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Shri Ram Charit Manas

 ராம சத மாநஸ

॥ ராம ॥
க³ேணஶாய நம:

ஜாநகீவlhலேபா⁴ விஜயேத
ராமசதமாநஸ
சrhத² ேஸாபாந

( கிShகிnhதா⁴காNhட³)
ேலாக

nhேத³nhதீ³வரஸுnhத³ராவதிப³ெலௗ விjhஞாநதா⁴மாெபௗ⁴
ேஶாபா⁴Th◌⁴ெயௗ வரத⁴nhவிெநௗ திiνெதௗ ேகா³விphரvh’nhத³phெயௗ।
மாயாமாiνஷபிெணௗ ர⁴வெரௗ ஸth³த⁴rhமவrhெமௗmh ெதௗ
தாnhேவஷணதthபெரௗ பதி²க³ெதௗ ப⁴khதிphரெதௗ³ ெதௗ  ந:॥ 1॥
ph³ரமாmhேபா⁴தி⁴ஸiµth³ப⁴வmh கமலphரth◌⁴வmhஸநmh சாvhயயmh
மchச²mh⁴iµேக²nh³ஸுnhத³ரவேர ஸmhேஶாபி⁴தmh ஸrhவதா³।
ஸmhஸாராமயேப⁴ஷஜmh ஸுக²கரmh ஜாநகீவநmh
த⁴nhயாshேத kh’திந: பிப³nhதி ஸததmh ராமநாமாmh’தmh ॥ 2॥

ேஸா. iµkhதி ஜnhம ம ஜாநி kh³யாந கா²நி அக⁴ ஹாநி கர
ஜஹ◌ँ ப³ஸ ஸmh⁴ ப⁴வாநி ேஸா கா ேஸஇஅ கஸ ந ॥
ஜரத ஸகல ஸுர ph³’nhத³ பி³ஷம க³ரல ேஜmh பாந கிய।
ேத ந ப⁴ஜ மந மnhத³ ேகா kh’பால ஸŋhகர ஸஸ ॥

ஆேக³mh சேல ப³ஹு ர⁴ராயா। Shயக பரவத நிஅராயா ॥
தஹ◌ँ ரஹ ஸசிவ ஸத ஸுkh³வா।ஆவத ேத³கி²அல ப³ல mhவா ॥
அதி ஸபீ⁴த கஹ ஸுiν ஹiνமாநா। ஷ ஜுக³ல ப³ல ப நிதா⁴நா ॥
த⁴ ப³ ப ேத³²ைதmh ஜாஈ। கேஹஸு ஜாநி ய◌ँஸயந ³ஜா²ஈ ॥
பட²ஏ பா³ ேஹாmh மந ைமலா। பா⁴ெகௗ³mh ரத தெஜௗmh யஹ ைஸலா ॥
பி³phர ப த⁴ கபி தஹ◌ँ க³யஊ। மாத² நாஇ ச²த அஸ ப⁴யஊ ॥
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ேகா mhஹ shயாமல ெகௗ³ர ஸரா। ச²th ப பி²ரஹு ப³ந பீ³ரா ॥
க²ந ⁴ ேகாமல பத³ கா³। கவந ேஹ பி³சரஹு ப³ந shவா ॥
mh’³ல மேநாஹர ஸுnhத³ர கா³தா।ஸஹத ³ஸஹ ப³ந ஆதப பா³தா ॥
கீ mhஹ தீநி ேத³வ மஹ◌ँ ேகாஊ। நர நாராயந கீ mhஹ ேதா³ஊ ॥
ேதா³. ஜக³ காரந தாரந ப⁴வ ப⁴ஜந த⁴ரநீ பா⁴ர।
கீ mhஹ அகில ⁴வந பதி nhஹ மiνஜ அவதார ॥ 1॥

ேகாஸேலஸ த³ஸரத² ேக ஜாஏ ।ஹம பி ப³சந மாநி ப³ந ஆஏ ॥
நாம ராம லசி²மந த³ஊ பா⁴ஈ।ஸŋhக³ நா ஸுமா ஸுஹாஈ ॥
இஹா◌ँஹ நிசர ைப³ேத³। பி³phர பி²ரmh ஹம ேகா²ஜத ேத ॥
ஆபந சத கஹா ஹம கா³ஈ। கஹஹு பி³phர நிஜ கதா² ³ஜா²ஈ ॥
phர⁴ பசாநி பேரஉ க³ சரநா। ேஸா ஸுக² உமா நmh ப³ரநா ॥
லகித தந iµக²ஆவ ந ப³சநா। ேத³க²த சிர ேப³ஷ ைக ரசநா ॥
நி தீ⁴ரஜு த⁴ அshதி கீnh।ஹரஷ ’த³ய◌ँ நிஜ நாத² சீnh ॥
ேமார nhயாஉ ைமmh சா²ஸாஈmh। mhஹ ச²ஹு கஸ நர கீ நாஈmh ॥
தவ மாயா ப³ஸ பி²ரஉ◌ँ ⁴லாநா। தா ேத ைமmh நmh phர⁴ பசாநா ॥
ேதா³. ஏ ைமmh மnhத³ ேமாஹப³ஸ ல ’த³ய அkh³யாந।
நி phர⁴ ேமா பி³ஸாேரஉ தீ³நப³nh⁴ ப⁴க³வாந ॥ 2॥

ஜத³பி நாத² ப³ஹு அவ³ந ேமாேரmh। ேஸவக phர⁴ பைர ஜநி ேபா⁴ேரmh ॥
நாத² வ தவ மாயா◌ँ ேமாஹா। ேஸா நிshதரஇ mhஹாேரmh ேசா²ஹா ॥
தா பர ைமmh ர⁴பீ³ர ேதா³ஹாஈ। ஜாநஉ◌ँ நmh க² ப⁴ஜந உபாஈ ॥
ேஸவக ஸுத பதி மா ப⁴ேராேஸmh। ரஹஇ அேஸாச ப³நஇ phர⁴ ேபாேஸmh ॥
அஸ க பேரஉ சரந அலாஈ। நிஜ தiν phரக³ phதி உர சா²ஈ ॥
தப³ ர⁴பதி உடா²இ உர லாவா। நிஜ ேலாசந ஜல சி ஜுட³◌़ ◌ாவா ॥
ஸுiν கபி ய◌ँ மாந ஜநி ஊநா। ைதmh மம phய லசி²மந ேத ³நா ॥
ஸமத³ர ேமா கஹ ஸப³ ேகாஊ। ேஸவக phய அநnhயக³தி ேஸாஊ ॥
ேதா³. ேஸா அநnhய ஜாேகmh அ மதி ந டரஇ ஹiνமnhத।
ைமmh ேஸவக ஸசராசர ப shவா ப⁴க³வnhத ॥ 3॥

ேத³கி² பவந ஸுத பதி அiνலா।’த³ய◌ँஹரஷ பீ³தீ ஸப³ஸூலா ॥
நாத²ைஸல பர கபிபதி ரஹஈ। ேஸா ஸுkh³வ தா³ஸ தவ அஹஈ ॥
ேத ஸந நாத² மயth கீேஜ। தீ³ந ஜாநி ேத அப⁴ய கேஜ ॥

2 sanskritdocuments.org



 ராம சத மாநஸ

ேஸா தா கர ேகா²ஜ கராஇ। ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ மரகட ேகா படா²இ ॥
ஏ பி³தி⁴ ஸகல கதா²ஸiµஜா²ஈ।ஏ ³ஔஜந பீ² சட⁴◌़ ◌ாஈ ॥
ஜப³ஸுkh³வ◌ँ ராம கஹு◌ँ ேத³கா²। அதிஸய ஜnhம த⁴nhய க ேலகா²॥
ஸாத³ர ேலஉ நாஇ பத³ மாதா²। ைப⁴Nhேடஉ அiνஜ ஸத ர⁴நாதா²॥
கபி கர மந பி³சார ஏ தீ। கஹmh பி³தி⁴ ேமா ஸந ஏ phதீ ॥
ேதா³. தப³ஹiνமnhத உப⁴ய தி³ கீ ஸப³ கதா²ஸுநாஇ ॥
பாவக ஸாகீ² ேத³இ க ேஜா phதீ th³’ட⁴◌़ ◌ாஇ ॥ 4॥

கீnh phதி க² பீ³ச ந ராகா²। லச²ந ராம சத ஸப³ பா⁴ஷா ॥
கஹ ஸுkh³வ நயந ப⁴ பா³।  நாத²தி²ேலஸமா ॥
மnhthnhஹ ஸத இஹா◌ँ ஏக பா³ரா। ைப³ட² ரேஹஉ◌ँ ைமmh கரத பி³சாரா ॥
க³க³ந பnhத² ேத³கீ²ைமmh ஜாதா। பரப³ஸ ப ப³ஹுத பி³லபாதா ॥
ராம ராம ஹா ராம கா।ஹம ேத³கி² தீ³nhேஹஉ பட டா³ ॥
மாகா³ ராம ரத ேதmh தீ³nhஹா। பட உர லாஇ ேஸாச அதி கீnhஹா ॥
கஹ ஸுkh³வ ஸுநஹு ர⁴பீ³ரா। தஜஹு ேஸாச மந ஆநஹு தீ⁴ரா ॥
ஸப³ phரகார கஹஉ◌ँ ேஸவகாஈ। ேஜ பி³தி⁴  ஜாநகீ ஆஈ ॥
ேதா³. ஸகா² ப³சந ஸுநி ஹரேஷ kh’பா⁴ ப³லmhவ।
காரந கவந ப³ஸஹு ப³ந ேமா கஹஹு ஸுkh³வ ॥ 5॥

நாத பா³ அ ைமmh th³ெவௗ பா⁴ஈ। phதி ர க² ப³ரநி ந ஜாஈ ॥
மய ஸுத மாயாவீ ேத நாஊ◌ँ।ஆவா ேஸா phர⁴ ஹமேரmh கா³ஊ◌ँ ॥
அrhத⁴ ராதி ர th³வார காரா। பா³  ப³ல ஸைஹ ந பாரா ॥
தா⁴வா பா³ ேத³கி² ேஸா பா⁴கா³। ைமmh நி க³யஉ◌ँ ப³nh⁴ ஸ◌ँக³லாகா³॥
கி³ப³ர ³ஹா◌ँ ைபட² ேஸா ஜாஈ। தப³ பா³mh ேமா கஹா ³ஜா²ஈ ॥
பேக²ஸு ேமா ஏக பக²வாரா। நmh ஆெவௗmh தப³ ஜாேநஸு மாரா ॥
மாஸ தி³வஸ தஹ◌ँ ரேஹஉ◌ँ க²ரா। நிஸ தி⁴ர தா⁴ர தஹ◌ँ பா⁴ ॥
பா³ ஹேத ேமா மா ஆஈ।லா ேத³இ தஹ◌ँ சேலஉ◌ँ பராஈ ॥
மnhthnhஹ ர ேத³கா² பி³iν ஸாஈmh। தீ³nhேஹஉ ேமா ராஜ ப³ஆஈ ॥
பா³ தா மா kh³’ஹ ஆவா। ேத³கி² ேமா ய◌ँ ேப⁴த³ ப³ட⁴◌़ ◌ாவா ॥
 ஸம ேமா மாேர அதி பா⁴।ஹ nhேஹ ஸrhப³ஸு அ நா ॥
தாேகmh ப⁴ய ர⁴பீ³ர kh’பாலா।ஸகல ⁴வந ைமmh பி²ேரஉ◌ँ பி³ஹாலா ॥
இஹா◌ँஸாப ப³ஸ ஆவத நாmh। தத³பி ஸபீ⁴த ரஹஉ◌ँ மந மா◌ँ ॥
ஸுநி ேஸவக ³க² தீ³நத³யாலா। ப²ரகி உ²mh th³ைவ ⁴ஜா பி³ஸாலா ॥
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ேதா³. ஸுiν ஸுkh³வ மாஹஉ◌ँ பா³ ஏகmh பா³ந।
ph³ரம th³ர ஸரநாக³த க³ஏ◌ँ ந உப³mh phராந ॥ 6॥

ேஜ ந thர ³க² ேஹாmh ³கா²। திnhஹ பி³ேலாகத பாதக பா⁴ ॥
நிஜ ³க² கி³ ஸம ரஜ க ஜாநா। thரக ³க² ரஜ ேம ஸமாநா ॥
nhஹ ேகmh அ மதி ஸஹஜ ந ஆஈ। ேத ஸட² கத ஹ² கரத தாஈ ॥
பத² நிவா ஸுபnhத² சலாவா। ³ந phரக³ேட அவ³நnh ³ராவா ॥
ேத³த ேலத மந ஸŋhக ந த⁴ரஈ। ப³ல அiνமாந ஸதா³த கரஈ ॥
பி³பதி கால கர ஸத³ந ேநஹா। தி கஹ ஸnhத thர ³ந ஏஹா ॥
ஆேக³mh கஹ mh’³ ப³சந ப³நாஈ। பாேச²mh அநத மந லாஈ ॥
ஜா கர சித அ க³தி ஸம பா⁴ஈ। அஸ thர பஹேர ப⁴லாஈ ॥
ேஸவக ஸட² nh’ப kh’பந நா। கப thர ஸூல ஸம சா ॥
ஸகா² ேஸாச thயாக³ஹு ப³ல ேமாேரmh।ஸப³ பி³தி⁴ க⁴டப³ காஜ ைமmh ேதாேரmh ॥
கஹ ஸுkh³வ ஸுநஹு ர⁴பீ³ரா। பா³ மஹாப³ல அதி ரநதீ⁴ரா ॥
³nh³பீ⁴ அshதி² தால ேத³க²ராஏ। பி³iν phரயாஸ ர⁴நாத² ட⁴ஹாஏ ॥
ேத³கி²அத ப³ல பா³ட⁴◌़ ◌ீ phதீ। பா³ ப³த⁴ப³இnhஹ ப⁴இ பரதீதீ ॥
பா³ர பா³ர நாவஇ பத³ஸா। phர⁴ ஜாநி மந ஹரஷ கபீஸா ॥
உபஜா kh³யாந ப³சந தப³ ேபா³லா। நாத² kh’பா◌ँ மந ப⁴யஉ அேலாலா ॥
ஸுக²ஸmhபதி பவார ப³ட³◌़ ◌ாஈ।ஸப³ பஹ கஹஉ◌ँ ேஸவகாஈ ॥
ஏ ஸப³ ராமப⁴க³தி ேக பா³த⁴க। கஹmh ஸnhத தப³ பத³அவராத⁴க ॥
ஸth thர ஸுக² ³க² ஜக³ மாmh। மாயா kh’த பரமாரத² நாmh ॥
பா³ பரம த ஜாஸு phரஸாதா³। ேலஹு ராம mhஹ ஸமந பி³ஷாதா³॥
ஸபேநmh ேஜ ஸந ேஹாஇ லராஈ। ஜாேக³mh ஸiµஜ²த மந ஸசாஈ ॥
அப³ phர⁴ kh’பா கரஹு ஏ பா⁴◌ँதீ।ஸப³ த ப⁴ஜiν கெரௗmh தி³ந ராதீ ॥
ஸுநி பி³ராக³ஸஜுத கபி பா³நீ। ேபா³ேல பி³ஹ◌ँ ராiµ த⁴iνபாநீ ॥
ேஜா க² கேஹஹு ஸthய ஸப³ ேஸாஈ।ஸகா² ப³சந மம mh’ஷா ந ேஹாஈ ॥
நட மரகட இவ ஸப³ நசாவத। ராiµ க²ேக³ஸ ேப³த³அஸ கா³வத ॥
ல ஸுkh³வ ஸŋhக³ ர⁴நாதா²। சேல சாப ஸாயக க³ஹாதா²॥
தப³ ர⁴பதி ஸுkh³வ படா²வா। க³rhேஜ ஜாஇ நிகட ப³ல பாவா ॥
ஸுநத பா³ khேராதா⁴ர தா⁴வா। க³ கர சரந நா ஸiµஜா²வா ॥
ஸுiν பதி nhஹ ேலஉ ஸுkh³வா। ேத th³ெவௗ ப³nh⁴ ேதஜ ப³ல mhவா ॥
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ேகாஸேலஸ ஸுத லசி²மந ராமா। காலஹு தி ஸகmh ஸŋhkh³ராமா ॥
ேதா³. கஹ பா³ ஸுiν பீ⁴ phய ஸமத³ர ர⁴நாத²।
ெஜௗmh கதா³சி ேமா மாரmh ெதௗ நி ேஹாஉ◌ँஸநாத²॥ 7॥

அஸ க சலா மஹா அபி⁴மாநீ। th’ந ஸமாந ஸுkh³வ ஜாநீ ॥
பி⁴ேர உெபௗ⁴ பா³ அதி தrhஜா ।iµ²கா மா மஹா⁴நி க³rhஜா ॥
தப³ஸுkh³வ பி³கல ேஹாஇ பா⁴கா³।iµSh phரஹார ப³jhர ஸம லாகா³॥
ைமmh ேஜா கஹா ர⁴பீ³ர kh’பாலா। ப³nh⁴ ந ேஹாஇ ேமார யஹ காலா ॥
ஏகப mhஹ ph◌⁴ராதா ேதா³ஊ। ேத ph◌⁴ரம ேதmh நmh மாேரஉ◌ँ ேஸாஊ ॥
கர பரஸா ஸுkh³வ ஸரா। தiν பா⁴ ஸ க³ஈ ஸப³ பீரா ॥
ேம கNhட²ஸுமந ைக மாலா। பட²வா நி ப³ல ேத³இ பி³ஸாலா ॥
நி நாநா பி³தி⁴ ப⁴ஈ லராஈ। பி³டப ஓட ேத³க²mh ர⁴ராஈ ॥
ேதா³. ப³ஹு ச²ல ப³ல ஸுkh³வ கர ய◌ँஹாரா ப⁴ய மாநி।
மாரா பா³ ராம தப³’த³ய மாஜ²ஸர தாநி ॥ 8॥

பரா பி³கல ம ஸர ேக லாேக³mh। நி உ²ைப³ட² ேத³கி² phர⁴ ஆேக³mh ॥
shயாம கா³த ர ஜடா ப³நாஏ◌ँ। அந நயந ஸர சாப சட⁴◌़ ◌ாஏ◌ँ ॥
நி நி சிதஇ சரந சித தீ³nhஹா।ஸுப²ல ஜnhம மாநா phர⁴ சீnhஹா ॥
’த³ய◌ँ phதி iµக² ப³சந கேடா²ரா। ேபா³லா சிதஇ ராம கீ ஓரா ॥
த⁴rhம ேஹ அவதேரஹு ேகா³ஸாஈ। மாேரஹு ேமா ph³யாத⁴ கீ நாஈ ॥
ைமmh ைப³ ஸுkh³வ பிஆரா। அவ³ந கப³ந நாத² ேமா மாரா ॥
அiνஜ ப³⁴ ப⁴கி³நீ ஸுத நா।ஸுiν ஸட² கnhயா ஸம ஏ சா ॥
இnhஹ th³த³Sh பி³ேலாகஇ ேஜாஈ। தா ப³ேத⁴mh க² பாப ந ேஹாஈ ॥
iµட⁴◌़ ேதா அதிஸய அபி⁴மாநா। நா கா²வந கர ந காநா ॥
மம ⁴ஜ ப³ல ஆத ேத ஜாநீ। மாரா சஹ அத⁴ம அபி⁴மாநீ ॥
ேதா³. ஸுநஹு ராம shவா ஸந சல ந சா ேமா।
phர⁴ அஜஹூ◌ँ ைமmh பாபீ அnhதகால க³தி ேதா ॥ 9॥

ஸுநத ராம அதி ேகாமல பா³நீ। பா³ ஸ பரேஸஉ நிஜ பாநீ ॥
அசல கெரௗmh தiν ராக²ஹு phராநா। பா³ கஹா ஸுiν kh’பாநிதா⁴நா ॥
ஜnhம ஜnhம iµநி ஜதiν கராmh। அnhத ராம க ஆவத நாmh ॥
ஜாஸு நாம ப³ல ஸŋhகர கா। ேத³த ஸப³ஸம க³தி அவிநா ॥
மம ேலாசந ேகா³சர ேஸாஇ ஆவா। ப³ஹு கி phர⁴ அஸ ப³நி ப³நாவா ॥
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ச²mh. ேஸா நயந ேகா³சர ஜாஸு ³ந நித ேநதி க தி கா³வmh।
தி பவந மந ேகா³ நிரஸ க iµநி th◌⁴யாந கப³ஹு◌ँக பாவmh ॥
ேமா ஜாநி அதி அபி⁴மாந ப³ஸ phர⁴ கேஹஉ ரா²ஸர।
அஸ கவந ஸட²ஹ² கா ஸுரத பா³ க ப³³ர ॥ 1॥
அப³ நாத² க கநா பி³ேலாகஹு ேத³ஹு ேஜா ப³ர மாக³ஊ◌ँ।
ேஜmh ேஜாநி ஜnhெமௗmh கrhம ப³ஸ தஹ◌ँ ராம பத³அiνராக³ஊ◌ँ ॥
யஹ தநய மம ஸம பி³நய ப³ல கlhயாநphரத³ phர⁴ ஐ।
க³ பா³ஹ◌ँஸுர நர நாஹ ஆபந தா³ஸ அŋhக³த³ கீஐ ॥ 2॥

ேதா³. ராம சரந th³’ட⁴◌़ phதி க பா³ கீnhஹ தiν thயாக³।
ஸுமந மால  கNhட² ேத கி³ரத ந ஜாநஇ நாக³॥ 10॥

ராம பா³ நிஜ தா⁴ம படா²வா। நக³ர ேலாக³ஸப³ ph³யால தா⁴வா ॥
நாநா பி³தி⁴ பி³லாப கர தாரா। ²ேட ேகஸ ந ேத³ஹ ஸ◌ँபா⁴ரா ॥
தாரா பி³கல ேத³கி² ர⁴ராயா । தீ³nhஹ kh³யாந ஹ nh மாயா ॥
சி²தி ஜல பாவக க³க³ந ஸரா। பச ரசித அதி அத⁴ம ஸரா ॥
phரக³ட ேஸா தiν தவ ஆேக³mh ேஸாவா। வ நிthய ேக லகி³ mhஹ ேராவா ॥
உபஜா kh³யாந சரந தப³லாகீ³। nhேஹ பரம ப⁴க³தி ப³ர மாகீ³॥
உமா தா³ ேஜாத கீ நாஈ।ஸப³ நசாவத ராiµ ேகா³ஸாஈ ॥
தப³ஸுkh³வ ஆயஸு தீ³nhஹா। mh’தக கrhம பி³தி⁴ப³த ஸப³ கீnhஹா ॥
ராம கஹா அiνஜ ஸiµஜா²ஈ। ராஜ ேத³ஹு ஸுkh³வ ஜாஈ ॥
ர⁴பதி சரந நாஇ க மாதா²। சேல ஸகல phேரத ர⁴நாதா²॥
ேதா³. லசி²மந ரத ேபா³லாஏ ரஜந பி³phர ஸமாஜ।
ராஜு தீ³nhஹ ஸுkh³வ கஹ◌ँ அŋhக³த³ கஹ◌ँ ஜுப³ராஜ ॥ 11॥

உமா ராம ஸம த ஜக³ மாmh। ³ பி மா ப³nh⁴ phர⁴ நாmh ॥
ஸுர நர iµநி ஸப³ைக யஹ தீ।shவாரத²லாகி³ கரmh ஸப³ phதீ ॥
பா³ thராஸ ph³யால தி³ந ராதீ। தந ப³ஹு ph³ரந சிnhதா◌ँ ஜர சா²தீ ॥
ேஸாஇ ஸுkh³வ கீnhஹ கபிராஊ। அதி kh’பால ர⁴பீ³ர ஸுபா⁴ஊ ॥
ஜாநதஹு◌ँ அஸ phர⁴ பஹரmh। காேஹ ந பி³பதி ஜால நர பரmh ॥
நி ஸுkh³வ nhஹ ேபா³லாஈ। ப³ஹு phரகார nh’பநீதி கா²ஈ ॥
கஹ phர⁴ ஸுiν ஸுkh³வ ஹஸா। ர ந ஜாஉ◌ँ த³ஸ சா ப³ஸா ॥
க³த kh³ஷம ப³ரஷா  ஆஈ। ரஹஉ◌ँ நிகட ைஸல பர சா²ஈ ॥
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அŋhக³த³ஸத கரஹு mhஹ ராஜூ।ஸnhதத ’த³ய த⁴ேரஹு மம காஜூ ॥
ஜப³ஸுkh³வ ப⁴வந பி² ஆஏ। ராiµ phரப³ரஷந கி³ பர சா²ஏ ॥
ேதா³. phரத²மmh ேத³வnhஹ கி³ ³ஹா ராேக²உ சிர ப³நாஇ।
ராம kh’பாநிதி⁴ க² தி³ந பா³ஸ கரŋhேக³ஆஇ ॥ 12॥

ஸுnhத³ர ப³ந ஸுத அதி ேஸாபா⁴। ³ஜத ம⁴ப நிகர ம⁴ ேலாபா⁴ ॥
கnhத³ல ப²ல பthர ஸுஹாஏ। ப⁴ஏ ப³ஹுத ஜப³ ேத phர⁴ ஆஏ ॥
ேத³கி² மேநாஹர ைஸல அபா। ரேஹ தஹ◌ँ அiνஜ ஸத ஸுர⁴பா ॥
ம⁴கர க²க³ mh’க³ தiν த⁴ ேத³வா। கரmh th³த⁴ iµநி phர⁴ ைக ேஸவா ॥
மŋhக³ளப ப⁴யஉ ப³ந தப³ ேத । கீnhஹ நிவாஸ ரமாபதி ஜப³ ேத ॥
ப²க லா அதி ஸுph◌⁴ர ஸுஹாஈ।ஸுக²ஆந தஹா◌ँ th³ெவௗ பா⁴ஈ ॥
கஹத அiνஜ ஸந கதா²அேநகா। ப⁴க³தி பி³ரதி nh’பநீதி பி³ேப³கா ॥
ப³ரஷா கால ேமக⁴ நப⁴ சா²ஏ। க³ரஜத லாக³த பரம ஸுஹாஏ ॥
ேதா³. லசி²மந ேத³² ேமார க³ந நாசத பா³த³ைபகி²।
kh³’ பி³ரதி ரத ஹரஷ ஜஸ பி³Shiν ப⁴க³த கஹு◌ँ ேத³கி²॥ 13॥

க⁴ந க⁴மNhட³ நப⁴ க³ரஜத ேகா⁴ரா। phயா ந ட³ரபத மந ேமாரா ॥
தா³நி த³மக ரஹ ந க⁴ந மாmh। க²ல ைக phதி ஜதா² தி²ர நாmh ॥
ப³ரஷmh ஜலத³ ⁴ நிஅராஏ◌ँ। ஜதா² நவmh ³த⁴ பி³th³யா பாஏ◌ँ ॥
³◌ँத³அகா⁴த ஸஹmh கி³ ைகmhேஸmh । க²ல ேக ப³சந ஸnhத ஸஹ ைஜேஸmh
॥
²th³ர நதீ³mh ப⁴ சmh ேதாராஈ। ஜஸ ேதா²ேரஹு◌ँ த⁴ந க²ல இதராஈ ॥
⁴ பரத பா⁴ டா⁴ப³ர பாநீ। ஜiν வ மாயா லபடாநீ ॥
ஸ ஸ ஜல ப⁴ரmh தலாவா।  ஸத³³ந ஸjhஜந பmh ஆவா ॥
ஸதா ஜல ஜலநிதி⁴ மஹு◌ँ ஜாஈ। ேஹாஈ அசல  வ ஹ பாஈ ॥
ேதா³. ஹத ⁴ th’ந ஸŋhல ஸiµ² பரmh நmh பnhத²।
 பாக²Nhட³ பா³த³ ேதmh ³phத ேஹாmh ஸத³kh³ரnhத²॥ 14॥

தா³³ர ⁴நி சஹு தி³ஸா ஸுஹாஈ। ேப³த³ பட⁴◌़mh ஜiν ப³ ஸiµதா³ஈ ॥
நவ பlhலவ ப⁴ஏ பி³டப அேநகா।ஸாத⁴க மந ஜஸ ேலmh பி³ேப³கா ॥
அrhக ஜபா³ஸ பாத பி³iν ப⁴யஊ। ஜஸ ஸுராஜ க²ல உth³யம க³யஊ ॥
ேகா²ஜத கதஹு◌ँ லஇ நmh ⁴। கரஇ khேராத⁴  த⁴ரம ³ ॥
ஸ ஸmhபnhந ேஸாஹ ம ைக। உபகா ைக ஸmhபதி ைஜ ॥
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நி தம க⁴ந க²th³ேயாத பி³ராஜா। ஜiν த³mhபி⁴nhஹ கர லா ஸமாஜா ॥
மஹாph³’Sh ச ² கிஆmh ।  ஸுதnhthர ப⁴ஏ◌ँ பி³க³ரmh நாmh ॥
kh’ நிராவmh சர கிஸாநா।  ³த⁴ தஜmh ேமாஹ மத³ மாநா ॥
ேத³கி²அத சkhரபா³க க²க³ நாmh। க பாஇ  த⁴rhம பராmh ॥
ஊஷர ப³ரஷஇ th’ந நmh ஜாமா।  ஹஜந ய◌ँ உபஜ ந காமா ॥
பி³பி³த⁴ ஜnh ஸŋhல ம ph◌⁴ராஜா। phரஜா பா³ட⁴◌़  பாஇ ஸுராஜா ॥
ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ரேஹ பதி²க த²கி நாநா।  இnhth³ய க³ந உபேஜmh kh³யாநா ॥
ேதா³. கப³ஹு◌ँ phரப³ல ப³ஹ மாத ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ேமக⁴ பி³லாmh।
 கத ேக உபேஜmh ல ஸth³த⁴rhம நஸாmh ॥ 15(க)॥
கப³ஹு◌ँ தி³வஸ மஹ◌ँ நிபி³ட³◌़ தம கப³ஹு◌ँக phரக³ட பதŋhக³।
பி³நஸஇ உபஜஇ kh³யாந  பாஇ ஸŋhக³ஸுஸŋhக³॥ 15(க²)॥

ப³ரஷா பி³க³த ஸரத³  ஆஈ। லசி²மந ேத³க²ஹு பரம ஸுஹாஈ ॥
²ேலmh காஸ ஸகல ம சா²ஈ। ஜiν ப³ரஷா◌ँ kh’த phரக³ட ³ட⁴◌़ ◌ாஈ ॥
உதி³த அக³shதி பnhத² ஜல ேஸாஷா।  ேலாப⁴ ேஸாஷஇ ஸnhேதாஷா ॥
ஸதா ஸர நிrhமல ஜல ேஸாஹா।ஸnhத ’த³ய ஜஸ க³த மத³ ேமாஹா ॥
ரஸ ரஸ ஸூக²ஸத ஸர பாநீ। மமதா thயாக³ கரmh  kh³யாநீ ॥
ஜாநி ஸரத³  க²ஜந ஆஏ। பாஇ ஸமய  ஸுkh’த ஸுஹாஏ ॥
பŋhக ந ேரiν ேஸாஹ அ த⁴ரநீ। நீதி நிந nh’ப ைக ஜ கரநீ ॥
ஜல ஸŋhேகாச பி³கல ப⁴இ◌ँ நா। அ³த⁴ mhபீ³ த⁴நநா ॥
பி³iν த⁴ந நிrhமல ேஸாஹ அகாஸா।ஹஜந இவ பஹ ஸப³ஆஸா ॥
கஹு◌ँ கஹு◌ँ ph³’Sh ஸாரதீ³ ேதா²। ேகாஉ ஏக பாவ ப⁴க³தி  ேமா ॥
ேதா³. சேல ஹர த நக³ர nh’ப தாபஸ ப³நிக பி⁴கா²।
 ஹப⁴க³த பாஇ ரம தஜ ஆர சா ॥ 16॥

ஸுகீ² ந ேஜ நீர அகா³தா⁴।  ஹ ஸரந ந ஏகஉ பா³தா⁴ ॥
²ேலmh கமல ேஸாஹ ஸர ைகஸா। நிrh³ந ph³ரம ஸ³ந ப⁴ஏ◌ँ ைஜஸா ॥
³ஜத ம⁴கர iµக²ர அபா।ஸுnhத³ர க²க³ ரவ நாநா பா ॥
சkhரபா³க மந ³க² நி ைபகீ²।  ³rhஜந பர ஸmhபதி ேத³கீ²॥
சாதக ரடத th’ஷா அதி ஓ।  ஸுக²லஹஇ ந ஸŋhகரth³ேரா ॥
ஸரதா³தப நி ஸ அபஹரஈ।ஸnhத த³ரஸ  பாதக டரஈ ॥
ேத³கி²இnh³ சேகார ஸiµதா³ஈ। சிதவதmh  ஹஜந ஹ பாஈ ॥
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மஸக த³mhஸ பீ³ேத ம thராஸா।  th³விஜ th³ேராஹ கிஏ◌ँ ல நாஸா ॥
ேதா³. ⁴ வ ஸŋhல ரேஹ க³ஏ ஸரத³  பாஇ।
ஸத³³ர ேல ஜாmh  ஸmhஸய ph◌⁴ரம ஸiµதா³இ ॥ 17॥

ப³ரஷா க³த நிrhமல  ஆஈ।ஸுதி⁴ ந தாத தா ைக பாஈ ॥
ஏக பா³ர ைகேஸஹு◌ँஸுதி⁴ ஜாெநௗmh। காலஹு த நிஷ மஹு◌ँஆெநௗmh ॥
கதஹு◌ँ ரஹஉ ெஜௗmh வதி ேஹாஈ। தாத ஜதந க ஆேநஉ◌ँ ேஸாஈ ॥
ஸுkh³வஹு◌ँஸுதி⁴ ேமா பி³ஸா। பாவா ராஜ ேகாஸ ர நா ॥
ேஜmh ஸாயக மாரா ைமmh பா³। ேதmh ஸர ஹெதௗmh ட⁴◌़ கஹ◌ँ கா ॥
ஜாஸு kh’பா◌ँ ²டmh மத³ ேமாஹா। தா கஹு◌ँ உமா கி ஸபேநஹு◌ँ ேகாஹா
॥
ஜாநmh யஹ சthர iµநி kh³யாநீ। nhஹ ர⁴பீ³ர சரந ரதி மாநீ ॥
லசி²மந khேராத⁴வnhத phர⁴ ஜாநா। த⁴iνஷ சட⁴◌़ ◌ாஇ க³ேஹ கர பா³நா ॥
ேதா³. தப³அiνஜ ஸiµஜா²வா ர⁴பதி கநா mhவ ॥
ப⁴ய ேத³கா²இ ல ஆவஹு தாத ஸகா²ஸுkh³வ ॥ 18॥

இஹா◌ँ பவநஸுத ’த³ய◌ँ பி³சாரா। ராம காஜு ஸுkh³வ◌ँ பி³ஸாரா ॥
நிகட ஜாஇ சரநnh  நாவா। சாஹு பி³தி⁴ ேத க ஸiµஜா²வா ॥
ஸுநி ஸுkh³வ◌ँ பரம ப⁴ய மாநா। பி³ஷய◌ँ ேமார ஹ nhேஹஉ kh³யாநா ॥
அப³ மாதஸுத ³த ஸஹா। பட²வஹு ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ பா³நர ஜூஹா ॥
கஹஹு பாக² மஹு◌ँஆவ ந ேஜாஈ। ேமாேரmh கர தா கர ப³த⁴ ேஹாஈ ॥
தப³ஹiνமnhத ேபா³லாஏ ³தா।ஸப³ கர க ஸநமாந ப³ஹூதா ॥
ப⁴ய அ phதி நீதி ேத³கா²ஈ। சேல ஸகல சரநnh ர நாஈ ॥
ஏ அவஸர லசி²மந ர ஆஏ। khேராத⁴ ேத³கி² ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ கபி தா⁴ஏ ॥
ேதா³. த⁴iνஷ சட⁴◌़ ◌ாஇ கஹா தப³ ஜா கரஉ◌ँ ர சா²ர।
ph³யால நக³ர ேத³கி² தப³ஆயஉ பா³மார ॥ 19॥

சரந நாஇ  பி³நதீ கீnh। லசி²மந அப⁴ய பா³◌ँஹ ேத தீ³nh ॥
khேராத⁴வnhத லசி²மந ஸுநி காநா। கஹ கபீஸ அதி ப⁴ய◌ँ அலாநா ॥
ஸுiν ஹiνமnhத ஸŋhக³ ல தாரா। க பி³நதீ ஸiµஜா²உ மாரா ॥
தாரா ஸத ஜாஇ ஹiνமாநா। சரந ப³nhதி³ phர⁴ ஸுஜஸ ப³கா²நா ॥
க பி³நதீ மnhதி³ர ல ஆஏ। சரந பகா² பல◌ँக³ைப³டா²ஏ ॥
தப³ கபீஸ சரநnh  நாவா। க³ ⁴ஜ லசி²மந கNhட²லகா³வா ॥
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நாத² பி³ஷய ஸம மத³ க² நாmh।iµநி மந ேமாஹ கரஇ ச²ந மாmh ॥
ஸுநத பி³நீத ப³சந ஸுக² பாவா। லசி²மந ேத ப³ஹு பி³தி⁴ ஸiµஜா²வா ॥
பவந தநய ஸப³ கதா²ஸுநாஈ। ேஜ பி³தி⁴ க³ஏ ³த ஸiµதா³ஈ ॥
ேதா³. ஹர சேல ஸுkh³வ தப³அŋhக³தா³தி³ கபி ஸாத²।
ராமாiνஜ ஆேக³mh க ஆஏ ஜஹ◌ँ ர⁴நாத²॥ 20॥

நாஇ சரந  கஹ கர ேஜா। நாத² ேமா க² நாந ேகா² ॥
அதிஸய phரப³ல ேத³வ தப³ மாயா। ²டஇ ராம கரஹு ெஜௗmh தா³யா ॥
பி³ஷய ப³shய ஸுர நர iµநி shவா। ைமmh பாவ◌ँர பஸு கபி அதி கா ॥
நா நயந ஸர ஜா ந லாகா³। ேகா⁴ர khேராத⁴ தம நி ேஜா ஜாகா³॥
ேலாப⁴ பா◌ँஸ ேஜmh க³ர ந ப³◌ँதா⁴யா। ேஸா நர mhஹ ஸமாந ர⁴ராயா ॥
யஹ ³ந ஸாத⁴ந ேதmh நmh ேஹாஈ। mhஹ kh’பா◌ँ பாவ ேகாஇ ேகாஈ ॥
தப³ ர⁴பதி ேபா³ேல iµஸகாஈ। mhஹ phய ேமா ப⁴ரத  பா⁴ஈ ॥
அப³ ேஸாஇ ஜதiν கரஹு மந லாஈ। ேஜ பி³தி⁴ தா ைக ஸுதி⁴ பாஈ ॥
ேதா³. ஏ பி³தி⁴ ேஹாத ப³தக ஆஏ பா³நர ஜூத²।
நாநா ப³ரந ஸகல தி³ ேத³கி²அ கீஸ ப³த²॥ 21॥

பா³நர கடக உமா ேமmh ேத³கா²। ேஸா க² ேஜா கரந சஹ ேலகா²॥
ஆஇ ராம பத³ நாவmh மாதா²। நிரகி² ப³த³iν ஸப³ ேஹாmh ஸநாதா²॥
அஸ கபி ஏக ந ேஸநா மாmh। ராம ஸல ேஜ சீ² நாmh ॥
யஹ க² நmh phர⁴ கஇ அதி⁴காஈ। பி³shவப ph³யாபக ர⁴ராஈ ॥
டா²ட⁴◌़ே◌ ஜஹ◌ँ தஹ◌ँஆயஸு பாஈ। கஹ ஸுkh³வ ஸப³ஸiµஜா²ஈ ॥
ராம காஜு அ ேமார நிேஹாரா। பா³நர ஜூத² ஜாஹு சஹு◌ँ ஓரா ॥
ஜநகஸுதா கஹு◌ँ ேகா²ஜஹு ஜாஈ। மாஸ தி³வஸ மஹ◌ँஆஏஹு பா⁴ஈ ॥
அவதி⁴ ேம ேஜா பி³iν ஸுதி⁴ பாஏ◌ँ।ஆவஇ ப³நி ேஸா ேமா மராஏ◌ँ ॥
ேதா³. ப³சந ஸுநத ஸப³ பா³நர ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ சேல ரnhத ।

தப³ஸுkh³வ◌ँ ேபா³லாஏ அŋhக³த³ நல ஹiνமnhத ॥ 22॥
ஸுநஹு நீல அŋhக³த³ஹiνமாநா। ஜாமவnhத மதிதீ⁴ர ஸுஜாநா ॥
ஸகல ஸுப⁴ட  த³chசி²ந ஜாஹூ।தா ஸுதி⁴ ◌ँேச²உ ஸப³ காஹூ ॥
மந khரம ப³சந ேஸா ஜதந பி³சாேரஹு। ராமசnhth³ர கர காஜு ஸ◌ँவாேரஹு ॥
பா⁴iν பீ² ேஸஇஅ உர ஆகீ³।shவா ஸrhப³ பா⁴வ ச²ல thயாகீ³॥
த மாயா ேஸஇஅ பரேலாகா। டmh ஸகல ப⁴வ ஸmhப⁴வ ேஸாகா ॥
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ேத³ஹ த⁴ேர கர யஹ ப² பா⁴ஈ। ப⁴அ ராம ஸப³ காம பி³ஹாஈ ॥
ேஸாஇ ³நkh³ய ேஸாஈ ப³ட³◌़பா⁴கீ³ । ேஜா ர⁴பீ³ர சரந அiνராகீ³॥
ஆயஸு மாகி³ சரந  நாஈ। சேல ஹர ஸுரத ர⁴ராஈ ॥
பாேச²mh பவந தநய  நாவா। ஜாநி காஜ phர⁴ நிகட ேபா³லாவா ॥
பரஸா ஸ ஸேராஹ பாநீ। கரiµth³கா தீ³nh ஜந ஜாநீ ॥
ப³ஹு phரகார த ஸiµஜா²ஏஹு। க ப³ல பி³ரஹ ேப³கி³ mhஹ ஆஏஹு ॥
ஹiνமத ஜnhம ஸுப²ல க மாநா। சேலஉ ’த³ய◌ँ த⁴ kh’பாநிதா⁴நா ॥
ஜth³யபி phர⁴ ஜாநத ஸப³ பா³தா। ராஜநீதி ராக²த ஸுரthராதா ॥
ேதா³. சேல ஸகல ப³ந ேகா²ஜத ஸதா ஸர கி³ ேகா²ஹ।
ராம காஜ லயந மந பி³ஸரா தந கர ேசா²ஹ ॥ 23॥

கதஹு◌ँ ேஹாஇ நிசர ைஸmh ேப⁴டா। phராந ேலmh ஏக ஏக சேபடா ॥
ப³ஹு phரகார கி³ காநந ேஹரmh। ேகாஉ iµநி லத தா ஸப³ ேக⁴ரmh ॥
லாகி³ th’ஷா அதிஸய அலாேந। லஇ ந ஜல க⁴ந க³ஹந ⁴லாேந ॥
மந ஹiνமாந கீnhஹ அiνமாநா। மரந சஹத ஸப³ பி³iν ஜல பாநா ॥
சட⁴◌़ ◌ி கி³ க²ர சஹூ◌ँ தி³ ேத³கா²। ⁴ பி³பி³ர ஏக ெகௗக ேபகா²॥
சkhரபா³க ப³க ஹmhஸ உட³◌़ ◌ாmh। ப³ஹுதக க²க³ phரபி³ஸmh ேத மாmh ॥
கி³ ேத உத பவநஸுத ஆவா।ஸப³ கஹு◌ँ ல ேஸாஇ பி³ப³ர ேத³கா²வா ॥
ஆேக³mh ைக ஹiνமnhத nhஹா। ைபேட² பி³ப³ர பி³லmh³ ந கீnhஹா ॥
ேதா³. தீ³க² ஜாஇ உபவந ப³ர ஸர பி³க³த ப³ஹு கஜ।
மnhதி³ர ஏக சிர தஹ◌ँ ைப³² நா தப ஜ ॥ 24॥

³ ேத தா ஸப³nh ர நாவா। ேச²mh நிஜ ph³’thதாnhத ஸுநாவா ॥
ேதmh தப³ கஹா கரஹு ஜல பாநா। கா²ஹு ஸுரஸ ஸுnhத³ர ப²ல நாநா ॥
மjhஜiν கீnhஹ ம⁴ர ப²ல கா²ஏ। தாஸு நிகட நி ஸப³ ச ஆஏ ॥
ேதmh ஸப³ஆபநி கதா²ஸுநாஈ। ைமmh அப³ ஜாப³ ஜஹா◌ँ ர⁴ராஈ ॥
த³ஹு நயந பி³ப³ர த ஜாஹூ। ைபஹஹு த ஜநி பசி²தாஹூ ॥
நயந தி³ நி ேத³க²mh பீ³ரா। டா²ட⁴◌़ே◌ ஸகல nh⁴ ேகmh தீரா ॥
ேஸா நி க³ஈ ஜஹா◌ँ ர⁴நாதா²। ஜாஇ கமல பத³ நாஏ மாதா²॥
நாநா பா⁴◌ँதி பி³நய ேதmh கீnh। அநபாயநீ ப⁴க³தி phர⁴ தீ³nh ॥
ேதா³. ப³த³ப³ந கஹு◌ँ ேஸா க³ஈ phர⁴ அkh³யா த⁴ ஸ ।
உர த⁴ ராம சரந ஜுக³ ேஜ ப³nhத³த அஜ ஈஸ ॥ 25॥
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இஹா◌ँ பி³சாரmh கபி மந மாmh। பீ³தீ அவதி⁴ காஜ க² நாmh ॥
ஸப³ கஹmh பரshபர பா³தா। பி³iν ஸுதி⁴ லஏ◌ँ கரப³ கா ph◌⁴ராதா ॥
கஹ அŋhக³த³ ேலாசந ப⁴ பா³। ³ஹு◌ँ phரகார ப⁴இ mh’th ஹமா ॥
இஹா◌ँ ந ஸுதி⁴ தா ைக பாஈ। உஹா◌ँ க³ஏ◌ँ மா கபிராஈ ॥
பிதா ப³ேத⁴ பர மாரத ேமா। ராகா² ராம நிேஹார ந ஓ ॥
நி நி அŋhக³த³ கஹ ஸப³ பாmh। மரந ப⁴யஉ க²ஸmhஸய நாmh ॥
அŋhக³த³ ப³சந ஸுநத கபி பீ³ரா। ேபா³ ந ஸகmh நயந ப³ஹ நீரா ॥
ச²ந ஏக ேஸாச மக³ந ேஹாஇ ரேஹ। நி அஸ வசந கஹத ஸப³ ப⁴ஏ ॥
ஹம தா ைக ஸுதி⁴ nhேஹmh பி³நா। நmh ைஜmhைஹmh ஜுப³ராஜ phரபீ³நா ॥
அஸ க லவந nh⁴ தட ஜாஈ। ைப³ேட² கபி ஸப³ த³rhப⁴ ட³ஸாஈ ॥
ஜாமவnhத அŋhக³த³ ³க² ேத³கீ²। கmh கதா² உபேத³ஸ பி³ேஸ ॥
தாத ராம கஹு◌ँ நர ஜநி மாநஹு। நிrh³ந ph³ரம அத அஜ ஜாநஹு ॥
ேதா³. நிஜ இchசா² phர⁴ அவதரஇ ஸுர ம ேகா³ th³விஜ லாகி³।
ஸ³ந உபாஸக ஸŋhக³ தஹ◌ँ ரஹmh ேமாchச²ஸப³ thயாகி³॥ 26॥

ஏ பி³தி⁴ கதா² கஹ ப³ஹு பா⁴◌ँதீ கி³ கnhத³ரா◌ँஸுநீ ஸmhபாதீ ॥
பா³ேஹர ேஹாஇ ேத³கி² ப³ஹு கீஸா। ேமா அஹார தீ³nhஹ ஜக³தீ³ஸா ॥
ஆஜு ஸப³ கஹ◌ँ ப⁴chச²ந கரஊ◌ँ। தி³ந ப³ஹு சேல அஹார பி³iν மரஊ◌ँ ॥
கப³ஹு◌ँ ந ல ப⁴ உத³ர அஹாரா।ஆஜு தீ³nhஹ பி³தி⁴ ஏகmh பா³ரா ॥
ட³ரேப கீ³த⁴ ப³சந ஸுநி காநா। அப³ பா⁴ மரந ஸthய ஹம ஜாநா ॥
கபி ஸப³ உேட² கீ³த⁴ கஹ◌ँ ேத³கீ²। ஜாமவnhத மந ேஸாச பி³ேஸ ॥
கஹ அŋhக³த³ பி³சா மந மாmh। த⁴nhய ஜடா ஸம ேகாஉ நாmh ॥
ராம காஜ காரந தiν thயாகீ³ ।ஹ ர க³யஉ பரம ப³ட³◌़ பா⁴கீ³॥
ஸுநி க²க³ஹரஷ ேஸாக ஜுத பா³நீ ।ஆவா நிகட கபிnhஹ ப⁴ய மாநீ ॥
திnhஹ அப⁴ய க ேச² ஜாஈ। கதா²ஸகல திnhஹ தா ஸுநாஈ ॥
ஸுநி ஸmhபாதி ப³nh⁴ ைக கரநீ। ர⁴பதி மமா ப³⁴பி³தி⁴ ப³ரநீ ॥
ேதா³. ேமா ல ஜாஹு nh⁴தட ேத³உ◌ँ திலாஜ தா ।

ப³சந ஸஹாஇ கரவி ைமmh ைபஹஹு ேகா²ஜஹு ஜா ॥ 27॥
அiνஜ khயா க ஸாக³ர தீரா। க நிஜ கதா²ஸுநஹு கபி பீ³ரா ॥
ஹம th³ெவௗ ப³nh⁴ phரத²ம தநாஈ । க³க³ந க³ஏ ரபி³ நிகட உடா³ஈ ॥
ேதஜ ந ஸ ஸக ேஸா பி² ஆவா । ைம அபி⁴மாநீ ரபி³ நிஅராவா ॥
ஜேர பŋhக²அதி ேதஜ அபாரா । பேரஉ◌ँ ⁴ க ேகா⁴ர சிகாரா ॥
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iµநி ஏக நாம சnhth³ரமா ஓ। லாகீ³ த³யா ேத³கீ² க ேமா ॥
ப³ஹு phரகார ேதmh kh³யாந ஸுநாவா । ேத³ ஜநித அபி⁴மாநீ ச²ட³◌़ ◌ாவா ॥
thேரதா◌ँ ph³ரம மiνஜ தiν த⁴। தாஸு நா நிசர பதி ஹ ॥
தாஸு ேகா²ஜ பட²இ phர⁴ ³தா। திnhஹ ேலmh ைதmh ேஹாப³ நீதா ॥
ஜஹmh பŋhக² கர ஜநி சிnhதா । திnhஹ ேத³கா²இ ேத³ேஹஸு ைதmh தா
॥
iµநி கஇ கி³ரா ஸthய ப⁴இ ஆஜூ ।ஸுநி மம ப³சந கரஹு phர⁴ காஜூ ॥
கி³ thட ஊபர ப³ஸ லŋhகா । தஹ◌ँ ரஹ ராவந ஸஹஜ அஸŋhகா ॥
தஹ◌ँ அேஸாக உபப³ந ஜஹ◌ँ ரஹஈ ॥தா ைப³² ேஸாச ரத அஹஈ ॥
ேதா³. ைமmh ேத³க²உ◌ँ mhஹ நா கீ³க⁴ த³Sh அபார ॥
³ட⁴ ப⁴யஉ◌ँ ந த கரேதஉ◌ँ க²க ஸஹாய mhஹார ॥ 28॥
ேஜா நாக⁴இ ஸத ேஜாஜந ஸாக³ர । கரஇ ேஸா ராம காஜ மதி ஆக³ர ॥
ேமா பி³ேலாகி த⁴ரஹு மந தீ⁴ரா । ராம kh’பா◌ँ கஸ ப⁴யஉ ஸரா ॥
பாபிஉ ஜா கர நாம ஸுரmh। அதி அபார ப⁴வஸாக³ர தரmh ॥
தாஸு ³த mhஹ த கத³ராஈ। ராம ’த³ய◌ँ த⁴ கரஹு உபாஈ ॥
அஸ க க³ட³◌़ கீ³த⁴ ஜப³ க³யஊ। திnhஹ ேகmh மந அதி பி³ஸமய ப⁴யஊ ॥
நிஜ நிஜ ப³ல ஸப³ காஹூ◌ँ பா⁴ஷா। பார ஜாஇ கர ஸmhஸய ராகா²॥
ஜரட² ப⁴யஉ◌ँ அப³ கஹஇ ேச²ஸா। நmh தந ரஹா phரத²ம ப³ல ேலஸா ॥
ஜப³mh thபி³khரம ப⁴ஏ க²ரா। தப³ைமmh தந ரேஹஉ◌ँ ப³ல பா⁴ ॥
ேதா³. ப³ பா³◌ँத⁴த phர⁴ பா³ேட⁴உ ேஸா தiν ப³ரநி ந ஜாஈ।
உப⁴ய த⁴ மஹ◌ँ தீ³nh ஸாத phரத³chசி²ந தா⁴இ ॥ 29॥

அŋhக³த³ கஹஇ ஜாஉ◌ँ ைமmh பாரா। ய◌ँஸmhஸய க² பி²ரதீ பா³ரா ॥
ஜாமவnhத கஹ mhஹ ஸப³லாயக। பட²இஅ கி ஸப³ கர நாயக ॥
கஹஇ ச²பதி ஸுiν ஹiνமாநா। கா ப ஸாதி⁴ ரேஹஹு ப³லவாநா ॥
பவந தநய ப³ல பவந ஸமாநா। ³தி⁴ பி³ேப³க பி³kh³யாந நிதா⁴நா ॥
கவந ேஸா காஜ க²ந ஜக³ மாmh। ேஜா நmh ேஹாஇ தாத mhஹ பாmh ॥
ராம காஜ லகி³ தப³அவதாரா।ஸுநதmh ப⁴யஉ பrhவதாகாரா ॥
கநக ப³ரந தந ேதஜ பி³ராஜா। மாநஹு அபர கி³nhஹ கர ராஜா ॥
mhஹநாத³ க பா³ரmh பா³ரா। லmh நாஷஉ◌ँ ஜலநிதி⁴ கா²ரா ॥
ஸத ஸஹாய ராவந மா।ஆநஉ◌ँ இஹா◌ँ thட உபா ॥
ஜாமவnhத ைமmh ◌ँச²உ◌ँ ேதா। உசித கா²வiν தீ³ஜஹு ேமா ॥
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ஏதநா கரஹு தாத mhஹ ஜாஈ।த ேத³கி² கஹஹு ஸுதி⁴ ஆஈ ॥
தப³ நிஜ ⁴ஜ ப³ல ராவ ைநநா। ெகௗக லாகி³ஸŋhக³ கபி ேஸநா ॥
ச²mh. -கபி ேஸந ஸŋhக³ஸ◌ँகா⁴ நிசர ராiµ த ஆநிைஹmh।
thைரேலாக பாவந ஸுஜஸு ஸுர iµநி நாரதா³தி³ ப³கா²நிைஹmh ॥
ேஜா ஸுநத கா³வத கஹத ஸiµஜ²த பரம பத³ நர பாவஈ।
ர⁴பீ³ர பத³ பாேதா²ஜ ம⁴கர தா³ஸ ள கா³வஈ ॥

ேதா³. ப⁴வ ேப⁴ஷஜ ர⁴நாத² ஜஸு ஸுந ேஜ நர அ நா।
திnhஹ கர ஸகல மேநாரத²th³த⁴ க thரா ॥ 30(க)॥

ேஸா. நீேலாthபல தந shயாம காம ேகா ேஸாபா⁴ அதி⁴க।
ஸுநிஅ தாஸு ³ந kh³ராம ஜாஸு நாம அக⁴ க²க³ ப³தி⁴க ॥ 30(க²)॥
மாஸபாராயண, ேதஈஸவா◌ँ விராம
—————-

இதி மth³ராமசதமாநேஸ ஸகலககஷவிth◌⁴வmhஸேந
சrhத² ேஸாபாந:ஸமாphத:।
(கிShகிnhதா⁴காNhட³ஸமாphத)

Shri Ram Charit Manas
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