
தமிழி� ஹ�மா� சாலிசா

ேதாஹா

� �� சரண ஸேராஜ ரஜ ன�ஜமன ��ர ஸுதா� |
வரெணௗ ர�வர வ�மலயஶ ேஜா தாயக பலசா� ||

��திஹ�ன த�ஜான�ைக ஸுமிெரௗ பவன �மார |
பல ��தி வ��யா ேதஹு ேமாஹி ஹரஹு கேலஶ வ�கா� ||

ெசௗபாஈ

ஜய ஹ�மான �ஞான �ண ஸாகர |
ஜய கப�ஶ திஹு ேலாக உஜாகர || 1 ||

ராம�த அ�லித பலதாமா |
அ�ஜன� ��ர பவனஸுத னாமா || 2 ||

மஹாவ �ர வ��ரம பஜர�கீ |
�மதி ன�வார ஸுமதி ேக ஸ�கீ ||3 ||

க�சன வரண வ�ராஜ ஸுேவஶா |
கானன ��டல ��சித ேகஶா || 4 ||

ஹாதவ�ர ஔ �வஜா வ�ராைஜ |
கா�ேத ��ஜ ஜேன� ஸாைஜ || 5||

ஶ�கர ஸுவன ேகஸ� ன�தன |
ேதஜ �ரதாப மஹாஜக வ�தன || 6 ||

வ��யாவான �ண � அதி சா�ர |
ராம காஜ க�ேவ ேகா ஆ�ர || 7 ||

�ர� ச��ர ஸுன�ேவ ேகா ரஸியா |
ராமலகன �தா மன பஸியா || 8||

ஸூ�ம �பத� ஸியஹி திகாவா |
வ�கட �பத� ல�க ஜராவா || 9 ||



ப�ம �பத� அஸுர ஸ�ஹாேர |
ராமச��ர ேக காஜ ஸ�வாேர || 10 ||

லாய ஸ�ஜ�வன லகன ஜியாேய |
� ர�வ �ர ஹரஷி உரலாேய || 11 ||

ர�பதி கீ�ஹ� பஹுத படாய� |
�ம மம ��ய பரதஹி ஸம பாய� || 12 ||

ஸஹஸ வதன ��ஹேரா யஶகாைவ |
அஸ கஹி �பதி க�ட லகாைவ || 13 ||

ஸனகாதிக �ர�மாதி �ன�ஶா |
னாரத ஶாரத ஸஹித அஹ�ஶா || 14 ||

யம �ேபர திகபால ஜஹா� ேத |
கவ� ேகாவ�த கஹி ஸேக கஹா� ேத || 15 ||

�ம உபகார ஸு��வஹி கீ�ஹா |
ராம மிலாய ராஜபத த��ஹா || 16 ||

��ஹேரா ம��ர வ�ப�ஷண மானா |
ல�ேக�வர பேய ஸப ஜக ஜானா || 17 ||

�க ஸஹ�ர ேயாஜன பர பா� |
��ேயா தாஹி ம�ர பல ஜா� || 18 ||

�ர� ���கா ேமலி �க மாஹ� |
ஜலதி லா�கி கேய அசரஜ னாஹ� || 19 ||

��கம காஜ ஜகத ேக ேஜேத |
ஸுகம அ��ரஹ ��ஹேர ேதேத || 20 ||

ராம �ஆேர �ம ரகவாேர |
ேஹாத ன ஆ�ஞா ப�� ைபஸாேர || 21 ||

ஸப ஸுக லைஹ ��ஹா� ஶரணா |
�ம ர�க காஹூ ேகா டர னா || 22 ||



ஆபன ேதஜ ��ஹாேரா ஆைப |
த�ேனா� ேலாக ஹா�க ேத கா�ைப || 23 ||

�த ப�ஶாச ன�கட னஹி ஆைவ |
மஹவ �ர ஜப னாம ஸுனாைவ || 24 ||

னாைஸ ேராக ஹைர ஸப ப�ரா |
ஜபத ன�ர�தர ஹ�மத வ �ரா || 25 ||

ஸ�கட ேஸ� ஹ�மான �டாைவ |
மன �ரம வசன �யான ேஜா லாைவ || 26 ||

ஸப பர ராம தப�வ � ராஜா |
தினேக காஜ ஸகல �ம ஸாஜா || 27 ||

ஔர மேனாரத ேஜா ேகாய� லாைவ |
தாஸு அமித ஜ�வன பல பாைவ || 28 ||

சாேரா �க ப�தாப ��ஹாரா |
ைஹ பரஸி�த ஜகத உஜியாரா || 29 ||

ஸா� ஸ�த ேக �ம ரகவாேர |
அஸுர ன�க�தன ராம �லாேர || 30 ||

அ�டஸி�தி னவ ன�தி ேக தாதா |
அஸ வர த��ஹ ஜானகீ மாதா || 31 ||

ராம ரஸாயன ��ஹாேர பாஸா |
ஸாத ரேஹா ர�பதி ேக தாஸா || 32 ||

��ஹேர பஜன ராமேகா பாைவ |
ஜ�ம ஜ�ம ேக �க ப�ஸராைவ || 33 ||

அ�த கால ர�வர �ரஜாய� |
ஜஹா� ஜ�ம ஹ�ப�த கஹாய� || 34 ||

ஔர ேதவதா சி�த ன தரய� |
ஹ�மத ேஸய� ஸ�வ ஸுக கரய� || 35 ||



ஸ�கட கைட மிைட ஸப ப�ரா |
ேஜா ஸுமிைர ஹ�மத பல வ �ரா || 36 ||

ைஜ ைஜ ைஜ ஹ�மான ேகாஸாய� |
��பா கேரா ��ேதவ கீ னாய� || 37 ||

ேஜா ஶத வார பாட கர ேகாய� |
�டஹி ப�தி மஹா ஸுக ேஹாய� || 38 ||

ேஜா யஹ பைட ஹ�மான சா�ஸா |
ேஹாய ஸி�தி ஸாகீ ெகௗ�ஶா || 39 ||

�ல�தாஸ ஸதா ஹ� ேசரா |
கீைஜ னாத ��தய மஹ ேடரா || 40 ||

ேதாஹா

பவன தனய ஸ�கட ஹரண – ம�கள �ரதி �� |
ராம லகன �தா ஸஹித – ��தய பஸஹு ஸுர�� ||


