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॥ ராம சரித மானஸ ॥

॥ ராம சரித மானஸ ॥
க³ேணஶாய நம:
ஜானகீவ லேபா⁴விஜயேத
ராமசரிதமானஸ

———-
ரு’தீய ேஸாபான
(அர யகா ட³)
ேலாக

ல த⁴ மதேரா விேவகஜலேத:⁴ ேண து³மான த³த³
ைவரா ³யா பு³ஜபா⁴ கர யக⁴க⁴ன ⁴வா தாபஹ தாபஹ ।
ேமாஹா ேபா⁴த⁴ர க³பாடனவிெதௗ⁴ வ:ஸ ப⁴வ ஶ கர

வ ேத³ ³ர மகுல கல கஶமன ராம ⁴ப ரிய ॥ 1 ॥
ஸா ³ரான த³பேயாத³ெஸௗப⁴க³தனு பீதா ப³ர ஸு த³ர
பாெணௗ பா³ணஶராஸன கடிலஸ ணீரபா⁴ர வர

ராஜீவாயதேலாசன ⁴ரு’தஜடாஜூேடன ஸ ேஶாபி⁴த
ஸீதால மணஸ யுத பதி²க³த ராமாபி⁴ராம ப⁴ேஜ ॥ 2 ॥

ேஸா. உமா ராம கு³ன ³ட⁴◌़ ப டி³த முனி பாவஹி பி³ரதி।
பாவஹி ேமாஹ பி³ ட⁴◌़ ேஜ ஹரி பி³முக² ந த⁴ ம ரதி ॥

புர நர ப⁴ரத ரீதி ைம கா³ஈ। மதி அனு பஅ ப ஸுஹாஈ ॥
அப³ ரபு⁴ சரிதஸுனஹுஅதிபாவன। கரத ேஜ ப³னஸுர நரமுனிபா⁴வன
॥
ஏக பா³ர சுனி குஸும ஸுஹாஏ। நிஜ கர ⁴ஷன ராம ப³ ஏ ॥
ஸீதஹி பஹிராஏ ரபு⁴ஸாத³ர।ைப³ேட² ப²டிக ஸிலா பர ஸு த³ர ॥
ஸுரபதி ஸுத த⁴ரி பா³யஸ ேப³ஷா।ஸட² சாஹத ரகு⁴பதி ப³ல ேத³கா² ॥
ஜிமி பிபீலிகா ஸாக³ர தா²ஹா। மஹா ம த³மதி பாவன சாஹா ॥
ஸீதா சரன ெசௗ ச ஹதி பா⁴கா³। ட⁴◌़ ம த³மதி காரன காகா³ ॥
சலா ருதி⁴ர ரகு⁴ யக ஜா ।ஸீ க த⁴னுஷஸாயக ஸ தா⁴ ॥
ேதா³. அதி ரு’பால ரகு⁴ யக ஸதா³ தீ³ன பர ேநஹ।
தா ஸனஆஇ கீ ஹ ச²லு ரக²அவகு³ன ேக³ஹ ॥ 1 ॥
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

ேரரித ம ர ³ர மஸர தா⁴வா। சலா பா⁴ஜி பா³யஸ ப⁴ய பாவா ॥
த⁴ரி நிஜ ருப க³யஉ பிது பாஹீ । ராம பி³முக² ராகா² ேதஹி நாஹீ ॥
பா⁴ நிராஸ உபஜீ மன ராஸா। ஜதா² ச ர ப⁴ய ரிஷி து³ பா³ஸா ॥
³ர மதா⁴மஸிவபுரஸப³ ேலாகா।பி²ரா ரமித ³யாகுல ப⁴ய ேஸாகா ॥
காஹூ◌ँைப³ட²ன கஹா ந ஓஹீ। ராகி² ேகா ஸகஇ ராம கர ³ேராஹீ ॥
மாது ரு’ யு பிது ஸமன ஸமா । ஸுதா⁴ ேஹாஇ பி³ஷ ஸுனு ஹரிஜா

॥
மி ர கரஇ ஸத ரிபு ைக கரனீ। தா கஹ◌ँ பி³பு³த⁴னதீ³ைப³தரனீ ॥
ஸப³ ஜகு³ தாஹிஅனலஹு ேத தாதா। ேஜா ரகு⁴பீ³ர பி³முக²ஸுனு ⁴ராதா
॥
நாரத³ ேத³கா² பி³கல ஜய தா। லாகி³ த³யா ேகாமல சித ஸ தா ॥
பட²வா துரத ராம பஹி தாஹீ। கேஹஸி புகாரி ரனதஹித பாஹீ ॥
ஆதுர ஸப⁴ய க³ேஹஸி பத³ ஜாஈ। ராஹி ராஹி த³யால ரகு⁴ராஈ ॥
அதுலித ப³ல அதுலித ரபு⁴தாஈ।ைம மதிம த³ ஜானி நஹி பாஈ ॥
நிஜ ரு’த க ம ஜனித ப²ல பாயஉ◌ँ।அப³ ரபு⁴ பாஹி ஸரன தகி ஆயஉ◌ँ
॥
ஸுனி ரு’பால அதிஆரத பா³னீ। ஏகனயன கரி தஜா ப⁴வானீ ॥
ேஸா. கீ ஹ ேமாஹ ப³ஸ ³ேராஹ ஜ ³யபி ேதஹி கர ப³த⁴ உசித।

ரபு⁴ சா²ட³◌़ே◌உ கரி ேசா²ஹ ேகா ரு’பால ரகு⁴பீ³ர ஸம ॥ 2 ॥
ரகு⁴பதி சி ர ட ப³ஸி நா । சரித கிஏ ருதி ஸுதா⁴ஸமா ॥
ப³ஹுரி ராமஅஸமனஅனுமா ।ேஹாஇஹிபீ⁴ரஸப³ஹி ேமாஹிஜா

॥
ஸகல முனி ஹஸன பி³தா³ கராஈ।ஸீதா ஸஹித சேல ³ெவௗ பா⁴ஈ ॥
அ ரி ேகஆ ரம ஜப³ ரபு⁴ க³யஊ।ஸுனத மஹாமுனிஹரஷித ப⁴யஊ ॥
புலகித கா³த அ ரி உடி² தா⁴ஏ। ேத³கி² ராமுஆதுர சலிஆஏ ॥
கரத த³ ட³வத முனி உர லாஏ। ேரம பா³ரி ³ெவௗ ஜனஅ ஹவாஏ ॥
ேத³கி² ராம ச²பி³ நயன ஜுட³◌़◌ாேன।ஸாத³ர நிஜஆ ரம தப³ஆேன ॥
கரி ஜா கஹி ப³சன ஸுஹாஏ। தி³ஏ ல ப²ல ரபு⁴ மன பா⁴ஏ ॥
ேஸா. ரபு⁴ஆஸனஆஸீன ப⁴ரி ேலாசன ேஸாபா⁴ நிரகி²।
முனிப³ர பரம ரபீ³ன ேஜாரி பானிஅ துதி கரத ॥ 3 ॥
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

ச² . நமாமி ப⁴ த வ ஸல । ரு’பாலு ல ேகாமல ॥
ப⁴ஜாமி ேத பதா³ பு³ஜ ।அகாமிநா வதா⁴மத³ ॥
நிகாம யாம ஸு த³ர । ப⁴வா பு³ த² ம த³ர ॥
ரபு² ல க ஜ ேலாசன । மதா³தி³ ேதா³ஷ ேமாசன ॥
ரல ப³ பா³ஹுவி ரம । ரேபா⁴ऽ ரேமய ைவப⁴வ ॥
நிஷ க³ சாப ஸாயக । த⁴ர ரிேலாக நாயக ॥
தி³ேனஶ வ ஶ ம ட³ன । மேஹஶ சாப க² ட³ன ॥
முனீ ³ர ஸ த ர ஜன ।ஸுராரி ரு’ த³ ப⁴ ஜன ॥
மே ஜ ைவரி வ தி³த ।அஜாதி³ ேத³வ ேஸவித ॥
விஶு ³த⁴ ேபா³த⁴வி ³ரஹ ।ஸம த ³ஷ பஹ ॥
நமாமி இ தி³ரா பதி ।ஸுகா²கர ஸதா க³தி ॥
ப⁴ேஜ ஸஶ தி ஸானுஜ ।ஶசீ பதி ரியானுஜ ॥
வத³ ⁴ரி ல ேய நரா:। ப⁴ஜ திஹீன ம ஸரா ॥
பத தி ேநா ப⁴வா ணேவ।வித க வீசி ஸ குேல ॥
விவி த வாஸின:ஸதா³। ப⁴ஜ தி மு தேய முதா³ ॥
நிர ய இ ³ரியாதி³க । ரயா தி ேத க³தி வக ॥
தேமகம ⁴து³த ரபு⁴ । நிரீஹமீ வர விபு⁴ ॥
ஜக³ ³கு³ரு ச ஶா வத । துரீயேமவ ேகவல ॥
ப⁴ஜாமி பா⁴வ வ லப⁴ । குேயாகி³நா ஸுது³ லப⁴ ॥
வப⁴ த க ப பாத³ப ।ஸம ஸுேஸ யம வஹ ॥

அ ப ப ⁴பதி । நேதாऽஹமு விஜா பதி ॥
ரஸீத³ ேம நமாமி ேத। பதா³ ³ஜ ப⁴ தி ேத³ஹிேம ॥
பட² தி ேய தவ இத³ । நராத³ேரண ேத பத³ ॥
ரஜ தி நா ர ஸ ஶய । வதீ³ய ப⁴ தி ஸ யுதா ॥

ேதா³. பி³னதீ கரி முனி நாஇஸிரு கஹ கர ேஜாரி ப³ேஹாரி।
சரன ஸேராருஹ நாத² ஜனி கப³ஹு◌ँ தைஜ மதி ேமாரி ॥ 4 ॥

க³ேணஶாய நம:
ஜானகீவ லேபா⁴விஜயேத
ராமசரிதமானஸ

———-
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

ரு’தீய ேஸாபான
(அர யகா ட³)
ேலாக

ல த⁴ மதேரா விேவகஜலேத:⁴ ேண து³மான த³த³
ைவரா ³யா பு³ஜபா⁴ கர யக⁴க⁴ன ⁴வா தாபஹ தாபஹ ।
ேமாஹா ேபா⁴த⁴ர க³பாடனவிெதௗ⁴ வ:ஸ ப⁴வ ஶ கர

வ ேத³ ³ர மகுல கல கஶமன ராம ⁴ப ரிய ॥ 1 ॥
ஸா ³ரான த³பேயாத³ெஸௗப⁴க³தனு பீதா ப³ர ஸு த³ர
பாெணௗ பா³ணஶராஸன கடிலஸ ணீரபா⁴ர வர

ராஜீவாயதேலாசன ⁴ரு’தஜடாஜூேடன ஸ ேஶாபி⁴த
ஸீதால மணஸ யுத பதி²க³த ராமாபி⁴ராம ப⁴ேஜ ॥ 2 ॥

ேஸா. உமா ராம கு³ன ³ட⁴◌़ ப டி³த முனி பாவஹி பி³ரதி।
பாவஹி ேமாஹ பி³ ட⁴◌़ ேஜ ஹரி பி³முக² ந த⁴ ம ரதி ॥

புர நர ப⁴ரத ரீதி ைம கா³ஈ। மதி அனு பஅ ப ஸுஹாஈ ॥
அப³ ரபு⁴ சரிதஸுனஹுஅதிபாவன। கரத ேஜ ப³னஸுர நரமுனிபா⁴வன
॥
ஏக பா³ர சுனி குஸும ஸுஹாஏ। நிஜ கர ⁴ஷன ராம ப³ ஏ ॥
ஸீதஹி பஹிராஏ ரபு⁴ஸாத³ர।ைப³ேட² ப²டிக ஸிலா பர ஸு த³ர ॥
ஸுரபதி ஸுத த⁴ரி பா³யஸ ேப³ஷா।ஸட² சாஹத ரகு⁴பதி ப³ல ேத³கா² ॥
ஜிமி பிபீலிகா ஸாக³ர தா²ஹா। மஹா ம த³மதி பாவன சாஹா ॥
ஸீதா சரன ெசௗ ச ஹதி பா⁴கா³। ட⁴◌़ ம த³மதி காரன காகா³ ॥
சலா ருதி⁴ர ரகு⁴ யக ஜா ।ஸீ க த⁴னுஷஸாயக ஸ தா⁴ ॥
ேதா³. அதி ரு’பால ரகு⁴ யக ஸதா³ தீ³ன பர ேநஹ।
தா ஸனஆஇ கீ ஹ ச²லு ரக²அவகு³ன ேக³ஹ ॥ 1 ॥
ேரரித ம ர ³ர மஸர தா⁴வா। சலா பா⁴ஜி பா³யஸ ப⁴ய பாவா ॥
த⁴ரி நிஜ ருப க³யஉ பிது பாஹீ । ராம பி³முக² ராகா² ேதஹி நாஹீ ॥
பா⁴ நிராஸ உபஜீ மன ராஸா। ஜதா² ச ர ப⁴ய ரிஷி து³ பா³ஸா ॥
³ர மதா⁴மஸிவபுரஸப³ ேலாகா।பி²ரா ரமித ³யாகுல ப⁴ய ேஸாகா ॥
காஹூ◌ँைப³ட²ன கஹா ந ஓஹீ। ராகி² ேகா ஸகஇ ராம கர ³ேராஹீ ॥
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

மாது ரு’ யு பிது ஸமன ஸமா । ஸுதா⁴ ேஹாஇ பி³ஷ ஸுனு ஹரிஜா

॥
மி ர கரஇ ஸத ரிபு ைக கரனீ। தா கஹ◌ँ பி³பு³த⁴னதீ³ைப³தரனீ ॥
ஸப³ ஜகு³ தாஹிஅனலஹு ேத தாதா। ேஜா ரகு⁴பீ³ர பி³முக²ஸுனு ⁴ராதா
॥
நாரத³ ேத³கா² பி³கல ஜய தா। லாகி³ த³யா ேகாமல சித ஸ தா ॥
பட²வா துரத ராம பஹி தாஹீ। கேஹஸி புகாரி ரனதஹித பாஹீ ॥
ஆதுர ஸப⁴ய க³ேஹஸி பத³ ஜாஈ। ராஹி ராஹி த³யால ரகு⁴ராஈ ॥
அதுலித ப³ல அதுலித ரபு⁴தாஈ।ைம மதிம த³ ஜானி நஹி பாஈ ॥
நிஜ ரு’த க ம ஜனித ப²ல பாயஉ◌ँ।அப³ ரபு⁴ பாஹி ஸரன தகி ஆயஉ◌ँ
॥
ஸுனி ரு’பால அதிஆரத பா³னீ। ஏகனயன கரி தஜா ப⁴வானீ ॥
ேஸா. கீ ஹ ேமாஹ ப³ஸ ³ேராஹ ஜ ³யபி ேதஹி கர ப³த⁴ உசித।

ரபு⁴ சா²ட³◌़ே◌உ கரி ேசா²ஹ ேகா ரு’பால ரகு⁴பீ³ர ஸம ॥ 2 ॥
ரகு⁴பதி சி ர ட ப³ஸி நா । சரித கிஏ ருதி ஸுதா⁴ஸமா ॥
ப³ஹுரி ராமஅஸமனஅனுமா ।ேஹாஇஹிபீ⁴ரஸப³ஹி ேமாஹிஜா

॥
ஸகல முனி ஹஸன பி³தா³ கராஈ।ஸீதா ஸஹித சேல ³ெவௗ பா⁴ஈ ॥
அ ரி ேகஆ ரம ஜப³ ரபு⁴ க³யஊ।ஸுனத மஹாமுனிஹரஷித ப⁴யஊ ॥
புலகித கா³த அ ரி உடி² தா⁴ஏ। ேத³கி² ராமுஆதுர சலிஆஏ ॥
கரத த³ ட³வத முனி உர லாஏ। ேரம பா³ரி ³ெவௗ ஜனஅ ஹவாஏ ॥
ேத³கி² ராம ச²பி³ நயன ஜுட³◌़◌ாேன।ஸாத³ர நிஜஆ ரம தப³ஆேன ॥
கரி ஜா கஹி ப³சன ஸுஹாஏ। தி³ஏ ல ப²ல ரபு⁴ மன பா⁴ஏ ॥
ேஸா. ரபு⁴ஆஸனஆஸீன ப⁴ரி ேலாசன ேஸாபா⁴ நிரகி²।
முனிப³ர பரம ரபீ³ன ேஜாரி பானிஅ துதி கரத ॥ 3 ॥

ச² . நமாமி ப⁴ த வ ஸல । ரு’பாலு ல ேகாமல ॥
ப⁴ஜாமி ேத பதா³ பு³ஜ ।அகாமிநா வதா⁴மத³ ॥
நிகாம யாம ஸு த³ர । ப⁴வா பு³ த² ம த³ர ॥
ரபு² ல க ஜ ேலாசன । மதா³தி³ ேதா³ஷ ேமாசன ॥
ரல ப³ பா³ஹுவி ரம । ரேபா⁴ऽ ரேமய ைவப⁴வ ॥
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

நிஷ க³ சாப ஸாயக । த⁴ர ரிேலாக நாயக ॥
தி³ேனஶ வ ஶ ம ட³ன । மேஹஶ சாப க² ட³ன ॥
முனீ ³ர ஸ த ர ஜன ।ஸுராரி ரு’ த³ ப⁴ ஜன ॥
மே ஜ ைவரி வ தி³த ।அஜாதி³ ேத³வ ேஸவித ॥
விஶு ³த⁴ ேபா³த⁴வி ³ரஹ ।ஸம த ³ஷ பஹ ॥
நமாமி இ தி³ரா பதி ।ஸுகா²கர ஸதா க³தி ॥
ப⁴ேஜ ஸஶ தி ஸானுஜ ।ஶசீ பதி ரியானுஜ ॥
வத³ ⁴ரி ல ேய நரா:। ப⁴ஜ திஹீன ம ஸரா ॥
பத தி ேநா ப⁴வா ணேவ।வித க வீசி ஸ குேல ॥
விவி த வாஸின:ஸதா³। ப⁴ஜ தி மு தேய முதா³ ॥
நிர ய இ ³ரியாதி³க । ரயா தி ேத க³தி வக ॥
தேமகம ⁴து³த ரபு⁴ । நிரீஹமீ வர விபு⁴ ॥
ஜக³ ³கு³ரு ச ஶா வத । துரீயேமவ ேகவல ॥
ப⁴ஜாமி பா⁴வ வ லப⁴ । குேயாகி³நா ஸுது³ லப⁴ ॥
வப⁴ த க ப பாத³ப ।ஸம ஸுேஸ யம வஹ ॥

அ ப ப ⁴பதி । நேதாऽஹமு விஜா பதி ॥
ரஸீத³ ேம நமாமி ேத। பதா³ ³ஜ ப⁴ தி ேத³ஹிேம ॥
பட² தி ேய தவ இத³ । நராத³ேரண ேத பத³ ॥
ரஜ தி நா ர ஸ ஶய । வதீ³ய ப⁴ தி ஸ யுதா ॥

ேதா³. பி³னதீ கரி முனி நாஇஸிரு கஹ கர ேஜாரி ப³ேஹாரி।
சரன ஸேராருஹ நாத² ஜனி கப³ஹு◌ँ தைஜ மதி ேமாரி ॥ 4 ॥

அனுஸுஇயா ேக பத³ க³ஹிஸீதா।மிலீ ப³ேஹாரி ஸுஸீல பி³னீதா ॥
ரிஷிபதினீ மன ஸுக²அதி⁴காஈ।ஆஸிஷ ேத³இ நிகட ைப³டா²ஈ ॥
தி³ ³ய ப³ஸன ⁴ஷன பஹிராஏ। ேஜ நித தன அமல ஸுஹாஏ ॥
கஹ ரிஷிப³ ⁴ஸரஸ ரு’து³ பா³னீ। நாரித⁴ ம கசு² ³யாஜ ப³கா²னீ ॥
மாது பிதா ⁴ராதா ஹிதகாரீ।மித ரத³ஸப³ஸுனு ராஜகுமாரீ ॥
அமித தா³னி ப⁴ தா ப³யேத³ஹீ।அத⁴ம ேஸா நாரி ேஜா ேஸவ ந ேதஹீ ॥
தீ⁴ரஜ த⁴ ம மி ர அரு நாரீ।ஆபத³ கால பரிகி²அஹி சாரீ ॥
³ரு’ ³த⁴ ேராக³ப³ஸ ஜட³◌़ த⁴னஹீ ।அத⁴ ப³தி⁴ர ேராதீ⁴அதி தீ³ ॥
ஐேஸஹு பதி கர கிஏ◌ँஅபமா । நாரி பாவ ஜமபுர து³க² நா ॥
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

ஏகஇ த⁴ ம ஏக ³ரத ேநமா। காய◌ँ ப³சன மன பதி பத³ ேரமா ॥
ஜக³ பதி ³ரதா சாரி பி³தி⁴அஹஹி । ேப³த³ புரானஸ தஸப³ கஹஹி ॥
உ தம ேக அஸ ப³ஸ மன மாஹீ ।ஸபேனஹு◌ँஆன புருஷ ஜக³ நாஹீ
॥
ம ⁴யம பரபதி ேத³க²இ ைகேஸ । ⁴ராதா பிதா பு ர நிஜ ைஜ ேஸ ॥
த⁴ ம பி³சாரி ஸமுசி குல ரஹஈ। ேஸா நிகி ட ரிய ருதி அஸ கஹஈ ॥
பி³னுஅவஸர ப⁴ய ேத ரஹ ேஜாஈ। ஜாேனஹு அத⁴ம நாரி ஜக³ ேஸாஈ ॥
பதி ப³ சக பரபதி ரதி கரஈ। ெரௗரவ நரக க ப ஸத பரஈ ॥
ச²ன ஸுக² லாகி³ ஜனம ஸத ேகாடி। து³க² ந ஸமுச ேதஹி ஸம ேகா ேகா²டீ
॥
பி³னு ரம நாரி பரம க³தி லஹஈ। பதி ³ரத த⁴ ம சா²ட³◌़◌ி ச²ல க³ஹஈ ॥
பதி ரதிகுல ஜனம ஜஹ◌ँ ஜாஈ। பி³த⁴வா ேஹாஈ பாஈ தரு ஈ ॥
ேஸா. ஸஹஜஅபாவனி நாரி பதி ேஸவத ஸுப⁴ க³தி லஹஇ।
ஜஸு கா³வத ருதி சாரி அஜஹு துலஸிகா ஹரிஹி ரிய ॥ 5க ॥
ஸனுஸீதா தவ நாம ஸுமிர நாரி பதி ³ரத கரஹி।
ேதாஹி ரான ரிய ராம கஹிஉ◌ँ கதா²ஸ ஸாரஹித ॥ 5க² ॥

ஸுனி ஜானகீ பரம ஸுகு² பாவா।ஸாத³ர தாஸு சரனஸிரு நாவா ॥
தப³முனிஸன கஹ ரு’பானிதா⁴ ।ஆயஸு ேஹாஇ ஜாஉ◌ँ ப³னஆ ॥
ஸ தத ேமா பர ரு’பா கேரஹூ। ேஸவக ஜானி தேஜஹு ஜனி ேநஹூ ॥
த⁴ ம து⁴ர த⁴ர ரபு⁴ைக பா³னீ।ஸுனிஸ ேரம ேபா³ேல முனி ³யானீ ॥
ஜாஸு ரு’பா அஜஸிவஸனகாதீ³। சஹத ஸகல பரமாரத² பா³தீ³ ॥
ேத து ஹ ராம அகாம பிஆேர। தீ³ன ப³ து⁴ ரு’து³ ப³சன உசாேர ॥
அப³ ஜானீ ைம சதுராஈ। ப⁴ஜீ து ஹஹிஸப³ ேத³வ பி³ஹாஈ ॥
ேஜஹிஸமான அதிஸய நஹி ேகாஈ। தா கர ஸீல கஸ ந அஸ ேஹாஈ ॥
ேகஹி பி³தி⁴ கெஹௗ ஜாஹு அப³ வாமீ। கஹஹு நாத² து ஹ

அ தரஜாமீ ॥
அஸ கஹி ரபு⁴ பி³ேலாகி முனி தீ⁴ரா। ேலாசன ஜல ப³ஹ புலக ஸரீரா ॥
ச² . தன புலக நி ப⁴ர ேரம புரன நயன முக² ப கஜ தி³ஏ।
மன ³யான கு³ன ேகா³தீத ரபு⁴ைம தீ³க² ஜப தப கா கிஏ ॥
ஜப ேஜாக³ த⁴ ம ஸ ஹ ேத நர ப⁴க³தி அனுபம பாவஈ।
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

ரது⁴பீ³ர சரித புனீத நிஸி தி³ன தா³ஸ துலஸீ கா³வஈ ॥
ேதா³. கலிமல ஸமன த³மன மன ராம ஸுஜஸ ஸுக² ல।
ஸாத³ர ஸுனஹி ேஜ தி ஹ பர ராம ரஹஹி அனு ல ॥ 6(க) ॥

ேஸா. கடி²ன கால மல ேகாஸ த⁴ ம ந ³யான ந ேஜாக³ ஜப।
பரிஹரி ஸகல ப⁴ேராஸ ராமஹி ப⁴ஜஹி ேத சதுர நர ॥ 6(க²) ॥

முனி பத³ கமல நாஇ கரி ஸீஸா। சேல ப³னஹிஸுர நர முனி ஈஸா ॥
ஆேக³ ராம அனுஜ புனி பாேச² ।முனி ப³ர ேப³ஷ ப³ேன அதி காேச² ॥
உமய பீ³ச ேஸாஹஇ ைகஸீ। ³ர ம ஜீவ பி³ச மாயா ைஜஸீ ॥
ஸரிதா ப³ன கி³ரி அவக⁴ட கா⁴டா। பதி பஹிசானீ ேத³ஹி ப³ர பா³டா ॥
ஜஹ◌ँஜஹ◌ँஜாஹிேத³வ ரகு⁴ராயா। கரஹி ேமத⁴ தஹ◌ँ தஹ◌ँ நப⁴ சா²யா
॥
மிலா அஸுர பி³ராத⁴ மக³ ஜாதா।ஆவதஹீ ரகு⁴வீர நிபாதா ॥
துரதஹி ருசிர ப ேதஹி பாவா। ேத³கி² து³கீ² நிஜ தா⁴ம படா²வா ॥
புனிஆஏ ஜஹ◌ँமுனிஸரப⁴ கா³।ஸு த³ர அனுஜ ஜானகீ ஸ கா³ ॥
ேதா³. ேத³கீ² ராம முக² ப கஜ முனிப³ர ேலாசன ⁴ரு’ க³।
ஸாத³ர பான கரத அதி த⁴ ய ஜ ம ஸரப⁴ க³ ॥ 7 ॥

கஹமுனிஸுனு ரகு⁴பீ³ர ரு’பாலா।ஸ கர மானஸ ராஜமராலா ॥
ஜாத ரேஹஉ◌ँபி³ர சி ேக தா⁴மா।ஸுேனஉ◌ँ ரவன ப³ன ஐஹஹி ராமா

॥
சிதவத ப த² ரேஹஉ◌ँ தி³ன ராதீ।அப³ ரபு⁴ ேத³கி² ஜுட³◌़◌ானீ சா²தீ ॥
நாத²ஸகல ஸாத⁴ன ைம ஹீ । கீ ஹீ ரு’பா ஜானி ஜன தீ³ ॥
ேஸா கசு² ேத³வ ந ேமாஹி நிேஹாரா। நிஜ பன ராேக²உ ஜன மன ேசாரா ॥
தப³ லகி³ ரஹஹு தீ³ன ஹித லாகீ³। ஜப³ லகி³ மிெலௗ து ஹஹி தனு

யாகீ³ ॥
ேஜாக³ ஜ ³ய ஜப தப ³ரத கீ ஹா। ரபு⁴ கஹ◌ँ ேத³இ ப⁴க³தி ப³ர லீ ஹா

॥
ஏஹிபி³தி⁴ஸர ரசி முனிஸரப⁴ கா³।ைப³ேட² ரு’த³ய◌ँ சா²ட³◌़◌ி ஸப³
ஸ கா³ ॥
ேதா³. ஸீதா அனுஜஸேமத ரபு⁴ நீல ஜலத³ தனு யாம।
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

மமஹிய◌ँ ப³ஸஹு நிர தர ஸகு³னருப ராம ॥ 8 ॥
அஸ கஹி ேஜாக³அகி³னி தனு ஜாரா। ராம ரு’பா◌ँைப³கு ட²ஸிதா⁴ரா ॥
தாேத முனிஹரி லீன ந ப⁴யஊ। ரத²மஹி ேப⁴த³ ப⁴க³தி ப³ர லயஊ ॥
ரிஷி நிகாய முனிப³ர க³தி ேத³கி²।ஸுகீ² ப⁴ஏ நிஜ ரு’த³ய◌ँ பி³ேஸஷீ ॥
அ துதி கரஹி ஸகல முனி ³ரு’ தா³। ஜயதி ரனத ஹித கரு க தா³
॥
புனி ரகு⁴ த² சேல ப³னஆேக³।முனிப³ர ³ரு’ த³பி³புலஸ◌ँக³லாேக³॥
அ தி²ஸ ஹ ேத³கி² ரகு⁴ராயா। சீ²முனி ஹலாகி³அதி தா³யா ॥
ஜானதஹு◌ँ சி²அ கஸ வாமீ।ஸப³த³ரஸீ து ஹஅ தரஜாமீ ॥
நிஸிசர நிகர ஸகல முனி கா²ஏ।ஸுனி ரகு⁴பீ³ர நயன ஜல சா²ஏ ॥
ேதா³. நிஸிசர ஹீன கரஉ◌ँ மஹி பு⁴ஜ உடா²இ பன கீ ஹ।
ஸகல முனி ஹ ேகஆ ரம ஹி ஜாஇ ஜாஇ ஸுக² தீ³ ஹ ॥ 9 ॥

முனிஅக³ தி கர ஸி ய ஸுஜா । நாம ஸுதீச²ன ரதி ப⁴க³வா ॥
மன ரம ப³சன ராம பத³ ேஸவக।ஸபேனஹு◌ँஆனப⁴ேராஸ ந ேத³வக ॥
ரபு⁴ஆக³வனு ரவன ஸுனி பாவா। கரத மே ரத²ஆதுர தா⁴வா ॥
ேஹ பி³தி⁴ தீ³னப³ து⁴ ரகு⁴ராயா। ேமா ேஸ ஸட² பர கரிஹஹி தா³யா ॥
ஸஹிதஅனுஜ ேமாஹி ராம ேகா³ஸாஈ।மிலிஹஹி நிஜ ேஸவக கீ நாஈ ॥
ேமாேர ஜிய◌ँ ப⁴ேராஸ ³ரு’ட⁴◌़ நாஹீ । ப⁴க³தி பி³ரதி ந ³யான மன

மாஹீ ॥
நஹி ஸதஸ க³ ேஜாக³ஜபஜாகா³। நஹி ³ரு’ட⁴◌़ சரன கமலஅனுராகா³
॥
ஏக பா³னி கரு னிதா⁴ன கீ। ேஸா ரிய ஜாேக க³தி ந ஆன கீ ॥
ேஹாஇைஹ ஸுப²ல ஆஜு மம ேலாசன। ேத³கி² ப³த³ன ப கஜ ப⁴வ
ேமாசன ॥
நி ப⁴ர ேரம மக³னமுனி ³யானீ। கஹி ந ஜாஇ ேஸா த³ஸா ப⁴வானீ ॥
தி³ஸிஅருபி³தி³ஸிப த² நஹி ஸூசா। ேகா ைம சேலஉ◌ँ கஹா◌ँ நஹி
³சா ॥
கப³ஹு◌ँக பி²ரி பாேச² புனி ஜாஈ। கப³ஹு◌ँக ரு’ ய கரஇ கு³ன கா³ஈ ॥
அபி³ரல ேரம ப⁴க³தி முனி பாஈ। ரபு⁴ ேத³ைக² தரு ஓட லுகாஈ ॥
அதிஸய ரீதி ேத³கி² ரகு⁴பீ³ரா। ரக³ேட ரு’த³ய◌ँஹரன ப⁴வ பீ⁴ரா ॥

manas3_i.pdf 9



॥ ராம சரித மானஸ ॥

முனி மக³ மாச அசல ேஹாஇ ைப³ஸா। புலக ஸரீர பனஸ ப²ல ைஜஸா ॥
தப³ ரகு⁴ த² நிகட சலிஆஏ। ேத³கி² த³ஸா நிஜ ஜன மன பா⁴ஏ ॥
முனிஹிராம ப³ஹு பா⁴◌ँதி ஜகா³வா।ஜாக³ ந ⁴யானஜனிதஸுக² பாவா ॥
⁴ப ப தப³ ராம து³ராவா। ரு’த³ய◌ँ சது பு⁴ஜ ப ேத³கா²வா ॥
முனிஅகுலாஇ உடா² தப³ைகேஸ ।பி³கலஹீன மனி ப²னிப³ர ைஜேஸ
॥
ஆேக³ ேத³கி² ராம தன யாமா।ஸீதா அனுஜஸஹிதஸுக² தா⁴மா ॥
பேரஉ லகுட இவ சரன ஹி லாகீ³। ேரம மக³னமுனிப³ர ப³ட³◌़பா⁴கீ³ ॥
பு⁴ஜ பி³ஸால க³ஹிலிஏ உடா²ஈ। பரம ரீதி ராேக² உர லாஈ ॥
முனிஹிமிலத அஸ ேஸாஹ ரு’பாலா। கனக தருஹி ஜனு ேப⁴ ட தமாலா
॥
ராமப³த³னுபி³ேலாகமுனிடா²ட⁴◌़◌ா।மானஹு◌ँசி ரமாசலிகி² காட⁴◌़◌ா
॥
ேதா³. தப³முனி ரு’த³ய◌ँ தீ⁴ர தீ⁴ர க³ஹிபத³ பா³ரஹி பா³ர।
நிஜஆ ரம ரபு⁴ஆனி கரி ஜா பி³பி³த⁴ ரகார ॥ 10 ॥

கஹ முனி ரபு⁴ ஸுனு பி³னதீ ேமாரீ।அ துதி கெரௗ கவன பி³தி⁴ ேதாரீ
॥
மஹிமா அமித ேமாரி மதி ேதா²ரீ। ரபி³ஸ முக² க² ³ேயாத அ◌ँேஜாரீ ॥
யாம தாமரஸ தா³ம ஶரீர । ஜடா முகுட பரித⁴னமுனிசீர ॥

பாணி சாப ஶர கடி ணீர । ெநௗமி நிர தர ரகு⁴வீர ॥
ேமாஹவிபின க⁴ன த³ஹன ரு’ஶானு:।ஸ தஸேராருஹ கானன பா⁴னு: ॥
நி சர கரி வ த² ரு’க³ராஜ:। ராது ஸதா³ ேநா ப⁴வ க²க³ பா³ஜ: ॥
அருண நயன ராஜீவ ஸுேவஶ ।ஸீதா நயன சேகார நிேஶஶ ॥
ஹர ரதி³ மானஸ பா³ல மரால । ெநௗமி ராம உர பா³ஹுவிஶால ॥
ஸ ஶயஸ ப ³ரஸன உரகா³த:³।ஶமனஸுக கஶ த க விஷாத:³ ॥
ப⁴வ ப⁴ ஜன ர ஜன ஸுர த:²। ராது ஸதா³ ேநா ரு’பா வ த:² ॥
நி கு³ணஸகு³ணவிஷமஸம ப । ஞான கி³ரா ேகா³தீதம ப ॥
அமலமகி²லமனவ ³யமபார । ெநௗமி ராம ப⁴ ஜன மஹி பா⁴ர ॥
ப⁴ த க பபாத³பஆராம:। த ஜன ேராத⁴ ேலாப⁴ மத³ காம: ॥
அதி நாக³ர ப⁴வஸாக³ர ேஸது:। ராது ஸதா³ தி³னகர குல ேகது: ॥
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

அதுலித பு⁴ஜ ரதாப ப³ல தா⁴ம:। கலி மல விபுல விப⁴ ஜன நாம: ॥
த⁴ ம வ ம ந மத³ கு³ண ³ராம:।ஸ தத ஶ தே து மம ராம: ॥
ஜத³பி பி³ரஜ ³யாபக அபி³ ஸீ।ஸப³ ேக ரு’த³ய◌ँ நிர தர பா³ஸீ ॥
தத³பிஅனுஜ ஸஹித க²ராரீ। ப³ஸது மனஸி மம கானனசாரீ ॥
ேஜ ஜானஹி ேத ஜானஹு◌ँ வாமீ।ஸகு³னஅகு³ன உர அ தரஜாமீ ॥
ேஜா ேகாஸல பதி ராஜிவ நய । கரஉ ேஸா ராம ரு’த³ய மம அய ।
அஸஅபி⁴மான ஜாஇ ஜனி ேபா⁴ேர।ைம ேஸவக ரகு⁴பதி பதி ேமாேர ॥
ஸுனிமுனி ப³சன ராம மன பா⁴ஏ। ப³ஹுரிஹரஷிமுனிப³ர உர லாஏ ॥
பரம ரஸ ன ஜானுமுனி ேமாஹீ। ேஜா ப³ர மாக³ஹு ேத³உ ேஸா ேதாஹீ
॥
முனி கஹைம ப³ர கப³ஹு◌ँ ந ஜாசா।ஸமுசி ந பரஇ ட² கா ஸாசா ॥
து ஹஹி நீக லாைக³ ரகு⁴ராஈ। ேஸா ேமாஹி ேத³ஹு தா³ஸஸுக²தா³ஈ ॥
அபி³ரல ப⁴க³திபி³ரதி பி³ ³யா । ேஹாஹுஸகல கு³ன ³யான நிதா⁴ ॥
ரபு⁴ேஜா தீ³ ஹேஸாப³ருைம பாவா।அப³ேஸா ேத³ஹுேமாஹிேஜா

பா⁴வா ॥
ேதா³. அனுஜ ஜானகீ ஸஹித ரபு⁴ சாப பா³ன த⁴ர ராம।
மமஹிய க³க³ன இ து³இவ ப³ஸஹு ஸதா³ நிஹகாம ॥ 11 ॥

ஏவம து கரி ரமானிவாஸா।ஹரஷி சேல குப⁴ ஜ ரிஷி பாஸா ॥
ப³ஹுத தி³வஸகு³ர த³ரஸன பாஏ◌ँ। ப⁴ஏ ேமாஹி ஏஹி ஆ ரமஆஏ◌ँ ॥
அப³ ரபு⁴ஸ க³ஜாஉ◌ँகு³ர பாஹீ ।து ஹ கஹ◌ँ நாத²நிேஹாரா நாஹீ
॥
ேத³கி² ரு’பானிதி⁴முனி சதுராஈ।லிஏ ஸ க³ பி³ஹைஸ ³ெவௗ பா⁴ஈ ॥
ப த² கஹத நிஜ ப⁴க³தி அ பா।முனிஆ ரம பஹு◌ँேச ஸுர ⁴பா ॥
துரத ஸுதீச²ன கு³ர பஹி க³யஊ। கரி த³ ட³வத கஹத அஸ ப⁴யஊ ॥
நாத² ெகௗஸலாதீ⁴ஸ குமாரா।ஆஏமிலன ஜக³த ஆதா⁴ரா ॥
ராம அனுஜஸேமத ைப³ேத³ஹீ। நிஸி தி³னு ேத³வ ஜபத ஹஹு ேஜஹீ ॥
ஸுனத அக³ தி துரத உடி² தா⁴ஏ।ஹரி பி³ேலாகி ேலாசன ஜல சா²ஏ ॥
முனி பத³ கமல பேர ³ெவௗ பா⁴ஈ। ரிஷிஅதி ரீதி லிஏ உர லாஈ ॥
ஸாத³ர குஸல சி²முனி ³யானீ।ஆஸன ப³ர ைப³டா²ேர ஆனீ ॥
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

புனி கரி ப³ஹு ரகார ரபு⁴ ஜா। ேமாஹிஸம பா⁴ ³யவ த நஹி ³ஜா
॥
ஜஹ◌ँ லகி³ ரேஹ அபர முனி ³ரு’ தா³। ஹரேஷ ஸப³ பி³ேலாகி
ஸுக²க தா³ ॥
ேதா³. முனிஸ ஹ மஹ◌ँைப³ேட²ஸ முக²ஸப³ கீ ஓர।
ஸரத³இ து³ தன சிதவத மானஹு◌ँ நிகர சேகார ॥ 12 ॥

தப³ ரகு⁴பீ³ர கஹா முனி பாஹீ । து ஹஸன ரபு⁴ து³ராவ கசு² நாஹீ ॥
து ஹ ஜானஹு ேஜஹி காரனஆயஉ◌ँ। தாேத தாத ந கஹிஸமுசாயஉ◌ँ ॥
அப³ ேஸா ம ர ேத³ஹு ரபு⁴ ேமாஹீ। ேஜஹி ரகார மாெரௗ

முனி ³ேராஹீ ॥
முனிமுஸகாேன ஸுனி ரபு⁴ பா³னீ। ேச²ஹு நாத² ேமாஹி கா ஜானீ ॥
து ஹேரஇ◌ँ ப⁴ஜன ரபா⁴வஅகா⁴ரீ। ஜானஉ◌ँ மஹிமா கசு²க து ஹாரீ ॥
ஊமரி தரு பி³ஸால தவ மாயா। ப²ல ³ர மா ட³அேனக நிகாயா ॥
ஜீவ சராசர ஜ து ஸமா । பீ⁴தர ப³ஸஹி ந ஜானஹி ஆ ॥
ேத ப²ல ப⁴ ச²க கடி²ன கராலா। தவ ப⁴ய◌ँ ட³ரத ஸதா³ ேஸாஉ காலா ॥
ேத து ஹஸகல ேலாகபதி ஸாஈ । ◌ँேச²ஹு ேமாஹி மனுஜ கீ நாஈ ॥
யஹப³ர மாக³உ◌ँ ரு’பானிேகதா।ப³ஸஹு ரு’த³ய◌ँ அனுஜஸேமதா

॥
அபி³ரல ப⁴க³தி பி³ரதி ஸதஸ கா³। சரன ஸேராருஹ ரீதி அப⁴ கா³ ॥
ஜ ³யபி ³ர ம அக² ட³ அன தா। அனுப⁴வ க³ ய ப⁴ஜஹி ேஜஹி

ஸ தா ॥
அஸதவ ப ப³கா²னஉ◌ँஜானஉ◌ँ।பி²ரிபி²ரிஸகு³ன ³ர ம ரதி மானஉ◌ँ
॥
ஸ தத தா³ஸ ஹேத³ஹுப³ட³◌़◌ாஈ। தாேத ேமாஹி ◌ँேச²ஹு ரகு⁴ராஈ
॥
ைஹ ரபு⁴ பரம மே ஹர டா²ஊ◌ँ। பாவன ப சப³டீ ேதஹி நாஊ◌ँ ॥
த³ ட³க ப³ன புனீத ரபு⁴ கரஹூ। உ ³ர ஸாப முனிப³ர கர ஹரஹூ ॥
பா³ஸ கரஹு தஹ◌ँ ரகு⁴குல ராயா। கீேஜ ஸகல முனி ஹ பர தா³யா ॥
சேல ராம முனிஆயஸு பாஈ। துரதஹி ப சப³டீ நிஅராஈ ॥
ேதா³. கீ³த⁴ராஜ ைஸ ைப⁴ ட ப⁴இ ப³ஹு பி³தி⁴ ரீதி ப³ட⁴◌़◌ாஇ ॥
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

ேகா³தா³வரீ நிகட ரபு⁴ ரேஹ பரன ³ரு’ஹ சா²இ ॥ 13 ॥
ஜப³ ேத ராம கீ ஹ தஹ◌ँ பா³ஸா।ஸுகீ² ப⁴ஏ முனி பீ³தீ ராஸா ॥
கி³ரி ப³ன நதீ³ தால ச²பி³ சா²ஏ।தி³னதி³ன ரதிஅதிெஹௗஹி ஸுஹாஏ

॥
க²க³ ரு’க³ ³ரு’ த³ அன தி³த ரஹஹீ । மது⁴ப மது⁴ர க³ ஜத ச²பி³
லஹஹீ ॥
ேஸா ப³ன ப³ரனி ந ஸக அஹிராஜா। ஜஹா◌ँ ரக³ட ரகு⁴பீ³ர பி³ராஜா ॥
ஏக பா³ர ரபு⁴ஸுக²ஆஸீ । லசி²மன ப³சன கேஹ ச²லஹீ ॥
ஸுர நர முனிஸசராசர ஸாஈ ।ைம ச²உ◌ँ நிஜ ரபு⁴ கீ நாஈ ॥
ேமாஹி ஸமுசாஇ கஹஹு ேஸாஇ ேத³வா। ஸப³ தஜி கெரௗ சரன ரஜ

ேஸவா ॥
கஹஹு ³யான பி³ராக³அரு மாயா। கஹஹு ேஸா ப⁴க³தி கரஹு ேஜஹி
தா³யா ॥
ேதா³. ஈ வர ஜீவ ேப⁴த³ ரபு⁴ஸகல கெஹௗஸமுசாஇ ॥
ஜாேத ேஹாஇ சரன ரதி ேஸாக ேமாஹ ⁴ரம ஜாஇ ॥ 14 ॥

ேதா²ேரஹி மஹ◌ँஸப³ கஹஉ◌ँ பு³சாஈ।ஸுனஹு தாத மதி மன சித லாஈ ॥
ைம அரு ேமார ேதார ைத மாயா। ேஜஹி ப³ஸ கீ ேஹ ஜீவ நிகாயா ॥
ேகா³ ேகா³சர ஜஹ◌ँ லகி³ மன ஜாஈ। ேஸா ஸப³ மாயா ஜாேனஹு பா⁴ஈ ॥
ேதஹி கர ேப⁴த³ ஸுனஹு து ஹ ேஸாஊ। பி³ ³யா அபர அபி³ ³யா
ேதா³ஊ ॥
ஏக து³ ட அதிஸய து³க² பா। ஜா ப³ஸ ஜீவ பரா ப⁴வ பா ॥
ஏக ரசஇ ஜக³ கு³ன ப³ஸ ஜாேக । ரபு⁴ ேரரித நஹி நிஜ ப³ல தாேக ॥
³யான மான ஜஹ◌ँ ஏகஉ நாஹீ । ேத³க² ³ர ம ஸமான ஸப³ மாஹீ ॥
கஹிஅ தாத ேஸா பரம பி³ராகீ³। ரு’னஸமஸி ³தி⁴ தீனி கு³ன யாகீ³ ॥
ேதா³. மாயா ஈஸ நஆபு கஹு◌ँ ஜான கஹிஅ ேஸா ஜீவ।
ப³ த⁴ ேமா ச² ரத³ஸ ப³பர மாயா ேரரக ஸீவ ॥ 15 ॥

த⁴ ம ேத பி³ரதி ேஜாக³ ேத ³யா । ³யான ேமா ச² ரத³ ேப³த³
ப³கா² ॥
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

ஜாேத ேப³கி³ ³ரவஉ◌ँ ைம பா⁴ஈ। ேஸா மம ப⁴க³தி ப⁴க³த ஸுக²தா³ஈ
॥
ேஸா ஸுத ர அவல ப³ ந ஆ । ேதஹிஆதீ⁴ன ³யான பி³ ³யா ॥
ப⁴க³தி தாத அனுபம ஸுக² லா।மிலஇ ேஜா ஸ த ேஹாஇ◌ँஅனு லா ॥
ப⁴க³திகிஸாத⁴னகஹஉ◌ँப³கா²னீ।ஸுக³ம ப த² ேமாஹிபாவஹி ரானீ

॥
ரத²மஹி பி³ ர சரன அதி ரீதீ। நிஜ நிஜ க ம நிரத ருதி ரீதீ ॥
ஏஹி கர ப²ல புனி பி³ஷய பி³ராகா³। தப³ மம த⁴ ம உபஜ அனுராகா³ ॥
ரவ தி³க நவ ப⁴ தி ³ரு’ட⁴◌़◌ாஹீ । மம லீலா ரதி அதி மன மாஹீ ॥

ஸ த சரன ப கஜ அதி ேரமா। மன ரம ப³சன ப⁴ஜன ³ரு’ட⁴◌़ ேநமா ॥
கு³ரு பிது மாது ப³ து⁴ பதி ேத³வா। ஸப³ ேமாஹி கஹ◌ँ ஜாேன ³ரு’ட⁴◌़
ேஸவா ॥
மம கு³ன கா³வத புலக ஸரீரா। க³த³க³த³ கி³ரா நயன ப³ஹ நீரா ॥
காம ஆதி³ மத³ த³ ப⁴ ந ஜாேக । தாத நிர தர ப³ஸைம தாேக ॥
ேதா³. ப³சன க ம மன ேமாரி க³தி ப⁴ஜனு கரஹி நி:காம ॥
தி ஹ ேக ரு’த³ய கமல மஹு◌ँ கரஉ◌ँஸதா³ பி³ ராம ॥ 16 ॥

ப⁴க³தி ேஜாக³ ஸுனி அதி ஸுக² பாவா। லசி²மன ரபு⁴ சரன ஹி ஸிரு

நாவா ॥
ஏஹிபி³தி⁴ க³ஏ கசு²க தி³ன பீ³தீ। கஹத பி³ராக³ ³யான கு³ன நீதீ ॥
ஸூபனகா² ராவன ைக ப³ஹினீ। து³ ட ரு’த³ய தா³ருன ஜஸஅஹினீ ॥
ப சப³டீ ேஸா க³இ ஏக பா³ரா। ேத³கி² பி³கல ப⁴இ ஜுக³ல குமாரா ॥
⁴ராதா பிதா பு ர உரகா³ரீ। புருஷ மே ஹர நிரக²த நாரீ ॥
ேஹாஇ பி³கல ஸக மனஹி ந ேராகீ। ஜிமி ரபி³மனி ³ரவ ரபி³ஹி பி³ேலாகீ
॥
ருசிர ருப த⁴ரி ரபு⁴ பஹி ஜாஈ। ேபா³லீ ப³சன ப³ஹுத முஸுகாஈ ॥
து ஹஸம புருஷ ந ேமா ஸம நாரீ। யஹஸ◌ँேஜாக³ பி³தி⁴ ரசா பி³சாரீ ॥
மம அனு ப புருஷ ஜக³ மாஹீ । ேத³ேக²உ◌ँ ேகா²ஜி ேலாக திஹு நாஹீ
॥
தாேத அப³ லகி³ ரஹிஉ◌ँ குமாரீ। மனு மா கசு² து ஹஹிநிஹாரீ ॥
ஸீதஹி சிதஇ கஹீ ரபு⁴ பா³தா।அஹஇ குஆர ேமார லகு⁴ ⁴ராதா ॥
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

க³இ லசி²மன ரிபு ப⁴கி³னீ ஜானீ। ரபு⁴ பி³ேலாகி ேபா³ேல ரு’து³ பா³னீ ॥
ஸு த³ரி ஸுனு ைம உ ஹ கர தா³ஸா। பராதீ⁴ன நஹி ேதார ஸுபாஸா

॥
ரபு⁴ஸம த² ேகாஸலபுர ராஜா। ேஜா கசு² கரஹி உனஹிஸப³ சா²ஜா ॥
ேஸவக ஸுக² சஹ மான பி⁴கா²ரீ। ³யஸனீ த⁴னஸுப⁴ க³தி பி³பி⁴சாரீ ॥
ேலாபீ⁴ ஜஸு சஹ சார கு³மானீ। நப⁴ து³ஹி ³த⁴ சஹத ஏ ரானீ ॥
புனி பி²ரி ராம நிகட ேஸா ஆஈ। ரபு⁴ லசி²மன பஹி ப³ஹுரி படா²ஈ ॥
லசி²மன கஹா ேதாஹி ேஸா ப³ரஈ। ேஜா ரு’ன ேதாரி லாஜ பரிஹரஈ ॥
தப³ கி²ஸிஆனி ராம பஹி க³ஈ। ப ப⁴ய கர ரக³டத ப⁴ஈ ॥
ஸீதஹிஸப⁴ய ேத³கி² ரகு⁴ராஈ। கஹா அனுஜஸனஸயன பு³சாஈ ॥
ேதா³. லசி²மனஅதி லாக⁴வ◌ँ ேஸா நாக கான பி³னு கீ ஹி।
தாேக கர ராவன கஹ◌ँ மெனௗ சுெனௗதீ தீ³ ஹி ॥ 17 ॥

நாக கான பி³னு ப⁴இ பி³கராரா। ஜனு ரவ ைஸல ைக³ரு ைக தா⁴ரா ॥
க²ர ³ஷன பஹி க³இ பி³லபாதா। தி⁴க³ தி⁴க³ தவ ெபௗருஷ ப³ல ⁴ராதா
॥
ேதஹி சா²ஸப³ கேஹஸி பு³சாஈ। ஜாதுதா⁴னஸுனி ேஸன ப³ ஈ ॥
தா⁴ஏ நிஸிசர நிகர ப³ தா²। ஜனுஸப ச² க ஜல கி³ரி ஜூதா² ॥
நா பா³ஹன நா காரா। நா யுத⁴ த⁴ர ேகா⁴ர அபாரா ॥
ஸுபனகா²ஆேக³ கரி லீனீ।அஸுப⁴ ப ருதி நாஸா ஹீனீ ॥
அஸகு³னஅமித ேஹாஹி ப⁴யகாரீ। க³னஹி ந ரு’ யுபி³ப³ஸஸப³ சாரீ
॥
க³ ஜஹி த ஜஹி க³க³ன உட³◌़◌ாஹீ । ேத³கி² கடகு ப⁴ட அதி

ஹரஷாஹீ ॥
ேகாஉ கஹ ஜிஅத த⁴ரஹு ³ெவௗ பா⁴ஈ। த⁴ரி மாரஹு திய ேலஹு

ச²ட³◌़◌ாஈ ॥
⁴ரி ரி நப⁴ ம ட³ல ரஹா। ராம ேபா³லாஇ அனுஜஸன கஹா ॥
ஜானகிஹி ஜாஹு கி³ரி க த³ர।ஆவா நிஸிசர கடகு ப⁴ய கர ॥

ரேஹஹு ஸஜக³ஸுனி ரபு⁴ைக பா³னீ। சேல ஸஹித ஸர த⁴னுபானீ ॥
ேத³கி² ராம ரிபுத³ல சலிஆவா। பி³ஹஸி கடி²ன ேகாத³ ட³ சட⁴◌़◌ாவா ॥
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

ச² . ேகாத³ ட³ கடி²ன சட⁴◌़◌ாஇ ஸிர ஜட ஜூட பா³◌ँத⁴த ேஸாஹ
ேயா ।
மரகத ஸயல பர லரத தா³மினி ேகாடி ேஸா ஜுக³ பு⁴ஜக³ ேயா ॥
கடி கஸி நிஷ க³ பி³ஸால பு⁴ஜ க³ஹிசாப பி³ஸிக²ஸுதா⁴ரி ைக ॥
சிதவத மனஹு◌ँ ரு’க³ராஜ ரபு⁴ க³ஜராஜ க⁴டா நிஹாரி ைக ॥

ேஸா. ஆஇ க³ஏ ப³க³ேமல த⁴ரஹு த⁴ரஹு தா⁴வத ஸுப⁴ட।
ஜதா² பி³ேலாகி அேகல பா³ல ரபி³ஹிேக⁴ரத த³னுஜ ॥ 18 ॥
ரபு⁴ பி³ேலாகி ஸர ஸகஹி ந டா³ரீ। த²கித ப⁴ஈ ரஜனீசர தா⁴ரீ ॥
ஸசிவ ேபா³லி ேபா³ேல க²ர ³ஷன। யஹ ேகாஉ ரு’பபா³லக நர ⁴ஷன
॥
நாக³அஸுர ஸுர நர முனி ேஜேத। ேத³ேக²ஜிேத ஹேத ஹம ேகேத ॥
ஹம ப⁴ரி ஜ ம ஸுனஹு ஸப³ பா⁴ஈ। ேத³கீ² நஹி அஸிஸு த³ரதாஈ ॥
ஜ ³யபி ப⁴கி³னீ கீ ஹ கு பா। ப³த⁴ லாயக நஹி புருஷஅ பா ॥
ேத³ஹு துரத நிஜ நாரி து³ராஈ। ஜீஅத ப⁴வன ஜாஹு ³ெவௗ பா⁴ஈ ॥
ேமார கஹா து ஹ தாஹிஸு வஹு। தாஸு ப³சன ஸுனிஆதுரஆவஹு

॥
³த ஹ கஹா ராம ஸன ஜாஈ।ஸுனத ராம ேபா³ேல முஸகாஈ ॥

ஹம ச² ரீ ரு’க³யா ப³ன கரஹீ । து ஹ ேஸ க²ல ரு’க³ ெகௗ²ஜத
பி²ரஹீ ॥
ரிபு ப³லவ த ேத³கி² நஹி ட³ரஹீ । ஏக பா³ர காலஹு ஸன லரஹீ ॥
ஜ ³யபி மனுஜ த³னுஜ குல கா⁴லக।முனி பாலக க²ல ஸாலக பா³லக ॥
ெஜௗ ந ேஹாஇ ப³ல க⁴ர பி²ரி ஜாஹூ। ஸமர பி³முக² ைம ஹதஉ◌ँ ந
காஹூ ॥
ரன சட⁴◌़◌ி கரிஅ கபட சதுராஈ। ரிபு பர ரு’பா பரம கத³ராஈ ॥
³த ஹ ஜாஇ துரத ஸப³ கேஹஊ।ஸுனி க²ர ³ஷன உர அதி த³ேஹஊ

॥
ச² . உர த³ேஹஉ கேஹஉ கி த⁴ரஹு தா⁴ஏ பி³கட ப⁴ட ரஜனீசரா।
ஸர சாப ேதாமர ஸ தி ஸூல ரு’பான பரிக⁴ பரஸு த⁴ரா ॥
ரபு⁴ கீ ஹ த⁴னுஷ டேகார ரத²ம கேடா²ர ேகா⁴ர ப⁴யாவஹா।
ப⁴ஏ ப³தி⁴ர ³யாகுல ஜாதுதா⁴ன ந ³யான ேதஹிஅவஸர ரஹா ॥
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

ேதா³. ஸாவதா⁴ன ேஹாஇ தா⁴ஏ ஜானி ஸப³லஆராதி।
லாேக³ ப³ரஷன ராம பர அ ர ஸ ர ப³ஹு பா⁴◌ँதி ॥ 19(க) ॥
தி ஹ ேகஆயுத⁴ தில ஸம கரி காேட ரகு⁴பீ³ர।
தானி ஸராஸன ரவன லகி³ புனி சா²◌ँட³◌़ே◌ நிஜ தீர ॥ 19(க²) ॥

ச² . தப³ சேல ஜான ப³பா³ன கரால। பு² கரத ஜனு ப³ஹு ³யால ॥
ேகாேபஉ ஸமர ராம। சேல பி³ஸிக² நிஸித நிகாம ॥
அவேலாகி க²ரதர தீர।முரி சேல நிஸிசர பீ³ர ॥
ப⁴ஏ ரு ³த⁴ தீனிஉ பா⁴இ। ேஜா பா⁴கி³ ரன ேத ஜாஇ ॥
ேதஹி ப³த⁴ப³ஹம நிஜ பானி। பி²ேர மரன மன மஹு◌ँ டா²னி ॥
ஆயுத⁴அேனக ரகார।ஸனமுக² ேத கரஹி ரஹார ॥
ரிபு பரம ேகாேப ஜானி। ரபு⁴ த⁴னுஷஸர ஸ தா⁴னி ॥
சா²◌ँட³◌़ே◌ பி³புல நாராச। லேக³ கடன பி³கட பிஸாச ॥
உர ஸீஸ பு⁴ஜ கர சரன। ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ லேக³ மஹி பரன ॥
சி கரத லாக³த பா³ன। த⁴ர பரத குத⁴ர ஸமான ॥
ப⁴ட கடத தன ஸத க² ட³। புனி உட²த கரி பாஷ ட³ ॥
நப⁴ உட³◌़த ப³ஹு பு⁴ஜ மு ட³। பி³னு ெமௗலி தா⁴வத ரு ட³ ॥
க²க³ க க காக ரு’கா³ல। கடகடஹி கடி²ன கரால ॥

ச² . கடகடஹி ஜ◌़ பு³க ⁴த ேரத பிஸாச க² பர ஸ சஹீ ।
ேப³தால பீ³ர கபால தால ப³ஜாஇ ேஜாகி³னி ந சஹீ ॥
ரகு⁴பீ³ர பா³ன ரச ட³ க² ட³ஹி ப⁴ட ஹ ேக உர பு⁴ஜஸிரா।
ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ பரஹி உடி² லரஹி த⁴ர த⁴ரு த⁴ரு கரஹி ப⁴யகர கி³ரா

॥
அ தாவரீ க³ஹிஉட³◌़த கீ³த⁴ பிஸாச கர க³ஹிதா⁴வஹீ ॥
ஸ ³ராம புர பா³ஸீ மனஹு◌ँ ப³ஹு பா³ல கு³ட³◌़◌ீ உட³◌़◌ாவஹீ

॥
மாேர பசா²ேர உர பி³தா³ேர பி³புல ப⁴ட கஹ◌ँரத பேர।
அவேலாகி நிஜ த³ல பி³கல ப⁴ட திஸிராதி³ க²ர ³ஷன பி²ேர ॥
ஸர ஸ தி ேதாமர பரஸு ஸூல ரு’பான ஏகஹி பா³ரஹீ ।
கரி ேகாப ரகு⁴பீ³ர பர அக³னித நிஸாசர டா³ரஹீ ॥
ரபு⁴ நிமிஷ மஹு◌ँ ரிபு ஸர நிவாரி பசாரி டா³ேர ஸாயகா।
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

த³ஸ த³ஸ பி³ஸிக² உர மாச மாேர ஸகல நிஸிசர நாயகா ॥
மஹி பரத உடி² ப⁴ட பி⁴ரத மரத ந கரத மாயா அதி க⁴னீ।
ஸுர ட³ரத ெசௗத³ஹஸஹஸ ேரத பி³ேலாகி ஏக அவத⁴ த⁴னீ ॥
ஸுர முனிஸப⁴ய ரபு⁴ ேத³கி² மாயா த²அதி ெகௗதுக க ேயா।
ேத³க²ஹிபரஸபர ராம கரி ஸ ³ராம ரிபுத³ல லரி ம ேயா ॥

ேதா³. ராம ராம கஹி தனு தஜஹி பாவஹி பத³ நி பா³ன।
கரி உபாய ரிபு மாேர ச²ன மஹு◌ँ ரு’பானிதா⁴ன ॥ 20(க) ॥
ஹரஷித ப³ரஷஹி ஸுமன ஸுர பா³ஜஹி க³க³ன நிஸான।
அ துதி கரி கரி ஸப³ சேல ேஸாபி⁴த பி³பி³த⁴ பி³மான ॥ 20(க²) ॥

ஜப³ ரகு⁴ த²ஸமர ரிபு ஜீேத।ஸுர நர முனிஸப³ ேக ப⁴ய பீ³ேத ॥
தப³ லசி²மன ஸீதஹி ஆஏ। ரபு⁴ பத³ பரத ஹரஷி உர லாஏ।
ஸீதா சிதவ யாம ரு’து³ கா³தா। பரம ேரம ேலாசன ந அகா⁴தா ॥
ப சவடீ ப³ஸி ரகு⁴ யக। கரத சரித ஸுர முனிஸுக²தா³யக ॥
து⁴ஆ◌ँ ேத³கி² க²ர ³ஷன ேகரா। ஜாஇ ஸுபனகா²◌ँ ராவன ேரரா ॥
ேபா³லி ப³சன ேராத⁴ கரி பா⁴ரீ। ேத³ஸ ேகாஸ ைக ஸுரதி பி³ஸாரீ ॥
கரஸி பான ேஸாவஸி தி³னு ராதீ।ஸுதி⁴ நஹி தவஸிர பர ஆராதீ ॥
ராஜ நீதி பி³னு த⁴ன பி³னு த⁴ மா।ஹரிஹிஸம ேப பி³னுஸதக மா ॥
பி³ ³யா பி³னுபி³ேப³க உபஜாஏ◌ँ। ரம ப²ல பட⁴◌़ே◌ கிஏ◌ँஅருபாஏ◌ँ ॥
ஸ க³ ேத ஜதீ கும ர ேத ராஜா। மான ேத ³யான பான ேத லாஜா ॥
ரீதி ரனய பி³னு மத³ ேத கு³னீ। நாஸஹி ேப³கி³ நீதி அஸஸுனீ ॥
ேஸா. ரிபு ருஜ பாவக பாப ரபு⁴அஹி க³னிஅ ந ேசா²ட கரி।
அஸ கஹிபி³பி³த⁴ பி³லாப கரி லாகீ³ ேராத³ன கரன ॥ 21(க) ॥

ேதா³. ஸபா⁴ மாச பரி ³யாகுல ப³ஹு ரகார கஹ ேராஇ।
ேதாஹிஜிஅத த³ஸக த⁴ர ேமாரி கி அஸி க³தி ேஹாஇ ॥ 21(க²) ॥

ஸுனத ஸபா⁴ஸத³ உேட²அகுலாஈ।ஸமுசாஈ க³ஹிபா³ஹ◌ँ உடா²ஈ ॥
கஹ ல ேகஸ கஹஸி நிஜ பா³தா। ேக◌ँஇ◌ँ தவ நாஸா கான நிபாதா ॥
அவத⁴ ரு’பதி த³ஸரத² ேக ஜாஏ। புருஷஸி க⁴ ப³ன ேக²லனஆஏ ॥
ஸமுசி பரீ ேமாஹி உ ஹைக கரனீ। ரஹித நிஸாசர கரிஹஹி த⁴ரனீ ॥
ஜி ஹ கர பு⁴ஜப³ல பாஇ த³ஸானன।அப⁴ய ப⁴ஏ பி³சரத முனி கானன ॥
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

ேத³க²த பா³லக கால ஸமா । பரம தீ⁴ர த⁴ வீ கு³ன நா ॥
அதுலித ப³ல ரதாப ³ெவௗ ⁴ராதா। க²ல ப³த⁴ ரத ஸுர முனிஸுக²தா³தா
॥
ேஸாபா⁴தா⁴ம ராம அஸ நாமா। தி ஹ ேக ஸ க³ நாரி ஏக யாமா ॥
ருப ராஸி பி³தி⁴ நாரி ஸ◌ँவாரீ। ரதி ஸத ேகாடி தாஸு ப³லிஹாரீ ॥
தாஸு அனுஜ காேட ருதி நாஸா।ஸுனி தவ ப⁴கி³னி கரஹி பரிஹாஸா

॥
க²ர ³ஷனஸுனி லேக³ புகாரா। ச²ன மஹு◌ँஸகல கடக உ ஹ மாரா ॥
க²ர ³ஷன திஸிரா கர கா⁴தா।ஸுனி த³ஸஸீஸ ஜேர ஸப³ கா³தா ॥
ேதா³. ஸுபனக²ஹிஸமுசாஇ கரி ப³ல ேபா³ேலஸி ப³ஹு பா⁴◌ँதி।
க³யஉ ப⁴வனஅதி ேஸாசப³ஸ நீத³ பரஇ நஹி ராதி ॥ 22 ॥

ஸுர நர அஸுர நாக³ க²க³ மாஹீ । ேமாேர அனுசர கஹ◌ँ ேகாஉ நாஹீ ॥
க²ர ³ஷன ேமாஹி ஸம ப³லவ தா। தி ஹஹி ேகா மாரஇ பி³னு
ப⁴க³வ தா ॥
ஸுர ர ஜன ப⁴ ஜன மஹி பா⁴ரா। ெஜௗ ப⁴க³வ த லீ ஹஅவதாரா ॥
ெதௗ ைம ஜாஇ ைப³ருஹடி² கரஊ◌ँ। ரபு⁴ஸர ரான தேஜ ப⁴வ தரஊ◌ँ
॥
ேஹாஇஹிப⁴ஜனுந தாமஸேத³ஹா।மன ரம ப³சன ம ர ³ரு’ட⁴◌़ஏஹா
॥
ெஜௗ நரருப ⁴பஸுத ேகாஊ।ஹரிஹஉ◌ँ நாரி ஜீதி ரன ேதா³ஊ ॥
சலா அேகல ஜான சடி⁴ தஹவா◌ँ। ப³ஸ மாரீச ஸி து⁴ தட ஜஹவா◌ँ ॥
இஹா◌ँ ராம ஜஸி ஜுகு³தி ப³ ஈ।ஸுனஹு உமா ேஸா கதா²ஸுஹாஈ ॥
ேதா³. லசி²மன க³ஏ ப³னஹி ஜப³ ேலன ல ப²ல க த³।
ஜனகஸுதா ஸன ேபா³ேல பி³ஹஸி ரு’பா ஸுக² ³ரு’ த³ ॥ 23 ॥

ஸுனஹு ரியா ³ரத ருசிர ஸுஸீலா।ைம கசு² கரபி³ லலித நரலீலா ॥
து ஹ பாவக மஹு◌ँ கரஹு நிவாஸா। ெஜௗ லகி³ கெரௗ நிஸாசர நாஸா

॥
ஜப³ஹி ராம ஸப³ கஹா ப³கா²னீ। ரபு⁴ பத³ த⁴ரிஹிய◌ँஅனலஸமானீ ॥
நிஜ ரதிபி³ ப³ ராகி² தஹ◌ँஸீதா।ைதஸஇஸீல ருப ஸுபி³னீதா ॥
லசி²மனஹூ◌ँ யஹ மரமு ந ஜா । ேஜா கசு² சரித ரசா ப⁴க³வா ॥
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

த³ஸமுக² க³யஉ ஜஹா◌ँ மாரீசா। நாஇ மாத² வாரத² ரத நீசா ॥
நவனி நீச ைக அதி து³க²தா³ஈ।ஜிமிஅ குஸ த⁴னுஉரக³ பி³லாஈ ॥
ப⁴யதா³யக க²ல ைக ரிய பா³னீ।ஜிமிஅகால ேக குஸும ப⁴வானீ ॥
ேதா³. கரி ஜா மாரீச தப³ஸாத³ர சீ² பா³த।
கவன ேஹது மன ³ய ³ர அதி அகஸர ஆயஹு தாத ॥ 24 ॥

த³ஸமுக²ஸகல கதா² ேதஹிஆேக³ । கஹீ ஸஹித அபி⁴மான அபா⁴ேக³
॥
ேஹாஹு கபட ரு’க³து ஹச²லகாரீ।ேஜஹிபி³தி⁴ஹரிஆெனௗ ரு’ப ரீ

॥
ேதஹி புனி கஹா ஸுனஹு த³ஸஸீஸா। ேத நரருப சராசர ஈஸா ॥
தாேஸா தாத ப³யரு நஹி கீேஜ। மாேர மரிஅ ஜிஆஏ◌ँ ஜீைஜ ॥
முனி மக² ராக²ன க³யஉ குமாரா। பி³னு ப²ர ஸர ரகு⁴பதி ேமாஹி மாரா ॥
ஸத ேஜாஜன ஆயஉ◌ँ ச²ன மாஹீ । தி ஹ ஸன ப³யரு கிஏ◌ँ ப⁴ல நாஹீ
॥
ப⁴இ மம கீட ⁴ரு’ க³ கீ நாஈ। ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ ைம ேத³க²உ◌ँ ேதா³உ பா⁴ஈ
॥
ெஜௗ நர தாத தத³பிஅதி ஸூரா। தி ஹஹிபி³ேராதி⁴ ந ஆஇஹி ரா ॥
ேதா³. ேஜஹி தாட³◌़கா ஸுபா³ஹுஹதி க² ேட³உஹர ேகாத³ ட³ ॥
க²ர ³ஷன திஸிரா ப³ேத⁴உ மனுஜ கி அஸ ப³ரிப³ ட³ ॥ 25 ॥

ஜாஹு ப⁴வன குல குஸல பி³சாரீ।ஸுனத ஜரா தீ³ ஹிஸிப³ஹு கா³ரீ ॥
கு³ரு ஜிமி ட⁴◌़ கரஸி மம ேபா³தா⁴। கஹு ஜக³ ேமாஹி ஸமான ேகா

ேஜாதா⁴ ॥
தப³ மாரீச ரு’த³ய◌ँஅனுமா । நவஹிபி³ேராேத⁴ நஹி க யா ॥
ஸ ரீ ம மீ ரபு⁴ஸட² த⁴னீ।ைப³த³ ப³ தி³ கபி³ பா⁴னஸ கு³னீ ॥
உப⁴ய பா⁴◌ँதி ேத³கா² நிஜ மர । தப³ தாகிஸி ரகு⁴ யக ஸர ॥
உதரு ேத³த ேமாஹி ப³த⁴ப³ அபா⁴ேக³ । கஸ ந மெரௗ ரகு⁴பதி ஸர

லாேக³ ॥
அஸஜிய◌ँ ஜானி த³ஸானனஸ கா³। சலா ராம பத³ ேரம அப⁴ கா³ ॥
மனஅதிஹரஷ ஜ வ ந ேதஹீ।ஆஜு ேத³கி²ஹஉ◌ँ பரம ஸேனஹீ ॥
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

ச² . நிஜ பரம ரீதம ேத³கி² ேலாசன ஸுப²ல கரி ஸுக² பாஇெஹௗ ।
ஸஹிதஅனுஜஸேமத ரு’பானிேகத பத³ மன லாஇெஹௗ ॥

நி பா³ன தா³யக ேராத⁴ ஜா கர ப⁴க³தி அப³ஸஹிப³ஸகரீ।
நிஜ பானி ஸர ஸ தா⁴னி ேஸா ேமாஹி ப³தி⁴ஹிஸுக²ஸாக³ர ஹரீ ॥

ேதா³. மம பாேச² த⁴ர தா⁴வத த⁴ேர ஸராஸன பா³ன।
பி²ரி பி²ரி ரபு⁴ஹிபி³ேலாகிஹஉ◌ँ த⁴ ய ந ேமா ஸமஆன ॥ 26 ॥

ேதஹி ப³ன நிகட த³ஸானன க³யஊ। தப³ மாரீச கபட ரு’க³ ப⁴யஊ ॥
அதி பி³சி ர கசு² ப³ரனி ந ஜாஈ। கனக ேத³ஹமனி ரசித ப³ ஈ ॥
ஸீதா பரம ருசிர ரு’க³ ேத³கா²।அ க³அ க³ஸுமே ஹர ேப³ஷா ॥
ஸுனஹு ேத³வ ரகு⁴பீ³ர ரு’பாலா। ஏஹி ரு’க³ கர அதிஸு த³ர சா²லா ॥
ஸ யஸ த⁴ ரபு⁴ ப³தி⁴ கரி ஏஹீ।ஆனஹு ச ம கஹதி ைப³ேத³ஹீ ॥
தப³ ரகு⁴பதி ஜானத ஸப³ காரன। உேட²ஹரஷிஸுர காஜு ஸ◌ँவாரன ॥
ரு’க³ பி³ேலாகி கடி பரிகர பா³◌ँதா⁴। கரதல சாப ருசிர ஸர ஸா◌ँதா⁴ ॥
ரபு⁴ லசி²மனிஹி கஹா ஸமுசாஈ। பி²ரத பி³பின நிஸிசர ப³ஹு பா⁴ஈ ॥
ஸீதா ேகரி கேரஹு ரக²வாரீ। பு³தி⁴ பி³ேப³க ப³ல ஸமய பி³சாரீ ॥
ரபு⁴ஹிபி³ேலாகி சலா ரு’க³ பா⁴ஜீ। தா⁴ஏ ராமு ஸராஸன ஸாஜீ ॥
நிக³ம ேநதிஸிவ ⁴யான ந பாவா। மாயா ரு’க³ பாேச² ேஸா தா⁴வா ॥
கப³ஹு◌ँ நிகட புனி ³ரி பராஈ। கப³ஹு◌ँக ரக³டஇ கப³ஹு◌ँ ச²பாஈ ॥
ரக³டத து³ரத கரத ச²ல ⁴ரீ। ஏஹிபி³தி⁴ ரபு⁴ஹிக³யஉ ³ரீ ॥
தப³ தகி ராம கடி²னஸர மாரா। த⁴ரனி பேரஉ கரி ேகா⁴ர புகாரா ॥
லசி²மன கர ரத²மஹி நாமா। பாேச² ஸுமிேரஸி மன மஹு◌ँ ராமா
॥
ரான தஜத ரக³ேடஸிநிஜ ேத³ஹா।ஸுமிேரஸி ராமுஸேமதஸேனஹா ॥
அ தர ேரம தாஸு பஹிசா ।முனிது³ லப⁴ க³தி தீ³ ஹிஸுஜா ॥
ேதா³. பி³புல ஸுமன ஸுர ப³ரஷஹி கா³வஹி ரபு⁴ கு³ன கா³த²।
நிஜ பத³ தீ³ ஹஅஸுர கஹு◌ँ தீ³னப³ து⁴ ரகு⁴ த² ॥ 27 ॥

க²ல ப³தி⁴ துரத பி²ேர ரகு⁴பீ³ரா। ேஸாஹ சாப கர கடி னீரா ॥
ஆரத கி³ரா ஸுனீ ஜப³ஸீதா। கஹ லசி²மன ஸன பரம ஸபீ⁴தா ॥
ஜாஹு ேப³கி³ஸ கடஅதி ⁴ராதா।லசி²மனபி³ஹஸிகஹாஸுனுமாதா ॥
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⁴ரு’குடி பி³லாஸ ரு’ டி லய ேஹாஈ। ஸபேனஹு◌ँ ஸ கட பரஇ கி

ேஸாஈ ॥
மரம ப³சன ஜப³ஸீதா ேபா³லா।ஹரி ேரரித லசி²மன மன ேடா³லா ॥
ப³னதி³ஸிேத³வெஸௗ பிஸப³ காஹூ। சேல ஜஹா◌ँ ராவனஸஸி ராஹூ

॥
ஸூன பீ³ச த³ஸக த⁴ர ேத³கா²।ஆவா நிகட ஜதீ ேக ேப³ஷா ॥
ஜாேக ட³ர ஸுர அஸுர ேட³ராஹீ ।நிஸி ந நீத³தி³னஅ ன ந கா²ஹீ ॥
ேஸா த³ஸஸீஸ வான கீ நாஈ।இத உத சிதஇ சலா ப⁴ட³◌़◌ிஹாஈ ॥
இமி குப த² பக³ ேத³த க²ேக³ஸா। ரஹ ந ேதஜ பு³தி⁴ ப³ல ேலஸா ॥
நா பி³தி⁴ கரி கதா²ஸுஹாஈ। ராஜனீதி ப⁴ய ரீதி ேத³கா²ஈ ॥
கஹஸீதா ஸுனு ஜதீ ேகா³ஸாஈ । ேபா³ேலஹு ப³சன து³ ட கீ நாஈ ॥
தப³ ராவன நிஜ ப ேத³கா²வா। ப⁴ஈ ஸப⁴ய ஜப³ நாம ஸு வா ॥
கஹ ஸீதா த⁴ரி தீ⁴ரஜு கா³ட⁴◌़◌ா।ஆஇ க³யஉ ரபு⁴ ரஹு க²ல டா²ட⁴◌़◌ா
॥
ஜிமிஹரிப³து⁴ஹிசு² ³ர ஸஸ சாஹா। ப⁴ஏஸி காலப³ஸ நிஸிசர நாஹா ॥
ஸுனத ப³சன த³ஸஸீஸ ரிஸா । மன மஹு◌ँ சரன ப³ தி³ஸுக² மா ॥
ேதா³. ேராத⁴வ த தப³ ராவன லீ ஹிஸி ரத²ைப³டா²இ।
சலா க³க³னபத²ஆதுர ப⁴ய◌ँ ரத²ஹா◌ँகி ந ஜாஇ ॥ 28 ॥

ஹா ஜக³ ஏக பீ³ர ரகு⁴ராயா। ேகஹி அபராத⁴ பி³ஸாேரஹு தா³யா ॥
ஆரதிஹரன ஸரன ஸுக²தா³யக।ஹா ரகு⁴குல ஸேராஜ தி³ன யக ॥
ஹா லசி²மன து ஹார நஹி ேதா³ஸா। ேஸா ப²லு பாயஉ◌ँ கீ ேஹஉ◌ँ
ேராஸா ॥
பி³பி³த⁴ பி³லாப கரதி ைப³ேத³ஹீ। ⁴ரி ரு’பா ரபு⁴ ³ரி ஸேனஹீ ॥
பி³பதி ேமாரி ேகா ரபு⁴ஹிஸு வா। புேராடா³ஸ சஹ ராஸப⁴ கா²வா ॥
ஸீதா ைக பி³லாப ஸுனி பா⁴ரீ। ப⁴ஏ சராசர ஜீவ து³கா²ரீ ॥
கீ³த⁴ராஜ ஸுனிஆரத பா³னீ। ரகு⁴குலதிலக நாரி பஹிசானீ ॥
அத⁴ம நிஸாசர லீ ேஹ ஜாஈ।ஜிமி மேலச² ப³ஸ கபிலா கா³ஈ ॥
ஸீேத பு ரி கரஸி ஜனி ராஸா। கரிஹஉ◌ँ ஜாதுதா⁴ன கர நாஸா ॥
தா⁴வா ேராத⁴வ த க²க³ைகேஸ । ²டஇ பபி³ பரப³த கஹு◌ँைஜேஸ ॥
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

ேர ேர து³ ட டா²ட⁴◌़ கின ேஹாஹீ। நி ப⁴ய சேலஸி ந ஜாேனஹி ேமாஹீ

॥
ஆவத ேத³கி² ரு’தா த ஸமா । பி²ரி த³ஸக த⁴ர கர அனுமா ॥
கீ ைம க கி க²க³பதி ேஹாஈ। மம ப³ல ஜான ஸஹித பதி ேஸாஈ ॥
ஜா ஜரட² ஜடா ஏஹா। மம கர தீரத² சா²◌ँட³◌़◌ிஹி ேத³ஹா ॥
ஸுனத கீ³த⁴ ேராதா⁴துர தா⁴வா। கஹஸுனு ராவன ேமார ஸிகா²வா ॥
தஜி ஜானகிஹி குஸல ³ரு’ஹ ஜாஹூ। நாஹி த அஸ ேஹாஇஹி

ப³ஹுபா³ஹூ ॥
ராம ேராஷ பாவக அதி ேகா⁴ரா। ேஹாஇஹிஸகல ஸலப⁴ குல ேதாரா ॥
உதரு ந ேத³த த³ஸானன ேஜாதா⁴। தப³ஹி கீ³த⁴ தா⁴வா கரி ேராதா⁴ ॥
த⁴ரி கச பி³ரத² கீ ஹ மஹி கி³ரா।ஸீதஹி ராகி² கீ³த⁴ புனி பி²ரா ॥
ெசௗச ஹ மாரி பி³தா³ேரஸி ேத³ஹீ। த³ ட³ ஏக ப⁴இமுருசா² ேதஹீ ॥
தப³ஸ ேராத⁴ நிஸிசர கி²ஸிஆ । காட⁴◌़ே◌ஸி பரம கரால ரு’பா ॥
காேடஸி ப க² பரா க²க³ த⁴ரனீ।ஸுமிரி ராம கரி அத³பு⁴த கரனீ ॥
ஸீதஹி ஜானி சட⁴◌़◌ாஇ ப³ேஹாரீ। சலா உதாஇல ராஸ ந ேதா²ரீ ॥
கரதி பி³லாப ஜாதி நப⁴ஸீதா। ³யாத⁴ பி³ப³ஸ ஜனு ரு’கீ³ஸபீ⁴தா ॥
கி³ரி பர ைப³ேட² கபி ஹ நிஹாரீ। கஹிஹரி நாம தீ³ ஹ பட டா³ரீ ॥
ஏஹிபி³தி⁴ஸீதஹி ேஸா க³யஊ। ப³னஅேஸாக மஹ◌ँ ராக²த ப⁴யஊ ॥
ேதா³. ஹாரி பரா க²ல ப³ஹு பி³தி⁴ ப⁴ய அரு ரீதி ேத³கா²இ।
தப³அேஸாக பாத³ப தர ராகி²ஸிஜதன கராஇ ॥ 29(க) ॥
நவா ஹபாராயண, ச²டா²வி ராம

ேஜஹிபி³தி⁴ கபட குர க³ஸ◌ँக³ தா⁴இ சேல ராம।
ேஸா ச²பி³ஸீதா ராகி² உர ரடதி ரஹதிஹரிநாம ॥ 29(க²) ॥

ரகு⁴பதி அனுஜஹிஆவத ேத³கீ²। பா³ஹிஜ சி தா கீ ஹி பி³ேஸஷீ ॥
ஜனகஸுதா பரிஹரிஹு அேகலீ।ஆயஹு தாத ப³சன மம ேபலீ ॥
நிஸிசர நிகர பி²ரஹி ப³ன மாஹீ । மம மன ஸீதா ஆ ரம நாஹீ ॥
க³ஹிபத³ கமல அனுஜ கர ேஜாரீ। கேஹஉ நாத² கசு² ேமாஹி ந ேகா²ரீ ॥
அனுஜஸேமத க³ஏ ரபு⁴ தஹவா◌ँ। ேகா³தா³வரி தடஆ ரம ஜஹவா◌ँ ॥
ஆ ரம ேத³கி² ஜானகீ ஹீ । ப⁴ஏ பி³கல ஜஸ ரா ரு’த தீ³ ॥
ஹா கு³ன கா²னிஜானகீ ஸீதா। ப ஸீல ³ரத ேநம புனீதா ॥
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லசி²மன ஸமுசாஏ ப³ஹு பா⁴◌ँதீ। ச²த சேல லதா தரு பா◌ँதீ ॥
ேஹ க²க³ ரு’க³ ேஹ மது⁴கர ேரனீ। து ஹ ேத³கீ²ஸீதா ரு’க³ னீ ॥
க² ஜன ஸுக கேபாத ரு’க³ மீ । மது⁴ப நிகர ேகாகிலா ரபீ³ ॥
கு த³ கலீ தா³ட³◌़◌ிம தா³மினீ। கமல ஸரத³ஸஸிஅஹிபா⁴மினீ ॥
ப³ருன பாஸ மே ஜ த⁴னுஹ ஸா। க³ஜ ேகஹரி நிஜ ஸுனத ரஸ ஸா ॥
ப²ல கனக கத³லிஹரஷாஹீ । ேநகு ந ஸ க ஸகுச மன மாஹீ ॥

ஸுனு ஜானகீ ேதாஹி பி³னுஆஜூ।ஹரேஷஸகல பாஇ ஜனு ராஜூ ॥
கிமி ஸஹி ஜாத அனக² ேதாஹி பாஹீ । ரியா ேப³கி³ ரக³டஸி கஸ

நாஹீ ॥
ஏஹிபி³தி⁴ ெகௗ²ஜத பி³லபத வாமீ। மனஹு◌ँ மஹா பி³ரஹீஅதி காமீ ॥
ரனகாம ராம ஸுக² ராஸீ। மனுஜ சரித கர அஜ அபி³ ஸீ ॥
ஆேக³ பரா கீ³த⁴பதி ேத³கா²।ஸுமிரத ராம சரன ஜி ஹ ேரகா² ॥
ேதா³. கர ஸேராஜ ஸிர பரேஸஉ ரு’பாஸி து⁴ ரது⁴பீ³ர ॥
நிரகி² ராம ச²பி³ தா⁴ம முக² பி³க³த ப⁴ஈ ஸப³ பீர ॥ 30 ॥

தப³ கஹ கீ³த⁴ ப³சன த⁴ரி தீ⁴ரா ।ஸுனஹு ராம ப⁴ ஜன ப⁴வ பீ⁴ரா ॥
நாத² த³ஸானன யஹ க³தி கீ ஹீ। ேதஹி க²ல ஜனகஸுதா ஹரி லீ ஹீ ॥
த³ சி²ன தி³ஸி க³யஉ ேகா³ஸாஈ। பி³லபதி அதி குரரீ கீ நாஈ ॥

த³ரஸ லாகீ³ ரபு⁴ ராேக² உ◌ँ ரா । சலன சஹத அப³ ரு’பானிதா⁴ ॥
ராம கஹா தனு ராக²ஹு தாதா।முக²முஸகாஇ கஹீ ேதஹி பா³தா ॥
ஜா கர நாம மரத முக²ஆவா।அத⁴மஉ முகுத ேஹாஈ ருதி கா³வா ॥
ேஸா மம ேலாசன ேகா³சர ஆேக³ । ராெகௗ² ேத³ஹ நாத² ேகஹி
கா²◌ँேக³◌ँ ॥
ஜல ப⁴ரி நயன கஹஹி◌ँ ரகு⁴ராஈ। தாத க ம நிஜ ேத க³தி பாஈ ॥
பரஹித ப³ஸ ஜி ஹ ேக மன மாஹீ◌ँ। தி ஹ கஹு◌ँ ஜக³ து³ லப⁴ கசு²
நாஹீ◌ँ ॥
தனு தஜி தாத ஜாஹு மம தா⁴மா। ேத³உ◌ँ காஹ து ஹ ரனகாமா ॥
ேதா³. ஸீதா ஹரன தாத ஜனி கஹஹு பிதா ஸன ஜாஇ ॥
ெஜௗ◌ँைம◌ँ ராம த குல ஸஹித கஹிஹி த³ஸானனஆஇ ॥ 31 ॥

கீ³த⁴ ேத³ஹ தஜி த⁴ரி ஹரி ருபா। ⁴ஷன ப³ஹு பட பீத அ பா ॥
யாம கா³த பி³ஸால பு⁴ஜ சாரீ।அ துதி கரத நயன ப⁴ரி பா³ரீ ॥
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ச² . ஜய ராம ப அ ப நி கு³னஸகு³ன கு³ன ேரரக ஸஹீ।
த³ஸஸீஸ பா³ஹு ரச ட³ க² ட³ன ச ட³ஸர ம ட³ன மஹீ ॥
பாேதா²த³ கா³த ஸேராஜ முக² ராஜீவஆயத ேலாசன ।
நித ெநௗமி ராமு ரு’பால பா³ஹு பி³ஸால ப⁴வ ப⁴ய ேமாசன ॥ 1 ॥
ப³லம ரேமயம தி³மஜம ³ய தேமகமேகா³சர ।
ேகா³பி³ த³ ேகா³பர ³வ ³வஹர பி³ ³யானக⁴ன த⁴ரனீத⁴ர ॥
ேஜ ராம ம ர ஜப த ஸ த அன த ஜன மன ர ஜன ।
நித ெநௗமி ராம அகாம ரிய காமாதி³ க²ல த³ல க³ ஜன ॥ 2।
ேஜஹி ருதி நிர ஜன ³ர ம ³யாபக பி³ரஜ அஜ கஹி கா³வஹீ ॥
கரி ⁴யான ³யான பி³ராக³ ேஜாக³அேனக முனி ேஜஹி பாவஹீ ॥
ேஸா ரக³ட கரு க த³ ேஸாபா⁴ ³ரு’ த³அக³ ஜக³ ேமாஹஈ।
மம ரு’த³ய ப கஜ ⁴ரு’ க³அ க³அன க³ ப³ஹு ச²பி³ ேஸாஹஈ

॥ 3 ॥
ேஜா அக³ம ஸுக³ம ஸுபா⁴வ நி மல அஸம ஸம ஸீதல ஸதா³।
ப ய தி ஜ ேஜாகீ³ ஜதன கரி கரத மன ேகா³ ப³ஸஸதா³ ॥
ேஸா ராம ரமா நிவாஸ ஸ தத தா³ஸ ப³ஸ ரிபு⁴வன த⁴னீ।
மம உர ப³ஸஉ ேஸா ஸமன ஸ ரு’தி ஜாஸு கீரதி பாவனீ ॥ 4 ॥

ேதா³. அபி³ரல ப⁴க³தி மாகி³ ப³ர கீ³த⁴ க³யஉஹரிதா⁴ம।
ேதஹி கீ ரியா ஜேதா²சித நிஜ கர கீ ஹீ ராம ॥ 32 ॥

ேகாமல சித அதி தீ³னத³யாலா। காரன பி³னு ரகு⁴ த² ரு’பாலா ॥
கீ³த⁴அத⁴ம க²க³ஆமிஷ ேபா⁴கீ³। க³தி தீ³ ஹிேஜா ஜாசத ேஜாகீ³ ॥
ஸுனஹு உமா ேத ேலாக³அபா⁴கீ³।ஹரி தஜி ேஹாஹி பி³ஷயஅனுராகீ³
॥
புனிஸீதஹி ேகா²ஜத ³ெவௗ பா⁴ஈ। சேல பி³ேலாகத ப³ன ப³ஹுதாஈ ॥
ஸ குல லதா பி³டப க⁴ன கானன। ப³ஹு க²க³ ரு’க³ தஹ◌ँ க³ஜ ப சானன

॥
ஆவத ப த² கப³ த⁴ நிபாதா। ேதஹி ஸப³ கஹீஸாப ைக பா³தா ॥
து³ரபா³ஸா ேமாஹி தீ³ ஹீஸாபா। ரபு⁴ பத³ ேபகி²மிடா ேஸா பாபா ॥
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ஸுனு க³ த⁴ ப³ கஹஉ◌ँ ைம ேதாஹீ। ேமாஹி ந ேஸாஹாஇ ³ர மகுல

³ேராஹீ ॥
ேதா³. மன ரம ப³சன கபட தஜி ேஜா கர ⁴ஸுர ேஸவ।
ேமாஹிஸேமத பி³ர சி ஸிவ ப³ஸ தாேக ஸப³ ேத³வ ॥ 33 ॥

ஸாபத தாட³◌़த பருஷ கஹ தா। பி³ ர ய அஸ கா³வஹி ஸ தா ॥
ஜிஅ பி³ ர ஸீல கு³னஹீ ।ஸூ ³ர ந கு³ன க³ன ³யான ரபீ³ ॥
கஹி நிஜ த⁴ ம தாஹிஸமுசாவா। நிஜ பத³ ரீதி ேத³கி² மன பா⁴வா ॥
ரகு⁴பதி சரன கமலஸிரு நாஈ। க³யஉ க³க³னஆபனி க³தி பாஈ ॥
தாஹி ேத³இ க³தி ராம உதா³ரா।ஸப³ரீ ேக ஆ ரம பகு³ தா⁴ரா ॥
ஸப³ரீ ேத³கி² ராம ³ரு’ஹ◌ँஆஏ।முனி ேக ப³சன ஸமுசி ஜிய◌ँ பா⁴ஏ ॥
ஸரஸிஜ ேலாசன பா³ஹு பி³ஸாலா। ஜடா முகுடஸிர உர ப³னமாலா ॥
யாம ெகௗ³ர ஸு த³ர ேதா³உ பா⁴ஈ।ஸப³ரீ பரீ சரன லபடாஈ ॥
ேரம மக³னமுக² ப³சன ந ஆவா। புனி புனி பத³ஸேராஜ ஸிர நாவா ॥
ஸாத³ர ஜல சரன பகா²ேர। புனிஸு த³ர ஆஸன ைப³டா²ேர ॥
ேதா³. க த³ ல ப²ல ஸுரஸ அதி தி³ஏ ராம கஹு◌ँஆனி।

ேரம ஸஹித ரபு⁴ கா²ஏ பா³ர பா³ர ப³கா²னி ॥ 34 ॥
பானி ேஜாரி ஆேக³ ப⁴இ டா²ட⁴◌़◌ீ। ரபு⁴ஹி பி³ேலாகி ரீதி அதி

பா³ட⁴◌़◌ீ ॥
ேகஹி பி³தி⁴அ துதி கெரௗ து ஹாரீ।அத⁴ம ஜாதி ைம ஜட³◌़மதி பா⁴ரீ
॥
அத⁴ம ேதஅத⁴மஅத⁴மஅதி நாரீ। தி ஹமஹ◌ँைம மதிம த³அகா⁴ரீ ॥
கஹ ரகு⁴பதி ஸுனு பா⁴மினி பா³தா। மானஉ◌ँ ஏக ப⁴க³தி கர நாதா ॥
ஜாதி பா◌ँதி குல த⁴ ம ப³ட³◌़◌ாஈ। த⁴ன ப³ல பரிஜன கு³ன சதுராஈ ॥
ப⁴க³திஹீன நர ேஸாஹஇ ைகஸா। பி³னு ஜல பா³ரித³ ேத³கி²அைஜஸா ॥
நவதா⁴ப⁴க³தி கஹஉ◌ँ ேதாஹிபாஹீ ।ஸாவதா⁴னஸுனுத⁴ருமனமாஹீ
॥
ரத²ம ப⁴க³தி ஸ த ஹ கர ஸ கா³। ³ஸரி ரதி மம கதா² ரஸ கா³ ॥
ேதா³. கு³ர பத³ ப கஜ ேஸவா தீஸரி ப⁴க³தி அமான।
ெசௗதி² ப⁴க³தி மம கு³ன க³ன கரஇ கபட தஜி கா³ன ॥ 35 ॥
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ம ர ஜாப மம ³ரு’ட⁴◌़பி³ வாஸா। ப சம ப⁴ஜன ேஸா ேப³த³ ரகாஸா

॥
ச²ட² த³ம ஸீல பி³ரதி ப³ஹு கரமா। நிரத நிர தர ஸ ஜன த⁴ரமா ॥
ஸாதவ◌ँஸம ேமாஹி மய ஜக³ ேத³கா²। ேமாேத ஸ த அதி⁴க கரி ேலகா²
॥
ஆட²வ◌ँஜதா²லாப⁴ஸ ேதாஷா।ஸபேனஹு◌ँநஹி ேத³க²இபரேதா³ஷா
॥
நவம ஸரல ஸப³ஸன ச²லஹீ । மம ப⁴ேராஸஹிய◌ँஹரஷ ந தீ³ ॥
நவ மஹு◌ँ ஏகஉ ஜி ஹ ேக ேஹாஈ। நாரி புருஷஸசராசர ேகாஈ ॥
ேஸாஇ அதிஸய ரிய பா⁴மினி ேமாேர। ஸகல ரகார ப⁴க³தி ³ரு’ட⁴◌़
ேதாேர ॥
ேஜாகி³ ³ரு’ த³ து³ரலப⁴ க³தி ேஜாஈ। ேதா கஹு◌ँ ஆஜு ஸுலப⁴ ப⁴இ
ேஸாஈ ॥
மம த³ரஸன ப²ல பரம அ பா। ஜீவ பாவ நிஜ ஸஹஜஸ பா ॥
ஜனகஸுதா கஇ ஸுதி⁴ பா⁴மினீ। ஜானஹி கஹு கரிப³ரகா³மினீ ॥
ப பா ஸரஹி ஜாஹு ரகு⁴ராஈ। தஹ◌ँ ேஹாஇஹிஸு ³ரீவ மிதாஈ ॥
ேஸா ஸப³ கஹிஹி ேத³வ ரகு⁴பீ³ரா। ஜானதஹூ◌ँ ச²ஹு மதிதீ⁴ரா ॥
பா³ர பா³ர ரபு⁴ பத³ஸிரு நாஈ। ேரம ஸஹித ஸப³ கதா²ஸு ஈ ॥
ச² . கஹி கதா²ஸகல பி³ேலாகி ஹரி முக² ரு’த³ய◌ँ பத³ ப கஜ த⁴ேர।
தஜி ேஜாக³ பாவக ேத³ஹஹரி பத³ லீன ப⁴இ ஜஹ◌ँ நஹி பி²ேர ॥
நர பி³பி³த⁴ க ம அத⁴ ம ப³ஹு மத ேஸாக ரத³ஸப³ யாக³ஹூ।
பி³ வாஸ கரி கஹ தா³ஸ துலஸீ ராம பத³அனுராக³ஹூ ॥

ேதா³. ஜாதி ஹீனஅக⁴ ஜ ம மஹிமு த கீ ஹிஅஸி நாரி।
மஹாம த³ மன ஸுக² சஹஸி ஐேஸ ரபு⁴ஹிபி³ஸாரி ॥ 36 ॥

சேல ராம யாகா³ ப³ன ேஸாஊ।அதுலித ப³ல நர ேகஹரி ேதா³ஊ ॥
பி³ரஹீ இவ ரபு⁴ கரத பி³ஷாதா³। கஹத கதா²அேனக ஸ பா³தா³ ॥
லசி²மன ேத³கு² பி³பின கஇ ேஸாபா⁴। ேத³க²த ேகஹி கர மன நஹி

ேசா²பா⁴ ॥
நாரி ஸஹித ஸப³ க²க³ ரு’க³ ³ரு’ தா³। மானஹு◌ँ ேமாரி கரத ஹஹி
நி தா³ ॥
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ஹமஹி ேத³கி² ரு’க³ நிகர பராஹீ । ரு’கீ³ கஹஹி து ஹ கஹ◌ँ ப⁴ய
நாஹீ ॥
து ஹஆன த³ கரஹு ரு’க³ ஜாஏ। க சன ரு’க³ ேகா²ஜன ஏஆஏ ॥
ஸ க³லாஇ கரினீ கரி ேலஹீ ।மானஹு◌ँ ேமாஹிஸிகா²வனுேத³ஹீ ॥
ஸா ர ஸுசி தித புனி புனி ேத³கி²அ। ⁴ப ஸுேஸவித ப³ஸ நஹி

ேலகி²அ ॥
ராகி²அ நாரி ஜத³பி உர மாஹீ । ஜுப³தீ ஸா ர ரு’பதி ப³ஸ நாஹீ ॥
ேத³க²ஹு தாத ப³ஸ த ஸுஹாவா। ரியா ஹீன ேமாஹி ப⁴ய உபஜாவா ॥
ேதா³. பி³ரஹ பி³கல ப³லஹீன ேமாஹி ஜாேனஸி நிபட அேகல।
ஸஹித பி³பின மது⁴கர க²க³ மத³ன கீ ஹ ப³க³ேமல ॥ 37(க) ॥
ேத³கி² க³யஉ ⁴ராதா ஸஹித தாஸு ³த ஸுனி பா³த।
ேட³ரா கீ ேஹஉ மனஹு◌ँ தப³ கடகுஹடகி மனஜாத ॥ 37(க²) ॥

பி³டப பி³ஸால லதா அருசானீ। பி³பி³த⁴ பி³தான தி³ஏ ஜனு தானீ ॥
கத³லி தால ப³ர து⁴ஜா பதாகா।ைத³கி² ந ேமாஹ தீ⁴ர மன ஜாகா ॥
பி³பி³த⁴ பா⁴◌ँதி ²ேல தரு நா । ஜனு பா³ த ப³ேன ப³ஹு பா³ ॥
கஹு◌ँ கஹு◌ँஸு த³ர பி³டப ஸுஹாஏ। ஜனு ப⁴ட பி³லக³ பி³லக³ ேஹாஇ
சா²ஏ ॥
ஜத பிக மானஹு◌ँ க³ஜ மாேத। ேட⁴க மேஹாக²ஊ◌ँட பி³ஸராேத ॥

ேமார சேகார கீர ப³ர பா³ஜீ। பாராவத மரால ஸப³ தாஜீ ॥
தீதிர லாவக பத³சர ஜூதா²। ப³ரனி ந ஜாஇ மே ஜ ப³ருதா² ॥
ரத² கி³ரி ஸிலா து³ து³பீ⁴ சர । சாதக ப³ தீ³ கு³ன க³ன ப³ர ॥
மது⁴கர முக²ர ேப⁴ரி ஸஹ ஈ। ரிபி³த⁴ ப³யாரி ப³ஸீடீ² ஆஈ ॥
சதுர கி³னீ ேஸனஸ◌ँக³லீ ேஹ ।பி³சரத ஸப³ஹிசுெனௗதீ தீ³ ேஹ ॥
லசி²மன ேத³க²த காம அனீகா। ரஹஹி தீ⁴ர தி ஹ ைக ஜக³ லீகா ॥
ஏஹி ேக ஏக பரம ப³ல நாரீ। ேதஹி ேத உப³ர ஸுப⁴ட ேஸாஇ பா⁴ரீ ॥
ேதா³. தாத தீனிஅதி ரப³ல க²ல காம ேராத⁴அரு ேலாப⁴।
முனிபி³ ³யான தா⁴ம மன கரஹி நிமிஷ மஹு◌ँ ேசா²ப⁴ ॥ 38(க) ॥
ேலாப⁴ ேக இ சா² த³ ப⁴ ப³ல காம ேக ேகவல நாரி।
ேராத⁴ ேக பருஷ ப³சன ப³ல முனிப³ர கஹஹி பி³சாரி ॥ 38(க²) ॥
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கு³ தீத ஸசராசர வாமீ। ராம உமா ஸப³அ தரஜாமீ ॥
காமி ஹ ைக தீ³னதா ேத³கா²ஈ। தீ⁴ர ஹ ேக மன பி³ரதி ³ரு’ட⁴◌़◌ாஈ ॥
ேராத⁴ மே ஜ ேலாப⁴ மத³ மாயா। ²டஹி ஸகல ராம கீ தா³யா ॥
ேஸா நர இ ³ரஜால நஹி ⁴லா। ஜா பர ேஹாஇ ேஸா நட அனு லா ॥
உமா கஹஉ◌ँ ைம அனுப⁴வ அப ।ஸத ஹரி ப⁴ஜனு ஜக³த ஸப³ஸப
॥
புனி ரபு⁴ க³ஏ ஸேராப³ர தீரா। ப பா நாம ஸுப⁴க³ க³ பீ⁴ரா ॥
ஸ த ரு’த³ய ஜஸ நி மல பா³ரீ। பா³◌ँேத⁴ கா⁴ட மே ஹர சாரீ ॥
ஜஹ◌ँ தஹ◌ँபிஅஹி பி³பி³த⁴ ரு’க³ நீரா।ஜனுஉதா³ர ³ரு’ஹஜாசக பீ⁴ரா
॥
ேதா³. புரஇனிஸப³ன ஓட ஜல ேப³கி³ ந பாஇஅ ம ம।
மாயாச² ன ந ேத³கி²ஐ ைஜேஸ நி கு³ன ³ர ம ॥ 39(க) ॥
ஸுகி² மீன ஸப³ ஏகரஸ அதிஅகா³த⁴ ஜல மாஹி ।
ஜதா² த⁴ மஸீல ஹ ேக தி³னஸுக²ஸ ஜுத ஜாஹி ॥ 39(க²) ॥

பி³கேஸ ஸரஸிஜ நா ர கா³। மது⁴ர முக²ர கு³ ஜத ப³ஹு ⁴ரு’ கா³ ॥
ேபா³லத ஜலகு குட கலஹ ஸா। ரபு⁴ பி³ேலாகி ஜனு கரத ரஸ ஸா ॥
ச ரவாக ப³க க²க³ஸமுதா³ஈ। ேத³க²த ப³னஇ ப³ரனி நஹி ஜாஈ ॥
ஸு த³ர க²க³ க³ன கி³ரா ஸுஹாஈ। ஜாத பதி²க ஜனு ேலத ேபா³லாஈ ॥
தால ஸமீப முனி ஹ ³ரு’ஹ சா²ஏ। சஹு தி³ஸி கானன பி³டப ஸுஹாஏ ॥
ச பக ப³குல கத³ ப³ தமாலா। பாடல பனஸ பராஸ ரஸாலா ॥
நவ ப லவ குஸுமித தரு நா । ச சரீக படலீ கர கா³ ॥
ஸீதல ம த³ஸுக³ த⁴ஸுபா⁴ஊ।ஸ தத ப³ஹஇ மே ஹர பா³ஊ ॥
குஹூகுஹூேகாகிலது⁴னிகரஹீ ।ஸுனி ரவஸரஸ ⁴யானமுனிடரஹீ

॥
ேதா³. ப²ல பா⁴ரன நமி பி³டப ஸப³ ரேஹ ⁴மி நிஅராஇ।
பர உபகாரீ புருஷ ஜிமி நவஹி ஸுஸ பதி பாஇ ॥ 40 ॥

ேத³கி² ராம அதி ருசிர தலாவா। ம ஜனு கீ ஹ பரம ஸுக² பாவா ॥
ேத³கீ²ஸு த³ர தருப³ர சா²யா।ைப³ேட²அனுஜஸஹித ரகு⁴ராயா ॥
தஹ◌ँ புனிஸகல ேத³வமுனிஆஏ।அ துதி கரி நிஜ தா⁴மஸிதா⁴ஏ ॥

manas3_i.pdf 29



॥ ராம சரித மானஸ ॥

ைப³ேட² பரம ரஸ ன ரு’பாலா। கஹத அனுஜஸன கதா² ரஸாலா ॥
பி³ரஹவ த ப⁴க³வ தஹி ேத³கீ²। நாரத³ மன பா⁴ ேஸாச பி³ேஸஷீ ॥
ேமார ஸாப கரி அ கீ³காரா।ஸஹத ராம நா து³க² பா⁴ரா ॥
ஐேஸ ரபு⁴ஹிபி³ேலாகஉ◌ँ ஜாஈ। புனி ந ப³னிஹிஅஸஅவஸருஆஈ ॥
யஹ பி³சாரி நாரத³ கர பீ³ । க³ஏ ஜஹா◌ँ ரபு⁴ஸுக²ஆஸீ ॥
கா³வத ராம சரித ரு’து³ பா³னீ। ேரம ஸஹித ப³ஹு பா⁴◌ँதி ப³கா²னீ ॥
கரத த³ ட³வத லிஏ உடா²ஈ। ராேக² ப³ஹுத பா³ர உர லாஈ ॥
வாக³த ◌ँசி² நிகட ைப³டா²ேர। லசி²மன ஸாத³ர சரன பகா²ேர ॥
ேதா³. நா பி³தி⁴ பி³னதீ கரி ரபு⁴ ரஸ ன ஜிய◌ँ ஜானி।
நாரத³ ேபா³ேல ப³சன தப³ ேஜாரி ஸேராருஹ பானி ॥ 41 ॥

ஸுனஹு உதா³ர ஸஹஜ ரகு⁴ யக।ஸு த³ர அக³ம ஸுக³ம ப³ர தா³யக ॥
ேத³ஹு ஏக ப³ர மாக³உ◌ँ வாமீ। ஜ ³யபி ஜானத அ தரஜாமீ ॥
ஜானஹு முனி து ஹ ேமார ஸுபா⁴ஊ। ஜன ஸன கப³ஹு◌ँ கி கரஉ◌ँ
து³ராஊ ॥
கவன ப³ து அஸி ரிய ேமாஹி லாகீ³। ேஜா முனிப³ர ந ஸகஹு து ஹ

மாகீ³ ॥
ஜன கஹு◌ँ கசு² அேத³ய நஹி ேமாேர । அஸ பி³ வாஸ தஜஹு ஜனி

ேபா⁴ேர ॥
தப³ நாரத³ ேபா³ேல ஹரஷாஈ ।அஸ ப³ர மாக³உ◌ँ கரஉ◌ँ டி⁴டா²ஈ ॥
ஜ ³யபி ரபு⁴ ேக நாம அேனகா। ருதி கஹஅதி⁴க ஏக ேத ஏகா ॥
ராம ஸகல நாம ஹ ேத அதி⁴கா। ேஹாஉ நாத²அக⁴ க²க³ க³ன ப³தி⁴கா ॥
ேதா³. ராகா ரஜனீ ப⁴க³தி தவ ராம நாம ேஸாஇ ேஸாம।
அபர நாம உட³க³ன பி³மல ப³ஸுஹு◌ँ ப⁴க³த உர ³ேயாம ॥ 42(க) ॥
ஏவம து முனிஸன கேஹஉ ரு’பாஸி து⁴ ரகு⁴ த²।
தப³ நாரத³ மனஹரஷஅதி ரபு⁴ பத³ நாயஉ மாத² ॥ 42(க²) ॥

அதி ரஸ ன ரகு⁴ த²ஹிஜானீ। புனி நாரத³ ேபா³ேல ரு’து³ பா³னீ ॥
ராம ஜப³ஹி ேரேரஉ நிஜ மாயா। ேமாேஹஹு ேமாஹி ஸுனஹு

ரகு⁴ராயா ॥
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

தப³ பி³பா³ஹ ைம சாஹஉ◌ँ கீ ஹா। ரபு⁴ ேகஹி காரன கைர ந தீ³ ஹா

॥
ஸுனுமுனிேதாஹி கஹஉ◌ँஸஹேராஸா। ப⁴ஜஹி ேஜ ேமாஹி தஜிஸகல

ப⁴ேராஸா ॥
கரஉ◌ँஸதா³ தி ஹ ைக ரக²வாரீ।ஜிமி பா³லக ராக²இ மஹதாரீ ॥
க³ஹஸிஸு ப³ ச²அனலஅஹி தா⁴ஈ। தஹ◌ँ ராக²இ ஜனனீஅரகா³ஈ ॥
ெரௗட⁴◌़ ப⁴ஏ◌ँ ேதஹிஸுத பர மாதா। ரீதி கரஇ நஹி பாசி²லிபா³தா ॥
ேமாேர ெரௗட⁴◌़ தனய ஸம ³யானீ। பா³லக ஸுத ஸம தா³ஸஅமானீ ॥
ஜனஹி ேமார ப³ல நிஜ ப³ல தாஹீ। து³ஹு கஹ◌ँ காம ேராத⁴ ரிபு ஆஹீ ॥
யஹ பி³சாரி ப டி³த ேமாஹி ப⁴ஜஹீ । பாஏஹு◌ँ ³யான ப⁴க³தி நஹி
தஜஹீ ॥
ேதா³. காம ேராத⁴ ேலாபா⁴தி³ மத³ ரப³ல ேமாஹ ைக தா⁴ரி।
தி ஹ மஹ◌ँஅதி தா³ருன து³க²த³ மாயா பீ நாரி ॥ 43 ॥

ஸுனிமுனிகஹபுரான ருதிஸ தா।ேமாஹபி³பினகஹு◌ँ நாரி ப³ஸ தா

॥
ஜப தப ேநம ஜலா ரய சாரீ। ேஹாஇ ³ரீஷம ேஸாஷஇஸப³ நாரீ ॥
காம ேராத⁴ மத³ ம ஸர ேப⁴கா।இ ஹஹிஹரஷ ரத³ ப³ரஷா ஏகா ॥
து³ பா³ஸ குமுத³ஸமுதா³ஈ। தி ஹ கஹ◌ँஸரத³ஸதா³ஸுக²தா³ஈ ॥
த⁴ ம ஸகல ஸரஸீருஹ ³ரு’ தா³। ேஹாஇ ஹிம தி ஹஹி த³ஹஇ ஸுக²
ம தா³ ॥
புனி மமதா ஜவாஸ ப³ஹுதாஈ। பலுஹஇ நாரி ஸிஸிர ரிது பாஈ ॥
பாப உ க நிகர ஸுக²காரீ। நாரி நிபி³ட³◌़ ரஜனீ அ◌ँதி⁴ஆரீ ॥
பு³தி⁴ ப³ல ஸீல ஸ ய ஸப³ மீ । ப³னஸீஸம ரிய கஹஹி ரபீ³ ॥
ேதா³. அவகு³ன ல ஸூல ரத³ ரமதா³ஸப³ து³க² கா²னி।
தாேத கீ ஹ நிவாரன முனிைம யஹஜிய◌ँ ஜானி ॥ 44 ॥

ஸுனி ரகு⁴பதி ேக ப³சன ஸுஹாஏ।முனி தன புலக நயன ப⁴ரி ஆஏ ॥
கஹஹு கவன ரபு⁴ைக அஸி ரீதீ। ேஸவக பர மமதா அரு ரீதீ ॥
ேஜ ந ப⁴ஜஹி அஸ ரபு⁴ ⁴ரம யாகீ³। ³யான ர க நர ம த³அபா⁴கீ³॥
புனிஸாத³ர ேபா³ேல முனி நாரத³।ஸுனஹு ராம பி³ ³யான பி³ஸாரத³ ॥
ஸ த ஹ ேக ல ச²ன ரகு⁴பீ³ரா। கஹஹு நாத² ப⁴வ ப⁴ ஜன பீ⁴ரா ॥
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॥ ராம சரித மானஸ ॥

ஸுனு முனி ஸ த ஹ ேக கு³ன கஹஊ◌ँ। ஜி ஹ ேத ைம உ ஹ ேக

ப³ஸ ரஹஊ◌ँ ॥
ஷட பி³கார ஜித அனக⁴அகாமா।அசல அகி சன ஸுசி ஸுக²தா⁴மா ॥
அமிதேபா³த⁴அனீஹமிதேபா⁴கீ³।ஸ யஸார கபி³ ேகாபி³த³ ேஜாகீ³ ॥
ஸாவதா⁴ன மானத³ மத³ஹீ । தீ⁴ர த⁴ ம க³தி பரம ரபீ³ ॥
ேதா³. கு³ கா³ர ஸ ஸார து³க² ரஹித பி³க³த ஸ ேத³ஹ ॥
தஜி மம சரன ஸேராஜ ரிய தி ஹ கஹு◌ँ ேத³ஹ ந ேக³ஹ ॥ 45 ॥

நிஜ கு³ன ரவனஸுனத ஸகுசாஹீ । பர கு³னஸுனதஅதி⁴கஹரஷாஹீ
॥
ஸமஸீதல நஹி யாக³ஹி நீதீ।ஸரல ஸுபா⁴உ ஸப³ஹி ஸன ரீதீ ॥
ஜப தப ³ரத த³ம ஸ ஜம ேநமா। கு³ரு ேகா³பி³ த³ பி³ ர பத³ ேரமா ॥
ர ³தா⁴ ச²மா மய ரீ தா³யா।முதி³தா மம பத³ ரீதி அமாயா ॥

பி³ரதி பி³ேப³க பி³னய பி³ ³யா । ேபா³த⁴ ஜதா²ரத² ேப³த³ புரா ॥
த³ ப⁴ மான மத³ கரஹி ந காஊ। ⁴லி ந ேத³ஹி குமாரக³ பாஊ ॥
கா³வஹி ஸுனஹி ஸதா³ மம லீலா। ேஹது ரஹித பரஹித ரத ஸீலா ॥
முனி ஸுனு ஸாது⁴ ஹ ேக கு³ன ேஜேத। கஹி ந ஸகஹி ஸாரத³ ருதி

ேதேத ॥
ச² . கஹிஸக ந ஸாரத³ ேஸஷ நாரத³ஸுனத பத³ ப கஜ க³ேஹ।
அஸ தீ³னப³ து⁴ ரு’பால அபேன ப⁴க³த கு³ன நிஜ முக² கேஹ ॥
ஸிரு நாஹ பா³ரஹி பா³ர சரன ஹி ³ர மபுர நாரத³ க³ஏ ॥
ேத த⁴ ய துலஸீதா³ஸஆஸபி³ஹாஇ ேஜஹரி ர◌ँக³ ர◌ँஏ ॥

ேதா³. ராவ ரி ஜஸு பாவன கா³வஹி ஸுனஹி ேஜ ேலாக³।
ராம ப⁴க³தி ³ரு’ட⁴◌़ பாவஹி பி³னுபி³ராக³ ஜப ேஜாக³ ॥ 46(க) ॥
தீ³ப ஸிகா²ஸம ஜுப³தி தன மன ஜனி ேஹாஸி பத க³।
ப⁴ஜஹி ராம தஜி காம மத³ கரஹிஸதா³ஸதஸ க³ ॥ 46(க²) ॥
மாஸபாராயண, பா³ஈஸவா◌ँவி ராம

ऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ
இதி ம ³ராமசரிதமானேஸ ஸகலகலிகலுஷவி ⁴வ ஸேன

ரு’தீய: ேஸாபான:ஸமா த:।
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