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॥ சது வி ஶதிநாம ரதிபாத³க ணிகா ॥

॥ சது வி ஶதிநாம ரதிபாத³க ணிகா ॥

॥ ப⁴ ³ராசல ராமதா³ஸ ரு’த சது வி ஶதிநாம ரதிபாத³க
ணிகா ॥
மத³கி²லா ட³ ேகாடி ³ர மா ட³ பா⁴ ட³

தா³ ேடா³பத³ ட³ ம ட³ல ஸா ேதா³ தீ³பித ஸகு³ணநி கு³ தீத

ஸ சிதா³ன த³ பரா பர தாரக ³ர மா ²ய த³ஶதி³ஶா
ரகாஶ ,ஸகல சராசராதீ⁴ஶ கமல ஸ ப⁴வ
ஸசீத⁴வ ரமுக² நிகி²ல ³ரு’ தா³ரக ³ரு’ த³வ ³யமான
ஸ தீ³ த தி³ யசர ரவி த³ , முகு த³ ।
து ட நி ³ரஹ ட பரிபாலே கட கபட நாடக ஸூ ர

சரி ரா சித ப³ஹுவிதா⁴வதார , ரகு⁴வீர ।
ெகௗஸ யா த³ஶரத² மே ரதா²ன த³ க த³ளித
நி ட⁴ ரீடா³விேலாலன ைஶஶவ ேகஶவ ।
வி வாமி ர ய ஞவி ⁴னகாரே கட தாடகாசர ஸுபா³ஹுபா³ஹுப³ல
வித³லன பா³ண ரவீண பாராயண ம நாராயண ।
நிஜபாத³ ஜலஜ க⁴ன ப ஶனீய லா ப ஶாப

வி ரு’த ெகௗ³தம ஸதீ வினுத மஹீத⁴வ , மாத⁴வ ।
க² ேட³ துத³ர ரச ட³ ேகாத³ ட³ க² ட³ே த³ ட³
ேகா³த³ ட³ ெகௗ க ேலாசே ஸவ ஜனக ச ேர வர

ஸம பித ஸீதா விவாேஹா ஸவான த³ ேகா³வி த³ ।
பரஶுராம பு⁴ஜக³ வ த³ ப
நி வாபண தானுக³தரணவிஜய வ தி⁴ ணு , வி ணு ।
பி ரு’வா ய பரிபாலே கட ஜடாவ கேலாேபத ஸீதால மணஸஹித

மஹித ரா யாபி⁴தமத ³ரு’ட⁴ ரத கலித ரயாண

ர க³ க³ கா³வதரணஸாத⁴ன , மது⁴ஸூத³ன ।
ப⁴ர ³வாேஜாபசார நிவாரித மா க³ ரம நிராகா⁴ட
சி ர ட ரேவஶ ரம , ரிவி ரம ।
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॥ சது வி ஶதிநாம ரதிபாத³க ணிகா ॥

ஜனக நிேயாக³ ேஶாகாகுலித ப⁴ரதஶ ரு ⁴ன லல னு ல ப³ து⁴ பாது³கா
ரதா³னஸீதா நி மிதா த: கரண து³ ட ேச டாயமான

ர காகாஸுர க³ ேவாபஶமன , வாமன ।
த³ ட³கா க³மன நிேராத⁴ ேராத⁴விராடானல
வாலா ஜலத⁴ர , த⁴ர ।
ஶரப⁴ க³ஸுதீ ரீத³ ஶ வாத³ நி யாஜ

கு ப⁴லஸ ப⁴வ ரு’பால த⁴ மஹாதி³ ய தி³ யா ர

ஸமுத³யா சித ரகாஶ , ரு’ஷீேகஶ ।
ப சவடீதட

ஸ க⁴டித விஶாலப ணஶாலாக³த ஶூ பணகா² நாஸிகா:
ேச²த³ன மா வேபா³த⁴ன மஹாஹவார ப⁴வி ரு ப⁴ண ராவண

நிேயாக³ மாயா ரு’க³ஸ ஹார கா யா த² லாப⁴ , ப ³ம ப⁴ ।
ரா ரி சர

பர வ ச ரு’த ஸீதா ேவஷண ரதப தி ரத²ே ாப⁴
தீ²லீ ரு’த ப ஜடாயு ேமா ப³ து⁴ ரியாவஸான நி ய திதா

கப³ த³வ ேராத³ரஶரீர நிேராத⁴ர , தா³ேமாத³ர ।
ஶப³ யுபேத³ஶப பாதடக³மன
ஹனும ³ஸ ³ரீவ ஸ பா⁴ஷண ப³ து⁴ரா ப³ து⁴ர
து³ து³பி⁴ கேளப³ேரா பதன,ஸ தஸால: ேச²த³ன,வாலிவிதா³ரண
ரப ன ஸு ³ரீவ ஸா ரா ய ஸுக²ஹ ஷண , ஸ க ஷண ।
ஸு ³ரீவா க³த நீல ஜா ப³வ ச நலேகஸரி ரமுக²
நிகி²ல கபி யக ேஸவா ஸமுத³யா சித ேத³வ , வாஸுேத³வ ।
நிஜத³ த மு ³ரிகாஜா ³ர ஸம ³ரா ஜேனய வினய வசன

ரசநா பு³தி⁴ ல க⁴ே கி⁴த ல கிணீ ராே லல க⁴ன
ஜனகஜா த³ ஶ குமார ஹரண, ல காபுரி த³ஹண
ரதி டித,ஶுக ரஶ க³ தி³ரு ட ³யு ன , ர ³யு ன ।
அ ³ர ேபாத³ ர
மேஹா ³ர நி ³ரஹ ப³லாய மா பமானனீய நிஜஶர யாக³ ய
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॥ சது வி ஶதிநாம ரதிபாத³க ணிகா ॥

பு ேயாத³ய விபீ⁴ஷ ப⁴ய ரதா⁴ னிரு ³த³ , மத³னிரு ³த³ ।
அபார

லவண பாராவார ஸமு ரு பி⁴ேதா க ஷண க³ வ நி வாபணதீ³ ா

ஸம த²ேஸது நி வாண ரவீ கி²ல தி²ர சேரா தம ,
புருேஷா தம ।
நி துல ரஹ தகு ப⁴க ேண ³ரஜி கு ப⁴நிகு பா⁴ ³னிவ திகாய

மேஹாத³ர
மஹாபா வாதி³ த³னுஜ த⁴னுக² ட³ யமான ேகாத³ ட³கு³ண ரவண

ேஶாஷ ஹதாேஶஷ ரா ஸ ரஜ , அேதா⁴ ஜ ।
அகு டி³த ரே க ட² த³ஶக ட² த³னுஜ
க டீ²ரவக ட²லு ட³ யமான ஜயாவஹ நாரஸி ஹ ।
த³ஶ ³ரீவானுஜ ப⁴ ட ப⁴ ³ர ³வஜா ²ய விப⁴வ ல காபுரி

புரணஸகல ஸா ரா ய ஸுேகா² ஜித , மத³ யுத ।
ஸகல ஸுராஸுரா ³பு⁴த ர வலித பாவக

முக² ⁴தா³யமான ஸீதால ம க³த மஹனீய பு பகாதி⁴ ேராஹண
ந தி³ ³ராம தி²த ⁴ரா ருபி⁴ யுத ஜடா வ கல விஸ ஜநா ப²ர
⁴ஷ ல ரு’த ேரேயா விவ த⁴ன , ஜ த³ன ।
அேயா ⁴யா நக³ர ப டாபி⁴ேஷக விேஶஷ மேஹா ஸவ நிர தர தி³க³ த
வி ரா த ஹாரஹீர க ர பய: பாராவார பா⁴ரத வாணீ கு ேத³ து³
ம தா³கினீ ச த³னஸுரேத³னுஶரத³ பு³ தாலீவர த⁴ ேபாலி ஶத
தா³ வஸுப⁴கீ தி: ஷடா³ ர பா டு³ ⁴த ஸபா⁴
வி ⁴ராஜமான நிகி²ல பு⁴வ க யஶ:ஸா ³ர உேப ³ர ।
ப⁴ தஜனஸ ர ண தீ³ ணகடா ேஶாபா⁴ ³யஸமு தரி ஹரி ।
ேகஶவாதி³ சது வி ஶதி நாம க³ ப⁴
ஸ த³ பித நிஜ க³தா² கீ³ ரு’த ேமதா⁴வ தி ணு ரு’ ண ।
ஸ வஸுப வ பா வதீ ரு’த³ய கமல தாரக ³ர மநாம

ஸ ணகாம பவதர னு கன ஸா ³ர
ப⁴வஜனித ப⁴ேயா:ேச²த:³ சி² ³ரமசி² ³ர ப⁴ தஜன மே ரேதா² னி ³ர ,
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॥ சது வி ஶதிநாம ரதிபாத³க ணிகா ॥

ப⁴ ³ராசல ராமப⁴ ³ர ராமதா³ஸ ரப ன ப⁴ேஜऽஹ ப⁴ேஜऽஹ ॥
॥இதி ப⁴ ³ராசல ராமதா³ஸ ரு’த ேகஶவாதி³
சது வி ஶதி ரதிபாத³க ணிகா ஸ ண ॥

Encoded and proofread by Antaratma antaratma at Safe-mail.net
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