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Shri Ram Charit Manas

 ராம சத மாநஸ

ஜாநகீவlhலேபா⁴ விஜயேத
ராமசதமாநஸ
ऽऽऽऽऽऽऽऽ

பசம ேஸாபாந
ஸுnhத³ரகாNhட³

ேலாக
ஶாnhதmh ஶாவதமphரேமயமநக⁴mh நிrhவாணஶாnhதிphரத³mh
ph³ரமாஶmh⁴ப²ணீnhth³ரேஸvhயமநிஶmh ேவதா³nhதேவth³யmh வி⁴mh ।
ராமாkh²யmh ஜக³தீ³வரmh ஸுர³mh மாயாமiνShயmh ஹmh
வnhேத³ऽஹmh ககரmh ர⁴வரmh ⁴பாலட³◌़ ◌ாமணிmh ॥ 1॥
நாnhயா shph’ஹா ர⁴பேத ’த³ேயऽshமதீ³ேய
ஸthயmh வதா³ ச ப⁴வாநகி²லாnhதராthமா।
ப⁴khதிmh phரயchச² ர⁴ŋhக³வ நிrhப⁴ராmh ேம
காமாதி³ேதா³ஷரதmh  மாநஸmh ச ॥ 2॥
அதப³லதா⁴மmh ேஹமைஶலாப⁴ேத³ஹmh
த³iνஜவநkh’ஶாiνmh jhஞாநிநாமkh³ரக³Nhயmh।
ஸகல³ணநிதா⁴நmh வாநராமதீ⁴ஶmh
ர⁴பதிphயப⁴khதmh வாதஜாதmh நமா ॥ 3॥

ஜாமவnhத ேக ப³சந ஸுஹாஏ।ஸுநி ஹiνமnhத ’த³ய அதி பா⁴ஏ ॥
தப³லகி³ ேமா பேக²ஹு mhஹ பா⁴ஈ।ஸ ³க² கnhத³ல ப²ல கா²ஈ ॥
ஜப³லகி³ஆெவௗmh த ேத³கீ²। ேஹாஇ காஜு ேமா ஹரஷ பி³ேஸ ॥
யஹ க நாஇ ஸப³nh கஹு◌ँ மாதா²। சேலஉ ஹர ய◌ँ த⁴ ர⁴நாதா²॥
nh⁴ தீர ஏக ⁴த⁴ர ஸுnhத³ர। ெகௗக தி³ சட⁴◌़ே◌உ தா ஊபர ॥
பா³ர பா³ர ர⁴பீ³ர ஸ◌ँபா⁴। தரேகஉ பவநதநய ப³ல பா⁴ ॥
ேஜmh கி³ சரந ேத³இ ஹiνமnhதா। சேலஉ ேஸா கா³ பாதால ரnhதா ॥
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 அேமாக⁴ ர⁴பதி கர பா³நா। ஏ பா⁴◌ँதி சேலஉ ஹiνமாநா ॥
ஜலநிதி⁴ ர⁴பதி ³த பி³சா। ைதmh ைமநாக ேஹா ரமஹா ॥
ேதா³. ஹமாந ேத பரஸா கர நி கீnhஹ phரநாம।
ராம காஜு கீnhேஹmh பி³iν ேமா கஹா◌ँ பி³ராம ॥ 1॥

ஜாத பவநஸுத ேத³வnhஹ ேத³கா²। ஜாைநmh கஹு◌ँ ப³ல ³th³தி⁴ பி³ேஸஷா ॥
ஸுரஸா நாம அnhஹ ைக மாதா। பட²இnh ஆஇ க ேதmh பா³தா ॥
ஆஜு ஸுரnhஹ ேமா தீ³nhஹ அஹாரா।ஸுநத ப³சந கஹ பவநமாரா ॥
ராம காஜு க பி² ைமmh ஆெவௗmh।தா கஇ ஸுதி⁴ phர⁴ ஸுநாெவௗmh ॥
தப³ தவ ப³த³ந ைப²ஹஉ◌ँஆஈ।ஸthய கஹஉ◌ँ ேமா ஜாந ேத³ மாஈ ॥
கப³ேநஹு◌ँ ஜதந ேத³இ நmh ஜாநா। kh³ரஸ ந ேமா கேஹஉ ஹiνமாநா ॥
ேஜாஜந ப⁴ ேதmh ப³த³iν பஸாரா। கபி தiν கீnhஹ ³³ந பி³shதாரா ॥
ேஸாரஹ ேஜாஜந iµக² ேதmh ட²யஊ। ரத பவநஸுத ப³thதிஸ ப⁴யஊ ॥
ஜஸ ஜஸ ஸுரஸா ப³த³iν ப³ட⁴◌़ ◌ாவா। தாஸு ³ந கபி ப ேத³கா²வா ॥
ஸத ேஜாஜந ேதmh ஆநந கீnhஹா। அதி ல⁴ ப பவநஸுத nhஹா ॥
ப³த³ந பஇ² நி பா³ேஹர ஆவா। மாகா³ பி³தா³ தா  நாவா ॥
ேமா ஸுரnhஹ ேஜ லாகி³ படா²வா। ³தி⁴ ப³ல மரiµ ேதார ைம பாவா ॥
ேதா³. ராம காஜு ஸ³ கஹஹு mhஹ ப³ல ³th³தி⁴ நிதா⁴ந।
ஆஷ ேத³ஹ க³ஈ ேஸா ஹர சேலஉ ஹiνமாந ॥ 2॥

நிச ஏக nh⁴ மஹு◌ँ ரஹஈ। க மாயா ந⁴ ேக க²க³ க³ஹஈ ॥
வ ஜnh ேஜ க³க³ந உட³◌़ ◌ாmh। ஜல பி³ேலாகி திnhஹ ைக பசா²mh ॥
க³ஹஇ சா²ஹ◌ँஸக ேஸா ந உட³◌़ ◌ாஈ। ஏ பி³தி⁴ ஸதா³ க³க³நசர கா²ஈ ॥
ேஸாஇ ச²ல ஹமாந கஹ◌ँ கீnhஹா। தாஸு கப கபி ரதmh சீnhஹா ॥
தா மா மாதஸுத பீ³ரா। பா³தி⁴ பார க³யஉ மதிதீ⁴ரா ॥
தஹா◌ँ ஜாஇ ேத³கீ² ப³ந ேஸாபா⁴। ³ஜத சசக ம⁴ ேலாபா⁴ ॥
நாநா த ப²ல ²ல ஸுஹாஏ। க²க³ mh’க³ ph³’nhத³ ேத³கி² மந பா⁴ஏ ॥
ைஸல பி³ஸால ேத³கி² ஏக ஆேக³mh। தா பர தா⁴இ சேட⁴உ ப⁴ய thயாேக³mh ॥
உமா ந க² கபி ைக அதி⁴காஈ। phர⁴ phரதாப ேஜா கால கா²ஈ ॥
கி³ பர ச⁴ லŋhகா ேதmh ேத³கீ²। க ந ஜாஇ அதி ³rhக³ பி³ேஸ ॥
அதி உதŋhக³ ஜலநிதி⁴ சஹு பாஸா। கநக ேகாட கர பரம phரகாஸா ॥
ச²mh=கநக ேகாட பி³சிthர மநி kh’த ஸுnhத³ராயதநா க⁴நா।
சஉஹThட ஹThட ஸுப³Thட பீ³தீ²mh சா ர ப³ஹு பி³தி⁴ ப³நா ॥
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க³ஜ பா³ க²chசர நிகர பத³சர ரத² ப³தி²nhஹ ேகா க³ைந ॥
ப³ஹுப நிசர ஜூத²அதிப³ல ேஸந ப³ரநத நmh ப³ைந ॥ 1॥
ப³ந பா³க³ உபப³ந பா³கா ஸர ப பா³பீmh ேஸாஹmh।
நர நாக³ஸுர க³nhத⁴rhப³ கnhயா ப iµநி மந ேமாஹmh ॥
கஹு◌ँ மால ேத³ஹ பி³ஸால ைஸல ஸமாந அதிப³ல க³rhஜmh।
நாநா அகா²ேரnhஹ பி⁴ரmh ப³ஹு பி³தி⁴ ஏக ஏகnhஹ தrhஜmh ॥ 2॥
க ஜதந ப⁴ட ேகாnhஹ பி³கட தந நக³ர சஹு◌ँ தி³ ரchச²mh।
கஹு◌ँ மஷ மாநஷு ேத⁴iν க²ர அஜ க²ல நிஸாசர ப⁴chச²mh ॥
ஏ லாகி³ ளதா³ஸ இnhஹ கீ கதா² க² ஏக ைஹ க।
ர⁴பீ³ர ஸர தீரத²ஸரnh thயாகி³ க³தி ைபஹmh ஸ ॥ 3॥
ேதா³. ர ரக²வாேர ேத³கி² ப³ஹு கபி மந கீnhஹ பி³சார।
அதி ல⁴ ப த⁴ெரௗmh நி நக³ர கெரௗmh பஇஸார ॥ 3॥

மஸக ஸமாந ப கபி த⁴। லŋhக சேலஉ ஸு நரஹ ॥
நாம லŋhகிநீ ஏக நிச। ேஸா கஹ சேல ேமா நிnhத³ ॥
ஜாேந நmh மரiµ ஸட² ேமாரா। ேமார அஹார ஜஹா◌ँ லகி³ ேசாரா ॥
iµ²கா ஏக மஹா கபி ஹநீ। தி⁴ர ப³மத த⁴ரநீmh ட⁴நமநீ ॥
நி ஸmhபா⁴ உ² ேஸா லŋhகா। ேஜா பாநி கர பி³நய ஸmhஸகா ॥
ஜப³ ராவந ph³ரம ப³ர தீ³nhஹா। சலத பி³ரசி கஹா ேமா சீnhஹா ॥
பி³கல ேஹா ைதmh கபி ேகmh மாேர। தப³ ஜாேநஸு நிசர ஸŋhகா⁴ேர ॥
தாத ேமார அதி nhய ப³ஹூதா। ேத³ேக²உ◌ँ நயந ராம கர ³தா ॥
ேதா³. தாத shவrhக³அபப³rhக³ஸுக² த⁴அ லா ஏக அŋhக³।
ல ந தா ஸகல  ேஜா ஸுக²லவ ஸதஸŋhக³॥ 4॥

phரபி³ நக³ர கீேஜ ஸப³ காஜா।’த³ய◌ँ ராகி² ெகௗஸலர ராஜா ॥
க³ரல ஸுதா⁴  கரmh தாஈ। ேகா³பத³nh⁴ அநல தலாஈ ॥
க³ட³◌़ஸுேம ேர ஸம தா। ராம kh’பா க சிதவா ஜா ॥
அதி ல⁴ ப த⁴ேரஉ ஹiνமாநா। ைபடா² நக³ர ஸு ப⁴க³வாநா ॥
மnhதி³ர மnhதி³ர phரதி க ேஸாதா⁴। ேத³ேக² ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ அக³நித ேஜாதா⁴ ॥
க³யஉ த³ஸாநந மnhதி³ர மாmh। அதி பி³சிthர க ஜாத ேஸா நாmh ॥
ஸயந கிஏ ேத³கா² கபி ேத। மnhதி³ர மஹு◌ँ ந தீ³கி²ைப³ேத³ ॥
ப⁴வந ஏக நி தீ³க²ஸுஹாவா।ஹ மnhதி³ர தஹ◌ँ பி⁴nhந ப³நாவா ॥
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ேதா³. ராமாத⁴ அŋhகித kh³’ஹ ேஸாபா⁴ ப³ரநி ந ஜாஇ।
நவ லகா ph³’nhத³ தஹ◌ँ ேத³கி²ஹர கபிராஇ ॥ 5॥

லŋhகா நிசர நிகர நிவாஸா। இஹா◌ँ கஹா◌ँஸjhஜந கர பா³ஸா ॥
மந மஹு◌ँ தரக கைர கபி லாகா³। ேதmh ஸமய பி³பீ⁴ஷiν ஜாகா³॥
ராம ராம ேதmh ஸுரந கீnhஹா।’த³ய◌ँஹரஷ கபி ஸjhஜந சீnhஹா ॥
ஏ ஸந ஹ² கஹஉ◌ँ பசாநீ।ஸா⁴ ேத ேஹாஇ ந காரஜ ஹாநீ ॥
பி³phர ப த⁴ ப³சந ஸுநாஏ।ஸுநத பி³பீ⁴ஷண உ² தஹ◌ँஆஏ ॥
க phரநாம ◌ँசீ²ஸலாஈ। பி³phர கஹஹு நிஜ கதா² ³ஜா²ஈ ॥
கீ mhஹ ஹ தா³ஸnhஹ மஹ◌ँ ேகாஈ। ேமாேரmh ’த³ய phதி அதி ேஹாஈ ॥
கீ mhஹ ராiµ தீ³ந அiνராகீ³।ஆயஹு ேமா கரந ப³ட³◌़பா⁴கீ³॥
ேதா³. தப³ஹiνமnhத க ஸப³ ராம கதா² நிஜ நாம।
ஸுநத ஜுக³ல தந லக மந மக³ந ஸு ³ந kh³ராம ॥ 6॥

ஸுநஹு பவநஸுத ரஹநி ஹமா।  த³ஸநnh மஹு◌ँ ப⁴ பி³சா ॥
தாத கப³ஹு◌ँ ேமா ஜாநி அநாதா²। கஹmh kh’பா பா⁴iνல நாதா²॥
தாமஸ தiν க²ஸாத⁴ந நாmh। phதி ந பத³ஸேராஜ மந மாmh ॥
அப³ ேமா பா⁴ ப⁴ேராஸ ஹiνமnhதா। பி³iν ஹkh’பா லmh நmh ஸnhதா ॥
ெஜௗ ர⁴பீ³ர அiνkh³ரஹ கீnhஹா। ெதௗ mhஹ ேமா த³ரஸு ஹ² தீ³nhஹா ॥
ஸுநஹு பி³பீ⁴ஷந phர⁴ ைக தீ। கரmh ஸதா³ ேஸவக பர phதீ ॥
கஹஹு கவந ைமmh பரம நா। கபி சசல ஸப³mh பி³தி⁴ நா ॥
phராத ேலஇ ேஜா நாம ஹமாரா। ேத தி³ந தா ந ல அஹாரா ॥
ேதா³. அஸ ைமmh அத⁴ம ஸகா²ஸுiν ேமாஹூ பர ர⁴பீ³ர।
கீnh kh’பா ஸு ³ந ப⁴ேர பி³ேலாசந நீர ॥ 7॥

ஜாநதஹூ◌ँ அஸ shவா பி³ஸா। பி²ரmh ேத காேஹ ந ேஹாmh ³கா² ॥
ஏ பி³தி⁴ கஹத ராம ³ந kh³ராமா। பாவா அநிrhபா³chய பி³ராமா ॥
நி ஸப³ கதா² பி³பீ⁴ஷந க। ேஜ பி³தி⁴ ஜநகஸுதா தஹ◌ँ ர ॥
தப³ஹiνமnhத கஹா ஸுiν ph◌⁴ராதா। ேத³கீ² சஹஉ◌ँ ஜாநகீ மாதா ॥
ஜு³தி பி³பீ⁴ஷந ஸகல ஸுநாஈ। சேலஉ பவநஸுத பி³தா³ கராஈ ॥
க ேஸாஇ ப க³யஉ நி தஹவா◌ँ। ப³ந அேஸாக தா ரஹ ஜஹவா◌ँ ॥
ேத³கி² மந மஹு◌ँ கீnhஹ phரநாமா। ைப³ேட²mh பீ³தி ஜாத நி ஜாமா ॥
kh’ஸ தந ஸ ஜடா ஏக ேப³நீ। ஜபதி ’த³ய◌ँ ர⁴பதி ³ந ேரநீ ॥
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ேதா³. நிஜ பத³ நயந தி³ஏ◌ँ மந ராம பத³ கமல ந।
பரம ³கீ² பா⁴ பவநஸுத ேத³கி² ஜாநகீ தீ³ந ॥ 8॥

த பlhலவ மஹு◌ँ ரஹா காஈ। கரஇ பி³சார கெரௗmh கா பா⁴ஈ ॥
ேத அவஸர ராவiν தஹ◌ँஆவா।ஸŋhக³ நா ப³ஹு கிஏ◌ँ ப³நாவா ॥
ப³ஹு பி³தி⁴ க²ல த ஸiµஜா²வா।ஸாம தா³ந ப⁴ய ேப⁴த³ ேத³கா²வா ॥
கஹ ராவiν ஸுiν ஸுiµகி²ஸயாநீ। மnhேதா³த³ ஆதி³ஸப³ ராநீ ॥
தவ அiνசmh கரஉ◌ँ பந ேமாரா। ஏக பா³ர பி³ேலா மம ஓரா ॥
th’ந த⁴ ஓட கஹதி ைப³ேத³।ஸு அவத⁴பதி பரம ஸேந ॥
ஸுiν த³ஸiµக² க²th³ேயாத phரகாஸா। கப³ஹு◌ँ கி நநீ கரஇ பி³காஸா ॥
அஸ மந ஸiµஜு² கஹதி ஜாநகீ। க²ல ஸுதி⁴ நmh ர⁴பீ³ர பா³ந கீ ॥
ஸட²ஸூேந ஹ ஆேந ேமா। அத⁴ம நிலjhஜ லாஜ நmh ேதா ॥
ேதா³. ஆ ஸுநி க²th³ேயாத ஸம ராம பா⁴iν ஸமாந।

பஷ ப³சந ஸுநி காட⁴◌़ ◌ி அ ேபா³லா அதி கி²ஆந ॥ 9॥
தா ைதmh மம kh’த அபமாநா। கஹஉ◌ँ தவ ர க²ந kh’பாநா ॥
நாmh த ஸபதி³ மாiν மம பா³நீ।ஸுiµகி² ேஹாதி ந த வந ஹாநீ ॥
shயாம ஸேராஜ தா³ம ஸம ஸுnhத³ர। phர⁴ ⁴ஜ க கர ஸம த³ஸகnhத⁴ர ॥
ேஸா ⁴ஜ கNhட² கி தவ அ ேகா⁴ரா।ஸுiν ஸட²அஸ phரவாந பந ேமாரா ॥
சnhth³ரஹாஸ ஹ மம பதாபmh। ர⁴பதி பி³ரஹ அநல ஸஜாதmh ॥
தல நித ப³ஹ ப³ர தா⁴ரா। கஹ தா ஹ மம ³க² பா⁴ரா ॥
ஸுநத ப³சந நி மாரந தா⁴வா। மயதநயா◌ँ க நீதி ³ஜா²வா ॥
கேஹ ஸகல நிசnhஹ ேபா³லாஈ।த ப³ஹு பி³தி⁴ thராஸஹு ஜாஈ ॥
மாஸ தி³வஸ மஹு◌ँ கஹா ந மாநா। ெதௗ ைமmh மாரபி³ காட⁴◌़ ◌ி kh’பாநா ॥
ேதா³. ப⁴வந க³யஉ த³ஸகnhத⁴ர இஹா◌ँ பிஸாசிநி ph³’nhத³।
த thராஸ ேத³கா²வ த⁴ரmh ப ப³ஹு மnhத³॥ 10॥

thஜடா நாம ராchச² ஏகா। ராம சரந ரதி நிந பி³ேப³கா ॥
ஸப³nhெஹௗ ேபா³ ஸுநாஏ ஸபநா।த ேஸஇ கரஹு த அபநா ॥
ஸபேநmh பா³நர லŋhகா ஜா। ஜாதா⁴ந ேஸநா ஸப³ மா ॥
க²ர ஆட⁴◌़ நக³ந த³ஸஸா।iµNh³த ர க²Nh³த ⁴ஜ பீ³ஸா ॥
ஏ பி³தி⁴ ேஸா த³chசி²ந தி³ ஜாஈ। லŋhகா மநஹு◌ँ பி³பீ⁴ஷந பாஈ ॥
நக³ர பி² ர⁴பீ³ர ேதா³ஹாஈ। தப³ phர⁴ தா ேபா³ படா²ஈ ॥
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யஹ ஸபநா ேமmh கஹஉ◌ँ கா। ேஹாஇ ஸthய க³ஏ◌ँ தி³ந சா ॥
தாஸு ப³சந ஸுநி ேத ஸப³ ட³mh। ஜநகஸுதா ேக சரநnh பmh ॥
ேதா³. ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ க³ஈmh ஸகல தப³தா கர மந ேஸாச।
மாஸ தி³வஸ பீ³ேதmh ேமா மா நிசர ேபாச ॥ 11॥

thஜடா ஸந ேபா³ கர ேஜா। மா பி³பதி ஸŋhகி³நி ைதmh ேமா ॥
தெஜௗmh ேத³ஹ க ேப³கி³ உபாஈ। ³ஸஹு பி³ரஹு அப³ நmh ஸ ஜாஈ ॥
ஆநி காட² ர சிதா ப³நாஈ। மா அநல நி ேத³ லகா³ஈ ॥
ஸthய கர மம phதி ஸயாநீ।ஸுைந ேகா ரவந ஸூல ஸம பா³நீ ॥
ஸுநத ப³சந பத³ க³ஸiµஜா²ஏ। phர⁴ phரதாப ப³ல ஸுஜஸு ஸுநாஏ ॥
நி ந அநல ல ஸுiν ஸுமா। அஸ க ேஸா நிஜ ப⁴வந தா⁴ ॥
கஹ தா பி³தி⁴ பா⁴ phரதிலா। ல ந பாவக  ந ஸூலா ॥
ேத³கி²அத phரக³ட க³க³ந அŋhகா³ரா। அவநி ந ஆவத ஏகஉ தாரா ॥
பாவகமய ஸ shthரவத ந ஆகீ³। மாநஹு◌ँ ேமா ஜாநி ஹதபா⁴கீ³॥
ஸுந பி³நய மம பி³டப அேஸாகா।ஸthய நாம க ஹ மம ேஸாகா ॥
தந கிஸலய அநல ஸமாநா। ேத³ அகி³நி ஜநி கர நிதா³நா ॥
ேத³கி² பரம பி³ரஹால தா। ேஸா ச²ந கபி கலப ஸம பீ³தா ॥
ேஸா. கபி க ’த³ய◌ँ பி³சார தீ³nh iµth³கா டா³ தப³।
ஜiν அேஸாக அŋhகா³ர தீ³nh ஹர உ² கர க³ேஹஉ ॥ 12॥

தப³ ேத³கீ²iµth³கா மேநாஹர। ராம நாம அŋhகித அதி ஸுnhத³ர ॥
சகித சிதவ iµத³ பசாநீ।ஹரஷ பி³ஷாத³’த³ய◌ँ அலாநீ ॥
தி ேகா ஸகஇ அஜய ர⁴ராஈ। மாயா ேதmh அ ரசி நmh ஜாஈ ॥
தா மந பி³சார கர நாநா। ம⁴ர ப³சந ேபா³ேலஉ ஹiνமாநா ॥
ராமசnhth³ர ³ந ப³ரைநmh லாகா³।ஸுநதmh தா கர ³க² பா⁴கா³॥
லாகீ³mh ஸுைநmh ரவந மந லாஈ।ஆதி³ஹு ேதmh ஸப³ கதா²ஸுநாஈ ॥
ரவநாmh’த ேஜmh கதா²ஸுஹாஈ। க ேஸா phரக³ட ேஹாதி கிந பா⁴ஈ ॥
தப³ஹiνமnhத நிகட ச க³யஊ। பி² ைப³Nh²mh மந பி³ஸமய ப⁴யஊ ॥
ராம ³த ைமmh மா ஜாநகீ।ஸthய ஸபத² கநாநிதா⁴ந கீ ॥
யஹ iµth³கா மா ைமmh ஆநீ। தீ³nh ராம mhஹ கஹ◌ँஸதா³நீ ॥
நர பா³நர ஸŋhக³ கஹு ைகேஸmh। க கதா² ப⁴இ ஸŋhக³தி ைஜேஸmh ॥
ேதா³. கபி ேக ப³சந ஸphேரம ஸுநி உபஜா மந பி³shவாஸ ॥

6 sanskritdocuments.org



 ராம சத மாநஸ

ஜாநா மந khரம ப³சந யஹ kh’பாnh⁴ கர தா³ஸ ॥ 13॥
ஹஜந ஜாநி phதி அதி கா³ட⁴◌़ ◌ீ।ஸஜல நயந லகாவ பா³ட⁴◌़ ◌ீ ॥
³ட³◌़த பி³ரஹ ஜலதி⁴ ஹiνமாநா। ப⁴யஉ தாத ேமாmh கஹு◌ँ ஜலஜாநா ॥
அப³ கஹு ஸல ஜாஉ◌ँ ப³ஹா। அiνஜ ஸத ஸுக² ப⁴வந க²ரா ॥
ேகாமலசித kh’பால ர⁴ராஈ। கபி ேக ேஹ த⁴ நி²ராஈ ॥
ஸஹஜ பா³நி ேஸவக ஸுக² தா³யக। கப³ஹு◌ँக ஸுரதி கரத ர⁴நாயக ॥
கப³ஹு◌ँ நயந மம தல தாதா। ேஹாஇஹ நிரகி²shயாம mh’³ கா³தா ॥
ப³சiν ந ஆவ நயந ப⁴ேர பா³। அஹஹ நாத² ெஹௗmh நிபட பி³ஸா ॥
ேத³கி² பரம பி³ரஹால தா। ேபா³லா கபி mh’³ ப³சந பி³நீதா ॥
மா ஸல phர⁴ அiνஜ ஸேமதா। தவ ³க² ³கீ²ஸுkh’பா நிேகதா ॥
ஜநி ஜநநீ மாநஹு ய◌ँஊநா। mhஹ ேத phேரiµ ராம ேகmh ³நா ॥
ேதா³. ர⁴பதி கர ஸnhேத³ஸு அப³ஸுiν ஜநநீ த⁴ தீ⁴ர।
அஸ க கபி க³த³ க³த³ ப⁴யஉ ப⁴ேர பி³ேலாசந நீர ॥ 14॥

கேஹஉ ராம பி³ேயாக³ தவ தா। ேமா கஹு◌ँஸகல ப⁴ஏ பி³பதா ॥
நவ த கிஸலய மநஹு◌ँ kh’ஸா। காலநிஸா ஸம நி ஸ பா⁴ ॥
ப³லய பி³பிந nhத ப³ந ஸஸா। பா³த³ தபத ேதல ஜiν ப³ஸா ॥
ேஜ த ரேஹ கரத ேதஇ பீரா। உரக³shவாஸ ஸம thபி³த⁴ ஸரா ॥
கேஹஹூ ேதmh க² ³க² க⁴ ேஹாஈ। கா கெஹௗmh யஹ ஜாந ந ேகாஈ ॥
தththவ phேரம கர மம அ ேதாரா। ஜாநத phயா ஏ மiν ேமாரா ॥
ேஸா மiν ஸதா³ ரஹத ேதா பாmh। ஜாiν phதி ரஸு ஏேதந மாmh ॥
phர⁴ ஸnhேத³ஸு ஸுநத ைப³ேத³। மக³ந phேரம தந ஸுதி⁴ நmh ேத ॥
கஹ கபி ’த³ய◌ँ தீ⁴ர த⁴ மாதா।ஸு ராம ேஸவக ஸுக²தா³தா ॥
உர ஆநஹு ர⁴பதி phர⁴தாஈ।ஸுநி மம ப³சந தஜஹு கத³ராஈ ॥
ேதா³. நிசர நிகர பதŋhக³ஸம ர⁴பதி பா³ந kh’ஸாiν।
ஜநநீ ’த³ய◌ँ தீ⁴ர த⁴ ஜேர நிஸாசர ஜாiν ॥ 15॥

ெஜௗmh ர⁴பீ³ர ேஹாதி ஸுதி⁴ பாஈ। கரேத நmh பி³லmh³ ர⁴ராஈ ॥
ராமபா³ந ரபி³ உஏ◌ँ ஜாநகீ। தம ப³த² கஹ◌ँ ஜாதா⁴ந கீ ॥
அப³mh மா ைமmh ஜாஉ◌ँ லவாஈ। phர⁴ ஆயஸு நmh ராம ேதா³ஹாஈ ॥
க²க தி³வஸ ஜநநீ த⁴ தீ⁴ரா। கபிnhஹ ஸத அஇஹmh ர⁴பீ³ரா ॥
நிசர மா ேதா ல ைஜஹmh। திஹு◌ँ ர நாரதா³தி³ ஜஸு ைக³ஹmh ॥
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ைஹmh ஸுத கபி ஸப³ mhஹ ஸமாநா। ஜாதா⁴ந அதி ப⁴ட ப³லவாநா ॥
ேமாேரmh ’த³ய பரம ஸnhேத³ஹா।ஸுநி கபி phரக³ட கீnhஹ நிஜ ேத³ஹா ॥
கநக ⁴த⁴ராகார ஸரா।ஸமர ப⁴யŋhகர அதிப³ல பீ³ரா ॥
தா மந ப⁴ேராஸ தப³ ப⁴யஊ। நி ல⁴ ப பவநஸுத லயஊ ॥
ேதா³. ஸுiν மாதா ஸாகா²mh’க³ நmh ப³ல ³th³தி⁴ பி³ஸால।
phர⁴ phரதாப ேதmh க³ட³◌़ கா²இ பரம ல⁴ ph³யால ॥ 16॥

மந ஸnhேதாஷ ஸுநத கபி பா³நீ। ப⁴க³தி phரதாப ேதஜ ப³ல ஸாநீ ॥
ஆஷ தீ³nh ராமphய ஜாநா। ேஹாஹு தாத ப³ல ல நிதா⁴நா ॥
அஜர அமர ³நநிதி⁴ ஸுத ேஹாஹூ। கரஹு◌ँ ப³ஹுத ர⁴நாயக ேசா²ஹூ ॥
கரஹு◌ँ kh’பா phர⁴ அஸ ஸுநி காநா। நிrhப⁴ர phேரம மக³ந ஹiνமாநா ॥
பா³ர பா³ர நாஏ பத³ஸா। ேபா³லா ப³சந ேஜா கர கீஸா ॥
அப³ kh’தkh’thய ப⁴யஉ◌ँ ைமmh மாதா।ஆஷ தவ அேமாக⁴ பி³kh²யாதா ॥
ஸுநஹு மா ேமா அதிஸய ⁴கா²। லாகி³ ேத³கி²ஸுnhத³ர ப²ல கா²॥
ஸுiν ஸுத கரmh பி³பிந ரக²வா। பரம ஸுப⁴ட ரஜநீசர பா⁴ ॥
திnhஹ கர ப⁴ய மாதா ேமா நாmh। ெஜௗmh mhஹ ஸுக² மாநஹு மந மாmh ॥
ேதா³. ேத³கி² ³th³தி⁴ ப³ல நிந கபி கேஹஉ ஜாநகீmh ஜாஹு।
ர⁴பதி சரந ’த³ய◌ँ த⁴ தாத ம⁴ர ப²ல கா²ஹு ॥ 17॥

சேலஉ நாஇ  ைபேட²உ பா³கா³। ப²ல கா²ஏ த ேதாைரmh லாகா³॥
ரேஹ தஹா◌ँ ப³ஹு ப⁴ட ரக²வாேர। க² மாேர க² ஜாஇ காேர ॥
நாத² ஏக ஆவா கபி பா⁴। ேதmh அேஸாக பா³கா உஜா ॥
கா²ஏ ப²ல அ பி³டப உபாேர। ரchச²க மrhதி³ மrhதி³ ம டா³ேர ॥
ஸுநி ராவந பட²ஏ ப⁴ட நாநா। திnhஹ ேத³கி² க³rhேஜஉ ஹiνமாநா ॥
ஸப³ ரஜநீசர கபி ஸŋhகா⁴ேர। க³ஏ காரத க²அத⁴மாேர ॥
நி பட²யஉ ேதmh அchச²மாரா। சலா ஸŋhக³ ல ஸுப⁴ட அபாரா ॥
ஆவத ேத³கி² பி³டப க³ தrhஜா। தா நிபாதி மஹா⁴நி க³rhஜா ॥
ேதா³. க² மாேர க² மrhேத³ க²லஏ த⁴ ⁴।
க² நி ஜாஇ காேர phர⁴ மrhகட ப³ல ⁴ ॥ 18॥

ஸுநி ஸுத ப³த⁴ லŋhேகஸ ஸாநா। பட²ஏ ேமக⁴நாத³ ப³லவாநா ॥
மார ஜநி ஸுத பா³nhேத⁴ஸு தா। ேத³கி²அ கபி கஹா◌ँ கர ஆ ॥
சலா இnhth³ரத அத ேஜாதா⁴। ப³nh⁴ நித⁴ந ஸுநி உபஜா khேராதா⁴ ॥
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கபி ேத³கா² தா³ந ப⁴ட ஆவா। கடகடாஇ க³rhஜா அ தா⁴வா ॥
அதி பி³ஸால த ஏக உபாரா। பி³ரத² கீnhஹ லŋhேகஸ மாரா ॥
ரேஹ மஹாப⁴ட தாேக ஸŋhகா³। க³ க³ கபி மrhத³இ நிஜ அŋhகா³॥
திnhஹ நிபாதி தா ஸந பா³ஜா। பி⁴ேர ஜுக³ல மாநஹு◌ँ க³ஜராஜா।
iµ²கா மா சட⁴◌़ ◌ா த ஜாஈ। தா ஏக ச²ந iµசா²ஆஈ ॥
உ² ப³ேஹா கீnh ப³ஹு மாயா। தி ந ஜாஇ phரப⁴ஜந ஜாயா ॥
ேதா³. ph³ரம அshthர ேதmh ஸா◌ँதா⁴ கபி மந கீnhஹ பி³சார।
ெஜௗmh ந ph³ரமஸர மாநஉ◌ँ மமா டஇ அபார ॥ 19॥

ph³ரமபா³ந கபி கஹு◌ँ ேத மாரா। பரதிஹு◌ँ பா³ர கட ஸŋhகா⁴ரா ॥
ேத ேத³கா² கபி iµசி²த ப⁴யஊ। நாக³பாஸ பா³◌ँேத⁴ ல க³யஊ ॥
ஜாஸு நாம ஜபி ஸுநஹு ப⁴வாநீ। ப⁴வ ப³nhத⁴ந காடmh நர kh³யாநீ ॥
தாஸு ³த கி ப³nhத⁴ த ஆவா। phர⁴ காரஜ லகி³ கபிmh ப³◌ँதா⁴வா ॥
கபி ப³nhத⁴ந ஸுநி நிசர தா⁴ஏ। ெகௗக லாகி³ஸபா⁴◌ँஸப³ஆஏ ॥
த³ஸiµக²ஸபா⁴ தீ³கி² கபி ஜாஈ। க ந ஜாஇ க²அதி phர⁴தாஈ ॥
கர ேஜாேரmh ஸுர தி³ப பி³நீதா। ph◌⁴’ பி³ேலாகத ஸகல ஸபீ⁴தா ॥
ேத³கி² phரதாப ந கபி மந ஸŋhகா।  அக³ந மஹு◌ँ க³ட³◌़ அஸŋhகா ॥
ேதா³. கபி பி³ேலாகி த³ஸாநந பி³ஹஸா க ³rhபா³த³।
ஸுத ப³த⁴ ஸுரதி கீnh நி உபஜா ’த³ய◌ँ பி³ஷாத³॥ 20॥

கஹ லŋhேகஸ கவந ைதmh கீஸா। ேகmh ேக ப³ல கா⁴ேல ப³ந கீ²ஸா ॥
கீ ெதௗ⁴mh ரவந ஸுேந நmh ேமா। ேத³க²உ◌ँஅதி அஸŋhக ஸட² ேதா ॥
மாேர நிசர ேகmh அபராதா⁴। கஹு ஸட² ேதா ந phராந கஇ பா³தா⁴ ॥
ஸுந ராவந ph³ரமாNhட³ நிகாயா। பாஇ ஜாஸு ப³ல பி³ரசித மாயா ॥
ஜாேகmh ப³ல பி³ரசி ஹ ஈஸா। பாலத sh’ஜத ஹரத த³ஸஸா।
ஜா ப³ல ஸ த⁴ரத ஸஹஸாநந। அNhட³ேகாஸ ஸேமத கி³ காநந ॥
த⁴ரஇ ேஜா பி³பி³த⁴ ேத³ஹ ஸுரthராதா। mhஹ ேத ஸட²nhஹ கா²வiν தா³தா।
ஹர ேகாத³Nhட³ க²ந ேஜ ப⁴ஜா। ேத ஸேமத nh’ப த³ல மத³ க³ஜா ॥
க²ர ³ஷந thரா அ பா³। ப³ேத⁴ ஸகல அத ப³லஸா ॥
ேதா³. ஜாேக ப³ல லவேலஸ ேதmh ேதஹு சராசர ஜா²।
தாஸு ³த ைமmh ஜா க ஹ ஆேநஹு phய நா ॥ 21॥

ஜாநஉ◌ँ ைமmh mhஹா phர⁴தாஈ।ஸஹஸபா³ஹு ஸந ப லராஈ ॥
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ஸமர பா³ ஸந க ஜஸு பாவா।ஸுநி கபி ப³சந பி³ஹ பி³ஹராவா ॥
கா²யஉ◌ँ ப²ல phர⁴ லாகீ³ ⁴◌ँகா²। கபி ஸுபா⁴வ ேதmh ேதாேரஉ◌ँ கா²॥
ஸப³ ேகmh ேத³ஹ பரம phய shவா। மாரmh ேமா மாரக³ கா³ ॥
nhஹ ேமா மாரா ேத ைமmh மாேர। ேத பர பா³◌ँேத⁴உ தநய◌ँ mhஹாேர ॥
ேமா ந க² பா³◌ँேத⁴ கஇ லாஜா। கீnhஹ சஹஉ◌ँ நிஜ phர⁴ கர காஜா ॥
பி³நதீ கரஉ◌ँ ேஜா கர ராவந।ஸுநஹு மாந த ேமார கா²வந ॥
ேத³க²ஹு mhஹ நிஜ ல பி³சா। ph◌⁴ரம த ப⁴ஜஹு ப⁴க³த ப⁴ய ஹா ॥
ஜாேகmh ட³ர அதி கால ேட³ராஈ। ேஜா ஸுர அஸுர சராசர கா²ஈ ॥
தாேஸாmh ப³ய கப³ஹு◌ँ நmh கீைஜ। ேமாேர கேஹmh ஜாநகீ தீ³ைஜ ॥
ேதா³. phரநதபால ர⁴நாயக கநா nh⁴ க²ரா।
க³ஏ◌ँஸரந phர⁴ ராகி²ைஹmh தவ அபராத⁴ பி³ஸா ॥ 22॥

ராம சரந பŋhகஜ உர த⁴ரஹூ। லŋhகா அசல ராஜ mhஹ கரஹூ ॥
 shத ஜஸு பி³மல மmhயகா। ேத ஸ மஹு◌ँ ஜநி ேஹாஹு கலŋhகா ॥
ராம நாம பி³iν கி³ரா ந ேஸாஹா। ேத³² பி³சா thயாகி³ மத³ ேமாஹா ॥
ப³ஸந ந நmh ேஸாஹ ஸுரா।ஸப³ ⁴ஷண ⁴த ப³ர நா ॥
ராம பி³iµக²ஸmhபதி phர⁴தாஈ। ஜாஇ ர பாஈ பி³iν பாஈ ॥
ஸஜல ல nhஹ ஸதnhஹ நாmh। ப³ர க³ஏ நி தப³mh ஸுகா²mh ॥
ஸுiν த³ஸகNhட² கஹஉ◌ँ பந ேராபீ। பி³iµக² ராம thராதா நmh ேகாபீ ॥
ஸŋhகர ஸஹஸ பி³Shiν அஜ ேதா।ஸகmh ந ராகி² ராம கர th³ேரா ॥
ேதா³. ேமாஹல ப³ஹு ஸூல phரத³ thயாக³ஹு தம அபி⁴மாந।
ப⁴ஜஹு ராம ர⁴நாயக kh’பா nh⁴ ப⁴க³வாந ॥ 23॥

ஜத³பி க கபி அதி த பா³நீ। ப⁴க³தி பி³ேப³க பி³ரதி நய ஸாநீ ॥
ேபா³லா பி³ஹ மஹா அபி⁴மாநீ। லா ஹம கபி ³ர ப³ட³◌़ kh³யாநீ ॥
mh’th நிகட ஆஈ க²ல ேதா। லாேக³ அத⁴ம கா²வந ேமா ॥
உலடா ேஹாஇ கஹ ஹiνமாநா। மதிph◌⁴ரம ேதார phரக³ட ைமmh ஜாநா ॥
ஸுநி கபி ப³சந ப³ஹுத கி²ஆநா। ேப³கி³ ந ஹரஹு◌ँட⁴◌़ கர phராநா ॥
ஸுநத நிஸாசர மாரந தா⁴ஏ।ஸசிவnhஹ ஸத பி³பீ⁴ஷiν ஆஏ।
நாஇ ஸ க பி³நய ப³ஹூதா। நீதி பி³ேராத⁴ ந மாஅ ³தா ॥
ஆந த³Nhட³ க² கஅ ேகா³ஸா◌ँஈ।ஸப³mh கஹா மnhthர ப⁴ல பா⁴ஈ ॥
ஸுநத பி³ஹ ேபா³லா த³ஸகnhத⁴ர। அŋhக³ ப⁴ŋhக³ க பட²இஅ ப³nhத³ர ॥
ேதா³. கபி ேகmh மமதா ◌ँச² பர ஸப³ கஹஉ◌ँஸiµஜா²இ।
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ேதல ேபா³ பட பா³◌ँதி⁴ நி பாவக ேத³ஹு லகா³இ ॥ 24॥
◌ँச²ந பா³நர தஹ◌ँ ஜாஇ। தப³ஸட² நிஜ நாத² லஇ ஆஇ ॥
nhஹ ைக கீnhஹ ப³ஹுத ப³ட³◌़ ◌ாஈ। ேத³ேக²உ◌ँûைமmh திnhஹ ைக phர⁴தாஈ ॥
ப³சந ஸுநத கபி மந iµஸுகாநா। ப⁴இ ஸஹாய ஸாரத³ைமmh ஜாநா ॥
ஜாதா⁴ந ஸுநி ராவந ப³சநா। லாேக³ ரைசmh ட⁴◌़ ேஸாஇ ரசநா ॥
ரஹா ந நக³ர ப³ஸந kh◌⁴’த ேதலா। பா³ட⁴◌़ ◌ீ ◌ँச² கீnhஹ கபி ேக²லா ॥
ெகௗக கஹ◌ँஆஏ ரபா³। மாரmh சரந கரmh ப³ஹு ஹா◌ँ ॥
பா³ஜmh ேடா⁴ல ேத³mh ஸப³ தா। நக³ர ேப² நி ◌ँச² phரஜா ॥
பாவக ஜரத ேத³கி²ஹiνமnhதா। ப⁴யஉ பரம ல⁴ ப ரnhதா ॥
நி³கி சட⁴◌़ே◌உ கபி கநக அடாmh। ப⁴ஈ ஸபீ⁴த நிஸாசர நாmh ॥
ேதா³. ஹ phேரத ேத அவஸர சேல மத உநசாஸ।
அThடஹாஸ க க³rhஜ◌़ ◌ா கபி ப³ட⁴◌़ ◌ி லாக³அகாஸ ॥ 25॥

ேத³ஹ பி³ஸால பரம ஹஆஈ। மnhதி³ர ேதmh மnhதி³ர சட⁴◌़ தா⁴ஈ ॥
ஜரஇ நக³ர பா⁴ ேலாக³ பி³ஹாலா। ஜ²பட லபட ப³ஹு ேகா கராலா ॥
தாத மா ஹா ஸுநிஅ காரா। ஏ அவஸர ேகா ஹம உபா³ரா ॥
ஹம ேஜா கஹா யஹ கபி நmh ேஹாஈ। பா³நர ப த⁴ேரmh ஸுர ேகாஈ ॥
ஸா⁴ அவkh³யா கர ப² ஐஸா। ஜரஇ நக³ர அநாத² கர ைஜஸா ॥
ஜாரா நக³ நிஷ ஏக மாmh। ஏக பி³பீ⁴ஷந கர kh³’ஹ நாmh ॥
தா கர ³த அநல ேஜmh ஜா। ஜரா ந ேஸா ேத காரந கி³ஜா ॥
உல பல லŋhகா ஸப³ ஜா।தி³ பரா நி nh⁴ மஜா² ॥
ேதா³. ◌ँச² ³ஜா²இ ேகா²இ ரம த⁴ ல⁴ ப ப³ேஹா।
ஜநகஸுதா ேக ஆேக³mh டா²ட⁴◌़ ப⁴யஉ கர ேஜா ॥ 26॥

மா ேமா தீ³ேஜ க² சீnhஹா। ைஜேஸmh ர⁴நாயக ேமா தீ³nhஹா ॥
ட³◌़ ◌ாமநி உதா தப³ த³யஊ।ஹரஷ ஸேமத பவநஸுத லயஊ ॥
கேஹஹு தாத அஸ ேமார phரநாமா।ஸப³ phரகார phர⁴ ரநகாமா ॥
தீ³ந த³யால பி³³ஸmhபா⁴।ஹரஹு நாத² மம ஸŋhகட பா⁴ ॥
தாத ஸkhரஸுத கதா²ஸுநாஏஹு। பா³ந phரதாப phர⁴ ஸiµஜா²ஏஹு ॥
மாஸ தி³வஸ மஹு◌ँ நா² ந ஆவா। ெதௗ நி ேமா அத நmh பாவா ॥
கஹு கபி ேக பி³தி⁴ ராெகௗ²mh phராநா। mhஹஹூ தாத கஹத அப³ ஜாநா ॥
ேதா ேத³கி²த ப⁴இ சா²தீ। நி ேமா கஹு◌ँ ேஸாஇ தி³iν ேஸா ராதீ ॥
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ேதா³. ஜநகஸுத ஸiµஜா²இ க ப³ஹு பி³தி⁴ தீ⁴ரஜு தீ³nhஹ।
சரந கமல  நாஇ கபி க³வiν ராம பmh கீnhஹ ॥ 27॥

சலத மஹா⁴நி க³rhேஜ பா⁴। க³rhப⁴ shthரவmh ஸுநி நிசர நா ॥
நாகி⁴ nh⁴ ஏ பார ஆவா।ஸப³த³ கிலகிலா கபிnhஹ ஸுநாவா ॥
ஹரேஷ ஸப³ பி³ேலாகி ஹiνமாநா।தந ஜnhம கபிnhஹ தப³ ஜாநா ॥
iµக² phரஸnhந தந ேதஜ பி³ராஜா। கீnhேஹ ராமசnhth³ர கர காஜா ॥
ேல ஸகல அதி ப⁴ஏ ஸுகா²। தலப²த ந பாவ  பா³ ॥
சேல ஹர ர⁴நாயக பாஸா। ◌ँச²த கஹத நவல இதிஹாஸா ॥
தப³ ம⁴ப³ந பீ⁴தர ஸப³ஆஏ। அŋhக³த³ஸmhமத ம⁴ ப²ல கா²ஏ ॥
ரக²வாேர ஜப³ ப³ரஜந லாேக³।iµSh phரஹார ஹநத ஸப³ பா⁴ேக³॥
ேதா³. ஜாஇ காேர ேத ஸப³ ப³ந உஜார ஜுப³ராஜ।
ஸுநி ஸுkh³வ ஹரஷ கபி க ஆஏ phர⁴ காஜ ॥ 28॥

ெஜௗmh ந ேஹாதி தா ஸுதி⁴ பாஈ। ம⁴ப³ந ேக ப²ல ஸகmh கி கா²ஈ ॥
ஏ பி³தி⁴ மந பி³சார கர ராஜா।ஆஇ க³ஏ கபி ஸத ஸமாஜா ॥
ஆஇ ஸப³nh நாவா பத³ஸா। ேலஉ ஸப³nh அதி phேரம கபீஸா ॥
◌ँசீ²ஸல ஸல பத³ ேத³கீ²। ராம kh’பா◌ँ பா⁴ காஜு பி³ேஸ ॥
நாத² காஜு கீnhேஹஉ ஹiνமாநா। ராேக²ஸகல கபிnhஹ ேக phராநா ॥
ஸுநி ஸுkh³வ ப³ஹு ேத ேலஊ। கபிnhஹ ஸத ர⁴பதி பmh சேலஊ।
ராம கபிnhஹ ஜப³ஆவத ேத³கா²। கிஏ◌ँ காஜு மந ஹரஷ பி³ேஸஷா ॥
ப²க லா ைப³ேட² th³ெவௗ பா⁴ஈ। பேர ஸகல கபி சரநnh ஜாஈ ॥
ேதா³. phதி ஸத ஸப³ ேப⁴ேட ர⁴பதி கநா ஜ।
◌ँசீ²ஸல நாத²அப³ஸல ேத³கி² பத³ கஜ ॥ 29॥

ஜாமவnhத கஹ ஸுiν ர⁴ராயா। ஜா பர நாத² கரஹு mhஹ தா³யா ॥
தா ஸதா³ஸுப⁴ ஸல நிரnhதர।ஸுர நர iµநி phரஸnhந தா ஊபர ॥
ேஸாஇ பி³ஜஈ பி³நஈ ³ந ஸாக³ர। தாஸு ஸுஜஸு thேரேலாக உஜாக³ர ॥
phர⁴ கீmh kh’பா ப⁴யஉ ஸ³ காஜூ। ஜnhம ஹமார ஸுப²ல பா⁴ ஆஜூ ॥
நாத² பவநஸுத கீnh ேஜா கரநீ।ஸஹஸஹு◌ँiµக² ந ஜாஇ ேஸா ப³ரநீ ॥
பவநதநய ேக சத ஸுஹாஏ। ஜாமவnhத ர⁴பதி ஸுநாஏ ॥
ஸுநத kh’பாநிதி⁴ மந அதி பா⁴ஏ। நி ஹiνமாந ஹர ய◌ँ லாஏ ॥
கஹஹு தாத ேக பா⁴◌ँதி ஜாநகீ। ரஹதி கரதி ரchசா²shவphராந கீ ॥
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ேதா³. நாம பாஹ தி³வஸ நி th◌⁴யாந mhஹார கபாட।
ேலாசந நிஜ பத³ ஜnhthத ஜாmh phராந ேகmh பா³ட ॥ 30॥

சலத ேமா ட³◌़ ◌ாமநி தீ³nh। ர⁴பதி ’த³ய◌ँ லாஇ ேஸாஇ nh ॥
நாத² ஜுக³ல ேலாசந ப⁴ பா³। ப³சந கேஹ க² ஜநகமா ॥
அiνஜ ஸேமத க³ேஹஹு phர⁴ சரநா। தீ³ந ப³nh⁴ phரநதாரதி ஹரநா ॥
மந khரம ப³சந சரந அiνராகீ³। ேக அபராத⁴ நாத² ெஹௗmh thயாகீ³॥
அவ³ந ஏக ேமார ைமmh மாநா। பி³²ரத phராந ந கீnhஹ பயாநா ॥
நாத² ேஸா நயநnh ேகா அபராதா⁴। நிஸரத phராந கmh ஹ² பா³தா⁴ ॥
பி³ரஹ அகி³நி தiν ல ஸரா।shவாஸ ஜரஇ ச²ந மாmh ஸரா ॥
நயந shthரவ ஜ நிஜ த லாகீ³। ஜைரmh ந பாவ ேத³ஹ பி³ரஹாகீ³।
தா ேக அதி பி³பதி பி³ஸாலா। பி³நmh கேஹmh ப⁴ தீ³நத³யாலா ॥
ேதா³. நிஷ நிஷ கநாநிதி⁴ ஜாmh கலப ஸம பீ³தி।
ேப³கி³ சய phர⁴ ஆநிஅ ⁴ஜ ப³ல க²ல த³ல தி ॥ 31॥

ஸுநி தா ³க² phர⁴ ஸுக²அயநா। ப⁴ ஆஏ ஜல ராவ நயநா ॥
ப³சந கா◌ँய மந மம க³தி ஜா।ஸபேநஹு◌ँ ³²அ பி³பதி கி தா ॥
கஹ ஹiνமnhத பி³பதி phர⁴ ேஸாஈ। ஜப³ தவ ஸுரந ப⁴ஜந ந ேஹாஈ ॥
ேகதிக பா³த phர⁴ ஜாதா⁴ந கீ।  தி ஆநிபீ³ ஜாநகீ ॥
ஸுiν கபி ேதா ஸமாந உபகா। நmh ேகாஉ ஸுர நர iµநி தiνதா⁴ ॥
phரதி உபகார கெரௗmh கா ேதாரா।ஸநiµக² ேஹாஇ ந ஸகத மந ேமாரா ॥
ஸுiν ஸுத உந ைமmh நாmh। ேத³ேக²உ◌ँ க பி³சார மந மாmh ॥
நி நி கபி சிதவ ஸுரthராதா। ேலாசந நீர லக அதி கா³தா ॥
ேதா³. ஸுநி phர⁴ ப³சந பி³ேலாகி iµக² கா³த ஹர ஹiνமnhத।
சரந பேரஉ phேரமால thரா thரா ப⁴க³வnhத ॥ 32॥

பா³ர பா³ர phர⁴ சஹஇ உடா²வா। phேரம மக³ந ேத உட²ப³ ந பா⁴வா ॥
phர⁴ கர பŋhகஜ கபி ேகmh ஸா।ஸு ேஸா த³ஸா மக³ந ெகௗ³ஸா ॥
ஸாவதா⁴ந மந க நி ஸŋhகர। லாேக³ கஹந கதா²அதி ஸுnhத³ர ॥
கபி உடா²இ phர⁴ ’த³ய◌ँ லகா³வா। கர க³ பரம நிகட ைப³டா²வா ॥
கஹு கபி ராவந பாத லŋhகா। ேக பி³தி⁴ த³ேஹஉ ³rhக³அதி ப³ŋhகா ॥
phர⁴ phரஸnhந ஜாநா ஹiνமாநா। ேபா³லா ப³சந பி³க³த அபி⁴மாநா ॥
ஸாகா²mh’க³ ேக ப³ட³◌़ ◌ி மiνஸாஈ।ஸாகா² ேதmh ஸாகா² பர ஜாஈ ॥
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நாகி⁴ nh⁴ ஹாடகர ஜாரா। நிசர க³ந பி³தி⁴ பி³பிந உஜாரா।
ேஸா ஸப³ தவ phரதாப ர⁴ராஈ। நாத² ந க² ேமா phர⁴தாஈ ॥
ேதா³. தா கஹு◌ँ phர⁴ க²அக³ம நmh ஜா பர mhஹ அiνல।
தப³ phரபா⁴வ◌ँ ப³ட³◌़வாநலmh ஜா ஸகஇ க² ல ॥ 33॥

நாத² ப⁴க³தி அதி ஸுக²தா³யநீ। ேத³ஹு kh’பா க அநபாயநீ ॥
ஸுநி phர⁴ பரம ஸரல கபி பா³நீ। ஏவமsh தப³ கேஹஉ ப⁴வாநீ ॥
உமா ராம ஸுபா⁴உ ேஜmh ஜாநா। தா ப⁴ஜiν த பா⁴வ ந ஆநா ॥
யஹ ஸmhவாத³ ஜாஸு உர ஆவா। ர⁴பதி சரந ப⁴க³தி ேஸாஇ பாவா ॥
ஸுநி phர⁴ ப³சந கஹmh கபிph³’nhதா³। ஜய ஜய ஜய kh’பால ஸுக²கnhதா³॥
தப³ ர⁴பதி கபிபதி ேபா³லாவா। கஹா சலmh கர கரஹு ப³நாவா ॥
அப³ பி³லmh³ ேக காரந கீேஜ। ரத கபிnhஹ கஹு◌ँஆயஸு தீ³ேஜ ॥
ெகௗக ேத³கி²ஸுமந ப³ஹு ப³ர। நப⁴ ேதmh ப⁴வந சேல ஸுர ஹர ॥
ேதா³. கபிபதி ேப³கி³ ேபா³லாஏ ஆஏ ஜூத²ப ஜூத²।
நாநா ப³ரந அல ப³ல பா³நர பா⁴ ப³த²॥ 34॥

phர⁴ பத³ பŋhகஜ நாவmh ஸா। க³ரஜmh பா⁴ மஹாப³ல கீஸா ॥
ேத³கீ² ராம ஸகல கபி ேஸநா। சிதஇ kh’பா க ராவ ைநநா ॥
ராம kh’பா ப³ல பாஇ கபிnhதா³। ப⁴ஏ பchச²ஜுத மநஹு◌ँ கி³nhதா³॥
ஹர ராம தப³ கீnhஹ பயாநா।ஸ³ந ப⁴ஏ ஸுnhத³ர ஸுப⁴ நாநா ॥
ஜாஸு ஸகல மŋhக³ளமய கீதீ। தாஸு பயாந ஸ³ந யஹ நீதீ ॥
phர⁴ பயாந ஜாநா ைப³ேத³mh। ப²ரகி பா³ம அ◌ँக³ ஜiν க ேத³mh ॥
ேஜாஇ ேஜாஇ ஸ³ந ஜாநகி ேஹாஈ। அஸ³ந ப⁴யஉ ராவந ேஸாஈ ॥
சலா கட ேகா ப³ரைநmh பாரா। க³rhஜ பா³நர பா⁴ அபாரா ॥
நக²ஆத⁴ கி³ பாத³பதா⁴। சேல க³க³ந ம இchசா²சா ॥
ேகஹநாத³ பா⁴ கபி கரmh। ட³க³மகா³mh தி³kh³க³ஜ சிkhகரmh ॥
ச²mh. சிkhகரmh தி³kh³க³ஜ ேடா³ல ம கி³ ேலால ஸாக³ர க²ரப⁴ேர।
மந ஹரஷ ஸப⁴ க³nhத⁴rhப³ஸுர iµநி நாக³ கிnhநர ³க² டேர ॥
கடகடmh மrhகட பி³கட ப⁴ட ப³ஹு ேகா ேகாnhஹ தா⁴வmh।
ஜய ராம phரப³ல phரதாப ேகாஸலநாத²³ந க³ந கா³வmh ॥ 1॥
ஸ ஸக ந பா⁴ர உதா³ர அபதி பா³ர பா³ரmh ேமாஹஈ।
க³ஹ த³ஸந நி நி கமட² ph’Shட கேடா²ர ேஸா கி ேஸாஹஈ ॥
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ர⁴பீ³ர சிர phரயாந phரshதி²தி ஜாநி பரம ஸுஹாவநீ।
ஜiν கமட² க²rhபர ஸrhபராஜ ேஸா க²த அபி³சல பாவநீ ॥ 2॥

ேதா³. ஏ பி³தி⁴ ஜாஇ kh’பாநிதி⁴ உதேர ஸாக³ர தீர।
ஜஹ◌ँ தஹ◌ँ லாேக³ கா²ந ப²ல பா⁴ பி³ல கபி பீ³ர ॥ 35॥

உஹா◌ँ நிஸாசர ரஹmh ஸஸŋhகா। ஜப³ ேத ஜா க³யஉ கபி லŋhகா ॥
நிஜ நிஜ kh³’ஹ◌ँஸப³ கரmh பி³சாரா। நmh நிசர ல ேகர உபா³ரா ॥
ஜாஸு ³த ப³ல ப³ரநி ந ஜாஈ। ேத ஆஏ◌ँ ர கவந ப⁴லாஈ ॥
³தnh ஸந ஸுநி ரஜந பா³நீ। மnhேதா³த³ அதி⁴க அலாநீ ॥
ரஹ ேஜா கர பதி பக³லாகீ³। ேபா³ ப³சந நீதி ரஸ பாகீ³॥
கnhத கரஷ ஹ ஸந பஹரஹூ। ேமார கஹா அதி த ய◌ँ த⁴ரஹு ॥
ஸiµஜ²த ஜாஸு ³த கஇ கரநீ।shthரவmh க³rhப⁴ ரஜநீசர த⁴ரநீ ॥
தாஸு நா நிஜ ஸசிவ ேபா³லாஈ। பட²வஹு கnhத ேஜா சஹஹு ப⁴லாஈ ॥
தப³ல கமல பி³பிந ³க²தா³ஈ।தா த நிஸா ஸம ஆஈ ॥
ஸுநஹு நாத²தா பி³iν தீ³nhேஹmh।த ந mhஹார ஸmh⁴ அஜ கீnhேஹmh ॥
ேதா³. -ராம பா³ந அ க³ந ஸஸ நிகர நிஸாசர ேப⁴க।
ஜப³லகி³ kh³ரஸத ந தப³லகி³ ஜதiν கரஹு த ேடக ॥ 36॥

ரவந ஸுநீ ஸட² தா க பா³நீ। பி³ஹஸா ஜக³த பி³தி³த அபி⁴மாநீ ॥
ஸப⁴ய ஸுபா⁴உ நா கர ஸாசா। மŋhக³ள மஹு◌ँ ப⁴ய மந அதி காசா ॥
ெஜௗmh ஆவஇ மrhகட கடகாஈ। அmh பி³சாேர நிசர கா²ஈ ॥
கmhபmh ேலாகப ஜாகீ thராஸா। தாஸு நா ஸபீ⁴த ப³ட³◌़ ◌ி ஹாஸா ॥
அஸ க பி³ஹ தா உர லாஈ। சேலஉ ஸபா⁴◌ँ மமதா அதி⁴காஈ ॥
மnhேதா³த³ ’த³ய◌ँ கர சிnhதா। ப⁴யஉ கnhத பர பி³தி⁴ பி³பதா ॥
ைப³ேட²உ ஸபா⁴◌ँ க²ப³ அ பாஈ।nh⁴ பார ேஸநா ஸப³ஆஈ ॥
³ேஜ²ஸசிவ உசித மத கஹஹூ। ேத ஸப³ஹ◌ँேஸ மShட க ரஹஹூ ॥
ேதஹு ஸுராஸுர தப³ ரம நாmh। நர பா³நர ேக ேலேக² மா ॥
ேதா³. ஸசிவ ைப³த³³ர தீநி ெஜௗmh phய ேபா³லmh ப⁴ய ஆஸ।
ராஜ த⁴rhம தந தீநி கர ேஹாஇ ேப³கி³mh நாஸ ॥ 37॥

ேஸாஇ ராவந கஹு◌ँ ப³நி ஸஹாஈ। அshதி கரmh ஸுநாஇ ஸுநாஈ ॥
அவஸர ஜாநி பி³பீ⁴ஷiν ஆவா। ph◌⁴ராதா சரந ஸு ேதmh நாவா ॥
நி  நாஇ ைப³ட² நிஜ ஆஸந। ேபா³லா ப³சந பாஇ அiνஸாஸந ॥
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ெஜௗ kh’பால ◌ँசி²ஹு ேமா பா³தா। மதி அiνப கஹஉ◌ँத தாதா ॥
ேஜா ஆபந சாைஹ கlhயாநா।ஸுஜஸு ஸுமதி ஸுப⁴ க³தி ஸுக² நாநா ॥
ேஸா பரநா லார ேகா³ஸாஈmh। தஜஉ சஉதி² ேக சnhத³ கி நாஈ ॥
ெசௗத³ஹ ⁴வந ஏக பதி ேஹாஈ। ⁴தth³ேராஹ திShடஇ நmh ேஸாஈ ॥
³ந ஸாக³ர நாக³ர நர ேஜாஊ। அலப ேலாப⁴ ப⁴ல கஹஇ ந ேகாஊ ॥
ேதா³. காம khேராத⁴ மத³ ேலாப⁴ ஸப³ நாத² நரக ேக பnhத²।
ஸப³ பஹ ர⁴பீ³ர ப⁴ஜஹு ப⁴ஜmh ேஜ ஸnhத ॥ 38॥

தாத ராம நmh நர ⁴பாலா। ⁴வேநshவர காலஹு கர காலா ॥
ph³ரம அநாமய அஜ ப⁴க³வnhதா। ph³யாபக அத அநாதி³அநnhதா ॥
ேகா³ th³விஜ ேத⁴iν ேத³வ தகா। kh’பாnh⁴ மாiνஷ தiνதா⁴ ॥
ஜந ரஜந ப⁴ஜந க²ல ph³ராதா। ேப³த³ த⁴rhம ரchச²க ஸுiν ph◌⁴ராதா ॥
தா ப³ய த நாஇஅ மாதா²। phரநதாரதி ப⁴ஜந ர⁴நாதா²॥
ேத³ஹு நாத² phர⁴ கஹு◌ँ ைப³ேத³। ப⁴ஜஹு ராம பி³iν ேஹ ஸேந ॥
ஸரந க³ஏ◌ँ phர⁴ தாஹு ந thயாகா³। பி³shவ th³ேராஹ kh’த அக⁴ ேஜ லாகா³॥
ஜாஸு நாம thரய தாப நஸாவந। ேஸாஇ phர⁴ phரக³ட ஸiµஜு²ய◌ँ ராவந ॥
ேதா³. பா³ர பா³ர பத³லாக³உ◌ँ பி³நய கரஉ◌ँ த³ஸஸ।
பஹ மாந ேமாஹ மத³ ப⁴ஜஹு ேகாஸலாதீ⁴ஸ ॥ 39(க)॥
iµநி லshதி நிஜ Shய ஸந க பட²ஈ யஹ பா³த।
ரத ேஸா ைமmh phர⁴ ஸந க பாஇ ஸுஅவஸ தாத ॥ 39(க²)॥

மாlhயவnhத அதி ஸசிவ ஸயாநா। தாஸு ப³சந ஸுநி அதி ஸுக² மாநா ॥
தாத அiνஜ தவ நீதி பி³⁴ஷந। ேஸா உர த⁴ரஹு ேஜா கஹத பி³பீ⁴ஷந ॥
 உதகரஷ கஹத ஸட² ேதா³ஊ।³ ந கரஹு இஹா◌ँஹஇ ேகாஊ ॥
மாlhயவnhத kh³’ஹ க³யஉ ப³ேஹா। கஹஇ பி³பீ⁴ஷiν நி கர ேஜா ॥
ஸுமதி மதி ஸப³ ேகmh உர ரஹmh। நாத² ராந நிக³ம அஸ கஹmh ॥
ஜஹா◌ँஸுமதி தஹ◌ँஸmhபதி நாநா। ஜஹா◌ँ மதி தஹ◌ँ பி³பதி நிதா³நா ॥
தவ உர மதி ப³ பி³பதா।த அநத மாநஹு  phதா ॥
காலராதி நிசர ல ேக। ேத தா பர phதி க⁴ேந ॥
ேதா³. தாத சரந க³ மாக³உ◌ँ ராக²ஹு ேமார ³லார।
த ேத³ஹு ராம கஹு◌ँ அத ந ேஹாஇ mhஹார ॥ 40॥

³த⁴ ராந தி ஸmhமத பா³நீ। க பி³பீ⁴ஷந நீதி ப³கா²நீ ॥
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ஸுநத த³ஸாநந உடா² ஸாஈ। க²ல ேதா நிகட iµth அப³ஆஈ ॥
அ ஸதா³ஸட² ேமார ஆவா।  கர பchச²ட⁴◌़ ேதா பா⁴வா ॥
கஹ ந க²ல அஸ ேகா ஜக³ மாmh। ⁴ஜ ப³ல ஜா தா ைமmh நா ॥
மம ர ப³ தபnhஹ பர phதீ।ஸட² ஜாஇ திnhஹ கஹு நீதீ ॥
அஸ க கீnhேஹ சரந phரஹாரா। அiνஜ க³ேஹ பத³ பா³ரmh பா³ரா ॥
உமா ஸnhத கஇ இஹஇ ப³ட³◌़ ◌ாஈ। மnhத³ கரத ேஜா கரஇ ப⁴லாஈ ॥
mhஹ பி ஸஸ ப⁴ேலmh ேமா மாரா। ராiµ ப⁴ேஜmh த நாத² mhஹாரா ॥
ஸசிவ ஸŋhக³ ல நப⁴ பத² க³யஊ।ஸப³ஸுநாஇ கஹத அஸ ப⁴யஊ ॥
ேதா³0=ராiµ ஸthயஸŋhகlhப phர⁴ ஸபா⁴ காலப³ஸ ேதா।

ைம ர⁴பீ³ர ஸரந அப³ ஜாஉ◌ँ ேத³ஹு ஜநி ேகா² ॥ 41॥
அஸ க சலா பி³பீ⁴ஷiν ஜப³mh।ஆந ப⁴ஏ ஸப³ தப³mh ॥
ஸா⁴ அவkh³யா ரத ப⁴வாநீ। கர கlhயாந அகி²ல ைக ஹாநீ ॥
ராவந ஜப³mh பி³பீ⁴ஷந thயாகா³। ப⁴யஉ பி³ப⁴வ பி³iν தப³mh அபா⁴கா³॥
சேலஉ ஹர ர⁴நாயக பாmh। கரத மேநாரத² ப³ஹு மந மாmh ॥
ேத³கி²ஹஉ◌ँ ஜாஇ சரந ஜலஜாதா। அந mh’³ல ேஸவக ஸுக²தா³தா ॥
ேஜ பத³ பர த நா। த³Nhட³க காநந பாவநகா ॥
ேஜ பத³ ஜநகஸுதா◌ँ உர லாஏ। கபட ரŋhக³ஸŋhக³ த⁴ர தா⁴ஏ ॥
ஹர உர ஸர ஸேராஜ பத³ ேஜஈ। அேஹாபா⁴kh³ய ைம ேத³கி²ஹஉ◌ँ ேதஈ ॥
ேதா³0=nhஹ பாயnhஹ ேக பா³கnh ப⁴ர ரேஹ மந லாஇ।

ேத பத³ஆஜு பி³ேலாகிஹஉ◌ँ இnhஹ நயநnh அப³ ஜாஇ ॥ 42॥
ஏ பி³தி⁴ கரத ஸphேரம பி³சாரா।ஆயஉ ஸபதி³nh⁴ ஏmh பாரா ॥
கபிnhஹ பி³பீ⁴ஷiν ஆவத ேத³கா²। ஜாநா ேகாஉ  ³த பி³ேஸஷா ॥
தா ராகி² கபீஸ பmh ஆஏ।ஸமாசார ஸப³ தா ஸுநாஏ ॥
கஹ ஸுkh³வ ஸுநஹு ர⁴ராஈ।ஆவா லந த³ஸாநந பா⁴ஈ ॥
கஹ phர⁴ ஸகா² ³²ஐ காஹா। கஹஇ கபீஸ ஸுநஹு நரநாஹா ॥
ஜாநி ந ஜாஇ நிஸாசர மாயா। காமப ேக காரந ஆயா ॥
ேப⁴த³ஹமார ேலந ஸட²ஆவா। ராகி²அ பா³◌ँதி⁴ ேமா அஸ பா⁴வா ॥
ஸகா² நீதி mhஹ நீகி பி³சா। மம பந ஸரநாக³த ப⁴யஹா ॥
ஸுநி phர⁴ ப³சந ஹரஷ ஹiνமாநா।ஸரநாக³த ப³chச²ல ப⁴க³வாநா ॥
ேதா³0=ஸரநாக³த கஹு◌ँ ேஜ தஜmh நிஜ அநத அiνமாநி।
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ேத நர பாவ◌ँர பாபமய திnhஹ பி³ேலாகத ஹாநி ॥ 43॥
ேகா பி³phர ப³த⁴ லாக³mh ஜாஹூ।ஆஏ◌ँஸரந தஜஉ◌ँ நmh தாஹூ ॥
ஸநiµக² ேஹாஇ வ ேமா ஜப³mh। ஜnhம ேகா அக⁴ நாஸmh தப³mh ॥
பாபவnhத கர ஸஹஜ ஸுபா⁴ஊ। ப⁴ஜiν ேமார ேத பா⁴வ ந காஊ ॥
ெஜௗmh ைப ³Shட’த³ய ேஸாஇ ேஹாஈ। ேமாேரmh ஸநiµக²ஆவ கி ேஸாஈ ॥
நிrhமல மந ஜந ேஸா ேமா பாவா। ேமா கபட ச²ல சி²th³ர ந பா⁴வா ॥
ேப⁴த³ ேலந பட²வா த³ஸஸா। தப³ஹு◌ँ ந க² ப⁴ய ஹாநி கபீஸா ॥
ஜக³ மஹு◌ँஸகா² நிஸாசர ேஜேத। லசி²மiν ஹநஇ நிஷ மஹு◌ँ ேதேத ॥
ெஜௗmh ஸபீ⁴த ஆவா ஸரநாஈ। ரகி²ஹஉ◌ँ தா phராந கீ நாஈ ॥
ேதா³0=உப⁴ய பா⁴◌ँதி ேத ஆநஹு ஹ◌ँ கஹ kh’பாநிேகத।

ஜய kh’பால க சேல அŋhக³த³ஹ ஸேமத ॥ 44॥
ஸாத³ர ேத ஆேக³mh க பா³நர। சேல ஜஹா◌ँ ர⁴பதி கநாகர ॥
³ ேத ேத³ேக² th³ெவௗ ph◌⁴ராதா। நயநாநnhத³ தா³ந ேக தா³தா ॥
ப³ஹு ராம ச²பி³தா⁴ம பி³ேலாகீ। ரேஹஉ ட²கி ஏகடக பல ேராகீ ॥
⁴ஜ phரலmhப³ கஜாந ேலாசந।shயாமல கா³த phரநத ப⁴ய ேமாசந ॥
ŋhக⁴ கnhத⁴ ஆயத உர ேஸாஹா।ஆநந அத மத³ந மந ேமாஹா ॥
நயந நீர லகித அதி கா³தா। மந த⁴ தீ⁴ர க mh’³ பா³தா ॥
நாத² த³ஸாநந கர ைமmh ph◌⁴ராதா। நிசர ப³mhஸ ஜநம ஸுரthராதா ॥
ஸஹஜ பாபphய தாமஸ ேத³ஹா। ஜதா² உக தம பர ேநஹா ॥
ேதா³. ரவந ஸுஜஸு ஸுநி ஆயஉ◌ँ phர⁴ ப⁴ஜந ப⁴வ பீ⁴ர।
thரா thரா ஆரதி ஹரந ஸரந ஸுக²த³ ர⁴பீ³ர ॥ 45॥

அஸ க கரத த³Nhட³வத ேத³கா²। ரத உேட² phர⁴ ஹரஷ பி³ேஸஷா ॥
தீ³ந ப³சந ஸுநி phர⁴ மந பா⁴வா। ⁴ஜ பி³ஸால க³’த³ய◌ँ லகா³வா ॥
அiνஜ ஸத  ⁴க³ைப³டா²। ேபா³ேல ப³சந ப⁴க³த ப⁴யஹா ॥
கஹு லŋhேகஸ ஸத பவாரா। ஸல டா²ஹர பா³ஸ mhஹாரா ॥
க²ல மNhட³mh ப³ஸஹு தி³iν ராதீ।ஸகா² த⁴ரம நிப³ஹஇ ேக பா⁴◌ँதீ ॥
ைமmh ஜாநஉ◌ँ mhஹா ஸப³ தீ। அதி நய நிந ந பா⁴வ அநீதீ ॥
ப³ ப⁴ல பா³ஸ நரக கர தாதா। ³Shட ஸŋhக³ ஜநி ேத³இ பி³தா⁴தா ॥
அப³ பத³ ேத³கி²ஸல ர⁴ராயா। ெஜௗmh mhஹ கீnhஹ ஜாநி ஜந தா³யா ॥
ேதா³. தப³லகி³ஸல ந வ கஹு◌ँஸபேநஹு◌ँ மந பி³ராம।
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ஜப³லகி³ ப⁴ஜத ந ராம கஹு◌ँ ேஸாக தா⁴ம த காம ॥ 46॥
தப³லகி³’த³ய◌ँ ப³ஸத க²ல நாநா। ேலாப⁴ ேமாஹ மchச²ர மத³ மாநா ॥
ஜப³லகி³ உர ந ப³ஸத ர⁴நாதா²। த⁴ேரmh சாப ஸாயக க பா⁴தா²॥
மமதா தந த அ◌ँதி⁴ஆ। ராக³ th³ேவஷ உக ஸுக²கா ॥
தப³லகி³ ப³ஸதி வ மந மாmh। ஜப³லகி³ phர⁴ phரதாப ரபி³ நாmh ॥
அப³ைமmh ஸல ேட ப⁴ய பா⁴ேர। ேத³கி² ராம பத³ கமல mhஹாேர ॥
mhஹ kh’பால ஜா பர அiνலா। தா ந ph³யாப thபி³த⁴ ப⁴வ ஸூலா ॥
ைமmh நிசர அதி அத⁴ம ஸுபா⁴ஊ।ஸுப⁴ ஆசரiν கீnhஹ நmh காஊ ॥
ஜாஸு ப iµநி th◌⁴யாந ந ஆவா। ேதmh phர⁴ ஹர ’த³ய◌ँ ேமா லாவா
॥
ேதா³. -அேஹாபா⁴kh³ய மம அத அதி ராம kh’பா ஸுக² ஜ।
ேத³ேக²உ◌ँ நயந பி³ரசி ப³ ேஸph³ய ஜுக³ல பத³ கஜ ॥ 47॥

ஸுநஹு ஸகா² நிஜ கஹஉ◌ँஸுபா⁴ஊ। ஜாந ⁴ஸுNh³ஸmh⁴ கி³ஜாஊ ॥
ெஜௗmh நர ேஹாஇ சராசர th³ேரா।ஆேவ ஸப⁴ய ஸரந தகி ேமா ॥
த மத³ ேமாஹ கபட ச²ல நாநா। கரஉ◌ँஸth³ய ேத ஸா⁴ ஸமாநா ॥
ஜநநீ ஜநக ப³nh⁴ ஸுத தா³ரா। தiν த⁴iν ப⁴வந ஸுரத³ பவாரா ॥
ஸப³ைக மமதா தாக³ ப³ேடா। மம பத³ மந பா³◌ँத⁴ ப³ ேடா³ ॥
ஸமத³ர இchசா² க² நாmh।ஹரஷ ேஸாக ப⁴ய நmh மந மாmh ॥
அஸ ஸjhஜந மம உர ப³ஸ ைகேஸmh। ேலாபீ⁴ ’த³ய◌ँ ப³ஸஇ த⁴iν ைஜேஸmh ॥
mhஹ ஸாேக²ஸnhத phய ேமாேரmh। த⁴ரஉ◌ँ ேத³ஹ நmh ஆந நிேஹாேரmh ॥
ேதா³. ஸ³ந உபாஸக பரத நிரத நீதி th³’ட⁴◌़ ேநம।
ேத நர phராந ஸமாந மம nhஹ ேகmh th³விஜ பத³ phேரம ॥ 48॥

ஸுiν லŋhேகஸ ஸகல ³ந ேதாேரmh। தாேதmh mhஹ அதிஸய phய ேமாேரmh ॥
ராம ப³சந ஸுநி பா³நர ஜூதா²।ஸகல கஹmh ஜய kh’பா ப³தா²॥
ஸுநத பி³பீ⁴ஷiν phர⁴ ைக பா³நீ। நmh அகா⁴த ரவநாmh’த ஜாநீ ॥
பத³அmh³ஜ க³ பா³ரmh பா³ரா।’த³ய◌ँஸமாத ந phேரiµ அபாரா ॥
ஸுநஹு ேத³வ ஸசராசர shவா। phரநதபால உர அnhதரஜா ॥
உர க² phரத²ம பா³ஸநா ர। phர⁴ பத³ phதி ஸத ேஸா ப³ ॥
அப³ kh’பால நிஜ ப⁴க³தி பாவநீ। ேத³ஹு ஸதா³வ மந பா⁴வநீ ॥
ஏவமsh க phர⁴ ரநதீ⁴ரா। மாகா³ ரத nh⁴ கர நீரா ॥
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ஜத³பி ஸகா² தவ இchசா² நாmh। ேமார த³ரஸு அேமாக⁴ ஜக³ மாmh ॥
அஸ க ராம திலக ேத ஸாரா।ஸுமந ph³’Sh நப⁴ ப⁴ஈ அபாரா ॥
ேதா³. ராவந khேராத⁴ அநல நிஜ shவாஸ ஸர phரசNhட³।
ஜரத பி³பீ⁴ஷiν ராேக²உ தீ³nhேஹஹு ராஜு அக²Nhட³॥ 49(க)॥
ேஜா ஸmhபதி வ ராவந தீ³nh தி³ஏ◌ँ த³ஸ மாத²।
ேஸாஇ ஸmhபதா³ பி³பீ⁴ஷந ஸசி தீ³nhஹ ர⁴நாத²॥ 49(க²)॥

அஸ phர⁴ சா²ட³◌़ ◌ி ப⁴ஜmh ேஜ ஆநா। ேத நர பஸு பி³iν ◌ँச² பி³ஷாநா ॥
நிஜ ஜந ஜாநி தா அபநாவா। phர⁴ ஸுபா⁴வ கபி ல மந பா⁴வா ॥
நி ஸrhப³kh³ய ஸrhப³ உர பா³।ஸrhப³ப ஸப³ ரத உதா³ ॥
ேபா³ேல ப³சந நீதி phரதிபாலக। காரந மiνஜ த³iνஜ ல கா⁴லக ॥
ஸுiν கபீஸ லŋhகாபதி பீ³ரா। ேக பி³தி⁴ தஅ ஜலதி⁴ க³mhபீ⁴ரா ॥
ஸŋhல மகர உரக³ ஜ²ஷ ஜாதீ। அதி அகா³த⁴ ³shதர ஸப³ பா⁴◌ँதீ ॥
கஹ லŋhேகஸ ஸுநஹு ர⁴நாயக। ேகா nh⁴ ேஸாஷக தவ ஸாயக ॥
ஜth³யபி தத³பி நீதி அ கா³ஈ। பி³நய கஅ ஸாக³ர ஸந ஜாஈ ॥
ேதா³. phர⁴ mhஹார ல³ர ஜலதி⁴ க உபாய பி³சா।
பி³iν phரயாஸ ஸாக³ர த ஸகல பா⁴ கபி தா⁴ ॥ 50॥

ஸகா² க mhஹ நீகி உபாஈ। கஅ ைத³வ ெஜௗmh ேஹாஇ ஸஹாஈ ॥
மnhthர ந யஹ லசி²மந மந பா⁴வா। ராம ப³சந ஸுநி அதி ³க² பாவா ॥
நாத²ைத³வ கர கவந ப⁴ேராஸா। ேஸாஅ nh⁴ கஅ மந ேராஸா ॥
காத³ர மந கஹு◌ँ ஏக அதா⁴ரா। ைத³வ ைத³வ ஆல காரா ॥
ஸுநத பி³ஹ ேபா³ேல ர⁴பீ³ரா। ஐேஸmh கரப³ த⁴ரஹு மந தீ⁴ரா ॥
அஸ க phர⁴ அiνஜ ஸiµஜா²ஈ।nh⁴ ஸப க³ஏ ர⁴ராஈ ॥
phரத²ம phரநாம கீnhஹ  நாஈ। ைப³ேட² நி தட த³rhப⁴ ட³ஸாஈ ॥
ஜப³mh பி³பீ⁴ஷந phர⁴ பmh ஆஏ। பாேச²mh ராவந ³த படா²ஏ ॥
ேதா³. ஸகல சத திnhஹ ேத³ேக² த⁴ேரmh கபட கபி ேத³ஹ।
phர⁴ ³ந ’த³ய◌ँஸராஹmh ஸரநாக³த பர ேநஹ ॥ 51॥

phரக³ட ப³கா²நmh ராம ஸுபா⁴ஊ। அதி ஸphேரம கா³ பி³ஸ ³ராஊ ॥
 ேக ³த கபிnhஹ தப³ ஜாேந।ஸகல பா³◌ँதி⁴ கபீஸ பmh ஆேந ॥
கஹ ஸுkh³வ ஸுநஹு ஸப³ பா³நர। அŋhக³ ப⁴ŋhக³ க பட²வஹு நிசர ॥
ஸுநி ஸுkh³வ ப³சந கபி தா⁴ஏ। பா³◌ँதி⁴ கடக சஹு பாஸ பி²ராஏ ॥
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ப³ஹு phரகார மாரந கபி லாேக³। தீ³ந காரத தத³பி ந thயாேக³॥
ேஜா ஹமார ஹர நாஸா காநா। ேத ேகாஸலாதீ⁴ஸ ைக ஆநா ॥
ஸுநி லசி²மந ஸப³ நிகட ேபா³லாஏ। த³யா லாகி³ஹ◌ँ ரத ேசா²டா³ஏ ॥
ராவந கர தீ³ஜஹு யஹ பாதீ। லசி²மந ப³சந பா³ லகா⁴தீ ॥
ேதா³. கேஹஹு iµகா²க³ர ட⁴◌़ஸந மம ஸnhேத³ஸு உதா³ர।
தா ேத³இ ேலஹு ந த ஆவா கால mhஹார ॥ 52॥

ரத நாஇ லசி²மந பத³ மாதா²। சேல ³த ப³ரநத ³ந கா³தா²॥
கஹத ராம ஜஸு லŋhகா◌ँஆஏ। ராவந சரந ஸ திnhஹ நாஏ ॥
பி³ஹ த³ஸாநந ◌ँசீ² பா³தா। கஹ ந ஸுக ஆபநி ஸலாதா ॥
நி கஹு க²ப³ பி³பீ⁴ஷந ேக। ஜா mh’th ஆஈ அதி ேந ॥
கரத ராஜ லŋhகா ஸட² thயாகீ³। ேஹாஇ ஜப³ கர கீட அபா⁴கீ³॥
நி கஹு பா⁴ கீஸ கடகாஈ। க²ந கால phேரத ச ஆஈ ॥
nhஹ ேக வந கர ரக²வாரா। ப⁴யஉ mh’³ல சித nh⁴ பி³சாரா ॥
கஹு தபnhஹ ைக பா³த ப³ேஹா। nhஹ ேக ’த³ய◌ँ thராஸ அதி ேமா ॥
ேதா³. -கீ ப⁴இ ேப⁴Nhட கி பி² க³ஏ ரவந ஸுஜஸு ஸுநி ேமார।
கஹ ந  த³ல ேதஜ ப³ல ப³ஹுத சகித சித ேதார ॥ 53॥

நாத² kh’பா க ◌ँேச²ஹு ைஜேஸmh। மாநஹு கஹா khேராத⁴ த ைதேஸmh ॥
லா ஜாஇ ஜப³அiνஜ mhஹாரா। ஜாதmh ராம திலக ேத ஸாரா ॥
ராவந ³த ஹம ஸுநி காநா। கபிnhஹ பா³◌ँதி⁴ தீ³nhேஹ ³க² நாநா ॥
ரவந நாகா காைட லாேக³। ராம ஸபத² தீ³nhேஹ ஹம thயாேக³॥
◌ँசி²ஹு நாத² ராம கடகாஈ। ப³த³ந ேகா ஸத ப³ரநி ந ஜாஈ ॥
நாநா ப³ரந பா⁴ கபி தா⁴। பி³கடாநந பி³ஸால ப⁴யகா ॥
ேஜmh ர த³ேஹஉஹேதஉ ஸுத ேதாரா।ஸகல கபிnhஹ மஹ◌ँ ேத ப³ ேதா²ரா
॥
அத நாம ப⁴ட க²ந கராலா। அத நாக³ ப³ல பி³ல பி³ஸாலா ॥
ேதா³. th³விபி³த³ மயnhத³ நீல நல அŋhக³த³ க³த³ பி³கடா।
த³தி⁴iµக² ேகஹ நிஸட²ஸட² ஜாமவnhத ப³லரா ॥ 54॥

ஏ கபி ஸப³ஸுkh³வ ஸமாநா। இnhஹ ஸம ேகாnhஹ க³நஇ ேகா நாநா ॥
ராம kh’பா◌ँ அத ப³ல திnhஹmh। th’ந ஸமாந thேரேலாக க³நmh ॥
அஸ ைமmh ஸுநா ரவந த³ஸகnhத⁴ர। ப³ம அடா²ரஹ ஜூத²ப ப³nhத³ர ॥
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நாத² கடக மஹ◌ँ ேஸா கபி நாmh। ேஜா ந mhஹ ைத ரந மாmh ॥
பரம khேராத⁴ ஜmh ஸப³ஹாதா²।ஆயஸு ைப ந ேத³mh ர⁴நாதா²॥
ேஸாஷmh nh⁴ ஸத ஜ²ஷ ph³யாலா। ரmh ந த ப⁴ த⁴ர பி³ஸாலா ॥
மrhதி³ க³rhத³லவmh த³ஸஸா। ஐேஸஇ ப³சந கஹmh ஸப³ கீஸா ॥
க³rhஜmh தrhஜmh ஸஹஜ அஸŋhகா। மாநஹு kh³ரஸந சஹத ஹmh லŋhகா ॥
ேதா³. -ஸஹஜ ஸூர கபி பா⁴ ஸப³ நி ர பர phர⁴ ராம।
ராவந கால ேகா கஹு தி ஸகmh ஸŋhkh³ராம ॥ 55॥

ராம ேதஜ ப³ல ³தி⁴ பி³லாஈ। தப³ ph◌⁴ராத ◌ँேச²உ நய நாக³ர ॥
தாஸு ப³சந ஸுநி ஸாக³ர பாmh। மாக³த பnhத² kh’பா மந மாmh ॥
ஸுநத ப³சந பி³ஹஸா த³ஸஸா। ெஜௗmh அ மதி ஸஹாய kh’த கீஸா ॥
ஸஹஜ பீ⁴ கர ப³சந th³’ட⁴◌़ ◌ாஈ।ஸாக³ர ஸந டா²நீ மசலாஈ ॥
ட⁴◌़ mh’ஷா கா கர ப³ட³◌़ ◌ாஈ।  ப³ல ³th³தி⁴ தா²ஹ ைமmh பாஈ ॥
ஸசிவ ஸபீ⁴த பி³பீ⁴ஷந ஜாேகmh। பி³ஜய பி³⁴தி கஹா◌ँ ஜக³ தாேகmh ॥
ஸுநி க²ல ப³சந ³த ஸ பா³ட⁴◌़ ◌ீ।ஸமய பி³சா பthகா காட⁴◌़ ◌ீ ॥
ராமாiνஜ தீ³nh யஹ பாதீ। நாத² ப³சாஇ ஜுட³◌़ ◌ாவஹு சா²தீ ॥
பி³ஹ பா³ம கர nh ராவந।ஸசிவ ேபா³ ஸட²லாக³ ப³சாவந ॥
ேதா³. -பா³தnhஹ மந ஜா²இ ஸட² ஜநி கா⁴ல ல கீ²ஸ।
ராம பி³ேராத⁴ ந உப³ர ஸரந பி³Shiν அஜ ஈஸ ॥ 56(க)॥
கீ த மாந அiνஜ இவ phர⁴ பத³ பŋhகஜ ph◌⁴’ŋhக³।
ேஹா கி ராம ஸராநல க²ல ல ஸத பதŋhக³॥ 56(க²)॥

ஸுநத ஸப⁴ய மந iµக²iµஸுகாஈ। கஹத த³ஸாநந ஸப³ஸுநாஈ ॥
⁴ பரா கர க³ஹத அகாஸா। ல⁴ தாபஸ கர பா³க³ பி³லாஸா ॥
கஹ ஸுக நாத²ஸthய ஸப³ பா³நீ।ஸiµஜ²ஹு சா²ட³◌़ ◌ி phரkh’தி அபி⁴மாநீ ॥
ஸுநஹு ப³சந மம பஹ khேராதா⁴। நாத² ராம ஸந தஜஹு பி³ேராதா⁴ ॥
அதி ேகாமல ர⁴பீ³ர ஸுபா⁴ஊ। ஜth³யபி அகி²ல ேலாக கர ராஊ ॥
லத kh’பா mhஹ பர phர⁴ க। உர அபராத⁴ ந ஏகஉ த⁴ ॥
ஜநகஸுதா ர⁴நாத² தீ³ேஜ। ஏதநா கஹா ேமார phர⁴ கீேஜ।
ஜப³ ேதmh கஹா ேத³ந ைப³ேத³। சரந phரஹார கீnhஹ ஸட² ேத ॥
நாஇ சரந  சலா ேஸா தஹா◌ँ। kh’பாnh⁴ ர⁴நாயக ஜஹா◌ँ ॥
க phரநாiµ நிஜ கதா²ஸுநாஈ। ராம kh’பா◌ँஆபநி க³தி பாஈ ॥
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 அக³shதி கீmh ஸாப ப⁴வாநீ। ராச²ஸ ப⁴யஉ ரஹா iµநி kh³யாநீ ॥
ப³nhதி³ ராம பத³ பா³ரmh பா³ரா।iµநி நிஜ ஆரம கஹு◌ँ ப³ தா⁴ரா ॥
ேதா³. பி³நய ந மாநத ஜலதி⁴ ஜட³◌़ க³ஏ தீந தி³ந பீ³தி।
ேபா³ேல ராம ஸேகாப தப³ ப⁴ய பி³iν ேஹாஇ ந phதி ॥ 57॥

லசி²மந பா³ந ஸராஸந ஆ। ேஸாெஷௗmh பா³தி⁴ பி³க² kh’ஸா ॥
ஸட²ஸந பி³நய ல ஸந phதீ।ஸஹஜ kh’பந ஸந ஸுnhத³ர நீதீ ॥
மமதா ரத ஸந kh³யாந கஹாநீ। அதி ேலாபீ⁴ ஸந பி³ரதி ப³கா²நீ ॥
khேராதி⁴ ஸம கா ஹ கதா²।ஊஸர பீ³ஜ ப³ஏ◌ँ ப²ல ஜதா²॥
அஸ க ர⁴பதி சாப சட⁴◌़ ◌ாவா। யஹ மத லசி²மந ேக மந பா⁴வா ॥
ஸŋhகா⁴ேநஉ phர⁴ பி³க² கராலா। உ² உத³தி⁴ உர அnhதர jhவாலா ॥
மகர உரக³ ஜ²ஷ க³ந அலாேந। ஜரத ஜnh ஜலநிதி⁴ ஜப³ ஜாேந ॥
கநக தா²ர ப⁴ மநி க³ந நாநா। பி³phர ப ஆயஉ த மாநா ॥
ேதா³. காேடmh பஇ கத³ ப²ரஇ ேகா ஜதந ேகாஉ ச।
பி³நய ந மாந க²ேக³ஸ ஸுiν டா³ேடmh பஇ நவ நீச ॥ 58॥

ஸப⁴ய nh⁴ க³ பத³ phர⁴ ேகேர। ச²மஹு நாத²ஸப³அவ³ந ேமேர ॥
க³க³ந ஸர அநல ஜல த⁴ரநீ। இnhஹ கஇ நாத²ஸஹஜ ஜட³◌़ கரநீ ॥
தவ phேரத மாயா◌ँ உபஜாஏ।sh’Sh ேஹ ஸப³ kh³ரnhத²நி கா³ஏ ॥
phர⁴ ஆயஸு ேஜ கஹ◌ँ ஜஸ அஹஈ। ேஸா ேத பா⁴◌ँதி ரேஹ ஸுக²லஹஈ ॥
phர⁴ ப⁴ல கீnh ேமா க² தீ³nh। மரஜாதா³ நி mhஹ கீnh ॥
ேடா⁴ல க³வா◌ँர ஸூth³ர பஸு நா।ஸகல தாட³◌़நா ேக அதி⁴கா ॥
phர⁴ phரதாப ைமmh ஜாப³ஸுகா²ஈ। உத கட ந ேமா ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
phர⁴ அkh³யா அேபல தி கா³ஈ। கெரௗmh ேஸா ேப³கி³ ெஜௗ mhஹ ேஸாஹாஈ
॥
ேதா³. ஸுநத பி³நீத ப³சந அதி கஹ kh’பால iµஸுகாஇ।
ேஜ பி³தி⁴ உதைர கபி கட தாத ேஸா கஹஹு உபாஇ ॥ 59॥

நாத² நீல நல கபி th³ெவௗ பா⁴ஈ। லகாஈ  ஆஷ பாஈ ॥
திnhஹ ேக பரஸ கிஏ◌ँ கி³ பா⁴ேர। தஹmh ஜலதி⁴ phரதாப mhஹாேர ॥
ைமmh நி உர த⁴ phர⁴தாஈ। கஹஉ◌ँ ப³ல அiνமாந ஸஹாஈ ॥
ஏ பி³தி⁴ நாத² பேயாதி⁴ ப³◌ँதா⁴இஅ। ேஜmh யஹ ஸுஜஸு ேலாக திஹு◌ँ
கா³இஅ ॥
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ஏ ஸர மம உthதர தட பா³।ஹதஹு நாத² க²ல நர அக⁴ ரா ॥
ஸுநி kh’பால ஸாக³ர மந பீரா। ரதmh ஹ ராம ரநதீ⁴ரா ॥
ேத³கி² ராம ப³ல ெபௗஷ பா⁴।ஹர பேயாநிதி⁴ ப⁴யஉ ஸுகா² ॥
ஸகல சத க phர⁴ ஸுநாவா। சரந ப³nhதி³ பாேதா²தி⁴ தா⁴வா ॥
ச²mh. நிஜ ப⁴வந க³வேநஉ nh⁴ ர⁴பதி யஹ மத பா⁴யஊ।
யஹ சத க மலஹர ஜதா²மதி தா³ஸ ள கா³யஊ ॥
ஸுக² ப⁴வந ஸmhஸய ஸமந த³வந பி³ஷாத³ ர⁴பதி ³ந க³நா ॥
த ஸகல ஆஸ ப⁴ேராஸ கா³வ ஸுந ஸnhதத ஸட² மநா ॥

ேதா³. ஸகல ஸுமŋhக³ள தா³யக ர⁴நாயக ³ந கா³ந।
ஸாத³ர ஸுநmh ேத தரmh ப⁴வ nh⁴ பி³நா ஜலஜாந ॥ 60॥
மாஸபாராயண, ெசௗபீ³ஸவா◌ँ விராம
ऽऽऽऽऽऽऽ

இதி மth³ராமசதமாநேஸ ஸகலககஷவிth◌⁴வmhஸேந
பசம: ேஸாபாந:ஸமாphத: ।
(ஸுnhத³ரகாNhட³ஸமாphத)

Shri Ram Charit Manas
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