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Shri Ram Charit Manas

 ராம சத மாநஸ

 க³ேணஶாய நம:
ஜாநகீவlhலேபா⁴ விஜயேத
ராமசதமாநஸ
ஸphதம ேஸாபாந
(உthதரகாNhட³)
ேலாக

ேககீகNhடா²ப⁴நீலmh ஸுரவரவிலஸth³விphரபாதா³ph³ஜசிநmh
ேஶாபா⁴Th◌⁴யmh பீதவshthரmh ஸரஜநயநmh ஸrhவதா³ஸுphரஸnhநmh।
பாெணௗ நாராசசாபmh கபிநிகரதmh ப³nh⁴நா ேஸvhயமாநmh
ெநௗTh³யmh ஜாநகீஶmh ர⁴வரமநிஶmh Shபகாட⁴ராமmh ॥ 1॥
ேகாஸேலnhth³ரபத³கஜமஜுெளௗ ேகாமலாவஜமேஹஶவnhதி³ெதௗ।
ஜாநகீகரஸேராஜலாெதௗ சிnhதகshய மநph◌⁴’ŋhக³ஸTh³கி³ெநௗ ॥ 2॥
nhத³இnh³த³ரெகௗ³ரஸுnhத³ரmh அmhபி³காபதிமபீ⁴Shடth³தி⁴த³mh।
காணீககலகஜேலாசநmh ெநௗ ஶŋhகரமநŋhக³ேமாசநmh ॥ 3॥
ேதா³. ரஹா ஏக தி³ந அவதி⁴ கர அதி ஆரத ர ேலாக³।
ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ேஸாசmh நா நர kh’ஸ தந ராம பி³ேயாக³॥
ஸ³ந ேஹாmh ஸுnhத³ர ஸகல மந phரஸnhந ஸப³ ேகர।
phர⁴ ஆக³வந ஜநாவ ஜiν நக³ர ரmhய சஹு◌ँ ேப²ர ॥
ெகௗஸlhயாதி³ மா ஸப³ மந அநnhத³அஸ ேஹாஇ।
ஆயஉ phர⁴  அiνஜ ஜுத கஹந சஹத அப³ ேகாஇ ॥
ப⁴ரத நயந ⁴ஜ த³chசி²ந ப²ரகத பா³ரmh பா³ர।
ஜாநி ஸ³ந மந ஹரஷ அதி லாேக³ கரந பி³சார ॥

ரேஹஉ ஏக தி³ந அவதி⁴ அதா⁴ரா।ஸiµஜ²த மந ³க² ப⁴யஉ அபாரா ॥
காரந கவந நாத² நmh ஆயஉ। ஜாநி ல கிெதௗ⁴mh ேமா பி³ஸராயஉ ॥
அஹஹ த⁴nhய லசி²மந ப³ட³◌़பா⁴கீ³। ராம பதா³ரபி³nh³அiνராகீ³॥
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கப ல ேமா phர⁴ சீnhஹா। தாேத நாத²ஸŋhக³ நmh nhஹா ॥
ெஜௗmh கரநீ ஸiµைஜ² phர⁴ ேமா। நmh நிshதார கலப ஸத ேகா ॥
ஜந அவ³ந phர⁴ மாந ந காஊ। தீ³ந ப³nh⁴ அதி mh’³ல ஸுபா⁴ஊ ॥
ேமா ய◌ँ ப⁴ேராஸ th³’ட⁴◌़ ேஸாஈ। ஹmh ராம ஸ³ந ஸுப⁴ ேஹாஈ ॥
பீ³ேதmh அவதி⁴ ரஹ ெஜௗmh phராநா। அத⁴ம கவந ஜக³ ேமா ஸமாநா ॥
ேதா³. ராம பி³ரஹ ஸாக³ர மஹ◌ँ ப⁴ரத மக³ந மந ேஹாத।
பி³phர ப த⁴ பவந ஸுத ஆஇ க³யஉ ஜiν ேபாத ॥ 1(க)॥
ைப³² ேத³கி²ஸாஸந ஜடா iµட kh’ஸ கா³த।
ராம ராம ர⁴பதி ஜபத shthரவத நயந ஜலஜாத ॥ 1(க²)॥

ேத³க²த ஹமாந அதி ஹரேஷஉ। லக கா³த ேலாசந ஜல ப³ரேஷஉ ॥
மந மஹ◌ँ ப³ஹுத பா⁴◌ँதி ஸுக² மாநீ। ேபா³ேலஉ ரவந ஸுதா⁴ ஸம பா³நீ ॥
ஜாஸு பி³ரஹ◌ँ ேஸாசஹு தி³ந ராதீ। ரடஹு நிரnhதர ³ந க³ந பா◌ँதீ ॥
ர⁴ல திலக ஸுஜந ஸுக²தா³தா।ஆயஉ ஸல ேத³வ iµநி thராதா ॥
 ரந தி ஸுஜஸ ஸுர கா³வத।தா ஸத அiνஜ phர⁴ ஆவத ॥
ஸுநத ப³சந பி³ஸேர ஸப³³கா²। th’ஷாவnhத  பாஇ பிஷா ॥
ேகா mhஹ தாத கஹா◌ँ ேத ஆஏ। ேமா பரம phய ப³சந ஸுநாஏ ॥
மாத ஸுத ைமmh கபி ஹiνமாநா। நாiµ ேமார ஸுiν kh’பாநிதா⁴நா ॥
தீ³நப³nh⁴ ர⁴பதி கர கிŋhகர।ஸுநத ப⁴ரத ேப⁴Nhேடஉ உ²ஸாத³ர ॥
லத phேரம நmh ’த³ய◌ँஸமாதா। நயந shthரவத ஜல லகித கா³தா ॥
கபி தவ த³ரஸ ஸகல ³க² பீ³ேத। ேல ஆஜு ேமா ராம பிேத ॥
பா³ர பா³ர ³²ஸலாதா। ேதா கஹு◌ँ ேத³உ◌ँ காஹ ஸுiν ph◌⁴ராதா ॥
ஏ ஸnhேத³ஸ ஸஸ ஜக³ மாmh। க பி³சார ேத³ேக²உ◌ँ க² நாmh ॥
நாந தாத உந ைமmh ேதா। அப³ phர⁴ சத ஸுநாவஹு ேமா ॥
தப³ஹiνமnhத நாஇ பத³ மாதா²। கேஹ ஸகல ர⁴பதி ³ந கா³தா²॥
கஹு கபி கப³ஹு◌ँ kh’பால ேகா³ஸாஈmh।ஸுரmh ேமா தா³ஸ கீ நாஈmh ॥
ச²mh. நிஜ தா³ஸ jhேயாmh ர⁴ப³mhஸ⁴ஷந கப³ஹு◌ँ மம ஸுரந கrh ேயா।
ஸுநி ப⁴ரத ப³சந பி³நீத அதி கபி லகித தந சரநnh பrh ேயா ॥
ர⁴பீ³ர நிஜ iµக² ஜாஸு ³ந க³ந கஹத அக³ ஜக³ நாத² ேஜா।
காேஹ ந ேஹாஇ பி³நீத பரம நீத ஸத³³ந nh⁴ ேஸா ॥

ேதா³. ராம phராந phய நாத² mhஹ ஸthய ப³சந மம தாத।
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நி நி லத ப⁴ரத ஸுநி ஹரஷ ந ’த³ய◌ँஸமாத ॥ 2(க)॥
ேஸா. ப⁴ரத சரந  நாஇ த க³யஉ கபி ராம பmh।
க ஸல ஸப³ ஜாஇ ஹர சேலஉ phர⁴ ஜாந சட⁴◌़ ◌ி ॥ 2(க²)॥

ஹர ப⁴ரத ேகாஸலர ஆஏ।ஸமாசார ஸப³³ர ஸுநாஏ ॥
நி மnhதி³ர மஹ◌ँ பா³த ஜநாஈ।ஆவத நக³ர ஸல ர⁴ராஈ ॥
ஸுநத ஸகல ஜநநீmh உ² தா⁴ஈmh। க phர⁴ ஸல ப⁴ரத ஸiµஜா²ஈ ॥
ஸமாசார ரபா³mhஹ பாஏ। நர அ நா ஹர ஸப³ தா⁴ஏ ॥
த³தி⁴ ³rhபா³ ேராசந ப²ல ²லா। நவ ள த³ல மŋhக³ள லா ॥
ப⁴ ப⁴ ேஹம தா²ர பா⁴நீ। கா³வத சmh nh⁴ nh⁴ரகா³நீ ॥
ேஜ ைஜேஸmh ைதேஸmh உ தா⁴வmh। பா³ல ph³’th³த⁴ கஹ◌ँ ஸŋhக³ ந
லாவmh ॥
ஏக ஏகnhஹ கஹ◌ँ ³ஜ²mh பா⁴ஈ। mhஹ ேத³ேக² த³யால ர⁴ராஈ ॥
அவத⁴ phர⁴ ஆவத ஜாநீ। ப⁴ஈ ஸகல ேஸாபா⁴ ைக கா²நீ ॥
ப³ஹஇ ஸுஹாவந thபி³த⁴ ஸரா। ப⁴இ ஸரஜூ அதி நிrhமல நீரா ॥
ேதா³. ஹரத ³ர பஜந அiνஜ ⁴ஸுர ph³’nhத³ஸேமத।
சேல ப⁴ரத மந phேரம அதி ஸnhiµக² kh’பாநிேகத ॥ 3(க)॥
ப³ஹுதக சட⁴◌़ ◌ீ அடாnhஹ நிரக²mh க³க³ந பி³மாந।
ேத³கி² ம⁴ர ஸுர ஹரத கரmh ஸுமŋhக³ள கா³ந ॥ 3(க²)॥
ராகா ஸ ர⁴பதி ர nh⁴ ேத³கி²ஹரஷாந।
ப³ட⁴◌़ேயா ேகாலாஹல கரத ஜiν நா தரŋhக³ஸமாந ॥ 3(க³)॥

இஹா◌ँ பா⁴iνல கமல தி³வாகர। கபிnhஹ ேத³கா²வத நக³ர மேநாஹர ॥
ஸுiν கபீஸ அŋhக³த³லŋhேகஸா। பாவந  சிர யஹ ேத³ஸா ॥
ஜth³யபி ஸப³ைப³Nhட² ப³கா²நா। ேப³த³ ராந பி³தி³த ஜ³ ஜாநா ॥
அவத⁴ ஸம phய நmh ேஸாஊ। யஹ phரஸŋhக³ ஜாநஇ ேகாஉ ேகாஊ ॥
ஜnhம⁴ மம  ஸுஹாவநி। உthதர தி³ ப³ஹ ஸரஜூ பாவநி ॥
ஜா மjhஜந ேத பி³நmh phரயாஸா। மம ஸப நர பாவmh பா³ஸா ॥
அதி phய ேமா இஹா◌ँ ேக பா³। மம தா⁴மதா³  ஸுக² ரா ॥
ஹரேஷ ஸப³ கபி ஸுநி phர⁴ பா³நீ। த⁴nhய அவத⁴ ேஜா ராம ப³கா²நீ ॥
ேதா³. ஆவத ேத³கி² ேலாக³ஸப³ kh’பாnh⁴ ப⁴க³வாந।
நக³ர நிகட phர⁴ phேரேரஉ உதேரஉ ⁴ பி³மாந ॥ 4(க)॥
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உத கேஹஉ phர⁴ Shபக mhஹ ேப³ர பmh ஜாஹு।
phேரத ராம சேலஉ ேஸா ஹரஷு பி³ரஹு அதி தாஹு ॥ 4(க²)॥

ஆஏ ப⁴ரத ஸŋhக³ஸப³ ேலாகா³। kh’ஸ தந ர⁴பீ³ர பி³ேயாகா³॥
பா³மேத³வ ப³Shட²iµநிநாயக। ேத³ேக² phர⁴ ம த⁴ த⁴iν ஸாயக ॥
தா⁴இ த⁴ேர ³ர சரந ஸேராஹ। அiνஜ ஸத அதி லக தேநாஹ ॥
ேப⁴Nh ஸல ³²iµநிராயா।ஹமேரmh ஸல mhஹாmh தா³யா ॥
ஸகல th³விஜnhஹ  நாயஉ மாதா²। த⁴rhம ⁴ரnhத⁴ர ர⁴லநாதா²॥
க³ேஹ ப⁴ரத நி phர⁴ பத³ பŋhகஜ। நமத nhஹ ஸுர iµநி ஸŋhகர அஜ ॥
பேர ⁴ நmh உட²த உடா²ஏ। ப³ர க kh’பாnh⁴ உர லாஏ ॥
shயாமல கா³த ேராம ப⁴ஏ டா²ட⁴◌़ே◌। நவ ராவ நயந ஜல பா³ட⁴◌़ே◌ ॥
ச²mh. ராவ ேலாசந shthரவத ஜல தந லத லகாவ ப³நீ।
அதி phேரம ’த³ய◌ँ லகா³இ அiνஜ ேல phர⁴ th⁴அந த⁴நீ ॥
phர⁴ லத அiνஜ ேஸாஹ ேமா பmh ஜாதி நmh உபமா க।
ஜiν phேரம அ ŋhகா³ர தiν த⁴ ேல ப³ர ஸுஷமா ல ॥ 1॥
³ஜ²த kh’பாநிதி⁴ ஸல ப⁴ரத ப³சந ேப³கி³ ந ஆவஈ।
ஸுiν வா ேஸா ஸுக² ப³சந மந ேத பி⁴nhந ஜாந ேஜா பாவஈ ॥
அப³ஸல ெகௗஸலநாத²ஆரத ஜாநி ஜந த³ரஸந தி³ேயா।
³ட³◌़த பி³ரஹ பா³ஸ kh’பாநிதா⁴ந ேமா கர க³ ேயா ॥ 2॥

ேதா³. நி phர⁴ ஹர ஸthஹந ேப⁴Nhேட ’த³ய◌ँ லகா³இ।
லசி²மந ப⁴ரத ேல தப³ பரம phேரம ேதா³உ பா⁴இ ॥ 5॥

ப⁴ரதாiνஜ லசி²மந நி ேப⁴Nhேட। ³ஸஹ பி³ரஹ ஸmhப⁴வ ³க² ேமேட ॥
தா சரந ப⁴ரத  நாவா। அiνஜ ஸேமத பரம ஸுக² பாவா ॥
phர⁴ பி³ேலாகி ஹரேஷ ரபா³। ஜநித பி³ேயாக³ பி³பதி ஸப³ நா ॥
phேரமார ஸப³ ேலாக³ நிஹா। ெகௗக கீnhஹ kh’பால க²ரா ॥
அத ப phரக³ேட ேத காலா। ஜதா²ேஜாக³ேல ஸப³ kh’பாலா ॥
kh’பாth³’Sh ர⁴பீ³ர பி³ேலாகீ। கிஏ ஸகல நர நா பி³ேஸாகீ ॥
ச²ந மmh ஸப³ ேல ப⁴க³வாநா। உமா மரம யஹ காஹு◌ँ ந ஜாநா ॥
ஏ பி³தி⁴ ஸப³ஸுகீ² க ராமா।ஆேக³mh சேல ல ³ந தா⁴மா ॥
ெகௗஸlhயாதி³ மா ஸப³ தா⁴ஈ। நிரகி² ப³chச² ஜiν ேத⁴iν லவாஈ ॥

4 sanskritdocuments.org



 ராம சத மாநஸ

ச²mh. ஜiν ேத⁴iν பா³லக ப³chச² த kh³’ஹ◌ँ சரந ப³ந பரப³ஸ க³ஈmh।
தி³ந அnhத ர க²shthரவத த²ந ஹுŋhகார க தா⁴வத ப⁴ஈ ॥
அதி phேரம ஸப³ மா ேப⁴mh ப³சந mh’³ ப³ஹுபி³தி⁴ கேஹ।
க³இ பி³ஷம பி³ேயாக³ ப⁴வ திnhஹ ஹரஷ ஸுக²அக³நித லேஹ ॥

ேதா³. ேப⁴ேடஉ தநய ஸுthரா◌ँ ராம சரந ரதி ஜாநி।
ராம லத ைகேகஈ ’த³ய◌ँ ப³ஹுத ஸசாநி ॥ 6(க)॥
லசி²மந ஸப³ மாதnhஹ  ஹரேஷ ஆஷ பாஇ।
ைகேகஇ கஹ◌ँ நி நி ேல மந கர ேசா²⁴ ந ஜாஇ ॥ 6॥

ஸாஸுnhஹ ஸப³நி  ைப³ேத³। சரநnh லாகி³ஹரஷு அதி ேத ॥
ேத³mh அஸ ³²ஸலாதா। ேஹாஇ அசல mhஹார அவாதா ॥
ஸப³ ர⁴பதி iµக² கமல பி³ேலாகmh। மŋhக³ள ஜாநி நயந ஜல ேராகmh ॥
கநக தா²ர ஆரதி உதாரmh। பா³ர பா³ர phர⁴ கா³த நிஹாரmh ॥
நாநா பா⁴◌ँதி நிசா²வ கரmh। பரமாநnhத³ஹரஷ உர ப⁴ரmh ॥
ெகௗஸlhயா நி நி ர⁴பீ³ர। சிதவதி kh’பாnh⁴ ரநதீ⁴ர ॥
’த³ய◌ँ பி³சாரதி பா³ரmh பா³ரா। கவந பா⁴◌ँதி லŋhகாபதி மாரா ॥
அதி ஸுமார ஜுக³ல ேமேர பா³ேர। நிசர ஸுப⁴ட மஹாப³ல பா⁴ேர ॥
ேதா³. லசி²மந அ தா ஸத phர⁴ பி³ேலாகதி மா।
பரமாநnhத³ மக³ந மந நி நி லகித கா³ ॥ 7॥

லŋhகாபதி கபீஸ நல நீலா। ஜாமவnhத அŋhக³த³ஸுப⁴லா ॥
ஹiνமதா³தி³ஸப³ பா³நர பீ³ரா। த⁴ேர மேநாஹர மiνஜ ஸரா ॥
ப⁴ரத ஸேநஹ ல ph³ரத ேநமா।ஸாத³ர ஸப³ ப³ரநmh அதி phேரமா ॥
ேத³கி² நக³ரபா³mhஹ ைக தீ।ஸகல ஸராஹ phர⁴ பத³ phதீ ॥
நி ர⁴பதி ஸப³ஸகா² ேபா³லாஏ।iµநி பத³லாக³ஹு ஸகல கா²ஏ ॥
³ர ப³Shட லjhய ஹமாேர। இnhஹ கீ kh’பா◌ँ த³iνஜ ரந மாேர ॥
ஏ ஸப³ஸகா²ஸுநஹு iµநி ேமேர। ப⁴ஏ ஸமர ஸாக³ர கஹ◌ँ ேப³ேர ॥
மம த லாகி³ ஜnhம இnhஹ ஹாேர। ப⁴ரதஹு ேத ேமா அதி⁴க பிஆேர ॥
ஸுநி phர⁴ ப³சந மக³ந ஸப³ ப⁴ஏ। நிஷ நிஷ உபஜத ஸுக² நஏ ॥
ேதா³. ெகௗஸlhயா ேக சரநnh நி திnhஹ நாயஉ மாத²॥
ஆஷ தீ³nhேஹ ஹர mhஹ phய மம  ர⁴நாத²॥ 8(க)॥
ஸுமந ph³’Sh நப⁴ ஸŋhல ப⁴வந சேல ஸுக²கnhத³।
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சட⁴◌़ ◌ீ அடாnhஹ ேத³க²mh நக³ர நா நர ph³’nhத³॥ 8(க²)॥
கசந கலஸ பி³சிthர ஸ◌ँவாேர।ஸப³mh த⁴ேர ஸ நிஜ நிஜ th³வாேர ॥
ப³nhத³நவார பதாகா ேக।ஸப³nh ப³நாஏ மŋhக³ள ேஹ ॥
பீ³தீ²mh ஸகல ஸுக³nhத⁴ சாஈ। க³ஜமநி ரசி ப³ஹு ெசௗக ராஈ ॥
நாநா பா⁴◌ँதி ஸுமŋhக³ள ஸாேஜ।ஹர நக³ர நிஸாந ப³ஹு பா³ேஜ ॥
ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ நா நிசா²வர கரmh। ேத³mh அஸ ஹரஷ உர ப⁴ரmh ॥
கசந தா²ர ஆரதீ நாநா। ஜுப³தீ ஸேஜmh கரmh ஸுப⁴ கா³நா ॥
கரmh ஆரதீ ஆரதிஹர ேகmh। ர⁴ல கமல பி³பிந தி³நகர ேகmh ॥
ர ேஸாபா⁴ ஸmhபதி கlhயாநா। நிக³ம ேஸஷ ஸாரதா³ ப³கா²நா ॥
ேதஉ யஹ சத ேத³கி² ட²கி³ ரஹmh। உமா தாஸு ³ந நர கி கஹmh ॥
ேதா³. நா iµதி³நீmh அவத⁴ ஸர ர⁴பதி பி³ரஹ தி³ேநஸ।
அshத ப⁴ஏ◌ँ பி³க³ஸத ப⁴ஈmh நிரகி² ராம ராேகஸ ॥ 9(க)॥
ேஹாmh ஸ³ந ஸுப⁴ பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ பா³ஜmh க³க³ந நிஸாந।
ர நர நா ஸநாத² க ப⁴வந சேல ப⁴க³வாந ॥ 9(க²)॥

phர⁴ ஜாநீ ைகேகஈ லஜாநீ। phரத²ம தாஸு kh³’ஹ க³ஏ ப⁴வாநீ ॥
தா phரேபா³தி⁴ ப³ஹுத ஸுக² தீ³nhஹா। நி நிஜ ப⁴வந க³வந ஹ கீnhஹா ॥
kh’பாnh⁴ ஜப³ மnhதி³ர க³ஏ। ர நர நா ஸுகீ²ஸப³ ப⁴ஏ ॥
³ர ப³Shட th³விஜ ஏ ³லாஈ।ஆஜு ஸுக⁴ ஸுதி³ந ஸiµதா³ஈ ॥
ஸப³ th³விஜ ேத³ஹு ஹர அiνஸாஸந। ராமசnhth³ர ைப³ட²mh ŋhகா⁴ஸந ॥
iµநி ப³Shட ேக ப³சந ஸுஹாஏ।ஸுநத ஸகல பி³phரnhஹ அதி பா⁴ஏ ॥
கஹmh ப³சந mh’³ பி³phர அேநகா। ஜக³அபி⁴ராம ராம அபி⁴ேஷகா ॥
அப³iµநிப³ர பி³லmhப³ நmh கீேஜ। மஹாராஜ கஹ◌ँ திலக கைஜ ॥
ேதா³. தப³iµநி கேஹஉ ஸுமnhthர ஸந ஸுநத சேலஉ ஹரஷாஇ।
ரத²அேநக ப³ஹு பா³ க³ஜ ரத ஸ◌ँவாேர ஜாஇ ॥ 10(க)॥
ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ தா⁴வந பட²இ நி மŋhக³ள th³ரph³ய மகா³இ।
ஹரஷ ஸேமத ப³Shட பத³ நி  நாயஉ ஆஇ ॥ 10(க²)॥
நவாnhஹபாராயண,ஆட²வா◌ँ விராம

அவத⁴ அதி சிர ப³நாஈ। ேத³வnhஹ ஸுமந ph³’Sh ஜ² லாஈ ॥
ராம கஹா ேஸவகnhஹ ³லாஈ। phரத²ம ஸக²nhஹ அnhஹவாவஹு ஜாஈ ॥
ஸுநத ப³சந ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ஜந தா⁴ஏ।ஸுkh³வாதி³ ரத அnhஹவாஏ ॥
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நி கநாநிதி⁴ ப⁴ர ஹ◌ँகாேர। நிஜ கர ராம ஜடா நிஆேர ॥
அnhஹவாஏ phர⁴ தீநிஉ பா⁴ஈ। ப⁴க³த ப³ச²ல kh’பால ர⁴ராஈ ॥
ப⁴ரத பா⁴kh³ய phர⁴ ேகாமலதாஈ। ேஸஷ ேகா ஸத ஸகmh ந கா³ஈ ॥
நி நிஜ ஜடா ராம பி³ப³ராஏ। ³ர அiνஸாஸந மாகி³ நஹாஏ ॥
க மjhஜந phர⁴ ⁴ஷந ஸாேஜ। அŋhக³அநŋhக³ ேத³கி²ஸத லாேஜ ॥
ேதா³. ஸாஸுnhஹ ஸாத³ர ஜாநகி மjhஜந ரத கராஇ।
தி³ph³ய ப³ஸந ப³ர ⁴ஷந அ◌ँக³அ◌ँக³ஸேஜ ப³நாஇ ॥ 11(க)॥
ராம பா³ம தி³ ேஸாப⁴தி ரமா ப ³ந கா²நி।
ேத³கி² மா ஸப³ஹரmh ஜnhம ஸுப²ல நிஜ ஜாநி ॥ 11(க²)॥
ஸுiν க²ேக³ஸ ேத அவஸர ph³ரமா வ iµநி ph³’nhத³।
சட⁴◌़ ◌ி பி³மாந ஆஏ ஸப³ஸுர ேத³க²ந ஸுக²கnhத³॥ 11(க³)॥

phர⁴ பி³ேலாகி iµநி மந அiνராகா³। ரத தி³ph³ய ŋhகா⁴ஸந மாகா³॥
ரபி³ஸம ேதஜ ேஸா ப³ரநி ந ஜாஈ। ைப³ேட² ராம th³விஜnhஹ  நாஈ ॥
ஜநகஸுதா ஸேமத ர⁴ராஈ। ேபகி² phரஹரேஷ iµநி ஸiµதா³ஈ ॥
ேப³த³ மnhthர தப³ th³விஜnhஹ உசாேர। நப⁴ ஸுர iµநி ஜய ஜயதி காேர ॥
phரத²ம திலக ப³Shட iµநி கீnhஹா। நி ஸப³ பி³phரnhஹ ஆயஸு தீ³nhஹா ॥
ஸுத பி³ேலாகி ஹரmh மஹதா। பா³ர பா³ர ஆரதீ உதா ॥
பி³phரnhஹ தா³ந பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ தீ³nhேஹ। ஜாசக ஸகல அஜாசக கீnhேஹ ॥
ŋhகா⁴ஸந பர th⁴அந ஸாஈ। ேத³கி²ஸுரnhஹ ³nh³பீ⁴mh ப³ஜாஈmh ॥
ச²mh. நப⁴ ³nh³பீ⁴mh பா³ஜmh பி³ல க³nhத⁴rhப³ கிmhநர கா³வmh।
நாசmh அபச²ரா ph³’nhத³ பரமாநnhத³ஸுர iµநி பாவmh ॥
ப⁴ரதாதி³அiνஜ பி³பீ⁴ஷநாŋhக³த³ஹiνமதா³தி³ஸேமத ேத।
க³ேஹmh ச²thர சாமர ph³யஜந த⁴iν அ சrhம ஸkhதி பி³ராஜேத ॥ 1॥
 ஸத தி³நகர ப³mhஸ ³ஷந காம ப³ஹு ச²பி³ ேஸாஹஈ।
நவ அmh³த⁴ர ப³ர கா³த அmhப³ர பீத ஸுர மந ேமாஹஈ ॥
iµடாŋhக³தா³தி³ பி³சிthர ⁴ஷந அŋhக³அŋhக³nh phரதி ஸேஜ।
அmhேபா⁴ஜ நயந பி³ஸால உர ⁴ஜ த⁴nhய நர நிரக²nhதி ேஜ ॥ 2॥

ேதா³. வஹ ேஸாபா⁴ ஸமாஜ ஸுக² கஹத ந ப³நஇ க²ேக³ஸ।
ப³ரநmh ஸாரத³ ேஸஷ தி ேஸா ரஸ ஜாந மேஹஸ ॥ 12(க)॥
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பி⁴nhந பி⁴nhந அshதி க க³ஏ ஸுர நிஜ நிஜ தா⁴ம।
ப³nhதீ³ ேப³ஷ ேப³த³ தப³ஆஏ ஜஹ◌ँராம ॥ 12(க²)॥
phர⁴ ஸrhப³kh³ய கீnhஹ அதி ஆத³ர kh’பாநிதா⁴ந।
லேக²உ ந காஹூ◌ँ மரம க²லேக³ கரந ³ந கா³ந ॥ 12(க³)॥

ச²mh. ஜய ஸ³ந நிrh³ந ப அப ⁴ப ேராமேந।
த³ஸகnhத⁴ராதி³ phரசNhட³ நிசர phரப³ல க²ல ⁴ஜ ப³ல ஹேந ॥
அவதார நர ஸmhஸார பா⁴ர பி³ப⁴ தா³ந ³க² த³ேஹ।
ஜய phரநதபால த³யால phர⁴ ஸஜுkhத ஸkhதி நமாமேஹ ॥ 1॥
தவ பி³ஷம மாயா ப³ஸ ஸுராஸுர நாக³ நர அக³ ஜக³ஹேர।
ப⁴வ பnhத² ph◌⁴ரமத அத தி³வஸ நி கால கrhம ³நநி ப⁴ேர ॥
ேஜ நாத² க கநா பி³ேலாேக thபி³தி⁴ ³க² ேத நிrhப³ேஹ।
ப⁴வ ேக²த³ ேச²த³ந த³chச²ஹம கஹு◌ँ ரchச² ராம நமாமேஹ ॥ 2॥
ேஜ kh³யாந மாந பி³மthத தவ ப⁴வ ஹரநி ப⁴khதி ந ஆத³।
ேத பாஇ ஸுர ³rhலப⁴ பதா³த³பி பரத ஹம ேத³க²த ஹ ॥
பி³shவாஸ க ஸப³ஆஸ பஹ தா³ஸ தவ ேஜ ேஹாஇ ரேஹ।
ஜபி நாம தவ பி³iν ரம தரmh ப⁴வ நாத² ேஸா ஸமராமேஹ ॥ 3॥
ேஜ சரந வ அஜ jhய ரஜ ஸுப⁴ பர iµநிபதிநீ த।
நக² நிrhக³தா iµநி ப³nhதி³தா thேரேலாக பாவநி ஸுரஸ ॥
th◌⁴வஜ ஸ அŋhஸ கஜ ஜுத ப³ந பி²ரத கNhடக கிந லேஹ।
பத³ கஜ th³வnhத³iµnhத³ ராம ரேமஸ நிthய ப⁴ஜாமேஹ ॥ 4॥
அph³யkhதலமநாதி³ த thவச சா நிக³மாக³ம ப⁴ேந।
ஷட கnhத⁴ ஸாகா² பச பீ³ஸ அேநக பrhந ஸுமந க⁴ேந ॥
ப²ல ஜுக³ல பி³தி⁴ க ம⁴ர ேப³ அேக ேஜ ஆத ரேஹ।
பlhலவத ²லத நவல நித ஸmhஸார பி³டப நமாமேஹ ॥ 5॥
ேஜ ph³ரம அஜமth³ைவதமiνப⁴வக³mhய மநபர th◌⁴யாவmh।
ேத கஹஹு◌ँ ஜாநஹு◌ँ நாத²ஹம தவ ஸ³ந ஜஸ நித கா³வmh ॥
கநாயதந phர⁴ ஸத³³நாகர ேத³வ யஹ ப³ர மாக³mh।
மந ப³சந கrhம பி³கார த தவ சரந ஹம அiνராக³mh ॥ 6॥

ேதா³. ஸப³ ேக ேத³க²த ேப³த³nhஹ பி³நதீ கீnh உதா³ர।
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அnhதrhதா⁴ந ப⁴ஏ நி க³ஏ ph³ரம ஆகா³ர ॥ 13(க)॥
ைப³நேதய ஸுiν ஸmh⁴ தப³ஆஏ ஜஹ◌ँ ர⁴பீ³ர।
பி³நய கரத க³த³க³த³ கி³ரா த லக ஸர ॥ 13(க²)॥

ச²mh. ஜய ராம ரமாரமநmh ஸமநmh। ப⁴வ தாப ப⁴யால பா ஜநmh ॥
அவேத⁴ஸ ஸுேரஸ ரேமஸ பி³ேபா⁴।ஸரநாக³த மாக³த பா phரேபா⁴ ॥ 1॥
த³ஸஸ பி³நாஸந பீ³ஸ ⁴ஜா। kh’த ³ மஹா ம ⁴ ஜா ॥
ரஜநீசர ph³’nhத³ பதŋhக³ ரேஹ।ஸர பாவக ேதஜ phரசNhட³ த³ேஹ ॥ 2॥
ம மNhட³ல மNhட³ந சாதரmh। th◌⁴’த ஸாயக சாப நிஷŋhக³ ப³ரmh ॥
மத³ ேமாஹ மஹா மமதா ரஜநீ। தம ஜ தி³வாகர ேதஜ அநீ ॥ 3॥
மநஜாத கிராத நிபாத கிஏ। mh’க³ ேலாக³ேபா⁴க³ஸேரந ஏ ॥
ஹதி நாத²அநாத²நி பா ஹேர। பி³ஷயா ப³ந பாவ◌ँர ⁴ பேர ॥ 4॥
ப³ஹு ேராக³ பி³ேயாக³nh ேலாக³ஹஏ। ப⁴வத³ŋhkh◌⁴ நிராத³ர ேக ப²ல ஏ ॥
ப⁴வ nh⁴ அகா³த⁴ பேர நர ேத। பத³ பŋhகஜ phேரம ந ேஜ கரேத ॥ 5॥
அதி தீ³ந மந ³கீ² நிதmh। nhஹ ேக பத³ பŋhகஜ phதி நmh ॥
அவலmhப³ ப⁴வnhத கதா²nhஹ ேக ॥ phய ஸnhத அநnhத ஸதா³ திnhஹ ேகmh ॥

6॥
நmh ராக³ ந ேலாப⁴ ந மாந மதா³॥ திnhஹ ேகmh ஸம ைப³ப⁴வ வா பி³பதா³॥
ஏ ேத தவ ேஸவக ேஹாத iµதா³। iµநி thயாக³த ேஜாக³ ப⁴ேராஸ ஸதா³॥ 7

॥
க phேரம நிரnhதர ேநம ஏ◌ँ। பத³ பŋhகஜ ேஸவத ஸுth³த⁴ ஏ◌ँ ॥
ஸம மாநி நிராத³ர ஆத³ர।ஸப³ஸnhத ஸுகீ² பி³சரnhதி ம ॥ 8॥
iµநி மாநஸ பŋhகஜ ph◌⁴’ŋhக³ ப⁴ேஜ। ர⁴பீ³ர மஹா ரநதீ⁴ர அேஜ ॥
தவ நாம ஜபா நமா ஹ। ப⁴வ ேராக³ மஹாக³த³ மாந அ ॥ 9॥
³ந ல kh’பா பரமாயதநmh। phரநமா நிரnhதர ரமநmh ॥
ர⁴நnhத³ நிகnhத³ய th³வnhth³வக⁴நmh। மபால பி³ேலாகய தீ³ந ஜநmh ॥ 10॥

ேதா³. பா³ர பா³ர ப³ர மாக³உ◌ँஹர ேத³ஹு ரŋhக³।
பத³ஸேராஜ அநபாயநீ ப⁴க³தி ஸதா³ஸதஸŋhக³॥ 14(க)॥
ப³ரநி உமாபதி ராம ³ந ஹர க³ஏ ைகலாஸ।
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தப³ phர⁴ கபிnhஹ தி³வாஏ ஸப³ பி³தி⁴ ஸுக²phரத³ பா³ஸ ॥ 14(க²)॥
ஸுiν க²க³பதி யஹ கதா² பாவநீ। thபி³த⁴ தாப ப⁴வ ப⁴ய தா³வநீ ॥
மஹாராஜ கர ஸுப⁴ அபி⁴ேஷகா।ஸுநத லஹmh நர பி³ரதி பி³ேப³கா ॥
ேஜ ஸகாம நர ஸுநmh ேஜ கா³வmh।ஸுக²ஸmhபதி நாநா பி³தி⁴ பாவmh ॥
ஸுர ³rhலப⁴ ஸுக² க ஜக³ மாmh। அnhதகால ர⁴பதி ர ஜாmh ॥
ஸுநmh பி³iµkhத பி³ரத அ பி³ஷஈ। லஹmh ப⁴க³தி க³தி ஸmhபதி நஈ ॥
க²க³பதி ராம கதா²ைமmh ப³ரநீ।shவமதி பி³லாஸ thராஸ ³க²ஹரநீ ॥
பி³ரதி பி³ேப³க ப⁴க³தி th³’ட⁴◌़ கரநீ। ேமாஹ நதீ³ கஹ◌ँஸுnhத³ர தரநீ ॥
நித நவ மŋhக³ள ெகௗஸல।ஹரத ரஹmh ேலாக³ஸப³ ॥
நித நஇ phதி ராம பத³ பŋhகஜ।ஸப³ேகmh nhஹ நமத வ iµநி அஜ ॥
மŋhக³ந ப³ஹு phரகார பராஏ। th³விஜnhஹ தா³ந நாநா பி³தி⁴ பாஏ ॥
ேதா³. ph³ரமாநnhத³ மக³ந கபி ஸப³ ேகmh phர⁴ பத³ phதி।
ஜாத ந ஜாேந தி³வஸ திnhஹ க³ஏ மாஸ ஷட பீ³தி ॥ 15॥

பி³ஸேர kh³’ஹ ஸபேநஹு◌ँஸுதி⁴ நாmh।  பரth³ேராஹ ஸnhத மந மா ॥
தப³ ர⁴பதி ஸப³ஸகா² ேபா³லாஏ।ஆஇ ஸப³nh ஸாத³ர  நாஏ ॥
பரம phதி ஸப ைப³டா²ேர। ப⁴க³த ஸுக²த³ mh’³ ப³சந உசாேர ॥
mhஹ அதி கீnhஹ ேமா ேஸவகாஈ।iµக² பர ேக பி³தி⁴ கெரௗmh ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
தாேத ேமா mhஹ அதி phய லாேக³। மம த லாகி³ ப⁴வந ஸுக² thயாேக³॥
அiνஜ ராஜ ஸmhபதி ைப³ேத³। ேத³ஹ ேக³ஹ பவார ஸேந ॥
ஸப³ மம phய நmh mhஹ ஸமாநா। mh’ஷா ந கஹஉ◌ँ ேமார யஹ பா³நா ॥
ஸப³ ேக phய ேஸவக யஹ நீதீ। ேமாேரmh அதி⁴க தா³ஸ பர phதீ ॥
ேதா³. அப³ kh³’ஹ ஜாஹு ஸகா²ஸப³ ப⁴ேஜஹு ேமா th³’ட⁴◌़ ேநம।
ஸதா³ஸrhப³க³த ஸrhப³த ஜாநி கேரஹு அதி phேரம ॥ 16॥

ஸுநி phர⁴ ப³சந மக³ந ஸப³ ப⁴ஏ। ேகா ஹம கஹா◌ँ பி³ஸ தந க³ஏ ॥
ஏகடக ரேஹ ேஜா கர ஆேக³।ஸகmh ந க² க அதி அiνராேக³॥
பரம phேரம திnhஹ கர phர⁴ ேத³கா²। கஹா பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ kh³யாந பி³ேஸஷா ॥
phர⁴ ஸnhiµக² க² கஹந ந பாரmh। நி நி சரந ஸேராஜ நிஹாரmh ॥
தப³ phர⁴ ⁴ஷந ப³ஸந மகா³ஏ। நாநா ரŋhக³அப ஸுஹாஏ ॥
ஸுkh³வ phரத²மmh பராஏ। ப³ஸந ப⁴ரத நிஜ ஹாத² ப³நாஏ ॥
phர⁴ phேரத லசி²மந பராஏ। லŋhகாபதி ர⁴பதி மந பா⁴ஏ ॥
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அŋhக³த³ைப³ட² ரஹா நmh ேடா³லா। phதி ேத³கி² phர⁴ தா ந ேபா³லா ॥
ேதா³. ஜாமவnhத நீலாதி³ஸப³ பராஏ ர⁴நாத²।
ய◌ँ த⁴ ராம ப ஸப³ சேல நாஇ பத³ மாத²॥ 17(க)॥
தப³அŋhக³த³ உ² நாஇ  ஸஜல நயந கர ேஜா।
அதி பி³நீத ேபா³ேலஉ ப³சந மநஹு◌ँ phேரம ரஸ ேபா³ ॥ 17(க²)॥

ஸுiν ஸrhப³kh³ய kh’பா ஸுக²nhேதா⁴। தீ³ந த³யாகர ஆரத ப³nhேதா⁴ ॥
மரதீ ேப³ர நாத² ேமா பா³। க³யஉ mhஹாேர ேகாேச²mh கா⁴ ॥
அஸரந ஸரந பி³ர³ஸmhபா⁴। ேமா ஜநி தஜஹு ப⁴க³த தகா ॥
ேமாேரmh mhஹ phர⁴ ³ர பி மாதா। ஜாஉ◌ँ கஹா◌ँ த பத³ ஜலஜாதா ॥
mhஹ பி³சா கஹஹு நரநாஹா। phர⁴ த ப⁴வந காஜ மம காஹா ॥
பா³லக kh³யாந ³th³தி⁴ ப³ல நா। ராக²ஹு ஸரந நாத² ஜந தீ³நா ॥
நீசி டஹல kh³’ஹ ைக ஸப³ கஹஉ◌ँ। பத³ பŋhகஜ பி³ேலாகி ப⁴வ தஹஉ◌ँ ॥
அஸ க சரந பேரஉ phர⁴ பா। அப³ ஜநி நாத² கஹஹு kh³’ஹ ஜா ॥
ேதா³. அŋhக³த³ ப³சந பி³நீத ஸுநி ர⁴பதி கநா mhவ।
phர⁴ உடா²இ உர லாயஉ ஸஜல நயந ராவ ॥ 18(க)॥
நிஜ உர மால ப³ஸந மநி பா³தநய பராஇ।
பி³தா³ கீnh ப⁴க³வாந தப³ ப³ஹு phரகார ஸiµஜா²இ ॥ 18(க²)॥

ப⁴ரத அiνஜ ெஸௗthர ஸேமதா। பட²வந சேல ப⁴க³த kh’த ேசதா ॥
அŋhக³த³’த³ய◌ँ phேரம நmh ேதா²ரா। பி² பி² சிதவ ராம கீmh ஓரா ॥
பா³ர பா³ர கர த³Nhட³ phரநாமா। மந அஸ ரஹந கஹmh ேமா ராமா ॥
ராம பி³ேலாகநி ேபா³லநி சலநீ।ஸு ஸு ேஸாசத ஹ◌ँ லநீ ॥
phர⁴ க² ேத³கி² பி³நய ப³ஹு பா⁴। சேலஉ ’த³ய◌ँ பத³ பŋhகஜ ராகீ²॥
அதி ஆத³ர ஸப³ கபி பஹு◌ँசாஏ। பா⁴இnhஹ ஸத ப⁴ரத நி ஆஏ ॥
தப³ஸுkh³வ சரந க³ நாநா। பா⁴◌ँதி பி³நய கீnhேஹ ஹiνமாநா ॥
தி³ந த³ஸ க ர⁴பதி பத³ ேஸவா। நி தவ சரந ேத³கி²ஹஉ◌ँ ேத³வா ॥
nhய ஜ mhஹ பவநமாரா। ேஸவஹு ஜாஇ kh’பா ஆகா³ரா ॥
அஸ க கபி ஸப³ சேல ரnhதா। அŋhக³த³ கஹஇ ஸுநஹு ஹiνமnhதா ॥
ேதா³. கேஹஹு த³Nhட³வத phர⁴ ைஸmh mhஹ கஹஉ◌ँ கர ேஜா।
பா³ர பா³ர ர⁴நாயக ஸுரதி கராஏஹு ேமா ॥ 19(க)॥
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அஸ க சேலஉ பா³ஸுத பி² ஆயஉ ஹiνமnhத।
தாஸு phதி phர⁴ ஸந க மக³ந ப⁴ஏ ப⁴க³வnhத ॥ !9(க²)॥
ஸஹு சா கேடா²ர அதி ேகாமல ஸுமஹு சா।
சிthத க²ேக³ஸ ராம கர ஸiµ² பரஇ கஹு கா ॥ 19(க³)॥

நி kh’பால ேயா ேபா³ நிஷாதா³। தீ³nhேஹ ⁴ஷந ப³ஸந phரஸாதா³॥
ஜாஹு ப⁴வந மம ஸுரந கேரஹூ। மந khரம ப³சந த⁴rhம அiνஸேரஹூ ॥
mhஹ மம ஸகா² ப⁴ரத ஸம ph◌⁴ராதா।ஸதா³ ரேஹஹு ர ஆவத ஜாதா ॥
ப³சந ஸுநத உபஜா ஸுக² பா⁴। பேரஉ சரந ப⁴ ேலாசந பா³ ॥
சரந நந உர த⁴ kh³’ஹ ஆவா। phர⁴ ஸுபா⁴உ பஜநnh ஸுநாவா ॥
ர⁴பதி சத ேத³கி² ரபா³। நி நி கஹmh த⁴nhய ஸுக²ரா ॥
ராம ராஜ ைப³Nhேட²mh thேரேலாகா।ஹரத ப⁴ஏ க³ஏ ஸப³ ேஸாகா ॥
ப³ய ந கர காஹூ ஸந ேகாஈ। ராம phரதாப பி³ஷமதா ேகா²ஈ ॥
ேதா³. ப³ரநாரம நிஜ நிஜ த⁴ரம ப³நிரத ேப³த³ பத² ேலாக³।
சலmh ஸதா³ பாவmh ஸுக² நmh ப⁴ய ேஸாக ந ேராக³॥ 20॥

ைத³க ைத³விக ெபௗ⁴திக தாபா। ராம ராஜ நmh காஹு ph³யாபா ॥
ஸப³ நர கரmh பரshபர phதீ। சலmh shவத⁴rhம நிரத தி நீதீ ॥
சாஉ சரந த⁴rhம ஜக³ மாmh।  ரஹா ஸபேநஹு◌ँ அக⁴ நாmh ॥
ராம ப⁴க³தி ரத நர அ நா।ஸகல பரம க³தி ேக அதி⁴கா ॥
அlhபmh’th நmh கவநிஉ பீரா।ஸப³ஸுnhத³ர ஸப³ பி³ஜ ஸரா ॥
நmh த³th³ர ேகாஉ ³கீ² ந தீ³நா। நmh ேகாஉ அ³த⁴ ந லchச²ந நா ॥
ஸப³ நிrhத³mhப⁴ த⁴rhமரத நீ। நர அ நா சர ஸப³³நீ ॥
ஸப³³நkh³ய பNh³த ஸப³ kh³யாநீ।ஸப³ kh’தkh³ய நmh கபட ஸயாநீ ॥
ேதா³. ராம ராஜ நப⁴ேக³ஸ ஸுiν ஸசராசர ஜக³ மாmh ॥
கால கrhம ஸுபா⁴வ ³ந kh’த ³க² காஹு நாmh ॥ 21॥

⁴ ஸphத ஸாக³ர ேமக²லா। ஏக ⁴ப ர⁴பதி ேகாஸலா ॥
⁴அந அேநக ேராம phரதி ஜாஸூ। யஹ phர⁴தா க² ப³ஹுத ந தாஸூ ॥
ேஸா மமா ஸiµஜ²த phர⁴ ேக। யஹ ப³ரநத நதா க⁴ேந ॥
ேஸாஉ மமா க²ேக³ஸ nhஹ ஜாநீ। பி² ஏmh சத திnhஹஹு◌ँ ரதி மாநீ ॥
ேஸாஉ ஜாேந கர ப²ல யஹ லா। கஹmh மஹா iµநிப³ர த³மலா ॥
ராம ராஜ கர ஸுக²ஸmhபதா³। ப³ரநி ந ஸகஇ ப²நீஸ ஸாரதா³॥
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ஸப³ உதா³ர ஸப³ பர உபகா। பி³phர சரந ேஸவக நர நா ॥
ஏகநா ph³ரத ரத ஸப³ ஜா²। ேத மந ப³ச khரம பதி தகா ॥
ேதா³. த³Nhட³ ஜதிnhஹ கர ேப⁴த³ ஜஹ◌ँ நrhதக nh’thய ஸமாஜ।
தஹு மந ஸுநிஅ அஸ ராமசnhth³ர ேகmh ராஜ ॥ 22॥

²லmh ப²ரmh ஸதா³ த காநந। ரஹ ஏக ஸ◌ँக³ க³ஜ பசாநந ॥
க²க³ mh’க³ஸஹஜ ப³ய பி³ஸராஈ।ஸப³nh பரshபர phதி ப³ட⁴◌़ ◌ாஈ ॥
ஜmh க²க³ mh’க³ நாநா ph³’nhதா³। அப⁴ய சரmh ப³ந கரmh அநnhதா³॥
தல ஸுரபி⁴ பவந ப³ஹ மnhதா³।³ஜத அ ல ச மகரnhதா³॥
லதா பி³டப மாேக³mh ம⁴ சவmh। மநபா⁴வேதா ேத⁴iν பய shthரவmh ॥
ஸ ஸmhபnhந ஸதா³ ரஹ த⁴ரநீ। thேரதா◌ँ ப⁴இ kh’தஜுக³ைக கரநீ ॥
phரக³mh கி³nhஹ பி³பி³த⁴ மநி கா²நீ। ஜக³தா³தமா ⁴ப ஜக³ ஜாநீ ॥
ஸதா ஸகல ப³ஹmh ப³ர பா³।தல அமல shவாத³ஸுக²கா ॥
ஸாக³ர நிஜ மரஜாதா³◌ँ ரஹmh। டா³ரmh ரthந தடnh நர லஹmh ॥
ஸரஜ ஸŋhல ஸகல தட³◌़ ◌ாகா³। அதி phரஸnhந த³ஸ தி³ஸா பி³பா⁴கா³॥
ேதா³. பி³⁴ ம ர மக²nh ரபி³ தப ேஜதேந காஜ।
மாேக³mh பா³த³ ேத³mh ஜல ராமசnhth³ர ேக ராஜ ॥ 23॥

ேகாnhஹ பா³ேமத⁴ phர⁴ கீnhேஹ। தா³ந அேநக th³விஜnhஹ கஹ◌ँ தீ³nhேஹ ॥
தி பத² பாலக த⁴rhம ⁴ரnhத⁴ர। ³நாதீத அ ேபா⁴க³ ரnhத³ர ॥
பதி அiνல ஸதா³ ரஹ தா। ேஸாபா⁴ கா²நி ஸுல பி³நீதா ॥
ஜாநதி kh’பாnh⁴ phர⁴தாஈ। ேஸவதி சரந கமல மந லாஈ ॥
ஜth³யபி kh³’ஹ◌ँ ேஸவக ேஸவகிநீ। பி³ல ஸதா³ ேஸவா பி³தி⁴ ³நீ ॥
நிஜ கர kh³’ஹ பசரஜா கரஈ। ராமசnhth³ர ஆயஸு அiνஸரஈ ॥
ேஜ பி³தி⁴ kh’பாnh⁴ ஸுக² மாநஇ। ேஸாஇ கர  ேஸவா பி³தி⁴ ஜாநஇ ॥
ெகௗஸlhயாதி³ஸாஸு kh³’ஹ மாmh। ேஸவஇ ஸப³nh மாந மத³ நாmh ॥
உமா ரமா ph³ரமாதி³ ப³nhதி³தா। ஜக³த³mhபா³ஸnhததமநிnhதி³தா ॥
ேதா³. ஜாஸு kh’பா கடாch²ஸுர சாஹத சிதவ ந ேஸாஇ।
ராம பதா³ரபி³nhத³ ரதி கரதி ஸுபா⁴வ ேகா²இ ॥ 24॥

ேஸவmh ஸாநல ஸப³ பா⁴ஈ। ராம சரந ரதி அதி அதி⁴காஈ ॥
phர⁴ iµக² கமல பி³ேலாகத ரஹmh। கப³ஹு◌ँ kh’பால ஹம க² கஹmh ॥
ராம கரmh ph◌⁴ராதnhஹ பர phதீ। நாநா பா⁴◌ँதி கா²வmh நீதீ ॥
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ஹரத ரஹmh நக³ர ேக ேலாகா³। கரmh ஸகல ஸுர ³rhலப⁴ ேபா⁴கா³॥
அஹநி பி³தி⁴ மநாவத ரஹmh।ர⁴பீ³ர சரந ரதி சஹmh ॥
³இ ஸுத ஸுnhத³ர தா◌ँ ஜாஏ। லவ ஸ ேப³த³ ராநnhஹ கா³ஏ ॥
ேதா³உ பி³ஜஈ பி³நஈ ³ந மnhதி³ர।ஹ phரதிபி³mhப³ மநஹு◌ँ அதி ஸுnhத³ர ॥
³இ ³இ ஸுத ஸப³ ph◌⁴ராதnhஹ ேகேர। ப⁴ஏ ப ³ந ல க⁴ேநேர ॥
ேதா³. kh³யாந கி³ரா ேகா³தீத அஜ மாயா மந ³ந பார।
ேஸாஇ ஸchசிதா³நnhத³ க⁴ந கர நர சத உதா³ர ॥ 25॥

phராதகால ஸரஊ க மjhஜந। ைப³ட²mh ஸபா⁴◌ँஸŋhக³ th³விஜ ஸjhஜந ॥
ேப³த³ ராந ப³Shட ப³கா²நmh।ஸுநmh ராம ஜth³யபி ஸப³ ஜாநmh ॥
அiνஜnhஹ ஸஜுத ேபா⁴ஜந கரmh। ேத³கி²ஸகல ஜநநீmh ஸுக² ப⁴ரmh ॥
ப⁴ரத ஸthஹந ேதா³நஉ பா⁴ஈ।ஸத பவநஸுத உபப³ந ஜாஈ ॥
³ஜ²mh ைப³² ராம ³ந கா³ஹா। கஹ ஹiνமாந ஸுமதி அவகா³ஹா ॥
ஸுநத பி³மல ³ந அதி ஸுக² பாவmh। ப³ஹு ப³ஹு க பி³நய கஹாவmh
॥
ஸப³ ேகmh kh³’ஹ kh³’ஹ ேஹாmh ராநா। ராமசத பாவந பி³தி⁴ நாநா ॥
நர அ நா ராம ³ந கா³நmh। கரmh தி³வஸ நி ஜாத ந ஜாநmh ॥
ேதா³. அவத⁴ பா³mhஹ கர ஸுக²ஸmhபதா³ஸமாஜ।
ஸஹஸ ேஸஷ நmh க ஸகmh ஜஹ◌ँ nh’ப ராம பி³ராஜ ॥ 26॥

நாரதா³தி³ஸநகாதி³iµநீஸா। த³ரஸந லாகி³ ேகாஸலாதீ⁴ஸா ॥
தி³ந phரதி ஸகல அேஜாth◌⁴யா ஆவmh। ேத³கி² நக³ பி³ரா³ பி³ஸராவmh ॥
ஜாதப மநி ரசித அடாmh। நாநா ரŋhக³ சிர க³ச டா⁴mh ॥
ர சஹு◌ँ பாஸ ேகாட அதி ஸுnhத³ர। ரேச க◌ँ³ரா ரŋhக³ ரŋhக³ ப³ர ॥
நவ kh³ரஹ நிகர அநீக ப³நாஈ। ஜiν ேக⁴ அமராவதி ஆஈ ॥
ம ப³ஹு ரŋhக³ ரசித க³ச கா◌ँசா। ேஜா பி³ேலாகி iµநிப³ர மந நாசா ॥
த⁴வள தா⁴ம ஊபர நப⁴ mhப³த। கலஸ மநஹு◌ँ ரபி³ஸ ³தி நிnhத³த ॥
ப³ஹு மநி ரசித ஜ²ேராகா² ph◌⁴ராஜmh। kh³’ஹ kh³’ஹ phரதி மநி தீ³ப பி³ராஜmh
॥
ச²mh. மநி தீ³ப ராஜmh ப⁴வந ph◌⁴ராஜmh ேத³ஹmh பி³th³ம ரசீ।
மநி க²mhப⁴ பீ⁴தி பி³ரசி பி³ரசீ கநக மநி மரகத க²சீ ॥
ஸுnhத³ர மேநாஹர மnhதி³ராயத அர சிர ப²க ரேச।
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phரதி th³வார th³வார கபாட ரட ப³நாஇ ப³ஹு ப³jhரnh க²ேச ॥
ேதா³. சா சிthரஸாலா kh³’ஹ kh³’ஹ phரதி ேக² ப³நாஇ।
ராம சத ேஜ நிரக²iµநி ேத மந ேலmh ேசாராஇ ॥ 27॥

ஸுமந பா³கா ஸப³mh லகா³ஈ। பி³பி³த⁴ பா⁴◌ँதி க ஜதந ப³நாஈ ॥
லதா லத ப³ஹு ஜாதி ஸுஹாஈ। ²லmh ஸதா³ ப³mhஸத கி நாஈ ॥
³ஜத ம⁴கர iµக²ர மேநாஹர। மாத thபி³த⁴ ஸதா³ ப³ஹ ஸுnhத³ர ॥
நாநா க²க³ பா³லகnh ஆஏ। ேபா³லத ம⁴ர உட³◌़ ◌ாத ஸுஹாஏ ॥
ேமார ஹmhஸ ஸாரஸ பாராவத। ப⁴வநநி பர ேஸாபா⁴ அதி பாவத ॥
ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ேத³க²mh நிஜ பசா²mh। ப³ஹு பி³தி⁴ ஜmh nh’thய கராmh
॥
ஸுக ஸாகா பட⁴◌़ ◌ாவmh பா³லக। கஹஹு ராம ர⁴பதி ஜநபாலக ॥
ராஜ ³ஆர ஸகல பி³தி⁴ சா। பீ³தீ²mh ெசௗஹட சிர ப³ஜா ॥
ச²mh. பா³ஜார சிர ந ப³நஇ ப³ரநத ப³sh பி³iν க³த² பாஇஏ।
ஜஹ◌ँ ⁴ப ரமாநிவாஸ தஹ◌ँ கீ ஸmhபதா³ கி கா³இஏ ॥
ைப³ேட² ப³ஜாஜ ஸராப² ப³நிக அேநக மநஹு◌ँ ேப³ர ேத।
ஸப³ஸுகீ²ஸப³ஸchசத ஸுnhத³ர நா நர ஸு ஜரட² ேஜ ॥

ேதா³. உthதர தி³ஸரஜூ ப³ஹ நிrhமல ஜல க³mhபீ⁴ர।
பா³◌ँேத⁴ கா⁴ட மேநாஹர shவlhப பŋhக நmh தீர ॥ 28॥

³ ப²ராக சிர ேஸா கா⁴டா। ஜஹ◌ँ ஜல பிஅmh பா³ க³ஜ டா²டா ॥
பநிக⁴ட பரம மேநாஹர நாநா। தஹா◌ँ ந ஷ கரmh அshநாநா ॥
ராஜகா⁴ட ஸப³ பி³தி⁴ ஸுnhத³ர ப³ர। மjhஜmh தஹா◌ँ ப³ரந சாஉ நர ॥
தீர தீர ேத³வnhஹ ேக மnhதி³ர। சஹு◌ँ தி³ திnhஹ ேக உபப³ந ஸுnhத³ர ॥
கஹு◌ँ கஹு◌ँஸதா தீர உதா³। ப³ஸmh kh³யாந ரத iµநி ஸmhnhயா ॥
தீர தீர லகா ஸுஹாஈ। ph³’nhத³ ph³’nhத³ ப³ஹு iµநிnhஹ லகா³ஈ ॥
ர ேஸாபா⁴ க² ப³ரநி ந ஜாஈ। பா³ேஹர நக³ர பரம சிராஈ ॥
ேத³க²த  அகி²ல அக⁴ பா⁴கா³। ப³ந உபப³ந பா³பிகா தட³◌़ ◌ாகா³॥
ச²mh. பா³பீmh தட³◌़ ◌ாக³அப ப மேநாஹராயத ேஸாஹmh।
ேஸாபாந ஸுnhத³ர நீர நிrhமல ேத³கி²ஸுர iµநி ேமாஹmh ॥
ப³ஹு ரŋhக³ கஜ அேநக க²க³ஜmh ம⁴ப ³ஜாரmh।
ஆராம ரmhய பிகாதி³ க²க³ ரவ ஜiν பதி²க ஹŋhகாரmh ॥
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ேதா³. ரமாநாத² ஜஹ◌ँ ராஜா ேஸா ர ப³ரநி கி ஜாஇ।
அநிமாதி³க ஸுக²ஸmhபதா³ ரmh அவத⁴ ஸப³ சா²இ ॥ 29॥

ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ நர ர⁴பதி ³ந கா³வmh। ைப³² பரஸபர இஹஇ கா²வmh ॥
ப⁴ஜஹு phரநத phரதிபாலக ராம। ேஸாபா⁴ ல ப ³ந தா⁴ம ॥
ஜலஜ பி³ேலாசந shயாமல கா³த। பலக நயந இவ ேஸவக thராத ॥
th◌⁴’த ஸர சிர சாப நீர।ஸnhத கஜ ப³ந ரபி³ ரநதீ⁴ர ॥
கால கரால ph³யால க²க³ராஜ। நமத ராம அகாம மமதா ஜ ॥
ேலாப⁴ ேமாஹ mh’க³ஜூத² கிராத। மநஜ க ஹ ஜந ஸுக²தா³த ॥
ஸmhஸய ேஸாக நிபி³ட³◌़ தம பா⁴iν। த³iνஜ க³ஹந க⁴ந த³ஹந kh’ஸாiν ॥
ஜநகஸுதா ஸேமத ர⁴பீ³ர। கஸ ந ப⁴ஜஹு ப⁴ஜந ப⁴வ பீ⁴ர ॥
ப³ஹு பா³ஸநா மஸக ம ரா।ஸதா³ ஏகரஸ அஜ அபி³நா ॥
iµநி ரஜந ப⁴ஜந ம பா⁴ர। லதா³ஸ ேக phர⁴ உதா³ர ॥
ேதா³. ஏ பி³தி⁴ நக³ர நா நர கரmh ராம ³ந கா³ந।
ஸாiνல ஸப³ பர ரஹmh ஸnhதத kh’பாநிதா⁴ந ॥ 30॥

ஜப³ ேத ராம phரதாப க²ேக³ஸா। உதி³த ப⁴யஉ அதி phரப³ல தி³ேநஸா ॥
 phரகாஸ ரேஹஉ திஹு◌ँ ேலாகா। ப³ஹுேதnhஹ ஸுக² ப³ஹுதந மந ேஸாகா ॥
nhஹ ேஸாக ேத கஹஉ◌ँ ப³கா²நீ। phரத²ம அபி³th³யா நிஸா நஸாநீ ॥
அக⁴ உக ஜஹ◌ँ தஹா◌ँ காேந। காம khேராத⁴ ைகரவ ஸசாேந ॥
பி³பி³த⁴ கrhம ³ந கால ஸுபா⁴ஊ। ஏ சேகார ஸுக²லஹmh ந காஊ ॥
மthஸர மாந ேமாஹ மத³ ேசாரா। இnhஹ கர ஹுநர ந கவநிஹு◌ँ ஓரா ॥
த⁴ரம தட³◌़ ◌ாக³ kh³யாந பி³kh³யாநா। ஏ பŋhகஜ பி³கேஸ பி³தி⁴ நாநா ॥
ஸுக²ஸnhேதாஷ பி³ராக³ பி³ேப³கா। பி³க³த ேஸாக ஏ ேகாக அேநகா ॥
ேதா³. யஹ phரதாப ரபி³ ஜாேகmh உர ஜப³ கரஇ phரகாஸ।
பசி²ேல பா³ட⁴◌़mh phரத²ம ேஜ கேஹ ேத பாவmh நாஸ ॥ 31॥

ph◌⁴ராதnhஹ ஸத ராiµ ஏக பா³ரா।ஸŋhக³ பரம phய பவநமாரா ॥
ஸுnhத³ர உபப³ந ேத³க²ந க³ஏ।ஸப³ த ஸுத பlhலவ நஏ ॥
ஜாநி ஸமய ஸநகாதி³க ஆஏ। ேதஜ ஜ ³ந ல ஸுஹாஏ ॥
ph³ரமாநnhத³ஸதா³லயநா। ேத³க²த பா³லக ப³ஹுகாநா ॥
ப த⁴ேரmh ஜiν சாஉ ேப³தா³।ஸமத³ர iµநி பி³க³த பி³ேப⁴தா³॥
ஆஸா ப³ஸந ph³யஸந யஹ திnhஹmh। ர⁴பதி சத ேஹாஇ தஹ◌ँஸுநmh ॥
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தஹா◌ँ ரேஹ ஸநகாதி³ ப⁴வாநீ। ஜஹ◌ँ க⁴டஸmhப⁴வ iµநிப³ர kh³யாநீ ॥
ராம கதா²iµநிப³ர ப³ஹு ப³ரநீ। kh³யாந ேஜாநி பாவக  அரநீ ॥
ேதா³. ேத³கி² ராம iµநி ஆவத ஹர த³Nhட³வத கீnhஹ।
shவாக³த ◌ँசி² பீத பட phர⁴ ைப³ட²ந கஹ◌ँ தீ³nhஹ ॥ 32॥

கீnhஹ த³Nhட³வத தீநிஉ◌ँ பா⁴ஈ।ஸத பவநஸுத ஸுக²அதி⁴காஈ ॥
iµநி ர⁴பதி ச²பி³அல பி³ேலாகீ। ப⁴ஏ மக³ந மந ஸேக ந ேராகீ ॥
shயாமல கா³த ஸேராஹ ேலாசந।ஸுnhத³ரதா மnhதி³ர ப⁴வ ேமாசந ॥
ஏகடக ரேஹ நிேமஷ ந லாவmh। phர⁴ கர ேஜாேரmh ஸ நவாவmh ॥
திnhஹ ைக த³ஸா ேத³கி² ர⁴பீ³ரா।shthரவத நயந ஜல லக ஸரா ॥
கர க³ phர⁴ iµநிப³ர ைப³டா²ேர। பரம மேநாஹர ப³சந உசாேர ॥
ஆஜு த⁴nhய ைமmh ஸுநஹு iµநீஸா। mhஹேரmh த³ரஸ ஜாmh அக⁴ கீ²ஸா ॥
ப³ட³◌़ே◌ பா⁴க³ பாஇப³ஸதஸŋhகா³। பி³நmh phரயாஸ ேஹாmh ப⁴வ ப⁴ŋhகா³॥
ேதா³. ஸnhத ஸŋhக³அபப³rhக³ கர கா ப⁴வ கர பnhத²।
கஹ ஸnhத கபி³ ேகாபி³த³ தி ராந ஸத³kh³ரnhத²॥ 33॥

ஸுநி phர⁴ ப³சந ஹர iµநி சா। லகித தந அshதி அiνஸா ॥
ஜய ப⁴க³வnhத அநnhத அநாமய। அநக⁴ அேநக ஏக கநாமய ॥
ஜய நிrh³ந ஜய ஜய ³ந ஸாக³ர।ஸுக² மnhதி³ர ஸுnhத³ர அதி நாக³ர ॥
ஜய இnhதி³ரா ரமந ஜய ⁴த⁴ர। அiνபம அஜ அநாதி³ ேஸாபா⁴கர ॥
kh³யாந நிதா⁴ந அமாந மாநphரத³। பாவந ஸுஜஸ ராந ேப³த³ ப³த³॥
தkh³ய kh’தkh³ய அkh³யதா ப⁴ஜந। நாம அேநக அநாம நிரஜந ॥
ஸrhப³ஸrhப³க³த ஸrhப³ உராலய। ப³ஸ ஸதா³ஹம கஹு◌ँ பபாலய ॥
th³வnhத³ பி³பதி ப⁴வ ப²nhத³ பி³ப⁴ஜய।ரதி³ ப³ ராம காம மத³ க³ஜய ॥
ேதா³. பரமாநnhத³ kh’பாயதந மந பரந காம।
phேரம ப⁴க³தி அநபாயநீ ேத³ஹு ஹம ராம ॥ 34॥

ேத³ஹு ப⁴க³தி ர⁴பதி அதி பாவநி। thபி³த⁴ தாப ப⁴வ தா³ப நஸாவநி ॥
phரநத காம ஸுரேத⁴iν கலபத। ேஹாஇ phரஸnhந தீ³ைஜ phர⁴ யஹ ப³ ॥
ப⁴வ பா³தி⁴ mhப⁴ஜ ர⁴நாயக। ேஸவத ஸுலப⁴ ஸகல ஸுக² தா³யக ॥
மந ஸmhப⁴வ தா³ந ³க² தா³ரய। தீ³நப³nh⁴ ஸமதா பி³shதாரய ॥
ஆஸ thராஸ இஷாதி³ நிவாரக। பி³நய பி³ேப³க பி³ரதி பி³shதாரக ॥
⁴ப ெமௗ மந மNhட³ந த⁴ரநீ। ேத³ ப⁴க³தி ஸmhsh’தி ஸ தரநீ ॥
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iµநி மந மாநஸ ஹmhஸ நிரnhதர। சரந கமல ப³nhதி³த அஜ ஸŋhகர ॥
ர⁴ல ேக ேஸ தி ரchச²க। கால கரம ஸுபா⁴உ ³ந ப⁴chச²க ॥
தாரந தரந ஹரந ஸப³³ஷந। லதா³ஸ phர⁴ th⁴வந ⁴ஷந ॥
ேதா³. பா³ர பா³ர அshதி க phேரம ஸத  நாஇ।
ph³ரம ப⁴வந ஸநகாதி³ ேக³அதி அபீ⁴Shட ப³ர பாஇ ॥ 35॥

ஸநகாதி³க பி³தி⁴ ேலாக தா⁴ஏ। ph◌⁴ராதnhஹ ராம சரந  நாஏ ॥
ச²த phர⁴ ஸகல ஸசாmh। சிதவmh ஸப³ மாதஸுத பாmh ॥
ஸுநி சஹmh phர⁴ iµக²ைக பா³நீ। ேஜா ஸுநி ேஹாஇ ஸகல ph◌⁴ரம ஹாநீ ॥
அnhதரஜா phர⁴ ஸப⁴ ஜாநா। ³ஜ²த கஹஹு காஹ ஹiνமாநா ॥
ேஜா பாநி கஹ தப³ஹiνமnhதா।ஸுநஹு தீ³நத³யால ப⁴க³வnhதா ॥
நாத² ப⁴ரத க² ◌ँச²ந சஹmh। phரshந கரத மந ஸசத அஹmh ॥
mhஹ ஜாநஹு கபி ேமார ஸுபா⁴ஊ। ப⁴ரத ேமா க²அnhதர காஊ ॥
ஸுநி phர⁴ ப³சந ப⁴ரத க³ேஹ சரநா।ஸுநஹு நாத² phரநதாரதி ஹரநா ॥
ேதா³. நாத² ந ேமா ஸnhேத³ஹ க²ஸபேநஹு◌ँ ேஸாக ந ேமாஹ।
ேகவல kh’பா mhஹா kh’பாநnhத³ஸnhேதா³ஹ ॥ 36॥

கரஉ◌ँ kh’பாநிதி⁴ ஏக ⁴டா²ஈ। ைமmh ேஸவக mhஹ ஜந ஸுக²தா³ஈ ॥
ஸnhதnhஹ ைக மமா ர⁴ராஈ। ப³ஹு பி³தி⁴ ேப³த³ ராநnhஹ கா³ஈ ॥
iµக² mhஹ நி கீnh ப³ட³◌़ ◌ாஈ। திnhஹ பர phர⁴ phதி அதி⁴காஈ ॥
ஸுநா சஹஉ◌ँ phர⁴ திnhஹ கர லchச²ந। kh’பாnh⁴ ³ந kh³யாந பி³சchச²ந ॥
ஸnhத அஸnhத ேப⁴த³ பி³லகா³ஈ। phரநதபால ேமா கஹஹு ³ஜா²ஈ ॥
ஸnhதnhஹ ேக லchச²ந ஸுiν ph◌⁴ராதா। அக³நித தி ராந பி³kh²யாதா ॥
ஸnhத அஸnhதnh ைக அ கரநீ।  டா²ர சnhத³ந ஆசரநீ ॥
காடஇ பரஸு மலய ஸுiν பா⁴ஈ। நிஜ ³ந ேத³இ ஸுக³nhத⁴ ப³ஸாஈ ॥
ேதா³. தாேத ஸுர ஸnhஹ சட⁴◌़த ஜக³ ப³lhலப⁴ க²Nhட³।
அநல தா³ பீடத க⁴நmh பரஸு ப³த³ந யஹ த³Nhட³॥ 37॥

பி³ஷய அலmhபட ல ³நாகர। பர ³க² ³க²ஸுக²ஸுக² ேத³ேக² பர ॥
ஸம அ⁴த பி³மத³ பி³ராகீ³। ேலாபா⁴மரஷ ஹரஷ ப⁴ய thயாகீ³॥
ேகாமலசித தீ³நnhஹ பர தா³யா। மந ப³ச khரம மம ப⁴க³தி அமாயா ॥
ஸப³ மாநphரத³ஆ அமாநீ। ப⁴ரத phராந ஸம மம ேத phராநீ ॥
பி³க³த காம மம நாம பராயந।ஸாnhதி பி³ரதி பி³நதீ iµதி³தாயந ॥
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தலதா ஸரலதா மயth। th³விஜ பத³ phதி த⁴rhம ஜநயth ॥
ஏ ஸப³லchச²ந ப³ஸmh ஜாஸு உர। ஜாேநஹு தாத ஸnhத ஸnhதத ²ர ॥
ஸம த³ம நியம நீதி நmh ேடா³லmh। பஷ ப³சந கப³ஹூ◌ँ நmh ேபா³லmh
॥
ேதா³. நிnhதா³அshதி உப⁴ய ஸம மமதா மம பத³ கஜ।
ேத ஸjhஜந மம phராநphய ³ந மnhதி³ர ஸுக² ஜ ॥ 38॥

ஸநஹு அஸnhதnhஹ ேகர ஸுபா⁴ஊ। ⁴ேலஹு◌ँஸŋhக³தி கஅ ந காஊ ॥
திnhஹ கர ஸŋhக³ஸதா³ ³க²தா³ஈ।  கலப கா⁴லஇ ஹரஹாஈ ॥
க²லnhஹ ’த³ய◌ँ அதி தாப பி³ேஸ। ஜரmh ஸதா³ பர ஸmhபதி ேத³கீ²॥
ஜஹ◌ँ கஹு◌ँ நிnhதா³ஸுநmh பராஈ।ஹரஷmh மநஹு◌ँ ப நிதி⁴ பாஈ ॥
காம khேராத⁴ மத³ ேலாப⁴ பராயந। நிrhத³ய கப ல மலாயந ॥
ப³ய அகாரந ஸப³ காஹூ ேஸாmh। ேஜா கர த அநத தாஹூ ேஸாmh ॥
ஜூ²ட²இ ேலநா ஜூ²ட²இ ேத³நா। ஜூ²ட²இ ேபா⁴ஜந ஜூ²ட² சேப³நா ॥
ேபா³லmh ம⁴ர ப³சந  ேமாரா। கா²இ மஹா அதி ’த³ய கேடா²ரா ॥
ேதா³. பர th³ேரா பர தா³ர ரத பர த⁴ந பர அபபா³த³।
ேத நர பா◌ँவர பாபமய ேத³ஹ த⁴ேரmh மiνஜாத³॥ 39॥

ேலாப⁴இ ஓட⁴◌़ந ேலாப⁴இ டா³ஸந।shthேராத³ர பர ஜமர thராஸ ந ॥
காஹூ கீ ெஜௗmh ஸுநmh ப³ட³◌़ ◌ாஈ।shவாஸ ேலmh ஜiν ஜூட³◌़ ◌ீ ஆஈ ॥
ஜப³ காஹூ ைக ேத³க²mh பி³பதீ।ஸுகீ² ப⁴ஏ மாநஹு◌ँ ஜக³ nh’பதீ ॥
shவாரத² ரத பவார பி³ேராதீ⁴। லmhபட காம ேலாப⁴ அதி khேராதீ⁴ ॥
மா பிதா ³ர பி³phர ந மாநmh।ஆ க³ஏ அ கா⁴லmh ஆநmh ॥
கரmh ேமாஹ ப³ஸ th³ேராஹ பராவா।ஸnhத ஸŋhக³ஹ கதா² ந பா⁴வா ॥
அவ³ந nh⁴ மnhத³மதி கா। ேப³த³ பி³³ஷக பரத⁴ந shவா ॥
பி³phர th³ேராஹ பர th³ேராஹ பி³ேஸஷா। த³mhப⁴ கபட ய◌ँ த⁴ேரmh ஸுேப³ஷா ॥
ேதா³. ஐேஸ அத⁴ம மiνஜ க²ல kh’தஜுக³ thேரதா நாmh।
th³வாபர க²க ph³’nhத³ ப³ஹு ேஹாஇஹmh கஜுக³ மாmh ॥ 40॥

பர த ஸஸ த⁴rhம நmh பா⁴ஈ। பர பீட³◌़ ◌ா ஸம நmh அத⁴மாஈ ॥
நிrhநய ஸகல ராந ேப³த³ கர। கேஹஉ◌ँ தாத ஜாநmh ேகாபி³த³ நர ॥
நர ஸர த⁴ ேஜ பர பீரா। கரmh ேத ஸஹmh மஹா ப⁴வ பீ⁴ரா ॥
கரmh ேமாஹ ப³ஸ நர அக⁴ நாநா।shவாரத² ரத பரேலாக நஸாநா ॥
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காலப திnhஹ கஹ◌ँ ைமmh ph◌⁴ராதா।ஸுப⁴ அ அஸுப⁴ கrhம ப²ல தா³தா ॥
அஸ பி³சா ேஜ பரம ஸயாேந। ப⁴ஜmh ேமா ஸmhsh’த ³க² ஜாேந ॥
thயாக³mh கrhம ஸுபா⁴ஸுப⁴ தா³யக। ப⁴ஜmh ேமா ஸுர நர iµநி நாயக ॥
ஸnhத அஸnhதnhஹ ேக ³ந பா⁴ேஷ। ேத ந பரmh ப⁴வ nhஹ லகி² ராேக²॥
ேதா³. ஸுநஹு தாத மாயா kh’த ³ந அ ேதா³ஷ அேநக।
³ந யஹ உப⁴ய ந ேத³கி²அmh ேத³கி²அ ேஸா அபி³ேப³க ॥ 41॥

iµக² ப³சந ஸுநத ஸப³ பா⁴ஈ।ஹரேஷ phேரம ந ’த³ய◌ँஸமாஈ ॥
கரmh பி³நய அதி பா³ரmh பா³ரா।ஹமாந ய◌ँஹரஷ அபாரா ॥
நி ர⁴பதி நிஜ மnhதி³ர க³ஏ। ஏ பி³தி⁴ சத கரத நித நஏ ॥
பா³ர பா³ர நாரத³iµநி ஆவmh। சத நீத ராம ேக கா³வmh ॥
நித நவ சரந ேத³கி²iµநி ஜாmh। ph³ரமேலாக ஸப³ கதா² கஹாmh ॥
ஸுநி பி³ரசி அதிஸய ஸுக² மாநmh। நி நி தாத கரஹு ³ந கா³நmh ॥
ஸநகாதி³க நாரத³ஸராஹmh। ஜth³யபி ph³ரம நிரத iµநி ஆஹmh ॥
ஸுநி ³ந கா³ந ஸமாதி⁴ பி³ஸா ॥ஸாத³ர ஸுநmh பரம அதி⁴கா ॥
ேதா³. வநiµkhத ph³ரமபர சத ஸுநmh த th◌⁴யாந।
ேஜ ஹ கதா²◌ँ ந கரmh ரதி திnhஹ ேக ய பாஷாந ॥ 42॥

ஏக பா³ர ர⁴நாத² ேபா³லாஏ। ³ர th³விஜ ரபா³ ஸப³ஆஏ ॥
ைப³ேட²³ர iµநி அ th³விஜ ஸjhஜந। ேபா³ேல ப³சந ப⁴க³த ப⁴வ ப⁴ஜந ॥
ஸநஹு ஸகல ரஜந மம பா³நீ। கஹஉ◌ँ ந க² மமதா உர ஆநீ ॥
நmh அநீதி நmh க² phர⁴தாஈ।ஸுநஹு கரஹு ேஜா mhஹ ேஸாஹாஈ ॥
ேஸாஇ ேஸவக phயதம மம ேஸாஈ। மம அiνஸாஸந மாைந ேஜாஈ ॥
ெஜௗmh அநீதி க² பா⁴ெஷௗmh பா⁴ஈ। ெதௗmh ேமா ப³ரஜஹு ப⁴ய பி³ஸராஈ ॥
ப³ட³◌़ே◌mh பா⁴க³ மாiνஷ தiν பாவா।ஸுர ³rhலப⁴ ஸப³ kh³ரnhதி²nhஹ கா³வா ॥
ஸாத⁴ந தா⁴ம ேமாchச² கர th³வாரா। பாஇ ந ேஜmh பரேலாக ஸ◌ँவாரா ॥
ேதா³. ேஸா பரthர ³க² பாவஇ ர ⁴நி ⁴நி பசி²தாஇ।
கால கrhம ஈshவர th²யா ேதா³ஷ லகா³இ ॥ 43॥

ஏ தந கர ப²ல பி³ஷய ந பா⁴ஈ।shவrhக³உ shவlhப அnhத ³க²தா³ஈ ॥
நர தiν பாஇ பி³ஷய◌ँ மந ேத³mh। பல ஸுதா⁴ ேத ஸட² பி³ஷ ேலmh ॥
தா கப³ஹு◌ँ ப⁴ல கஹஇ ந ேகாஈ। ³ஜா kh³ரஹஇ பரஸ மநி ேகா²ஈ ॥
ஆகர சா லchச² ெசௗரா। ேஜாநி ph◌⁴ரமத யஹ வ அபி³நா ॥
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பி²ரத ஸதா³ மாயா கர phேரரா। கால கrhம ஸுபா⁴வ ³ந ேக⁴ரா ॥
கப³ஹு◌ँக க கநா நர ேத³। ேத³த ஈஸ பி³iν ேஹ ஸேந ॥
நர தiν ப⁴வ பா³தி⁴ கஹு◌ँ ேப³ேரா।ஸnhiµக² மத அiνkh³ரஹ ேமேரா ॥
கரநதா⁴ர ஸத³³ர th³’ட⁴◌़ நாவா। ³rhலப⁴ ஸாஜ ஸுலப⁴ க பாவா ॥
ேதா³. ேஜா ந தைர ப⁴வ ஸாக³ர நர ஸமாஜ அஸ பாஇ।
ேஸா kh’த நிnhத³க மnhத³மதி ஆthமாஹந க³தி ஜாஇ ॥ 44॥

ெஜௗmh பரேலாக இஹா◌ँ ஸுக² சஹஹூ। ஸுநி மம ப³சந rh’த³ய◌ँ th³’ட⁴◌़
க³ஹஹூ ॥
ஸுலப⁴ ஸுக²த³ மாரக³ யஹ பா⁴ஈ। ப⁴க³தி ேமா ராந தி கா³ஈ ॥
kh³யாந அக³ம phரthஹ அேநகா।ஸாத⁴ந க²ந ந மந கஹு◌ँ ேடகா ॥
கரத கShட ப³ஹு பாவஇ ேகாஊ। ப⁴khதி ந ேமா phய நmh ேஸாஊ ॥
ப⁴khதி ஸுதnhthர ஸகல ஸுக² கா²நீ। பி³iν ஸதஸŋhக³ ந பாவmh phராநீ ॥
nhய ஜ பி³iν லmh ந ஸnhதா।ஸதஸŋhக³தி ஸmhsh’தி கர அnhதா ॥
nhய ஏக ஜக³ மஹு◌ँ நmh ³ஜா। மந khரம ப³சந பி³phர பத³ ஜா ॥
ஸாiνல ேத பர iµநி ேத³வா। ேஜா த கப கரஇ th³விஜ ேஸவா ॥
ேதா³. ஔரஉ ஏக ³த மத ஸப³ கஹஉ◌ँ கர ேஜா।
ஸŋhகர ப⁴ஜந பி³நா நர ப⁴க³தி ந பாவஇ ேமா ॥ 45॥

கஹஹு ப⁴க³தி பத² கவந phரயாஸா। ேஜாக³ ந மக² ஜப தப உபவாஸா ॥
ஸரல ஸுபா⁴வ ந மந லாஈ। ஜதா²லாப⁴ ஸnhேதாஷ ஸதா³ஈ ॥
ேமார தா³ஸ கஹாஇ நர ஆஸா। கரஇ ெதௗ கஹஹு கஹா பி³shவாஸா ॥
ப³ஹுத கஹஉ◌ँ கா கதா² ப³ட⁴◌़ ◌ாஈ। ஏ ஆசரந ப³shய ைமmh பா⁴ஈ ॥
ைப³ர ந பி³kh³ரஹ ஆஸ ந thராஸா।ஸுக²மய தா ஸதா³ஸப³ஆஸா ॥
அநாரmhப⁴ அநிேகத அமாநீ। அநக⁴ அேராஷ த³chச² பி³kh³யாநீ ॥
phதி ஸதா³ஸjhஜந ஸmhஸrhகா³। th’ந ஸம பி³ஷய shவrhக³அபப³rhகா³॥
ப⁴க³தி பchச²ஹட² நmh ஸட²தாஈ। ³Shட தrhக ஸப³³ ப³ஹாஈ ॥
ேதா³. மம ³ந kh³ராம நாம ரத க³த மமதா மத³ ேமாஹ।
தா கர ஸுக² ேஸாஇ ஜாநஇ பராநnhத³ஸnhேதா³ஹ ॥ 46॥

ஸுநத ஸுதா⁴ஸம ப³சந ராம ேக। க³ேஹ ஸப³நி பத³ kh’பாதா⁴ம ேக ॥
ஜநநி ஜநக ³ர ப³nh⁴ ஹமாேர। kh’பா நிதா⁴ந phராந ேத phயாேர ॥
தiν த⁴iν தா⁴ம ராம தகா।ஸப³ பி³தி⁴ mhஹ phரநதாரதி ஹா ॥
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அ க² mhஹ பி³iν ேத³இ ந ேகாஊ। மா பிதா shவாரத² ரத ஓஊ ॥
ேஹ ரத ஜக³ ஜுக³ உபகா। mhஹ mhஹார ேஸவக அஸுரா ॥
shவாரத² த ஸகல ஜக³ மாmh।ஸபேநஹு◌ँ phர⁴ பரமாரத² நாmh ॥
ஸப³ேக ப³சந phேரம ரஸ ஸாேந।ஸுநி ர⁴நாத²’த³ய◌ँஹரஷாேந ॥
நிஜ நிஜ kh³’ஹ க³ஏ ஆயஸு பாஈ। ப³ரநத phர⁴ ப³தக ஸுஹாஈ ॥
ேதா³. -உமா அவத⁴பா³ நர நா kh’தாரத²ப।
ph³ரம ஸchசிதா³நnhத³ க⁴ந ர⁴நாயக ஜஹ◌ँ ⁴ப ॥ 47॥

ஏக பா³ர ப³Shட iµநி ஆஏ। ஜஹா◌ँ ராம ஸுக²தா⁴ம ஸுஹாஏ ॥
அதி ஆத³ர ர⁴நாயக கீnhஹா। பத³ பகா² பாேதா³த³க nhஹா ॥
ராம ஸுநஹு iµநி கஹ கர ேஜா। kh’பாnh⁴ பி³நதீ க² ேமா ॥
ேத³கி² ேத³கி²ஆசரந mhஹாரா। ேஹாத ேமாஹ மம ’த³ய◌ँ அபாரா ॥
மமா அத ேப³த³ நmh ஜாநா। ைமmh ேக பா⁴◌ँதி கஹஉ◌ँ ப⁴க³வாநா ॥
உபேராthய கrhம அதி மnhதா³। ேப³த³ ராந ஸுmh’தி கர நிnhதா³॥
ஜப³ ந ேலஉ◌ँ ைமmh தப³ பி³தி⁴ ேமா। கஹா லாப⁴ ஆேக³mh ஸுத ேதா ॥
பரமாதமா ph³ரம நர பா। ேஹாஇ ர⁴ல ⁴ஷந ⁴பா ॥
ேதா³. -தப³ைமmh ’த³ய◌ँ பி³சாரா ேஜாக³ ஜkh³ய ph³ரத தா³ந।
ஜா கஹு◌ँ கஅ ேஸா ைபஹஉ◌ँ த⁴rhம ந ஏ ஸம ஆந ॥ 48॥

ஜப தப நியம ேஜாக³ நிஜ த⁴rhமா। தி ஸmhப⁴வ நாநா ஸுப⁴ கrhமா ॥
kh³யாந த³யா த³ம தீரத² மjhஜந। ஜஹ◌ँ லகி³ த⁴rhம கஹத தி ஸjhஜந ॥
ஆக³ம நிக³ம ராந அேநகா। பட⁴◌़ே◌ ஸுேந கர ப²ல phர⁴ ஏகா ॥
தப³ பத³ பŋhகஜ phதி நிரnhதர।ஸப³ஸாத⁴ந கர யஹ ப²ல ஸுnhத³ர ॥
²டஇ மல கி மல ேக ேதா⁴ஏ◌ँ। kh◌⁴’த கி பாவ ேகாஇ பா³ பி³ேலாஏ◌ँ ॥
phேரம ப⁴க³தி ஜல பி³iν ர⁴ராஈ। அபி⁴அnhதர மல கப³ஹு◌ँ ந ஜாஈ ॥
ேஸாஇ ஸrhப³kh³ய தkh³ய ேஸாஇ பNh³த। ேஸாஇ ³ந kh³’ஹ பி³kh³யாந
அக²Nh³த ॥
த³chச²ஸகல லchச²ந ஜுத ேஸாஈ। ஜாேகmh பத³ஸேராஜ ரதி ேஹாஈ ॥
ேதா³. நாத² ஏக ப³ர மாக³உ◌ँ ராம kh’பா க ேத³ஹு।
ஜnhம ஜnhம phர⁴ பத³ கமல கப³ஹு◌ँ க⁴ைட ஜநி ேநஹு ॥ 49॥

அஸ க iµநி ப³Shட kh³’ஹ ஆஏ। kh’பாnh⁴ ேக மந அதி பா⁴ஏ ॥
ஹமாந ப⁴ரதாதி³க ph◌⁴ராதா।ஸŋhக³ஏ ேஸவக ஸுக²தா³தா ॥
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நி kh’பால ர பா³ேஹர க³ஏ। க³ஜ ரத² ரக³ மகா³வத ப⁴ஏ ॥
ேத³கி² kh’பா க ஸகல ஸராேஹ। தி³ஏ உசித nhஹ nhஹ ேதஇ சாேஹ ॥
ஹரந ஸகல ரம phர⁴ ரம பாஈ। க³ஏ ஜஹா◌ँதல அவ◌ँராஈ ॥
ப⁴ரத தீ³nhஹ நிஜ ப³ஸந ட³ஸாஈ। ைப³ேட² phர⁴ ேஸவmh ஸப³ பா⁴ஈ ॥
மாதஸுத தப³ மாத கரஈ। லக ப³ஷ ேலாசந ஜல ப⁴ரஈ ॥
ஹமாந ஸம நmh ப³ட³◌़பா⁴கீ³। நmh ேகாஉ ராம சரந அiνராகீ³॥
கி³ஜா ஜாஸு phதி ேஸவகாஈ। பா³ர பா³ர phர⁴ நிஜ iµக² கா³ஈ ॥
ேதா³. ேதmh அவஸர iµநி நாரத³ஆஏ கரதல பீ³ந।
கா³வந லேக³ ராம கல கீரதி ஸதா³ நபீ³ந ॥ 50॥

மாமவேலாகய பŋhகஜ ேலாசந। kh’பா பி³ேலாகநி ேஸாச பி³ேமாசந ॥
நீல தாமரஸ shயாம காம அ।’த³ய கஜ மகரnhத³ ம⁴ப ஹ ॥
ஜாதா⁴ந ப³த² ப³ல ப⁴ஜந।iµநி ஸjhஜந ரஜந அக⁴ க³ஜந ॥
⁴ஸுர ஸ நவ ph³’nhத³ ப³லாஹக। அஸரந ஸரந தீ³ந ஜந கா³ஹக ॥
⁴ஜ ப³ல பி³ல பா⁴ர ம க²Nh³த। க²ர ³ஷந பி³ராத⁴ ப³த⁴ பNh³த ॥
ராவநா ஸுக²ப ⁴பப³ர। ஜய த³ஸரத²ல iµத³ஸுதா⁴கர ॥
ஸுஜஸ ராந பி³தி³த நிக³மாக³ம। கா³வத ஸுர iµநி ஸnhத ஸமாக³ம ॥
காநீக ph³யக மத³ க²Nhட³ந।ஸப³ பி³தி⁴ ஸல ேகாஸலா மNhட³ந ॥
க மல மத²ந நாம மமதாஹந। ளதா³ஸ phர⁴ பா phரநத ஜந ॥
ேதா³. phேரம ஸத iµநி நாரத³ ப³ரநி ராம ³ந kh³ராம।
ேஸாபா⁴nh⁴ ’த³ய◌ँ த⁴ க³ஏ ஜஹா◌ँ பி³தி⁴ தா⁴ம ॥ 51॥

கி³ஜா ஸுநஹு பி³ஸத³ யஹ கதா²। ைமmh ஸப³ க ேமா மதி ஜதா²॥
ராம சத ஸத ேகா அபாரா। தி ஸாரதா³ ந ப³ரைந பாரா ॥
ராம அநnhத அநnhத ³நாநீ। ஜnhம கrhம அநnhத நாமாநீ ॥
ஜல கர ம ரஜ க³நி ஜாmh। ர⁴பதி சத ந ப³ரநி ராmh ॥
பி³மல கதா²ஹ பத³ தா³யநீ। ப⁴க³தி ேஹாஇ ஸுநி அநபாயநீ ॥
உமா கஉ◌ँஸப³ கதா²ஸுஹாஈ। ேஜா ⁴ஸுNh³ க²க³பதி ஸுநாஈ ॥
க²க ராம ³ந கேஹஉ◌ँ ப³கா²நீ। அப³ கா கெஹௗmh ேஸா கஹஹு ப⁴வாநீ ॥
ஸுநி ஸுப⁴ கதா² உமா ஹரஷாநீ। ேபா³ அதி பி³நீத mh’³ பா³நீ ॥
த⁴nhய த⁴nhய ைமmh த⁴nhய ரா।ஸுேநஉ◌ँ ராம ³ந ப⁴வ ப⁴ய ஹா ॥
ேதா³. mhஹ kh’பா◌ँ kh’பாயதந அப³ kh’தkh’thய ந ேமாஹ।
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ஜாேநஉ◌ँ ராம phரதாப phர⁴ சிதா³நnhத³ஸnhேதா³ஹ ॥ 52(க)॥
நாத² தவாநந ஸ shரவத கதா²ஸுதா⁴ ர⁴பீ³ர।
ரவந டnh மந பாந க நmh அகா⁴த மதிதீ⁴ர ॥ 52(க²)॥

ராம சத ேஜ ஸுநத அகா⁴mh। ரஸ பி³ேஸஷ ஜாநா திnhஹ நாmh ॥
வநiµkhத மஹாiµநி ேஜஊ।ஹ ³ந ஸுநmh நிரnhதர ேதஊ ॥
ப⁴வ ஸாக³ர சஹ பார ேஜா பாவா। ராம கதா² தா கஹ◌ँ th³’ட⁴◌़ நாவா ॥
பி³ஷஇnhஹ கஹ◌ँ நி ஹ ³ந kh³ராமா। ரவந ஸுக²த³அ மந அபி⁴ராமா ॥
ரவநவnhத அஸ ேகா ஜக³ மாmh। ஜா ந ர⁴பதி சத ேஸாஹாmh ॥
ேத ஜட³◌़ வ நிஜாthமக கா⁴தீ। nhஹ ந ர⁴பதி கதா² ேஸாஹாதீ ॥
ஹசthர மாநஸ mhஹ கா³வா।ஸுநி ைமmh நாத²அதி ஸுக² பாவா ॥
mhஹ ேஜா க யஹ கதா²ஸுஹாஈ। காக³ப⁴ஸுNh³ க³ட³◌़ phரதி கா³ஈ ॥
ேதா³. பி³ரதி kh³யாந பி³kh³யாந th³’ட⁴◌़ ராம சரந அதி ேநஹ।
பா³யஸ தந ர⁴பதி ப⁴க³தி ேமா பரம ஸnhேத³ஹ ॥ 53॥

நர ஸஹshர மஹ◌ँஸுநஹு ரா। ேகாஉ ஏக ேஹாஇ த⁴rhம ph³ரததா⁴ ॥
த⁴rhமல ேகாக மஹ◌ँ ேகாஈ। பி³ஷய பி³iµக² பி³ராக³ ரத ேஹாஈ ॥
ேகா பி³ரkhத மth◌⁴ய தி கஹஈ।ஸmhயக kh³யாந ஸkh’த ேகாஉ லஹஈ ॥
kh³யாநவnhத ேகாக மஹ◌ँ ேகாஊ। வநiµkhத ஸkh’த ஜக³ ேஸாஊ ॥
திnhஹ ஸஹshர மஹு◌ँஸப³ஸுக² கா²நீ। ³rhலப⁴ ph³ரமந பி³kh³யாநீ ॥
த⁴rhமல பி³ரkhத அ kh³யாநீ। வநiµkhத ph³ரமபர phராநீ ॥
ஸப³ ேத ேஸா ³rhலப⁴ ஸுரராயா। ராம ப⁴க³தி ரத க³த மத³ மாயா ॥
ேஸா ஹப⁴க³தி காக³ கி பாஈ। பி³shவநாத² ேமா கஹஹு ³ஜா²ஈ ॥
ேதா³. ராம பராயந kh³யாந ரத ³நாகா³ர மதி தீ⁴ர।
நாத² கஹஹு ேக காரந பாயஉ காக ஸர ॥ 54॥

யஹ phர⁴ சத பவிthர ஸுஹாவா। கஹஹு kh’பால காக³ கஹ◌ँ பாவா ॥
mhஹ ேக பா⁴◌ँதி ஸுநா மத³நா। கஹஹு ேமா அதி ெகௗக பா⁴ ॥
க³ட³◌़ மஹாkh³யாநீ ³ந ரா।ஹ ேஸவக அதி நிகட நிவா ॥
ேதmh ேக ேஹ காக³ஸந ஜாஈ।ஸுநீ கதா²iµநி நிகர பி³ஹாஈ ॥
கஹஹு கவந பி³தி⁴ பா⁴ ஸmhபா³தா³। ேதா³உ ஹப⁴க³த காக³ உரகா³தா³॥
ெகௗ³ கி³ரா ஸுநி ஸரல ஸுஹாஈ। ேபா³ேல வ ஸாத³ர ஸுக² பாஈ ॥
த⁴nhய ஸதீ பாவந மதி ேதா। ர⁴பதி சரந phதி நmh ேதா² ॥
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ஸுநஹு பரம நீத இதிஹாஸா। ேஜா ஸுநி ஸகல ேலாக ph◌⁴ரம நாஸா ॥
உபஜஇ ராம சரந பி³shவாஸா। ப⁴வ நிதி⁴ தர நர பி³நmh phரயாஸா ॥
ேதா³. ஐஅ phரshந பி³ஹŋhக³பதி கீnhஹ காக³ஸந ஜாஇ।
ேஸா ஸப³ஸாத³ர கஹஉ◌ँஸுநஹு உமா மந லாஇ ॥ 55॥

ைமmh  கதா²ஸுநீ ப⁴வ ேமாசநி। ேஸா phரஸŋhக³ஸுiν ஸுiµகி²ஸுேலாசநி ॥
phரத²ம த³chச² kh³’ஹ தவ அவதாரா।ஸதீ நாம தப³ ரஹா mhஹாரா ॥
த³chச² ஜkh³ய தப³ பா⁴ அபமாநா। mhஹ அதி khேராத⁴ தேஜ தப³ phராநா ॥
மம அiνசரnhஹ கீnhஹ மக² ப⁴ŋhகா³। ஜாநஹு mhஹ ேஸா ஸகல phரஸŋhகா³॥
தப³அதி ேஸாச ப⁴யஉ மந ேமாேரmh। ³கீ² ப⁴யஉ◌ँ பி³ேயாக³ phய ேதாேரmh ॥
ஸுnhத³ர ப³ந கி³ ஸத தட³◌़ ◌ாகா³। ெகௗக ேத³க²த பி²ரஉ◌ँ ேப³ராகா³॥
கி³ ஸுேமர உthதர தி³³। நீல ைஸல ஏக ஸுnhத³ர ⁴ ॥
தாஸு கநகமய க²ர ஸுஹாஏ। சா சா ேமாேர மந பா⁴ஏ ॥
திnhஹ பர ஏக ஏக பி³டப பி³ஸாலா। ப³ட பீபர பாக ரஸாலா ॥
ைஸேலாப ஸர ஸுnhத³ர ேஸாஹா। மநி ேஸாபாந ேத³கி² மந ேமாஹா ॥
ேதா³. -தல அமல ம⁴ர ஜல ஜலஜ பி³ல ப³ஹுரŋhக³।
ஜத கல ரவ ஹmhஸ க³ந ³ஜத மஜுmhல ph◌⁴’ŋhக³॥ 56॥

ேதmh கி³ சிர ப³ஸஇ க²க³ ேஸாஈ। தாஸு நாஸ கlhபாnhத ந ேஹாஈ ॥
மாயா kh’த ³ந ேதா³ஷ அேநகா। ேமாஹ மேநாஜ ஆதி³அபி³ேப³கா ॥
ரேஹ ph³யாபி ஸமshத ஜக³ மாmh। ேத கி³ நிகட கப³ஹு◌ँ நmh ஜாmh ॥
தஹ◌ँ ப³ஹ ப⁴ஜஇ  காகா³। ேஸா ஸுiν உமா ஸத அiνராகா³॥
பீபர த தர th◌⁴யாந ேஸா த⁴ரஈ। ஜாப ஜkh³ய பாக தர கரஈ ॥
ஆ◌ँப³ சா²ஹ◌ँ கர மாநஸ ஜா। த ஹ ப⁴ஜiν காஜு நmh ³ஜா ॥
ப³ர தர கஹ ஹ கதா² phரஸŋhகா³।ஆவmh ஸுநmh அேநக பி³ஹŋhகா³॥
ராம சத பி³சீthர பி³தி⁴ நாநா। phேரம ஸத கர ஸாத³ர கா³நா ॥
ஸுநmh ஸகல மதி பி³மல மராலா। ப³ஸmh நிரnhதர ேஜ ேதmh தாலா ॥
ஜப³ைமmh ஜாஇ ேஸா ெகௗக ேத³கா²। உர உபஜா ஆநnhத³ பி³ேஸஷா ॥
ேதா³. தப³ க² கால மரால தiν த⁴ தஹ◌ँ கீnhஹ நிவாஸ।
ஸாத³ர ஸுநி ர⁴பதி ³ந நி ஆயஉ◌ँ ைகலாஸ ॥ 57॥

கி³ஜா கேஹஉ◌ँ ேஸா ஸப³இதிஹாஸா। ைமmh ேஜ ஸமய க³யஉ◌ँ க²க³ பாஸா
॥
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அப³ ேஸா கதா²ஸுநஹு ேஜ ேஹ। க³யஉ காக³ பmh க²க³ல ேக ॥
ஜப³ ர⁴நாத² கீnh ரந khட³◌़ ◌ா।ஸiµஜ²த சத ேஹாதி ேமா ph³ட³◌़ ◌ா ॥
இnhth³ரத கர ஆ ப³◌ँதா⁴ேயா। தப³ நாரத³iµநி க³ட³◌़ படா²ேயா ॥
ப³nhத⁴ந கா க³ேயா உரகா³தா³। உபஜா ’த³ய◌ँ phரசNhட³ பி³ஷாதா³॥
phர⁴ ப³nhத⁴ந ஸiµஜ²த ப³ஹு பா⁴◌ँதீ। கரத பி³சார உரக³ஆராதீ ॥
ph³யாபக ph³ரம பி³ரஜ பா³கீ³ஸா। மாயா ேமாஹ பார பரஸா ॥
ேஸா அவதார ஸுேநஉ◌ँ ஜக³ மாmh। ேத³ேக²உ◌ँ ேஸா phரபா⁴வ க² நாmh ॥
ேதா³. -ப⁴வ ப³nhத⁴ந ேத ²டmh நர ஜபி ஜா கர நாம।
க²rhச நிஸாசர பா³◌ँேத⁴உ நாக³பாஸ ேஸாஇ ராம ॥ 58॥

நாநா பா⁴◌ँதி மந ஸiµஜா²வா। phரக³ட ந kh³யாந ’த³ய◌ँ ph◌⁴ரம சா²வா ॥
ேக²த³ கி²nhந மந தrhக ப³ட⁴◌़ ◌ாஈ। ப⁴யஉ ேமாஹப³ஸ mhஹmh நாஈ ॥
ph³யால க³யஉ ேத³வ பாmh। கேஹ ேஜா ஸmhஸய நிஜ மந மாmh ॥
ஸுநி நாரத³ லாகி³அதி தா³யா।ஸுiν க²க³ phரப³ல ராம ைக மாயா ॥
ேஜா kh³யாநிnhஹ கர சித அபஹரஈ। ப³ஆஈ பி³ேமாஹ மந கரஈ ॥
ேஜmh ப³ஹு பா³ர நசாவா ேமா। ேஸாஇ ph³யாபீ பி³ஹŋhக³பதி ேதா ॥
மஹாேமாஹ உபஜா உர ேதாேரmh।  ந ேப³கி³ கேஹmh க²க³ ேமாேரmh ॥
சராநந பmh ஜாஹு க²ேக³ஸா। ேஸாஇ கேரஹு ேஜ ேஹாஇ நிேத³ஸா ॥
ேதா³. அஸ க சேல ேத³வ கரத ராம ³ந கா³ந।
ஹ மாயா ப³ல ப³ரநத நி நி பரம ஸுஜாந ॥ 59॥

தப³ க²க³பதி பி³ரசி பmh க³யஊ। நிஜ ஸnhேத³ஹ ஸுநாவத ப⁴யஊ ॥
ஸுநி பி³ரசி ராம  நாவா।ஸiµ² phரதாப phேரம அதி சா²வா ॥
மந மஹு◌ँ கரஇ பி³சார பி³தா⁴தா। மாயா ப³ஸ கபி³ ேகாபி³த³ kh³யாதா ॥
ஹ மாயா கர அதி phரபா⁴வா। பி³ல பா³ர ேஜmh ேமா நசாவா ॥
அக³ ஜக³மய ஜக³ மம உபராஜா। நmh ஆசரஜ ேமாஹ க²க³ராஜா ॥
தப³ ேபா³ேல பி³தி⁴ கி³ரா ஸுஹாஈ। ஜாந மேஹஸ ராம phர⁴தாஈ ॥
ைப³நேதய ஸŋhகர பmh ஜாஹூ। தாத அநத ச²ஹு ஜநி காஹூ ॥
தஹ◌ँ ேஹாஇ தவ ஸmhஸய ஹாநீ। சேலஉ பி³ஹŋhக³ஸுநத பி³தி⁴ பா³நீ ॥
ேதா³. பரமார பி³ஹŋhக³பதி ஆயஉ தப³ ேமா பாஸ।
ஜாத ரேஹஉ◌ँ ேப³ர kh³’ஹ ரஹு உமா ைகலாஸ ॥ 60॥

ேதmh மம பத³ஸாத³ர  நாவா। நி ஆபந ஸnhேத³ஹ ஸுநாவா ॥
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ஸுநி தா க பி³நதீ mh’³ பா³நீ। பேரம ஸத ைமmh கேஹஉ◌ँ ப⁴வாநீ ॥
ேலஹு க³ட³◌़ மாரக³ மஹ◌ँ ேமா। கவந பா⁴◌ँதி ஸiµஜா²ெவௗmh ேதா ॥
தப³ ேஹாஇ ஸப³ஸmhஸய ப⁴ŋhகா³। ஜப³ ப³ஹு கால கஅ ஸதஸŋhகா³॥
ஸுநிஅ தஹா◌ँஹ கதா²ஸுஹாஈ। நாநா பா⁴◌ँதி iµநிnhஹ ேஜா கா³ஈ ॥
ேஜ மஹு◌ँஆதி³ மth◌⁴ய அவஸாநா। phர⁴ phரதிபாth³ய ராம ப⁴க³வாநா ॥
நித ஹ கதா² ேஹாத ஜஹ◌ँ பா⁴ஈ। பட²வஉ◌ँ தஹா◌ँஸுந mhஹ ஜாஈ ॥
ஜாஇ ஸுநத ஸகல ஸnhேத³ஹா। ராம சரந ேஹாஇ அதி ேநஹா ॥
ேதா³. பி³iν ஸதஸŋhக³ ந ஹ கதா² ேத பி³iν ேமாஹ ந பா⁴க³।
ேமாஹ க³ஏ◌ँ பி³iν ராம பத³ ேஹாஇ ந th³’ட⁴◌़ அiνராக³॥ 61॥

லmh ந ர⁴பதி பி³iν அiνராகா³। கிஏ◌ँ ேஜாக³ தப kh³யாந பி³ராகா³॥
உthதர தி³ஸுnhத³ர கி³ நீலா। தஹ◌ँ ரஹ காக⁴ஸுNh³ஸுலா ॥
ராம ப⁴க³தி பத² பரம phரபீ³நா। kh³யாநீ ³ந kh³’ஹ ப³ஹு காநா ॥
ராம கதா² ேஸா கஹஇ நிரnhதர।ஸாத³ர ஸுநmh பி³பி³த⁴ பி³ஹŋhக³ப³ர ॥
ஜாஇ ஸுநஹு தஹ◌ँஹ ³ந ⁴। ேஹாஇ ேமாஹ ஜநித ³க²³ ॥
ைமmh ஜப³ ேத ஸப³ கஹா ³ஜா²ஈ। சேலஉ ஹர மம பத³ நாஈ ॥
தாேத உமா ந ைமmh ஸiµஜா²வா। ர⁴பதி kh’பா◌ँ மரiµ ைமmh பாவா ॥
ேஹாஇ கீnhஹ கப³ஹு◌ँ அபி⁴மாநா। ேஸா ெகௗ²ைவ சஹ kh’பாநிதா⁴நா ॥
க² ேத ேத நி ைமmh நmh ராகா²।ஸiµஜ²இ க²க³ க²க³ ைக பா⁴ஷா ॥
phர⁴ மாயா ப³லவnhத ப⁴வாநீ। ஜா ந ேமாஹ கவந அஸ kh³யாநீ ॥
ேதா³. kh³யாநி ப⁴க³த ேராமநி th⁴வநபதி கர ஜாந।
தா ேமாஹ மாயா நர பாவ◌ँர கரmh ³மாந ॥ 62(க)॥
மாஸபாராயண,அThடா²ஈஸவா◌ँ விராம
வ பி³ரசி கஹு◌ँ ேமாஹஇ ேகா ைஹ ப³ரா ஆந।
அஸ ய◌ँ ஜாநி ப⁴ஜmh iµநி மாயா பதி ப⁴க³வாந ॥ 62(க²)॥

க³யஉ க³ட³◌़ ஜஹ◌ँ ப³ஸஇ ⁴ஸுNhடா³। மதி அNhட²ஹ ப⁴க³தி அக²Nhடா³
॥
ேத³கி²ைஸல phரஸnhந மந ப⁴யஊ। மாயா ேமாஹ ேஸாச ஸப³ க³யஊ ॥
க தட³◌़ ◌ாக³ மjhஜந ஜலபாநா। ப³ட தர க³யஉ ’த³ய◌ँஹரஷாநா ॥
ph³’th³த⁴ ph³’th³த⁴ பி³ஹŋhக³ தஹ◌ँஆஏ।ஸுைந ராம ேக சத ஸுஹாஏ ॥
கதா²அரmhப⁴ கைர ேஸாஇ சாஹா। ேத ஸமய க³யஉ க²க³நாஹா ॥
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ஆவத ேத³கி²ஸகல க²க³ராஜா।ஹரேஷஉ பா³யஸ ஸத ஸமாஜா ॥
அதி ஆத³ர க²க³பதி கர கீnhஹா।shவாக³த சி²ஸுஆஸந தீ³nhஹா ॥
க ஜா ஸேமத அiνராகா³। ம⁴ர ப³சந தப³ ேபா³ேலஉ காகா³॥
ேதா³. நாத² kh’தாரத² ப⁴யஉ◌ँ ைமmh தவ த³ரஸந க²க³ராஜ।
ஆயஸு ேத³ஹு ேஸா கெரௗmh அப³ phர⁴ ஆயஹு ேக காஜ ॥ 63(க)॥
ஸதா³ kh’தாரத²ப mhஹ கஹ mh’³ ப³சந க²ேக³ஸ।
ேஜ ைக அshதி ஸாத³ர நிஜ iµக² கீnh மேஹஸ ॥ 63(க²)॥

ஸுநஹு தாத ேஜ காரந ஆயஉ◌ँ। ேஸா ஸப³ ப⁴யஉ த³ரஸ தவ பாயஉ◌ँ ॥
ேத³கி² பரம பாவந தவ ஆரம। க³யஉ ேமாஹ ஸmhஸய நாநா ph◌⁴ரம ॥
அப³ராம கதா²அதி பாவநி।ஸதா³ஸுக²த³ ³க² ஜ நஸாவநி ॥
ஸாத³ர தாத ஸுநாவஹு ேமா। பா³ர பா³ர பி³நவஉ◌ँ phர⁴ ேதா ॥
ஸுநத க³ட³◌़ ைக கி³ரா பி³நீதா।ஸரல ஸுphேரம ஸுக²த³ஸுநீதா ॥
ப⁴யஉ தாஸு மந பரம உசா²ஹா। லாக³ கைஹ ர⁴பதி ³ந கா³ஹா ॥
phரத²மmh அதி அiνராக³ ப⁴வாநீ। ராமசத ஸர கேஹ ப³கா²நீ ॥
நி நாரத³ கர ேமாஹ அபாரா। கேஹ ப³ஹு ராவந அவதாரா ॥
phர⁴ அவதார கதா² நி கா³ஈ। தப³ஸு சத கேஹ மந லாஈ ॥
ேதா³. பா³லசத கmh பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ மந மஹ◌ँ பரம உசா²ஹ।
 ஆக³வந கேஹ நி  ர⁴பீ³ர பி³பா³ஹ ॥ 64॥

ப³ஹு ராம அபி⁴ேஷக phரஸŋhகா³। நி nh’ப ப³சந ராஜ ரஸ ப⁴ŋhகா³॥
ரபா³mhஹ கர பி³ரஹ பி³ஷாதா³। கேஹ ராம லசி²மந ஸmhபா³தா³॥
பி³பிந க³வந ேகவட அiνராகா³।ஸுரஸ உத நிவாஸ phரயாகா³॥
பா³லக phர⁴ லந ப³கா²நா। சிthரட  ப³ேஸ ப⁴க³வாநா ॥
ஸசிவாக³வந நக³ர nh’ப மரநா। ப⁴ரதாக³வந phேரம ப³ஹு ப³ரநா ॥
க nh’ப khயா ஸŋhக³ ரபா³। ப⁴ரத க³ஏ ஜஹ◌ँ phர⁴ ஸுக² ரா ॥
நி ர⁴பதி ப³ஹு பி³தி⁴ ஸiµஜா²ஏ। ல பா³கா அவத⁴ர ஆஏ ॥
ப⁴ரத ரஹநி ஸுரபதி ஸுத கரநீ। phர⁴ அ அth ேப⁴Nhட நி ப³ரநீ ॥
ேதா³. க பி³ராத⁴ ப³த⁴ ேஜ பி³தி⁴ ேத³ஹ த ஸரப⁴ŋhக³॥
ப³ரநி ஸுதீச²ந phதி நி phர⁴ அக³shதி ஸதஸŋhக³॥ 65॥

க த³Nhட³க ப³ந பாவநதாஈ। கீ³த⁴ மஇth நி ேதmh கா³ஈ ॥
நி phர⁴ பசவmh kh’த பா³ஸா। ப⁴ ஸகல iµநிnhஹ கீ thராஸா ॥
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நி லசி²மந உபேத³ஸ அபா।ஸூபநகா² கீnh பா ॥
க²ர ³ஷந ப³த⁴ ப³ஹு ப³கா²நா।  ஸப³ மரiµ த³ஸாநந ஜாநா ॥
த³ஸகnhத⁴ர மாச ப³தகmh। ேஜ பி³தி⁴ ப⁴ஈ ேஸா ஸப³ ேதmh க ॥
நி மாயா தா கர ஹரநா।ர⁴பீ³ர பி³ரஹ க² ப³ரநா ॥
நி phர⁴ கீ³த⁴ khயா  கீnh। ப³தி⁴ கப³nhத⁴ ஸப³ க³தி தீ³nh ॥
ப³ஹு பி³ரஹ ப³ரநத ர⁴பீ³ரா। ேஜ பி³தி⁴ க³ஏ ஸேராப³ர தீரா ॥
ேதா³. phர⁴ நாரத³ஸmhபா³த³ க மாதி லந phரஸŋhக³।
நி ஸுkh³வ தாஈ பா³ phராந கர ப⁴ŋhக³॥ 66((க)॥
கபி திலக க phர⁴ kh’த ைஸல phரப³ரஷந பா³ஸ।
ப³ரநந ப³rhஷா ஸரத³அ ராம ேராஷ கபி thராஸ ॥ 66(க²)॥

ேஜ பி³தி⁴ கபிபதி கீஸ படா²ஏ।தா ேகா²ஜ ஸகல தி³ தா⁴ஏ ॥
பி³ப³ர phரேப³ஸ கீnhஹ ேஜ பா⁴◌ँதீ। கபிnhஹ ப³ேஹா லா ஸmhபாதீ ॥
ஸுநி ஸப³ கதா²ஸரமாரா। நாக⁴த ப⁴யஉ பேயாதி⁴ அபாரா ॥
லŋhகா◌ँ கபி phரேப³ஸ  கீnhஹா। நி த தீ⁴ரஜு  தீ³nhஹா ॥
ப³ந உஜா ராவந phரேபா³தீ⁴। ர த³ நாேக⁴உ ப³ஹு பேயாதீ⁴ ॥
ஆஏ கபி ஸப³ ஜஹ◌ँ ர⁴ராஈ। ைப³ேத³ கி ஸல ஸுநாஈ ॥
ேஸந ஸேமதி ஜதா² ர⁴பீ³ரா। உதேர ஜாஇ பா³நிதி⁴ தீரா ॥
லா பி³பீ⁴ஷந ேஜ பி³தி⁴ ஆஈ।ஸாக³ர நிkh³ரஹ கதா²ஸுநாஈ ॥
ேதா³. ேஸ பா³◌ँதி⁴ கபி ேஸந  உத ஸாக³ர பார।
க³யஉ ப³² பீ³ரப³ர ேஜ பி³தி⁴ பா³மார ॥ 67(க)॥
நிசர கீஸ லராஈ ப³ரநி பி³பி³த⁴ phரகார।
mhப⁴கரந க⁴நநாத³ கர ப³ல ெபௗஷ ஸŋhகா⁴ர ॥ 67(க²)॥

நிசர நிகர மரந பி³தி⁴ நாநா। ர⁴பதி ராவந ஸமர ப³கா²நா ॥
ராவந ப³த⁴ மnhேதா³த³ ேஸாகா। ராஜ பி³பீ⁴ஷண ேத³வ அேஸாகா ॥
தா ர⁴பதி லந ப³ேஹா।ஸுரnhஹ கீnhஹ அshதி கர ேஜா ॥
நி Shபக சட⁴◌़ ◌ி கபிnhஹ ஸேமதா। அவத⁴ சேல phர⁴ kh’பா நிேகதா ॥
ேஜ பி³தி⁴ ராம நக³ர நிஜ ஆஏ। பா³யஸ பி³ஸத³ சத ஸப³ கா³ஏ ॥
கேஹ ப³ேஹா ராம அபி⁴ைஷகா। ர ப³ரநத nh’பநீதி அேநகா ॥
கதா²ஸமshத ⁴ஸுNhட³ ப³கா²நீ। ேஜா ைமmh mhஹ ஸந க ப⁴வாநீ ॥
ஸுநி ஸப³ ராம கதா² க²க³நாஹா। கஹத ப³சந மந பரம உசா²ஹா ॥
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ேஸா. க³யஉ ேமார ஸnhேத³ஹ ஸுேநஉ◌ँஸகல ர⁴பதி சத।
ப⁴யஉ ராம பத³ ேநஹ தவ phரஸாத³ பா³யஸ திலக ॥ 68(க)॥
ேமா ப⁴யஉ அதி ேமாஹ phர⁴ ப³nhத⁴ந ரந மஹு◌ँ நிரகி²।
சிதா³நnhத³ஸnhேதா³ஹ ராம பி³கல காரந கவந। 68(க²)॥

ேத³கி² சத அதி நர அiνஸா। ப⁴யஉ ’த³ய◌ँ மம ஸmhஸய பா⁴ ॥
ேஸாஇ ph◌⁴ரம அப³த க ைமmh மாநா। கீnhஹ அiνkh³ரஹ kh’பாநிதா⁴நா ॥
ேஜா அதி ஆதப ph³யால ேஹாஈ। த சா²யா ஸுக² ஜாநஇ ேஸாஈ ॥
ெஜௗmh நmh ேஹாத ேமாஹ அதி ேமா। லேதஉ◌ँ தாத கவந பி³தி⁴ ேதா ॥
ஸுநேதஉ◌ँ கி ஹ கதா²ஸுஹாஈ। அதி பி³சிthர ப³ஹு பி³தி⁴ mhஹ கா³ஈ ॥
நிக³மாக³ம ராந மத ஏஹா। கஹmh th³த⁴ iµநி நmh ஸnhேத³ஹா ॥
ஸnhத பி³ஸுth³த⁴ லmh ப ேத। சிதவmh ராம kh’பா க ேஜ ॥
ராம kh’பா◌ँ தவ த³ரஸந ப⁴யஊ। தவ phரஸாத³ஸப³ஸmhஸய க³யஊ ॥
ேதா³. ஸுநி பி³ஹŋhக³பதி பா³நீ ஸத பி³நய அiνராக³।
லக கா³த ேலாசந ஸஜல மந ஹரேஷஉ அதி காக³॥ 69(க)॥
ேராதா ஸுமதி ஸுல ஸுசி கதா² ரக ஹ தா³ஸ।
பாஇ உமா அதி ேகா³phயமபி ஸjhஜந கரmh phரகாஸ ॥ 69(க²)॥

ேபா³ேலஉ காகப⁴ஸுNhட³ ப³ேஹா। நப⁴க³ நாத² பர phதி ந ேதா² ॥
ஸப³ பி³தி⁴ நாத² jhய mhஹ ேமேர। kh’பாபாthர ர⁴நாயக ேகேர ॥
mhஹ ந ஸmhஸய ேமாஹ ந மாயா। ேமா பர நாத² கீnhஹ mhஹ தா³யா ॥
பட²இ ேமாஹ ஸ க²க³பதி ேதா। ர⁴பதி தீ³nh ப³ட³◌़ ◌ாஈ ேமா ॥
mhஹ நிஜ ேமாஹ க க²க³ஸாஈmh। ேஸா நmh க²ஆசரஜ ேகா³ஸாஈmh ॥
நாரத³ ப⁴வ பி³ரசி ஸநகாதீ³। ேஜ iµநிநாயக ஆதமபா³தீ³॥
ேமாஹ ந அnhத⁴ கீnhஹ ேக ேக। ேகா ஜக³ காம நசாவ ந ேஜ ॥
th’shநா◌ँ ேக ந கீnhஹ ெபௗ³ராஹா। ேக கர ’த³ய khேராத⁴ நmh தா³ஹா
॥
ேதா³. kh³யாநீ தாபஸ ஸூர கபி³ ேகாபி³த³³ந ஆகா³ர।
ேக ைக ெலௗப⁴ பி³ட³mhப³நா கீnh ந ஏmh ஸmhஸார ॥ 70(க)॥
 மத³ ப³khர ந கீnhஹ ேக phர⁴தா ப³தி⁴ர ந கா।
mh’க³ேலாசநி ேக ைநந ஸர ேகா அஸ லாக³ ந ஜா ॥ 70(க²)॥
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³ந kh’த ஸnhயபாத நmh ேக। ேகாஉ ந மாந மத³ தேஜஉ நிேப³ ॥
ேஜாப³ந jhவர ேக நmh ப³லகாவா। மமதா ேக கர ஜஸ ந நஸாவா ॥
மchச²ர கா கலŋhக ந லாவா। கா ந ேஸாக ஸர ேடா³லாவா ॥
சிnhதா ஸா◌ँபிநி ேகா நmh கா²யா। ேகா ஜக³ ஜா ந ph³யாபீ மாயா ॥
கீட மேநாரத² தா³ ஸரா। ேஜ ந லாக³⁴ந ேகா அஸ தீ⁴ரா ॥
ஸுத பி³த ேலாக ஈஷநா தீநீ। ேக ேக மதி இnhஹ kh’த ந மநீ ॥
யஹ ஸப³ மாயா கர பவாரா। phரப³ல அதி ேகா ப³ரைந பாரா ॥
வ சராநந ஜா ேட³ராmh। அபர வ ேக ேலேக² மாmh ॥
ேதா³. ph³யாபி ரேஹஉ ஸmhஸார மஹு◌ँ மாயா கடக phரசNhட³॥
ேஸநாபதி காமாதி³ ப⁴ட த³mhப⁴ கபட பாஷNhட³॥ 71(க)॥
ேஸா தா³ ர⁴பீ³ர ைக ஸiµேஜ²mh th²யா ேஸாபி।
²ட ந ராம kh’பா பி³iν நாத² கஹஉ◌ँ பத³ ேராऽபி ॥ 71(க²)॥

ேஜா மாயா ஸப³ ஜக³ நசாவா। ஜாஸு சத லகி² காஹு◌ँ ந பாவா ॥
ேஸாஇ phர⁴ ph◌⁴ பி³லாஸ க²க³ராஜா। நாச ந இவ ஸத ஸமாஜா ॥
ேஸாஇ ஸchசிதா³நnhத³ க⁴ந ராமா। அஜ பி³kh³யாந ேபா ப³ல தா⁴மா ॥
ph³யாபக ph³யாphய அக²Nhட³அநnhதா। அகி²ல அேமாக⁴ஸkhதி ப⁴க³வnhதா ॥
அ³ந அத³ph◌⁴ர கி³ரா ேகா³தீதா।ஸப³த³ர அநவth³ய அதா ॥
நிrhமம நிராகார நிரேமாஹா। நிthய நிரஜந ஸுக²ஸnhேதா³ஹா ॥
phரkh’தி பார phர⁴ ஸப³ உர பா³। ph³ரம நிஹ பி³ரஜ அபி³நா ॥
இஹா◌ँ ேமாஹ கர காரந நாmh। ரபி³ஸnhiµக² தம கப³ஹு◌ँ கி ஜாmh ॥
ேதா³. ப⁴க³த ேஹ ப⁴க³வாந phர⁴ ராம த⁴ேரஉ தiν ⁴ப।
கிஏ சத பாவந பரம phராkh’த நர அiνப ॥ 72(க)॥
ஜதா²அேநக ேப³ஷ த⁴ nh’thய கரஇ நட ேகாஇ।
ேஸாஇ ேஸாஇ பா⁴வ ேத³கா²வஇ ஆந ேஹாஇ ந ேஸாஇ ॥ 72(க²)॥

அ ர⁴பதி லா உரகா³। த³iνஜ பி³ேமாஹநி ஜந ஸுக²கா ॥
ேஜ மதி மந பி³ஷயப³ஸ கா। phர⁴ ேமாஹ த⁴ரmh இ shவா ॥
நயந ேதா³ஷ ஜா கஹ◌ँ ஜப³ ேஹாஈ। பீத ப³ரந ஸ கஹு◌ँ கஹ ேஸாஈ ॥
ஜப³ ேஜ தி³ ph◌⁴ரம ேஹாஇ க²ேக³ஸா। ேஸா கஹ பchசி²ம உயஉ தி³ேநஸா ॥
ெநௗகாட⁴◌़ சலத ஜக³ ேத³கா²। அசல ேமாஹ ப³ஸ ஆ ேலகா²॥
பா³லக ph◌⁴ரமmh ந ph◌⁴ரமmh kh³’ஹாதீ³mh। கஹmh பரshபர th²யாபா³தீ³॥
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ஹ பி³ஷஇக அஸ ேமாஹ பி³ஹŋhகா³।ஸபேநஹு◌ँ நmh அkh³யாந phரஸŋhகா³॥
மாயாப³ஸ மதிமnhத³அபா⁴கீ³।’த³ய◌ँ ஜமநிகா ப³ஹுபி³தி⁴ லாகீ³॥
ேத ஸட²ஹட² ப³ஸ ஸmhஸய கரmh। நிஜ அkh³யாந ராம பர த⁴ரmh ॥
ேதா³. காம khேராத⁴ மத³ ேலாப⁴ ரத kh³’ஹாஸkhத ³க²ப।
ேத கி ஜாநmh ர⁴பதி ட⁴◌़ பேர தம ப ॥ 73(க)॥
நிrh³ந ப ஸுலப⁴ அதி ஸ³ந ஜாந நmh ேகாஇ।
ஸுக³ம அக³ம நாநா சத ஸுநி iµநி மந ph◌⁴ரம ேஹாஇ ॥ 73(க²)॥

ஸுiν க²ேக³ஸ ர⁴பதி phர⁴தாஈ। கஹஉ◌ँ ஜதா²மதி கதா²ஸுஹாஈ ॥
ேஜ பி³தி⁴ ேமாஹ ப⁴யஉ phர⁴ ேமா। ேஸாஉ ஸப³ கதா²ஸுநாவஉ◌ँ ேதா ॥
ராம kh’பா பா⁴ஜந mhஹ தாதா।ஹ ³ந phதி ேமா ஸுக²தா³தா ॥
தாேத நmh க² mhஹmh ³ராவஉ◌ँ। பரம ரஹshய மேநாஹர கா³வஉ◌ँ ॥
ஸுநஹு ராம கர ஸஹஜ ஸுபா⁴ஊ। ஜந அபி⁴மாந ந ராக²mh காஊ ॥
ஸmhsh’த ல ஸூலphரத³ நாநா।ஸகல ேஸாக தா³யக அபி⁴மாநா ॥
தாேத கரmh kh’பாநிதி⁴ ³। ேஸவக பர மமதா அதி ⁴ ॥
 ஸு தந ph³ரந ேஹாஇ ேகா³ஸாஈ। மா சிராவ க²ந கீ நாஈmh ॥
ேதா³. ஜத³பி phரத²ம ³க² பாவஇ ேராவஇ பா³ல அதீ⁴ர।
ph³யாதி⁴ நாஸ த ஜநநீ க³நதி ந ேஸா ஸு பீர ॥ 74(க)॥
தி ர⁴பதி நிஜ தா³ஸகர ஹரmh மாந த லாகி³।
லதா³ஸ ஐேஸ phர⁴ கஸ ந ப⁴ஜஹு ph◌⁴ரம thயாகி³॥ 74(க²)॥

ராம kh’பா ஆபநி ஜட³◌़தாஈ। கஹஉ◌ँ க²ேக³ஸ ஸுநஹு மந லாஈ ॥
ஜப³ ஜப³ ராம மiνஜ தiν த⁴ரmh। ப⁴khத ேஹ ல ப³ஹு கரmh ॥
தப³ தப³அவத⁴ ைமmh ஜ◌़ ◌ாஊ◌ँ। பா³லசத பி³ேலாகி ஹரஷாஊ◌ँ ॥
ஜnhம மேஹாthஸவ ேத³க²உ◌ँ ஜாஈ। ப³ரஷ பா◌ँச தஹ◌ँ ரஹஉ◌ँ ேலாபா⁴ஈ ॥
இShடேத³வ மம பா³லக ராமா। ேஸாபா⁴ ப³ஷ ேகா ஸத காமா ॥
நிஜ phர⁴ ப³த³ந நிஹா நிஹா। ேலாசந ஸுப²ல கரஉ◌ँ உரகா³ ॥
ல⁴ பா³யஸ ப³ த⁴ ஹ ஸŋhகா³। ேத³க²உ◌ँ பா³லசத ப³ஹுரŋhகா³॥
ேதா³. லகாஈmh ஜஹ◌ँ ஜஹ◌ँ பி²ரmh தஹ◌ँ தஹ◌ँஸŋhக³ உட³◌़ ◌ாஉ◌ँ।
ஜூட²நி பரஇ அர மஹ◌ँ ேஸா உடா²இ க கா²உ◌ँ ॥ 75(க)॥
ஏக பா³ர அதிஸய ஸப³ சத கிஏ ர⁴பீ³ர।
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ஸுரத phர⁴ லா ேஸாஇ லகித ப⁴யஉ ஸர ॥ 75(க²)॥
கஹஇ ப⁴ஸுNhட³ஸுநஹு க²க³நாயக। ராமசத ேஸவக ஸுக²தா³யக ॥
nh’பமnhதி³ர ஸுnhத³ர ஸப³ பா⁴◌ँதீ। க²சித கநக மநி நாநா ஜாதீ ॥
ப³ரநி ந ஜாஇ சிர அ◌ँக³நாஈ। ஜஹ◌ँ ேக²லmh நித சாஉ பா⁴ஈ ॥
பா³லபி³ேநாத³ கரத ர⁴ராஈ। பி³சரத அர ஜநநி ஸுக²தா³ஈ ॥
மரகத mh’³ல கேலவர shயாமா। அŋhக³அŋhக³ phரதி ச²பி³ ப³ஹு காமா ॥
நவ ராவ அந mh’³ சரநா। பத³ஜ சிர நக²ஸ ³தி ஹரநா ॥
லத அŋhக ஸாதி³க சா।ர சா ம⁴ர ரவகா ॥
சா ரட மநி ரசித ப³நாஈ। க கிŋhகிந கல iµக²ர ஸுஹாஈ ॥
ேதா³. ேரகா² thரய ஸுnhத³ர உத³ர நாபீ⁴ சிர க³◌ँபீ⁴ர।
உர ஆயத ph◌⁴ராஜத பி³பி³த⁴ பா³ல பி³⁴ஷந சீர ॥ 76॥

அந பாநி நக² கரஜ மேநாஹர। பா³ஹு பி³ஸால பி³⁴ஷந ஸுnhத³ர ॥
கnhத⁴ பா³ல ேகஹ த³ர kh³வா। சா சி³க ஆநந ச²பி³mhவா ॥
கலப³ல ப³சந அத⁴ர அநாேர। ³இ ³இ த³ஸந பி³ஸத³ ப³ர பா³ேர ॥
லத கேபால மேநாஹர நாஸா।ஸகல ஸுக²த³ஸ கர ஸம ஹாஸா ॥
நீல கஜ ேலாசந ப⁴வ ேமாசந। ph◌⁴ராஜத பா⁴ல திலக ேகா³ேராசந ॥
பி³கட ph◌⁴’ ஸம ரவந ஸுஹாஏ। சித கச ேமசக ச²பி³ சா²ஏ ॥
பீத ²நி ஜ²³ தந ேஸா। கிலகநி சிதவநி பா⁴வதி ேமா ॥
ப ரா nh’ப அர பி³ஹா। நாசmh நிஜ phரதிபி³mhப³ நிஹா ॥
ேமா ஸந கரmh பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ khட³◌़ ◌ா। ப³ரநத ேமா ேஹாதி அதி ph³ட³◌़ ◌ா
॥
கிலகத ேமா த⁴ரந ஜப³ தா⁴வmh। சலஉ◌ँ பா⁴கி³ தப³ ப ேத³கா²வmh ॥
ேதா³. ஆவத நிகட ஹ◌ँஸmh phர⁴ பா⁴ஜத த³ந கராmh।
ஜாஉ◌ँஸப க³ஹந பத³ பி² பி² சிதஇ பராmh ॥ 77(க)॥
phராkh’த ஸு இவ லா ேத³கி² ப⁴யஉ ேமா ேமாஹ।
கவந சthர கரத phர⁴ சிதா³நnhத³ஸnhேதா³ஹ ॥ 77(க²)॥

ஏதநா மந ஆநத க²க³ராயா। ர⁴பதி phேரத ph³யாபீ மாயா ॥
ேஸா மாயா ந ³க²த³ ேமா காmh।ஆந வ இவ ஸmhsh’த நாmh ॥
நாத²இஹா◌ँ க² காரந ஆநா।ஸுநஹு ேஸா ஸாவதா⁴ந ஹஜாநா ॥
kh³யாந அக²Nhட³ ஏக தாப³ர। மாயா ப³shய வ ஸசராசர ॥
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ெஜௗmh ஸப³ ேகmh ரஹ kh³யாந ஏகரஸ। ஈshவர வ ேப⁴த³ கஹஹு கஸ ॥
மாயா ப³shய வ அபி⁴மாநீ। ஈஸ ப³shய மாயா ³நகா²நீ ॥
பரப³ஸ வ shவப³ஸ ப⁴க³வnhதா। வ அேநக ஏக கnhதா ॥
iµதா⁴ ேப⁴த³ ஜth³யபி kh’த மாயா। பி³iν ஹ ஜாஇ ந ேகா உபாயா ॥
ேதா³. ராமசnhth³ர ேக ப⁴ஜந பி³iν ேஜா சஹ பத³ நிrhபா³ந।
kh³யாநவnhத அபி ேஸா நர பஸு பி³iν ◌ँச² பி³ஷாந ॥ 78(க)॥
ராகாபதி ேஷாட³◌़ஸ உஅmh தாராக³ந ஸiµதா³இ ॥
ஸகல கி³nhஹ த³வ லாஇஅ பி³iν ரபி³ ராதி ந ஜாஇ ॥ 78(க²)॥

ஐேஸmh ஹ பி³iν ப⁴ஜந க²ேக³ஸா। டஇ ந வnhஹ ேகர கேலஸா ॥
ஹ ேஸவக ந ph³யாப அபி³th³யா। phர⁴ phேரத ph³யாபஇ ேத பி³th³யா ॥
தாேத நாஸ ந ேஹாஇ தா³ஸ கர। ேப⁴த³ ப⁴க³தி பா⁴ட⁴◌़இ பி³ஹŋhக³ப³ர ॥
ph◌⁴ரம ேத சகித ராம ேமா ேத³கா²। பி³ஹ◌ँேஸ ேஸா ஸுiν சத பி³ேஸஷா ॥
ேத ெகௗக கர மரiµ ந காஹூ◌ँ। ஜாநா அiνஜ ந மா பிதாஹூ◌ँ ॥
ஜாiν பாநி தா⁴ஏ ேமா த⁴ரநா।shயாமல கா³த அந கர சரநா ॥
தப³ைமmh பா⁴கி³ சேலஉ◌ँ உரகா³। ராம க³ஹந கஹ◌ँ ⁴ஜா பஸா ॥
  ³ உட³◌़ ◌ாஉ◌ँ அகாஸா। தஹ◌ँ ⁴ஜ ஹ ேத³க²உ◌ँ நிஜ பாஸா ॥
ேதா³. ph³ரமேலாக லகி³ க³யஉ◌ँ ைமmh சிதயஉ◌ँ பாச² உட³◌़ ◌ாத।
ஜுக³அŋh³ல கர பீ³ச ஸப³ ராம ⁴ஜ ேமா தாத ॥ 79(க)॥
ஸphதாப³ரந ேப⁴த³ க ஜஹா◌ँ லேக³mh க³தி ேமா।
க³யஉ◌ँ தஹா◌ँ phர⁴ ⁴ஜ நிரகி² ph³யால ப⁴யஉ◌ँ ப³ேஹா ॥ 79(க²)॥

ேத³உ◌ँ நயந thரத ஜப³ ப⁴யஉ◌ँ। நி சிதவத ேகாஸலர க³யஊ◌ँ ॥
ேமா பி³ேலாகி ராம iµஸுகாmh। பி³ஹ◌ँஸத ரத க³யஉ◌ँiµக² மாmh ॥
உத³ர மாஜ²ஸுiν அNhட³ஜ ராயா। ேத³ேக²உ◌ँ ப³ஹு ph³ரமாNhட³ நிகாயா ॥
அதி பி³சிthர தஹ◌ँ ேலாக அேநகா। ரசநா அதி⁴க ஏக ேத ஏகா ॥
ேகாnhஹ சராநந ெகௗ³ஸா। அக³நித உட³க³ந ரபி³ ரஜநீஸா ॥
அக³நித ேலாகபால ஜம காலா। அக³நித ⁴த⁴ர ⁴ பி³ஸாலா ॥
ஸாக³ர ஸ ஸர பி³பிந அபாரா। நாநா பா⁴◌ँதி sh’Sh பி³shதாரா ॥
ஸுர iµநி th³த⁴ நாக³ நர கிmhநர। சா phரகார வ ஸசராசர ॥
ேதா³. ேஜா நmh ேத³கா² நmh ஸுநா ேஜா மநஹூ◌ँ ந ஸமாஇ।
ேஸா ஸப³அth³⁴த ேத³ேக²உ◌ँ ப³ரநி கவநி பி³தி⁴ ஜாஇ ॥ 80(க)॥

34 sanskritdocuments.org



 ராம சத மாநஸ

ஏக ஏக ph³ரமாNhட³ மஹு◌ँ ரஹஉ◌ँ ப³ரஷ ஸத ஏக।
ஏ பி³தி⁴ ேத³க²த பி²ரஉ◌ँ ைமmh அNhட³ கடாஹ அேநக ॥ 80(க²)॥
ஏ பி³தி⁴ ேத³க²த பி²ரஉ◌ँ ைமmh அNhட³ கடாஹ அேநக ॥ 80(க²)॥

ேலாக ேலாக phரதி பி⁴nhந பி³தா⁴தா। பி⁴nhந பி³Shiν வ மiν தி³thராதா ॥
நர க³nhத⁴rhப³ ⁴த ேப³தாலா। கிmhநர நிசர பஸு க²க³ ph³யாலா ॥
ேத³வ த³iνஜ க³ந நாநா ஜாதீ।ஸகல வ தஹ◌ँஆந பா⁴◌ँதீ ॥
ம ஸ ஸாக³ர ஸர கி³ நாநா।ஸப³ phரபச தஹ◌ँஆநஇ ஆநா ॥
அNhட³ேகாஸ phரதி phரதி நிஜ பா। ேத³ேக²உ◌ँ நஸ அேநக அபா ॥
அவத⁴ phரதி ⁴வந நிநா।ஸரஜூ பி⁴nhந பி⁴nhந நர நா ॥
த³ஸரத² ெகௗஸlhயா ஸுiν தாதா। பி³பி³த⁴ ப ப⁴ரதாதி³க ph◌⁴ராதா ॥
phரதி ph³ரமாNhட³ ராம அவதாரா। ேத³க²உ◌ँ பா³லபி³ேநாத³அபாரா ॥
ேதா³. பி⁴nhந பி⁴nhந ைம தீ³க²ஸ³அதி பி³சிthர ஹஜாந।
அக³நித ⁴வந பி²ேரஉ◌ँ phர⁴ ராம ந ேத³ேக²உ◌ँஆந ॥ 81(க)॥
ேஸாஇ ஸுபந ேஸாஇ ேஸாபா⁴ ேஸாஇ kh’பால ர⁴பீ³ர।
⁴வந ⁴வந ேத³க²த பி²ரஉ◌ँ phேரத ேமாஹ ஸர ॥ 81(க²)

ph◌⁴ரமத ேமா ph³ரமாNhட³அேநகா। பீ³ேத மநஹு◌ँ கlhப ஸத ஏகா ॥
பி²ரத பி²ரத நிஜ ஆரம ஆயஉ◌ँ। தஹ◌ँ நி ர க² கால க³வா◌ँயஉ◌ँ ॥
நிஜ phர⁴ ஜnhம அவத⁴ ஸுநி பாயஉ◌ँ। நிrhப⁴ர phேரம ஹர உ² தா⁴யஉ◌ँ ॥
ேத³க²உ◌ँ ஜnhம மேஹாthஸவ ஜாஈ। ேஜ பி³தி⁴ phரத²ம கஹா ைமmh கா³ஈ ॥
ராம உத³ர ேத³ேக²உ◌ँ ஜக³ நாநா। ேத³க²த ப³நஇ ந ஜாஇ ப³கா²நா ॥
தஹ◌ँ நி ேத³ேக²உ◌ँ ராம ஸுஜாநா। மாயா பதி kh’பால ப⁴க³வாநா ॥
கரஉ◌ँ பி³சார ப³ேஹா ப³ேஹா। ேமாஹ கல ph³யாபித மதி ேமா ॥
உப⁴ய க⁴ மஹ◌ँ ைமmh ஸப³ ேத³கா²। ப⁴யஉ◌ँ ph◌⁴ரத மந ேமாஹ பி³ேஸஷா ॥
ேதா³. ேத³கி² kh’பால பி³கல ேமா பி³ஹ◌ँேஸ தப³ ர⁴பீ³ர।
பி³ஹ◌ँஸதmh iµக² பா³ேஹர ஆயஉ◌ँஸுiν மதிதீ⁴ர ॥ 82(க)॥
ேஸாஇ லகாஈ ேமா ஸந கரந லேக³ நி ராம।
ேகா பா⁴◌ँதி ஸiµஜா²வஉ◌ँ மiν ந லஹஇ பி³ராம ॥ 82(க²)॥

ேத³கி² சத யஹ ேஸா phர⁴தாஈ।ஸiµஜ²த ேத³ஹ த³ஸா பி³ஸராஈ ॥
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த⁴ரநி பேரஉ◌ँiµக²ஆவ ந பா³தா। thரா thரா ஆரத ஜந thராதா ॥
phேரமால phர⁴ ேமா பி³ேலாகீ। நிஜ மாயா phர⁴தா தப³ ேராகீ ॥
கர ஸேராஜ phர⁴ மம ர த⁴ேரஊ। தீ³நத³யால ஸகல ³க²ஹேரஊ ॥
கீnhஹ ராம ேமா பி³க³த பி³ேமாஹா। ேஸவக ஸுக²த³ kh’பா ஸnhேதா³ஹா ॥
phர⁴தா phரத²ம பி³சா பி³சா। மந மஹ◌ँ ேஹாஇ ஹரஷ அதி பா⁴ ॥
ப⁴க³த ப³ச²லதா phர⁴ ைக ேத³கீ²। உப மம உர phதி பி³ேஸ ॥
ஸஜல நயந லகித கர ேஜா। கீnhஉ◌ँ ப³ஹு பி³தி⁴ பி³நய ப³ேஹா ॥
ேதா³. ஸுநி ஸphேரம மம பா³நீ ேத³கி² தீ³ந நிஜ தா³ஸ।
ப³சந ஸுக²த³ க³mhபீ⁴ர mh’³ ேபா³ேல ரமாநிவாஸ ॥ 83(க)॥
காகப⁴ஸுNh³ மா³ ப³ர அதி phரஸnhந ேமா ஜாநி।
அநிமாதி³க தி⁴ அபர தி⁴ ேமாchச²ஸகல ஸுக² கா²நி ॥ 83(க²)॥

kh³யாந பி³ேப³க பி³ரதி பி³kh³யாநா।iµநி ³rhலப⁴ ³ந ேஜ ஜக³ நாநா ॥
ஆஜு ேத³உ◌ँஸப³ஸmhஸய நாmh। மா³ ேஜா ேதா பா⁴வ மந மாmh ॥
ஸுநி phர⁴ ப³சந அதி⁴க அiνராேக³உ◌ँ। மந அiνமாந கரந தப³லாேக³ஊ◌ँ ॥
phர⁴ கஹ ேத³ந ஸகல ஸுக²ஸ। ப⁴க³தி ஆபநீ ேத³ந ந க ॥
ப⁴க³தி ந ³ந ஸப³ஸுக² ஐேஸ। லவந பி³நா ப³ஹு பி³ஜந ைஜேஸ ॥
ப⁴ஜந ந ஸுக² கவேந காஜா। அஸ பி³சா ேபா³ேலஉ◌ँ க²க³ராஜா ॥
ெஜௗmh phர⁴ ேஹாஇ phரஸnhந ப³ர ேத³ஹூ। ேமா பர கரஹு kh’பா அ ேநஹூ ॥
மந பா⁴வத ப³ர மாக³உ◌ँshவா। mhஹ உதா³ர உர அnhதரஜா ॥
ேதா³. அபி³ரல ப⁴க³தி பி³ஸுth◌⁴த³ தவ தி ராந ேஜா கா³வ।
ேஜ ேகா²ஜத ேஜாகீ³ஸ iµநி phர⁴ phரஸாத³ ேகாஉ பாவ ॥ 84(க)॥
ப⁴க³த கlhபத phரநத த kh’பா nh⁴ ஸுக² தா⁴ம।
ேஸாஇ நிஜ ப⁴க³தி ேமா phர⁴ ேத³ஹு த³யா க ராம ॥ 84(க²)॥

ஏவமsh க ர⁴லநாயக। ேபா³ேல ப³சந பரம ஸுக²தா³யக ॥
ஸுiν பா³யஸ ைதmh ஸஹஜ ஸயாநா। காேஹ ந மாக³ அஸ ப³ரதா³நா ॥
ஸப³ஸுக² கா²நி ப⁴க³தி ைதmh மாகீ³। நmh ஜக³ ேகாஉ ேதா ஸம ப³ட³◌़பா⁴கீ³
॥
ேஜா iµநி ேகா ஜதந நmh லஹmh। ேஜ ஜப ேஜாக³அநல தந த³ஹmh ॥
ேஜ²உ◌ँ ேத³கி² ேதா சராஈ। மாேக³ஹு ப⁴க³தி ேமா அதி பா⁴ஈ ॥
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ஸுiν பி³ஹŋhக³ phரஸாத³அப³ ேமாேரmh।ஸப³ஸுப⁴ ³ந ப³ஹmh உர ேதாேரmh
॥
ப⁴க³தி kh³யாந பி³kh³யாந பி³ராகா³। ேஜாக³ சthர ரஹshய பி³பா⁴கா³॥
ஜாநப³ைதmh ஸப³ கர ேப⁴தா³। மம phரஸாத³ நmh ஸாத⁴ந ேக²தா³॥
ேதா³mh.மாயா ஸmhப⁴வ ph◌⁴ரம ஸப³அப³ ந ph³யாபிஹmh ேதா।

ஜாேநஸு ph³ரம அநாதி³அஜ அ³ந ³நாகர ேமா ॥ 85(க)॥
ேமா ப⁴க³த phய ஸnhதத அஸ பி³சா ஸுiν காக³।
காய◌ँ ப³சந மந மம பத³ கேரஸு அசல அiνராக³॥ 85(க²)॥

அப³ஸுiν பரம பி³மல மம பா³நீ।ஸthய ஸுக³ம நிக³மாதி³ ப³கா²நீ ॥
நிஜ th³தா⁴nhத ஸுநாவஉ◌ँ ேதா।ஸுiν மந த⁴ ஸப³ த ப⁴ஜு ேமா ॥
மம மாயா ஸmhப⁴வ ஸmhஸாரா। வ சராசர பி³பி³தி⁴ phரகாரா ॥
ஸப³ மம phய ஸப³ மம உபஜாஏ।ஸப³ ேத அதி⁴க மiνஜ ேமா பா⁴ஏ ॥
திnhஹ மஹ◌ँ th³விஜ th³விஜ மஹ◌ँதிதா⁴। திnhஹ மஹு◌ँ நிக³ம த⁴ரம அiνஸா
॥
திnhஹ மஹ◌ँ phய பி³ரkhத நி kh³யாநீ। kh³யாநிஹு ேத அதி phய பி³kh³யாநீ ॥
திnhஹ ேத நி ேமா phய நிஜ தா³ஸா। ேஜ க³தி ேமா ந ³ஸ ஆஸா ॥
நி நி ஸthய கஹஉ◌ँ ேதா பாmh। ேமா ேஸவக ஸம phய ேகாஉ நாmh ॥
ப⁴க³தி ந பி³ரசி கிந ேஹாஈ।ஸப³ வஹு ஸம phய ேமா ேஸாஈ ॥
ப⁴க³திவnhத அதி நீசஉ phராநீ। ேமா phராநphய அ மம பா³நீ ॥
ேதா³. ஸுசி ஸுல ேஸவக ஸுமதி phய கஹு கா ந லாக³।
தி ராந கஹ நீதி அ ஸாவதா⁴ந ஸுiν காக³॥ 86॥

ஏக பிதா ேக பி³ல மாரா। ேஹாmh ph’த²க ³ந ல அசாரா ॥
ேகாஉ பNh³nhத ேகாஉ தாபஸ kh³யாதா। ேகாஉ த⁴நவnhத ஸூர ேகாஉ தா³தா ॥
ேகாஉ ஸrhப³kh³ய த⁴rhமரத ேகாஈ।ஸப³ பர பித phதி ஸம ேஹாஈ ॥
ேகாஉ பி ப⁴க³த ப³சந மந கrhமா।ஸபேநஹு◌ँ ஜாந ந ³ஸர த⁴rhமா ॥
ேஸா ஸுத phய பி phராந ஸமாநா। ஜth³யபி ேஸா ஸப³ பா⁴◌ँதி அயாநா ॥
ஏ பி³தி⁴ வ சராசர ேஜேத। thஜக³ ேத³வ நர அஸுர ஸேமேத ॥
அகி²ல பி³shவ யஹ ேமார உபாயா।ஸப³ பர ேமா ப³ராப³ தா³யா ॥
திnhஹ மஹ◌ँ ேஜா பஹ மத³ மாயா। ப⁴ைஜ ேமா மந ப³ச அ காயா ॥
ேதா³. ஷ நmhஸக நா வா வ சராசர ேகாஇ।
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ஸrhப³ பா⁴வ ப⁴ஜ கபட த ேமா பரம phய ேஸாஇ ॥ 87(க)॥
ேஸா. ஸthய கஹஉ◌ँ க²க³ ேதா ஸுசி ேஸவக மம phராநphய।
அஸ பி³சா ப⁴ஜு ேமா பஹ ஆஸ ப⁴ேராஸ ஸப³॥ 87(க²)॥

கப³ஹூ◌ँ கால ந ph³யாபி ேதா।ஸுேரஸு ப⁴ேஜஸு நிரnhதர ேமா ॥
phர⁴ ப³சநாmh’த ஸுநி ந அகா⁴ஊ◌ँ। தiν லகித மந அதி ஹரஷாஊ◌ँ ॥
ேஸா ஸுக² ஜாநஇ மந அ காநா। நmh ரஸநா பmh ஜாஇ ப³கா²நா ॥
phர⁴ ேஸாபா⁴ ஸுக² ஜாநmh நயநா। க கி ஸகmh திnhஹ நmh ப³யநா
॥
ப³ஹு பி³தி⁴ ேமா phரேபா³தி⁴ ஸுக² ேத³ஈ। லேக³ கரந ஸு ெகௗக ேதஈ ॥
ஸஜல நயந க²iµக² க கா²। சிதஇ மா லாகீ³அதி ⁴கா²॥
ேத³கி² மா ஆர உ² தா⁴ஈ। க mh’³ ப³சந ஏ உர லாஈ ॥
ேகா³த³ ராகி² கராவ பய பாநா। ர⁴பதி சத லத கர கா³நா ॥
ேஸா. ேஜ ஸுக²லாகி³ ரா அஸுப⁴ ேப³ஷ kh’த வ ஸுக²த³।
அவத⁴ நர நா ேத ஸுக² மஹு◌ँஸnhதத மக³ந ॥ 88(க)॥
ேஸாஇ ஸுக²லவேலஸ nhஹ பா³ரக ஸபேநஹு◌ँ லேஹஉ।
ேத நmh க³நmh க²ேக³ஸ ph³ரமஸுக²ஸjhஜந ஸுமதி ॥ 88(க²)॥

ைமmh நி அவத⁴ ரேஹஉ◌ँ க² காலா। ேத³ேக²உ◌ँ பா³லபி³ேநாத³ ரஸாலா ॥
ராம phரஸாத³ ப⁴க³தி ப³ர பாயஉ◌ँ। phர⁴ பத³ ப³nhதி³ நிஜாரம ஆயஉ◌ँ ॥
தப³ ேத ேமா ந ph³யாபீ மாயா। ஜப³ ேத ர⁴நாயக அபநாயா ॥
யஹ ஸப³³phத சத ைமmh கா³வா।ஹ மாயா◌ँ  ேமா நசாவா ॥
நிஜ அiνப⁴வ அப³ கஹஉ◌ँ க²ேக³ஸா। பி³iν ஹ ப⁴ஜந ந ஜா கேலஸா ॥
ராம kh’பா பி³iν ஸுiν க²க³ராஈ। ஜாநி ந ஜாஇ ராம phர⁴தாஈ ॥
ஜாேநmh பி³iν ந ேஹாஇ பரதீதீ। பி³iν பரதீதி ேஹாஇ நmh phதீ ॥
phதி பி³நா நmh ப⁴க³தி தி³ட⁴◌़ ◌ாஈ।  க²க³பதி ஜல ைக சிகநாஈ ॥
ேஸா. பி³iν ³ர ேஹாஇ கி kh³யாந kh³யாந கி ேஹாஇ பி³ராக³ பி³iν।
கா³வmh ேப³த³ ராந ஸுக² கி லஅ ஹ ப⁴க³தி பி³iν ॥ 89(க)॥
ேகாஉ பி³ராம கி பாவ தாத ஸஹஜ ஸnhேதாஷ பி³iν।
சல கி ஜல பி³iν நாவ ேகா ஜதந பசி பசி மஅ ॥ 89(க²)॥

பி³iν ஸnhேதாஷ ந காம நஸாmh। காம அச²த ஸுக²ஸபேநஹு◌ँ நாmh ॥
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ராம ப⁴ஜந பி³iν டmh கி காமா। த²ல பி³ந த கப³ஹு◌ँ கி ஜாமா ॥
பி³iν பி³kh³யாந கி ஸமதா ஆவஇ। ேகாஉ அவகாஸ கி நப⁴ பி³iν பாவஇ ॥
ரth³தா⁴ பி³நா த⁴rhம நmh ேஹாஈ। பி³iν ம க³nhத⁴ கி பாவஇ ேகாஈ ॥
பி³iν தப ேதஜ கி கர பி³shதாரா। ஜல பி³iν ரஸ கி ேஹாஇ ஸmhஸாரா ॥
ல கி ல பி³iν ³த⁴ ேஸவகாஈ।  பி³iν ேதஜ ந ப ேகா³ஸாஈ ॥
நிஜ ஸுக² பி³iν மந ேஹாஇ கி தீ²ரா। பரஸ கி ேஹாஇ பி³ந ஸரா ॥
கவநிஉ th³தி⁴ கி பி³iν பி³shவாஸா। பி³iν ஹ ப⁴ஜந ந ப⁴வ ப⁴ய நாஸா ॥
ேதா³. பி³iν பி³shவாஸ ப⁴க³தி நmh ேத பி³iν th³ரவmh ந ராiµ।
ராம kh’பா பி³iν ஸபேநஹு◌ँ வ ந லஹ பி³ராiµ ॥ 90(க)॥

ேஸா. அஸ பி³சா மதிதீ⁴ர த தrhக ஸmhஸய ஸகல।
ப⁴ஜஹு ராம ர⁴பீ³ர கநாகர ஸுnhத³ர ஸுக²த³॥ 90(க²)॥

நிஜ மதி ஸஸ நாத²ைமmh கா³ஈ। phர⁴ phரதாப மமா க²க³ராஈ ॥
கேஹஉ◌ँ ந க² க ஜு³தி பி³ேஸ। யஹ ஸப³ைமmh நிஜ நயநnh ேத³கீ²॥
மமா நாம ப ³ந கா³தா²।ஸகல அத அநnhத ர⁴நாதா²॥
நிஜ நிஜ மதி iµநி ஹ ³ந கா³வmh। நிக³ம ேஸஷ வ பார ந பாவmh ॥
mhஹஆதி³ க²க³ மஸக phரஜnhதா। நப⁴ உட³◌़ ◌ாmh நmh பாவmh அnhதா ॥
தி ர⁴பதி மமா அவகா³ஹா। தாத கப³ஹு◌ँ ேகாஉ பாவ கி தா²ஹா ॥
ராiµ காம ஸத ேகா ஸுப⁴க³ தந। ³rhகா³ ேகா அத அ மrhத³ந ॥
ஸkhர ேகா ஸத ஸஸ பி³லாஸா। நப⁴ ஸத ேகா அத அவகாஸா ॥
ேதா³. மத ேகா ஸத பி³ல ப³ல ரபி³ஸத ேகா phரகாஸ।
ஸ ஸத ேகா ஸுதல ஸமந ஸகல ப⁴வ thராஸ ॥ 91(க)॥
கால ேகா ஸத ஸஸ அதி ³shதர ³rhக³ ³ரnhத।
⁴மேக ஸத ேகா ஸம ³ராத⁴ரஷ ப⁴க³வnhத ॥ 91(க²)॥

phர⁴ அகா³த⁴ ஸத ேகா பதாலா।ஸமந ேகா ஸத ஸஸ கராலா ॥
தீரத²அத ேகா ஸம பாவந। நாம அகி²ல அக⁴ க³ நஸாவந ॥
மகி³ ேகா அசல ர⁴பீ³ரா।nh⁴ ேகா ஸத ஸம க³mhபீ⁴ரா ॥
காமேத⁴iν ஸத ேகா ஸமாநா।ஸகல காம தா³யக ப⁴க³வாநா ॥
ஸாரத³ ேகா அத சராஈ। பி³தி⁴ ஸத ேகா sh’Sh நிநாஈ ॥
பி³Shiν ேகா ஸம பாலந கrhதா। th³ர ேகா ஸத ஸம ஸmhஹrhதா ॥
த⁴நத³ ேகா ஸத ஸம த⁴நவாநா। மாயா ேகா phரபச நிதா⁴நா ॥
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பா⁴ர த⁴ரந ஸத ேகா அஸா। நிரவதி⁴ நிபம phர⁴ ஜக³தீ³ஸா ॥
ச²mh. நிபம ந உபமா ஆந ராம ஸமாந ராiµ நிக³ம கைஹ।
 ேகா ஸத க²th³ேயாத ஸம ரபி³ கஹத அதி ல⁴தா லைஹ ॥
ஏ பா⁴◌ँதி நிஜ நிஜ மதி பி³லாஸ iµநிஸ ஹ ப³கா²நmh।
phர⁴ பா⁴வ கா³ஹக அதி kh’பால ஸphேரம ஸுநி ஸுக² மாநmh ॥

ேதா³. ராiµ அத ³ந ஸாக³ர தா²ஹ கி பாவஇ ேகாஇ।
ஸnhதnhஹ ஸந ஜஸ கி²ஸுேநஉ◌ँ mhஹ ஸுநாயஉ◌ँ ேஸாஇ ॥ 92(க)॥

ேஸா. பா⁴வ ப³shய ப⁴க³வாந ஸுக² நிதா⁴ந கநா ப⁴வந।
த மமதா மத³ மாந ப⁴அ ஸதா³தா ரவந ॥ 92(க²)॥

ஸுநி ⁴ஸுNh³ ேக ப³சந ஸுஹாஏ।ஹரத க²க³பதி பŋhக² ²லாஏ ॥
நயந நீர மந அதி ஹரஷாநா।ர⁴பதி phரதாப உர ஆநா ॥
பாசி²ல ேமாஹ ஸiµ² பசி²தாநா। ph³ரம அநாதி³ மiνஜ க மாநா ॥
நி நி காக³ சரந  நாவா। ஜாநி ராம ஸம phேரம ப³ட⁴◌़ ◌ாவா ॥
³ர பி³iν ப⁴வ நிதி⁴ தரஇ ந ேகாஈ। ெஜௗmh பி³ரசி ஸŋhகர ஸம ேஹாஈ ॥
ஸmhஸய ஸrhப kh³ரேஸஉ ேமா தாதா। ³க²த³லஹ தrhக ப³ஹு ph³ராதா ॥
தவ ஸப கா³ட³◌़ ◌ி ர⁴நாயக। ேமா ஆயஉ ஜந ஸுக²தா³யக ॥
தவ phரஸாத³ மம ேமாஹ நஸாநா। ராம ரஹshய அபம ஜாநா ॥
ேதா³. தா phரஸmh பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ ஸ நாஇ கர ேஜா।
ப³சந பி³நீத ஸphேரம mh’³ ேபா³ேலஉ க³ட³◌़ ப³ேஹா ॥ 93(க)॥
phர⁴ அபேந அபி³ேப³க ேத ³ஜ²உ◌ँshவா ேதா।
kh’பாnh⁴ ஸாத³ர கஹஹு ஜாநி தா³ஸ நிஜ ேமா ॥ 93(க²)॥

mhஹ ஸrhப³kh³ய தnhய தம பாரா।ஸுமதி ஸுல ஸரல ஆசாரா ॥
kh³யாந பி³ரதி பி³kh³யாந நிவாஸா। ர⁴நாயக ேக mhஹ phய தா³ஸா ॥
காரந கவந ேத³ஹ யஹ பாஈ। தாத ஸகல ேமா கஹஹு ³ஜா²ஈ ॥
ராம சத ஸர ஸுnhத³ர shவா। பாயஹு கஹா◌ँ கஹஹு நப⁴கா³ ॥
நாத²ஸுநா ைமmh அஸ வ பாmh। மஹா phரலயஹு◌ँ நாஸ தவ நாmh ॥
iµதா⁴ ப³சந நmh ஈshவர கஹஈ। ேஸாஉ ேமாேரmh மந ஸmhஸய அஹஈ ॥
அக³ ஜக³ வ நாக³ நர ேத³வா। நாத²ஸகல ஜ³ கால கேலவா ॥
அNhட³ கடாஹ அத லய கா। கா ஸதா³ ³ரதிkhரம பா⁴ ॥

40 sanskritdocuments.org



 ராம சத மாநஸ

ேஸா. mhஹ ந ph³யாபத கால அதி கரால காரந கவந।
ேமா ேஸா கஹஹு kh’பால kh³யாந phரபா⁴வ கி ேஜாக³ ப³ல ॥ 94(க)॥

ேதா³. phர⁴ தவ ஆரம ஆஏ◌ँ ேமார ேமாஹ ph◌⁴ரம பா⁴க³।
காரந கவந ேஸா நாத²ஸப³ கஹஹு ஸத அiνராக³॥ 94(க²)॥

க³ட³◌़ கி³ரா ஸுநி ஹரேஷஉ காகா³। ேபா³ேலஉ உமா பரம அiνராகா³॥
த⁴nhய த⁴nhய தவ மதி உரகா³। phரshந mhஹா ேமா அதி phயா ॥
ஸுநி தவ phரshந ஸphேரம ஸுஹாஈ। ப³ஹுத ஜநம ைக ஸுதி⁴ ேமா ஆஈ ॥
ஸப³ நிஜ கதா² கஹஉ◌ँ ைமmh கா³ஈ। தாத ஸுநஹு ஸாத³ர மந லாஈ ॥
ஜப தப மக²ஸம த³ம ph³ரத தா³நா। பி³ரதி பி³ேப³க ேஜாக³ பி³kh³யாநா ॥
ஸப³ கர ப²ல ர⁴பதி பத³ phேரமா। ேத பி³iν ேகாஉ ந பாவஇ ேச²மா ॥
ஏ தந ராம ப⁴க³தி ைமmh பாஈ। தாேத ேமா மமதா அதி⁴காஈ ॥
ேஜ ேதmh க² நிஜ shவாரத² ேஹாஈ। ேத பர மமதா கர ஸப³ ேகாஈ ॥
ேஸா. பnhநகா³ அ நீதி தி ஸmhமத ஸjhஜந கஹmh।
அதி நீசஹு ஸந phதி கஅ ஜாநி நிஜ பரம த ॥ 95(க)॥
பாட கீட ேதmh ேஹாஇ ேத ேதmh பாடmhப³ர சிர।
kh’ பாலஇ ஸ³ ேகாஇ பரம அபாவந phராந ஸம ॥ 95(க²)॥

shவாரத²ஸா◌ँச வ கஹு◌ँ ஏஹா। மந khரம ப³சந ராம பத³ ேநஹா ॥
ேஸாஇ பாவந ேஸாஇ ஸுப⁴க³ஸரா। ேஜா தiν பாஇ ப⁴அ ர⁴பீ³ரா ॥
ராம பி³iµக²ல பி³தி⁴ ஸம ேத³। கபி³ ேகாபி³த³ ந phரஸmhஸmh ேத ॥
ராம ப⁴க³தி ஏmh தந உர ஜா। தாேத ேமா பரம phய shவா ॥
தஜஉ◌ँ ந தந நிஜ இchசா² மரநா। தந பி³iν ேப³த³ ப⁴ஜந நmh ப³ரநா ॥
phரத²ம ேமாஹ◌ँ ேமா ப³ஹுத பி³ேகா³வா। ராம பி³iµக²ஸுக²கப³ஹு◌ँ ந ேஸாவா
॥
நாநா ஜநம கrhம நி நாநா। கிஏ ேஜாக³ ஜப தப மக² தா³நா ॥
கவந ேஜாநி ஜநேமஉ◌ँ ஜஹ◌ँ நாmh। ைமmh க²ேக³ஸ ph◌⁴ர ph◌⁴ர ஜக³ மாmh ॥
ேத³ேக²உ◌ँ க ஸப³ கரம ேகா³ஸாஈ।ஸுகீ² ந ப⁴யஉ◌ँ அப³mh கீ நாஈ ॥
ஸுதி⁴ ேமா நாத² ஜnhம ப³ஹு ேக।வ phரஸாத³ மதி ேமாஹ◌ँ ந ேக⁴ ॥
ேதா³. phரத²ம ஜnhம ேக சத அப³ கஹஉ◌ँஸுநஹு பி³ஹேக³ஸ।
ஸுநி phர⁴ பத³ ரதி உபஜஇ ஜாேதmh டmh கேலஸ ॥ 96(க)॥
ப³ கlhப ஏக phர⁴ ஜுக³ கஜுக³ மல ல ॥
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நர அ நா அத⁴rhம ரத ஸகல நிக³ம phரதில ॥ 96(க²)॥
ேத கஜுக³ ேகாஸலர ஜாஈ। ஜnhமத ப⁴யஉ◌ँஸூth³ர தiν பாஈ ॥
வ ேஸவக மந khரம அ பா³நீ।ஆந ேத³வ நிnhத³க அபி⁴மாநீ ॥
த⁴ந மத³ மthத பரம பா³சாலா। உkh³ர³th³தி⁴ உர த³mhப⁴ பி³ஸாலா ॥
ஜத³பி ரேஹஉ◌ँ ர⁴பதி ரஜதா⁴நீ। தத³பி ந க² மமா தப³ ஜாநீ ॥
அப³ ஜாநா ைமmh அவத⁴ phரபா⁴வா। நிக³மாக³ம ராந அஸ கா³வா ॥
கவேநஹு◌ँ ஜnhம அவத⁴ ப³ஸ ேஜாஈ। ராம பராயந ேஸா ப ேஹாஈ ॥
அவத⁴ phரபா⁴வ ஜாந தப³ phராநீ। ஜப³ உர ப³ஸmh ராiµ த⁴iνபாநீ ॥
ேஸா ககால க²ந உரகா³। பாப பராயந ஸப³ நர நா ॥
ேதா³. கமல kh³ரேஸ த⁴rhம ஸப³phத ப⁴ஏ ஸத³kh³ரnhத²।
த³mhபி⁴nhஹ நிஜ மதி கlhபி க phரக³ட கிஏ ப³ஹு பnhத²॥ 97(க)॥
ப⁴ஏ ேலாக³ஸப³ ேமாஹப³ஸ ேலாப⁴ kh³ரேஸ ஸுப⁴ கrhம।
ஸுiν ஹஜாந kh³யாந நிதி⁴ கஹஉ◌ँ க²க கத⁴rhம ॥ 97(க²)॥

ப³ரந த⁴rhம நmh ஆரம சா। தி பி³ேராத⁴ ரத ஸப³ நர நா ॥
th³விஜ தி ேப³சக ⁴ப phரஜாஸந। ேகாஉ நmh மாந நிக³ம அiνஸாஸந ॥
மாரக³ ேஸாஇ ஜா கஹு◌ँ ேஜாஇ பா⁴வா। பNh³த ேஸாஇ ேஜா கா³ல ப³ஜாவா ॥
th²யாரmhப⁴ த³mhப⁴ ரத ேஜாஈ। தா கஹு◌ँஸnhத கஹஇ ஸப³ ேகாஈ ॥
ேஸாஇ ஸயாந ேஜா பரத⁴ந ஹா। ேஜா கர த³mhப⁴ ேஸா ப³ட³◌़ஆசா ॥
ெஜௗ கஹ ஜூ²◌ँட² மஸக² ஜாநா। கஜுக³ ேஸாஇ ³நவnhத ப³கா²நா ॥
நிராசார ேஜா தி பத² thயாகீ³। கஜுக³ ேஸாஇ kh³யாநீ ேஸா பி³ராகீ³॥
ஜாேகmh நக²அ ஜடா பி³ஸாலா। ேஸாஇ தாபஸ phரth³த⁴ ககாலா ॥
ேதா³. அஸுப⁴ ேப³ஷ ⁴ஷந த⁴ேரmh ப⁴chசா²ப⁴chச² ேஜ கா²mh।
ேதஇ ேஜாகீ³ ேதஇ th³த⁴ நர jhய ேத கஜுக³ மாmh ॥ 98(க)॥

ேஸா. ேஜ அபகா சார திnhஹ கர ெகௗ³ரவ மாnhய ேதஇ।
மந khரம ப³சந லபா³ர ேதஇ ப³கதா ககால மஹு◌ँ ॥ 98(க²)॥

நா பி³ப³ஸ நர ஸகல ேகா³ஸாஈ। நாசmh நட மrhகட கீ நாஈ ॥
ஸூth³ர th³விஜnhஹ உபேத³ஸmh kh³யாநா। ேம ஜேநஊ ேலmh தா³நா ॥
ஸப³ நர காம ேலாப⁴ ரத khேராதீ⁴। ேத³வ பி³phர தி ஸnhத பி³ேராதீ⁴ ॥
³ந மnhதி³ர ஸுnhத³ர பதி thயாகீ³। ப⁴ஜmh நா பர ஷ அபா⁴கீ³॥
ெஸௗபா⁴கி³நீmh பி³⁴ஷந நா। பி³த⁴வnhஹ ேக ŋhகா³ர நபீ³நா ॥
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³ர ஷ ப³தி⁴ர அnhத⁴ கா ேலகா²। ஏக ந ஸுநஇ ஏக நmh ேத³கா²॥
ஹரஇ Shய த⁴ந ேஸாக ந ஹரஈ। ேஸா ³ர ேகா⁴ர நரக மஹு◌ँ பரஈ ॥
மா பிதா பா³லகnh ேபா³லாப³mh। உத³ர ப⁴ைர ேஸாஇ த⁴rhம கா²வmh ॥
ேதா³. ph³ரம kh³யாந பி³iν நா நர கஹmh ந ³ஸ பா³த।
ெகௗட³◌़ ◌ீ லாகி³ ேலாப⁴ ப³ஸ கரmh பி³phர ³ர கா⁴த ॥ 99(க)॥
பா³த³mh ஸூth³ர th³விஜnhஹ ஸந ஹம mhஹ ேத க² கா⁴।
ஜாநஇ ph³ரம ேஸா பி³phரப³ர ஆ◌ँகி² ேத³கா²வmh டா³ ॥ 99(க²)॥

பர thய லmhபட கபட ஸயாேந। ேமாஹ th³ேராஹ மமதா லபடாேந ॥
ேதஇ அேப⁴த³பா³தீ³ kh³யாநீ நர। ேத³கா² ேமmh சthர கஜுக³ கர ॥
ஆ க³ஏ அ திnhஹஹூ கா⁴லmh। ேஜ கஹு◌ँஸத மாரக³ phரதிபாலmh ॥
கlhப கlhப ப⁴ ஏக ஏக நரகா। பரmh ேஜ ³ஷmh தி க தரகா ॥
ேஜ ப³ரநாத⁴ம ேத mhஹாரா।shவபச கிராத ேகால கலவாரா ॥
நா iµஈ kh³’ஹ ஸmhபதி நா।ட³◌़iµட³◌़ ◌ாஇ ேஹாmh ஸnhயா ॥
ேத பி³phரnhஹ ஸந ஆ ஜாவmh। உப⁴ய ேலாக நிஜ ஹாத² நஸாவmh ॥
பி³phர நிரchச²ர ேலாப கா। நிராசார ஸட² ph³’ஷ shவா ॥
ஸூth³ர கரmh ஜப தப ph³ரத நாநா। ைப³² ப³ராஸந கஹmh ராநா ॥
ஸப³ நர கlhபித கரmh அசாரா। ஜாஇ ந ப³ரநி அநீதி அபாரா ॥
ேதா³. ப⁴ஏ ப³ரந ஸŋhகர க பி⁴nhநேஸ ஸப³ ேலாக³।
கரmh பாப பாவmh ³க² ப⁴ய ஜ ேஸாக பி³ேயாக³॥ 100(க)॥
தி ஸmhமத ஹ ப⁴khதி பத²ஸஜுத பி³ரதி பி³ேப³க।
ேத ந சலmh நர ேமாஹ ப³ஸ கlhபmh பnhத²அேநக ॥ 100(க²)॥

ச²mh. ப³ஹு தா³ம ஸ◌ँவாரmh தா⁴ம ஜதீ। பி³ஷயா ஹ nh ந ர பி³ரதீ ॥
தப த⁴நவnhத த³th³ர kh³’। க ெகௗக தாத ந ஜாத க ॥
லவnhதி நிகாரmh நா ஸதீ। kh³’ஹ ஆநிmh ேச நிேப³ க³தீ ॥
ஸுத மாநmh மா பிதா தப³ ெலௗmh। அப³லாநந தீ³க² நmh ஜப³ ெலௗmh ॥
ஸஸுரா பிஆ லகீ³ ஜப³ ேதmh। பப mhப³ ப⁴ஏ தப³ ேதmh ॥
nh’ப பாப பராயந த⁴rhம நmh। க த³Nhட³ பி³ட³mhப³ phரஜா நிதmh ॥
த⁴நவnhத ந மந அபீ। th³விஜ சிnhஹ ஜேநஉ உகா⁴ர தபீ ॥
நmh மாந ராந ந ேப³த³ ேஜா।ஹ ேஸவக ஸnhத ஸ க ேஸா।
கபி³ ph³’nhத³ உதா³ர ³நீ ந ஸுநீ। ³ந ³ஷக ph³ராத ந ேகாऽபி ³நீ ॥
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க பா³ரmh பா³ர ³கால பைர। பி³iν அnhந ³கீ²ஸப³ ேலாக³ மைர ॥
ேதா³. ஸுiν க²ேக³ஸ க கபட ஹட² த³mhப⁴ th³ேவஷ பாஷNhட³।
மாந ேமாஹ மாராதி³ மத³ ph³யாபி ரேஹ ph³ரமNhட³॥ 101(க)॥
தாமஸ த⁴rhம கரmh நர ஜப தப ph³ரத மக² தா³ந।
ேத³வ ந ப³ரஷmh த⁴ரநீmh ப³ஏ ந ஜாமmh தா⁴ந ॥ 101(க²)॥

ச²mh. அப³லா கச ⁴ஷந ⁴ ²தா⁴। த⁴நந ³கீ² மமதா ப³ஹுதா⁴ ॥
ஸுக² சாஹmh ட⁴◌़ ந த⁴rhம ரதா। மதி ேதா² கேடா² ந ேகாமலதா ॥ 1॥
நர பீட³◌़ ◌ித ேராக³ ந ேபா⁴க³ கmh। அபி⁴மாந பி³ேராத⁴ அகாரநmh ॥
ல⁴ வந ஸmhப³ பச த³ஸா। கலபாnhத ந நாஸ ³மாiν அஸா ॥ 2॥
ககால பி³ஹால கிஏ மiνஜா। நmh மாநத khெவௗ அiνஜா தiνஜா।
நmh ேதாஷ பி³சார ந தலதா।ஸப³ ஜாதி ஜாதி ப⁴ஏ மக³தா ॥ 3॥
இஷா பஷாchச²ர ேலாபதா। ப⁴  ர ஸமதா பி³க³தா ॥
ஸப³ ேலாக³ பி³ேயாக³ பி³ேஸாக ஹுஏ। ப³ரநாரம த⁴rhம அசார க³ஏ ॥ 4॥
த³ம தா³ந த³யா நmh ஜாநபநீ। ஜட³◌़தா பரப³சநதாதி க⁴நீ ॥
தiν ேபாஷக நா நரா ஸக³ேர। பரநிnhத³க ேஜ ஜக³ ேமா ப³க³ேர ॥ 5॥

ேதா³. ஸுiν ph³யாலா கால க மல அவ³ந ஆகா³ர।
³நஉ◌ँ ப³ஹுத கஜுக³ கர பி³iν phரயாஸ நிshதார ॥ 102(க)॥
kh’தஜுக³ thேரதா th³வாபர ஜா மக²அ ேஜாக³।
ேஜா க³தி ேஹாஇ ேஸா க ஹ நாம ேத பாவmh ேலாக³॥ 102(க²)॥

kh’தஜுக³ஸப³ ேஜாகீ³ பி³kh³யாநீ। க ஹ th◌⁴யாந தரmh ப⁴வ phராநீ ॥
thேரதா◌ँ பி³பி³த⁴ ஜkh³ய நர கரmh। phர⁴ ஸமrhபி கrhம ப⁴வ தரmh ॥
th³வாபர க ர⁴பதி பத³ ஜா। நர ப⁴வ தரmh உபாய ந ³ஜா ॥
கஜுக³ ேகவல ஹ ³ந கா³ஹா। கா³வத நர பாவmh ப⁴வ தா²ஹா ॥
கஜுக³ ேஜாக³ ந ஜkh³ய ந kh³யாநா। ஏக அதா⁴ர ராம ³ந கா³நா ॥
ஸப³ ப⁴ேராஸ த ேஜா ப⁴ஜ ராம। phேரம ஸேமத கா³வ ³ந kh³ராம ॥
ேஸாஇ ப⁴வ தர க²ஸmhஸய நாmh। நாம phரதாப phரக³ட க மாmh ॥
க கர ஏக நீத phரதாபா। மாநஸ nhய ேஹாmh நmh பாபா ॥
ேதா³. கஜுக³ஸம ஜுக³ஆந நmh ெஜௗmh நர கர பி³shவாஸ।
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கா³இ ராம ³ந க³ந பி³மல◌ँ ப⁴வ தர பி³நmh phரயாஸ ॥ 103(க)॥
phரக³ட சா பத³ த⁴rhம ேக கல மஹு◌ँ ஏக phரதா⁴ந।
ேஜந ேகந பி³தி⁴ தீ³nhேஹmh தா³ந கரஇ கlhயாந ॥ 103(க²)॥

நித ஜுக³ த⁴rhம ேஹாmh ஸப³ ேகேர।’த³ய◌ँ ராம மாயா ேக phேரேர ॥
ஸுth³த⁴ ஸthவ ஸமதா பி³kh³யாநா। kh’த phரபா⁴வ phரஸnhந மந ஜாநா ॥
ஸthவ ப³ஹுத ரஜ க² ரதி கrhமா।ஸப³ பி³தி⁴ ஸுக² thேரதா கர த⁴rhமா ॥
ப³ஹு ரஜ shவlhப ஸthவ க² தாமஸ। th³வாபர த⁴rhம ஹரஷ ப⁴ய மாநஸ ॥
தாமஸ ப³ஹுத ரேஜா³ந ேதா²ரா। க phரபா⁴வ பி³ேராத⁴ சஹு◌ँ ஓரா ॥
³த⁴ ஜுக³ த⁴rhம ஜாநி மந மாmh। த அத⁴rhம ரதி த⁴rhம கராmh ॥
கால த⁴rhம நmh ph³யாபmh தா। ர⁴பதி சரந phதி அதி ஜா ॥
நட kh’த பி³கட கபட க²க³ராயா। நட ேஸவக ந ph³யாபஇ மாயா ॥
ேதா³. ஹ மாயா kh’த ேதா³ஷ ³ந பி³iν ஹ ப⁴ஜந ந ஜாmh।
ப⁴அ ராம த காம ஸப³அஸ பி³சா மந மாmh ॥ 104(க)॥
ேத ககால ப³ரஷ ப³ஹு ப³ேஸஉ◌ँ அவத⁴ பி³ஹேக³ஸ।
பேரஉ ³கால பி³பதி ப³ஸ தப³ைமmh க³யஉ◌ँ பி³ேத³ஸ ॥ 104(க²)॥

க³யஉ◌ँ உேஜநீ ஸுiν உரகா³। தீ³ந மந த³th³ர ³கா² ॥
க³ஏ◌ँ கால க²ஸmhபதி பாஈ। தஹ◌ँ நி கரஉ◌ँஸmh⁴ ேஸவகாஈ ॥
பி³phர ஏக ைப³தி³க வ ஜா। கரஇ ஸதா³ ேத காஜு ந ³ஜா ॥
பரம ஸா⁴ பரமாரத² பி³nhத³க।ஸmh⁴ உபாஸக நmh ஹ நிnhத³க ॥
ேத ேஸவஉ◌ँ ைமmh கபட ஸேமதா। th³விஜ த³யால அதி நீதி நிேகதா ॥
பா³ஜ நmhர ேத³கி² ேமா ஸாஈmh। பி³phர பட⁴◌़ ◌ாவ thர கீ நாஈmh ॥
ஸmh⁴ மnhthர ேமா th³விஜப³ர தீ³nhஹா।ஸுப⁴ உபேத³ஸ பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ கீnhஹா ॥
ஜபஉ◌ँ மnhthர வ மnhதி³ர ஜாஈ।’த³ய◌ँ த³mhப⁴ அஹதி அதி⁴காஈ ॥
ேதா³. ைமmh க²ல மல ஸŋhல மதி நீச ஜாதி ப³ஸ ேமாஹ।
ஹ ஜந th³விஜ ேத³ேக²mh ஜரஉ◌ँ கரஉ◌ँ பி³Shiν கர th³ேராஹ ॥ 105(க)॥

ேஸா. ³ர நித ேமா phரேபா³த⁴ ³கி²த ேத³கி²ஆசரந மம।
ேமா உபஜஇ அதி khேராத⁴ த³mhபி⁴ நீதி கி பா⁴வஈ ॥ 105(க²)॥

ஏக பா³ர ³ர nhஹ ேபா³லாஈ। ேமா நீதி ப³ஹு பா⁴◌ँதி கா²ஈ ॥
வ ேஸவா கர ப²ல ஸுத ேஸாஈ। அபி³ரல ப⁴க³தி ராம பத³ ேஹாஈ ॥
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ராம ப⁴ஜmh தாத வ தா⁴தா। நர பாவ◌ँர ைக ேகதிக பா³தா ॥
ஜாஸு சரந அஜ வ அiνராகீ³। தா th³ேராஹ◌ँஸுக² சஹ அபா⁴கீ³॥
ஹர கஹு◌ँஹ ேஸவக ³ர கேஹஊ।ஸுநி க²க³நாத²’த³ய மம த³ேஹஊ ॥
அத⁴ம ஜாதி ைமmh பி³th³யா பாஏ◌ँ। ப⁴யஉ◌ँ ஜதா²அ ³த⁴ பிஆஏ◌ँ ॥
மாநீ ல பா⁴kh³ய ஜாதீ। ³ர கர th³ேராஹ கரஉ◌ँ தி³iν ராதீ ॥
அதி த³யால ³ர shவlhப ந khேராதா⁴। நி நி ேமா கா²வ ஸுேபா³தா⁴ ॥
ேஜ ேத நீச ப³ட³◌़ ◌ாஈ பாவா। ேஸா phரத²மmh ஹதி தா நஸாவா ॥
⁴ம அநல ஸmhப⁴வ ஸுiν பா⁴ஈ। ேத ³ஜா²வ க⁴ந பத³வீ பாஈ ॥
ரஜ மக³ ப நிராத³ர ரஹஈ।ஸப³ கர பத³ phரஹார நித ஸஹஈ ॥
மத உட³◌़ ◌ாவ phரத²ம ேத ப⁴ரஈ। நி nh’ப நயந கிடnh பரஈ ॥
ஸுiν க²க³பதி அஸ ஸiµ² phரஸŋhகா³। ³த⁴ நmh கரmh அத⁴ம கர ஸŋhகா³
॥
கபி³ ேகாபி³த³ கா³வmh அ நீதீ। க²ல ஸந கலஹ ந ப⁴ல நmh phதீ ॥
உதா³ந நித ரஅ ேகா³ஸாஈmh। க²ல பஹஅ shவாந கீ நாஈmh ॥
ைமmh க²ல ’த³ய◌ँ கபட லாஈ। ³ர த கஹஇ ந ேமா ேஸாஹாஈ ॥
ேதா³. ஏக பா³ர ஹர மnhதி³ர ஜபத ரேஹஉ◌ँவ நாம।
³ர ஆயஉ அபி⁴மாந ேதmh உ² நmh கீnhஹ phரநாம ॥ 106(க)॥
ேஸா த³யால நmh கேஹஉ க² உர ந ேராஷ லவேலஸ।
அதி அக⁴ ³ர அபமாநதா ஸ நmh ஸேக மேஹஸ ॥ 106(க²)॥

மnhதி³ர மாஜ² ப⁴ஈ நப⁴ பா³நீ। ேர ஹதபா⁴kh³ய அkh³ய அபி⁴மாநீ ॥
ஜth³யபி தவ ³ர ேகmh நmh khேராதா⁴। அதி kh’பால சித ஸmhயக ேபா³தா⁴ ॥
தத³பி ஸாப ஸட²ைத³ஹஉ◌ँ ேதா। நீதி பி³ேராத⁴ ேஸாஹாஇ ந ேமா ॥
ெஜௗmh நmh த³Nhட³கெரௗmh க²ல ேதாரா। ph◌⁴ரShட ேஹாஇ திமாரக³ ேமாரா ॥
ேஜ ஸட²³ர ஸந இஷா கரmh। ெரௗரவ நரக ேகா ஜுக³ பரmh ॥
thஜக³ ேஜாநி நி த⁴ரmh ஸரா। அத ஜnhம ப⁴ பாவmh பீரா ॥
ைப³ட² ரேஹ அஜக³ர இவ பாபீ।ஸrhப ேஹா க²ல மல மதி ph³யாபீ ॥
மஹா பி³டப ேகாடர மஹு◌ँ ஜாஈ ॥ ரஹு அத⁴மாத⁴ம அத⁴க³தி பாஈ ॥
ேதா³. ஹாஹாகார கீnhஹ ³ர தா³ந ஸுநி வ ஸாப ॥
கmhபித ேமா பி³ேலாகி அதி உர உபஜா பதாப ॥ 107(க)॥
க த³Nhட³வத ஸphேரம th³விஜ வ ஸnhiµக² கர ேஜா।
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பி³நய கரத க³த³க³த³shவர ஸiµ² ேகா⁴ர க³தி ேமா ॥ 107(க²)॥
நமாஶஶாந நிrhவாணபmh। விmh⁴mh ph³யாபகmh ph³ரம ேவத³shவபmh।
நிஜmh நிrh³ணmh நிrhவிகlhபmh நிmhஹ। சிதா³காஶமாகாஶவாஸmh ப⁴ேஜऽஹmh ॥
நிராகாரேமாŋhகாரலmh யmh। கி³ரா kh³யாந ேகா³தீதஶmh கி³ஶmh ॥
கராலmh மஹாகால காலmh kh’பாலmh। ³கா³ர ஸmhஸாரபாரmh நேதாऽஹmh ॥
ஷாராth³ ஸŋhகாஶ ெகௗ³ரmh க³பீ⁴ரmh। மேநா⁴த ேகா phரபா⁴  ஶரmh ॥
sh²ரnhெமௗ கlhேலாநீ சா க³ŋhகா³। லஸth³பா⁴லபா³ேலnh³ கNhேட²
⁴ஜŋhகா³॥
சலthNhட³லmh ph◌⁴ ஸுேநthரmh விஶாலmh। phரஸnhநாநநmh நீலகNhட²mh த³யாலmh
॥
mh’கா³தீ⁴ஶசrhமாmhப³ரmh iµNhட³மாலmh। phயmh ஶŋhகரmh ஸrhவநாத²mh ப⁴ஜா ॥
phரசNhட³mh phரkh’Shடmh phரக³lhப⁴mh பேரஶmh।அக²Nhட³mhஅஜmh பா⁴iνேகாphரகாஶmh
॥
thரய:ஶூல நிrhலநmh ஶூலபாணிmh। ப⁴ேஜऽஹmh ப⁴வாநீபதிmh பா⁴வக³mhயmh ॥
கலாதீத கlhயாண கlhபாnhதகா।ஸதா³ஸjhஜநாnhத³தா³தா ரா ॥
சிதா³நnhத³ஸnhேதா³ஹ ேமாஹாபஹா। phரத³ phரத³ phரேபா⁴ மnhமதா² ॥
ந யாவth³ உமாநாத² பாதா³ரவிnhத³mh। ப⁴ஜnhதீஹ ேலாேக பேர வா நராmh ॥
ந தாவthஸுக²mh ஶாnhதி ஸnhதாபநாஶmh। phரத³ phரேபா⁴ ஸrhவ⁴தாதி⁴வாஸmh ॥
ந ஜாநா ேயாக³mh ஜபmh ைநவ ஜாmh। நேதாऽஹmh ஸதா³ஸrhவதா³ ஶmh⁴ ph◌⁴யmh
॥
ஜரா ஜnhம :³ெகௗ²க⁴ தாதphயமாநmh। phரேபா⁴ பா ஆபnhநமாஶ ஶmhேபா⁴ ॥
ேலாக-th³ராShடகத³mh phேராkhதmh விphேரண ஹரேதாஷேய।

ேய பட²nhதி நரா ப⁴khthயா ேதஷாmh ஶmh: ◌⁴ phரத³தி ॥ 9॥
ேதா³. -ஸுநி பி³நதீ ஸrhப³kh³ய வ ேத³கி² ph³phர அiνரா³।
நி மnhதி³ர நப⁴பா³நீ ப⁴இ th³விஜப³ர ப³ர மா³॥ 108(க)॥
ெஜௗmh phரஸnhந phர⁴ ேமா பர நாத² தீ³ந பர ேநஹு।
நிஜ பத³ ப⁴க³தி ேத³இ phர⁴ நி ³ஸர ப³ர ேத³ஹு ॥ 108(க²)॥
தவ மாயா ப³ஸ வ ஜட³◌़ஸnhதத பி²ரஇ ⁴லாந।
ேத பர khேராத⁴ ந கஅ phர⁴ kh’பா nh⁴ ப⁴க³வாந ॥ 108(க³)॥
ஸŋhகர தீ³நத³யால அப³ ஏ பர ேஹாஹு kh’பால।
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ஸாப அiνkh³ரஹ ேஹாஇ ேஜmh நாத² ேதா²ேரmh கால ॥ 108(க⁴)॥
ஏ கர ேஹாஇ பரம கlhயாநா। ேஸாஇ கரஹு அப³ kh’பாநிதா⁴நா ॥
பி³phரகி³ரா ஸுநி பரத ஸாநீ। ஏவமsh இதி ப⁴இ நப⁴பா³நீ ॥
ஜத³பி கீnhஹ ஏmh தா³ந பாபா। ைமmh நி தீ³nhஹ ேகாப க ஸாபா ॥
தத³பி mhஹார ஸா⁴தா ேத³கீ²। கஹஉ◌ँ ஏ பர kh’பா பி³ேஸ ॥
ச²மால ேஜ பர உபகா। ேத th³விஜ ேமா phய ஜதா² க²ரா ॥
ேமார ராப th³விஜ ph³யrhத² ந ஜாஇ। ஜnhம ஸஹஸ அவshய யஹ பாஇ ॥
ஜநமத மரத ³ஸஹ ³க² ேஹாஈ। அ shவlhபஉ நmh ph³யாபி ேஸாஈ ॥
கவேநஉ◌ँ ஜnhம  நmh kh³யாநா।ஸுந ஸூth³ர மம ப³சந phரவாநா ॥
ர⁴பதி mh ஜnhம தப³ ப⁴யஊ। நி ைதmh மம ேஸவா◌ँ மந த³யஊ ॥
 phரபா⁴வ அiνkh³ரஹ ேமாேரmh। ராம ப⁴க³தி உப உர ேதாேரmh ॥
ஸுiν மம ப³சந ஸthய அப³ பா⁴ஈ।ஹேதாஷந ph³ரத th³விஜ ேஸவகாஈ ॥
அப³ ஜநி கர பி³phர அபமாநா। ஜாேநஹு ஸnhத அநnhத ஸமாநா ॥
இnhth³ர ஸ மம ஸூல பி³ஸாலா। காலத³Nhட³ஹ சkhர கராலா ॥
ேஜா இnhஹ கர மாரா நmh மரஈ। பி³phரth³ேராஹ பாவக ேஸா ஜரஈ ॥
அஸ பி³ேப³க ராேக²ஹு மந மாmh। mhஹ கஹ◌ँ ஜக³ ³rhலப⁴ க² நாmh ॥
ஔரஉ ஏக ஆஷா ேமா। அphரதிஹத க³தி ேஹாஇ ேதா ॥
ேதா³. ஸுநி வ ப³சந ஹர ³ர ஏவமsh இதி பா⁴।
ேமா phரேபா³தி⁴ க³யஉ kh³’ஹ ஸmh⁴ சரந உர ராகி²॥ 109(க)॥
phேரத கால பி³தி⁴ கி³ ஜாஇ ப⁴யஉ◌ँ ைமmh ph³யால।
நி phரயாஸ பி³iν ேஸா தiν ஜேஜஉ◌ँ க³ஏ◌ँ க² கால ॥ 109(க²)॥
ேஜாஇ தiν த⁴ரஉ◌ँ தஜஉ◌ँ நி அநாயாஸ ஹஜாந।
 தந பட பரஇ நர பஹரஇ ராந ॥ 109(க³)॥
வ◌ँ ராகீ² தி நீதி அ ைமmh நmh பாவா khேலஸ।
ஏ பி³தி⁴ த⁴ேரஉ◌ँ பி³பி³த⁴ தiν kh³யாந ந க³யஉ க²ேக³ஸ ॥ 109(க⁴)॥

thஜக³ ேத³வ நர ேஜாஇ தiν த⁴ரஉ◌ँ। தஹ◌ँ தஹ◌ँ ராம ப⁴ஜந அiνஸரஊ◌ँ ॥
ஏக ஸூல ேமா பி³ஸர ந காஊ। ³ர கர ேகாமல ல ஸுபா⁴ஊ ॥
சரம ேத³ஹ th³விஜ ைக ைமmh பாஈ।ஸுர ³rhலப⁴ ராந தி கா³ஈ ॥
ேக²லஉ◌ँ தஹூ◌ँ பா³லகnhஹ லா। கரஉ◌ँஸகல ர⁴நாயக லா ॥
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phெரௗட⁴◌़ ப⁴ஏ◌ँ ேமா பிதா பட⁴◌़ ◌ாவா।ஸமஜ²உ◌ँஸுநஉ◌ँ³நஉ◌ँ நmh பா⁴வா
॥
மந ேத ஸகல பா³ஸநா பா⁴கீ³। ேகவல ராம சரந லய லாகீ³॥
கஹு க²ேக³ஸ அஸ கவந அபா⁴கீ³। க² ேஸவ ஸுரேத⁴iν thயாகீ³॥
phேரம மக³ந ேமா க² ந ேஸாஹாஈ।ஹாேரஉ பிதா பட⁴◌़ ◌ாஇ பட⁴◌़ ◌ாஈ ॥
ப⁴ஏ காலப³ஸ ஜப³ பி மாதா। ைமmh ப³ந க³யஉ◌ँ ப⁴ஜந ஜநthராதா ॥
ஜஹ◌ँ ஜஹ◌ँ பி³பிந iµநீshவர பாவஉ◌ँ।ஆரம ஜாஇ ஜாஇ  நாவஉ◌ँ ॥
³ஜ²த திnhஹ ராம ³ந கா³ஹா। கஹmh ஸுநஉ◌ँஹரத க²க³நாஹா ॥
ஸுநத பி²ரஉ◌ँஹ ³ந அiνபா³தா³। அph³யாஹத க³தி ஸmh⁴ phரஸாதா³॥
² thபி³த⁴ ஈஷநா கா³ட⁴◌़ ◌ீ। ஏக லாலஸா உர அதி பா³ட⁴◌़ ◌ீ ॥
ராம சரந பா³ஜ ஜப³ ேத³ெகௗ²mh। தப³ நிஜ ஜnhம ஸப²ல க ேலெகௗ²mh ॥
ேஜ ◌ँச²உ◌ँ ேஸாஇ iµநி அஸ கஹஈ। ஈshவர ஸrhப³ ⁴தமய அஹஈ ॥
நிrh³ந மத நmh ேமா ேஸாஹாஈ।ஸ³ந ph³ரம ரதி உர அதி⁴காஈ ॥
ேதா³. ³ர ேக ப³சந ஸுரதி க ராம சரந மiν லாக³।
ர⁴பதி ஜஸ கா³வத பி²ரஉ◌ँ ச²ந ச²ந நவ அiνராக³॥ 110(க)॥
ேம க²ர ப³ட சா²யா◌ँiµநி ேலாமஸ ஆந।
ேத³கி² சரந  நாயஉ◌ँ ப³சந கேஹஉ◌ँ அதி தீ³ந ॥ 110(க²)॥
ஸுநி மம ப³சந பி³நீத mh’³iµநி kh’பால க²க³ராஜ।
ேமா ஸாத³ர ◌ँச²த ப⁴ஏ th³விஜ ஆயஹு ேக காஜ ॥ 110(க³)॥
தப³ைமmh கஹா kh’பாநிதி⁴ mhஹ ஸrhப³kh³ய ஸுஜாந।
ஸ³ந ph³ரம அவராத⁴ந ேமா கஹஹு ப⁴க³வாந ॥ 110(க⁴)॥

தப³iµநிஷ ர⁴பதி ³ந கா³தா²। கேஹ க²க ஸாத³ர க²க³நாதா²॥
ph³ரமkh³யாந ரத iµநி பி³kh³யாநி। ேமா பரம அதி⁴கா ஜாநீ ॥
லாேக³ கரந ph³ரம உபேத³ஸா। அஜ அth³ேவத அ³ந ’த³ேயஸா ॥
அகல அநீஹ அநாம அபா। அiνப⁴வ க³mhய அக²Nhட³அபா ॥
மந ேகா³தீத அமல அபி³நா। நிrhபி³கார நிரவதி⁴ ஸுக² ரா ॥
ேஸா ைதmh தா ேதா நmh ேப⁴தா³। பா³ பீ³சி இவ கா³வ ேப³தா³॥
பி³பி³த⁴ பா⁴◌ँதி ேமா iµநி ஸiµஜா²வா। நிrh³ந மத மம ’த³ய◌ँ ந ஆவா ॥
நி ைமmh கேஹஉ◌ँ நாஇ பத³ஸா।ஸ³ந உபாஸந கஹஹு iµநீஸா ॥
ராம ப⁴க³தி ஜல மம மந நா। கி பி³லகா³இ iµநீஸ phரபீ³நா ॥

manas7_i.pdf 49



 ராம சத மாநஸ

ேஸாஇ உபேத³ஸ கஹஹு க தா³யா। நிஜ நயநnh ேத³ெகௗ²mh ர⁴ராயா ॥
ப⁴ ேலாசந பி³ேலாகி அவேத⁴ஸா। தப³ஸுநிஹஉ◌ँ நிrh³ந உபேத³ஸா ॥
iµநி நி க ஹகதா²அபா। க²Nh³ஸ³ந மத அ³ந நிபா ॥
தப³ைமmh நிrh³ந மத கர ³।ஸ³ந நிபஉ◌ँ க ஹட² ⁴ ॥
உthதர phரதிஉthதர ைமmh கீnhஹா।iµநி தந ப⁴ஏ khேராத⁴ ேக சீnhஹா ॥
ஸுiν phர⁴ ப³ஹுத அவkh³யா கிஏ◌ँ। உபஜ khேராத⁴ kh³யாநிnhஹ ேக ஏ◌ँ ॥
அதி ஸŋhக⁴ரஷந ெஜௗmh கர ேகாஈ। அநல phரக³ட சnhத³ந ேத ேஹாஈ ॥
ேதா³. -பா³ரmhபா³ர ஸேகாப iµநி கரஇ நிபந kh³யாந।
ைமmh அபேநmh மந ைப³ட² தப³ கரஉ◌ँ பி³பி³த⁴ அiνமாந ॥ 111(க)॥
khேராத⁴ கி th³ேவத³th³தி⁴ பி³iν th³ைவத கி பி³iν அkh³யாந।
மாயாப³ஸ பசி²nhந ஜட³◌़ வ கி ஈஸ ஸமாந ॥ 111(க²)॥

கப³ஹு◌ँ கி ³க²ஸப³ கர த தாேகmh। ேத கி த³th³ர பரஸ மநி ஜாேகmh ॥
பரth³ேரா கீ ேஹாmh நிஸŋhகா। கா நி கி ரஹmh அகலŋhகா ॥
ப³mhஸ கி ரஹ th³விஜ அநத கீnhேஹmh। கrhம கி ேஹாmh shவப சீnhேஹmh
॥
காஹூ ஸுமதி கி க²ல ஸ◌ँக³ ஜா।ஸுப⁴ க³தி பாவ கி பரthய கா³ ॥
ப⁴வ கி பரmh பரமாthமா பி³nhத³க।ஸுகீ² கி ேஹாmh கப³ஹு◌ँஹநிnhத³க ॥
ராஜு கி ரஹஇ நீதி பி³iν ஜாேநmh। அக⁴ கி ரஹmh ஹசத ப³கா²ேநmh ॥
பாவந ஜஸ கி nhய பி³iν ேஹாஈ। பி³iν அக⁴ அஜஸ கி பாவஇ ேகாஈ ॥
லா⁴ கி கி²ஹ ப⁴க³தி ஸமாநா। ேஜ கா³வmh தி ஸnhத ராநா ॥
ஹாநி கி ஜக³ ஏ ஸம கி² பா⁴ஈ। ப⁴அ ந ராம நர தiν பாஈ ॥
அக⁴ கி பிஸுநதா ஸம க²ஆநா। த⁴rhம கி த³யா ஸஸ ஹஜாநா ॥
ஏ பி³தி⁴ அதி ஜு³தி மந ³நஊ◌ँ।iµநி உபேத³ஸ ந ஸாத³ர ஸுநஊ◌ँ ॥
நி நி ஸ³ந பchச²ைமmh ேராபா। தப³iµநி ேபா³ேலஉ ப³சந ஸேகாபா ॥
ட⁴◌़ பரம க² ேத³உ◌ँ ந மாந। உthதர phரதிஉthதர ப³ஹு ஆந ॥
ஸthய ப³சந பி³shவாஸ ந கர। பா³யஸ இவ ஸப³ ேத ட³ர ॥
ஸட²shவபchச² தப³’த³ய◌ँ பி³ஸாலா।ஸபதி³ ேஹா பchசீ² சNhடா³லா ॥
nhஹ ராப ைமmh ஸ சட⁴◌़ ◌ாஈ। நmh க² ப⁴ய ந தீ³நதா ஆஈ ॥
ேதா³. ரத ப⁴யஉ◌ँ ைமmh காக³ தப³ நி iµநி பத³ நாஇ।
ஸு ராம ர⁴ப³mhஸ மநி ஹரத சேலஉ◌ँ உட³◌़ ◌ாஇ ॥ 112(க)॥
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உமா ேஜ ராம சரந ரத பி³க³த காம மத³ khேராத⁴ ॥
நிஜ phர⁴மய ேத³க²mh ஜக³த ேக ஸந கரmh பி³ேராத⁴ ॥ 112(க²)॥

ஸுiν க²ேக³ஸ நmh க²  ³ஷந। உர phேரரக ர⁴ப³mhஸ பி³⁴ஷந ॥
kh’பாnh⁴ iµநி மதி க ேபா⁴। nh phேரம பchசா² ேமா ॥
மந ப³ச khரம ேமா நிஜ ஜந ஜாநா।iµநி மதி நி ேப² ப⁴க³வாநா ॥
 மம மஹத லதா ேத³கீ²। ராம சரந பி³shவாஸ பி³ேஸ ॥
அதி பி³ஸமய நி நி பசி²தாஈ।ஸாத³ர iµநி ேமா nhஹ ேபா³லாஈ ॥
மம பேதாஷ பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ கீnhஹா।ஹரத ராமமnhthர தப³ தீ³nhஹா ॥
பா³லகப ராம கர th◌⁴யாநா। கேஹஉ ேமா iµநி kh’பாநிதா⁴நா ॥
ஸுnhத³ர ஸுக²த³  அதி பா⁴வா। ேஸா phரத²மmh ைமmh mhஹ ஸுநாவா
॥
iµநி ேமா க²க கால தஹ◌ँ ராகா²। ராமசதமாநஸ தப³ பா⁴ஷா ॥
ஸாத³ர ேமா யஹ கதா²ஸுநாஈ। நி ேபா³ேல iµநி கி³ரா ஸுஹாஈ ॥
ராமசத ஸர ³phத ஸுஹாவா।ஸmh⁴ phரஸாத³ தாத ைமmh பாவா ॥
ேதா நிஜ ப⁴க³த ராம கர ஜாநீ। தாேத ைமmh ஸப³ கேஹஉ◌ँ ப³கா²நீ ॥
ராம ப⁴க³தி nhஹ ேகmh உர நாmh। கப³ஹு◌ँ ந தாத கஅ திnhஹ பாmh ॥
iµநி ேமா பி³பி³த⁴ பா⁴◌ँதி ஸiµஜா²வா। ைமmh ஸphேரம iµநி பத³ நாவா ॥
நிஜ கர கமல பர மம ஸா।ஹரத ஆஷ தீ³nhஹ iµநீஸா ॥
ராம ப⁴க³தி அபி³ரல உர ேதாேரmh। ப³ஸதா³ phரஸாத³அப³ ேமாேரmh ॥
ேதா³. -ஸதா³ ராம phய ேஹாஹு mhஹ ஸுப⁴ ³ந ப⁴வந அமாந।
காமப இchதா⁴மரந kh³யாந பி³ராக³ நிதா⁴ந ॥ 113(க)॥
ேஜmhmh ஆரம mhஹ ப³ஸப³ நி ஸுரத ப⁴க³வnhத।
ph³யாபி தஹ◌ँ ந அபி³th³யா ேஜாஜந ஏக phரஜnhத ॥ 113(க²)॥

கால கrhம ³ந ேதா³ஷ ஸுபா⁴ஊ। க² ³க² mhஹ ந ph³யாபி காஊ ॥
ராம ரஹshய லத பி³தி⁴ நாநா। ³phத phரக³ட இதிஹாஸ ராநா ॥
பி³iν ரம mhஹ ஜாநப³ஸப³ ேஸாஊ। நித நவ ேநஹ ராம பத³ ேஹாஊ ॥
ேஜா இchசா² கஹஹு மந மாmh।ஹ phரஸாத³ க² ³rhலப⁴ நாmh ॥
ஸுநி iµநி ஆஷ ஸுiν மதிதீ⁴ரா। ph³ரமகி³ரா ப⁴இ க³க³ந க³◌ँபீ⁴ரா ॥
ஏவமsh தவ ப³ச iµநி kh³யாநீ। யஹ மம ப⁴க³த கrhம மந பா³நீ ॥
ஸுநி நப⁴கி³ரா ஹரஷ ேமா ப⁴யஊ। phேரம மக³ந ஸப³ஸmhஸய க³யஊ ॥
க பி³நதீ iµநி ஆயஸு பாஈ। பத³ஸேராஜ நி நி  நாஈ ॥
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ஹரஷ ஸத ஏmh ஆரம ஆயஉ◌ँ। phர⁴ phரஸாத³ ³rhலப⁴ ப³ர பாயஉ◌ँ ॥
இஹா◌ँ ப³ஸத ேமா ஸுiν க²க³ ஈஸா। பீ³ேத கலப ஸாத அ பீ³ஸா ॥
கரஉ◌ँஸதா³ ர⁴பதி ³ந கா³நா।ஸாத³ர ஸுநmh பி³ஹŋhக³ஸுஜாநா ॥
ஜப³ ஜப³அவத⁴mh ர⁴பீ³ரா। த⁴ரmh ப⁴க³த த மiνஜ ஸரா ॥
தப³ தப³ ஜாஇ ராம ர ரஹஊ◌ँ।ஸுலா பி³ேலாகி ஸுக²லஹஊ◌ँ ॥
நி உர ராகி² ராம ஸுபா। நிஜ ஆரம ஆவஉ◌ँ க²க³⁴பா ॥
கதா²ஸகல ைமmh mhஹ ஸுநாஈ। காக³ ேத³ஹ ேஜmh காரந பாஈ ॥
கஉ◌ँ தாத ஸப³ phரshந mhஹா। ராம ப⁴க³தி மமா அதி பா⁴ ॥
ேதா³. தாேத யஹ தந ேமா phய ப⁴யஉ ராம பத³ ேநஹ।
நிஜ phர⁴ த³ரஸந பாயஉ◌ँ க³ஏ ஸகல ஸnhேத³ஹ ॥ 114(க)॥
மாஸபாராயண, உnhதீஸவா◌ँ விராம
ப⁴க³தி பchச²ஹட² க ரேஹஉ◌ँ தீ³nh மஹா ஸாப।
iµநி ³rhலப⁴ ப³ர பாயஉ◌ँ ேத³க²ஹு ப⁴ஜந phரதாப ॥ 114(க²)॥

ேஜ அ ப⁴க³தி ஜாநி பஹரmh। ேகவல kh³யாந ேஹ ரம கரmh ॥
ேத ஜட³◌़ காமேத⁴iν kh³’ஹ◌ँ thயாகீ³। ேகா²ஜத ஆ பி²ரmh பய லாகீ³॥
ஸுiν க²ேக³ஸ ஹ ப⁴க³தி பி³ஹாஈ। ேஜ ஸுக² சாஹmh ஆந உபாஈ ॥
ேத ஸட² மஹாnh⁴ பி³iν தரநீ। ைப பார சாஹmh ஜட³◌़ கரநீ ॥
ஸுநி ப⁴ஸுNh³ ேக ப³சந ப⁴வாநீ। ேபா³ேலஉ க³ட³◌़ஹர mh’³ பா³நீ ॥
தவ phரஸாத³ phர⁴ மம உர மாmh।ஸmhஸய ேஸாக ேமாஹ ph◌⁴ரம நாmh ॥
ஸுேநஉ◌ँ நீத ராம ³ந kh³ராமா। mhஹ kh’பா◌ँ லேஹஉ◌ँ பி³ராமா ॥
ஏக பா³த phர⁴ ◌ँச²உ◌ँ ேதா। கஹஹு ³ஜா²இ kh’பாநிதி⁴ ேமா ॥
கஹmh ஸnhத iµநி ேப³த³ ராநா। நmh க² ³rhலப⁴ kh³யாந ஸமாநா ॥
ேஸாஇ iµநி mhஹ ஸந கேஹஉ ேகா³ஸாஈmh। நmh ஆத³ேரஹு ப⁴க³தி கீ நாஈmh ॥
kh³யாந ப⁴க³தி அnhதர ேகதா।ஸகல கஹஹு phர⁴ kh’பா நிேகதா ॥
ஸுநி உரகா³ ப³சந ஸுக² மாநா।ஸாத³ர ேபா³ேலஉ காக³ஸுஜாநா ॥
ப⁴க³தி kh³யாந நmh க² ேப⁴தா³। உப⁴ய ஹரmh ப⁴வ ஸmhப⁴வ ேக²தா³॥
நாத²iµநீஸ கஹmh க²அnhதர।ஸாவதா⁴ந ேஸாஉ ஸுiν பி³ஹŋhக³ப³ர ॥
kh³யாந பி³ராக³ ேஜாக³ பி³kh³யாநா। ஏ ஸப³ ஷ ஸுநஹு ஹஜாநா ॥
ஷ phரதாப phரப³ல ஸப³ பா⁴◌ँதீ। அப³லா அப³ல ஸஹஜ ஜட³◌़ ஜாதீ ॥
ேதா³. -ஷ thயாகி³ஸக நா ேஜா பி³ரkhத மதி தீ⁴ர ॥
ந  கா பி³ஷயாப³ஸ பி³iµக² ேஜா பத³ ர⁴பீ³ர ॥ 115(க)॥
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ேஸா. ேஸாஉ iµநி kh³யாநநிதா⁴ந mh’க³நயநீ பி³⁴ iµக² நிரகி²।
பி³ப³ஸ ேஹாஇ ஹஜாந நா பி³Shiν மாயா phரக³ட ॥ 115(க²)॥

இஹா◌ँ ந பchச²பாத க² ராக²உ◌ँ। ேப³த³ ராந ஸnhத மத பா⁴ஷஉ◌ँ ॥
ேமாஹ ந நா நா ேகmh பா। பnhநகா³ யஹ தி அபா ॥
மாயா ப⁴க³தி ஸுநஹு mhஹ ேதா³ஊ। நா ப³rhக³ ஜாநஇ ஸப³ ேகாஊ ॥
நி ர⁴பீ³ர ப⁴க³தி பிஆ। மாயா க² நrhதகீ பி³சா ॥
ப⁴க³தி ஸாiνல ர⁴ராயா। தாேத ேத ட³ரபதி அதி மாயா ॥
ராம ப⁴க³தி நிபம நிபாதீ⁴। ப³ஸஇ ஜாஸு உர ஸதா³அபா³தீ⁴ ॥
ேத பி³ேலாகி மாயா ஸசாஈ। க ந ஸகஇ க² நிஜ phர⁴தாஈ ॥
அஸ பி³சா ேஜ iµநி பி³kh³யாநீ। ஜாசmh ப⁴க³தி ஸகல ஸுக² கா²நீ ॥
ேதா³. யஹ ரஹshய ர⁴நாத² கர ேப³கி³ ந ஜாநஇ ேகாஇ।
ேஜா ஜாநஇ ர⁴பதி kh’பா◌ँஸபேநஹு◌ँ ேமாஹ ந ேஹாஇ ॥ 116(க)॥
ஔரஉ kh³யாந ப⁴க³தி கர ேப⁴த³ஸுநஹு ஸுphரபீ³ந।
ேஜா ஸுநி ேஹாஇ ராம பத³ phதி ஸதா³அபி³சீ²ந ॥ 116(க²)॥

ஸுநஹு தாத யஹ அகத² கஹாநீ।ஸiµஜ²த ப³நஇ ந ஜாஇ ப³கா²நீ ॥
ஈshவர அmhஸ வ அபி³நா। ேசதந அமல ஸஹஜ ஸுக² ரா ॥
ேஸா மாயாப³ஸ ப⁴யஉ ேகா³ஸாஈmh। ப³◌ँth◌⁴ேயா கீர மரகட கீ நாஈ ॥
ஜட³◌़ ேசதந kh³ரnhதி² ப க³ஈ। ஜத³பி mh’ஷா ²டத க²நஈ ॥
தப³ ேத வ ப⁴யஉ ஸmhஸா। ²ட ந kh³ரnhதி² ந ேஹாஇ ஸுகா² ॥
தி ராந ப³ஹு கேஹஉ உபாஈ। ²ட ந அதி⁴க அதி⁴க அஜா²ஈ ॥
வ ’த³ய◌ँ தம ேமாஹ பி³ேஸ। kh³ரnhதி² ²ட கி பரஇ ந ேத³கீ²॥
அஸ ஸேஜாக³ ஈஸ ஜப³ கரஈ। தப³ஹு◌ँ கதா³சித ேஸா நிஅரஈ ॥
ஸாththவிக ரth³தா⁴ ேத⁴iν ஸுஹாஈ। ெஜௗmh ஹ kh’பா◌ँ ’த³ய◌ँ ப³ஸ ஆஈ
॥
ஜப தப ph³ரத ஜம நியம அபாரா। ேஜ தி கஹ ஸுப⁴ த⁴rhம அசாரா ॥
ேதஇ th’ந ஹத சைர ஜப³ கா³ஈ। பா⁴வ ப³chச²ஸு பாஇ ேபnhஹாஈ ॥
ேநாஇ நிph³’thதி பாthர பி³shவாஸா। நிrhமல மந அர நிஜ தா³ஸா ॥
பரம த⁴rhமமய பய ³ பா⁴ஈ। அவைட அநல அகாம பி³ஹாஈ ॥
ேதாஷ மத தப³ ச²மா◌ँ ஜுட³◌़ ◌ாைவ। th◌⁴’தி ஸம ஜாவiν ேத³இ ஜமாைவ ॥
iµதி³தா◌ँ மைத²mh பி³சார மதா²நீ। த³ம அதா⁴ர ரஜு ஸthய ஸுபா³நீ ॥
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தப³ மதி² காட⁴◌़ ◌ி ேலஇ நவநீதா। பி³மல பி³ராக³ஸுப⁴க³ஸுநீதா ॥
ேதா³. ேஜாக³அகி³நி க phரக³ட தப³ கrhம ஸுபா⁴ஸுப⁴ லாஇ।
³th³தி⁴ ராைவmh kh³யாந kh◌⁴’த மமதா மல ஜ ஜாஇ ॥ 117(க)॥
தப³ பி³kh³யாநபிநி ³th³தி⁴ பி³ஸத³ kh◌⁴’த பாஇ।
சிthத தி³ஆ ப⁴ த⁴ைர th³’ட⁴◌़ஸமதா தி³அ ப³நாஇ ॥ 117(க²)॥
தீநி அவshதா² தீநி ³ந ேத கபாஸ ேதmh காட⁴◌़ ◌ி।
ல ய ஸ◌ँவா நி பா³தீ கைர ஸுகா³ட⁴◌़ ◌ி ॥ 117(க³)॥

ேஸா. ஏ பி³தி⁴ ேலைஸ தீ³ப ேதஜ ரா பி³kh³யாநமய ॥
ஜாதmh ஜாஸு ஸப ஜரmh மதா³தி³க ஸலப⁴ ஸப³॥ 117(க⁴)॥

ேஸாஹமsh இதி ph³’thதி அக²Nhடா³। தீ³ப கா² ேஸாஇ பரம phரசNhடா³॥
ஆதம அiνப⁴வ ஸுக²ஸுphரகாஸா। தப³ ப⁴வ ல ேப⁴த³ ph◌⁴ரம நாஸா ॥
phரப³ல அபி³th³யா கர பவாரா। ேமாஹ ஆதி³ தம டஇ அபாரா ॥
தப³ ேஸாஇ ³th³தி⁴ பாஇ உ◌ँஆரா। உர kh³’ஹ◌ँ ைப³² kh³ரnhதி² நிஆரா ॥
ேசா²ரந kh³ரnhதி² பாவ ெஜௗmh ேஸாஈ। தப³ யஹ வ kh’தாரத² ேஹாஈ ॥
ேசா²ரத kh³ரnhதி² ஜாநி க²க³ராயா। பி³kh◌⁴ந அேநக கரஇ தப³ மாயா ॥
th³தி⁴ th³தி⁴ phேரரஇ ப³ஹு பா⁴ஈ। ³th³த⁴ ேலாப⁴ தி³கா²வmh ஆஈ ॥
கல ப³ல ச²ல க ஜாmh ஸபா। அசல பா³த ³ஜா²வmh தீ³பா ॥
ேஹாஇ ³th³தி⁴ ெஜௗmh பரம ஸயாநீ। திnhஹ தந சிதவ ந அநத ஜாநீ ॥
ெஜௗmh ேத பி³kh◌⁴ந ³th³தி⁴ நmh பா³தீ⁴। ெதௗ ப³ேஹா ஸுர கரmh உபாதீ⁴ ॥
இnhth³mh th³வார ஜ²ேராகா² நாநா। தஹ◌ँ தஹ◌ँஸுர ைப³ேட² க தா²நா ॥
ஆவத ேத³க²mh பி³ஷய ப³யா। ேத ஹ² ேத³ கபாட உகா⁴ ॥
ஜப³ ேஸா phரப⁴ஜந உர kh³’ஹ◌ँ ஜாஈ। தப³mh தீ³ப பி³kh³யாந ³ஜா²ஈ ॥
kh³ரnhதி² ந ² டா ேஸா phரகாஸா। ³th³தி⁴ பி³கல ப⁴இ பி³ஷய ப³தாஸா ॥
இnhth³nhஹ ஸுரnhஹ ந kh³யாந ேஸாஹாஈ। பி³ஷய ேபா⁴க³ பர phதி ஸதா³ஈ ॥
பி³ஷய ஸர ³th³தி⁴ kh’த ேபா⁴। ேத பி³தி⁴ தீ³ப ேகா பா³ர ப³ேஹா ॥
ேதா³. தப³ பி² வ பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ பாவஇ ஸmhsh’தி khேலஸ।
ஹ மாயா அதி ³shதர த ந ஜாஇ பி³ஹேக³ஸ ॥ 118(க)॥
கஹத க²ந ஸiµஜ²த க²ந ஸாத⁴ந க²ந பி³ேப³க।
ேஹாஇ ⁴நாchச²ர nhயாய ெஜௗmh நி phரthஹ அேநக ॥ 118(க²)॥
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kh³யாந பnhத² kh’பாந ைக தா⁴ரா। பரத க²ேக³ஸ ேஹாஇ நmh பா³ரா ॥
ேஜா நிrhபி³kh◌⁴ந பnhத² நிrhப³ஹஈ। ேஸா ைகவlhய பரம பத³லஹஈ ॥
அதி ³rhலப⁴ ைகவlhய பரம பத³।ஸnhத ராந நிக³ம ஆக³ம ப³த³॥
ராம ப⁴ஜத ேஸாஇ iµதி ேகா³ஸாஈ। அநஇchசி²த ஆவஇ ப³ஆஈ ॥
 த²ல பி³iν ஜல ர ந ஸகாஈ। ேகா பா⁴◌ँதி ேகாஉ கைர உபாஈ ॥
ததா² ேமாchச²ஸுக²ஸுiν க²க³ராஈ। ர ந ஸகஇ ஹ ப⁴க³தி பி³ஹாஈ ॥
அஸ பி³சா ஹ ப⁴க³த ஸயாேந।iµkhதி நிராத³ர ப⁴க³தி பா⁴ேந ॥
ப⁴க³தி கரத பி³iν ஜதந phரயாஸா।ஸmhsh’தி ல அபி³th³யா நாஸா ॥
ேபா⁴ஜந கஅ th’பிதி த லாகீ³।  ேஸா அஸந பசைவ ஜட²ராகீ³॥
அ ஹப⁴க³தி ஸுக³ம ஸுக²தா³ஈ। ேகா அஸ ட⁴◌़ ந ஜா ேஸாஹாஈ ॥
ேதா³. ேஸவக ேஸph³ய பா⁴வ பி³iν ப⁴வ ந தஅ உரகா³ ॥
ப⁴ஜஹு ராம பத³ பŋhகஜ அஸ th³தா⁴nhத பி³சா ॥ 119(க)॥
ேஜா ேசதந கஹ◌ँ ஜ◌़ட³◌़ கரஇ ஜ◌़ட³◌़ கரஇ ைசதnhய।
அஸ ஸமrhத² ர⁴நாயகmh ப⁴ஜmh வ ேத த⁴nhய ॥ 119(க²)॥

கேஹஉ◌ँ kh³யாந th³தா⁴nhத ³ஜா²ஈ।ஸுநஹு ப⁴க³தி மநி ைக phர⁴தாஈ ॥
ராம ப⁴க³தி சிnhதாமநி ஸுnhத³ர। ப³ஸஇ க³ட³◌़ ஜாேக உர அnhதர ॥
பரம phரகாஸ ப தி³ந ராதீ। நmh க² சஅ தி³ஆ kh◌⁴’த பா³தீ ॥
ேமாஹ த³th³ர நிகட நmh ஆவா। ேலாப⁴ பா³த நmh தா ³ஜா²வா ॥
phரப³ல அபி³th³யா தம  ஜாஈ।ஹாரmh ஸகல ஸலப⁴ ஸiµதா³ஈ ॥
க²ல காமாதி³ நிகட நmh ஜாmh। ப³ஸஇ ப⁴க³தி ஜாேக உர மாmh ॥
க³ரல ஸுதா⁴ஸம அ த ேஹாஈ। ேத மநி பி³iν ஸுக² பாவ ந ேகாஈ ॥
ph³யாபmh மாநஸ ேராக³ ந பா⁴। nhஹ ேக ப³ஸ ஸப³ வ ³கா² ॥
ராம ப⁴க³தி மநி உர ப³ஸ ஜாேகmh। ³க²லவேலஸ ந ஸபேநஹு◌ँ தாேகmh ॥
சர ேராமநி ேதஇ ஜக³ மாmh। ேஜ மநி லாகி³ஸுஜதந கராmh ॥
ேஸா மநி ஜத³பி phரக³ட ஜக³அஹஈ। ராம kh’பா பி³iν நmh ேகாஉ லஹஈ ॥
ஸுக³ம உபாய பாஇேப³ ேகேர। நர ஹதபா⁴kh³ய ேத³mh ப⁴டேமேர ॥
பாவந பrhப³த ேப³த³ ராநா। ராம கதா² சிராகர நாநா ॥
மrh ஸjhஜந ஸுமதி தா³। kh³யாந பி³ராக³ நயந உரகா³ ॥
பா⁴வ ஸத ேகா²ஜஇ ேஜா phராநீ। பாவ ப⁴க³தி மநி ஸப³ஸுக² கா²நீ ॥
ேமாேரmh மந phர⁴ அஸ பி³shவாஸா। ராம ேத அதி⁴க ராம கர தா³ஸா ॥
ராம nh⁴ க⁴ந ஸjhஜந தீ⁴ரா। சnhத³ந த ஹ ஸnhத ஸரா ॥
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ஸப³ கர ப²ல ஹ ப⁴க³தி ஸுஹாஈ। ேஸா பி³iν ஸnhத ந காஹூ◌ँ பாஈ ॥
அஸ பி³சா ேஜாஇ கர ஸதஸŋhகா³। ராம ப⁴க³தி ேத ஸுலப⁴ பி³ஹŋhகா³॥
ேதா³. ph³ரம பேயாநிதி⁴ மnhத³ர kh³யாந ஸnhத ஸுர ஆmh।
கதா²ஸுதா⁴ மதி² காட⁴◌़mh ப⁴க³தி ம⁴ரதா ஜாmh ॥ 120(க)॥
பி³ரதி சrhம அ kh³யாந மத³ ேலாப⁴ ேமாஹ  மா।
ஜய பாஇஅ ேஸா ஹ ப⁴க³தி ேத³² க²ேக³ஸ பி³சா ॥ 120(க²)॥

நி ஸphேரம ேபா³ேலஉ க²க³ராஊ। ெஜௗmh kh’பால ேமா ஊபர பா⁴ஊ ॥
நாத² ேமா நிஜ ேஸவக ஜாநீ।ஸphத phரshந கஹஹு ப³கா²நீ ॥
phரத²மmh கஹஹு நாத² மதிதீ⁴ரா।ஸப³ ேத ³rhலப⁴ கவந ஸரா ॥
ப³ட³◌़ ³க² கவந கவந ஸுக² பா⁴। ேஸாஉ ஸேச²பmh கஹஹு பி³சா ॥
ஸnhத அஸnhத மரம mhஹ ஜாநஹு। திnhஹ கர ஸஹஜ ஸுபா⁴வ ப³கா²நஹு ॥
கவந nhய தி பி³தி³த பி³ஸாலா। கஹஹு கவந அக⁴ பரம கராலா ॥
மாநஸ ேராக³ கஹஹு ஸiµஜா²ஈ। mhஹ ஸrhப³kh³ய kh’பா அதி⁴காஈ ॥
தாத ஸுநஹு ஸாத³ர அதி phதீ। ைமmh ஸேச²ப கஹஉ◌ँ யஹ நீதீ ॥
நர தந ஸம நmh கவநிஉ ேத³। வ சராசர ஜாசத ேத ॥
நரக shவrhக³அபப³rhக³ நிேஸநீ। kh³யாந பி³ராக³ ப⁴க³தி ஸுப⁴ ேத³நீ ॥
ேஸா தiν த⁴ ஹ ப⁴ஜmh ந ேஜ நர। ேஹாmh பி³ஷய ரத மnhத³ மnhத³ தர ॥
கா◌ँச கிச ப³த³ேலmh ேத ேல। கர ேத டா³ பரஸ மநி ேத³mh ॥
நmh த³th³ர ஸம ³க² ஜக³ மாmh।ஸnhத லந ஸம ஸுக² ஜக³ நாmh ॥
பர உபகார ப³சந மந காயா।ஸnhத ஸஹஜ ஸுபா⁴உ க²க³ராயா ॥
ஸnhத ஸஹmh ³க² பரத லாகீ³। பர³க² ேஹ அஸnhத அபா⁴கீ³॥
⁴rhஜ த ஸம ஸnhத kh’பாலா। பரத நிதி ஸஹ பி³பதி பி³ஸாலா ॥
ஸந இவ க²ல பர ப³nhத⁴ந கரஈ। கா²ல கட⁴◌़ ◌ாஇ பி³பதி ஸ மரஈ ॥
க²ல பி³iν shவாரத² பர அபகா। அ ஷக இவ ஸுiν உரகா³ ॥
பர ஸmhபதா³ பி³நா நஸாmh।  ஸ ஹதி ம உபல பி³லாmh ॥
³Shட உத³ய ஜக³ஆரதி ேஹ। ஜதா² phரth³த⁴ அத⁴ம kh³ரஹ ேக ॥
ஸnhத உத³ய ஸnhதத ஸுக²கா। பி³shவ ஸுக²த³ இnh³ தமா ॥
பரம த⁴rhம தி பி³தி³த அmhஸா। பர நிnhதா³ஸம அக⁴ ந க³ஸா ॥
ஹர ³ர நிnhத³க தா³³ர ேஹாஈ। ஜnhம ஸஹshர பாவ தந ேஸாஈ ॥
th³விஜ நிnhத³க ப³ஹு நரக ேபா⁴க³க। ஜக³ ஜநமஇ பா³யஸ ஸர த⁴ ॥
ஸுர தி நிnhத³க ேஜ அபி⁴மாநீ। ெரௗரவ நரக பரmh ேத phராநீ ॥
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ேஹாmh உக ஸnhத நிnhதா³ ரத। ேமாஹ நிஸா phய kh³யாந பா⁴iν க³த ॥
ஸப³ ேக நிnhதா³ ேஜ ஜட³◌़ கரmh। ேத சமகா³³ர ேஹாஇ அவதரmh ॥
ஸுநஹு தாத அப³ மாநஸ ேராகா³। nhஹ ேத ³க² பாவmh ஸப³ ேலாகா³॥
ேமாஹ ஸகல ph³யாதி⁴nhஹ கர லா। திnhஹ ேத நி உபஜmh ப³ஹு ஸூலா ॥
காம பா³த கப² ேலாப⁴ அபாரா। khேராத⁴ பிthத நித சா²தீ ஜாரா ॥
phதி கரmh ெஜௗmh தீநிஉ பா⁴ஈ। உபஜஇ ஸnhயபாத ³க²தா³ஈ ॥
பி³ஷய மேநாரத² ³rhக³ம நாநா। ேத ஸப³ஸூல நாம ேகா ஜாநா ॥
மமதா தா³³ கNh³இரஷாஈ।ஹரஷ பி³ஷாத³ க³ரஹ ப³ஹுதாஈ ॥
பர ஸுக² ேத³கி² ஜரநி ேஸாஇ ச²ஈ। Shட ³Shடதா மந லஈ ॥
அஹŋhகார அதி ³க²த³ ட³மஆ। த³mhப⁴ கபட மத³ மாந ேநஹஆ ॥
th’shநா உத³ரph³’th³தி⁴ அதி பா⁴। thபி³த⁴ ஈஷநா தந திஜா ॥
ஜுக³ பி³தி⁴ jhவர மthஸர அபி³ேப³கா। கஹ◌ँ லாகி³ கெஹௗmh ேராக³அேநகா ॥
ேதா³. ஏக ph³யாதி⁴ ப³ஸ நர மரmh ஏ அஸாதி⁴ ப³ஹு ph³யாதி⁴।
பீட³◌़mh ஸnhதத வ கஹு◌ँ ேஸா கி லைஹ ஸமாதி⁴ ॥ 121(க)॥
ேநம த⁴rhம ஆசார தப kh³யாந ஜkh³ய ஜப தா³ந।
ேப⁴ஷஜ நி ேகாnhஹ நmh ேராக³ ஜாmh ஹஜாந ॥ 121(க²)॥

ஏ பி³தி⁴ ஸகல வ ஜக³ ேராகீ³। ேஸாக ஹரஷ ப⁴ய phதி பி³ேயாகீ³॥
மாநக ேராக³ க²க ைமmh கா³ஏ।ஹmh ஸப³ ேகmh லகி² பி³ரேலnhஹ பாஏ ॥
ஜாேந ேத சீ²ஜmh க² பாபீ। நாஸ ந பாவmh ஜந பதாபீ ॥
பி³ஷய பth²ய பாஇ அŋhேர।iµநிஹு ’த³ய◌ँ கா நர பா³ேர ॥
ராம kh’பா◌ँ நாஸ ஸப³ ேராகா³। ெஜௗmh ஏ பா⁴◌ँதி ப³ைந ஸmhேயாகா³॥
ஸத³³ர ைப³த³ ப³சந பி³shவாஸா।ஸஜம யஹ ந பி³ஷய ைக ஆஸா ॥
ர⁴பதி ப⁴க³தி ஸவந । அபாந ரth³தா⁴ மதி  ॥
ஏ பி³தி⁴ ப⁴ேலmh ேஸா ேராக³ நஸாmh। நாmh த ஜதந ேகா நmh ஜாmh
॥
ஜாநிஅ தப³ மந பி³ஜ ேகா³ஸா◌ँஈ। ஜப³ உர ப³ல பி³ராக³அதி⁴காஈ ॥
ஸுமதி ²தா⁴ பா³ட⁴◌़இ நித நஈ। பி³ஷய ஆஸ ³rhப³லதா க³ஈ ॥
பி³மல kh³யாந ஜல ஜப³ ேஸா நஹாஈ। தப³ ரஹ ராம ப⁴க³தி உர சா²ஈ ॥
வ அஜ ஸுக ஸநகாதி³க நாரத³। ேஜ iµநி ph³ரம பி³சார பி³ஸாரத³॥
ஸப³ கர மத க²க³நாயக ஏஹா। கஅ ராம பத³ பŋhகஜ ேநஹா ॥
தி ராந ஸப³ kh³ரnhத² கஹாmh। ர⁴பதி ப⁴க³தி பி³நா ஸுக² நாmh ॥
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கமட² பீட² ஜாமmh ப³ பா³ரா। ப³nhth◌⁴யா ஸுத ப³ காஹு மாரா ॥
²லmh நப⁴ ப³ ப³ஹுபி³தி⁴ ²லா। வ ந லஹ ஸுக²ஹ phரதிலா ॥
th’ஷா ஜாஇ ப³ mh’க³ஜல பாநா। ப³ ஜாமmh ஸஸ ஸ பி³ஷாநா ॥
அnhத⁴கா ப³ ரபி³ நஸாைவ। ராம பி³iµக² ந வ ஸுக² பாைவ ॥
ம ேத அநல phரக³ட ப³ ேஹாஈ। பி³iµக² ராம ஸுக² பாவ ந ேகாஈ ॥
ேதா³0=பா³ மேத²mh kh◌⁴’த ேஹாஇ ப³ கதா ேத ப³ ேதல।

பி³iν ஹ ப⁴ஜந ந ப⁴வ தஅ யஹ th³தா⁴nhத அேபல ॥ 122(க)॥
மஸக கரஇ பி³mhரசி phர⁴ அஜ மஸக ேத ந।
அஸ பி³சா த ஸmhஸய ராம ப⁴ஜmh phரபீ³ந ॥ 122(க²)॥

ேலாக- விநிchதmh வதா³ ேத ந அnhயதா² வசாmh ேம।
ஹmh நரா ப⁴ஜnhதி ேயऽதி³shதரmh தரnhதி ேத ॥ 122(க³)॥

கேஹஉ◌ँ நாத²ஹ சத அபா। ph³யாஸ ஸமாஸ shவமதி அiνபா ॥
தி th³தா⁴nhத இஹஇ உரகா³। ராம ப⁴அ ஸப³ காஜ பி³ஸா ॥
phர⁴ ர⁴பதி த ேஸஇஅ கா। ேமா ேஸ ஸட² பர மமதா ஜா ॥
mhஹ பி³kh³யாநப நmh ேமாஹா। நாத² கீnh ேமா பர அதி ேசா²ஹா ॥
சி²ஹு◌ँ ராம கதா²அதி பாவநி।ஸுக ஸநகாதி³ஸmh⁴ மந பா⁴வநி ॥
ஸத ஸŋhக³தி ³rhலப⁴ ஸmhஸாரா। நிஷ த³Nhட³ ப⁴ ஏகஉ பா³ரா ॥
ேத³² க³ட³◌़ நிஜ ’த³ய◌ँ பி³சா। ைமmh ர⁴பீ³ர ப⁴ஜந அதி⁴கா ॥
ஸநாத⁴ம ஸப³ பா⁴◌ँதி அபாவந। phர⁴ ேமா கீnhஹ பி³தி³த ஜக³ பாவந ॥
ேதா³. ஆஜு த⁴nhய ைமmh த⁴nhய அதி ஜth³யபி ஸப³ பி³தி⁴ ந।
நிஜ ஜந ஜாநி ராம ேமா ஸnhத ஸமாக³ம தீ³ந ॥ 123(க)॥
நாத² ஜதா²மதி பா⁴ேஷஉ◌ँ ராேக²உ◌ँ நmh க² ேகா³இ।
சத nh⁴ ர⁴நாயக தா²ஹ கி பாவஇ ேகாஇ ॥ 123॥

ஸு ராம ேக ³ந க³ந நாநா। நி நி ஹரஷ ⁴ஸுNh³ஸுஜாநா ॥
மமா நிக³ம ேநதி க கா³ஈ। அத ப³ல phரதாப phர⁴தாஈ ॥
வ அஜ jhய சரந ர⁴ராஈ। ேமா பர kh’பா பரம mh’³லாஈ ॥
அஸஸுபா⁴உ கஹு◌ँஸுநஉ◌ँ ந ேத³க²உ◌ँ। ேக க²ேக³ஸ ர⁴பதி ஸம ேலக²உ◌ँ
॥
ஸாத⁴க th³த⁴ பி³iµkhத உதா³। கபி³ ேகாபி³த³ kh’தkh³ய ஸmhnhயா ॥
ேஜாகீ³ஸூர ஸுதாபஸ kh³யாநீ। த⁴rhம நிரத பNh³த பி³kh³யாநீ ॥
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தரmh ந பி³iν ◌ँ மம shவா। ராம நமா நமா நமா ॥
ஸரந க³ஏ◌ँ ேமா ேஸ அக⁴ ரா। ேஹாmh ஸுth³த⁴ நமா அபி³நா ॥
ேதா³. ஜாஸு நாம ப⁴வ ேப⁴ஷஜ ஹரந ேகா⁴ர thரய ஸூல।
ேஸா kh’பா ேமா ேதா பர ஸதா³ ரஹஉ அiνல ॥ 124(க)॥
ஸுநி ⁴ஸுNh³ ேக ப³சந ஸுப⁴ ேத³கி² ராம பத³ ேநஹ।
ேபா³ேலஉ phேரம ஸத கி³ரா க³ட³◌़ பி³க³த ஸnhேத³ஹ ॥ 124(க²)॥

ைம kh’thkh’thய ப⁴யஉ◌ँ தவ பா³நீ।ஸுநி ர⁴பீ³ர ப⁴க³தி ரஸ ஸாநீ ॥
ராம சரந தந ரதி ப⁴ஈ। மாயா ஜநித பி³பதி ஸப³ க³ஈ ॥
ேமாஹ ஜலதி⁴ ேபா³த mhஹ ப⁴ஏ। ேமா கஹ◌ँ நாத² பி³பி³த⁴ ஸுக² த³ஏ ॥
ேமா பmh ேஹாஇ ந phரதி உபகாரா। ப³nhத³உ◌ँ தவ பத³ பா³ரmh பா³ரா ॥
ரந காம ராம அiνராகீ³। mhஹ ஸம தாத ந ேகாஉ ப³ட³◌़பா⁴கீ³॥
ஸnhத பி³டப ஸதா கி³ த⁴ரநீ। பர த ேஹ ஸப³nhஹ ைக கரநீ ॥
ஸnhத ’த³ய நவநீத ஸமாநா। கஹா கபி³nhஹ ப கைஹ ந ஜாநா ॥
நிஜ பதாப th³ரவஇ நவநீதா। பர ³க² th³ரவmh ஸnhத ஸுநீதா ॥
வந ஜnhம ஸுப²ல மம ப⁴யஊ। தவ phரஸாத³ஸmhஸய ஸப³ க³யஊ ॥
ஜாேநஹு ஸதா³ ேமா நிஜ கிŋhகர। நி நி உமா கஹஇ பி³ஹŋhக³ப³ர ॥
ேதா³. தாஸு சரந  நாஇ க phேரம ஸத மதிதீ⁴ர।
க³யஉ க³ட³◌़ ைப³Nhட² தப³’த³ய◌ँ ராகி² ர⁴பீ³ர ॥ 125(க)॥
கி³ஜா ஸnhத ஸமாக³ம ஸம ந லாப⁴ க²ஆந।
பி³iν ஹ kh’பா ந ேஹாஇ ேஸா கா³வmh ேப³த³ ராந ॥ 125(க²)॥

கேஹஉ◌ँ பரம நீத இதிஹாஸா।ஸுநத ரவந ²டmh ப⁴வ பாஸா ॥
phரநத கlhபத கநா ஜா। உபஜஇ phதி ராம பத³ கஜா ॥
மந khரம ப³சந ஜநித அக⁴ ஜாஈ।ஸுநmh ேஜ கதா² ரவந மந லாஈ ॥
தீrhதா²டந ஸாத⁴ந ஸiµதா³ஈ। ேஜாக³ பி³ராக³ kh³யாந நிநாஈ ॥
நாநா கrhம த⁴rhம ph³ரத தா³நா।ஸஜம த³ம ஜப தப மக² நாநா ॥
⁴த த³யா th³விஜ ³ர ேஸவகாஈ। பி³th³யா பி³நய பி³ேப³க ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
ஜஹ◌ँ லகி³ஸாத⁴ந ேப³த³ ப³கா²நீ।ஸப³ கர ப²ல ஹ ப⁴க³தி ப⁴வாநீ ॥
ேஸா ர⁴நாத² ப⁴க³தி தி கா³ஈ। ராம kh’பா◌ँ காஹூ◌ँ ஏக பாஈ ॥
ேதா³. iµநி ³rhலப⁴ ஹ ப⁴க³தி நர பாவmh பி³நmh phரயாஸ।
ேஜ யஹ கதா² நிரnhதர ஸுநmh மாநி பி³shவாஸ ॥ 126॥
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ேஸாஇ ஸrhப³kh³ய ³நீ ேஸாஇ kh³யாதா। ேஸாஇ ம மNh³த பNh³த தா³தா ॥
த⁴rhம பராயந ேஸாஇ ல thராதா। ராம சரந ஜா கர மந ராதா ॥
நீதி நிந ேஸாஇ பரம ஸயாநா। தி th³தா⁴nhத நீக ேதmh ஜாநா ॥
ேஸாஇ கபி³ ேகாபி³த³ ேஸாஇ ரநதீ⁴ரா। ேஜா ச²ல சா²ட³◌़ ◌ி ப⁴ஜஇ ர⁴பீ³ரா ॥
த⁴nhய ேத³ஸ ேஸா ஜஹ◌ँஸுரஸ। த⁴nhய நா பதிph³ரத அiνஸ ॥
த⁴nhய ேஸா ⁴ நீதி ேஜா கரஈ। த⁴nhய ேஸா th³விஜ நிஜ த⁴rhம ந டரஈ ॥
ேஸா த⁴ந த⁴nhய phரத²ம க³தி ஜாகீ। த⁴nhய nhய ரத மதி ேஸாஇ பாகீ ॥
த⁴nhய க⁴ ேஸாஇ ஜப³ஸதஸŋhகா³। த⁴nhய ஜnhம th³விஜ ப⁴க³தி அப⁴ŋhகா³॥
ேதா³. ேஸா ல த⁴nhய உமா ஸுiν ஜக³த jhய ஸுநீத।
ர⁴பீ³ர பராயந ேஜmh நர உபஜ பி³நீத ॥ 127॥

மதி அiνப கதா²ைமmh பா⁴। ஜth³யபி phரத²ம ³phத க ராகீ²॥
தவ மந phதி ேத³கி²அதி⁴காஈ। தப³ைமmh ர⁴பதி கதா²ஸுநாஈ ॥
யஹ ந கஅ ஸட² ஹட²ல। ேஜா மந லாஇ ந ஸுந ஹ ல ॥
கஅ ந ேலாபி⁴ khேராத⁴ கா। ேஜா ந ப⁴ஜஇ ஸசராசர shவா ॥
th³விஜ th³ேரா ந ஸுநாஇஅ கப³ஹூ◌ँ। ஸுரபதி ஸஸ ேஹாஇ nh’ப
ஜப³ஹூ◌ँ ॥
ராம கதா² ேக ேதஇ அதி⁴கா। nhஹ ேகmh ஸதஸŋhக³தி அதி phயா ॥
³ர பத³ phதி நீதி ரத ேஜஈ। th³விஜ ேஸவக அதி⁴கா ேதஈ ॥
தா கஹ◌ँ யஹ பி³ேஸஷ ஸுக²தா³ஈ। ஜா phராநphய ர⁴ராஈ ॥
ேதா³. ராம சரந ரதி ேஜா சஹ அத²வா பத³ நிrhபா³ந।
பா⁴வ ஸத ேஸா யஹ கதா² கரஉ ரவந ட பாந ॥ 128॥

ராம கதா² கி³ஜா ைமmh ப³ரநீ। க மல ஸமநி மேநாமல ஹரநீ ॥
ஸmhsh’தி ேராக³ஸவந । ராம கதா² கா³வmh தி ஸூ ॥
ஏ மஹ◌ँ சிர ஸphத ேஸாபாநா। ர⁴பதி ப⁴க³தி ேகர பnhதா²நா ॥
அதி ஹ kh’பா ஜா பர ேஹாஈ। பாஉ◌ँ ேத³இ ஏmh மாரக³ ேஸாஈ ॥
மந காமநா th³தி⁴ நர பாவா। ேஜ யஹ கதா² கபட த கா³வா ॥
கஹmh ஸுநmh அiνேமாத³ந கரmh। ேத ேகா³பத³இவ ப⁴வநிதி⁴ தரmh ॥
ஸுநி ஸப³ கதா²’த³ய◌ँ அதி பா⁴ஈ। கி³ஜா ேபா³ கி³ரா ஸுஹாஈ ॥
நாத² kh’பா◌ँ மம க³த ஸnhேத³ஹா। ராம சரந உபேஜஉ நவ ேநஹா ॥
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ேதா³. ைமmh kh’தkh’thய ப⁴இஉ◌ँ அப³ தவ phரஸாத³ பி³shேவஸ।
உப ராம ப⁴க³தி th³’ட⁴◌़ பீ³ேத ஸகல கேலஸ ॥ 129॥

யஹ ஸுப⁴ ஸmh⁴ உமா ஸmhபா³தா³।ஸுக²ஸmhபாத³ந ஸமந பி³ஷாதா³॥
ப⁴வ ப⁴ஜந க³ஜந ஸnhேத³ஹா। ஜந ரஜந ஸjhஜந phய ஏஹா ॥
ராம உபாஸக ேஜ ஜக³ மாmh। ஏ ஸம phய திnhஹ ேக க² நாmh ॥
ர⁴பதி kh’பா◌ँ ஜதா²மதி கா³வா। ைமmh யஹ பாவந சத ஸுஹாவா ॥
ஏmh ககால ந ஸாத⁴ந ³ஜா। ேஜாக³ ஜkh³ய ஜப தப ph³ரத ஜா ॥
ராம ஸுஅ கா³இஅ ராம।ஸnhதத ஸுநிஅ ராம ³ந kh³ராம ॥
ஜாஸு பதித பாவந ப³ட³◌़ பா³நா। கா³வmh கபி³ தி ஸnhத ராநா ॥
தா ப⁴ஜ மந த லாஈ। ராம ப⁴ேஜmh க³தி ேகmh நmh பாஈ ॥
ச²mh. பாஈ ந ேகmh க³தி பதித பாவந ராம ப⁴ ஸுiν ஸட² மநா।
க³நிகா அஜால ph³யாத⁴ கீ³த⁴ க³ஜாதி³ க²ல தாேர க⁴நா ॥
ஆபீ⁴ர ஜமந கிராத க²ஸ shவபசாதி³அதி அக⁴ப ேஜ।
க நாம பா³ரக ேதபி பாவந ேஹாmh ராம நமா ேத ॥ 1॥
ர⁴ப³mhஸ ⁴ஷந சத யஹ நர கஹmh ஸுநmh ேஜ கா³வmh।
க மல மேநாமல ேதா⁴இ பி³iν ரம ராம தா⁴ம தா⁴வmh ॥
ஸத பச ெசௗபாஈmh மேநாஹர ஜாநி ேஜா நர உர த⁴ைர।
தா³ந அபி³th³யா பச ஜநித பி³கார ர⁴ப³ர ஹைர ॥ 2॥
ஸுnhத³ர ஸுஜாந kh’பா நிதா⁴ந அநாத² பர கர phதி ேஜா।
ேஸா ஏக ராம அகாம த நிrhபா³நphரத³ஸம ஆந ேகா ॥
ஜாகீ kh’பா லவேலஸ ேத மதிமnhத³ ளதா³ஸஹூ◌ँ।
பாேயா பரம பி³ராiµ ராம ஸமாந phர⁴ நாmh கஹூ◌ँ ॥ 3॥

ேதா³. ேமா ஸம தீ³ந ந தீ³ந த mhஹ ஸமாந ர⁴பீ³ர।
அஸ பி³சா ர⁴ப³mhஸ மநி ஹரஹு பி³ஷம ப⁴வ பீ⁴ர ॥ 130(க)॥
கா நா பிஆ  ேலாப⁴ phய  தா³ம।
தி ர⁴நாத² நிரnhதர phய லாக³ஹு ேமா ராம ॥ 130(க²)॥

ேலாக-யthrhவ phர⁴ kh’தmh ஸுகவிநா ஶmh⁴நா ³rhக³மmh
மth³ராமபதா³ph³ஜப⁴khதிமநிஶmh phராphthைய  ராமாயணmh।
மthவா தth³ர⁴நாத²மநிரதmh shவாnhதshதம:ஶாnhதேய
பா⁴ஷாப³th³த⁴த³mh சகார ளதா³ஸshததா² மாநஸmh ॥ 1॥
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Nhயmh பாபஹரmh ஸதா³ ஶிவகரmh விjhஞாநப⁴khதிphரத³mh
மாயாேமாஹமலாபஹmh ஸுவிமலmh phேரமாmh³ரmh ஶுப⁴mh।
மth³ராமசthரமாநஸத³mh ப⁴khthயாவகா³ஹnhதி ேய
ேத ஸmhஸாரபதŋhக³ேகா⁴ரகிரணrhத³யnhதி ேநா மாநவா:॥ 2॥
மாஸபாராயண, தீஸவா◌ँ விராம
நவாnhஹபாராயண, நவா◌ँ விராம

———

இதி மth³ராமசதமாநேஸ ஸகலககஷவிth◌⁴வmhஸேந
ஸphதம: ேஸாபாந:ஸமாphத:।
(உthதரகாNhட³ஸமாphத)
——–

ஆரதி ராமாயந கீ। கீரதி கத லத ய பீ கீ ॥
கா³வத ph³ரமாதி³க iµநி நாரத³। பா³லக பி³kh³யாந பி³ஸாரத³।
ஸுக ஸநகாதி³ ேஸஷ அ ஸாரத³। ப³ரநி பவநஸுத கீரதி நீகீ ॥ 1॥
கா³வத ேப³த³ ராந அShடத³ஸ। ச²ஓ ஸாshthர ஸப³ kh³ரnhத²ந ேகா ரஸ।
iµநி ஜந த⁴ந ஸnhதந ேகா ஸரப³ஸ।ஸார அmhஸ ஸmhமத ஸப³ கீ ॥ 2॥
கா³வத ஸnhதத ஸmh⁴ ப⁴வாநீ। அ க⁴டஸmhப⁴வ iµநி பி³kh³யாநீ।
ph³யாஸ ஆதி³ கபி³ப³rhஜ ப³கா²நீ। காக³⁴ஸுNh³ க³ட³ ேக  கீ ॥ 3॥
கமல ஹரநி பி³ஷய ரஸ பீ²கீ।ஸுப⁴க³ŋhகா³ர iµkhதி ஜுப³தீ கீ।
த³லந ேராக³ ப⁴வ  அ கீ। தாத மாத ஸப³ பி³தி⁴ ள கீ ॥ 4॥
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