
1. ശ്രീധർമ്മരാസ്തർ നമസ്കര ാമയദ്യ രത  

പാദ്ാ വിന്ദം ര ണം ഹി മാദ്ൃരാം  

ഉഛൃങ്ഖലം മമ പരചേനശ്ന്ദിംം വവാ   

പാവനമാർരേണ ചാലരംത് സർവദ്ാ 

സവാമി  ര ണമയ്യപ്പാ ! 

 

2.അയ്യപ്പരസവാസമാജസയ സയാമഹ  

നശ്മ: സദ്സയശ്ച    ധർമരമവ ഹി  

വൂമൗ തു രേരരന ജീവതാം ശ്പാണിനാം  

രസവരനരദ്ഹി രമ രക്ിം ദ്ംാനിരധ  

സവാമി  ര ണ മയ്യപ്പാ !  

 

3. മാ ുരതർ മാനരസ വക്ിർ ംഥാതഥാ  

വൂംാതചചേനലാ വക്ിശ്ച രമ ഹൃദ്ീ 

കർമ്മനിഷ്ഠാ വംം വൂംാസ്മ രസവകാ  

ഹൃത്തരേ ദ്ംവവിഹീനാ വരവമ ച   

സവാമി  ര ണ മയ്യപ്പാ ! 

 

4. വശ്ദ്ാണി ശ്ദ്ഷ്ടം സുദ്ൃഷ്േിം ച രദ്ഹിന: 

രദ്ാഷാപഹാ ാം രക്ിം ച രദ്ഹിന: 

അയ്യപ്പതത്തവസയ ജ്ഞാനം ഹി രദ്ഹിന: 

ശ്പാപ്നുംാരമാ വംം രീശ്രം ഹി തവത്പദ്ം 

സവാമി  ര ണ മയ്യപ്പാ ! 

 

5.ജന്മശ്പാപ്താ ജനാ പുണയവൂ വാ രത 

സുശ്വതതർരദ്വ രത  രസവംാ നിർമലാ 

താമസവാവം പ ിതയജയ സദ്േതിം  

സാധരംംുസ്തശ്ത വൂംാസ്മ സാധനം       

സവാമി  ര ണ മയ്യപ്പാ !                     

 

6. തത്തവമസീതിംജ് ജ്ഞാനം ശ്പകാരിതം  

തരന്മ ഹൃദ്രേ ശ്പകാരതാം സർവദ്ാ  

സവാർത്ഥരലാവാദ്ിവിർബദ്ധം തു ജന്മ രമ  

വയർത്ഥം ന വൂംാദ്ിതീഹരമ ശ്പാർത്ഥന 

സവാമി  ര ണ മയ്യപ്പാ ! 

 

ശ്രീധർമ്മരാസ്താരവ! എന്നെരപ്പാന്നല ഉള്ളവർക്ക് 
ര ണം (ആശ്രംം) തന്നെ ആംിട്ടടള്ള അങ്ങംുന്നേ 
പാദ്ാ വിന്ദം ഞാ  നമസ്ക ിക്കുെു. നിംശ്േണമി 
ലലാത്ത എന്നെ പരചേനശ്ന്ദിംങ്ങന്നെ അങ്ങ് പാവനമാം 
മാർേത്തിലൂന്നേ എരപ്പാഴും സചേന ിപ്പിച്ചാലും. 

 

 

ധർമ്മം തന്നെ ആച ിച്ചടന്നകാണ്ടു ഞാ  അയ്യപ്പ 
രസവാ സമാജത്തിന്നെ വിനീതനാം അംേം (സദ്സയ 

 ) ആകുെു. ദ്ംാനിരധ, വൂമിംിൽ രേരിച്ചട ജീവി 
ക്കുെ ശ്പാണികന്നെ രസവിക്കുെതിനു എനിക്കു 
രക്ി നൽരകണരമ.  

 

 

മാ ുതിംുന്നേ (ഹനുമാന്നെ) മനസ്സിൽ ഉള്ള വക്ി 
എവ്വിധരമാ, അന്നത വിധത്തിൽ എന്നെ മനസ്സിലും 
അങ്ങരംാട് അചചേനലമാം വക്ി ഉണ്ടാംി ിരക്ക 
ണരമ. ഞങ്ങൾ കർമ്മ നിഷ്ഠ ാം രസവക ാംി 
തീര ണരമ. ഞങ്ങെടന്നേ ഹൃത്തേത്തിൽ (ഹൃദ്ം 
ത്തിൽ) ലവരലരം അഹങ്കാ മിലലാതി ിരക്കണരമ. 

 

മറ്റടള്ളവ ുന്നേ നന്മകൾ മാശ്തം കാണാനുതകുെ 
സുദ്ൃഷ്ി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിംാലും. (സമൂഹത്തിൽ 
ഉള്ള) രദ്ാഷങ്ങന്നെ അകറ്റടവാ  തക്കതാം രക്ി 
ംും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകൂ. അയ്യപ്പന്നെ തത്തവന്നത്ത 
കുറിച്ചടള്ള ജ്ഞാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിംാലും. 
അങ്ങംുന്നേ പദ്ന്നത്ത ഞങ്ങൾ രീശ്രം 
ശ്പാപിരക്കണരമ. 
 

രദ്വാ (വേവാരന),  പുണയവൂമിംാം വാ തത്തിൽ 
ജന്മം രനേിം എലലാ ജനങ്ങെടം, നലല ശ്വതങ്ങൾ 
ന്നകാണ്ടും അങ്ങംുന്നേ രസവ ന്നകാണ്ടും നിഷ്കെ 
ങ്ക ാംി തീർെു അവ ുന്നേ താമസ വാവം ന്നവേി 
ഞ്ഞു സദ്േതിന്നം സാധിക്കന്നട്ട (രനേന്നട്ട). അക്കാ യ 
ത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉപക ണമാംി തീ ന്നട്ട. 

 

തത്തവമസി എെുള്ളത് ന്നകാണ്ട് (എെ വാകയം 
ന്നകാണ്ട്) ഏതു ജ്ഞാനമാരണാ ശ്പകാരിക്കന്നപ്പട്ടതു, 
അത് എന്നെ ഹൃദ്ംത്തിനുള്ളിൽ എരപ്പാഴും ശ്പകാ 
രിക്കന്നട്ട. എന്നെ ഈ ജന്മം സവാർത്ഥത്തിനാലും രലാവ 

ത്തിനാലും (അതയാശ്േഹത്തിനാലും) ബന്ധിക്ക ന്നപ്പട്ടട 
വയർത്ഥമാംിത്തീ  ുരത എെതാണ് ഇവിന്നേ എന്നെ 
ശ്പാർത്ഥന. 


