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॥ ரு ³ர ரு’ யு ஜய தவன ॥

॥ ரு ³ர ரு’ யு ஜய தவன ॥

ஆன த³ைப⁴ரவ உவாச -
ருத ச ஸாத⁴ன பு ய மஹாரு ³ர ய ஸு த³ரி ।

மணி ேர ரகாஶ ச கதி²த ஞானனி ணய ॥ 1॥
அக மா ஸி ³தி⁴ஸ ப தி நுதி வத³ மஹா ரியா ।
ய ய ரவணமா ேரண பாேட²ன ேயாகி³னீவஶ ॥ 2॥
ஆன த³ைப⁴ரவீ உவாச -

பரமான த³ேத³ேவஶ ேயாகா³நாமதி⁴ப ரேபா⁴ ।
ேதா ர ரு ³ர ய வ யாமி ஸாரா ஸார பரா பர ॥ 3॥

ய ஞா வா ேயாகி³ன:ஸ ேவஷ ச ரபரிேப⁴த³கா: ।
ஆகாஶகா³மின:ஸ ேவ வ க³ேமா ாபி⁴லாஷுகா: ॥ 4॥
மஹாேத³வஸமா:ஸ ேவ ேத³வா ச வ க³ேபா⁴கி³ன: ।
ஸ வர ாகர ேதா ர ேய பட² தி நிர தர ॥ 5॥
ேத யா தி ³ர மஸத³ன ஸி ³த⁴மு ²யா மஹீதேல ॥ 6॥
ௐப⁴ஜாமிஶ பு⁴ ஸுக²ேமா ேஹது ரு ³ர மஹாஶ திஸமாகுலா க³
।
ெரௗ ³ரா மக சாருஹிமா ஶுேஶக²ர கால க³ேணஶ ஸுமுகா²ய
ஶ கர ॥ 7॥
var ெரௗ ³ரா த²க ரு ³ரஹிமா ஶுேஶக²ர கால குேலஶ

வஶ கர ேசதி

ரு’ யு ஜய ஜீவனர க பர வ பர ³ர மஶரீரம க³ல ।
ஹிமா ஶுேகாடி ச²விமாத³தா⁴ன ப⁴ஜாமி ப ³ம ³வயம ⁴யஸ தி²த
॥ 8॥
ஸ வா மக காமவி ஶ ல த ச ³ர ட³ மணி ரவாஸின ।
ஸ வா த²க
சது பு⁴ஜ ஞானஸமு ³ரயா ⁴ய பாஶ ரு’கா³ கு³ணஸூ ர யா த

॥ 9॥

rudramRityunjayastavana.pdf 1



॥ ரு ³ர ரு’ யு ஜய தவன ॥

த⁴ராமய ேதஜஸமி து³ேகாடி வாயு ஜேலஶ க³க³ மக பர ।
ப⁴ஜாமிரு ³ர குலலாகினீக³த ஸ வா க³ேயாக³ ஜயத³ ஸுேர வர

॥ 10॥
ஶு ர மஹாபீ⁴மனய புராண (மஹாபீ⁴மலய )

ரா மக யாதி⁴வி ஶ ல ।
ய ஞா மக காமனிவாரண கு³ரு (ய ஞா த²க )
ப⁴ஜாமி வி ேவ வரஶ கர வ ॥ 11॥

ேவதா³க³மாநாமதி லேத³ஶ தது³ ³ப⁴வ ப⁴ ³ரஹித பராபர ।
த ³ரஹித

காலா தக ³ர மஸ தன ரிய ப⁴ஜாமி ஶ பு⁴ க³க³ தி³ ட⁴ ॥
12॥
வாக³ம ஶ ³த³மய விபா⁴கர பா⁴ வ ரச டா³னலவி ³ரஹ

³ரஹ ।
³ரஹ தி²த ஞானகர கரால ப⁴ஜாமி ஶ பு⁴ ர ரு’தீ வர ஹர

॥ 13॥
சா²யாகர ேயாக³கர ஸுேக² ³ர ம த மஹாம தகுேலா ஸவாட⁴ய
।
ேயாேக³ வர ேயாக³கலானிதி⁴ விதி⁴ விதா⁴னவ தாரமஹ ப⁴ஜாமி॥
14॥
ேஹமாசலால கதஶு ³த⁴ேவஶ வராப⁴யாதா³னனிதா³ன ல ।
ப⁴ஜாமி கா த வனமாலேஶாபி⁴த சா லப ³மாமலமாலின குல ॥
15॥
வய புராண புருேஷ வர கு³ரு மி ²யாப⁴யா லாத³விபா⁴வின

ப⁴ேஜ ।
பா⁴வ ரிய ேரமகலாத⁴ர வ கி³ரீ வர சாருபதா³ரவி த³ ॥ 16॥
⁴யான ரிய ஞானக³பீ⁴ரேயாக³ பா⁴ ³யா பத³ பா⁴ ³யஸம
ஸுல ண ।
ஶூலாயுக⁴ ஶூலவி ⁴ஷிதா க³ ஶ கர ேமா ப²ல ரிய ப⁴ேஜ
॥ 17॥
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॥ ரு ³ர ரு’ யு ஜய தவன ॥

நேமா நேமா ரு ³ரக³ேண ⁴ய ஏவ ரு’ யு ஜேய ⁴ய: குலச சேல ⁴ய:
।
ஶ தி ரிேய ⁴ேயா விஜயாதி³ ⁴தேய வாய த⁴ யாய நேமா நம ேத ॥
18॥
பா³ ய ரிஶூல வரஸூ மபா⁴வ விஶாலேன ர தனும ⁴யகா³மின
।
மஹாவிப ³து:³க²வி ஶபீ³ஜ ர ஞாத³யாகா திகர ப⁴ஜாமி ॥ 19॥
var மஹாவிப ³ப⁴ மவிலாஸபீ³ஜ ஶு ³ேதா⁴த³ய ஶா திகர ப⁴ஜாமி
புரா தக ணஶரீரிண கு³ரு மராரிமா ³ய நிஜத கமா க³ ।
அ தி³ேத³வ தி³வி ேதா³ஷகா⁴தின ப⁴ஜாமி ப சா ரபு யஸாத⁴ன
॥ 20॥
தி³க³ ப³ர ப ³மமுக² கர த² தி²தி ரியாேயாக³னிேயாஜன ப⁴வ
।
பா⁴வா மக ப⁴ ³ரஶரீரிண வ ப⁴ஜாமிப சானனம கவ ண ॥ 21॥
மாயாமய ப கஜதா³மேகாமல தி³ ³ யாபின த³ ட³த⁴ர
ஹேர வர ।
ரிப க ய ரபீ³ஜபா⁴வ ரிப ³ம ல ரிகு³ண ப⁴ஜாமி ॥ 22॥
வி ³யாத⁴ர ேவத³விதா⁴னகா ய காயாக³த நீதனி த³ேதாஷ ।
நி ய சது வ க³ப²லாதி³ ல ேவதா³தி³ஸூ ர ரணமாமி ேயாக³ ॥
23॥
ேவதா³ தேவ ³ய குலஶா ரவி ஞ ரியாமய ேயாக³ வத⁴ மதா³ன
।
ப⁴ ேத வர ப⁴ திபராயண வர ப⁴ த மஹாபு³ ³தி⁴கர
ப⁴ஜா யஹ ॥ 24॥
க³தாக³த க³ யமக³ யபா⁴வ ஸமு லஸ ேகாடிகலாவத ஸ ।
பா⁴வா மக பா⁴வமய ஸுகா²ஸுக² ப⁴ஜாமிப⁴ க³ ரத²மாருண ரப⁴
॥ 25॥
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॥ ரு ³ர ரு’ யு ஜய தவன ॥

பி³ து³ வ ப பரிவாத³வாதி³ன ம ⁴யா னஸூ யாயுதஸ னிப⁴
நவ ।
வி ⁴திதா³ன நிஜதா³னதா³ன தா³ மக த ரணமாமிேத³வ ॥ 26॥
கு பா⁴பஹ ஶ ருனிகு ப⁴கா⁴தின ைத³ யாரிமீஶ குலகாமினீஶ ।
ரீ யா வித சி யமசி யபா⁴வ ரபா⁴கரா லாத³மஹ ப⁴ஜாமி ॥

27॥
ரி தி லாய ஜயாய ஶ ப⁴ேவஹிதாய ேலாக ய வபு த⁴ராய ।
நேமா ப⁴யா சி² னவிகா⁴திேன பேத நேமா நேமா வி வஶரீரதா⁴ரிேண ॥
28॥
var ப⁴வா ச² னனிகா⁴திேன ேத
தப:ப²லாய ர ரு’தி ³ரஹாய கு³ மேனஸி ³தி⁴கராய ேயாகி³ேன ।
நம: ரஸி ³தா⁴ய த³யாதுராய வா சா²ப²ேலா ஸாஹவிவ த⁴ ய ேத ॥
29॥
வமமரமஹா த ணேயாகா³ ரய த var வவரஹ த

பு பேயாகா³ ரய த

த⁴ரணித⁴ரகரா ³ைஜ வ த⁴மான ரிஸ க³ ।
விஸமமரணகா⁴த ரு’ யு ய ஜேனஶ var விஸமசரணகா⁴த
ரு’ யுதா⁴த நேரஶ

விதி⁴க³ணபதிேஸ ய ஜேய பா⁴வயாமி ॥ 30॥
ஏத ேதா ர பேட² ³வி ³வா முனி ேயாக³பராயண: ।
நி ய ஜக³ த²கு³ரு பா⁴வயி வா புன: புன: ॥ 31॥
மணி ேர வாயுனி ேடா² நி ய ேதா ர பேட² ³ யதி³ ।
ஜீவ மு த ச ேத³ஹா ேத பர நி வாணமா னுயா ॥ 32॥
॥இதி ரு ³ரயாமேல உ தரத ேர மஹாத ேரா ³தீ³பேன
ரு ³ர ரு’ யு ஜய தவன நாமா டச வாரி ஶதம: படல: ॥
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