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.. Arunachala Pancharatna Varttikam ..

॥ अणाचलपरवाि कम ॥्
मलम ्

सिाऽभावाय िनमुाय शवे ।
रमणायानाथाय नमो भगवते सदा ॥ १॥

मावतरणम ्
तनेाणाचलाप पिभः ।
ोकैः कृता निुताः िबयते लघवुाि कम ॥् २॥
माडूोिदतमतैं तयुा ं िनपकम ।्
ससाधनंतुावामातं ूपते ॥ ३॥
ूामायं युत े  यतो वऽ सुः ।
िनानभुतूमाीयं तं िशवमनामयम ॥् ४॥
वदेने गुवाानां ूामायं मतां जनः ।
मामहे त ु वदेानां ूामायं गुवातः ॥ ५॥
पे तरुीयाे ितो य भवेुः ।
उपदशेदीयो या ापिनषरा ॥ ६॥
िवहाय ूायशो वादान ्ू ामायाचसां गरुोः ।
िसाा एव सृ दीये ऽ वाि के ॥ ७॥

ूथमोकः
कणापणू सधुा े

कबिलतघनिवप िकरणावा ।
अणाचलपरमा-

णो भव िचकसिुवकासाय ॥
ूथमोकानवुादः

कृपासधुाधुऽेणाचल ूबोधभार
िचपतजेसा िनगीण सव लोकक ।
दजुातकोशकूफुतािवधाियन
ूभां िनजां ूसाय  भोमो िवनाशयारम ॥्

वाि कम ्
दोजिवकासाय ूथमे ूात े शभुा ।
तृपाीयभानां तपिसये ।
अऽवै िनपं िदँयते च परानः ॥ ८॥
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॥ अणाचलपरवाि कम ॥्

अहिमिखलाभा न ं यत प्रमानः ।
कणेुते सवै नातै े िविबया यतः ॥ ९॥
कणायाः पिमं न गणुता िवभोः ।
उते िनग ुणं िह वदेाःै परमानः ॥ १०॥
तया गहृीता य े भाः ूिेमणो वा िवचािरणः ।
पानभुवषेां ीवुो ाननाशतः ॥ ११॥
िनपकमतैं तयु सिमित ुटम ।्
जगबलनोा पवूा ध गुणोते ॥ १२॥
अिधानतया त िवारोिपततः ।
समि तवै न त ु िव किहिचत ॥् १३॥
कुते सदवेासत क्णा परमानः ।
नात ि्कन कत ं स आा स एव िह ॥ १४॥
सिंवानरुसावाा यासा माियकं जगत ।्
नीयत े नाशमं तमो भासा यथा रवःे ॥ १५॥
असदवे तमो यत स्वृतऽेबधुःै ।
असवै तथा माया सकाया  सवता ॥ १६॥
यथाऽसात त्मो भासा कबलीिबयते रवःे ।
सकाया  च तथा माया कबलीिबयते िचता ॥ १७॥
स एव िशते तयु िचदानोऽितीयकः ।
न जीवो न जगत ि्कित त्यं च मषृा िकल ॥ १८॥

ितीयोकः
णाचल सव

भूा िा ूलीनमतेिऽम ।्
हिमातया

नृिस भोे वदि दयं नाम ॥
ितीयोकानवुादः

उदिेत वत त े ूलीयतऽेिखलं जगलं
िय ूकाशवटे यथवै िचऽसितः ।
अहयाऽऽपतोऽिप नृिस यं िद
वदतो दाकं भवमकेकं परम॥्
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.. Arunachala Pancharatna Varttikam ..

वाि कम ्
बहवः ूितबे मानाः सिददं जगत ।्
आनाशपदं केिचिददं मा च िबित ।
शायिनरासाय ितीयोक ईिरतः ॥ १९॥
तटलणं चाऽ िदँयते परमानः ।
पलणं चािप शुं भििववृय े ॥ २०॥
तः सं जगा तािधानमयम ।्
न पँयिववकेीित तमपुिदँयते ॥ २१॥
जीवशेौ िवषयािेत िऽतयं जगदाकम ।्
आरोिपतिमदं सव मिधान े िचदािन ॥ २२॥
पं जगतः सं सिदावै केवलः ।
अतोऽषेणे लो िवहायदें स एव िह ॥ २३॥
ँयते जगिदतेत त्ां नवै साधयते ।्
अिधान ं िकमीतेदवे िह सािधतम ॥् २४॥
ूतीयते यथा यत त्त त्थेूमाणकम ।्
वैािनकजनैािप मतेििपतम ॥् २५॥
बिहम ुखतया त े त ु भदेानपरायणाः ।
न ं विेदतिुमि ानं तषेामतो मषृा ॥ २६॥
सााृतमिधान ं जगतो यने बोधतः ।
ूमाणीकृ तां तथा िनां लभमेिह ॥ २७॥
अिधानसदतैं िनिव शषे ं िनरंशकम ।्
जगिूपतया भाित मनोापारमाऽतः ॥ २८॥
मन एव यं माया याऽथा कुत े परम ।्
ायतां तिददं ं सुौ जगदभानतः ॥ २९॥
उदिेत वत त े तिन ल्ीयत े चािखलं यतः ।
स एवाा ततः सव जीवशेौ िवषया अिप ॥ ३०॥
मायाकाय िमदं यात के्वलोऽसाविविबयः ।
नानने बाते िकित प्टिऽािना यथा ॥ ३१॥
तदाभासमयं चदें स एव परमाथ तः ।
यदवेायोरतेे चदें तदवे िह ॥ ३२॥
िवं िववकेवैं ािन ूिवलापयते ।्
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॥ अणाचलपरवाि कम ॥्

ूिवलापना िह ाषेणमं मनः ॥ ३३॥
ाषेण चाऽवै ूकार उपिदँयते ।
तने पऽेवानं जगमिवनाशतः ॥ ३४॥
तटलणं िदमवें त परानः ।
पलणं ऽ सिूचतं चोपलते ॥ ३५॥
पं तत ु्टीकुव न ि्शव परमानः ।
तवैामाकं दशयितशोभनम ॥् ३६॥
आनेािखलारहिमिनशं यम ।्
भासौ ना आाऽि पं तिददं िवभोः ॥ ३७॥
नृसीित पदनेाऽ िदाऽऽनपता ।
आभतू तयु  तदससंािरताऽऽनः ॥ ३८॥
यवै मायया दवेो िवमोिहत इव यम ।्
ॅमतीवाऽ ससंारे मायाऽसौ न त ु िवते ॥ ३९॥
अथा ावत न ं चािप दहेादीनामनानाम ।्
कृतमवेेतषे ुजादाभावनाम ॥् ४०॥
सव वयं स एव ो न दहेा नािप दिेहनः ।
नाान ं न च ससंार इषेा परमाथ ता ॥ ४१॥
मनः कयते दहेान ज्ीवां िवषयानहो ।
जामिप यथा े मायषैा मन एव िह ॥ ४२॥
शुिचिूप आवै सो नातः िशवः ।
एष वदेािसा उः ीयानभुिूततः ॥ ४३॥
ूे आवै सवषां तदथ िमतरत ि्ूयम ।्
अत आनपमानो गते ुटम ॥् ४४॥
तदानकणा एव ाना लौिककाः तृाः ।
आलाभसमो नाीत एवोते बधुःै ॥ ४५॥
बिहम ुखहानाय िदँयते िद तिितः ।
अमुखतया वे साधन े सवत नम ॥् ४६॥
परमाथ तया षे परमो दयं यम ।्
सवा धार स िमवैाधारकना ॥ ४७॥
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.. Arunachala Pancharatna Varttikam ..

ततृीयोकः
अहिमित कुत आयाती-

िाः ूिवयाऽमलिधया ।
अवग ं पं

शाणाचल िय नदीवाौ॥
ततृीयोकानवुादः

उदेहं कुत एष इतीव शुया
िधया िद ूिवया िवमृय तमानः ।
अविैत चिेदाकं भवमापतो
नदीव सताऽिुधं िय ूशािमिेत धीः॥

वाि कम ्
ावैमालाभाय यतमान िसये ।
ऋजमुाग तृीयने िवमपुिदँयते ॥ ४८॥
आभासमाऽो जीवोऽयं िचडमिपकः ।
तिदशंिनदान ं त ु भवाा परः यम ॥् ४९॥
िहा जडाशंं दहेािद िशां चतैिपणीम ।्
शुाहां समादाय तलंू ं गवषेयते ॥् ५०॥
िनमते स्िलले ल ुं मं व ु यथा तथा ।
अहामलूमिन ि्नमते स्ाधको िद ॥ ५१॥
ािमनो गमादाय यथा ा तं गवषेयते ।्
शुाहां तथाऽऽदाय धीः मलंू गवषेयते ॥् ५२॥
गवषेणे िरीभतूं मनो िवशित हुाम ।्
तदा भायात ्भासाऽऽा शादेिप मनोऽतः ॥ ५३॥
मनोनाशादपाथ ं तः िसं ूकाशते ।
मनःकृतो िह भदेोऽयं योॄ ानोिरह ॥ ५४॥
इदमषेणात ् त िद मनम ।्
साधनं परमं मेुिव चार इित चोते ॥ ५५॥
अैमनाविृं दश ियतो गुः ।
नद ायिं गा तिूपतां गताम ॥् ५६॥
आानभुिूतरषेवै मिुिरिभधीयते ।
सा िितः परं धाम कैवं सहजा िितः ॥ ५७॥
ानममतृं च मौन ं िनभ यतेतु ।
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॥ अणाचलपरवाि कम ॥्

िितमतेां परां तयुा शसंि बधा बधुाः ॥ ५८॥
आा त ु येतां निैत तयु ाताऽिप नाि िह ।
ानाानिविनम ु आा ानपकः ॥ ५९॥
येातिृविहनोऽसावाा भवित केवलः ।
अनााधीनाशः ाानिमतीय त े ॥ ६०॥
नं य िवचारणे मनो िद िनमनात ।्
आवै स िह नाो ॄवै ॄिविह ॥ ६१॥
ॄॄयोभदं मानः पारमािथ कम ।्
िमामहणे तनेवै ूितबते साधकः ॥ ६२॥
ानािमिुिरेुा निमथ  एव िह ।
न ान ं कारणं मेुम ुिा नफलं च न ॥ ६३॥
आनः सहजा मिुः पं ानमानः ।
स मिुिन िसवै यमवे कारणम ।्
ावहािरका त ु ानािुिरतीय त े ॥ ६४॥
न वंु नािप म ुं वा शमतेत प्रं पदम ।्
मौनाानिनदँ यं वें च ानभुिूततः ॥ ६५॥
न वा न च मा वा तऽ कन िशते ।
अत एतत प्दं तयु मौनिमिभधीयते ॥ ६६॥
वाचोऽिप मनसा साकं िनवत े यतोऽयात ।्
अनभुयू तमानं न िबभिेत कुतन ॥ ६७॥
यऽाि भदेिवान ं नाभीितऽ किहिचत ।्
इित च ौयूत े यात त्यु मवेाभयं पदम ॥् ६८॥
पपिरानात क्थमैं पराना ।
इित ूो िनराधार ऐं ाभािवकं यतः ॥ ६९॥
अऽोेन िवचारणे लषैा परमा गितः ।
नाथा लते सयेिमित वदेािनण यः ॥ ७०॥
इह िदः स एवाथ नदीायोजनात ।्
अऽानकेधा चािप ं भगवता सताम ॥् ७१॥
नोपासनने योगने पुयवैा ऽिप च कमिभः ।
लतेदें पदं तयु िमवें च ूदिश तम ॥् ७२॥
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.. Arunachala Pancharatna Varttikam ..

िमयें जीवता याव ते िवचारणात ।्
तावत स्संारिनमो न भवते ि्कल दिेहनाम ॥् ७३॥
जीवमािदमो धम ः कतृ ाादाौयाः ।
जीवताऽऽरोिपता पवू कतृ ाातः परम ।्
जीवनाशे सवषां नाशोऽतः सहजा िितः ॥ ७४॥
सवधम पिरागो यो गीतास ु िवधीयत े ।
कतृ ािदकहान ं स जीवागपवू कम ॥् ७५॥
सवधम पिरागो जीवाग एव िह ।
अाग े जीवताया ुो धम न कन ॥ ७६॥
इौपिनषदं ां परमं पदमयम ।्
अऽोपिदं िमतैं तयु नामकम ॥् ७७॥
ऋजमुाग िममं िहा चरपथा त ु य े ।
कालेन परमं धाम याि ते िमनात ॥् ७८॥

चतथु ोकः
ा िवषयं बां

ूाणने मनसाऽाम ।्
ायँयित योगी

दीिधितमणाचल िय महीयं त॥े
चतथु ोकानवुादः

िवहाय बावु वायरुोधनानो हठा-
ि योगगःरन भ्वमवे सवदा ।
मिहि लीनधीः ूभ े णने मोदत े भशृं
अथोित वासनने चतेसा त ु ससंरते॥्

वाि कम ्
िशते े यतमानौ ौ योगी ूमेी परािन ।
चतथु योिगनं वि ूिेमणं पमे गुः ॥ ७९॥
तऽ योगी हठािुा ूाणायामने मानसम ।्
िचोितवणं ला तदान मोदत े भशृम ॥् ८०॥
मनोरोधो हठात ि्सो न िरो भिवता िचत ।्
लीनमवे मनिते स्वासनमथोिदयात ॥् ८१॥
मनोनाशने मिुिह न लयने कदाचन ।
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॥ अणाचलपरवाि कम ॥्

लीन ं िह पनुरायाित नं नवैोिदयात प्नुः ।
अनाशानसो योगी जीवं न जहाित िह ॥ ८२॥
ुटीकत ुिममं भदें मनसो लयनाशयोः ।
गुव ि परुावृां कथां कािप योिगनः ॥ ८३॥
समाधे ुितो योगी िपपासािदतमानसः ।
िशमािदँय तीथा य समािधं ूािवशत प्नुः ॥ ८४॥
ययःु शतािन वषा णां िुतोऽभतू त्तः परम ।्
जलाथूिेषतं िशं वगेनेाथ रंदा ।
उवाचोै भोीथ िकमानीतं येसौ ॥ ८५॥
िपपासावासनायंु मनो लीन ं भिूरम ।्
उिदयाय च वगेने समाधे ुित िह ।
अनाशानसो वें वगेने िृतता ॥ ८६॥
मिहि रमते योगी न पं ूपते ।
इुा योिगनो भोगो िदँयते न त ु मोणम ॥् ८७॥
अमरं कृा भयमतेीित च ौतुःे ।
नाभयं िवते योगीयमथ िनिपतः ॥ ८८॥
िवना िववकेमऽों शा च हठेन च ।
यतमानो िह िदोऽऽ न त ु सवऽिप योगगः ॥ ८९॥
याव सते सोऽयं िवचारऽेह ितं जन ।्
परं वा शरणं याित तावायं िवमुते ॥ ९०॥

वाि कम ्
अतो िविशते ूमेी तदिप तमनाः सदा ।
िवृ ं च तेा वीते तयं जगत ॥् ९१॥
यो मां पँयित सवऽ सव च मिय पँयित ।
ताहं न ूणँयािम स च मे न ूणँयित ॥ ९२॥
योिगनामिप सवषां मतनेाराना ।
ौावान भ्जते यो मां स मे युतमो मतः ॥
इित गीतास ु सिं पारं ूिेमणः िकल ॥ ९३॥
पँयंं स सदा ूें तदाने िनमधीः ।
मुूायो सौ कालािुमािक ोजते ॥् ९४॥
भियोगने लते परिन ्ू मे शोभनम ।्
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उा भागवते भिन वधा ौवणािदका ।
ूपिन वमा त ु परैिनवदेनम ॥् ९५॥
दवैी षेा गणुमयी मम माया रया ।
मामवे य े ूपे मायामतेां तरि ते॥
इपुायः ूपििह मायामोाय िदँयते ॥ ९६॥
मायया िवषयेवे ूीितः सायते नणृाम ।्
ूपो मायया मुः परिन ्ू मेवान भ्वते ॥् ९७॥
अतः परिन क्त ा भिः परमशोभना ।
आने पथृने कथित प्रमं भजते ॥् ९८॥
भजनात ्ू िे सात े पाथ ं ॐसंत े िचरात ।्
अभदेः िशते स एवं भः कृती भवते ॥् ९९॥
ूमेवायतीुा योिगोऽसौ िविशते ।
अतो िवचारे नो चेीिरते ्ू ेाऽऽमुीरम ॥् १००॥

ोऽसमदुायाथ ः
न िह ानने सशं पिवऽिमह िवते ।
इित पवूमवेाथ िमव दशयित यम ॥् १०१॥
वृ इुते ानी ूमेी बाल इतीय त े ।
अहारपरीताा योगी ूोो यवुिेत च ॥ १०२॥
अऽ यौवनमवेां ततो बालवृत े ।
साहारमवेादौ िनरहारता परा ।
योगाितः ूमे ततो ानिमित बमः ॥ १०३॥
उमो भवित ानी िनकृो योगतरः ।
ममो भवित ूमेी तषेामवें िभदा मता ॥ १०४॥
मोकारणसामां भिरवे गरीयसी ।
भिूकारे सव िन ि्वचारः परमोमः ॥ १०५॥
िवचारणेातां याित परम यं िद ।
िवचारी परमो भो ावैं ं िवचारयन ॥् १०६॥
िवचारणेवै सणू परैिनवदेनम ।्
िवचारणेातामे न ततो िभते यतः ॥ १०७॥

मलम ्
ईरो गुरािेत मिूत भदेिवभािगन े ।
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॥ अणाचलपरवाि कम ॥्

परै रमणााय परकृत े नमः ॥ १०८॥
इित िशवम ्

In another Ashram publication, there is an addition of another
verse
(as below) one of Ganapati Muni’s disciples, Daivarata, wrote
a Tamil
verse and colophon in praise of the stotra.
Maharshi translated this in Sanskrit. The original pancharatna
was
composed byMaharshi in Tamil and also translated by him into
Sanskrit.

एतद ् रमण महषद श नमणाचल दवेिगरा ।
पकमाया गीतौ रं िदमौपिनषदं िह ॥
इित ौी पाराशय  भगवतो महषराचाय 
रमण दशनमणाचलपरम ् ॥
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