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இைவ அைன��� ஹ�மனிட�த��
��ெகா����தன எ�� ராமேர த�

த��வா� மல��� ��க�றா� !

ெசௗ�ய� தா�ய பல� 
                ைத�ய �ராஞதா நயசாதன�|
வ��ரமஷ �ரபாவஷ 
                  ஹ�மத� ��தாலயா||

உ�ரகா�ட�- 35 �ேலாக�- 3

ராம�, அக�த�ய �னிவரிட� ஹ�மானி�
வ�ைம, வா�-இராவணனி� வ�ைமயைய வ�ட

மிக ேம�ப�ட�  எ�� ேபா��க�றா�!!  

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



 அேசாகவன�த�� �ைதைய பா���
ேபச�� ெச�� , ஆ�த� �ற�யவ� !! 

ேபா��கள�த�� இவ� ஆ�ற�ய �ர
சாகச�கைள இ�த�ரேனா,

காலேதவேனா ெச�த���கவ��ைல ! 

 

�� ேயாஜைன வ���ரண��ள
ெப��கடைல தாவ�� கட�தவ� !

பைட�தைலவ�க� ,ம�த�ரி �மார�க� ,
க��கர�க� , அ�சய �மார� �த�ேயாைர தா�

ஒ�வனாகேவ ேபாரி�� ���த�யவ� ! 

ஹ�மானி�
ேதா�வ�ைமய�னாேலேய ேபாரி�
அைனவைர�� ��க ���த� ! 

இ�தைகய �ர� ெபா��த�ய ஹ�மானி�
ச�ற��மி�க ேகாய��கைள கா�ேபா� !

ேம��, ராம�, ���ற�ய பரா�க�ரம
காரிய�கைள, ஹ�மாைன தவ�ர யாரா�
ெச�ய���� ?! எ�� வ�ய�க�றா� !!

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



கா�ட�          : உ�தர கா�ட�
ச�க�                     : 35
�ேலாக�    : 23,24

அ�சனா�ரி: த��மைல

இ�தல�த��,
ஹ�மா� �ழ�ைத
வ�வ�� த� அ�ைன
அ�சைனய��
ைம�தனாக, பால
ஹ�மானாக

கா�ச�யளி�க�றா�!

பால ஹ�மா�
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கா�ட�      : உ�தர கா�ட�
ச�க�                  : 35
�ேலாக� : 23,24

பால ஆ�சேநய�
 �ஜரா�, இராமநாத�ர� 

இ�தல�களி�, ஆ�சேநய�
ச�னத��� ேம�, வ�மான�த���

பத�� ஆ�சேநய� வா� ���� அத�
ேம�, �ைத வ�வ��

அைம�க�ப����ப� ச�ற��. வா�
ேகா�ைட ேகா�ர�த��� ராம� ,

ல��மண� ம��� �ைத�ட� அவைர,
ேசவ���� வ�வ��, பால ஹ�மானாக

ேசைவ சாத��பா�!!
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வ��வ�ப ஆ�சேநய�

கா�ட�         : ��தர கா�ட�
ச�க�                     : 37
�ேலாக�    : 35,37

மைல ேபா�ற உடைல��, ச�வ�த
�க�த�ைன�� , வ�ரா�த� ேபா�ற கைட
வா��ப�கைள��, உைடய வாணராத�பத�
மைல கா�க� அைன��� ப�ள��, எ���

ெச��� ச�த��ைடயவரா�
வ��வ�ப��ட� கா�ச�யளி�க�றா�!
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ந�கந��� 



ச��வ� ஆ�சேநய�
கா�ச��ர�

கா�ட�              : ��த கா�ட�
ச�க�                          : 74
�ேலாக�         : 69

இராமாயண�த�� ல��மணைர
கா�பா��வத�காக ச��வ� மைலைய

எ��� வ�தா�!

இ�தல�த�� ஹ�மா� த� கர�களி�
மைலைய ஏ�த�யப� வடத�ைசைய
ேநா�க� அேயா�த�ைய பா��தவாேர 

 கா�ச�யளி�க�றா�!
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வ�ஜய ஆ�சேநய�
ேவ��

கா�ட�        : ��த கா�ட�
ச�க�                    : 74
�ேலாக�   : 27

இ�தல�த�� ஹ�மானி� இட�
கர�களி� கைணயாழிைய

ைவ���ெகா��, வல� கர�த��
ெசௗகா�த�கா மல�ட�,

 அபயஹ�த� கா��ய��க�றா�!
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கா�ட�        : ��த கா�ட�
ச�க�                    : 128
�ேலாக�   : 78 to 83

த��மழிைச

வ�னய ஆ�சேநய�

ல�ைகய��, �தா ேதவ�ைய க�ட
ஹ�மா�, ப�ய�ேதா� வண�க�
அவரிட� கைணயாழிைய ெகா��பா�.
அத� �ல�, ராம�, �தா �� அவ� 

 ெகா���ள ப�த�ைய
ெவளி�ப���வ�, அவ�ைடய வ�னய
�ணமா��. இ�தல�த�� ஹ�மா�
வ�னயமாக கா�ச�யளி�க�றா�!
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�ர ஆ�சேநய�
க���ணக�ரி

கா�ட�      : ��தர கா�ட�
ச�க�                  : 41,42
�ேலாக� : 35,36

இ�தல�த��, ஹ�மா� த�
�ர�த��� அற��ற�யாக தன� வல�
கர�த�� ச��வ� மைலைய ��க�ய
ப��� இட� கர�ைத ெதாைடய��
ைவ�� ெகா�� ஒ� க�

அேயா�த�ைய பா��தவா� ம�க�
த�ைன நா�வ�� ப�த�கைள
க�ைண�ட�� பா��தவா�

அ��பா��க�றா�.

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



 
பல�� �ர�� மி�க மா�த� எ�ற
ெபயைர ெகா�ட ஹ�மா� ,

'எ�ெக�லா� �ராம நாம�
ஒ��க�றேதா, அ�ெக�லா�
ப�த�� பரவச��ட� ,க�களி�
�� ம�க, ��ப�ய கர�க�ட�
வ�னய ஆ�ேசேநயராக

இ��க�றா�' .

ய�ர ய�ர ர�நாத ���தன�
த�ர த�ர ��தம�த கா�ச��
பா�பவாரி பரி�ரண ேலாசன�
மா�த�� நமத ரா�ஸா�தக�

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 

  இ�தா� இ�த �ேலாக�த�� ெபா��.
ப�த���வமாக ராமநாம� ஜப����

அைனவ�� ஆ�சேநயரி� அ�ைள�
ெப�� ச�ற�க வாழலா�!!



�ற��� :
ேம��ள தகவ�க� அைன���

க��ச��கார� த�மஸ��தாபன�த�� 
 ேசவக�களா�  இைணயதள�த�����
ேசகரி�� எ�த�ப�ட ஒ� �ய�ச�.

ெஜ� �தாரா� !ெஜ� �தாரா� !    ெஜ� ஹ�மா� !ெஜ� ஹ�மா� !    


