
ஆதி�ய ��தய	 

 
 
�யான� 
னம�ஸவி�ேர ஜகேதக ச�ுேஸ 
ஜக��ரஸூதி �திதி னாஶேஹதேவ 
�ரயீமயாய ���ணா�ம தா�ேண 
வி��சி னாராயண ஶ�கரா�மேன 
 
தேதா ��த ப��ரா த� ஸமேர சி�தயா �தித� | 
ராவண� சா!ரேதா �"#$வா ��தாய ஸ%ப�தித� || ௧ || 
 
ைதவைத�ச ஸமாக�ய �ர#(ம�யாகேதா ரண� | 
உபக�யா �ரவ *�ராம� அக��ேயா பகவா  "ஷிஃ || ௨ || 
 
ராம ராம மஹாபாேஹா �"/ �0ய� ஸனாதன� | 
ேயன ஸ1வான2  வ�ஸ ஸமேர விஜயி#யஸி || ௩ || 
 
ஆதி�ய 0"தய� 56ய� ஸ1வஶ�7 வினாஶன� | 
ஜயாவஹ� ஜேப னி�ய� அ�9ய� பரம� ஶிவ� || ௪ || 
 
ஸ1வம�கள மா<க=ய� ஸ1வ பாப �ரணாஶன� | 
சி�தாேஶாக �ரஶமன� ஆ�1வ1தன %�தம� || ௫ || 
 
ர�மிம�த� ஸ%�ய த� ேதவாஸுர னம�!"த� | 
?ஜய�வ விவ�வ த� பா�கர� 5வேன�வர� || ௬ || 
 
ஸ1வேதவா�மேகா 0ேயஷ ேதஜ�வ * ர�மிபாவனஃ | 
ஏஷ ேதவாஸுர கணா  ேலாகா  பாதி கப�திபிஃ || ௭ || 
 
ஏஷ �ர0மா ச வி#/�ச ஶிவஃ �க தஃ �ரஜாபதிஃ | 
மேஹ �ேரா தனதஃ காேலா யமஃ ேஸாேமா 0யபா� பதிஃ || ௮ || 
 
பிதேரா வஸவஃ ஸா�யா 0ய�விெனௗ ம7ேதா மGஃ | 
வா�1வ0னிஃ �ரஜா�ராணஃ "Hக1தா �ரபாகரஃ || ௯ || 
 
ஆதி�யஃ ஸவிதா ஸூ1யஃ ககஃ ?ஷா கப�திமா  | 
ஸுவ1ணஸ�"ேஶா பாGஃ ஹிர6யேரதா திவாகரஃ || ௧0 || 
 
ஹ�த�வஃ ஸஹ�ரா1சிஃ ஸ�தஸ�தி-1ம2சிமா  | 
திமிேரா மதனஃ ஶ�5ஃ �வ#டா மா1தா6டேகா உ�ஶுமா  || ௧௧ || 
 
ஹிர6யக1பஃ ஶிஶிரஃ தபேனா பா�கேரா ரவிஃ | 
அ!னிக1ேபா உதிேதஃ 5�ரஃ ஶ<கஃ ஶிஶிரனாஶனஃ || ௧௨ || 
 
Kேயாமனாத �தேமாேபத* "!யஜுஃஸாம-பாரகஃ | 
கனாK"#L ரபா� மி�ேரா வி �யவ *த* �லவ<கமஃ || ௧௩ || 
 
ஆதபீ ம�டM �"��ஃ பி<களஃ ஸ1வதாபனஃ | 

Page 1 of 3

www.Y
ou

Sigm
a.c

om



கவி1வி�ேவா மஹாேதஜா ர!தஃ ஸ1வபேவா�பவஃ || ௧௪ || 
 
ன��ர !ரஹ தாராணா� அதிேபா வி�வபாவனஃ | 
ேதஜஸாமபி ேதஜ�வ * �வாதஶா�ம -னேமா உ�H ேத || ௧௫ || 
 
னமஃ ?1வாய கிரேய ப�சிமாயா�ரேய னமஃ | 
Nேயாதி1கணானா� பதேய தினாதிபதேய னமஃ || ௧௬ || 
 
ஜயாய ஜயப�ராய ஹ1ய�வாய னேமா னமஃ | 
னேமா னமஃ ஸஹ�ரா�ேஶா ஆதி�யாய னேமா னமஃ || ௧௭ || 
 
னம உ!ராய வ *ராய ஸார<காய னேமா னமஃ | 
னமஃ ப�ம�ரேபாதாய மா1தா6டாய னேமா னமஃ || ௧௮ || 
 
�ர0ேமஶானாO�ேதஶாய ஸூ1யாயாதி�ய-வ1சேஸ | 
பா�வேத ஸ1வப�ாய ெரௗ�ராய வ5ேஷ னமஃ || ௧௯ || 
 
தேமா!னாய ஹிம!னாய ஶ�7!னாயா மிதா�மேன | 
!"த!ன!னாய ேதவாய Nேயாதிஷா� பதேய னமஃ || ௨0 || 
 
த�த சாமீகராபாய வ0னேய வி�வக1மேண | 
னம�தேமா உபி னி!னாய 7சேய ேலாகஸா�ிேண || ௨௧ || 
 
னாஶய�ேயஷ ைவ ?த� தேதவ �"ஜதி �ர5ஃ | 
பாய�ேயஷ தப�ேயஷ வ1ஷ�ேயஷ கப�திபிஃ || ௨௨ || 
 
ஏஷ ஸு�ேதஷு ஜாக1தி ?ேதஷு ப�னி#Lதஃ | 
ஏஷ ஏவா!னிேஹா�ர� ச பல� ைசவா!னி ேஹா��ணா� || ௨௩ || 
 
ேவதா�ச !ரதவ�ைசவ !ரQனா� பலேமவ ச | 
யானி !"�யானி ேலாேகஷு ஸ1வ ஏஷ ரவிஃ �ர5ஃ || ௨௪ || 
 
பல�திஃ 
 
ஏன மாப�ஸு !"OOேரஷு கா தாேரஷு பேயஷு ச | 
கீ1தய  57ஷஃ க�சி -னாவஶதீதி ராகவ || ௨௫ || 
 
?ஜய�ைவன ேமகா!ேரா ேதவேதவ� ஜக�பதி� | 
ஏத� ���ணித� ஜ��வா ��ேதஷு விஜயி#யஸி || ௨௬ || 
 
அ�மி  �ேண மஹாபாேஹா ராவண� �வ� வதி#யஸி | 
ஏவ%!�வா ததாக��ேயா ஜகாம ச யதாகத� || ௨௭ || 
 
ஏதOO7�வா மஹாேதஜாஃ ன#டேஶாேகா உபவ�-ததா | 
தாரயாமாஸ ஸு�2ேதா ராகவஃ �ரயதா�மவா  || ௨௮ || 
 
ஆதி�ய� �ேரSய ஜ��வா H பர� ஹ1ஷமவா�தவா  | 
��ராச�ய ஶுசி1?�வா தGராதாய வ *1யவா  || ௨௯ || 
 
ராவண� �ேரSய 0"#டா�மா ��தாய ஸ%பாகம� | 
ஸ1வய�ேனன மஹதா வேத த�ய �"ேதா உபவ� || ௩0 || 
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அத ரவிரவத -னி2Sய ராம� %திதமனாஃ பரம� �ர0"#யமாணஃ | 
னிஶிசரபதி ஸ��ய� விதி�வா ஸுரகண ம�யகேதா வச��வேரதி || ௩௧ 
|| 
 

இ�யா1ேஷ Uம�ராமாயேண வாVமிகீேய ஆதிகாKேய ��தகா6ேட 
பWசாதிக ஶததம ஸ1கஃ || 
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