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रामतरङ्गिः
हररिः ॐ
॥ श्रीमद्विश्वाद्वदष्ठािपरमहंससद्गरुु श्रीरामचन्द्राय िमिः ॥
स्वन न्न ेदासहिसत्तासामान्द्यरूनपणे ।
नवदेहकै वल्यसत्रकृते तुभ्यं िमो िमिः ॥ १ ॥
कै वल्यसत्र ु क्तीच्छा येषां तेषां प्रजायते ।
तद्वदच्छापूरकोपायतरङ्गाद्वदरुदीययते ॥ २ ॥
काञ्चच्याम् अिस््येशग्रहाग्नेयससंहासिोपरर ।
प्रनतनष्ठतं मुसक्तसत्रं ध्वजस्थापिपूवयकम् ॥ ३ ॥
मदीयससद्धसङ्कल्पं ज्ञा्वा ये भूसुरादयिः ।
निरङ्कुशास्ते कुवयन्द्तु मत्तरङ्गाद्वदकीतयिम् ॥ ४ ॥
आदावाह्वाित्तरङ्गं स्वरशब्दाद्वदभूनषतम् ।
तरङ्गैकं प्रनतद्वदिं साष्टपद्यष्टकं ततिः ॥ ५ ॥
मन्नामावनियुग्मं च मङ्गिियशोन तम् ।
स्वयं िायि् परैश्शृण्वि् सकृन्द्म्सत्र ु ि् वेत् ॥ ६ ॥
अहन्द्यहनि सत्रान्नं ुसक्तस्ृनिररष्यनत ।

सकृन्द्म्सत्र ु क्त्या तु सन्द्ृनिजाययते सदा ॥ ७ ॥
स्वांशजब्रह्मनवषण्वीश ानवतािन्द्दमूतयये ।
पररपूणयनत्रपाद्भनू त रामचन्द्राय ते िमिः ॥ ८ ॥

தன்னைக்கோட்டிலும் மேறு (ேஸ்து உண்டு) என்ற மபதம் மபோறுக்கோமல் இருத்தல்) என்ற
அனைத்திலும் உள்ள ஸத்தோ ஸோமோன்ய ஸ்ேரூபமோக இருப்பேருக்கு, ஜீேன்முக்தி என்ற
(நீண்ட) யஜ்ஞம் மெய்பேருக்கு நமஸ்கோரம். (1)
யோருக்கு மமோக்ஷம் எனும் (பலேருடம் மெய்யக்கூடிய) யஜ்ஞத்தின் பலனை
அனுபவிப்பதில் ஆசெ ஏற்படுகிறமதோ, அவ்ேோசெ நிசறமேறுதற்கு ேழியோக இந்த
தரங்கோதிகள் மெய்யப்படுகின்றன. (2)
கோஞ்சியில் அகஸ்மதயஶரின் இல்லத்து அக்னி என்ற ஸிம்ஹோஸனத்தின் மீது
ப்ரதிஷ்சட மெய்யப்பட்டது இந்த முக்தி ஸத்ரம் மகோடிசய நட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
(3)
நோன் மெய்த ஸங்கல்பத்சத அறிந்து எந்த ப்ரோஹ்மணர் முதலிய (அனைேரும்),
தசடயின்றி என் தரங்கம் முதலியேற்றின் கீர்த்தனம் மெய்யட்டும்! (4)
முதலில் ஸ்ேரங்களுடன் மெோற்களுடனும் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஆஹ்ேோன தரங்கம்,
அதன் பின் ஒவ்மேோரு நோளும் எட்டு பதங்களுடனுமோன (5)
இரண்டு மங்களங்களுடன் கூடிய என் இருநோமோேளிகள், தோமோகப் போடினாலும் ,
பிறரோல் மகட்கப்பட்டோலும் உடமன என் ஸத்ரத்தின் பலனை புஜிப்பேரோக ஆகலோம். (6)
தினந்மதோறும் இந்த ஸத்ரத்தின் அன்னம் அேர்களுக்கு மகிழ்வும் த்ருப்தியும்
மகோடுப்பதோக ஆகட்டும். என் என் ஸத்ரத்தின் பலனை புஜித்தவுடன் அேர்கள் என்றும்
த்ருப்தர்களோகட்டும் (7)
ப்ரஹமோ விஷ்ணு சிேன் இேர்களின் அம்ெத்தினின்று மதோன்றிய ஆனந்த
ஸ்ேரூபத்திற்கு முழுசமயோன மூன்று போத (அவித்யோ, வித்யோ ஆனந்த போதம் என்ற

உபோதிகளுடன் மெர்ந்த மூன்று உருேநிலைகள்) மஹிசம மகோண்ட ரோமெந்த்ர மூர்த்திக்கு
என் நமஸ்கோரம். (8)
************

आह्वाितरङ्गिः आिच्छ अयं तरङ्गो िाटरािेण िेयिः

आिच्छािच्छ मे कै वल्यं दातुं नत्रपाद्विभूनतश्रीरामचन्द्र ॥

पवमािपुत्र ानवतिात्र पूतचररत्र सीताकित्र ।
परमपनवत्रारनवन्द्दिेत्र कौसल्यापुत्र स्वािन्द्दिात्र ॥ १ ॥ (आिच्छ)
सं न्द्यस्तसं सार मौनिसं तार हीरके यरकौस्तु हार।
सवयवेदसार क्तमन्द्दारधीर देदीप्यमािनृवर ॥ २ ॥ (आिच्छ)
सारसारतर श्रीव्सहार मौनिबृन्द्दहृदयसंचार ।
िीिमेघाकार संसारसार ब्रह्मतारक नि्यनवहार ॥ ३ ॥ (आिच्छ)
मन्द्दस्स्मतिस्न्द्दतिोकबृन्द्द निरवनधकसवयज्ञकन्द्द।
मन्द्मस्तकानपयतपादारनवन्द्द ससिदािन्द्दकन्द्द िोनवन्द्द ॥ ४ ॥ (आिच्छ)
अप्रनतहरण नि्यनििुयण क्तबृन्द्दकल्याणाचरण ।
परमकल्याणािसणतिुण शरणाितजितारण ॥ ५ ॥ (आिच्छ)

वोत्तारण सङ्कटहरण िीिाभूपद्मािया रण ।
चराचरा्मकजि्कारण महानत्रपाद्भनू तिारायण ॥ ६ ॥ (आिच्छ)
देवदुन्द्दुन षु ताड्यमािेषु नृत्त्य्सुरम् ोवयशीिणे षु
वैमानिकसे न्द्रदेवताबृन्द्दैिः प्रवनषयतासु सुमवृनष्टषु ॥ ७ ॥ (आिच्छ)
तुम्बुरुिारदकिातरङ्गिवर्िमािािाििोि ।
श्रीशुकवाल्मीक्यिस््यवससष्ठशौिकाद्वदन रीनितशीि ॥ ८ ॥ (आिच्छ)
तत्तदण्िितनि्यनवमुक्तसेन्द्रबृन्द्दारकाद्वदन स्साकम् ।
आद्वदशे षशङ्खचक्रिदाससशाङ्गायद्वद स्वीयमूनतयन स्साकम् ॥ ९ ॥ (आिच्छ)
तत्तदण्िितब्रह्मनवष्णीवीश कोद्वटकाद्वटन स्से व्यमािस्सि् ।
तत्त्प्रदाधीश नवरानिरण्यि ेशतुयैस्स्तूयमािस्सि् ॥ १० ॥ (आिच्छ)
नवदेहकै वल्यं ते दास्यामीनत य्प्रनतज्ञातं त्पाििाय
आब्रह्मकल्पमिस््येशािये स्थातुं मनय ्वं पूणयकृपया ॥ ११ ॥ (आिच्छ)
्व्कृतमङ्गिं सूनृतं कतुुं तार्क्षययमारुह्य स्ववै वेि ।
मानयकश्रीरामचन्द्रेन्द्रवेषं निमाययं कतुुं मिो वेि ॥ १२ ॥ (आिच्छ)
ேருேோய் ேருேோய் எனக்கு மமோக்ஷமளிக்க மூன்று போதமஹிசம மகோண்ட
ரோமெந்த்ரமன!
ேோயுவின் புத்ரரோல் மதிக்கப்பட்டேமர!, புனிதமோன / மகட்மபோசர புனிதப்படுத்தும்
ெரிதம் மகோண்டேமர! சீசதயின் துணைேமர! மிகவும் பவித்ரமோன தோமசரக்கண்ணமர!
மகௌஸல்யோவின் புத்ரமர!

ஸ்ேோனந்த ேடிேமோனேமர! (ேருக) (1)
ஸம்ஸோரத்சத விடுத்த முனிேர்களைக் கோத்தேமர! சேரத்தோலோன சக
அணிகலன்களையும் மகௌஸ்துப மணி மோலையும் அணிந்தேமர! அனைத்து மேதங்களின்
ஸோரமோக இருப்பேமர! பக்தர்களின் ஹ்ருதயத்சத மலரச்மெய்ப்பேமர! தீரமர!
ஒளிவீசும் அரெமர / மனுஷ்ய ஸ்ேரூபம் பூண்ட பூஜிக்கத்தக்கேமர! (ேருக) (2)
ஸோரம் மகோண்ட அனைத்துக்குள்ளும் அதிகஸோரமிக்கேமர! (தன் மநஞ்சில்) ஸ்ரீேத்ஸம்
என்ற குறியும் மோலையும் அணிந்தேமர! முனிக்கூட்டங்களின் ஹ்ருதயத்தில்
ஸஞ்ெரிப்பேமர! கோர்மமக ேடிவினமர! ஸோரமற்ற ஸம்ஸோரத்தில் ஸோரமோன (ஒமர)
மபோருமள! ப்ரஹ்மம் ஆன ஓம்கோரப்மபோருமள! என்றும் விளங்குபேமர! (ேருக)
(3)
தன் புன்சிரிப்போல் உலகத்சத ஆனந்திக்கச் மெய்பேமர! நிலைகள் / ேசரயசறகள் அற்ற
அனைத்தும் அறிந்த மூலஸ்ேரூபமம! என் தலையோல் ேணங்கப்பட்ட போத தோமசரகள்
உசடயேமர! ஸச்சிதோனந்த மூலமம! மகோவிந்த! (ேருக) (4)
அழிேற்ற குணங்களற்ற நித்யேஸ்துமே! பக்தர் கூட்டத்துக்கு சுபங்களைத் தரும்
நடத்சதசய உசடயேமர! மிகவும் மங்களகரமோன எண்ணமுடியோத (அளேற்ற)
குணங்களைக் மகோண்டேமர! ெரணசடந்மதோர் (ஸம்ஸோரக் கடல்) தோண்டுவிப்பேமர!
(ேருக) (5)
ஸம்ஸோரக் கடல் தோண்டுவிப்பேமர! துன்பம் நீக்குபேமர! நீலோமதவி, பூமதவி, ஸ்ரீமதவி,
இேர்களோல் அலங்கரிக்கப்படுபேமர! நகரும் நகரோத மபோருட்களோல் ஆன உலகிற்குக்
கோரணமோனேமர! மூன்று போதங்களைக் மகோண்ட மஹிசம மிக்க நோரோயணமன! (ேருக)
(6)
மதேர்களின் துந்துபிகள் முழங்கப்படுசகயில், ஆடும் ரம்சப ஊர்ேசீ முதலிய மதே
(அப்ஸரோ) கணங்களுடன், விமோனத்தில் இந்திரனுடன் மதேதோ கூட்டங்களோல்
மலர்மோரி மபோழியப்படுசகயில் (ேருக) (7)
தும்புரு நோரதர்களின் கலை அலைகள் எனும் நேரத்ன மோலைகள் பதித்த போடலில்
திளைப்பேமர! ஸ்ரீசுகப்ரஹ்மம், ேோல்மீகி, அகஸ்தியர், ேஸிஷ்டர், மஸௌனகர்
முதலியேர்கள் ேணங்கும் சீலமர! (8)
எப்மபோதும் முக்தரோன இந்த்ரன் முதலிய கூட்டங்களுடன்
ஆதிமெஷன் ெங்கம், ெக்ரம் கசத, ேோள், ெோர்ங்கம் முதலியன தரித்த
தன்னுருேங்களுடன் (9)
ப்ரஹ்மோ விஷ்ணு சிேன் மகோடிமகோடிகளோல் மெவிக்கப்படுசகயில்,
அந்தந்த திக்குகளின் அதிமதேசதகளும் விரோட், ஹிரண்யகர்ப்ப, ஈஸ்ேரன்
ஆகிய நோல்ேரோலும் ஸ்துதிக்கப்படுசகயில் (ேருக) (10)

"உனக்கு முக்தி அளிப்மபன்" என்று (உம்மோல்) எந்த ப்ரதிஜ்சஞ மெய்யப்பட்டமதோ
அசதக் கோப்பதற்கு, ப்ரஹ்ம கல்ப கோலமுதல் அகஸ்த்மயெர் ஆலயத்தில் என்னிடம்
நிசறந்த க்ருசபயுடன் (ேருக) (11)
உன் மங்களேெனத்சத ஸத்யமோக்க (கருடபக்ஷியின்) மீது தன் சேபேத்தோல்
மோசயயோல் தரித்த ஸ்ரீரோமெந்த்ரன் என்ற மேடத்சத மோசயசய நீக்கும் எண்ணத்துடன்
(ேருக) (12)
************

प्रथमिः खण्ििः

॥ श्रीमद्विश्वाद्वदष्ठािपरमहंससद्गरुु श्रीरामचन्द्राय िमिः ॥
ि्वाश्रीिुरुचरणाि् नवदेहकै वल्य ससद्धये राम ।
शोिशकिान धािास्तरङ्गमािा ििे समप्ययन्द्ते ॥ ९ ॥
स्वानवद्यातो व व यापारादुस्तारवाधौ
मग्नं मोहाप्रनतिघुबृह्कायदाराद्वदजन्द्यात् ॥ २ ॥
िािादुिःखा्परपरर वादाकुिं मां दयािो ।
सिप्रं रामोद्धर करुणया नवश्ववैराजमूते ॥ ३ ॥
ஓ ரோம! முக்தி கிசடப்பதற்கோக குருவின் போதங்களை ேணங்கி, 16கலை ேடிேமோன இந்த
தரங்கமோலை (உன்) கழுத்தில் ஸமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
ஓ தசய மிகுந்தேமர! ரோம! ஆத்மவிஷயமோன அவித்சயயினால் மிகப் மபரிய
கடத்தற்கரிய பயங்கரமோன பிறவிக்கடலில் மூழ்கியேனை, மமோஹத்தோல் தடுத்து நிறுத்த
முடியோத சிறு மபரு உடல்களின் துளைகளிலிருந்து பிறத்தலோல் (ஏற்பட்ட)
பல ேசக துன்பத்தோல் கீழ்நிலைப்பட்டு துக்கம் அசடந்தேனான என்னை (உன்)
கருணையோல் சீக்கிரம் மமமல (கசர) ஏற்றுவீர்!

॥ श्रीरामचन्द्र ॥
अयं तरङ्गो मोहिरािेण िेयिः॥
पल्लवी
श्रीरामचन्द्र मामुद्धर दीिकरुणाकरािन्द्दसािर
चरणम् - १
मायासं सारजिनिधौ मग्नं मोमुह्यमािं सुशोसचतम् ।
ेदबुनद्धमूिमायया जिरूपया्मािमपहृतम् ॥
भूसुतामािसावास शाससतानमत्रनवत्रास ।
शाश्वतािङ्गसङ्काश तल्ल्पताहीशिाके श ॥
तां ताहतथैं दत्तथां । तक्क झेद्वकणं । धररधणं । धणांनधनम।
तह तनद्धं कुत तनद्ध तक्कथों । तक्कत्तक धळं तानद्धनम द्वकट्ट ।
तरर द्वकटत । नधरर द्वकटत । तोंि । धीनुताद्वकट । कुकुं दररतद्वकट।
तकनद्धद्वक तकतररद्वकट तनथं निणथों ॥
िरर सरी िरी । सरर सध पधस । पध पसा । िरर िपा ।
सररिपधाप । सररसधाप । िप धप । सधप ििररस ॥
रघुकुिपयो निनधशशधरसु मुनिजिे ष्टदनव ो ।
हरनुतराम रघुवर पाद्वह सुरनुत ितपदकमि ॥ (श्रीरामचन्द्र)

माया व वापारजि धौमग्नमसच दाकारवपु
षा ायिनमह मोहेि हृत मद्योद्धर नवशोकारघुप ॥[
श्रीमदियधामभूषण तामसोद्भव कामवसजय त
सोमससन्न मामके हृद्वद भूमसचद्घि रामसंवस ॥ श्री ॥
[माया व व अपारजिधौ मग्नम् असचदाकार
वपुषा ािम् इह मोहेिहृतम् अद्य उद्धर नवशोकाद् रघुप ]
श्रीमदियधामभूषण तामसोद्भव कामवसजय त
सोमससन्न मामके हृद्वद भूमसचद्घि रामसंवस
चरणम् २
सङ्किप ीकर वीसचन स्तव धामतो नवदरू े नवच्युतम् ।
दुष्परकामजिावते ज्ञानिप्र ीषणेऽन्द्तिःप्रवेसशतम् ।
त थैयथैं दत्तथां । तझझं झं झं तररद्वकट तकधण
झणु नधनम नधनम तररद्वकटतक। धीनुतद्वकट तकनधनिटतक ।
धी धी धी । ताहत्तो धी धी धी । तक नधद्वक तक कमिजनुत
कमिीयािि । झनु नधनम नधनम । नधनम तररद्वकटतक । तनद्धद्वक्कट ।
तकनधद्वक्कटतक। तकझणुनधनम ताताथां ।२।
तकदुिु तक तनधंनिणथों ॥

िरर

सरर िरी सररसदपदस पदपसा

िरर िपा

सररिपदाप सररसदाप

िप दप सदपििररस
मङ्गिकर मञ्जुिकन्द्धर सङ्गरसजतकर धृतमन्द्दर ।
खस्ण्टत वचापनवचिण | तस्ण्ितदशवदि सुिण ।
िीरदनि निस्तुिदेह । िारदनुतसुिुणसमूह ॥
झणुनधनमनधनम नधनमतररद्वकटतक । तनद्धद्वक्कट तकनधद्वक्कटतक ।
झणु नधन नधनम ता ताथां ।2। तक दुिु तक तनधं निणथों ।
तिांिुथों तक तनधंनिणथों ।
ररररि सररसि । ररिपि पधपधा । िापा रीिा। धपध
िाप िपा। ररि सरर िररस िररसरी। सररसिररस सररससा ।
ररररसििररि । पि पध सधस सा रर सध पध िाधप िररस॥
वदिनवसजतद्वह । मकरसुिुणमणे | चराचरा्मकजिद्भरणसकुतुक |
दशवदिररपो । सदय कुरुशु ं । रुसचराङ्गदसुजिद्वहत।
कुमुदररपु सुतसन्नुतचररत पन्निशयि ॥ (श्री)
चेतो वनव कल्पो्थ य वीसचन रथ दरू ेपनतत ।
मज्ञानि य दावतयनि दुष्पूरहृद्वद कामे रघुप ।
आययसेनवत सूययवंशज काययमानुष तुययनवग्रह ।
सूययसनुू सु वीययमािद तुययतयु यसु धैयय मामव ॥ श्री ॥

चरणम ३
क्रोधिीरजातपन्निैस्तीिणदंनिन मयमयसु दंसशतम् ।
सन्द्देहाख्यदृढकदयमे कामं स्वकण्ठदघ्ने निपनततम् ॥
नवद्युल्लसिे ि माद्यं मुखश्रीसज ताम् ोजचन्द्रम् ।
सदा रामचन्द्रेन्द्र हृ्पद्मनवन्द्यस्तमन्द्तिः स्मराम्यद्य देवेन्द्र
कोटीरकोद्वटस्फु रर्ि सुस्मेरपादं मुदा रामचन्द्रं हृतम् ॥
तनद्ध
िरर सरी सररसिासा । धधासा । साररस । ररिससरर ।
ररि सरर िपध । िप धस धररसध पििररस ॥
कुवियाियतिो श्री महादेवनुत वररदि ।
िजिमि शु वदि मृदुवचि कुरुशु म् ॥
कुकुं द निं कु तकुतनद्ध । तहत नधनमतक। धणतझणुतक ।
धी तद्वकट नथनम तद्वकट । द्वकर् रट । तथोंिद्वक्कट तकतद्वकट
तनधं निणथों ॥ श्री॥
क्रोधिीरज पन्निै ररह तीर्क्षणदंनिन राशुदंसशत ।

मणय वस्थसु कदयमोपम संशये पनततं रघूत्तम ॥ श्रीरामचन्द्र ॥
पारवसजय त घोरसंसृनत तारणास्खि कारणािय ।
िारदेष्टद शारदास्तुत वीरराघव तारयासश्वह ॥ श्री
चरणम् ४
िािाृष्णाक्रूरमकयायकृष्टपादतिमधो वेसशतम् ।
नि ययेऽनप ेदबुनद्धतो ीनत च्छायाग्रहेण सं ग्रससतम् ॥
तं तद्ध दुिु तद्धां ।२। निं क तक ॥ नध नधनमता नघनध । रणिजं ि
द्वकण झन्द्त । तररझंत झंतररद्वक । तनद्ध नद्धनम नद्धनमत । कुततद्वकट ॥२॥
वससन्द्धुमग्ननमम मुद्धर मुरारे पूणायवतारे कमिायतेिणे ।
िम् ीरवाणे ्वनय सक्तयुक्तजि सङ्गनतमती्य खि वातायसुसक्तनमह ।
खण्िे न्द्दु को ... संसेव्यमािे मां जािकीराम रघुराम रण ीम ।
सजतकाम तूणयम् ॥
कृतक तक्क नधं तक्कनधं । िनधिनधत धण धणत ।
नधण्ण धण झनुत । नधं तधीं तहतधीं । धींतद्वकणां । द्वदं द्वदं दीं । तं दं दां ।
द्वदद्धणत नधं द्वदंनधनमत तत्तररत तां तां ॥
वन्द्दारुसं दोहवस्न्द्दतिुणाढ्य बृन्द्दारकाधीशवस्न्द्दतपदाब्ज ।
दशकण्ठवरकण्ठलुण्ठिोिण्ितर ।

तद्दिं धळं । तद्धणे ता ता नध २॥ तकनद्धनितक तनधंनिणथों ॥
धा+ससारर ररसा +ररिा सरर िररि । पिा धप । सररसिरी।
सरी ररि सररस । पधप िारर सरर ॥
सा+ रसायतिो + चिा सश्रतशु दां । बुजासि ।
वस्न्द्द[त] सशरसा िमाम्यहमधुिा । जिकजासहचर ॥ श्रीरामचन्द्र ॥
जिनधृष्णा मकररकन्द्या ग्रससतपादं नवतनुबोधे ।
यनवहीिे ्वनय हृद्वदस्थे सनत कु ी्या बहु सु ीतम् ।
अिमािस संचयेचण न क्षुसन्द्तनत पिवै व ।
रसितामर पिनवनप्रय रािसान्द्तक रिमानमह ॥ श्रीरामचन्द्र ॥
[सारसायतिोचि + आसश्रतशु द + अम्बुजासिवस्न्द्दत
जिनधृष्णामकररकन्द्याग्रससतपादं नवतनुबोधे यनवहीिे ्वनय हृद्वदस्थे सनत कु ी्या बहु सु ीतम् । ]
[अिमािससंचयेचण न क्षुसन्द्तनतपिवै व ।
रसितामरपि नवनप्रयरािसान्द्तक रिमाम् इह]
चरणम् ५
तीव्राहङ्कारजिजात नवषवृसिकै रापादं तानितम् ।
ज्ञािकमेस्न्द्रयैदयशन जय िजन्द्तनु रन्द्वहं खाद्वदतम् ॥

तां+ तह तधणथां । धणा धणधां । तनद्धं तक ।२। तक तक तद्वदनद्धं ।
कुकुं द कुं द तकुं दतक । तकुं द कुं द कुकुं द तक । ताहत्त नधन्ना ॥
तनद्धस्म्म तकनधस्म्म स्यप्रनतज्ञं । झंझणुकु ।२। जन्द्माद्वदहीिं ।
कुन्द्दद्वकट द्वकट धररद्वक कोमिाकारं । रघुवरं तोनधत्त करुणावािं ।
्वां + सदा किये कृपाम्बुनिधे िमाम्यधुिा सचरन्द्ति
चन्द्दिचसचय तचारुशरीरं वस्न्द्दतमुचुकुन्द्दनमस्न्द्दरािोिं
बृन्द्दारकािद्दसद्गण
ु हीरं मत्तद्विपेन्द्रसङ्काशहररवीरं
मायामयापघिममरपररवारं सीतामिोहाररसुचररतमुदारं
मञ्जीरमञ्जुपदमरनवन्द्दहारं

क्तजिसन्द्दोहवन्द्द्यमनतधीरम्

कम्बुनि सुस्मेरकण्ठमनतशूरं िािानवधाकारदनुजकुिघोरं
भूमण्ििाधीशदशरथकुमारं हृत्तापहतायरकं तनद्ध तनथंनिणथों ।
िररि सररस । िि रररर सस धसा । धस पाध धास ।
िररि पाप । ररि सरीरर ।
परररर िसरर । सि पध िप । धप िपाि । पपरर िसरर । धाधा पि ।
पापा िरर । िाधप सधररस ।धपिरर । धपि ररररस।
विजियि िनतसजतिजरा ितदाििोि मदिरूप
नििमवेद्य पविजनुत मन्द्दरघि ितसुरेन्द्र
मधुरवचि चन्द्रािि सजतदािव राम किय
सरससजपद मम शु मसचरम् ॥ श्री ॥

नवषमपुच्छे ि समहन्द्ता नवनवधपीिानयतमिाथम् ।
जिजजन्द्तो स्सदृशसत्त्वै दयशन रिै दयनितिात्रम् ॥
अण्िजे श्वर तुण्िदाररत चण्िदािव मण्ििानमत ।
चण्िदीनधनत मण्ििासि िण्िशोन त कुण्ििाश्वप। श्री।
चरणम् ६
जाठरबािबवद्वििा पादमस्तकपययन्द्तं तानपतम् ।
प्राणाद्वदपञ्चप्र ञ्जिैजयिशीतिवायुन वेनपय तम् ॥
थैयं तररद्वकट ताहंदत्ता । झंतरर जितरर तनद्धक्कत्तों ।
तकनधत्ता तनद्धत्ता तकधरर । नधत्तरर द्गिु ु तरर द्वदंनधनम
दंधण द्वदनि द्वदनि + तकद्वदनि द्वदनितक । तकद्गिु ु तक ।
तकझणु तक । झंतकणि जिणंतक हेनु । तकधिांिु
तकतनथं निणथों।
स्वानमिं नवहङ्गराज िानमिं समस्त ुवि ।
वाससिं कौस्तु वि मानििं मामकमिो ।
ल्लाससिं नवनुतमुसक्त दानयिं सकििोक ।
व्यानपिं सचरं तिं रघुिन्द्दिं स्मरानम ॥
ररिू ररिु ररंखण । रुं झ रुं झ ररह । ििं िि जज ॥२१॥
ििझंद्वकं जििं जि झि । झनुतद्विणतक ।
त्थां द्वद नद्ध तों ।

थों िं िं । तनद्धत्तों िं । तनथंनिणथों ॥
सा ।
सररसध दधस । धध धस । धि रररर । ररसधपध ।
िरी ररिा । सरीररिा। िपिध । पधा सिरी ।सिरीि ।
सररसधपध । धसा पधा । िपाििररस। ररिररस ॥

ो! रचय कुशिं दुररतहर पुरन्द्दरमकुटतटीिसन्द्मणीनवरा
सजतपद । [सज/हत] नवराध िजे मृिेन्द्र [?नवधृतिजे न्द्र?] जिनधशयि नवङ्गराजवाह
वरदरघुवर ॥ श्री ॥
जाठरबािबािितोद्य तानपतपादमस्तकहस्त ।
मणयवशीत िानयतवायु वेनपतदेह धाररणमाद्य ॥ श्री ॥
अष्टयोिनव सशष्टसाधि सशष्टबोधनव िष्टमािस ।
सशष्टयोनिहृ द्वदष्टससनद्धद हृष्टवािर तुष्ट मामव ॥श्री ॥
चरणम् ७
्वक्चमयमेदोवसाद्वदन िः ससन्द्धुकमिितान वेनष्टतम् ।
नवण्मूत्रपूररतदेहे जिितपवयतिते पनततम् ॥
तथैय थैंदत्तथा । तनद्धनम नद्धनम । तहत नधनमनधनम ।
तहत नधनम । तनधनम तथां । थैंदत्तथां । िे द्वकणं तक जं तरुंतक ।
जािनधं जाजािनधं + िनध िनधत धणतक । नधग्िुजा िुिु ।

धृिुतजािुिु । धि धि द्धि । धि धि द्धि । तनद्धद्वक्कट तक नद्धद्वक्कटतक ।
धाद्वकट तक । धररद्वकट द्वकटतक । धिं िुथों तकतनथंनिणथों ।
ससस ररररस । िरर िरीिय । ििप िािरर । धपास धसा ।
ध ध स धा धा । िरीररि ररस । सररस सररररस । ध ध स धा ध प ।
स स प धप िप । धप िप िररस।
नवकचकमि द्युनतनविोचि सरसचन्द्दि नविे पनव ो ।
घटय व्यं कबन्द्धासुर दमि कुम् ज सिकशौिक ।
नवनुतिुणिण मुरहरनवजय ॥

श्री ॥

स्पशय निदाि िीरजपद्म भूररिताद्वद वेनष्टतमद्य ।
मूत्रनविाद्वद पूररतदेह िीरिपवय ते पनततं तु ॥
स्थूिाद्वदतनु तूिाद्यिि कािाभ्रसम िीिा्मबहु ।
िीिा्मित िोिासुरकु जािासुहर िीिासुशर ॥
चरणम् ८
क्रूरजायाजिदािवीजि सं िग्नसवायङ्गसं युतम् ।
पुत्रपौत्रििबृ ान्द्ध्वाद्वददृढशै वािे िः पररतो बेनष्टतम् ॥
॥ ध्रुवतािम्॥
ताथै थैंदत्तंथा । तक तक नधनमद्वकट द्वकटतद्वक । नधनम नधनम

द्वकटतरर । िितरर जितरर । ििथों द्वकिथों िं । द्वकिथोंित्तो ।
नधद्वक्कत्तक तकझनुकु कुन्द्दरर द्वकटतक । तत्तररत्थों तकथों
तनथं निणथों ।
दत्तथा। आद्वद्यं । तैथां दत्तां दत्तं तकतक थै + तनद्धनमथा+
तझ्झनुताद्वकट । तझ्झणझ्झणु+धररत।झणुत। ताह त्ताहत ।
तत्तथा । धीनद्धनद्ध । तांनििु तनद्धं न्नंनििु +त+नध+नधन्नं
नििु + नधन्नंनििु +धीनधन्नंनििु ता ता था । तकतक
तनथंनिणथों । तकांिुथों ॥ 2 ॥ तोंिुत नथं निणथों ॥
तै । तै । तैथा । तै + तै । ताद्वकटतक द्वदिहतथा । ता ता ता
ता ता नधत्तथा । द्वदिहतथै+तकता द्वदत्तकथा । त्थों
तकधररथों ।धकांिु तकनधद्वक तकनधद्वक तनथंनिणथों ॥
िारी । ररिसास्स्सिा । रररीि सारीि सररि सरी । सरर ररि िम
धपा धप । िि ररप पररि सरर । घप सध ररस दधा । सास्स पध ।
पाधप ििरर ।सरर ररि ररस ॥ श्री ॥

पादम्
तव वांसछददं सरोरुहाम्र[नि] मतुििुण िनितिमि सजतामरनवनुत
किकवसि घिकलुषहरण िौनमरघुिाथ सुरुसचरशीररशु द ॥श्री ॥

जिितदाि वपनतसतीस म यददार नवरसचतजाि ।
नविनितदेह नमहसुतपौत्र द्वहतजिपाश नवकनितमीश ॥
नवररसञ्चवन्द्द्य निरङ्कुशे ह पुरन्द्दरेड्य निरन्द्तराङ्ग ।
निरञ्जिेश मरन्द्दतुल्य सचरं नवदेह वरं प्रदे द्वह ॥ श्री ॥
चरणम् ९
धिधान्द्यमकरम्स्यै र्भयशं नवशािवक्त्रैनवय सितम् ।
देहाद्वदवासिातस्करैिः स्वच्छ ्वसित्तर्िमपहृतम् ॥ श्री ॥
रूपकतािम्
तद्धररद्धण । झनुनधनमतक । नधनिकणांि । धणुकु । द्वकणकु ।
झंझंतरर । तत+नध+धीत्ततक + तकधीत तकनधद्वक्कट तकधीं ।
तररद्वकट झें । णंतारर झंतारर िििि झझंतातक नधनितक
तकधी द्वकट तनथंनिणथों ॥ श्री ॥
रररर सस धध िि । ररिपा सरररर ।िसरर पिाररपिरर धप धध ।
पाधा पधा पध । साधरर सरी साध धप धाप धपिप पििररसा ॥श्री॥
सुरुसचरसर ससजचरणं संकटहर िौ[ण] सपद्वद परमदया ।
सान्द्रमुखरजाञ्जिमय िूपुरसुस्मे[र] मपहृतकलुषनिचय ॥ श्री ॥
धिान धाि नवशािवक्त्र नतनमनङ्गिाद्वद नव सितं त

नु िोकशास्त्र िवासिान धतस्करैमुय नषतं मिो द्वह ॥ श्री ॥
काििािय वािरेष्टद तािवीकृत दािवेश्वर ।
मािपौरुष मािवेश्वर दीिबान्द्धव मेिमामव ॥ श्री ॥
चरणम् १०
्व्कृपया िब्धवै वै ज्ञायनि क्तजिैिः पररहससतम्।
दीिदयािो हृषीके श रामिूिं त्त्वयैवेहोपेसितम् ॥ श्री ॥
ितजिावि तव कृपाजनि नव वयोनिज िकृतहे िि ।
मथहृषीकप निजमुपेसित मद्वहवरासि रघुवरेण द्वह ॥ श्री ॥

आदरश मदमद्वहतमनत वेदिण सशरससनविससत।
वेदिसु खदपदकमि यादवज िनिनधशशधर ॥ श्री ॥
चरणम् ११
्वद्दासदासनवदरू िां घोरां नवकुस््सतां िनतं प्रानपतम्।
अशक्तमेतादृशीं सोढुं तस्मा्सवयशरण्यं ्वां से नवतम् ॥ श्री ॥ ५
तवदासदा सदुरापभू ररनवकुस््सतां िनतमािवा ।
निह तन्द्मया न्नद्वह शक्यते िनतमािमु द्यदयानिधे ॥ श्री ॥

श्री निष्किा[ि]न्द्देश मौनि ानवत शुद्धनिष्कि ।
ो नििुयणािन्द्देश मानिके ति पानितास्खि ।
हे नि्यृिािन्द्द जािकीधव मानमहोद्धर ॥ श्री ॥
चरणम १२
आरूढपनततिामकं राम श्रीरामचन्न्द्रेन्द्रसेवकम् ।
स्वा्ममुक्त्यै मुसक्तदायकं ि्वा ्वां नवदेहमुसक्तयाचकम् ॥ श्री ॥
तवधामनवप नततिामकय नतजिाविर घुपसे वकनम
हनवदेहनिज सुखबोधतनु हररयाचक यनतजिंवरद ॥ श्री ॥
तामसोद्भव कामकसशयत पामराद्वहत धामशोकद
ीममारुनत कामपूरण भूमरघुपनत दासमुद्धर ॥ श्री ॥
ॐ
*****************

ஸ்ரீ ரோமெந்த்ர! தீனர்களுக்கு கருணை ேடிேமோன ஆனந்தக்கடமல! மோயப்பிறவிக் கடலில்,
மூழ்கியேனாகிய மிகவும் துன்பப்பட்டேனாகிய ேருந்துபேனாகிய என்னைக் கசரமயற்று!
ெரணம் - 1
மபதபுத்திசய ஏற்படுத்தும் ஜட ரூபமோன மூல அவித்சயயினால் ஆத்ம(ஸ்ேரூபம்)
அபகரிக்கப்பட்டது.
பூமியின் மகளோன சீசதயின் மனத்தில் நிசறந்தேமர! ஆளும் எதிரிகளுக்கு பயத்சத
உண்டோக்குபேமர! எப்மபோதும் மன்மதனைப் மபோல் (அழகிய) ேடிேம் மகோண்டேமர!
படுக்சகயோகச் மெய்யப்பட்ட போம்பின் (ஆதிமெஷன்) தலைேமர! உலகின் ஈெமர!
ரகுகுலம் என்ற போற்கடலில் மதோன்றிய ெந்த்ரமர! ஸத்தோன முனிேர்களுக்கு அேர்கள்
விரும்பியேற்சற அளித்தேமர! சிேன் ேணங்கும் ரோம! ரகுகுலத்தில் சிறந்தேமர!
கோப்போய்! மதேர்கள் ேணங்குபேமர! ேணங்கப்பட்ட போதத் தோமசரகளை உசடயேமர!
மோசயயினால் மதோன்றும் கடத்தற்கரிய ஸம்ஸோரக்கடலில் மூழ்கிய ஸ்தூல உடலோல்
புறத்மதோற்றமோக இங்மக மமோகத்தோல் அபகரிக்கப்பட்டேனை இன்று மெோகத்தினின்று
கோப்போய் ரகுகுலத்தேமர! ]
மிகவும் சிறந்த அத்சேதமபோருமள! அலங்கரிக்கப்பட்ட இடத்திலுள்ளேமர! தமமோ
குணத்தினால் உண்டோகும் கோமமற்றேமர! ெந்த்ரனைப் மபோன்ற ஒளி மிக்கேமர!
என்னுசடய ஹ்ருதயபூமியில் உள்ள ஆத்மஸ்ேரூபமோய் (சித்ஸ்ேரூபமோய்) நீ ேோஸம்
மெய்ேோய், ரோம!
ெரணம் 2
விரியும் பயமிக்க அலைகளோல் கடக்கக் கடினமோன மீண்டும் மீண்டும் ேரக்கூடிய கோமம்
என்னும் சுழலில் உன் அருகோசமயிலிருந்து மேகுதூரத்தில் விழுந்த அஞ்ஞோனியோகிய ,
மிகவும் பயத்தில், உள்மள ப்ரமேசித்த (என்னை)
மங்களகரமோனேமர! அழகுமிக்க கழுத்சத உசடயேமர! யுத்தத்தில் ஜயம்
மகோண்டேமர! (க்ருஷ்ணாேதோரத்தில்) மந்தர மலைசயத் தோங்கியேமர! கோர்மமக
ேடிேோன ஒப்பற்ற ெரீரம் உசடயேமர! நோரதரோல் ேணங்கப்பட்ட நற்குணங்களின்
ஸமூஹமம!
ெந்திரனை மேன்ற முகத்சத உசடயேமர! நற்குணங்களின் மணிமய! அசெயும்,
அசெேற்ற ேஸ்துக்களினால் ஆன ஜகத்சதத் தோங்குேதில் ஆர்ேமுள்ளேமர! பத்துதலை
(ரோேணனின்) எதிரிமய! தசய கூர்ந்து நன்சம பயப்பீரோக ! மிகவும் அழகு ேோய்ந்த
உடற்கூறுகள் மகோண்டேரும், நல்மலோர்க்கு ஹிதமோகவும் ஆனேமர! ஆம்பலின்
எதிரியின் (ஸூர்யனின்) புத்ரனால் (ஸுக்ரீேனால்) துதிக்கப்பட்ட புகசழ
உசடயேமர! போம்பணையில் துயில்பேமர!

ஓ ரகுகுலத்சதச்ெோர்ந்த அரெமர! சித்தத்தில் மதோன்றும் விகல்பங்களினால் மதோன்றும்
பயங்கரமோன அலைகளோல் அஞ்ஞோனியோக சுழலில் சிக்கி, ஹ்ருதயத்தில் உள்ள தீரரோக்
கோமத்தில், தூர விழுந்தேனைக் கோப்பீர்!
நற்குணத்மதோரோல் மெவிக்கப்படுபேமர! ஸூர்யகுலத்தில் மதோன்றியேமர! மெயல்களைச்
மெய்த மனித உருப்பூண்டேமர! துர்ய நிலையில் இருக்கும் ப்ரஹ்ம ஸ்ேரூபத்தின்
உருமே! ஸூர்யபுத்ரன் ஆகிய நல்வீரன் ஸுக்ரீேனால் மதிக்கப்பட்டேமர! சதர்யம்
மிக்கேமர! துர்யத்தின் துர்யபகுதியோக உள்ளேமர கோப்பீர்!
ெரணம் 3
க்மரோதமமன்னும் கடலில் மதோன்றிய கூர்சமயோன பற்கள் உசடய நோகத்தோல் நன்றாக
தீண்டப்பட்டு ஸந்மதஹம் என்னும் மகட்டியோன மெற்றில், கழுத்துேசர கோமத்தோல் சிக்கி
விழுந்தேனை (கோப்போய்)
ஒளிரும் பட்டோசட தரித்த உம்சம , தோமசரசயசயயும் ெந்த்ரனையும் மேன்ற மயக்கும்
திருமுகம் மகோண்ட உம்சம, ஓ ரோமெந்த்மரந்த்ர! எப்மபோதும் எனக்குள்மள என்
ஹ்ருதயகமலத்தில் பரவிய உம்சம, அணிந்த ரத்னங்களோல் ஒளிரும் மகோடீரம் (கிரீடம்
மபோன்ற தலையணி), புன்சிரிப்பு மற்றும் போதத்சத மகிழ்வுடன் தரிக்கும் உம்சம, இன்று
நினைக்கிமறன்!
ஒமர உடலோய் (உபோதோனகோரணமோய்) ஜகமோக உள்ளேமர! சிேனால்
ேணங்கப்பட்டேமர! மிகச்சிறந்த சிரிப்சப உசடயேமர! கம்பீரமோன யோனை மபோன்ற
நசட மகோண்டேமர! சுபகரமோன முகம் உசடயேமர! மமன்சமயோகப் மபெக்கூடியேர்!
மங்கலத்சதச் மெய்வீர்!
க்மரோதம் என்னும் ஜலத்தில் கூரிய பற்கள் உசடய போம்புகளோல் உடமன தீண்டப்பட்டு
கடலுள் (ஆழமோக) உள்ள மெற்ற்றுக்கு ஒப்போன ஸந்மதஹத்தில் விழுந்தேனை ஓ
ரகூத்தம! கடத்தலில்லோத மகோரமோன ஸம்ஸோர ஸோகரத்சதத்
தோட்டுவிப்பேமர! இரண்டற ஒமர கோரணமோக உள்ளேமர! நோரதருக்கு அேர்
விரும்பியத்சதத் தந்தேமர! ஸரஸ்ேதியோல் துதிக்கப்பட்டேமர! ஓ வீரரோகே! சீக்கிரம்
கோப்பீர்!
ெரணம் 4
பல்மேறு ஆசெகள் என்ற க்ரூரமோன முதலைகளோல் பிடிக்கப்பட்ட போதத்துடன் கீமழ
விழு ந்தேனை நிர்பயமோய் (உண்சம நிலையில் ஒரு ப்ரஹ்மமோமோகமே )
இருந்தமபோதிலும், மபதபுத்தியோல் பயம் என்ற நிழல் மதோற்றிக்மகோண்டு பற்றிக்மகோண்ட
என்னை

ஸம்ஸோரக்கடலில் மூழ்கிய இேனை (என்னை) ஓ முரன் என்னும் அரக்கனின் சேரிமய!
பூர்ணாேதோரமோக உள்ளேமர! தோமசரக்கண்ண! கம்பீரமோன குரல் உசடயேமர!
உன்னிடத்தில் பக்தியுள்ளேனைக் கோண, தீமயோர் மெோற்களில் நோட்டமுள்ள துதிக்சகயில்
என்னை சீக்கிரம் கசரமயற்று! ஜோனகியுடன் உள்ள ரோம! யுத்தத்தில் பயங்கரமோக
உள்ளேமர! ரகுரோம! கோமனை மேன்றேமர!
ேணங்கும் (பக்தர்) கூட்டங்களோல் ேணங்கப்படும் குணங்கள் நிசறந்தேமர!
மதேர்களின் தலைேர்கள் ேணங்கும் போதத்தோமசர உசடயேமர! பத்து கழுத்துகள்
(தலைகள் மகோண்ட ரோேணன்) கழுத்சத மிகவும் மகோபத்துடன் உருளச்மெய்தேமர!
தோமசர மபோன்ற நீண்ட கண்கள் உசடயேமர! அண்டியேர்க்கு நன்சம புரிபேமர!
தோமசர மீது அமர்ந்த பிரமனால் ேணங்கப்பட்டேமர! ஜனகரின் புதல்வியோன
சீசதமயோடு உடன் மெல்பேமர! இன்று தோழ்ந்த தலையுடன் ேணங்குகிமறன்.
(பேக்)கடலில் ஆசெமயனும் முதலைப்மபண்ணால் பிடிக்கப்பட்ட போதத்துடன்
ெரீரமற்றேன் (கோமமதேன்) மபோதனையில் பயமற்ற மபோதிலும் உன்னிடத்தில் ஹ்ருதயம்
மகோண்ட மபோதிலும் தீய பயத்தோல் நோன் மிகவும் பயந்தேனாமனன்.
சுத்த மனத்துடன் உள்ளேர்களை மெகரிப்பதில் ஸமர்த்தமர! ஸந்யோஸிக்க்கூட்டங்களை
மகோண்டோடுபேமர! மதேர்களின் பக்கத்சதக் கோத்தேமர! ப்ரியமற்ற ரோக்ஷஸர்களைக்
மகோன்றேமர ! என்னை இப்மபோது கோப்பீர் !
மிகுந்த அஹங்கோரம் என்ற ஜலத்தில் மதோன்றிய விஷமிக்க மதளோல் போதம் ேசர
மகோட்டப்பட்மடன்! பத்து ஞோமனந்த்ரியம் மற்றும் கர்மமந்த்ரியங்கள் என்ற நீர் ேோழ்
ஜந்துக்களோல் நோன் தினமும் விழுங்கப்பட்டுக் மகோண்டிருக்கிமறன்.
ஸத்யமம தன் நிலைப்போடோக உள்ளேசர, பிறப்பற்றேசர, மமன்சமயோன உருேம்
மகோண்டேசர, ரகுகுலத்தில் சிறந்தேசர, கருணைக்கடலை, உம்சம, எப்மபோதும் ெரண்
புகுமேன்! கருணைக்கடமல! இப்மபோது உன்னை ேணங்கிமனன், மிகப்பழசமயோனேமர
(புரோணபுருஷமர) !
ெந்தனத்தோல் அலங்கரிக்கப்பட்ட அழகிய உடலைக்மகோண்டேசர , முசுகுந்தனால்
ேணங்கப்பட்டேசர, லக்ஷ்மிக்கு அன்போனேசர, தோமசரகளோல் அலங்கரிக்கப்பட்ட
நற்குணம் என்னும் சேரத்சத, மதம் மகோண்ட யோனையின் முன்மன (பயப்படும்)
சிம்ஹத்சதப் மபோன்ற வீரர்களைக் மெய்பேசர , மோசய அற்ற மதளிேோனேசர,
(ேணங்கும்) மதேர் குழோம் உசடயேசர, ஸீசதயின் மனத்சதக் கேரும் நல்ல ெரிதம்
மகோண்ட பரந்த மனத்சத உசடயேசர, அழகிய கோல் தண்சடகளை உசடயேசர,
தோமசர மோலைசய உசடயேசர, ேணங்கும் பக்தர் கூட்டத்சத உசடய மிகவும்
சதரியமோனேசர, ெங்சகப்மபோன்ற (மேண்) சிரிப்பும் (அதன் அழசகப் மபோன்ற)
கழுத்தும் மகோண்ட மபருஞ்சூரசர, பல்மேறு உருேம் மகோண்ட அரக்கர்களுக்கு
மகோரமோக இருந்தேசர, உலகிற்கு ெக்ரேர்த்தியோன தெரதசமந்தனை, உள்ளத்தில் உள்ள
தோபத்சத அகற்றுபேசர, தோமசர முகம் மகோண்டேமர! யோனையின் நசடசய மேன்ற

அழகோன நசட உசடயேமர! அடியேர்க்கு தோனம் மகோடுப்பதில் திளைப்பேமர!
மன்மதன் [மபோன்ற] ேடிவுசடயேமர! மேகத்தோல் அறியப்படும் மபோருமள!
ேோயுபுத்ரனால் ேண்ங்கப்பட்டேமர! (கூர்மோேதோரோத்தில்) மந்தரமலைசயத்
தோங்கியேமர! மதமேந்த்ரனால் ேண்ங்கப்பட்டேமர! இன்மமோழி மபசுபேமர! ெந்த்ரன்
மபோன்ற முகத்சத உசடயேமர! அரக்கசர மேன்றேமர! ரோம! ெரணம் உன்
தோமசரப்போதங்கள்! எமக்கு எப்மபோதும் நன்சம பயக்கட்டும்!
மிகவும் துன்பமோன (விஷக்) மகோடுக்கோல் (மகோட்டப்பட்டு) மடியோமல், மேவ்மேறு
ேலிகளோல் துன்பப்படும் இந்த அனாசதசய, நீர்ேோழும் உயிரினங்கள் மபோல்
இருப்பசேகளோன பத்து கண்களோல் (முதலிய இந்திரியங்கள்), தோக்கப்பட்ட ெரீரத்சத,
ஓ கருடனின் தலைே! அம்புகளை உசடயேமர! அரக்கர்கள் மீது மகோபம் மகோண்டேமர!
அளேற்ற ஒளிமிக்க மதமஜோமயமோன ப்ரகோெம் உசடயேமர! ேட்டேடிேமோன
ஆெனத்தில் அமர்ந்தேமர! அழகிய கன்னத்தில் ஒளிரும் குண்டலங்களைக்
மகோண்டேமர! (யஜ்ஞத்தில்) குதிசரசயக் கோத்தேமர !
ெரணம் 6
கடலுக்கடியில் உள்ள மகோதிக்கும் ேடேோக்கினியினால், கோல் முதல் தலை ேசர
மகோத்தித்த நிலைக்குள்ளோக்கப்பட்டேனாகி, ப்ரோணம் (ப்ரோண அபோன / உதோன / வ்யோன
/ஸமோன) முதலிய ஐந்து ேோயுக்களோல் குளிர்ந்த நீரின் தோக்கத்தில் நடுங்குபேனாகி,
ஸ்ேோமிசய, பக்ஷிரோஜன் மீது மெல்பேசர, அனைத்து உலகிலும் ேசிப்பேசர,
மகௌஸ்துப மணியும் ேன மோலையும் அணிந்தேரோய், எம் மனம் பூரிக்கக்
கோரணமோனேசர, ேணங்கிமயோர்க்கு முக்தி அளிப்பேசர, உலகனைத்சதயும்
வ்யோபித்தேசர, பழம்மபோருளை, ரகுகுலத்தில் மதோன்றியேசர நினைக்கிமறன்.
நன்சம பயப்பீர்! துன்பத்சதப் மபோக்குவீர்! இந்திரன் கிரீடத்தில் பதித்த மணிகள் படும்
போதங்கள் (அேர் ேணங்குேதோல்), கமஜந்த்ரனைக் கோத்தேமர /விரோதனை
(மேன்றேமர!), போற்கடலில் துயில்பேமர , பறசேகளின் அரெனான கருடனை
ேோஹனமோகக் மகோண்டேமர! ேரமருளும் ரகுகுலத்து உத்தமமர!
எரிக்கும் ேடேோக்னியோல் இன்று நோன் போதம் முதல் தலை ேசர (மகோண்டு) , சககள்
கடலின் குளிரோன கோற்றால் நடுங்கும் உடலை உசடயேனை , முதலில் எட்டு (யோமம்
முதலிய எட்டு படிகள் மகோண்ட) மயோக ெோதனைகள், சிஷ்டர்கள் மெோன்னதில் மனம்
லயித்தேமர! அப்படிப்பட்ட சிஷ்டர்களோன மயோகிகளின் மனத்துக்குப் பிடித்தேமர!
ேோனரங்களோல் மனம் மகிழ்ந்தேமர! ெந்மதோஷமிக்கேமர என்னைக் கோப்பீர்
ெரணம் 7

மதோல், ெருமம் , எலும்புச்ெத்து, மகோழுப்பு முதலியசேகளோல் கடல் தோமசரயின்
மகோடிகளோல் சூழப்பட்மடன்! மலமூத்ரங்கள் நிசறந்த ெரீரத்தில், நீரற்ற மலைக்குழியில்
விழுந்தேன்.
மலர்ந்த தோமசர மபோன்ற ஒளியுள்ள கண்களுசடயேமர! மனம் கேரும் ெந்தனம்
பூசியேமர! எங்கும் வ்யோபித்தேமர! நன்சம மெய்வீர்! கபந்தோசுரனை மேன்றேமர!
கும்பமுனியோன (அகஸ்தியர்), ெனகர் , மெௌனகர் முதலிமயோர் ேணங்குபேமர! (நற்)
குணங்களின் மெர்க்சகமய! முரன் என்ற அரக்கனை வீழ்த்தியேமர ! மேற்றியுள்ளேமர!
மதோடுேதற்குத் தயங்கக்கூடிய ஜலத்தில் மதோன்றிய தோமசரயின் சுற்றிய மகோடிகளில்
மோட்டியுள்ளேனை இன்று! மலமூத்ரங்கள் நிசறந்த உடலில் உள்ள பர்ேதத்தில்
விழுந்துள்ளேனை, என் ஸ்தூல ெரீரத்தில் சிறுபஞ்செப் மபோன்ற (தூல அவித்சயசய)
எரிக்கக் கூடிய மநருப்மப! மதேர்கள் விரும்புபேமர ! கோர்மமக நிறத்தேமர !
மோயலீலைகள் மெய்யும் அசுரர்களின் ேலைகளை வீழ்த்தியேமர! லீலையோக அழகிய
அம்புகளை சேத்துக் மகோண்டேமர!
ெரணம் 8
மிகவும் குரூரமோன மனைவி ( ஸம்ஸோரம்) என்னும் விசதகள் நிசறந்த நீரில் உடல்
முழுேதும் மெர்ந்து சிக்கியேனை, மகன் மபரன், மகோள்ளுப்மபரன் பந்துக்கள் முதலிய
அழுத்தமோன போசியோல் சுற்றிலும் சூழப்பட்டேனை
॥ த்ருேதோளம் ॥
பாதம்
ஒப்பற்ற குணம் மகோண்டேமர! அழகிய நசடசயக் மகோண்டேமர! மேற்றிசய
உசடயேமர! மதேர்களோல் ேணங்கப்பட்டேமர! மபோன்னிற ஆசட உடுத்தியேமர!
மபரும் போேங்களைப் மபோக்கக் கூடியேமர! அழகிய ெரீரம் உள்ளேமர! நன்சம
பயக்கக்கூடியேமர! ஓ ரகுநோதமர! மேண்டுேனேற்சறத் தரும் உம்முசடய தோமசரத்
தோள்களை ேணங்குகிமறன்!
ஸமுத்ர ஜலத்தில் விழுந்த அரக்கனுக்கும் (தன்னைத் தோக்க ேந்த மோரீெனுக்கும்
உயிர்ப்பிச்செ அளித்து), தன் அன்போன மனைவியோன சீசதக்கும் (ரோேணனிடமிருந்து)
மீட்டு ஒமர மபோல அபயம் அளித்தேமர!
லீலைகளைச் மெய்தேமர! ஓ இசறே! தனித்த ெரீரம் மகோண்டேமர! பிரமனால்
ேணங்கப்படுபேமர! ஸ்ேோதந்திரமோன ஈெமர! இந்திரனால் ேணங்கப்படுபேமர!
எப்மபோதும் இருக்கக்கூடிய (நிலைத்த) ெரீரம் மகோண்டேமர! அப்பழுக்கற்றேமர!

மதனுக்கு இணையோனேமர! இங்மக மகன் மபரன் நன்சம மெய்பேர் என்ற போெத்தோல்
துன்பப்படுபேனை விசரவில் (கோத்து) (விமதஹ)முக்திமயனும் ேரம் அருள்வீர்!
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தனம் தோன்யம் முதலிய (மபோருமளனும்) முதலை மீன்களோல் நன்றாக அேற்றின் மபருத்த
ேோயோல் (மலோபத்தின் அளவு கடந்த தன்சம) நன்றாக விழுங்கப்பட்மடன். உடல்
முதலியேற்றின் ஸம்ஸ்கோரங்களோல் சுத்தமோன உன் ெரிதம் (என்னிடமிருந்து)
திருடப்பட்டுவிட்டது
அழகிய தோமசர மபோன்ற அடிகள், துன்பத்சத விசரவில் மபோக்கக்கூடியசே, தசய
மிகுந்த, நன்றாக ெப்தம் மெய்க்கக்கூடிய கரிய நிறம் கலந்த கோல் ெதங்சககள்
மற்றும் அழகிய சிரிப்போல் போபக்கூட்டங்களை அபகரிக்கப்பட்டன!
தனம் என்ற மபயருசடய அகன்ற ேோயுசடத்த திமிங்கிலங்கள் முதலியசேகளோல்
விழுங்கப்பட்டு உடல் மலோக(வ்யேஹோரத்திலும்) ெோஸ்திரத்திலும் மெல்லும்
ஸம்ஸ்கோரங்களினால் திருடப்பட்டு அழிக்கப்பட்டது மனமம ! ேனத்தில் ேசிக்கும்
ேோனரங்களுக்கு அேர்கள் விரும்பியேற்சறக் மகோடுத்தேமர! அரக்கர் தலைேனை
அழித்தேமர! மரியோசத புருமஷோத்தமன் என்ற மபயர் மபற்றேமர! மனிதர்கள்
ேழிபடக்கூடியேமர! திக்கற்றேருக்கு பந்துேோக இருப்பேமர! இேனை (என்னை) கோப்பீர்!
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உம்முசடய க்ருசபயோல் கிசடத்த மபருசமயோல் ஞோனிகளோலும் பக்தர்களோலும்
பரிஹோஸம் பண்ணும்படியோன என்னை,, தீனர்களிடம் தசய கோட்டுபேமர!
இந்த்ரியநிக்ரஹம் மகோண்டேமர! ரோம! நிச்ெயம் இப்மபோது உம்மோலும்
ஒதுக்கப்பட்மடன்! ேணங்குமேோசரக் கோப்பேமர!
உன்னுசடய க்ருசபயோல் மதோன்றிய பிறப்சப மயோகிகள் ஏளனம் மெய்யும் ேண்ணம்
(உள்ள என்னை) ஓ இந்த்ரியங்களைக் கோப்பேமர! சிறந்த போம்பணைசய ஆஸனமோகக்
மகோண்டேமர! ரகுேரனால் நோன் ஒதுக்கப்பட்மடன்!
மதிப்புமிக்க ெமம் தமம் முதலியேற்சற அறிந்த ஹிதமம மெய்யக்கூடிய மதிசய
உசடயேமர! மேதக் கூட்டங்களின் தலையோயதோன (உபநிஷதங்களில்) ேோெம்
மெய்ப்பேமர! ேலிகளுக்கு ஸுகத்சத அளிக்கும் போத கமலத்சத உசடயேமர! யோதேர்
(குலமமனும்) ஸமுத்ரத்தில் மதோன்றிய ெந்த்ரமன !
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உன் அடியோர்களின் அடியோர்களும் (மேறுத்து) தூரச்மெல்லும் மகோரமோன தீய நிலைசய
அசடந்தேனை, இப்படிப்பட்ட (நிலைசயத்) தோங்குேதற்கு ெக்தியற்றேனை, அதனால்
அனைத்திற்கும் புகலிடமோக உன்னை மெவித்தேனை,
உன் அடியோர்களின் அடியோர்களும் மிகவும் தள்ளி மேறுக்கத்தக்க நிலைசய
அசடந்தேனாமனன்! இங்மக (இதில் ஆழந்ததோல்) என்னால் இன்று நற்கதிசய அசடய
முடியவில்லை! ஓ தசயயின் ஸமுத்ரமம!
முனிேர்களோல் நன்கு மதிக்கப்பட்ட பகுதிகளற்ற சுத்தமோன
ஆனந்தஸ்ேரூபமோனேமர! (ப்ரஹ்மஸ்ேரூபமம ) நிர்குணமோன ஆனந்தத்தின்
தலைேமர! மரியோசத உள்ளேர்களுக்கு அண்டுமிடமம! உலகத்சதக் கோப்பேமர! ஓ
எப்மபோதும் த்ருப்தரோக இருப்பேமர! ஜோனகியின் மணாளமர! என்னை இங்மக மமமல
(கசர) ஏற்றுவீர் !
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ஓ ரோம! ஸ்ரீ ரோமச்ெந்த்மரந்த்ரனின் மெேகனான, ஏறி (ஏறி) இறங்கும் மபயர் மபற்ற
என்னை என்னுசடய ஆத்மமுக்திக்கோக, முக்தி அளிக்கும் உன்னை ேணங்கி , உம்சம
விமதஹ முக்திசய மேண்டியேனை,
உன்னுசடய இடத்தில் வீழ்ந்த அமநக யதிகளோல் சூழப்பட்டேமர! ரகுகுலத்தில்
சிறந்தேமர! இந்த மெேகனை, இங்மக நிஜமோன (ஆத்ம) ஸுகத்சத மபோதிக்கும் உடலை
ஹரியிடம் யோசிக்கும் இந்த யதிசய, ஓ ேரமளிப்பேமர!
தமமோ குணத்தினால் மதோன்றிய கோமங்களோல் அழிக்கப்பட்ட, கல்லோதேனுக்கு
ஹிதமற்ற இடமோன, ஆசெகளைக் மகோடுக்கக்கூடிய பயப்படக்கூடிய கோற்றாகிய கோமம்
நிசறந்த , அரெனான ரகுகுலத்தின் தலைேனின் (இந்த) அடிமயனை மமமல (கசர)
ஏற்றுேோய்!
ॐ
*****************

