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Shri Bhaktamala by Shri Narayanadasa Nabha

நாராயணதா³ஸநாபா⁴kh’த ப⁴khதமால

–அத² rhவாrhத⁴ –

ப⁴khத ப⁴khதி ப⁴க³வnhத ³ சர நாம ப³ ஏக ।
இநேக பத³ ப³nhத³ந கிஏ நாஸmh பி³kh◌⁴ந அேநக ॥ 1॥
மŋhக³ள ஆதி³ பி³சா ரஹ ப³sh நஔர அப ।
ஹஜந ேக ஜஸ கா³வேத ஹஜந மŋhக³ளப ॥ 2॥
ஸnhதந நிrhநய கிேயா மதி² தி ராந இதிஹாஸ ।
ப⁴ேப³ ேகா ேதா³ஈ ஸுக⁴ர ைக ஹ ைக ஹதா³ஸ ॥ 3॥
()அkh³ரேத³வ ஆjhஞா த³ஈ ப⁴khதந ேக ஜஸ கா³உ ।
ப⁴வஸாக³ர ேக தரந ேகா நாநஔர உபாஉ ॥ 4॥
ெசௗபீ³ஸ ப லா சிர ()அkh³ரதா³ஸ உர பத³ த⁴ெரௗ ॥
ஜய ஜய ந ப³ராஹ கமட² நரஹ ப³ பா³வந ।
பரஶுராம ர⁴பீ³ர kh’Shண கீரதி ஜக³பாவந ॥
³th³த⁴ கலkhகீ ph³யாஸ ph’²ஹ ஹ◌ँஸ மnhவnhதர ।
ஜkh³ய ’ஷப⁴ ஹயkh³வ th◌⁴வ ப³ரேத³ந த⁴nhவnhதர ॥
ப³த³பதி த³த கபிலேத³வ ஸநகாதி³க க கெரௗ ।
ெசௗபீ³ஸ ப லா சிர ()அkh³ரதா³ஸ உர பத³ த⁴ெரௗ ॥ 5॥
சரந சிnhஹ ர⁴பீ³ர ேக ஸnhதந ஸதா³ஸஹாயகா ॥
அŋhஶ அmhப³ர ஶ கமல ஜவ th◌⁴வஜா ேத⁴iνபத³ ।
ஶŋhக² சkhர shவshதீக ஜmh³ப²ல கலஸ ஸுதா⁴ரத³ ॥
அrhத⁴சnhth³ர ஷடேகாந ந பி³◌ँ³ஊரத⁴ேரஷா ।
அShடேகாந thரயேகாந இnhth³ர த⁴iν ஷ பி³ேஶஷா ॥
தாபதிபத³ நித ப³ஸத ஏேத மŋhக³ளதா³யகா ।
சரந சிnhஹ ர⁴பீ³ர ேக ஸnhதந ஸதா³ஸஹாயகா ॥ 6॥
இநகீ kh’பா ஔர நி ஸiµேஜ² th³வாத³ஸ ப⁴khத phரதா⁴ந ॥

1



நாராயணதா³ஸநாபா⁴kh’த ப⁴khதமால

பி³தி⁴ நாரத³ ஶŋhகர ஸநகாதி³க கபிலேத³வ மiν ⁴ப ।
நரஹதா³ஸ ஜநக பீ⁴ஷம ப³ ஶுகiµநி த⁴rhமshவப ॥
அnhதரŋhக³அiνசர ஹஜூ ேக ேஜா இநேகா ஜஸ கா³ைவ ।
ஆதி³அnhதெலௗmh மŋhக³ள திநேகா ேராதா ப³khதா பாைவ ॥
அஜாேமல பரஸŋhக³ யஹ நிrhணய பரம த⁴rhம ேக ஜாந ।
இநகீ kh’பா ஔர நி ஸiµேஜ² th³வாத³ஸ ப⁴khத phரதா⁴ந ॥ 7॥
ேமா சிthதph³’thதி நித தஹ◌ँ ரேஹா ஜஹ◌ँ நாராயண பாரஷத³ ॥
பி³Shவkhேஸந ஜய பி³ஜய phரப³ல ப³ல மŋhக³ளகா ।
நnhத³ஸுநnhத³ஸுப⁴th³ர ப⁴th³ர ஜக³ஆமயஹா ॥
சNhட³ phரசNhட³ பி³நீத iµத³iµதா³chச² கலய ।
ஶீல ஸுஶீல ஸுேஷண பா⁴வ ப⁴khதந phரதிபாலய ॥
லபதி phணந phரபீ³ந ப⁴ஜநாந◌ँத³ ப⁴khதந ஸு’த³ ।
ேமா சிthதph³’thதி நித தஹ◌ँ ரேஹா ஜஹ◌ँ நாராயண பாரஷத³ ॥ 8॥
ஹப³lhலப⁴ ஸப³ phராரேதா²mh (ந) சரநேரiν ஆஶா த⁴ ॥
கமலா க³ட³ஸுநnhத³ஆதி³ ேஷாட³ஸ phர⁴பத³ரதி ।
(ஹiνமnhத) ஜாமவnhத ஸுkh³வ விபீ⁴ஷண ஶப³ க²க³பதி ॥
th◌⁴வ உth³த⁴வ அ◌ँப³ஷ பி³³ர அkhர ஸுதா³மா ।
சnhth³ரஹாஸ சிthரேக kh³ராஹ க³ஜ பாNhட³வ நாமா ॥
ெகௗஷாரவ nhதீப³⁴ பட ஐசத லjhஜாஹ ।
ஹப³lhலப⁴ ஸப³ phராரேதா²mh (ந) சரநேரiν ஆஶா த⁴ ॥ 9॥
பத³பŋhகஜ பா³◌ँெசௗ²mh ஸதா³நேக ஹ உர நித ப³ைஸmh ॥
ேயாேக³வர தேத³வ அŋhக³iµ(nhத³) phயph³ரத ேஜதா ।
ph’² பத ேஶஷ ஸூத ெஶௗநக பரேசதா ॥
ஶதபா thரய ஸுதா ஸுநீதி ஸதி ஸப³ ம◌ँதா³லஸ ।
ஜkh³யபthநி ph³ரஜநா கிேய ேகஶவ அபேந ப³ஸ ॥
ஐேஸ நர நா ேத திந ேக கா³ஊ◌ँ ஜைஸmh ।
பத³பŋhகஜ பா³◌ँெசௗ²mh ஸதா³நேக ஹ உர நித ப³ைஸmh ॥ 10॥
அŋhkh◌⁴ அmh³ஜ பாmhஸு ேகா ஜnhம ஜnhம ெஹௗmh ஜாசிெஹௗmh ॥
phராசீநப³rh ஸthயph³ரத ரஹூக³ண ஸக³ர ப⁴கீ³ரத² ।
பா³lhகி தி²ேலஸ க³ஏ ேஜ ேஜ ேகா³பி³◌ँத³ பத² ॥
khமாŋhக³த³ஹசnhத³ ப⁴ரத த³தீ⁴சி உதா³ரா ।
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ஸுரத²ஸுத⁴nhவா ஶிபி³ர ஸுமதி அதி ப³கீ தா³ரா ॥
நீல ேமாரth◌⁴வஜ தாmhரth◌⁴வஜ அலரக கீரதி ராசிெஹௗmh ।
அŋhkh◌⁴ அmh³ஜ பாmhஸு ேகா ஜnhம ஜnhம ெஹௗmh ஜாசிெஹௗmh ॥ 11॥
திந சரந ⁴ ேமா ⁴ ர ேஜ ேஜ ஹமாயா தேர ॥
⁴ இவா அ ஐல கா³தி⁴ ர⁴ ைர ைக³ஸுசி ஶதத⁴nhவா ।
அரதி அ ரnhதி உதŋhக ⁴ ேத³வல ைவவshவதமnhவா ॥
நஹுஷ ஜஜாதி தி³ப  ஜ³³ஹ மாnhதா⁴தா ।
பிphபல நி ப⁴ரth³வாஜ த³chச²ஸரப⁴ŋhக³ஸ◌ँகா⁴தா ॥
ஸஜய ஸக உthதாநபாத³ ஜாkh³யப³lhkhய ஜஸ ஜக³ ப⁴ேர ।
திந சரந ⁴ ேமா ⁴ ர ேஜ ேஜ ஹமாயா தேர ॥ 12॥
நி அ நவ ேயாேக³வரா பாத³thராந கீ ெஹௗmh ஸரந ॥
கபி³ஹ கரபா⁴ஜந ப⁴khதிரthநாகர பா⁴ ।
அnhதchச²அ சமஸ அநnhயதா பத⁴தி உதா⁴ ॥
phர³த⁴ phேரம கீ ரா ⁴தா³ஆபி³ரேஹாதா ।
பிphபல th³ல phரth³த⁴ ப⁴வாph³தி⁴ பார ேக ேபாதா ॥
ஜயnhதீநnhத³ந ஜக³த ேக thபி³த⁴ தாப ஆமயஹரந ।
நி அ நவ ேயாேக³வரா பாத³thராந கீ ெஹௗmh ஸரந ॥ 13॥
பத³பராக³ கநா கெரௗ ேஜ ேநதா நவதா⁴ ப⁴khதி ேக ॥
ரவந பchசி²த ஸுமதி vhயாஸஸாவக கீரnhதந ।
ஸு²ஸுரந phரஹலாத³ ph’² ஜா கமலா சரநநி மந ॥
ப³nhத³ந ஸுப²லக ஸுப³ந தா³ஸ தீ³பthதி கபீவர ।
ஸkh²யthேவ பாரத²ஸமrhபந ஆதம ப³த⁴ர ॥
உபவீ இந நாம ேக ஏேத thராதா அக³திேக ।
பத³பராக³ கநா கெரௗ ேஜ ேநதா நவதா⁴ ப⁴khதி ேக ॥ 14॥
ஹphரஸாத³ ரஸ shவாத³ ேக ப⁴khத இேத பரமாந ॥
ஶŋhகர ஶுக ஸநகாதி³ கபில நாரத³ஹiνமாநா ।
பி³Shவkhேஸந phரலாத³ ப³ பீ⁴ஷம ஜக³ ஜாநா ॥
அrhஜுந th◌⁴வ அ◌ँப³ஷ விபீ⁴ஷண மமா பா⁴ ।
அiνராகீ³அkhர ஸதா³ உth³த⁴வ அதி⁴கா ॥
ப⁴க³வnhத ⁴khத அவஶிShட கீ கீரதி கஹத ஸுஜாந ।
ஹphரஸாத³ ரஸ shவாத³ ேக ப⁴khத இேத பரமாந ॥ 15॥
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th◌⁴யாந சrh⁴ஜ சித த⁴rhேயா திநmh ஸரந ெஹௗmh அiνஸெரௗmh ॥
அக³shthய லshthய லஹ chயப³ந ப³Shட² ெஸௗப⁴ ’ ।
கrhத³ம அth ’சீக க³rhக³ ெகௗ³தம ph³யாஸஶி ॥
ேலாமஸ ph◌⁴’³ தா³லph◌⁴ய அŋhகி³ரா ஶ ◌்’ŋhகி³ phரகா ।
மாNhட³vhய பி³வாthர ³rhபா³ஸா ஸஹஸ அடா² ॥
ஜாபா³ ஜமத³kh³நி மாயாத³rhஶ கயப பரப³த பாராஶர பத³ரஜ த⁴ெரௗmh ।
th◌⁴யாந சrh⁴ஜ சித த⁴rhேயா திநmh ஸரந ெஹௗmh அiνஸெரௗmh ॥ 16॥
ஸாத⁴ந ஸாth◌⁴ய ஸthரஹ ராண ப²லபீ பா⁴க³வத ॥
ph³ரம விShiΝ ஶிவ ŋhக³ பத³ம அshக◌ँத³ பி³shதாரா ।
பா³மந ந ப³ராஹ அkh³நி ரம ஊதா³ரா ॥
க³ட³ நாரதீ³ ப⁴விShய ph³ரமைப³ப³rhத ரவண ஶுசி ।
மாrhகNhேட³ய ph³ரமாNhட³ கதா² நாநா உபேஜ சி ॥
பரம த⁴rhம iµக²கதி²த ச:ேலாகீ நிக³ம ஶத ।
ஸாத⁴ந ஸாth◌⁴ய ஸthரஹ ராண ப²லபீ பா⁴க³வத ॥ 17॥
த³ஸ ஆட²shmh’தி ந உchச திந பத³ஸரஜ பா⁴ல ேமா ॥
மiνshmh’தி ஆthேரய ைவShணவீ ஹாதக ஜா ।
ஜாkh³யப³lhkhய அŋhகி³ரா ஶைநசர ஸாmhவrhதக நா ॥
காthயாயநி ஶாNh³lhய ெகௗ³த பா³Sh² தா³ ।
ஸுர³ ஶாதாதாபி பராஶர khர iµநி பா⁴ ॥
ஆஶா பாஸ உதா³ரதீ⁴ பரேலாக ேலாக ஸாத⁴ந ேஸா ।
த³ஸ ஆட²shmh’தி ந உchச திந பத³ஸரஜ பா⁴ல ேமா ॥ 18॥
பாைவmh ப⁴khதி அநபாயிநீ ேஜ ராமஸசிவ ஸுரந கைரmh ॥
th◌⁴’Sh பி³ஜய ஜயnhத நீதிபர ஸுசி ஸுபி³நீதா ।
ராShடரப³rhத⁴ந நிண ஸுராShடர பரம நீதா ॥
அேஶாக ஸதா³ஆநnhத³ த⁴rhமபாலக தththவேவதா ।
மnhthவrhய ஸுமnhthர சrhஜுக³ மnhth ேஜதா ॥
அநாயாஸ ர⁴பதி phரஸnhந ப⁴வஸாக³ர ³shதர தைரmh ।
பாைவmh ப⁴khதி அநபாயிநீ ேஜ ராமஸசிவ ஸுரந கைரmh ॥ 19॥
ஶுப⁴ th³’Sh vh’Sh ேமாபர கெரௗ ேஜ ஸஹசர ர⁴வீர ேக ॥
தி³நகரஸுத ஹராஜ பா³ப³ச² ேகஸஔரஸ ।
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த³தி⁴iµக² th³விபி³த³ மயnhத³ ச²பதி ஸம ேகா ெபௗரஸ ॥
உlhகாஸுப⁴ட ஸுேஷந த³iµக²iµத³ நீல நல ।
ஶரப⁴ர க³வய க³வாchச² பநஸ க³◌ँத⁴மாத³ந அதிப³ல ॥
பth³ம அடா²ரஹ த²பதி ராமகாஜ ப⁴ட பீ⁴ர ேக ।
ஶுப⁴ th³’Sh vh’Sh ேமாபர கெரௗ ேஜ ஸஹசர ர⁴வீர ேக ॥ 20॥
ph³ரஜ ப³ட³◌़ஏ ேகா³ப பrhஜnhய ேக ஸுத நீேக நவ நnhத³ ॥
த⁴ராநnhத³ th◌⁴வநnhத³ th’திய உபநnhத³ஸுநாக³ர ।
சrhத² தஹா◌ँ அபி⁴நnhத³ நnhத³ஸுக²nh⁴ உஜாக³ர ॥
ஸு²ஸுநnhத³ பஶுபால நிrhமல நிசய அபி⁴நnhத³ந ।
கrhமா த⁴rhமாநnhத³அiνஜ ப³lhலப⁴ ஜக³ப³nhத³ந ॥
ஆஸபாஸ வா ப³க³ர ேக ஜஹ◌ँ பி³ஹரத பஸுப shவச²nhத³ ।
ph³ரஜ ப³ட³◌़ஏ ேகா³ப பrhஜnhய ேக ஸுத நீேக நவ நnhத³ ॥ 21॥
பா³ல ph³’th³த⁴ நர நா ேகா³ப ெஹௗmh அrhதீ² உந பாத³ ரஜ ॥
நnhத³ேகா³ப உபநnhத³ th◌⁴வ த⁴ராநnhத³ மஹ ஜேஸாதா³ ।
கீரதிதா³ vh’ஷபா⁴iν ◌ँவ ஸஹச மந ேமாதா³ ॥
ம⁴மŋhக³ள ஸுப³ல ஸுபா³ஹு ேபா⁴ஜ அrhஜுந தா³மா ।
மNhட³ kh³வால அேநக யாம ஸŋhகீ³ ப³ஹு நாமா ॥
ேகா⁴ஷ நிவாநி கீ kh’பா ஸுர நர பா³◌ँசி²த ஆதி³அஜ ।
பா³ல ph³’th³த⁴ நர நா ேகா³ப ெஹௗmh அrhதீ² உந பாத³ ரஜ ॥ 22॥
ph³ரஜராஜஸுவந ஸ◌ँக³ஸத³ந மந அiνக³ஸதா³ தthபர ரைஹmh ॥
ரkhதக பthரக ஔர பth ஸப³ மந பா⁴ைவmh ।
ம⁴கNh² ம⁴வrhத ரஸால பி³ஸால ஸுஹாைவmh ॥
phேரமகnhத³ மகரnhத³ஸதா³ஆந◌ँத³ ச◌ँத³ஹாஸா ।
பயத³ ப³ல ரஸதா³ந ஸாரதா³ ³th³தி⁴ phரகாஸா ॥
ேஸவா ஸமய பி³சாைக சா சர சித கீ லைஹmh ।
ph³ரஜராஜஸுவந ஸ◌ँக³ஸத³ந மந அiνக³ஸதா³ தthபர ரைஹmh ॥ 23॥
ஸphத th³வீப ேமmh தா³ஸ ேஜ ேத ேமேர ரதாஜ ॥
ஜmh³th³வீப அ phலchச²ஸாலம ப³ஹுத ராஜ ।
ஸ பபி³thர நி khெரௗச ெகௗந மமா ஜாேந கி² ॥
ஸாக பி³ல பி³shதார phரth³த⁴ நா அதி ஹகர ।
பrhப³த ேலாகாேலாக ஓக டா கசநக⁴ர ॥
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ஹph◌⁴’thய ப³ஸத ேஜ ேஜ ஜஹா◌ँ திந ஸந நித phரதி காஜ ।
ஸphத th³வீப ேமmh தா³ஸ ேஜ ேத ேமேர ரதாஜ ॥ 24॥
மth◌⁴யதீ³ப நவக²Nhட³ ேமmh ப⁴khத ேத மம ⁴ப ॥
இலாப³rhத ஆதீ⁴ஸ ஸŋhகரஷந அiνக³ஸதா³ஶிவ ।
ரமநக மச² மiν தா³ஸரnhய rhம அrhஜம இவ ॥
 ப³ராஹ ⁴ph◌⁴’thய ப³rhஷ ஹmhஹ phரஹலாதா³ ।
கிmhஷ ராம கபி ப⁴ரத நராயந பீ³நாநாதா³ ॥
ப⁴th³ராவ kh³வஹய ப⁴th³ரரவ ேக காம கமலா அப ।
மth◌⁴யதீ³ப நவக²Nhட³ ேமmh ப⁴khத ேத மம ⁴ப ॥ 25॥
ேவதth³வீப ேக தா³ஸ ேஜ ரவந ஸுேநா திநகீ கதா² ॥
நாராயந ப³த³ந நிரnhதர தா ேத³ைக²mh ।
பலக பைர ேஜா பீ³ச ேகா ஜமஜாதந ேலைக²mh ॥
திநேக த³ரஸந காஜ க³ஏ தஹ◌ँ பீ³நாதா⁴ ।
யாம த³ஈ கர ைஸந உல அப³ நmh அதி⁴கா ॥
நாராயந ஆkh²யாந th³’ட⁴◌़ தஹ◌ँ phரஸŋhக³ நாந ததா² ।
ேவதth³வீப ேக தா³ஸ ேஜ ரவந ஸுேநா திநகீ கதா² ॥ 26॥
உரக³அShடல th³வாரபதி ஸாவதா⁴ந ஹதா⁴ம தி²தி ॥
இலாபthர iµக²அந◌ँத அந◌ँத கீரதி பி³shதாரத ।
பth³ம ஸŋh பந phரக³ட th◌⁴யாந உரேத நmh டாரத ॥
அ◌ँஶுகmhப³ல பா³ஸுகீ அத ஆkh³யா அiνப³ரதீ ।
கரேகாடக தchச²க ஸுப⁴Thட ேஸவா ர த⁴ரதீ ॥
ஆக³ேமாkhத ஶிவஸmhதா அக³ர ஏகரஸ ப⁴ஜந ரதி ।
உரக³அShடல th³வாரபதி ஸாவதா⁴ந ஹதா⁴ம தி²தி ॥ 27॥
–அத² உthதராrhத⁴ –

ெசௗபீ³ஸ phரத²ம ஹ ப³ த⁴ேர thேயாmh சrhvhஹ கஜுக³ phரக³ட ॥
()ராமாiνஜ உதா³ர ஸுதா⁴நிதி⁴ அவநி கlhபத ।
(ராமாநnhத³ உதா³ர ஸுதா⁴நிதி⁴ அவநி கlhபத ।)

விShiΝshவா ேபா³thத²nh⁴ ஸmhஸார பார க ॥
மth◌⁴வாசாரஜ ேமக⁴ ப⁴khதி ஸர ஊஸர ப⁴யா ।
நிmhபா³தி³thய ஆதி³thய ஹர அjhஞாந ஜு ஹயா ॥
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ஜநம கரம பா⁴க³வத த⁴ரம ஸmhphரதா³ய தா²பீ அக⁴ட ।
ெசௗபீ³ஸ phரத²ம ஹ ப³ த⁴ேர thேயாmh சrhvhஹ கஜுக³ phரக³ட ॥ 28॥
ரமா பth³த⁴தி ராமாiνஜ விShiΝshவா thரா ।
நிmhபா³தி³thய ஸநகாதி³கா ம⁴ கர ³ iµக² சா ॥ 29॥
ஸ◌ँphரதா³ய ேராமநி nh⁴ஜா ரchேயா ப⁴khதி பி³thதாந ॥
பி³Shவகேஸந iµநிவrhய ஸுநி ஶட²ேகாப phரநீதா ।
ேபா³பேத³வ பா⁴க³வத phத உத⁴rhேயா நவநீதா ॥
மŋhக³ள iµநி நாத² Nhட³காchச² பரமஜஸ ।
ராமர ரஸரா phரக³ட பரதாப பராŋhஸ ॥
யாiµந iµநி ராமாiνஜ திரஹரந உத³ய பா⁴ந ।
ஸ◌ँphரதா³ய ேராமநி nh⁴ஜா ரchேயா ப⁴khதி பி³thதாந ॥ 30॥
ஸஹஸ ஆshய உபேத³ஸ க ஜக³த உth³த⁴ரந ஜதந கிேயா ॥
ேகா³ர ைவ ஆட⁴◌़ உchச shவர மnhthர உசாrhேயா ।
ஸூேத நர பேர ஜாகி³ ப³ஹthத ரவநநி தா⁴rhேயா ॥
திதேநஈ ³ேத³வ பத⁴தி ப⁴ஈ nhயா nhயா ।
ர தாரக ஷ phரத²ம ப⁴khதி ப³ மŋhக³ளகா ॥
kh’பநபால க ஸiµth³ர ராமாiνஜ ஸம நmh பி³ேயா ।
ஸஹஸ ஆshய உபேத³ஸ க ஜக³த உth³த⁴ரந ஜதந கிேயா ॥ 31॥
சர மஹnhத தி³kh³க³ஜ சர ப⁴khதி ⁴ தா³ேப³ ரைஹmh ॥
திphரjhஞா திேத³வ ’ஷப⁴ ஹகர இப⁴ ஐேஸ ।
திதா⁴மா திஉத³தி⁴ பராத பா³மந ைஜேஸ ॥
ராமாiνஜ ³ப³nh⁴ பி³தி³த ஜக³ மŋhக³ளகா ।
ஶிவஸmhதா phரநீத kh³யாந ஸநகாதி³க ஸா ॥
இ◌ँதி³ரா பத⁴தி உதா³ரதீ⁴ ஸபா⁴ ஸாகி²ஸார◌ँக³ கைஹmh ।
சர மஹnhத தி³kh³க³ஜ சர ப⁴khதி ⁴ தா³ேப³ ரைஹmh ॥ 32॥
ஆசாரஜ ஜாமாத கீ கதா²ஸுநத ஹ ேஹாஇ ரதி ॥
மாலாதா⁴ mh’தக ப³ேயா ஸதா ேமmh ஆேயா ।
தா³ஹkh’thய jhேயாmh ப³nh⁴ nhெயௗதி ஸப³◌ँப³ ³லாேயா ॥
நாக ஸ◌ँேகாசmh பி³phர தப³mh ஹர ஜந ஆஏ ।
ேஜmhவத ேத³ேக²ஸப³நி ஜாத காஹூ நmh பாஏ ॥
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லாலாசாரஜ லதா⁴ phரர ப⁴ஈ மமா ஜக³தி ।
ஆசாரஜ ஜாமாத கீ கதா²ஸுநத ஹ ேஹாஇ ரதி ॥ 33॥
மாரக³ உபேத³ஶ kh’த ரவந ஸுெநௗ ஆkh²யாந ஸுசி ॥
³ க³மந (கிேயா) பரேத³ஶ Shய ஸுர⁴நீ th³’ட⁴◌़ ◌ிஆஈ ।
ஏக மjhஜந ஏக பாந ’த³ய ப³nhத³நா கராஈ ॥
³ க³ŋhகா³ ேமmh phரபி³Shய ேகா ேப³கி³ ³லாேயா ।
விShiΝபதீ³ ப⁴ய மாநி கமலபthரந பர தா⁴ேயா ॥
பாத³பth³ம தா தி³ந phரக³ட ஸப³ phரஸnhந iµநி பரம சி ।
மாரக³ உபேத³ஶ kh’த ரவந ஸுெநௗ ஆkh²யாந ஸுசி ॥ 34॥
()ராமாநnhத³ பth³த⁴தி phரதாப அவநி அmh’த ைவ அவதrhேயா ॥
ேத³வாசாரஜ ³திய மஹாமமா ஹயாந◌ँத³ ।
தshய ராக⁴வாநnhத³ ப⁴ேய ப⁴khதந ேகா மாநத³ ॥
ph’th²வீ பthராவலmhப³ க கா அshதா²யீ ।
சா ப³ரந ஆரம ஸப³ ேகா ப⁴khதி th³’ட⁴◌़ ◌ிஆஈ ॥
திந ேக ராமாநnhத³ phரக³ட பி³வமŋhக³ள ந ப³ த⁴rhேயா ।
()ராமாநnhத³ பth³த⁴தி phரதாப அவநி அmh’த ைவ அவதrhேயா ॥ 35॥
()ராமாந◌ँத³ ர⁴நாத² jhேயாmh ³திய ேஸ ஜக³தரந கிேயா ॥
அநnhதாநnhத³ கபீ³ர ஸுகா²ஸுரஸுரா பth³மாவதீ நரஹ ।
பீபா பா⁴வாநnhத³ைரதா³ஸ த⁴நா ேஸந ஸுரஸுர கீ க⁴ரஹ ॥
ஔேரா Shய phரShய ஏக ேத ஏக உஜாக³ர ।
ஜக³மŋhக³ள ஆதா⁴ர ப⁴khதி த³ஸதா⁴ ேக ஆக³ர ॥
ப³ஹுத கால ப³ தா⁴ ேக phரநத ஜநந ேகா பார தி³ேயா ।
()ராமாந◌ँத³ ர⁴நாத² jhேயாmh ³திய ேஸ ஜக³தரந கிேயா ॥ 36॥
அநnhதாநnhத³ பத³ பர ைக ேலாகபால ேஸ ேத ப⁴ேய ॥
ேஜாகா³நnhத³ க³ேயஸ கரமச◌ँத³அlhஹ ைபஹா ।
ஸாராமதா³ஸ ரŋhக³அவதி⁴ ³ந மமா பா⁴ ॥
திநேக நரஹ உதி³த iµதி³த ேமகா⁴ மŋhக³ளதந ।
ர⁴ப³ர ஜ³ப³ர கா³இ விமல கீரதி ஸchேயா த⁴ந ॥
ஹப⁴khதி nh⁴ேப³லா ரேச பாநி பth³மஜா ர த³ேய ।
அநnhதாநnhத³ பத³ பர ைக ேலாகபால ேஸ ேத ப⁴ேய ॥ 37॥
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நிrhேவத³அவதி⁴ க kh’Shணதா³ஸ அந பஹ பய பாந கிேயா ॥
ஜாேக ர கர த⁴rhேயா தாஸு கர தர நmh ஆTh³ேயா ।
அrhphேயா பத³ நிrhபா³ந ேஸாக நிrhப⁴ய க சா²Th³ேயா ॥
ேதஜஜ ப³ல ப⁴ஜந மஹாiµநி ஊரத⁴ேரதா ।
ேஸவத சரநஸேராஜ ராய ராநா ⁴வி ேஜதா ॥
தா³மா ப³mhஸ தி³நகர உத³ய ஸnhத கமல ய ஸுக² தி³ேயா ।
நிrhேவத³அவதி⁴ க kh’Shணதா³ஸ அந பஹ பய பாந கிேயா ॥ 38॥
ைபஹா பரஸாத³ ேதmh Shய ஸைப³ ப⁴ஏ பாரகர ॥
கீlhஹ அக³ர ேகவlhல சரநph³ரத ஹ² நராயந ।
ஸூரஜ ஷா ph’² thர ஹப⁴khதி பராயந ॥
பth³மநாப⁴ ேகா³பால ேடக லா க³தா³தா⁴ ।
ேத³வா ேஹம கlhயாந க³ŋhக³ க³ŋhகா³ஸம நா ॥
விShiΝதா³ஸ கnhஹர ர◌ँகா³ சா◌ँத³ந ஸபி³ ேகா³பி³◌ँத³ பர ।
ைபஹா பரஸாத³ ேதmh Shய ஸைப³ ப⁴ஏ பாரகர ॥ 39॥
கா³ŋhேக³ய mh’th க³jhேயா நmh thேயாmh கீlhஹ கரந நmh கால ப³ஸ ॥
ராம சரந சிnhதவநி ரஹதி நி தி³ந ெலௗ லாகீ³ ।
ஸrhவ⁴த ர நத ஸூர ப⁴ஜநாந◌ँத³ பா⁴கீ³ ॥
ஸாŋhkh²ய ேஜாக³ மத ஸுth³’ட⁴◌़ கிேயா அiνப⁴வ ஹshதாமல ।
ph³ரமரnhth◌⁴ர க க³மந ப⁴ஏ ஹதந கரநீ ப³ல ॥
ஸுேமரேத³வஸுத ஜக³பி³தி³த ⁴ பி³shதாrhேயா பி³மல ஜஸ ।
கா³ŋhேக³ய mh’th க³jhேயா நmh thேயாmh கீlhஹ கரந நmh கால ப³ஸ ॥ 40॥
()அkh³ரதா³ஸ ஹப⁴ஜந பி³ந கால ph³’தா² நmh பி³thதேயா ॥
ஸதா³சார jhேயாmh ஸnhத phராphத ைஜேஸ க ஆேய ।
ேஸவா ஸுரந ஸாவதா⁴ந (சரந) ராக⁴வ சித லாேய ॥
phரத⁴ பா³க³ ேஸாmh phதி shவஹத² kh’த கரத நிரnhதர ।
ரஸநா நிrhமல நாம மநஹு ப³ரஷத தா⁴ராத⁴ர ।
()kh’Shணதா³ஸ kh’பா க ப⁴khதி த³த மந ப³ச khரம க அடல த³ேயா ।
()அkh³ரதா³ஸ ஹப⁴ஜந பி³ந கால vh’தா² நmh பி³thதேயா ॥ 41॥
கஜுக³ த⁴rhமபாலக phரக³ட ஆசாரஜ ஶŋhகர ஸுப⁴ட ॥
உchch²’ŋhக²ல அkh³யாந ேத அநஈவரவாதீ³ ।
ெபௗ³th³த⁴ தrhகீ ைஜந ஔர பாக²Nhட³ஆதி³ ॥
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பி³iµக²ந ேகா தி³ேயா த³Nhட³ ஐசி ஸnhமாரக³ஆேந ।
ஸதா³சார கீ mhவ பி³வ கீரதிmh ப³கா²ேந ॥
ஈவராmhஸ அவதார ம மrhயாதா³ மா◌ँ³அக⁴ட ।
கஜுக³ த⁴rhமபாலக phரக³ட ஆசாரஜ ஶŋhகர ஸுப⁴ட ॥ 42॥
நாமேத³வ phரதிkh³யா நிrhப³ (jhேயாmh) thேரதா நரஹதா³ஸ கீ ॥
பா³லத³ஸா பி³Thட²ல பாநி ஜாேக பய பீேயா ।
mh’தக க³ஊ வாய பரெசௗ அஸுரந ேகா தீ³ேயா ॥
ேஸஜ ஸல ேத காட⁴◌़ை◌ பேல ைஜ  ேஹாதீ ।
ேத³வல உlhThேயா ேத³கி²ஸசி ரேஹ ஸப³ ேஸாதீ ॥
ப◌ँ³ரநாத² kh’த அiνக³ jhேயாmh சா²நி shவகர ைச² கா⁴ஸ கீ ।
நாமேத³வ phரதிkh³யா நிrhப³ (jhேயாmh) thேரதா நரஹதா³ஸ கீ ॥ 43॥
ஜயேத³வ கபீ³ nh’பசkhகைவ க²◌ँட³ம◌ँட³ேலவர ஆந கபி³ ॥
phரர ப⁴ேயா திஹு◌ँ ேலாக கீ³தேகா³விnhத³ உஜாக³ர ।
ேகாக காvhய நவரஸ ஸரஸ ஶ ◌்’ŋhகா³ர ேகா ஸாக³ர ॥
அShடபதீ³அph◌⁴யாஸ கைர ேத ³th³தி⁴ ப³ட⁴◌़ஆைவ ।
ராதா⁴ரமந phரஸnhந ஸுநத தஹ◌ँ நிசய ஆைவ ॥
ஸnhத ஸேராஹ க²Nhட³ ேகா பth³மாபதி ஸுக²ஜநக ரபி³ ।
ஜயேத³வ கபீ³ nh’பசkhகைவ க²◌ँட³ம◌ँட³ேலவர ஆந கபி³ ॥ 44॥
த⁴ர பா⁴க³வத ேமmh பரம த⁴ரம நிரநய கிேயா ॥
தீநி காNhட³ ஏகthவ ஸாநி ேகாஉ அkh³ய ப³கா²நத ।
கrhமட² jhஞாநீ ஐசி அrhத² ேகா அநரத² பா³நத ॥
பரமஹmhஸ ஸmhதா பி³தி³த கா பி³shதாrhேயா ।
ஷட ஸாshthர அவிth³த⁴ ேவத³ஸmhமத  பி³சாrhேயா ॥
பரமாநnhத³ phரஸாத³ ேத மாேதா⁴ shவகர ஸுதா⁴ர தி³ேயா ।
த⁴ர பா⁴க³வத ேமmh பரம த⁴ரம நிரநய கிேயா ॥ 45॥
kh’Shண kh’பா ேகாபர phரக³ட பி³lhவமŋhக³ள மŋhக³ளshவப ॥
கநாmh’த ஸுகபி³thத ஜுkhதி அiνசி²Shட உசா ।
ரக ஜநந வந ஜு ’த³ய ஹாராவ தா⁴ ॥
ஹ பகராேயா ஹாத² ப³ஹு தஹ◌ँ ேயா ²டாஈ ।
கஹா ப⁴ேயா கர ²ைடmh ப³ெதௗ³mh ேஜா யேதmh ஜாஈ ॥
சிnhதாமநி ஸ◌ँக³ பாஇ ைக ph³ரஜப³⁴ ேக ப³ரநி அப ।
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kh’Shண kh’பா ேகாபர phரக³ட பி³lhவமŋhக³ள மŋhக³ளshவப ॥ 46॥
கவ ஜ◌ँஜா காரேந விShiΝ ப³ட³◌़இ நிதி⁴ ஸசீ ॥
ப⁴க³வத த⁴rhம உதŋhக³ஆந த⁴rhம ஆந ந ேத³கா² ।
பீதர படதர பி³க³த நிகஷ jhேயாmh nhத³நேரகா² ॥
kh’Shணkh’பா க ேப³ ப²த ஸthஸŋhக³ தி³கா²ேயா ।
ேகா kh³ரnhத² ேகா அrhத² ேதரஹ பி³ரசந ேமmh கா³ேயா ॥
மஹாஸiµth³ர பா⁴க³வத ேதmh ப⁴khதி ரthந ரா ரசீ ।
கவ ஜ◌ँஜா காரேந விShiΝ ப³ட³◌़இ நிதி⁴ ஸசீ ॥ 47॥
விShiΝshவா ஸ◌ँphரதா³ய th³’ட⁴◌़ jhஞாநேத³வ க³mhபீ⁴ரமதி ॥
நாம thேலாசந Shய ஸூர ஸ ஸth³’ஸ உஜாக³ர ।
கி³ரா க³ŋhக³ உnhஹா காph³ய ரசநா phேரமாகர ॥
ஆசாரஜ ஹதா³ஸ அல ப³ல ஆந◌ँத³தா³யந ।
ேதmh மாரக³ ப³lhலப⁴ பி³தி³த ph’² பத⁴தி பராயந ॥
நவதா⁴ phரதா⁴ந ேஸவா ஸுth³’ட⁴◌़ மந ப³ச khரம ஹசரந ரதி ।
விShiΝshவா ஸ◌ँphரதா³ய th³’ட⁴◌़ jhஞாநேத³வ க³mhபீ⁴ரமதி ॥ 48॥
ஸnhதஸாகி² ஜாநத ஸைப³ phரக³ட phேரம கஜுக³ phரதா⁴ந ॥
ப⁴khததா³ஸ இக ⁴ப ரவந தா ஹர கீேநா ।
மார மார க க²Th³க³ பா³ ஸாக³ர ம◌ँஹ தீ³ேநா ॥
நர◌ँஹ ேகா அiνகரந ேஹாஇ ரநாஸ மாrhேயா ।
வைஹ ப⁴ேயா த³ஸரத² ராம பி³²ரத தந சா²rhேயா ॥
kh’Shண தா³ம பா³nhேத⁴ ஸுேந ேத ச²ந தீ³ேயா phராந ।
ஸnhதஸாகி² ஜாநத ஸைப³ phரக³ட phேரம கஜுக³ phரதா⁴ந ॥ 49॥
phரஸாத³அவkh³யா ஜாநி ைக பாநி தjhேயா ஏைக nh’பதி ॥
ெஹௗmh கா கெஹௗmh ப³நாஇ பா³த ஸப³ ஜக³ ஜாேந ।
கரேத ெதௗ³நா ப⁴ேயா shயாம ெஸௗரப⁴ ஸுக² மாேந ॥
ச²பந ேபா⁴க³ேதmh பல கீ²ச கரமா கீ பா⁴ேவ ।
லபிlhேல ேக கஹத ◌ँஅ ைப ஹ ச ஆேவ ॥
ப⁴khதந த ஸுத விஷ தி³ேயா ⁴பநா phர⁴ ராகி² பதி ।
phரஸாத³அவkh³யா ஜாநி ைக பாநி தjhேயா ஏைக nh’பதி ॥ 50॥
ஆஸய அகா³த⁴ ³ஹு◌ँ ப⁴khத ேகா ஹேதாஷந அதிஸய கிேயா ॥
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ரŋhக³நாத² ேகா ஸத³ந கரந ப³ஹு ³th³தி⁴ பி³சா ।
கபட த⁴rhம ரசி ைஜந th³ரvhய த ேத³ஹ பி³ஸா ॥
ஹmhஸ பகரேந காஜ ப³தி⁴க பா³ெநௗmh த⁴ ஆஏ ।
திலக தா³ம கீ ஸச ஜாநி திmh ஆப ப³◌ँதா⁴ஏ ॥
ஸுதப³த⁴ ஹஜந ேத³கி²ைக ைத³ கnhயா ஆத³ர தி³ேயா ।
ஆஸய அகா³த⁴ ³ஹு◌ँ ப⁴khத ேகா ஹேதாஷந அதிஸய கிேயா ॥ 51॥
சாேராmh ஜுக³ சrh⁴ஜ ஸதா³ ப⁴khத கி³ரா ஸா◌ँசீ கரந ॥
தா³மயீ தரவார ஸாரமய ரசீ ⁴வந கீ ।
ேத³வா த த ேகஸ phரதிkh³யா ராகீ² ஜந கீ ॥
கம⁴ஜ ேக கபி சா சிதா பர காShட² ஜு lhயாஏ ।
ைஜமல ேக ஜுத⁴ மாmh அவ சட⁴◌़ை◌ ஆந தா⁴ஏ ॥
kh◌⁴’த ஸத ைப⁴mhஸ ெசௗ³நீ த⁴ர ஸ◌ँக³ஸாயக த⁴ரந ।
சாேராmh ஜுக³ சrh⁴ஜ ஸதா³ ப⁴khதகி³ரா ஸா◌ँசீ கரந ॥ 52॥
ப⁴khதந ஸ◌ँக³ ப⁴க³வாந நித jhேயாmh ெகௗ³ ப³ச² ேகா³ஹந பி²ைரmh ॥
நிகிசந இக தா³ஸ தாஸு ேக ஹஜந ஆேய ।
பி³தி³த ப³ேடா ப ப⁴ேய ஹ ஆப டாேய ॥
ஸாகி² ேத³ந ேகா shயாம ²ரத³ஹா phர⁴ பதா⁴ேர ।
ராமதா³ஸ ேக ஸத³ந ராய ரநேசா²ர தா⁴ேர ॥
ஆத⁴ ச²த தந அiνக³ ேக ப³ ப³nhத⁴ந அபப³ த⁴ைரmh ।
ப⁴khதந ஸ◌ँக³ ப⁴க³வாந நித jhேயாmh ெகௗ³ ப³ச² ேகா³ஹந பி²ைரmh ॥ 53॥
ப³chச²ஹரந பாேச²mh பி³தி³த ஸுேநா ஸnhத அசரஜ ப⁴ேயா ॥
ஜஸூ shவா ேக vh’ஷப⁴ ேசா ph³ரஜபா³ lhயாேய ।
ைதேஸஈ தி³ஏ shயாம ப³ரஷ தி³ந ேக²த ஜுதாேய ॥
நாமா jhேயாmh ந◌ँத³தா³ஸ iµஈ இக ப³chசி²வாஈ ।
அmhப³அlhஹ ேகா நேய phரத⁴ ஜக³ கா³தா² கா³ஈ ॥
பா³ரiµகீ² ேக iµட ேகா ரŋhக³நாத² ேகா ர நேயா ।
ப³chச²ஹரந பாேச²mh பி³தி³த ஸுேநா ஸnhத அசரஜ ப⁴ேயா ॥ 54॥
ஔர ஜுக³ந ேத கமலநயந கஜுக³ ப³ஹுத kh’பா க ॥
பீ³ச தி³ஏ ர⁴நாத² ப⁴khத ஸ◌ँக³ ட²கி³யா லாேக³ ।
நிrhஜந ப³ந ேமmh ஜாய ³Shட khரம கிேய அபா⁴ேக³ ॥
பீ³ச தி³ேயா ேஸா கஹா◌ँ ராம க நா கா ।
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ஆஏ ஸார◌ँக³பாநி ேஸாகஸாக³ர ேத தா ॥
³Shட கிேய நிrhவ ஸப³ தா³ஸphராந ஸmhjhஞா த⁴ ।
ஔர ஜுக³ந ேத கமலநயந கஜுக³ ப³ஹுத kh’பா க ॥ 55॥
ஏக ⁴ப பா⁴க³வத கீ கதா²ஸுநத ஹ ேஹாய ரதி ॥
திலக தா³ம த⁴ ேகாஇ தா ³ ேகா³பி³◌ँத³ ஜாைந ।
ஷடத³rhஶநீ அபா⁴வ ஸrhவதா² க⁴ க மாைந ॥
பா⁴◌ँட³ ப⁴khத ேகா ேப⁴ஷ ஹா◌ँத ப⁴◌ँட³ட lhயாேய ।
நரபதி ேக th³’ட⁴◌़ ◌ி ேநம தா ேய பா◌ँவ ⁴வாேய ॥
பா⁴◌ँட³ ேப⁴ஷ கா³ட⁴◌़ே◌ா க³ேயா த³ரஸ பரஸ உப ப⁴க³தி ।
ஏக ⁴ப பா⁴க³வத கீ கதா²ஸுநத ஹ ேஹாய ரதி ॥ 56॥
அnhதரநிShட² nh’பால இக பரம த⁴ரம நாந ⁴ ॥
ஹ ஸுரந ஹ th◌⁴யாந ஆந காஹூ ந ஜநாைவ ।
அலக³ ந இ பி³தி⁴ ரைஹ அŋhக³நா மரம ந பாைவ ॥
நிth³ராப³ஸ ேஸா ⁴ப ப³த³ந ேதmh நாம உசாrhேயா ।
ராநீ பதி ைப ² ப³ஹுத ப³ஸு தாபர வாrhேயா ॥
’ராஜ ேஸாசி கேயா நா ேஸாmh ஆஜு ப⁴க³தி ேமா  ।
அnhதரநிShட² nh’பால இக பரம த⁴ரம நாந ⁴ ॥ 57॥
³ க³தி³த ப³சந ஷ ஸthய அதி th³’ட⁴◌़ ◌ி phரதீதி கா³ட⁴◌़ே◌ா க³ேயா ॥
அiνசர ஆkh³யா மா◌ँகி³ கேயா காரஜ ேகா ைஜேஹாmh ।
ஆசாரஜ இக பா³த ேதாmh ஆஏ ேத கெஹௗmh ॥
shவா ரேயா ஸமாய தா³ஸ த³ரஸந ேகா ஆேயா ।
³ கி³ரா மாந பி³shவாஸ ேப² ஸப³ க⁴ர ேகா lhயாேயா ॥
ஷபந ஸா◌ँேசா கரந த பி³⁴ ஸைப³ஸுநத ேஸாஈ கேயா ।
³ க³தி³த ப³சந ஷ ஸthய அதி th³’ட⁴◌़ ◌ி phரதீதி கா³ட⁴◌़ே◌ா க³ேயா ॥ 58॥
ஸnhேத³ஹ kh³ரnhதி² க²Nhட³ந நிந பா³நி பி³மல ைரதா³ஸ கீ ॥
ஸதா³சார தி ஸாshthர ப³சந அவிth³த⁴ உசாrhேயா ।
நீர ர பி³ப³ரந பரமஹmhஸநி உர தா⁴rhேயா ॥
ப⁴க³வத kh’பா phரஸாத³ பரம க³தி இ தந பாஈ ।
ராஜmhஹாஸந ைப³² kh³யாதி பரதீதி தி³கா²ஈ ॥
ப³ரநாரம அபி⁴மாந த பத³ ரஜ ப³nhத³mh ஜாஸ கீ ।
ஸnhேத³ஹ kh³ரnhதி² க²Nhட³ந நிந பா³நி பி³மல ைரதா³ஸ கீ ॥ 59॥
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கபீ³ர காநி ராகீ² நmh ப³ரநாரம ஷடத³ரஸநீ ॥
ப⁴khதி பி³iµக² ேஜா த⁴rhம ேஸாஇ அத⁴ரம க கா³ேயா ।
ேஜாக³ ஜkh³ய ph³ரத தா³ந ப⁴ஜந பி³ந chச² தி³கா²ேயா ॥
nh³ க phரமாந ரைமநீ ஸப³தீ³ஸாகீ² ।
பchச²பாத நmh ப³சந ஸப³ந ேக த கீ பா⁴கீ² ॥
ஆட⁴◌़ த³ஸா ைவ ஜக³த பர iµக²ேத³கீ² நாmhந ப⁴நீ ।
கபீ³ர காநி ராகீ² நmh ப³ரநாரம ஷடத³ரஸநீ ॥ 60॥
பீபா phரதாப ஜக³ பா³ஸநா நாஹர ேகா உபேத³ஸ தி³ேயா ॥
phரத²ம ப⁴வாநீ ப⁴க³த iµkhதி மா◌ँக³ந ேகா தா⁴ேயா ।
ஸthய கேயா திmh ஸkhதி ஸுth³’ட⁴◌़ ◌ி ஹ ஸரந ப³தாேயா ॥
()ராமாந◌ँத³ பத³ பாஇ ப⁴ேயா அதி ப⁴khதி கீ வா◌ँ ।
³ந அஸŋhkh²ய நிrhேமால ஸnhத ராக²த த⁴ kh³வா◌ँ ॥
பரஸ phரநா ஸரஸ ைப⁴ ஸகல பி³shவ மŋhக³ள கிேயா ।
பீபா phரதாப ஜக³ பா³ஸநா நாஹர ேகா உபேத³ஸ தி³ேயா ॥ 61॥
த⁴nhய த⁴நா ேக ப⁴ஜந ேகா பி³ந பீ³ஜ அŋhர ப⁴ேயா ॥
க⁴ர ஆேய ஹதா³ஸ திநmh ேகா³⁴ம க²வாஏ ।
தாத மாத ட³ர ேக²த ேதா²த²லாŋhக³லmh சலாஏ ॥
ஆஸ பாஸ kh’கார ேக²த கீ கரத ப³ட³◌़ ◌ாஈ ।
ப⁴khத ப⁴ேஜ கீ தி phரக³ட பரதீதி ஜு பாஈ ॥
அசரஜ மாநத ஜக³த ேமmh கஹு◌ँ நிபjhேயா கஹு◌ँ ைவ ப³ேயா ।
த⁴nhய த⁴நா ேக ப⁴ஜந ேகா பி³ந பீ³ஜ அŋhர ப⁴ேயா ॥ 62॥
பி³தி³த பா³த ஜந ஜாநிேய ஹ ப⁴ஏ ஸஹாயக ேஸந ேக ॥
phர⁴ தா³ஸ ேக காஜ ப நாபித ேகா கீேநா ।
சி²phர ²ரஹ க³ பாநி த³rhபந தஹ◌ँ ேநா ॥
தாth³’ஸ ைவ திmh கால ⁴ப ேக ேதல லகா³ேயா ।
உல ராவ ப⁴ேயா Shய phரக³ட பரேசா ஜப³ பாேயா ।
shயாம ரஹத ஸநiµக²ஸதா³ jhேயாmh ப³chசா²த ேத⁴ந ேக ।
பி³தி³த பா³த ஜக³ ஜாநிேய ஹ ப⁴ஏ ஸஹாயக ேஸந ேக ॥ 63॥
ப⁴khதி தா³ந ப⁴ய ஹரந ⁴ஜ ஸுகா²நnhத³ பாரஸ பரஸ ॥
ஸுக²ஸாக³ர கீ சா²ப ராக³ ெகௗ³ சி nhயா ।
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பத³ ரசநா ³ மnhthர கி³ரா ஆக³ம அiνஹா ॥
நி தி³ந phேரம phரவாஹ th³ரவத ⁴த⁴ர jhேயாmh நிrhஜ²ர ।
ஹ ³ந கதா²அகா³த⁴ பா⁴ல ராஜத லா ப⁴ர ॥
ஸnhத கஜ ேபாஷந பி³மல அதி பிஷ ஸர ஸரஸ ।
ப⁴khதி தா³ந ப⁴ய ஹரந ⁴ஜ ஸுகா²நnhத³ பாரஸ பரஸ ॥ 64॥
மமா மஹாphரஸாத³ கீ ஸுரஸுராநnhத³ஸா◌ँசீ க ॥
ஏக ஸைம அth◌⁴வா சலத வாக ச²ல ப³ரா ஸுபாேய ।
ேத³கா² ேத³கீ²Shய திநஹூ◌ँ பீேச² ேத கா²ேய ॥
திந பர shவா கி²ேஜ ப³மந க பி³ந பி³shவா ।
திந ைதேஸ phரthயchச² ⁴ பர கீநீ ரா ॥
ஸுரஸு ஸுப³ர நி உத³க³ேல ஹுப ேரiν ள ஹ ।
மமா மஹாphரஸாத³ கீ ஸுரஸுராநnhத³ஸா◌ँசீ க ॥ 65॥
மஹாஸதீ ஸத ஊபமா thேயாmh ஸத ஸுரஸ ேகா ரேயா ॥
அதி உதா³ர த³mhபதீ thயாகி³ kh³’ஹ ப³ந ேகா க³வேந ।
அசரஜ ப⁴ேயா தஹ◌ँ ஏக ஸnhத ஸுந ந ேஹா பி³மேந ॥
ைப³ேட²ஹுேத ஏகாnhத ஆய அஸுரநி ³க² தீ³ேயா ।
ஸுேர ஸார◌ँக³பாநி ப நரஹ ேகா கீேயா ॥
ஸுரஸுராநnhத³ கீ க⁴ரநி ேகா ஸத ராkh²ேயா நரmhஹ ஜேயா ।
மஹாஸதீ ஸத ஊபமா thேயாmh ஸத ஸுரஸ ேகா ரேயா ॥ 66॥
நிபட நரஹயாநnhத³ ேகா கர தா³தா ³rhகா³ ப⁴ஈ ॥
ஜ²ர க⁴ர லக நாmh ஸkhதி ேகா ஸத³ந பி³தா³ைரmh ।
ஸkhதி ப⁴khத ேஸாmh ேபா³ தி³நmh phரதி ப³ர டா³ைரmh ॥
லகீ³ பேராந ெஹௗmhஸ ப⁴வாநீ ph◌⁴ைவ ேஸா மாைரmh ।
ப³த³ேல கீ ேப³கா³ ◌ँட³◌़ வாேக ர டா³ைரmh ॥
ப⁴ரத phரஸ◌ँக³ jhேயாmh காகா ல³ ேத³கி² தந ேமmh தஈ ।
நிபட நரஹயாநnhத³ ேகா கர தா³தா ³rhகா³ ப⁴ஈ ॥ 67॥
கபீ³ர kh’பா ேதmh பரமதththவ பth³மநாப⁴ பரைச லேயா ॥
நாம மஹா நிதி⁴ மnhthர நாம  ேஸவா ஜா ।
ஜப தப தீரத² நாம நாம பி³ந ஔர ந ³ஜா ॥
நாம phதி நாம ைப³ர நாம க நா ேபா³ேல ।
நாம அஜால ஸாகி² நாம ப³nhத⁴ந ேதmh ேகா²ேல ॥
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நாம அதி⁴க ர⁴நாத² ேதmh ராம நிகட ஹiνமத கேயா ।
கபீ³ர kh’பா ேதmh பரமதththவ பth³மநாப⁴ பரைச லேயா ॥ 68॥
தththவா வா த³chசி²ந ேத³ஸ ப³mhேஸாth³த⁴ர ராஜத பி³தி³த ॥
ப⁴khதி ஸுதா⁴ ஜல ஸiµத³ ப⁴ஏ ேப³லாவ கா³ட⁴◌़ஈ ।
ரப³ஜா jhேயாmh தி phதி உதேராதர பா³ட⁴◌़ஈ ॥
ர⁴ல ஸth³’ஸ shவபா⁴வ Shட ³ந ஸதா³ த⁴rhமரத ।
ஸூர தீ⁴ர ஊதா³ர த³யாபர த³chச²அநநிph³ரத ॥
பth³மக²Nhட³ பth³மா பத⁴தி phர²த கர ஸபி³தா உதி³த ।
தththவா வா த³chசி²ந ேத³ஸ ப³mhேஸாth³த⁴ர ராஜத பி³தி³த ॥ 69॥
பி³நய ph³யாஸ மேநா phரக³ட ைவ ஜக³ ேகா த மாத⁴வ கிேயா ॥
பேல ேப³த³ பி³பா⁴க³ கதி²த ராந அShடத³ஸ ।
பா⁴ரதாதி³ பா⁴க³வத மதி²த உth³தா⁴rhேயா ஹஜஸ ॥
அப³ ேஸாேத⁴ ஸப³ kh³ரnhத²அrhத² பா⁴ஷா பி³shதாrhேயா ।
லா ஜய ஜய ஜயதி கா³ய ப⁴வபார உதாrhேயா ॥
ஜக³nhநாத²இShட ைவராkh³ய mhவ கநாரஸ பீ⁴jhேயா ேயா ।
பி³நய ph³யாஸ மேநா phரக³ட ைவ ஜக³ ேகா த மாத⁴வ கிேயா ॥ 70॥
ர⁴நாத²³ஸாஈmh க³ட³ jhேயாmh mhஹெபௗ டா²ட⁴◌़ே◌ ரைஹmh ॥
த லக³த ஸகலாத பி³தி³த ேஷாthதம தீ³நீ ।
ெஸௗச க³ஏ ஹ ஸŋhக³ kh’thய ேஸவக கீ கீநீ ॥
ஜக³nhநாத² பத³ phதி நிரnhதர கரத க²வா ।
ப⁴க³வத த⁴rhம phரதா⁴ந phரஸந நீலாசல வா ॥
உthகல ேத³ஸ உட³◌़ஈஸா நக³ர ைப³நேதய ஸப³ ேகாஉ கைஹ ।
ர⁴நாத²³ஸாஈmh க³ட³◌़ jhேயாmh mhஹெபௗ டா²ட⁴◌़ே◌ ரைஹmh ॥ 71॥
நிthயாநnhத³ kh’Shண ைசதnhய கீ ப⁴khதி த³ேஸாmh தி³ பி³shத ॥
ெகௗ³ட³ேத³ஸ பாக²Nhட³ ேம கிேயா ப⁴ஜந பராயந ।
கநாnh⁴ kh’தkh³ய ப⁴ேய அக³திந க³தி தா³யந ॥
த³ஸதா⁴ ரஸ ஆkhராnhத மஹத ஜந சரந உபாேஸ ।
நாம ேலத நிShபாப ³த தி நர ேக நாேஸ ॥
அவதார பி³தி³த ரப³ ம உப⁴ய மஹத ேத³ த⁴ ।
நிthயாநnhத³ kh’Shண ைசதnhய கீ ப⁴khதி த³ேஸாmh தி³ பி³shத ॥ 72॥

16 sanskritdocuments.org



நாராயணதா³ஸநாபா⁴kh’த ப⁴khதமால

ஸூர கபி³த ஸுநி ெகௗந கபி³ ேஜா நmh ரசாலந கைரmh ॥
உkhதி ேசாஜ அiνphராஸ ப³ரந அshதி²தி அதி பா⁴ ।
ப³சந phதி நிrhபா³ஹ அrhத²அth³⁴த க தா⁴ ॥
phரதிபி³mhபி³த தி³வி th³’Sh ’த³ய ஹலா பா⁴ ।
ஜநம கரம ³ந ப ஸைப³ ரஸநா பரகா ॥
பி³மல ³th³தி⁴ ³ந ஔர கீ ேஜா யஹ ³ந ரவநநி த⁴ைரmh ।
ஸூர கபி³த ஸுநி ெகௗந கபி³ ேஜா நmh ரசாலந கைரmh ॥ 73॥
ph³ரஜப³⁴ தி கஜுக³ பி³ேஷ பரமாந◌ँத³ ப⁴ேயா phேரம ேகத ॥
ெபௗக³Nhட³ பா³ல ைகேஸார ேகா³பலா ஸப³ கா³ஈ ।
அசரஜ கஹ யஹ பா³த ஹுெதௗ பேல ஜு ஸகா²ஈ ॥
நயநந நீர phரவாஹ ரஹத ேராமாச ைரந தி³ந ।
க³த³க³த³ கி³ரா உதா³ர shயாம ேஸாபா⁴ பீ⁴jhேயா தந ॥
ஸாரŋhக³ சா²ப தாகீ ப⁴ஈ ரவந ஸுநத ஆேப³ஸ ேத³த ।
ph³ரஜப³⁴ தி கஜுக³ பி³ேஷ பரமாந◌ँத³ ப⁴ேயா phேரம ேகத ॥ 74॥
ேகஸவப⁴ட நர iµடமநி நகீ phர⁴தா பி³shத ॥
காஸர கீ சா²ப பாப தாபந ஜக³ மNhட³ந ।
th³’ட⁴◌़ ◌ி ஹப⁴க³தி டா²ர ஆந த⁴rhம பி³டப பி³ஹNhட³ந ॥
ம²ரா மth◌⁴ய மேலchச² பா³த³ க ப³ரப³ட ேத ।
கா அத அேநக ேத³கி² பரைச ப⁴யபீ⁴ேத ॥
பி³தி³த பா³த ஸmhஸார ஸப³ஸnhத ஸாகி² நாmhந ³ ।
ேகஸவப⁴ட நர iµடமநி நகீ phர⁴தா பி³shத ॥ 75॥
ப⁴Thட ஸுப⁴ட phரக³ேட அக⁴ட ரஸ ரகந மநேமாத³ க⁴ந ॥
ம⁴ரபா⁴வ ஸmhப³த லத லா ஸுப³த ச²பி³ ।
நிரக²த ஹரஷத ’த³ய phேரம ப³ரஷத ஸுகத கபி³ ॥
ப⁴வ நிshதாரந ேஹ ேத³த th³’ட⁴◌़ ◌ி ப⁴khதி ஸப³நி நித ।
ஜாஸு ஸுஜஸ ஸ உத³ய ஹரத அதி தம ph◌⁴ரம ரம சித ॥
ஆநnhத³கnhத³நnhத³ஸுத vh’ஷபா⁴iνஸுதா ப⁴ஜந ।
ப⁴Thட ஸுப⁴ட phரக³ேட அக⁴ட ரஸ ரகந மநேமாத³ க⁴ந ॥ 76॥
ஹph³யாஸ ேதஜ ஹப⁴ஜந ப³ல ேத³வீ ேகா தீ³chசா² த³ஈ ॥
ேக²ச நர கீ Shய நிபட அசரஜ யஹ ஆைவ ।
பி³தி³த பா³த ஸmhஸார ஸnhத iµக² கீரதி கா³ைவ ॥
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ைப³ராகி³ந ேக ph³’nhத³ ரஹத ஸ◌ँக³shயாம ஸேந ।
நவ ேயாேக³வர மth◌⁴ய மநஹு◌ँ ேஸாபி⁴த ைப³ேத³ ॥
ப⁴Thட சரந ரஜ பரஸ ேதmh ஸகல sh’Sh ஜாேகா நஈ ।
ஹph³யாஸ ேதஜ ஹப⁴ஜந ப³ல ேத³வீ ேகா தீ³chசா² த³ஈ ॥ 77॥
அjhஞாநth◌⁴வாnhத அnhத:கரந ³திய தி³வாகர அவதrhேயா ॥
உபேத³ேஸ nh’ப mhஹ ரஹத நித ஆjhஞாகா ।
பkhவ ph³’chச² jhேயாmh நாய ஸnhத ேபாஷக உபகா ॥
பா³நீ ேபா⁴லாராம ஸு’த³ஸப³ந பர சா²யா ।
ப⁴khத சரநரஜ ஜா◌ँசி பி³ஸத³ ராக⁴வ ³ந கா³யா ॥
கரமசnhத³ கயப ஸத³ந ப³ஹு ஆய மேநா ப³ த⁴rhேயா ।
அjhஞாநth◌⁴வாnhத அnhத:கரந ³திய தி³வாகர அவதrhேயா ॥ 78॥
பி³Thட²லநாத² ph³ரஜராஜ jhேயாmh லாட³◌़ லட³◌़ ◌ாய ைக ஸுக²ேயா ॥
ராக³ ேபா⁴க³ நித பி³பி³த⁴ ரஹத பசrhயா தthபர ।
ஸyhயா ⁴ஷந ப³ஸந ரசித ரசநா அபேந கர ॥
வஹ ேகா³ல வஹ நnhத³ஸத³ந தீ³chசி²த ேகா ேஸாைஹ ।
phரக³ட பி³ப⁴வ ஜஹ◌ँ ேகா⁴ஷ ேத³கி²ஸுரபதி மந ேமாைஹ ॥
ப³lhலப⁴ஸுத ப³ல ப⁴ஜந ேக கஜுக³ ேமmh th³வாபர கிேயா ।
பி³Thட²லநாத² ph³ரஜராஜ jhேயாmh லாட³◌़ லட³◌़ ◌ாய ைக ஸுக²ேயா ॥ 79॥
()பி³Thட²ேலஸஸுத ஸு’த³ேகா³ப³rhத⁴நத⁴ர th◌⁴யாஇேய ॥
கி³த⁴ரஜூ ஸரஸ ல ேகா³பி³nhத³ஜு ஸாத²mh ।
பா³லkh’Shண ஜஸ பீ³ர தீ⁴ர ேகா³லநாத²mh ॥
ர⁴நாத²ஜு மஹாராஜ ஜ³நாத²mh ப⁴ ।
க⁴நயாமஜு பேக³ phர⁴ அiνராகீ³ஸுதி⁴ ஸ ॥
ஏ ஸாத phரக³ட பி³⁴ ப⁴ஜந ஜக³ தாரந தஸ ஜஸ கா³இேய ।
()பி³Thட²ேலஸஸுத ஸு’த³ேகா³ப³rhத⁴நத⁴ர th◌⁴யாஇேய ॥ 80॥
கி³த⁴ரந ² kh’Shணதா³ஸ ேகா நாம மா◌ँஜ²ஸாேஜா² தி³ேயா ॥
ப³lhலப⁴ ³த³thத ப⁴ஜநஸாக³ர ³ந ஆக³ர ।
கபி³த ேநாக² நிrhேதா³ஷ நாத²ேஸவா ேமmh நாக³ர ॥
பா³நீ ப³nhதி³த பி³³ஷ ஸுஜஸ ேகா³பால அலŋhkh’த ।
ph³ரஜரஜ அதி ஆராth◌⁴ய வைஹ தா⁴ ஸrhப³ஸு சித ॥
ஸாnhநிth◌⁴ய ஸதா³ஹதா³ஸப³ர ெகௗ³ரயாம th³’ட⁴◌़ ◌ி ph³ரத ேயா ।
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கி³த⁴ரந ² kh’Shணதா³ஸ ேகா நாம மா◌ँஜ²ஸாேஜா² தி³ேயா ॥ 81॥
ப³rhத⁴மாந க³ŋhக³ல க³◌ँபீ⁴ர உப⁴ய த²mhப⁴ ஹப⁴khதி ேக ॥
பா⁴க³வத ப³கா²நி அmh’தமய நதீ³ ப³ஹாஈ ।
அமல க ஸப³அவநி தாபஹாரக ஸுக²தா³ஈ ॥
ப⁴khதந ேஸாmh அiνராக³ தீ³ந ேஸாmh பரம த³யாகர ।
ப⁴ஜந ஜேஸாதா³நnhத³ஸnhத ஸŋhக⁴ட ேக ஆக³ர ॥
பீ⁴ஷம ப⁴ட அŋhக³ஜ உதா³ர கக³ தா³தா ஸுக³தி ேக ।
ப³rhத⁴மாந க³ŋhக³ல க³◌ँபீ⁴ர உப⁴ய த²mhப⁴ ஹப⁴khதி ேக ॥ 82॥
ராமதா³ஸ பரதாப ேதmh ேக²ம ³ஸாஈmh ேக²மகர ॥
ர⁴நnhத³ந ேகா தா³ஸ phரக³ட ⁴மNhட³ல ஜாைந ।
ஸrhப³ஸ தாராம ஔர க² உர நmh ஆைந ॥
த⁴iνஷ பா³ந ேஸாmh phதி shவா ேக ஆத⁴ phயாேர ।
நிகட நிரnhதர ரஹத ேஹாத கப³ஹூ◌ँ நmh nhயாேர ॥
ஶூரவீர ஹiνமத ஸth³’ஸ பரம உபாஸக phேரமப⁴ர ।
ராமதா³ஸ பரதாப ேதmh ேக²ம ³ஸாஈmh ேக²மகர ॥ 83॥
பி³Thட²லதா³ஸ மா²ர iµட ப⁴ேய அமாநீ மாநதா³ ॥
திலக தா³ம ேஸாmh phதி ³நmh ³ந அnhதர தா⁴rhேயா ।
ப⁴khதந ேகா உthகrhஷ ஜநம ப⁴ ரஸந உசாrhேயா ॥
ஸரல ’த³ய ஸnhேதாஷ ஜஹா◌ँ தஹ◌ँ பர உபகா ।
உthஸவ ேமmh ஸுத தா³ந கிேயா khரம ³Shகர பா⁴ ॥
ஹ ேகா³பி³◌ँத³ ஜய ஜய ³பி³◌ँத³ கி³ரா ஸதா³ஆநnhத³தா³ ।
பி³Thட²லதா³ஸ மா²ர iµட ப⁴ேய அமாநீ மாநதா³ ॥ 84॥
ஹராம ஹ²ேல ப⁴ஜந ப³ல ராநா ேகா உthதர தி³ேயா ॥
உkh³ர ேதஜ ஊதா³ர ஸுக⁴ர ஸுத²ராஈ mhவா◌ँ ।
phேரமஜ ரஸரா மஹா க³த³க³த³shவர kh³வா◌ँ ॥
ப⁴khதந ேகா அபராத⁴ கைர தாேகா ப²ல கா³ேயா ।
ரநக phரலாத³ பரம th³’Shடாnhத தி³கா²ேயா ॥
ஸsh²ட வkhதா ஜக³த ேமmh ராஜஸபா⁴ நித⁴ரக ேயா ।
ஹராம ஹ²ேல ப⁴ஜந ப³ல ராநா ேகா உthதர தி³ேயா ॥ 85॥
கமலாகர ப⁴ட ஜக³த ேமmh தththவபா³த³ ேராபீ ⁴ஜா ॥
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பNh³த கலா phரபீ³ந அதி⁴க ஆத³ர ேத³mh ஆரஜ ।
ஸmhphரதா³ய ர ச²thர th³விதிய மேநாmh மth◌⁴வாசாரஜ ॥
ேஜதிக ஹ அவதார ஸைப³ ரந க ஜாைந ।
பபா th◌⁴வஜ பி³ைஜ ஸth³’ஸ பா⁴க³வத ப³கா²ைந ॥
தி shmh’தீ ஸmhமத ராந தphதiµth³ராதா⁴ ⁴ஜா ।
கமலாகர ப⁴ட ஜக³த ேமmh தththவபா³த³ ேராபீ ⁴ஜா ॥ 86॥
ph³ரஜ⁴ உபாஸக ப⁴Thட ேஸா ரசி பசி ஹ ஏைக கிேயா ॥
ேகா³phய shத²ல ம²ராமNhட³ல ேத பா³ராஹ ப³கா²ேந ।
ேத கிேய நாராயந phரக³ட phரத⁴ ph’th²வீ ேமmh ஜாேந ॥
ப⁴khதிஸுதா⁴ ேகா nh⁴ ஸதா³ஸthஸŋhக³ஸபா⁴ஜந
பரம ரஸkh³ய அநnhய kh’Shணலா ேகா பா⁴ஜந ॥
kh³யாந ஸமாரத பchச² ேகா நாந ேகாஉ க²Nhட³ந பி³ேயா ।
ph³ரஜ⁴ உபாஸக ப⁴Thட ேஸா ரசி பசி ஹ ஏைக கிேயா ॥ 87॥
ph³ரஜப³lhலப⁴ ப³lhலப⁴ பரம ³rhலப⁴ ஸுக² நயநந தி³ேய ॥
nh’thய கா³ந ³ந நிந ராஸ ேமmh ரஸ ப³ரஷாவத ।
அப³லா லதாதி³ ப³த த³mhபதி ஜா²வத ॥
அதி உதா³ர நிshதார ஸுஜஸ ph³ரஜமNhட³ல ராஜத ।
மஹா மேஹாthஸவ கரத ப³ஹுத ஸப³ ஸுக²ஸாஜத ॥
நாராயநப⁴Thட phர⁴ பரம phதி ரஸ ப³ஸ கிேய ।
ph³ரஜப³lhலப⁴ ப³lhலப⁴ பரம ³rhலப⁴ ஸுக² நயநந தி³ேய ॥ 88॥
ஸmhஸார shவாத³ஸுக² பா³nhத jhேயாmh ³ஹு◌ँ ப ஸநாதந த தி³ேயா ॥
ெகௗ³ட³◌़ேத³ஸ ப³ŋhகா³ல ஹுேத ஸப³ அதி⁴கா ।
ஹய க³ய ப⁴வந ப⁴◌ँடா³ர பி³ப⁴வ ⁴⁴ஜ அiνஹா ॥ ।
யஹ ஸுக²அநித பி³சா பா³ஸ ph³’nhதா³வந கீேநா ।
யதா²லாப⁴ ஸnhேதாஷ ஜ கரவா மந தீ³ேநா ॥
ph³ரஜ⁴ ரஹshய ராதா⁴kh’Shண ப⁴khத ேதாஷ உth³தா⁴ர கிேயா ।
ஸmhஸார shவாத³ஸுக² பா³nhத jhேயாmh ³ஹு◌ँ ப ஸநாதந த தி³ேயா ॥ 89॥
ஹப³mhஸ³ஸாஈmh ப⁴ஜந கீ தி ஸுkh’த ேகாஉ ஜாநிைஹ ॥
ராதா⁴சரந phரதா⁴ந ’த³ய அதி ஸுth³’ட⁴◌़ ◌ி உபா ।
ஜ ேக த³mhபதீ தஹா◌ँ கீ கரத க²வா ॥
ஸrhப³ஸ மஹாphரஸாத³ phரத⁴ தாேக அதி⁴கா ।
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பி³தி⁴ நிேஷத⁴ நmh தா³ஸ அநநி உthகட ph³ரததா⁴ ॥
ph³யாஸஸுவந பத²அiνஸேர ேஸாஈ ப⁴ேல பசாநிைஹ ।
ஹப³mhஸ³ஸாஈmh ப⁴ஜந கீ தி ஸுkh’த ேகாஉ ஜாநிைஹ ॥ 90॥
ஆஸுதீ⁴ர உth³ேயாத கர ரக சா²ப ஹதா³ஸகீ ॥
ஜுக³ல நாம ேஸாmh ேநம ஜபத நித ஜபி³ஹா ।
அவேலாகத ரேஹmh ேக ஸகீ²ஸுக² ேக அதி⁴கா ॥
கா³ந கலா க³nhத⁴rhப³shயாம shயாமா ேகா ேதாைஷmh ।
உthதம ேபா⁴க³லகா³ய ேமார மrhகட தி ேபாைஷmh ॥
nh’பதி th³வார டா²ட⁴◌़ே◌ ரேஹmh த³ரஸந ஆஸா ஜாஸ கீ ।
ஆஸுதீ⁴ர உth³ேயாத கர ரக சா²ப ஹதா³ஸ கீ ॥ 91॥
உthகrhஷ திலக அ தா³ம ேகா ப⁴khத இShட அதி ph³யாஸ ேக ॥
காஹூ ேக ஆராth◌⁴ய மchச² கச²ஸூகர நரஹ ।
பா³மந ப²ரஸாத⁴ரந ேஸப³nhத⁴ந ஜு ைஸலக ॥
ஏகந ேக யஹ தி ேநம நவதா⁴ ேஸாmh லாேய ।
ஸுல ஸுேமாக²ந ஸுவந அchத ேகா³th ஜு லட³◌़ ◌ாேய ॥
ெநௗ³ந ேதா iνர ³ேயா மஹ◌ँத ஸபா⁴ மதி⁴ ராஸ ேக ।
உthகrhஷ திலக அ தா³ம ேகா ப⁴khத இShட அதி ph³யாஸ ேக ॥ 92॥
()பஸநாதந ப⁴khதிஜல வ ³ஸாஈmh ஸர க³◌ँபீ⁴ர ॥
ேப³லா ப⁴ஜந ஸுபkhவ கஷாய ந கப³ஹூ◌ँ லாகீ³ ।
ph³’nhதா³ப³ந th³’ட⁴◌़ ◌ி பா³ஸ ஜுக³ல சரநநி அiνராகீ³ ॥
ேபாதீ² ேலக²ந பாந அக⁴ட அchச²ர சித தீ³ேநா ।
ஸth³kh³ரnhத²ந ேகா ஸார ஸைப³ஹshதாமல கீேநா ॥
ஸnhேத³ஹ kh³ரnhதி² ேச²த³ந ஸமrhத² ரஸ ராஸ உபாஸக பரம தீ⁴ர ।
()பஸநாதந ப⁴khதிஜல வ ³ஸாஈmh ஸர க³◌ँபீ⁴ர ॥ 93॥
ph³’nhதா³வநகீ மா⁴ இந  ஆshவாத³ந கிேயா ॥
ஸrhப³ஸ ராதா⁴ரமந ப⁴Thட ேகா³பால உஜாக³ர ।
’ேகஸ ப⁴க³வாந பி³ல பி³Thட²ல ரஸஸாக³ர ॥
தா²ேநவ ஜக³(nhநாத²) ேலாகநாத² மஹாiµநி ம⁴ ரŋhக³ ।
kh’Shணதா³ஸ பNh³த உப⁴ய அதி⁴கா ஹ அŋhக³ ॥
க⁴மNh³ ஜுக³லகிேஸார ph◌⁴’thய ⁴க³rhப⁴ வ th³’ட⁴◌़ ◌ிvhரத ேயா ।
ph³’nhதா³வநகீ மா⁴ இந  ஆshவாத³ந கிேயா ॥ 94॥
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ரகiµரா உதா³ர அதி மthத க³ஜmh உபேத³ஸு தி³ெயௗ ॥
தந மந த⁴ந பவார ஸத ேஸவத ஸnhதந கஹ◌ँ ।
தி³ph³ய ேபா⁴க³ஆரதீ அதி⁴க ஹஹூ ேத ய மஹ◌ँ ॥
ph³’nhதா³ப³நசnhth³ர யாம யாமா ர◌ँக³ பீ⁴ேநா ।
மkh³ந phேரமபீஷ பயதி⁴ பரைச ப³ஹு தீ³ேநா ॥
ஹphய யாமாநnhத³வர ப⁴ஜந ⁴ உth³தா⁴ர கிெயௗ ॥
ரகiµரா உதா³ர அதி மthத க³ஜmh உபேத³ஸு தி³ெயௗ ॥ 95॥
ப⁴வphரபா³ஹ நிஸதார த அவலmhப³ந ேய ஜந ப⁴ஏ ॥
ேஸாஜா²வ◌ँ அதா⁴ர தீ⁴ர ஹநாப⁴ thேலாசந ।
ஆஸாத⁴ர th³ெயௗராஜ நீர ஸத⁴நா ³க²ேமாசந ॥
காவர அவ⁴த kh’Shண கிŋhகர கடஹயா ।
ேஸா⁴ உதா³ராம நாம³ŋhக³ர vhரத த⁴யா ॥
பத³ம பதா³ரத² ராமதா³ஸ பி³மலாந◌ँத³அmh’த shரஏ ।
ப⁴வphரபா³ஹ நிshதார த அவலmhப³ந ேய ஜந ப⁴ஏ ॥ 96॥
கநா சா²யா ப⁴khதிப²ல ஏ கஜுக³ பாத³ப ரேச ॥
ஜதீ ராமராவல யாம ேகா² ஸ◌ँத ஹா ।
த³lhஹா பத³ம மேநாரத² ராகா பா³◌ँகா th³ெயௗ³ ஜப ஹா ॥
ஜாட³◌़ ◌ா சாசா ³ ஸவாஈ சா◌ँதா³ நாபா ।
ேஷாthதம ேஸாmh ஸா◌ँச சர கீதா மந (ேகா ேஜ) ேமThேயா ஆபா ॥
மதிஸுnhத³ர தீ⁴ŋh தா⁴ŋh ரம ஸmhஸாரநாச நாந நேச ।
கநா சா²யா ப⁴khதிப²ல ஏ கஜுக³ பாத³ப ரேச ॥ 97॥
பர அrhத² பராயந ப⁴khத ேய காமேத⁴iν கஜுkh³க³ ேக ॥
லமந லப²ரா ல³ஸnhத ேஜாதா⁴ர thயாகீ³ ।
ஸூரஜ mhப⁴நதா³ஸ பி³மாநீ ேக²ம பி³ராகீ³ ॥
பா⁴வந பி³ர ப⁴ரத நப²ர ஹேகஸ லேடரா ।
ஹதா³ஸ அேயாth◌⁴யா சkhரபாணீ ஸரதட ேட³ரா ॥
திேலாக க²ரதீ³ பீ³ஜு உth³த⁴வ வநசர ப³mhஸ ேக ।
பர அrhத² பராயந ப⁴khத ேய காமேத⁴iν கஜுkh³க³ ேக ॥ 98॥
அபி⁴லாஷ அதி⁴க ரந கரந ேய சிnhதாமணி சரதா³ஸ ॥
ேஸாம பீ⁴ம ேஸாமநாத² பி³ேகா பி³ஸாகா²லமth◌⁴யாநா ।
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மஹதா³iµnhத³ க³ேநஸ thபி³khரம ர⁴ ஜக³ ஜாநா ॥
பா³lhக ph³’த⁴ph³யாஸ ஜக³ந ஜா²◌ँஜூ² பி³Thட²ல ஆசாரஜ ।
ஹ⁴ லாலா ஹதா³ஸ பா³ஹுப³ல ராக⁴வ ஆரஜ ॥
லாகா² சீ²தர உth³த⁴வ கர கா⁴டம ⁴ கிேயா phரகாஸ ।
அபி⁴லாஷ அதி⁴க ரந கரந ேய சிnhதாமணி சரதா³ஸ ॥ 99॥
ப⁴khதபால தி³kh³க³ஜ ப⁴க³த ஏ தா²நாஇத ஶூர தீ⁴ர ॥
ேத³வாநnhத³ நரஹயாநnhத³iµnhத³ மபதி ஸnhதராம தmhேமா ।
ேக²ம ரŋhக³ நnhத³ விShiΝ பீ³தா³ பா³ஜூ ஸுத ேஜா ॥
சீ²தம th³வாகாதா³ஸ மாத⁴வ மாNhட³ந பா தா³ேமாத³ர ।
ப⁴khத நரஹ ப⁴க³வாந பா³ல காnhஹர ேகஸவ ேஸாைஹmh க⁴ர ॥
தா³ஸ phரயாக³ ேலாஹ◌ँக³³பால நா³ஸுத kh³’ஹ ப⁴khத பீ⁴ர ।
ப⁴khதபால தி³kh³க³ஜ ப⁴க³த ஏ தா²நாஇத ஶூர தீ⁴ர ॥ 100॥
ப³த³நாத² உட³◌़ஈேஸ th³வாகா ேஸவக ஸப³ஹப⁴ஜந பர ॥
ேகஸவ நி ஹநாத² பீ⁴ம ேக²தா ேகா³பி³◌ँத³ ph³ரமசா ।
பா³லkh’Shண ப³ட³◌़ப⁴ரத அchத அபயா ph³ரததா⁴ ॥
பNhடா³ ேகா³பீநாத²iµ◌ँத³ க³ஜபதீ மஹாஜஸ ।
³நநிதி⁴ ஜஸேகா³பால தி³ேயா ப⁴khதந ேகா ஸரப³ஸ ॥
அŋhக³ஸதா³ஸாநிதி⁴ ரைஹmh kh’த nhயஜ ப⁴ல பா⁴க³ ப⁴ர ।
ப³த³நாத² உட³◌़ஈேஸ th³வாகா ேஸவக ஸப³ஹப⁴ஜந பர ॥ 101॥
ஹ ஸுஜஸ phரர கர ஜக³தேமmh ேய கபி³ஜந அதிஸய உதா³ர ॥
பி³th³யாபதி ph³ரமதா³ஸ ப³ேஹாரந சர பி³ஹா ।
ேகா³பி³nhத³ க³ŋhகா³ராம லால ப³ரஸநியா◌ँ மŋhக³ளகா ॥
phயத³யால பரஸராம ப⁴khத பா⁴ஈ கா²ேகா ।
நnhத³ஸுவந கீ சா²ப கபி³thத ேகஸவ ேகா நீேகா ॥
ஆஸகரந ரந nh’பதி பீ⁴ஷம ஜநத³யால ³ந நாந பார ।
ஹ ஸுஜஸ phரர கர ஜக³தேமmh ேய கபி³ஜந அதிஸய உதா³ர ॥ 102॥
ேஜ ப³ேஸ ப³ஸத ம²ரா மNhட³ல ேத த³யா th³’Sh ேமாபர கேரா ॥
ர⁴நாத² ேகா³பீநாத² ராமப⁴th³ர தா³ஸூ shவா ।
³ஜாமா சித உthதம பி³Thட²ல மரஹட² நிShகா ॥
ய³நnhத³ந ர⁴நாத² ராமாநnhத³ ேகா³விnhத³iµர ேஸாதீ ।
ஹதா³ஸ ர ப⁴க³வாந iµnhத³ ேகஸவ த³Nhெடௗ³தீ ॥
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சrh⁴ஜ சthர விShiΝதா³ஸ ேப³நீ பத³ ேமா ர த⁴ேரா ।
ேஜ ப³ேஸ ப³ஸத ம²ரா மNhட³ல ேத த³யா th³’Sh ேமாபர கேரா ॥ 103॥
கஜுக³ ஜுவதீஜந ப⁴khதராஜ மமா ஸப³ ஜாைந ஜக³த ॥
தா ஜா² ஸுமதி ேஸாபா⁴ phர⁴தா உமா ப⁴யாநீ ।
க³ŋhகா³ ெகௗ³ ◌ँவ உபீ³டா² ேகா³பா க³ேநஸுேத³ ராநீ ॥
கலா லகா² kh’தக³ட⁴◌़ெ◌ௗ மாநமதி ஸுசி ஸதபா⁴மா ।
யiµநா ேகா ராமா mh’கா³ ேத³வாேத³ ப⁴khதந பி³ராமா ।
ஜுக³ வா கீகீ கமலா ேத³வகீ ரா ஹேச ேபாைஷ ப⁴க³த ।
கஜுக³ ஜுவதீஜந ப⁴khதராஜ மமா ஸப³ ஜாைந ஜக³த ॥ 104॥
ஹ ேக ஸmhமத ேஜ ப⁴க³த திந தா³ஸந ேக தா³ஸ ॥
நரபா³ஹந பா³ஹந ப³ஸ ஜா ைஜமல பீ³தா³வத ।
ஜயnhத தா⁴ரா பா அiνப⁴ஈ உதா³ ராவத ॥
க³mhபீ⁴ேர அrhஜுந ஜநாrhத³ந ேகா³பி³◌ँத³ தா ।
தா³ேமாத³ர ஸா◌ँபிேல க³தா³ ஈவர ேஹம பி³நீதா ॥
மயாநnhத³ மமா அநnhத ³ட⁴◌़ஈேல ளதா³ஸ ।
ஹ ேக ஸmhமத ேஜ ப⁴க³த திந தா³ஸந ேக தா³ஸ ॥ 105॥
iµக² ஜா ஸnhத கீ ஆந ேதmh அதி⁴கீ க ॥
யைஹ ப³சந பரமாந தா³ஸ கா³◌ँவ ஜயாேந பா⁴ஊ ।
³◌ँதீ³ ப³நியாராம ம◌ँெடௗ³ேத ேமாஹநபா³ தா³ஊ ॥
மாெடௗ³² ஜக³தீ³ஸதா³ஸ லசி²மந சதா²வல பா⁴ ।
ஸுநபத² ேமmh ப⁴க³வாந ஸைப³ஸலகா²ந ³பால உதா⁴ ॥
ேஜாப³ேநர ேகா³பால ேக ப⁴khத இShடதா நிரப³ ।
iµக² ஜா ஸnhத கீ ஆந ேதmh அதி⁴கீ க ॥ 106॥
பரமஹmhஸ ப³mhஸநி ேமmh ப⁴ேயா பி³பா⁴கீ³ பா³நேரா ॥
iµரத⁴ர க²Nhட³ நிவாஸ ⁴ப ஸப³ஆjhஞாகா ।
ராம நாம பி³வாஸ ப⁴khதபத³ரஜph³ரததா⁴ ॥
ஜக³nhநாத² ேக th³வார த³Nhேடா³தநி phர⁴ ைப தா⁴ேயா ।
த³ஈ தா³ஸ கீ தா³தி³ஹு◌ँ³ க ேப² படா²ேயா ॥
ஸுர⁴நீ ஓக⁴ ஸmhஸrhக³ ேதmh நாம ப³த³ல chசி²த நேரா ।
பரமஹmhஸ ப³mhஸநி ேமmh ப⁴ேயா பி³பா⁴கீ³ பா³நேரா ॥ 107॥
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ஜக³த பி³தி³த நர ப⁴க³த (ந)³jhஜர த⁴ர பாவந க ॥
மஹா ஸமாரத ேலாக³ ப⁴khதி ெலௗேலஶ ந ஜாேநmh ।
மாலா iµth³ரா ேத³கி² தாஸு கீ நிnhதா³ டா²ேநmh ॥
ஐேஸ ல உthபnhந ப⁴ேயா பா⁴க³வத ஶிேராமநி ।
ஊஸர ேதmh ஸர கிேயா க²Nhட³ ேதா³ஷ ேகா²ேயா நி ॥
ப³ஹுத ெடௗ²ர பரேசா தி³ேயா ரஸதி ப⁴க³தி ரைத³ த⁴ ।
ஜக³த பி³தி³த நர ப⁴க³த (ந)³jhஜர த⁴ர பாவந க ॥ 108॥
தி³வதா³ஸப³mhஸ யேஶாத⁴ர ஸத³ந ப⁴ஈ ப⁴khதி அநபாயிநீ ॥
ஸுத கலthர ஸmhமத ஸைப³ ேகா³பி³nhத³ பராயந ।
ேஸவத ஹ ஹதா³ஸ th³ரவத iµக² ராம ரஸாயந ॥
தாபதி ேகா ஸுஜஸ phரத²ம  க³மந ப³கா²nhேயா ।
th³ைவ ஸுத தீ³ைஜ ேமா கபி³thத ஸப³ ஜக³ ஜாnhேயா ॥
கி³ராக³தி³த லா ம⁴ர ஸnhதநி ஆந◌ँத³தா³யிநீ ।
தி³வதா³ஸ ப³mhஸ யேஶாத⁴ர ஸத³ந ப⁴ஈ ப⁴khதி அநபாயிநீ ॥ 109॥
நnhத³தா³ஸ ஆநnhத³நிதி⁴ ரக ஸு phர⁴ த ர◌ँக³மேக³ ॥
லா பத³ ரஸ தி kh³ரnhத² ரசநா ேமmh நாக³ர ।
ஸரஸ உkhதி ஜுத ஜுkhதி ப⁴khதி ரஸ கா³ந உஜாக³ர ॥
phரர பேயாதி⁴ ெலௗmh ஸுஜஸ ராமர kh³ராம நிவா ।
ஸகல ஸுல ஸmhப³த ப⁴khதபத³ேரiΝ உபா ॥
சnhth³ரஹாஸ அkh³ரஜ ஸு’த³ பரம phேரம பய ேமmh பேக³ ।
நnhத³தா³ஸ ஆநnhத³நிதி⁴ ரக ஸு phர⁴ த ர◌ँக³மேக³ ॥ 110॥
ஸmhஸார ஸகல ph³யாபக ப⁴ஈ ஜக ஜநேகா³பால கீ ॥
ப⁴khதி ேதஜ அதி பா⁴ல ஸnhத மNhட³ல ேகா மNhட³ந ।
³தி⁴ phரேவஶ பா⁴க³வத kh³ரnhத²ஸmhஸய ேகா க²Nhட³ந ॥
நரஹட³◌़ kh³ராம நிவாஸ ேத³ஶ பா³க³ட³◌़ நிshதாrhேயா ।
நவதா⁴ ப⁴ஜந phரேபா³த⁴ அநநி தா³ஸந ph³ரத தா⁴rhேயா ॥
ப⁴khத kh’பா பா³சீ²ஸதா³ பத³ரஜ ராதா⁴லால கீ ।
ஸmhஸார ஸகல ph³யாபக ப⁴ஈ ஜக ஜநேகா³பால கீ ॥ 111॥
மாத⁴வ th³’ட⁴◌़ ◌ி ம ஊபைர phரர க ேலாடா ப⁴க³தி ॥
phரத⁴ phேரம கீ பா³த க³ட⁴◌़ ◌ாக³ட⁴◌़ பரைச தீ³ேயா ।
ஊ◌ँேச ேதmh ப⁴ேயா பாத யாம ஸா◌ँெசௗ பந கீேயா ॥
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ஸுத நாதீ நி ஸth³’ஶ சலத ஊ பபா ।
ப⁴khதந ேஸாmh அதி phேரம ேநம நmh கிஹு◌ँ அ◌ँக³ கா⁴ ॥
nh’thய கரத நmh தந ஸ◌ँபா⁴ர ஸமஸர ஜநகந கீ ஸகதி ।
மாத⁴வ th³’ட⁴◌़ ◌ி ம ஊபைர phரர க ேலாடா ப⁴க³தி ॥ 112॥
அபி⁴லாஷ ப⁴khத அŋhக³த³ ேகா ேஷாthதம ரந கrhேயா ॥
நக³அேமால இக தா ஸைப³ ⁴பதி  ஜாைசmh ।
ஸாம தா³ம ப³ஹு கைரmh தா³ஸ நாmhந மத காைசmh ॥
ஏக ஸைம ஸŋhகட ல வஹ பாநீ மmh டா³rhேயா ।
phர⁴ திஹா ப³sh ப³த³ந ேதmh ப³சந உசாrhேயா ॥
பா◌ँச ேதா³ய ஸத ேகாஸ ேதmh ஹ ரா ல உர த⁴rhேயா ।
அபி⁴லாஷ ப⁴khத அŋhக³த³ ேகா ேஷாthதம ரந கrhேயா ॥ 113॥
சrh⁴ஜ nh’பதி கீ ப⁴khதி ேகா ெகௗந ⁴ப ஸரவர கைரmh ॥
ப⁴khத ஆக³மந ஸுநத ஸnhiµக² ேஜாஜந ஏக ஜாஈ ।
ஸத³ந ஆநி ஸதகார ஸth³’ஶ ேகா³விnhத³ ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
பாத³ phரசா²லந ஸுஹத² ராய ராநீ மந ஸா◌ँேச ।
⁴ப தீ³ப ைநேவth³ய ப³ஹு திந ஆேக³ நாேச ॥
யஹ தி கெரௗதீ⁴ஶ கீ தந மந த⁴ந ஆேக³ த⁴ைரmh ।
சrh⁴ஜ nh’பதி கீ ப⁴khதி ேகா ெகௗந ⁴ப ஸரவர கைரmh ॥ 114॥
ேலாகலாஜ லஶ ◌்’ŋhக²லா த ரா◌ँ கி³த⁴ர ப⁴ ॥
ஸth³’ஶ ேகா³பிகா phேரம phரக³ட கஜுக³mh தி³கா²ேயா ।
நிராŋhஶ அதி நிட³ர ரக ஜஸ ரஸநா கா³ேயா ॥
³Shடந ேதா³ஷ விசார mh’th ேகா உth³யம கீேயா ।
பா³ர ந பா³◌ँேகா ப⁴ேயா க³ரல அmh’த jhேயாmh பீேயா ॥
ப⁴khதி நிஶாந ப³ஜாய ைக காஹூ ேத நாந ல ।
ேலாகலாஜ லஶ ◌்’ŋhக²லா த ரா◌ँ கி³த⁴ர ப⁴ ॥ 115॥
ஆேமர அச²த ரம ேகா th³வாரகாநாத² த³rhஶந தி³ேயா ॥
kh’Shணதா³ஸ உபேத³ஶ பரம தththவ பைச பாேயா ।
நிrh³ண ஸ³ண நிபி திர அkh³யாந நஶாேயா ॥
காச² பா³ச நிகலŋhக மேநா கா³ŋhேக³ய தி⁴Sh²ர ।
ஹஜா phரலாத³ த⁴rhமth◌⁴வஜதா⁴ ஜக³ பர ॥
ph’தீ²ராஜ பரேசா phரக³ட தந ஶŋhக² சkhர மNh³த கிேயா ।
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ஆேமர அச²த ரம ேகா th³வாரகாநாத² த³rhஶந தி³ேயா ॥ 116॥
ப⁴khதந ேகா ஆத³ர அதி⁴க ராஜப³mhஸ ேமmh இந கிேயா ॥
ல⁴ ம²ரா ேமட³◌़தா ப⁴khத அதி ைஜமல ேபாேஷ ।
ேடாட³◌़ஏ ப⁴ஜந நிதா⁴ந ராமச◌ँத³ஹஜந ேதாைஷ ॥
அப⁴யராம ஏக ரஸmh ேநம நீவா◌ँ ேக பா⁴ ।
கரமல ஸுரதாந பீ³ரம ⁴பதி ph³ரததா⁴ ॥
ஈவர அைக²ராஜ ராயமல கnhஹர ம⁴கர nh’ப ஸrhவஸு தி³ேயா ।
ப⁴khதந ேகா ஆத³ர அதி⁴க ராஜப³mhஸ ேமmh இந கிேயா ॥ 117॥
ேக²மால ரதந ராெடௗ²ர ேக அடல ப⁴khதி ஆஈ ஸத³ந ॥
ைரநா பர ³ந ராம ப⁴ஜந பா⁴க³வத உஜாக³ர ।
phேர phேரம கிேஶார உத³ர ராஜா ரதநாகர ॥
ஹதா³ஸந ேக தா³ஸ த³ஸா ஊ◌ँசீ ⁴ஜதா⁴ ।
நிrhப⁴ய அநநி உதா³ர ரக ஜஸ ரஸநா பா⁴ ॥
த³ஶதா⁴ ஸmhபதி ஸnhத ப³ல ஸதா³ ரஹத phர²த ப³த³ந ।
ேக²மால ரதந ராெடௗ²ர ேக அடல ப⁴khதி ஆஈ ஸத³ந ॥ 118॥
கஜுக³ ப⁴khதி கர கமாந ராமைரந ைகmh ஜு க ॥
அஜர த⁴rhம ஆசrhேயா ேலாகத மேநா நீலக◌ँட² ।
நிnhத³க ஜக³அநிராய கஹா (மமா) ஜாைநேகா³ ⁴ஸட² ॥
பி³தி³த க³◌ँத⁴rhபீ³ ph³யாஹ கிேயா ³Shயnhத phரமாைந ।
ப⁴ரத thர பா⁴க³வத shவiµக²ஸுகேத³வ ப³கா²ைந ॥
ஔர ⁴ப ேகாஉ ch²ைவ ஸைக th³’Sh ஜாய நாmhந த⁴ ।
கஜுக³ ப⁴khதி கர கமாந ராமைரந ைகmh ஜு க ॥ 119॥
ஹ ³ ஹதா³ஸந ேஸாmh ராமக⁴ரநி ஸா◌ँசீ ர ॥
ஆரஜ ேகா உபேத³ஶ ஸுேதா உர நீேக தா⁴rhேயா ।
நவதா⁴ த³ஶதா⁴ phதி ஆந த⁴rhம ஸைப³ பி³ஸாrhேயா ॥
அchத ல அiνராக³ phரக³ட ஷாரத² ஜாnhேயா ।
ஸாராஸார பி³ேப³க பா³த தீேநா மந மாnhேயா ॥
தா³ஸthவ அநநி உதா³ரதா ஸnhதந iµக² ராஜா க ।
ஹ ³ ஹதா³ஸந ேஸாmh ராமக⁴ரநி ஸா◌ँசீ ர ॥ 120॥
அபி⁴லாஷ உைப⁴ ேக²மால கா ேத கிேஸார ரா கியா ॥
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பா◌ँயநி ர பா³◌ँதி⁴ nh’thய நக³த⁴ர த நாchேயா ।
ராமகலஸ மந ர ஸ தாேத நmh பா³◌ँchேயா ॥
பா³நீ பி³மல உதா³ர ப⁴khதி மமா பி³shதா ।
phேரமஜ ஸு²ல பி³நய ஸnhதந சிகா ॥
sh’Sh ஸராைஹ ராமஸுவந ல⁴ ைப³ஸ லச²ந ஆரஜ யா ।
அபி⁴லாஷ உைப⁴ ேக²மால கா ேத கிேஸார ரா கியா ॥ 121॥
ேக²மால ரதந ராெடௗ²ட³◌़ ேக ஸுப²ல ேப³ ² ப² ॥
ஹதா³ஸ ஹப⁴khத ப⁴khதி மnhதி³ர ேகா கலேஸா ।
ப⁴ஜநபா⁴வ பபkhவ ’த³ய பா⁴கீ³ரதி² ஜல ேஸா ॥
thதா⁴ பா⁴◌ँதி அதி அநநி ராம கீ தி நிபா³ ।
ஹ ³ ஹ ப³ல பா⁴◌ँதி திநmh ேஸவா th³’ட⁴◌़ ◌ி ஸா ॥
ரந இnh³ phரiµதி³த உத³தி⁴ thேயாmh தா³ஸ ேத³கி² பா³ட⁴◌़ே◌ ர ।
ேக²மால ரதந ராெடௗ²ட³◌़ ேக ஸுப²ல ேப³ ² ப² ॥ 122॥
ஹப³mhஸசரண ப³ல சrh⁴ஜ ெகௗ³ட³ேத³ஶ தீரத² கிேயா ॥
கா³ேயா ப⁴khதி phரதாப ஸப³ தா³ஸthவ th³’ட⁴◌़ ◌ிஆேயா ।
ராதா⁴வlhலப⁴ ப⁴ஜந அநநிதா வரக³ ப³ட⁴◌़ ◌ாேயா ॥
iµரத⁴ர கீ சா²ப கபி³த அதி  நிrh³ஷண ।
ப⁴khதந கீ அ◌ँkh◌⁴ேரiΝ வைஹ தா⁴ ர⁴ஷண ॥
ஸதஸŋhக³ மஹா ஆநnhத³ ேமmh phேரம ரஹத பீ⁴jhேயா ேயா ।
ஹப³mhஸசரண ப³ல சrh⁴ஜ ெகௗ³ட³ேத³ஶ தீரத² கிேயா ॥ 123॥
சாலக கீ சரச சஹூ◌ँ தி³ உத³தி⁴ அnhத ேலாmh அiνஸ ॥
ஸkhர ேகாப ஸு² சத phரத⁴ நி பசாth◌⁴யாஈ ।
kh’Shந khநீ ேக சிர ேபா⁴ஜந பி³தி⁴ கா³ஈ ॥
கி³ராஜத⁴ரந கீ சா²ப கி³ரா ஜலத⁴ர jhேயாmh கா³ைஜ ।
ஸnhத க²Nh³ க²Nhட³’த³ய ஆந◌ँத³ ேக காைஜ ॥
ஜாட³◌़ ◌ா ஹரந ஜக³ ஜாட³◌़தா kh’Shணதா³ஸ ேத³ த⁴ ।
சாலக கீ சரச சஹூ◌ँ தி³ உத³தி⁴ அnhத ேலாmh அiνஸ ॥ 124॥
பி³மலாநnhத³ phரேபா³த⁴ ப³mhஸ ஸnhததா³ஸ வா◌ँ த⁴ரம ॥
ேகா³பீநாத² பத³ராக³ ேபா⁴க³ ச²phபந ⁴ஜாஏ ।
ph’² பத⁴தி அiνஸார ேத³வ த³mhபதி ³லராஏ ॥
ப⁴க³வத ப⁴khத ஸமாந ெடௗ²ர th³ைவ ேகா ப³ல கா³ேயா ।
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கபி³த ஸூர ேஸாmh லத ேப⁴த³ க² ஜாத ந பாேயா ॥
ஜnhம கrhம லா ஜுக³தி ரஹ ப⁴khதி ேப⁴தீ³ மரம ।
பி³மலாநnhத³ phரேபா³த⁴ ப³mhஸ ஸnhததா³ஸ வா◌ँ த⁴ரம ॥ 125॥
மத³நேமாஹந ஸூரதா³ஸ கீ நாம sh’ŋhக²லா ஜு அடல ॥
கா³ந காph³ய ³ந ரா ஸு’த³ஸஹச அவதா ।
ராதா⁴kh’Shண உபாshய ரஹ ஸுக² ேக அதி⁴கா ॥
நவ ரஸ iµkh²ய ◌ँகா³ர பி³பி³த⁴ பா⁴◌ँதிந க கா³ேயா ।
ப³த³ந உசாரத ேப³ர ஸஹஸ பா◌ँயநி ைவ தா⁴ேயா ॥
அ◌ँகீ³கார கீ அவதி⁴ யஹ jhேயாmh ஆkh²யா ph◌⁴ராதா ஜமல ।
மத³நேமாஹந ஸூரதா³ஸ கீ நாம sh’ŋhக²லா ஜு அடல ॥ 126॥
காthயாயநி ேக phேரம கீ பா³த ஜாத காைப க ॥
மாரக³ ஜாத அேகல கா³ந ரஸநா ஜு உசாைர ।
தால mh’த³ŋhகீ³ ph³’chச² ²அmhப³ர தஹ◌ँ டா³ைர ॥
ேகா³ப நா அiνஸா கி³ரா க³th³க³த³ஆேவ ।
ஜக³ phரபச ேதmh ³ அஜா பரேஸ நmh ேல ॥
ப⁴க³வாந தி அiνராக³ கீ ஸnhதஸாகி² ேம ஸ ।
காthயாயநி ேக phேரம கீ பா³த ஜாத காைப க ॥ 127॥
kh’Shணபி³ரஹ nhதீ ஸர thேயாmh iµரா தந thயாகி³ேயா ॥
பி³தி³த பி³ெலௗnhதா³ கா³◌ँவ ேத³ஶ iµரத⁴ர ஸப³ ஜாைந ।
மஹாமேஹாchேசா² மth◌⁴ய ஸnhத பஷத³ பரவாைந ॥
பக³நி ⁴◌ँ⁴ பா³◌ँதி⁴ ராம ேகா சத தி³கா²ேயா ।
ேத³ ஸார◌ँக³பாணி ஹmhஸ தா ஸŋhக³ படா²ேயா ॥
உபமா ஔர ந ஜக³த ேமmh ph’தா² விநா நாmhந பி³ேயா ।
kh’Shணபி³ரஹ nhதீ ஸர thேயாmh iµரா தந thயாகி³ேயா ॥ 128॥
க ல வ நிshதாரத பா³lhகி ள ப⁴ேய ॥
thேரதா காph³ய நிப³nhத⁴ கிேயா ஸத ேகா ரமாயந ।
இக அchச²ர உth³த⁴ேர ph³ரமஹthயாதி³ பராயந ॥
அப³ ப⁴khதந ஸுக² ேத³ந ப³ஹு லா பி³shதா ।
ராமசரந ரஸமthத ரஹத அஹநி ph³ரததா⁴ ॥
ஸmhஸார அபார ேக பார ேகா ஸுக³ம ப ெநௗகா லேய ।
க ல வ நிshதாரத பா³lhகி ள ப⁴ேய ॥ 129॥
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ேகா³phயேக ர⁴நாத² கீ மாநதா³ஸ பரக³ட க ॥
க வீர ◌ँகா³ர ஆதி³ உjhjhவல ரஸ கா³ேயா ।
பர உபகாரக தீ⁴ர கவித கவிஜந மந பா⁴ேயா ॥
ேகாஶேலஶ பத³கமல அநநி தா³ஸந ph³ரத ேநா ।
ஜாநகிவந ஸுஜஸ ரஹத நிஶி தி³ந ர◌ँக³ பீ⁴ேநா ॥
ராமாயந நாடkhக கீ ரஹ உkhதி பா⁴ஷா த⁴ ।
ேகா³phயேக ர⁴நாத² கீ மாநதா³ஸ பரக³ட க ॥ 130॥
()ப³lhலப⁴ஜூேக ப³mhஸ ேமmh ஸுரத கி³த⁴ர ph◌⁴ராஜமாந ॥
அrhத² த⁴rhம காம ேமா ப⁴khதி அநபாயநி தா³தா ।
ஹshதாமல தி jhஞாந ஸப³ ஶாshthரந ேகா jhஞாதா ॥
பசrhயா ph³ரஜராஜ ◌ँவர ேக மந ேகா கrhேஷ ।
த³rhஶந பரம நீத ஸபா⁴ தந அmh’தவrhேஷ ॥
பி³Thட²ேலஶநnhத³ந ஸுபா⁴வ ஜக³ ேகாஊ நmh தா ஸமாந ।
()ப³lhலப⁴ஜூேக ப³mhஸ ேமmh ஸுரத கி³த⁴ர ph◌⁴ராஜமாந ॥ 131॥
()ப³lhலப⁴ ஜூ ேக ப³mhஸ ேமmh ³ணநிதி⁴ ேகா³லநாத²அதி ॥
உத³தி⁴ ஸதா³அchேசா²ப⁴ ஸஹஜ ஸுnhத³ர தபா⁴ ।
³ வர தந கி³ராஜ ப⁴லphபந ஸப³ ஜக³ஸாகீ² ॥
பி³Thட²ேலஶ கீ ப⁴khதி ப⁴ேயா ேப³லா th³’ட⁴◌़ ◌ி தாேக ।
ப⁴க³வத ேதஜ phரதாப நத நரப³ர பத³ ஜாேக ॥
நிrhph³யக ஆஶய உதா³ர ப⁴ஜந ஜ கி³த⁴ரந ரதி ।
()ப³lhலப⁴ ஜூ ேக ப³mhஸ ேமmh ³ணநிதி⁴ ேகா³லநாத²அதி ॥ 132॥
ரக ர◌ँகீ³ேலா ப⁴ஜந ஜ ஸு² ப³நவா shயாம ேகா ॥
பா³த கபி³த ப³ட³◌़ சர ேசாக² ெசௗகஸ அதி ஜாேந ।
ஸாராஸார பி³ேப³க பரமஹmhஸநி பரவாேந ॥
ஸதா³சார ஸnhேதாஷ ⁴த ஸப³ ேகா தகா ।
ஆரஜ ³ந தந அத ப⁴khதி த³ஸதா⁴ ph³ரததா⁴ ॥
த³rhஶந நீத ஆஶய உதா³ர ஆலாப சிர ஸுக²தா⁴ம ேகா ।
ரக ர◌ँகீ³ேலா ப⁴ஜந ஜ ஸு² ப³நவா shயாம ேகா ॥ 133॥
பா⁴க³வத ப⁴ பி³தி⁴ கத²ந ேகா த⁴நி ஜநநீ ஏைக ஜnhேயா ॥
நாம நராயந ர ப³mhஸ நவலா ஜு உஜாக³ர ।
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ப⁴khதந கீ அதி பீ⁴ர ப⁴khதி த³ஸதா⁴ ேகா ஆக³ர ॥
ஆக³ம நிக³ம ராந ஸார ஸாshthரந ஸப³ ேத³ேக² ।
ஸுர³ ஸுக ஸநகாதி³ ph³யாஸ நாரத³ ஜு விேஶேஷ ॥
ஸுதா⁴ ேபா³த⁴ iµக²ஸுர⁴நீ ஜஸ பி³தாந ஜக³ ேமmh தnhேயா ।
பா⁴க³வத ப⁴ பி³தி⁴ கத²ந ேகா த⁴நி ஜநநீ ஏைக ஜnhேயா ॥ 134॥
ககால க²ந ஜக³ தி ேயாmh ராக⁴வ கீ  ப ॥
காம khேராத⁴ மத³ ேமாஹ ேலாப⁴ கீ லஹர ந லாகீ³ ।
ஸூரஜ jhேயாmh ஜல kh³ரைஹ ப³ஹு தா jhேயாmh thயாகீ³ ॥
ஸுnhத³ர ல shவபா⁴வ ஸதா³ஸnhதந ேஸவாph³ரத ।
³ த⁴rhம நிகஷ நிrhப³ேயா விவ ேமmh பி³தி³த ப³ட³◌़ஓ ph◌⁴’த ॥
அlhஹராம ராவல kh’பா ஆதி³அnhத ⁴கதீ த⁴ ।
ககால க²ந ஜக³ தி ேயாmh ராக⁴வ கீ  ப ॥ 135॥
ஹதா³ஸ ப⁴லphபந ப⁴ஜந ப³ல பா³வந jhேயாmh ப³ட⁴◌़ேயா பா³வேநா ॥
அchதல ேஸாmh ேதா³ஷ ஸபேநஹு◌ँ உர நmh ஆைந ।
திலக தா³ம அiνராக³ஸப³ந ³ஜந க மாைந ॥
ஸத³ந மா◌ँ ைப³ராkh³ய பி³ேத³ஹந கீ  பா⁴◌ँதீ ।
ராமசரந மகரnhத³ ரஹத மநஸா மத³மாதீ ॥
ேஜாகா³நnhத³ உஜாக³ர ப³mhஸ க நிதி³ந ஹ³ந கா³வேநா ।
ஹதா³ஸ ப⁴லphபந ப⁴ஜநப³ல பா³வந jhேயாmh ப³ட⁴◌़ேயா பா³வேநா ॥ 136॥
ஜŋhக³ ேத³ஶ ேக ேலாக³ஸப³ பரஸுராம கிஏ பாரஷத³ ॥
jhேயாmh சnhத³ந ேகா பவந நிmhப³ நி சnhத³ந கரஈ ।
ப³ஹுத கால தம நிph³ட³◌़ ◌ி உத³ய தீ³பக  ஹரஈ ॥
ப⁴ட நி ஹph³யாஸ ஸnhத மாரக³அiνஸரஈ ।
கதா² கீரதந ேநம ரஸந ஹ³ந உchசரஈ ॥
ேகா³பி³nhத³ ப⁴khதி க³த³ ேராக³ க³தி திலக தா³ம ஸth³ைவth³ய ஹத³ ।
ஜŋhக³ ேத³ஶ ேக ேலாக³ஸப³ பரஸுராம கிஏ பாரஷத³ ॥ 137॥
³நநிகர க³தா³த⁴ர ப⁴Thட அதி ஸப³ ேகா லாேக³ஸுக²த³ ॥
ஸjhஜந ஸு’த³ஸுல ப³சந ஆரஜ phரதிபாலய ।
நிrhமthஸர நிஹகாம kh’பா கநா ேகா ஆலய ॥
அநநி ப⁴ஜந th³’ட⁴◌़ ◌ி கரந த⁴rhேயா ப³ ப⁴khதந காைஜ ।
பரம த⁴ரம ேகா ேஸ பி³தி³த ph³’nhதா³வந கா³ைஜ ॥
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பா⁴க³வத ஸுதா⁴ ப³ரைஷ ப³த³ந காஹூ ேகா நாmhந ³க²த³ ।
³நநிகர க³தா³த⁴ர ப⁴Thட அதி ஸப³ ேகா லாேக³ஸுக²த³ ॥ 138॥
சரந ஸரந சாரந ப⁴க³த ஹகா³யக ஏதா ஹுஆ ॥
ெசௗiµக² ெசௗரா சNhட³ ஜக³த ஈவர ³ந ஜாேந ।
கrhமாந◌ँத³ஔ ேகாlhஹ அlhஹ அchச²ர பரவாேந ॥
மாத⁴வ ம²ரா மth◌⁴ய ஸா⁴ வாந◌ँத³mhவா ।
உதா³ நராயநதா³ஸ நாம மா◌ँட³ந நத kh³வா ॥
ெசௗரா பக சர ப³ரநத பா³நீ ஜூஜுவா ।
சரந ஸரந சாரந ப⁴க³த ஹகா³யக ஏதா ஹுஆ ॥ 139॥
நரேத³வ உப⁴ய பா⁴ஷா நிந ph’th²வீராஜ கபி³ராஜ ஹுவ ॥
ஸைவயா கீ³த ேலாக ேப³ ேதா³ஹா ³ந நவரஸ ।
பிŋhக³ல காph³ய phரமாந பி³பி³த⁴ பி³தி⁴ கா³ேயா ஹஜஸ ॥
பர³க² பி³³ஷ ஶலாkh◌⁴ய ப³சந ரசநா ஜு பி³சாைர ।
அrhத² பி³thத நிrhேமால ஸைப³ஸார◌ँக³ உர தா⁴ைர ॥
khநீ லதா ப³ரநந அப பா³கீ³ஶ ப³த³ந கlhயாந ஸுவ ।
நரேத³வ உப⁴ய பா⁴ஷா நிந ph’th²வீராஜ கபி³ராஜ ஹுவ ॥ 140॥
th³வாரகா ேத³கி² பாலNhடதீ அசட⁴◌़ mhைவ கீதீ⁴ அடல ॥
அஸுர அஜ அநீதி அகி³நி ேமmh ஹர கீேதா⁴ ।
ஸா◌ँக³ந ஸுத நயஸாத³ ராய ரநேசா²ைர தீ³ேதா⁴ ॥
த⁴ரா தா⁴ம த⁴ந காஜ மரந பீ³ஜாஹூ◌ँ மா◌ँட³◌़ ◌ாஇ ।
கம⁴ஜ டேகா ஹுெவௗ ெசௗக சர⁴ஜநீ சா◌ँட³◌़ ◌ாஇ ॥
பா³ட⁴◌़ே◌ல பா³ட⁴◌़ கீவீ கடக சா◌ँத³ நாம சா◌ँட³◌़ ◌ாஇ ஸப³ல ।
th³வாரகா ேத³கி² பாலNhடதீ அசட⁴◌़ mhைவ கீதீ⁴ அடல ॥ 141॥
ph’th²வீராஜ nh’ப லப³⁴ ப⁴khத ⁴ப ரதநாவதீ ॥
கதா² கீரதந phதி பீ⁴ர ப⁴khதந கீ பா⁴ைவ ।
மஹா மேஹாேசா²iµதி³த நிthய ந◌ँத³லால லடா³ைவ ॥
iµ◌ँத³சரந சிnhதவந ப⁴khதி மமா th◌⁴வஜ தா⁴ ।
பதி பர ேலாப⁴ ந கிேயா ேடக அபநீ நmh டா ॥
ப⁴லபந ஸைப³ பி³ேஶஷ ஆேமர ஸத³ந ஸுநகா²தீ ।
ph’th²வீராஜ nh’ப லப³⁴ ப⁴khத ⁴ப ரதநாவதீ ॥ 142॥
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பாஷ phரத⁴ ல கா◌ँத²ட³◌़யா ஜக³nhநாத²வா◌ँ த⁴ரம ॥
ராமாiνஜ கீ தி phதி பந ரைத³ தா⁴rhேயா ।
ஸmhஸகார ஸம தththவ ஹmhஸ jhேயா ³th³தி⁴ விசாrhேயா ॥
ஸதா³சார iµநி ph³’thதி இnhதி³ரா பத⁴தி உஜாக³ர ।
ராமதா³ஸ ஸுத ஸnhத அநநி த³ஸதா⁴ ேகா ஆக³ர ॥
ேஷாthதம பரஸாத³ ேதmh உைப⁴ அŋhக³ பrhேயா ப³ரம ।
பாஷ phரத⁴ ல கா◌ँத²ட³◌़யா ஜக³nhநாத²வா◌ँ த⁴ரம ॥ 143॥
கீரதந கரத கர ஸபேநஹூ◌ँ ம²ராதா³ஸ ந மNhTh³ேயா ॥
ஸதா³சார ஸnhேதாஷ ஸு’த³ஸு²ல ஸுபா⁴ைஸ ।
ஹshதக தீ³பக உத³ய ேம தம ப³sh phரகாைஸ ॥
ஹ ேகா ய பி³வாஸ நnhத³நnhத³ந ப³ல பா⁴ ।
kh’Shணகலஸ ேஸாmh ேநம ஜக³த ஜாேந ர தா⁴ ॥
ப³rhத⁴மாந ³ப³சந ரதி ேஸா ஸŋhkh³ரஹ நmh ச²NhTh³ேயா ।
கீரதந கரத கர ஸபேநஹூ◌ँ ம²ராதா³ஸ ந மNhTh³ேயா ॥ 144॥
nh’தக நராயநதா³ஸ ேகா phேரமஜ ஆேக³ ப³ட⁴◌़ேயா ॥
பத³ேநா பரth³த⁴ phதி ஜாேமmh th³’ட⁴◌़ ◌ி நாேதா ।
அchச²ர தநமய ப⁴ேயா மத³நேமாஹந ர◌ँக³ ராேதா ॥
நாசத ஸப³ ேகாஉ ஆ கா ைப யஹ ப³நி ஆைவ ।
சிthரகி²த ேஸா ரேயா thப⁴◌ँக³ ேத³ ஜு தி³கா²ைவ ॥
ஹ◌ँட³◌़ை◌யா ஸராய ேத³க²த ³நீ ஹர பத³வீேகா கட⁴◌़ேயா ।
nh’தக நராயநதா³ஸ ேகா phேரமஜ ஆேக³ ப³ட⁴◌़ேயா ॥ 145॥
³நக³ந பி³ஶத³ ேகா³பால ேக ஏேத ஜந ப⁴ஏ ⁴தா³ ॥
ேபா³த ராம³பால ◌ँவரப³ர ேகா³பி³◌ँத³ மா◌ँ³ல ।
சீ²தshவா ஜஸவnhத க³தா³த⁴ர அந◌ँதாந◌ँத³ ப⁴ல ॥
ஹநாப⁴ர தீ³நதா³ஸ ப³ச²பால கnhஹர ஜஸ கா³யந ।
ேகா³ஸூ ராமதா³ஸ நாரத³shயாம நி ஹநாராயந ॥
kh’Shணவந ப⁴க³வாநஜந shயாமதா³ஸ பி³ஹா அmh’ததா³ ।
³நக³ந பி³ஶத³ ேகா³பால ேக ஏேத ஜந ப⁴ஏ ⁴தா³ ॥ 146॥
நிரப³rhthத ப⁴ஏ ஸmhஸார ேதmh ேத ேமேர ஜஜமாந ஸப³ ॥
உth³த⁴வ ராமேரiν பரஸராம க³ŋhகா³ th◌⁴ேக²தநிவா ।
அchதல ph³ரமதா³ஸ பி³ராம ேஸஷஸாஇ ேக பா³ ॥
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கிŋhகர Nhடா³ kh’Shணதா³ஸ ேக²ம ேஸாடா² ேகா³பாந◌ँத³ ।
ஜயேத³வ ராக⁴வ பி³³ர த³யால தா³ேமாத³ர ேமாஹந பரமாந◌ँத³ ॥
உth³த⁴வ ர⁴நாதீ² சேராநக³ந ஜ ஓக ேஜ ப³ஸத அப³ ।
நிரப³rhthத ப⁴ஏ ஸmhஸார ேதmh ேத ேமேர ஜஜமாந ஸப³ ॥ 147॥
shவா சேராநக³ந மக³ந ைரநதி³ந ப⁴ஜந த ॥
ஸதா³ ஜுkhத அiνரkhத ப⁴khதமNhட³ல ேகா ேபாஷத ।
ர ம²ரா ph³ரஜ⁴ ரமத ஸப³ ேகா ேதாஷத ॥
பரம த⁴ரம th³’ட⁴◌़ ◌ி கரந ேத³வ ³ ஆராth◌⁴ேயா ।
ம⁴ர ைப³ந ஸு² ெடௗ²ர ெடௗ²ர ஹஜந ஸுக²ஸாth◌⁴ேயா ॥
ஸnhத மஹnhத அநnhத ஜந ஜஸ பி³shதாரத ஜாஸு நித ।
shவா சேராநக³ந மக³ந ைரநதி³ந ப⁴ஜநத ॥ 148॥
ம⁴க மா◌ँகி³ ேஸைவmh ப⁴க³த திநபர ெஹௗmh ப³ஹார கிேயா ॥
ேகா³மா பரமாந◌ँத³ phரதா⁴ந th³வாகா ம²ரா ேகா²ரா ।
காஷ ஸா◌ँகா³ேநர ப⁴ேலா ப⁴க³வாந ேகா ேஜாரா ॥
பி³Thட²ல ேடாட³◌़ஏ ேக²ம ப◌ँடா³³ேநாைர கா³ைஜmh ।
shயாம ேஸந ேக ப³mhஸ சீத⁴ர பீபார பி³ராைஜmh ॥
ைஜதாரந ேகா³பால ேகா ேகவல ைப³ ேமால ேயா ।
ம⁴க மா◌ँகி³ ேஸைவmh ப⁴க³த திநபர ெஹௗmh ப³ஹார கிேயா ॥ 149॥
()அkh³ர அiνkh³ரஹ ேதmh ப⁴ஏ Shய ஸைப³ த⁴rhம கீ th◌⁴வஜா ॥
ஜŋhகீ³ phரத⁴ phரயாக³ பி³ேநாதி³ ரந ப³நவா ।
நரmhஹ ப⁴khத ப⁴க³வாந தி³வாகர th³’ட⁴◌़ ◌ி ph³ரததா⁴ ॥
ேகாமல ’த³ய கிேஸார ஜக³த ஜக³நாத²ஸெதௗ⁴ ।
ஔெரௗ அiνக³ உதா³ர ேக²ம கீ²சீ த⁴rhமதீ⁴ர ல⁴ ஊெதௗ⁴ ॥
thபி³த⁴ தாபேமாசந ஸைப³ ெஸௗரப⁴ phர⁴ ந ர ⁴ஜா ।
()அkh³ர அiνkh³ரஹ ேதmh ப⁴ஏ Shய ஸைப³ த⁴rhம கீ th◌⁴வஜா ॥ 150॥
ப⁴ரதக²Nhட³ ⁴த⁴ர ஸுேம லா லாஹா(கீ) பth³த⁴தி phரக³ட ॥
அŋhக³ஜ பரமாநnhத³தா³ஸ ேஜாகீ³ ஜக³ ஜாைக³ ।
க²ரதர ேக²ம உதா³ர th◌⁴யாந ேகேஸா ஹஜந அiνராைக³ ॥
ஸsh²ட thேயாலா ஶph³த³ ேலாஹகர ப³mhஸ உஜாக³ர ।
ஹதா³ஸ கபிphேரம ஸைப³ நவதா⁴ ேக ஆக³ர ॥
அchத ல ேஸைவmh ஸதா³ தா³ஸந தந த³ஸதா⁴ அக⁴ட ।
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ப⁴ரதக²Nhட³ ⁴த⁴ர ஸுேம லா லாஹா(கீ) பth³த⁴தி phரக³ட ॥ 151॥
ம⁴ மேஹாெசௗ² மŋhக³ளப காnhஹர ைகெஸௗ ேகா கைர ॥
சா ப³ரந ஆரம ரŋhக ராஜா அந பாைவ ।
ப⁴khதந ேகா ப³ஹுமாந பி³iµக² ேகாஊ நmh ஜாைவ ॥
பீ³ சnhத³ந ப³ஸந kh’Shண கீரnhதந ப³ரைஷ ।
phர⁴ ேக ⁴ஷந ேத³ய மஹாமந அதிஸய ஹரைஷ ॥
பி³Thட²லஸுத பி³மlhேயா பி²ைர தா³ஸ சரநரஜ ர த⁴ைர ।
ம⁴ மேஹாெசௗ² மŋhக³ளப காnhஹர ைகெஸௗ ேகா கைர ॥ 152॥
ப⁴khதந ேஸாmh கஜுக³ ப⁴ேல நிப³ நீவா ேக²த ॥
ஆவmh தா³ஸ அேநக ஊ²ஆத³ர க ைஜ ।
சரந ேதா⁴ய த³Nhட³வத ஸத³ந ேமmh ேட³ரா தீ³ைஜ ॥
ெடௗ²ர ெடௗ²ர ஹகதா²’த³ய அதி ஹஜந பா⁴ைவmh ।
ம⁴ர ப³சந iµ◌ँஹ லாய பி³பி³த⁴ பா⁴◌ँதிந ஜு லட³◌़ ◌ாைவmh ॥
ஸாவதா⁴ந ேஸவா கைர நிrh³ஷண ரதி ேசத ।
ப⁴khதந ேஸாmh கஜுக³ ப⁴ேல நிப³ நீவா ேக²த ॥ 153॥
ப³ஸந ப³ட⁴◌़ேயா nhதீப³⁴ thேயாmh ◌ँப³ர ப⁴க³வாந ேக ॥
யஹ அசரஜ ப⁴ேயா ஏக கா²◌ँட³ kh◌⁴’த ைமதா³ ப³ரைஷ ।
ரஜத khம கீ ேரல sh’Sh ஸப³ மந ஹரைஷ ॥
ேபா⁴ஜந ராஸ பி³லாஸ kh’Shண கீரnhதந கீேநா ।
ப⁴khதந ேகா ப³ஹுமாந தா³ந ஸப³ ேகா தீ³ேநா ॥
கீரதி கீநீ பீ⁴மஸுத ஸுநி ⁴ப மேநாரத²ஆந ேக ।
ப³ஸந ப³ட⁴◌़ேயா nhதீப³⁴ thேயாmh ◌ँப³ர ப⁴க³வாந ேக ॥ 154॥
ஜஸவnhத ப⁴khத ைஜமால கீ ட³◌़ ◌ா ராகீ² ராட²வட³◌़ ॥
ப⁴khதந ேஸாmh அதிபா⁴வ நிரnhதர அnhதர நாmh ।
கர ேஜாேர இக பா◌ँய iµதி³த மந ஆjhஞா மாmh ॥
ph³’nhதா³ப³ந பா³ஸ ஜ khடா³ சி பா⁴ைவ ।
ராதா⁴ப³lhலப⁴ லால நிthய phரதி தா லட³◌़ ◌ாைவ ॥
பரம த⁴rhம நவதா⁴ phரதா⁴ந ஸத³ந ஸா◌ँசநிதி⁴ phேரம ஜட³◌़ ।
ஜஸவnhத ப⁴khத ைஜமால கீ ட³◌़ ◌ா ராகீ² ராட²வட³◌़ ॥ 155॥
ஹதா³ஸ ப⁴khதநி த த⁴நி ஜநநீ ஏைக ஜnhேயா ॥
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அத மஹா³ந ேகா³phய ஸாரவித ேஸாஈ ஜாைந ।
ேத³க²த ேகா லாதா⁴ர ³ர ஆைஸ உநமாைந ॥
ேத³ய த³மாெமௗ ைபஜ பி³தி³த ph³’nhதா³ப³ந பாேயா ।
ராதா⁴ப³lhலப⁴ ப⁴ஜந phரக³ட பரதாப தி³கா²ேயா ॥
பரம த⁴rhம ஸாத⁴ந ஸுth³’ட⁴◌़ ◌ி காமேத⁴iν கஜுக³(ேமmh) க³nhேயா ।
ஹதா³ஸ ப⁴khதநி த த⁴நி ஜநநீ ஏைக ஜnhேயா ॥ 156॥
ப⁴khதி பா⁴வ ஜூட³◌़ ◌ாஇmh ஜுக³ல த⁴rhம⁴ரnhத⁴ர ஜக³ பி³தி³த ॥
பா³◌ँேபா³ ேகா³பால ³நநி க³mhபீ⁴ர ³நாரட ।
த³chசி²ந தி³ விShiΝதா³ஸ கா³◌ँவ கார ப⁴ஜந ப⁴ட ॥
ப⁴khதநி ேஸாmh யஹ பா⁴வ ப⁴ைஜ ³ ேகா³பி³◌ँத³ைஜேஸ ।
திலக தா³ம ஆதீ⁴ந ஸுப³ர ஸnhதநி phரதி ைதேஸ ॥
அchத ல பந ஏக ரஸ நிப³ேயா jhெயௗmh iµக²க³தி³த ।
ப⁴khதி பா⁴வ ஜூட³◌़ ◌ாஇmh ஜுக³ல த⁴rhம⁴ரnhத⁴ர ஜக³ பி³தி³த ॥ 157॥
கீlhஹ kh’பா கீரதி பி³ஸத³ பரம பாரஷத³ ஶிஷ phரக³ட ॥
ஆஸகரந ராஜ ப ப⁴க³வாந ப⁴khதி ³ர ।
சரதா³ஸ ஜக³அைப⁴ சா²ப சீ²தர ஜு சர ப³ர ॥
லாைக²அth³⁴த ராயமல ேக²ம மநஸா khரம பா³சா ।
ரக ராயமல ெகௗ³ர ேத³வா தா³ேமாத³ர ஹ ர◌ँக³ ராசா ॥
ஸைப³ஸுமŋhக³ள தா³ஸ th³’ட⁴◌़ ◌ி த⁴rhம⁴ரnhத⁴ர ப⁴ஜந ப⁴ட ।
கீlhஹ kh’பா கீரதி பி³ஸத³ பரம பாரஷத³ ஶிஷ phரக³ட ॥ 158॥
ரஸ ராஸ உபாஸக ப⁴khதராஜ நாத² ப⁴Thட நிrhமல ப³யந ॥
ஆக³ம நிக³ம ராந ஸார ஸாshthரந ஜு பி³சாrhேயா ।
jhேயாmh பாேரா ைத³ டmh ஸப³நி ேகா ஸார உதா⁴rhேயா ॥
ப ஸநாதந வ ப⁴Thட நாராயந பா⁴kh²ேயா ।
ேஸா ஸrhவஸ உர ஸா◌ँச ஜதந க நீேக ராkh²ேயா ॥
ப²நீ ப³mhஸ ேகா³பால ஸுவ ராகா³அiνகா³ ேகா அயந ।
ரஸ ராஸ உபாஸக ப⁴khதராஜ நாத² ப⁴Thட நிrhமல ப³யந ॥ 159॥
க²ந கால கஜுkh³க³ ேமmh கரைமதீ நிகல◌ँக ர ॥
நவரபதி ரதி thயாகி³ kh’Shணபத³ ேஸாmh ரதி ேஜா ।
ஸைப³ ஜக³த கீ பா²◌ँ தரகி திiνகா jhேயாmh ேதா ॥
நிrhமல ல கா◌ँத²ட³◌़யா த⁴nhய பரஸா mh ஜாஈ ।
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பி³தி³த ph³’◌ँதா³ப³ந பா³ஸ ஸnhத iµக² கரத ப³ட³◌़ ◌ாஈ ॥
ஸmhஸார shவாத³ஸுக² பா³nhத க ேப²ர நmh திந தந ச ।
க²ந கால கஜுkh³க³ ேமmh கரைமதீ நிகல◌ँக ர ॥ 160॥
ேகா³பி³nhத³சnhth³ர ³ந kh³ரத²ந ேகா க²Th³க³ேஸந பா³நீ பி³ஸத³ ॥
ேகா³ऽபி kh³வால பி மா நாம நிரநய கிய பா⁴ ।
தா³ந ேக தீ³பக phரர அதி ³th³தி⁴ பி³சா ॥
ஸகா²ஸகீ² ேகா³பால கால லா ேமmh பி³தேயா ।
காயத²ல உth³தா⁴ர ப⁴khதி th³’ட⁴◌़ ◌ி அநத ந சிதேயா ॥
ெகௗ³த தnhthர உர th◌⁴யாந த⁴ தந thயாkh³ேயா மNhட³ல ஸரத³ ।
ேகா³பி³nhத³சnhth³ர ³ந kh³ரத²ந ேகா க²Th³க³ேஸந பா³நீ பி³ஸத³ ॥ 161॥
ஸகா²shயாம மந பா⁴வேதா க³ŋhக³ kh³வால க³mhபீ⁴ரமதி ॥
shயாமாஜூ கீ ஸகீ² நாம ஆக³ம பி³தி⁴ பாேயா ।
kh³வால கா³ய ph³ரஜ கா³◌ँவ ph’த²க நீேக க கா³ேயா ॥
kh’Shணேக ஸுக²nh⁴ அக⁴ட உர அnhதர த⁴ரஈ ।
தா ரஸேமmh நித மக³ந அஸத³ஆலாப ந கரஈ ॥
ph³ரஜ பா³ஸ ஆஸ ph³ரஜநாத²³ ப⁴khதசரந அதி அநநி க³தி ।
ஸகா²shயாம மந பா⁴வேதா க³ŋhக³ kh³வால க³mhபீ⁴ரமதி ॥ 162॥
ேஸாதி லாkh◌⁴ய ஸnhதநி ஸபா⁴ th³விதிய தி³வாகர ஜாநிேயா ॥
பரம ப⁴khதி பரதாப த⁴ரமth◌⁴வஜ ேநஜாதா⁴ ।
தாபதி ேகா ஸுஜஸ ப³த³ந ேஸாபி⁴த அதி பா⁴ ॥
ஜாநகிவந சரந ஸரந தா²தீ தி²ர பாஈ ।
நரஹ ³ பரஸாத³ த ேபாேத ச ஆஈ ॥
ராம உபாஸக சா²ப th³’ட⁴◌़ ◌ி ஔர ந க² உர ஆநிேயா ।
ேஸாதி லாkh◌⁴ய ஸnhதநி ஸபா⁴ th³விதிய தி³வாகர ஜாநிேயா ॥ 163॥
வத ஜஸ நி பரமபத³லாலதா³ஸ ேதா³ேநாmh ல ॥
’த³ய ஹ³ந கா²ந ஸதா³ஸதஸ◌ँக³அiνராகீ³ ।
பth³மபthர jhேயாmh ரேயா ேலாப⁴ கீ லஹர ந லாகீ³ ॥
விShiΝராத ஸம தி ப³ேக⁴ேர thேயாmh தந thயாjhேயா ।
ப⁴khத ப³ராதீ ph³’nhத³ மth◌⁴ய ³லஹ jhேயாmh ராjhேயா ॥
க² ப⁴khதி ஹஷா◌ँைர ³ phரதாப கா³ட⁴◌़ஈ ர ।
வத ஜஸ நி பரமபத³லாலதா³ஸ ேதா³ேநாmh ல ॥ 164॥
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ப⁴khதந த ப⁴க³வத ரசீ ேத³ மாத⁴வ kh³வால கீ ॥
நிதி³ந யைஹ விசார தா³ஸ ேஜmh பி³தி⁴ ஸுக² பாைவmh ।
திலக தா³ம ேஸாmh phதி ’த³ய அதி ஹஜந பா⁴ைவmh ॥
பரமாரத² ேஸாmh காஜ ஏ shவாரத² நmh ஜாைந ।
த³ஸதா⁴ மthத மரால ஸதா³லா ³ந கா³ைந ॥
ஆரத ஹ³ந ல ஸம phதி தி phரதிபால கீ ।
ப⁴khதந த ப⁴க³வத ரசீ ேத³ மாத⁴வ kh³வால கீ ॥ 165॥
அக³ர ஸு³ பரதாப ேதmh  ப phரயாக³ கீ ॥
மாநஸ பா³சக காய ராமசரநந சித தீ³ேநா ।
ப⁴khதந ேஸாmh அதி phேரம பா⁴வநா க ர ேநா ॥
ராஸ மth◌⁴ய நிrhஜாந ேத³ஹ ³தி த³ஸா தி³கா²ஈ ।
ஆட³◌़ஓ ப³ேயா அŋhக மேஹாேசா²  பாஈ ॥
khயாேர கலஸஔ th◌⁴வஜா பி³³ஷலாகா⁴ பா⁴க³ கீ ।
அக³ர ஸு³ பரதாப ேதmh  ப phரயாக³ கீ ॥ 166॥
phரக³ட அத ³ந phேரமநிதி⁴ த⁴nhய பி³phர ேஜmh நாம த⁴rhேயா ॥
ஸுnhத³ர ல shவபா⁴வ ம⁴ர பா³நீ மŋhக³ளக ।
ப⁴khதந ேகா ஸுக² ேத³ந ப²lhேயா ப³ஹுதா⁴ த³ஸதா⁴ த ॥
ஸத³ந ப³ஸத நிrhேப³த³ஸார⁴க ஜக³த அஸŋhகீ³ ।
ஸதா³சார ஊதா³ர ேநம ஹகதா² phரஸŋhகீ³ ॥
த³யாth³’Sh ப³ஆக³ேர கதா² ேலாக பாப³ந கrhேயா ।
phரக³ட அத ³ந phேரமநிதி⁴ த⁴nhய பி³phர ேஜmh நாம த⁴rhேயா ॥ 167॥
³ப³ேரா ஜா ³நியா◌ँ கைஹ ேஸா ப⁴khத ப⁴ஜந ேமாேடா மஹnhத ॥
ஸதா³சார ³ Shய thயாக³பி³தி⁴ phரக³ட தி³கா²ஈ ।
பா³ர பீ⁴தர பி³ஸத³லகீ³ நmh கஜுக³ காஈ ॥
ராக⁴வ சிர shவபா⁴வ அஸத³ஆலாப ந பா⁴ைவ ।
கதா² கீரதந ேநம ேல ஸnhதந ³ந கா³ைவ ॥
தாப ேதா ேரா நிகஷ jhேயாmh க⁴ந அஹரநி ேரா ஸஹnhத ।
³ப³ேரா ஜா ³நியா◌ँ கைஹ ேஸா ப⁴khத ப⁴ஜந ேமாேடா மஹnhத ॥ 168॥
தா³ஸந ேக தா³ஸthவ ேகா ெசௗகஸ ெசௗகீ ஏ மட³◌़ஈ ॥
ஹநாராயந nh’பதி பத³ம ேப³ரைச² பி³ராைஜ ।
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கா³◌ँவ ஹுஸŋhகா³பா³த³அடல உth³த⁴வ ப⁴ல சா²ைஜ ॥
ேப⁴ல ளதா³ஸ kh²யாத ப⁴ட ேத³வ கlhயாேநா ।
ேபா³த² பீ³ரா ராமதா³ஸ ஸுேஹல பரம ஸுஜாேநா ॥
ஔ பரமாநnhத³ ேக ஸப³ல த⁴rhம கி th◌⁴வஜா க³ட³◌़ஈ ।
தா³ஸந ேக தா³ஸthவ ேகா ெசௗகஸ ெசௗகீ ஏ மட³◌़ஈ ॥ 169॥
அப³லா ஸர ஸாத⁴ந ஸப³ல ஏ பா³ஈ ஹப⁴ஜநப³ல ॥
த³மா phரக³ட ஸப³ ³நீ ராமபா³ஈ (பீ³ரா)ராமநி ।
லா நீரா லchசி² ஜுக³ல பாrhப³தீ ஜக³த த⁴நி ॥
கீ²சநி ேக த⁴நா ேகா³மதீ ப⁴khத உபாநி ।
பா³த³ரராநீ பி³தி³த க³ŋhக³ ஜiµநா ைரதா³நி ॥
ேஜவா ஹஷா ேஜாஇநி வ◌ँராய கீரதி அமல ।
அப³லா ஸர ஸாத⁴ந ஸப³ல ஏ பா³ஈ ஹப⁴ஜநப³ல ॥ 170॥
காnhஹரதா³ஸ ஸnhதநி kh’பா ஹ ரைத³லாேஹா லேயா ॥
³ ஸரைந ஆய ப⁴khதி மாரக³ஸத ஜாnhேயா ।
ஸmhஸா த⁴rhம சா²◌ँட³◌़ை◌ ஜூ²◌ँட²அ ஸா◌ँச பிசா²nhேயா ॥
jhேயாmh ஸாகா²th³ம சnhth³ர ஜக³த ேஸாmh ய பி³தி⁴ nhயாேரா ।
ஸrhவ⁴த ஸமth³’Sh ³நநி க³◌ँபீ⁴ர அதி பா⁴ேரா ॥
ப⁴khத ப⁴லாஈ ப³த³த நித ப³சந கப³ஹூ◌ँ நmh கேயா ।
காnhஹரதா³ஸ ஸnhதநி kh’பா ஹ ரைத³லாேஹா லேயா ॥ 171॥
லThேயா லேடரா ஆந பி³தி⁴ பரம த⁴ரம அதி பீந தந ॥
கஹநீ ரஹநீ ஏக ஏக ஹபத³அiνராகீ³ ।
ஜஸ பி³தாந ஜக³ தnhேயா ஸnhதஸmhமத ப³ட³◌़பா⁴கீ³ ॥
ைதேஸாஇ த ஸத த ப²ல ைஜேஸாஇ பரஸா ।
ஹ ஹதா³ஸநி டஹல கவித ரசநா நி ஸரஸா ॥
ஸுரஸுராந◌ँத³ஸmhphரதா³ய th³’ட⁴◌़ ◌ி ேகஸவ அதி⁴க உதா³ர மந ।
லThேயா லேடரா ஆந பி³தி⁴ பரம த⁴ரம அதி பீந தந ॥ 172॥
ேகவலராம கஜுக³ ேக பதித வ பாவந கியா ॥
ப⁴khதி பா⁴க³வத பி³iµக² ஜக³த ³ நாம ந ஜாைநmh ।
ஐேஸ ேலாக³அேநக ஐசி ஸnhமாரக³ஆேந ॥
நிrhமல ரதி நிஹகாம அஜா ேதmh ஸஹஜ உதா³ ।
தththவத³ர தமஹரந ல கநா கீ ரா ॥
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திலக தா³ம நவதா⁴ ரதந kh’Shண kh’பா க th³’ட⁴◌़ ◌ி தி³யா ।
ேகவலராம கஜுக³ ேக பதித வ பாவந கியா ॥ 173॥
ேமாஹந த பத³கமல ஆஸகரந ஜஸ பி³shதrhேயா ॥
த⁴rhம ல ³நmhவ மஹாபா⁴க³வத ராஜ ।
ph’தீ²ராஜ லதீ³ப பீ⁴மஸுத பி³தி³த கீlhஹ  ॥
ஸதா³சார அதி சர பி³மல பா³நீ ரசநாபத³ ।
ஸூர தீ⁴ர உth³தா³ர பி³நய ப⁴லபந ப⁴khதநி ஹத³ ॥
தாபதி ராதா⁴ஸுப³ர ப⁴ஜந ேநம ரம த⁴rhேயா ।
ேமாஹந த பத³கமல ஆஸகரந ஜஸ பி³shதrhேயா ॥ 174॥
நிShகிசந ப⁴khதநி ப⁴ைஜ ஹ phரதீதி ஹப³mhஸ ேக ॥
கதா² கீரதந phதி ஸnhதேஸவா அiνராகீ³ ।
க²யா ²ரபா தி தா jhேயாmh ஸrhப³ஸு thயாகீ³ ॥
ஸnhேதா ஸு²ல அஸத³ஆலாப ந பா⁴ைவ ।
கால ph³’தா² நmh ஜாய நிரnhதர ேகா³பி³◌ँத³ கா³ைவ ॥
ஷ ஸத ரŋhக³ ேகா உதி³த பாரஷத³அmhஸ ேக ।
நிShகிசந ப⁴khதநி ப⁴ைஜ ஹ phரதீதி ஹப³mhஸ ேக ॥ 175॥
ஹப⁴khதி ப⁴லாஇ ³ந க³◌ँபீ⁴ர பா³◌ँேட ப கlhயாந ேக ॥
நவகிேஸார th³’ட⁴◌़ ◌ி ph³ரத அநநி மாரக³இக தா⁴ரா ।
ம⁴ர ப³சந மநஹரந ஸுக²த³ ஜாைந ஸmhஸாரா ॥
பர உபகார பி³சார ஸதா³ கநா கீ ரா ।
மந ப³ச ஸrhப³ஸ ப ப⁴khத பத³ேரiν உபா ॥
த⁴rhமதா³ஸஸுத ல ஸு² மந மாnhேயா kh’Shண ஸுஜாந ேக ।
ஹப⁴khதி ப⁴லாஇ ³ந க³◌ँபீ⁴ர பா³◌ँேட ப கlhயாந ேக ॥ 176॥
பி³ட²லதா³ஸ ஹப⁴khதி ேக ³ஹூ◌ँ ஹாத²லா³யா ॥
ஆதி³அnhத நிrhபா³ஹ ப⁴khதபத³ரஜph³ரததா⁴ ।
ரேயா ஜக³த ேஸாmh ஐNhட³◌़ chச² ஜாேந ஸmhஸா ॥
phர⁴தா பதி கீ பத⁴தி phரக³ட லதீ³ப phரகா ।
மஹத ஸபா⁴ ேமmh மாந ஜக³த ஜாைந ைரதா³ ॥
பத³ பட⁴◌़த ப⁴ஈ பரேலாக க³தி ³ ேகா³பி³◌ँத³ ஜுக³ ப²ல தி³யா ।
பி³ட²லதா³ஸ ஹப⁴khதி ேக ³ஹூ◌ँ ஹாத²லா³யா ॥ 177॥
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ப⁴க³வnhத ரேச பா⁴ ப⁴க³த ப⁴khதநி ேக ஸnhமாந ேகா ॥
khவாஹப³ர◌ँக³ஸுமதி ஸதா³ந◌ँத³ஸrhப³ஸ thயாகீ³ ।
shயாமதா³ஸ ல⁴லmhப³அநநி லாைக²அiνராகீ³ ॥
மா iµதி³த கlhயாந பரஸ ப³mh நாராயந ।
ேசதா kh³வால ³பால ஸ◌ँகர லா பாராயந ॥
ஸnhத ேஸய காரஜ கியா ேதாஷத shயாம ஸுஜாந ேகா ।
ப⁴க³வnhத ரேச பா⁴ ப⁴க³த ப⁴khதநி ேக ஸnhமாந ேகா ॥ 178॥
திலக தா³ம பரகாஸ ேகா ஹதா³ஸ ஹ நிrhமேயா ॥
ஸரநாக³த ேகா ஶிபி³ர தா³ந த³தீ⁴ச ேடக ப³ ।
பரம த⁴rhம phரலாத³ஸ ஜக³ேத³வ ேத³ந க ॥
பீ³காவத பா³ைநத ப⁴khதிபந த⁴rhம⁴ரnhத⁴ர ।
◌ँவர ல தீ³பkhக ஸnhதேஸவா நித அiνஸர ॥
பாrhத²பீட²அசரஜ ெகௗந ஸகல ஜக³த ேமmh ஜஸ லேயா ।
திலக தா³ம பரகாஸ ேகா ஹதா³ஸ ஹ நிrhமேயா ॥ 179॥
நnhத³◌ँவர kh’Shணதா³ஸ ேகா நிஜ பக³ ேதmh ர தி³ேயா ॥
தாந மாந ஸுர தால ஸுலய ஸுnhத³ர ஸு² ேஸாைஹ ।
ஸுதா⁴ அŋhக³ ph◌⁴ப⁴ŋhக³ கா³ந உபமா ேகா ேகா ைஹ ॥
ரthநாகர ஸŋhகீ³த ராக³மாலா ர◌ँக³ரா ।
ஜ²ேய ராதா⁴லால ப⁴khதபத³ேரiν உபா ॥
shவrhநகார க²ர³ஸுவந ப⁴khத ப⁴ஜந th³’ட⁴◌़ ◌ி ph³ரத ேயா ।
நnhத³◌ँவர kh’Shணதா³ஸ ேகா நிஜ பக³ ேதmh ர தி³ேயா ॥ 180॥
பரமத⁴rhம phரதிேபாஷ ேகா ஸmhnhயா ஏ iµடமநி ॥
சிthஸுக² காகார ப⁴khதி ஸrhேபா³ப ராகீ² ।
தா³ேமாத³ரதீrhத² ராம அrhசந பி³தி⁴ பா⁴கீ² ॥
சnhth³ேராத³ய ஹப⁴khதி நரmhஹாரnhய கீnh ।
மாத⁴வ ம⁴ஸூத³ந (ஸரshவதீ) பரமஹ◌ँஸ கீரதி nh ॥
phரேபா³தா⁴நnhத³ ராமப⁴th³ர ஜக³தா³நnhத³ கஜுக³ த⁴நி ।
பரமத⁴rhம phரதிேபாஷ ேகா ஸmhnhயா ஏ iµடமநி ॥ 181॥
அShடாŋhக³ ேஜாக³ தந thயாகி³ேயா th³வாகாதா³ஸ ஜாேந ³நீ ॥
ஸதா கஸ கா³◌ँவ ஸல ேமmh th◌⁴யாந த⁴rhேயா மந ।
ராமசரந அiνராக³ஸுth³’ட⁴◌़ ஜாேக ஸா◌ँேசா பந ॥
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ஸுத கலthர த⁴ந தா⁴ம தா ேஸாmh ஸதா³ உதா³ ।
க²ந ேமாஹ ேகா ப²nhத³ தரகி ேதா ல பா²◌ँ ॥
கீlhஹ kh’பா ப³ல ப⁴ஜந ேக kh³யாநக²Th³க³ மாயா ஹநீ ।
அShடாŋhக³ ேஜாக³ தந thயாகி³ேயா th³வாகாதா³ஸ ஜாேந ³நீ ॥ 182॥
ரந phரக³ட மமா அந◌ँத கைஹ ெகௗந ப³கா²ந ॥
உத³ய அshத பரப³thத க³ர மதி⁴ ஸதா பா⁴ ।
ேஜாக³ ஜுக³தி பி³வாஸ தஹா◌ँ th³’ட⁴◌़ ◌ி ஆஸந தா⁴ ॥
ph³யாkh◌⁴ர mhஹ ³ைஜ க²ரா க²ஸŋhக ந மாைந ।
அrhth³த⁴ ந ஜாேத பவந உல ஊரத⁴ ேகா ஆைந ॥
ஸாகி²ஸph³த³ நிrhமல கஹா கதி²யா பத³ நிrhபா³ந ।
ரந phரக³ட மமா அந◌ँத கைஹ ெகௗந ப³கா²ந ॥ 183॥
()ராமாiνஜ பth³த⁴தி phரதாப ப⁴Thட லchச²மந அiνஸrhேயா ॥
ஸதா³சார iµநிph³’thதி ப⁴ஜந பா⁴க³வத உஜாக³ர ।
ப⁴khதந ேஸாmh அதிphதி ப⁴khதி த³ஸதா⁴ ேகா ஆக³ர ॥
ஸnhேதா ஸு²ல ’த³ய shவாரத² நmh ேல ।
பரமத⁴rhம phரதிபால ஸnhத மாரக³ உபேத³ ॥
பா⁴க³வத ப³கா²நி ைக நீர ர பி³ப³ரந கrhேயா ।
()ராமாiνஜ பth³த⁴தி phரதாப ப⁴Thட லchச²மந அiνஸrhேயா ॥ 184॥
த³தீ⁴சி பாேச²³ க kh’Shணதா³ஸ க தி ॥
kh’Shணதா³ஸ க தி nhேயாதி நாஹர பல தீ³ேயா ।
அதிதி²த⁴rhம phரதிபால phரக³ட ஜஸ ஜக³ ேமmh ேயா ॥
உதா³நதா அவதி⁴ கநக காநி நmh ராேதா ।
ராமசரநமகரnhத³ ரஹத நிதி³ந மத³மாேதா ।
க³லேத க³த அத ³ந ஸதா³சார ஸு² நீதி ।
த³தீ⁴சி பாேச²³ க kh’Shணதா³ஸ க தி ॥ 185॥
ப⁴ பா⁴◌ँதி நிப³ ப⁴க³தி ஸதா³ க³தா³த⁴ரதா³ஸ கீ ॥
லாலபி³ஹா ஜபத ரஹத நிபா³ஸர ²lhேயா ।
ேஸவா ஸஹஜ ஸேநஹ ஸதா³ஆந◌ँத³ரஸ ஜூ²lhேயா ॥
ப⁴khதந ேஸாmh அதி phதி தி ஸப³ மந பா⁴ஈ ।
ஆஸய அதி⁴க உதா³ர ரஸந ஹ கீரதி கா³ஈ ॥
ஹ பி³வாஸ ய ஆநி ைக ஸபேநஹு◌ँ அnhய ந ஆஸ கீ ।
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ப⁴ பா⁴◌ँதி நிப³ ப⁴க³தி ஸதா³ க³தா³த⁴ரதா³ஸ கீ ॥ 186॥
ஹப⁴ஜந mhவ shவா ஸரஸ நாராயநதா³ஸ அதி ॥
ப⁴khதி ேஜாக³ ஜுத ஸுth³’ட⁴◌़ ◌ி ேத³ஹ நிஜப³ல க ராகீ² ।
ேய ஸபாநnhத³லால ஜஸ ரஸநா பா⁴கீ² ॥
பைச phரர phரதாப ஜாநமநி ரஹஸ ஸஹாயக ।
நாராயந phரக³ட மேநா ேலாக³நி ஸுக²தா³யக ॥
நித ேஸவத ஸnhதநி ஸத தா³தா உthதரேத³ஸ க³தி ।
ஹப⁴ஜந mhவ shவா ஸரஸ நாராயநதா³ஸ அதி ॥ 187॥
ப⁴க³வாநதா³ஸ ஸத நித ஸு’த³ல ஸjhஜந ஸரஸ ॥
ப⁴ஜநபா⁴வ ஆட⁴◌़ ³ட⁴◌़ ³ந ப³த லத ஜஸ ।
ேராதா பா⁴க³வத ரஹ kh³யாதா அchச²ர ரஸ ॥
ம²ரா நிவாஸ ஆஸ பத³ஸnhதநி இகசித ।
ஜுத ேகா² shயாம தா⁴ம ஸுக²கர அiνசரத ॥
அதி க³mhபீ⁴ர ஸுதீ⁴ர மதி ஹுலஸத மந ஜாேக த³ரஸ ।
ப⁴க³வாநதா³ஸ ஸத நித ஸு’த³ல ஸjhஜந ஸரஸ ॥ 188॥
ப⁴khதபchச²ஊதா³ரதா யஹ நிப³ கlhயாந கீ ॥
ஜக³nhநாத² ேகா தா³ஸ நிந அதி phர⁴ மந பா⁴ேயா ।
பரம பாரஷத³ஸiµ² ஜாநி phய நிகட ³லாேயா ॥
phராந பயாேநா கரத ேநஹ ர⁴பதி ேஸாmh ேஜாrhேயா ।
ஸுத தா³ரா த⁴ந தா⁴ம ேமாஹ திநகா jhேயாmh ேதாrhேயா ॥
ெகௗnhத⁴நீ th◌⁴யாந உர ேமmh லshேயா ராமநாம iµக² ஜாநகீ ।
ப⁴khதபchச²ஊதா³ரதா யஹ நிப³ கlhயாந கீ ॥ 189॥
ேஸாத³ர ேஸா⁴ராம ேக ஸுெநௗ ஸnhத திநகீ கதா² ॥
ஸnhததா³ஸ ஸத³ph³’thதி ஜக³த ேசா²ஈ க டா³rhேயா ।
மமா மஹா phரபீ³ந ப⁴khதிவித த⁴rhம விசாrhேயா ॥
ப³ஹுrhேயா மாத⁴வதா³ஸ ப⁴ஜநப³ல பைச தீ³ேநா ।
க ேஜாகி³நி ேஸாmh பா³த³ ப³ஸந பாவக phரதி ேநா ॥
பரமத⁴rhம பி³shதார த phரக³ட ப⁴ஏ நாmhந ததா² ।
ேஸாத³ர ேஸா⁴ராம ேக ஸுெநௗ ஸnhத திநகீ கதா² ॥ 190॥
³ட³◌़ை◌ேய பி³தி³த காnhஹர kh’பா ஆthமாராம ஆக³மத³ர ॥
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kh’Shணப⁴khதி ேகா த²mhப⁴ ph³ரமல பரம உஜாக³ர ।
ச²மால க³mhபீ⁴ர ஸைப³லchச²ந ேகா ஆக³ர ॥
ஸrhப³ஸு ஹஜந ஜாநி ’த³ய அiνராக³ phரகாைஸ ।
அஸந ப³ஸந ஸnhமாந கரத அதி உjhjhவல ஆைஸ ॥
ேஸா⁴ராம phரஸாத³ ேதmh kh’பாth³’Sh ஸப³பர ப³ ।
³ட³◌़ை◌ேய பி³தி³த காnhஹர kh’பா ஆthமாராம ஆக³மத³ர ॥ 191॥
ப⁴khதரதநமாலா ஸுத⁴ந ேகா³பி³◌ँத³ கNhட² பி³காஸ கிய ॥
சிரல க⁴நநீல ல சி ஸுமதி ஸதபதி ।
பி³பி³த⁴ ப⁴khத அiνரkhத ph³யkhத ப³ஹு சத சர அதி ॥
ல⁴ தீ³ரக⁴ shவர ஸுth³த⁴ ப³சந அபி³th³த⁴ உசாரந ।
பி³வபா³ஸ பி³வாஸ தா³ஸ பசய பி³shதாரந ॥
ஜாநி ஜக³தத ஸப³³நநி ஸுஸம நராயநதா³ஸ தி³ய ।
ப⁴khதரதநமாலா ஸுத⁴ந ேகா³பி³◌ँத³ கNhட² பி³காஸ கிய ॥ 192॥
ப⁴khேதஸ ப⁴khத ப⁴வ ேதாஷகர ஸnhத nh’பதி பா³ேஸா ◌ँவர ॥
ஜுத nh’பமநி ஜக³தmhஹ th³’ட⁴◌़ ◌ி ப⁴khதி பராயந ।
பரமphதி கிஏ ஸுப³ஸ ல லநாராயந ॥
ஜாஸு ஸுஜஸ ஸஹஜmh ல க கlhப ஜு கா⁴யக ।
ஆjhஞா அடல ஸுphரக³ட ஸுப⁴ட கடகநி ஸுக²தா³யக ॥
அதி phரசNhட³ மாrhதNhட³ஸம தமக²Nhட³ந ேதா³rhத³Nhட³ ப³ர ।
ப⁴khேதஸ ப⁴khத ப⁴வ ேதாஷகர ஸnhத nh’பதி பா³ேஸா ◌ँவர ॥ 193॥
கி³த⁴ரந kh³வால ேகா³பால ேகா ஸகா²ஸா◌ँச ெலௗ ஸŋhக³ேகா ॥
phேர ப⁴khத phரth³த⁴ கா³ந அதி க³th³க³த³ பா³நீ ।
அnhதர phர⁴ ேஸாmh phதி phரக³ட ரஹ நாmhந சா²நீ ॥
நிthய கரத ஆேமாத³ பி³பிந தந ப³ஸந பி³ஸாைர ।
ஹாடக பட த தா³ந ² தthகால உதாைர ॥
மாலைர மŋhக³ளகரந ராஸ ரchேயா ரஸ ரŋhக³ேகா ।
கி³த⁴ரந kh³வால ேகா³பால ேகா ஸகா²ஸா◌ँச ெலௗ ஸŋhக³ேகா ॥ 194॥
ேகா³பா ஜநேபாஷ ேகா ஜக³த ஜேஸாதா³அவத ॥
phரக³ட அŋhக³ ேமmh phேரம ேநம ேஸாmh ேமாஹந ேஸவா ।
கஜுக³ கஷ ந லkh³ேயா தா³ஸ ேதmh கப³ஹு◌ँ ந ேச²வா ॥
பா³நீ தல ஸுக²த³ஸஹஜ ேகா³பி³◌ँத³⁴நி லாகீ³ ।
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லchச²ந கலா க³◌ँபீ⁴ர தீ⁴ர ஸnhதநி அiνராகீ³ ॥
அnhதர ஸுth³த⁴ ஸதா³ ரைஹ ரக ப⁴khதி நிஜ உர த⁴ ।
ேகா³பா ஜநேபாஷ ேகா ஜக³த ஜேஸாதா³அவத ॥ 195॥
ராமதா³ஸ ரஸ தி ேஸாmh ப⁴ பா⁴◌ँதி ேஸவத ப⁴க³த ॥
தல பரம ஸுல ப³சந ேகாமல iµக² நிகைஸ ।
ப⁴khத உதி³த ரபி³ ேத³கி²’த³ய பா³ஜ  பி³கைஸ ॥
அதி ஆந◌ँத³ மந உமகி³ஸnhத பசrhயா கரஈ ।
சரந ேதா⁴இ த³Nhட³வத பி³பி³த⁴ ேபா⁴ஜந பி³shதரஈ ॥
ப³ச²வந நிபா³ஸ பி³வாஸ ஹ ஜுக³ல சரந உர ஜக³மக³த ।
ராமதா³ஸ ரஸ தி ேஸாmh ப⁴ பா⁴◌ँதி ேஸவத ப⁴க³த ॥ 196॥
பி³phர ஸாரஸுத க⁴ர ஜநம ராமராய ஹ ரதி க ॥
ப⁴khதி kh³யாந ைப³ராkh³ய ேஜாக³அnhதர க³தி பாkh³ேயா ।
காம khேராத⁴ மத³ ேலாப⁴ ேமாஹ மthஸர ஸப³ thயாkh³ேயா ॥
கதா² கீரதந மக³ந ஸதா³ஆந◌ँத³ ரஸ ஜூ²lhேயா ।
ஸnhத நிரகி² மந iµதி³த உதி³த ரபி³ பŋhகஜ ²lhேயா ॥
ைவர பா⁴வ ந th³ேராஹ கிய தாஸு பாக³ க² ph◌⁴ைவmh ப ।
பி³phர ஸாரஸுத க⁴ர ஜநம ராமராய ஹ ரதி க ॥ 197॥
ப⁴க³வ◌ँத iµதி³த உதா³ர ஜஸ ரஸ ரஸநா ஆshவாத³ கிய ॥
ஜபி³ஹா ேக ஸதா³அph◌⁴யnhதர பா⁴ைஸ ।
த³mhபதி ஸஹஜ ஸேநஹ phதி பதி பரகாைஸ ॥
அநநி ப⁴ஜந ரஸதி Shமாரக³ க ேத³கீ² ।
பி³தி⁴ நிேஷத⁴ ப³ல thயாகி³ பாகி³ ரதி ’த³ய விேஶ ॥
மாத⁴வ ஸுத ஸmhமத ரக திலக தா³ம த⁴ ேஸவ ய ।
ப⁴க³வ◌ँத iµதி³த உதா³ர ஜஸ ரஸ ரஸநா ஆshவாத³ கிய ॥ 198॥
³rhலப⁴ மாiνஷேத³ஹ ேகா லாலமதீ லாேஹா ேயா ॥
ெகௗ³ரshயாம ேஸாmh phதி phதி ஜiµநாஜந ேஸாmh ।
ப³mhப³ட ேஸாmh phதி phதி ph³ரஜரஜஜந ேஸாmh ॥
ேகா³ல ³ஜந phதி phதி க⁴ந பா³ரஹ ப³ந ேஸாmh ।
ர ம²ரா ேஸாmh phதி phதி கி³ ேகா³ப³rhத⁴ந ேஸாmh ॥
பா³ஸ அடல ph³’nhதா³ பி³பிந th³’ட⁴◌़ ◌ி க ேஸா நாக³ கிேயா ।
³rhலப⁴ மாiνஷேத³ஹ ேகா லாலமதீ லாேஹா ேயா ॥ 199॥
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அkh³ர கைஹmh thைரேலாக ேமmh ஹ உர த⁴ைரmh ேதஈ ப³ட³◌़ஏ ॥
கபி³ஜந கரத பி³சார ப³ட³◌़ஓ ேகா தா ப⁴நிjhைஜ ।
ேகாஉ கஹ அவநீ ப³ட³◌़ஈ ஜக³த ஆதா⁴ர ப²நிjhைஜ ॥
ேஸா தா⁴ ர ேஶஷ தா வ ⁴ஷந கீேநா ।
வ ஆஸந ைகலாஸ ⁴ஜா ப⁴ ராவந ேநா ॥
ராவந thேயா பா³ பா³ ராக⁴வ இக ஸாயக த³◌ँட³◌़ஏ ।
அkh³ர கைஹmh thைரேலாக ேமmh ஹ உர த⁴ைரmh ேதஈ ப³ட³◌़ஏ ॥ 200॥
ஹ ஸுஜஸ phதி ஹதா³ஸ ைக thேயாmh பா⁴ைவ ஹதா³ஸ ஜஸ ॥
ேநஹ பரஸபர அக⁴ட நிப³ சாேராmh ஜுக³ஆேயா ।
அiνசர ேகா உthகrhஷ shயாம அபேந iµக² கா³ேயா ॥
ஓதphேராத அiνராக³ phதி ஸப³ ஜக³ ஜாைந ।
ர phரேவஸ ர⁴வீர ph◌⁴’thய கீரதி ஜு ப³கா²ைந ॥
அkh³ர அiνக³³ந ப³ரந ேதmh தாபதி நித ேஹாத ப³ஸ ।
ஹ ஸுஜஸ phதி ஹதா³ஸ ைக thேயாmh பா⁴ைவ ஹதா³ஸ ஜஸ ॥ 201॥
உthகrhஷ ஸுநத ஸnhதந ேகா அசரஜ ேகாஊ ந கெரௗ ॥
³rhவாஸா phரதி shயாம தா³ஸப³ஸதா ஹ பா⁴கீ² ।
th◌⁴வ க³ஜ நி phரலாத³ ராம ஸப³ ப²ல ஸாகீ² ॥
ராஜஸூய ஜ³நாத² சரந ேதா⁴ய ஜூ◌ँட² உடா²ஈ ।
பாNhட³வ பி³பதி நிவா தி³ஏ பி³ஷ பி³ஷயா பாஈ ॥
க பி³ேஸஷ பரெசௗ phரக³ட ஆshதிக ைவ ைக சித த⁴ெரௗ ।
உthகrhஷ ஸுநத ஸnhதந ேகா அசரஜ ேகாஊ ந கெரௗ ॥ 202॥
பாத³ப ேபட³◌़mh சேத பாைவ அ◌ँக³அ◌ँக³ ேபாஷ ।
ரப³ஜா jhேயாmh ப³ரந ேதmh ஸுநி மாநிேயா ஸ◌ँேதாஷ ॥ 203॥
ப⁴khத ேத ⁴ேலாக ேமmh கேத² ெகௗந ைப ஜாய ।
ஸiµ◌ँத³பாந ரth³தா⁴ கைர கஹ◌ँ சி ேபட ஸமாய ॥ 204॥
ரதி ஸப³ைவShணவ ல⁴ ப³ட³◌़ ³நநி அகா³த⁴ ।
ஆேக³ பீேச² ப³ரந ேதmh நி மாெநௗ அபராத⁴ ॥ 205॥
ப²ல கீ ேஶாபா⁴ லாப⁴ த த ேஶாபா⁴ ப²ல ேஹாய ।
³ ஶிShய கீ கீrhதி ேமmh அசரஜ நாmh ேகாய ॥ 206॥
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சா ஜுக³ந ேமmh ப⁴க³த ேஜ திநேக பத³ கீ ⁴ ।
ஸrhவஸு ர த⁴ ராகி²ெஹௗmh ேம வந  ॥ 207॥
ஜக³ கீரதி மŋhக³ள உத³ய தீேநாmh தாப நஶாய ।
ஹஜந ேக ³ந ப³ரந ேதmh ஹ ’தி³அடல ப³ஸாய ॥ 208॥
ஹஜந ேக ³ந ப³ரநேத (ேஜா) கைர அஸூயா ஆய ।
இஹா◌ँ உத³ர பா³ட⁴◌़ ◌ாஇ பி³தா²அ பரேலாக நஸாய ॥ 209॥
(ேஜா)ஹphராபதி கீ ஆஸ ைஹ ேதா ஹஜந ³ந கா³வ ।
நத ஸுkh’த ⁴◌ँேஜ பீ³ஜ ெலௗmh ஜநம ஜநம பசி²தாவ ॥ 210॥
ப⁴khததா³ம ஸŋhkh³ரஹ கைரmh கத²ந ரவந அiνேமாத³ ।
ேஸா phர⁴ phயாேரா thர jhேயாmh ைப³ேட²ஹ கீ ேகா³த³ ॥ 211॥
அchதல ஜஸ இக ேப³ரஹூ◌ँ நகீ மதி அiνராகி³ ।
திநகீ ப⁴க³தி ஸுkh’த ேமmh நிைச ேஹாய பி³பா⁴கி³ ॥ 212॥
ப⁴khததா³ம ந ந கேஹ திநகீ ஜூ◌ँட²நி பாய ।
ேமா மதி ஸார அchச²ர th³ைவ கீெநௗmh ெலௗ ப³நாய ॥ 213॥
காஹூ ேக ப³ல ேஜாக³ ஜக³ல கரநீ கீ ஆஸ ।
ப⁴khதநாமமாலா அக³ர (உர) ப³ெஸௗ நராயநதா³ஸ ॥ 214॥
॥ இதி நாராயணதா³ஸநாபா⁴kh’த ப⁴khதமால ॥
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