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Shri Janaki Stavaraja

ஜாநகீshதவராஜ:

க³ேணஶாய நம:॥
அத² மŋhக³ளாசரணmh ।
ௐ வkhரNhட³மஹாகாய ேகாஸூrhயஸமphரப⁴ ।
நிrhவிkh◌⁴நmh  ேம ேத³வ ஸrhவகாrhேயஷு ஸrhவதா³॥ 1॥
ௐ ஸrhவபமயீேத³வீ ஸrhவmh ேத³வீமயmh ஜக³th ।
அேதாऽஹmh விவபmh தாmh நமா பரேமவmh ॥ 2॥
கத³mhப³வநசாணீmh iµநிகத³mhப³காத³mhபி³நீmh
நிதmhப³த⁴த⁴ராmh ஸுரநிதmhபி³நீேஸவிதாmh ।
நவாmh³ஹேலாசநாமபி⁴நவாmh³த³யாமலாmh
thேலாசநmhபி³நீmh thரஸுnhத³மாரேய ॥ 3॥
அேஶஷஸmhஸாரவிஹாரநமாதி³thயக³mh rhணஸுகா²பி⁴ராமmh ।
ஸமshதஸாmh தமஸ: பரshதாnhநாராயணmh விShiΝமஹmh ப⁴ஜா ॥ 4॥
யmh ைஶவா:ஸiµபாஸேத ஶிவ இதி ph³ரேமதி ேவதா³nhதிேநா
ெபௗ³th³தா⁴ ³th³த⁴ இதி phரமாணபடவ: கrhேததி ைநயாயிகா: ।
அrhஹnhநிthயத²ைஜநஶாஸநரதா: கrhேததி மாmhஸகா:
ேஸாऽயmh ேவா வித³தா⁴ வாசி²தப²லmh thைரேலாkhயநாேதா²ஹ:॥ 5॥
mh’thஜயாய th³ராய நீலகNhடா²ய ஶmhப⁴ேவ ।
அmh’ேதஶாய ஶrhவாய மஹாேத³வாய ேத நம:॥
³rhph³ரமா ³rhவிShiΝ:³rhேத³ேவா மேஹவர: ।
³:ஸாாth பரph³ரம தshைம ³ரேவ நம:॥ 7॥
॥ இதி மŋhக³ளாசரணmh ॥
தாராமசnhth³ராph◌⁴யாmh நம:॥
அத² ஜாநகீshதவராஜ: ।

1



ஜாநகீshதவராஜ:

தாmh th◌⁴யாேய shதவராேஜந phேராkhதபாmh பராthபராmh ।
ஆலாதி³நீmh ஹேர:காசிchச²khதிmh ஸாthவதேஸவிதாmh ॥ 1॥
திவாச -

கீth³’ஶ:shதவராேஜாऽயmh ேகந phேராkhத:ஸுேரவர ।
கth²யதாmh kh’பயா ேத³வ! ஜாநகீபேபா³த⁴க:॥ 2॥
ஸŋhகrhஷண உவாச -

ph³ரவீ shதவராஜmh ேத ஶிேவந phரபா⁴தmh ।
தmh வkhthரேதா தி³vhயmh பாவநாநாmh ச பாவநmh ॥ 3॥
சகாராராத⁴நmh தshய மnhthரராேஜந ப⁴khதித: ।
கதா³சிchch²ஶிேவாபmh jhஞாch²rhஹேர: பரmh ॥ 4॥
தி³vhயவrhஷஶதmh ேவத³விதி⁴நா விதி⁴ேவதி³நா ।
ஜஜாப பரமmh ஜாphயmh ரஹshேய shதி²தேசதஸா ॥ 5॥
phரஸnhேநா⁴thததா³ ேத³வ:ராம: ககர: ।
மnhthராராth◌⁴ேயந ேபண ப⁴ஜநீய:ஸதாmh phர: ◌⁴ ॥ 6॥
ராம உவாச -

th³ரShchச² யth³பmh மதீ³யmh பா⁴வநாshபத³mh ।
ஆலாதி³நீmh பராmh ஶkhதிmh shயா:ஸாthவதஸmhமதாmh ॥ 7॥
ததா³ராth◌⁴யshததா³ராமshதத³தீ⁴நshதயா விநா ।
திShடா² ந mh ஶmhேபா⁴ ! வநmh பரமmh மம ॥ 8॥
இthkhthவா ேத³வேத³ேவேஶா வஶீகரணமாthமந: ।
பயதshதshய பmh shவமnhதrhதா⁴நmh த³ெதௗ⁴ phர:◌⁴ ॥ 9॥
thவாபmh ததா³ ஶmh:◌⁴ தshயா:ஹவkhthரத: ।
அசிnhதயthஸமாதா⁴ய மந: காரணமாthமந:॥ 10॥
அsh²ரthkh’பயா தshய பmh தshயா: பராthபரmh ।
³rhநியmh ³ராராth◌⁴யmh ஸாthவதாmh ’த³யŋhக³மmh ॥ 11॥
ஆரயmh ஸrhவேலாகாநாmh th◌⁴ேயயmh ேயாகி³விதா³mh ததா² ।
ஆராth◌⁴யmh iµநிiµkh²யாநாmh ேஸvhயmh ஸmhயநாmh ஸதாmh ॥ 12॥
th³’ShThவாசrhயமயmh ஸrhவ பmh தshயா:ஸுேரவர:mh
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ஜாநகீshதவராஜ:

Shடாவஜாநகீmh ப⁴khthயா rhதிமதீmh phரபா⁴விநீmh ॥ 13॥
shதி phராரmhப: ◌⁴
சரரவிnhத³ –
வnhேத³ விேத³ஹதநயாபத³Nhட³கmh
ைகேஶாரெஸௗரப⁴ஸமா’தேயாகி³சிthதmh ।
ஹnhmh thதாபமநிஶmh iµநிஹmhஸேஸvhயmh
ஸnhமாநஸாபபீதபராக³ஜmh ॥ 14॥
சரணதல –

பாத³shய யாவகரேஸந தலmh ஸுரkhதmh
ெஸௗபா⁴kh³யபா⁴ஜநத³mh  பரmh ஜநாநாmh ।
khதீkh’தmh ஸுப⁴ஜதாmh தவ ேத³வி நிthயmh
த³thதாரயmh ஸுமநஸாmh மநஸாiνராக³mh ॥ 15॥
அŋh³ –

பாத³ŋh³நக²சிshதவ ேத³விரmhயா
ேயாகீ³nhth³ரvh’nhத³மநஸா விஶதா³ விபா⁴vhயா ।
thைரதாப khலாnhthபஶமாய ஶஶாŋhககாnhதி
ேதா³ேஷண கிmh ஸiµபயாதி லாmh தா ஸா ॥ 16॥
ர –

மர தீ⁴ரநிநத³mh கலஹmhஸகா
ஹாஸாய ஸா ப⁴வதி பா⁴வயதி thவதீ³யmh ।
கிசாயரmh ரகெமௗமேநா நியnhmh
th³’Shடmh மயா பரமெகௗஶலமthர தshய ॥ 17॥
³lhப² –
th³தீ⁴ஶ³th³தி⁴வரரஜந³ட⁴³lhெபௗ²

பாதா³ரவிnhத³க³ெளௗ ஜநதாபவrhெகௗ³ ।
விnhத³nhதி ேத th⁴வேநவ! பா⁴வth³தி⁴mh
th◌⁴யாயnhதி ேய நிகி²ல ெஸௗப⁴க³பா⁴iνபா⁴ெஜௗ ॥ 18॥
சரண –

ேஹமாபி⁴வrhth³தி⁴தவி⁴ஷண⁴தnhேத
thைரேலாkhயேதஜ இவ மஜுள-ஜ⁴தmh ।
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ஜாநகீshதவராஜ:

பா⁴வா ஸுnhத³ பத³mh ஸரஹாப⁴mh
பீ⁴தாப⁴யphரத³மநnhதமேநாபி⁴th◌⁴ேயயmh ॥ 19॥
நிதmhப³ –
சkhராப⁴ஹாஸுநிதmhப³க³mh ப⁴வthய:
th◌⁴ேயயmh ஸுதீ⁴பி⁴ரநிஶmh ரஸநாபி⁴ஷkhதmh ।
th◌⁴யாநாshபத³mh ர⁴பேதrhமநேஸா iµநீநாmh
பா⁴ைவகக³mhயமமேரஶநதாŋhkh◌⁴பth³ேம ॥ 20॥
க –

ெகௗேஶய வshthர பணth³த⁴மலŋhkh’தmh ேத
காrhதshவராஶநிமணி phரவரphரேவைக: ।
ரthேநாthதைம ரஸநயா kh³ரஹகாnhதிமth³பி⁴-
rhபா⁴shவnhதி நிrhததயா shவதி⁴யnhதி மth◌⁴யmh ॥ 21॥
உத³ர –

அவthத²பthரநிப⁴மmhப³ தி⁴ேயாத³ரnhேத
ப⁴vhயmh ப⁴வாph³தி⁴தேகவலகாலநாேஶ ।
⁴ேயா ந பா⁴வி ஜநநீஜட²ேரநிவாஸ-

shேதஷாmh மேநா த⁴ரணிேஜऽthர ஸுலkh³நமாth ॥ 22॥
நாபி⁴ –
நாபீ⁴’த³mh ஹமந: கண: kh’ஶாmhேஶா
Shphரத³mh phரசதmh thவதரŋhக³mh ।
ராஸுைஶவலநிப⁴mh ph◌⁴ர⁴தேராmhmh
ஶாnhthைய தவ thதபதாமதிபா⁴வயாம:॥ 23॥
வோஜ –

நீலாப⁴ககமணீnhth³ரஸஹநிShைக-
rhவோஜkh³மமதிŋhக³மலŋhkh’தnhேத ।
ஹாைரrhமேநாஹரதைரshதணி!தீேஜ!

ெஸௗnhத³rhயவாநிதி⁴வாதரŋhக³ஸŋhக³mh ॥ 24॥
பா³ஹு –

பா³ஹூmh’லமத³க²Nhட³நபNh³ெதௗ ேத
பீ⁴தாப⁴யphரத³வதா³nhயதெமௗ ஜநாநாmh ।
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ஜாநகீshதவராஜ:

khமாŋhக³தா³ŋhகித-விடŋhகிதiµth³ெகௗ ெதௗ
ைஹரNhயகŋhகணth◌⁴’தாவலெயௗ ப⁴ஜாம:॥ 25॥
கNhட² –

கNhட²mh கேபாத-தணீக³லகாnhதிேமாஷmh
⁴ைஷரேநகவித⁴⁴த-மmhப³ ph◌⁴யmh ।
th◌⁴யாேயம மாநஸவிஶுth³தி⁴kh’ேத கபாேலா
ேயாகீ³nhth³ரபா⁴விதபேத³ ஶமேத³ ஶரNhேய ॥ 26॥
iµக²மNhட³ல –

வkhthேரnh³nh³சயக²Nh³தமNh³தாmhஶு
க²Nhடா³mhஶபNh³தமந: பத³Nh³தாஶmh ।
ஸnhமாநஸாph³ஜiµதி³தth³தித³mh வேரNhயmh
ராமாதாரகசேகாரமஹmh ப⁴ேஜ ேத ॥ 27॥
iµக² –
தாmh³லராக³பரதத³nhதபŋhkhதி
phரth³ேயாதிதாத⁴ரமத: ◌⁴ kh’தபி³mhப³ராக³mh ।
ஈஷthshதth³திகடாவிகாஶிதாஶmh
வkhthரmh பேரஶநயநாshபத³மாப⁴ேஜ ேத ॥ 28॥
நகேப³ஸர –

நாஸாkh³ரெமௗkhதிகப²லmh ப²லத³mh பேரேஶ
th◌⁴யாயnhதி ேய ச நிஜஜாTh³யவிநாஶேஹேதா ।
thைரேலாkhயநிrhமலபத³mh ஸுiµக²mh thவதீ³யmh var ஸுக²த³mh thவதீ³யmh
shேவchசா²பி⁴காŋhண இத³mh ப³ஹுேஸா ரஸjhஞா:॥ 29॥
ேநthர –

jhஞாநmh நிரஜநத³mh விவத³nhதி ேய ேத
iµயnhதி ஸூநிவஹாshதணீகடாை: ।
நாேலாகயnhதி நிதராmh தவ ேத³விதாவth³
தீ³rhகா⁴ஷாக³மஜநரதmh ேத ॥ 30॥
ெபௗ⁴ேஹmh –

ph◌⁴வlhலவிலதmh ஜக³தா³ஹுேஶ
vhயாஸாத³ேயா iµநிவராshத ஏவ நிthயmh ।
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ஜாநகீshதவராஜ:

நாஶாய தshய தணீதிலேக thவதீ³யா
பாஶீkh’தா ஹமேநாmh’க³ப³nhத⁴நாய ॥ 31॥
பா⁴ல –

பா⁴லmh விஶாலமதிெஸௗப⁴க³பா⁴ஜநmh ேத
nh³ரவிnh³சிரth³திதீ³phதிமnhதmh ।
பிNh³kh’த:கிiµதராக³இதீவ தshnh
phரth³ேயாதேத ஜநநி ஜாக³தஜnhமபா⁴ஜாmh ॥ 32॥
கrhண –

ஆத³rhஶவrhலகேபாலவிேலாலேலாலmh
கrhவதmhஸ க³ளmh ஜநஜாTh³யநாஶmh ।
ஸூrhயாதி³காnhதிஹரமாரயேமாஜஸாnhேத
தீvhரmh தி⁴யா த⁴ரணிேஜ shவதி⁴யnhதி தீ⁴ரா:॥ 33॥
கrhண²ல –

காேலாவிேப⁴தி ஜக³தாமதிப⁴கshேத
ைஜவாth’ேகா ப⁴வத³ம³ே யேதா ெஸௗ ।
ஸrhவாதிவlhலப⁴தயா ப⁴ஜநீய ேப
மnhயாமேஹ ஹதி தி⁴ஷஸாரmh ॥ 34॥
ேகஶபாஶ –

மnhதமmhப³தவ ஸுnhத³ரதாதிமmh
iµkhதாவி⁴தமலmh ஸமபா⁴க³பா⁴ஜmh ।
நி:மதாபத³kh’ேத யதேயா யதnhதி
ஜாநீமேஹ மதவnhதி³தமrhேத ॥ 35॥
ேவணீ –
காலாபீ⁴திப⁴ஜதாமேபா⁴க³பி⁴nhநா
பாயாthபேரவ ஸதாமவதீ ஸதா³ந: ।
ஏணீth³’ஶshதவ விஶாலதரா iνேவணீ
த³rhபா⁴kh³ரபா⁴க³ஸth³’ஶீ ஸுth³’ஶாmh thேலாkhயா:॥ 36॥ var விேலாkhயா:

ஸா³ –
ஸாஸுஸூமதராதிக³தாதி நீலா
ெஸௗவrhணஸூthர கதா kh’பயாvh’தாேத ।
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ஜாநகீshதவராஜ:

ப⁴rh:shவபமiνபா⁴வயதாmh ஜநாநாmh
phthைய கேரா பரேத³வி யதா³பிதா⁴நmh ॥ 37॥
shவபவrhண வrhணந –

பாேர கி³ராmh ³ணநிேத⁴! தேயா வத³nhதி
பmh thவதீ³யமபரmh மநேஸாphயக³mhயmh ।
ஸாாth கத²mh ஸரஜா ப⁴ேவth³’ேத ேத
³th³ெதௗ⁴ kh’பாமiν kh’ேஶாத³ மாth³’ஶாmh தth ॥ 38॥
கிmh சிthரமthர ஜநநி! phரப⁴யா phரகாயmh
விவmh வத³nhதி iµநயshதவ ேத³வி! ேத³வா: ।
ஜாதாரயshth⁴வைநrh³ணேதாபி⁴வnhth³ய-
shthராதி³கrhம விப⁴வmh பரமshய யshயா:॥ 39॥
ேவதா³shதவாmhப³! விவத³nhதி நிஜshவபmh
நிthயாiν⁴திப⁴வபா⁴வபரா: பேரைஶ: ।
நிrhேணமth³ய யதயshதபஸா யதnhேத
ேபா³தா⁴ய பாத³ஸரஹkh³மph◌⁴’ŋhகா:³॥ 40॥
ஜாதmh thவேத³வ நிதராmh ஜக³தாmh நிதா³நmh
மnhயாமேஹ ததி³த³மmhப³! kh’தmh தீநாmh ।
ஸrhவmh யத: க² விேசShதமாஶு ஶkhேத:
காrhயmh  காரண³நவலmhப³ விth³யாth ॥ 41॥
ஜாநீமேஹ ஜநநி! ேத நயநாரவிnhத³-
shேயாnhலேநऽஜநி ஜக³th யshதnhநிலாth । var யதாnhநிலாth
ைவஷmhயஶூnhயஸமதாmh ஸiµபாக³ேத ய-
thshயாத³shய பாலநமஸmhஶயமshய நmh ॥ 42॥
jhஞாதnhthவதீ³யமபரmh சதmh விஶாலmh
பா⁴வmh ப⁴ேவ நiνநிேஜ phரககேரா ।
phேரmhணவ ைத: phரத²மத: பரமாiνபா⁴வmh
பா⁴vhயmh பதா³ph³ஜமநிஶmh shவஜைநரதshேத ॥ 43॥
ேயஷாமத:³ பரமவsh ச தjhஜநாநாmh
phரth³ேயாதேத ஜநகஜாசரரவிnhத³mh ।
ஸrhவmhஸய இஹ கrhமமேநாவேசாபி⁴-
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ஜாநகீshதவராஜ:

rhph³ரமshவபமதி³rhலப⁴தாiνேஸvhயmh ॥ 44॥
கிmh ³rhலப⁴mh சரணபŋhகஜேஸவயா ேத
rhரமnhதி ரமணீ யதயா thேலாkhயாmh ।
வshphரகாஶவிஶத³mh ’த³ேய thவதீ³யmh
ேதஷாமேஹா கிiµத ஸாத⁴நேகாயthைந:॥ 45॥
த⁴nhயாshத ஏவ தவ ேத³வி பதா³ரவிnhத³mh
shயnhதா³யமாநமகரnhத³மஹrhநிஶmh ேய ।
ph◌⁴’ŋhகா³யமாநமநேஸா நிதராmh ப⁴ஜnhேத
பா⁴வாவேபா³த⁴நி: பரேத³வதாயா:॥ 46॥
பாதா³ph³ஜராக³பரதசிthதph◌⁴’ŋhேகா³
ேயஷாmh ஸய இஹ ஜாதத³mh shவபmh ।
ேதஷாmh ந கிmh phரவத³ேத பேதா வShட²mh
ஸாth◌⁴யmh ப⁴ேவதி³ஹ பரthர ந கிசித³nhயth ॥ 47॥
mhப³nhதி சிth³க⁴நமேஹாமகரnhத³மshயா
ேத³ைவrhiµநீnhth³ரநிசையரதி ³rhலப⁴mh ேத ।
பாதா³ph³ஜேயாரதிவிகாஶவிலாஸேபா³த⁴-
rhshயாேத³வ ேத³வி தவகாnhதநிஜshவேப ॥ 48॥
யாவnhந ேத ஸரஜth³திஹாபாேத³
நshயாth³ரதிshதநவாŋhரக²Nh³தாேஶ
தாவthகத²mh தணெமௗமேண ஜநாநாmh
jhஞாநmh th³’ட⁴mh ப⁴வதி பா⁴நி ராமேப ॥ 49॥
ஸாாthதேபாvhரதயைமrhநியைம:ஸேஹ
கrhŋhkh’பாmh’தஹ phரஸப⁴mh shவபmh ।
நாத²shயேத திவேசா விஷயŋhகத²mhshயா-
nhேடா⁴vh’ேதா²thsh’ஜதி ேத³வி ஸுகா²nhயநி ॥ 50॥
ேயாகா³தி⁴ட⁴iµநேயா ஹபாத³பth³ேம
th◌⁴யாயnhதி ேய சரணபŋhகஜkh³மமnhத: ।
வாச²nhதி விkh◌⁴நஶதேதாphயநிவாrhயமாmh
ப⁴khதிmh ப⁴வாph³தி⁴தரய kh’பாபேயாேத⁴ ॥ 51॥
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ஜாநகீshதவராஜ:

சாrhவŋhகி³ேத சரணசாரணவnhதி³ஸŋhக³mh var சாrhவŋhகிேத
மயmh விேத³ஹ தநேய பேத³ நாnhயmh ।
யாேசவரmh வரவிதா³mh வரேத³ ப⁴வthயா
ேயநாiµநா தவ த⁴ேவ மம ரஜநா shயாth ॥ 52॥
யாேசऽஹமmhப³ ர⁴நnhத³நrhதிபா⁴வmh
ஸாrhth³த⁴mh thவயாதிth³’ட⁴ மஜநாவிேஶஷmh ।
thவmh ேத³ ேவthth’வரேத³iµநிஸŋhக⁴iµkh²யா-
மnhயnhதிவlhலப⁴தராmh shவபேதப⁴வnhதீmh ॥ 53॥
உபஸmhஹார –

ஏவmhshthவா பரmh பmh ஜாநkhயா ஜாTh³யநாஶநmh ।
உபாரராம ஶாnhதாthமா ேயாேக³வர:ஸதா³ஶிவ:॥ 54॥
நிய தnhiµகா²mhேபா⁴ஜmh பா⁴வயnh பமth³⁴தmh ।
காŋhmh shதshயா: பராmh ப⁴khதிmh பாத³பŋhகஜேயாrhth³’டா⁴mh ॥ 55॥
உவாச தmh வராேராஹா ஜாநகீ ப⁴khதவthஸலா ।
ஏவமsh மஹாேத³வ யththவேயாkhதmh ச நாnhயதா²॥ 56॥
அnhயthேத காŋhதmh ph³ தா³shயா ேத³வ³rhலப⁴mh ।
ஸthயாmhமயிkh’ேபாnhiµkh²யாmh ந கிசிnhதshய³rhலப⁴mh ॥ 57॥
phரஸnhநவத³நாmh th³’ShThவா ேஸாऽபி ேத³வஶிேராமணி: ।
யயாேச வரமாthயmh ரஹshயmh பா⁴வேபா³த⁴க:॥ 58॥
phராதா³thதshைம வதா³nhயா ஸா யth³யnhமநகாŋhதmh ।
வரmh-வேரவ ஸாாthநவாச ஸா தmh ॥ 59॥
அயmh பவிthரெமௗrhேம shதவராஜ: thவயாஶிவ ।
phரகாஶிேதாதிேகா³phேயாऽபி மthphரஸாதா³thஸுேராthதம ॥ 60॥
ப²லதி நிShகாம –

ய: பேட²தி³மமkh³ேர ேம ஜாகாேல phரயthநத: ।
தshேயஹாiµthர கிசிnhந வshshயாth³th³’க³ேகா³சரmh ॥ 61॥
ப²லதி ஸகாம –

த⁴நmh தா⁴nhயmh யஶ: thராைநவrhயமதிமாiνஷmh ।
phராphேயஹாேமாத³ேத ⁴ேயா மthபத³mh தth³vhரேஜthஸஹ ॥ 62॥
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ஜாநகீshதவராஜ:

யth³யlhேலாேகாthதரmh வsh thஷுேலாேகஷு th³’யேத ।
தthஸrhவமshய பாேட²ந phராphiνயாth³⁴விமாநவ:॥ 63॥
ஆjhஞா –

இத³mh ேம பரைமகாnhதmh ரஹshயmh ஸுரஸthதம ।
ந phரகாயmh thவயா ஶmhேபா⁴ ஶடா²ய பா⁴வth³ேவேண ॥ 64॥
ப⁴khதிrhயshயாதிேத³ேவேஶ ஸrhைவவrhேய ததா² மயி ।
³ெரௗஸrhவாthம பா⁴ேவந விth³யேதப⁴khதிthதமா ॥ 65॥
தshைம ேத³யmh thவயா ஶmhேபா⁴ பா⁴வநாrhth³ர’ேத³³ெரௗ ।
ஸrhவ⁴ததாrhதா²ய ஶாnhதாய ெஸௗmhயrhதேய ॥ 66॥
இthkhthவா பா⁴வநாrhதி:தா ஜநகநnhதி³நீ ।
kh’பாபாthராய தshைம ஸா ந: phராதா³th³வராnhதரmh ॥ 67॥
ஸrhவ:³க²phரஶமநmh ஜாநkhயாsh phரஸாத³த:॥ 68॥
॥ இதி மத³க³shthயஸmhதாnhதrhக³த: பரமரஹshய:
ஜாநகீshதவராஜ:ஸmhrhண:॥
இதி ஶுப⁴mh ॥

The individual bodily description in the verses is

given in Hindi for reference.
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