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சில குறிப்புகள்:  
 

 

 श्रीरामतुभ्यं िमोऽस्तु என்ற அஷ்டபதியில் "த்வம்" (நீ) - तुभ्यम् - உனக்கு என்பது நோன்கோம் 
மவற்றுமமயில் இருப்பினும், "ஸ்ரீ ரோம" என்று ரோமமர விளித்து வணங்குவதோலும், 
ஸம்மபோதோனத்தில் மவறு கீதம் இன்மமயோலும் இந்த முதல் அஷ்டபதி ஸம்மபோதனத்தில் 
அமமந்துள்ளதோக கருதலோம். மபரோ. மவ. ரோகவன் அவ்வோமற மகோள்கிறார்.  
 
 

 இதில் அகோரோதி க்ஷகோரோந்தமோக வரிகளை அமமத்துள்ளோர். இமத 51 
வர்ணங்கள் அமமந்த மோலைமய அணிவிப்பதோக ஶ்மலோகத்தில் ம ோல்கிறார். 
வ்யோகரணாதிகளின் அடிப்பமடயில் தீர்க்க लॄ மபோன்றமவ இல்லைமயனிலும் மந்த்ர 
 ோஸ்த்ர அடிப்பமடயில் இமவகளைச் ம ர்த்மத 51 அக்ஷரங்கள். 

 
 

 ஸ்ரீமத் உபநிஷத் ப்ரஹ்மமந்த்ர மயோகிகள் சிறந்த அத்மவத ஸந்யோஸி.   த்ரிபோத்ரோம என்ற 
பதம் இவர் ம ய்த கீதங்களில் அடிக்கடி வரும். 108 உபநிஷதங்களில் ஒன்றானது 
த்ரிபோத்விபூதிநோரோயண உபநிஷத். இந்நூலில் ரோம யந்த்ர நிர்மோணம் குறித்த விஷயங்களும் 
உள்ளன. ஸ்ரீ உபநிஷத் ப்ரஹ்மமந்த்ர மயோகிகள் வழிபட்ட ரோமயந்த்ரம் இன்றும் 
அவருமடய ஆஶ்ரமத்தில் கோணலோம். இதில் உள்ள ஸ்வரூபத்மத இவரது ஏழோவது 
அஷ்டபதியில் "चक्रराट् षट्कोणमध्यविहारे" என்று குறிப்போகக் கூறுகிறார். 

 

 
 ப்ரஹ்மத்தின் மூன்று போதங்களோக ம ோல்லப்பட்ட வித்யோ ஆனந்தம் துரீயம் முதலிய 

தத்வங்கள் இவரோல் அத்மவத ரீதியோக விளக்கப்படுகின்றன. அமத மபோல துரீயத்தின் 
விபோகங்களோக துரீயதுரீயம், துர்யோதீதம் முதலிய மகோட்போடுகளையும் விளக்குகிறார். ரோமனை 
பரப்ரஹ்மத்தின் வடிவோகக் கோண்கிறார். 
 

 இவ்வோறு மவதோந்த ஶோஸ்த்ரவிஷயகமோன சில ஶப்தப்ரமயோகங்கள் இவரது 
அஷ்டபதிகளுக்கு முன்பு இயற்றப்பட்ட ஶ்மலோகங்களில்  மதன்படுகிறது. 

 அது மட்டுமன்றி முத்துஸ்வோமி தீக்ஷிதரின் கீர்த்தனமோன "श्रीिुरुिुहस्य दासोऽहं िो चेत ्श्रीिुरुिुह 
एवाहम"् என்ற வரிகளில் இவருமடய தோக்கம் மதன்படுகிறது. மமலும் இவர் ரோமனை 
ப்ரஹ்மோ-விஷ்ணு-சிவன் மூவரும் வணங்குவதோகப் போடுகிறார். மும்மூர்த்திகளும் ரோமனின் 
குணாதி யங்களை வியக்கும் 'மும்மூர்த்துலு' என்ற த்யோகரோஜ ஸ்வோமிகளின் கீர்த்தனை 
மபோன்றவற்றின் மீதும் இவரது ப்ரபோவம் இருப்பமத உணரலோம்.  
 

 இவரது பிற க்ரந்தங்களிமலோன்று மஹோவோக்ய ரத்னாவலி என்ற வ்யோக்யோனம் ஒன்றும் 
உள்ளது. இந்த 108 மஹோவோக்யங்களைப் பற்றிய குறிப்பு இவரது பஞ் ம்யந்த 
அஷ்டபதியில் உள்ளது.   



 அகோரோதி வரிம யில் உள்ள கீதத்தில் ஏகோக்ஷர மகோஷோதிகளிலிருந்து தோத்பர்யத்தின் 
அடிப்பமடயில் மபோருத்தமோன அர்த்தம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
 

 சிவப்புநிறத்தில் அச்சுப்பிமழ மற்றும்  நீலக்குறியில் அனுமோனிக்கப்பட்ட திருத்தமும் 
சுட்டப்படுகிறது.  

  



 
 

॥ श्रीरामाष्टपदी-प्रारम् िः ॥ 

ॐ  

॥ श्रीमद्विश्वाद्वदष्ठाि-परमहंस-सद्गरुुश्री-रामचन्द्राय िमिः ॥ 
 

स्वानवद्यापद-तत्कायय-तै्रपद-वै वम ्। 
श्रीरामचन्द्र-साम्राज्यं िौनम सच्चित्-सुखात्मकम ् ॥ 
ित्वा श्रीमदे्दच्चिकेन्द्रं कैवल्य-पदनमच्छताम ्। 
तदाप्तये नत्रपाराम-िीतावनिरुदीययते ॥ 
अष्टानवंिानिक-ित-िीत-रत्िाकरोत्तमे । 
आदं्य त्रयोदि-पदं च्चिषं्ट त्वष्टपदं  वेत ्॥ 
श्रीराम-िब्द-सम्बुद्ध्या साकमष्ट-नव च्चिकिः । 
एकैकस्या नव िेस्तद्गीतं षोडिद्योच्यते ॥ 
पञ्चाििर्य-सन्द्मािािङ्कारवर-कन्द्िर ।  
श्रीमनिपारामचन्द्र िमस्तभु्यं पुििः पुििः ॥ 
 

ஆத்மஸ்வரூபத்மத (மமறக்கும்) அவித்மய மற்றும் அதன் ம யல்போடுகளோல் ஏற்பட்ட மூன்று 
போதங்களைக் (வித்யோ, ஆனந்தம் மற்றும் துரீயம்) மகோண்ட (ப்ரஹ்மத்தின்) ஸச்சிதோனந்த 
ஸ்வரூபமோக இருக்கும் ஸ்ரீ ரோம ந்த்ரனுமடய (மமோக்ஷ) ஸோம்ரோஜ்யத்மத வணங்குகிமறன்.  
 
ஸ்ரீ குருமவ வணங்கியபின், முக்திமய விரும்பிமயோர்க்கு அது கிமடப்பதற்கோக 
த்ரிபோத்ரோமனுமடய கீதங்கள் வரிம யோக ம ோல்லப்படுகின்றன.   
 
128 கீதங்கள் மகோண்ட கீத ஸமுத்ரத்தில் முதல் (கீதமோனது) 13 பதங்கள் (மகோண்டதோகவும்) 
எஞ்சியமவ எட்டு பதங்கள் ஆக உள்ளது.  
 
ஸ்ரீ ரோம என்ற பதத்மத ஸம்மபோதனத்துடன் (விளி மவற்றுமம உட்பட) ம ர்த்து எட்டு விபக்திகள் 
மகோண்டது. ஒவ்மவோன்றும் ஒரு விபக்தியில் என கீதம் பதினாறாக முதலில் ம ோல்லப்பட்டது.  
 
51 (அக்ஷரங்கள் அமமந்த) வர்ணமோலோ ரூபமோக அலங்கரிக்கப்பட்ட கழுத்மத உமடய ஸ்ரீ 
த்ரிபோத் ரோம ந்த்ர! உனக்கு மீண்டும் மீண்டும் நமஸ்கோரம். (வ்யோகரணாதிகளின் அடிப்பமடயில் 

தீர்க்க िॄ மபோன்றமவ இல்லைமயனில் மந்த்ர  ோஸ்த்ர அடிப்பமடயில் இமவகளைச் ம ர்த்மத 51 
அக்ஷரங்கள்.) 
 

 



प्रथमखण्डिः  
श्रीराम तुभ्यम ्- िीतम ्- नबिहररराििः   

 
प्रथमखण्डिः 
 
श्रीराम तुभ्यम ्- िीतम ्- नबिहररराििः   
 
पल्लवी   
 
श्रीराम तुभ्यं िमोऽस्तु  ो राम ते िाम वाच्चच ममास्तु । 
तव [द्द]दक्षपादो हृद्यस्तु नवदेहकैवल्य ाग्यं ममास्तु ॥ श्री ॥ १ 
अद्भतुत्वद्भच्चिरस्तु आवयोरन्द्तरं कदानप मास्तु ।   
इन्न्द्दरा मत्कैवल्येऽस्तु ईश्वर त्वद्भच्चिबृन्द्दक्षमेोऽस्तु ॥ श्री॥ २ 
उत्कृष्टतत्त्वं ममास्तु ऊर्धवायद्वदद्वदग््यानप मज्ञािमस्तु ।  
ऋतवाख्यानतस्तवास्तु ॠकाराथयमोहवैरल्यमस्तु ।। श्री ॥३  
ऌमायानविेषो मे[मा]स्तु िॄमोहग्रासनिमोहच्चचन्द्मेऽस्तु ।  
एकमेवािैतं मेऽस्तु ऐश्वरद्वद्यनवञािं ममास्तु ।। श्री ॥ ४  
ओङ्कारिक्ष्ये हृन्द्मेऽस्तु औपानिकातीतािन्द्दो ममास्तु।  
अंतमनवद्याया ंमेऽस्तु अिःकारमायामृत्यु ावमस्तु ॥ श्री॥ ५  
कल्यार्रामो हृद्यस्तु खिषड्विय निग्रहो ममास्तु ।  
िीतावेद्यरनतरस्तु घोरसंसारस्त्वद्भिेषु मास्तु ॥ श्री ॥ ६  
ङार्यनवषिान्न्द्तरस्तु चक्रराजािारतैव ममास्तु ।  
छन्द्दन्शिरो वाच्चच मेऽस्तु जीवब्रहै्मक्यं निरङु्किमस्तु ॥ श्री॥ ७  
झषकुिेिकृपा मेऽस्तु ञािनवञािसम्यग्ञािं मेऽस्तु ।  
ट वरुक्छान्न्द्त मे[र]स्तु ठचन्द्रिीतिं मच्चित्तमस्तु ॥ श्री ॥ ८ 



डजनवषग्रासो मेऽ[मा]स्तु ढिक्ष्यैक्यनित्यसंपन्द्ममास्तु ।  
र्िक्ष्याच्चचन्त्सन्धिरस्तु नत्रपात्तयुयत्तयुयचैतन्द्यं मेऽस्तु ॥ श्री ॥ ९  
थिमयप्रवृच्चत्तरस्तु दास्यं सीतापतेनियत्यं ममास्तु।  
िीिक्ष्यसंनवन्द्ममास्तु नििुयर्ब्रह्मात्मरूपं ममास्तु ॥ श्री॥ १०  
परमािन्द्दो ममास्तु फर्ीिपययङ्किानयदयास्तु ।  
बन्द्िमोक्षभ्रान्न्द्तमायस्तु  िपटिकटाक्षो ममास्तु ॥ श्री ॥ १९  
मायाकायायवेिो मास्तु योिमुख्यफिच्चचरपंू मेऽस्तु।  
रामचन्द्र च्चिरस्तु िोकदेच्चिकोपदेिो ममास्तु ॥ श्री॥ १२  
नवष्रु्ता सवयत्र मेऽस्तु िान्द्तानवद्याियतत्काययमस्तु।  
षडु्गरै्श्वर्र्यं ममास्तु सत्यप्रनतञानबरुदं तवास्तु ॥ श्री ॥ १३  
हृद्वद त्वद्दक्षपादोऽस्तु ळिच्चििच्चिदपरच्चचन्द्मेऽस्तु ।  
क्षीरान्ब्ििानय ावोऽस्तु श्रीरामचन्द्रेन्द्र कैवल्यं मेऽस्तु ॥१४ 
 

॥ ॐ  ॥ 
 
ஸ்ரீரோம! உனக்கு நமஸ்கோரம்! ஓ ரோம! உன் நோமம் என் வோக்கில் இருக்கட்டும்! உன்னுமடய 
மநபுண்யம் மபோருந்திய திருவடிகள் என் இதயத்தில் இருக்கட்டும்! விமதஹ முக்தி என்ற மபரும் 
போக்யம் எனக்கு கிட்டட்டும்.  (१) 
 
உன்னிடத்தில் அத்புதமோன பக்தி மதோன்றட்டும். நம்மிமடமய இமடமவளி எப்மபோதும் இல்லோமல் 
இருக்கட்டும். என்னுமடய முக்தியில் லக்ஷ்மீ (கடோக்ஷம்/அனுக்ரஹம்) இருக்கட்டும். 
ஓ இமறவோ! உன்னுமடய பக்தர் கூட்டத்தில் நன்மம இருக்கட்டும். (२) 
 
மமலோன உனது தத்வம் என்னுமடயதோக இருக்கட்டும். மமல் மநோக்கிச் ம ல்வதோக என் ஞோனம் 
இருக்கட்டும். ருதத்தில் (தோர்மீகமோன உலக நியதி என்று ஸ்தூலமோக மபோருள் மகோள்ளலோம்) 
உன்னுமடய மபருமம இருக்கட்டும்.  போம்மபப் மபோன்ற மமோஹம் குமறவோக இருக்கட்டும். (३) 
  
மலை மபோன்ற மமோஹம் விழுங்குமகயில் மமோஹமற்ற தன்மம உள்ள புத்தி என்னிடம் 
இருக்கட்டும் இவ்வுலக விஷயமோக மோமயயும் த்மவஷமும் என்னிடம் இல்லோமல் மபோகட்டும். 
இரண்டற்ற ஒன்மற என்னுள் இருக்கட்டும்! ஈஶ்வரனைப் பற்றிய புனிதமோன ஞோனம் 
என்னுமடயதோக ஆகட்டும். (४) 
 
ப்ரஹ்மவித்மயயில் என்னுமடய (மனம்) இருக்கட்டும். மோமயயோல் ஏற்படும் மதோற்றங்களுக்கு 
அழிவு உண்டோகட்டும். என் ஹ்ருதயம் ஓம்கோர லக்ஷ்யத்தில் இருக்கட்டும். உபோதிகளுக்கு 
அப்போற்பட்ட ஆனந்தம் என்னுமடயதோக இருக்கட்டும். (५)  
 



கல்யோணரோமன் என் ஹ்ருதயத்தில் இருக்கட்டும்! தீமம ம ய்யும் (கோம க்மரோத மலோப மமோஹ மத 
மோத்ஸர்யங்கள் ) என்ற (பமகவர்களோன) ஆறினை ஒதுக்குதல் என்னுமடயதோக இருக்கட்டும்! 
கீதத்மத அளிக்கும் ஆம  இருக்கட்டும்! மகோரமோன  ம் ோரம் உன்னுமடய பக்தர்களுள் இல்லோமல் 
இருக்கட்டும்  (६)  
 
உன்  க்ரமமனும் (ரோம யந்த்ரம்) தங்குமிடம் மட்டுமம என்னுமடயதோகட்டும்.  விஷய ஆம கள் 
என்ற கடலின் ஶோந்தம் உண்டோகட்டும். உபநிஷதங்களில் என் வோக்கு லயிக்கட்டும். ஜீவனும் 
ப்ரஹ்மமும் ஒன்மறன்ற மகோள்மகயில் தங்கு தமடயற்றதோக இருக்கட்டும் (७) 
 
(மத்ஸ்யோவதோரம் ம ய்தவரோனதோல்) மீன் குலத்தின் அர ரின் க்ருமப என்னிடம் இருக்கட்டும். 
ஞோனம் விஞ்ஞோனம் என்ற  ரியோன ஞோனம் என்னுமடயதோக ஆகட்டும். மரோகமோன  ம் ோரத்தின் 
 ோந்தி என்னுமடயதோக ஆகட்டும்.  ந்த்ரமண்டலத்தின் குளுமம என் புத்தியோக இருக்கட்டும் (८) 
 
கடலில் உண்டோகும் விஷமிக்க முதலைகள் இல்லோமல் மபோகட்டும்! பமற ோற்றும் ஒமர 
மநோக்கமோகிய நித்யமோன ம ல்வமோன  முக்தி என்னுமடயதோக ஆகட்டும்! வித்மயயின் மநோக்கம் 
என் சித்தத்தில் கிட்டட்டும். மூன்று போதங்கள் மகோண்ட அந்த ம தன்ய ஸ்வரூபமோனது 
என்னுமடயதோக ஆகட்டும் (९) 
 
அறிவின் மநோக்கமோன ஞோன ஸ்வரூபமோன மபமரோளி எனதோகட்டும். கோக்கும் தர்மத்தில் ப்ரவ்ருத்தி 
இருக்கட்டும். சீமதயின் தலைவனிடத்தில் அடியவனாக இருக்கும் தன்மம  எப்மபோதும் 
என்னுமடயதோக ஆகட்டும் (९०) 
 
மபரோனந்தம் என்னுமடயதோக இருக்கட்டும், போம்பணை மமல் துயில்பவரின் தமய இருக்கட்டும். 
பிறப்பு இறப்பு என்ற இரு நிலைகளோன குழப்பம் இல்லோதிருக்கட்டும். பக்தர் கூட்டத்தின் கடோக்ஷம் 
எப்மபோதும் என்னுமடயதோக இருக்கட்டும் (९९) 
 
மோமயயின் ம யல்போடுகளோல் உள்ள தோக்குதல் இல்லோதிருக்கட்டும். மயோகத்தின் முக்ய பலனான 
சித்ரூபம் என்னுமடயதோக இருக்கட்டும். ரோம ந்த்ரனிடத்தில் பக்தி இருக்கட்டும்! உலகில் குருவின் 
உபமத ம் என்னுமடயதோக இருக்கட்டும் (९२) 
 
(ஶமம் தமம் உபரதி, திதிக்ஷோ, ஶ்ரத்தோ, ஸமோதோனம்) ஆகிய ஆறு குணங்கமளனும் ம ல்வம் 
எனதோகட்டும். விஷ்ணுத்தன்மம எங்கும் என்னுமடயதோக இருக்கட்டும். ஸத்யத்துக்கு 
கட்டுப்பட்டவன் என்ற விருது உனதோக இருக்கட்டும். (१३)  
 
அனந்த ஶக்தியும் ஶக்திமய அளிக்கும் அந்த பரப்ரஹ்மம் என் சித்தத்தில் ஒளிரட்டும். 
ஹ்ருதயத்தில் உன்னுமடய ஶக்தி வோய்ந்த திருவடிகள் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ ரோம ந்த்மரந்த்ர! முக்தி 
நிலை என்னுமடயதோக இருக்கட்டும்! (१४) 
 

 ॐ  

*********************  
 

  



॥ अथ प्रथमान्द्तिीतमुच्यते ।  
 
अनय रघुवर सीताकान्द्त सच्चित्सुखात्मा 
चरमजनिभृदाप्या नविररषे्ठन्द्रहृद्या ।  
नवनिहररहरसे्या या द्वह कैवल्यसंप 
द्वििसत ुमनय भृत्ये तावकी राम मूच्चत्तयिः । 
 

*अयय என்ற ம ோல் விளி, ஸகோமவ அமழத்தல், வி ோரித்தல் ஆகிய பல மபோருள் மகோண்டது.  
 
ஓ ரகுகுலத்தில் சிறந்தவமர! சீமதயின் மணாளமர! ஸச்சிதோனந்த ஸ்வரூபமோக உள்ளவமர!  
 
இந்த ஜன்மமம கமடசியோக இருக்கட்டும் என்னும் நிலைமய அமடவதற்கோனதும், கற்றறிந்த 
 ோன்மறார்களுள்  தலைமமயோனவர்களின் ஹ்ருதயத்தில் இருப்பதுமோனதும்   
ப்ரஹ்மோ-விஷ்ணு-சிவன் ஆகிமயோர் வணங்குவதோனதும் , எது  முக்திமயனும் ம ல்வமோனகவும் 
உள்ளமதோ அப்படிப்பட்ட உன்  மூர்த்தியோனது அடிமயனுள் விளங்கட்டும்!  
 

॥अनय श्रीराम - िाटै राििः  ॥  
 
पल्लवी  
अनय श्रीराम तावकमनूतयमयनय नविसत ुनवदेहमुच्चििः ॥ 
 
प्रार्ाद्वदिामान्द्तद्व्यष्टकिा सञ्जातिािाप्रपञ्चमािा ।  
यस्यां च्चचत्येव सिायद्वदिीिा मापन्ना सेह च्चचदेवाकिा ॥ अनय ॥ १ 
मायाकाययकल्ल्पतसंवेद्यग्रासत्वेिाङ्गीकृतच्चचद्विद्या ।  
समस्त वेदवेदान्द्तवेद्या नवदेहकैवल्यस्वरूपाद्य ॥ अनय ॥ २  
स्विाम जि िािीि सवयत्रनवजृन्म् तच्चचद्भािा ।  
स्वसत्ताकबिीकृतिािा  िानिहृत्कमिनव ािा ॥ अनय ॥ ३  
स्व िञािानिग्रासदक्षा स्वसेवकानिरक्षार्दीक्षा । 
िारदाद्वदमौनिहृद्यपक्षा नवतरर्पटुस्थूििक्षा ॥ अनय ॥ ४ 
उन्द्माियिानमजन्द्तचु्चिक्षर्ा सन्द्माियिानमजन्द्तरुक्षर्ा । 
चराचरनवश्वनविक्षर्ा सत्यनवञािािन्द्दिक्षर्ा ॥ अनय ॥ ५  
अत्यद्भतुाखण्डतेजोरूपा  ावा ावकिाग्रासरूपा ।  



िािािैतातीतािैतरुपा  िा यदश्रीरामभूपा ॥ अनय ॥ ६  
स्वानवद्याियकिङ्कहीिा निष्किङ्कपराक्षर ािा ।  
कायाद्यवहृदयनवमािा तै्रपदिारायर्ान िािा ॥अनय॥ ७  
स्वानवद्याियतत्काययजात-ग्रासनिरनवद्यत्वेि ाता । 
श्रीरामचन्द्रहृद्वदख्याता नवकिेबरकैवल्यभूता ॥ अनय ॥ ८ 
 

ॐ  
 

ஓ ஸ்ரீரோம! உன்னுமடய வடிவமயமோக விமதஹ முக்தியோக விளங்குகிறது.  
 
ப்ரோணன் முதல் நோமம் வமரயிலோன பதினாறு பகுதிகளைக் மகோண்டு மதோற்றுவிக்கப்பட்ட 
மவவ்மவறு உலக வரிம கள், யோருமடய புத்தியில் ஸ்ருஷ்டி என்ற லீலையோகத் மதோன்றியமதோ 
அது இங்மக ம தன்யமோகமவ இருக்கிறமதோ (ஓ ஸ்ரீரோம! ..) - १ 
 
**அமவயோவன:ப்ரோணம்(ஹிரண்யகர்ப்ப), ஶ்ரத்³தோ⁴, ஆகோயம் முதல் ப்ருதிவீ வமரயிலோன 
பஞ்  மஹோபூதங்கள் (5) இந்த்ரியம், மனஸ், அன்னம், வீர்யம், தபஸ், மந்த்ரம், மலோகம், கர்ம, 
நோம)  
 
மோயோ க்தியின் ம யல்போட்டோல் கல்பிக்கப்பட்டு மமறக்கப்பட்டதோக அறியக்கூடியதோக 
ஏற்றுக்மகோள்ளப்பட்ட ம தன்யத்மதப் பற்றிய ஞோனமோகவும், அனைத்து மவத மவதோந்தங்களோலும் 
அறியப்படுவதுமோனதும், முதலோனதும், விமதஹ முக்தி ஸ்வரூபமோகவும் (ஓ ஸ்ரீரோம! ..) -  २  
 
தன் நோமத்மத பஜிக்கும் பக்தர்களுக்கு நம்பிக்மகக்குரியதோகவும், எங்கும் வ்யோபித்த சிதோகோரமோக 
இருப்பதும், தன் ஸத்தோ ஸ்வரூபம் விழுங்கப்பட்ட பல்மவறு (உருவங்களில்)  பக்தர்கள் 
கூட்டமமனும் தோமமரக்கு (ஸூர்ய) ஒளியோக இருப்பதுமோன (ஓ ஸ்ரீரோம! ..)  - ३ 
 
தன்னுமடய பக்தர்களின் அஞ்ஞோனத் திரள்களை நீக்குவதில் மநபுண்யம் மகோண்டதோகவும், 
தன்னுமடய தோஸர்கள் குழுமவக் கோப்பதில் த்ருடமோக இருப்பதோகவும், நோரதர் முதலிய 
முனிவர்களின் ஹ்ருதயத்மதத் தன் பக்கம் மகோண்ட, கமர ஏற்றுவதில் ஸோமர்த்யம் உள்ள உருவக் 
குறிப்புமோன   (ஓ ஸ்ரீரோம! ..)  - ४ 
 
தீயவழியில் ம ல்லும் ஜீவன்களை தண்டிப்பது, நல்வழியில் ம ல்லும் ஜந்துக்களைக் கோப்பது, 
அம யும் அம யோ மபோருட்கள் மகோண்ட உலகிலிருந்து மவறாக இருப்பது, ஸத்யம் ஞோனம் 
ஆனந்தம் ஆகியவற்மறத் தன் (ஸ்வரூப) லக்ஷணமோகக் மகோண்ட  (ஓ ஸ்ரீரோம! ..)  - ५ 
 
அத்புதமோன அகண்டமோன மதஜஸ் ஸ்வரூபமோகவும், இருத்தல் இல்லோதிருத்தல் ஆகிய பகுதிகளை 
நீக்கும் உருவமோய், பல்மவறு த்மவத நிலைகளுக்கு அப்போற்பட்ட அத்மவத ஸ்வரூபமோய், 
பக்தர்களுக்கு அபயமளிக்கும் ஸ்ரீரோமன் என்னும் அர னாய் (ஓ ஸ்ரீரோம! ..)  - ६  
 
ஆத்ம ஸம்பந்தமோன அவித்மய என்னும் அழுக்கு அற்றதோகவும், அப்பழுக்கற்ற அழிவற்ற 
பரம்மபோருளோகத் மதோன்றுவதோகவும்  உடல் உள்ளம் முதலியவற்மற நடத்திச் 
ம ல்வதும்,(ம தன்யமோக உள்ளதும்) மூன்று போதங்கள் மகோண்ட நோரோயணன் என்ற மபயர் 
மகோண்ட (ஓ ஸ்ரீரோம! ..)  - ७  



 
ஆத்ம ஸம்பந்தமோன அவித்மய அதன் கோரணமோகத் மதோன்றும் த்மவதபோவனை மற்றும் அதனால் 
உண்டோகும் ம யல்களை மமறத்து அவித்மய இல்லோத்தன்மமயதோய் உள்ளதும், ஸ்ரீ ரோம ந்த்ரன் 
என்று ஹ்ருதயத்தில் நன்றாய் விளங்குவதும், விமதஹ முக்தியோகமவ உள்ள ॥ (ஓ ஸ்ரீரோம! ..)  - ८ 
 

ॐ  

****************** 
 

  



द्वितीयान्द्तिीतम्  
 
स्वानवद्यातत्काययग्रामं मिसा िानप स्मरानम नमथ्येनत । 
किये कैवल्यरामं प्रत्यिन न्नपरं ब्रह्मास्मीनत ॥  
 
ஆத்மவிஷயமோன அவித்மய மற்றும் அதன் ம யல் கூட்டங்களை அமவ மித்மய என்பதோல் 
மனதோலும் நினைக்க மோட்மடன். முக்தி (எனும் ஆனந்த ஸ்வரூபமோன) ரோமனை ஆத்மோமவத் தவிர 
மவமறான்றும் அல்லோத (பரம்மபோருளை) நோமன ப்ரஹ்மம் என்று நோடுமவன். 
 

रामम ्- यदुकुिराििः  - नत्रपुटतािम ्  
 
पल्लवी  
 
रामं किये सोऽहमस्मीनत तै्रपदरामं कल्यार्रामं कैवल्यरामं कोदण्डरामं ।  
 
रामं  िपटिान रामं मुच्चिसीताकुमुदसोमम् ।  
स्वेतरवस्तगु्रसिकामं नवदहकैवल्यपट्टान रामम ्॥ रा ॥ १ 
 ातं चराचरनवश्वतातं स्वानवद्यापादवानियपोतम ्।  
िारदाद्वदहृदयानवभूयतं तत्त्वञानिबृन्द्दे सकृद्वि ातम ्॥ रा ॥ २  
तारं समस्तवेदान्द्तसारं संसारपारावारपारम् ।  
प्रर्त िपटिोिारं िमन्न्द्त यं यतयो वारंवारम ्॥ रा ॥ ३  
ञािं  िपटिैकतािम ्अतद्ग्रासवेदान्द्तमािम् । 
सिकाद्वदमौनिहृद्वदनवमािं नत्रपाद्विभूनतिारायर् ािम् ॥ रा ॥ ४ 
बािं वैजयन्द्तीविमािं िमायिमयसािरवेिम ्।  
 िपटिरक्षर्िीिं वेदमस्तकेनडतािन्द्तिीिम ्॥ रा ॥ ५ 
पातं्र भूमब्रह्मािन्द्दिातं्र ितकामनपिाचवेत्रम ्।  
स्वानवद्यापाद ासकिेतं्र कोसिराजसुतावरपुत्रम ्॥ रा ॥ ६  
मोक्षंस्वानवद्यामोचिदक्षं  िपटिनित्यपक्षम ्।  
स्वतत्त्वञानिनित्यापरोक्षं कैवल्यनवतरर्स्थूििक्षम ्॥ रा ॥ ७ 
इन्द्रं स्व िाविे निस्तन्द्रं वेदमस्तकवेद्योपेन्द्रं ।  
निरङु्किभूमािन्द्दसान्द्रं स्वदत्तकैवल्यरामचन्द्रेन्द्रम ्॥ रा ॥ ८ 



 
அவமன நோன் (என்ற அத்மவத போவனையுடன்) ரோமனை நோடுமவன். மூன்று போதங்கள் (வித்யோ, 
ஆனந்தம், துரீயம்) மகோண்ட ப்ரஹ்மஸ்வரூபமோன ரோமனை, கல்யோணரோமனை, முக்தி (என்னும் 
ஆனந்தமமயோன) ரோமனை, மகோதண்டரோமனை 
 
ரோமனை பக்தர் கூட்டங்களை மகிழச்ம ய்பவமர, முக்தி ஸ்வரூபமமயோன சீமத என்னும் ஆம்பல் 
பூக்கச் ம ய்யும்  ந்த்ரனை,  தன்னுமடயது பிறருமடயது என்பமத நீக்குவதில் ஆம  உள்ளவமர,  
விமதஹ முக்தி (விமதஹ மத த்திற்கு மபருவோழ்வோன) ஸ்வரூபமோக உள்ள பட்டோபிரோமனை -  (१) 
 
மதோற்றமோகிய அம யும் அம யோப்மபோருட்கள் மகோண்ட உலகின் தந்மதமய , தன்னுமடய 
அவித்யோபோதத்மதக் கடக்க உதவும் படமக - (२) 
 
ஓம்கோர ஸ்வரூபத்மத, அனைத்து மவதோந்தத்தின் ஸோரத்மத, ஸம்ஸோரக் கடலைக் கடக்க மவப்பவமர, 
வணங்கும் பக்தர் கூட்டத்மதக் கமரமயற்றுபவமர, யதிகள் மீண்டும் மீண்டும் யோமர 
வணங்குவோர்கமளோ அவமர (३)  
 
ஞோனஸ்வரூபமோய் உள்ளவமர, பக்தர்கள் குழுவின் ஒமர த்மயயமோக இருப்பவமர, ஸனகர் 
முதலிய முனிவர்களின் ஹ்ருதயத்தில் இருப்பவமர,  த்ரிபோத்விபூதி நோரோயணரோக மதோன்றுபவமர 
- (४) 
 
குழந்மதவடிவில் உள்ளவமர, மவஜயந்தீ மோலை அணிபவமர, தர்மம் அதர்மம் (இருமம - 
மறுபிறப்புக்கு வழி ம ய்வன) என்ற ஸமுத்ரத்மத கடக்க மவக்கக் கூடியவமர, பக்தர்கூட்டத்மதக் 
கோப்பமதத் தன் நடத்மதயோகக் மகோண்டவமர, மவதஶிரமோன உபநிஷதங்களோல் வணங்கப்பட்ட 
அளவற்ற லீலைகளைச் ம ய்பவமர (५)  
 
நன்னடத்மத உள்ளவமர, உலகில் ப்ரஹ்மோனந்தத்தின் உருவோனவமர, வணங்குமவோரின் கோமம் 
எனும் பி ோம  (ஒட்டக்கூடிய) தண்டத்மதத் தோங்குபவமர தன்னுமடய அவித்யோ போதத்மத 
ஒளிரச்ம ய்யும் கண்களை உமடயவமர, மகோஸல அர ரின் மபண்ணான (மகௌஸல்யோவின்) 
பூஜிக்கத்தக்க புதல்வமர (६) 
 
மமோக்ஷ ஸ்வரூபமோகமவ உள்ளவமர, ஆத்ம ஸம்பந்தமோன அவித்மயமய விடுவிப்பதில்  க்தி 
வோய்ந்தவமர, பக்தர்கள் கூட்டத்மத எப்மபோதும் தன்னருமக மவத்துக் மகோண்டவமர, ஆத்ம 
தத்வத்மத அறிந்த ஞோனிகளுக்கு எப்மபோதும் ப்ரத்யக்ஷமோக இருப்பவமர,மமோக்ஷத்மத 
அளிப்பதில் ஸோமர்த்யமுள்ள உருவமுள்ள சின்னத்மத (७) 
 
பரப்ரஹ்மத்மத,  தன்னுமடய பக்தர்களைக் கோப்பதில் ம ோர்வற்றவமர, மவதத்தின் ஶிரமோன 
உபநிஷதங்களோல் அறியப்படும் உமபந்த்ரனை, தமடயற்ற ஆனந்த கனஸோரமோக இருப்பவமர, 
தன்னால் மகோடுக்கப்படும் மமோக்ஷத்மத உமடய ரோமச் ந்த்மரந்த்ரனை (८) 
 

ॐ  

 

****************** 
  



 

 

॥ तृतीयान्द्तिीतम ्॥  
िकुाद्वदन  ायिवतप्रिािैययत्पूवयमातं्त परमाक्षराख्यम् ।  
श्रीरामचन्द्रेर् तदेव देयं नवदेहकैवल्यनविेष ाग्यम ्॥ 

 
சுகப்ரஹ்மம் முதலிய முக்யமோன போகவதர்களோல் எது முன்பு மபறப்பட்டமதோ, 

பரம்மபோருளோன அழிவற்றது என்று மபயர் மபற்றமதோ, அதுமவ அந்த விமதஹமுக்தி என்னும் 
விம ஷ போக்யம்  ஸ்ரீரோம ந்த்ரனால் மகோடுக்கப்பட்ட மவண்டும்.  

 

  ॐ  
 

॥ सावेरर - रामेर् ॥  
 

पल्लवी  
 
रामेर् मे तत्कैवल्यं देयं यत्पुरा श्रीिकुाद्यात्तदायम ्। 
 
स्वानवद्यातत्काययनवहीिेि तत्त्वञानिपटििम्येि ।  
 ाििक्षर्यािच्चक्षतेि प्रत्यिन न्नब्रह्म ािेि ॥ रामेर् ॥ १  
सवेन्न्द्रय्यापृनतिनू्द्येि नत्रकािाबानितनवञािेि ।  
सत्त्वाद्वदिुर्त्रयास्पृषे्टि  ेदासहसत्तासामान्द्येि ॥ रामेर् ॥ २ 
िैतजातग्रसिािैतेि  तमु्बुरुिारदाद्वदिीतेि ।  
स्वािन्द्यच्चचत्ताजुयिसतेूि मौनिच्चचत्तसकृद्वि ातेि ॥ रामेर् ॥ ३  
ब्रह्माद्वददेवै ायविीयेि ितरािजपुण्यपापेि ।  
नित्यमुिानिसेविीयेि स्वनवख्यातसत्यवचिेि ॥ रामेर् ॥ ४ 
समाद्ध्याद्वदकल्यार्रामेर् कामरक्षिःकोदण्डरामेर् ।  
स्वािन्द्यच्चचत्त िरामेर् मुच्चिपीठपट्टान रामेर् ॥ रामेर् ॥ ५  
स्वाञाितत्कारयाल्यतीतेि मौनिहृदयनित्य ातेि ।  
स्ववामाङ्कािङ्कारसीतेि िरर्ाितदेवजातेि  ॥ रामेर् ॥ ६ 
निरुपमकायसुन्द्ररेर् सवोत्तमकम्बुकन्द्िरेर् ।  
दासपटिसमुिारेर् वेदमस्तकपूिसारेर् ॥ रामेर् ॥ ७ 



निरस्तान्खि ेदजातेि स्वार्धयस्तनवकाराल्यतीतेि ।  
योनिनिषर्ानित्य ातेि रामचन्द्रेन्द्र ाग्यभूतेि ॥ रामेर् ॥ ८ 
 
ரோமனால் எனக்கு மமோக்ஷம் மகோடுக்கப்படமவண்டும், எந்த (மமோக்ஷமோனது) முன்பு ஸ்ரீஶுகர் 
முதலியவர்களோல் மபறப்பட்டமதோ  
 
ஆத்ம ஸம்பந்தமோன அவித்மய அற்றவரோல், தத்வஞோனிகள் நிமறந்த கூட்டத்தோல் புரிந்துக் 
மகோள்ளப்படவரோல், (அவயவம் முதலிய ) பகுதிகள் நிமறந்தவர் மபோன்ற (தடஸ்த) 
லக்ஷணங்களை குறியோக் மகோண்டவரோல், (அப்படி இருப்பினும்) ஆத்மதத்வம் அன்றி மவறல்லோத 
ப்ரஹ்மஸ்வரூபமோக இருப்பவரோல் (१) 
 
அனைத்து இந்த்ரிய வ்யோபோரமும் அற்றவரோல் (அதற்கு அப்போற்பட்டவரோல்), மூன்று கோலத்தோலும் 
தமடயற்ற ஞோனவடிவினரோல், ஸத்வம் (ரஜஸ் தமஸ்) ஆகிய முக்குணங்கள் (கலந்த 
மோமயயினால்) மதோடப்படோதவரோல், மபத புத்தியற்ற இருத்தல் என்ற நிலையில் உள்ளவரோல் 
(அனைத்திற்கும் மபோதுவோன இருத்தல்) - २   
 
த்மவதத்தினால் உண்டோவமத நீக்கும் அத்மவதப்மபோருளோல், தும்புரு நோரதர் முதலியவர்களோல் 
போடப்பட்டவரோல், தோனன்றி மவறு இல்லை என்ற புத்திமய (உபமதசித்த) அர்ஜுனனின் 
ஸோரதியோல்,முனிவர்களின் மனத்தில் உடமன மதோன்றுபவரோல்  - ३ 
 
ப்ரஹ்மோ முதலிய மதவர்களோல் வணங்கப்படமவண்டியவரோல், ஆம யினால் உண்டோகும் புண்யம் 
போபம் (ஆகிய இருமமகள்) அற்றவரோல், எப்மபோதும் முக்தி நிலைமயப் மபற்றவர்களோல் 
வணங்கப்படுபவரோல், தன்னால் புகழமடந்த ஸத்ய வோக்குள்ளவரோல், ஸமோதி முதலிய பரம 
மங்கலங்களைத் தரும் ரோமனால், ஆம மய கட்டுக்குள் மவக்கும் மகோதண்டம் தோங்கிய ரோமனால் -
(४)   
 
தன்னைத் தவிர்த்து மவமறான்றிலும் புத்திமயச் ம லுத்தோத பக்தர்களை மகிழ்விப்பவரோல், முக்தி 
பீடத்தின் ( க்ரவர்த்தியோக அமர்ந்து) பட்டோபிமஷகம் ம ய்துக்மகோண்ட ரோமனால்  -  (५) 
 
ஆத்மவிஷயமோன அஞ்ஞோனம் அதனால் உண்டோகும் ம யல் கூட்டங்களுக்கு 
அப்போற்பட்டவரோல், முனிவர்களின் ஹ்ருதயத்தில் எப்மபோதும் மதோன்றுபவரோல், சீமதயோல் 
அலங்கரிக்கப்பட்ட தன்னுமடய இடது போகத்மதக் மகோண்டவரோல்,  ரணமடயும் மதவர்களைக் 
மகோண்டவரோல்   -  (६) 
 
ஒப்பற்ற அழகுள்ள உடலைக் மகோண்டவரோல், மிகவும் சிறப்புமடய  ங்கு மபோன்ற 
கழுத்துமடயவரோல், அடியோர் கூட்டத்மதக் கமர ஏற்றி விடுபவரோல், உபநிஷதங்களின் நிமறந்த 
ஸோரமோனவரோல்  - (७) 
 
அனைத்து மபதங்களோல் உண்டோக்குவனவற்மற விட்டவரோல், தன்னை  மமறத்துக் மகோண்டிருக்கும் 
மோற்றங்கள் அனைத்துக்கும்  (மபோலத் மதோன்றுபவற்றுக்கு) அப்போற்பட்டவரோல், மயோகிகளின் 
அறிவில் தினமும் ஒளிர்பவரோல்,  ரோமச் ந்த்மரந்த்ரரின் (என்ற முத்மர மகோண்ட மயோகியின்) 
போக்யமோனவரோல் / ரோமச் ந்த்மரந்த்ர என்ற போக்யமம வடிவோனவரோல் - (८) 

ॐ  

 

************** 
 



॥ चतुथ्ययन्द्तिीतम्  ॥  
िमो िमस्तभु्यमिन्द्तकोद्वट श्रीरामनत्रपािै वराघवाय । 

  नवदेहकैवल्यनविेषसौख्यं त्वत्पादसेवाफिमस्त ुमह्यम ् ॥ 
 
ஸ்ரீரோம ந்த்ரனுக்கு, மூன்று போத மவபவம் மகோண்ட ரோகவனுக்கு உனக்கு அனந்தமகோடி 
நமஸ்கோரம்! விமதஹமமோக்ஷம் என்ற விம ஷ ஆனந்தம் மற்றும் உன் போதத்தில் ம மவ ம ய்த 
பலன் எனக்கு கிமடக்கட்டும்.   
 

॥ श्रीरामचन्द्राय तभु्यम ्- आरन राििः  ॥  
 

पल्लवी  
श्रीरामचन्द्राय तभु्यं िमोस्तु नवदेहकैवल्यसुखं ममास्त ु॥  
 
द्व्यष्टकिावैरल्याच्चन्नष्किाय िान्द्तिािासामान्द्यनविेषाय।  
मायारोिहािाच्चन्नरामयाय नित्यमुिबृन्द्दािास्यमािाय ॥ श्री ॥ १  
ब्रह्माद्वददेवतापूि ा्याय निियतावरर्ञानिसे्याय   
सरूरबृन्द्दनित्यकीनतयत्याय  िानिहृत्कमिर्धयात्याय ॥ श्री ॥ २ 
सच्चिदािन्द्दरूपादच्युताय ब्रहै्मवाहमस्मीनत  ानवताय।  
केिकोटं्यिसुसकू्ष्मभूताय िििादेरनप बृहत्भूताय ॥ श्री ॥ ३  
प्रत्यिान न्नपरात्मरूपाय नत्रपुटीग्रसिञेयरूपाय ।  
नवख्यातपुरुषोत्तमरूपाय सन्द्यस्तसंसारदन्ण्डरूपाय ॥ श्री ॥ ४ 
 ािाद्वदिक्षरे्भ्यो िच्चक्षताय वेदमस्तकञािानवभूयताय ।  
सत्त्वाद्वदिुर्िर्ानतररिाय तै्रकानिकनवञािनव ाताय ॥ श्री ॥ ५ 
मिूािाराद्वदषट्चक्र ा्याय षडु्गरै्श्वययि ुसं ा्याय ।  
संकल्पानतररि िसे्याय षण्मतच्चसिान्द्तञानि ्याय ॥ श्री ॥ ६  
मायातत्काययकििातीताय जीवन्द्मुिपटि ानवताय ।  
परमाक्षरोऽस्मीनत सेनवताय सत्तासाम्योऽहनमनत पूच्चजताय ॥ श्री ॥ ७ 
सवायनु वर्धयािनवहीिाय हेयाभ्युपादेयदोषहािाय ।  
कबिीकृतमायावै वाय श्रीरामचन्न्द्दरेन्द्रात्तकैवल्याय ॥ श्री ॥ ८ 
 
 
 



ஸ்ரீரோம ந்த்ரனாகிய உனக்கு  நமஸ்கோரம்.விமதஹமுக்தி சுகம் என்னுமடயதோகட்டும்.  
 
பதினாறு கலைகள் (அவர் மபமரோளிக்கு) மிகவும் குமறவோக இருப்பதோல் கலைகள் அற்றவருக்கு, 
பற்பல மபோதுவோனமவயும் குறிப்போனமவகளும் அடங்குமிடத்துக்கு, மோமய எனும் வ்யோதியோல் 
போதிக்கப்படோமல் ஆமரோக்யமோன வருக்கு, முக்தி அமடந்மதோரோல் எப்மபோதும் 
விரும்பப்படுபவருக்கு (१) 
 
ப்ரஹ்மோ முதலிய மதவதோ கணங்களோல் மதிக்கப்படுபவருக்கு, ஆவரணங்கள் நீங்கியஞோனிகளோல் 
ம விக்கப்படுபவருக்கு,ஞோனிகள் கூட்டத்தினால் எப்மபோதும் கீர்த்தனம் ம ய்யப்பட 
மவண்டியவருக்கு பக்தர் குழோத்தின் ஹ்ருதயத் தோமமரகளில் த்யோனம் ம ய்யப்பட 
மவண்டியவருக்கு (२) 
 
ஸச்சிதோனந்த வடிவத்திலிருந்து (துளியும்) மோறாதவருக்கு, ப்ரஹ்மமம நோன் என்று 
த்யோனிக்கப்படுபவருக்கு, ஒரு மகஶத்தின் மகோடியில் ஒரு பகுதி அளவுக்கு ஸூக்ஷ்மமோகவும் 
(அணுவோகவும்), ஆகோயம்(ஸர்வவ்யோபக வஸ்துமவ) முதலியவற்மறக்  கோட்டிலும் மபரியதோய் 
(மஹத்தோகவும்) உள்ளவருக்கு (३) 
 
அந்தரோத்மோவினின்று மவறற்ற ஆத்மஸ்வரூபமோனவருக்கு, (அறிபவர், அறிவு, அறியப்படும் 
மபோருள் என்ற) மூன்று பக்கங்களை நீக்கி அறியப்படும் ஒமர மபோருளோய் இருப்பவருக்கு, 
ப்ரஸித்தமோன புருமஷோத்தம ரூபம் உமடயவருக்கு, ஸம்ஸோரத்மத விட்டு நீங்கி தண்டத்மதத் 
தோங்கியவரோக இருப்பவருக்கு -  (४) 
 
பகுதிகள் முதலிய (தடஸ்த) லக்ஷணங்கோலும் லக்ஷிக்கப்படுபவருக்கு, மவதோந்த ஞோனமமயோக 
ஆவிர்போவம் ம ய்தவருக்கு, ஸத்வம் முதலிய குணங்களுக்கு அப்போற்பட்டவருக்கு,  
முக்கோலம் உணர்ந்தறிந்தவருக்கு  - (५) 
 

மூலோதோரம் (ஸ்வோதிஷ்டோனம், மணிபூரகம், விசுத்தி , ஆஜ்ஞோ, ஸஹஸ்ரோரம்) ஆகிய ஆறு 
 க்ரங்களில் பூஜிக்கப்படுபவருக்கு, ஆறு நற்குணங்கள் (ஆந்ருʼஶம்ஸ்யம், அனுக்மரோஶ꞉ ஶ்ருதம், 
ஶீலம், த³ம꞉, ஶம꞉) என்ற ஸம்பத் நிமறந்தவருக்கு, ஸங்கல்பத்மதத் தவிர (மவறு எந்த 
ப்ரயோமஸயுமின்றி) இருத்தலோல்  பக்தர்களோல் ம விக்கப்படமவண்டியவருக்கு, (கோணபத்யம், 
மகௌமோரம், ஶோக்தம், மஶவம், மவஷ்ணவம், மஸௌரம்) என்ற ஆறுமத ஸித்தோந்தத்மத ஸ்தோபித்த 
ஞோனிகளோன (ஶங்கரோ ோர்யர் முதலிமயோரோல்) மதிக்கப்படுபவருக்கு   - (६) 
  
மோமய மற்றும் அதன் கோர்யங்கள் ம யல்போடுகளுக்கு அப்போற்பட்டவருக்கு, ஜீவன் முக்திமய 
விமழமவோர் கூட்டத்தோல் மதிக்கப்படுபவருக்கு, நோன் பரம்மபோருமள, அழிவற்ற வஸ்துவோகமவ 
உள்மளன் என்று ம விக்கப்படுபவருக்கு,  அனைத்துப் மபோருளிலும் உள்ள ப்ரஹ்மம் என்று 
பூஜிக்கப்படுபவருக்கு வோஸ்து - (७) 
 
த்யோனம் முதலிய அனைத்து அனுபவங்களும் அற்றவருக்கு (அதன் மூலம் எட்டோதவருக்கு), 
மவண்டோமமன்று விடுதல், மவண்டுமமன்று ஏற்றுக்மகோள்ளுதல் (என்ற விருப்பு மவறுப்புள்ள 
இருமம நிலைகளோகிய) மதோஷங்களை நீக்குபவருக்கு,  மோமயயோல் மமறக்கப்படுபவருக்கு, ஸ்ரீ 
ரோமச் ந்த்மரந்த்ரன் என்ற மபயருடன் எவரிடம்  முக்தி கிமடக்குமமோ அவருக்கு   - (८) 
 

ॐ  

********************* 

  



॥ पञ्चम्यन्द्तिीतम् ॥  
 

ब्रह्ममात्रमसने्ननत यिैयन्द्तेि पद्यते।  
स्वमातं्र तै्रपदं तनि तस्मात ्द्वकच्चञ्चन्ननवद्यते  

 
ப்ரஹ்மம் மட்டுமம கவலைகமளதும் இல்லை என்று எந்த உபநிஷதங்கள் 
மூலமோக  அறியப்படுகிறமதோ, அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் ஆக மட்டுமம தத்வமஸி என்ற த்மரபதம் 
அதுமவ, அதனிடமிருந்து (மவறாக) துளிக்கூட இருப்பதில்லை.    
 

पल्लवी  
 
तिैपदादन्द्यं ि द्वकच्चञ्चदन्स्त तत्स्वमात्रनमनत बोद्याि् मुच्चिरन्स्त ।  
 
यत्पररव्राजकानिहृद्वि ातं यत्सिकाद्वदमौिीिबृन्द्दिीतम ्। 
यत्परमाथयदृक्सकृद्वि ातं यत्सवायपह्नवच्चसिब्रह्मभूतम ्॥ तिै॥ १  
यत्किपककल्पिािनतदरंू यदष्टोत्तरितवेदान्द्तसारम ् ।  
यनतररिं िेनत ञनवहारं यत्पराभूनमनव ातब्रह्मतारम ्॥ तिै ॥ २  
यत्तत्वं केिानप विुमिक्यं यत्स्वानतररिं िेतीनत ञातुं िक्यम।्  
यदाहुवेदवत्सनूृतवाक्यं यिदन्न्द्त मुियिः कैवल्यच्चिक्यम ्॥ तिै ॥ ३  
यद्वद्द्यिामस्मतृयमिोमान्द्दं्य यत्ञािनवद्युरजन्द्मिोकनिन्द्द्यम् ।  
यरपूािोकिचक्षुरमान्द्दं्य यत्परायर्ञबृन्द्दं सवयवन्द्द्यम ्॥ तिै ॥  ४ 
यत्पराियं िामािाद्यिन्द्तं यद्ब्रह्मसम्यग्ञािमल्पानवद्यान्द्तम्।  
यत्परमािैतमण्डनवश्रान्द्तं यरामब्रह्मकैवल्य सीताकान्द्तम ्॥ तिै ॥ ५  
यन्नािानविकििानवरामं यदिन्द्य िबृन्द्दं वीतकामम ्।  
यन्द्मायातत्काययग्रामनवरामं यन्द्मौनिमण्डिहृदयान रामम ्॥ तिै ॥ ६ 
यिाच्यवाचकन दानवहीिं यद्भिपटिहृदयनवमािम ्।  
यत्स्वतत्त्वञािं स्वाञािहािं यत्स्वानवद्या ािग्रासभूरर ािम ्॥ तिै ॥ ७   
यदुन्नतोन्नतत्वेि  ानवतं यत्तत्वं सत्तासामान्द्यनमनत ख्यातम्  ।  
यत्स्वाविेषतया ब्रह्मजातं यरामचन्द्रेन्द्रात्तकैवल्यभूतम ्॥ तिै ॥ ८  
 



அந்த மூன்று பதங்களைக் கோட்டிலும் மவமறான்றுமில்லை அதுமவ ஆத்ம ஸ்வரூபமோக உள்ளது என்ற 
அறியப்படுபவதோல்  முக்தி உண்டு. 
 
எது ஸந்யோஸிகளின் குழுக்களின் உள்ளங்களில் ஒளிர்கிறமதோ, எது ஸநகோதி முனிவர்கள் மற்றும் 
சிவனால் ம ர்ந்து போடப்பட்டமதோ, எது பரமோர்த்த தம யில் உடமன அறியப்படுகிறது, எது 
எல்லோவற்மறயும் மமறத்து ப்ரஹ்மம் மட்டுமோக இருக்கிறமதோ - (१) 
 
எது கல்பிக்கப்படுவதற்கும் கல்பனைகளுக்கும் மவகு தூரத்தில்  உள்ளமதோ, எது 1008 
மவதோந்தங்களின் ஸோரமோக உள்ளமதோ, எமதத் தவிர ஞோனம் வசிக்குமிடம் (விஷயம்) மவறு 
இல்லைமயோ, எது ஓம்கோரம் தோரகப்ரஹ்மம் மதோன்றும் பரமவளியோக  உள்ளமதோ - (२) 
 
எந்த தத்வம் யோரோலும் ம ோல்லப்படமுடியோமதோ, எது தன்னைத்  மவமறான்றில்லை என்று அறியத் 
தக்கமதோ,எமத மவதத்மதப் மபோல ஹிதமோன வோக்யமோகக் ம ோல்கின்றனமரோ,  எமத முனிவர்கள் 
பரம முக்தியோகக் கூறுகிறார்கமளோ - (३) 
 
எந்த திவ்யமோன மபயர் நினைப்பவருமடய மனத்மத நிதோனப்படுத்துகிறமதோ, எந்த ஞோனத்தோல் 
(அமத) அறிந்தவர்களுக்கு உலகத்மத மவறுத்து ஜன்மமற்ற நிலை  கிமடக்கிறமதோ, எந்த 
உருமவக்கோண கண்கள் மிகவும் ஆவலோக இருக்கின்றனமவோ, எமத ம ன்று ம ர மவண்டிய பரம 
நிலை என்று அறிந்தவர்களைக் மகோண்டமதோ, எது எல்மலோரோலும் வணங்கப்படுகிறமதோ - (४) 
 
எது பரமோத்மவதமோக உள்ளமதோ, எந்த இருப்பிடம் ஆதியும் அந்தமும் இல்லோமல் உள்ளமதோ, எது 
ப்ரஹ்மம் என்ற  ரியோன ஞோனத்தின் சிறிய அளவிலோன அவித்மய என்பதன் முடிவில் உள்ளமதோ, 
எது பரமோத்மவதம் நிமறந்த ஶோந்த ஸ்வரூபமோக உள்ளமதோ, எது ப்ரஹ்மமுக்தி நிலையோகவும் 
சீமதயின் மணாளனாகவும் உள்ளமதோ - (५) 
 
எது பல்மவறு கோர்யங்கள் அற்ற நிலையில் உள்ளமதோ, எது மவமறதிலுமன்றி பகுதியிமலமய 
ஈடுபடும் கூட்டத்மத  உமடயது, எமதோ கோமத்மத விட்டதோக உள்ளமதோ, எது மோமய மற்றும் 
அதன் கோர்யக் கூட்டத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ளமதோ, எது முனிவர் கூட்டங்களின் ஹ்ருதயத்திற்கு 
ஸந்மதோஷம் அளிக்கிறமதோ - (६) 
 
எது ம ோல்வது ம ோல்லப்படுவது  என்ற மபயர்கள் அற்றமதோ, எது பக்தர் கூட்டங்களின் 
ஹ்ருதயத்மத இட்டுச் ம ல்கிறமதோ,  எந்த தத்வஞோனமோனது தன்னைப்பற்றிய அஞ்ஞோனத்மத 
நீக்குகிறமதோ, எது தனக்குள்மள மதோன்றும் அவித்மய மதோற்றத்மத பலவிதத்தில் நீக்கும் ஒளியோக 
உள்ளமதோ - (७) 
 
எது மிகச் சிறந்தவற்றிமலல்லோம் சிறப்போக இருக்கிறமதோ, எந்த தத்வம் ஸத்தோ ஸோமோன்யம் என்று 
ப்ரஸித்தமோக அறிய ப்படுகிறமதோ, எது தோன் என்ற போகமோகத் (மதோன்றுவதும்)  

ப்ரஹ்மத்திடமிருந்து உண்டோனமதோ, எது ரோம ந்த்மரந்த்ர (யதி)ருக்குக்  கிமடத்த முக்தி 
ஸ்வரூபமோக உள்ளமதோ /  ரோம ந்த்மரந்த்ர என்ற மபயரில் கிமடத்த கிமடத்த முக்தி ஸ்வரூபமோக 
உள்ளமதோ - (८) 
 

ॐ  

 

********************** 
 

  



॥ षष्ठ्यन्द्तिीतम् ॥ 
 आिन्द्द ैरवी 

 
तै्रपदरामचन्द्रस्य स्वािन्द्य िेष्टदस्य दासोऽहम ।  
अथवा स्वेतर ेदग्रासनत्रपारामचन्द्र एवाहम् ॥ 

 
மூன்று போதங்கள் மகோண்ட ரோம ந்த்ரனுமடய, ஆத்மோவினின்று மவறல்ல என்று பக்தி 
ம லுத்துமவோருக்கு மவண்டியன அளிப்பவருமடய, தோஸனாய் உள்மளன் இல்லோவிடில் நோன்-
பிறர் என்ற மபதத்மத நீக்கும் த்ரிபோத்ரோம ந்த்ரனாகமவ உள்மளன்.  
 

॥ रामचन्द्रस्य - आिन्द्द ैरवी ॥  
 
पल्लवी   
 
रामचन्द्रस्य तव दासोऽहं िो चेिैपदराम एवाहम्॥  
 
दयािो तव दयिीयोऽहं नित्यििुबुिब्रहै्मवाहम ्।  
पनततपाविपानवतोऽहं क्षराद्वदग्रापराक्षरोऽहम ॥ रा ॥ १ 
हे करुर्ाकर तावकोऽहं सकिमहावाक्यवेद्योऽहम ् 
 िवत्सि तव   िोऽहं  निमाययििुचैतन्द्यमहम ्॥ रा ॥ २ 
सदे्गयत्वद्गीतिायकोऽहं िैतजातहािािैतोऽहम ्।  
सेवकानिनप्रयसेवकोऽहं  ाविातीतभूमािन्द्दोऽहम् ॥ रा ॥ ३  
सत्यवचि तेऽनुकम्प्योऽहं स्वानवद्यातत्काययनवहीिोऽहम ्।  
देह्य यनमनतयाचकोऽहं तुरीयतरुीयसंनवदहम ॥ रा ॥ ४  
 िानिपक्षरक्षर्ीयोऽहं सयूायद्वद ासकज्योनतरहम ्।  
परमसुि  त्वान्नाथोऽहं परमहंसहृद्वि ातोऽहम ्॥ रा ॥ ५ 
सत्यसङ्कल्प तव तल्पोऽहं सङ्कल्पग्रासनिनवयकल्पोऽहम ्।  
सत्यकाम त्वद्भच्चिकामोऽहं सत्यनवञाि भूमािन्द्दोऽहम ्॥ रा ॥ ६ 
 वरुग्वैद्य वरोग्यहं वाचामिोचरपरमात्माहम् । 
स्वाञािमोचक त्वदञोऽहं स्वञािानवभूयतच्चचद्व्योमाहम ्॥ रा ॥ ७ 
दीिबन्द्िो तवबन्द्िुरहं स्वेतरासहसत्तासाम्योऽहम् ।  



तपसानिनप्रयतापसोऽहं रामचन्द्रेन्द्र कैवल्यमहम ्॥ रा ॥ ८ 
 

ரோம ந்த்ரனுமடய , உன்னுமடய தோ னாக இருக்கிமறன்! இல்லைமயனில்  த்ரிபதரோமனாகமவ 
உள்மளன்.  
 
ஓ தமய மிகுந்தவமன! உனது தமயக்கு போத்திரமோவதோக உள்மளன்  
நித்யமோகவும் சுத்தமோகவும் ஞோனமோகவும் உள்ள ப்ரஹ்மமம நோனாக உள்மளன்! கீமழ 
விழுந்மதோமரக் கோப்பவனாக உள்மளன்!  
 
ஓ கருணாகரமன! உன்னுமடயவனாக உள்மளன், அனைத்து மஹோவோக்யங்களோலும் அறியப்படும் 
மபோருளோய் இருக்கிமறன், பக்தர்களுக்கு அருளுபவமன உன் பக்தனாக உள்மளன்! மோமயயற்ற 
சுத்தம தன்ய ஸ்வரூபமோய் உள்மளன் - २ 
 
நன்றாகப் போடப்படும்  தன்மமயமதப் போடுபவன் நோன். த்மவதத்தினால்  உண்டோகுபவற்மற விட்டு 
அத்மவதமோக இருப்பவன் நோன். அடியோர்கூட்டத்தினை அன்புடன் ம விக்கும் அடிமயன் நோன். 
எண்ணுவதற்கு அப்போற்பட்ட அனந்தமோன ஆனந்தமோக உள்ளவன் நோன். - (३) 
 
ஸத்யவோக்குள்ள உனது தமயக்கு போத்திரமோகக் கூடியவனாக உள்மளன். 
ஆத்மவிஷயமோன  அவித்மயயினால் மதோன்றும் ம யல்போடுகள் அற்றவனாக உள்மளன். "அபயம் 
அளிப்போய்" என்று யோசிப்பவனாக உள்மளன். துரீயதுரீயம் என்னும் (ஶுத்த ம தன்யத்தின் 
நிலையுடன் ஒடுங்கிய) நிலையில் உள்ள மபமரோளி நோன். - (४) 
  
பக்தர் கூட்டத்தின் பக்கத்தில கோக்கப்பட மவண்டியவன் நோன், ஸூர்யன் முதலியவற்றின் 
ஒளிவிடச்ம ய்யக்கூடிய ஒளியோக இருக்கிமறன். மிகவும் எளியவனாக உன்னை நோதனாகக் 
மகோண்டவனாக உள்மளன். பரமஹம்ஸர்களின் உள்ளத்தில் ஒளிரும் ப்ரஹமஸ்வரூபமோக 
உள்மளன். - (५) 
 
ஸத்யமம ஸங்கல்பமோக மகோண்டவனாக உன்னுமடய அடியவன் நோன், மனத்தின் ம யல்போடுகள் 
நீங்கிய மோற்றமற்ற மபோருளோக உள்மளன். ஸத்யத்திமலமய விருப்பமுள்ள உன்னுமடய பக்திமய 
விரும்புபவனாக உள்மளன். ஸத்யமும் ஞோனமுமோன ப்ரஹ்மோனந்தமோக உள்மளன். - (६) 
 
ஸம்ஸோரமமனும் வ்யோதிக்கு மவத்யனிடமிருந்து மதோன்றிய பவமரோகத்மத உமடய மரோகியோக 
உள்மளன். வோக்குக்கு எட்டோத பரமோத்ம ஸ்வரூபமோக உள்மளன். ஆத்மஸம்பந்தமோன 
அஞ்ஞோனத்மத நீக்கும் உன்னை அறியோதவனாக உள்மளன். ஆத்ம ஞோனத்தோல் உண்டோகும் 
சிதோகோ மோக உள்மளன். - (७) 
 
மஹ தீனபந்துமவ! உனது பந்துவோக உள்மளன்! நோன் மற்றது என்ற மபதமற்ற அனைத்திலும் 
மபோதுவோய் உள்ள ஸத்தோ ஸோமோன்யமோக உள்மளன். தவம் ம ய்மவோமர விரும்பும் தவம் 
ம ய்பவனாக உள்மளன்! ரோம ந்த்மரந்த்ரன் என்ற முக்திநிலையோக உள்மளன் /மஹ  ரோம ந்த்மரந்த்ர! 
நோன் முக்திநிலையோக உள்மளன். - (८) 
  

ॐ  

 

******************** 
 

  



॥ सप्तम्यन्द्तिीतम् ॥  
 
नवदेहकैवल्यिरासुतेिे स्वािन्द्य िस्वपदप्रदेन्स्मि् ।  
नत्रपाद्विभूतीश्वररामचन्द्रे मदीयच्चचतं्त नवियं प्रयात ु॥  
 

முக்திஸ்வரூபமோய் (விமதஹ நோட்டின் சிறப்போய்) உள்ள  பூமிமதவியின் புதல்வியோன 
சீதோமதவியின் மணாளனிடத்தில் தோன் (அவமன) மவமறான்றுமில்லை என்ற பக்திமயத் 
தருபவனிடத்தில், அந்த த்ரிபோத்விபூதி ரோம ந்த்ரனிடத்தில் என் சித்தம் ஒடுங்கட்டும்.  

 

नवदेह  -  ैरवी  
 
पल्लवी  
 
नवदहकैवल्यसीतारमरे् मच्चितं्त ियमेतु िारायरे् ॥  
 
स्वकल्ल्पतसवायनिष्ठािरूपे समस्तर्धयािानुभूनतदुरापे ।  
स्वािन्द्यिनतकभृत्यसुप्रापे सनूृत ाषर्श्रीरामभूपे  ॥ नव ॥ १ 
सत्यप्रबोिात्मािन्द्दिक्षरे् स्विरर्ाितापच्चन्नवाररे् ।  
सवयब्रह्माण्डपटिकाररे्  िानिमुच्चिदश्रीमिररे् ॥ नव ॥ २  
नित्यनििुयर्स्वसंनवदाकारे निियतनवनवि ाविाकारे ।  
निन्खिवेदमस्तकसञ्चारे निियतानतियच्चचद्ब्रह्मतारे ॥ नव ॥ ३  
स्वानवद्यातत्काययपूिकाररे् स्वािन्द्द िपटिताररे् ।  
स्विामिायकापच्चन्नवाररे् स्वतारिादातीतिारायरे् ॥ नव ॥ ४ 
कल्यार्िुर्निचयान रामे कारुण्यपूररत िानिकामे ।  
कमिाया नित्यनवश्रान्न्द्तसीमे कािाद्वदिािाकििानवरामे ॥ नव ॥ ५ 
केवििीरदशयामिदेहे क्रोिमात्सयायद्वदवृच्चत्तनवदाहे ।  
कोद्वटकोद्वटब्रह्माण्डबृन्द्दिेहे कुन्त्सतमायातत्काययनिरीहे ॥ नव ॥ ६ 
चक्रराट् षट्कोर्मर्धयनवहारे चक्रनवदाररतिके्रिसारे ।  
चातयुयचमत्कारपारावारे चामीकररच्चचतपीताम्बरे ॥ नव ॥ ७ 
 जिपरायर्हृद्वि ाते  च्चिपे्रमान्न्द्वतमौनिसेनवते ।  
 ासुरकौस्त ुाद्वदहारान्न्द्वते  िरामचन्द्रेन्द्रमुच्चिभूते ॥ नव ॥ ८ 



 
விமதஹ முக்தி (விமதஹ நோட்டின் சிறப்பு) என்னும் சீமதயின் தலைவனிடத்தில், 
நோரோயணனிடத்தில் என் புத்தி ஒடுங்கி நிற்கட்டும். 
 
அனைத்து த்யோனங்களோலும் அனுபவங்களோலும் அமடவதற்கரியவனிடத்தில், தன்னால் 
கல்பிக்கப்பட்ட அனைத்துக்கும் அதிஷ்டோனரூபமோக உள்ளவனிடத்தில்,  தோனன்றி மவறில்லோத 
நற்கதிமய யோருமடய அடியோர்கள் எளிதில் அமடவோர்கமளோ அவரிடத்தில் , ஸத்யமோகவும் 
ப்ரியமோகவும் மபசும் ஸ்ரீரோமன் என்ற அர னிடத்தில்  - (१) 
 
உண்மம ஞோனமோன ஆத்மோனந்தத்தின் லக்ஷணத்தில், தன்னிடத்தில்  ரணைந்தவரின் துன்பத்மதப் 
மபோக்குபவரிடத்தில், அனைத்து ப்ரஹ்மோண்ட கூட்டங்களிற்கும் கோரணமோனவரிடத்தில், பக்தர் 
கூட்டங்களுக்கு முக்தியளிக்கும் ஸ்ரீ ரோமனின் போதங்களில் - (२) 
 
நித்யமோன  நிர்குணமோன பரம்மபோருளின் வடிவத்தில், பல்மவறு போவனைகளும் 
அற்ற  வடிவத்தில், அனைத்து உபநிஷதங்களும் எங்மக ப்ரஹ்மஸ்வரூபத்தில் 
ஸஞ் ரிக்கின்றனமவோ, அமதத்தோண்டி ஒன்றுமில்லை எனும் ஓம்கோர ப்ரஹ்மத்தில் - (३) 
 
ஆத்ம ஸம்பந்தமோன அவித்மய மற்றும் அதனால் உண்டோகும் கோர்ய ஸமூஹத்திற்கு கோரணமோக 
உள்ளவரிடத்தில், ஆத்மோனந்தத்தில் (மூழ்கிய) பக்தர் கூட்டத்மதக் கமரமயற்றுபவரிடத்தில், தன் 
நோமத்மதப் போடுபவர்களின் ஆபத்மத நீக்குபவரிடத்தில், ப்ரஹ்மஸ்வரூபத்துக்கு 
அருகிலிருப்பதோகச் (ம ோல்லப்படும்) ஓம்கோர நோதத்மதயும் தோண்டி உள்ள நோரோயணனிடத்தில் - 
(४) 
 
மங்கலமோன குணங்கள் கூடி இருக்கும் ரோமனிடத்தில், கருணையுடன் பக்தர்க்கூட்டத்திடம் ஆம  
மகோண்டவரிடத்தில், லட்சுமி நித்யமோக வோ ம் ம ய்யும் பூமியில், கோலம் முதலிய பல்மவறு 
கோர்யங்களின் ம யல்போடுகளிலிருந்து தனிமய இருப்பவரிடத்தில் - (५) 
 
தனித்த ஜலம் மிக்க கோர்மமக வடிவம் மகோண்ட ஶரீரம் உள்ளவரிடத்தில், க்மரோதம், மபோறாமம 
முதலிய சித்த வ்ருத்திகளை எரிப்பவரிடத்தில், மகோடி மகோடி ப்ரஹ்மோண்டங்களின் கூட்டங்கள் 
எல்லோம் யோருக்கு இல்லமோக (ஸர்வவ்யோபியோன படியோல்) இருக்கிறமதோ அவரிடத்தில், 
நன்மமயற்ற மோமயயும் அதன் கோர்யங்களுக்கும் மவலையற்ற இடத்தில் - (६) 
 
 க்ரரோஜத்தின் (ஸ்ரீ ரோமயந்த்ரத்தில்) அறுமகோணங்களுக்கு நடுவில் வீற்றிருப்பவரிடத்தில், 
எவருமடய  க்ரத்தோல் முதலைத் தலைவன் மவட்டப்பட்டோமனா அவரிடத்தில்,  ோதுர்யமும் 
 மத்கோரமும் (நிமறந்த மபச்சும் நடத்மதயும்) உள்ள ஸமுத்ரத்த்தில், அழகோக மஞ் ள் பட்டோமட 
உடுத்தியவரிடத்தில் -  (७) 
 
பஜனைமய பரம மோர்க்கமோக மகோண்மடோரின்  ஹ்ருதயத்தில் மதோன்றுபவரிடத்தில், ப்மரமபக்தி 
நிமறந்த முனிவர்களோல் ம விக்கப்படுபவரிடத்தில், ஒளிமிக்க மகௌஸ்துப ஹோரம் 
அணிந்தவரிடத்தில், ரோம ந்த்மரந்த்ரர் என்ற பக்தரின் முக்தியோக உள்ளவனிடத்தில் / பக்தர்களுக்கு 
எந்த  ரோம ந்த்மரந்த்ரன் முக்தி ஸ்வரூபமோக உள்ளோமனா அவனிடத்தில் - (८) 
 

ॐ 
********************** 

 
 
 


