
ராம ர�ா �ேதா	ர
 

 
 

ஓ� அ�ய � ராமர�ா �ேதா�ரம��ர�ய �தெகௗஶிக �ஷிஃ 

� �தாராம ச��ேராேதவதா 

அ���� ச�தஃ 

�தா ஶ�திஃ 

�மா  ஹ�மா  கீலக� 

�ராமச��ர �$�ய%ேத ராமர�ா �ேதா�ரஜேப வினிேயாகஃ 

 

	யான
 

�யாேயதாஜா�பாஹு� ��தஶர த�ஷ� ப�த ப�மாஸன�த� 

பீத� வாேஸாவஸான� னவகமல தள�ப%தி ேன�ர� �ரஸ ன� 

வாமா�கா/ட �தா1க கமல மில2ேலாசன� ன 3ரதாப� 

னானால�கார த3�த� ததத14 ஜடாம�டல� ராமச��ர� 

 

�ேதா	ர
 

ச5த� ர6னாத�ய ஶதேகா7 �ரவி�தர� 

ஏைககம�ர� ��ஸா� மஹாபாதக னாஶன� 

 

�யா�வா ன 3ேலா�பல :யாம� ராம� ராஜ3வேலாசன� 

ஜானகீ ல;மேணாேபத� ஜடா16ட ம�7த� 

 

ஸாஸி=ண த�%பாண பாணி� ன�த� சரா�தக� 

�வ>லயா ஜக�ரா? மாவி%@தமஜ� வி�� 

 

ராமர�ா� பேட��ராAஞஃ பாப�ன 3� ஸ%வகாமதா� 

ஶிேரா ேம ராகவஃ பா?பால� தஶரதா�மஜஃ 

 

ெகௗஸ2ேயேயா ��ெஶௗபா? வி:வாமி�ர �5யஃ :�த3 
�ராண� பா? மக�ராதா 1க� ெஸௗமி�5வ�ஸலஃ 

 

ஜிCவா� வி�யானிதிஃ பா? க�ட� பரத வ�திதஃ 

�க�ெதௗ திDயாEதஃ பா? �ெஜௗ ப�ேனஶகா%1கஃ 

 

கெரௗ �தாபதிஃ பா? C�தய� ஜாமத� யஜி� 

ம�ய� பா? கர�வ�� னாபி� ஜா�பவதா:ரயஃ 
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ஸு�$ேவஶஃ கFபா? ஸ�தின 3 ஹ�ம�-�ர�ஃ 

ஊ/ ரH�தமஃ பா? ர�6ல வினாஶ��� 

 

ஜா�ன3 ேஸ?��� பா? ஜ�ேக தஶ1கா�தகஃ 

பாெதௗவிபீஷண �தஃபா? ராேமா உகில� வ�ஃ 

 

ஏதா� ராமபேலாேபதா� ர�ா� யஃ ஸு��த3 பேட� 

ஸசிராEஃ ஸுகீ ��$ விஜயீ வினய ீபேவ� 

 

பாதாள @தல Dேயாம சா5ண:-ச�ம சா5ணஃ 

ன �ர��மபி ஶ�தா�ேத ர�ித� ராமனாமபிஃ 

 

ராேமதி ராமப�ேரதி ராமச��ேரதி வா�மர  

னேரா னலி�யேத பாைப%��தி� 1�தி� ச வி�ததி 
 

ஜகAைஜ�ைரக ம��ேரண ராமனா�னாபி ர�ித� 

யஃ க�ேட தாரேய�த�ய கர�தாஃ ஸ%வ ஸி�தயஃ 

 

வAரப�ஜர னாேமத� ேயா ராமகவச� �மேர� 

அDயாஹதாAஞஃ ஸ%வ�ர லபேத ஜய ம�கள� 

 

ஆதி�டவா  யதா�வ�ேன ராம ர�ா மிமா� ஹரஃ 

ததா லிகிதவா  �ராதஃ �ர��ெதௗ �தெகௗஶிகஃ 

 

ஆராமஃ க2பD��ாணா� விராமஃ ஸகலாபதா� 

அபிராம ��5ேலாகானா� ராமஃ �மா ஸனஃ �ர�ஃ 

 

த4ெணௗ /பஸ�ப ெனௗ ஸு6மாெரௗ மஹாபெலௗ 

��ட$க விஶாலாெ�ௗ சீர���ணா ஜினா�பெரௗ 

 

பலKலாஸிெனௗ தா�ெதௗ தாபெஸௗ �ரCமசா5ெணௗ 

��ெரௗ தஶரத�ையெதௗ �ராதெரௗ ராமல;மெணௗ 

 

ஶரLெயௗ ஸ%வஸ�வானா� :ேர�டா ஸ%வ த��மதா� 

ர�ஃ6ல னிஹ�தாெரௗ �ராேயதா� ேனா ரH�தெமௗ 

 

ஆ�த ஸAய த�ஷா விஷு���ஶா வ�யாஶுக னிஷ�க ஸ�கிெனௗ 
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ர�ணாய மம ராமல�ணாவ�ரதஃ பதிஸைதவ கMசதா� 

 

ஸ ன�தஃ கவசீ கNகீ சாபபாணதேரா Eவா 

கMச  மேனாரதா ன:ச ராமஃ பா? ஸ ல;மணஃ 

 

ராேமா தாஶரதி :ஶூேரா ல;மணா�சேரா ப> 

கா6�ஸஃ �4ஷஃ @%ணஃ ெகௗஸ2ேயேயா ரH�தமஃ 

 

ேவதா�த ேவ�ேயா யAேஞஶஃ �ராண �4ேஷா�தமஃ 

ஜானகீவ2லபஃ �மான�ரேமய பரா�ரமஃ 

 

இ�ேயதானி ஜேப னி�ய� ம�ப�தஃ :ர�தயா விதஃ 

அ:வேமதாதிக� �Lய� ஸ��ரா�ேனாதி னஸ�ஶயஃ 

 

ராம� =%வாதள :யாம� ப�மா�� பீதாவாஸஸ� 

�?வ�தி னாபி%-திDைய%-னேத ஸ�ஸா5ேணா னராஃ 

 

ராம� ல;மண @%வஜ� ர6வர� �தாபதி� ஸு�தர� 

கா6�ஸ� க4ணா%ணவ� 6ணனிதி� வி�ர�5ய� தா%மிக� 

 

ராேஜ��ர� ஸ�யஸ�த� தஶரததனய� :யாமல� ஶா�தK%தி� 

வ�ேதேலாகாபிராம� ர66ல திலக� ராகவ� ராவணா5� 

 

ராமாய ராமப�ராய ராமச��ராய ேவதேஸ 

ர6னாதாய னாதாய �தாயாஃ பதேய னமஃ 

 

�ராம ராம ர6ன�தன ராம ராம 

�ராம ராம பரதா�ரஜ ராம ராம 

�ராம ராம ரணக%கஶ ராம ராம 

�ராம ராம ஶரண� பவ ராம ராம 

 

�ராம ச��ர சரெணௗ மனஸா �மராமி 
�ராம ச��ர சரெணௗ வசஸா ��Cணாமி 
�ராம ச��ர சரெணௗ ஶிரஸா னமாமி 
�ராம ச��ர சரெணௗ ஶரண� �ரப�ேய 

 

மாதாராேமா ம�-பிதா ராமச��ரஃ 

�வாமீ ராேமா ம�-ஸகா ராமச��ரஃ 
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ஸ%வ�வ� ேம ராமச��ேரா தயாRஃ 

னா ய� ஜாேன ைனவ ன ஜாேன 

 

த�ிேணல;மேணா ய�ய வாேம ச ஜனகா�மஜா 

�ரேதாமா4தி%-ய�ய த� வ�ேத ர6வ�தன� 

 

ேலாகாபிராம� ரணர�கத3ர� 

ராஜ3வேன�ர� ர6வ�ஶனாத� 

கா4Lய/ப� க4ணாகர� த� 

�ராமச��ர� ஶரLய� �ரப�ேய 

 

மேனாஜவ� மா4த ?2ய ேவக� 

ஜிேத��5ய� ��திமதா� வ5�ட� 

வாதா�மஜ� வானரSத 1�ய� 

�ராம=த� ஶரண� �ரப�ேய 

 

Hஜ�த� ராமராேமதி ம?ர� ம?ரா�ர� 

ஆ4Cயகவிதா ஶாகா� வ�ேத வா2மீகி ேகாகில� 

 

ஆபதாமபஹ%தார� தாதார� ஸ%வஸ�பதா� 

ேலாகாபிராம� �ராம� @ேயா@ேயா னமா�யஹ� 

 

ப%ஜன� பவபீஜானாம%ஜன� ஸுகஸ�பதா� 

த%ஜன� யம=தானா� ராம ராேமதி க%ஜன� 

 

ராேமா ராஜமணிஃ ஸதா விஜயேத ராம� ரேமஶ� பேஜ 

ராேமணாபிஹதா னிஶாசரசK ராமாய த�ைம னமஃ 

ராமா னா�தி பராயண� பரதர� ராம�ய தாேஸா��யஹ� 

ராேம சி�தலயஃ ஸதா பவ? ேம ேபா ராம மா1�தர 

 

�ராம ராம ராேமதி ரேம ராேம மேனாரேம 

ஸஹ�ரனாம த�?2ய� ராம னாம வரானேன 

 

இதி ��தெகௗஶிக1னி விரசித� �ராம ர�ா�ேதா�ர� ஸ�@%ண� 

 

�ராம ஜயராம ஜயஜயராம 
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