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॥ஆக³மரஹ ேய ேரணுகா ேதா ர ॥

க³ேணஶாய நம: ।
ேரணுகாைய நம: ।
ைப⁴ரவீ உவாச

ேத³வ ேத³வ மேஹஶான மஹாேத³வ த³யானிேத⁴ ।
ய வயா ப ²யேத நாத² ேரணுகா ேதா ரமு தம ॥
ரீ ேரணுகாைய வி ³மேஹ ராமமா ேர ச தீ⁴மஹி । த ே ெகௗ³ரீ
ரேசாத³யா ॥
இதி ேரணுகாகா³ய ரீம ர: ।

தத³ஹ ேராதுமி சா²மிஸ வகாமஸ ரு’ ³தி⁴த³ ।
ஸ வா த²ஸாத⁴க தி³ ய ஸாத⁴கநா ஸுகா²வஹ ॥

மஹாைப⁴ரவ உவாச

ரு’ணுேத³வி ரவ யாமி ேரணுகா ேதா ரமு தம ।
ய ய மரணமா ேரணஸ வா காமானவா னுயா ॥
ேதா ர யா ய ரு’ஷி: ேஸாऽஹ ச² ேதா³ऽனு டு ரகீ தித ।

ேத³வதா து பராஶ தி: ேரணுகா ஜக³த³ பி³கா ॥
யாஸ ஜால ததா² ⁴யான லம ேரண ைவ சேர ।

⁴யான

ம ⁴ேய ப³ ³த⁴ம ரபி ச²னிகரா யாமா ரபா³லாத⁴ரா
கு³ ஜாஹாரத⁴ரா த⁴னு ஶரகரா நீலா ப³ராம ப³ரா ।
ரு’ கீ³வாத³னத பரா ஸுனயநா ³தா⁴லைக ப³ ப³ரா

பி⁴ லீேவஷத⁴ரா நமாமி ஶப³ரீ வாேமகவீரா பரா ॥
மானேஸ ேயானிமு ³ரா ரத³ ய /-/-

ௐ ரீ கார பிணீ ேத³வீ ேரணுகா ஸுக²தா³யினீ ।
லீ கார பிணீ ர ³தா⁴ஸி ³தி⁴ெஸௗபா⁴ ³யதா³யினீ ॥
வா ³ப⁴வா காம பா ச காமக ேலாலமாலினீ ।
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ஷ ³பீ³ஜா ச ரிபீ³ஜா ச நவபீ³ஜா ந வா நவா ॥
நவைப⁴ரவ யா ச நவமீ நவ வ லபா⁴ ।
நம த ைய நம த ைய ேரணுகாைய நேமா நம: ॥
ைசத ய பிணீவி ³யா நி கு³ கு³ணபாரகா³ ।
நம த ைய நம த ைய ேரணுகாைய நேமா நம: ॥
ரப சரஹிதா ரு’ ²வீ ல தீதவி ³ரஹா ।
நம த ைய நம த ைய ேரணுகாைய நேமா நம: ॥
யா காமேத⁴னு:ஸகலா த²தா³ ரீ ஸ ேவ வரீ ஸ வப⁴யாபஹ ரீ ।
யா ஸ சிதா³ன த³கரீ ஜ நா ஸா ேரணுகா பாது நிர தர மா ॥

யா ராமமாதா ரமணீய பா ரமாத⁴வா ³ையரபி⁴ ஜிதா ⁴ரி: ।
நி ேயா ஸவா நி ஜரவ தி³தா ச ஸா ேரணுகா பாது நிர தர மா ॥
யா காலரா ரி: கலிக மஷ ⁴னீ க யாணைஶலாமலவாஸவாஸா ।
ேயாேக³ வராராதி⁴தபாத³ப ³மா ஸா ேரணுகா பாது நிர தர மா ॥
யா ப⁴ க³ப னீ ப⁴வேராக³ஹ ரீ ப⁴ ேத வரீ ப⁴ தஜ பி⁴ன தி³னீ ।
ப⁴ யா ப⁴வானீ ப⁴வ ஜிதா யா ஸா ேரணுகா பாது நிர தர மா ॥
யா ஏகலாऽேனகஶரீரதா⁴ரிணீ தி³ யா ப³ரா தி³ யஸுர வ ஜிதா ।
வாऽபரா ஸ வஸுைக²க ⁴மிதா³ஸா ேரணுகா பாது நிர தர மா ॥

நம ேத ராமமா ேர ேத நம: க யாணதா³யினீ ।
நம:ஸகலஸ கா⁴ ைய ேரணுகாைய நேமாऽ து ேத ॥
³ர ம ேப நம ேதऽ து நம ேத வ பிணீ ।
வி னு ேப நம ேதऽ து ேரணுகாைய நேமாऽ து ேத ॥
ஸ வஶ ைய நம ேதऽ து ஸ வ யாபிணிஸ வதா³ ।
ஸ வா த²ஸாதி⁴ேக நி ய ேரணுகாைய நேமாऽ து ேத ॥
நேமா நம ேத ைப⁴ர ைய ப⁴வபீ⁴தினிவாரிணீ ।
ப⁴வா ைய ப⁴ தவ யாைய ேரணுகாைய நேமாऽ து ேத ॥
வி வாதா⁴ேர வி வமேய வி ேவ வரவிலாஸினீ ।
வி வ ப⁴ரி விஶாலா ேரணுகாைய நேமாऽ து ேத ॥
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கமேல கமலாவாேஸ கமேலா ³ப⁴வ ஜிேத ।
காமேத³ காமவரேத³ ேரணுகாைய நேமாऽ து ேத ॥
வி வபீ³ேஜ விராடாைய விரஜா ப³ரதா⁴ரிணி ।
ய ேர வரி மஹாமாேய ேரணுகாைய நேமாऽ து ேத ॥
நிகி²லனிக³மகீ³ேத ஶ பு⁴வாமா கஸ ேத²

ஶரணஜனஸுதாேர தாரம ராதி³ ேட⁴ ।
ஸுரவரமுனிவ ைய: ஜிேத பா ரஹ ேத

பரமஸுக²ஸுகா² ³ேத⁴ ேரணுேக வ ரஸீத³ ॥
ைப⁴ரவ உவாச

ேரணுகா ேதா ரேமத ேத கதி²த பு⁴வேன வரி ।
ஸ வகாம ரத³ ’ ஸ வாரி டவி ஶ ரு’ ॥
ஸ வாபீ⁴ டகர தி³ ய பட²னீய ரய னத: ।
இ யாக³மரஹ ேய ைவ ைப⁴ரேவணஸமீரித ॥
இதி யாக³மரஹ ேய ைப⁴ரவ ேரா த ேரணுக ேதா ர ஸ ண

॥
அத² ேரணுகாம ர:

அ ய ேரணுகாம ர ய ரு ³ர ரு’ஷி: ேரணுகாேத³வீ ேத³வதா
விரா ச² த:³ லீ பீ³ஜ ேரணுகாேத³வீ ஶ தி: லீ கீலக

மமாபீ⁴ டஸி ³த⁴ேய ஜேப வினிேயாக:³ ॥
⁴யான

ரபு² லஹாரேக ரகு ட³லாதி³விராஜிதா ।
ரஸ னவத³நா ஶா தா ேத³வீ ேரணுகா ப⁴ேஜ ॥

ம ர:
1। லீ லீ லீ ேரணுகாேத³ ைய நம: ।
2। லீ லீ லீ வாஹா ।
3। லீ ேரணுகாைய வாஹா ।
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⁴யான
ேலால யாலிலஸ ரபு² லஸுமே ஜாேலா லஸ கானேன

பி⁴ லீேவஷமன க³ேவக³ஜனக ⁴ரு’ வா சல தீ ஶ : ।
ேலாலாபா க³தர க³ர க³ஸு ³ரு’ஶா ஸ ேமாஹய தீ வ

ச ச ச சல புர ⁴வனியுதா வ வ தி ஸ வா த²தா³ ॥
॥ இதி ॥
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