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shrIrAmamahimnaH Stotram with Hindi meanings

ராமமmhந: shேதாthரmh ஸாrhத²mh

க³ேணஶாய நம:॥
(ஶிக²ணீ ச²nhத:³)
மஹாேமாஹாவrhேத பதிதஹ மாmh ேத ஶரணக³mh
ஶரNhயshthவthேதாऽnhய: phரப⁴வதி ந ேகாऽphயthர ஜக³தி ।
அதshthவthபாதா³mhேபா⁴ஹக³ளமாthய நிதராmh
shதி²ேதாऽஹmh ஸmhஸாராth³vh’நநிசயா³th³த⁴ர விேபா⁴ ॥ 1॥
நிஜாvhயkhேதேநத³mh ஜக³த³கி²லchசா²தி³கரண:

ஸiµthபnhநmh phரthயாவதஸததmh ர⁴பேத ।
கா³nhேத ஸrhவmh ைவ ஹர கில ெரௗth³ேரண வஷா
thவேமக:ஸrhவாthமnhவிஹர ந சாnhேயா ³ணநிேத⁴ ॥ 2॥
ரமnhேத ேயாகீ³nhth³ராshthரஹரiµkh²யாshthவயி ஸதா³
ஸமாெதௗ⁴ விவாthமnhநியத’ேகா ர⁴பேத ।
ததா²phேயேத பாரmh நிகி²லநிக³மாேகா³சரவிேபா⁴
மmhநshேத க³nhmh க³மயிமலmh ைநவ ஶலா:॥ 3॥
கதா³சிth³ெபௗ⁴மாnhைவ க³ணயதி கnhேகாऽபி மதிமாnh
ததா² பாராவாேராத³கலவசயாnhைவ ர⁴பேத ।
khவசிnhநthெரௗக⁴mh விஷமக³ணநmh பாரயதி ைவ
³நாmh ேத பாரmh க³மயிமலmh ைநவ ஶலா:॥ 4॥
’தmh ஸthயmh ⁴மnhஸ³ணம³ணmh பiµப⁴யmh
சிதா³நnhத³mh தth³ைவ நிகி²லநிக³ைமரphயவிதி³தmh ।
ஸமShvhயSh ேத விலஸதி விராTh³பமபரmh
தேத³தth³ைவ கிசிthsh²ரதி ’த³ேய ைசவ வி³ஷாmh ॥ 5॥
விசிேசnhth³ராth³ையரமரநிவைஹ:th³த⁴iµநிபி: ◌⁴
shதshthவmh ⁴பா⁴ரmh vhயஸநமபஹrhmh ஸுரபேத: ।
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ராமமmhந: shேதாthரmh ஸாrhத²mh

வி:◌⁴ ெகௗஸlhயாயாmh த³ஶரத²kh³’ேஹ shவாiνஜத:
ஸiµth³⁴தசkhேர நிஜபத³kh’தாrhதா²mh வஸுமதீmh ॥ 6॥
iµேநrhவிவாthராchச²ரணத³ ப³லாmh சாphயதிப³லாmh
மஹாவிth³யாmh phராphய phரணதஸுக²ெஸௗபா⁴kh³யத³ விேபா⁴ ।
ஶேரணேகந thவmh நிஶிசரவ⁴mh சாதிமஹதீmh
மஹாேதா⁴ராmh ஹthவா விபிநமப⁴யmh ைசவ kh’தவாnh ॥ 7॥
கராலாshயmh ேகா⁴ரmh நிஶிசரக³mh ெகௗணபவரmh
தீநாmh th³ேவShடாரmh iµநிமக²விகா⁴ேத ச நிரதmh ।
ஸுபா³ஹுmh மாசmh நிஶிதவிஶிேக²ேநார th³’ட⁴mh
நிஹthேயைகேகநாth◌⁴வர⁴வி ரா phராkh’ததி⁴யmh ॥ 8॥
ஶிலா⁴தாmh ஶாபாchசரணரஜஸா ெகௗ³தமவ⁴mh
யதா²rhவாmh kh’thவா பரமஸுப⁴கா³mh சாதிவிமலாmh ।
மேஹாthŋhக³mh சாபmh ஸபதி³ ஶிதிகNhட²shய ஸுth³’ட⁴mh
th³விதா⁴ க²Nhட³mh சkhேர ஜநகநக³mh phராphய iµநிநா ॥ 9॥
ஶரth³ராேகஶாshயாmh விமலகலெதௗ⁴தாŋhக³சிராmh
sh²ரth³ரthநாகlhபாmh ஜநகதநயாmh விவஜநநீmh ।
ஸுபா⁴rhயாmh யth³ராேமா விதி⁴வ³பேயேம ஸுலதாmh
மேஹnhth³ேரஶph³ரமாமரiµடநீராதபதா³mh ॥ 10॥
மஹாேகா⁴ரmh thThயththரஹரசாபshய நிநத³mh
ஸமாகrhNhய khேராதா⁴th³ph◌⁴’³லபேத:thயேபா: ।
பதி² phராphதshயாshய shமயமபி ஜஹrhத² thவமலmh
மஹாவிth³ய phரth³ேயாதநலமேண பா நிதராmh ॥ 11॥
ஸுராmh ராைய ஸபதி³ பிராjhஞாmh ஸகணmh
ஸமாதா³ய phராகா³வநமiνஜkhேதா வநிதயா ।
ஜநshதா²நmh phராphய மாலவடதmh ப²லவதா-
மத⁴சkhேர வாேஸா த³iνஜலநாஶாய ச விேபா⁴ ॥ 12॥
phரேபா⁴ லŋhேகஶshய phரப³லதமவீrhயshய ப⁴கி³நீmh
விபாmh kh’thவா ைவ த³iνஜக²ரiµkh²யாnhநிஶிசராnh ।
ஸுராராதீnhஹthவா th³விஜலவிகா⁴ேதஷு நிரதா-
nhநிராதŋhகmh சkhேர விபிநமபி shைவரmh ஜநபத³mh ॥ 13॥

2 sanskritdocuments.org



ராமமmhந: shேதாthரmh ஸாrhத²mh

த³ஶkh³வாjhஞphத: கநகmh’க³ேபண விசரnh
விசிthேரா மாச: phரஸப⁴மபி⁴யாத:shவநிகேட ।
அெஸௗ மாயாவீதி phரணதஜநெஸௗபா⁴kh³யத³ விேபா⁴
thவயா jhஞாthவா நதி:ஸபதி³ விஶிேக²நாnhதகmh ॥ 14॥
iµrhஷு: ெபௗலshthய: கபடயதிேவேஷண மதி:
பேராmh தாயா ஹரணமகேராchch²ர⁴பேத ।
ஸுராmh ராைய ரஜநிசரநாத²shய ஹநநmh
விmh’ையதthஸrhவmh க²ரஹர தைவேவŋhகி³தம⁴th ॥ 15॥
விேயாேக³ ஜாநkhயாshthவிஹ மiνஜபா⁴ேவந விசரnh
ஜடாmh th³’ShThவா ைவ விபிநக³தமாஸnhநமரணmh ।
thவயா தshேயாth³தா⁴ர:shவகரகமேலைநவ வித-
shதைவதth³வாthஸlhயmh விலஸதி  ப⁴khேதiν நிதராmh ॥ 16॥
கப³nhத⁴mh khரvhயாத³mh நிஶிதகரவாேலந மஹதா
th³தmh ஹthவா பmhபாதடமiνஜkhதச க³தவாnh ।
வாmh th³’ShThவா jhஞாmh phலவக³பதிநா வாதநய:
ஸமாjhஞphதசாகா³th³வரத³ தவ பாதா³ph³ஜக³ளmh ॥ 17॥
ஸமாகrhNhய thவthத:ஸகலமஸுராராதிமமலmh
விதி³thவா நி:ஶŋhகmh த³ஶரத²ஸுதmh thவாmh ர⁴பேத ।
மேஹாthஸாேஹாnhநீத:ஸபதி³ கி³ph’Shேட²ஹiνமதா
phர: ◌⁴ ஸுkh³ேவண phலவக³பதிநா ஸkh²யமகேராth ॥ 18॥
கபீஶmh ஹthவா வாமலப³லவீrhயmh shமயப⁴ரmh
³ராத⁴rhஷmh ேத³ைவரஸுரநிவைஹரphயஸுலப⁴mh ।
thவயா ஸுkh³வாய phலவக³லராேஜnhth³ரபத³வீ
phரத³thதா ேத³ேவஶ phராணதஜநவாthஸlhயஜலேத⁴ ॥ 19॥
phரதாபாthேத நmh ஸலநிதி⁴iµlhலŋhக⁴ய தரஸா
க³ேதா லŋhகாmh th³’ShThவா ஜநகதநயாmh சாதிவிமலாmh ।
நிஹthயாmh த³kh³th◌⁴வா ரமத²ஸiµthபாThய விபிநmh
ஹமாnhthவthபாத³mh நரபி ஸமாகா³th³ர⁴பேத ॥ 20॥
விதி³thவா தாயா: பவநஜiµகா²th³:³க²மலmh

rAmamahimnaHstotram.pdf 3



ராமமmhந: shேதாthரmh ஸாrhத²mh

நிஹnhmh khரvhயாேத³வரமபி ததா² ராஸலmh ।
phரதshேத²ஸுkh³வாŋhக³த³ஹiνமதா³th³ைய: கபிப⁴ைட:

ஸு³phதாமாதா³ய phலவக³லேஸநாmh ச மஹதீmh ॥ 21॥
phலவŋhைக³rhப⁴lhைகரத⁴ஜவீrhைய: பvh’ேதா
நிஷŋhகீ³ ேகாதா³kh³³ ஶரமபி த³தா⁴ந: கரதேல ।
khரமாnhமாrhக³mh நீthவா ஸலநிதி⁴தீேர ஸுவிேல
க³தshthவmh ஸுkh³வாŋhக³த³ஹiνமதா³th³ைய: கபிவைர:॥ 22॥
தவாkh³ேர தthராகா³chச²ரணத³ த³ஶாshயாiνஜவர:
phரபnhநshthவthபாதா³mh³ஜக³ளமாராth◌⁴யமமைர: ।
kh’பாபாராவாராத³ணநிேத⁴ nh⁴ேந
thவயா த³thதா தshைம vh’நஹர லŋhேகஶபத³வீ ॥ 23॥
உthவா தthதீேர thதி³நமரவிnhதா³ கபிபி⁴shதத:
கிசிthkhேராதா⁴nhநியமநப⁴யாthேத ஜலநிதி: ◌⁴ ।
ர: phரவீ⁴ேதா சிரவசைந:ர⁴பேத
shதிmh சkhேர நthவா லகிததiνrhக³th³க³த³கி³ரா ॥ 24॥
அபாரshயாnhதாth³த³ஶதி³ஶக³ைதrhவாநரப⁴ைட-

shthவயாऽऽjhஞphைதrhநீதா நிஜ⁴ஜப³ல: phரshதரசயா: ।
நshைத: பாஷாணrhவில இஹ நீேலந ரசிேதா
மஹாேஸrhவாrhெதௗ⁴ தவ விதி³தநாmhேநாऽshதி மமா ॥ 25॥
யேத³ேத பாஷா:ஸததiµத³ேக மjhஜநபரா-
shதரnhthயph³ெதௗ⁴ நmh ஜக³தி பரமmh சாth³⁴தத³mh ।
கிமாசrhயmh தthர ணசதேநthராnhதவிப⁴வ:

கடாshேத நmh ஜக³தி கதி ph³ரமாNhட³ரசநா:॥ 26॥
ஸiµthதாrhயாேஶஷாnhphலவக³நிவஹா◌ँlhலமணத-
shதேதா லŋhகாmh க³thவா shவயமபி ஸiµthதீrhணஜலதி: ◌⁴ ।
நிஹthயாெஜௗ ஸrhவmh ரஜநிசரvh’nhத³mh ச ஸலmh
த³ஶkh³வmh ஹthவா விமலதரைமவrhயமகேரா:॥ 27॥
விசீேஶnhth³ராth³ையரமரநிவைஹ:th³த⁴iµநிபி: ◌⁴
shத:shேதாthைர: kh’thவா ஸுமசயvh’Shmh ஸுவிலாmh ।
கடாேணைவதாmhshthத³ஶiµநிiµkh²யாnhகணயா
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விேலாkhய phரth◌⁴வshதmh ப⁴யமகி²லேமஷாmh ர⁴பேத ॥ 28॥
phரேபா⁴ thவmh ஸுkh³வphரiµக²விவிைத⁴rhவாநரப⁴ைடrhேதா
ைவேத³mh ைவ த³ஹநஸுவிஶுth³தா⁴mh ஸுவிலாmh ।
ஸமாதா³ய shதி²thவா த⁴நபதிவிமாேந ஸுவிமேல
விதnhவnhshவாநாmh ைவ iµத³மலமாகா³nhநிஜmh ॥ 29॥
ஸஹshரmh வrhஷாமதமபி rhவnhவஸுமதீmh
ஸநாதா²mh ைவேத³ரமண kh’தவாnh ராjhயமலmh ।
அேயாth◌⁴யாயாmh ேத³வாஸுரnh’பகிேடஷு நிசிைத-
rhமஹாரthைநrhநீராதசரணபŋhேகஹ விேபா⁴ ॥ 30॥
kh’ஶாiν: ேஶஷாth³ய: ஶஶத⁴ரேதா விஜயமதி ேத
ப⁴ஜnhதி th◌⁴யாயnhதshதவ சரணபŋhேகஹக³mh ।
kh³’ேஹ ேதஷாmh பth³மா விஹரதி iµேக² கீ:³ஸுலதா
ஸுேபா⁴கா³nh⁴khthவாnhேத தவ வரபத³mh யாnhதி பரமmh ॥ 31॥
க²பீ³ஜmh ேஶஷாkh³ெநௗ த³ஹநமபரைசவ பவேநா
நேமாऽnhத:ஷTh³வrhபரமபத³ேஹச ப⁴ஜதாmh ।
இமmh மnhthரmh ேயா ைவ ஜபதி ³வkhthராத³தி⁴க³தmh
ஜக³thjhேயா ேபா⁴கா³nh⁴வி பரமதி³vhயாnhஸ லப⁴ேத ॥ 32॥
க⁴நயாமmh விth³thphரப⁴வஸநமாகlhபசிரmh
ஸேராஜாmh ைசவாதமத³நலாவNhயஸுப⁴க³mh ।
த³th³வrh வாேம ஜநகதநயாmh ராக⁴வiµக²mh
phரபயnhதீmh th◌⁴யாயnh ப⁴ஜதி பரமாmh th³தி⁴மலாmh ॥ 33॥
அநnhதாnhயாஹுrhைவ தவ விவித⁴பாணி ப⁴க³வnhந
தாநி jhஞாmh ைவ கத²மபி ஸமrhதா²ச வி³தா:◌⁴ ।
வி⁴தீநாமnhதmh ேத விமலப³ல ேகா ேவthதி நிதரா-
மதth³vhயாvh’ththயா ைவ thவயி ஸகலேவதா³ச சகிதா:॥ 34॥
தேவத³mh யth³பmh ஸஜலஜலதா³ப⁴mh ஸுலதmh
தேத³தthதththவjhஞா iµநிவரக³’thஸரேஜ ।
iµஹுrhth◌⁴யாயnhேத ைவ விக³தவிஷயா:ஸŋhக³ரதா
யrhநிthயாநnhத³mh பத³மமரவnhth³யmh ர⁴பேத ॥ 35॥
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thவnh³shthவmh ேஸாமshthவம தரணிshthவmh ஹுதவஹ-

shthவமாபshthவmh ⁴shthவஸ பவநshthவmh ச க³க³நmh ।
விசிshthவmh th³ரshthவம ஸகலmh th³’யஹ யth
thவத³nhயth³வshthேவகmh ந  ஜக³தி ⁴மnh ர⁴பேத ॥ 36॥
thவேமவாெதௗ³ ⁴மnhநிக³மநிசயாநாmh ஜலநிெதௗ⁴
நிமkh³நாநாmh ைசேவாth³த⁴ரணமகேராrhநவஷா ।
ஸுதா⁴காைமrhநீதmh ஸலநிதி⁴நிrhமnhத²நவிெதௗ⁴
கி³mh ph’Shேட² thவmh ைவ th³’ட⁴கமட²ேபண th◌⁴’தவாnh ॥ 37॥
நிஹthயாெஜௗ ைத³thயmh phரலயஜலெதௗ⁴ ேகா⁴ரமலmh
ஸiµth³தா⁴ரmh ⁴ேமrhகி³லதாயா:ஸரப⁴ஸmh ।
?? line missing in original

மஹாத³mhShThராkh³ேரத³ணநிேத⁴ thவmh ச kh’தவாnh ॥ 38॥
shவப⁴khதmh phரலாத³mh பரமவி³ஷாமாrhயமமலmh
விதி³thவா தmh பிthரா kh’தவிவித⁴த³Nhட³mh மதிநா ।
விதா⁴ேயாkh³ரmh பmh நரஹவிசிthரmh thநயநmh
ஜகா⁴ந thவmh ைத³thேயவரமதவீrhயmh ர⁴பேத ॥ 39॥
ஸுநாைரவrhயmh ’தமலவீrhேயண ப³நா
விதி³thேவத³mh ராம phரணதஜநவாthஸlhயஜலேத⁴ ।
shதshthவmh ஶkhராth³ையரமரநிவைஹrhவாமநவ-
rhவிதா⁴ேயாkh³ரmh ைவேராசநமபி ப³ப³nhதா⁴மரmh ॥ 40॥
லmh ாthரmh ஸphதth³ணமபி kh’thவா ர⁴பேத
ஜகா⁴ந thவmh ராjhஞாmh phரப³லஹ ஶshthராshthரவிஶத³mh ।
நிஹthேயாkh³ராnh கmhஸphரiµக²தி³திஜாnhயாத³வேல
thவமாவிrh⁴ேயாkh³ரmh ஸமர⁴வி பா⁴ரmh ச ’தவாnh ॥ 41॥
அநnhதாnhேயவmh ைவ தவ விவித⁴பாணி ச விேபா⁴
phரவkhmh தாநீஹ phரப⁴வதி ந ேகாऽphயthர ஜக³தி ।
பராthமnh ராம th³ணரதாகாரபரமphரேபா⁴
பாராவாராத³ணநிேத⁴ சிth³க⁴ந விேபா⁴ ॥ 42॥
நமshேத ராம யத³ணkh³ராமாய ஸததmh
நேமா ⁴ேயா ⁴ேயா நரபி நமshேத ர⁴பேத ।
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நேமா ேவைத³rhவnhth³யாகி²லiµநிக³ராth◌⁴ய ப⁴க³வnhநேமா
⁴ேயா ⁴யshதவ சரணபŋhேகஹேக³॥ 43॥
மயா ேத பாதா³mhேபா⁴ஹக³ளமாthய நிதரா-
மேயாth◌⁴யாயாmh ப⁴khthயா விவித⁴பத³ரmhைய:ஸுரசிதmh ।
இத³mh ராமshேதாthரmh phரபட²தி நேரா ய: phரதிதி³நmh
ஸ ⁴khthவா ேபா⁴கா³nhைவ ப⁴ஜதி பரமmh ஶாவதபத³mh ॥ 44॥
ஸஹshைர: ேஶேஷா ைவ phரப⁴வதி ந வkhthைரrh³ணக³nh
phரவkhmh சாகlhபmh கத²மபி ச ேத ராம ஸததmh ।
அதshthவாmh க:shேதாmh phரப⁴வதி யலmh ர⁴பேத
vhரஜnhthயாகாஶshய khவசித³பி ச பாரmh  மஶகா:॥ 45॥
ph◌⁴யmh நேமா ப⁴க³வேத ர⁴நnhத³நாய ஜாநகீphயதமாய க²ராnhதகாய ।
ேயாகீ³nhth³ரதபதா³mh³ஹth³வயாய ஸmhஸார:³க²ஶமநாய நேமா நமshேத ॥
46॥
காமாth³யா ³rhஜயாேசnhமம ப⁴வ நrhiµkhதிேயாthஸு காம:
khேராத⁴ேசthதாவேக ைவ தவ சரணகா³mhேபா⁴ேஹ shயாchச ேலாப: ◌⁴ ।
ேமாஹேசth³th◌⁴யாநேயாேக³ ப⁴வ மம நrhமthஸேராமthஸேரா ைவ
thவthபாதா³mhேபா⁴ஜெஸௗkh²யshதி²திஹ நிதராmh ைநவ பயா ⁴ெமௗ ॥ 47॥
இதி மth³ராமாசாrhயவிரசிதmh ராமமmhந:shேதாthரmh ஸமாphதmh ॥

॥ராமமmhந:shேதாthரmh nhதீ³ பா⁴வாrhதா²iνவாத³
அiνவாத³க: க³யாசரண thபா:²
இஸ ஸmhஸார-ஸாக³ர கீ மஹாேமாஹ பீ ப⁴◌ँவர ேமmh ப²mhஸ கர நிரnhதர சkhகர
கா²ேத ஹுஏ பதித phராணீ கீ, ேஹ ர⁴நாத²,ஆப ைஜேஸ ஶரக³த வthஸல ேகா
ேசா²ட³◌़ கர ெகௗந ரா கர ஸகதா ைஹ ?அத:ைமmh ஆபேக சரண கமேலாmh கா
ஆரய ேலகர யஹ phராrhத²நா கரதா ஹூ◌ँ கி ேஹ phரேபா⁴,ஆப ேம இஸ ஸmhஸார
ேஸ ரா கீஏ ேஜா பாேபாmh கா ப⁴Nhடா³ர ைஹ ॥1॥
ஆப shவயmh ேதா rhணத:அவிகா ஔர அvhயkhத ப³ேந ரஹேத ைஹmh கிnh அபநீ
இchசா²-jhஞாந-khயா-ஶkhதி ஆதி³ஸாத⁴ேநாmh ேக மாth◌⁴யம ேஸ இஸ th³’யமாந
ஜக³th கீ உthபthதி கரேத ைஹmh,ஸைத³வ உஸகீ ரா கியா கரேத ைஹmhஔர பி²ர
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க³ கீ ஸமாphதி பர அபேந ெரௗth³ர ப th³வாரா (யா th³ர கா ப தா⁴ரண கரேக)
உஸேகா விநShட கர ேத³ேத ைஹmh । ேஹ ³ணஶா (அத²வாஸththவ, ரஜsh,தமsh
ேக ஸமnhவய), இஸ ஜக³th ேக பீ⁴தர ஆப  ஸப³ phராணிேயாmh கீ ஆthமா ேக ப
ேமmh அnhதrhயாபா⁴வ ேஸ விஹார கரேத ரஹேத ைஹmh । ஆபேகா ேசா²ட³◌़ கர
அnhய ேகாஈ பீ⁴ ஜக³தா³thமா ேக ப ேமmh phரதிSh²த நmh ைஹ ॥2॥
ேஹ ஸmhrhண ஜக³th ேக phராண-shவப விவாthமnh ! ப⁴க³வாந ஶிவ ஆதி³ பரம
ேயாகீ³வர அபநீ இnhth³ேயாmh ேகா ஸmhயத ஔர சிthத ேகா shதி²ர கரேக
ஸமாதி⁴ கீ அவshதா² ேமmh ஆபேக அnhத³ர நிthய ரமண கியா கரேத ைஹmh (ரமnhேத
ேயாகி³ேநா யshnh ஸ ராம:, ேயாகீ³ ேலாக³ ஸமாதி⁴ கீ அவshதா² ேமmh ஸ
பரமதththவ ேமmh ரமண கரேத ைஹmh,உேஸ ’ராம’கஹேத ைஹmh) । ததா²பி ேய ேலாக³
ஆபகீ அகா³த⁴ மமா கா அnhத பாேந ேமmh ஸrhவதா² அஸமrhத² ரஹேத ைஹmh
khேயாŋhகி ஆபேக shவப ேகா ஸாாத ேவத³ பீ⁴ நmh ஸமஜ² பாஏ ேஜா பரம
ஷ ேக நி:வாஸ கேஹ ஜாேத ைஹmh ஔர ேவ பீ⁴, ’ேநதி’ ’நதி’1 கஹ கர 
ஆபகா வrhணந கரேத ைஹmh ॥3॥
1 ஈவர கீ நிேஷதா⁴thமக vhயாkh²யா ’ந-இதி’ (’ஐஸா நmh’) ।’ேயாmh கா கஹநா
ைஹ கி ஈவர மந ஔர வாணீ ேஸ பேர ைஹmh அத: ேகாஈ நmh ப³தா ஸகதா கி
’வஹ ைகஸா ைஹ’; ேகவல ய கஹா ஜா ஸகதா ைஹ கி ’வஹ ைகஸா நmh
ைஹ’ । ஜக³th ேமmh ேஜா ச² பீ⁴ தி³கா²ஈ யா ஸுநாஈ ேத³தா ைஹ யா ேஜா ச² பீ⁴
கlhபநா கா விஷய ேஹா ஸகதா ைஹ, ஈவர ைவஸா நmh ைஹ, உஸேஸ பி⁴nhந
ைஹ ।
ஐஸா ேதா ஸmhப⁴வ ைஹ கி கபீ⁴ ேகாஈ ³th³தி⁴மாnh vhயkhதிph’th²வீ ேக ஸமshத
அiΝ-பரமாiΝஓmh கீ க³ணநா கர டா³ேல,அத²வா ஸiµth³ர ேமmh கிதேந ஜல-பி³nh³

ைஹmh இஸகா ஸாப³ லகா³ ேல । யஹ பீ⁴ ஸmhப⁴வ ைஹ கி ஆகாஶ ேமmh
விth³யமாந நthேராmh கீ ேகாஈ கி³நதீ கர ேல, கிnh யஹ ஸmhப⁴வ நmh ைஹ கி
ேகாஈ ஆபேக ஸமshத ³ேmhஔர ஶkhதிேயாmh கா ஓர-ேசா²ர பா ஸேக khேயாŋhகி
ேவ அஸŋhkh²ய ஔர அபேமய ைஹmh ॥4॥
ேஹ மஹாமமஶா,ஆப shவயேமவ ஜக³th கா நியமந கரேந வாேல ’த-தththவ
ைஹmh। அபவrhதநஶீல ப ேஸ ஸைத³வ விth³யமாந ரஹேந ேக காரண ஆப ேகா
 ’ஸthய’ தththவ பீ⁴ கஹா ஜாதா ைஹ (। கீ।, ’ஸthயmh jhஞாநமநnhதmh ph³ரம’) ।
ஆபேக ஸ³ண ஏவmh நிrh³ண ேதா³ேநாmh phரகார ேக ப ைஹmh ।இஸேக அதிkhத
ஆப விஶுth³த⁴ ைசதnhய-shவப ஏவmh அக²Nhட³ஆநnhத³மய ைஹmh, கிnh ஆபகா
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வாshதவிக shவப ேதா ேவேதா³mh கீ பீ⁴ ஸமஜ² ேஸ பேர கீ வsh ைஹ। யஹ
ஸமshத சராசர விவ வshத:ஆபகா  rhத ப ைஹ । யஹ ஸப³ அthயnhத
³ட⁴◌़ைஹஔர பி³ரலா  ேகாஈ ஐஸா மiνShய ேஹாகா³ ேஜா ஆபேக வாshதவிக
shவப ேகா ஸமஜ²ஸேக ॥5॥
ஜப³ ph³ரமா, ஶிவ, இnhth³ர ஆதி³ ேத³வதாஓmh ஔர th³ேதா⁴mh ததா² iµநிேயாmh
ேந ph’th²வீ கா பா⁴ர ³ர கரேந ேக ேய shதிrhவக ஆபேஸ phராrhத²நா கீ ேதா
ஸrhவvhயாபீ ஔர ஸrhவthர விth³யமாந ேஹாேத ஹுஏ பீ⁴ ஆப மஹாராஜ த³ஶரத² ேக
க⁴ர ேமmh ெகௗஶlhயா ேக thர ேக ப ேமmh phரகட ேஹா க³ேய ஔர அபேந பாவந
சரேmh ேக நிேப ேஸஆபேந வஸுமதீ (ரthநமயீ)க ஜாேந வா இஸ ph’th²வீ
ேகா பீ⁴ த⁴nhய கர தி³யா ॥6॥

ேஹ ஶரக³த வthஸல ஏவmh phரணதஜேநாmh ேகா ெஸௗபா⁴kh³ய phரதா³ந கரேந
வாேல,ஆபேந iµநி விவாthர ேஸ ’ப³லா’ ஏவmh ’அதிப³லா’ நாமக ேதா³அெலௗகிக
மஹாவிth³யாஏ◌ँ phராphத கரேக ஏக  பா³ண ேஸ உஸ தீ³rhக⁴காய ஏவmh பீ⁴ஷண
ரா (தாட³◌़கா) கா வத⁴ கரேக iµநி விவாthர ேக வnhயphரேத³ஶ ேகா
ஸrhவதா² நிராபத³ கர தி³யா ॥7॥
உந பீ⁴ஷணஸுபா³ஹுஔர மாச நாம ேக ராேஸாmh ேகா நகா iµக²அthயnhத
விகரால தா², ேஜா ேவேதா³mh ேஸ kh◌⁴’ கரேத ேத²ஔர நிரnhதர ’ேயாmh ேக
th³வாரா ஸmhபாதி³த யjhேஞாmh ேமmh விkh◌⁴ந டா³லா கரேத ேத²,ஆபேந th³’ட⁴தா ேஸ
ஏக  ைபநா பா³ண சலா கர மார கி³ராயா ஔர யjhஞகrhதா ’ேயாmh ேக யjhஞ
கீ ரா கீ ॥8॥

பி²ர நி விவாthர ேக ஸாத² ஜநக ஜாேத ஹுஏ மாrhக³ ேமmh ஆபேந ெகௗ³தம
’ கீ பthநீ (அஹlhயா) ேகா, ேஜா ஶாப ேக காரண phரshதர-ஶிலா ப³ந க³ஈ தீ²,
அபேந சரேmh கீ ⁴ ேஸ ஶாப-iµkhத கரேக நிrhமல காnhதி வா பரம ஸுnhத³
shth ேக ப ேமmh பணத கர தி³யா ஔர பி²ர (ஜநக கீ ராஜஸபா⁴ ேமmh) ப⁴க³வாnh
நீலகNhட² (ஶிவ) ேக உஸ விஶால ஸுth³’ட⁴◌़ த⁴iνஷ ேகா ேதாட³◌़ டா³லா ॥9॥
தthபசாth ஆபேந ஶரth-rhணிமா ேக சnhth³ரமா ேக ஸமாந iµக²வாஔர ஸுதா⁴
ேக ஸமாந நிrhமல,ஸுரmhய ஔர ெகௗ³ரவrhண ேக அŋhேகா³mh வா, ஜநக கீ th,
ஜக³jhஜநநீ, ஸுnhத³ தா கா ஶுப⁴ iµஹூrhத ேமmh பாணிkh³ரஹண கியா ேஜா
ரthநஜத வshthரா⁴ஷண தா⁴ரண கிேய ஹுஏ தீ²mh। உஸ ஸமய இnhth³ர ஆதி³
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ேத³வதாஓmh ேந ஆகர மா◌ँ தா ேக ஸmhiµக² அபநா ஶீஶ ஜு²காேத ஹுஏ அபேந
iµட ேகா உநேக சரேmh பர ரக² கர உநகீ வnhத³நா கீ ॥10॥
ஜப³thரவிநாஶக ப⁴க³வாnh ஶŋhகர ேக டேத ஹுஏ த⁴iνஷ ேக பீ⁴ஷண ஶph³த³ ேகா
ஸுந கரthேயாmh ேக ஶth பரஶுராம khேராத⁴ ேமmh ப⁴ர கர ஜநக கீ ஓர ஆேத
ஹுஏ மாrhக³ ேமmh ஆபேஸ ேல ேதா ஆபேந உநகா அத அபி⁴மாந விநShட கர
தி³யா। ேஹ ஸூrhயவmhஶ ேக மணி,அல ப³லஶா ராம,ஆப ேம ஸைத³வ ரா
கேரmh ॥11॥

ேஹ ஸrhவvhயாபீ, இஸேக பசாth ஆபேந ேத³வதாஓmh கீ ரா ேக ேய பிதா கீ
(வநவாஸ ஸmhப³nhதீ⁴)ஆjhஞா ரnhத மாந கர ேசா²ேட பா⁴ஈ ததா² பthநீ ேகா ஸாத²
யா ஔர ஜநshதா²ந நாமக phரேத³ஶ ேமmh ஜாகர ப²ல-khத vh’ோmh ததா²
ஸக⁴ந vh’ோmh ேக நீேச அபநீ யா ப³நாஈ ஸேஸ ஆப வஹா◌ँ ரஹேத ஹுஏ
ராேஸாmh ேக ல கா விநாஶ கர ஸேகmh ॥12॥
ேஹ phரேபா⁴,phரப³லஶkhதிமாnh லŋhகாதி⁴பதி ராவணகீ ப³ஹந (ேக அப⁴th³ர vhயவஹார
ேஸ கி²nhந ேஹாகர)ஆபேந லமண ேக மாth◌⁴யம ேஸ உேஸ உஸேக ேசஹேர ேகா
ப கரவா தி³யா ஔர உஸேக பசாத க²ர³ஷண ஆதி³ உந ராேஸாmh ேகா
மார கர, ேஜா ேத³ேவாmh ேக ஶth ேத²ஔர நிரnhதர iµநிேயாmh-ph³ராமேmh ஆதி³
ேக விநாஶ ேமmh லேக³ ரஹேத ேத², உஸ ஜŋhக³ல ேகா rhணத: நிராபத³ கர தி³யா
ஔர தப³ வஹா◌ँ பர நாக³க ஜந நிrhப⁴ய ேஹாகர விசரண கரேந லேக³॥13॥

த³ஶாநந ராவண கீ ஆjhஞா ேஸ ஜப³ மாச ஏக விசிthர phரகார ேக shவrhண-mh’க³
கா ப தா⁴ரண கரேக ஆபேக ஸmhiµக² விசரண கரேந லகா³ ேதா, ேஹ phரணதபால
ர⁴நாத², ஆபேந உஸேக மாயாவீ ப ேகா ஜாந கர ஏக  பா³ண ேஸ உஸேகா
shவrhக³ ேலாக ேப⁴ஜ தி³யா ॥14॥
ேஹ ர⁴பதி, khேயாŋhகி லshthயவmhஶீ ராவண கீ mh’th ஸப ஆ க³ஈ தீ²
இஸேய வஹ ³rh³th³தி⁴ (ஸா⁴ கா)கபட ேவஷ தா⁴ரண கரேக ஆயாஔரஆபகீ
அiνபshதி²தி ேமmh மா◌ँதா கா அபஹரண கரேக ேல க³யா । வshத:, ’ேத³ேவாmh
கீ ரா ேக ேய ராேஸாmh கா விநாஶ ஆவயக ைஹ’ யஹஆபேந ப⁴-பா⁴◌ँதி
மந ேமmh விசாரா ஔர தப³ஆபகீ  ல phேரர ேஸ யஹ ஸப³ க⁴த ஹுஆ
॥15॥
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ஜப³ஆப ஜாநகீ ேக விேயாக³ ேமmh ஏக ஸாமாnhய மாநவ கீ பா⁴◌ँதி :³கீ² ேஹாகர நர-
லா கர ரேஹ ேத² ேதா ஆபேந ஜŋhக³ல ேமmh ஏக shதா²ந பர மரஸnhந அவshதா²
ேமmh kh³’th³த⁴ ஜடா ேகா ேத³கா² । உஸஸமய ஆபேந shவத:அபேந கர-கமேலாmh
ேஸ உடா² கர உஸகா உth³தா⁴ர கியா ।ஆபகா அபேந ப⁴khேதாmh பர இஸ phரகார கா
அதிஶய வாthஸlhய ஸைத³வ ேத³க²ேந ேமmh ஆதா ைஹ ॥16॥

தthபசாth ஆபேந தீண தலவார ேஸ மாmhஸாஶீ கப³nhத⁴ நாமக ராஸ கா
ஶீkh◌⁴ரதயா வத⁴ கர தி³யா ஔர பி²ர லமண ேக ஸாத² பmhபா ஸேராவர ேக தட
பர பஹு◌ँேச । வஹா◌ँ வாநேராmh ேக அதி⁴பதி (ஸுkh³வ) ேந ஆப ேதா³ேநாmh ேகா
ேத³க² கர வா-thர (ஹiνமாnh) ேகா ஆபகீ ஜாநகா ேலேந ேக ேய ேப⁴ஜா । ேஹ
வரத³, உnhேஹாmhேந (ph³ராமண ேவஶ ேமmh)ஆகர ஆபகா ஸmhrhண பசய phராphத
கர யா ॥17॥
ேஹ ர⁴பதி,ஆபேஸ ஆபகா ஸமshத vh’thதாnhத ஸுந கர ஔர யஹ ஜாநகர கி
ஆப அஸுேராmh ேக ஶth ைஹmhஔர த³ஶரத² ேக thர ேக ப ேமmh உthபnhந ஹுஏ
ைஹmh, நி:ஶŋhக பா⁴வ ேஸ ஹiνமாnh ஆபேகா ப³ட³◌़ஏ உthஸாஹ ேக ஸாத² ரnhத
பrhவத ேக ஶிக²ர பர ஆந வாநரராஜ ஸுkh³வ ேக பாஸ ேல க³ேய ஜஹா◌ँ ஆப
phர⁴ ேந உநேக ஸாத²ைமth ஸmhப³nhத⁴ shதா²பித கர யா ॥18॥
வாநேராmh ேக அதி⁴பதி, அல ப³லஶா ஔர பரம அபி⁴மாநீ பா³ ேகா மார கர,
ஸகா ஸாமநா கரநா க²ந தா²ஔர ஸகீ ேத³வதா ஔர அஸுர பீ⁴ ஸரலதா
ேஸ ப³ராப³ நmh கர ஸகேத ேத²,ஆபேந வாநேராmh ேக அதி⁴பதி கீ பத³வீ ஸுkh³வ
ேகா ேத³ தீ³ஸேஸ th³த⁴ ைஹ கி ஆப அபேந ஆேதாmh ேக ேய வாthஸlhய
ேக ஸாக³ர ைஹmh ॥19॥
ேஹ ர⁴பதி, ஸுநிசித ப ேஸ ஆபேக  phரதாப ேக phரபா⁴வ ேஸ ஹiνமாnh
ஸiµth³ர ேகா ேதஜ◌़ஈ ேஸ லா◌ँக⁴ கர லŋhகா பஹுச க³ேய ஔர வஹா◌ँ பரம
விஶுth³த⁴ ஜாநகீ  ேக த³rhஶந கர,அமார கா வத⁴ கரேக,லŋhகா  ேகா ஜலா
கர ததா²வஹா◌ँ ேக உபவந ேகா உஜாட³◌़ கர ஆபேக சரேmh ேமmh வாபிஸ ெலௗட
ஆஏ ॥20॥
பவநthர ஹiνமாnh ேக iµக² ேஸ தா கா அஸய :³க²ஸுந கர, ராஸராஜ
ராவண ஏவmh உஸேக ல கா வத⁴ கரேந ேக ேய ஆபேந ஸுkh³வ, அŋhக³த³,
ஹiνமாnh ஆதி³ வீேராmh ேஸ khத ப³லவதீ வாநரேஸநா ேகா ேலகர உஸேக ஊபர
சட⁴◌़ஆஈ கர தீ³॥21॥
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அபேந அத ப³லஶா வாநேராmh ததா² பா⁴ஓmh ேஸ கி⁴ேர ஹுஏ ஆப கnhேத⁴ பர
த⁴iνஷ ரேக², பீட² பர தரகஶ பா³◌ँேத⁴ ததா² ஹாத² ேமmh பா³ண ேய, தீ⁴ேர-தீ⁴ேர
ராshதா பார கரேத-கரேத, ஸுkh³வ, அŋhக³த³ ததா² ஹiνமாந ேக ஸாத² விஶால
ஸiµth³ர ேக தட பர ஆ பஹு◌ँேச ॥22॥
ேஹ, kh’பா ேக ஸாக³ர, அக³ணித ³ேmh கீ கா²ந, ஶரக³தவthஸல phரேபா⁴,
உ ஸமய த³ஶாநந ேக ேசா²ேட பா⁴ஈ ேந ஸiµth³ர தட பர ஆகர ஆபேக உந சரண
கமேலாmh ேமmh ஶரண  நகீ ஆராத⁴நா ேத³வதா பீ⁴ கியா கரேத ைஹmh ।ஆபேந,
ேஹ பாப (ஏவmh :³க²) விநாஶக, உ ஸமய உேஸ லŋhேகஶ கீ பத³வீ phரதா³ந கர
தீ³॥23॥

ேஹ கமலநயந, ஆபேந உஸ ஸiµth³ரதட பர வாநேராmh ேக ஸாத² தீந தி³ந தக
நிவாஸ கியா । உஸேக பசாth கிசிth khேராதா⁴விShட ேஹாேந கா அபி⁴நய கரேக
ஆபேந ஸiµth³ர பர சட⁴◌़ஆஈ கரேந கீ டா²நீ, ஸேஸ ஸாக³ர அthயnhத ப⁴யபீ⁴த
ேஹா க³யாஔர ப⁴khதி பா⁴வ ேஸ ஜு²ககர ம⁴ர வசேநாmh ேஸ உஸேந ேராமாசித
ஶர ஏவmh க³th³க³த³வாணீ ேக th³வாரா, ேஹ ர⁴பதி, ப³ட³◌़ஈ ேத³ர தகஆபகீ shதி
கீ ॥24॥
தப³ஸiµth³ர கீ ஸலாஹ பர,ஆபகீ ஆjhஞா ேஸ வாநர வீர த³ேஸாmh தி³ஶாஓmh ேமmh
க³ேயஔரஅபநீ ⁴ஜாஓmh ேக ப³ல ேஸ ப³ட³◌़ஏ-ப³ட³◌़ஏ phரshதர-க²Nhட³உகா²ட³◌़
கர ேல ஆஏ । பி²ர (ராம நாம ேஸ அŋhகித)உந பthத²ேராmh ேக th³வாரா கபிேரShட²

நீல ேந ஸiµth³ர கீ உthதால தரŋhேகா³mh ேக ஊபர ஏக விஶால மஹாேஸ கா
நிrhமாண கியா ஸேஸ ஆபேக நாம கீ மமா ஸுshபShட ைஹ ॥25॥

யஹ கிதநா அth³⁴த ைஹ கி ேஜா பthத²ர பா⁴ ேஹாேந ேக காரண ஸைத³வ பாநீ
ேமmh ³ப³ ஜாேத ைஹmh, ேவ ஆபகீ மமா ேஸ ஸiµth³ர ேமmh ைதரேந லேக³ ।
அத²வா ேஜா அபேந ேநthேராmh ேக மnhத³shபnhத³ந மாthர ேஸ ஜnhய கடா th³வாரா
அக³ணித ph³ரமாNhட³ உthபnhந கரேந ேமmh ஸமrhத²ைஹ, உஸேக ஸmhப³nhத⁴ ேமmh
யஹ ெகௗந ஸா ஆசrhய கா விஷய ைஹ ?॥26॥
ஆபேந ஸrhவphரத²ம ஸmhrhண வாநரேஸநா ேகா ஸiµth³ர ேக பார உதாரா, உஸேக
பா³த³shவயmh பீ⁴ லமண ஸத பார உதேர ஔர லŋhகா பஹு◌ँேச । வஹா◌ँ
th³த⁴ ேமmh ராேஸாmh ேக ஸஹ ேகா விth◌⁴வshத கரேக ராவண ேகா பீ⁴ உஸேக
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பவார ேக ஸாத²ஸமாphத கர தி³யாஔர இஸ phரகார ேத³வதாஓmh ேகா அஸுேராmh
ேக ப⁴ய ேஸ iµkhத கர தி³யா ॥27॥
தப³ ph³ரமா, ஶிவ ஏவmh இnhth³ர ஆதி³ ேக ஸாத² ேத³ேவாmh ேக ஸஹ ேந,
th³ேதா⁴mh ேந ததா²iµநிேயாmh ேந தி³vhய shேதாthேராmh ேஸ ஆபகீ shதி கீ ஔர
ஆபேக ஊபர வில Shபvh’Sh கீ । ஆபேந அபநீ கமயீ shநிkh³த⁴ த³Sh
ேஸ ேத³க²ேத ஹுஏ ேத³ேவாmh ேகா kh’தாrhத² கியா ஔர உநேகா நிrhப⁴ய கர தி³யா
॥28॥
ேலாேகா³mh ேக ஸnhேதாஷ ேக ேய ஆபேந நக³ர கீ ஜநதா ேக ஸmhiµக²ைவேத³
ேகா அkh³நி ேமmh phரேவஶ கரேந கீ ஆjhஞா தீ³ஔர இஸ phரகார ஸப³ேக ஸம
தா ேகா நிShகலŋhக phரமாணித கரேக ேப³ர ேக விமாந (Shபக) th³வாரா அபேந
நக³ர அேயாth◌⁴யா வாபிஸ ஆகர ஆபேந அபேந ஆthய ஜேநாmh ேகா ஆநnhதி³த கியா
॥29॥

ேஹ தா ேக shவா, த³ஸ ஸஹshர வrhேஷாmh தக ஆபேந phரஸnhநதாrhவக
அேயாth◌⁴யா ேமmh ரஹேத ஹுஏ இஸ ph’th²வீ பர ப⁴ பா⁴◌ँதி ராjhய கியாஔர அபநீ
phரஜா ேகா உஸ கால ேமmh அதிvh’Sh-அநாvh’Sh ஆதி³ ைத³வீ ஆபதா³ஓmh
(ஈதி) ேஸ ஸுரத ரகா² । ேஹ phரேபா⁴, உஸ ஸமய ஆபேக சரணகமேலாmh கீ
ஸமrhசநா ேத³வதா, அஸுர ததா² ப³ட³◌़ஏ-ப³ட³◌़ஏ ராஜா ஆகர அபேந iµேடாmh
ேமmh க²சித மணிேயாmh ேஸ கியா கரேத ேத²॥30॥
ஆபேக சரண கமேலாmh கா th◌⁴யாந கரேத ஹுஏ ேஜா ஆபேக ேகா³பநீய பீ³ஜமnhthர
ராmh கா ஜப கரேத ரஹேத ைஹmh உநேக க⁴ர ேமmh ஸைத³வ லஔர ஸரshவதீ
விராஜமாந ரஹதீ ைஹmh ஔர வந ேமmh அchேச²-அchேச² ேபா⁴ேகா³mh ேகா ேபா⁴க³
கர அnhத ேமmh ேவஆபேக ேரShட² பரமபத³ ேகா phராphத ேஹாேத ைஹmh। (kh’ஶாiν:

=அkh³நி,அkh³நி கா பீ³ஜார ைஹ ’ர’। ேஶஷ =ஆ, ஶஶத⁴ர: = சnhth³ரமா = பி³nh³

அத²வா அiνshவார)।
ேஜா ³iµக² ேஸ phராphத கரேக ப⁴க³வாnh ராம ேக shவபீ³ஜ (ராmh) ேக ஸாத² ’ராமாய
நம:’ ேஜாட³◌़ கர இஸ ஷட³ர மnhthர (அrhதா²த ’ரா ராமாய நம:’) கா நிthய ஜப
கரதா ைஹ வஹ ஸmhrhண விவ ேமmh ஜா ஜாதா ைஹ । அபேந வந கால
ேமmh ேதா வஹ தி³vhய ேபா⁴க³ ேபா⁴க³தா  ைஹ,ஸாத² ேமmh (mh’th ேக அநnhதர
ப⁴க³வாnh விShiΝ ேக) பரம பத³ ேகா phராphத கரதா ைஹ । (ேஶஷாkh³நீ =அkh³நி +
ேஶஷ அrhதா²th ர +ஆ யா ’ரா’, பீ³ஜார நிthய பி³nh³ khத ேஹாதா ைஹ அத:
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’ராmh’ । த³ஹந = அkh³நி, அkh³நி கா பீ³ஜார ’ரmh’ ைஹ அrhதா²th ர வrhண । மபர:
=ஸேக பா³த³ ேமmh ம ேஹா அrhதா²த ராம । பவந: = வா கா பீ³ஜார ’ய’। ேர
ேகா லா கர ஶph³த³ ப³நா ’ராமாய’ । நேமாऽnhத: = ஸேக அnhத ேமmh நம: ஶph³த³
ேஹா । இஸ phரகார பீ³ஜமnhthர ‘ராmh ராமாய நம:’ யஹ ைஹ)॥32॥
ேஜா ஸாத⁴க ேமேகா⁴mh ேக ஸமாந யாமவrhண ேக ஸேலாேந ஶர வாேல, விth³த
ேக ஸமாந பீேல ரŋhக³ ேக சமகீேலஔர ஸுnhத³ர வshthர தா⁴ரண கிேய ஹுஏ, கமல
ேக ஸமாந ேநthர வாேல ஔர அஸŋhkh²ய காமேத³ேவாmh ேக ஸமேவத ஸுnhத³ரதா
ேக ஸமாந லாவNhயஶா ப⁴க³வாந ராம கா th◌⁴யாந கரதா ைஹ நேக பா³ஈmh
ஓர விth³th³வrh (shவrhண ேக ஸமாந ஶாக காnhதி வா) ஜாநகீ  க²ட³◌़ஈ
ஹுஈ shேநஹrhவக ப⁴க³வாnh ராம ேக iµகா²ரவிnhத³ ேகா நிஹார ர ைஹmh,ஐஸா
ஸாத⁴க அலநீய th³தி⁴ேயாmh ேகா phராphத கரதா ைஹ ॥33॥
ேஹ ப⁴க³வnh ஆபேக ப ஏவmh ஆபகீ வி⁴தியா◌ँஅநnhத ைஹmh;உந ஸப³கா th◌⁴யாந
கரேந ேமmh ேத³வதா பீ⁴ கபீ⁴ ஸமrhத² நmh ேஹா பாேத । ேஹ, நிrhமல, ஆபகீ
ஸாமrhth²ய ஏவmh ஆபேக ஐவrhய கா ப⁴லா ெகௗந அnhத பா ஸகதா ைஹ ஜப³கி
ஸmhrhண ேவத³ பீ⁴ விshத பா⁴வ ேஸ ’ேநதி’ ’ேநதி’ கஹ கர  ஆபகா வrhணந
கரேத ைஹmh ॥34॥
ேஹ ர⁴நாத², ஆபகா ேஜா யஹ ஜல ேஸ ப⁴ேர ஹுஏ ேமக⁴ ேக ஸமாந ரமணீய
யாமல ப ைஹ உஸேகா தththவjhஞாநீ ேரShட²iµநிஜந அபேந ’த³ய-கமல
ேமmh பா³ர-பா³ர th◌⁴யாந கரேத ஹஏ விஷய-th’Sh ேஸ விiµkhத ேஹாகர ஜக³th
ேக phரதி ஆஸkhதி ேஸ ரத ேஹா ஜாேத ைஹmh ஔர ேத³ேவாmh ேக th³வாரா
வnhத³நீய ஆபேக உஸ பரம-பத³ ேகா phராphத கரேத ைஹmh ஜஹாmh ஆநnhத³ கா நிthய
ஸாmhராjhய ைஹ ॥35॥
யஹா◌ँ ஶிவமmhந:shதவ (ேலாக 2) கா -

அதீத: பnhதா²நmh தவ ச மமா வாŋhமநஸேயா
ரதth³vhயாvh’ththயாऽயmh சகிதமபி⁴த⁴thேத திரபி ।
யஹ அmhஶ லநீய ைஹ । தth (வஹ) ஶph³த³ யஹா◌ँ ph³ரம கா வாசீ ைஹ
। அதth = ேஜா ph³ரம யா பரேமவர ந ேஹா । vhயாvh’thதி கா அrhத² ைஹ
நிரஸந யா நிராகரண । விவ ேமmh தநீ பீ⁴ வshஏ◌ँ விth³யமாந ைஹmh யா
நகீ கlhபநா ேஹா ஸகதீ ைஹ, பரேமவர உந ஸப³ேஸ ph’த²kh ைஹ அத:உஸகீ
ேகவல நிேஷதா⁴thமக பபா⁴ஷா  ேஹா ஸகதீ ைஹ। ேஜா ச² பீ⁴ ஹம ேத³க²ேத-
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ஸுநேத யா ேஸாசேத-ஸமஜ²ேத ைஹmh, உஸேஸ ேஜா பி⁴nhந ைஹmh, வ ph³ரம
யா பரேமவர ைஹ । ய ’அதth³vhயாvh’thதி’ கா பா⁴வ ைஹ ।
ஆப ேத³வாதி⁴பதி இnhth³ர ைஹmh,ஆப சnhth³ரமா (யா ேஸாமரஸ)ததா²ஸூrhய
ைஹmh ।ஆப  அkh³நி ததா² ஜல தththவ ைஹmh,ஆப  ⁴ ததா² வா ைஹmh
। ஆப  ph³ரமா ததா² th³ர ேக ப ேமmh ஜக³th ேக ஸrhஜக ததா²ஸmhஹாரக
ைஹmh । வshத: ேஜா ச² பீ⁴ இஸ ஸmhஸார ேமmh தி³கா²ஈ ேத³ ரஹா ைஹ வஹ
ஸப³ phரகாராnhதர ேஸ ஆப  ைஹmh । ேஹ ஸrhவvhயாபீ,ஆபேக அதிkhத இஸ
ஜக³th ேமmh ஔர கி வsh கா அshதிthவ நmh ைஹ ॥36॥
ஜப³ைவதி³க-வாŋhமயஸiµth³ர ேமmh ³ப³க³யா தா² ேதா ேஹஸrhவாthமந,sh’Sh
ேக phராரmhப⁴ ேமmh ஆபேந  மthshய ப தா⁴ரண கரேக உந ேவேதா³mh ேகா ஸiµth³ர
ேஸ வாஹர நிகாலா தா²। (உஸேக பா³த³) ஜப³ ேத³ேவாmh ேந அmh’த phராphத கரேந
கீ இchசா² ேஸ ஸாக³ர கா மnhத²ந கியாஔர உஸேக ேய மnhத³ராசல ேகா வஹா◌ँ
லாேய ேதா ஆபேந  ஏக ஶkhதிஶா கchச²ப கா ப தா⁴ரண கரேக உஸேகா நீேச
ேஸ ஸmhபா⁴லா ஔர உேஸ பீட² பர உடா²ேய ரேஹ ॥37॥
யஹ ேலாக ’ஶிவமmhந:shதவ’ ேக–
thவமrhகshthவmh ேஸாமshthவம பவநshthவmh ஹுதவஹ:

thவமாபshthவmh vhேயாம thவiµ த⁴ரணிராthமா thவதி ச ।
பchசி²nhநாேமவmh thவயி பணதா பி³ph◌⁴ர கி³ரmh
ந விth³மshதth தththவmh வயஹ  யththவmh ந ப⁴வ ॥
ேஸ rhணதயா phரபா⁴வித ைஹஔர ஏக phரகார ேஸ உஸகீ சா²யா லக³தா ைஹ।
ேஹ அநnhத ³ணஶா, ஆபேந ஏக விஶால வராஹ கா ப தா⁴ரண கரேக
phரலயகாந ஸiµth³ர ேமmh விசரண கரேத ஹுஏ உஸ அலப³லஶா, ேகா⁴ர
ைத³thய, ரNhயா கா வத⁴ கியா ஔர தத³நnhதர அபநீ த³mhShThரா ேக
அkh³ரபா⁴க³ பர ஸmhrhண பrhவேதாmh ேஸ khத ph’th²வீ ேகா உடா²கர ஊபர
ேல ஆஏ ॥38॥
ஜப³ ஆபேகா பதா சலா கி ஆபேக ப⁴khத phரலாத³ ேகா, ேஜா பரம விth³வாnh,
ஸchசthர ஔர நிShபாப தா², உஸேக ³rh³th³தி⁴ பிதா (ரNhயகஶி) ேந ஆபேக
phரதி ப⁴khதி-பா⁴வ ரக²ேந ேக காரண அேநக phரகார ேஸ த³Nh³த கியா ைஹ ேதா
ஆபேந தீந ேநthேராmh ேஸ khத,mhஹ கா லா-ஜுலா ஏக விசிthரஔர உkh³ர ப
ப³நாயா ஔர உஸ அத ப³லஶா ைத³thயராஜ ேகா சீர கர ரக² தி³யா ॥39॥
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ேஹ ராம, phரணதஜேநாmh ேக ேய க ேக ஸாக³ர, ஜப³ ஆபேகா பதா சலா கி
இnhth³ர கா ஐவrhய அலப³லஶா ைத³thயராஜ ப³ ேந சீ²ந யா ைஹ ேதா
இnhth³ராதி³ ேத³ேவாmh ேக th³வாரா ஆகர shதி கரேந பர ஆபேந ஏக ேதஜshவீ
வாமந-ப தா⁴ரண கியாஔர ேத³வதாஓmh ேக ஶth உஸ ப³ ேகா (வணபாேஶாmh
ேஸ) பா³◌ँத⁴ யா ॥40॥
ஶshthர-அshthர சலாேந ேமmh ஶல, phரப³ல ப³லஶா (ஆததாயீ)thேயாmh ேக
ல ேகா, ேஹ ர⁴பதி, ஆபேந (பரஶுராம கா ப தா⁴ரண கரேக) இkhகீஸ பா³ர
விநShட கியா। (தத³நnhதர) ேஹ ல ேக shவா,ஆபேந (kh’Shண ேக ப ேமmh)
ஆவிrh⁴த ேஹாகர யாத³ேவாmh ேக ல ேமmh உthபnhந கmhஸஆதி³உkh³ர ைத³thேயாmh
கா விநாஶ கரேக ph’th²வீ கா பா⁴ர ஹலகா கியா ॥41॥
இஸ phரகார, ேஹ ராமசnhth³ர,ஆபேக விபி⁴nhந ேபாmh கா ேகாஈ ஓர-ேசா²ர நmh
ைஹ । ேவ அநnhத ைஹmhஔர இஸ ஜக³th ேமmh ேகாஈ பீ⁴ உநகீ க³ணநா நmh கர
ஸகதா ।ஆபஜக³th ேக அiΝ-அiΝ ேமmh vhயாphத ைஹmh (வி⁴)ததா²ஸththவ-ரஜsh-

தமsh ப தீேநாmh ³ேmh ேஸ ரத, விஶுth³த⁴ ைசதnhய-shவப, பரமாthமா
ைஹmh ।ஆபேக ³ண அஸŋhkh²யஔர அபேமய ைஹmh ।ஆப ஜக³th ேக நியnhதா
ஏவmh அநnhத ேதேஜாமய ைஹmh ॥42॥
அநnhத ³ேmh ேக ஆகா³ர, ேஹ ராம,ஆபேகா ேமரா ஸைத³வ நமshகார ைஹ ।
ேஹ ர⁴பதி, ைமmh ஆபேகா வாரŋhகா³ர ந: ந: phரம கரதா ஹூmh । ஸmhrhண
iµநிஜேநாmh ேக th³வாரா ஆராத⁴நீய ஏவmh ேவேதா³mh ேக th³வாரா  ஜாேந ஜா ஸகேந
வாேல, ப⁴க³வnh,ஆபேகா ைமmh நமந கரதாஹூ◌ँ ।ஆபேக மக³லமய சரணகமேலாmh
ேமmh ேமரா வாரmhவார phரம ைஹ ॥43॥

ஆபேக ³ேmh ேக ஸஹ ேகா யதி³ ேஶஷநாக³ பீ⁴ அபேந ஏக ஸஹshர iµேகா²mh
ேஸ கlhபrhயnhத நிரnhதர வrhணந கரேத ரேஹmh ேதா பீ⁴ ேவ உநகா பார நmh பா
ஸகேத, அத: ெகௗந மரணத⁴rhமா மiνShய (அபேந த-வந கால ேமmh) உநகா
வrhணந கரேந ேமmh ஸமrhத² ேஹா ஸகதா ைஹ ? ²க பீ⁴ ைஹ, மchச²ர கபீ⁴ அநnhத
ஆகாஶ ேகா பார கரேக உஸேக ³ஸேர ேசா²ர தக நmh ஜா ஸகேத ॥44॥
ைமmhேந ஆபேக நிrhமல சரண கமேலாmh கா ஆரய ேலகர (ேஹ ராம) அthயnhத
ப⁴khதி-rhவக விவித⁴ ஸுரmhய பேதா³mh ேஸ அேயாth◌⁴யா நக³ ேமmh இஸshேதாthர கீ
ரசநா கீ ைஹ। ேஜா ர⁴ல ஶிேராமணி ராம ேக இஸ மŋhக³ளமய shேதாthர கா
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phரதிதி³ந பாட² கேரகா³ வஹ ph’th²வீ பர அேநக ேபா⁴ேகா³mh ேகா ேபா⁴க³ கர அnhத
ேமmh ப⁴க³வாnh ேக உஸ நிthய பரம-தா⁴ம ேகா phராphத கேரகா³॥45॥
ேஹ ஜாநகீவlhலப⁴, க²ர ³ஷண ஆதி³ ேக நிஹnhதா ப⁴க³வாந ர⁴நnhத³ந ஆபேகா
நமshகார ைஹ । ஸmhஸார ேக ஸபீ⁴ :³ேகா²mh கா ஶமந கரேந வாேல ஔர
ேயாகீ³வர ப⁴க³வாந ஶŋhகர ேக th³வாரா த சரணகமல வாேல ராம,ஆபேகா
வாரmhவார phரம ைஹ ॥46॥
(ஶாshthேரா ேமmh கஹா க³யா ைஹ கி)காம khேராத⁴ ஆதி³விகாேராmh ேக உபர விஜய
phராphத கரநா அthயnhத க²ந ைஹ । யதி³ ஐஸா ைஹ ஔர காம வாஸநா ரஹநீ
ைஹ ேதா ேம இchசா²ைஹ கி ேமரா மந iµkhதிபீ shth கி காமநா கேர । khேராத⁴
ரஹநா  ைஹ ேதா ைம ேமேர பாபகrhேமாmh ேக உபர khேராத⁴ க◌ँ । யதி³ ேலாப⁴
ேஸ ²டகாரா ந லநா ைஹ ேதா ேமரா ேலாப⁴ ஆபேக சரணகமேலாmh ேக phரதி
ேஹா । ேமரா ேமாஹ (ஆஸkhதி)அth◌⁴யாthமேயாக³ ேக phரதி ரேஹmhஔர ேமேர மthஸர
(அவமாநநா யா kh◌⁴’ ) கி பாthர ேம இnhth³யாmh ேஹாmh ( ேஜா ேபா⁴ேகா³mh ேமmh
phத ரஹதீ ைஹ ) । ேஹ ராம,மேகா ேசா²ட³கர இஸ ph’th²வீ பார அnhயthர கmh
பீ⁴ ைமmh ஸுக² ந ேத³க²தா ॥47॥
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