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ஸ்ரீராமஜெயம். 

ஸ்ரீசாமநாம வைபவம் 

, காடியபொருள் சைகூடும் 

ஞானமும் புகழுமுண்டாம் 

விடியல் வழியதாக்கும் 

வேரியங்கமலை நோக்கும் 

நீடியவரச்கர்சேனை 

நீறுபட்டமியவா கை 

சூடிய சிலையிராமன் 

தோள் வலிகூற௮ுவோர்க்கே, 

ஈன்மையுஞ் செல்வமு சாளுகல்குமே 

தின்மையும் பாவமுஞ் சிதைந்து தேயுமே 

சென்மமு மரணமுமின்றித் தருமே 

இம்மையே ராமவென்றி ரண்டெழுத்தினால். 

ஷி ஆவை



  

விஞ்ஞாபனம்: 

ww: பதியான ஸர்வேச்வரனுடைய ஆஞ்யா ரூபமாள 

'வேதத்தினுட்பொருளை கன்றாக அறிவதற்கு இதிஹாஸ புரா 

ஹ்ங்கள், ஸாதனமாக யிருப்பது யாவருக்கும் தெரிந்த விஷ 

பூமே. இதிஹாஸச்ரேஷ்டமாய் “வேத வேச்யே பரே பும்ஹி 

மாதே தச..சா.த்மஜேவேதப்ரா சேதஸா தாஷீத் ஸாக்ஷாத் ராமாய 

§ தமன”” (ஸர்வேச்வரன் sei sGEG Gutris அவதரித்த 

பாது அவனை ப்ரதிபாதிக்று வேதமே ஸ்ரீ ராமாயணமாக 

ஆயிற்று.) என்றபடி, விசேஷ மடமையை புடைய சாமாயணத் 

தை (ஐச்வர்யார் த்தியோடு, மோக்ஷார்த்தியோடு வரசியற) ஸகல 

ரும் ஸதா ளேவிப்பது வழக்கம். இக்கிரந்தத்தில் ய.த்.த சகாண்ட 

தில் 107-வ.து எர்க்கத்தில் காணப்படும் 4*ஆ.இதப ஹ்ருதயம்”? 
arts ஸ்தோத்ரம் விசேஷ மஹிமையுடையது. இந்த ஸ்தோத் 

ணாத ஸூர்ய மண்டல மத்ய வர்த்தியான ஸர்வேச்வரலனை! 

;யரணித்தால் எல்லாவித பலன்களும் கைக்கூடும். இது யுத்த. 

தில் ஜயத்தை உண்டாக்கக் கூடியத, அனாதியானது, மிகவு ப் 

ய்வித்ரமான, ஸகலமான சத்ருக்களையும் ஜெயிக்கக் கூடியது, 

எப்பொழுதும் ஜயத்தையே விளைவிக்ககி கூடியது, அழிவில்லா 
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£2, அழிவற்ற பலத்தை கொடுக்கக் Kiuws, wbwermaeys 

கெல்லாம் மங்களமான, எல்லாவிச பாவங்களையும், எல்லாவித 
வ்யாதிகளையும் போக்கடி.ப்பது, ஆயுஸ்ஸை வ்ருத்தி செய்வது, 

ஸ்தோத்ரங்களுக் செல்லாம் மேற்பட்டது. இதின் மஹிமையை 
அறிச்த அகஸ்த்ய மஹாமுனி, ராம ராவண யுத்தத்தை பார்ப்பா 
அ.ற்காக சேவர்களுடன் வந்தபோது, யுத்தத்தில் இளைப்புற்றி 

ருந்து மறுபடியும் போருக்கு வந்து தன் எதிரில் நிற்கும் ராவ 
னைப் பார்த்து இனிச் செய்ய வேண்டி௰து யாதென்று ஆலோ 
த்துக் கொண்டிருக்கும் ராமபிரானைப் பரர்த்து, Ger wal 
மையை விசேஷமரக எடுச்துறைத்து விட்டு ராமா! நீர் இந்த 
ஆதிதம ஹ்ருசயத்சை ஜபியும், இக்ச க்ஷணத்திலேயே சரள 
exter Brads விடலாம்” என்று சொல்லிவிட்டு தன் ஸ்தா 
னம் போய்ச் சேர்த்தார். அகஸ்.த்ய பகவான் உரை த்த வண்ணமே 
சக்ரவர்த்தி இருமகன் சுத்தியாக யிருந்துக்கொண்டு ஆசமனாதிக 

ene செய்து ஆதிதயஹ்ருதயச்தை பக்தியோடு ஐபித்தவிட்டு 
வக்தோஷமாக யுத்தத்துக்குச் சென்றார், அப்பொழுது. ஸூர்ம- 

மண்டல மத்ய வர்த்தியான ப்ருஷோ த்தமன் ராமனுக்கு த் 
தோன்றி “ராக்ஷஸர்களுக் காசணான ராவணன் சாச sang அடை 
வான். கீ தவரையுடன் இரு '” ஏன்று கூறினார். 

இந்த 4ஆதித்ப ஹ்ருதயம்”” 4ப்ராசன ஸ்ரீ ராமாயண கரக் 
தங்களில் காணப்பிறதில்லை."” யென்றும், புதிதாக சேர்த்து 
அச்சிடப்பட் டி.ருக்கிற சென்றும் இலர் அபிப்பிராயப் படுகிருர் 
கள். அதற்கு காரணம் €ழ்வருமாறு உரைக்கறார்கள். (ஸ்ரீ ராமா 
யணத்துக்கு வ்யாக்யானம் செய் தவர்களில் ஒருவராக: கோவிர் 
தீராஜபே அது விஷயமாம் தம்முடைய வ்யாக்யானத்தில் ப்ரஸ் 
தாபம் செய்கிரார். Se ; 

ஸ்ரீ ராமாயணத்துக்கு ப்ரானே வ்யாக்யாதாக்களான 
‘ound? ‘eget’ முதலானோருடைய : வ்யாக்யானங்களை அடி 
யொழ்றியே கோவிக்தராஜர் மஹேச்வர இர்த்தர் முதலான 
நவீன வ்யாக்யாதாக்கள் தங்கள் வ்யாக்யானல்களை எழு தலாயி : 
னர், கோவிச்சராஜர் ஆதித்ய ஹ்ருதயத்திற்கு வ்யாக்யானம்



5 

செய்துகிட்டு கடைசியில் 4அயஞ்ச. ஸர்க? சகேஷுூச் 

கோசேஷு சுத்ருச்யதே, உடாரிணா சன்யாக்யா சன்௪ ஆரம் 

பாத் ப்ரப்ரு5 ப்ரபக்ச ப்ரதிபாதித சாராயண பரத்அ விருச்தஞ் 

சாத்.ர. ப்ரதிபாதி ஸூர்ய பரச்வம் ௮ஸ்மிம்சகாண்டே தரிம் 

அதுத்தர ௪௫ ஸர்காஸ் சதோசாணிசா பவேயு:'” என்று கூறியி 

ருக்கிறார், 

4இசனால் தெரி தென்னவென்ருல் ப்ரா வ்யா 

க்யாதாவான உடாரி இந்த ஸர்க்கத்துக்கு (தேதித்ப ஹ்ருச 

யத்துக்கு) வ்யாக்யானம் செய்யாததாலும், அவசே யுத்த காண் 

டத்தில் 180-ஸர்க்கமே யுள்ளதென்று கூறி யிருக்கையாலும் 

(இச்,ச ஸர்க்கச்தை சேர்த்தால் 191-ஸர்க்கமாகும்) ws 

Ages sma Pani ஸ்ரீ ராமாயணம் நாராயண பாரத்வத் 
தையே ப்ரதி பாதித்துக் கொண்டுவக்து இவ்விடத்தில் ஸூர்ய 

னுக்கு பரத்வம் சொல்லுவது தகாததாசையாலும், இது புஇிதாம் 
சேர்க்கப்பட்டதென்பதற்கு யாதொரு குறையு மில்லையென்றும் ,. 

சகோன்௮றது. 

மேலும், (ஸஹிதேவைரு£ர்ணஸ்ய ராவணஸ்ல ஓசார்ச் 

;இ.ி:, ௮ர்.ச்திதோ மாறுஷேலோகே ஜஞ்யே விஷ்ணுஸ் ஸி 

தன?" என்றபடி. அவதரித்த ஸாக்ஷாத் விஷ்ணுவான ராமன் 

யுத்தத்தில் ரவணனை கொல்வமுடி யாமல் இச்தித்ததாயும் ௮கஸ் 

திய மஹாமுணி அவ்விடம் வந்து ஆதித்ய ஹ்ருதயத்தை ராம 

னுக்கு உபதேத்ததாயும் சொல்லுவது ராமனுடைய ஸர்வ சக் 

தி.ச்வாஇிகளுக்கு குறைவு ஏற்படும்"? 
இத்சோத்திரம் மிகவும் ப்ரானைமானதாகையாலும், 

சிறர். த மஹிமையை உடைய தாகையரலும், வெகு நாளாய் இஷ் 

உஹித்தியை கிறைவேற்றுவதாலும், ௮சேச பெரியோர்களால் 

அ.நுஸந்திக்கப்பவெதாலுக்தான் கேரவிக்தராஜரும் இதற்கு வ்யா 

க்யானம் செய்ய இணங்இஞரென்று தோன் றது. கோவிச்த 

ராஜரும், தனிஸ்லோக என்றெ ஜீராமாயண”" வ்யாக்யானத்சை 

செய்த பெரியவாச்சன் பிள்ளையும், ஆதித்ய ஹ்ருதயத்துக்கு 
சாமாயமணப.ரமாகவே அர்த்தம் கெழ்,தனர். ஆயினும், இத்தோச்
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இரம் (ஆதித்ய ஹ்ரகயல்) மாரோ. ஒரு மஹாத்மாவீடி | 2 

யப்பட்ட சென்பதற்கு யாதொரு குறையுமில்லை. 4. ச் 

இதன் மறறிமை கிசவும் புசம.ச்சக்கதே. 

“இதய ஹ்ருதமம்'” என்ற பெயர் இக்கர =f ல் 
வந்தத்கு பல காரணங்களிருப்பினும் லெவற்றை இட *. 2. 

வோம்ஃ.. க க 

QQ) ஸூரமனை ப்ரகா௫ிப்பிக்கெது* 

(2) ஆதித்ய (சூர்ய) மண்டலத்தை அடைந்த பு(*: ! 55 
(8) கர்ய மண்டலத்தின் ஹ்ருதயத்தை அடை “et ஸ் 

(கா.ராயணனைப்) பற்றி கூறுகிற க்ரந்தம். 

* இத்தோத்தாத்தை சத்தா பக்தியுடன் படிப். i 

“ஞக்கு இஷ்ட பூர்த்தி யுண்டாகுமாகையால், இதன் பெடி. 
எல்லோரும் அறிக்து உஜ்ஜீவிச்கும் பொருட்டு தமிழில் ௮ 1 5: 
எழுதப்பட்டது. இதில் தோஷங்களேதேனும் இருப் :,3 

மஹுன்கள் அவற்தை பொருத்தருள வேணுமாய் ப்ரா ல் 
கிறேன், : ர் 

te இங்கனம், 

: மயிலை. -பட்டாபிராமன்.::. 

ஆகு ஆரு 

eC ys 
SL Je Nee



பர் சஸ். 
ஸ்ரீஹீசா லஷ்மண பரத சக்ருக்ச ஹனமத்ஸமேத 

ஸ்ரீராமசந்தி.ர பரப்ரஹ்பணே நப$ 

ஆ இ தீய ஹ்ருதய 

்.. ஸ்தோத்திரம். 

—catdioo—~ 

1 ததோயுத்தபரிஸ்ராந்தம் 
ஸமரே சிந்தயா ஸ்திதம் 

ராவணம் சாக்ரதோ த்ருஷ்ட்வா 
யுத்தாய ஸமுபஸ்திதம். 

2 தைவதைஸ்ச ஸமாகம்ய 

த்ரஷ்டூ மப்பாகதோ ரணம் 
உபாகம்யாப்ரவீத் ராம 

அகஸ்த்யோ பகவான் ரிஷி, 

பதவுரை. 

தத: பிறகு, 
சணம் யுத்தத்தை 
தரஷ்டும் பார்ப்பதற்காக 

*சைவதைஸ் ௪ தேவர்களுடன், 

ஸமாகம்ய கூடி 

" அப்பாகத? வந்த, 
பகவான் அதிக மஹிமையைய/டைய 
சிஷி: ஞாரசவானான, 
அகஸ்த்ய: அக த்யர், 

யுத்த பரிஸ்ரார் தம் போரில் இளைப்புற் றவரு.், 

ய.த்தாய யு.த்தத்திற்காக ,. 
ஸமுபஸ்தஇிதம் வர் து 

“revenge rreveatersy
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Hr gi எதிரில், 

த்ருஷ்ட்வா ல. பார்த்து, . 
ஸமரே யத்தத்தில், 
இந்தயா ஆலோசனையுன் 

ஸ்இதம் இருப்பவரான, 

ராமம் ஸ்ரீ சாமபிரானை, 

உபாகம்ய ஓட்டி, 

அப்ரவீத் சொன்னார், 

(தாத்பர்யம--அனந்தரம், யுத்தத்தைப் பார்ப் 

பதற்காக தேவர்களுடன் வந்திருந்த விசேஷமான 

மாஹாத்மியத்தை யுடைய தீரிசாலஞானியான ௮கஸ் 
தீய மஹாமுனி, யுத்தத்தில் இளைப்புற்றிருக்.தூ மது 
டியும் போருக்கு வந்து தன் எதிரில் கிற்க்கும் ராவண 
னைப் பார்த்து, இனிச் செய்யவேண்டியது யாதென்று 
ஆலோித்துக்கொ ண்டி.ருக்கும் சக்ரவர்த்தி திருமகனை: 
கிட்டி இவ்வாறு சொல்லலாயினார். 

(அவ.காரிகை):--இம் மூன்று ச்லோசங்களால் 
இர்ச தோத்திரத்தின் ஒப்புயர்வற்ற பெருமையை 

வெளியிடுகளுர். 

3 ராம ராம மஹாபாஹோ ஸ்ருணு குஹ்யுக் ஸநா தனம் 

என ஸர்வாக் அரீன் வத்ஸ ஸமரே' விஜயிஷ்யஸி, 

4 ஆதித்ய ஹ்ருதயம் புண்யம் ஸர்வ த்ரு விமானம்; 

ஜயாவஹம் ஜபம் நித்யம் அக்ஷய்யம் பாமம் சிவம், 

5 ஸ்்ரீவமங்கள மங்கள்யம் ஸர்வ பாப பாணாமனம் 

சிந்தாஸோசு ப்ரரீமனம் ஆயுர்வர்த்தன முத்தமம்.



ராம ராமா 

மஹாபாஹோ 

வத்ஸ 7 
யேன 

enyo@ r 

அரீன் 

ஸர்வான் 

விஜயி.ஷ்.யஹி 

குஹ்யம் 

ஸநாதனம் 

புண்யம் 

ஸர்வசத்ருவிளஞசனம் 

ஜயாவவாம் 

மித்யம் 

அக்ஷய்யம் 

ுரமம் லம் 

9 

பதவுரை. 

ஹே ராமா 

'பெரிய புஜ முடையவனே, 

ஏ குழக்தாய், 

எனால். , 
Yes Se, 
சத்ருக்களை, 
எல்லாறையும், 

ஜெயிப்பாயோ (அப்படி பட்ட), 
ரஹஸ்யத்தை, 

ஸர்வமங்கள மங்கள்யம் எல்லா மங்களல்களுக்கும். மங்கள 

ஸர்வபாப ப்.ரணாசனம் 

சிந்தாசோகப்ரசமனம் 

ஆயர்வர்த்தனம் 

உத்தமம் 

ஆதித்ப ஹ்ருதயம் 

ஜபம் 

ஸ்ருணு, 

அனாதியும், 

பரிசுத்தமும், 
எல்லா சத்ருக்களையும், நாசம் செய் 

[வதும் 

ஜயமளிப்பதும் 

அழிவில்லாததும், 

அழிவற்ற பலத்தை யுடையதும், 
பரமமங்களமானதும் 

| மானதும், 

எல்லாவித பாவங்களை மொழிப் 

(பதம், 

மனதின் துயரத்தையும், தேஹ 
(பீடையையும் யொழிப்பதும், , 

ஆயுளை வருத்தி செய்வதுர், 
சறக்ததும், (தன) 
சூர்யமண்டலத்துத் அந்தர்யாமி 

யாக இருந்துள்ள காராயணனை 

ப்ரதிபாதிக்கற ஆதித்ய ஹ்ருதய 
மென்ற 

பணர்கான 
கேள்
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(தாத்பர்யம்):--ராமா! சாமா!1 [சாமன் விசாரப் 

பட்டுககொண்டிருப்பதாலும், மிசவும் ஆதரம் இருப். 

பதாலும், காரியத்திலுள்ள ௮வளத்தாலும், இரண்டு 
தரம் ராமாவென்று ஸம் £பாதிக ஈப்பட்டதுர எல்லா 

விதத்தாலும் பெருமையையுடைய பாஹுக்களை 

உடையவனே! நீ எந்த ஸ்தோத்இரத்தால் எல்லா சத் 

ருக்களையும் யுத்தத்தில் ஐபிப்பாயோ அப்படிப்பட்ட 

பரம சஹயஸ்மானதும், அனாதியான தும், பவித்ரமான 

தூம், எல்லா சதருச்களையும் காசம் செயயக்கூடியதும், 

எப்பொழுதும் ஜயக்தை விளைவிக்கக் கூடியதும், அழி 

வில்லாததும், அழிவில்லாக பலத்தைக் கொடுக்கக் 

கூடியதும், பங்களங்களுக்செல்லாம் மங்களமானதும், 

எல்லாப் பாவச்களையும் 8போக்கடிப்பதும், எல்லாவித 

வ்யாதி யும் தீர்ப்பதும், ஆயுஸ்ஸை வருத்திசெய் 

agin, ஸ்தோத்திரங்களுக்கெல்லாம் மேற்பட்ட தாயு 

முள்ள, ஸர்வேச்வரனை ப்ரதிபாதிக்கிற அதித்ப ஹ்ர் 

தய மென்கிற, ஸ்தோத்திரத்தை உனகு உபதேசிக்கு 

றேன், கேள், (8—5) 

(அவதாரிகை):--இர்ச ஸ்தோத்சத்திற்கு ப்ரதி 

பாத்பனான எர்வேர்வசனுடைய பெருமையை 

கூறு ரூர். 

6 ரஸ்மிமந்தம் ஸமுத்யந்தம் 
தேவாஸாுர நமஸ்க்ருதம் 

பூஜயஸ்வவிவஸ்வந்தம் 

பாஸ்கரம் புவனேஸ்வரம்,
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“ பதவுரை. 
ரஸ்மிமந்தம் ரீ ப்ரசஸ் சமான ரெணங்களுடை 

் [யவணும்; 
ஸழுத்யர்தம் .. நன்றாக உதமமாய்க் கொண்டிருப் 

(பவனும், 
தேவாஸு1 ரநமஸ்இருதம் தேவர்களாலும், அசுரர்களாலும், 

[கமஸ்கரிக்கப் பட்டவனும், 
விவஸ்வச்த:ம தீன்னொளியால் மற்ற தேஜஸ்ஸ-ஈ. 

[க்களை மழுங்கப் பண்ணுமாறு, 

பாஸ்கசம் ஒளிவிடுமவனும், ் 
புவனேச்வசம் லோகநாதனும் (ஆன) ஸர்வேச் 

. [வானை, 

பூஜயஸ்ல பூஜி. இத்தோத்திரத்தால் ஆராதி 
[பென்பதாம். 

(தாத்பர்யம்): --ஸ்வர்ணச்சாயையா யிருப்பதால் 

ப். ரசஸ்தமான கொணங்களையுடையவனும் அக்த்சங்க 

பக்தர்களால் ஸதாத்யானிக்சப்படுபவ.2-.ம் உதயத்தை 
அடைபவனும் [ “உதயமாய்க் கொண்டு? என்று சொல் 

௮வதால் அப்பொழு அதான் உதயமாய்க் கொண்டி 

ருப்பதாக பொருள் கொள்ளக் கூடாது, ஏனேன்றால் 

அசஸ்தியர்வர்தத மத்தியானத்தில், ] தேவர்களாலும், 

அ. ரக்கர்களாலும், பூஜிக்கப் படுமவனும், தன்தேஜஸ் 

ஸால் இதர சேஜஸ்ஸ-ுகளை மழுங்கப்பண்ணுமவனும், 

சந்த்ர சூர்யர்களுக்கும் தேகஜஸ்ஸை கொடுக்கக் கூடிய 

amit ஸர்வலோக சரண்யனணான ஸர்வேச்வானை 

இர்த ஸ்தோழ்ரக்தால் ஆராஇக்கவும், (6) 

(அவதாரிகை :--இந்த புருஷன் மற்ற தேவதை 

களைக் காட்டிலும் மேன்மை யுடையல னென்பதை 

உபபாிக்கிறார்,



12 

7 ஸர்வதேவாத்மகோ ஹ்யேஷ 
தேஜல்வீ ரஸ்மிபாவா? 

எஷ தேவாஸ-*ரகணான் 

லோகான் பாதி கபஸ்திபி£ 

பதவுரை. 

ஏஷ: இந்த சூர்ய மண்டல வர்த்தியான 

[ப்ருஷன் 
ஸர்வதேவா தமகா? எல்லா தேவர்களுக்கும் ஆத்மா 

[போன் pan 

. Czgaved மிகுந்த ஒளியை யுடையவன், 
மஸ்மிபாவன? இரணங்களால் (உலகத்தை) உண் 

டாக்குமவன்; அர்த. ரங்க பக்தர் 
களை முக்தர்களாக்குமவன், 

ஏஷ; இவன் 

தெவாஸுரகணான் தேவாசுரர்களின் கூட்டத் 

[=n zi, 
லோகான் உலகங்களையும், 

கபஸ்திப: இரணஙல்களால், 

யாதி. 7கதிக்கறான். 

தாத்பர்யம்:--சூர்யமண்டல மத்ய வர்த்தியான 

இப் புருஷன் மமஸ்த தேவர்களையும் சரீர மாகக் 

கொண்டு தான் அவர்களுக்கு ஆத்மாவாக விருப்பவன் 

மிகுக்த தேஜஸ்ஸை உடையவன். சன் கிரணத்தால் 

ஸகல லோசங்களுக்கும் உத்பத்தி, ஸ்திதி ஸம்ஹா.ங் 

களை செய்பவன் (பக்தர்களுக்கு மோக்ஷத்தை கொடுப் 

பவன்) இவன்தான், தன் கிரணங்களால், மழை முத 

லானவைகளை யுண்டாக்கித் தேவர்கள் ராக்ஷஸர்கள், 

முதலான ஸமஸ்த Reso syd ரக்ஷிக்கிறான்.
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அ௮வதாரிகை--8ம் ஸ்லோகத்தில் கூறிய ஸர்ல 

தேவாத்மகத்வத்தை (அதாவது எல்லா தேவர்க 

ளுக்கும் ௮ந்த.ராத்மாவாக இருப்பதை)மேல் இண்டு 

ஸ்லோகங்களில் விவரிக்கிறுர். 

8 எஷ ப்ரஹ்மாச விஷ்ணுஸ்ச 
் சிவஸ்கந்த? ப்ரஜாபதி? 

மஹேக்த்ரோ தனதகாலோ 

யமஸ்ஸோமோ ஹ்ய.பாம்பதி? 

9.  பிதரோ வஸவ ஸ்ஸாத்யா£ 
அம்வினேள மருதோமரை. 

வாயுர்வஹ்சி£? ப்ரஜாப்ராண 

ருதுகர்த்தா ப்ரபாகர?. 

பதவுரை. 

gaps இவன் 

பிரம்மாச பிரமனும், 
விஷ்ணுச விஷ்ணுவும், 

ஷிவ? சிவனும், 

ஸ்கந்த? குமாரஸ்வாமியும், 

ப்ராஜபதி? ஈவப்சஜா பதிகளும், 

மஹேந்திர தேவேந்திரனும், 
தனத: * குபோனும், 
sre மிருத்புவும், 
யம; எமஜும், 
ஸோம? சக்திரனும், 

அபாம்பதி: வருணனும் (கருன்), 

b
o
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பிதர? பித்ருதேவழைகள் 

வளவ? அஷ்ட வசுக்கள் 
ஸார.த்தியா£ ஸாச்யர்கள் 
௮ஸ்வினெள ௮ஸ்வீனீ தேவர்கள் 

மரு 5 ட மருச்கணங்கள் 

அனு மனு . 
வாய? பூலோகத்திலிருக்கும் வாயு 

வஹ்கி? நெருப்பு 
ப்ரஜாப்சாண? பிராணிகளின் உயிர் 

ருதுகர்த்தா ருதிக்களை யுண்டாக்கும் 

ப். ரபாகர? சூரியலும் (இவனே), 

தாதீபாயம்--இவன் தான், ஸமஸ்த தேவர்களை 

யும் சரீரமாகவுடையவன், ப்ரஹ்மா, விஷ்ணு, வண் 

குமாரஸ்வாமி, நவப்ரஜாபதிகள், தேவேந்திரன், 

குபேரன், ம்ருத்யு, யமன் சந்திரன் வருணன், எல் 
லாரும் இவனேதான். பித்ரு தேவதைகளும், அஷ்ட. 

வஸாுக்களும், ஸாத்யர்களும், அ௮ச்வினி தேவதை 

ளும், 49-மருத்துக்களும், மனுவும், வாயுவும், ௮க்னி 

யும், ப்சாணனும், வஸந்தாதி ருஅக்களுக்கு காரண 

மான ஸ-டர்யனும் எல்லாம் இவனே, 8-9 

அவதாரிகை--- ஸுர்ய மண்டல மத்ய வர்த்தி 

யான ஸர்வேள்வரனுடைய ஸ்வரூபத்தை விளக்கு 

இிரூர் இதில், 

10. ஆதித்ய ஸ்ஸவிதா ஸுஸிர்ய£ 

் கக: பூஷா கபஸ்திமான்£ 

உபவர்ஸா ஸத்ருஸோ பாற? 

ஹிரண்ய ரதா திவாகர£,
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பதவுரை. 

ஆதிய₹ ஹ்ருதய ஸ்தோத்ர ப்ராரம்ப£ 

ஆத்ம (8) அதிதியின் மகன் 
ஸவிதா உலகங்களை உண்டாக்குகறவன் 
சூர்ய ஜனங்களை அவரவர்களின் கர்மங் 

களைச் செய்விப்பிக்றெவன் 
கக... ஆகாயத்தில் 'ஸஞ்சரிப்பவன் 

பூஷா மழைபெய்வித்து உலகைபோஷிப் 

பவன் 

கபஸ்திமான் இறந்த Grommet யுடையவன் 

ஸு வர்ண ஸத்ரு௪: பொன்னுக்கு நிகசானவன் 

பானு௦ எங்கும் ப்.ரகா௫ப்பவன் 
ஹி.ரண்யரேதா: ஸ்வர்ணமய்மான ப்ரஹமாண்டத்சை 

் யுண்டாக்ளெவன் 

Barer: பகலையுண்டாக்குகிறவன் 

ப. தாத்பர்யம்--அதிதியின் புத்தானும், பூமியி 
ள்ள ஸகல ரஸங்களையும் சகரஹிப்பவனும், ஜீவரூ 
பத்தால் ஸகல விஷயங்களையும் அநுபவிப்பவனும், 
உலகத்தை உணஷ்டாக்குமவனும், ஜனங்கள் தாங்கள் 

susan நித்யநைமித்திக கர்மங்களில் கின்றும் சுவராம 
லிருக்கும்படி செய்பவனும், ஆகாயத்தில் தஇிரிசன்ற 
வனும், ஜகச்தை போஷிப்பவனும்,சிறந்த கரணங்களை 

யுடையவனும், ஸர்வ வ்யாபியாய் லக்ஷ்மியையுடைய 
வனும், த௫்கத்தைப் போன்றவனும், எங்கும்ப்ரகாசிப் 

பவனும், ஸ்வர்ணமயமசன ப்ரம்மாண்டச்தை ஸற்ருஷ் 

டிப்பவனும், பகலையுண்டாக்குமவனும், அஞ்ஞான ததை 
கொடுப்பவனும், இவையெல்லாம் நீயே, 10 

௮வதாரிகை?--இர். ஸ்லோகத்தில் ஆதித்யமண் 

டலாந்தர்வர்த்தியானவன் சிறப்பை கூறுவர்,
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11. ஹரிதஸ்வ$ ஸ்ஹஸ்ரார்சி 
ஸப்த ஸப்திர் மரீசிமான் 

திமிரோந்மதன? பாம்பு 

த்வஷ்டா, மார்த்தாண்டஅம்றாமான். 

பதவுரை. 

eof seer (8) பச்சை நிறமுள்ள குதிரையை 
் யுடையவன் 

Menon rat Az ஆயிரங் ரணங்களை புடையவன் 

ஸப்தஸப்தி euler என்னும் குதிரையை 

i யுடையவன் 

மரீமொச்: அதிகப்ரசகாசமான இரணங்களை 
யுடையவன். 

திமிரோன் மதத? இருளைப் போக்குசன் றவன் 
சம்பு? யாவருக்கும் சுகமளிப்பவன் 

த்ஷ்டா எல்ல, வற்றையும் அழிப்பவன் _ 

மார்த்தாண்ட? பிரளயத்தில் அழிந்த உலகங்களை 
(ys: பிழைப்பிக்சன் றவன் 

அம்சுமான் எங்கும்விஎங்கும் செணங்களையு 

டையன் 

காத்பரியம்-- பச்சைகிறமுடைய குதிரையை 
புடையவனும்)மனோஹரமானவாஹனத்தை யுடையவ 

னும், ௮னேக இரணங்களையுடையவனும், கல்யாண 

குணங்களையுடையவனும்,**ஸப்த”என்னும் குதிரையை 

யுடையவனும், ப். ரசஸ்கமான இரணங்களையுடையவ 
னும், சங்சசக்ராதி அயுதங்களை உடையவளும், 

இருளை போக்சடிப்பவனும் ஞானத்தை உண்டாக் 

குபவனும் ஸுகத்தை விளைவிக்குமவனும், எல்லாவற் 

றையும் அழிப்பலனும், ப்ர ளயத்தை அடைந்த
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ப்சம்மாண்டத்தை மறுபடியும் உண்டாக்குமவனும். 
சிறக்த கரெணங்களை யுடையவனும், ப்ரபஞ்சத்தில் 

உள்ளும்வெளியும் வ்யாபித்திருப்பவனும் நீதான், 11 

௮வதாரிகை-- மமேசொன்ன விஷயத்தையே 
உபபா திக்கிறார். 

12. ஹிரண்யகர்ப்ப£ பரிஸ்ரிர: தபனோபால்கரோவிர, 
அக்னிகர்போதிதே? புத்ர8ஸோங்கஸ்ஸறிஸ்மிரநாறயன 

பகவரை. 

(ச்வம்) ஹிரண்.பகர்ப்ப: 8ீ பொன்மயமான ப்.ரதசமாண்ட 
[தீதில் விளங்குமவன் 

AA r3 தாபங்களைத்திர்ப்பவன் 
slew’ siéssQeiueme 

பாஸ்கர? ப்ரகாசத்தை உண்டாக்குமவன் 
சவி? யாவராலும் ஸ்துதிக்கப்பவென் 

் அக்கனிகர்ப்ப£ அக்னியை கர்ப்பத்தில் உடை 
யவன் 

அதிசே:பு தர அதிதியின் குமரன் 
சங்க? ஷக் ச ஸ்வரூபி 

AA rangers பனியை போக்கடிப்பவன் 

தாத்பர்யம்-- ஸவர்ணமயமான ப்ரம்மாண்டத் 

.. தில்ப் ரகாசிப்பவனும், ரமணீயமான ang su sos 

யுடையவனும், ஸகல ஜீவன்களையும் தன் கர்ப்பத்தில் 

வைத்திருப்பவனும், ஆத்யாத்மிக ஆதிதைவிக ஆதி 
பெளதிக மென்கிற தாபத்ரயங்களையும் தீர்ப்பவனும்; 

பக்தர்களின்விரோதிகளை தபிக்சச்செய்பவனும், எல்லா 

வஸ்துக்களும் தெரிவதற்கு காரணபூதமாய் ஒளியை
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உண்டாக்குமவனும், வேதங்களை ப்ரம்மாவுக்கு உப 

தே௫ித்தவனும், சாலாக்னியான ருத்திரனை வயிற்றிலு 

டையவனும், அதிதிக்கு பக்னும், ஆனந்தஸ்ரூபியும்* 

பனியையபோக்கடிப்பவனும் நீயே. 12 

13. வ்யோமனாத ஸ்தமோ பேதீ. 
ருக்யஜு்ஸ் ஸரமபராக? 

கனவ்ருஷ்டி$ அபாம் மித்ரோ 
விந்த்யவீதீ ப்லவங்கம£. 

பதவுரை, 

வ்யோமனாச ் நீ ஆகாசத்துக்கு அரசன் 
தமோபேதீ இருளைப்ே பாக்கடிப்பவன் 

ருக்யஜுாஸ்ஸாமபாரக$ ருக்கு யர் ஸரமவே தம்களின்' 
கரையை யடைக்தவன் 

STAI ARID? . பெருமழையை பெய்பவன். 

அபாம் மித? .... ஜவத்துக்கு ஸ்மேடுதன் 

விந்தயவீத விந்தியமலையின் வழியாக 

ப்ரபலங்கம? 2க்ி.ரமாக செல்பவன் 

தாத்பர்யம் ரீ ஆகாசத்துக்கிறைவன்; இருளை 
- போக்குமவன் ராஹுுவை பேதிப்பவன்,ருக், யஐஈஸ் 
ஸாமவேதங்களைக்கொண்டு அறியப்படுபவன், அதிக 

மான மழை பெழிபவன், நீருக்கு ஈண்பன், வித்திய 
பர்வதத்தின் மார்க்கத்தில் அதாவது ஆகாயமார்க்கத் 

தில் சீக்சொமாகபோகுமவன், 13 

4, ஆதபீ மண்டல ம்ருத்யு: பிங்களஸ்ஸர்வ தாபன; 
கவிர்விங்வோமஹாதேஜா ரக்த ஸ்ஸர்வபவோத்பவ$
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பதவுரை 

ஆதமீ (6) வெய்யிலுடையான் 

மண்டலீ வளைச் த உருவுடையவன் 

ம்ருத்யு? பகைவரைக் கொல்பவன் 
பிங்கள? கோரளோஜனத்தின் மற 

ழமூடையவன் 

ஸர்வ தாபன? யாவற்றையும் தபிக்கச் செய் 

பலன் 

கவி) பண்டி சன் 
விஸ்வ யாவற்றையும் கிர்வஹிபவன் 

மஹாதேஜா5 மிகுக்ததேஸ்ஸையுடையவன் 
சத்த? பக்தர்களிடத்து ௮ன்புள்ளவன் 

ஸர்வபவோ த்பவ எல்லாகாறியங்களுக்கும் காரண 
மானவன் 

நி வெய்யிலை யுடையவன், வட்டமான உருவை 

யுடையவன், சத்துருக்களை ஜெயிப்பவன், உதிக் 

கும்போது கோசோஜனத்தின் நிறமுடையவன் (மத்தி 

'யான்னத்தில்) எல்லாவற்றையும் தபிக்கும்படி செய்ப 

வன், வ்யாக.ரணமுதலான ஸகல ஸாஸ்த்ரங்களையும் ப்ச 

விர்த்திக்கும்படியாகச்செய்பவன், சகலத்தையும் நிர் 

வஹிப்பவன், விசேஷமான காந்தியை உடையவன், 

பக்தர்களிடத்தில் விசேஷமான் ப்ரியமுடையவன் , 

ஸமஸ்த கார்யங்களுக்கும் காரணமானவன். 14 

15. நக்ஷத்ர க்ரஹதாராணாம் அதிபோ விஸ்வபாவன£. 
தேஜஸாமபி தேஜஸ்வீத்வா தஸாத்மர் நமோஸ்துதே
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பதவுரை 

ச்கூத்ர-க்ரஹ- தா.ராணாம் (6) அச்விக்யாதி ஈக்ூத்திரம் 
இரஹம் ஸாதா.ரணககூ 

,திதிமிவைகட்கு 

௮இப? நாதன் 

விஸ்வபாவன? உலகத்தை கிலைகிறுத்தும 

வன். 

தேதஜுமாமபி ஒளிகளைகாட்டிலும் 

தேஜஸ்வீ ஒளியுள்ளவன் 

Jar gant suet பன்னிரெண்டுமூர் த்திகளை 
யுடையோனே 

ே ச (அப்படிப்பட்ட) உனக்கு 

நம? அஸ்து ஈமஸ்காரம் உண்டாகுக 

தாத்பர்யம்--அ ச்விர்யாதி நகூத்திரங்களுக்கும் 

க்.ரஹங்களுக்கும் ஸாதாரண ஈக்ஷத்திரம்களுக்கும். 

ஈரதனானவனும், தேஜஸுகக்க்ளுக்குள் மிகுந்த தேஜ. 

Naw உஸடயவனுமாய் பன்னிரு உருவை உடைய 

வனே உன்பொருட்டு ஈமஸ்காசம். 15 

16. ஈம: பூர்வாய கிரயே பஸ்சிமே சிரயே நம? 
ஜ்யோதிர்கணாகாம் பதயே தினாதி பதயே கம: 

பதவுரை, 

பூர்வாய €ழ்திசையிலுள்ள 

இரையே மலையிலிருக்கிற 

சம? உன்பொருட்டு ஈமஸ்காரம்
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பஸ்சிமே மேத்குதிக்கலுள்ள 

Grew மலையிலிருக்கும் 

சம உன் பொருட்டு ஈமஸ்காசம் 
ஜயோதிர்கணானாம் ஒளிஉள்ளவையின் 

usw © இறைவனாகிய 

(தே) சம உன் பொட்ரு சமஸ்காசம் 

சாத்பர்யம்:--ழெக்கு மலைமேலுள்ள; உனக்கு 

நம்ஸ்காரம், மேற்குமலையிலுள்ள உனக்கு ஈமஸ்சாரம் 
கிழக்கு, மேற்கு மலைகளுக்கு அர்தர்யாமியான 

உனக்கு ஈபஸ்காரம், ஜ்யோதிர்கணங்களுக்கு நாதனான 

உனக்கு ஈமஸ்காரம், முக்தர்களுக்கு ப்ராப்ய ஸ்தான 

மான உனக்கு ஈமஸ்காரம், பகலிரவுகளையுண்டாக்கும் 

உனக்கு ஈமஸ்காரம் (ஸூர்ய மண்டலாந்தர்யாமியான 

16 உனக்கு ஈமஸ்காரம்), 

17. ஜயாய ஜயபத்ராய ஹர்யர் வாய நமோ ௩ம£ 

நமோ நமஸஹஸ்ராம்ஹோ ஆதித்யாய ௩மோ ஈம£. 

பதவுரை. 

ஜயாய ஜெயிப்பவனான 

கம? உன் பொருட்டுக௰ஸ்காரம் 

ஜயபத்ராய ஜயயத்தையும் மங்களத்தையும் 

கொடுக்க வல்ல 

(தே) ௧ம3 உன் பொருட்டு சஸ்காரம்
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கர்யஸ்வாய பச்சைக்குதிரைய/டைய 

கம . உன் பொருட்டு கமஸ்காரம் 

ஸஹஸ்ராம்சோ ஆயிரம்திரணங்களை யுடைய 

கம? உனக்கு நமஸ்காரம் 

BR sur ys சூரியைய (உன்பொருட்ட) 

சம? சம? சமஸகாரம் கமஸ்காரம் 

தாத்பர்யம்:- நிகரில்லாத ப்.ராக்ரமத்தைஉடைய 

உனக்கு ஈமஸ்காரம் செய்கிறேன், (பக்தர்களுக்கு ஸம் 

ஸார ஐயத்தை உண்டாக்குகிற உனக்கு ஈயஸ்காரம்), 

ஐயத்தையும் மங்கள த்தையும் உண்டாக்குகிற உனக்கு 
வந்தனத்தை செய்கிறேன், பச்சைவர்ணமானகுதிரை 

யையுடைய ஸூர்யனுக்கு ௮க்தர்யாமியான உனக்கு, 

நமஸ்காரம் செய்கிறேன், (மனோஹரமான கருட scrap 

பாதி வாஹனங்களை யுடைய உன்னை ஈமஸ்கரிக்கிறேன்) 
ஆயிரம் சரணங்களையுடைய ஸடரியனுக்கு அந்தர்யா. 

மியானவனே(அபரிமிகமான 2தஜஸ்ஸை௨உடையவனே 

உன் அம்சமான ஸ௩ல ஜீவன்களுக்கும் ஆதாரமான 

வனே) உன்ளை வணங்குகி?றன், யோகிகளால் ஸ-ட 

ரிய மண்டலத்தில் காணப்படுமவனான உமக்கு 
நமஸ்காரம் செய்கிறேன், 17 

18. ௩ம3 உக்ராய வீராய ஸாரங்காய நமோ௩ம? 
நம? பத்மப்ரபோ தாய மார்த்தாண்டாய௩மோ நம. 

பதவுரை. 

உக்சாய பயங்கரமான ரூபத்தை யுடைய 

(தே தம3 உன் பொருட்டு சமஸ்காரம்
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வீராய பிராணிகளைபல் விசமாகஎவுத 

(உன்பொருட்ட) 
mis சமஸ்காசம் 

ஸாரங்காய விரைவாகச்செல்லும் உனக்கு 
தம? Big கமஸ்காரம் ஈமஸ்காரம் 

பத்மப்ரபோதாய தாமரையை விக௫க்கும்படி 
் செய்யக்கூடிய உன்பொருட்டு 

ios கமஸ.கரசம் 

மார்த்தாண்டாய (தே) ப்ரமாண்டம் அழிக்தபோது 

பிறக். தவனானஉன் பொருட்டு 

miss 2008 சமஸ்.காரம் சமஸ்கா.ரம் 

தாத்பர்யம்-- உபாஹியாதார்க்கு பயங்கரமாக 

யிருக்கும் உனக்கு ஈமஸ்காரம், ஸகல ப்ராணிகளையும் 

அவைகளின் பூர்வகர்மங்களுக்கு அனுகுணமாக ௮வ 

சவர்கள் கர்மங்களில் ஏவுகறஉனக்குஈமஸ்காரம், ௪௧7 

மாக ஈடக்சச்கூடியவனும் (ஸாரத்தை க்ரஹிப்பவனும், 

ப்சரைவத்திற்கு ப்ரதிபாத்தியனும், ஹம்ஸரூரூபத்தை 
ப்ரிக்ரஹித்தவனுமான உனக்கு ஈமஸ்கா.ரம், தாமரை 

யை அலரும்படியாகச் செய்பவனான (பக்தர்களின் 

ஹ்ருகயக மலத்தை விகஷிக்கும்படியாகச் செய்பவ 

னை)உனக்கு நமஸ்காரம், ப்ரம்மாண்டம் ப்ளயத்தை 

அடைந்தபோது மறுபடியும் ஸருஷ்டிப்பதற்காக் 

இருப்பவனான உனக்கு ஈமஸ்சாரம். 18 

19. ப்ரஹ்மேமாா நாச்யுதேயமாய 
ஸர்யா யாதித்ம வர்ச்சனே 

பாஸ்வதே ஸர்வ பகஷ£ய 

ரெனத்ராய் வபுஷே. Loe,
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பதவுரை. 

ப்ரம்ஹேஸாகாச்யுசேஸாய பீரம்மதேவனுக்கும், வெனுச் 

'கும் விஷ்ணுவுக்கும் 
கியாமகனான 

(தே) 503 (உனக்கு) ஈமஸ்காரம் 

சூர்யாய ப்ராணிகள் கர்மங்களை செய் 

யும்படி தாண்டெபெவனான 

(தே) ww? உனக்கு நமஸ்காரம் 

ஆதித்யவர்சஸே சூர்யரூபமாகய ஒளி 

[யையுடைய 

(தே) ௧ம8 உனக்கு நமஸ்காரம் 

பாஸ்வதே தேஜஸ்ஸையுடைய 

(தே) su: உனக்கு சமஸ்காரம் 
ஸர்வபக்ஷ£ய அனைவற்றையும் புஜிப்பவ 

(தே) ௧ம௦ உனக்கு சமஸ்காரம் [னான 

செளத்ராய பயங்காமான 

வபுஷே சர்ரமுடைய 

(தே) ௧ம உனக்கு ஈமஸ்காரம் 

தாத்பர்யம்: ப்ரம்ம விஷ்ணு ருத்திரர்களுக்கு 

நியாமகனாய் பரப்.சம்ம ரூபமான உனக்கு ஈமஸ்காசம், 

ஸகலப்ராணிகளையும் அத்தந்த கர்மங்களை செய்யும் 

படி. ப்சேரேபிக்கிறவரான உனக்கு ஈமஸ்காரம், ஸ-டுரி 

யமண்டலத்தில்.தேஜோருூபமான உனக்கு நமஸ்காரம், 

ஸமஸ்த தேஜஸ் ஈகளுக்கும் காரணமான மஹாதே 

ஜஸ்ஸையுடைய உனக்கு சஈமஸ்காரம், ப்ரளயகாலத் 

தில் ஸகலத்தையும் ஸம்ஹரிப்பவனான உனக்கு ஈமஸ் 
காரம், அப்பொழுது பயங்கரமான உருவத்தை 

உடைய உனக்கு ஈநமஸகாரம், ஈமஸ்காசம், 19 கு ’
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26. தமோக்னாய ஹிமக்னாய 

ஸுத்துருக்னாயா மிதாத்மனே 

க்ருதக்னக்னாய தேவாய 

ஜ்யோதிஷாம் பதயே ௩ம£. 

பதவுரை. 

,சிமோக்ளுய இருளையகற்றுபவனும் 

ஹிமக்னாய பணியையொழிப்பவனும் 
ஸ.த்ருக்னாய பகைவரை அழிப்பவனும் 

yd) sa gC car ப்ரிச்சின்னமில்ல த ஸ்வரூப 

மூடையவனும் 
க்ருகக்னக்னாப செப்ஈன்றி யறியாதவனை 

கொல்லு மவனும் 

தேவாய ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹார 
த்தால் விளைவாமெவனும் 

ஜ்யோதி ஷாம்பதயே ஓளியுடையவருக்கு சா.தனாகிய 

(ே ௮) 508 உன்பொருட்டு கமஸ்காரம் 

தாதீபர்யம்--இருளைப்போக்ஈடி.ப்பவனுன (அஞ்ஞா 

னத்மை ஐ போக்குமவனான) உனக்கு மமஸ்காரம், பக் 

தர்களுக்கு சீதோஷ்ணாதி த்வர்த்வங்களை ஸஹிக்கும் 

படியான ஸாமர்த்யத்தை அளிப்பவரான உன்பொ 
ருட்டு ஈமஸ்காரம், 'அச்ரிதர்களின் பகைவரை ஹிம் 

ஹிப்பவசான (சத்ருக்களான இக் தீரியல்களை ஓயிக்கும் 

சக்தியைபக்தர்களுக்கு அருளக்கூடிய) உமக்கு ) நமஸ் 

காரம், தேத௪ மசால் வஸ்து க்ருத த்ரிவித ப்மிச்செத்ய 
சூன்யரசன (அளவற்றம ஹஊிமையையுடைய) உமக்கு 

ஈமஸ்காசம், ஸகல பாபி சாவும், Carus am om DP மறப்ப 

வர் களையும் Satis Bil i) போழுட்ி மமஸ்கா 
Lo, ஸ்ருஷ்டிஸ் இறி ம் ய் al By gd wear t ப்பட ஸி 24 
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திப்பவரான (ஸ்வயம் ப்ரகாசவானான) உனக்கு ஈமஸ் 
காரம், சந்த ர சூர்யாதி ஸகல ஒளிகளுக்கும் ப்.ரகாச£த் 

தை கொடுப்பதால் நாதனான உனக்கு ஈமஸ்காரம், 20 

21. தப்தசாமிகராபாய வஹ்னயே விஸ்வகர்மணே 
நீமஸ்தமோபி நித்ய ருசயேலோகாசாக்ஷிணே. 

பதவுரை, 

சப்தசாமீகராபாய உருக்கெெபொன்னுக்கு சிகரானவனும் 

வஹ்னயே அக்இனிஸ்்வருபனாகியவனும் 

விச்வகர்மணே உலகத்தைச்செய்பவனாடியவனும் 

தமோபிரிக்னாய - பேரிருளையழிப்பவனும் 

ருசயே காந்தியால் இகழ்பவனாயெவனும் 

லோகஸாகதிணே உலகத்துக்கு ஸ.ரகதிபூசனுமாகிய 

(தே) win’ பொருட்டு சமஸ்கமரம் 

தாத்பர்யம்: -உயர்ந்த் தங்கம்போன்ற நிறத்தை 
யுடையவறான உனக்கு ஈமஸ்சாரம், ௮க்கனிபோன்ற 

ரூய்த்தையுடைய (ஸகலபோகசங்களுக்கும் ஆதாரமான ~ 

உனக்கு ஈமஸ்காரம், இருளைப்போக்கடிப்பவனான 
உனக்கு நமஸ்காரம், எல்லாவற்றிலும் ப்சகாசிப்பவ 
னான (ஸ்வயம்ப்ரகாசரூபத்தை உடையவனான) உன 
க்கு நமஸ்காரம், உலகத்தார் செய்யும் சைலகர்மங் 
களுக்கும் ஸாக்ஷியான உனக்கு ஈமஸகாரம், 21. 

  

22. நாமறயத்யேஷவை பூதம் ததேவஸ்ருஜதி ப்ரபு: 

பாய:த்யேஷி தபத்யெஷ வர்ஷத்யேஒ. கபஸ் திபி5, . 

பதவுரை. 

ப்ரபு கன அணை த்றையும் எவ(பவணா 

sree இம்மஹாபுருஷனே
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பூதம் உலசச்சை 

சாறாயதி காசம்செய்கறுன் 

ததேவ ன் அவ்வுலகத்தையே 

ல்ருூ ல்ருஷ்டிக்கான் 
gaps இவனே 
கபஸ்இபி£ இெரணங்களால் 
பாயி உவர் SAMO COX 
sup pS Gin QedBeyr 

வர்ஷதி வர்ஷிக்கறொன் 

தாத்பர்யம்: -ஸகலலோகத் துக்கும்கியா மகனான 

இக்த ஸ்வாமியே ஸமஸ்த ப்ரபஞ்சத்தையும் ப் ரளய 
காலத்தில் ஸம்ஹரிப்பார், மறுபடியும் ௮ப்:9ரபஞ்சத் 

தையே ஸ்ருஷ்டிப்பார். இவரே சரணங்களால் தாபத் 
தைஉண்டாக்க,உலர்த்திவிரவார், மழைபெய்யும்படி*் 
செய்வார். 22 

23. Ga.eveIGsan7 orais ் 

பூதேஷை பரிரிஷ்டி.த3 
ஏஷ.எவாக்னி ஹோத்ரஞ்ச 

பலம் சைவாக்கினி ஹோத்திரிணாம். 

பதவுரை, 

ஏஷ? இவன் 

பூதேஷு பிராணிகள் 
ஸுநப்தேதஷா தங்குகையில் 

பரிகிஷ்டி ௪3 எங்கும் பரச்தவனாக 
ஜாகர்தி விழிததிருப்பான் 

ஏஷஹவ இவனே 

அக்னிஹோ தஞ்ச EDA GAM wy Sen gy cb 
. அக்கனிஹோ த்திணாம் அத்தனிகாரியம்செப்பவருக்கு 
பலம்சைவ பலமும் (கருன்)!
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தாத்பர்யம்... ப்ராணிகள் உறங்கும்போது 

இவன் அப்பிராணிசள் எல்லாவற்றிலும் அந்தர்யாமி 

யாசலியாபித்து விழித் அக்கொண்டிருப்பான் , அக்னி 

ஹேரததிரங்களையும், அக்சனிஹோத்திரங்களுடை 

பலமும் இம்மஹ்ாபுருஷனே, 28 

24. வேதாஸ்ச க்ரதவச்சைவ க்ரதூனாம் பலமேவச 
யாநி க்ருத்யாரி லோகேஷுஸர்வஏஒரவிஃப்ரபு₹. 

பதவுரை, 

வேதாச (இவன்) வேதமும் 

El gee யாகமும் 

SI ST EHD யாகத்தினுடைய 
பலமேவச௪. . பலமும் (ஆரான்) 

லோகேஷுு உலசங்களில் 

க்ருத்யானி காரியங்கள் 

யானி (ஸந்தி) _ எகை இருக்கின்றனலோ 
(தேஷாம்) அவைகளுக்கு 

ஸர்வ? ாமஸ் தாத்மாலான 

ass ral? இந்த குரிய மண்டல வர்த் 

தியான புருஷன் 
ப்ரபு? நியாமகன் 

தாத்பர்யம். இவனே வேதங்கள் இவனேயாசங் 

கள், யஞ்யத்தால் அடையச்கூடிய பதார்த்தமும் 

இவனே, மேலும், உலகத்தில் எந்தெந்த சர்மங்கள் 

செய்யப்படுசின்றனவோ அவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் 

ஸர்லாச்மா வாகிறான் ஸர்ய மண்டலமச்இயவர்த்தி 
யான இக்த புருஷனே நியாமகனும், பலத்தை அளிப் 

பவனுமர ஒறான். ‘24%
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(25. ஏன மாபத்ஸு க்ருச்ரேஷு 
காந்தாரேஷு பயேஷுச 

கீர்த்தயந் புருஷகஸ்சித் 

நாவஸீததி ராகவ. 

பதவுரை. 

real சாமா 

புருஷ புருஷன் 
SHA gs ஓசொருவன் 

ஆபத்ஸு ஆபத்திலும் 
க்ருச்ரேஷா கஷ்டத்திலும் 
ப்யேவஉா பயங்களிலும் 

ஏனம் dian A sudo cw su song 
Gig sue ஸ்.நதித் தாஞாடில் 

சாவஹீசஇ துக்கக்கமாட்டான் 

தாத்பாயம்:ஹேராமா! இதை ௮னுஷ் 

“தில் வர்ணம், ஆச்ரமம் முதலான பேதங்க்க 

யாது, யாசசகயிருந்தபேசதிலுக் ஆபத் துண்டான 

தாவது, கஷ்டம் வந்தபோதாவது காட்டில் சஞ்சரிக் 

கும் போதாவது அல்லது இகசபயங்களுண்டானபோ 

தாவன இந்த ஆதித்ய ஹ்ருதய ஸ்தோத்திரத்தை 
J LF BS aw அவன் அன்பத்தினின்றும் நீங்கி 

   

  

பயமற்று ஸுஈகத்தை அடைவான். 25 

௮6, பூஜஸ்த்வேக மேகாக்ரோ 
தேவதேவம் ஜகத்பதிம் - 

ஏதத் திரிகுணிதம் ஜப்த்வா 

யுத்தேஷு விஜயிஷ்யஸி,
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பதரைரை. 

ஏகாக்ர? (6) ஒரே விஷயத்தில் செலுச்சப் 

பட்ட மனமுடையவனாய் 

தேவசேவம் தேவதேவனும் 

ஜகத்பதிம் உலககராசனுமான 
ஏனம் இந்ததேதவனை 
பூஜயஸ்வ பூஜைசெய் 

ஏது இந்த ஆதித்ய ஹ்ருதயத்சை 
திரிகுணிதம் மூன்று சரம் 

ஜப்த்வா ஜபித்து 
w AC ges யுத்தத்தில் 
விஜயிஷ்யஸி வெல்லுவாய் 

தாத்பர்யம்:--ரீ மனஸ்ஸை தீருடமாக நிருத்தி, 

தேவச்களுக்கு தேவனும் ஜகன்னாதனுமான “இந்த 

பகவானை இந்த ஆதித்ய ஹ்ருதய ஸ்தோத்திரத்தால் 

பூஜைபண்ணு, இதை மூன்௮தரம் ஜபிததால் யுத்தத் 
தில் ஐயமுண்டாகும். 26° 

27, அஸ்மின் கஷணே மஹாடாஹோ 
ராவணம் த்வம் வதிஷ்யஸி 

எவ மூக்த்வா ததா கஸ்த்யோ 
ஜகாமச யதாகதம். 

, பதவுரை, 

மஹாபாஹோ பெருபுஜமுடையனே 
saw கீ 
அஸ்மின்கூணே இர்த கூணேகிமிஷத்தில் 
சாவணம் இசாவணனை 

afar wal) கொல்லுலாய்
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gat அப்போது 
அகஸ்த்ய$ அகஸ்த்யர் 
ஏவம் இப்படி. ” 

உக்த்வா சொல்லி 

யதாக தம் as ,தபடி. 

ஜகாம சென்ருர் 

தாத்பர்யம்: பெருமையை உடைய புஜங்களை 

யுடைய ரகுகுலதிலசா ! நீ இந்த ஸ்தோத்திரத்தை 

ஐபம் செய், இந்த கணத்திலேயே சாவணனை வதம் 

செய்வாய் என்று அகஸதியர் சொல்லிவிட்டு தன் 

ஸ்.தானம்போய் சேர்ந்தார். aT 

28.  ஏதச்ருத்வா மஹாதேஜா 
நஷ்டஸமோகோ பவத்ததா 

.தாரயாமாஸ ஸுப்ரீதோ 
ராகவ? ப்ரயதாத்மவான். 

பதவுரை. 

த்தா அப்பொழுது 

மஹாதேஜா? மிகுக்த ேஜஸ்ஸ படைய 

ராகவ? ராமன் 

ஏதத் இதை 
ஸ்ருத்வா கேட்டு 

weer. போக? opis துயரமுடையவ.ராக 
அபவத் ஆயினர் 

ஸுப்ரீ த .... விசேஷ ஆனச்தத்தை 

அடைச்தவாரய் 

ப்ரயதாத்மவான்' பரிசுத்தமான மனமுடை 
யவராக 

சாரையாமாஸ தீரித்தனர்
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தாத்பர்யம்: அப்பொழுது மஹா தேஜஸ்ஸை 

உடைய ராமன் இம்பஹா ஸ்தோத்திரத்தை கேட்ட 
மாத்திரத்தில் மனதில் Siam smu GB, பரமசந்தோ 

ஒத்துடலும் பரிசுத்தமான மனதுடனும ஆதிதயஹ்ரு 

தய தோத்திரத்திற்கு ப்ரதிபா த்தியனான தேவ?தவனை 

தீயானம் செய்தார். 28 

29. ஆதித்யம் ப்ரேக்ஷ்ய ஜ்ப்த்வாது 
பரம் ஹர்ஷ மவாப்தவான் 

த்ரிராசம்ய ஸுுசிர்பூத்வா 
தனுராதாய வீர்யலான், 

பதவுரை. 

லீர்யவான் விசேஷ பராக்ரெமமுடைய 
ஸ்ரீராமன் 

ஆசம்ய ஆசமனஞ்செய்து 

ஸு ப்ரிசுத்தராக 

user 39 

ஆதித்யம் சூரியனை 

ப்ரேக்யா பார்த்து 

த்ரி? ஜப்த்வாது மூன்றுதரம் ஜபித்து 

EDN! வில்லை 
ஆதாய எடுத் துக்கொண்டு 

பரம் மிகுந்த 
ஹர்ஷம் களிப்பை 

அவாப்தவான் அடைத்சார் 

தாத்பர்யம்: ராமன் , ௮சமனம் செய்து சுத்தி 

யாக ஸூரர்யுனை பார்த்துக்கொண்டு (அதித்ப மண்ட 

லாந்தர்வர்த்தியான பரமாத்மாவை த்யானம் செய்து 

கொண்டு) மூன்றுதரம் ஆதித்யஹ்ருகப ஸ்தோத்ர
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் த்தை ஜபித்து நிகரற்ற பராக்மத்தை உடையவராய் 

பரமானர்தமடைநக்து வில்லை கையில் ஏந்திரை, 29 

80. ராவணம் ப்ரேக்ஷ்ய ஹ்ருஷ்டாத்மா 
யுத்தாய ஸமூபாகமத் _- 

ஸர்வயத்னேன மஹதா 

வதே தஸ்ய த்ருதோ பவத், 

பதவுரை. 

(ஸ$) (அத்த ராமன்) 

சாவணம் இராவணனை 

ப்ரேக்்ம பார்த்து 
ஹருஷ்டாத்மா களிப்புநீ்றமனமுடையவராம் 
wy sere சண்டையின்பொருட்டு 
ஸமுபாகமத் ஸமீபித்தார் 

மஹதா பெரியதான 

ஸர்வயத்னேன ஸமஸ்சப்ரயத்தினத்தாலும் 

ச தஸ்ய அவ்விசாவணனுடைய 

வதே கொலையில் 
JGR கிச்சயித்தவராக 

அபவத் ஆனார். 

தாத்பர்யம் ராமபிரான் அப்பொழுது ராவண 

னைப்பார்க்து றந்சோஷச்அடன், எல்லாவிதத்தாலும் 

அவனை கொல்லுவதாகநிச்சயித்து போர்புரிவதற்காக 
அருகில் சென்றார், 

31. அத ரவிரவதர்நிரீக்ஷ்ய ராமம் 
முதிதமநா? பரமம் ப்ரஹ்ருஷ்யூமாண? 

நிஸ்மிசரபதி ஸங்க்ஷயம் விதித்வா 
- ஸுரகணமத்யகதோ வசஸ்த்வரேதி.
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பதவுவிர, 

os பிறகு 
சவி? சூரியன் 

YA swe’ களிப்புற்ற மனமுடையவனாக 
பாமம் மிகவும் 

ப்ரஹ்ருஷ்யமாண? . சக்தோஷத்தால்மயிர் கூச்சலு 

் முடைவனாக 
ஸுரகணமத்யகத? தேவகண மத்தியை யுடைந்து 

சாமம் ஸ்ரீராகவனை 

திரீக்ய பார்த்து 

கிஹிசரபதி ஸங்க்யம் சாக்ஸர்களுக்கு அதிபதியின் 

நாசத்தை 

விதித்வா ்.... தெரிக்தகொண்டு 
sar BA pri 

இதி என்று 
வச? வார்த்தையை சொல்லினர். 

தாத்பர்யம்: - அப்பொழுது, ஸு-டரிய மண்ட 

லாந்தர்வர்.த்தியாய் ஹிரண்மயனான ௮ம்மாஹா புரு 

ஷன் தன்னை தேவர்களின் கூட்டங்கள் சுற்றிக் 

கொள்ள பரம ஸந்தோஷத்துடன் மயிர் கூச்சலுண் 

டாக ராமனுக்குத்தோன்றி ராமனைப்பார்த்து “orgy 

ஸர்களுக்கு அதிபதியான ராவணன் Aare gos 

அிடைவா னென்று ௮றிந்துக்செமள், துரிதமாய் எழு” 

என்று சொன்னார். 31 

சம்பூர்ணம். 

a
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ஸ்ரீராமாயண மகாத்மியம், 

ஸ்ரீராமாயண மகாத்மியத்தைச் சொல்லியருள் 

வேண்டுமென்ற பார்வதி பரம௫சவனைப் சார்த்திக் 
' கச் சொல்லுகின்றார், 

சதகோடி விஸ்தாரமுள்ள இராமாயணம் பிரம்ம 

லோகத்திலே நித்தியமும் மார்க்கண்டேயர் சொல்ல 

பிரமதேவனால் கேட்கப் படுகின்ற, 

ஆகையால், தேவர்கள் தசனவர்கள் கந்தர்வர்கள் 

மூகிவர்கள் மனிதர்கள் காகர்கள் ஆயெ இவர்களால் 
வான்மீக.ரால் செய்யப்பட்ட ஸ்ரீ ராமாயணம் சர்வ 

மூயற்சி செய்து கேட்கத் தகுந்தது, 

_ பாரத்மம் ஆக்கனேயம் வராகம் முதலியபுசாணக் 

கூட்டங்கள் யாவும், ஸ்ரீராமாயணத்திலுள்ள ஒரு 

சுலோக்கத்தின் பதினாறில் ஒருபங்குக்கும் கிகரல்ல. 

தேவீ | ஸ்ரீராமாயண ஸ்லோகங்களை ப் பூலோகத் 

தில் யார் எழுதுகிறார்களோ அவர்களெல்லாரும் பர 
மாத்மாவினிடத்தில் என்னுடன் வசிப்பார்கள், ' 

இமாசலகுமாரீ! சமஸ் தலோங்களிலுள்ள பக்த் 

ச்களெல்லாரும் மகாபாதகங்களை காசஞ்செய்கின்ற : 

புண்ணிய சரித்திரம்... Aa ராமாயணத்தைக் : 

கேட்கின்றார்கள். 

என்றும்,மற்றும் கீமதீராமாயணத்தைக் கிழக்கு 

முகமாக இருந்து Ba me hoy இசய்ப வேண்டு மென்றும் 

வடக்குமுகமாக இருர் அதிரதன் சேய்யவேண்டு 
மென்றும், போசனத்துக்குமுன் ப்பூனம் செய்தால்
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ரம் படனம் செய்யின் மோக்ஷம் ௪த்திக்குமென்றும் 

படனபலனும் சரவணபலனும் ௮திக விஸ்தாரமாக 

வும், கந்தப்புராணம் அகத்திய சம்மிதையிலுள்ள 

பார்வதி பரமேஸ்வர பிரஸ்னேத்தரமாகிய இருநூறு 

சுலோகங்களுள்ள 106-வது அத்தியாயம் புகலா 

நின்றது. 

ஒவ்வொரு புராணத்தின் படனபலலும் சிரவண 

பலனும் ௮திலதிலேயே கூறப்பட்டிருக்கும். ஸ்ரீசாமா 

யணத்தின் படனபலமும் சரவணபலனும் ஸ்ரீ ராமா 

யணத்திலேயே கூறப்பட் டிருப்பதுமன்றிக் காந்தம் 

பிரமாண்டம் நா.ரதிய முதலிய பல புர£ணங்களு் 

கூறப்பட்டிருத்தலால் புராணங்கள் யாவற்லுள்ளும் 

ஸ்ரீமத்ராமாயணம் சிறப்புடைத் சென்றறியற்பாலது, 

Sy 

 


