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Rama Chalisa

ராமசாஸா

 ர⁴பீ³ர ப⁴khத தகா ।ஸுநி ைஜ phர⁴ அரஜ ஹமா ॥
நிஶி தி³ந th◌⁴யாந த⁴ைர ேஜா ேகாஈ । தா ஸம ப⁴khத ஔர நmh ேஹாஈ ॥
th◌⁴யாந த⁴ேர ஶிவ மந மாmh । ph³ரமா இnhth³ர பார நmh பாmh ॥
ஜய ஜய ஜய ர⁴நாத² kh’பாலா ।ஸதா³ கேரா ஸnhதந phரதிபாலா ॥
³த mhஹார வீர ஹiνமாநா । ஜாஸு phரபா⁴வ திஹூ◌ँ ர ஜாநா ॥
வ ⁴ஜத³Nhட³ phரசNhட³ kh’பாலா । ராவண மா ஸுரந phரதிபாலா ॥
ம அநாத² ேக நாத² ேகா³ஸாஈmh । தீ³நந ேக ேஹா ஸதா³ஸஹாஈ ॥
ph³ரமாதி³க தவ பார ந பாைவmh ।ஸதா³ ஈஶ mhஹேரா யஶ கா³ைவmh ॥
சாஉ ேவத³ ப⁴ரத ைஹmh ஸாகீ² । ம ப⁴khதந கீ லjhஜா ராகீ²॥
³ண கா³வத ஶாரத³ மந மாmh ।ஸுரபதி தாேகா பார ந பாmh ॥
நாம mhஹார ேலத ேஜா ேகாஈ । தா ஸம த⁴nhய ஔர நmh ேஹாஈ ॥
ராம நாம ைஹ அபரmhபாரா । சாஹு ேவத³ந ஜா காரா ॥
க³ணபதி நாம mhஹாேரா nhேஹாmh । திநேகா phரத²ம jhய ம கீnhேஹாmh ॥
ேஶஷ ரடத நித நாம mhஹாரா । ம ேகா பா⁴ர ஶீஶ பர தா⁴ரா ॥
²ல ஸமாந ரஹத ேஸா பா⁴ரா । பாவத ேகாஉ ந mhஹேரா பாரா ॥
ப⁴ரத நாம mhஹேரா உர தா⁴ேரா । தாேஸாmh கப³ஹு◌ँ ந ரண ேமmh ஹாேரா ॥
நாம ஶthஹந ’த³ய phரகாஶா ।ஸுரத ேஹாத ஶth கர நாஶா ॥
லஷந mhஹாேர ஆjhஞாகா ।ஸதா³ கரத ஸnhதந ரக²வா ॥
தாேத ரண ேத நmh ேகாஈ । th³த⁴ ஜுேர யமஹூ◌ँ கிந ேஹாஈ ॥
மஹா லkh த⁴ர அவதாரா ।ஸப³ விதி⁴ கரத பாப ேகா சா²ரா ॥
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தா ராம நீதா கா³ேயா । ⁴வேநவ phரபா⁴வ தி³கா²ேயா ॥
க⁴ட ேஸாmh phரகட ப⁴ஈ ேஸா ஆஈ । ஜாேகா ேத³க²த சnhth³ர லஜாஈ ॥
ேஸா மேர நித பாmhவ பேலாடத । நேவா நிth³தி⁴ சரணந ேமmh ேலாடத ॥
th³தி⁴ அடா²ரஹ மŋhக³ள கா । ேஸா ம பர ஜாைவ ப³ஹா ॥
ஔரஹு ேஜா அேநக phர⁴தாஈ । ேஸா தாபதி மmh ப³நாஈ ॥
இchசா² ேத ேகாந ஸmhஸாரா । ரசத ந லாக³த பல கீ பா³ரா ॥
ேஜா mhஹேர சரநந சித லாைவ । தாேகா iµkhதி அவ ேஹா ஜாைவ ॥
ஸுநஹு ராம ம தாத ஹமாேர । மmh ப⁴ரத ல-jhய phரசாேர ॥
மmh ேத³வ ல ேத³வ ஹமாேர । ம ³ ேத³வ phராண ேக phயாேர ॥
ேஜா ச² ேஹா ேஸா மmh ராஜா । ஜய ஜய ஜய phர⁴ ராேகா²லாஜா ॥
ராமா ஆthமா ேபாஷண ஹாேர । ஜய ஜய ஜய த³ஶரத² ேக phயாேர ॥
ஜய ஜய ஜய phர⁴ jhேயாதி shவபா । நி³ண ph³ரம அக²Nhட³அபா ॥
ஸthய ஸthய ஜய ஸthய-ph³ரத shவா ।ஸthய ஸநாதந அnhதrhயா ॥
ஸthய ப⁴ஜந mhஹேரா ேஜா கா³ைவ । ேஸா நிசய சாேராmh ப²ல பாைவ ॥
ஸthய ஶபத² ெகௗ³பதி கீnhmh । மேந ப⁴khதmh ஸப³th³தி⁴ தீ³nhmh ॥
jhஞாந ’த³ய ேதா³ jhஞாந shவபா । நேமா நேமா ஜய ஜாபதி ⁴பா ॥
த⁴nhய த⁴nhய ம த⁴nhய phரதாபா । நாம mhஹார ஹரத ஸnhதாபா ॥
ஸthய ஶுth³த⁴ ேத³வந iµக² கா³யா । ப³ ³nh³பீ⁴ ஶŋhக² ப³ஜாயா ॥
ஸthய ஸthய ம ஸthய ஸநாதந । மmh ேஹா ஹமேர தந மந த⁴ந ॥
யாேகா பாட² கேர ேஜா ேகாஈ । jhஞாந phரகட தாேக உர ேஹாஈ ॥
ஆவாக³மந ைட தி ேகரா ।ஸthய வசந மாேந ஶிவ ேமரா ॥
ஔர ஆஸ மந ேமmh ேஜா lhயாைவ । ள த³ல அ ²ல சட⁴◌़ ◌ாைவ ॥
ஸாக³ பthர ேஸா ேபா⁴க³லகா³ைவ । ேஸா நர ஸகல th³த⁴தா பாைவ ॥
அnhத ஸமய ர⁴ப³ர ர ஜாஈ । ஜஹா◌ँ ஜnhம ஹ ப⁴khத கஹாஈ ॥
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 ஹ தா³ஸ கைஹ அ கா³ைவ । ேஸா ைவNhட² தா⁴ம ேகா பாைவ ॥
ேதா³ஹா
ஸாத தி³வஸ ேஜா ேநம கர பாட² கேர சித லாய ।
ஹதா³ஸ ஹkh’பா ேஸ அவ ப⁴khதி ேகா பாய ॥
ராம சாஸா ேஜா பட⁴◌़ே◌ ராமசரண சித லாய ।
ேஜா இchசா² மந ேமmh கைர ஸகல th³த⁴ ேஹா ஜாய ॥

॥ ராம shதி ॥
 ராமசnhth³ர kh’பா ப⁴ஜு மந ஹரண ப⁴வ ப⁴ய தா³ணmh ।
நவகஜ-ேலாசந கஜ iµக² கர கஜ பத³ கஜாணmh ॥
கnhத³rhப அக³ணித அத ச²வி நவநீல-நீரத³ஸுnhத³ர ।
படபீத மாநஹு தட³◌़ ◌ித சி ஶுசி ெநௗ ஜநக ஸுதாவரmh ॥
ப⁴ஜு தீ³ந ப³nh⁴ தி³ேநஶ தா³நவ ைத³thயவmhஶ-நிகnhத³நmh ।
ர⁴நnhத³ஆநnhத³ கnhத³ ெகௗஶலசnhத³ த³ஶரth²-நnhத³நmh ॥
ர iµட Nhட³ல திலக சா உதா³ அŋhக³ வி⁴ஷணmh ।
ஆஜாiν-⁴ஜ-ஶர-சாப-த⁴ர-ஸŋhkh³ராம த-க²ர³ஷணmh ॥
இதி வத³தி ளதா³ஸ ஶŋhகர-ேஶஷ-iµநி-மந-ரஜந ।
மம ’த³ய-கஜ நிவாஸ  காமாதி³ க²லத³ல-க³ஜந ॥
மiν ஜாmh ராேசஊ  ேஸா ப³ ஸஹஜ ஸுnhத³ர ஸா◌ँவேரா ।
கநிதா⁴iν ஸுஜாந  ஸேநஹு ஜாநத ராவேரா ॥
ஏ பா⁴◌ँதி ெகௗ³ அஸ ஸுநி ய ஸத ய◌ँஹர அ ।
ள ப⁴வாநி  நி நி iµதி³த மந மnhதி³ர ச ॥
ேதா³ஹா

ஜாநி ெகௗ³ அiνஅ ய ய ஹரஷு ந ஜாஇ க ।
மஜுள மŋhக³ள ல பா³ம அŋhக³ ப²ரகந லேக³॥

॥ ராமாShடக:॥
ேஹ ராமா ேஷாthதமா நரஹேர நாராய ேகஶவா ।
ேகா³விnhதா³ க³ட³th◌⁴வஜா ³ணநிேத⁴ தா³ேமாத³ரா மாத⁴வா ॥
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ேஹ kh’Shண கமலாபேத ய³பேத தாபேத பேத ।
ைவNhடா²தி⁴பேத சராசரபேத லkhபேத பா மாmh ॥
ஆெதௗ³ ராமதேபாவநாதி³ க³மநmh ஹthவா mh’க³mh காசநmh ।
ைவேத³ ஹரணmh ஜடா மரணmh ஸுkh³வ ஸmhபா⁴ஷணmh ॥
வாநிrhத³லநmh ஸiµth³ரதரணmh லŋhகாதா³ஹநmh ।
பசாth³ராவண mhப⁴கrhணஹநநmh ஏதth³தி⁴ ராமாயணmh ॥

॥ஆரதீ ராமசnhth³ர கீ ॥
ஜக³மக³ ஜக³மக³ ேஜாத ஜ ைஹ । ராம ஆரதீ ேஹாந லகீ³ைஹ ॥
ப⁴khதி கா தீ³பக phேரம கீ பா³தீ ।ஆரதீ ஸnhத கேரmh தி³ந ராதீ ॥
ஆநnhத³ கீ ஸதா உப⁴ ைஹ । ஜக³மக³ ஜக³மக³ ேஜாத ஜ ைஹ ॥
கநக mhஹாஸந யா ஸேமதா । ைப³ட²mh ராம ேஹாஈ சித ேசதா ॥
வாம பா⁴க³ ேமmh ஜநக ல ைஹ । ஜக³மக³ ஜக³மக³ ேஜாத ஜ ைஹ ॥
ஆரதீ ஹiνமத ேக மந பா⁴ேவ । ராம கதா² நித ஶŋhகர கா³ேவ ॥
ஸnhேதாmh கீ ேய பீ⁴ட³◌़ லகீ³ைஹ । ஜக³மக³ ஜக³மக³ ேஜாத ஜ ைஹ ॥

॥ இதி ॥
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