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Ram Stuti from Shri Ramcharitmanas

ராம shதி

ேகா³shவா ளதா³ஸ விரசித ராமசதமாநஸ

பா³லகாNhட³

ராம ஜnhம

ப⁴ேய phரக³ட kh’பாலா தீ³நத³யாலா ெகௗஸlhயா தகா ।
ஹரத மஹதா iµநி மந ஹா அth³⁴த ப பி³சா ॥
ேலாசந அபி⁴ராமா தiν க⁴நshயாமா நிஜ ஆத⁴ ⁴ஜ சா ।
⁴ஷந வநமாலா நயந பி³ஸாலா ேஸாபா⁴nh⁴ க²ரா ॥
கஹ ³இ கர ேஜா அshதி ேதா ேக பி³தி⁴ கெரௗmh அநnhதா ।
மாயா ³அந kh³யாநாதீத அமாநா ேவத³ ராந ப⁴நnhதா ॥
கநா ஸுக²ஸாக³ர ஸப³³ந ஆக³ர ேஜ கா³வmh தி ஸnhதா ।
ேஸா மம த லாகீ³ ஜந அiνராகீ³ ப⁴யஉ phரகட கnhதா ॥
ph³ரமாNhட³ நிகாயா நிrhத மாயா ேராம ேராம phரதி ேப³த³ கைஹ ।
மம உர ேஸா பா³ யஹ உபஹா ஸுநத தீ⁴ர மதி தி²ர ந ரைஹ ॥
உபஜா ஜப³ kh³யாநா phர⁴ iµஸுகாநா சத ப³ஹுத பி³தி⁴ கீnhஹ சைஹ ।
க கதா²ஸுஹாஈ மா ³ஜா²ஈ ேஜ phரகார ஸுத phேரம லைஹ ॥
மாதா நி ேபா³ ேஸா மதி ேடா³ தஜஹு தாத யஹ பா ।
கீேஜ ஸுலா அதி phயலா யஹ ஸுக² பரம அபா ॥
ஸுநி ப³சந ஸுஜாநா ேராத³ந டா²நா ேஹாஇ பா³லக ஸுர⁴பா ।
யஹ சத ேஜ கா³வ ஹபத³ பாவ ேத ந பரmh ப⁴வபா ॥
பி³phர ேத⁴iν ஸுர ஸnhத த nhஹ மiνஜ அவதார ।
நிஜ இchசா² நிrhத தiν மாயா ³ந ேகா³ பார ॥
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ராம shதி

நமா ப⁴khத வthஸலmh । kh’பா ஶீல ேகாமலmh ॥
ப⁴ஜா ேத பதா³mh³ஜmh । அகாநாmh shவதா⁴மத³mh ॥
நிகாmh யாmh ஸுnhத³ரmh । ப⁴வாmh³நாத² மnhத³ரmh ॥
phர²lhல கஜ ேலாசநmh । மதா³தி³ ேதா³ஷ ேமாசநmh ॥
phரலmhப³ பா³ஹு விkhரமmh । phரேபா⁴ऽphரேமய ைவப⁴வmh ॥
நிஷŋhக³ சாப ஸாயகmh । த⁴ரmh thேலாக நாயகmh ॥
தி³ேநஶ வmhஶ மnhத³நmh । மேஹஶ சாப க²nhத³நmh ॥
iµநீnhth³ர ஸnhத ரஜநmh ।ஸுரா vh’nhத³ ப⁴ஜநmh ॥
மேநாஜ ைவ வnhதி³தmh । அஜாதி³ ேத³வ ேஸவிதmh ॥
விஶுth³த⁴ ேபா³த⁴ விkh³ரஹmh ।ஸமshத ³ஷபஹmh ॥
நமா இnhதி³ரா பதிmh ।ஸுகா²கரmh ஸதாmh க³திmh ॥
ப⁴ேஜ ஸஶkhதி ஸாiνஜmh । ஶசீ பதி phயாiνஜmh ॥
thவத³ŋhkh◌⁴ ல ேய நராஹ । ப⁴ஜnhதி ந மthஸராஹ ॥
பதnhதி ேநா ப⁴வாrhணேவ । விதrhக வீசி ஸŋhேல ॥
விவிkhத வாநஹ ஸதா³ । ப⁴ஜnhதி iµkhதேய iµதா³॥
நிரshய இnhth³யாதி³கmh । phரயாnhதி ேத க³திmh shவகmh ॥
தேமகமth³⁴தmh phர⁴mh । நிஹவரmh வி⁴mh ॥
ஜக³th³³mh ச ஶாவதmh । யேமவ ேகவலmh ॥
ப⁴ஜா பா⁴வ வlhலப⁴mh । ேயாகி³நாmh ஸு³rhலப⁴mh ॥
shவப⁴khத கlhப பாத³பmh ।ஸமmh ஸுேஸvhயமnhவஹmh ॥
அப ப ⁴பதிmh । நேதாऽஹiµrhவிஜா பதிmh ॥
phரத³ ேம நமா ேத । பதா³ph³ஜ ப⁴khதி ேத³ ேம ॥
பட²nhதி ேய shதவmh இத³mh । நராத³ேரண ேத பத³mh ॥
vhரஜnhதி நாthர ஸmhஶயmh । thவதீ³ய ப⁴khதி ஸmhதாஹ ॥
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அரNhயகாNhட³

iµநி ஸுதீShண th³வாரா shதி

கஹ iµநி phர⁴ ஸுந பி³நதீ ேமா । அshதி கெரௗmh கவந பி³தி⁴ ேதா ॥
மமா அத ேமா மதி ேதா² । ரபி³ஸnhiµக² க²th³ேயாத அ◌ँேஜா ॥
யாம தாமரஸ தா³ம ஶரmh । ஜடா iµட பத⁴ந iµநிசீரmh ॥
பாணி சாப ஶர கதி ணீரmh । ெநௗ நிரnhதர  ர⁴வீரmh ॥
ேமாஹ விபிந க⁴ந த³ஹந kh’ஶாiνஹ ।ஸnhத ஸேராஹ காநந பா⁴iνஹ ॥
நிஶிசர க ப³த² mh’க³ராஜஹ ॥ thரா ஸதா³ ேநா ப⁴வ க²க³ பா³ஜஹ ॥
அண நயந ரவ ஸுேவஶmh ।தா நயந சேகார நிேஶஶmh ।
ஹர ’தி³ மாநஸ பா³ல மராலmh । ெநௗ ராம உர பா³ஹு விஶாலmh ॥
ஸmhஸய ஸrhப kh³ரஸந உரகா³த³ஹ । ஶமந ஸுகrhகஶ தrhக விஷத³ஹ ॥
ப⁴வ ப⁴ஜந ரஜந ஸுர த²ஹ । thரா நாத² ேநா kh6இபா வத²ஹ ॥
நிrh³ண ஸ³ண விஷம ஸம பmh । க³◌़ ◌்யாந கி³ரா ேகா³தீதமபmh ॥
அமலம அகி²லம அநவth³யம அபாரmh । ெநௗ ராம ப⁴ஜந ம பா⁴ரmh ॥
ப⁴khத கlhப பாத³ப ஆராமஹ । தrhஜந khேராத⁴ ேலாப⁴ மத³ காமஹ ॥
அதி நாக³ர ப⁴வ ஸாக³ர ேஸஹ । thரா ஸதா³ தி³நகர ல ேகஹ ॥
அத ⁴ஜ phரதாப ப³ல தா⁴மஹ । க மல வில விப⁴ஜந நாமஹ ॥
த⁴rhம வrhம நrhமத³³ண kh³ராமஹ ।ஸnhதத ஶம தேநா மம ராமஹ ॥
ஜத³பி பி³ரஜ ph³யாபக அபி³நா ।ஸப³ ேக ’த³யmh நிrhnhதர பா³ ॥
தத³பி அiνஜ  ஸத க²ரா । ப³ஸ மந ஸம காநநசா ॥
ேஜ ஜாநmh ேத ஜாநஹுmh shவா ।ஸ³ந அ³ந உர அnhதரஜா ॥
ேஜா ேகாஸலபதி ராவ நயநா । கெரௗ ேஸா ராம ’த³ய மம அயநா ॥
அஸ அபி⁴மாந ஜாஇ ஜநி ேபா⁴ேர । ைமmh ேஸவக ர⁴பதி பதி ேமாேர।
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ஜய ராம ரமாரமணmh ஶமநmh । ப⁴வ தாப ப⁴யால பா ஜநmh ॥
அவேத⁴ஶ ஸுேரஶ ரேமஶ விேபா⁴ । ஶரக³த மா◌ँக³த பா phரேபா⁴ ॥
த³ஸஶீஶ விnhநஶந பீ³ஸ ⁴ஜா । kh’த ³ மஹா ம ⁴ ஜா ॥
ரஜநீசர ph³’nhத³ பத।க³ ரேஹ ।ஸர பாவக ேதஜ phரசNhட³ த³ேஹ॥
ம மnhத³ல மnhத³ந சாதரmh । th◌⁴’த ஸாயக சாப நிஷŋhக³ ப³ரmh ॥
மத³ ேமாஹ மஹா மமதா ரஜநீ । தம ஜ தி³வாகர ேதஜ அநீ ॥
மநஜாத கிராத நிபாத கிேய । mh’க³ ேலாக³ேபா⁴க³ஸேரந ேய ॥
ஹதி நாத²அநாத²நி பா ஹேர । விஷயா ப³ந பா◌ँவர ⁴ பேர ॥
ப³ஹு ேராக³ பி³ேயாகி³nh ேலாக³ஹேய । ப⁴வத³ŋhkh◌⁴ நிராத³ர ேக ப²ல ஏ ॥
ப⁴வ nh⁴ அகா³த⁴ பேர நர ேத । பத³ பŋhகஜ phேரம ந ேஜ கரேத ॥
அதி தீ³ந மந ³கீ² நிதmh । nhஹ ேகmh பத³ பŋhகஜ phத நmh ॥
அவலmhப³ ப⁴வnhத கதா²nhஹ ேகmh । phய ஸnhத அநnhத ஸதா³ திnhஹ ேகmh ॥
நmh ராக³ ந ேலாப⁴ ந மாந மதா³ । திnhஹ ேகmh ஸம ைப³ப⁴வ வா பி³பதா³॥
ஏ ேத தவ ேஸவக ேஹாத iµதா³ ।iµநி thயாக³த ேஜாக³ ப⁴ேராஸ ஸதா³॥
க phேரம நிரnhதர ேநம ேயmh । பத³ பŋhகஜ ேஸவத ஶுth³த⁴ ேயmh ॥
ஸம மாநி நிராத³ர ஆத³ர ।ஸப³ஸnhத ஸுகீ² பி³சரnhதி ம ॥
iµநி மாநஸ பŋhகஜ ph◌⁴’ŋhக³ ப⁴ேஜ । ர⁴வீர மஹா ரநதீ⁴ர அேஜ ॥
தவ நாம ஜபா நமா ஹ । ப⁴வ ேராக³ மஹாக³த³ மாந அ ॥
³ந ல kh’பா பரமாயதநmh । phரநமா நிரnhதர ரமநmh ॥
ர⁴நnhத³ நிகnhத³ய th³வnhth³வ க⁴நmh । மபால பி³ேலாகய தீ³ந ஜநmh ॥

பா³ர பா³ர ப³ர மாக³உmh ஹர ேத³ஹு ரŋhக³ ।
பத³ஸேராஜ அநபாயநீ ப⁴க³தி ஸதா³ஸதஸŋhக³॥
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