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gosvaamii tulasiidaasa kRita kavitavali

ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த கவிதாவ

।1।
ௐ
தாராமph◌⁴யாmh நம:
கவிதாவ

பா³லகாNhட³

ேரப²ஆthமசிnhமய அகல, பரph³ரம பரப।
ஹ-ஹர-அஜ-வnhதி³த-சரந,அ³ண அநீஹ அப॥1॥
பா³லேக த³ஶரத²-அர,கரத ேஸா பி²ரத ஸபா⁴ய।
பத³நேக²nh³ ேத th◌⁴யாந த⁴ விசரத திலக ப³நாய॥2॥
அநிலஸுவந பத³பth³மரஜ,phேரம ஸத ஶிர தா⁴ர ।
இnhth³ரேத³வ கா ரசத, கவிதாவ உதா³ர ॥3॥
ப³nhெதௗ³mh ளசரந நக²,அப ³திமால ।
கவிதாவ-கா லைஸ கவிதாவ-வரபா⁴ல ॥4॥
பா³லபகீ ஜா²◌ँகீ

அவேத⁴ஸேக th³வாேரmh ஸகாேரmh க³ஈ ஸுத ேகா³த³ைக ⁴பதி ல நிகேஸ।
அவேலாகி ெஹௗmh ேஸாச பி³ேமாசநேகா ட²கி³- ர,ேஜ ந ட²ேக³ தி⁴க-ேஸ॥

ள மந-ரஜந ரத-அஜந ைநந ஸுக²ஜந-ஜாதக-ேஸ।
ஸஜநீ ஸேமmh ஸமல உைப⁴ நவநீல ஸேராஹ-ேஸ பி³கேஸ॥
பக³ர ஔ பஹு◌ँசீ கரகஜநி மஜு ப³நீ மநிமால ஏ◌ँ।
நவநீல கேலவர பீத ஜ²◌ँகா³ ஜ²லைக லைகmh nh’ ேகா³த³ஏ◌ँ॥
அரபி³nh³ ேஸா ஆநiν ப மரnh³அநnhதி³த ேலாசந-ph³’ŋhக³ பிஏ◌ँ।
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ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த கவிதாவ

மநேமா ந ப³shேயா அஸ பா³ல ெஜௗmh ள ஜக³ேமmh ப² ெகௗந ஏ◌ँ॥
2

தநகீ ³தி shயாம ஸேராஹ ேலாசந கசகீ மஜுளதாஈ ஹைரmh।
அதி ஸுnhத³ர ேஸாஹத ⁴ ப⁴ேர ச²பி³ ⁴ அநŋhக³கீ ³ த⁴ைரmh॥
த³மைகmh த³◌ँதியா◌ँ ³தி தா³நி-jhெயௗmh கிலைகmh கல பா³ல-பி³ேநாத³ கைரmh।
அவேத⁴ஸேக பா³லக சா ஸதா³ ள-மந-மnhதி³ரேமmh பி³ஹைரmh॥

பா³லலா

கப³ஹூ◌ँஸ மாக³த ஆ கைரmh கப³ஹூ◌ँ phரதிபி³mhப³ நிஹா ட³ைரmh।
கப³ஹூ◌ँ கரதால ப³ஜாஇைக நாசத மா ஸைப³ மந ேமாத³ ப⁴ைரmh ॥
கப³ஹூ◌ँ ஆஇ கைஹmh ஹ²ைக நி ேலத ேஸாஈ ேஜ லாகி³அைரmh।
அவேத⁴ஸேக பா³லக சா ஸதா³ ள-மந-மnhதி³ரேமmh பி³ஹைரmh ॥
ப³ர த³nhதகீ பŋhக³தி கnhத³க அத⁴ராத⁴ர-பlhலவ ேகா²லநகீ ।
சபலா சமைகmh க⁴ந பீ³ச ஜைக³mh ச²பி³ ேமாதிந மால அேமாலநகீ॥

3

⁴◌ँ⁴ரா லைடmh லடைகmh iµக²ஊபர Nhட³ல ேலால கேபாலநகீ ।
ேநவசா²வ phராந கைர ள ப³ ஜாஉ◌ँ லலா இந ேபா³லநகீ॥

பத³கஜநி மஜு ப³நீmh பநmh த⁴iνmh ஸர பŋhகஜ-பாநி ஏ◌ँ।
லகா ஸ◌ँக³ ேக²லத ேடா³லத ைஹmh ஸரஜூ-தட ெசௗஹட ஹாட ஏ◌ँ॥
ள அஸ பா³லக-ேஸாmh ந ேநஹு கஹா ஜப ேஜாக³ஸமாதி⁴ கிஏ◌ँ।
நர ேவ க²ர ஸூகர shவாந ஸமாந கெஹௗ ஜக³ேமmh ப² ெகௗந ஏ◌ँ॥
ஸரஜூ ப³ர தீரmh தீர பி²ைரmh ர⁴பீ³ர ஸகா²அ பீ³ர ஸைப³।
த⁴iνmh கர தீர, நிஷŋhக³ கேஸmh க பீத ³ல நவீந ப²ைப³॥
ள ேதஔஸர லாவநிதா த³ஸ சா ெநௗ தீந இகீஸ ஸைப³।
மதி பா⁴ரதி பŋh³ ப⁴ஈ ேஜா நிஹா பி³சா பி² உபமா ந பைப³॥

4

த⁴iνrhயjhஞ
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ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த கவிதாவ

ேசா²நீேமŋhேக ேசா²நீபதி சா²ைஜ nhைஹ ச²thரசா²யா
ேசா²நீ-ேசா²நீ சா²ஏ சி²தி ஆஏ நிராஜேக।

phரப³ல phரசNhட³ ப³ப³Nhட³ ப³ர ேப³ஷ ப³
ப³ேப³ேகாmh ேபா³ேல ைப³ேத³ ப³ர காஜேக॥

ேபா³ேல ப³nhதீ³ பி³த³ ப³ஜாஇ ப³ர பா³ஜேநஊ
பா³ேஜ-பா³ேஜ பீ³ர பா³ஹு ⁴நத ஸமாஜேக।

ள iµதி³த மந ர நர-நா ேஜேத
பா³ர-பா³ர ேஹைரmh iµக²ஔத⁴-mh’க³ராஜேக॥
5

யேகmh shவயmhப³ர ஸமாஜு ஜஹா◌ँ ராஜநிேகா
ராஜநேக ராஜா மஹாராஜா ஜாைந நாம ேகா।

பவiν, ரnhத³, kh’ஸாiν, பா⁴iν, த⁴ந³-ேஸ,

³நேக நிதா⁴ந பதா⁴ம ேஸாiµ காiµ ேகா॥
பா³ந ப³லவாந ஜாதா⁴நப ஸேக²ஸூர

nhஹேகmh ³மாந ஸதா³ஸாம ஸŋhkh³ராமேகா।
தஹா◌ँ த³ஸரthத²ேகmh ஸமthத² நாத² ளேக

சப சட⁴◌़ ◌ாெயௗ சா சnhth³ரமாலலாமேகா॥

மயநமஹiν ரத³ஹiν க³ஹந ஜாநி
ஆநிைக ஸைப³ேகா ஸா த⁴iνஷ க³ட⁴◌़ ◌ாேயா ைஹ।

ஜநகஸத³ ேஜேத ப⁴ேல-ப⁴ேல ⁴பால
கிேய ப³லந, ப³ல ஆபேநா ப³ட⁴◌़ ◌ாேயா ைஹ॥

ஸ-கேடா²ர rhமபீட²ேதmh க²ந அதி
ஹ² ந பிநா காஹூ◌ँ சப சட⁴◌़ ◌ாேயா ைஹ।

ள ேஸா ராமேக ஸேராஜ-பாநி பரஸத 
Thெயௗ மாேநா பா³ேர ேத ரா  பட⁴◌़ ◌ாேயா ைஹ॥
6

³க³தி உrhவி அதி ³rhவி ஸrhப³ பph³ைப³ஸiµth³ர-ஸர।
ph³யால ப³தி⁴ர ேத கால, பி³கல தி³க³பால சராசர॥
தி³kh³க³யnhத³லரக²ரத பரத த³ஸகnh⁴ iµkhக² ப⁴ர।
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ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த கவிதாவ

ஸுர-பி³மாந மபா⁴iν பா⁴iν ஸŋhக⁴டத பரஸபர॥
ெசௗŋhேக பி³ரசி ஸŋhகர ஸத, ேகா கம²அ கலமlhெயௗ।
ph³ரமNhட³ க²Nhட³ கிேயா சNhட³ ⁴நி ஜப³mh ராம வத⁴iν த³lhெயௗ॥
ேலாசநாபி⁴ராம க⁴நshயாம ராமப ஸு,
ஸகீ² கைஹ ஸகீ²ேஸாmh ◌ँ phேரமபய பா, ।

பா³லக nh’பாலஜூேகmh kh²யால  பிநா ேதாrh ேயா,
மNhட³க-மNhட³-phரதாப-தா³ தா³ ॥

ஜநகேகா,யாேகா,ஹமாேரா,ேதேரா,ளேகா,
ஸப³ேகா பா⁴வதீ ைவைஹ,ைமmh ேஜா கேயா கா ,।

ெகௗலாகீ ேகாகி²பர ேதா தந வாேய,
ராய த³ஶரthத²கீ ப³லயா ைஜ ஆ ॥
7

³ப³ த³தி⁴ ேராசiν கநக தா²ர ப⁴ ப⁴
ஆரதி ஸ◌ँவா ப³ர நா சmh கா³வதீ।

nhேஹmh ஜயமால கரகஜ ேஸாைஹmh ஜாநகீேக
பராேவா ராேகா⁴ஜூேகா ஸகி²யா◌ँகா²வதீmh॥

ள iµதி³த மந ஜநகநக³ர-ஜந
ஜா²◌ँகதீmh ஜ²ேராேக²mh லாகீ³mh ேஸாபா⁴ ராநீmh பாவதீmh।

மநஹு◌ँ சேகாmh சா ைப³²mh நிஜ நிஜ நீட³

சnhத³கீ கிரநி பீைவmh பலெகௗ ந லாவதீmh
நக³ர நிஸாந ப³ர பா³ைஜmh ph³ேயாம ³nh³பீ⁴mh

பி³மாந சட⁴◌़ ◌ி கா³ந ைகேக ஸுரநா நாசmh।
ஜயதி ஜய திஹு◌ँ ர ஜயமால ராம உர

ப³ரைஷmh ஸுமந ஸுர ேர ப ராசmh॥
ஜநகேகா பiν ஜேயா,ஸப³ேகா பா⁴வேதா ப⁴ேயா

ள iµதி³த ேராம-ேராம ேமாத³ மாசmh।
ஸாவ◌ँேரா கிேஸார ேகா³ ெஸௗபா⁴பர th’ந ேதா

ேஜா ேயா ஜுக³-ஜுக³ ஜுவதீ-ஜந ஜாசmh॥
8
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ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த கவிதாவ

ப⁴ேல ⁴ப கஹத ப⁴ேலmh ப⁴ேத³ஸ ⁴பநி ேஸாmh
ேலாக லகி² ேபா³ேய நீத தி மா।

ஜக³த³mhபா³ ஜாநகீ ஜக³தபி ராமசnhth³ர,
ஜாநி ய◌ँ ேஜாெஹௗ ேஜா ந லாைக³iµ◌ँஹ காரகீ²॥

ேத³ேக²ைஹmh அேநக ph³யாஹ,ஸுேந ைஹmh ராந ேப³த³
³ேஜ²ைஹmh ஸுஜாந ஸா⁴ நர-நா பாகீ²।

ஐேஸ ஸம ஸமதீ⁴ ஸமாஜ ந பி³ராஜமாந,
ராiµ-ேஸ ந ப³ர ³ல ந ய-ஸாகீ²॥

பா³நீ பி³தி⁴ ெகௗ³ ஹர ேஸஸஹூ◌ँ க³ேநஸ க,

ஸ ப⁴ ேலாமஸ ⁴ஸுNh³ ப³ஹுபா³ேஷா ।
சாத³ஸ ⁴வந நிஹா நர-நா ஸப³

நாரத³ேஸாmh பரதா³ ந நார³ ேஸா பாேகா²।
திnhஹ க ஜக³ேமmh ஜக³மக³தி ேஜா ஏக

³ேஜா ேகா கைஹயா ஔ ஸுைநயா சஷ சாரேகா²।
ரமா ரமாரமந ஸுஜாந ஹiνமாந க

ய- ந தீய ந ஷ ராம-ஸாேகா²॥
9

³லஹ ர⁴நா² ப³ேந ³ல ய ஸுnhத³ர மnhதி³ர மாmh।
கா³வதி கீ³த ஸைப³ ஸுnhத³ ேப³த³ ஜுவா ஜு பி³phர பட⁴◌़ ◌ாmh॥
ராமேகா ப நிஹாரதி ஜாநகீ கŋhகநேக நக³கீ பரசா²mh।
யாேதmh ஸைப³ஸுதி⁴ ⁴ க³ஈ கர ேடகி ர பல டாரத நாmh॥

பரஶுராம-லமண-ஸmhவாத³
⁴பமNhட³ phரசNhட³ சNh³ஸ-ேகாத³Nh³ க²NhTh³ேயா,
சNhட³ பா³ஹுத³Nh³ ஜாேகா தாேஸாmh கஹ ெஹௗmh।

க²ந டா²ர-தா⁴ர த⁴ேப³ேகா தீ⁴ர தா,

பீ³ரதா பி³தி³த தாேகா ேத³கி²ேய சஹ ெஹௗmh॥
ள ஸமாஜு ராஜ த ேஸா பி³ராைஜ ஆஜு,

கா³jhெயௗ mh’க³ராஜு க³ஜராஜு jhேயாmh க³ஹ ெஹௗmh।
ேசா²நீேமmh ந சா²Th³ெயௗ ச²phேயா ேசா²நிபேகா ேசா²நா ேசா²ேடா,
ேசா²நிப ச²பந பா³◌ँேகா ³த³ ப³ஹ ெஹௗmh॥
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10

நிபட நித³ ேபா³ேல ப³சந டா²ரபாநி,
மாநீ thராஸஔநிபநி மாேநா ெமௗநதா க³।

ேராஷ மாேக²லக²iν அகநி அநேகா² பா³ைதmh,
ள பி³நீத பா³நீ பி³ஹ ஐ க॥

ஸுஜஸ திஹாேரmh ப⁴ேர ⁴அந ph◌⁴’³திலக,
phரக³ட phரதா ஆ கேயா ேஸா ஸைப³ஸ।

Thெயௗ ேஸா ந ஜுைரேகா³ஸராஸiν மேஹஸஜூேகா,
ராவ பிநாகேமmh ஸகதா கஹா◌ँ ர॥

க³rhப⁴ேக அrhப⁴க காடநேகாmh ப தா⁴ர டா² கரால ைஹ ஜாேகா।
ேஸாஈ ெஹௗmh ³ஜ²த ராஜஸபா⁴ ’த⁴iν ேகா த³lhெயௗ’ ெஹௗmh த³ெஹௗ ப³
தாேகா॥
ல⁴ ஆநந உthதர ேத³த ப³ட³◌़ே◌ லைஹ மைஹ கைஹ க²ஸாேகா।
ேகா³ேரா க³ர ³மாந ப⁴rh ேயா கெஹௗ ெகௗக ேசா²ேடா-ேஸா ேடா⁴ேடா ைஹ
காேகா॥

ம² ராகி²ேப³ேக காஜ ராஜா ேமேர ஸŋhக³ த³ஏ,
த³ேல ஜாதா⁴ந ேஜ ைதயா பி³³ேத⁴ஸேக।

11

ெகௗ³தமகீ தீய தா, ேமேட அக⁴ ⁴ பா⁴ர,
ேலாசந-அதிதி² ப⁴ஏ ஜநக ஜேநஸேக॥

சNhட³ பா³ஹுத³Nhட³-ப³ல சNh³ஸ-ேகாத³Nh³ க²NhTh³ேயா

ph³யா ஜாநகீ, ேத நேரஸ ேத³ஸ-ேத³ஸேக।
ஸா◌ँவேர-ேகா³ேர ஸர தீ⁴ர மஹாபீ³ர ேதா³ஊ,

நாம ராiµ லக²iν மார ேகாஸேலஸேக॥
கால கரால nh’பாலnhஹேக த⁴iνப⁴ŋh³ஸுைந ப²ரஸா ஏ◌ँ தா⁴ஏ।
லkhக²iν ராiµ பி³ேலாகி ஸphேரம மஹாஸேதmh பி² ஆ◌ँகி² தி³கா²ஏ॥
தீ⁴ரேராமநி பீ³ர ப³ட³◌़ே◌ பி³நயீ பி³ஜயீ ர⁴நா²ஸுஹாஏ।
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லாயக ேஹ ph◌⁴’³நாய, ேஸ த⁴iν-ஸாயக ெஸௗmhபி ஸுபா⁴ய◌ँதா⁴ஏ॥
(இதி பா³லகாNhட³)

————————————————————

அேயாth◌⁴யாகாNhட³

12

வந-க³மந

கீரேக காக³ர jhேயாmh nh’பசீர, பி³⁴ஷந உphபம அŋhக³நி பாஈ।
ஔத⁴ த மக³வாஸேக க² jhேயாmh பnhத²ேக ஸாத² jhேயாmh ேலாக³ ேலாகா³ஈ॥
ஸŋhக³ஸுப³nh⁴,நீத phயா, மேநா த⁴rhiµ khயா த⁴ ேத³ஹ ஸுஹாஈ।
ராவேலாசந ராiµ சேல த பா³பேகா ராஜு ப³டாஉ கீmh நாஈmh॥

காக³ர கீர jhேயாmh ⁴ஷந-சீர ஸ லshேயா த நீ jhேயாmh காஈ।
மா-பிதா phய ேலாக³ஸைப³ஸநமாநி ஸுபா⁴ய◌ँஸேநஹ ஸகா³ஈ॥
ஸŋhக³ஸுபா⁴நி, பா⁴இ ப⁴ேலா, தி³ந th³ைவ ஜiνஔத⁴ ஹுேத பஹுநாஈ।
ராவேலாசந ராiµ சேல த பா³பேகா ராஜு ப³டாஉ கீmh நாஈmh॥

13

தி²ல ஸேநஹ கைஹmh ெகௗலா ஸுthராஜூ ேஸாmh,
ைமmh ந லகீ² ெஸௗதி,ஸகீ² ! ப⁴கி³நீ jhேயாmh ேஸஈ ைஹ।

கைஹ ேமா ைமயா, கெஹௗmh-ைமmh ந ைமயா, ப⁴ரதகீ,
ப³லயா ேலெஹௗmh ைப⁴யா, ேத ைமயா ைகேகஈ ைஹ॥

ள ஸரல பா⁴ய◌ँ ர⁴ராய◌ँ மாய மாநீ,
காய-மந-பா³நீஹூ◌ँ ந ஜாநீ ைக மேதஈ ைஹ।

பா³ம பி³தி⁴ ேமேரா ஸு²ஸ-ஸுமந-ஸம,
தாேகா ச²ல-² ேகாஹ-ஸ ல ேடஈ ைஹ॥

கீைஜ கஹா, ஜூ!ஸுthரா ப பாய◌ँ கைஹ,

ள ஸஹாைவ பி³தி⁴, ேஸாஈ ஸய ைஹ
ராவேரா ஸுபா⁴ஊ ராமஜnhம  ேதmh ஜாநியத,

ப⁴ரதகீ மா ேகா கி ஐேஸா சய ைஹ॥
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ஜாஈ ராஜக⁴ர, ph³யா ஆஈ ராஜக⁴ர மாஹ◌ँ
ராஜ- பாஏஹூ◌ँ ந ஸு²லய ைஹ।

ேத³ஹ ஸுதா⁴ேக³ஹ, தா mh’க³ஹூ◌ँ மந கிேயா,
தாஹூ பர பா³ஹு பி³iν ராஹு க³ய ைஹ॥

14

³ஹகா பாத³phராலந

நாம அஜால-ேஸ க²ல ேகா அபார நதீ³mh ப⁴வ ³ட⁴◌़த காட⁴◌़ே◌।
ேஜா ஸுேரmh கி³ ேம லாகந ேஹாத,அஜா²ர பா³தி⁴ பா³ட⁴◌़ே◌॥
ள ேஜ ேக பத³ பŋhகஜ ேதmh phரக³ தநீ, ேஜா ஹைர அக⁴ கா³ட⁴◌़ே◌।
ேத phர⁴ யா ஸதா தேப³ கஹு◌ँ மாக³த நாவ கராேர ைவ டா²ட⁴◌़ே◌॥
ஏ கா⁴டேதmh ேதா²க ³ அைஹ க ெலௗmh ஜ தா²ஹ ேத³கா²இெஹௗmh
ஜூ।
பரேஸmh பக³⁴ தைர தரநீ, க⁴ரநீ க⁴ர khேயாmh ஸiµஜா²இெஹௗmh ஜூ॥
ள அவலmh³ ந ஔர க²,லகா ேக பா⁴◌ँதி ஆஇெஹௗஜூ।
ப³ மாஏ ேமா, பி³நா பக³ ேதா⁴ஏ◌ँ ெஹௗmh நாத² ந நாவ சட⁴◌़ ◌ாஇெஹௗmh ஜூ॥
ராவேர ேதா³ஷு ந பாயநேகா, பக³⁴ேகா ⁴ phரபா⁴உ மஹா ைஹ।
பாஹந ேதmh ப³ந-பா³ஹந காட²ேகா ேகாமல ைஹ, ஜ கா²இ ரஹா ைஹ ।

15

பாவந பாய பகா² ைக நாவ சட⁴◌़ ◌ாஇெஹௗmh,ஆயஸு ேஹாத கஹா ைஹ।
ள ஸுநி ேகவடேக ப³ர ைப³ந ஹ◌ँேஸ phர⁴ ஜாநகீ ஓர ஹஹா ைஹ॥

பாத ப⁴ ஸஹ,ஸகல ஸுத பா³ேர-பா³ேர,
ேகவடகீ ஜாதி, க² ேப³த³ ந பட⁴◌़ ◌ாஇெஹௗmh।

ஸ³ பவா ேமேரா யா லாகி³, ராஜா ஜூ,
ெஹௗmh தீ³ந பி³thதந,ைகேஸmh ³ஸ க³ட⁴◌़ ◌ாஇெஹௗmh॥

ெகௗ³தமகீ க⁴ரநீ jhேயாmh தரநீ தைரகீ³ ேம,
phர⁴ேஸாmh நிஷா³ைவ ைக பா³³ நா ப³ட⁴◌़ ◌ாஇெஹௗmh।

ளேக ஈஸ ராம, ராவேர ேஸாmh ஸா◌ँசீ கெஹௗmh,
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பி³நா பக³ ேதா⁴◌ँஏ◌ँ நாத², நாவ நா சட⁴◌़ ◌ாஇெஹௗmh॥
nhஹேகா நீத பா³ தா⁴ைரmh ஸரைப ரா,

thபத²கா³நி ஜஸு ேப³த³ கைஹmh கா³இைக।
nhஹேகா ேஜாகீ³mhnhth³ர iµநிph³’nhத³ ேத³வ ேத³ஹ த³,

கரத பி³பி³த⁴ ேஜாக³-ஜப மiν லாஇைக॥
16

ள nhஹகீ ⁴ பர அஹlhயா த,
ெகௗ³தம தா⁴ேர kh³’ஹ ெகௗ³ேநா ேஸா ேலவாஇைக।

ேதஈ பாய பாஇைக சட⁴◌़ ◌ாஇ நாவ ேதா⁴ஏ பி³iν,

kh²ைவெஹௗmh ந படா²வநீ ைக ைவெஹௗmh ந ஹ◌ँஸாஇ ைக॥
phர⁴க² பாஇ ைக, ேபா³லாஇ பா³லக க⁴ரநி,

ப³nhதி³ைக சரந சஹூ◌ँ தி³ ைப³ேட² ேக⁴-ேக⁴।
ேசா²ேடா-ேஸா கெடௗ²தா ப⁴ ஆநி பாநீ க³ŋhகா³ஜூேகா,
ேதா⁴இ பாய பீஅத நீத பா³ ேப²-ேப²॥

ள ஸராைஹmh தாேகா பா⁴³,ஸாiνராக³ஸுர
ப³ரைஷmh ஸுமந, ஜய-ஜய கைஹmh ேட ேட।

பி³பி³த⁴ ஸேநஹ-ஸாநீ பா³நீ அஸயாநீ ஸுநி,
ஹ◌ँைஸ ராெகௗ⁴ ஜாநகீ-லக²ந தந ேஹ-ேஹ॥
வநேக மாrhக³ேமmh

ரேதmh நிக ர⁴பீ³ரப³⁴ த⁴ தீ⁴ர த³ஏ மக³ேமmh ட³க³ th³ைவ।
ஜ²லகீmh ப⁴ பா⁴ல கநீmh ஜலகீ, ட ஸூகி² க³ஏ ம⁴ராத⁴ர ைவ॥

17

பி² ³ஜ²தி ைஹ, சலேநா அப³ ேகதிக, பrhந கெஹௗ கிேத ைவ?

தியகீ லகி²ஆரதா பியகீ அ◌ँகி²யா◌ँ அதி சா சmh ஜல chைவ॥

ஜலேகா க³ஏ லkhக²iν,ைஹmh லகா
பெகௗ², பிய! சா²◌ँஹ க⁴க ைவ டா²ட⁴◌़ே◌।

ேபாசி² பேஸஉ ப³யா கெரௗmh,
அ பாய பகா²ெஹௗmh ⁴⁴-டா³ட⁴◌़ே◌॥
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ள ர⁴பீ³ர phயாரம ஜாநி ைக
ைப³² பி³லmhப³ ெலௗmh கNhடக காட⁴◌़ே◌।

ஜாநகீmh நாஹேகா ேநஹு லkh²ேயா,
லேகா தiν, பா³ பி³ேலாசந பா³ட⁴◌़ே◌॥
டா²ட⁴◌़ே◌ ைஹmh நவth³மடா³ர க³ேஹmh,
த⁴iν கா◌ँேத⁴ த⁴ேரmh , கர ஸாய ல।

பி³க ph◌⁴’, ப³ட³◌़ அ◌ँகி²யா◌ँ,
அநேமால கேபாலந கீ ச²பி³ைஹ॥

ள அஸ ரதி ஆiν ஏ◌ँ,
ஜட³! டா³ ெதௗ⁴mh phராந நிசா²வ ைக।

18

ரம கர ஸா◌ँவ ேத³ஹ லைஸ,

மேநா ரா மஹா தம தாரகைம॥

ஜலஜநயந ,ஜலஜாநந ஜடா ைஹ ர,
ெஜௗப³ந-உமŋhக³அŋhக³ உதி³த உதா³ர ைஹmh

ஸா◌ँவேர-ேகா³ேரேக பீ³ச பா⁴நீ ஸுதா³நீ-,

iµநிபட தா⁴ைரmh, உர ²லநிேக ஹார ைஹmh॥
கரநி ஸராஸந iµக², நிஷŋhக³ க,

அதி  அப காஹூ ⁴பேக மார ைஹmh।
ள பி³ேலாகி ைக திேலாகேக திலக தீநி

ரேஹ நரநா jhேயாmh சிேதேர சிthரஸார ைஹmh॥
ஆேக³mh ேஸாைஹ ஸா◌ँவேரா ◌ँவ ேகா³ேரா பாேச²mh-பாேச²mh,
ஆேச²iµநிேப³ஷ த⁴ேரmh,லாஜத அநŋhக³ைஹmh।

பா³ந பி³ஷாஸந, ப³ஸந ப³ந ேக க
கேஸ ைஹmh ப³நாஇ, நீேக ராஜத நிஷŋhக³ைஹmh॥

19

ஸாத² நிநாத²iµகீ² பாத²நாத²நnhதி³நீ-,

ள பி³ேலாேகmh சி லாஇ ேலத ஸŋhக³ைஹmh।
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ஆநnhத³ உமŋhக³ மந,ெஜௗப³ந-உமŋhக³ தந,
பகீ உமŋhக³ உமக³த அŋhக³ -அŋhக³ைஹ॥

ஸுnhத³ர ப³த³ந,ஸரஹ ஸுஹாஏ ைநந,
மஜுள phரஸூந மாேத²mh iµட ஜடநி ேக।

அmhஸநி ஸராஸந,லஸத ஸுசி ஸர கர,
ந க iµநிபட டக படநி ேக॥

நா ஸுமா ஸŋhக³, ஜாேக அŋhக³ உப³ ைக,
பி³தி⁴ பி³ரைசmh ப³த² பி³th³தச²டநி ேக।

ேகா³ேரேகா ப³ரiν ேத³ேக²mh ேஸாேநா ந ஸேலாேநா லாேக³,
ஸா◌ँவேர பி³ேலாேகmh க³rhப³ க⁴டத க⁴டநி ேக॥

ப³லகல-ப³ஸந, த⁴iν-பா³ந பாநி,ந க,
பேக நிதா⁴ந க⁴ந-தா³நீ-ப³ரந ைஹmh।

ள ஸுதீய ஸŋhக³ ,ஸஹஜ ஸுஹாஏ அŋhக³,
நவல க◌ँவலஹூ ேதmh ேகாமல சரந ைஹmh॥

20

ஔைர ேஸா ப³ஸnh,ஔர ரதி,ஔைர ரதிபதி,
ரதி பி³ேலாேகmh தந-மநேக ஹரந ைஹmh।

தாபஸ ேப³ைஷ ப³நாஇ பதி²க பேத²mh ஸுஹாஇ,

சேல ேலாகேலாசநநி ஸுப²ல கரந ைஹmh॥
ப³நிதா ப³நீ shயாமல ெகௗ³ரேக பீ³ச,

பி³ேலாகஹு,  ஸகி²! ேமா- ைவ।
மக³ேஜா³ ந ேகாமல, khேயாmh சைஹ,

ஸசாதி ம பத³பŋhகஜ ch²ைவ॥
ள ஸுநி kh³ராமப³⁴ பி³த²கீmh,

லகீmh தந,ஔ சேல ேலாசந chைவ।
ஸப³ பா⁴◌ँதி மேநாஹர ேமாஹநப

அப ைஹmh ⁴பேக பா³லக th³ைவ॥
ஸா◌ँவேர-ேகா³ேர ஸேலாேந ஸுபா⁴ய◌ँ, மேநாஹரதா◌ँ தி ைமiν ேயா ைஹ।
பா³ந-கமாந, நிஷŋhக³ கேஸmh,ர ேஸாைஹmh ஜடா,iµநிேப³ஷ கிேயா ைஹ॥
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21

ஸŋhக³ஏ◌ँ பி³⁴ைப³நீ ப³⁴, ரதிேகா ேஜ ரசக  தி³ேயா ைஹ।
பாயந ெதௗ பநmh ந, பயாேத³mh khேயாmh சைஹmh,ஸசாத ேயா ைஹ॥
ராநீ ைமmh ஜாநீ அயாநீ மஹா, பபி³-பாஹநஹூ ேதmh கேடா²ர ேயா ைஹ।
ராஜஹு◌ँ காஜு அகாஜு ந ஜாnhேயா, கேயா தியேகா ேஜmh காந கிேயா ைஹ॥
ஐ மேநாஹர ரதி ஏ,பி³²ேரmh ைகேஸ phதம ேலா³ேயா ைஹ।
ஆ◌ँகி²நேமmh ஸகி²! ராகி²ேப³ ேஜா³,இnhைஹmh கி ைக ப³நபா³ஸு தி³ேயா ைஹ॥
ஸ ஜடா, உர- பா³ஹு பி³ஸால, பி³ேலாசந லால, திசீ² ெபௗ⁴ைஹmh।
ந ஸராஸந-பா³ந த⁴ேரmh ள ப³ந-மாரக³ேமmh ஸு² ேஸாைஹmh॥
ஸாத³ர பா³ரmh பா³ர ஸுபா⁴ய◌ँ சிைத mhஹ thேயாmh ஹமேரா,மiν ேமாைஹmh।
◌ँச²த kh³ராமப³⁴ ய ேஸாmh, கெஹௗ, ஸா◌ँவேர-ேஸ ஸகி²! ராவேர ேகா
ைஹmh॥
ஸுநி ஸுnhத³ர ைப³ந ஸுதா⁴ரஸ-ஸாேந ஸயாநீ ைஹmh ஜாநகீmh ஜாநீ ப⁴।
திரேச² க ைநந,ைத³ைஸந திnhைஹmh ஸiµஜா²இ க²iµஸுகாஇ ச॥

22

ள ேதஔஸர ேஸாைஹmh ஸைப³அவேலாகதி ேலாசநலாஹு அmh।
அiνராக³-தட³◌़ ◌ாக³ேமmh பா⁴iν உைத³mh பி³க³ மேநா மஜுள கஜகmh

த⁴ தீ⁴ர கைஹmh, ச,ேத³கி²அ ஜாஇ, ஜஹா◌ँஸஜநீ! ரஜநீ ரைஹmh।
கைஹ ஜ³ ேபாச, ந ேஸா க², ப² ேலாசந ஆபந ெதௗ லைஹmh

ஸு² பாஇைஹmh காந ஸுேநmh ப³தியா◌ँ கல,ஆஸேமmh க²ைப கைஹmh।
ள அதி phேரம லகீ³mh பலைகmh, லகீmh லகீ² ராiµ ஏ ம ைஹmh॥
பத³ ேகாமல,shயாமல-ெகௗ³ர கேலவர ராஜத ேகா மேநாஜ லஜாஏ◌ँ।
கர பா³ந-ஸராஸந,ஸ ஜடா,ஸரஹ-ேலாசந ேஸாந ஸுஹாஏ◌ँ॥
nhஹ ேத³ேக²ஸகீ²!ஸதிபா⁴யஹு ேதmh ள திnhஹ ெதௗ மந ேப² ந பாஏ।
ஏmh மாரக³ஆஜு கிேஸார ப³⁴ பி³⁴ைப³நீ ஸேமத ஸுபா⁴ய◌ँதா⁴ஏ॥

23

iµக²பŋhகஜ, கஜபி³ேலாசந மஜு, மநிஜ-ஸராஸந- ப³நீ ெபௗ⁴ைஹmh।

12 sanskritdocuments.org



ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த கவிதாவ

கமநீய கேலவர ேகாமல shயாமல-ெகௗ³ர கிேஸார, ஜடா ர ேஸாைஹmh॥
ள க ந, த⁴ேரmh த⁴iν பா³ந,அசாநக தி³Sh ப திரெசௗ²ைஹmh।
ேக பா⁴◌ँதி கெஹௗmh ஸஜநீ! ேதா ேஸாmh mh’³ ரதி th³ைவ நிவmh மந
ேமாைஹmh॥

வநேமmh
phேரம ேஸாmh பீேச²mh திேச²mh phரயா சிைத சி ைத³ சேல ல சி ேசாைரmh।
shயாம ஸர பேஸஉ லைஸ ஹுலைஸ ’ள’ ச²பி³ ேஸா மந ேமாைரmh॥
ேலாசந ேலால, வல ph◌⁴’ கல காம கமாநஹு ேஸா th’iν ேதாைர।
ராஜத ராiµ ரŋhக³ேக ஸŋhக³ நிஷŋh³ கேஸ த⁴iνேஸாmh ஸ ேஜாைரmh॥
ஸர சாக சா ப³நாஇ கேஸmh க, பாநி ஸராஸiν ஸாய ல।
ப³ந ேக²லத ராiµ பி²ைரmh mh’க³யா, ’ள’ ச²பி³ ேஸா ப³ரைந கி ைக॥
அவேலாகி அெலௗகிக  mh’கீ³mh mh’க³ ெசௗŋhகி சைகmh, சதைவmh சி ைத³।
ந ட³ைக³mh, ந ப⁴ைக³mh ய◌ँ ஜாநி iµக² பச த⁴ைரmh ரதி நாய ைஹ॥

24

பி³nhதி⁴ேக பா³ உதா³ தபீ ph³ரததா⁴ மஹா பி³iν நா ³கா²ேர।
ெகௗ³தமதீய த ’ள’ ேஸா கதா²ஸுநி ேப⁴ iµநிph³’nhத³ஸுகா²ேர॥
ைவைஹmh லா ஸப³ சnhத³iµகீ²mh பரேஸmh பத³ மஜுள கஜ திஹாேர।
கீnh ப⁴ ர⁴நாயகஜு! கநா க காநநேகா ப³ தா⁴ேர॥

(இதி அேயாth◌⁴யாகாNhட³)

————————————————————

அரNhயகாNhட³

மாசாiνதா⁴வந

பசவmh ப³ர பrhந தர ைப³ேட²ைஹmh ராiµ ஸுபா⁴ய◌ँஸுஹாஏ।
ேஸாைஹ phயா, phய ப³nh⁴ லைஸ, ’ள’ஸப³அŋhக³ க⁴ேந ச²பி³ சா²ஏ॥
ேத³கி² mh’கா³ mh’க³ைநநீ கேஹ phய ைப³ந ,ேத phதமேக மந பா⁴ஏ।
ேஹமரŋhக³ேக ஸŋhக³ஸராஸiν ஸாய ல ர⁴நாய தா⁴ஏ॥

(இதி அரNhயகாNhட³)

————————————————————॥।
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25

கிShகிnhதா⁴காNhட³

ஸiµth³ேராlhலŋhக⁴ந

ஜப³அŋhக³தா³தி³நகீ மதி-க³தி மnhத³ ப⁴ஈ,
பவநேக தேகா ந தி³ேப³ேகா ப ேகா³।

ஸாஹ ைவ ைஸலபர ஸஹஸா ஸேக ஆஇ,

சிதவத சஹூ◌ँ ஓர,ஔரநி ேகா க ேகா³॥
’ள’ ரஸாதலேகா நிக ஸ ஆேயா,

ேகா கலமlhேயா,அ-கமட²ேகா ப³ ேகா³।
சாஹூ சரநேக சேபட சா◌ँேப◌ँ சிபி ேகா³,

உசேகmh உசகி சா அŋh³ல அச ேகா³॥
(இதி கிShகிnhதா⁴காNhட³)

————————————————————

26

ஸுnhத³ரகாNhட³

அேஶாகவந

பா³ஸவ-ப³ந பி³தி⁴-ப³நேதmh ஸுஹாவேநா,
த³ஸாநநேகா காநiν ப³ஸnhதேகா ŋhகா³ ேஸா।

ஸமய ராேந பாத பரத, ட³ரத பா³,

பாலத லாலத ரதி-மாரேகா பி³ஹா ேஸா॥
ேத³ேக²mh ப³ர பா³பிகா தட³◌़ ◌ாக³ பா³க³ேகா ப³நாஉ,

ராக³ப³ஸ ேபா⁴ பி³ராகீ³ பவநமா ேஸா।
யகீ த³ஸா பி³ேலாகி² பி³டப அேஸாக தர,

’ள’ பி³ேலாkhேயா ேஸா திேலாக-ேஸாக-ஸா ேஸா॥
மா ேமக⁴மால, ப³நபால பி³கரால ப⁴ட,

நீேகmh ஸப³ கால ைசmh ஸுதா⁴ஸார நீரேக।
ேமக⁴நாத³ ேதmh ³லாேரா, phராந ேதmh பியாேரா பா³³,
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அதி அiνரா³ய◌ँ ஜாதா⁴ந தீ⁴ர ேகmh॥
’ள’ ேஸா ஜாநி-ஸுநி,யேகா த³ரஸு பாஇ,

ைபேடா² பா³கா◌ँ ப³ஜாஇ ப³ல ர⁴பீ³ர ேகmh।
பி³th³யமாந ேத³க²த த³ஸாநநேகா காநiν ேஸா

தஹஸ-நஹஸ கிேயா ஸாஹ ஸர ேகmh॥
27

லŋhகாத³ஹந

ப³ஸந ப³ேடா ேபா³-ேபா³ ேதல தசர,
ேகா²- ேகா² தா⁴இ ஆஇ பா³◌ँத⁴த ல◌ँ³ர ைஹmh।

ைதேஸா கபி ெகௗகீ ேத³ராத ⁴ேல கா³த ைக-ைக,
லாதேக அகா⁴த ஸைஹ, ேமmh கைஹ,ர ைஹmh॥

பா³ல கிலகா ைக-ைக, தா ைத³-ைத³ கா³ ேத³த,
பாேச²mh லாேக³, பா³ஜத நிஸாந ேடா⁴ல ர ைஹmh।

பா³லதீ⁴ ப³ட⁴◌़ந லாகீ³, ெடௗ²ர- ெடௗ²ர தீ³nh ஆகீ³,
பி³nhதி⁴கீ த³வா ைகெதௗ⁴mh ேகாஸத ஸூர ைஹmh॥

லாஇ-லாஇ ஆகி³ பா⁴ேக³ பா³லஜால ஜஹா◌ँ தஹா◌ँ,
ல⁴ ைவ நி³க கி³ ேமேதmh பி³ஸால ேபா⁴।

ெகௗகீ கபீஸு தி³ கநக-க◌ँ³ரா◌ँ சTh◌⁴ேயா,
ராவந-ப⁴வந சட⁴◌़ ◌ி டா²ட⁴◌़ே◌ா ேத கால ேபா⁴॥

’ள’ விராjhேயா ph³ேயாம பா³லதீ⁴ பஸா பா⁴,
ேத³ேக²mh ஹஹராத ப⁴ட, கா ேஸா கரால ேபா⁴।

28

ேதஜேகா நிதா⁴iν மாேநா ேகாக kh’ஸாiν-பா⁴iν,

நக² பி³கரால,iµ² ேதேஸா ஸ லால ேபா⁴॥
28

பா³லதீ⁴ பி³ஸால பி³கரால, jhவாலஜால மாேநா
லŋhக ேப³ேகா கால ரஸநா பஸா ைஹ।

ைகெதௗ⁴mh ph³ேயாமபீ³தி²கா ப⁴ேர ைஹmh ⁴ ⁴மேக,
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பீ³ரரஸ பீ³ர தரவா ேஸா உகா⁴ ைஹ ॥
’ள’ஸுேரஸ-சா,ைகெதௗ⁴mh தா³நி-கலா,

ைகெதௗ⁴mh ச ேம ேதmh kh’ஸாiν-ஸ பா⁴ ைஹ।
ேத³ேக²mh ஜாதா⁴ந-ஜாதா⁴நீmh அலாநீ கைஹmh,

காநiν உஜாrh ேயா,அப³ நக³ phரஜாைஹ॥
ஜஹா◌ँ-தஹா◌ँ ³³க பி³ேலாகி ³³கா ேத³த,
ஜரத நிேகத, தா⁴ெவௗ, தா⁴ெவௗ லாகீ³ஆகி³ ேர।

கஹா◌ँ தா-மா, ph◌⁴ராத-ப⁴கி³நீ, பா⁴நீ-பா⁴பீ⁴,
ேடா⁴டா² ேசா²ேட ேசா²ஹரா அபா⁴ேக³ ேபா⁴Nhேட³ பா⁴கி³ ேர॥

29

ஹாதீ² ேசா²ெரௗ, ேகா⁴ரா ேசா²ெரௗ, மஷ-ph³’ஷப⁴ ேசா²ெரௗ,

ேச² ேசா²ெரௗ, ேஸா ைவேஸா ஜகா³ைவ, ஜாகி³, ஜாகி³ ேர।
’ள’ பி³ேலாகி அலாநீ ஜாதா⁴நீmh கைஹmh,

பா³ர-பா³ர கெயௗmh, பிய! கபிேஸாmh ந லாகி³ ேர॥
ேத³கி² jhவாலாஜா,ஹாஹாகா த³ஸகnhத⁴ ஸுநி,

கேயா,த⁴ேரா, த⁴ேரா, தா⁴ஏ பீ³ர ப³லவாந ைஹmh।
ஏ◌ँஸூல-ேஸல, பாஸ-பக⁴, phரசNhட³ த³Nhட³,

பா⁴ஜந ஸநீர, தீ⁴ர த⁴ேரmh த⁴iν-பா³ந ைஹmh॥
’ள’ஸத⁴ ெஸௗஜ,லŋhக ஜkh³யNh³லகி²,

ஜாதா⁴நŋhகீ³ப²ல ஜவ தில தா⁴ந ைஹmh।
shரவா ேஸா ல◌ँ³ல, ப³லல phரதில ஹபி³,

shவாஹா மஹா ஹா◌ँகி ஹா◌ँகி ஹுைநmh ஹiνமாந ைஹmh॥

கா³jhேயா கபி கா³ஜ jhெயௗmh, பி³ராjhேயா jhவாலஜாலஜுத,
பா⁴ேஜ பீ³ர தீ⁴ர ,அலாஇ உTh²ேயா ராவேநா।

தா⁴ெவௗ, தா⁴ெவௗ, த⁴ெரௗ,ஸுநி தா⁴ஏ ஜாதா⁴ந தா⁴,
பா³தா⁴ரா உலைத³ ஜல³ ெஜௗந ஸாவேநா॥

30

லபட- ஜ²பட ஜ²ஹராேந,ஹஹராேந பா³த,
ப⁴ஹராேந ப⁴ட, பrh ேயா phரப³ல பராவேநா।

16 sanskritdocuments.org



ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த கவிதாவ

ட⁴கநி ட⁴ேக, ேப ஸசிவ சேல ல ேட²,

நாத²! ந சலேகா³ ப³,அந ப⁴யாவேநா॥
ப³ட³◌़ே◌ா பி³கரால ேப³ஷு ேத³கி²,ஸுநி ŋhக⁴நா³,

உTh²ேயா ேமக⁴நா³,ஸபி³ஷாத³ கைஹ ராவேநா।
ேப³க³thேயா மா,phரதாப மாரதNhட³ ேகா,

காலஊ கராலதா◌ँ, ப³ட³◌़ ◌ாஈmh thேயா பா³வேநா॥
’ள’ஸயாேந ஜாதா⁴ந பசி²தாேந கைஹmh,

ஜாேகா ஐேஸா ³, ேஸா ேதா ஸாேஹ³அைப³ஆவேநா।
காேஹேகா ஸல ேராேஷmh ராம பா³மேத³வஹூ கீ,

பி³ஷம ப³ேஸாmh பா³தி³ைப³ரேகா ப³ட⁴◌़ ◌ாவேநா॥
பாநீ! பாநீ! பாநீ!ஸப³ ராநி அலாநீ கைஹmh,

ஜாதி ைஹmh பராநீ,க³தி ஜாநீ க³ஜசா ைஹ।
31

ப³ஸந பி³ஸாைரmh, மநி⁴ஷந ஸ◌ँபா⁴ரத ந,
ஆநந ஸுகா²ேந, கைஹmh, khேயாmhஹூ ேகாஊ பாைஹ॥

’ள’ ம◌ँேதா³ைவ  ஹாத², ⁴நி மாத² கைஹ,

காஹூ◌ँ காந கிேயா ந,ைமmh கேயா ேகேதா கா ைஹ।
பா³ேரmh பி³பீ⁴ஷந கா பா³ர-பா³ர கேயா,

பா³ந ப³ட³◌़ ◌ீ ப³லாஇ க⁴ேந க⁴ர கா⁴ைஹ॥
காநiν உஜாrh ேயா ேதா உஜாrh ேயா, ந பி³கா³rh ேயா க²,

பா³ந ேப³சாேரா பா³◌ँதி⁴ ஆnhேயா ஹ²ஹாரேஸாmh।
நிபட நிட³ர ேத³கி² காஹூ ந லkh²ேயா பி³ேஸ ,

தீ³nhேஹா நா ச²ட³◌़ ◌ாஇ க லேக டா²ரேஸாmh॥
ேசா²ேட ஔ ப³ட³◌़ே◌ேர ேமேர தஊ அேநேர ஸப³,

ஸா◌ँபநி ேஸாmh ேக²லmh, ேமலmh க³ேர ²ராதா⁴ர ேஸாmh।
’ள’ ம◌ँேதா³ைவ ேராஇ-ேராஇ ைக பி³ேகா³ேவ ஆ,

பா³ர-பா³ர கேயா ைமmh கா தா³ட⁴◌़ ◌ீஜாரேஸாmh॥
32

ராநீmh அலாநீ ஸப³ டா³ட⁴◌़த பராநீ ஜாmh,
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ஸைகmh ந பி³ேலாகி ேப³ஷு ேகஸமாரேகா।
- ஹாத², ⁴ைந மாத² த³ஸமாத²-திய,
᳚ள’ திெலௗ ந ப⁴ேயா பா³ேஹர அகா³ரேகா॥

ஸ³அஸபா³³ டா³ட⁴◌़ே◌ா,ைமmh ந காட⁴◌़ே◌ா,ைதmh ந காட⁴◌़ே◌ா,
யகீ ப,ஸ◌ँபா⁴ைர ஸஹந-ப⁴◌ँடா³ர ேகா।

கீ²ஜ²தி ம◌ँேதா³ைவ ஸபி³ஷாத³ ேத³கி² ேமக⁴நா³,

ப³ேயா நியத ஸப³ யா தா³ட⁴◌़ ◌ீஜாரேகா॥
ராவந கீ ராநீmh பி³லகா²நீ கைஹ ஜாதா⁴நீmh,
ஹாஹா! ேகாஊ கேஹ பீ³ஸபா³ஹு த³ஸமாத²ேஸாmh।

காேஹ ேமக⁴நாத³! காேஹ,காேஹ ேர மேஹாத³ர!◌ँ
தீ⁴ரஜு ந ேத³த,லாஇ ேலத khேயாmh ந ஹாத²ேஸாmh॥

காேஹ அதிகாய! காேஹ, காேஹ ேர அகmhபந!
அபா⁴ேக³ தீய thயாேக³ ேபா⁴Nhட³◌़ே◌ பா⁴ேக³ ஜாத ஸாத² ேஸாmh।

’ள’ ப³ட⁴◌़ ◌ாஈ பா³தி³ஸாலேதmh பி³ஸால பா³ைஹmh,
யாmh ப³ல பா³ேஸா பி³ேரா⁴ ர⁴நாத²ேஸாmh॥

33

ஹாட-பா³ட,ேகாட-ேகாட,அடநி,அகா³ர,ெபௗ,
ேகா²-ேகா² ெதௗ³-ெதௗ³ தீ³nh அதி ஆகி³ைஹ।

ஆரத காரத,ஸ◌ँபா⁴ரத ந ேகாஊ காஹூ,
ph³யால ஜஹா◌ँ ேஸா தஹா◌ँ ேலாக சேல பா⁴கி³ைஹmh

பா³லதீ⁴ பி²ராைவ, பா³ர-பா³ர ஜ²ஹராைவ, ஜ²ைரmh
³◌ँதி³யா- லŋhக பகி⁴லாஇ பாக³ பாகி³ைஹ।

’ள’ பி³ேலாகி அலாநீ ஜாதா⁴நீmh கைஹmh,
சிthரஹூ ேக கபி ேஸாmh நிஸாச ந லாகி³ைஹ॥

லகீ³,லாகீ³ஆகி³, பா⁴கி³-பா⁴கி³ சேல ஜஹா◌ँ -ஜஹா◌ँ,
தீ⁴யேகா ந மாய, பா³ப த ந ஸ◌ँபா⁴ரmh।

²ேட பா³ர,ப³ஸந உகா⁴ேர,⁴ம-⁴nhத⁴ அnhத⁴,
கைஹmh பா³ேர-³ட⁴◌़ே◌ ’பா³’,பா³’ பா³ர பா³ரmh॥

ஹய நாத, பா⁴ேக³ ஜாத க⁴ஹராத க³ஜ,

பா⁴ பீ⁴ர ேட²-ேப ெரௗnhதி³-ெகௗ²nhதி³ டா³ரmh।
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நாம,ல சிலாத, பி³லலாத,அலாத அதி,
’தாத தாத! ெதௗmhஅத, ெஜௗ²mhஅத, ஜா²ரmh॥

34

லபட கரால jhவாலஜாலமால த³ஹூ◌ँ தி³,

⁴ம அலாேந, பசாைந ெகௗந கா ேர।
பாநீேகா லலாத பி³லலாத, ஜேர கா³த ஜாத

பேர பாஇமால ஜாத ’ph◌⁴ராத!◌ँ நிபா³ ேர॥
phயா ◌ँ பரா, நாத²! நாத²! பரா, பா³ப !

பா³ப ◌ँ பரா, த! த!◌ँ பரா ேர’॥
’ள’ பி³ேலாகீ ேலாக³ ph³யால ேப³ஹால கைஹmh,

ேல த³ஸஸ அப³ பீ³ஸ சக² சா ேர॥
பீ³தி²கா-ப³ஜார phரதி,அடநி அகா³ர phரதி,
பவ-பகா³ர phரதி பா³ந பி³ேலாகிஏ।

அத⁴-ஊrhத⁴ பா³நர, பி³த³-தி³ பா³ந ைஹ,

மாேநா ரேயா ைஹ ப⁴ பா³ந திேலாகிஏ◌ँ॥
◌ँைத³mh ஆ◌ँகி²யேமmh,உகா⁴ேரmh ஆ◌ँகி²ஆேக³mh டா²ட⁴◌़ே◌ா,

தா⁴இ ஜாஇ ஜஹா◌ँ-தஹா◌ँ,ஔர ேகாஊ ேகாகிஏ।
ேலஹு,அப³ ேலஹு தப³ ேகாஊ ந கா²ேபா³ மாேநா,

ேஸாஈ ஸதராஇ ஜாஇ ஜா-ஜா ேராகிஏ॥
35

ஏக கைரmh ெதௗ⁴ஜ, ஏக கைஹmh,காெடௗ⁴ ெஸௗஜ, ஏக
ஔ, பாநீ பீைக கைஹmh, ப³நத ந ஆவநேநா।

ஏக பேர கா³ட⁴◌़ே◌ ஏக டா³ட⁴◌़த mh காட⁴◌़ே◌, ஏக
ேத³க²த ைஹmh டா²ட⁴◌़ே◌, கைஹmh, பாவ ப⁴யாவேநா॥

’ள’ கஹத ஏக ’நீேகmh ஹாத²லாஏ கபி,
அஜஹூ◌ँ ந சா²ட³◌़ை◌ பா³ கா³லேகா ப³ஜாவேநா’।

’தா⁴ஓ ேர,³ஜா²ஓ ேர’, கி பா³வேர ெஹௗ ராவேர,யா
ஔைர ஆகி³லாகீ³ ந ³ஜா²ைவ nh⁴ ஸாவேநா’॥
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ேகாऽபி த³ஸகnhத⁴ தப³ phரலய பேயாத³ ேபா³ேல,

ராவந-ரஜாஇ தா⁴ஏ ஆஇ ஜூத² ேஜா ைக।
கேயா லŋhகபதி லŋhக ப³ரத, ³தாஓ ேப³கி³,
பா³ந ப³ஹாஇ மாெரௗ மஹாபீ³ர ேபா³ ைக॥

’ப⁴ேலmh நாத²!’ நாஇ மாத² சேல பாத²phரத³நாத²,
ப³ரைஷmh iµஸலதா⁴ர பா³ர-பா³ர ேகா⁴ ைக।

வநேதmh ஜாகீ³ஆகீ³, சப ெசௗ³நீ லாகீ³
’ள’ ப⁴ப⁴ ேமக⁴ பா⁴ேக³iµ² ேமா ைக

36

இஹா◌ँ jhவால ஜேர ஜாத, உஹா◌ँ kh³லாநி க³ேர கா³த,
ஸூேக²ஸசாத ஸப³ கஹத கார ைஹ॥

’ஜுக³ஷட பா⁴iν ேத³ேக² phரலயkh’ஸாiν ேத³ேக²,
ேஸஷ-iµக²-அநல பி³ேலாேக பா³ர-பா³ர ைஹmh॥

’ள’ஸுnhேயா ந காந ஸ ஸrhபீ-ஸமாந,
அதி அசிஜு கிேயா ேகஸமார ைஹ।

பா³த³ ப³சந ஸுநி ⁴ேந ஸ ஸசிவnhஹ,

கைஹmh த³ஸஸ! ’ஈஸ-பா³மதா-பி³கார ைஹmh’
’பாவ, பவiν, பாநீ, பா⁴iν,மவாiν, ஜiµ,

கா, ேலாகபால ேமேர ட³ர டா³வா◌ँேடா³ல ைஹmh।
ஸாேஹ³ மேஹஸு ஸதா³ஸŋhகித ரேமஸு ேமாmh

மஹாதப ஸாஹஸ பி³ரசி nhேஹmh ேமால ைஹmh॥
’ள’ திேலாக ஆஜு ³ேஜா ந பி³ராைஜ ராஜு,

பா³ேஜ-பா³ேஜ ராஜநிேக ேப³டா-ேப³ ஓல ைஹmh।
ேகா ைஹ ஈஸ நாமேகா, ேஜா பா³ம ேஹாத ேமாஹூேஸ ேகா,

மாலவாந! ராவேரேக பா³வேர-ேஸ ேபா³ல ைஹmh’॥
37

⁴ ⁴பால, ph³யாலபாலக பதால, நாக-
பால, ேலாகபால ேஜேத,ஸுப⁴ட-ஸமாஜு ைஹ।

கைஹ மாலவாந,ஜாதா⁴நபதி ! ராவேர ேகா
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மநஹூ◌ँ அகாஜு ஆைந, ஐேஸா ெகௗந ஆஜு ைஹ॥
ராமேகாஹு பாவ,ஸ ய-shவாஸு, கீஸு,

ஈஸ-பா³மதா பி³ேலா, பா³நரேகா ph³யாஜு ைஹ।
ஜாரத பசா ேப²-ேப² ேஸா நிஸŋhக லŋhக,

ஜஹா◌ँ பா³◌ँேகா பீ³ ேதாேஸா ஸூர-ரதாஜு ைஹ॥
பாந-பகவாந பி³தி⁴ நாநா ேக,ஸ◌ँதா⁴ேநா,ேதா⁴,

பி³பி³த⁴ பி³தா⁴ந தா⁴ந ப³ரத ப³கா²ரmh।
கநககிட ேகா பல◌ँக³, ேபடாேர, பீட²

காட⁴◌़த கஹார ஸப³ ஜேர ப⁴ேர பா⁴ரmh॥
phரப³ல அநல பா³ட⁴◌़ே◌ ஜஹா◌ँ காட⁴◌़ே◌ தஹா◌ँ டா³ட⁴◌़ே◌,

ஜ²பட-லபட ப³ேர ப⁴வந-ப⁴◌ँடா³ரmh।
38

’ல’அகா³ ந பகா³ ந ப³ஜா ப³chேயா,
ஹாதீ²ஹத²ஸார ஜேர ேகா⁴ேர ேகா⁴ரஸாரmh॥

ஹாட-பா³ட ஹாட பிக⁴ சேலா கீ⁴-ேஸா க⁴ேநா,
கநக-கரா லŋhக தலப²தி தாயேஸாmh॥

நாநாபகவாந ஜாதா⁴ந ப³லவாந ஸப³
பாகி³ பாகி³ ேட⁴ கீnh ப⁴பா⁴◌ँதி பா⁴யேஸாmh॥

பாஹுேந kh’ஸாiν பவமாநேஸாmh பேராேஸா,ஹiνமாந
ஸநமாநி ைக ேஜmhவாஏ சித-சாயேஸாmh।

’ள’ நிஹா அநா ைத³-ைத³ கா³ கைஹmh
பா³வேரmh ஸுரா ைப³ கீnhெஹௗ ராமராயேஸாmh॥

ராவந ேஸா ராஜேரா³ பா³ட⁴◌़த பி³ராட-உர,
தி³iν-தி³iν பி³கல,ஸகல ஸுக² ரா◌ँக ேஸா।

நாநா உபசார க ஹாேர ஸுர,th◌⁴த³,iµநி,
ேஹாத ந பி³ேஸாக,ஔத பாைவ ந மநாக ேஸா॥

ராமகீ ரஜாஇேதmh ரஸாஇநீ ஸரஸூiν
உத பேயாதி⁴ பார ேஸாதி⁴ ஸரவாக ேஸா।
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39

ஜாதா⁴ந-³ட டபாக லŋhக-ஜாதப-
ரதந ஜதந ஜா கிேயா ைஹ mh’கா³ŋhக-ேஸா॥

தாேஸ பி³தா³ஈ

ஜா-பா³,ைக பி³⁴ம, பா³தி⁴ ³தாஇ ம,
நாஇ மாேதா² பக³நி, ேபா⁴ டா²ட⁴◌़ே◌ா கர ேஜா ைக।

மா! kh’பா கீேஜ,ஸதா³நி தீ³ைஜ,ஸுநி ய
தீ³nh ைஹ அஸ சா டா³மநி ேசா² ைக॥

கஹா கெஹௗmh தாத! ேத³ேக² ஜாத jhெயௗmh பி³ஹாத தி³ந,
ப³ட³◌़ ◌ீ அவலmhப³,ேஸா சேல mhஹ ேதா ைக।

’ள’ஸநீர ைநந, ேநஹேஸா தி²ல ைப³ந,
பி³கல பி³ேலாகி கபி கஹத நிேஹா ைக॥

’தி³வஸ ச²-ஸாத ஜாத ஜாநிேப³ ந, மா! த⁴
தீ⁴ர,அ-அnhதகீ அவதி⁴ ர ேதா²ைக।

40

பா³தி⁴ ப³◌ँதா⁴இ ேஸ ஐைஹmh பா⁴iνலேக
ஸாiνஜ ஸல கபிகட ப³ேடா ைக’॥

ப³சந பி³நீத க,தாேகா phரேபா³⁴ க,
’ள’ thட சட⁴◌़ ◌ி கஹத ட³ேபா² ைக।

ைஜ ைஜ ஜாநகீஸ த³ஸஸ-க-ேகஸ’
கபீஸு th³ேயா பா³த-கா⁴த உத³தி⁴ ஹேலா ைக॥

ஸாஹ ஸரஸூiν நீரநிதி⁴ லŋhகி⁴ லகி²
லŋhக th◌⁴த³பீ² நி ஜாேகா³ைஹ மஸாiν ேஸா।

’ள’ பி³ேலாகி மஹாஸாஹஸு phரஸNhந ப⁴ஈ
ேத³பீ³ய-ஸாகீ², தி³ேயா ைஹ ப³ரதா³iν ேஸா॥

பா³கா உஜா,அச²தா⁴ மா, ஜா க³ட⁴◌़ ◌ு,
பா⁴iνலபா⁴iνேகா phரதாபபா⁴iν-பா⁴iν-ேஸா।

கரத பி³ேஸாக ேலாக-ேகாகநத³, ேகாக கபி,
கைஹ ஜாமவnhத,ஆேயா,ஆேயா ஹiνமாந ேஸா॥
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41

க³க³ந நிஹா, கிலகா பா⁴ ஸுநி,
ஹiνமாந பசாநி ப⁴ஏ ஸாந◌ँத³ஸேசத ைஹmh

³ட³◌़த ஜஹாஜ ப³chேயா பதி²கஸமாஜு, மாேநா
ஆஜு ஜாஏ ஜாநி ஸப³அŋhகமால ேத³த ைஹmh॥

ைஜ ைஜ ஜாநகீஸ,ைஜ ைஜ லக²ந-கபீஸ’ க,

ைத³mh கபி ெகௗகீ நடத ேரத- ேரத ைஹmh।
அŋhக³³ மயnh³ ந நீல ப³லல மஹா

பா³லதீ⁴ பி²ராைவmh,iµக² நாநா க³தி ேலத ைஹmh॥
ஆேயா ஹiνமாiν, phராநேஹ அŋhகமால ேத³த,
ேலத பக³⁴ ஏக, மத ல◌ँ³ல ைஹmh।

ஏக ³ைஜ²mh பா³ர-பா³ர ய-ஸமாசார, கைஹmh
பவநமா, ேபா⁴ பி³க³தரம-ஸூல ைஹmh॥

ஏக ⁴ேக² ஜாநி,ஆேக³mh ஆைநmh கnhத³-ல-ப²ல,

ஏக ைஜmh பா³ஹு ப³லல ேதா ²ல ைஹmh।
ஏக கைஹmh’ள’ஸகல தி⁴ தாேகmh, ஜாேகmh

kh’பா-பாத²நாத தாநா²ஸாiνல ைஹmh॥
42

யேகா ஸேநஹு,, கதா² ததா²லŋhகாகீ
கஹத சேல சாயேஸாmh,ராேநா ப² ச²நேமmh।

கேயா ஜுப³ராஜ ேபா³ பா³நரஸமாஜு,ஆஜு
கா²ஹு ப²ல,ஸுநி ேப ைபேட² ம⁴ப³நேமmh।

மாேர பா³க³வாந, ேத காரத ேத³வாந ேக³,
’ உஜாேர பா³க³அŋhக³த³’ ேத³கா²ஏ கா⁴ய தநேமmh।

கைஹ கபிராஜு, க காஜு ஆஏ கீஸ, ல-

ஸகீ ஸபத² கஹாேமா³ ேமேர மநேமmh॥
ப⁴க³வாnh ராமகீ உதா³ரதா

நக³ ேப³ரேகா ஸுேமகீ ப³ராப³ ,

பி³ரசி-³th◌⁴தி³ேகா பி³லாஸு லŋhக நிரமாந ேபா⁴।
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ஈஸ சட⁴◌़ ◌ாஇ ஸ பீ³ஸபா³ஹு பீ³ர தஹா◌ँ,
ராவiν ேஸா ராஜா ரஜ-ேதஜேகா நிதா⁴iν ேபா⁴॥

’ள’ திேலாககீ ஸmh’th◌⁴தி³, ெஸௗஜ,ஸmhபதா³
ஸேக சாகி ராகீ², ரா, ஜா◌ँக³ ஜஹாiν ேபா⁴।

தீஸேரmh உபாஸ ப³நபா³ஸnh⁴ பாஸ ேஸா
ஸமாஜு மஹாராஜஜூ ேகா ஏக தி³ந தா³iν ேபா⁴

(இதி ஸுnhத³ரகாNhட³)

————————————————————

லŋhகாகாNhட³

ராேஸாŋhகீ சிnhதா

ப³ட³◌़ே◌ பி³கரால பா⁴-பா³நர பி³ஸால ப³ட³◌़ே◌,
’ள’ ப³ட³◌़ே◌ பஹார ல பேயாதி⁴ ேதாபிைஹmh।

phரப³ல phரசNhட³ ப³ப³Nhட³ பா³ஹுத³Nhட³ க²Nh³
மNh³ ேமதி³நீேகா மNhட³க-க ேலாபிைஹmh॥

லŋhகதா³ஹு ேத³ேக²mh ந உசா²ஹு ரேயா காஹுந ேகா,
கைஹmh ஸப³ஸசிவ கா பா◌ँவ ேராபிைஹmh।

பா³◌ँசிைஹ ந பாைச²mh திராஹூ iµராஹூ ேக,
ேகா ைஹ ரந ராேகா ெஜௗmh ேகாஸேலஸ ேகாபிைஹmh॥

44

thஜடாகா ஆவாஸந

thஜடா கஹதி பா³ர-பா³ர ளshவேஸாmh,
’ராெகௗ⁴ பா³ந ஏகmh ஸiµth³ர ஸாெதௗ ேஸாைஹmh।

ஸல ஸ◌ँகா⁴ ஜாதா⁴ந-தா⁴ ஜmh³காதி³,
ேஜாகி³நீ-ஜமாதி காகாகலாப ேதாைஹmh॥

ராஜு ேத³ ேநவாைஹmh ப³ஜாஇ ைக பி³பீ⁴ஷைந,
ப³ைஜŋhேக³ ph³ேயாம பா³ஜேந பி³³த⁴ phேரம ேபாைஹmh॥

ெகௗந த³ஸகnh⁴, ெகௗந ேமக⁴நா³ பா³ேரா,
ேகா mhப⁴கrhiν கீ, ஜப³ ராiµ ரந ேராைஹmh॥
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பி³நய-ஸேநஹ ேஸாmh கஹதி ய thஜடாேஸாmh,
பாஏ க²ஸமாசார ஆரஜஸுவநேக।

பாஏ ஜூ, ப³◌ँதா⁴ேயா ேஸ உதேர பா⁴iνலேக,

ஆஏ ேத³கி²-ேத³கி²³த தா³ந ³வநேக॥
ப³த³ந மந, ப³லந, தீ³ந ேத³கி², மாேநா

ைட க⁴ைட தசர-திர ⁴வநேக।
ேலாகபதி-ேகாக-ேஸாக ◌ँேத³ கபி-ேகாகநத³,

த³Nhட³ th³ைவ ரேஹ ைஹmh ர⁴-ஆதி³தி-உவநேக॥
45

ஜூ²லநா

ஸு⁴ஜு மா க² thஸ ³ஷiν பா³,

த³லத ேஜmh ³ஸேரா ஸ ந ஸா◌ँth◌⁴ேயா।
ஆநி பரபா³ம பி³தி⁴ பா³ம ேத ராமேஸாmh,

ஸகத ஸŋhkh³ராiµ த³ஸகnh⁴ கா◌ँth◌⁴ேயா॥
ஸiµ² ளஸ-கபி-கrhம க⁴ர- க⁴ர ைக⁴,

பி³கல ஸுநி ஸகல பாேதா²தி⁴ பா³◌ँth◌⁴ேயா।
ப³ஸத க³ட⁴◌़ ப³ŋhக,லŋhேகஸநாயக அச²த,

லŋhக நmh கா²த ேகாஉ பா⁴த ரா◌ँth◌⁴ேயா॥
’பி³shவஜயீ’ ph◌⁴’³நாயக-ேஸ பி³iν ஹாத² ப⁴ஏ ஹநி ஹாத²ஹஜா।
பா³ல மாலகீ ந ஸுநீ க² கா ’ள’ கபி லŋhக ந ஜா॥
அஜஹூ◌ँ ெதௗ ப⁴ேலா ர⁴நாத²ேலmh, பி² ³ஜ²ைஹ, ேகா க³ஜ,ெகௗந க³ஜா।
கீrhதி ப³ட³◌़ே◌ா, கரதி ப³ட³◌़ே◌ா, ஜந-பா³த ப³ட³◌़ே◌ா, ேஸா ப³ட³◌़ே◌ாஈ ப³ஜா॥

46

ஜப³ பாஹந ேப⁴ ப³நபா³ஹந-ேஸ உதேர ப³நரா, ’ஜய ராம’ ரைட⁴mh।
’ள’ஏ◌ँைஸல-லாஸப³ ேஸாஹத,ட³ஸாக³ jhேயாmh ப³ல பா³ ப³ட⁴◌़ை◌।
க ேகா கைரmh ர⁴பீ³ரேகா ஆயஸு,ெகௗக mh க³ட⁴◌़தி³ சட⁴◌़ை◌।
சரŋhக³ ச பலேமmh த³ ைக ரந ராவந-ராட⁴◌़-ஸுஹாட³◌़ க³ட⁴◌़ை◌ ॥
பி³ல பி³ஸால பி³கரால கபி-பா⁴, மாேநா
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கா ப³ஹு ேப³ஷ த⁴ேரmh, தா⁴ஏ கிஏ◌ँ கரஷா ।
ஏ லா-ைஸல,ஸால,தால ஔ தமால ேதா

ேதாைபmh ேதாயநிதி⁴,ஸுரேகா ஸமாஜு ஹரஷா॥
ட³ேக³ தி³க³ஜர கம² ேகா கலமேல,

ேடா³ேல த⁴ராத⁴ர தா⁴, த⁴ராத⁴ த⁴ரஷா।
’ள’தமகி சலmh, ராெகௗ⁴கீ ஸபத² கைரmh,

ேகா கைர அடக கபிகடக அமரஷா॥
47

ஆஏ ஸு,ஸாரiν, ேபா³லாஏ ேத கஹந லாேக³,

லக ஸர ேஸநா கரத ப²ஹம mh।
’மஹாப³ பா³நர பி³ஸால பா⁴ கால-ேஸ

கரால ைஹmh, ரைஹmh கஹா◌ँ,ஸமாŋhேக³ கஹா◌ँ ம’॥
ஹ◌ँshேயா த³ஸகnh⁴ ர⁴நாத²ேகா phரதாப ஸுநி,

’ள’ ³ராேவ iµ²,ஸூக²த ஸஹம mh।
ராமேக பி³ேராேத⁴mh ³ேரா பி³தி⁴-ஹ-ஹரஹூ ேகா,

ஸப³ேகா ப⁴ேலா ைஹ ராஜா ராமேக ரஹம mh॥
அŋhக³த³கா ³தthவ

’ஆேயா!ஆேயா!ஆேயா ேஸாஈ பா³நர ப³ேஹா!’ப⁴ேயா
ேஸா சஹு◌ँ ஓர லŋhகா◌ँஆஏ◌ँ ஜுப³ராஜேகmh।

ஏக காட⁴◌़ை◌mh ெஸௗஜ, ஏக ெதௗ⁴ஜ கைரmh, ’கஹா ைவைஹ,

ேபாச ப⁴ஈ,’மஹாேஸா ஸுப⁴டஸமாஜேகmh॥
கா³jhேயா கபிராஜு ர⁴ராஜகீ ஸபத² க,

◌ँேத³ காந ஜாதா⁴ந மாேநா கா³ேஜmh கா³ஜேகmh।
48

ஸஹ ஸுகா²த பா³தஜாதகீ ஸுரதி க,
லவா jhேயாmh காத, ள ஜ²ேபேடmh பா³ஜேகmh॥

ளஸ ப³ல ர⁴பீ³ரஜூ ேகmh பா³ஸு
வா ந க³நத, பா³த கஹத கேர-।
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ப³கஸ ஈஸஜூ கீ கீ²ஸ ேஹாத ேத³கி²அத,
ஸ காேஹmh லாக³தி, கஹத ெஹௗmh ைமmh த-॥

சட⁴◌़ ◌ி க³ட⁴◌़-மட⁴◌़ th³’ட⁴◌़,ேகாடேகmh க◌ँ³ேரmh, ேகாபி
ேந த⁴கா ேத³ைஹmh,ட⁴◌़ை◌ைஹmh ேட⁴லநகீ ட⁴◌़ே◌-।

ஸுiν த³ஸமாத² !நாத²-தேக ஹமாேர கபி
ஹாத²லŋhகா லாஇைஹmh ெதௗ ரேஹகீ³ஹேத²-॥

’³ஷiν, பி³ரா⁴,க², thஸரா, கப³nh⁴ ப³ேத⁴
தாலஊ பி³ஸால ேப³ேத⁴, ெகௗக ைஹ காேகா।

ஏக பி³ஷ ப³ஸ ப⁴ேயா பீ³ர பா³◌ँேரா ேஸா,
ேதாஹூ ைஹ பி³தி³த ப³ மஹாப³ பா³ேகா॥

49

’ள’ கஹத த மாநேதா ந ேந ஸŋhக,
ேமேரா கஹா ைஜைஹ, ப² ைபைஹ  சாேகா।

பீ³ர-க-ேகஸ டா²ரபாநி மாநீ ஹா,
ேத கஹா ச, பி³ட³◌़! ேதாேஸ க³ைந கா⁴ ேகா॥

ேதாேஸாmh கெஹௗmh த³ஸகnhத⁴ர ேர,ர⁴நாத² பி³ேரா⁴ ந கீஏ ெபௗ³ேர।
பா³ ப³, க²,³ஷநஔர அேநக கி³ேர ேஜ-ேஜ பீ⁴திேமmh ெதௗ³ேர॥
ஐஅ ஹால ப⁴ஈ ேதா ெதௗ⁴mh,ந  ல  ய சைஹ ஸு² ெஜௗmh ேர।
ராமேகmh ேராஷ ந ராகி²ஸைகmh ள பி³தி⁴,பதி,ஸŋhக ெஸௗ ேர॥
◌ँ ரஜநீசரநாத² மஹா, ர⁴நாத²ேக ேஸவகேகா ஜiν ெஹௗmh ெஹௗmh।
ப³லவாந ைஹ shவாiν க³mh அபநீmh, ேதா லாஜ ந கா³ ப³ஜாவத
ெஸௗெஹௗmh।
பீ³ஸ ⁴ஜா, த³ஸ ஸ ஹெரௗmh, ந ட³ெரௗmh, phர⁴-ஆயஸு-ப⁴ŋhக³ ேதmh ெஜௗmh
ெஹௗmh।
ேக²தேமmh ேகஹ jhேயாmh க³ஜராஜ த³ெலௗmh த³ல, பா³ேகா பா³ல ெதௗmh
ெஹௗmh॥

50

ேகாஸலராஜேக காஜ ெஹௗmh ஆஜு th உபா, ல பா³தி⁴ ேபா³ெரௗmh।
மஹா⁴ஜத³Nhட³ th³ைவ அNhட³கடாஹ சேபடகீmh ேசாட சடாக ைத³ ேபா²ெரௗmh॥
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ஆயஸு ப⁴ŋhக³ேதmh ெஜௗmh ந ட³ெரௗmh,ஸப³ ஸபா⁴ஸத³ேராநித ேகா⁴ெரௗmh।
பா³ேகா பா³ல ெஜௗmh, ’ள’ த³ஸஹூ iµக²ேக ரநேமmh ரத³ ேதாெரௗmh
அதி ேகாபேஸாmh ேராphேயா ைஹ பாஉ ஸபா⁴◌ँ,ஸப³லŋhக ஸஸŋhகித, ேஸா மசா।
தமேக க⁴நநாத³-ேஸ பீ³ர phரசா ைக,ஹா நிஸாசர-ைஸiν பசா॥
ந டைர ப³ ேமஹு ேதmh க³ ேபா⁴, ேஸா மேநா ம ஸŋhக³ பி³ரசி ரசா।
’ள’ஸப³ஸூர ஸராஹத ைஹmh, ஜக³ேமmh ப³லஸா ைஹ பா³-ப³சா॥
ேராphேயா பாஉ ைபஜ ைக, பி³சா ர⁴பீ³ர ப³

லாேக³ ப⁴ட ஸ, ந ேந டஸக ைஹ॥
தjhேயா தீ⁴-த⁴ரநீmh,த⁴ரநீத⁴ர த⁴ஸகத,

த⁴ராத⁴ தீ⁴ர பா⁴ ஸ ந ஸக ைஹ॥
மஹாப³ பா³ேகmh த³ப³த கலகதி ⁴,

’ள’ உச² nh⁴, ேம மஸக ைஹ।
51

கமட² க²ந பீ² க⁴Thடா² பrh ேயா மnhத³ரேகா,
ஆேயா ேஸாஈ காம,ைப கேரேஜா கஸக ைஹ॥
ராவணஔர மnhேதா³த³

ஜூ²லநா

கநககி³sh’ŋhக³ சட⁴◌़ ◌ி ேத³கி² மrhகடகட,

ப³த³த மnhேதா³த³ பரம பீ⁴தா।
ஸஹஸ⁴ஜ-மthதக³ஜராஜ-ரநேகஸ

பரஸுத⁴ர க³rh³ ேஜ ேத³கி² பீ³தா॥
தா³ஸ ள ஸமரஸூர ேகாஸலத⁴நீ,

kh²யால mh பா³ ப³லஸா தா।
ேர கnhத ! th’ந த³nhத க³ ’ஸரந ராiµ’ க,

அஜஹு◌ँ ஏ பா⁴◌ँதி ல ெஸௗmh தா॥
ேர நீச! மா பி³சலாஇ,ஹதி தாட³◌़கா,
ப⁴ வசா ஸு²ஸப³ தீ³nhேயா।

ஸஹஸ த³ஸசா க²ல ஸத க²ர-³ஷந,
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ைபைட² ஜமதா⁴ம,ைதmh தஉ ந சீnhேயா॥
52

ைமmh ேஜா கெஹௗmh, கnhத!ஸுiν மnh ப⁴க³வnhதேஸாmh
பி³iµக²ைவ பா³ ப² ெகௗந nhேயா।

பீ³ஸ ⁴ஜ, த³ஸ ஸ கீ²ஸ க³ஏ தப³mh ஜப³,
ஈஸ ேக ஈஸேஸாmh ைப³ கீnhேயா॥

பா³ த³, காlh ஜலஜாந பாஷாந கிேய,
கnhத ! ப⁴க³வnh ைதmh தஉ ந சீnhேஹmh।

பி³ல பி³கரால ப⁴ட பா⁴-கபி கால -ேஸ,

ஸŋhக³ த ŋhக³ கி³sh’ŋhக³nhேஹmh॥
ஆஇேகா³ ேகாஸலாதீ⁴ஸு ளஸ ேஜmh

ச²thர ஸ ெமௗ த³ஸ ³ கீnhேஹmh।
ஈஸ ப³கஸ ஜநி கீ²ஸ க, ஈஸ!ஸுiν,

அஜஹு◌ँ லஸல ைப³ேத³ தீ³nhேஹmh॥
ைஸநேக கபிந ேகா ேகா க³ைந,அrh³ேத³
மஹாப³லபீ³ர ஹiνமாந ஜாநீ।

⁴ைஹ த³ஸ தி³ஸா,ஸ நி ேடா³ைஹmh,
ேகாऽபி ர⁴நா² ஜப³ பா³ந தாநீ॥

53

பா³ஹூ◌ँ க³rh³ய மாmh ஐேஸா கிேயா,
மா த³ஹபட தி³ேயா ஜமகீ கா⁴நீmh।

கஹதி மnhேதா³த³,ஸுந ராவந! மேதா,
ைப³கி³ ல ேத³ ைப³ேத³ ராநீ॥

க³ஹiν உjhஜா, ஜா,ஸு மா தவ,

ஸல ேகா³ கீஸு ப³ர ைப³ ஜாேகா।
³ஸேரா ³ பiν ேராऽபி ேகாேபஉ ஸபா⁴◌ँ,
க²rhப³ கிேயா ஸrhப³ேகா, க³rh³ தா²ேகா॥

தா³ஸு ள ஸப⁴ய ப³த³த மயநnhதி³நீ,
மnhத³மதி கnhத,ஸுiν மnh mhஹாேகா।
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ெதௗெலௗ  ேப³கி³, ந ெஜௗmhெலௗmh ரந ேராஷ ப⁴ேயா
தா³ஸரதி² பீ³ர பி³ைத³த பா³◌ँேகா॥

காநiν உஜா,அch² மா, தா⁴ ⁴ கீnhmh,
நக³ phரசாrh ேயா, ேஸா பி³ேலாkhேயா ப³ கீஸேகா।

mhைஹmh பி³th³யமாந ஜாதா⁴நமNhட³ேமmh கபி
ேகாऽபி ேராphேயா பாஉ,ேஸா phரபா⁴உ ளஸேகா॥

கnhத !ஸுiν மnh ல-அnh கிஏ◌ँ அnhத ஹாநி,
ஹாேதா கீைஜ யேதmh ப⁴ேராேஸா ⁴ஜ பீ³ஸேகா।

54

ெதௗெலௗmh  ேப³கி³ ெஜௗெலௗmh சா ந சட⁴◌़ ◌ாேயா ராம,
ேரா பா³iν காTh◌⁴ேயா ந த³லயா த³ஸஸேகா॥

’பவநேகா  ேத³kh²ேயா ³ பீ³ர பா³◌ँேரா,ேஜா
ப³ŋhக க³ட⁴◌़ லŋhக-ேஸா ட⁴கா◌ँ ட⁴ேக டா⁴ேகா³।

பா³ ப³லஸாேகா ேஸா காlh தா³ த³ ேகாபி,
ேராphேயா பாஉ சப, சiµேகா சாஉ சாேகா³॥

ேஸாஈ ர⁴நாத² கபி ஸாத² பாத²நா² பா³◌ँதி⁴,
ஆேயா நாத²! பா⁴ேக³ ேதmh கி² ேக²ஹ கா²ேகா³।

’ள’ க³ர³ த ேப³ேகா ஸாஜு ஸ,

ேத³ய, ந ெதௗ பிய! பாஇமால ஜாேகா³॥

உத³தி⁴ அபார உதரத நmh லாகீ³ பா³ர
ேகஸமா ேஸா அத³Nhட³-ைகேஸா டா³◌ँட³◌़ ◌ிேகா³

பா³கா உஜா,அch², ரchச²கநி மா ப⁴ட
பா⁴ பா⁴ ராஉேரேக சாஉர-ேஸ கா◌ँட³◌़ ◌ிேகா³॥

55

’ள’ திஹாேரmh பி³th³யமாந ஜுப³ராஜ ஆஜு
ேகாऽபி பாஉ ேராபி,ஸப³ ²ேச²ைக ைக சா²◌ँட³◌़ ◌ிேகா³।

கேஹகீ ந லாஜ, பிய!ஆஜஹூ◌ँ ந பிய ஆஏ பா³ஜ,

ஸத ஸமாஜ க³ட⁴◌़ ◌ு ரா◌ँட³-ைகேஸா பா⁴◌ँட³◌़ ◌ிேகா³॥
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ஜாேக ேராஷ-³ஸஹ-thேதா³ஷ-தா³ஹ ³ கீnhேஹ,

ைபஅத ந ச²th-ேகா²ஜ ேகா²ஜத க²லகேமmh।
மாஷமதீேகா நாத² !ஸாஹ ஸஹஸ பா³ஹு॥

ஸமர-ஸமrhத² நாத²! ேஹஏ ஹலகேமmh॥
ஸத ஸமாஜ மஹாராஜ ேஸா ஜஹாஜராஜு

³ட³◌़ ◌ி க³ேயா ஜாேக ப³ல-பா³தி⁴-ச²லகேமmh।
டத பிநாகேகmh மநாக பா³ம ராமேஸ, ேத

நாக பி³iν ப⁴ஏ ph◌⁴’³நாய பலகேமmh॥
56

கீnh ேசா²நீ ச²th பி³iν ேசா²நிப-ச²பநிஹார,
க²ந டா²ர பாநி பீ³ர-பா³நி ஜாநி ைக।

பரம kh’பால ேஜா nh’பால ேலாகபாலந ைப,
ஜப³ த⁴iνஹாஈ ைவைஹ மந அiνமாநி ைக॥

நாகேமmh பிநாக ஸ பா³மதா பி³ேலாகி ராம
ேராkhேயா பரேலாக ேலாக பா⁴ ph◌⁴ரம பா⁴நி ைக।

நாஇ த³ஸ மாத² ம, ேஜா பீ³ஸ ஹாத², பிய !

ஏ ைப நாத² ! ர⁴நாத² பசாநி ைக॥
கேயா ம மால, பி³பீ⁴ஷநஹூ◌ँ பா³ர-பா³ர,
ஆ◌ँச பஸார பிய1 பா◌ँய ல-ல ெஹௗmh ப।

பி³தி³த பி³ேத³ஹர நாத²! ⁴³நாத²க³தி,
ஸமய ஸயாநீ கீnh ைஜ ஆஇ ெகௗ³mh ப।

பா³யஸ, பி³ராத⁴,க²ர,³ஷந, கப³nhத⁴, பா³,

ைப³ர ர⁴பீ³ரேகmh ந  காஹூகீ ப।
கnhத பீ³ஸ ேலாயந பி³ேலாகிஏ மnhதப²,

kh²யால லŋhகா லாஈ கபி ரா◌ँட³கீ- ேஜா²ப॥
57

ராம ேஸாmh ஸாiµ கிஏ◌ँ நி ைஹ , ேகாமல காஜ ந கீஏ டா◌ँேட²।
ஆபநி ஸூ² கெஹௗmh,பிய ! ³²ஏ, ஜூ²²ேப³ ேஜா³ ந டா²ஹ, நாேட²॥
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நாத²!ஸுநீ ph◌⁴’³நாத²கதா², ப³ பா³ க³ஏ ச பா³தேக ஸா◌ँேட²mh।
பா⁴இ பி³பீ⁴ஷiν ஜாஇ lhேயா, phர⁴ ஆஇ பேர ஸுநி ஸாயர கா◌ँேட²mh॥
பாேப³ேகா கபி-பா⁴-ச ஜம கால கராலஹுேகா பஹ ைஹ।
லŋhக-ேஸ ப³ŋhக மஹா க³ட⁴◌़ ³rhக³ம ட⁴◌़ ◌ாேப³-தா³ேப³ேகா கஹ ைஹ॥
தீதர-ேதாம தசர-ேஸந ஸரேகா ஸூiν ப³ட³◌़ே◌ா ப³ஹ ைஹ।
நாத²! ப⁴ேலா ர⁴நாத²ேலmh ரஜநீசர-ேஸந ஏ◌ँஹஹ ைஹ॥

58

ராஸ-வாநர-ஸŋhkh³ராம

ேராShேயா ரந ராவiν, ேபா³லாஏ பீ³ர பா³நஇத,
ஜாநத ேஜ தி ஸப³ஸஜுக³ஸமாஜகீ।

ச சரŋhக³ ச, சப ஹேந நிஸாந,
ேஸநா ஸராஹந ேஜாக³ ராதிசரராஜகீ॥

ள பி³ேலாகி கபி-பா⁴ கிலகத
லலகத லகி² jhேயாmh க◌ँகா³ல பாத ஸுநாஜகீ।

ராமக² நிரகி²ஹரShேயா ய◌ँஹமாiν,

மாேநா ேக²லவார ேகா² ஸதாஜ பா³ஜகீ॥
ஸா ைக ஸநாஹ-க³ஜகா³ஹ ஸஉசா²ஹ த³ல,

மஹாப³ தா⁴ஏ பீ³ர ஜாதா⁴ந தீ⁴ரேக।
இஹா◌ँ பா⁴-ப³nhத³ர பி³ஸால ேம-மnhத³ர-ேஸ।

ஏ ைஸல-ஸால ேதா நீரநிதி⁴தீரேக॥
ள தமகி-தாகி பி⁴ேர பா⁴ ஜுth◌⁴த³ khth◌⁴த³,

ேஸநப ஸராேஹ நிஜ நிஜ ப⁴ட பீ⁴ரேக।
Nhட³நேக ஜு²Nhட³ ஜூ²-ஜூ² ஜு²கேர-ேஸ நாைசmh,

ஸமர ஸுமார ஸூர மாைரmh ர⁴பீ³ரேக॥
59

தீேக² ரŋhக³ரŋhக³ஸுரŋhக³நி ஸா சட⁴◌़ே◌ ச²◌ँ ைச²ல ச²பீ³ேல।
பா⁴ ³மாந nhேஹmh மநேமmh, கப³ஹூ◌ँ ந ப⁴ஏ ரநேமmh தந ⁴ேல॥
ள லகீ²ைக க³ஜ ேகஹ jhேயாmh ஜ²பேட,படேக ஸப³ஸூர ஸேல।
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⁴ பேர ப⁴ட ⁴ கராஹத,ஹா◌ँகி ஹேந ஹiνமாந ஹ²ேல।
ஸூர ஸ◌ँேஜாஇல ஸா ஸுபா³,ஸுேஸல த⁴ைரmh ப³க³ேமல சேல ைஹmh

பா⁴ ⁴ஜா ப⁴,பா⁴ ஸர, ப³ பி³ஜயீ ஸப³ பா⁴◌ँதி ப⁴ேல ைஹmh॥
’ள’nhஹ தா⁴ஏ◌ँ ⁴ைக த⁴ரநீ, த⁴ரநீத⁴ர ெதௗ⁴ர த⁴காந ஹேல ைஹmh।
ேத ரந-தீkhக²ந லkhக²ந லாக²ந தா³நி jhேயாmh தா³த³ தா³பி³ த³ேல ைஹmh॥

க³ மnhத³ர ப³nhத³ர-பா⁴ சேல, ேஸா மேநா உநேய க⁴ந ஸாவநேக।
’ள’ உத ஜு²Nhட³ phரசNhட³ ஜு²ேக, ஜ²பைடmh ப⁴ட ேஜ ஸுரதா³வநேக॥
பி³ேஜ² பி³ைத³த ேஜ ேக²த அேர, ந டேர ஹ²ைப³ ப³ட⁴◌़ ◌ாவநேக।
ரந மா மசீ உப-உபரா ப⁴ேலmh பீ³ர ர⁴phபதி ராவநேக॥

60

ஸர-ேதாமர ேஸலஸஹ ப◌ँவாரத,மாரத பீ³ர நிஸாசரேக।
இத ேதmh த-தால தமால சேல,க²ர க²Nhட³ phரசNhட³ மத⁴ரேக॥
’ள’ க ேகஹநா³ பி⁴ேர ப⁴ட, க²kh³க³ க²ேக³,க²ஆ க²ரேக।
நக²-த³nhதந ேஸாmh ⁴ஜத³Nhட³ பி³ஹNhட³த, iµNhட³ேஸாmh iµNhட³ பேர
ஜ²ரைகmh॥
ரஜநீசர-மthதக³யnhத³-க⁴டா பி³க⁴ைட mh’க³ராஜேக ஸாஜ லைர।
ஜ²பைட ப⁴ட ேகா மmh படைக, க³ரைஜ, ர⁴பீ³ரகீ ெஸௗmhஹ கைர
ள உத ஹா◌ँக த³ஸாநiν ேத³த,அேசத ேப⁴ பீ³ர, ேகா தீ⁴ர த⁴ைர।
பி³ேஜா² ரந மாதேகா பி³ைத³த, ேஜா காலஹு காலேஸா ³² பைர॥
ேஜ ரஜநீசர பீ³ர பி³ஸால, கரால பி³ேலாகத கால ந கா²ஏ।
ேத ரந-ேரார கபீஸகிேஸார ப³ட³◌़ே◌ ப³ரேஜார பேர ப²க³ பாேய॥
ம லேப,அகாஸ நிஹா ைக,ஹா◌ँகி ஹ²ஹiνமாந சலாஏ
ஸூகி² ேக³ கா³த, சேல நப⁴ ஜாத, பேர ph◌⁴ரமபா³த, ந ⁴தல ஆஏ॥

61

ேஜா த³ஸஸு மத⁴ர ஈஸேகா பீ³ஸ ⁴ஜா ² ேக²லநிஹாேரா।
ேலாகப, தி³kh³க³ஜ, தா³நவ ,ேத³வ ஸைப³ஸஹேம ஸுநி ஸாஹஸு பா⁴ேரா॥
பீ³ர ப³ட³◌़ே◌ா பி³ைத³த ப³,அஜஹூ◌ँ ஜக³ ஜாக³த ஜாஸு ப◌ँவாேரா।
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ேஸா ஹiνமாந ஹnhேயா iµ²கா◌ँ கி³ ேகா³ கி³ராஜு jhேயாmh கா³ஜேகா மாேரா॥
³rhக³ம ³rhக³, பஹாரேதmh பா⁴ேர, phரசNhட³ மஹா ⁴ஜத³Nhட³ ப³ேந ைஹmh ।
லkhக²ேமmh பkhக²ர, திkhக²ந ேதஜ, ேஜ ஸூரஸமாஜேமmh கா³ஜ க³ேந ைஹmh॥
ேத பி³ைத³த ப³ ரநபா³◌ँேர ஹா◌ँகி ஹ²ஹiνமாந ஹேந ைஹmh।
நாiµ ல ராiµ ேத³கா²வத ப³nh⁴ேகா ⁴மத கா⁴யல கா⁴ய◌ँ க⁴ேந ைஹmh॥
ஹாதி²ந ேஸாmh ஹாதீ² மாேர, ேகா⁴ேரேஸாmh ஸ◌ँகா⁴ேர ேகா⁴ேர,

ரத²நி ேஸாmh ரத² பி³த³ரநி ப³லவாநகீ।
62

சசல சேபட, ேசாட சரந சேகாட சாேஹmh,
ஹஹராநீ ெபௗ²ேஜmh ப⁴ஹராநீ ஜாதா⁴நகீ॥

பா³ர-பா³ர ேஸவக-ஸராஹநா கரத ராiµ,

’ள’ஸராைஹ தி ஸாேஹப³ஸுஜாநகீ।
லா◌ँபீ³ம லஸத,லேப படகத ப⁴ட,

ேத³ெகௗ² ேத³ெகௗ²,லக²ந !லரநி ஹiνமாநகீ॥
த³ப³கி த³ேபா³ேர ஏக, பா³தி⁴ேமmh ேபா³ேர ஏக,
மக³ந மேமmh, ஏக க³க³ந உட³◌़ ◌ாத ைஹmh।

பக பசா²ேர கர, சரந உகா²ேர ஏக,
சீ-பா² டா³ேர, ஏக  மாேர லாத ைஹmh॥

’ள’லக²த, ராiµ, ராவiν, பி³³த⁴, பி³தி⁴,
சkhரபாநி, சNh³பதி, சNh³கா ஹாத ைஹmh॥

ப³ட³◌़ே◌-ப³ட³◌़ே◌ பா³நஇத பீ³ர ப³லவாந ப³ட³◌़ே◌,
ஜாதா⁴ந, ஜூத²ப நிபாேத பா³தஜாத ைஹmh॥

63

phரப³ல phரசNhட³ ப³ப³Nhட³ பா³ஹுத³Nhட³ பீ³ர
தா⁴ஏ ஜாதா⁴ந,ஹiνமாiν ேயா ேக⁴ ைக।

மஹாப³லஜ ஜரா jhேயாmh க³ர, ப⁴ட
ஜஹா◌ँ-தஹா◌ँ படேக ல◌ँ³ர ேப²-ேப² ைக।

மாேர லாத,ேதாேர கா³த, பா⁴ேக³ ஜாத ஹாஹா கா²த,
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கைஹmh, ’ளஸ! ராகி²’ ராமகீ ெஸௗmh ட ைக।
ட²ஹர-ட²ஹர பேர, கஹ-கஹ உைட²mh,

ஹஹ-ஹஹ ஹ th◌⁴த³ஹ◌ँேஸ ேஹ ைக॥
ஜாகீ பா³◌ँகீ பீ³ரதா ஸுநத ஸஹமத ஸூர,
ஜாகீ ஆ◌ँச அப³ஹூ◌ँ லஸத லŋhக லாஹ-।

ேஸாஈ ஹiνமாந ப³லவாந பா³◌ँேகா பா³நஇத,
ேஜா ஜாதா⁴ந-ேஸநா சlhேயா ேலத தா²ஹ-॥

கmhபத அகmhபந,ஸுகா²ய அதிகாய காய,
mhப⁴ஊகரந ஆஇ ரேயா பாஇ ஆஹ-।

ேத³ேக² க³ஜராஜ mh’க³ராஜு jhேயாmh க³ர தா⁴ேயா,
பீ³ர ர⁴பீ³ரேகா ஸரஸூiν ஸாஹ॥

64

ஜூ²லநா

மthத-ப⁴ட-iµட, த³ஸகNhட²-ஸாஹஸ-ஸஇல-

sh’ŋhக³-பி³th³த³ரநி ஜiν ப³jhர-டா◌ँகீ।
த³ஸந த⁴ த⁴ரநி சிkhகரத தி³kh³க³ஜ, கம²,

ேஸஷு ஸŋhசித,ஸŋhகித பிநாகீ॥
சலத ம-ேம,உchச²லத ஸாயர ஸகல,

பி³கல பி³தி⁴ ப³தி⁴ர தி³-பி³த³ ஜா²◌ँகீ।
ரஜநிசர-க⁴ரநி க⁴ர க³rhப⁴-அrhப⁴க shரவத,

ஸுநத ஹiνமாநகீ ஹா◌ँக பா³◌ँகீ ॥
ெகௗநகீ ஹா◌ँகபர ெசௗŋhக சNh³ஸு, பி³தி⁴,
சNhட³கர த²கித பி² ரக³ஹா◌ँேக।

ெகௗநேக ேதஜ ப³லம ப⁴ட பீ⁴ம-ேஸ
பீ⁴மதா நிரகி² கர நயந டா⁴◌ँேக॥

தா³ஸ-ளஸேக பி³த³ ப³ரநத பி³³ஷ,

பீ³ர பி³ைத³த ப³ர ைப³ தா⁴◌ँேக।
நாக நரேலாக பாதால ேகாஉ கஹத கிந

கஹா◌ँஹiνமாiν-ேஸ பீ³ர பா³◌ँேக।
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65

ஜாதா⁴நாவ-மthதஜரக⁴டா
நிரகி² மதக³ராஜு jhேயாmh கி³ேதmh Thேயா।

பி³கட சடகந ேசாட, சரந க³, படகி ம,

நிக⁴ க³ஏ ஸுப⁴ட,ஸ ஸப³ேகா ²Thேயா॥
’தா³ஸு ள’ பரத த⁴ரநி த⁴ரகத, ஜு²கத

ஹாட- உட²தி ஜmh³கநி Thேயா।
தீ⁴ர ர⁴பீ³ரேகா பீ⁴ர ரநபா³◌ँேரா

ஹா◌ँகி ஹiνமாந  கட Thேயா ॥
ச²phைப

கதஹு◌ँ பி³டப-⁴த⁴ர உபா பரேஸந ப³ரShஷத।
கதஹு◌ँ பா³ேஸாmh பா³ மrhதி³, க³ஜராஜ கரShஷத॥
சரநேசாட சடகந சேகாட அ-உர-ர ப³jhஜத।
பி³கட கட பி³th³த³ரத பீ³ பா³³ க³jhஜத॥
லŋh³ர லேபடத படகி ப⁴ட,’ஜயதி ராம,ஜய!உchசரத।
ளஸ பவநநnhத³iν அடல ஜுth◌⁴த³ khth◌⁴த³ ெகௗக கரத॥

66

அŋhக³-அŋhக³ த³த லத ²ேல கிmhஸுக-ேஸ
ஹேந ப⁴ட லாக²ந லக²ந ஜாதா⁴நேக।

மா ைக, பசா² ைக, உபா ⁴ஜத³Nhட³ சNhட³,

க²Nh³-க²Nh³ டா³ேர ேத பி³தா³ேர ஹiνமாநேக॥
த³த கப³nhத⁴ேக கத³mhப³ ப³mhப³- கரத,

தா⁴வத தி³கா²வத ைஹmh லாெகௗ⁴ ராெகௗ⁴பா³நேக।
ள மேஹஸு, பி³தி⁴, ேலாகபால, ேத³வக³ந,

ேத³க²த ேப³வாந சட⁴◌़ே◌ ெகௗக மஸாநேக॥
ேலாதி²ந ேஸாmh ேலாஹூேக phரபா³ஹ சேல ஜஹா◌ँ-தஹா◌ँ

மாநஹு◌ँ கி³nhஹ ேக³ ஜ²ரநா ஜ²ரத ைஹmh।
ேராநிதஸத ெகௗ⁴ர ஜர-கராேர பா⁴ேர,
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லேதmh ஸல பா³-பி³டப பரத ைஹmh॥
ஸுப⁴ட-ஸர நீர-சா பா⁴-பா⁴ தஹா◌ँ,

ஸூரநி உசா²ஹு,ர காத³ர ட³ரத ைஹmh।
ேப²க- ேப²க ேப² பா²- பா² ேபட கா²த,

காக-கŋhக பா³லக ேகாலாஹ கரத ைஹmh॥
67

ஓஜ²கீ ேஜா² கா◌ँேத⁴,ஆ◌ँதநிகீ ேஸlh பா³◌ँேத⁴mh,
◌ँட³ேக கமNhட³ல க²பர கிஏ◌ँ ேகா ைக।
ேஜாகி³நீ ஜு²ŋhக³ ஜு²Nhட³-ஜு²Nhட³ ப³நீmh தாபmh-

தீர-தீர ைப³²mh ேஸா ஸமர-ஸ ெகௗ² ைக॥
ேராநித ேஸாmh ஸாநி -ஸாநி ³தா³ கா²த ஸஆ-ேஸ

phேரத ஏக பிஅத ப³ேஹா ேகா⁴-ேகா⁴ ைக।
’ல’ைப³தால-⁴த ஸாத²ஏ ⁴தநா²,

ேஹ- ேஹ ஹ◌ँஸத ைஹmh ஹாத²-ஹாத² ேஜா ைக॥
ராம ஸராஸந ேதmh சேல தீர ரேஹ ந ஸர,ஹட³◌़ ◌ாவ ²mh।
ராவந தீ⁴ர ந பீர க³நீ,லகி² ல கர க²ph²பர ேஜாகி³நி ஜூmh॥

ேராநித -சீ²ட ச²டாநி ஜேட ள phர⁴ ேஸாைஹmh மஹா ச²பி³ ²mh।
மாேநா மரkhகத-ைஸல பி³ஸாலேமmh ைப² சmh ப³ர பீ³ரப³ஹூmh

68

லமணrhசா²
மாநீ ைமக³நாத³ேஸாmh phரசா பி⁴ேர பா⁴ ப⁴ட,

ஆபேந அபந ஷாரத² ந ⁴ல கீ।
கா⁴யல லக²நலா லகீ² பி³லகா²ேந ராiµ,

ப⁴ஈ ஆஸ தி²ல ஜக³nhநிவாஸ-தீ³லகீ॥
பா⁴ஈேகா ந ேமாஹு ேசா²ஹு யேகா ந ளஸ

கைஹmh ’ைமmh பி³பீ⁴ஷநகீ க² ந ஸபீ³ல கீ’
லாஜ பா³◌ँஹ ேபா³ேலகீ, ேநவாஜகீ ஸ◌ँபா⁴ர-ஸார

ஸாேஹ³ ந ராiµ-ேஸ ப³லாஇ ேலஉ◌ँலகீ॥
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காநந பா³ஸு த³ஸாநந ேஸா 
ஆநந ஸ தி ேயா ைஹ।

பா³ மஹா ப³லஸா த³lhேயா
கபி பா பி³பீ⁴ஷiν ⁴ கிேயா ைஹmh॥

தீய ஹ, ரந ப³nh⁴ பrhேயா
ைப ப⁴rh ேயா ஸரநாக³த ேஸாச ேயா ைஹ।

பா³◌ँஹ-பகா³ர உதா³ர kh’பால
கஹா◌ँ ர⁴பீ³ ேஸா பீ³ பி³ேயா ைஹ॥

69

nhேஹா உகா² பஹா பி³ஸால,

சlhேயா ேத கால, பி³லmh³ ந லாேயா।
மாதநnhத³ந மாதேகா, மநேகா,

க²க³ராஜேகா ேப³³லஜாேயா॥
தீகீ² ரா ’ள’ கஹேதா

ைப ஏ◌ँ உபமாேகா ஸமாஉ ந ஆேயா।
மாேநா phரதchச² பரph³ப³தகீ நப⁴।

க ல, கபி ேயாmh ⁴கி தா⁴ேயா॥
சlhேயா ஹiνமாiν,ஸுநி ஜாதா⁴ந காலேந
பட²ேயா ,ேஸா iµநி ப⁴ேயா, பாேயா ப² ச² ைக।

ஸஹஸா உகா²ேரா ைஹ பஹா ப³ஹு ேஜாஜநேகா,
ரக²வாேர மாேர பா⁴ேர ⁴ ப⁴ட த³ ைக॥

70

ேப³³, ப³,ஸாஹஸ,ஸராஹத kh’பா ராiµ,

ப⁴ரதகீ ஸல,அச lhயாேயா ச ைக।
ஹாத²ஹநாத²ேக பி³காேந ர⁴நாத² ஜiν,

லnh⁴ ளஸ ப⁴ேலா மாnhேயா ப⁴ ைக॥
th◌⁴த³கா அnhத

பா³ப தி³ேயா காநiν, ேபா⁴ ஆநiν ஸுபா⁴நiν ேஸா,
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ைப³ ெபௗ⁴ த³ஸாநiν ேஸா, தீயேகா ஹரiν ேபா⁴
பா³ ப³லஸா த³, பா கபிராஜேகா,

பி³பீ⁴ஷiν ேநவா, ேஸத ஸாக³ர-தரiν ேபா⁴॥
ேகா⁴ர ரா ேஹ thரா-பி³தி⁴ ஹாேர ஏ◌ँ,

கா⁴யல லக²ந பீ³ர நர ப³ரiν ேபா⁴।
ஐேஸ ேஸாகேமmh திேலா ைக பி³ேஸாக பல ேமmh,

ஸப³ ேகா ளேகா ஸாேஹ³ஸரiν ேபா⁴॥
71

mhப⁴கரnhiν ஹnhேயா ரந ராம, த³lhேயா த³ஸகnhத⁴ கnhத⁴ர ேதாேர।
ஷநப³mhஸ பி³⁴ஷந-ஷந-ேதஜ-phரதாப க³ேர அ-ஓேர॥

ேத³வ நிஸாந ப³ஜாவத, கா³வத,ஸா◌ँவ ேகா³ மநபா⁴வத ேபா⁴ ேர।
நாசத-பா³நர-பா⁴ ஸைப³ ’ள’ க ’ஹா ேர!ஹஹா ைப⁴ அேஹா ேர’॥
மாேர ரந ராதிசர ராவiν ஸல த³,

அiνல ேத³வ-iµநி ²ல ப³ரஷ ைஹ।
நாக³, நர, கிmhநர, பி³ரசி,ஹ,ஹ ேஹ

லக ஸர ஏ◌ँ ேஹ ஹரஷத ைஹmh॥
பா³ம ஓர ஜாநகீ kh’பாநிதா⁴நேக பி³ராைஜmh,

ேத³க²த பி³ஷா³ைட, ேமா³ கரஷ ைஹmh।
ஆயஸு ேபா⁴ ,ேலாகநி தா⁴ேர ேலாகபால ஸைப³,

’ள’ நிஹால ைக ைக தி³ேய ஸரக² ைஹmh॥
(இதி லŋhகாகாNhட³)

————————————————————।
72

உthதரகாNhட³

ராமகீ kh’பாதா

பா³-ேஸா பீ³ பி³தா³ ஸுகNh², த²phேயா,ஹரேஷ ஸுர பா³ஜேந பா³ேஜ।
பலேமmh த³lhேயா தா³ஸரதீ²mh த³ஸகnhத⁴,லŋhக பி³பீ⁴ஷiν ராஜ பி³ராேஜ॥
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ராம ஸுபா⁴உ ஸுேநmh ’ள’லைஸ அல ஹம-ேஸ க³லகா³ேஜ।
காயர ர கதநகீ ஹத³, ேதஉ க³ப³ேநவாஜ ேநவாேஜ॥
ேப³த³ பட⁴◌़ை◌mh பி³தி⁴,ஸmh⁴ஸபீ⁴த ஜாவந ராவநேஸாmh நி ஆைவmh।
தா³நவ ேத³வ த³யாவேந தீ³ந ³கீ² தி³ந ³ர ேதmh  நாைவmh॥
ஐேஸஉ பா⁴க³ ப⁴ேக³ த³ஸபா⁴ல ேதmh ேஜா phர⁴தா கபி³-ேகாபி³த³ கா³ைவmh।
ராமேஸ பா³ம ப⁴ஏ◌ँ ேத பா³ம பா³ம ஸைப³ஸுக²ஸmhபதி லாைவmh॥
ேப³த³ பி³th◌⁴த³ ம,iµநி ஸா⁴ ஸேஸாக கிஏ ஸுரேலா உஜாேரா।
ஔர கஹா கெஹௗmh, தீய ஹ, தப³ஹூ◌ँ கநாகர ேகா ந தா⁴ெரௗ॥
ேஸவக-ேசா²ஹ ேதmh சா²ட³◌़ ◌ீ ச²மா, ள லkh²ேயா ராம !ஸுபா⁴உ திஹாேரா।
ெதௗேலாmh ந தா³ த³lhெயௗ த³ஸகnhத⁴ர, ெஜௗெலௗ பி³பீ⁴ஷந லா ந மாேரா॥
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ேஸாக ஸiµth³ர நிமjhஜத கா⁴ கபீஸு கிேயா, ஜ³ ஜாநத ைஜேஸா।
நீச நிஸாசர ைப³ேகா ப³nh⁴ பி³பீ⁴ஷiν கீnhஹ ரnhத³ர ைகேஸா॥
நாம ஏ◌ँ அபநாஇ ேயா ள-ேஸா, கெஹௗmh ஜக³ ெகௗந அைநேஸா।
ஆரத ஆரதி ப⁴ஜந ராiµ, க³ப³ேநவாஜ ந ³ஸேரா ஐேஸா॥
த நீத கிேயா கபி பா⁴ேகா ,பாlhேயா jhேயாmh காஹு◌ँ ந பா³ல தiνேஜா।
ஸjhஜந mhவ பி³பீ⁴ஷiν ேபா⁴,அஜஹூ◌ँ பி³லைஸ ப³ர ப³nh⁴ப³⁴ ேஜா॥
ேகாஸலபால பி³நா ’ள’ஸரநாக³தபால kh’பால ந ³ேஜா।
ர,ஜாதி,த,அகீ⁴,ஸப³கீ ஸுத⁴ைர,ேஜா கைர ந ேஜா॥
தீய ேராமநி ய த, ேஜmh பாவககீ கஷாஈ த³ ைஹ॥
த⁴rhம⁴ரnhத⁴ர ப³nh⁴ தjhேயா, ரேலாக³நிகீ பி³தி⁴ ேபா³ க ைஹ॥
கீஸ நிஸாசரகீ கரநீ ந ஸுநீ,ந பி³ேலாகீ, ந சிthத ர ைஹ।
ராம ஸதா³ஸரநாக³தகீ அநெகௗ²mhmh,அைந ஸுபா⁴ய◌ँஸ ைஹ॥
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அபராத⁴ அகா³த⁴ ப⁴ஏ◌ँ ஜநேதmh,அபேந உர ஆநத நாந ஜூ।
க³நிகா,க³ஜ , கீ³த⁴ ,அஜாலேக க³நி பாதகஜ ராmh ந ஜூ॥
ஏ◌ँ பா³ரக நாiµ ஸுதா⁴iµ தி³ேயா ,ேஜmh தா⁴ம மஹாiµநி ஜாmh ந ஜூ
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ள! ப⁴ஜு தீ³நத³யால ேர ! ர⁴நாத²அநாத² தா³ந ஜூ॥
phர⁴ ஸthய க phரஹலாத³கி³ரா, phரக³ேட நரேகஹ க²mhப⁴ மஹா◌ँ।
ஜ²ஷராஜ kh³ரshேயா க³ஜராஜு,kh’பா ததகால பி³லmh³ கிேயா ந தஹா◌ँ॥
ஸுர ஸாகி²ைத³ ராகீ²ைஹ பாNh³ப³⁴ பட டத, ேகாக ⁴ப ஜஹா◌ँ।
ள ! ப⁴ஜு ேஸாச-பி³ேமாசநேகா, ஜநேகா பiν ராம ந ராkh²ேயா கஹா◌ँ॥
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நரநா உகா⁴ ஸபா⁴ மஹு◌ँ ேஹாத தி³ேயா ப, ேஸா ஹrh ேயா மநேகா।
phரஹலாத³ பி³ஷாத³-நிவாரந, பா³ரந-தாரந, த அகாரநேகா॥
ேஜா கஹாவத தீ³நத³யால ஸ, ேஜ பா⁴ ஸதா³அபேந பநேகா ।
’ள’ த ஆந ப⁴ேராஸ ப⁴ேஜmh ,ப⁴க³வாiν ப⁴ேலா கைஹmh ஜநேகா॥
நா உதா⁴, கிேயா ஸட² ேகவ  நீத,ஸுகீrhதி ல।
நிஜேலா த³ேயா ஸப³-க²க³ேகா, கபி தா²phேயா, ேஸா மாம ைஹ ஸப³॥
த³ஸஸ-பி³ேராத⁴ ஸபீ⁴த பி³பீ⁴ஷiν ⁴ கிேயா, ஜக³க ர।
கநாநிதி⁴ேகா ப⁴ஜு, ேர ள! ர⁴நாத²அநாத²ேக நா²ஸ॥
ெகௗக, பி³phரப³⁴ தி²லாதி⁴பேக ஸப³ ேஸாச த³ேல பல மாைஹmh।
பா³-த³ஸாநந-ப³nh⁴-கதா²ஸுநி,ஸth ஸுஸாேஹப³- ஸராைஹmh॥
ஐ அப கைஹmh ள ர⁴நாயககீ அக³நீ ³நகா³ைஹmh।
ஆரத, தீ³ந,அநாத²நேகா ர⁴நா² கைரmh நிஜ ஹாத²கீ சா²ைஹmh॥
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ேதேர ேப³ஸாேஹmh ேப³ஸாஹதஔரநி,ஔர ேப³ஸாைக ேப³சநிஹாேர।
ph³ேயாம, ரஸாதல, ⁴ ப⁴ேர nh’ப ர,ஸாேஹப³ ேஸnhதிஹு◌ँ கா²ேர॥
’ள’ ேத ேஸவத ெகௗந மைர ! ரஜேதmh ல⁴ேகா கைரmh ேமேதmh பா⁴ேர?
shவா ஸுல ஸமrhத²ஸுஜாந, ேஸா ேதா-ேஹா mh த³ஸரthத² ³லாேர
ஜாதா⁴ந, பா⁴, கபி, ேகவட, பி³ஹŋhக³ ேஜா-ேஜா

பாlhேயா நாத²!ஸth³ய ேஸா. ேஸா ப⁴ேயா காம-காஜேகா।
ஆரத அநாத² தீ³ந மந ஸரந ஆஏ,
ராேக²அபநாஇ, ேஸா ஸுபா⁴உ மஹாராஜேகா॥

நாiµ ள,ைப ேபா⁴Nhேடா³ பா⁴◌ँக³ ேதmh ,கஹாேயா தா³ஸு,
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கிேயா அŋhகீ³கார ஐேஸ ப³ட³◌़ே◌ த³கா³பா³ஜேகா।
ஸாேஹ³ஸமrhத² த³ஸரthத²ேக த³யாலேத³வ !

³ஸேரா ந ேதா-ேஸா mhmh ஆபேநகீ லாஜேகா॥
மஹப³ பா³ த³, காயர ஸுகNh² கபி

ஸகா² கிஏ மஹாராஜ! ேஹா ந காஹூ காமேகா।
ph◌⁴ராத-கா⁴த-பாதகீ நிஸாசர ஸரந ஆஏ◌ँ,

கிேயா அŋhகீ³கார நாத² ஏேத ப³ட³◌़ே◌ பா³மேகா॥
77

ராய, த³ஸரthத²ேக !ஸமrhத² ேதேர நாம ஏ◌ँ,
ள-ேஸ ரேகா கஹத ஜ³ ராமேகா।

ஆபேந நிவாேஜகீ ெதௗ லாஜ மஹாராஜேகா
ஸுபா⁴உ,ஸiµஜ²த மiν iµதி³த ³லாமேகா॥

ப-லnh⁴,³நnh⁴, ப³nh⁴ தீ³நேகா,
த³யாநிதா⁴ந, ஜாநமநி, பீ³ரபா³ஹு-ேபா³லேகா।

shராth◌⁴த³ கிேயா கீ³த⁴ேகா,ஸராேஹ ப²ல ஸப³ேக
லா-ஸாப-ஸமந, நிபா³ேயா ேநஹு ேகாலேகா॥

ள-உராஉ ேஹாத ராமேகா ஸுபா⁴உ ஸுநி,
ேகா ந ப³ ஜாஇ, ந பி³காஇ பி³iν ேமால ேகா।

ஐேஸஹு ஸுஸாேஹப³ேஸாmh ஜாேகா அiνரா³ ந, ேஸா
ப³ட³◌़ே◌ாஈ அபா⁴ேகா³, பா⁴³ பா⁴ேகா³ ேலாப⁴ -ேலாலேகா॥

ஸூரரதாஜ, மஹாராஜநி ேக மஹாராஜ
ஜாேகா நாiµ ேலதmh ஸுேக² ேஹாத ஊஸேரா।

ஸாேஹ³ கஹா◌ँ ஜஹாந ஜாநகீஸு ேஸா ஸுஜாiν,

ஸுேரmh kh’பாேக மரா ேஹாத ²ஸேரா॥
78

ேகவட, பஷாந, ஜாதா⁴ந, கபி-பா⁴ தாேர,
அபநாேயா ள-ேஸா தீ⁴ŋhக³ த⁴ம⁴ஸேரா।

ேபா³லேகா அடல, பா³◌ँஹேகா பகா³, தீ³நப³nh⁴,
³ப³ேரேகா தா³நீ, ேகா த³யாநிதா⁴ந ³ஸேரா॥
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கீேப³ேகா பி³ேஸாக ேலாக ேலாகபால ஹுேத ஸப³,
கஹூ◌ँ ேகாஊ ேபா⁴ ந சரவாேஹா கபி -பா⁴ேகா।

பபி³ேகா பஹா கிேயா kh²யால kh’பால ராம,
பா³ேரா பி³பீ⁴ஷiν க⁴ெரௗnhதா⁴ ஹுேதா பா³லேகா॥

நாம-ஓட ேலத  நிேகா²ட ேஹாத ேகா²ேட க²ல,

ேசாட பி³iν ேமாட பாஇ ப⁴ேயா ந நிஹா ேகா?
ளகீ பா³ர ப³ட³◌़ ◌ீ ⁴ல ேஹாதி லnh⁴ !

பி³க³ ஸுதா⁴ேப³ேகா ³ஸேரா த³யா ேகா॥
நாiµ ஏ◌ँ தேகா நீத கிேயா பாதகீஸு,
ஆரதி நிவா ’phர⁴ பா’ கேஹmh பீலகீ।
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ச²லநிேகா ேசா²Nh³, ேஸா நிேகா³ட³◌़ ◌ீ ேசா² ஜாதி -பா◌ँதி
கீnh ந ஆேமmh ஸுநா ேபா⁴Nhட³◌़ே◌ பீ⁴லகீ॥

ளஔ ேதாேபா³ பி³ஸாரேபா³ ந அnhத ேமா,

நீேகmh ைஹ phரதீதி ராவேர ஸுபா⁴வ-லகீ।
ேத³ஊ,ேதா த³யாநிேகத, ேத³த தா³தி³ தீ³நநேகா,

ேம பா³ர ேமேரmh  அபா⁴க³ நாத² ⁴ல கீ॥
ஆேக³mh பேர பாஹந kh’பா◌ँ கிராத, ேகாலநீ,
கபீஸ, நிசர அபநாஏ நாஏ◌ँ மாத² ஜூ।

ஸா◌ँசீ ேஸவகாஈ ஹiνமாந கீ ஸுஜாநராய,
நியா◌ँ கஹாஏ ெஹௗ, பி³காேந தாேக ஹாத² ஜூ॥

ள-ேஸ ேகா²ேட க²ேர ேஹாத ஓட நாம  கீmh ,

ேத மா மக³ஹூ கீ mh’க³மத³ஸாத² ஜூ।
பா³த சேலmh பா³தேகா ந மாநிேபா³ பி³ல³, ப³,

காகீmh ேஸவா◌ँ ²ைக ேநவாேஜா ர⁴நாத² ஜூ?

80

ெகௗககீ சலத, பஷாநகீ பரஸ பாய,
டத த⁴iνஷ ப³நி க³ஈ ைஹ ஜநககீ।

ேகால,பஸு,ஸப³,பி³ஹŋhக³,பா⁴,ராதிசர,
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ரதிநேக லாலசசிந phராபதி மநககீ॥
ேகா-கலா-ஸல kh’பால நதபால ! ப³,

பா³தஹூ ேகதிக திந ள தநககீ।
ராய த³ஸரthத² ேக ஸமthத² ராம ராஜமநி !

ேதேரmh ேஹேரmh ேலாைப பி பி³தி⁴ஹூ க³நககீ॥
லா-ராப பா ³ஹ-கீ³த⁴ேகா லா

ஸப³ேக பாஸ ஆ ச க³ஏ ெஹௗ ேஸா ஸுநீ ைமmh।
ேஸவக ஸராேஹ கபிநாய பி³பீ⁴ஷiν

ப⁴ரதஸபா⁴ ஸாத³ர ஸேநஹ ஸுர⁴நீ ைமmh॥
ஆல-அபா⁴கீ³-அகீ⁴-ஆரத -அநாத²பால

ஸாேஹ³ஸமrhத² ஏ, நீேகmh மந ³நீ ைமmh।
ேதா³ஷ-³க²-தா³த³-த³லயா தீ³நப³nh⁴ ராம !

’ள’ ந ³ஸேரா த³யாநிதா⁴iν ³நீ ைமmh॥
81

 பா³ப³nh⁴, ,³, த³ஸகnhத⁴ப³nh⁴
ஸசிவ,ஸரா⁴ கிேயா ஸப³-ஜடாஇேகா।

லŋhக ஜ ேஜாேஹmh ய◌ँ ேஸாசேஸா பி³பீ⁴ஷiνேகா,
கெஹௗ ஐேஸ ஸாேஹப³கீ ேஸவா◌ँ ந க²டாஇ ேகா॥

ப³ட³◌़ே◌ ஏக-ஏகேதmh அேநக ேலாக ேலாகபால,

அபேந-அபேநேகா ெதௗ கைஹேகா³ க⁴டாஇ ேகா।
ஸா◌ँகேரேக ேஸஇேப³,ஸராேப³,ஸுேப³ேகா

ராiµ ேஸா ந ஸாேஹ³ ந மதி-கடாஇ ேகா॥
⁴பால,ph³யாலபால,நாகபால, ேலாகபால

காரந kh’பால,ைமmh ஸைப³ேக கீ தா²ஹ ।
காத³ரேகா ஆத³ காஹூேகmh நாmh ேத³கி²அத,

ஸப³நி ேஸாஹாத ைஹ ேஸவா-ஸுஜாநி டாஹ॥
ள ஸுபா⁴ய◌ँ கைஹ, நாmh க² பchச²பா,

ெகௗேநmh ஈஸ கிஏ கீஸ பா⁴ கா²ஸ மாஹ।
ராம ேக th³வாேர ைப ேபா³லாஇ ஸநமாநிஅத
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ேமாேஸ தீ³ந ³ப³ேர கத ர காஹ॥
82

ேஸவா அiνப ப²ல ேத³த ⁴ப ப jhேயாmh,
பி³ஹூேந ³ந பதி²க பிஆேஸ ஜாத பத²ேக।

ேலேக²mh-ேஜாைக² சித’ள’shவாரத²த,
நீேகmh ேத³ேக² ேத³வதா ேத³ைவயா க⁴ேந க³த²ேக॥

கீ³⁴ மாேநா ³ கபி-பா⁴ மாேந த ைக,
நீத கீ³த ஸாேக ஸப³ஸாேஹப³ஸமthத²ேக।

ஔர ⁴ப பரகி²ஸுலாகி² ெதௗ தாஇ ேலத,
லஸமேக க²ஸiµ mh ைப த³ஸரthத²ேக॥
ேகவல ராமேஸ மா◌ँேகா³

தி மஹாராஜகீ, ேநவாஏ ேஜா மா◌ँக³ேநா,ேஸா
ேதா³ஷ-³க²-தா³த³ த³th³ர ைக-ைக ேசா²ட³◌़ ◌ிஏ।

83

நாiµ ஜாேகா காமத ேத³த ப²ல சா, தா
’ள’ பி³ஹாஇைக ப³³ர-ேரNhட³◌़ ேகா³ட³◌़ ◌ிஏ॥

ஜாேச ேகா நேரஸ, ேத³ஸ-ேத³ஸேகா கேலஸு கைர
ேத³ைஹmh ெதௗ phரஸnhந ைவ ப³ட³◌़ ◌ீ ப³ட³◌़ ◌ாஈ ெபௗ³ட³◌़ ◌ிஏ।

kh’பா-பாத²நாத² ேலாகநாத²-நாத²தாநாத²
த ர⁴நாத²ஹாத²ஔர காஔட³◌़ ◌ிேய॥

ஜாேகmh பி³ேலாகத ேலாகப ேஹாத, பி³ேஸாக லைஹmh ஸுரேலாக³ஸுெடௗ²ர।
ேஸா கமலா த சசலதா, க ேகா கலா ஜ²ைவ ஸுரெமௗர॥
தாேகா கஹாஇ, கைஹ ள,◌ँ லஜா ந மாக³த ர-ெகௗர।
ஜாநகீ-வநேகா ஜiν ைவ ஜ ஜாஉ ேஸா ஹ ேஜா ஜாசத ஔர॥
ஜட³◌़ பச ல ேஜmh ேத³ஹ க, கரநீ ல² ெதௗ⁴mh த⁴ரநீத⁴ரகீ।
ஜநகீ கஹு, khேயாmh கைஹ ந ஸ◌ँபா⁴ர, ேஜா ஸார கைர ஸசராசரகீ॥
ள! கஹு ராம ஸமாந ேகா ஆந ைஹ, ேஸவகி ஜாஸு ரமா க⁴ரகீ।
ஜக³ேமmh க³தி ஜா ஜக³thபதிகீ பரவாஹ ைஹ தா கஹா நரகீ॥
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84

ஜக³ ஜாசிஅ ேகாஉ ந, ஜாசிஅ ெஜௗmh ய◌ँ ஜாசா ஜாநகீஜாந ேர।
ேஜ ஜாசத ஜாசகதா ஜ ஜாஇ, ேஜா ஜாரதி ேஜார ஜஹாந ேர॥
க³தி ேத³² பி³சா பி³பீ⁴ஷநகீ,அ ஆiν ஏ ஹiνமாந ேர।
ள ! ப⁴ஜு தா³த³-ேதா³ஷ-த³வாநல ஸŋhகட-ேகா kh’பாந ேர॥

உth³ேபா³த⁴ந

ஸுiν காந தி³ஏ◌ँ, நி ேநiµ ஏ◌ँ ர⁴நாத²ேக ³நகா³த² ேர।
ஸுக²மnhதி³ர ஸுnhத³ர  ஸதா³ உர ஆநி த⁴ேரmh த⁴iν-பா⁴த² ேர॥
ரஸநா நி-பா³ஸர ஸாத³ர ேஸாmh ள ! ஜ ஜாநகீநாத² ேர।
க ஸŋhக³ஸுல ஸுஸnhதந ேஸாmh, த ர,ப²nhத²ஸாத² ேர॥
ஸுத, தா³ர,அகா³,ஸகா², பவா பி³ேலா மஹா ஸமாஜ ேர।
ஸப³கீ மமதா த ைக,ஸமதா ஸ,ஸnhதஸபா⁴◌ँ ந பி³ராஜ ேர॥
நரேத³ஹ கஹா, க ேத³² பி³சா, பி³கா³ க³◌ँவார ந காஜ ேர।
ஜநி ேடா³ல ேலாப க jhேயாmh, ள ப⁴ஜு ேகாஸலராஜ ேர॥

85

பி³ஷயா பரநா நிஸா-தநாஈ ேஸா பாஇ பrh ேயா அiνராக³ ேர।
ஜமேக பஹ ³க², ேராக³ பி³ேயாக³ பி³ேலாகத ஹூ ந பி³ராக³ ேர॥
மமதா ப³ஸ ைதmh ஸப³ ⁴ க³ேயா, ப⁴ேயா ேபா⁴ மஹா ப⁴ய பா⁴க³ ேர।
ஜரடா²இ தி³ஸா◌ँ ,ரபி³கா அkh³ேயா,அஜஹூ◌ँ ஜட³◌़ வ ! ந ஜாக³ ேர॥
ஜநmhேயா ேஜmh ேஜாநி,அேநக khயா ஸுக²லாகி³ கmh, ந பைரmh ப³ரநீ।
ஜநநீ-ஜநகாதி³ ப⁴ேய ⁴ ப³ேஹா ப⁴ஈ உரகீ ஜரநீ॥
ள !அப³ ராமேகா தா³ஸு கஹாஇ,ஏ◌ँ த⁴ சாதககீ த⁴ரநீ।
க ஹmhஸேகா ேப³ஷு ப³ட³◌़ே◌ா ஸப³ேஸாmh, த ேத³ ப³க-பா³யஸகீ கரநீ॥
ப⁴ பா⁴ரத⁴, ப⁴ேலmh ல ஜnhiµ,ஸமாஜு ஸ ப⁴ேலா ல ைக।
கரஷா த ைக பஷா ப³ரஷா ம, மாத, கா⁴ம ஸதா³ஸ ைக॥
ேஜா ப⁴ைஜ ப⁴க³வாiν ஸயாந ேஸாஈ, ’ள’ஹட² சாத jhேயாmh க³ ைக॥
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நஔர ஸைப³ பி³ஷபீ³ஜ ப³ஏ,ஹர ஹாடக காம³ஹா ந ைக॥
86

ேஜா ஸுkh’தீ ஸுசிமnhத ஸுஸnhத ஸுஜாந ஸுலேராமநி shைவ।
ஸுர-தீரத² தாஸு மநாவத ஆவத ,பாவந ேஹாத ைஹmh தா தiν ch²ைவ॥
³நேக³ஹஸேநஹேகா பா⁴ஜiν ேஸா,ஸப³ேஸாmh உடா²இ கெஹௗmh ⁴ஜ th³ைவ।
ஸதிபா⁴ய◌ँஸதா³ ச²ல சா²ட³◌़ ◌ி ஸைப³’ள’ ேஜா ரைஹ ர⁴பீ³ரேகா ைவ॥

விநய

ேஸா ஜநநீ,ேஸா பிதா, ேஸாஇ பா⁴இ, ேஸாபா⁴நி,ேஸா ஸு,ேஸா த ேமேரா।
ேஸாஇ ஸேகா³, ேஸா ஸகா²,ேஸாஇ ேஸவ, ேஸா ³, ேஸா ஸு,ஸாேஹ³
ேசேரா॥
ேஸா ’ள’ phய phராந ஸமாந, கஹா◌ँ ெலௗmh ப³நாஇ கெஹௗmh ப³ஹுேதேரா।
ேஜா த ேத³ஹேகா, ேக³ஹேகா ேநஹு,ஸேநஹேஸா ராமேகா ேஹாஇ ஸேப³ேரா॥
ராiµ ைஹmh மா, பிதா,³, ப³nh⁴,ஔஸŋhகீ³,ஸகா²,ஸு,shவா,ஸேந।
ராமகீ ெஸௗmhஹ, ப⁴ேராேஸா ைஹ ராமேகா, ராம ர◌ँkh³ேயா, சி ராchேயா ந ேக॥
அத ராiµ,iµஏ◌ँ நி ராiµ,ஸதா³ ர⁴நாத² கீ க³தி ேஜ।
ேஸாஈ ஏ ஜக³ேமmh, ’ள’ ந ேடா³லதஔர iµஏ த⁴ ேத³॥

87

ராமphேரம  ஸார ைஹ

யராம-ஸ அகா³த⁴ அப பி³ேலாசந-நேகா ஜ ைஹ।
தி ராமகதா²,iµக² ராமேகா நாiµ,ஏ◌ँ நி ராமேகா த² ைஹ
மதி ராம ேஸாmh, க³தி ராம ேஸாmh, ரதி ராமேஸாmh, ராம ேகா ப³ ைஹ।
ஸப³கீ ந கைஹ, ளேக மேதmh இதேநா ஜக³ வநேகா ப² ைஹ॥
த³ஸரthத²ேக தா³நி ேராமநி ராம! ராந phரth◌⁴த³ஸுnhேயா ஜஸு ைமmh।
நர நாக³ஸுராஸர ஜாசக ேஜா, மேஸாmh மந பா⁴வத பாேயா ந ைகmh॥
ள கர ேஜா கைர பி³நதீ, ேஜா kh’பா க தீ³நத³யால ஸுைநmh
ேஜ ேத³ஹ ஸேநஹு ந ராவேர ேஸாmh,அ ேத³ஹ த⁴ராஇ ைக ஜாய◌ँ ையmh॥
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ஜூ²ேடா²ைஹ,ஜூ²ேடா²ைஹ,ஜூ²ேடா²ஸதா³ஜ³,ஸnhத கஹnhத ேஜ அnh லஹா
ைஹ॥
தாேகா ஸைஹ ஸட² !ஸŋhகட ேகாக, காட⁴◌़த த³nhத, கரnhத ஹஹா ைஹ॥
ஜாநபநீேகா ³மாந ப³ட⁴◌़ே◌ா, ளேக பி³சார க³◌ँவார மஹா ைஹ।
ஜாநகீவiν ஜாந ந ஜாnhேயா ெதௗ ஜாந கஹாவத ஜாnhேயா கஹா ைஹ॥

88

திnhஹ ேதmh க²ர,ஸூகர,shவாந ப⁴ேல, ஜட³◌़தா ப³ஸ ேத ந கைஹmh க²ைவ।
’ள’ ேஜ ராமேஸாmh ேநஹு நmh ேஸா ஸ பஸு ◌ँச², பி³ஷாந ந th³ைவ
।
ஜநநீ கத பா⁴ர iµஈ த³ஸ மாஸ, ப⁴ஈ கிந பா³◌ँஜ²,க³ஈ கிந chைவ।
ஜ ஜாஉ ேஸா வiν,ஜாநகீநாத² !ைய ஜக³ேமmh mhஹெரௗ பி³iν ைவ॥
க³ஜ-பா³-க⁴டா, ப⁴ேல ⁴ ப⁴டா, ப³நிதா,ஸுத ெபௗ⁴mhஹ தைகmh ஸப³ைவ।
த⁴ரநீ,த⁴iν தா⁴ம ஸ ப⁴ேலா,ஸுரேலாகஹு சா இைஹ ஸுக²shைவ।
ஸப³ ேபா²டக ஸாடக ைஹ ள,அபேநா ந க²ஸபேநா தி³ந th³ைவ।
ஜ ஜாஉ ேஸா வந ஜாநகீநாத²!ைய ஜக³ேமmh mhஹேரா பி³iν ைவ॥
ஸுரராஜ ேஸா ராஜ-ஸமாஜு,ஸmh’th◌⁴தி³ பி³ரசி, த⁴நாதி⁴ப-ேஸா த⁴iν ெபௗ⁴।
பவமாiν-ேஸா பாவ-ேஸா, ஜiµ, ேஸாiµ-ேஸா, ஷiν-ேஸா ப⁴வ⁴ஷiν ேபா⁴॥
க ேஜாக³,ஸரந ஸாதி⁴,ஸமாதி⁴ ைக தீ⁴ர ப³ட³◌़ே◌ா, ப³ஸஹூ மiν ேபா⁴।
ஸப³ ஜாய,ஸுபா⁴ய◌ँ கைஹ ள, ேஜா ைந ஜாநகீவநேகா ஜiν ேபா⁴॥

89

காiµ-ேஸ ப, phரதாப தி³ேநஸு-ேஸ, ேஸாiµ-ேஸ ல, க³ேநஸு-ேஸ மாேந।
ஹசnh³-ேஸ ஸா◌ँேச, ப³ட³◌़ே◌ பி³தி⁴-ேஸ, மக⁴வா-ேஸ மப பி³ைஷ-ஸுக²-
ஸாேந॥
ஸுக-ேஸ iµநி,ஸாரத³-ேஸ ப³கதா, சிரவந ேலாமஸ ேதmh அதி⁴காேந।
ஐேஸ ப⁴ஏ ெதௗ கஹா ’ள,’ ேஜா ைப ராவேலாசந ராiµ ந ஜாேந॥
ஜூ²மத th³வார அேநக மதŋhக³ ஜ◌ँர-ஜேர, மத³அmh³ சாேத।
தீேக² ரŋhக³ மேநாக³தி-சசல, ெபௗநேக ெகௗ³நஹு ேதmh ப³ட⁴◌़ ◌ி ஜாேத॥
பீ⁴தர சnhth³ரiµகீ²அவேலாகதி, பா³ஹர ⁴ப கேர ந ஸமாேத।
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ஐேஸ ப⁴ஏ ெதௗ கஹா, ள, ேஜா ைப ஜாநகீநாத²ேக ரŋhக³ ந ராேத॥
ராஜ ஸுேரஸ பசாஸகேகா பி³தி⁴ேக கரேகா ேஜா பேடா கி² பாஏ◌ँ।
த ஸுத, நீத phயா, நிஜ ஸுnhத³ரதா◌ँ ரதிேகா ம³ நாஏ◌ँ॥
ஸmhபதி-th◌⁴தி³ஸைப³ ’ள’ மநகீ மநஸா சதைவmh சி லாஏ◌ँ॥
ஜாநகீவiν ஜாேந பி³நா ஜக³ ஐேஸஉ வ ந வ கஹாஏ◌ँ॥

90

kh’ஸகா³த லலாத ேஜா ேராந ேகா, க⁴ரவாத க⁴ேரmh ²ரபா-க²யா।
திnhஹ ேஸாேநேக ேம-ேஸ ேட⁴ர லேஹ,மiν ெதௗ ந ப⁴ேரா, க⁴ ைப ப⁴யா॥
’ள’ ³²³ேநா த³ஸா ³ஹு◌ँ ேத³கி², கிேயா iµ² தா³த³ ேகா கயா।
த ஆஸ ேபா⁴ தா³ஸு ர⁴phபதிேகா, த³ஸரth²தேகா தா³நி த³யா-த³யா॥
ேகா ப⁴ேஹ ஹேக தஏ◌ँ, தைவ நி ேகா,ஹ ெஜௗmh ப⁴ைஹ।
உத²ைப ேத ேகா,ேஜ ராiµ த²ைப, த²பிைஹ ேத ேகா,ஹ ெஜௗmh டைஹ॥
ள யஹு ஜாநி ஏ◌ँ அபேநmh ஸபேநmh ந காலஹு ேதmh ட³ைஹ।
மயா◌ँ க²ஹாநி ந ஔரநகீmh, ேஜா ைப ஜாநகீ-நா² மயா கைஹ॥
ph³யால கரால மஹாபி³ஷ, பாவக மthதக³யnhத³ஹு ேக ரத³ ேதாேர।
ஸா◌ँஸதி ஸŋhகி ச, ட³ரேப ஹுேத கிŋhகர, ேத கரநீ iµக² ேமாேர॥
ேந பி³ஷா³ நmh phரஹலாத³ காரந ேகஹேக ப³ல ேஹா ேர।
ெகௗநகீ thராஸ கைர ள ேஜா ைப ராகி²ைஹ ராம, ெதௗ மாைஹ ேகா ேர।
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kh’பா◌ँ நகீmh க² காஜு நmh,ந அகாஜு க²நேகmh iµ² ேமாேர।
கைரmh திநகீ பரவா ேத, ேஜா பி³iν ◌ँச²-பி³ஷாந பி²ைரmh தி³ந ெதௗ³ேரmh॥
ள ேஜேக ர⁴நாத²ேஸ நா²,ஸமrhத²ஸுேஸவத ஜ²த ேதா²ேர।
கஹா ப⁴வபீ⁴ர ப ேத ெதௗ⁴mh பி³சேர த⁴ரநீmh திநேஸாmh திiν ேதாேரmh॥
காநந, ⁴த⁴ர,பா³,ப³யா, மஹாபி³ஷு, ph³யாதி⁴, த³வா-அ ேக⁴ேர।
ஸŋhகட ேகா ஜஹா◌ँ ’ள’ஸுத,மா, பிதா,த,ப³nh⁴ ந ைநேர॥
ராகி²ைஹmh ராiµ kh’பா தஹா◌ँ,ஹiνமாiν-ேஸ ேஸவக ைஹmh ேஜ ேகேர।
நாக, ரஸாதல, ⁴தலேமmh ர⁴நாய ஏ ஸஹாய ேமேர॥
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ஜைப³ ஜமராஜ-ரஜாயஸேதmh ேமா ல சைஹmh ப⁴ட பா³◌ँதி⁴ நைடயா।
தா ந மா,ந shவா-ஸகா²,ஸுத-ப³nh⁴ பி³ஸால பி³பthதி ப³◌ँைடயா॥
ஸா◌ँஸதி ேகா⁴ர, காரத ஆரத ெகௗந ஸுைந, சஹு◌ँ ஓர ட³ைடயா।
ஏ kh’பால தஹா◌ँ ’ள’ த³ஸரth²த²ேகா நnhத³iν ப³nhதி³-கைடயா॥
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ஜஹா◌ँ ஜமஜாதநா, ேகா⁴ர நதீ³, ப⁴ட ேகா ஜலchசர த³nhத ைடேவயா।
ஜஹ◌ँ தா⁴ர ப⁴யŋhகர,வாரந பார,ந ேபா³த நாவ,ந நீக ேக²ைவயா॥
’ள’ ஜஹ◌ँ மா-பிதா ந ஸகா², நmh ேகாஉ கஹூ◌ँ அவலmhப³ ேத³ைவயா।
தஹா◌ँ ³iν காரந ராiµ kh’பால பி³ஸால ⁴ஜா க³ காட⁴◌़ ◌ி ேலைவயா॥
ஜஹா◌ँத shவா, நஸŋhக³ஸகா²,ப³நிதா,ஸுத,ப³nh⁴, ந பா³ப, ந ைமயா।
காய-கி³ரா-மநேக ஜநேக அபராத⁴ ஸைப³ ச² சா²ட³◌़ ◌ி ச²ைமயா॥
ள! ேத கால kh’பால பி³நா ³ேஜா ெகௗந ைஹ தா³ந :³க² த³ைமயா॥
ஜஹா◌ँஸப³ஸŋhகட, ³rhக³ட ேஸா, தஹா◌ँ ேமேரா ஸாேஹ³ ராைக² ரைமயா॥
தாபஸேகா ப³ரதா³யக ேத³வ ஸைப³ நி ைப³ ப³ட⁴◌़ ◌ாவத பா³ட⁴◌़ே◌mh।
ேதா²ேரmh ேகா, kh’பா நி ேதா²ேரmh,ைப³²ைக ேஜாரத,ேதாரத டா²ட⁴◌़ே◌mh॥
ேடா²ŋhகி-ப³ஜாஈ லேக²mh க³ஜராஜ, கஹா◌ँ ெலௗmh கெஹௗmh ேக ேஸாmh ரத³
காட⁴◌़ே◌mh।
ஆரதேக த நா²அநாத²ேக ராiµ ஸஹாய ஸ தி³ந கா³ட⁴◌़ே◌mh॥
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ஜப,ேஜாக³,பி³ராக³, மஹாமக²-ஸாத⁴ந, தா³ந,த³யா,த³ம ேகா கைர।
iµநி-th◌⁴த³,ஸுேரஸு, க³ேநஸு, மேஹஸு-ேஸ ேஸவத ஜnhம அேநக மைர॥
நிக³மாக³ம-kh³யாந, ராந பட⁴◌़ே◌, தபஸாநலேமmh ஜுக³ஜ ஜைர।
மநேஸாmh பiν ேராऽபி கைஹ ள, ர⁴நாத² பி³நா ³க² ெகௗந ஹைர॥
பாதக-பீந,தா³ரத³-தீ³ந மந த⁴ைரmh கத²-கரவா ைஹ।
ேலா கைஹ, பி³தி⁴ஹூ◌ँ ந kh²ேயா ஸபேநஹூ◌ँ நmh அபேந ப³ர பா³ைஹ॥
ராமேகா கிŋhக ேஸா ள,ஸiµேஜ²mh ப⁴ேலா, கேபா³ ந ரவா ைஹ।
ஐேஸேகா ஐேஸா ப⁴ேயா கப³ஹூ◌ँ ந ப⁴ேஜ பி³iν பா³நரேக சரவாைஹ॥
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மா-பிதா◌ँ ஜக³ ஜாஇ தjhேயா பி³தி⁴ஹூ◌ँ ந கீ² க² பா⁴ல ப⁴லாஈ॥
நீச, நிராத³ரபா⁴ஜந, காத³ர,கர-கந லாகி³லலாஈ॥
ராiµ-ஸுபா⁴உ ஸுnhேயா ளmh phர⁴ேஸாmh கேயா பா³ரக ேப க²லாஈ।
shவாரத²ேகா பரமாரத²ேகா ர⁴நா² ேஸா ஸாேஹ³, ேகா² ந லாஈ॥

94

பாப ஹேர, பதாப ஹேர,தiν  ேபா⁴ தல தலதாஈ।
ஹmhஸு கிேயா ப³கேதmh, ப³ ஜாஉ◌ँ, கஹா◌ँெலௗmh கெஹௗmh கநா-அதி⁴காஈ॥
கா பி³ேலாகி கைஹ ள,மநேமmh phர⁴கீ பரதீதி அகா⁴ஈ।
ஜnhiµ ஜஹா◌ँ, தஹ◌ँ ராவேர ேஸாmh நிப³ைஹ ப⁴ ேத³ஹ ஸேநஹ-ஸகா³ஈ॥
ேலாக³ கைஹmh,அ ெஹௗmhஹு கெஹௗmh,ஜiν ேகா²ேடா-க²ேரா ர⁴நாயகேகா।
ராவ ராம! ப³ட³◌़ ◌ீ ல⁴தா, ஜஸு ேமேரா ப⁴ேயா ஸுக²தா³யகேகா॥
ைக யஹ ஹாநி ஸெஹௗ, ப³ ஜாஉ◌ँ கி ேமாஹூ கெரௗ நிஜ லாயகேகா।
ஆநி ஏ◌ँ த ஜாநி கெரௗ, jhேயாmh ெஹௗmh th◌⁴யாiν த⁴ெரௗmh த⁴iν-

ஸாயகேகா॥
ஆ ெஹௗmh ஆேகா நீேகmh ைக ஜாநத, ராவேரா ராம! ப⁴ராேயா-க³ட⁴◌़ ◌ாேயா।
கீ jhெயௗmh நாiµ ரைட ள, ேஸா கைஹ ஜ³ ஜாநகீநாத² பட⁴◌़ ◌ாேயா॥
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ேஸாஈ ைஹ ேக²³, ேஜா ேப³³ கைஹ, ந க⁴ைட ஜiν ேஜா ர⁴பீ³ர ப³ட⁴◌़ ◌ாேயா।
ெஹௗnhேதா ஸதா³ க²ரேகா அஸவார, திஹாேராஇ நாiµ க³யnhத³ சட⁴◌़ ◌ாேயா॥

சா²ரேதmh ஸ◌ँவா ைக பஹாரஹூ ேதmh பா⁴ கிேயா,
கா³ேரா ப⁴ேயா பசேமmh நீத பch² பாஇ ைக।

ெஹௗmh ேதா ைஜேஸா தப³ைதேஸா அப³அத⁴மாஈ ைக ைக,
ேப ப⁴ெரௗmh, ராம! ராவேராஈ ³iν கா³ஈேக॥

ஆபேந நிவாேஜகீ ைப கீைஜ லாஜ, மஹாராஜ!

ேம ஓர ேஹ ைக ந ைப³²ஏ ஸாஇ ைக।
பாைக kh’பால! ph³யால-பா³லேகா ந மாேய,

ஔ காஏ ந நாத² ! பி³ஷஹூேகா ²லாஇ ைக॥
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ேப³த³ ந ராந-கா³iν, ஜாெநௗmh ந பி³kh³யாiν kh³யாiν,

th◌⁴யாந-தா⁴ரநா-ஸமாதி⁴-ஸாத⁴ந-phரபீ³நதா
நாந பி³ரா³, ேஜாக³, ஜாக³ பா⁴க³ ள ேகmh,

த³யா-தா³ந ³ப³ேரா ெஹௗmh, பாப கீ பீநதா॥
ேலாப⁴-ேமாஹ-காம-ேகாஹ-ேதா³ஶ-ேகாஸு-ேமாேஸா ெகௗந?

கஹூ◌ँ ேஜா கி²லஈ ேமைய மநதா।
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ஏ  ப⁴ேராேஸா ராம! ராவேரா கஹாவத ெஹௗmh,
ராவேர த³யா தீ³நப³nh⁴ ! ேம தீ³நதா॥

ராவேரா கஹாெவௗmh,³iν கா³ெவௗmh ராம! ராவேராஇ,

ேரா th³ைவ ெஹௗmh பாெவௗmh ராம! ராவ mh காநி ெஹௗmh।
ஜாநத ஜஹாiν, மந ேமேரஹூ◌ँ ³மாiν ப³ட³◌़ே◌ா,

மாnhேயா ைமmh ந ³ஸேரா, ந மாநத, ந மாநிெஹௗmh॥
பா◌ँசகீ phரதீதி ந ப⁴ேராேஸா ேமா ஆபேநாஈ,

mhஹ அபநாேயா ெஹௗmh தைப³mh ப ஜாநிெஹௗmh।
க³ட⁴◌़ ◌ி-³ட⁴◌़ ◌ி ேசா²-சா² nhத³கீ- பா⁴ஈmh பா³ைதmh

ைஜ iµக² கெஹௗmh,ைத ய◌ँ ஜப³ஆநிெஹௗmh॥
ப³சந,பி³கா,கரதப³உ ²ஆர, மiν

பி³க³த-பி³சார, கமலேகா நிதா⁴iν ைஹ।
ராமேகா கஹாஇ,நாiµ ேப³சி-ேப³சி, கா²இ ேஸவா-

ஸŋhக³தி ந ஜாஇ, பாசி²லரேகா உபகா²iν ைஹ॥
ேதஹூ ளேகா ேலா³ ப³ேலா-ப⁴ேலா கைஹ, தாேகா

³ஸேரா ந ேஹ,ஏ நீேகmh ைக நிதா³iν ைஹ।
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ேலாகதி பி³தி³த பி³ேலாகிஅத ஜஹா◌ँ-தஹா◌ँ,
shவாேகmh ஸேநஹ◌ँshவாநஹூ ேகா ஸநமாiν ைஹ॥
நாம-விவாஸ

shவாரத²ேகா ஸாஜு ந ஸமாஜு பரமாரத²ேகா,
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ேமாேஸா த³கா³பா³ஜ ³ஸேரா ந ஜக³ஜால ைஹ।
ைக ந ஆேயாmh,கெரௗmh ந கெரௗேகா³ கரதி ப⁴,

கீ² ந பி³ரசிஹூ◌ँ ப⁴லாஇ ⁴ பா⁴ல ைஹ॥
ராவ ஸபத², ராமநாம  கீ க³தி ேமேரmh,

இஹா◌ँ ஜூ²ேடா²,ஜூ²ேடா² ேஸா திேலாக திஹூ◌ँ கால ைஹ।
ள ேகா ப⁴ேலா ைப mhஹாேரmh  கிஏ◌ँ kh’பால,

கீைஜ ந பி³லmh³ ப³, பாநீப⁴ கா²ல ைஹ॥
ரா³ேகா ந ஸாஜு, ந பி³ரா³, ேஜாக³ ஜாக³ய◌ँ

காயா நmh சா²ட³◌़ ◌ி ேத³த டா²ேபா³டா²டேகா।
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மேநாராஜு கரத அகாஜு ப⁴ேயா ஆஜு லகி³,
சாேஹ சா சீர,ைப லைஹ ந  டாடேகா॥

ப⁴ேயா கரதா ப³ட³◌़ே◌ ரேகா kh’பா, பாேயா
நாiµphேரiµ-பாரஸு, ெஹௗmh லாலசீ ப³ராடேகா।

’ள’ ப³நீ ைஹ ராம! ராவேரmh ப³நாஏ◌ँ, நாேதா
ேதா⁴பீ³-ைகேஸா க ந க⁴ரேகா, ந கா⁴டேகா॥

ஊ◌ँேசா மiν,ஊ◌ँசீ சி, பா⁴³ நீேசா நிபட ,

ேலாகதி-லாயக ந,லŋhக³ர லபா³ ைஹ॥
shவார²அக³iµ பரமாரத²கீ கஹா ச,

ேபடகீmh க²ந ஜ³ வேகா ஜவா ைஹ॥
சாக ந ஆக, ந ேக²தீ, ந ப³நிஜ-பீ⁴க²,

ஜாநத ந ர க² கிஸப³ கபா³ ைஹ।
ளகீ பா³ ராகி² ராமேகmh நாம, ந 

ேப⁴Nhட பிதரந ேகா ந ட³◌़ஹூ ேமmh பா³ ைஹ॥
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அபத-உதார ,அபகாரேகா அகா³, ஜக³
ஜாகீ சா²◌ँஹ ²ஏ◌ँஸஹமத ph³யாத⁴-பா³க⁴ேகா।

பாதக-ஹு பாேப³ேகா ஸஹஸாநiν ேஸா,
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காநiν கபடேகா,பேயாதி⁴ அபராத⁴ேகா॥
ள-ேஸ பா⁴மேகா ேபா⁴ தா³ேநா த³யாநிதா⁴iν,

ஸுநத ஹாத ஸப³th◌⁴த³ஸா⁴ ஸாத⁴ேகா।
ராமநாம லத-லலாiµ கிேயா லாக²நிேகா,

ப³ட³◌़ே◌ா ர காயர கத-ெகௗட³◌़ ◌ீ ஆத⁴ேகா॥
ஸப³அŋhக³ந,ஸப³ஸாத⁴ந பி³ந மந-

ப³சந மந,ந ல கரதி ெஹௗmh।
³தி⁴-ப³ல-ந, பா⁴வ-ப⁴க³தி-பி³ந,ந

³ந, kh³யாநந,ந பா⁴க³ஹூ◌ँ பி³⁴தி ெஹௗmh॥
ள க³ப³ கீ க³ஈ-ப³ேஹார ராமநாiµ,

ஜா ஜபி ஹ◌ँ ராமஹூ ேகா ைப³ேடா²⁴தி ெஹௗmh।
phதி ராமநாமேஸாmh phரதீதி ராமநாமகீ,

phரஸாத³ ராமநாமேகmh பஸா பாய ஸூதிெஹௗmh

100

ேமேரmh ஜாந ஜப³ேதmh ெஹௗmh வ ைவ ஜநmhேயா ஜக³,
தப³ேதmh ேப³ஸாேயா தா³ம ேலாஹ, ேகாஹ, காமேகா।

மந திnhகீ ேஸவா,திnh ேஸாmh பா⁴உ நிேகா,
ப³சந ப³நாஇ கெஹௗmh ’ெஹௗmh ³லாiµ ராமேகா’

நாத²ஹூ◌ँ ந அபநாேயா, ேலாக ஜூ²²ைவ ப,ைப
phர⁴ஹூ ேதmh phரப³ல phரதா phர⁴நாமேகா।

ஆபநீmh ப⁴லாஈ ப⁴ேலா கீைஜ ெதௗ ப⁴லாஈ, ந ெதௗ
ளேகா ²லேகா³ க²ஜாேநா ேகா²ேட தா³மேகா

ேஜாக³ ந பி³ரா³, ஜப, ஜாக³, தப, thயா³, ph³ரத,
தீரத² ந த⁴rhம ஜாெநௗmh,ேப³த³பி³தி⁴ கி ைஹ।

ள-ேஸா ேபாச ந ப⁴ேயா ைஹ, ந vhேஹைஹ கஹூ◌ँ,
ேஸாைசmh ஸப³, யாேக அக⁴ ைகேஸ phர⁴ ச²ைஹmh ॥

ேமேரmh ேதா ந ட³, ர⁴பீ³ர!ஸுெநௗ,ஸா◌ँசீ கெஹௗmh,
க²ல அநைக²ைஹmh mhைஹmh,ஸjhஜந ந க³ைஹmh।

ப⁴ேல ஸுkh’தீேக ஸŋhக³ லா◌ँ ெதௗஏ ெதௗ,

நாமேகmh phரஸாத³ பா⁴ ேம ஓர நைஹmh॥
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101

ஜாதிேக,ஸுஜாதிேக,ஜாதிேக ேபடாகி³ ப³ஸ
கா²ஏ க ஸப³ேக, பி³தி³த பா³த ³நீmh ேஸா।

மாநஸ-ப³சந-காய◌ँ கிஏ பாப ஸதிபா⁴ய◌ँ,
ராமேகா கஹாஇ தா³ஸு த³கா³பா³ஜ நீ ேஸா।

ராமநாமேகா phரபா⁴உ, பாஉ, மமா, phரதா,
ள-ேஸா ஜக³ மநிஅத மஹாiµநீ-ேஸா।

அதிmh அபா⁴ேகா³,அiνராக³த ந ராமபத³,
ட⁴◌़! ஏேதா ப³ட³◌़ே◌ா அசிஜு ேத³கி²-ஸுநீ ேஸா॥

ஜாேயா ல மŋhக³ந, ப³தா⁴வேநா ப³ஜாேயா,ஸுநி

ப⁴ேயா பதா பா ஜநநீ-ஜநகேகா॥
பா³ேரேதmh லலாத-பி³லலாத th³வார-th³வார தீ³ந,

ஜாநத ேஹா சா ப²ல சா  சநகேகா॥
ள ேஸா ஸாேஹப³ஸமrhத²ேகா ஸுேஸவ ைஹ,

ஸுநத ஹாத ேஸா பி³தி⁴ஹூ க³நகேகா।
நாiµ ராம! ராவேரா ஸயாேநா கிெதௗ⁴mh பா³வேரா,

ேஜா கரத கி³nhேதmh க³ th’நேதmh தநகேகா॥
102

ேப³த³ஹு◌ँ ராந க, ேலாகஹஹூ◌ँ பி³ேலாகிஅத,
ராமநாம  ேஸாmh ேஜ²mh ஸகல ப⁴லாஈ ைஹ।

காஹூ கரத உபேத³ஸத மேஹஸு ேஸாஈ,
ஸாத⁴நா அேநக சிதஈ ந சித லாஈ ைஹ॥

சா²சீ²ேகா லலாத ேஜ, ேத ராமநாமேகmh phரஸாத³,
கா²த,²நஸாத ேஸாnhேத⁴ ³த⁴கீ மலாஈ ைஹ।

ராமராஜ ஸுநிஅத ராஜநீதிகீ அவதி⁴,
நாiµ ராம! ராவேரா ெதௗ சாமகீ சலாஈ ைஹ॥

ேஸாச-ஸŋhகடநி ேஸா ஸŋhக பரத, ஜர
ஜரத, phரபா⁴உ நாம லத லலாமேகா।
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³ட³◌़ ◌ிஔ தரதி பி³க³ஔ ஸுத⁴ரதி பா³த,
ேஹாத ேத³கி² தா³ேநா ஸுபா⁴உ பி³தி⁴ பா³மேகா॥

பா⁴க³த அபா⁴³,அiνராக³த பி³ரா³,பா⁴³

ஜாக³த ஆல ளஹூ-ேஸ நிகாமேகா।
தா⁴ஈ தா⁴ பி²ைக ேகா³ஹா தகா ேஹாதி,

ஆஈ  டதி ஜபத ராமநாமேகா॥
103

ஆ◌ँத⁴ேரா அத⁴ம ஜ◌़ட³◌़ ஜாஜேரா ஜரா◌ँ ஜவiν
ஸூகரேகmh ஸாவக ட⁴கா◌ँ ட⁴ேகlhேயா மக³ேமmh।

கி³ேரா ஏ◌ँஹஹ ’ஹராம ேஹா,ஹராம ஹnhேயா’
ஹாய!ஹாய கரத பேகா³ காலப²க³ேமmh॥

’ள’பி³ேஸாக ைவ thேலாகபதி ேலாக க³ேயா
நாமேகmh phரதாப, பா³த பி³தி³த ைஹ ஜக³ேமmh।

ேஸாஈ ராமநாiµ ேஜா ஸேநஹேஸாmh ஜபத ஜiν,

தாகீ மமா khேயாmh க ைஹ ஜாதி அக³ேமmh ॥
ஜாபகீ ந தப-க² கிேயா, ந தமாஇ ேஜாக³,

ஜாக³ ந பி³ராக³, thயாக³, தீரத² ந தநேகா।
பா⁴ஈேகா ப⁴ேராேஸா ந க²ேரா-ேஸா ைப³ ைப³ஹூ ேஸாmh,

ப³ அபேநா ந, ஜநநீ ந ஜநேகா॥
ேலாகேகா ந ட³, பரேலாகேகா ந ேஸா, ேத³வ-

ேஸவா ந ஸஹாய, க³rh³ தா⁴மேகா ந த⁴நேகா।
ராம ேக நாமேத ேஜா ேஹாஈ ேஸாஈ நீேகா லாைக³,

ஐேஸாஈ ஸுபா⁴உ க² ளேக மநேகா॥
104

ஈஸு ந, க³ேநஸு ந, தி³ேநஸு ந, த⁴ேநஸு ந,
ஸுேரஸு,ஸுர,ெகௗ³, கி³ராபதி ந ஜபேந।

mhஹேரஈ நாமேகா ப⁴ேராேஸா ப⁴வ தேப³ேகா,
ைப³ேட²mh-உேட², ஜாக³த-பா³க³த, ேஸாஏ◌ँஸபேநmh॥

ள ைஹ பா³வேரா ேஸா ராவேராஈ ராவ ெஸௗmh,
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ராவேரஊ ஜாநி ய◌ँ கீஏ ஜு அபேந।
ஜாநகீரமந ேமேர! ராவேரmh ப³த³iν ேப²ேரmh,

டா²உ◌ँ ந ஸமாஉ◌ँ கஹா◌ँ,ஸகல நிரபேந॥
ஜார ஜஹாநேமmh ஜமாேநா ஏக பா⁴◌ँதி ப⁴ேயா,

ேப³சிஏ பி³³த⁴ேத⁴iν ராஸபீ⁴ ேப³ஸாஏ।
ஐேஸஊ கரால ககாலேமmh kh’பால ! ேதேர

நாமேகmh phரதாப ந thதாப தந தா³ஏ॥
ள திஹாேரா மந-ப³சந-கரம, ேதmh

நாேதmh ேநஹ-ேநiµ நிஜ ஓரேதmh நிபா³ஏ।
ரŋhகேக ேநவாஜ ர⁴ராஜ ! ராஜா ராஜநிேக,

உம த³ராஜ மஹாராஜ ேத சாஏ॥
105

shவாரத²ஸயாநப, phரப பரமாரத²,
கஹாேயா ராம! ராவேரா ெஹௗmh, ஜாநத ஜஹாந ைஹ।

நாமேகmh phரதாப பா³ப !ஆஜு ெலௗmh நிபா³ நீேகmh,
ஆேக³ேகா ேகா³ஸாஈ !shவா ஸப³ல ஸுஜாந ைஹ॥

ககீ சா ேத³கி² தி³ந-தி³ந ³நீ, ேத³வ!

பாஹஈ ேசார ேஹ ஏ ஹஹராந ைஹ।
ளகீ ,ப³, பா³ர-பா³ரmh ஸ◌ँபா⁴ர கீபீ³,

ஜth³யபி kh’பாநிதா⁴iν ஸதா³ஸாவதா⁴ந ைஹ॥
தி³ந-தி³ந ³ேநா ேத³கி² தா³³, ³கா, ³²,

³த ³ராஜு ஸுக²-ஸுkh’த ஸேகாச ைஹ।
மாேக³mh ைபnhத பாவத பசா பாதகீ phரசNhட³,

காலகீ கராலதா, ப⁴ேலேகா ேஹாத ேபாச ைஹ॥
ஆபேநmh ெதௗ ஏ அவலmh³அmhப³ ³mhப⁴ jhேயாmh,

ஸமrhத²தாநாத²ஸப³ஸŋhகட பி³ேமாச ைஹ।
106

ளகீ ஸாஹ ஸராஏ kh’பால ராம!
நாமேகmh ப⁴ேராேஸmh பநாமேகா நிேஸாச ைஹ॥
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ேமாஹ-மத³ மாthேயா, ராthேயா மதி-நாேஸாmh,
பி³ஸா ேப³த³-ேலாக-லாஜ,ஆ◌ँகேரா அேச ைஹ।

பா⁴ேவ ேஸா கரத,iµ◌ँஹ ஆைவ ேஸா கஹத, க²
காஹூகீ ஸஹத நாmh,ஸரகஶ ேஹ ைஹ॥

ள அதி⁴க அத⁴மாஈ ஹூ அஜாலேதmh,
தாஹூேமmh ஸஹாய க கபடநிேக ைஹ।

ைஜேப³ேகா அேநக ேடக, ஏக ேடக ைவேப³கீ, ேஜா
ேபட-phயத த ராமநாiµ ேல ைஹ॥
கவrhணந

ஜாகி³ஏ ந ேஸாஇஏ, பி³ேகா³இஏ ஜநiµ ஜா◌ँ,
³க², ேராக³ ேராஇஏ, கேலஸு ேகாஹ-காமேகா।

107

ராஜா-ரŋhக, ராகீ³ ஓ பி³ராகீ³, ⁴பா⁴கீ³, ேய
அபா⁴கீ³ வ ஜரத, phரபா⁴உ க பா³மேகா॥

ள! கப³nhத⁴-ைகேஸா தா⁴இேபா³ பி³சா அnhத⁴ !

த⁴nhத⁴ ேத³கி²அத ஜக³, ேஸா பநாமேகா।
ேஸாஇேபா³ ேஜா ராமேக ஸேநஹகீ ஸமாதி⁴-ஸு²,

ஜாகி³ேபா³ ேஜா ஹ ஜைப நீேகmh ராமநாமேகா॥
ப³ரந-த⁴ரம க³ேயா,ஆரம நிவாஸு தjhேயா,

thராஸந சகித ேஸா பராவேநா பேரா-ேஸா ைஹ।
கரiµ உபாஸநா பா³ஸநா◌ँ பி³நாshேயா kh³யாiν,

ப³சந-பி³ராக³, ேப³ஷ ஜக³ ஹேரா-ேஸா ைஹ॥
ேகா³ரக² ஜகா³ேயா ேஜா³, ப⁴க³தி ப⁴கா³ேயா ேலா³,

நிக³ம-நிேயாக³ேதmh ேஸா ேகல  ச²ேரா-ேஸா ைஹ।
காய◌ँ-மந-ப³சந ஸுபா⁴ய◌ँ ள ைஹ ஜா

ராமநாமேகா ப⁴ேராேஸா,தாேகா ப⁴ேராேஸா ைஹ॥
108

ேப³த³-ராந பி³ஹாஇ ஸுபnh²,மாரக³, ேகா சா ச ைஹ।
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கா கரால, nh’பால kh’பால ந, ராஜஸமாஜு ப³ட³◌़ே◌ாஈ ச² ைஹ॥
ப³rhந-பி³பா⁴க³ ந ஆரமத⁴rhம, ³நீ ³க²-ேதா³ஷ-த³th³ர-த³ ைஹ।
shவாரத²ேகா பரமாரத²ேகா க ராமேகா நாமphரதா ப³ ைஹ॥
ந ேட ப⁴வஸŋhகட, ³rhக⁴ட ேஹ தப, தீரத² ஜnhம அேநக அேடா।
கேமmh ந பி³ரா³, ந kh³யாiν கஹூ◌ँ,ஸ³லாக³த ேபா²கட ஜூ²ட²-ஜேடா॥
ந jhேயாmh ஜநி ேபட-ேபடக ேகாக ேசடக-ெகௗக-டா²ட ட²ேடா।
ள ேஜா ஸதா³ஸு² சாஅ ெதௗ,ரஸநா◌ँ நி-பா³ஸர ராiµ ரேடா॥
த³ம ³rhக³ம ,தா³ந,த³யா,மக²,கrhம,ஸுத⁴rhம அதீ⁴ந ஸைப³ த⁴நேகா।
தப,தீரத²,ஸாத⁴ந,ேஜாக³, பி³ராக³ேஸாmh ேஹாஇ,நmh th³’ட⁴◌़தா தநேகா॥
ககால கராலiµmh’ராமkh’பா’ யைஹ அவலmh³ ப³ட³◌़ே◌ா மநேகா।
’ள’ஸப³ஸஜமந ஸைப³,ஏக நாம-அதா⁴ ஸதா³ ஜநேகா

பாஇ ஸுேத³ஹ பி³ேமாஹ-நதீ³-தரநீ ந ல, கரநீ ந க² கீ।
ராŋhகதா² ப³ரநீ ந ப³நாஇ,ஸுநீ ந கதா² phரலாத³ ந th◌⁴கீ॥

109

அப³ ேஜார ஜரா ஜ கா³ க³ேயா, மந மாநி க³லாநி பா³நி ந கீ।
நீேகmh ைக ²க த³ஈ ள,அவலmhப³ ப³ட³◌़ ◌ீ உர ஆக²ர ³கீ॥

ராம-நாம-மமா

ராiµ பி³ஹாஇ ’மரா’ ஜபேதmh பி³க³ ஸுத⁴ கபி³ேகாகிலஹூ கீ।
நாம ேதmh க³ஜகீ, க³நிகாகீ,அஜாலகீ ச ைக³ சலகீ॥
நாமphரதாப ப³ட³◌़ே◌mh ஸமாஜ ப³ஜாஇ ர பதி பாNh³ப³⁴கீ।
தாேகா ப⁴ேலா அஜஹூ◌ँ ’ள’ ேஜ phதி-phரதீதி ைஹ ஆக²ர ³கீ॥
நாம அஜால-ேஸ க²ல தாரந, தாரந பா³ரந-பா³ரப³⁴ேகா।
நாம ஹேர phரஹலாத³-பி³ஷாத³, பிதா-ப⁴ய-ஸா◌ँஸதி ஸாக³ ஸூேகா॥
நாமேஸாmh phதி-phரதீதி பி³ந கி³lhேயா ககால கரால, ந ேகா।
ராகி²ைஹmh ராiµ ேஸா ஜாஸு ஏ◌ँ ள ஹுலைஸ ப³ ஆக²ர ³ேகா

110
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வ ஜஹாநேமmh ஜாேயா ஜஹா◌ँ, ேஸா தஹா◌ँ, ’ள’ திஹு◌ँ தா³ஹ த³ேஹா
ைஹ।
ேதா³ஸு ந காஹு,கிேயா அபேநா,ஸபேநஹூ◌ँ நmh ஸுக²ேலஸு லேஹா ைஹ॥
ராமேக நாமேதmh ேஹாஉ ேஸா ேஹாஉ, ந ேஸாஉ ஏ◌ँ, ரஸநா mh கேஹா ைஹ।
கிேயா ந க²,கேபா³ ந க², கேபா³ ந க²,மேபா³இ ரேஹா ைஹ॥
ேஜ ந டா²உ◌ँ, ந ஆபந கா³உ◌ँ,ஸுராலயஹூ ேகா ந ஸmhப³ ேமேரmh।
நாiµ ரேடா,ஜமபா³ஸ khேயாmh ஜாஉ◌ँ ேகா ஆஇ ஸைக ஜமகிŋhக ேநேரmh॥
mhஹேரா ஸப³ பா⁴◌ँதி mhஹாஅ ெஸௗmh,mhஹ ப³ ெஹௗ ேமாேகா டா²ஹ
ேஹேரmh।
ைப³ரக² பா³◌ँஹ ப³ஸாஇஏ ைப ள-க⁴ ph³யாத⁴-அஜால-ேக²ேரmh॥
கா கிேயா ேஜா³அஜாலஜூ,க³நிகா◌ँ மதி ேபம பகா³ஈ।
ph³யாத⁴ேகா ஸா⁴பேநா கஏ,அபராத⁴ அகா³த⁴நி ேமmh  ஜநாஈ॥
கநாகரகீ கநா கநா த,நாம-ஸுேஹத ேஜா ேத³த த³கா³ஈ।
காேஹேகா கீ²²அ ²அ ைப, ளஹு ேஸாmh ைஹ, ப³ ேஸாஇ ஸகா³ஈ॥
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ேஜ மத³-மார-பி³கார ப⁴ேர, ேத அசார-பி³சார ஸப ந ஜாmh।
ைஹ அபி⁴மாiν தஊ மநேமmh, ஜiν பா⁴ைஹ ³ஸேர தீ³நந பாmh?॥
ெஜௗ க² பா³த ப³நாஇ கெஹௗmh, ள mhஹேமmh, mhஹஹூ உர மாmh।
ஜாநகீவந! ஜாநத ெஹௗ,ஹம ைஹmh mhஹேர, ம ேமmh ,ஸ நாmh

தா³நவ-ேத³வ,அஸ-மஸ, மஹாiµநி-தாபஸ,th◌⁴த³-ஸமா।
ஜக³-ஜாசக, தா³நி ³தீய நmh, mhஹ  ஸப³கீ ஸப³ ராக²த பா³॥
ஏேத ப³ட³◌़ே◌ ளஸ! தஊ ஸப³ேக தி³ஏ பி³iν ⁴க² ந பா⁴।
ராம க³ப³ேநவாஜ! ப⁴ஏ ெஹௗ க³ப³ேநவாஜ க³ப³ ேநவா॥
கிஸபீ³,கிஸாந-ல,ப³நிக, பி⁴கா², பா⁴ட,

சாகர,சபல நட, ேசார, சார ேசடகீ।
112

ேபடேகா பட⁴◌़த ³ந க³ட⁴◌़த, சட⁴◌़த கி³,
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அடத க³ஹந-க³ந அஹந அேக²டகீ॥
ஊ◌ँேச-நீேச கரம, த⁴ரம-அத⁴ரம க,

ேபட  ேகா பசத, ேப³சத ேப³டா-ேப³டகீ।
’ள’ ³ஜா²இ ஏக ராம க⁴நshயாம  ேதmh,

ஆகி³ ப³ட³◌़வாகி³ேதmh ப³ட³◌़ ◌ீ ைஹ ஆகி³ ேபடகீ॥
ேக²தீ ந கிஸாநேகா,பி⁴கா²ேகா ந பீ⁴க², ப³,

ப³நிகேகா ப³நிஜ, ந சாகரேகா சாக।
விகா பி³ந ேலாக³th³யமாந ேஸாச ப³ஸ,

கைஹmh ஏக ஏகந ேஸாmh’கஹா◌ँ ஜாஈ, கா க?’
ேப³த³ஹூ◌ँ ராந க,ேலாகஹூ◌ँ பி³ேலாகிஅத,

ஸா◌ँகேர ஸைப³ைப,ராம! ராவேரmh kh’பா க।
தா³த³-த³ஸாநந த³பா³ஈ ³நீ, தீ³நப³nh⁴!

³த-த³ஹந ேத³கி² ள ஹஹா க॥
113

ல- கரதி-⁴தி-கீரதி-ஸுப-³ந-
ெஜௗப³ந ஜரத ஜுர, பைர ந கல கmh।

ராஜகாஜு பத²,ஸாஜ ேபா⁴க³ ேராக³ ேக,
ேப³த³-³த⁴ பி³th³யா பாஇ பி³ப³ஸ ப³லகmh॥

க³தி ளகீ லைக² ந ேகாஉ, ேஜா கரத
பph³ப³யேதmh சா²ர, சா²ேர பph³ப³ய பலக mh।

காேஸாmh கீைஜ ேராஷு தீ³ைஜ கா, பா ராம!
கிேயா ககால  க²ல க²லக mh॥

ப³³ர-ப³ேஹேரேகா ப³நாஇ பா³³லாஇயத,
◌ँதி⁴ேப³ேகா ேஸாஈ ஸுரத காய ைஹ।

கா³ ேத³த நீச ஹசnhத³ஹூ த³தீ⁴சிஹூ ேகா,
ஆபேந சநா சபா³இ ஹாத² சாய ைஹ॥

ஆ மஹாபாதகீ,ஹ◌ँஸத ஹ-ஹரஹூ ேகா,
ஆ ைஹ அபா⁴கீ³, ப⁴பா⁴கீ³ டா³ய ைஹ।

கேகா கஷ மந மந கிஏ மஹத,
மஸககீ பா◌ँஸு பேயாதி⁴ பாய ைஹ॥

Kavitavali_i.pdf 61



ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த கவிதாவ

114

ஸுநிஏ கரால ககால ⁴பால! mhஹ,

ஜா கா⁴ேலா சாஏ, கெஹௗ ெதௗ⁴mh ராைக² தா ேகா।
ெஹௗ ெதௗ தீ³ந ³ப³ேரா, பி³கா³ேரா-டா⁴ ராவேரா ந,
ைமmhஹூ ைதmhஹூ தாேகா,ஸகல ஜ³ ஜாேகா॥

காம,ேகாஹூ லாஇ ைக ேத³கா²இயத ஆ◌ँகி² ேமா,

ஏேத மாந அகஸு கீேப³ேகா ஆ ஆ ேகா॥
ஸாேஹ³ஸுஜாந,nhஹ shவாநஹூ◌ँ ேகா பch² கிேயா,

ராமேபா³லா நாiµ, ெஹௗmh ³லாiµ ராமஸாேகா॥
115

ஸா◌ँசீ கெஹௗ,ககால கரால !ைமmh டா⁴ேரா-பி³கா³ேரா திஹாேரா கஹா ைஹ।
காமேகா, ேகாஹேகா,ேலாப⁴ேகா, ேமாஹேகா ேமாேஸாmhஆநி phரப ரஹா ைஹ॥
ெஹௗ ஜக³நாய லாயக ஆஜு,ைப ேமஔ ேடவ ேடவ மஹா ைஹ।
ஜாநகீநாத² பி³நா ’ள’ ஜக³³ஸேரேஸாmh கெஹௗmh ந ஹஹா ைஹ॥
பா⁴கீ³ரதீ²-ஜ பாநகெரௗmh,அ நாம ைக ராமேக ேலத நிைத ெஹௗmh।
ேமாேகா ந ேலேநா, ந ேத³ேநா க², க ! ⁴ ந ராவ ஓர சிேதெஹௗ॥
ஜாநி ைக ேஜா கெரௗ, பநாம mhைஹ பசி²ைதெஹௗ,ைப ைமmh ந பி⁴ேதெஹௗmh।
ph³ராமந jhேயாmh உகி³lhேயா உரகா³, ெஹௗmh thெயௗmh mh திஹாேரmh ஏ◌ँ ந
ைதெஹௗmh॥
ராஜமராலேக பா³லக ேப ைக பாலத-லாலத ²ஸரேகா।
ஸுசி ஸுnhத³ர ஸா ஸேக, ேஸா பா³ ைக பீ³ஜு ப³ேடாரத ஊஸரேகா॥
³ந-kh³யாந-³மாiν, ப⁴◌ँேப⁴ ப³ட³◌़ ◌ீ, கலபth³iµ காடத ஸரேகா।
ககால பி³சா அசா ஹேரா, நmh ஸூைஜ² க² த⁴ம⁴ஸரேகா॥

116

கீேப³ கஹா,பட⁴◌़ ◌ிேப³ேகா கஹா ப², ³² ந ேப³த³ேகா ேப⁴³ பி³சாைரmh।
shவாரத²ேகா பரமாரத²ேகா க காமத³ ராமேகா நாiµ பி³ஸாைரmh॥
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பா³த³-பி³பா³த³ பி³ஷா³ ப³ட⁴◌़ ◌ாஇ ைக சா²தீ பராஈ ஔ ஆபநீ ஜாைரmh।
சாஹுேகா, ச²ஹுேகா, நவேகா, த³ஸ-ஆட²ேகா பா²கா² jhேயாmh பா²ைரmh॥
ஆக³ம ேப³த³, ராந ப³கா²நத மாரக³ ேகாந, ஜாmh ந ஜாேந।
ேஜ iµநி ேத நி ஆ ஆேகா ஈஸு கஹாவத th◌⁴த³ஸயாேந॥
த⁴rhம ஸைப³ ககால kh³ரேஸ, ஜப,ேஜாக³ பி³ரா³ ல வ பராேந।
ேகா க ேஸா மைர ’ள’ஹம ஜாநகீநாத²ேக ஹாத² பி³காேந॥
⁴த கெஹௗ,அவ⁴த கெஹௗ, ரஜ கெஹௗ, ேஜாலஹா கெஹௗ ேகாஊ।
காஹூகீ ேப³ேஸாmh ேப³டா ந ph³யாஹப³, காஹூகீ ஜாதி பி³கா³ர ந ேஸாஊ॥

117

ள ஸரநாம ³லாiµ ைஹ ராமேகா,ஜாேகா ைச ேஸா கைஹ க² ஓஊ।
மா◌ँகி³ ைக ைக²ெபௗ³, மதேகா ேஸாஇேபா³, லேபா³ேகா ஏ ந ைத³ேப³ேகா
ேதா³ஊ॥
ேமேரmh ஜாதி-பா◌ँதி ந செஹௗmh காஹூகீ ஜாதி-பா◌ँதி,
ேமேர ேகாஊ காமேகா ந ெஹௗmh காஹூேக காமேகா

ேலா பரேலா ர⁴நாத² ேக ஹாத²ஸப³,
பா⁴ ைஹ ப⁴ேராேஸா ளேக ஏக நாமேகா॥

அதி அயாேந உபகா²ேநா ந ³ைஜ²mh ேலாக³,
’ஸாஹ  ேகா ேகா³ ேகா³ ேஹாத ைஹ ³லாமேகா॥

ஸா⁴ ைக அஸா⁴,ைக ப⁴ேலா ைக ேபாச,ேஸா கஹா,
காகாஹூேக th³வார பெரௗmh, ேஜா ெஹௗmh ேஸா ெஹௗmh ராமேகா॥

ேகாஊ கைஹ, கரத ஸாஜ, த³கா³பா³ஜ ப³ட³◌़ே◌ா,
ேகாஊ கைஹ ராமேகா ³லாiµ க²ேரா ²ப³ைஹ।

ஸா⁴ ஜாைநmh மஹாஸா⁴, க²ல ஜாைநmh மஹாக²ல,

பா³நீ ஜூ²◌ँ²-ஸா◌ँசீ ேகா உட²த ஹ³ப³ைஹ॥
சஹத ந காஹூேஸாmh ந கஹத காஹூகீ க²,

ஸப³கீ ஸஹத , உர அnhதர ந ஊப³ைஹ।
ளேகா ப⁴ேலா ேபாச ஹாத² ர⁴நாத² ேக

ராமகீ ப⁴க³தி-⁴ ேம மதி ³ப³ைஹ॥
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ஜாைக³mh ேஜாகீ³-ஜŋhக³ம, ஜதீ-ஜமாதீ th◌⁴யாந த⁴ைரmh

ட³ைரmh உர பா⁴ ேலாப⁴, ேமாஹ, ேகாஹ,காமேக।
ஜாைக³mh ராஜா ராஜகாஜ, ேஸவக-ஸமாஜ,ஸாஜ,

ேஸாைசmh ஸுநி ஸமாசார ப³ட³◌़ே◌ ைப³ பா³மேக॥
ஜாைக³mh ³த⁴ பி³th³யா த பNh³த சகித சித,

ஜாைக³mh ேலாபீ⁴ லாலச த⁴ரநி ,த⁴ந தா⁴மேக।
ஜாைக³mh ேபா⁴கீ³ ேபா⁴க³mh, பி³ேயாகீ³, ேராகீ³ ேஸாக³ப³ஸ,

ேஸாைவmh ஸுக² ள ப⁴ேராேஸ ஏக ராமேக॥
ராiµ மா,பி, ப³nh⁴,ஸுஜந,³, jhய, பரமத।
ஸாேஹ³,ஸகா²,ஸஹாய,ேநஹ-நாேத, நீத சித॥
ேத³ஸு,ேகாஸு,,கrhம,த³rhம, த⁴iν, தா⁴ம,த⁴ரநி, க³தி।
ஜாதி-பா◌ँதி ஸப³ பா⁴◌ँதி லாகி³ ராம ஹமா பதி॥
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மஹாராஜ, ப³ ஜாஉ◌ँ, ராம ! ேஸவக-ஸுக²தா³யக ।
மஹாராஜ, ப³ ஜாஉ◌ँ, ராம !ஸுnhத³ர ஸப³லாயக ॥
மஹாராஜ, ப³ ஜாஉ◌ँ, ராம ! ராவபி³ேலாசந ॥
ப³ ஜாஉ◌ँ,ராம ! கநாயதந, phரநதபால, பாதகஹரந।
ப³ ஜாஉ◌ँ, ராம ! க-ப⁴ய-பி³கல லதா³ஸு ராகி²அ ஸரந॥
ஜய தாட³◌़கா-ஸுபா³ஹு-மத²ந மாச-மாநஹர!
iµநிமக²-ரchச²ந-த³chச²,லாதாரந, கநாகர !

nh’பக³ந-ப³ல-மத³ஸத ஸmh⁴-ேகாத³Nhட³-பி³ஹNhட³ந !

ஜய டா²ரத⁴ரத³rhபத³லந தி³நகரலமNhட³ந॥
ஜய ஜநகநக³ர-ஆநnhத³phரத³,ஸுக²ஸாக³ர,ஸுஷமாப⁴வந।
கஹ லதா³ஸு ஸுரiµமநி, ஜய ஜய ஜய ஜாநகிரமந॥

120

ஜய ஜயnhத-ஜயகர,அநnhத,ஸjhஜநஜநரஜந!
ஜய பி³ராத⁴-ப³த⁴-பி³³ஷ, பி³³த⁴-iµநிக³ந-ப⁴ய-ப⁴ஜந
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ஜய நிச-பி³ப-கரந ர⁴ப³mhஸபி³⁴ஷந!
ஸுப⁴ட சrhத³ஸ-ஸஹஸ த³லந thரா-க²ர-³ஷந॥
ஜய த³Nhட³கப³ந-பாவந-கரந,லதா³ஸ-ஸmhஸய-ஸமந!
ஜக³பி³தி³த ஜக³தமநி, ஜயதி ஜய ஜய ஜய ஜய ஜாநகிரமந!
ஜய மாயாmh’க³மத²ந, கீ³த⁴-ஸப³-உth◌⁴தா³ரந !

ஜய கப³nhத⁴ஸூத³ந பி³ஸால த தால பி³தா³ரந !

த³வந பா³ ப³லஸா, த²பந ஸுkh³வ,ஸnhதத !

கபி கரால ப⁴ட பா⁴ கடக பாலந,kh’பாலசித!
ஜய ய-பி³ேயாக³-³க² ேஹ kh’த-ேஸப³nhத⁴ பா³தி⁴த³மந !

த³ஸஸ பி³பீ⁴ஷந அப⁴யphரத³, ஜய ஜய ஜய ஜாநகிரமந !

121

ராமphேரமகீ phரதா⁴நதா
கநகத⁴ ேகதா³, பீ³ஜு ஸுnhத³ர ஸுரமநி ப³ர।
சி காம⁴க ேத⁴iν ஸுதா⁴மய பய பி³ஸுth◌⁴த³தர॥
தீரத²பதி அŋhரஸப ஜchேச²ஸ ரchச² ேத।
மரகதமய ஸாகா²-ஸுthர, மஜரய லchசி² ேஜ॥
ைகவlhய ஸகல ப²ல, கலபத,ஸுப⁴ ஸுபா⁴வ ஸப³ஸுக² ப³ஸ।
ஜாய ேஸா ஸுப⁴ ஸமrhத² பாஇ ரந ரா ந மNhைட³।
ஜாய ேஸா ஜதீ கஹாய பி³ஷய-பா³ஸநா ந ச²Nhைட³॥
ஜாய த⁴நி பி³iν தா³ந, ஜாய நிrhத⁴ந பி³iν த⁴rhம।
ஜாய ேஸா பNh³த பட⁴◌़ ◌ி ராந ேஜா ரத ந ஸுகrhம॥
ஸுத ஜாய மா-பி-ப⁴khதி பி³iν, திய ேஸா ஜாய ேஜ பதி ந த।
ஸப³ ஜாய தா³ஸு ள கைஹ, ெஜௗmh ந ராமபத³ ேநஹு நித॥
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ேகா ந khேராத⁴ நிரத³ேயா, காம ப³ஸ ேக ந கீnhேஹா?
ேகா ந ேலாப⁴ th³’ட⁴◌़ ப²nhத³ பா³◌ँதி⁴ thராஸந க தீ³nhேஹா ?

ெகௗந ’த³ய◌ँ ந லாக³ க²ந அதி நா-நயந-ஸர?
ேலாசநஜுத ந அnhத⁴ ப⁴ேயா  பாஇ ெகௗந நர ?
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ஸுர-நாக³-ேலாக மமNhட³லஹு◌ँ ேகா ஜு ேமாஹ கீnhேஹா ஜய ந ?

கஹ தா³ஸு ேஸா ஊப³ைர, ேஜ ராக² ராiµ ராவநயந॥
ெபௗ⁴mhஹ-கமாந ஸ◌ँதா⁴ந ஸுடா²ந ேஜ நா-பி³ேலாகநி-பா³நேதmh பா³◌ँேச।
ேகாப-kh’ஸாiν ³மாந-அவா◌ँ க⁴ட-jhேயாmh நேக மந ஆவ ந ஆ◌ँேச।
ேலாப⁴ ஸைப³ நடேக ப³ஸ ைவ கபி-jhேயாmh ஜக³ேமmh ப³ஹு நாச ந நாேச
நீேக ைஹmh ஸா⁴ ஸைப³ ள,ைப ேதஈ ர⁴பீ³ரேக ேஸவக ஸா◌ँேச॥
ேப³ஷ ஸுப³நாஇ ஸுசி ப³சந கைஹmh வாஇ

ஜாஇ ெதௗ ந ஜரநி த⁴ரநி-த⁴ந-தா⁴மகீ।
123

ேகாக உபாய க லா பாஅத ேத³ஹ,

iµக² கஅத க³தி ராமேக நாமகீ॥
phரக³ைடmh உபாஸநா, ³ராைவmh ³ரபா³ஸநா,

மாநஸ நிவாஸ⁴ ேலாப⁴-ேமாஹ-காமகீ।
ராக³-ேராஷ-இஷா-கபட-லாஈ ப⁴ேர

ள-ேஸ ப⁴க³த ப⁴க³தி சைஹmh ராமகீ॥
காmh தந தந, காmh த⁴ரநி-த⁴ர,
காmh ெதௗŋhேகா³ ரந, கஹத சா ைஹ।

காmh ஸாெதௗ⁴ŋhேகா³ காஜ, காmh ராஜா-ஸமாஜ,

மஸக ைவ கைஹ, ’ பா⁴ர ேமேர ேம ஹாைஹ’॥
ள ய பா⁴◌ँதி க⁴ேந க⁴ர கா⁴ ஆஈ,

க⁴ேந க⁴ர கா⁴லதி ைஹ, க⁴ேந க⁴ர கா⁴ைஹ।
ேத³க²த-ஸுநத-ஸiµஜ²தஹூ ந ஸூைஜ² ேஸாஈ,

கப³ஹூ◌ँ கேயா ந காலஹூ ேகா கா கா ைஹ॥
124

ராமப⁴khதிகீ யாசநா

ப⁴ேயா ந திகால திஹூ◌ँ ேலாக ள-ேஸா மnhத³,
நிnhைத³mh ஸப³ஸா⁴,ஸுநி மாெநௗmh ந ஸேகா ெஹௗmh।

ஜாநத ந ேஜா³ய◌ँஹாநி மாைநmh ஜாநகீஸு,
காேஹேகா பேரேகா²,பாபீ phரபசீ ேபா ெஹௗmh॥
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ேபட ப⁴ேப³ேக காஜ மஹாராஜேகா கஹாேயாmh
மஹாராஜஹூ◌ँ கேயா ைஹ phரநத-பி³ேமா ெஹௗmh।

நிஜ அக⁴ஜால, ககாலகீ கராலதா
பி³ேலாகி ேஹாத ph³யால, கரத ேஸாஈ ேஸா ெஹௗmh॥

த⁴rhம ேகmh ேஸ ஜக³மŋhக³ளேக ேஹ ⁴-

பா⁴ ஹேப³ேகா அவதா ேயா நரேகா।
நீதி ஔ phரதீதி-phதிபால சா phர⁴ மாiν

ேலாக-ேப³த³ ராகி²ேப³ேகா பiν ர⁴ப³ரேகா॥
பா³நர-பி³பீ⁴ஷநகீ ஓர ேக கநாவட³◌़ே◌ ைஹmh,

ேஸா phரஸŋh³ஸுேநmh அŋh³ ஜேர அiνசரேகா।
ராேக² தி ஆபநீ ேஜா ேஹாஇ ேஸாஈ கீைஜ, ப³,

ள திஹாேரா க⁴ர ஜாயஊ ைஹ க⁴ரேகா॥
125

நாம மஹாராஜேக நிபா³ஹ நீேகா கீைஜ உர
ஸப³ ேஸாஹாத,ைமmh ந ேலாக³நி ேஸாஹாத ெஹௗmh।

கீைஜ ராம! பா³ர ய ேம ஓர சஷ-ேகார
தா லகி³ ரŋhக jhேயாmh ஸேநஹ ேகா லலாத ெஹௗmh॥

ள பி³ேலாகி ககாலகீ கராலதா
kh’பாலேகா ஸுபா⁴உ ஸiµஜ²த ஸசாத ெஹௗmh

ேலாக ஏக பா⁴◌ँதிேகா, thேலாகநாத² ேலாகப³ஸ
ஆபேநா ந ேஸா,shவா-ேஸாசmh ஸுகா²த ெஹௗmh॥
phர⁴கீ மஹthதா ஔர த³யாதா

ெதௗெலௗmh ேலாப⁴ ேலாப லலாத லாலசீ லபா³ர,
பா³ர-பா³ர லால த⁴ரநி-த⁴ந-தா⁴மேகா।
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தப³ெலௗmh பி³ேயாக³-ேராக³-ேஸாக³, ேபா⁴க³ ஜாதநாேகா
ஜுக³ஸம லாக³த வiν ஜாம-ஜாமேகா।

ெதௗெலௗmh ³க²-தா³த³ த³ஹத அதி நித தiν
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ள ைஹ கிŋhக பி³ேமாஹ-ேகாஹ-காமேகா।
ஸப³ ³க²ஆபேந, நிராபேந ஸகல ஸுக²,

ெஜௗெலௗmh ஜiν ப⁴ேயா ந ப³ஜாஇ ராஜா ராமேகா॥
ெதௗெலௗmh மந ,ந தீ³ந,ஸுக²ஸபேநmh ந,
ஜஹா◌ँ-தஹா◌ँ ³கீ² ஜiν பா⁴ஜiν கேலஸேகா।

ெதௗெலௗmh உேப³ேந பாய பி²ரத ேபெடௗ க²லாய
பா³ய iµஹ ஸஹத பராெபௗ⁴ ேத³ஸ-ேத³ஸேகா।

தப³ெலௗmh த³யாவேநா ³ஸஹ ³க² தா³த³ேகா,
ஸாத²ேகா ேஸாஇேபா³, ஓட⁴◌़ ◌ிேபா³ ஜூ²ேந ேக²ஸேகா॥

ஜப³ெலௗmh ந ப⁴ைஜ ஹ◌ँ ஜாநகீ-வந ராiµ,

ராஜநேகா ராஜா ேஸா ெதௗ ஸாேஹ³ மேஹஸேகா॥
ஈஸநேக ஈஸ, மஹாராஜநேக மஹாராஜ,

ேத³வநேக ேத³வ, ேத³வ! phராநஹுேக phராந ெஹௗ।
127

காலஹூேக கால, மஹா⁴தநேக மஹா⁴த,
கrhமஹூேக கரம, நிதா³நேக நிதா³ந ெஹௗ।

நிக³ம ேகா அக³ம,ஸுக³ம ளஹூ-ேஸேகா
ஏேத மாந லnh⁴, கநாநிதா⁴ந ெஹௗ।

மமா அபார, காஹூ ேபா³லேகா ந வாராபார,
ப³ட³◌़ ◌ீ ஸாஹபீ³ேமmh நாத² ! ப³ட³◌़ே◌ ஸாவதா⁴ந ெஹௗ॥

ஆரதபால kh’பால ேஜா ராiµ ேஜmh ஸுேர ேதேகா தஹ◌ँ டா²ேட⁴mh।
நாம-phரதாப-மஹாமமா அ◌ँகேர கிேய ேகா²ேடஉ ேசா²ேடஉ பா³ட⁴◌़ே◌॥
ேஸவக ஏகேதmh ஏக அேநக ப⁴ஏ ள திஹு◌ँ தாப ந டா³ட⁴◌़ே◌।
phேரம ப³ெதௗ³mh phரஹலாத³ேகா,ந பாஹநேதmh பரேமshவ காட⁴◌़ே◌॥

காட⁴◌़ ◌ி kh’பாந, kh’பா ந கஹூ◌ँ, பி கால கரால பி³ேலாகி ந பா⁴ேக³।
’ராம கஹா◌ँ? ஸப³ டா²ஊ◌ँைஹmh,’ க²mhப⁴ேமmh? ’ஹா◌ँ’ஸுநி ஹா◌ँக nh’ேகஹ
ஜாேக³॥
ைப³ பி³தா³ ப⁴ஏ பி³கரால, கேஹmh phரலாத³ேகmh அiνராேக³।
phதி-phரதீதி ப³ட³◌़ ◌ீ ள, தப³ேதmh ஸப³ பாஹந ஜந லாேக³॥

68 sanskritdocuments.org



ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த கவிதாவ

128

அnhதரஜாஹுேதmh ப³ட³◌़ே◌ பா³ேஹரஜா ைஹmh ராம, ேஜ நாம ேயேதmh।
தா⁴வத ேத⁴iν ேபnhஹாஇ லவாஈ jhேயாmh பா³லக-ேபா³லநி காந கிேயேதmh॥
ஆபநி ³² கைஹ ள, கேப³கீ ந பா³வ பா³த பி³ேயேதmh।
ைபஜ பேரmh phரஹலாத³ஹுேகா phரக³ேட phர⁴ பாஹநேதmh, ந ேயேதmh॥
பா³ல ேபா³ தி³ேயா ப³ காலேகா காயர ேகா சா சலாஈ।
பாபீ ைஹ பா³ப, ப³ட³◌़ே◌ பரதாபேதmh ஆபநி ஓரேதmh ேகா² ந லாஈ॥
⁴ த³ஈmh பி³ஷ, ப⁴ஈ phரஹலாத³-ஸுதா⁴ஈmh ஸுதா⁴கீ மலாஈ।
ராமkh’பா◌ँ ள ஜநேகா கக³ ேஹாத ப⁴ேலேகா ப⁴லாஈ ப⁴லாஈ॥
கmhஸ க ph³’ஜபா³ந ைப கரதி பா⁴◌ँதி, ச ந சலாஈ।
பNh³ேக த ஸத, கத ஸுேஜாத⁴ந ேபா⁴ க ேசா²ேடா ச²லாஈ॥

129

காnhஹ kh’பால ப³ட³◌़ே◌ நதபால, க³ஏ க²ல ேக²சர கீ²ஸ க²லாஈ।
²க phரதீதி கைஹ ள, ஜக³ ேஹாஈ ப⁴ேல ேகா ப⁴லாஈ ப⁴லாஈ॥
அவநீஸ அேநக ப⁴ஏ அவநீmh,நேக ட³ரேதmh ஸுர ேஸாச ஸுகா²mh।
மாநவ-தா³நவ-ேத³வ ஸதாவந ராவந கா⁴ ரchேயா ஜக³ மாmh॥
ேத ேய த⁴ ⁴ ஸுேஜாத⁴iν, ேஜ சலேத ப³ஹு ச²thரகீ சா²◌ँmh।
ேப³த³ ராந கைஹmh ,ஜ³ ஜாந,³மாந, ேகா³பி³nhத³ பா⁴வத நாmh॥

ேகா³பிேயாŋhகா அநnhய phேரம

ஜப³ைநநந phதி ட²ஈ ட²க³shயாம ேஸாmh,shயாநீ ஸகீ²ஹ² ெஹௗmh ப³ர।
ந ஜாேநா பி³ேயா³-ேஸா ேரா³ைஹ ஆேக³mh, ஜு²கீ தப³ ெஹௗmh ேத ேஸாmh
தர॥
அப³ ேத³ஹ ப⁴ஈ பட ேநஹேக கா⁴ேல ேஸாmh, ph³ெயௗnhத கைர பி³ரஹா-த³ர।
ph³ரஜராஜமார பி³நா ஸுiν ph◌⁴’ŋhக³ !அநŋh³ ப⁴ேயா யேகா க³ர॥
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ேஜாக³-கதா² பட²ஈ ph³ரஜேகா,ஸப³ ேஸா ஸட² ேசகீ சால சலாகீ।
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ஊெதௗ⁴ ஜூ! khெயௗmh ந கைஹ ப³, ேஜா ப³ நடநாக³ர ேஹ ஹலாகீ॥
ஜா லைக³ ப ஜாேந ேஸாஈ, ள ேஸா ேஸாஹாகி³நி நnhத³லலாகீ।
ஜாநீ ைஹ ஜாநபநீ ஹகீ,அப³ பா³◌ँதி⁴ையகீ³ க² ேமா கலாகீ॥
பட²ேயா ைஹ ச²ப³ ச²பீ³ேலmh காnhஹ ைகஹூ◌ँ கஹூ◌ँ

ெகௗ²ைக க²வாஸு கா²ேஸா ப³- பா³லேகா।
kh³யாநேகா க³ட⁴◌़ை◌யா,பி³iν கி³ராேகா பட⁴◌़ை◌யா,பா³ர-
கா²லேகா கட⁴◌़ை◌யா, ேஸா ப³ட⁴◌़ை◌யா உர-ஸாலேகா॥

phதிேகா ப³தீ⁴க,ரஸ திேகா அதி⁴க,நீதி-
நிந, பி³ேப³ ைஹ, நிேத³ஸு ேத³ஸ-காலேகா।

ள கேஹmh ந ப³ைந,ஸேஹmh  ப³ைநகீ³ஸப³
ேஜா³ ப⁴ேயா ேஜாக³ேகா பி³ேயா³ நnhத³லாலேகா॥
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விநய
ஹiνமாந vhேஹ kh’பால,லா³ேல லக²நலால!

பா⁴வேத ப⁴ரத! கீைஜ ேஸவக-ஸஹாய ஜூ।
பி³நதீ கரத தீ³ந ³ப³ேரா த³யாவேநா ேஸா

பி³க³ேரேதmh ஆ  ஸுதா⁴ ேஜ பா⁴ய ஜூ॥
ேம ஸாபி³நீ ஸதா³ஸபர பி³லஸதி

ேத³பி³ khேயாmh ந தா³ஸேகா ேத³கா²இயத பாய ஜூ।
கீ²ஜ²ஹூேமmh ²ேப³கீ பா³நி ஸதா³ ஜ²த ைஹmh,

ேஜ²ைவைஹmh, ராமகீ ேதா³ஹாஈ, ர⁴ராய ஜூ॥
ேப³ஷ பி³ராக³ேகா, ராக³ ப⁴ேரா மiν மாய! கெஹௗmh ஸதிபா⁴வ ெஹௗmh ேதாேஸாmh।
ேதேர  நாத²ேகா நாiµ ல ேப³சி ெஹௗmh பாதகீ பாவ◌ँர phராநநி ேபாேஸாmh॥
ஏேத ப³ட³◌़ே◌ அபராதீ⁴ அகீ⁴ கஹு◌ँ,ைதmh கஹு,அmhப³! கி ேமேரா ◌ँ ேமாேஸாmh।
shவாரத²ேகா பரமாரத²ேகா பரந ேபா⁴, பி² கா⁴ ந ேஹாேஸாmh॥
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தாவட-வrhணந
ஜஹா◌ँ பா³லகி ப⁴ஏ ph³யாத⁴ேதmh iµநிnh³ஸா⁴
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’மரா மரா’ ஜேபmh க²ஸுநி  ஸாதகீ।
யேகா நிவாஸ,லவ-ஸேகா ஜநமத²ல

ள ²வத சா²◌ँஹ தாப க³ைர கா³தகீ॥
பி³டபமப ஸுரஸத ஸப ேஸாைஹ,

தாப³ ேபக²த நீத ேஹாத பாதகீ।
பா³ர தி³க³ர பீ³ச பி³லஸதி ⁴,

அŋhகித ேஜா ஜாநகீ-சரந-ஜலஜாதகீ॥
மரகதப³ரந பரந ,ப²ல மாநிக-ேஸ

லைஸ ஜடாஜூட ஜiν க²ேப³ஷ ஹ ைஹ।
ஸுஷமாேகா ைட⁴ ைகெதௗ⁴mh ஸுkh’த-ஸுேம ைகெதௗ⁴mh,

ஸmhபதா³ஸகல iµத³-மŋhக³ளேகா க⁴ ைஹ॥
ேத³த அபி⁴மத ேஜா ஸேமத phதி ேஸஇேய

phரதீதி மாநி ள, பி³சா காேகா த² ைஹ।
ஸுரஸ நிகட ஸுஹாவநீ அவநி ேஸாைஹ

ராமரவநிேகா ப³ க காமத ைஹ॥
133

ேத³வ⁴நி பாஸ,iµநிபா³ஸு,நிவாஸு ஜஹா◌ँ,
phராkh’தஹூ◌ँ ப³ட-³ட ப³ஸத ரா ைஹmh।

ேஜாக³-ஜப-ஜாக³ேகா, பி³ராக³ேகா நீத பீ²

ராகி³நி ைப ² ³² பா³ஹ நிஹா ைஹmh॥
’ஆயஸு’, ’ஆேத³ஸ’, ’பா³³’ ப⁴ேலா-ப⁴ேலா பா⁴வth◌⁴த³

ள பி³சா ேஜாகீ³ கஹத கா ைஹmh।
ராம-ப⁴க³தநேகா ெதௗ காமதேதmh அதி⁴க,

யப³ ேஸேயmh கரதல ப²ல சா ைஹmh॥
சிthரட-வrhணந

ஜஹா◌ँ ப³iν பாவேநா ஸுஹாவேந பி³ஹŋhக³-mh’க³,
ேத³கி²அதி லாக³த அநnh³ ேக²த-²◌ँட-ேஸா।

134

Kavitavali_i.pdf 71



ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த கவிதாவ

தா-ராம-லக²ந-நிவாஸு, பா³ஸு iµநிநேகா,
th◌⁴த³-ஸா⁴-ஸாத⁴க ஸைப³ பி³ேப³க-³ட-ேஸா॥

ஜ²ரநா ஜ²ரத ஜா² தல நீத பா³,
மnhதா³கிநி மஜுள மேஹஸஜடாஜூட-ேஸா।

ள ெஜௗmh ராமேஸா ஸேநஹு ஸா◌ँேசா சாேய ெதௗ,

ேஸஇேய ஸேநஹேஸாmh பி³சிthர சிthரட ேஸா॥
ேமாஹ-ப³ந-கமல-பல-பீந ஜாநி ய

ஸா⁴-கா³இ-பி³phரநேக ப⁴யேகா ேநவாைஹ।
தீ³nhைஹ ரஜாஇ ராம, பாஇ ேஸா ஸஹாஇ லால

லக²ந ஸமthத² பீ³ர ேஹ-ேஹ மாைஹ॥
மாதா³கிநீ மஜுள கமாந அ,பா³ந ஜஹா◌ँ

பா³-தா⁴ர தீ⁴ர த⁴ ஸுகர ஸுதா⁴ைஹ।
சிthரட அசல அேஹ ைப³Th²ேயா கா⁴த மாேநா

பாதகேக ph³ராத ேகா⁴ர ஸாவஜ ஸ◌ँகா⁴ைஹ॥
லாகி³ த³வா பஹார ட²,லஹகீ கபி லŋhக ஜதா² க²ரெகௗ²கீ।
சா ஆ சஹு◌ँ ஓர சலmh,லபைடmh-ஜ²பைடmh ேஸா தசர ெதௗŋhகீ॥
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khெயௗmh க ஜாத மஹாஸுஷமா, உபமா தகி தாகத ைஹ கபி³ ெகௗmh கீ।
மாேநா ல ள ஹiνமாந ஏ◌ँ ஜக³தி ஜராயகீ ெசௗகீ॥

தீrhத²ராஜ-ஸுஷமா

ேத³வ கைஹmh அபநீ-அபநா,அவேலாகந தீரத²ராஜு சேலா ேர।
ேத³கி²ைடmh அபராத⁴ அகா³த⁴, நிமjhஜத ஸா⁴-ஸமாஜு ப⁴ேலா ேர॥
ேஸாைஹ தாதேகா ேபா³, ள ஹுலைஸ ய ேஹ ஹேலாேர।
மாேநா ஹேர th’ந சா சைரmh ப³க³ேர ஸுரேத⁴iνேக ெதௗ⁴ல கேலாேர॥

க³ŋhகா³-மஹாthmhய

ேத³வநதீ³ கஹ◌ँ ேஜா ஜந ஜாந கிஏ மநஸா,ல ேகா உதா⁴ேர।
ேத³கி² சேல ஜ²க³ைரmh ஸுரநா,ஸுேரஸ ப³நாஇ பி³மாந ஸ◌ँவாேர॥
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ஜாேகா ஸாஜு பி³ரசி ரைசmh ள, ேஜ மஹாதம ஜாநநிஹாேர।
ஓககீ நீவ ப ஹேலாக பி³ேலாகத க³ŋhக³ ! தரŋhக³ திஹாேர॥
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ph³ரiµ ேஜா ph³யாப ேப³த³ கைஹmh, க³ம நாmh கி³ரா ³ந-kh³யாந-³நீேகா।
ேஜா கரதா, ப⁴ரதா,ஹரதா,ஸுர-ஸாேஹ³,ஸாேஹ³ தீ³ந-³நீேகா॥
ேஸாஇ ப⁴ேயா th³ரவப ஸ, ேஜா ைஹ நா² பி³ரசி மேஹஸ iµநீேகா।
மாநி phரதீதி ஸதா³ ள ஜ காேஹ ந ேஸவத ேத³வ⁴நீேகா॥
பா³ திஹாேரா நிஹா iµரா ப⁴ஏ◌ँ பரேஸmh பத³ பா லெஹௗேகா³॥
ஈஸ ைவ ஸ த⁴ெரௗmh ைப ட³ெரௗmh , phர⁴கீ ஸமதா◌ँ ப³ட³◌़ே◌ ேதா³ஷ
த³ெஹௗŋhேகா³॥
ப³ பா³ரmh பா³ர ஸர த⁴ெரௗmh,ர⁴பீ³ரேகா ைவ தவ தீர ரெஹௗŋhேகா³।
பா⁴கீ³ரதீ²! பி³நெவௗmh கர ேஜா, ப³ேஹா ந ேகா² லைக³ ேஸா கெஹௗŋhேகா³॥
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அnhநrh-மஹாthmhய

லாலசீ லலாத, பி³லலாத th³வார-th³வார தீ³ந,
ப³த³ந மந, மந ைட நா பி³ஸூரநா।

தாகத ஸராத⁴,ைக பி³பா³ஹ,ைக உசா²ஹ க²,
ேடா³ல ேலால ³ஜ²த ஸப³த³ ேடா⁴ல-ரநா॥

phயாேஸஹூ◌ँ ந பாைவ பா³, ⁴ேக²mh ந சநக சா,
சாஹத அஹாரந பஹார, தா³ ⁴ர நா।

ேஸாகேகா அகா³ர, ³க²பா⁴ர ப⁴ேரா ெதௗெலௗmh ஜந
ெஜௗெலௗmh ேத³பீ³ th³ரைவ ந ப⁴வாநீ அnhநபரநா॥
ஶŋhகர-shதவந

ப⁴shம அŋhக³, மrhத³ந அநŋhக³,ஸnhதத அஸŋhக³ஹர।
ஸ க³ŋhக³, கி³ஜா அrhத⁴ŋhக³, ⁴ஷந ⁴ஜŋhக³ப³ர॥
iµNhட³மால, பி³⁴ பா³ல பா⁴ல,ட³ம கபா கர।
பி³³த⁴ph³’nhத³-நவiµத³-சnhத³,ஸுக²கnhத³ஸூலத⁴ர॥
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thரா thேலாசந, தி³kh³ப³ஸந, பி³ஷேபா⁴ஜந, ப⁴வப⁴யஹரந।
கஹ லதா³ஸு ேஸவத ஸுலப⁴ வ வ வ ஸŋhகர ஸரந॥
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க³ரல-அஸந தி³க³ப³ஸந ph³யஸந ப⁴ஜந ஜநரஜந।
nhத³-இnh³-கrhபர-ெகௗ³ர ஸchசிதா³நnhத³க⁴ந॥
பி³கடேப³ஷ, உர ேஸஷ,ஸ ஸுரஸத ஸஹஜ ஸுசி।
வ அகாம அபி⁴ராமதா⁴ம நித ராமநாம சி॥
கnhத³rhபத³rhப ³rhக³ம த³மந உமாரமந ³நப⁴வந ஹர।
thரா! thேலாசந! th³நபர! thரமத²ந! ஜய thத³ஸப³ர॥
அரத⁴ அŋhக³அŋhக³நா, நாiµ ேஜாகீ³ஸு, ேஜாக³பதி।
பி³ஷம அஸந தி³க³ப³ஸந, நாம பி³shேப³ஸு பீ³shவக³தி॥
கர கபால,ர மால ph³யால, பி³ஷ-⁴தி-பி³⁴ஷந।
நாம ஸுth◌⁴த³,அபி³th◌⁴த³,அமர அநவth³ய,அ³ஷந॥
பி³கரால-⁴த-ேப³தால-phய பீ⁴ம நாம, ப⁴வப⁴யத³மந।
ஸப³ ‘பி³தி⁴ ஸமrhத², மமா அகத², லதா³ஸ-ஸmhஸய-ஸமந॥
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⁴தநாத² ப⁴யஹரந பீ⁴ம ப⁴யப⁴வந ⁴த⁴ர।
பா⁴iνமnhத ப⁴க³வnhத ⁴தி⁴ஷந ⁴ஜŋhக³ப³ர॥
ப⁴vhய பா⁴வப³lhலப⁴ ப⁴ேவஸ ப⁴வ-பா⁴ர-பி³ப⁴ஜந
⁴ேபா⁴க³ைப⁴ரவ ேஜாக³க³ஜந ஜநரஜந॥
பா⁴ரதீ-ப³த³ந பி³ஷ-அத³ந வ ஸ-பதŋhக³-பாவக-நயந।
கஹ லதா³ஸ கிந ப⁴ஜ மந ப⁴th³ரஸத³ந மrhத³நமய॥
நாேகா³ பி²ைர கைஹ மாக³ேநா ேத³கி² ’ந கா²◌ँேகா³ க²’, ஜநி மாகி³ேய ேதா²ேரா।
ரா◌ँகநி நாகப ² கைர ள ஜக³ ேஜா ஜுைரmh ஜாசக ேஜாேரா॥
நாக ஸmhவாரத ஆேயா ெஹௗmh நாக, நாmh பிநாகி ேந நிேஹாேரா।
ph³ரமா கைஹ, கி³ஜா!க²ேவா பதி ராவேரா, தா³நி ைஹ பா³வேரா ேபா⁴ேரா॥
பி³ஷு பாவ ph³யால கரால க³ேரmh,ஸரநாக³த ெதௗ திஹு◌ँ தாப ந டா³ட⁴◌़ே◌॥
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⁴த ேப³தால ஸகா², ப⁴வ நாiµ த³ல பலேமmh ப⁴வேக ப⁴ய கா³ட⁴◌़ே◌॥
140

ளஸு த³th³-ேராமநி, ேஸா ஸுேரmh ³க²-தா³த³ ேஹாmh ந
டா²ட⁴◌़ே◌।
ெபௗ⁴நேமmh பா⁴◌ँக³,த⁴ேராஈ ஆ◌ँக³ந, நாேக³ேக ஆேக³mh ைஹmh மாக³ேந
பா³ட⁴◌़ே◌॥
ஸ ப³ைஸ ப³ரதா³, ப³ரதா³நி, சTh◌⁴ேயாப³ரதா³, த⁴ரnhேயா ப³ரதா³ைஹ।
தா⁴ம த⁴ேரா, பி³⁴திேகா ேரா,நிவாஸு ஜஹா◌ँஸப³ ல மேர தா³ைஹmh॥
ph³யா கபா ைஹ kh²யா, சஹூ◌ँ தி³ பா⁴◌ँக³கீ டாnhஹேக பரதா³ைஹmh।
ரா◌ँகேராமநி காகிநிபா⁴க³ பி³ேலாகத ேலாகப ேகா கரதா³ைஹ॥
தா³நி ேஜா சா பதா³ரத²ேகா, thரா, திஹூ◌ँ ரேமmh ர ேகா।
ேபா⁴ேரா ப⁴ேலா, ப⁴ேல பா⁴யேகா ⁴ேகா², ப⁴ேலாஈ கிேயா ஸுேரmh ளேகா॥
தா பி³iν ஆஸேகா தா³ஸ ப⁴ேயா,கப³ஹூ◌ँ ந Thேயா ல⁴ லால ேகா।
ஸாேதா⁴ கஹா க ஸாத⁴ந ைதmh, ேஜா ைப ராேதா⁴ நmh பதி பாரப³தீேகா॥
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ஜாத ஜேர ஸப³ ேலாக பி³ேலாகி திேலாசந ேஸா பி³ஷு ேலாகி ேயா ைஹ।
பாந கிேயா பி³ஷு, ⁴ஷந ேபா⁴, கநாப³நாலய ஸாஇ◌ँ-ேயா ைஹ।
ேமேராஇ ேபா²ேப³ ேஜா³ கபா, கிெதௗ⁴mh க² காஹூ◌ँ லகா²இ தி³ேயா ைஹ
காேஹ ந காந கெரௗmh பி³நதீ ள ககால ேப³ஹால கிேயா ைஹ॥
கா²ேயா கால ப⁴ேயா அஜர அமர தiν,

ப⁴வiν மஸாiν, க³த² கா³ட² க³ரத³கீ।
ட³ம கபா கர,⁴ஷந கரால ph³யால,

பா³வேர ப³ட³◌़ே◌கீ ஜ² பா³ஹந ப³ரத³கீ॥
ள பி³ஸால ேகா³ேர கா³த பி³லஸதி ⁴தி,

மாேநா மகி³ சா சா◌ँத³நீ ஸரத³கீ।
அrhத²-த⁴rhம-காம-ேமாchச² ப³ஸத பி³ேலாகநிேமmh,

கா கராமாதி ேஜாகீ³ ஜாக³தி மரத³கீ॥
பிŋhக³ல ஜடாகலா மாேத²ைப நீத ஆ,
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பாவக ைநநா phரதாப ph◌⁴பர ப³ரத ைஹ।
142

ேலாயந பி³ஸால லால, ேஸாைஹ பா³லசnhth³ர பா⁴ல,

க²Nhட² கால, ph³யால-⁴ஷந த⁴ரத ைஹ॥
ஸுnhத³ர தி³க³mhப³ர, பி³⁴தி கா³த, பா⁴◌ँக³ கா²த,

ேர sh’ŋhகீ³ ேரmh கால-கNhடக ஹரத ைஹmh।
ேத³த ந அகா⁴த ², ஜாத பாத ஆகேகmh

ேபா⁴ராநாத² ேஜாகீ³ ஜப³ஔட⁴ர ட⁴ரத ைஹmh॥
ேத³த ஸmhபதா³ஸேமத நிேகத ஜாசகநி,
ப⁴வந பி³⁴தி-பா⁴◌ँக³, ph³’ஷப⁴ ப³ஹiν ைஹ।

நாம பா³மேத³வ தா³ேநா ஸதா³அஸŋhக³ ரŋhக³
அrhth◌⁴த³அŋhக³அŋhக³நா,அநŋhக³ேகா மஹiν ைஹ॥

ள மேஹஸேகா phரபா⁴வ பா⁴வmh ஸுக³ம
நிக³ம-அக³மஹூேகா ஜாநிேபா³ க³ஹiν ைஹ।

ேப⁴ஷ ெதௗ பி⁴கா²ரேகா ப⁴யŋhகரப ஸŋhகர
த³யால தீ³நப³nh⁴ தா³நி தா³த³த³ஹiν ைஹ॥
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சாைஹ ந அநŋhக³-அ ஏெகௗ அŋhக³ மாக³ேநேகா
ேத³ேபா³ஈ ைப ஜாநிேய,ஸுபா⁴வth◌⁴த³ பா³நி ேஸா।

பா³ ³nhத³ சா thரா பர டா³ேய ெதௗ
ேத³த ப²ல சா, ேலத ேஸவா ஸா◌ँசீ மாநி ேஸா॥

ள ப⁴ேராேஸா ந ப⁴ேவஸ ேபா⁴ராநாத²ேகா ெதௗ
ேகாக கேலஸ கெரௗ, மெரௗ சா²ர சா²நி ேஸா।

தா³த³ த³மந ³க²-ேதா³ஷ தா³ஹ தா³வாநல
³நீ ந த³யால ³ேஜா தா³நி ஸூலபாநி-ேஸா॥

காேஹேகா அேநக ேத³வ ேஸவத ஜாைக³ மஸாந
ேகா²வத அபாந,ஸட² ேஹாத ஹ² phேரத ேர।

காேஹேகா உபாய ேகா கரத,மரத தா⁴ய,
ஜாசத நேரஸ ேத³ஸ- ேத³ஸேக,அேசத ேர
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ள phரதீதி பி³iν thயாைக³ைதmh phரயாக³ தiν,

த⁴நேக ேஹத தா³ந ேத³த ேக²த ேர।
பாத th³ைவ த⁴ேரேக ைத³, ேபா⁴ேரmh ைக, ப⁴ேவஸேஸாmh,

ஸுேரஸஹூகீ ஸmhபதா³ஸுபா⁴யேஸாmh ந ேலத ேர॥
144

shயnhத³ந,க³யnhத³, பா³ரா,ப⁴ேல ப⁴ேல ப⁴ட,

த⁴ந-தா⁴ம-நிகர கரநிஹூ◌ँ ந ைஜ khைவ।
ப³நிதா பி³நீத, த பா²வந ேஸாஹாவந,ஔ

பி³நய பி³ேப³க, பி³th³யா ஸுப⁴க³ஸர jhைவ॥
இஹா◌ँ ஐேஸா ஸுக²,பரேலாக வேலாக ஓக,

ஜாேகா ப²ல ள ேஸா ஸுெநௗ ஸாவதா⁴ந ைவ।
ஜாேநmh, பி³iν ஜாேநmh,ைக ஸாேநmh, ேக கப³ஹு◌ँக

வ சட⁴◌़ ◌ாஏ ைவைஹmh ேப³லேக பெதௗவா th³ைவ॥
ரதி- ரவநி,nh⁴ேமக²லா அவநி பதி

ஔநிப அேநக டா²ட⁴◌़ே◌ ஹாத² ேஜா ஹா ைக।
ஸmhபதா³-ஸமாஜ ேத³கி²லாஜ ஸுரராஜஹூேகmh

ஸுக²ஸப³ பி³தி⁴ பி³தி⁴ தீ³nhைஹmh,ஸவா◌ँ ைக॥

இஹா◌ँ ஐேஸா ஸுக²,ஸுரேலாக ஸுரநாத²பத³,
ஜாேகா ப²ல ள ேஸா கைஹேகா³ பி³சா ைக।

ஆகேக பெதௗஆ சா ²ல ைக த⁴ேரேக th³ைவ
தீ³nhேஹmh ைவைஹmh பா³ரக ராபர டா³ைக॥
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ேத³வஸ ேஸெவௗmh பா³மேத³வ கா³உ◌ँ ராவேரmh
நாம ராமேக மாகி³ உத³ர ப⁴ரத ெஹௗmh।

தீ³ேப³ ேஜாக³ ள ந ேலத காஹூேகா க²க,
கீ² ந ப⁴லாஈ பா⁴ல, ேபாச ந கரத ெஹௗmh॥

ஏேத பர ஹூ◌ँ ேஜா ேகாஊ ராவேரா ைவ ேஜார கைர,
தாேகா ேஜார, ேத³வ! தீ³ந th³வாேரmh ³த³ரத ெஹௗmh।

பாஇ ைக உராஹேநா உராஹேநா ந தீ³ேஜா ேமா ,
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காலகலா காநாத² கேஹmh நிப³ரத ெஹௗmh
ேசேரா ராமராஇேகா,ஸுஜஸ ஸுநி ேதேரா,ஹர!

பாஇ தர ஆஇ ரெயௗmh ஸுரஸதீர ெஹௗmh।
146

பா³மேத³வ! ராமேகா ஸுபா⁴வ-ல ஜாநியத
நாேதா ேநஹ ஜாநியத ர⁴பீ³ர பீ⁴ர ெஹௗmh॥

அதி⁴⁴த ேப³த³ந பி³ஷம ேஹாத,⁴தநாத²
ள பி³கல, பா!பசத பீர ெஹௗmh।

மாேய ெதௗ அநாயாஸ காபா³ஸ கா²ஸ ப²ல,

jhயாஇேய ெதௗ kh’பா க நிஜஸர ெஹௗmh॥
ேப³கீ ந லாலஸா, த³யால மஹாேத³வ! ேமா,

மாம ைஹ ேதா, மேப³ஈேகா ரஹ ெஹௗmh।
காம ! ராமேக ³லாமநிேகா காமத!

அவலmhப³ ஜக³த³mhப³ஸத சஹ ெஹௗmh॥
ேராக³ ப⁴ேயா ⁴த-ேஸா,ஸூத ப⁴ேயா ளேகா,

⁴தநாத², பா! பத³பŋhகஜ க³ஹ ெஹௗmh।
jhயாஇேய ெதௗ ஜாநகீரமந-ஜந ஜாநி ய◌ँ

மாேய ெதௗ மாகீ³  ஸூதி⁴ைய கஹ ெஹௗmh॥
147

⁴தப⁴வ! ப⁴வத பிஸாச -⁴த- phேரத -phய,
ஆபேநா ஸமாஜ வ ஆ நீேகmh ஜாநிேய।

நாநா ேப³ஷ, பா³ஹந, பி³⁴ஷந,ப³ஸந, பா³ஸ,

கா²ந -பாந,ப³-ஜா பி³தி⁴ேகா ப³கா²நிேய॥
ராமேக ³லாமநிகீ தி, phதி ஸூதீ⁴ ஸப³,

ஸப³ேஸாmh ஸேநஹ,ஸப³ேகா ஸநமாநிேய।
ளகீ ஸுத⁴ைர ஸுதா⁴ேர ⁴தநாத²ேக

ேமேர மாய பா³ப ³ ஸŋhகர-ப⁴வாநிேய॥
காஶீேமmh மஹாமா

ெகௗ³நாத², ேபா⁴ராநாத², ப⁴வத ப⁴வாநீநாத²।

78 sanskritdocuments.org



ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த கவிதாவ

பி³shவநாத²ர பி² ஆந ககாலகீ।
ஸŋhகர-ேஸ நர, கி³ஜா- நாmh காபா³,

ேப³த³ க,ஸ ஸேஸக²ர kh’பாலகீ॥
ச²iµக²-க³ேநஸ ேதmh மேஹஸேக பியாேர ேலாக³

பி³கல பி³ேலாகியத, நக³ பி³ஹாலகீ।
148

-ஸுரேப³ ேக காடத கிராத க
நி²ர நிஹாேய உகா⁴ ³² பா⁴லகீ॥

டா²ர மேஹஸ ட²ராஇநி உமா- ஜஹா◌ँ,
ேலாக-ேப³த³ஹூ◌ँ பி³தி³த மமா ட²ஹரகீ।

ப⁴ட th³ரக³ந, த க³நபதி-ேஸநாபதி,
ககாலகீ சால காஹூ ெதௗ ந ஹரகீ॥

பீ³mh பி³shவநாத²கீ பி³ஷாத³ ப³ட³◌़ே◌ா பா³ராநmh,
³²ஏ ந ஐ க³தி ஸŋhகர-ஸஹரகீ।

ைகேஸ கைஹ ள ph³’ஷாஸுரேக ப³ரதா³நி
பா³நி ஜாநி ஸுதா⁴ த பீவநி ஜஹரகீ॥

2

ேலாக-ேப³த³ஹூ◌ँ பி³தி³த பா³ராநகீ ப³ட³◌़ ◌ாஈ
பா³ நர நா ஈஸ-அmhபி³கா-ஸப ைஹmh।

149

காலநாத² ேகாதவால த³Nhட³கா த³Nhட³பாநி,
ஸபா⁴ஸத³ க³நப-ேஸ அத அப ைஹmh॥

தஹாஊ◌ँ சா ககாலகீ தி,ைகெதௗ⁴mh
ஜாநத ந ட⁴◌़ இஹா◌ँ ⁴தநாத² ⁴ப ைஹmh।

ப²ேலmh ²லmh ைப²லmh க²லல,ைத³ஸா⁴ பல-பல
கா²தீ தீ³பமாகா, ட²டா²இயத ஸூப ைஹmh॥

பசேகாஸ nhயேகாஸ shவாரத²-பரமாரத²ேகா

ஜாநி ஆ ஆபேந ஸுபாஸ பா³ஸ தி³ேயா ைஹ।
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நீச நர-நா ந ஸ◌ँபா⁴ ஸேக ஆத³ர,
லஹத ப²ல காத³ர பி³சா ேஜா ந கிேயா ைஹ॥

பா³ பா³ராந பி³iν கேஹ சkhரபாநி சkhர,
மாநி தஹாநி ேஸா iµரா மந பி⁴ேயா ைஹ।

ேராஸேமmh ப⁴ேராேஸா ஏக ஆஸுேதாஸ க ஜாத
பி³கல பி³ேலாகி ேலாக காலட பிேயா ைஹ॥

150

ரசத பி³ரசி,ஹ பாலத,ஹரத ஹர
ேதேர mh phரஸாத³அக³- ஜக³-பாேக।

ேதாேமmh பி³காஸ பி³shவ ,ேதாேமmh பி³லாஸ ஸப³,
ேதாேமmh ஸமாத, மா ⁴த⁴ரபா³ேக ॥

தீ³ேஜ அவலmhப³ ஜக³த³mhப³ ! ந பி³லmhப³ கீைஜ,

கநாதரŋhக³கி³நீ kh’பா-தரŋhக³-மாேக।
ேராஷ மஹாமா, பேதாஷ மஹதா ³நீ

ேத³கி²ேய ³கா²,iµநி-மாநஸ-மராேக॥
நிபட ப³ேஸேர அக⁴ ஔ³ந க⁴ேநேர,நர-
நாஊ அேநேர ஜக³த³mhப³! ேச-ேசேர ைஹmh।

தா³த³-³கா² ேத³பி³ ⁴ஸுர பி⁴கா²-பீ⁴
ேலாப³ ேமாஹ காம ேகாஹ கமல ேக⁴ேர ைஹmh॥

ேலாகதி ராகீ² ராம,ஸாகி² பா³மேத³வ ஜாநி
ஜநகீ பி³நதி மாநி மா ! க ேமேர ைஹmh।

மஹாமா மேஹஸாநி! மமாகீ கா²நி, ேமாத³-
மŋhக³ளகீ ரா, தா³ஸ காபா³ ேதேர ைஹmh॥
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ேலாக³நிேகmh பாப ைகெதௗ⁴mh,th◌⁴த³-ஸுர-ஸாப ைகெதௗ⁴mh,
காலேகmh phரதாப கா திஹூ◌ँ தாப தஈ ைஹ।

ஊ◌ँேச,நீேச,பீ³சேக,த⁴நிக,ரŋhக, ராஜா,ராய
ஹட²நி ப³ஜாஇ க ³² பீ² த³ஈ ைஹ॥

ேத³வதா நிேஹாேர, மஹாமாnhஹ ேஸாmh கர ேஜாேர,
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ேபா⁴ராநாத² ஜாநி ேபா⁴ேர ஆபநீ- ட²ஈ ைஹ।
கநாநிதா⁴ந ஹiνமாந பீ³ர ப³லவாந !

ஜஸரா ஜஹா◌ँ-தஹா◌ँ ைதmhmh  லஈ ைஹ॥
ஸŋhகர-ஸஹர ஸர, நரநா பா³சர

பி³கல,ஸகல, மஹாமா மாஜா ப⁴ஈ ைஹ।
உச²ரத உதராத ஹஹராத ம ஜாத,
ப⁴ப⁴ ப⁴கா³த ஜல-த²ல மஈ ைஹ॥

ேத³வ ந த³யால, மபால ந kh’பாலசித,
பா³ராநmh பா³ட⁴தி அநீதி நித நஈ ைஹ ।
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பா ர⁴ராஜ ! பா கபிராஜ ராம³த !

ராமஹூகீ பி³க³ mh ஸுதா⁴ லஈ ைஹ॥
ஏக ைத கரால ககால ஸூல-ல, தாேமmh

ேகாட⁴◌़ேமŋhகீ கா²ஜு- ஸநீச ைஹ நகீ।
ேப³த³ -த⁴rhம ³ க³ஏ,⁴ ேசார ⁴ப ப⁴ஏ,
ஸா⁴ th³யமாந ஜாநி தி பாப பீநகீ॥

³ப³ேரேகா ³ஸேரா ந th³வார, ராம த³யாதா⁴ம!
ராவஐ க³தி ப³ல-பி³ப⁴வ பி³ந கீ।

லாைக³கீ³ைப லாஜ வா பி³ராஜமாந பி³த³,

மஹாராஜ !ஆஜு ெஜௗmh ந ேத³த தா³தி³ தீ³நகீ॥
விவித⁴

ராமநாம மா-பி,shவா ஸமரத²,,

ஆஸ ராமநாமகீ, ப⁴ேராேஸா ராமநாமேகா।
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phேரம ராமநாமேஸாmh, ேநம ராமநாமேகா,
ஜாெநௗmh நாம மரம பத³ தா³ேநா ந பா³மேகா॥

shவாரத²ஸகல பரமாரத²ேகா ராமநாம,
ராமநாம ந ள ந காஹூ காமேகா।

ராமகீ ஸபத²,ஸரப³ஸ ேமேரmh ராமநாம,
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காமேத⁴iν-காமத ேமாேஸ சீ²ந சா²மேகா॥
மாரக³ மா,மஸுர மா,மாரக³ ேகாகைக த⁴ந ேயா।
ஸŋhகரேகாபேஸாmh பாபேகா தா³ம பchசி²த ஜாேகா³ ஜா ைக ேயா॥
காேமmh கNhடக ேஜேத ப⁴ேய ேத ேக³ பாஇ அகா⁴இ ைக ஆபேநா கீேயா।
ஆஜு கி கா பேராmh கி நேராmh ஜட³ ஜாŋhேக³ சா தி³வாேகா தீ³ேயா॥
ŋhம -ரŋhக³ஸுஅŋhக³ேதா,iµக²சnhத³ேஸா சnhத³ேஸாmh ேஹாட³◌़ ப ைஹ।
ேபா³லத ேபா³ல ஸmh’th◌⁴தி³ ைவ,அவேலாகத ேஸாச-பி³ஷாத³ஹ ைஹ॥
ெகௗ³ கி க³ŋhக³ பி³ஹŋhகி³நிேப³ஷ, கி மஜுள ரதி ேமாத³ப⁴ ைஹ।
ேபகி²ஸphேரம பயாந ஸைம ஸப³ ேஸாச-பி³ேமாசந ேச²மக ைஹ॥
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மŋhக³ளகீ ரா, பரமாரத²கீ கா²நி ஜாநி
பி³ரசி ப³நாஈ பி³தி⁴, ேகஸவ ப³ஸாஈ ைஹ।

phரலயஹூ◌ँ கால ராகீ²ஸூலபாநி ஸூலபர,
ப³ஸ நீச ேஸாஊ சாஹத க²ஸாஈ ைஹ॥

சா²³ சி²திபால ேஜா பசி²த ப⁴ஏ kh’பால,

ப⁴ேலா கிேயா க²லேகா, நிகாஈ ேஸா நஸாஈ ைஹ।
பா ஹiνமாந! கநாநிதா⁴ந ராம பா!

கா-காமேத⁴iν க ஹத கஸாஈ ைஹ॥
பி³ரசீ பி³ரசகீ, ப³ஸதி பீ³shவநாதகீ ேஜா,
phராநஹூ ேதmh phயா  ேகஸவ kh’பாலகீ।

ேஜாதிப ŋhக³மஈ அக³நித ŋhக³மயீ
ேமாchச² பி³தரநி, பி³த³ரநி ஜக³ஜாலகீ॥

ேத³பீ³-ேத³வ-ேத³வஸ-th◌⁴த³-iµநிப³ர-பா³ஸ
ேலாபதி-பி³ேலாகத பி ேபா⁴Nhேட³ பா⁴லகீ।

ஹா ஹா கேர ள, த³யாநிதா⁴ந ராம ! ஐ
காகீ கத³rhத²நா கரால ககாலகீ॥
155

ஆரம-ப³ரந க பி³ப³ஸ பி³கல ப⁴ஏ
நிஜ-நிஜ மரஜாத³ ேமாட- டா³ர தீ³।
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ஸŋhகர ஸேராஷ மஹாமாேதmh ஜாநியத,
ஸாப³ஸேராஷ ³நீ-தி³ந-தி³ந தா³ரதீ³॥

நா-நர ஆரத காரத,ஸுைந ந ேகாஊ,

காஹூ◌ँ ேத³வதநி  ேமா ² மா தீ³।
ள ஸபீ⁴தபால ஸுேரmh kh’பாலராம

ஸமய ஸுகநா ஸரா ஸநகார தீ³॥
(இதி உthதரகாNhட³)
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