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lAngUlopaniShat

லாnh³ேலாபநிஷth

க³ேணஶாய நம: ।
ௐ அshய அநnhதேகா⁴ரphரலயjhவாலாkh³நிெரௗth³ரshய
வீரஹiνமthஸாth◌⁴யஸாத⁴நாேகா⁴ரலமnhthரshய ஈவர ’: ।
அiνShph ச²nhத:³ । ராமலமெணௗ ேத³வதா । ெஸௗmh பீ³ஜmh ।
அஜநாஸூiνதி ஶkhதி: । வாthர இதி கீலகmh ।
ஹiνமthphரஸாத³th³th◌⁴யrhத²mh ⁴rh⁴வshshவrhேலாகஸமாந-
தththவmhபத³ேஶாத⁴நாrhத²mh ஜேப விநிேயாக:³ ।
ௐ :◌⁴ நேமா ப⁴க³வேத தா³வாநலகாலாkh³நிஹiνமேத அŋh³Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ⁴வ: நேமா ப⁴க³வேத சNhட³phரதாபஹiνமேத தrhஜநீph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ shவ: நேமா ப⁴க³வேத சிnhதாமணிஹiνமேத மth◌⁴யமாph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ மஹ: நேமா ப⁴க³வேத பாதாலக³ட³ஹiνமேத அநாகாph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ஜந: நேமா ப⁴க³வேத காலாkh³நிth³ரஹiνமேத கநிSh²காph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ தப:ஸthயmh நேமா ப⁴க³வேத ப⁴th³ரஜாதிவிகடth³ரவீரஹiνமேத
கரதலகரph’Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ :◌⁴ நேமா ப⁴க³வேத தா³வாநலகாலாkh³நிஹiνமேத ’த³யாய நம: ।
ௐ ⁴வ: நேமா ப⁴க³வேத சNhட³phரதாபஹiνமேத ஶிரேஸ shவாஹா ।
ௐ shவ: நேமா ப⁴க³வேத சிnhதாமணிஹiνமேத ஶிகா²ைய வஷTh ।
ௐ மஹ: நேமா ப⁴க³வேத பாதாலக³ட³ஹiνமேத கவசாய ஹுmh ।
ௐ ஜந: நேமா ப⁴க³வேத காலாkh³நிth³ரஹiνமேத ேநthரthரயாய ெவௗஷTh ।
ௐ தப:ஸthயmh நேமா ப⁴க³வேத ப⁴th³ரஜாதிவிகடth³ரவீரஹiνமேத அshthராய ப²Th
।
அத² th◌⁴யாநmh ।
வjhராŋhக³mh பிŋhக³ேநthரmh கநகமயலஸthNhட³லாkhராnhதக³Nhட³mh
த³mhேபா⁴shதmhப⁴ஸாரphரஹரணவிவஶீ⁴தரோऽதி⁴நாத²mh ।
உth³யlhலாŋh³லக⁴rhஷphரசலஜலநிதி⁴mh பீ⁴மபmh கபீnhth³ரmh
th◌⁴யாயnhதmh ராமசnhth³ரmh phலவக³பvh’ட⁴mh ஸthவஸாரmh phரஸnhநmh ॥
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லாnh³ேலாபநிஷth

இதி மாநேஸாபசாைர:ஸmhjhய ।
ௐ நேமா ப⁴க³வேத தா³வாநலகாலாkh³நிஹiνமேத ஜயேயா ஜயவிதாய
த⁴வளீkh’தஜக³ththரய வjhரேத³ஹ வjhரchச² வjhரகாய வjhரNhட³
வjhரiµக² வjhரநக² வjhரபா³ேஹா வjhரேராம வjhரேநthர வjhரத³nhத வjhரஶர
ஸகலாthமகாய பீ⁴மகர பிŋhக³லா உkh³ர phரலயகாலெரௗth³ர வீரப⁴th³ராவதார
ஶரப⁴ஸாவைப⁴ரவேதா³rhத³Nhட³லŋhகாதா³ஹந உத³தி⁴லŋhக⁴ந
த³ஶkh³வkh’தாnhத தாவிவாஸ ஈவரthர அஜநாக³rhப⁴ஸmh⁴த
உத³யபா⁴shகரபி³mhபா³நலkh³ராஸக ேத³வதா³நவ’iµநிவnhth³ய
பாஶுபதாshthரph³ரமாshthரைப³லவாshthரநாராயshthரகாலஶkhதிகாshthரத³Nhட³காshthர-

பாஶாேகா⁴ராshthரநிவாரண பாஶுபதாshthரph³ரமாshthரைப³லவாshthரநாராயshthரmh’ட³
ஸrhவஶkhதிkh³ரஸந மமாthமராகர பரவிth³யாநிவாரண ஆthமவிth³யாஸmhரக
அkh³நிதீ³phத அத²rhவணேவத³th³த⁴shதி²ரகாலாkh³நிநிராஹாரக வாேவக³
மேநாேவக³
ராமதாரகபரph³ரமவிவபத³rhஶந லமணphராணphரதிShடா²நnhத³கர
shத²லஜலாkh³நிமrhமேப⁴தி³nh ஸrhவஶthnh சி²nhதி⁴ சி²nhதி⁴ மம ைவண:

கா²த³ய கா²த³ய மம ஸவநபrhவேதாthபாடந டா³கிநீவிth◌⁴வmhஸந
ஸுkh³வஸkh²யகரண நிShகலŋhக மாரph³ரமசாnh தி³க³mhப³ர ஸrhவபாப
ஸrhவkh³ரஹ மாரkh³ரஹ ஸrhவmh ேச²த³ய ேச²த³ய ேப⁴த³ய ேப⁴த³ய
பி⁴nhதி⁴ பி⁴nhதி⁴ கா²த³ய கா²த³ய டŋhக டŋhக தாட³ய தாட³ய மாரய மாரய
ேஶாஷய ேஶாஷய jhவாலய jhவாலய ஹாரய ஹாரய நாஶய நாஶய
அதிேஶாஷய அதிேஶாஷய மம ஸrhவmh ச ஹiνமnh ர ர
ௐ ராmh mh mh ஹுmh ப²Th ேக⁴ ேக⁴ shவாஹா ॥
ௐ நேமா ப⁴க³வேத சNhட³phரதாபஹiνமேத மஹாவீராய ஸrhவ:³க²விநாஶநாய
kh³ரஹமNhட³ல⁴தமNhட³லphேரதபிஶாசமNhட³லஸrhேவாchசாடநாய
அதிப⁴யŋhகரjhவர-மாேஹவரjhவர-விShiΝjhவர-ph³ரமjhவர-
ேவதாளph³ரமராஸjhவர-பிthதjhவர-ேலShமஸாnhநிபாதிகjhவர-விஷமjhவர-
ஶீதjhவர-ஏகாகjhவர-th³vhயாகjhவர-thைரகjhவர-சாrhதி²கjhவர-
அrhத⁴மாகjhவர-மாகjhவர-ஷாNhமாகjhவர-ஸாmhவthஸகjhவர-
அshth²யnhதrhக³தjhவர-மஹாபshமார-ரகாபshமாராmhச ேப⁴த³ய ேப⁴த³ய
கா²த³ய கா²த³ய ௐ ராmh mh mh ஹுmh ப²Th ேக⁴ ேக⁴ shவாஹா ॥
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ௐ நேமா ப⁴க³வேத சிnhதாமணிஹiνமேத அŋhக³ஶூல-அஶூல-ஶிரஶூல-

³lhமஶூல-உத³ரஶூல-கrhணஶூல-ேநthரஶூல-³த³ஶூல-கஶூல-

ஜாiνஶூல-ஜŋhகா⁴ஶூல-ஹshதஶூல-பாத³ஶூல-³lhப²ஶூல-வாதஶூல-

பிthதஶூல-பாஶூல-shதநஶூல-பமஶூல-பதா⁴மஶூல-

பபா³ணஶூல-த³nhதஶூல-ஶூல-ஸுமநஶூல-ஸrhவஶூலாநி
நிrhலய நிrhலய ைத³thயதா³நவகாநீேவதாலph³ரமராஸேகாலாஹல-

நாக³பாஶாநnhதவாஸுகிதககாrhேகாடகŋhக³பth³மகiµத³jhவலேராக³பாஶ-

மஹாமாnh காலபாஶவிஷmh நிrhவிஷmh  
ௐ ராmh mh mh ஹுmh ப²Th ேக⁴ ேக⁴ shவாஹா ॥
ௐmhmh khmh kh³லாmh kh³mh kh³mhௐ நேமா ப⁴க³வேத பாதாலக³ட³ஹiνமேத
ைப⁴ரவவநக³தக³ஜmhேஹnhth³ராபாஶப³nhத⁴mh ேச²த³ய ேச²த³ய
phரலயமாத காலாkh³நிஹiνமnh ஶ ◌்’ŋhக²லாப³nhத⁴mh விேமாய விேமாய
ஸrhவkh³ரஹmh ேச²த³ய ேச²த³ய மம ஸrhவகாrhயாணி ஸாத⁴ய ஸாத⁴ய
மம phரஸாத³mh   மம phரஸnhந ராமேஸவகmhஹ ைப⁴ரவshவப
மாmh ர ர ௐராmh mh mh ராmh mhெமௗmh ph◌⁴ைரmh ராmh mh
khலாmh khmh khராmh khmh ராmh mh mh ைரmh ெரௗmh ர:ராmh mh
ஹுmh க² க²
ஜய ஜய மாரண ேமாஹந ⁴rhண ⁴rhண த³ம த³ம மாரய மாரய வாரய வாரய
ேக² ேக²ராmh mh mh ஹுmh ப²Th ேக⁴ ேக⁴ shவாஹா ॥
ௐ நேமா ப⁴க³வேத காலாkh³நிெரௗth³ரஹiνமேத ph◌⁴ராமய ph◌⁴ராமய லவ லவ
  ஜய ஜய ஹஸ ஹஸ மாத³ய மாத³ய phரjhவலய phரjhவலய
mh’ட³ய mh’ட³ய thராஸய thராஸய ஸாஹய ஸாஹய வஶய வஶய
ஶாமய ஶாமய அshthரthஶூலட³மக²Th³க³காலmh’thகபாலக²Thவாŋhக³த⁴ர
அப⁴யஶாவத ஹுmh ஹுmh அவதாரய அவதாரய ஹுmh ஹுmh அநnhத⁴ஷண
பரமnhthர-பரயnhthர-பரதnhthர-ஶதஸஹshர-ேகாேதஜ:ஜmh
ேப⁴த³ய ேப⁴த³ய அkh³நிmh ப³nhத⁴ய ப³nhத⁴ய வாmh ப³nhத⁴ய ப³nhத⁴ய
ஸrhவkh³ரஹmh ப³nhத⁴ய ப³nhத⁴ய அநnhதாதி³³Shடநாகா³நாmh th³வாத³ஶல-

vh’சிகாநாேமகாத³ஶதாநாmh விஷmh ஹந ஹந ஸrhவவிஷmh ப³nhத⁴ய ப³nhத⁴ய
வjhரNhட³ உchசாடய உchசாடய மாரணேமாஹநவஶீகரணshதmhப⁴ந-
jh’mhப⁴கrhஷேchசாடநலநவிth³ேவஷணth³த⁴தrhகமrhமாணி ப³nhத⁴ய ப³nhத⁴ய
ௐ மாபத³thஹாரபா³ேkh³ரrhதேய kh³ராமவாேந அதிrhவஶkhதாய
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ஸrhவாத⁴த⁴ராய shவாஹா அயாய ேக⁴ ேக⁴ ேக⁴ ேக⁴ ௐ லmh லmh லmh kh◌⁴ராmh
kh◌⁴ெரௗmh shவாஹா ௐ லாmh mh mh ஹுmh ப²Th ேக⁴ ேக⁴ shவாஹா ॥
ௐ ராmh mh mh ைரmh ெரௗmh ர: ௐ நேமா ப⁴க³வேத
ப⁴th³ரஜாதிவிகடth³ரவீரஹiνமேத டmh டmh டmh லmh லmh லmh லmh
ேத³வத³thததி³க³mhப³ராShடமஹாஶkhthயShடாŋhக³த⁴ர அShடமஹாைப⁴ரவநவ-

ph³ரமshவப த³ஶவிShiΝப ஏகாத³ஶth³ராவதார th³வாத³ஶாrhகேதஜ:
thரேயாத³ஶேஸாமiµக² வீரஹiνமnh shதmhபி⁴நீேமாநீவஶீகணீதnhthைரகஸாவயவ
நக³ரராஜiµக²ப³nhத⁴ந ப³லiµக²மகரiµக²mhஹiµக²வாiµகா²நி
ப³nhத⁴ய ப³nhத⁴ய shதmhப⁴ய shதmhப⁴ய vhயாkh◌⁴ரiµக²ஸrhவvh’சிகாkh³நி-
jhவாலாவிஷmh நிrhக³மய நிrhக³மய ஸrhவஜநைவiµக²mh ப³nhத⁴ய ப³nhத⁴ய
பாபஹர வீர ஹiνமnh ஈவராவதார வாநnhத³ந அஜநாஸுத ப³nhத⁴ய ப³nhத⁴ய
ராமசnhth³ரேஸவக ௐ ராmh ராmh ராmh ஆஸய ஆஸய mh லாmh kh◌⁴mh
khmh
யmh ைப⁴mh mhரmh mhர:ஹTh ஹTh க²Th க²Th ஸrhவஜந-விவஜந-ஶthஜந-
வயஜந-ஸrhவஜநshய th³’ஶmh லmh லாmh mh ராmh mh மந:shதmhப⁴ய
shதmhப⁴ய ப⁴ஜய ப⁴ஜய அth³ mh வ mh mh ேம ஸrhவ mh mh
ஸாக³ரmh mh வmh வmh ஸrhவமnhthராrhதா²த²rhவணேவத³th³தி⁴mh  
shவாஹா ।
ராமசnhth³ர உவாச । மஹாேத³வ உவாச । வீரப⁴th³ரshெதௗ உவாச ।
thஸnhth◌⁴யmh ய: பேட²nhநர ॥
॥ இthயாத²rhவணரஹshேய லாŋh³ேலாபநிஷth ஸmhrhணmh ॥
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