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Shri Ram Charit Manas

 ராம சத மாநஸ

 க³ேணஶாய நம:
 ஜாநகீவlhலேபா⁴ விஜயேத
 ராமசதமாநஸ
ஷShட² ேஸாபாந
(லŋhகாகாNhட³)
ேலாக
ராமmh காமாேஸvhயmh ப⁴வப⁴யஹரணmh காலமthேதப⁴mhஹmh
ேயாகீ³nhth³ரmh jhஞாநக³mhயmh ³ணநிதி⁴மதmh நிrh³ணmh நிrhவிகாரmh।
மாயாதீதmh ஸுேரஶmh க²லவத⁴நிரதmh ph³ரமvh’nhைத³கேத³வmh
வnhேத³ கnhதா³வதா³தmh ஸரஜநயநmh ேத³வiµrhவீஶபmh ॥ 1॥
ஶŋhேக²nhth³வாப⁴மதீவஸுnhத³ரதiνmh ஶாrh³லசrhமாmhப³ரmh
காலvhயாலகரால⁴ஷணத⁴ரmh க³ŋhகா³ஶஶாŋhகphயmh।
காஶீஶmh ககlhமெஷௗக⁴ஶமநmh கlhயாணகlhபth³மmh
ெநௗTh³யmh கி³ஜாபதிmh ³ணநிதி⁴mh கnhத³rhபஹmh ஶŋhகரmh ॥ 2॥
ேயா த³தா³தி ஸதாmh ஶmh:◌⁴ ைகவlhயமபி ³rhலப⁴mh।
க²லாநாmh த³Nhட³kh’th³ேயாऽெஸௗ ஶŋhகர: ஶmh தேநா ேம ॥ 3॥

ேதா³. லவ நிேமஷ பரமாiν ஜுக³ ப³ரஷ கலப ஸர சNhட³।
ப⁴ஜ ந மந ேத ராம ேகா கா ஜாஸு ேகாத³Nhட³॥

ேஸா. nh⁴ ப³சந ஸுநி ராம ஸசிவ ேபா³ phர⁴ அஸ கேஹஉ।
அப³ பி³லmh³ ேக காம கரஹு ேஸ உதைர கட ॥
ஸுநஹு பா⁴iνல ேக ஜாமவnhத கர ேஜா கஹ।
நாத² நாம தவ ேஸ நர சட⁴◌़ ◌ி ப⁴வ ஸாக³ர தmh ॥

யஹ ல⁴ ஜலதி⁴ தரத கதி பா³ரா। அஸ ஸுநி நி கஹ பவநமாரா ॥
phர⁴ phரதாப ப³ட³◌़வாநல பா⁴। ேஸாேஷஉ phரத²ம பேயாநிதி⁴ பா³ ॥
தப³  நா த³ந ஜல தா⁴ரா। ப⁴ேரஉ ப³ேஹா ப⁴யஉ ேதmh கா²ரா ॥
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ஸுநி அதி உதி பவநஸுத ேக।ஹரேஷ கபி ர⁴பதி தந ேஹ ॥
ஜாமவnhத ேபா³ேல ேதா³உ பா⁴ஈ। நல நீல ஸப³ கதா²ஸுநாஈ ॥
ராம phரதாப ஸு மந மாmh। கரஹு ேஸ phரயாஸ க² நாmh ॥
ேபா³ ஏ கபி நிகர ப³ேஹா।ஸகல ஸுநஹு பி³நதீ க² ேமா ॥
ராம சரந பŋhகஜ உர த⁴ரஹூ। ெகௗக ஏக பா⁴ கபி கரஹூ ॥
தா⁴வஹு மrhகட பி³கட ப³தா²।ஆநஹு பி³டப கி³nhஹ ேக ஜூதா²॥
ஸுநி கபி பா⁴ சேல க ஹூஹா। ஜய ர⁴பீ³ர phரதாப ஸஹா ॥
ேதா³. அதி உதŋhக³ கி³ பாத³ப லmh ேலmh உடா²இ।
ஆநி ேத³mh நல நீல ரசmh ேத ேஸ ப³நாஇ ॥ 1॥

ைஸல பி³ஸால ஆநி கபி ேத³mh। கnh³க இவ நல நீல ேத ேலmh ॥
ேத³கி² ேஸ அதி ஸுnhத³ர ரசநா। பி³ஹ kh’பாநிதி⁴ ேபா³ேல ப³சநா ॥
பரம ரmhய உthதம யஹ த⁴ரநீ। மமா அத ஜாஇ நmh ப³ரநீ ॥
கஹஉ◌ँ இஹா◌ँஸmh⁴ தா²பநா। ேமாேர ’த³ய◌ँ பரம கலபநா ॥
ஸுநி கபீஸ ப³ஹு ³த படா²ஏ।iµநிப³ர ஸகல ேபா³ ல ஆஏ ॥
ŋhக³ தா²பி பி³தி⁴வத க ஜா।வ ஸமாந phய ேமா ந ³ஜா ॥
வ th³ேரா மம ப⁴க³த கஹாவா। ேஸா நர ஸபேநஹு◌ँ ேமா ந பாவா ॥
ஸŋhகர பி³iµக² ப⁴க³தி சஹ ேமா। ேஸா நாரகீ ட⁴◌़ மதி ேதா² ॥
ேதா³. ஸŋhகர phய மம th³ேரா வ th³ேரா மம தா³ஸ।
ேத நர கர கலப ப⁴ ேதா⁴ர நரக மஹு◌ँ பா³ஸ ॥ 2॥

ேஜ ராேமshவர த³ரஸiν கஹmh। ேத தiν த மம ேலாக த⁴ஹmh ॥
ேஜா க³ŋhகா³ஜ ஆநி சட⁴◌़ ◌ாஇ। ேஸா ஸாஜுjhய iµkhதி நர பாஇ ॥
ேஹாஇ அகாம ேஜா ச²ல த ேஸஇ। ப⁴க³தி ேமா ேத ஸŋhகர ேத³இ ॥
மம kh’த ேஸ ேஜா த³ரஸiν க। ேஸா பி³iν ரம ப⁴வஸாக³ர த ॥
ராம ப³சந ஸப³ ேக ய பா⁴ஏ।iµநிப³ர நிஜ நிஜ ஆரம ஆஏ ॥
கி³ஜா ர⁴பதி ைக யஹ தீ।ஸnhதத கரmh phரநத பர phதீ ॥
பா³◌ँதா⁴ ேஸ நீல நல நாக³ர। ராம kh’பா◌ँ ஜஸு ப⁴யஉ உஜாக³ர ॥
³ட³◌़mh ஆந ேபா³ரmh ேஜஈ। ப⁴ஏ உபல ேபா³த ஸம ேதஈ ॥
மமா யஹ ந ஜலதி⁴ கஇ ப³ரநீ। பாஹந ³ந ந கபிnhஹ கஇ கரநீ ॥
ேதா³0= ர⁴பீ³ர phரதாப ேத nh⁴ தேர பாஷாந।
ேத மதிமnhத³ ேஜ ராம த ப⁴ஜmh ஜாஇ phர⁴ ஆந ॥ 3॥
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பா³◌ँதி⁴ ேஸ அதி ஸுth³’ட⁴◌़ ப³நாவா। ேத³கி² kh’பாநிதி⁴ ேக மந பா⁴வா ॥
ச ேஸந க² ப³ரநி ந ஜாஈ। க³rhஜmh மrhகட ப⁴ட ஸiµதா³ஈ ॥
ேஸப³nhத⁴ ⁴க³ சட⁴◌़ ◌ி ர⁴ராஈ। சிதவ kh’பால nh⁴ ப³ஹுதாஈ ॥
ேத³க²ந கஹு◌ँ phர⁴ கநா கnhதா³। phரக³ட ப⁴ஏ ஸப³ ஜலசர ph³’nhதா³॥
மகர நkhர நாநா ஜ²ஷ ph³யாலா।ஸத ேஜாஜந தந பரம பி³ஸாலா ॥
அஇேஸஉ ஏக திnhஹ ேஜ கா²mh। ஏகnhஹ ேகmh ட³ர ேதபி ேட³ராmh ॥
phர⁴ பி³ேலாகmh டரmh ந டாேர। மந ஹரத ஸப³ ப⁴ஏ ஸுகா²ேர ॥
திnhஹ கீ ஓட ந ேத³கி²அ பா³। மக³ந ப⁴ஏ ஹ ப நிஹா ॥
சலா கட phர⁴ ஆயஸு பாஈ। ேகா க ஸக கபி த³ல பி³லாஈ ॥
ேதா³. ேஸப³nhத⁴ ப⁴இ பீ⁴ர அதி கபி நப⁴ பnhத² உட³◌़ ◌ாmh।
அபர ஜலசரnh ஊபர சட⁴◌़ ◌ி சட⁴◌़ ◌ி பார ஜாmh ॥ 4॥

அஸ ெகௗக பி³ேலாகி th³ெவௗ பா⁴ஈ। பி³ஹ◌ँ சேல kh’பால ர⁴ராஈ ॥
ேஸந ஸத உதேர ர⁴பீ³ரா। க ந ஜாஇ கபி ஜூத²ப பீ⁴ரா ॥
nh⁴ பார phர⁴ ேட³ரா கீnhஹா।ஸகல கபிnhஹ கஹு◌ँஆயஸு தீ³nhஹா ॥
கா²ஹு ஜாஇ ப²ல ல ஸுஹாஏ।ஸுநத பா⁴ கபி ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ தா⁴ஏ ॥
ஸப³ த ப²ேர ராம த லாகீ³।  அ  கால க³தி thயாகீ³॥
கா²mh ம⁴ர ப²ல ப³டப ஹலாவmh। லŋhகா ஸnhiµக²க²ர சலாவmh ॥
ஜஹ◌ँ கஹு◌ँ பி²ரத நிஸாசர பாவmh। ேக⁴ ஸகல ப³ஹு நாச நசாவmh ॥
த³ஸநnh கா நாகா காநா। க phர⁴ ஸுஜஸு ேத³mh தப³ ஜாநா ॥
nhஹ கர நாஸா காந நிபாதா। திnhஹ ராவந க ஸப³ பா³தா ॥
ஸுநத ரவந பா³தி⁴ ப³nhதா⁴நா। த³ஸ iµக² ேபா³ உடா²அலாநா ॥
ேதா³. பா³nhth◌⁴ேயா ப³நநிதி⁴ நீரநிதி⁴ ஜலதி⁴ nh⁴ பா³ஸ।
ஸthய ேதாயநிதி⁴ கmhபதி உத³தி⁴ பேயாதி⁴ நதீ³ஸ ॥ 5॥

நிஜ பி³கலதா பி³சா ப³ேஹா। பி³ஹ◌ँ க³யஉ kh³ரஹ க ப⁴ய ேபா⁴ ॥
மnhேதா³த³mh ஸுnhேயா phர⁴ ஆேயா। ெகௗகmh பாேதா²தி⁴ ப³◌ँதா⁴ேயா ॥
கர க³ பதி ப⁴வந நிஜ ஆநீ। ேபா³ பரம மேநாஹர பா³நீ ॥
சரந நாஇ  அச ேராபா।ஸுநஹு ப³சந பிய பஹ ேகாபா ॥
நாத² ப³ய கீேஜ தா ேஸாmh। ³தி⁴ ப³ல ஸகிஅ தி ஜா ேஸாmh ॥
mhஹ ர⁴பதி அnhதர ைகஸா। க² க²th³ேயாத தி³நகர ைஜஸா ॥
அதிப³ல ம⁴ ைகடப⁴ ேஜmh மாேர। மஹாபீ³ர தி³திஸுத ஸŋhகா⁴ேர ॥
ேஜmh ப³ பா³◌ँதி⁴ ஸஹஜ⁴ஜ மாரா। ேஸாஇ அவதேரஉ ஹரந ம பா⁴ரா ॥
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தாஸு பி³ேராத⁴ ந கீஅ நாதா²। கால கரம வ ஜாேகmh ஹாதா²॥
ேதா³. ராம ெஸௗபி ஜாநகீ நாஇ கமல பத³ மாத²।
ஸுத கஹு◌ँ ராஜ ஸமrhபி ப³ந ஜாஇ ப⁴அ ர⁴நாத²॥ 6॥

நாத² தீ³நத³யால ர⁴ராஈ। பா³க⁴உ ஸநiµக² க³ஏ◌ँ ந கா²ஈ ॥
சாஅ கரந ேஸா ஸப³ க பீ³ேத। mhஹ ஸுர அஸுர சராசர ேத ॥
ஸnhத கஹmh அ நீதி த³ஸாநந। ெசௗேத²mhபந ஜாஇ nh’ப காநந ॥
தாஸு ப⁴ஜந கீஅ தஹ◌ँ ப⁴rhதா। ேஜா கrhதா பாலக ஸmhஹrhதா ॥
ேஸாஇ ர⁴வீர phரநத அiνராகீ³। ப⁴ஜஹு நாத² மமதா ஸப³ thயாகீ³॥
iµநிப³ர ஜதiν கரmh ேஜ லாகீ³। ⁴ப ராஜு த ேஹாmh பி³ராகீ³॥
ேஸாஇ ேகாஸலதீ⁴ஸ ர⁴ராயா।ஆயஉ கரந ேதா பர தா³யா ॥
ெஜௗmh பிய மாநஹு ேமார கா²வந।ஸுஜஸு ேஹாஇ திஹு◌ँ ர அதி பாவந ॥
ேதா³. அஸ க நயந நீர ப⁴ க³ பத³ கmhபித கா³த।
நாத² ப⁴ஜஹு ர⁴நாத² அசல ேஹாஇ அவாத ॥ 7॥

தப³ ராவந மயஸுதா உடா²ஈ। கைஹ லாக³ க²ல நிஜ phர⁴தாஈ ॥
ஸுiν ைத phயா ph³’தா² ப⁴ய மாநா। ஜக³ ேஜாதா⁴ ேகா ேமா ஸமாநா ॥
ப³ந ேப³ர பவந ஜம காலா। ⁴ஜ ப³ல ேதஉ◌ँஸகல தி³க³பாலா ॥
ேத³வ த³iνஜ நர ஸப³ ப³ஸ ேமாேரmh। கவந ேஹ உபஜா ப⁴ய ேதாேரmh ॥
நாநா பி³தி⁴ ேத கேஹ ³ஜா²ஈ।ஸபா⁴◌ँ ப³ேஹா ைப³ட² ேஸா ஜாஈ ॥
மnhேதா³த³mh ’த³ய◌ँ அஸ ஜாநா। கால ப³shய உபஜா அபி⁴மாநா ॥
ஸபா⁴◌ँஆஇ மnhthnhஹ ேதmh ³ஜா²। கரப³ கவந பி³தி⁴  ைஸmh ஜூஜா²॥
கஹmh ஸசிவ ஸுiν நிசர நாஹா। பா³ர பா³ர phர⁴ ச²ஹு காஹா ॥
கஹஹு கவந ப⁴ய கஅ பி³சாரா। நர கபி பா⁴ அஹார ஹமாரா ॥
ேதா³. ஸப³ ேக ப³சந ரவந ஸுநி கஹ phரஹshத கர ேஜா।
நிதி பி³ேராத⁴ ந கஅ phர⁴ மthmhnhஹ மதி அதி ேதா² ॥ 8॥

கஹmh ஸசிவ ஸட² ட²ரேஸாஹாதீ। நாத² ந ர ஆவ ஏ பா⁴◌ँதீ ॥
பா³தி⁴ நாகி⁴ ஏக கபி ஆவா। தாஸு சத மந மஹு◌ँஸ³ கா³வா ॥
²தா⁴ ந ர mhஹ தப³ காஹூ। ஜாரத நக³ கஸ ந த⁴ கா²ஹூ ॥
ஸுநத நீக ஆேக³mh ³க² பாவா।ஸசிவந அஸ மத phர⁴ ஸுநாவா ॥
ேஜmh பா³ஸ ப³◌ँதா⁴யஉ ேஹலா। உதேரஉ ேஸந ஸேமத ஸுேப³லா ॥
ேஸா ப⁴iν மiνஜ கா²ப³ஹம பா⁴ஈ। ப³சந கஹmh ஸப³ கா³ல ²லாஈ ॥
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தாத ப³சந மம ஸுiν அதி ஆத³ர। ஜநி மந ³நஹு ேமா க காத³ர ॥
phய பா³நீ ேஜ ஸுநmh ேஜ கஹmh। ஐேஸ நர நிகாய ஜக³அஹmh ॥
ப³சந பரம த ஸுநத கேடா²ேர।ஸுநmh ேஜ கஹmh ேத நர phர⁴ ேதா²ேர ॥
phரத²ம ப³ட² பட²உ ஸுiν நீதீ।தா ேத³இ கரஹு நி phதீ ॥
ேதா³. நா பாஇ பி² ஜாmh ெஜௗmh ெதௗ ந ப³ட⁴◌़ ◌ாஇஅ ரா।
நாmh த ஸnhiµக²ஸமர ம தாத கஅ ஹ² மா ॥ 9॥

யஹ மத ெஜௗmh மாநஹு phர⁴ ேமாரா। உப⁴ய phரகார ஸுஜஸு ஜக³ ேதாரா ॥
ஸுத ஸந கஹ த³ஸகNhட² ஸாஈ। அ மதி ஸட² ேகmh ேதா கா²ஈ ॥
அப³mh ேத உர ஸmhஸய ேஹாஈ। ேப³iνல ஸுத ப⁴யஹு க⁴ேமாஈ ॥
ஸுநி பி கி³ரா பஷ அதி ேகா⁴ரா। சலா ப⁴வந க ப³சந கேடா²ரா ॥
த மத ேதா ந லாக³த ைகேஸmh। கால பி³ப³ஸ கஹு◌ँ ேப⁴ஷஜ ைஜேஸmh ॥
ஸnhth◌⁴யா ஸமய ஜாநி த³ஸஸா। ப⁴வந சேலஉ நிரக²த ⁴ஜ பீ³ஸா ॥
லŋhகா க²ர உபர ஆகா³ரா। அதி பி³சிthர தஹ◌ँ ேஹாஇ அகா²ரா ॥
ைப³ட² ஜாஇ ேத மnhதி³ர ராவந। லாேக³ கிmhநர ³ந க³ந கா³வந ॥
பா³ஜmh தால பகா²உஜ பீ³நா। nh’thய கரmh அபச²ரா phரபீ³நா ॥
ேதா³. ஸுநார ஸத ஸஸ ேஸா ஸnhதத கரஇ பி³லாஸ।
பரம phரப³ல  ஸ பர தth³யபி ேஸாச ந thராஸ ॥ 10॥

இஹா◌ँஸுேப³ல ைஸல ர⁴பீ³ரா। உதேர ேஸந ஸத அதி பீ⁴ரா ॥
க²ர ஏக உதŋhக³அதி ேத³கீ²। பரம ரmhய ஸம ஸுph◌⁴ர பி³ேஸ ॥
தஹ◌ँ த கிஸலய ஸுமந ஸுஹாஏ। லசி²மந ரசி நிஜ ஹாத² ட³ஸாஏ ॥
தா பர சிர mh’³ல mh’க³சா²லா। ேதmh ஆஸாந ஆந kh’பாலா ॥
phர⁴ kh’த ஸ கபீஸ உச²ŋhகா³। பா³ம த³ந தி³ சாப நிஷŋhகா³॥
³ஹு◌ँ கர கமல ஸுதா⁴ரத பா³நா। கஹ லŋhேகஸ மnhthர லகி³ காநா ॥
ப³ட³◌़பா⁴கீ³அŋhக³த³ஹiνமாநா। சரந கமல சாபத பி³தி⁴ நாநா ॥
phர⁴ பாேச²mh லசி²மந பீ³ராஸந। க நிஷŋhக³ கர பா³ந ஸராஸந ॥
ேதா³. ஏ பி³தி⁴ kh’பா ப ³ந தா⁴ம ராiµ ஆந।
த⁴nhய ேத நர ஏmh th◌⁴யாந ேஜ ரஹத ஸதா³லயந ॥ 11(க)॥
ரப³ தி³ஸா பி³ேலாகி phர⁴ ேத³கா² உதி³த மmhயக।
கஹத ஸப³ ேத³க²ஹு ஸ mh’க³பதி ஸஸ அஸŋhக ॥ 11(க²)॥

ரப³ தி³ கி³³ஹா நிவா। பரம phரதாப ேதஜ ப³ல ரா ॥
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மthத நாக³ தம mhப⁴ பி³தா³।ஸ ேகஸ க³க³ந ப³ந சா ॥
பி³²ேர நப⁴ iµதாஹல தாரா। நி ஸுnhத³ ேகர ŋhகா³ரா ॥
கஹ phர⁴ ஸ மஹு◌ँ ேமசகதாஈ। கஹஹு காஹ நிஜ நிஜ மதி பா⁴ஈ ॥
கஹ ஸுக³◌़ ◌ீவ ஸுநஹு ர⁴ராஈ।ஸ மஹு◌ँ phரக³ட ⁴ ைக ஜா²◌ँஈ ॥
மாேரஉ ராஹு ஸ கஹ ேகாஈ। உர மஹ◌ँ ப shயாமதா ேஸாஈ ॥
ேகாஉ கஹ ஜப³ பி³தி⁴ ரதி iµக² கீnhஹா।ஸார பா⁴க³ஸ கர ஹ nhஹா ॥
சி²th³ர ேஸா phரக³ட இnh³ உர மாmh। ேத மக³ ேத³கி²அ நப⁴ பசா²mh ॥
phர⁴ கஹ க³ரல ப³nh⁴ ஸ ேகரா। அதி phய நிஜ உர தீ³nhஹ ப³ேஸரா ॥
பி³ஷ ஸஜுத கர நிகர பஸா। ஜாரத பி³ரஹவnhத நர நா ॥
ேதா³. கஹ ஹiνமnhத ஸுநஹு phர⁴ ஸ mhஹாரா phய தா³ஸ।
தவ ரதி பி³⁴ உர ப³ஸதி ேஸாஇ shயாமதா அபா⁴ஸ ॥ 12(க)॥
நவாnhஹபாராயண ॥ஸாதவா◌ँ விராம
பவந தநய ேக ப³சந ஸுநி பி³ஹ◌ँேஸ ராiµ ஸுஜாந।
த³chசி²ந தி³ அவேலாகி phர⁴ ேபா³ேல kh’பா நிதா⁴ந ॥ 12(க²)॥

ேத³² பி³பீ⁴ஷந த³chசி²ந ஆஸா। க⁴ந க⁴mhமட³ தா³நி பி³லாஸா ॥
ம⁴ர ம⁴ர க³ரஜஇ க⁴ந ேகா⁴ரா। ேஹாஇ ph³’Sh ஜநி உபல கேடா²ரா ॥
கஹத பி³பீ⁴ஷந ஸுநஹு kh’பாலா। ேஹாஇ ந தட³◌़ ◌ித ந பா³த³ மாலா ॥
லŋhகா க²ர உபர ஆகா³ரா। தஹ◌ँ த³ஸகŋhக⁴ர ேத³க²அகா²ரா ॥
ச²thர ேமக⁴ட³mhப³ர ர தா⁴। ேஸாஇ ஜiν ஜலத³ க⁴டா அதி கா ॥
மnhேதா³த³ ரவந தாடŋhகா। ேஸாஇ phர⁴ ஜiν தா³நீ த³மŋhகா ॥
பா³ஜmh தால mh’த³ŋhக³அபா। ேஸாஇ ரவ ம⁴ர ஸுநஹு ஸுர⁴பா ॥
phர⁴ iµஸுகாந ஸiµ²அபி⁴மாநா। சாப சட⁴◌़ ◌ாஇ பா³ந ஸnhதா⁴நா ॥
ேதா³. ச²thர iµட தாடŋhக தப³ஹேத ஏகmh பா³ந।
ஸப³ேகmh ேத³க²த ம பேர மரiµ ந ேகாஊ ஜாந ॥ 13(க)॥
அஸ ெகௗக க ராம ஸர phரபி³ேஸஉ ஆஇ நிஷŋhக³।
ராவந ஸபா⁴ ஸஸŋhக ஸப³ ேத³கி² மஹா ரஸப⁴ŋhக³॥ 13(க²)॥

கmhப ந ⁴ ந மத பி³ேஸஷா। அshthர ஸshthர க² நயந ந ேத³கா²॥
ேஸாசmh ஸப³ நிஜ ’த³ய மஜா²। அஸ³ந ப⁴யஉ ப⁴யŋhகர பா⁴ ॥
த³ஸiµக² ேத³கி²ஸபா⁴ ப⁴ய பாஈ। பி³ஹ ப³சந கஹ ஜு³தி ப³நாஈ ॥
ரஉ கி³ேர ஸnhதத ஸுப⁴ ஜா।iµட பேர கஸ அஸ³ந தா ॥
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ஸயந கரஹு நிஜ நிஜ kh³’ஹ ஜாஈ। க³வேந ப⁴வந ஸகல ர நாஈ ॥
மnhேதா³த³ ேஸாச உர ப³ேஸஊ। ஜப³ ேத ரவநர ம க²ேஸஊ ॥
ஸஜல நயந கஹ ஜுக³ கர ேஜா।ஸுநஹு phராநபதி பி³நதீ ேமா ॥
கnhத ராம பி³ேராத⁴ பஹரஹூ। ஜாநி மiνஜ ஜநி ஹட² மந த⁴ரஹூ ॥
ேதா³. பி³shவப ர⁴ப³mhஸ மநி கரஹு ப³சந பி³shவாஸு।
ேலாக கlhபநா ேப³த³ கர அŋhக³அŋhக³ phரதி ஜாஸு ॥ 14॥

பத³ பாதால ஸ அஜ தா⁴மா। அபர ேலாக அ◌ँக³அ◌ँக³ பி³ராமா ॥
ph◌⁴’ பி³லாஸ ப⁴யŋhகர காலா। நயந தி³வாகர கச க⁴ந மாலா ॥
ஜாஸு kh◌⁴ராந அshவிநீமாரா। நி அ தி³வஸ நிேமஷ அபாரா ॥
ரவந தி³ஸா த³ஸ ேப³த³ ப³கா²நீ। மாத shவாஸ நிக³ம நிஜ பா³நீ ॥
அத⁴ர ேலாப⁴ ஜம த³ஸந கராலா। மாயா ஹாஸ பா³ஹு தி³க³பாலா ॥
ஆநந அநல அmh³பதி ஹா। உதபதி பாலந phரலய ஸஹா ॥
ேராம ரா அShடாத³ஸ பா⁴ரா। அshதி²ைஸல ஸதா நஸ ஜாரா ॥
உத³ர உத³தி⁴ அத⁴ேகா³ ஜாதநா। ஜக³மய phர⁴ கா ப³ஹு கலபநா ॥
ேதா³. அஹŋhகார வ ³th³தி⁴ அஜ மந ஸ சிthத மஹாந।
மiνஜ பா³ஸ ஸசராசர ப ராம ப⁴க³வாந ॥ 15 க ॥
அஸ பி³சா ஸுiν phராநபதி phர⁴ ஸந ப³ய பி³ஹாஇ।
phதி கரஹு ர⁴பீ³ர பத³ மம அவாத ந ஜாஇ ॥ 15 க²॥

பி³ஹ◌ँஸா நா ப³சந ஸுநி காநா। அேஹா ேமாஹ மமா ப³லவாநா ॥
நா ஸுபா⁴உ ஸthய ஸப³ கஹmh। அவ³ந ஆட²ஸதா³ உர ரஹmh ॥
ஸாஹஸ அnh’த சபலதா மாயா। ப⁴ய அபி³ேப³க அெஸௗச அதா³யா ॥
 கர ப ஸகல ைதmh கா³வா। அதி பி³ஸால ப⁴ய ேமா ஸுநாவா ॥
ேஸா ஸப³ phயா ஸஹஜ ப³ஸ ேமாேரmh।ஸiµ² பரா phரஸாத³அப³ ேதாேரmh ॥
ஜாநிஉ◌ँ phயா ேதா சராஈ। ஏ பி³தி⁴ கஹஹு ேமா phர⁴தாஈ ॥
தவ ப³தக ³ட⁴◌़ mh’க³ேலாசநி।ஸiµஜ²த ஸுக²த³ஸுநத ப⁴ய ேமாசநி ॥
மnhேதா³த³ மந மஹு◌ँ அஸ ட²யஊ। பிய கால ப³ஸ மதிph◌⁴ரம ப⁴யஊ ॥
ேதா³. ஏ பி³தி⁴ கரத பி³ேநாத³ ப³ஹு phராத phரக³ட த³ஸகnhத⁴।
ஸஹஜ அஸŋhக லŋhகபதி ஸபா⁴◌ँ க³யஉ மத³அnhத⁴ ॥ 16(க)॥

ேஸா. ²லஹ ப²ரஇ ந ேப³த ஜத³பி ஸுதா⁴ ப³ரஷmh ஜலத³।
க²’த³ய◌ँ ந ேசத ெஜௗmh ³ர லmh பி³ரசி ஸம ॥ 16(க²)॥

manas6_i.pdf 7



 ராம சத மாநஸ

இஹா◌ँ phராத ஜாேக³ ர⁴ராஈ। சா² மத ஸப³ஸசிவ ேபா³லாஈ ॥
கஹஹு ேப³கி³ கா கஅ உபாஈ। ஜாமவnhத கஹ பத³ நாஈ ॥
ஸுiν ஸrhப³kh³ய ஸகல உர பா³। ³தி⁴ ப³ல ேதஜ த⁴rhம ³ந ரா ॥
மnhthர கஹஉ◌ँ நிஜ மதி அiνஸாரா।³த படா²இஅ பா³மாரா ॥
நீக மnhthர ஸப³ ேக மந மாநா। அŋhக³த³ஸந கஹ kh’பாநிதா⁴நா ॥
பா³தநய ³தி⁴ ப³ல ³ந தா⁴மா। லŋhகா ஜாஹு தாத மம காமா ॥
ப³ஹுத ³ஜா²இ mhஹ கா கஹஊ◌ँ। பரம சர ைமmh ஜாநத அஹஊ◌ँ ॥
காஜு ஹமார தாஸு த ேஹாஈ।  ஸந கேரஹு ப³தக ேஸாஈ ॥
ேஸா. phர⁴ அkh³யா த⁴ ஸ சரந ப³nhதி³அŋhக³த³ உேட²உ।
ேஸாஇ ³ந ஸாக³ர ஈஸ ராம kh’பா ஜா பர கரஹு ॥ 17(க)॥
shவயmh th³த⁴ ஸப³ காஜ நாத² ேமா ஆத³ தி³யஉ।
அஸ பி³சா ஜுப³ராஜ தந லகித ஹரத யஉ ॥ 17(க²)॥

ப³nhதி³ சரந உர த⁴ phர⁴தாஈ। அŋhக³த³ சேலஉ ஸப³ நாஈ ॥
phர⁴ phரதாப உர ஸஹஜ அஸŋhகா। ரந பா³◌ँரா பா³ஸுத ப³ŋhகா ॥
ர ைபட²த ராவந கர ேப³டா। ேக²லத ரஹா ேஸா ேஹாஇ ைக³ைப⁴Nhடா ॥
பா³தmh பா³த கரஷ ப³ட⁴◌़ ◌ி ஆஈ। ஜுக³ல அல ப³ல நி தநாஈ ॥
ேத அŋhக³த³ கஹு◌ँ லாத உடா²ஈ। க³ பத³ படேகஉ ⁴ ப⁴வா◌ँஈ ॥
நிசர நிகர ேத³கி² ப⁴ட பா⁴। ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ சேல ந ஸகmh கா ॥
ஏக ஏக ஸந மரiµ ந கஹmh।ஸiµ² தாஸு ப³த⁴ ப க ரஹmh ॥
ப⁴யஉ ேகாலாஹல நக³ர மஜா²।ஆவா கபி லŋhகா ேஜmh ஜா ॥
அப³ ெதௗ⁴mh கஹா க கரதாரா। அதி ஸபீ⁴த ஸப³ கரmh பி³சாரா ॥
பி³iν ேச²mh ம³ ேத³mh தி³கா²ஈ। ேஜ பி³ேலாக ேஸாஇ ஜாஇ ஸுகா²ஈ ॥
ேதா³. க³யஉ ஸபா⁴ த³ரபா³ர தப³ஸு ராம பத³ கஜ।
mhஹ ட²வநி இத உத சிதவ தீ⁴ர பீ³ர ப³ல ஜ ॥ 18॥

ரத நிஸாசர ஏக படா²வா।ஸமாசார ராவந ஜநாவா ॥
ஸுநத பி³ஹ◌ँ ேபா³லா த³ஸஸா।ஆநஹு ேபா³ கஹா◌ँ கர கீஸா ॥
ஆயஸு பாஇ ³த ப³ஹு தா⁴ஏ। கபிஜர ேபா³ ல ஆஏ ॥
அŋhக³த³ தீ³க² த³ஸாநந ைப³mhேஸmh।ஸத phராந கjhஜலகி³ ைஜேஸmh ॥
⁴ஜா பி³டப ர sh’ŋhக³ஸமாநா। ேராமாவ லதா ஜiν நாநா ॥
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iµக² நாகா நயந அ காநா। கி³ கnhத³ரா ேகா²ஹ அiνமாநா ॥
க³யஉ ஸபா⁴◌ँ மந ேந ந iµரா। பா³தநய அதிப³ல பா³◌ँரா ॥
உேட²ஸபா⁴ஸத³ கபி கஹு◌ँ ேத³கீ²। ராவந உர பா⁴ khெரௗத⁴ பி³ேஸ ॥
ேதா³. ஜதா² மthத க³ஜ ஜூத² மஹு◌ँ பசாநந ச ஜாஇ।
ராம phரதாப ஸு மந ைப³ட²ஸபா⁴◌ँ நாஇ ॥ 19॥

கஹ த³ஸகNhட² கவந ைதmh ப³nhத³ர। ைமmh ர⁴பீ³ர ³த த³ஸகnhத⁴ர ॥
மம ஜநக ேதா ர தாஈ। தவ த காரந ஆயஉ◌ँ பா⁴ஈ ॥
உthதம ல லshதி கர நாதீ।வ பி³ரசி ேஜஹு ப³ஹு பா⁴◌ँதீ ॥
ப³ர பாயஹு கீnhேஹஹு ஸப³ காஜா। ேதஹு ேலாகபால ஸப³ ராஜா ॥
nh’ப அபி⁴மாந ேமாஹ ப³ஸ கிmhபா³।ஹ ஆநிஹு தா ஜக³த³mhபா³॥
அப³ஸுப⁴ கஹா ஸுநஹு mhஹ ேமாரா।ஸப³அபராத⁴ ச² phர⁴ ேதாரா ॥
த³ஸந க³ஹஹு th’ந கNhட²டா²। பஜந ஸத ஸŋhக³ நிஜ நா ॥
ஸாத³ர ஜநகஸுதா க ஆேக³mh। ஏ பி³தி⁴ சலஹு ஸகல ப⁴ய thயாேக³mh ॥
ேதா³. phரநதபால ர⁴ப³mhஸமநி thரா thரா அப³ ேமா।
ஆரத கி³ரா ஸுநத phர⁴ அப⁴ய கைரேகா³ ேதா ॥ 20॥

ேர கபிேபாத ேபா³ ஸmhபா⁴।ட⁴◌़ ந ஜாேந ேமா ஸுரா ॥
கஹு நிஜ நாம ஜநக கர பா⁴ஈ। ேக நாேதmh மாநிஐ தாஈ ॥
அŋhக³த³ நாம பா³ கர ேப³டா। தாேஸாmh கப³ஹு◌ँ ப⁴ஈ  ேப⁴டா ॥
அŋhக³த³ ப³சந ஸுநத ஸசாநா। ரஹா பா³ பா³நர ைமmh ஜாநா ॥
அŋhக³த³ தmh பா³ கர பா³லக। உபேஜஹு ப³mhஸ அநல ல கா⁴லக ॥
க³rhப⁴ ந க³யஹு ph³யrhத² mhஹ ஜாயஹு। நிஜ iµக² தாபஸ ³த கஹாயஹு ॥
அப³ கஹு ஸல பா³ கஹ◌ँ அஹஈ। பி³ஹ◌ँ ப³சந தப³அŋhக³த³ கஹஈ ॥
தி³ந த³ஸ க³ஏ◌ँ பா³ பmh ஜாஈ। ³ேஜ²ஹு ஸல ஸகா² உர லாஈ ॥
ராம பி³ேராத⁴ ஸல ஜ ேஹாஈ। ேஸா ஸப³ ேதா ஸுநாஇ ேஸாஈ ॥
ஸுiν ஸட² ேப⁴த³ ேஹாஇ மந தாேகmh।ர⁴பீ³ர ’த³ய நmh ஜாேகmh ॥
ேதா³. ஹம ல கா⁴லக ஸthய mhஹ ல பாலக த³ஸஸ।
அnhத⁴உ ப³தி⁴ர ந அஸ கஹmh நயந காந தவ பீ³ஸ ॥ 21।

வ பி³ரசி ஸுர iµநி ஸiµதா³ஈ। சாஹத ஜாஸு சரந ேஸவகாஈ ॥
தாஸு ³த ேஹாஇ ஹம ல ேபா³ரா। அஇஹு◌ँ மதி உர பி³ஹர ந ேதாரா ॥
ஸுநி கேடா²ர பா³நீ கபி ேக। கஹத த³ஸாநந நயந தேர ॥
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க²ல தவ க²ந ப³சந ஸப³ஸஹஊ◌ँ। நீதி த⁴rhம ைமmh ஜாநத அஹஊ◌ँ ॥
கஹ கபி த⁴rhமலதா ேதா।ஹமஹு◌ँஸுநீ kh’த பர thய ேசா ॥
ேத³கீ² நயந ³த ரக²வா। ³ட³◌़ ◌ி ந மரஹு த⁴rhம ph³ரததா⁴ ॥
காந நாக பி³iν ப⁴கி³நி நிஹா। ச²மா கீnh mhஹ த⁴rhம பி³சா ॥
த⁴rhமலதா தவ ஜக³ ஜாகீ³। பாவா த³ரஸு ஹமஹு◌ँ ப³ட³◌़பா⁴கீ³॥
ேதா³. ஜநி ஜlhப ஜட³◌़ ஜnh கபி ஸட² பி³ேலா மம பா³ஹு।
ேலாகபால ப³ல பி³ல ஸ kh³ரஸந ேஹ ஸப³ ராஹு ॥ 22(க)॥
நி நப⁴ ஸர மம கர நிகர கமலnh பர க பா³ஸ।
ேஸாப⁴த ப⁴யஉ மரால இவ ஸmh⁴ ஸத ைகலாஸ ॥ 22(க²)॥

mhஹேர கடக மாஜ²ஸுiν அŋhக³த³। ேமா ஸந பி⁴ கவந ேஜாதா⁴ ப³த³॥
தவ phர⁴ நா பி³ரஹ◌ँ ப³லநா। அiνஜ தாஸு ³க² ³கீ² மநா ॥
mhஹ ஸுkh³வ லth³ம ேதா³ஊ। அiνஜ ஹமார பீ⁴ அதி ேஸாஊ ॥
ஜாமவnhத மnhth அதி ³ட⁴◌़ ◌ா। ேஸா கி ேஹாஇ அப³ஸமராட⁴◌़ ◌ா ॥
lhபி கrhம ஜாநmh நல நீலா। ைஹ கபி ஏக மஹா ப³லலா ॥
ஆவா phரத²ம நக³ ேஜmhmh ஜாரா।ஸுநத ப³சந கஹ பா³மாரா ॥
ஸthய ப³சந கஹு நிசர நாஹா।ஸா◌ँேசஹு◌ँ கீஸ கீnhஹ ர தா³ஹா ॥
ராவந நக³ர அlhப கபி த³ஹஈ।ஸுநி அஸ ப³சந ஸthய ேகா கஹஈ ॥
ேஜா அதி ஸுப⁴ட ஸராேஹஹு ராவந। ேஸா ஸுkh³வ ேகர ல⁴ தா⁴வந ॥
சலஇ ப³ஹுத ேஸா பீ³ர ந ேஹாஈ। பட²வா க²ப³ ேலந ஹம ேஸாஈ ॥
ேதா³. ஸthய நக³ கபி ஜாேரஉ பி³iν phர⁴ ஆயஸு பாஇ।
பி² ந க³யஉ ஸுkh³வ பmh ேதmh ப⁴ய ரஹா காஇ ॥ 23(க)॥
ஸthய கஹ த³ஸகNhட²ஸப³ ேமா ந ஸுநி க² ேகாஹ।
ேகாஉ ந ஹமாேரmh கடக அஸ ேதா ஸந லரத ேஜா ேஸாஹ ॥ 23(க²)॥
phதி பி³ேராத⁴ ஸமாந ஸந கஅ நீதி அ ஆ।
ெஜௗmh mh’க³பதி ப³த⁴ ேமட³◌़ ◌ுகnh ப⁴ல கி கஹஇ ேகாஉ தா ॥ 23(க³)॥
ஜth³யபி ல⁴தா ராம கஹு◌ँ ேதா ப³ேத⁴mh ப³ட³◌़ ேதா³ஷ।
தத³பி க²ந த³ஸகNhட²ஸுiν ச²thர ஜாதி கர ேராஷ ॥ 23(க⁴)॥
ப³khர உkhதி த⁴iν ப³சந ஸர ’த³ய த³ேஹஉ  கீஸ।
phரதிஉthதர ஸட³◌़nhஹ மநஹு◌ँ காட⁴◌़த ப⁴ட த³ஸஸ ॥ 23(ங)॥
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ஹ◌ँ ேபா³ேலஉ த³ஸெமௗ தப³ கபி கர ப³ட³◌़ ³ந ஏக।
ேஜா phரதிபாலஇ தாஸு த கரஇ உபாய அேநக ॥ 23(ச²)॥

த⁴nhய கீஸ ேஜா நிஜ phர⁴ காஜா। ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ நாசஇ பஹ லாஜா ॥
நாசி தி³ க ேலாக³ ஜா²ஈ। பதி த கரஇ த⁴rhம நிநாஈ ॥
அŋhக³த³shவாப⁴khத தவ ஜாதீ। phர⁴ ³ந கஸ ந கஹ ஏ பா⁴◌ँதீ ॥
ைமmh ³ந கா³ஹக பரம ஸுஜாநா। தவ க ரடநி கரஉ◌ँ நmh காநா ॥
கஹ கபி தவ ³ந கா³ஹகதாஈ।ஸthய பவநஸுத ேமா ஸுநாஈ ॥
ப³ந பி³த⁴mh ஸுத ப³தி⁴ ர ஜாரா। தத³பி ந ேதmh க² kh’த அபகாரா ॥
ேஸாஇ பி³சா தவ phரkh’தி ஸுஹாஈ। த³ஸகnhத⁴ர ைமmh கீnh ⁴டா²ஈ ॥
ேத³ேக²உ◌ँஆஇ ேஜா க² கபி பா⁴ஷா। mhஹேரmh லாஜ ந ேராஷ ந மாகா²॥
ெஜௗmh அ மதி பி கா²ஏ கீஸா। க அஸ ப³சந ஹ◌ँஸா த³ஸஸா ॥
பித கா²இ கா²ேதஉ◌ँ நி ேதா। அப³mh ஸiµ² பரா க² ேமா ॥
பா³ பி³மல ஜஸ பா⁴ஜந ஜாநீ।ஹதஉ◌ँ ந ேதா அத⁴ம அபி⁴மாநீ ॥
கஹு ராவந ராவந ஜக³ ேகேத। ைமmh நிஜ ரவந ஸுேந ஸுiν ேஜேத ॥
ப³ தந ஏக க³யஉ பதாலா। ராேக²உ பா³◌ँதி⁴ ஸுnhஹ ஹயஸாலா ॥
ேக²லmh பா³லக மாரmh ஜாஈ। த³யா லாகி³ ப³ தீ³nhஹ ேசா²ட³◌़ ◌ாஈ ॥
ஏக ப³ேஹா ஸஹஸ⁴ஜ ேத³கா²। தா⁴இ த⁴ரா  ஜnh பி³ேஸஷா ॥
ெகௗக லாகி³ ப⁴வந ல ஆவா। ேஸா லshதி iµநி ஜாஇ ேசா²ட³◌़ ◌ாவா ॥
ேதா³. ஏக கஹத ேமா ஸச அதி ரஹா பா³ கீ கா◌ँக²।
இnhஹ மஹு◌ँ ராவந ைதmh கவந ஸthய ப³த³ த மாக²॥ 24॥

ஸுiν ஸட² ேஸாஇ ராவந ப³லலா।ஹரகி³ ஜாந ஜாஸு ⁴ஜ லா ॥
ஜாந உமாபதி ஜாஸு ஸுராஈ। ேஜஉ◌ँ ேஜ ர ஸுமந சட⁴◌़ ◌ாஈ ॥
ர ஸேராஜ நிஜ கரnh உதா। ேஜஉ◌ँ அத பா³ர thரா ॥
⁴ஜ பி³khரம ஜாநmh தி³க³பாலா।ஸட²அஜஹூ◌ँ nhஹ ேகmh உர ஸாலா ॥
ஜாநmh தி³kh³க³ஜ உர க²நாஈ। ஜப³ ஜப³ பி⁴ரஉ◌ँ ஜாஇ ப³ஆஈ ॥
nhஹ ேக த³ஸந கரால ந ²ேட। உர லாக³த லக இவ ேட ॥
ஜாஸு சலத ேடா³லதி இ த⁴ரநீ। சட⁴◌़த மthத க³ஜ  ல⁴ தரநீ ॥
ேஸாஇ ராவந ஜக³ பி³தி³த phரதாபீ।ஸுேந ந ரவந அக phரலாபீ ॥
ேதா³. ேத ராவந கஹ◌ँ ல⁴ கஹ நர கர கர ப³கா²ந।
ேர கபி ப³rhப³ர க²rhப³ க²ல அப³ ஜாநா தவ kh³யாந ॥ 25॥
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ஸுநி அŋhக³த³ஸேகாப கஹ பா³நீ। ேபா³ ஸ◌ँபா⁴ அத⁴ம அபி⁴மாநீ ॥
ஸஹஸபா³ஹு ⁴ஜ க³ஹந அபாரா। த³ஹந அநல ஸம ஜாஸு டா²ரா ॥
ஜாஸு பரஸு ஸாக³ர க²ர தா⁴ரா। ³ட³◌़ே◌ nh’ப அக³நித ப³ஹு பா³ரா ॥
தாஸு க³rhப³ ேஜ ேத³க²த பா⁴கா³। ேஸா நர khேயாmh த³ஸஸ அபா⁴கா³॥
ராம மiνஜ கஸ ேர ஸட² ப³ŋhகா³। த⁴nhவீ காiµ நதீ³ நி க³ŋhகா³॥
பஸு ஸுரேத⁴iν கlhபத கா²। அnhந தா³ந அ ரஸ பீஷா ॥
ைப³நேதய க²க³அ ஸஹஸாநந। சிnhதாமநி நி உபல த³ஸாநந ॥
ஸுiν மதிமnhத³ ேலாக ைப³Nhடா²। லாப⁴ கி ர⁴பதி ப⁴க³தி அNhடா²॥
ேதா³. ேஸந ஸத தப³ மாந மதி² ப³ந உஜா ர ஜா ॥
கஸ ேர ஸட²ஹiνமாந கபி க³யஉ ேஜா தவ ஸுத மா ॥ 26॥

ஸுiν ராவந பஹ சராஈ। ப⁴ஜ ந kh’பாnh⁴ ர⁴ராஈ ॥
ெஜௗ க²ல ப⁴ஏ ராம கர th³ேரா। ph³ரம th³ர ஸக ராகி² ந ேதா ॥
ட⁴◌़ ph³’தா² ஜநி மார கா³லா। ராம ப³யர அஸ ேஹாஇ ஹாலா ॥
தவ ர நிகர கபிnhஹ ேக ஆேக³mh। பஹmh த⁴ரநி ராம ஸர லாேக³mh ॥
ேத தவ ர கnh³க ஸம நாநா। ேக²லஹmh பா⁴ கீஸ ெசௗகா³நா ॥
ஜப³mh ஸமர ேகாப ர⁴நாயக। ²ஹmh அதி கரால ப³ஹு ஸாயக ॥
தப³ கி ச அஸ கா³ல mhஹாரா। அஸ பி³சா ப⁴ஜு ராம உதா³ரா ॥
ஸுநத ப³சந ராவந பரஜரா। ஜரத மஹாநல ஜiν kh◌⁴’த பரா ॥
ேதா³. mhப⁴கரந அஸ ப³nh⁴ மம ஸுத phரth³த⁴ ஸkhரா।
ேமார பராkhரம நmh ஸுேந ேதஉ◌ँ சராசர ஜா² ॥ 27॥

ஸட²ஸாகா²mh’க³ ேஜா ஸஹாஈ। பா³◌ँதா⁴ nh⁴ இஹஇ phர⁴தாஈ ॥
நாக⁴mh க²க³அேநக பா³ஸா।ஸூர ந ேஹாmh ேத ஸுiν ஸப³ கீஸா ॥
மம ⁴ஜ ஸாக³ர ப³ல ஜல ரா। ஜஹ◌ँ ³ட³◌़ே◌ ப³ஹு ஸுர நர ஸூரா ॥
பீ³ஸ பேயாதி⁴ அகா³த⁴ அபாரா। ேகா அஸ பீ³ர ேஜா பாஇ பாரா ॥
தி³க³பாலnhஹ ைமmh நீர ப⁴ராவா। ⁴ப ஸுஜஸ க²ல ேமா ஸுநாவா ॥
ெஜௗmh ைப ஸமர ஸுப⁴ட தவ நாதா²। நி நி கஹ ஜாஸு ³ந கா³தா²॥
ெதௗ ப³ட² பட²வத ேக காஜா।  ஸந phதி கரத நmh லாஜா ॥
ஹரகி³ மத²ந நிர² மம பா³ஹூ। நி ஸட² கபி நிஜ phர⁴ ஸராஹூ ॥
ேதா³. ஸூர கவந ராவந ஸஸ shவகர கா ேஜmh ஸ।
ஹுேந அநல அதி ஹரஷ ப³ஹு பா³ர ஸாகி² ெகௗ³ஸ ॥ 28॥
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ஜரத பி³ேலாேகஉ◌ँ ஜப³mh கபாலா। பி³தி⁴ ேக ேக²அŋhக நிஜ பா⁴லா ॥
நர ேகmh கர ஆபந ப³த⁴ பா³◌ँசீ।ஹேஸஉ◌ँ ஜாநி பி³தி⁴ கி³ரா அஸா◌ँசீ ॥
ேஸாஉ மந ஸiµ² thராஸ நmh ேமாேரmh।கா² பி³ரசி ஜரட² மதி ேபா⁴ேரmh ॥
ஆந பீ³ர ப³ல ஸட² மம ஆேக³mh। நி நி கஹ லாஜ பதி thயாேக³॥
கஹ அŋhக³த³ஸலjhஜ ஜக³ மாmh। ராவந ேதா ஸமாந ேகாஉ நாmh ॥
லாஜவnhத தவ ஸஹஜ ஸுபா⁴ஊ। நிஜ iµக² நிஜ ³ந கஹ ந காஊ ॥
ர அ ைஸல கதா² சித ர। தாேத பா³ர பீ³ஸ ைதmh க ॥
ேஸா ⁴ஜப³ல ராேக²உ உர கா⁴। ேதஹு ஸஹஸபா³ஹு ப³ பா³ ॥
ஸுiν மதிமnhத³ ேத³ அப³ ரா। காேடmh ஸ கி ேஹாஇஅ ஸூரா ॥
இnhth³ரஜா கஹு கஅ ந பீ³ரா। காடஇ நிஜ கர ஸகல ஸரா ॥
ேதா³. ஜரmh பதŋhக³ ேமாஹ ப³ஸ பா⁴ர ப³ஹmh க²ர ph³’nhத³।
ேத நmh ஸூர கஹாவmh ஸiµ² ேத³² மதிமnhத³॥ 29॥

அப³ ஜநி ப³தப³ட⁴◌़ ◌ாவ க²ல கர।ஸுiν மம ப³சந மாந பஹர ॥
த³ஸiµக²ைமmh ந ப³²mh ஆயஉ◌ँ। அஸ பி³சா ர⁴பீ³ஷ படா²யஉ◌ँ ॥
பா³ர பா³ர அஸ கஹஇ kh’பாலா। நmh க³ஜா ஜஸு ப³ேத⁴mh sh’காலா ॥
மந மஹு◌ँஸiµ² ப³சந phர⁴ ேகேர।ஸேஹஉ◌ँ கேடா²ர ப³சந ஸட² ேதேர ॥
நாmh த க iµக² ப⁴ஜந ேதாரா। ல ஜாேதஉ◌ँத ப³ரேஜாரா ॥
ஜாேநஉ◌ँ தவ ப³ல அத⁴ம ஸுரா।ஸூேநmh ஹ ஆநி பரநா ॥
ைதmh நிசர பதி க³rhப³ ப³ஹூதா। ைமmh ர⁴பதி ேஸவக கர ³தா ॥
ெஜௗmh ந ராம அபமாந ட³ரஉ◌ँ। ேதா ேத³க²த அஸ ெகௗக கரஊ◌ँ ॥
ேதா³. ேதா படகி ம ேஸந ஹதி ெசௗபட க தவ கா³உ◌ँ।
தவ ஜுப³திnhஹ ஸேமத ஸட² ஜநகஸுத ல ஜாஉ◌ँ ॥ 30॥

ெஜௗ அஸ கெரௗmh தத³பி ந ப³ட³◌़ ◌ாஈ।iµஏ ப³ேத⁴mh நmh க² மiνஸாஈ ॥
ெகௗல காமப³ஸ kh’பிந பி³ட⁴◌़ ◌ா। அதி த³th³ர அஜ அதி ³ட⁴◌़ ◌ா ॥
ஸதா³ ேராக³ப³ஸ ஸnhதத khேராதீ⁴। பி³Shiν பி³க² தி ஸnhத பி³ேராதீ⁴ ॥
தiν ேபாஷக நிnhத³க அக⁴ கா²நீ। வந ஸவ ஸம ெசௗத³ஹ phராநீ ॥
அஸ பி³சா க²ல ப³த⁴உ◌ँ ந ேதா। அப³ ஜநி ஸ உபஜாவ ேமா ॥
ஸுநி ஸேகாப கஹ நிசர நாதா²। அத⁴ர த³ஸந த³ ஜத ஹாதா²॥
ேர கபி அத⁴ம மரந அப³ சஹ। ேசா²ேட ப³த³ந பா³த ப³ட³◌़ ◌ி கஹ ॥
க ஜlhப ஜட³◌़ கபி ப³ல ஜாேகmh। ப³ல phரதாப ³தி⁴ ேதஜ ந தாேகmh ॥
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ேதா³. அ³ந அமாந ஜாநி ேத தீ³nhஹ பிதா ப³நபா³ஸ।
ேஸா ³க²அ ஜுப³தீ பி³ரஹ நி நி தி³ந மம thராஸ ॥ 31(க)॥
nhஹ ேக ப³ல கர க³rhப³ ேதா அஇேஸ மiνஜ அேநக।
கா²mh நிஸாசர தி³வஸ நி ட⁴◌़ஸiµஜு² த ேடக ॥ 31(க²)॥

ஜப³ ேதmh கீnhஹ ராம ைக நிnhதா³। khேராத⁴வnhத அதி ப⁴யஉ கபிnhதா³॥
ஹ ஹர நிnhதா³ஸுநஇ ேஜா காநா। ேஹாஇ பாப ேகா³கா⁴த ஸமாநா ॥
கடகடாந கபிஜர பா⁴। ³ஹு ⁴ஜத³Nhட³ தமகி ம மா ॥
ேடா³லத த⁴ரநி ஸபா⁴ஸத³ க²ேஸ। சேல பா⁴ ப⁴ய மாத kh³ரேஸ ॥
கி³ரத ஸ◌ँபா⁴ உடா² த³ஸகnhத⁴ர। ⁴தல பேர iµட அதி ஸுnhத³ர ॥
க² ேதmh ல நிஜ ரnh ஸ◌ँவாேர। க²அŋhக³த³ phர⁴ பாஸ பபா³ேர ॥
ஆவத iµட ேத³கி² கபி பா⁴ேக³। தி³நmh க பரந பி³தி⁴ லாேக³॥
கீ ராவந க ேகாப சலாஏ। ஸ சா ஆவத அதி தா⁴ஏ ॥
கஹ phர⁴ ஹ◌ँ ஜநி ’த³ய◌ँ ேட³ராஹூ।க ந அஸநி ேக நmh ராஹூ
॥
ஏ கிட த³ஸகnhத⁴ர ேகேர।ஆவத பா³தநய ேக phேரேர ॥
ேதா³. தரகி பவநஸுத கர க³ேஹ ஆநி த⁴ேர phர⁴ பாஸ।
ெகௗக ேத³க²mh பா⁴ கபி தி³நகர ஸஸ phரகாஸ ॥ 32(க)॥
உஹா◌ँஸேகாऽபி த³ஸாநந ஸப³ஸந கஹத ஸாஇ।
த⁴ரஹு கபி த⁴ மாரஹு ஸுநி அŋhக³த³iµஸுகாஇ ॥ 32(க²)॥

ஏ பி³தி⁴ ேப³கி³ஸூப⁴ட ஸப³தா⁴வஹு। கா²ஹு பா⁴ கபி ஜஹ◌ँ ஜஹ◌ँ பாவஹு
॥
மrhகடந கரஹு ம ஜாஈ। அத த⁴ரஹு தாபஸ th³ெவௗ பா⁴ஈ ॥
நி ஸேகாப ேபா³ேலஉ ஜுப³ராஜா। கா³ல ப³ஜாவத ேதா ந லாஜா ॥
ம க³ர கா நிலஜ லகா⁴தீ। ப³ல பி³ேலாகி பி³ஹரதி நmh சா²தீ ॥
ேர thய ேசார மாரக³ கா³। க²ல மல ரா மnhத³மதி கா ॥
ஸnhயபாத ஜlhப ³rhபா³தா³। ப⁴ஏ காலப³ஸ க²ல மiνஜாதா³॥
யாேகா ப² பாவேகா³ஆேக³mh। பா³நர பா⁴ சேபடnh லாேக³mh ॥
ராiµ மiνஜ ேபா³லத அ பா³நீ। கி³ரmh ந தவ ரஸநா அபி⁴மாநீ ॥
கி³ஹmh ரஸநா ஸmhஸய நாmh।ரnh ஸேமத ஸமர ம மாmh ॥
ேஸா. ேஸா நர khேயாmh த³ஸகnhத⁴ பா³ ப³th◌⁴ேயா ேஜmh ஏக ஸர।
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பீ³ஸஹு◌ँ ேலாசந அnhத⁴ தி⁴க³ தவ ஜnhம ஜாதி ஜட³◌़ ॥ 33(க)॥
தப³ ேஸாநித கீ phயாஸ th’த ராம ஸாயக நிகர।
தஜஉ◌ँ ேதா ேத thராஸ க ஜlhபக நிசர அத⁴ம ॥ 33(க²)॥

ைம தவ த³ஸந ேதாேப³லாயக।ஆயஸு ேமா ந தீ³nhஹ ர⁴நாயக ॥
அஸ ேஹாதி த³ஸஉiµக² ேதாெரௗmh।லŋhகா க³ஸiµth³ர மஹ◌ँ ேபா³ெரௗmh
॥
³ல ப²ல ஸமாந தவ லŋhகா। ப³ஸஹு மth◌⁴ய mhஹ ஜnh அஸŋhகா ॥
ைமmh பா³நர ப²ல கா²த ந பா³ரா।ஆயஸு தீ³nhஹ ந ராம உதா³ரா ॥
ஜுக³தி ஸுநத ராவந iµஸுகாஈ।ட⁴◌़கி² கஹ◌ँ ப³ஹுத ஜு²டா²ஈ ॥
பா³ ந கப³ஹு◌ँ கா³ல அஸ மாரா।  தபnhஹ ைதmh ப⁴ஏ லபா³ரா ॥
ஸா◌ँேசஹு◌ँ ைமmh லபா³ர ⁴ஜ பீ³ஹா। ெஜௗmh ந உபாஉ◌ँ தவ த³ஸ ஹா ॥
ஸiµ² ராம phரதாப கபி ேகாபா।ஸபா⁴ மாஜ² பந க பத³ ேராபா ॥
ெஜௗmh மம சரந ஸக ஸட² டா। பி²ரmh ராiµ தா ைமmh ஹா ॥
ஸுநஹு ஸுப⁴ட ஸப³ கஹ த³ஸஸா। பத³ க³ த⁴ரநி பசா²ரஹு கீஸா ॥
இnhth³ரத ஆதி³க ப³லவாநா।ஹர உேட² ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ப⁴ட நாநா ॥
ஜ²படmh க ப³ல பி³ல உபாஈ। பத³ ந டரஇ ைப³ட²mh  நாஈ ॥
நி உ² ஜ²படmh ஸுர ஆராதீ। டரஇ ந கீஸ சரந ஏ பா⁴◌ँதீ ॥
ஷ ேஜாகீ³ உரகா³। ேமாஹ பி³டப நmh ஸகmh உபா ॥
ேதா³. ேகாnhஹ ேமக⁴நாத³ஸம ஸுப⁴ட உேட²ஹரஷாஇ।
ஜ²படmh டைர ந கபி சரந நி ைப³ட²mh ர நாஇ ॥ 34(க)॥
⁴ ந சா²◌ँட³த கபி சரந ேத³க²த  மத³ பா⁴க³॥
ேகா பி³kh◌⁴ந ேத ஸnhத கர மந  நீதி ந thயாக³॥ 34(க²)॥

கபி ப³ல ேத³கி²ஸகல ய◌ँஹாேர। உடா²ஆ கபி ேகmh பரசாேர ॥
க³ஹத சரந கஹ பா³மாரா। மம பத³ க³ேஹmh ந ேதார உபா³ரா ॥
க³ஹ ந ராம சரந ஸட² ஜாஈ।ஸுநத பி²ரா மந அதி ஸசாஈ ॥
ப⁴யஉ ேதஜஹத  ஸப³ க³ஈ। மth◌⁴ய தி³வஸ  ஸ ேஸாஹஈ ॥
ŋhகா⁴ஸந ைப³ேட²உ ர நாஈ। மாநஹு◌ँஸmhபதி ஸகல க³◌ँவாஈ ॥
ஜக³தா³தமா phராநபதி ராமா। தாஸு பி³iµக² கி லஹ பி³ராமா ॥
உமா ராம கீ ph◌⁴’ பி³லாஸா। ேஹாஇ பி³shவ நி பாவஇ நாஸா ॥
th’ந ேத ஸ ஸ th’ந கரஈ। தாஸு ³த பந கஹு கி டரஈ ॥
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நி கபி க நீதி பி³தி⁴ நாநா। மாந ந தா கா நிஅராநா ॥
 மத³ மதி² phர⁴ ஸுஜஸு ஸுநாேயா। யஹ க சlhேயா பா³ nh’ப ஜாேயா ॥
ஹெதௗmh ந ேக²த ேக²லாஇ ேக²லாஈ। ேதா அப³mh கா கெரௗmh ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
phரத²மmh தாஸு தநய கபி மாரா। ேஸா ஸுநி ராவந ப⁴யஉ ³கா²ரா ॥
ஜாதா⁴ந அŋhக³த³ பந ேத³கீ²। ப⁴ய ph³யால ஸப³ ப⁴ஏ பி³ேஸ ॥
ேதா³.  ப³ல த⁴ர ஹர கபி பா³தநய ப³ல ஜ।
லக ஸர நயந ஜல க³ேஹ ராம பத³ கஜ ॥ 35(க)॥
ஸா◌ँஜ² ஜாநி த³ஸகnhத⁴ர ப⁴வந க³யஉ பி³லகா²இ।
மnhேதா³த³ ராவந ப³ஹு கஹா ஸiµஜா²இ ॥ (க²)॥

கnhத ஸiµ² மந தஜஹு மதி। ேஸாஹ ந ஸமர mhஹ ர⁴பதி ॥
ராமாiνஜ ல⁴ ேரக² க²சாஈ। ேஸாஉ நmh நாேக⁴ஹு அ மiνஸாஈ ॥
பிய mhஹ தா தப³ஸŋhkh³ராமா। ஜாேக ³த ேகர யஹ காமா ॥
ெகௗக nh⁴ நாகீ⁴ தவ லŋhகா।ஆயஉ கபி ேகஹ அஸŋhகா ॥
ரக²வாேர ஹதி பி³பிந உஜாரா। ேத³க²த ேதா அchச² ேதmh மாரா ॥
ஜா ஸகல ர கீnhேஹ சா²ரா। கஹா◌ँ ரஹா ப³ல க³rhப³ mhஹாரா ॥
அப³ பதி mh’ஷா கா³ல ஜநி மாரஹு। ேமார கஹா க²’த³ய◌ँ பி³சாரஹு ॥
பதி ர⁴பதி nh’பதி ஜநி மாநஹு। அக³ ஜக³ நாத²அல ப³ல ஜாநஹு ॥
பா³ந phரதாப ஜாந மாசா। தாஸு கஹா நmh மாேந நீசா ॥
ஜநக ஸபா⁴◌ँ அக³நித ⁴பாலா। ரேஹ mhஹஉ ப³ல அல பி³ஸாலா ॥
ப⁴ த⁴iνஷ ஜாநகீ பி³ஆ। தப³ஸŋhkh³ராம ேதஹு கிந தா ॥
ஸுரபதி ஸுத ஜாநஇ ப³ல ேதா²ரா। ராகா²அத ஆ◌ँகி² க³ ேபா²ரா ॥
ஸூபநகா²ைக க³தி mhஹ ேத³கீ²। தத³பி ’த³ய◌ँ நmh லாஜ பி³ேஷ ॥
ேதா³. ப³தி⁴ பி³ராத⁴ க²ர ³ஷந ◌ँலா◌ँஹthேயா கப³nhத⁴।
பா³ ஏக ஸர மாரேயா ேத ஜாநஹு த³ஸகnhத⁴ ॥ 36॥

ேஜmh ஜலநாத² ப³◌ँதா⁴யஉ ேஹலா। உதேர phர⁴ த³ல ஸத ஸுேப³லா ॥
காநீக தி³நகர ல ேக।³த படா²யஉ தவ த ேஹ ॥
ஸபா⁴ மாஜ² ேஜmh தவ ப³ல மதா²। க ப³த² மஹு◌ँ mh’க³பதி ஜதா²॥
அŋhக³த³ஹiνமத அiνசர ஜாேக। ரந பா³◌ँேர பீ³ர அதி பா³◌ँேக ॥
ேத கஹ◌ँ பிய நி நி நர கஹஹூ।iµதா⁴ மாந மமதா மத³ ப³ஹஹூ ॥
அஹஹ கnhத kh’த ராம பி³ேராதா⁴। கால பி³ப³ஸ மந உபஜ ந ேபா³தா⁴ ॥
கால த³Nhட³ க³ காஹு ந மாரா।ஹரஇ த⁴rhம ப³ல ³th³தி⁴ பி³சாரா ॥
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நிகட கால ேஜ ஆவத ஸாஈmh। ேத ph◌⁴ரம ேஹாஇ mhஹா நாஈmh ॥
ேதா³. ³இ ஸுத மேர த³ேஹஉ ர அஜஹு◌ँ ர பிய ேத³ஹு।
kh’பாnh⁴ ர⁴நாத² ப⁴ நாத² பி³மல ஜஸு ேலஹு ॥ 37॥

நா ப³சந ஸுநி பி³க²ஸமாநா।ஸபா⁴◌ँ க³யஉ உ² ேஹாத பி³ஹாநா ॥
ைப³ட² ஜாஇ ŋhகா⁴ஸந ²। அதி அபி⁴மாந thராஸ ஸப³ ⁴ ॥
இஹா◌ँ ராம அŋhக³த³ ேபா³லாவா।ஆஇ சரந பŋhகஜ  நாவா ॥
அதி ஆத³ர ஸபீப ைப³டா²। ேபா³ேல பி³ஹ◌ँ kh’பால க²ரா ॥
பா³தநய ெகௗக அதி ேமா। தாத ஸthய கஹு ச²உ◌ँ ேதா ॥ ।
ராவiν ஜாதா⁴ந ல கா। ⁴ஜ ப³ல அல ஜாஸு ஜக³கா ॥
தாஸு iµட mhஹ சா சலாஏ। கஹஹு தாத கவநீ பி³தி⁴ பாஏ ॥
ஸுiν ஸrhப³kh³ய phரநத ஸுக²கா।iµட ந ேஹாmh ⁴ப ³ந சா ॥
ஸாம தா³ந அ த³Nhட³ பி³ேப⁴தா³। nh’ப உர ப³ஸmh நாத² கஹ ேப³தா³॥
நீதி த⁴rhம ேக சரந ஸுஹாஏ। அஸ ய◌ँ ஜாநி நாத² பmh ஆஏ ॥
ேதா³. த⁴rhமந phர⁴ பத³ பி³iµக² கால பி³ப³ஸ த³ஸஸ।
ேத பஹ ³ந ஆஏ ஸுநஹு ேகாஸலாதீ⁴ஸ ॥ 38(((க)॥
பரம சரதா ரவந ஸுநி பி³ஹ◌ँேஸ ராiµ உதா³ர।
ஸமாசார நி ஸப³ கேஹ க³ட⁴◌़ ேக பா³மார ॥ 38(க²)॥

 ேக ஸமாசார ஜப³ பாஏ। ராம ஸசிவ ஸப³ நிகட ேபா³லாஏ ॥
லŋhகா பா³◌ँேக சா ³ஆரா। ேக பி³தி⁴ லாகி³அ கரஹு பி³சாரா ॥
தப³ கபீஸ chேச²ஸ பி³பீ⁴ஷந।ஸு ’த³ய◌ँ தி³நகர ல ⁴ஷந ॥
க பி³சார திnhஹ மnhthர th³’ட⁴◌़ ◌ாவா। சா அநீ கபி கட ப³நாவா ॥
ஜதா²ேஜாக³ ேஸநாபதி கீnhேஹ। ஜூத²ப ஸகல ேபா³ தப³nhேஹ ॥
phர⁴ phரதாப க ஸப³ஸiµஜா²ஏ।ஸுநி கபி ŋhக⁴நாத³ க தா⁴ஏ ॥
ஹரத ராம சரந ர நாவmh। க³ கி³ க²ர பீ³ர ஸப³ தா⁴வmh ॥
க³rhஜmh தrhஜmh பா⁴ கபீஸா। ஜய ர⁴பீ³ர ேகாஸலாதீ⁴ஸா ॥
ஜாநத பரம ³rhக³அதி லŋhகா। phர⁴ phரதாப கபி சேல அஸŋhகா ॥
க⁴டாேடாப க சஹு◌ँ தி³ ேக⁴।iµக²mh நிஸாந ப³ஜாவmh ேப⁴ ॥
ேதா³. ஜயதி ராம ஜய லசி²மந ஜய கபீஸ ஸுkh³வ।
க³rhஜmh ŋhக⁴நாத³ கபி பா⁴ மஹா ப³ல mhவ ॥ 39॥

லŋhகா◌ँ ப⁴யஉ ேகாலாஹல பா⁴।ஸுநா த³ஸாநந அதி அஹ◌ँகா ॥
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ேத³க²ஹு ப³நரnhஹ ேக ⁴டா²ஈ। பி³ஹ◌ँ நிஸாசர ேஸந ேபா³லாஈ ॥
ஆஏ கீஸ கால ேக phேரேர। ²தா⁴வnhத ஸப³ நிசர ேமேர ॥
அஸ க அThடஹாஸ ஸட² கீnhஹா। kh³’ஹ ைப³ேட²அஹார பி³தி⁴ தீ³nhஹா ॥
ஸுப⁴ட ஸகல சாஹு◌ँ தி³ ஜாஹூ। த⁴ த⁴ பா⁴ கீஸ ஸப³ கா²ஹூ ॥
உமா ராவந அஸ அபி⁴மாநா।  Thப⁴ க²க³ஸூத உதாநா ॥
சேல நிஸாசர ஆயஸு மாகீ³। க³ கர பி⁴Nh³பால ப³ர ஸா◌ँகீ³॥
ேதாமர iµkh³த³ர பரஸு phரசNhடா³।ஸுல kh’பாந பக⁴ கி³க²Nhடா³॥
 அேநாபல நிகர நிஹா। தா⁴வmh ஸட² க²க³ மாmhஸ அஹா ॥
ேசாச ப⁴ŋhக³ ³க² திnhஹ ந ஸூஜா²। தி தா⁴ஏ மiνஜாத³அ³ஜா²॥
ேதா³. நாநாத⁴ ஸர சாப த⁴ர ஜாதா⁴ந ப³ல பீ³ர।
ேகாட க◌ँ³ரnh சட⁴◌़ ◌ி க³ஏ ேகா ேகா ரநதீ⁴ர ॥ 40॥

ேகாட க◌ँ³ரnh ேஸாஹmh ைகேஸ। ேம ேக sh’ŋhக³நி ஜiν க⁴ந ைப³ேஸ ॥
பா³ஜmh ேடா⁴ல நிஸாந ஜுஜா²ஊ।ஸுநி ⁴நி ேஹாஇ ப⁴டnh மந சாஊ ॥
பா³ஜmh ேப⁴ நபீ² அபாரா।ஸுநி காத³ர உர ஜாmh த³ராரா ॥
ேத³கி²nhஹ ஜாஇ கபிnhஹ ேக ட²Thடா। அதி பி³ஸால தiν பா⁴ ஸுப⁴Thடா ॥
தா⁴வmh க³நmh ந அவக⁴ட கா⁴டா। பrhப³த ேபா² கரmh க³ பா³டா ॥
கடகடாmh ேகாnhஹ ப⁴ட க³rhஜmh। த³ஸந ஓட² காடmh அதி தrhஜmh ॥
உத ராவந இத ராம ேதா³ஹாஈ। ஜயதி ஜயதி ஜய ப லராஈ ॥
நிசர க²ர ஸஹ ட⁴ஹாவmh।தி³ த⁴ரmh கபி ேப² சலாவmh ॥
ேதா³. த⁴ த⁴ர க²Nhட³ phரசNhட³ கrhகட பா⁴ க³ட⁴◌़ பர டா³ரmh।
ஜ²படmh சரந க³ படகி ம ப⁴ சலத ப³ஹு பசாரmh ॥
அதி தரல தந phரதாப தரபmh தமகி க³ட⁴◌़ சட⁴◌़ ◌ி சட⁴◌़ ◌ி க³ஏ।
கபி பா⁴ சட⁴◌़ ◌ி மnhதி³ரnhஹ ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ராம ஜஸு கா³வத ப⁴ஏ ॥

ேதா³. ஏ ஏ நிசர க³ நி கபி சேல பராஇ।
ஊபர ஆ ேஹட² ப⁴ட கி³ரmh த⁴ரநி பர ஆஇ ॥ 41॥

ராம phரதாப phரப³ல கபிஜூதா²। மrhத³mh நிசர ஸுப⁴ட ப³தா²॥
சட⁴◌़ே◌ ³rhக³ நி ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ பா³நர। ஜய ர⁴பீ³ர phரதாப தி³வாகர ॥
சேல நிஸாசர நிகர பராஈ। phரப³ல பவந  க⁴ந ஸiµதா³ஈ ॥
ஹாஹாகார ப⁴யஉ ர பா⁴। ேராவmh பா³லக ஆர நா ॥
ஸப³ ேத³mh ராவந கா³। ராஜ கரத ஏmh mh’th ஹ◌ँகா ॥
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நிஜ த³ல பி³சல ஸுநீ ேதmh காநா। ேப² ஸுப⁴ட லŋhேகஸ ஸாநா ॥
ேஜா ரந பி³iµக²ஸுநா ைமmh காநா। ேஸா ைமmh ஹதப³ கரால kh’பாநா ॥
ஸrhப³ஸு கா²இ ேபா⁴க³ க நாநா।ஸமர ⁴ ப⁴ஏ ப³lhலப⁴ phராநா ॥
உkh³ர ப³சந ஸுநி ஸகல ேட³ராேந। சேல khேராத⁴ க ஸுப⁴ட லஜாேந ॥
ஸnhiµக² மரந பீ³ர ைக ேஸாபா⁴। தப³ திnhஹ தஜா phராந கர ேலாபா⁴ ॥
ேதா³. ப³ஹு ஆத⁴ த⁴ர ஸுப⁴ட ஸப³ பி⁴ரmh பசா பசா।
ph³யால கிஏ பா⁴ கபி பக⁴ thஸூலnh மா ॥ 42॥

ப⁴ய ஆர கபி பா⁴க³ந லாேக³। ஜth³யபி உமா திஹmh ஆேக³॥
ேகாஉ கஹ கஹ◌ँ அŋhக³த³ஹiνமnhதா। கஹ◌ँ நல நீல ³பி³த³ ப³லவnhதா ॥
நிஜ த³ல பி³கல ஸுநா ஹiνமாநா। பchசி²ம th³வார ரஹா ப³லவாநா ॥
ேமக⁴நாத³ தஹ◌ँ கரஇ லராஈ। ட ந th³வார பரம க²நாஈ ॥
பவநதநய மந பா⁴ அதி khேராதா⁴। க³rhேஜஉ phரப³ல கால ஸம ேஜாதா⁴ ॥
தி³லŋhக க³ட⁴◌़ஊபர ஆவா। க³ கி³ ேமக⁴நாத³ கஹு◌ँ தா⁴வா ॥
ப⁴ேஜஉ ரத²ஸாரதீ² நிபாதா। தா ’த³ய மஹு◌ँ மாேர லாதா ॥
³ஸேரmh ஸூத பி³கல ேத ஜாநா।shயnhத³ந கா⁴ ரத kh³’ஹ ஆநா ॥
ேதா³. அŋhக³த³ஸுநா பவநஸுத க³ட⁴◌़ பர க³யஉ அேகல।
ரந பா³◌ँரா பா³ஸுத தரகி சட⁴◌़ே◌உ கபி ேக²ல ॥ 43॥

ஜுth³த⁴ பி³th³த⁴ khth³த⁴ th³ெவௗ ப³nhத³ர। ராம phரதாப ஸு உர அnhதர ॥
ராவந ப⁴வந சட⁴◌़ே◌ th³ெவௗ தா⁴ஈ। கர ேகாஸலாதீ⁴ஸ ேதா³ஹாஈ ॥
கலஸ ஸத க³ ப⁴வiν ட⁴ஹாவா। ேத³கி² நிஸாசரபதி ப⁴ய பாவா ॥
நா ph³’nhத³ கர பீடmh சா²தீ। அப³ ³இ கபி ஆஏ உதபாதீ ॥
கபிலா க திnhஹ ேட³ராவmh। ராமசnhth³ர கர ஸுஜஸு ஸுநாவmh ॥
நி கர க³ கசந ேக க²mhபா⁴। கேஹnh கஅ உதபாத அரmhபா⁴ ॥
க³rh பேர  கடக மஜா²। லாேக³ மrhைத³ ⁴ஜ ப³ல பா⁴ ॥
காஹு லாத சேபடnh ேகஹூ। ப⁴ஜஹு ந ராம ேஸா ப²ல ேலஹூ ॥
ேதா³. ஏக ஏக ேஸாmh மrhத³mh ேதா சலாவmh iµNhட³।
ராவந ஆேக³mh பரmh ேத ஜiν ²டmh த³தி⁴ Nhட³॥ 44॥

மஹா மஹா iµகி²ஆ ேஜ பாவmh। ேத பத³ க³ phர⁴ பாஸ சலாவmh ॥
கஹஇ பி³பீ⁴ஷiν திnhஹ ேக நாமா। ேத³mh ராம திnhஹஹூ நிஜ தா⁴மா ॥
க²ல மiνஜாத³ th³விஜாஷ ேபா⁴கீ³। பாவmh க³தி ேஜா ஜாசத ேஜாகீ³॥
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உமா ராம mh’³சித கநாகர। ப³யர பா⁴வ ஸுரத ேமா நிசர ॥
ேத³mh பரம க³தி ேஸா ய◌ँ ஜாநீ। அஸ kh’பால ேகா கஹஹு ப⁴வாநீ ॥
அஸ phர⁴ ஸுநி ந ப⁴ஜmh ph◌⁴ரம thயாகீ³। நர மதிமnhத³ ேத பரம அபா⁴கீ³॥
அŋhக³த³அ ஹiνமnhத phரேப³ஸா। கீnhஹ ³rhக³அஸ கஹ அவேத⁴ஸா ॥
லŋhகா◌ँ th³ெவௗ கபி ேஸாஹmh ைகேஸmh। மத²nh⁴ ³இ மnhத³ர ைஜேஸmh
॥
ேதா³. ⁴ஜ ப³ல  த³ல த³லம ேத³கி² தி³வஸ கர அnhத।
ேத³ ஜுக³ல பி³க³த ரம ஆஏ ஜஹ◌ँ ப⁴க³வnhத ॥ 45॥

phர⁴ பத³ கமல ஸ திnhஹ நாஏ। ேத³கி²ஸுப⁴ட ர⁴பதி மந பா⁴ஏ ॥
ராம kh’பா க ஜுக³ல நிஹாேர। ப⁴ஏ பி³க³தரம பரம ஸுகா²ேர ॥
க³ஏ ஜாநி அŋhக³த³ஹiνமாநா। பி²ேர பா⁴ மrhகட ப⁴ட நாநா ॥
ஜாதா⁴ந phரேதா³ஷ ப³ல பாஈ। தா⁴ஏ க த³ஸஸ ேதா³ஹாஈ ॥
நிசர அநீ ேத³கி² கபி பி²ேர। ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ கடகடாஇ ப⁴ட பி⁴ேர ॥
th³ெவௗ த³ல phரப³ல பசா பசா। லரத ஸுப⁴ட நmh மாநmh ஹா ॥
மஹாபீ³ர நிசர ஸப³ காேர। நாநா ப³ரந ப³iµக² பா⁴ேர ॥
ஸப³ல ஜுக³ல த³ல ஸமப³ல ேஜாதா⁴। ெகௗக கரத லரத க khேராதா⁴ ॥
phராபி³ட ஸரத³ பேயாத³ க⁴ேநேர। லரத மநஹு◌ँ மாத ேக phேரேர ॥
அநிப அகmhபந அ அதிகாயா। பி³சலத ேஸந கீnh இnhஹ மாயா ॥
ப⁴யஉ நிஷ மஹ◌ँ அதி அ◌ँதி⁴யாரா। ph³’Sh ேஹாஇ தி⁴ேராபல சா²ரா ॥
ேதா³. ேத³கி² நிபி³ட³◌़ தம த³ஸஹு◌ँ தி³ கபித³ல ப⁴யஉ க²பா⁴ர।
ஏக ஏக ந ேத³க²ஈ ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ கரmh கார ॥ 46॥

ஸகல மரiµ ர⁴நாயக ஜாநா।ஏ ேபா³ அŋhக³த³ஹiνமாநா ॥
ஸமாசார ஸப³ க ஸiµஜா²ஏ।ஸுநத ேகாऽபி கபிஜர தா⁴ஏ ॥
நி kh’பால ஹ◌ँ சாப சட⁴◌़ ◌ாவா। பாவக ஸாயக ஸபதி³ சலாவா ॥
ப⁴யஉ phரகாஸ கதஹு◌ँ தம நாmh। kh³யாந உத³ய◌ँ  ஸmhஸய ஜாmh ॥
பா⁴ ப³iµக² பாஇ phரகாஸா। தா⁴ஏ ஹரஷ பி³க³த ரம thராஸா ॥
ஹமாந அŋhக³த³ ரந கா³ேஜ।ஹா◌ँக ஸுநத ரஜநீசர பா⁴ேஜ ॥
பா⁴க³த பட படகmh த⁴ த⁴ரநீ। கரmh பா⁴ கபி அth³⁴த கரநீ ॥
க³ பத³ டா³ரmh ஸாக³ர மாmh। மகர உரக³ ஜ²ஷ த⁴ த⁴ கா²mh ॥
ேதா³. க² மாேர க² கா⁴யல க² க³ட⁴◌़ சட⁴◌़ே◌ பராஇ।
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க³rhஜmh பா⁴ ப³iµக²  த³ல ப³ல பி³சலாஇ ॥ 47॥
நிஸா ஜாநி கபி சாஉ அநீ।ஆஏ ஜஹா◌ँ ேகாஸலா த⁴நீ ॥
ராம kh’பா க சிதவா ஸப³। ப⁴ஏ பி³க³தரம பா³நர தப³ ॥
உஹா◌ँ த³ஸாநந ஸசிவ ஹ◌ँகாேர।ஸப³ஸந கேஹ ஸுப⁴ட ேஜ மாேர ॥
ஆதா⁴ கட கபிnhஹ ஸŋhகா⁴ரா। கஹஹு ேப³கி³ கா கஅ பி³சாரா ॥
மாlhயவnhத அதி ஜரட² நிஸாசர। ராவந மா பிதா மnhth ப³ர ॥
ேபா³லா ப³சந நீதி அதி பாவந।ஸுநஹு தாத க² ேமார கா²வந ॥
ஜப³ ேத mhஹ தா ஹ ஆநீ। அஸ³ந ேஹாmh ந ஜாmh ப³கா²நீ ॥
ேப³த³ ராந ஜாஸு ஜஸு கா³ேயா। ராம பி³iµக² காஹு◌ँ ந ஸுக² பாேயா ॥
ேதா³. ரnhயாchச² ph◌⁴ராதா ஸத ம⁴ ைகடப⁴ ப³லவாந।
ேஜ மாேர ேஸாஇ அவதேரஉ kh’பாnh⁴ ப⁴க³வாந ॥ 48(க)॥
மாஸபாராயண, பசீஸவா◌ँ விராம
காலப க²ல ப³ந த³ஹந ³நாகா³ர க⁴நேபா³த⁴।
வ பி³ரசி ேஜ ேஸவmh தாேஸாmh கவந பி³ேராத⁴ ॥ 48(க²)॥

பஹ ப³ய ேத³ஹு ைப³ேத³। ப⁴ஜஹு kh’பாநிதி⁴ பரம ஸேந ॥
தாேக ப³சந பா³ந ஸம லாேக³। கஆ iµஹ க ஜா அபா⁴ேக³॥
³ட⁴◌़ ப⁴ஏ ந த மரேதஉ◌ँ ேதா। அப³ ஜநி நயந ேத³கா²வ ேமா ॥
ேத அபேந மந அஸ அiνமாநா। ப³th◌⁴ேயா சஹத ஏ kh’பாநிதா⁴நா ॥
ேஸா உ² க³யஉ கஹத ³rhபா³தா³। தப³ஸேகாப ேபா³ேலஉ க⁴நநாதா³॥
ெகௗக phராத ேத³கி²அஹு ேமாரா। கஹஉ◌ँ ப³ஹுத கெஹௗmh கா ேதா²ரா ॥
ஸுநி ஸுத ப³சந ப⁴ேராஸா ஆவா। phதி ஸேமத அŋhக ைப³டா²வா ॥
கரத பி³சார ப⁴யஉ பி⁴iνஸாரா। லாேக³ கபி நி சஹூ◌ँ ³ஆரா ॥
ேகாऽபி கபிnhஹ ³rhக⁴ட க³ட⁴◌़ ◌ு ேக⁴ரா। நக³ர ேகாலாஹ ப⁴யஉ க⁴ேநரா ॥
பி³பி³தா⁴த⁴ த⁴ர நிசர தா⁴ஏ। க³ட⁴◌़ ேத பrhப³த க²ர ட⁴ஹாஏ ॥
ச²mh. டா⁴ேஹ மத⁴ர க²ர ேகாnhஹ பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ ேகா³லா சேல।
க⁴ஹராத  பபி³பாத க³rhஜத ஜiν phரலய ேக பா³த³ேல ॥
மrhகட பி³கட ப⁴ட ஜுடத கடத ந லடத தந ஜrhஜர ப⁴ஏ।
க³ ைஸல ேத க³ட⁴◌़ பர சலாவmh ஜஹ◌ँ ேஸா தஹ◌ँ நிசர ஹஏ ॥

ேதா³. ேமக⁴நாத³ஸுநி ரவந அஸ க³ட⁴◌़ ◌ு நி ேச²ŋhகா ஆஇ।
உதrhேயா பீ³ர ³rhக³ ேதmh ஸnhiµக² சlhேயா ப³ஜாஇ ॥ 49॥
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கஹ◌ँ ேகாஸலாதீ⁴ஸ th³ெவௗ ph◌⁴ராதா। த⁴nhவீ ஸகல ேலாக பி³kh²யாதா ॥
கஹ◌ँ நல நீல ³பி³த³ஸுkh³வா। அŋhக³த³ஹமnhத ப³ல mhவா ॥
கஹா◌ँ பி³பீ⁴ஷiν ph◌⁴ராதாth³ேரா।ஆஜு ஸப³ஹ² மாரஉ◌ँ ஓ ॥
அஸ க க²ந பா³ந ஸnhதா⁴ேந। அதிஸய khேராத⁴ ரவந லகி³ தாேந ॥
ஸர ஸiµஹ ேஸா சா²ட³◌़ை◌ லாகா³। ஜiν ஸபchச² தா⁴வmh ப³ஹு நாகா³॥
ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ பரத ேத³கி²அmh பா³நர। ஸnhiµக² ேஹாஇ ந ஸேக ேத அவஸர
॥
ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ பா⁴கி³ சேல கபி சா²। பி³ஸ ஸப³ ஜுth³த⁴ ைக ஈசா²॥
ேஸா கபி பா⁴ ந ரந மஹ◌ँ ேத³கா²। கீnhேஹ ேஜ ந phராந அவேஸஷா ॥
ேதா³. த³ஸ த³ஸ ஸர ஸப³ மாேர பேர ⁴ கபி பீ³ர।
mhஹநாத³ க க³rhஜா ேமக⁴நாத³ ப³ல தீ⁴ர ॥ 50॥

ேத³கி² பவநஸுத கடக பி³ஹாலா। khேராத⁴வnhத ஜiν தா⁴யஉ காலா ॥
மஹாைஸல ஏக ரத உபாரா। அதி ஸ ேமக⁴நாத³ பர டா³ரா ॥
ஆவத ேத³கி² க³யஉ நப⁴ ேஸாஈ। ரத²ஸாரதீ² ரக³ஸப³ ேகா²ஈ ॥
பா³ர பா³ர பசார ஹiνமாநா। நிகட ந ஆவ மரiµ ேஸா ஜாநா ॥
ர⁴பதி நிகட க³யஉ க⁴நநாதா³। நாநா பா⁴◌ँதி கேர ³rhபா³தா³॥
அshthர ஸshthர ஆத⁴ ஸப³ டா³ேர। ெகௗகmh phர⁴ கா நிவாேர ॥
ேத³கி² phரதாப ட⁴◌़ கி²ஆநா। கைர லாக³ மாயா பி³தி⁴ நாநா ॥
 ேகாஉ கைர க³ட³◌़ ைஸmh ேக²லா। ட³ரபாைவ க³shவlhப ஸேபலா ॥
ேதா³. ஜாஸு phரப³ல மாயா ப³ல வ பி³ரசி ப³ட³◌़ ேசா²ட।
தா தி³கா²வஇ நிசர நிஜ மாயா மதி ேகா²ட ॥ 51॥

நப⁴ சட⁴◌़ ◌ி ப³ரஷ பி³ல அŋhகா³ரா। ம ேத phரக³ட ேஹாmh ஜலதா⁴ரா ॥
நாநா பா⁴◌ँதி பிஸாச பிஸாசீ। மா கா ⁴நி ேபா³லmh நாசீ ॥
பி³Shடா ய தி⁴ர கச ஹாட³◌़ ◌ா। ப³ரஷஇ கப³ஹு◌ँ உபல ப³ஹு சா²ட³◌़ ◌ா ॥
ப³ர ⁴ கீnhேஹ அ◌ँதி⁴ஆரா।ஸூஜ² ந ஆபந ஹாத² பஸாரா ॥
கபி அலாேந மாயா ேத³ேக²mh।ஸப³ கர மரந ப³நா ஏ ேலேக²mh ॥
ெகௗக ேத³கி² ராம iµஸுகாேந। ப⁴ஏ ஸபீ⁴த ஸகல கபி ஜாேந ॥
ஏக பா³ந கா ஸப³ மாயா।  தி³நகர ஹர திர நிகாயா ॥
kh’பாth³’Sh கபி பா⁴ பி³ேலாேக। ப⁴ஏ phரப³ல ரந ரஹmh ந ேராேக ॥
ேதா³. ஆயஸு மாகி³ ராம பmh அŋhக³தா³தி³ கபி ஸாத²।
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லசி²மந சேல khth³த⁴ ேஹாஇ பா³ந ஸராஸந ஹாத²॥ 52॥
ச²தஜ நயந உர பா³ஹு பி³ஸாலா।மகி³ நிப⁴ தiν க² ஏக லாலா ॥
இஹா◌ँ த³ஸாநந ஸுப⁴ட படா²ஏ। நாநா அshthர ஸshthர க³ தா⁴ஏ ॥
⁴த⁴ர நக² பி³டபாத⁴ தா⁴। தா⁴ஏ கபி ஜய ராம கா ॥
பி⁴ேர ஸகல ேஜா ஸந ேஜா। இத உத ஜய இchசா² நmh ேதா² ॥
iµ²கnhஹ லாதnhஹ தா³தnhஹ காடmh। கபி ஜயல மா நி டா³டmh ॥
மா மா த⁴ த⁴ த⁴ மா।ஸ ேதா க³ ⁴ஜா உபா ॥
அ ரவ  ர நவ க²Nhடா³। தா⁴வmh ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ Nhட³ phரசNhடா³॥
ேத³க²mh ெகௗக நப⁴ ஸுர ph³’nhதா³। கப³ஹு◌ँக பி³ஸமய கப³ஹு◌ँ அநnhதா³
॥
ேதா³. தி⁴ர கா³ட³◌़ ப⁴ ப⁴ ஜmhேயா ஊபர ⁴ உட³◌़ ◌ாஇ।
ஜiν அ◌ँகா³ர ராnhஹ பர mh’தக ⁴ம ரேயா சா²இ ॥ 53॥

கா⁴யல பீ³ர பி³ராஜmh ைகேஸ। ஸுத கிmhஸுக ேக த ைஜேஸ ॥
லசி²மந ேமக⁴நாத³ th³ெவௗ ேஜாதா⁴। பி⁴ரmh பரஸபர க அதி khேராதா⁴ ॥
ஏக ஏக ஸகஇ நmh தீ। நிசர ச²ல ப³ல கரஇ அநீதீ ॥
khேராத⁴வnhத தப³ ப⁴யஉ அநnhதா। ப⁴ேஜஉ ரத²ஸாரதீ² ரnhதா ॥
நாநா பி³தி⁴ phரஹார கர ேஸஷா। ராchச²ஸ ப⁴யஉ phராந அவேஸஷா ॥
ராவந ஸுத நிஜ மந அiνமாநா।ஸŋhகட² ப⁴யஉ ஹ மம phராநா ॥
பீ³ரகா⁴திநீ சா²ட³◌़ ◌ி ஸா◌ँகீ³। ேதஜ ஜ லசி²மந உர லாகீ³॥
iµசா² ப⁴ஈ ஸkhதி ேக லாேக³mh। தப³ ச க³யஉ நிகட ப⁴ய thயாேக³mh ॥
ேதா³. ேமக⁴நாத³ஸம ேகா ஸத ேஜாதா⁴ ரேஹ உடா²இ।
ஜக³தா³தா⁴ர ேஸஷ கி உைட² சேல கி²ஆஇ ॥ 54॥

ஸுiν கி³ஜா khேராதா⁴நல ஜாஸூ। ஜாரஇ ⁴வந சாத³ஸ ஆஸூ ॥
ஸக ஸŋhkh³ராம தி ேகா தா। ேஸவmh ஸுர நர அக³ ஜக³ ஜா ॥
யஹ ெகௗஹல ஜாநஇ ேஸாஈ। ஜா பர kh’பா ராம ைக ேஹாஈ ॥
ஸnhth◌⁴யா ப⁴இ பி² th³ெவௗ பா³ஹநீ। லேக³ஸ◌ँபா⁴ரந நிஜ நிஜ அநீ ॥
ph³யாபக ph³ரம அத ⁴வேநshவர। லசி²மந கஹா◌ँ ³ஜ² கநாகர ॥
தப³லகி³ ல ஆயஉ ஹiνமாநா। அiνஜ ேத³கி² phர⁴ அதி ³க² மாநா ॥
ஜாமவnhத கஹ ைப³த³ஸுேஷநா। லŋhகா◌ँ ரஹஇ ேகா பட²ஈ ேலநா ॥
த⁴ ல⁴ ப க³யஉ ஹiνமnhதா।ஆேநஉ ப⁴வந ஸேமத ரnhதா ॥
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ேதா³. ராம பதா³ரபி³nhத³ர நாயஉ ஆஇ ஸுேஷந।
கஹா நாம கி³ ஔஷதீ⁴ ஜாஹு பவநஸுத ேலந ॥ 55॥

ராம சரந ஸரஜ உர ராகீ²। சலா phரப⁴ஜந ஸுத ப³ல பா⁴ ॥
உஹா◌ँ³த ஏக மரiµ ஜநாவா। ராவந காலேந kh³’ஹ ஆவா ॥
த³ஸiµக² கஹா மரiµ ேதmh ஸுநா। நி நி காலேந  ⁴நா ॥
ேத³க²த mhஹ நக³ ேஜmh ஜாரா। தாஸு பnhத² ேகா ேராகந பாரா ॥
ப⁴ ர⁴பதி க த ஆபநா। சா²◌ँட³◌़ஹு நாத² mh’ஷா ஜlhபநா ॥
நீல கஜ தiν ஸுnhத³ர shயாமா।’த³ய◌ँ ரா² ேலாசநாபி⁴ராமா ॥
ைமmh ைதmh ேமார ட⁴◌़தா thயா³। மஹா ேமாஹ நி ஸூதத ஜா³॥
கால ph³யால கர ப⁴chச²க ேஜாஈ।ஸபேநஹு◌ँஸமர கி திஅ ேஸாஈ ॥
ேதா³. ஸுநி த³ஸகNhட² ஸாந அதி ேதmh மந கீnhஹ பி³சார।
ராம ³த கர மெரௗmh ப³ யஹ க²ல ரத மல பா⁴ர ॥ 56॥

அஸ க சலா ரசி மக³ மாயா।ஸர மnhதி³ர ப³ர பா³க³ ப³நாயா ॥
மாதஸுத ேத³கா²ஸுப⁴ ஆரம।iµநி ³² ஜல பிெயௗmh ஜாஇ ரம ॥
ராchச²ஸ கபட ேப³ஷ தஹ◌ँ ேஸாஹா। மாயாபதி ³த சஹ ேமாஹா ॥
ஜாஇ பவநஸுத நாயஉ மாதா²। லாக³ ேஸா கைஹ ராம ³ந கா³தா²॥
ேஹாத மஹா ரந ராவந ராமmh। தஹmh ராம ந ஸmhஸய யா மmh ॥
இஹா◌ँ ப⁴ஏ◌ँ ைமmh ேத³ேக²உ◌ँ பா⁴ஈ। kh³யாந th³’Sh ப³ல ேமா அதி⁴காஈ ॥
மாகா³ ஜல ேதmh தீ³nhஹ கமNhட³ல। கஹ கபி நmh அகா⁴உ◌ँ ேதா²ேரmh ஜல ॥
ஸர மjhஜந க ஆர ஆவஹு। தி³chசா² ேத³உ◌ँ kh³யாந ேஜmh பாவஹு ॥
ேதா³. ஸர ைபட²த கபி பத³ க³ஹா மகmh தப³அலாந।
மா ேஸா த⁴ தி³vhய தiν ச க³க³ந சட⁴◌़ ◌ி ஜாந ॥ 57॥

கபி தவ த³ரஸ ப⁴இஉ◌ँ நிShபாபா। டா தாத iµநிப³ர கர ஸாபா ॥
iµநி ந ேஹாஇ யஹ நிசர ேகா⁴ரா। மாநஹு ஸthய ப³சந கபி ேமாரா ॥
அஸ க க³ஈ அபச²ரா ஜப³mh। நிசர நிகட க³யஉ கபி தப³mh ॥
கஹ கபி iµநி ³ரத³சி²நா ேலஹூ। பாேச²mh ஹம மnhthர mhஹ ேத³ஹூ ॥
ர லŋh³ர லேப பசா²ரா। நிஜ தiν phரக³ேட மரதீ பா³ரா ॥
ராம ராம க சா²ட³◌़ே◌ phராநா।ஸுநி மந ஹர சேலஉ ஹiνமாநா ॥
ேத³கா²ைஸல நஔஷத⁴ சீnhஹா।ஸஹஸா கபி உபா கி³ nhஹா ॥
க³ கி³ நி நப⁴ தா⁴வத ப⁴யஊ। அவத⁴ உபர கபி க³யஊ ॥
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ேதா³. ேத³கா² ப⁴ரத பி³ஸால அதி நிசர மந அiνமாநி।
பி³iν ப²ர ஸாயக மாேரஉ சாப ரவந லகி³ தாநி ॥ 58॥

பேரஉ iµசி² ம லாக³த ஸாயக।ஸுரத ராம ராம ர⁴நாயக ॥
ஸுநி phய ப³சந ப⁴ரத தப³ தா⁴ஏ। கபி ஸப அதி ஆர ஆஏ ॥
பி³கல பி³ேலாகி கீஸ உர லாவா। ஜாக³த நmh ப³ஹு பா⁴◌ँதி ஜகா³வா ॥
iµக² மந மந ப⁴ஏ ³கா²। கஹத ப³சந ப⁴ ேலாசந பா³ ॥
ேஜmh பி³தி⁴ ராம பி³iµக² ேமா கீnhஹா। ேதmh நி யஹ தா³ந ³க² தீ³nhஹா
॥
ெஜௗmh ேமாேரmh மந ப³ச அ காயா। phதி ராம பத³ கமல அமாயா ॥
ெதௗ கபி ேஹாஉ பி³க³த ரம ஸூலா। ெஜௗmh ேமா பர ர⁴பதி அiνலா ॥
ஸுநத ப³சந உ²ைப³ட² கபீஸா। க ஜய ஜயதி ேகாஸலாதீ⁴ஸா ॥
ேஸா. nhஹ கபி உர லாஇ லகித தiν ேலாசந ஸஜல।
phதி ந ’த³ய◌ँஸமாஇ ஸு ராம ர⁴ல திலக ॥ 59॥

தாத ஸல கஹு ஸுக²நிதா⁴ந கீ।ஸத அiνஜ அ மா ஜாநகீ ॥
கபி ஸப³ சத ஸமாஸ ப³கா²ேந। ப⁴ஏ ³கீ² மந மஹு◌ँ பசி²தாேந ॥
அஹஹ ைத³வ ைமmh கத ஜக³ ஜாயஉ◌ँ। phர⁴ ேக ஏகஹு காஜ ந ஆயஉ◌ँ ॥
ஜாநி அவஸ மந த⁴ தீ⁴ரா। நி கபி ஸந ேபா³ேல ப³லபீ³ரா ॥
தாத க³ஹ ேஹாஇ ேதா ஜாதா। காஜு நஸாஇ ேஹாத phரபா⁴தா ॥
சட⁴◌़ ◌ு மம ஸாயக ைஸல ஸேமதா। பட²ெவௗmh ேதா ஜஹ◌ँ kh’பாநிேகதா ॥
ஸுநி கபி மந உபஜா அபி⁴மாநா। ேமாேரmh பா⁴ர ச கி பா³நா ॥
ராம phரபா⁴வ பி³சா ப³ேஹா। ப³nhதி³ சரந கஹ கபி கர ேஜா ॥
ேதா³. தவ phரதாப உர ராகி² phர⁴ ேஜஹஉ◌ँ நாத² ரnhத।
அஸ க ஆயஸு பாஇ பத³ ப³nhதி³ சேலஉ ஹiνமnhத ॥ 60(க)॥
ப⁴ரத பா³ஹு ப³ல ல ³ந phர⁴ பத³ phதி அபார।
மந மஹு◌ँ ஜாத ஸராஹத நி நி பவநமார ॥ 60(க²)॥

உஹா◌ँ ராம லசி²மநmh நிஹா। ேபா³ேல ப³சந மiνஜ அiνஸா ॥
அrhத⁴ ராதி க³இ கபி நmh ஆயஉ। ராம உடா²இ அiνஜ உர லாயஉ ॥
ஸகஹு ந ³கி²த ேத³கி² ேமா காஊ। ப³nh⁴ ஸதா³ தவ mh’³ல ஸுபா⁴ஊ ॥
மம த லாகி³ தேஜஹு பி மாதா।ஸேஹஹு பி³பிந ம ஆதப பா³தா ॥
ேஸா அiνராக³ கஹா◌ँ அப³ பா⁴ஈ। உட²ஹு ந ஸுநி மம ப³ச பி³கலாஈ ॥

manas6_i.pdf 25



 ராம சத மாநஸ

ெஜௗmh ஜநேதஉ◌ँ ப³ந ப³nh⁴ பி³ேசா²ஹூ। பிதா ப³சந மநேதஉ◌ँ நmh ஓஹூ ॥
ஸுத பி³த நா ப⁴வந பவாரா। ேஹாmh ஜாmh ஜக³ பா³ரmh பா³ரா ॥
அஸ பி³சா ய◌ँ ஜாக³ஹு தாதா। லஇ ந ஜக³த ஸேஹாத³ர ph◌⁴ராதா ॥
ஜதா² பŋhக² பி³iν க²க³அதி தீ³நா। மநி பி³iν ப²நி கப³ர கர நா ॥
அஸ மம வந ப³nh⁴ பி³iν ேதா। ெஜௗmh ஜட³◌़ ைத³வ ஆைவ ேமா ॥
ைஜஹஉ◌ँ அவத⁴ கவந iµஹு லாஈ। நா ேஹ phய பா⁴இ க³◌ँவாஈ ॥
ப³ அபஜஸ ஸஹேதஉ◌ँ ஜக³ மாmh। நா ஹாநி பி³ேஸஷ ச²தி நாmh ॥
அப³அபேலா ேஸா ஸுத ேதாரா।ஸ நி²ர கேடா²ர உர ேமாரா ॥
நிஜ ஜநநீ ேக ஏக மாரா। தாத தாஸு mhஹ phராந அதா⁴ரா ॥
ெஸௗmhேப ேமா mhஹ க³ பாநீ।ஸப³ பி³தி⁴ ஸுக²த³ பரம த ஜாநீ ॥
உத காஹ ைத³ஹஉ◌ँ ேத ஜாஈ। உ² கிந ேமா கா²வஹு பா⁴ஈ ॥
ப³ஹு பி³தி⁴ சத ேஸாச பி³ேமாசந।shthரவத ஸல ராவ த³ல ேலாசந ॥
உமா ஏக அக²Nhட³ ர⁴ராஈ। நர க³தி ப⁴க³த kh’பால ேத³கா²ஈ ॥
ேஸா. phர⁴ phரலாப ஸுநி காந பி³கல ப⁴ஏ பா³நர நிகர।
ஆஇ க³யஉ ஹiνமாந  கநா மஹ◌ँ பீ³ர ரஸ ॥ 61॥

ஹர ராம ேப⁴Nhேடஉ ஹiνமாநா। அதி kh’தkh³ய phர⁴ பரம ஸுஜாநா ॥
ரத ைப³த³ தப³ கீnhஹ உபாஈ। உ²ைப³ேட²லசி²மந ஹரஷாஈ ॥
’த³ய◌ँ லாஇ phர⁴ ேப⁴Nhேடஉ ph◌⁴ராதா।ஹரேஷ ஸகல பா⁴ கபி ph³ராதா ॥
கபி நி ைப³த³ தஹா◌ँ பஹு◌ँசாவா। ேஜ பி³தி⁴ தப³mh தா லஇ ஆவா ॥
யஹ ph³’thதாnhத த³ஸாநந ஸுேநஊ। அதி பி³ஷாத³ நி நி ர ⁴ேநஊ ॥
ph³யால mhப⁴கரந பmh ஆவா। பி³பி³த⁴ ஜதந க தா ஜகா³வா ॥
ஜாகா³ நிசர ேத³கி²அ ைகஸா। மாநஹு◌ँ கா ேத³ஹ த⁴ ைப³ஸா ॥
mhப⁴கரந ³ஜா² கஹு பா⁴ஈ। காேஹ தவ iµக² ரேஹ ஸுகா²ஈ ॥
கதா² க ஸப³ ேதmh அபி⁴மாநீ। ேஜ phரகார தா ஹ ஆநீ ॥
தாத கபிnhஹ ஸப³ நிசர மாேர। மஹாமஹா ேஜாதா⁴ ஸŋhகா⁴ேர ॥
³rhiµக²ஸுர மiνஜ அஹா। ப⁴ட அதிகாய அகmhபந பா⁴ ॥
அபர மேஹாத³ர ஆதி³க பீ³ரா। பேர ஸமர ம ஸப³ ரநதீ⁴ரா ॥
ேதா³. ஸுநி த³ஸகnhத⁴ர ப³சந தப³mhப⁴கரந பி³லகா²ந।
ஜக³த³mhபா³ஹ ஆநி அப³ஸட² சாஹத கlhயாந ॥ 62॥

ப⁴ல ந கீnhஹ ைதmh நிசர நாஹா। அப³ ேமா ஆஇ ஜகா³ஏ காஹா ॥
அஜஹூ◌ँ தாத thயாகி³அபி⁴மாநா। ப⁴ஜஹு ராம ேஹாஇ கlhயாநா ॥
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ைஹmh த³ஸஸ மiνஜ ர⁴நாயக। ஜாேக ஹமாந ேஸ பாயக ॥
அஹஹ ப³nh⁴ ைதmh கீnh ேகா²டாஈ। phரத²மmh ேமா ந ஸுநாஏ ஆஈ ॥
கீnhேஹஹு phர⁴ பி³ேராத⁴ ேத ேத³வக।வ பி³ரசி ஸுர ஜாேக ேஸவக ॥
நாரத³iµநி ேமா kh³யாந ேஜா கஹா। கஹேதஉ◌ँ ேதா ஸமய நிரப³ஹா ॥
அப³ ப⁴ அŋhக ேப⁴Nh ேமா பா⁴ஈ। ேலாசந ஸூப²ல கெரௗ ைமmh ஜாஈ ॥
shயாம கா³த ஸரஹ ேலாசந। ேத³ெகௗ²mh ஜாஇ தாப thரய ேமாசந ॥
ேதா³. ராம ப ³ந ஸுரத மக³ந ப⁴யஉ ச²ந ஏக।
ராவந மாேக³உ ேகா க⁴ட மத³அ மஷ அேநக ॥ 63॥

மஷ கா²இ க மதி³ரா பாநா। க³rhஜா ப³jhராகா⁴த ஸமாநா ॥
mhப⁴கரந ³rhமத³ ரந ரŋhகா³। சலா ³rhக³ த ேஸந ந ஸŋhகா³॥
ேத³கி² பி³பீ⁴ஷiν ஆேக³mh ஆயஉ। பேரஉ சரந நிஜ நாம ஸுநாயஉ ॥
அiνஜ உடா²இ ’த³ய◌ँ ேத லாேயா। ர⁴பதி ப⁴khத ஜாநி மந பா⁴ேயா ॥
தாத லாத ராவந ேமா மாரா। கஹத பரம த மnhthர பி³சாரா ॥
ேதmh க³லாநி ர⁴பதி பmh ஆயஉ◌ँ। ேத³கி² தீ³ந phர⁴ ேக மந பா⁴யஉ◌ँ ॥
ஸுiν ஸுத ப⁴யஉ காலப³ஸ ராவந। ேஸா கி மாந அப³ பரம கா²வந ॥
த⁴nhய த⁴nhய ைதmh த⁴nhய பி³பீ⁴ஷந। ப⁴யஹு தாத நிசர ல ⁴ஷந ॥
ப³nh⁴ ப³mhஸ ைதmh கீnhஹ உஜாக³ர। ப⁴ேஜஹு ராம ேஸாபா⁴ ஸுக²ஸாக³ர ॥
ேதா³. ப³சந கrhம மந கபட த ப⁴ேஜஹு ராம ரநதீ⁴ர।
ஜாஹு ந நிஜ பர ஸூஜ² ேமா ப⁴யஉ◌ँ காலப³ஸ பீ³ர। 64॥

ப³nh⁴ ப³சந ஸுநி சலா பி³பீ⁴ஷந।ஆயஉ ஜஹ◌ँ thைரேலாக பி³⁴ஷந ॥
நாத² ⁴த⁴ராகார ஸரா। mhப⁴கரந ஆவத ரநதீ⁴ரா ॥
ஏதநா கபிnhஹ ஸுநா ஜப³ காநா। கிலகிலாஇ தா⁴ஏ ப³லவாநா ॥
ஏ உடா²இ பி³டப அ ⁴த⁴ர। கடகடாஇ டா³ரmh தா ஊபர ॥
ேகா ேகா கி³ க²ர phரஹாரா। கரmh பா⁴ கபி ஏக ஏக பா³ரா ॥
iµrh ேயா ந மந தiν டrh ேயா ந டாrh ேயா।  க³ஜ அrhக ப²லநி ேகா மாrhேயா ॥
தப³ மாதஸுத iµ²கா ஹnhேயா। பrh ேயா த⁴ரநி ph³யால ர ⁴nhேயா ॥
நி உ² ேதmh மாேரஉ ஹiνமnhதா। ⁴rhத ⁴தல பேரஉ ரnhதா ॥
நி நல நீல அவநி பசா²ேர। ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ படகி படகி ப⁴ட டா³ேர ॥
ச ப³iµக² ேஸந பராஈ। அதி ப⁴ய thரத ந ேகாஉ ஸiµஹாஈ ॥
ேதா³. அŋhக³தா³தி³ கபி iµசி²த க ஸேமத ஸுkh³வ।
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கா◌ँக² தா³பி³ கபிராஜ கஹு◌ँ சலா அத ப³ல mhவ ॥ 65॥
உமா கரத ர⁴பதி நரலா। ேக²லத க³ட³◌़  அக³ந லா ॥
ph◌⁴’ ப⁴ŋhக³ ேஜா கால கா²ஈ। தா கி ேஸாஹஇ ஐ லராஈ ॥
ஜக³ பாவநி கீரதி பி³shதஹmh। கா³இ கா³இ ப⁴வநிதி⁴ நர தஹmh ॥
iµசா² க³இ மாதஸுத ஜாகா³।ஸுkh³வ தப³ ேகா²ஜந லாகா³॥
ஸுkh³வஹு ைக iµசா² பீ³தீ। நி³க க³யஉ ேத mh’தக phரதீதீ ॥
காேட த³ஸந நாகா காநா। க³ர அகாஸ சலஉ ேதmh ஜாநா ॥
க³ேஹஉ சரந க³ ⁴ பசா²ரா। அதி லாக⁴வ◌ँ உ² நி ேத மாரா ॥
நி ஆயஸு phர⁴ பmh ப³லவாநா। ஜயதி ஜயதி ஜய kh’பாநிதா⁴நா ॥
நாக காந காேட ய◌ँ ஜாநீ। பி²ரா khேராத⁴ க ப⁴இ மந kh³லாநீ ॥
ஸஹஜ பீ⁴ம நி பி³iν தி நாஸா। ேத³க²த கபி த³ல உப thராஸா ॥
ேதா³. ஜய ஜய ஜய ர⁴ப³mhஸ மநி தா⁴ஏ கபி ைத³ஹூஹ।
ஏக பா³ர தாஸு பர சா²ட³◌़ே◌nh கி³ த ஜூஹ ॥ 66॥

mhப⁴கரந ரந ரŋhக³ பி³th³தா⁴।ஸnhiµக² சலா கால ஜiν khth³தா⁴ ॥
ேகா ேகா கபி த⁴ த⁴ கா²ஈ। ஜiν ட³◌़ ◌ீ கி³ ³ஹா◌ँஸமாஈ ॥
ேகாnhஹ க³ஸர ஸந மrhதா³। ேகாnhஹ  லவ ம க³rhதா³॥
iµக² நாஸா ரவநnh கீmh பா³டா। நிஸ பராmh பா⁴ கபி டா²டா ॥
ரந மத³ மthத நிஸாசர த³rhபா। பி³shவ kh³ர ஜiν ஏ பி³தி⁴ அrhபா ॥
iµேர ஸுப⁴ட ஸப³ பி²ரmh ந ேப²ேர।ஸூஜ² ந நயந ஸுநmh நmh ேடேர ॥
mhப⁴கரந கபி ெபௗ²ஜ பி³டா³।ஸுநி தா⁴ஈ ரஜநீசர தா⁴ ॥
ேத³கி² ராம பி³கல கடகாஈ।  அநீக நாநா பி³தி⁴ ஆஈ ॥
ேதா³. ஸுiν ஸுkh³வ பி³பீ⁴ஷந அiνஜ ஸ◌ँபா⁴ேரஹு ைஸந।
ைமmh ேத³க²உ◌ँ க²ல ப³ல த³ல ேபா³ேல ராவைநந ॥ 67॥

கர ஸாரŋhக³ஸா க பா⁴தா²। அ த³ல த³லந சேல ர⁴நாதா²॥
phரத²ம கீnhஹ phர⁴ த⁴iνஷ ட◌ँேகாரா।  த³ல ப³தி⁴ர ப⁴யஉ ஸுநி ேஸாரா ॥
ஸthயஸnhத⁴ சா²◌ँட³◌़ே◌ ஸர லchசா²। காலஸrhப ஜiν சேல ஸபchசா²॥
ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ சேல பி³ல நாராசா। லேக³ கடந ப⁴ட பி³கட பிஸாசா ॥
கடmh சரந உர ர ⁴ஜத³Nhடா³। ப³ஹுதக பீ³ர ேஹாmh ஸத க²Nhடா³॥
⁴rh ⁴rh கா⁴யல ம பரmh। உ²ஸmhபா⁴ ஸுப⁴ட நி லரmh ॥
லாக³த பா³ந ஜலத³ கா³ஜmh। ப³ஹுதக ேத³கீ² க²ந ஸர பா⁴ஜmh ॥
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Nhட³ phரசNhட³iµNhட³ பி³iν தா⁴வmh। த⁴ த⁴ மா மா ⁴நி கா³வmh ॥
ேதா³. ச²ந மஹு◌ँ phர⁴ ேக ஸாயகnh காேட பி³கட பிஸாச।
நி ர⁴பீ³ர நிஷŋhக³ மஹு◌ँ phரபி³ேஸ ஸப³ நாராச ॥ 68॥

mhப⁴கரந மந தீ³க² பி³சா।ஹதி த⁴ந மாஜ² நிஸாசர தா⁴ ॥
பா⁴ அதி khth³த⁴ மஹாப³ல பீ³ரா। கிேயா mh’க³நாயக நாத³ க³◌ँபீ⁴ரா ॥
ேகாऽபி மத⁴ர ேலஇ உபா। டா³ரஇ ஜஹ◌ँ மrhகட ப⁴ட பா⁴ ॥
ஆவத ேத³கி²ைஸல phர⁴ பா⁴ேர।ஸரnh கா ரஜ ஸம க டா³ேர ॥ ।
நி த⁴iν தாநி ேகாऽபி ர⁴நாயக। சா²◌ँட³◌़ே◌ அதி கரால ப³ஹு ஸாயக ॥
தiν மஹு◌ँ phரபி³ நிஸ ஸர ஜாmh।  தா³நி க⁴ந மாஜ²ஸமாmh ॥
ேஸாநித shthரவத ேஸாஹ தந காேர। ஜiν கjhஜல கி³ ேக³ பநாேர ॥
பி³கல பி³ேலாகி பா⁴ கபி தா⁴ஏ। பி³ஹ◌ँஸா ஜப³mh நிகட கபி ஆஏ ॥
ேதா³. மஹாநாத³ க க³rhஜா ேகா ேகா க³ கீஸ।
ம படகஇ க³ஜராஜ இவ ஸபத² கரஇ த³ஸஸ ॥ 69॥

பா⁴ேக³ பா⁴ ப³iµக² ஜூதா²। ph³’ பி³ேலாகி  ேமஷ ப³தா²॥
சேல பா⁴கி³ கபி பா⁴ ப⁴வாநீ। பி³கல காரத ஆரத பா³நீ ॥
யஹ நிசர ³கால ஸம அஹஈ। கபில ேத³ஸ பரந அப³ சஹஈ ॥
kh’பா பா³த⁴ர ராம க²ரா। பா பா phரநதாரதி ஹா ॥
ஸகந ப³சந ஸுநத ப⁴க³வாநா। சேல ஸுதா⁴ ஸராஸந பா³நா ॥
ராம ேஸந நிஜ பாைச²mh கா⁴। சேல ஸேகாப மஹா ப³லஸா ॥
ைக²சி த⁴iνஷ ஸர ஸத ஸnhதா⁴ேந। ²ேட தீர ஸர ஸமாேந ॥
லாக³த ஸர தா⁴வா ஸ ப⁴ரா। த⁴ர ட³க³மக³த ேடா³லதி த⁴ரா ॥
nhஹ ஏக ேதmh ைஸல உபா। ர⁴ல திலக ⁴ஜா ேஸாஇ கா ॥
தா⁴வா பா³ம பா³ஹு கி³ தா⁴। phர⁴ ேஸாஉ ⁴ஜா கா ம பா ॥
காேடmh ⁴ஜா ேஸாஹ க²ல ைகஸா। பchச²ந மnhத³ர கி³ ைஜஸா ॥
உkh³ர பி³ேலாகநி phர⁴ பி³ேலாகா। kh³ரஸந சஹத மாநஹு◌ँ thேரேலாகா ॥
ேதா³. க சிkhகார ேகா⁴ர அதி தா⁴வா ப³த³iν பஸா।
க³க³ந th³த⁴ ஸுர thராத ஹா ஹா ேஹதி கா ॥ 70॥

ஸப⁴ய ேத³வ கநாநிதி⁴ ஜாnhேயா। ரவந phரஜnhத ஸராஸiν தாnhேயா ॥
பி³க² நிகர நிசர iµக² ப⁴ேரஊ। தத³பி மஹாப³ல ⁴ ந பேரஊ ॥
ஸரnh ப⁴ரா iµக²ஸnhiµக² தா⁴வா। கால thேராந ஸவ ஜiν ஆவா ॥

manas6_i.pdf 29



 ராம சத மாநஸ

தப³ phர⁴ ேகாऽபி தீph³ர ஸர nhஹா। த⁴ர ேத பி⁴nhந தாஸு ர கீnhஹா ॥
ேஸா ர பேரஉ த³ஸாநந ஆேக³mh। பி³கல ப⁴யஉ  ப²நி மநி thயாேக³mh ॥
த⁴ரநி த⁴ஸஇ த⁴ர தா⁴வ phரசNhடா³। தப³ phர⁴ கா கீnhஹ ³இ க²Nhடா³॥
பேர ⁴  நப⁴ ேதmh ⁴த⁴ர। ேஹட² தா³பி³ கபி பா⁴ நிஸாசர ॥
தாஸு ேதஜ phர⁴ ப³த³ந ஸமாநா।ஸுர iµநி ஸப³mh அசmhப⁴வ மாநா ॥
ஸுர ³nh³பீ⁴mh ப³ஜாவmh ஹரஷmh। அshதி கரmh ஸுமந ப³ஹு
ப³ரஷmh ॥
க பி³நதீ ஸுர ஸகல தா⁴ஏ। ேத ஸமய ேத³வ ஆஏ ॥
க³க³ேநாப ஹ ³ந க³ந கா³ஏ। சிர பீ³ரரஸ phர⁴ மந பா⁴ஏ ॥
ேப³கி³ஹதஹு க²ல க iµநி க³ஏ। ராம ஸமர ம ேஸாப⁴த ப⁴ஏ ॥
ச²mh. ஸŋhkh³ராம ⁴ பி³ராஜ ர⁴பதி அல ப³ல ேகாஸல த⁴நீ।
ரம பி³nh³iµக² ராவ ேலாசந அந தந ேஸாநித கநீ ॥
⁴ஜ ஜுக³ல ேப²ரத ஸர ஸராஸந பா⁴ கபி சஹு தி³ ப³ேந।
கஹ தா³ஸ ள க ந ஸக ச²பி³ ேஸஷ ேஜ ஆநந க⁴ேந ॥

ேதா³. நிசர அத⁴ம மலாகர தா தீ³nhஹ நிஜ தா⁴ம।
கி³ஜா ேத நர மnhத³மதி ேஜ ந ப⁴ஜmh ராம ॥ 71॥

தி³ந ேகmh அnhத பி²mh ேதா³உ அநீ।ஸமர ப⁴ஈ ஸுப⁴டnhஹ ரம க⁴நீ ॥
ராம kh’பா◌ँ கபி த³ல ப³ல பா³ட⁴◌़ ◌ா।  th’ந பாஇ லாக³அதி டா³ட⁴◌़ ◌ா ॥
சீ²ஜmh நிசர தி³iν அ ராதீ। நிஜ iµக² கேஹmh ஸுkh’த ேஜ பா⁴◌ँதீ ॥
ப³ஹு பி³லாப த³ஸகnhத⁴ர கரஈ। ப³nh⁴ ஸ நி நி உர த⁴ரஈ ॥
ேராவmh நா ’த³ய ஹதி பாநீ। தாஸு ேதஜ ப³ல பி³ல ப³கா²நீ ॥
ேமக⁴நாத³ ேத அவஸர ஆயஉ। க ப³ஹு கதா² பிதா ஸiµஜா²யஉ ॥
ேத³ேக²ஹு கா ேமா மiνஸாஈ। அப³mh ப³ஹுத கா கெரௗmh ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
இShடேத³வ ைஸmh ப³ல ரத² பாயஉ◌ँ। ேஸா ப³ல தாத ந ேதா ேத³கா²யஉ◌ँ ॥
ஏ பி³தி⁴ ஜlhபத ப⁴யஉ பி³ஹாநா। சஹு◌ँ ³ஆர லாேக³ கபி நாநா ॥
இத கபி பா⁴ கால ஸம பீ³ரா। உத ரஜநீசர அதி ரநதீ⁴ரா ॥
லரmh ஸுப⁴ட நிஜ நிஜ ஜய ேஹ। ப³ரநி ந ஜாஇ ஸமர க²க³ேக ॥
ேதா³. ேமக⁴நாத³ மாயாமய ரத² சட⁴◌़ ◌ி க³யஉ அகாஸ ॥
க³rhேஜஉ அThடஹாஸ க ப⁴இ கபி கடக thராஸ ॥ 72॥

ஸkhதி ஸூல தரவா kh’பாநா। அshthர ஸshthர ஸாத⁴ நாநா ॥
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டா³ரஹ பரஸு பக⁴ பாஷாநா। லாேக³உ ph³’Sh கைர ப³ஹு பா³நா ॥
த³ஸ தி³ ரேஹ பா³ந நப⁴ சா²ஈ। மாநஹு◌ँ மகா⁴ ேமக⁴ ஜ² லாஈ ॥
த⁴ த⁴ மா ஸுநிஅ ⁴நி காநா। ேஜா மாரஇ ேத ேகாஉ ந ஜாநா ॥
க³ கி³ த அகாஸ கபி தா⁴வmh। ேத³க² ேத ந ³கி²த பி² ஆவmh
॥
அவக⁴ட கா⁴ட பா³ட கி³ கnhத³ர। மாயா ப³ல கீnhேஹ ஸர பஜர ॥
ஜாmh கஹா◌ँ ph³யால ப⁴ஏ ப³nhத³ர।ஸுரபதி ப³nhதி³ பேர ஜiν மnhத³ர ॥
மாதஸுத அŋhக³த³ நல நீலா। கீnhேஹ பி³கல ஸகல ப³லலா ॥
நி லசி²மந ஸுkh³வ பி³பீ⁴ஷந।ஸரnh மா கீnhேஹ ஜrhஜர தந ॥
நி ர⁴பதி ைஸmh ஜூேஜ²லாகா³।ஸர சா²◌ँட³◌़இ ேஹாஇ லாக³mh நாகா³॥
ph³யால பாஸ ப³ஸ ப⁴ஏ க²ரா।shவப³ஸ அநnhத ஏக அபி³கா ॥
நட இவ கபட சத கர நாநா।ஸதா³shவதnhthர ஏக ப⁴க³வாநா ॥
ரந ேஸாபா⁴ லகி³ phர⁴mh ப³◌ँதா⁴ேயா। நாக³பாஸ ேத³வnhஹ ப⁴ய பாேயா ॥
ேதா³. கி³ஜா ஜாஸு நாம ஜபி iµநி காடmh ப⁴வ பாஸ।
ேஸா கி ப³nhத⁴ தர ஆவஇ ph³யாபக பி³shவ நிவாஸ ॥ 73॥

சத ராம ேக ஸ³ந ப⁴வாநீ। தrhகி ந ஜாmh ³th³தி⁴ ப³ல பா³நீ ॥
அஸ பி³சா ேஜ தkh³ய பி³ராகீ³। ராம ப⁴ஜmh தrhக ஸப³ thயாகீ³॥
ph³யால கட கீnhஹ க⁴நநாதா³। நி பா⁴ phரக³ட கஹஇ ³rhபா³தா³॥
ஜாமவnhத கஹ க²ல ரஹு டா²ட⁴◌़ ◌ா।ஸுநி க தா khேராத⁴ அதி பா³ட⁴◌़ ◌ா ॥
³ட⁴◌़ ஜாநி ஸட² சா²◌ँட³◌़ே◌உ◌ँ ேதா। லாேக³ அத⁴ம பசாைர ேமா ॥
அஸ க தரல thஸூல சலாேயா। ஜாமவnhத கர க³ ேஸாஇ தா⁴ேயா ॥
மா ேமக⁴நாத³ைக சா²தீ। பரா ⁴ ⁴rhத ஸுரகா⁴தீ ॥
நி ஸாந க³ சரந பி²ராெயௗ। ம பசா² நிஜ ப³ல ேத³க²ராேயா ॥
ப³ர phரஸாத³ ேஸா மரஇ ந மாரா। தப³ க³ பத³லŋhகா பர டா³ரா ॥
இஹா◌ँ ேத³வ க³ட³◌़ படா²ேயா। ராம ஸப ஸபதி³ ேஸா ஆேயா ॥
ேதா³. க²க³பதி ஸப³ த⁴ கா²ஏ மாயா நாக³ ப³த²।
மாயா பி³க³த ப⁴ஏ ஸப³ஹரேஷ பா³நர ஜூத²। 74(க)॥
க³ கி³ பாத³ப உபல நக² தா⁴ஏ கீஸ ஸாஇ।
சேல தசர பி³கலதர க³ட⁴◌़ பர சட⁴◌़ே◌ பராஇ ॥ 74(க²)॥

ேமக⁴நாத³ ேக iµரசா² ஜாகீ³। பித பி³ேலாகி லாஜ அதி லாகீ³॥
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ரத க³யஉ கி³ப³ர கnhத³ரா। கெரௗmh அஜய மக²அஸ மந த⁴ரா ॥
இஹா◌ँ பி³பீ⁴ஷந மnhthர பி³சாரா।ஸுநஹு நாத² ப³ல அல உதா³ரா ॥
ேமக⁴நாத³ மக² கரஇ அபாவந। க²ல மாயாவீ ேத³வ ஸதாவந ॥
ெஜௗmh phர⁴ th³த⁴ ேஹாஇ ேஸா பாஇ। நாத² ேப³கி³ நி தி ந ஜாஇ ॥
ஸுநி ர⁴பதி அதிஸய ஸுக² மாநா। ேபா³ேல அŋhக³தா³தி³ கபி நாநா ॥
லசி²மந ஸŋhக³ ஜாஹு ஸப³ பா⁴ஈ। கரஹு பி³த⁴mhஸ ஜkh³ய கர ஜாஈ ॥
mhஹ லசி²மந மாேரஹு ரந ஓ। ேத³கி²ஸப⁴ய ஸுர ³க²அதி ேமா ॥
மாேரஹு ேத ப³ல ³th³தி⁴ உபாஈ। ேஜmh சீ²ைஜ நிசர ஸுiν பா⁴ஈ ॥
ஜாமவnhத ஸுkh³வ பி³பீ⁴ஷந। ேஸந ஸேமத ரேஹஹு தீநிஉ ஜந ॥
ஜப³ ர⁴பீ³ர தீ³nh அiνஸாஸந। க நிஷŋhக³ க ஸா ஸராஸந ॥
phர⁴ phரதாப உர த⁴ ரநதீ⁴ரா। ேபா³ேல க⁴ந இவ கி³ரா க³◌ँபீ⁴ரா ॥
ெஜௗmh ேத ஆஜு ப³ேத⁴mh பி³iν ஆெவௗmh। ெதௗ ர⁴பதி ேஸவக ந கஹாெவௗmh
॥
ெஜௗmh ஸத ஸŋhகர கரmh ஸஹாஈ। தத³பி ஹதஉ◌ँ ர⁴பீ³ர ேதா³ஹாஈ ॥
ேதா³. ர⁴பதி சரந நாஇ  சேலஉ ரnhத அநnhத।
அŋhக³த³ நீல மயnhத³ நல ஸŋhக³ஸுப⁴ட ஹiνமnhத ॥ 75॥

ஜாஇ கபிnhஹ ேஸா ேத³கா²ைப³ஸா।ஆஹுதி ேத³த தி⁴ர அ ைப⁴mhஸா ॥
கீnhஹ கபிnhஹ ஸப³ ஜkh³ய பி³த⁴mhஸா। ஜப³ ந உட²இ தப³ கரmh phரஸmhஸா ॥
தத³பி ந உட²இ த⁴ேரnh கச ஜாஈ। லாதnh ஹதி ஹதி சேல பராஈ ॥
ல thஸுல தா⁴வா கபி பா⁴ேக³।ஆஏ ஜஹ◌ँ ராமாiνஜ ஆேக³॥
ஆவா பரம khேராத⁴ கர மாரா। க³rhஜ ேகா⁴ர ரவ பா³ரmh பா³ரா ॥
ேகாऽபி மதஸுத அŋhக³த³ தா⁴ஏ।ஹதி thஸூல உர த⁴ரநி கி³ராஏ ॥
phர⁴ கஹ◌ँ சா²◌ँட³◌़ே◌ ஸூல phரசNhடா³। ஸர ஹதி kh’த அநnhத ஜுக³
க²Nhடா³॥
உ² ப³ேஹா மாதி ஜுப³ராஜா।ஹதmh ேகாऽபி ேத கா⁴உ ந பா³ஜா ॥
பி²ேர பீ³ர  மரஇ ந மாரா। தப³ தா⁴வா க ேகா⁴ர சிகாரா ॥
ஆவத ேத³கி² khth³த⁴ ஜiν காலா। லசி²மந சா²ட³◌़ே◌ பி³க² கராலா ॥
ேத³ேக²ஆவத பபி³ஸம பா³நா। ரத ப⁴யஉ க²ல அnhதரதா⁴நா ॥
பி³பி³த⁴ ேப³ஷ த⁴ கரஇ லராஈ। கப³ஹு◌ँக phரக³ட கப³ஹு◌ँ ³ ஜாஈ ॥
ேத³கி²அஜய  ட³ரேப கீஸா। பரம khth³த⁴ தப³ ப⁴யஉ அஸா ॥
லசி²மந மந அஸ மnhthர th³’ட⁴◌़ ◌ாவா। ஏ பாபி ைமmh ப³ஹுத ேக²லாவா ॥

32 sanskritdocuments.org



 ராம சத மாநஸ

ஸு ேகாஸலாதீ⁴ஸ phரதாபா।ஸர ஸnhதா⁴ந கீnhஹ க தா³பா ॥
சா²ட³◌़ ◌ா பா³ந மாஜ² உர லாகா³। மரதீ பா³ர கப ஸப³ thயாகா³॥
ேதா³. ராமாiνஜ கஹ◌ँ ராiµ கஹ◌ँ அஸ க சா²◌ँட³◌़ே◌ phராந।
த⁴nhய த⁴nhய தவ ஜநநீ கஹ அŋhக³த³ஹiνமாந ॥ 76॥

பி³iν phரயாஸ ஹiνமாந உடா²ேயா। லŋhகா th³வார ராகி² நி ஆேயா ॥
தாஸு மரந ஸுநி ஸுர க³nhத⁴rhபா³। சட⁴◌़ ◌ி பி³மாந ஆஏ நப⁴ ஸrhபா³॥
ப³ர ஸுமந ³nh³பீ⁴mh ப³ஜாவmh।ர⁴நாத² பி³மல ஜஸு கா³வmh ॥
ஜய அநnhத ஜய ஜக³தா³தா⁴ரா। mhஹ phர⁴ ஸப³ ேத³வnh நிshதாரா ॥
அshதி க ஸுர th³த⁴ தா⁴ஏ। லசி²மந kh’பாnh⁴ பmh ஆஏ ॥
ஸுத ப³த⁴ ஸுநா த³ஸாநந ஜப³mh।iµசி²த ப⁴யஉ பேரஉ ம தப³mh ॥
மnhேதா³த³ த³ந கர பா⁴। உர தாட³◌़ந ப³ஹு பா⁴◌ँதி கா ॥
நக³ர ேலாக³ஸப³ ph³யால ேஸாசா।ஸகல கஹmh த³ஸகnhத⁴ர ேபாசா ॥
ேதா³. தப³ த³ஸகNhட² பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ ஸiµஜா²ஈmh ஸப³ நா।
நshவர ப ஜக³த ஸப³ ேத³க²ஹு ’த³ய◌ँ பி³சா ॥ 77॥

திnhஹ kh³யாந உபேத³ஸா ராவந।ஆந மnhத³ கதா²ஸுப⁴ பாவந ॥
பர உபேத³ஸ ஸல ப³ஹுேதேர। ேஜ ஆசரmh ேத நர ந க⁴ேநேர ॥
நிஸா ராநி ப⁴யஉ பி⁴iνஸாரா। லேக³ பா⁴ கபி சாஹு◌ँ th³வாரா ॥
ஸுப⁴ட ேபா³லாஇ த³ஸாநந ேபா³லா। ரந ஸnhiµக² ஜா கர மந ேடா³லா ॥
ேஸா அப³mh ப³ ஜாஉ பராஈ।ஸஜுக³ பி³iµக² ப⁴ஏ◌ँ ந ப⁴லாஈ ॥
நிஜ ⁴ஜ ப³ல ைமmh ப³ய ப³ட⁴◌़ ◌ாவா। ேத³ஹஉ◌ँ உத ேஜா  சட⁴◌़ ◌ி ஆவா ॥
அஸ க மத ேப³க³ ரத²ஸாஜா। பா³ேஜ ஸகல ஜுஜா²ஊ பா³ஜா ॥
சேல பீ³ர ஸப³அத ப³। ஜiν கjhஜல ைக ஆ◌ँதீ⁴ ச ॥
அஸ³ந அத ேஹாmh ேத காலா। க³நஇ ந ⁴ஜப³ல க³rhப³ பி³ஸாலா ॥
ச²mh. அதி க³rhப³ க³நஇ ந ஸ³ந அஸ³ந shthரவmh ஆத⁴ ஹாத² ேத।
ப⁴ட கி³ரத ரத² ேத பா³ க³ஜ சிkhகரத பா⁴ஜmh ஸாத² ேத ॥
ேகா³மாய கீ³த⁴ கரால க²ர ரவ shவாந ேபா³லmh அதி க⁴ேந।
ஜiν கால³த உக ேபா³லmh ப³சந பரம ப⁴யாவேந ॥

ேதா³. தா கி ஸmhபதி ஸ³ந ஸுப⁴ ஸபேநஹு◌ँ மந பி³ராம।
⁴த th³ேராஹ ரத ேமாஹப³ஸ ராம பி³iµக² ரதி காம ॥ 78॥

சேலஉ நிஸாசர கட அபாரா। சரŋhகி³நீ அநீ ப³ஹு தா⁴ரா ॥
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பி³பி³த⁴ பா⁴◌ँதி பா³ஹந ரத² ஜாநா। பி³ல ப³ரந பதாக th◌⁴வஜ நாநா ॥
சேல மthத க³ஜ ஜூத² க⁴ேநேர। phராபி³ட ஜலத³ மத ஜiν phேரேர ॥
ப³ரந ப³ரத³ பி³ரைத³த நிகாயா।ஸமர ஸூர ஜாநmh ப³ஹு மாயா ॥
அதி பி³சிthர பா³நீ பி³ரா। பீ³ர ப³ஸnhத ேஸந ஜiν ஸா ॥
சலத கடக தி³க³⁴mhர ட³க³mh। ²பி⁴த பேயாதி⁴ த⁴ர ட³க³மக³mh ॥
உ² ேரiν ரபி³ க³யஉ ச²பாஈ। மத த²கித ப³ஸுதா⁴ அலாஈ ॥
பநவ நிஸாந ேகா⁴ர ரவ பா³ஜmh। phரலய ஸமய ேக க⁴ந ஜiν கா³ஜmh ॥
ேப⁴ நபீ² பா³ஜ ஸஹநாஈ। மா ராக³ஸுப⁴ட ஸுக²தா³ஈ ॥
ேகஹ நாத³ பீ³ர ஸப³ கரmh। நிஜ நிஜ ப³ல ெபௗஷ உchசரmh ॥
கஹஇ த³ஸாநந ஸுநஹு ஸுப⁴Thடா। மrhத³ஹு பா⁴ கபிnhஹ ேக ட²Thடா ॥
ெஹௗmh மாஹஉ◌ँ ⁴ப th³ெவௗ பா⁴ஈ। அஸ க ஸnhiµக² ெபௗ²ஜ ேரŋhகா³ஈ ॥
யஹ ஸுதி⁴ ஸகல கபிnhஹ ஜப³ பாஈ। தா⁴ஏ க ர⁴பீ³ர ேதா³ஹாஈ ॥
ச²mh. தா⁴ஏ பி³ஸால கரால மrhகட பா⁴ கால ஸமாந ேத।
மாநஹு◌ँஸபchச² உட³◌़ ◌ாmh ⁴த⁴ர ph³’nhத³ நாநா பா³ந ேத ॥
நக² த³ஸந ைஸல மஹாth³மாத⁴ ஸப³ல ஸŋhக ந மாநmh।
ஜய ராம ராவந மthத க³ஜ mh’க³ராஜ ஸுஜஸு ப³கா²நmh ॥

ேதா³. ³ஹு தி³ ஜய ஜயகார க நிஜ நிஜ ேஜா ஜாநி।
பி⁴ேர பீ³ர இத ராம உத ராவந ப³கா²நி ॥ 79॥

ராவiν ரதீ² பி³ரத² ர⁴பீ³ரா। ேத³கி² பி³பீ⁴ஷந ப⁴யஉ அதீ⁴ரா ॥
அதி⁴க phதி மந பா⁴ ஸnhேத³ஹா। ப³nhதி³ சரந கஹ ஸத ஸேநஹா ॥
நாத² ந ரத² நmh தந பத³ thராநா। ேக பி³தி⁴ தப³ பீ³ர ப³லவாநா ॥
ஸுநஹு ஸகா² கஹ kh’பாநிதா⁴நா। ேஜmh ஜய ேஹாஇ ேஸா shயnhத³ந ஆநா ॥
ெஸௗரஜ தீ⁴ரஜ ேத ரத² சாகா।ஸthய ல th³’ட⁴◌़ th◌⁴வஜா பதாகா ॥
ப³ல பி³ேப³க த³ம பரத ேகா⁴ேர। ச²மா kh’பா ஸமதா ரஜு ேஜாேர ॥
ஈஸ ப⁴ஜiν ஸாரதீ²ஸுஜாநா। பி³ரதி சrhம ஸnhேதாஷ kh’பாநா ॥
தா³ந பரஸு ³தி⁴ ஸkhதி phரசNhட³◌़ ◌ா। ப³ர பி³kh³யாந க²ந ேகாத³Nhடா³॥
அமல அசல மந thேராந ஸமாநா।ஸம ஜம நியம iµக² நாநா ॥
கவச அேப⁴த³ பி³phர ³ர ஜா। ஏ ஸம பி³ஜய உபாய ந ³ஜா ॥
ஸகா² த⁴rhமமய அஸ ரத² ஜாேகmh। தந கஹ◌ँ ந கதஹு◌ँ  தாேகmh ॥
ேதா³. மஹா அஜய ஸmhஸார  தி ஸகஇ ேஸா பீ³ர।
ஜாேகmh அஸ ரத² ேஹாஇ th³’ட⁴◌़ஸுநஹு ஸகா² மதிதீ⁴ர ॥ 80(க)॥
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ஸுநி phர⁴ ப³சந பி³பீ⁴ஷந ஹர க³ேஹ பத³ கஜ।
ஏ ஸ ேமா உபேத³ேஸஹு ராம kh’பா ஸுக² ஜ ॥ 80(க²)॥
உத பசார த³ஸகnhத⁴ர இத அŋhக³த³ஹiνமாந।
லரத நிஸாசர பா⁴ கபி க நிஜ நிஜ phர⁴ ஆந ॥ 80(க³)॥

ஸுர ph³ரமாதி³th³த⁴ iµநி நாநா। ேத³க²த ரந நப⁴ சட⁴◌़ே◌ பி³மாநா ॥
ஹமஹூ உமா ரேஹ ேத ஸŋhகா³। ேத³க²த ராம சத ரந ரŋhகா³॥
ஸுப⁴ட ஸமர ரஸ ³ஹு தி³ மாேத। கபி ஜயல ராம ப³ல தாேத ॥
ஏக ஏக ஸந பி⁴ரmh பசாரmh। ஏகnhஹ ஏக மrhதி³ ம பாரmh ॥
மாரmh காடmh த⁴ரmh பசா²ரmh।ஸ ேதா ஸnhஹ ஸந மாரmh ॥
உத³ர பி³தா³ரmh ⁴ஜா உபாரmh। க³ பத³அவநி படகி ப⁴ட டா³ரmh ॥
நிசர ப⁴ட ம கா³ட³◌़ பா⁴।ஊபர டா⁴ ேத³mh ப³ஹு பா³ ॥
பீ³ர ப³iµக² ஜுth³த⁴ பி³th³ேத⁴। ேத³கி²அத பி³ல கால ஜiν khth³ேத⁴ ॥
ச²mh. khth³ேத⁴ kh’தாnhத ஸமாந கபி தந shthரவத ேஸாநித ராஜmh।
மrhத³mh நிஸாசர கடக ப⁴ட ப³லவnhத க⁴ந  கா³ஜmh ॥
மாரmh சேபடnh டா³ தா³தnhஹ கா லாதnhஹ ஜmh।
சிkhகரmh மrhகட பா⁴ ச²ல ப³ல கரmh ேஜmh க²ல சீ²ஜmh ॥
த⁴ கா³ல பா²ரmh உர பி³தா³ரmh க³ல அ◌ँதாவ ேமலmh।
phரஹலாத³பதி ஜiν பி³பி³த⁴ தiν த⁴ ஸமர அŋhக³ந ேக²லmh ॥
த⁴ மா கா பசா² ேகா⁴ர கி³ரா க³க³ந ம ப⁴ ர।
ஜய ராம ேஜா th’ந ேத ஸ கர ஸ ேத கர th’ந ஸ ॥

ேதா³. நிஜ த³ல பி³சலத ேத³ேக² பீ³ஸ ⁴ஜா◌ँ த³ஸ சாப।
ரத² சட⁴◌़ ◌ி சேலஉ த³ஸாநந பி²ரஹு பி²ரஹு க தா³ப ॥ 81॥

தா⁴யஉ பரம khth³த⁴ த³ஸகnhத⁴ர।ஸnhiµக² சேல ஹூஹ ைத³ ப³nhத³ர ॥
க³ கர பாத³ப உபல பஹாரா। டா³ேரnh தா பர ஏகmh பா³ரா ॥
லாக³mh ைஸல ப³jhர தந தாஸூ। க²Nhட³ க²Nhட³ ேஹாஇ ²டmh ஆஸூ ॥
சலா ந அசல ரஹா ரத² ேராபீ। ரந ³rhமத³ ராவந அதி ேகாபீ ॥
இத உத ஜ²ப த³ப கபி ேஜாதா⁴। மrhைத³லாக³ ப⁴யஉ அதி khேராதா⁴ ॥
சேல பராஇ பா⁴ கபி நாநா। thரா thரா அŋhக³த³ஹiνமாநா ॥
பா பா ர⁴பீ³ர ேகா³ஸாஈ। யஹ க²ல கா²இ கால கீ நாஈ ॥
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ேத ேத³ேக² கபி ஸகல பராேந। த³ஸஹு◌ँ சாப ஸாயக ஸnhதா⁴ேந ॥
ச²mh. ஸnhதா⁴நி த⁴iν ஸர நிகர சா²ட³◌़ே◌ உரக³ உட³◌़ ◌ி லாக³mh।
ரேஹ  ஸர த⁴ரநீ க³க³ந தி³ பி³த³ கஹ◌ँ கபி பா⁴க³mh ॥
ப⁴ேயா அதி ேகாலாஹல பி³கல கபி த³ல பா⁴ ேபா³லmh ஆேர।
ர⁴பீ³ர கநா nh⁴ ஆரத ப³nh⁴ ஜந ரchச²க ஹேர ॥

ேதா³. நிஜ த³ல பி³கல ேத³கி² க க நிஷŋhக³ த⁴iν ஹாத²।
லசி²மந சேல khth³த⁴ ேஹாஇ நாஇ ராம பத³ மாத²॥ 82॥

ேர க²ல கா மார கபி பா⁴। ேமா பி³ேலா ேதார ைமmh கா ॥
ேகா²ஜத ரேஹஉ◌ँ ேதா ஸுதகா⁴தீ।ஆஜு நிபாதி ஜுட³◌़ ◌ாவஉ◌ँ சா²தீ ॥
அஸ க சா²ட³◌़ே◌ பா³ந phரசNhடா³। லசி²மந கிஏ ஸகல ஸத க²Nhடா³॥
ேகாnhஹ ஆத⁴ ராவந டா³ேர। தில phரவாந க கா நிவாேர ॥
நி நிஜ பா³நnhஹ கீnhஹ phரஹாரா।shயnhத³iν ப⁴ ஸாரதீ² மாரா ॥
ஸத ஸத ஸர மாேர த³ஸ பா⁴லா। கி³ sh’ŋhக³nhஹ ஜiν phரபி³ஸmh ph³யாலா ॥
நி ஸத ஸர மாரா உர மாmh। பேரஉ த⁴ரநி தல ஸுதி⁴ க² நாmh ॥
உடா² phரப³ல நி iµசா² ஜாகீ³। சா²ட³◌़ ◌ி ph³ரம தீ³nh ேஜா ஸா◌ँகீ³॥
ச²mh. ேஸா ph³ரம த³thத phரசNhட³ஸkhதி அநnhத உர லாகீ³ஸ।
பrhேயா பீ³ர பி³கல உடா²வ த³ஸiµக²அல ப³ல மமா ர ॥
ph³ரமாNhட³ ப⁴வந பி³ராஜ ஜாேகmh ஏக ர  ரஜ கநீ।
ேத சஹ உடா²வந ட⁴◌़ ராவந ஜாந நmh th⁴அந த⁴நீ ॥

ேதா³. ேத³கி² பவநஸுத தா⁴யஉ ேபா³லத ப³சந கேடா²ர।
ஆவத கபி ஹnhேயா ேதmh iµSh phரஹார phரேகா⁴ர ॥ 83॥
ஜாiν ேடகி கபி ⁴ ந கி³ரா। உடா²ஸ◌ँபா⁴ ப³ஹுத ஸ ப⁴ரா ॥
iµ²கா ஏக தா கபி மாரா। பேரஉ ைஸல ஜiν ப³jhர phரஹாரா ॥
iµசா²ைக³ ப³ேஹா ேஸா ஜாகா³। கபி ப³ல பி³ல ஸராஹந லாகா³॥
தி⁴க³ தி⁴க³ மம ெபௗஷ தி⁴க³ ேமா। ெஜௗmh ைதmh அத ரேஹ ஸுரth³ேரா
॥
அஸ க லசி²மந கஹு◌ँ கபி lhயாேயா। ேத³கி² த³ஸாநந பி³ஸமய பாேயா ॥
கஹ ர⁴பீ³ர ஸiµஜு²ய◌ँ ph◌⁴ராதா। mhஹ kh’தாnhத ப⁴chச²க ஸுர thராதா ॥
ஸுநத ப³சந உ²ைப³ட² kh’பாலா। க³ஈ க³க³ந ேஸா ஸகதி கராலா ॥
நி ேகாத³Nhட³ பா³ந க³ தா⁴ஏ।  ஸnhiµக²அதி ஆர ஆஏ ॥
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ச²mh. ஆர ப³ேஹா பி³ப⁴ shயnhத³ந ஸூத ஹதி ph³யால கிேயா।
கி³rh ேயா த⁴ரநி த³ஸகnhத⁴ர பி³கலதர பா³ந ஸத ேப³th◌⁴ேயா ேயா ॥
ஸாரதீ²³ஸர கா⁴ ரத² ேத ரத லŋhகா ல க³ேயா।
ர⁴பீ³ர ப³nh⁴ phரதாப ஜ ப³ேஹா phர⁴ சரநnh நேயா ॥

ேதா³. உஹா◌ँ த³ஸாநந ஜாகி³ க கைர லாக³ க² ஜkh³ய।
ராம பி³ேராத⁴ பி³ஜய சஹ ஸட²ஹட² ப³ஸ அதி அkh³ய ॥ 84॥

இஹா◌ँ பி³பீ⁴ஷந ஸப³ஸுதி⁴ பாஈ।ஸபதி³ ஜாஇ ர⁴பதி ஸுநாஈ ॥
நாத² கரஇ ராவந ஏக ஜாகா³।th³த⁴ ப⁴ஏ◌ँ நmh ம அபா⁴கா³॥
பட²வஹு நாத² ேப³கி³ ப⁴ட ப³nhத³ர। கரmh பி³த⁴mhஸ ஆவ த³ஸகnhத⁴ர ॥
phராத ேஹாத phர⁴ ஸுப⁴ட படா²ஏ।ஹiνமதா³தி³அŋhக³த³ஸப³ தா⁴ஏ ॥
ெகௗக தி³ சட⁴◌़ே◌ கபி லŋhகா। ைபேட² ராவந ப⁴வந அஸŋhகா ॥
ஜkh³ய கரத ஜப³mh ேஸா ேத³கா²।ஸகல கபிnhஹ பா⁴ khேராத⁴ பி³ேஸஷா ॥
ரந ேத நிலஜ பா⁴ kh³’ஹ ஆவா। இஹா◌ँஆஇ ப³க th◌⁴யாந லகா³வா ॥
அஸ க அŋhக³த³ மாரா லாதா। சிதவ ந ஸட²shவாரத² மந ராதா ॥
ச²mh. நmh சிதவ ஜப³ க ேகாப கபி க³ த³ஸந லாதnhஹ மாரmh।
த⁴ ேகஸ நா நிகா பா³ேஹர ேதऽதிதீ³ந காரmh ॥
தப³ உேட²உ khth³த⁴ kh’தாnhத ஸம க³ சரந பா³நர டா³ரஈ।
ஏ பீ³ச கபிnhஹ பி³த⁴mhஸ kh’த மக² ேத³கி² மந மஹு◌ँஹாரஈ ॥

ேதா³. ஜkh³ய பி³த⁴mh ஸல கபி ஆஏ ர⁴பதி பாஸ।
சேலஉ நிஸாசர khrhth³த⁴ ேஹாஇ thயாகி³வந ைக ஆஸ ॥ 85॥

சலத ேஹாmh அதி அஸுப⁴ ப⁴யŋhகர।ைப³ட²mh கீ³த⁴ உட³◌़ ◌ாஇ ரnhஹ பர ॥
ப⁴யஉ காலப³ஸ காஹு ந மாநா। கேஹ ப³ஜாவஹு ஜுth³த⁴ நிஸாநா ॥
ச தசர அநீ அபாரா। ப³ஹு க³ஜ ரத² பதா³தி அஸவாரா ॥
phர⁴ ஸnhiµக² தா⁴ஏ க²ல ைகmhேஸmh।ஸலப⁴ ஸஹ அநல கஹ◌ँ ைஜmhேஸmh ॥
இஹா◌ँ ேத³வதnhஹ அshதி கீnh। தா³ந பி³பதி ஹம ஏmh தீ³nh ॥
அப³ ஜநி ராம ேக²லாவஹு ஏ। அதிஸய ³கி²த ேஹாதி ைப³ேத³ ॥
ேத³வ ப³சந ஸுநி phர⁴ iµஸகாநா। உ² ர⁴பீ³ர ஸுதா⁴ேர பா³நா।
ஜடா ஜூட th³’ட⁴◌़ பா³◌ँைத⁴ மாேத²। ேஸாஹmh ஸுமந பீ³ச பி³ச கா³ேத²॥
அந நயந பா³த³ தiν shயாமா। அகி²ல ேலாக ேலாசநாபி⁴ராமா ॥
கதட பகர கshேயா நிஷŋhகா³। கர ேகாத³Nhட³ க²ந ஸாரŋhகா³॥
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ச²mh. ஸாரŋhக³ கர ஸுnhத³ர நிஷŋhக³iµகா²கர க கshேயா।
⁴ஜத³Nhட³ பீந மேநாஹராயத உர த⁴ராஸுர பத³லshேயா ॥
கஹ தா³ஸ ள ஜப³mh phர⁴ ஸர சாப கர ேப²ரந லேக³।
ph³ரமாNhட³ தி³kh³க³ஜ கமட²அ மnh⁴ ⁴த⁴ர ட³க³மேக³॥

ேதா³. ேஸாபா⁴ ேத³கி²ஹர ஸுர ப³ரஷmh ஸுமந அபார।
ஜய ஜய ஜய கநாநிதி⁴ ச²பி³ ப³ல ³ந ஆகா³ர ॥ 86॥

ஏmh பீ³ச நிஸாசர அநீ। கஸமஸாத ஆஈ அதி க⁴நீ।
ேத³கி² சேல ஸnhiµக² கபி ப⁴Thடா। phரலயகால ேக ஜiν க⁴ந க⁴Thடா ॥
ப³ஹு kh’பாந தரவா சமŋhகmh। ஜiν த³ஹ◌ँ தி³ தா³நீmh த³மŋhகmh ॥
க³ஜ ரத² ரக³ சிகார கேடா²ரா। க³rhஜmh மநஹு◌ँ ப³லாஹக ேகா⁴ரா ॥
கபி லŋh³ர பி³ல நப⁴ சா²ஏ। மநஹு◌ँ இnhth³ரத⁴iν உஏ ஸுஹாஏ ॥
உட²இ ⁴ மாநஹு◌ँ ஜலதா⁴ரா। பா³ந ³nhத³ைப⁴ ph³’Sh அபாரா ॥
³ஹு◌ँ தி³ பrhப³த கரmh phரஹாரா। ப³jhரபாத ஜiν பா³ரmh பா³ரா ॥
ர⁴பதி ேகாऽபி பா³ந ஜ² லாஈ। கா⁴யல ைப⁴ நிசர ஸiµதா³ஈ ॥
லாக³த பா³ந பீ³ர சிkhகரmh। ⁴rh ⁴rh ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ம பரmh ॥
shthரவmh ைஸல ஜiν நிrhஜ²ர பா⁴। ேஸாநித ஸ காத³ர ப⁴யகா ॥
ச²mh. காத³ர ப⁴யŋhகர தி⁴ர ஸதா ச பரம அபாவநீ।
ேதா³உ ல த³ல ரத² ேரத சkhர அப³rhத ப³ஹதி ப⁴யாவநீ ॥
ஜல ஜnhக³ஜ பத³சர ரக³ க²ர பி³பி³த⁴ பா³ஹந ேகா க³ேந।
ஸர ஸkhதி ேதாமர ஸrhப சாப தரŋhக³ சrhம கமட² க⁴ேந ॥

ேதா³. பீ³ர பரmh ஜiν தீர த மjhஜா ப³ஹு ப³ஹ ேப²ந।
காத³ர ேத³கி² ட³ரmh தஹ◌ँஸுப⁴டnhஹ ேக மந ேசந ॥ 87॥

மjhஜ ⁴த பிஸாச ேப³தாலா। phரமத² மஹா ேஜா²ŋhக³ கராலா ॥
காக கŋhக ல ⁴ஜா உட³◌़ ◌ாmh। ஏக ேத சீ²நி ஏக ல கா²mh ॥
ஏக கஹmh ஐஉ ெஸௗŋhகா⁴ஈ।ஸட²ஹு mhஹார த³th³ர ந ஜாஈ ॥
கஹ◌ँரத ப⁴ட கா⁴யல தட கி³ேர। ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ மநஹு◌ँ அrhத⁴ஜல பேர ॥
ைக²சmh கீ³த⁴ ஆ◌ँத தட ப⁴ஏ। ஜiν ப³mh ேக²லத சித த³ஏ ॥
ப³ஹு ப⁴ட ப³ஹmh சட⁴◌़ே◌ க²க³ ஜாmh। ஜiν நாவ ேக²லmh ஸ மாmh ॥
ேஜாகி³நி ப⁴ ப⁴ க²phபர ஸசmh। ⁴த பிஸாச ப³⁴ நப⁴ நசmh ॥
ப⁴ட கபால கரதால ப³ஜாவmh। சாiµNhடா³ நாநா பி³தி⁴ கா³வmh ॥
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ஜmh³க நிகர கடkhகட கThடmh। கா²mh ஹுஆmh அகா⁴mh த³பThடmh ॥
ேகாnhஹ Nhட³ iµNhட³ பி³iν ேடா³lhலmh। ஸ பேர ம ஜய ஜய
ேபா³lhலmh ॥
ச²mh. ேபா³lhலmh ேஜா ஜய ஜய iµNhட³ Nhட³ phரசNhட³ர பி³iν தா⁴வmh।
க²phபnhஹ க²kh³க³அjh² ஜுjhஜ²mh ஸுப⁴ட ப⁴டnhஹ ட⁴ஹாவmh ॥
பா³நர நிஸாசர நிகர மrhத³mh ராம ப³ல த³rhபித ப⁴ஏ।
ஸŋhkh³ராம அŋhக³ந ஸுப⁴ட ேஸாவmh ராம ஸர நிகரnh ஹஏ ॥

ேதா³. ராவந ’த³ய◌ँ பி³சாரா பா⁴ நிசர ஸŋhகா⁴ர।
ைமmh அேகல கபி பா⁴ ப³ஹு மாயா கெரௗmh அபார ॥ 88॥

ேத³வnhஹ phர⁴ பயாேத³mh ேத³கா²। உபஜா உர அதி ேசா²ப⁴ பி³ேஸஷா ॥
ஸுரபதி நிஜ ரத² ரத படா²வா।ஹரஷ ஸத மாத ல ஆவா ॥
ேதஜ ஜ ரத² தி³ph³ய அபா।ஹர சட⁴◌़ே◌ ேகாஸலர ⁴பா ॥
சசல ரக³ மேநாஹர சா। அஜர அமர மந ஸம க³திகா ॥
ரதா²ட⁴◌़ ர⁴நாத² ேத³கீ²। தா⁴ஏ கபி ப³ பாஇ பி³ேஸ ॥
ஸ ந ஜாஇ கபிnhஹ ைக மா। தப³ ராவந மாயா பி³shதா ॥
ேஸா மாயா ர⁴பீ³ர பா³◌ँசீ। லசி²மந கபிnhஹ ேஸா மாநீ ஸா◌ँசீ ॥
ேத³கீ² கபிnhஹ நிஸாசர அநீ। அiνஜ ஸத ப³ஹு ேகாஸலத⁴நீ ॥
ச²mh. ப³ஹு ராம லசி²மந ேத³கி² மrhகட பா⁴ மந அதி அபட³ேர।
ஜiν சிthர கி²த ஸேமத லசி²மந ஜஹ◌ँ ேஸா தஹ◌ँ சிதவmh க²ேர ॥
நிஜ ேஸந சகித பி³ேலாகி ஹ◌ँஸர சாப ஸ ேகாஸல த⁴நீ।
மாயா ஹ ஹ நிஷ மஹு◌ँஹர ஸகல மrhகட அநீ ॥

ேதா³. ப³ஹு ராம ஸப³ தந சிதஇ ேபா³ேல ப³சந க³◌ँபீ⁴ர।
th³வnhத³ஜுth³த⁴ ேத³க²ஹு ஸகல ரத ப⁴ஏ அதி பீ³ர ॥ 89॥

அஸ க ரத² ர⁴நாத² சலாவா। பி³phர சரந பŋhகஜ  நாவா ॥
தப³லŋhேகஸ khேராத⁴ உர சா²வா। க³rhஜத தrhஜத ஸnhiµக² தா⁴வா ॥
ேதஹு ேஜ ப⁴ட ஸஜுக³ மாmh।ஸுiν தாபஸ ைமmh திnhஹ ஸம நாmh ॥
ராவந நாம ஜக³த ஜஸ ஜாநா। ேலாகப ஜாேகmh ப³nhதீ³கா²நா ॥
க²ர ³ஷந பி³ராத⁴ mhஹ மாரா। ப³ேத⁴ஹு ph³யாத⁴ இவ பா³ பி³சாரா ॥
நிசர நிகர ஸுப⁴ட ஸŋhகா⁴ேரஹு। mhப⁴கரந க⁴நநாத³ மாேரஹு ॥
ஆஜு ப³ய ஸ³ ேலஉ◌ँ நிபா³। ெஜௗmh ரந ⁴ப பா⁴ நmh ஜாmh ॥
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ஆஜு கரஉ◌ँ க² கால ஹவாேல। பேரஹு க²ந ராவந ேக பாேல ॥
ஸுநி ³rhப³சந காலப³ஸ ஜாநா। பி³ஹ◌ँ ப³சந கஹ kh’பாநிதா⁴நா ॥
ஸthய ஸthய ஸப³ தவ phர⁴தாஈ। ஜlhப ஜநி ேத³கா²உ மiνஸாஈ ॥
ச²mh. ஜநி ஜlhபநா க ஸுஜஸு நாஸ நீதி ஸுந கர ச²மா।
ஸmhஸார மஹ◌ँ ஷ thபி³த⁴ பாடல ரஸால பநஸ ஸமா ॥
ஏக ஸுமநphரத³ ஏக ஸுமந ப²ல ஏக ப²லஇ ேகவல லாக³mh।
ஏக கஹmh கஹmh கரmh அபர ஏக கரmh கஹத ந பா³க³mh ॥

ேதா³. ராம ப³சந ஸுநி பி³ஹ◌ँஸா ேமா கா²வத kh³யாந।
ப³ய கரத நmh தப³ ட³ேர அப³லாேக³ phய phராந ॥ 90॥

க ³rhப³சந khth³த⁴ த³ஸகnhத⁴ர। ஸ ஸமாந லாக³ சா²◌ँட³◌़ை◌ ஸர ॥
நாநாகார iµக² தா⁴ஏ। தி³ அ பி³தி³ஸ க³க³ந ம சா²ஏ ॥
பாவக ஸர சா²◌ँட³◌़ே◌உ ர⁴பீ³ரா। ச²ந மஹு◌ँ ஜேர நிஸாசர தீரா ॥
சா²ட³◌़ ◌ி தீph³ர ஸkhதி கி²ஆஈ। பா³ந ஸŋhக³ phர⁴ ேப² சலாஈ ॥
ேகாக சkhர thஸூல பபா³ைர। பி³iν phரயாஸ phர⁴ கா நிவாைர ॥
நிப²ல ேஹாmh ராவந ஸர ைகேஸmh। க²ல ேக ஸகல மேநாரத²ைஜேஸmh ॥
தப³ஸத பா³ந ஸாரதீ² மாேர। பேரஉ ⁴ ஜய ராம காேர ॥
ராம kh’பா க ஸூத உடா²வா। தப³ phர⁴ பரம khேராத⁴ கஹு◌ँ பாவா ॥
ச²mh. ப⁴ஏ khth³த⁴ ஜுth³த⁴ பி³th³த⁴ ர⁴பதி thேராந ஸாயக கஸமேஸ।
ேகாத³Nhட³ ⁴நி அதி சNhட³ஸுநி மiνஜாத³ஸப³ மாத kh³ரேஸ ॥
ம◌ँேதா³த³ உர கmhப கmhபதி கமட² ⁴ ⁴த⁴ர thரேஸ।
சிkhகரmh தி³kh³க³ஜ த³ஸந க³ ம ேத³கி² ெகௗக ஸுர ஹ◌ँேஸ ॥

ேதா³. தாேநஉ சாப ரவந லகி³ சா²◌ँட³◌़ே◌ பி³க² கரால।
ராம மாரக³ந க³ந சேல லஹலஹாத ஜiν ph³யால ॥ 91॥

சேல பா³ந ஸபchச² ஜiν உரகா³। phரத²மmh ஹேதஉ ஸாரதீ² ரகா³॥
ரத² பி³ப⁴ ஹதி ேக பதாகா। க³rhஜா அதி அnhதர ப³ல தா²கா ॥
ரத ஆந ரத² சட⁴◌़ ◌ி கி²ஆநா। அshthர ஸshthர சா²◌ँட³◌़ே◌ பி³தி⁴ நாநா ॥
பி³ப²ல ேஹாmh ஸப³ உth³யம தாேக।  பரth³ேராஹ நிரத மநஸா ேக ॥
தப³ ராவந த³ஸ ஸூல சலாவா। பா³ சா ம மா கி³ராவா ॥
ரக³ உடா²இ ேகாऽபி ர⁴நாயக। ைக²சி ஸராஸந சா²◌ँட³◌़ே◌ ஸாயக ॥
ராவந ர ஸேராஜ ப³நசா। ச ர⁴பீ³ர iµக² தா⁴ ॥
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த³ஸ த³ஸ பா³ந பா⁴ல த³ஸ மாேர। நிஸ க³ஏ சேல தி⁴ர பநாேர ॥
shthரவத தி⁴ர தா⁴யஉ ப³லவாநா। phர⁴ நி kh’த த⁴iν ஸர ஸnhதா⁴நா ॥
தீஸ தீர ர⁴பீ³ர பபா³ேர। ⁴ஜnh ஸேமத ஸ ம பாேர ॥
காடதmh நி ப⁴ஏ நபீ³ேந। ராம ப³ேஹா ⁴ஜா ர சீ²ேந ॥
phர⁴ ப³ஹு பா³ர பா³ஹு ர ஹஏ। கடத ஜ²தி நி தந ப⁴ஏ ॥
நி நி phர⁴ காடத ⁴ஜ ஸா। அதி ெகௗகீ ேகாஸலாதீ⁴ஸா ॥
ரேஹ சா²இ நப⁴ ர அ பா³ஹூ। மாநஹு◌ँ அத ேக அ ராஹூ ॥
ச²mh. ஜiν ராஹு ேக அேநக நப⁴ பத²shthரவத ேஸாநித தா⁴வmh।
ர⁴பீ³ர தீர phரசNhட³லாக³mh ⁴ கி³ரந ந பாவmh ॥
ஏக ஏக ஸர ர நிகர ேச²ேத³ நப⁴ உட³◌़த இ ேஸாஹmh।
ஜiν ேகாऽபி தி³நகர கர நிகர ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ பி³⁴nhத³ ேபாஹmh ॥

ேதா³.   phர⁴ ஹர தாஸு ர தி தி ேஹாmh அபார।
ேஸவத பி³ஷய பி³ப³rhத⁴  நித நித தந மார ॥ 92॥

த³ஸiµக² ேத³கி²ரnhஹ ைக பா³ட⁴◌़ ◌ீ। பி³ஸரா மரந ப⁴ஈ ஸ கா³ட⁴◌़ ◌ீ ॥
க³rhேஜஉ ட⁴◌़ மஹா அபி⁴மாநீ। தா⁴யஉ த³ஸஹு ஸராஸந தாநீ ॥
ஸமர ⁴ த³ஸகnhத⁴ர ேகாphேயா। ப³ர பா³ந ர⁴பதி ரத² ேதாphேயா ॥
த³Nhட³ ஏக ரத² ேத³கி² ந பேரஊ। ஜiν நிஹார மஹு◌ँ தி³நகர ³ேரஊ ॥
ஹாஹாகார ஸுரnhஹ ஜப³ கீnhஹா। தப³ phர⁴ ேகாऽபி காரiµக nhஹா ॥
ஸர நிவா  ேக ர காேட। ேத தி³ பி³தி³ஸ க³க³ந ம பாேட ॥
காேட ர நப⁴ மாரக³ தா⁴வmh। ஜய ஜய ⁴நி க ப⁴ய உபஜாவmh ॥
கஹ◌ँ லசி²மந ஸுkh³வ கபீஸா। கஹ◌ँ ர⁴பீ³ர ேகாஸலாதீ⁴ஸா ॥
ச²mh. கஹ◌ँ ராiµ க ர நிகர தா⁴ஏ ேத³கி² மrhகட ப⁴ சேல।
ஸnhதா⁴நி த⁴iν ர⁴ப³mhஸமநி ஹ◌ँஸரnh ர ேப³ேத⁴ ப⁴ேல ॥
ர மாகா கர காகா க³ ph³’nhத³ ph³’nhத³nh ப³ஹு mh।
க தி⁴ர ஸ மjhஜiν மநஹு◌ँஸŋhkh³ராம ப³ட ஜந சmh ॥

ேதா³. நி த³ஸகNhட² khth³த⁴ ேஹாஇ சா²◌ँட³◌़ ◌ீ ஸkhதி phரசNhட³।
ச பி³பீ⁴ஷந ஸnhiµக² மநஹு◌ँ கால கர த³Nhட³॥ 93॥

ஆவத ேத³கி²ஸkhதி அதி ேகா⁴ரா। phரநதாரதி ப⁴ஜந பந ேமாரா ॥
ரத பி³பீ⁴ஷந பாேச²mh ேமலா।ஸnhiµக² ராம ஸேஹஉ ேஸாஇ ேஸலா ॥
லாகி³ஸkhதி iµசா² க² ப⁴ஈ। phர⁴ kh’த ேக²ல ஸுரnhஹ பி³கலஈ ॥
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ேத³கி² பி³பீ⁴ஷந phர⁴ ரம பாேயா। க³ கர க³தா³ khth³த⁴ ேஹாஇ தா⁴ேயா ॥
ேர பா⁴kh³ய ஸட² மnhத³³th³ேத⁴। ைதmh ஸுர நர iµநி நாக³ பி³th³ேத⁴ ॥
ஸாத³ர வ கஹு◌ँஸ சட⁴◌़ ◌ாஏ। ஏக ஏக ேக ேகாnhஹ பாஏ ॥
ேத காரந க²ல அப³லகி³ பா³◌ँchேயா। அப³ தவ கா ஸ பர நாchேயா ॥
ராம பி³iµக²ஸட² சஹ ஸmhபதா³। அஸ க ஹேந மாஜ² உர க³தா³॥
ச²mh. உர மாஜ² க³தா³ phரஹார ேகா⁴ர கேடா²ர லாக³த ம பrh ேயா।
த³ஸ ப³த³ந ேஸாநித shthரவத நி ஸmhபா⁴ தா⁴ேயா ஸ ப⁴rh ேயா ॥
th³ெவௗ பி⁴ேர அதிப³ல மlhலஜுth³த⁴ பி³th³த⁴ ஏ ஏக ஹைந।
ர⁴பீ³ர ப³ல த³rhபித பி³பீ⁴ஷiν கா⁴ நmh தா கஹு◌ँ க³ைந ॥

ேதா³. உமா பி³பீ⁴ஷiν ராவந ஸnhiµக² சிதவ கி காஉ।
ேஸா அப³ பி⁴ரத கால jhேயாmh ர⁴பீ³ர phரபா⁴உ ॥ 94॥

ேத³கா² ரத பி³பீ⁴ஷiν பா⁴। தா⁴யஉ ஹமாந கி³ தா⁴ ॥
ரத² ரŋhக³ஸாரதீ² நிபாதா।’த³ய மாஜ² ேத மாேர லாதா ॥
டா²ட⁴◌़ ரஹா அதி கmhபித கா³தா। க³யஉ பி³பீ⁴ஷiν ஜஹ◌ँ ஜநthராதா ॥
நி ராவந கபி ஹேதஉ பசா। சேலஉ க³க³ந கபி ◌ँச² பஸா ॥
க³ ◌ँச² கபி ஸத உட³◌़ ◌ாநா। நி பி² பி⁴ேரஉ phரப³ல ஹiνமாநா ॥
லரத அகாஸ ஜுக³ல ஸம ேஜாதா⁴। ஏக ஏ ஹநத க khேராதா⁴ ॥
ேஸாஹmh நப⁴ ச²ல ப³ல ப³ஹு கரmh। கjhஜல கி³ ஸுேம ஜiν லரmh ॥
³தி⁴ ப³ல நிசர பரஇ ந பாrh ேயா। தப³ மாத ஸுத phர⁴ ஸmhபா⁴rh ேயா ॥
ச²mh. ஸmhபா⁴ ர⁴பீ³ர தீ⁴ர பசா கபி ராவiν ஹnhேயா।
ம பரத நி உ²லரத ேத³வnhஹ ஜுக³ல கஹு◌ँ ஜய ஜய ப⁴nhேயா ॥
ஹiνமnhத ஸŋhகட ேத³கி² மrhகட பா⁴ khேராதா⁴ர சேல।
ரந மthத ராவந ஸகல ஸுப⁴ட phரசNhட³ ⁴ஜ ப³ல த³லமேல ॥

ேதா³. தப³ ர⁴பீ³ர பசாேர தா⁴ஏ கீஸ phரசNhட³।
கபி ப³ல phரப³ல ேத³கி² ேதmh கீnhஹ phரக³ட பாஷNhட³॥ 95॥

அnhதரதா⁴ந ப⁴யஉ ச²ந ஏகா। நி phரக³ேட க²ல ப அேநகா ॥
ர⁴பதி கடக பா⁴ கபி ேஜேத। ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ phரக³ட த³ஸாநந ேதேத ॥
ேத³ேக² கபிnhஹ அத த³ஸஸா। ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ப⁴ேஜ பா⁴ அ கீஸா ॥
பா⁴ேக³ பா³நர த⁴ரmh ந தீ⁴ரா। thரா thரா லசி²மந ர⁴பீ³ரா ॥
த³ஹ◌ँ தி³ தா⁴வmh ேகாnhஹ ராவந। க³rhஜmh ேகா⁴ர கேடா²ர ப⁴யாவந ॥
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ட³ேர ஸகல ஸுர சேல பராஈ। ஜய ைக ஆஸ தஜஹு அப³ பா⁴ஈ ॥
ஸப³ஸுர ேத ஏக த³ஸகnhத⁴ர। அப³ ப³ஹு ப⁴ஏ தகஹு கி³ கnhத³ர ॥
ரேஹ பி³ரசி ஸmh⁴ iµநி kh³யாநீ। nhஹ nhஹ phர⁴ மமா க² ஜாநீ ॥
ச²mh. ஜாநா phரதாப ேத ரேஹ நிrhப⁴ய கபிnhஹ  மாேந ²ேர।
சேல பி³ச மrhகட பா⁴ ஸகல kh’பால பா ப⁴யாேர ॥
ஹiνமnhத அŋhக³த³ நீல நல அதிப³ல லரத ரந பா³◌ँேர।
மrhத³mh த³ஸாநந ேகா ேகாnhஹ கபட ⁴ ப⁴ட அŋhேர ॥

ேதா³. ஸுர பா³நர ேத³ேக² பி³கல ஹ◌ँshேயா ேகாஸலாதீ⁴ஸ।
ஸ ஸாரŋhக³ ஏக ஸர ஹேத ஸகல த³ஸஸ ॥ 96॥

phர⁴ ச²ந மஹு◌ँ மாயா ஸப³ கா।  ரபி³ உஏ◌ँ ஜாmh தம பா² ॥
ராவiν ஏ ேத³கி²ஸுர ஹரேஷ। பி²ேர ஸுமந ப³ஹு phர⁴ பர ப³ரேஷ ॥
⁴ஜ உடா²இ ர⁴பதி கபி ேப²ேர। பி²ேர ஏக ஏகnhஹ தப³ ேடேர ॥
phர⁴ ப³ பாஇ பா⁴ கபி தா⁴ஏ। தரல தமகி ஸஜுக³ ம ஆஏ ॥
அshதி கரத ேத³வதnh ேத³ேக²mh। ப⁴யஉ◌ँ ஏக ைமmh இnhஹ ேக ேலேக²mh ॥
ஸட²ஹு ஸதா³ mhஹ ேமார மராயல। அஸ க ேகாऽபி க³க³ந பர தா⁴யல ॥
ஹாஹாகார கரத ஸுர பா⁴ேக³। க²லஹு ஜாஹு கஹ◌ँ ேமாேரmh ஆேக³॥
ேத³கி² பி³கல ஸுர அŋhக³த³ தா⁴ேயா।தி³ சரந க³ ⁴ கி³ராேயா ॥
ச²mh. க³ ⁴ பாrh ேயா லாத மாrh ேயா பா³ஸுத phர⁴ பmh க³ேயா।
ஸmhபா⁴ உ² த³ஸகNhட² ேகா⁴ர கேடா²ர ரவ க³rhஜத ப⁴ேயா ॥
க தா³ப சாப சட⁴◌़ ◌ாஇ த³ஸ ஸnhதா⁴நி ஸர ப³ஹு ப³ரஷஈ।
கிஏ ஸகல ப⁴ட கா⁴யல ப⁴யால ேத³கி² நிஜ ப³ல ஹரஷஈ ॥

ேதா³. தப³ ர⁴பதி ராவந ேக ஸ ⁴ஜா ஸர சாப।
காேட ப³ஹுத ப³ட⁴◌़ே◌ நி  தீரத² கர பாப। 97॥

ர ⁴ஜ பா³ட⁴◌़ ◌ி ேத³கி²  ேக। பா⁴ கபிnhஹ ஸ ப⁴ஈ க⁴ேந ॥
மரத ந ட⁴◌़ கேடஉ ⁴ஜ ஸா। தா⁴ஏ ேகாऽபி பா⁴ ப⁴ட கீஸா ॥
பா³தநய மாதி நல நீலா। பா³நரராஜ ³பி³த³ ப³லலா ॥
பி³டப மத⁴ர கரmh phரஹாரா। ேஸாஇ கி³ த க³ கபிnhஹ ேஸா மாரா ॥
ஏக நக²nh  ப³ஷ பி³தா³। பா⁴கி³ சலmh ஏக லாதnhஹ மா ॥
தப³ நல நீல ரnh சட⁴◌़ ◌ி க³யஊ। நக²nh லார பி³தா³ரத ப⁴யஊ ॥
தி⁴ர ேத³கி² பி³ஷாத³ உர பா⁴। திnhஹ த⁴ரந கஹு◌ँ ⁴ஜா பஸா ॥
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க³ேஹ ந ஜாmh கரnh பர பி²ரmh। ஜiν ஜுக³ ம⁴ப கமல ப³ந சரmh ॥
ேகாऽபி தி³ th³ெவௗ த⁴ேர ப³ேஹா। ம படகத ப⁴ேஜ ⁴ஜா மேரா ॥
நி ஸேகாப த³ஸ த⁴iν கர nhேஹ।ஸரnh மா கா⁴யல கபி கீnhேஹ ॥
ஹiνமதா³தி³iµசி²த க ப³nhத³ர। பாஇ phரேதா³ஷ ஹரஷ த³ஸகnhத⁴ர ॥
iµசி²த ேத³கி²ஸகல கபி பீ³ரா। ஜாமவnhத தா⁴யஉ ரநதீ⁴ரா ॥
ஸŋhக³ பா⁴ ⁴த⁴ர த தா⁴। மாரந லேக³ பசா பசா ॥
ப⁴யஉ khth³த⁴ ராவந ப³லவாநா। க³ பத³ ம படகஇ ப⁴ட நாநா ॥
ேத³கி² பா⁴பதி நிஜ த³ல கா⁴தா। ேகாऽபி மாஜ² உர மாேர லாதா ॥
ச²mh. உர லாத கா⁴த phரசNhட³லாக³த பி³கல ரத² ேத ம பரா।
க³ பா⁴ பீ³ஸஹு◌ँ கர மநஹு◌ँ கமலnh ப³ேஸ நி ம⁴கரா ॥
iµசி²த பி³ேலாகி ப³ேஹா பத³ஹதி பா⁴பதி phர⁴ பmh க³ெயௗ।
நி ஜாநி shயnhத³ந கா⁴ ேத தப³ஸூத ஜதiν கரத ப⁴ேயா ॥

ேதா³. iµசா² பி³க³த பா⁴ கபி ஸப³ஆஏ phர⁴ பாஸ।
நிசர ஸகல ராவந ேக⁴ ரேஹ அதி thராஸ ॥ 98॥
மாஸபாராயண, ச²ph³பீ³ஸவா◌ँ விராம

ேத நி தா பmh ஜாஈ। thஜடா க ஸப³ கதா²ஸுநாஈ ॥
ர ⁴ஜ பா³ட⁴◌़ ◌ி ஸுநத  ேக।தா உர ப⁴இ thராஸ க⁴ேந ॥
iµக² மந உப மந சிnhதா। thஜடா ஸந ேபா³ தப³தா ॥
ேஹாஇ கஹா கஹ கிந மாதா। ேக பி³தி⁴ ம பி³shவ ³க²தா³தா ॥
ர⁴பதி ஸர ர கேடஹு◌ँ ந மரஈ। பி³தி⁴ பி³பத சத ஸப³ கரஈ ॥
ேமார அபா⁴kh³ய ஆவத ஓ। ேஜmh ெஹௗ ஹ பத³ கமல பி³ேசா² ॥
ேஜmh kh’த கபட கநக mh’க³ஜூ²டா²।அஜஹு◌ँ ேஸா ைத³வ ேமா பர டா²
॥
ேஜmh பி³தி⁴ ேமா ³க²³ஸஹஸஹாஏ। லசி²மந கஹு◌ँ க ப³சந கஹாஏ ॥
ர⁴பதி பி³ரஹ ஸபி³ஷ ஸர பா⁴। தகி தகி மார பா³ர ப³ஹு மா ॥
ஐேஸஹு◌ँ ³க² ேஜா ராக² மம phராநா। ேஸாஇ பி³தி⁴ தா ஆவ ந ஆநா ॥
ப³ஹு பி³தி⁴ கர பி³லாப ஜாநகீ। க க ஸுரதி kh’பாநிதா⁴ந கீ ॥
கஹ thஜடா ஸுiν ராஜமா। உர ஸர லாக³த மரஇ ஸுரா ॥
phர⁴ தாேத உர ஹதஇ ந ேத। ஏ ேக ’த³ய◌ँ ப³ஸதி ைப³ேத³ ॥
ச²mh. ஏ ேக ’த³ய◌ँ ப³ஸ ஜாநகீ ஜாநகீ உர மம பா³ஸ ைஹ।
மம உத³ர ⁴அந அேநக லாக³த பா³ந ஸப³ கர நாஸ ைஹ ॥
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ஸுநி ப³சந ஹரஷ பி³ஷாத³ மந அதி ேத³கி² நி thஜடா◌ँ கஹா।
அப³ ம  ஏ பி³தி⁴ ஸுந ஸுnhத³ தஜ ஸmhஸய மஹா ॥

ேதா³. காடத ர ேஹாஇ பி³கல ² ஜாஇ தவ th◌⁴யாந।
தப³ ராவந ’த³ய மஹு◌ँ மஹmh ராiµ ஸுஜாந ॥ 99॥

அஸ க ப³ஹுத பா⁴◌ँதி ஸiµஜா²ஈ। நி thஜடா நிஜ ப⁴வந தா⁴ஈ ॥
ராம ஸுபா⁴உ ஸு ைப³ேத³। உப பி³ரஹ பி³தா²அதி ேத ॥
நி ஸ நிnhத³தி ப³ஹு பா⁴◌ँதீ। ஜுக³ஸம ப⁴ஈ ராதி ந ராதீ ॥
கரதி பி³லாப மநmh மந பா⁴। ராம பி³ரஹ◌ँ ஜாநகீ ³கா² ॥
ஜப³அதி ப⁴யஉ பி³ரஹ உர தா³ஹூ। ப²ரேகஉ பா³ம நயந அ பா³ஹூ ॥
ஸ³ந பி³சா த⁴ மந தீ⁴ரா। அப³ஹmh kh’பால ர⁴பீ³ரா ॥
இஹா◌ँ அrhத⁴நி ராவiν ஜாகா³। நிஜ ஸாரதி²ஸந கீ²ஜ²ந லாகா³॥
ஸட² ரந⁴ ச²ட³◌़ ◌ாஇ ேமா। தி⁴க³ தி⁴க³அத⁴ம மnhத³மதி ேதா ॥
ேதmh பத³ க³ ப³ஹு பி³தி⁴ ஸiµஜா²வா। ெபௗ⁴ ப⁴ஏ◌ँ ரத² சட⁴◌़ ◌ி நி தா⁴வா
॥
ஸுநி ஆக³வiν த³ஸாநந ேகரா। கபி த³ல க²ரப⁴ர ப⁴யஉ க⁴ேநரா ॥
ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ⁴த⁴ர பி³டப உபா। தா⁴ஏ கடகடாஇ ப⁴ட பா⁴ ॥
ச²mh. தா⁴ஏ ேஜா மrhகட பி³கட பா⁴ கரால கர ⁴த⁴ர த⁴ரா।
அதி ேகாப கரmh phரஹார மாரத ப⁴ சேல ரஜநீசரா ॥
பி³சலாஇ த³ல ப³லவnhத கீஸnhஹ ேக⁴ நி ராவiν ேயா।
சஹு◌ँ தி³ சேபடnh மா நக²nh பி³தா³ தiν ph³யால கிேயா ॥

ேதா³. ேத³கி² மஹா மrhகட phரப³ல ராவந கீnhஹ பி³சார।
அnhதரத ேஹாஇ நிஷ மஹு◌ँ kh’த மாயா பி³shதார ॥ 100॥

ச²mh. ஜப³ கீnhஹ ேதmh பாஷNhட³। ப⁴ஏ phரக³ட ஜnh phரசNhட³॥
ேப³தால ⁴த பிஸாச। கர த⁴ேரmh த⁴iν நாராச ॥ 1॥
ேஜாகி³நி க³ேஹmh கரபா³ல। ஏக ஹாத² மiνஜ கபால ॥
க ஸth³ய ேஸாநித பாந। நாசmh கரmh ப³ஹு கா³ந ॥ 2॥
த⁴ மா ேபா³லmh ேகா⁴ர। ர  ⁴நி சஹு◌ँ ஓர ॥
iµக² பா³இ தா⁴வmh கா²ந। தப³லேக³ கீஸ பராந ॥ 3॥
ஜஹ◌ँ ஜாmh மrhகட பா⁴கி³। தஹ◌ँ ப³ரத ேத³க²mh ஆகி³॥
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ப⁴ஏ பி³கல பா³நர பா⁴। நி லாக³ ப³ரைஷ பா³ ॥ 4॥
ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ த²கித க கீஸ। க³rhேஜஉ ப³ஹு த³ஸஸ ॥
லசி²மந கபீஸ ஸேமத। ப⁴ஏ ஸகல பீ³ர அேசத ॥ 5॥
ஹா ராம ஹா ர⁴நாத²। க ஸுப⁴ட ஜmh ஹாத²॥
ஏ பி³தி⁴ ஸகல ப³ல ேதா। ேதmh கீnhஹ கபட ப³ேஹா ॥ 6॥
phரக³ேட பி³ல ஹiνமாந। தா⁴ஏ க³ேஹ பாஷாந ॥
திnhஹ ராiµ ேக⁴ேர ஜாஇ। சஹு◌ँ தி³ ப³த² ப³நாஇ ॥ 7॥
மாரஹு த⁴ரஹு ஜநி ஜாஇ। கடகடmh ◌ँச² உடா²இ ॥
த³ஹ◌ँ தி³ ல◌ँ³ர பி³ராஜ। ேதmh மth◌⁴ய ேகாஸலராஜ ॥ 8॥

ச²mh. ேதmh மth◌⁴ய ேகாஸலராஜ ஸுnhத³ர shயாம தந ேஸாபா⁴ ல।
ஜiν இnhth³ரத⁴iνஷ அேநக கீ ப³ர பா³ ŋhக³ தமால ॥
phர⁴ ேத³கி²ஹரஷ பி³ஷாத³ உர ஸுர ப³த³த ஜய ஜய ஜய க।
ர⁴பீ³ர ஏக தீர ேகாऽபி நிேமஷ மஹு◌ँ மாயா ஹ ॥ 1॥
மாயா பி³க³த கபி பா⁴ ஹரேஷ பி³டப கி³ க³ஸப³ பி²ேர।
ஸர நிகர சா²ட³◌़ே◌ ராம ராவந பா³ஹு ர நி ம கி³ேர ॥
ராம ராவந ஸமர சத அேநக கlhப ேஜா கா³வmh।
ஸத ேஸஷ ஸாரத³ நிக³ம கபி³ ேதஉ தத³பி பார ந பாவmh ॥ 2॥

ேதா³. தாேக ³ந க³ந க² கேஹ ஜட³◌़மதி ளதா³ஸ।
 நிஜ ப³ல அiνப ேத மாசீ² உட³◌़இ அகாஸ ॥ 101(க)॥

காேட ர ⁴ஜ பா³ர ப³ஹு மரத ந ப⁴ட லŋhேகஸ।
phர⁴ khட³◌़த ஸுர th³த⁴ iµநி ph³யால ேத³கி² கேலஸ ॥ 101(க²)॥

காடத ப³ட⁴◌़mh ஸ ஸiµதா³ஈ।  phரதி லாப⁴ ேலாப⁴ அதி⁴காஈ ॥
மரஇ ந  ரம ப⁴யஉ பி³ேஸஷா। ராம பி³பீ⁴ஷந தந தப³ ேத³கா²॥
உமா கால மர ஜாகீmh ஈசா²। ேஸா phர⁴ ஜந கர phதி பசா²॥
ஸுiν ஸரப³kh³ய சராசர நாயக। phரநதபால ஸுர iµநி ஸுக²தா³யக ॥
நாபி⁴Nhட³ பிஷ ப³ஸ யாேகmh। நாத²அத ராவiν ப³ல தாேகmh ॥
ஸுநத பி³பீ⁴ஷந ப³சந kh’பாலா।ஹர க³ேஹ கர பா³ந கராலா ॥
அஸுப⁴ ேஹாந லாேக³ தப³ நாநா। ேராவmh க²ர sh’கால ப³ஹு shவாநா ॥
ேபா³ல க²க³ ஜக³ஆரதி ேஹ। phரக³ட ப⁴ஏ நப⁴ ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ேக ॥
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த³ஸ தி³ தா³ஹ ேஹாந அதி லாகா³। ப⁴யஉ பரப³ பி³iν ரபி³ உபராகா³॥
மnhேதா³த³ உர கmhபதி பா⁴। phரதிமா shthரவmh நயந மக³ பா³ ॥
ச²mh. phரதிமா த³mh பபி³பாத நப⁴ அதி பா³த ப³ஹ ேடா³லதி ம।
ப³ரஷmh ப³லாஹக தி⁴ர கச ரஜ அஸுப⁴ அதி ஸக ேகா க ॥
உதபாத அத பி³ேலாகி நப⁴ ஸுர பி³கல ேபா³ல ஜய ஜஏ।
ஸுர ஸப⁴ய ஜாநி kh’பால ர⁴பதி சாப ஸர ேஜாரத ப⁴ஏ ॥

ேதா³. ைக²சி ஸராஸந ரவந லகி³ சா²ட³◌़ே◌ ஸர ஏகதீஸ।
ர⁴நாயக ஸாயக சேல மாநஹு◌ँ கால ப²நீஸ ॥ 102॥

ஸாயக ஏக நாபி⁴ ஸர ேஸாஷா। அபர லேக³ ⁴ஜ ர க ேராஷா ॥
ல ர பா³ஹு சேல நாராசா।ர ⁴ஜ ந Nhட³ ம நாசா ॥
த⁴ரநி த⁴ஸஇ த⁴ர தா⁴வ phரசNhடா³। தப³ஸர ஹதி phர⁴ kh’த ³இ க²Nhடா³॥
க³rhேஜஉ மரத ேகா⁴ர ரவ பா⁴। கஹா◌ँ ராiµ ரந ஹெதௗmh பசா ॥
ேடா³ ⁴ கி³ரத த³ஸகnhத⁴ர। ²பி⁴த nh⁴ ஸ தி³kh³க³ஜ ⁴த⁴ர ॥
த⁴ரநி பேரஉ th³ெவௗ க²Nhட³ ப³ட⁴◌़ ◌ாஈ। சாபி பா⁴ மrhகட ஸiµதா³ஈ ॥
மnhேதா³த³ ஆேக³mh ⁴ஜ ஸா। த⁴ ஸர சேல ஜஹா◌ँ ஜக³தீ³ஸா ॥
phரபி³ேஸ ஸப³ நிஷŋhக³ மஹு ஜாஈ। ேத³கி²ஸுரnhஹ ³nh³பீ⁴mh ப³ஜாஈ ॥
தாஸு ேதஜ ஸமாந phர⁴ ஆநந।ஹரேஷ ேத³கி²ஸmh⁴ சராநந ॥
ஜய ஜய ⁴நி  ph³ரமNhடா³। ஜய ர⁴பீ³ர phரப³ல ⁴ஜத³Nhடா³॥
ப³ரஷ ஸுமந ேத³வ iµநி ph³’nhதா³। ஜய kh’பால ஜய ஜயதி iµnhதா³॥
ச²mh. ஜய kh’பா கnhத³iµகnhத³ th³வnhத³ஹரந ஸரந ஸுக²phரத³ phரேபா⁴।
க²ல த³ல பி³தா³ரந பரம காரந காநீக ஸதா³ பி³ேபா⁴ ॥
ஸுர ஸுமந ப³ரஷmh ஹரஷ ஸŋhல பா³ஜ ³nh³பி⁴ க³ஹக³।
ஸŋhkh³ராம அŋhக³ந ராம அŋhக³அநŋhக³ ப³ஹு ேஸாபா⁴ ல ॥
ர ஜடா iµட phரஸூந பி³ச பி³ச அதி மேநாஹர ராஜmh।
ஜiν நீலகி³ பர தட³◌़ ◌ித படல ஸேமத உட³◌़ ◌ுக³ந ph◌⁴ராஜmh ॥
⁴ஜத³Nhட³ஸர ேகாத³Nhட³ ேப²ரத தி⁴ர கந தந அதி ப³ேந।
ஜiν ராயiµநீmh தமால பர ைப³²mh பி³ல ஸுக²ஆபேந ॥

ேதா³. kh’பாth³’Sh க phர⁴ அப⁴ய கிஏ ஸுர ph³’nhத³।
பா⁴ கீஸ ஸப³ஹரேஷ ஜய ஸுக² தா⁴ம iµகnhத³॥ 103॥

பதி ர ேத³க²த மnhேதா³த³।iµசி²த பி³கல த⁴ரநி க² ப ॥
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ஜுப³தி ph³’nhத³ ேராவத உ² தா⁴ஈmh। ேத உடா²இ ராவந பmh ஆஈ ॥
பதி க³தி ேத³கி² ேத கரmh காரா। ²ேட கச நmh ப³ஷ ஸ◌ँபா⁴ரா ॥
உர தாட³◌़நா கரmh பி³தி⁴ நாநா। ேராவத கரmh phரதாப ப³கா²நா ॥
தவ ப³ல நாத² ேடா³ல நித த⁴ரநீ। ேதஜ ந பாவக ஸ தரநீ ॥
ேஸஷ கமட²ஸ ஸகmh ந பா⁴ரா। ேஸா தiν ⁴ பேரஉ ப⁴ சா²ரா ॥
ப³ந ேப³ர ஸுேரஸ ஸரா। ரந ஸnhiµக² த⁴ காஹு◌ँ ந தீ⁴ரா ॥
⁴ஜப³ல ேதஹு கால ஜம ஸாஈmh।ஆஜு பேரஹு அநாத² கீ நாஈmh ॥
ஜக³த பி³தி³த mhஹா phர⁴தாஈ।ஸுத பஜந ப³ல ப³ரநி ந ஜாஈ ॥
ராம பி³iµக²அஸ ஹால mhஹாரா। ரஹா ந ேகாஉ ல ேராவநிஹாரா ॥
தவ ப³ஸ பி³தி⁴ phரபச ஸப³ நாதா²।ஸப⁴ய தி³ப நித நாவmh மாதா²॥
அப³ தவ ர ⁴ஜ ஜmh³க கா²mh। ராம பி³iµக² யஹ அiνசித நாmh ॥
கால பி³ப³ஸ பதி கஹா ந மாநா। அக³ ஜக³ நா² மiνஜ க ஜாநா ॥
ச²mh. ஜாnhேயா மiνஜ க த³iνஜ காநந த³ஹந பாவக ஹ shவயmh।
ேஜ நமத வ ph³ரமாதி³ஸுர பிய ப⁴ேஜஹு நmh கநாமயmh ॥
ஆஜnhம ேத பரth³ேராஹ ரத பாெபௗக⁴மய தவ தiν அயmh।
mhஹஹூ தி³ேயா நிஜ தா⁴ம ராம நமா ph³ரம நிராமயmh ॥

ேதா³. அஹஹ நாத² ர⁴நாத²ஸம kh’பாnh⁴ நmh ஆந।
ேஜாகி³ ph³’nhத³ ³rhலப⁴ க³தி ேதா தீ³nh ப⁴க³வாந ॥ 104॥

மnhேதா³த³ ப³சந ஸுநி காநா।ஸுர iµநி th³த⁴ ஸப³nh ஸுக² மாநா ॥
அஜ மேஹஸ நாரத³ஸநகாதீ³। ேஜ iµநிப³ர பரமாரத²பா³தீ³॥
ப⁴ ேலாசந ர⁴பதி நிஹா। phேரம மக³ந ஸப³ ப⁴ஏ ஸுகா² ॥
த³ந கரத ேத³கீ²mh ஸப³ நா। க³யஉ பி³பீ⁴ஷiν மந ³க² பா⁴ ॥
ப³nh⁴ த³ஸா பி³ேலாகி ³க² கீnhஹா। தப³ phர⁴ அiνஜ ஆயஸு தீ³nhஹா ॥
லசி²மந ேத ப³ஹு பி³தி⁴ ஸiµஜா²ேயா। ப³ஹு பி³பீ⁴ஷந phர⁴ பmh ஆேயா ॥
kh’பாth³’Sh phர⁴ தா பி³ேலாகா। கரஹு khயா பஹ ஸப³ ேஸாகா ॥
கீnh khயா phர⁴ ஆயஸு மாநீ। பி³தி⁴வத ேத³ஸ கால ய◌ँ ஜாநீ ॥
ேதா³. மnhேதா³த³ ஆதி³ஸப³ ேத³இ திலாஜ தா।
ப⁴வந க³ஈ ர⁴பதி ³ந க³ந ப³ரநத மந மா ॥ 105॥

ஆஇ பி³பீ⁴ஷந நி  நாேயா। kh’பாnh⁴ தப³அiνஜ ேபா³லாேயா ॥
mhஹ கபீஸ அŋhக³த³ நல நீலா। ஜாமவnhத மாதி நயலா ॥
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ஸப³ ஜாஹு பி³பீ⁴ஷந ஸாதா²।ஸாேரஹு திலக கேஹஉ ர⁴நாதா²॥
பிதா ப³சந ைமmh நக³ர ந ஆவஉ◌ँ।ஆ ஸஸ கபி அiνஜ படா²வஉ◌ँ ॥
ரத சேல கபி ஸுநி phர⁴ ப³சநா। கீnh ஜாஇ திலக கீ ரசநா ॥
ஸாத³ர mhஹாஸந ைப³டா²। திலக ஸா அshதி அiνஸா ॥
ேஜா பாநி ஸப³mh ர நாஏ।ஸத பி³பீ⁴ஷந phர⁴ பmh ஆஏ ॥
தப³ ர⁴பீ³ர ேபா³ கபி nhேஹ। க phய ப³சந ஸுகீ²ஸப³ கீnhேஹ ॥
ச²mh. கிஏ ஸுகீ² க பா³நீ ஸுதா⁴ ஸம ப³ல mhஹாேரmh  ஹேயா।
பாேயா பி³பீ⁴ஷந ராஜ திஹு◌ँ ர ஜஸு mhஹாேரா நித நேயா ॥
ேமா ஸத ஸுப⁴ கீரதி mhஹா பரம phதி ேஜா கா³இைஹmh।
ஸmhஸார nh⁴ அபார பார phரயாஸ பி³iν நர பாஇைஹmh ॥

ேதா³. phர⁴ ேக ப³சந ரவந ஸுநி நmh அகா⁴mh கபி ஜ।
பா³ர பா³ர ர நாவmh க³ஹmh ஸகல பத³ கஜ ॥ 106॥

நி phர⁴ ேபா³ யஉ ஹiνமாநா। லŋhகா ஜாஹு கேஹஉ ப⁴க³வாநா ॥
ஸமாசார ஜாநகி ஸுநாவஹு। தாஸு ஸல ல mhஹ ச ஆவஹு ॥
தப³ஹiνமnhத நக³ர மஹு◌ँஆஏ।ஸுநி நிச நிஸாசர தா⁴ஏ ॥
ப³ஹு phரகார திnhஹ ஜா கீnh। ஜநகஸுதா ேத³கா²இ நி தீ³nh ॥
³ர ேத phரநாம கபி கீnhஹா। ர⁴பதி ³த ஜாநகீmh சீnhஹா ॥
கஹஹு தாத phர⁴ kh’பாநிேகதா। ஸல அiνஜ கபி ேஸந ஸேமதா ॥
ஸப³ பி³தி⁴ ஸல ேகாஸலாதீ⁴ஸா। மா ஸமர thேயா த³ஸஸா ॥
அபி³சல ராஜு பி³பீ⁴ஷந பாேயா।ஸுநி கபி ப³சந ஹரஷ உர சா²ேயா ॥
ச²mh. அதி ஹரஷ மந தந லக ேலாசந ஸஜல கஹ நி நி ரமா।
கா ேத³உ◌ँ ேதா thேரேலாக மஹு◌ँ கபி கிமபி நmh பா³நீ ஸமா ॥
ஸுiν மா ைமmh பாேயா அகி²ல ஜக³ ராஜு ஆஜு ந ஸmhஸயmh।
ரந தி த³ல ப³nh⁴ ஜுத பshயா ராமமநாமயmh ॥

ேதா³. ஸுiν ஸுத ஸத³³ந ஸகல தவ ’த³ய◌ँ ப³ஸஹு◌ँஹiνமnhத।
ஸாiνல ேகாஸலபதி ரஹஹு◌ँஸேமத அநnhத ॥ 107॥

அப³ ேஸாஇ ஜதந கரஹு mhஹ தாதா। ேத³ெகௗ²mh நயந shயாம mh’³ கா³தா ॥
தப³ஹiνமாந ராம பmh ஜாஈ। ஜநகஸுதா ைக ஸல ஸுநாஈ ॥
ஸுநி ஸnhேத³ஸு பா⁴iνல⁴ஷந। ேபா³ ஏ ஜுப³ராஜ பி³பீ⁴ஷந ॥
மாதஸுத ேக ஸŋhக³தா⁴வஹு।ஸாத³ர ஜநகஸுத ல ஆவஹு ॥
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ரதmh ஸகல க³ஏ ஜஹ◌ँதா। ேஸவmh ஸப³ நிசmh பி³நீதா ॥
ேப³கி³ பி³பீ⁴ஷந திnhஹ கா²ேயா। திnhஹ ப³ஹு பி³தி⁴ மjhஜந கரவாேயா ॥
ப³ஹு phரகார ⁴ஷந பராஏ।பி³கா சிர ஸா நி lhயாஏ ॥
தா பர ஹர சட⁴◌़ ◌ீ ைப³ேத³।ஸு ராம ஸுக²தா⁴ம ஸேந ॥
ேப³தபாநி ரchச²க சஹு◌ँ பாஸா। சேல ஸகல மந பரம ஹுலாஸா ॥
ேத³க²ந பா⁴ கீஸ ஸப³ஆஏ। ரchச²க ேகாऽபி நிவாரந தா⁴ஏ ॥
கஹ ர⁴பீ³ர கஹா மம மாநஹு।த ஸகா² பயாேத³mh ஆநஹு ॥
ேத³க²ஹு◌ँ கபி ஜநநீ கீ நாஈmh। பி³ஹ கஹா ர⁴நாத² ேகா³ஸாஈ ॥
ஸுநி phர⁴ ப³சந பா⁴ கபி ஹரேஷ। நப⁴ ேத ஸுரnhஹ ஸுமந ப³ஹு ப³ரேஷ ॥
தா phரத²ம அநல மஹு◌ँ ராகீ²। phரக³ட கீnh சஹ அnhதர ஸாகீ²॥
ேதா³. ேத காரந கநாநிதி⁴ கேஹ க²க ³rhபா³த³।
ஸுநத ஜாதா⁴நீmh ஸப³லாகீ³mh கைர பி³ஷாத³॥ 108॥

phர⁴ ேக ப³சந ஸ த⁴ தா। ேபா³ மந khரம ப³சந நீதா ॥
லசி²மந ேஹாஹு த⁴ரம ேக ேநகீ³। பாவக phரக³ட கரஹு mhஹ ேப³கீ³॥
ஸுநி லசி²மந தா ைக பா³நீ। பி³ரஹ பி³ேப³க த⁴ரம நிதி ஸாநீ ॥
ேலாசந ஸஜல ேஜா கர ேதா³ஊ। phர⁴ ஸந க² க ஸகத ந ஓஊ ॥
ேத³கி² ராம க²லசி²மந தா⁴ஏ। பாவக phரக³ காட² ப³ஹு லாஏ ॥
பாவக phரப³ல ேத³கி²ைப³ேத³।’த³ய◌ँஹரஷ நmh ப⁴ய க² ேத ॥
ெஜௗmh மந ப³ச khரம மம உர மாmh। த ர⁴பீ³ர ஆந க³தி நாmh ॥
ெதௗ kh’ஸாiν ஸப³ைக க³தி ஜாநா। ேமா கஹு◌ँ ேஹாஉ க²Nhட³ஸமாநா ॥
ச²mh. க²Nhட³ஸம பாவக phரேப³ஸ கிேயா ஸு phர⁴ ைமதி²।
ஜய ேகாஸேலஸ மேஹஸ ப³nhதி³த சரந ரதி அதி நிrhம ॥
phரதிபி³mhப³அ ெலௗகிக கலŋhக phரசNhட³ பாவக மஹு◌ँ ஜேர।
phர⁴ சத காஹு◌ँ ந லேக² நப⁴ ஸுர th³த⁴ iµநி ேத³க²mh க²ேர ॥ 1॥
த⁴ ப பாவக பாநி க³ ஸthய தி ஜக³ பி³தி³த ேஜா।
 சீ²ரஸாக³ர இnhதி³ரா ராம ஸமrhபீ ஆநி ேஸா ॥
ேஸா ராம பா³ம பி³பா⁴க³ ராஜதி சிர அதி ேஸாபா⁴ ப⁴।
நவ நீல நீரஜ நிகட மாநஹு◌ँ கநக பŋhகஜ கீ க ॥ 2॥

ேதா³. ப³ரஷmh ஸுமந ஹர ஸுந பா³ஜmh க³க³ந நிஸாந।
கா³வmh கிmhநர ஸுரப³⁴ நாசmh சட⁴◌़ ◌ீmh பி³மாந ॥ 109(க)॥
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ஜநகஸுதா ஸேமத phர⁴ ேஸாபா⁴ அத அபார।
ேத³கி² பா⁴ கபி ஹரேஷ ஜய ர⁴பதி ஸுக²ஸார ॥ 109(க²)॥

தப³ ர⁴பதி அiνஸாஸந பாஈ। மாத சேலஉ சரந  நாஈ ॥
ஆஏ ேத³வ ஸதா³shவாரதீ²। ப³சந கஹmh ஜiν பரமாரதீ²॥
தீ³ந ப³nh⁴ த³யால ர⁴ராயா। ேத³வ கீnh ேத³வnhஹ பர தா³யா ॥
பி³shவ th³ேராஹ ரத யஹ க²ல கா। நிஜ அக⁴ க³யஉ மாரக³கா³ ॥
mhஹ ஸமப ph³ரம அபி³நா।ஸதா³ ஏகரஸ ஸஹஜ உதா³ ॥
அகல அ³ந அஜ அநக⁴ அநாமய। அத அேமாக⁴ஸkhதி கநாமய ॥
ந கமட²ஸூகர நரஹ। பா³மந பரஸுராம ப³ த⁴ ॥
ஜப³ ஜப³ நாத²ஸுரnhஹ ³² பாேயா। நாநா தiν த⁴ mhஹஇ◌ँ நஸாேயா ॥
யஹ க²ல மந ஸதா³ஸுரth³ேரா। காம ேலாப⁴ மத³ ரத அதி ேகா ॥
அத⁴ம ேராமநி தவ பத³ பாவா। யஹ ஹமேர மந பி³ஸமய ஆவா ॥
ஹம ேத³வதா பரம அதி⁴கா।shவாரத² ரத phர⁴ ப⁴க³தி பி³ஸா ॥
ப⁴வ phரபா³ஹ◌ँஸnhதத ஹம பேர। அப³ phர⁴ பா ஸரந அiνஸேர ॥
ேதா³. க பி³நதீ ஸுர th³த⁴ ஸப³ ரேஹ ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ கர ேஜா।
அதி ஸphேரம தந லகி பி³தி⁴ அshதி கரத ப³ேஹா ॥ 110॥

ச²mh. ஜய ராம ஸதா³ஸுக²தா⁴ம ஹேர। ர⁴நாயக ஸாயக சாப த⁴ேர ॥
ப⁴வ பா³ரந தா³ரந mhஹ phரேபா⁴। ³ந ஸாக³ர நாக³ர நாத² பி³ேபா⁴ ॥
தந காம அேநக அப ச²பீ³। ³ந கா³வத th³த⁴ iµநீnhth³ர கபீ³॥
ஜஸு பாவந ராவந நாக³ மஹா। க²க³நாத² ஜதா² க ேகாப க³ஹா ॥
ஜந ரஜந ப⁴ஜந ேஸாக ப⁴யmh। க³தkhேராத⁴ ஸதா³ phர⁴ ேபா³த⁴மயmh ॥
அவதார உதா³ர அபார ³நmh। ம பா⁴ர பி³ப⁴ஜந kh³யாநக⁴நmh ॥
அஜ ph³யாபகேமகமநாதி³ஸதா³। கநாகர ராம நமா iµதா³॥
ர⁴ப³mhஸ பி³⁴ஷந ³ஷந ஹா। kh’த ⁴ப பி³பீ⁴ஷந தீ³ந ரஹா ॥
³ந kh³யாந நிதா⁴ந அமாந அஜmh। நித ராம நமா பி³⁴mh பி³ரஜmh ॥
⁴ஜத³Nhட³ phரசNhட³ phரதாப ப³லmh। க²ல ph³’nhத³ நிகnhத³ மஹா ஸலmh ॥
பி³iν காரந தீ³ந த³யால தmh। ச²பி³ தா⁴ம நமா ரமா ஸதmh ॥
ப⁴வ தாரந காரந காஜ பரmh। மந ஸmhப⁴வ தா³ந ேதா³ஷ ஹரmh ॥
ஸர சாப மேநாஹர thேராந த⁴ரmh। ஜரஜாந ேலாசந ⁴பப³ரmh ॥
ஸுக² மnhதி³ர ஸுnhத³ர ரமநmh। மத³ மார iµதா⁴ மமதா ஸமநmh ॥
அநவth³ய அக²Nhட³ ந ேகா³சர ேகா³।ஸப³ப ஸதா³ஸப³ ேஹாஇ ந ேகா³॥
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இதி ேப³த³ ப³த³nhதி ந த³nhதகதா²। ரபி³ஆதப பி⁴nhநமபி⁴nhந ஜதா²॥
kh’தkh’thய பி³ேபா⁴ ஸப³ பா³நர ஏ। நிரக²nhதி தவாநந ஸாத³ர ஏ ॥
தி⁴க³ வந ேத³வ ஸர ஹேர। தவ ப⁴khதி பி³நா ப⁴வ ⁴ பேர ॥
அப³ தீ³ந த³யால த³யா கஐ। மதி ேமா பி³ேப⁴த³க ஹஐ ॥
ேஜ ேத பி³பத khயா கஐ। ³க² ேஸா ஸுக² மாநி ஸுகீ² சஐ ॥
க²ல க²Nhட³ந மNhட³ந ரmhய ச²மா। பத³ பŋhகஜ ேஸவித ஸmh⁴ உமா ॥
nh’ப நாயக ேத³ ப³ரதா³நத³mh। சரநாmh³ஜ phேரம ஸதா³ஸுப⁴த³mh ॥

ேதா³. பி³நய கீnh சராநந phேரம லக அதி கா³த।
ேஸாபா⁴nh⁴ பி³ேலாகத ேலாசந நmh அகா⁴த ॥ 111॥

ேத அவஸர த³ஸரத² தஹ◌ँஆஏ। தநய பி³ேலாகி நயந ஜல சா²ஏ ॥
அiνஜ ஸத phர⁴ ப³nhத³ந கீnhஹா।ஆரபா³த³ பிதா◌ँ தப³ தீ³nhஹா ॥
தாத ஸகல தவ nhய phரபா⁴ஊ। thேயாmh அஜய நிஸாசர ராஊ ॥
ஸுநி ஸுத ப³சந phதி அதி பா³ட⁴◌़ ◌ீ। நயந ஸல ேராமாவ டா²ட⁴◌़ ◌ீ ॥
ர⁴பதி phரத²ம phேரம அiνமாநா। சிதஇ பித தீ³nhேஹஉ th³’ட⁴◌़ kh³யாநா ॥
தாேத உமா ேமாchச² நmh பாேயா। த³ஸரத² ேப⁴த³ ப⁴க³தி மந லாேயா ॥
ஸ³ேநாபாஸக ேமாchச² ந ேலmh। திnhஹ கஹு◌ँ ராம ப⁴க³தி நிஜ ேத³mh ॥
பா³ர பா³ர க phர⁴ phரநாமா। த³ஸரத²ஹர க³ஏ ஸுரதா⁴மா ॥
ேதா³. அiνஜ ஜாநகீ ஸத phர⁴ ஸல ேகாஸலாதீ⁴ஸ।
ேஸாபா⁴ ேத³கி²ஹர மந அshதி கர ஸுர ஈஸ ॥ 112॥

ச²mh. ஜய ராம ேஸாபா⁴ தா⁴ம। தா³யக phரநத பி³ராம ॥
th◌⁴’த thேராந ப³ர ஸர சாப। ⁴ஜத³Nhட³ phரப³ல phரதாப ॥ 1॥
ஜய ³ஷநா க²ரா। மrhத³ந நிஸாசர தா⁴ ॥
யஹ ³Shட மாேரஉ நாத²। ப⁴ஏ ேத³வ ஸகல ஸநாத²॥ 2॥
ஜய ஹரந த⁴ரநீ பா⁴ர। மமா உதா³ர அபார ॥
ஜய ராவநா kh’பால। கிஏ ஜாதா⁴ந பி³ஹால ॥ 3॥
லŋhேகஸ அதி ப³ல க³rhப³। கிஏ ப³shய ஸுர க³nhத⁴rhப³॥
iµநி th³த⁴ நர க²க³ நாக³।ஹ² பnhத²ஸப³ ேகmh லாக³॥ 4॥
பரth³ேராஹ ரத அதி ³Shட। பாேயா ேஸா ப² பாபிShட ॥
அப³ஸுநஹு தீ³ந த³யால। ராவ நயந பி³ஸால ॥ 5॥
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ேமா ரஹா அதி அபி⁴மாந। நmh ேகாஉ ேமா ஸமாந ॥
அப³ ேத³கி² phர⁴ பத³ கஜ। க³த மாந phரத³ ³க² ஜ ॥ 6॥
ேகாஉ ph³ரம நிrh³ந th◌⁴யாவ। அph³யkhத ேஜ தி கா³வ ॥
ேமா பா⁴வ ேகாஸல ⁴ப।ராம ஸ³ந ஸப ॥ 7॥
ைப³ேத³ அiνஜ ஸேமத। மம ’த³ய◌ँ கரஹு நிேகத ॥
ேமா ஜாநிஏ நிஜ தா³ஸ। ேத³ ப⁴khதி ரமாநிவாஸ ॥ 8॥
ேத³ ப⁴khதி ரமாநிவாஸ thராஸ ஹரந ஸரந ஸுக²தா³யகmh।
ஸுக² தா⁴ம ராம நமா காம அேநக ச²பி³ ர⁴நாயகmh ॥
ஸுர ph³’nhத³ ரஜந th³வnhத³ ப⁴ஜந மiνஜ தiν அதப³லmh।
ph³ரமாதி³ஸŋhகர ேஸph³ய ராம நமா கநா ேகாமலmh ॥

ேதா³. அப³ க kh’பா பி³ேலாகி ேமா ஆயஸு ேத³ஹு kh’பால।
காஹ கெரௗmh ஸுநி phய ப³சந ேபா³ேல தீ³நத³யால ॥ 113॥

ஸுiν ஸுரபதி கபி பா⁴ ஹமாேர। பேர ⁴ நிஸசரnh ேஜ மாேர ॥
மம த லாகி³ தேஜ இnhஹ phராநா।ஸகல ஆஉ ஸுேரஸ ஸுஜாநா ॥
ஸுiν க²ேக³ஸ phர⁴ ைக யஹ பா³நீ। அதி அகா³த⁴ ஜாநmh iµநி kh³யாநீ ॥
phர⁴ ஸக th⁴அந மா ஆஈ। ேகவல ஸkhர தீ³nh ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
ஸுதா⁴ ப³ர கபி பா⁴ ஆஏ।ஹர உேட²ஸப³ phர⁴ பmh ஆஏ ॥
ஸுதா⁴ph³’Sh ைப⁴ ³ஹு த³ல ஊபர। ஏ பா⁴ கபி நmh ரஜநீசர ॥
ராமாகார ப⁴ஏ திnhஹ ேக மந।iµkhத ப⁴ஏ ²ேட ப⁴வ ப³nhத⁴ந ॥
ஸுர அmhக ஸப³ கபி அ சா²। ஏ ஸகல ர⁴பதி கீmh ஈசா²॥
ராம ஸஸ ேகா தீ³ந தகா। கீnhேஹ iµத நிஸாசர ஜா² ॥
க²ல மல தா⁴ம காம ரத ராவந। க³தி பாஈ ேஜா iµநிப³ர பாவ ந ॥
ேதா³. ஸுமந ப³ர ஸப³ஸுர சேல சட⁴◌़ ◌ி சட⁴◌़ ◌ி சிர பி³மாந।
ேத³கி²ஸுஅவஸ phர⁴ பmh ஆயஉ ஸmh⁴ ஸுஜாந ॥ 114(க)॥
பரம phதி கர ேஜா ஜுக³ நந நயந ப⁴ பா³।
லகித தந க³த³க³த³ கி³ரா◌ँ பி³நய கரத thரா ॥ 114(க²)॥

ச²mh. மாமபி⁴ரய ர⁴ல நாயக। th◌⁴’த ப³ர சாப சிர கர ஸாயக ॥
ேமாஹ மஹா க⁴ந படல phரப⁴ஜந।ஸmhஸய பி³பிந அநல ஸுர ரஜந ॥ 1॥
அ³ந ஸ³ந ³ந மnhதி³ர ஸுnhத³ர। ph◌⁴ரம தம phரப³ல phரதாப தி³வாகர ॥

manas6_i.pdf 53



 ராம சத மாநஸ

காம khேராத⁴ மத³ க³ஜ பசாநந। ப³ஸஹு நிரnhதர ஜந மந காநந ॥ 2॥
பி³ஷய மேநாரத² ஜ கஜ ப³ந। phரப³ல ஷார உதா³ர பார மந ॥
ப⁴வ பா³தி⁴ மnhத³ர பரமmh த³ர। பா³ரய தாரய ஸmhsh’தி ³shதர ॥ 3॥
shயாம கா³த ராவ பி³ேலாசந। தீ³ந ப³nh⁴ phரநதாரதி ேமாசந ॥
அiνஜ ஜாநகீ ஸத நிரnhதர। ப³ஸஹு ராம nh’ப மம உர அnhதர ॥ 4॥
iµநி ரஜந ம மNhட³ல மNhட³ந। லதா³ஸ phர⁴ thராஸ பி³க²Nhட³ந ॥

5॥
ேதா³. நாத² ஜப³mh ேகாஸலmh ேஹாஇ திலக mhஹார।
kh’பாnh⁴ ைமmh ஆஉப³ ேத³க²ந சத உதா³ர ॥ 115॥

க பி³நதீ ஜப³ஸmh⁴ தா⁴ஏ। தப³ phர⁴ நிகட பி³பீ⁴ஷiν ஆஏ ॥
நாஇ சரந  கஹ mh’³ பா³நீ। பி³நய ஸுநஹு phர⁴ ஸார◌ँக³பாநீ ॥
ஸல ஸத³ல phர⁴ ராவந மாrh ேயா। பாவந ஜஸ th⁴வந பி³shதாrh ேயா ॥
தீ³ந மந ந மதி ஜாதீ। ேமா பர kh’பா கீnh ப³ஹு பா⁴◌ँதீ ॥
அப³ ஜந kh³’ஹ நீத phர⁴ கீேஜ। மjhஜiν கஅ ஸமர ரம சீ²ேஜ ॥
ேத³கி² ேகாஸ மnhதி³ர ஸmhபதா³। ேத³ஹு kh’பால கபிnhஹ கஹு◌ँiµதா³॥
ஸப³ பி³தி⁴ நாத² ேமா அபநாஇஅ। நி ேமா ஸத அவத⁴ர ஜாஇஅ ॥
ஸுநத ப³சந mh’³ தீ³நத³யாலா।ஸஜல ப⁴ஏ th³ெவௗ நயந பி³ஸாலா ॥
ேதா³. ேதார ேகாஸ kh³’ஹ ேமார ஸப³ஸthய ப³சந ஸுiν ph◌⁴ராத।
ப⁴ரத த³ஸா ஸுரத ேமா நிஷ கlhப ஸம ஜாத ॥ 116(க)॥
தாபஸ ேப³ஷ கா³த kh’ஸ ஜபத நிரnhதர ேமா।
ேத³ெகௗ²mh ேப³கி³ ேஸா ஜதiν க ஸகா² நிேஹாரஉ◌ँ ேதா ॥ 116(க²)॥
பீ³ேதmh அவதி⁴ ஜாஉ◌ँ ெஜௗmh அத ந பாவஉ◌ँ பீ³ர।
ஸுரத அiνஜ phதி phர⁴ நி நி லக ஸர ॥ 116(க³)॥
கேரஹு கlhப ப⁴ ராஜு mhஹ ேமா ஸுேரஹு மந மாmh।
நி மம தா⁴ம பாஇஹஹு ஜஹா◌ँஸnhத ஸப³ ஜாmh ॥ 116(க⁴)॥

ஸுநத பி³பீ⁴ஷந ப³சந ராம ேக।ஹர க³ேஹ பத³ kh’பாதா⁴ம ேக ॥
பா³நர பா⁴ ஸகல ஹரஷாேந। க³ phர⁴ பத³³ந பி³மல ப³கா²ேந ॥
ப³ஹு பி³பீ⁴ஷந ப⁴வந தா⁴ேயா। மநி க³ந ப³ஸந பி³மாந ப⁴ராேயா ॥
ல Shபக phர⁴ ஆேக³mh ராகா²।ஹ◌ँ க kh’பாnh⁴ தப³ பா⁴ஷா ॥

54 sanskritdocuments.org



 ராம சத மாநஸ

சட⁴◌़ ◌ி பி³மாந ஸுiν ஸகா² பி³பீ⁴ஷந। க³க³ந ஜாஇ ப³ரஷஹு பட ⁴ஷந ॥
நப⁴ பர ஜாஇ பி³பீ⁴ஷந தப³। ப³ர தி³ஏ மநி அmhப³ர ஸப³ ॥
ேஜாஇ ேஜாஇ மந பா⁴வஇ ேஸாஇ ேலmh। மநி iµக² ேம டா³ கபி ேத³mh ॥
ஹ◌ँேஸ ராiµ  அiνஜ ஸேமதா। பரம ெகௗகீ kh’பா நிேகதா ॥
ேதா³. iµநி ேஜ th◌⁴யாந ந பாவmh ேநதி ேநதி கஹ ேப³த³।
kh’பாnh⁴ ேஸாஇ கபிnhஹ ஸந கரத அேநக பி³ேநாத³॥ 117(க)॥
உமா ேஜாக³ ஜப தா³ந தப நாநா மக² ph³ரத ேநம।
ராம kh’பா ந கரmh த ஜ நிShேகவல phேரம ॥ 117(க²)॥

பா⁴ கபிnhஹ பட ⁴ஷந பாஏ। ப ப ர⁴பதி பmh ஆஏ ॥
நாநா நஸ ேத³கி²ஸப³ கீஸா। நி நி ஹ◌ँஸத ேகாஸலாதீ⁴ஸா ॥
சிதஇ ஸப³nh பர கீnh தா³யா। ேபா³ேல mh’³ல ப³சந ர⁴ராயா ॥
mhஹேரmh ப³ல ைமmh ராவiν மாrh ேயா। திலக பி³பீ⁴ஷந கஹ◌ँ நி ஸாrh ேயா ॥
நிஜ நிஜ kh³’ஹ அப³ mhஹ ஸப³ ஜாஹூ। ஸுேரஹு ேமா ட³ரபஹு ஜநி
காஹூ ॥
ஸுநத ப³சந phேரமால பா³நர। ேஜா பாநி ேபா³ேல ஸப³ஸாத³ர ॥
phர⁴ ேஜாஇ கஹஹு mhஹ ஸப³ ேஸாஹா।ஹமேர ேஹாத ப³சந ஸுநி ேமாஹா
॥
தீ³ந ஜாநி கபி கிஏ ஸநாதா²। mhஹ thேரேலாக ஈஸ ர⁴நாதா²॥
ஸுநி phர⁴ ப³சந லாஜ ஹம மரmh। மஸக கஹூ◌ँ க²க³பதி த கரmh ॥
ேத³கி² ராம க² பா³நர சா²। phேரம மக³ந நmh kh³’ஹ ைக ஈசா²॥
ேதா³. phர⁴ phேரத கபி பா⁴ ஸப³ ராம ப உர ராகி²।
ஹரஷ பி³ஷாத³ஸத சேல பி³நய பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ பா⁴ ॥ 118(க)॥
கபிபதி நீல ச²பதி அŋhக³த³ நல ஹiνமாந।
ஸத பி³பீ⁴ஷந அபர ேஜ ஜூத²ப கபி ப³லவாந ॥ 118(க²)॥

ேதா³. க ந ஸகmh க² phேரம ப³ஸ ப⁴ ப⁴ ேலாசந பா³।
ஸnhiµக² சிதவmh ராம தந நயந நிேமஷ நிவா ॥ 118(க³)॥

ऽ
அதிஸய phதி ேத³க² ர⁴ராஈ।nhேஹ ஸகல பி³மாந சட⁴◌़ ◌ாஈ ॥
மந மஹு◌ँ பி³phர சரந  நாேயா। உthதர தி³ பி³மாந சலாேயா ॥
சலத பி³மாந ேகாலாஹல ேஹாஈ। ஜய ர⁴பீ³ர கஹஇ ஸ³ ேகாஈ ॥
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mhஹாஸந அதி உchச மேநாஹர। ஸேமத phர⁴ ைப³ைட² தா பர ॥
ராஜத ராiµ ஸத பா⁴நீ। ேம sh’ŋhக³ ஜiν க⁴ந தா³நீ ॥
சிர பி³மாiν சேலஉ அதி ஆர। கீnh ஸுமந ph³’Sh ஹரேஷ ஸுர ॥
பரம ஸுக²த³ ச thபி³த⁴ ப³யா।ஸாக³ர ஸர ஸ நிrhமல பா³ ॥
ஸ³ந ேஹாmh ஸுnhத³ர சஹு◌ँ பாஸா। மந phரஸnhந நிrhமல நப⁴ ஆஸா ॥
கஹ ர⁴பீ³ர ேத³² ரந தா। லசி²மந இஹா◌ँஹthேயா இ◌ँth³ரதா ॥
ஹமாந அŋhக³த³ ேக மாேர। ரந ம பேர நிஸாசர பா⁴ேர ॥
mhப⁴கரந ராவந th³ெவௗ பா⁴ஈ। இஹா◌ँஹேத ஸுர iµநி ³க²தா³ஈ ॥
ேதா³. இஹா◌ँ ேஸ பா³◌ँth◌⁴ேயா அ தா²ேபஉ◌ँவ ஸுக² தா⁴ம।
தா ஸத kh’பாநிதி⁴ ஸmh⁴ கீnhஹ phரநாம ॥ 119(க)॥
ஜஹ◌ँ ஜஹ◌ँ kh’பாnh⁴ ப³ந கீnhஹ பா³ஸ பி³ராம।
ஸகல ேத³கா²ஏ ஜாநகி கேஹ ஸப³nh ேக நாம ॥ 119(க²)॥

ரத பி³மாந தஹா◌ँ ச ஆவா। த³Nhட³க ப³ந ஜஹ◌ँ பரம ஸுஹாவா ॥
mhப⁴ஜாதி³iµநிநாயக நாநா। க³ஏ ராiµ ஸப³ ேகmh அshதா²நா ॥
ஸகல nhஹ ஸந பாஇ அஸா। சிthரட ஆஏ ஜக³தீ³ஸா ॥
தஹ◌ँ க iµநிnhஹ ேகர ஸnhேதாஷா। சலா பி³மாiν தஹா◌ँ ேத ேசாகா²॥
ப³ஹு ராம ஜாநகி ேத³கா²ஈ। ஜiµநா க மல ஹரநி ஸுஹாஈ ॥
நி ேத³கீ²ஸுரஸ நீதா। ராம கஹா phரநாம க தா ॥
தீரத²பதி நி ேத³² phரயாகா³। நிரக²த ஜnhம ேகா அக⁴ பா⁴கா³॥
ேத³² பரம பாவநி நி ேப³நீ।ஹரநி ேஸாக ஹ ேலாக நிேஸநீ ॥
நி ேத³²அவத⁴ அதி பாவநி। thபி³த⁴ தாப ப⁴வ ேராக³ நஸாவநி ॥ ।
ேதா³. தா ஸத அவத⁴ கஹு◌ँ கீnhஹ kh’பால phரநாம।
ஸஜல நயந தந லகித நி நி ஹரத ராம ॥ 120(க)॥

நி phர⁴ ஆஇ thேப³நீmh ஹரத மjhஜiν கீnhஹ।
கபிnhஹ ஸத பி³phரnhஹ கஹு◌ँ தா³ந பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ தீ³nhஹ ॥ 120(க²)॥

phர⁴ ஹiνமnhத கஹா ³ஜா²ஈ। த⁴ ப³ ப அவத⁴ர ஜாஈ ॥
ப⁴ரத ஸல ஹமா ஸுநாஏஹு।ஸமாசார ல mhஹ ச ஆஏஹு ॥
ரத பவநஸுத க³வநத ப⁴யஉ। தப³ phர⁴ ப⁴ரth³வாஜ பmh க³யஊ ॥
நாநா பி³தி⁴ iµநி ஜா கீnh। அshதீ க நி ஆஷ தீ³nh ॥
iµநி பத³ ப³nhதி³ ஜுக³ல கர ேஜா। சட⁴◌़ ◌ி பி³மாந phர⁴ சேல ப³ேஹா ॥
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இஹா◌ँ நிஷாத³ஸுநா phர⁴ ஆஏ। நாவ நாவ கஹ◌ँ ேலாக³ ேபா³லாஏ ॥
ஸுரஸ நாகி⁴ ஜாந தப³ஆேயா। உதேரஉ தட phர⁴ ஆயஸு பாேயா ॥
தப³தா◌ँ  ஸுரஸ। ப³ஹு phரகார நி சரநnh ப ॥
தீ³nh அஸ ஹர மந க³ŋhகா³।ஸுnhத³ தவ அவாத அப⁴ŋhகா³॥
ஸுநத ³ஹா தா⁴யஉ phேரமால।ஆயஉ நிகட பரம ஸுக²ஸŋhல ॥
phர⁴ ஸத பி³ேலாகி ைப³ேத³। பேரஉ அவநி தந ஸுதி⁴ நmh ேத ॥
phதி பரம பி³ேலாகி ர⁴ராஈ।ஹர உடா²இ ேயா உர லாஈ ॥
ச²mh. ேயா ’த³ய◌ँ லாஇ kh’பா நிதா⁴ந ஸுஜாந ராய◌ँ ரமாபதீ।
ைப³டா² பரம ஸப ³²ஸல ேஸா கர பீ³நதீ।
அப³ஸல பத³ பŋhகஜ பி³ேலாகி பி³ரசி ஸŋhகர ேஸph³ய ேஜ।
ஸுக² தா⁴ம ரநகாம ராம நமா ராம நமா ேத ॥ 1॥
ஸப³ பா⁴◌ँதி அத⁴ம நிஷாத³ ேஸா ஹ ப⁴ரத jhேயாmh உர லாஇேயா।
மதிமnhத³ ளதா³ஸ ேஸா phர⁴ ேமாஹ ப³ஸ பி³ஸராஇேயா ॥
யஹ ராவநா சthர பாவந ராம பத³ ரதிphரத³ஸதா³।
காமாதி³ஹர பி³kh³யாநகர ஸுர th³த⁴ iµநி கா³வmh iµதா³॥ 2॥

ேதா³. ஸமர பி³ஜய ர⁴பீ³ர ேக சத ேஜ ஸுநmh ஸுஜாந।
பி³ஜய பி³ேப³க பி³⁴தி நித திnhஹ ேத³mh ப⁴க³வாந ॥ 121(க)॥
யஹ ககால மலாயதந மந க ேத³² பி³சார।
ர⁴நாத² நாம த நாந ஆந அதா⁴ர ॥ 121(க²)॥
மாஸபாராயண,ஸthதாஈஸவா◌ँ விராம
——————-

இதி மth³ராமசதமாநேஸ ஸகலககஷவிth◌⁴வmhஸேந
ஷShட:² ேஸாபாந:ஸமாphத:।
(லŋhகாகாNhட³ஸமாphத)

————

Shri Ram Charit Manas
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