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Shri Ram Charit Manas

 ராம சத மாநஸ

க³ேணஶாயநம:
ஜாநகீவlhலேபா⁴ விஜயேத
ராமசதமாநஸ
th³விதீய ேஸாபாந
அேயாth◌⁴யா-காNhட³

ேலாக
யshயாŋhேக ச விபா⁴தி ⁴த⁴ரஸுதா ேத³வாபகா³ மshதேக
பா⁴ேல பா³லவி⁴rhக³ேல ச க³ரலmh யshேயார vhயாலராTh।
ேஸாऽயmh ⁴திவி⁴ஷண:ஸுரவர:ஸrhவாதி⁴ப:ஸrhவதா³
ஶrhவ:ஸrhவக³த: ஶிவ: ஶஶிநிப: ◌⁴ ஶŋhகர: பா மாmh ॥ 1॥
phரஸnhநதாmh யா ந க³தாபி⁴ேஷகதshததா² ந மmhேல வநவாஸ:³க²த:।
iµகா²mh³ஜ ர⁴நnhத³நshய ேம ஸதா³sh ஸா மஜுளமŋhக³ளphரதா³॥ 2॥
நீலாmh³ஜயாமலேகாமலாŋhக³mh தாஸமாேராபிதவாமபா⁴க³mh।
பாெணௗ மஹாஸாயகசாசாபmh நமா ராமmh ர⁴வmhஶநாத²mh ॥ 3॥
ேதா³. ³ சரந ஸேராஜ ரஜ நிஜ மiν iµ ஸுதா⁴।
ப³ரநஉ◌ँ ர⁴ப³ர பி³மல ஜஸு ேஜா தா³ய ப²ல சா ॥

ஜப³ ேதmh ராiµ ph³யா க⁴ர ஆஏ। நித நவ மŋhக³ள ேமாத³ ப³தா⁴ஏ ॥
⁴வந சாத³ஸ ⁴த⁴ர பா⁴।ஸுkh’த ேமக⁴ ப³ரஷ ஸுக² பா³ ॥
தி⁴ தி⁴ ஸmhபதி நதீ³mh ஸுஹாஈ। உமகி³அவத⁴ அmh³தி⁴ கஹு◌ँஆஈ ॥
மநிக³ந ர நர நா ஸுஜாதீ।ஸுசி அேமால ஸுnhத³ர ஸப³ பா⁴◌ँதீ ॥
க ந ஜாஇ க² நக³ர பி³⁴தீ। ஜiν ஏதநிஅ பி³ரசி கரதீ ॥
ஸப³ பி³தி⁴ ஸப³ ர ேலாக³ஸுகா²। ராமசnhத³iµக² சnh³ நிஹா ॥
iµதி³த மா ஸப³ஸகீ²mh ஸேஹ। ப²த பி³ேலாகி மேநாரத² ேப³ ॥
ராம  ³ந ஸுபா⁴ஊ। phரiµதி³த ேஹாஇ ேத³கி²ஸுநி ராஊ ॥
ேதா³. ஸப³ ேகmh உர அபி⁴லாஷு அஸ கஹmh மநாஇ மேஹஸு।
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ஆப அச²த ஜுப³ராஜ பத³ ராம ேத³உ நேரஸு ॥ 1॥
ஏக ஸமய ஸப³ஸத ஸமாஜா। ராஜஸபா⁴◌ँ ர⁴ராஜு பி³ராஜா ॥
ஸகல ஸுkh’த ரதி நரநாஹூ। ராம ஸுஜஸு ஸுநி அதி உசா²ஹூ ॥
nh’ப ஸப³ ரஹmh kh’பா அபி⁴லாேஷmh। ேலாகப கரmh phதி க² ராேக²mh ॥
தி⁴வந தீநி கால ஜக³ மாmh। ⁴ பா⁴க³ த³ஸரத²ஸம நாmh ॥
மŋhக³ளல ராiµ ஸுத ஜாஸூ। ேஜா க² கஜ ேதா²ர ஸ³ தாஸூ ॥
ராய◌ँஸுபா⁴ய◌ँiµ கர nhஹா। ப³த³iν பி³ேலாகி iµட ஸம கீnhஹா ॥
ரவந ஸப ப⁴ஏ த ேகஸா। மநஹு◌ँ ஜரட²பiν அஸ உபேத³ஸா ॥
nh’ப ஜுப³ராஜ ராம கஹு◌ँ ேத³ஹூ। வந ஜநம லாஹு கிந ேலஹூ ॥
ேதா³. யஹ பி³சா உர ஆநி nh’ப ஸுதி³iν ஸுஅவஸ பாஇ।
phேரம லகி தந iµதி³த மந ³ர ஸுநாயஉ ஜாஇ ॥ 2॥

கஹஇ ⁴ஆ ஸுநிஅ iµநிநாயக। ப⁴ஏ ராம ஸப³ பி³தி⁴ ஸப³லாயக ॥
ேஸவக ஸசிவ ஸகல ரபா³। ேஜ ஹமாேர அ thர உதா³ ॥
ஸப³ ராiµ phய ேஜ பி³தி⁴ ேமா। phர⁴ அஸ ஜiν தiν த⁴ ேஸா ॥
பி³phர ஸத பவார ேகா³ஸாஈmh। கரmh ேசா²ஹு ஸப³ ெரௗ நாஈ ॥
ேஜ ³ர சரந ேரiν ர த⁴ரmh। ேத ஜiν ஸகல பி³ப⁴வ ப³ஸ கரmh ॥
ேமா ஸம யஹு அiνப⁴யஉ ந ³ேஜmh।ஸ³ பாயஉ◌ँ ரஜ பாவநி ேஜmh ॥
அப³அபி⁴லாஷு ஏ மந ேமாேரmh। ஜ நாத²அiνkh³ரஹ ேதாேரmh ॥
iµநி phரஸnhந லகி²ஸஹஜ ஸேநஹூ। கேஹஉ நேரஸ ரஜாயஸு ேத³ஹூ ॥
ேதா³. ராஜந ராஉர நாiµ ஜஸு ஸப³அபி⁴மத தா³தார।
ப²ல அiνகா³ மப மநி மந அபி⁴லாஷு mhஹார ॥ 3॥

ஸப³ பி³தி⁴ ³ phரஸnhந ய◌ँ ஜாநீ। ேபா³ேலஉ ராஉ ரஹ◌ँ mh’³ பா³நீ ॥
நாத² ராiµ கஅmh ஜுப³ராஜூ। கஅ kh’பா க கஅ ஸமாஜூ ॥
ேமா அச²த யஹு ேஹாஇ உசா²ஹூ। லஹmh ேலாக³ஸப³ ேலாசந லாஹூ ॥
phர⁴ phரஸாத³வ ஸப³இ நிபா³mh। யஹ லாலஸா ஏக மந மாmh ॥
நி ந ேஸாச தiν ரஹஉ கி ஜாஊ। ேஜmh ந ேஹாஇ பாேச²mh பசி²தாஊ ॥
ஸுநி iµநி த³ஸரத² ப³சந ஸுஹாஏ। மŋhக³ள ேமாத³ல மந பா⁴ஏ ॥
ஸுiν nh’ப ஜாஸு பி³iµக² பசி²தாmh। ஜாஸு ப⁴ஜந பி³iν ஜரநி ந ஜாmh ॥
ப⁴யஉ mhஹார தநய ேஸாஇ shவா। ராiµ நீத phேரம அiνகா³ ॥
ேதா³. ேப³கி³ பி³லmh³ ந கஅ nh’ப ஸாஅ ஸ³இ ஸமாஜு।
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ஸுதி³ந ஸுமŋhக³ தப³mh ஜப³ ராiµ ேஹாmh ஜுப³ராஜு ॥ 4॥
iµதி³த மபதி மnhதி³ர ஆஏ। ேஸவக ஸசிவ ஸுமnhth ேபா³லாஏ ॥
க ஜயவ ஸ திnhஹ நாஏ। ⁴ப ஸுமŋhக³ள ப³சந ஸுநாஏ ॥
ெஜௗmh பா◌ँச மத லாைக³ நீகா। கரஹு ஹர ய◌ँ ராம கா ॥
மnhth iµதி³த ஸுநத phய பா³நீ। அபி⁴மத பி³ரவ◌ँ பேரஉ ஜiν பாநீ ॥
பி³நதீ ஸசிவ கர கர ேஜா। அஹு ஜக³தபதி ப³ஸ கேரா ॥
ஜக³ மŋhக³ள ப⁴ல காஜு பி³சாரா। ேப³கி³அ நாத² ந லாஇஅ பா³ரா ॥
nh’ப ேமா³ ஸுநி ஸசிவ ஸுபா⁴ஷா। ப³ட⁴◌़த ெபௗ³Nhட³◌़ ஜiν ல
ஸுஸாகா²॥
ேதா³. கேஹஉ ⁴ப iµநிராஜ கர ேஜாஇ ேஜாஇ ஆயஸு ேஹாஇ।
ராம ராஜ அபி⁴ேஷக த ேப³கி³ கரஹு ேஸாஇ ேஸாஇ ॥ 5॥

ஹர iµநீஸ கேஹஉ mh’³ பா³நீ।ஆநஹு ஸகல ஸுதீரத² பாநீ ॥
ஔஷத⁴ ல ²ல ப²ல பாநா। கேஹ நாம க³நி மŋhக³ள நாநா ॥
சாமர சரம ப³ஸந ப³ஹு பா⁴◌ँதீ। ேராம பாட பட அக³நித ஜாதீ ॥
மநிக³ந மŋhக³ள ப³sh அேநகா। ேஜா ஜக³ ேஜா³ ⁴ப அபி⁴ேஷகா ॥
ேப³த³ பி³தி³த க ஸகல பி³தா⁴நா। கேஹஉ ரசஹு ர பி³பி³த⁴ பி³தாநா ॥
ஸப²ல ரஸால க³ப²ல ேகரா। ேராபஹு பீ³தி²nhஹ ர சஹு◌ँ ேப²ரா ॥
ரசஹு மஜு மநி ெசௗேகmh சா। கஹஹு ப³நாவந ேப³கி³ ப³ஜா ॥
ஜஹு க³நபதி ³ர லேத³வா।ஸப³ பி³தி⁴ கரஹு ⁴ஸுர ேஸவா ॥
ேதா³. th◌⁴வஜ பதாக ேதாரந கலஸ ஸஜஹு ரக³ ரத² நாக³।
ர த⁴ iµநிப³ர ப³சந ஸ³ நிஜ நிஜ காஜmh லாக³॥ 6॥

ேஜா iµநீஸ ேஜ ஆயஸு தீ³nhஹா। ேஸா ேதmh காஜு phரத²ம ஜiν கீnhஹா ॥
பி³phர ஸா⁴ ஸுர ஜத ராஜா। கரத ராம த மŋhக³ள காஜா ॥
ஸுநத ராம அபி⁴ேஷக ஸுஹாவா। பா³ஜ க³ஹாக³ஹ அவத⁴ ப³தா⁴வா ॥
ராம ய தந ஸ³ந ஜநாஏ। ப²ரகmh மŋhக³ள அŋhக³ஸுஹாஏ ॥
லகி ஸphேரம பரஸபர கஹmh। ப⁴ரத ஆக³மiν ஸூசக அஹmh ॥
ப⁴ஏ ப³ஹுத தி³ந அதி அவேஸ।ஸ³ந phரதீதி ேப⁴Nhட phய ேக ॥
ப⁴ரத ஸஸ phய ேகா ஜக³ மாmh। இஹஇ ஸ³ந ப² ³ஸர நாmh ॥
ராம ப³nh⁴ ேஸாச தி³ந ராதீ। அNhட³nh கமட²ரத³உ ேஜ பா⁴◌ँதீ ॥
ேதா³. ஏ அவஸர மŋhக³ பரம ஸுநி ரஹ◌ँேஸஉ ரநிவாஸு।
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ேஸாப⁴த லகி² பி³⁴ ப³ட⁴◌़த ஜiν பா³தி⁴ பீ³சி பி³லாஸு ॥ 7॥
phரத²ம ஜாஇ nhஹ ப³சந ஸுநாஏ। ⁴ஷந ப³ஸந ⁴ திnhஹ பாஏ ॥
phேரம லகி தந மந அiνராகீ³mh। மŋhக³ள கலஸ ஸஜந ஸப³லாகீ³mh ॥
ெசௗேகmh சா ஸுthரா◌ँ । மநிமய பி³பி³த⁴ பா⁴◌ँதி அதி  ॥
ஆந◌ँத³ மக³ந ராம மஹதா। தி³ஏ தா³ந ப³ஹு பி³phர ஹ◌ँகா ॥
mh kh³ராமேத³பி³ஸுர நாகா³। கேஹஉ ப³ேஹா ேத³ந ப³பா⁴கா³॥
ேஜ பி³தி⁴ ேஹாஇ ராம கlhயா। ேத³ஹு த³யா க ேஸா ப³ரதா³ ॥
கா³வmh மŋhக³ள ேகாகிலப³யநீmh। பி³⁴ப³த³நீmh mh’க³ஸாவகநயநீmh ॥
ேதா³. ராம ராஜ அபி⁴ேஷ ஸுநி ய◌ँஹரேஷ நர நா।
லேக³ஸுமŋhக³ள ஸஜந ஸப³ பி³தி⁴ அiνல பி³சா ॥ 8॥

தப³ நரநாஹ◌ँ ப³Sh² ேபா³லாஏ। ராமதா⁴ம க² ேத³ந படா²ஏ ॥
³ர ஆக³மiν ஸுநத ர⁴நாதா²। th³வார ஆஇ பத³ நாயஉ மாதா²॥
ஸாத³ர அரக⁴ ேத³இ க⁴ர ஆேந। ேஸாரஹ பா⁴◌ँதி  ஸநமாேந ॥
க³ேஹ சரந ய ஸத ப³ேஹா। ேபா³ேல ராiµ கமல கர ேஜா ॥
ேஸவக ஸத³ந shவா ஆக³ம। மŋhக³ள ல அமŋhக³ள த³ம ॥
தத³பி உசித ஜiν ேபா³ ஸphதீ। பட²இஅ காஜ நாத²அ நீதீ ॥
phர⁴தா த phர⁴ கீnhஹ ஸேநஹூ। ப⁴யஉ நீத ஆஜு யஹு ேக³ஹூ ॥
ஆயஸு ேஹாஇ ேஸா கெரௗmh ேகா³ஸாஈ। ேஸவக லஹஇ shவா ேஸவகாஈ ॥
ேதா³. ஸுநி ஸேநஹ ஸாேந ப³சந iµநி ர⁴ப³ர phரஸmhஸ।
ராம கஸ ந mhஹ கஹஹு அஸ ஹmhஸ ப³mhஸ அவதmhஸ ॥ 9॥

ப³ரநி ராம ³ந  ஸுபா⁴ஊ। ேபா³ேல phேரம லகி iµநிராஊ ॥
⁴ப ஸேஜஉ அபி⁴ேஷக ஸமாஜூ। சாஹத ேத³ந mhஹ ஜுப³ராஜூ ॥
ராம கரஹு ஸப³ஸஜம ஆஜூ। ெஜௗmh பி³தி⁴ ஸல நிபா³ைஹ காஜூ ॥
³ க² ேத³இ ராய பmh க³யஉ। ராம ’த³ய◌ँ அஸ பி³ஸமஉ ப⁴யஊ ॥
ஜநேம ஏக ஸŋhக³ஸப³ பா⁴ஈ। ேபா⁴ஜந ஸயந ேக லகாஈ ॥
கரநேப³த⁴ உபபீ³த பி³ஆஹா।ஸŋhக³ஸŋhக³ஸப³ ப⁴ஏ உசா²ஹா ॥
பி³மல ப³mhஸ யஹு அiνசித ஏ। ப³nh⁴ பி³ஹாஇ ப³ட³◌़ே◌ அபி⁴ேஷ ॥
phர⁴ ஸphேரம பசி²தாநி ஸுஹாஈ।ஹரஉ ப⁴க³த மந ைக லாஈ ॥
ேதா³. ேத அவஸர ஆஏ லக²ந மக³ந phேரம ஆநnhத³।
ஸநமாேந phய ப³சந க ர⁴ல ைகரவ சnhத³॥ 10॥
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பா³ஜmh பா³ஜேந பி³பி³த⁴ பி³தா⁴நா। ர phரேமா³ நmh ஜாஇ ப³கா²நா ॥
ப⁴ரத ஆக³மiν ஸகல மநாவmh।ஆவஹு◌ँ ேப³கி³ நயந ப² பாவmh ॥
ஹாட பா³ட க⁴ர க³mh அதா²ஈ। கஹmh பரஸபர ேலாக³ ேலாகா³ஈ ॥
கா லக³ந ப⁴ ேகதிக பா³ரா।  பி³தி⁴ அபி⁴லாஷு ஹமாரா ॥
கநக ŋhகா⁴ஸந ய ஸேமதா। ைப³ட²mh ராiµ ேஹாஇ சித ேசதா ॥
ஸகல கஹmh கப³ ேஹாஇ கா। பி³க⁴ந மநாவmh ேத³வ சா ॥
திnhஹ ேஸாஹாஇ ந அவத⁴ ப³தா⁴வா। ேசார சnhதி³நி ராதி ந பா⁴வா ॥
ஸாரத³ ேபா³ பி³நய ஸுர கரmh। பா³ரmh பா³ர பாய ல பரmh ॥
ேதா³. பி³பதி ஹமா பி³ேலாகி ப³ட³◌़ ◌ி மா கஅ ேஸாஇ ஆஜு।
ராiµ ஜாmh ப³ந ராஜு த ேஹாஇ ஸகல ஸுரகாஜு ॥ 11॥

ஸுநி ஸுர பி³நய டா²ட⁴◌़ ◌ி பசி²தாதீ। ப⁴இஉ◌ँஸேராஜ பி³பிந மராதீ ॥
ேத³கி² ேத³வ நி கஹmh நிேஹா। மா ேதா நmh ேதா²உ ேகா² ॥
பி³ஸமய ஹரஷ ரத ர⁴ராஊ। mhஹ ஜாநஹு ஸப³ ராம phரபா⁴ஊ ॥
வ கரம ப³ஸ ஸுக² ³க² பா⁴கீ³। ஜாஇஅ அவத⁴ ேத³வ த லாகீ³॥
பா³ர பா³ர க³ சரந ஸ◌ँேகாெசௗ। ச பி³சா பி³³த⁴ மதி ேபாசீ ॥
ஊ◌ँச நிவாஸு நீசி கரதீ। ேத³கி² ந ஸகmh பராஇ பி³⁴தீ ॥
ஆகி³ல காஜு பி³சா ப³ேஹா। கரஹmh சாஹ ஸல கபி³ ேமா ॥
ஹர ’த³ய◌ँ த³ஸரத² ர ஆஈ। ஜiν kh³ரஹ த³ஸா ³ஸஹ ³க²தா³ஈ ॥
ேதா³. நாiµ மnhத²ரா மnhத³மதி ேச ைகேகஇ ேக।
அஜஸ ேபடா தா க க³ஈ கி³ரா மதி ேப² ॥ 12॥

தீ³க² மnhத²ரா நக³ ப³நாவா। மஜுள மŋhக³ள பா³ஜ ப³தா⁴வா ॥
ேச² ேலாக³nhஹ காஹ உசா²ஹூ। ராம தில ஸுநி பா⁴ உர தா³ஹூ ॥
கரஇ பி³சா ³th³தி⁴ ஜாதீ। ேஹாஇ அகாஜு கவநி பி³தி⁴ ராதீ ॥
ேத³கி²லாகி³ ம⁴ ல கிராதீ।  க³வ◌ँ தகஇ ேலஉ◌ँ ேக பா⁴◌ँதீ ॥
ப⁴ரத மா பmh க³இ பி³லகா²நீ। கா அநமநி ஹ கஹ ஹ◌ँ ராநீ ॥
ஊத ேத³இ ந ேலஇ உஸாஸூ। நா சத க டா⁴ரஇ ஆ◌ँஸூ ॥
ஹ◌ँ கஹ ராநி கா³ ப³ட³◌़ ேதாேரmh। தீ³nhஹ லக²ந க²அஸ மந ேமாேரmh ॥
தப³ஹு◌ँ ந ேபா³ல ேச ப³ட³◌़ ◌ி பாபிநி। சா²ட³◌़இ shவாஸ கா ஜiν ஸா◌ँபிநி ॥
ேதா³. ஸப⁴ய ராநி கஹ கஹ கிந ஸல ராiµ மபா।
லக²iν ப⁴ர த³மiν ஸுநி பா⁴ ப³ உர ஸா ॥ 13॥
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கத க² ேத³இ ஹம ேகாஉ மாஈ। கா³ கரப³ ேக கர ப³ பாஈ ॥
ராம சா²ட³◌़ ◌ி ஸல ேக ஆஜூ। ேஜ ஜேநஸு ேத³இ ஜுப³ராஜூ ॥
ப⁴யஉ ெகௗல பி³தி⁴ அதி தா³ந। ேத³க²த க³ரப³ ரஹத உர நாந ॥
ேத³ேக²ஹு கஸ ந ஜாஇ ஸப³ ேஸாபா⁴। ேஜா அவேலாகி ேமார மiν ேசா²பா⁴ ॥
 பி³ேத³ஸ ந ேஸா mhஹாேரmh। ஜாநதி ஹஹு ப³ஸ நாஹு ஹமாேரmh ॥
நீத³ ப³ஹுத phய ேஸஜ ராஈ। லக²ஹு ந ⁴ப கபட சராஈ ॥
ஸுநி phய ப³சந மந மiν ஜாநீ। ஜு²கீ ராநி அப³ ரஹு அரகா³நீ ॥
நி அஸ கப³ஹு◌ँ கஹ க⁴ரேபா²। தப³ த⁴ ப⁴ கட⁴◌़ ◌ாவஉ◌ँ ேதா ॥
ேதா³. காேந ேகா²ேர ப³ேர ல சா ஜாநி।
திய பி³ேஸ நி ேச க ப⁴ரதமா iµஸுகாநி ॥ 14॥

phயபா³தி³நி க² தீ³nhஉ◌ँ ேதா।ஸபேநஹு◌ँ ேதா பர ேகா ந ேமா ॥
ஸுதி³iν ஸுமŋhக³ள தா³ய ேஸாஈ। ேதார கஹா ²ர ேஜ தி³ந ேஹாஈ ॥
ேஜட²shவா ேஸவக ல⁴ பா⁴ஈ। யஹ தி³நகர ல தி ஸுஹாஈ ॥
ராம தில ெஜௗmh ஸா◌ँேசஹு◌ँ கா। ேத³உ◌ँ மா³ மந பா⁴வத ஆ ॥
ெகௗஸlhயா ஸம ஸப³ மஹதா। ராம ஸஹஜ ஸுபா⁴ய◌ँ பிஆ ॥
ேமா பர கரmh ஸேநஹு பி³ேஸ। ைமmh க phதி பசா² ேத³கீ²॥
ெஜௗmh பி³தி⁴ ஜநiµ ேத³இ க ேசா²ஹூ। ேஹாஹு◌ँ ராம ய த ேதாஹூ ॥
phராந ேதmh அதி⁴க ராiµ phய ேமாேரmh। திnhஹ ேகmh திலக ேசா²⁴ கஸ ேதாேரmh ॥
ேதா³. ப⁴ரத ஸபத² ேதா ஸthய கஹு பஹ கபட ³ராஉ।
ஹரஷ ஸமய பி³ஸமஉ கர காரந ேமா ஸுநாஉ ॥ 15॥

ஏகmh பா³ர ஆஸ ஸப³ । அப³ க² கஹப³ ப⁴ க ³ ॥
ேபா²ைர ேஜா³ கபா அபா⁴கா³। ப⁴ேலஉ கஹத ³க² ரஉேர லாகா³॥
கஹmh ஜூ²² ² பா³த ப³நாஈ। ேத phய mhஹ கஇ ைமmh மாஈ ॥
ஹமஹு◌ँ கஹபி³அப³ ட²ரேஸாஹாதீ। நாmh த ெமௗந ரஹப³ தி³iν ராதீ ॥
க ப பி³தி⁴ பரப³ஸ கீnhஹா। ப³வா ேஸா நிஅ லஅ ேஜா தீ³nhஹா ॥
ேகாஉ nh’ப ேஹாஉ ஹம கா ஹாநீ। ேச சா²ட³◌़ ◌ி அப³ ேஹாப³ கி ராநீ ॥
ஜாைர ேஜா³ஸுபா⁴உ ஹமாரா। அநப⁴ல ேத³கி² ந ஜாஇ mhஹாரா ॥
தாேதmh க²க பா³த அiνஸா। ச²அ ேத³பி³ ப³ட³◌़ ◌ி க ஹமா ॥
ேதா³. ³ட⁴◌़ கபட phய ப³சந ஸுநி தீய அத⁴ர³தி⁴ ராநி।
ஸுரமாயா ப³ஸ ைப³நி ஸுத³ ஜாநி பதிஆநி ॥ 16॥
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ஸாத³ர நி நி ◌ँச²தி ஓ।ஸப³ கா³ந mh’கீ³ ஜiν ேமா ॥
த மதி பி² அஹஇ ஜ பா⁴பீ³। ரஹ ேச கா⁴த ஜiν பா²பீ³॥
mhஹ ◌ँச²ஹு ைமmh கஹத ேட³ராஊ◌ँ। த⁴ேரஉ ேமார க⁴ரேபா² நாஊ◌ँ ॥
ஸ phரதீதி ப³ஹுபி³தி⁴ க³ட⁴◌़ ◌ி ேசா²। அவத⁴ ஸாட⁴◌़ஸாதீ தப³ ேபா³ ॥
phய ய ராiµ கஹா mhஹ ராநீ। ராம mhஹ phய ேஸா ² பா³நீ ॥
ரஹா phரத²ம அப³ ேத தி³ந பீ³ேத।ஸமஉ பி²ேரmh  ேஹாmh பிmhேத ॥
பா⁴iν கமல ல ேபாஷநிஹாரா। பி³iν ஜல ஜா கரஇ ேஸாஇ சா²ரா ॥
ஜ mhஹா சஹ ஸவதி உகா²। ◌ँத⁴ஹு க உபாஉ ப³ர பா³ ॥
ேதா³. mhஹ ந ேஸா ேஸாஹாக³ ப³ல நிஜ ப³ஸ ஜாநஹு ராஉ।
மந மந iµஹ ட² nh’ப ராஉர ஸரல ஸுபா⁴உ ॥ 17॥

சர க³◌ँபீ⁴ர ராம மஹதா। பீ³ பாஇ நிஜ பா³த ஸ◌ँவா ॥
பட²ஏ ப⁴ர ⁴ப நநிஅஉேரmh। ராம மா மத ஜாநவ ரஉேரmh ॥
ேஸவmh ஸகல ஸவதி ேமா நீேகmh। க³ரபி³த ப⁴ரத மா ப³ல பீ ேகmh ॥
ஸா mhஹார ெகௗல மாஈ। கபட சர நmh ேஹாஇ ஜநாஈ ॥
ராஜ mhஹ பர phேரiµ பி³ேஸ।ஸவதி ஸுபா⁴உ ஸகஇ நmh ேத³கீ²॥
ரசீ phரmhப ⁴ப அபநாஈ। ராம திலக த லக³ந த⁴ராஈ ॥
யஹ ல உசித ராம கஹு◌ँ கா।ஸப³ ேஸாஹாஇ ேமா ஸு² நீகா ॥
ஆகி³ பா³த ஸiµ² ட³ ேமா। ேத³உ ைத³உ பி² ேஸா ப² ஓ ॥
ேதா³. ரசி பசி ேகாக லபந கீnhேஹ கபட phரேபா³⁴ ॥
க கதா²ஸத ஸவதி ைக ேஜ பி³தி⁴ பா³ட⁴◌़ பி³ேரா⁴ ॥ 18॥

பா⁴வீ ப³ஸ phரதீதி உர ஆஈ। ◌ँச² ராநி நி ஸபத² ேத³வாஈ ॥
கா ச²ஹு◌ँ mhஹ அப³ஹு◌ँ ந ஜாநா। நிஜ த அநத பஸு பசாநா ॥
ப⁴யஉ பா² தி³ந ஸஜத ஸமாஜூ। mhஹ பாஈ ஸுதி⁴ ேமா ஸந ஆஜூ ॥
கா²இஅ பஅ ராஜ mhஹாேரmh।ஸthய கேஹmh நmh ேதா³ஷு ஹமாேரmh ॥
ெஜௗmh அஸthய க² கஹப³ ப³நாஈ। ெதௗ பி³தி⁴ ேத³இ ஹம ஸஜாஈ ॥
ராம திலக கா ெஜௗmh ப⁴யஊ।þ mhஹ கஹு◌ँ பி³பதி பீ³ஜு பி³தி⁴ ப³யஊ ॥
ேரக² க²◌ँசாஇ கஹஉ◌ँ ப³ பா⁴। பா⁴நி ப⁴இஹு ³த⁴ கஇ மாகீ²॥
ெஜௗmh ஸுத ஸத கரஹு ேஸவகாஈ। ெதௗ க⁴ர ரஹஹு ந ஆந உபாஈ ॥
ேதா³. கth³◌ँ பி³நத தீ³nhஹ ³² mhஹ ெகௗலா◌ँ ேத³ப³।
ப⁴ர ப³nhதி³kh³’ஹ ேஸஇஹmh லக²iν ராம ேக ேநப³॥ 19॥
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ைககயஸுதா ஸுநத க பா³நீ। க ந ஸகஇ க²ஸஹ ஸுகா²நீ ॥
தந பேஸஉ கத³  கா◌ँபீ। ப³mh த³ஸந ப⁴ தப³ சா◌ँபீ ॥
க க ேகாக கபட கஹாநீ। தீ⁴ரஜு த⁴ரஹு phரேபா³தி⁴ ராநீ ॥
பி²ரா கரiµ phய லாகி³சா। ப³கி ஸராஹஇ மாநி மரா ॥
ஸுiν மnhத²ரா பா³த ² ேதா। த³நி ஆ◌ँகி² நித ப²ரகஇ ேமா ॥
தி³ந phரதி ேத³க²உ◌ँ ராதி ஸபேந। கஹஉ◌ँ ந ேதா ேமாஹ ப³ஸ அபேந ॥
காஹ கெரௗ ஸகி²ஸூத⁴ ஸுபா⁴ஊ। தா³ந பா³ம ந ஜாநஉ◌ँ காஊ ॥
ேதா³. அபேந சலத ந ஆஜு லகி³அநப⁴ல காஹுக கீnhஹ।
ேகmh அக⁴ ஏக பா³ர ேமா ைத³அ◌ँ ³ஸஹ ³² தீ³nhஹ ॥ 20॥

ைநஹர ஜநiµ ப⁴ரப³ ப³ ஜாஇ। அத ந கரபி³ஸவதி ேஸவகாஈ ॥
அ ப³ஸ ைத³உ ஆவத ஜா। மரiν நீக ேத வந சா ॥
தீ³ந ப³சந கஹ ப³ஹுபி³தி⁴ ராநீ।ஸுநி ப³mh தியமாயா டா²நீ ॥
அஸ கஸ கஹஹு மாநி மந ஊநா। ஸு² ேஸாஹா³ mhஹ கஹு◌ँ தி³ந ³நா
॥
ேஜmh ராஉர அதி அநப⁴ல தாகா। ேஸாஇ பாஇ யஹு ப² பபாகா ॥
ஜப³ ேதmh மத ஸுநா ைமmh shவாநி। ⁴க² ந பா³ஸர நீnhத³ ந ஜாநி ॥
◌ँேச²உ ³நிnhஹ ேரக² திnhஹ கா²◌ँசீ। ப⁴ரத ⁴ஆல ேஹாmh யஹ ஸா◌ँசீ ॥
பா⁴நி கரஹு த கெஹௗmh உபாஊ। ைஹ mhஹmh ேஸவா ப³ஸ ராஊ ॥
ேதா³. பரஉ◌ँப அ ப³சந பர ஸகஉ◌ँ த பதி thயாகி³।
கஹ ேமார ³² ேத³கி² ப³ட³◌़ கஸ ந கரப³த லாகி³॥ 21॥

ப³mh க க³ ைகேகஈ। கபட ² உர பாஹந ேடஈ ॥
லக²இ ந ராநி நிகட ³²ைகmhேஸ। சரஇ ஹத திந ப³பஸு ைஜேஸmh ॥
ஸுநத பா³த mh’³அnhத கேடா²। ேத³தி மநஹு◌ँ ம⁴ மாஹுர ேகா⁴ ॥
கஹஇ ேச ஸுதி⁴ அஹஇ கி நா।shவாநி கஹு கதா² ேமா பாmh ॥
³இ ப³ரதா³ந ⁴ப ஸந தா²தீ। மாக³ஹு ஆஜு ஜுட³◌़ ◌ாவஹு சா²தீ ॥
ஸுத ராஜு ராம ப³நவாஸூ। ேத³ஹு ேலஹு ஸப³ஸவதி ஹுலாஸு ॥
⁴பதி ராம ஸபத² ஜப³ கரஈ। தப³ மாேக³ஹு ேஜmh ப³சiν ந டரஈ ॥
ேஹாஇ அகாஜு ஆஜு நி பீ³ேதmh। ப³சiν ேமார phய மாேநஹு  ேதmh ॥
ேதா³. ப³ட³◌़ கா⁴ க பாதகிநி கேஹ ேகாபkh³’ஹ◌ँ ஜாஹு।
காஜு ஸ◌ँவாேரஹு ஸஜக³ஸ³ஸஹஸா ஜநி பதிஆஹு ॥ 22॥
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ப³ ராநி phராநphய ஜாநீ। பா³ர பா³ர ப³ட³◌़ ◌ி ³th³தி⁴ ப³கா²நீ ॥
ேதா ஸம த ந ேமார ஸmhஸாரா। ப³ேஹ ஜாத கஇ ப⁴இ அதா⁴ரா ॥
ெஜௗmh பி³தி⁴ ரப³ மேநார² கா। கெரௗmh ேதா சக² த ஆ ॥
ப³ஹுபி³தி⁴ ேச ஆத³ ேத³ஈ। ேகாபப⁴வந க³வநி ைகேகஈ ॥
பி³பதி பீ³ஜு ப³ரஷா  ேச। ⁴இ◌ँ ப⁴இ மதி ைகேகஈ ேக ॥
பாஇ கபட ஜ அŋhர ஜாமா। ப³ர ேதா³உ த³ல ³க² ப²ல பநாமா ॥
ேகாப ஸமாஜு ஸா ஸ³ ேஸாஈ। ராஜு கரத நிஜ மதி பி³ேகா³ஈ ॥
ராஉர நக³ர ேகாலாஹ ேஹாஈ। யஹ சா க² ஜாந ந ேகாஈ ॥
ேதா³. phரiµதி³த ர நர நா।ஸப³ஸஜmh ஸுமŋhக³ளசார।
ஏக phரபி³ஸmh ஏக நிrhக³மmh பீ⁴ர ⁴ப த³ரபா³ர ॥ 23॥

பா³ல ஸகா²ஸுந ய◌ँஹரஷாmh।  த³ஸ பா◌ँச ராம பmh ஜாmh ॥
phர⁴ ஆத³ரmh phேரiµ பசாநீ। ◌ँச²mh ஸல ேக²ம mh’³ பா³நீ ॥
பி²ரmh ப⁴வந phய ஆயஸு பாஈ। கரத பரஸபர ராம ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
ேகா ர⁴பீ³ர ஸஸ ஸmhஸாரா। ஸேநஹ நிபா³ஹநிஹாரா।
ேஜmh ேஜmh ேஜாநி கரம ப³ஸph◌⁴ரமmh। தஹ◌ँ தஹ◌ँ ஈஸு ேத³உ யஹஹமmh
॥
ேஸவக ஹம shவா யநாஹூ। ேஹாஉ நாத யஹ ஓர நிபா³ஹூ ॥
அஸ அபி⁴லாஷு நக³ர ஸப³ காஹூ। ைககயஸுதா த³ய◌ँ அதி தா³ஹூ ॥
ேகா ந ஸŋhக³தி பாஇ நஸாஈ। ரஹஇ ந நீச மேதmh சராஈ ॥
ேதா³. ஸா◌ँஸ ஸமய ஸாநnhத³ nh’ க³யஉ ைகேகஈ ேக³ஹ◌ँ।
க³வiν நி²ரதா நிகட கிய ஜiν த⁴ ேத³ஹ ஸேநஹ◌ँ ॥ 24॥

ேகாபப⁴வந ஸுநி ஸேசஉ ராஉ। ப⁴ய ப³ஸ அக³ஹுட³◌़ பரஇ ந பாஊ ॥
ஸுரபதி ப³ஸஇ பா³ஹ◌ँப³ல ஜாேக। நரபதி ஸகல ரஹmh க² தாேகmh ॥
ேஸா ஸுநி திய ஸ க³யஉ ஸுகா²ஈ। ேத³க²ஹு காம phரதாப ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
ஸூல ஸ அ அ◌ँக³வநிஹாேர। ேத ரதிநாத²ஸுமந ஸர மாேர ॥
ஸப⁴ய நேரஸு phயா பmh க³யஊ। ேத³கி² த³ஸா ³² தா³ந ப⁴யஊ ॥
⁴ ஸயந ப ேமாட ராநா। தி³ஏ டா³ தந ⁴ஷண நாநா ॥
மதி க ேப³ஷதா பா²பீ³। அந அவா ஸூச ஜiν பா⁴பீ³॥
ஜாஇ நிகட nh’ கஹ mh’³ பா³நீ। phராநphயா ேக ேஹ ஸாநீ ॥
ச²mh. ேக ேஹ ராநி ஸாநி பரஸத பாநி பதி ேநவாரஈ।
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மாநஹு◌ँஸேராஷ ⁴அŋhக³ பா⁴நி பி³ஷம பா⁴◌ँதி நிஹாரஈ ॥
ேதா³உ பா³ஸநா ரஸநா த³ஸந ப³ர மரம டா²ஹ ேத³க²ஈ।
ள nh’பதி ப⁴வதph³யதா ப³ஸ காம ெகௗக ேலக²ஈ ॥

ேஸா. பா³ர பா³ர கஹ ராஉ ஸுiµகி²ஸுேலாசிநி பிகப³சநி।
காரந ேமா ஸுநாஉ க³ஜகா³நி நிஜ ேகாப கர ॥ 25॥

அநத ேதார phயா ேகஇ◌ँ கீnhஹா। ேக ³இ ர ேக ஜiµ சஹ nhஹா ॥
கஹு ேக ரŋhக கெரௗ நேரஸூ। கஹு ேக nh’ப நிகாெஸௗmh ேத³ஸூ
॥
ஸகஉ◌ँ ேதார அ அமரஉ மா। காஹ கீட ப³ேர நர நா ॥
ஜாந ேமார ஸுபா⁴உ ப³ேரா। மiν தவ ஆநந சnhத³ சேகா ॥
phயா phராந ஸுத ஸரப³ஸு ேமாேரmh। பஜந phரஜா ஸகல ப³ஸ ேதாேரmh ॥
ெஜௗmh க² கெஹௗ கப க ேதா। பா⁴நி ராம ஸபத²ஸத ேமா ॥
பி³ஹ மா³ மநபா⁴வதி பா³தா। ⁴ஷந ஸஜ மேநாஹர கா³தா ॥
க⁴ க⁴ ஸiµ²ய◌ँ ேத³²। ேப³கி³ phயா பஹர ேப³ஷூ ॥
ேதா³. யஹ ஸுநி மந ³நி ஸபத² ப³ட³◌़ ◌ி பி³ஹ உ² மதிமnhத³।
⁴ஷந ஸஜதி பி³ேலாகி mh’³ மநஹு◌ँ கிராதிநி ப²nhத³॥ 26॥

நி கஹ ராஉ ஸுரத³ய◌ँ ஜாநீ। phேரம லகி mh’³ மஜுள பா³நீ ॥
பா⁴நி ப⁴யஉ ேதார மநபா⁴வா। க⁴ர க⁴ர நக³ர அநnhத³ ப³தா⁴வா ॥
ராம ேத³உ◌ँ கா ஜுப³ராஜூ।ஸஜ ஸுேலாசநி மŋhக³ள ஸாஜூ ॥
த³லகி உேட²உ ஸுநி ரத³உ கேடா²। ஜiν ²இ க³யஉ பாக ப³ரேதா ॥
ஐஉ பீர பி³ஹ ேத ேகா³ஈ। ேசார நா  phரக³ ந ேராஈ ॥
லக²mh ந ⁴ப கபட சராஈ। ேகா ல மநி ³ பட⁴◌़ ◌ாஈ ॥
ஜth³யபி நீதி நிந நரநாஹூ। நாசத ஜலநிதி⁴ அவகா³ஹூ ॥
கபட ஸேநஹு ப³ட⁴◌़ ◌ாஇ ப³ேஹா। ேபா³ பி³ஹ நயந iµஹு ேமா ॥
ேதா³. மா³ மா³ைப கஹஹு பிய கப³ஹு◌ँ ந ேத³ஹு ந ேலஹு।
ேத³ந கேஹஹு ப³ரதா³ந ³இ ேதஉ பாவத ஸnhேத³ஹு ॥ 27॥

ஜாேநஉ◌ँ மரiµ ராஉ ஹ◌ँ கஹஈ। mhஹ ேகாஹாப³ பரம phய அஹஈ ॥
தா²தி ராகி² ந மாகி³ஹு காஊ। பி³ஸ க³யஉ ேமா ேபா⁴ர ஸுபா⁴ஊ ॥
ஜூ²ேட²ஹு◌ँஹம ேதா³ஷு ஜநி ேத³ஹூ। ³இ ைக சா மாகி³ ம ேலஹூ ॥
ர⁴ல தி ஸதா³ ச ஆஈ। phராந ஜாஹு◌ँ ப³ ப³சiν ந ஜாஈ ॥
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நmh அஸthய ஸம பாதக ஜா। கி³ ஸம ேஹாmh கி ேகாக ³ஜா ॥
ஸthயல ஸப³ஸுkh’த ஸுஹாஏ। ேப³த³ ராந பி³தி³த மiν கா³ஏ ॥
ேத பர ராம ஸபத² க ஆஈ।ஸுkh’த ஸேநஹ அவதி⁴ ர⁴ராஈ ॥
பா³த th³’ட⁴◌़ ◌ாஇ மதி ஹ◌ँ ேபா³। மத பி³ஹக³லஹ ஜiν ேகா² ॥
ேதா³. ⁴ப மேநாரத²ஸுப⁴க³ ப³iν ஸுக²ஸுபி³ஹŋhக³ஸமாஜு।
பி⁴lhலநி  சா²ட³◌़ந சஹதி ப³சiν ப⁴யŋhக பா³ஜு ॥ 28॥
மாஸபாராயண, ேதரஹவா◌ँ விராம

ஸுநஹு phராநphய பா⁴வத  கா। ேத³ஹு ஏக ப³ர ப⁴ரத கா ॥
மாக³உ◌ँ³ஸர ப³ர கர ேஜா। ரவஹு நாத² மேநாரத² ேமா ॥
தாபஸ ேப³ஷ பி³ேஸ உதா³। ெசௗத³ஹ ப³ஸ ராiµ ப³நபா³ ॥
ஸுநி mh’³ ப³சந ⁴ப ய◌ँ ேஸா।ஸ கர ²அத பி³கல  ேகா ॥
க³யஉ ஸஹ நmh க² க ஆவா। ஜiν ஸசாந ப³ந ஜ²பேடஉ லாவா ॥
பி³ப³ரந ப⁴யஉ நிபட நரபா। தா³நி ஹேநஉ மநஹு◌ँ த தா ॥
மாேத²ஹாத²தி³ ேதா³உ ேலாசந। தiν த⁴ ேஸா லாக³ ஜiν ேஸாசந ॥
ேமார மேநார²ஸுரத ²லா। ப²ரத கநி  ஹேதஉ ஸலா ॥
அவத⁴ உஜா கீnh ைகேகஈmh। தீ³nhஹ அசல பி³பதி ைக ேநஈmh ॥
ேதா³. கவேநmh அவஸர கா ப⁴யஉ க³யஉ◌ँ நா பி³shவாஸ।
ேஜாக³th³தி⁴ ப²ல ஸமய  ஜதி அபி³th³யா நாஸ ॥ 29॥

ஏ பி³தி⁴ ராஉ மநmh மந ஜா²◌ँகா²। ேத³கி²பா⁴◌ँதி மதி மந மாகா²॥
ப⁴ர கி ராஉர த ந ேஹாmh।ஆேநஹு ேமால ேப³ஸா கி ேமா ॥
ேஜா ஸுநி ஸ அஸ லாக³ mhஹாேரmh। காேஹ ந ேபா³லஹு ப³சiν ஸ◌ँபா⁴ேர ॥
ேத³ஹு உத அiν கரஹு கி நாmh।ஸthயஸnhத⁴ mhஹ ர⁴ல மாmh ॥
ேத³ந கேஹஹு அப³ ஜநி ப³ ேத³ஹூ। தஜஹு◌ँஸthய ஜக³அபஜஸு ேலஹூ ॥
ஸthய ஸரா கேஹஹு ப³ ேத³நா। ஜாேநஹு ேலஇ மாகி³ சேப³நா ॥
பி³ த³தீ⁴சி ப³ ேஜா க² பா⁴ஷா। தiν த⁴iν தேஜஉ ப³சந பiν ராகா²॥
அதி க ப³சந கஹதி ைகேகஈ। மாநஹு◌ँ ேலாந ஜேர பர ேத³ஈ ॥
ேதா³. த⁴ரம ⁴ரnhத⁴ர தீ⁴ர த⁴ நயந உகா⁴ேர ராய◌ँ।
 ⁴நி nh உஸாஸ அ மாேர ேமா டா²ய◌ँ ॥ 30॥

ஆேக³mh தீ³கி² ஜரத ஸ பா⁴। மநஹு◌ँ ேராஷ தரவா உகா⁴ ॥
²³th³தி⁴ தா⁴ர நி²ராஈ। த⁴ ப³mh ஸாந ப³நாஈ ॥
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லகீ² மப கரால கேடா²ரா।ஸthய கி வiν ேலஇ ேமாரா ॥
ேபா³ேல ராஉ க²ந க சா²தீ। பா³நீ ஸபி³நய தாஸு ேஸாஹாதீ ॥
phயா ப³சந கஸ கஹ பா⁴◌ँதீ। பீ⁴ர phரதீதி phதி க ஹா◌ँதீ ॥
ேமாேரmh ப⁴ர ராiµ ³இ ஆ◌ँகீ²।ஸthய கஹஉ◌ँ க ஸŋhக ஸாகீ²॥
அவ ³ ைமmh பட²இப³ phராதா। ஐஹmh ேப³கி³ஸுநத ேதா³உ ph◌⁴ராதா ॥
ஸுதி³ந ேஸாதி⁴ ஸ³ஸாஜு ஸஜாஈ। ேத³உ◌ँ ப⁴ரத கஹு◌ँ ராஜு ப³ஜாஈ ॥
ேதா³. ேலா⁴ ந ராம ராஜு கர ப³ஹுத ப⁴ரத பர phதி।
ைமmh ப³ட³◌़ ேசா²ட பி³சா ய◌ँ கரத ரேஹஉ◌ँ nh’பநீதி ॥ 31॥

ராம ஸபத²ஸத கஹூ◌ँஸுபா⁴ஊ। ராமமா க² கேஹஉ ந காஊ ॥
ைமmh ஸ³ கீnhஹ ேதா பி³iν ◌ँேச²mh। ேத ேதmh பேரஉ மேநார² ²ேச²mh ॥
ஸ பஹ அப³ மŋhக³ள ஸாஜூ। க² தி³ந க³ஏ◌ँ ப⁴ரத ஜுப³ராஜூ ॥
ஏக பா³த ேமா ³²லாகா³। ப³ர ³ஸர அஸமஜஸ மாகா³॥
அஜஹு◌ँ’த³ய ஜரத ேத ஆ◌ँசா। ஸ பஹாஸ கி ஸா◌ँேசஹு◌ँஸா◌ँசா
॥
கஹு த ேராஷு ராம அபரா⁴।ஸ³ ேகாஉ கஹஇ ராiµ ஸு²ஸா⁴ ॥
ஹூ◌ँஸராஹ கர ஸேநஹூ। அப³ஸுநி ேமா ப⁴யஉ ஸnhேத³ஹூ ॥
ஜாஸு ஸுபா⁴உ அ அiνலா। ேஸா கி க மா phரதிலா ॥
ேதா³. phயா ஹாஸ ஸ பஹர மா³ பி³சா பி³ேப³।
ேஜmh ேத³கா²◌ँ அப³ நயந ப⁴ ப⁴ரத ராஜ அபி⁴ேஷ ॥ 32॥

ஐ ந ப³ பா³ பி³நா। மநி பி³iν ப²நி ஐ ³க² தீ³நா ॥
கஹஉ◌ँஸுபா⁴உ ந ச² மந மாmh। வiν ேமார ராம பி³iν நாmh ॥
ஸiµ² ேத³²ய◌ँ phயா phரபீ³நா। வiν ராம த³ரஸ ஆதீ⁴நா ॥
ஸுநி mhர³ ப³சந மதி அதி ஜரஈ। மநஹு◌ँ அநல ஆஹுதி kh◌⁴’த பரஈ ॥
கஹஇ கரஹு கிந ேகா உபாயா। இஹா◌ँ ந லாகி³ ராஉ மாயா ॥
ேத³ஹு கி ேலஹு அஜஸு க நாmh। ேமா ந ப³ஹுத phரபச ேஸாஹாmh।
ராiµ ஸா⁴ mhஹ ஸா⁴ ஸயாேந। ராமமா ப⁴ ஸப³ பசாேந ॥
ஜஸ ெகௗலா◌ँ ேமார ப⁴ல தாகா। தஸ ப² உnhஹ ேத³உ◌ँ க ஸாகா ॥
ேதா³. ேஹாத phராத iµநிேப³ஷ த⁴ ெஜௗmh ந ராiµ ப³ந ஜாmh।
ேமார மரiν ராஉர அஜஸ nh’ப ஸiµ²அ மந மாmh ॥ 33॥

அஸ க ல ப⁴ஈ உ² டா²ட⁴◌़ ◌ீ। மாநஹு◌ँ ேராஷ தரŋhகி³நி பா³ட⁴◌़ ◌ீ ॥
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பாப பஹார phரக³ட ப⁴இ ேஸாஈ। ப⁴ khேராத⁴ ஜல ஜாஇ ந ேஜாஈ ॥
ேதா³உ ப³ர ல க²ந ஹட² தா⁴ரா। ப⁴வ◌ँர ப³ ப³சந phரசாரா ॥
டா⁴ஹத ⁴பப த லா। ச பி³பதி பா³தி⁴ அiνலா ॥
லகீ² நேரஸ பா³த ² ஸா◌ँசீ। திய ஸ  ஸ பர நாசீ ॥
க³ பத³ பி³நய கீnhஹ ைப³டா²। ஜநி தி³நகர ல ேஹா டா² ॥
மா³ மாத²அப³mh ேத³உ◌ँ ேதா। ராம பி³ரஹ◌ँ ஜநி மார ேமா ॥
ரா² ராம கஹு◌ँ ேஜ ேத பா⁴◌ँதீ। நாmh த ஜ ஜநம ப⁴ சா²தீ ॥
ேதா³. ேத³கீ² ph³யாதி⁴ அஸாத⁴ nh’ பேரஉ த⁴ரநி ⁴நி மாத²।
கஹத பரம ஆரத ப³சந ராம ராம ர⁴நாத²॥ 34॥

ph³யால ராஉ தி²ல ஸப³ கா³தா। கநி கலபத மநஹு◌ँ நிபாதா ॥
கNh²ஸூக²iµக²ஆவ ந பா³நீ। ஜiν பா²iν தீ³ந பி³iν பாநீ ॥
நி கஹ க கேடா²ர ைகேகஈ। மநஹு◌ँ கா⁴ய மஹு◌ँ மாஹுர ேத³ஈ ॥
ெஜௗmh அnhதஹு◌ँ அஸ கரத³ ரேஹஊ। மா³ மா³ mhஹ ேகmh ப³ல கேஹஊ
॥
³இ கி ேஹாஇ ஏக ஸமய ⁴ஆலா।ஹ◌ँஸப³ ட²டா²இ ²லாஉப³ கா³லா ॥
தா³நி கஹாஉப³அ kh’பநாஈ। ேஹாஇ கி ேக²ம ஸல ெரௗதாஈ ॥
சா²ட³◌़ஹு ப³சiν கி தீ⁴ரஜு த⁴ரஹூ। ஜநி அப³லா  கநா கரஹூ ॥
தiν திய தநய தா⁴iµ த⁴iν த⁴ரநீ।ஸthயஸnhத⁴ கஹு◌ँ th’ந ஸம ப³ரநீ ॥
ேதா³. மரம ப³சந ஸுநி ராஉ கஹ கஹு க² ேதா³ஷு ந ேதார।
லாேக³உ ேதா பிஸாச  கா கஹாவத ேமார ॥ 35॥ û

சஹத ந ப⁴ரத ⁴பத ேபா⁴ேரmh। பி³தி⁴ ப³ஸ மதி ப³ ய ேதாேரmh ॥
ேஸா ஸ³ ேமார பாப பநா। ப⁴யஉ டா²ஹர ேஜmh பி³தி⁴ பா³ ॥
ஸுப³ஸ ப³ பி² அவத⁴ ஸுஹாஈ।ஸப³³ந தா⁴ம ராம phர⁴தாஈ ॥
கஹmh பா⁴இ ஸகல ேஸவகாஈ। ேஹாஇ திஹு◌ँ ர ராம ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
ேதார கலŋh ேமார பசி²தாஊ।iµஏஹு◌ँ ந ட ந ஜாஇ காஊ ॥
அப³ ேதா நீக லாக³ க ேஸாஈ। ேலாசந ஓட ைப³²iµஹு ேகா³ஈ ॥
ஜப³லகி³ஔmh கஹஉ◌ँ கர ேஜா। தப³லகி³ ஜநி க² கஹ ப³ேஹா ॥
பி² பசி²ைதஹ அnhத அபா⁴கீ³। மார கா³இ நஹா லாகீ³॥
ேதா³. பேரஉ ராஉ க ேகா பி³தி⁴ காேஹ கர நிதா³iν।
கபட ஸயாநி ந கஹதி க² ஜாக³தி மநஹு◌ँ மஸாiν ॥ 36॥
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ராம ராம ரட பி³கல ⁴ஆ। ஜiν பி³iν பŋhக² பி³ஹŋhக³ ேப³ஹா ॥
’த³ய◌ँ மநாவ ேபா⁴ ஜநி ேஹாஈ। ராம ஜாஇ கைஹ ஜநி ேகாஈ ॥
உத³உ கரஹு ஜநி ரபி³ ர⁴ல ³ர। அவத⁴ பி³ேலாகி ஸூல ேஹாஇ உர ॥
⁴ப phதி ைககஇ க²நாஈ। உப⁴ய அவதி⁴ பி³தி⁴ ரசீ ப³நாஈ ॥
பி³லபத nh’ப ப⁴யஉ பி⁴iνஸாரா। பீ³நா ேப³iν ஸŋhக² ⁴நி th³வாரா ॥
பட⁴◌़mh பா⁴ட ³ந கா³வmh கா³யக। ஸுநத nh’ப ஜiν லாக³mh ஸாயக
॥
மŋhக³ள ஸகல ேஸாஹாmh ந ைகேஸmh।ஸஹகா³நி பி³⁴ஷந ைஜேஸmh ॥
ேதmh நி நீத³ ப ந காஹூ। ராம த³ரஸ லாலஸா உசா²ஹூ ॥
ேதா³. th³வார பீ⁴ர ேஸவக ஸசிவ கஹmh உதி³த ரபி³ ேத³கி²।
ஜாேக³உ அஜஹு◌ँ ந அவத⁴பதி காரiν கவiν பி³ேஸ ॥ 37॥

பசி²ேல பஹர ⁴ நித ஜாகா³।ஆஜு ஹம ப³ட³◌़ அசரஜு லாகா³॥
ஜாஹு ஸுமnhthர ஜகா³வஹு ஜாஈ। கீஅ காஜு ரஜாயஸு பாஈ ॥
க³ஏ ஸுமnhth தப³ ராஉர மா। ேத³கி² ப⁴யாவந ஜாத ேட³ராmh ॥
தா⁴இ கா²இ ஜiν ஜாஇ ந ேஹரா। மாநஹு◌ँ பி³பதி பி³ஷாத³ ப³ேஸரா ॥
ேச²mh ேகாஉ ந ஊத ேத³ஈ। க³ஏ ேஜmhmh ப⁴வந ⁴ப ைகைகஈ ॥
க ஜயவ ைப³ட² நாஈ। ைத³கி² ⁴ப க³தி க³யஉ ஸுகா²ஈ ॥
ேஸாச பி³கல பி³ப³ரந ம பேரஊ। மாநஹு◌ँ கமல  பஹேரஊ ॥
ஸசிஉ ஸபீ⁴த ஸகஇ நmh ◌ँசீ²। ேபா³ அஸுப⁴ ப⁴ ஸுப⁴ ²சீ²॥
ேதா³. ப ந ராஜ நீத³ நி ேஹ ஜாந ஜக³தீ³ஸு।
ராiµ ராiµ ர ேபா⁴ கிய கஹஇ ந மரiµ மஸு ॥ 38॥

ஆநஹு ராம ேப³கி³ ேபா³லாஈ।ஸமாசார தப³ ◌ँேச²ஹு ஆஈ ॥
சேலஉ ஸுமnhthர ராய க² ஜாநீ। லகீ²சா கீnh க² ராநீ ॥
ேஸாச பி³கல மக³ பரஇ ந பாஊ। ராம ேபா³ க கா ராஊ ॥
உர த⁴ தீ⁴ரஜு க³யஉ ³ஆேரmh। ச²◌ँmh ஸகல ேத³கி² மiν மாேரmh ॥
ஸமாதா⁴iν க ேஸா ஸப³ கா। க³யஉ ஜஹா◌ँ தி³நகர ல கா ॥
ராiµ ஸுமnhthர ஆவத ேத³கா²।ஆத³ கீnhஹ பிதா ஸம ேலகா²॥
நிரகி² ப³த³iν க ⁴ப ரஜாஈ। ர⁴லதீ³ப சேலஉ ேலவாஈ ॥
ராiµ பா⁴◌ँதி ஸசிவ ஸ◌ँக³ ஜாmh। ேத³கி² ேலாக³ ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ பி³லகா²mh ॥
ேதா³. ஜாஇ தீ³க² ர⁴ப³mhஸமநி நரபதி நிபட ஸாஜு ॥
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ஸஹ பேரஉ லகி²ŋhகி⁴நி மநஹு◌ँ ph³’th³த⁴ க³ஜராஜு ॥ 39॥
ஸூக²mh அத⁴ர ஜரஇ ஸ³அŋh³। மநஹு◌ँ தீ³ந மநிந ⁴அŋh³॥
ஸஷ ஸப தீ³கி²ைகேகஈ। மாநஹு◌ँ  க⁴ க³நி ேலஈ ॥
கநாமய mh’³ ராம ஸுபா⁴ஊ। phரத²ம தீ³க² ³²ஸுநா ந காஊ ॥
தத³பி தீ⁴ர த⁴ ஸமஉ பி³சா। ◌ँசீ² ம⁴ர ப³சந மஹதா ॥
ேமா கஹு மா தாத ³க² காரந। கஅ ஜதந ேஜmh ேஹாஇ நிவாரந ॥
ஸுநஹு ராம ஸ³ காரந ஏஹூ। ராஜ ம பர ப³ஹுத ஸேநஹூ ॥
ேத³ந கேஹnh ேமா ³இ ப³ரதா³நா। மாேக³உ◌ँ ேஜா க² ேமா ேஸாஹாநா।
ேஸா ஸுநி ப⁴யஉ ⁴ப உர ேஸா। சா²ட³◌़ ◌ி ந ஸகmh mhஹார ஸ◌ँேகா ॥
ேதா³. ஸுத ஸேநஹ இத ப³சiν உத ஸŋhகட பேரஉ நேரஸு।
ஸகஹு ந ஆயஸு த⁴ரஹு ர ேமடஹு க²ந கேலஸு ॥ 40॥

நித⁴ரக ைப³² கஹஇ க பா³நீ।ஸுநத க²நதா அதி அலாநீ ॥
ப⁴ கமாந ப³சந ஸர நாநா। மநஹு◌ँ மப mh’³லchச²ஸமாநா ॥
ஜiν கேடா²ரபiν த⁴ேரmh ஸ।க²இ த⁴iνஷபி³th³யா ப³ர பீ³ ॥
ஸப³ phரஸŋh³ ர⁴பதி ஸுநாஈ। ைப³² மநஹு◌ँ தiν த⁴ நி²ராஈ ॥
மந iµஸகாஇ பா⁴iνல பா⁴iν। ராiµ ஸஹஜ ஆநnhத³ நிதா⁴ ॥
ேபா³ேல ப³சந பி³க³த ஸப³³ஷந। mh’³ மஜுள ஜiν பா³க³ பி³⁴ஷந ॥
ஸுiν ஜநநீ ேஸாஇ ஸு ப³ட³◌़பா⁴கீ³। ேஜா பி மா ப³சந அiνராகீ³॥
தநய மா பி ேதாஷநிஹாரா। ³rhலப⁴ ஜநநி ஸகல ஸmhஸாரா ॥
ேதா³. iµநிக³ந லiν பி³ேஸ ப³ந ஸப³ பா⁴◌ँதி த ேமார।
ேத மஹ◌ँ பி ஆயஸு ப³ஹு ஸmhமத ஜநநீ ேதார ॥ 41॥

ப⁴ரத phராநphய பாவmh ராஜூ। பி³தி⁴ ஸப³ பி³தி⁴ ேமா ஸநiµக²ஆஜு।
ேஜாmh ந ஜாஉ◌ँ ப³ந ஐேஸஹு காஜா। phரத²ம க³நிஅ ேமா ட⁴◌़ஸமாஜா ॥
ேஸவmh அர◌ँ³ கலபத thயாகீ³। பஹ அmh’த ேலmh பி³ஷு மாகீ³॥
ேதஉ ந பாஇ அஸ ஸமஉ காmh। ேத³² பி³சா மா மந மாmh ॥
அmhப³ ஏக ³² ேமா பி³ேஸ। நிபட பி³கல நரநாய ேத³கீ²॥
ேதா²mh பா³த பித ³க² பா⁴। ேஹாதி phரதீதி ந ேமா மஹதா ॥
ராஉ தீ⁴ர ³ந உத³தி⁴ அகா³⁴। பா⁴ ேமா ேத க² ப³ட³◌़ அபரா⁴ ॥
ஜாேதmh ேமா ந கஹத க² ராஊ। ேமா ஸபத² ேதா கஹு ஸதிபா⁴ஊ ॥
ேதா³. ஸஹஜ ஸரல ர⁴ப³ர ப³சந மதி ல க ஜாந।
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சலஇ ேஜாŋhக ஜல ப³khரக³தி ஜth³யபி ஸ ஸமாந ॥ 42॥
ரஹ ராநி ராம க² பாஈ। ேபா³ கபட ஸேநஹு ஜநாஈ ॥
ஸபத² mhஹார ப⁴ரத ைக ஆநா। ேஹ ந ³ஸர ைம க² ஜாநா ॥
mhஹ அபராத⁴ ேஜா³ நmh தாதா। ஜநநீ ஜநக ப³nh⁴ ஸுக²தா³தா ॥
ராம ஸthய ஸ³ ேஜா க² கஹஹூ। mhஹ பி மா ப³சந ரத அஹஹூ ॥
பித ³ஜா²இ கஹஹு ப³ ேஸாஈ। ெசௗேத²mhபந ேஜmh அஜஸு ந ேஹாஈ ॥
mhஹ ஸம ஸுஅந ஸுkh’த ேஜmh தீ³nhேஹ। உசித ந தாஸு நிராத³ கீnhேஹ
॥
லாக³mh iµக² ப³சந ஸுப⁴ ைகேஸ। மக³ஹ◌ँ க³யாதி³க தீரத²ைஜேஸ ॥
ராம மா ப³சந ஸப³ பா⁴ஏ।  ஸுரஸ க³த ஸல ஸுஹாஏ ॥
ேதா³. க³இ iµசா² ராம ஸு nh’ப பி² கரவட nhஹ।
ஸசிவ ராம ஆக³மந க பி³நய ஸமய ஸம கீnhஹ ॥ 43॥

அவநிப அகநி ராiµ ப³ தா⁴ேர। த⁴ தீ⁴ரஜு தப³ நயந உகா⁴ேர ॥
ஸசிவ◌ँஸ◌ँபா⁴ ராஉ ைப³டா²ேர। சரந பரத nh’ப ராiµ நிஹாேர ॥
ஏ ஸேநஹ பி³கல உர லாஈ। ைக³ மநி மநஹு◌ँ ப²நிக பி² பாஈ ॥
ராம சிதஇ ரேஹஉ நரநாஹூ। சலா பி³ேலாசந பா³ phரபா³ஹூ ॥
ேஸாக பி³ப³ஸ க² கைஹ ந பாரா।’த³ய◌ँ லகா³வத பா³ரmh பா³ரா ॥
பி³தி⁴ மநாவ ராஉ மந மாmh। ேஜmh ர⁴நாத² ந காநந ஜாmh ॥
ஸு மேஹஸ கஹஇ நிேஹா। பி³நதீ ஸுநஹு ஸதா³வ ேமா ॥
ஆஸுேதாஷ mhஹ அவட⁴ர தா³நீ।ஆரதி ஹரஹு தீ³ந ஜiν ஜாநீ ॥
ேதா³. mhஹ phேரரக ஸப³ ேக ’த³ய◌ँ ேஸா மதி ராம ேத³ஹு।
ப³சiν ேமார த ரஹ க⁴ர பஹ  ஸேநஹு ॥ 44॥

அஜஸு ேஹாஉ ஜக³ஸுஜஸு நஸாஊ। நரக பெரௗ ப³ ஸுர ஜாஊ ॥
ஸப³ ³க² ³ஸஹ ஸஹாவஹு ேமா। ேலாசந ஓட ராiµ ஜநி ேஹாmh ॥
அஸ மந ³நஇ ராஉ நmh ேபா³லா। பீபர பாத ஸஸ மiν ேடா³லா ॥
ர⁴பதி பித phேரமப³ஸ ஜாநீ। நி க² க மா அiνமாநீ ॥
ேத³ஸ கால அவஸர அiνஸா। ேபா³ேல ப³சந பி³நீத பி³சா ॥
தாத கஹஉ◌ँ க² கரஉ◌ँ ⁴டா²ஈ। அiνசி ச²மப³ ஜாநி லகாஈ ॥
அதி ல⁴ பா³த லாகி³ ³² பாவா। காஹு◌ँ ந ேமா க phரத²ம ஜநாவா ॥
ேத³கி² ேகா³ஸாஇ◌ँ ◌ँசி²உ◌ँ மாதா।ஸுநி phரஸŋh³ ப⁴ஏ தல கா³தா ॥
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ேதா³. மŋhக³ள ஸமய ஸேநஹ ப³ஸ ேஸாச பஹஅ தாத।
ஆயஸு ேத³இஅ ஹர ய◌ँ க லேக phர⁴ கா³த ॥ 45॥

த⁴nhய ஜநiµ ஜக³தீதல தாஸூ। பித phரேமா³ சத ஸுநி ஜாஸூ ॥
சா பதா³ரத² கரதல தாேகmh। phய பி மா phராந ஸம ஜாேகmh ॥
ஆயஸு பா ஜநம ப² பாஈ। ஐஹஉ◌ँ ேப³கி³mh ேஹாஉ ரஜாஈ ॥
பி³தா³ மா ஸந ஆவஉ◌ँ மாகீ³। சஹஉ◌ँ ப³ந ப³ஹு பக³லாகீ³॥
அஸ க ராம க³வiν தப³ கீnhஹா। ⁴ப ேஸாக ப³ஸு உத ந தீ³nhஹா ॥
நக³ர ph³யாபி க³இ பா³த ஸுதீசீ²। ²அத சட⁴◌़ ◌ீ ஜiν ஸப³ தந பீ³சீ²॥
ஸுநி ப⁴ஏ பி³கல ஸகல நர நா। ேப³ பி³டப  ேத³கி² த³வா ॥
ேஜா ஜஹ◌ँஸுநஇ ⁴நஇ  ேஸாஈ। ப³ட³◌़ பி³ஷா³ நmh தீ⁴ரஜு ேஹாஈ ॥
ேதா³. iµக²ஸுகா²mh ேலாசந shthரவ ேஸா ந ’த³ய◌ँஸமாஇ।
மநஹு◌ँ கந ரஸ கடகஈ உத அவத⁴ ப³ஜாஇ ॥ 46॥

ேல மாஜ² பி³தி⁴ பா³த ேப³கா³। ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ேத³mh ைகேகஇ கா³ ॥
ஏ பாபிநி ³² கா பேரஊ। சா²இ ப⁴வந பர பாவ த⁴ேரஊ ॥
நிஜ கர நயந காட⁴◌़ ◌ி சஹ தீ³கா²। டா³ ஸுதா⁴ பி³ஷு சாஹத சீகா²॥
ல கேடா²ர ³th³தி⁴ அபா⁴கீ³। ப⁴இ ர⁴ப³mhஸ ேப³iν ப³ந ஆகீ³॥
பாலவ ைப³² ேபட³◌़ ◌ு ஏmh காடா।ஸுக² மஹு◌ँ ேஸாக டா² த⁴ டா²டா ॥
ஸதா³ ராiµ ஏ phராந ஸமாநா। காரந கவந லபiν டா²நா ॥
ஸthய கஹmh கபி³ நா ஸுபா⁴ஊ।ஸப³ பி³தி⁴ அக³ஹு அகா³த⁴ ³ராஊ ॥
நிஜ phரதிபி³mh³ ப³ க³ ஜாஈ। ஜாநி ந ஜாஇ நா க³தி பா⁴ஈ ॥
ேதா³. காஹ ந பாவ ஜா ஸக கா ந ஸiµth³ர ஸமாஇ।
கா ந கைர அப³லா phரப³ல ேக ஜக³ கா ந கா²இ ॥ 47॥

கா ஸுநாஇ பி³தி⁴ காஹ ஸுநாவா। கா ேத³கா²இ சஹ காஹ ேத³கா²வா ॥
ஏக கஹmh ப⁴ல ⁴ப ந கீnhஹா। ப³ பி³சா நmh மதி தீ³nhஹா ॥
ேஜா ஹ² ப⁴யஉ ஸகல ³க² பா⁴ஜiν। அப³லா பி³ப³ஸ kh³யாiν ³iν கா³ ஜiν ॥
ஏக த⁴ரம பரதி பசாேந। nh’ப ேதா³ஸு நmh ேத³mh ஸயாேந ॥
பி³ த³தீ⁴சி ஹசnhத³ கஹாநீ। ஏக ஏக ஸந கஹmh ப³கா²நீ ॥
ஏக ப⁴ரத கர ஸmhமத கஹmh। ஏக உதா³ஸ பா⁴ய◌ँஸுநி ரஹmh ॥
காந தி³ கர ரத³ க³ ஹா। ஏக கஹmh யஹ பா³த அஹா ॥
ஸுkh’த ஜாmh அஸ கஹத mhஹாேர। ராiµ ப⁴ரத கஹு◌ँ phராநபிஆேர ॥
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ேதா³. சnh³ சைவ ப³ அநல கந ஸுதா⁴ ேஹாஇ பி³ஷல।
ஸபேநஹு◌ँ கப³ஹு◌ँ ந கரmh கி² ப⁴ர ராம phரதில ॥ 48॥

ஏக பி³தா⁴தmh ³ஷiν ேத³mhmh।ஸுதா⁴ ேத³கா²இ தீ³nhஹ பி³ஷு ேஜmh ॥
க²ரப⁴ நக³ர ேஸா ஸப³ காஹூ। ³ஸஹ தா³ஹு உர டா உசா²ஹூ ॥
பி³phரப³⁴ லமாnhய ஜேட²। ேஜ phய பரம ைகேகஈ ேக ॥
லகீ³mh ேத³ந க² ஸரா। ப³சந பா³நஸம லாக³mh தா ॥
ப⁴ர ந ேமா phய ராம ஸமாநா।ஸதா³ கஹஹு யஹு ஸ³ ஜ³ ஜாநா ॥
கரஹு ராம பர ஸஹஜ ஸேநஹூ। ேகmh அபராத⁴ ஆஜு ப³iν ேத³ஹூ ॥
கப³ஹு◌ँ ந கியஹு ஸவதி ஆேரஸூ। phதி phரதீதி ஜாந ஸ³ ேத³ஸூ ॥
ெகௗஸlhயா◌ँ அப³ காஹ பி³கா³ரா। mhஹ ேஜ லாகி³ ப³jhர ர பாரா ॥
ேதா³. ய கி பிய ஸ◌ँ³ பஹ லக²iν கி ரஹmh தா⁴ம।
ராஜு கி ⁴◌ँஜப³ ப⁴ரத ர nh’ கி  பி³iν ராம ॥ 49॥

அஸ பி³சா உர சா²ட³◌़ஹு ேகாஹூ। ேஸாக கலŋhக ேகா² ஜநி ேஹாஹூ ॥
ப⁴ரத அவ ேத³ஹு ஜுப³ராஜூ। காநந காஹ ராம கர காஜூ ॥
நாந ராiµ ராஜ ேக ⁴ேக²। த⁴ரம ⁴ந பி³ஷய ரஸ ேக²॥
³ர kh³’ஹ ப³ஸஹு◌ँ ராiµ த ேக³ஹூ। nh’ப ஸந அஸ ப³ ³ஸர ேலஹூ ॥
ெஜௗmh நmh லகி³ஹஹு கேஹmh ஹமாேர। நmh லாகி³ க²ஹாத²mhஹாேர
॥
ெஜௗmh பஹாஸ கீnh க² ேஹாஈ। ெதௗ க phரக³ட ஜநாவஹு ேஸாஈ ॥
ராம ஸஸ ஸுத காநந ேஜா³। காஹ க ஸுநி mhஹ கஹு◌ँ ேலா³॥
உட²ஹு ேப³கி³ ேஸாஇ கரஹு உபாஈ। ேஜ பி³தி⁴ ேஸா கலŋh நஸாஈ ॥
ச²mh. ேஜ பா⁴◌ँதி ேஸா கலŋh ஜாஇ உபாய க ல பால।
ஹ² ேப² ராம ஜாத ப³ந ஜநி பா³த ³ஸ சால ॥
 பா⁴iν பி³iν தி³iν phராந பி³iν தiν சnhத³ பி³iν  ஜாநீ।
தி அவத⁴ ளதா³ஸ phர⁴ பி³iν ஸiµ² ெதௗ⁴mh ய◌ँ பா⁴நீ ॥

ேஸா. ஸகி²nhஹ கா²வiν தீ³nhஹ ஸுநத ம⁴ர பநாம த।
ேதஇ◌ँ க² காந ந கீnhஹ ல phரேபா³தீ⁴ ப³ ॥ 50॥

உத ந ேத³இ ³ஸஹ ஸ கீ²। mh’கி³nhஹ சிதவ ஜiν பா³கி⁴நி ⁴கீ²॥
ph³யாதி⁴ அஸாதி⁴ ஜாநி திnhஹ thயாகீ³। சmh கஹத மதிமnhத³அபா⁴கீ³॥
ராஜு கரத யஹ ைத³அ◌ँ பி³ேகா³ஈ। கீnhேஹ அஸ ஜஸ கரஇ ந ேகாஈ ॥
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ஏ பி³தி⁴ பி³லபmh ர நர நாmh। ேத³mh சா ேகாக கா³mh ॥
ஜரmh பி³ஷம ஜர ேலmh உஸாஸா। கவநி ராம பி³iν வந ஆஸா ॥
பி³ல பி³ேயாக³ phரஜா அலாநீ। ஜiν ஜலசர க³ந ஸூக²த பாநீ ॥
அதி பி³ஷாத³ ப³ஸ ேலாக³ ேலாகா³ஈ। க³ஏ மா பmh ராiµ ேகா³ஸாஈ ॥
iµக² phரஸnhந சித ெசௗ³ந சாஊ। டா ேஸா ஜநி ராைக² ராஊ ॥
ேதா³. நவ க³யnh³ ர⁴பீ³ர மiν ராஜு அலாந ஸமாந।
²ட ஜாநி ப³ந க³வiν ஸுநி உர அநnh³அதி⁴காந ॥ 51॥

ர⁴லதிலக ேஜா ேதா³உ ஹாதா²।iµதி³த மா பத³ நாயஉ மாதா²॥
தீ³nh அஸ லாஇ உர nhேஹ। ⁴ஷந ப³ஸந நிசா²வ கீnhேஹ ॥
பா³ர பா³ர iµக² mhப³தி மாதா। நயந ேநஹ ஜ லகித கா³தா ॥
ேகா³த³ ராகி² நி ’த³ய◌ँ லகா³ஏ।shthரவத phேரநரஸ பயத³ஸுஹாஏ ॥
phேரiµ phரேமா³ ந க² க ஜாஈ। ரŋhக த⁴நத³ பத³பீ³ ஜiν பாஈ ॥
ஸாத³ர ஸுnhத³ர ப³த³iν நிஹா। ேபா³ ம⁴ர ப³சந மஹதா ॥
கஹஹு தாத ஜநநீ ப³ஹா। கப³mh லக³ந iµத³ மŋhக³ளகா ॥
ஸுkh’த ல ஸுக²வ◌ँஸுஹாஈ। ஜநம லாப⁴ கஇ அவதி⁴ அகா⁴ஈ ॥
ேதா³. ேஜ சாஹத நர நா ஸப³அதி ஆரத ஏ பா⁴◌ँதி।

 சாதக சாதகி th’த ph³’Sh ஸரத³  shவாதி ॥ 52॥
தாத ஜாஉ◌ँ ப³ ேப³கி³ நஹாஹூ। ேஜா மந பா⁴வ ம⁴ர க² கா²ஹூ ॥
பி ஸப தப³ ஜாஏஹு ைப⁴ஆ। ப⁴இ ப³ட³◌़ ◌ி பா³ர ஜாஇ ப³ ைமஆ ॥
மா ப³சந ஸுநி அதி அiνலா। ஜiν ஸேநஹ ஸுரத ேக ²லா ॥
ஸுக² மகரnhத³ ப⁴ேர யலா। நிரகி² ராம மiν ப⁴வ◌ँ ந ⁴லா ॥
த⁴ரம ⁴ந த⁴ரம க³தி ஜாநீ। கேஹஉ மா ஸந அதி mh’³ பா³நீ ॥
பிதா◌ँ தீ³nhஹ ேமா காநந ராஜூ। ஜஹ◌ँஸப³ பா⁴◌ँதி ேமார ப³ட³◌़ காஜூ ॥
ஆயஸு ேத³iµதி³த மந மாதா। ேஜmh iµத³ மŋhக³ள காநந ஜாதா ॥
ஜநி ஸேநஹ ப³ஸ ட³ரப ேபா⁴ேரmh।ஆந◌ँ³அmhப³அiνkh³ரஹ ேதாேரmh ॥
ேதா³. ப³ரஷ சாத³ஸ பி³பிந ப³ க பி ப³சந phரமாந।
ஆஇ பாய நி ேத³கி²ஹஉ◌ँ மiν ஜநி கர மலாந ॥ 53॥

ப³சந பி³நீத ம⁴ர ர⁴ப³ர ேக।ஸர ஸம லேக³ மா உர கரேக ॥
ஸஹ ஸூகி²ஸுநி த பா³நீ।  ஜவாஸ பேரmh பாவஸ பாநீ ॥
க ந ஜாஇ க²’த³ய பி³ஷா³। மநஹு◌ँ mh’கீ³ஸுநி ேகஹ நா³॥
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நயந ஸஜல தந த²ர த²ர கா◌ँபீ। மாஜ கா²இ ந ஜiν மாபீ ॥
த⁴ தீ⁴ரஜு ஸுத ப³த³iν நிஹா। க³த³க³த³ ப³சந கஹதி மஹதா ॥
தாத பித mhஹ phராநபிஆேர। ேத³கி²iµதி³த நித சத mhஹாேர ॥
ராஜு ேத³ந கஹு◌ँஸுப⁴ தி³ந ஸாதா⁴। கேஹஉ ஜாந ப³ந ேகmh அபராதா⁴ ॥
தாத ஸுநாவஹு ேமா நிதா³। ேகா தி³நகர ல ப⁴யஉ kh’ஸா ॥
ேதா³. நிரகி² ராம க²ஸசிவஸுத காரiν கேஹஉ ³ஜா²இ।
ஸுநி phரஸŋh³ ர க  த³ஸா ப³ரநி நmh ஜாஇ ॥ 54॥

ராகி² ந ஸகஇ ந க ஸக ஜாஹூ। ³ஹூ◌ँ பா⁴◌ँதி உர தா³ந தா³ஹூ ॥
க²த ஸுதா⁴கர கா³கி² ராஹூ। பி³தி⁴ க³தி பா³ம ஸதா³ஸப³ காஹூ ॥
த⁴ரம ஸேநஹ உப⁴ய◌ँ மதி ேக⁴। ப⁴இ க³தி ஸா◌ँப ²²nhத³ ேக ॥
ராக²உ◌ँஸுத கரஉ◌ँ அiνேரா⁴। த⁴ரiµ ஜாஇ அ ப³nh⁴ பி³ேரா⁴ ॥
கஹஉ◌ँ ஜாந ப³ந ெதௗ ப³ட³◌़ ◌ி ஹாநீ।ஸŋhகட ேஸாச பி³ப³ஸ ப⁴இ ராநீ ॥
ப³ஹு ஸiµ² திய த⁴ரiµ ஸயாநீ। ராiµ ப⁴ர ேதா³உ ஸுத ஸம ஜாநீ ॥
ஸரல ஸுபா⁴உ ராம மஹதா। ேபா³ ப³சந தீ⁴ர த⁴ பா⁴ ॥
தாத ஜாஉ◌ँ ப³ கீnhேஹஹு நீகா। பி ஆயஸு ஸப³ த⁴ரமக கா ॥
ேதா³. ராஜு ேத³ந க தீ³nhஹ ப³iν ேமா ந ேஸா ³க² ேலஸு।
mhஹ பி³iν ப⁴ரத ⁴பதி phரஜ phரசNhட³ கேலஸு ॥ 55॥

ெஜௗmh ேகவல பி ஆயஸு தாதா। ெதௗ ஜநி ஜாஹு ஜாநி ப³ட³◌़ ◌ி மாதா ॥
ெஜௗmh பி மா கேஹஉ ப³ந ஜாநா। ெதௗmh காநந ஸத அவத⁴ ஸமாநா ॥
பி ப³நேத³வ மா ப³நேத³வீ। க²க³ mh’க³ சரந ஸேராஹ ேஸவீ ॥
அnhதஹு◌ँ உசித nh’ப ப³நபா³ஸூ। ப³ய பி³ேலாகி ய◌ँ ேஹாஇ ஹரா◌ँஸூ ॥
ப³ட³◌़பா⁴கீ³ ப³iν அவத⁴ அபா⁴கீ³। ேஜா ர⁴ப³mhஸதிலக mhஹ thயாகீ³॥
ெஜௗmh ஸுத கெஹௗ ஸŋhக³ ேமா ேலஹூ। mhஹேர ’த³ய◌ँ ேஹாஇ
ஸnhேத³ஹூ ॥
த பரம phய mhஹ ஸப³ ேக। phராந phராந ேக வந  ேக ॥
ேத mhஹ கஹஹு மா ப³ந ஜாஊ◌ँ। ைமmh ஸுநி ப³சந ைப³² பசி²தாஊ◌ँ ॥
ேதா³. யஹ பி³சா நmh கரஉ◌ँஹட² ஜூ²ட²ஸேநஹு ப³ட⁴◌़ ◌ாஇ।
மாநி மா கர நாத ப³ ஸுரதி பி³ஸ ஜநி ஜாஇ ॥ 56॥

ேத³வ பிதர ஸப³ nhஹ ேகா³ஸாஈ। ராக²ஹு◌ँ பலக நயந கீ நாஈ ॥
அவதி⁴ அmh³ phய பஜந நா। mhஹ கநாகர த⁴ரம ⁴நா ॥
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அஸ பி³சா ேஸாஇ கரஹு உபாஈ।ஸப³ அத ேஜmh ேப⁴Nhேடஹு ஆஈ ॥
ஜாஹு ஸுேக²ந ப³ந ப³ ஜாஊ◌ँ। க அநாத² ஜந பஜந கா³ஊ◌ँ ॥
ஸப³ கர ஆஜு ஸுkh’த ப²ல பீ³தா। ப⁴யஉ கரால கா பி³பதா ॥
ப³ஹுபி³தி⁴ பி³லபி சரந லபடாநீ। பரம அபா⁴கி³நி ஆ ஜாநீ ॥
தா³ந ³ஸஹ தா³ஹு உர ph³யாபா। ப³ரநி ந ஜாmh பி³லாப கலாபா ॥
ராம உடா²இ மா உர லாஈ। க mh’³ ப³சந ப³ஹு ஸiµஜா²ஈ ॥
ேதா³. ஸமாசார ேத ஸமய ஸுநி ய உ²அலாஇ।
ஜாஇ ஸாஸு பத³ கமல ஜுக³ ப³nhதி³ைப³² நாஇ ॥ 57॥

தீ³nh அஸ ஸாஸு mh’³ பா³நீ। அதி ஸுமா ேத³கி²அலாநீ ॥
ைப³² நதiµக² ேஸாசதி தா। ப ரா பதி phேரம நீதா ॥
சலந சஹத ப³ந வநநா²। ேக ஸுkh’தீ ஸந ேஹாஇ ஸா²॥
கீ தiν phராந கி ேகவல phராநா। பி³தி⁴ கரத³ க² ஜாஇ ந ஜாநா ॥
சா சரந நக² ேலக²தி த⁴ரநீ।ர iµக²ர ம⁴ர கபி³ ப³ரநீ ॥
மநஹு◌ँ phேரம ப³ஸ பி³நதீ கரmh।ஹம ய பத³ ஜநி பஹரmh ॥
மஜு பி³ேலாசந ேமாசதி பா³। ேபா³ ேத³கி² ராம மஹதா ॥
தாத ஸுநஹு ய அதி ஸுமா।ஸாஸு ஸஸுர பஜந பிஆ ॥
ேதா³. பிதா ஜநக ⁴பால மநி ஸஸுர பா⁴iνல பா⁴iν।
பதி ரபி³ல ைகரவ பி³பிந பி³⁴ ³ந ப நிதா⁴iν ॥ 58॥

ைமmh நி thரப³⁴ phய பாஈ। ப ரா ³ந ல ஸுஹாஈ ॥
நயந த க phதி ப³ட⁴◌़ ◌ாஈ। ராேக²உ◌ँ phராந ஜாநிகிmh லாஈ ॥
கலபேப³  ப³ஹுபி³தி⁴ லா।சி ஸேநஹ ஸல phரதிபா ॥
²லத ப²லத ப⁴யஉ பி³தி⁴ பா³மா। ஜாநி ந ஜாஇ காஹ பநாமா ॥
பல◌ँக³ பீட² த ேகா³த³Nhட³◌़ே◌ாரா।ய◌ँ ந தீ³nhஹ ப³அவநி கேடா²ரா ॥
அந  ேஜாக³வத ரஹஊ◌ँ। தீ³ப பா³தி நmh டாரந கஹஊ◌ँ ॥
ேஸாஇ ய சலந சஹதி ப³ந ஸாதா²।ஆயஸு காஹ ேஹாஇ ர⁴நாதா²।
சnhத³ கிரந ரஸ ரக சேகா। ரபி³ க² நயந ஸகஇ கி ேஜா ॥
ேதா³. க ேகஹ நிசர சரmh ³Shட ஜnh ப³ந ⁴।
பி³ஷ பா³கா◌ँ கி ேஸாஹ ஸுத ஸுப⁴க³ஸவநி  ॥ 59॥

ப³ந த ேகால கிராத கிேஸா। ரசீmh பி³ரசி பி³ஷய ஸுக² ேபா⁴ ॥
பாஇந kh’  க²ந ஸுபா⁴ஊ। திnhஹ கேலஸு ந காநந காஊ ॥
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ைக தாபஸ திய காநந ேஜா³। nhஹ தப ேஹ தஜா ஸப³ ேபா⁴³॥
ய ப³ந ப³ தாத ேக பா⁴◌ँதீ। சிthரகி²த கபி ேத³கி² ேட³ராதீ ॥
ஸுரஸர ஸுப⁴க³ ப³நஜ ப³ந சா। டா³ப³ர ேஜா³ கி ஹmhஸமா ॥
அஸ பி³சா ஜஸ ஆயஸு ேஹாஈ। ைமmh க² ேத³உ◌ँ ஜாநகி ேஸாஈ ॥
ெஜௗmh ய ப⁴வந ரைஹ கஹ அmhபா³। ேமா கஹ◌ँ ேஹாஇ ப³ஹுத அவலmhபா³
॥
ஸுநி ர⁴பீ³ர மா phய பா³நீ।ல ஸேநஹ ஸுதா⁴◌ँ ஜiν ஸாநீ ॥
ேதா³. க phய ப³சந பி³ேப³கமய கீnh மா பேதாஷ।
லேக³ phரேபா³த⁴ந ஜாநகி phரக³ பி³பிந ³ந ேதா³ஷ ॥ 60॥
மாஸபாராயண, ெசௗத³ஹவா◌ँ விராம

மா ஸப கஹத ஸசாmh। ேபா³ேல ஸமஉ ஸiµ² மந மாmh ॥
ராஜமா கா²வந ஸுநஹூ।ஆந பா⁴◌ँதி ய◌ँ ஜநி க²³நஹூ ॥
ஆபந ேமார நீக ெஜௗmh சஹஹூ। ப³சiν ஹமார மாநி kh³’ஹ ரஹஹூ ॥
ஆயஸு ேமார ஸாஸு ேஸவகாஈ।ஸப³ பி³தி⁴ பா⁴நி ப⁴வந ப⁴லாஈ ॥
ஏ ேத அதி⁴க த⁴ரiµ நmh ³ஜா।ஸாத³ர ஸாஸு ஸஸுர பத³ ஜா ॥
ஜப³ ஜப³ மா க ஸுதி⁴ ேமா। ேஹாஇ phேரம பி³கல மதி ேபா⁴ ॥
தப³ தப³ mhஹ க கதா² ராநீ।ஸுnhத³ ஸiµஜா²ஏஹு mh’³ பா³நீ ॥
கஹஉ◌ँஸுபா⁴ய◌ँஸபத²ஸத ேமா।ஸுiµகி² மா த ராக²உ◌ँ ேதா ॥
ேதா³. ³ர தி ஸmhமத த⁴ரம ப² பாஇஅ பி³நmh கேலஸ।
ஹட² ப³ஸ ஸப³ஸŋhகட ஸேஹ கா³லவ நஹுஷ நேரஸ ॥ 61॥

ைமmh நி க phரவாந பி பா³நீ। ேப³கி³ பி²ரப³ஸுiν ஸுiµகி²ஸயாநீ ॥
தி³வஸ ஜாத நmh லாகி³ பா³ரா।ஸுnhத³ க²வiν ஸுநஹு ஹமாரா ॥
ெஜௗ ஹட² கரஹு phேரம ப³ஸ பா³மா। ெதௗ mhஹ ³² பாஉப³ பநாமா ॥
காநiν க²ந ப⁴யŋhக பா⁴। ேகா⁴ர கா⁴iµ ம பா³ ப³யா ॥
ஸ கNhடக மக³ கா◌ँகர நாநா। சலப³ பயாேத³mh பி³iν பத³thராநா ॥
சரந கமல iµ³ மஜு mhஹாேர। மாரக³அக³ம ⁴த⁴ர பா⁴ேர ॥
கnhத³ர ேகா²ஹ நதீ³mh நத³ நாேர। அக³ம அகா³த⁴ ந ஜாmh நிஹாேர ॥
பா⁴ பா³க⁴ ph³’க ேகஹ நாகா³। கரmh நாத³ஸுநி தீ⁴ரஜு பா⁴கா³॥
ேதா³. ⁴ ஸயந ப³லகல ப³ஸந அஸiν கnhத³ ப²ல ல।
ேத கி ஸதா³ஸப³ தி³ந mh ஸ³இ ஸமய அiνல ॥ 62॥
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நர அஹார ரஜநீசர சரmh। கபட ேப³ஷ பி³தி⁴ ேகாக கரmh ॥
லாக³இ அதி பஹார கர பாநீ। பி³பிந பி³பதி நmh ஜாஇ ப³கா²நீ ॥
ph³யால கரால பி³ஹக³ ப³ந ேகா⁴ரா। நிசர நிகர நா நர ேசாரா ॥
ட³ரபmh தீ⁴ர க³ஹந ஸுதி⁴ ஆஏ◌ँ। mh’க³ேலாசநி mhஹ பீ⁴ ஸுபா⁴ஏ◌ँ ॥
ஹmhஸக³வநி mhஹ நmh ப³ந ேஜா³।ஸுநி அபஜஸு ேமா ேத³இ ேலா³

॥
மாநஸ ஸல ஸுதா⁴◌ँ phரதிபா। அஇ கி லவந பேயாதி⁴ மரா ॥
நவ ரஸால ப³ந பி³ஹரநலா। ேஸாஹ கி ேகாகில பி³பிந கலா ॥
ரஹஹு ப⁴வந அஸ ’த³ய◌ँ பி³சா। சnhத³ப³த³நி ³² காநந பா⁴ ॥
ேதா³. ஸஹஜ ஸுத³³ர shவா க² ேஜா ந கரஇ ர மாநி ॥
ேஸா பசி²தாஇ அகா⁴இ உர அவ ேஹாஇ த ஹாநி ॥ 63॥

ஸுநி mh’³ ப³சந மேநாஹர பிய ேக। ேலாசந லத ப⁴ேர ஜல ய ேக ॥
தல க² தா³ஹக ப⁴இ ைகmhேஸmh। சகஇ ஸரத³ சnhத³ நி ைஜmhேஸmh ॥
உத ந ஆவ பி³கல ைப³ேத³। தஜந சஹத ஸுசி shவா ஸேந ॥
ப³ரப³ஸ ேராகி பி³ேலாசந பா³। த⁴ தீ⁴ரஜு உர அவநிமா ॥
லாகி³ஸாஸு பக³ கஹ கர ேஜா। ச²மபி³ ேத³பி³ ப³ட³◌़ ◌ி அபி³நய ேமா ॥
தீ³nh phராநபதி ேமா க² ேஸாஈ। ேஜ பி³தி⁴ ேமார பரம த ேஹாஈ ॥
ைமmh நி ஸiµ² தீ³கி² மந மாmh। பிய பி³ேயாக³ஸம ³² ஜக³ நாmh ॥
ேதா³. phராநநாத² கநாயதந ஸுnhத³ர ஸுக²த³ஸுஜாந।
mhஹ பி³iν ர⁴ல iµத³ பி³⁴ ஸுரர நரக ஸமாந ॥ 64॥

மா பிதா ப⁴கி³நீ phய பா⁴ஈ। phய பவா ஸுரத³ஸiµதா³ஈ ॥
ஸாஸு ஸஸுர ³ர ஸஜந ஸஹாஈ।ஸுத ஸுnhத³ர ஸுல ஸுக²தா³ஈ ॥
ஜஹ◌ँ லகி³ நாத² ேநஹ அ நாேத। பிய பி³iν திய தரநிஹு ேத தாேத ॥
தiν த⁴iν தா⁴iµ த⁴ரநி ர ராஜூ। பதி பி³ந ஸ³ ேஸாக ஸமாஜூ ॥
ேபா⁴க³ ேராக³ஸம ⁴ஷந பா⁴। ஜம ஜாதநா ஸஸ ஸmhஸா ॥
phராநநாத²mhஹ பி³iν ஜக³ மாmh। ேமா கஹு◌ँஸுக²த³ கதஹு◌ँ க² நாmh ॥
ய பி³iν ேத³ஹ நதீ³ பி³iν பா³। ைதஅ நாத² ஷ பி³iν நா ॥
நாத²ஸகல ஸுக²ஸாத² mhஹாேரmh।ஸரத³ பி³மல பி³⁴ ப³த³iν நிஹாேரmh ॥
ேதா³. க²க³ mh’க³ பஜந நக³ ப³iν ப³லகல பி³மல ³ல।
நாத²ஸாத²ஸுரஸத³ந ஸம பரநஸால ஸுக²ல ॥ 65॥
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ப³நேத³வீmh ப³நேத³வ உதா³ரா। கஹmh ஸாஸு ஸஸுர ஸம ஸாரா ॥
ஸ கிஸலய ஸாத² ஸுஹாஈ। phர⁴ ஸ◌ँக³ மஜு மேநாஜ ராஈ ॥
கnhத³ல ப²ல அஅ அஹா। அவத⁴ ெஸௗத⁴ ஸத ஸஸ பஹா ॥
சி²iν சி²iν phர⁴ பத³ கமல பி³ேலாகி। ரஹஉ◌ँiµதி³த தி³வஸ  ேகாகீ ॥
ப³ந ³க² நாத² கேஹ ப³ஹுேதேர। ப⁴ய பி³ஷாத³ பதாப க⁴ேநேர ॥
phர⁴ பி³ேயாக³லவேலஸ ஸமாநா।ஸப³ ேஹாmh ந kh’பாநிதா⁴நா ॥
அஸ ய◌ँ ஜாநி ஸுஜாந ேராமநி। ேலஇஅ ஸŋhக³ ேமா சா²ட³◌़ ◌ிஅ ஜநி ॥
பி³நதீ ப³ஹுத கெரௗmh கா shவா। கநாமய உர அnhதரஜா ॥
ேதா³. ராகி²அ அவத⁴ ேஜா அவதி⁴ லகி³ ரஹத ந ஜநிஅmh phராந।
தீ³நப³nh⁴ ஸnhத³ர ஸுக²த³ல ஸேநஹ நிதா⁴ந ॥ 66॥

ேமா மக³ சலத ந ேஹாஇ ஹா। சி²iν சி²iν சரந ஸேராஜ நிஹா ॥
ஸப³ பா⁴◌ँதி பிய ேஸவா கெஹௗmh। மாரக³ ஜநித ஸகல ரம ஹெஹௗmh ॥
பாய பகா² ைப³² த சா²mh। கஹஉ◌ँ பா³உ iµதி³த மந மாmh ॥
ரம கந ஸத shயாம தiν ேத³ேக²mh। கஹ◌ँ ³க²ஸமஉ phராநபதி ேபேக²mh ॥
ஸம ம th’ந தபlhலவ டா³। பாக³ பேலா ஸப³ நி தா³ ॥
பா³ரபா³ர mh’³ரதி ேஜா। லாக³ தாத ப³யா ந ேமா।
ேகா phர⁴ ஸ◌ँக³ ேமா சிதவநிஹாரா।ŋhக⁴ப³⁴  ஸஸக ஆரா ॥
ைமmh ஸுமா நாத² ப³ந ேஜா³। mhஹ உசித தப ேமா கஹு◌ँ ேபா⁴³॥
ேதா³. ஐேஸஉ ப³சந கேடா²ர ஸுநி ெஜௗmh ந ரத³உ பி³லகா³ந।
ெதௗ phர⁴ பி³ஷம பி³ேயாக³ ³க²ஸஹmh பாவ◌ँர phராந ॥ 67॥

அஸ க ய பி³கல ப⁴இ பா⁴। ப³சந பி³ேயா³ ந ஸகீ ஸ◌ँபா⁴ ॥
ேத³கி² த³ஸா ர⁴பதி ய◌ँ ஜாநா।ஹ² ராேக²mh நmh ராகி² phராநா ॥
கேஹஉ kh’பால பா⁴iνலநாதா²। பஹ ேஸா சலஹு ப³ந ஸாதா²॥
நmh பி³ஷாத³ கர அவஸ ஆஜூ। ேப³கி³ கரஹு ப³ந க³வந ஸமாஜூ ॥
க phய ப³சந phயா ஸiµஜா²ஈ। லேக³ மா பத³ஆஷ பாஈ ॥
ேப³கி³ phரஜா ³க² ேமடப³ஆஈ। ஜநநீ நி²ர பி³ஸ ஜநி ஜாஈ ॥
பி²ர த³ஸா பி³தி⁴ ப³ஹு கி ேமா। ேத³கி²ஹஉ◌ँ நயந மேநாஹர ேஜா ॥
ஸுதி³ந ஸுக⁴ தாத கப³ ேஹாஇ। ஜநநீ அத ப³த³ந பி³⁴ ேஜாஇ ॥
ேதா³. ப³ஹு ப³chச² க லா க ர⁴பதி ர⁴ப³ர தாத।
கப³mh ேபா³லாஇ லகா³இ ய◌ँஹர நிரகி²ஹஉ◌ँ கா³த ॥ 68॥
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லகி²ஸேநஹ காத மஹதா। ப³சiν ந ஆவ பி³கல ப⁴இ பா⁴ ॥
ராம phரேபா³⁴ கீnhஹ பி³தி⁴ நாநா।ஸமஉ ஸேநஹு ந ஜாஇ ப³கா²நா ॥
தப³ ஜாநகீ ஸாஸு பக³லாகீ³।ஸுநிஅ மாய ைமmh பரம அபா⁴கீ³॥
ேஸவா ஸமய ைத³அ◌ँ ப³iν தீ³nhஹா। ேமார மேநார²ஸப²ல ந கீnhஹா ॥
தஜப³ ேசா²⁴ ஜநி சா²ட³◌़ ◌ிஅ ேசா²ஹூ। கரiµ க²ந க² ேதா³ஸு ந ேமாஹூ ॥
ஸுநி ய ப³சந ஸாஸு அலாநீ। த³ஸா கவநி பி³தி⁴ கெஹௗmh ப³கா²நீ ॥
பா³ர பா³ர லாஇ உர nh। த⁴ தீ⁴ரஜு க²ஆஷ தீ³nh ॥
அசல ேஹாஉ அவா mhஹாரா। ஜப³லகி³ க³ŋhக³ ஜiµந ஜல தா⁴ரா ॥
ேதா³. த ஸாஸு அஸ க² தீ³nh அேநக phரகார।
ச நாஇ பத³ ப³ம  அதி த பா³ரmh பா³ர ॥ 69॥

ஸமாசார ஜப³லசி²மந பாஏ। ph³யால பி³லக² ப³த³ந உ² தா⁴ஏ ॥
கmhப லக தந நயந ஸநீரா। க³ேஹ சரந அதி phேரம அதீ⁴ரா ॥
க ந ஸகத க² சிதவத டா²ட⁴◌़ே◌। iν தீ³ந ஜiν ஜல ேதmh காட⁴◌़ே◌ ॥
ேஸா ’த³ய◌ँ பி³தி⁴ கா ேஹாநிஹாரா। ஸ³ஸு²ஸுkh’த ராந ஹமாரா
॥
ேமா கஹு◌ँ காஹ கஹப³ ர⁴நாதா²। ரகி²ஹmh ப⁴வந கி ேலஹmh ஸாதா²॥
ராம பி³ேலாகி ப³nh⁴ கர ேஜாேரmh। ேத³ஹ ேக³ஹ ஸப³ஸந th’iν ேதாேரmh ॥
ேபா³ேல ப³சiν ராம நய நாக³ர।ல ஸேநஹ ஸரல ஸுக²ஸாக³ர ॥
தாத phேரம ப³ஸ ஜநி கத³ராஹூ।ஸiµ²’த³ய◌ँ பநாம உசா²ஹூ ॥
ேதா³. மா பிதா ³ shவா க²ர த⁴ கர ஸுபா⁴ய◌ँ।
லேஹஉ லா⁴ திnhஹ ஜநம கர நத ஜநiµ ஜக³ ஜாய◌ँ ॥ 70॥

அஸ ய◌ँ ஜாநி ஸுநஹு க² பா⁴ஈ। கரஹு மா பி பத³ ேஸவகாஈ ॥
ப⁴வந ப⁴ர ஸூத³ந நாmh। ராஉ ph³’th³த⁴ மம ³² மந மாmh ॥
ைமmh ப³ந ஜாஉ◌ँ mhஹ ேலஇ ஸாதா²। ேஹாஇ ஸப³ பி³தி⁴ அவத⁴ அநாதா²
॥
³ பி மா phரஜா பவா।ஸப³ கஹு◌ँ பரஇ ³ஸஹ ³க² பா⁴ ॥
ரஹஹு கரஹு ஸப³ கர பேதாஷூ। நத தாத ேஹாஇ ப³ட³◌़ ேதா³ஷூ ॥
ஜாஸு ராஜ phய phரஜா ³கா²। ேஸா nh’ அவ நரக அதி⁴கா ॥
ரஹஹு தாத அ நீதி பி³சா।ஸுநத லக²iν ப⁴ஏ ph³யால பா⁴ ॥
அேரmh ப³சந ஸூகி² க³ஏ ைகmhேஸmh। பரஸத ந தாமரஸு ைஜேஸmh ॥
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ேதா³. உத ந ஆவத phேரம ப³ஸ க³ேஹ சரந அலாஇ।
நாத² தா³ஸு ைமmh shவா mhஹ தஜஹு த காஹ ப³ஸாஇ ॥ 71॥

தீ³nh ேமா க² நீகி ேகா³ஸாஈmh। லாகி³அக³ம அபநீ கத³ராஈmh ॥
நரப³ர தீ⁴ர த⁴ரம ⁴ர தா⁴। நிக³ம நீதி கஹு◌ँ ேத அதி⁴கா ॥
ைமmh ஸு phர⁴ ஸேநஹ◌ँ phரதிபாலா। மnhத³ ேம கி ேலmh மராலா ॥
³ர பி மா ந ஜாநஉ◌ँ காஹூ। கஹஉ◌ँஸுபா⁴உ நாத² பதிஆஹூ ॥
ஜஹ◌ँ லகி³ ஜக³த ஸேநஹ ஸகா³ஈ। phதி phரதீதி நிக³ம நிஜு கா³ஈ ॥
ேமாேரmh ஸப³இ ஏக mhஹ shவா। தீ³நப³nh⁴ உர அnhதரஜா ॥
த⁴ரம நீதி உபேத³அ தா। கீரதி ⁴தி ஸுக³தி phய ஜா ॥
மந khரம ப³சந சரந ரத ேஹாஈ। kh’பாnh⁴ பஹஅ கி ேஸாஈ ॥
ேதா³. கநாnh⁴ ஸுப³nhத⁴ ேக ஸுநி mh’³ ப³சந பி³நீத।
ஸiµஜா²ஏ உர லாஇ phர⁴ ஜாநி ஸேநஹ◌ँஸபீ⁴த ॥ 72॥

மாக³ஹு பி³தா³ மா ஸந ஜாஈ।ஆவஹு ேப³கி³ சலஹு ப³ந பா⁴ஈ ॥
iµதி³த ப⁴ஏ ஸுநி ர⁴ப³ர பா³நீ। ப⁴யஉ லாப⁴ ப³ட³◌़ க³இ ப³ட³◌़ ◌ி ஹாநீ ॥
ஹரத த³ய◌ँ மா பmh ஆஏ। மநஹு◌ँ அnhத⁴ பி² ேலாசந பாஏ।
ஜாஇ ஜநநி பக³ நாயஉ மாதா²। மiν ர⁴நnhத³ந ஜாநகி ஸாதா²॥
◌ँேச² மா மந மந ேத³கீ²। லக²ந க ஸப³ கதா² பி³ேஸ ॥
க³ஈ ஸஹ ஸுநி ப³சந கேடா²ரா। mh’கீ³ ேத³கி² த³வ ஜiν சஹு ஓரா ॥
லக²ந லேக²உ பா⁴ அநரத²ஆஜூ। ஏmh ஸேநஹ ப³ஸ கரப³அகாஜூ ॥
மாக³த பி³தா³ஸப⁴ய ஸசாmh। ஜாஇ ஸŋhக³ பி³தி⁴ க கி நா ॥
ேதா³. ஸiµ²ஸுthரா◌ँ ராம ய ப ஸு ஸுபா⁴உ।
nh’ப ஸேநஹு லகி² ⁴ேநஉ  பாபிநி தீ³nhஹ தா³உ ॥ 73॥

தீ⁴ரஜு த⁴ேரஉ அவஸர ஜாநீ।ஸஹஜ ஸுத³ ேபா³ mh’³ பா³நீ ॥
தாத mhஹா மா ைப³ேத³। பிதா ராiµ ஸப³ பா⁴◌ँதி ஸேந ॥
அவத⁴ தஹா◌ँ ஜஹ◌ँ ராம நிவாஸூ। தஹ◌ँஇ◌ँ தி³வஸு ஜஹ◌ँ பா⁴iν phரகாஸூ ॥
ெஜௗ ைப ய ராiµ ப³ந ஜாmh। அவத⁴ mhஹார காஜு க² நாmh ॥
³ர பி மா ப³nh⁴ ஸுர ஸாஈ। ேஸஇஅmh ஸகல phராந கீ நாஈmh ॥
ராiµ phராநphய வந  ேக।shவாரத² ரத ஸகா²ஸப³ ைக ॥
ஜநீய phய பரம ஜஹா◌ँ ேதmh।ஸப³ மாநிஅmh ராம ேக நாேதmh ॥
அஸ ய◌ँ ஜாநி ஸŋhக³ ப³ந ஜாஹூ। ேலஹு தாத ஜக³ வந லாஹூ ॥
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ேதா³. ⁴ பா⁴க³ பா⁴ஜiν ப⁴யஹு ேமா ஸேமத ப³ ஜாஉ◌ँ।
ெஜௗம mhஹேரmh மந சா²ட³◌़ ◌ி ச² கீnhஹ ராம பத³ டா²உ◌ँ ॥ 74॥

thரவதீ ஜுப³தீ ஜக³ ேஸாஈ। ர⁴பதி ப⁴க³ ஜாஸு ஸு ேஹாஈ ॥
நத பா³◌ँஜ² ப⁴ பா³தி³ பி³ஆநீ। ராம பி³iµக²ஸுத ேதmh த ஜாநீ ॥
mhஹேரmh பா⁴க³ ராiµ ப³ந ஜாmh।³ஸர ேஹ தாத க² நாmh ॥
ஸகல ஸுkh’த கர ப³ட³◌़ ப² ஏஹூ। ராம ய பத³ஸஹஜ ஸேநஹூ ॥
ராக³ ேராஷு இஷா ம³ ேமாஹூ। ஜநி ஸபேநஹு◌ँ இnhஹ ேக ப³ஸ ேஹாஹூ ॥
ஸகல phரகார பி³கார பி³ஹாஈ। மந khரம ப³சந கேரஹு ேஸவகாஈ ॥
mhஹ கஹு◌ँ ப³ந ஸப³ பா⁴◌ँதி ஸுபாஸூ।ஸ◌ँக³ பி மா ராiµ ய ஜாஸூ ॥
ேஜmh ந ராiµ ப³ந லஹmh கேலஸூ।ஸுத ேஸாஇ கேரஹு இஹஇ உபேத³ஸூ
॥
ச²mh. உபேத³ஸு யஹு ேஜmh தாத mhஹேர ராம ய ஸுக² பாவmh।
பி மா phய பவார ர ஸுக²ஸுரதி ப³ந பி³ஸராவmh।
ள phர⁴ க² ேத³இ ஆயஸு தீ³nhஹ நி ஆஷ த³ஈ।
ரதி ேஹாஉ அபி³ரல அமல ய ர⁴பீ³ர பத³ நித நித நஈ ॥

ேஸா. மா சரந  நாஇ சேல ரத ஸŋhகித ’த³ய◌ँ।
பா³³ர பி³ஷம ேதாராஇ மநஹு◌ँ பா⁴க³ mh’³ பா⁴க³ ப³ஸ ॥ 75॥

க³ஏ லக²iν ஜஹ◌ँ ஜாநகிநா²। ேப⁴ மந iµதி³த பாஇ phய ஸா²॥
ப³nhதி³ ராம ய சரந ஸுஹாஏ। சேல ஸŋhக³ nh’பமnhதி³ர ஆஏ ॥
கஹmh பரஸபர ர நர நா। ப⁴ ப³நாஇ பி³தி⁴ பா³த பி³கா³ ॥
தந kh’ஸ ³² ப³த³ந மேந। பி³கல மநஹு◌ँ மாகீ² ம⁴ சீ²ேந ॥
கர ஜmh  ⁴நி பசி²தாmh। ஜiν பி³ந பŋhக² பி³ஹக³அலாmh ॥
ப⁴இ ப³ட³◌़ ◌ி பீ⁴ர ⁴ப த³ரபா³ரா। ப³ரநி ந ஜாஇ பி³ஷா³அபாரா ॥
ஸசிவ◌ँ உடா²இ ராஉ ைப³டா²ேர। க phய ப³சந ராiµ ப³ தா⁴ேர ॥
ய ஸேமத ேதா³உ தநய நிஹா। ph³யால ப⁴யஉ ⁴பதி பா⁴ ॥
ேதா³. ய ஸத ஸுத ஸுப⁴க³ ேதா³உ ேத³கி² ேத³கி²அலாஇ।
பா³ரmh பா³ர ஸேநஹ ப³ஸ ராஉ ேலஇ உர லாஇ ॥ 76॥

ஸகஇ ந ேபா³ பி³கல நரநாஹூ। ேஸாக ஜநித உர தா³ந தா³ஹூ ॥
நாஇ ஸு பத³அதி அiνராகா³। உ² ர⁴பீ³ர பி³தா³ தப³ மாகா³॥
பி அஸ ஆயஸு ேமா தீ³ைஜ।ஹரஷ ஸமய பி³ஸமஉ கத கீைஜ ॥
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தாத கிஏ◌ँ phய phேரம phரமா³। ஜஸு ஜக³ ஜாஇ ேஹாஇ அபபா³³॥
ஸுநி ஸேநஹ ப³ஸ உ² நரநாஹா◌ँ। ைப³டா²ேர ர⁴பதி க³ பா³ஹா◌ँ ॥
ஸுநஹு தாத mhஹ கஹு◌ँiµநி கஹmh। ராiµ சராசர நாயக அஹmh ॥
ஸுப⁴ அ அஸுப⁴ கரம அiνஹா। ஈஸ ேத³இ ப² த³ய◌ँ பி³சா ॥
கரஇ ேஜா கரம பாவ ப²ல ேஸாஈ। நிக³ம நீதி அ கஹ ஸ³ ேகாஈ ॥
ேதா³. -ஔ கைர அபரா⁴ ேகாஉ ஔர பாவ ப²ல ேபா⁴³।
அதி பி³சிthர ப⁴க³வnhத க³தி ேகா ஜக³ ஜாைந ேஜா³॥ 77॥

ராய◌ँ ராம ராக²ந த லாகீ³। ப³ஹுத உபாய கிஏ ச² thயாகீ³॥
லகீ² ராம க² ரஹத ந ஜாேந। த⁴ரம ⁴ரnhத⁴ர தீ⁴ர ஸயாேந ॥
தப³ nh’ப ய லாஇ உர nh। அதி த ப³ஹுத பா⁴◌ँதி க² தீ³nh ॥
க ப³ந ேக ³க² ³ஸஹ ஸுநாஏ।ஸாஸு ஸஸுர பி ஸுக²ஸiµஜா²ஏ ॥
ய மiν ராம சரந அiνராகா³। க⁴ ந ஸுக³iµ ப³iν பி³ஷiµ ந லாகா³॥
ஔரஉ ஸப³mh ய ஸiµஜா²ஈ। க க பி³பிந பி³பதி அதி⁴காஈ ॥
ஸசிவ நா ³ர நா ஸயாநீ।ஸத ஸேநஹ கஹmh mh’³ பா³நீ ॥
mhஹ கஹு◌ँ ெதௗ ந தீ³nhஹ ப³நபா³ஸூ। கரஹு ேஜா கஹmh ஸஸுர ³ர
ஸாஸூ ॥
ேதா³. -க²த த ம⁴ர mh’³ஸுநி த ந ேஸாஹாநி।

ஸரத³ சnhத³ சnhத³நி லக³த ஜiν சகஈ அலாநி ॥ 78॥
ய ஸச ப³ஸ உத ந ேத³ஈ। ேஸா ஸுநி தமகி உ²ைகேகஈ ॥
iµநி பட ⁴ஷந பா⁴ஜந ஆநீ।ஆேக³mh த⁴ ேபா³ mh’³ பா³நீ ॥
nh’ப phராந phய mhஹ ர⁴பீ³ரா।ல ஸேநஹ ந சா²ட³◌़ ◌ி பீ⁴ரா ॥
ஸுkh’த ஸுஜஸு பரேலா நஸாஊ। mhஹ ஜாந ப³ந க ந காஊ ॥
அஸ பி³சா ேஸாஇ கரஹு ேஜா பா⁴வா। ராம ஜநநி க²ஸுநி ஸு² பாவா ॥
⁴ப ப³சந பா³நஸம லாேக³। கரmh ந phராந பயாந அபா⁴ேக³॥
ேலாக³ பி³கல iµசி²த நரநாஹூ। காஹ கஅ க²ஸூஜ² ந காஹூ ॥
ராiµ ரத iµநி ேப³ஷு ப³நாஈ। சேல ஜநக ஜநநி  நாஈ ॥
ேதா³. ஸ ப³ந ஸாஜு ஸமாஜு ஸ³ ப³நிதா ப³nh⁴ ஸேமத।
ப³nhதி³ பி³phர ³ர சரந phர⁴ சேல க ஸப³ அேசத ॥ 79॥

நிக ப³Shட² th³வார ப⁴ஏ டா²ட⁴◌़ே◌। ேத³ேக² ேலாக³ பி³ரஹ த³வ தா³ட⁴◌़ே◌ ॥
க phய ப³சந ஸகல ஸiµஜா²ஏ। பி³phர ph³’nhத³ ர⁴பீ³ர ேபா³லாஏ ॥
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³ர ஸந க ப³ரஷாஸந தீ³nhேஹ।ஆத³ர தா³ந பி³நய ப³ஸ கீnhேஹ ॥
ஜாசக தா³ந மாந ஸnhேதாேஷ। த நீத phேரம பேதாேஷ ॥
தா³mh தா³ஸ ேபா³லாஇ ப³ேஹா। ³ர ெஸௗmhபி ேபா³ேல கர ேஜா ॥
ஸப³ைக ஸார ஸ◌ँபா⁴ர ேகா³ஸாஈmh। கரபி³ ஜநக ஜநநீ கீ நாஈ ॥
பா³ரmh பா³ர ேஜா ஜுக³ பாநீ। கஹத ராiµ ஸப³ஸந mh’³ பா³நீ ॥
ேஸாஇ ஸப³ பா⁴◌ँதி ேமார தகா। ேஜ ேதmh ரைஹ ⁴ஆல ஸுகா² ॥
ேதா³. மா ஸகல ேமாேர பி³ரஹ◌ँ ேஜmh ந ேஹாmh ³க² தீ³ந।
ேஸாஇ உபாஉ mhஹ கேரஹு ஸப³ ர ஜந பரம phரபீ³ந ॥ 80॥

ஏ பி³தி⁴ ராம ஸப³ஸiµஜா²வா। ³ர பத³ ப³ம ஹர  நாவா।
க³நபதீ ெகௗ³ கி³ஸு மநாஈ। சேல அஸ பாஇ ர⁴ராஈ ॥
ராம சலத அதி ப⁴யஉ பி³ஷா³।ஸுநி ந ஜாஇ ர ஆரத நா³॥
ஸ³ந லŋhக அவத⁴ அதி ேஸா।ஹஹரஷ பி³ஷாத³ பி³ப³ஸ ஸுரேலா ॥
க³இ iµசா² தப³ ⁴பதி ஜாேக³। ேபா³ ஸுமnhth கஹந அஸ லாேக³॥
ராiµ சேல ப³ந phராந ந ஜாmh। ேக ஸுக²லாகி³ ரஹத தந மாmh।
ஏ ேதmh கவந ph³யதா² ப³லவாநா। ேஜா ³² பாஇ தஜmh தiν phராநா ॥
நி த⁴ தீ⁴ர கஹஇ நரநாஹூ। ல ர²ஸŋhக³ஸகா² mhஹ ஜாஹூ ॥
ேதா³. -ஸு²ஸுமார மார ேதா³உ ஜநகஸுதா ஸுமா।

ரத² சட⁴◌़ ◌ாஇ ேத³க²ராஇ ப³iν பி²ேரஹு க³ஏ◌ँ தி³ந சா ॥ 81॥
ெஜௗ நmh பி²ரmh தீ⁴ர ேதா³உ பா⁴ஈ।ஸthயஸnhத⁴ th³’ட⁴◌़ph³ரத ர⁴ராஈ ॥
ெதௗ mhஹ பி³நய கேரஹு கர ேஜா। ேப²அ phர⁴ தி²ேலஸகிேஸா ॥
ஜப³ய காநந ேத³கி² ேட³ராஈ। கேஹஹு ேமா க²அவஸ பாஈ ॥
ஸாஸு ஸஸுர அஸ கேஹஉ ஸ◌ँேத³ஸூ। th பி²அ ப³ந ப³ஹுத கேலஸூ ॥
பிth’kh³’ஹ கப³ஹு◌ँ கப³ஹு◌ँ ஸஸுரா। ரேஹஹு ஜஹா◌ँ சி ேஹாஇ
mhஹா ॥
ஏ பி³தி⁴ கேரஹு உபாய கத³mhபா³। பி²ரஇ த ேஹாஇ phராந அவலmhபா³॥
நாmh த ேமார மரiν பநாமா। க² ந ப³ஸாஇ ப⁴ஏ◌ँ பி³தி⁴ பா³மா ॥
அஸ க iµசி² பரா ம ராஊ। ராiµ லக²iν ய ஆநி ேத³கா²ஊ ॥
ேதா³. -பாஇ ரஜாயஸு நாஇ  ர²அதி ேப³க³ ப³நாஇ।

க³யஉ ஜஹா◌ँ பா³ேஹர நக³ர ய ஸத ேதா³உ பா⁴இ ॥ 82॥
தப³ஸுமnhthர nh’ப ப³சந ஸுநாஏ। க பி³நதீ ரத² ராiµ சட⁴◌़ ◌ாஏ ॥
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சட⁴◌़ ◌ி ரத²ய ஸத ேதா³உ பா⁴ஈ। சேல ’த³ய◌ँ அவத⁴  நாஈ ॥
சலத ராiµ லகி²அவத⁴ அநாதா²। பி³கல ேலாக³ஸப³லாேக³ஸாதா²॥
kh’பாnh⁴ ப³ஹுபி³தி⁴ ஸiµஜா²வmh। பி²ரmh phேரம ப³ஸ நி பி² ஆவmh
॥
லாக³தி அவத⁴ ப⁴யாவநி பா⁴। மாநஹு◌ँ காலராதி அ◌ँதி⁴ஆ ॥
ேகா⁴ர ஜnh ஸம ர நர நா। ட³ரபmh ஏக ஏக நிஹா ॥
க⁴ர மஸாந பஜந ஜiν ⁴தா।ஸுத த த மநஹு◌ँ ஜம³தா ॥
பா³க³nhஹ பி³டப ேப³ mhலாmh।ஸத ஸேராவர ேத³கி² ந ஜாmh ॥
ேதா³. ஹய க³ய ேகாnhஹ ேகmh’க³ ரபஸு சாதக ேமார।
பிக ரதா²ŋhக³ஸுக ஸாகா ஸாரஸ ஹmhஸ சேகார ॥ 83॥

ராம பி³ேயாக³ பி³கல ஸப³டா²ட⁴◌़ே◌। ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ மநஹு◌ँ சிthர கி² காட⁴◌़ே◌ ॥
நக³ ஸப²ல ப³iν க³ஹப³ர பா⁴। க²க³ mh’க³ பி³ல ஸகல நர நா ॥
பி³தி⁴ ைகேகஈ கிராதிநி கீnh। ேஜmh த³வ ³ஸஹ த³ஸஹு◌ँ தி³ தீ³nh ॥
ஸ ந ஸேக ர⁴ப³ர பி³ரஹாகீ³। சேல ேலாக³ஸப³ ph³யால பா⁴கீ³॥
ஸப³mh பி³சார கீnhஹ மந மாmh। ராம லக²ந ய பி³iν ஸு² நாmh ॥
ஜஹா◌ँ ராiµ தஹ◌ँஸ³இ ஸமாஜூ। பி³iν ர⁴பீ³ர அவத⁴ நmh காஜூ ॥
சேல ஸாத²அஸ மnhth th³’ட⁴◌़ ◌ாஈ।ஸுர ³rhலப⁴ ஸுக²ஸத³ந பி³ஹாஈ ॥
ராம சரந பŋhகஜ phய nhஹ। பி³ஷய ேபா⁴க³ ப³ஸ கரmh கி திnhஹ ॥
ேதா³. பா³லக ph³’th³த⁴ பி³ஹாஇ kh³’◌ँஹ லேக³ ேலாக³ஸப³ஸாத²।
தமஸா தீர நிவாஸு கிய phரத²ம தி³வஸ ர⁴நாத²॥ 84॥

ர⁴பதி phரஜா phேரமப³ஸ ேத³கீ²।ஸத³ய ’த³ய◌ँ ³² ப⁴யஉ பி³ேஸ ॥
கநாமய ர⁴நாத² ேகா³ஸா◌ँஈ। ேப³கி³ பாஇஅmh பீர பராஈ ॥
க ஸphேரம mh’³ ப³சந ஸுஹாஏ। ப³ஹுபி³தி⁴ ராம ேலாக³ஸiµஜா²ஏ ॥
கிஏ த⁴ரம உபேத³ஸ க⁴ேநேர। ேலாக³ phேரம ப³ஸ பி²ரmh ந ேப²ேர ॥
 ஸேநஹு சா²ட³◌़ ◌ி நmh ஜாஈ। அஸமஜஸ ப³ஸ ேப⁴ ர⁴ராஈ ॥
ேலாக³ ேஸாக³ ரம ப³ஸ க³ஏ ேஸாஈ। க²க ேத³வமாயா◌ँ மதி ேமாஈ ॥
ஜப³mh ஜாம ஜுக³ ஜாநி பீ³தீ। ராம ஸசிவ ஸந கேஹஉ ஸphதீ ॥
ேகா²ஜ மா ர²ஹா◌ँகஹு தாதா।ஆந உபாய◌ँ ப³நி நmh பா³தா ॥
ேதா³. ராம லக²ந ஸுய ஜாந சட⁴◌़ ◌ி ஸmh⁴ சரந  நாஇ ॥
ஸசிவ◌ँ சலாயஉ ரத ர²இத உத ேகா²ஜ ³ராஇ ॥ 85॥
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ஜாேக³ஸகல ேலாக³ ப⁴ஏ◌ँ ேபா⁴। ேக³ ர⁴நாத² ப⁴யஉ அதி ேஸா ॥
ரத² கர ேகா²ஜ கதஹஹு◌ँ நmh பாவmh। ராம ராம க சஹு தி³ தா⁴வmh
॥
மநஹு◌ँ பா³நிதி⁴ ³ட³◌़ ஜஹாஜூ। ப⁴யஉ பி³கல ப³ட³◌़ ப³நிக ஸமாஜூ ॥
ஏக ஏக ேத³mhmh உபேத³ஸூ। தேஜ ராம ஹம ஜாநி கேலஸூ ॥
நிnhத³mh ஆ ஸராஹmh நா। தி⁴க³ வiν ர⁴பீ³ர பி³நா ॥
ெஜௗmh ைப phய பி³ேயா³ பி³தி⁴ கீnhஹா। ெதௗ கஸ மரiν ந மாேக³mh தீ³nhஹா ॥
ஏ பி³தி⁴ கரத phரலாப கலாபா।ஆஏ அவத⁴ ப⁴ேர பதாபா ॥
பி³ஷம பி³ேயா³ ந ஜாஇ ப³கா²நா। அவதி⁴ ஆஸ ஸப³ ராக²mh phராநா ॥
ேதா³. ராம த³ரஸ த ேநம ph³ரத லேக³ கரந நர நா।
மநஹு◌ँ ேகாக ேகாகீ கமல தீ³ந பி³ந தமா ॥ 86॥

தா ஸசிவ ஸத ேதா³உ பா⁴ஈ।sh’ŋhக³ேப³ரர பஹு◌ँேச ஜாஈ ॥
உதேர ராம ேத³வஸ ேத³கீ²। கீnhஹ த³Nhட³வத ஹரஷு பி³ேஸ ॥
லக²ந ஸசிவ◌ँய◌ँ கிஏ phரநாமா।ஸப³ஸத ஸு² பாயஉ ராமா ॥
க³ŋhக³ஸகல iµத³ மŋhக³ள லா।ஸப³ஸுக² கரநி ஹரநி ஸப³ஸூலா ॥
க க ேகாக கதா² phரஸŋhகா³। ராiµ பி³ேலாகmh க³ŋhக³ தரŋhகா³॥
ஸசிவ அiνஜ phய ஸுநாஈ। பி³³த⁴ நதீ³ மமா அதி⁴காஈ ॥
மjhஜiν கீnhஹ பnhத² ரம க³யஊ।ஸுசி ஜ பிஅத iµதி³த மந ப⁴யஊ ॥
ஸுரத ஜா டஇ ரம பா⁴। ேத ரம யஹ ெலௗகிக ph³யவஹா ॥
ேதா³. ஸுth◌⁴த³ஸசிதா³நnhத³மய கnhத³ பா⁴iνல ேக।
சத கரத நர அiνஹரத ஸmhsh’தி ஸாக³ர ேஸ ॥ 87॥

யஹ ஸுதி⁴ ³ஹ◌ँ நிஷாத³ ஜப³ பாஈ।iµதி³த ஏ phய ப³nh⁴ ேபா³லாஈ ॥
ஏ ப²ல ல ேப⁴Nhட ப⁴ பா⁴ரா। லந சேலஉ ◌ँய◌ँஹரஷு அபாரா ॥
க த³Nhட³வத ேப⁴Nhட த⁴ ஆேக³mh। phர⁴ பி³ேலாகத அதி அiνராேக³mh ॥
ஸஹஜ ஸேநஹ பி³ப³ஸ ர⁴ராஈ। ◌ँசீ²ஸல நிகட ைப³டா²ஈ ॥
நாத²ஸல பத³ பŋhகஜ ேத³ேக²mh। ப⁴யஉ◌ँ பா⁴க³பா⁴ஜந ஜந ேலேக²mh ॥
ேத³வ த⁴ரநி த⁴iν தா⁴iµ mhஹாரா। ைமmh ஜiν நீ ஸத பவாரா ॥
kh’பா கஅ ர தா⁴அ பாஊ। தா²பிய ஜiν ஸ³ ேலா³ஹாஊ ॥
கேஹஹு ஸthய ஸ³ஸகா²ஸுஜாநா। ேமா தீ³nhஹ பி ஆயஸு ஆநா ॥
ேதா³. ப³ரஷ சாத³ஸ பா³ஸு ப³ந iµநி ph³ரத ேப³ஷு அஹா।
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kh³ராம பா³ஸு நmh உசித ஸுநி ³ஹ ப⁴யஉ ³² பா⁴ ॥ 88॥
ராம லக²ந ய ப நிஹா। கஹmh ஸphேரம kh³ராம நர நா ॥
ேத பி மா கஹஹு ஸகி²ைகேஸ। nhஹ பட²ஏ ப³ந பா³லக ஐேஸ ॥
ஏக கஹmh ப⁴ல ⁴பதி கீnhஹா। ேலாயந லாஹு ஹம பி³தி⁴ தீ³nhஹா ॥
தப³ நிஷாத³பதி உர அiνமாநா। த mhஸுபா மேநாஹர ஜாநா ॥
ல ர⁴நாத² டா²உ◌ँ ேத³கா²வா। கேஹஉ ராம ஸப³ பா⁴◌ँதி ஸுஹாவா ॥
ரஜந க ேஜாஹா க⁴ர ஆஏ। ர⁴ப³ர ஸnhth◌⁴யா கரந தா⁴ஏ ॥
³ஹ◌ँஸ◌ँவா ஸா◌ँத² ட³ஸாஈ। ஸ கிஸலயமய mh’³ல ஸுஹாஈ ॥
ஸுசி ப²ல ல ம⁴ர mh’³ ஜாநீ। ேதா³நா ப⁴ ப⁴ ராேக² பாநீ ॥
ேதா³. ய ஸுமnhthர ph◌⁴ராதா ஸத கnhத³ல ப²ல கா²இ।
ஸயந கீnhஹ ர⁴ப³mhஸமநி பாய பேலாடத பா⁴இ ॥ 89॥

உேட²லக²iν phர⁴ ேஸாவத ஜாநீ। க ஸசிவ ேஸாவந mh’³ பா³நீ ॥
க²க ³ர ஸ பா³ந ஸராஸந। ஜாக³ந லேக³ைப³² பீ³ராஸந ॥
³◌ँஹ ேபா³லாஇ பாஹ phரதீதீ। டா²வ◌ँ டா²◌ँவ ராேக²அதி phதீ ॥
ஆ லக²ந பmh ைப³ேட²உ ஜாஈ। க பா⁴தீ²ஸர சாப சட⁴◌़ ◌ாஈ ॥
ேஸாவத phர⁴ நிஹா நிஷா³। ப⁴யஉ phேரம ப³ஸ த³ய◌ँ பி³ஷா³॥
தiν லகித ஜ ேலாசந ப³ஹஈ। ப³சந ஸphேரம லக²ந ஸந கஹஈ ॥
⁴பதி ப⁴வந ஸுபா⁴ய◌ँஸுஹாவா।ஸுரபதி ஸத³iν ந படதர பாவா ॥
மநிமய ரசித சா ெசௗபா³ேர। ஜiν ரதிபதி நிஜ ஹாத²ஸ◌ँவாேர ॥
ேதா³. ஸுசி ஸுபி³சிthர ஸுேபா⁴க³மய ஸுமந ஸுக³nhத⁴ ஸுபா³ஸ।
பல◌ँக³ மஜு மநிதீ³ப ஜஹ◌ँஸப³ பி³தி⁴ ஸகல ஸுபாஸ ॥ 90॥

பி³பி³த⁴ ப³ஸந உபதா⁴ந ராஈ। சீ²ர ேப²ந mh’³ பி³ஸத³ஸுஹாஈ ॥
தஹ◌ँய ராiµ ஸயந நி கரmh। நிஜ ச²பி³ ரதி மேநாஜ ம³ஹரmh ॥
ேத ய ராiµ ஸாத²mh ேஸாஏ। ரத ப³ஸந பி³iν ஜாmh ந ேஜாஏ ॥
மா பிதா பஜந ரபா³।ஸகா²ஸுல தா³ஸ அ தா³ ॥
ேஜாக³வmh nhஹ phராந கீ நாஈ। ம ேஸாவத ேதஇ ராம ேகா³ஸாஈmh ॥
பிதா ஜநக ஜக³ பி³தி³த phரபா⁴ஊ।ஸஸுர ஸுேரஸ ஸகா² ர⁴ராஊ ॥
ராமசnh³ பதி ேஸா ைப³ேத³। ேஸாவத ம பி³தி⁴ பா³ம ந ேக ॥
ய ர⁴பீ³ர கி காநந ேஜா³। கரம phரதா⁴ந ஸthய கஹ ேலா³॥
ேதா³. ைககயநnhதி³நி மnhத³மதி க²ந லபiν கீnhஹ।
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ேஜmh ர⁴நnhத³ந ஜாநகி ஸுக²அவஸர ³² தீ³nhஹ ॥ 91॥
ப⁴இ தி³நகர ல பி³டப டா²। மதி கீnhஹ ஸப³ பி³shவ ³கா² ॥
ப⁴யஉ பி³ஷா³ நிஷாத³ பா⁴। ராம ய ம ஸயந நிஹா ॥
ேபா³ேல லக²ந ம⁴ர mh’³ பா³நீ। kh³யாந பி³ராக³ ப⁴க³தி ரஸ ஸாநீ ॥
காஹு ந ேகாஉ ஸுக² ³க² கர தா³தா। நிஜ kh’த கரம ேபா⁴க³ஸ³ ph◌⁴ராதா ॥
ேஜாக³ பி³ேயாக³ ேபா⁴க³ ப⁴ல மnhதா³।த அநத மth◌⁴யம ph◌⁴ரம ப²nhதா³॥
ஜநiµ மரiν ஜஹ◌ँ லகி³ ஜக³ ஜா।ஸmhபதீ பி³பதி கரiµ அ கா ॥
த⁴ரநி தா⁴iµ த⁴iν ர பவா।ஸர³ நர ஜஹ◌ँ லகி³ ph³யவஹா ॥
ேத³கி²அ ஸுநிஅ ³நிஅ மந மாmh। ேமாஹ ல பரமார² நாmh ॥
ேதா³. ஸபேநmh ேஹாஇ பி⁴கா² nh’ப ரŋh நாகபதி ேஹாஇ।
ஜாேக³mh லா⁴ ந ஹாநி க² தி phரபச ய◌ँ ேஜாஇ ॥ 92॥

அஸ பி³சா நmh கீஜா ேராஸூ। காஹு பா³தி³ ந ேத³இஅ ேதா³ஸூ ॥
ேமாஹ நிஸா◌ँஸ³ ேஸாவநிஹாரா। ேத³கி²அ ஸபந அேநக phரகாரா ॥
ஏmh ஜக³ ஜாநி ஜாக³mh ேஜாகீ³। பரமாரதீ² phரபச பி³ேயாகீ³॥
ஜாநிஅ தப³mh வ ஜக³ ஜாகா³। ஜப³ ஜப³ பி³ஷய பி³லாஸ பி³ராகா³॥
ேஹாஇ பி³ேப³ ேமாஹ ph◌⁴ரம பா⁴கா³। தப³ ர⁴நாத² சரந அiνராகா³॥
ஸகா² பரம பரமார² ஏஹூ। மந khரம ப³சந ராம பத³ ேநஹூ ॥
ராம ph³ரம பரமாரத²பா। அபி³க³த அலக²அநாதி³அபா ॥
ஸகல பி³கார ரத க³தேப⁴தா³। க நித ேநதி நிபmh ேப³தா³।
ேதா³. ப⁴க³த ⁴ ⁴ஸுர ஸுரபி⁴ ஸுர த லாகி³ kh’பால।
கரத சத த⁴ மiνஜ தiν ஸுநத ட ஜக³ ஜால ॥ 93॥
மாஸபாராயண, பnhth³ரஹவா விராம

ஸகா²ஸiµ²அஸ பஹ ேமாஹு।ய ர⁴பீ³ர சரந ரத ேஹாஹூ ॥
கஹத ராம ³ந பா⁴ பி⁴iνஸாரா। ஜாேக³ ஜக³ மŋhக³ள ஸுக²தா³ரா ॥
ஸகல ேஸாச க ராம நஹாவா।ஸுசி ஸுஜாந ப³ட சீ²ர மகா³வா ॥
அiνஜ ஸத ர ஜடா ப³நாஏ। ேத³கி²ஸுமnhthர நயந ஜல சா²ஏ ॥
’த³ய◌ँ தா³ஹு அதி ப³த³ந மநா। கஹ கர ேஜா ப³சந அதி தீ³நா ॥
நாத² கேஹஉ அஸ ேகாஸலநாதா²। ல ர² ஜாஹு ராம ேகmh ஸாதா²॥
ப³iν ேத³கா²இ ஸுரஸ அnhஹவாஈ।ஆேநஹு ேப² ேப³கி³ ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
லக²iν ராiµ ய ஆேநஹு ேப²।ஸmhஸய ஸகல ஸ◌ँேகாச நிேப³ ॥
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ேதா³. nh’ப அஸ கேஹஉ ேகா³ஸாஈ◌ँ ஜஸ கஹஇ கெரௗmh ப³ ேஸாஇ।
க பி³நதீ பாயnhஹ பேரஉ தீ³nhஹ பா³ல  ேராஇ ॥ 94॥

தாத kh’பா க கீஅ ேஸாஈ। ஜாேதmh அவத⁴ அநாத² ந ேஹாஈ ॥
மnhthர ராம உடா²இ phரேபா³தா⁴। தாத த⁴ரம ம mhஹ ஸ³ ேஸாதா⁴ ॥
பி³ த³தீ⁴சி ஹசnhத³ நேரஸா।ஸேஹ த⁴ரம த ேகா கேலஸா ॥
ரnhதிேத³வ ப³ ⁴ப ஸுஜாநா। த⁴ரiµ த⁴ேரஉ ஸ ஸŋhகட நாநா ॥
த⁴ரiµ ந ³ஸர ஸthய ஸமாநா।ஆக³ம நிக³ம ராந ப³கா²நா ॥
ைமmh ேஸாஇ த⁴ரiµ ஸுலப⁴ க பாவா। தேஜmh திஹூ◌ँ ர அபஜஸு சா²வா ॥
ஸmhபா⁴வித கஹு◌ँ அபஜஸ லாஹூ। மரந ேகா ஸம தா³ந தா³ஹூ ॥
mhஹ ஸந தாத ப³ஹுத கா கஹஊ◌ँ। தி³ஏ◌ँ உத பி² பாத லஹஊ◌ँ ॥
ேதா³. பி பத³ க³ க ேகா நதி பி³நய கரப³ கர ேஜா।
சிnhதா கவநிஹு பா³த ைக தாத கஅ ஜநி ேமா ॥ 95॥

mhஹ நி பி ஸம அதி த ேமாேரmh। பி³நதீ கரஉ◌ँ தாத கர ேஜாேரmh ॥
ஸப³ பி³தி⁴ ேஸாஇ கரதph³ய mhஹாேரmh। ³க² ந பாவ பி ேஸாச ஹமாேரmh ॥
ஸுநி ர⁴நாத²ஸசிவ ஸmhபா³³। ப⁴யஉ ஸபஜந பி³கல நிஷா³॥
நி க²லக²ந க க பா³நீ। phர⁴ ப³ரேஜ ப³ட³◌़ அiνசித ஜாநீ ॥
ஸசி ராம நிஜ ஸபத² ேத³வாஈ। லக²ந ஸ◌ँேத³ஸு கஅ ஜநி ஜாஈ ॥
கஹ ஸுமnhth நி ⁴ப ஸ◌ँேத³ஸூ।ஸ ந ஸகி ய பி³பிந கேலஸூ ॥
ேஜ பி³தி⁴ அவத⁴ ஆவ பி² யா। ேஸாஇ ர⁴ப³ர mhஹ கரநீயா ॥
நத நிபட அவலmhப³ பி³நா। ைமmh ந அப³ ஜல பி³iν நா ॥
ேதா³. மஇேகmh ஸஸேரmh ஸகல ஸுக² ஜப³mh ஜஹா◌ँ மiν மாந ॥
த◌ँஹ தப³ ர ஸுேக²ந ய ஜப³லகி³ பி³பதி பி³ஹாந ॥ 96॥

பி³நதீ ⁴ப கீnhஹ ேஜ பா⁴◌ँதீ।ஆரதி phதி ந ேஸா க ஜாதீ ॥
பி ஸ◌ँேத³ஸு ஸுநி kh’பாநிதா⁴நா।ய தீ³nhஹ க² ேகா பி³தா⁴நா ॥
ஸாஸு ஸஸுர ³ர phய பவா। பி²ர த ஸப³ கர ைட க²பா⁴ ॥
ஸுநி பதி ப³சந கஹதி ைப³ேத³।ஸுநஹு phராநபதி பரம ஸேந ॥
phர⁴ கநாமய பரம பி³ேப³கீ। தiν த ரஹதி சா²◌ँஹ கி ேச²ŋhகீ ॥
phரபா⁴ ஜாஇ கஹ◌ँ பா⁴iν பி³ஹாஈ। கஹ◌ँ சnhth³கா சnh³ த ஜாஈ ॥
பதி phேரமமய பி³நய ஸுநாஈ। கஹதி ஸசிவ ஸந கி³ரா ஸுஹாஈ ॥
mhஹ பி ஸஸுர ஸஸ தகா। உத ேத³உ◌ँ பி² அiνசித பா⁴ ॥
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ேதா³. ஆரதி ப³ஸ ஸநiµக² ப⁴இஉ◌ँ பி³ல³ ந மாநப³ தாத।
ஆரஜஸுத பத³ கமல பி³iν பா³தி³ ஜஹா◌ँ லகி³ நாத ॥ 97॥

பி ைப³ப⁴வ பி³லாஸ ைமmh ³டா²। nh’ப மநி iµட த பத³ பீடா²॥
ஸுக²நிதா⁴ந அஸ பி kh³’ஹ ேமாேரmh। பிய பி³ந மந பா⁴வ ந ேபா⁴ேரmh ॥
ஸஸுர சkhகவஇ ேகாஸலராஊ। ⁴வந சாத³ஸ phரக³ட phரபா⁴ஊ ॥
ஆேக³mh ேஹாஇ ேஜ ஸுரபதி ேலஈ। அரத⁴ ŋhகா⁴ஸந ஆஸiν ேத³ஈ ॥
ஸஸு ஏதாth³’ஸ அவத⁴ நிவாஸூ। phய பவா மா ஸம ஸாஸூ ॥
பி³iν ர⁴பதி பத³ ப³ம பராகா³। ேமா ேகஉ ஸபேநஹு◌ँஸுக²த³ ந லாகா³॥
அக³ம பnhத² ப³ந⁴ பஹாரா। க ேகஹ ஸர ஸத அபாரா ॥
ேகால கிராத ரŋhக³ பி³ஹŋhகா³। ேமா ஸப³ஸுக²த³ phராநபதி ஸŋhகா³॥
ேதா³. ஸாஸு ஸஸுர ஸந ேமா ஹு◌ँதி பி³நய கரபி³ ப பாய◌ँ ॥
ேமார ேஸா ஜநி கஅ க²ைமmh ப³ந ஸுகீ²ஸுபா⁴ய◌ँ ॥ 98॥

phராநநாத² phய ேத³வர ஸாதா²। பீ³ர ⁴ந த⁴ேரmh த⁴iν பா⁴தா²॥
நmh மக³ரiµ ph◌⁴ரiµ ³க² மந ேமாேரmh। ேமா லகி³ ேஸா கஅ ஜநி ேபா⁴ேரmh
॥
ஸுநி ஸுமnhth ய த பா³நீ। ப⁴யஉ பி³கல ஜiν ப²நி மநி ஹாநீ ॥
நயந ஸூஜ² நmh ஸுநஇ ந காநா। க ந ஸகஇ க²அதி அலாநா ॥
ராம phரேபா³⁴ கீnhஹ ப³ஹு பா⁴◌ँதி। தத³பி ேஹாதி நmh த சா²தீ ॥
ஜதந அேநக ஸாத²த கீnhேஹ। உசித உதர ர⁴நnhத³ந தீ³nhேஹ ॥
ேம ஜாஇ நmh ராம ரஜாஈ। க²ந கரம க³தி க² ந ப³ஸாஈ ॥
ராம லக²ந ய பத³ நாஈ। பி²ேரஉ ப³நிக  ர க³வா◌ँஈ ॥
ேதா³. -ரத²ஹா◌ँேகஉ ஹய ராம தந ேஹ ேஹ நாmh।

ேத³கி² நிஷாத³ பி³ஷாத³ப³ஸ ⁴நmh ஸ பசி²தாmh ॥ 99॥
ஜாஸு பி³ேயாக³ பி³கல பஸு ஐேஸ। phரஜா மா பி ஹmh ைகேஸmh ॥
ப³ரப³ஸ ராம ஸுமnhth படா²ஏ।ஸுரஸ தீர ஆ தப³ஆஏ ॥
மாகீ³ நாவ ந ேகவ ஆநா। கஹஇ mhஹார மரiµ ைமmh ஜாநா ॥
சரந கமல ரஜ கஹு◌ँஸ³ கஹஈ। மாiνஷ கரநி  க²அஹஈ ॥
²அத லா ப⁴இ நா ஸுஹாஈ। பாஹந ேதmh ந காட² க²நாஈ ॥
தரநிஉ iµநி க⁴நி ேஹாஇ ஜாஈ। பா³ட பரஇ ேமா நாவ உட³◌़ ◌ாஈ ॥
ஏmh phரதிபாலஉ◌ँஸ³ பவா। நmh ஜாநஉ◌ँ க²அஉர கபா³ ॥
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ெஜௗ phர⁴ பார அவ கா³ சஹஹூ। ேமா பத³ ப³ம பகா²ரந கஹஹூ ॥
ச²mh. பத³ கமல ேதா⁴இ சட⁴◌़ ◌ாஇ நாவ ந நாத² உதராஈ செஹௗmh।
ேமா ராம ராஉ ஆந த³ஸரத²ஸபத²ஸப³ஸாசீ கெஹௗmh ॥
ப³ தீர மாரஹு◌ँ லக²iν ைப ஜப³லகி³ ந பாய பகா²ெஹௗmh।
தப³லகி³ ந ளதா³ஸ நாத² kh’பால பா உதாெஹௗmh ॥

ேஸா. ஸுநி ேகப³ட ேக ைப³ந phேரம லேபேட அடபேட।
பி³ஹேஸ கநாஐந சிதஇ ஜாநகீ லக²ந தந ॥ 100॥

kh’பாnh⁴ ேபா³ேல iµஸுகாஈ। ேஸாஇ க ேஜmh தவ நாவ ந ஜாஈ ॥
ேவகி³ஆiν ஜல பாய பகா²। ேஹாத பி³லmh³ உதார பா ॥
ஜாஸு நாம ஸுமரத ஏக பா³ரா। உதரmh நர ப⁴வnh⁴ அபாரா ॥
ேஸாஇ kh’பா ேகவட நிேஹாரா। ேஜmh ஜ³ கிய திஹு பக³ஹு ேத ேதா²ரா
॥
பத³ நக² நிரகி² ேத³வஸ ஹர।ஸுநி phர⁴ ப³சந ேமாஹ◌ँ மதி கர ॥
ேகவட ராம ரஜாயஸு பாவா। பாநி கட²வதா ப⁴ ேலஇ ஆவா ॥
அதி ஆநnhத³ உமகி³அiνராகா³। சரந ஸேராஜ பகா²ரந லாகா³॥
ப³ர ஸுமந ஸுர ஸகல ஹாmh। ஏ ஸம nhயஜ ேகாஉ நாmh ॥
ேதா³. பத³ பகா² ஜ பாந க ஆ ஸத பவார।
பிதர பா க phர⁴ நி iµதி³த க³யஉ ேலஇ பார ॥ 101॥

உத டா²ட³◌़ ப⁴ஏ ஸுரஸ ேரதா।யராம ³ஹ லக²ந ஸேமதா ॥
ேகவட உத த³Nhட³வத கீnhஹா। phர⁴ ஸச ஏ நmh க² தீ³nhஹா ॥
பிய ய கீ ய ஜாநநிஹா। மநி iµத³ மந iµதி³த உதா ॥
கேஹஉ kh’பால ேல உதராஈ। ேகவட சரந க³ேஹ அலாஈ ॥
நாத²ஆஜு ைமmh காஹ ந பாவா। ேட ேதா³ஷ ³க² தா³த³ தா³வா ॥
ப³ஹுத கால ைமmh கீnh மஜூ।ஆஜு தீ³nhஹ பி³தி⁴ ப³நி ப⁴ ⁴ ॥
அப³ க² நாத² ந சாஅ ேமாேரmh। தீ³நத³யால அiνkh³ரஹ ேதாேரmh ॥
பி²ரதீ பா³ர ேமா ேஜ ேத³பா³। ேஸா phரஸா³ைமmh ர த⁴ ேலபா³॥
ேதா³. ப³ஹுத கீnhஹ phர⁴ லக²ந ய◌ँ நmh க² ேகவ ேலஇ।
பி³தா³ கீnhஹ கநாயதந ப⁴க³தி பி³மல ப³ ேத³இ ॥ 102॥

தப³ மjhஜiν க ர⁴லநாதா²।  பாரதி²வ நாயஉ மாதா²॥
ய◌ँஸுரஸ கேஹஉ கர ேஜா। மா மேநாரத² ரஉபி³ ேமா ॥
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பதி ேத³வர ஸŋhக³ஸல ப³ேஹா।ஆஇ கெரௗmh ேஜmh ஜா ேதா ॥
ஸுநி ய பி³நய phேரம ரஸ ஸாநீ। ப⁴இ தப³ பி³மல பா³ ப³ர பா³நீ ॥
ஸுiν ர⁴பீ³ர phயா ைப³ேத³। தவ phரபா⁴உ ஜக³ பி³தி³த ந ேக ॥
ேலாகப ேஹாmh பி³ேலாகத ேதாேரmh। ேதா ேஸவmh ஸப³தி⁴ கர ேஜாேரmh
॥
mhஹ ேஜா ஹம ப³ட³◌़ ◌ி பி³நய ஸுநாஈ। kh’பா கீnh ேமா தீ³nh ப³ட³◌़ ◌ாஈ
॥
தத³பி ேத³பி³ைமmh ேத³பி³அஸா।ஸப²ல ேஹாபந த நிஜ பா³கீ³ஸா ॥
ேதா³. phராநநாத² ேத³வர ஸத ஸல ேகாஸலா ஆஇ।
ஜ ஸப³ மநகாமநா ஸுஜஸு ர ஜக³ சா²இ ॥ 103॥

க³ŋhக³ ப³சந ஸுநி மŋhக³ள லா।iµதி³த ய ஸுரஸ அiνலா ॥
தப³ phர⁴ ³ஹ கேஹஉ க⁴ர ஜாஹூ।ஸுநத ஸூக²iµ² பா⁴ உர தா³ஹூ ॥
தீ³ந ப³சந ³ஹ கஹ கர ேஜா। பி³நய ஸுநஹு ர⁴லமநி ேமா ॥
நாத²ஸாத² ர பnh² ேத³கா²ஈ। க தி³ந சா சரந ேஸவகாஈ ॥
ேஜmh ப³ந ஜாஇ ரஹப³ ர⁴ராஈ। பரந ைமmh கரபி³ஸுஹாஈ ॥
தப³ ேமா கஹ◌ँ ஜ ேத³ப³ ரஜாஈ। ேஸாஇ கஹஉ◌ँ ர⁴பீ³ர ேதா³ஹாஈ ॥
ஸஹஜ ஸேநஹ ராம லகி² தாஸு।ஸŋhக³nhஹ ³ஹ ’த³ய ஹுலாஸூ ॥
நி ³ஹ◌ँ kh³யாதி ேபா³ ஸப³nhேஹ। க பேதாஷு பி³தா³ தப³ கீnhேஹ ॥
ேதா³. தப³ க³நபதி வ ஸு phர⁴ நாஇ ஸுரஸ மாத²। ì

ஸகா²அiνஜ யா ஸத ப³ந க³வiν கீnhஹ ர⁴நாத²॥ 104॥
ேத தி³ந ப⁴யஉ பி³டப தர பா³ஸூ। லக²ந ஸகா²◌ँஸப³ கீnhஹ ஸுபாஸூ ॥
phராத phராதkh’த க ர⁴ஸாஈ। தீரத²ராஜு தீ³க² phர⁴ ஜாஈ ॥
ஸசிவ ஸthய ரth◌⁴தா³ phய நா। மாத⁴வ ஸஸ  தகா ॥
சா பதா³ரத² ப⁴ரா ப⁴◌ँடா³। nhய phரேத³ஸ ேத³ஸ அதி சா ॥
ேச²thர அக³ம க³ட⁴◌़ ◌ு கா³ட⁴◌़ ஸுஹாவா। ஸபேநஹு◌ँ நmh phரதிபchசி²nhஹ
பாவா ॥
ேஸந ஸகல தீரத² ப³ர பீ³ரா। கஷ அநீக த³லந ரநதீ⁴ரா ॥
ஸŋhக³iµ mhஹாஸiν ஸு² ேஸாஹா। ச²th அக²யப³ iµநி மiν ேமாஹா ॥
சவ◌ँர ஜiµந அ க³ŋhக³ தரŋhகா³। ேத³கி² ேஹாmh ³க² தா³த³ ப⁴ŋhகா³॥
ேதா³. ேஸவmh ஸுkh’தி ஸா⁴ ஸுசி பாவmh ஸப³ மநகாம।

manas2_i.pdf 37



 ராம சத மாநஸ

ப³nhதீ³ ேப³த³ ராந க³ந கஹmh பி³மல ³ந kh³ராம ॥ 105॥
ேகா க ஸகஇ phரயாக³ phரபா⁴ஊ। கஷ ஜ ஜர mh’க³ராஊ ॥
அஸ தீரத²பதி ேத³கி²ஸுஹாவா।ஸுக²ஸாக³ர ர⁴ப³ர ஸு² பாவா ॥
க ய லக²ந ஸக²ஸுநாஈ।iµக² தீரத²ராஜ ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
க phரநாiµ ேத³க²த ப³ந பா³கா³। கஹத மஹாதம அதி அiνராகா³॥
ஏ பி³தி⁴ ஆஇ பி³ேலாகீ ேப³நீ।ஸுரத ஸகல ஸுமŋhக³ள ேத³நீ ॥
iµதி³த நஹாஇ கீnh வ ேஸவா।  ஜதா²பி³தி⁴ தீரத² ேத³வா ॥
தப³ phர⁴ ப⁴ரth³வாஜ பmh ஆஏ। கரத த³Nhட³வத iµநி உர லாஏ ॥
iµநி மந ேமாத³ ந க² க ஜாஇ। ph³ரமாநnhத³ ரா ஜiν பாஈ ॥
ேதா³. தீ³nh அஸ iµநீஸ உர அதி அநnh³அஸ ஜாநி।
ேலாசந ேகா³சர ஸுkh’த ப²ல மநஹு◌ँ கிஏ பி³தி⁴ ஆநி ॥ 106॥

ஸல phரshந க ஆஸந தீ³nhேஹ।  phேரம பரந கீnhேஹ ॥
கnhத³ல ப²ல அŋhர நீேக। தி³ஏ ஆநி iµநி மநஹு◌ँ அ ேக ॥
ய லக²ந ஜந ஸத ஸுஹாஏ। அதி சி ராம ல ப²ல கா²ஏ ॥
ப⁴ஏ பி³க³தரம ராiµ ஸுகா²ேர। ப⁴ரvhதா³ஜ mh’³ ப³சந உசாேர ॥
ஆஜு ஸுப²ல த தீரத² thயா³।ஆஜு ஸுப²ல ஜப ேஜாக³ பி³ரா³॥
ஸப²ல ஸகல ஸுப⁴ ஸாத⁴ந ஸாஜூ। ராம mhஹ அவேலாகத ஆஜூ ॥
லாப⁴ அவதி⁴ ஸுக²அவதி⁴ ந ³। mhஹாேரmh த³ரஸ ஆஸ ஸப³  ॥
அப³ க kh’பா ேத³ஹு ப³ர ஏஹூ। நிஜ பத³ஸரஜ ஸஹஜ ஸேநஹூ ॥
ேதா³. கரம ப³சந மந சா²ட³◌़ ◌ி ச² ஜப³லகி³ ஜiν ந mhஹார।
தப³லகி³ஸு²ஸபேநஹு◌ँ நmh கிஏ◌ँ ேகா உபசார ॥

ஸுநி iµநி ப³சந ராiµ ஸசாேந। பா⁴வ ப⁴க³தி ஆநnhத³அகா⁴ேந ॥
தப³ ர⁴ப³ர iµநி ஸுஜஸு ஸுஹாவா। ேகா பா⁴◌ँதி க ஸப³ஸுநாவா ॥
ேஸா ப³ட³ ேஸா ஸப³³ந க³ந ேக³ஹூ। ேஜ iµநீஸ mhஹ ஆத³ர ேத³ஹூ ॥
iµநி ர⁴பீ³ர பரஸபர நவmh। ப³சந அேகா³சர ஸு²அiνப⁴வmh ॥
யஹ ஸுதி⁴ பாஇ phரயாக³ நிவா। ப³ தாபஸ iµநி th³த⁴ உதா³ ॥
ப⁴ரth³வாஜ ஆரம ஸப³ஆஏ। ேத³க²ந த³ஸரத²ஸுஅந ஸுஹாஏ ॥
ராம phரநாம கீnhஹ ஸப³ காஹூ।iµதி³த ப⁴ஏ ல ேலாயந லாஹூ ॥
ேத³mh அஸ பரம ஸு² பாஈ। பி²ேர ஸராஹத ஸுnhத³ரதாஈ ॥
ேதா³. ராம கீnhஹ பி³ராம நி phராத phரயாக³ நஹாஇ।
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சேல ஸத ய லக²ந ஜந iµத³தி³த iµநி  நாஇ ॥ 108॥
ராம ஸphேரம கேஹஉ iµநி பாmh। நாத² கஅ ஹம ேக மக³ ஜாmh ॥
iµநி மந பி³ஹ ராம ஸந கஹmh।ஸுக³ம ஸகல மக³mhஹ கஹு◌ँஅஹmh
॥
ஸாத²லாகி³iµநி Shய ேபா³லாஏ।ஸுநி மந iµதி³த பசாஸக ஆஏ ॥
ஸப³nh ராம பர phேரம அபாரா।ஸகல கஹ ம³ தீ³க²ஹமாரா ॥
iµநி ப³ சா ஸŋhக³ தப³ தீ³nhேஹ। nhஹ ப³ஹு ஜநம ஸுkh’த ஸப³ கீnhேஹ ॥
க phரநாiµ  ஆயஸு பாஈ। phரiµதி³த ’த³ய◌ँ சேல ர⁴ராஈ ॥
kh³ராம நிகட ஜப³ நிகஸ ஜாஈ। ேத³க² த³ரஸு நா நர தா⁴ஈ ॥
ேஹா ஸநாத² ஜநம ப² பாஈ। பி²ர ³கி²த மiν ஸŋhக³ படா²ஈ ॥
ேதா³. பி³தா³ கிஏ ப³ பி³நய க பி²ேர பாஇ மந காம।
உத நஹாஏ ஜiµந ஜல ேஜா ஸர ஸம shயாம ॥ 109॥

ஸுநத தீரவா நர நா। தா⁴ஏ நிஜ நிஜ காஜ பி³ஸா ॥
லக²ந ராம ய ஸுnhத³ரதாஈ। ேத³கி² கரmh நிஜ பா⁴kh³ய ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
அதி லாலஸா ப³ஸmh மந மாmh। நாஉ◌ँ கா³உ◌ँ ³ஜ²த ஸசாmh ॥
ேஜ திnhஹ மஹு◌ँ ப³யபி³த⁴ ஸயாேந। திnhஹ க ஜு³தி ராiµ பசாேந ॥
ஸகல கதா² திnhஹ ஸப³ஸுநாஈ। ப³ந சேல பி ஆயஸு பாஈ ॥
ஸுநி ஸபி³ஷாத³ஸகல பசி²தாmh। ராநீ ராய◌ँ கீnhஹ ப⁴ல நாmh ॥
ேத அவஸர ஏக தாபஸு ஆவா। ேதஜஜ ல⁴ப³யஸ ஸுஹாவா ॥
கவி அலகி²த க³தி ேப³ஷு பி³ராகீ³। மந khரம ப³சந ராம அiνராகீ³॥
ேதா³. ஸஜல நயந தந லகி நிஜ இShடேத³உ பசாநி।
பேரஉ த³Nhட³ த⁴ரநிதல த³ஸா ந ஜாஇ ப³கா²நி ॥ 110॥

ராம ஸphேரம லகி உர லாவா। பரம ரŋhக ஜiν பாரஸு பாவா ॥
மநஹு◌ँ phேரiµ பரமார² ேதா³ஊ। லத த⁴ேர தந கஹ ஸ³ ேகாஊ ॥
ப³ஹு லக²ந பாயnhஹ ேஸாஇ லாகா³। nhஹ உடா²இ உமகி³அiνராகா³॥
நி ய சரந ⁴ த⁴ ஸா। ஜநநி ஜாநி ஸு தீ³nh அஸா ॥
கீnhஹ நிஷாத³ த³Nhட³வத ேத। ேலஉ iµதி³த லகி² ராம ஸேந ॥
பிஅத நயந ட  பிஷா।iµதி³த ஸுஅஸiν பாஇ  ⁴கா²॥
ேத பி மா கஹஹு ஸகி²ைகேஸ। nhஹ பட²ஏ ப³ந பா³லக ஐேஸ ॥
ராம லக²ந ய  நிஹா। ேஹாmh ஸேநஹ பி³கல நர நா ॥
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ேதா³. தப³ ர⁴பீ³ர அேநக பி³தி⁴ ஸக²கா²வiν தீ³nhஹ।
ராம ரஜாயஸு ஸ த⁴ ப⁴வந க³வiν ேத◌ँஇ◌ँ கீnhஹ ॥ 111॥

நி ய◌ँ ராம லக²ந கர ேஜா। ஜiµந கீnhஹ phரநாiµ ப³ேஹா ॥
சேல ஸய iµதி³த ேதா³உ பா⁴ஈ। ரபி³தiνஜா கஇ கரத ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
பதி²க அேநக லmh மக³ ஜாதா। கஹmh ஸphேரம ேத³கி² ேதா³உ ph◌⁴ராதா ॥
ராஜ லக²ந ஸப³அŋhக³ mhஹாேரmh। ேத³கி² ேஸா அதி ’த³ய ஹமாேரmh ॥
மாரக³ சலஹு பயாேத³ பாஏ◌ँ। jhேயாதிஷு ஜூ²ட²ஹமாேரmh பா⁴ஏ◌ँ ॥
அக³iµ பnhத² கி³ காநந பா⁴। ேத மஹ◌ँஸாத² நா ஸுமா ॥
க ேகஹ ப³ந ஜாஇ ந ேஜாஈ।ஹம ஸ◌ँக³ சல ேஜா ஆயஸு ேஹாஈ ॥
ஜாப³ ஜஹா◌ँ லகி³ தஹ◌ँ பஹு◌ँசாஈ। பி²ரப³ ப³ேஹா mhஹ நாஈ ॥
ேதா³. ஏ பி³தி⁴ ◌ँச²mh phேரம ப³ஸ லக கா³த ஜ ைநந।
kh’பாnh⁴ ேப²ர திnhஹ க பி³நீத mh’³ைப³ந ॥ 112॥

ேஜ ர கா³◌ँவ ப³ஸmh மக³ மாmh। திnhஹ நாக³ஸுர நக³ர ஹாmh ॥
ேக ஸுkh’தீmh ேக க⁴mh ப³ஸாஏ। த⁴nhய nhயமய பரம ஸுஹாஏ ॥
ஜஹ◌ँ ஜஹ◌ँ ராம சரந ச ஜாmh। திnhஹ ஸமாந அமராவதி நாmh ॥
nhயஜ மக³ நிகட நிவா। திnhஹ ஸராஹmh ஸுரரபா³ ॥
ேஜ ப⁴ நயந பி³ேலாகmh ராம।தா லக²ந ஸத க⁴நshயாம ॥
ேஜ ஸர ஸத ராம அவகா³ஹmh। திnhஹ ேத³வ ஸர ஸத ஸராஹmh ॥
ேஜ த தர phர⁴ ைப³ட²mh ஜாஈ। கரmh கலபத தாஸு ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
பர ராம பத³ ப³ம பராகா³। மாநதி ⁴ ⁴ நிஜ பா⁴கா³॥
ேதா³. சா²◌ँஹ கர க⁴ந பி³³த⁴க³ந ப³ரஷ ஸுமந ஹாmh।
ேத³க²த கி³ ப³ந பி³ஹக³ mh’க³ ராiµ சேல மக³ ஜாmh ॥ 113॥

தா லக²ந ஸத ர⁴ராஈ। கா³◌ँவ நிகட ஜப³ நிகஸmh ஜாஈ ॥
ஸுநி ஸப³ பா³ல ph³’th³த⁴ நர நா। சலmh ரத kh³’ஹகாஜு பி³ஸா ॥
ராம லக²ந ய ப நிஹா। பாஇ நயநப² ேஹாmh ஸுகா² ॥
ஸஜல பி³ேலாசந லக ஸரா।ஸப³ ப⁴ஏ மக³ந ேத³கி² ேதா³உ பீ³ரா ॥
ப³ரநி ந ஜாஇ த³ஸா திnhஹ ேக। ல ஜiν ரŋhகnhஹ ஸுரமநி ேட⁴ ॥
ஏகnhஹ ஏக ேபா³ க² ேத³mh। ேலாசந லாஹு ேலஹு ச²ந ஏmh ॥
ராம ேத³கி² ஏக அiνராேக³। சிதவத சேல ஜாmh ஸ◌ँக³லாேக³॥
ஏக நயந மக³ ச²பி³ உர ஆநீ। ேஹாmh தி²ல தந மந ப³ர பா³நீ ॥
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ேதா³. ஏக ேத³கி²mh ப³ட சா²◌ँஹ ப⁴ டா³ mh’³ல th’ந பாத।
கஹmh க³வா◌ँஇஅ சி²iν ரiµ க³வநப³அப³mh கி phராத ॥ 114॥

ஏக கலஸ ப⁴ ஆநmh பாநீ। அ◌ँசஇஅ நாத² கஹmh mh’³ பா³நீ ॥
ஸுநி phய ப³சந phதி அதி ேத³கீ²। ராம kh’பால ஸுல பி³ேஸ ॥
ஜாநீ ரத ய மந மாmh। க⁴க பி³லmh³ கீnhஹ ப³ட சா²mh ॥
iµதி³த நா நர ேத³க²mh ேஸாபா⁴। ப அப நயந மiν ேலாபா⁴ ॥
ஏகடக ஸப³ ேஸாஹmh சஹு◌ँ ஓரா। ராமசnhth³ர iµக² சnhத³ சேகாரா ॥
தந தமால ப³ரந தiν ேஸாஹா। ேத³க²த ேகா மத³ந மiν ேமாஹா ॥
தா³நி ப³ரந லக²ந ஸு² நீேக। நக²க²ஸுப⁴க³ பா⁴வேத  ேக ॥
iµநிபட கnhஹ கேஸmh நீரா। ேஸாஹmh கர கமநி த⁴iν தீரா ॥
ேதா³. ஜடா iµட ஸநி ஸுப⁴க³ உர ⁴ஜ நயந பி³ஸால।
ஸரத³ பரப³ பி³⁴ ப³த³ந ப³ர லஸத shேவத³ கந ஜால ॥ 115॥

ப³ரநி ந ஜாஇ மேநாஹர ேஜா। ேஸாபா⁴ ப³ஹுத ேதா² மதி ேமா ॥
ராம லக²ந ய ஸுnhத³ரதாஈ।ஸப³ சிதவmh சித மந மதி லாஈ ॥
த²ேக நா நர phேரம பிஆேஸ। மநஹு◌ँ mh’கீ³ mh’க³ ேத³கி² தி³ஆ ேஸ ॥
ய ஸப kh³ராமதிய ஜாmh। ◌ँச²த அதி ஸேநஹ◌ँஸசாmh ॥
பா³ர பா³ர ஸப³லாக³mh பாஏ◌ँ। கஹmh ப³சந mh’³ஸரல ஸுபா⁴ஏ◌ँ ॥
ராஜமா பி³நய ஹம கரmh। திய ஸுபா⁴ய◌ँ க² ◌ँச²த ட³ரmh।
shவாநி அபி³நய ச²மபி³ஹமா। பி³ல³ ந மாநப³ ஜாநி க³வா◌ँ ॥
ராஜஅ◌ँர ேதா³உ ஸஹஜ ஸேலாேந। இnhஹ ேதmh ல ³தி மரகத ேஸாேந ॥
ேதா³. shயாமல ெகௗ³ர கிேஸார ப³ர ஸுnhத³ர ஸுஷமா ஐந।
ஸரத³ஸrhப³நாத²iµ²ஸரத³ஸேராஹ ைநந ॥ 116॥
மாஸபாராயண, ேஸாலஹவா◌ँ விராம
நவாnhஹபாராயண, ெசௗதா² விராம

ேகா மேநாஜ லஜாவநிஹாேர।ஸுiµகி² கஹஹு ேகா ஆmh mhஹாேர ॥
ஸுநி ஸேநஹமய மஜுள பா³நீ।ஸசீ ய மந மஹு◌ँiµஸுகாநீ ॥
திnhஹ பி³ேலாகி பி³ேலாகதி த⁴ரநீ। ³ஹு◌ँஸேகாச ஸசித ப³ரப³ரநீ ॥
ஸசி ஸphேரம பா³ல mh’க³ நயநீ। ேபா³ ம⁴ர ப³சந பிகப³யநீ ॥
ஸஹஜ ஸுபா⁴ய ஸுப⁴க³ தந ேகா³ேர। நாiµ லக²iν ல⁴ ேத³வர ேமாேர ॥
ப³ஹு ப³த³iν பி³⁴ அசல டா⁴◌ँகீ। பிய தந சிதஇ ெபௗ⁴mhஹ க பா³◌ँகீ ॥
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க²ஜந மஜு திேச² நயநநி। நிஜ பதி கேஹஉ திnhஹ ய◌ँஸயநநி ॥
ப⁴இ iµதி³த ஸப³ kh³ராமப³⁴mh। ரŋhகnhஹ ராய ரா ஜiν mh ॥
ேதா³. அதி ஸphேரம ய பாய◌ँ ப ப³ஹுபி³தி⁴ ேத³mh அஸ।
ஸதா³ ேஸாஹாகி³நி ேஹாஹு mhஹ ஜப³லகி³ ம அ ஸ ॥ 117॥

பாரப³தீ ஸம பதிphய ேஹாஹூ। ேத³பி³ ந ஹம பர சா²ட³◌़ப³ ேசா²ஹூ ॥
நி நி பி³நய கஅ கர ேஜா। ெஜௗmh ஏ மாரக³ பி²அ ப³ேஹா ॥
த³ரஸiν ேத³ப³ ஜாநி நிஜ தா³। லகீ²mh ய◌ँஸப³ phேரம பிஆ ॥
ம⁴ர ப³சந க க பேதாmh। ஜiν iµதி³நீmh ெகௗiµதீ³mh ேபாmh ॥
தப³mh லக²ந ர⁴ப³ர க² ஜாநீ। ◌ँேச²உ ம³ ேலாக³nh mh’³ பா³நீ ॥
ஸுநத நா நர ப⁴ஏ ³கா²। லகித கா³த பி³ேலாசந பா³ ॥
டா ேமா³ மந ப⁴ஏ மேந। பி³தி⁴ நிதி⁴ தீ³nhஹ ேலத ஜiν சீ²ேந ॥
ஸiµ² கரம க³தி தீ⁴ரஜு கீnhஹா। ேஸாதி⁴ ஸுக³ம ம³ திnhஹ க தீ³nhஹா ॥
ேதா³. லக²ந ஜாநகீ ஸத தப³ க³வiν கீnhஹ ர⁴நாத²।
ேப²ேர ஸப³ phய ப³சந க ஏ லாஇ மந ஸாத²॥ 118॥ ý

பி²ரத நா நர அதி பசி²தாmh। ேத³அ ேதா³ஷு ேத³mh மந மாmh ॥
ஸத பி³ஷாத³ பரஸபர கஹmh। பி³தி⁴ கரதப³ உலேட ஸப³அஹmh ॥
நிபட நிரŋhஸ நி²ர நிஸŋh। ேஜmh ஸ கீnhஹ ஸஜ ஸகலŋh ॥
க² கலபத ஸாக³ கா²ரா। ேதmh பட²ஏ ப³ந ராஜமாரா ॥
ெஜௗmh ேப இnhஹ தீ³nhஹ ப³நபா³ஸூ। கீnhஹ பா³தி³ பி³தி⁴ ேபா⁴க³ பி³லாஸூ ॥
ஏ பி³சரmh மக³ பி³iν பத³thராநா। ரேச பா³தி³ பி³தி⁴ பா³ஹந நாநா ॥
ஏ ம பரmh டா³ ஸ பாதா।ஸுப⁴க³ ேஸஜ கத sh’ஜத பி³தா⁴தா ॥
தப³ர பா³ஸ இnhஹ பி³தி⁴ தீ³nhஹா। த⁴வள தா⁴ம ரசி ரசி ரiµ கீnhஹா ॥
ேதா³. ெஜௗmh ஏ iµநி பட த⁴ர ஜல ஸுnhத³ர ஸு²ஸுமார।
பி³பி³த⁴ பா⁴◌ँதி ⁴ஷந ப³ஸந பா³தி³ கிஏ கரதார ॥ 119॥

ெஜௗmh ஏ கnhத³ல ப²ல கா²mh। பா³தி³ஸுதா⁴தி³அஸந ஜக³ மாmh ॥
ஏக கஹmh ஏ ஸஹஜ ஸுஹாஏ।ஆ phரக³ட ப⁴ஏ பி³தி⁴ ந ப³நாஏ ॥
ஜஹ◌ँ லகி³ ேப³த³ க பி³தி⁴ கரநீ। ரவந நயந மந ேகா³சர ப³ரநீ ॥
ேத³க²ஹு ேகா² ⁴அந த³ஸ சா। கஹ◌ँ அஸ ஷ கஹா◌ँ அ நா ॥
இnhஹ ேத³கி² பி³தி⁴ மiν அiνராகா³। படதர ேஜாக³ ப³நாைவ லாகா³॥
கீnhஹ ப³ஹுத ரம ஐக ந ஆஏ। ேதmh இஷா ப³ந ஆநி ³ராஏ ॥
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ஏக கஹmh ஹம ப³ஹுத ந ஜாநmh।ஆ பரம த⁴nhய க மாநmh ॥
ேத நி nhயஜ ஹம ேலேக²। ேஜ ேத³க²mh ேத³கி²ஹmh nhஹ ேத³ேக²॥
ேதா³. ஏ பி³தி⁴ க க ப³சந phய ேலmh நயந ப⁴ நீர।
கி சஹ மாரக³அக³ம ஸு²ஸுமார ஸர ॥ 120॥

நா ஸேநஹ பி³கல ப³ஸ ேஹாmh। சகஈ ஸா◌ँஜ²ஸமய ஜiν ேஸாmh ॥
mh’³ பத³ கமல க²ந ம³ ஜாநீ। க³ஹப³ ’த³ய◌ँ கஹmh ப³ர பா³நீ ॥
பரஸத mh’³ல சரந அநாேர।ஸசதி ம  ’த³ய ஹமாேர ॥
ெஜௗmh ஜக³தீ³ஸ இnhஹ ப³iν தீ³nhஹா। கஸ ந ஸுமநமய மார³ கீnhஹா ॥
ெஜௗmh மாகா³ பாஇஅ பி³தி⁴ பாmh। ஏ ரகி²அmh ஸகி²ஆ◌ँகி²nhஹ மாmh ॥
ேஜ நர நா ந அவஸர ஆஏ। திnhஹ ய ராiµ ந ேத³க²ந பாஏ ॥
ஸுநி ஸுப ³ஜ²mh அலாஈ। அப³லகி³ க³ஏ கஹா◌ँ லகி³ பா⁴ஈ ॥
ஸமரத² தா⁴இ பி³ேலாகmh ஜாஈ। phரiµதி³த பி²ரmh ஜநமப² பாஈ ॥
ேதா³. அப³லா பா³லக ph³’th³த⁴ ஜந கர ஜmh பசி²தாmh ॥
ேஹாmh phேரமப³ஸ ேலாக³இ ராiµ ஜஹா◌ँ ஜஹ◌ँ ஜாmh ॥ 121॥

கா³◌ँவ கா³◌ँவ அஸ ேஹாஇ அநnh³। ேத³கி² பா⁴iνல ைகரவ சnh³॥
ேஜ க²ஸமாசார ஸுநி பாவmh। ேத nh’ப ராநி ேதா³ஸு லகா³வmh ॥
கஹmh ஏக அதி ப⁴ல நரநாஹூ। தீ³nhஹ ஹம ேஜாஇ ேலாசந லாஹூ ॥
கஹmh பரshபர ேலாக³ ேலாகா³ஈmh। பா³ேதmh ஸரல ஸேநஹ ஸுஹாஈmh ॥
ேத பி மா த⁴nhய nhஹ ஜாஏ। த⁴nhய ேஸா நக³ ஜஹா◌ँ ேதmh ஆஏ ॥
த⁴nhய ேஸா ேத³ஸு ைஸ ப³ந கா³ஊ◌ँ। ஜஹ◌ँ ஜஹ◌ँ ஜாmh த⁴nhய ேஸாஇ
டா²ஊ◌ँ ॥
ஸுக² பாயஉ பி³ரசி ரசி ேத। ஏ ேஜ ேக ஸப³ பா⁴◌ँதி ஸேந ॥
ராம லக²ந பதி² கதா²ஸுஹாஈ। ர ஸகல மக³ காநந சா²ஈ ॥
ேதா³. ஏ பி³தி⁴ ர⁴ல கமல ரபி³ மக³ ேலாக³nhஹ ஸுக² ேத³த।
ஜாmh சேல ேத³க²த பி³பிந ய ெஸௗth ஸேமத ॥ 122॥

ஆேக³ ராiµ லக²iν ப³ேந பாேச²mh। தாபஸ ேப³ஷ பி³ராஜத காேச²mh ॥
உப⁴ய பீ³ச ய ேஸாஹதி ைகேஸ। ph³ரம வ பி³ச மாயா ைஜேஸ ॥
ப³ஹு கஹஉ◌ँ ச²பி³ ஜ மந ப³ஸஈ। ஜiν ம⁴ மத³ந மth◌⁴ய ரதி லஸஈ ॥
உபமா ப³ஹு கஹஉ◌ँ ய◌ँ ேஜா। ஜiν ³த⁴ பி³⁴ பி³ச ேராநி ேஸா ॥
phர⁴ பத³ ேரக² பீ³ச பி³ச தா। த⁴ரதி சரந மக³ சலதி ஸபீ⁴தா ॥
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ய ராம பத³அŋhக ப³ராஏ◌ँ। லக²ந சலmh ம³ தா³ந லாஏ◌ँ ॥
ராம லக²ந ய phதி ஸுஹாஈ। ப³சந அேகா³சர கி க ஜாஈ ॥
க²க³ mh’க³ மக³ந ேத³கி² ச²பி³ ேஹாmh।ஏ ேசா சித ராம ப³ேடாmh ॥
ேதா³. nhஹ nhஹ ேத³ேக² பதி²க phய ய ஸேமத ேதா³உ பா⁴இ।
ப⁴வ ம³அக³iµ அநnh³ ேதஇ பி³iν ரம ரேஹ ராஇ ॥ 123॥

அஜஹு◌ँ ஜாஸு உர ஸபேநஹு◌ँ காஊ। ப³ஸஹு◌ँ லக²iν ய ராiµ ப³டாஊ ॥
ராம தா⁴ம பத² பாஇ ேஸாஈ। ேஜா பத² பாவ கப³ஹு◌ँiµநி ேகாஈ ॥
தப³ ர⁴பீ³ர ரத ய ஜாநீ। ேத³கி² நிகட ப³ தல பாநீ ॥
தஹ◌ँ ப³ கnhத³ல ப²ல கா²ஈ। phராத நஹாஇ சேல ர⁴ராஈ ॥
ேத³க²த ப³ந ஸர ைஸல ஸுஹாஏ। பா³லகி ஆரம phர⁴ ஆஏ ॥
ராம தீ³க²iµநி பா³ஸு ஸுஹாவந।ஸுnhத³ர கி³ காநiν ஜ பாவந ॥
ஸரநி ஸேராஜ பி³டப ப³ந ²ேல। ³ஜத மஜு ம⁴ப ரஸ ⁴ேல ॥
க²க³ mh’க³ பி³ல ேகாலாஹல கரmh। பி³ரத ைப³ர iµதி³த மந சரmh ॥
ேதா³. ஸுசி ஸுnhத³ர ஆரiµ நிரகி²ஹரேஷ ராவேநந।
ஸுநி ர⁴ப³ர ஆக³மiν iµநி ஆேக³mh ஆயஉ ேலந ॥ 124॥

iµநி கஹு◌ँ ராம த³Nhட³வத கீnhஹா।ஆரபா³³ பி³phரப³ர தீ³nhஹா ॥
ேத³கி² ராம ச²பி³ நயந ஜுட³◌़ ◌ாேந। க ஸநமாiν ஆரமmh ஆேந ॥
iµநிப³ர அதிதி² phராநphய பாஏ। கnhத³ல ப²ல ம⁴ர மகா³ஏ ॥
ய ெஸௗth ராம ப²ல கா²ஏ। தப³iµநி ஆரம தி³ஏ ஸுஹாஏ ॥
பா³லகி மந ஆந◌ँ³ பா⁴। மŋhக³ள ரதி நயந நிஹா ॥
தப³ கர கமல ேஜா ர⁴ராஈ। ேபா³ேல ப³சந ரவந ஸுக²தா³ஈ ॥
mhஹ thகால த³ர iµநிநாதா²। பி³shவ ப³த³ர  mhஹேரmh ஹாதா²॥
அஸ க phர⁴ ஸப³ கதா² ப³கா²நீ। ேஜ ேஜ பா⁴◌ँதி தீ³nhஹ ப³iν ராநீ ॥
ேதா³. தாத ப³சந நி மா த பா⁴இ ப⁴ரத அஸ ராஉ।
ேமா கஹு◌ँ த³ரஸ mhஹார phர⁴ ஸ³ மம nhய phரபா⁴உ ॥ 125॥

ேத³கி² பாய iµநிராய mhஹாேர। ப⁴ஏ ஸுkh’த ஸப³ஸுப²ல ஹமாேர ॥
அப³ ஜஹ◌ँ ராஉர ஆயஸு ேஹாஈ।iµநி உத³ேப³³ ந பாைவ ேகாஈ ॥
iµநி தாபஸ nhஹ ேதmh ³²லஹmh। ேத நேரஸ பி³iν பாவக த³ஹmh ॥
மŋhக³ள ல பி³phர பேதாஷூ। த³ஹஇ ேகா ல ⁴ஸுர ேராஷூ ॥
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அஸ ய◌ँ ஜாநி கஅ ேஸாஇ டா²ஊ◌ँ।ய ெஸௗth ஸத ஜஹ◌ँ ஜாஊ◌ँ
॥
தஹ◌ँ ரசி சிர பரந th’ந ஸாலா। பா³ஸு கெரௗ க² கால kh’பாலா ॥
ஸஹஜ ஸரல ஸுநி ர⁴ப³ர பா³நீ।ஸா⁴ ஸா⁴ ேபா³ேல iµநி kh³யாநீ ॥
கஸ ந கஹஹு அஸ ர⁴லேக। mhஹ பாலக ஸnhதத தி ேஸ ॥
ச²mh. தி ேஸ பாலக ராம mhஹ ஜக³தீ³ஸ மாயா ஜாநகீ।
ேஜா sh’ஜதி ஜ³ பாலதி ஹரதி க² பாஇ kh’பாநிதா⁴ந கீ ॥
ேஜா ஸஹஸஸு அஸு மத⁴ லக²iν ஸசராசர த⁴நீ।
ஸுர காஜ த⁴ நரராஜ தiν சேல த³லந க²ல நிசர அநீ ॥

ேஸா. ராம ஸப mhஹார ப³சந அேகா³சர ³th³தி⁴பர।
அபி³க³த அகத²அபார ேநதி நித நிக³ம கஹ ॥ 126॥

ஜ³ ேபக²ந mhஹ ேத³க²நிஹாேர। பி³தி⁴ ஹ ஸmh⁴ நசாவநிஹாேர ॥
ேதஉ ந ஜாநmh மரiµ mhஹாரா।ஔ mhஹ ேகா ஜாநநிஹாரா ॥
ேஸாஇ ஜாநஇ ேஜ ேத³ஹு ஜநாஈ। ஜாநத mhஹ mhஹஇ ேஹாஇ ஜாஈ ॥
mhஹ kh’பா◌ँ mhஹ ர⁴நnhத³ந। ஜாநmh ப⁴க³த ப⁴க³த உர சnhத³ந ॥
சிதா³நnhத³மய ேத³ஹ mhஹா। பி³க³த பி³கார ஜாந அதி⁴கா ॥
நர தiν த⁴ேரஹு ஸnhத ஸுர காஜா। கஹஹு கரஹு ஜஸ phராkh’த ராஜா ॥
ராம ேத³கி²ஸுநி சத mhஹாேர। ஜட³◌़ ேமாஹmh ³த⁴ ேஹாmh ஸுகா²ேர ॥
mhஹ ேஜா கஹஹு கரஹு ஸ³ஸா◌ँசா। ஜஸ காசி²அ தஸ சாஅ நாசா ॥
ேதா³. ◌ँேச²ஹு ேமா கி ரெஹௗmh கஹ◌ँ ைமmh ◌ँச²த ஸசாஉ◌ँ।
ஜஹ◌ँ ந ேஹாஹு தஹ◌ँ ேத³ஹு க mhஹ ேத³கா²ெவௗmh டா²உ◌ँ ॥ 127

॥
ஸுநி iµநி ப³சந phேரம ரஸ ஸாேந।ஸசி ராம மந மஹு◌ँiµஸுகாேந ॥
பா³லகி ஹ◌ँ கஹmh ப³ேஹா। பா³நீ ம⁴ர அஅ ரஸ ேபா³ ॥
ஸுநஹு ராம அப³ கஹஉ◌ँ நிேகதா। ஜஹா◌ँ ப³ஸஹு ய லக²ந ஸேமதா ॥
nhஹ ேக ரவந ஸiµth³ர ஸமாநா। கதா² mhஹா ஸுப⁴க³ஸ நாநா ॥
ப⁴ரmh நிரnhதர ேஹாmh ந ேர। திnhஹ ேக ய mhஹ கஹு◌ँ kh³’ஹ ேர ॥
ேலாசந சாதக nhஹ க ராேக²। ரஹmh த³ரஸ ஜலத⁴ர அபி⁴லாேஷ ॥
நித³ரmh ஸத nh⁴ ஸர பா⁴। ப பி³nh³ ஜல ேஹாmh ஸுகா² ॥
திnhஹ ேக ’த³ய ஸத³ந ஸுக²தா³யக। ப³ஸஹு ப³nh⁴ ய ஸஹ ர⁴நாயக ॥
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ேதா³. ஜஸு mhஹார மாநஸ பி³மல ஹmhநி ஹா ஜாஸு।
iµதாஹல ³ந க³ந நஇ ராம ப³ஸஹு ய◌ँ தாஸு ॥ 128॥

phர⁴ phரஸாத³ஸுசி ஸுப⁴க³ஸுபா³ஸா।ஸாத³ர ஜாஸு லஹஇ நித நாஸா ॥
mhஹ நிேப³தி³த ேபா⁴ஜந கரmh। phர⁴ phரஸாத³ பட ⁴ஷந த⁴ரmh ॥
ஸ நவmh ஸுர ³ th³விஜ ேத³கீ²। phதி ஸத க பி³நய பி³ேஸ ॥
கர நித கரmh ராம பத³ ஜா। ராம ப⁴ேராஸ ’த³ய◌ँ ந ³ஜா ॥
சரந ராம தீரத² ச ஜாmh। ராம ப³ஸஹு திnhஹ ேக மந மாmh ॥
மnhthரராஜு நித ஜபmh mhஹாரா। ஜmh mhஹ ஸத பவாரா ॥
தரபந ேஹாம கரmh பி³தி⁴ நாநா। பி³phர ேஜவா◌ँஇ ேத³mh ப³ஹு தா³நா ॥
mhஹ ேதmh அதி⁴க ³ர ய◌ँ ஜாநீ।ஸகல பா⁴ய◌ँ ேஸவmh ஸநமாநீ ॥
ேதா³. ஸ³ க மாக³mh ஏக ப² ராம சரந ரதி ேஹாஉ।
திnhஹ ேகmh மந மnhதி³ர ப³ஸஹு ய ர⁴நnhத³ந ேதா³உ ॥ 129॥

காம ேகாஹ மத³ மாந ந ேமாஹா। ேலாப⁴ ந ேசா²ப⁴ ந ராக³ ந th³ேராஹா ॥
nhஹ ேகmh கபட த³mhப⁴ நmh மாயா। திnhஹ ேகmh ’த³ய ப³ஸஹு ர⁴ராயா ॥
ஸப³ ேக phய ஸப³ ேக தகா। ³க²ஸுக²ஸஸ phரஸmhஸா கா³ ॥
கஹmh ஸthய phய ப³சந பி³சா। ஜாக³த ேஸாவத ஸரந mhஹா ॥
mhஹ சா²ட³◌़ ◌ி க³தி ³ஸ நாmh। ராம ப³ஸஹு திnhஹ ேக மந மாmh ॥
ஜநநீ ஸம ஜாநmh பரநா। த⁴iν பராவ பி³ஷ ேதmh பி³ஷ பா⁴ ॥
ேஜ ஹரஷmh பர ஸmhபதி ேத³கீ²। ³கி²த ேஹாmh பர பி³பதி பி³ேஸ ॥
nhஹ ராம mhஹ phராநபிஆேர। திnhஹ ேக மந ஸுப⁴ ஸத³ந mhஹாேர ॥
ேதா³. shவா ஸகா² பி மா ³ர nhஹ ேக ஸப³ mhஹ தாத।
மந மnhதி³ர திnhஹ ேகmh ப³ஸஹு ய ஸத ேதா³உ ph◌⁴ராத ॥ 130॥

அவ³ந த ஸப³ ேக ³ந க³ஹmh। பி³phர ேத⁴iν த ஸŋhகட ஸஹmh ॥
நீதி நிந nhஹ கஇ ஜக³கா। க⁴ர mhஹார திnhஹ கர மiν நீகா ॥
³ந mhஹார ஸiµஜ²இ நிஜ ேதா³ஸா। ேஜ ஸப³ பா⁴◌ँதி mhஹார ப⁴ேராஸா ॥
ராம ப⁴க³த phய லாக³mh ேஜ। ேத உர ப³ஸஹு ஸத ைப³ேத³ ॥
ஜாதி பா◌ँதி த⁴iν த⁴ரம ப³ட³◌़ ◌ாஈ। phய பவார ஸத³ந ஸுக²தா³ஈ ॥
ஸப³ த mhஹ ரஹஇ உர லாஈ। ேத ேக ’த³ய◌ँ ரஹஹு ர⁴ராஈ ॥
ஸர³ நர அபப³ர³ஸமாநா। ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ேத³க² த⁴ேரmh த⁴iν பா³நா ॥
கரம ப³சந மந ராஉர ேசரா। ராம கரஹு ேத ேகmh உர ேட³ரா ॥
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ேதா³. ஜா ந சாஅ கப³ஹு◌ँ க² mhஹ ஸந ஸஹஜ ஸேநஹு।
ப³ஸஹு நிரnhதர தாஸு மந ேஸா ராஉர நிஜ ேக³ஹு ॥ 131॥

ஏ பி³தி⁴ iµநிப³ர ப⁴வந ேத³கா²ஏ। ப³சந ஸphேரம ராம மந பா⁴ஏ ॥
கஹ iµநி ஸுநஹு பா⁴iνலநாயக।ஆரம கஹஉ◌ँஸமய ஸுக²தா³யக ॥
சிthரட கி³ கரஹு நிவாஸூ। தஹ◌ँ mhஹார ஸப³ பா⁴◌ँதி ஸுபாஸூ ॥
ைஸ ஸுஹாவந காநந சா। க ேகஹ mh’க³ பி³ஹக³ பி³ஹா ॥
நதீ³ நீத ராந ப³கா²நீ। அthphயா நிஜ தபப³ல ஆநீ ॥
ஸுரஸ தா⁴ர நாஉ◌ँ மnhதா³கிநி। ேஜா ஸப³ பாதக ேபாதக டா³கிநி ॥
அth ஆதி³iµநிப³ர ப³ஹு ப³ஸmh। கரmh ேஜாக³ ஜப தப தந கஸmh ॥
சலஹு ஸப²ல ரம ஸப³ கர கரஹூ। ராம ேத³ஹு ெகௗ³ரவ கி³ப³ரஹூ ॥
ேதா³. சிthரட மமா அத கmh மஹாiµநி கா³இ।
ஆஏ நஹாஏ ஸத ப³ர ய ஸேமத ேதா³உ பா⁴இ ॥ 132॥

ர⁴ப³ர கேஹஉ லக²ந ப⁴ல கா⁴। கரஹு கதஹு◌ँ அப³ டா²ஹர டா² ॥
லக²ந தீ³க² பய உதர கராரா। சஹு◌ँ தி³ பி²ேரஉ த⁴iνஷ  நாரா ॥
நதீ³ பநச ஸர ஸம த³ம தா³நா।ஸகல கஷ க ஸாஉஜ நாநா ॥
சிthரட ஜiν அசல அேஹ। கஇ ந கா⁴த மார iµட²ேப⁴ ॥
அஸ க லக²ந டா²உ◌ँ ேத³க²ராவா। த² பி³ேலாகி ர⁴ப³ர ஸு² பாவா ॥
ரேமஉ ராம மiν ேத³வnhஹ ஜாநா। சேல ஸத ஸுர த²பதி phரதா⁴நா ॥
ேகால கிராத ேப³ஷ ஸப³ஆஏ। ரேச பரந th’ந ஸத³ந ஸுஹாஏ ॥
ப³ரநி ந ஜா மஜு ³இ ஸாலா। ஏக லத ல⁴ ஏக பி³ஸாலா ॥
ேதா³. லக²ந ஜாநகீ ஸத phர⁴ ராஜத சிர நிேகத।
ேஸாஹ மத³iν iµநி ேப³ஷ ஜiν ரதி ராஜ ஸேமத ॥ 133॥
மாஸபாராயண,ஸthரஹ◌ँவா விராம

அமர நாக³ கிmhநர தி³பாலா। சிthரட ஆஏ ேத காலா ॥
ராம phரநாiµ கீnhஹ ஸப³ காஹூ।iµதி³த ேத³வ ல ேலாசந லாஹூ ॥
ப³ர ஸுமந கஹ ேத³வ ஸமாஜூ। நாத²ஸநாத² ப⁴ஏ ஹம ஆஜூ ॥
க பி³நதீ ³க² ³ஸஹ ஸுநாஏ।ஹரத நிஜ நிஜ ஸத³ந தா⁴ஏ ॥
சிthரட ர⁴நnhத³iν சா²ஏ।ஸமாசார ஸுநி ஸுநி iµநி ஆஏ ॥
ஆவத ேத³கி²iµதி³த iµநிph³’nhதா³। கீnhஹ த³Nhட³வத ர⁴ல சnhதா³॥
iµநி ர⁴ப³ர லாஇ உர ேலmh।ஸுப²ல ேஹாந த ஆஷ ேத³mh ॥
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ய ெஸௗthர ராம ச²பி³ ேத³க²mh।ஸாத⁴ந ஸகல ஸப²ல க ேலக²mh ॥
ேதா³. ஜதா²ேஜாக³ஸநமாநி phர⁴ பி³தா³ கிஏ iµநிph³’nhத³।
கர ேஜாக³ ஜப ஜாக³ தப நிஜ ஆரமnh ஸுச²nhத³॥ 134॥

யஹ ஸுதி⁴ ேகால கிராதnhஹ பாஈ।ஹரேஷ ஜiν நவ நிதி⁴ க⁴ர ஆஈ ॥
கnhத³ல ப²ல ப⁴ ப⁴ ேதா³நா। சேல ரŋhக ஜiν டந ேஸாநா ॥
திnhஹ மஹ◌ँ nhஹ ேத³ேக² ேதா³உ ph◌⁴ராதா। அபர திnhஹ ◌ँச² ம³ ஜாதா
॥
கஹத ஸுநத ர⁴பீ³ர நிகாஈ।ஆஇ ஸப³nh ேத³ேக² ர⁴ராஈ ॥
கரmh ேஜாஹா ேப⁴Nhட த⁴ ஆேக³। phர⁴ பி³ேலாகmh அதி அiνராேக³॥
சிthர ேக² ஜiν ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ டா²ட⁴◌़ே◌। லக ஸர நயந ஜல பா³ட⁴◌़ே◌ ॥
ராம ஸேநஹ மக³ந ஸப³ ஜாேந। க phய ப³சந ஸகல ஸநமாேந ॥
phர⁴ ேஜாஹா ப³ேஹா ப³ேஹா। ப³சந பி³நீத கஹmh கர ேஜா ॥
ேதா³. அப³ஹம நாத²ஸநாத²ஸப³ ப⁴ஏ ேத³கி² phர⁴ பாய।
பா⁴க³ஹமாேர ஆக³மiν ராஉர ேகாஸலராய ॥ 135॥

த⁴nhய ⁴ ப³ந பnhத² பஹாரா। ஜஹ◌ँ ஜஹ◌ँ நாத² பாஉ mhஹ தா⁴ரா ॥
த⁴nhய பி³ஹக³ mh’க³ காநநசா।ஸப²ல ஜநம ப⁴ஏ mhஹ நிஹா ॥
ஹம ஸப³ த⁴nhய ஸத பவாரா। தீ³க² த³ரஸு ப⁴ நயந mhஹாரா ॥
கீnhஹ பா³ஸு ப⁴ல டா²உ◌ँ பி³சா। இஹா◌ँஸகல  ரஹப³ஸுகா² ॥
ஹம ஸப³ பா⁴◌ँதி கரப³ ேஸவகாஈ। க ேகஹ அ பா³க⁴ ப³ராஈ ॥
ப³ந ேப³ஹட³◌़ கி³ கnhத³ர ேகா²ஹா।ஸப³ஹமார phர⁴ பக³ பக³ ேஜாஹா ॥
தஹ◌ँ தஹ◌ँ mhஹ அேஹர ேக²லாஉப³।ஸர நிரஜ²ர ஜலடா²உ◌ँ ேத³கா²உப³॥
ஹம ேஸவக பவார ஸேமதா। நாத² ந ஸசப³ஆயஸு ேத³தா ॥
ேதா³. ேப³த³ ப³சந iµநி மந அக³ம ேத phர⁴ கநா ஐந।
ப³சந கிராதnhஹ ேக ஸுநத  பி பா³லக ைப³ந ॥ 136॥

ராம ேகவல phேரiµ பிஆரா। ஜாநி ேலஉ ேஜா ஜாநநிஹாரா ॥
ராம ஸகல ப³நசர தப³ ேதாேஷ। க mh’³ ப³சந phேரம பேபாேஷ ॥
பி³தா³ கிஏ ர நாஇ தா⁴ஏ। phர⁴ ³ந கஹத ஸுநத க⁴ர ஆஏ ॥
ஏ பி³தி⁴ ய ஸேமத ேதா³உ பா⁴ஈ। ப³ஸmh பி³பிந ஸுர iµநி ஸுக²தா³ஈ ॥
ஜப³ ேத ஆஇ ரேஹ ர⁴நாய। தப³ ேதmh ப⁴யஉ ப³iν மŋhக³ளதா³ய ॥
²லmh ப²லmh பி³டப பி³தி⁴ நாநா ॥ மஜு ப³த ப³ர ேப³ பி³தாநா ॥
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ஸுரத ஸஸ ஸுபா⁴ய◌ँஸுஹாஏ। மநஹு◌ँ பி³³த⁴ ப³ந பஹ ஆஏ ॥
க³ஜ மஜுதர ம⁴கர ேரநீ। thபி³த⁴ ப³யா ப³ஹஇ ஸுக² ேத³நீ ॥
ேதா³. நீலகNhட² கலகNhட²ஸுக சாதக சkhக சேகார।
பா⁴◌ँதி பா⁴◌ँதி ேபா³லmh பி³ஹக³ ரவந ஸுக²த³ சித ேசார ॥ 137॥

ேக ேகஹ கபி ேகால ரŋhகா³। பி³க³தைப³ர பி³சரmh ஸப³ஸŋhகா³॥
பி²ரத அேஹர ராம ச²பி³ ேத³கீ²। ேஹாmh iµதி³த mh’க³ப³nhத³ பி³ேஸ ॥
பி³³த⁴ பி³பிந ஜஹ◌ँ லகி³ ஜக³ மாmh। ேத³கி² ராம ப³iν ஸகல ஹாmh ॥
ஸுரஸ ஸரஸஇ தி³நகர கnhயா। ேமகலஸுதா ேகா³தா³வ த⁴nhயா ॥
ஸப³ஸர nh⁴ நதீ³ நத³ நாநா। மnhதா³கிநி கர கரmh ப³கா²நா ॥
உத³ய அshத கி³ அ ைகலாஸூ। மnhத³ர ேம ஸகல ஸுரபா³ஸூ ॥
ைஸல மாசல ஆதி³க ேஜேத। சிthரட ஜஸு கா³வmh ேதேத ॥
பி³nhதி⁴ iµதி³த மந ஸு² ந ஸமாஈ। ரம பி³iν பி³ல ப³ட³◌़ ◌ாஈ பாஈ ॥
ேதா³. சிthரட ேக பி³ஹக³ mh’க³ ேப³ பி³டப th’ந ஜாதி।
nhய ஜ ஸப³ த⁴nhய அஸ கஹmh ேத³வ தி³ந ராதி ॥ 138॥

நயநவnhத ர⁴ப³ர பி³ேலாகீ। பாஇ ஜநம ப²ல ேஹாmh பி³ேஸாகீ ॥
பர சரந ரஜ அசர ஸுகா²। ப⁴ஏ பரம பத³ ேக அதி⁴கா ॥
ேஸா ப³iν ைஸ ஸுபா⁴ய◌ँஸுஹாவந। மŋhக³ளமய அதி பாவந பாவந ॥
மமா கஅ கவநி பி³தி⁴ தாஸூ।ஸுக²ஸாக³ர ஜஹ◌ँ கீnhஹ நிவாஸூ ॥
பய பேயாதி⁴ த அவத⁴ பி³ஹாஈ। ஜஹ◌ँய லக²iν ராiµ ரேஹ ஆஈ ॥
க ந ஸகmh ஸுஷமா ஜ காநந। ெஜௗmh ஸத ஸஹஸ ேஹாmhmh
ஸஹஸாநந ॥
ேஸா ைமmh ப³ரநி கெஹௗmh பி³தி⁴ ேகmh। டா³ப³ர கமட² கி மnhத³ர ேலmh ॥
ேஸவmh லக²iν கரம மந பா³நீ। ஜாஇ ந  ஸேநஹு ப³கா²நீ ॥
ேதா³. -சி²iν சி²iν லகி²ய ராம பத³ ஜாநி ஆ பர ேநஹு।

கரத ந ஸபேநஹு◌ँ லக²iν சி ப³nh⁴ மா பி ேக³ஹு ॥ 139॥
ராம ஸŋhக³ய ரஹதி ஸுகா²। ர பஜந kh³’ஹ ஸுரதி பி³ஸா ॥
சி²iν சி²iν பிய பி³⁴ ப³த³iν நிஹா। phரiµதி³த மநஹு◌ँ சேகாரமா ॥
நாஹ ேநஹு நித ப³ட⁴◌़த பி³ேலாகீ।ஹரத ரஹதி தி³வஸ  ேகாகீ ॥
ய மiν ராம சரந அiνராகா³। அவத⁴ ஸஹஸ ஸம ப³iν phய லாகா³॥
பரந phய phயதம ஸŋhகா³। phய பவா ரŋhக³ பி³ஹŋhகா³॥
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ஸாஸு ஸஸுர ஸம iµநிதிய iµநிப³ர। அஸiν அஅ ஸம கnhத³ல ப²ர ॥
நாத²ஸாத²ஸா◌ँத² ஸுஹாஈ। மயந ஸயந ஸய ஸம ஸுக²தா³ஈ ॥
ேலாகப ேஹாmh பி³ேலாகத ஜாஸூ। ேத கி ேமா ஸக பி³ஷய பி³லாஸூ ॥
ேதா³. -ஸுரத ராம தஜmh ஜந th’ந ஸம பி³ஷய பி³லாஸு।
ராமphயா ஜக³ ஜநநி ய க² ந ஆசரஜு தாஸு ॥ 140॥

ய லக²ந ேஜ பி³தி⁴ ஸு²லஹmh। ேஸாஇ ர⁴நாத² கர ேஸாஇ கஹmh
॥
கஹmh ராதந கதா² கஹாநீ।ஸுநmh லக²iν ய அதி ஸு² மாநீ।
ஜப³ ஜப³ ராiµ அவத⁴ ஸுதி⁴ கரmh। தப³ தப³ பா³ பி³ேலாசந ப⁴ரmh ॥
ஸு மா பி பஜந பா⁴ஈ। ப⁴ரத ஸேநஹு  ேஸவகாஈ ॥
kh’பாnh⁴ phர⁴ ேஹாmh ³கா²। தீ⁴ரஜு த⁴ரmh ஸமஉ பி³சா ॥
லகி²ய லக²iν பி³கல ேஹாஇ ஜாmh।  ஷ அiνஸர பசா²mh ॥
phயா ப³nh⁴ க³தி லகி² ர⁴நnhத³iν। தீ⁴ர kh’பால ப⁴க³த உர சnhத³iν ॥
லேக³ கஹந க² கதா² நீதா।ஸுநி ஸு²லஹmh லக²iν அ தா ॥
ேதா³. ராiµ லக²ந தா ஸத ேஸாஹத பரந நிேகத।
 பா³ஸவ ப³ஸ அமரர ஸசீ ஜயnhத ஸேமத ॥ 141॥

ேஜாக³வmh phர⁴ ய லக²நmh ைகேஸmh। பலக பி³ேலாசந ேகா³லக ைஜேஸmh
॥
ேஸவmh லக²iν ய ர⁴பீ³ர।  அபி³ேப³கீ ஷ ஸர ॥
ஏ பி³தி⁴ phர⁴ ப³ந ப³ஸmh ஸுகா²। க²க³ mh’க³ஸுர தாபஸ தகா ॥
கேஹஉ◌ँ ராம ப³ந க³வiν ஸுஹாவா।ஸுநஹு ஸுமnhthர அவத⁴  ஆவா ॥
பி²ேரஉ நிஷா³ phர⁴ பஹு◌ँசாஈ।ஸசிவ ஸத ரத² ேத³ேக²ஆஈ ॥
மnhth பி³கல பி³ேலாகி நிஷா³। க ந ஜாஇ ஜஸ ப⁴யஉ பி³ஷா³॥
ராம ராம ய லக²ந கா। பேரஉ த⁴ரநிதல ph³யால பா⁴ ॥
ேத³கி² த³கி²ந தி³ஹய நாmh। ஜiν பி³iν பŋhக² பி³ஹக³அலாmh ॥
ேதா³. நmh th’ந சரmh பிஅmh ஜ ேமாசmh ேலாசந பா³।
ph³யால ப⁴ஏ நிஷாத³ஸப³ ர⁴ப³ர பா³ நிஹா ॥ 142॥

த⁴ தீ⁴ரஜ தப³ கஹஇ நிஷா³। அப³ஸுமnhthர பஹரஹு பி³ஷா³॥
mhஹ பNh³த பரமாரத² kh³யாதா। த⁴ரஹு தீ⁴ர லகி² பி³iµக² பி³தா⁴தா
பி³பி³த⁴ கதா² க க mh’³ பா³நீ। ரத²ைப³டா²ேரஉ ப³ரப³ஸ ஆநீ ॥

50 sanskritdocuments.org



 ராம சத மாநஸ

ேஸாக தி²ல ரத²ஸகஇ ந ஹா◌ँகீ। ர⁴ப³ர பி³ரஹ பீர உர பா³◌ँகீ ॥
சரப²ரா◌ँ மக³ சலmh ந ேகா⁴ேர। ப³ந mh’க³ மநஹு◌ँஆநி ரத² ேஜாேர ॥
அட⁴◌़ ◌ுகி பரmh பி² ேஹரmh பீேச²mh। ராம பி³ேயாகி³ பி³கல ³க² தீேச²mh ॥
ேஜா கஹ ராiµ லக²iν ைப³ேத³।ŋhக ŋhக த ேஹரmh ேத ॥
பா³ பி³ரஹ க³தி க கி ஜாதீ। பி³iν மநி ப²நிக பி³கல ேஜ பா⁴◌ँதீ ॥
ேதா³. ப⁴யஉ நிஷாத³ பி³ஷாத³ப³ஸ ேத³க²த ஸசிவ ரŋhக³।
ேபா³ ஸுேஸவக சா தப³ தி³ஏ ஸாரதீ²ஸŋhக³॥ 143॥

³ஹ ஸாரதி² பி²ேரஉ பஹு◌ँசாஈ। பி³ரஹு பி³ஷா³ ப³ரநி நmh ஜாஈ ॥
சேல அவத⁴ ேலஇ ரத² நிஷாதா³। ேஹா ச²நmh ச²ந மக³ந பி³ஷாதா³॥
ேஸாச ஸுமnhthர பி³கல ³க² தீ³நா। தி⁴க³ வந ர⁴பீ³ர பி³நா ॥
ர ந அnhதஹு◌ँ அத⁴ம ஸ। ஜஸு ந லேஹஉ பி³²ரத ர⁴பீ³ ॥
ப⁴ஏ அஜஸ அக⁴ பா⁴ஜந phராநா। கவந ேஹ நmh கரத பயாநா ॥
அஹஹ மnhத³ மiν அவஸர கா। அஜஹு◌ँ ந ’த³ய ேஹாத ³இ கா ॥
 ஹாத² ⁴நி பசி²தாஈ। மநஹ◌ँ kh’பந த⁴ந ரா க³வா◌ँஈ ॥
பி³த³ பா³◌ँதி⁴ ப³ர பீ³ கஹாஈ। சேலஉ ஸமர ஜiν ஸுப⁴ட பராஈ ॥
ேதா³. பி³phர பி³ேப³கீ ேப³த³பி³த³ஸmhமத ஸா⁴ ஸுஜாதி।
 ேதா⁴ேக²mh மத³பாந கர ஸசிவ ேஸாச ேத பா⁴◌ँதி ॥ 144॥

 ந திய ஸா⁴ ஸயாநீ। பதிேத³வதா கரம மந பா³நீ ॥
ரைஹ கரம ப³ஸ பஹ நாஹூ।ஸசிவ ’த³ய◌ँ தி தா³ந தா³ஹு ॥
ேலாசந ஸஜல ³² ப⁴இ ேதா²।ஸுநஇ ந ரவந பி³கல மதி ேபா⁴ ॥
ஸூக²mh அத⁴ர லாகி³iµஹ◌ँ லா। உ ந ஜாஇ உர அவதி⁴ கபா ॥
பி³ப³ரந ப⁴யஉ ந ஜாஇ நிஹா। மாேர மநஹு◌ँ பிதா மஹதா ॥
ஹாநி க³லாநி பி³ல மந ph³யாபீ। ஜமர பnhத² ேஸாச  பாபீ ॥
ப³சiν ந ஆவ ’த³ய◌ँ பசி²தாஈ। அவத⁴ காஹ ைமmh ேத³க²ப³ ஜாஈ ॥
ராம ரத ரத² ேத³கி² ேஜாஈ।ஸசி ேமா பி³ேலாகத ேஸாஈ ॥
ேதா³. -தா⁴இ ◌ँசி²ஹmh ேமா ஜப³ பி³கல நக³ர நர நா।

உத ேத³ப³ைமmh ஸப³ தப³’த³ய◌ँ ப³jh ைப³டா² ॥ 145॥
சி²ஹmh தீ³ந ³கி²த ஸப³ மாதா। கஹப³ காஹ ைமmh திnhஹ பி³தா⁴தா ॥
சி² ஜப³mh லக²ந மஹதா। கஹஉ◌ँ கவந ஸ◌ँேத³ஸ ஸுகா² ॥
ராம ஜநநி ஜப³ஆஇ தா⁴ஈ।ஸு ப³ch² ேத⁴iν லவாஈ ॥
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◌ँச²த உத ேத³ப³ைமmh ேத। ேக³ ப³iν ராம லக²iν ைப³ேத³ ॥
ேஜாஇ ◌ँசி² ேத ஊத ேத³பா³।ஜாஇ அவத⁴ அப³ யஹு ஸு² ேலபா³॥
◌ँசி² ஜப³mh ராஉ ³க² தீ³நா। வiν ஜாஸு ர⁴நாத²அதீ⁴நா ॥
ேத³ஹஉ◌ँ உத ெகௗiν iµஹு லாஈ।ஆயஉ◌ँ ஸல அ◌ँர பஹு◌ँசாஈ ॥
ஸுநத லக²ந ய ராம ஸ◌ँேத³ஸூ। th’ந  தiν பஹ நேரஸூ ॥
ேதா³. -ரத³உ ந பி³த³ேரஉ பŋhக  பி³²ரத phதiµ நீ ॥

ஜாநத ெஹௗmh ேமா தீ³nhஹ பி³தி⁴ யஹு ஜாதநா ஸ ॥ 146॥
ஏ பி³தி⁴ கரத பnhத² பசி²தாவா। தமஸா தீர ரத ர²ஆவா ॥
பி³தா³ கிஏ க பி³நய நிஷாதா³। பி²ேர பாய◌ँ ப பி³கல பி³ஷாதா³॥
ைபட²த நக³ர ஸசிவ ஸசாஈ। ஜiν மாேர ³ர பா³◌ँப⁴ந கா³ஈ ॥
ைப³² பி³டப தர தி³வஸு க³வா◌ँவா।ஸா◌ँஜ²ஸமய தப³அவஸ பாவா ॥
அவத⁴ phரேப³ஸு கீnhஹ அ◌ँதி⁴ஆேரmh। ைபட² ப⁴வந ர² ராகி² ³ஆேரmh ॥
nhஹ nhஹ ஸமாசார ஸுநி பாஏ। ⁴ப th³வார ர² ேத³க²ந ஆஏ ॥
ர² பசாநி பி³கல லகி² ேகா⁴ேர। க³ரmh கா³த  ஆதப ஓேர ॥
நக³ர நா நர ph³யால ைகmhேஸmh। நிக⁴டத நீர நக³ந ைஜmhேஸmh ॥
ேதா³. -ஸசிவ ஆக³மiν ஸுநத ஸ³ பி³கல ப⁴யஉ ரநிவாஸு।

ப⁴வந ப⁴யŋhக லாக³ ேத மாநஹு◌ँ phேரத நிவாஸு ॥ 147॥
அதி ஆரதி ஸப³ ◌ँச²mh ராநீ। உத ந ஆவ பி³கல ப⁴இ பா³நீ ॥
ஸுநஇ ந ரவந நயந நmh ஸூஜா²। கஹஹு கஹா◌ँ nh’ப ேத ேத ³ஜா²
॥
தா³nhஹ தீ³க²ஸசிவ பி³கலாஈ। ெகௗஸlhயா kh³’ஹ◌ँ க³ஈmh லவாஈ ॥
ஜாஇ ஸுமnhthர தீ³க² கஸ ராஜா। அஅ ரத ஜiν சnh³ பி³ராஜா ॥
ஆஸந ஸயந பி³⁴ஷந நா। பேரஉ ⁴தல நிபட மநா ॥
ேலஇ உஸாஸு ேஸாச ஏ பா⁴◌ँதீ।ஸுரர ேதmh ஜiν க²◌ँேஸஉ ஜஜாதீ ॥
ேலத ேஸாச ப⁴ சி²iν சி²iν சா²தீ। ஜiν ஜ பŋhக² பேரஉ ஸmhபாதீ ॥
ராம ராம கஹ ராம ஸேந। நி கஹ ராம லக²ந ைப³ேத³ ॥
ேதா³. ேத³கி²ஸசிவ◌ँ ஜய வ க கீnhேஹஉ த³Nhட³ phரநாiµ।
ஸுநத உேட²உ ph³யால nh’பதி கஹு ஸுமnhthர கஹ◌ँ ராiµ ॥ 148॥

⁴ப ஸுமnhth nhஹ உர லாஈ। ³ட³◌़த க²அதா⁴ர ஜiν பாஈ ॥
ஸத ஸேநஹ நிகட ைப³டா²। ◌ँச²த ராஉ நயந ப⁴ பா³ ॥
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ராம ஸல கஹு ஸகா²ஸேந। கஹ◌ँ ர⁴நா²லக²iν ைப³ேத³ ॥
ஆேந ேப² கி ப³ந தா⁴ஏ।ஸுநத ஸசிவ ேலாசந ஜல சா²ஏ ॥
ேஸாக பி³கல நி ◌ँச² நேரஸூ। கஹு ய ராம லக²ந ஸnhேத³ஸூ ॥
ராம ப ³ந ல ஸுபா⁴ஊ।ஸு ஸு உர ேஸாசத ராஊ ॥
ராஉ ஸுநாஇ தீ³nhஹ ப³நபா³ஸூ।ஸுநி மந ப⁴யஉ ந ஹரஷு ஹரா◌ँஸூ ॥
ேஸா ஸுத பி³²ரத க³ஏ ந phராநா। ேகா பாபீ ப³ட³◌़ ேமா ஸமாநா ॥
ேதா³. ஸகா² ராiµ ய லக²iν ஜஹ◌ँ தஹா◌ँ ேமா பஹு◌ँசாஉ।
நாmh த சாஹத சலந அப³ phராந கஹஉ◌ँஸதிபா⁴உ ॥ 149॥

நி நி ◌ँச²த மnhthர ராஊ। phயதம ஸுஅந ஸ◌ँேத³ஸ ஸுநாஊ ॥
கர ஸகா² ேஸாஇ ேப³கி³ உபாஊ। ராiµ லக²iν ய நயந ேத³கா²ஊ ॥
ஸசிவ தீ⁴ர த⁴ கஹ iµ³ பா³நீ। மஹாராஜ mhஹ பNh³த kh³யாநீ ॥
பீ³ர ஸுதீ⁴ர ⁴ரnhத⁴ர ேத³வா।ஸா⁴ ஸமாஜு ஸதா³ mhஹ ேஸவா ॥
ஜநம மரந ஸப³ ³க² ேபா⁴கா³।ஹாநி லாப⁴ phய லந பி³ேயாகா³॥
கால கரம ப³ஸ ெஹௗmh ேகா³ஸாஈmh। ப³ரப³ஸ ராதி தி³வஸ கீ நாஈmh ॥
ஸுக²ஹரஷmh ஜட³◌़ ³க² பி³லகா²mh। ேதா³உ ஸம தீ⁴ர த⁴ரmh மந மாmh
॥
தீ⁴ரஜ த⁴ரஹு பி³ேப³ பி³சா। சா²ட³◌़ ◌ிஅ ேஸாச ஸகல தகா ॥
ேதா³. phரத²ம பா³ஸு தமஸா ப⁴யஉ ³ஸர ஸுரஸ தீர।
nhஹாஈ ரேஹ ஜலபாiν க ய ஸேமத ேதா³உ பீ³ர ॥ 150॥

ேகவட கீnh ப³ஹுத ேஸவகாஈ। ேஸா ஜாநி ŋhக³ெரௗர க³வா◌ँஈ ॥
ேஹாத phராத ப³ட சீ² மகா³வா। ஜடா iµட நிஜ ஸ ப³நாவா ॥
ராம ஸகா²◌ँ தப³ நாவ மகா³ஈ। phயா சட⁴◌़ ◌ாஇ சட⁴◌़ே◌ ர⁴ராஈ ॥
லக²ந பா³ந த⁴iν த⁴ேர ப³நாஈ।ஆ சட⁴◌़ே◌ phர⁴ ஆயஸு பாஈ ॥
பி³கல பி³ேலாகி ேமா ர⁴பீ³ரா। ேபா³ேல ம⁴ர ப³சந த⁴ தீ⁴ரா ॥
தாத phரநாiµ தாத ஸந கேஹஹு। பா³ர பா³ர பத³ பŋhகஜ க³ேஹஹூ ॥
கரபி³ பாய◌ँ ப பி³நய ப³ேஹா। தாத கஅ ஜநி சிnhதா ேமா ॥
ப³ந மக³ மŋhக³ள ஸல ஹமாேரmh। kh’பா அiνkh³ரஹ nhய mhஹாேரmh ॥
ச²mh. mhஹேர அiνkh³ரஹ தாத காநந ஜாத ஸப³ஸு² பாஇெஹௗmh।

phரதிபா ஆயஸு ஸல ேத³க²ந பாய நி பி² ஆஇெஹௗmh ॥
ஜநநீmh ஸகல பேதா ப ப பாய◌ँ க பி³நதீ க⁴நீ।
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ள கேரஹு ேஸாஇ ஜதiν ேஜmh ஸ ரஹmh ேகாஸல த⁴நீ ॥
ேஸா. ³ர ஸந கஹப³ஸ◌ँேத³ஸு பா³ர பா³ர பத³ ப³ம க³।
கரப³ ேஸாஇ உபேத³ஸு ேஜmh ந ேஸாச ேமா அவத⁴பதி ॥ 151॥

ரஜந பஜந ஸகல நிேஹா। தாத ஸுநாஏஹு பி³நதீ ேமா ॥
ேஸாஇ ஸப³ பா⁴◌ँதி ேமார தகா। ஜாேதmh ரஹ நரநாஹு ஸுகா² ॥
கஹப³ஸ◌ँேத³ஸு ப⁴ரத ேக ஆஏ◌ँ। நீதி ந தஅ ராஜப³ பாஏ◌ँ ॥
பாேலஹு phரஜ கரம மந பா³நீ।ஹு மா ஸகல ஸம ஜாநீ ॥
ஓர நிபா³ேஹஹு பா⁴யப பா⁴ஈ। க பி மா ஸுஜந ேஸவகாஈ ॥
தாத பா⁴◌ँதி ேத ராக²ப³ ராஊ। ேஸாச ேமார ேஜmh கைர ந காஊ ॥
லக²ந கேஹ க² ப³சந கேடா²ரா। ப³ர ராம நி ேமா நிேஹாரா ॥
பா³ர பா³ர நிஜ ஸபத² ேத³வாஈ। கஹபி³ ந தாத லக²ந லகாஈ ॥
ேதா³. க phரநாம க² கஹந ய ய ப⁴இ தி²ல ஸேநஹ।
த²கித ப³சந ேலாசந ஸஜல லக பlhலவித ேத³ஹ ॥ 152॥

ேத அவஸர ர⁴ப³ர க² பாஈ। ேகவட பார நாவ சலாஈ ॥
ர⁴லதிலக சேல ஏ பா⁴◌ँதீ। ேத³க²உ◌ँ டா²ட⁴◌़ ஸ த⁴ சா²தீ ॥
ைமmh ஆபந கி கெஹௗmh கேலஸூ। அத பி²ேரஉ◌ँ ேலஇ ராம ஸ◌ँேத³ஸூ ॥
அஸ க ஸசிவ ப³சந ர க³யஊ।ஹாநி க³லாநி ேஸாச ப³ஸ ப⁴யஊ ॥
ஸுத ப³சந ஸுநதmh நரநாஹூ। பேரஉ த⁴ரநி உர தா³ந தா³ஹூ ॥
தலப²த பி³ஷம ேமாஹ மந மாபா। மாஜா மநஹு◌ँ ந கஹு◌ँ ph³யாபா ॥
க பி³லாப ஸப³ ேராவmh ராநீ। மஹா பி³பதி கி ஜாஇ ப³கா²நீ ॥
ஸுநி பி³லாப ³க²ஹூ ³²லாகா³। தீ⁴ரஜஹூ கர தீ⁴ரஜு பா⁴கா³॥
ேதா³. ப⁴யஉ ேகாலாஹ அவத⁴ அதி ஸுநி nh’ப ராஉர ேஸா।
பி³ல பி³ஹக³ ப³ந பேரஉ நி மாநஹு◌ँ ஸ கேடா² ॥ 153॥

phராந கNhட²க³த ப⁴யஉ ⁴ஆ। மநி பி³ந ஜiν ph³யால ph³யா ॥
இth³mh ஸகல பி³கல ப⁴இ◌ँ பா⁴। ஜiν ஸர ஸரஜ ப³iν பி³iν பா³ ॥
ெகௗஸlhயா◌ँ nh’ தீ³க² மலாநா। ரபி³ல ரபி³அ◌ँத²யஉ ய◌ँ ஜாநா।
உர த⁴ தீ⁴ர ராம மஹதா। ேபா³ ப³சந ஸமய அiνஸா ॥
நாத²ஸiµ² மந கஅ பி³சா। ராம பி³ேயாக³ பேயாதி⁴ அபா ॥
கரநதா⁴ர mhஹ அவத⁴ ஜஹாஜூ। சட⁴◌़ே◌உ ஸகல phய பதி²க ஸமாஜூ ॥
தீ⁴ரஜு த⁴அ த பாஇஅ பா। நாmh த ³ட³◌़ ◌ி ஸ³ பவா ॥
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ெஜௗmh ய◌ँ த⁴அ பி³நய பிய ேமா। ராiµ லக²iν ய லmh ப³ேஹா ॥
ேதா³. -phயா ப³சந mh’³ஸுநத nh’ சிதயஉ ஆ◌ँகி² உகா⁴।

தலப²த ந மந ஜiν சத தல பா³ ॥ 154॥
த⁴ தீ⁴ரஜு உ²ைப³ட² ⁴ஆ। கஹு ஸுமnhthர கஹ◌ँ ராம kh’பா ॥
கஹா◌ँ லக²iν கஹ◌ँ ராiµ ஸேந। கஹ◌ँ phய thரப³⁴ ைப³ேத³ ॥
பி³லபத ராஉ பி³கல ப³ஹு பா⁴◌ँதீ। ப⁴இ ஜுக³ஸஸ ராதி ந ராதீ ॥
தாபஸ அnhத⁴ ஸாப ஸுதி⁴ ஆஈ। ெகௗஸlhய ஸப³ கதா²ஸுநாஈ ॥
ப⁴யஉ பி³கல ப³ரநத இதிஹாஸா। ராம ரத தி⁴க³ வந ஆஸா ॥
ேஸா தiν ராகி² கரப³ைமmh காஹா। ேஜmh ந phேரம பiν ேமார நிபா³ஹா ॥
ஹா ர⁴நnhத³ந phராந பிேத। mhஹ பி³iν அத ப³ஹுத தி³ந பீ³ேத ॥
ஹா ஜாநகீ லக²ந ஹா ர⁴ப³ர।ஹா பி த சித சாதக ஜலத⁴ர।
ேதா³. ராம ராம க ராம க ராம ராம க ராம।
தiν பஹ ர⁴ப³ர பி³ரஹ◌ँ ராஉ க³யஉ ஸுரதா⁴ம ॥ 155॥

அந மரந ப² த³ஸரத² பாவா। அNhட³அேநக அமல ஜஸு சா²வா ॥
அத ராம பி³⁴ ப³த³iν நிஹாரா। ராம பி³ரஹ க மரiν ஸ◌ँவாரா ॥
ேஸாக பி³கல ஸப³ ேராவmh ராநீ।  ல ப³ ேதஜு ப³கா²நீ ॥
கரmh பி³லாப அேநக phரகாரா। பரmh ⁴தல பா³ரmh பா³ரா ॥
பி³லபmh பி³கல தா³ஸ அ தா³। க⁴ர க⁴ர த³iν கரmh ரபா³ ॥
அ◌ँத²யஉ ஆஜு பா⁴iνல பா⁴। த⁴ரம அவதி⁴ ³ந ப நிதா⁴ ॥
கா³mh ஸகல ைககஇ ேத³mh। நயந பி³ந கீnhஹ ஜக³ ேஜmh ॥
ஏ பி³தி⁴ பி³லபத ைரநி பி³ஹாநீ।ஆஏ ஸகல மஹாiµநி kh³யாநீ ॥
ேதா³. தப³ ப³Shட²iµநி ஸமய ஸம க அேநக இதிஹாஸ।
ேஸாக ேநவாேரஉ ஸப³ கர நிஜ பி³kh³யாந phரகாஸ ॥ 156॥

ேதல நா◌ँவ ப⁴ nh’ப தiν ராகா²।³த ேபா³லாஇ ப³ஹு அஸ பா⁴ஷா ॥
தா⁴வஹு ேப³கி³ ப⁴ரத பmh ஜாஹூ। nh’ப ஸுதி⁴ கதஹு◌ँ கஹஹு ஜநி காஹூ
॥
ஏதேநஇ கேஹஹு ப⁴ரத ஸந ஜாஈ। ³ர ேபா³லாஈ பட²யஉ ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
ஸுநி iµநி ஆயஸு தா⁴வந தா⁴ஏ। சேல ேப³க³ ப³ர பா³ லஜாஏ ॥
அநர²அவத⁴ அரmhேப⁴உ ஜப³ ேதmh। ஸ³ந ேஹாmh ப⁴ரத கஹு◌ँ தப³ ேதmh ॥
ேத³க²mh ராதி ப⁴யாநக ஸபநா। ஜாகி³ கரmh க ேகா கலபநா ॥
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பி³phர ேஜவா◌ँஇ ேத³mh தி³ந தா³நா।வ அபி⁴ேஷக கரmh பி³தி⁴ நாநா ॥
மாக³mh ’த³ய◌ँ மேஹஸ மநாஈ। ஸல மா பி பஜந பா⁴ஈ ॥
ேதா³. ஏ பி³தி⁴ ேஸாசத ப⁴ரத மந தா⁴வந பஹு◌ँேச ஆஇ।
³ர அiνஸாஸந ரவந ஸுநி சேல க³ேநஸு மநாஇ ॥ 157॥

சேல ஸர ேப³க³ஹய ஹா◌ँேக। நாக⁴த ஸத ைஸல ப³ந பா³◌ँேக ॥
’த³ய◌ँ ேஸா ப³ட³◌़ க² ந ேஸாஹாஈ। அஸ ஜாநmh ய◌ँ ஜாஉ◌ँ உட³◌़ ◌ாஈ
॥
ஏக நிேமஷ ப³ரஸ ஸம ஜாஈ। ஏ பி³தி⁴ ப⁴ரத நக³ர நிஅராஈ ॥
அஸ³ந ேஹாmh நக³ர ைபடா²ரா। ரடmh பா⁴◌ँதி ேக²த கராரா ॥
க²ர ஆர ேபா³லmh phரதிலா।ஸுநி ஸுநி ேஹாஇ ப⁴ரத மந ஸூலா ॥
ஹத ஸர ஸதா ப³ந பா³கா³। நக³ பி³ேஸ ப⁴யாவiν லாகா³॥
க²க³ mh’க³ஹய க³ய ஜாmh ந ேஜாஏ। ராம பி³ேயாக³ேராக³ பி³ேகா³ஏ ॥
நக³ர நா நர நிபட ³கா²। மநஹு◌ँஸப³nh ஸப³ஸmhபதி ஹா ॥
ேதா³. ரஜந mh ந கஹmh க² க³வ◌ँmh ேஜாஹாரmh ஜாmh।
ப⁴ரத ஸல ◌ँசி² ந ஸகmh ப⁴ய பி³ஷாத³ மந மாmh ॥ 158॥

ஹாட பா³ட நmh ஜாஇ நிஹா। ஜiν ர த³ஹ◌ँ தி³ லாகி³ த³வா ॥
ஆவத ஸுத ஸுநி ைககயநnhதி³நி।ஹர ரபி³ல ஜலஹ சnhதி³நி ॥
ஸ ஆரதீ iµதி³த உ² தா⁴ஈ। th³வாேரmh ேப⁴Nh ப⁴வந ேலஇ ஆஈ ॥
ப⁴ரத ³கி²த பவா நிஹாரா। மாநஹு◌ँ ந ப³நஜ ப³iν மாரா ॥
ைகேகஈ ஹரத ஏ பா⁴◌ँதி। மநஹு◌ँiµதி³த த³வ லாஇ கிராதீ ॥
ஸுத ஸேஸாச ேத³கி² மiν மாேரmh। ◌ँச²தி ைநஹர ஸல ஹமாேரmh ॥
ஸகல ஸல க ப⁴ரத ஸுநாஈ। ◌ँசீ² நிஜ ல ஸல ப⁴லாஈ ॥
கஹு கஹ◌ँ தாத கஹா◌ँஸப³ மாதா। கஹ◌ँய ராம லக²ந phய ph◌⁴ராதா ॥
ேதா³. ஸுநி ஸுத ப³சந ஸேநஹமய கபட நீர ப⁴ ைநந।
ப⁴ரத ரவந மந ஸூல ஸம பாபிநி ேபா³ ைப³ந ॥ 159॥

தாத பா³த ைமmh ஸகல ஸ◌ँவா। ைப⁴ மnhத²ரா ஸஹாய பி³சா ॥
க²க காஜ பி³தி⁴ பீ³ச பி³கா³ேரஉ। ⁴பதி ஸுரபதி ர ப³ தா⁴ேரஉ ॥
ஸுநத ப⁴ர ப⁴ஏ பி³ப³ஸ பி³ஷாதா³। ஜiν ஸஹேமஉ க ேகஹ நாதா³॥
தாத தாத ஹா தாத கா। பேர ⁴தல ph³யால பா⁴ ॥
சலத ந ேத³க²ந பாயஉ◌ँ ேதா। தாத ந ராம ெஸௗmhேபஹு ேமா ॥
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ப³ஹு தீ⁴ர த⁴ உேட²ஸ◌ँபா⁴। கஹு பி மரந ேஹ மஹதா ॥
ஸுநி ஸுத ப³சந கஹதி ைகேகஈ। மரiµ பா◌ँசி² ஜiν மாஹுர ேத³ஈ ॥
ஆதி³ஹு ேதmh ஸப³ஆபநி கரநீ। ல கேடா²ர iµதி³த மந ப³ரநீ ॥
ேதா³. ப⁴ரத பி³ஸேரஉ பி மரந ஸுநத ராம ப³ந ெகௗ³iν।
ேஹ அபநபஉ ஜாநி ய◌ँ த²கித ரேஹ த⁴ ெமௗiν ॥ 160॥

பி³கல பி³ேலாகி ஸுத ஸiµஜா²வதி। மநஹு◌ँ ஜேர பர ேலாiν லகா³வதி ॥
தாத ராஉ நmh ேஸாேச ேஜா³। பி³ட⁴◌़இ ஸுkh’த ஜஸு கீnhேஹஉ ேபா⁴³॥
வத ஸகல ஜநம ப²ல பாஏ। அnhத அமரபதி ஸத³ந தா⁴ஏ ॥
அஸ அiνமாநி ேஸாச பஹரஹூ।ஸத ஸமாஜ ராஜ ர கரஹூ ॥
ஸுநி ஸு²ஸஹேமஉ ராஜமா। பாேகmh ச²த ஜiν லாக³அ◌ँகா³ ॥
தீ⁴ரஜ த⁴ ப⁴ ேலmh உஸாஸா। பாபநி ஸப³ பா⁴◌ँதி ல நாஸா ॥
ெஜௗmh ைப சி ர அதி ேதா। ஜநமத காேஹ ந மாேர ேமா ॥
ேபட³◌़ கா ைதmh பாலஉ சா। ந அந நிதி பா³ உசா ॥
ேதா³. ஹmhஸப³mhஸு த³ஸர² ஜந ராம லக²ந ேஸ பா⁴இ।
ஜநநீ ◌ँ ஜநநீ ப⁴ஈ பி³தி⁴ ஸந க² ந ப³ஸாஇ ॥ 161॥

ஜப³ ைதmh மதி மத ய◌ँ ட²யஊ। க²Nhட³ க²Nhட³ ேஹாஇ ரத³உ ந க³யஊ
॥
ப³ர மாக³த மந ப⁴இ நmh பீரா। க³ ந ஹ iµஹ◌ँ பேரஉ ந கீரா ॥
⁴ப◌ँ phரதீத ேதா கி கீnh। மரந கால பி³தி⁴ மதி ஹ nh ॥
பி³தி⁴ஹு◌ँ ந நா ’த³ய க³தி ஜாநீ।ஸகல கபட அக⁴ அவ³ந கா²நீ ॥
ஸரல ஸுல த⁴ரம ரத ராஊ। ேஸா கி ஜாைந தீய ஸுபா⁴ஊ ॥
அஸ ேகா வ ஜnh ஜக³ மாmh। ேஜ ர⁴நாத² phராநphய நாmh ॥
ேப⁴ அதி அத ராiµ ேதஉ ேதா। ேகா  அஹ ஸthய கஹு ேமா ॥
ேஜா ஹ ேஸா ஹ iµஹ◌ँ ம லாஈ।ஆ◌ँகி² ஓட உ²ைப³ட²mh ஜாஈ ॥
ேதா³. ராம பி³ேராதீ⁴ ’த³ய ேதmh phரக³ட கீnhஹ பி³தி⁴ ேமா।
ேமா ஸமாந ேகா பாதகீ பா³தி³ கஹஉ◌ँ க² ேதா ॥ 162॥

ஸுநி ஸth⁴ந மா லாஈ। ஜரmh கா³த ஸ க² ந ப³ஸாஈ ॥
ேத அவஸர ப³ தஹ◌ँஆஈ। ப³ஸந பி³⁴ஷந பி³பி³த⁴ ப³நாஈ ॥
லகி² ஸ ப⁴ேரஉ லக²ந ல⁴ பா⁴ஈ। ப³ரத அநல kh◌⁴’த ஆஹுதி பாஈ ॥
ஹுமகி³லாத தகி ப³ர மாரா। ப iµஹ ப⁴ர ம கரத காரா ॥
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ப³ர ேடஉ ²ட கபா। த³த த³ஸந iµக² தி⁴ர phரசா ॥
ஆஹ த³இஅ ைமmh காஹ நஸாவா। கரத நீக ப² அநஇஸ பாவா ॥
ஸுநி ஹந லகி² நக²க² ேகா²। லேக³ க⁴டந த⁴ த⁴ ேஜா²Nh ॥
ப⁴ரத த³யாநிதி⁴ தீ³nh ச²ட³◌़ ◌ாஈ। ெகௗஸlhயா பmh ேக³ ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
ேதா³. மந ப³ஸந பி³ப³ரந பி³கல kh’ஸ ஸர ³க² பா⁴ர।
கநக கலப ப³ர ேப³ ப³ந மாநஹு◌ँஹநீ ஸார ॥ 163॥

ப⁴ரத ேத³கி² மா உ² தா⁴ஈ।iµசி²த அவநி ப ஜ²இ◌ँஆஈ ॥
ேத³க²த ப⁴ர பி³கல ப⁴ஏ பா⁴। பேர சரந தந த³ஸா பி³ஸா ॥
மா தாத கஹ◌ँ ேத³ ேத³கா²ஈ। கஹ◌ँய ராiµ லக²iν ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
ைககஇ கத ஜந ஜக³ மாஜா²। ெஜௗmh ஜந த ப⁴இ காேஹ ந பா³◌ँஜா²॥
ல கலŋh ேஜmh ஜநேமஉ ேமா। அபஜஸ பா⁴ஜந phயஜந th³ேரா ॥
ேகா தி⁴வந ேமா ஸஸ அபா⁴கீ³। க³தி அ ேதா மா ேஜ லாகீ³॥
பி ஸுரர ப³ந ர⁴ப³ர ேக। ைமmh ேகவல ஸப³அநரத² ேஹ ॥
தி⁴க³ ேமா ப⁴யஉ◌ँ ேப³iν ப³ந ஆகீ³। ³ஸஹ தா³ஹ ³க²³ஷந பா⁴கீ³॥
ேதா³. மா ப⁴ரத ேக ப³சந mh’³ஸுநி ஸுநி உ²ஸ◌ँபா⁴ ॥
ஏ உடா²இ லகா³இ உர ேலாசந ேமாசதி பா³ ॥ 164॥

ஸரல ஸுபா⁴ய மாய◌ँய◌ँ லாஏ। அதி த மநஹு◌ँ ராம பி² ஆஏ ॥
ேப⁴Nhேடஉ ப³ஹு லக²ந ல⁴ பா⁴ஈ। ேஸா ஸேநஹு ந ’த³ய◌ँஸமாஈ ॥
ேத³கி²ஸுபா⁴உ கஹத ஸ³ ேகாஈ। ராம மா அஸ காேஹ ந ேஹாஈ ॥
மாதா◌ँ ப⁴ர ேகா³த³ைப³டா²ேர।ஆ◌ँஸு ெபௗசி² mh’³ ப³சந உசாேர ॥
அஜஹு◌ँ ப³chச² ப³ தீ⁴ரஜ த⁴ரஹூ। ஸமஉ ஸiµ² ேஸாக பஹரஹூ ॥
ஜநி மாநஹு ய◌ँஹாநி க³லாநீ। கால கரம க³தி அக⁴த ஜாநி ॥
காஹு ேதா³ஸு ேத³ஹு ஜநி தாதா। பா⁴ ேமா ஸப³ பி³தி⁴ பா³ம பி³தா⁴தா ॥
ேஜா ஏேதஹு◌ँ ³க² ேமா ஆவா। அஜஹு◌ँ ேகா ஜாநஇ கா ேத பா⁴வா ॥
ேதா³. பி ஆயஸ ⁴ஷந ப³ஸந தாத தேஜ ர⁴பீ³ர।
பி³ஸமஉ ஹரஷு ந ’த³ய◌ँ க² பேர ப³லகல சீர। 165॥

iµக² phரஸnhந மந ரŋhக³ ந ேராஷூ।ஸப³ கர ஸப³ பி³தி⁴ க பேதாஷூ ॥
சேல பி³பிந ஸுநி ய ஸ◌ँக³லாகீ³। ரஹஇ ந ராம சரந அiνராகீ³॥
ஸுநதmh லக²iν சேல உ²ஸாதா²। ரஹmh ந ஜதந கிஏ ர⁴நாதா²॥
தப³ ர⁴பதி ஸப³ நாஈ। சேல ஸŋhக³ய அ ல⁴ பா⁴ஈ ॥
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ராiµ லக²iν ய ப³ந தா⁴ஏ। க³இஉ◌ँ ந ஸŋhக³ ந phராந படா²ஏ ॥
யஹு ஸ³ பா⁴ இnhஹ ஆ◌ँகி²nhஹ ஆேக³mh। தஉ ந தஜா தiν வ அபா⁴ேக³mh ॥
ேமா ந லாஜ நிஜ ேநஹு நிஹா। ராம ஸஸ ஸுத ைமmh மஹதா ॥
ஐ மைர ப⁴ல ⁴பதி ஜாநா। ேமார ’த³ய ஸத ஸ ஸமாநா ॥
ேதா³. ெகௗஸlhயா ேக ப³சந ஸுநி ப⁴ரத ஸத ரநிவாஸ।

ph³யால பி³லபத ராஜkh³’ஹ மாநஹு◌ँ ேஸாக ேநவாஸு ॥ 166॥
பி³லபmh பி³கல ப⁴ரத ேதா³உ பா⁴ஈ। ெகௗஸlhயா◌ँஏ ’த³ய◌ँ லகா³ஈ ॥
பா⁴◌ँதி அேநக ப⁴ர ஸiµஜா²ஏ। க பி³ேப³கமய ப³சந ஸுநாஏ ॥
ப⁴ரதஹு◌ँ மா ஸகல ஸiµஜா²ஈmh। க ராந தி கதா²ஸுஹாஈmh ॥
ச²ல பி³ந ஸுசி ஸரல ஸுபா³நீ। ேபா³ேல ப⁴ரத ேஜா ஜுக³ பாநீ ॥
ேஜ அக⁴ மா பிதா ஸுத மாேரmh। கா³இ ேகா³ட² மஸுர ர ஜாேரmh ॥
ேஜ அக⁴ திய பா³லக ப³த⁴ கீnhேஹmh। த மபதி மாஹுர தீ³nhேஹmh ॥
ேஜ பாதக உபபாதக அஹmh। கரம ப³சந மந ப⁴வ கபி³ கஹmh ॥
ேத பாதக ேமா ேஹாஹு◌ँ பி³தா⁴தா। ெஜௗmh யஹு ேஹாஇ ேமார மத மாதா ॥
ேதா³. ேஜ பஹ ஹ ஹர சரந ப⁴ஜmh ⁴தக³ந ேகா⁴ர।
ேத கஇ க³தி ேமா ேத³உ பி³தி⁴ ெஜௗmh ஜநநீ மத ேமார ॥ 167॥

ேப³சmh ேப³³ த⁴ரiµ ³ ேலmh। பிஸுந பராய பாப க ேத³mh ॥
கப ல கலஹphய khேராதீ⁴। ேப³த³ பி³³ஷக பி³shவ பி³ேராதீ⁴ ॥
ேலாபீ⁴ லmhபட ேலாபசாரா। ேஜ தாகmh பரத⁴iν பரதா³ரா ॥
பாெவௗmh ைமmh திnhஹ ேக க³தி ேகா⁴ரா। ெஜௗmh ஜநநீ யஹு ஸmhமத ேமாரா ॥
ேஜ நmh ஸா⁴ஸŋhக³அiνராேக³। பரமாரத² பத² பி³iµக²அபா⁴ேக³॥
ேஜ ந ப⁴ஜmh ஹ நரதiν பாஈ। nhஹ ந ஹ ஹர ஸுஜஸு ேஸாஹாஈ ॥
த திபnh² பா³ம பத² சலmh। ப³சக பி³ரசி ேப³ஷ ஜ³ ச²லmh ॥
திnhஹ ைக க³தி ேமா ஸŋhகர ேத³ஊ। ஜநநீ ெஜௗmh யஹு ஜாெநௗmh ேப⁴ஊ ॥
ேதா³. மா ப⁴ரத ேக ப³சந ஸுநி ஸா◌ँேச ஸரல ஸுபா⁴ய◌ँ।
கஹதி ராம phய தாத mhஹ ஸதா³ ப³சந மந காய◌ँ ॥ 168॥

ராம phராநஹு ேதmh phராந mhஹாேர। mhஹ ர⁴பதி phராநஹு ேதmh phயாேர ॥
பி³⁴ பி³ஷ சைவ shthரைவ iµ ஆகீ³। ேஹாஇ பா³சர பா³ பி³ராகீ³॥
ப⁴ஏ◌ँ kh³யாiν ப³ ைட ந ேமாஹூ। mhஹ ராம phரதில ந ேஹாஹூ ॥
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மத mhஹார யஹு ேஜா ஜக³ கஹmh। ேஸா ஸபேநஹு◌ँ ஸுக² ஸுக³தி ந
லஹmh ॥
அஸ க மா ப⁴ர ய◌ँ லாஏ। த²ந பய shthரவmh நயந ஜல சா²ஏ ॥
கரத பி³லாப ப³ஹுத ய பா⁴◌ँதீ। ைப³ேட²mh பீ³தி க³இ ஸப³ ராதீ ॥
பா³மேத³உ ப³Shட² தப³ஆஏ।ஸசிவ மஹாஜந ஸகல ேபா³லாஏ ॥
iµநி ப³ஹு பா⁴◌ँதி ப⁴ரத உபேத³ேஸ। க பரமாரத² ப³சந ஸுேத³ேஸ ॥
ேதா³. தாத ’த³ய◌ँ தீ⁴ரஜு த⁴ரஹு கரஹு ேஜா அவஸர ஆஜு।
உேட² ப⁴ரத ³ர ப³சந ஸுநி கரந கேஹஉ ஸ³ஸாஜு ॥ 169॥

nh’பதiν ேப³த³ பி³தி³த அnhஹவாவா। பரம பி³சிthர பி³மாiν ப³நாவா ॥
க³ பத³ ப⁴ரத மா ஸப³ ராகீ²। ரmh ராநி த³ரஸந அபி⁴லா ॥
சnhத³ந அக³ர பா⁴ர ப³ஹு ஆஏ। அத அேநக ஸுக³nhத⁴ ஸுஹாஏ ॥
ஸரஜு தீர ரசி சிதா ப³நாஈ। ஜiν ஸுரர ேஸாபாந ஸுஹாஈ ॥
ஏ பி³தி⁴ தா³ஹ khயா ஸப³ கீnh। பி³தி⁴வத nhஹாஇ திலாஜு தீ³nh ॥
ேஸாதி⁴ ஸுmh’தி ஸப³ ேப³த³ ராநா। கீnhஹ ப⁴ரத த³ஸகா³த பி³தா⁴நா ॥
ஜஹ◌ँ ஜஸ iµநிப³ர ஆயஸு தீ³nhஹா। தஹ◌ँ தஸ ஸஹஸ பா⁴◌ँதி ஸ³ கீnhஹா ॥
ப⁴ஏ பி³ஸுth³த⁴ தி³ஏ ஸப³ தா³நா। ேத⁴iν பா³ க³ஜ பா³ஹந நாநா ॥
ேதா³. ŋhகா⁴ஸந ⁴ஷந ப³ஸந அnhந த⁴ரநி த⁴ந தா⁴ம।
தி³ஏ ப⁴ரத ல ⁴ஸுர ேப⁴ பரந காம ॥ 170॥

பி த ப⁴ரத கீnh ஜ கரநீ। ேஸா iµக²லாக² ஜாஇ நmh ப³ரநீ ॥
ஸுதி³iν ேஸாதி⁴ iµநிப³ர தப³ஆஏ।ஸசிவ மஹாஜந ஸகல ேபா³லாஏ ॥
ைப³ேட² ராஜஸபா⁴◌ँஸப³ ஜாஈ। பட²ஏ ேபா³ ப⁴ரத ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
ப⁴ர ப³Shட² நிகட ைப³டா²ேர। நீதி த⁴ரமமய ப³சந உசாேர ॥
phரத²ம கதா²ஸப³iµநிப³ர ப³ரநீ। ைககஇ ல கீnh ஜ கரநீ ॥
⁴ப த⁴ரமph³ர ஸthய ஸராஹா। ேஜmh தiν பஹ phேரiµ நிபா³ஹா ॥
கஹத ராம ³ந ல ஸுபா⁴ஊ।ஸஜல நயந லேகஉ iµநிராஊ ॥
ப³ஹு லக²ந ய phதி ப³கா²நீ। ேஸாக ஸேநஹ மக³ந iµநி kh³யாநீ ॥
ேதா³. ஸுநஹு ப⁴ரத பா⁴வீ phரப³ல பி³லகி² கேஹஉ iµநிநாத²।
ஹாநி லா⁴ வந மரiν ஜஸு அபஜஸு பி³தி⁴ ஹாத²॥ 171॥

அஸ பி³சா ேக ேத³இஅ ேதா³ஸூ। ph³யரத² கா பர கீஅ ேராஸூ ॥
தாத பி³சா ேக கரஹு மந மாmh। ேஸாச ேஜா³ த³ஸர² nh’ நாmh ॥
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ேஸாசிஅ பி³phர ேஜா ேப³த³ பி³நா। த நிஜ த⁴ரiµ பி³ஷய லயநா ॥
ேஸாசிஅ nh’பதி ேஜா நீதி ந ஜாநா। ேஜ ந phரஜா phய phராந ஸமாநா ॥
ேஸாசிஅ ப³யஸு kh’பந த⁴நவா। ேஜா ந அதிதி²வ ப⁴க³தி ஸுஜா ॥
ேஸாசிஅ ஸூth³ பி³phர அவமாநீ।iµக²ர மாநphய kh³யாந ³மாநீ ॥
ேஸாசிஅ நி பதி ப³சக நா। ல கலஹphய இchசா²சா ॥
ேஸாசிஅ ப³ நிஜ ph³ர பஹரஈ। ேஜா நmh ³ர ஆயஸு அiνஸரஈ ॥
ேதா³. ேஸாசிஅ kh³’ ேஜா ேமாஹ ப³ஸ கரஇ கரம பத² thயாக³।
ேஸாசிஅ ஜதி phரmhபச ரத பி³க³த பி³ேப³க பி³ராக³॥ 172॥

ைப³கா²நஸ ேஸாஇ ேஸாைச ேஜா³। த பி³ஹாஇ ேஜ பா⁴வஇ ேபா⁴³॥
ேஸாசிஅ பிஸுந அகாரந khேராதீ⁴। ஜநநி ஜநக ³ர ப³nh⁴ பி³ேராதீ⁴ ॥
ஸப³ பி³தி⁴ ேஸாசிஅ பர அபகா। நிஜ தiν ேபாஷக நிரத³ய பா⁴ ॥
ேஸாசநீய ஸப³ பி³தி⁴ ேஸாஈ। ேஜா ந சா²ட³◌़ ◌ி ச² ஹ ஜந ேஹாஈ ॥
ேஸாசநீய நmh ேகாஸலராஊ। ⁴வந சாத³ஸ phரக³ட phரபா⁴ஊ ॥
ப⁴யஉ ந அஹஇ ந அப³ ேஹாநிஹாரா। ⁴ப ப⁴ரத ஜஸ பிதா mhஹாரா ॥
பி³தி⁴ ஹ ஹ ஸுரபதி தி³நாதா²। ப³ரநmh ஸப³ த³ஸரத²³ந கா³தா²॥
ேதா³. கஹஹு தாத ேக பா⁴◌ँதி ேகாஉ க ப³ட³◌़ ◌ாஈ தாஸு।
ராம லக²ந mhஹ ஸthஹந ஸஸ ஸுஅந ஸுசி ஜாஸு ॥ 173॥

ஸப³ phரகார ⁴பதி ப³ட³◌़பா⁴கீ³। பா³தி³ பி³ஷா³ கஅ ேத லாகீ³॥
யஹு ஸுநி ஸiµ² ேஸா பஹரஹூ।ர த⁴ ராஜ ரஜாயஸு கரஹூ ॥
ரா◌ँய ராஜப³ mhஹ கஹு◌ँ தீ³nhஹா। பிதா ப³சiν ²ர சாஅ கீnhஹா ॥
தேஜ ராiµ ேஜmh ப³சந லாகீ³। தiν பஹேரஉ ராம பி³ரஹாகீ³॥
nh’ப ப³சந phய நmh phய phராநா। கரஹு தாத பி ப³சந phரவாநா ॥
கரஹு ஸ த⁴ ⁴ப ரஜாஈ।ஹஇ mhஹ கஹ◌ँஸப³ பா⁴◌ँதி ப⁴லாஈ ॥
பரஸுராம பி அkh³யா ராகீ²। மா மா ேலாக ஸப³ஸாகீ²॥
தநய ஜஜாதி ெஜௗப³iν த³யஊ। பி அkh³யா◌ँ அக⁴ அஜஸு ந ப⁴யஊ ॥
ேதா³. அiνசித உசித பி³சா த ேஜ பாலmh பி ைப³ந।
ேத பா⁴ஜந ஸுக²ஸுஜஸ ேக ப³ஸmh அமரபதி ஐந ॥ 174॥

அவ நேரஸ ப³சந ²ர கரஹூ। பாலஹு phரஜா ேஸா பஹரஹூ ॥
ஸுரர nh’ப பாஇ பேதாஷூ। mhஹ கஹு◌ँ ஸுkh’த ஸுஜஸு நmh
ேதா³ஷூ ॥
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ேப³த³ பி³தி³த ஸmhமத ஸப³ கா। ேஜ பி ேத³இ ேஸா பாவஇ கா ॥
கரஹு ராஜு பஹரஹு க³லாநீ। மாநஹு ேமார ப³சந த ஜாநீ ॥
ஸுநி ஸு²லஹப³ ராம ைப³ேத³mh। அiνசித கஹப³ ந பNh³த ேகmh ॥
ெகௗஸlhயாதி³ஸகல மஹதாmh। ேதஉ phரஜா ஸுக² ேஹாmh ஸுகா²mh ॥
பரம mhஹார ராம கர ஜாநி। ேஸா ஸப³ பி³தி⁴ mhஹ ஸந ப⁴ல மாநி ॥
ெஸௗmhேபஹு ராஜு ராம ைக ஆஏ◌ँ। ேஸவா கேரஹு ஸேநஹ ஸுஹாஏ◌ँ ॥
ேதா³. கீஅ ³ர ஆயஸு அவ கஹmh ஸசிவ கர ேஜா।
ர⁴பதி ஆஏ◌ँ உசித ஜஸ தஸ தப³ கரப³ ப³ேஹா ॥ 175॥

ெகௗஸlhயா த⁴ தீ⁴ரஜு கஹஈ। த பth²ய ³ர ஆயஸு அஹஈ ॥
ேஸா ஆத³அ கஅ த மாநீ। தஅ பி³ஷா³ கால க³தி ஜாநீ ॥
ப³ந ர⁴பதி ஸுரபதி நரநாஹூ। mhஹ ஏ பா⁴◌ँதி தாத கத³ராஹூ ॥
பஜந phரஜா ஸசிவ ஸப³அmhபா³। mhஹ ஸுத ஸப³ கஹ◌ँ அவலmhபா³॥
லகி² பி³தி⁴ பா³ம கா க²நாஈ। தீ⁴ரஜு த⁴ரஹு மா ப³ ஜாஈ ॥
ர த⁴ ³ர ஆயஸு அiνஸரஹூ। phரஜா பா பஜந ³²ஹரஹூ ॥
³ர ேக ப³சந ஸசிவ அபி⁴நnhத³iν।ஸுேந ப⁴ரத ய த ஜiν சnhத³iν ॥
ஸுநீ ப³ேஹா மா mh’³ பா³நீ।ல ஸேநஹ ஸரல ரஸ ஸாநீ ॥
ச²mh. ஸாநீ ஸரல ரஸ மா பா³நீ ஸுநி ப⁴ரத ph³யால ப⁴ஏ।
ேலாசந ஸேராஹ shthரவத சத பி³ரஹ உர அŋhர நஏ ॥
ேஸா த³ஸா ேத³க²த ஸமய ேத பி³ஸ ஸப³ஸுதி⁴ ேத³ஹ கீ।
ள ஸராஹத ஸகல ஸாத³ர வ◌ँஸஹஜ ஸேநஹ கீ ॥

ேஸா. ப⁴ர கமல கர ேஜா தீ⁴ர ⁴ரnhத⁴ர தீ⁴ர த⁴।
ப³சந அஅ◌ँ ஜiν ேபா³ ேத³த உசித உthதர ஸப³ ॥ 176॥
மாஸபாராயண,அடா²ரஹவா◌ँ விராம

ேமா உபேத³ஸு தீ³nhஹ ³ர நீகா। phரஜா ஸசிவ ஸmhமத ஸப³ கா ॥
மா உசித த⁴ ஆயஸு தீ³nhஹா। அவ ஸ த⁴ சாஹஉ◌ँ கீnhஹா ॥
³ர பி மா shவா த பா³நீ।ஸுநி மந iµதி³த கஅ ப⁴ ஜாநீ ॥
உசித கி அiνசித கிஏ◌ँ பி³சா। த⁴ரiµ ஜாஇ ர பாதக பா⁴ ॥
mhஹ ெதௗ ேத³ஹு ஸரல க² ேஸாஈ। ேஜா ஆசரத ேமார ப⁴ல ேஹாஈ ॥
ஜth³யபி யஹ ஸiµஜ²த ஹஉ◌ँ நீேகmh। தத³பி ேஹாத பேதாஷு ந  ேகmh ॥
அப³ mhஹ பி³நய ேமா ஸுநி ேலஹூ। ேமா அiνஹரத கா²வiν ேத³ஹூ ॥
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ஊத ேத³உ◌ँ ச²மப³அபரா⁴। ³கி²த ேதா³ஷ ³ந க³நmh ந ஸா⁴ ॥
ேதா³. பி ஸுரர ய ராiµ ப³ந கரந கஹஹு ேமா ராஜு।
ஏ ேதmh ஜாநஹு ேமார த ைக ஆபந ப³ட³◌़ காஜு ॥ 177॥

த ஹமார யபதி ேஸவகாஈ। ேஸா ஹ nhஹ மா லாஈ ॥
ைமmh அiνமாநி தீ³க² மந மாmh।ஆந உபாய◌ँ ேமார த நாmh ॥
ேஸாக ஸமாஜு ராஜு ேக ேலேக²mh। லக²ந ராம ய பி³iν பத³ ேத³ேக²mh ॥
பா³தி³ ப³ஸந பி³iν ⁴ஷந பா⁴। பா³தி³ பி³ரதி பி³iν ph³ரம பி³சா ॥
ஸஜ ஸர பா³தி³ ப³ஹு ேபா⁴கா³। பி³iν ஹப⁴க³தி ஜாய◌ँ ஜப ேஜாகா³॥
ஜாய◌ँ வ பி³iν ேத³ஹ ஸுஹாஈ। பா³தி³ ேமார ஸ³ பி³iν ர⁴ராஈ ॥
ஜாஉ◌ँ ராம பmh ஆயஸு ேத³ஹூ। ஏகmh ஆ◌ँக ேமார த ஏஹூ ॥
ேமா nh’ப க ப⁴ல ஆபந சஹஹூ। ேஸாஉ ஸேநஹ ஜட³◌़தா ப³ஸ கஹஹூ ॥
ேதா³. ைகேகஈ ஸுஅ லமதி ராம பி³iµக² க³தலாஜ।
mhஹ சாஹத ஸு² ேமாஹப³ஸ ேமா ேஸ அத⁴ம ேகmh ராஜ ॥ 178॥

கஹஉ◌ँஸா◌ँ ஸப³ஸுநி பதிஆஹூ। சாஅ த⁴ரமல நரநாஹூ ॥
ேமா ராஜு ஹ² ேத³இஹஹு ஜப³mh। ரஸா ரஸாதல ஜாஇ தப³mh ॥
ேமா ஸமாந ேகா பாப நிவாஸூ। ேஜ லகி³ய ராம ப³நபா³ஸூ ॥
ராய◌ँ ராம கஹு◌ँ காநiν தீ³nhஹா। பி³²ரத க³மiν அமரர கீnhஹா ॥
ைமmh ஸ²ஸப³அநரத² கர ேஹ। ைப³ட² பா³த ஸப³ஸுநஉ◌ँஸேச ॥
பி³iν ர⁴பீ³ர பி³ேலாகி அபா³ஸூ। ரேஹ phராந ஸ ஜக³ உபஹாஸூ ॥
ராம நீத பி³ஷய ரஸ ேக²। ேலாப ⁴ ேபா⁴க³ ேக ⁴ேக²॥
கஹ◌ँ லகி³ கெஹௗmh ’த³ய க²நாஈ। நித³ ஸு ேஜmh ல ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
ேதா³. காரந ேதmh காரஜு க²ந ேஹாஇ ேதா³ஸு ந ேமார।
ஸ அshதி² ேதmh உபல ேதmh ேலாஹ கரால கேடா²ர ॥ 179॥

ைகேகஈ ப⁴வ தiν அiνராேக³। பா◌ँவர phராந அகா⁴இ அபா⁴ேக³॥
ெஜௗmh phய பி³ரஹ◌ँ phராந phய லாேக³। ேத³க²ப³ஸுநப³ ப³ஹுத அப³ஆேக³॥
லக²ந ராம ய கஹு◌ँ ப³iν தீ³nhஹா। பட²இ அமரர பதி த கீnhஹா ॥
nhஹ பி³த⁴வபந அபஜஸு ஆ। தீ³nhேஹஉ phரஜ ேஸா ஸnhதா ॥
ேமா தீ³nhஹ ஸு²ஸுஜஸு ஸுராஜூ। கீnhஹ ைகேகஈmh ஸப³ கர காஜூ ॥
ஏ ேதmh ேமார காஹ அப³ நீகா। ேத பர ேத³ந கஹஹு mhஹ கா ॥
ைககஈ ஜட²ர ஜந ஜக³ மாmh। யஹ ேமா கஹ◌ँ க²அiνசித நாmh ॥
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ேமா பா³த ஸப³ பி³தி⁴mh ப³நாஈ। phரஜா பா◌ँச கத கரஹு ஸஹாஈ ॥
ேதா³. kh³ரஹ kh³ரத நி பா³த ப³ஸ ேத நி பீ³சீ² மார।
ேத பிஆஇஅ பா³நீ கஹஹு காஹ உபசார ॥ 180॥

ைககஇ ஸுஅந ேஜா³ ஜக³ ேஜாஈ। சர பி³ரசி தீ³nhஹ ேமா ேஸாஈ ॥
த³ஸரத² தநய ராம ல⁴ பா⁴ஈ। தீ³nh ேமா பி³தி⁴ பா³தி³ ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
mhஹ ஸப³ கஹஹு கட⁴◌़ ◌ாவந கா। ராய ரஜாயஸு ஸப³ கஹ◌ँ நீகா ॥
உத ேத³உ◌ँ ேக பி³தி⁴ ேக ேக। கஹஹு ஸுேக²ந ஜதா² சி ேஜ ॥
ேமா மா ஸேமத பி³ஹாஈ। கஹஹு க ேக கீnhஹ ப⁴லாஈ ॥
ேமா பி³iν ேகா ஸசராசர மாmh। ேஜ ய ராiµ phராநphய நாmh ॥
பரம ஹாநி ஸப³ கஹ◌ँ ப³ட³◌़ லாஹூ। அதி³iν ேமார ந ³ஷந காஹூ ॥
ஸmhஸய ல phேரம ப³ஸ அஹஹூ।ஸ³இ உசித ஸப³ ேஜா க² கஹஹூ ॥
ேதா³. ராம மா ஸு²ஸரலசித ேமா பர phேரiµ பி³ேஸ।
கஹஇ ஸுபா⁴ய ஸேநஹ ப³ஸ ேமா தீ³நதா ேத³கி²॥ 181।

³ர பி³ேப³க ஸாக³ர ஜ³ ஜாநா। nhஹ பி³shவ கர ப³த³ர ஸமாநா ॥
ேமா கஹ◌ँ திலக ஸாஜ ஸஜ ேஸாஊ। ப⁴ஏ◌ँ பி³தி⁴ பி³iµக² பி³iµக²ஸ³ ேகாஊ ॥
பஹ ராiµ ய ஜக³ மாmh। ேகாஉ ந க ேமார மத நாmh ॥
ேஸா ைமmh ஸுநப³ஸஹப³ஸு² மாநீ। அnhதஹு◌ँ கீச தஹா◌ँ ஜஹ◌ँ பாநீ ॥
ட³ ந ேமா ஜக³ க கி ேபா। பரேலாகஹு கர நாந ேஸா ॥
ஏகஇ உர ப³ஸ ³ஸஹ த³வா। ேமா லகி³ ேப⁴ ய ராiµ ³கா² ॥
வந லாஹு லக²ந ப⁴ல பாவா।ஸ³ த ராம சரந மiν லாவா ॥
ேமார ஜநம ர⁴ப³ர ப³ந லாகீ³। ஜூ²ட² காஹ பசி²தாஉ◌ँ அபா⁴கீ³॥
ேதா³. ஆபநி தா³ந தீ³நதா கஹஉ◌ँஸப³ நாஇ।
ேத³ேக²mh பி³iν ர⁴நாத² பத³ய ைக ஜரநி ந ஜாஇ ॥ 182॥

ஆந உபாஉ ேமா ந ஸூஜா²। ேகா ய ைக ர⁴ப³ர பி³iν ³ஜா²॥
ஏகmh ஆ◌ँக இஹஇ மந மாmh। phராதகால சஹஉ◌ँ phர⁴ பாmh ॥
ஜth³யபி ைமmh அநப⁴ல அபராதீ⁴। ைப⁴ ேமா காரந ஸகல உபாதீ⁴ ॥
தத³பி ஸரந ஸநiµக² ேமா ேத³கீ²। ச² ஸப³ கஹmh kh’பா பி³ேஸ ॥
ல ஸச ஸு²ஸரல ஸுபா⁴ஊ। kh’பா ஸேநஹ ஸத³ந ர⁴ராஊ ॥
அஹுக அநப⁴ல கீnhஹ ந ராமா। ைமmh ஸு ேஸவக ஜth³யபி பா³மா ॥
mhஹ ைப பா◌ँச ேமார ப⁴ல மாநீ।ஆயஸு ஆஷ ேத³ஹு ஸுபா³நீ ॥
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ேஜmh ஸுநி பி³நய ேமா ஜiν ஜாநீ।ஆவmh ப³ஹு ராiµ ரஜதா⁴நீ ॥
ேதா³. ஜth³யபி ஜநiµ மா ேதmh ைமmh ஸ²ஸதா³ஸேதா³ஸ।
ஆபந ஜாநி ந thயாகி³ஹmh ேமா ர⁴பீ³ர ப⁴ேராஸ ॥ 183॥

ப⁴ரத ப³சந ஸப³ கஹ◌ँ phய லாேக³। ராம ஸேநஹ ஸுதா⁴◌ँ ஜiν பாேக³॥
ேலாக³ பி³ேயாக³ பி³ஷம பி³ஷ தா³ேக³। மnhthர ஸபீ³ஜ ஸுநத ஜiν ஜாேக³॥
மா ஸசிவ ³ர ர நர நா।ஸகல ஸேநஹ◌ँ பி³கல ப⁴ஏ பா⁴ ॥
ப⁴ரத கஹ ஸரா ஸரா। ராம phேரம ரதி தiν ஆ ॥
தாத ப⁴ரத அஸ காேஹ ந கஹஹூ। phராந ஸமாந ராம phய அஹஹூ ॥
ேஜா பாவ◌ँ அபநீ ஜட³◌़தாஈ। mhஹ ஸுகா³இ மா லாஈ ॥
ேஸா ஸ² ேகாக ஷ ஸேமதா। ப³ கலப ஸத நரக நிேகதா ॥
அ அக⁴ அவ³ந ந மநி க³ஹஈ।ஹரஇ க³ரல ³க² தா³த³ த³ஹஈ ॥
ேதா³. அவ சஅ ப³ந ராiµ ஜஹ◌ँ ப⁴ரத மnhth ப⁴ல கீnhஹ।
ேஸாக nh⁴ ³ட³◌़த ஸப³ mhஹ அவலmhப³iν தீ³nhஹ ॥ 184॥

பா⁴ ஸப³ ேகmh மந ேமா³ ந ேதா²ரா। ஜiν க⁴ந ⁴நி ஸுநி சாதக ேமாரா ॥
சலத phராத லகி² நிரநஉ நீேக। ப⁴ர phராநphய ேப⁴ ஸப³ ேக ॥
iµநி ப³nhதி³ ப⁴ரத  நாஈ। சேல ஸகல க⁴ர பி³தா³ கராஈ ॥
த⁴nhய ப⁴ரத வiν ஜக³ மாmh। ஸேநஹு ஸராஹத ஜாmh ॥
கஹ பரஸபர பா⁴ ப³ட³◌़ காஜூ।ஸகல சல கர ஸாஜmh ஸாஜூ ॥
ேஜ ராக²mh ரஹு க⁴ர ரக²வா। ேஸா ஜாநஇ ஜiν க³ரத³நி மா ॥
ேகாஉ கஹ ரஹந கஅ நmh காஹூ। ேகா ந சஹஇ ஜக³ வந லாஹூ ॥
ேதா³. ஜரஉ ேஸா ஸmhபதி ஸத³ந ஸு²ஸுஹத³ மா பி பா⁴இ।
ஸநiµக² ேஹாத ேஜா ராம பத³ கைர ந ஸஹஸ ஸஹாஇ ॥ 185॥

க⁴ர க⁴ர ஸாஜmh பா³ஹந நாநா।ஹரஷு ’த³ய◌ँ பரபா⁴த பயாநா ॥
ப⁴ரத ஜாஇ க⁴ர கீnhஹ பி³சா। நக³ பா³ க³ஜ ப⁴வந ப⁴◌ँடா³ ॥
ஸmhபதி ஸப³ ர⁴பதி ைக ஆ। ெஜௗ பி³iν ஜதந செலௗmh த தா ॥
ெதௗ பநாம ந ேமா ப⁴லாஈ। பாப ேராமநி ஸாஇ◌ँ ேதா³ஹாஈ ॥
கரஇ shவா த ேஸவ ேஸாஈ।³ஷந ேகா ேத³இ கிந ேகாஈ ॥
அஸ பி³சா ஸுசி ேஸவக ேபா³ேல। ேஜ ஸபேநஹு◌ँ நிஜ த⁴ரம ந ேடா³ேல ॥
க ஸ³ மரiµ த⁴ரiµ ப⁴ல பா⁴ஷா। ேஜா ேஜ லாயக ேஸா ேதmh ராகா²॥
க ஸ³ ஜதiν ராகி² ரக²வாேர। ராம மா பmh ப⁴ர தா⁴ேர ॥
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ேதா³. ஆரத ஜநநீ ஜாநி ஸப³ ப⁴ரத ஸேநஹ ஸுஜாந।
கேஹஉ ப³நாவந பாலகீmh ஸஜந ஸுகா²ஸந ஜாந ॥ 186॥

சkhக சkhகி  ர நர நா। சஹத phராத உர ஆரத பா⁴ ॥
ஜாக³த ஸப³ நி ப⁴யஉ பி³ஹாநா। ப⁴ரத ேபா³லாஏ ஸசிவ ஸுஜாநா ॥
கேஹஉ ேலஹு ஸ³ திலக ஸமாஜூ। ப³நmh ேத³ப³iµநி ராமmh ராஜூ ॥
ேப³கி³ சலஹு ஸுநி ஸசிவ ேஜாஹாேர। ரத ரக³ ரத² நாக³ஸ◌ँவாேர ॥
அnhத⁴தீ அ அகி³நி ஸமாஊ। ரத² சட⁴◌़ ◌ி சேல phரத²ம iµநிராஊ ॥
பி³phர ph³’nhத³ சட⁴◌़ ◌ி பா³ஹந நாநா। சேல ஸகல தப ேதஜ நிதா⁴நா ॥
நக³ர ேலாக³ஸப³ஸ ஸ ஜாநா। சிthரட கஹ◌ँ கீnhஹ பயாநா ॥
பி³கா ஸுப⁴க³ ந ஜாmh ப³கா²நீ। சட⁴◌़ ◌ி சட⁴◌़ ◌ி சலத ப⁴ஈ ஸப³ ராநீ ॥
ேதா³. ெஸௗmhபி நக³ர ஸுசி ேஸவகநி ஸாத³ர ஸகல சலாஇ।
ஸு ராம ய சரந தப³ சேல ப⁴ரத ேதா³உ பா⁴இ ॥ 187॥

ராம த³ரஸ ப³ஸ ஸப³ நர நா। ஜiν க கநி சேல தகி பா³ ॥
ப³ந ய ராiµ ஸiµ² மந மாmh।ஸாiνஜ ப⁴ரத பயாேத³mh ஜாmh ॥
ேத³கி²ஸேநஹு ேலாக³அiνராேக³। உத சேல ஹய க³ய ரத² thயாேக³॥
ஜாஇ ஸப ராகி² நிஜ ேடா³। ராம மா mh’³ பா³நீ ேபா³ ॥
தாத சட⁴◌़ஹு ரத² ப³ மஹதா। ேஹாஇ phய பவா ³கா² ॥
mhஹேரmh சலத சஸ³ ேலா³।ஸகல ேஸாக kh’ஸ நmh மக³ ேஜா³॥
ர த⁴ ப³சந சரந  நாஈ। ரத² சட⁴◌़ ◌ி சலத ப⁴ஏ ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
தமஸா phரத²ம தி³வஸ க பா³ஸூ।³ஸர ேகா³மதி தீர நிவாஸூ ॥
ேதா³. பய அஹார ப²ல அஸந ஏக நி ேபா⁴ஜந ஏக ேலாக³।
கரத ராம த ேநம ph³ரத பஹ ⁴ஷந ேபா⁴க³॥ 188॥

ஸஈ தீர ப³ சேல பி³ஹாேந।sh’ŋhக³ேப³ரர ஸப³ நிஅராேந ॥
ஸமாசார ஸப³ஸுேந நிஷாதா³।’த³ய◌ँ பி³சார கரஇ ஸபி³ஷாதா³॥
காரந கவந ப⁴ர ப³ந ஜாmh। ைஹ க² கபட பா⁴உ மந மாmh ॥
ெஜௗmh ைப ய◌ँ ந ேஹாதி லாஈ। ெதௗ கத nhஹ ஸŋhக³ கடகாஈ ॥
ஜாநmh ஸாiνஜ ராம மா। கரஉ◌ँ அகNhடக ராஜு ஸுகா² ॥
ப⁴ரத ந ராஜநீதி உர ஆநீ। தப³ கலŋh அப³ வந ஹாநீ ॥
ஸகல ஸுராஸுர ஜுரmh ஜுஜா²ரா। ராம ஸமர ந தநிஹாரா ॥
கா ஆசரஜு ப⁴ர அஸ கரmh। நmh பி³ஷ ேப³ அஅ ப²ல ப²ரmh ॥
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ேதா³. அஸ பி³சா ³ஹ◌ँ kh³யாதி ஸந கேஹஉ ஸஜக³ஸப³ ேஹாஹு।
ஹத²வா◌ँஸஹு ேபா³ரஹு தரநி கீஅ கா⁴டாேராஹு ॥ 189॥

ேஹாஹு ஸ◌ँேஜாஇல ேராகஹு கா⁴டா। டா²டஹு ஸகல மைர ேக டா²டா ॥
ஸநiµக² ேலாஹ ப⁴ரத ஸந ேலஊ◌ँ। அத ந ஸுரஸ உதரந ேத³ஊ◌ँ ॥
ஸமர மரiν நி ஸுரஸ தீரா। ராம காஜு ச²நப⁴ŋh³ஸரா ॥
ப⁴ரத பா⁴இ nh’ ைம ஜந நீ। ப³ட³◌़ே◌mh பா⁴க³அ பாஇஅ  ॥
shவா காஜ கஹஉ◌ँ ரந ரா। ஜஸ த⁴வளிஹஉ◌ँ ⁴வந த³ஸ சா ॥
தஜஉ◌ँ phராந ர⁴நாத² நிேஹாேரmh। ³ஹூ◌ँஹாத²iµத³ ேமாத³க ேமாேரmh ॥
ஸா⁴ ஸமாஜ ந ஜாகர ேலகா²। ராம ப⁴க³த மஹு◌ँ ஜாஸு ந ேரகா²॥
ஜாய◌ँ அத ஜக³ ேஸா ம பா⁴। ஜநநீ ெஜௗப³ந பி³டப டா² ॥
ேதா³. பி³க³த பி³ஷாத³ நிஷாத³பதி ஸப³ ப³ட⁴◌़ ◌ாஇ உசா²ஹு।
ஸு ராம மாேக³உ ரத தரகஸ த⁴iνஷ ஸநாஹு ॥ 190॥

ேப³க³ஹு பா⁴இஹு ஸஜஹு ஸ◌ँேஜாஊ।ஸுநி ரஜாஇ கத³ராஇ ந ேகாஊ ॥
ப⁴ேலmh நாத²ஸப³ கஹmh ஸஹரஷா। ஏகmh ஏக ப³ட⁴◌़ ◌ாவஇ கரஷா ॥
சேல நிஷாத³ ேஜாஹா ேஜாஹா।ஸூர ஸகல ரந சஇ ரா ॥
ஸு ராம பத³ பŋhகஜ பநmh। பா⁴தீ²mh பா³◌ँதி⁴ சட⁴◌़ ◌ாஇnh த⁴நmh ॥
அ◌ँக³ ப ◌ँட³◌़ ◌ி ர த⁴ரmh। ப²ரஸா பா³◌ँஸ ேஸல ஸம கரmh ॥
ஏக ஸல அதி ஓட³◌़ந கா²◌ँட³◌़ே◌।த³ க³க³ந மநஹு◌ँ சி²தி சா²◌ँட³◌़ே◌ ॥
நிஜ நிஜ ஸாஜு ஸமாஜு ப³நாஈ। ³ஹ ராஉத ேஜாஹாேர ஜாஈ ॥
ேத³கி²ஸுப⁴ட ஸப³லாயக ஜாேந। ல ல நாம ஸகல ஸநமாேந ॥
ேதா³. பா⁴இஹு லாவஹு ேதா⁴க² ஜநி ஆஜு காஜ ப³ட³◌़ ேமா।
ஸுநி ஸேராஷ ேபா³ேல ஸுப⁴ட பீ³ர அதீ⁴ர ந ேஹா ॥ 191॥

ராம phரதாப நாத² ப³ல ேதாேர। கரmh கட பி³iν ப⁴ட பி³iν ேகா⁴ேர ॥
வத பாஉ ந பாேச²mh த⁴ரmh। Nhட³iµNhட³மய ேமதி³நி கரmh ॥
தீ³க² நிஷாத³நாத² ப⁴ல ேடா। கேஹஉ ப³ஜாஉ ஜுஜா²ஊ ேடா⁴ ॥
ஏதநா கஹத சீ²ŋhக ப⁴இ பா³◌ँஏ। கேஹஉ ஸ³நிஅnhஹ ேக²த ஸுஹாஏ ॥
³ட⁴◌़ ◌ு ஏ கஹ ஸ³ந பி³சா। ப⁴ரத அ ந ேஹாஇ ரா ॥
ராம ப⁴ர மநாவந ஜாmh।ஸ³ந கஹஇ அஸ பி³kh³ரஹு நாmh ॥
ஸுநி ³ஹ கஹஇ நீக கஹ ³ட⁴◌़ ◌ா।ஸஹஸா க பசி²தாmh பி³ட⁴◌़ ◌ா ॥
ப⁴ரத ஸுபா⁴உ  பி³iν ³ேஜ²mh। ப³ட³◌़ ◌ி த ஹாநி ஜாநி பி³iν ஜூேஜ²mh ॥
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ேதா³. க³ஹஹு கா⁴ட ப⁴ட ஸ ஸப³ ேலஉ◌ँ மரம  ஜாஇ।
³²thர அ மth◌⁴ய க³தி தஸ தப³ கஹஉ◌ँஆஇ ॥ 192॥

லக²ந ஸேநஹு ஸுபா⁴ய◌ँஸுஹாஏ◌ँ। ைப³ phதி நmh ³ரஇ◌ँ ³ராஏ◌ँ ॥
அஸ க ேப⁴Nhட ஸ◌ँேஜாவந லாேக³। கnhத³ல ப²ல க²க³ mh’க³ மாேக³॥
ந பீந பா²ந ராேந। ப⁴ ப⁴ பா⁴ர கஹாரnhஹ ஆேந ॥
லந ஸாஜு ஸ லந தா⁴ஏ। மŋhக³ள ல ஸ³ந ஸுப⁴ பாஏ ॥
ேத³கி²³ ேதmh க நிஜ நா। கீnhஹ iµநீஸ த³Nhட³ phரநா ॥
ஜாநி ராமphய தீ³nh அஸா। ப⁴ரத கேஹஉ ³ஜா²இ iµநீஸா ॥
ராம ஸகா²ஸுநி ஸnhத³iν thயாகா³। சேல உத உமக³த அiνராகா³॥
கா³உ◌ँ ஜாதி ³ஹ◌ँ நாஉ◌ँஸுநாஈ। கீnhஹ ேஜாஹா மாத² ம லாஈ ॥
ேதா³. கரத த³Nhட³வத ேத³கி² ேத ப⁴ரத nhஹ உர லாஇ।
மநஹு◌ँ லக²ந ஸந ேப⁴Nhட ப⁴இ phேரம ந ’த³ய◌ँஸமாஇ ॥ 193॥

ேப⁴Nhடத ப⁴ர தா அதி phதீ। ேலாக³ஹாmh phேரம ைக தீ ॥
த⁴nhய த⁴nhய ⁴நி மŋhக³ள லா।ஸுர ஸரா ேத ப³ஸmh ²லா ॥
ேலாக ேப³த³ஸப³ பா⁴◌ँதிmh நீசா। ஜாஸு சா²◌ँஹ ²இ ேலஇஅ சா ॥
ேத ப⁴ அŋhக ராம ல⁴ ph◌⁴ராதா। லத லக பத கா³தா ॥
ராம ராம க ேஜ ஜiµஹாmh। திnhஹ ந பாப ஜ ஸiµஹாmh ॥
யஹ ெதௗ ராம லாஇ உர nhஹா। ல ஸேமத ஜ³ பாவந கீnhஹா ॥
கரமநாஸ ஜ ஸுரஸ பரஈ। ேத ேகா கஹஹு ஸ நmh த⁴ரஈ ॥
உலடா நாiµ ஜபத ஜ³ ஜாநா। பா³லகி ப⁴ஏ ph³ரம ஸமாநா ॥
ேதா³. shவபச ஸப³ர க²ஸ ஜமந ஜட³◌़ பாவ◌ँர ேகால கிராத।
ராiµ கஹத பாவந பரம ேஹாத ⁴வந பி³kh²யாத ॥ 194॥

நmh அசிரஜு ஜுக³ ஜுக³ ச ஆஈ। ேக ந தீ³nh ர⁴பீ³ர ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
ராம நாம மமா ஸுர கஹmh।ஸுநி ஸுநி அவத⁴ேலாக³ஸு²லஹmh ॥
ராமஸக²  ப⁴ரத ஸphேரமா। ◌ँசீ²ஸல ஸுமŋhக³ள ேக²மா ॥
ேத³கி² ப⁴ரத கர ல ஸேநஹூ। பா⁴ நிஷாத³ ேத ஸமய பி³ேத³ஹூ ॥
ஸச ஸேநஹு ேமா³ மந பா³ட⁴◌़ ◌ா। ப⁴ரத சிதவத ஏகடக டா²ட⁴◌़ ◌ா ॥
த⁴ தீ⁴ரஜு பத³ ப³nhதி³ ப³ேஹா। பி³நய ஸphேரம கரத கர ேஜா ॥
ஸல ல பத³ பŋhகஜ ேபகீ²। ைமmh திஹு◌ँ கால ஸல நிஜ ேலகீ²॥
அப³ phர⁴ பரம அiνkh³ரஹ ேதாேரmh।ஸத ேகா ல மŋhக³ள ேமாேரmh ॥

68 sanskritdocuments.org



 ராம சத மாநஸ

ேதா³. ஸiµ² ேமா கரதி  phர⁴ மமா ய◌ँ ேஜாஇ।
ேஜா ந ப⁴ஜஇ ர⁴பீ³ர பத³ ஜக³ பி³தி⁴ ப³சித ேஸாஇ ॥ 195॥

கப காயர மதி ஜாதீ। ேலாக ேப³த³ பா³ேஹர ஸப³ பா⁴◌ँதீ ॥
ராம கீnhஹ ஆபந ஜப³ ேதmh। ப⁴யஉ◌ँ ⁴வந ⁴ஷந தப³ ேதmh ॥
ேத³கி² phதி ஸுநி பி³நய ஸுஹாஈ। ேலஉ ப³ேஹா ப⁴ரத ல⁴ பா⁴ஈ ॥
க நிஷாத³ நிஜ நாம ஸுபா³நீmh।ஸாத³ர ஸகல ேஜாஹாmh ராநீmh ॥
ஜாநி லக²ந ஸம ேத³mh அஸா। அஹு ஸுகீ²ஸய லாக² ப³ஸா ॥
நிரகி² நிஷா³ நக³ர நர நா। ப⁴ஏ ஸுகீ² ஜiν லக²iν நிஹா ॥
கஹmh லேஹஉ ஏmh வந லாஹூ। ேப⁴Nhேடஉ ராமப⁴th³ர ப⁴ பா³ஹூ ॥
ஸுநி நிஷா³ நிஜ பா⁴க³ ப³ட³◌़ ◌ாஈ। phரiµதி³த மந லஇ சேலஉ ேலவாஈ ॥
ேதா³. ஸநகாேர ேஸவக ஸகல சேல shவா க² பாஇ।
க⁴ர த தர ஸர பா³க³ ப³ந பா³ஸ ப³நாஏnh ஜாஇ ॥ 196॥

sh’ŋhக³ேப³ரர ப⁴ரத தீ³க² ஜப³। ேப⁴ ஸேநஹ◌ँஸப³அŋhக³தி²ல தப³॥
ேஸாஹத தி³ஏ◌ँ நிஷாத³ லா³। ஜiν தiν த⁴ேரmh பி³நய அiνரா³॥
ஏ பி³தி⁴ ப⁴ரத ேஸiν ஸ³ஸŋhகா³। தீ³கி² ஜாஇ ஜக³ பாவநி க³ŋhகா³॥
ராமகா⁴ட கஹ◌ँ கீnhஹ phரநா। பா⁴ மiν மக³iν ேல ஜiν ரா ॥
கரmh phரநாம நக³ர நர நா।iµதி³த ph³ரமமய பா³ நிஹா ॥
க மjhஜiν மாக³mh கர ேஜா। ராமசnhth³ர பத³ phதி ந ேதா² ॥
ப⁴ரத கேஹஉ ஸுரஸ தவ ேர।ஸகல ஸுக²த³ ேஸவக ஸுரேத⁴ ॥
ேஜா பாநி ப³ர மாக³உ◌ँ ஏஹூ।ய ராம பத³ஸஹஜ ஸேநஹூ ॥
ேதா³. ஏ பி³தி⁴ மjhஜiν ப⁴ர க ³ர அiνஸாஸந பாஇ।
மா நஹாநீmh ஜாநி ஸப³ ேட³ரா சேல லவாஇ ॥ 197॥

ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ேலாக³nhஹ ேட³ரா கீnhஹா। ப⁴ரத ேஸா⁴ ஸப³ கர nhஹா ॥
ஸுர ேஸவா க ஆயஸு பாஈ। ராம மா பmh ேக³ ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
சரந சா◌ँபி க க mh’³ பா³நீ। ஜநநீmh ஸகல ப⁴ரத ஸநமாநீ ॥
பா⁴இ ெஸௗmhபி மா ேஸவகாஈ।ஆ நிஷாத³ nhஹ ேபா³லாஈ ॥
சேல ஸகா² கர ேஸாmh கர ேஜாேரmh।தி²ல ஸர ஸேநஹ ந ேதா²ேரmh ॥
◌ँச²த ஸக² ேஸா டா²உ◌ँ ேத³கா²ஊ। ேந நயந மந ஜரநி ஜுட³◌़ ◌ாஊ ॥
ஜஹ◌ँய ராiµ லக²iν நி ேஸாஏ। கஹத ப⁴ேர ஜல ேலாசந ேகாஏ ॥
ப⁴ரத ப³சந ஸுநி ப⁴யஉ பி³ஷா³। ரத தஹா◌ँ லஇ க³யஉ நிஷா³॥
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ேதா³. ஜஹ◌ँmhஸுபா நீத தர ர⁴ப³ர கிய பி³ராiµ।
அதி ஸேநஹ◌ँஸாத³ர ப⁴ரத கீnhேஹஉ த³Nhட³ phரநாiµ ॥ 198॥

ஸ ஸா◌ँத²íநிஹா ஸுஹாஈ। கீnhஹ phரநாiµ phரத³chசி²ந ஜாஈ ॥
சரந ேரக² ரஜ ஆ◌ँகி²nhஹ லாஈ। ப³நஇ ந கஹத phதி அதி⁴காஈ ॥
கநக பி³nh³ ³இ சாக ேத³ேக²। ராேக²ஸ ய ஸம ேலேக²॥
ஸஜல பி³ேலாசந ’த³ய◌ँ க³லாநீ। கஹத ஸகா²ஸந ப³சந ஸுபா³நீ ॥
ஹத ய பி³ரஹ◌ँ ³திநா। ஜதா²அவத⁴ நர நா பி³நா ॥
பிதா ஜநக ேத³உ◌ँ படதர ேக। கரதல ேபா⁴³ ேஜா³ ஜக³ ேஜ ॥
ஸஸுர பா⁴iνல பா⁴iν ⁴ஆ। ேஜ ஹாத அமராவதிபா ॥
phராநநா² ர⁴நாத² ேகா³ஸாஈ। ேஜா ப³ட³◌़ ேஹாத ேஸா ராம ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
ேதா³. பதி ேத³வதா ஸுதீய மநி ய ஸா◌ँத² ேத³கி²।
பி³ஹரத ரத³உ ந ஹஹ ஹர பபி³ ேதmh க²ந பி³ேஸ ॥ 199॥

லாலந ேஜா³லக²ந ல⁴ ேலாேந। ேப⁴ ந பா⁴இ அஸ அஹmh ந ேஹாேந ॥
ரஜந phய பி மா ³லாேர।ய ர⁴ப³ர phராநபிஆேர ॥
mh’³ரதி ஸுமார ஸுபா⁴ஊ। தாத பா³உ தந லாக³ ந காஊ ॥
ேத ப³ந ஸஹmh பி³பதி ஸப³ பா⁴◌ँதீ। நித³ேர ேகா ஸ ஏmh சா²தீ ॥
ராம ஜந ஜ³ கீnhஹ உஜாக³ர। ப ல ஸுக²ஸப³³ந ஸாக³ர ॥
ரஜந பஜந ³ர பி மாதா। ராம ஸுபா⁴உ ஸப³ஸுக²தா³தா ॥
ைப³உ ராம ப³ட³◌़ ◌ாஈ கரmh। ேபா³லநி லநி பி³நய மந ஹரmh ॥
ஸாரத³ ேகா ேகா ஸத ேஸஷா। க ந ஸகmh phர⁴ ³ந க³ந ேலகா²॥
ேதா³. ஸுக²shவப ர⁴ப³mhஸமநி மŋhக³ள ேமாத³ நிதா⁴ந।
ேத ேஸாவத ஸ டா³ ம பி³தி⁴ க³தி அதி ப³லவாந ॥ 200॥

ராம ஸுநா ³² காந ந காஊ। வநத  ேஜாக³வஇ ராஊ ॥
பலக நயந ப²நி மநி ேஜ பா⁴◌ँதீ। ேஜாக³வmh ஜநநி ஸகல தி³ந ராதீ ॥
ேத அப³ பி²ரத பி³பிந பத³சா। கnhத³ல ப²ல ²ல அஹா ॥
தி⁴க³ைகேகஈ அமŋhக³ள லா। ப⁴இ phராந phயதம phரதிலா ॥
ைமmh தி⁴க³ தி⁴க³அக⁴ உத³தி⁴ அபா⁴கீ³।ஸ³ உதபா ப⁴யஉ ேஜ லாகீ³॥
ல கலŋh க sh’ேஜஉ பி³தா⁴தா◌ँ।ஸாஇ◌ँேதா³ஹ ேமா கீnhஹ மாதா◌ँ ॥
ஸுநி ஸphேரம ஸiµஜா²வ நிஷா³। நாத² கஅ கத பா³தி³ பி³ஷா³॥
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ராம mhஹ phய mhஹ phய ராம। யஹ நிரேஜாஸு ேதா³ஸு பி³தி⁴ பா³ம
॥
ச²mh. பி³தி⁴ பா³ம கீ கரநீ க²ந ேஜmhmh மா கீnh பா³வ।
ேத ராதி நி நி கரmh phர⁴ ஸாத³ர ஸரஹநா ராவ ॥
ள ந mhஹ ேஸா ராம phதiµ கஹ ெஹௗmh ெஸௗேஹmh கிஏ◌ँ।
பநாம மŋhக³ள ஜாநி அபேந ஆநிஏ தீ⁴ரஜு ஏ◌ँ ॥

ேஸா. அnhதரஜா ராiµ ஸச ஸphேரம kh’பாயதந।
சஅ கஅ பி³ராiµ யஹ பி³சா th³’ட⁴◌़ஆநி மந ॥ 201॥

ஸகா² ப³சந ஸுநி உர த⁴ தீ⁴ரா। பா³ஸ சேல ஸுரத ர⁴பீ³ரா ॥
யஹ ஸுதி⁴ பாஇ நக³ர நர நா। சேல பி³ேலாகந ஆரத பா⁴ ॥
பரத³கி²நா க கரmh phரநாமா। ேத³mh ைககஇ ேகா² நிகாமா ॥
ப⁴ ப⁴ பா³ பி³ேலாசந ேலmhmh। பா³ம பி³தா⁴தா ³ஷந ேத³mh ॥
ஏக ஸராஹmh ப⁴ரத ஸேநஹூ। ேகாஉ கஹ nh’பதி நிபா³ேஹஉ ேநஹூ ॥
நிnhத³mh ஆ ஸரா நிஷாத³। ேகா க ஸகஇ பி³ேமாஹ பி³ஷாத³ ॥
ஏ பி³தி⁴ ராதி ேலா³ஸ³ ஜாகா³। பா⁴ பி⁴iνஸார ³தா³ரா லாகா³॥
³ர ஸுநாவ◌ँ சட⁴◌़ ◌ாஇ ஸுஹாஈmh। நஈmh நாவ ஸப³ மா சட⁴◌़ ◌ாஈmh ॥
த³Nhட³ சா மஹ◌ँ பா⁴ ஸ³ பாரா। உத ப⁴ரத தப³ஸப³ஸ◌ँபா⁴ரா ॥
ேதா³. phராதkhயா க மா பத³ ப³nhதி³³ர  நாஇ।
ஆேக³mh கிஏ நிஷாத³ க³ந தீ³nhேஹஉ கட சலாஇ ॥ 202॥

கியஉ நிஷாத³நா²அ³ஆஈmh। மா பாலகீmh ஸகல சலாஈmh ॥
ஸாத² ேபா³லாஇ பா⁴இ ல⁴ தீ³nhஹா। பி³phரnhஹ ஸத க³வiν ³ர கீnhஹா ॥
ஆ ஸுரஸ கீnhஹ phரநா।ஸுேர லக²ந ஸத ய ரா ॥
க³வேந ப⁴ரத பேயாேத³mh பாஏ। ேகாதல ஸŋhக³ ஜாmh ேடா³ஆஏ ॥
கஹmh ஸுேஸவக பா³ரmh பா³ரா। ேஹாஇஅ நாத²அshவ அஸவாரா ॥
ராiµ பேயாேத³ பாய◌ँதா⁴ஏ।ஹம கஹ◌ँ ரத² க³ஜ பா³ ப³நாஏ ॥
ர ப⁴ர ஜாஉ◌ँ உசித அஸ ேமாரா।ஸப³ ேதmh ேஸவக த⁴ரiµ கேடா²ரா ॥
ேத³கி² ப⁴ரத க³தி ஸுநி mh’³ பா³நீ।ஸப³ ேஸவக க³ந க³ரmh க³லாநீ ॥
ேதா³. ப⁴ரத தீஸேர பஹர கஹ◌ँ கீnhஹ phரேப³ஸு phரயாக³।
கஹத ராம ய ராம ய உமகி³ உமகி³அiνராக³॥ 203॥

ஜ²லகா ஜ²லகத பாயnhஹ ைகmhேஸmh। பŋhகஜ ேகாஸ ஓஸ கந ைஜேஸmh ॥
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ப⁴ரத பயாேத³mh ஆஏ ஆஜூ। ப⁴யஉ ³கி²த ஸுநி ஸகல ஸமாஜூ ॥
க²ப³ nhஹ ஸப³ ேலாக³ நஹாஏ। கீnhஹ phரநாiµ thேப³நிmh ஆஏ ॥
ஸபி³தி⁴ தாத நீர நஹாேந। தி³ஏ தா³ந மஸுர ஸநமாேந ॥
ேத³க²த shயாமல த⁴வள ஹேலாேர। லகி ஸர ப⁴ரத கர ேஜாேர ॥
ஸகல காம phரத³ தீரத²ராஊ। ேப³த³ பி³தி³த ஜக³ phரக³ட phரபா⁴ஊ ॥
மாக³உ◌ँ பீ⁴க² thயாகி³ நிஜ த⁴ர।ஆரத காஹ ந கரஇ கர ॥
அஸ ய◌ँ ஜாநி ஸுஜாந ஸுதா³நீ।ஸப²ல கரmh ஜக³ ஜாசக பா³நீ ॥
ேதா³. அரத² ந த⁴ரம ந காம சி க³தி ந சஹஉ◌ँ நிரபா³ந।
ஜநம ஜநம ரதி ராம பத³ யஹ ப³ரதா³iν ந ஆந ॥ 204॥

ஜாநஹு◌ँ ராiµ ல க ேமா। ேலாக³ கஹஉ ³ர ஸாப³ th³ேரா ॥
தா ராம சரந ரதி ேமாேரmh। அiνதி³ந ப³ட⁴◌़உ அiνkh³ரஹ ேதாேரmh ॥
ஜல³ ஜநம ப⁴ ஸுரதி பி³ஸாரஉ। ஜாசத ஜ பபி³ பாஹந டா³ரஉ ॥
சாத ரடநி க⁴ேடmh க⁴ ஜாஈ। ப³ட⁴◌़ே◌ phேரiµ ஸப³ பா⁴◌ँதி ப⁴லாஈ ॥
கநகmh பா³ந சட⁴◌़இ  தா³ேஹmh। தி phயதம பத³ ேநம நிபா³ேஹmh ॥
ப⁴ரத ப³சந ஸுநி மாஜ² thேப³நீ। ப⁴இ mh’³ பா³நி ஸுமŋhக³ள ேத³நீ ॥
தாத ப⁴ரத mhஹ ஸப³ பி³தி⁴ ஸா⁴। ராம சரந அiνராக³அகா³⁴ ॥
பா³த³ க³லாநி கரஹு மந மாmh। mhஹ ஸம ராம ேகாஉ phய நாmh ॥
ேதா³. தiν லேகஉ ய◌ँஹரஷு ஸுநி ேப³நி ப³சந அiνல।
ப⁴ரத த⁴nhய க த⁴nhய ஸுர ஹரத ப³ரஷmh ²ல ॥ 205॥

phரiµதி³த தீரத²ராஜ நிவா। ைப³கா²நஸ ப³ kh³’ உதா³ ॥
கஹmh பரஸபர  த³ஸ பா◌ँசா। ப⁴ரத ஸேநஹ  ஸுசி ஸா◌ँசா ॥
ஸுநத ராம ³ந kh³ராம ஸுஹாஏ। ப⁴ரth³வாஜ iµநிப³ர பmh ஆஏ ॥
த³Nhட³ phரநாiµ கரத iµநி ேத³ேக²।ரதிமnhத பா⁴kh³ய நிஜ ேலேக²॥
தா⁴இ உடா²இ லாஇ உர nhேஹ। தீ³nh அஸ kh’தாரத² கீnhேஹ ॥
ஆஸiν தீ³nhஹ நாஇ  ைப³ேட²। சஹத ஸச kh³’ஹ◌ँ ஜiν ப⁴ ைபேட²॥
iµநி ◌ँச²ப³ க² யஹ ப³ட³◌़ ேஸா। ேபா³ேல  லகி² ஸ◌ँேகா ॥
ஸுநஹு ப⁴ரத ஹம ஸப³ஸுதி⁴ பாஈ। பி³தி⁴ கரதப³ பர கி² ந ப³ஸாஈ ॥
ேதா³. mhஹ க³லாநி ய◌ँ ஜநி கரஹு ஸiµ² மா கரதி।
தாத ைககஇ ேதா³ஸு நmh க³ஈ கி³ரா மதி ⁴தி ॥ 206॥

யஹஉ கஹத ப⁴ல க ந ேகாஊ। ேலா ேப³த³ ³த⁴ ஸmhமத ேதா³ஊ ॥
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தாத mhஹார பி³மல ஜஸு கா³ஈ। பாஇ ேலாகஉ ேப³³ ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
ேலாக ேப³த³ஸmhமத ஸ³ கஹஈ। ேஜ பி ேத³இ ராஜு ேஸா லஹஈ ॥
ராஉ ஸthயph³ரத mhஹ ேபா³லாஈ। ேத³த ராஜு ஸு² த⁴ரiµ ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
ராம க³வiν ப³ந அநரத²லா। ேஜா ஸுநி ஸகல பி³shவ ப⁴இ ஸூலா ॥
ேஸா பா⁴வீ ப³ஸ ராநி அயாநீ। க சா அnhதஹு◌ँ பசி²தாநீ ॥
தஹ◌ँஉ◌ँ mhஹார அலப அபரா⁴। கைஹ ேஸா அத⁴ம அயாந அஸா⁴ ॥
கரேதஹு ராஜு த mhஹ ந ேதா³ஷூ। ராம ேஹாத ஸுநத ஸnhேதாஷூ ॥
ேதா³. அப³அதி கீnhேஹஹு ப⁴ரத ப⁴ல mhஹ உசித மத ஏஹு।
ஸகல ஸுமŋhக³ள ல ஜக³ ர⁴ப³ர சரந ஸேநஹு ॥ 207॥

ேஸா mhஹார த⁴iν வiν phராநா। ⁴பா⁴க³ ேகா mhஹ ஸமாநா ॥
யஹ தmhஹார ஆசரஜு ந தாதா। த³ஸரத²ஸுஅந ராம phய ph◌⁴ராதா ॥
ஸுநஹு ப⁴ரத ர⁴ப³ர மந மாmh। ேபம பாth mhஹ ஸம ேகாஉ நாmh ॥
லக²ந ராம த அதி phதீ। நி ஸப³ mhஹ ஸராஹத பீ³தீ ॥
ஜாநா மரiµ நஹாத phரயாகா³। மக³ந ேஹாmh mhஹேரmh அiνராகா³॥
mhஹ பர அஸ ஸேநஹு ர⁴ப³ர ேகmh।ஸுக² வந ஜக³ ஜஸ ஜட³◌़ நர ேகmh ॥
யஹ ந அதி⁴க ர⁴பீ³ர ப³ட³◌़ ◌ாஈ। phரநத mhப³ பால ர⁴ராஈ ॥
mhஹ ெதௗ ப⁴ரத ேமார மத ஏஹூ। த⁴ேரmh ேத³ஹ ஜiν ராம ஸேநஹூ ॥
ேதா³. mhஹ கஹ◌ँ ப⁴ரத கலŋhக யஹ ஹம ஸப³ கஹ◌ँ உபேத³ஸு।
ராம ப⁴க³தி ரஸ th³தி⁴ த பா⁴ யஹ ஸமஉ க³ேநஸு ॥ 208॥

நவ பி³⁴ பி³மல தாத ஜஸு ேதாரா। ர⁴ப³ர கிŋhகர iµத³ சேகாரா ॥
உதி³த ஸதா³அ◌ँத²இ கப³ஹூ◌ँ நா। க⁴ ந ஜக³ நப⁴ தி³ந தி³ந ³நா ॥
ேகாக திேலாக phதி அதி க। phர⁴ phரதாப ரபி³ ச²பி³ ந ஹ ॥
நி தி³ந ஸுக²த³ஸதா³ஸப³ காஹூ। kh³ர ந ைககஇ கரத³ ராஹூ ॥
ரந ராம ஸுேபம பிஷா। ³ர அவமாந ேதா³ஷ நmh ³ஷா ॥
ராம ப⁴க³த அப³அஅ◌ँஅகா⁴ஹூ◌ँ। கீnhேஹஹு ஸுலப⁴ ஸுதா⁴ ப³ஸுதா⁴ஹூ◌ँ
॥
⁴ப ப⁴கீ³ரத²ஸுரஸ ஆநீ।ஸுரத ஸகல ஸுmhமக³ல கா²நீ ॥
த³ஸரத²³ந க³ந ப³ரநி ந ஜாmh। அதி⁴ கஹா ேஜ ஸம ஜக³ நாmh ॥
ேதா³. ஜாஸு ஸேநஹ ஸேகாச ப³ஸ ராம phரக³ட ப⁴ஏ ஆஇ ॥
ேஜ ஹர ய நயநநி கப³ஹு◌ँ நிரேக² நmh அகா⁴இ ॥ 209॥
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கீரதி பி³⁴ mhஹ கீnhஹ அபா। ஜஹ◌ँ ப³ஸ ராம ேபம mh’க³பா ॥
தாத க³லாநி கரஹு ய◌ँ ஜாஏ◌ँ। ட³ரஹு த³th³ர பாரஸு பாஏ◌ँ ॥ ॥
ஸுநஹு ப⁴ரத ஹம ஜூ²ட² ந கஹmh। உதா³ந தாபஸ ப³ந ரஹmh ॥
ஸப³ஸாத⁴ந கர ஸுப²ல ஸுஹாவா। லக²ந ராம ய த³ரஸiν பாவா ॥
ேத ப²ல கர ப² த³ரஸ mhஹாரா।ஸத பயாக³ஸுபா⁴க³ஹமாரா ॥
ப⁴ரத த⁴nhய mhஹ ஜஸு ஜ³ ஜயஊ। க அஸ ேபம மக³ந நி ப⁴யஊ ॥
ஸுநி iµநி ப³சந ஸபா⁴ஸத³ஹரேஷ।ஸா⁴ ஸரா ஸுமந ஸுர ப³ரேஷ ॥
த⁴nhய த⁴nhய ⁴நி க³க³ந பயாகா³।ஸுநி ஸுநி ப⁴ர மக³ந அiνராகா³॥
ேதா³. லக கா³த ய◌ँ ராiµ ய ஸஜல ஸேராஹ ைநந।
க phரநாiµ iµநி மNhட³ ேபா³ேல க³த³க³த³ைப³ந ॥ 210॥

iµநி ஸமாஜு அ தீரத²ராஜூ।ஸா◌ँசிஹு◌ँஸபத²அகா⁴இ அகாஜூ ॥
ஏmh த²ல ெஜௗmh கி² கஅ ப³நாஈ। ஏ ஸம அதி⁴க ந அக⁴ அத⁴மாஈ ॥
mhஹ ஸrhப³kh³ய கஹஉ◌ँஸதிபா⁴ஊ। உர அnhதரஜா ர⁴ராஊ ॥
ேமா ந மா கரதப³ கர ேஸா। நmh ³²ய◌ँ ஜ³ ஜாநி ேபா ॥
நாந ட³ பி³க³ பரேலா। பிதஹு மரந கர ேமா ந ேஸா ॥
ஸுkh’த ஸுஜஸ ப⁴ ⁴அந ஸுஹாஏ। லசி²மந ராம ஸஸ ஸுத பாஏ ॥
ராம பி³ரஹ◌ँ த தiν ச²நப⁴ŋh³। ⁴ப ேஸாச கர கவந phரஸŋh³॥
ராம லக²ந ய பி³iν பக³ பநmh। க iµநி ேப³ஷ பி²ரmh ப³ந ப³ந ॥
ேதா³. அந ப³ஸந ப²ல அஸந ம ஸயந டா³ ஸ பாத।
ப³ த தர நித ஸஹத ம ஆதப ப³ரஷா பா³த ॥ 211॥

ஏ ³க² தா³ஹ◌ँ த³ஹஇ தி³ந சா²தீ। ⁴க² ந பா³ஸர நீத³ ந ராதீ ॥
ஏ ேராக³ கர ஔஷ⁴ நாmh। ேஸாேத⁴உ◌ँஸகல பி³shவ மந மாmh ॥
மா மத ப³ட⁴◌़ஈ அக⁴ லா। ேதmh ஹமார த கீnhஹ ப³◌ँஸூலா ॥
க காட² கர கீnhஹ ஜnhth। கா³ட³◌़ ◌ி அவதி⁴ பட⁴◌़ ◌ி க²ந மnhth ॥
ேமா லகி³ யஹு டா² ேதmh டா²டா। கா⁴ேல ஸப³ ஜ³ பா³ரஹபா³டா ॥
டஇ ேஜா³ ராம பி² ஆஏ◌ँ। ப³ஸஇ அவத⁴ நmh ஆந உபாஏ◌ँ ॥
ப⁴ரத ப³சந ஸுநி iµநி ஸு² பாஈ।ஸப³mh கீnhஹ ப³ஹு பா⁴◌ँதி ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
தாத கரஹு ஜநி ேஸா பி³ேஸ।ஸப³ ³²ட ராம பக³ ேத³கீ²॥
ேதா³. க phரேபா³த⁴ iµநிப³ர கேஹஉ அதிதி² ேபமphய ேஹாஹு।
கnhத³ல ப²ல ²ல ஹம ேத³mh ேலஹு க ேசா²ஹு ॥ 212॥
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ஸுநி iµநி ப³சந ப⁴ரத ◌ँய ேஸா। ப⁴யஉ அவஸர க²ந ஸ◌ँேகா ॥
ஜாநி க³இ ³ர கி³ரா ப³ேஹா। சரந ப³nhதி³ ேபா³ேல கர ேஜா ॥
ர த⁴ ஆயஸு கஅ mhஹாரா। பரம த⁴ரம யஹு நாத²ஹமாரா ॥
ப⁴ரத ப³சந iµநிப³ர மந பா⁴ஏ।ஸுசி ேஸவக ஷ நிகட ேபா³லாஏ ॥
சாஏ கீnhஹ ப⁴ரத பஹுநாஈ। கnhத³ல ப²ல ஆநஹு ஜாஈ ॥
ப⁴ேலmh நாத² க திnhஹ ர நாஏ। phரiµதி³த நிஜ நிஜ காஜ தா⁴ஏ ॥
iµநி ேஸாச பாஹுந ப³ட³◌़ ேநவதா। த ஜா சாஅ ஜஸ ேத³வதா ॥
ஸுநி தி⁴ தி⁴ அநிமாதி³க ஆஈ।ஆயஸு ேஹாஇ ேஸா கரmh ேகா³ஸாஈ ॥
ேதா³. ராம பி³ரஹ ph³யால ப⁴ர ஸாiνஜ ஸத ஸமாஜ।
பஹுநாஈ க ஹரஹு ரம கஹா iµதி³த iµநிராஜ ॥ 213॥

தி⁴ தி⁴ ர த⁴ iµநிப³ர பா³நீ। ப³ட³◌़பா⁴கி³நி ஆ அiνமாநீ ॥
கஹmh பரஸபர தி⁴ ஸiµதா³ஈ। அத அதிதி² ராம ல⁴ பா⁴ஈ ॥
iµநி பத³ ப³nhதி³ கஅ ேஸாஇ ஆஜூ। ேஹாஇ ஸுகீ²ஸப³ ராஜ ஸமாஜூ ॥
அஸ க ரேசஉ சிர kh³’ஹ நாநா। ேஜ பி³ேலாகி பி³லகா²mh பி³மாநா ॥
ேபா⁴க³ பி³⁴தி ⁴ ப⁴ ராேக²। ேத³க²த nhஹ அமர அபி⁴லாேஷ ॥
தா³mh தா³ஸஸாஜு ஸப³nhேஹmh। ேஜாக³வத ரஹmh மந மiν தீ³nhேஹmh ॥
ஸப³ஸமாஜு ஸ தி⁴ பல மாmh। ேஜ ஸுக²ஸுரர ஸபேநஹு◌ँ நாmh ॥
phரத²மmh பா³ஸ தி³ஏ ஸப³ ேக।ஸுnhத³ர ஸுக²த³ ஜதா² சி ேஜ ॥
ேதா³. ப³ஹு ஸபஜந ப⁴ரத கஹு◌ँ  அஸ ஆயஸு தீ³nhஹ।
பி³தி⁴ பி³ஸமய தா³ய பி³ப⁴வ iµநிப³ர தபப³ல கீnhஹ ॥ 214॥

iµநி phரபா⁴உ ஜப³ ப⁴ரத பி³ேலாகா।ஸப³ல⁴ லேக³ ேலாகபதி ேலாகா ॥
ஸுக²ஸமாஜு நmh ஜாஇ ப³கா²நீ। ேத³க²த பி³ரதி பி³ஸாரmh kh³யாநீ ॥
ஆஸந ஸயந ஸுப³ஸந பி³தாநா। ப³ந பா³கா பி³ஹக³ mh’க³ நாநா ॥
ஸுரபி⁴ ²ல ப²ல அஅ ஸமாநா। பி³மல ஜலாஸய பி³பி³த⁴ பி³தா⁴நா।
அஸந பாந ஸுச அஅ அ ேஸ। ேத³கி² ேலாக³ஸசாத ஜ ேஸ ॥
ஸுர ஸுரபீ⁴ ஸுரத ஸப³ ேகmh। லகி²அபி⁴லாஷு ஸுேரஸ ஸசீ ேகmh ॥
 ப³ஸnhத ப³ஹ thபி³த⁴ ப³யா।ஸப³ கஹ◌ँஸுலப⁴ பதா³ரத² சா ॥
shthரக சnhத³ந ப³நிதாதி³க ேபா⁴கா³। ேத³கி²ஹரஷ பி³ஸமய ப³ஸ ேலாகா³॥
ேதா³. ஸmhபத சகஈ ப⁴ர சக iµநி ஆயஸ ேக²லவார ॥
ேத நி ஆரம பிஜரா◌ँ ராேக² பா⁴ பி⁴iνஸார ॥ 215॥
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மாஸபாராயண, உnhநீஸவா◌ँ விராம
கீnhஹ நிமjhஜiν தீரத²ராஜா। நாஇ iµநி  ஸத ஸமாஜா ॥
 ஆயஸு அஸ ர ராகீ²। க த³Nhட³வத பி³நய ப³ஹு பா⁴ ॥
பத² க³தி ஸல ஸாத²ஸப³nhேஹ। சேல சிthரடmh சி தீ³nhேஹmh ॥
ராமஸகா² கர தீ³nhேஹmh லா³। சலத ேத³ஹ த⁴ ஜiν அiνரா³॥
நmh பத³ thராந ஸ நmh சா²யா। ேபiµ ேநiµ ph³ர த⁴ரiµ அமாயா ॥
லக²ந ராம ய பnhத² கஹாநீ। ◌ँச²த ஸக² கஹத mh’³ பா³நீ ॥
ராம பா³ஸ த²ல பி³டப பி³ேலாேகmh। உர அiνராக³ ரஹத நmh ேராைகmh ॥
ைத³கி² த³ஸா ஸுர ப³ஸmh ²லா। ப⁴இ mh’³ ம ம³ மŋhக³ள லா ॥
ேதா³. கிஏ◌ँ ஜாmh சா²யா ஜலத³ஸுக²த³ ப³ஹஇ ப³ர பா³த।
தஸ ம³ ப⁴யஉ ந ராம கஹ◌ँ ஜஸ பா⁴ ப⁴ரத ஜாத ॥ 216॥

ஜட³◌़ ேசதந மக³ வ க⁴ேநேர। ேஜ சிதஏ phர⁴ nhஹ phர⁴ ேஹேர ॥
ேத ஸப³ ப⁴ஏ பரம பத³ ேஜா³। ப⁴ரத த³ரஸ ேமடா ப⁴வ ேரா³॥
யஹ ப³ட³◌़ ◌ி பா³த ப⁴ரத கஇ நாmh।ஸுரத ந ராiµ மந மாmh ॥
பா³ரக ராம கஹத ஜக³ ேஜஊ। ேஹாத தரந தாரந நர ேதஊ ॥
ப⁴ர ராம phய நி ல⁴ ph◌⁴ராதா। கஸ ந ேஹாஇ ம³ மŋhக³ளதா³தா ॥
th³த⁴ ஸா⁴ iµநிப³ர அஸ கஹmh। ப⁴ரத நிரகி²ஹரஷு ய◌ँ லஹmh ॥
ேத³கி² phரபா⁴உ ஸுேரஸ ேஸா। ஜ³ ப⁴ல ப⁴ேல ேபாச கஹு◌ँ ேபா ॥
³ர ஸந கேஹஉ கஅ phர⁴ ேஸாஈ। ராம ப⁴ரத ேப⁴Nhட ந ேஹாஈ ॥
ேதா³. ராiµ ஸ◌ँேகாசீ phேரம ப³ஸ ப⁴ரத ஸேபம பேயாதி⁴।
ப³நீ பா³த ேப³க³ரந சஹதி கஅ ஜதiν ச² ேஸாதி⁴ ॥ 217॥

ப³சந ஸுநத ஸுர³ iµஸகாேந।ஸஹshரநயந பி³iν ேலாசந ஜாேந ॥
மாயாபதி ேஸவக ஸந மாயா। கரஇ த உல பரஇ ஸுரராயா ॥
தப³ கி² கீnhஹ ராம க² ஜாநீ। அப³சா க ேஹாஇ ஹாநீ ॥
ஸுiν ஸுேரஸ ர⁴நாத²ஸுபா⁴ஊ। நிஜ அபராத⁴ ஸாmh ந காஊ ॥
ேஜா அபரா⁴ ப⁴க³த கர கரஈ। ராம ேராஷ பாவக ேஸா ஜரஈ ॥
ேலாகஹு◌ँ ேப³த³ பி³தி³த இதிஹாஸா। யஹ மமா ஜாநmh ³ரபா³ஸா ॥
ப⁴ரத ஸஸ ேகா ராம ஸேந। ஜ³ ஜப ராம ராiµ ஜப ேஜ ॥
ேதா³. மநஹு◌ँ ந ஆநிஅ அமரபதி ர⁴ப³ர ப⁴க³த அகாஜு।
அஜஸு ேலாக பரேலாக ³க² தி³ந தி³ந ேஸாக ஸமாஜு ॥ 218॥
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ஸுiν ஸுேரஸ உபேத³ஸு ஹமாரா। ராம ேஸவ பரம பிஆரா ॥
மாநத ஸு² ேஸவக ேஸவகாஈ। ேஸவக ைப³ர ைப³ அதி⁴காஈ ॥
ஜth³யபி ஸம நmh ராக³ ந ேராஷூ। க³ஹmh ந பாப iν ³ந ேதா³ஷூ ॥
கரம phரதா⁴ந பி³shவ க ராகா²। ேஜா ஜஸ கரஇ ேஸா தஸ ப² சாகா²॥
தத³பி கரmh ஸம பி³ஷம பி³ஹாரா। ப⁴க³த அப⁴க³த ’த³ய அiνஸாரா ॥
அ³ந அேலப அமாந ஏகரஸ। ராiµ ஸ³ந ப⁴ஏ ப⁴க³த ேபம ப³ஸ ॥
ராம ஸதா³ ேஸவக சி ராகீ²। ேப³த³ ராந ஸா⁴ ஸுர ஸாகீ²॥
அஸ ய◌ँ ஜாநி தஜஹு லாஈ। கரஹு ப⁴ரத பத³ phதி ஸுஹாஈ ॥
ேதா³. ராம ப⁴க³த பரத நிரத பர ³க² ³கீ² த³யால।
ப⁴க³த ேராமநி ப⁴ரத ேதmh ஜநி ட³ரபஹு ஸுரபால ॥ 219॥

ஸthயஸnhத⁴ phர⁴ ஸுர தகா। ப⁴ரத ராம ஆயஸ அiνஸா ॥
shவாரத² பி³ப³ஸ பி³கல mhஹ ேஹாஹூ। ப⁴ரத ேதா³ஸு நmh ராஉர ேமாஹூ ॥
ஸுநி ஸுரப³ர ஸுர³ர ப³ர பா³நீ। பா⁴ phரேமா³ மந  க³லாநீ ॥
ப³ர phரஸூந ஹர ஸுரராஊ। லேக³ஸராஹந ப⁴ரத ஸுபா⁴ஊ ॥
ஏ பி³தி⁴ ப⁴ரத சேல மக³ ஜாmh। த³ஸா ேத³கி²iµநி th³த⁴ ஹாmh ॥
ஜப³mh ராiµ க ேலmh உஸாஸா। உமக³த ேபiµ மநஹ◌ँ சஹு பாஸா ॥
th³ரவmh ப³சந ஸுநி ஸ பஷாநா। ரஜந ேபiµ ந ஜாஇ ப³கா²நா ॥
பீ³ச பா³ஸ க ஜiµநmh ஆஏ। நிரகி² நீ ேலாசந ஜல சா²ஏ ॥
ேதா³. ர⁴ப³ர ப³ரந பி³ேலாகி ப³ர பா³ ஸேமத ஸமாஜ।
ேஹாத மக³ந பா³தி⁴ பி³ரஹ சட⁴◌़ே◌ பி³ேப³க ஜஹாஜ ॥ 220॥

ஜiµந தீர ேத தி³ந க பா³ஸூ। ப⁴யஉ ஸமய ஸம ஸப³ஸுபாஸூ ॥
ராதmh கா⁴ட கா⁴ட கீ தரநீ।ஆஈmh அக³நித ஜாmh ந ப³ரநீ ॥
phராத பார ப⁴ஏ ஏக ேக²mhவா◌ँ। ேதாேஷ ராமஸகா² கீ ேஸவா◌ँ ॥
சேல நஹாஇ நதி³ர நாஈ।ஸாத² நிஷாத³நாத² ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
ஆேக³mh iµநிப³ர பா³ஹந ஆேச²mh। ராஜஸமாஜ ஜாஇ ஸ³ பாேச²mh ॥
ேதmh பாேச²mh ேதா³உ ப³nh⁴ பயாேத³mh। ⁴ஷந ப³ஸந ேப³ஷ ஸு²ஸாேத³mh ॥
ேஸவக ஸுரத³ஸசிவஸுத ஸாதா²।ஸுரத லக²iν ய ர⁴நாதா²॥
ஜஹ◌ँ ஜஹ◌ँ ராம பா³ஸ பி³ராமா। தஹ◌ँ தஹ◌ँ கரmh ஸphேரம phரநாமா ॥
ேதா³. மக³பா³ நர நா ஸுநி தா⁴ம காம த தா⁴இ।
ேத³கி²ஸப ஸேநஹ ஸப³iµதி³த ஜநம ப² பாஇ ॥ 221॥
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கஹmh ஸேபம ஏக ஏக பாmh। ராiµ லக²iν ஸகி² ேஹாmh கி நாmh ॥
ப³ய ப³ ப³ரந ப ேஸாஇ ஆ। ஸேநஹு ஸஸ ஸம சா ॥
ேப³ஷு ந ேஸா ஸகி²ய ந ஸŋhகா³।ஆேக³mh அநீ ச சரŋhகா³॥
நmh phரஸnhந iµக² மாநஸ ேக²தா³।ஸகி²ஸnhேத³ஹு ேஹாஇ ஏmh ேப⁴தா³॥
தாஸு தரக தியக³ந மந மாநீ। கஹmh ஸகல ேத ஸம ந ஸயாநீ ॥
ேத ஸரா பா³நீ ² । ேபா³ ம⁴ர ப³சந திய ³ ॥
க ஸேபம ஸப³ கதா²phரஸŋh³। ேஜ பி³தி⁴ ராம ராஜ ரஸ ப⁴ŋh³॥
ப⁴ரத ப³ஹு ஸராஹந லாகீ³।ல ஸேநஹ ஸுபா⁴ய ஸுபா⁴கீ³॥
ேதா³. சலத பயாேத³mh கா²த ப²ல பிதா தீ³nhஹ த ராஜு।
ஜாத மநாவந ர⁴ப³ர ப⁴ரத ஸஸ ேகா ஆஜு ॥ 222॥

பா⁴யப ப⁴க³தி ப⁴ரத ஆசர। கஹத ஸுநத ³க²³ஷந ஹர ॥
ேஜா க² கஹப³ ேதா²ர ஸகி² ேஸாஈ। ராம ப³nh⁴ அஸ காேஹ ந ேஹாஈ ॥
ஹம ஸப³ஸாiνஜ ப⁴ரத ேத³ேக²mh। ப⁴இnhஹ த⁴nhய ஜுப³தீ ஜந ேலேக²mh ॥
ஸுநி ³ந ேத³கி² த³ஸா பசி²தாmh। ைககஇ ஜநநி ேஜா³ஸு நாmh ॥
ேகாஉ கஹ ³ஷiν ராநி நாந। பி³தி⁴ ஸ³ கீnhஹ ஹம ேஜா தா³ந ॥
கஹ◌ँஹம ேலாக ேப³த³ பி³தி⁴ நீ। ல⁴ திய ல கரதி மநீ ॥
ப³ஸmh ேத³ஸ கா³◌ँவ பா³மா। கஹ◌ँ யஹ த³ரஸு nhய பநாமா ॥
அஸ அநnh³அசிஜு phரதி kh³ராமா। ஜiν ம⁴ கலபத ஜாமா ॥
ேதா³. ப⁴ரத த³ரஸு ேத³க²த ²ேலஉ மக³ ேலாக³nhஹ கர பா⁴³।
ஜiν ŋhக⁴லபா³nhஹ ப⁴யஉ பி³தி⁴ ப³ஸ ஸுலப⁴ phரயா³॥ 223॥

நிஜ ³ந ஸத ராம ³ந கா³தா²।ஸுநத ஜாmh ஸுரத ர⁴நாதா²॥
தீரத²iµநி ஆரம ஸுரதா⁴மா। நிரகி² நிமjhஜmh கரmh phரநாமா ॥
மநmh மந மாக³mh ப³ ஏஹூ।ய ராம பத³ ப³ம ஸேநஹூ ॥
லmh கிராத ேகால ப³நபா³। ைப³கா²நஸ ப³ ஜதீ உதா³ ॥
க phரநாiµ ◌ँச²mh ேஜmh ேத। ேக ப³ந லக²iν ராiµ ைப³ேத³ ॥
ேத phர⁴ ஸமாசார ஸப³ கஹmh। ப⁴ரத ேத³கி² ஜநம ப² லஹmh ॥
ேஜ ஜந கஹmh ஸல ஹம ேத³ேக²। ேத phய ராம லக²ந ஸம ேலேக²॥
ஏ பி³தி⁴ ³ஜ²த ஸப³ஸுபா³நீ।ஸுநத ராம ப³நபா³ஸ கஹாநீ ॥
ேதா³. ேத பா³ஸர ப³ phராதmh சேல ஸு ர⁴நாத²।
ராம த³ரஸ கீ லாலஸா ப⁴ரத ஸஸ ஸப³ஸாத²॥ 224॥
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மŋhக³ள ஸ³ந ேஹாmh ஸப³ காஹூ। ப²ரகmh ஸுக²த³ பி³ேலாசந பா³ஹூ ॥
ப⁴ரத ஸத ஸமாஜ உசா²ஹூ। ஹmh ராiµ ட ³க² தா³ஹூ ॥
கரத மேநாரத² ஜஸ ய◌ँ ஜாேக। ஜாmh ஸேநஹ ஸுரா◌ँஸப³ சா²ேக ॥
தி²ல அŋhக³ பக³ மக³ ட³கி³ ேடா³லmh। பி³ஹப³ல ப³சந ேபம ப³ஸ ேபா³லmh
॥
ராமஸகா²◌ँ ேத ஸமய ேத³கா²வா। ைஸல ேராமநி ஸஹஜ ஸுஹாவா ॥
ஜாஸு ஸப ஸத பய தீரா।ய ஸேமத ப³ஸmh ேதா³உ பீ³ரா ॥
ேத³கி² கரmh ஸப³ த³Nhட³ phரநாமா। க ஜய ஜாநகி வந ராமா ॥
phேரம மக³ந அஸ ராஜ ஸமாஜூ। ஜiν பி² அவத⁴ சேல ர⁴ராஜூ ॥
ேதா³. ப⁴ரத phேரiµ ேத ஸமய ஜஸ தஸ க ஸகஇ ந ேஸஷு।
கபி³mh அக³ம  ph³ரமஸு²அஹ மம மந ஜேநஷு ॥ 225।

ஸகல ஸேநஹ தி²ல ர⁴ப³ர ேகmh। க³ஏ ேகாஸ ³இ தி³நகர ட⁴ரேகmh ॥
ஜ த² ேத³கி² ப³ேஸ நி பீ³ேதmh। கீnhஹ க³வந ர⁴நாத² பிேதmh ॥
உஹா◌ँ ராiµ ரஜநீ அவேஸஷா। ஜாேக³ய◌ँஸபந அஸ ேத³கா²॥
ஸத ஸமாஜ ப⁴ரத ஜiν ஆஏ। நாத² பி³ேயாக³ தாப தந தாஏ ॥
ஸகல மந மந தீ³ந ³கா²। ேத³கீ²mh ஸாஸு ஆந அiνஹா ॥
ஸுநி ய ஸபந ப⁴ேர ஜல ேலாசந। ப⁴ஏ ேஸாசப³ஸ ேஸாச பி³ேமாசந ॥
லக²ந ஸபந யஹ நீக ந ேஹாஈ। க²ந சாஹ ஸுநாஇ ேகாஈ ॥
அஸ க ப³nh⁴ ஸேமத நஹாேந।  ரா ஸா⁴ ஸநமாேந ॥
ச²mh. ஸநமாநி ஸுர iµநி ப³nhதி³ைப³ேட² உthதர தி³ ேத³க²த ப⁴ஏ।
நப⁴ ⁴ க²க³ mh’க³ ⁴ பா⁴ேக³ பி³கல phர⁴ ஆரம க³ஏ ॥
ள உேட²அவேலாகி காரiν காஹ சித ஸசகித ரேஹ।
ஸப³ஸமாசார கிராத ேகாலnh ஆஇ ேத அவஸர கேஹ ॥

ேதா³. ஸுநத ஸுமŋhக³ள ைப³ந மந phரேமாத³ தந லக ப⁴ர।
ஸரத³ஸேராஹ ைநந ள ப⁴ேர ஸேநஹ ஜல ॥ 226॥

ப³ஹு ேஸாசப³ஸ ேப⁴ யரவ। காரந கவந ப⁴ரத ஆக³வ ॥
ஏக ஆஇ அஸ கஹா ப³ேஹா। ேஸந ஸŋhக³ சரŋhக³ ந ேதா² ॥
ேஸா ஸுநி ராம பா⁴ அதி ேஸா। இத பி ப³ச இத ப³nh⁴ ஸேகா ॥
ப⁴ரத ஸுபா⁴உ ஸiµ² மந மாmh। phர⁴ சித த தி²தி பாவத நா ॥
ஸமாதா⁴ந தப³ பா⁴ யஹ ஜாேந। ப⁴ர கேஹ மஹு◌ँஸா⁴ ஸயாேந ॥
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லக²ந லேக²உ phர⁴ ’த³ய◌ँ க²பா⁴। கஹத ஸமய ஸம நீதி பி³சா ॥
பி³iν ◌ँச² க² கஹஉ◌ँ ேகா³ஸாஈmh। ேஸவ ஸமய◌ँ ந ⁴ட² ⁴டா²ஈ ॥
mhஹ ஸrhப³kh³ய ேராமநி shவா।ஆபநி ஸiµ² கஹஉ◌ँ அiνகா³ ॥
ேதா³. நாத²ஸுரத³ஸு²ஸரல சித ல ஸேநஹ நிதா⁴ந ॥
ஸப³ பர phதி phரதீதி ய◌ँ ஜாநிஅ ஆ ஸமாந ॥ 227॥

பி³ஷஈ வ பாஇ phர⁴தாஈ।ட⁴◌़ ேமாஹ ப³ஸ ேஹாmh ஜநாஈ ॥
ப⁴ர நீதி ரத ஸா⁴ ஸுஜாநா। phர⁴ பத³ phேரம ஸகல ஜ³ ஜாநா ॥
ேதஊ ஆஜு ராம ப³ பாஈ। சேல த⁴ரம மரஜாத³ ேமடாஈ ॥
ல ப³nhத⁴ அவஸ தாகீ। ஜாநி ராம ப³நவாஸ ஏகாகீ ॥
க மnhth மந ஸா ஸமாஜூ।ஆஏ கைர அகNhடக ராஜூ ॥
ேகா phரகார கலபி டலாஈ।ஆஏ த³ல ப³ேடா ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
ெஜௗmh ய◌ँ ேஹாதி ந கபட சா। ேக ேஸாஹாதி ரத² பா³ க³ஜா ॥
ப⁴ரத ேதா³ஸு ேத³இ ேகா ஜாஏ◌ँ। ஜக³ ெபௗ³ராஇ ராஜ ப³ பாஏ◌ँ ॥
ேதா³. ஸ ³ர திய கா³ ந⁴ஷு சட⁴◌़ே◌உ ⁴ஸுர ஜாந।
ேலாக ேப³த³ ேதmh பி³iµக² பா⁴ அத⁴ம ந ேப³ந ஸமாந ॥ 228॥

ஸஹஸபா³ஹு ஸுரநா² thஸŋh। ேக ந ராஜமத³ தீ³nhஹ கலŋh ॥
ப⁴ரத கீnhஹ யஹ உசித உபாஊ।  ந ரச ந ராக²ப³ காஊ ॥
ஏக கீnh நmh ப⁴ரத ப⁴லாஈ। நித³ேர ராiµ ஜாநி அஸஹாஈ ॥
ஸiµ² ப ேஸாஉ ஆஜு பி³ேஸ।ஸமர ஸேராஷ ராம iµ² ேபகீ²॥
ஏதநா கஹத நீதி ரஸ ⁴லா। ரந ரஸ பி³ட லக ஸ ²லா ॥
phர⁴ பத³ ப³nhதி³ஸ ரஜ ராகீ²। ேபா³ேல ஸthய ஸஹஜ ப³ பா⁴ ॥
அiνசித நாத² ந மாநப³ ேமாரா। ப⁴ரத ஹம உபசார ந ேதா²ரா ॥
கஹ◌ँ லகி³ஸஅ ரஅ மiν மாேரmh। நாத²ஸாத² த⁴iν ஹாத²ஹமாேரmh ॥
ேதா³. ச²th ஜாதி ர⁴ல ஜநiµ ராம அiνக³ ஜ³ ஜாந।
லாதஹு◌ँ மாேரmh சட⁴◌़தி ர நீச ேகா ⁴ ஸமாந ॥ 229॥

உ² கர ேஜா ரஜாயஸு மாகா³। மநஹு◌ँ பீ³ர ரஸ ேஸாவத ஜாகா³॥
பா³◌ँதி⁴ ஜடா ர க க பா⁴தா²।ஸா ஸராஸiν ஸாய ஹாதா²॥
ஆஜு ராம ேஸவக ஜஸு ேலஊ◌ँ। ப⁴ரத ஸமர கா²வந ேத³ஊ◌ँ ॥
ராம நிராத³ர கர ப² பாஈ। ேஸாவஹு◌ँஸமர ேஸஜ ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
ஆஇ ப³நா ப⁴ல ஸகல ஸமாஜூ। phரக³ட கரஉ◌ँ ஸ பாசி²ல ஆஜூ ॥
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 க நிகர த³லஇ mh’க³ராஜூ। ேலஇ லேப லவா  பா³ஜூ ॥
ைதேஸmh ப⁴ரத ேஸந ஸேமதா।ஸாiνஜ நித³ நிபாதஉ◌ँ ேக²தா ॥
ெஜௗmh ஸஹாய கர ஸŋhக ஆஈ। ெதௗ மாரஉ◌ँ ரந ராம ேதா³ஹாஈ ॥
ேதா³. அதி ஸேராஷ மாேக²லக²iν லகி²ஸுநி ஸபத² phரவாந।
ஸப⁴ய ேலாக ஸப³ ேலாகபதி சாஹத ப⁴ப⁴ ப⁴கா³ந ॥ 230॥

ஜ³ ப⁴ய மக³ந க³க³ந ப⁴இ பா³நீ। லக²ந பா³ஹுப³ பி³ல ப³கா²நீ ॥
தாத phரதாப phரபா⁴உ mhஹாரா। ேகா க ஸகஇ ேகா ஜாநநிஹாரா ॥
அiνசித உசித காஜு கி² ேஹாஊ।ஸiµ² கஅ ப⁴ல கஹ ஸ³ ேகாஊ ॥
ஸஹஸா க பாைச²mh பசி²தாmh। கஹmh ேப³த³ ³த⁴ ேத ³த⁴ நாmh ॥
ஸுநி ஸுர ப³சந லக²ந ஸசாேந। ராம ய◌ँஸாத³ர ஸநமாேந ॥
க தாத mhஹ நீதி ஸுஹாஈ।ஸப³ ேதmh க²ந ராஜம³ பா⁴ஈ ॥
ேஜா அசவ◌ँத nh’ப மாதmh ேதஈ। நாந ஸா⁴ஸபா⁴ ேஜmh ேஸஈ ॥
ஸுநஹு லக²ந ப⁴ல ப⁴ரத ஸஸா। பி³தி⁴ phரபச மஹ◌ँஸுநா ந தீ³ஸா ॥
ேதா³. ப⁴ரத ேஹாஇ ந ராஜம³ பி³தி⁴ ஹ ஹர பத³ பாஇ ॥
கப³ஹு◌ँ கி கா◌ँ கரநி சீ²ரnh⁴ பி³நஸாஇ ॥ 231॥

தி தந தரநி ம கி³லஈ। க³க³iν மக³ந ம ேமக⁴mh லஈ ॥
ேகா³பத³ ஜல ³ட³◌़mh க⁴டேஜாநீ।ஸஹஜ ச²மா ப³ சா²ட³◌़ை◌ ேசா²நீ ॥
மஸக ²◌ँக ம ேம உட³◌़ ◌ாஈ। ேஹாஇ ந nh’பம³ ப⁴ரத பா⁴ஈ ॥
லக²ந mhஹார ஸபத² பி ஆநா।ஸுசி ஸுப³nh⁴ நmh ப⁴ரத ஸமாநா ॥
ஸ³ந கீ² அவ³ந ஜ தாதா। லஇ ரசஇ பரப பி³தா⁴தா ॥
ப⁴ர ஹmhஸ ரபி³ப³mhஸ தட³◌़ ◌ாகா³। ஜந கீnhஹ ³ந ேதா³ஷ பி³பா⁴கா³॥
க³ ³ந பய த அவ³ந பா³। நிஜ ஜஸ ஜக³த கீnh உஆ ॥
கஹத ப⁴ரத ³ந  ஸுபா⁴ஊ। ேபம பேயாதி⁴ மக³ந ர⁴ராஊ ॥
ேதா³. ஸுநி ர⁴ப³ர பா³நீ பி³³த⁴ ேத³கி² ப⁴ரத பர ேஹ।
ஸகல ஸராஹத ராம ேஸா phர⁴ ேகா kh’பாநிேக ॥ 232॥

ெஜௗmh ந ேஹாத ஜக³ ஜநம ப⁴ரத ேகா।ஸகல த⁴ரம ⁴ர த⁴ரநி த⁴ரத ேகா ॥
கபி³ல அக³ம ப⁴ரத ³ந கா³தா²। ேகா ஜாநஇ mhஹ பி³iν ர⁴நாதா²॥
லக²ந ராம ய◌ँஸுநி ஸுர பா³நீ। அதி ஸு²லேஹஉ ந ஜாஇ ப³கா²நீ ॥
இஹா◌ँ ப⁴ர ஸப³ஸத ஸஹாஏ। மnhதா³கிநீmh நீத நஹாஏ ॥
ஸத ஸப ராகி²ஸப³ ேலாகா³। மாகி³ மா ³ர ஸசிவ நிேயாகா³॥
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சேல ப⁴ர ஜஹ◌ँய ர⁴ராஈ।ஸாத² நிஷாத³நா²ல⁴ பா⁴ஈ ॥
ஸiµ² மா கரதப³ஸசாmh। கரத தரக ேகா மந மாmh ॥
ராiµ லக²iν ய ஸுநி மம நாஊ◌ँ। உ² ஜநி அநத ஜாmh த டா²ஊ◌ँ ॥
ேதா³. மா மேத மஹு◌ँ மாநி ேமா ேஜா க² கரmh ேஸா ேதா²ர।
அக⁴ அவ³ந ச² ஆத³ரmh ஸiµ²ஆபநீ ஓர ॥ 233॥

ெஜௗmh பஹரmh மந மiν ஜாநீ। ெஜௗ ஸநமாநmh ேஸவ மாநீ ॥
ேமாேரmh ஸரந ராம கீ பந। ராம ஸுshவா ேதா³ஸு ஸப³ ஜந ॥
ஜக³ ஜஸ பா⁴ஜந சாதக நா। ேநம ேபம நிஜ நிந நபீ³நா ॥
அஸ மந ³நத சேல மக³ ஜாதா।ஸச ஸேநஹ◌ँதி²ல ஸப³ கா³தா ॥
ேப²ரத மநஹு◌ँ மா kh’த ேகா²। சலத ப⁴க³தி ப³ல தீ⁴ரஜ ேதா⁴ ॥
ஜப³ஸiµஜ²த ர⁴நாத²ஸுபா⁴ஊ। தப³ பத² பரத உதாஇல பாஊ ॥
ப⁴ரத த³ஸா ேத அவஸர ைக। ஜல phரபா³ஹ◌ँ ஜல அ க³தி ைஜ ॥
ேத³கி² ப⁴ரத கர ேஸா ஸேநஹூ। பா⁴ நிஷாத³ ேத ஸமய◌ँ பி³ேத³ஹூ ॥
ேதா³. லேக³ ேஹாந மŋhக³ள ஸ³ந ஸுநி ³நி கஹத நிஷா³।
 ேஸா ேஹாஇ ஹரஷு நி பநாம பி³ஷா³॥ 234॥

ேஸவக ப³சந ஸthய ஸப³ ஜாேந।ஆரம நிகட ஜாஇ நிஅராேந ॥
ப⁴ரத தீ³க² ப³ந ைஸல ஸமாஜூ।iµதி³த ²தி⁴த ஜiν பாஇ ஸுநாஜூ ॥
ஈதி பீ⁴தி ஜiν phரஜா ³கா²। thபி³த⁴ தாப பீட³◌़ ◌ித kh³ரஹ மா ॥
ஜாஇ ஸுராஜ ஸுேத³ஸ ஸுகா²। ேஹாmh ப⁴ரத க³தி ேத அiνஹா ॥
ராம பா³ஸ ப³ந ஸmhபதி ph◌⁴ராஜா।ஸுகீ² phரஜா ஜiν பாஇ ஸுராஜா ॥
ஸசிவ பி³ரா³ பி³ேப³ நேரஸூ। பி³பிந ஸுஹாவந பாவந ேத³ஸூ ॥
ப⁴ட ஜம நியம ைஸல ரஜதா⁴நீ।ஸாnhதி ஸுமதி ஸுசி ஸுnhத³ர ராநீ ॥
ஸகல அŋhக³ஸmhபnhந ஸுராஊ। ராம சரந ஆத சித சாஊ ॥
ேதா³. தி ேமாஹ மபா த³ல ஸத பி³ேப³க ⁴ஆ।
கரத அகNhடக ராஜு ர◌ँஸுக²ஸmhபதா³ஸுகா ॥ 235॥

ப³ந phரேத³ஸ iµநி பா³ஸ க⁴ேநேர। ஜiν ர நக³ர கா³உ◌ँ க³ந ேக²ேர ॥
பி³ல பி³சிthர பி³ஹக³ mh’க³ நாநா। phரஜா ஸமாஜு ந ஜாஇ ப³கா²நா ॥
க²க³ஹா க ஹ பா³க⁴ ப³ராஹா। ேத³கி² மஷ ph³’ஷ ஸாஜு ஸராஹா ॥
ப³ய பி³ஹாஇ சரmh ஏக ஸŋhகா³। ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ மநஹு◌ँ ேஸந சரŋhகா³॥
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ஜ²ரநா ஜ²ரmh மthத க³ஜ கா³ஜmh। மநஹு◌ँ நிஸாந பி³பி³தி⁴ பி³தி⁴ பா³ஜmh
॥
சக சேகார சாதக ஸுக பிக க³ந।ஜத மஜு மரால iµதி³த மந ॥
அக³ந கா³வத நாசத ேமாரா। ஜiν ஸுராஜ மŋhக³ள சஹு ஓரா ॥
ேப³ பி³டப th’ந ஸப²ல ஸ²லா।ஸப³ஸமாஜு iµத³ மŋhக³ள லா ॥
ேதா³. ராம ைஸல ேஸாபா⁴ நிரகி² ப⁴ரத ’த³ய◌ँ அதி ேபiµ।
தாபஸ தப ப² பாஇ  ஸுகீ²ராேநmh ேநiµ ॥ 236॥
மாஸபாராயண, பீ³ஸவா◌ँ விராம
நவாநபாராயண, பா◌ँசவா◌ँ விராம

தப³ ேகவட ஊ◌ँேசmh சட⁴◌़ ◌ி தா⁴ஈ। கேஹஉ ப⁴ரத ஸந ⁴ஜா உடா²ஈ ॥
நாத² ேத³கி²அmh பி³டப பி³ஸாலா। பாக ஜmh³ ரஸால தமாலா ॥
nhஹ தப³ரnhஹ மth◌⁴ய ப³ ேஸாஹா। மஜு பி³ஸால ேத³கி² மiν ேமாஹா ॥
நீல ஸக⁴ந பlhlhவ ப²ல லாலா। அபி³ரல சா²ஹ◌ँஸுக²த³ஸப³ காலா ॥
மாநஹு◌ँ திர அநமய ரா। பி³ரசீ பி³தி⁴ ஸ◌ँேக ஸுஷமா  ॥
ஏ த ஸத ஸப ேகா³ஸா◌ँஈ। ர⁴ப³ர பரந ஜஹ◌ँ சா²ஈ ॥
ள தப³ர பி³பி³த⁴ ஸுஹாஏ। கஹு◌ँ கஹு◌ँய◌ँ கஹு◌ँ லக²ந லகா³ஏ ॥
ப³ட சா²யா◌ँ ேப³தி³கா ப³நாஈ।ய◌ँ நிஜ பாநி ஸேராஜ ஸுஹாஈ ॥
ேதா³. ஜஹா◌ँ ைப³²iµநிக³ந ஸத நித ய ராiµ ஸுஜாந।
ஸுநmh கதா²இதிஹாஸ ஸப³ஆக³ம நிக³ம ராந ॥ 237॥

ஸகா² ப³சந ஸுநி பி³டப நிஹா। உமேக³ ப⁴ரத பி³ேலாசந பா³ ॥
கரத phரநாம சேல ேதா³உ பா⁴ஈ। கஹத phதி ஸாரத³ஸசாஈ ॥
ஹரஷmh நிரகி² ராம பத³அŋhகா। மாநஹு◌ँ பாரஸு பாயஉ ரŋhகா ॥
ரஜ ர த⁴ ய◌ँ நயநnh லாவmh। ர⁴ப³ர லந ஸஸ ஸுக² பாவmh ॥
ேத³கி² ப⁴ரத க³தி அகத²அதீவா। phேரம மக³ந mh’க³ க²க³ ஜட³◌़ வா ॥
ஸக²ஸேநஹ பி³ப³ஸ மக³ ⁴லா। க ஸுபnhத²ஸுர ப³ரஷmh ²லா ॥
நிரகி²th³த⁴ ஸாத⁴க அiνராேக³।ஸஹஜ ஸேநஹு ஸராஹந லாேக³॥
ேஹாத ந ⁴தல பா⁴உ ப⁴ரத ேகா। அசர ஸசர சர அசர கரத ேகா ॥
ேதா³. ேபம அஅ மnhத³ பி³ரஹு ப⁴ர பேயாதி⁴ க³◌ँபீ⁴ர।
மதி² phரக³ேடஉ ஸுர ஸா⁴ த kh’பாnh⁴ ர⁴பீ³ர ॥ 238॥

ஸகா²ஸேமத மேநாஹர ேஜாடா। லேக²உ ந லக²ந ஸக⁴ந ப³ந ஓடா ॥
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ப⁴ரத தீ³க² phர⁴ ஆரiµ பாவந।ஸகல ஸுமŋhக³ள ஸத³iν ஸுஹாவந ॥
கரத phரேப³ஸ ேட ³க² தா³வா। ஜiν ேஜாகீ³mh பரமார² பாவா ॥
ேத³ேக² ப⁴ரத லக²ந phர⁴ ஆேக³। ◌ँேச² ப³சந கஹத அiνராேக³॥
ஸ ஜடா க iµநி பட பா³◌ँேத⁴mh।ந கேஸmh கர ஸ த⁴iν கா◌ँேத⁴mh ॥
ேப³தீ³ பர iµநி ஸா⁴ ஸமாஜூ।ய ஸத ராஜத ர⁴ராஜூ ॥
ப³லகல ப³ஸந ஜல தiν shயாமா। ஜiν iµநி ேப³ஷ கீnhஹ ரதி காமா ॥
கர கமலநி த⁴iν ஸாய ேப²ரத। ய கீ ஜரநி ஹரத ஹ◌ँ ேஹரத ॥
ேதா³. லஸத மஜு iµநி மNhட³ மth◌⁴ய ய ர⁴சnh³।
kh³யாந ஸபா⁴◌ँ ஜiν தiν த⁴ேர ப⁴க³தி ஸchசிதா³நnh³॥ 239॥

ஸாiνஜ ஸகா²ஸேமத மக³ந மந। பி³ஸேர ஹரஷ ேஸாக ஸுக² ³க² க³ந ॥
பா நாத² க பா ேகா³ஸாஈ। ⁴தல பேர லட கீ நாஈ ॥
ப³சந ஸேபம லக²ந பசாேந। கரத phரநாiµ ப⁴ரத ய◌ँ ஜாேந ॥
ப³nh⁴ ஸேநஹ ஸரஸ ஏ ஓரா। உத ஸாப³ ேஸவா ப³ஸ ேஜாரா ॥
 ந ஜாஇ நmh ³த³ரத ப³நஈ।ஸுகபி³லக²ந மந கீ க³தி ப⁴நஈ ॥
ரேஹ ராகி² ேஸவா பர பா⁴। சட⁴◌़ ◌ீ சŋhக³ ஜiν ைக²ச ேக²லா ॥
கஹத ஸphேரம நாஇ ம மாதா²। ப⁴ரத phரநாம கரத ர⁴நாதா²॥
உேட² ராiµ ஸுநி ேபம அதீ⁴ரா। கஹு◌ँ பட கஹு◌ँ நிஷŋhக³ த⁴iν தீரா ॥
ேதா³. ப³ரப³ஸ ஏ உடா²இ உர லாஏ kh’பாநிதா⁴ந।
ப⁴ரத ராம கீ லநி லகி² பி³ஸேர ஸப³ அபாந ॥ 240॥

லநி phதி கி ஜாஇ ப³கா²நீ। கபி³ல அக³ம கரம மந பா³நீ ॥
பரம ேபம ரந ேதா³உ பா⁴ஈ। மந ³தி⁴ சித அஹதி பி³ஸராஈ ॥
கஹஹு ஸுேபம phரக³ட ேகா கரஈ। ேக சா²யா கபி³ மதி அiνஸரஈ ॥
கபி³ அரத²ஆக²ர ப³ ஸா◌ँசா। அiνஹ தால க³தி ந நாசா ॥
அக³ம ஸேநஹ ப⁴ரத ர⁴ப³ர ேகா। ஜஹ◌ँ ந ஜாஇ மiν பி³தி⁴ ஹ ஹர ேகா ॥
ேஸா ைமmh மதி கெஹௗmh ேக பா⁴◌ँதீ। பா³ஜ ஸுராக³ கி கா³◌ँட³ர தா◌ँதீ ॥
லநி பி³ேலாகி ப⁴ரத ர⁴ப³ர கீ।ஸுரக³ந ஸப⁴ய த⁴கத⁴கீ த⁴ரகீ ॥
ஸiµஜா²ஏ ஸுர³ ஜட³◌़ ஜாேக³। ப³ர phரஸூந phரஸmhஸந லாேக³॥
ேதா³.  ஸேபம ஸூத³ந ேகவ ேப⁴Nhேடஉ ராம।
⁴ பா⁴ய◌ँ ேப⁴Nhேட ப⁴ரத லசி²மந கரத phரநாம ॥ 241॥

ேப⁴Nhேடஉ லக²ந லலகி ல⁴ பா⁴ஈ। ப³ஹு நிஷா³nhஹ உர லாஈ ॥
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நி iµநிக³ந ³ஹு◌ँ பா⁴இnhஹ ப³nhேத³। அபி⁴மத ஆஷ பாஇ அநnhேத³॥
ஸாiνஜ ப⁴ரத உமகி³அiνராகா³। த⁴ ர ய பத³ ப³ம பராகா³॥
நி நி கரத phரநாம உடா²ஏ।ர கர கமல பர ைப³டா²ஏ ॥
ய◌ँ அஸ தீ³nh மந மாmh। மக³ந ஸேநஹ◌ँ ேத³ஹ ஸுதி⁴ நாmh ॥
ஸப³ பி³தி⁴ ஸாiνல லகி²தா। ேப⁴ நிேஸாச உர அபட³ர பீ³தா ॥
ேகாஉ கி² கஹஇ ந ேகாஉ கி² ◌ँசா²। phேரம ப⁴ரா மந நிஜ க³தி ²◌ँசா²॥
ேத அவஸர ேகவ தீ⁴ரஜு த⁴। ேஜா பாநி பி³நவத phரநாiµ க ॥
ேதா³. நாத²ஸாத²iµநிநாத² ேக மா ஸகல ர ேலாக³।
ேஸவக ேஸநப ஸசிவ ஸப³ஆஏ பி³கல பி³ேயாக³॥ 242॥

லnh⁴ ஸுநி ³ர ஆக³வ।ய ஸப ராேக² த³வ ॥
சேல ஸேப³க³ ராiµ ேத காலா। தீ⁴ர த⁴ரம ⁴ர தீ³நத³யாலா ॥
³ர ேத³கி²ஸாiνஜ அiνராேக³। த³Nhட³ phரநாம கரந phர⁴ லாேக³॥
iµநிப³ர தா⁴இ ஏ உர லாஈ। phேரம உமகி³ ேப⁴Nhேட ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
phேரம லகி ேகவட க நா। கீnhஹ ³ ேதmh த³Nhட³ phரநா ॥
ராமஸகா²  ப³ரப³ஸ ேப⁴Nhடா। ஜiν ம ட²த ஸேநஹ ஸேமடா ॥
ர⁴பதி ப⁴க³தி ஸுமŋhக³ள லா। நப⁴ ஸரா ஸுர ப³ஸmh ²லா ॥
ஏ ஸம நிபட நீச ேகாஉ நாmh। ப³ட³◌़ ப³Shட²ஸம ேகா ஜக³ மாmh ॥
ேதா³. ேஜ லகி²லக²நஹு ேதmh அதி⁴க ேல iµதி³த iµநிராஉ।
ேஸா தாபதி ப⁴ஜந ேகா phரக³ட phரதாப phரபா⁴உ ॥ 243॥

ஆரத ேலாக³ ராம ஸ³ ஜாநா। கநாகர ஸுஜாந ப⁴க³வாநா ॥
ேஜா ேஜ பா⁴ய◌ँ ரஹா அபி⁴லா। ேத ேத ைக த த க² ராகீ²॥
ஸாiνஜ  பல மஹு ஸப³ காஹூ। கீnhஹ ³ ³² தா³ந தா³ஹூ ॥
யஹ ப³ட³◌़ ◌ி பா³த◌ँ ராம ைக நாmh।  க⁴ட ேகா ஏக ரபி³ சா²mh ॥
 ேகவ உமகி³அiνராகா³। ரஜந ஸகல ஸராஹmh பா⁴கா³॥
ேத³கீ²mh ராம ³கி²த மஹதாmh। ஜiν ஸுேப³ அவmh ம மாmh ॥
phரத²ம ராம ேப⁴Nh ைகேகஈ।ஸரல ஸுபா⁴ய◌ँ ப⁴க³தி மதி ேப⁴ஈ ॥
பக³ ப கீnhஹ phரேபா³⁴ ப³ேஹா। கால கரம பி³தி⁴ ர த⁴ ேகா² ॥
ேதா³. ேப⁴mh ர⁴ப³ர மா ஸப³ க phரேபா³⁴ பேதாஷு ॥
அmhப³ ஈஸ ஆதீ⁴ந ஜ³ காஹு ந ேத³இஅ ேதா³ஷு ॥ 244॥

³ரதிய பத³ ப³nhேத³ ³ஹு பா⁴ஈ।ஸத பி³phரதிய ேஜ ஸ◌ँக³ஆஈ ॥
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க³ŋhக³ ெகௗ³ ஸம ஸப³ஸநமாநீmh ॥ ேத³mh அஸ iµதி³த mh’³ பா³நீ ॥
க³ பத³லேக³ஸுthரா அŋhகா। ஜiν ேப⁴mh ஸmhபதி அதி ரŋhகா ॥
நி ஜநநி சரநநி ேதா³உ ph◌⁴ராதா। பேர ேபம ph³யால ஸப³ கா³தா ॥
அதி அiνராக³அmhப³ உர லாஏ। நயந ஸேநஹ ஸல அnhஹவாஏ ॥
ேத அவஸர கர ஹரஷ பி³ஷா³। கி கபி³ கைஹ க  shவா³॥
 ஜநந ஸாiνஜ ர⁴ராஊ। ³ர ஸந கேஹஉ கி தா⁴அ பாஊ ॥
ரஜந பாஇ iµநீஸ நிேயா³। ஜல த²ல தகி தகி உதேரஉ ேலா³॥
ேதா³. மஸுர மnhth மா ³ர க³ேந ேலாக³ஏ ஸாத²॥
பாவந ஆரம க³வiν கிய ப⁴ரத லக²ந ர⁴நாத²॥ 245॥

ய ஆஇ iµநிப³ர பக³லாகீ³। உசித அஸ ல மந மாகீ³॥
³ரபதிநி iµநிதியnhஹ ஸேமதா।  ேபiµ க ஜாஇ ந ேஜதா ॥
ப³nhதி³ ப³nhதி³ பக³ய ஸப³ ேக।ஆரப³சந லேஹ phய  ேக ॥
ஸாஸு ஸகல ஜப³ய◌ँ நிஹாmh।ேத³ நயந ஸஹ ஸுமாmh ॥
பmh ப³தி⁴க ப³ஸ மநஹு◌ँ மராmh। காஹ கீnhஹ கரதார சாmh ॥
திnhஹ ய நிரகி² நிபட ³² பாவா। ேஸா ஸ³ஸஅ ேஜா ைத³உ ஸஹாவா ॥
ஜநகஸுதா தப³ உர த⁴ தீ⁴ரா। நீல நந ேலாயந ப⁴ நீரா ॥
 ஸகல ஸாஸுnhஹ ய ஜாஈ। ேத அவஸர கநா ம சா²ஈ ॥
ேதா³. லாகி³லாகி³ பக³ஸப³நி ய ேப⁴Nhடதி அதி அiνராக³॥
’த³ய◌ँ அஸmh ேபம ப³ஸ ரஅஹு ப⁴ ேஸாஹாக³॥ 246॥

பி³கல ஸேநஹ◌ँய ஸப³ ராநீmh। ைப³ட²ந ஸப³ கேஹஉ ³ர kh³யாநீmh ॥
க ஜக³ க³தி மாயிக iµநிநாதா²। கேஹ க²க பரமாரத² கா³தா²॥
nh’ப கர ஸுரர க³வiν ஸுநாவா।ஸுநி ர⁴நாத² ³ஸஹ ³² பாவா ॥
மரந ேஹ நிஜ ேநஹு பி³சா। ேப⁴ அதி பி³கல தீ⁴ர ⁴ர தா⁴ ॥
ஸ கேடா²ர ஸுநத க பா³நீ। பி³லபத லக²ந ய ஸப³ ராநீ ॥
ேஸாக பி³கல அதி ஸகல ஸமாஜூ। மாநஹு◌ँ ராஜு அகாேஜஉ ஆஜூ ॥
iµநிப³ர ப³ஹு ராம ஸiµஜா²ஏ।ஸத ஸமாஜ ஸுஸத நஹாஏ ॥
ph³ர நிரmh³ ேத தி³ந phர⁴ கீnhஹா।iµநிஹு கேஹmh ஜ காஹு◌ँ ந nhஹா ॥
ேதா³. ேபா⁴ ப⁴ஏ◌ँ ர⁴நnhத³ந ேஜா iµநி ஆயஸு தீ³nhஹ ॥
ரth³தா⁴ ப⁴க³தி ஸேமத phர⁴ ேஸா ஸ³ஸாத³ கீnhஹ ॥ 247॥

க பி khயா ேப³த³ ஜ ப³ரநீ। ேப⁴ நீத பாதக தம தரநீ ॥

86 sanskritdocuments.org



 ராம சத மாநஸ

ஜாஸு நாம பாவக அக⁴ லா।ஸுரத ஸகல ஸுமŋhக³ள லா ॥
ஸுth³த⁴ ேஸா ப⁴யஉ ஸா⁴ ஸmhமத அஸ। தீரத²ஆவாஹந ஸுரஸ ஜஸ ॥
ஸுth³த⁴ ப⁴ஏ◌ँ ³இ பா³ஸர பீ³ேத। ேபா³ேல ³ர ஸந ராம பிேத ॥
நாத² ேலாக³ஸப³ நிபட ³கா²। கnhத³ல ப²ல அmh³அஹா ॥
ஸாiνஜ ப⁴ர ஸசிவ ஸப³ மாதா। ேத³கி² ேமா பல  ஜுக³ ஜாதா ॥
ஸப³ஸேமத ர தா⁴அ பாஊ।ஆ இஹா◌ँ அமராவதி ராஊ ॥
ப³ஹுத கேஹஉ◌ँஸப³ கியஉ◌ँ ⁴டா²ஈ। உசித ேஹாஇ தஸ கஅ ேகா³ஸா◌ँஈ ॥
ேதா³. த⁴rhம ேஸ கநாயதந கஸ ந கஹஹு அஸ ராம।
ேலாக³ ³கி²த தி³ந ³இ த³ரஸ ேத³கி²லஹஹு◌ँ பி³ராம ॥ 248॥

ராம ப³சந ஸுநி ஸப⁴ய ஸமாஜூ। ஜiν ஜலநிதி⁴ மஹு◌ँ பி³கல ஜஹாஜூ ॥
ஸுநி ³ர கி³ரா ஸுமŋhக³ள லா। ப⁴யஉ மநஹு◌ँ மாத அiνலா ॥
பாவந பய◌ँ திஹு◌ँ கால நஹாmh। ேஜா பி³ேலாகி அŋhக⁴ ஓக⁴ நஸாmh ॥
மŋhக³ளரதி ேலாசந ப⁴ ப⁴। நிரக²mh ஹர த³Nhட³வத க க ॥
ராம ைஸல ப³ந ேத³க²ந ஜாmh। ஜஹ◌ँஸுக²ஸகல ஸகல ³க² நாmh ॥
ஜ²ரநா ஜ²mh ஸுதா⁴ஸம பா³। thபி³த⁴ தாபஹர thபி³த⁴ ப³யா ॥
பி³டப ேப³ th’ந அக³நித ஜாதீ। ப²ல phரஸூந பlhலவ ப³ஹு பா⁴◌ँதீ ॥
ஸுnhத³ர லா ஸுக²த³ த சா²mh। ஜாஇ ப³ரநி ப³ந ச²பி³ ேக பாmh ॥
ேதா³. ஸரநி ஸேராஹ ஜல பி³ஹக³ஜத ³ஜத ph◌⁴’ŋhக³।
ைப³ர பி³க³த பி³ஹரத பி³பிந mh’க³ பி³ஹŋhக³ ப³ஹுரŋhக³॥ 249॥

ேகால கிராத பி⁴lhல ப³நபா³। ம⁴ ஸுசி ஸுnhத³ர shவா³ஸுதா⁴  ॥
ப⁴ ப⁴ பரந mh ரசி । கnhத³ல ப²ல அŋhர ஜூ ॥
ஸப³ ேத³mh க பி³நய phரநாமா। க க shவாத³ ேப⁴த³³ந நாமா ॥
ேத³mh ேலாக³ ப³ஹு ேமால ந ேலmh। ேப²ரத ராம ேதா³ஹாஈ ேத³mh ॥
கஹmh ஸேநஹ மக³ந mh’³ பா³நீ। மாநத ஸா⁴ ேபம பசாநீ ॥
mhஹ ஸுkh’தீ ஹம நீச நிஷாதா³। பாவா த³ரஸiν ராம phரஸாதா³॥
ஹம அக³ம அதி த³ரஸு mhஹாரா। ஜஸ ம த⁴ரநி ேத³வ⁴நி தா⁴ரா ॥
ராம kh’பால நிஷாத³ ேநவாஜா। பஜந phரஜஉ சஅ ஜஸ ராஜா ॥
ேதா³. யஹ ◌ँய◌ँ ஜாநி ஸ◌ँேகா த கஅ ேசா²ஹு லகி² ேநஹு।
ஹம kh’தாரத² கரந லகி³ ப²ல th’ந அŋhர ேலஹு ॥ 250॥

mhஹ phய பாஹுேந ப³ந ப³ தா⁴ேர। ேஸவா ேஜா³ ந பா⁴க³ஹமாேர ॥
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ேத³ப³ காஹ ஹம mhஹ ேகா³ஸா◌ँஈ। ஈத⁴iν பாத கிராத தாஈ ॥
யஹ ஹமா அதி ப³ட³◌़ ◌ி ேஸவகாஈ। ேல ந பா³ஸந ப³ஸந ேசாராஈ ॥
ஹம ஜட³◌़ வ வ க³ந கா⁴தீ। ல சா மதி ஜாதீ ॥
பாப கரத நி பா³ஸர ஜாmh। நmh பட க ந ேபட அகா⁴mh ॥
ஸேபாேநஹு◌ँ த⁴ரம ³th³தி⁴ கஸ காஊ। யஹ ர⁴நnhத³ந த³ரஸ phரபா⁴ஊ ॥
ஜப³ ேதmh phர⁴ பத³ ப³ம நிஹாேர। ேட ³ஸஹ ³க² ேதா³ஷ ஹமாேர ॥
ப³சந ஸுநத ரஜந அiνராேக³। திnhஹ ேக பா⁴க³ஸராஹந லாேக³॥
ச²mh. லாேக³ஸராஹந பா⁴க³ஸப³அiνராக³ ப³சந ஸுநாவmh।
ேபா³லநி லநி ய ராம சரந ஸேநஹு லகி²ஸு² பாவmh ॥
நர நா நித³ரmh ேநஹு நிஜ ஸுநி ேகால பி⁴lhலநி கீ கி³ரா।
ள kh’பா ர⁴ப³mhஸமநி கீ ேலாஹ ல ெலௗகா திரா ॥

ேஸா. பி³ஹரmh ப³ந சஹு ஓர phரதிதி³ந phரiµதி³த ேலாக³ஸப³।
ஜல jhேயாmh தா³³ர ேமார ப⁴ஏ பீந பாவஸ phரத²ம ॥ 251॥

ர ஜந நா மக³ந அதி phதீ। பா³ஸர ஜாmh பலக ஸம பீ³தீ ॥
ய ஸாஸு phரதி ேப³ஷ ப³நாஈ।ஸாத³ர கரஇ ஸஸ ேஸவகாஈ ॥
லகா² ந மரiµ ராம பி³iν காஹூ◌ँ। மாயா ஸப³ய மாயா மாஹூ◌ँ ॥
ய◌ँஸாஸு ேஸவா ப³ஸ கீnhmh। திnhஹ லஸுக²க²ஆஷ தீ³nhmh ॥
லகி²ய ஸத ஸரல ேதா³உ பா⁴ஈ। ல ராநி பசி²தாநி அகா⁴ஈ ॥
அவநி ஜம ஜாசதி ைகேகஈ। ம ந பீ³ பி³தி⁴  ந ேத³ஈ ॥
ேலாகஹு◌ँ ேப³த³ பி³தி³த கபி³ கஹmh। ராம பி³iµக² த² நரக ந லஹmh ॥
யஹு ஸmhஸஉ ஸப³ ேக மந மாmh। ராம க³வiν பி³தி⁴ அவத⁴ கி நாmh ॥
ேதா³. நி ந நீத³ நmh ⁴க² தி³ந ப⁴ர பி³கல ஸுசி ேஸாச।
நீச கீச பி³ச மக³ந ஜஸ ந ஸல ஸ◌ँேகாச ॥ 252॥

கீnh மா ஸ கால சா। ஈதி பீ⁴தி ஜஸ பாகத ஸா ॥
ேக பி³தி⁴ ேஹாஇ ராம அபி⁴ேஷ। ேமா அவகலத உபாஉ ந ஏ ॥
அவ பி²ரmh ³ர ஆயஸு மாநீ।iµநி நி கஹப³ ராம சி ஜாநீ ॥
மா கேஹஹு◌ँ ப³ஹுரmh ர⁴ராஊ। ராம ஜநநி ஹட² கரபி³ கி காஊ ॥
ேமா அiνசர கர ேகதிக பா³தா। ேத மஹ◌ँ ஸமஉ பா³ம பி³தா⁴தா ॥
ெஜௗmh ஹட² கரஉ◌ँ த நிபட கர।ஹரகி³ ேதmh ³ ேஸவக த⁴ர ॥
ஏகஉ ஜு³தி ந மந ட²ஹராநீ। ேஸாசத ப⁴ரத ைரநி பி³ஹாநீ ॥
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phராத நஹாஇ phர⁴ ர நாஈ। ைப³ட²த பட²ஏ ஷய◌ँ ேபா³லாஈ ॥
ேதா³. ³ர பத³ கமல phரநாiµ க ைப³ேட²ஆயஸு பாஇ।
பி³phர மஹாஜந ஸசிவ ஸப³ ஜுேர ஸபா⁴ஸத³ஆஇ ॥ 253॥

ேபா³ேல iµநிப³ ஸமய ஸமாநா।ஸுநஹு ஸபா⁴ஸத³ ப⁴ரத ஸுஜாநா ॥
த⁴ரம ⁴ந பா⁴iνல பா⁴। ராஜா ராiµ shவப³ஸ ப⁴க³வா ॥
ஸthயஸnhத⁴ பாலக தி ேஸ। ராம ஜநiµ ஜக³ மŋhக³ள ேஹ ॥
³ர பி மா ப³சந அiνஸா। க²ல த³ த³லந ேத³வ தகா ॥
நீதி phதி பரமாரத²shவார²। ேகாஉ ந ராம ஸம ஜாந ஜதா²ர²॥
பி³தி⁴ ஹ ஹ ஸ ரபி³ தி³பாலா। மாயா வ கரம  காலா ॥
அப மப ஜஹ◌ँ லகி³ phர⁴தாஈ। ேஜாக³th³தி⁴ நிக³மாக³ம கா³ஈ ॥
க பி³சார ◌ँய◌ँ ேத³க²ஹு நீேகmh। ராம ரஜாஇ ஸ ஸப³ ேகmh ॥
ேதா³. ராேக²mh ராம ரஜாஇ க²ஹம ஸப³ கர த ேஹாஇ।
ஸiµ²ஸயாேந கரஹு அப³ஸப³ ஸmhமத ேஸாஇ ॥ 254॥

ஸப³ கஹு◌ँஸுக²த³ ராம அபி⁴ேஷ। மŋhக³ள ேமாத³ல மக³ ஏ ॥
ேக பி³தி⁴ அவத⁴ சலmh ர⁴ராஊ। கஹஹு ஸiµ² ேஸாஇ கஅ உபாஊ ॥
ஸப³ஸாத³ர ஸுநி iµநிப³ர பா³நீ। நய பரமாரத²shவாரத²ஸாநீ ॥
உத ந ஆவ ேலாக³ ப⁴ஏ ேபா⁴ேர। தப³ நாஇ ப⁴ரத கர ேஜாேர ॥
பா⁴iνப³mhஸ ப⁴ஏ ⁴ப க⁴ேநேர। அதி⁴க ஏக ேதmh ஏக ப³ட³◌़ே◌ேர ॥
ஜநiµ ேஹ ஸப³ கஹ◌ँ பி மாதா। கரம ஸுபா⁴ஸுப⁴ ேத³இ பி³தா⁴தா ॥
த³ ³க²ஸஜஇ ஸகல கlhயாநா। அஸ அஸ ராஉ ஜ³ ஜாநா ॥
ேஸா ேகா³ஸாஇ◌ँ பி³தி⁴ க³தி ேஜmh ேச²ŋhகீ।ஸகஇ ேகா டா ேடக ேஜா ேடகீ ॥
ேதா³. ³²அ ேமா உபாஉ அப³ ேஸா ஸப³ ேமார அபா⁴³।
ஸுநி ஸேநஹமய ப³சந ³ர உர உமகா³அiνரா³॥ 255॥

தாத பா³த ² ராம kh’பாmh। ராம பி³iµக²தி⁴ ஸபேநஹு◌ँ நாmh ॥
ஸசஉ◌ँ தாத கஹத ஏக பா³தா। அரத⁴ தஜmh ³த⁴ ஸரப³ஸ ஜாதா ॥
mhஹ காநந க³வநஹு ேதா³உ பா⁴ஈ। ேப²அmh லக²ந ய ர⁴ராஈ ॥
ஸுநி ஸுப³சந ஹரேஷ ேதா³உ ph◌⁴ராதா। ேப⁴ phரேமாத³ பரந கா³தா ॥
மந phரஸnhந தந ேதஜு பி³ராஜா। ஜiν ய ராஉ ராiµ ப⁴ஏ ராஜா ॥
ப³ஹுத லாப⁴ ேலாக³nhஹ ல⁴ ஹாநீ।ஸம ³க²ஸுக²ஸப³ ேராவmh ராநீ ॥
கஹmh ப⁴ர iµநி கஹா ேஸா கீnhேஹ। ப² ஜக³ வnhஹ அபி⁴மத தீ³nhேஹ ॥
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காநந கரஉ◌ँ ஜநம ப⁴ பா³ஸூ। ஏmh ேதmh அதி⁴க ந ேமார ஸுபாஸூ ॥
ேதா³. அ◌ँதரஜா ராiµ ய mhஹ ஸரப³kh³ய ஸுஜாந।
ேஜா ²ர கஹஹு த நாத² நிஜ கீஅ ப³சiν phரவாந ॥ 256॥

ப⁴ரத ப³சந ஸுநி ேத³கி²ஸேநஹூ।ஸபா⁴ ஸத iµநி ப⁴ஏ பி³ேத³ஹூ ॥
ப⁴ரத மஹா மமா ஜலரா।iµநி மதி டா²ட⁴◌़ ◌ி தீர அப³லா  ॥
கா³ சஹ பார ஜதiν ய◌ँ ேஹரா। பாவதி நாவ ந ேபா³ ேப³ரா ॥
ஔ க ேகா ப⁴ரத ப³ட³◌़ ◌ாஈ।ஸர பி கி nh⁴ ஸமாஈ ॥
ப⁴ர iµநி மந பீ⁴தர பா⁴ஏ।ஸத ஸமாஜ ராம ப◌ँஆஏ ॥
phர⁴ phரநாiµ க தீ³nhஹ ஸுஆஸiν। ைப³ேட²ஸப³ஸுநி iµநி அiνஸாஸiν ॥
ேபா³ேல iµநிப³ ப³சந பி³சா। ேத³ஸ கால அவஸர அiνஹா ॥
ஸுநஹு ராம ஸரப³kh³ய ஸுஜாநா। த⁴ரம நீதி ³ந kh³யாந நிதா⁴நா ॥
ேதா³. ஸப³ ேக உர அnhதர ப³ஸஹு ஜாநஹு பா⁴உ பா⁴உ।
ரஜந ஜநநீ ப⁴ரத த ேஹாஇ ேஸா கஅ உபாஉ ॥ 257॥

ஆரத கஹmh பி³சா ந காஊ।ஸூஜ² ஜூஆ ஆபந தா³ஊ ॥
ஸுநி iµநி ப³சந கஹத ர⁴ராஊ। நாத² mhஹாேர ஹாத² உபாஊ ॥
ஸப³ கர த க² ராஉ ராேக²◌ँ।ஆயஸு கிஏ◌ँiµதி³த ²ர பா⁴ேஷmh ॥
phரத²ம ேஜா ஆயஸு ேமா கஹு◌ँ ேஹாஈ। மாேத²◌ँ மாநி கெரௗ க² ேஸாஈ ॥
நி ேஜ கஹ◌ँ ஜஸ கஹப³ ேகா³ஸாஈ◌ँ। ேஸா ஸப³ பா⁴◌ँதி க⁴ ேஸவகாஈ◌ँ
॥
கஹ iµநி ராம ஸthய mhஹ பா⁴ஷா। ப⁴ரத ஸேநஹ◌ँ பி³சா ந ராகா²॥
ேத ேதmh கஹஉ◌ँ ப³ேஹா ப³ேஹா। ப⁴ரத ப⁴க³தி ப³ஸ ப⁴இ மதி ேமா ॥
ேமாேர◌ँ ஜாந ப⁴ரத சி ராகி²। ேஜா கீஅ ேஸா ஸுப⁴ வ ஸாகீ²॥
ேதா³. ப⁴ரத பி³நய ஸாத³ர ஸுநிஅ கஅ பி³சா ப³ேஹா।
கரப³ஸா⁴மத ேலாகமத nh’பநய நிக³ம நிேசா ॥ 258॥

³ அiνராக³ ப⁴ரத பர ேத³கீ²। ராம த³ய◌ँஆநnh³ பி³ேஸ ॥
ப⁴ரத த⁴ரம ⁴ரnhத⁴ர ஜாநீ। நிஜ ேஸவக தந மாநஸ பா³நீ ॥
ேபா³ேல ³ர ஆயஸ அiνலா। ப³சந மஜு mh’³ மŋhக³ளலா ॥
நாத²ஸபத² பி சரந ேதா³ஹாஈ। ப⁴யஉ ந ⁴அந ப⁴ரத ஸம பா⁴ஈ ॥
ேஜ ³ர பத³அmh³ஜ அiνராகீ³। ேத ேலாகஹு◌ँ ேப³த³ஹு◌ँ ப³ட³◌़பா⁴கீ³॥
ராஉர ஜா பர அஸ அiνரா³। ேகா க ஸகஇ ப⁴ரத கர பா⁴³॥

90 sanskritdocuments.org



 ராம சத மாநஸ

லகி²ல⁴ ப³nh⁴ ³th³தி⁴ ஸசாஈ। கரத ப³த³ந பர ப⁴ரத ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
ப⁴ர கஹmh ேஸாஇ கிஏ◌ँ ப⁴லாஈ। அஸ க ராம ரேஹ அரகா³ஈ ॥
ேதா³. தப³iµநி ேபா³ேல ப⁴ரத ஸந ஸப³ஸ◌ँேகா த தாத।
kh’பாnh⁴ phய ப³nh⁴ ஸந கஹஹு ’த³ய ைக பா³த ॥ 259॥

ஸுநி iµநி ப³சந ராம க² பாஈ। ³ ஸாப³அiνல அகா⁴ஈ ॥
லகி²அபேந ர ஸ³ ச² பா⁴। க ந ஸகmh க² கரmh பி³சா ॥
லகி ஸர ஸபா⁴◌ँ ப⁴ஏ டா²ேட⁴mh। நீரஜ நயந ேநஹ ஜல பா³ட⁴◌़ே◌mh ॥
கஹப³ ேமார iµநிநாத² நிபா³ஹா। ஏ ேதmh அதி⁴க கெஹௗmh ைமmh காஹா।
ைமmh ஜாநஉ◌ँ நிஜ நாத²ஸுபா⁴ஊ। அபராதி⁴ஹு பர ேகாஹ ந காஊ ॥
ேமா பர kh’பா ஸேநஹ பி³ேஸ। ேக²லத ²நிஸ ந கப³ஹூ◌ँ ேத³கீ²॥
ஸுபந ேதம பஹேரஉ◌ँ ந ஸŋh³। கப³ஹு◌ँ ந கீnhஹ ேமார மந ப⁴ŋh³॥
ைமmh phர⁴ kh’பா தி ய◌ँ ேஜா।ஹாேரஹு◌ँ ேக²ல தாவmh ேமா ॥
ேதா³. மஹூ◌ँஸேநஹ ஸேகாச ப³ஸ ஸநiµக² க ந ைப³ந।
த³ரஸந th’பித ந ஆஜு லகி³ ேபம பிஆேஸ ைநந ॥ 260॥

பி³தி⁴ ந ஸேகஉ ஸ ேமார ³லாரா। நீச பீ³ ஜநநீ ஸ பாரா।
யஹஉ கஹத ேமா ஆஜு ந ேஸாபா⁴। அபநீmh ஸiµ²ஸா⁴ ஸுசி ேகா பா⁴ ॥
மா மnhதி³ைமmh ஸா⁴ ஸுசா। உர அஸ ஆநத ேகா சா ॥
ப²ரஇ கி ேகாத³வ பா³ ஸுஸா।iµதா phரஸவ கி ஸmh³க கா ॥
ஸபேநஹு◌ँ ேதா³ஸக ேலஸு ந காஹூ। ேமார அபா⁴க³ உத³தி⁴ அவகா³ஹூ ॥
பி³iν ஸiµேஜ²mh நிஜ அக⁴ பபா। ஜாஉ◌ँ ஜாய◌ँ ஜநநி க கா ॥
’த³ய◌ँ ேஹ ஹாேரஉ◌ँஸப³ ஓரா। ஏக பா⁴◌ँதி ப⁴ேலmh ப⁴ல ேமாரா ॥
³ர ேகா³ஸாஇ◌ँஸாப³ய ரா। லாக³த ேமா நீக பநா ॥
ேதா³. ஸா⁴ ஸபா⁴ ³ர phர⁴ நிகட கஹஉ◌ँஸுத²ல ஸதி பா⁴உ।
phேரம phரப கி ஜூ²ட² ²ர ஜாநmh iµநி ர⁴ராஉ ॥ 261॥

⁴பதி மரந ேபம பiν ராகீ²। ஜநநீ மதி ஜக³ ஸ³ஸாகீ²॥
ேத³கி² ந ஜா பி³கல மஹதா। ஜரmh ³ஸஹ ஜர ர நர நா ॥
மmh ஸகல அநரத² கர லா। ேஸா ஸுநி ஸiµ²ஸஉ◌ँஸப³ஸூலா ॥
ஸுநி ப³ந க³வiν கீnhஹ ர⁴நாதா²। க iµநி ேப³ஷ லக²ந ய ஸாதா²॥
பி³iν பாநnhஹ பயாேத³ பாஏ◌ँ।ஸŋhக ஸாகி² ரேஹஉ◌ँ ஏ கா⁴ஏ◌ँ ॥
ப³ஹு நிஹார நிஷாத³ஸேநஹூ। ஸ க²ந உர ப⁴யஉ ந ேப³ஹூ ॥
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அப³ஸ³ஆ◌ँகி²nhஹ ேத³ேக²உ◌ँஆஈ। அத வ ஜட³◌़ஸப³இ ஸஹாஈ ॥
nhஹ நிரகி² மக³ஸா◌ँபிநி பீ³சீ²। தஜmh பி³ஷம பி³ஷு தாமஸ தீசீ²॥
ேதா³. ேதஇ ர⁴நnhத³iν லக²iν ய அநத லாேக³ ஜா।
தாஸு தநய த ³ஸஹ ³க²ைத³உ ஸஹாவஇ கா ॥ 262॥

ஸுநி அதி பி³கல ப⁴ரத ப³ர பா³நீ।ஆரதி phதி பி³நய நய ஸாநீ ॥
ேஸாக மக³ந ஸப³ஸபா⁴◌ँ க²பா⁴। மநஹு◌ँ கமல ப³ந பேரஉ ஸா ॥
க அேநக பி³தி⁴ கதா² ராநீ। ப⁴ரத phரேபா³⁴ கீnhஹ iµநி kh³யாநீ ॥
ேபா³ேல உசித ப³சந ர⁴நnh³। தி³நகர ல ைகரவ ப³ந சnh³॥
தாத ஜா◌ँய ய◌ँ கரஹு க³லாநீ। ஈஸ அதீ⁴ந வ க³தி ஜாநீ ॥
தீநி கால தி⁴அந மத ேமாேரmh। nhயேலாக தாத தர ேதாேர ॥
உர ஆநத mhஹ பர லாஈ। ஜாஇ ேலா பரேலா நஸாஈ ॥
ேதா³ஸு ேத³mh ஜநநி ஜட³◌़ ேதஈ। nhஹ ³ர ஸா⁴ ஸபா⁴ நmh ேஸஈ ॥
ேதா³. ஹmh பாப phரபச ஸப³அகி²ல அமŋhக³ள பா⁴ர।
ேலாக ஸுஜஸு பரேலாக ஸு²ஸுரத நாiµ mhஹார ॥ 263॥

கஹஉ◌ँஸுபா⁴உ ஸthய வ ஸாகீ²। ப⁴ரத ⁴ ரஹ ராஉ ராகீ²॥
தாத தரக கரஹு ஜநி ஜாஏ◌ँ। ைப³ர ேபம ந ³ரஇ ³ராஏ◌ँ ॥
iµநி க³ந நிகட பி³ஹக³ mh’க³ ஜாmh। பா³த⁴க ப³தி⁴க பி³ேலாகி பராmh ॥
த அநத பஸு பchசி²உ ஜாநா। மாiνஷ தiν ³ந kh³யாந நிதா⁴நா ॥
தாத mhஹ ைமmh ஜாநஉ◌ँ நீேகmh। கெரௗmh காஹ அஸமஜஸ ேகmh ॥
ராேக²உ ராய◌ँஸthய ேமா thயாகீ³। தiν பஹேரஉ ேபம பந லாகீ³॥
தாஸு ப³சந ேமடத மந ேஸா। ேத ேதmh அதி⁴க mhஹார ஸ◌ँேகா ॥
தா பர ³ர ேமாஆயஸு தீ³nhஹா।அவ ேஜா கஹஹு சஹஉ◌ँ ேஸாஇ கீnhஹா
॥
ேதா³. மiν phரஸnhந க ஸச த கஹஹு கெரௗmh ேஸாஇ ஆஜு।
ஸthயஸnhத⁴ ர⁴ப³ர ப³சந ஸுநி பா⁴ ஸுகீ²ஸமாஜு ॥ 264॥

ஸுர க³ந ஸத ஸப⁴ய ஸுரராஜூ। ேஸாசmh சாஹத ேஹாந அகாஜூ ॥
ப³நத உபாஉ கரத க² நாmh। ராம ஸரந ஸப³ ேக³ மந மாmh ॥
ப³ஹு பி³சா பரshபர கஹmh। ர⁴பதி ப⁴க³த ப⁴க³தி ப³ஸ அஹmh।
ஸுதி⁴ க அmhப³ஷ ³ரபா³ஸா। ேப⁴ ஸுர ஸுரபதி நிபட நிராஸா ॥
ஸேஹ ஸுரnhஹ ப³ஹு கால பி³ஷாதா³। நரஹ கிஏ phரக³ட phரஹலாதா³॥
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லகி³லகி³ காந கஹmh ⁴நி மாதா²। அப³ஸுர காஜ ப⁴ரத ேக ஹாதா²॥
ஆந உபாஉ ந ேத³கி²அ ேத³வா। மாநத ராiµ ஸுேஸவக ேஸவா ॥
ய◌ँஸேபம ஸுரஹு ஸப³ ப⁴ரத। நிஜ ³ந ல ராம ப³ஸ கரத ॥
ேதா³. ஸுநி ஸுர மத ஸுர³ர கேஹஉ ப⁴ல mhஹார ப³ட³◌़ பா⁴³।
ஸகல ஸுமŋhக³ள ல ஜக³ ப⁴ரத சரந அiνரா³॥ 265॥

தாபதி ேஸவக ேஸவகாஈ। காமேத⁴iν ஸய ஸஸ ஸுஹாஈ ॥
ப⁴ரத ப⁴க³தி mhஹேரmh மந ஆஈ। தஜஹு ேஸா பி³தி⁴ பா³த ப³நாஈ ॥
ேத³² ேத³வபதி ப⁴ரத phரபா⁴ஊ।ஸஹஜ ஸுபா⁴ய◌ँ பி³ப³ஸ ர⁴ராஊ ॥
மந தி²ர கரஹு ேத³வ ட³ நாmh। ப⁴ரத ஜாநி ராம பசா²mh ॥
ஸுேநா ஸுர³ர ஸுர ஸmhமத ேஸா। அnhதரஜா phர⁴ ஸேகா ॥
நிஜ ர பா⁴ ப⁴ரத ய◌ँ ஜாநா। கரத ேகா பி³தி⁴ உர அiνமாநா ॥
க பி³சா மந தீ³nh ²கா। ராம ரஜாயஸ ஆபந நீகா ॥
நிஜ பந த ராேக²உ பiν ேமாரா। ேசா²ஹு ஸேநஹு கீnhஹ நmh ேதா²ரா ॥
ேதா³. கீnhஹ அiνkh³ரஹ அத அதி ஸப³ பி³தி⁴ தாநாத²।
க phரநாiµ ேபா³ேல ப⁴ர ேஜா ஜலஜ ஜுக³ஹாத²॥ 266॥

கெஹௗmh கஹாெவௗmh கா அப³shவா। kh’பா அmh³நிதி⁴ அnhதரஜா ॥
³ர phரஸnhந ஸாப³அiνலா।  மந மந கலபித ஸூலா ॥
அபட³ர ட³ேரஉ◌ँ ந ேஸாச ஸேலmh। ரபி³ ந ேதா³ஸு ேத³வ தி³ ⁴ேலmh ॥
ேமார அபா⁴³ மா லாஈ। பி³தி⁴ க³தி பி³ஷம கால க²நாஈ ॥
பாஉ ேராऽபி ஸப³ ேமா கா⁴லா। phரநதபால பந ஆபந பாலா ॥
யஹ நஇ தி ந ராஉ ேஹாஈ। ேலாகஹு◌ँ ேப³த³ பி³தி³த நmh ேகா³ஈ ॥
ஜ³அநப⁴ல ப⁴ல ஏ ேகா³ஸாஈmh। கஅ ேஹாஇ ப⁴ல காஸு ப⁴லாஈmh ॥
ேத³உ ேத³வத ஸஸ ஸுபா⁴ஊ।ஸநiµக² பி³iµக² ந காஹு காஊ ॥
ேதா³. ஜாஇ நிகட பசாநி த சா²ஹ◌ँஸமநி ஸப³ ேஸாச।
மாக³த அபி⁴மத பாவ ஜக³ ராஉ ரŋh ப⁴ல ேபாச ॥ 267॥

லகி²ஸப³ பி³தி⁴ ³ர shவா ஸேநஹூ। ேடஉ ேசா²⁴ நmh மந ஸnhேத³ஹூ ॥
அப³ கநாகர கீஅ ேஸாஈ। ஜந த phர⁴ சித ேசா²⁴ ந ேஹாஈ ॥
ேஜா ேஸவ ஸாப³ஸ◌ँேகாசீ। நிஜ த சஹஇ தாஸு மதி ேபாசீ ॥
ேஸவக த ஸாப³ ேஸவகாஈ। கைர ஸகல ஸுக² ேலாப⁴ பி³ஹாஈ ॥
shவார² நாத² பி²ேரmh ஸப³ கா। கிஏ◌ँ ரஜாஇ ேகா பி³தி⁴ நீகா ॥
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யஹ shவாரத² பரமாரத²ஸா।ஸகல ஸுkh’த ப²ல ஸுக³தி ŋhகா³ ॥
ேத³வ ஏக பி³நதீ ஸுநி ேமா। உசித ேஹாஇ தஸ கரப³ ப³ேஹா ॥
திலக ஸமாஜு ஸா ஸ³ஆநா। கஅ ஸுப²ல phர⁴ ெஜௗmh மiν மாநா ॥
ேதா³. ஸாiνஜ பட²இஅ ேமா ப³ந கீஅ ஸப³ஸநாத²।
நத ேப²அmh ப³nh⁴ ேதா³உ நாத² செலௗmh ைமmh ஸாத²॥ 268॥

நத ஜாmh ப³ந தீநிஉ பா⁴ஈ। ப³ஹுஅ ய ஸத ர⁴ராஈ ॥
ேஜ பி³தி⁴ phர⁴ phரஸnhந மந ேஹாஈ। கநா ஸாக³ர கீஅ ேஸாஈ ॥
ேத³வ◌ँ தீ³nhஹ ஸ³ ேமா அபா⁴। ேமாேரmh நீதி ந த⁴ரம பி³சா ॥
கஹஉ◌ँ ப³சந ஸப³shவாரத² ேஹ। ரஹத ந ஆரத ேகmh சித ேச ॥
உத ேத³இ ஸுநி shவா ரஜாஈ। ேஸா ேஸவ லகி²லாஜ லஜாஈ ॥
அஸ ைமmh அவ³ந உத³தி⁴ அகா³⁴।shவா ஸேநஹ◌ँஸராஹத ஸா⁴ ॥
அப³ kh’பால ேமா ேஸா மத பா⁴வா।ஸச shவா மந ஜாஇ◌ँ ந பாவா ॥
phர⁴ பத³ஸபத² கஹஉ◌ँஸதி பா⁴ஊ। ஜக³ மŋhக³ள த ஏக உபாஊ ॥
ேதா³. phர⁴ phரஸnhந மந ஸச த ேஜா ேஜ ஆயஸு ேத³ப³।
ேஸா ர த⁴ த⁴ க ஸ³ அநட அவேரப³॥ 269॥

ப⁴ரத ப³சந ஸுசி ஸுநி ஸுர ஹரேஷ।ஸா⁴ ஸரா ஸுமந ஸுர ப³ரேஷ ॥
அஸமஜஸ ப³ஸ அவத⁴ ேநவா। phரiµதி³த மந தாபஸ ப³நபா³ ॥
பmh ரேஹ ர⁴நாத²ஸ◌ँேகாசீ। phர⁴ க³தி ேத³கி²ஸபா⁴ ஸப³ ேஸாசீ ॥
ஜநக ³த ேத அவஸர ஆஏ।iµநி ப³Shட²◌ँஸுநி ேப³கி³ ேபா³லாஏ ॥
க phரநாம திnhஹ ராiµ நிஹாேர। ேப³ஷு ேத³கி² ப⁴ஏ நிபட ³கா²ேர ॥
³தnhஹ iµநிப³ர ³² பா³தா। கஹஹு பி³ேத³ஹ ⁴ப ஸலாதா ॥
ஸுநி ஸசாஇ நாஇ ம மாதா²। ேபா³ேல சர ப³ர ேஜாேரmh ஹாதா²॥
³ஜ²ப³ ராஉர ஸாத³ர ஸாஈmh। ஸல ேஹ ேஸா ப⁴யஉ ேகா³ஸாஈmh ॥
ேதா³. நா த ேகாஸல நாத² ேகmh ஸாத²ஸல க³இ நாத²।
தி²லா அவத⁴ பி³ேஸஷ ேதmh ஜ³ஸப³ ப⁴யஉ அநாத²॥ 270॥

ேகாஸலபதி க³தி ஸுநி ஜநெகௗரா। ேப⁴ ஸப³ ேலாக ேஸாக ப³ஸ ெபௗ³ரா ॥
ேஜmh ேத³ேக² ேத ஸமய பி³ேத³ஹூ। நாiµ ஸthய அஸ லாக³ ந ேகஹூ ॥
ராநி சா ஸுநத நரபால।ஸூஜ² ந க² ஜஸ மநி பி³iν ph³யால ॥
ப⁴ரத ராஜ ர⁴ப³ர ப³நபா³ஸூ। பா⁴ தி²ேலஸ ’த³ய◌ँஹரா◌ँஸூ ॥
nh’ப ³ேஜ² ³த⁴ ஸசிவ ஸமாஜூ। கஹஹு பி³சா உசித கா ஆஜூ ॥
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ஸiµ²அவத⁴ அஸமஜஸ ேதா³ஊ। சஅ கி ரஅ ந கஹ க² ேகாஊ ॥
nh’ப தீ⁴ர த⁴ ’த³ய◌ँ பி³சா। பட²ஏ அவத⁴ சர சர சா ॥
³² ப⁴ரத ஸதி பா⁴உ பா⁴ஊ।ஆஏஹு ேப³கி³ ந ேஹாஇ லகா²ஊ ॥
ேதா³. க³ஏ அவத⁴ சர ப⁴ரத க³தி ³² ேத³கி² கரதி।
சேல சிthரட ப⁴ர சார சேல ேதரஹூதி ॥ 271॥

³தnhஹ ஆஇ ப⁴ரத கஇ கரநீ। ஜநக ஸமாஜ ஜதா²மதி ப³ரநீ ॥
ஸுநி ³ர பஜந ஸசிவ மபதி। ேப⁴ ஸப³ ேஸாச ஸேநஹ◌ँ பி³கல அதி ॥
த⁴ தீ⁴ரஜு க ப⁴ரத ப³ட³◌़ ◌ாஈ।ஏ ஸுப⁴ட ஸாஹநீ ேபா³லாஈ ॥
க⁴ர ர ேத³ஸ ராகி² ரக²வாேர।ஹய க³ய ரத² ப³ஹு ஜாந ஸ◌ँவாேர ॥
³க⁴ ஸாதி⁴ சேல ததகாலா। கிஏ பி³ராiµ ந மக³ மபாலா ॥
ேபா⁴ரmh ஆஜு நஹாஇ phரயாகா³। சேல ஜiµந உதரந ஸ³லாகா³॥
க²ப³ ேலந ஹம பட²ஏ நாதா²। திnhஹ க அஸ ம நாயஉ மாதா²॥
ஸாத² கிராத ச²ஸாதக தீ³nhேஹ।iµநிப³ர ரத பி³தா³ சர கீnhேஹ ॥
ேதா³. ஸுநத ஜநக ஆக³வiν ஸ³ஹரேஷஉ அவத⁴ ஸமாஜு।
ர⁴நnhத³ந ஸேகா ப³ட³◌़ ேஸாச பி³ப³ஸ ஸுரராஜு ॥ 272॥

க³ரஇ க³லாநி ல ைகேகஈ। கா கைஹ ேக ³ஷiν ேத³ஈ ॥
அஸ மந ஆநி iµதி³த நர நா। ப⁴யஉ ப³ேஹா ரஹப³ தி³ந சா ॥
ஏ phரகார க³த பா³ஸர ேஸாஊ। phராத நஹாந லாக³ஸ³ ேகாஊ ॥
க மjhஜiν ஜmh நர நா। க³நப ெகௗ³ திரா தமா ॥
ரமா ரமந பத³ ப³nhதி³ ப³ேஹா। பி³நவmh அஜு அசல ேஜா ॥
ராஜா ராiµ ஜாநகீ ராநீ।ஆந◌ँத³அவதி⁴ அவத⁴ ரஜதா⁴நீ ॥
ஸுப³ஸ ப³ஸஉ பி² ஸத ஸமாஜா। ப⁴ரத ராiµ கரஹு◌ँ ஜுப³ராஜா ॥
ஏ ஸுக²ஸுதா⁴◌ँசீ ஸப³ காஹூ। ேத³வ ேத³ஹு ஜக³ வந லாஹூ ॥
ேதா³. ³ர ஸமாஜ பா⁴இnhஹ ஸத ராம ராஜு ர ேஹாஉ।
அச²த ராம ராஜா அவத⁴ மஅ மாக³ஸ³ ேகாஉ ॥ 273॥

ஸுநி ஸேநஹமய ரஜந பா³நீ। நிnhத³mh ேஜாக³ பி³ரதி iµநி kh³யாநீ ॥
ஏ பி³தி⁴ நிthயகரம க ரஜந। ராம கரmh phரநாம லகி தந ॥
ஊ◌ँச நீச மth◌⁴யம நர நா। லஹmh த³ரஸு நிஜ நிஜ அiνஹா ॥
ஸாவதா⁴ந ஸப³ ஸநமாநmh।ஸகல ஸராஹத kh’பாநிதா⁴நmh ॥
லகாஇ ேத ர⁴ப³ர பா³நீ। பாலத நீதி phதி பசாநீ ॥
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ல ஸேகாச nh⁴ ர⁴ராஊ।ஸுiµக²ஸுேலாசந ஸரல ஸுபா⁴ஊ ॥
கஹத ராம ³ந க³ந அiνராேக³।ஸப³ நிஜ பா⁴க³ஸராஹந லாேக³॥
ஹம ஸம nhய ஜ ஜக³ ேதா²ேர। nhஹ ராiµ ஜாநத க ேமாேர ॥
ேதா³. phேரம மக³ந ேத ஸமய ஸப³ஸுநி ஆவத தி²ேலஸு।
ஸத ஸபா⁴ ஸmhph◌⁴ரம உேட²உ ரபி³ல கமல தி³ேநஸு ॥ 274॥

பா⁴இ ஸசிவ ³ர ரஜந ஸாதா²।ஆேக³mh க³வiν கீnhஹ ர⁴நாதா²॥
கி³ப³ தீ³க² ஜநகபதி ஜப³mh। க phரநாம ரத² thயாேக³உ தப³mh ॥
ராம த³ரஸ லாலஸா உசா²ஹூ। பத² ரம ேலஸு கேலஸு ந காஹூ ॥
மந தஹ◌ँ ஜஹ◌ँ ர⁴ப³ர ைப³ேத³। பி³iν மந தந ³க²ஸுக²ஸுதி⁴ ேக ॥
ஆவத ஜந சேல ஏ பா⁴◌ँதீ।ஸத ஸமாஜ phேரம மதி மாதீ ॥
ஆஏ நிகட ேத³கி²அiνராேக³।ஸாத³ர லந பரஸபர லாேக³॥
லேக³ ஜநக iµநிஜந பத³ ப³nhத³ந। nhஹ phரநாiµ கீnhஹ ர⁴நnhத³ந ॥
பா⁴இnhஹ ஸத ராiµ  ராஜ। சேல லவாஇ ஸேமத ஸமாஜ ॥
ேதா³. ஆரம ஸாக³ர ஸாnhத ரஸ ரந பாவந பா²।
ேஸந மநஹு◌ँ கநா ஸத ஏ◌ँ ஜாmh ர⁴நா²॥ 275॥

ேபா³ரதி kh³யாந பி³ராக³ கராேர। ப³சந ஸேஸாக லத நத³ நாேர ॥
ேஸாச உஸாஸ ஸர தmhரகா³। தீ⁴ரஜ தட தப³ர கர ப⁴ŋhகா³॥
பி³ஷம பி³ஷாத³ ேதாராவதி தா⁴ரா। ப⁴ய ph◌⁴ரம ப⁴வ◌ँர அப³rhத அபாரா ॥
ேகவட ³த⁴ பி³th³யா ப³ட³◌़ ◌ி நாவா।ஸகmh ந ேக²இ ஐக நmh ஆவா ॥
ப³நசர ேகால கிராத பி³சாேர। த²ேக பி³ேலாகி பதி²க ய◌ँஹாேர ॥
ஆரம உத³தி⁴  ஜப³ ஜாஈ। மநஹு◌ँ உேட²உ அmh³தி⁴ அலாஈ ॥
ேஸாக பி³கல ேதா³உ ராஜ ஸமாஜா। ரஹா ந kh³யாiν ந தீ⁴ரஜு லாஜா ॥
⁴ப ப ³ந ல ஸரா। ேராவmh ேஸாக nh⁴ அவகா³ ॥
ச²mh. அவகா³ ேஸாக ஸiµth³ர ேஸாசmh நா நர ph³யால மஹா।
ைத³ ேதா³ஷ ஸகல ஸேராஷ ேபா³லmh பா³ம பி³தி⁴ கீnhேஹா கஹா ॥
ஸுர th³த⁴ தாபஸ ேஜாகி³ஜந iµநி ேத³கி² த³ஸா பி³ேத³ஹ கீ।
ள ந ஸமர² ேகாஉ ேஜா த ஸைக ஸத ஸேநஹ கீ ॥

ேஸா. கிஏ அத உபேத³ஸ ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ேலாக³nhஹ iµநிப³ரnhஹ।
தீ⁴ரஜு த⁴அ நேரஸ கேஹஉ ப³Shட² பி³ேத³ஹ ஸந ॥ 276॥

ஜாஸு kh³யாiν ரபி³ ப⁴வ நி நாஸா। ப³சந கிரந iµநி கமல பி³காஸா ॥

96 sanskritdocuments.org



 ராம சத மாநஸ

ேத கி ேமாஹ மமதா நிஅராஈ। யஹ ய ராம ஸேநஹ ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
பி³ஷஈ ஸாத⁴க th³த⁴ ஸயாேந। thபி³த⁴ வ ஜக³ ேப³த³ ப³கா²ேந ॥
ராம ஸேநஹ ஸரஸ மந ஜாஸூ।ஸா⁴ ஸபா⁴◌ँ ப³ட³◌़ஆத³ர தாஸூ ॥
ேஸாஹ ந ராம ேபம பி³iν kh³யா। கரநதா⁴ர பி³iν  ஜலஜா ॥
iµநி ப³ஹுபி³தி⁴ பி³ேத³ஹு ஸiµஜா²ஏ। ராமகா⁴ட ஸப³ ேலாக³ நஹாஏ ॥
ஸகல ேஸாக ஸŋhல நர நா। ேஸா பா³ஸ பீ³ேதஉ பி³iν பா³ ॥
பஸு க²க³ mh’க³nhஹ ந கீnhஹ அஹா। phய பஜந கர ெகௗந பி³சா ॥
ேதா³. ேதா³உ ஸமாஜ நிராஜு ர⁴ராஜு நஹாேந phராத।
ைப³ேட²ஸப³ ப³ட பி³டப தர மந மந kh’ஸ கா³த ॥ 277॥

ேஜ மஸுர த³ஸரத² ர பா³। ேஜ தி²லாபதி நக³ர நிவா ॥
ஹmhஸ ப³mhஸ ³ர ஜநக ேராதா⁴। nhஹ ஜக³ ம³ பரமார² ேஸாதா⁴ ॥
லேக³ கஹந உபேத³ஸ அேநகா।ஸத த⁴ரம நய பி³ரதி பி³ேப³கா ॥
ெகௗக க க கதா² ராநீmh।ஸiµஜா²ஈ ஸப³ஸபா⁴ ஸுபா³நீmh ॥
தப³ ர⁴நாத² ேகாக கேஹஊ। நாத² கா ஜல பி³iν ஸ³ ரேஹஊ ॥
iµநி கஹ உசித கஹத ர⁴ராஈ। க³யஉ பீ³தி தி³ந பஹர அட⁴◌़ ◌ாஈ ॥
 க²லகி² கஹ ேதரஹுதிராஜூ। இஹா◌ँ உசித நmh அஸந அநாஜூ ॥
கஹா ⁴ப ப⁴ல ஸப³ ேஸாஹாநா। பாஇ ரஜாயஸு சேல நஹாநா ॥
ேதா³. ேத அவஸர ப²ல ²ல த³ல ல அேநக phரகார।
லஇ ஆஏ ப³நசர பி³ல ப⁴ ப⁴ கா◌ँவ பா⁴ர ॥ 278॥

காமத³ ேம கி³ ராம phரஸாதா³। அவேலாகத அபஹரத பி³ஷாதா³॥
ஸர ஸதா ப³ந ⁴ பி³பா⁴கா³। ஜiν உமக³த ஆந◌ँத³அiνராகா³॥
ேப³ பி³டப ஸப³ஸப²ல ஸ²லா। ேபா³லத க²க³ mh’க³அ அiνலா ॥
ேத அவஸர ப³ந அதி⁴க உசா²ஹூ। thபி³த⁴ ஸர ஸுக²த³ஸப³ காஹூ ॥
ஜாஇ ந ப³ரநி மேநாஹரதாஈ। ஜiν ம கரதி ஜநக பஹுநாஈ ॥
தப³ஸப³ ேலாக³ நஹாஇ நஹாஈ। ராம ஜநக iµநி ஆயஸு பாஈ ॥
ேத³கி² ேத³கி² தப³ர அiνராேக³। ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ரஜந உதரந லாேக³॥
த³ல ப²ல ல கnhத³ பி³தி⁴ நாநா। பாவந ஸுnhத³ர ஸுதா⁴ ஸமாநா ॥
ேதா³. ஸாத³ர ஸப³ கஹ◌ँ ராம³ர பட²ஏ ப⁴ ப⁴ பா⁴ர।
 பிதர ஸுர அதிதி²³ர லேக³ கரந ப²ரஹார ॥ 279॥

ஏ பி³தி⁴ பா³ஸர பீ³ேத சா। ராiµ நிரகி² நர நா ஸுகா² ॥
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³ஹு ஸமாஜ அ சி மந மாmh। பி³iν ய ராம பி²ரப³ ப⁴ல நாmh ॥
தா ராம ஸŋhக³ ப³நபா³ஸூ। ேகா அமரர ஸஸ ஸுபாஸூ ॥
பஹ லக²ந ராiµ ைப³ேத³। ேஜ க⁴ பா⁴வ பா³ம பி³தி⁴ ேத ॥
தா³ந த³இஉ ேஹாஇ ஜப³ஸப³। ராம ஸப ப³அ ப³ந தப³ ॥
மnhதா³கிநி மjhஜiν திஹு காலா। ராம த³ரஸு iµத³ மŋhக³ள மாலா ॥
அடiν ராம கி³ ப³ந தாபஸ த²ல। அஸiν அஅ ஸம கnhத³ல ப²ல ॥
ஸுக²ஸேமத ஸmhப³த ³இ ஸாதா। பல ஸம ேஹாmh ந ஜநிஅmh ஜாதா ॥
ேதா³. ஏ ஸுக² ேஜாக³ ந ேலாக³ஸப³ கஹmh கஹா◌ँ அஸ பா⁴³॥
ஸஹஜ ஸுபா⁴ய◌ँஸமாஜ ³ஹு ராம சரந அiνரா³॥ 280॥

ஏ பி³தி⁴ ஸகல மேநாரத² கரmh। ப³சந ஸphேரம ஸுநத மந ஹரmh ॥
ய மா ேத ஸமய படா²ஈmh। தா³mh ேத³கி²ஸுஅவஸ ஆஈmh ॥
ஸாவகாஸ ஸுநி ஸப³ய ஸாஸூ।ஆயஉ ஜநகராஜ ரநிவாஸூ ॥
ெகௗஸlhயா◌ँஸாத³ர ஸநமாநீ।ஆஸந தி³ஏ ஸமய ஸம ஆநீ ॥
 ஸேநஹ ஸகல ³ஹு ஓரா। th³ரவmh ேத³கி²ஸுநி ஸ கேடா²ரா ॥
லக தி²ல தந பா³ பி³ேலாசந। ம நக²க²ந லகீ³mh ஸப³ ேஸாசந ॥
ஸப³ய ராம phதி கி  ரதீ। ஜiν கநா ப³ஹு ேப³ஷ பி³ஸூரதி ॥
ய மா கஹ பி³தி⁴ ³தி⁴ பா³◌ँகீ। ேஜா பய ேப²iν ேபா²ர பபி³ டா◌ँகீ ॥
ேதா³. ஸுநிஅ ஸுதா⁴ ேத³கி²அmh க³ரல ஸப³ கரதி கரால।
ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ காக உக ப³க மாநஸ ஸkh’த மரால ॥ 281॥

ஸுநி ஸேஸாச கஹ ேத³பி³ஸுthரா। பி³தி⁴ க³தி ப³ட³◌़ ◌ி பி³பத பி³சிthரா ॥
ேஜா sh’ பாலஇ ஹரஇ ப³ேஹா। பா³ல ேக ஸம பி³தி⁴ மதி ேபா⁴ ॥
ெகௗஸlhயா கஹ ேதா³ஸு ந காஹூ। கரம பி³ப³ஸ ³க²ஸுக² ச²தி லாஹூ ॥
க²ந கரம க³தி ஜாந பி³தா⁴தா। ேஜா ஸுப⁴ அஸுப⁴ ஸகல ப²ல தா³தா ॥
ஈஸ ரஜாஇ ஸ ஸப³ ேகmh। உதபதி தி²தி லய பி³ஷஹு அ ேகmh ॥
ேத³பி³ ேமாஹ ப³ஸ ேஸாசிஅ பா³தீ³। பி³தி⁴ phரப அஸ அசல அநாதீ³॥
⁴பதி அப³ மரப³ உர ஆநீ। ேஸாசிஅ ஸகி²லகி² நிஜ த ஹாநீ ॥
ய மா கஹ ஸthய ஸுபா³நீ।ஸுkh’தீ அவதி⁴ அவத⁴பதி ராநீ ॥
ேதா³. லக²iν ராம ய ஜாஹு◌ँ ப³ந ப⁴ல பநாம ந ேபா।
க³ஹப³ ய◌ँ கஹ ெகௗலா ேமா ப⁴ரத கர ேஸா ॥ 282॥

ஈஸ phரஸாத³அஸ mhஹா।ஸுத ஸுதப³⁴ ேத³வஸ பா³ ॥
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ராம ஸபத²ைமmh கீnhஹ ந காஊ। ேஸா க கஹஉ◌ँஸகீ²ஸதி பா⁴ஊ ॥
ப⁴ரத ல ³ந பி³நய ப³ட³◌़ ◌ாஈ। பா⁴யப ப⁴க³தி ப⁴ேராஸ ப⁴லாஈ ॥
கஹத ஸாரத³ஹு கர மதி ேச।ஸாக³ர ப கி ஜாmh உேச ॥
ஜாநஉ◌ँஸதா³ ப⁴ரத லதீ³பா। பா³ர பா³ர ேமா கேஹஉ மபா ॥
கேஸmh கந மநி பாகி² பாஏ◌ँ। ஷ பகி²அmh ஸமய◌ँஸுபா⁴ஏ◌ँ।
அiνசித ஆஜு கஹப³அஸ ேமாரா। ேஸாக ஸேநஹ◌ँஸயாநப ேதா²ரா ॥
ஸுநி ஸுரஸ ஸம பாவநி பா³நீ। ப⁴ஈmh ஸேநஹ பி³கல ஸப³ ராநீ ॥
ேதா³. ெகௗஸlhயா கஹ தீ⁴ர த⁴ ஸுநஹு ேத³பி³தி²ேல।
ேகா பி³ேப³கநிதி⁴ ப³lhலப⁴ mhஹ ஸகஇ உபேத³ ॥ 283॥

ராநி ராய ஸந அவஸ பாஈ। அபநீ பா⁴◌ँதி கஹப³ஸiµஜா²ஈ ॥
ரகி²அmh லக²iν ப⁴ர க³ப³நmh ப³ந। ெஜௗmh யஹ மத மாைந மப மந ॥
ெதௗ ப⁴ல ஜதiν கரப³ஸுபி³சா। ேமாேரmh ெஸௗ ப⁴ரத கர பா⁴ ॥
³ட⁴◌़ஸேநஹ ப⁴ரத மந மா। ரேஹmh நீக ேமா லாக³த நாmh ॥
லகி²ஸுபா⁴உ ஸுநி ஸரல ஸுபா³நீ।ஸப³ ப⁴இ மக³ந கந ரஸ ராநீ ॥
நப⁴ phரஸூந ஜ² த⁴nhய த⁴nhய ⁴நி।தி²ல ஸேநஹ◌ँth³த⁴ ேஜாகீ³iµநி ॥
ஸ³ ரநிவாஸு பி³த²கி லகி² ரேஹஊ। தப³ த⁴ தீ⁴ர ஸுthரா◌ँ கேஹஊ ॥
ேத³பி³ த³Nhட³ ஜுக³ ஜாநி பீ³தீ। ராம மா ஸுநீ உ²ஸphதீ ॥
ேதா³. ேப³கி³ பாஉ தா⁴அ த²ல கஹ ஸேநஹ◌ँஸதிபா⁴ய।
ஹமேரmh ெதௗ அப³ ஈஸ க³தி ேக தி²ேலஸ ஸஹாய ॥ 284॥

லகி²ஸேநஹ ஸுநி ப³சந பி³நீதா। ஜநகphயா க³ஹ பாய நீதா ॥
ேத³பி³ உசித அ பி³நய mhஹா। த³ஸரத² க⁴நி ராம மஹதா ॥
phர⁴ அபேந நீசஹு ஆத³ரmh। அகி³நி ⁴ம கி³ ர திiν த⁴ரmh ॥
ேஸவ ராஉ கரம மந பா³நீ।ஸதா³ஸஹாய மேஹஸு ப⁴வாநீ ॥
ரஉேர அŋhக³ ேஜா³ ஜக³ ேகா ைஹ। தீ³ப ஸஹாய கி தி³நகர ேஸாைஹ ॥
ராiµ ஜாஇ ப³iν க ஸுர காஜூ। அசல அவத⁴ர கஹmh ராஜூ ॥
அமர நாக³ நர ராம பா³ஹுப³ல।ஸுக² ப³ஹmh அபேநmh அபேந த²ல ॥
யஹ ஸப³ ஜாக³ப³க க ராகா²। ேத³பி³ ந ேஹாஇ iµதா⁴ iµநி பா⁴ஷா ॥
ேதா³. அஸ க பக³ ப ேபம அதி ய த பி³நய ஸுநாஇ ॥
ய ஸேமத யமா தப³ ச ஸுஆயஸு பாஇ ॥ 285॥

phய பஜந  ைப³ேத³। ேஜா ேஜ ேஜா³ பா⁴◌ँதி ேத ேத ॥
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தாபஸ ேப³ஷ ஜாநகீ ேத³கீ²। பா⁴ ஸ³ பி³கல பி³ஷாத³ பி³ேஸ ॥
ஜநக ராம ³ர ஆயஸு பாஈ। சேல த²ல ய ேத³கீ²ஆஈ ॥
nh லாஇ உர ஜநக ஜாநகீ। பாஹுந பாவந ேபம phராந கீ ॥
உர உமேக³உ அmh³தி⁴ அiνரா³। ப⁴யஉ ⁴ப மiν மநஹு◌ँ பயா³॥
ய ஸேநஹ ப³ பா³ட⁴◌़த ேஜாஹா। தா பர ராம ேபம ஸு ேஸாஹா ॥
சிரவீ iµநி kh³யாந பி³கல ஜiν। ³ட³◌़த லேஹஉ பா³ல அவலmhப³iν ॥
ேமாஹ மக³ந மதி நmh பி³ேத³ஹ கீ। மமா ய ர⁴ப³ர ஸேநஹ கீ ॥
ேதா³. ய பி மா ஸேநஹ ப³ஸ பி³கல ந ஸகீ ஸ◌ँபா⁴।
த⁴ரநிஸுதா◌ँ தீ⁴ரஜு த⁴ேரஉ ஸமஉ ஸுத⁴ரiµ பி³சா ॥ 286॥

தாபஸ ேப³ஷ ஜநக ய ேத³கீ²। ப⁴யஉ ேபiµ பேதாஷு பி³ேஸ ॥
th பவிthர கிஏ ல ேதா³ஊ।ஸுஜஸ த⁴வள ஜ³ கஹ ஸ³ ேகாஊ ॥
தி ஸுரஸ கீரதி ஸ ேதா। க³வiν கீnhஹ பி³தி⁴ அNhட³ கேரா ॥
க³ŋhக³அவநி த²ல தீநி ப³ட³◌़ே◌ேர। ஏmh கிஏ ஸா⁴ ஸமாஜ க⁴ேநேர ॥
பி கஹ ஸthய ஸேநஹ◌ँஸுபா³நீ।ய ஸச மஹு◌ँ மநஹு◌ँஸமாநீ ॥
நி பி மா nhஹ உர லாஈ।க²ஆஷத தீ³nh ஸுஹாஈ ॥
கஹதி ந ய ஸசி மந மாmh। இஹா◌ँ ப³ஸப³ ரஜநீmh ப⁴ல நாmh ॥
லகி² க² ராநி ஜநாயஉ ராஊ।’த³ய◌ँஸராஹத  ஸுபா⁴ஊ ॥
ேதா³. பா³ர பா³ர  ேப⁴Nhட ய பி³தா³ கீnhஹ ஸநமாநி।
க ஸமய ர ப⁴ரத க³தி ராநி ஸுபா³நி ஸயாநி ॥ 287॥

ஸுநி ⁴பால ப⁴ரத ph³யவஹா। ேஸாந ஸுக³nhத⁴ ஸுதா⁴ ஸ ஸா ॥
ேத³ஸஜல நயந லேக தந।ஸுஜஸு ஸராஹந லேக³iµதி³த மந ॥
ஸாவதா⁴ந ஸுiν ஸுiµகி²ஸுேலாசநி। ப⁴ரத கதா² ப⁴வ ப³nhத⁴ பி³ேமாசநி ॥
த⁴ரம ராஜநய ph³ரமபி³சா। இஹா◌ँ ஜதா²மதி ேமார phரசா ॥
ேஸா மதி ேமா ப⁴ரத மமா। கைஹ காஹ ச² ²அதி ந சா²◌ँ ॥
பி³தி⁴ க³நபதி அபதி வ ஸாரத³। கபி³ ேகாபி³த³ ³த⁴ ³th³தி⁴ பி³ஸாரத³॥
ப⁴ரத சத கீரதி கரதீ। த⁴ரம ல ³ந பி³மல பி³⁴தீ ॥
ஸiµஜ²த ஸுநத ஸுக²த³ஸப³ காஹூ।ஸுசி ஸுரஸ சி நித³ர ஸுதா⁴ஹூ ॥
ேதா³. நிரவதி⁴ ³ந நிபம ஷு ப⁴ர ப⁴ரத ஸம ஜாநி।
கஅ ஸுேம கி ேஸர ஸம கபி³ல மதி ஸசாநி ॥ 288॥

அக³ம ஸப³ ப³ரநத ப³ரப³ரநீ।  ஜலந ந க³iµ த⁴ரநீ ॥

100 sanskritdocuments.org



 ராம சத மாநஸ

ப⁴ரத அத மமா ஸுiν ராநீ। ஜாநmh ராiµ ந ஸகmh ப³கா²நீ ॥
ப³ரநி ஸphேரம ப⁴ரத அiνபா⁴ஊ। திய ய கீ சி லகி² கஹ ராஊ ॥
ப³ஹுரmh லக²iν ப⁴ர ப³ந ஜாmh।ஸப³ கர ப⁴ல ஸப³ ேக மந மாmh ॥
ேத³பி³ பரnh ப⁴ரத ர⁴ப³ர கீ। phதி phரதீதி ஜாஇ நmh தரகீ ॥
ப⁴ர அவதி⁴ ஸேநஹ மமதா கீ। ஜth³யபி ராiµ ம ஸமதா கீ ॥
பரமாரத²shவாரத²ஸுக²ஸாேர। ப⁴ரத ந ஸபேநஹு◌ँ மநஹு◌ँ நிஹாேர ॥
ஸாத⁴ந th³த⁴ ராம பக³ ேநஹூ ॥ ேமா லகி² பரத ப⁴ரத மத ஏஹூ ॥
ேதா³. ேபா⁴ேரஹு◌ँ ப⁴ரத ந ேபஹmh மநஸஹு◌ँ ராம ரஜாஇ।
கஅ ந ேஸா ஸேநஹ ப³ஸ கேஹஉ ⁴ப பி³லகா²இ ॥ 289॥

ராம ப⁴ரத ³ந க³நத ஸphதீ। நி த³mhபதி பலக ஸம பீ³தீ ॥
ராஜ ஸமாஜ phராத ஜுக³ ஜாேக³। nhஹாஇ nhஹாஇ ஸுர ஜந லாேக³॥
ேக³ நஹாஇ ³ர பmh ர⁴ராஈ। ப³nhதி³ சரந ேபா³ேல க² பாஈ ॥
நாத² ப⁴ர ரஜந மஹதா। ேஸாக பி³கல ப³நபா³ஸ ³கா² ॥
ஸத ஸமாஜ ராஉ தி²ேலஸூ। ப³ஹுத தி³வஸ ப⁴ஏ ஸஹத கேலஸூ ॥
உசித ேஹாஇ ேஸாஇ கீஅ நாதா²।த ஸப³ கர ெரௗேரmh ஹாதா²॥
அஸ க அதி ஸேச ர⁴ராஊ।iµநி லேக லகி² ஸுபா⁴ஊ ॥
mhஹ பி³iν ராம ஸகல ஸுக²ஸாஜா। நரக ஸஸ ³ஹு ராஜ ஸமாஜா ॥
ேதா³. phராந phராந ேக வ ேக வ ஸுக² ேக ஸுக² ராம।
mhஹ த தாத ேஸாஹாத kh³’ஹ nhஹ திnhஹmh பி³தி⁴ பா³ம ॥ 290॥

ேஸா ஸு² கரiµ த⁴ரiµ ஜ ஜாஊ। ஜஹ◌ँ ந ராம பத³ பŋhகஜ பா⁴ஊ ॥
ேஜா³ேஜா³ kh³யாiν அkh³யா। ஜஹ◌ँ நmh ராம ேபம பரதா⁴ ॥
mhஹ பி³iν ³கீ²ஸுகீ² mhஹ ேதmh। mhஹ ஜாநஹு ய ேஜா ேஜ ேகmh
॥
ராஉர ஆயஸு ர ஸப³ ேகmh। பி³தி³த kh’பால க³தி ஸப³ நீேகmh ॥
ஆ ஆரம தா⁴அ பாஊ। ப⁴யஉ ஸேநஹ தி²ல iµநிராஊ ॥
க phரநாம தப³ ராiµ தா⁴ஏ।  த⁴ தீ⁴ர ஜநக பmh ஆஏ ॥
ராம ப³சந ³ nh’ப ஸுநாஏ।ல ஸேநஹ ஸுபா⁴ய◌ँஸுஹாஏ ॥
மஹாராஜ அப³ கீஅ ேஸாஈ।ஸப³ கர த⁴ரம ஸத த ேஹாஈ।
ேதா³. kh³யாந நிதா⁴ந ஸுஜாந ஸுசி த⁴ரம தீ⁴ர நரபால।
mhஹ பி³iν அஸமஜஸ ஸமந ேகா ஸமரத² ஏ கால ॥ 291॥
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ஸுநி iµநி ப³சந ஜநக அiνராேக³। லகி² க³தி kh³யாiν பி³ரா³ பி³ராேக³॥
தி²ல ஸேநஹ◌ँ ³நத மந மாmh।ஆஏ இஹா◌ँ கீnhஹ ப⁴ல நா ॥
ராம ராய◌ँ கேஹஉ ப³ந ஜாநா। கீnhஹ ஆ phய phேரம phரவாநா ॥
ஹம அப³ ப³ந ேதmh ப³ந படா²ஈ। phரiµதி³த பி²ரப³ பி³ேப³க ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
தாபஸ iµநி மஸுர ஸுநி ேத³கீ²। ப⁴ஏ phேரம ப³ஸ பி³கல பி³ேஸ ॥
ஸமஉ ஸiµ² த⁴ தீ⁴ரஜு ராஜா। சேல ப⁴ரத பmh ஸத ஸமாஜா ॥
ப⁴ரத ஆஇ ஆேக³mh ப⁴இ nhேஹ। அவஸர ஸஸ ஸுஆஸந தீ³nhேஹ ॥
தாத ப⁴ரத கஹ ேதரஹுதி ராஊ। mhஹ பி³தி³த ர⁴பீ³ர ஸுபா⁴ஊ ॥
ேதா³. ராம ஸthயph³ரத த⁴ரம ரத ஸப³ கர  ஸேநஹு ॥
ஸŋhகட ஸஹத ஸேகாச ப³ஸ கஅ ேஜா ஆயஸு ேத³ஹு ॥ 292॥

ஸுநி தந லகி நயந ப⁴ பா³। ேபா³ேல ப⁴ர தீ⁴ர த⁴ பா⁴ ॥
phர⁴ phய jhய பிதா ஸம ஆ। ல³ ஸம த மாய ந பா³ ॥
ெகௗகாதி³iµநி ஸசிவ ஸமாஜூ। kh³யாந அmh³நிதி⁴ ஆiν ஆஜூ ॥
ஸு ேஸவக ஆயஸு அiνகா³। ஜாநி ேமா க² ேத³இஅ shவா ॥
ஏmh ஸமாஜ த²ல ³ஜ²ப³ ராஉர। ெமௗந மந ைமmh ேபா³லப³ பா³உர ॥
ேசா²ேட ப³த³ந கஹஉ◌ँ ப³ட³◌़ ◌ி பா³தா। ச²மப³ தாத லகி² பா³ம பி³தா⁴தா ॥
ஆக³ம நிக³ம phரth³த⁴ ராநா। ேஸவாத⁴ரiµ க²ந ஜ³ ஜாநா ॥
shவா த⁴ரம shவாரத² பி³ேரா⁴। ைப³ அnhத⁴ phேரம ந phரேபா³⁴ ॥
ேதா³. ராகி² ராம க² த⁴ரiµ ph³ர பராதீ⁴ந ேமா ஜாநி।
ஸப³ ேகmh ஸmhமத ஸrhப³த கஅ ேபiµ பசாநி ॥ 293॥

ப⁴ரத ப³சந ஸுநி ேத³கி²ஸுபா⁴ஊ।ஸத ஸமாஜ ஸராஹத ராஊ ॥
ஸுக³ம அக³ம mh’³ மஜு கேடா²ேர। அர²அத அதி ஆக²ர ேதா²ேர ॥
jhெயௗ iµக²iµர iµ நிஜ பாநீ। க³ ந ஜாஇ அஸ அத³⁴த பா³நீ ॥
⁴ப ப⁴ரத iµநி ஸத ஸமாஜூ। ேக³ ஜஹ◌ँ பி³³த⁴ iµத³ th³விஜராஜூ ॥
ஸுநி ஸுதி⁴ ேஸாச பி³கல ஸப³ ேலாகா³। மநஹு◌ँ நக³ந நவ ஜல ேஜாகா³॥
ேத³வ◌ँ phரத²ம ல³ர க³தி ேத³கீ²। நிரகி² பி³ேத³ஹ ஸேநஹ பி³ேஸ ॥
ராம ப⁴க³திமய ப⁴ர நிஹாேர।ஸுர shவாரதீ²ஹஹ ய◌ँஹாேர ॥
ஸப³ ேகாஉ ராம ேபமமய ேபகா²। ப⁴உ அேலக² ேஸாச ப³ஸ ேலகா²॥
ேதா³. ராiµ ஸேநஹ ஸேகாச ப³ஸ கஹ ஸேஸாச ஸுரராஜ।
ரசஹு phரபச பச  நாmh த ப⁴யஉ அகாஜு ॥ 294॥
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ஸுரnhஹ ஸு ஸாரதா³ஸரா। ேத³பி³ ேத³வ ஸரநாக³த பா ॥
ேப² ப⁴ரத மதி க நிஜ மாயா। பா பி³³த⁴ ல க ச²ல சா²யா ॥
பி³³த⁴ பி³நய ஸுநி ேத³பி³ஸயாநீ। ேபா³ ஸுர shவாரத² ஜட³◌़ ஜாநீ ॥
ேமா ஸந கஹஹு ப⁴ரத மதி ேப²। ேலாசந ஸஹஸ ந ஸூஜ²ஸுேம ॥
பி³தி⁴ ஹ ஹர மாயா ப³ட³◌़ ◌ி பா⁴। ேஸாஉ ந ப⁴ரத மதி ஸகஇ நிஹா ॥
ேஸா மதி ேமா கஹத க ேபா⁴। சnhதி³நி கர கி சNhட³கர ேசா ॥
ப⁴ரத ’த³ய◌ँய ராம நிவாஸூ। தஹ◌ँ கி திர ஜஹ◌ँ தரநி phரகாஸூ ॥
அஸ க ஸாரத³ க³இ பி³தி⁴ ேலாகா। பி³³த⁴ பி³கல நி மாநஹு◌ँ ேகாகா ॥
ேதா³. ஸுர shவாரதீ² மந மந கீnhஹ மnhthர டா² ॥
ரசி phரபச மாயா phரப³ல ப⁴ய ph◌⁴ரம அரதி உசா ॥ 295॥

க சா ேஸாசத ஸுரராஜூ। ப⁴ரத ஹாத²ஸ³ காஜு அகாஜூ ॥
க³ஏ ஜந ர⁴நாத²ஸபா।ஸநமாேந ஸப³ ரபி³ல தீ³பா ॥
ஸமய ஸமாஜ த⁴ரம அபி³ேராதா⁴। ேபா³ேல தப³ ர⁴ப³mhஸ ேராதா⁴ ॥
ஜநக ப⁴ரத ஸmhபா³³ஸுநாஈ। ப⁴ரத கஹாஉதி க ஸுஹாஈ ॥
தாத ராம ஜஸ ஆயஸு ேத³ஹூ। ேஸா ஸ³ கைர ேமார மத ஏஹூ ॥
ஸுநி ர⁴நாத² ேஜா ஜுக³ பாநீ। ேபா³ேல ஸthய ஸரல mh’³ பா³நீ ॥
பி³th³யமாந ஆநி தி²ேலஸூ। ேமார கஹப³ஸப³ பா⁴◌ँதி ப⁴ேத³ஸூ ॥
ராஉர ராய ரஜாயஸு ேஹாஈ। ராஉ ஸபத²ஸர ேஸாஈ ॥
ேதா³. ராம ஸபத²ஸுநி iµநி ஜந ஸேச ஸபா⁴ ஸேமத।
ஸகல பி³ேலாகத ப⁴ரத iµ² ப³நஇ ந உத ேத³த ॥ 296॥

ஸபா⁴ ஸச ப³ஸ ப⁴ரத நிஹா। ராமப³nh⁴ த⁴ தீ⁴ரஜு பா⁴ ॥
ஸமஉ ேத³கி²ஸேநஹு ஸ◌ँபா⁴ரா। ப³ட⁴◌़த பி³nhதி⁴  க⁴டஜ நிவாரா ॥
ேஸாக கநகேலாசந மதி ேசா²நீ।ஹ பி³மல ³ந க³ந ஜக³ேஜாநீ ॥
ப⁴ரத பி³ேப³க ப³ராஹ◌ँ பி³ஸாலா। அநாயாஸ உத⁴ ேத காலா ॥
க phரநாiµ ஸப³ கஹ◌ँ கர ேஜாேர। ராiµ ராஉ ³ர ஸா⁴ நிேஹாேர ॥
ச²மப³ஆஜு அதி அiνசித ேமாரா। கஹஉ◌ँ ப³த³ந mh’³ ப³சந கேடா²ரா ॥
ய◌ँஸு ஸாரதா³ஸுஹாஈ। மாநஸ ேதmh iµக² பŋhகஜ ஆஈ ॥
பி³மல பி³ேப³க த⁴ரம நய ஸா। ப⁴ரத பா⁴ரதீ மஜு மரா ॥
ேதா³. நிரகி² பி³ேப³க பி³ேலாசநnh தி²ல ஸேநஹ◌ँஸமாஜு।
க phரநாiµ ேபா³ேல ப⁴ர ஸு ய ர⁴ராஜு ॥ 297॥
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phர⁴ பி மா ஸுரத³³ர shவா। jhய பரம த அதmhரஜா ॥
ஸரல ஸுஸா³ல நிதா⁴। phரநதபால ஸrhப³kh³ய ஸுஜா ॥
ஸமரத²ஸரநாக³த தகா। ³நகா³ஹ அவ³ந அக⁴ ஹா ॥
shவா ேகா³ஸா◌ँஇஸஸ ேகா³ஸாஈ। ேமா ஸமாந ைமmh ஸாஇ◌ँ ேதா³ஹாஈ
॥
phர⁴ பி ப³சந ேமாஹ ப³ஸ ேப।ஆயஉ◌ँ இஹா◌ँஸமாஜு ஸேக ॥
ஜக³ ப⁴ல ேபாச ஊ◌ँச அ நீ। அஅ அமரபத³ மாஹு  ॥
ராம ரஜாஇ ேமட மந மாmh। ேத³கா²ஸுநா கதஹு◌ँ ேகாஉ நாmh ॥
ேஸா ைமmh ஸப³ பி³தி⁴ கீnh ⁴டா²ஈ। phர⁴ மாநீ ஸேநஹ ேஸவகாஈ ॥
ேதா³. kh’பா◌ँ ப⁴லாஈ ஆபநீ நாத² கீnhஹ ப⁴ல ேமார।
³ஷந ேப⁴ ⁴ஷந ஸஸ ஸுஜஸு சா சஹு ஓர ॥ 298॥

ராஉ தி ஸுபா³நி ப³ட³◌़ ◌ாஈ। ஜக³த பி³தி³த நிக³மாக³ம கா³ஈ ॥
ர ல க²ல மதி கலŋhகீ। நீச நில நிஸ நிஸŋhகீ ॥
ேதஉ ஸுநி ஸரந ஸாiµேஹmh ஆஏ।ஸkh’த phரநாiµ கிேஹmh அபநாஏ ॥
ேத³கி² ேதா³ஷ கப³ஹு◌ँ ந உர ஆேந।ஸுநி ³ந ஸா⁴ ஸமாஜ ப³கா²ேந ॥
ேகா ஸாப³ ேஸவக ேநவா।ஆ ஸமாஜ ஸாஜ ஸப³ஸா ॥
நிஜ கரதி ந ஸiµ²அ ஸபேநmh। ேஸவக ஸச ேஸா உர அபேநmh ॥
ேஸா ேகா³ஸாஇ◌ँ ந ³ஸர ேகாபீ। ⁴ஜா உடா²இ கஹஉ◌ँ பந ேராபீ ॥
பஸு நாசத ஸுக பாட² phரபீ³நா। ³ந க³தி நட பாட²க ஆதீ⁴நா ॥
ேதா³. ேயாmh ஸுதா⁴ ஸநமாநி ஜந கிஏ ஸா⁴ ரேமார।
ேகா kh’பால பி³iν பாைஹ பி³தா³வ ப³ரேஜார ॥ 299॥

ேஸாக ஸேநஹ◌ँ கி பா³ல ஸுபா⁴ஏ◌ँ।ஆயஉ◌ँ லாஇ ரஜாயஸு பா³ஏ◌ँ ॥
தப³ஹு◌ँ kh’பால ேஹ நிஜ ஓரா।ஸப³ பா⁴◌ँதி ப⁴ல மாேநஉ ேமாரா ॥
ேத³ேக²உ◌ँ பாய ஸுமŋhக³ள லா। ஜாேநஉ◌ँshவா ஸஹஜ அiνலா ॥
ப³ட³◌़ே◌mh ஸமாஜ பி³ேலாேகஉ◌ँ பா⁴³। ப³ட³◌़ ◌ீmh க ஸாப³அiνரா³॥
kh’பா அiνkh³ரஹ அŋh³அகா⁴ஈ। கீnh kh’பாநிதி⁴ ஸப³அதி⁴காஈ ॥
ராகா² ேமார ³லார ேகா³ஸாஈmh। அபேநmh ல ஸுபா⁴ய◌ँ ப⁴லாஈmh ॥
நாத² நிபட ைமmh கீnh ⁴டா²ஈ।shவா ஸமாஜ ஸேகாச பி³ஹாஈ ॥
அபி³நய பி³நய ஜதா²சி பா³நீ। ச² ேத³உ அதி ஆரதி ஜாநீ ॥
ேதா³. ஸுரத³ஸுஜாந ஸுஸாப³ ப³ஹுத கஹப³ ப³ட³◌़ ◌ி ேகா²।
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ஆயஸு ேத³இஅ ேத³வ அப³ஸப³இ ஸுதா⁴ ேமா ॥ 300॥
phர⁴ பத³ ப³ம பராக³ ேதா³ஹாஈ।ஸthய ஸுkh’த ஸுக²வ◌ँஸுஹாஈ ॥
ேஸா க கஹஉ◌ँஏ அபேந கீ। சி ஜாக³த ேஸாவத ஸபேந கீ ॥
ஸஹஜ ஸேநஹ◌ँshவா ேஸவகாஈ।shவாரத² ச²ல ப²ல சா பி³ஹாஈ ॥
அkh³யா ஸம ந ஸுஸாப³ ேஸவா। ேஸா phரஸா³ ஜந பாைவ ேத³வா ॥
அஸ க phேரம பி³ப³ஸ ப⁴ஏ பா⁴। லக ஸர பி³ேலாசந பா³ ॥
phர⁴ பத³ கமல க³ேஹ அலாஈ।ஸமஉ ஸேநஹு ந ேஸா க ஜாஈ ॥
kh’பாnh⁴ ஸநமாநி ஸுபா³நீ। ைப³டா²ஏ ஸப க³ பாநீ ॥
ப⁴ரத பி³நய ஸுநி ேத³கி²ஸுபா⁴ஊ।தி²ல ஸேநஹ◌ँஸபா⁴ ர⁴ராஊ ॥
ச²mh. ர⁴ராஉ தி²ல ஸேநஹ◌ँஸா⁴ ஸமாஜ iµநி தி²லா த⁴நீ।
மந மஹு◌ँஸராஹத ப⁴ரத பா⁴யப ப⁴க³தி கீ மமா க⁴நீ ॥
ப⁴ரத phரஸmhஸத பி³³த⁴ ப³ரஷத ஸுமந மாநஸ மந ேஸ।
ள பி³கல ஸப³ ேலாக³ஸுநி ஸேச நிஸாக³ம நந ேஸ ॥

ேஸா. ேத³கி² ³கா² தீ³ந ³ஹு ஸமாஜ நர நா ஸப³।
மக⁴வா மஹா மந iµஏ மா மŋhக³ள சஹத ॥ 301॥

கபட சா வ◌ँஸுரராஜூ। பர அகாஜ phய ஆபந காஜூ ॥
காக ஸமாந பாக தீ। ச² மந கதஹு◌ँ ந phரதீதீ ॥
phரத²ம மத க கப ஸ◌ँேகலா। ேஸா உசா ஸப³ ேகmh ர ேமலா ॥
ஸுரமாயா◌ँஸப³ ேலாக³ பி³ேமாேஹ। ராம phேரம அதிஸய ந பி³ேசா²ேஹ ॥
ப⁴ய உசாட ப³ஸ மந தி²ர நாmh। ச²ந ப³ந சி ச²ந ஸத³ந ேஸாஹாmh ॥
³பி³த⁴ மேநாக³தி phரஜா ³கா²।ஸத nh⁴ ஸŋhக³ம ஜiν பா³ ॥
³சித கதஹு◌ँ பேதாஷு ந லஹmh। ஏக ஏக ஸந மரiµ ந கஹmh ॥
லகி²ய◌ँஹ◌ँ கஹ kh’பாநிதா⁴।ஸஸ shவாந மக⁴வாந ஜுபா³ ॥
ேதா³. ப⁴ர ஜந iµநிஜந ஸசிவ ஸா⁴ ஸேசத பி³ஹாஇ।
லாகி³ ேத³வமாயா ஸப³ ஜதா²ேஜா³ ஜiν பாஇ ॥ 302॥

kh’பாnh⁴ லகி² ேலாக³ ³கா²ேர। நிஜ ஸேநஹ◌ँஸுரபதி ச²ல பா⁴ேர ॥
ஸபா⁴ ராஉ ³ர மஸுர மnhth। ப⁴ரத ப⁴க³தி ஸப³ைக மதி ஜnhth ॥
ராம சிதவத சிthர ேக² ேஸ।ஸசத ேபா³லத ப³சந ேக² ேஸ ॥
ப⁴ரத phதி நதி பி³நய ப³ட³◌़ ◌ாஈ।ஸுநத ஸுக²த³ ப³ரநத க²நாஈ ॥
ஜாஸு பி³ேலாகி ப⁴க³தி லவேலஸூ। phேரம மக³ந iµநிக³ந தி²ேலஸூ ॥
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மமா தாஸு கைஹ கி ள। ப⁴க³தி ஸுபா⁴ய◌ँஸுமதி ய◌ँஹுல ॥
ஆ ேசா² மமா ப³ட³◌़ ◌ி ஜாநீ। கபி³ல காநி மாநி ஸசாநீ ॥
க ந ஸகதி ³ந சி அதி⁴காஈ। மதி க³தி பா³ல ப³சந கீ நாஈ ॥
ேதா³. ப⁴ரத பி³மல ஜஸு பி³மல பி³⁴ ஸுமதி சேகாரமா।
உதி³த பி³மல ஜந ’த³ய நப⁴ ஏகடக ர நிஹா ॥ 303॥

ப⁴ரத ஸுபா⁴உ ந ஸுக³ம நிக³மஹூ◌ँ। ல⁴ மதி சாபலதா கபி³ ச²மஹூ◌ँ ॥
கஹத ஸுநத ஸதி பா⁴உ ப⁴ரத ேகா।ய ராம பத³ ேஹாஇ ந ரத ேகா ॥
ஸுரத ப⁴ரத phேரiµ ராம ேகா। ேஜ ந ஸுலப⁴ ேத ஸஸ பா³ம ேகா ॥
ேத³கி² த³யால த³ஸா ஸப³ கீ। ராம ஸுஜாந ஜாநி ஜந  கீ ॥
த⁴ரம ⁴ந தீ⁴ர நய நாக³ர।ஸthய ஸேநஹ ல ஸுக²ஸாக³ர ॥
ேத³ஸு கால லகி²ஸமஉ ஸமாஜூ। நீதி phதி பாலக ர⁴ராஜூ ॥
ேபா³ேல ப³சந பா³நி ஸரப³ஸு ேஸ।த பநாம ஸுநத ஸ ரஸு ேஸ ॥
தாத ப⁴ரத mhஹ த⁴ரம ⁴நா। ேலாக ேப³த³ பி³த³ phேரம phரபீ³நா ॥
ேதா³. கரம ப³சந மாநஸ பி³மல mhஹ ஸமாந mhஹ தாத।
³ர ஸமாஜ ல⁴ ப³nh⁴ ³ந ஸமய◌ँ கி க ஜாத ॥ 304॥

ஜாநஹு தாத தரநி ல தீ।ஸthயஸnhத⁴ பி கீரதி phதீ ॥
ஸமஉ ஸமாஜு லாஜ ³ஜந கீ। உதா³ந த அநத மந கீ ॥
mhஹ பி³தி³த ஸப³ கர கர।ஆபந ேமார பரம த த⁴ர ॥
ேமா ஸப³ பா⁴◌ँதி ப⁴ேராஸ mhஹாரா। தத³பி கஹஉ◌ँ அவஸர அiνஸாரா ॥
தாத தாத பி³iν பா³த ஹமா। ேகவல ³ல kh’பா◌ँஸ◌ँபா⁴ ॥
நத phரஜா பஜந பவா।ஹம ஸத ஸ³ ேஹாத ²ஆ ॥
ெஜௗmh பி³iν அவஸர அத²வ◌ँ தி³ேநஸூ। ஜக³ ேக கஹஹு ந ேஹாஇ கேலஸூ
॥
தஸ உதபா தாத பி³தி⁴ கீnhஹா।iµநி தி²ேலஸ ராகி²ஸ³nhஹா ॥
ேதா³. ராஜ காஜ ஸப³லாஜ பதி த⁴ரம த⁴ரநி த⁴ந தா⁴ம।
³ர phரபா⁴உ பா ஸப³ ப⁴ல ேஹாஇ பநாம ॥ 305॥

ஸத ஸமாஜ mhஹார ஹமாரா। க⁴ர ப³ந ³ர phரஸாத³ ரக²வாரா ॥
மா பிதா ³ர shவா நிேத³ஸூ।ஸகல த⁴ரம த⁴ரநீத⁴ர ேஸஸூ ॥
ேஸா mhஹ கரஹு கராவஹு ேமாஹூ। தாத தரநில பாலக ேஹாஹூ ॥
ஸாத⁴க ஏக ஸகல தி⁴ ேத³நீ। கீரதி ஸுக³தி ⁴திமய ேப³நீ ॥
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ேஸா பி³சா ஸ ஸŋhக பா⁴। கரஹு phரஜா பவா ஸுகா² ॥
பா³◌ँ பி³பதி ஸப³mh ேமா பா⁴ஈ। mhஹ அவதி⁴ ப⁴ ப³ட³◌़ ◌ி க²நாஈ ॥
ஜாநி mhஹ mh’³ கஹஉ◌ँ கேடா²ரா। ஸமய◌ँ தாத ந அiνசித ேமாரா ॥
ேஹாmh டா²ய◌ँஸுப³nh⁴ ஸுஹாஏ। ஓட³◌़ ◌ிஅmh ஹாத²அஸநிஹு ேக கா⁴ஏ
॥
ேதா³. ேஸவக கர பத³ நயந ேஸ iµக² ேஸா ஸா³ ேஹாஇ।
ள phதி கி தி ஸுநி ஸுகபி³ஸராஹmh ேஸாஇ ॥ 306॥

ஸபா⁴ ஸகல ஸுநி ர⁴ப³ர பா³நீ। phேரம பேயாதி⁴ அஅ ஜiν ஸாநீ ॥
தி²ல ஸமாஜ ஸேநஹ ஸமாதீ⁴। ேத³கி² த³ஸா ப ஸாரத³ஸாதீ⁴ ॥
ப⁴ரத ப⁴யஉ பரம ஸnhேதாஷூ।ஸநiµக²shவா பி³iµக² ³க² ேதா³ஷூ ॥
iµக² phரஸnhந மந டா பி³ஷா³। பா⁴ ஜiν ³◌ँேக³ கி³ரா phரஸா³॥
கீnhஹ ஸphேரம phரநாiµ ப³ேஹா। ேபா³ேல பாநி பŋhகஹ ேஜா ॥
நாத² ப⁴யஉ ஸு²ஸாத² க³ஏ ேகா। லேஹஉ◌ँ லாஹு ஜக³ ஜநiµ ப⁴ஏ ேகா ॥
அப³ kh’பால ஜஸ ஆயஸு ேஹாஈ। கெரௗmh ஸ த⁴ ஸாத³ர ேஸாஈ ॥
ேஸா அவலmhப³ ேத³வ ேமா ேத³ஈ। அவதி⁴ பா பாெவௗmh ேஜ ேஸஈ ॥
ேதா³. ேத³வ ேத³வ அபி⁴ேஷக த ³ர அiνஸாஸiν பாஇ।
ஆேநஉ◌ँஸப³ தீரத²ஸ ேத கஹ◌ँ காஹ ரஜாஇ ॥ 307॥

ஏ மேநார² ப³ட³◌़ மந மாmh।ஸப⁴ய◌ँஸேகாச ஜாத க நாmh ॥
கஹஹு தாத phர⁴ ஆயஸு பாஈ। ேபா³ேல பா³நி ஸேநஹ ஸுஹாஈ ॥
சிthரட ஸுசி த²ல தீரத² ப³ந। க²க³ mh’க³ஸர ஸ நிrhஜ²ர கி³க³ந ॥
phர⁴ பத³அŋhகித அவநி பி³ேஸ।ஆயஸு ேஹாஇ த ஆெவௗmh ேத³கீ²॥
அவ அth ஆயஸு ர த⁴ரஹூ। தாத பி³க³தப⁴ய காநந சரஹூ ॥
iµநி phரஸாத³ ப³iν மŋhக³ள தா³தா। பாவந பரம ஸுஹாவந ph◌⁴ராதா ॥
நாய ஜஹ◌ँஆயஸு ேத³mh। ராேக²ஹு தீரத² ஜ த²ல ேதmh ॥
ஸுநி phர⁴ ப³சந ப⁴ரத ஸுக² பாவா।iµநி பத³ கமல iµதி³த  நாவா ॥
ேதா³. ப⁴ரத ராம ஸmhபா³³ஸுநி ஸகல ஸுமŋhக³ள ல।
ஸுர shவாரதீ²ஸரா ல ப³ரஷத ஸுரத ²ல ॥ 308॥

த⁴nhய ப⁴ரத ஜய ராம ேகா³ஸாஈmh। கஹத ேத³வ ஹரஷத ப³ஆஈ।
iµநி தி²ேலஸ ஸபா⁴◌ँஸப³ காஹூ। ப⁴ரத ப³சந ஸுநி ப⁴யஉ உசா²ஹூ ॥
ப⁴ரத ராம ³ந kh³ராம ஸேநஹூ। லகி phரஸmhஸத ராஉ பி³ேத³ஹூ ॥
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ேஸவக shவா ஸுபா⁴உ ஸுஹாவந। ேநiµ ேபiµ அதி பாவந பாவந ॥
மதி அiνஸார ஸராஹந லாேக³।ஸசிவ ஸபா⁴ஸத³ஸப³அiνராேக³॥
ஸுநி ஸுநி ராம ப⁴ரத ஸmhபா³³। ³ஹு ஸமாஜ ய◌ँஹரஷு பி³ஷா³॥
ராம மா ³²ஸு²ஸம ஜாநீ। க ³ந ராம phரேபா³தீ⁴mh ராநீ ॥
ஏக கஹmh ர⁴பீ³ர ப³ட³◌़ ◌ாஈ। ஏக ஸராஹத ப⁴ரத ப⁴லாஈ ॥
ேதா³. அth கேஹஉ தப³ ப⁴ரத ஸந ைஸல ஸப ஸுப।
ராகி²அ தீரத² ேதாய தஹ◌ँ பாவந அஅ அப ॥ 309॥

ப⁴ரத அth அiνஸாஸந பாஈ। ஜல பா⁴ஜந ஸப³ தி³ஏ சலாஈ ॥
ஸாiνஜ ஆ அth iµநி ஸா⁴।ஸத க³ஏ ஜஹ◌ँப அகா³⁴ ॥
பாவந பாத² nhயத²ல ராகா²। phரiµதி³த phேரம அth அஸ பா⁴ஷா ॥
தாத அநாதி³th³த⁴ த²ல ஏஹூ। ேலாேபஉ கால பி³தி³த நmh ேகஹூ ॥
தப³ ேஸவகnhஹ ஸரஸ த² ேத³கா²। கிnhஹ ஸுஜல த ப பி³ேஸஷா ॥
பி³தி⁴ ப³ஸ ப⁴யஉ பி³shவ உபகா।ஸுக³ம அக³ம அதி த⁴ரம பி³சா ॥
ப⁴ரதப அப³ கஹmh ேலாகா³। அதி பாவந தீரத² ஜல ேஜாகா³॥
phேரம ஸேநம நிமjhஜத phராநீ। ேஹாஇஹmh பி³மல கரம மந பா³நீ ॥
ேதா³. கஹத ப மமா ஸகல க³ஏ ஜஹா◌ँ ர⁴ராஉ।
அth ஸுநாயஉ ர⁴ப³ர தீரத² nhய phரபா⁴உ ॥ 310॥

கஹத த⁴ரம இதிஹாஸ ஸphதீ। ப⁴யஉ ேபா⁴ நி ேஸா ஸுக² பீ³தீ ॥
நிthய நிபா³ ப⁴ரத ேதா³உ பா⁴ஈ। ராம அth ³ர ஆயஸு பாஈ ॥
ஸத ஸமாஜ ஸாஜ ஸப³ஸாேத³mh। சேல ராம ப³ந அடந பயாேத³mh ॥
ேகாமல சரந சலத பி³iν பநmh। ப⁴இ mh’³ ⁴ ஸசி மந மநmh ॥
ஸ கNhடக கா◌ँகmh ராஈmh। கக கேடா²ர ப³sh ³ராஈmh ॥
ம மஜுள mh’³ மாரக³ கீnhேஹ। ப³ஹத ஸர thபி³த⁴ ஸுக²nhேஹ ॥
ஸுமந ப³ர ஸுர க⁴ந க சா²mh। பி³டப ² ப² th’ந mh’³தாmh ॥
mh’க³ பி³ேலாகி க²க³ ேபா³ ஸுபா³நீ। ேஸவmh ஸகல ராம phய ஜாநீ ॥
ேதா³. ஸுலப⁴ th³தி⁴ ஸப³ phராkh’தஹு ராம கஹத ஜiµஹாத।
ராம phராந phய ப⁴ரத கஹு◌ँ யஹ ந ேஹாஇ ப³ட³◌़ ◌ி பா³த ॥ 311॥

ஏ பி³தி⁴ ப⁴ர பி²ரத ப³ந மாmh। ேநiµ phேரiµ லகி²iµநி ஸசாmh ॥
nhய ஜலாரய ⁴ பி³பா⁴கா³। க²க³ mh’க³ த th’ந கி³ ப³ந பா³கா³॥
சா பி³சிthர பபி³thர பி³ேஸ। ³ஜ²த ப⁴ர தி³ph³ய ஸப³ ேத³கீ²॥

108 sanskritdocuments.org



 ராம சத மாநஸ

ஸுநி மந iµதி³த கஹத ராஊ। ேஹ நாம ³ந nhய phரபா⁴ஊ ॥
கதஹு◌ँ நிமjhஜந கதஹு◌ँ phரநாமா। கதஹு◌ँ பி³ேலாகத மந அபி⁴ராமா ॥
கதஹு◌ँ ைப³²iµநி ஆயஸு பாஈ।ஸுரத ய ஸத ேதா³உ பா⁴ஈ ॥
ேத³கி²ஸுபா⁴உ ஸேநஹு ஸுேஸவா। ேத³mh அஸ iµதி³த ப³நேத³வா ॥
பி²ரmh க³ஏ◌ँ தி³iν பஹர அட⁴◌़ ◌ாஈ। phர⁴ பத³ கமல பி³ேலாகmh ஆஈ ॥
ேதா³. ேத³ேக² த²ல தீரத²ஸகல ப⁴ரத பா◌ँச தி³ந மாஜ²।
கஹத ஸுநத ஹ ஹர ஸுஜஸு க³யஉ தி³வஸு ப⁴இ ஸா◌ँஜ²॥ 312॥

ேபா⁴ர nhஹாஇ ஸ³ ஜுரா ஸமாஜூ। ப⁴ரத ⁴ஸுர ேதரஹுதி ராஜூ ॥
ப⁴ல தி³ந ஆஜு ஜாநி மந மாmh। ராiµ kh’பால கஹத ஸசாmh ॥
³ர nh’ப ப⁴ரத ஸபா⁴ அவேலாகீ।ஸசி ராம பி² அவநி பி³ேலாகீ ॥
ல ஸரா ஸபா⁴ ஸப³ ேஸாசீ। கஹு◌ँ ந ராம ஸம shவா ஸ◌ँேகாசீ ॥
ப⁴ரத ஸுஜாந ராம க² ேத³கீ²। உ²ஸphேரம த⁴ தீ⁴ர பி³ேஸ ॥
க த³Nhட³வத கஹத கர ேஜா। ராகீ²mh நாத²ஸகல சி ேமா ॥
ேமா லகி³ஸேஹஉ ஸப³mh ஸnhதா। ப³ஹுத பா⁴◌ँதி ³² பாவா ஆ ॥
அப³ ேகா³ஸாஇ◌ँ ேமா ேத³உ ரஜாஈ। ேஸெவௗmh அவத⁴ அவதி⁴ ப⁴ ஜாஈ ॥
ேதா³. ேஜmh உபாய நி பாய ஜiν ேத³ைக² தீ³நத³யால।
ேஸா க² ேத³இஅ அவதி⁴ லகி³ ேகாஸலபால kh’பால ॥ 313॥

ரஜந பஜந phரஜா ேகா³ஸாஈ।ஸப³ஸுசி ஸரஸ ஸேநஹ◌ँஸகா³ஈ ॥
ராஉர ப³தி³ ப⁴ல ப⁴வ ³க² தா³ஹூ। phர⁴ பி³iν பா³தி³ பரம பத³லாஹூ ॥
shவா ஸுஜாiν ஜாநி ஸப³ கீ। சி லாலஸா ரஹநி ஜந  கீ ॥
phரநதபா பா ஸப³ காஹூ। ேத³உ ³ஹூ தி³ ஓர நிபா³ஹூ ॥
அஸ ேமா ஸப³ பி³தி⁴ ⁴ ப⁴ேராேஸா। கிஏ◌ँ பி³சா ந ேஸா க²ேரா ேஸா ॥
ஆரதி ேமார நாத² கர ேசா²ஹூ। ³ஹு◌ँ  கீnhஹ ⁴²ஹ² ேமாஹூ ॥
யஹ ப³ட³◌़ ேதா³ஷு ³ க shவா। த ஸேகாச க²இஅ அiνகா³ ॥
ப⁴ரத பி³நய ஸுநி ஸப³mh phரஸmh। கீ²ர நீர பி³ப³ரந க³தி ஹmh ॥
ேதா³. தீ³நப³nh⁴ ஸுநி ப³nh⁴ ேக ப³சந தீ³ந ச²லந।
ேத³ஸ கால அவஸர ஸஸ ேபா³ேல ராiµ phரபீ³ந ॥ 314॥

தாத mhஹா ேமா பஜந கீ। சிnhதா ³ர nh’ப க⁴ர ப³ந கீ ॥
மாேத² பர ³ர iµநி தி²ேலஸூ।ஹம mhஹ ஸபேநஹு◌ँ ந கேலஸூ ॥
ேமார mhஹார பரம ஷார²।shவார²ஸுஜஸு த⁴ரiµ பரமார²॥
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பி ஆயஸு பாmh ³ஹு பா⁴ஈ। ேலாக ேப³த³ ப⁴ல ⁴ப ப⁴லாஈ ॥
³ர பி மா shவா க² பாேலmh। சேலஹு◌ँ மக³ பக³ பரmh ந கா²ேலmh ॥
அஸ பி³சா ஸப³ ேஸாச பி³ஹாஈ। பாலஹு அவத⁴ அவதி⁴ ப⁴ ஜாஈ ॥
ேத³ஸு ேகாஸு பஜந பவா। ³ர பத³ ரஜmh லாக³ ச²பா⁴ ॥
mhஹ iµநி மா ஸசிவ க² மாநீ। பாேலஹு ஹு phரஜா ரஜதா⁴நீ ॥
ேதா³. iµகி²ஆ iµ² ேஸா சாஐ கா²ந பாந கஹு◌ँ ஏக।
பாலஇ ேபாஷஇ ஸகல அ◌ँக³ ள ஸத பி³ேப³க ॥ 315॥

ராஜத⁴ரம ஸரப³ஸு ஏதேநாஈ।  மந மாஹ◌ँ மேநாரத² ேகா³ஈ ॥
ப³nh⁴ phரேபா³⁴ கீnhஹ ப³ஹு பா⁴◌ँதீ। பி³iν அதா⁴ர மந ேதாஷு ந ஸா◌ँதீ ॥
ப⁴ரத ல ³ர ஸசிவ ஸமாஜூ।ஸச ஸேநஹ பி³ப³ஸ ர⁴ராஜூ ॥
phர⁴ க kh’பா பா◌ँவmh தீ³nhmh।ஸாத³ர ப⁴ரத ஸ த⁴ nhmh ॥
சரநபீட² கநாநிதா⁴ந ேக। ஜiν ஜுக³ ஜாக phரஜா phராந ேக ॥
ஸmhட ப⁴ரத ஸேநஹ ரதந ேக।ஆக²ர ஜுக³ ஜுந வ ஜதந ேக ॥
ல கபாட கர ஸல கரம ேக। பி³மல நயந ேஸவா ஸுத⁴ரம ேக ॥
ப⁴ரத iµதி³த அவலmhப³லேஹ ேதmh। அஸ ஸுக² ஜஸ ய ராiµ ரேஹ ேதmh ॥
ேதா³. மாேக³உ பி³தா³ phரநாiµ க ராம ஏ உர லாஇ।
ேலாக³ உசாேட அமரபதி ல அவஸ பாஇ ॥ 316॥

ேஸா சா ஸப³ கஹ◌ँ ப⁴இ நீகீ। அவதி⁴ ஆஸ ஸம வநி  கீ ॥
நத லக²ந ய ஸம பி³ேயாகா³।ஹஹ மரத ஸப³ ேலாக³ேராகா³॥
ராமkh’பா◌ँ அவேரப³ஸுதா⁴। பி³³த⁴ தா⁴ ப⁴இ ³நத³ ேகா³ஹா ॥
ேப⁴Nhடத ⁴ஜ ப⁴ பா⁴இ ப⁴ரத ேஸா। ராம phேரம ரஸு க ந பரத ேஸா ॥
தந மந ப³சந உமக³அiνராகா³। தீ⁴ர ⁴ரnhத⁴ர தீ⁴ரஜு thயாகா³॥
பா³ஜ ேலாசந ேமாசத பா³। ேத³கி² த³ஸா ஸுர ஸபா⁴ ³கா² ॥
iµநிக³ந ³ர ⁴ர தீ⁴ர ஜநக ேஸ। kh³யாந அநல மந கேஸmh கநக ேஸ ॥
ேஜ பி³ரசி நிரேலப உபாஏ। ப³ம பthர  ஜக³ ஜல ஜாஏ ॥
ேதா³. ேதஉ பி³ேலாகி ர⁴ப³ர ப⁴ரத phதி அப அபார।
ப⁴ஏ மக³ந மந தந ப³சந ஸத பி³ராக³ பி³சார ॥ 317॥

ஜஹா◌ँ ஜநக ³ர மதி ேபா⁴। phராkh’த phதி கஹத ப³ட³◌़ ◌ி ேகா² ॥
ப³ரநத ர⁴ப³ர ப⁴ரத பி³ேயா³।ஸுநி கேடா²ர கபி³ ஜாநி ேலா³॥
ேஸா ஸேகாச ரஸு அகத²ஸுபா³நீ।ஸமஉ ஸேநஹு ஸு ஸசாநீ ॥
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ேப⁴Nh ப⁴ரத ர⁴ப³ர ஸiµஜா²ஏ। நி த³வiν ஹர ய◌ँ லாஏ ॥
ேஸவக ஸசிவ ப⁴ரத க² பாஈ। நிஜ நிஜ காஜ லேக³ஸப³ ஜாஈ ॥
ஸுநி தா³ந ³² ³ஹூ◌ँஸமாஜா। லேக³ சலந ேக ஸாஜந ஸாஜா ॥
phர⁴ பத³ ப³ம ப³nhதி³ ேதா³உ பா⁴ஈ। சேல ஸ த⁴ ராம ரஜாஈ ॥
iµநி தாபஸ ப³நேத³வ நிேஹா।ஸப³ஸநமாநி ப³ேஹா ப³ேஹா ॥
ேதா³. லக²ந ேப⁴Nh phரநாiµ க ர த⁴ ய பத³⁴।
சேல ஸphேரம அஸ ஸுநி ஸகல ஸுமŋhக³ள  ॥ 318॥

ஸாiνஜ ராம nh’ப ர நாஈ। கீnh ப³ஹுத பி³தி⁴ பி³நய ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
ேத³வ த³யா ப³ஸ ப³ட³◌़ ³² பாயஉ।ஸத ஸமாஜ காநநmh ஆயஉ ॥
ர ப³ தா⁴அ ேத³இ அஸா। கீnhஹ தீ⁴ர த⁴ க³வiν மஸா ॥
iµநி மேத³வ ஸா⁴ ஸநமாேந। பி³தா³ கிஏ ஹ ஹர ஸம ஜாேந ॥
ஸாஸு ஸப க³ஏ ேதா³உ பா⁴ஈ। பி²ேர ப³nhதி³ பக³ஆஷ பாஈ ॥
ெகௗக பா³மேத³வ ஜாபா³। ரஜந பஜந ஸசிவ ஸுசா ॥
ஜதா² ேஜா³ க பி³நய phரநாமா। பி³தா³ கிஏ ஸப³ஸாiνஜ ராமா ॥
நா ஷ ல⁴ மth◌⁴ய ப³ட³◌़ே◌ேர।ஸப³ஸநமாநி kh’பாநிதி⁴ ேப²ேர ॥
ேதா³. ப⁴ரத மா பத³ ப³nhதி³ phர⁴ ஸுசி ஸேநஹ◌ँ  ேப⁴Nh।
பி³தா³ கீnhஹ ஸ பாலகீ ஸச ேஸாச ஸப³ ேம ॥ 319॥

பஜந மா பித  தா। பி² phராநphய phேரம நீதா ॥
க phரநாiµ ேப⁴Nh ஸப³ஸாஸூ। phதி கஹத கபி³ய◌ँ ந ஹுலாஸூ ॥
ஸுநி க²அபி⁴மத ஆஷ பாஈ। ர ய ³ஹு phதி ஸமாஈ ॥
ர⁴பதி ப பாலகீmh மகா³ஈmh। க phரேபா³⁴ ஸப³ மா சட⁴◌़ ◌ாஈ ॥
பா³ர பா³ர   ³ஹு பா⁴ஈ।ஸம ஸேநஹ◌ँ ஜநநீ பஹு◌ँசாஈ ॥
ஸா பா³ க³ஜ பா³ஹந நாநா। ப⁴ரத ⁴ப த³ல கீnhஹ பயாநா ॥
’த³ய◌ँ ராiµ ய லக²ந ஸேமதா। சேல ஜாmh ஸப³ ேலாக³அேசதா ॥
ப³ஸஹ பா³ க³ஜ பஸு ய◌ँஹாேரmh। சேல ஜாmh பரப³ஸ மந மாேரmh ॥
ேதா³. ³ர ³ரதிய பத³ ப³nhதி³ phர⁴ தா லக²ந ஸேமத।
பி²ேர ஹரஷ பி³ஸமய ஸத ஆஏ பரந நிேகத ॥ 320॥

பி³தா³ கீnhஹ ஸநமாநி நிஷா³। சேலஉ ’த³ய◌ँ ப³ட³◌़ பி³ரஹ பி³ஷா³॥
ேகால கிராத பி⁴lhல ப³நசா। ேப²ேர பி²ேர ேஜாஹா ேஜாஹா ॥
phர⁴ ய லக²ந ைப³² ப³ட சா²mh। phய பஜந பி³ேயாக³ பி³லகா²mh ॥

manas2_i.pdf 111



 ராம சத மாநஸ

ப⁴ரத ஸேநஹ ஸுபா⁴உ ஸுபா³நீ। phயா அiνஜ ஸந கஹத ப³கா²நீ ॥
phதி phரதீதி ப³சந மந கரநீ।iµக² ராம phேரம ப³ஸ ப³ரநீ ॥
ேத அவஸர க²க³ mh’க³ ஜல நா। சிthரட சர அசர மநா ॥
பி³³த⁴ பி³ேலாகி த³ஸா ர⁴ப³ர கீ। ப³ர ஸுமந க க³தி க⁴ர க⁴ர கீ ॥
phர⁴ phரநாiµ க தீ³nhஹ ப⁴ேராேஸா। சேல iµதி³த மந ட³ர ந க²ேரா ேஸா ॥
ேதா³. ஸாiνஜ ய ஸேமத phர⁴ ராஜத பரந ர।
ப⁴க³தி kh³யாiν ைப³ராkh³ய ஜiν ேஸாஹத த⁴ேரmh ஸர ॥ 321॥

iµநி மஸுர ³ர ப⁴ரத ⁴ஆ। ராம பி³ரஹ◌ँஸ³ஸாஜு பி³ஹா ॥
phர⁴ ³ந kh³ராம க³நத மந மாmh।ஸப³ பசாப சேல மக³ ஜாmh ॥
ஜiµநா உத பார ஸ³ ப⁴யஊ। ேஸா பா³ஸ பி³iν ேபா⁴ஜந க³யஊ ॥
உத ேத³வஸ ³ஸர பா³ஸூ। ராமஸகா²◌ँஸப³ கீnhஹ ஸுபாஸூ ॥
ஸஈ உத ேகா³மதீmh நஹாஏ। ெசௗேத²mh தி³வஸ அவத⁴ர ஆஏ।
ஜந ரேஹ ர பா³ஸர சா। ராஜ காஜ ஸப³ஸாஜ ஸ◌ँபா⁴ ॥
ெஸௗmhபி ஸசிவ ³ர ப⁴ரத ராஜூ। ேதரஹுதி சேல ஸா ஸ³ஸாஜூ ॥
நக³ர நா நர ³ர க² மாநீ। ப³ேஸ ஸுேக²ந ராம ரஜதா⁴நீ ॥
ேதா³. ராம த³ரஸ லகி³ ேலாக³ஸப³ கரத ேநம உபபா³ஸ।
த த ⁴ஷந ேபா⁴க³ஸுக²அத அவதி⁴ கீmh ஆஸ ॥ 322॥

ஸசிவ ஸுேஸவக ப⁴ரத phரேபா³ேத⁴। நிஜ நிஜ காஜ பாஇ பாஇ க² ஓேத⁴ ॥
நி க² தீ³nhஹ ேபா³ ல⁴ பா⁴ஈ। ெஸௗmhபீ ஸகல மா ேஸவகாஈ ॥
⁴ஸுர ேபா³ ப⁴ரத கர ேஜாேர। க phரநாம ப³ய பி³நய நிேஹாேர ॥
ஊ◌ँச நீச காரஜு ப⁴ல ேபா।ஆயஸு ேத³ப³ ந கரப³ஸ◌ँேகா ॥
பஜந ரஜந phரஜா ேபா³லாஏ।ஸமாதா⁴iν க ஸுப³ஸ ப³ஸாஏ ॥
ஸாiνஜ ேக³³ர ேக³ஹ◌ँ ப³ேஹா। க த³Nhட³வத கஹத கர ேஜா ॥
ஆயஸு ேஹாஇ த ரெஹௗmh ஸேநமா। ேபா³ேல iµநி தந லகி ஸேபமா ॥
ஸiµஜ²வ கஹப³ கரப³ mhஹ ேஜாஈ। த⁴ரம ஸா ஜக³ ேஹாஇ ேஸாஈ ॥
ேதா³. ஸுநி க² பாஇ அஸ ப³ட³◌़ ◌ி க³நக ேபா³ தி³iν ஸாதி⁴।
ŋhகா⁴ஸந phர⁴ பா³கா ைப³டா²ேர நிபாதி⁴ ॥ 323॥

ராம மா ³ர பத³ நாஈ। phர⁴ பத³ பீட² ரஜாயஸு பாஈ ॥
நnhதி³கா³வ◌ँ க பரந ரா। கீnhஹ நிவாஸு த⁴ரம ⁴ர தீ⁴ரா ॥
ஜடாஜூட ர iµநிபட தா⁴। ம க²நி ஸ ஸா◌ँத² ஸ◌ँவா ॥
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அஸந ப³ஸந பா³ஸந ph³ரத ேநமா। கரத க²ந த⁴ரம ஸphேரமா ॥
⁴ஷந ப³ஸந ேபா⁴க³ஸுக² ⁴। மந தந ப³சந தேஜ திந  ॥
அவத⁴ ராஜு ஸுர ராஜு ஹாஈ। த³ஸரத² த⁴iν ஸுநி த⁴ந³லஜாஈ ॥
ேதmh ர ப³ஸத ப⁴ரத பி³iν ராகா³। சசக  சmhபக பா³கா³॥
ரமா பி³லாஸு ராம அiνராகீ³। தஜத ப³மந  ஜந ப³ட³◌़பா⁴கீ³॥
ேதா³. ராம ேபம பா⁴ஜந ப⁴ர ப³ட³◌़ே◌ ந ஏmh கரதி।
சாதக ஹmhஸ ஸராஅத ேடŋhக பி³ேப³க பி³⁴தி ॥ 324॥

ேத³ஹ தி³நஹு◌ँ தி³ந ³ப³ ேஹாஈ। க⁴டஇ ேதஜு ப³ iµக²ச²பி³ ேஸாஈ ॥
நித நவ ராம phேரம பiν பீநா। ப³ட⁴◌़த த⁴ரம த³ மiν ந மநா ॥
 ஜ நிக⁴டத ஸரத³ phரகாேஸ। பி³லஸத ேப³தஸ ப³நஜ பி³காேஸ ॥
ஸம த³ம ஸஜம நியம உபாஸா। நக²த ப⁴ரத ய பி³மல அகாஸா ॥
th◌⁴வ பி³shவாஸ அவதி⁴ ராகா ।shவா ஸுரதி ஸுரபீ³தி² பி³கா ॥
ராம ேபம பி³⁴ அசல அேதா³ஷா।ஸத ஸமாஜ ேஸாஹ நித ேசாகா²॥
ப⁴ரத ரஹநி ஸiµஜ²நி கரதீ। ப⁴க³தி பி³ரதி ³ந பி³மல பி³⁴தீ ॥
ப³ரநத ஸகல ஸுகசி ஸசாmh। ேஸஸ க³ேநஸ கி³ரா க³iµ நாmh ॥
ேதா³. நித ஜத phர⁴ பா◌ँவ phதி ந ’த³ய◌ँஸமாதி ॥
மாகி³ மாகி³ஆயஸு கரத ராஜ காஜ ப³ஹு பா⁴◌ँதி ॥ 325॥

லக கா³த ய◌ँய ர⁴பீ³। ஹ நாiµ ஜப ேலாசந நீ ॥
லக²ந ராம ய காநந ப³ஸmh। ப⁴ர ப⁴வந ப³ தப தiν கஸmh ॥
ேதா³உ தி³ஸiµ² கஹத ஸ³ ேலா³।ஸப³ பி³தி⁴ ப⁴ரத ஸராஹந ேஜா³॥
ஸுநி ph³ரத ேநம ஸா⁴ ஸசாmh। ேத³கி² த³ஸா iµநிராஜ லஜாmh ॥
பரம நீத ப⁴ரத ஆசர। ம⁴ர மஜு iµத³ மŋhக³ள கர ॥
ஹரந க²ந க கஷ கேலஸூ। மஹாேமாஹ நி த³லந தி³ேநஸூ ॥
பாப ஜ ஜர mh’க³ராஜூ।ஸமந ஸகல ஸnhதாப ஸமாஜூ।
ஜந ரஜந ப⁴ஜந ப⁴வ பா⁴। ராம ஸேநஹ ஸுதா⁴கர ஸா ॥
ச²mh. ய ராம phேரம பிஷ ரந ேஹாத ஜநiµ ந ப⁴ரத ேகா।
iµநி மந அக³ம ஜம நியம ஸம த³ம பி³ஷம ph³ரத ஆசரத ேகா ॥
³க² தா³ஹ தா³த³ த³mhப⁴ ³ஷந ஸுஜஸ ஸ அபஹரத ேகா।
ககால ள ேஸ ஸட²nh ஹ² ராம ஸநiµக² கரத ேகா ॥

ேஸா. ப⁴ரத சத க ேநiµ ள ேஜா ஸாத³ர ஸுநmh।
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ய ராம பத³ ேபiµ அவ ேஹாஇ ப⁴வ ரஸ பி³ரதி ॥ 326॥
மாஸபாராயண,இkhகீஸவா◌ँ விராம
இதி மth³ராமசதமாநேஸ ஸகலககஷவிth◌⁴வmhஸேந
th³விதீய: ேஸாபாந:ஸமாphத:।
————

(அேயாth◌⁴யாகாNhட³ஸமாphத)

Shri Ram Charit Manas
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