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gosvAmI tulasIdAsa kRita dohavali

ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த ேதா³ஹாவ

॥ ராம ॥
॥ ஹiνமேத நம:॥
ேதா³0

³ சரந ஸேராஜ ரஜ, நிஜ மiν iµ ஸுதா⁴।
ப³ரநஉ◌ँ ர⁴ப³ர பி³மல ஜஸு, ேஜா தா³ய ப²ல சா ॥
³th³தி⁴ந தiν ஜாநிேக,ஸுெரௗ பவந-மார।
ப³ல ³th³தி⁴ விth³யா ேத³ஹு ேமா,ஹரஹு கேலஸ பி³கார ॥

ெசௗபாஈ

ஜய ஹiνமாந jhஞாந ³ந ஸாக³ர। ஜய கபீஸ திஹு◌ँ ேலாக உஜாக³ர ॥
ராம ³த அத ப³ல தா⁴மா। அஜநி-thர பவநஸுத நாமா ॥
மஹாபீ³ர பி³khரம ப³ஜரŋhகீ³। மதி நிவார ஸுமதி ேக ஸŋhகீ³॥
கசந ப³ரந பி³ராஜ ஸுேப³ஸா। காநந Nhட³ல சித ேகஸா ॥
ஹாத² ப³jhர ஔர th◌⁴வஜா பி³ராைஜ। கா◌ँேத⁴ ◌ँஜ ஜேநஊ ஸாைஜ ॥
ஸŋhகர ஸுவந ேகஸநnhத³ந। ேதஜ phரதாப மஹா ஜக³ ப³nhத³ந ॥
பி³th³யாவாந ³நீ அதி சார। ராம காஜ கேப³ ேகா ஆர ॥
phர⁴ சthர ஸுநிேப³ ேகா ரயா। ராம லக²ந தா மந ப³யா ॥
ஸூம ப த⁴ ய தி³கா²வா। பி³கட ப த⁴ லŋhக ஜராவா ॥
பீ⁴ம ப த⁴ அஸுர ஸ◌ँஹாேர। ராமசnhth³ர ேக காஜ ஸ◌ँவாேர ॥
லாய ஸவந லக²ந யாேய।ர⁴பீ³ர ஹர உர லாேய ॥
ர⁴பதி கீnh ப³ஹுத ப³டா³ஈ। ம மம phய ப⁴ரத ஸம பா⁴ஈ ॥
ஸஹஸ ப³த³ந mhஹேரா ஜஸ கா³ைவmh। அஸ க பதி கNhட²லகா³ைவmh ॥
ஸநகாதி³க ph³ரமாதி³iµநீஸா। நாரத³ஸாரத³ஸத அஸா ॥
ஜம ேப³ர தி³க³பால ஜஹா◌ँ ேத। கபி³ ேகாபி³த³ க ஸேக கஹா◌ँ ேத ॥
ம உபகார ஸுkh³வmh கீnhஹா। ராம லாய ராஜ பத³ தீ³nhஹா ॥
mhஹேரா மnhthர பி³பீ⁴ஷண மாநா। லŋhேகவர ப⁴ஏ ஸப³ ஜக³ ஜாநா ॥
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ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த ேதா³ஹாவ

ஜுக³ஸஹshர ேஜாஜந பர பா⁴। lhேயா தா ம⁴ர ப²ல ஜா ॥
phர⁴ iµth³கா ேம iµக² மா। ஜலதி⁴ லா◌ँகி⁴ க³ேய அசரஜ நாmh ॥
³rhக³ம காஜ ஜக³த ேக ேஜேத।ஸுக³ம அiνkh³ரஹ mhஹேர ேதேத ॥
ராம ³ஆேர ம ரக²வாேர। ேஹாத ந ஆjhஞா பி³iν ைபஸாேர ॥
ஸப³ஸுக²லைஹ mhஹா ஸரநா। ம ரchச²க காஹு ேகா ட³ரநா ॥
ஆபந ேதஜ ஸmhஹாேரா ஆைப। தீேநா ேலாக ஹா◌ँக ேத கா◌ँைப ॥
⁴த பிஸாச நிகட ந ஆைவ। மஹாபீ³ர ஜப³ நாம ஸுநாைவ ॥
நாைஸ ேராக³ஹைர ஸப³ பீரா। ஜபத நிரnhதர ஹiνமத பீ³ரா ॥
ஸŋhகட ேதmh ஹiνமாந ²டா³ைவmh। மந khரம ப³சந th◌⁴யாந ேஜா லாைவ ॥
ஸப³ பர ராம தபshவீ ராஜா। திந ேக காஜ ஸகல ம ஸாஜா ॥
ஔர மேநாரத² ேஜா ேகாஈ லாைவ। ேஸாஇ அத வந ப²ல பாைவ ॥
சாேரா ஜுக³ பரதாப mhஹாரா। ைஹ பரth³த⁴ ஜக³த உயாரா ॥
ஸா⁴ ஸnhத ேக ம ரக²வாேர। அஸுர நிகnhத³ந ராம ³லாேர ॥
அShட th³தி⁴ ெநௗ நிதி⁴ ேக தா³தா। அஸ ப³ர தீ³ந ஜாநகீ மாதா ॥
ராம ரஸாயந mhஹேர பாஸா।ஸதா³ ரேஹா ர⁴பதி ேக தா³ஸா ॥
mhஹேர ப⁴ஜந ராம ேகா பாைவ। ஜநம ஜநம ேக ³க² பி³ஸராைவ ॥
அnhத கால ர⁴ப³ர ர ஜாஈ। ஜஹா◌ँ ஜnhம ஹ-ப⁴khத கஹாஈ ॥
ஔர ேத³வதா சிthத ந த⁴ரஈ।ஹiνமத ேஸஇ ஸrhப³ஸுக² கரஈ ॥
ஸŋhகட கைட ைட ஸப³ பீரா। ேஜா ஸுைர ஹiνமத ப³லபீ³ரா ॥
ைஜ ைஜ ைஜ ஹiνமாந ேகா³ஸாஈ। kh’பா கரஹு ³ேத³வ கீ நாஈ ॥
ேஜா ஸத பா³ர பாட² கர ேகாஈ। ²ட ப³nhதி³ மஹாஸுக² ேஹாஈ ॥
ேஜா யஹ பைட⁴ ஹiνமாந சாஸா। ேஹாய th³தி⁴ ஸாகீ² ெகௗ³ஸா ॥
ளதா³ஸ ஸதா³ஹ ேசரா। கீைஜ நாத²’த³ய மஹ◌ँ ேட³ரா ॥

ேதா³0

பவநதநய ஸŋhகட ஹரந, மŋhக³ள ரதி ப।
ராம லக²ந தா ஸத,’த³ய ப³ஸஹு ஸுர ⁴ப ॥

॥ இதி ॥
யாவர ராமசnhth³ர கீ ஜய। பவநஸுத ஹiνமாந கீ ஜய ॥
உமாபதி மஹாேத³வ கீ ஜய। ேபா³ேலா பா⁴இ ஸப³ஸnhதnhஹ கீ ஜய ॥
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॥தாராமாph◌⁴யாmh நம:॥
ேதா³ஹாவ

th◌⁴யாந

ராம பா³ம தி³ ஜாநகீ லக²ந தா³நீ ஓர।
th◌⁴யாந ஸகல கlhயாநமய ஸுரத ள ேதார ॥
தா லக²ந ஸேமத phர⁴ ேஸாஹத ளதா³ஸ।
ஹரஷத ஸுர ப³ரஷத ஸுமந ஸ³ந ஸுமŋhக³ள பா³ஸ ॥
பசப³ ப³ட பி³டப தர தா லக²ந ஸேமத।
ேஸாஹத ளதா³ஸ phர⁴ ஸகல ஸுமŋhக³ள ேத³த ॥

ராம-நாம-ஜபகீ மமா

சிthரட ஸப³ தி³ந ப³ஸத phர⁴ ய லக²ந ஸேமத।
ராம நாம ஜப ஜாபக ள அபி⁴மத ேத³த ॥
பய அஹார ப²ல கா²இ ஜ ராம நாம ஷட மாஸ।
ஸகல ஸுமŋhக³ள th³தி⁴ ஸப³ கரதல ளதா³ஸ ॥
ராம நாம மநீதீ³ப த⁴ ஹ ேத³ஹ th³வார।
ள பீ⁴தர பா³ஹேரஹு◌ँ ெஜௗmh சாஹ உயார ॥
ய◌ँ நிrh³ந நயநnh ஸ³ந ரஸநா ராம ஸுநாம।
மநஹு◌ँ ரட ஸmhட லஸத ள லத லலாம ॥
ஸ³ந th◌⁴யாந சி ஸரஸ நmh நிrh³ந மந ேத ³।
ள ஸுரஹு ராமேகா நாம ஸவந  ॥
ஏ ச²th ஏ iµடமநி ஸப³ ப³ரநநி பர ேஜாஉ।
ள ர⁴ப³ர நாம ேக ப³ரந பி³ராஜத ேதா³உ ॥
நாம ராம ேகா அŋhக ைஹ ஸப³ஸாத⁴ந ைஹmh ஸூந।
அŋhக க³ஏ◌ँ க²ஹாத² நmh அŋhக ரேஹmh த³ஸ ³ந ॥
நாiµ ராம ேகா கலபத க கlhயாந நிவாஸு।
ேஜா ஸுரத ப⁴ேயா பா⁴◌ँக³ ேதmh ள ளதா³ஸு ॥
ராம நாம ஜபி ஹ◌ँ ஜந ப⁴ஏ ஸுkh’த ஸுக²ஸா।
ள இஹா◌ँ ேஜா ஆல க³ேயா ஆஜு கீ கா ॥
நாம க³ப³நிவாஜ ேகா ராஜ ேத³த ஜந ஜாநி।
ள மந பஹரத நmh ⁴ர பி³நிஆ கீ பா³நி ॥
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ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த ேதா³ஹாவ

காmh பி³தி⁴ ப³ தiν தேஜmh ஹ² தiν தேஜmh phரயாக³।
ள ேஜா ப²ல ேஸா ஸுலப⁴ ராம நாம அiνராக³॥
ேடா²அ கட²வதி ப⁴ேரா ெரௗnhதாஈ அ ைச²ம।
shவாரத² பரமாரத²ஸுலப⁴ ராம நாம ேக phேரம ॥
ராம நாம ஸுரத ஸுஜஸ பா⁴ஜந ப⁴ஏ ஜாதி।
தக ஸுரர ராஜமக³லஹத ⁴வந பி³kh²யாதி ॥
shவாரத²ஸுக²ஸபேநஹு◌ँ அக³ம பரமாரத² ந phரேப³ஸ।
ராம நாம ஸுரத டmh ள க²ந கேலஸ ॥
ேமார ேமார ஸப³ கஹ◌ँ கஹ  ேகா கஹு நிஜ நாம।
ைக ப ஸாத⁴ ஸுநி ஸiµ²ைக ள ஜ ராம ॥
ஹம லகி²லக²ஹமார லகி²ஹம ஹமார ேக பீ³ச।
ள அலக² கா லக² ராம நாம ஜப நீச ॥
ராம நாம அவலmhப³ பி³iν பரமாரத² கீ ஆஸ।
ப³ரஷத பா³த³ ³◌ँத³ க³ சாஹத சட⁴◌़ந அகாஸ ॥
ள ஹ²ஹ² கஹத நித சித ஸுநி த க மாநி।
லாப⁴ ராம ஸுரந ப³ட³◌़ே◌ா ப³ட³◌़ ◌ீ பி³ஸாேரmh ஹாநி ॥
பி³க³ ஜநம அேநக கீ ஸுத⁴ைர அப³mh ஆஜு।
ேஹா ராம ேகா நாம ஜ ள த ஸமாஜு ॥
phதி phரதீதி ஸுதி ேஸாmh ராம ராம ஜ ராம।
ள ேதேரா ைஹ ப⁴ேலா ஆதி³ மth◌⁴ய பநாம ॥
த³mhபதி ரஸ ரஸநா த³ஸந பஜந ப³த³ந ஸுேக³ஹ।
ள ஹர த ப³ரந ஸு ஸmhபதி ஸஹஜ ஸேநஹ ॥
ப³ரஷா  ர⁴பதி ப⁴க³தி ள ஸா ஸுதா³ஸ।
ராமநாம ப³ர ப³ரந ஜுக³ஸாவந பா⁴த³வ மாஸ ॥
ராம நாம நர ேகஸ கநகக ககால।
ஜாபக ஜந phரஹலாத³ பா த³ ஸுரஸால ॥
ராம நாம க காமத ராம ப⁴க³தி ஸுரேத⁴iν।
ஸகல ஸுமŋhக³ள ல ஜக³³பத³ பŋhகர ேரiν ॥
ராம நாம க காமத ஸகல ஸுமŋhக³ள கnhத³।
ஸுரத கரதல th³தி⁴ ஸப³ பக³ பக³ பரமாநnhத³॥
ஜதா² ⁴ ஸப³ பீ³ஜமய நக²த நிவாஸ அகாஸ।
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ராம நாம ஸப³ த⁴ரமமய ஜாநத ளதா³ஸ ॥
ஸகல காமநா ந ேஜ ராம ப⁴க³தி ரஸ ந।
நாம ஸுphேரம பிஷ ’த³ திnhஹஹு◌ँ கிஏ மந ந ॥
ph³ரம ராம ேதmh நாiµ ப³ட³◌़ ப³ர தா³யக ப³ர தா³நி।
ராம சத ஸத ேகா மஹ◌ँய மேஹஸ ய◌ँ ஜாநி ॥
ஸப³ கீ³த⁴ ஸுேஸவகநி ஸுக³தி தீ³nh ர⁴நாத²।
நாம உதா⁴ேர அத க²ல ேப³த³ பி³தி³த ³ந கா³த²॥
ராம நாம பர நாம ேதmh phதி phரதீதி ப⁴ேராஸ।
ேஸா ள ஸுரத ஸகல ஸ³ந ஸுமŋhக³ள ேகாஸ ॥
லŋhக பி³பீ⁴ஷந ராஜ கபி பதி மாதி க²க³ ச।
ல ராம ேஸாmh நாம ரதி சாஹத ள நீச ॥
ஹரந அமŋhக³ள அக⁴ அகி²ல கரந ஸகல கlhயாந।
ராமநாம நித கஹத ஹர கா³வத ேப³த³ ராந ॥
ள phதி phரதீதி ேஸாmh ராம நாம ஜப ஜாக³।
கிஏ◌ँ ேஹாஇ பி³தி⁴ தா³ேநா ேத³இ அபா⁴ேக³ பா⁴க³॥
ஜல த²ல நப⁴ க³தி அத அதி அக³ ஜக³ வ அேநக।
ள ேதா ேஸ தீ³ந கஹ◌ँ ராம நாம க³தி ஏக ॥
ராம ப⁴ேராேஸா ராம ப³ல ராம நாம பி³shவாஸ।
ஸுரத ஸுப⁴ மŋhக³ள ஸல மா◌ँக³த ளதா³ஸ ॥
ராம நாம ரதி ராம க³தி ராம நாம பி³shவாஸ।
ஸுரத ஸுப⁴ மŋhக³ள ஸல ³ஹு◌ँ தி³ ளதா³ஸ ॥

ராமphேரமேக பி³நா ஸப³ vhயrhத²ைஹ

ரஸநா ஸா◌ँபிநி ப³த³ந பி³ல ேஜ ந ஜபmh ஹநாம।
ள phேரம ந ராம ேஸாmh தா பி³தா⁴தா பா³ம ॥
ய பா²டஹு◌ँ ²டஹு◌ँ நயந ஜரஉ ேஸா தந ேக காம।
th³ரவmh shthரவmh லகஇ நmh ள ஸுரத ராம ॥
ராம ஸுரத ரந பி⁴ரத ேத³த பரத ³ பா◌ँய।
ள nhஹ ந லக தiν ேத ஜக³ வத ஜாய◌ँ ॥

ேஸாரடா²

’த³ய ேஸா ஸ ஸமாந ேஜா ந th³ரவஇ ஹ³ந ஸுநத।
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கர ந ராம ³ந கா³ந ஹ ேஸா தா³³ர ஹ ஸம ॥
shthரைவ ந ஸல ஸேநஹு ள ஸுநி ர⁴பீ³ர ஜஸ।
ேத நயநா ஜநி ேத³ஹு ராம கரஹு ப³ ஆ◌ँத⁴ேரா ॥
ரைஹmh ந ஜல ப⁴  ராம ஸுஜஸ ஸுநி ராவேரா।
திந ஆ◌ँகி²ந ேமmh ⁴ ப⁴ ப⁴ ² ேமேய ॥

phராrhத²நா

பா³ரக ஸுரத ேதா ேஹா திnhஹ ஸmhiµக²ஸுக²த³।
khேயாmh ந ஸ◌ँபா⁴ர ேமா த³யா nh⁴ த³ஸரthத² ேக ॥

ராமகீ ஔர ராமphேரமகீ மமா

ஸாப³ ேஹாத ஸேராஷ ேஸவக ேகா அபராத⁴ ஸுநி।
அபேந ேத³ேக² ேதா³ஷ ஸபேநஹு ராம ந உர த⁴ேர ॥

ேதா³ஹா

ள ராம ஆ ேதmh ேஸவக கீ சி ²।
தாபதி ேஸ ஸாப³ ைகேஸ தீ³ைஜ பீ²॥
ள ஜாேக ேஹாயகீ³அnhதர பா³ர தீ³²।
ேஸா கி kh’பா ேத³இேகா³ ேகவடபால பீ²॥
phர⁴ த தர கபி டா³ர பர ேத கிஏ ஆ ஸமாந।
ள கஹூ◌ँ ந ராம ேஸ ஸாப³ல நிதா⁴ந ॥

உth³ேபா³த⁴ந

ேர மந ஸப³ ேஸாmh நிரஸ ைவ ஸரஸ ராம ேஸாmh ேஹா।
ப⁴ேலா கா²வந ேத³த ைஹ நி தி³ந ள ேதா ॥
ஹேர சரmh தாப ப³ேர ப²ேரmh பஸாரmh ஹாத²।
ள shவாரத² த ஸப³ பரமாரத² ர⁴நாத²॥
shவாரத²தா ராம ேஸாmh பரமாரத²ய ராம।
ள ேதேரா ³ஸேர th³வார கஹா கஹு காம ॥
shவாரத² பரமாரத²ஸகல ஸுலப⁴ ஏக  ஓர।
th³வார ³ஸேர தீ³நதா உசித ந ள ேதார ॥
ள shவாரத² ராம த பரமாரத² ர⁴பீ³ர।
ேஸவக ஜாேக லக²ந ேஸ பவநத ரநதீ⁴ர ॥
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jhேயாmh ஜக³ைப³ ந ேகா ஆ ஸத பி³iν பா³।
thேயாmh ள ர⁴பீ³ர பி³iν க³தி ஆபநீ பி³சா ॥

ளதா³ஸகீ அபி⁴லாஷா

ராம phேரம பி³iν ³ப³ேரா ராம phேரமmh பீந।
ர⁴ப³ர கப³ஹு◌ँக கரஹுேக³ ல jhேயாmh ஜல ந ॥

ராமphேரமகீ மஹthதா

ராம ஸேந ராம க³தி ராம சரந ரதி ஜா।
ள ப²ல ஜக³ ஜநம ேகா தி³ேயா பி³தா⁴தா தா ॥
ஆ ஆபேந ேதmh அதி⁴க ேஜ phய தாராம।
ேத ேக பக³ கீ பாநmh ள தiν ேகா சாம ॥
shவாரத² பரமாரத² ரத தா ராம ஸேநஹ◌ँ।
ள ேஸா ப²ல சா ேகா ப²ல ஹமார மத ஏஹ◌ँ ॥
ேஜ ஜந ேக² பி³ஷய ரஸ சிகேந ராம ஸேநஹ◌ँ।
ள ேத phய ராம ேகா காநந ப³ஸ கி ேக³ஹ◌ँ ॥
ஜதா²லாப⁴ ஸnhேதாஷ ஸுக² ர⁴ப³ர சரந ஸேநஹ।
ள ேஜா மந ²◌ँத³ஸம காநந ப³ஸஹு◌ँ கி ேக³ஹ ॥
ள ெஜௗmh ைப ராம ேஸாmh நாந ஸஹஜ ஸேநஹ।
◌ँட³◌़iµட³◌़ ◌ாேயா பா³தி³mh பா⁴◌ँட³◌़ ப⁴ேயா த ேக³ஹ ॥

ராமவிiµக²தாகா ப²ல

ள ர⁴பீ³ர த கைர ப⁴ேராேஸா ஔர।
ஸுக²ஸmhபதி கீ கா ச நரகஹு◌ँ நாmh ெடௗ²ர ॥
ள பஹ ஹ ஹர பா◌ँவர ஜmh ⁴த।
அnhத ப²ஹத ேஹாŋhேக³ க³நிகா ேக ேஸ த ॥
ேஸேய தா ராம நmh ப⁴ேஜ ந ஸŋhகர ெகௗ³।
ஜநம க³◌ँவாேயா பா³தி³mh பரத பராஈ ெபௗ ॥
ள ஹ அபமாந ேதmh ேஹாஇ அகாஜ ஸமாஜ।
ராஜ கரத ரஜ  க³ஏ ஸத³ல ஸல ராஜ ॥
ள ராம பஹேரmh நிபட ஹாநி ஸுந ஓஜ²।
ஸுரஸ க³த ேஸாஈ ஸல ஸுரா ஸஸ க³ŋhேகா³ஜ²॥
ராம ³ மாயா ப³ட⁴◌़தி க⁴டதி ஜாநி மந மா◌ँஹ।
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⁴ ேஹாதி ரபி³³ லகி²ர பர பக³தர சா²◌ँஹ ॥
ஸாப³தாநாத² ேஸாmh ஜப³ க⁴ைஹ அiνராக³।
ள தப³mh பா⁴லேதmh ப⁴ப⁴ பா⁴கி³ைஹmh பா⁴க³॥
கெஹௗ ேகாஸலநாத² த ஜப³mh ³ஸ ஆஸ।
ஜஹா◌ँ தஹா◌ँ ³க² பாஇெஹௗmh தப³mh ளதா³ஸ ॥
பி³nhதி⁴ ந ஈnhத⁴ந பாஇஐ ஸாக³ர ஜுைர ந நீர।
பைர உபாஸ ேப³ர க⁴ர ேஜா பி³பchச² ர⁴பீ³ேரா ॥
ப³ரஸா ேகா ேகா³ப³ர ப⁴ேயா ேகா சைஹ ேகா கைர phதி।
ள  அiνப⁴வ அப³ ராம பி³iµக² கீ தி ॥
ஸப³mh ஸமரத²ஸுக²த³ phய அchச²ம phய தகா।
கப³ஹு◌ँ ந காஹு ராம phய ள கஹா பி³சா ॥
ள உth³யம கரம ஜுக³ ஜப³ ேஜ ராம ஸு³²।
ேஹாஇ ஸுப²ல ேஸாஇ தா ஸப³ஸநiµக² phர⁴ தந பீ²॥
ராம காமத பஹரத ேஸவத க த ²◌ँட²।
shவாரத² பரமாரத² சஹத ஸகல மேநாரத² ஜூ²◌ँட²॥

கlhயாணகா ஸுக³ம உபாய

நிஜ ³ஷந ³ந ராம ேக ஸiµேஜ²mh ளதா³ஸ।
ேஹாஇ ப⁴ேலா ககால ஹூ◌ँ உப⁴ய ேலாக அநயாஸ ॥
ைக ேதா லாக³mh ராம phய ைக  phர⁴ phய ேஹா।
³இ ேமmh ைச ேஜா ஸுக³ம ேஸா கீேப³ ள ேதா ॥
ள ³இ மஹ◌ँ ஏக  ேக²ல சா²◌ँட³◌़ ◌ி ச²ல ேக²।
ைக க மமதா ராம ேஸாmh ேக மமதா பரேஹ ॥

ராமகீ phராphதிகா ஸுக³ம உபாய

நிக³ம அக³ம ஸாேஹப³ஸுக³ம ராம ஸா◌ँசி சாஹ।
அmh³அஸந அவேலாகிஅத ஸுலப⁴ ஸைப³ ஜக³ மா◌ँஹ ॥
ஸநiµக²ஆவத பதி²க jhேயாmh தி³ஏ◌ँ தா³ேநா பா³ம।
ைதேஸாஇ ேஹாத ஸு ஆப ேகா thேயாmh  ள ராம ॥
ராமphேரமேக ேய ைவராkh³யகீ ஆவயகதா

ராம phேரம பத² ேபகி²ஐ தி³ஏ◌ँ பி³ஷய தந பீ²।
ள ேக பஹேரmh ேஹாத ஸா◌ँபஹூ தீ³²॥
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ள ெஜௗ ெலௗmh பி³ஷய கீ iµதா⁴ மா⁴ ²।
ெதௗ ெலௗmh ஸுதா⁴ ஸஹshர ஸம ராம ப⁴க³தி ஸு²²॥

ஶரக³திகீ மமா

ைஜேஸா ைதேஸா ராவேரா ேகவல ேகாஸலபால।
ெதௗ ள ேகா ைஹ ப⁴ேலா திஹூ◌ँ ேலாக திஹு◌ँ கால ॥
ைஹ ள ேகmh ஏக ³ந அவ³ந நிதி⁴ கைஹmh ேலாக³।
ப⁴ேலா ப⁴ேராேஸா ராவேரா ராம ²ேப³ ேஜாக³॥

ப⁴khதிகா shவப

phதி ராம ேஸாmh நீதி பத² சய ராக³ ஸ தி।
ள ஸnhதந ேக மேத இைஹ ப⁴க³தி கீ தி ॥

கக³ேஸ ெகௗந நmh ச²லா ஜாதா

ஸthய ப³சந மாநஸ பி³மல கபட ரத கரதி।
ள ர⁴ப³ர ேஸவக ஸைக ந கஜுக³⁴தி ॥
ள ஸுகீ² ேஜா ராம ேஸாmh ³கீ² ேஸா நிஜ கரதி।
கரம ப³சந மந ²க ேஜ ேத ந ஸைக க ⁴தி ॥

ேகா³shவாகீ phேரம-காமநா

நாேதா நாேத ராம ேகmh ராம ஸேநஹ◌ँஸேநஹு।
ள மா◌ँக³த ேஜா கர ஜநம ஜநம வ ேத³ஹு ॥
ஸப³ஸாத⁴நேகா ஏக ப²ல ேஜmh ஜாnhேயா ேஸா ஜாந।
jhேயாmh thேயாmh மந மnhதி³ர ப³ஸmh ராம த⁴ேரmh த⁴iν பா³ந ॥
ெஜௗmh ஜக³தீ³ஸ ெதௗ அதி ப⁴ேலா ெஜௗmh மஸ ெதௗ பா⁴க³।
ள சாஹத ஜநம ப⁴ ராம சரந அiνராக³॥
பெரௗ நரக ப²ல சா ஸு ச டா³கிநீ கா²உ।
ள ராம ஸேநஹ ேகா ேஜா ப²ல ேஸா ஜ ஜாஉ ॥

ராமப⁴khதேக லண

த ேஸாmh த, ரதி ராம ேஸாmh,  ேஸாmh ைப³ர பி³ஹாஉ।
உதா³ந ஸப³ ேஸாmh ஸரல ள ஸஹஜ ஸுபா⁴உ ॥
ள மமதா ராம ேஸாmh ஸமதா ஸப³ஸmhஸார।
ராக³ ந ேராஷ ந ேதா³ஷ ³க² தா³ஸ ப⁴ஏ ப⁴வ பார ॥
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உth³ேபா³த⁴ந

ராம ட³ க ராம ேஸாmh மமதா phதி phரதீதி।
ள நிபதி⁴ ராம ேகா ப⁴ஏ◌ँஹாேரஹூ◌ँ தி ॥
ள ராம kh’பா ேஸாmh க ஸுநாஉ ³ந ேதா³ஷ।
ேஹாய ³ப³ தீ³நதா பரம பீந ஸnhேதாஷ ॥
ஸுரந ேஸவா ராம ேஸாmh ஸாஹப³ ேஸாmh பசாநி।
ஐேஸஹு லாப⁴ ந லலக ேஜா ள நித த ஹாநி ॥
ஜாேநmh ஜாநந ேஜாஇஐ பி³iν ஜாேந ேகா ஜாந।
ள யஹ ஸுநி ஸiµ²ய◌ँஆiν த⁴ேரmh த⁴iν பா³ந ॥
கரமட² கட²மயா கைஹmh kh³யாநீ kh³யாந பி³ந।
ள thபத² பி³ஹாஇ ேகா³ ராம ³ஆேரmh தீ³ந ॥
பா³த⁴க ஸப³ஸப³ ேக ப⁴ஏ ஸாத⁴க ப⁴ஏ ந ேகாஇ।
ள ராம kh’பா ேதmh ப⁴ேலா ேஹாஇ ேஸா ேஹாஇ ॥

ஶிவ ஔர ராமகீ ஏகதா

ஸŋhகர phய மம th³ேரா வ th³ேரா மம தா³ஸ।
ேத நர கரmh கலப ப⁴ ேகா⁴ர நரக மஹு◌ँ பா³ஸ ॥
பி³லக³ பி³லக³ஸுக²ஸŋhக³ ³க² ஜநம மரந ேஸாஇ தி।
ரஅத ராேக² ராம ேகmh க³ஏ ேத உசித அநீதி ॥

ராமphேரமகீ ஸrhேவாthkh’Shடதா

ஜா◌ँய கஹப³ கரதி பி³iν ஜாய◌ँ ேஜாக³ பி³ந ேச²ம।
ள ஜாய◌ँ உபாய ஸப³ பி³நா ராம பத³ phேரம ॥
ேலாக³ மக³ந ஸப³ ேஜாக³mh ேஜாக³ ஜா◌ँய பி³iν ேச²ம।
thேயாmh ளேக பா⁴வக³த ராம phேரம பி³iν ேநம ॥

ராமகீ kh’பா

ராம நிகாஈ ராவ ைஹ ஸப³ ேகா நீக।
ெஜௗmh யஹ ஸா◌ँசீ ைஹ ஸதா³ ெதௗ நீேகா ளக ॥
ள ராம ேஜா ஆத³rhேயா ேகா²ேடா க²ேரா க²ேராஇ।
தீ³பக காஜர ர த⁴rhேயா த⁴rhேயா ஸுத⁴rhேயா த⁴ேராஇ ॥
தiν பி³சிthர காயர ப³சந அ அஹார மந ேகா⁴ர।
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ள ஹ ப⁴ஏ பchச²த⁴ர தாேத கஹ ஸப³ ேமார ॥
லஹஇ ந ² ெகௗNhட³◌़ ◌ிஹூ ேகா சாைஹ ேக காஜ।
ேஸா ள மஹ◌ँேகா³ கிேயா ராம க³ப³ நிவாஜ ॥
க⁴ர க⁴ர மா◌ँேக³க நி ⁴பதி ேஜ பாய।
ேஜ ள தப³ ராம பி³iν ேத அப³ ராம ஸஹாய ॥
ள ராம ஸுதீ³² ேதmh நிப³ல ேஹாத ப³லவாந।
ைப³ர பா³ ஸுkh³வ ேகmh கஹா கிேயா ஹiνமாந ॥
ள ராமஹு ேதmh அதி⁴க ராம ப⁴க³த ய◌ँ ஜாந।
நியா ராஜா ராம ேப⁴ த⁴நிக ப⁴ஏ ஹiνமாந ॥
கிேயா ஸுேஸவக த⁴ரம கபி phர⁴ kh’தkh³ய ய◌ँ ஜாநி।
ேஜா ஹாத² டா²ட⁴◌़ே◌ ப⁴ஏ ப³ரதா³யக ப³ரதா³நி ॥
ப⁴க³த ேஹ ப⁴க³வாந phர⁴ ராம த⁴ேரஉ தiν ⁴ப।
கிஏ சத பாவந பரம phராkh’த நர அiνப ॥
kh³யாந கி³ரா ேகா³தீத அஜ மாயா மந ³ந பார।
ேஸாஇ ஸchசிதா³நnhத³க⁴ந கர நர சத உதா³ர ॥
ரnhயாchச² ph◌⁴ராதா ஸத ம⁴ ைகடப⁴ ப³லவாந।
ேஜmh மாேர ேஸாஇ அவதேரஉ kh’பாnh⁴ ப⁴க³வாந ॥
ஸுth³த⁴ ஸchசிதா³நnhத³மய கnhத³ பா⁴iνல ேக।
சத கரத நர அiνஹரத ஸmhsh’தி ஸாக³ர ேஸ ॥

ப⁴க³வாnh கீ பா³லலா

பா³ல பி³⁴ஷந ப³ஸந ப³ர ⁴ ⁴ஸத அŋhக³।
பா³லேக ர⁴ப³ர கரத பா³ல ப³nh⁴ ஸப³ஸŋhக³॥
அiνதி³ந அவத⁴ ப³தா⁴வேந நித நவ மŋhக³ள ேமாத³।
iµதி³த மா பி ேலாக³லகி² ர⁴ப³ர பா³ல பி³ேநாத³॥
ராஜ அர ராஜத சிர ேகாஸலபாலக பா³ல।
ஜாiν பாநி சர சத ப³ர ஸ³ந ஸுமŋhக³ள மால ॥
நாம லத லா லத லத ப ர⁴நாத²।
லத ப³ஸந ⁴ஷந லத லத அiνஜ ஸு ஸாத²॥
ராம ப⁴ரத லசி²மந லத ஸth ஸமந ஸுப⁴ நாம।
ஸுரத த³ஸரத²ஸுவந ஸப³ ஜmh ஸப³ மந காம ॥
பா³லக ேகாஸலபால ேக ேஸவகபால kh’பால।
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ள மந மாநஸ ப³ஸத மŋhக³ள மஜு மரால ॥
ப⁴க³த ⁴ ⁴ஸுர ஸுரபி⁴ ஸுர த லாகி³ kh’பால।
கரத சத த⁴ மiνஜ தiν ஸுநத டmh ஜக³ஜால ॥
நிஜ இchசா² phர⁴ அவதரஇ ஸுர ம ேகா³ th³விஜ லாகி³।
ஸ³ந உபாஸக ஸŋhக³ தஹ◌ँ ரஹmh ேமாchச²ஸப³ thயாகி³॥

phராrhத²நா

பரமாநnhத³ kh’பாயதந மந பரந காம।
phேரம ப⁴க³தி அநபாயநீ ேத³ஹு ஹம ராம ॥

ப⁴ஜநகீ மமா

பா³ மேத²mh kh◌⁴’த ேஹாஇ ப³ கதா ேத ப³ ேதல।
பி³iν ஹ ப⁴ஜந ந ப⁴வ தஅ யஹ th³தா⁴nhத அேபல ॥
ஹ மாயா kh’த ேதா³ஷ ³ந பி³iν ஹ ப⁴ஜந ந ஜாmh।
ப⁴அ ராம ஸப³ காம த அஸ பி³சா மந மாmh ॥
ேஜா ேசதந கஹ◌ँ ஜட³◌़ கரஇ ஜட³◌़ கரஇ ைசதnhய।
அஸ ஸமrhத² ர⁴நாயக ப⁴ஜmh வ ேத த⁴nhய ॥
ர⁴பீ³ர phரதாப ேத nh⁴ தேர பாஷாந।
ேத மதிமnhத³ ேஜ ராம த ப⁴ஜmh ஜாஇ phர⁴ ஆந ॥
லவ நிேமஷ பரமாiν ஜுக³ ப³ரஸ கலப ஸர சNhட³।
ப⁴ஜ ந மந ேத ராம கஹ◌ँ கா ஜாஸு ேகாத³Nhட³॥
தப³லகி³ஸல ந வ கஹு◌ँஸபேநஹு◌ँ மந பி³ராம।
ஜப³லகி³ ப⁴ஜத ந ராம கஹு◌ँ ேஸாகதா⁴ம த காம ॥
பி³iν ஸதஸŋhக³ ந ஹகதா² ேதmh பி³iν ேமாஹ ந பா⁴க³।
ேமாஹ க³ஏ◌ँ பி³iν ராமபத³ ேஹாஇ ந th³’ட⁴ அiνராக³॥
பி³iν பி³shவாஸ ப⁴க³தி நmh ேத பி³iν th³ரவmh ந ராiµ।
ராம kh’பா பி³iν ஸபேநஹு◌ँ வ ந ல பி³ராiµ ॥

ேஸாரடா²

அஸ பி³சா மதிதீ⁴ர த தrhக ஸmhஸய ஸகல।
ப⁴ஜஹு ராம ர⁴பீ³ர கநாகர ஸுnhத³ர ஸுக²த³॥
பா⁴வ ப³shய ப⁴க³வாந ஸுக² நிதா⁴ந கநா ப⁴வந।
த மமதா மத³ மாந ப⁴அ ஸதா³தா ரவந ॥
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கஹmh பி³மலமதி ஸnhத ேப³த³ ராந பி³சா அஸ।
th³ரவmh ஜாநகீ கnhத தப³ ²ைட ஸmhஸார ³க²॥
பி³iν ³ ேஹாஇ கி kh³யாந kh³யாந கி ேஹாஇ பி³ராக³ பி³iν।
கா³வmh ேப³த³ ராந ஸுக² கி லஅ ஹ ப⁴க³தி பி³iν ॥

ேதா³ஹா

ராமசnhth³ர ேக ப⁴ஜந பி³iν ேஜா சஹ பத³ நிrhபா³ந।
kh³யாநவnhத அபி ேஸா நர பஸு பி³iν ◌ँச² பி³ஷாந ॥
ஜரஉ ேஸா ஸmhபதி ஸத³ந ஸு²ஸு’த³ மா பி பா⁴இ।
ஸநiµக² ேஹாத ேஜா ராமபத³ கரஇ ந ஸஹஸ ஸஹாஇ ॥
ேஸஇ ஸா⁴ ³ ஸiµ²கி² ராம ப⁴க³தி தி²ரதாஇ।
லகாஈ ேகா ைபேபா³ ள பி³ஸ ந ஜாஇ ॥

ராமேஸவககீ மமா

ஸப³இ கஹாவத ராம ேக ஸப³ ராம கீ ஆஸ।
ராம கஹmh ேஜ ஆபேநா ேத ப⁴ஜு ளதா³ஸ ॥
ேஜ ஸர ரதி ராம ேஸாmh ேஸாஇ ஆத³ரmh ஸுஜாந।
th³ரேத³ஹ த ேநஹப³ஸ பா³நர ேப⁴ ஹiνமாந ॥
ஜாநி ராம ேஸவா ஸரஸ ஸiµ² கரப³அiνமாந।
ஷா ேத ேஸவக ப⁴ஏ ஹர ேத ேப⁴ ஹiνமாந ॥
ள ர⁴ப³ர ேஸவக க²ல டா³டத மந மாகி²।
பா³ஜராஜ ேக பா³லக லவா தி³கா²வத ஆ◌ँகி²॥
ராவந ேக தா³ஸ ேதmh காயர கரmh சா।
க²ர ³ஷந மாச jhேயாmh நீச ஜாŋhேக³ கா ॥
nhய பாப ஜஸ அஜஸ ேக பா⁴வீ பா⁴ஜந ⁴।
ஸŋhகட ளதா³ஸ ேகா ராம கரŋhேக³³ ॥
ேக²லத பா³லக ph³யால ஸ◌ँக³ ேமலத பாவக ஹாத²।
ள ஸு பி மா jhேயாmh ராக²த ய ர⁴நாத²॥
ள தி³ந ப⁴ல ஸாஹு கஹ◌ँ ப⁴ ேசார கஹ◌ँ ராதி।
நி பா³ஸர தா கஹ◌ँ ப⁴ேலா மாைந ராம இதாதி ॥

ராம மமா

ள ஜாேந ஸுநி ஸiµ² kh’பாnh⁴ ர⁴ராஜ।
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மஹ◌ँேக³ மநி கசந கிஏ ெஸௗnhேத⁴ ஜக³ ஜல நாஜ ॥
ராமப⁴ஜநகீ மமா

ேஸவா ல ஸேநஹ ப³ஸ க பஹ phய ேலாக³।
ள ேத ஸப³ ராம ேஸாmh ஸுக²த³ஸ◌ँேஜாக³ பி³ேயாக³॥
சா சஹத மாநஸ அக³ம சநக சா ேகா லாஹு।
சா பஹேரmh சா ேகா தா³நி சா சக² சாஹு ॥

ராமphேரமகீ phராphதி ஸுக³ம உபாய

ஸூேத⁴ மந ஸூேத⁴ ப³சந ஸூதீ⁴ ஸப³ கரதி।
ள ஸூதீ⁴ ஸகல பி³தி⁴ ர⁴ப³ர phேரம phரஸூதி ॥

ராமphராphதிேமmh பா³த⁴க

ேப³ஷ பி³ஸத³ ேபா³லநி ம⁴ர மந க கரம மந।
ள ராம ந பாஇஐ ப⁴ஏ◌ँ பி³ஷய ஜல ந ॥
ப³சந ேப³ஷ ேதmh ேஜா ப³நஇ ேஸா பி³க³ரஇ பநாம।
ள மந ேதmh ேஜா ப³நஇ ப³நீ ப³நாஈ ராம ॥

ராம அiνலதாேமmh  கlhயாண ைஹ

நீச  ல ஜாஇ ேஜா ராம ரஜாயஸு பாஇ।
ெதௗ ள ேதேரா ப⁴ேலா ந  அநப⁴ேலா அகா⁴இ ॥

ராமகீ ஶரக³தவthஸலதா

ஜாதி ந அக⁴ ஜnhம ம iµkhத கீnh அ நா।
மஹாமnhத³ மந ஸுக² சஹ ஐேஸ phர⁴ பி³ஸா ॥
ப³nh⁴ ப³⁴ ரத க கிேயா ப³சந நிthதர பா³।
ள phர⁴ ஸுkh³வ கீ சிதஇ ந க²சா ॥
பா³ ப³ ப³லஸா த³ ஸகா² கீnhஹ கபிராஜ।
ள ராம kh’பா ேகா பி³ரத³ க³ப³ நிவாஜ ॥
கஹா பி³பீ⁴ஷந ல lhேயா கஹா பி³கா³rhேயா பா³।
ள phர⁴ ஸரநாக³த ஸப³ தி³ந ஆஏ பா ॥
ள ேகாஸலபால ேஸா ேகா ஸரநாக³த பால।
ப⁴jhேயா பி³பீ⁴ஷந ப³nh⁴ ப⁴ய ப⁴jhேயா தா³த³ கால ॥
ஸஹு சா கேடா²ர அதி ேகாமல ஸுமஹு சா।
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சிthத க²ேக³ஸ ராம கர ஸiµ² பரஇ கஹு கா ॥
ப³லகல ⁴ஷந ப²ல அஸந th’ந ஸjhயா th³ம phதி।
திnhஹ ஸமயந லŋhகா த³ஈ யஹ ர⁴ப³ர கீ தி ॥
ேஜா ஸmhபதி வ ராவந தீ³nh தி³ஏ◌ँ த³ஸ மாத²।
ேஸாஇ ஸmhபதா³ பி³பீ⁴ஷந ஸசி தீ³nh ர⁴நாத²॥
அபி³சல ராஜ பி³பீ⁴ஷந தீ³nhஹ ராம ர⁴ராஜ।
அஜஹு◌ँ பி³ராஜத லŋhக பர ள ஸத ஸமாஜ ॥
கஹா பி³பீ⁴ஷந ல lhேயா கஹா தி³ேயா ர⁴நாத²।
ள யஹ ஜாேந பி³நா ட⁴◌़ ைஹmh ஹாத²॥
ைப³ ப³nh⁴ நிசர அத⁴ம தjhேயா ந ப⁴ேரmh கலŋhக।
ஜூ²ேட²mh அக⁴ ய பஹ ள ஸாஇ◌ँஸஸŋhக ॥
ேத ஸமாஜ கிேயா க²ந பந ேஜmh ெதௗlhேயா ைகலாஸ।
ள phர⁴ மமா கெஹௗmh ேஸவக ேகா பி³shவாஸ ॥
ஸபா⁴ ஸபா⁴ஸத³ நிரகி² பட பக உடா²ேயா ஹாத²।
ள கிேயா இகா³ரேஹாmh ப³ஸந ேப³ஸ ஜ³நாத²॥
thரா தீநி கேயா th³ெரௗபதீ³ ள ராஜ ஸமாஜ।
phரத²ம ப³ட⁴◌़ே◌ பட பி³ய பி³கல சஹத சகித நிஜ காஜ ॥
ஸுக² வந ஸப³ ேகாஉ சஹத ஸுக² வந ஹ ஹாத²।
ள தா³தா மாக³ேநஉ ேத³கி²அத அ³த⁴ அநாத²॥
kh’பந ேத³இ பாஇஅ பேரா பி³iν ஸாேத⁴mh தி⁴ ேஹாஇ।
தாபதி ஸநiµக²ஸiµ² ெஜௗ கீைஜ ஸுப⁴ ேஸாஇ ॥
த³Nhட³க ப³ந பாவந கரந சரந ஸேராஜ phரபா⁴உ।
ஊஸர ஜாமmh க²ல தரmh ேஹாஇ ரŋhக ேத ராஉ ॥
பி³நmh  தப³ர ப²ரத லா th³ரவ ஜல ேஜார।
ராம லக²ந ய க kh’பா ஜப³ சிதவத ேஜ ஓர ॥
லா ஸுதிய ப⁴இ கி³ தேர mh’தக ஏ ஜக³ ஜாந।
ராம அiνkh³ரஹ ஸ³ந ஸுப⁴ ஸுலப⁴ ஸகல கlhயாந ॥
லா ஸாப ேமாசந சரந ஸுரஹு ளதா³ஸ।
தஜஹு ேஸாச ஸŋhகட mh ஜ மநகீ ஆஸ ॥
iµஏ ஆஏ பா⁴ கபி அவத⁴ பி³phரேகா த।
ஸுரஹு ள தா  ஜாேகா மாதி ³த ॥
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phராrhத²நா

கால கரம ³ந ேதா³ர ஜக³ வ திஹாேர ஹாத²।
ள ர⁴ப³ர ராவேரா ஜாiν ஜாநகீநாத²॥
ேராக³ நிகர தiν ஜரட²பiν ள ஸŋhக³ேலாக³।
ராம kh’பா ல பாஐ தீ³ந பாேப³ ேஜாக³॥
ேமா ஸம தீ³ந ந தீ³ந த mhஹ ஸமாந ர⁴பீ³ர।
அஸ பி³சா ர⁴ப³mhஸ மநி ஹரஹு பி³ஷம ப⁴வ பீ⁴ர ॥
ப⁴வ ⁴அŋhக³ ள நல ட³ஸத kh³யாந ஹ ேலத।
சிthரட ஏக ஔஷதீ⁴ சிதவத ேஹாத ஸேசத ॥
ெஹௗmhஹு கஹாவத ஸ³ கஹத ராம ஸஹத உபஹாஸ।
ஸாப³தாநாத² ேஸா ேஸவக ளதா³ஸ ॥

ராமராjhயகீ மமா

ராம ராஜ ராஜத ஸகல த⁴ரம நிரத நர நா।
ராக³ ந ேராஷ ந ேதா³ஷ ³க²ஸுலப⁴ பதா³ரத² சா ॥
ராம ராஜ ஸnhேதாஷ ஸுக² க⁴ர ப³ந ஸகல ஸுபாஸ।
த ஸுரத ஸுரேத⁴iν ம அபி⁴மத ேபா⁴க³ பி³லாஸ ॥
ேக²தீ ப³நி பி³th³யா ப³நிஜ ேஸவா ப ஸுகாஜ।
ள ஸுரத ஸஸ ஸப³ஸுப²ல ராம ேகmh ராஜ ॥
த³Nhட³ ஜதிnhஹ கர ேப⁴த³ ஜஹ◌ँ நrhதக nh’thய ஸமாஜ।
தஹு மநmh ஸுநிஅ அஸ ராமசnhth³ர ேகmh ராஜ ॥
ேகாேபmh ேஸாச ந ேபாச கர கஅ நிேஹார ந காஜ।
ள பரதி phதி கீ தி ராம ேகmh ராஜ ॥

ராமகீ த³யாதா

iµர நிரகி²iµக² ராம ph◌⁴ க³நத ³ந ைத³ ேதா³ஷ।
ள ேஸ ஸட² ேஸவகnh லகி² ஜநி பரmh ஸேராஷ ॥

ராமகீ த⁴rhம⁴ரnhத⁴ரதா

ஸஹஸநாம iµநி ப⁴நித ஸுநி ள ப³lhலப⁴ நாம।
ஸசித ய◌ँஹ◌ँ நிரகி²ய த⁴ரம ⁴ரnhத⁴ர ராம ॥

தாகா அெலௗகிக phேரம
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ெகௗ³தம திய க³தி ஸுரதி க நmh பரஸதி பக³ பாநி।
மந பி³ஹ◌ँேஸ ர⁴ப³mhஸமநி phதி அெலௗகிக ஜாநி ॥

ராமகீ கீrhதி

ள பி³லஸத நக²த நி ஸரத³ஸுதா⁴கர ஸாத²।
iµதா ஜா²ல ஜ²லக ஜiν ராம ஸுஜஸு ஸு ஹாத²॥
ர⁴பதி கீரதி காநீ khேயாmh கைஹ ளதா³ஸு।
ஸரத³அகாஸ phரகாஸ ஸ சா சி³க தில ஜாஸு ॥
phர⁴ ³ந க³ந ⁴ஷந ப³ஸந பி³ஸத³ பி³ேஸஷ ஸுேப³ஸ।
ராம ஸுகீரதி காநீ ள கரதப³ ேகஸ ॥
ராம சத ராேகஸ கர ஸஸ ஸுக²த³ஸப³ காஹு।
ஸjhஜந iµத³ சேகார சித த பி³ேஸ ப³ட³◌़ லாஹு ॥
ர⁴ப³ர கீரதி ஸjhஜநநி தல க²லநி ஸுதாதி।
jhேயாmh சேகார சய சkhகவநி ள சா◌ँத³நி ராதி ॥

ராமகதா²கீ மமா

ராம கதா² மnhதா³கிநீ சிthரட சித சா।
ள ஸுப⁴க³ஸேநஹ ப³ந ய ர⁴பீ³ர பி³ஹா ॥
shயாம ஸுரபி⁴ பய பி³ஸத³அதி ³நத³ கரmh ஸப³ பாந।
கி³ரா kh³ராmhய ய ராம ஜஸ கா³வmh ஸுநmh ஸுஜாந ॥
ஹ ஹர ஜஸ ஸுர நர கி³ரஹு◌ँ ப³ரநmh ஸுகபி³ஸமாஜ।
ஹா◌ँட³◌़ ◌ீ ஹாடக க⁴த ச ரா◌ँேத⁴ shவாத³ஸுநாஜ ॥

ராமமமாகீ அjhேஞயதா

தில பர ராேக²உ ஸகல ஜக³ பி³தி³த பி³ேலாகத ேலாக³।
ள மமா ராம கீ ெகௗந ஜாநிேப³ ேஜாக³॥

ராமேக shவபகீ அெலௗகிகதா

ேஸாரடா²

ராம ஸப mhஹார ப³சந அேகா³சர ³th³தி⁴பர।
அபி³க³த அகத²அபார ேநதி ேநதி நித நிக³ம கஹ ॥

ஈவர-மமா
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ேதா³ஹா

மாயா வ ஸுபா⁴வ ³ந கால கரம மஹதா³தி³।
ஈஸ அŋhக ேதmh ப³ட⁴◌़த ஸப³ ஈஸ அŋhக பி³iν பா³தி³॥

ராமகீ ப⁴khதவthஸலதா

த உதா³ஸ ர⁴ப³ர பி³ரஹ பி³கல ஸகல நர நா।
ப⁴ரத லக²ந ய க³தி ஸiµ² phர⁴ சக²ஸதா³ஸுபா³ ॥
தா,லமணஔர ப⁴ரதேக ராமphேரமகீ அெலௗகிகதா

ய ஸுthரா ஸுவந க³தி ப⁴ரத ஸேநஹ ஸுபா⁴உ।
கேப³ ேகா ஸாரத³ஸரஸ ஜநிேப³ ேகா ர⁴ராஉ ॥
ஜாநி ராம ந க ஸேக ப⁴ரத லக²ந ய phதி।
ேஸா ஸுநி ³நி ள கஹத ஹட²ஸட²தா கீ தி ॥
ஸப³ பி³தி⁴ ஸமரத²ஸகல கஹ ஸ ஸா◌ँஸதி தி³ந ராதி।
ப⁴ேலா நிபா³ேஹஉ ஸுநி ஸiµ²shவாத⁴rhம ஸப³ பா⁴◌ँதி ॥

ப⁴ரத-மமா

ப⁴ரத ேஹாஇ ந ராஜம³ பி³தி⁴ ஹஹர பத³ பாஇ।
கப³ஹு◌ँ கி கா◌ँ கரநி சீ²ரnh⁴ பி³நஸாஇ ॥
ஸmhபதி சகஈ ப⁴ரத சக iµநி ஆயஸ ேக²லவார।
ேத நி ஆரம பிஜரா◌ँ ராேக² பா⁴ பி⁴iνஸார ॥
ஸத⁴ந ேசார மக³iµதி³த மந த⁴நீ க³ jhேயாmh ேப²Nhட।
thேயாmh ஸுkh³வ பி³பீ⁴ஷநmh ப⁴ஈ ப⁴ரதகீ ேப⁴Nhட ॥
ராம ஸராேஹ ப⁴ரத உ²ேல ராம ஸம ஜாநி।
தத³பி பி³பீ⁴ஷந கீஸபதி ள க³ரத க³லாநி ॥
ப⁴ரத shயாம தந ராம ஸம ஸப³³ந ப நிதா⁴ந।
ேஸவக ஸுக²தா³யக ஸுலப⁴ ஸுரத ஸப³ கlhயாந ॥

லமணமமா

லத லக²ந ரதி ம⁴ர ஸுரஹு ஸத ஸேநஹ।
ஸுக²ஸmhபதி கீரதி பி³ஜய ஸ³ந ஸுமŋhக³ள ேக³ஹ ॥

ஶthkh◌⁴நமமா
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நாம ஸthஸூத³ந ஸுப⁴க³ஸுஷமா ல நிேகத।
ேஸவத ஸுரத ஸுலப⁴ ஸுக²ஸகல ஸுமŋhக³ள ேத³த ॥

ெகௗஸlhயாமமா

ெகௗஸlhயா கlhயாநமஇ ரதி கரத phரநாம।
ஸ³ந ஸுமŋhக³ள காஜ ஸுப⁴ kh’பா கரmh யாராம ॥

ஸுthராமமா

ஸு ஸுthரா நாம ஜக³ ேஜ திய ேலmh ஸேநம।
ஸுஅந லக²ந த³வந ேஸ பாவmh பதி பத³ phேரம ॥

தாமமா

தாசரந phரநாம க ஸு ஸுநாம ஸுேநம।
ேஹாmh தீய பதிேத³வதா phராநநாத² phய phேரம ॥

ராமசthரகீ பவிthரதா

ள ேகவல காமத ராமசத ஆராம।
கத கபி நிசர கஹத ஹமmh கிஏ பி³தி⁴ பா³ம ॥

ைகேகயீகீ லதா

மா ஸகல ஸாiνஜ ப⁴ரத ³ ர ேலாக³ஸுபா⁴உ।
ேத³க²த ேத³க² ந ைககஇ லŋhகாபதி கபிராஉ ॥
ஸஹஜ ஸரல ர⁴ப³ர ப³சந மதி ல க ஜாந।
சலஇ ேஜாŋhக ஜல ப³khரக³தி ஜth³யபி ஸ ஸமாந ॥

த³ஶரத²மமா

த³ஸரத² நாம ஸுகாமத ப²லஇ ஸகேலா கlhயாந।
த⁴ரநி தா⁴ம த⁴ந த⁴ரம ஸுத ஸத³³ந ப நிதா⁴ந ॥
ள ஜாnhேயா த³ஸரத²mh த⁴ரiµ ந ஸthய ஸமாந।
ராiµ தேஜ ேஜ லாகி³ பி³iν ராம பஹேர phராந ॥
ராம பி³ரஹ◌ँ த³ஸரத² மரந iµநி மந அக³ம ஸு।
ள மŋhக³ள மரந த ஸுசி ஸேநஹ ஜல  ॥

ேஸாரடா²
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வந மரந ஸுநாம ைஜேஸmh த³ஸரத² ராய ேகா।
யத கி²லாஏ ராம ராம பி³ரஹ◌ँ தiν பஹேரஉ ॥

ஜடாகா பா⁴kh³ய

ேதா³ஹா

phர⁴ பி³ேலாகத ேகா³த³ க³த ய த கா⁴யல நீ।
ள பாஈ கீ³த⁴பதி iµதி மேநாஹர  ॥
பி³ரத கரம ரத ப⁴க³த iµநி th³த⁴ ஊ◌ँச அ நீ।
ள ஸகல ஹாத ஸுநி கீ³த⁴ராஜ கீ  ॥
iµஏ மரத மைஹmh ஸகல க⁴ பஹரேக பீ³।
ல ந காஹூ◌ँஆஜு ெலௗmh கீ³த⁴ராஜ கீ  ॥
iµ◌ँஏ iµத வத iµத iµத iµத ஹூ◌ँ பீ³।
ள ஸப³ ேதmh அதி⁴க கீ³த⁴ராஜ கீ  ॥
ர⁴ப³ர பி³கல பி³ஹŋhக³லகி² ேஸா பி³ேலாகி ேதா³உ பீ³ர।
ய ஸுதி⁴ க யல ராம க ேத³ஹ த மதி தீ⁴ர ॥
த³ஸரத² ேதmh த³ஸ³ந ப⁴க³தி ஸத தாஸு க காஜு।
ேஸாசத ப³nh⁴ ஸேமத phர⁴ kh’பாnh⁴ ர⁴ராஜு ॥

ராமkh’பாகீ மஹthதா

ேகவட நிசர பி³ஹக³ mh’க³ கிஏ ஸா⁴ ஸநமாநி।
ள ர⁴ப³ர கீ kh’பா ஸகல ஸுமŋhக³ள கா²நி ॥

ஹiνமthshமரணகீ மஹthதா

மஜுள மŋhக³ள ேமாத³மய ரதி மாத த।
ஸகல th³தி⁴ கர கமல தல ஸுரத ர⁴ப³ர ³த ॥
தீ⁴ர பீ³ர ர⁴பீ³ர phய ஸு ஸர மா।
அக³ம ஸுக³ம ஸப³ காஜ க கரதல th³தி⁴ பி³சா ॥
ஸுக²iµத³ மŋhக³ள iµத³ பி³⁴ ஸு³ந ஸேராஹ பா⁴iν।
கரஹு காஜ ஸப³th³தி⁴ ஸுப⁴ ஆநி ஏ◌ँஹiνமாiν ॥
ஸகல காஜ ஸுப⁴ ஸமஉ ப⁴ல ஸ³ந ஸுமŋhக³ள ஜாiν।
கீரதி பி³ஜய பி³⁴தி ப⁴ ய◌ँஹiνமாந ஆiν ॥
ஸூர ேராமநி ஸாஹ ஸுமதி ஸர மார।
ஸுரத ஸப³ஸுக²ஸmhபதா³iµத³ மŋhக³ள தா³தார ॥
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பா³ஹுபீட³◌़ ◌ாகீ ஶாnhதிேக ேய phராrhத²நா
ள தiν ஸர ஸுக² ஜலஜ ⁴ஜ ஜ க³ஜ ப³ரேஜார।
த³லத த³யாநிதி⁴ ேத³கி²ஐ கபி ேகஸ கிேஸார ॥
⁴ஜ த ேகாடர ேராக³அ ப³ரப³ஸ கிேயா phரேப³ஸ।
பி³ஹக³ராஜ பா³ஹந ரத காட⁴◌़ ◌ிஅ ைட கேலஸ ॥
பா³ஹு பி³டப ஸுக² பி³ஹ◌ँக³ த² லகீ³பீர ஆகி³।
ராம kh’பா ஜல சிஐ ேப³கி³ தீ³ந த லாகி³॥

காஶீமமா

ேஸாரடா²

iµkhதி ஜnhம ம ஜாநி kh³யாந கா²நி அக⁴ ஹாநி கர।
ஜஹ◌ँ ப³ஸ ஸmh⁴ ப⁴வாநி ேஸா கா ேஸஇஅ கஸ ந ॥

ஶŋhகரமமா

ஜரத ஸகல ஸுர ph³’nhத³ பி³ஷம க³ரல ேஜmh பாந கிய।
ேத ந ப⁴ஜ மந மnhத³ ேகா kh’பா ஸŋhகர ஸஸ ॥

ஶŋhகரேஸ phராrhத²நா

ேதா³ஹா

பா³ஸர டா⁴ஸநி ேக ட⁴கா ரஜநீmh சஹு◌ँ தி³ ேசார।
ஸŋhகர நிஜ ர ராகி²ஐ சிைத ஸுேலாசந ேகார ॥
அபநீ பீ³mh ஆmh mh லகா³ஏ ஹாத²।
ேக பி³தி⁴ பி³நதீ பி³shவ கீ கெரௗmh பி³shவ ேக நாத²॥

ப⁴க³வlhலாகீ ³rhjhேஞயதா

ஔர கைர அபரா⁴ ேகாஉ ஔர பாவ ப²ல ேபா⁴³।
அதி பி³சிthர ப⁴க³வnhத க³தி ேகா ஜக³ ஜாைந ேஜா³॥

phேரமேமmh phரபச பா³த⁴க ைஹ

phேரம ஸர phரபச ஜ உப அதி⁴க உபாதி⁴।
ள ப⁴ ஸுைப³த³ஈ ேப³கி³ பா³◌ँதி⁴ஐ ph³யாதி⁴ ॥
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அபி⁴மாந  ப³nhத⁴நகா ல ைஹ

ஹம ஹமார ஆசார ப³ட³◌़ ⁴ பா⁴ர த⁴ ஸ।
ஹ²ஸட² பரப³ஸ பரத  கீர ேகாஸ kh’ கீஸ ॥

வஔர த³rhபணேக phரதிபி³mhப³கீ ஸமாநதா

ேகmh மக³ phரபி³ஸதி ஜாதி ேகmh கஹு த³ரபநேமmh சா²ஹ◌ँ।
ள jhேயாmh ஜக³ வ க³தி க வ ேக நாஹ◌ँ ॥

ப⁴க³வnhமாயாகீ ³rhjhேஞயதா

ஸுக²ஸாக³ர ஸுக² நீnhத³ ப³ஸ ஸபேந ஸப³ கரதார।
மாயா மாயாநாத² கீ ேகா ஜக³ ஜாநநிஹார ॥

வகீ தீந த³ஶாஏ◌ँ
வ வ ஸம ஸுக²ஸயந ஸபேநmh க² கரதி।
ஜாக³த தீ³ந மந ேஸாஇ பி³கல பி³ஷாத³ பி³⁴தி ॥

sh’Sh shவphநவth ைஹ

ஸபேநmh ேஹாஇ பி⁴கா² nh’ ரŋh நாகபதி ேஹாஇ।
ஜாேக³mh லா⁴ ந ஹாநி க² தி phரபச ய◌ँ ேஜாஇ ॥

ஹமா mh’th phரதிண ேஹா ர ைஹ

ள ேத³க²த அiνப⁴வத ஸுநத ந ஸiµஜ²த நீச।
சப சேபேட ேத³த நித ேகஸ க³ேஹmh கர ச ॥

காலகீ கரத

கரம க² கர ேமாஹ த²ல அŋhக சராசர ஜால।
ஹநத ³நத க³நி ³நி ஹநத ஜக³த jhெயௗதி கால ॥

இnhth³ேயாŋhகீ ஸாrhத²கதா

கேப³ கஹ◌ँ ரஸநா ரசீ ஸுநிேப³ கஹ◌ँ கிேய காந।
த⁴ேப³ கஹ◌ँ சித த ஸத பரமாரத²ஸுஜாந ॥
ஸ³ணேக பி³நா நிrh³ணகா நிபண அஸmhப⁴வ ைஹ

kh³யாந கைஹ அkh³யாந பி³iν தம பி³iν கைஹ phரகாஸ।
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நிர³ந கைஹ ேஜா ஸ³ந பி³iν ேஸா ³ ளதா³ஸ ॥
நிrh³ணகீ அேபா ஸ³ண அதி⁴க phராமாணிக ைஹ

அŋhக அ³ந ஆக²ர ஸ³ந ஸiµ²அ உப⁴ய phரகார।
ேகா²ஏ◌ँ ராேக²mh ஆ ப⁴ல ள சா பி³சார ॥
விஷயாஸkhதிகா நாஶ ஹுஏ பி³நா jhஞாந அ⁴ரா ைஹ

பரமாரத² பசாநி மதி லஸதி பி³ஷய◌ँ லபடாநி।
நிக சிதா ேதmh அத⁴ஜத மாநஹு◌ँஸதீ பராநி ॥
விஷயாஸkhத ஸா⁴கீ அேபா ைவராkh³யவாnh kh³’ஹshத²அchசா²ைஹ
ஸ உதா⁴ரந கிந கேஹஉ ப³ர ரேஹ phய ேலாக³।
க⁴ரmh ஸதீ கஹாவதீ ஜரதீ நாஹ பி³ேயாக³॥
ஸா⁴ேக ேய rhண thயாக³கீ ஆவயகதா

க²யா க² கர ஸப³ உசித ந பிய திய thயாக³।
ைக க²யா ேமா ேம ைக பி³மல பி³ேப³க பி³ராக³॥
ப⁴க³வதphேரமேமmh ஆஸkhதி பா³த⁴க ைஹ, kh³’ஹshதா²ரம நmh
க⁴ர கீnhேஹmh க⁴ர ஜாத ைஹ க⁴ர சா²◌ँட³◌़ே◌ க⁴ர ஜாஇ।
ள க⁴ர ப³ந பீ³சmh ராம phேரம ர சா²இ ॥
ஸnhேதாஷrhவக க⁴ரேமmh ரஹநா உthதம ைஹ

தி³ஏ◌ँ பீ² பாேச²mh லைக³ஸநiµக² ேஹாத பராஇ।
ள ஸmhபதி சா²◌ँஹ jhேயாmh லகி² தி³ந ைப³² க³◌ँவாஇ ॥
விஷேயாmh கீ ஆஶா  :³க² கா ல ைஹ

ள அth³⁴த ேத³வதா ஆஸா ேத³வீ நாம।
◌ँ ேஸாக ஸமrhபஈ பி³iµக² ப⁴ஏ◌ँ அபி⁴ராம ॥

ேமாஹ-மமா

ேஸாஈ ேஸmhவர ேதஇ ஸுவா ேஸவத ஸதா³ ப³ஸnhத।
ள மமா ேமாஹ கீ ஸுநத ஸராஹத ஸnhத ॥

பி³ஷய-ஸுக²கீ ேஹயதா

கரத ந ஸiµஜ²த ஜூ²ட²³ந ஸுநத ேஹாத மதி ரŋhக।

Dohavali_i.pdf 23



ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த ேதா³ஹாவ

பாரத³ phரக³ட phரபசமய th³தி⁴உ நாஉ◌ँ கலŋhக ॥
ேலாப⁴கீ phரப³லதா

kh³யாநீ தாபஸ ஸூர கபி³ ேகாபி³த³³ந ஆகா³ர।
ேக ைக ேலாப⁴ பி³ட³mhப³நா கீnh ந ஏmh ஸmhஸார ॥
த⁴ந ஔர ஐவrhயேக மத³ ததா² காமகீ vhயாபகதா

மத³ ப³khர ந கீnhஹ ேக phர⁴தா ப³தி⁴ர ந கா।
mh’க³ேலாசநி ேக ைநந ஸர ேகா அஸ லாக³ ந ஜா ॥

மாயாகீ ெபௗ²ஜ

ph³யாபி ரேஹஉ ஸmhஸார மஹு◌ँ மாயா கடக phரசNhட³।
ேஸநாபதி காமாதி³ ப⁴ட த³mhப⁴ கபட பாஷNhட³॥

காம,khேராத⁴,ேலாப⁴கீ phரப³லதா

தாத தீநி அதி phரப³ல க²ல காம khேராத⁴ அ ேலாப⁴।
iµநி பி³kh³யாந தா⁴ம மந கரmh நிஷ மஹு◌ँ ேசா²ப⁴ ॥

காம,khேராத⁴,ேலாப⁴ேக ஸஹாயக

ேலாப⁴ ேகmh இchசா² த³mhப⁴ ப³ல காம ேக ேகவல நா।
khேராத⁴ ேக பஷ ப³சந ப³ல iµநிப³ர கஹmh பி³சா ॥

ேமாஹகீ ேஸநா

காம khேராத⁴ ேலாபா⁴தி³ மத³ phரப³ல ேமாஹ ைக தா⁴।
திnhஹ மஹ◌ँ அதி தா³ந ³க²த³ மாயாபீ நா ॥
அkh³நி,ஸiµth³ர,phரப³ல shth ஔர காலகீ ஸமாநதா

காஹ ந பாவக ஜா ஸக கா ந ஸiµth³ர ஸமாஇ।
கா ந கைர அப³லா phரப³ல ேக ஜக³ கா ந கா²இ ॥

shth ஜ²க³ட³◌़ே◌ ஔர mh’thகீ ஜட³◌़ ைஹ
ஜநமபthகா ப³ரதி ைக ேத³க²ஹு மநmh பி³சா।
தா³ந ைப³  ேக பீ³ச பி³ராஜதி நா ॥

உth³ேபா³த⁴ந
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தீ³பகா²ஸம ஜுப³தி தந மந ஜநி ேஹாऽ பதŋhக³।
ப⁴ஜ ராம த காம மத³ கர ஸதா³ஸதஸŋhக³॥
kh³’ஹாஸkhதி ர⁴நாத²ேக shவபேக jhஞாநேமmh பா³த⁴க ைஹ

காம khேராத⁴ மத³ ேலாப⁴ ரத kh³’ஹாஸkhத ³க²ப।
ேத கி ஜாநmh ர⁴பதி ட⁴◌़ பேர ப⁴வ ப ॥
காம-khேராதா⁴தி³ ஏக-ஏக அநrhத²காரக ைஹ பி²ர ஸப³கீ

ேதா பா³த  khயா ைஹ

kh³ரஹ kh³ரத நி பா³த ப³ஸ ேத நி பீ³சீ² மார।
ேத பிஆஇஅ பா³நீ கஹஹு காஹ உபசார ॥

கிஸேக மநேகா ஶாnhதி நmh லதீ ?

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

jhஞாநமாrhக³கீ க²நதா

கஹத க²ந ஸiµஜ²த க²ந ஸாத⁴த க²ந பி³ேப³க।
ேஹாஇ ⁴நாchச²ர nhயாய ெஜௗmh நி phரthஹ அேநக ॥
ப⁴க³வth³ப⁴ஜநேக அதிkhத ஔர ஸப³ phரயthந vhயrhத²ைஹ

க²ல phரேபா³த⁴ ஜக³ ேஸாத⁴ மந ேகா நிேராத⁴ ல ேஸாத⁴।
கரmh ேத ேபா²டக பசி மரmh ஸபேநஹு◌ँஸுக² ந ஸுேபா³த⁴ ॥

ஸnhேதாஷகீ மமா

ேஸாரடா²

ேகாஉ பி³ராம கி பாவ தாத ஸஹஜ ஸnhேதாஷ பி³iν।
சல கி ஜல பி³iν நாவ ேகா ஜதந பசி பசி மஅ ॥

மாயாகீ phரப³லதா ஔர உஸேக தரேநகா உபாய

ஸுர நர iµநி ேகாஉ நாmh ேஜ ந ேமாஹ மாயா phரப³ல।
அஸ பி³சா மந மாmh ப⁴அ மஹாமாயா பதி ॥

ேகா³shவாகீ அநnhயதா
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ேதா³ஹா

ஏக ப⁴ேராேஸா ஏக ப³ல ஏக ஆஸ பி³shவாஸ।
ஏக ராம க⁴ந shயாம த சாதக ளதா³ஸ ॥
phேரமகீ அநnhயதாேக ேய சாதககா உதா³ஹரண

ெஜௗmh க⁴ந ப³ரைஷ ஸமய ர ெஜௗmh ப⁴ ஜநம உதா³ஸ।
ள யா சித சாதக தஊ திஹா ஆஸ ॥
சாதக ள ேக மேதmh shவாதிஹு◌ँ பிஐ ந பாநி।
phேரம th’ஷா பா³ட⁴◌़தி ப⁴ க⁴ேடmh க⁴ைடகீ³ஆநி ॥
ரடத ரடத ரஸநா ல th’ஷா ஸூகி² ேக³அŋhக³।
ள சாதக phேரம ேகா நித தந சி ரŋhக³॥
சட⁴◌़த ந சாதக சித கப³ஹு◌ँ phய பேயாத³ ேக ேதா³ஷ।
ள phேரம பேயாதி⁴ கீ தாேத நாப ந ேஜாக²॥
ப³ர பஷ பாஹந பயத³ பŋhக² கெரௗ க க।
ள ப ந சாஐ சர சாதக க ॥
உபல ப³ர க³ரஜத தர டா³ரத ஸ கேடா²ர।
சிதவ கி சாதக ேமக⁴ த கப³ஹு◌ँ³ஸ ஓர ॥
பபி³ பாஹந தா³நி க³ரஜ ஜ² ஜ²ேகார க² கீ²²।
ேராஷ ந phதம ேதா³ஷ லகி² ள ராக³ ²॥
மாந ராகி²ேபா³ மா◌ँகி³ேபா³ பிய ேஸாmh நித நவ ேநஹு।
ள தீநிஉ தப³ ப²ைப³mh ெஜௗ சாதக மத ேலஹு ॥
ள சாதக  ப²ைப³ மாந ராகி²ேபா³ phேரம।
ப³khர ³nhத³லகி²shவாதிஹூ நித³ நிபா³ஹத ேநம ॥
ள சாதக மா◌ँக³ேநா ஏக ஏக க⁴ந தா³நி।
ேத³த ேஜா ⁴ பா⁴ஜந ப⁴ரத ேலத ேஜா ⁴◌ँடக பாநி ॥
தீநி ேலாக திஹு◌ँ கால ஜஸ சாதக  ேக மாத²।
ள ஜாஸு ந தீ³நதா ஸுநீ ³ஸேர நாத²॥
phதி பபீஹா பயத³ கீ phரக³ட நஈ பசாநி।
ஜாசக ஜக³த கநாஉட³◌़ே◌ா கிேயா கெநௗட³◌़ ◌ா தா³நி ॥
நmh ஜாசத நmh ஸŋhkh³ர ஸ நாஇ நmh ேலஇ।
ஐேஸ மாநீ மாக³ேந ேகா பா³த³ பி³ந ேத³இ ॥
ேகா ேகா ந jhயாேயா ஜக³த ேமmh வந தா³யக தா³நி।
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ப⁴ேயா கெநௗட³◌़ே◌ா ஜாசக பயத³ phேரம பசாநி ॥
ஸாத⁴ந ஸா◌ँஸதி ஸப³ஸஹத ஸப³ஸுக²த³ ப²ல லாஹு।
ள சாதக ஜலத³ கீ ² ³² ³த⁴ காஹு ॥
சாதக வந தா³யக வந ஸமய◌ँஸுதி।
ள அலக² ந லகி² பைர சாதக phதி phரதீதி ॥
வ சராசர ஜஹ◌ँ லேக³ைஹ ஸப³ ேகா த ேமஹ।
ள சாதக மந ப³shேயா க⁴ந ேஸாmh ஸஹஜ ஸேநஹ ॥
ேடா³லத பி³ல பி³ஹŋhக³ ப³ந பிஅத ேபாக²ரநி பா³।
ஸுஜஸ த⁴வள சாதக நவல  ⁴வந த³ஸ சா ॥
iµக² ேட² மாநஸ மந ேகாகில ேமார சேகார।
ஸுஜஸ த⁴வள சாதக நவல ரேயா ⁴வந ப⁴ ேதார ॥
பா³ஸ ேப³ஸ ேபா³லநி சலநி மாநஸ மஜு மரால।
ள சாதக phேரம கீ கீரதி பி³ஸத³ பி³ஸால ॥
phேரம ந பரகி²அ பஷபந பயத³கா²வந ஏஹ।
ஜக³ கஹ சாதக பாதகீ ஊஸர ப³ரைஸ ேமஹ ॥
ேஹாஇ ந சாதக பாதகீ வந தா³நி ந ட⁴◌़।
ள க³தி phரஹலாத³ கீ ஸiµ² phேரம பத²³ட⁴◌़ ॥
க³ரஜ ஆபநீ ஸப³ந ேகா க³ரஜ கரத உர ஆநி।
ள சாதக சர ேபா⁴ ஜாசக ஜாநி ஸுதா³நி ॥
சரக³ சŋh³ க³த சாதக ேநம phேரம கீ பீர।
ள பரப³ஸ ஹாட³◌़ பர பைஹmh ஹு நீர ॥
ப³th◌⁴ேயா ப³தி⁴க பrhேயா nhய ஜல உல உடா²ஈ ேசாச।
ள சாதக phேரமபட மரதஹு◌ँ லகீ³ ந ேகா²ச ॥
அNhட³ ேபா² கிேயா ேசவா ஷ பrhேயா நீர நிஹா।
க³ சŋh³ல சாதக சர டா³rhேயா பா³ர பா³ ॥
ள சாதக ேத³த க²ஸுத பா³ரmh பா³ர।
தாத ந தrhபந கீஐ பி³நா பா³த⁴ர தா⁴ர ॥

ேஸாரடா²

அத ந நாஈ நா சாதக க⁴ந த ³ஸர।
ஸுரஸஹூ ேகா பா³ மரத ந மா◌ँேக³உ அரத⁴ ஜல ॥
ஸுiν ேர ளதா³ஸ phயாஸ பபீஹ phேரம கீ।
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பஹ சாஉ மாஸ ெஜௗ அ◌ँசைவ ஜல shவாதி ேகா ॥
ஜாைச பா³ரஹ மாஸ பிஐ பபீஹா shவாதி ஜல।
ஜாnhேயா ளதா³ஸ ேஜாக³வத ேந ேநஹ மந ॥

ேதா³ஹா

ளmh ேக மத சாதக ேகவல phேரம பிஆஸ।
பிஅத shவாதி ஜல ஜாந ஜக³ ஜா◌ँசத பா³ரஹ மாஸ ॥
ஆலபா³ல iµதாஹலநி ய ஸேநஹ த ல।
ேஹாஇ ேஹ சித சாதக shவாதி ஸ அiνல ॥
உShந கால அ ேத³ஹ கி²ந மந பnhதீ² தந ஊக²।
சாதக ப³தியா◌ँ ந சீmh அந ஜல ேச க²॥
அந ஜல ேச க² கீ சா²யா ேதmh ப³ கா⁴ம।
ள சாதக ப³ஹுத ைஹmh யஹ phரபீ³ந ேகா காம ॥
ஏக அŋhக³ ேஜா ஸேநஹதா நி தி³ந சாதக ேநஹ।
ள ஜாேஸாmh த லைக³ வ அஹார வ ேத³ஹ ॥

ஏகாŋhகீ³அiνராக³ேக அnhய உதா³ஹரண

பி³பி³ ரஸநா தiν shயாம ைஹ ப³ŋhக சலநி பி³ஷ கா²நி।
ள ஜஸ ரவநநி ஸுnhேயா ஸ ஸமரphேயா ஆநி ॥

mh’க³கா உதா³ஹரண

ஆ ph³யாத⁴ ேகா ப த⁴ ெஹௗ ரŋhக³ ராக³।
ள ேஜா mh’க³ மந iµைர பைர phேரம பட தா³க³॥

ஸrhபகா உதா³ஹரண

ள மநி நிஜ ³தி ப²நி ph³யாதி⁴ ேத³உ தி³கா²இ।
பி³²ரத ேஹாஇ நப³ஆ◌ँத⁴ேரா தாேத phேரம ந ஜாஇ ॥

கமலகா உதா³ஹரண

ஜரத ந லகி² ப³நஜ ப³ந ரபி³ைத³ பீ² பராஉ।
உத³ய பி³கஸ அத²வத ஸச ைட ந ஸஹஜ ஸுபா⁴உ ॥

மச²கா உதா³ஹரண

ேத³உ ஆபேநmh ஹாத² ஜல ந மாஹுர ேகா⁴।
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ள ஐ ேஜா பா³ பி³iν ெதௗ  ேத³ கபி³ ேகா² ॥
மகர உரக³ தா³³ர கமட² ஜல வந ஜல ேக³ஹ।
ள ஏைக ந ேகா ைஹ ஸா◌ँசிேலா ஸேநஹ ॥

மரஶிகா² ³கா உதா³ஹரண

ள ேட ந ம ேடஹு◌ँஸா◌ँேசா ஸஹஜ ஸேநஹ।
ேமாரகா² பி³iν ஹூ◌ँ பஹத க³ரஜத ேமஹ ॥
ஸுலப⁴ phதி phதம ஸைப³ கஹத கரத ஸப³ ேகாஇ।
ள ந நீத ேத th⁴வந ப³ட³◌़ே◌ா ந ேகாஇ ॥

அநnhயதாகீ மமா

ள ஜப தப ேநம ph³ரத ஸப³ஸப³mh ேதmh ேஹாஇ।
லைஹ ப³ட³◌़ ◌ாஈ ேத³வதா இShடேத³வ ஜப³ ேஹாஇ ॥

கா³ட⁴◌़ே◌ தி³நகா thர  thர ைஹ

தி³ந  ேஸா த ஸுதி³ந த அநத கிந ேஹாஇ।
ஸ ச²பி³ஹர ரபி³ஸத³ந தஉ thர கஹத ஸப³ ேகாஇ ॥

ப³ராப³கா shேநஹ :³க²தா³யக ேஹாதா ைஹ

ைக ல⁴ைக ப³ட³◌़ த ப⁴ல ஸம ஸேநஹ ³க² ேஸாஇ।
ள jhேயாmh kh◌⁴’த ம⁴ ஸஸ ேலmh மஹாபி³ஷ ேஹாஇ ॥

thரதாேமmh ச²ல பா³த⁴க ைஹ

மாnhய த ேஸாmh ஸுக² சைஹmh ேஸா ந ²ஐ ச²ல சா²ஹ◌ँ।
ஸ thஸŋh ைகேகஇ க³தி லகி² ள மந மாஹ◌ँ ॥
கஅ க²ந kh’த ேகாமலஹு◌ँத ஹ² ேஹாஇ ஸஹாஇ।
பலக பாநி பர ஓட³◌़ ◌ிஅத ஸiµ²கா⁴இ ஸுகா⁴இ ॥

ைவர ஔர phேரம அnhேத⁴ ேஹாேத ைஹ

ள ைப³ர ஸேநஹ ேதா³உ ரத பி³ேலாசந சா।
ஸுரா ேஸவரா ஆத³ரmh நிnhத³mh ஸுரஸ பா³ ॥

தா³நீ ஔர யாசககா shவபா⁴வ

ைச மாக³ேந மாகி³ேபா³ ள தா³நி தா³iν।
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ஆலஸ அநக² ந ஆசரஜ phேரம பிஹாநீ ஜாiν ॥
phேரம ஔர ைவர  அiνலதா ஔர phரதிலதாேமmh ேஹ ைஹmh

அஅ கா³ கா³ேரஉ க³ரல கா³ கீnhஹ கரதார।
phேரம ைப³ர கீ ஜநநி ஜுக³ ஜாநmh ³த⁴ ந க³வா◌ँர ॥
shமரணஔர phய பா⁴ஷண  phேரமகீ நிஶாநீ ைஹ

ஸதா³ ந ேஜ ஸுரத ரஹmh  ந கஹmh phய ைப³ந।
ேத ைப திnhஹ ேக ஜாmh க⁴ர nhஹ ேக ஏ◌ँ ந ைநந ॥
shவாrhத² அchசா²ஈ-³ராஈகா மாநத³Nhட³ைஹmh

த நீத ஸப³shவாரத²mh அ அஸுth³த⁴ பி³iν சாட³◌़।
நிஜ iµக² மாநிக ஸம த³ஸந ⁴ பேர ேத ஹாட³◌़ ॥
ஸmhஸாரேமmh phேரமமாrhக³ேக அதி⁴கா பி³ரேல  ைஹmh

மாகீ² காக உக ப³க தா³³ர ேஸ ப⁴ஏ ேலாக³।
ப⁴ேல ேத ஸுக பிக ேமாரேஸ ேகாஉ ந phேரம பத² ேஜாக³॥

கக³ேமmh கபடகீ phரதா⁴நதா

’த³ய◌ँ கபட ப³ர ேப³ஷ த⁴ ப³சந கஹmh க³ட⁴◌़ ◌ி ேசா²।
அப³ ேக ேலாக³ மர jhேயாmh khேயாmh ஏ மந ேகா² ॥

கபட அnhததக நmh நிப⁴தா

சரந ேசாச ேலாசந ர◌ँெகௗ³ செலௗ மரா சால।
சீ²ர நீர பி³ப³ரந ஸமய ப³க உக⁴ரத ேத கால ॥
ல மiνShய அபநீ லதாேகா நmh ேசா²ட³◌़ஸகதா
ல ேஜா ஸரல ஸரல ைவ ல ந ஸஹஜ பி³ஹாஇ।
ேஸா ஸேஹ jhேயாmh ப³khர க³தி ph³யால ந பி³லmh ஸமாஇ ॥
kh’ஸத⁴ந ஸக² ந ேத³ப³ ³க²iµஏஹு◌ँ ந மாக³ப³ நீச।
ள ஸjhஜந கீ ரஹநி பாவகல பாநீ பீ³ச ॥
ஸŋhக³ஸரல ல ப⁴ஏ◌ँஹ ஹர கரmh நிபா³ஹு।
kh³ரஹ க³நதீ க³நி சர பி³தி⁴ கிேயா உத³ர பி³iν ராஹு ॥

shவபா⁴வகீ phரதா⁴நதா
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நீச நிசாஈ நmh தஜஇ ஸjhஜநஹூ ேகmh ஸŋhக³।
ள சnhத³ந பி³டப ப³ பி³iν பி³ஷ ப⁴ஏ ந ⁴அŋhக³॥
ப⁴ேலா ப⁴லாஇ ைப லஹஇ லஹஇ நிசாஇ நீ।
ஸுதா⁴ ஸராஅ அமரதா◌ँ க³ரல ஸராஅ  ॥
th²யா மாஹுர ஸjhஜந க²ல க³ரல ஸம ஸா◌ँச।
ள ²அத பராஇ jhேயாmh பாரத³ பாவக ஆ◌ँச ॥

ஸthஸŋhக³ஔர அஸthஸŋhக³கா பமக³த ேப⁴த³

ஸnhத ஸŋhக³அபப³rhக³ கர கா ப⁴வ கர பnhத²।
கஹ ஸnhத கபி³ ேகாபி³த³ தி ராந ஸத³kh³ரnhத²॥
ஸுkh’த ந ஸுkh’தீ பஹரஇ கபட ந கப நீச।
மரத கா²வந ேத³இ சேல கீ³த⁴ராஜ மாச ॥

ஸjhஜநஔர ³rhஜநகா ேப⁴த³

ஸுஜந ஸுத ப³ந ஊக²ஸம க²ல டŋhகிகா கா²ந।
பரத அநத லாகி³ஸப³ஸா◌ँஸதி ஸஹர ஸமாந ॥
பிஅ ஸுமந ரஸ அல பி³டப கா ேகால ப²ல கா²த।
ள தவீ ஜுக³ல ஸுமதி மதி கீ பா³த ॥

அவஸரகீ phரதா⁴நதா

அவஸர ெகௗட³◌़ ◌ீ ேஜா ைக ப³ஹு தி³ஏ◌ँ கா லாக²।
³இஜ ந சnhதா³ ேத³கி²ஐ உெதௗ³ கஹா ப⁴ பாக²॥

ப⁴லாஈ கரநா பி³ரேல  ஜாநேத ைஹmh

kh³யாந அநப⁴ேல ேகா ஸப³ ப⁴ேல ப⁴ேலஹூ காஉ।
ŋhக³ஸூ◌ँட³◌़ ரத³ம நக² கரத வ ஜட³◌़ கா⁴உ ॥

ஸmhஸாரேமmh த கரேநவாேல கம ைஹ

ள ஜக³ வந அத கதஹு◌ँ ேகாஉ த ஜாநி।
ேஸாஷக பா⁴iν kh’ஸாiν ம பவந ஏக க⁴ந தா³நி ॥
ஸுநிஅ ஸுதா⁴ ேத³கி²அmh க³ரல ஸப³ கரதி கரால।
ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ காக உக ப³க மாநஸ ஸkh’த மரால ॥
ஜலசர த²லசர க³க³நசர ேத³வ த³iνஜ நர நாக³।
உthதம மth◌⁴யம அத⁴ம க²ல த³ஸ ³ந ப³ட⁴◌़த பி³பா⁴க³॥
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ப³ ஸ ேத³ேக² ேத³வதா கர ஸ மாநவ ேத³வ।
iµஏ மார ஸுபி³சார ஹத shவாரத²ஸாத⁴ந ஏவ ॥
ஸுஜந கஹத ப⁴ல ேபாச பத² பாபி ந பரக²இ ேப⁴த³।
கரமநாஸ ஸுரஸத ஸ பி³தி⁴ நிேஷத⁴ ப³த³ ேப³த³॥

வsh phரதா⁴ந ைஹ,ஆதா⁴ர நmh

மநி பா⁴ஜந ம⁴ பாரஈ ரந அ நிஹா।
கா சா²◌ँட³◌़ ◌ிஅ கா ஸŋhkh³ரஅ கஹஹு பி³ேப³க பி³சா ॥

phதி ஔர ைவரகீ தீந ேரணியா◌ँ
உthதம மth◌⁴யம நீச க³தி பாஹந கதா பாநி।
phதி பchசா² திஹுந கீ ைப³ர பி³திkhரம ஜாநி ॥
ேஸ ஸjhஜந kh³ரஹண கரேத ைஹ,உேஸ ³rhஜந thயாக³ ேத³ேத ைஹmh

nhய phதி பதி phராபதிஉ பரமாரத² பத² பா◌ँச।
லஹmh ஸுஜந பஹரmh க²ல ஸுநஹு கா²வந ஸா◌ँச ॥
phரkh’திேக அiνஸார vhயவஹாரகா ேப⁴த³ பீ⁴ ஆவயக ைஹmh

நீச நிராத³ரmh ஸுக²த³ஆத³ர ஸுக²த³ பி³ஸால।
கத³ ப³த³ பி³டப க³தி ேபக²ஹு பநஸ ரஸால ॥
அபநா ஆசரண ஸபீ⁴ ேகா அchசா²லக³தா ைஹ

ள அபேநா ஆசரந ப⁴ேலா ந லாக³த காஸு।
ேத ந ப³ஸாத ேஜா கா²த நித லஹஸுநஹூ ேகா பா³ஸு ॥

பா⁴kh³யவாnh ெகௗந ைஹ ?

³த⁴ ேஸா பி³ேப³கீ பி³மலமதி nhஹ ேக ேராஷ ந ராக³।
ஸு’த³ஸராஹத ஸா⁴ ேஜ ள தாேகா பா⁴க³॥

ஸா⁴ஜந கிஸகீ ஸராஹநா கரேத ைஹ

ஆ ஆ கஹ◌ँஸப³ ப⁴ேலா அபேந கஹ◌ँ ேகாஇ ேகாஇ।
ள ஸப³ கஹ◌ँ ேஜா ப⁴ேலா ஸுஜந ஸராஅ ேஸாஇ ॥

ஸŋhக³கீ மமா

ள ப⁴ேலா ஸுஸŋhக³ ேதmh ேபாச ஸŋhக³தி ேஸாஇ।
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நாஉ கிmhந தீர அ ேலாஹ பி³ேலாகஹு ேலாஇ ॥
³ ஸŋhக³தி ³ ேஹாஇ ேஸா ல⁴ ஸŋhக³தி ல⁴ நாம।
சார பதா³ரத² ேமmh க³ைந நரக th³வாரஹூ காம ॥
ள ³ ல⁴தா லஹத ல⁴ ஸŋhக³தி பநாம।
ேத³வீ ேத³வ காஅத நீச நா நர நாம ॥
ள கிஏ◌ँ ஸŋhக³ தி²தி ேஹாmh தா³ேந பா³ம।
க ஸுநி ஸசிஅ ஸூம க²ல க³த ஹ ஸŋhகர நாம ॥
ப³ ஸŋhக³ சஹ ஸுஜநதா தாகீ ஆஸ நிராஸ।
தீரத²ஹூ ேகா நாம ேபா⁴ க³யா மக³ஹ ேக பாஸ ॥
ராம kh’பா◌ँ ள ஸுலப⁴ க³ŋhக³ஸுஸŋhக³ஸமாந।
ேஜா ஜல பைர ேஜா ஜந ல கீைஜ ஆ ஸமாந ॥
kh³ரஹ ேப⁴ஷஜ ஜல பவந பட பாஇ ேஜாக³ஸுேஜாக³।
ேஹாmh ப³sh ஸுப³sh ஜல லக²mh ஸுலchச²ந ேலாக³॥
ஜநம ேஜாக³ ேமmh ஜாநிஅத ஜக³ பி³சிthர க³தி ேத³கி²।
ள ஆக²ர அŋhக ரஸ ரŋhக³ பி³ேப⁴த³ பி³ேஸ ॥
ஆக²ர ேஜா பி³சார க ஸுமதி அŋhக கி² ேல²।
ேஜாக³ேஜாக³ஸுேஜாக³ மய ஜக³ க³தி ஸiµ² பி³ேஸஷு ॥

மாrhக³-ேப⁴த³ேஸ ப²ல-ேப⁴த³

க பி³சார ச ஸுபத² ப⁴ல ஆதி³ மth◌⁴ய பநாம।
உல ஜேபmh ’ஜாரா மரா’ஸூேத⁴mh’ராஜா ராம’॥
ப⁴ேலேக ப⁴லா  ேஹா, யஹ நியம நmh ைஹ

ேஹாஇ ப⁴ேல ேக அநப⁴ேலா ேஹாஇ தா³நி ேக ஸூம।
ேஹாஇ கத ஸத ேகmh jhேயாmh பாவக ேமmh ⁴ம ॥

விேவககீ ஆவயகதா

ஜட³◌़ ேசதந ³ந ேதா³ஷ மய பி³shவ கீnhஹ கரதார।
ஸnhத ஹŋhக ³ந க³ஹmh பய பஹ பா³ பி³கார ॥

ேஸாரடா²

பாட கீட ேதmh ேஹாஇ ேத ேதmh பாடmhப³ர சிர।
kh’ பாலஇ ஸ³ ேகாஇ பரம அபாவந phராந ஸம ॥
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ேதா³ஹா

ேஜா ேஜா ேஜmh ேஜmh ரல மக³ந தஹ◌ँ ேஸா iµதி³த மந மாநி।
ரஸ³ந ேதா³ஷ பி³சாேபா³ ரக தி பசாநி ॥
ஸம phரகாஸ தம பாக² ³ஹு◌ँ நாம ேப⁴த³ பி³தி⁴ கீnhஹ।
ஸ ேஸாஷக ேபாஷக ஸiµ² ஜக³ ஜஸ அபஜஸ தீ³nhஹ ॥
கபீ⁴-கபீ⁴ ப⁴ேலேகா ³ராஈ பீ⁴ ல ஜாதீ ைஹ

ேலாக ேப³த³ஹூ ெலௗmh த³ேகா³ நாம ப⁴ேல ேகா ேபாச।
த⁴rhமராஜ ஜம கா³ஜ பபி³ கஹத ஸேகாச ந ேஸாச ॥
ஸjhஜநஔர ³rhஜநகீ பாேக பி⁴nhந-பி⁴nhந phரகார

பி³சி பரகி²ஐ ஸுஜந ஜந ராகி² பரகி²ஐ மnhத³।
ப³ட³◌़வாநல ேஸாஷத உத³தி⁴ ஹரஷ ப³ட⁴◌़ ◌ாவத சnhத³॥

நீச ஷகீ நீசதா

phர⁴ ஸநiµக² ப⁴ஏ◌ँ நீச நர ேஹாத நிபட பி³கரால।
ரபி³க²லகி² த³ரபந ப²க உகி³லத jhவாலாஜால ॥

ஸjhஜநகீ ஸjhஜநதா

phர⁴ ஸப க³த ஸுஜந ஜந ேஹாத ஸுக²த³ஸுபி³சார।
லவந ஜலதி⁴ வந ஜலத³ ப³ரஷத ஸுதா⁴ ஸுபா³ ॥
நீச நிராவmh நிரஸ த ள சmh ஊக²।
ேபாஷத பயத³ஸமாந ஸப³ பி³ஷ பிஷ ேக க²॥
ப³ர பி³shவ ஹரத கரத ஹரத தாப அக⁴ phயாஸ।
ள ேதா³ஷ ந ஜலத³ ேகா ேஜா ஜல ஜைர ஜவாஸ ॥
அமர தா³நி ஜாசக மரmh ம ம பி² பி² ேலmh।
ள ஜாசக பாதகீ தா³த ³ஷந ேத³mh ॥

நீசநிnhதா³

லகி² க³யnhத³ ல சலத ப⁴ shவாந ஸுகா²ேநா ஹாட³◌़।
க³ஜ ³ந ேமால அஹார ப³ல மமா ஜாந கி ராட³◌़ ॥

ஸjhஜநமமா

ைக நித³ரஹு◌ँ ைக ஆத³ரஹு◌ँŋhக⁴ shவாந ஆர।
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ஹரஷ பி³ஷாத³ ந ேகஸ ஜர க³ஜநிஹார ॥
³rhஜேநாகா shவபா⁴வ

டா²ட⁴◌़ே◌ா th³வார ந ைத³ஸைகmh ள ேஜ நர நீச।
நிnhத³ ப³ல ஹசnhத³ ேகா கா கிேயா கரந த³தீ⁴ச ॥
நீசகீ நிnhதா³ேஸ உthதம ேஷாŋhகா ச² நmh க⁴டதா

ஈஸ ஸ பி³லஸத பி³மல ள தரல தரŋhக³।
shவாந ஸராவக³ ேக கேஹmh ல⁴தா லைஹ ந க³ŋhக³॥
ள ேத³வல ேத³வ ேகா லாேக³லாக² கேரா।
காக அபா⁴ேக³mh ஹகி³ ப⁴rhேயா மமா ப⁴ஈ கி ேதா² ॥
³ேŋhகா  lhய ைஹ,³ஸேராŋhேக ஆத³ர-அநாத³ரகா நmh

நிஜ ³ந க⁴டத ந நாக³ நக³ பரகி² பஹரத ேகால।
ள phர⁴ ⁴ஷந கிஏ ³ஜா ப³ட⁴◌़ே◌ ந ேமால ॥
ேரShட² ேஷாŋhகீ மமாேகா ேகாஈ நmh பா ஸகதா

ராகாபதி ேஷாட³◌़ஸ உஅmh தாரா க³ந ஸiµதா³இ।
ஸகல கி³nhஹ த³வ லாஇஅ பி³iν ரபி³ ராதி ந ஜாஇ ॥
³Shட ேஷாnhth³வாரா கீ ஹுஈ நிnhதா³-shதிகா ேகாஈ lhய நmh ைஹ

ப⁴ேலா கஹmh பி³iν ஜாேநஹூ◌ँ பி³iν ஜாேநmh அபபா³த³।
ேத நர கா³³ர ஜாநி ய◌ँ கய ந ஹரஷ பி³ஷாத³॥
டா³ஹ கரேநவாேலாŋhகா கபீ⁴ கlhயாண நmh ேஹாதா

பர ஸுக²ஸmhபதி ேத³கி²ஸுநி ஜரmh ேஜ ஜட³◌़ பி³iν ஆகி³।
ள திந ேக பா⁴க³ேத சல ப⁴லாஈ பா⁴கி³॥
³ஸேராŋhகீ நிnhதா³ கரேநவாேலாŋhகா iµஹ◌ँ காலா ேஹாதா ைஹ
ள ேஜ கீரதி சஹmh பர கீ கீரதி ேகா²இ।
திநேக iµஹ◌ँ ம லாகி³ைஹmh ட ந மைஹ ேதா⁴இ ॥

th²யா அபி⁴மாநகா ³Shபம

தந ³ந த⁴ந மமா த⁴ரம ேத பி³iν ேஜ அபி⁴மாந।
ள அத பி³ட³mhப³நா பநாமஹு க³த ஜாந ॥
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நீசா ப³நகர ரஹநா  ேரShட²ைஹ

ஸாஸு ஸஸுர ³ மா பி phர⁴ ப⁴ேயா சைஹ ஸப³ ேகாஇ।
ேஹாநீ ³ ஓர ேகா ஸுஜந ஸராஅ ேஸாஇ ॥

ஸjhஜந shவாபா⁴விக  ஜநீய ேஹாேத ைஹ

ஸட²ஸ ஸா◌ँஸதி பதி லஹத ஸுஜந கேலஸ ந காய◌ँ।
க³ட⁴◌़ ◌ி ³ட⁴◌़ ◌ி பாஹந ஐ க³Nhட³கி லா ஸுபா⁴ய◌ँ ॥

⁴ப-த³ரபா³ரகீ நிnhதா³

ப³ட³◌़ே◌ பி³³த⁴ த³ரபா³ர ேதmh ⁴ ⁴ப த³ரபா³ர।
ஜாபக ஜத ேபகி²அத ஸஹத நிராத³ர பா⁴ர ॥

ச²ல-கபட ஸrhவthர வrhத ைஹ

பி³iν phரபச ச²ல பீ⁴க² ப⁴ லஅ ந தி³ஏ◌ँ கேலஸ।
பா³வந ப³ ேஸாmh ச²ல கிேயா தி³ேயா உசித உபேத³ஸ ॥
ப⁴ேலா ப⁴ேல ேஸாmh ச²ல கிஏ◌ँ ஜநம கெநௗட³◌़ே◌ா ேஹாஇ।
பதி ர ள லஸதி ப³ பா³வந க³தி ேஸாஇ ॥
பி³³த⁴ காஜ பா³வந ப³ ச²ேலா ப⁴ேலா ய ஜாநி।
phர⁴தா த ப³ஸ ேப⁴ தத³பி மந கீ க³இ ந க³லாநி ॥

ஜக³th ேமmh ஸப³ேதா⁴ŋhேகா தŋhக³ கரேத ைஹ

ஸரல ப³khர க³தி பச kh³ரஹ சப ந சிதவத காஹு।
ள ஸூேத⁴ ஸூர ஸ ஸமய பி³ட³mhபி³த ராஹு ॥

³Shட-நிnhதா³

க²ல உபகார பி³கார ப²ல ள ஜாந ஜஹாந।
ேம⁴க மrhகட ப³நிக ப³khர கதா²ஸthய உபகா²ந ॥
ள க²ல பா³நீ ம⁴ர ஸுநி ஸiµ²அ ய◌ँ ேஹ।
ராம ராஜ பா³த⁴க ப⁴ஈ ட⁴◌़ மnhத²ரா ேச ॥
ேஜாŋhக ஸூதி⁴ மந ல க³தி க²ல பி³பத பி³சா।
அநத ேஸாநித ேஸாஷ ேஸா ேஸா த ேஸாஷநிஹா ॥
நீச ³ட³◌़ ◌ி jhேயாmh ஜாநிேபா³ஸுநி லகி² ளதா³ஸ।
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⁴ தி³ஏ◌ँ கி³ பரத ம ைக²சத சட⁴◌़த அகாஸ ॥
ப⁴ரத³ர ப³ரஸத ேகாஸ ஸத ப³ைச ேஜ ³◌ँத³ ப³ராஇ।
ள ேதஉ க²ல ப³சந கர ஹஏ க³ஏ ந பராஇ ॥
ேபரத ேகாlhஹூ ேம தில தி ஸேந ஜாநி।
ேத³கி² phதி கீ தி யஹ அப³ ேத³கி²பீ³ ஸாநி ॥
ஸஹபா³ காேசா கி³லmh ரஜந பாக phரபீ³ந।
காலேச²ப ேக  கரmh ள க²க³ mh’க³ ந ॥
ஜாஸு ப⁴ேராேஸmh ேஸாஇஐ ராகி² ேகா³த³ ேமmh ஸ।
ள தாஸு சால ேதmh ரக²வாேரா ஜக³தீ³ஸ ॥
மார ேகா²ஜ ல ெஸௗmhஹ க க மத லாஜ ந thராஸ।
iµஏ நீச ேத ச பி³iν ேஜ இந ேகmh பி³shவாஸ ॥
பரth³ேரா பரதா³ர ரத பரத⁴ந பர அபபா³த³।
ேத நர பாவ◌ँர பாபமய ேத³ஹ த⁴ேரmh மiνஜாத³॥
கபேகா பஹசாநநா ப³ட³◌़ ◌ா க²ந ைஹ
ப³சந ேப³ஷ khேயாmh ஜாநிஏ மந மந நர நா।
ஸூபநகா² mh’க³ தநா த³ஸiµக² phரiµக² பி³சா ॥

கப ேஸ ஸதா³ ட³ரநா சாேய

ஹ◌ँஸநி லநி ேபா³லநி ம⁴ர க கரதப³ மந மா◌ँஹ।
²வத ேஜா ஸசஇ ஸுமதி ேஸா ள திnhஹ கி சா²ஹ◌ँ ॥

கபட  ³Shடதாகா shவப ைஹ

கபட ஸார ஸூசீ ஸஹஸ பா³◌ँதி⁴ ப³சந பரபா³ஸ।
கிேயா ³ராஉ செஹௗ சாmh ேஸா ஸட² ளதா³ஸ ॥

கப கபீ⁴ ஸுக² நmh பாதா

ப³சந பி³சார அசார தந மந கரதப³ ச²ல ²தி।
ள khேயாmh ஸுக² பாஇஐ அnhதரஜா ⁴தி ॥
ஸார³ல ேகா shவா◌ँக³ க கர கீ கரதி।
ள தாபர சாஐ கீரதி பி³ஜய பி³⁴தி ॥

பாப  :³க²கா ல ைஹ

ப³ட³◌़ே◌ பாப பா³ட⁴◌़ே◌ கிஏ ேசா²ேட கிஏ லஜாத।
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ள தா பர ஸுக² சஹத பி³தி⁴ ேஸாmh ப³ஹுத ஸாத ॥
அவிேவக  :³க²கா ல ைஹ

ேத³ஸ கால கரதா கரம ப³சந பி³சார பி³ந।
ேத ஸுரத தர தா³தீ³ஸுரஸ தீர மந ॥
ஸாஹஸ  ைக ேகாப ப³ஸ கிஏ◌ँ க²ந பபாக।
ஸட²ஸŋhகட பா⁴ஜந ப⁴ஏ ஹ²ஜாதி கபி காக ॥
ராஜ கரத பி³iν காஜmh கரmh சா ஸா।
ள ேத த³ஸகnhத⁴ jhேயாmh ஜஇைஹmh ஸத ஸமாஜ ॥
ராஜ கரத பி³iν காஜmh ட²டmh ேஜ ர டா²ட।
ள ேத ராஜ jhேயாmh ஜஇைஹ பா³ரஹ பா³ட ॥

விபத ³th³தி⁴ பி³நாஶகா லண ைஹ

ஸபா⁴ ஸுேயாத⁴ந கீ ஸநி ஸுமதி ஸராஹந ேஜாக³।
th³ேராந பி³³ர பீ⁴ஷம ஹ கஹmh phரபசீ ேலாக³॥
பாNh³ஸுஅந கீ ஸத³ ேத நீேகா  த ஜாநி।
ஹ ஹர ஸம ஸப³ மாநிஅத ேமாஹ kh³யாந கீ பா³நி ॥
த பர ப³ட⁴◌़இ பி³ேராத⁴ ஜப³அநத பர அiνராக³।
ராம பி³iµக² பி³தி⁴ பா³ம க³தி ஸ³ந அகா⁴இ அபா⁴க³॥
ஸஹஜ ஸு’த³³ர shவா க² ேஜா ந கரஇ ர மாநி।
ேஸா பசி²தாஇ அகா⁴இ உர அவ ேஹாஇ த ஹாநி ॥
ேஜாஶேமmh ஆகர அநதி⁴கார காrhய கரேநவாலா பச²தாதா ைஹ

ப⁴ஹாஏ நட பா⁴◌ँட ேக சப சட⁴◌़ே◌ ஸŋhkh³ராம।
ைக ைவ பா⁴ேஜ ஆஇைஹ ேக பா³◌ँேத⁴ பநாம ॥
ஸமயபர கShட ஸஹ ேலநா தகர ேஹாதா ைஹ

ேலாக தி ² ஸஹmh ஆ◌ँ ஸஹஇ ந ேகாஇ।
ள ேஜா ஆ◌ँ ஸஹஇ ேஸா ஆ◌ँத⁴ேரா ந ேஹாஇ ॥

ப⁴க³வாnh ஸப³ேக ரக ைஹ

பா⁴ேக³mh ப⁴ல ஓட³◌़ே◌ஹு◌ँ ப⁴ேலா ப⁴ேலா ந கா⁴ேலmh கா⁴உ।
ள ஸப³ ேக ஸ பர ரக²வாேரா ர⁴ராஉ ॥
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லட³◌़நா ஸrhவதா² thயாjhய ைஹ
ஸுமதி பி³சாரmh பஹரmh த³ல ஸுமநஹு◌ँஸŋhkh³ராம।
ஸல க³ஏ தiν பி³iν ப⁴ஏ ஸாகீ² ஜாெதௗ³ காம ॥
ஊலஹ ந ஜாநப³ ேசா²ட க கலஹ க²ந பநாம।
லக³தி அகி³நி ல⁴ நீச kh³’ஹ ஜரத த⁴நிக த⁴ந தா⁴ம ॥

மாகா மஹthவ

ச²மா ேராஷ ேக ேதா³ஷ ³ந ஸுநி மiν மாநmh க²।
அபி³சல பதி ஹ ப⁴ஏ ⁴ஸுர லைஹ ந பீ⁴க²॥
ெகௗரவ பாNhட³வ ஜாநிஐ khேராத⁴ ச²மா ேக ம।
பா◌ँச மா ந ெஸௗ ஸேக ஸெயௗ ஸ◌ँகா⁴ேர பீ⁴ம ॥
khேராத⁴கீ அேபா phேரமேக th³வாரா வஶ கரநா  த ைஹ

ேபா³ல ந ேமாேட மாஐ ேமா ேரா மா।
தி ஸஹஸ ஸம ஹாேபா³ ேதmh ஹா நிஹா ॥
ேஜா ப பாய◌ँ மநாஇஏ தாேஸாmh ² பி³சா।
ள தஹா◌ँ ந திஐ ஜஹ◌ँ ேதஹூ◌ँஹா ॥
ஜூேஜ² ேத ப⁴ல ³²ேபா³ ப⁴ தி ேதmh ஹார।
ட³ஹேகmh ேதmh ட³ஹகாஇேபா³ ப⁴ேலா ேஜா கஅ பி³சார ॥
ஜா  ேஸாmh ஹாேரஹு◌ँஹ◌ँ ேத பாப பதா।
தாேஸாmh ரா நிவாஐ ஸமய◌ँஸ◌ँபா⁴அ ஆ ॥
ேஜா ம⁴ மைர ந மாஐ மாஹுர ேத³இ ேஸா காஉ।
ஜக³தி ஹாேர பரஸுத⁴ர ஹா ேத ர⁴ராஉ ॥
ைப³ர ல ஹர த ப³சந phேரம ல உபகார।
ேதா³ஹா ஸுப⁴ ஸnhேதா³ஹ ேஸா ள கிஏ◌ँ பி³சார ॥
ேராஷ ந ரஸநா ேகா²ஐ ப³ ேகா²அ தரவா।
ஸுநத ம⁴ர பநாம த ேபா³அ ப³சந பி³சா ॥
ம⁴ர ப³சந க ேபா³ேபா³ பி³iν ரம பா⁴க³அபா⁴க³।
ஹூ ஹூ கலகNhட² ரவ கா கா கரரத காக³॥
ேபட ந ²லத பி³iν கேஹmh கஹத ந லாக³இ ேட⁴ர।
ஸுமதி பி³சாேரmh ேபா³ஐ ஸiµ²ேப²ர ஸுேப²ர ॥
வீதராக³ ேஷாŋhகீ ஶரண  ஜக³th ேக ஜஜாலேஸ ப³சேநகா உபாய ைஹ
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சி²th³ேயா ந தநி கடாchச²ஸர கேரஉ ந க²ந ஸேநஹு।
ள திந கீ ேத³ஹ ேகா ஜக³த கவச க ேலஹு ॥

ஶூரவீர கரநீ கரேத ைஹ,கஹேத நmh

ஸூர ஸமர கரநீ கரmh க ந ஜநாவmh ஆ।
பி³th³யமாந ரந பாஇ  காயர கத²mh phரதா ॥
அபி⁴மாந ேக ப³சந கஹநா அchசா² நmh

ப³சந கேஹ அபி⁴மாந ேக பாரத² ேபக²த ேஸ।
phர⁴ திய டத நீச ப⁴ர ஜய ந  ேதmh ேஹ ॥
தீ³ேநாŋhகீ ரா கரேநவாலா ஸதா³ பி³ஜயீ ேஹாதா ைஹ

ராம லக²ந பி³ஜஈ ப⁴ஏ ப³நஹு◌ँ க³ப³ நிவாஜ।
iµக²ர பா³ ராவந க³ஏ க⁴ரmh ஸத ஸமாஜ ॥
நீதிகா பாலந கரேநவாேலேக ஸபீ⁴ ஸஹாயக ப³ந ஜாேத ைஹmh

க²க³ mh’க³ த நீத கிய ப³நஹு◌ँ ராம நயபால।
மதி பா³ த³ஸகNhட² க⁴ர ஸுஹத³ ப³nh⁴ கிேயா கால ॥

ஸராஹேநேயாkh³ய ெகௗந ைஹ

லக²இ அகா⁴ேநா ⁴க² jhேயாmh லக²இ திேமmh ஹா।
ள ஸுமதி ஸராஐ மக³ பக³ த⁴ரஇ பி³சா ॥

அவஸர க ஜாேநேஸ ப³ட³◌़ ◌ீ ஹாநி ேஹாதீ ைஹ
லாப⁴ ஸமய ேகா பாேபா³ஹாநி ஸமய கீ க।
ஸதா³ பி³சாரmh சாமதி ஸுதி³ந தி³ந தி³ந ³க ॥

ஸமயகா மஹthவ

nh⁴ தரந கபி கி³ ஹரந காஜ ஸாஇ◌ँத ேதா³உ।
ள ஸமயmh ஸப³ ப³ட³◌़ே◌ா ³ஜ²த கஹு◌ँ ேகாஉ ேகாஉ ॥
ள ²அ ேதmh மாகீ³ல ேஜா ச।
ஸுதா⁴ ஸுதா⁴கர ஸமய பி³iν காலலட ேதmh நீச ॥
விபthதிகாலேக thர ெகௗந ைஹ ?
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ள அஸமய ேக ஸகா² தீ⁴ரஜ த⁴ரம பி³ேப³க।
ஸாத ஸாஹஸ ஸthயph³ரத ராம ப⁴ேராேஸா ஏக ॥
ஸமரத² ேகாஉ ந ராம ேஸாmh தீய ஹரந அபரா⁴।
ஸமயmh ஸாேத⁴ காஜ ஸப³ஸமய ஸராஹmh ஸா⁴ ॥
ள தீரஹு ேக சேலmh ஸமய பாஇபீ³ தா²ஹ।
தா⁴இஜ ந ஜாஇ த²ஹாஇபீ³ஸர ஸதா அவகா³ஹ ॥

ேஹாநஹாரகீ phரப³லதா

ள ஜ ப⁴வதph³யதா ைத லஇ ஸஹாஇ।
ஆiν ஆவஇ தா ைப தா தஹா◌ँ ல ஜாஇ ॥

பரமாrhத²phராphதிேக சார உபாய

ைக ஜூ²ேபா³ைக ³²ேபா³ தா³ந கி காய கேலஸ।
சா சா பரேலாக பத² ஜதா² ேஜாக³ உபேத³ஸ ॥

விேவககீ ஆவயகதா

பாத பாத ேகா சிேபா³ ந க ஸரக³ த ேஹத।
ல கக ப²ர ப²ைரேகா³ ள கரத அேசத ॥

விவாஸகீ மமா

க³²ப³◌ँத⁴ ேத பரதீதி ப³ட³◌़ ◌ி ேஜmh ஸப³ேகா ஸப³ காஜ।
கஹப³ ேதா²ர ஸiµஜ²ப³ ப³ஹுத கா³ட³◌़ே◌ ப³ட⁴◌़த அநாஜ ॥
அபேநா ஐபந நிஜ ஹதா² திய ஜmh நிஜ பீ⁴தி।
ப²ரஇ ஸகல மந காமநா ள phதி phரதீதி ॥
ப³ரஷத கரஷத ஆ ஜல ஹரஷத அரக⁴நி பா⁴iν।
ள சாஹத ஸா⁴ ஸுர ஸப³ஸேநஹ ஸநமாiν ॥

பா³ரஹ நthர vhயாபாரேக ேய அchேச²ைஹmh

தி ³ந கர ³ந  ஜுக³ mh’க³ஹர ேரவதீ ஸகா²உ।
ேத³ ேல த⁴ந த⁴ரநி த⁴ க³ஏஹு◌ँ ந ஜாஇ காஉ ॥
ெசௗத³ஹ நthேராmhேமmh ஹாத²ேஸ க³யா ஹுஆ த⁴ந வாபஸ நmh லதா

ஊ³ந ³ந பி³அஜ kh’ ம ஆ ப⁴ அ  ³iν ஸாத²।
ஹேரா த⁴ேரா கா³ட³◌़ே◌ா தி³ேயா த⁴ந பி² சட⁴◌़இ ந ஹாத²॥
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ெகௗந- திதி²யா◌ँ கப³ஹாநிகாரக ேஹாதீ ைஹmh ?

ரபி³ஹர தி³ ³ந ரஸ நயந iµநி phரத²மாதி³க பா³ர।
திதி²ஸப³ காஜ நஸாவநீ ேஹாஇ ேஜாக³ பி³சார ॥

ெகௗந-ஸா சnhth³ரமா கா⁴தக ஸமஜ²நா சாேய ?

ஸ ஸர நவ ³இ ச² த³ஸ ³ந iµநி ப²ல ப³ஸு ஹர பா⁴iν।
ேமஷாதி³க khரம ேதmh க³நmh கா⁴த சnhth³ர ய◌ँ ஜாiν ॥

கிந-கிந வshஓŋhகா த³rhஶந ஶுப⁴ ைஹ ?

நல ஸுத³ரஸiν த³ரஸநீ ேச²மக சக சாஷ।
த³ஸ தி³ ேத³க²த ஸ³ந ஸுப⁴ ஜmh மந அபி⁴லாஷ ॥

ஸாத வshஏ◌ँஸதா³ மŋhக³ளகா ைஹmh
ஸுதா⁴ ஸா⁴ ஸுரத ஸுமந ஸுப²ல ஸுஹாவநி பா³த।
ள தாபதி ப⁴க³தி ஸ³ந ஸுமŋhக³ள ஸாத ॥

ர⁴நாத²கா shமரண ஸாேர மŋhக³ேளாŋhகீ ஜட³◌़ ைஹ
ப⁴ரத ஸthஸூத³ந லக²ந ஸத ஸு ர⁴நாத²।
கரஹு காஜ ஸுப⁴ ஸாஜ ஸப³ ஸுமŋhக³ள ஸாத²॥

யாthராேக ஸமயகா ஶுப⁴ shமரண

ராம லக²ந ெகௗக ஸத ஸுரஹு கரஹு பயாந।
லchசி²லாப⁴ ல ஜக³த ஜஸு மŋhக³ள ஸ³ந phரமாந ॥

ேவத³கீ அபார மமா

அத மமா ேப³த³ கீ ள கிஏ◌ँ பி³சார।
ேஜா நிnhத³த நிnhதி³த ப⁴ேயா பி³தி³த ³th³த⁴ அவதார ॥
³த⁴ கிஸாந ஸர ேப³த³ நிஜ மேதmh ேக²த ஸப³ச।
ள kh’ லகி² ஜாநிேபா³ உthதம மth◌⁴யம நீச ॥

த⁴rhமகா பthயாக³ கி பீ⁴ ஹாலதேமmh ந கரநா சாேய

ஸ ேபா³ல ஸா◌ँஸதி ஸகல அ◌ँக³இ அநட அபமாந।
ள த⁴ரம ந பஹஅ க க க³ஏ ஸுஜாந ॥
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³ஸேரகா த  கரநா சாேய,அத நmh

அநத ப⁴ய பரத கிஏ◌ँ பர அநத த ஹாநி।
ள சா பி³சா ப⁴ல கஅ காஜ ஸுநி ஜாநி ॥
phரthேயக காrhயகீ th³தி⁴ேமmh தீந ஸஹாயக ேஹாேத ைஹmh

ஷாரத² ரப³ கரம பரேமshவர பரதா⁴ந।
ள ைபரத ஸத jhேயாmh ஸப³mh காஜ அiνமாந ॥
நீதிகா அவலmhப³ந ஔர ராமேக சரேmhேமmh phேரம  ேரShட²ைஹ

சலப³ நீதி மக³ ராம பக³ ேநஹ நிபா³ஹப³ நீக।
ள பஅ ேஸா ப³ஸந ேஜா ந பகா²ேரmh பீ²க ॥
ேதா³ஹா சா பி³சா ச பஹ பா³த³ பி³பா³த³।
ஸுkh’த வ◌ँshவாரத²அவதி⁴ பரமாரத² மரஜாத³॥
விேவகrhவக vhயவஹார  உthதம ைஹ

ள ேஸா ஸமரத²ஸுமதி ஸுkh’தீ ஸா⁴ ஸயாந।
ேஜா பி³சா ph³யவஹரஇ ஜக³ க²ரச லாப⁴ அiνமாந ॥
ஜாய ேஜாக³ ஜக³ ேச²ம பி³iν ள ேக த ராகி²।
பி³iνऽபராத⁴ ph◌⁴’³பதி நஹுஷ ேப³iν ph³’காஸுர ஸாகி²॥

ேநமேஸ phேரம ப³ட³◌़ ◌ா ைஹ
ப³ட³◌़ ◌ி phரதீதி க³²ப³nhத⁴ ேதmh ப³ட³◌़ே◌ா ேஜாக³ ேதmh ேச²ம।
ப³ட³◌़ே◌ா ஸுேஸவக ஸாஇ◌ँ ேதmh ப³ட³◌़ே◌ா ேநம ேதmh phேரம ॥
கிஸ-கிஸகா பthயாக³ கர ேத³நா சாேய

Shய ஸகா² ேஸவக ஸசிவ ஸுதிய கா²வந ஸா◌ँச।
ஸுநி ஸiµ²அ நி பஹஅ பர மந ரஜந பா◌ँச ॥
ஸாத வshஓŋhேகா ரஸ பி³க³ட³◌़ேநேக பஹேல  ேசா²ட³◌़ ேத³நா சாேய

நக³ர நா ேபா⁴ஜந ஸசிவ ேஸவக ஸகா²அகா³ர।
ஸரஸ பஹேரmh ரŋhக³ ரஸ நிரஸ பி³ஷாத³ பி³கார ॥

மநேக சார கNhடக ைஹmh

ட²mh நிஜ சி காஜ க ட²mh காஜ பி³கா³।
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தீய தநய ேஸவக ஸகா² மந ேக கNhடக சா ॥
ெகௗந நிராத³ர பாேத ைஹmh ?

தீ³ரக⁴ ேராகீ³ தா³தீ³ கப³ச ேலாப ேலாக³।
ள phராந ஸமாந தஉ ேஹாmh நிராத³ர ேஜாக³॥

பா◌ँச :³க²தா³யீ ேஹாேத ைஹ

பா ேக²தீ லக³ந ப³ட ந ph³யாஜ மக³ ேக²த।
ைப³ர ப³ட³◌़ே◌ ேஸாmh ஆபேந கிஏ பா◌ँச ³க² ேஹத ॥
ஸமrhத² பாபீேக ைவர கரநா உசித நmh

தா⁴இ லைக³ ேலாஹா லலகி ைக²சி ேலஇ நஇ நீ।
ஸமரத² பாபீ ேஸாmh ப³யர ஜாநி பி³ஸா  ॥

ேஶாசநீய ெகௗந ைஹ

ேஸாசிஅ kh³’ ேஜா ேமாஹ ப³ஸ கரஇ கரம பத² thயாக³।
ேஸாசிஅ ஜதீ phரபச ரத பி³க³த பி³ேப³க பி³ராக³॥

பரமாrhத²ேஸ விiµக² அnhதா⁴ ைஹ

ள shவாரத²ஸாiµேஹா பரமாரத² தந பீ²।
அnhத⁴ கேஹmh ³க² பாஇைஹ ³²ஆேரா ேக ³²॥

மiνShய ஆ◌ँக² ேஹாேத ஹுஏ பீ⁴ mh’thேகா நmh ேத³க²ேத

பி³ந ஆ◌ँகி²ந கீ பாநmh பசாநத லகி² பாய।
சா நயந ேக நா நர ஸூஜ²த  ந மாய ॥

ட⁴◌़ உபேத³ஶ நmh ஸுநேத
ெஜௗ ைப ட⁴◌़ உபேத³ஸ ேக ேஹாேத ேஜாக³ ஜஹாந।
khேயாmh ந ஸுேஜாத⁴ந ேபா³த⁴ ைக ஆஏ shயாம ஸுஜாந ॥

ேஸாரடா²

²லஇ ப²ரஇ ந ேப³த ஜத³பி ஸுதா⁴ ப³ரஷmh ஜலத³।
க²’த³ய◌ँ ந ேசத ெஜௗmh ³ர லmh பி³ரசி ஸம ॥

ேதா³ஹா
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²ஆபநீ ³² பர கீ²² பி³சார பி³ந।
ேத உபேத³ஸ ந மாநmh ேமாஹ மேஹாத³தி⁴ ந ॥

பா³ர-பா³ர ேஸாசேநகீ ஆவயகதா

அநஸiµேஜ²mh அiνேஸாசேநா அவ ஸiµ²ஐ ஆ।
ள ஆ ந ஸiµ²ஐ பல பல பர பதா ॥

rhக²ஶிேராமணி ெகௗந ைஹmh ?

ப க²நத மnhதி³ர ஜரத ஆஏ◌ँ தா⁴ ப³³ர।
ப³வmh நவmh நிஜ காஜ ர மதி ேராமநி ர ॥

ஈவரவிiµக²கீ ³rhக³தி  ேஹாதீ ைஹ

நிட³ர ஈஸ ேதmh பீ³ஸ ைக பீ³ஸ பா³ஹு ேஸா ேஹாஇ।
க³ேயா க³ேயா கைஹmh ஸுமதி ஸப³ ப⁴ேயா மதி கஹ ேகாஇ ॥
ஜாந-³ஜ²கர அநீதி கரேநவாேலேகா உபேத³ஶ ேத³நா vhயrhத²ைஹmh

ேஜா ஸுநி ஸiµ²அநீதி ரத ஜாக³த ரேஹ ஜு ேஸாஇ।
உபேத³ேபா³ ஜகா³இேபா³ ள உசித ந ேஹாஇ ॥
ப³ஹு ஸுத ப³ஹு சி ப³ஹு ப³சந ப³ஹு அசார ph³யவஹார।
இநேகா ப⁴ேலா மநாஇேபா³ யஹ அkh³யாந அபார ॥

ஜக³th ேக ேலாேகா³ŋhேகா ஜா²ேநவாலா rhக²ைஹmh

ேலாக³நி ப⁴ேலா மநாவ ேஜா ப⁴ேலா ேஹாந கீ ஆஸ।
கரத க³க³ந ேகா ேக³Nh³◌ँஆ ேஸா ஸட² ளதா³ஸ ॥
அபஜஸ ேஜாக³ கி ஜாநகீ மநி ேசா கீ காnhஹ।
ள ேலாக³ ஜா²இேபா³ கர காதிேபா³ நாnhஹ ॥
ள ஜு ைப ³மாந ேகா ேஹாேதா க² உபாஉ।
ெதௗ கி ஜாநகி ஜாநி ய◌ँ பஹரேத ர⁴ராஉ ॥

phரதிShடா² :³க²கா ல ைஹ

மாகி³ ம⁴க கா²த ேத ேஸாவத ேகா³ட³◌़ பஸா।
பாப phரதிShடா² ப³ட⁴◌़ ◌ி ப தாேத பா³ட⁴◌़ ◌ீ ரா ॥
ள ேப⁴ட³◌़ ◌ீ கீ த⁴◌ँஸநி ஜட³◌़ ஜநதா ஸநமாந।
உபஜத  அபி⁴மாந ேபா⁴ ேகா²வத ட⁴◌़ அபாந ॥
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ேப⁴ட³◌़ ◌ியாத⁴◌ँஸாநகா உதா³ஹரண
ல ஆ◌ँகி² கப³ஆ◌ँத⁴ேர பா³◌ँஜ² த கப³lhயாஇ।
கப³ ேகாட⁴◌़ ◌ீ காயா ல ஜக³ ப³ஹராஇச ஜாஇ ॥
ஐவrhய பாகர மiνShய அபேநேகா நிட³ர மாந ைப³ட²ேத ைஹmh

ள நிரப⁴ய ேஹாத நர ஸுநிஅத ஸுரர ஜாஇ।
ேஸா க³தி லகி² ph³ரத அச²த தiν ஸுக²ஸmhபதி க³தி பாஇ ॥
ள ேதாரத தீர த ப³க த ஹmhஸ பி³டா³।
பி³க³த நந அ மந ஜல ஸுரஸஹூ ப³ட⁴◌़ ◌ிஆ ॥
அதி⁴க ப³ஸஔஸரா ப⁴ேலஉ ஜாநிேப³ மnhத³।
ஸுதா⁴ ஸத³ந ப³ஸு பா³ரேஹmh சஉேத²mh சஉதி²உ சnhத³॥
ெநௗகர shவாகீ அேபா அதி⁴க அthயாசா ேஹாேத ைஹ

thபி³த⁴ ஏக பி³தி⁴ phர⁴ அiνக³அவஸர கரmh டா²ட।
ஸூேத⁴ ேடட⁴◌़ே◌ ஸம பி³ஷம ஸப³ மஹ◌ँ பா³ரஹபா³ட ॥
phர⁴ ேதmh phர⁴ க³ந ³க²த³லகி² phரஜmh ஸ◌ँபா⁴ைர ராஉ।
கர ேதmh ேஹாத kh’பாநேகா க²ந ேகா⁴ர க⁴ந கா⁴உ ॥
ph³யாலஹு ேதmh பி³கரால ப³ட³◌़ ph³யாலேப²ந ய◌ँ ஜாiν।
வ ேக கா²ஏ மரத ைஹ வ கா²ஏ பி³iν phராiν ॥
காரந ேதmh காரஜு க²ந ேஹாஇ ேதா³ஸு நmh ேமார।
ஸ அshதி² ேதmh உபல ேதmh ேலாஹ கரால கேடா²ர ॥
கால பி³ேலாகத ஈஸ க² பா⁴iν கால அiνஹா ॥
ரபி³ ராஉ ராஜmh phரஜா ³த⁴ ph³யவஹரmh பி³சா ॥
ஜதா²அமல பாவந பவந பாஇ ஸŋhக³ஸுஸŋhக³।
கஅ பா³ஸ ஸுபா³ஸ தி கால மஸ phரஸŋhக³॥
ப⁴ேலஹு சலத பத² ேபாச ப⁴ய nh’ப நிேயாக³ நய ேநம।
ஸுதிய ஸு⁴பதி ⁴அத ேலாஹ ஸ◌ँவாத ேஹம ॥

ராஜாேகா ைகஸா ேஹாநா சாேய ?

மா பா⁴iν கிஸாந ஸம நீதி நிந நரபால।
phரஜா பா⁴க³ ப³ஸ ேஹாŋhேக³ கப³ஹு◌ँ கப³ஹு◌ँ ககால ॥
ப³ரஷத ஹரஷத ேலாக³ஸப³ கரஷத லைக² ந ேகாஇ।
ள phரஜா ஸுபா⁴க³ ேத ⁴ப பா⁴iν ேஸா ேஹாஇ ॥
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ராஜநீதி

ஸுதா⁴ ஸுஜாந ஜாந ப²ல ஆம அஸந ஸம ஜாநி।
ஸுphர⁴ phரஜா த ேலmh கர ஸாமாதி³க அiνமாநி ॥
பாேக பகஏ பி³டப த³ல உthதம மth◌⁴யம நீச।
ப²ல நர லைஹmh நேரஸ thேயாmh க பி³சா மந பீ³ச ॥
² கீ²²³ ேத³த க²ஸகா²ஸுஸாப³ஸா⁴।
ேதா கா²இ ப²ல ேஹாஇ ப⁴ல த காேடmh அபரா⁴ ॥

த⁴ரநி ேத⁴iν சா சரத phரஜா ஸுப³chச² ேபnhஹாஇ।
ஹாத² க² நmh லாகி³ைஹ கிஏ◌ँ ேகா³ட³◌़ கி கா³இ ॥
சட⁴◌़ே◌ ப³⁴ேரmh சŋhக³ jhேயாmh kh³யாந jhேயாmh ேஸாக ஸமாஜ।
கரம த⁴ரம ஸுக²ஸmhபதா³ thேயாmh ஜாநிேப³ராஜ ॥
கNhடக க க பரத கி³ ஸாகா²ஸஹஸ க²ஜூ।
மரmh kh’nh’ப க க நய ேஸாmh சா ப⁴வ ⁴ ॥
கால ேதாபசீ பக ம தா³ அநய கரால।
பாப பதா க²ந ³ ேகா³லா ஹு பால ॥

கிஸகா ராjhய அசல ேஹா ஜாதா ைஹ ?

⁴ சிர ராவந ஸபா⁴ அŋhக³த³ பத³ மபால।
த⁴ரம ராம நய ய ப³ல அசல ேஹாத ஸுப⁴ கால ॥
phதி ராம பத³ நீதி ரதி த⁴ரம phரதீதி ஸுபா⁴ய◌ँ।
phர⁴ ந phர⁴தா பஹைர கப³ஹு◌ँ ப³சந மந காய◌ँ ॥
கர ேக கர மந ேக மநmh ப³சந ப³சந ³ந ஜாநி।
⁴ப ⁴ ந பஹைர பி³ஜய பி³⁴தி ஸயாநி ॥
ேகா³ பா³ந ஸுமnhthர ஸர ஸiµ² உல மந ேத³²।
உthதம மth◌⁴யம நீச phர⁴ ப³சந பி³சா பி³ேஸஷு ॥
ஸth ஸயாேநா ஸல jhேயாmh ராக²ஸ  நாவ।
³ட³◌़த லகி² பக³ ட³க³த லகி² சப சஹூ◌ँ தி³ கா⁴வ ॥
ைரஅத ராஜ ஸமாஜ க⁴ர தந த⁴ந த⁴ரம ஸுபா³ஹு।
ஸாnhத ஸுஸசிவந ெஸௗmhபி ஸுக² பி³லஸஇ நித நரநாஹு ॥
iµகி²ஆ iµ² ேஸா சாஐ கா²ந பாந கஹு◌ँ ஏக।
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பாலஇ ேபாஷஇ ஸகல அ◌ँக³ ள ஸத பி³ேப³க ॥
ேஸவக கர பத³ நயந ேஸ iµக² ேஸா ஸா³ ேஹாஇ।
ள phதி கி தி ஸுநி ஸுகபி³ஸராஹmh ேஸாஇ ॥
ஸசிவ ைப³த³³ர தீநி ெஜௗmh phய ேபா³லmh ப⁴ய ஆஸ।
ராஜ த⁴rhம தந தீநீ கர ேஹாஇ ேப³கி³mh நாஸ ॥
ரஸநா மnhth த³ஸந ஜந ேதாஷ ேபாஷ நிஜ காஜ।
phர⁴ கர ேஸந பதா³தி³கா பா³லக ராஜ ஸமாஜ ॥
லகட³◌़ ◌ீ ெடௗ³ஆ கர² ஸரஸ காஜ அiνஹா।
ஸுphர⁴ ஸŋhkh³ரஹmh பஹரmh ேஸவக ஸகா² பி³சா ॥
phர⁴ ஸப ேசா²ேட ப³ட³◌़ே◌ ரஹத நிப³ல ப³லவாந।
ள phரக³ட பி³ேலாகிஐ கர அ◌ँ³ அiνமாந ॥
ஆjhஞாகா ேஸவக shவா ேஸ ப³ட³◌़ ◌ா ேஹாதா ைஹ
ஸாஹப³ ேதmh ேஸவக ப³ட³◌़ே◌ா ேஜா நிஜ த⁴ரம ஸுஜாந।
ராம பா³◌ँதி⁴ உதேர உத³தி⁴ லா◌ँகி⁴ க³ஏ ஹiνமாந ॥
லேக அiνஸார ப³ட⁴◌़ேநவாலா ஔர பி³நா அபி⁴மாந கிேய

ஸப³ேகா ஸுக² ேத³ேநவாலா ஷ  ேரShட²ைஹ

ள ப⁴ல ப³ரத ப³ட⁴◌़த நிஜ லmh அiνல।
ஸப³ பா⁴◌ँதி ஸப³ கஹ◌ँஸுக²த³ த³லநி ப²லநி பி³iν ²ல ॥

th⁴வநேக தீ³ப ெகௗந ைஹ ?

ஸக⁴ந ஸ³ந ஸத⁴ரம ஸக³ந ஸப³ல ஸுஸாஇ◌ँ மப।
ள ேஜ அபி⁴மாந பி³iν ேத தி⁴வந ேக தீ³ப ॥

கீrhதி கரதிேஸ  ேஹாதீ ைஹ

ள நிஜ கரதி பி³iν iµத ஜாத ஜப³ ேகாஇ।
க³ேயா அஜால ேலாக ஹ நாம ஸkhேயா நmh ேதா⁴இ ॥
ப³ட³◌़ே◌ா கா ஆரய பீ⁴ மiνShயேகா ப³ட³◌़ ◌ா ப³நா ேத³தா ைஹ
ப³ட³◌़ே◌ா க³ேஹ ேத ேஹாத ப³ட³◌़ jhேயாmh பா³வந கர த³Nhட³।
phர⁴ ேக ஸ◌ँக³ ேஸாmh ப³ட⁴◌़ே◌ா க³ேயா அகி²ல ph³ரமNhட³॥

கப தா³நீகீ ³rhக³தி
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ள தா³ந ேஜா ேத³த ைஹmh ஜல ேமmh ஹாத² உடா²இ।
phரதிkh³ரா ைவ நmh தா³தா நரைக ஜாஇ ॥

அபேந ேலாேகா³ŋhேக ேசா²ட³◌़ ேத³ேநபர ஸபீ⁴ ைவ ேஹா ஜாேத ைஹ
ஆபந ேசா²ட³◌़ே◌ா ஸாத² ஜப³ தா தி³ந  ந ேகாஇ।
ள அmh³ஜ அmh³ பி³iν தரநி தாஸு  ேஹாஇ ॥

ஸாத⁴நேஸ மiνShய ஊபர உட²தா ைஹஔர ஸாத⁴ந பி³நா கி³ர ஜாதா ைஹ

உரபீ³ ப கலந ேஹாஇ ஊபர கலாphரதா⁴ந।
ள ேத³² கலாப க³தி ஸாத⁴ந க⁴ந பசாந ॥
ஸjhஜேநாேகா ³Shேடாŋhகா ஸŋhக³ பீ⁴ மŋhக³ளதா³யக ேஹாதா ைஹ

ள ஸŋhக³தி ேபாச கீ ஸுஜந ேஹாதி ம-தா³நி।
jhேயாmh ஹ ப ஸுதா ேதmh கீநி ேகா³ஹா ஆநி ॥

கக³ேமmh லதாகீ vh’th³தி⁴

க சா ஸுப⁴ மதி ஹரநி ஸரல த³Nhைட³ சkhர।
ள யஹ நிஹசய ப⁴ஈ பா³ட⁴◌़ ◌ி ேலதி நவ ப³khர ॥

ஆபஸேமmh ேமல ரக²நா உthதம ைஹ

ேகா³ க²க³ ேக² க²க³ பா³ க²க³ தீேநாmh மாmh பி³ேஸக।
ள பீைவmh பி² சலmh ரைஹmh பி²ைர ஸ◌ँக³ ஏக ॥

ஸப³ஸமய ஸமதாேம shதி²த ரஹேநவாேல ஷ  ேரShட²ைஹmh

ஸாத⁴ந ஸமய ஸுth³தி⁴ ல உப⁴ய ல அiνல।
ள தீநிஉ ஸமய ஸம ேத ம மŋhக³ள ல ॥

வந கிநகா ஸப²ல ைஹ ?

மா பிதா ³ shவா க²ர த⁴ கரmh ஸுபா⁴ய◌ँ।
லேஹஉ லா⁴ திnhஹ ஜநம கர நத ஜநiµ ஜக³ ஜாய◌ँ ॥

பிதாகீ ஆjhஞாகா பாலந ஸுக²கா ல ைஹ

அiνசித உசித பி³சா த ேஜ பாலmh பி ைப³ந।
ேத பா⁴ஜந ஸுக²ஸுஜஸ ேக ப³ஸmh அமரபதி ஐந ॥
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shthேக ேய பதிேஸவா  கlhயாணதா³யிநீ ைஹ

ேஸாரடா²

ஸஹஜ அபாவநி நா பதி ேஸவத ஸுப⁴ க³தி லஹஇ।
ஜஸு கா³வத தி சா அஜஹு◌ँ லகா ஹ phய ॥

ஶரக³தகா thயாக³ பாபகா ல ைஹ

ேதா³ஹா

ஸரநாக³த கஹு◌ँ ேஜ தஜmh நிஜ அநத அiνமாநி।
ேத நர பாவ◌ँர பாபமய திnhஹmh பி³ேலாகத ஹாநி ॥
ள th’ந ஜலல ேகா நிரப³ல நிபட நிகாஜ।
ைக ராேக²ைக ஸ◌ँக³ சல பா³◌ँஹ க³ேஹ கீ லாஜ ॥

கக³கா வrhணந

ராமாயந அiνஹரத க² ஜக³ ப⁴ேயா பா⁴ரத தி।
ள ஸட² கீ ேகா ஸுைந க சா பர phதி ॥
பாத பாத ைக சிேபா³ ப³ ப³ ைக ேலாந।
ள ேகா²ேடmh சரபந க ட³ஹேக கஹு ேகா ந ॥
phதி ஸகா³ஈ ஸகல பி³தி⁴ ப³நிஜ உபாய◌ँ அேநக।
கல ப³ல ச²ல க மல மந ட³ஹகத ஏக ஏக ॥
த³mhப⁴ ஸத க த⁴ரம ஸப³ ச²ல ஸேமத ph³யவஹார।
shவாரத²ஸத ஸேநஹ ஸப³சி அiνஹரத அசார ॥
ேசார சர ப³டமார நட phர⁴ phய ப⁴◌ँ³ஆ ப⁴Nhட³।
ஸப³ ப⁴chச²க பரமாரதீ² க ஸுபnhத² பாஷNhட³॥
அஸுப⁴ ேப³ஷ ⁴ஷந த⁴ேரmh ப⁴chசா²ப⁴chச² ேஜ கா²mh।
ேதஇ ேஜாகீ³ ேதஇ th³த⁴ நர jhய ேத கஜுக³ மாmh ॥

ேஸாரடா²

ேஜ அபகா சார திnhஹ கர ெகௗ³ரவ மாnhய ேதஇ।
மந khரம ப³சந லபா³ர ேத ப³கதா ககால மஹு◌ँ ॥

ேதா³ஹா

ph³ரமkh³யாந பி³iν நா நர கஹmh ந ³ஸ பா³த।
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ெகௗட³◌़ ◌ீ லாகி³ ேலாப⁴ ப³ஸ கரmh பி³phர ³ர கா⁴த ॥
பா³த³mh ஸூth³ர th³விஜnhஹ ஸந ஹம mhஹ ேத க² கா⁴।
ஜாநஇ ph³ரம ேஸா பி³phரப³ர ஆ◌ँகி² ேத³கா²வmh டா³ ॥
ஸாகீ²ஸப³தீ³ ேதா³ஹரா க கஹநீ உபகா²ந।
ப⁴க³தி நிபmh ப⁴க³த க நிnhத³mh ேப³த³ ராந ॥
தி ஸmhமத ஹப⁴க³தி பத²ஸஜுத பி³ரதி பி³ேப³க।
ேத பஹmh பி³ேமாஹ ப³ஸ கlhபmh பnhத²அேநக ॥
ஸகல த⁴ரம பி³பத க கlhபித ேகா பnhத²।
nhய பராய பஹார ப³ந ³ேர ராந ஸுkh³ரnhத²॥
தா⁴பா³த³ நிபாதி⁴ ப³ர ஸth³³ லாப⁴ ஸுத।
ேத³வ த³ரஸ ககால ேமmh ேபாதி²ந ³ேர ஸபீ⁴த ॥
ஸுர ஸத³நநி தீரத² ந நிபட சா ஸாஜ।
மநஹு◌ँ மவா ேஸ மா க ராஜத ஸத ஸமாஜ ॥
ேகா³Nhட³◌़ க³வா◌ँர nh’பால ம ஜமந மஹா மபால।
ஸாம ந தா³ந ந ேப⁴த³ க ேகவல த³Nhட³ கரால ॥
ேபா²ரmh ல ேலாட⁴◌़ ◌ா ஸத³ந லாேக³mh அ⁴க பஹார।
காயர ர த க க⁴ஷ க⁴ர ஸஹஸ ட³ஹார ॥
phரக³ட சா பத³ த⁴rhம ேக க மஹு◌ँ ஏக phரதா⁴ந।
ேஜந ேகந பி³தி⁴ தீ³nhேஹ தா³ந கரஇ கlhயாந ॥
கஜுக³ஸம ஜுக³ஆந நmh ெஜௗmh நர கர பி³shவாஸ।
கா³இ ராம ³ந க³ந பி³மல ப⁴வ தர பி³நmh phரயாஸ ॥

ஔர சாேஹ ேஜா பீ⁴ க⁴ட ஜாய,
ப⁴க³வாnh ேஸ phேரம நmh க⁴டநா சாேய

ரவந க⁴டஹு◌ँ நி th³’க³ க⁴டஹு◌ँ க⁴டஉ ஸகல ப³ல ேத³ஹ।
இேத க⁴ேடmh க⁴ைஹ கஹா ெஜௗmh ந க⁴ைட ஹேநஹ ॥

ஸமயகா phரபா⁴வ

ள பாவஸ ேக ஸமய த⁴ ேகாகிலந ெமௗந।
அப³ ேதா தா³³ர ேபா³ைஹmh ஹேமmh சி²ைஹ ெகௗந ॥

ராமேக ³ேŋhகீ மமா

பத²தரக சா க கபட த³mhப⁴ பாஷNhட³।
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த³ஹந ராம ³ந kh³ராம  ஈnhத⁴ந அநல phரசNhட³॥
கக³ேமmh ேதா³ ஆதா⁴ர ைஹ

ேஸாரடா²

க பாஷNhட³ phரசார phரப³ல பாப பாவ◌ँர பதித।
ள உப⁴ய அதா⁴ர ராம நாம ஸுரஸ ஸல ॥

ப⁴க³வthphேரம  ஸப³ மŋhக³ேளாŋhகீ கா²ந ைஹ

ேதா³ஹா

ராமசnhth³ர iµக² சnhth³ரமா சித சேகார ஜப³ ேஹாஇ।
ராம ராஜ ஸப³ காஜ ஸுப⁴ ஸமய ஸுஹாவந ேஸாஇ ॥
பீ³ஜ ராம ³ந க³ந நயந ஜல அŋhர லகா।
ஸுkh’தீ ஸுதந ஸுேக²த ப³ர பி³லஸத ள ஸா ॥
ள ஸத ஸேநஹ நித ஸுரஹு தா ராம।
ஸ³ந ஸுமŋhக³ள ஸுப⁴ ஸதா³ஆதி³ மth◌⁴ய பநாம ॥
ஷாரத²shவாரத²ஸகல பரமாரத² பநாம।
ஸுலப⁴ th³தி⁴ ஸப³ஸாபீ³ஸுரத தா ராம ॥

ேதா³ஹாவேக ேதா³ேஹாŋhகீ மமா

மநிமய ேதா³ஹா தீ³ப ஜஹ◌ँ உர க⁴ர phரக³ட phரகாஸ।
தஹ◌ँ ந ேமாஹ தம ப⁴ய த க கjhஜ பி³லாஸ ॥
கா பா⁴ஷா கா ஸmhஸkh’த phேரம சாஐ ஸா◌ँச।
காம ஜு ஆைவ காம கா ல கஅ மாச ॥

ராமகீ தீ³நப³nh⁴தா

மநி மாநிக மஹ◌ँேக³ கிஏ ஸஹ◌ँேக³ th’ந ஜல நாஜ।
ள ஏேத ஜாநிஐ ராம க³ப³ ேநவாஜ ॥

॥ இதி ॥
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