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gosvaamii tulasiidaasa kRita vinayapatrikaa

ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த விநயபthகா

॥ ராம ॥
விஷயாiνkhரமணிகா

விஷய பதா³ŋhக விஷய பதா³ŋhக

 க³ேணஶ-shதி 1  ராம shதி 43-45

ஸூrhய-shதி 2 ராம-நாம-வnhத³நா 46

ஶிவ-shதி 3-14 ராம-ஆரதீ 47-48

ேத³வீ-shதி 15-16 ஹஶŋhக-பத³ 49

க³ŋhகா³-shதி 17-20 ராம-shதி 5.56

யiµநா-shதி 21 ரŋhக³-shதி 57-59

காஶீ-shதி 22 நர-நாராயண-shதி 60

சிthரட-shதி 23-24 விnh³மாத⁴வ-shதி 61-63

ஹiνமth-shதி 25-36 ராமவnhத³நா 64

லமண-shதி 37-38 ராம-நாம-ஜப 65-70

ப⁴ரத-shதி 39 விநயாவ 71-279

ஶthkh◌⁴ந-shதி 40 — —

தா-shதி 41-42 — —

ராக³-ஸூெசௗ

ஆஸாவ 62,183-188 பி³ஹாக³ 107-134

கlhயாண 208-211,214-279 ைப⁴ரவ 22,65-73

காnhஹரா 24,204-207 ைப⁴ரவீ 198-203

ேகதா³ரா 41-44,212-213 மலார 161

ெகௗ³ 31,36,45,189-197 மா 15

ைஜத 63,83-84 ராமக 6-9,16-20,46-61,106
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ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த விநயபthகா

ேடாட³◌़ ◌ீ 78-82 லத 75-77

த³Nhட³க 37 விபா⁴ஸ 74

த⁴நா 4-5,1.12,25-29, ஸாரŋhக³ 30,155-157

38-40,85-105 ஸூேஹா பி³லாவல 135-136

நட 158-160 ேஸாரட² 162-178

ப³ஸnhத 13-14,23,64 — —

பி³லாவல 1-3,21,32-35,107, — —

134,137-154,179-182 — —

॥ 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 ॥
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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 ॥
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 ॥
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॥ இதி ॥
யாவர ராமசnhth³ர கீ ஜய। பவநஸுத ஹiνமாந கீ ஜய ॥
உமாபதி மஹாேத³வ கீ ஜய। ேபா³ேலா பா⁴இ ஸப³ஸnhதnhஹ கீ ஜய ॥

॥  தாராமாph◌⁴யாmh நம: ॥
விநய-பthகா
ராக³ பி³லாவல
க³ேணஶ-shதி
1

கா³இேய க³நபதி ஜக³ப³nhத³ந। ஸŋhகர-ஸுவந ப⁴வாநீ நnhத³ந ॥ 1 ॥
th³தி⁴-ஸத³ந, க³ஜ ப³த³ந, பி³நாயக। kh’பா-nh⁴,ஸுnhத³ர ஸப³-லாயக ॥ 2 ॥
ேமாத³க-phய,iµத³-மŋhக³ள-தா³தா। பி³th³யா-பா³தி⁴,³th³தி⁴ பி³தா⁴தா ॥ 3 ॥
மா◌ँக³த லதா³ஸ கர ேஜாேர। ப³ஸmh ராமய மாநஸ ேமாேர ॥ 4 ॥

ஸூrhய-shதி
2

தீ³ந-த³யா தி³வாகர ேத³வா। கர iµநி,மiνஜ,ஸுராஸுர ேஸவா ॥ 1 ॥
ம-தம-க ேகஹ கரமா। த³ஹந ேதா³ஷ-³க²-³த-ஜா ॥ 2 ॥
ேகாக-ேகாகநத³-ேலாக-phரகா। ேதஜ-phரதாப-ப-ரஸ-ரா ॥ 3 ॥
ஸாரதி²-பŋh³,தி³ph³ய ரத²-கா³। ஹ-ஸŋhகர-பி³தி⁴-ரதி shவா ॥ 4 ॥
ேப³த³ ராந phரக³ட ஜஸ ஜாைக³। ள ராம-ப⁴க³தி ப³ர மா◌ँைக³ ॥ 5 ॥

ஶிவ shதி
3

ேகா ஜா◌ँசிேய ஸmh⁴ த ஆந।
தீ³நத³யா ப⁴க³த-ஆரதி-ஹர,ஸப³ phரகார ஸமரத² ப⁴க³வாந ॥ 1 ॥
காலட-ஜுர ஜரத ஸுராஸுர,நிஜ பந லாகி³ கிேய பி³ஷ பாந।
தா³ந த³iνஜ,ஜக³த-³க²தா³யக, மாேரஉ thர ஏக  பா³ந ॥ 2 ॥
ேஜா க³தி அக³ம மஹாiµநி ³rhலப⁴,கஹத ஸnhத,தி,ஸகல ராந।
ேஸா க³தி மரந-கால அபேந ர, ேத³த ஸதா³வ ஸப³mh ஸமாந ॥ 3 ॥
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ேஸவத ஸுலப⁴,உதா³ர கலபத,பாரப³தீ-பதி பரம ஸுஜாந।
ேத³ஹு காம- ராம-சரந-ரதி,லதா³ஸ கஹ◌ँ kh’பாநிதா⁴ந ॥ 4 ॥

ராக³ த⁴நா
4

தா³நீ கஹு◌ँ ஸŋhகர-ஸம நாmh।
தீ³ந-த³யா தி³ேபா³ஈ பா⁴ைவ,ஜாசக ஸதா³ ேஸாஹாmh ॥ 1 ॥
மாைக மார த²phெயௗ ஜக³ேமmh,ஜாகீ phரத²ம ேரக² ப⁴ட மாmh।
தா டா²ரெகௗ ² நிவாெபௗ³,கெயௗ khேயாmh பரத ேமா பாmh ॥ 2 ॥
ேஜாக³ ேகா க ேஜா க³தி ஹேஸாmh,iµநி மா◌ँக³த ஸசாmh।
ேப³த³-பி³தி³த ேத பத³ ரா-ர,கீட பnhதக³ஸமாmh ॥ 3 ॥
ஈஸ உதா³ர உமாபதி பஹ,அநத ேஜ ஜாசந ஜாmh।
லதா³ஸ ேத ட⁴◌़ மா◌ँக³ேந,கப³ஹு◌ँ ந ேபட அகா⁴mh ॥ 4 ॥

5

பா³வேரா ராவேரா நாஹ ப⁴வாநீ।
தா³நி ப³ட³◌़ே◌ா தி³ந ேத³த த³ேய பி³iν,ேப³த³-ப³டா³ஈ பா⁴நீ ॥ 1 ॥
நிஜ க⁴ரகீ ப³ரபா³த பி³ேலாகஹு,ெஹௗ ம பரம ஸயாநீ।
வகீ த³ஈ ஸmhபதா³ ேத³க²த,-ஸாரதா³ஹாநீ ॥ 2 ॥
நேக பா⁴ல கீ²பி ேம,ஸுக²கீ நmh நிஸாநீ।
திந ரŋhகநெகௗ நாக ஸ◌ँவாரத,ெஹௗmh ஆேயா நகபா³நீ ॥ 3 ॥
³க²-தீ³நதா ³கீ²இநேக ³க²,ஜாசகதா அலாநீ।
யஹ அதி⁴கார ெஸௗபிேய ஔரmh,பீ⁴க² ப⁴ ைமmh ஜாநீ ॥ 4 ॥
phேரம-phரஸmhஸா-பி³நய-ph³யŋhக³ஜுத,ஸுநி பி³தி⁴கீ ப³ர பா³நீ।
ள iµதி³த மேஹஸ மநmh மந,ஜக³த-மா iµஸுகாநீ ॥ 5 ॥

ராக³ ராமக
6

ஜா◌ँசிேய கி³ஜாபதி கா। ஜாஸு ப⁴வந அநிமாதி³க தா³ ॥ 1 ॥
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ஔட⁴ர-தா³நி th³ரவத நி ேதா²ேரmh। ஸகத ந ேத³கி² தீ³ந கரேஜாேர ॥ 2 ॥
ஸுக²-ஸmhபதி,மதி-ஸுக³தி ஸுஹாஈ। ஸகல ஸுலப⁴ ஸŋhகர-ேஸவகாஈ ॥ 3 ॥
க³ேய ஸரந ஆரதிைக nhேஹ। நிரகி² நிஹால நிஷமஹ◌ँ கீnhேஹ ॥ 4 ॥
லதா³ஸ ஜாசக ஜஸ கா³ைவ। பி³மல ப⁴க³தி ர⁴பதிகீ பாைவ ॥ 5 ॥

7

கஸ ந தீ³நபர th³ரவஹு உமாப³ர। தா³ந பி³பதி ஹரந கநாகர ॥ 1 ॥
ேப³த³-ராந கஹத உதா³ர ஹர। ஹம ேப³ர கஸ ப⁴ேயஹு kh’பிநதர ॥ 2 ॥
கவநி ப⁴க³தி கீnh ³நநிதி⁴ th³விஜ। ேஹாஇ phரஸnhந தீ³nhேஹஹு வ பத³ நிஜ
॥ 3 ॥
ேஜா க³தி அக³ம மஹாiµநி கா³வmh। தவ ர கீட பதŋhக³ஹு பாவmh ॥ 4 ॥
ேத³ஹு காம- ! ராம -சரந-ரதி। லதா³ஸ phர⁴ !ஹரஹு ேப⁴த³-மதி ॥ 5 ॥

8

ேத³வ ப³ட³◌़ே◌,தா³தா ப³ட³◌़ே◌,ஸŋhகர ப³ட³◌़ே◌ ேபா⁴ேர।
கிேய ³ர ³க²ஸப³நிேக,nhஹ-nhஹ கர ேஜாேர ॥ 1 ॥
ேஸவா,ஸுரந, ெபௗ³, பாத ஆக²த ேதா²ேர।
தி³ேய ஜக³த ஜஹ◌ँ லகி³ஸைப³,ஸுக²,க³ஜ,ரத²,ேகா⁴ேர ॥ 2 ॥
கா³வ◌ँ ப³ஸத பா³மேத³வ,ைமmh கப³ஹூ◌ँ ந நிேஹாேர।
அதி⁴ெபௗ⁴திக பா³தா⁴ ப⁴ஈ, ேத கிŋhகர ேதாேர ॥ 3 ॥
ேப³கி³ ேபா³ ப³ ப³ரேய, கரதி கேடா²ேர।
ள த³,◌ँth◌⁴ேயா சைஹmh ஸட²ஸாகி²ேஹாேர ॥ 4 ॥

9

வ!வ! ேஹாஇ phரஸnhந க தா³யா।
கநாமய உதா³ர கீரதி,ப³ ஜாஉ◌ँ ஹரஹு நிஜ மாயா ॥ 1 ॥
ஜலஜ-நயந,³ந-அயந,மயந-,மமா ஜாந ந ேகாஈ।
பி³iν தவ kh’பா ராம-பத³-பŋhகஜ,ஸபேநஹு◌ँ ப⁴க³தி ந ேஹாஈ ॥ 2 ॥
ஷய,th³த⁴,iµநி,மiνஜ,த³iνஜ,ஸுர,அபர வ ஜக³ மாmh।
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தவ பத³ பி³iµக² ந பார பாவ ேகாஉ, கலப ேகா ச ஜாmh ॥ 3 ॥
அ⁴ஷந,³ஷந--ேஸவக, ேத³வ-ேத³வ, thரா।
ேமாஹ-நிஹார-தி³வாகர ஸŋhகர,ஸரந ேஸாக-ப⁴யஹா ॥ 4 ॥
கி³ஜா-மந-மாநஸ-மரால, காஸ, மஸாந-நிவா।
லதா³ஸ ஹ-சரந-கமல-ப³ர, ேத³ஹு ப⁴க³தி அபி³நா ॥ 5 ॥

ராக³ த⁴நா
10

ேத³வ,

ேமாஹ-தம-தரணி,ஹர,th³ர,ஸŋhகர,ஶரண,ஹரண,மம ேஶாக ேலாகாபி⁴ராமmh।
பா³ல-ஶஶி-பா⁴ல,ஸுவிஶால ேலாசந-கமல,காம-ஸதேகா-லாவNhய-தா⁴மmh॥ 1॥
கmh³-nhேத³nh³-கrhர-விkh³ரஹ சிர, தண-ரவி-ேகா தiν ேதஜ ph◌⁴ராைஜ।
ப⁴shம ஸrhவாŋhக³அrhதா⁴ŋhக³ைஶலாthமஜா,vhயால-nh’கபால-மாலா விராைஜ ॥ 2

॥
ெமௗஸŋhல ஜடா-iµட விth³chச²டா, தநி-வர-வா ஹ-சரண-தmh।
ரவண Nhட³ல,க³ரல கNhட², ககnhத³,ஸchசிதா³நnhத³வnhேத³ऽவ⁴தmh ॥ 3

॥
ஶூல-ஶாயக பிநாகா-கர,ஶth-வந-த³ஹந இவ ⁴மth◌⁴வஜ,vh’ஷப⁴-யாநmh।
vhயாkh◌⁴ர-க³ஜ-சrhம-பதா⁴ந,விjhஞாந-க⁴ந,th³த⁴-ஸுர-iµநி-மiνஜ-ேஸvhயமாநmh॥
4 ॥
தாNhட³வித-nh’thயபர,ட³ம ³Nh³ம phரவர,அஶுப⁴ இவ பா⁴தி கlhயாராஶீ।
மஹாகlhபாnhத ph³ரமாNhட³-மNhட³ல-த³வந, ப⁴வந ைகலாஸ,ஆந காஶீ ॥ 5

॥
தjhஞ,ஸrhவjhஞ,யjhேஞஶ,அchத,விேபா⁴,விவ ப⁴வத³mhஶஸmhப⁴வ ரா।
ph³ரேமnhth³ர,சnhth³ராrhக,வkh³நி,வஸு,மத,யம,அrhசி ப⁴வத³ŋhkh◌⁴நி
ஸrhவாதி⁴கா ॥
அகல, நிபாதி⁴,நிrh³ண,நிரஜந,ph³ரம, கrhம-பத²ேமகமஜ நிrhவிகாரmh।
அகி²லவிkh³ரஹ,உkh³ரப,ஶிவ,⁴பஸுர,ஸrhவக³த,ஶrhவ ஸrhேவாபகாரmh ॥ 7 ॥
jhஞாந-ைவராkh³ய,த⁴ந-த⁴rhம,ைகவlhய-ஸுக²,ஸுப⁴க³ெஸௗபா⁴kh³ய ஶிவ!ஸாiνலmh।
தத³பி நர ட⁴ ஆட⁴ ஸmhஸார-பத², ph◌⁴ரமத ப⁴வ,விiµக² தவ பாத³லmh ॥ 8 ॥
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நShடமதி,³Shட அதி,கShட-ரத,ேக²த³-க³த, தா³ஸ ள ஶmh⁴-ஶரண ஆயா।
ேத³ காமா!ராம-பத³-பŋhகஜ ப⁴khதி அநவரத க³த-ேப⁴த³-மாயா ॥ 9 ॥

ைப⁴ரவப ஶிவ-shதி
11

ேத³வ,

பீ⁴ஷகார,ைப⁴ரவ,ப⁴யŋhகர,⁴த-phேரத-phரமதா²தி⁴பதி,விபதி-ஹrhதா।
ேமாஹ-ஷக-மாrhஜார,ஸmhஸார-ப⁴ய-ஹரண,தாரண-தரண,அப⁴ய கrhதா ॥ 1 ॥
அல ப³ல, விலவிshதார,விkh³ரஹெகௗ³ர,அமல அதி த⁴வள த⁴ரணீத⁴ராப⁴mh।
ஶிர ஸŋhத-கல-ஜூட பிŋhக³லஜடா, படல ஶத-ேகா-விth³chச²டாப⁴mh ॥ 2

॥
ph◌⁴ராஜ வி³தா⁴பகா³ஆப பாவந பரம, ெமௗ-மாேலவ ேஶாபா⁴ விசிthரmh।
லத லlhலாடபர ராஜ ரஜநீஶகல, கலாத⁴ர,ெநௗ ஹர த⁴நத³-thரmh ॥ 3 ॥
இnh³-பாவக-பா⁴iν-நயந,மrhத³ந-மயந,³ண-அயந,jhஞாந-விjhஞாந-பmh।
ரமண-கி³ஜா,ப⁴வந ⁴த⁴ராதி⁴ப ஸதா³, ரவண Nhட³ல,வத³நச²வி அபmh ॥ 4

॥
சrhம-அ-ஶூல-த⁴ர,ட³ம-ஶர-சாப-கர, யாந vh’ஷேப⁴ஶ,க-நிதா⁴நmh।
ஜரத ஸுர-அஸுர,நரேலாக ேஶாகாலmh, mh’³லசித,அத,kh’த க³ரலபாநmh ॥
5 ॥
ப⁴shம தiν-⁴ஷணmh,vhயாkh◌⁴ர-சrhமாmhப³ரmh, உரக³-நர-ெமௗ உர மாலதா⁴।
டா³கிநீ,ஶாகிநீ,ேக²சரmh,⁴சரmh, யnhthர-மnhthர-ப⁴ஜந,phரப³ல கlhமஷா ॥ 6 ॥
கால-அதிகால,ககால,vhயாலாதி³-க²க³, thர-மrhத³ந,பீ⁴ம-கrhம பா⁴।
ஸகல ேலாகாnhத-கlhபாnhத ஶூலாkh³ர kh’த தி³kh³க³ஜாvhயkhத-³ண nh’thயகா
॥ 7 ॥
பாப-ஸnhதாப-க⁴நேகா⁴ர ஸmhsh’தி தீ³ந, ph◌⁴ரமத ஜக³ ேயாநி நmh ேகாऽபி thராதா।
பா ைப⁴ரவ-ப ராம-பீ th³ர,ப³nh⁴,³,ஜநக,ஜநநீ,விதா⁴தா ॥ 8 ॥
யshய ³ண-க³ண க³ணதி விமல மதி ஶாரதா⁴,நிக³ம நாரத³-phரiµக² ph³ரமசா।
ேஶஷ,ஸrhேவஶ,ஆந ஆநnhத³வந,தா³ஸ ல phரணத-thராஸஹா ॥ 9 ॥

8 sanskritdocuments.org



ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த விநயபthகா

12

ஸதா³-
ஶŋhகரmh,ஶmhphரத³mh,ஸjhஜநாநnhத³த³mh,ைஶல-கnhயா-வரmh,பரமரmhயmh।
காம-மத³ேமாசநmh,தாமரஸ-ேலாசநmh,வாமேத³வmh ப⁴ேஜ பா⁴வக³mhயmh ॥ 1 ॥
கmh³-nhேத³nh³-கrhர-ெகௗ³ரmh ஶிவmh,ஸுnhத³ரmh,ஸchசிதா³நnhத³கnhத³mh।
th³த⁴-ஸநகாதி³-ேயாகீ³nhth³ர-vh’nhதா³ரகா,விShiΝ-விதி⁴-வnhth³ய சரரவிnhத³mh
॥ 2 ॥
ph³ரம-ல-வlhலப⁴mh,ஸுலப⁴ மதி ³rhலப⁴mh,விகட-ேவஷmh,வி⁴mh,ேவத³பாரmh।
ெநௗ ககரmh,க³ரல-க³ŋhகா³த⁴ரmh,நிrhமலmh,நிrh³ணmh,நிrhவிகாரmh ॥ 3 ॥
ேலாகநாத²mh,ேஶாக-ஶூல-நிrhநmh,ஶூநmh ேமாஹ-தம-⁴-பா⁴iνmh।
காலகாலmh,கலாதீதமஜரmh ஹரmh,க²ந-ககால-காநந-kh’ஶாiνmh ॥ 4 ॥
தjhஞமjhஞாந-பாேதா²தி⁴-க⁴டஸmhப⁴வmh,ஸrhவக³mh,ஸrhவெஸௗபா⁴kh³யலmh।
phரர-ப⁴வ-ப⁴ஜநmh,phரணத-ஜந-ரஜநmh,தா³ஸ ள ஶரண ஸாiνலmh ॥ 5 ॥

13

ராக³ வஸnhத
ேஸவஹு வ-சரந-ஸேராஜ-ேரiν। கlhயாந-அகி²ல-phரத³ காமேத⁴ ॥ 1 ॥
கrhர-ெகௗ³ர, கநா-உதா³ர। ஸmhஸார-ஸார,⁴ஜேக³nhth³ர-ஹார ॥ 2 ॥
ஸுக²-ஜnhம⁴,மமா அபார। நிrh³ந,³நநாயக,நிராகார ॥ 3 ॥
thரயநயந,மயந-மrhத³ந மேஹஸ। அஹ◌ँகார நிஹார-உதி³த தி³ேநஸ ॥ 4 ॥
ப³ர பா³ல நிஸாகர ெமௗ ph◌⁴ராஜ। thைரேலாக-ேஸாகஹர phரமத²ராஜ ॥ 5 ॥
nhஹ கஹ◌ँ பி³தி⁴ ஸுக³தி ந கீ² பா⁴ல। திnhஹ கீ க³தி காபதி kh’பால ॥ 6

॥
உபகா ேகாऽபர ஹர-ஸமாந। ஸுர-அஸுர ஜரத kh’த க³ரல பாந ॥ 7 ॥
ப³ஹு கlhப உபாயந க அேநக। பி³iν ஸmh⁴-kh’பா நmh ப⁴வ-பி³ேப³க ॥ 8 ॥
பி³kh³யாந-ப⁴வந,கி³ஸுதா-ரமந। கஹ லதா³ஸ மம thராஸஸமந ॥ 9 ॥

14
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ேத³ேகா² ேத³ேகா², ப³ந ப³nhேயா ஆஜு உமாகnhத। மாேநாmh ேத³க²ந மmhஆஈ 
ப³ஸnhத ॥ 1 ॥
ஜiν தiν³தி சmhபக-ஸும-மால। ப³ர ப³ஸந நீல தந தமால ॥ 2 ॥
கலகத³ ஜŋhக⁴, பத³ கமல லால। ஸூசத க ேகஹ, க³தி மரால ॥ 3 ॥
⁴ஷந phரஸூந ப³ஹு பி³பி³த⁴ ரŋhக³। ர கிŋhகிநி கலரவ பி³ஹŋhக³ ॥ 4 ॥
கர நவல ப³ல-பlhலவ ரஸால। ப²ல ச, ககிலதா-ஜால ॥ 5 ॥
ஆநந ஸேராஜ, கச ம⁴ப ³ஜ। ேலாசந பி³ஸால நவ நீல கஜ ॥ 6 ॥
பிக ப³சந சத ப³ர ப³rh கீர। த ஸுமந ஹாஸ,லா ஸர ॥ 7 ॥
கஹ லதா³ஸ ஸுiν வ ஸுஜாந। உர ப³ phரபச ரேச பசபா³ந ॥ 8 ॥
க kh’பா ஹய ph◌⁴ரம-ப²nhத³ காம। ேஜ ’த³ய ப³ஸmh ஸுக²ரா ராம ॥
9 ॥

ேத³வீ-shதி
ராக³ மா
15

³ஸஹ ேதா³ஷ-³க²,த³லநி, க ேத³வி தா³யா।
விவ-லாऽ,ஜந-ஸாiνலாऽ,கர ஶூலதா⁴ணி மஹாலமாயா ॥ 1 ॥
த³த க³rhபா⁴ŋhக³ஸrhவாŋhக³ஸுnhத³ர லஸத,தி³vhய பட ப⁴vhய ⁴ஷணவிராைஜmh।
பா³லmh’க³-மஜு க²ஜந-விேலாசநி,சnhth³ரவத³நி லகி² ேகா ரதிமார லாைஜmh
॥ 2 ॥
ப-ஸுக²-ஶீல-மாऽ,பீ⁴மாऽ,ராமாऽ,வாமாऽ வர ³th³தி⁴ பா³நீ।
ச²iµக² ேஹரmhப³-அmhபா³,ஜக³த³mhபி³ேக,ஶmh⁴-ஜாயா ஜய ஜய ப⁴வாநீ ॥ 3 ॥
சNhட³-⁴ஜத³Nhட³-க²Nhட³நி,பி³ஹNhட³நி மஷ iµNhட³-மத³-ப⁴ŋhக³ கர அŋhக³
ேதாேர।
ஶுmhப⁴-நி:ஶுmhப⁴ mhபீ⁴ஶ ரண-ேகஶணி,khேராத⁴-வாஶ அ-vh’nhத³ ேபா³ேர ॥ 4 ॥
நிக³ம-ஆக³ம-அக³ம ³rhவி!தவ ³ந-கத²ந, உrhவித⁴ர கரத ேஜ ஸஹஸஹா।
ேத³ மா,ேமா பந phேரம யஹ ேநம நிஜ, ராம க⁴நயாம ள பபீஹா ॥ 5 ॥

ராக³ ராமக
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16

ஜய ஜய ஜக³ஜநநி ேத³வி ஸுர-நர-iµநி-அஸுர-ேஸவி,
⁴khதி-iµkhதி-தா³யநீ,ப⁴ய-ஹரணி காகா।

மŋhக³ள-iµத³-th³தி⁴-ஸத³நி,பrhவஶrhவஶ-வத³நி,
தாப-திர-தண-தரணி-கிரணமாகா ॥ 1 ॥

வrhம, சrhம கர kh’பாண, ஶூல-ேஶல-த⁴iνஷபா³ண,

த⁴ரணி,த³லநி தா³நவ-த³ல,ரண-கராகா।
தநா-பிmhஶாச-phேரத-டா³கிநீ-ஶாகிநீ-ஸேமத,

⁴த-kh³ரஹ-ேப³தால-க²க³-mh’கா³-ஜாகா ॥ 2 ॥
ஜய மேஹஶ-பா⁴நீ,அேநக-ப-நாநீ,

ஸமshத-ேலாக-shவாநீ,மைஶல-பா³கா।
ர⁴பதி-பத³ பரம phேரம,ள யஹ அசல ேநம,

ேத³ஹு ைவ phரஸnhந பா phரணத-பாகா ॥ 3 ॥
க³ŋhகா³-shதி
ராக³ ராமக
17

ஜய ஜய ப⁴கீ³ரத²நnhதி³நி,iµநி-சய சேகார-சnhதி³நி,
நர-நாக³-பி³³த⁴-ப³nhதி³நி ஜய ஜiν பா³கா।

பி³shiν-பத³-ஸேராஜஜா,ஈஸ-ஸபர பி³பா⁴,

thபத²கா³,nhயரா,பாப-சா²கா ॥ 1 ॥
பி³மல பி³ல ப³ஹ பா³,தல thரயதாப-ஹா,

ப⁴◌ँவர ப³ர பி³ப⁴ŋhக³தர தரŋhக³-மாகா।
ரஜந ேஜாபஹார,ேஸாபி⁴த ஸ த⁴வளதா⁴ர,

ப⁴ஜந ப⁴வ-பா⁴ர, ப⁴khதி-கlhபதா²கா ॥ 2 ॥
நிஜ தடபா³ பி³ஹŋhக³, ஜல-த²ல-சர பஸு-பதŋhக³,

கீட,ஜல தாபஸ ஸப³ஸஸ பாகா।
ள தவ தீர தீர ஸுரத ர⁴ப³mhஸ-பீ³ர,

பி³சரத மதி ேத³ ேமாஹ-மஷ-காகா ॥ 3 ॥
18

Vinaypatrika_i.pdf 11



ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த விநயபthகா

ஜயதி ஜய ஸுரஸ ஜக³த³கி²ல-பாவநீ।
விShiΝ-பத³கஜ-மகரnhத³ இவ அmh³வர வஹ,³க² த³ஹ,அக⁴vh’nhத³-
விth³ராவிநீ ॥ 1 ॥
தஜலபாthர-அஜkhத-ஹசரணரஜ,விரஜ-வர-வா thரா ஶிர-தா⁴நீ।
ஜiν-கnhயா த⁴nhய,Nhயkh’தஸக³ர-ஸுத,⁴த⁴ரth³ேராணி-விth³த³ரணி,ப³ஹுநாநீ
॥ 2 ॥
ய,க³nhத⁴rhவ,iµநி,கிnhநேராரக³,த³iνஜ,மiνஜ மjhஜmh ஸுkh’த-ஜ த-
காநீ।
shவrhக³-ேஸாபாந,விjhஞாந-jhஞாநphரேத³,ேமாஹ-மத³-மத³ந-பாேதா²ஜ-மயாநீ
॥ 3 ॥
ஹத க³mhபீ⁴ர வாநீர ³ஹு◌ँ தீரவர,மth◌⁴ய தா⁴ரா விஶத³,விவ அபி⁴ராநீ।
நீல-பrhயக-kh’த-ஶயந ஸrhேபஶ ஜiν,ஸஹஸ ஸாவ shthேராத ஸுர-shவாநீ
॥ 4 ॥
அத-மமா,அதப,⁴பாவ-iµட-மநிவnhth³ய thேரேலாக பத²கா³நீ।
ேத³ ர⁴பீ³ர-பத³-phதி நிrhப⁴ர மா, தா³ஸள thராஸஹரணி ப⁴வபா⁴நீ ॥ 5

॥
19

ஹரநி பாப thபி³த⁴ தாப ஸுரத ஸுரஸத।
பி³லஸதி ம கlhப-ேப³ iµத³-மேநாரத²-ப²த ॥ 1 ॥
ேஸாஹத ஸ த⁴வள தா⁴ர ஸுதா⁴-ஸல-ப⁴த।
பி³மலதர தரŋhக³லஸத ர⁴ப³ரேக-ேஸ சத ॥ 2 ॥
ேதா பி³iν ஜக³த³mhப³ க³ŋhக³ கஜுக³ கா கத ?

ேகா⁴ர ப⁴வ அபாரnh⁴ ள கி தத ॥ 3 ॥
20

ஈஸ-ஸ ப³ஸ, thபத²லஸ, நப⁴-பதால-த⁴ரநி।
ஸுர-நர-iµநி-நாக³-th³த⁴-ஸுஜந மŋhக³ள-கரநி ॥ 1 ॥
ேத³க²த ³க²-ேதா³ஷ-³த-தா³ஹ-தா³த³-த³ரநி।
ஸக³ர-ஸுவந ஸா◌ँஸதி-ஸமநி,ஜலநிதி⁴ ஜல ப⁴ரநி ॥ 2 ॥
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மமாகீ அவதி⁴ கர ப³ஹு பி³தி⁴ ஹ-ஹரநி।
ள க பா³நி பி³மல, பி³மல பா³ ப³ரநி ॥ 3 ॥

யiµநா-shதி
ராக³ பி³லாவல
21

ஜiµநா ேயாmh jhேயாmh jhேயாmh லாகீ³ பா³ட⁴◌़ந।
thேயாmh thேயாmh ஸுkh’த-ஸுப⁴ட க ⁴பmh, நித³ லேக³ ப³ஹு காட⁴◌़ந ॥ 1

॥
jhேயாmh jhேயாmh ஜல மந thேயாmh thேயாmh ஜமக³ந iµக² மந லைஹ ஆட⁴◌़ ந।
லதா³ஸ ஜக³த³க⁴ ஜவாஸ jhேயாmh அநக⁴ேமக⁴ லேக³ டா³ட⁴◌़ந ॥ 2 ॥

காஶீ-shதி
ராக³ைப⁴ரவ
22

ேஸஇஅ ஸத ஸேநஹ ேத³ஹ ப⁴, காமேத⁴iν க கா।
ஸமநி ேஸாக-ஸnhதாப-பாப-ஜ,ஸகல-ஸுமŋhக³ள-ரா ॥ 1 ॥
மரஜாதா³ சஹு◌ँஓர சரநப³ர,ேஸவத ஸுரர-பா³।
தீரத²ஸப³ஸுப⁴ அŋhக³ ேராம வŋhக³அத அபி³நா ॥ 2 ॥
அnhதராஇந ஐந ப⁴ல,த²ந ப²ல, ப³chச² ேப³த³-பி³shவா।
க³லகmhப³ல ப³நா பி³பா⁴தி ஜiν,ம லஸதி,ஸதாऽ ॥ 3 ॥
த³Nhட³பாநி ைப⁴ரவ பி³ஷாந, மலசி-க²லக³ந-ப⁴யதா³-।
ேலாலதி³ேநஸ thேலாசந ேலாசந,கரநக⁴Nhட க⁴Nhடா- ॥ 4 ॥
மநிகrhநிகா ப³த³ந-ஸ ஸுnhத³ர,ஸுரஸ-ஸுக²ஸுக²மா-।
shவாரத² பரமாரத² பரந,பசேகா மமா- ॥ 5 ॥
பி³shவநாத² பாலக kh’பாசித,லாலதி நித கி³ஜா-।
th³தி⁴ ஸசீ,ஸாரத³ ஜmh மந ேஜாக³வதி ரஹதி ரமா- ॥ 6 ॥
பசாchச² phராந,iµத³ மாத⁴வ,க³ph³ய ஸுபசநதா³-।
ph³ரம-வ-ஸம ராமநாம ஜுக³,ஆக²ர பி³shவ பி³கா ॥ 7 ॥
சா சரதி கரம கரம க,மரத வக³ந கா⁴।
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லஹத பரமபத³ பய பாவந ,ேஜ சஹத phரபச-உதா³ ॥ 8 ॥
கஹத ராந ரசீ ேகஸவ நிஜ கர-கரதி கலா-।
ள ப³ஹர ராம ஜ,ேஜா ப⁴ேயா சைஹ ஸுபா ॥ 9 ॥

சிthரட-shதி
ராக³ ப³ஸnhத
23

ஸப³ ேஸாச-பி³ேமாசந சிthரட। கஹரந,கரந கlhயாந ³ட ॥ 1 ॥
ஸுசி அவநி ஸுஹாவநி ஆலபா³ல। காநந பி³சிthர,பா³ பி³ஸால ॥ 2 ॥
மnhதா³கிநி-மாநி ஸதா³ச। ப³ர பா³,பி³ஷம நர-நா நீச ॥ 3 ॥
ஸாகா²ஸுsh’ŋhக³,⁴ஹ-ஸுபாத। நிரஜ²ர ம⁴ப³ர,mh’³ மலய பா³த ॥ 4 ॥
ஸுக,பிக,ம⁴கர,iµநிப³ர பி³ஹா। ஸாத⁴ந phரஸூந ப²ல சா சா ॥ 5 ॥
ப⁴வ-ேகா⁴ரகா⁴ம-ஹர ஸுக²த³ சா²◌ँஹ। த²phேயா தி²ர phரபா⁴வ ஜாநகீ-நாஹ ॥ 6 ॥
ஸாத⁴க-ஸுபதி²க ப³ேட³ பா⁴க³ பாஇ। பாவத அேநக அபி⁴மத அகா⁴இ ॥ 7 ॥
ரஸ ஏக,ரத-³ந-கரம-கால। ய ராம லக²ந பாலக kh’பால ॥ 8 ॥
ள ேஜா ராம பத³ சய phேரம। ேஸஇய கி³ க நிபாதி⁴ ேநம ॥ 9 ॥

ராக³ காnhஹரா
24

அப³ சித ேசதி சிthரட ச।
ேகாபித க, ேலாபித மŋhக³ள ம³, பி³லஸத ப³ட⁴◌़த ேமாஹ-மாயா-ம ॥ 1 ॥
⁴ பி³ேலா ராம-பத³-அŋhகித, ப³ந பி³ேலா ர⁴ப³ர-பி³ஹாரத²।
ைஸல-sh’ŋhக³ ப⁴வப⁴ŋhக³-ேஹ ல², த³லந கபட-பாக²Nhட³-த³mhப⁴-ட³ ॥ 2 ॥
ஜஹ◌ँ ஜநேம ஜக³-ஜநக ஜக³பதி, பி³தி⁴-ஹ பஹ phரபச ச²।
ஸkh’த phரேப³ஸ கரத ேஜ ஆshரம, பி³க³த-பி³ஷாத³ ப⁴ேய பாரத² ந ॥ 3 ॥
ந க பி³லmhப³ பி³சா சாமதி, ப³ரஷ பாசி²ேல ஸம அகி³ேல ப।
மnhthர ேஸா ஜாஇ ஜப, ேஜா ஜபி ேப⁴,அஜர அமர ஹர அசஇ ஹலாஹ ॥ 4 ॥
ராமநாம-ஜப ஜாக³ கரத நித, மjhஜத பய பாவந பீவத ஜ।
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கைஹmh ராம பா⁴வெதௗ மநெகௗ,ஸுக²-ஸாத⁴ந,அநயாஸ மஹாப² ॥ 5 ॥
காமத³மநி காமதா,கலபத ேஸா ஜுக³-ஜுக³ ஜாக³த ஜக³தீத।
ள ேதா பி³ேஸ ³²ேய, ஏக phரதீதி phதி ஏைக ப³ ॥ 6 ॥

ஹiνமத-shதி
ராக³ த⁴நா
25

ஜயthயஜநீ-க³rhப⁴-அmhேபா⁴தி⁴-ஸmh⁴த வி⁴ வி³த⁴-ல-ைகரவாநnhத³கா।
ேகஸ-சா-ேலாசந சேகாரக-ஸுக²த³, ேலாகக³ந-ேஶாக-ஸnhதாபஹா ॥ 1 ॥
ஜயதி ஜய பா³லகபி ேக-ெகௗக உதி³த-சNhட³கர-மNhட³ல-kh³ராஸகrhthதா।
ராஹு-ரவி-ஶkhர-பவி-க³rhவ-க²rhவீகரண ஶரண-ப⁴யஹரண ஜய ⁴வந-ப⁴rhதா ॥ 2 ॥
ஜயதி ரணதீ⁴ர, ர⁴வீரத,ேத³வமணி,th³ர-அவதார,ஸmhஸார-பாதா।
விphர-ஸுர-th³த⁴-iµநி-ஆஶிஷாகாரவஷ,விமல³ண,³th³தி⁴-வாதி⁴-விதா⁴தா
॥ 3 ॥
ஜயதி ஸுkh³வ-’ாதி³-ரண-நிண,பா³-ப³லஶா-ப³த⁴-iµkh²யேஹ।
ஜலதி⁴-லŋhக⁴ந mhஹmhŋhகா-மத³-மத²ந,ரஜநிசர-நக³ர-உthபாத-ேக ॥ 4 ॥
ஜயதி ⁴நnhதி³நீ-ேஶாச-ேமாசந விபிந-த³லந க⁴நநாத³வஶ விக³தஶŋhகா।
மலாऽநல-jhவாலமாலாத ேஹாகாகரண லŋhேகஶ-லŋhகா ॥ 5 ॥
ஜயதி ெஸௗthர ர⁴நnhத³நாநnhத³கர,’-கபி-கடக-ஸŋhக⁴ட-விதா⁴யீ।
ப³th³த⁴-வாதி⁴-ேஸ அமர-மŋhக³ள-ேஹ,பா⁴iνலேக-ரண-விஜயதா³யீ ॥ 6 ॥
ஜயதி ஜய வjhரதiν த³ஶந நக²iµக² விகட,சNhட³-⁴ஜத³Nhட³ த-ைஶல-பாநீ।
ஸமர-ைதக-யnhthர தில-தசர-நிகர,ேப டா³ேர ஸுப⁴ட கா⁴ கா⁴நீ ॥ 7 ॥
ஜயதி த³ஶகNhட²-க⁴டகrhண-வாத³-நாத³-கத³ந-காரந,காலேந-ஹnhதா।
அக⁴டக⁴டநா-ஸுக⁴ட ஸுக⁴ட-விக⁴டந விகட,⁴-பாதால-ஜல-க³க³ந-க³nhதா ॥ 8

॥
ஜயதி விவ-விkh²யாத பா³ைநத-விதா³வ,வி³ஷ ப³ரநத ேவத³ விமல பா³நீ।
தா³ஸ ள thராஸ ஶமந தாரமண ஸŋhக³ ேஶாபி⁴த ராம-ராஜதா⁴நீ ॥ 9 ॥

26

ஜயதி மrhகடாதீ⁴ஶ ,mh’க³ராஜ-விkhரம,மஹாேத³வ,iµத³-மŋhக³ளாலய,கபா।
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ேமாஹ-மத³-khேராத⁴-காமாதி³-க²ல-ஸŋhலா,ேகா⁴ர ஸmhஸார-நிஶி கிரணமா ॥ 1

॥
ஜயதி லஸத³ஜநாऽதி³திஜ,கபி-ேகஸ-கயப-phரப⁴வ,ஜக³தா³rhthதிஹrhthதா।
ேலாக-ேலாகப-ேகாக-ேகாகநத³-ேஶாகஹர,ஹmhஸ ஹiνமாந கlhயாநகrhதா ॥ 2 ॥
ஜயதி ஸுவிஶால-விகரால-விkh³ரஹ,வjhரஸார ஸrhவாŋhக³ ⁴ஜத³Nhட³ பா⁴।
ஶநக², த³ஶநவர லஸத,பா³லதி⁴ ph³’ஹத³, ைவ-ஶshthராshthரத⁴ர த⁴ரதா⁴
॥ 3 ॥
ஜயதி ஜாநகீ-ேஶாச-ஸnhதாப-ேமாசந,ராமலமநnhத³-வாஜ-விகா।
கீஸ-ெகௗக-ேக-ம-லŋhகா-த³ஹந,த³லந காநந தண ேதஜரா ॥ 4 ॥
ஜயதி பாேதா²தி⁴-பாஷாண-ஜலயாநகர,யாதா⁴ந-phரர-ஹrhஷ-ஹாதா।
³Shடராவண-mhப⁴கrhண-பாகாத-மrhமபி⁴th,கrhம-பபாக-தா³தா ॥ 5 ॥
ஜயதி ⁴வநைநக⁴ஷண,விபீ⁴ஷணவரத³,வித kh’த ராம-ஸŋhkh³ராம ஸாகா।
ஜயதி பர-யthரmhமnhthராபி⁴சார-kh³ரஸந,காரமந-ட-kh’thயாதி³-ஹnhதா।
ஶாகிநீ-டா³கிநீ-தநா-phேரத-ேவதால-⁴த-phரமத²-த²-யnhதா ॥ 7 ॥
Shபகாட⁴◌़ ெஸௗth-தா-ஸத,பா⁴iν-லபா⁴iν-கீரதி-பதாகா ॥
ஜயதி ேவதா³nhதவித³ விவித⁴-விth³யா-விஶத³,ேவத³-ேவதா³ŋhக³வித³ ph³ரமவாதீ³।
jhஞாந- விjhஞாந-ைவராkh³ய-பா⁴ஜந விேபா⁴,விமல ³ண க³நதி ஶுகநாரதா³தீ³ ॥ 8

॥
ஜயதி கால-³ண-கrhம-மாயா-மத²ந, நிசலjhஞாந,vhரத-ஸthயரத,த⁴rhமசா।
th³த⁴-ஸுரvh’nhத³-ேயாகீ³nhth³ர-ேஸவதி ஸதா³,தா³ஸ ள phரணத ப⁴ய-தமா
॥ 9 ॥

27

ஜயதி மŋhக³ளாகா³ர,ஸmhஸாரபா⁴ராபஹர,வாநராகாரவிkh³ரஹ ரா।
ராம-ேராஷாநல-jhவாலமாலா-ஷ th◌⁴வாnhதர-ஸலப⁴-ஸmhஹாரகா ॥ 1 ॥
ஜயதி மத³ஜநாேமாத³-மnhதி³ர,நதkh³வ ஸுkh³வ-³க:²ைக²கப³nhேதா⁴।
யாதா⁴ேநாth³த⁴த-khth³த⁴-காலாkh³நிஹர,th³த⁴-ஸுர-ஸjhஜநாநnhத³-nhேதா⁴
॥ 2 ॥
ஜயதி th³ராkh³ரணீ,விவ-வnhth³யாkh³ரணீ, விவவிkh²யாத-ப⁴ட-சkhரவrhதீ।
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ஸாமகா³தாkh³ரணீ,காமேஜதாkh³ரணீ,ராமத,ராமப⁴khதாiνவrhதீ ॥ 3 ॥
ஜயதிஸŋhkh³ராமஜய, ராமஸnhேத³ஸஹர,ெகௗஶலா-ஶல-கlhயாணபா⁴।
ராம-விரஹாrhக-ஸnhதphத-ப⁴ரதாதி³-நரநா-ஶீதலகரண கlhபஶா ॥ 4 ॥
ஜயதி mhஹாஸநாந தாரமண,நிரகி² நிrhப⁴ரஹரண nh’thயகா।
ராம ஸmhph◌⁴ராஜ ேஶாபா⁴-ஸத ஸrhவதா³ லமாநஸ-ராமர-விஹா ॥ 5 ॥

28

ஜயதி வாத-ஸஜாத,விkh²யாத விkhரம,ph³’ஹth³பா³ஹு,ப³லபி³ல,பா³லதி⁴பி³ஸாலா।
ஜாதபாசலாகாரவிkh³ரஹ,லஸlhேலாம விth³lhலதா jhவாலமாலா ॥ 1 ॥
ஜயதி பா³லாrhக வர-வத³ந,பிŋhக³ல-நயந,கபிஶ-கrhகஶ-ஜடாஜூடதா⁴।
விகட ph◌⁴’,வjh த³ஶந நக²,ைவ-மத³மthத-ஜர-ஜ-ஜரா ॥ 2 ॥
ஜயதி பீ⁴மாrhஜுந-vhயாலஸூத³ந-க³rhவஹர, த⁴நஜய-ரத²-thராண-ேக।
பீ⁴Shம-th³ேராண-கrhதி³-பாத,காலth³’க ஸுேயாத⁴ந-ச-நித⁴ந-ேஹ ॥ 3 ॥
ஜயதி க³தராஜதா³தார,ஹnhதார ஸmhஸார-ஸŋhகட,த³iνஜ-த³rhபஹா।
ஈதி-அதி-பீ⁴தி-kh³ரஹ-phேரத-ெசௗராநல-vhயாதி⁴பா³தா⁴-ஶமந ேகா⁴ர மா ॥ 4 ॥
ஜயதி நிக³மாக³ம vhயாகரண கரணபி,காvhயெகௗக-கலா-ேகா-nhேதா⁴।
ஸாமகா³யக, ப⁴khத-காமதா³யக,வாமேத³வ,ராம-phய-phேரம ப³nhேதா⁴ ॥ 5 ॥
ஜயதி க⁴rhமாஶு-ஸnhத³kh³த⁴-ஸmhபாதி-நவப-ேலாசந-தி³vhய-ேத³ஹதா³தா।
காலக-பாபஸnhதாப-ஸŋhல ஸதா³,phரணத ளதா³ஸ தாத-மாதா ॥ 6 ॥

29

ஜயதி நிrhப⁴ராநnhத³-ஸnhேதா³ஹ கபிேகஸ,ேகஸ-ஸுவந ⁴வைநகப⁴rhதா।
தி³vhய⁴mhயஜநா-மஜுளாகர-மேண,ப⁴khத-ஸnhதாப-சிnhதாபஹrhதா ॥ 1 ॥
ஜயதி த⁴மாrhத²-காமாபவrhக³த³,விேபா⁴ ph³ரமேலாகாதி³-ைவப⁴வ-விராகீ³।
வசந-மாநஸ-கrhம ஸthய-த⁴rhமvhரதீ,ஜாநகீநாத²-சரiνராகீ³ ॥ 2 ॥
ஜயதி பி³ஹேக³ஶ-ப³ல³th³தி⁴-ேப³கா³தி-மத³-மத²ந,மநமத²-மத²ந,ஊrhth◌⁴வேரதா।
மஹாநாடக-நிந,ேகா-கவில-திலக,கா³ந³ண-க³rhவ-க³nhத⁴rhவ-ேஜதா ॥ 3 ॥
ஜயதி மnhேதா³த³-ேகஶ-கrhஷண,விth³யமாந த³ஶகNhட² ப⁴ட-iµட மாநீ।
⁴ஜா-:³க²-ஸஜாத ேராஷாnhதkh’த-ஜாதநாஜnh kh’த ஜாதா⁴நீ ॥ 4 ॥
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ஜயதி ராமாயண-ரவண-ஸஜாத-ேராமாச,ேலாசந ஸஜல, ஶிதி²ல வாணீ।
ராமபத³பth³ம-மகரnhத³-ம⁴கர பா,தா³ஸ ள ஶரண,ஶூலபாணீ ॥ 5 ॥

ராக³ஸாரŋhக³
30

ஜாேக க³தி ைஹ ஹiνமாநகீ।
தாகீ ைபஜ  ஆஈ, யஹ ேரகா²ஸ பஷாநகீ ॥ 1 ॥
அக⁴த-க⁴டந,ஸுக⁴ட-பி³க⁴டந,ஐ பி³தா³வ நmh ஆநகீ।
ஸுரத ஸŋhகட-ேஸாச-பி³ேமாசந,ரதி ேமாத³-நிதா⁴நகீ ॥ 2 ॥
தாபர ஸாiνல கி³ஜா,ஹர,லஷந, ராம அ ஜாநகீ।
ள கபிகீ kh’பா-பி³ேலாகநி, கா²நி ஸகல கlhயாநகீ ॥ 3 ॥

ராக³ ெகௗ³
31

தாகிைஹ தமகி தாகீ ஓர ேகா।
ஜாேகா ைஹ ஸப³ பா⁴◌ँதி ப⁴ேராேஸா கபி ேகஸ-கிேஸாரேகா ॥ 1 ॥
ஜந-ரஜந அகி³ந-க³ஜந iµக²-ப⁴ஜந க²ல ப³ரேஜாரேகா।
ேப³த³-ராந-phரக³ட ஷாரத²ஸகல-ஸுப⁴ட-ரேமார ேகா ॥ 2 ॥
உத²ேப-த²பந,த²ேப உத²பந பந,பி³³த⁴ph³’nhத³ ப³◌ँதி³ேசா²ர ேகா।
ஜலதி⁴ லா◌ँகி⁴ த³ லŋhக phரப³ல ப³ல த³லந நிஸாசர ேகா⁴ர ேகா ॥ 3 ॥
ஜாேகா பா³லபி³ேநாத³ஸiµ²ய ட³ரத தி³வாகர ேபா⁴ரேகா।
ஜாகீ சி³க-ேசாட ரந கிய ரத³-மத³ஸ கேடா²ரேகா ॥ 4 ॥
ேலாகபால அiνல பி³ேலாகிேவா சஹத பி³ேலாசந-ேகாரேகா।
ஸதா³அப⁴ய,ஜய,iµத³-மŋhக³ளமய ேஜா ேஸவக ரநேராரேகா ॥ 5 ॥
ப⁴க³த-காமத நாம ராம பரந சnhத³ சேகாரேகா।
ள ப²ல சாேரா கரதல ஜஸ கா³வத க³ஈப³ேஹார ேகா ॥ 6 ॥

ராக³ பி³லாவல
32

ஐ ேதா ந ³²ேய ஹiνமாந ஹ²ேல।
ஸாேஹப³ கஹூ◌ँ ந ராமேஸ , ேதாேஸ ந உேல ॥ 1 ॥
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ேதேர ேத³க²த mhஹேக ஸு ேமNhட⁴க ேல।
ஜாநத ெஹௗmh க ேதேரஊ மந ³நக³ந கீேல ॥ 2 ॥
ஹா◌ँக ஸுநத த³ஸகnhத⁴ேக ப⁴ேய ப³nhத⁴ந ⁴ேல।
ேஸா ப³ல க³ேயா கிெதௗ⁴mh ப⁴ேய அப³ க³ரப³க³ேல ॥ 3 ॥
ேஸவகேகா பரதா³ ப²ேட  ஸமரத²ேல।
அதி⁴க ஆேத ஆேநா ஸுநி மாந ஸ ேல ॥ 4 ॥
ஸா◌ँஸதி ளதா³ஸகீ ஸுநி ஸுஜஸ  ேல।
திஹு◌ँகால திநேகா ப⁴ெலௗmh ேஜ ராம-ர◌ँகீ³ேல ॥ 5 ॥

33

ஸமரத²ஸுஅந ஸரேக,ர⁴பீ³ர-பியாேர।
ேமாபர கீபீ³ ேதா ேஜா க ேல பி⁴யா ேர ॥ 1 ॥
ேத மமா ேத சல சிசிநீ-சியா ேர।
அ◌ँதி⁴யாேரா ேம பா³ர khேயா,th⁴வந-உயாேர ॥ 2 ॥
ேக கரநீ ஜந ஜாநிைக ஸநமாந கியா ேர।
ேக அக⁴ ஔ³ந ஆபேந கர டா³ தி³யா ேர ॥ 3 ॥
கா²ஈ ேகா²சீ மா◌ँகி³ைமmh ேதேரா நாம யா ேர।
ேதேர ப³ல,ப³,ஆஜு ெலௗmh ஜக³ ஜாகி³யா ேர ॥ 4 ॥
ேஜா ேதாேஸாmh ேஹாெதௗ பி²ெரௗmh ேமேரா ேஹ யா ேர।
ெதௗ கேயாmh ப³த³ந ேத³கா²வேதா க ப³சந இயாேர ॥ 5 ॥
ேதாேஸா kh³யாந-நிதா⁴ந ேகா ஸரப³kh³ய பி³யா ேர।
ெஹௗmh ஸiµஜ²த ஸாஈ-th³ேராஹகீ க³தி சா²ர சி²யா ேர ॥ 6 ॥
ேதேர shவா ராம ேஸ,shவாநீ யா ேர।
தஹ◌ँ ளேக ெகௗநேகா காேகா தகியா ேர ॥ 7 ॥

34

அதி ஆரத,அதி shவாரதீ²,அதி தீ³ந-³கா²।
இநேகா பி³ல³ ந மாநிேய, ேபா³லmh ந பி³சா ॥ 1 ॥
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ேலாக-தி ேத³கீ²ஸுநீ, vhயால நர-நா।
அதி ப³ரேஷ அநப³ரேஷஹூ◌ँ, ேத³mh ைத³வmh கா³ ॥ 2 ॥
நாக ஆேய நாத²ேஸாmh,ஸா◌ँஸதி ப⁴ய பா⁴।
க ஆேயா, கீபீ³ ச²மா, நிஜ ஓர நிஹா ॥ 3 ॥
ஸைம ஸா◌ँகேர ஸுேய,ஸமரத²தகா।
ேஸா ஸப³ பி³தி⁴ ஊப³ர கைர,அபராத⁴ பி³ஸா ॥ 4 ॥
பி³க³ ேஸவககீ ஸதா³,ஸாேஹப³mh ஸுதா⁴।
ளபர ேத kh’பா, நிபாதி⁴ நிரா ॥ 5 ॥

35

க கேய கா³ேட⁴ பேர,ஸுநி ஸiµ²ஸுஸாஈmh।
கரmh அநப⁴ேலஉ ேகா ப⁴ேலா,ஆபநீ ப⁴லாஈ ॥ 1 ॥
ஸமரத²ஸுப⁴ ேஜா பாஇேய, பீ³ர பீர பராஈ।
தா தைகmh ஸப³ jhேயாmh நதீ³ பா³தி⁴ ந ³லாஈ ॥ 2 ॥
அபேந அபேநேகா ப⁴ேலா, சைஹmh ேலாக³கா³ஈ।
பா⁴ைவ ேஜா ேஜ ேத ப⁴ைஜ,ஸுப⁴ அஸுப⁴ ஸகா³ஈ ॥ 3 ॥
பா³◌ँஹ ேபா³ ைத³ தா²பிேய, ேஜா நிஜ ப³ஆஈ।
பி³ந ேஸவா ேஸாmh பாேய, ேஸவககீ நாஈmh ॥ 4 ॥
க-சபலதா ேமைய, ப³ட³◌़ே◌ா ப³ட³◌़ ◌ாஈ।
ேஹாத ஆத³ேர ⁴ட²ைஹ,அதி நீச நிசாஈ ॥ 5 ॥
ப³nhதி³ேசா²ர பி³தா³வ, நிக³மாக³ம கா³ஈ।
நீேகா ளதா³ஸேகா, ேதைய நிகாஈ ॥ 6 ॥

ராம ெகௗ³
36

மŋhக³ள-ரதி மாத-நnhத³ந। ஸகல-அமŋhக³ள-ல-நிகnhத³ந ॥ 1 ॥
பவநதநய ஸnhதந தகா। ரத³ய பி³ராஜத அவத⁴-பி³ஹா ॥ 2 ॥
மா-பிதா,³,க³நபதி,ஸாரத³। வா ஸேமத ஸmh⁴,ஸுக,நாரத³ ॥ 3 ॥
சரந ப³nhதி³ பி³நெவௗmh ஸப³ காஹூ। ேத³ஹு ராமபத³-ேநஹ-நிபா³ஹூ ॥ 4 ॥
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ப³nhெதௗ³mh ராம-லக²ந-ைப³ேத³। ேஜ ளேக பரம ஸேந ॥ 5 ॥
லமண-shதி
த³Nhட³க
37

லால லா³ேல லக²ந ,த ெஹௗ ஜநேக।
ஸுேர ஸŋhகடஹா,ஸகல ஸுமŋhக³ளகா ,

பாலக kh’பா அபேந பநேக ॥ 1 ॥
த⁴ரநீ-த⁴ரநஹார ப⁴ஜந-⁴வநபா⁴ர ,

அவதார ஸாஹ ஸஹஸப²நேக ॥
ஸthயஸnhத⁴,ஸthயph³ரத, பரம த⁴ரமரத ,

நிரமல கரம ப³சந அ மந ேக ॥ 2 ॥
பேக நிதா⁴ந, த⁴iν-பா³ந பாநி,
ந க, மஹாபீ³ர பி³தி³த,ைதயா ப³ட³◌़ே◌ ரநேக ॥
ேஸவக-ஸுக²-தா³யக,ஸப³ல,ஸப³லாயக,
கா³யக ஜாநகீநாத²³நக³நேக ॥ 3 ॥
பா⁴வேத ப⁴ரத ேக,ஸுthரா-தாேக ³லாேர ,

சாதக சர ராம shயாம க⁴நேக ॥
ப³lhலப⁴ உரலாேக,ஸுலப⁴ ஸேநஹப³ஸ ,

த⁴நீ த⁴ந ளேஸ நிரத⁴நேக ॥ 4 ॥
ராக³ த⁴நா
38

ஜயதி
லமநnhத ப⁴க³வnhத ⁴த⁴ர, ⁴ஜக³-
ராஜ, ⁴வேநஶ, ⁴பா⁴ரஹா।
phரலய-பாவக-மஹாjhவாலமாலா-வமந,
ஶமந-ஸnhதாப லாவதா ॥ 1 ॥
ஜயதி தா³ஶரதி²,ஸமர-ஸமரத²,ஸுthரா-
ஸுவந, ஶthஸூத³ந, ராம-ப⁴ரத-ப³nhேதா⁴।
சா-சmhபக-வரந, வஸந-⁴ஷந-த⁴ரந,
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தி³vhயதர, ப⁴vhய,லாவNhய-ேதா⁴mh ॥ 2 ॥
ஜயதி கா³ேத⁴ய-ெகௗ³தம-ஜநக-ஸுக²-ஜநக,
விவ-கNhடக-ல-ேகா-ஹnhதா।
வசந-சய-சா-பரஶுத⁴ர-க³ரப³ஹர,
ஸrhவதா³ ராமப⁴th³ராiνக³nhதா ॥ 3 ॥
ஜயதி ேதஶ-ேஸவாஸரஸ , பி³ஷயரஸ-

நிரஸ, நிபாதி⁴ ⁴ரத⁴rhமதா⁴।
விலப³லல ஶாrh³லவிkhரம ஜலத³-
நாத³-மrhத³ந, மஹாவீர பா⁴ ॥ 4 ॥
ஜயதி ஸŋhkh³ராம-ஸாக³ர-ப⁴யŋhகர-தரந,
ராமத-கரண வரபா³ஹு-ேஸ।
உrhலா-ரவந, கlhயாண-மŋhக³ள-ப⁴வந,
தா³ஸள-ேதா³ஷ-த³வந-ேஹ ॥ 5 ॥

ப⁴ரத-shதி
39

ஜயதி
⁴ஜா-ரமண-பத³கஜ-மகரnhத³-ரஸ-

ரக-ம⁴கர ப⁴ரத ⁴பா⁴கீ³।
⁴வந-⁴ஷண, பா⁴iνவmhஶ-⁴ஷண, ⁴பால-

மநி ராமசnhth³ராiνராகீ³ ॥ 1 ॥
ஜயதி வி³ேத⁴ஶ-த⁴நதா³தி³-³rhலப⁴-மஹா-

ராஜ-ஸmhmhராஜ-ஸுக²-பத³-விராகீ³।
க²Th³க³-தா⁴ராvhரதீ-phரத²மேரகா² phரகட

ஶுth³த⁴மதி-வதி பதி-phேரமபாகீ³ ॥ 2 ॥
ஜயதி நிபாதி⁴-ப⁴khதிபா⁴வ-யnhthத-ரத³ய ,

ப³nh⁴-த சிthரடாth³-சா।
பா³கா-nh’ப-ஸசிவ,ஹு-பாலக பரம

த⁴ரம-⁴ர-தீ⁴ர, வரவீர பா⁴ ॥ 3 ॥
ஜயதி ஸவநீ-ஸமய-ஸŋhகட ஹமாந
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த⁴iνபா³ந-மமா ப³கா²நீ।
பா³ஹுப³ல பி³ல பரதி பராkhரம அல,

³ட⁴ க³தி ஜாநகீ-ஜாநி ஜாநீ ॥ 4 ॥
ஜயதி ரண-அர க³nhத⁴rhவ-க³ண-க³rhவஹர,

பி²ர கிேய ராம³ணகா³த²-கா³தா।
மாNhட³வீ-சிthத-சாதக-நவாmh³த³-ப³ரந,

ஸரந ளதா³ஸ அப⁴ய தா³தா ॥ 5 ॥
ஶthkh◌⁴ந-shதி
ராக³ த⁴நா
40

ஜயதி ஜய ஶth-க-ேகஸ ஶthஹந,
ஶthதம-நஹர கிரணேக।

ேத³வ-மேத³வ-ம-ேத⁴iν-ேஸவக ஸுஜந-
th³தி⁴-iµநி-ஸகல-கlhயாண-ேஹ ॥ 1 ॥

ஜயதி ஸrhவாŋhக³ஸுத³mhர ஸுthரா-ஸுவந,
⁴வந-விkh²யாத-ப⁴ரதாiνகா³।

வrhமசrhமா-த⁴iν-பா³ண-ணீர-த⁴ர
ஶth-ஸŋhகட-ஸமய யthphர ॥ 2 ॥

ஜயதி லவmh³நிதி⁴-mhப⁴ஸmhப⁴வ மஹா-
த³iνஜ-³rhஜநத³வந, ³தஹா।

லமiνஜ, ப⁴ரத-ராம-தா-சரண-

ேரiΝ-⁴த-பா⁴ல-திலகதா⁴ ॥ 3 ॥
ஜயதி திகீrhதி-வlhலப⁴ ஸு³rhலப⁴ ஸுலப⁴

நமத நrhமத³ ⁴khதிiµkhதிதா³தா।
தா³ஸள சரண-ஶரண த³த விேபா⁴,

பா தீ³நாrhthத-ஸnhதாப-ஹாதா ॥ 4 ॥
தா-shதி
ராக³ ேகதா³ரா
41
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கப³ஹு◌ँக அmhப³,அவஸர பாஇ।
ேமஔ ஸுதி⁴ th³யாஇபீ³,க² கந-கதா² சலாஇ ॥ 1 ॥
தீ³ந,ஸப³அ◌ँக³ந,சீ²ந,மந,அகீ⁴ அகா⁴இ।
நாம ல ப⁴ைர உத³ர ஏக phர⁴-தா³-தா³ஸ கஹாஇ ॥ 2 ॥
³²ைஹmh ’ேஸா ைஹ ேகாந’, கபீ³ நாம த³ஸா ஜநாஇ।
ஸுநத ராம kh’பாேக ேம பி³க³ஔ ப³நி ஜாஇ ॥ 3 ॥
ஜாநகீ ஜக³ஜநநி ஜநகீ கிேய ப³சந ஸஹாஇ।
தைர ளதா³ஸ ப⁴வ தவ நாத²-³ந-க³ந கா³இ ॥ 4 ॥

42

கப³ஹு◌ँ ஸமய ஸுதி⁴ th³யயாபீ³,ேம மா ஜாநகீ।
ஜந கஹாஇ நாம ேலத ெஹௗmh,கிேய பந சாதக jhேயாmh,phயாஸ-phேரம-பாநகீ ॥ 1 ॥
ஸரல கஹாஈ phரkh’தி ஆ ஜாநிஏ கநா-நிதா⁴நகீ।
நிஜ³ந,அkh’த அநெதௗ,தா³ஸ-ேதா³ஷஸுரதி சித ரஹத ந தி³ேய தா³நகீ ॥
பா³நி பி³ஸாரநல ைஹ மாநத³அமாநகீ।
ளதா³ஸ ந பி³ஸாேய,மந கரம ப³சந ஜாேக,ஸபேநஹு◌ँ க³தி ந ஆநகீ ॥

ராம-shதி
43

ஜயதி
ஸchசித³vhயாபகாநnhத³ பரph³ரம-பத³ விkh³ரஹ-vhயkhத லாவதா।
விகல ph³ரமாதி³,ஸுர,th³த⁴,ஸŋhேகாசவஶ,விமல ³ண-ேக³ஹநர-ேத³ஹ-தா⁴।
1।
ஜயதி
ேகாஶலாதீ⁴ஶ கlhயாண ேகாஶலஸுதா,ஶல ைகவlhய-ப²ல சா சா।
ேவத³-ேபா³தி⁴த கரம-த⁴ரம-த⁴ரநீேத⁴iν,விphர-ேஸவக ஸா⁴-ேமாத³கா ॥ 2 ॥
ஜயதி ’-மக²பால,ஶமந-ஸjhஜந-ஸால,ஶாபவஶ iµநிவ⁴-பாபஹா।
ப⁴ ப⁴வசாப,த³ தா³ப ⁴பாவ,ஸத ph◌⁴’³நாத² நதமாத² பா⁴ ॥ 3 ॥
ஜயதி தா⁴ரக-⁴ர,தீ⁴ர ர⁴வீர ³ர-மா-பி-ப³nh⁴-வசநாiνஸா।
சிthரடாth³ விnhth◌⁴யாth³ த³Nhட³கவிபிந,த⁴nhயkh’த nhயகாநந-விஹா ॥ 4 ॥
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ஜயதி பாகாஸுத-காக-கரதி-ப²லதா³நி க²நி க³rhத ேகா³பித விராதா⁴।
தி³vhய ேத³வீ ேவஶ ேத³கி²லகி² நிஶிச ஜiν விட³mhபி³த க விவபா³தா⁴ ॥ 5 ॥
ஜயதி க²ர-thஶிர-³ஷண சrhத³ஶ-ஸஹஸ-ஸுப⁴ட-மாச-ஸmhஹாரகrhதா।
kh³’th◌⁴ர-ஶப³-ப⁴khதி-விவஶ கnh⁴,சத நிபாதி⁴,thவிதா⁴rhதிஹrhதா ॥ 6

॥
ஜயதி மத³-அnhத⁴ கப³nhத⁴ ப³தி⁴,பா³ ப³லஶா ப³தி⁴,கரந ஸுkh³வ ராஜா।
ஸுப⁴ட மrhகட-பா⁴-கடக-ஸŋhக⁴ட ஸஜத,நமத பத³ ராவiνஜ நிவாஜா ॥ 7 ॥
ஜயதி பாேதா²தி⁴-kh’த-ேஸ ெகௗக ேஹ,கால-மந அக³ம லஈ லலகி லŋhகா।
ஸல,ஸாiνஜ,ஸத³ல த³த த³ஶகNhட² ரண,ேலாக-ேலாகப கிேய ரத-ஶŋhகா ॥
8 ॥
ஜயதி ெஸௗth-தா-ஸசிவ-ஸத சேல Shபகாட⁴ நிஜ ராஜதா⁴நீ।
தா³ஸள iµதி³த அவத⁴வா ஸகல,ராம ேப⁴ ⁴ப ைவேத³ ராநீ ॥ 9 ॥

44

ஜயதி
ராஜ-ராேஜnhth³ர ராவேலாசந,ராம

நாம க-காமத,ஸாம-ஶா।
அநய-அmhேபா⁴தி⁴-mhப⁴ஜ,நிஶாசர-நிகர-

திர-க⁴நேகா⁴ர-க²ரகிரணமா ॥ 1 ॥
ஜயதி iµநி-ேத³வ-நரேத³வ த³ஸரthத²ேக ,

ேத³வ-iµநி-வnhth³ய கிய அவத⁴-வா।
ேலாக நாயக-ேகாக-ேஶாக-ஸŋhகட-ஶமந,

பா⁴iνல-கமல காநந-விகா ॥ 2 ॥
ஜயதி ஶ ◌்’ŋhகா³ர-ஸர தாமரஸ-தா³ம³தி-

ேத³ஹ,³ணேக³ஹ,விேவாபகா ॥ ।3 ॥
ஸகல ெஸௗபா⁴kh³ய-ெஸௗnhத³rhய-ஸுஷமாப,

மேநாப⁴வ ேகா க³rhவாபஹா ॥ 3 ॥
(ஜயதி)ஸுப⁴க³ஸாரŋhக³ஸுநிக²ŋhக³ஸாயக ஶkhதி,

சா சrhமா வர வrhமதா⁴।
த⁴rhம⁴ரதீ⁴ர,ர⁴வீர,⁴ஜப³ல அல,।

Vinaypatrika_i.pdf 25



ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த விநயபthகா

ேஹலயா த³த ⁴பா⁴ர பா⁴ ॥ 4 ॥
ஜயதி கலெதௗ⁴த மணி-iµட,Nhட³ல,திலக-

ஜ²லக ப⁴ பா⁴ல,வி⁴-வத³ந-ேஶாபா⁴।
தி³vhய ⁴ஷந,ப³ஸந பீத,உபவீத,

கிய th◌⁴யாந கlhயாந-பா⁴ஜந ந ேகா பா⁴ ॥ 5 ॥
(ஜயதி)ப⁴ரத-ெஸௗth-ஶthkh◌⁴ந-ேஸவித,ஸுiµக²,

ஸசிவ-ேஸவக-ஸுக²த³,ஸrhவதா³தா ॥
அத⁴ம,ஆரத,தீ³ந,பதித,பாதக-பீந

ஸkh’த நதமாthர க ’பா’ பாதா ॥ 6 ॥
ஜயதி ஜய ⁴வந த³ஸசா ஜஸ ஜக³மக³த,

nhயமய,த⁴nhய ஜய ராமராஜா।
சத-ஸுரஸத கவி-iµkh²ய கி³ நி:ஸத,

பிப³த,மjhஜத iµதி³த ஸ◌ँத-ஸமாஜா ॥ 7 ॥
ஜயதி வrhரமாசாரபர நா-நர,

ஸthய-ஶம-த³ம-த³யா-தா³நஶீலா।
விக³த ³க²-ேதா³ஷ,ஸnhேதாஸ ஸுக²ஸrhவதா³,

ஸுநத,கா³வத ராம ராஜலா ॥ 8 ॥
ஜயதி ைவராkh³ய-விjhஞாந-வாராmhநிேத⁴

நமத நrhமத³,பாப-தாப-ஹrhதா।
தா³ஸ ள சரண ஶரண ஸmhஶய-ஹரண,

ேத³ அவலmhப³ைவேத³-ப⁴rhதா ॥ 9 ॥
ராக³ ெகௗ³
45

 ராமசnhth³ர kh’பா ப⁴ஜு மந ஹரண ப⁴வப⁴ய தா³ணmh।
நவகஜ-ேலாசந,கஜ-iµக²,கர-கஜ,பத³ கஜாணmh ॥ 1 ॥
கnhத³rhப அக³ணித அத ச²வி,நவநில நீரத³ஸுnhத³ரmh।
பட பீத மாநஹு தட³◌़ ◌ித சி ஶுசி ெநௗ ஜநக ஸுதாவரmh ॥ 2 ॥
ப⁴ஜு தீ³நப³nh⁴ தி³ேநஶ தா³நவ-ைத³thய-வmhஶ நிகnhத³நmh।
ர⁴நnhத³ஆந◌ँத³கnhத³ ேகாஶலசnhத³ த³ஶரத²-நnhத³நmh ॥ 3 ॥
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ர iµட Nhட³ல திலக சா உதா³ அŋhக³ வி⁴ஷணmh।
ஆஜாiν⁴ஜ ஶர-சாப-த⁴ர,ஸŋhkh³ராம-த-க²ர³ஷணmh ॥ 4 ॥
இதி வத³தி ளதா³ஸ ஶŋhகர-ேஶஷ-iµநி-மந-ரஜநmh।
மம ரத³ய கஜ நிவாஸ க காமாதி³ க²ல-த³ல-க³ஜநmh ॥ 5 ॥

ராக³ ராமக
46

ஸதா³
ராம ஜ,ராம ஜ,ராம ஜ, ராம ஜ, ராம ஜ,ட⁴mhஅந பா³ர பா³ரmh।
ஸகல ெஸௗபா⁴kh³ய-ஸுக²-கா²நி ய ஜாநி ஶட²,மாநி விவாஸ வத³ ேவத³ஸாரmh
॥
ேகாஶேலnhth³ர நவ-நீலகஜாப⁴தiν,மத³ந--கஜரதி³-சசகmh।
ஜாநகீரவந ஸுக²ப⁴வந ⁴வைநகphர⁴,ஸமர-ப⁴ஜந,பரம காநீகmh ॥ 2 ॥
த³iνஜ-வந ⁴ம⁴ஜ,பீந ஆஜாiν⁴ஜ,த³Nhட³-ேகாத³Nhட³வர சNhட³ பா³நmh।
அநகர சரண iµக² நயந ராவ,³ந-அயந,ப³ஹு மயந-ேஶாபா⁴-நிதா⁴நmh ॥ 3 ॥
வாஸநாvh’nhத³-ைகரவ-தி³வாகர, காம-khேராத⁴-மத³ கஜ-காநந-ஷாரmh।
ேலாப⁴ அதி மthத நாேக³nhth³ர பசாநந ப⁴khதத ஹரண ஸmhஸார-பா⁴ரmh ॥ 4 ॥
ேகஶவmh,khேலஶஹmh,ேகஶ-வnhதி³த பத³-th³வnhth³வ மnhதா³கிநீ-ல⁴தmh।
ஸrhவதா³நnhத³-ஸnhேதா³ஹ,ேமாஹாபஹmh, ேகா⁴ர-ஸmhஸார-பாேதா²தி⁴-ேபாதmh॥ 5॥
ேஶாக-ஸnhேத³ஹ-பாேதா²த³படலாநிலmh, பாப-பrhவத-க²ந-ஶபmh।
ஸnhதஜந-காம⁴க-ேத⁴iν,விராமphரத³, நாம க-கஷ-ப⁴ஜந அபmh ॥ 6 ॥
த⁴rhம-கlhபth³மாராம,ஹதா⁴ம-பதி²ஸmhப³லmh,லத³ேமவ ஏகmh।
ப⁴khதி-ைவராkh³யmh விjhஞாந-ஶம-தா³ந-த³ம, நாம ஆதீ⁴ந ஸாத⁴ந அேநகmh ॥ 7 ॥
ேதந தphதmh,ஹுதmh,த³thதேமவாகி²லmh, ேதந ஸrhவ kh’தmh கrhமஜாலmh।
ேயந ராமநாமாmh’தmh பாநkh’தமநிஶமநவth³யமவேலாkhய காலmh ॥ 8 ॥
வபச,க²ல,பி⁴lhல,யவநாதி³ஹேலாகக³த, நாமப³ல வில மதி மல ந பர।
thயாகி³ஸப³ஆஸ,ஸnhthராஸ,ப⁴வபாஸ அ நித ஹநாம ஜ தா³ஸள ॥

47

ஐ ஆரதீ ராம ர⁴பீ³ரகீ கர மந।
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ஹரந ³க²³nhத³ ேகா³பி³nhத³ஆநnhத³க⁴ந ॥ 1 ॥
அசரசர ப ஹ,ஸரப³க³த,ஸரப³தா³ ப³ஸத,இதி பா³ஸநா ⁴ப தீ³ைஜ।
தீ³ப நிஜேபா³த⁴க³த-ேகாஹ-மத³-ேமாஹ-தம,phெரௗட⁴ऽபி⁴மாந சிதph³’தி சீ²ைஜ। 2।
பா⁴வ அதிஶய விஶத³ phரவர ைநேவth³ய ஶுப⁴ ரமண பரம ஸnhேதாஷகா।
phேரம-தாmh³ல க³த ஶூல ஸmhஶய ஸகல,வில ப⁴வ-பா³ஸநா-பீ³ஜஹா। 3।
அஶுப⁴-ஶுப⁴கrhம-kh◌⁴’தrhண த³ஶ வrhதிகா,thயாக³ பாவக,ஸேதா³ண phரகாஸmh।
ப⁴khதி-ைவராkh³ய-விjhஞாந தீ³பாவ,அrhபி நீராஜநmh ஜக³நிவாஸmh ॥ 4 ॥
பி³மல ரதி³-ப⁴வந kh’த ஶாnhதி-பrhயக ஶுப⁴,ஶயந விராம ராமராயா।
மா-க phரiµக² தthர பசாகா,யthர ஹ தthர நmh ேப⁴த³-மாயா। 5।
ஏ
ஆரதீ-நிரத ஸநகாதி³,தி,ேஶஷ,ஶிவ,ேத³வ,அகி²லiµநி தththவ-த³ர
கைர ேஸாஇ தைர,பஹைர காமாதி³ மல,வத³தி இதி அமலமதி-தா³ஸ ள ॥ 6

॥
48

ஹரதி ஸப³ஆரதீ ஆரதீ ராமகீ।
த³ஹந ³க²-ேதா³ஷ,நிரநீ காமகீ ॥ 1 ॥
ஸுரப⁴ ெஸௗரப⁴ ⁴ப தீ³பப³ர மாகா।
உட³◌़த அக⁴-பி³ஹ◌ँக³ஸுநி தால கரதாகா ॥ 2 ॥
ப⁴khத-ரதி³-ப⁴வந,அjhஞாந-தம-ஹாநீ।
பி³மல பி³kh³யாநமய ேதஜ-பி³shதாநீ ॥ 3 ॥
ேமாஹ-மத³-ேகாஹ-க-கஜ-மஜாநீ।
iµkhதிகீ ³திகா,ேத³ஹ-³தி தா³நீ ॥ 4 ॥
phரநத-ஜந-iµத³-ப³ந-இnh³-கர-ஜாகா।
ல அபி⁴மாந-மேஷஸ ப³ஹு காகா ॥ 5 ॥

ஹஶŋhக பத³
49

ேத³வ-

த³iνஜ-ப³ந-த³ஹந,³ந-க³ஹந,ேகா³விnhத³ நnhதா³தி³-ஆநnhத³-தா³தாऽவிநாஶீ।
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ஶmh⁴,ஶிவ,th³ர,ஶŋhகர,ப⁴யŋhகர,பீ⁴ம,ேகா⁴ர,ேதஜாயதந,khேராத⁴-ராஶீ ॥ 1 ॥
அந◌ँத,ப⁴க³வnhத-ஜக³த³nhத-அnhதக-thராஸ-ஶமந,ரமந,⁴வநாபி⁴ராமmh।
⁴த⁴ராதீ⁴ஶ ஜக³தீ³ஶ ஈஶாந,விjhஞாநக⁴ந,jhஞாந-கlhயாந-தா⁴மmh ॥ 2 ॥
வாமநாvhயkhத,பாவந,பராவர,விேபா⁴,phரகட பரமாதமா,phரkh’தி-shவா।
சnhth³ரேஶக²ர,ஶூலபாணி,ஹர,அநக⁴,அஜ,அத,அவிசி²nhந,vh’ஶேப⁴ஶ-கா³ ॥ 3

॥
நீலஜலதா³ப⁴ தiν யாம,ப³ஹு காம ச²வி ராம ராவேலாசந kh’பாலா।
க³mh-கrhர-வ த⁴வள,நிrhமல ெமௗ ஜடா,ஸுர-தநி,த ஸுமந மாலா ॥ 4 ॥
வஸந கிஜlhகத⁴ர,சkhர-ஸாரŋhக³-த³ர-கஜ-ெகௗேமாத³கீ அதி விஶாலா।
மார-க-மthத-mh’க³ராஜ,thைரைநந,ஹர,ெநௗ அபஹரண ஸmhஸார-ஜாலா ॥ 5 ॥
kh’Shண,கப⁴வந,த³வந காய க²ல,வில கmhஸாதி³ நிrhவஶகா।
thர-மத³-ப⁴ŋhக³கர,மthதக³ஜ-சrhமத⁴ர,அnhத⁴ேகாரக³-kh³ரஸந பnhநகா³ ॥ 6 ॥
ph³ரம,vhயாபக,அகல,ஸகல,பர,பரமத,kh³யாந,ேகா³தீத,³ண-vh’thதி-
ஹrhthதா।
nh⁴ஸுத-க³rhவ-கி³-வjhர,ெகௗ³ஶ,ப⁴வ த³-மக² அகி²ல விth◌⁴வmhஸகrhthதா
॥ 7 ॥
ப⁴khதிphய,ப⁴khதஜந-காம⁴க ேத⁴iν,ஹ ஹரண ³rhக⁴ட விகட விபதி பா⁴।
ஸுக²த³,நrhமத³,வரத³,விரஜ,அநவkh◌⁴யऽகி²ல,விபிந-ஆநnhத³-வீதி²ந-விஹா
சிர ஹஶŋhக நாம-மnhthராவ th³வnhth³வ³க²ஹரநி,ஆநnhத³கா²நீ।
விShiΝ-ஶிவ-ேலாக-ேஸாபாந-ஸம ஸrhவதா³ வத³தி ளதா³ஸ விஶத³ பா³நீ ॥ 8

॥
50

ேத³வ-

பா⁴iνல-கமல-ரவி,ேகா கmhrhத³ப-ச²வி,கால-க-vhயாலவ ைவநேதயmh।
phரப³ல ⁴ஜத³Nhட³ பரசNhட³-ேகாத³Nhட³-த⁴ர ணவர விஶிக² ப³லமphரேமயmh ॥ 1

॥
அண ராவத³ல-நயந,ஸுஷமா-அயந,யாம தந-காnhதி வர வாதா³ப⁴mh।
தthப காசந-வshthர,ஶshthர-விth³யா-நிண,th³த⁴-ஸுர-ேஸvhய,பாேதா²ஜநாப⁴mh
॥
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அகி²ல லாவNhய-kh³’ஹ,விவ-விkh³ரஹ,பரம phெரௗட⁴,³ண³ட⁴◌़,மமா
உதா³ரmh।
³rhத⁴rhஷ,³shதர,³rhக³,shவrhக³-அபவrhக³-பதி,ப⁴kh³ந ஸmhஸார-பாத³ப டா²ரmh
॥ 3 ॥

ஶாபவஶ iµநிவ⁴-iµkhதkh’த,விphரத,யjhஞ-ரண-த³,பகrhதா।
ஜநக-nh’ப-ஸத³ ஶிவசாப-ப⁴ஜந,உkh³ர பா⁴rhக³வாக³rhவ-க³மாபஹrhதா ॥ 4 ॥
³-கி³ரா-ெகௗ³ரவாமர-ஸு³shthயஜ ராjhய thயkhத,ஸத ெஸௗth-
ph◌⁴ராதா।
ஸŋhக³ஜநகாthமஜா,மiνஜமiνsh’thயஅஜ,³Shட-வத⁴-நிரத,thைரேலாkhயthராதா॥
5 ॥
த³Nhட³காரNhய kh’தNhய பாவந சரண,ஹரண மாச-மாயாரŋhக³mh।
பா³ ப³லமthத க³ஜராஜ இவ ேகஸ,ஸுரத³-ஸுkh³வ-³க²-ராஶி-ப⁴ŋhக³mh ॥ 6

॥
’,மrhகட விகட ஸுப⁴ட உph◌⁴த³ட ஸமர,ைஶல-ஸŋhகாஶ  thராஸகா।
ப³th³த⁴பாேதா²தி⁴,ஸுர-நிகர-ேமாசந,ஸல த³லந த³ஸஸ-⁴ஜபீ³ஸ பா⁴ ॥ 7 ॥
³Shட வி³தா⁴-ஸŋhகா⁴த,அபஹரண ம-பா⁴ர,அவதார காரண அபmh।
அமல,அநவth³ய,அth³ைவத,நிrh³ண,ஸrh³ண,ph³ரம ஸுரா நர⁴ப-பmh ॥ 8

॥
ேஶஷ-தி-ஶாரதா³-ஶmh⁴-நாரத³-ஸநக க³நத ³ந அnhத நmh தவ சthரmh।
ேஸாஇ ராம காமா-phய அவத⁴பதி ஸrhவதா³ தா³ஸள-thராஸ-நிதி⁴ வthரmh
॥ 9 ॥

51

ேத³வ
ஜாநகீநாத²,ர⁴நாத²,ராகா³தி³-தம-தரணி,தாNhயதiν,ேதஜதா⁴மmh।
ஸchசிதா³நnhத³,ஆநnhத³கnhதா³கரmh,விவ-விராம,ராமாபி⁴ராமmh ॥ 1 ॥
நீலநவ-வாத⁴ர-ஸுப⁴க³-ஶுப⁴காnhதி,க பீத ெகௗேஶய வர வஸநதா⁴।
ரthந-ஹாடக-ஜத-iµட-மNh³த-ெமௗ,பா⁴iν-ஶத-ஸth³’ஶ உth³ேயாதகா ॥ 2

॥
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ரவண Nhட³ல,பா⁴ல திலக,⁴சிர அதி,அண அmhேபா⁴ஜ ேலாசந விஶாலmh।
வkhர-அவேலாக,thைரேலாக-ேஶாகாபஹmh,மார--ரத³ய-மாநஸ-மராலmh ॥ 3 ॥
நாகா சா ஸுகேபால,th³விஜ வjhர³தி,அத⁴ர பி³mhேபா³பமா,ம⁴ரஹாஸmh।
கNhட² த³ர,சி³க வர,வசந க³mhபீ⁴ரதர,ஸthய-ஸŋhகlhப,
ஸுரthராஸ-நாஸmh ॥ 4 ॥
ஸுமந ஸுவிசிthர நவ லகாத³ல-தmh mh’th³’ல வநமால உர ph◌⁴ராஜமாநmh।
ph◌⁴ரமத ஆேமாத³வஶ மthத ம⁴கர-நிகர,ம⁴ரதர iµக²ர rhவnhதி கா³நmh ॥ 5 ॥
ஸுப⁴க³வthஸ,ேகர,கŋhகண,ஹார,கிŋhகணீ-ரடநி க-தட ரஸாலmh।
வாம தி³ ஜநகஜாந-mhஹாஸநmh கநக-mh’³வlhத த தமாலmh ॥ 6 ॥
ஆஜாiν ⁴ஜத³Nhட³ ேகாத³Nhட³-மNh³த வாம பா³ஹு, த³ண பாணி
பா³ணேமகmh।
அகி²ல iµநி-நிகர,ஸுர,th³த⁴,க³nhத⁴rhவ வர நமத நர நாக³அவநிப அேநகmh ॥
அநக⁴ அவிசி²nhந,ஸrhவjhஞ,ஸrhேவஶ, க² ஸrhவேதாப⁴th³ர-தா³தாऽஸமாகmh।
phரணதஜந-ேக²த³-விchேச²த³-விth³யா-நிண ெநௗ ராம ெஸௗthஸாகmh ॥ 8

॥
க³ள பத³பth³ம,ஸுக²ஸth³ம பth³மாலயmh, சிnhஹ ஶாதி³ ேஶாபா⁴தி பா⁴।
ஹiνமnhத-ரதி³ விமல kh’த பரமமnhதி³ர,ஸதா³ள-ஶரண ேஶாகஹா ॥

52

ேத³வ–

ேகாஶலாதீ⁴ஶ,ஜக³தீ³ஶ,ஜக³ேத³கத,அத³ண,வில விshதார லா।
கா³யnhதி தவ சத ஸுபவிthர தி-ேஶஷ-ஶுக-ஶmh⁴-ஸநகாதி³iµநி மநநஶீலா ॥
1 ॥
வாசர-வஷ த⁴ ப⁴khத-நிshதாரபர, த⁴ரணிkh’த நாவ மமாதி³rhவீ।
ஸகல யjhஞாmhஶமய உkh³ர விkh³ரஹ khேராட³◌़, மrhதி³ த³iνேஜஶ உth³த⁴ரண உrhவீ ॥
2 ॥
கமட²அதி விகட தiν க²ந ph’Shேடா²ப, ph◌⁴ரமத மnhத³ர கNh³-ஸுக²iµரா।
phரகடkh’த அmh’த,ேகா³,இnhதி³ரா,இnh³, vh’nhதா³ரகாvh’nhத³-ஆநnhத³கா ॥ 3

॥
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மiνஜ-iµநி-th³த⁴-ஸுர-நாக³-thராஸக, ³Shட த³iνஜ th³விஜ-த⁴rhம-மரஜாத³-
ஹrhthதா।
அல mh’க³ராஜ-வத⁴த,விth³த³த அ, ப⁴khத phரஹலாத³-அஹலாத³-கrhthதா ॥
4 ॥
ச²லந ப³ கபட-வப வாமந ph³ரம, ⁴வந பrhயnhத பத³ தீந கரணmh।
சரண-நக²-நீர-thேரேலாக-பாவந பரம, வி³த⁴-ஜநநீ-³ஸஹ-ேஶாக-ஹரணmh ॥ 5 ॥
thயாதீ⁴ஶ-கநிகர-நவ-ேகஸ, பரஶுத⁴ர விphர-ஸஸ-ஜலத³பmh।
பீ³ஸ ⁴ஜத³Nhட³ த³ஸஸ க²Nhட³ந சNhட³ ேவக³ஸாயக ெநௗ ராம ⁴பmh ॥ 6

॥
⁴ப⁴ர-பா⁴ர-ஹர,phரகட பரமாதமா, ph³ரம நரபத⁴ர ப⁴khதேஹ।
vh’Shணி-ல-iµத³-ராேகஶ ராதா⁴ரமண, கmhஸ-ப³mhஸாடவீ-⁴மேக ॥ 7 ॥
phரப³ல பாக²Nhட³ ம-மNhட³லால ேத³கி², நிnhth³யkh’த அகி²ல மக² கrhம-
ஜாலmh।
ஶுth³த⁴ ேபா³ைத⁴கக⁴ந,jhஞாந-³ணதா⁴ம, அஜ ெபௗ³th³த⁴-அவதார வnhேத³
kh’பாலmh ॥ 8 ॥
காலகஜநித-மல-மநமந ஸrhவ நர ேமாஹ நிஶி-நிபி³ட³◌़யவநாnhத⁴காரmh।
விShiΝயஶ thர கலகீ தி³வாகர உதி³த தா³ஸள ஹரண விபதிபா⁴ரmh ॥ 9 ॥
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ேத³வ–

ஸகல ெஸௗபா⁴kh³யphரத³ஸrhவேதாப⁴th³ர-நிதி⁴,ஸrhவ,ஸrhேவஶ,ஸrhவாபி⁴ராமmh।
ஶrhவ-ரதி³-கஜ-மகரnhத³-ம⁴கர சிர-ப, ⁴பாலமணி ெநௗ ராமmh ॥ 1 ॥
ஸrhவஸுக²-தா⁴ம ³ணkh³ராம, விராமபத³, நாம ஸrhவஸmhபத³மதி நீதmh।
நிrhமலmh ஶாnhத,ஸுவிஶுth³த⁴,ேபா³தா⁴யதந, khேராத⁴-மத³-ஹரண,க-நிேகதmh ॥
2 ॥
அத,நிபாதி⁴,ேகா³தீதமvhயkhத, வி⁴ேமகமநவth³யமஜமth³விதீயmh।
phராkh’தmh,phரகட பரமாதமா,பரமத, phேரரகாநnhத வnhேத³ யmh ॥ 3 ॥
⁴த⁴ரmh ஸுnhத³ரmh,வரmh,மத³ந-மத³-மத²ந ெஸௗnhத³rhய-மாதிரmhயmh।
³Shphராphய,³Shேபய,³shதrhkhய,³Shபார, ஸmhஸாரஹர,ஸுலப⁴,mh’³பா⁴வ-

க³mhயmh ॥
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ஸthயkh’த,ஸthயரத,ஸthயvhரத,ஸrhவதா³, Shட,ஸnhShட,ஸŋhகShடஹா।
த⁴rhமவrhமநி ph³ரமகrhமேபா³ைத⁴க,விphரjhய, ph³ரமNhயஜநphய,iµரா ॥ 5 ॥
நிthய,நிrhமம,நிthயiµkhத,நிrhமாந,ஹ,jhஞாநக⁴ந,ஸchசிதா³நnhத³லmh।
ஸrhவரக ஸrhவப⁴காth◌⁴ய,டshத²,³டா⁴rhசி, ப⁴khதாiνலmh ॥ 6 ॥
th³த⁴-ஸாத⁴க-ஸாth◌⁴ய,வாchய-வாசகப, மnhthர-ஜாபக-ஜாphய,sh’Sh-
shthரShடா।
பரம காரண,கஞநாப⁴,ஜலதா³ப⁴தiν,ஸ³ண,நிrh³ண,ஸகல th³’ய-th³ரShடா ॥
7 ॥
vhேயாம-vhயாபக,விரஜ,ph³ரம,வரேத³ஶ,ைவNhட², வாமந விமல ph³ரமசா।
th³த⁴-vh’nhதா³ரகாvh’nhத³வnhதி³த ஸதா³, க²Nh³ பாக²Nhட³-நிrhலகா ॥ 8

॥
ரநாநnhத³ஸnhேதா³ஹ,அபஹரந ஸmhேமாஹ-அjhஞாந,³ண-ஸnhநிபாதmh।
ப³சந-மந-கrhம-க³த ஶரண ளதா³ஸ thராஸ-பாேதா²தி⁴ இவ mhப⁴ஜாதmh ॥ 9 ॥
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ேத³வ–

விவ-விkh²யாத,விேவஶ,விவாயதந, விவமரஜாத³,vhயாலாகா³।
ph³ரம,வரேத³ஶ,வாகீ³ஶ,vhயாபக,விமல வில,ப³லவாந,நிrhவாநshவா ॥ 1 ॥
phரkh’தி,மஹதthவ,ஶph³தா³தி³³ண,ேத³வதா vhேயாம,மத³kh³நி,அமலாmh³,உrhவீ।
³th³தி⁴,மந,இnhth³ய,phராண,சிthதாதமா, கால,பரமாiΝ,சிchச²khதி ³rhவீ ॥ 2 ॥
ஸrhவேமவாthர thவth³ப ⁴பாலமணி! vhயkhதமvhயkhத, க³தேப⁴த³,விShே।
⁴வந ப⁴வத³ŋhக³,காமா-வnhதி³த, பத³th³வnhth³வ மnhதா³கிநீ-ஜநக,Shே ॥ 3 ॥
ஆதி³மth◌⁴யாnhத,ப⁴க³வnhத! thவmh ஸrhவக³தஶ, பயnhதி ேய ph³ரமவாதீ³।
யதா² பட-தnh,க⁴ட-mh’திகா,ஸrhப-shthரக³,தா³க,கநக-கடகாŋhக³தா³தீ³॥ 4॥
³ட⁴◌़,க³mhபீ⁴ர,க³rhவkh◌⁴ந,³டா⁴rhத²வித,³phத,ேகா³தீத,³,kh³யாந-kh³யாதா।
kh³ேயய,kh³யாநphய,phரர க³மாகா³ர, ேகா⁴ர-ஸmhஸார-பர, பார தா³தா ॥ 5 ॥
ஸthயஸŋhகlhப,அதிகlhப,கlhபாnhதkh’த,கlhபநாதீத,அ-தlhபவா।
வநஜ-ேலாசந,வநஜ-நாப⁴, வநதா³ப⁴-வ, வநசரth◌⁴வஜ-ேகா-லாவNhயரா ॥ 6 ॥
ஸுகர,:³கர,³ராராth◌⁴ய,³rhvhயஸநஹர,³rhக³,³rhth³த⁴rhஷ,³rhகா³rhthதிஹrhthதா।
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ேவத³க³rhபா⁴rhப⁴காத³rhப⁴-³நக³rhவ,அrhவாŋhக³பர-க³rhவ-நிrhவாப-கrhthதா ॥ 7 ॥
ப⁴khத-அiνல,ப⁴வஶூல-நிrhலகர,ல-அக⁴-நாம பாவக-ஸமாநmh।
தரலth’Sh-த-தரணி,த⁴ரணீத⁴ரண, ஶரண-ப⁴யஹரண,கநிதா⁴நmh ॥ 8 ॥
ப³ஹுல vh’nhதா³ரகாvh’nhத³-வnhதா³-பத³-th³வnhth³வ மnhதா³ர-மாேலார-தா⁴।
பா மாஶ ஸnhதாப-ஸŋhல ஸதா³ தா³ஸ ள phரணத ராவ ॥ 9 ॥
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ேத³வ–

ஸnhத-ஸnhதாபஹர,விவ-விராமகர, ராமகாமா,அபி⁴ராமகா।
ஶுth³த⁴ ேபா³தா⁴யதந,ஸchசிதா³நnhத³க⁴ந,ஸjhஜநாநnhத³-வrhத⁴ந,க²ரா ॥ 1 ॥
ஶீல-ஸமதா-ப⁴வந,விஷமதா-மதி-ஶமந,ராம,ரமாரமந,ராவநா।
க²Th³க³,கர சrhமவர,வrhமத⁴ர,சிரல க ண,ஶர-ஶkhதி-ஸாரŋhக³தா⁴ ॥ 2 ॥
ஸthயஸnhதா⁴ந,நிrhவாநphரத³,ஸrhவத,ஸrhவ³ண-jhஞாந-விjhஞாநஶா।
ஸக⁴ந-தம-ேகா⁴ர-ஸmhஸார-ப⁴ர-ஶrhவ நாம தி³வேஸஷ க²ர-கிரணமா ॥ 3 ॥
தபந தீchச²ந தந தீvhர தாபkh◌⁴ந, தபப,தந⁴ப,தமபர,தபshவீ।
மாந-மத³-மத³ந-மthஸர-மேநாரத²-மத²ந, ேமாஹ-அmhேபா⁴தி⁴-மnhத³ர,மநshவீ ॥ 4 ॥
ேவத³ விkh²யாத,வரேத³ஶ,வாமந,விரஜ,விமல,வாகீ³ஶ,ைவNhட²shவா।
காம-khேராதா⁴தி³மrhத³ந,விவrhத⁴ந,ச²மா-ஶாnhதி-விkh³ரஹ,விஹக³ராஜ-கா³ ॥ 5 ॥
பரம பாவந,பாப-ஜ-iµஜாவ-அநல இவ நிஷ நிrhலகrhthதா।
⁴வந-⁴ஷண,³ஷ-⁴வேநஶ,⁴நாத²,திமாத² ஜய ⁴வநப⁴rhதா ॥ 6 ॥
அமல,அவிசல,அகல,ஸகல,ஸnhதphத-க-விகலதா-ப⁴ஜநாநnhத³ரா।
உரக³நாயக-ஶயந,தணபŋhகஜ-நயந,சீ²ரஸாக³ர-அயந,ஸrhவவா ॥ 7 ॥
th³த⁴-கவி-ேகாவிகாநnhத³-தா³யக பத³th³வnhth³வ மnhதா³thமமiνைஜrh³ராபmh।
யthர ஸmh⁴த அதித ஜல ஸுரஸ த³rhஶநாேத³வ அபஹரதி பாபmh ॥ 8 ॥
நிthய நிrhiµkhத,ஸmhkhத³ண,நிrh³நnhத³,ப⁴க³வnhத,nhயாமக,நியnhதா।
விவ-ேபாஷண-ப⁴ரண,விவ-காரண-கரண,ஶரண ளதா³ஸ thராஸ-ஹnhதா ॥ 9

॥
56
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ேத³வ–

த³iνஜஸூத³ந த³யாnh⁴,த³mhபா⁴பஹந த³ஹந ³rhேதா³ஷ,த³rhபாபஹrhthதா।
³Shடதாத³மந,த³மப⁴வந,:³ெகௗ²க⁴ஹர ³rhக³ ³rhவாஸநா நாஶ கrhthதா ॥ 1 ॥
⁴⁴ஷண,பா⁴iνமnhத,ப⁴க³வnhத, ப⁴வப⁴ஜநாப⁴யத³,⁴வேநஶ பா⁴।
பா⁴வநாதீத,ப⁴வவnhth³ய,ப⁴வப⁴khதத, ⁴உth³த⁴ரண,⁴த⁴ரண-தா⁴ ॥ 2 ॥
வரத³,வநதா³ப⁴,வாகீ³ஶ,விவாthமா, விரஜ,ைவNhட²-மnhதி³ர-விஹா।
vhயாபக vhேயாம,வnhதா³,வாமந,விேபா⁴,ph³ரமவித³,ph³ரம,சிnhதாபஹா ॥ 3 ॥
ஸஹஜஸுnhத³ர,ஸுiµக²,ஸுமந,ஶுப⁴ ஸrhவதா³,ஶுth³த⁴ஸrhவjhஞ,shவச²nhத³சா।
ஸrhவkh’த,ஸrhவph◌⁴’த,ஸrhவத,ஸrhவத,ஸthய-ஸŋhகlhப,கlhபாnhதகா ॥ 4 ॥
நிthய,நிrhேமாஹ,நிrh³ண,நிரஜந, நிஜாநnhத³,நிrhவாண,நிrhவாணதா³தா।
நிrhப⁴ராநnhத³,நி:கmhப,நி:ம,நிrhiµkhத, நிபாதி⁴,நிrhமம,விதா⁴தா ॥ 5 ॥
மஹாமŋhக³ளல,ேமாத³-மமாயதந,iµkh³த⁴-ம⁴-மத²ந,மாநத³,அமாநீ।
மத³நமrhத³ந,மதா³தீத,மாயாரத, மஜு மாநாத²,பாேதா²ஜபாநீ ॥ 6 ॥
கமல-ேலாசந,கலாேகாஶ,ேகாத³Nhட³த⁴ர,ேகாஶலாதீ⁴ஶ,கlhயாணராஶீ।
யாதா⁴ந phரர மthதக-ேகஸ, ப⁴khதமந-Nhய-ஆரNhயவா ॥ 7 ॥
அநக⁴,அth³ைவத,அநவth³ய,அvhயkhத,அஜ,அத அவிகார,ஆநnhத³nhேதா⁴।
அசல,அநிேகத,அவிரல,அநாமய,அநாரmhப⁴,அmhேபா⁴த³நாத³ஹந-ப³nhேதா⁴ ॥ 8 ॥
தா³ஸள ேக²த³கி²nhந,ஆபnhந இஹ, ேஶாகஸmhபnhந அதிஶய ஸபீ⁴தmh।
phரணதபாலக ராம, பரம கதா⁴ம, பா மாiµrhவிபதி,³rhவிநீதmh ॥ 9 ॥
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ேத³வ–

ேத³ஸதஸŋhக³ நிஜ-அŋhக³ரŋhக³! ப⁴வப⁴ŋhக³-காரண ஶரண-ேஶாகஹா।
ேய  ப⁴வத³kh◌⁴பlhலவ-ஸமாத ஸதா³, ப⁴khதிரத,விக³தஸmhஶய,iµரா ॥ 1 ॥
அஸுர,ஸுர,நாக³,நர,ய,க³nhத⁴rhவ,க²க³,ரஜநிசர,th³த⁴,ேய சாபி அnhேந।
ஸnhத-ஸmhஸrhக³ thேரவrhக³பர,பரமபத³,phராphய நிphராphயக³தி thவயி phரஸnhேந ॥ 2 ॥
vh’thர,ப³,பா³ண,phரஹலாத³,மய,vhயாத⁴,க³ஜ,kh³’th◌⁴ர,th³விஜப³nh⁴ நிஜத⁴rhமthயாகீ³।
ஸா⁴பத³-ஸல-நிrh⁴த-கlhமஷ ஸகல,வபச-யவநாதி³ைகவlhய-பா⁴கீ³ ॥ 3 ॥
ஶாnhத,நிரேப,நிrhமம,நிராமய,அ³ண,ஶph³த³ph³ரைமகபர,ph³ரமjhஞாநீ।
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த³,ஸமth³’க,shவth³’க,விக³த அதி shவபரமதி,பரமரதிவிரதி தவ சkhரபாநீ ॥
4 ॥
விவ-உபகாரத vhயkh³ரசித ஸrhவதா³,thயkhதமத³மnh,kh’த Nhயரா।
யthர திShட²nhதி,தthேரவ அஜ ஶrhவ ஹ ஸத க³chச²nhதி ராph³தி⁴வா ॥ 5 ॥
ேவத³-பயnh⁴,ஸுவிசார மnhத³ரமஹா,அகி²ல-iµநிvh’nhத³ நிமrhத²நகrhதா।
ஸார ஸதஸŋhக³iµth³ th◌⁴’thய இதி நிசிnhதmh வத³தி kh’Shண ைவத³rhபி⁴ப⁴rhதா
॥ 6 ॥
ேஶாக-ஸnhேத³ஹ,ப⁴ய-ஹrhஷ,தம-தrhஷக³ண,ஸா⁴-ஸth³khதி விchேச²த³கா।
யதா² ர⁴நாத²-ஸாயக நிஶாசர-ச-நிசய-நிrhத³லந-ப-ேவக³-பா⁴ ॥ 7 ॥
யthர thராபி மம ஜnhம நிஜகrhமவஶ ph◌⁴ரமத ஜக³ேஜாநி ஸŋhகட அேநகmh।
தthர thவth³ப⁴khதி,ஸjhஜந-ஸமாக³ம,ஸதா³ ப⁴வ ேம ராம விராமேமகmh ॥ 8 ॥
phரப³ல ப⁴வ-ஜநித thைரvhயாதி⁴-ைப⁴ஷஜ ப⁴க³தி, ப⁴khத ைப⁴ஷjhயமth³ைவதத³ர।
ஸnhத-ப⁴க³வnhத அnhதர நிரnhதர நmh, கிமபி மதி மந கஹ தா³ஸள ॥ 9 ॥
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ேத³வ–

ேத³ அவலmhப³ கர கமல,கமலாரமந,த³மந-³க²,ஶமந-ஸnhதாப பா⁴।
அjhஞாந-ராேகஶ-kh³ராஸந விnh⁴த³,க³rhவ-காம-கமthத-ஹ,³ஷ ॥ 1 ॥
வஷ ph³ரமாNhட³ஸுphரvh’thதி லŋhகா-³rhக³, ரசித மந த³iνஜ மய-பதா⁴।
விவித⁴ ேகாெஶௗக⁴,அதி சிர-மnhதி³ர-நிகர,ஸthவ³ண phரiµக² thேரகடககா ॥ 2

॥
ணப-அபி⁴மாந ஸாக³ர ப⁴mhயகர ேகா⁴ர, வில அவகா³ஹ,³shதர அபாரmh।
நkhர ராகா³தி³-ஸŋhல மேநாரத²ஸகல,ஸŋhக³-ஸŋhகlhப வீசீ-விகாரmh ॥ 3 ॥
ேமாஹ த³ஶெமௗ, தth³ph◌⁴ராத அஹ◌ँகார, பாகாத காம விராமஹா।
ேலாப⁴ அதிகாய,மthஸர மேஹாத³ர ³Shட,khேராத⁴ பாபிShட²-வி³தா⁴nhதகா ॥ 4

॥
th³ேவஷ ³rhiµக²,த³mhப⁴ க²ர அகmhபந கபட, த³rhப மiνஜாத³ மத³ ஶூலபாநீ।
அதப³ல பரம ³rhஜய நிஶாசர-நிகர ஸத ஷட³வrhக³ ேகா³-யாதா⁴நீ ॥ 5 ॥
வ ப⁴வத³ŋhkh◌⁴-ேஸவக விபீ⁴ஷண ப³ஸத மth◌⁴ய ³Shடாடவீ kh³ரதசிnhதா।
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நியம-யம-ஸகல ஸுரேலாக-ேலாேகஶ லŋhேகஶ-வஶ நாத²!அthயnhத பீ⁴தா ॥ 6 ॥
jhஞாந-அவேத⁴ஶ-kh³’ஹ ேக³நீ ப⁴khதி ஶுப⁴,தthர அவதார ⁴பா⁴ர-ஹrhதா।
ப⁴khத-ஸŋhகShட அவேலாகி பி-வாkhய kh’த க³மந கிய க³ஹந ைவேத³-ப⁴rhதா
॥ 7 ॥
ைகவlhய-ஸாத⁴ந அகி²ல பா⁴ மrhகட வில jhஞாந-ஸுkh³வkh’த ஜலதி⁴ேஸ।
phரப³ல ைவராkh³ய தா³ண phரப⁴ஜந-தநய,விஷய வந ப⁴வநவ ⁴மேக ॥ 8 ॥
³Shட த³iνேஜஶ நிrhவஶkh’த தா³ஸத, விவ³க²-ஹரண ேபா³ைத⁴கரா।
அiνஜ நிஜ ஜாநகீ ஸத ஹ ஸrhவதா³ தா³ஸள ரத³ய கமலவா ॥ 9 ॥

59

ேத³வ–

தீ³ந-உth³த⁴ரண ர⁴வrhய கப⁴வந ஶமந-ஸnhதாப பாெபௗக⁴ஹா।
விமல விjhஞாந-விkh³ரஹ,அiνkh³ரஹப,⁴பவர, வி³த⁴,நrhமத³,க²ரா ॥ 1 ॥
ஸmhஸார-காnhதார அதி ேகா⁴ர,க³mhபீ⁴ர,க⁴ந,க³ஹந தகrhமஸŋhல,iµரா।
வாஸநா வlh க²ர-கNhடகால வில, நிபி³ட³◌़ விடபாடவீ க²ந பா⁴ ॥ 2 ॥
விவித⁴ சிதvh’தி-க²க³ நிகர ேயேநாக,காக வக kh³’th◌⁴ர ஆஷ-அஹா।
அகி²ல க²ல,நிண ச²ல,சி²th³ர நிரக²த ஸதா³, வஜநபதி²கமந-ேக²த³கா ॥ 3 ॥
khேராத⁴ கமthத,mh’க³ராஜ,கnhத³rhப,மத³-த³rhப vh’க-பா⁴ அதி உkh³ரகrhமா।
மஷ மthஸர khர,ேலாப⁴ ஶூகரப,ேப² ச²ல,த³mhப⁴ மாrhஜாரத⁴rhமா ॥ 4 ॥
கபட மrhகட விகட,vhயாkh◌⁴ர பாக²Nhட³iµக²,³க²த³ mh’க³vhராத,உthபாதகrhதா।
ரத³ய அவேலாகி யஹ ேஶாக ஶரக³தmh,பா மாmh பா ேபா⁴ விவப⁴rhதா ॥
5 ॥
phரப³ல அஹ◌ँகார ³ரக⁴ட மத⁴ர,மஹாேமாஹ கி³-³ஹா நிபி³ட³◌़ ◌ாnhத⁴காரmh।
சிthத ேவதால,மiνஜாத³ மந,phேரதக³நேராக³,ேபா⁴ெகௗ³க⁴ vh’சிக-விகாரmh ॥ 6 ॥
விஷய-ஸுக²-லாலஸா த³mhஶ-மஶகாதி³,க²ல ²lh பாதி³ஸப³ஸrhப,shவா।
தthர ஆphத தவ விஷம மாயா நாத²,அnhத⁴ ைமmh மnhத³,vhயாலாத³கா³ ॥ 7 ॥
ேகா⁴ர அவகா³ஹ ப⁴வ ஆபகா³ பாபஜலர,³Shphேரய,³shதர,அபாரா।
மகர ஷTh³வrhக³,ேகா³ நkhர சkhராலா,ல ஶுப⁴-அஶுப⁴,³க² தீvhர தா⁴ரா ॥ 8 ॥
ஸகல ஸŋhக⁴ட ேபாச ேஶாசவஶ ஸrhவதா³ தா³ஸள விஷம க³ஹநkh³ரshதmh।
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thரா ர⁴வmhஶ⁴ஷண kh’பா கர,க²ந கால விகரால-கthராஸ-thரshதmh ॥ 9

॥
60

ேத³வ–

ெநௗ நாராயணmh நரmh கயநmh, th◌⁴யாந-பாராயணmh,jhஞாந-லmh।
அகி²ல ஸmhஸார-உபகார-காரண,ஸத³யரத³ய,தபநிரத,phரணதாiνலmh ॥ 1 ॥
யாம நவ தாமரஸ-தா³மth³தி வஷ, ச²வி ேகா மத³நாrhக அக³ணித phரகாஶmh।
தண ரமணீய ராவ-ேலாசந லத, வத³ந ராேகஶ,கர-நிகஸ-ஹாஸmh ॥ 2 ॥
ஸகல ெஸௗnhத³rhய-நிதி⁴,வில ³ணதா⁴ம,விதி⁴-ேவத³-³த⁴-ஶmh⁴-ேஸவித,அமாநmh।
அண பத³கஜ-மகரnhத³ மnhதா³கிநீ ம⁴ப-iµநிvh’nhத³rhவnhதி பாநmh ॥ 3 ॥
ஶkhர-phேரத ேகா⁴ர மத³ந மத³-ph◌⁴’க³ŋhkh’த, khேராத⁴க³த,ேபா³த⁴ரத,ph³ரமசா।
மாrhேகNhட³ய iµநிவrhயத ெகௗகீ பி³ந கlhபாnhத phர⁴ phரலயகா ॥ 4 ॥
Nhய வந ைஶலஸ ப³th³காரம ஸதா³ந பth³மாஸநmh,ஏக பmh।
th³த⁴-ேயாகீ³nhth³ர-vh’nhதா³ரகாநnhத³phரத³,ப⁴th³ரதா³யக த³ரஸ அதி அபmh ॥ 5

॥
மாந மநப⁴ŋhக³,சிதப⁴ŋhக³,மத³,khேராதா⁴ ேலாபா⁴தி³ பrhவத³rhக³,⁴வந-ப⁴rhthதா।
th³ேவஷ-மthஸர-ராக³ phரப³ல phரthஹ phரதி,⁴ நிrhத³ய,khர கrhம கrhthதா ॥ 6 ॥
விகடதர வkhர ுரதா⁴ர phரமதா³,தீvhர த³rhப கnhத³rhப க²ர க²Th³க³தா⁴ரா।
தீ⁴ர-க³mhபீ⁴ர-மந-பீர-காரக,தthர ேக வராகா வயmh விக³தஸாரா ॥ 7 ॥
பரம ³rhக⁴ட பத²mh க²ல-அஸŋhக³த ஸாத²,நாத²! நmh ஹாத² வர விரதி-யSh।
த³rhஶநாரத தா³ஸ,thரத மாயா-பாஶ,thரா ஹ,thரா ஹ,தா³ஸ கSh ॥ 8

॥
தா³ஸள தீ³ந த⁴rhம-ஸmhப³லந,ரத அதி,ேக²த³,மதி ேமாஹ நாஶீ।
ேத³ அவலmhப³ ந விலmhப³அmhேபா⁴ஜ-கர,சkhரத⁴ர-ேதஜப³ல ஶrhமராஶீ ॥ 9 ॥

61

ேத³வ–

ஸகல ஸுக²கnhத³,ஆநnhத³வந-Nhயkh’த,பி³nh³மாத⁴வ th³வnhth³வ-விபதிஹா।
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யshயாŋhkh◌⁴பாேதா²ஜ அஜ-ஶmh⁴-ஸநகாதி³-ஶுக-ேஶஷ-iµநிvh’nhத³-அ-

நிலயகா ॥ 1 ॥
அமல மரகத யாம,காம ஶதேகா ச²வி,பீதபட தட³◌़ ◌ித இவ ஜலத³நீலmh।
அண ஶதபthர ேலாசந,விேலாகநி சா,phரணதஜந-ஸுக²த³,கrhth³ரஶீலmh ॥ 2

॥
கால-க³ஜராஜ-mh’க³ராஜ,த³iνேஜஶ-வந-த³ஹந பாவக,ேமாஹ-நிஶி-தி³ேநஶmh।
சா⁴ஜ சkhர-ெகௗேமாத³கீ-ஜலஜ-த³ர,ஸரேஜாப யதா² ராஜஹmhஸ ॥ 3 ॥
iµட,Nhட³ல,திலக,அலக அvhராதஇவ,ph◌⁴’,th³விஜ,அத⁴ரவர,சாநாஸா।
சிர ஸுகேபால,த³ர kh³வ ஸுக²வ,ஹ,இnh³கர-nhத³வ ம⁴ரஹாஸா ॥ 4

॥
உர வநமால ஸுவிஶால நவமஜ, ph◌⁴ராஜ வthஸ-லாச²ந உதா³ரmh।
பரம ph³ரமnhய,அதித⁴nhய,க³தமnh,அஜ,அதப³ல,வில மமா அபாரmh ॥ 5 ॥
ஹார-ேகர,கர கநக கŋhகந ரதந-ஜத மணி-ேமக²லா கphரேத³ஶmh।
க³ள பத³ராiµக²ர கலஹmhஸவத,ஸுப⁴க³ஸrhவாŋhக³ ெஸௗnhத³rhய ேவஶmh ॥
6 ॥
ஸகல ெஸௗபா⁴kh³ய-ஸmhkhத thேரேலாkhய- த³ தி³ஶி சிர வாஶ-கnhயா।
ப³ஸத வி³தா⁴பகா³ நிகட தட ஸத³நவர, நயந நிரக²nhதி நர ேதऽதி த⁴nhயா ॥ 7 ॥
அகி²ல மŋhக³ள-ப⁴வந,நிபி³ட³◌़ ஸmhஶய-ஶமந த³மந-vh’நாடவீ,கShடஹrhthதா।
விவth◌⁴’த,விவத,அத,ேகா³தீத,ஶிவ,விவபாலந,ஹரண,விவகrhthதா ॥ 8

॥
jhஞாந-விjhஞாந-ைவராkh³ய-ஐவrhய-நிதி⁴,th³தி⁴ அணிமாதி³ ேத³ ⁴தா³நmh।
kh³ரத-ப⁴வ-vhயால அதிthராஸ ளதா³ஸ,thராராம உரகா³-யாநmh ॥ 9 ॥

62

இைஹ பரம ப²,பரம ப³ட³◌़ ◌ாஈ।
நக²க² சிர பி³nh³மாத⁴வ ச²பி³ நிரக²mh நயந அகா⁴ஈ ॥ 1 ॥
பி³ஸத³ கிேஸார பீந ஸுnhத³ர ப³,யாம ஸுசி அதி⁴காஈ।
நீலகஜ,பா³த³,தமால,மநி,இnhஹ தiνேத ³தி பாஈ ॥ 2 ॥
mh’³ல சரந ஶுப⁴ சிnhஹ,பத³ஜ,நக²அதி அ⁴த உபமாஈ।
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அந நீல பாேதா²ஜ phரஸவ ஜiν, மநிஜுத த³ல-ஸiµதா³ஈ ॥ 3 ॥
ஜாதப மநி-ஜத-மேநாஹர,ர ஜந-ஸுக²தா³ஈ।
ஜiν ஹர-உர ஹ பி³பி³த⁴ ப த⁴, ரேஹ ப³ர ப⁴வந ப³நாஈ ॥ 4 ॥
கதட ரடதி சா கிŋhகிநி-ரவ,அiνபம,ப³ரநி ந ஜாஈ।
ேஹம ஜலஜ கல கத மth◌⁴ய ஜiν,ம⁴கர iµக²ர ஸுஹாஈ ॥ 5 ॥
உர பி³ஸால ph◌⁴’³சரந சா அதி,ஸூசத ேகாமலதாஈ।
கŋhகந சா பி³பி³த⁴ ⁴ஷந பி³தி⁴,ரசி நிஜ கர மந லாஈ ॥ 6 ॥
க³ஜ-மநிமால பீ³ச ph◌⁴ராஜத க ஜாதி ந பத³க நிகாஈ।
ஜiν உ³க³ந-மNhட³ல பா³த³பர,நவkh³ரஹ ரசீ அதா²ஈ ॥ 7 ॥
⁴ஜக³ேபா⁴க³-⁴ஜத³Nhட³ கஜ த³ர சkhர க³தா³ ப³நி ஆஈ।
ேஸாபா⁴வ kh³வ,சி³காத⁴ர,ப³த³ந அத ச²பி³ சா²ஈ ॥ 8 ॥
ஸ,nhத³-ட³மல,தா³நி-³தி,த³ஸநந ேத³கி²லஜாஈ।
நாஸா-நயந-கேபால,லத தி Nhட³ல ph◌⁴ ேமா பா⁴ஈ ॥ 9 ॥
சித கச ர iµட,பா⁴ல பர,திலக கெஹௗmh ஸiµஜா²ஈ।
அலப தட³◌़ ◌ித ஜுக³ ேரக²இnh³ மஹ◌ँ,ர த சசலதாஈ ॥ 10 ॥
நிரமல பீத ³ல அபம,உபமா ய ந ஸமாஈ।
ப³ஹு மநிஜுத கி³ நீல க²ரபர கநக-ப³ஸந சிராஈ ॥ 11 ॥
த³chச² பா⁴க³அiνராக³-ஸத இnhதி³ரா அதி⁴க லதாஈ।
ேஹமலதா ஜiν த தமால ⁴க³,நீல நிேசால ஓட⁴◌़ ◌ாஈ ॥ 12 ॥
ஸத ஸாரதா³ ேஸஷ தி ைக,ேஸாபா⁴ க ந ராஈ।
லதா³ஸ மதிமnhத³ th³வnhத³ரத கைஹ ெகௗந பி³தி⁴ கா³ஈ ॥ 13 ॥

ராக³ைஜத
63

மந இதேநாஈ யா தiνேகா பரம ப²।
ஸப³அ◌ँக³ஸுப⁴க³ பி³nh³மாத⁴வ-ச²பி³,த ஸுபா⁴வ,அவேலா ஏக ப ॥ 1 ॥
தந அந அmhேபா⁴ஜ சரந mh’³,நக²-³தி ரத³ய-திர-ஹா।
ஸ-ேக-ஜவ-ஜலஜ ேரக² ப³ர,அŋhஸ மந-க³ஜ-ப³ஸகா ॥ 2 ॥
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கநக-ஜத மநி ர,ேமக²ல,க-தட ரடதி ம⁴ர பா³நீ।
thப³ உத³ர,க³◌ँபீ⁴ர நாபி⁴ ஸர,ஜஹ◌ँ உபேஜ பி³ரசி kh³யாநீ ॥ 3 ॥
உர ப³நமால,பதி³க அதி ேஸாபி⁴த,பி³phர-சரந சித கஹ◌ँ கரைஷ।
shயாம தாமரஸ-தா³ம-ப³ரந ப³ பீத ப³ஸந ேஸாபா⁴ ப³ரைஷ ॥ 4 ॥
கர கŋhகந ேகர மேநாஹர,ேத³தி ேமாத³iµth³க nhயா।
க³தா³ கஜ த³ர சா சkhரத⁴ர,நாக³-ஸுNhட³-ஸம ⁴ஜ சா ॥ 5 ॥
கmh³kh³வ,ச²பி³வ சி³க th³விஜ,அத⁴ர அந,உnhநத நாஸா।
நவ ராவ நயந,ஸஆநந,ேஸவக-ஸுக²த³ பி³ஸத³ஹாஸா ॥ 6 ॥
சிர கேபால,ரவந Nhட³ல,ர iµட,ஸுதிலக பா⁴ல ph◌⁴ராைஜ।
லத ph◌⁴’,ஸுnhத³ர சிதவநி,கச நிரகி² ம⁴ப-அவ லாேஜ ॥ 7 ॥
ப-ல-³ந-கா²நி த³chச² தி³,nh⁴-ஸுதா ரத-பத³-ேஸவா।
ஜாகீ kh’பா-கடாchச² சஹத வ,பி³தி⁴,iµநி,மiνஜ,த³iνஜ,ேத³வா ॥ 8 ॥
லதா³ஸ ப⁴வ-thராஸ ைட தப³,ஜப³ மதி ேய ஸப அடைக।
நாnhத தீ³ந மந நஸுக²,ேகா ஜநம ph◌⁴ர ph◌⁴ர ப⁴டைக ॥ 9 ॥

ராக³ ப³ஸnhத
64

ப³nhெதௗ³ ர⁴பதி கநா-நிதா⁴ந। ஜாேத ²ைட ப⁴வ-ேப⁴த³-kh³யாந ॥ 1 ॥
ர⁴ப³mhஸ-iµத³-ஸுக²phரத³ நிேஸஸ। ேஸவத பத³-பŋhகஜ அஜ மேஹஸ ॥ 2 ॥
நிஜ ப⁴khத-ரத³ய-பாேதா²ஜ-ph◌⁴’ŋhக³। லாவnhய ப³ஷ அக³நித அநŋhக³ ॥ 3 ॥
அதி phரப³ல ேமாஹ-தம-மாரதNhட³। அkh³யாந-க³ஹந-பாவக phரசNhட³ ॥ 4 ॥
அபி⁴மாந-nh⁴-mhப⁴ஜ உதா³ர। ஸுரரஜந,ப⁴ஜந ⁴பா⁴ர ॥ 5 ॥
ராகா³தி³-ஸrhபக³ந-பnhநகா³। கnhத³rhப-நாக³-mh’க³பதி,iµரா ॥ 6 ॥
ப⁴வ-ஜலதி⁴-ேபாத சரநாரபி³nhத³। ஜாநகீ-ரவந ஆநnhத³-கnhத³ ॥ 7 ॥
ஹiνமnhத-phேரம-பா³பீ-மரால। நிShகாம காம⁴க ேகா³ த³யால ॥ 8 ॥
thேரேலாக-திலக,³நக³ஹந ராம। கஹ லதா³ஸ பி³ராம-தா⁴ம ॥ 9 ॥

ராக³ைப⁴ரவ
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65

ராம ராம ரiµ,ராம ராம ர, ராம ராம ஜ ஹா।
ராமநாம-நவேநஹ-ேமஹேகா,மந!ஹ² ேஹா பபீஹா ॥ 1 ॥
ஸப³ஸாத⁴ந-ப²ல ப-ஸத-ஸர,ஸாக³ர-ஸல-நிராஸா।
ராமநாம-ரதி-shவாதி-ஸுதா⁴-ஸுப⁴-கர phேரமபியாஸா ॥ 2 ॥
க³ர,தர,பாஷாந ப³ர பவி,phதி பரகி²ய ஜாைந।
அதி⁴க அதி⁴க அiνராக³ உம◌ँக³ உர, பர பரதி பசாைந ॥ 3 ॥
ராமநாம-க³தி, ராமநாம-மதி, ராம-நாம-அiνராகீ³।
lhைஹ க³ேய,ைஹ,ேஜ ேஹாŋhேக³, ேதஇ th⁴வந க³நியத ப³ட³◌़பா⁴கீ³ ॥ 4 ॥
ஏக அŋhக³ மக³அக³iµ க³வந கர, பி³லiµ ந சி²ந சி²ந சா²ைஹmh।
ள த அபேநா அபநீ தி³,நிபதி⁴ ேநம நிபா³ைஹmh ॥ 5 ॥

66

ராம ஜ,ராம ஜ, ராம ஜ பா³வேர।
ேகா⁴ர ப⁴வ-நீர-நிதி⁴ நாம நிஜ நாவ ேர ॥ 1 ॥
ஏக  ஸாத⁴ந ஸப³ th³தி⁴-th³தி⁴ ஸாதி⁴ ேர।
kh³ரேஸ க-ேராக³ ேஜாக³-ஸஜம-ஸமாதி⁴ ேர ॥ 2 ॥
ப⁴ேலா ேஜா ைஹ,ேபாச ேஜா ைஹ,தா³ேநா ேஜா,பா³ம ேர।
ராம-நாம  ேஸாmh அnhத ஸப³ ேகா காம ேர ॥ 3 ॥
ஜக³ நப⁴-பா³கா ர ைஹ ப² ² ேர।
⁴வா◌ँ ைகேஸ ெதௗ⁴ரஹர ேத³கி² ந ⁴ ேர ॥ 4 ॥
ராம-நாம சா²ட³◌़ ◌ி ேஜா ப⁴ேராேஸா கைர ஔர ேர।
ள பேராேஸா thயாகி³ மா◌ँைக³ர ெகௗர ேர ॥ 5 ॥

67

ராம ராம ஜ ய ஸதா³ஸாiνராக³ ேர।
க ந பி³ராக³,ேஜாக³,ஜாக³,தப,thயாக³ ேர ॥ 1 ॥

ராம ஸுரத ஸப³ பி³தி⁴  ேகா ராஜ ேர।
ராமேகா பி³ஸாேபா³ நிேஷத⁴-ரதாஜ ேர ॥ 2 ॥
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ராம-நாம மஹாமநி,ப²நி ஜக³ஜால ேர।
மநி ேய,ப²நி ைய,ph³யால பி³ஹால ேர ॥ 3 ॥

ராம-நாம காமத ேத³த ப²ல சா ேர।
கஹத ராந,ேப³த³,பNh³த,ரா ேர ॥ 4 ॥

ராம-நாம phேரம-பரமாரத²ேகா ஸார ேர।
ராம-நாம ளேகா வந-அதா⁴ர ேர ॥ 5 ॥
68

ராம ராம ராம ஹ ெஜௗெலௗmh  ந ஜபிைஹ।
ெதௗெலௗmh, கஹூ◌ँ ஜாய, திஹூ◌ँ தாப தபிைஹ ॥ 1 ॥
ஸுரஸ-தீர பி³iν நீர ³க² பாஇைஹ।
ஸுரத தேர ேதா தா³த³ஸதாஇைஹ ॥ 2 ॥
ஜாக³த,பா³க³த ஸபேந ந ஸுக² ேஸாஇைஹ।
ஜநம ஜநம,ஜுக³ ஜுக³ ஜக³ ேராஇைஹ ॥ 3 ॥
²ேப³ேக ஜதந பி³ேஸஷ பா³◌ँேதா⁴ ஜாயேகா³।
ேவைஹ பி³ஷ ேபா⁴ஜந ேஜா ஸுதா⁴-ஸாநி கா²யேகா³ ॥ 4 ॥
ள திேலாக,திஹூ◌ँ கால ேதாேஸ தீ³நேகா।
ராமநாம  கீ க³தி ைஜேஸ ஜல நேகா ॥ 5 ॥

69

ஸு ஸேநஹேஸாmh  நாம ராமராயேகா।
ஸmhப³ல நிஸmhப³லேகா,ஸகா²அஸஹாயேகா ॥ 1 ॥
பா⁴க³ைஹ அபா⁴ேக³ஹூேகா,³ந ³நநேகா।
கா³ஹக க³ப³ேகா,த³யா தா³நி தீ³நேகா ॥ 2 ॥
ல அநேகா,ஸுnhேயா ைஹ ேப³த³ஸாகி²ைஹ।
பா◌ँ³ேரேகா ஹாத²-பா◌ँய,ஆ◌ँத⁴ேரேகா ஆ◌ँகி²ைஹ ॥ 3 ॥
மாய-பா³ப ⁴ேக²ேகா,அதா⁴ர நிராதா⁴ரேகா।
ேஸ ப⁴வ-ஸாக³ரேகா, ேஹ ஸுக²ஸாரேகா ॥ 4 ॥
பதிதபாவந ராம-நாம ேஸா ந ³ஸேரா।
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ஸு ஸு⁴ ப⁴ேயா ள ேஸா ஊஸேரா ॥ 5 ॥
û 70

ப⁴ேலா ப⁴ பா⁴◌ँதி ைஹ ேஜா ேமேர கேஹ லாகி³ைஹ।
மந ராம-நாமேஸாmh ஸுபா⁴ய அiνராகி³ைஹ ॥ 1 ॥
ராம-நாமேகா phரபா⁴உ ஜாநி ஜூட³◌़ ◌ீ ஆகி³ைஹ।
ஸத ஸஹாய ககால பீ⁴ பா⁴கி³ைஹ ॥ 2 ॥
ராம-நாமேஸாmh பி³ராக³,ேஜாக³,ஜப ஜாகி³ைஹ।
பா³ம பி³தி⁴ பா⁴ல ஹூ ந கரம தா³க³ தா³கி³ைஹ ॥ 3 ॥
ராம-நாம ேமாத³க ஸேநஹ ஸுதா⁴ பாகி³ைஹ।
பாஇ பேதாஷ  ந th³வார th³வார பா³கி³ைஹ ॥ 4 ॥
ராம-நாம காம-த ேஜாஇ ேஜாஇ மா◌ँகி³ைஹ।
லதா³ஸ shவாரத² பரமாரத² ந கா²◌ँகி³ைஹ ॥ 5 ॥

71

ஐேஸஹூ ஸாஹப³கீ ேஸவா ேஸாmh ேஹாத ேசா ேர।
ஆபநீ ந ³ஜ², ந கைஹ ேகா ரா◌ँட³ேரா ேர ॥ 1 ॥

iµநி-மந-அக³ம,ஸுக³ம மாஇ-பா³ ேஸாmh।
kh’பாnh⁴,ஸஹஜ ஸகா²,ஸேந ஆ ேஸாmh ॥ 2 ॥

ேலாக-ேப³த³-பி³தி³த ப³ட³◌़ே◌ா ந ர⁴நாத² ேஸாmh।
ஸப³ தி³ந த³ப³ ேத³ஸ,ஸப³ேக ஸாத² ேஸாmh ॥ 3 ॥

shவா ஸரப³kh³ய ேஸாmh சல ந ேசா சாரகீ।
phதி பசாநி யஹ தி த³ரபா³ரகீ ॥ 4 ॥

காய ந கேலஸ-ேலஸ, ேலத மாந மநகீ।
ஸுேர ஸசி சி ேஜாக³வத ஜநகீ ॥ 5 ॥

ேஜ² ப³ஸ ேஹாத,கீ²ேஜ² ேத³த நிஜ தா⁴ம ேர।
ப²லத ஸகல ப²ல காமத நாம ேர ॥ 6 ॥

ேப³ேச ேகா²ேடா தா³ம ந ல, ந ராேக² காம ேர।
ேஸாஊ ள நிவாjhேயா ஐேஸா ராஜாராம ேர ॥ 7 ॥
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72

ேமேரா ப⁴ேலா கிேயா ராம ஆபநீ ப⁴லாஈ।
ெஹௗmh ேதா ஸாஈ-th³ேரா ைப ேஸவக-த ஸாஈ ॥ 1 ॥

ராமேஸாmh ப³ட³◌़ே◌ா ைஹ ெகௗந, ேமாேஸாmh ெகௗந ேசா²ேடா।
ராம ேஸா க²ேரா ைஹ ெகௗந, ேமாேஸாmh ெகௗந ேகா²ேடா ॥ 2 ॥

ேலாக கைஹ ராமேகா ³லாம ெஹௗmh கஹாெவௗmh।
ஏேதா ப³ட³◌़ே◌ா அபராத⁴ ெபௗ⁴ ந மந பா³ெவௗmh ॥ 3 ॥

பாத² மாேத² சட⁴◌़ே◌ th’ந ள jhேயாmh நீேசா।
ேபா³ரத ந பா³ தா ஜாநி ஆ ேசா ॥ 4 ॥

73

ஜா³,ஜா³,வ ஜட³◌़! ேஜாைஹ ஜக³-ஜாநீ।
ேத³ஹ-ேக³ஹ-ேநஹ ஜாநி ைஜேஸ க⁴ந-தா³நீ ॥ 1 ॥

ேஸாவத ஸபேநஹூ◌ँ ஸைஹ ஸmhsh’தி-ஸnhதாப ேர।
³Th³ேயா mh’க³-பா³ கா²ேயா ேஜவேகா ஸா◌ँப ேர ॥ 2 ॥

கைஹmh ேப³த³-³த⁴, ேதா ³² மநமாmh ேர।
ேதா³ஷ-³க²ஸபேநேக ஜாேக³ ைப ஜாmh ேர ॥ 3 ॥

ள ஜாேக³ேத ஜாய தாப திஹு◌ँ தாய ேர।
ராம-நாம ஸுசி சி ஸஹஜ ஸுபா⁴ய ேர ॥ 4 ॥
ராக³ விபா⁴ஸ

74

ஜாநகீஸகீ kh’பா ஜகா³வதீ ஸுஜாந வ,

ஜாகீ³ thயாகி³ட⁴◌़தாऽiνரா³ஹேர।
க பி³சார,த பி³கார,ப⁴ஜு உதா³ர ராமசnhth³ர,

ப⁴th³ரnh⁴ தீ³நப³nh⁴, ேப³த³ ப³த³த ேர ॥ 1 ॥
ேமாஹமய ஹூ-நிஸா பி³ஸால கால பி³ல ேஸாேயா,

ேகா²ேயா ேஸா அப ப ஸுபந ஜூ பேர।
அப³ phரபா⁴த phரக³ட kh³யாந-பா⁴iνேக phரகாஶ,

பா³ஸநா,ஸராக³ ேமாஹ-th³ேவஷ நிபி³ட³◌़ தம டேர ॥ 2 ॥
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பா⁴ேக³ மத³-மாந ேசார ேபா⁴ர ஜாநி ஜாதா⁴ந,
காம-ேகாஹ-ேலாப⁴-ேசா²ப⁴-நிகர அபட³ேர।

ேத³க²த ர⁴ப³ர-phரதாப, பீ³ேத ஸnhதாப-பாப,
தாப thபி³த⁴ phேரம-ஆப ³ர  கேர ॥ 3 ॥

ரவந ஸுநி கி³ரா க³◌ँபீ⁴ர, ஜாேக³அதி தீ⁴ர பீ³ர,
ப³ர பி³ராக³-ேதாஷ ஸகல ஸnhத ஆத³ேர।

லதா³ஸ phர⁴kh’பா, நிரகி² வ ஜந பி³ஹா,

ப⁴jhேயா ப⁴வ-ஜால பரம மŋhக³ளாசேர ॥ 4 ॥
ராக³லத
75

ேகா²ேடா க²ேரா ராவேரா ெஹௗmh,ராவ ெஸௗmh, ராவேரேஸாmh ஜூ²ட² khேயாmh
கெஹௗŋhேகா³,

ஜாேநா ஸப³ ேக மநகீ।
கரம-ப³சந-ேய,கெஹௗmh ந கபட கிேய, ஐ ஹட²ைஜ கா³◌ँ²

பாநீ பேர ஸநகீ ॥ 1 ॥
³ஸேரா,ப⁴ேராேஸா நாmh பா³ஸநா உபாஸநாகீ, பா³ஸவ,பி³ரசி

ஸுர-நர-iµநிக³நகீ।
shவாரத² ேக ஸாதீ² ேமேர,ஹாதீ²shவாந ேலவா ேத³ஈ,காஹூ ேதா ந பீர

ர⁴பீ³ர! தீ³ந ஜநகீ ॥ 2 ॥
ஸா◌ँப-ஸபா⁴ ஸாப³ர லபா³ர ப⁴ேய ேத³வ தி³ph³ய,³ஸஹ ஸா◌ँஸதி கீைஜ

ஆேக³ யா தநகீ।
ஸா◌ँேச பெரௗmh,பா◌ँஊ பாந,பசேமmh பந phரமாந,ள சாதக ஆஸ

ராம shயாமக⁴நகீ ॥ 3 ॥
76

ராமேகா ³லாம,நாம ராமேபா³லா ராkh²ெயௗ ராம,
காம யைஹ, நாம th³ைவ ெஹௗ கப³ஹூ◌ँ கஹத ெஹௗmh।

ேரா-கா³ நீேக ராைக²,ஆேக³ஹூகீ ேப³த³ பா⁴ைக²,
ப⁴ேலா ேவைஹ ேதேரா,தாேத ஆந◌ँத³லஹத ெஹௗmh ॥ 1 ॥

பா³◌ँth◌⁴ெயௗ ெஹௗmh கரம ஜட³◌़ க³ரப³³ட⁴◌़ நிக³ட³◌़,
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ஸுநத ³ஸஹ ெஹௗmh ெதௗ ஸா◌ँஸதி ஸஹத ெஹௗmh।
ஆரத-அநாத²-நாத²,ெகௗஸலபால kh’பால,

nhெஹௗ சீ²ந தீ³ந ேத³kh²ேயா ³த த³ஹத ெஹௗmh ॥ 2 ॥
³jh²ெயௗ jhெயௗmh ,கேயா,ைமmh ஹூ◌ँ ேசேரா ேவெஹௗ ராவேரா ஜூ

ேமேரா ேகாஊ கஹூ◌ँ நாmh, சரந க³ஹத ெஹௗmh।
ேஜா ³ பீட²,அபநாஇ க³ பா³◌ँஹ,ேபா³

ேஸவக-ஸுக²த³,ஸதா³ பி³ரத³ ப³ஹத ெஹௗmh ॥ 3 ॥
ேலாக³ கைஹ ேபாச,ேஸா ந ேஸாச ந ஸ◌ँேகாச ேமேர

ph³யாஹ ந ப³ேரகீ²,ஜாதி-பா◌ँதி ந சஹத ெஹௗmh।
ள அகாஜ-காஜ ராம  ேக ேஜ²-கீ²ேஜ²,

phதிகீ phரதீதி மந iµதி³த ரஹத ெஹௗmh ॥ 4 ॥
77

ஜாநகீ-வந,ஜக³-வந,ஜக³த-த,
ஜக³தீ³ஸ,ர⁴நாத²,ராவேலாசந ராம।

ஸரத³-பி³⁴-ப³த³ந,ஸுக²ல,ஸத³ந,
ஸஹஜ ஸுnhத³ர தiν,ேஸாபா⁴ அக³நித காம ॥ 1 ॥

ஜக³-ஸுபிதா,ஸுமா,ஸு³,ஸுத,ஸுத,
ஸப³ேகா தா³ேநா,தீ³நப³nh⁴,காஹுேகா ந பா³ம।

ஆரதிஹரந,ஸரநத³,அத தா³நி,
phரநதபா,kh’பா,பதித-பாவந நாம ॥ 2 ॥

ஸகல பி³shவ-ப³nhதி³த,ஸகல ஸுர-ேஸவித,
ஆக³ம-நிக³ம கைஹmh ராவேரஈ ³நkh³ராம।

இைஹ ஜாநி ள திஹாேரா ஜந ப⁴ேயா,
nhயாேரா ைக க³நிேபா³ ஜஹா◌ँ க³ேந க³ப³³லாம ॥ 3 ॥
ராக³ ேடா³
78

ேத³வ-

தீ³நேகா த³யா தா³நி ³ஸேரா ந ேகாஊ।
ஜா தீ³நதா கெஹௗmh ெஹௗmh ேத³ெகௗ²mh தீ³ந ேஸாஊ ॥ 1 ॥
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ஸுர,நர,iµநி,அஸுர,நாக³,ஸாப³ ெதௗ க⁴ேநேர।
(ைப) ெதௗ ெலௗmh ெஜௗmh ெலௗmh ராவேர ந ேந நயந ேப²ேர ॥ 2 ॥
th⁴வந,திஹு◌ँ கால பி³தி³த,ேப³த³ ப³த³தி சா।
ஆதி³-அnhத-மth◌⁴ய ராம!ஸாஹபீ³ திஹா ॥ 3 ॥
ேதா மா◌ँகி³ மா◌ँக³ேநா ந மா◌ँக³ேநா கஹாேயா।
ஸுநி ஸுபா⁴வ-ல-ஸுஜஸு ஜாசந ஜந ஆேயா ॥ 4 ॥
பாஹந-பஸு, பி³டப-பி³ஹ◌ँக³அபேந க nhேஹ।
மஹாராஜ த³ஸரத²ேக ! ரŋhக ராய கீnhேஹ ॥ 5 ॥
 க³ப³ேகா நிவாஜ, ெஹௗmh க³ப³ ேதேரா।
பா³ரக கேய kh’பா! லதா³ஸ ேமேரா ॥ 6 ॥

79

ேத³வ-

 த³யா ,தீ³ந ெஹௗmh  தா³நி, ெஹௗmh பி⁴கா²।
ெஹௗmh phரth³த⁴ பாதகீ, பாப-ஜ-ஹா ॥ 1 ॥
நாத² அநாத²ேகா,அநாத² ெகௗந ேமாேஸா
ேமா ஸமாந ஆரத நmh,ஆரதிஹர ேதாேஸா ॥ 2 ॥
ph³ரம , ெஹௗmh வ, ைஹ டா²ர,ெஹௗmh ேசேரா।
தாத-மாத,³-ஸகா², ஸப³ பி³தி⁴  ேமேரா ॥ 3 ॥
ேதாmh ேமாmh நாேத அேநக, மாநிைய ேஜா பா⁴ைவ।
jhேயாmh thேயாmh, ள kh’பா ! சரந-ஸரந பாைவ ॥ 4 ॥

80

ேத³வ–

ஔர கா மா◌ँகி³ேய, ேகா மா◌ँகி³ேபா³ நிவாைர।
அபி⁴மததா³தார ெகௗந, ³க²-த³th³ர தா³ைர ॥ 1 ॥
த⁴ரமதா⁴ம ராம காம-ேகா-ப ேரா।
ஸாஹப³ஸப³ பி³தி⁴ ஸுஜாந, தா³ந-க²ட³க³-ஸூேரா ॥ 2 ॥
ஸுஸமய தி³ந th³ைவ நிஸாந ஸப³ேக th³ரார பா³ைஜ।
ஸமய த³ஸரத²ேக ! தா³நி ைதmh க³ப³ நிவாைஜ ॥ 3 ॥
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ேஸவா பி³iν ³நபி³ந தீ³நதா ஸுநாேய।
ேஜ ேஜ ைதmh நிஹால கிேய ²ேல பி²ரத பாேய ॥ 4 ॥
ளதா³ஸ ஜாசக-சி ஜாநி தா³ந தீ³ைஜ।
ராமசnhth³ர சnhth³ர , சேகார ேமாmh கீைஜ ॥ 5 ॥

81

தீ³நப³nh⁴,ஸுக²nh⁴, kh’பாகர, காநீக ர⁴ராஈ।
ஸுநஹு நாத² ! மந ஜரத thபி³த⁴ ஜுர, கரத பி²ரத ெபௗ³ராஈ ॥ 1 ॥
கப³ஹு◌ँ ேஜாக³ரத, ேபா⁴க³-நிரத ஸட²ஹட² பி³ேயாக³-ப³ஸ ேஹாஈ।
கப³ஹு◌ँ ேமாஹப³ஸ th³ேராஹ கரத ப³ஹு, கப³ஹு◌ँ த³யா அதி ேஸாஈ ॥ 2 ॥
கப³ஹு◌ँ தீ³ந,மதிந, ரŋhகதர,கப³ஹு◌ँ ⁴ப அபி⁴மாநீ।
கப³ஹு◌ँ ட⁴, பNh³த பி³ட³mhப³ரத,கப³ஹு◌ँ த⁴rhமரத kh³யாநீ ॥ 3 ॥
கப³ஹு◌ँ ேத³வ! ஜக³ த⁴நமய மய கப³ஹு◌ँ நாமய பா⁴ைஸ।
ஸmhsh’தி-ஸmhநிபாத தா³ந ³க² பி³iν ஹ-kh’பா ந நாைஸ ॥ 4 ॥
ஸஜம,ஜப,தப,ேநம,த⁴ரம, ph³ரத,ப³ஹு ேப⁴ஷஜ-ஸiµதா³ஈ।
லதா³ஸ ப⁴வ-ேராக³ ராமபத³-phேரம-ந நmh ஜாஈ ॥ 5 ॥

82

ேமாஹஜநித மல லாக³ பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ ேகாஹு ஜதந ந ஜாஈ।
ஜநம ஜநம அph◌⁴யாஸ-நிரத சித,அதி⁴க அதி⁴க லபடாஈ ॥ 1 ॥
நயந மந பரநா நிரகி²,மந மந பி³ஷய ஸ◌ँக³லாேக³।
’த³ய மந பா³ஸநா-மாந மத³, வ ஸஹஜ ஸுக² thயாேக³ ॥ 2 ॥
பரநிnhதா³ஸுநி ரவந மந ேப⁴, ப³சந ேதா³ஷ பர கா³ேய।
ஸப³ phரகார மலபா⁴ர லாக³ நிஜ நாத²-சரந பி³ஸராேய ॥ 3 ॥
லதா³ஸ ph³ரத-தா³ந, kh³யாந-தப,ஸுth³தி⁴ேஹ தி கா³ைவ।
ராம-சரந-அiνராக³-நீர பி³iν மல அதி நாஸ ந பாைவ ॥ 4 ॥

ராக³ைஜத
83
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க²ேவ ந ஆஈ க³ேயா ஜநம ஜாய।
அதி ³ரலப⁴ தiν பாஇ கபட த ப⁴ேஜ ந ராம மந ப³சந- காய ॥ 1 ॥
லகாஈ பீ³தீ அேசத சித, சசலதா ெசௗ³ேந சாய।
ேஜாப³ந-ஜுர ஜுப³தீ பth²ய க, ப⁴ேயா thேதா³ஷ ப⁴ மத³ந பா³ய ॥ 2 ॥
மth◌⁴ய ப³யஸ த⁴ந ேஹ க³◌ँவாஈ, kh’ ப³நிஜ நாநா உபாய।
ராம-பி³iµக²ஸுக² லேயா ந ஸபேநஹு◌ँ, நிபா³ஸர தெயௗ திஹூ◌ँ தாய ॥ 3

॥
ேஸேய நmh தாபதி-ேஸவக,ஸா⁴ ஸுமதி ப⁴ ப⁴க³தி பா⁴ய।
ஸுேந ந லகி தiν, கேஹ ந iµதி³த மந கிேய ேஜ சத ர⁴ப³mhஸராய ॥ 4 ॥
அப³ ேஸாசத மநி பி³iν ⁴அŋhக³ jhேயா, பி³கல அŋhக³ த³ேல ஜரா தா⁴ய।
ர ⁴நி-⁴நி பசி²தாய  கர ேகாஉ ந த த ³ஸஹ தா³ய ॥ 5 ॥
nhஹ லகி³ நிஜ பரேலாக பி³கா³rh ெயௗ, ேத லஜாத ேஹாத டா²ட⁴◌़ே◌ டா²◌ँய।
ள அஜஹு◌ँ ஸு ர⁴நாத²mh,தrh ெயௗ க³ய◌ँத³ ஜாேக ஏக நா◌ँய ॥ 6 ॥

84

ெதௗ  பசி²ைதைஹ மந  ஹாத²।
ப⁴ேயா ைஹ ஸுக³ம ேதாேகா அமர-அக³ம தந,ஸiµ²ெதௗ⁴mh கத ேகா²வத அகாத²
॥ 1 ॥
ஸுக²-ஸாத⁴ந ஹபி³iµக² ph³’தா²ைஜேஸ ரம ப²ல kh◌⁴’தத மேத² பாத²।
யஹ பி³சா, த பத²-ஸŋhக³தி ச ஸுபnhத² ப⁴ேல ஸாத² ॥ 2 ॥
ேத³²-ராம-ேஸவக,ஸுநி கீரதி, ரட நாம க கா³ந கா³த²।
’த³ய ஆiν த⁴iνபா³ந-பாநி phர⁴,லேஸ iµநிபட, க கேஸ பா⁴த² ॥ 3 ॥
லதா³ஸ பஹ phரபச ஸப³, நாஉ ராமபத³-கமல மாத²।
ஜநி ட³ரப ேதாேஸ அேநக க²ல,அபநாேய ஜாநகீநாத² ॥ 4 ॥

ராக³ த⁴நா
85

மந! மாத⁴வேகா ேந நிஹார।
ஸுiν ஸட²,ஸதா³ ரŋhகேக த⁴ந jhேயா,சி²ந-சி²ந phர⁴mh ஸ◌ँபா⁴ர ॥ 1 ॥
ேஸாபா⁴-ல-kh³யாந-³ந-மnhதி³ர,ஸுnhத³ர பரம உதா³ர।
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ரஜந ஸnhத,அகி²ல அக⁴-க³ஜந, ப⁴ஜந பி³ஷய-பி³கார ॥ 2 ॥
ேஜா பி³iν ேஜாக³-ஜkh³ய-ph³ரத-ஸmhயம க³ேயா சைஹ ப⁴வ-பார।
ெதௗ ஜநி லதா³ஸ நி- பா³ஸர ஹ-பத³ கமல பி³ஸார ॥ 3 ॥

86

இைஹ கேயா ஸுத! ேப³த³ சஹூ◌ँ।
ர⁴பீ³ர-சரந-சிnhதந த நாந ெடௗ²ர கஹூ◌ँ ॥ 1 ॥
ஜாேக சரந பி³ரசி ேஸஇ தி⁴ பாஈ ஸŋhகரஹூ◌ँ।
ஸுக-ஸநகாதி³iµத பி³சரத ேதஉ ப⁴ஜந கரத அஜஹூ◌ँ ॥ 2 ॥
ஜth³யபி பரம சபல  ஸnhதத, தி²ர ந ரஹதி கதஹூ◌ँ।
ஹ-பத³-பŋhகஜ பாஇ அசல ப⁴இ,கரம-ப³சந-மநஹூ◌ँ ॥ 3 ॥
கநாnh⁴,ப⁴க³த-சிnhதாமநி,ேஸாபா⁴ ேஸவதஹூ◌ँ।
ஔர ஸகல ஸுர,அஸுர-ஈஸ ஸப³ கா²ேய உரக³ ச²ஹூ◌ँ ॥ 4 ॥
ஸுசி கேயா ேஸாஇ ஸthய தாத அதி பஷ ப³சந ஜப³ஹூ◌ँ।
லதா³ஸ ர⁴நாத²-பி³iµக² நmh டஇ பி³பதி கப³ஹூ◌ँ ॥ 5 ॥

87

ஸுiν மந ட⁴ கா²வந ேமேரா।
ஹ-பத³-பி³iµக²லேயா ந காஹு ஸுக²ஸட² ! யஹ ஸiµஜ²ஸேப³ேரா ॥ 1 ॥
பி³²ேர ஸ-ரபி³ மந-ைநநநிேதmh, பாவத ³க² ப³ஹுேதேரா।
ph◌⁴ரமத ரத நி-தி³வஸ க³க³ந மஹ◌ँ,தஹ◌ँ  ராஹு ப³ேட³ேரா ॥ 2 ॥
ஜth³யபி அதி நித ஸுரஸதா, திஹு◌ँ ர ஸுஜஸ க⁴ேநேரா।
தேஜ சரந அஜஹூ◌ँ ந டத நித,ப³ேபா³ தாஹூ ேகேரா ॥ 3 ॥
²ைட ந பி³பதி ப⁴ேஜ பி³iν ர⁴பதி, தி ஸnhேத³ஹு நிேப³ேரா।
லதா³ஸ ஸப³ஆஸ சா²◌ँ³ க, ேஹாஹு ராமேகா ேசேரா ॥ 4 ॥

88

கப³ஹூ◌ँ மந பி³ராம ந மாnhேயா।
நிதி³ந ph◌⁴ரமத பி³ஸா ஸஹஜ ஸுக², ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ இnhth³ந தாnhேயா ॥ 1 ॥
ஜத³பி பி³ஷய-ஸ◌ँக³ஸேயா ³ஸஹ ³க², பி³ஷம ஜால அஜா²nhேயா।
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தத³பி ந தஜத ட⁴◌़ மமதாப³ஸ,ஜாநதஹூ◌ँ நmh ஜாnhேயா ॥ 2 ॥
ஜநம அேநக கிேய நாநா பி³தி⁴ கரம-கீச சித ஸாnhேயா।
ேஹாஇ ந பி³மல பி³ேப³க-நீர பி³iν, ேப³த³ ராந ப³கா²nhேயா ॥ 3 ॥
நிஜ த நாத² பிதா ³ ஹேஸாmh ஹர ஹைத³ ந ஆnhேயா।
லதா³ஸ கப³ th’ஷா ஜாய ஸர க²நத ஜநம ராnhேயா ॥ 4 ॥

89

ேமேரா மந ஹஜூ!ஹட² ந தைஜ।
நிதி³ந நாத² ேத³உ◌ँ க² ப³ஹு பி³தி⁴, கரத ஸுபா⁴உ நிைஜ ॥ 1 ॥
jhேயா ஜுவதீ அiνப⁴வதி phரஸவ அதி தா³ந ³க² உபைஜ।
ேவ அiνல பி³ஸா ஸூல ஸட² நி க²ல பதிmh ப⁴ைஜ ॥ 2 ॥
ேலாப ph◌⁴ரம kh³’ஹபஸு jhெயௗmh ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ர பத³thராந ப³ைஜ।
தத³பி அத⁴ம பி³சரத ேத மாரக³ கப³ஹு◌ँ ந ட⁴◌़ லைஜ ॥ 3 ॥
ெஹௗmh ஹாrh ெயௗ க ஜதந பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ அதிைஸ phரப³ல அைஜ।
லதா³ஸ ப³ஸ ேஹாஇ தப³mh ஜப³ phேரரக phர⁴ ப³ரைஜ ॥ 4 ॥

90

ஐ ட⁴◌़தா யா மநகீ।
பஹ ராம-ப⁴க³தி-ஸுரஸதா,ஆஸ கரத ஓஸகநகீ ॥ 1 ॥
⁴ம-ஸஹ நிரகி² சாதக jhேயா, th’த ஜாநி மதி க⁴நகீ।
நmh தஹ◌ँ தலதா ந பா³, நி ஹாநி ேஹாதி ேலாசநகீ ॥ 2 ॥
jhேயா க³ச-கா◌ँச பி³ேலாகி ேஸந ஜட³ சா²◌ँஹ ஆபேந தநகீ।
டத அதி ஆர அஹார ப³ஸ, ச²தி பி³ஸா ஆநநகீ ॥ 3 ॥
கஹ◌ँ ெலௗmh கெஹௗmh சால kh’பாநிதி⁴! ஜாநத ெஹௗ க³தி ஜநகீ।
லதா³ஸ phர⁴ ஹரஹு ³ஸஹ ³க², கரஹு லாஜ நிஜ பநகீ ॥ 4 ॥

91

நாசத  நி-தி³வஸ மrh ேயா।
தப³ ேத ந ப⁴ேயா ஹ தி²ர ஜப³ேதmh வ நாம த⁴rh ேயா ॥ 1 ॥
ப³ஹு பா³ஸநா பி³பி³த⁴ ககி ⁴ஷந ேலாபா⁴தி³ ப⁴rh ேயா।
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சர அ அசர க³க³ந ஜல த²லேமmh,ெகௗந ந shவா◌ँக³ கrh ேயா ॥ 2 ॥
ேத³வ-த³iνஜ,iµநி,நாக³,மiνஜ நmh ஜா◌ँசத ேகாஉ உப³rh ேயா।
ேமேரா ³ஸஹ த³th³ர, ேதா³ஷ,³க² காஹூ ெதௗ ந ஹrh ேயா ॥ 3 ॥
த²ேக நயந, பத³, பாநி,ஸுமதி, ப³ல,ஸŋhக³ஸகல பி³²rh ேயா।
அப³ ர⁴நாத²ஸரந ஆேயா ஜந,ப⁴வ,ப⁴ய பி³கல ட³rh ேயா ॥ 4 ॥
ேஜ ³நேதmh ப³ஸ ேஹாஹு ² க, ேஸா ேமா ஸப³ பி³ஸrh ேயா।
லதா³ஸ நிஜ ப⁴வந-th³வார phர⁴ தீ³ைஜ ரஹந பrh ேயா ॥ 5 ॥

92

மாத⁴வஜூ,ேமாஸம மnhத³ ந ேகாஊ।
ஜth³யபி ந-பதŋhக³நமதி, ேமா நmh ைஜmh ஓஊ ॥ 1 ॥
சிர ப-ஆஹார-ப³shய உnhஹ, பாவக ேலாஹ ந ஜாnhேயா।
ேத³க²த பி³பதி பி³ஷய ந தஜத ெஹௗmh, தாேத அதி⁴க அயாnhேயா ॥ 2 ॥
மஹாேமாஹ-ஸதா அபார மஹ◌ँ,ஸnhதத பி²ரத ப³ேயா।
ஹ- சரந-கமல-ெநௗகா த,பி² பி² ேப²ந க³ேயா ॥ 3 ॥
அshதி² ராதந ²தி⁴த shவாந அதி jhெயௗmh ப⁴ iµக² பகைர।
நிஜ தாக³த தி⁴ர பாந க,மந ஸnhேதாஷ த⁴ைர ॥ 4 ॥
பரம க²ந ப⁴வ-ph³யால-kh³ரத ப⁴ேயா அதி பா⁴।
சாஹத அப⁴ய ேப⁴க ஸரநாக³த, க²க³பதி-நாத² பி³ஸா ॥ 5 ॥
ஜலசர-ph³’nhத³ ஜால-அnhதரக³த ேஹாத  இக பாஸா।
ஏக ஏக கா²த லாலச-ப³ஸ, நmh ேத³க²த நிஜ நாஸா ॥ 6 ॥
ேமேர அக⁴ ஸாரத³அேநக ஜுக³, க³நத பார நmh பாைவ।
லதா³ஸ பதித-பாவந phர⁴ யஹ ப⁴ேராஸ ய ஆைவ ॥ 7 ॥

93

kh’பா ேஸா ெதௗ⁴mh கஹா◌ँ பி³ஸா ராம।
ேஜ கநா ஸுநி ரவந தீ³ந-³க², தா⁴வத ெஹௗ த தா⁴ம ॥ 1 ॥
நாக³ராஜ நிஜ ப³ல பி³சா ய,ஹா சரந சித தீ³nhேஹாmh।
ஆரத கி³ரா ஸுநத க²க³பதி த, சலத பி³லmhப³ ந கீnhேஹாmh ॥ 2 ॥
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தி³திஸுத-thராஸ-thரத நிதி³ந phரஹலாத³-phரதிkh³யா ராகீ²।
அத ப³ல mh’க³ராஜ-மiνஜ-தiν த³iνஜ ஹthேயா தி ஸாகீ² ॥ 3 ॥
⁴ப-ஸத³ஸப³ nh’ப பி³ேலாகி phர⁴-ரா² கேயா நர- நா।
ப³ஸந ,அ-த³ரப ³ க, ⁴ kh’பா த³iνஜா ॥ 4 ॥
ஏக ஏக ேத thராத ஜந,ம ராேக² ர⁴பீ³ர।
அப³ ேமாmh ேத³த ³ஸஹ ³க² ப³ஹு  கஸ ந ஹரஹு ப⁴வ-பீர ॥ 5 ॥
ேலாப⁴-kh³ராஹ, த³iνேஜஸ-khேராத⁴,ராஜ-ப³nh⁴ க²ல மார।
லதா³ஸ phர⁴ யஹ தா³ந ³க² ப⁴ஜஹு ராம உதா³ர ॥ 6 ॥
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காேஹ ேத ஹ ேமாmh பி³ஸாேரா।
ஜாநத நிஜ மமா ேமேர அக⁴,தத³பி ந நாத²ஸ◌ँபா⁴ேரா ॥ 1 ॥
பதித-நீத,தீ³நத,அஸரந-ஸரந கஹத தி சாேரா।
ெஹௗmh நmh அத⁴ம,ஸபீ⁴த,தீ³ந ? கிெதௗ⁴mh ேப³த³ந mh’ஷா காேரா ? ॥ 2 ॥
க²க³-க³நிகா-க³ஜ-ph³யாத⁴-பா◌ँதி ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ெஹௗஹூ◌ँ ைப³டா²ேரா।
அப³ ேக லாஜ kh’பாநிதா⁴ந ! பரஸத பநவாேரா பா²ேரா ॥ 3 ॥
ேஜா ககால phரப³ல அதி ேஹாேதா, வ நிேத³ஸேதmh nhயாேரா।
ெதௗ ஹ ேராஷ ப⁴ேராஸ ேதா³ஷ ³ந ேத ப⁴ஜேத த கா³ேரா ॥ 4 ॥
மஸக பி³ரசி,பி³ரசி மஸக ஸம, கரஹு phரபா⁴உ mhஹாேரா।
யஹ ஸாமரத²அச²த ேமாmh thயாக³ஹு, நாத² தஹா◌ँ க² சாேரா ॥ 5 ॥
நாந நரக பரத ேமாகஹ◌ँ ட³ர,ஜth³யபி ெஹௗmh அதி ஹாேரா।
யஹ ப³³ thராஸ தா³ஸள phர⁴,நாமஹு பாப ந ஜாேரா ॥ 6 ॥
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த ந ேமேர அக⁴-அவ³ந க³நிைஹmh ।
ெஜௗ ஜமராஜ காஜ ஸப³ பஹ,இைஹ kh²யால உர அநிைஹmh ॥ 1 ॥
சைஹmh ² ஜ பாபிநேக,அஸமஜஸ ய ஜநிைஹmh ।
ேத³கி² க²லல அதி⁴கார phர⁴ேஸாmh (ேம) ⁴ ப⁴லாஈ ப⁴நிைஹmh ॥ 2 ॥
ஹ◌ँ கைஹmh பரதீதி ப⁴க³தகீ ப⁴க³த-ேராமநி மநிைஹmh ।
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jhேயாmh thேயாmh லதா³ஸ ேகாஸலபதி அபநாேய பர ப³நிைஹmh ॥ 3 ॥
96

ெஜௗ ைப ய த⁴ெஹௗ அவ³ந ஜநேக ।
ெதௗ khேயாmh கடத ஸுkh’த-நக²ேத ேமா ைப, பி³ல ph³’nhத³அக⁴-ப³நேக ॥ 1 ॥
கைஹ ெகௗந கஷ ேமேர kh’த, கரம ப³சந அ மநேக ।
ஹாரmh அத ேஸஷ ஸாரத³ தி, கி³நத ஏக-ஏக ச²நேக ॥ 2 ॥
ேஜா சித சட⁴◌़ை◌ நாம-மமா நிஜ,³நக³ந பாவந பநேக ।
ேதா லmh தாெஹௗ பி³phர jhேயாmh த³ஸந ேதா ஜமக³நேக ॥ 3 ॥
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ெஜௗ ைப ஹ ஜநேக ஔ³ந க³ஹேத ।
ெதௗ ஸுரபதி ராஜ பா³ேஸாmh, கத ஹ²ைப³ர பி³ஸஹேத ॥ 1 ॥
ெஜௗ ஜப ஜாக³ ேஜாக³ ph³ரத ப³ரத, ேகவல phேரம ந சஹேத ।
ெதௗ கத ஸுர iµநிப³ர பி³ஹாய ph³ரஜ, ேகா³ப-ேக³ஹ ப³ ரஹேத ॥ 2 ॥
ெஜௗ ஜஹ◌ँ-தஹ◌ँ phரந ராகி² ப⁴க³தேகா, ப⁴ஜந-phரபா⁴உ ந கஹேத ।
ெதௗ க க²ந கரம-மாரக³ ஜட³◌़ ஹம ேக பா⁴◌ँதி நிப³ஹேத ॥ 3 ॥
ெஜௗ ஸுதத ேய நாம அஜாலேக அக⁴ அத ந த³ஹேத ।
ெதௗ ஜமப⁴ட ஸா◌ँஸதி-ஹர ஹமேஸ ph³’ஷப⁴ ேகா² ேகா² நஹேத ॥ 4 ॥
ெஜௗ ஜக³பி³தி³த பதிதபாவந,அதி பா³◌ँர பி³ரத³ ந ப³ஹேத ।
ெதௗ ப³ஹுகலப ல ளேஸ,ஸபேநஹு◌ँ ஸுக³தி ந லஹேத ॥ 5 ॥

98

ஐ ஹ கரத தா³ஸபர phதி ।
நிஜ phர⁴தா பி³ஸா ஜநேக ப³ஸ, ேஹாத ஸதா³ யஹ தி ॥ 1 ॥
ந பா³◌ँேத⁴ ஸுர-அஸுர, நாக³-நர, phரப³ல கரமகீ ேடா³ ।
ேஸாஇ அபி³சி²nhந ph³ரம ஜஸுமதி ஹ² பா³◌ँth◌⁴ேயா ஸகத ந ேசா² ॥ 2 ॥
ஜாகீ மாயாப³ஸ பி³ரசி வ, நாசத பார ந பாேயா ।
கரதல தால ப³ஜாய kh³வால-ஜுவதிnhஹ ேஸாஇ நாச நசாேயா ॥ 3 ॥
பி³shவmhப⁴ர,பதி, th⁴வநபதி,ேப³த³-பி³தி³த யஹ க² ।
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ப³ேஸாmh க² ந ச phர⁴தா ப³ ைஹ th³விஜ மா◌ँகீ³ பீ⁴க² ॥ 4 ॥
ஜாேகா நாம ேய ²டத ப⁴வ-ஜநம-மரந ³க²-பா⁴ர ।
அmhப³ஷ-த லாகி³ kh’பாநிதி⁴ ேஸாஇ ஜநேம த³ஸ பா³ர ॥ 5 ॥
ேஜாக³-பி³ராக³, th◌⁴யாந-ஜப-தப க, ேஜ ேகா²ஜத iµநி kh³யாநீ ।
பா³நர-பா⁴ சபல பஸு பாமர, நாத² தஹா◌ँ ரதி மாநீ ॥ 6 ॥
ேலாகபால,ஜம,கால,பவந,ரபி³,ஸ ஸப³ஆkh³யாகா ।
லதா³ஸ phர⁴ உkh³ரேஸநேக th³வார ேப³nhத கர தா⁴ ॥ 7 ॥

99

பி³ரத³ க³ப³நிவாஜ ராமேகா ।
கா³வத ேப³த³-ராந,ஸmh⁴-ஸுக, phரக³ட phரபா⁴உ நாமேகா ॥ 1 ॥
th◌⁴வ,phரஹலாத³,பி³பீ⁴ஷந,கபிபதி,ஜட³,பதŋhக³,பாட³mhவ,ஸுதா³மேகா ।
ேலாக ஸுஜஸ பரேலாக ஸுக³தி,இnhஹேமmh ேகா ைஹ ராம காமேகா ॥ 2 ॥
க³நிகா, ேகால,கிராத,ஆதி³கபி³இnhஹேத அதி⁴க பா³ம ேகா।
பா³ேமத⁴ கப³ கிேயா அஜால, க³ஜ கா³ேயா கப³ஸாமேகா ॥ 3।
ச²,மந,ந ஸப³ அ◌ँக³, ள ேஸா சீ²ந சா²மேகா।
நாம-நேரஸ-phரதாப phரப³ல ஜக³, ஜுக³-ஜுக³ சாலத சாமேகா ॥ 4 ॥
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ஸுநி தாபதி-ல-ஸுபா⁴உ।
ேமாத³ ந மந,தந லக,நயந ஜல,ேஸா நர ேக²ஹர கா²உ ॥ 1 ॥
ஸுபநேதmh பி,மா,ப³nh⁴,³,ேஸவக,ஸசிவ,ஸகா²உ।
கஹத ராம-பி³⁴-ப³த³ந ேஸாைஹmh ஸபேநஹு◌ँ லkh²ேயா ந காஉ ॥ 2 ॥
ேக²லத ஸŋhக³அiνஜ பா³லக நித, ேஜாக³வத அநட அபாஉ।
தி ஹா கா ³லாரத, ேத³த தி³வாவத தா³உ ॥ 3 ॥
லா ஸாப-ஸnhதாப-பி³க³த ப⁴இ பரஸத பாவந பாஉ।
த³ஈ ஸுக³தி ேஸா ந ேஹ ஹரஷ ய, சரந ²ஏேகா பசி²தாஉ ॥ 4 ॥
ப⁴வ-த⁴iν ப⁴ நித³ ⁴பதி ph◌⁴’³நாத² கா²இ க³ேய தாஉ।
ச² அபராத⁴, ச²மாஇ பா◌ँய ப,இெதௗ ந அநத ஸமாஉ ॥ 5 ॥

56 sanskritdocuments.org



ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த விநயபthகா

கேயா ராஜ, ப³ந தி³ேயா நாப³ஸ, க³ க³லாநி க³ேயா ராஉ।
தா மாேகா மந ேஜாக³வத jhேயாmh நிஜ தந மரம கா⁴உ ॥ 6 ॥
கபி-ேஸவா-ப³ஸ ப⁴ேய கெநௗட³◌़ே◌, கெயௗ பவநஸுத ஆஉ।
ேத³ேப³ேகா ந க² நியா◌ँ ெஹௗmh த⁴நிக ◌ँ பthர கா²உ ॥ 7 ॥
அபநாேய ஸுkh³வ பி³பீ⁴ஷந, திந ந தjhேயா ச²ல-சா²உ।
ப⁴ரத ஸபா⁴ ஸநமாநி,ஸராஹத, ேஹாத ந ’த³ய அகா⁴உ ॥ 8 ॥
நிஜ கநா கரதி ப⁴க³த பர சபத சலத சரசாஉ।
ஸkh’த phரநாம phரநத ஜல ப³ரநத,ஸுநத கஹத பி² கா³உ ॥ 9 ॥
ஸiµ²ஸiµ²³நkh³ராம ராமேக, உர அiνராக³ ப³ட⁴◌़ ◌ாஉ।
லதா³ஸ அநயாஸ ராமபத³ பாஇைஹ phேரம-பஸாஉ ॥ 10 ॥

101

ஜாஉ◌ँ கஹா◌ँ த சரந mhஹாேர।
காேகா நாம பதித-பாவந ஜக³, ேக அதி தீ³ந பியாேர ॥ 1 ॥
ெகௗேந ேத³வ ப³ராஇ பி³ரத³-த,ஹ²ஹ²அத⁴ம உதா⁴ேர।
க²க³,mh’க³,ph³யாத⁴,பஷாந,பி³டப ஜட³◌़, ஜவந கவந ஸுர தாேர ॥ 2 ॥
ேத³வ,த³iνஜ,iµநி,நாக³,மiνஜ ஸப³, மாயா-பி³ப³ஸ பி³சாேர।
திநேக ஹாத² தா³ஸள phர⁴, கஹா அபநெபௗ ஹாேர ॥ 3 ॥

102

ஹ! ம ப³ஹுத அiνkh³ரஹ கீnhேஹா।
ஸாத⁴ந-தா⁴ம பி³³த⁴ ³ரலப⁴ தiν, ேமா kh’பா க தீ³nhேஹாmh ॥ 1 ॥
ேகாஹு◌ँ iµக² க ஜாத ந phர⁴ேக, ஏக ஏக உபகார।
தத³பி நாத² க²ஔர மா◌ँகி³ெஹௗmh, தீ³ைஜ பரம உதா³ர ॥ 2 ॥
பி³ஷய-பா³ மந-ந பி⁴nhந நmh ேஹாத கப³ஹு◌ँ பல ஏக।
தாேத ஸெஹௗmh பி³பதி அதி தா³ந, ஜநமத ேஜாநி அேநக ॥ 3 ॥
kh’பா-ேடா³ ப³ந பத³அŋhஸ, பரம phேரம-mh’³-சாேரா।
ஏ பி³தி⁴ ேப³தி⁴ ஹரஹு ேமேரா ³க², ெகௗக ராம திஹாேரா ॥ 4 ॥
ைஹmh தி-பி³தி³த உபாய ஸகல ஸுர, ேக ேக தீ³ந நிேஹாைர।
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லதா³ஸ ேய வ ேமாஹ-ரஜு, ேஜ பா³◌ँth◌⁴ேயா ேஸாஇ ேசா²ைர ॥ 5 ॥
103

யஹ பி³நதீ ர⁴பீ³ர ³ஸாஈ।
ஔர ஆஸ-பி³shவாஸ-ப⁴ேராேஸா,ஹேரா வ-ஜட³◌़தாஈ ॥ 1 ॥
செஹௗmh ந ஸுக³தி,ஸுமதி,ஸmhபதி க², தி⁴-தி⁴ பி³ல ப³ட³◌़ ◌ாஈ।
ேஹ-ரத அiνராக³ ராம-பத³ ப³ட⁴◌़ை◌ அiνதி³ந அதி⁴காஈ ॥ 2 ॥
ல கரம ல ஜாmh ேமா ஜஹ◌ँ ஜஹ◌ँ அபநீ ப³ஆஈ।
தஹ◌ँ தஹ◌ँ ஜநி சி²ந ேசா²ஹ சா²◌ँட³◌़ ◌ிேயா, கமட²-அNhட³கீ நாஈ ॥ 3 ॥
யா ஜக³ேமmh ஜஹ◌ँ லகி³ யா தiνகீ phதி phரதீதி ஸகா³ஈ।
ேத ஸப³ லதா³ஸ phர⁴  ேஸாmh ேஹாmh  இக டா²ஈ ॥ 4 ॥

104

ஜாநகீ-வநகீ ப³ ைஜெஹௗmh।
சித கைஹ ராமய-பத³ பஹ அப³ ந கஹூ◌ँ ச ைஜெஹௗmh ॥ 1 ॥
உப உர phரதீதி ஸபேநஹு◌ँ ஸுக², phர⁴-பத³-பி³iµக² ந ைபெஹௗmh।
மந ஸேமத யா தநேக பா³nhஹ,இைஹ கா²வந ைத³ெஹௗmh ॥ 2 ॥
ரவநநி ஔர கதா² நmh ஸுநிெஹௗmh, ரஸநா ஔர ந ைக³ெஹௗmh।
ேராகிெஹௗmh நயந பி³ேலாகத ஔரmh,ஸ ஈஸ  ைநெஹௗmh ॥ 3 ॥
நாேதா-ேநஹ நாத²ேஸாmh க ஸப³ நாேதா-ேநஹ ப³ைஹெஹௗmh।
யஹ ச²ர பா⁴ர தா ள ஜக³ ஜாேகா தா³ஸ கைஹெஹௗmh ॥ 4 ॥

105

அப³ெலௗ நஸாநீ,அப³ ந நைஸெஹௗmh।
ராம-kh’பா ப⁴வ-நிஸா ராநீ, ஜாேக³ பி² ந ட³ைஸெஹௗmh ॥ 1 ॥
பாேயஉ◌ँ நாம சா சிnhதாமநி, உர கர ேதmh ந க²ைஸெஹௗmh।
shயாமப ஸுசி சிர கெஸௗ, சித கசநmh கைஸெஹௗmh ॥ 2 ॥
பரப³ஸ ஜாநி ஹ◌ँshேயா இந இnhth³ந, நிஜ ப³ஸ ேவ ந ஹ◌ँேஸெஹௗmh।
மந ம⁴கர பநைக ள ர⁴பதி-பத³-கமல ப³ைஸெஹௗmh ॥ 3 ॥

ராக³ ராமக
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106

மஹாராஜ ராமாத³rh ேயா த⁴nhய ேஸாஈ।
க³அ,³நரா,ஸரப³kh³ய,ஸுkh’தீ,ஸூர,ல-நிதி⁴,ஸா⁴ ேத ஸம ந ேகாஈ ॥
1 ॥
உபல,ேகவட,கீஸ,பா⁴,நிசர,ஸப³,கீ³த⁴ ஸம-த³ம-த³யா-தா³ந-ேந।
நாம ேய ராம கிேய பரம பாவந ஸகல, நர தரத திநேக ³நகா³ந கீேந ॥ 2 ॥
ph³யாத⁴ அபராத⁴கீ ஸாத⁴ ராகீ² கஹா, பிŋhக³ல ெகௗந மதி ப⁴க³தி ேப⁴ஈ।
ெகௗந ெதௗ⁴mh ேஸாமஜா அஜால அத⁴ம, ெகௗந க³ஜராஜ ெதௗ⁴mh பா³ஜேபயீ ॥
3 ॥
பாNh³-ஸுத,ேகா³பிகா,பி³³ர,ப³,ஸப³,ஸுth³த⁴ கிேய ஸுth³த⁴தா ேலஸ
ைகேஸா।
phேரம லகி² kh’shந கிேய ஆபேந திநஹுேகா, ஸுஜஸ ஸmhஸார ஹஹரேகா
ைஜேஸா ॥ 4 ॥
ேகால,க²ஸ,பீ⁴ல,ஜவநாதி³ க²ல ராம க, நீச ேவ ஊ◌ँச பத³ ேகா ந பாேயா।
தீ³ந-³க²-த³வந ரவந கநா-ப⁴வந, பதித-பாவந விரத³ ேப³த³ கா³ேயா ॥ 5 ॥
மnhத³மதி,ல,க²ல-திலக ள ஸஸ, ேபா⁴ ந திஹு◌ँ ேலாக திஹு◌ँ கால
ேகாஊ।
நாமகீ காநி பசாநி பந ஆபேநா, kh³ரத க-ph³யால ராkh²ேயா ஸரந ேஸாஊ ॥
6 ॥

பி³ஹாக³
ராக³ ———

பி³லாவல
107

ைஹ நீேகா ேமேரா ேத³வதா ேகாஸலபதி ராம।
ஸுப⁴க³ஸேராஹ ேலாசந,ஸு²ஸுnhத³ர shயாம ॥ 1 ॥

ய-ஸேமத ேஸாஹத ஸதா³ ச²பி³அத அநŋhக³।
⁴ஜ பி³ஸால ஸர த⁴iν த⁴ேர, க சா நிஷŋhக³ ॥ 2 ॥

ப³லஜா சாஹத நmh, சாஹத ஏக phதி।
ஸுரத  மாைந ப⁴ேலா, பாவந ஸப³ தி ॥ 3 ॥
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ேத³ஸகல ஸுக²,³க² த³ைஹ,ஆரத-ஜந-ப³nh⁴।
³ந க³,அக⁴-ஔ³ந ஹைர,அஸ கநாnh⁴ ॥ 4 ॥

ேத³ஸ-கால-ரந ஸதா³ ப³த³ ேப³த³ ராந।
ஸப³ேகா phர⁴,ஸப³ேமmh ப³ைஸ,ஸப³கீ க³தி ஜாந ॥ 5 ॥

ேகா க ேகாக காமநா, ைஜ ப³ஹு ேத³வ।
லதா³ஸ ேத ேஸஇேய,ஸŋhகர ேஜ ேஸவ ॥ 6 ॥

108

பீ³ர மஹா அவராதி⁴ேய,ஸாேத⁴ தி⁴ ேஹாய।
ஸகல காம ரந கைர, ஜாேந ஸப³ ேகாய ॥ 1 ॥

ேப³கி³,பி³லmhப³ ந கீேய ைஜ உபேத³ஸ।
பீ³ஜ மஹா மnhthர ஜபிேய ேஸாஈ, ேஜா ஜபத மேஹஸ ॥ 2 ॥

phேரம-பா³-தரபந ப⁴ேலா, kh◌⁴’த ஸஹஜ ஸேநஹு।
ஸmhஸய-ஸத⁴,அகி³நி ச²மா, மமதா-ப³ ேத³ஹு ॥ 3 ॥

அக⁴-உசா, மந ப³ஸ கைர, மாைர மத³ மார।
ஆகரைஷ ஸுக²-ஸmhபதா³-ஸnhேதாஷ-பி³சார ॥ 4 ॥

nhஹ ய பா⁴◌ँதி ப⁴ஜந கிேயா,ேல ர⁴பதி தா।
லதா³ஸ phர⁴பத² சTh◌⁴ ெயௗ, ெஜௗ ேலஹு நிபா³ ॥ 5 ॥

109

கஸ ந கரஹு கநா ஹேர! ³க²ஹரந iµரா!
thபி³த⁴தாப-ஸnhேத³ஹ-ேஸாக-ஸmhஸய-ப⁴ய-ஹா ॥ 1 ॥
இக ககால-ஜநித மல, மதிமnhத³, மந-மந।
ேதபர phர⁴ நmh கர ஸ◌ँபா⁴ர, ேக பா⁴◌ँதி ைய ஜந ॥ 2 ॥
ஸப³ phரகார ஸமரத² phரேபா⁴,ைமmh ஸப³ பி³தி⁴ தீ³ந।
யஹ ய ஜாநி th³ரெவௗ நmh,ைம கரம பி³ந ॥ 3 ॥
ph◌⁴ரமத அேநக ேஜாநி, ர⁴பதி, பதி ஆந ந ேமாேர।
³க²-ஸுக²ஸெஹௗmh, ரெஹௗmh ஸதா³ஸரநாக³த ேதாேர ॥ 4 ॥
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ேதா ஸம ேத³வ ந ேகாஉ kh’பா,ஸiµெஜௗ²mh மநமாmh।
லதா³ஸ ஹ ேதாேய, ேஸா ஸாத⁴ந நாmh ॥ 5 ॥

110

கஹு ேக கய kh’பாநிேத⁴! ப⁴வ-ஜநித பி³பதி அதி।
இnhth³ய ஸகல பி³கல ஸதா³, நிஜ நிஜ ஸுபா⁴உ ரதி ॥ 1 ॥
ேஜ ஸுக²-ஸmhபதி,ஸரக³-நரக ஸnhதத ஸ◌ँக³லாகீ³।
ஹ! பஹ ேஸாஇ ஜதந கரத மந ேமார அபா⁴கீ³ ॥ 2 ॥
ைம அதி தீ³ந, த³யா ேத³வ ஸுநி மந அiνராேக³।
ேஜா ந th³ரவஹு ர⁴பீ³ர தீ⁴ர, ³க² காேஹ ந லாேக³ ॥ 3 ॥
ஜth³யபி ைமmh அபராத⁴-ப⁴வந, ³க²-ஸமந iµராேர।
லதா³ஸ கஹ◌ँ ஆஸ யைஹ ப³ஹு பதித உதா⁴ேர ॥ 4 ॥

111

ேகஸவ! க ந ஜாஇ கா கேய।
ேத³க²த தவ ரசநா பி³சிthர ஹ!ஸiµ² மநmh மந ரேய ॥ 1 ॥
ஸூnhய பீ⁴தி பர சிthர, ரŋhக³ நmh, தiν பி³iν கா² சிேதேர।
ேதா⁴ேய டஇ ந மரஇ பீ⁴தி, ³க² பாஇய ஏ தiν ேஹேர ॥ 2 ॥
ரபி³கர-நீர ப³ைஸ அதி தா³ந மகர ப ேத மாmh।
ப³த³ந-ந ேஸா kh³ரைஸ சராசர, பாந கரந ேஜ ஜாmh ॥ 3 ॥
ேகாஉ கஹ ஸthய,ஜூ²ட² கஹ ேகாஊ, ஜுக³ல phரப³ல ேகாஉ மாைந।
ø

லதா³ஸ பஹைர தீந ph◌⁴ரம, ேஸா ஆபந பசாைந ॥ 4 ॥
112

ேகஸவ! காரந ெகௗந ³ஸாஈ।
ேஜ அபராத⁴ அஸாத⁴ ஜாநி ேமாmh தேஜஉ அkh³யகீ நாஈ ॥ 1 ॥
பரம நீத ஸnhத ேகாமல-சித, திநmh மmh ப³நி ஆஈ।
ெதௗ கத பி³phர,ph³யாத⁴,க³நிக தாேரஹு, க² ர ஸகா³ஈ ? ॥ 2 ॥
கால,கரம,க³தி அக³தி வகீ,ஸப³ஹ!ஹாத² mhஹாேர।
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ேஸாஇ க² கரஹு,ஹரஹு மமதா phர⁴! பி²ரஉ◌ँ ந மmh பி³ஸாேர ॥ 3 ॥
ெஜௗ ம தஜஹு, ப⁴ெஜௗmh ந ஆந phர⁴, யஹ phரமாந பந ேமாேர।
மந-ப³ச-கரம நரக-ஸுரர ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ர⁴பீ³ர நிேஹாேர ॥ 4 ॥
ஜth³யபி நாத² உசித ந ேஹாத அஸ, phர⁴ ேஸாmh கெரௗmh ⁴டா²ஈ।
லதா³ஸ த³த நிதி³ந ேத³க²த mhஹா நி²ராஈ ॥ 5 ॥ ý

113

மாத⁴வ!அப³ ந th³ரவஹு ேக ேலேக²।
phரநதபால பந ேதார, ேமார பந அஹு◌ँ கமலபத³ ேத³ேக² ॥ 1 ॥
ஜப³லகி³ைம ந தீ³ந,த³யா ைதmh,ைமmh ந தா³ஸ,ைதmh shவா।
தப³லகி³ ேஜா ³க²ஸேஹஉ◌ँ கேஹஉ◌ँ நmh, ஜth³யபி அnhதரஜா ॥ 2 ॥
ைதmh உதா³ர,ைமmh kh’பந, பதித ைமmh,ைதmh நீத, தி கா³ைவ।
ப³ஹுத நாத ர⁴நாத²! ேதா ேமா,அப³ ந தேஜ ப³நி ஆைவ ॥ 3 ॥
ஜநக-ஜநநி,³ப³nh⁴,ஸு’த³கல-பதி,ஸப³ phரகார தகா।
th³ைவதப தம-ப பெரௗmh நmh,அஸ க² ஜதந பி³சா ॥ 4 ॥ ø

ஸுiν அத³ph◌⁴ர கநா பா³ஜேலாசந ேமாசந ப⁴ய பா⁴।
லதா³ஸ phர⁴! தவ phரகாஸ பி³iν,ஸmhஸய டைர ந டா ॥ 5 ॥
ú 114

மாத⁴வ! ேமா ஸமாந ஜக³ மாmh।
ஸப³ பி³தி⁴ ந,மந,தீ³ந அதி,ந-பி³ஷய ேகாஉ நாmh ॥ 1 ॥
ம ஸம ேஹரத kh’பா ஆரத-த ஈஸ ந thயாகீ³।
ைமmh ³க²-ேஸாக-பி³கல kh’பா! ேக காரந த³யா ந லாகீ³ ॥ 2 ॥
நாmhந க²ஔ³ந mhஹார,அபராத⁴ ேமார ைமmh மாநா।
kh³யாந-ப⁴வந தiν தி³ேயஹு நாத², ேஸாஉ பாய ந ைமmh phர⁴ ஜாநா ॥ 3 ॥
ேப³iν கல,க²Nhட³ ப³ஸnhத ³ஷந mh’ஷா லகா³ைவ।
ஸார-ரத ஹத-பா⁴kh³ய ஸுரபி⁴, பlhலவ ேஸா கஹு கி பாைவ ॥ 4 ॥
ஸப³ phரகார ைமmh க²ந,mh’³ல ஹ,th³’ட⁴◌़ பி³சார ய ேமாேர।
லதா³ஸ phர⁴ ேமாஹ-sh’ŋhக²லா, ² mhஹாேர ேசா²ேர ॥ 5 ॥
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115

மாத⁴வ! ேமாஹ-பா²◌ँஸ khேயாmh ைட।
பா³ர ேகா உபாய கய,அph◌⁴யnhதர kh³ரnhதி² ந ²ைட ॥ 1 ॥
kh◌⁴’தரந கராஹ அnhதரக³த ஸ-phரதிபி³mhப³ தி³கா²ைவ।
ஈnhத⁴ந அநல லகா³ய கலபஸத,ஔடத நாஸ ந பாைவ ॥ 2 ॥
த-ேகாடர மஹ◌ँ ப³ஸ பி³ஹŋhக³ த காேட மைர ந ைஜேஸ।
ஸாத⁴ந கய பி³சார-ந மந ஸுth³த⁴ ேஹாஇ நmh ைதேஸ ॥ 3 ॥
அnhதர மந பி³ஷய மந அதி, தந பாவந கய பகா²ேர।
மரஇ ந உரக³அேநக ஜதந ப³லகி பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ மாேர ॥ 4 ॥
லதா³ஸ ஹ-³-கநா பி³iν பி³மல பி³ேப³க ந ேஹாஈ।
பி³iν பி³ேப³க ஸmhஸார-ேகா⁴ர-நிதி⁴ பார ந பாைவ ேகாஈ ॥ 5 ॥

116

மாத⁴வ!அ mhஹா யஹ மாயா ।
க உபாய பசி மய, தய நmh ஜப³லகி³ கரஹு ந தா³யா ॥ 1 ॥
ஸுநிய,³நிய,ஸiµ²ய,ஸiµஜா²இய,த³ஸா ’த³ய நmh ஆைவ ।
ேஜ அiνப⁴வ பி³iν ேமாஹஜநித ப⁴வ தா³ந பி³பதி ஸதாைவ ॥ 2 ॥
ph³ரம-பிஷ ம⁴ர தல ேஜா ைப மந ேஸா ரஸ பாைவ ।
ெதௗ கத mh’க³ஜல-ப பி³ஷய காரந நி-பா³ஸர தா⁴ைவ ॥ 3 ॥
ேஜேக ப⁴வந பி³மல சிnhதாமநி,ேஸா கத கா◌ँச ப³ேடாைர ।
ஸபேந பரப³ஸ பைர, ஜாகி³ ேத³க²த ேக ஜாஇ நிேஹாைர ॥ 4 ॥
kh³யாந-ப⁴க³தி ஸாத⁴ந அேநக,ஸப³ஸthய,ஜூ²◌ँட² க² நா ।
லதா³ஸ ஹ-kh’பா ைட ph◌⁴ரம, யஹ ப⁴ேராஸ மநமாmh ॥ 5 ॥

117

ேஹ ஹ! கவந ேதா³ஷ ேதாmh தீ³ைஜ ।
ேஜ உபாய ஸபேநஹு◌ँ ³ரலப⁴ க³தி, ேஸாஇ நி-பா³ஸர கீைஜ ॥ 1 ॥
ஜாநத அrhத²அநrhத²-ப, தமப பரப³ ய லாேக³ ।
தத³பி ந தஜத shவாந அஜ க²ர jhேயா, பி²ரத பி³ஷய அiνராேக³ ॥ 2 ॥
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⁴த-th³ேராஹ kh’த ேமாஹ-ப³shய த ஆபந ைம ந பி³சாேரா ।
மத³-மthஸர-அபி⁴மாந kh³யாந-,இந மஹ◌ँ ரஹநி அபாேரா ॥ 3 ॥
ேப³த³-ராந ஸுநத ஸiµஜ²த ர⁴நாத²ஸகல ஜக³ph³யாபீ ।
ேப³த⁴த நmh க²Nhட³ ேப³iν இவ,ஸாரந மந பாபீ ॥ 4 ॥
ைமmh அபராத⁴-nh⁴ கநாகர ! ஜாநத அnhதரஜா ।
லதா³ஸ ப⁴வ-ph³யால-kh³ரத தவ ஸரந உரக³--கா³ ॥ 5 ॥

118

ேஹ ஹ ! கவந ஜதந ஸுக² மாநஹு ।
jhேயாmh க³ஜ-த³ஸந ததா² மம கரநீ,ஸப³ phரகார ம ஜாநஹு ॥ 1 ॥
ேஜா க² கய கய ப⁴வஸாக³ர தய ப³chச²பத³ைஜேஸ ।
ரஹநி ஆந பி³தி⁴, கய ஆந,ஹபத³-ஸுக² பாஇய ைகேஸ ॥ 2 ॥
ேத³க²த சா மர ப³யந ஸுப⁴ ேபா³ ஸுதா⁴ இவ ஸாநீ ।
ஸபி³ஷ உரக³-ஆஹார,நி²ர அஸ,யஹ கரநீ வஹ பா³நீ ॥ 3 ॥
அகி²ல-வ-வthஸல, நிரமthஸர,த³ரந-கமல-அiνராகீ³ ।
ேத தவ phய ர⁴பீ³ர தீ⁴ரமதி,அதிஸய நிஜ-பர-thயாகீ³ ॥ 4 ॥
ஜth³யபி மம ஔ³ந அபார ஸmhஸார-ேஜாkh³ய ர⁴ராயா ।
லதா³ஸ நிஜ ³ந பி³சா கநாநிதா⁴ந க தா³யா ॥ 5 ॥

119

ேஹ ஹ ! கவந ஜதந ph◌⁴ரம பா⁴ைக³ ।
ேத³க²த,ஸுநத,பி³சாரத யஹ மந, நிஜ ஸுபா⁴உ நmh thயாைக³ ॥ 1 ॥
ப⁴க³தி-kh³யாந-ைப³ராkh³ய ஸகல ஸாத⁴ந ய லாகி³ உபாஈ ।
ேகாஉ ப⁴ல கஹஉ,ேத³உ க²,அ பா³ஸநா ந உரேத ஜாஈ ॥ 2 ॥
ேஜ நி ஸகல வ ஸூதmh தவ kh’பாபாthர ஜந ஜாைக³ ।
நிஜ கரநீ பி³பத ேத³கி² ேமாmh ஸiµ² மஹா ப⁴ய லாைக³ ॥ 3 ॥
ஜth³யபி ப⁴kh³ந-மேநாரத² பி³தி⁴ப³ஸ,ஸுக²இchச²த, ³க² பாைவ ।
சிthரகார கரந ஜதா²shவாரத² பி³iν சிthர ப³நாைவ ॥ 4 ॥
’ேகஶ ஸுநி நாஉ◌ँ ஜாஉ◌ँ ப³,அதி ப⁴ேராஸ ய ேமாேர ।
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லதா³ஸ இnhth³ய-ஸmhப⁴வ ³க²,ஹேர ப³நிmh phர⁴ ேதாேர ॥ 5 ॥
120

ேஹ ஹ ! கஸ ந ஹரஹு ph◌⁴ரம பா⁴ ।
ஜth³யபி mh’ஷா ஸthய பா⁴ைஸ ஜப³லகி³ நmh kh’பா mhஹா ॥ 1 ॥
அrhத²அபி³th³யமாந ஜாநிய ஸmhsh’தி நmh ஜாஇ ேகா³ஸாஈ ।
பி³ந பா³◌ँேத⁴ நிஜ ஹட²ஸட² பரப³ஸ பrh ேயா கீரகீ நாஈ ॥ 2 ॥
ஸபேந ph³யாதி⁴ பி³பி³த⁴ பா³தா⁴ ஜiν mh’th உபshதி²த ஆஈ ।
ைப³த³அேநக உபாய கைர ஜாேக³ பி³iν பீர ந ஜாஈ ॥ 3 ॥
தி-³-ஸா⁴-ஸmh’தி-ஸmhமத யஹ th³’ய அஸத ³க²கா ।
ேத பி³iν தேஜ, ப⁴ேஜ பி³iν ர⁴பதி, பி³பதி ஸைக ேகா டா ॥ 4 ॥
ப³ஹு உபாய ஸmhஸார-தரந கஹ◌ँ, பி³மல கி³ரா தி கா³ைவ ।
லதா³ஸ ைமmh-ேமார க³ேய பி³iν உ ஸுக² கப³ஹு◌ँ ந பாைவ ॥ 5 ॥

121

ேஹ ஹ ! யஹ ph◌⁴ரமகீ அதி⁴காஈ ।
ேத³க²த,ஸுநத, கஹத,ஸiµஜ²த ஸmhஸய-ஸnhேத³ஹ ந ஜாஈ ॥ 1 ॥
ேஜா ஜக³ mh’ஷா தாப-thரய-அiνப⁴வ ேஹாஇ கஹஹு ேக ேலேக² ।
க ந ஜாய mh’க³பா³ ஸthய,ph◌⁴ரம ேத ³க² ேஹாஇ பி³ேஸேக² ॥ 2 ॥
ஸுப⁴க³ ேஸஜ ேஸாவத ஸபேந, பா³தி⁴ ³ட³◌़த ப⁴ய லாைக³ ।
ேகாஹு◌ँ நாவ ந பார பாவ ேஸா, ஜப³லகி³ஆ ந ஜாைக³ ॥ 3 ॥
அநபி³சார ரமநீய ஸதா³,ஸmhஸார ப⁴யŋhகர பா⁴ ।
ஸம-ஸnhேதாஷ-த³யா-பி³ேப³க ேதmh, vhயவஹா ஸுக²கா ॥ 4 ॥
லதா³ஸ ஸப³ பி³தி⁴ phரபச ஜக³, ஜத³பி ஜூ²ட² தி கா³ைவ ।
ர⁴பதி-ப⁴க³தி,ஸnhத-ஸŋhக³தி பி³iν, ேகா ப⁴வ-thராஸ நஸாைவ ॥ 5 ॥

122

ைம ஹ,ஸாத⁴ந கரஇ ந ஜாநீ ।
ஜஸ ஆமய ேப⁴ஷஜ ந கீnhஹ தஸ,ேதா³ஷ கஹா தி³ரமாநீ ॥ 1 ॥
ஸபேந nh’ப கஹ◌ँ க⁴ைட பி³phர-ப³த⁴, பி³கல பி²ைர அக⁴ லாேக³ ।
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பா³ேமத⁴ ஸத ேகா கைர நmh ஸுth³த⁴ ேஹாஇ பி³iν ஜாேக³ ॥ 2 ॥
shthரக³ மஹ◌ँ ஸrhப பி³ல ப⁴யதா³யக, phரக³ட ேஹாஇ அபி³சாேர ।
ப³ஹு ஆத⁴ த⁴, ப³ல அேநக க ஹாரmh, மரஇ ந மாேர ॥ 3 ॥
நிஜ ph◌⁴ரம ேத ரபி³கர-ஸmhப⁴வ ஸாக³ர அதி ப⁴ய உபஜாைவ ।
அவகா³ஹத ேபா³ேஹாத ெநௗகா சட⁴◌़ ◌ி கப³ஹு◌ँ பார ந பாைவ ॥ 4 ॥
லதா³ஸ ஜக³ஆ ஸத ஜப³லகி³ நிரல ந ஜாஈ ।
தப³லகி³ ேகா கலப உபாய க மய, தய நmh பா⁴ஈ ॥ 5 ॥

123

அஸ க²ஸiµ² பரத ர⁴ராயா !

பி³iν தவ kh’பா த³யா ! தா³ஸ-த ! ேமாஹ ந ²ைட மாயா ॥ 1 ॥
பா³khய-kh³யாந அthயnhத நிந ப⁴வ-பார ந பாைவ ேகாஈ ।
நி kh³’ஹமth◌⁴ய தீ³பகீ பா³தnhஹ, தம நிph³’த நmh ேஹாஈ ॥ 2 ॥
ைஜேஸ ேகாஇ இக தீ³ந ³கி²த அதி அஸந-ந ³க² பாைவ ।
சிthர கலபத காமேத⁴iν kh³’ஹ ேக² ந பி³பதி நஸாைவ ॥ 3 ॥
ஷடரஸ ப³ஹுphரகார ேபா⁴ஜந ேகாஉ, தி³ந அ ைரநி ப³கா²ைந ।
பி³iν ேபா³ேல ஸnhேதாஷ-ஜநித ஸுக² கா²இ ேஸாஇ ைப ஜாைந ॥ 4 ॥
ஜப³லகி³ நmh நிஜ ’தி³ phரகாஸ,அ பி³ஷய-ஆஸ மநமாmh ।
லதா³ஸ தப³லகி³ ஜக³-ேஜாநி ph◌⁴ரமத ஸபேநஹு◌ँ ஸுக² நாmh ॥ 5 ॥

124

ெஜௗ நிஜ மந பஹைர பி³காரா।
ெதௗ கத th³ைவத-ஜநித ஸmhsh’தி-³க²,ஸmhஸய,ேஸாக அபாரா ॥ 1 ॥
ஸth,thர,மth◌⁴யshத²,தீநி ேய, மந கீnhேஹ ப³ஆஈ।
thயாக³ந,க³ஹந,உேபchச²நீய,அ ஹாடக th’நகீ நாஈ ॥ 2 ॥
அஸந,ப³ஸந,பஸு ப³sh பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ஸப³ மநி மஹ◌ँ ரஹ ைஜேஸ।
ஸரக³,நரக,சர-அசர ேலாக ப³ஹு, ப³ஸத மth◌⁴ய மந ைதேஸ ॥ 3 ॥
பி³டப-மth◌⁴ய தகா,ஸூத மஹ◌ँ ககி பி³நmh ப³நாேய।
மந மஹ◌ँ ததா²ந நாநா தiν, phரக³டத அவஸர பாேய ॥ 4 ॥
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ர⁴பதி-ப⁴க³தி-பா³-சா²த-சித, பி³iν phரயாஸ  ஸூைஜ²।
லதா³ஸ கஹ சித³-பி³லாஸ ஜக³ ³ஜ²த ³ஜ²த ³ைஜ² ॥ 5 ॥

125

ைம ேக கெஹௗmh பி³பதி அதி பா⁴। ர⁴பீ³ர தீ⁴ர தகா ॥ 1 ॥
மம ’த³ய ப⁴வந phர⁴ ேதாரா। தஹ◌ँ ப³ேஸ ஆஇ ப³ஹு ேசாரா ॥ 2 ॥
அதி க²ந கரmh ப³ரேஜாரா। மாநmh நmh பி³நய நிேஹாரா ॥ 3 ॥
தம,ேமாஹ,ேலாப⁴,அஹ◌ँகாரா। மத³,khேராத⁴,ேபா³த⁴- மாரா ॥ 4 ॥
அதி கரmh உபth³ரவ நாதா²। மரத³mh ேமா ஜாநி அநாதா² ॥ 5 ॥
ைமmh ஏக,அத ப³டபாரா। ேகாஉ ஸுைந ந ேமார காரா ॥ 6 ॥
பா⁴ேக³ஹு நmh நாத²! உபா³ரா। ர⁴நாயக, கரஹு◌ँ ஸ◌ँபா⁴ரா ॥ 7 ॥
கஹ லதா³ஸ ஸுiν ராமா। டmh தஸகர தவ தா⁴மா ॥ 8 ॥
சிnhதா யஹ ேமாmh அபாரா। அபஜஸ நmh ேஹாஇ mhஹாரா ॥ 9 ॥
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மந ேமேர,மாந க² ேம। ேஜா நிஜு ப⁴க³தி சைஹ ஹ ேக ॥ 1 ॥
உர ஆந phர⁴-kh’த த ேஜேத। ேஸவ ேத ேஜ அபநெபௗ ேசேத ॥ 2 ॥
³க²-ஸுக²அ அபமாந-ப³ட³◌़ ◌ாஈ। ஸப³ஸம ேலக² பி³பதி பி³ஹாஈ ॥ 3 ॥
ஸுiν ஸட² கால-kh³ரத யஹ ேத³। ஜநி ேத லாகி³ பி³³ஷ ேக ॥ 4 ॥
லதா³ஸ பி³iν அ மதி ஆைய। லmh ந ராம கபட-ெலௗ லாேய ॥ 5 ॥
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ைம ஜாநீ,ஹபத³-ரதி நாmh। ஸபேநஹு◌ँ நmh பி³ராக³ மந மாmh ॥ 1 ॥
ேஜ ர⁴பீ³ர சரந அiνராேக³। திnhஹ ஸப³ ேபா⁴க³ ேராக³ஸம thயாேக³ ॥ 2 ॥
காம-⁴ஜŋhக³ ட³ஸத ஜப³ ஜாmh। பி³ஷய-நீmhப³ க லக³த ந தா ॥ 3 ॥
அஸமஜஸ அஸ ’த³ய பி³சா। ப³ட⁴◌़த ேஸாச நித தந பா⁴ ॥ 4 ॥
ஜப³ கப³ ராம-kh’பா ³க² ஜாஈ। லதா³ஸ நmh ஆந உபாஈ ॥ 5 ॥

128
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ஸு ஸேநஹ-ஸத தாபதி। ராமசரந த நmhந ஆநி க³தி ॥ 1 ॥
ஜப,தப,தீரத²,ேஜாக³ஸமாதீ⁴। கமத பி³கல,ந க² நிபாதீ⁴ ॥ 2 ॥
கரதஹு◌ँ ஸுkh’த ந பாப ராmh। ரகதபீ³ஜ  பா³ட⁴◌़த ஜாmh ॥ 3 ॥
ஹரதி ஏக அக⁴-அஸுர-ஜாகா। லதா³ஸ phர⁴-kh’பா-காகா ॥ 4 ॥

129

சிர ரஸநா  ராம ராம ராம khேயாmh ந ரடத।
ஸுரத ஸுக²-ஸுkh’த ப³ட⁴◌़த,அக⁴-அமŋhக³ள க⁴டத ॥ 1 ॥
பி³iν ரம க-கஷஜால க கரால கடத।
தி³நகரேக உத³ய ைஜேஸ திர-ேதாம ப²டத ॥ 2 ॥
ேஜாக³,ஜாக³,ஜப,பி³ராக³,தப ஸுதீரத²-அடத।
பா³◌ँதி⁴ேப³ேகா ப⁴வ-க³யnhத³ ேரiνகீ ரஜு ப³டத ॥ 3 ॥
பஹ ஸுர-மநி ஸுநாம,³ஜா லகி²லடத।
லாலச ல⁴ ேதேரா லகி², ல ேதா ஹடத ॥ 4 ॥
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ராம ராம,ராம ராம,ராம ராம, ஜபத।
மŋhக³ள-iµத³ உதி³த ேஹாத, க-மல-ச²ல ச²பத ॥ 1 ॥
கஹு ேக லேஹ ப²ல ரஸால, ப³³ர பீ³ஜ ப³பத।
ஹாஹ ஜநி ஜநம ஜாய கா³ல ³ல க³பத ॥ 2 ॥
கால,கரம,³ந,ஸுபா⁴உ ஸப³ேக ஸ தபத।
ராம-நாம-மமாகீ சரசா சேல சபத ॥ 3 ॥
ஸாத⁴ந பி³iν th³தி⁴ ஸகல பி³கல ேலாக³லபத।
கஜுக³ ப³ர ப³நிஜ பி³ல, நாம-நக³ர க²பத ॥ 4 ॥
நாம ேஸாmh phரதீதி-phதி ’த³ய ஸுதி²ர த²பத।
பாவந கிேய ராவந- லஹு-ேஸ அபத ॥ 5 ॥
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பாவந phேரம ராம-சரந-கமல ஜநம லாஹு பரம।
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ராமநாம ேலத ேஹாத,ஸுலப⁴ ஸகல த⁴ரம ॥ 1 ॥
ேஜாக³,மக²,பி³ேப³க,பி³ரத,ேப³த³-பி³தி³த கரம।
கேப³ கஹ◌ँ க கேடா²ர,ஸுநத ம⁴ர,நரம ॥ 2 ॥
ள ஸுநி, ஜாநி-³², ⁴ல ஜநி ப⁴ரம।
ேத phர⁴ேகா ேஹா, ஜா ஸப³ கீ ஸரம ॥ 3 ॥
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ராம-ேஸ phதமகீ phதி-ரத வ ஜாய யத।
ேஜ ஸுக²ஸுக² மாநி ேலத,ஸுக² ேஸா ஸiµஜ² கியத ॥ 1 ॥
ஜஹ◌ँ ஜஹ◌ँ ேஜ ேஜாநி ஜநம ம, பதால,பி³யத।
தஹ◌ँ-தஹ◌ँ  பி³ஷய-ஸுக²mh, சஹத லஹத நியத ॥ 2 ॥
கத பி³ேமாஹ லThேயா,ப²Thேயா க³க³ந மக³ந யத।
ள phர⁴-ஸுஜஸ கா³இ, khேயாmh ந ஸுதா⁴ பியத ॥ 3 ॥
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ேதாேஸா ெஹௗmh பி² பி² த,phய, நீத ஸthய ப³சந கஹத।
ஸுநி மந,³நி,ஸiµ², khேயாmh ந ஸுக³ம ஸுமக³ க³ஹத ॥ 1 ॥
ேசா²ேடா ப³ட³◌़ே◌ா,ேகா²ேடா க²ேரா, ஜக³ ேஜா ஜஹ◌ँ ரஹத।
அபேநா அபேநேகா ப⁴ேலா கஹஹு, ேகா ந சஹத ॥ 2 ॥
பி³தி⁴ லகி³ல⁴ கீட அவதி⁴ ஸுக²ஸுகீ², ³க² த³ஹத।
பஸு ெலௗmh பஸுபால ஈஸ பா³◌ँத⁴த ேசா²ரத நஹத ॥ 3 ॥
பி³ஷய iµத³ நிஹார பா⁴ர ர கா◌ँேத⁴ jhேயாmh ப³ஹத।
ேயாmh ய ஜாநி,மாநி ஸட²! ஸா◌ँஸதி ஸஹத ॥ 4 ॥
பாேயா ேக kh◌⁴’த பி³சா,ஹந-பா³ மஹத।
ள த தா ஸரந, ஜாேத ஸப³லஹத ॥ 5 ॥
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தாேத ெஹௗmh பா³ர பா³ர ேத³வ! th³வார ப கார கரத।
ஆரதி,நதி,தீ³நதா கேஹmh phர⁴ ஸŋhகட ஹரத ॥ 1 ॥
ேலாகபால ேஸாக-பி³கல ராவந-ட³ர ட³ரத।
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கா ஸுநி ஸேச kh’பா நர-ஸர த⁴ரத ॥ 2 ॥
ெகௗக,iµநி-தீய, ஜநக ேஸாச-அநல ஜரத।
ஸாத⁴ந ேக தல ப⁴ேய, ேஸா ந ஸiµ² பரத ॥ 3 ॥
ேகவட,க²க³,ஸப³ ஸஹஜ சரநகமல ந ரத।
ஸநiµக² ேதாmh ேஹாத நாத²!தíஸுப² ப²ரத ॥ 4 ॥
ப³nh⁴-ைப³ர கபி-பி³பீ⁴ஷந ³ க³லாநி க³ரத।
ேஸவா ேக ² ராம, கிேய ஸஸ ப⁴ரத ॥ 5 ॥
ேஸவக ப⁴ேயா பவநத ஸாப³அiνஹரத।
தாேகா ேய நாம ராம ஸப³ேகா ஸுட⁴ர ட⁴ரத ॥ 6 ॥
ஜாேந பி³iν ராம-தி பசி பசி ஜக³ மரத।
பஹ ச²ல ஸரந க³ேய லஹு-ேஸ தரத ॥ 7 ॥

ராக³ஸுேஹா பி³லாவல
135

ராம ஸேந ேஸாmh ைதmh ந ஸேநஹ கிேயா।
அக³ம ேஜா அமரநி ஹூ◌ँ ேஸா தiν ேதாmh தி³ேயா ॥

தி³ேயா ஸுல ஜநம,ஸர ஸுnhத³ர, ேஹ ேஜா ப²ல சாேகா।
ேஜா பாஇ பNh³த பரமபத³, பாவத ரா-iµராேகா ॥
யஹ ப⁴ரதக²Nhட³,ஸப ஸுரஸ,த²ல ப⁴ேலா,ஸŋhக³தி ப⁴।
ேத மதி காயர! கலப-ப³lh சஹதி ைஹ பி³ஷ ப²ல ப² ॥ 1 ॥

! ! ! !

அஜஹூ◌ँ ஸiµ² சித ைத³ஸுiν பரமாரத²।û
ைஹத ேஸா ஜக³ஹூ◌ँ ஜாேத shவாரத² ॥

shவாரத² phய,shவாரத² ேஸா கா ேத ெகௗந ேப³த³ ப³கா²நஈ।
ேத³² க²ல,அ-ேக²ல பஹ,ேஸா phர⁴ பசாநாஈ ॥
பி-மா,³,shவா,அபநெபௗ,திய,தநய,ேஸவக,ஸகா²।
phய லக³த ஜாேக phேரமேஸாmh,பி³iν ேஹ த ைதmh ந லகா² ॥ 2 ॥

! ! ! !

³ ந ேஸா  ேஹ ேய  ைஹ।
ச²ல சா²◌ँட³◌़ ◌ி ஸுேர ேசா²ஹு கிேய  ைஹ।
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கிேய ேசா²ஹு சா²யா கமல கரகீ ப⁴க³தபர ப⁴ஜத ப⁴ைஜ।
ஜக³தீ³ஶ,வந வேகா, ேஜா ஸாஜ ஸப³ஸப³ேகா ஸைஜ ॥
ஹ ஹதா,பி³தி⁴ பி³தி⁴தா,வவதா ேஜா த³ஈ।
ேஸாஇ ஜாநகீ-பதி ம⁴ர ரதி,ேமாத³மய மŋhக³ள மஈ ॥ 3 ॥

! ! ! !

டா²ர அதி ப³ட³◌़ே◌ா,ல,ஸரல,ஸு²।
th◌⁴யாந அக³ம வஹூ◌ँ,ேப⁴Thேயா ேகவட உ² ॥

ப⁴ அŋhக ேப⁴Thேயா ஸஜல நயந,ஸேநஹ தி²ல ஸர ேஸா।
ஸுர,th³த⁴,iµநி,கபி³ கஹத ேகாஉ ந phேரமphய ர⁴பீ³ர ேஸா।
க²க³,ஸப³,நிசர,பா⁴,கபி கிேய ஆ ேத ப³nhதி³த ப³ட³◌़ே◌।
தாபர திnhஹ கி ேஸவா ஸு ய ஜாத ஜiν ஸசநி க³ட³◌़ே◌ ॥ 4 ॥

! ! ! !

shவாேகா ஸுபா⁴வ கேயா ேஸா ஜப³ உர ஆநிைஹ।
ேஸாச ஸகல ைஹ, ராம ப⁴ேலா மந மாநிைஹmh ॥

ப⁴ேலா மாநிைஹ ர⁴நாத² ேஜா ேஜா ஹாத² மாேதா² நாஇைஹ।
ததகால ளதா³ஸ வந-ஜநமேகா ப²ல பாஇைஹ ॥
ஜபி நாம கர phரநாம,க ³ந-kh³ராம,ராமmh த⁴ ேய।
பி³சர அவநி அவநீஸ-சரநஸேராஜ மந-ம⁴கர கிேய ॥ 5 ॥
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(1)

வ ஜப³ேத ஹேதmh பி³லகா³nhேயா। தப³ேதmh ேத³ஹ ேக³ஹ நிஜ ஜாnhேயா ॥
மாயாப³ஸ shவப பி³ஸராேயா। ேத ph◌⁴ரமேதmh தா³ந ³க² பாேயா ॥
பாேயா ேஜா தா³ந ³ஸஹ ³க²,ஸுக²-ேலஸ ஸபேநஹு◌ँ நmh lhேயா।
ப⁴வ-ஸூல,ேஸாக அேநக ேஜ, ேத பnhத² ஹ²ஹ² சlhேயா ॥
ப³ஹு ேஜாநி ஜநம,ஜரா,பி³பதி, மதிமnhத³!ஹ ஜாnhேயா நmh।
ராம பி³iν பி³ராம ட⁴◌़! பி³சா,லகி² பாேயா கmh ॥

(2)

ஆந◌ँத³-nh⁴-மth◌⁴ய தவ பா³ஸா। பி³iν ஜாேந கஸ மர பியாஸா ॥
mh’க³-ph◌⁴ரம-பா³ ஸthய ய ஜாநீ। தஹ◌ँ  மக³ந ப⁴ேயா ஸுக² மாநீ ॥

தஹ◌ँ மக³ந மjhஜ,பாந க,thரயகால ஜல நாmh ஜஹா◌ँ।
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நிஜ ஸஹஜ அiνப⁴வ ப தவ க²ல! ⁴ அப³ஆேயா தஹா◌ँ ॥
நிரமல,நிரஜந,நிரபி³கார,உதா³ர,ஸுக²ைதmh பஹrh ேயா।
நி:காஜ ராஜ பி³ஹாய nh’ப இவ ஸபந காராkh³’ஹ பrh ேயா ॥

(3)

ைதmh நிஜ கரம-ேடா³ th³’ட⁴◌़ கீnhmh। அபேந கரநி கா³◌ँ² க³ தீ³nhmh ॥
தாேத பரப³ஸ பrh ேயா அபா⁴ேக³। தா ப²ல க³ரப⁴-பா³ஸ-³க²ஆேக³ ॥

ஆேக³அேநக ஸஹ ஸmhsh’த உத³ரக³த ஜாnhேயா ேஸாஊ।
ர ேஹட²,ஊபர சரந,ஸŋhகட பா³த நmh ைச² ேகாஊ ॥
ேஸாநித-ஷ ேஜா thர-மல kh’-கrhத³மாvh’த ேஸாவஈ।
ேகாமல ஸர,க³◌ँபீ⁴ர ேப³த³ந,ஸ ⁴நி-⁴நி ேராவஈ ॥

(4)

 நிஜ கரம-ஜாலல ஜஹ◌ँ ேக⁴ேரா। ஹ ஸŋhக³ தjhேயா நmh ேதேரா ॥
ப³ஹுபி³தி⁴ phரதிபாலந phர⁴ கீnhேஹாmh। பரம kh’பா kh³யாந ேதா தீ³nhேஹாmh
॥

ேதா தி³ேயா kh³யாந-பி³ேப³க,ஜநம அேநககீ தப³ஸுதி⁴ ப⁴ஈ।
ேத ஈஸகீ ெஹௗmh ஸரந, ஜாகீ பி³ஷம மாயா ³நமஈ ॥
ேஜ கிேய வ-நிகாய ப³ஸ,ரஸந,தி³ந-தி³ந அதி நஈ।
ேஸா கெரௗ ேப³கி³ஸ◌ँபா⁴ பதி,பி³பதி, மஹ◌ँ ேஜ மதி த³ஈ ॥

(5)

நி ப³ஹுபி³தி⁴ க³லாநி ய மாநீ। அப³ ஜக³ ஜாஇ ப⁴ெஜௗmh சkhரபாநீ ॥
ஐேஸ க பி³சார ப ஸாதீ⁴। phரஸவ-பவந phேரேரஉ அபராதீ⁴ ॥

phேரrh ேயா ேஜா பரம phரசNhட³ மாத,கShட நாநா ைதmh ஸேயா।
ேஸா kh³யாந,th◌⁴யாந,பி³ராக³,அiνப⁴வ ஜாதநா-பாவக த³ேயா ॥
அதி ேக²த³ ph³யால,அலப ப³ல,சி²ந ஏக ேபா³ ந ஆவஈ।
தவ தீvhர கShட ந ஜாந ேகாஉ,ஸப³ ேலாக³ஹரத கா³வஈ ॥

(6)

பா³ல த³ஸா ேஜேத ³க² பாேய। அதி அம, நmh ஜாmh க³நாேய ॥
²தா⁴-ph³யாதி⁴-பா³தா⁴ ப⁴இ பா⁴। ேப³த³ந நmh ஜாைந மஹதா ॥

ஜநநீ ந ஜாைந பீர ேஸா,ேக ேஹ ஸு ேராத³ந கைர।
ேஸாஇ கைர பி³பி³த⁴ உபாய, ஜாேதmh அதி⁴க வ சா²தீ ஜைர ॥
ெகௗமார,ைஸஸவ அ கிேஸார அபார அக⁴ ேகா க ஸைக।
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ph³யதிேரக ேதா நிரத³ய! மஹாக²ல!ஆந கஹு ேகா ஸ ஸைக ॥
(7)

ேஜாப³ந ஜுவதீ ஸ◌ँக³ ர◌ँக³ ராthேயா। தப³ மஹா ேமாஹ-மத³ மாthேயா ॥
தாேத த த⁴ரம-மரஜாதா³। பி³ஸேர தப³ஸப³ phரத²ம பி³ஷாதா³ ॥

பி³ஸேர பி³ஷாத³,நிகாய-ஸŋhகட ஸiµ² நmh பா²டத ேயா।
பி² க³rhப⁴க³த-ஆவrhத sh’mhஸதிசkhர ேஜ ேஹாஇ ேஸாஇ கிேயா ॥
kh’-ப⁴shம-பி³ட-பநாம தiν, ேத லாகி³ ஜக³ைப³ ப⁴ேயா।
பரதா³ர,பரத⁴ந,th³ேராஹபர,ஸmhஸார பா³ட⁴◌़ை◌ நித நேயா ॥

(8)

ேத³க²த  ஆஈ பி³தா⁴ஈ। ேஜா ைதmh ஸபேநஹு◌ँ நாmh ³லாஈ ॥
தாேக ³ந க² கேஹ ந ஜாmh। ேஸா அப³ phரக³ட ேத³² தiν மாmh ॥

ேஸா phரக³ட தiν ஜரஜர ஜராப³ஸ,ph³யாதி⁴,ஸூல ஸதாவஈ।
ர-கmhப,இnhth³ய-ஸkhதி phரதிஹத,ப³சந காஹு ந பா⁴வஈ ॥
kh³’ஹபாலஹூேதmh அதி நிராத³ர,கா²ந-பாந ந பாவஈ।
ஐஹு த³ஸா ந பி³ராக³ தஹ◌ँ,th’Sh-தரŋhக³ ப³ட⁴◌़ ◌ாவஈ ॥

(9)

க ேகா ஸைக மஹாப⁴வ ேதேர। ஜநம ஏகேக க²க க³ேநேர ॥
சா கா²நி ஸnhதத அவகா³mh। அஜஹு◌ँ ந க பி³சார மந மாmh ॥

அஜஹு◌ँ பி³சா,பி³கார த, ப⁴ஜு ராம ஜந-ஸுக²தா³யகmh।
ப⁴வnh⁴ ³shதர ஜலரத²mh, ப⁴ஜு சkhரத⁴ர ஸுரநாயகmh ॥
பி³iν ேஹ கநாகர,உதா³ேர,அபார-மாயா-தாரநmh।
ைகவlhய-பதி,ஜக³பதி,ரமாபதி,phராநபதி,க³திகாரநmh ॥

(10)

ர⁴பதி-ப⁴க³தி ஸுலப⁴,ஸுக²கா। ேஸா thரயதாப-ேஸாக-ப⁴ய-ஹா ॥
பி³iν ஸதஸŋhக³ ப⁴க³தி நmh ேஹாஈ। ேத தப³ல th³ரைவ ஜப³ ேஸாஈ ॥

ஜப³ th³ரைவ தீ³நத³லயா ராக⁴வ,ஸா⁴-ஸŋhக³தி பாஇேய।
ேஜ த³ரஸ-பரஸ-ஸமாக³மாதி³க பாபரா நஸாஇேய ॥
நேக ேல ³க²-ஸுக²ஸமாந,அமாநதாதி³க ³ந ப⁴ேய।
மத³-ேமாஹ ேலாப⁴-பி³ஷாத³-khேராத⁴ ஸுேபா³த⁴ேதmh ஸஹஜmh க³ேய ॥

(11)

Vinaypatrika_i.pdf 73



ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த விநயபthகா

ேஸவத ஸா⁴ th³ைவத-ப⁴ய பா⁴ைக³। ர⁴பீ³ர-சரந லய லாைக³ ॥
ேத³ஹ-ஜநித விகார ஸப³ thயாைக³। தப³ பி² நிஜ shவப அiνராைக³ ॥

அiνராக³ ேஸா நிஜ ப ேஜா ஜக³ேதmh பி³லchச²ந ேத³கி²ேய।
ஸnhேதாஷ,ஸம,தல,ஸதா³ த³ம, ேத³ஹவnhத ந ேலகி²ேய ॥
நிரமல,நிராமய,ஏகரஸ,ேத ஹரஷ-ேஸாக ந ph³யாபஈ।
thைரேலாக-பாவந ேஸா ஸதா³ ஜாகீ த³ஸா ஐ ப⁴ஈ ॥

(12)

ேஜா ேத பnhத² சல மந லாஈ। ெதௗ ஹ காேஹ ந ேஹாmh ஸஹாஈ।
ேஜா மாரக³ தி-ஸா⁴ தி³கா²ைவ। ேத பத² சலத ஸைப³ஸுக² பாைவ ॥

பாைவ ஸதா³ஸுக²ஹ-kh’பா,ஸmhஸார-ஆஸா த ரைஹ।
ஸபேநஹு◌ँ நmh ஸுக² th³ைவத-த³ரஸந, பா³த ேகாக ேகா கைஹ ॥
th³விஜ,ேத³வ,³,ஹ,ஸnhத பி³iν ஸmhஸார-பார ந பாஇேய।
யஹ ஜாநி ளதா³ஸ thராஸஹரந ரமாபதி கா³இேய ॥
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ேஜா ைப kh’பா ர⁴பதி kh’பாகீ,ைப³ர ஔரேக கஹா ஸைர।
ேஹாஇ ந பா³◌ँேகா பா³ர ப⁴க³தேகா, ேஜா ேகாஉ ேகா உபாய கைர ॥ 1 ॥
தைக நீ ேஜா  ஸா⁴கீ, ேஸா பாமர ேத  மைர ॥
ேப³த³-பி³தி³த phரஹலாத³-கதா²ஸுநி, ேகா ந ப⁴க³தி-பத² பாஉ◌ँ த⁴ைர ? ॥ 2 ॥
க³ஜ உதா⁴ ஹ த²phேயா பி³பீ⁴ஷந, th◌⁴வ அபி³சல கப³ஹூ◌ँ ந டைர।
அmhப³ஷ கீ ஸாப ஸுரதி க,அஜஹு◌ँ மஹாiµநி kh³லாநி க³ைர ॥ 3 ॥
ேஸாmh ெதௗ⁴mh கஹா ஜு ந கிேயா ஸுேஜாத⁴ந,அ³த⁴ ஆபேந மாந ஜைர।
phர⁴-phரஸாத³ ெஸௗபா⁴kh³ய பி³ஜய-ஜஸ, பாNhட³வைந ப³ஆஇ ப³ைர ॥ 4 ॥
ேஜாஇ ேஜாஇ ப க²ைநேகா³ பரகஹ◌ँ, ேஸா ஸட² பி² ேத ப பைர।
ஸபேநஹு◌ँ ஸுக² ந ஸnhதth³ேராகஹ◌ँ,ஸுரத ேஸாஉ பி³ஷ-ப²ரநி ப²ைர ॥ 5

॥
ைஹ காேக th³ைவ ஸ ஈஸேக ெஜௗ ஹ² ஜநகீ வ◌ँ சைர।
லதா³ஸ ர⁴பீ³ர-பா³ஹுப³ல ஸதா³அப⁴ய காஹு ந ட³ைர ॥ 6 ॥

138

கப³ஹு◌ँ ேஸா கர-ஸேராஜ ர⁴நாயக! த⁴ெஹௗ நாத²ஸ ேமேர।

74 sanskritdocuments.org



ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த விநயபthகா

ேஜ கர அப⁴ய கிேய ஜந ஆேர, பா³ரகல பி³ப³ஸ நாம ேடேர ॥ 1 ॥
ேஜ கர-கமல கேடா²ர ஸmh⁴த⁴ந ப⁴ ஜநக-ஸmhஸய ேமThேயா।
ேஜ கர-கமல உடா²இ ப³nh⁴ jhேயாmh, பரம phதீ ேகவட ேப⁴NhThேயா ॥ 2 ॥
ேஜ கர-கமல kh’பா கீ³த⁴கஹ◌ँ, பிNhட³ ேத³இ நிஜதா⁴ம தி³ேயா।
ேஜ கர பா³ பி³தா³ தா³ஸ-த, கபில-பதி ஸுkh³வ கிேயா ॥ 3 ॥
ஆேயா ஸரந ஸபீ⁴த பி³பீ⁴ஷந ேஜ கர-கமல திலக கீnhேஹாmh।
ேஜ கர க³ஸர சாப அஸுர ஹதி,அப⁴யதா³ந ேத³வnhஹ தீ³nhேஹாmh ॥ 4 ॥
தல ஸுக²த³ சா²◌ँஹ ேஜ கரகீ, ேமடதி பாேபா,தாப,மாயா।
நி-பா³ஸர ேத கர ஸேராஜகீ, சாஹத லதா³ஸ சா²யா ॥ 5 ॥
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தீ³நத³யா,³த தா³த³ ³க² ³நீ ³ஸஹ திஹு◌ँ தாப தஈ ைஹ।
ேத³வ ³வார காரத ஆரத,ஸப³கீ ஸப³ஸுக²ஹாநி ப⁴ஈ ைஹ ॥ 1 ॥
phர⁴ேக ப³சந,ேப³த³-³த⁴-ஸmhமத,’மம ரதி மேத³வமஈ ைஹ’।
திநகீ மதி ஸ-ராக³-ேமாஹ-மத³,ேலாப⁴ லாலசீ  லஈ ைஹ ॥ 2 ॥
ராஜ-ஸமாஜ ஸாஜ ேகா க கலபித கஷ சால நஈ ைஹ।
நீதி,phரதீதி,phதி பரத பதி ேஹபா³த³ஹ² ேஹ ஹஈ ைஹ ॥ 3 ॥
ஆரம-ப³ரந-த⁴ரம-பி³ரத ஜக³, ேலாக-ேப³த³-மரஜாத³ க³ஈ ைஹ।
phரஜா பதித,பாக²Nhட³-பாபரத,அபேந அபேந ரŋhக³ ரஈ ைஹ ॥ 4 ॥
ஸாnhதி,ஸthய,ஸுப⁴,தி க³ஈ க⁴,ப³ட⁴◌़ ◌ீ தி,கபட-கலஈ ைஹ।
த³த ஸா⁴,ஸா⁴தா ேஸாசதி,க²ல பி³லஸத,ஹுலஸதி க²லஈ ைஹ ॥ 5 ॥
பரமாரத²shவாரத²,ஸாத⁴ந ப⁴ேய அப²ல,ஸப²ல நmh th³தி⁴ ஸஈ ைஹ।
காமேத⁴iν-த⁴ரநீ க-ேகா³மர-பி³ப³ஸ பி³கல ஜாமதி ந ப³ஈ ைஹ ॥ 6 ॥
க-கரநீ ப³ரநிய கஹா◌ँ ெலௗmh,கரத பி²ரத பி³iν டஹல டஈ ைஹ।
தாபர தா³◌ँத பீ கர ஜத, ேகா ஜாைந சித கஹா ட²ஈ ைஹ ॥ 7 ॥
thேயாmh thேயாmh நீச சட⁴◌़த ர ஊபர, jhேயாmh jhேயாmh லப³ஸ ⁴ல த³ஈ ைஹ।
ஸஷ ப³ர தரேய தரஜநீ,mhலைஹ mhஹட³◌़ே◌கீ ஜஈ ைஹ ॥ 8 ॥
தீ³ைஜ தா³தி³ ேத³கி² நா ெதௗ ப³, ம ேமாத³-மŋhக³ள தஈ ைஹ।
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ப⁴ேர பா⁴க³அiνராக³ ேலாக³ கைஹmh, ராம kh’பா-சிதவநி சிதஈ ைஹ ॥ 9 ॥
பி³நதீ ஸுநி ஸாநnhத³ ேஹ ஹ◌ँ, கநா-பா³ ⁴ பி⁴ஜஈ ைஹ।
ராம-ராஜ ப⁴ேயா காஜ,ஸ³ந ஸுப⁴, ராஜா ராம ஜக³த-பி³ஜஈ ைஹ ॥ 10 ॥
ஸமரத² ப³ட³◌़ே◌ா,ஸுஜாந ஸுஸாஹப³,ஸுkh’த-ைஸந ஹாரத தஈ ைஹ।
ஸுஜந ஸுபா⁴வ ஸராஹத ஸாத³ர,அநாயாஸ ஸா◌ँஸதி பி³தஈ ைஹ ॥ 11 ॥
உத²ேப த²பந,உஜா ப³ஸாவந, க³ஈ ப³ேஹா பி³ரத³ஸத³ஈ ைஹ।
ள phர⁴ ஆரத-ஆரதிஹர,அப⁴யபா³◌ँஹ ேக ேக ந த³ஈ ைஹ ॥ 12 ॥
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ேத நர நரகப வத ஜக³ ப⁴வ-ப⁴ஜந-பத³-பி³iµக²அபா⁴கீ³।
நிபா³ஸர சிபாப அஸுசிமந,க²லமதி-மந,நிக³மாபத²-thயாகீ³ ॥ 1 ॥
நmh ஸதஸŋhக³ ப⁴ஜந நmh ஹேகா,shthரவந ந ராம-கதா²-அiνராகீ³।
ஸுத-பி³த-தா³ர-ப⁴வந-மமதா-நி ேஸாவத அதி, ந கப³ஹு◌ँ மதி ஜாகீ³ ॥ 2 ॥
லதா³ஸ ஹநாம-ஸுதா⁴ த,ஸட²ஹ² பியத பி³ஷய-பி³ஷ மா◌ँகீ³।
ஸூகர-shவாந-sh’கா³ல,ஸஸ ஜந, ஜநமத ஜக³த ஜநநி-³க²லாகீ³ ॥ 3 ॥
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ராமசnhth³ர! ர⁴நாயக மேஸாmh ெஹௗmh பி³நதீ ேக பா⁴◌ँதி கெரௗmh।
அக⁴ அேநக அவேலாகி ஆபேந,அநக⁴ நாம அiνமாநி ட³ெரௗmh ॥ 1 ॥
பர-³க² ³கீ²ஸுகீ² பர-ஸுக² ேத,ஸnhத-ல நmh ’த³ய த⁴ெரௗmh।
ேத³கி²ஆநகீ பி³பதி பரம ஸுக²,ஸுநி ஸmhபதி பி³iν ஆகி³ ஜெரௗmh ॥ 2 ॥
ப⁴க³தி-பி³ராக³-kh³யாந ஸாத⁴ந க ப³ஹு பி³தி⁴ ட³ஹகத ேலாக³ பி²ேராmh।
வ-ஸரப³ஸ ஸுக²தா⁴ம நாம தவ, ேப³சி நரகphரத³ உத³ர ப⁴ெரௗmh ॥ 3 ॥
ஜாநத ெஹௗmh நிஜ பாப ஜலதி⁴ ய, ஜல-கர ஸம ஸுநத லெரௗmh।
ரஜ-ஸம-பர அவ³ந ஸுேம க,³ந கி³-ஸம ரஜேதmh நித³ெரௗmh ॥ 4 ॥
நாநா ேப³ஷ ப³நாய தி³வஸ-நி, பர-பி³த ேஜ ேத ஜு³தி ஹெரௗmh।
ஏெகௗ பல ந கப³ஹு◌ँ அேலால சித த ைத³ பத³-ஸேராஜ ஸுெரௗmh ॥ 5 ॥
ேஜா ஆசரந பி³சாரஹு ேமேரா,கலப ேகா லகி³ஔ மெரௗmh।
லதா³ஸ phர⁴ kh’பா-பி³ேலாகநி,ேகா³பத³-jhேயாmh ப⁴வnh⁴ தெரௗmh ॥ 6 ॥
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ஸசத ெஹௗmh அதி ராம kh’பாநிதி⁴! khேயாmh க பி³நய ஸுநாெவௗmh।
ஸகல த⁴ரம பி³பத கரத,ேக பா⁴◌ँதி நாத²! மந பா⁴ெவௗ ॥ 1 ॥
ஜாநத ெஹௗmh ஹ ப சராசர,ைமmh ஹ² நயந ந லாெவௗmh।
அஜந-ேகஸ-கா² ஜுவதீ, தஹ◌ँ ேலாசந-ஸலப⁴ படா²ெவௗmh ॥ 2 ॥
shthரவநநிேகா ப²ல கதா² mhஹா, யஹ ஸiµெஜௗ²mh,ஸiµஜா²ெவௗmh।
திnhஹ shthரவநநி பரேதா³ஷ நிரnhதர ஸுநி ஸுநி ப⁴ ப⁴ தாெவௗmh ॥ 3 ॥
ேஜ ரஸநா ³ந கா³இ திஹாேர, பி³iν phரயாஸ ஸுக² பாெவௗmh।
ேத iµக² பர-அபவாத³ ேப⁴க jhேயாmh ர-ர ஜநம நஸாெவௗmh ॥ 4 ॥
’கரஹு ’த³ய அதி பி³மல ப³ஸmh ஹ’, க க ஸப³mh கா²ெவௗmh।
ெஹௗmh நிஜ உர அபி⁴மாந-ேமாஹ-மத³ க²ல-மNhட³ ப³ஸாெவௗmh ॥ 5 ॥
ேஜா தiν த⁴ ஹபத³ஸாத⁴mh ஜந, ேஸா பி³iν காஜ க³◌ँவாெவௗmh।
ஹாடக-க⁴ட ப⁴ த⁴rh ேயா ஸுதா⁴ kh³’ஹ, த நப⁴ ப க²நாெவௗmh ॥ 6 ॥
மந-khரம-ப³சந லாஇ கீnhேஹ அக⁴, ேத க ஜதந ³ராெவௗmh।
பர-phேரத இரஷா ப³ஸ கப³ஹு◌ँக கிய க²ஸுப⁴,ேஸா ஜநாெவௗmh ॥ 7 ॥
பி³phர-th³ேராஹ ஜiν பா³◌ँட பrh ேயா,ஹ²ஸப³ேஸாmh ைப³ர ப³ட⁴◌़ ◌ாெவௗ।
தாஹூபர நிஜ மதி-பி³லாஸ ஸப³ஸnhதந மா◌ँஜ² க³நாெவௗmh ॥ 8 ॥
நிக³ம ேஸஸ ஸாரத³ நிேஹா ேஜா அபேந ேதா³ஷ கஹாெவௗmh।
ெதௗ ந ராmh கலப ஸத லகி³ phர⁴, கஹா ஏக iµக² கா³ெவௗmh ॥ 9 ॥
ேஜா கரநீ ஆபநீ பி³சாெரௗmh, ெதௗmh கி ஸரந ெஹௗmh ஆெவௗmh।
mh’³ல ஸுபா⁴உ ல ர⁴பதிேகா, ேஸா ப³ல மநmh தி³கா²ெவௗmh ॥ 10 ॥
லதா³ஸ phர⁴ ேஸா ³ந நmh, ேஜ ஸபேநஹு◌ँ மmh ஜா²ெவௗmh।
நாத²-kh’பா ப⁴வnh⁴ ேத⁴iνபத³ஸம ேஜா ஜாநி ராெவௗmh ॥ 11 ॥
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ஸுநஹு ராம ர⁴பீ³ர ³ஸாஈ, மந அநீதி-ரத ேமேரா।
சரந-ஸேராஜ பி³ஸா திஹாேர, நிதி³ந பி²ரத அேநேரா ॥ 1 ॥
மாநத நாmh நிக³ம-அiνஸாஸந, thராஸ ந காஹூ ேகேரா।
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⁴lhேயா ஸூல கரம-ேகாnhஹ தில jhேயாmh ப³ஹு பா³ரநி ேபேரா ॥ 2 ॥
ஜஹ◌ँ ஸதஸŋhக³ கதா² மாத⁴வகீ,ஸபேநஹு◌ँ கரத ந ேப²ேரா।
ேலாப⁴-ேமாஹ-மத³-காம-ேகாஹ-ரத, திnhஹேஸாmh phேரம க⁴ேநேரா ॥ 3 ॥
பர-³ந ஸுநத தா³ஹ, பர-³ஷந ஸுநத ஹரக² ப³ஹுேதேரா।
ஆப பாபேகா நக³ர ப³ஸாவத,ஸ ந ஸகத பர ேக²ேரா ॥ 4 ॥
ஸாத⁴ந-ப²ல,தி-ஸார நாம தவ, ப⁴வ-ஸதா கஹ◌ँ ேப³ேரா।
ேஸா பர-கர கா◌ँகிநீ லாகி³ஸட², ேப³சி ேஹாத ஹ² ேசேரா ॥ 5 ॥
கப³ஹு◌ँக ெஹௗmh ஸŋhக³தி-phரபா⁴வேதmh,ஜா◌ँஉ ஸுமாரக³ ேநேரா।
தப³ க khேராத⁴ ஸŋhக³மேநாரத² ேத³த க²ந ப⁴டேப⁴ேரா ॥ 6 ॥
இக ெஹௗmh தீ³ந,மந,நமதி,பி³பதிஜால அதி ேக⁴ேரா।
தாபர ஸ ந ஜாய கநாநிதி⁴, மநேகா ³ஸஹ த³ேரேரா ॥ 7 ॥
ஹா பrh ேயா க ஜதந ப³ஹுத பி³தி⁴, தாேதmh கஹத ஸேப³ேரா।
லதா³ஸ யஹ thராஸ ைட ஜப³’த³ய கரஹு ம ேட³ேரா ॥ 8 ॥
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ேஸா ெதௗ⁴ ேகா ேஜா நாம-லாஜ ேத, நmh ராkh²ேயா ர⁴பீ³ர।
காநீக பி³iν காரந  ஹ ஹ ஸகல ப⁴வ-பீ⁴ர ॥ 1 ॥
ேப³த³-பி³தி³த,ஜக³-பி³தி³த அஜால பி³phரப³nh⁴ அக⁴-தா⁴ம।
ேகா⁴ர ஜமாலய ஜாத நிவாrh ேயா ஸுத-த ஸுரத நாம ॥ 2 ॥
பஸு பாமர அபி⁴மாந-nh⁴ க³ஜ kh³ரshேயா ஆஇ ஜப³ kh³ராஹ।
ஸுரத ஸkh’த ஸபதி³ஆேய phர⁴,ஹrh ேயா ³ஸஹ உர தா³ஹ ॥ 3 ॥
ph³யாத⁴,நிஷாத³,கீ³த⁴,க³நிகாதி³க,அக³நித ஔ³ந-ல।
நாம-ஔடேதmh ராம ஸப³நிகீ ³ க ஸப³ஸூல ॥ 4 ॥
ேக ஆசரந கா⁴ ெஹௗmh திநேதmh, ர⁴ல-⁴ஷந ⁴ப।
த³த லதா³ஸ நிபா³ஸர பrh ேயா பீ⁴ம தம-ப ॥ 5 ॥
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kh’பாnh⁴! ஜந தீ³ந ³வாேர தா³தி³ ந பாவத காேஹ।
ஜப³ ஜஹ◌ँ மmh காரத ஆரத, தஹ◌ँ திnhஹேக ³க² தா³ேஹ ॥ 1 ॥
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க³ஜ,phரஹலாத³,பாNh³ஸுத,கபி ஸப³ேகா -ஸŋhகட ேமThேயா।
phரநத,ப³nh⁴-ப⁴ய-பி³கல,பி³பீ⁴ஷந,உ² ேஸா ப⁴ரத jhேயாmh ேப⁴Thேயா ॥ 2 ॥
ைமmh mhஹேரா ேலஇ நாம kh³ராம இக உர ஆபேந ப³ஸாேவாmh।
ப⁴ஜந,பி³ேப³க,பி³ராக³,ேலாக³ ப⁴ேல,ைமmh khரம-khரம க lhயாேவாmh ॥ 3 ॥
ஸுநி ஸ ப⁴ேர ல காமாதி³க, கரmh ேஜார ப³ஆஈ।
திnhஹmh உஜா நா-அ-த⁴ந ர ராக²mh ராம ³ஸாஈmh ॥ 4 ॥
ஸம-ேஸவா-ச²ல-தா³ந-த³Nhட³ ெஹௗmh, ரசி உபாய பசி ஹாrh ேயா।
பி³iν காரநேகா கலஹ ப³ட³◌़ே◌ா ³க², phர⁴ேஸாmh phரக³ காrh ேயா ॥ 5 ॥
ஸுர shவாரதீ²,அநீஸ,அலாயக,நி²ர,த³யா சித நாmh।
ஜாஉ◌ँ கஹா◌ँ, ேகா பி³பதி-நிவாரக, ப⁴வதாரக ஜக³ மா ॥ 6 ॥
ள ஜத³பி ேபாச,தஉ mhஹேரா,ஔர ந காஹு ேகேரா।
தீ³ைஜ ப⁴க³தி-பா³◌ँஹ பா³ரக, jhேயாmh ஸுப³ஸ ப³ைஸ அப³ ேக²ேரா ॥ 7 ॥
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ெஹௗmh ஸப³ பி³தி⁴ ராம, ராவேரா சாஹத ப⁴ேயா ேசேரா।
ெடௗ²ர ெடௗ²ர ஸாஹபீ³ ேஹாத ைஹ, kh²யால கால க ேகேரா ॥ 1 ॥
கால-கரம-இnhth³ய,பி³ஷய கா³ஹகக³ந ேக⁴ேரா।
ெஹௗmh ந க³லத, பா³◌ँதி⁴ ைக ேமால கரத கேரேரா ॥ 2 ॥
ப³nhதி³-ேசா²ர ேதேரா நாம ைஹ, பி³ைத³த ப³ட³◌़ே◌ேரா।
ைமmh கேயா, தப³ ச²ல-phதி ைக மா◌ँேக³ உர ேட³ேரா ॥ 3 ॥
நாம-ஓட அப³லகி³ ப³chேயா மலஜுக³ ஜக³ ேஜேரா।
அப³ க³ப³ ஜந ேபாேய பாஇேபா³ ந ேஹேரா ॥ 4 ॥
ேஜ ெகௗக ப³க/க²க³shவாநேகா phர⁴ nhயாவ நிேப³ேரா।
ேத ெகௗக கேய kh’பா! ’ள ைஹ ேமேரா’ ॥ 5 ॥
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kh’பாnh⁴ தாேத ரெஹௗmh நிதி³ந மந மாேர।
மஹாராஜ!லாஜ ஆ நிஜ ஜா◌ँக⁴ உகா⁴ேர ॥ 1 ॥
ேல ரைஹmh, மாrh ெயௗ சைஹ காமாதி³ஸŋhகா⁴தீ।
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ேமா பி³iν ரைஹ ந, ேமைய ஜாைரmh ச²ல சா²தீ ॥ 2 ॥
ப³ஸத ேய த ஜாநி ைமmh ஸப³கீ சி பா।
கிேயா கத²கேகா த³Nhட³ ெஹௗmh ஜட³◌़ கரம சா ॥ 3 ॥
ேத³கீ²ஸுநீ ந ஆஜு ெலௗmh அபநாயதி ஐ।
கரmh ஸைப³ர ேமேர  பி² பைர அைந ॥ 4 ॥
ப³ட³◌़ே◌ அேலகீ²லகி² பைர, பஹைர ந ஜாmh।
அஸமஜஸேமmh மக³ந ெஹௗmh,ைஜ க³ பா³mh ॥ 5 ॥
பா³ரக ப³ அவேலாகிேய, ெகௗக ஜந  ேகா।
அநாயாஸ  ஜாஇேகா³ஸŋhகட ளேகா ॥ 6 ॥
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கெஹௗ ெகௗந iµஹ◌ँ லாஇ ைக ர⁴பீ³ர ³ஸாஈ।
ஸசத ஸiµஜ²த ஆபநீ ஸப³ஸாஇ◌ँ ³ஹாஈ ॥ 1 ॥
ேஸவத ப³ஸ,ஸுரத ஸகா²,ஸரநாக³த ேஸா ெஹௗmh।
³நக³ந தாநாத²ேக சித கரத ந ெஹௗmh ெஹௗmh ॥ 2 ॥
kh’பாnh⁴ ப³nh⁴ தீ³நேக ஆரத-தகா।
phரநத-பால பி³தா³வ ஸுநி ஜாநி பி³ஸா ॥ 3 ॥
ேஸஇ ந ேத⁴இ ந ஸு ைக பத³-phதி ஸுதா⁴।
பாஇ ஸுஸாப³ ராம ேஸாmh, ப⁴ ேபட பி³கா³ ॥ 4 ॥
நாத² க³ப³நிவாஜ ைஹmh,ைமmh க³ ந க³பீ³।
ள phர⁴ நிஜ ஓர ேதmh ப³நி பைர ேஸா கீபீ³ ॥ 5 ॥
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கஹா◌ँ ஜாஉ◌ँ, காேஸாmh கெஹௗmh,ஔர ெடௗ²ர ந ேமேர।
ஜநம க³◌ँவாேயா ேதேர  th³வார கிŋhகர ேதேர ॥ 1 ॥
ைம ெதௗ பி³கா³ நாத² ேஸாmh ஆரதிேக nhேஹmh।
ேதா kh’பாநிதி⁴ khேயாmh ப³ைந ேம- கீnhேஹmh ॥ 2 ॥
தி³ந-³ரதி³ந தி³ந-³ரத³ஸா, தி³ந-³க² தி³ந-³ஷந।
ஜப³ ெலௗmh  ந பி³ேலாகிைஹ ர⁴ப³mhஸ-பி³⁴ஷந ॥ 3 ॥
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த³ஈ பீட² பி³iν ³ட²ைமmh ம பி³shவ பி³ேலாசந।
ேதா ேஸாmh  ந ³ஸேரா நத-ேஸாச-பி³ேமாசந ॥ 4 ॥
பராதீ⁴ந ேத³வ தீ³ந ெஹௗmh,shவாதீ⁴ந ³ஸாஈmh।
ேபா³லநிஹாேர ேஸாmh கைர ப³ பி³நயகீ ஜா²ஈ ॥ 5 ॥
ஆ ேத³கி² ேமா ேத³கி²ேய ஜந மாநிய ஸா◌ँேசா।
ப³ட³◌़ ◌ீ ஓட ராமநாமகீ ேஜ லஈ ேஸா பா³◌ँேசா ॥ 6 ॥
ரஹநி தி ராம ராவ நித ய ஹுல ைஹ।
jhேயாmh பா⁴ைவ thேயாmh க kh’பா ேதேரா ள ைஹ ॥ 7 ॥
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ராமப⁴th³ர! ேமாmh ஆபேநா ேஸாச ைஹ அ நாmh।
வ ஸகல ஸnhதாபேக பா⁴ஜந ஜக³ மாmh ॥ 1 ॥
நாேதா ப³ட³◌़ே◌ ஸமrhத² ேஸாmh இக ஓர கிெதௗ⁴mh ஹூ◌ँ।
ேதாேகா ேமாேஸ அதி க⁴ேந ேமாேகா ஏைக ◌ँ ॥ 2 ॥
ப³ட³◌़ ◌ீ க³லாநி ய ஹாநி ைஹ ஸரப³kh³ய ³ஸாஈmh।
ர ேஸவக கஹத ெஹௗmh ேஸவககீ நாஈ ॥ 3 ॥
ப⁴ேலா ேபாச ராமேகா கைஹmh ேமா ஸப³ நரநா।
பி³க³ேர ேஸவக shவாந jhேயாmh ஸாப³-ர கா³ ॥ 4 ॥
அஸமஜஸ மநேகா ைட ேஸா உபாய ந ஸூைஜ²।
தீ³நப³nh⁴! கீைஜ ேஸாஈ ப³நி பைர ேஜா ³ைஜ² ॥ 5 ॥
பி³தா³வ பி³ேலாகிேய திnhஹேமmh ேகாஉ ெஹௗmh ெஹௗmh।
ள phர⁴ேகா பஹrh ேயா ஸரநாக³த ேஸா ெஹௗmh ॥ 6 ॥

151

ேஜா ைப ேசராஈ ராமகீ கரேதா ந லஜாேதா।
ெதௗ  தா³ம தா³ம jhேயாmh கர-கர ந பி³காேதா ॥ 1 ॥
ஜபத ஹ ர⁴நாத²ேகா நாம நmh அலஸாேதா।
பா³க³ரேக ஸூம jhேயாmh க²ல ேக²ஹ ந கா²ேதா ॥ 2 ॥
ெஜௗ  மந! ேமேர கேஹ ராம-நாம கமாேதா।
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தாபதி ஸநiµக²ஸுகீ²ஸப³ டா²◌ँவ ஸமாேதா ॥ 3 ॥
ராம ேஸாஹாேத ேதாmh ெஜௗ  ஸப³mh ேஸாஹாேதா।
கால கரம ல காரநீ ேகாஊ ந ேகாஹாேதா ॥ 4 ॥
ராம-நாம அiνராக³ ய ேஜா ரதிஆேதா।
shவாரத²-பரமாரத²-பதீ² ேதாmh ஸப³ பதிஆேதா ॥ 5 ॥
ேஸஇ ஸா⁴ ஸுநி ஸiµ²ைக பர-பீர பிராேதா।
ஜநம ேகாேகா கா◌ँத³ேல ’த³-’த³ய தி²ராேதா ॥ 6 ॥
ப⁴வ-மக³அக³ம அநnhத ைஹ, பி³iν ரம ராேதா।
மமா உலேட நாமகீ iµநி கிேயா கிராேதா ॥ 7 ॥
அமர-அக³ம தiν பாஇ ேஸா ஜட³◌़ ஜாய ந ஜாேதா।
ேஹாேதா மŋhக³ள-ல ,அiνல பி³தா⁴ேதா ॥ 8 ॥
ேஜா மந-phதி-phரதீதிேஸாmh ராம-நாமmh ராேதா।

நஸாேதா
ள ராமphரஸாத³ேஸாmh திஹு◌ँதாப ——- ॥ 9 ॥

நஸாேதா
152

ராம ப⁴லாஈ ஆபநீ ப⁴ல கிேயா ந காேகா।
ஜுக³ ஜுக³ ஜாநகீநாத²ேகா ஜக³ ஜாக³த ஸாேகா ॥ 1 ॥
ph³ரமாதி³க பி³நதீ க க ³க² ப³ஸுதா⁴ேகா।
ரபி³ல-ைகரவ-சnhத³ ேபா⁴ ஆநnhத³-ஸுதா⁴ேகா ॥ 2 ॥
ெகௗக க³ரத ஷார jhேயாmh தகி ேதஜ தியாேகா।
phர⁴ அநத த ேகா தி³ேயா ப²ல ேகாப kh’பாேகா ॥ 3 ॥
ஹrh ேயா பாப ஆப ஜாஇைக ஸnhதாப லாேகா।
ேஸாச-மக³ந காTh◌⁴ேயா ஸ ஸாப³தி²லாேகா ॥ 4 ॥
ேராஷ-ரா ph◌⁴’³பதி த⁴நீ அஹதி மமதாேகா।
சிதவத பா⁴ஜந க ேயா உபஸம ஸமதாேகா ॥ 5 ॥
iµதி³த மாநி ஆயஸு சேல ப³ந மா-பிதாேகா।
த⁴ரம-⁴ரnhத⁴ர தீ⁴ர⁴ர ³ந-ல-தா ேகா ? ॥ 6 ॥
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³ஹ க³ப³ க³தkh³யாதி ஹூ ேஜ உ ந ப⁴கா² ேகா ?

பாேயா பாவந phேரம ேத ஸநமாந ஸகா²ேகா ॥ 7 ॥
ஸத³க³தி ஸப³ கீ³த⁴கீ ஸாத³ர கரதா ேகா ?

ேஸாச-mhவ ஸுkh³வேக ஸŋhகட-ஹரதா ேகா ? ॥ 8 ॥
அஸ கால-க³ஹா

ராகி² பி³பீ⁴ஷநேகா ஸைக ———– ேகா ?

ேத கால கஹா◌ँ
ஆஜ பி³ராஜத ராஜ ைஹ த³ஸகNhட² ஜஹா◌ँேகா ॥ 9 ॥
பா³ஸ பா³ அவத⁴ேகா ³²ேய ந கா²ேகா।
ேஸா பா◌ँவர பஹு◌ँேசா தஹா◌ँ ஜஹ◌ँ iµநி-மந தா²ேகா ॥ 10 ॥
க³தி ந லைஹ ராம-நாமேஸாmh பி³தி⁴ ேஸா ஜா ேகா ?

ஸுரத கஹத phரசா ைக ப³lhலப⁴ கி³ஜாேகா ॥ 11 ॥
அகநி அஜாலகீ கதா²ஸாநnhத³ ந பா⁴ ேகா ?

நாம ேலத ககாலஹூ ஹரmh ந கா³ ேகா ? ॥ 12 ॥
ராம-நாம-மமா கைர காம-⁴ஹ ஆேகா।
ஸாகீ² ேப³த³ ராந ைஹ ள-தந தாேகா ॥ 13 ॥

153

ேமேர ராவைய க³தி ைஹ ர⁴பதி ப³ ஜாஉ◌ँ ।
நிலஜ நீச நிரத⁴ந நிர³ந கஹ◌ँ, ஜக³³ஸேரா ந டா²ர டா²உ◌ँ ॥ 1 ॥
ைஹ க⁴ர-க⁴ர ப³ஹு ப⁴ேர ஸுஸாப³,ஸூஜ²த ஸப³நி ஆபேநா தா³உ◌ँ ।
பா³நர-ப³nh⁴ பி³பீ⁴ஷந- பி³iν, ேகாஸலபால கஹூ◌ँ ந ஸமாஉ◌ँ ॥ 2 ॥
phரநதாரதி- ப⁴ஜந ஜந-ரஜந,ஸரநாக³த பபி³-பஜர நாஉ◌ँ ।
கீைஜ தா³ஸ தா³ஸள அப³, kh’பாnh⁴ பி³iν ேமால பி³காஉ◌ँ ॥ 3 ॥

154

ேத³வ !³ஸேரா ெகௗந தீ³நேகா த³யா ।
லநிதா⁴ந ஸுஜாந-ேராமநி,ஸரநாக³த-phய phரநத-பா ॥ 1 ॥
ேகா ஸமரத²ஸரப³kh³ய ஸகல phர⁴,வ-ஸேநஹ-மாநஸ மரா ।
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ேகா ஸாப³ கிேய த phதிப³ஸ க²க³ நிசர கபி பீ⁴ல பா⁴ ॥ 2 ॥
நாத²ஹாத² மாயா-phரபச ஸப³,வ-ேதா³ஷ-³ந-கரம-கா ।
லதா³ஸ ப⁴ேலா ேபாச ராவேரா, ேந நிரகி² கீேய நிஹா ॥ 3 ॥

155

பி³shவாஸ ஏக ராம-நாமேகா ।
மாநத ந பரதீதி அநத ஐேஸாஇ ஸுபா⁴வ மந பா³மேகா ॥ 1 ॥
ப⁴ேபா³ பrh ேயா ந ச²² ச² மத ³ ஜஜுர அத²rhவந ஸாமேகா ।
ph³ரத தீரத² தப ஸுநி ஸஹமத பசி மைர கைர தந சா²ம ேகா ? ॥ 2 ॥
கரம-ஜால ககால க²ந ஆதீ⁴ந ஸுஸாதி⁴த தா³மேகா ।
kh³யாந பி³ராக³ ேஜாக³ ஜப தப, ப⁴ய ேலாப⁴ ேமாஹ ேகாஹ காமேகா ॥ 3 ॥
ஸப³ தி³ந ஸப³லாயக ப⁴வ கா³யக ர⁴நாயக ³ந-kh³ராமேகா ।
ைப³ேட² நாம-காமத-தர ட³ர ெகௗந ேகா⁴ர க⁴ந கா⁴மேகா ॥ 4 ॥
ேகா ஜாைந ேகா ைஜைஹ ஜமர ேகா ஸுரர பர தா⁴மேகா ।
லmh ப³ஹுத ப⁴ேலா லாக³த ஜக³ வந ராம³லாமேகா ॥ 5 ॥

156

க நாம காமத ராமேகா ।
த³லநிஹார தா³த³ ³கால ³க², ேதா³ஷ ேகா⁴ர க⁴ந கா⁴மேகா ॥ 1 ॥
நாம ேலத தா³ேநா ேஹாத மந,பா³ம பி³தா⁴தா பா³மேகா ।
கஹத iµநீஸ மேஹஸ மஹாதம,உலேட ஸூேத⁴ நாமேகா ॥ 2 ॥
ப⁴ேலா ேலாக-பரேலாக தாஸு ஜாேக ப³ல லத-லலாமேகா ।
ள ஜக³ ஜாநியத நாமேத ேஸாச ந ச iµகாமேகா ॥ 3 ॥

157

ேஸஇேய ஸுஸாப³ ராம ேஸா ।
ஸுக²த³ஸுல ஸுஜாந ஸூர ஸுசி,ஸுnhத³ர ேகாக காம ேஸா ॥ 1 ॥
ஸாரத³ ேஸஸ ஸா⁴ மமா கைஹmh,³நக³ந-கா³யக ஸாம ேஸா ।
ஸு ஸphேரம நாம ஜாேஸாmh ரதி சாஹத சnhth³ர-லலாம ேஸா ॥ 2 ॥
க³மந பி³ேத³ஸ ந ேலஸ கேலஸேகா,ஸசத ஸkh’த phரநாம ேஸா ।
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ஸாகீ² தாேகா பி³தி³த பி³பீ⁴ஷந,ைப³ேடா²ைஹ அபி³சல தா⁴ம ேஸா ॥ 3 ॥
டஹல ஸஹல ஜந மஹல-மஹல,ஜாக³த சாேரா ஜுக³ ஜாம ேஸா ।
ேத³க²த ேதா³ஷ ந ஜ²த ,ஜ²த ஸுநி ேஸவக ³ந-kh³ராம ேஸா ॥ 4 ॥
ஜாேக ப⁴ேஜ திேலாக-திலக ப⁴ேய,thஜக³ ேஜாநி தiν தாமேஸா ।
ள ஐேஸ phர⁴mh ப⁴ைஜ ேஜா ந தா பி³தா⁴தா பா³ம ேஸா ॥ 5 ॥

ராக³ நட
158

ைகேஸ ேத³உ◌ँ நாத²mh ேகா² ।
காம-ேலாப ph◌⁴ரமத மந ஹ ப⁴க³தி பஹ ேதா ॥ 1 ॥
ப³ஹுத phதி ஜாஇேப³ பர, ேப³ பர ேதா²।
ேத³த க²க²ேயா ந மாநத,ட⁴◌़தா அ ேமா ॥ 2 ॥
கிேய ஸத ஸேநஹ ேஜ அக⁴ ’த³ய ராேக² ேசா ।
ஸŋhக³-ப³ஸ கிேய ஸுப⁴ ஸுநாேய ஸகல ேலாக நிேஹா ॥ 3 ॥
கெரௗmh ேஜா க² த⁴ெரௗmh ஸசி-பசி ஸுkh’த-லா ப³ேடா ।
ைப² உர ப³ரப³ஸ த³யாநிதி⁴ த³mhப⁴ ேலத அ◌ँேஜா ॥ 4 ॥
ேலாப⁴ மநmh நசாவ கபி jhேயாmh, க³ேர ஆஸா-ேடா³ ।
பா³த கெஹௗmh ப³நாஇ ³த⁴ jhேயாmh, ப³ர பி³ராக³ நிேசா ॥ 5 ॥
ஏேதஹு◌ँ பர mhஹேரா கஹாவத,லாஜ அ◌ँசஈ ேகா⁴ ।
நிலஜதா பர ² ர⁴ப³ர, ேத³ஹு லmh ேசா² ॥ 6 ॥

159

ைஹ phர⁴ ! ேமேராஈ ஸப³ ேதா³ஸு ।
லnh⁴ kh’பா நாத²அநாத²ஆரத-ேபாஸு ॥ 1 ॥
ேப³ஷ ப³சந பி³ராக³ மந அக⁴ அவ³நநிேகா ேகாஸு ।
ராம phதீ phரதீதி ேபா, கபட-கரதப³ ேடா²ஸு ॥ 2 ॥
ராக³-ரŋhக³ஸŋhக³ ேஸாmh,ஸா⁴-ஸŋhக³தி ேராஸு ।
சஹத ேகஹ-ஜஸmh ேஸஇ sh’கா³ல jhேயாmh க²ரேகா³ஸு ॥ 3 ॥
ஸmh⁴-க²வந ரஸந ஹூ◌ँ நித ராம-நாமmh ேகா⁴ஸு ।
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த³mhப⁴ஹூ க நாம mhப⁴ஜ ேஸாச-ஸாக³ர-ேஸாஸு ॥ 4 ॥
ேமாத³-மŋhக³ள-ல அதி அiνல நிஜ நிரேஜாஸு ।
ராமநாம phரபா⁴வ ஸுநி லஹு◌ँ பரம பேதாஸு ॥ 5 ॥

160

ைமmh ஹ பதித-பாவந ஸுேந ।
ைமmh பதித ம பதித-பாவந ேதா³உ பா³நக ப³ேந ॥ 1 ॥
ph³யாத⁴ க³நிகா க³ஜ அஜால ஸாகி² நிக³மநி ப⁴ேந ।
ஔர அத⁴ம அேநக தாேர ஜாத காைப க³ேந ॥ 2 ॥
ஜாநி நாம அஜாநி nhேஹmh நரக ஸுரர மேந ।
தா³ஸள ஸரந ஆேயா, ராகி²ேய ஆபேந ॥ 3 ॥

ராக³ மலார
161

ேதாmh ேஸாmh phர⁴ ேஜா ைப கஹு◌ँ ேகாஉ ேஹாேதா ।
ேதா ஸ நிபட நிராத³ர நிதி³ந, ர ல ஐேஸா க⁴ ேகா ேதா ॥ 1 ॥
kh’பா-ஸுதா⁴-ஜலதா³ந மா◌ँகி³ேபா³ கஹா◌ँ ேஸா ஸா◌ँச நிேஸாேதா ।
shவாதி-ஸேநஹ-ஸல-ஸுக² சாஹத சித-சாதக ேஸா ேபாேதா ॥ 2 ॥
கால-கரம-ப³ஸ மந மேநாரத² கப³ஹு◌ँ கப³ஹு◌ँ ச² ேபா⁴ ேதா ।
jhேயாmh iµத³மய ப³ ந பா³ த உச² ப⁴ப⁴ ேலத ேகா³ேதா ॥ 3 ॥
ேதா ³ராவ தா³ஸள உர khேயாmh க ஆவத ஓேதா ।
ேதேர ராஜ ராய த³ஸரத²ேக,லேயா ப³ேயா பி³iν ேஜாேதா ॥ 4 ॥

ராக³ேஸாரட²

162

ஐேஸா ேகா உதா³ர ஜக³ மாmh ।
பி³iν ேஸவா ேஜா th³ரைவ தீ³நபர ராம ஸஸ ேகாஉ நாmh ॥ 1 ॥
ேஜா க³தி ேஜாக³ பி³ராக³ ஜதந க நmh பாவத iµநி kh³யாநீ ।
ேஸா க³தி ேத³த கீ³த⁴ ஸப³ கஹ◌ँ phர⁴ ந ப³ஹுத ய ஜாநீ ॥ 2 ॥
ேஜா ஸmhபதி த³ஸ ஸ அரப க ராவந வ பஹ◌ँ nhmh ।
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ேஸா ஸmhபதா³ பி³பீ⁴ஷந கஹ◌ँ அதி ஸச-ஸத ஹ தீ³nh ॥ 3 ॥
லதா³ஸ ஸப³ பா⁴◌ँதி ஸகல ஸுக² ேஜா சாஹ மந ேமேரா ।
ெதௗ ப⁴ஜு ராம, காம ஸப³ ரந கைர kh’பாநிதி⁴ ேதேரா ॥ 4 ॥

163

ஏைக தா³நி-ேராமநி ஸா◌ँேசா।
ேஜாஇ ஜாchேயா ேஸாஇ ஜாசகதாப³ஸ, பி² ப³ஹு நாச ந நாேசா ॥ 1 ॥
ஸப³shவாரதீ²அஸுர ஸுர நர iµநி ேகாஉ ந ேத³த பி³iν பாேய।
ேகாஸலபா kh’பா கலபத,th³ரவத ஸkh’த ர நாேய ॥ 2 ॥
ஹஹுஔர அவதார ஆபேந, ராகீ² ேப³த³-ப³ட³◌़ ◌ாஈ।
ல சிஉரா நிதி⁴ த³ஈ ஸுதா³மmh ஜth³யபி பா³ல தாஈ ॥ 3 ॥
கபி ஸப³ ஸுkh³வ பி³பீ⁴ஷந, ேகா நmh கிேயா அஜாசீ।
அப³ ல ³க² ேத³தி த³யாநிதி⁴ தா³ந ஆஸ-பிஸாசீ ॥ 4 ॥

164

ஜாநத phதி-தி ர⁴ராஈ।
நாேத ஸப³ஹாேத க ராக²த ராம ஸேநஹ-ஸகா³ஈ ॥ 1 ॥
ேநஹ நிபா³ ேத³ஹ த த³ஸரத², கீரதி அசல சலாஈ।
ஐேஸஹு பி ேதmh அதி⁴க கீ³த⁴பர மமதா ³ந க³ஆஈ ॥ 2 ॥
திய-பி³ர ஸுkh³வ ஸகா²லகி² phராநphயா பி³ஸராஈ।
ரந பrh ேயா ப³nh⁴ பி³பீ⁴ஷந  ேகா, ேஸாச ’த³ய அதி⁴காஈ ॥ 3 ॥
க⁴ர ³kh³’ஹ phய ஸத³ந ஸாஸுேர,ப⁴இ ஜப³ ஜஹ◌ँ பஹுநாஈ।

தப³ தஹ◌ँ க ஸப³ேக ப²லநிகீ சி மா⁴ ந பாஈ
॥ 4 ॥
ஸஹஜ ஸப கதா²iµநி ப³ரநத ரஹத ஸசி ர நாஈ।
ேகவட த கேஹ ஸுக² மாநத பா³நர ப³nh⁴ ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥ 5 ॥
phேரம-கெநௗட³◌़ே◌ா ராமேஸா phர⁴ th⁴வந திஹு◌ँகால ந பா⁴ஈ।
ேதேரா நீ ெஹௗmh கேயா கபி ேஸாmh ஐ மாந ேகா ேஸவகாஈ ॥ 6 ॥
ள ராம-ஸேநஹ-ல லகி², ேஜா ந ப⁴க³தி உர ஆஈ।

Vinaypatrika_i.pdf 87



ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த விநயபthகா

ெதௗ ேதாmh ஜந ஜாய ஜநநீ ஜட³◌़ தiν-தநதா க³வா◌ँஈ ॥ 7 ॥
165

ர⁴ப³ர! ராவ யைஹ ப³ட³◌़ ◌ாஈ।
நித³ க³நீ ஆத³ர க³ப³பர ,கரத kh’பா அதி⁴காஈ ॥ 1 ॥
த²ேக ேத³வ ஸாத⁴ந க ஸப³,ஸபேநஹு நmh ேத³த தி³கா²ஈ।
ேகவட ல பா⁴ கபி ெகௗநப, கிேயா ஸகல ஸŋhக³ பா⁴ஈ ॥ 2 ॥
 iµநிph³’nhத³ பி²ரத த³Nhட³க ப³ந, ேஸா சரெசௗ ந சலாஈ।
பா³ர பா³ர கீ³த⁴ ஸப³கீ ப³ரநத phதி ஸுஹாஈ ॥ 3 ॥
shவாந கேஹ ேதmh கிேயா ர பா³ர, ஜதீ க³யnhத³ சட⁴◌़ ◌ாஈ।
திய-நிnhத³க மதிமnhத³ phரஜா ரஜ நிஜ நய நக³ர ப³ஸாஈ ॥ 4 ॥
ய த³ரபா³ர தீ³நேகா ஆத³ர, தி ஸதா³ ச ஆஈ।
தீ³நத³யா தீ³ந ளகீ காஹு ந ஸுரதி கராஈ ॥ 5 ॥

166

ஐேஸ ராம தீ³ந-தகா।
அதிேகாமல கநாநிதா⁴ந பி³iν காரந பர-உபகா ॥ 1 ॥
ஸாத⁴ந-ந தீ³ந நிஜ அக⁴-ப³ஸ,லா ப⁴ஈ iµநி-நா।
kh³’ஹேதmh க³வநி பர பத³ பாவந ேகா⁴ர ஸாபேதmh தாmh।2 ॥
mhஸாரத நிஷாத³ தாமஸ ப³, பஸு-ஸமாந ப³நசா।
ேப⁴NhThேயா ’த³ய லகா³இ phேரமப³ஸ, நmh ல ஜாதி பி³சா ॥ 3 ॥
ஜth³யபி th³ேராஹ கிேயா ஸுரபதி-ஸுத, கஹ ந ஜாய அதி பா⁴।
ஸகல ேலாக அவேலாகி ேஸாகஹத,ஸரந க³ேய ப⁴ய டா ॥ 4 ॥
பி³ஹ◌ँக³ ேஜாநி ஆஷ அஹார பர, கீ³த⁴ ெகௗந ph³ரததா⁴।
ஜநக-ஸமாந khயா தாகீ நிஜ கர ஸப³ பா⁴◌ँதி ஸ◌ँவா ॥ 5 ॥
அத⁴ம ஜாதி ஸப³ ேஜாத ஜட³◌़, ேலாக-ேப³த³ ேதmh nhயா।
ஜாநி phதி,ைத³ த³ரஸ kh’பாநிதி⁴, ேஸாஉ ர⁴நாத உதா⁴ ॥ 6 ॥
கபி ஸுkh³வ ப³nh⁴-ப⁴ய-ph³யால ஆேயா ஸரந கா।
ஸ ந ஸேக தா³ந ³க² ஜநேக,ஹthேயா பா³,ஸ கா³ ॥ 7 ॥

88 sanskritdocuments.org



ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த விநயபthகா

ேகா அiνஜ பி³பீ⁴ஷந நிஶிசர, ெகௗந ப⁴ஜந அதி⁴கா।
ஸரந க³ேய ஆேக³ேவ nhெஹௗmh ேப⁴Thேயா ⁴ஜா பஸா ॥ 8 ॥
அஸுப⁴ ேஹாஇ நேக ஸுேர ேத பா³நர ச² பி³கா।
ேப³த³-பி³தி³த பாவந கிேய ேத ஸப³, மமா நாத²! mhஹா ॥ 9 ॥
கஹ◌ँ லகி³ கெஹௗmh தீ³ந அக³நித nhஹகீ ம பி³பதி நிவா।
கமல-kh³ரத தா³ஸளபர, காேஹ kh’பா பி³ஸா ? ॥ 10 ॥
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ர⁴பதி-ப⁴க³தி கரத க²நாஈ।
கஹத ஸுக³ம கரநீ அபார ஜாைந ேஸாஇ ேஜ ப³நி ஆஈ ॥ 1 ॥
ேஜா ேஜ கலா ஸல தாகஹ◌ँ ேஸாஇ ஸுலப⁴ ஸதா³ஸுக²கா।
ஸப² ஸநiµக² ஜல-phரவாஹ ஸுரஸ ப³ைஹ க³ஜ பா⁴ ॥ 2 ॥
jhேயாmh ஸrhகரா ல கதா மஹ◌ँ, ப³லேதmh ந ேகாஉ பி³லகா³ைவ।
அதி ரஸshய ஸூchச²ம பிபீகா, பி³iν phரயாஸ  பாைவ ॥ 3 ॥
ஸகல th³’ய நிஜ உத³ர ேம, ேஸாேவ நிth³ரா த ேஜாகீ³।
ேஸாஇ ஹபத³அiνப⁴ைவ பரம ஸுக²,அதிஸய th³ைவத-பி³ேயாகீ³ ॥ 4 ॥
ேஸாக ேமாஹ ப⁴ய ஹரஷ தி³வஸ-நி ேத³ஸ-கால தஹ◌ँ நாmh।
லதா³ஸ ய த³ஸாந ஸmhஸய நிரல ந ஜாmh ॥ 5 ॥
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ேஜா ைப ராம-சரந-ரதி ேஹாதீ।
ெதௗ கத thபி³த⁴ ஸூல நிபா³ஸர ஸஹேத பி³பதி நிேஸாதீ ॥ 1 ॥
ேஜா ஸnhேதாஷ-ஸுதா⁴ நிபா³ஸர ஸபேநஹு◌ँ கப³ஹுக◌ँ பாைவ।
ெதௗ கத பி³ஷய பி³ேலாகி ஜூ²◌ँட² ஜல மந-ரŋhக³ jhேயாmh தா⁴ைவ ॥ 2 ॥
ேஜா பதி-மமா பி³சா உர ப⁴ஜேத பா⁴வ ப³ட⁴◌़ ◌ாஏ।
ெதௗ கத th³வார-th³வார கர jhேயாmh பி²ரேத ேபட க²லாஏ ॥ 3 ॥
ேஜ ேலாப ப⁴ேய தா³ஸ ஆஸேக ேத ஸப³ேக ேசேர।
phர⁴-பி³shவாஸ ஆஸ தீ nhஹ, ேத ேஸவக ஹ ேகேர ॥ 4 ॥
நmh ஏெகௗ ஆசரந ப⁴ஜநேகா, பி³நய கரத ெஹௗmh தாேத।
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கீைஜ kh’பா தா³ஸள பர, நாத² நாமேக நாேத ॥ 5 ॥
169

ேஜா ேமா ராம லாக³ேத ேட²।
ெதௗ நவரஸ ஷடரஸ-ரஸ அநரஸ ேவ ஜாேத ஸப³ேட² ॥ 1 ॥
ப³சக பி³ஷய பி³பி³த⁴ தiν த⁴ அiνப⁴ேவ ஸுேந அ ³ேட²।
யஹ ஜாநத ெஹௗmh ’த³ய ஆபேந ஸபேந ந அகா⁴இ உபீ³ேட² ॥ 2 ॥
லதா³ஸ phர⁴ ேஸாmh ஏ ப³ல ப³சந கஹத அதி ⁴ேட²।
நாமகீ லாஜ ராம கநாகர ேக ந தி³ேய கர சீேட² ॥ 3 ॥

170

ேயாmh மந கப³ஹூ◌ँ மmh ந லாkh³ேயா।
jhேயாmh ச²ல சா²◌ँட³◌़ ◌ி ஸுபா⁴வ நிரnhதர ரஹத பி³ஷய அiνராkh³ேயா ॥ 1 ॥
jhேயாmh சிதஈ பரநா,ஸுேந பாதக-phரபச க⁴ர-க⁴ரேக।
thேயாmh ந ஸா⁴,ஸுரஸ-தரŋhக³-நிரமல ³நக³ந ர⁴ப³ரேக ॥ 2 ॥
jhேயாmh நாஸா ஸுக³nhத⁴ரஸ-ப³ஸ, ரஸநா ஷடரஸ-ரதி மாநீ।
ராம-phரஸாத³-மால ஜூட²ந லகி³ thேயாmh ந லலகி லலசாநீ ॥ 3 ॥
சnhத³ந-சnhத³ப³த³நி-⁴ஷந-பட jhேயாmh சஹ பா◌ँவர பரshேயா।
thேயாmh ர⁴பதி-பத³-ப³ம-பரஸ ேகா தiν பாதகீ ந தரshேயா ॥ 4 ॥
jhேயாmh ஸப³ பா⁴◌ँதீ ேத³வ டா²ர ேஸேய ப³ ப³சந ேய ஹூ◌ँ।
thேயாmh ந ராம ஸுkh’தkh³ய ேஜ ஸசத ஸkh’த phரநாம கிேய ஹூ◌ँ ॥ 5 ॥
சசல சரந ேலாப⁴ லகி³ ேலாப th³வார-th³வார ஜக³ பா³ேக³।
ராம-ய-ஆshரமநி சலத thேயாmh ப⁴ேய ந shரத அபா⁴ேக³ ॥ 6 ॥
ஸகல அŋhக³ பத³-பி³iµக² நாத²iµக² நாமகீ ஓட லஈ ைஹ।
ைஹ லmh பரதீதி ஏக phர⁴-ரதி kh’பாமஈ ைஹ ॥ 7 ॥
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கீைஜ ேமாேகா ஜமஜாதநாமஈ।
ராம! மேஸ ஸுசி ஸு’த³ஸாப³mh ,ைமmh ஸட² பீ² த³ஈ ॥ 1 ॥
க³ரப⁴பா³ஸ த³ஸ மாஸ பா பி-மா-ப த கீnhேஹாmh।
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ஜட³◌़ பி³ேப³க,ஸுல க²லmh,அபராத⁴mh ஆத³ர தீ³nhேஹாmh ॥ 2 ॥
கபட கெரௗmh அnhதரஜாஹு◌ँ ேஸாmh,அக⁴ ph³யாபகmh ³ராெவௗmh।
ஐேஸஹு மதி ேஸவக பர ர⁴பதி ந கிேயா மந பா³ெவௗmh ॥ 3 ॥
உத³ர ப⁴ெரௗmh ேகாŋhகர கஹாஇ ேப³chெயௗmh பி³ஷயநி ஹாத²ேயா ைஹ।
ேமாேஸ ப³சகேகா kh’பா ச²ல சா²◌ँட³◌़ ◌ி ைக ேசா²ஹ கிேயா ைஹ ॥ 4 ॥
பல-பலேக உபகார ராவேர ஜாநி ³²ஸுநி நீேக।
பி⁴th³ேயா ந ஸஹு◌ँ ேத கேடா²ர சித கப³ஹு◌ँ phேரம ய-பீேக ॥ 5 ॥
shவாகீ ேஸவக-ததா ஸப³, க² நிஜ ஸா◌ँஈ-th³ேராஹாஈ।
ைமmh மதி-லா ெதௗ ேத³கீ² ப⁴இ ேமேர தி³ க³ஆஈ ॥ 6 ॥
ஏேதஹு பர த கரத நாத² ேமேரா, க ஆேய,அ கைஹmh।
ள அபநீ ஓர ஜாநியத phர⁴ கெநௗட³◌़ே◌ா ப⁴ைஹmh ॥ 7 ॥
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கப³ஹு◌ँக ெஹௗmh ய ரஹநி ரெஹௗŋhேகா³।
ர⁴நாத²-kh’பா-kh’பாேதmh ஸnhத-ஸுபா⁴வ க³ெஹௗŋhேகா³ ॥ 1 ॥
ஜதா²லாப⁴ஸnhேதாஷ ஸதா³, காஹூ ேஸாmh க² ந செஹௗŋhேகா³।
பர-த-நிரத நிரnhதர, மந khரம ப³சந ேநம நிப³ெஹௗŋhேகா³ ॥ 2 ॥
பஷ ப³சந அதி ³ஸஹ ரவந ஸுநி ேத பாவக ந த³ெஹௗŋhேகா³।
பி³க³த மாந,ஸம ஶீதல மந, பர³ந நmh ேதா³ஷ கெஹௗŋhேகா³ ॥ 3 ॥
பரஹ ேத³ஹ-ஜநித சிnhதா, ³க²-ஸுக²ஸம³th³தி⁴ ஸெஹௗŋhேகா³।
லதா³ஸ phர⁴ ய பத² ர அபி³சல ஹ-ப⁴க³தி லெஹௗŋhேகா³ ॥ 4 ॥

173

நாmhந ஆவத ஆந ப⁴ேராேஸா।
ய ககால ஸகல ஸாத⁴நத ைஹ shரம-ப²லநி ப²ேரா ேஸா ॥ 1 ॥
தப,தீரத²,உபவாஸ,தா³ந,மக² ேஜ ேஜா ைச கேரா ேஸா।
பாேய ைப ஜாநிேபா³ கரம-ப²ல ப⁴-ப⁴ ேப³த³ பேராேஸா ॥ 2 ॥
ஆக³ம-பி³தி⁴ ஜப-ஜக³ கரத நர ஸரத ந காஜ க²ேரா ேஸா।
ஸுக²ஸபேநஹு ந ேஜாக³-தி⁴-ஸாத⁴ந, ேராக³ பி³ேயாக³ த⁴ேரா ேஸா ॥ 3 ॥
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காம, khேராத⁴,மத³,ேலாப⁴,ேமாஹ  kh³யாந பி³ராக³ஹேரா ேஸா।
பி³க³ரத மந ஸmhnhயாஸ ேலத ஜல நாவத ஆம க⁴ேரா ேஸா ॥ 4 ॥
ப³ஹு மத iµநி ப³ஹு பnhத² ராநநி ஜஹா◌ँ-தஹா◌ँ ஜ²க³ேரா ேஸா।
³ கேயா ராம-ப⁴ஜந நீேகா ேமாmh லக³த ராஜ-ட³க³ேரா ேஸா ॥ 5 ॥
ள பி³iν பரதீதீ phதி பி²-பி² பசி மைர மேரா ேஸா।
ராமநாம-ேபா³த ப⁴வ-ஸாக³ர சாைஹ தரந தேரா ேஸா ॥ 6 ॥

174

ஜாேக phய ந ராம-ைப³ேத³।
தேய தா
——– ேகா ைப³ ஸம, ஜth³யபி பரம ஸேந ॥ 1 ॥
ேஸா சா²◌ँட³◌़ ◌ிேய
தjhேயா பிதா phரஹலாத³, பி³பீ⁴ஷந ப³nh⁴, ப⁴ரத மஹதா।
ப³ ³ தjhேயா கnhத ph³ரஜ-ப³நிதnh, ப⁴ேய iµத³-மŋhக³ளகா ॥ 2 ॥
நாேத ேநஹ ராமேக மநியத ஸு’த³ஸுேஸph³ய ஜஹா◌ँ ேலாmh।
அஜந கஹா ஆ◌ँகி² ேஜ ²ைட, ப³ஹுதக கெஹௗmh கஹா◌ँ ெலௗmh ॥ 3 ॥
ல ேஸா ஸப³ பா⁴◌ँதி பரம த jhய phராநேத phயாேரா।
ஜாேஸாmh ேஹாய ஸேநஹ ராம-பத³, ஏேதா மேதா ஹமாேரா ॥ 4 ॥

175

ரஹநி
ேஜா ைப —–ராமேஸாmh நாmh।

லக³ந
ெதௗ நர க²ர கர ஸூகர ஸம ph³’தா²யத ஜக³ மாmh ॥ 1 ॥
காம,khேராத⁴,மத³,ேலாப⁴,நீnhத³,ப⁴ய,⁴க²,phயாஸ ஸப³ேக।
மiνஜ ேத³ஹ ஸுர-ஸா⁴ ஸராஹத, ேஸா ஸேநஹ ய-பீேக ॥ 2 ॥
ஸூர,ஸுஜாந,ஸுத ஸுலchச²ந க³நியத ³ந க³ஆஈ।
பி³iν ஹப⁴ஜந இ◌ँதா³நேக ப²ல தஜத நmh கஆஈ ॥ 3 ॥
கீரதி,ல கரதி, ⁴தி ப⁴,ல,ஸப ஸேலாேந।
ள phர⁴-அiνராக³-ரத ஜஸ ஸாலந ஸாக³அேலாேந ॥ 4 ॥

92 sanskritdocuments.org



ேகா³shவா ளதா³ஸ kh’த விநயபthகா

176

ராkh²ேயா ராம ஸுshவா ேஸாmh நீச ேநஹ ந நாேதா। ஏேத அநாத³ர ஹூ◌ँ ேதா
ேத ந ஹாேதா ॥ 1 ॥
ேஜாேர நேய நாேத ேநஹ ேபா²கட பீ²ேக। ேத³ஹேக தா³ஹக, கா³ஹக ேக ॥ 2 ॥
அபேந அபேநேகா ஸப³ சாஹத நீேகா।ல ³ஹு◌ँேகா த³யா ³லஹேகா ॥
3 ॥
வேகா வந phராநேகா phயாேரா।ஸுக²ஹூேகா ஸூக² ராமேஸா பி³ஸாேரா ॥ 4 ॥
கிேயா கைரேகா³ ேதாேஸ க²லேகா ப⁴ேலா। ஐேஸ ஸுஸாஹப³ ேஸாmh  சால
khெயௗmh சேலா ॥ 5 ॥
ள ேத ப⁴லாஈ அஜஹூ◌ँ ³ைஜ²। ராட⁴◌़உ ராஉத ேஹாத பி²ைக ஜூைஜ² ॥
6 ॥

177

ேஜா ம thயாேகா³mh ராம ெஹௗmh ெதௗmh நmh thயாேகா³। பஹ பா◌ँய கா
அiνராேகா³mh ॥ 1 ॥
ஸுக²த³ஸுphர⁴ ம ேஸா ஜக³மாmh। ரவந-நயந மந ேகா³சர நாmh ॥ 2 ॥
ெஹௗmh ஜட³◌़ வ,ஈஸ ர⁴ராயா। ம மாயாபதி,ெஹௗmh ப³ஸ மாயா ॥ 3 ॥
ெஹௗmh ேதா ஜாசக,shவா ஸுதா³தா। ெஹௗmh த, ம  பி-மாதா ॥ 4

॥
ேஜா ைப கஹு◌ँ ேகாஉ ³ஜ²த பா³ேதா। ெதௗ ள பி³iν ேமால பி³காேதா ॥ 5 ॥

178

ப⁴ேயஹூ◌ँ உதா³ஸ ராம, ேமேர ஆஸ ராவ।
ஆரத shவாரதீ²ஸப³ கைஹmh பா³த பா³வ ॥ 1 ॥
வநேகா தா³நீ க⁴ந கஹா தா சாேய।
phேரம ேநமேக நிபா³ேஹ சாதக ஸராேய ॥ 2 ॥
நேதmh ந லாப⁴-ேலஸ பாநீ nhய பீநேகா।
ஜல பி³iν த²ல கஹா  பி³iν நேகா ॥ 3 ॥
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ப³ட³◌़ே◌  கீ ஓட ப³ பா³◌ँசி ஆேய ேசா²ேட ைஹmh।
சலத க²ேரேக ஸŋhக³ ஜஹா◌ँ-தஹா◌ँ ேகா²ேட ைஹmh ॥ 4 ॥
ய த³ரபா³ர ப⁴ேலா தா³ேநஹு-பா³மேகா।
ேமாேகா ஸுப⁴தா³யக ப⁴ேராேஸா ராம-நாமேகா ॥ 5 ॥
கஹத நஸாநீ ேவ ேவ ேய நாத² நீகீ ைஹ।
ஜாநத kh’பாநிதா⁴ந ளேக கீ ைஹ ॥ 6 ॥

ராக³ பி³லாவல
179

கஹா◌ँ ஜாஉ◌ँ, காேஸாmh கெஹௗ, ெகௗந ஸுைந தீ³நகீ।
th⁴வந  க³தி ஸப³அŋhக³நகீ ॥ 1 ॥
ஜக³ ஜக³தீ³ஸ க⁴ர க⁴ரநி க⁴ேநேர ைஹmh।
நிராதா⁴ரேக அதா⁴ர ³நக³ந ேதேர ைஹmh ॥ 2 ॥
க³ஜராஜ-காஜ க²க³ராஜ த தா⁴ேயா ேகா।
ேமாேஸ ேதா³ஸ-ேகாஸ ேபாேஸ, ேதாேஸ மாய ஜாேயா ேகா ॥ 3 ॥
ேமாேஸ ர காயர த ெகௗட³◌़ ◌ீ ஆத⁴ேக।
கிேய ப³ஹுேமால ைதmh கைரயா கீ³த⁴-ராத⁴ேக ॥ 4 ॥
ளகீ ேதேர  ப³நாேய,ப³,ப³ைநகீ³।
phர⁴கீ பி³லmhப³-அmhப³ ேதா³ஷ-³க² ஜைநகீ³ ॥ 5 ॥

180

பா³ரக பி³ேலாகி ப³ கீைஜ ேமாmh ஆபேநா।
ராய த³ஶரத²ேக  உத²பந-தா²பேநா ॥ 1 ॥
ஸாப³ஸரநபால ஸப³ல ந ³ஸேரா।
ேதேரா நாம ேலத  ஸுேக²த ேஹாத ஊஸேரா ॥ 2 ॥
ப³சந கரம ேதேர ேமேர மந க³ட³◌़ே◌ ைஹmh।
ேத³ேக²ஸுேந ஜாேந ைமmh ஜஹாந ேஜேத ப³ட³◌़ே◌ ைஹmh ॥ 3 ॥
ெகௗந கிேயா ஸமாதா⁴ந ஸநமாந லாேகா।
ph◌⁴’³நாத² ேஸா  ைதயா ெகௗந லாேகா ॥ 4 ॥
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மா-பி-ப³nh⁴-, ேலாக-ேப³த³பால ேகா।
ேபா³லேகா அசல, நத கரத நிஹால ேகா ॥ 5 ॥
ஸŋhkh³ர ஸேநஹப³ஸ அத⁴ம அஸா⁴ேகா।
கீ³த⁴ ஸப³ேகா கெஹௗ கைஹ ஸரா⁴ ேகா ॥ 6 ॥
நிராதா⁴ரேகா அதா⁴ர, தீ³நேகா த³யா ேகா।
த கபி-ேகவட-ரஜநிசர-பா⁴ ேகா ॥ 7 ॥
ரŋhக,நிர³நீ,நீச தேந நிவாேஜ ைஹmh।
மஹாராஜ!ஸுஜந -ஸமாஜ ேத பி³ராேஜ ைஹmh ॥ 8 ॥
ஸா◌ँசீ பி³தா³வ ந ப³ட⁴◌़ ◌ி க க³ஈ ைஹ।
லnh⁴! ⁴ல ளகீ ேப³ர ப⁴ஈ ைஹ ॥ 9 ॥

181

ேகஹூ பா⁴◌ँதி kh’பாnh⁴ ேம ஓர ேஹேய।
ேமாேகா ஔர ெடௗ²ர ந,ஸுேடக ஏக ேதேய ॥ 1 ॥
ஸஹஸலாேதmh அதி ஜட³◌़ மதி ப⁴ஈ ைஹ।
காேஸாmh கெஹௗmh ெகௗந க³தி பாஹநிmh த³ஈ ைஹ ॥ 2 ॥
பத³-ராக³-ஜாக³ செஹௗmh ெகௗக jhேயாmh கிேயா ெஹௗmh।
க-மல க²ல ேத³கி² பா⁴ பீ⁴தி பி⁴ேயா ெஹௗmh ॥ 3 ॥
கரம-கபீஸ பா³-ப³, thராஸ-thரshேயா ெஹௗmh।
சாஹத அநாத²-நாத²! ேத பா³◌ँஹ ப³shேயா ெஹௗmh ॥ 4 ॥
மஹா ேமாஹ-ராவந பி³பீ⁴ஷந jhேயாmh ஹேயா ெஹௗmh।
thரா, ளஸ! thரா திஹூ◌ँ தாப தேயா ெஹௗmh ॥ 5 ॥

182

நாத² !³நநாத²ஸுநி ேஹாத சித சாஉ ேஸா।
ராம ²ேப³ேகா ஜாெநௗmh ப⁴க³தி ந பா⁴உ ேஸா ॥ 1 ॥
கரம,ஸுபா⁴உ,கால, டா²ர ந டா²உ◌ँ ேஸா।
ஸுத⁴ந ந,ஸுதந ந,ஸுமந,ஸுஆஉ ேஸா ॥ 2 ॥
ஜா◌ँெசௗmh ஜல ஜா கைஹ அய பியாஉ ேஸா।
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காேஸாmh கெஹௗmh காஹூ ேஸாmh ந ப³ட⁴◌़த யாஉ ேஸா ॥ 3 ॥
பா³ப! ப³ ஜாஊ◌ँ,ஆப கேய உபாஉ ேஸா।
ேதேர  நிஹாேர பைர ஹாேரஹூ ஸுதா³உ ேஸா ॥ 4 ॥
ேதேர  ஸுஜா²ேய ஸூைஜ²அஸுஜ²ஸுஜா²உ ேஸா।
ேதேர  ³ஜா²ேய ³ைஜ²அ³ஜ² ³ஜா²உ ேஸா ॥ 5 ॥
நாம அவலmh³-அmh³ தீ³ந ந-ராஉ ேஸா।
phர⁴ேஸாmh ப³நாஇ கெஹௗmh ஹ ஜ ஜாஉ ேஸா ॥ 6 ॥
ஸப³ பா⁴◌ँதி பி³க³ ைஹ ஏக ஸுப³நாஉ-ேஸா।
ள ஸுஸாப³mh தி³ேயா ைஹ ஜநாஉ ேஸா ॥ 7 ॥

ராக³ஆஸாவ
183

ராம! phதிகீ தி ஆப நீேக ஜநியத ைஹ।
ப³ட³◌़ே◌ கீ ப³ட³◌़ ◌ாஈ, ேசா²ேட கீ ேசா²டாஈ ³ கைர,
ஐ பி³தா³வ, ப³, ேப³த³ மநியத ைஹ ॥ 1 ॥

கீ³த⁴ேகா கிேயா ஸராத⁴, பீ⁴லநீேகா கா²ேயா ப²ல,

ேஸாஊ ஸா⁴-ஸபா⁴ ப⁴பா⁴◌ँதி ப⁴நியத ைஹ।
ராவேர ஆத³ேர ேலாக ேப³த³ஹூ◌ँ ஆத³யத,
ேஜாக³ kh³யாந ஹூ◌ँ ேதmh க³ க³நியத ைஹ ॥ 2 ॥

phர⁴கீ kh’பா kh’பா! க²ந க ஹூ◌ँ கால,

மமா ஸiµ² உர அநியத ைஹ।
ள பராேய ப³ஸ ப⁴ேய ரஸ அநரஸ,

தீ³நப³nh⁴! th³வாேர ஹட² ட²நியத ைஹ ॥ 3 ॥
184

ராம-நாமேக ஜேப ஜாஇ யகீ ஜரநி।
ககால அபர உபாய ேத அபாய ப⁴ேய,
ைஜேஸ தம நாேப³ேகா சிthரேக தரநி ॥ 1 ॥

கரம-கலாப பதாப பாப-ஸாேந ஸப³,
jhேயாmh ஸு²ல ²ேல த ேபா²கட ப²ரநி।
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த³mhப⁴,ேலாப⁴,லாலச,உபாஸநா பி³நா நீேக,
ஸுக³தி ஸாத⁴ந ப⁴ஈ உத³ர ப⁴ரநி ॥ 2 ॥

ேஜாக³ ந ஸமாதி⁴ நிபாதி⁴ ந பி³ராக³-kh³யாந,
ப³சந பி³ேஶஷ ேப³ஷ, கஹூ◌ँ ந கரநி।

கபட பத² ேகா, கஹநி-ரஹநி ேகா²,
ஸகல ஸராைஹmh நிஜ நிஜ ஆசரநி ॥ 3 ॥
மரத மேஹஸ உபேத³ஸ ைஹmh கஹா கரத,
ஸுரஸ-தீர கா த⁴ரம-த⁴ரநி।
ராம-நாமேகா phரதாப ஹர கைஹmh, ஜைபmh ஆப,
ஜுக³ ஜுக³ ஜாைநmh ஜக³, ேப³த³ஹூ◌ँ ப³ரநி ॥ 4 ॥
மதி ராம-நாம  ேஸாmh, ரதி ராம-நாம  ேஸாmh,
க³தி ராம நாம  கீ பி³பதி-ஹரநி।
ராம-நாமேஸாmh phரதீதி phதி ராேக² கப³ஹு◌ँக,
ள ட⁴ைரŋhேக³ ராம ஆபநீ ட⁴ரநி ॥ 5 ॥
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லாஜ ந லாக³த தா³ஸ கஹாவத।
ேஸா ஆசரந பி³ஸா ேஸாச த, ேஜா ஹ ம கஹ◌ँ பா⁴வத ॥ 1 ॥
ஸகல ஸŋhக³ த ப⁴ஜத ஜா iµநி, ஜப தப ஜாக³ ப³நாவத।
ேமா-ஸம மnhத³ மஹாக²ல பா◌ँவர, ெகௗந ஜதந ேத பாவத ॥ 2 ॥
ஹ நிரமல, மலkh³ரத ’த³ய,அஸமஜஸ ேமா ஜநாவத।
ேஜ ஸர காக கŋhக ப³க ஸூகர, khேயாmh மரால தஹ◌ँ ஆவத ॥ 3 ॥
ஜாகீ ஸரந ஜாஇ ேகாபி³த³ தா³ந thரயதாப ³ஜா²வத।
தஹூ◌ँ க³ேய மத³ ேமாஹ ேலாப⁴ அதி,ஸரக³ஹு◌ँ டத ந ஸாவத ॥ 4 ॥
ப⁴வ-ஸதா கஹ◌ँ நாஉ ஸnhத, யஹ கஔரநி ஸiµஜா²வத।
ெஹௗmh திநேஸாmh ஹ! பரம ைப³ர க ,ம ேஸாmh ப⁴ேலா மநாவத ॥ 5 ॥
நாmhந ஔர ெடௗ²ர ேமா கஹ◌ँ, தாேத ஹ² நாேதா லாவத।
ரா²ஸரந உதா³ர-ட³◌़ ◌ாமநி! லதா³ஸ ³ந கா³வத ॥ 6 ॥

186
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ெகௗந ஜதந பி³நதீ கேய।
நிஜ ஆசரந பி³சா ஹா ய மாநி ஜாநி ட³ேய ॥ 1 ॥
ேஜ ஸாத⁴ந ஹ! th³ரவஹு ஜாநி ஜந ேஸா ஹ² பஹேய।
ஜாேத பி³பதி-ஜால நிதி³ந ³க²,ேத பத²அநஸேய ॥ 2 ॥
ஜாநத ஹூ◌ँ மந ப³சந கரம பர-த கீnhேஹmh தேய।
ேஸா பி³பத ேத³கி² பர-ஸுக², பி³iν காரந  ஜேய ॥ 3 ॥
தி ராந ஸப³ேகா மத யஹ ஸதஸŋhக³ஸுth³’ட⁴◌़ த⁴ேய।
நிஜ அபி⁴மாந ேமாஹ இஷா ப³ஸ திநmh ந ஆத³ேய ॥ 4 ॥
ஸnhதத ேஸாஇ phய ேமாmh ஸதா³ ஜாேதmh ப⁴வநிதி⁴ பேய।
கெஹௗmh அப³ நாத², ெகௗந ப³லேதmh ஸmhஸார-ேஸாக³ஹேய ॥ 5 ॥
ஜப³ கப³ நிஜ கநா-ஸுபா⁴வேதmh, th³ரவஹு ெதௗ நிshதேய।
லதா³ஸ பி³shவாஸ ஆநி நmh, கத பசி-பசி மேய ॥ 6 ॥

187

தா ேதmh ஆேயா ஸரந ஸேப³ேரmh।
kh³யாந பி³ராக³ ப⁴க³தி ஸாத⁴ந க²ஸபேநஹு◌ँ நாத²! ந ேமேரmh ॥ 1 ॥
ேலாப⁴-ேமாஹ-மத³-காம-khேராத⁴  பி²ரத ைரநி-தி³ந ேக⁴ேரmh।
திநmh ேல மந ப⁴ேயா பத²-ரத, பி²ைர திஹாேர ேப²ேரmh ॥ 2 ॥
ேதா³ஷ-நிலய யஹ பி³ஷய ேஸாக-phரத³ கஹத ஸnhத தி ேடேரmh।
ஜாநத ஹூ◌ँ அiνராக³ தஹா◌ँ அதி ேஸா,ஹ mhஹேர phேரேரmh ? ॥ 3 ॥
பி³ஷ பிஷ ஸம கரஹு அகி³நி ம, தா ஸகஹு பி³iν ேப³ேரmh।
ம ஸம ஈஸ kh’பா பரம த நி ந பாஇெஹௗmh ேஹேரmh ॥ 4 ॥
யஹ ய ஜாநி ரெஹௗmh ஸப³ த ர⁴பீ³ர ப⁴ேராேஸ ேதேரmh।
லதா³ஸ யஹ பி³பதி பா³³ெரௗ mhஹmh ேஸாmh ப³ைந நிேப³ேரmh ॥ 5 ॥
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ைமmh ேதாmh அப³ ஜாnhேயா ஸmhஸார।
பா³◌ँதி⁴ ந ஸகmh ேமா ஹேக ப³ல,phரக³ட கபட-ஆகா³ர ॥ 1 ॥
ேத³க²த  கமநீய, க² நாmhந நி கிேய பி³சார।
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jhேயாmh கத³த-மth◌⁴ய நிஹாரத, கப³ஹு◌ँ ந நிகஸத ஸார ॥ 2।
ேதேர ேய ஜநம அேநக ைமmh பி²ரத ந பாேயாmh பார।
மஹாேமாஹ-mh’க³ஜல-ஸதா மஹ◌ँ ேபா³rh ேயா ெஹௗmh பா³ரmh பா³ர ॥ 3 ॥
ஸுiν க²ல! ச²ல ப³ல ேகா கிேய ப³ஸ ேஹாmh ந ப⁴க³த உதா³ர।
ஸத ஸஹாய தஹா◌ँ ப³ அப³ ,ேஜ ’த³ய ந நnhத³மார ॥ 4 ॥
தாேஸாmh கரஹு சா ேஜா நmh ஜாைந மரம mhஹார।
ேஸா ப ட³ைர மைர ரஜு-அ ேதmh, ³ைஜ² நmh ph³யவஹார ॥ 5 ॥
நிஜ த ஸுiν ஸட²!ஹட² ந கர,ேஜா சஹ ஸல பவார।
லதா³ஸ phர⁴ேக தா³ஸநி த ப⁴ஜ ஜஹா◌ँ மத³ மார ॥ 6 ॥

ராக³ ெகௗ³
189

ராம கஹத ச, ராம கஹத ச, ராம கஹத ச பா⁴ஈ ேர।
நாmh ெதௗ ப⁴வ-ேப³கா³ மஹ◌ँ பைஹ, ²டத அதி க²நாஈ ேர ॥ 1 ॥
பா³◌ँஸ ராந ஸாஜ-ஸப³அட²கட²,ஸரல திேகாந க²ேடாலா ேர।
ஹமmh தி³ஹல க ல கரமச◌ँத³ மnhத³ ேமால பி³iν ேடா³லா ேர ॥ 2 ॥
பி³ஷம கஹார மார-மத³-மாேத சலmh ந பாஉ◌ँ ப³ேடாரா ேர।
மnhத³ பி³லnhத³அேப⁴ரா த³லகந பாஇய ³க² ஜ²கெஜௗ²ரா ேர ॥ 3 ॥
கா◌ँட ராய லேபடந ேலாடந டா²வmh டா²உ◌ँ ப³ஜா²ஊ ேர।
ஜஸ ஜஸ சய ³ தஸ தஸ நிஜ பா³ஸ ந ேப⁴Nhட லகா³ஊ ேர ॥ 4 ॥
மாரக³அக³ம,ஸŋhக³ நmh ஸmhப³ல,நாஉ◌ँ கா³உ◌ँகர ⁴லா ேர।
லதா³ஸ ப⁴வ thராஸ ஹரஹு அப³ ,ேஹாஹு ராம அiνலா ேர ॥ 5 ॥
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ஸஹஜ ஸேந ராமேஸாmh ைதmh கிேயா ந ஸஹஜ ஸேநஹ।
தாேதmh ப⁴வ-பா⁴ஜந ப⁴ேயா,ஸுiν அஜஹு◌ँ கா²வந ஏஹ ॥ 1 ॥
jhேயாmh iµக²iµர பி³ேலாகிேய அ சித ந ரைஹ அiνஹா।
thேயாmh ேஸவதஹு◌ँ ந ஆபேந, ேய மா-பிதா,ஸுத-நா ॥ 2 ॥
ைத³ைத³ஸுமந தில பா³ைக,அ க² பஹ ரஸ ேலத।
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shவாரத²த ⁴தல ப⁴ேர, மந ேமசக, தந ேஸத ॥ 3 ॥
க பீ³thேயா,அப³ கர ைஹ கேப³த த அபார।
கப³ஹு◌ँ ந ேகாஉ ர⁴பீ³ர ேஸா ேநஹ நிபா³ஹநிஹார ॥ 4 ॥
ஜாேஸாmh ஸப³ நாேதாmh ²ைர, தாேஸாmh ந க பசாநி।
தாேதmh க²ஸமjh² ேயா நmh, கஹா லாப⁴ கஹ ஹாநி ॥ 5 ॥
ஸா◌ँேசா ஜாnhேயா ஜூ²ட²ேகா,ஜூ²ேட² கஹ◌ँ ஸா◌ँேசா ஜாநி।
ேகா ந க³ேயா, ேகா ஜாத ைஹ,ேகா ந ைஜைஹ க தஹாநி ॥ 6 ॥
ேப³த³ கேயா, ³த⁴ கஹத ைஹmh,அ ெஹௗஹு◌ँ கஹத ெஹௗmh ேட।
ள phர⁴ ஸா◌ँேசா ,யகீ ஆ◌ँகி²ந ேஹ ॥ 7 ॥
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ஏக ஸேந ஸாசிேலா ேகவல ேகாஸலபா।
phேரம-கேநாட³◌़ே◌ா ராமேஸா நmh ³ஸேரா த³யா ॥ 1 ॥
தந-ஸாதீ²ஸப³shவாரதீ²,ஸுர ph³யவஹார-ஸுஜாந।
ஆரத-அத⁴ம-அநாத²த ேகா ர⁴பீ³ர ஸமாந ॥ 2 ॥
நாத³ நி²ர,ஸமசர கீ²,ஸல ஸேநஹ ந ஸூர।
ஸ ஸேராக³, தி³நகப³ட³◌़ே◌, பயத³ phேரம-பத²ர ॥ 3 ॥
ஜாேகா மந ஜாேஸாmh ப³◌ँth◌⁴ேயா, தாேகா ஸுக²தா³யக ேஸாஇ।
ஸரல ல ஸாப³ஸதா³தாபதி ஸஸ ந ேகாஇ ॥ 4 ॥
ஸுநி ேஸவா ஸ ேகா கைர, பஹைர ேகா ³ஷந ேத³கி²।
ேக தி³வாந தி³ந தீ³ந ேகா ஆத³ர-அiνராக³ பி³ேஸகி² ॥ 5 ॥
க²க³-ஸப³ பி-மா jhேயாmh மாேந, கபி ேகா கிேய த।
ேகவட ேப⁴NhThேயாmh ப⁴ரத jhேயா, ஐேஸா ேகா கஹு பதித-நீத ॥ 6 ॥
ேத³ஹ அபா⁴க³mh பா⁴³ ேகா, ேகா ராைக²ஸரந ஸபீ⁴த।
ேப³த³-பி³தி³த விதா³வ, கபி³-ேகாபி³த³ கா³வத கீ³த ॥ 7 ॥
ைகேஸஉ பா◌ँவர பாதகீ, ேஜ லஈ நாமகீ ஓட।
கா³◌ँ² பா³◌ँth◌⁴ேயா தா³ம ேதா, பரkh²ேயா ந ேப² க²ர-ேகா²ட ॥ 8 ॥
மந மந, க கிலபி³ ேஹாத ஸுநத ஜாஸு kh’த-காஜ।
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ேஸா ள கிேயா ஆேநா ர⁴பீ³ர க³ப³-நிவாஜ ॥ 9 ॥
192

ேஜா ைப ஜாநகிநாத² ேஸாmh நாேதா ேநஹு ந நீச।
shவாரத²-பரமாரத² கஹா, க ல பி³ேகா³ேயா பீ³ச ॥ 1 ॥
த⁴ரம ப³ரந ஆரமநிேக ைபயத ேபாதி² ராந।
கரதப³ பி³iν ேப³ஷ ேத³கி²ேய, jhேயாmh ஸர பி³iν phராந ॥ 2 ॥

பி³த
ேப³த³—–ஸாத⁴ந ஸைப³,ஸுநியத தா³யக ப²ல சா।
பி³தி³த
ராம phேரம பி³iν ஜாநிேபா³ைஜேஸ ஸர-ஸதா பி³iν பா³ ॥ 3 ॥
நாநா பத² நிரபா³நேக, நாநா பி³தா⁴ந ப³ஹு பா⁴◌ँதி।
ள  ேமேர கேஹ ஜ ராம-நாம தி³ந-ராதி ॥ 4 ॥
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அஜஹு◌ँ ஆபேந ராமேக கரதப³ஸiµஜ²த த ேஹாஇ।
கஹ◌ँ ,கஹ◌ँ ேகாஸலத⁴நீ, ேதாேகா கஹா கஹத ஸப³ ேகாஇ ॥ 1 ॥
² நிவாjhேயா கப³mh , கப³ கீ²² த³ஈ ேதாmh கா³।
த³ரபந ப³த³ந நிஹாைக,ஸுபி³சா மாந ய ஹா ॥ 2 ॥
பி³க³ ஜநம அேநககீ ஸுத⁴ரத பல லைக³ ந ஆ⁴।
’பா kh’பாநிதி⁴’ phேரமேஸாmh கேஹ ேகா ந ராம கிேயா ஸா⁴ ॥ 3 ॥
பா³லகி-ேகவட-கதா², கபி-பீ⁴ல-பா⁴-ஸநமாந।
ஸுநி ஸநiµக² ேஜா ந ராமேஸாmh, தி ேகா உபேத³ஸ kh³யாந ॥ 4 ॥
கா ேஸவா ஸுkh³வகீ, கா phதி-தி-நிரபா³ஹு।
ஜாஸு ப³nh⁴ ப³th◌⁴ேயா ph³யாத⁴ jhேயாmh, ேஸா ஸுநத ேஸாஹாத ந காஹு ॥ 5 ॥
ப⁴ஜந பி³பீ⁴ஷநேகா கஹா, ப²ல கஹா தி³ேயா ர⁴ராஜ।
ராம க³ப³-நிவாஜேக ப³ட³◌़ ◌ீ பா³◌ँஹ-ேபா³லகீ லாஜ ॥ 6 ॥
ஜப நாம ர⁴நாத²ேகா, சரசா ³ஸ ந சா।
ஸுiµக²,ஸுக²த³,ஸாப³,ஸுதீ⁴,ஸமரத²,kh’பா,நதபா ॥ 7 ॥
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ஸஜல நயந,க³த³க³த³கி³ரா, க³ஹப³ர மந,லக ஸர।
கா³வத ³நக³ந ராமேக ேககீ ந  ப⁴வ-பீ⁴ர ॥ 8 ॥
phர⁴ kh’தkh³ய ஸரப³shய ைஹmh,பஹ பாசி² க³லாநி।
ள ேதாேஸாmh ராமேஸாmh க² நஈ ந ஜாந-பசாநி ॥ 9 ॥
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ேஜா அiνராக³ ந ராம ஸேந ேஸாmh।
ெதௗ லேயா லாஹு கஹா நர-ேத³ ேஸாmh ॥ 1 ॥

ேஜா தiν த⁴, பஹ ஸப³ஸுக², ப⁴ேய ஸுமதி ராம-அiνராகீ³।
ேஸா தiν பாஇ அகா⁴இ கிேய அக⁴,அவ³ந-உத³தி⁴ அபா⁴கீ³ ॥ 2 ॥
kh³யாந-பி³ராக³,ேஜாக³-ஜப,தப-மக²,ஜக³iµத³-மக³ நmh ேதா²ேர।
ராம-phேரம பி³iν ேநம ஜாய ைஜேஸ mh’க³-ஜல-ஜலதி⁴-ேலாேர ॥ 3 ॥
ேலாக-பி³ேலாகி, ராந-ேப³தி³ஸுநி,ஸiµ²-³²³-kh³யாநீ।
phதி-phரதீதி ராம-பத³-பŋhகஜ ஸகல-ஸுமŋhக³ள-கா²நீ ॥ 4 ॥
அஜஹு◌ँ ஜாநி ய, மாநி ஹா ய, ேஹாஇ பலக மஹ◌ँ நீேகா।
ஸு ஸேநஹஸத த ராமmh, மாiν மேதா ளேகா ॥ 5 ॥

195

ப³ ஜாஉ◌ँ ெஹௗmh ராம ³ஸாஈmh।கீேஜ kh’பா ஆபநீ நாஈmh ॥ 1 ॥
பரமாரத²ஸுரர-ஸாத⁴ந ஸப³shவாரத²ஸுக²த³ ப⁴லாஈ।
க ஸேகாப ேலாபீ ஸுசால, நிஜ க²ந சால சலாஈ ॥ 2 ॥
ஜஹ◌ँ ஜஹ◌ँ சித சிதவத த, தஹ◌ँ நித நவ பி³ஷாத³அதி⁴காஈ।
சி-பா⁴வதீ ப⁴ப⁴ பா⁴க³,ஸiµஹாmh அத அநபா⁴ஈ ॥ 3 ॥
ஆதி⁴-மக³ந மந, ph³யாதி⁴-பி³கல தந,ப³சந மந ஜு²டா²ஈ।
ஏேதஹு◌ँ பர மேஸாmh ளகீ phர⁴ ஸகல ஸேநஹ ஸகா³ஈ ॥ 4 ॥

196

காேஹேகா பி²ரத மந, கரத ப³ஹு ஜதந,
ைட ந ³க² பி³iµக² ர⁴ல-பீ³ர।

கீைஜ ேஜா ேகா உபாஇ,thபி³த⁴ தாப ந ஜாஇ,
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கேயா ேஜா ⁴ஜ உடா²ய iµநிப³ர கீர ॥ 1 ॥
ஸஹஜ ேடவ பி³ஸா  ெதௗ⁴mh ேத³² பி³சா,
ல ந மத²த பா³ kh◌⁴’த பி³iν சீ²ர।
ஸiµ² தஜ ph◌⁴ரம, ப⁴ஜ பத³-ஜுக³ம,
ேஸவத ஸுக³ம,³ந க³ஹந க³mhபீ⁴ர ॥ 2 ॥
ஆக³ம நிக³ம kh³ரnhத², -iµநி,ஸுர-ஸnhத,
ஸப³ ேகா ஏக மத ஸுiν, மதிதீ⁴ர।
லதா³ஸ phர⁴ பி³iν பியாஸ மைர பஸு,
ஜth³யபி ைஹ நிகட ஸுரஸ-தீர ॥ 3 ॥

197

நாந சரந-ரதி தா ேதmh ஸெஹௗmh பி³பதி,
கஹத தி ஸகல iµநி மதிதீ⁴ர।
ப³ைஸ ேஜா ஸ-உச²ŋhக³ஸுதா⁴-shவாதி³த ரŋhக³,
தா khேயாmh ph◌⁴ரம நிரகி² ரபி³கர-நீர ॥ 1 ॥
ஸுநிய நாநா ராந,டத நாmh அkh³யாந,
பட⁴◌़ ◌ிய ந ஸiµ²ய  க²க³ கீர।
ப³◌ँத⁴த பி³நmh பாஸ ேஸமர-ஸுமந-ஆஸ,

கரத சரத ேதஇ ப²ல பி³iν ர ॥ 2 ॥
க² ந ஸாத⁴ந-தி⁴, ஜாெநௗmh ந நிக³ம-பி³தி⁴,
நmh ஜப-தப, ப³ஸ மந, ந ஸர।
லதா³ஸ ப⁴ேராஸ பரம கநா-ேகாஸ,

phர⁴ ஹைஹmh பி³ஷம ப⁴வபீ⁴ர ॥ 3 ॥
ராக³ைப⁴ரவீ
198

மந பசி²ைதைஹ அவஸர பீ³ேத।
³ரலப⁴ ேத³ஹ பாஇ ஹபத³ ப⁴ஜு, கரம, ப³சந அ  ேத ॥ 1 ॥
ஸஹஸபா³ஹு த³ஸப³த³ந ஆதி³ nh’ப ப³ேச ந கால ப³ேத।
ஹம-ஹம க த⁴ந-தா⁴ம ஸ◌ँவாேர,அnhத சேல உ² ேத ॥ 2 ॥
ஸுத ப³நிதாதி³ ஜாநி shவாரத²ரத, ந க ேநஹ ஸப³ ேத।
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அnhதஹு ேதாmh தைஜŋhேக³ பாமர! ந தைஜ அப³ ேத ॥ 3 ॥
அப³ நாத²mh அiνரா³, ஜா³ ஜட³◌़, thயா³ ³ராஸா  ேத।

ந
³ேஜ²—-காம அகி³நி ள கஹு◌ँ, பி³ஷய-ேபா⁴க³ ப³ஹு கீ⁴ ேத ॥ 4 ॥

கி
199

காேஹ ேகா பி²ரத ட⁴◌़ மந தா⁴ேயா।
த ஹ-சரந-ஸேராஜ ஸுதா⁴ரஸ, ரபி³கர-ஜல லய லாேயா ॥ 1 ॥
thஜக³ ேத³வ நர அஸுர அபர ஜக³ ேஜாநி ஸகல ph◌⁴ர ஆேயா।
kh³’ஹ ப³நிதா,ஸுத, ப³nh⁴ ப⁴ேய ப³ஹு, மா-பிதா nhஹ ஜாேயா ॥ 2 ॥
ஜாேத நிரய-நிகாய நிரnhதர, ேஸாஇ இnhஹ ேதா கா²ேயா।
வ த ேஹாஇ, கைட ப⁴வ-ப³nhத⁴ந, ேஸா ம³ ேதா ந ப³தாேயா ॥ 3 ॥
அஜஹு◌ँ பி³ஷய கஹ◌ँ ஜதந கரத, ஜth³யபி ப³ஹுபி³தி⁴ ட³ஹ◌ँகாேயா।
பாவக-காம ேபா⁴க³-kh◌⁴’த ேதmh ஸட²,ைகேஸ பரத ³ஜா²ெயௗ ॥ 4 ॥
பி³ஷயந ³க²,ேல பி³பதி அதி,ஸுக²ஸபேநஹு◌ँ நmh பாேயா।
உப⁴ய phரகார phேரத-பாவக jhேயாmh த⁴ந ³க²phரத³ தி கா³ேயா ॥ 5 ॥
சி²ந-சி²ந சீ²ந ேஹாத வந, ³ரலப⁴ தiν ph³’தா² க³◌ँவாேயா।
லதா³ஸ ஹ ப⁴ஜ ஆஸ த, கால -உரக³ ஜக³ கா²ேயா ॥ 6 ॥

200

தா◌ँேப³ ேஸா பீ² மநஹு◌ँ தந பாேயா।
நீச,ச ஜாநத ந ஸ பர, ஈஸ நிபட பி³ஸராேயா ॥ 1 ॥
அவநி ரவநி, த⁴ந-தா⁴ம,ஸு’த³-ஸுத, ேகா ந இnhஹmh அபநாேயா ?

காேக ப⁴ேய, க³ேய ஸ◌ँக³ காேக,ஸப³ஸேநஹ ச²ல-சா²ேயா ॥ 2 ॥
nhஹ ⁴பநி ஜக³-தி, பா³◌ँதி⁴ ஜம,அபநீ பா³◌ँஹ ப³ஸாேயா।
ேதஊ கால கேலஊ கீnhேஹ, கி³நதீ கப³ஆேயா ॥ 3 ॥
ேத³² பி³சா,ஸார கா ஸா◌ँேசா,கஹா நிக³ம நிஜு கா³ேயா।
ப⁴mh ந அஜஹு◌ँ ஸiµ² ள ேத,ேஜ மேஹஸ மந லாேயா ॥ 4 ॥
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201

லாப⁴ கஹா மாiνஷ-தiν பாேய।
காய-ப³சந-மந ஸபேநஹு◌ँ கப³ஹு◌ँக க⁴டத ந காஜ பராேய ॥ 1 ॥
ேஜா ஸுக²ஸுரர-நரக, ேக³ஹ-ப³ந ஆவத பி³நmh ³லாேய।
ேத ஸுக² கஹ◌ँ ப³ஹு ஜதந கரத மந,ஸiµஜ²த நmh ஸiµஜா²ேய ॥ 2 ॥
பர-தா³ரா, பரth³ேராஹ, ேமாஹப³ஸ கிேய ட⁴◌़ மந பா⁴ேய।
க³ரப⁴பா³ஸ ³க²ரா ஜாதநா தீph³ர பி³பதி பி³ஸராேய ॥ 3 ॥
ப⁴ய-நிth³ரா,ைம²ந-அஹார,ஸப³ேக ஸமாந ஜக³ ஜாேய।
ஸுர-³ரலப⁴ தiν த⁴ ந ப⁴ேஜ ஹ மத³அபி⁴மாந க³வா◌ँேய ॥ 4 ॥
க³ஈ ந நிஜ-பர-³th³தி⁴ ஸுth³த⁴ ேவ ரேஹ ந ராம-லய லாேய।
லதா³ஸ யஹ அவஸர பீ³ேத கா நி ேக பசி²தாேய ॥ 5 ॥

202

காஜு கஹா நரதiν த⁴ ஸாrh ேயா।
பர-உபகார ஸார திேகா ேஜா, ேஸா ேதா⁴ேக²ஹு ந பி³சாrh ேயா ॥ 1 ॥
th³ைவத ல, ப⁴ய-ஸூல, ேஸாக-ப²ல, ப⁴வத டைர ந டாrh ெயௗ।
ராமப⁴ஜந-தீச²ந டா²ர ல ேஸா நmh கா நிவாrh ேயா ॥ 2 ॥
ஸmhஸய-nh⁴ நாம ேபா³த ப⁴ நிஜ ஆதமா ந தாrh ேயா।
ஜநம அேநக விேவகந ப³ஹு ேஜாநி ph◌⁴ரமத நmh ஹாrh ேயா ॥ 3 ॥
ேத³கி²ஆநகி ஸஹஜ ஸmhபதா³ th³ேவஷ-அநல மந-ஜாrh ேயா।
ஸம,த³ம,த³யா,தீ³ந-பாலந,தல ய ஹ ந ஸ◌ँபா⁴rh ேயா ॥ 4 ॥
phர⁴ ³ பிதா ஸகா² ர⁴பதி ைதmh மந khரம ப³சந பி³ஸாrh ேயா।
லதா³ஸ ய ஆஸ,ஸரந ராகி² ேஜ கீ³த⁴ உதா⁴rh ேயா ॥ 5 ॥

203

ஹ-³-பத³-கமல ப⁴ஜஹு மந த அபி⁴மாந।
ேஜ ேஸவத பாஇய ஹ ஸுக²-நிதா⁴ந ப⁴க³வாந ॥ 1 ॥
பவா phரத²ம phேரம பி³iν ராம-லந அதி ³।
ஜth³யபி நிகட ’த³ய நிஜ ரேஹ ஸகல ப⁴ ॥ 2 ॥
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³இஜ th³ேவத-மதி சா²ட³◌़ ◌ி சர ம-மNhட³ல தீ⁴ர।
பி³க³த ேமாஹ-மாயா-மத³’த³ய ப³ஸத ர⁴பீ³ர ॥ 3 ॥
தீஜ th³ந-பர பரம ஷ ரமந iµnhத³।
³ந ஸுபா⁴வ thயாேக³ பி³iν ³ரலப⁴ பரமாநnhத³ ॥ 4 ॥
ெசௗதி² சா பஹரஹு ³th³தி⁴-மந-சித-அஹŋhகார।
பி³மல பி³சார பரமபத³ நிஜ ஸுக²ஸஹஜ உதா³ர ॥ 5 ॥
பா◌ँசஇ பா◌ँச பரஸ,ரஸ,ஸph³த³,க³nhத⁴ அ ப।
இnhஹ கர கஹா ந கீேய, ப³ஹு பரப³ ப⁴வ-ப ॥ 6 ॥
ச²ட²ஷடப³ரக³ கய ஜய ஜநகஸுதா-பதி லாகி³।
ர⁴பதி-kh’பா-பா³ பி³iν நmh ³தாஇ ேலாபா⁴கி³ ॥ 7 ॥
ஸாைதmh ஸphததா⁴-நிரத தiν கய பி³சார।
ேத தiν ேகர ஏக ப²ல, கீைஜ பர-உபகார ॥ 8 ॥
ஆட²இ◌ँ ஆட² phரkh’தி-பர நிரபி³கார ராம।
ேக phரகார பாஇய ஹ,’த³ய ப³ஸmh ப³ஹு காம ॥ 9 ॥
நவ நவth³வார-ர ப³ ேஜ ந ஆ ப⁴ல கீnhஹ।
ேத நர ேஜாநி அேநக ph◌⁴ரமத தா³ந ³க²nhஹ ॥ 10 ॥
த³ஸஇ◌ँ த³ஸஹு கர ஸஜம ேஜா ந கய ய ஜாநி।
ஸாத⁴ந ph³’தா² ேஹாஇ ஸப³லmh ந ஸாரŋhக³பாநி।11 ॥
ஏகாத³ ஏக மந ப³ஸ ைக ேஸவஹு ஜாஇ।
ேஸாஇ ph³ரத கர ப²ல பாைவ ஆவாக³மந நஸாஇ ॥ 12 ॥
th³வாத³ தா³ந ேத³ஹு அஸ,அப⁴ய ேஹாஇ thேரேலாக।
பரத-நிரத ேஸா பாரந ப³ஹு ந ph³யாபத ேஸாக ॥ 13 ॥
ேதர தீந அவshதா² தஜஹு, ப⁴ஜஹு ப⁴க³வnhத।
மந-khரம-ப³சந-அேகா³சர, ph³யாபக, ph³யாphய,அநnhத ॥ 14 ॥
ெசௗத³ ெசௗத³ஹ ⁴வந அசர-சர-ப ேகா³பால।
ேப⁴த³ க³ேய பி³iν ர⁴பதி அதி ந ஹரmh ஜக³-ஜால ॥ 15 ॥
ேநாmh phேரம-ப⁴க³தி-ரஸ ஹ-ரஸ ஜாநmh தா³ஸ।
ஸம,தல, க³த-மாந, kh³யாநரத, பி³ஷய-உதா³ஸ ॥ 16 ॥
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thபி³த⁴ ஸூல ேஹாய ஜேர, ேக²ய அப³ பா²³।
ேஜா ய சஹ பரமஸுக², ெதௗ ய மாரக³லா³ ॥ 17 ॥
தி-ராந-³த⁴-ஸmhமத சா◌ँச சத iµரா।
க பி³சார ப⁴வ தய, பய ந கப³ஹு◌ँ ஜமதா⁴ ॥ 18 ॥
ஸmhஸய-ஸமந, த³மந ³க²,ஸுக²நிதா⁴ந ஹ ஏக।
ஸா⁴-kh’பா பி³iν லmh ந, கய உபாய அேநக ॥ 19 ॥
ப⁴வ ஸாக³ர கஹ◌ँ நாவ ஸுth³த⁴ ஸnhதநேக சரந।
லதா³ஸ phரயாஸ பி³iν லmh ராம ³க²ஹரந ॥ 20 ॥

ராக³ காnhஹரா
204

ேஜா மந லாைக³ ராமசரந அஸ।
ேத³ஹ-ேக³ஹ-ஸுத-பி³த-கலthர மஹ◌ँ மக³ந ேஹாத பி³iν ஜதந கிேய ஜஸ ॥ 1 ॥
th³வnhth³வரத, க³தமாந, kh³யாநரத, பி³ஷய-பி³ரத க²டாஇ நாநா கஸ।
ஸுக²நிதா⁴ந ஸுஜாந ேகாஸலபதி ேவ phரஸnhந, கஹு, khேயாmh ந ேஹாmh ப³ஸ
॥ 2 ॥
ஸrhவ⁴த-த, நிrhph³யக சித, ப⁴க³தி-phேரம th³’ட⁴◌़ ேநம, ஏகரஸ।
லதா³ஸ யஹ ேஹாஇ தப³mh ஜப³ th³ரைவ ஈஸ, ேஜ ஹேதா ஸத³ஸ ॥ 3

॥
205

ேஜா மந ப⁴jhேயா சைஹ ஹ-ஸுரத।
ெதௗ தஜ பி³ஷய-பி³கார,ஸார ப⁴ஜ,அஜஹூ◌ँ ேஜா ைமmh கெஹௗmh ேஸாஇ க ॥
1 ॥
ஸம,ஸnhேதாஷ, பி³சார பி³மல அதி,ஸதஸŋhக³தி,யர சா th³’ட⁴◌़ க த⁴।
காம- khேராத⁴ அ ேலாப⁴-ேமாஹ-மத³, ராக³-th³ேவஷ நிேஸஷ க பஹ ॥ 2 ॥
ரவந கதா²,iµக² நாம,’த³ய ஹ,ர phரநாம, ேஸவா கர அiνஸ।
நயநநி நிரகி² kh’பா-ஸiµth³ர ஹ அக³-ஜக³-ப ⁴ப தாப³ ॥ 3 ॥
இைஹ ப⁴க³தி,ைப³ராkh³ய-kh³யாந யஹ,ஹ-ேதாஷந யஹ ஸுப⁴ ph³ரத ஆச।
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லதா³ஸவ-மத மாரக³ ய சலத ஸதா³ஸபேநஹு◌ँ நாmhந ட³ ॥ 4 ॥
206

நாநஔர ேகாஉ ஸரந லாயக ³ேஜா ர⁴பதி-ஸம பி³பதி-நிவாரந।
காேகா ஸஹஜ ஸுபா⁴உ ேஸவகப³ஸ, கா phரநத பரphதி அகாரந ॥ 1 ॥
ஜந-³ந அலப க³நத ஸுேம க,அவ³ந ேகா பி³ேலாகி பி³ஸாரந।
பரம kh’பா, ப⁴க³த-சிnhதாமநி,பி³ரத³ நீத, பதிதஜந-தாரந ॥ 2 ॥
ஸுரத ஸுலப⁴,தா³ஸ-³க²ஹ சலத ரத, படபீத ஸ◌ँபா⁴ர ந।
ஸாகி² ராந-நிக³ம-அக³ம ஸப³, ஜாநத th³பத³-ஸுதா அ பா³ரந ॥ 3 ॥
ஜாேகா ஜஸ கா³வத கபி³-ேகாபி³த³,nhஹேக ேலாப⁴-ேமாஹ,மத³-மார ந।
லதா³ஸ த ஆஸ ஸகல ப⁴ஜு, ேகாஸலபதி iµநிப³⁴-உதா⁴ரந ॥ 4 ॥

207

ப⁴ேப³லாயக,ஸுக²தா³யக ர⁴நாயக ஸஸ ஸரநphரத³³ேஜா நாந।
ஆந◌ँத³ப⁴வந, ³க²த³வந, ேஸாகஸமந ரமாரமந ³ந க³நத ராmh ந ॥ 1 ॥
ஆரத,அத⁴ம,ஜாதி,ல, க²ல, பதித,ஸபீ⁴த கஹு◌ँ ேஜ ஸமாmh ந।
ஸுரத நாம பி³ப³ஸஹூ◌ँ பா³ரக பாவத ேஸா பத³, ஜஹா◌ँ ஸுர ஜாmh ந ॥ 2

॥
ஜாேக பத³-கமல ph³த⁴ iµநி-ம⁴கர, பி³ரத ேஜ பரம ஸுக³திஹு பா⁴mh ந।
லதா³ஸஸட² ேத ந ப⁴ஜ கஸ, காநிக ேஜா அநாத²mh தா³ந ॥ 3 ॥

ராக³ கlhயாண
208

நாத² ேஸாmh ெகௗந பி³நதீ க ஸுநாெவௗmh।
thபி³த⁴ பி³தி⁴ அத அவேலாகி அக⁴ ஆபேந,
ஸரந ஸநiµக² ேஹாத ஸசி ர நாெவௗmh ॥ 1 ॥
பி³ரசி ஹப⁴க³திேகா ேப³ஷ ப³ர டாகா,
கபட-த³ல ஹத பlhலவநி சா²ெவௗmh।
நாமலகி³லாஇ லாஸா லத-ப³சந க,

ph³யாத⁴ jhேயாmh பி³ஷய-பி³ஹ◌ँக³நி ப³ஜா²ெவௗmh ॥ 2 ॥
ல ஸதேகா ேமேர ேராமபர வாய,
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ஸா⁴ க³நதீேமmh பஹேல க³நாெவௗmh।
பரம ப³rhப³ர க²rhப³ க³rhப³-பrhப³த சTh◌⁴ேயா,
அkh³ய ஸrhப³kh³ய,ஜந-மநி ஜநாெவௗmh ॥ 3।
ஸா◌ँச கிெதௗ⁴mh ஜூ²ட² ேமாேகா கஹத ேகாஉ-

ேகாஉ ராம! ராவேரா, ெஹௗmh mhஹேரா கஹாெவௗmh।
பி³ரத³கீ லாஜ க தா³ஸ லmh ேத³வ!

ேலஹு அபநாஇ அப³ ேத³ஹு ஜநி பா³ெவௗ ॥ 4 ॥
209

நாைந நாத²!அவலmhப³ ேமா ஆநகீ।
கரம-மந-ப³சந பந ஸthய கநாநிேத⁴!
ஏக। க³தி ராம! ப⁴வதீ³ய பத³thராநகீ ॥ 1 ॥

ேகாஹ-மத³-ேமாஹ-மமதாயதந ஜாநி மந,
பா³த ந ஜாதி க kh³யாந-பி³kh³யாநகீ।

காம-ஸŋhகலப உர நிரகி² ப³ஹு பா³ஸநmh,
ஆஸ நmh ஏகஹூ ஆ◌ँக நிரபா³நகீ ॥ 2 ॥

ேப³த³-ேபா³தி⁴த கரம த⁴ரம பி³iν அக³ம அதி,
ஜத³பி ய லாலஸா அமரர ஜாநகீ।
th³த⁴-ஸுர-மiνஜ த³iνஜாதி³ேஸவத க²ந,
th³ரவmh ஹட²ேஜாக³ தி³ேய ேபா⁴க³ ப³ phராநகீ ॥ 3 ॥
ப⁴க³தி ³ரலப⁴ பரம,ஸmh⁴-ஸுக-iµநி-ம⁴ப,
phயாஸ பத³கஜ-மகரnhத³-ம⁴பாநகீ।
பதித-பாவந ஸுநத நாம பி³shராமkh’த,
ph◌⁴ரத நி ஸம² சித kh³ரnhதி²அபி⁴மாநகீ ॥ 4 ॥
நரக-அதி⁴கார மம ேகா⁴ர ஸmhஸார-தம-
பகmh, ⁴ப! ேமா ஸkhதி ஆபாநகீ।
தா³ஸள ேஸாஉ thராஸ ந க³நத மந,
ஸு ³ஹ கீ³த⁴ க³ஜ kh³யாதி ஹiνமாநகீ ॥ 5 ॥

210

ஔ கஹ◌ँ ெடௗ² ர⁴ப³mhஸ-மநி! ேமேர।
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பதித-பாவந phரநத-பால அஸரந-ஸரந,
பா³◌ँேர பி³த³ பி³ைத³த ேக ேகேர ॥ 1 ॥

ஸiµ²ய ேதா³ஸ அதி ேராஸ க ராம ேஜா,
கரத நmh காந பி³நதீ ப³த³ந ேப²ேர।

தத³பி ேவ நிட³ர ெஹௗmh கெஹௗmh கநா-nh⁴,
khேயாmhऽப³ ர ஜாத ஸுநி பா³த பி³iν ேஹேர ॥ 2 ॥

iµkh²ய சி ப³ேப³கீ ர ராவேர,
ராம! ேத சி காமாதி³ க³ந ேக⁴ேர।

அக³ம அபப³ரக³,அ ஸரக³ஸுkh’ைதகப²ல,

நாம-ப³ல khேயாmh ப³ெஸௗmh ஜம-நக³ர ேநேர ॥ 3 ॥
கதஹு◌ँ நmh டா²உ◌ँ, கஹ◌ँ ஜாஉ◌ँ ேகாஸலநாத²!
தீ³ந பி³தந ெஹௗmh, பி³கல பி³iν ேட³ேர।

தா³ஸ ல பா³ஸ ேத³ஹு அப³ க kh’பா,
ப³ஸத க³ஜ கீ³த⁴ ph³யாதா⁴தி³ ேஜ ேக²ேர ॥ 4 ॥

211

கப³ஹு◌ँ ர⁴ப³mhஸமநி ! ேஸா kh’பா கரஹுேக³।
ேஜ kh’பா ph³யாத⁴, க³ஜ, பி³phர, க²ல நர தேர,
திnhஹ ஸம மாநி ேமா நாத² உth³த⁴ரஹுேக³ ॥ 1 ॥

ேஜாநி ப³ஹு ஜந கிேய கரம க²ல பி³பி³த⁴ பி³தி⁴,
அத⁴ம ஆசரந க²’த³ய ந த⁴ரஹுேக³।

தீ³நத!அத ஸரப³kh³ய ஸமரத² phரநதபா,

சித mh’³ல நிஜ ³நநி அiνஸரஹுேக³ ॥ 2 ॥
ேமாஹ-மத³-மாந-காமாதி³ க²லமNhட³,

ஸல நிரல க ³ஸஹ ³க²ஹரஹுேக³।
ேஜாக³-ஜப-ஜkh³ய-பி³kh³யாந ேத அதி⁴க அதி,
அமல th³’ட⁴◌़ ப⁴க³தி ைத³ பரம ஸுக² ப⁴ரஹுேக³ ॥ 3 ॥

மnhத³ஜந-ெமௗமநி ஸகல,ஸாத⁴நந,
ல மந, மந ய ஜாநி ேஜா ட³ரஹுேக³।

தா³ஸள ேப³த³-பி³தி³த பி³தா³வ,
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பி³மல ஜஸ நாத²! ேக பா⁴◌ँதி பி³shதரஹுேக³ ॥ 4 ॥
ராக³ ேகதா³ரா
212

ர⁴பதி பி³பதி-த³வந।
பரம kh’பா, phரநத-phரதிபாலக, பதித-பாவந ॥ 1 ॥
ர,ல,லந,தீ³ந,அதி மந ஜவந।
ஸுரத நாம ராம பட²ேய ஸப³அபேந ப⁴வந ॥ 2 ॥
க³ஜ-பிŋhக³லா-அஜால-ேஸ க²ல க³ைந ெதௗ⁴mh கவந।
லதா³ஸ phர⁴ ேக ந தீ³nh க³தி ஜாநகீ-ரவந ॥ 3 ॥

213

ஹ-ஸம ஆபதா³-ஹரந।
ந ேகாஉ ஸஹஜ kh’பா ³ஸஹ ³க²-ஸாக³ர-தரந ॥ 1 ॥
க³ஜ நிஜ ப³ல அவேலாகி கமல க³ க³ேயா ஸரந।
தீ³ந ப³சந ஸுநி சேல க³ட³◌़ த ஸுநாப⁴-த⁴ரந ॥ 2 ॥
th³பத³ஸுதாேகா லkh³ேயா ³ஸாஸந நக³ந கரந।
’ஹா ஹ பா’ கஹத ேர பட பி³பி³த⁴ ப³ரந ॥ 3 ॥
இேஹ ஜாநி ஸுர-நர-iµநி-ேகாபி³த³ ேஸவத சரந।
லதா³ஸ phர⁴ ேகா ந அப⁴ய கிேயா nh’க³-உth³த⁴ரந ॥ 4 ॥

ராக³ கlhயாந
214

ஐ ெகௗந phர⁴கீ தி ?
பி³ரத³ ேஹ நீத பஹ பா◌ँவரநி பர phதி ॥ 1 ॥
க³ஈ மாரந தநா ச காலட லகா³ஈ।
மாகீ க³தி த³ஈ தா kh’பா ஜாத³வராஇ ॥ 2 ॥
காமேமாத ேகா³பிகநிபர kh’பா அத கீnhஹ।
ஜக³த-பிதா பி³ரசி nhஹேக சரநகீ ரஜ nhஹ ॥ 3 ॥
ேநமேதmh ஸுபால தி³ந phரதி ேத³த க³நி க³நி கா³।
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கிேயா ந ஸு ஆபேமmh ஹ ராஜ-ஸபா⁴ ம◌ँஜா² ॥ 4 ॥
ph³யாத⁴ சித ைத³ சரந மாrh ேயா ட⁴◌़மதி mh’க³ ஜாநி।
ேஸா ஸேத³ஹ shவேலாக பட²ேயா phரக³ட க நிஜ பா³நி ॥ 5 ॥
ெகௗந திnhஹகீ கைஹ nhஹேக ஸுkh’த அ அக⁴ ேதா³உ।
phரக³ட பாதகப ள ஸரந ராkh²ேயா ேஸாஉ ॥ 6 ॥

215

ர⁴பீ³ரகீ யஹ பா³நி।
நீசஹூ ேஸாmh கரத ேநஹ ஸுphதி மந அiνமாநி ॥ 1 ॥
பரம அத⁴ம நிஷாத³ பா◌ँவர, ெகௗந தாகீ காநி ?
ேயா ேஸா உர லாஇ ஸுத jhெயௗmh phேரமேகா பசாநி ॥ 2 ॥
கீ³த⁴ ெகௗந த³யா, ேஜா பி³தி⁴ ரchேயா mhஸா ஸாநி ?
ஜநக jhேயாmh ர⁴நாத² தாகஹ◌ँ தி³ேயா ஜல நிஜ பாநி ॥ 3 ॥
phரkh’தி-மந ஜாதி ஸப³ ஸகல அவ³ந-கா²நி।
கா²த தாேக தி³ேய ப²ல அதி சி ப³கா²நி ப³கா²நி ॥ 4 ॥
ரஜநிசர அ  பி³பீ⁴ஷந ஸரந ஆேயா ஜாநி।
ப⁴ரத jhேயாmh உ² தா ைப⁴Nhடத ேத³ஹ-த³ஸா ⁴லாநி ॥ 5 ॥
ெகௗந ஸுப⁴க³ஸுல பா³நர,நmh ஸுரத ஹாநி।
கிேய ேத ஸப³ஸகா², ேஜ ப⁴வந அபேந ஆநி ॥ 6 ॥
ராம ஸஹஜ kh’பா ேகாமல தீ³நத தி³நதா³நி।
ப⁴ஜ ஐேஸ phஷ⁴ ள ல கபட ந டா²நி ॥ 7 ॥

216

ஹ தஜஔர ப⁴ேய கா ?

நாைந ேகாஉ ராம ேஸா மமதா phரநதபர ஜா ॥ 1 ॥
கநகக பி³ரசிேகா ஜந கரம மந அ பா³த।
ஸுதmh ³க²வத பி³தி⁴ ந ப³ரjhேயா காலேக க⁴ர ஜாத ॥ 2 ॥
ஸmh⁴-ேஸவக ஜாந ஜக³, ப³ஹு பா³ர தி³ேய த³ஸ ஸ।
கரத ராம-பி³ேராத⁴ ேஸா ஸபேநஹு ந ஹடkhேயா ஈஸ ॥ 3 ॥
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ஔர ேத³வநகீ கஹா கெஹௗmh,shவாரத²ேக த।
கப³ஹு காஹு ந ராக²ேயா ேகாஉ ஸரந க³யஉ ஸபீ⁴த ॥ 4 ॥
ேகா ந ேஸவத ேத³த ஸmhபதி ேலாகஹூ யஹ தி।
தா³ஸள தீ³நபர ஏக ராம  கீ phதி ॥ 5 ॥

217

ேஜா ைப ³ஸேரா ேகாஉ ேஹாஇ।
ெதௗ ெஹௗmh பா³ர பா³ர phர⁴ கத ³க²ஸுநாெவௗmh ேராஇ ॥ 1 ॥
கா மமதா தீ³நபர, காேகா பதிதபாவந நாம।
பாபல அஜால ேக தி³ேயா அபேநா தா⁴ம ॥ 2 ॥
ரேஹ ஸmh⁴ பி³ரசி ஸுரபதி ேலாகபால அேநக।
ேஸாக-ஸ ³ட³◌़த கஸ த³ஈ காஹு ந ேடக ॥ 3 ॥
பி³ல-⁴பதி-ஸத³ மஹ◌ँ நர-நா கேயா ’phர⁴ பா’।
ஸகல ஸமரத² ரேஹ, காஹு ந ப³ஸந தீ³nhேஹாmh தா ॥ 4 ॥
ஏக iµக² khேயாmh கெஹௗmh கநாnh⁴ேக ³ந-கா³த² ?
ப⁴khதத த⁴ ேத³ஹ காஹ ந கிேயா ேகாஸலநாத²! ॥ 5 ॥
ஆபேஸ கஹு◌ँ ெஸௗmhபிேய ேமா ேஜா ைப அதி கி⁴நாத।
தா³ஸளஔர பி³தி⁴ khேயாmh சரந பஹ ஜாத ॥ 6 ॥
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கப³ ேத³கா²இெஹௗ ஹ சரந।
ஸமந ஸகல கேலஸ க-மல ,ஸகல மŋhக³ள- கரந ॥ 1 ॥
ஸரத³-ப⁴வ ஸுnhத³ர தநதர அந-பா³ஜ-ப³ரந।
லchசி²-லாத-லத கரதல ச²பி³அபம த⁴ரந ॥ 2 ॥
க³ŋhக³-ஜநக அநŋhக³-அ-phய கபட-ப³ ப³-ச²ரந।
பி³phரதிய nh’க³ ப³தி⁴கேக ³க²-ேதா³ஸ தா³ந த³ரந ॥ 3।
th³த⁴-ஸுர-iµநி-ph³’nhத³-ப³nhதி³த ஸுக²த³ஸப³ கஹ◌ँ ஸரந।
ஸkh’த உர ஆநத நmh ஜந ேஹாத தாரந-தரந ॥ 4 ॥
kh’பாnh⁴ ஸுஜாந ர⁴ப³ர phரநத-ஆரதி-ஹரந।
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த³ரஸ-ஆஸ-பியாஸ ளதா³ஸ சாஹத மரந ॥ 5 ॥
219

th³வார ெஹௗmh ேபா⁴ர  ேகா ஆஜு।
ரடத ஹா ஆஔர ந, ெகௗர  ேதmh காஜு ॥ 1 ॥
க கரால ³கால தா³ந,ஸப³பா⁴◌ँதி ஸாஜு।
நீச ஜந, மந ஊ◌ँச ைஜ ேகாட⁴◌ँேமŋhகீ கா²ஜு ॥ 2 ॥
ஹஹ யேமmh ஸத³ய ³jh²ேயா ஜாஇ ஸா⁴-ஸமாஜு।
ேமாஹுேஸ கஹு◌ँ கதஹு◌ँ ேகாஉ, திnhஹ கேயா ேகாஸலராஜு ॥ 3 ॥
தீ³நதா-தா³த³ த³ல ேகா kh’பாபா³தி⁴ பா³ஜு।
தா³நி த³ஸரத²ராயேக, பா³நஇத ரதாஜு ॥ 4 ॥
ஜநமேகா ⁴ேகா² பி⁴கா² ெஹௗmh க³ப³நிவாஜு।
ேபட ப⁴ ல ேஜmhவாஇய ப⁴க³தி-ஸுதா⁴ ஸுநாஜு ॥ 5 ॥
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கய ஸ◌ँபா⁴ர, ேகாஸலராய!
ஔர ெடௗ²ர ந ஔர க³தி,அவலmhப³ நாம பி³ஹாய ॥ 1 ॥
³²அபநீ ஆபேநா  ஆப பா³ப ந மாய।
ராம! ராஉர நாம ³ர,ஸுர,shவா,ஸகா²,ஸஹாய ॥ 2 ॥
ராமராஜ ந சேல மாநஸ-மநேக ச²ல சா²ய।
ேகாப ேத ககால காயர iµஏ கா⁴லத கா⁴ய ॥ 3 ॥
ேலத ேகஹேகா ப³யர jhேயாmh ைப⁴க ஹநி ேகா³மாய।
thேயாmh ராம-³லாம ஜாநி நிகாம ேத³த தா³ய ॥ 4 ॥
அகநி யாேக கபட-கரதப³,அத அநய-அபாய।
ஸுகி²ஹர ப³ஸத ேஹாத பசி²த பசி²தாய ॥ 5 ॥
kh’பாnh⁴! பி³ேலாகிேய, ஜந-மநகீ ஸா◌ँஸதி ஸாய।
ஸரந ஆேயா, ேத³வ! தீ³நத³யா! ேத³க²ந பாய ॥ 6 ॥
நிகட ேபா³ ந ப³ரேய, ப³ ஜாஉ◌ँ,ஹநிய ந ஹாய।
ேத³கி²ைஹmh ஹiνமாந ேகா³iµக² நாஹரநிேக nhயாய ॥ 7 ॥
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அந iµக², ph◌⁴ பி³கட, பிŋhக³ல நயந ேராஷ-கஷாய।
பீ³ர ஸு ஸரேகா க⁴ைஹ சபல சித சாய ॥ 8 ॥
பி³நய ஸுநி பி³ஹ◌ँேஸ அiνஜேஸாmh ப³சநேக க பா⁴ய।
’ப⁴ க’ கேயா லஷந ஹூ◌ँ ஹ◌ँ,ப³ேந ஸகல ப³நாய ॥ 9 ॥
த³ஈ தீ³நmh தா³தி³, ேஸா ஸுநி ஸுஜந-ஸத³ந ப³தா⁴ய।
ேட ஸŋhகட-ேஸாச, ேபாச-phரபச, பாப-நிகாய ॥ 10 ॥
ேபகி² phதி-phரதீதி ஜநபர அ³ந அநக⁴ அமாய।
தா³ஸள கஹத iµநிக³ந,’ஜயதி ஜய உகா³ய’ ॥ 11 ॥
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நாத²! kh’பாேகா பnhத² சிதவத தீ³ந ெஹௗmh தி³நராதி।
ேஹாஇ ெதௗ⁴mh ேக கால தீ³நத³யா! ஜாநி ந ஜாதி ॥ 1 ॥
ஸு³ந, kh³யாந-பி³ராக³-ப⁴க³தி,ஸு-ஸாத⁴நநிகீ பா◌ँதி।
ப⁴ேஜ பி³கல பி³ேலாகி க அக⁴-அவ³நநிகீ தா²தி ॥ 2 ॥
அதி அநீதி-தி ப⁴இ ⁴இ◌ँ தரநி ஹூ ேத தாதி।
ஜாஉ◌ँ கஹ◌ँ ? ப³ ஜாஉ◌ँ, கஹூ◌ँ ந டா²உ◌ँ, மதி அலாதி ॥ 3 ॥
ஆப ஸத ந ஆபேநா ேகாஉ, பா³ப! க²ந பா⁴◌ँதி।
shயாமக⁴ந!சிேய ள,ஸா ஸப²ல ஸுகா²தி ॥ 4 ॥
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ப³ ஜாஉ◌ँ,ஔர காேஸாmh கெஹௗmh ?

ஸத³³நnh⁴ shவா ேஸவக-த கஹு◌ँ ந kh’பாநிதி⁴-ேஸா லெஹௗmh ॥ 1

॥
ஜஹ◌ँ ஜஹ◌ँ ேலாப⁴ ேலால லாலசப³ஸ நிஜத சித சாஹநி செஹௗmh।
தஹ◌ँ தஹ◌ँ தரநி தகத உக jhேயாmh ப⁴டகி த-ேகாடர க³ெஹௗmh ॥ 2 ॥
கால-ஸுபா⁴உ-கரம பி³சிthர ப²லதா³யக ஸுநி ர ⁴நி ரெஹௗmh।
ேமாேகா ெதௗ ஸகல ஸதா³ ஏக ரஸ ³ஸஹ தா³ஹ தா³ந த³ெஹௗmh ॥ 3 ॥
உசித அநாத² ேஹாஇ ³க²பா⁴ஜந ப⁴ேயா நாத²! கிŋhகர ந ெஹௗmh।
அப³ ராவேரா கஹாஇ ந ³²ேய,ஸரநபால!ஸா◌ँஸதி ஸெஹௗmh ॥ 4 ॥
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மஹாராஜ! ராவபி³ேலாசந! மக³ந-பாப-ஸnhதாப ெஹௗmh।
ள phர⁴!ஜப³ தப³ ேஜ ேத பி³தி⁴ ராம நிரப³ெஹௗmh ॥ 5 ॥
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ஆபேநா கப³ஹு◌ँ க ஜாநிெஹௗ।
ராம க³ப³நிவாஜ ராஜமநி, பி³ரத³-லாஜ உர ஆநிெஹௗ ॥ 1 ॥
ல-nh⁴,ஸுnhத³ர,ஸப³லாயக,ஸமரத²,ஸத³³ந-கா²நி ெஹௗ।
பாlhேயா ைஹ,பாலத,பாலஹுேக³ phர⁴, phரநத-phேரம பசாநிெஹௗ ॥ 2 ॥
ேப³த³-ராந கஹத,ஜக³ ஜாநத, தீ³நத³யா தி³ந-தா³நி ெஹௗ।
க ஆவத, ப³ ஜாஊ◌ँ,மநஹு◌ँ ேம பா³ர பி³ஸாேர பா³நி ெஹௗ ॥ 3 ॥
ஆரத-தீ³ந-அநாத²நிேக த மாநத ெலௗகிக காநி ெஹௗ।
ைஹ பநாம ப⁴ேலா ளேகா ஸரநாக³த-ப⁴ய-பா⁴நி ெஹௗ ॥ 4 ॥
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ர⁴ப³ர கப³ஹு◌ँ மந லாகி³ைஹ ?

பத²,சால,மதி,மேநாரத²,ல கபட கப³ thயாகி³ைஹ ॥ 1 ॥
ஜாநத க³ரல அய பி³ேமாஹப³ஸ,அய க³நத க ஆகி³ைஹ।
உல தி-phதி அபேநகீ த phர⁴பத³அiνராகி³ைஹ ॥ 2 ॥
ஆக²ர அரத² மஜு mh’³ ேமாத³க ராம-phேரம-பகி³ பாகி³ைஹ।
ஐேஸ ³ந கா³இ ஜா²இ shவாேஸாmh பாஇைஹ ேஜா iµ◌ँஹ மா◌ँகி³ைஹ ॥ 3 ॥
 ய பி³தி⁴ ஸுக²-ஸயந ேஸாஇைஹ,யகீ ஜரநி ⁴ பா⁴கி³ைஹ।
ராம-phரஸாத³ தா³ஸள உர ராம-ப⁴க³தி-ேஜாக³ ஜாகி³ைஹ ॥ 4 ॥
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ப⁴ேராேஸா ஔர ஆஇைஹ உர தாேக।
ைக கஹு◌ँ லைஹ ேஜா ராம-ேஸா ஸாப³,ைக அபேநா ப³ல ஜாேக ॥ 1 ॥
ேக ககால கரால ந ஸூஜ²த, ேமாஹ-மார-மத³ சா²ேக।
ைக ஸுநி shவா-ஸுபா⁴உ ந ரேயா சித, ேஜா த ஸப³அ◌ँக³ தா²ேக ॥ 2 ॥
ெஹௗmh ஜாநத ப⁴பா⁴◌ँதி அபநெபௗ, phர⁴-ேஸா ஸுnhேயா ந ஸாேக।
உபல,பீ⁴ல,க²க³,mh’க³ ரஜநீசர, ப⁴ேல ப⁴ேய கரதப³ காேக ॥ 3 ॥
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ேமாேகா ப⁴ேலா ராம-நாம ஸுரத-ேஸா, ராமphரஸாத³ kh’பா kh’பாேக।
ள ஸுகீ² நிேஸாச ராஜ jhேயாmh பா³லக மாய-ப³பா³ேக ॥ 4 ॥
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ப⁴ேராேஸா ஜா ³ஸேரா ேஸா கேரா।
ேமாேகா ேதா ராமேகா நாம கலபத க கlhயாந ப²ேரா ॥ 1 ॥
கரம உபாஸந,kh³யாந,ேப³த³மத, ேஸா ஸப³ பா⁴◌ँதி க²ேரா।
ேமா ேதா ’ஸாவநேக அnhத⁴’ jhேயாmh ஸூஜ²த ரŋhக³ஹேராmh ॥ 2 ॥
சாடத ரேயா shவாந பாத jhேயாmh கப³ஹு◌ँ ந ேபட ப⁴ேரா।
ேஸா ெஹௗmh ஸுரத நாம-ஸுதா⁴ரஸ ேபக²த ப த⁴ேரா ॥ 3 ॥
shவாரத²ஔ பரமாரத²ஹூ ேகா ந ஜேரா-நேரா।
ஸுநியத ேஸ பேயாத⁴ பஷாநநி க கபி கடக-தேரா ॥ 4 ॥
phதி-phரதீதி ஜஹா◌ँ ஜாகீ, தஹ◌ँ தாேகா காஜ ஸேரா।
ேமேர ேதா மாய-பா³ப ேதா³உ ஆக²ர ெஹௗmh ஸு-அரநி அேரா ॥ 5 ॥
ஸŋhகர ஸாகி² ேஜா ராகி² கெஹௗmh க² ெதௗ ஜ ஹ க³ேரா।
அபேநா ப⁴ேலா ராம-நாம ேத ல ஸiµ² பேரா ॥ 6 ॥

227

நாம ராம ராவேராஈ த ேமேர।
shவாரத²-பரமாரத²ஸாதி²nhஹ ேஸாmh ⁴ஜ உடா²இ கெஹௗmh ேடேர ॥ 1 ॥
ஜநநி-ஜநக தjhேயா ஜந, கரம பி³iν பி³தி⁴ஹு sh’jhேயா அவேட³ேர।
ேமாஹு◌ँேஸா ேகாஉ-ேகாஉ கஹத ராம ேகா, ேஸா phரஸŋhக³ ேக ேகேர ॥ 32

॥
பி²rh ெயௗ லலாத பி³iν நாம உத³ர லகி³, ³க²உ ³கி²த ேமா ேஹேர।
நாம-phரஸாத³லஹத ரஸால ப²ல அப³ ெஹௗmh ப³³ர ப³ேஹேர ॥ 3 ॥
ஸாத⁴த ஸா⁴ ேலாக-பரேலாக,ஸுநி ³நி ஜதந க⁴ேநேர।
ளேக அவலmhப³ நாமேகா, ஏக கா³◌ँ² கஇ ேப²ேர ॥ 4 ॥
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phய ராமநாமேதmh ஜா ந ராேமா।
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தாேகா ப⁴ேலா க²ந ககாலஹு◌ँ ஆதி³-மth◌⁴ய-பநாேமா ॥ 1 ॥
ஸசத ஸiµ² நாம-மமா மத³-ேலாப⁴-ேமாஹ-ேகாஹ-காேமா।
ராம-நாம-ஜப-நிரத ஸுஜந பர கரத சா²◌ँஹ ேகா⁴ர கா⁴ேமா ॥ 2 ॥
நாம-phரபா⁴உ ஸ ேஜா கைஹ ேகாஉ லா ஸேராஹ ஜாேமா।
ேஜா ஸுநி ஸு பா⁴க³-பா⁴ஜந ப⁴இ ஸுkh’தல பீ⁴ல-பா⁴ேமா ॥ 3 ॥
பா³லகி-அஜாலேக க²ஹுேதா ந ஸாத⁴ந ஸாேமா।
உலேட பலேட நாம-மஹாதம ³ஜநி ேதா லலாேமா ॥ 4 ॥
ராமேதmh அதி⁴க நாம-கரதப³, ேஜ கிேய நக³ர-க³த கா³ேமா।
ப⁴ேய ப³ஜாஇ தா³ேந ேஜா ஜபி லதா³ஸேஸ பா³ேமா ॥ 5 ॥
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க³ைரகீ³ ஹ ேஜா கெஹௗmhஔரேகா ெஹௗmh।
ஜாநகீ-வந! ஜநம-ஜநம ஜக³ jhயாேயா திஹாேர ெகௗரேகா ெஹௗmh ॥ 1 ॥
தீநி ேலாக, திஹு◌ँ கால ந ேத³க²த ஸு’த³ ராவேர ேஜாரேகா ெஹௗmh।
மேஸாmh கபட க கலப-கலப kh’ ேவெஹௗmh நரக ேகா⁴ரேகா ெஹௗmh ॥ 2

॥
கஹா ப⁴ேயா ேஜா மந  ககாலmh கிேயா ெபௗ⁴nhவா ெபௗ⁴mhரேகா ெஹௗmh।
லதா³ஸ தல நித ய ப³ல, ப³ட³◌़ே◌ ேட²காேந ெடௗ²ரேகா ெஹௗmh ॥ 3 ॥

230

அகாரந ேகா ஔர ேகா ைஹ।
பி³ரத³ ’க³ப³-நிவாஜ’ ெகௗநேகா, ெபௗ⁴mhஹ ஜாஸு ஜந ேஜாைஹ ॥ 1 ॥
ேசா²ேடா-ப³ட³◌़ே◌ா சஹத ஸப³shவாரத², ேஜா பி³ரசி பி³ரேசா ைஹ।
ேகால ல, கபி-பா⁴ பாேபா³ ெகௗந kh’பா ேஸாைஹ ॥ 2 ॥
காேகா நாம அநக²ஆலஸ கேஹmh அக⁴ அவ³நநி பி³ேசா²ைஹ।
ேகா ளேஸ ேஸவக ஸŋhkh³ரேயா,ஸட²ஸப³ தி³ந ஸாஈmh th³ேராைஹ ॥ 3 ॥

231

ஔர ேமா ேகா ைஹ, கா கெஹௗmh ?

ரŋhக-ராஜ jhேயாmh மநேகா மேநாரத², ேக ஸுநாஇ ஸுக²லெஹௗmh ॥ 1 ॥
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ஜம-ஜாதநா,ேஜாநி-ஸŋhகட ஸப³ஸேஹ ³ஸஹ அ ஸெஹௗmh।
ேமாேகா அக³ம,ஸுக³ம மேகா phர⁴, தஉ ப²ல சா ந செஹௗmh ॥ 2 ॥
ேக²ேப³ேகா க²க³-mh’க³,த-கŋhகர ைஹ ராவேரா ராம ெஹௗmh ரெஹௗmh।
ய நாேத நரகஹு◌ँ ஸ யா பி³iν பரமபத³ஹு◌ँ ³க² த³ெஹௗmh ॥ 3 ॥
இதநீ ய லாலஸா தா³ஸேக, கஹத பாந க³ெஹௗmh।
தீ³ைஜ ப³சந கி ’த³ய ஆநிேய ’லேகா பந நிrhப³ெஹௗ’ ॥ 4 ॥

232

தீ³நப³nh⁴ ³ஸேரா கஹ◌ँ பாேவா ?

ேகா ம பி³iν பர-பீர பாஇ ைஹ ? ேக தீ³நதா ஸுநாேவாmh ॥ 1 ॥
phர⁴ அkh’பா,kh’பா அலாயக, ஜஹ◌ँ-ஜஹ◌ँ சிதmh ேடா³லாேவாmh।
இைஹ ஸiµ²ஸுநி ரெஹௗmh ெமௗந , க ph◌⁴ரம கஹா க³வாேவாmh ॥ 2 ॥
ேகா³பத³ ³ட³◌़ ◌ிேப³ ேஜாக³ கரம கெரௗmh, பா³தநி ஜலதி⁴ த²ஹாேவாmh।
அதி லாலசீ,காம-கிŋhகர மந,iµக² ராவேரா கஹாேவாmh ॥ 3 ॥
ள phர⁴ யகீ ஜாநத ஸப³,அபேநா க²க ஜநாேவாmh।
ேஸா கீைஜ,ேஜ பா⁴◌ँதி சா²◌ँ³ ச²ல th³வார பேரா ³ந கா³ேவாmh ॥ 4 ॥
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மேநாரத² மநேகா ஏைக பா⁴◌ँதி।
சாஹத iµநி-மந-அக³ம ஸுkh’த-ப²ல, மநஸா அக⁴ ந அகா⁴தி ॥ 1 ॥
கரம⁴ க ஜநம,ஸŋhக³தி, மதி பி³ேமாஹ-மத³-மாதி।
கரத ேஜாக³ ேகா, கேயாmh ைபயத பரமாரத²-பத³ஸாnhதி ॥ 2 ॥
ேஸஇ ஸா⁴-³,ஸுநி ராந-தி ³jh²ேயா ராக³ பா³ தா◌ँதி।
ள phர⁴ ஸுபா⁴உ ஸுரத-ேஸா, jhேயாmh த³ரபந iµக²-காnhதி ॥ 3 ॥

234

ஜநம க³ேயா பா³தி³mh ப³ர பீ³தி।
பரமாரத² பாேல ந பrh ேயா க²,அiνதி³ந அதி⁴க அநீதி ॥ 1 ॥
ேக²லத கா²த லகபந ேகா³ ச, ெஜௗப³ந ஜுவதிந ேயா தி।
ேராக³-பி³ேயாக³-ேஸாக³-ரம-ஸŋhல ப³ட³◌़ ◌ி ப³ய ph³’த² அதீதி ॥ 2 ॥
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ராக³-ேராஷ-இஷா-பி³ேமாஹ-ப³ஸ சீ ந ஸா⁴-ஸதி।
கேஹ ந ஸுேந ³நக³ந ர⁴ப³ரேக, ப⁴இ ந ராமபத³-phதி ॥ 3 ॥
’த³ய த³ஹத பசி²தாய-அநல அப³,ஸுநத ³ஸஹ ப⁴வபீ⁴தி।
ள phர⁴ ேதmh ேஹாஇ ேஸா கீய ஸiµ² பி³ரத³கீ தி ॥ 4 ॥

235

ஐேஸ ஜநம-ஸஹராேந।
phராநநாத² ர⁴நாத²-ேஸ phர⁴ த ேஸவத சரந பி³ராேந ॥ 1 ॥
ேஜ ஜட³ வ ல,காயர,க²ல, ேகவல கமல-ஸாேந।
ஸூக²த ப³த³ந phரஸmhஸத திnhஹ கஹ◌ँ,ஹேதmh அதி⁴க க மாேந ॥ 2 ॥
ஸுக²த ேகா உபாய நிரnhதர கரத ந பாய◌ँ பிராேந।
ஸதா³ மந பnhத²ேக ஜல jhேயா, கப³ஹு◌ँ ந ’த³ய தி²ராேந ॥ 3 ॥
யஹ தீ³நதா ³ர கேப³ேகா அத ஜதந உர ஆேந।
ள சித-சிnhதா ந ைட பி³iν சிnhதாமநி பசாேந ॥ 4 ॥

236

ேஜா ைப ய ஜாநகீ-நாத² ந ஜாேந।
ெதௗ ஸப³ கரம-த⁴ரம ரமதா³யக ஐேஸஇ கஹத ஸயாேந ॥ 1 ॥
ேஜ ஸுர,th³த⁴,iµநீஸ, ேஜாக³பி³த³ ேப³த³-ராந ப³கா²ேந।
ஜா ேலத,ேத³த பலேட ஸுக²ஹாநி-லாப⁴ அiνமாேந ॥ 2 ॥
காேகா நாம ேதா⁴ேக²ஹூ ஸுரத பாதகஜ பராேந।
பி³phர-ப³தி⁴க, க³ஜ-கீ³த⁴ ேகா க²ல ெகௗநேக ேபட ஸமாேந ॥ 3 ॥
ேம-ேஸ ேதா³ஷ ³ க ஜநேக, ேரiν-ேஸ ³ந உர ஆேந।
லதா³ஸ ேத ஸகல ஆஸ த ப⁴ஜ ந அஜஹு◌ँ அயாேந ॥ 4 ॥

237

காேஹ ந ரஸநா, ராம கா³வ ?

நிஸதி³ந பர-அபவாத³ ph³’தா² கத ர-ர ராக³ ப³ட⁴◌़ ◌ாவ ॥ 1 ॥
நரiµக²ஸுnhத³ர மnhதி³ர பாவந ப³ ஜநி தா லஜாவ।
ஸ ஸப ர thயாகி³ஸுதா⁴ கத ரபி³கர-ஜல கஹ◌ँ தா⁴வ ॥ 2 ॥
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காம-கதா² க-ைகரவ-சnhத³நி,ஸுநத ரவந ைத³ பா⁴வ।
திநmh ஹடகி க ஹ-கல-கீரதி, கரந கலŋhக நஸாவ ॥ 3 ॥
ஜாதப மதி, ஜுக³தி சிர மநி ரசி-ரசி ஹார ப³நாவ।
ஸரந-ஸுக²த³ ரபி³ல-ஸேராஜ-ரபி³ ராம-nh’ப பராவ ॥ 4 ॥
பா³த³-பி³பா³த³,shவாத³ த ப⁴ ஹ,ஸரஸ சத சித லாவ।
லதா³ஸ ப⁴வ தர, திஹு◌ँ ர  நீத ஜஸ பாவ ॥ 5 ॥

238

ஆபேநா த ராவேரேஸாmh ேஜா ைப ஸூைஜ²।
ெதௗ ஜiν தiνபர அச²த ஸ ஸுதி⁴ khேயாmh கப³nhத⁴ jhேயாmh ஜூைஜ² ॥ 1 ॥
நிஜ அவ³ந,³நராம! ராவேர லகி²-ஸுநி-மதி-மந-ைஜ²।
ரஹநி-கஹநி-ஸiµஜ²நி ளகீ ேகா kh’பா பி³iν ³ைஜ² ॥ 2 ॥

239

ஜாேகா ஹ th³’ட⁴◌़ க அŋhக³ கrh ேயா।
ேஸாஇ ஸுல,நீத,ேப³த³பி³த³, பி³th³யா-³நநி ப⁴rh ேயா ॥ 1 ॥
உதபதி பாNh³-ஸுதநகீ கரநீ ஸுநி ஸதபnhத² ட³rh ேயா।
ேத thைரேலாkhய-jhய, பாவந ஜஸ ஸுநி-ஸுநி ேலாக தrh ேயா ॥ 2 ॥
ேஜா நிஜ த⁴ரம ேப³த³ேபா³தி⁴த ேஸா கரத ந க² பி³ஸrh ேயா।
பி³iν அவ³ந kh’கலாஸ ப மjhத கர க³ உத⁴rh ேயா ॥ 3 ॥
ph³ரம பி³க² ph³ரமாNhட³ த³ஹந ச²ம க³rhப⁴ ந nh’பதி ஜrh ேயா।
அஜர-அமர,ஸஹு◌ँ நாmhந ப³த⁴, ேஸா நி ேப²ந மrh ேயா ॥ 4 ॥
பி³phர அஜால அ ஸுரபதி ேதmh கஹா ேஜா நmh பி³க³rh ேயா।
உநேகா கிேயா ஸஹாய ப³ஹுத, உரேகா ஸnhதாப ஹrh ேயா ॥ 5 ॥
க³நிகா அ கnhத³ரபேதmh ஜக³மஹ◌ँ அக⁴ ந கரத உப³rh ேயா।
திநேகா சத பவிthர ஜாநி ஹ நிஜ ’தி³-ப⁴வந த⁴rh ேயா ॥ 6 ॥
ேக ஆசரந ப⁴ேலா மாைநmh phர⁴ ேஸா ெதௗ ந ஜாநி பrh ேயா।
லதா³ஸ ர⁴நாத²-kh’பாேகா ேஜாவத பnhத² க²rh ேயா ॥ 7 ॥

240
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ேஸாஇ ஸுkh’தீ,ஸுசி ஸா◌ँேசா ஜா ராம! ம ேஜ²।
க³நிகா,கீ³த⁴,ப³தி⁴க ஹர க³ேய, ல கா phரயாக³ கப³ேஜ² ॥ 1 ॥
கப³ஹு◌ँ ந ட³kh³ேயா நிக³ம-மக³ேதmh பக³, nh’க³ ஜக³ ஜாநி ேத ³க² பாேய।
க³ஜெதௗ⁴mh ெகௗந தி³சி²த, ஜாேக ஸுரத ல ஸநாப⁴ பா³ஹந த தா⁴ேய ॥ 2 ॥
ஸுர-iµநி-பி³phர பி³ஹாய ப³ட³◌़ே◌ ல, ேகா³ல ஜநம ேகா³பkh³’ஹ nhேஹா।
பா³ேயாmh தி³ேயா பி³ப⁴வ பதிேகா, ேபா⁴ஜந ஜாஇ பி³³ர-க⁴ர கீnhேஹா ॥ 3 ॥
மாநத ப⁴ல ப⁴ேலா ப⁴க³தநிேதmh, க²க தி பாரத² ஜநாஈ।
ள ஸஹஜ ஸேநஹ ராம ப³ஸ,ஔர ஸைப³ ஜலகீ சிகநாஈ ॥ 4 ॥

241

தப³ ம ேமாஹூேஸ ஸட²நிேகா ஹ² க³தி ந ேத³ேத।
ைகேஸஹு நாம ேலஇ ேகாஉ பாமர,ஸுநி ஸாத³ர ஆேக³ேவ ேலேத ॥ 1 ॥
பாப-கா²நி ய ஜாநி அஜால ஜமக³ந தமகி தேய தாேகா ேப⁴ ேத।
ேயா ²ட³◌़ ◌ாஇ, சேல கர ஜத, பீஸத தா³◌ँத க³ேய ஸ-ேரேத ॥ 2 ॥
ெகௗ³தம-திய,க³ஜ,கீ³த⁴,பி³டப,கபி,ைஹmh நாத²mh நீேக மாம ேஜேத।
திnhஹ திnhஹ காஜநி
————–ஸா⁴-ஸமாஜு த kh’பாnh⁴ தப³ தப³ உ²ேக³ ேத ॥ 3 ॥
திnhஹ ேக காஜ
அஜஹு◌ँ அதி⁴க ஆத³ர ேய th³வாேர, பதித நீத ேஹாத நmh ேகேத।
ேமேர பாஸŋhக³ஹு ந ைஹmh,ேவ க³ேய,ைஹ, ேஹாேந க²ல ேஜேத ॥ 4 ॥
ெஹௗmh அப³ெலௗmh கரதி திஹாய சிதவத ஹுேதா ந ராவேர ேசேத।
அப³ ள தேரா பா³◌ँதி⁴ைஹ,ஸ ந ஜாத ேமாைப பஹாஸ ஏேத ॥ 5 ॥

242

ம ஸம தீ³mhநப³nh⁴,ந தீ³ந ேகாஉ ேமா ஸம,ஸுநஹு nh’பதி ர⁴ராஈ।
ேமாஸம ல-ெமௗமந நmh ஜக³, மஸம ஹ,!ந ஹரந லாஈ ॥ 1 ॥
ெஹௗmh மந-ப³சந-கrhம பாதக-ரத, ம kh’பா பதிதந-க³திதா³ஈ।
ெஹௗmh அநாத², phர⁴!ம அநாத²-த, சித ய ஸுரதி கப³ஹு◌ँ நmh ஜாஈ ॥
2 ॥
ெஹௗmh ஆரத,ஆரதி-நாஸக ம, கீரதி நிக³ம ராநநி கா³ஈ।
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ெஹௗmh ஸபீ⁴த ம ஹரந ஸகல ப⁴ய, காரந கவந kh’பா பி³ஸராஈ ॥ 3 ॥
ம ஸுக²தா⁴ம ராம ரம-ப⁴ஜந, ெஹௗmh அதி ³கி²த thபி³த⁴ ரம பாஈ।
யஹ ய ஜாநி தா³ஸ ள கஹ◌ँ ராக²ஹு ஸரந ஸiµ² phர⁴தாஈ ॥ 4 ॥

243

யைஹ ஜாநி சரநnh சித லாேயா।
நாந நாத²!அகாரநேகா  ம ஸமாந ராந-தி கா³ேயா ॥ 1 ॥
ஜநநி ஜநக,ஸுத-தா³ர, ப³nh⁴ஜந ப⁴ேய ப³ஹுத ஜஹ◌ँ ஜஹ◌ँ ெஹௗmh ஜாேயா।
ஸப³shவாரத²த phதி, கபட சித,காஹூ நmh ஹப⁴ஜந கா²ேயா ॥ 2 ॥
ஸுர-iµநி,மiνஜ-த³iνஜ,அ-கிnhநர,ைமmh தiν த⁴ ர கா ந நாேயா।
ஜரத பி²ரத thரயதாப பாபப³ஸ, காஹு ந ஹ! க kh’பா ஜுட³◌़ ◌ாேயா ॥ 3 ॥
ஜதந அேநக கிேய ஸுக²-காரந,ஹபத³-பி³iµக²ஸதா³ ³க² பாேயா।
அப³ தா²khேயா ஜலந நாவ jhேயாmh ேத³க²த பி³பதி-ஜால ஜக³ சா²ேயா ॥ 4 ॥
ேமா கஹ◌ँ நாத²! ³²ேய, யஹ க³தி ஸுக²-நிதா⁴ந நிஜ பதி பி³ஸராேயா।
அப³ த ெரௗஷ கரஹு கநா ஹ! லதா³ஸ ஸரநாக³த ஆேயா ॥ 5 ॥
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யா ேத ைமmh ஹ kh³யாந க³◌ँவாேயா।
பஹ ’த³ய-கமல ர⁴நாத², பா³ஹர பி²ரத பி³கல ப⁴ேயா தா⁴ேயா ॥ 1 ॥
jhேயாmh ரŋhக³ நிஜ அŋhக³ சிர மத³அதி மதிந மரம நmh பாேயா।
ேகா²ஜத கி³,த,லதா,⁴, பி³ல பரம ஸுக³nhத⁴ கஹா◌ँ ேதmh ஆேயா ॥ 2 ॥
jhேயாmh ஸர பி³மல பா³ பரந,ஊபர க²வார th’ந சா²ேயா।
ஜாரத ேயா தா த ெஹௗmh ஸட², சாஹத ய பி³தி⁴ th’ஷா ³ஜா²ேயா ॥
3 ॥
ph³யாபத thபி³த⁴ தாப தiν தா³ந, தாபர ³ஸஹ த³th³ர ஸதாேயா।
அபேந தா⁴ம நாம-ஸுரத த பி³ஷய-ப³³ர-பா³க³ மந லாேயா ॥ 4 ॥
ம-ஸம kh³யாந-நிதா⁴ந, ேமா ஸம ட⁴◌़ ந ஆந ராநநி கா³ேயா।
லதா³ஸ phர⁴! யஹ பி³சா ய கீைஜ நாத² உசித மந பா⁴ேயா ॥ 5 ॥

245
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ேமா ட⁴◌़ மந ப³ஹுத பி³ேகா³ேயா।
யாேக ேய ஸுநஹு கநாமய,ைமmh ஜக³ ஜந-ஜந ³க² ேராேயா ॥ 1 ॥
தல ம⁴ர பிஷ ஸஹஜ ஸுக² நிகட ரஹத ³ ஜந ேகா²ேயா।
ப³ஹு பா⁴◌ँதிந shரம கரத ேமாஹப³ஸ, ph³’த² மnhத³மதி பா³ பி³ேலாேயா ॥ 2

॥
கரம-கீச ய ஜாநி,ஸாநி சித, சாஹத ல மல மல ேதா⁴ேயா।
th’ஷாவnhத ஸுரஸ பி³ஹாய ஸட² பி²-பி² பி³கல அகாஸ நிேசாேயா ॥ 3 ॥
லதா³ஸ phர⁴! kh’பா கரஹு அப³,ைமmh நிஜ ேதா³ஷ க² நmh ேகா³ேயா।
டா³ஸத  க³இ பீ³தி நிஸா ஸப³, கப³ஹு◌ँ ந நாத²! நீnhத³ ப⁴ ேஸாேயா ॥ 4 ॥
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ேலாக-ேப³த³ஹூ◌ँ பி³தி³த பா³த ஸுநி-ஸiµ²।
ேமாஹ-ேமாத பி³கல மதி தி²தி ந லஹதி।

ேசா²ேட-ப³ட³◌़ே◌,ேகா²ேட-க²ேர, ேமாேடஊ ³ப³ேர,
ராம! ராவேர நிபா³ேஹ ஸப³கீ நிப³ஹதி ॥ 1 ॥

ேஹாதீ ேஜா ஆபேந ப³ஸ, ரஹதீ ஏக  ரஸ,

³நீ ந ஹரஷ-ேஸாக-ஸாmhஸதி ஸஹதி।
சஹேதா ேஜா ேஜாஈ ேஜாஈ,லஹேதா ேஸா ேஸாஈ ேஸாஈ,
ேகஹூ பா⁴◌ँதி காஹூகீ ந லாலஸா ரஹதி। ॥ 2 ॥

கரம,கால,ஸுபா⁴உ ³ந-ேதா³ஷ வ ஜக³ மாயாேத,
ேஸா ஸைப⁴ ெபௗ⁴mhஹ சகித சஹதி।

ஈஸந-தி³கீ³ஸநி, ேஜாகீ³ஸநி,iµநீஸநி ஹூ,
ேசா²ட³◌़தி ேசா²ட³◌़ ◌ாேய ேதmh,க³ஹாேய ேதmh க³ஹதி ॥ 3 ॥

ஸதரஜேகா ேஸா ராஜ, காட²ேகா ஸைப³ஸமாஜ,

மஹாராஜ பா³ ரசீ, phரத²ம ந ஹதி।
ள phர⁴ேக ஹாத²ஹாேபா³-திேபா³ நாத²!
ப³ஹு ேப³ஷ, ப³ஹு iµக²ஸாரதா³ கஹதி ॥ 4 ॥
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ராம ஜ ஹ! ஜாநி, phதி ேஸாmh phரதீத மாநி,
ராமநாம ஜேப ைஜைஹ யகீ ஜரநி।
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ராமநாமேஸாmh ரஹநி, ராமநாமகீ கஹநி,
ல க-மல-ேஸாக-ஸŋhகட-ஹரநி ॥ 1 ॥

ராமநாமேகா phரபா⁴உ யத க³நராஉ,

கிேயா ந ³ராஉ, க ஆபநீ கரநி।
ப⁴வ-ஸாக³ரேகா ேஸ, காஹூ ஸுக³தி ேஹ,

ஜபத ஸாத³ர ஸmh⁴ ஸத க⁴ரநி ॥ 2 ॥
பா³லகி ph³யாத⁴ ேஹ அகா³த⁴-அபராத⁴-நிதி⁴,

’மரா’ ’மரா’ ஜேப ேஜ iµநி அமரநி।
ேராkhேயா பி³nhth◌⁴ய, ேஸாkh²ேயா nh⁴ க⁴டஜஹு◌ँ நாம-ப³ல,

ஹாrh ேயா ய,கா²ேரா ப⁴ேயா ⁴ஸுர-ட³ரநி ॥ 3 ॥
நாம-மமா அபார, ேஸஷ-ஸுக பா³ர பா³ர,
மதி-அiνஸார ³த⁴ ேப³த³ஹூ ப³ரநி।

நாமரதி-காமேத⁴iν ளேகா காமத,

ராமநாம ைஹ பி³ேமாஹ-திர-தரநி ॥ 4 ॥
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பா,பா ராம! பா ராமப⁴th³ர, ராமசnhth³ர!
ஸுஜஸ shரவந ஸுநி ஆேயா ெஹௗmh ஸரந।

தீ³நப³nh⁴! தீ³நதா-த³th³ர-தா³ஹ-ேதா³ஷ-³க²,
தா³ந ³ஸஹ த³ர-³த-ஹரந ॥ 1 ॥

ஜப³ ஜப³ ஜக³-ஜால ph³யால கரம கால,

ஸப³ க²ல ⁴ப ப⁴ேய ⁴தல-ப⁴ரந।
தப³ தப³ தiν த⁴, ⁴-பா⁴ர ³ க,
தா²ேப iµநி,ஸுர,ஸா⁴,ஆshரம, ப³ரந ॥ 2 ॥

ேப³த³,ேலாக,ஸப³ஸாகீ², காஹூகீ ரதீ ந ராகீ²,
ராவநகீ ப³nhதி³லாேக³அமர மரந।

ஓக ைத³ பி³ேஸாக கிேய ேலாகபதி ேலாகநாத²,
ராமராஜ ப⁴ேயா த⁴ரம சாஹு சரந ॥ 3 ॥

லா,³ஹ,கீ³த⁴,கபி,பீ⁴ல,பா⁴,ராதிசர,
kh²யால  kh’பா கீnhேஹ தாரந-தரந।
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பீல-உth³த⁴ரந!லnh⁴! ⁴ல ேத³கி²ய,

ள ைப சாஹத க³லாநி  க³ரந ॥ 4 ॥
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ப⁴ பா⁴◌ँதி பசாேந-ஜாேந ஸாப³ ஜஹா◌ँ ெலௗmh ஜக³,
ஜூட³◌़ே◌ ேஹாத ேதா²ேர, ேதா²ேர  க³ரம।

phதி ந phரவீந,நீதிந,திேக மந,
மாயாதீ⁴ந ஸப³ கிேய காலஹூ கரம ॥ 1 ॥

தா³நவ-த³iνஜ ப³ட³◌़ே◌ மஹாட⁴◌़ ◌ँட³◌़ சட⁴◌़ே◌,
ேத ேலாகநாத² நாத²! ப³லநி ப⁴ரம।

²-² தி³ேய ப³ர, கீ²²-கீ²² கா⁴ேல க⁴ர,
ஆபேந நிவாேஜகீ ந காஹூேகா ஸரம ॥ 2 ॥

ேஸவா-ஸாவதா⁴ந  ஸுஜாந ஸமரத²ஸா◌ँேசா,
ஸத³³ந-தா⁴ம ராம! பாவந பரம।

ஸுக²,ஸுiµக²,ஏகரஸ,ஏகப,ேதா,

பி³தி³த பி³ேஸ க⁴டக⁴டேக மரம ॥ 3 ॥
ேதாேஸா நதபால ந kh’பால,ந க◌ँகா³ல ேமா-ேஸா,
த³யாேமmh ப³ஸத ேத³வ ஸகல த⁴ரம।

ராம காமத-சா²◌ँஹ சாைஹ சி மந மா◌ँஹ,

ள பி³கல,ப³, க-த⁴ரம ॥ 4 ॥
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ெதௗmh ெஹௗmh பா³ர பா³ர phர⁴ காைக கி²ஜா²வேதா ந,
ேஜா ைப ேமாேகா ேஹாேதா கஹூ◌ँ டா²ர-ட²ஹ।

ஆல-அபா⁴ேக³ ேமாேஸ ைதmh kh’பா பாேல-ேபாேஸ,

ராஜா ேமேர ராஜாராம,அவத⁴ ஸஹ ॥ 1 ॥
ேஸேய ந தி³கீ³ஸ,ந தி³ேநஸ,ந க³ேநஸ, ெகௗ³,

த ைக ந மாேந பி³தி⁴ ஹஉ ந ஹ।
ராமநாம  ேஸாmh ேஜாக³-ேச²ம, ேநம, phேரம-பந,

ஸுதா⁴ ேஸா ப⁴ேராேஸா ஏஹு,³ஸேரா ஜஹ ॥ 2 ॥
ஸமாசார ஸாத²ேக அநாத²-நாத²! காேஸாmh கெஹௗmh,
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நாத² ேக ஹாத²ஸப³ ேசாரஊ பஹ।
நிஜ காஜ,ஸுரகாஜ,ஆரதேக காஜ,ராஜ!

³²ேய பி³லmhப³ கஹா கஹூ◌ँ ந க³ஹ ॥ 3 ॥
தி ஸுநி ராவ phரதீதி-phதி ராவேர ேஸாmh,

ட³ரத ெஹௗmh ேத³கி² ககாலேகா கஹ।
கேஹ ப³ைநகீ³ைக கஹாேய,ப³ ஜாஉ◌ँ,ராம,

’ள! ேமேரா,ஹா ேய ந ஹஹ’ ॥ 4 ॥
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ராம! ராவேரா ஸுபா⁴உ,³ந ல மமா phரபா⁴உ,

ஜாnhேயா ஹர,ஹiνமாந,லக²ந,ப⁴ரத।
nhஹேக ேய-ஸுத² ராம-phேரம-ஸுரத,

லஸத ஸரஸ ஸுக² ²லத ப²ரத ॥ 1 ॥
ஆப மாேந shவா ைக ஸகா²ஸுபா⁴இ பா⁴இ,பதி,
ேத ஸேநஹ-ஸாவதா⁴ந ரஹத ட³ரத।

ஸாப³-ேஸவக-தி, phதி-பதி,நீதி,
ேநமேகா நிபா³ஹ ஏக ேடக ந டரத ॥ 2 ॥

ஸுக-ஸநகாதி³க, phரஹலாத³-நாரதா³தி³ கைஹmh,
ராமகீ ப⁴க³தி ப³ட³◌़ ◌ீ பி³ரதி-நிரத।

ஜாேந பி³iν ப⁴க³தி ந, ஜாநிேபா³ திஹாேர ஹாத²,
ஸiµ²ஸயாேந நாத²! பக³நி பரத ॥ 3 ॥

ச²-மத பி³மத, ந ராந மத,ஏக மத,
ேநதி-ேநதி-ேநதி நித நிக³ம கரத।

ஔரநிகீ கஹா ச ? ஏைக பா³த ப⁴ல ப⁴,

ராம-நாம ேய ள ஹூ ேஸ தரத ॥ 4 ॥
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பா³ப!ஆபேந கரத ேம க⁴நீ க⁴ க³ஈ।
லாலசீ லபா³ரகீ ஸுதா⁴ேய பா³ரக,ப³,

ராவ ப⁴லாஈ ஸப³கீ ப⁴ ப⁴ஈ ॥ 1 ॥
ேராக³ப³ஸ தiν,மேநாரத² மந மiν,
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பர-அபபா³த³th²யா-பா³த³ பா³நீ ஹஈ।
ஸாத⁴நகீ ஐ பி³தி⁴,ஸாத⁴ந பி³நா ந தி⁴,
பி³க³ ப³நாைவ kh’பாநிதி⁴கீ kh’பா நஈ ॥ 2 ॥

பதித-பாவந,த ஆரத-அநாத²நிேகா,
நிராதா⁴ரேகா அதா⁴ர,தீ³நப³nh⁴,த³ஈ।

இnhஹேமmh ந ஏெகௗ ப⁴ேயா, ³² ந ஜூjh²ேயா ந ஜேயா,
தாேத thதாப-தேயா,நியத ப³ஈ ॥ 3 ॥

shவா◌ँக³ஸூேதா⁴ ஸா⁴ேகா,சா கேதmh அதி⁴க,
பரேலாக பீ²கீ மதி, ேலாக-ரŋhக³-ரஈ।

ப³ட³◌़ே◌ ஸமாஜ ராஜ!ஆஜுெலௗmh ேஜா பாேய தி³ந,
மஹாராஜ! ேகஹூ பா⁴◌ँதி நாம-ஓட லஈ: ॥ 4 ॥

ராம! நாமேகா phரதாப ஜாநியத நீேக ஆப,
ேமாேகா க³தி ³ஸ ந பி³தி⁴ நிரமஈ।

கீ²²ேப³லாயக கரதப³ ேகா ேகா க,

²ேப³லாயக ளகீ நிலஜஈ ॥ 5 ॥
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ராம ராகி²ேய ஸரந, ராகி²ஆேய ஸப³ தி³ந।
பி³தி³த thேலாக திஹு◌ँ கால ந த³யால ³ேஜா,

ஆரத-phரநத-பால ேகா ைஹ phர⁴ பி³ந ॥ 1 ॥
லாேல பாேல,ேபாேஷ ேதாேஷ ஆல-அபா⁴கீ³-அகீ⁴,

நாத²!ைப அநாத²நிேஸாmh ப⁴ேய ந உந।
shவா ஸமரத² ஐேஸா, ெஹௗmh திஹாேரா ைஜ ேஸா. ைதேஸா,

கால-சால ேஹ ேஹாதி ேய க⁴நீ கி⁴ந ॥ 2 ॥
கீ²²-²,பி³ஹ◌ँ-அநக², khேயாmh ஹூ◌ँ ஏக பா³ர,

’ள  ேமேரா’ ப³, கயத கிந?
ஜாmh ஸூல நிரல, ேஹாmh ஸுக²அiνல,

மஹாராஜ ராம! ராவ ெஸௗmh, ேத சி²ந ॥ 3 ॥
254

ராம! ராவேரா நாம ேமேரா மா-பி ைஹ।
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ஸுஜந-ஸேந,³-ஸாப³,ஸகா²-ஸு’th³,
ராம-நாம phேரம-பந அபி³சல பி³ ைஹ ॥ 1 ॥

ஸதேகா சத அபார த³தி⁴நிதி⁴ மதி²,
ேயா காட⁴◌़ ◌ி வாமேத³வ நாம-kh◌⁴’ ைஹ।

நாமேகா ப⁴ேரா ேஸா. ப³ல சாஹூ ப²லேகா ப²ல,

ஸுேய சா²ட³◌़ ◌ி ச²ல, ப⁴ேலா kh’ ைஹ ॥ 2 ॥
shவாரத²-ஸாத⁴க, பரமாரத²-தா³யக நாம,

ராம-நாம ஸாேகா² ந ஔர  ைஹ।
ள ஸுபா⁴வ க,ஸா◌ँசிேய பைரகீ³ஸ,

தாநாத²-நாம நித சிதஹூேகா சி ைஹ ॥ 3 ॥
255

ராம!ராவேரா நாம ஸா⁴-ஸுரத ைஹ।
ஸுேர thபி³த⁴ கா⁴ம ஹரத, ரத காம,
ஸகல ஸுkh’த ஸரஜேகா ஸ ைஹ ॥ 1 ॥

லாப⁴ஹுேகா லாப⁴,ஸுக²ஹூேகா ஸுக²,ஸரப³ஸ,

பதித-பாவந, ட³ரஹூேகா ட³ ைஹ।
நீேசஹூேகா ஊ◌ँேசஹூேகா, ரŋhகஹூேகா ராவஹூேகா,
ஸுலப⁴,ஸுக²த³ஆபேநா-ேஸா க⁴ ைஹ ॥ 2 ॥

ேப³த³ஹூ, ராந ஹூ ரா ஹூ கா கேயா,
நாம-phேரம சாப²லஹூேகா ப² ைஹ।

ஐேஸ ராம-நாம ேஸாmh ந phதி, ந phரதீதி மந,
ேமேர ஜாந, ஜாநிேபா³ ேஸாஈ நர க² ைஹ ॥ 3 ॥

நாம-ேஸா ந மா-பி, த-த, ப³nh⁴-³,

ஸாப³ஸுதீ⁴ ஸுல ஸுதா⁴க ைஹ।
நாமேஸாmh நிபா³ஹ ேநஹு, தீ³நேகா த³யா! ேத³ஹு,
தா³ஸளேகா, ப³, ப³ட³◌़ே◌ா ப³ ைஹ ॥ 4 ॥

256

கேஹ பி³iν ரேயா ந பரத,கேஹ ராம! ரஸ ந ரஹத।
மேஸ ஸுஸாப³கீ ஓட ஜந ெகௗ²ேடா-க²ேரா,
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காலகீ, கரமகீ ஸா◌ँஸதி ஸஹத ॥ 1 ॥
கரத பி³சார ஸார ைபயத ந கஹூ◌ँ க²,

ஸகல ப³ட³◌़ ◌ாஈ ஸப³ கஹா◌ँ ேத லஹத ?

நாத²கீ மமா ஸுநி,ஸiµ²ஆபநி ஓர,
ேஹ ஹா ைக ஹஹ ’த³ய த³ஹத ॥ 2 ॥

ஸகா² ந,ஸுேஸவக ந,ஸுதிய ந, phர⁴ ஆப,
மாய-பா³ப  ஸா◌ँேசா ள கஹத।

ேம ெதௗ ேதா² ைஹ,ஸுத⁴ைரகீ³ பி³க³ெயௗ,ப³,

ராம! ராவ ேஸாmh, ர ராவ சஹத ॥ 3 ॥
257

தீ³நப³nh⁴!³ கிேய தீ³நேகா ந ³ஸ ஸரந।
ஆபேகா ப⁴ேல ைஹmh ஸப³,ஆபேநேகா ேகாஊ கஹூ◌ँ,

ஸப³ேகா ப⁴ேலா ைஹ ராம! ராவேரா சரந ॥ 1 ॥
பாஹந,பஸு,பதŋhக³,ேகால,பீ⁴ல,நிசர,

கா◌ँச ேத kh’பாநிதா⁴ந கிேய ஸுப³ரந।
த³Nhட³க-ஹு பாய பர நீத ப⁴ஈ,

உகேட² பி³டப லாேக³ ²லந-ப²ரந ॥ 2 ॥
பதித-பாவந நாம பா³ம ஹூ தா³ேநா, ேத³வ!

³நீ ந ³ஸஹ-³க²-³ஷந-த³ரந।
லnh⁴! ேதாேஸாmh ஊ◌ँசீ-நீசிெயௗ கஹத ேஸாபா⁴,

ேதாேஸா  ளேகா ஆரதி-ஹரந ॥ 3 ॥
258

ஜாநி பசாநி ைமmh பி³ஸாேர ெஹௗmh kh’பாநிதா⁴ந!
ஏேதா மாந ⁴ட² ெஹௗmh உல ேத³த ெகௗ² ெஹௗmh।

கரத ஜதந ஜாேஸாmh ேஜாேப³ ேகா ேஜாகீ³ஜந,
தாேஸாmh khேயாmhஹூ ஜு, ேஸா அபா⁴ேகா³ைப³ேடா² ேதா ெஹௗmh ॥ 1 ॥

ேமாேஸா ேதா³ஸ-ேகாஸேகா ⁴வந-ேகாஸ ³ஸேரா ந,
ஆபநீ ஸiµ²ஸூ²ஆேயா டகேடா ெஹௗmh।

கா³ட³◌़ ◌ீேக shவாநகீ நாஈmh,மாயா ேமாஹகீ ப³ட³◌़ ◌ாஈ,
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சி²நmh தஜத, சி²ந ப⁴ஜத ப³ேஹா ெஹௗmh ॥ 2 ॥
ப³ட³◌़ே◌ா ஸாஈmh-th³ேரா ந ப³ராப³ ேமேகா ேகாஊ,

நாத²கீ ஸபத² கிேய கஹத கேரா ெஹௗmh।
³ கீைஜ th³வாரேதmh லபா³ர லாலசீ phரபசீ,

ஸுதா⁴-ேஸா ஸல ஸூக jhேயாmh க³ஹேடா³ெஹௗmh ॥ 3 ॥
ராகி²ேய நீேக ஸுதா⁴, நீசேகா டா³ேய மா,

³ஹூ◌ँ ஓரகீ பி³சா,அப³ ந நிேஹாெஹௗmh।
ள க ைஹ ஸா◌ँசீ ேரக² பா³ர பா³ர கா²◌ँசீ,

⁴ல கிேய நாம-மமாகீ நாவ ேபா³ெஹௗmh ॥ 4 ॥
259

ராவ ஸுதா⁴ ேஜா பி³கா³ பி³க³ைரகீ³ ேம,।
கெஹௗmh,ப³,ேப³த³கீ ந ேலாக கஹா கைஹேகா³ ?

phர⁴ேகா உதா³ஸ-பா⁴உ, ஜநேகா பாப-phரபா⁴உ,

³ஹூ◌ँ பா⁴◌ँதி தீ³நப³nh⁴ ! தீ³ந ³க² த³ைஹேகா³ ॥ 1 ॥
ைமmh ேதா தி³ேயா சா²தீ பபி³,லேயா ககால த³பி³,

ஸா◌ँஸதி ஸஹத,பரப³ஸ ேகா ந ஸைஹேகா³ ?
பா³◌ँகீ பி³தா³வ ப³ைநகீ³ பாேல  kh’பா !

அnhத ேமேரா ஹால ேஹ ெயௗmh ந மந ரைஹேகா³ ॥ 2 ॥
கர-த⁴ர,ஸா⁴-ேஸவக, பி³ரத-ரத,

ஆபநீ ப⁴லாஈ த²ல கஹா◌ँ ெகௗந லைஹேகா³ ?
ேதேர iµ◌ँஹ ேப²ேர ேமாேஸ காயர-கத-ர,

லேட லடபேடநி ேகா ெகௗந பக³ைஹேகா³ ? ॥ 3 ॥
கால பாய பி²ரத த³ஸா த³யா !ஸப³கீ,
ேதா பி³iν ேமா கப³ஹூ◌ँ ந ேகாஊ சைஹேகா³।

ப³சந-கரம-ேய கெஹௗmh ராம ! ெஸௗmhஹ கிேய,
ள ைப நாத²ேக நிபா³ேஹஈ நிப³ைஹேகா³ ॥ 4 ॥

260

ஸாப³ உதா³ஸ ப⁴ேய தா³ஸ கா²ஸ கீ²ஸ ேஹாத,
ேம கஹா ச ? ெஹௗmh ப³ஜாய ஜாய ரேயா ெஹௗmh।
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ேலாகேமmh ந டா²உ◌ँ, பரேலாகேகா ப⁴ேராேஸா ெகௗந ?

ெஹௗmh ேதா, ப³ ஜாஉ◌ँ,ராமநாம  ேத லேயா ெஹௗmh ॥ 1 ॥
கரம,ஸுபா⁴உ,காம,ேகாஹ,ேலாப⁴,ேமாஹ,-

kh³ராஹ அதி க³ஹநி க³பீ³ கா³ட⁴◌़ே◌ க³ேயா ெஹௗmh।
ேசா²ேப³ேகா மஹாராஜ,பா³◌ँதி⁴ேப³ேகா ேகா ப⁴ட,

பா phர⁴ !பா, திஹு◌ँ தாப-பாப த³ேயா ெஹௗmh ॥ 2 ॥
²-³²ஸப³கீ phரதீதி-phதி ஏ th³வார,

³த⁴ேகா ஜrh ேயா பியத ²◌ँகி ²◌ँகி மேயா ெஹௗmh।
ரடத-ரடத லThேயா,ஜாதி-பா◌ँதி-பா⁴◌ँதி க⁴Thேயா,

ஜூட²நிேகா லாலசீ செஹௗmh ந ³த⁴-நேயா ெஹௗmh ॥ 3 ॥
அநத சேயா ந ப⁴ேலா,ஸுபத²ஸுசால சlhேயா,

நீேக ய ஜாநி இஹா◌ँ ப⁴ேலா அநசேயா ெஹௗmh।
ள ஸiµ²ஸiµஜா²ேயா மந பா³ர பா³ர,

அபேநா ேஸா நாத²ஹூ ேஸாmh க நிரப³ேயா ெஹௗmh ॥ 4 ॥
261

ேம ந ப³ைந ப³நாேய ேமேர ேகா கலப ெலௗmh,
ராம !ராவேர ப³நாேய ப³ைந பல பாஉ ைமmh।

நிபட ஸயாேந ெஹௗ kh’பாநிதா⁴ந ! கஹா கெஹௗmh ?

ேய ேப³ர ப³த³ அேமால மநி ஆஉ ைமmh ॥ 1 ॥
மாநஸ மந,கரதப³ கமல பீந,

ஹ ஹூ ந ஜphேயா நாம,ப³khேயா ஆஉ-பா³உ ைமmh।
பத²சால சlhேயா, ப⁴ேயா ந ⁴ஹூ ப⁴ேலா,

பா³ல-த³ஸா ஹூ ந ேக²lhேயா ேக²லத ஸுதா³உ ைமmh ॥ 2 ॥
ேத³கா²-ேத³கீ² த³mhப⁴ ேதmh கி ஸŋhக³ ேதmh ப⁴ஈ ப⁴லாஈ,

phரக ஜநாஈ, கிேயா ³த-³ராஉ ைமmh।
ேதா³ஷ

ராக³ ேராஷ—- ேபாேஷ, ேகா³க³ந ஸேமத மந,
th³ேவஷ
இநகீ ப⁴க³தி கீnh இந ேகா பா⁴உ ைமmh ॥ 3 ॥
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ஆகி³-பாசி²,அப³ஹூ◌ँகீ அiνமாந  ேதmh,
³²யத க³தி, க² கீnhேஹாmh ேதா ந காஉ ைமmh।

ஜக³ கைஹ ராமகீ phரதீதி-phதி ள ஹூ,
ஜூ²ேட²-ஸா◌ँேச ஆஸேரா ஸாஹப³ ர⁴ராஉ ைமmh ॥ 4 ॥

262

கேயா ந பரத,பி³iν கேஹ ந ரேயா பரத,
ப³ட³◌़ே◌ா ஸுக² கஹத ப³ட³◌़ே◌ ேஸாmh,ப³,தீ³நதா।

phர⁴கீ ப³ட³◌़ ◌ாஈ ப³ட³◌़ ◌ீ,ஆபநீ ேசா²டாஈ ேசா²,
phர⁴கீ நீததா,ஆபநீ பாப-பீநதா ॥ 1 ॥

³ஹூ ஓர ஸiµ²ஸசி ஸஹமத மந,
ஸநiµக² ேஹாத ஸுநி shவா-ஸசீநதா।

நாத²-³நகா³த² கா³ேய,ஹாத² ேஜா மாத² நாேய,
நீசஊ நிவாேஜ phதி-திகீ phரபீ³நதா ॥ 2 ॥

ஏ த³ரபா³ர ைஹ க³ரப³ ேதmh ஸரப³-ஹாநி,
லாப⁴ ேஜாக³-ேச²மேகா க³பீ³-ஸகீநதா।

ேமாேடா த³ஸகnhத⁴ ேஸா ந ³ப³ேரா பி³பீ⁴ஷண ேஸா,
³² ப ராவேரகீ phேரம-பராதீ⁴நதா ॥ 3 ॥

யஹா◌ँகீ ஸயாநப,அயாநப ஸஹஸ ஸம,
ஸூெதௗ⁴ ஸதபா⁴ய கேஹ டதி மநதா।

கீ³த⁴-லா-ஸப³கீ ஸுதி⁴ ஸப³ தி³ந கிேய,
ேஹாஇகீ³ ந ஸாஈ ேஸாmh ஸேநஹ-த-நதா ॥ 4 ॥

ஸகல காமநா ேத³த நாம ேதேரா காமத,

ஸுரத ேஹாத கமல-ச²ல-சீ²நதா।
கநாநிதா⁴ந ! ப³ரதா³ந ள சஹத,
தாபதி-ப⁴khதி-ஸுரஸ-நீர-நதா ॥ 5 ॥

263

நாத² நீேக ைக ஜாநிபீ³ ²க ஜந-யகீ।
ராவேரா ப⁴ேராேஸா நாஹ ைக ஸு-phேரம-ேநம ேயா,
சிர ரஹநி சி மதி க³தி தீயகீ ॥ 1 ॥
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kh’த-ஸுkh’த ப³ஸ ஸப³ ேஸாmh ஸŋhக³ பrh ேயா,
பரகீ² பராஈ க³தி,ஆபேந ஹூ◌ँ கீயகீ।

ேமேர ப⁴ேலேகா ேகா³ஸாஈ ! ேபாசேகா,ந ேஸாச-ஸŋhக,
ெஹௗmhஹு◌ँ கிேய கெஹௗmh ெஸௗmhஹ ஸா◌ँசீ ய-பீயகீ ॥ 2 ॥

kh³யாநஹூ-கி³ராேக shவா,பா³ஹர-அnhதரஜா,
யஹா◌ँ khேயாmh ³ைரகீ³ பா³த iµக²கீ ஔ யகீ ?

ள திஹாேரா,மmh ைப ளேக த,
ராகி² கெஹௗmh ெஹௗmh ேதா ேஜா ைப vhஹெஹௗ மாகீ² கீ⁴யகீ ॥ 3 ॥

264

ேமேரா கேயா ஸுநி நி பா⁴ைவ ேதா க ேஸா।
சாஹூ பி³ேலாசந பி³ேலா  திேலாக மஹ◌ँ,

ேதேரா திஹு கால கஹு ேகா ைஹ  ஹ-ேஸா ॥ 1 ॥
நேய-நேய ேநஹ அiνப⁴ேய ேத³ஹ-ேக³ஹ ப³,

பரேக² phரmhபசீ phேரம, பரத உக⁴ ேஸா।
ஸு’த³-ஸமாஜ த³கா³பா³ேகா ெஸௗதா³-ஸூத,

ஜப³ ஜாேகா காஜ தப³ல பா◌ँய ப ேஸா ॥ 2 ॥
பி³³த⁴ ஸயாேந, பசாேந ைகெதௗ⁴mh நாmh நீேக,

ேத³த ஏக ³ந, ேலத ேகா ³ந ப⁴ ேஸா।
கரம-த⁴ரம ரம-ப²ல ர⁴ப³ர பி³iν,

ராக²ேகா ேஸா ேஹாம ைஹ,ஊஸர ைகேஸா ப³ேஸா ॥ 3 ॥
ஆதி³-அnhத-பீ³ச ப⁴ேலா ப⁴ேலா கைர ஸப³ேகா,
ஜாேகா ஜஸ ேலாக-ேப³த³ ரேயா ைஹ ப³க³-ேஸா।

தாபதி ஸாேகா² ந ஸாப³ல-நிதா⁴ந,
ைகேஸ கல பைர ஸட²!ைப³ேடா² ேஸா பி³ஸ-ேஸா ॥ 4 ॥

வேகா வந-phராந, phராநேகா பரம த,
phதம,நீதkh’த நீசந நித³ ேஸா।

ள! ேதாேகா kh’பா ேஜா கிேயா ேகாஸலபா,

சிthரடேகா சthர ேச சித க ேஸா ॥ 5 ॥
265
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தந ஸுசி,மநசி,iµக² கெஹௗmh ’ஜந ெஹௗmh ய-பீேகா’।
ேக அபா⁴க³ஜாnhேயா நmh, ேஜா ந ேஹாஇ நாத² ேஸாmh நாேதா-ேநஹ ந நீேகா ॥
1 ॥

ஜல சாஹத பாவக லெஹௗmh, பி³ஷ ேஹாத அேகா।
க-சால ஸnhதநி க ேஸாஇ ஸ, ேமா க² ப²ஹம ந தரநி தேகா ॥ 2 ॥

ஜாநி அnhத⁴ அஜந கைஹ ப³ந-பா³கி⁴நீ-கீ⁴ேகா।
ஸுநி உபசார பி³காரேகா ஸுபி³சார கெரௗmh ஜப³, தப³ ³தி⁴ ப³ல ஹைர ேகா ॥ 3

॥
phர⁴ ேஸாmh கஹத ஸசாத ெஹௗmh, பெரௗmh ஜநி பி² பீ²ேகா।

நிகட ேபா³,ப³,ப³ரேய,பஹைர kh²யால அப³ லதா³ஸ ஜட³◌़ ேகா ॥ 4

॥
266

jhேயாmh jhேயாmh நிகட ப⁴ேயா செஹௗmh kh’பா! thேயாmh thேயாmh ³ பrh ேயா
ெஹௗmh।
ம சஹு◌ँ ஜுக³ ரஸ ஏக ராம! ெஹௗmh ஹூ◌ँ ராவேரா, ஜத³பி அக⁴ அவ³நநி ப⁴rh
ேயா ெஹௗmh ॥

பீ³ச பாஇ ஏ நீச பீ³ச  ச²ரநி ச²rh ேயா ெஹௗmh।
ெஹௗmh ஸுப³ரந ப³ரந கிேயா, nh’பேதmh பி⁴கா² க,ஸுமதிேதmh மதி கrh ேயா
ெஹௗmh ॥ 2 ॥

அக³நித கி³-காநந பி²ரேயா, பி³iν ஆகி³ ஜrh ேயா ெஹௗmh।
சிthரட க³ேய ெஹௗmh லகி² ககீ சா ஸப³,அப³அபட³ரநி ட³rh ேயா ெஹௗmh
॥ 3 ॥

மாத² நாஇ நாத² ேஸாmh கெஹௗmh,ஹாத ேஜா க²rh ேயா ெஹௗmh।
சீnhேஹாmh ேசார ய மாைஹ ள ேஸா கதா²ஸுநி phர⁴ேஸாmh ³த³ நிப³rh
ேயா ெஹௗmh ॥ 4 ॥

267

பந க ெஹௗmh ஹ²ஆஜுேதmh ராமth³வார பrh ேயா ெஹௗmh।
’ ேமேரா’யஹ பி³ந கேஹ உ²ெஹௗ ந ஜநமப⁴, phர⁴கீ ெஸௗக நிrh ேயா ெஹௗmh
॥ 1 ॥
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ைத³ைத³ த⁴khகா ஜமப⁴ட த²ேக, டாேர ந டrh ேயா ெஹௗmh।
உத³ர ³ஸஹஸா◌ँஸதி ஸ ப³ஹுபா³ர ஜந ஜக³, நரகநித³ நிகrh ேயா ெஹௗmh
॥ 2 ॥

ெஹௗmh மசலா ல சா²ட³◌़ ◌ிெஹௗmh, ேஜ லாகி³அrh ேயா ெஹௗmh।
ம த³யா,ப³நிைஹ தி³ேய,ப³,பி³ல◌ँப³ ந கீேய,ஜாத க³லாநி க³rh ெயௗ ெஹௗmh
॥ 3 ॥

phரக³ட கஹத ேஜா ஸசிேய,அபராத⁴-ப⁴rh ேயா ெஹௗmh।
ெதௗ மநேமmh அபநாஇேய,ள kh’பா க, க பி³ேலாகி ஹஹrh ேயா ெஹௗmh
॥ 4 ॥

268

ம அபநாேயா தப³ ஜாநிெஹௗmh,ஜப³ மந பி² பைஹ।
ேஜஸுபா⁴வ பி³ஷயநி லkh³ேயா, ேதஸஹஜ நாத² ெஸௗmh ேநஹ சா²ட³◌़ ◌ி ச²ல
கைஹ ॥ 1 ॥

ஸுதகீ phதி,phரதீதி தகீ, nh’ப jhேயாmh ட³ர ட³ைஹ।
அபேநா ேஸா shவாரத² shவாேஸாmh, சஹு◌ँ பி³தி⁴ சாதக jhேயாmh ஏக ேடகேத
நmh டைஹ ॥ 2 ॥

ஹரைஹ ந அதி ஆத³ேர, நித³ேர ந ஜ மைஹ।
ஹாநி-லாப⁴ ³க²-ஸுக²ஸைப³ஸமசித த-அநத,க-சா பஹைஹ ॥
3 ॥

phர⁴-³ந ஸுநி மந ஹரைஹ, நீர நயநநி ட⁴ைஹ।
லதா³ஸ ப⁴ேயா ராமேகா பி³shவாஸ,phேரம லகி²ஆந◌ँத³ உமகி³ உர ப⁴ைஹ ॥
4 ॥

269

ராம கப³ஹு◌ँ phய லாகி³ெஹௗ ைஜேஸ நீர நேகா?
ஸுக²வந jhேயாmh வேகா,மநி jhேயாmh ப²நிேகா த,jhேயாmh த⁴ந ேலாப⁴-நேகா
॥ 1 ॥

jhேயாmh ஸுபா⁴ய phய லக³தி நாக³ நாக³ர நவீநேகா।
thேயாmh ேமேர மந லாலஸா கேய கநாகர! பாவந phேரம பீநேகா ॥ 2 ॥
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மநஸாேகா தா³தா கைஹmh தி phர⁴ phரபீ³நேகா।
லதா³ஸேகா பா⁴வேதா,ப³ ஜாஉ◌ँ த³யாநிதி⁴! தீ³ேஜ தா³ந தீ³நேகா ॥ 3 ॥

270

கப³ஹு◌ँ kh’பா க ர⁴பீ³ர! ேமாஹூ சிைதேஹா।
ப⁴ேலா-³ேரா ஜந ஆபேநா,ய ஜாநி த³யாநிதி⁴!அவ³ந அத பி³ைதேஹா ॥ 1 ॥

ஜநம ஜநம ெஹௗmh மந thேயா,அப³ ேமா ைதேஹா।
ெஹௗmhஸநாத²ேவெஹௗஸ,மஹூஅநாத²பதி, ேஜா ல⁴த ந பி⁴ைதேஹா
॥ 2 ॥

பி³நய கெரௗmh அபப⁴யஹு ேதmh, mhஹ பரம ைத ேஹா।
லதா³ஸ காேஸாmh கைஹ, ம ஸப³ ேமேர,phர⁴-³,மா-பிைத ேஹா ॥ 3

॥
271

ைஜேஸா ெஹௗmh ைதேஸா ராம ராவேரா ஜந, ஜநி பஹேய।
kh’பாnh⁴,ேகாஸலத⁴நீ!ஸரநாக³த-பாலக, ட⁴ரநி ஆபநீ ட⁴ேய ॥ 1 ॥

ெஹௗmh ெதௗ பி³க³ராயலஔர ேகா, பி³க³ேரா ந பி³க³ேய।
ம ஸுதா⁴ ஆேய ஸதா³ஸப³கீ ஸப³ பி³தி⁴,அப³ ேமேயா ஸுத⁴ேய ॥ 2 ॥

ஜக³ஹ◌ँைஹ ேமேர ஸŋhkh³ரேஹ, கத இ ட³ர ட³ேய।
கபி-ேகவட கீnhேஹ ஸகா² ேஜ ல,ஸரல சித, ேத ஸுபா⁴உ அiνஸேய ॥ 3

॥
அபராதீ⁴ தஉ ஆபேநா, ள ந பி³ஸேய।

ேயா பா³◌ँஹ க³ேர பைர, ²ேடஹு பி³ேலாசந பீர ேஹாத த கேய ॥ 4 ॥
272

ம ஜநி மந ைமேலா கேரா, ேலாசந ஜநி ேப²ேரா।
ஸுநஹு ராம! பி³iν ராவேர ேலாகஹு பரேலாகஹு ேகாஉ ந கஹூ◌ँ ேமேரா ॥
1 ॥

அத⁴ம
அ³ந-அலாயக-ஆல ஜாநி——-அேநேரா।

அத⁴iν
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shவாரத²ேக ஸாதி²nhஹ தjhேயா திஜராேகா- ேஸா ேடாடக,ஔசட உல ந ேஹேரா
॥ 2 ॥

ப⁴க³திந, ேப³த³-பா³ேரா லகி² கமல ேக⁴ேரா।
ேத³வநிஹூ ேத³வ! பஹரேயா,அnhயாவ நதிநேகா ெஹௗmh அபராதீ⁴ஸப³ ேகேரா ॥ 3

॥
நாமகீ ஓட ேபட ப⁴ரத ெஹௗmh,ைப கஹாவத ேசேரா।

ஜக³த-பி³தி³த பா³தேவ ப,ஸiµ²ேய ெதௗ⁴mh அபேந, ேலாக கி ேப³த³ ப³ட³◌़ே◌ேரா
॥ 4 ॥

ேவைஹ ஜப³-ஜப³ மmh ேதmh ளேகா ப⁴ேலேரா।
ேத³வ

தி³ந-ஹூ-தி³ந—–பி³க³ ைஹ,ப³ ஜாஉ◌ँ, பி³லmhப³ கிேய,அபநாஇேய ஸேப³ேரா ॥
5 ॥

தீ³ந
273

ம த ெஹௗmh காேஸாmh கெஹௗmh,ஔர ேகா  ேமேர ?

தீ³நப³nh⁴!ேஸவக,ஸகா²,ஆரத,அநாத²பர ஸஹஜ ேசா²ஹ ேக ேகேர ॥ 1 ॥
ப³ஹுத பதித ப⁴வநிதி⁴ தேர பி³iν த பி³iν ேப³ேர।

kh’பா-ேகாப-ஸதிபா⁴யஹூ, ேதா⁴ேக²ஹு-திரேச²ஹூ,ராம!திஹாேர ேஹேர ॥ 2 ॥
ேஜா சிதவநி ெஸௗnhதீ⁴ லைக³, சிதஇேய ஸேப³ேர।

லதா³ஸ அபநாஇேய, கீைஜ ந ⁴ல,அப³வந-அவதி⁴ அதி ேநேர ॥ 3 ॥
274

ஜாஉ◌ँ கஹா◌ँ, ெடௗ²ர ைஹ கஹா◌ँ ேத³வ! ³கி²த-தீ³நேகா ?

ேகா kh’பா shவா-ஸாேகா², ராேக²ஸரநாக³த ஸப³அ◌ँக³ ப³ல-பி³நேகா ॥
1 ॥

க³நி,³நி ஸாப³லைஹ, ேஸவா ஸசீநேகா।
அத⁴ம
—–அ³ந ஆலநேகா பாேபா³ ப²பி³ஆேயா ர⁴நாயக நவீநேகா ॥ 2 ॥
அத⁴ந
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iµக²ைக கஹா கெஹௗmh, பி³தி³த ைஹ கீ phர⁴ phரபீ³நேகா।
திஹூ கால, திஹு ேலாகேமmh ஏக ேடக ராவ ளேஸ மந மநேகா ॥ 3 ॥

275

th³வார th³வார தீ³நதா க, காட⁴◌़ ◌ி ரத³, ப பாஹூ◌ँ।
ைஹmh த³யா ³நீ த³ஸ தி³ஸா,³க²-ேதா³ஷ-த³லந-ச²ம, கிேயா ந ஸ◌ँபா⁴ஷந
காஹூ◌ँ ॥ 1 ॥

ஜnhேயா
தiν——-ல கீட jhேயாmh, தjhேயாmh மா-பிதாஹூ◌ँ।
ஜநேதஊ

காேஹேகா ேராஷ,ேதா³ஷ கா ெதௗ⁴mh,ேமேர  அபா⁴க³ ேமாேஸாmh ஸசத ²இ
ஸப³ சா²ஹூ◌ँ ॥ 2 ॥

³கி²த ேத³கி²ஸnhதந கேயா, ேஸாைச ஜநி மந மா◌ँஹூ।
ேதாேஸ பஸு-பா◌ँவர-பாதகீ பஹேர ந ஸரந க³ேய, ர⁴ப³ர ஓர பி³நாஹூ◌ँ ॥ 3 ॥

ள திஹாேரா ப⁴ேய ப⁴ேயா ஸுகீ² phதீ-phரதீதி பி³நாஹூ।
நாமகீ மமா,லநாத²ேகா, ேமேரா ப⁴ேலா பி³ேலாகி அப³ ேதmhஸசாஹு◌ँ,ஹாஹூ◌ँ
॥ 4 ॥

276

கஹா ந கிேயா,கஹா◌ँ ந க³ேயா,ஸ கா ந நாேயா ?

ராம ராவேர பி³ந ப⁴ேய ஜந ஜந-ஜந ஜக³ ³க² த³ஸஹூ தி³ பாேயா ॥ 1 ॥
ஆஸ-பி³ப³ஸ கா²ஸ தா³ஸ ேவ நீச phர⁴நி ஜநாேயா।

ஹா ஹா க தீ³நதா க th³வார-th³வார பா³ர-பா³ர, ப ந சா²ர,iµஹ பா³ேயா ॥ 2 ॥
அஸந-ப³ஸந பி³iν பா³வேரா ஜஹ◌ँ-தஹ◌ँ உ² தா⁴ேயா।
மாந

மமா——phய phராநேத த ேகா² க²லநி ஆேக³, கி²iν-கி²iν ேபட க²லாேயா ॥
3 ॥

அஸு
நாத²!ஹாத² க² நா லkh³ேயா,லாலச லலசாேயா।

ஸா◌ँச கெஹௗmh,நாச ெகௗந ேஸா ேஜா, ந ேமா ேலாப⁴ ல⁴ ெஹௗmh நிரலjhஜ
நசாேயா ॥ 4 ॥
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மந
ரவந-நயந-மக³——லேக³,ஸப³ த²ல பதியாேயா।
அக³

ட³◌़ மா,ய ஹாைக,த ேஹ ஹஹ அப³ சரந-ஸரந தகி ஆேயா ॥ 5 ॥
த³ஸரத²ேக!ஸமரத² mh, th⁴வந ஜஸு கா³ேயா।

ல நமத அவேலாகிேய,பா³◌ँஹ-ேபா³ல ப³ ைத³ பி³தா³வ ³லாேயா ॥ 6 ॥
277

ராம ராய! பி³iν ராவேர ேமேர ேகா  ஸா◌ँேசா ?

shவா-ஸத ஸப³ேஸாmh கெஹௗmh,ஸுநி-³நி பி³ேஸ ேகாஉ ேரக² ³ஸ
கா²◌ँேசா ॥ 1 ॥

ேத³ஹ-வ-ேஜாக³ேக ஸகா² mh’ஷா டா◌ँசந டா◌ँேசா।
கிேய பி³சார ஸார கத³jhேயாmh,மநி கநகஸŋhக³ல⁴ லஸத பீ³ச பி³ச கா◌ँேசா।2।

’பி³நய-பthகா’ தீ³நகீ,பா³!ஆ  பா³◌ँேசா।
ேய ேஹ ள கீ²,ேஸா ஸுபா⁴ய ஸ க ப³ஹு ◌ँசி²ேய பா◌ँேசா ॥ 3

॥
278

பவந-ஸுவந! -த³வந! ப⁴ரதலால!லக²ந! தீ³நகீ।
நிஜ நிஜ அவஸர ஸுதி⁴ கிேய,ப³ ஜாஉ◌ँ, தா³ஸ-ஆஸ  ைஹ கா²ஸகீ²நகீ ॥ 1

॥
ராஜ-th³வார ப⁴ ஸப³ கைஹmh ஸா⁴-ஸசீநகீ।

ஸுkh’த-ஸுஜஸ,ஸாப³-kh’பா,shவாரத²-பரமாரத²,க³தி ப⁴ேய க³தி-பி³நகீ ॥
2 ॥

ஸமய ஸ◌ँபா⁴ ஸுதா⁴பீ³ ள மநகீ।
phதி-தி ஸiµஜா²இபீ³ நதபால kh’பா பரதி பராதீ⁴நகீ।3 ॥

279

மாதி-மந,சி ப⁴ரதகீ லகி²லஷந க ைஹ।
ககாலஹு நாத²!நாம ேஸாmh பரதீதி-phதி ஏக கிŋhகரகீ நிப³ ைஹ ॥ 1 ॥
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ஸகல ஸபா⁴ ஸுநி ல உ², ஜாநீ தி ர ைஹ।
kh’பா க³ப³ நிவாஜகீ,ேத³க²த க³ப³ேகா ஸாஹப³ பா³◌ँஹ க³ ைஹ ॥ 2 ॥

பி³ஹ◌ँ ராம கேயா ’ஸthயைஹ,ஸுதி⁴ ைமmh ஹூ◌ँ ல ைஹ’।
ர⁴நாத²

iµதி³த மாத² நாவத, ப³நீ ள அநாத²கீ,ப———ஸ ைஹ ॥ 3 ॥
ர⁴நாத²ஹாத²

॥ தாராமாrhபணமsh ॥
॥ இதி ॥
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