
ஜஹ◌ँ ரநிவாஸு தஹா◌ँ ப³ தா⁴ேர।ஸத ப³ஹூnhஹ அ◌ँர நிஹாேர ॥
ஏ ேகா³த³ க ேமாத³ஸேமதா। ேகா க ஸகஇ ப⁴யஉ ஸு² ேஜதா ॥
ப³⁴ ஸphேரம ேகா³த³ைப³டா²mh। பா³ர பா³ர ய◌ँஹர ³லாmh ॥
ேத³கி²ஸமாஜு iµதி³த ரநிவாஸூ।ஸப³ ேகmh உர அநnhத³ கிேயா பா³ஸூ ॥
கேஹஉ ⁴ப  ப⁴யஉ பி³பா³ஹூ।ஸுநி ஹரஷு ேஹாத ஸப³ காஹூ ॥
ஜநக ராஜ ³ந  ப³ட³◌़ ◌ாஈ। phதி தி ஸmhபதா³ஸுஹாஈ ॥
ப³ஹுபி³தி⁴ ⁴ப பா⁴ட  ப³ரநீ। ராநீmh ஸப³ phரiµதி³த ஸுநி கரநீ ॥
ேதா³. ஸுதnhஹ ஸேமத நஹாஇ nh’ப ேபா³ பி³phர ³ர kh³யாதி।
ேபா⁴ஜந கீnhஹ அேநக பி³தி⁴ க⁴ பச க³இ ராதி ॥ 354॥

மŋhக³ளகா³ந கரmh ப³ர பா⁴நி। ைப⁴ ஸுக²ல மேநாஹர ஜாநி ॥
அ◌ँசஇ பாந ஸப³ காஹூ◌ँ பாஏ।shthரக³ஸுக³nhத⁴ ⁴த ச²பி³ சா²ஏ ॥
ராம ேத³கி² ரஜாயஸு பாஈ। நிஜ நிஜ ப⁴வந சேல ர நாஈ ॥
phேரம phரேமாத³ பி³ேநா³ ப³ட⁴◌़ ◌ாஈ।ஸமஉ ஸமாஜு மேநாஹரதாஈ ॥
க ந ஸக ஸத ஸாரத³ ேஸஸூ। ேப³த³ பி³ரசி மேஹஸ க³ேநஸூ ॥
ேஸா ைம கெஹௗmh கவந பி³தி⁴ ப³ரநீ। ⁴நா³ர த⁴ரஇ கி த⁴ரநீ ॥
nh’ப ஸப³ பா⁴◌ँதி ஸப³ஸநமாநீ। க mh’³ ப³சந ேபா³லாஈ ராநீ ॥
ப³⁴ லகநீmh பர க⁴ர ஆஈmh। ராேக²ஹு நயந பலக கீ நாஈ ॥
ேதா³. லகா ரத உநீத³ ப³ஸ ஸயந கராவஹு ஜாஇ।
அஸ க ேக³ பி³ராமkh³’ஹ◌ँ ராம சரந சி லாஇ ॥ 355॥

⁴ப ப³சந ஸுநி ஸஹஜ ஸுஹாஏ। ஜத கநக மநி பல◌ँக³ ட³ஸாஏ ॥
ஸுப⁴க³ஸுரபி⁴ பய ேப²ந ஸமாநா। ேகாமல கத ஸுேபதீmh நாநா ॥
உபப³ரஹந ப³ர ப³ரநி ந ஜாmh।shthரக³ஸுக³nhத⁴ மநிமnhதி³ர மாmh ॥
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ரதநதீ³ப ஸு² சா ச◌ँேதா³வா। கஹத ந ப³நஇ ஜாந ேஜmh ேஜாவா ॥
ேஸஜ சிர ரசி ராiµ உடா²ஏ। phேரம ஸேமத பல◌ँக³ ெபௗட⁴◌़ ◌ாஏ ॥
அkh³யா நி நி பா⁴இnhஹ தீ³nh। நிஜ நிஜ ேஸஜ ஸயந திnhஹ கீnh ॥
ேத³கி²shயாம mh’³ மஜுள கா³தா। கஹmh ஸphேரம ப³சந ஸப³ மாதா ॥
மாரக³ ஜாத ப⁴யாவநி பா⁴। ேக பி³தி⁴ தாத தாட³◌़கா மா ॥
ேதா³. ேகா⁴ர நிஸாசர பி³கட ப⁴ட ஸமர க³நmh நmh காஹு ॥
மாேர ஸத ஸஹாய கி க²ல மாச ஸுபா³ஹு ॥ 356॥

iµநி phரஸாத³ ப³ தாத mhஹா। ஈஸ அேநக கரவேரmh டா ॥
மக² ரக²வா க ³ஹு◌ँ பா⁴ஈ। ³ phரஸாத³ஸப³ பி³th³யா பாஈ ॥
iµநிதய த லக³த பக³⁴। கீரதி ர ⁴வந ப⁴  ॥
கமட² பீ² பபி³ட கேடா²ரா। nh’ப ஸமாஜ மஹு◌ँவ த⁴iν ேதாரா ॥
பி³shவ பி³ஜய ஜஸு ஜாநகி பாஈ।ஆஏ ப⁴வந ph³யா ஸப³ பா⁴ஈ ॥
ஸகல அமாiνஷ கரம mhஹாேர। ேகவல ெகௗக kh’பா◌ँஸுதா⁴ேர ॥
ஆஜு ஸுப²ல ஜக³ ஜநiµ ஹமாரா। ேத³கி² தாத பி³⁴ப³த³ந mhஹாரா ॥
ேஜ தி³ந க³ஏ mhஹ பி³iν ேத³ேக²mh। ேத பி³ரசி ஜநி பாரmh ேலேக²mh ॥
ேதா³. ராம phரேதாmh மா ஸப³ க பி³நீத ப³ர ைப³ந।
ஸு ஸmh⁴ ³ர பி³phர பத³ கிஏ நீத³ப³ஸ ைநந ॥ 357॥

நீத³உ◌ँ ப³த³ந ேஸாஹ ஸு² ேலாநா। மநஹு◌ँஸா◌ँஜ²ஸரஹ ேஸாநா ॥
க⁴ர க⁴ர கரmh ஜாக³ரந நாmh। ேத³mh பரஸபர மŋhக³ள கா³mh ॥
 பி³ராஜதி ராஜதி ரஜநீ। ராநீmh கஹmh பி³ேலாகஹு ஸஜநீ ॥
ஸுnhத³ர ப³⁴nhஹ ஸாஸு ல ேஸாஈ। ப²நிகnhஹ ஜiν ரமநி உர ேகா³ஈ ॥
phராத நீத கால phர⁴ ஜாேக³। அநட³◌़ ப³ர ேபா³லந லாேக³॥
ப³nhதி³ மாக³த⁴nh ³நக³ந கா³ஏ। ரஜந th³வார ேஜாஹாரந ஆஏ ॥
ப³nhதி³ பி³phர ஸுர ³ர பி மாதா। பாஇ அஸ iµதி³த ஸப³ ph◌⁴ராதா ॥
ஜநநிnhஹ ஸாத³ர ப³த³ந நிஹாேர। ⁴பதி ஸŋhக³ th³வார ப³ தா⁴ேர ॥
ேதா³. கீnhஹ ெஸௗச ஸப³ஸஹஜ ஸுசி ஸத நீத நஹாஇ।
phராதkhயா க தாத பmh ஆஏ சாஉ பா⁴இ ॥ 358॥
நவாnhஹபாராயண,தீஸரா விராம

⁴ப பி³ேலாகி ஏ உர லாஈ। ைப³ைட²ஹர ரஜாயஸு பாஈ ॥
ேத³கி² ராiµ ஸப³ஸபா⁴ ஜுட³◌़ ◌ாநீ। ேலாசந லாப⁴ அவதி⁴ அiνமாநீ ॥
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நி ப³Sh iµநி ெகௗக ஆஏ।ஸுப⁴க³ஆஸநnh iµநி ைப³டா²ஏ ॥
ஸுதnhஹ ஸேமத  பத³லாேக³। நிரகி² ராiµ ேதா³உ ³ர அiνராேக³॥
கஹmh ப³Sh த⁴ரம இதிஹாஸா।ஸுநmh மஸு ஸத ரநிவாஸா ॥
iµநி மந அக³ம கா³தி⁴ஸுத கரநீ।iµதி³த ப³Shட பி³ல பி³தி⁴ ப³ரநீ ॥
ேபா³ேல பா³மேத³உ ஸப³ஸா◌ँசீ। கீரதி கத ேலாக திஹு◌ँ மாசீ ॥
ஸுநி ஆநnh³ ப⁴யஉ ஸப³ காஹூ। ராம லக²ந உர அதி⁴க உசா²ஹூ ॥
ேதா³. மŋhக³ள ேமாத³ உசா²ஹ நித ஜாmh தி³வஸ ஏ பா⁴◌ँதி।
உமகீ³அவத⁴ அநnhத³ ப⁴ அதி⁴க அதி⁴க அதி⁴காதி ॥ 359॥

ஸுதி³ந ேஸாதி⁴ கல கŋhகந ெசௗ²ேர। மŋhக³ள ேமாத³ பி³ேநாத³ ந ேதா²ேர ॥
நித நவ ஸு²ஸுர ேத³கி²ஹாmh। அவத⁴ ஜnhம ஜாசmh பி³தி⁴ பாmh ॥
பி³shவாth சலந நித சஹmh। ராம ஸphேரம பி³நய ப³ஸ ரஹmh ॥
தி³ந தி³ந ஸய³ந ⁴பதி பா⁴ஊ। ேத³கி²ஸராஹ மஹாiµநிராஊ ॥
மாக³த பி³தா³ ராஉ அiνராேக³।ஸுதnhஹ ஸேமத டா²ட⁴◌़ ேப⁴ ஆேக³॥
நாத²ஸகல ஸmhபதா³ mhஹா। ைமmh ேஸவ ஸேமத ஸுத நா ॥
கரப³ஸதா³லகந: பர ேசா²ஹூ। த³ரஸந ேத³த ரஹப³iµநி ேமாஹூ ॥
அஸ க ராஉ ஸத ஸுத ராநீ। பேரஉ சரந iµக²ஆவ ந பா³நீ ॥
தீ³nhஹ அஸ பி³phர ப³ஹு பா⁴◌ँதீ। சேல ந phதி தி க ஜாதீ ॥
ராiµ ஸphேரம ஸŋhக³ஸப³ பா⁴ஈ।ஆயஸு பாஇ பி²ேர பஹு◌ँசாஈ ॥
ேதா³. ராம  ⁴பதி ப⁴க³தி ph³யாஹு உசா²ஹு அநnh³।
ஜாத ஸராஹத மநmh மந iµதி³த கா³தி⁴லசnh³॥ 360॥

பா³மேத³வ ர⁴ல ³ர kh³யாநீ। ப³ஹு கா³தி⁴ஸுத கதா² ப³கா²நீ ॥
ஸுநி iµநி ஸுஜஸு மநmh மந ராஊ। ப³ரநத ஆபந nhய phரபா⁴ஊ ॥
ப³ஹுேர ேலாக³ ரஜாயஸு ப⁴யஊ।ஸுதnhஹ ஸேமத nh’பதி kh³’ஹ◌ँ க³யஊ ॥
ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ராம ph³யாஹு ஸ³ கா³வா।ஸுஜஸு நீத ேலாக திஹு◌ँ சா²வா ॥
ஆஏ ph³யா ராiµ க⁴ர ஜப³ ேதmh। ப³ஸஇ அநnhத³அவத⁴ ஸப³ தப³ ேதmh ॥
phர⁴ பி³பா³ஹ◌ँ ஜஸ ப⁴யஉ உசா²ஹூ।ஸகmh ந ப³ரநி கி³ரா அநாஹூ ॥
கபி³ல வiν பாவந ஜாநீ ॥ ராம ய ஜஸு மŋhக³ள கா²நீ ॥
ேத ேத ைமmh க² கஹா ப³கா²நீ। கரந நீத ேஹ நிஜ பா³நீ ॥
ச²mh. நிஜ கி³ரா பாவநி கரந காரந ராம ஜஸு ள கேயா।
ர⁴பீ³ர சத அபார பா³தி⁴ பா கபி³ ெகௗேநmh லேயா ॥
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உபபீ³த ph³யாஹ உசா²ஹ மŋhக³ள ஸுநி ேஜ ஸாத³ர கா³வmh।
ைப³ேத³ ராம phரஸாத³ ேத ஜந ஸrhப³தா³ஸு² பாவmh ॥

ேஸா. ய ர⁴பீ³ர பி³பா³ஹு ேஜ ஸphேரம கா³வmh ஸுநmh।
திnhஹ கஹு◌ँஸதா³ உசா²ஹு மŋhக³ளாயதந ராம ஜஸு ॥ 361॥
மாஸபாராயண, பா³ரஹவா◌ँ விராம

இதி மth³ராமசதமாநேஸ ஸகலககஷபி³th◌⁴வmhஸேந
phரத²ம: ேஸாபாந:ஸமாphத:।
(பா³லகாNhட³ஸமாphத)

Shri Ram Charit Manas
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