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॥ைவரா ³ய ஸ தீ³பனீ ேகா³ வாமிதுலஸீதா³ஸ ரு’தஹி தீ³ ॥

॥ைவரா ³ய ஸ தீ³பனீ ேகா³ வாமிதுலஸீதா³ஸ ரு’தஹி தீ³ ॥

॥அத² ம ³ேகா³ வாமீதுலஸீதா³ஸ ரு’த ஹனுமானபா³ஹுக ॥
ச² பய
ஸி து⁴ தரன,ஸிய-ேஸாச ஹரன, ரபி³ பா³ல ப³ரன தனு ।
பு⁴ஜ பி³ஸால, ரதி கரால காலஹு ேகா கால ஜனு ॥
க³ஹன-த³ஹன-நிரத³ஹன ல க நி:ஸ க, ப³ க-பு⁴வ ।
ஜாதுதா⁴ன-ப³லவான மான-மத³-த³வன பவனஸுவ ॥
கஹ துலஸிதா³ஸ ேஸவத ஸுலப⁴ ேஸவகஹித ஸ தத நிகட ।
கு³ன க³னத, நமத,ஸுமிரத ஜபத ஸமன ஸகல-ஸ கட-விகட ॥1॥
வ ன-ைஸல-ஸ காஸ ேகாடி-ரவி தருன ேதஜ க⁴ன ।

உர விஸால பு⁴ஜ த³ ட³ ச ட³ நக²-வ ரதன ॥
பி க³ நயன, ⁴ரு’குடீ கரால ரஸ த³ஸ னன ।
கபிஸ ேகஸ கரகஸ ல ³ர, க²ல-த³ல-ப³ல-பா⁴னன ॥
கஹ துலஸிதா³ஸ ப³ஸ ஜாஸு உர மாருதஸுத ரதி விகட ।
ஸ தாப பாப ேதஹி புருஷ பஹிஸபேனஹு◌ँ நஹி ஆவத நிகட ॥2॥
ல

ப சமுக²-ச:²முக² ⁴ரு’கு³ மு ²ய ப⁴ட அஸுர ஸுர, ஸ வ ஸரி ஸமர

ஸமர த²ஸூேரா ।
பா³ குேரா பீ³ர பி³ருைத³த பி³ருதா³வலீ, ேப³த³ ப³ தீ³ ப³த³த ைபஜ ேரா

॥
ஜாஸு கு³னகா³த² ரகு⁴ த² கஹ ஜாஸுப³ல, பி³புல ஜல ப⁴ரித ஜக³ ஜலதி⁴
ேரா ।

து³வன த³ல த³மன ேகா ெகௗன துலஸீஸைஹ, பவன ேகா த ரஜ த ருேரா

॥3॥
க⁴ ரீ

பா⁴னுேஸா பட⁴◌़ன ஹனுமான க³ஏ பா⁴னுமன, அனுமானி ஸிஸு ேகலி

கிேயா ேப²ர பா²ரேஸா ।
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॥ைவரா ³ய ஸ தீ³பனீ ேகா³ வாமிதுலஸீதா³ஸ ரு’தஹி தீ³ ॥

பாசி²ேல பக³னி க³ம க³க³ன மக³ன மன, ரம ேகா ந ⁴ரம கபி பா³லக
பி³ஹார ேஸா ॥
ெகௗதுக பி³ேலாகி ேலாகபால ஹரிஹர விதி⁴, ேலாசனனி சகாெசௗ தீ⁴
சி தனி க²பா³ர ேஸா।
ப³ல ைக ேதா⁴ பீ³ர ரஸ தீ⁴ரஜ ைக,ஸாஹஸ ைக, துலஸீ ஸரீர த⁴ேர ஸப³னி
ஸார ேஸா ॥4॥
பா⁴ரத ேம பாரத² ேக ரத² ேக ² கபிராஜ, கா³ ேயா ஸுனி குருராஜ த³ல
ஹல ப³ல ேபா⁴ ।
க ேயா ³ேரான பீ⁴ஷமஸமீர ஸுத மஹாபீ³ர, பீ³ர-ரஸ-பா³ரி-நிதி⁴ ஜாேகா
ப³ல ஜல ேபா⁴ ॥
பா³னரஸுபா⁴யபா³லேகலி ⁴மிபா⁴னுலாகி³,ப²ல◌ँக³ப²லா◌ँக³ஹூேத
கா⁴டி நப⁴ தல ேபா⁴ ।
நாஈ-நாஈ-மாத² ேஜாரி-ேஜாரி ஹாத² ேஜாதா⁴ ேஜா ைஹ , ஹனுமான
ேத³ேக² ஜக³ஜீவன ேகா ப²ல ேபா⁴ ॥5॥
ேகா³-பத³ பேயாதி⁴ கரி, ேஹாலிகா ேயா லாஈ ல க, நிபட நி:ஸ க பர

புர க³ல ப³ல ேபா⁴ ।
³ேரான ேஸா பஹார லிேயா ²யால ஹீ உகா²ரி கர, க து³க ேயா கபி

ேக²ல ேப³ல ைகேஸா ப²ல ேபா⁴ ॥
ஸ கட ஸமாஜ அஸம ஜஸ ேபா⁴ ராம ராஜ, காஜ ஜுக³ க³னி ேகா கரதல

பல ேபா⁴ ।
ஸாஹஸீ ஸம த² துலஸீ ேகா நாஈ ஜா கீ பா³◌ँஹ, ேலாக பால பாலன ேகா
பி²ர தி²ர த²ல ேபா⁴ ॥6॥
கமட² கீ பீடி² ஜாேக ேகா³ட³னி கீ கா³ட³◌़ஐ மாே , நாப ேக பா⁴ஜன ப⁴ரி
ஜல நிதி⁴ ஜல ேபா⁴ ।
ஜாதுதா⁴ன தா³வன பராவன ேகா து³ க³ ப⁴ேயா, மஹா மீன பா³ஸ திமி

ேதாமனி ேகா த²ல ேபா⁴ ॥
கு ப⁴கரன ராவன பேயாத³ நாத³ ஈத⁴ன ேகா, துலஸீ ரதாப ஜாேகா ரப³ல
அனல ேபா⁴ ।
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॥ைவரா ³ய ஸ தீ³பனீ ேகா³ வாமிதுலஸீதா³ஸ ரு’தஹி தீ³ ॥

பீ⁴ஷம கஹத ேமேர அனுமான ஹனுமான, ஸாரிேகா² ரிகால ந ரிேலாக

மஹாப³ல ேபா⁴ ॥7॥
³த ராம ராய ேகா ஸ த த ெபௗனேகா ,அ ஜனீ ேகா ந த³ன ரதாப

⁴ரி பா⁴னு ேஸா ।
ஸீய-ேஸாச-ஸமன, து³ரித ேதா³ஷ த³மன,ஸரனஆேய அவன லக²ன ரிய

ராண ேஸா ॥
த³ஸமுக² து³ஸஹ த³ரி ³ர த³ரிேப³ ேகா ப⁴ேயா, ரகட திேலாக ஓக துலஸீ

நிதா⁴ன ேஸா ।
ஞான கு³னவான ப³லவான ேஸவா ஸாவதா⁴ன, ஸாேஹப³ ஸுஜான உர
ஆனுஹனுமான ேஸா ॥8॥
த³வன து³வன த³ல பு⁴வன பி³தி³த ப³ல, ேப³த³ ஜஸ கா³வத பி³பு³த⁴ ப³ தீ³
ேசா²ர ேகா ।
பாப தாப திமிர துஹின நிக⁴டன படு, ேஸவக ஸேராருஹ ஸுக²த³ பா⁴னு
ேபா⁴ர ேகா ॥
ேலாக பரேலாக ேத பி³ேஸாக ஸபேன ந ேஸாக, துலஸீ ேக ஹிேய ைஹ

ப⁴ேராேஸா ஏக ஓர ேகா ।
ராம ேகாது³லாேரா தா³ஸபா³மேத³வேகாநிவாஸ।நாம கலிகாமதருேகஸரீ
கிேஸார ேகா ॥9॥
மஹாப³ல ஸீம மஹா பீ⁴ம மஹாபா³ன இத, மஹாபீ³ர பி³தி³த ப³ராேயா
ரகு⁴பீ³ர ேகா ।
குலிஸ கேடா²ர தனு ேஜார பைர ேரார ரன, கரு கலித மன தா⁴ரமிக தீ⁴ர
ேகா ॥
து³ ஜனேகா காலேஸா கராலபாலஸ ஜனேகா,ஸுமிேரஹரனஹாரதுலஸீ
கீ பீர ேகா ।
ஸீய-ஸுக²-தா³யக து³லாேரா ரகு⁴ யக ேகா, ேஸவக ஸஹாயக ைஹ

ஸாஹஸீஸமீர ேகா ॥10॥
ரசிேப³ ேகா பி³தி⁴ ைஜேஸ, பாலிேப³ ேகா ஹரி ஹர, மீச மாரிேப³ ேகா,
யாஈேப³ ேகா ஸுதா⁴பான ேபா⁴ ।
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॥ைவரா ³ய ஸ தீ³பனீ ேகா³ வாமிதுலஸீதா³ஸ ரு’தஹி தீ³ ॥

த⁴ரிேப³ ேகா த⁴ரனி, தரனி தம த³லிேப³ ேகா, ேஸாகி²ேப³ ரு’ஸானு
ேபாஷிேப³ ேகாஹிம பா⁴னு ேபா⁴ ॥
க²ல து:³க² ேதா³ஷிேப³ ேகா,ஜன பரிேதாஷிேப³ ேகா, மா◌ँகி³ேபா³ மலீனதா
ேகா ேமாத³க து³தா³ன ேபா⁴ ।
ஆரத கீஆரதி நிவாரிேப³ ேகா திஹு◌ँ புர, துலஸீ ேகா ஸாேஹப³ஹடீ²ேலா
ஹனுமான ேபா⁴ ॥11॥
ேஸவக ேயாகாஈ ஜானி ஜானகீஸ மா கானி, ஸானு ல ஸூலபானி

நைவ நாத² நா◌ँக ேகா ।
ேத³வீ ேத³வ தா³னவ த³யாவேன ைவ ேஜாைர ஹாத², பா³புேர ப³ராக
கஹாஔர ராஜா ரா◌ँக ேகா ॥
ஜாக³த ேஸாவத ைப³ேட² பா³க³த பி³ே த³ ேமாத³, தாேக ேஜா அன த²
ேஸா ஸம த² ஏக ஆ◌ँக ேகா ।
ஸப³ தி³னருேரா பைர ேரா ஜஹா◌ँ தஹா◌ँ தாஹி,ஜாேக ைஹ ப⁴ேராேஸா
ஹிேயஹனுமானஹா◌ँக ேகா ॥12॥
ஸானுக³ ஸெகௗ³ரி ஸானு ல ஸூலபானி தாஹி, ேலாகபால ஸகல லக²ன
ராம ஜானகீ ।
ேலாக பரேலாக ேகா பி³ேஸாக ேஸா திேலாக தாஹி, துலஸீ தமாஇ கஹா

காஹூ பீ³ர ஆனகீ ॥
ேகஸரீ கிேஸார ப³ தீ³ேசா²ர ேக ேநவாேஜ ஸப³, கீரதி பி³மல கபி

கரு னிதா⁴ன கீ ।
பா³லக ேயா பாலி ைஹ ரு’பாலு முனிஸி ³த⁴தா ேகா, ஜாேக ஹிேய

ஹுலஸதிஹா◌ँக ஹனுமான கீ ॥13॥
கரு னிதா⁴னப³லபு³ ³தி⁴ேகநிதா⁴னெஹௗ,மஹிமாநிதா⁴னகு³ன ஞான

ேக நிதா⁴ன ெஹௗ ।
பா³ம ேத³வ ருப ⁴ப ராம ேக ஸேனஹீ, நாம, ேலத ேத³த அ த² த⁴ ம காம
நிரபா³ன ெஹௗ ॥
ஆபேன ரபா⁴வ ஸீதாராம ேக ஸுபா⁴வ ஸீல, ேலாக ேப³த³ பி³தி⁴ ேக
பி³ ³ஷஹனுமான ெஹௗ ।
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॥ைவரா ³ய ஸ தீ³பனீ ேகா³ வாமிதுலஸீதா³ஸ ரு’தஹி தீ³ ॥

மன கீ ப³சன கீ கரம கீ திஹூ◌ँ ரகார, துலஸீ திஹாேரா தும ஸாேஹப³
ஸுஜான ெஹௗ ॥14॥
மன ேகா அக³ம தன ஸுக³ம கிேய கபீஸ, காஜ மஹாராஜ ேக ஸமாஜ ஸாஜ
ஸாேஜ ைஹ ।
ேத³வப³ தீ³ ேசா²ர ரனேரார ேகஸரீ கிேஸார, ஜுக³ ஜுக³ ஜக³ ேதேர பி³ரத³
பி³ராேஜ ைஹ ।
பீ³ர ப³ரேஜார க⁴டி ேஜார துலஸீ கீ ஓர, ஸுனி ஸகுசாேன ஸாது⁴ க²ல க³ன
கா³ேஜ ைஹ ।
பி³க³ரீ ஸ◌ँவார அ ஜனீ குமார கீேஜ ேமாஹி , ைஜேஸ ேஹாத ஆேய

ஹனுமான ேக நிவாேஜ ைஹ ॥15॥
ஸைவயா

ஜானஸிேராமனி ேஹாஹனுமான ஸதா³ ஜன ேக மன பா³ஸ திஹாேரா ।
ட⁴◌़ஆேரா பி³கா³ேரா ைம காேகா கஹா ேகஹி காரன கீ²சத ெஹௗ ேதா

திஹாேரா ॥
ஸாேஹப³ ேஸவக நாேத ேதா ஹாேதா கிேயா ேஸா தஹா துலஸீ ேகா ந

சாேரா ।
ேதா³ஷஸு ேயைத ஆேக³ஹு◌ँேகா ேஹா யார ைவ ேஹா மன

ேதாஹியஹாேரா ॥16॥
ேதேர த²ைப உத²ைப ந மேஹஸ, த²ைப தி²ர ேகா கபி ேஜ உர கா⁴ேல ।
ேதேர நிபா³ேஜ க³ரீப³ நிபா³ஜ பி³ராஜத ைப³ரின ேக உர ஸாேல ॥
ஸ கட ேஸாச ஸைப³ துலஸீ லிேய நாம ப²ைட மகரீ ேக ேஸ ஜாேல ।
³ட⁴ ப⁴ேய ப³லி ேமரிஹி பா³ர, கிஹாரி பேர ப³ஹுைத நத பாேல ॥17॥
ஸி து⁴தேர ப³ட³◌़ஏபீ³ர த³ேலக²ல,ஜாேரைஹ ல கேஸப³ கமவாேஸ
।
ைத ரனி ேகஹரி ேகஹரி ேக பி³த³ேல அரி கு ஜர ைச²ல ச²வாேஸ ॥
ேதாேஸா ஸம த² ஸுஸாேஹப³ ேஸஈ ஸைஹ துலஸீ து³க² ேதா³ஷ த³வா
ேஸ ।
பா³னரபா³ஜ ! ப³ட⁴◌़ஏ க²ல ேக²சர, லீஜத ேயா ந லேபடி லவாேஸ ॥18॥
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அ ச²விம த³ன கானன பா⁴னி த³ஸானனஆனன பா⁴ ந நிஹாேரா ।
பா³ரித³ த³அக பன கு ப⁴கரன ேஸ கு ஜர ேகஹரி வாேரா ॥
ராம ரதாப ஹுதாஸன, க ச²,விப ச²,ஸமீர ஸமீர து³லாேரா ।
பாப ேத ஸாப ேத தாப திஹூ◌ँ ேத ஸதா³ துலஸீ கஹ ேஸா ரக²வாேரா
॥19॥
க⁴ ரீ

ஜானத ஜஹான ஹனுமான ேகா நிவா ேயா ஜன, மன அனுமானி ப³லி
ேபா³ல ந பி³ஸாரிேய ।
ேஸவா ேஜாக³ துலஸீ கப³ஹு◌ँ கஹா க பரீ, ஸாேஹப³ ஸுபா⁴வ கபி

ஸாஹிபீ³ஸ பா⁴ரிேய ॥
அபராதீ⁴ ஜானி கீைஜ ஸாஸதி ஸஹஸ பா⁴ தி, ேமாத³க மைர ேஜா தாஹி
மாஹுர ந மாரிேய ।
ஸாஹஸீ ஸமீர ேக து³லாேர ரகு⁴பீ³ர ஜூ ேக, பா³◌ँஹ பீர மஹாபீ³ர ேப³கி³
ஹீநிவாரிேய ॥20॥
பா³லக பி³ேலாகி, ப³லி பா³ேர ேத ஆபே கிேயா, தீ³னப³ து⁴ த³யா
கீ ஹீ நிருபாதி⁴ யாரிேய ।
ராவேரா ப⁴ேராேஸா துலஸீ ேக, ராவேராஈ ப³ல, ஆஸ ராவரீைய தா³ஸ
ராவேரா விசாரிேய ॥
ப³ட³◌़ஓ பி³கரால கலி காேகா ந பி³ஹால கிேயா, மாேத² பகு³ ப³லி ேகா

நிஹாரி ேஸா நிபா³ரிேய ।
ேகஸரீ கிேஸார ரனேரார ப³ரேஜார பீ³ர, பா³◌ँஹ பீர ராஹு மாது ெயௗ

பசா²ரி மாரிேய ॥21॥
உத²ேப த²பனதி²ர த²ேப உத²பனஹார, ேகஸரீ குமார ப³ல ஆபே

ஸ பா³ரிேய ।
ராம ேக கு³லாமனி ேகா காம தரு ராம ³த, ேமாேஸ தீ³ன ³ப³ேர ேகா
தகியா திஹாரிேய ॥
ஸாேஹப³ஸம த²ேதா ேஸா துலஸீேகமாேத²பர,ேஸாஊஅபராத⁴பி³னு
பீ³ர, பா³◌ँதி⁴ மாரிேய ।
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ேபாக²ரீ பி³ஸால பா³◌ँஹு, ப³லி, பா³ரிசர பீர,மகரீ ேயா பகரி ேக ப³த³ன
பி³தா³ரிேய ॥22॥
ராம ேகா ஸேனஹ, ராம ஸாஹஸலக²னஸிய, ராம கீ ப⁴க³தி, ேஸாச ஸ கட

நிவாரிேய ।
முத³மரகட ேராக³பா³ரினிதி⁴ ேஹரிஹாேர,ஜீவஜாமவ த ேகா ப⁴ேராேஸா
ேதேரா பா⁴ரிேய ॥
தி³ேய ரு’பால துலஸீ ஸு ேரம ப ³ப³யேத ,ஸுத²ல ஸுேப³ல பா⁴

ைப³டி²ைக விசாரிேய ।
மஹாபீ³ர பா³◌ँகுேர ப³ராகீ பா³◌ँஹ பீர ேயா ந, ல கினீ ேயா லாத

கா⁴த ஹீ மேராரி மாரிேய ॥23॥
ேலாக பரேலாகஹு◌ँ திேலாக ந விேலாகியத, ேதாேஸ ஸமரத² சஷ
சாரிஹூ◌ँ நிஹாரிேய ।
க ம, கால, ேலாகபால, அக³ ஜக³ ஜீவஜால, நாத²ஹாத² ஸப³ நிஜ மஹிமா

பி³சாரிேய ॥
கா²ஸ தா³ஸ ராவேரா, நிவாஸ ேதேரா தாஸு உர, துலஸீ ேஸா, ேத³வ து³கீ²
ேத³கி²அத பா⁴ரிேய ।
பா³த தரு ல பா³◌ँஹூஸூல கபிக சு² ேப³லி, உபஜீ ஸேகலி கபி ேகலி ஹீ
உகா²ரிேய ॥24॥
கரம கரால க ஸ ⁴மிபால ேக ப⁴ேராேஸ, ப³கீ ப³க ப⁴கி³னீ காஹூ ேத
கஹா ட³ைரகீ³ ।
ப³ட³◌़ஈ பி³கரால பா³ல கா⁴தினீ ந ஜாத கஹி, பா³◌ँஹூப³ல பா³லக ச²பீ³ேல
ேசா²ேட ச²ைரகீ³ ॥
ஆஈ ைஹ ப³ ஈ ேப³ஷஆபஹீ பி³சாரி ேத³க², பாப ஜாய ஸப³ ேகா கு³னீ
ேக பாேல பைரகீ³ ।
த பிஸாசினீ ெயௗ கபி கா ஹதுலஸீ கீ, பா³◌ँஹபீர மஹாபீ³ர ேதேர
மாேர மைரகீ³ ॥25॥
பா⁴ல கீ கி கால கீ கி ேராஷ கீ ரிேதா³ஷ கீ ைஹ, ேப³த³ன பி³ஷம பாப தாப
ச²ல சா²◌ँஹ கீ ।
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கரமன ட கீ கி ஜ ர ம ர ³ட கீ, பராஹி ஜாஹி பாபினீ மலீன மன

மா◌ँஹ கீ ॥
ைபஹஹி ஸஜாய, நத கஹத ப³ஜாய ேதாஹி, பா³ப³ரீ ந ேஹாஹி பா³னி
ஜானி கபி நா◌ँஹ கீ ।
ஆனஹனுமான கீ து³ஹாஈ ப³லவான கீ,ஸபத² மஹாபீ³ர கீ ேஜா ரைஹ பீர

பா³◌ँஹ கீ ॥26॥
ஸி ஹிகா ஸ◌ँஹாரி ப³ல ஸுரஸா ஸுதா⁴ரி ச²ல, ல கினீ பசா²ரி மாரி
பா³டிகா உஜாரீ ைஹ ।
ல க பரஜாரி மகரீ பி³தா³ரி பா³ர பா³ர,ஜாதுதா⁴ன தா⁴ரி ⁴ரி தா⁴னீ கரி டா³ரீ
ைஹ ॥
ேதாரி ஜமகாதரி ம ேதா³த³ரீ கேடா²ரி ஆனீ, ராவன கீ ரானீ ேமக⁴ த³
மஹதாரீ ைஹ ।
பீ⁴ர பா³◌ँஹபீர கீநிபட ராகீ²மஹாபீ³ர,ெகௗனேகஸேகாச துலஸீேக ேஸாச
பா⁴ரீ ைஹ ॥27॥
ேதேரா பா³லி ேகலி பீ³ர ஸுனி ஸஹமத தீ⁴ர, ⁴லத ஸரீர ஸுதி⁴ ஸ ர ரவி

ராஹு கீ ।
ேதரீ பா³◌ँஹ ப³ஸத பி³ேஸாக ேலாக பால ஸப³, ேதேரா நாம ேலத ரைஹ
ஆரதி ந காஹு கீ ॥
ஸாம தா³ம ேப⁴த³விதி⁴ ேப³த³ஹூ லேப³த³ஸிதி⁴,ஹாத² கபி த²ஹீ ேக

ேசாடீ ேசார ஸாஹு கீ ।
ஆலஸஅனக² பரிஹாஸைகஸிகா²வனைஹ, ஏேத தி³ன ரஹீ பீர துலஸீ ேக

பா³ஹு கீ ॥28॥
கனி ேகா க⁴ர க⁴ர ேடா³லத க◌ँகா³ல ேபா³லி, பா³ல ேயா ரு’பால நத
பால பாலி ேபாேஸா ைஹ ।
கீ ஹீ ைஹ ஸ◌ँபா⁴ர ஸார அ◌ँஜனீ குமார பீ³ர,ஆபே பி³ஸாரி ைஹ ந

ேமேரஹூ ப⁴ேராேஸா ைஹ ॥
இதே பேரேகா²ஸப³பா⁴ திஸமரத²ஆஜு,கபிராஜஸா சீ கெஹௗ ேகா

திேலாக ேதாேஸா ைஹ ।
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ஸாஸதி ஸஹத தா³ஸ கீேஜ ேபகி² பரிஹாஸ, சீரீ ேகா மரன ேக²ல பா³லகனி
ேகாேஸா ைஹ ॥29॥
ஆபேன ஹீ பாப ேத ரிபாத ேத கி ஸாப ேத , ப³ட⁴◌़ஈ ைஹ பா³◌ँஹ
ேப³த³ன கஹீ ந ஸஹிஜாதி ைஹ ।
ஔஷத⁴ அேனக ஜ ர ம ர ேடாடகாதி³ கிேய, பா³தி³ ப⁴ேய ேத³வதா
ம ேய அதீ⁴காதி ைஹ ॥
கரதார,ப⁴ரதார,ஹரதார, க ம கால,ேகாைஹஜக³ஜால ேஜா ந மானதஇதாதி
ைஹ ।
ேசேரா ேதேரா துலஸீ ேமேரா க ேயா ராம ³த, டீ⁴ல ேதரீ பீ³ர ேமாஹி
பீர ேத பிராதி ைஹ ॥30॥
³த ராம ராய ேகா,ஸ த த வாய ேகா,ஸம வஹாத² பாய ேகா ஸஹாய

அஸஹாய ேகா ।
பா³◌ँகீ பி³ரதா³வலீ பி³தி³த ேப³த³ கா³இயத, ராவன ேஸா ப⁴ட ப⁴ேயா
முடி²கா ேக தா⁴ய ேகா ॥
ஏேத ப³ேட³ ஸாேஹப³ ஸம த² ேகா நிவாேஜா ஆஜ, ஸீத³த ஸுேஸவக
ப³சன மன காய ேகா ।
ேதா²ரீ பா³◌ँஹபீர கீப³ட³◌़ஈ க³லானிதுலஸீேகா,ெகௗனபாப ேகாப,ேலாப
ரகட ரபா⁴ய ேகா ॥31॥
ேத³வீேத³வத³னுஜமனுஜமுனிஸி ³த⁴ நாக³, ேசா²ேட ப³ட³◌़ஏஜீவேஜேத
ேசதன அேசத ைஹ ।
த பிஸாசீ ஜாதுதா⁴னீ ஜாதுதா⁴ன பா³க³, ராம ³த கீ ரஜாஈ மாேத² மானி
ேலத ைஹ ॥
ேகா⁴ர ஜ ர ம ர ட கபட குேராக³ ேஜாக³, ஹனுமான ஆன ஸுனி

சா²ட³◌़த நிேகத ைஹ ।
ேராத⁴ கீேஜ க ம ேகா ரேபா³த⁴ கீேஜ துலஸீ ேகா, ேஸாத⁴ கீேஜ தினேகா
ேஜா ேதா³ஷ து³க² ேத³த ைஹ ॥32॥
ேதேர ப³ல பா³னர ஜிதாேய ரன ராவன ேஸா , ேதேர கா⁴ேல ஜாதுதா⁴ன
ப⁴ேய க⁴ர க⁴ர ேக ।

hanumAnabAhuka.pdf 9



॥ைவரா ³ய ஸ தீ³பனீ ேகா³ வாமிதுலஸீதா³ஸ ரு’தஹி தீ³ ॥

ேதேர ப³ல ராம ராஜ கிேய ஸப³ ஸுர காஜ, ஸகல ஸமாஜ ஸாஜ ஸாேஜ
ரகு⁴ப³ர ேக ॥
ேதேரா கு³னகா³ன ஸுனி கீ³ரபா³ன புலகத, ஸஜல பி³ேலாசன பி³ர சி
ஹரிஹர ேக ।
துலஸீ ேக மாேத² பர ஹாத² ேப²ேரா கீஸ நாத², ேத³கி²ேய ந தா³ஸ து³கீ²
ேதாேஸா கனிக³ர ேக ॥33॥
பாேலா ேதேர க ேகா பேரஹூ க கிேய ந, ர ெகௗட³◌़ஈ ³ேகா
ெஹௗ ஆபனீ ஓர ேஹரிேய ।
ேபா⁴ரா த² ேபா⁴ேர ஹீ ஸேராஷ ேஹாத ேதா²ேர ேதா³ஷ, ேபாஷி ேதாஷி

தா²பிஆபே ந அவ ேட³ரிேய ॥
அ◌ँபு³ ெஹௗ அ◌ँபு³ ர, அ◌ँபு³ ெஹௗ டி³ ப⁴ ேஸா ந, ³சிேய
பி³ல ப³அவல ப³ ேமேர ேதரிேய ।
பா³லகபி³கல ஜானிபாஹி ேரம பஹிசானி,துலஸீ கீ பா³◌ँஹபர லாமீ ம

ேப²ரிேய ॥34॥
ேக⁴ரி லிேயா ேராக³னி, குேஜாக³னி, குேலாக³னி ெயௗ , பா³ஸர ஜலத³
க⁴ன க⁴டா து⁴கி தா⁴ஈ ைஹ ।
ப³ரஸத பா³ரி பீர ஜாரிேய ஜவாேஸ ஜஸ, ேராஷ பி³னு ேதா³ஷ ⁴ம ல

மலி ஈ ைஹ ॥
கரு னிதா⁴ன ஹனுமான மஹா ப³லவான, ேஹரி ஹ◌ँஸி ஹா◌ँகி ² கி
ெபௗ² ைஜ ேத உட³◌़ஆஈ ைஹ ।
கா²ேயஹுேதா துலஸீ குேராக³ ராட⁴◌़ ராகஸனி, ேகஸரீ கிேஸார ராேக² பீ³ர
ப³ரிஆஈ ைஹ ॥35॥
ஸைவயா

ராம கு³லாம துஹீஹனுமான ேகா³ஸா◌ँஈ ஸுஸா◌ँஈ ஸதா³அனு ேலா ।
பா ேயா ெஹௗ பா³ல ேயா ஆக²ர ³ பிது மாது ேஸா ம க³ல
ேமாத³ஸ ேலா ॥
பா³◌ँஹ கீ ேப³த³ன பா³◌ँஹ பகா³ர புகாரத ஆரத ஆன◌ँத³ ⁴ேலா ।
ரகு⁴பீ³ர நிவாரிேய பீர ரெஹௗ த³ரபா³ர பேரா லடி ேலா ॥36॥
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॥ைவரா ³ய ஸ தீ³பனீ ேகா³ வாமிதுலஸீதா³ஸ ரு’தஹி தீ³ ॥

க⁴ ரீ

கால கீ கராலதா கரம கடி² ஈ கீெதௗ⁴, பாப ேக ரபா⁴வ கீ ஸுபா⁴ய பா³ய
பா³வேர ।
ேப³த³ன குபா⁴◌ँதி ேஸா ஸஹீ ந ஜாதி ராதி தி³ன, ேஸாஈ பா³◌ँஹ க³ஹீ ேஜா

க³ஹீஸமீர டா³ப³ேர ॥
லாேயா தரு துலஸீ திஹாேரா ேஸா நிஹாரி பா³ரி, ஸீ சிேய மலீன ேபா⁴
தேயா ைஹ திஹு◌ँ தாவேர ।
⁴தனி கீ ஆபனீ பராேய கீ ரு’பா நிதா⁴ன, ஜானியத ஸப³ஹீ கீ ரீதி ராம

ராவேர ॥37॥
பா◌ँய பீர ேபட பீர பா³◌ँஹ பீர மு ஹ பீர, ஜர ஜர ஸகல பீர மஈ ைஹ ।
ேத³வ ⁴த பிதர கரம க²ல கால ³ரஹ, ேமாஹி பர த³வரி த³மானக ஸீ த³ஈ
ைஹ ॥
ெஹௗ ேதா பி³னுேமால ேக பி³காே ப³லி பா³ேரஹீேத , ஓட ராம நாம
கீ லலாட லிகி² லஈ ைஹ ।
கு◌ँப⁴ஜ ேக கி கர பி³கல ³ட⁴◌़ஏ ேகா³கு²ரனி,ஹாய ராம ராய ஐஸீஹால

கஹூ◌ँ ப⁴ஈ ைஹ ॥38॥
பா³ஹுக ஸுபா³ஹு நீச லீசர மரீச மிலி, மு◌ँஹ பீர ேகதுஜா குேராக³
ஜாதுதா⁴ன ைஹ ।
ராம நாமஜபஜாக³கிேயா சேஹா ஸானுராக³, காலைகேஸ ³த ⁴த கஹா
ேமேர மான ைஹ ॥
ஸுமிேரஸஹாய ராமலக²னஆக²ர ெதௗ³ஊ,ஜினேகஸ ஹஸாேகஜாக³த
ஜஹான ைஹ ।
துலஸீஸ◌ँபா⁴ரி தாட³கா ஸ◌ँஹாரி பா⁴ரி ப⁴ட, ேப³ேத⁴ ப³ரக³த³ ேஸ ப³ ஈ

பா³னவான ைஹ ॥39॥
பா³லபேனஸூேத⁴ மன ராம ஸனமுக² ப⁴ேயா, ராம நாம ேலத மா◌ँகி³ கா²த
க டாக ெஹௗ ।
பரேயா ேலாக ரீதி ேம புனீத ரீதி ராம ராய, ேமாஹ ப³ஸைப³ேடா² ேதாரி
தரகி தராக ெஹௗ ॥
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॥ைவரா ³ய ஸ தீ³பனீ ேகா³ வாமிதுலஸீதா³ஸ ரு’தஹி தீ³ ॥

ேகா²ேட ேகா²ேட ஆசரன ஆசரத அப ேயா, அ ஜனீ குமார ேஸா ⁴ேயா
ராமபானி பாக ெஹௗ ।
துலஸீ கு³ஸா◌ँஈ ப⁴ேயா ேபா⁴ ேட³ தி³ன ⁴ல க³ேயா, தாேகா ப²ல பாவத
நிதா³ன பரிபாக ெஹௗ ॥40॥
அஸன ப³ஸன ஹீன பி³ஷம பி³ஷாத³ லீன, ேத³கி² தீ³ன ³ப³ேரா கைர ந
ஹாயஹாய ேகா ।
துலஸீ அ த² ேஸா ஸ த² ரகு⁴ த² கிேயா, தி³ேயா ப²ல ஸீல ஸி து⁴
ஆபேன ஸுபா⁴ய ேகா ॥
நீச யஹி பீ³ச பதி பாஇ ப⁴ரு ஹாஈேகா³, பி³ஹாஇ ரபு⁴ ப⁴ஜன ப³சன மன
காய ேகா ।
தா ேத தனு ேபஷியத ேகா⁴ர ப³ரேதார மிஸ, ²டி ²டி நிகஸத ேலான ராம
ராய ேகா ॥41॥
ஜீஓ ஜக³ ஜானகீஜீவன ேகா கஹாஇ ஜன, மரிேப³ ேகா பா³ரானஸீ பா³ரி
ஸுரஸரி ேகா ।
துலஸீ ேக ேதா³ஹூ◌ँஹாத² ேமாத³க ைஹ ஐேஸ டா²◌ँஊ, ஜாேக ஜிேய
முேய ேஸாச கரிைஹ ந லரி ேகா ॥
ேமாேகா ◌ँேடா ஸா◌ँேசா ேலாக³ ராம ெகௗ கஹத ஸப³, ேமேர மன மான
ைஹ நஹர ேகா ந ஹரி ேகா ।
பா⁴ரீ பீர து³ஸஹஸரீர ேத பி³ஹால ேஹாத, ேஸாஊ ரகு⁴பீ³ர பி³னுஸைக

³ர கரி ேகா ॥42॥
ஸீதாபதி ஸாேஹப³ ஸஹாய ஹனுமான நித,ஹித உபேத³ஶ ேகா மேஹஸ

மாே கு³ரு ைக ।
மானஸ ப³சன காய ஸரன திஹாேர பா◌ँய, து ஹேர ப⁴ேராேஸ ஸுர ைம

ந ஜாேன ஸுர ைக ॥
³யாதி⁴ ⁴த ஜனித உபாதி⁴ காஹு க²ல கீ,ஸமாதி⁴ கீ ைஜ துலஸீ ேகா ஜானி
ஜன பு²ர ைக ।
கபி த² ரகு⁴ த² ேபா⁴லா த² ⁴த த², ேராக³ ஸி து⁴ ேயா ந

டா³ரியத கா³ய கு²ர ைக ॥43॥
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கேஹா ஹனுமான ேஸா ஸுஜான ராம ராய ேஸா , ரு’பானிதா⁴ன
ஸ கர ேஸா ஸாவதா⁴னஸுனிேய ।
ஹரஷவிஷாத³ ராக³ ேராஷகு³னேதா³ஷமஈ,பி³ரசீ பி³ர சீஸப³ ேத³கி²யத
து³னிேய ॥
மாயாஜீவகாலேக கரமேகஸுபா⁴யேக, கைரயா ராம ேப³த³ கேஹ ஸா◌ँசீ
மன கு³னிேய ।
து ஹ ேத கஹா ந ேஹாய ஹா ஹா ேஸா பு³ைசேய ேமாஹி , ெஹௗ
ஹூ◌ँ ரேஹா ெமௗனஹீவேயா ேஸா ஜானி லுனிேய ॥44॥
॥இதி ம ³ேகா³ வாமீதுலஸீதா³ஸ ரு’த ஹனுமானபா³ஹுக ॥
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