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ശീരാമചാരിതമഞ്ജരീ

{॥ ശീരാമചാരിതമഞ്ജരീ ॥}

ശീമത്സുധീൻദകരകമലസംജാത - ശീമദാഘേവൻദയതികൃതാ

Shri Raghavendra Swami (1595-1671) was a great scholar and devotee. His

original name was Venkanna or Venkatanatha. As a young boy he was a

brilliant student. He learnt dvaita philosophy, grammer and shastras under

his spiritual guru Shri Sudhendra theerta. His guru noted his great

devotion and intelligence and chose him to be his successor. He later

took sanyasa in 1621 at Tanjore. He travelled extensively He popularised

Vaishnavism and the Dvaita philosophy of Saint Madhavacharya. He

wrote many texts on philosophy. He is considered to be the avatar

(reincornation) of Prahlada, the son of Hiranyakasipu who was killed by

Sri Narasimha. Many miracles are attributed to him. On Dwitiya Day of

Sravana Krishna PakSha in 1671, Raghavendra Swami gave a soul-stirring

speech to hundreds of devotees who had gathered to watch his entering

samadhi. Some of his advice to his devotees are as follows

1. One cannot get right thinking without without right living.

2. Social work done for the good of the people also constitutes worship

of the Lord.

3. One should keep away from people who merely perform miracles.

4. Right knowledge is greater than any miracle.

5. Have devotion to the Lord. But devotion should never be blind faith.

Sri Raghavendra Swami attained Jeeva samadhi in 1671. This date is

celebrated each year as Sri Raghavendra Swami Aradhana at Brindavans all

over the world. The Raghavendra Math in Mantralaya housing his Brindavan

is visited by thousands of devotees every year. His samadhi at Mantralayam
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in Andhrapradesh is a place of tourism that attracts large number of

devotees who believe that his prescence is still available at his samadhi.

The following poem composed by the saint narrates Shrimad Ramayana in

eleven verses and is in the form of a hymn (stotra). By reciting this

short poem one gets the benefit of reciting Shrimad Ramayana and also

praying to Lord Rama.

ശീമാൻ വിഷ്ണുഃ പജാേതാ ദശരഥനൃപേത രാമനാേഥാഽഥ നീേതാ

വിശ്വാമിത്േരണ മൻതാഹൃദനുജസഹിതസ്താടകഘാതുേകാഽസ്തമ് ।

ബാഹ്മാദ്യം പാപ്യ ഹത്വാ നിശിചരനികരം യജ്ഞപാേലാ വിേമാച്യാ-

ഹൽയാം ശാപാ ഭങ്ക്ത്വാ ശിവധനുരുപയൻ ജാനകീം നഃ പസീേദത് ॥ ൧॥

ആയൻ രാമഃ സഭാർേയാധ്വനി നിജസഹൈജർഭാർഗേവഷ്വാസേരാഷാ-

ദ്ധത്വാ സുരാരിം പുരഗ ഉത നുതസ്താപൈസർഭൂപപൃഷ്ൈഠഃ ।

കൽയാണാനൻതധർേമാഽഗുണലവരഹിതഃ പാണിനാമൻതരാത്േമ-

ത്യാദ്യുക്താഭിേഷേക പുരജനമഹിേതാ മഹ്യതാം േമ വേചാഭിഃ ॥ ൨॥

ൈകേകയീപീതിേഹേതാഃ സ സഹജനൃപേജാവൽകലീ യാനരൺയം

ഗങ്ഗാതാരീ ഗുഹാർച്യഃ കൃതരുചിരജേടാ ഗീഷ്പേതഃ പുതമാൻയഃ ।

തീർത്വാ കൃഷ്ണാം പയാേതാഽവതു നിജമമലം ചിതകൂടം പപൻനം

സ്വാമ്ബാഭിർഭാതരം തം ശുതജനകഗതിഃ സാൻത്വയൻ ൻയുപ്തതീർഥഃ ॥ ൩॥

ദത്വാഽസ്ൈമ പാദുേക സ്േവ ക്ഷിതിഭരണകൃെതൗ പ്േരഷ്യ തം കാകേനതം

യസ്യാരാജ്േയാഽതിനാമ്േനാ വനമഥ സമിേതാ ദൺഡകം താപേസഷ്ടമ് ।

കുർവൻ ഹത്വാ വിരാധം ഖലകുലദമനം യാചിതസ്തപസാഗ്ൈയ-

സ്േതഷാം ദത്ത്വാഽഭയം സ്വാനസിധനുരിഷുധീൻ യാനഗസ്ത്ത്യാത് സ

പായാത് ॥ ൪॥

ആസീനഃ പഞ്ചവട്യാമകുരുത വികൃതാം രാക്ഷസീം േയാ ദ്വിസപ്ത-
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കയാദാനപ്യേനകാനഥ ഖരമവധീദ് ദൂഷണം ച തിശീർഷമ് ।

മാരീചം മാർഗരൂപം ദശവദനഹൃതാമാകൃതിം ഭൂമിജാം യാം

അൻവിഷ്യൻനാർതഗൃധം സ്വഗതിമഥ നയൻ മാമേവത് ഘ്നൻ കബൻധമ് ॥ ൫॥

പമ്പാതീരം സ ഗൻനിഹ കൃതവസതിർഭക്തിതുഷ്ടഃ ശബർൈയ

ദത്വാ മുക്തിം പകുർവൻ ഹനുമത ഉദിതം പാപ്തസുഗീവസഖ്യഃ ।

സപ്ത ിത്വാ സാലാൻ വിധിവരബലിേനാ വാലിഭിത്സൂർയസൂനും

കുർവാേണാ രാജ്യപാലം സമവതു നിവസൻ മാൽയവത്കൻദേരെസൗ ॥ ൬॥

നീത്വാ മാസാൻ കപീശാനിഹ ദശ ഹരിതഃ പ്േരഷ്യ സീതാം വിചിത്യാ-

യാതശീമദ്ധനൂമദ്ഗിരമഥ സമനുശുത്യ ഗൻ കപീൻദ്ൈരഃ ।

സുഗീവാദ്ൈയരസംഖ്ൈയർദശമുഖസഹജം മാനയൻനിവാചാ

ൈദത്യഘ്നഃ േസതുകാരീ രിപുപുരരുദേവദ്വാൈനർൈവരിഘാതീ ॥ ൭॥

ഭഗ്നം കൃത്വാ ദശാസ്യം ഗുരുതരവപുഷം കുമ്ഭകർണം നിഹത്യ

പധ്വസ്താേശഷനാഗം പദകമലനതം താർക്ഷ്യമാനൻദ്യ രാമഃ ।

സർവാനുജ്ജീവയൻതം ഗിരിധരമനഘാഞ്ജേനയം കപീൻ സ്വാൻ

വിജ്ഞാനാസ്ത്േരണ രക്ഷൻ സമവതു ദമയംൽലക്ഷ്മണാകശതുമ് ॥ ൮॥

കയാദാൻ ഘ്നൻൻസംഖ്യാനപി ദശവദനം ബഹ്മപൂർൈവഃ സുേരൈശഃ

പുഷ്ൈപരാകീർയമാേണാ ഹുതവഹവിമലമാപ്യ സീതാം വിധായ ।

രക്േഷാനാഥം സ്വഭക്തം സ്വപുരമഥ ഗതഃ പുഷ്പകസ്ഥഃ സമസ്ൈതഃ

സാമജ്േയ ചാഭിഷിക്േതാ നിജജനമഖിലം മാനയൻ േമ ഗതിഃ സ്യാത് ॥ ൯॥

രക്ഷൻ ക്േഷാണീം സമൃദ്ധാം നുത ഉത മുനിഭിർമാനയൻ വായുസൂനും

പ്േരഷ്യാദിത്യാത്മജാദീൻ യതനുത ഭരതം െയൗവരാജ്േയഽനുമാൻയ ।

കാർേയ െസൗമിതിമാർതശ്വഗദിതകൃദരിഘ്േനാഽഥ ശതുഘ്േനാ േയാ

ഹത്വാഽെസൗ ദുഷ്ടശൂദം ദ്വിജസുതഗുബേവത് കുംഭജാൻമാലഭാരീ ॥ ൧൦॥
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യജ്ഞം തൻവൻ തിേകാടീർയതുദത ഭരതാദ്ൈയഃ സുരാനീശവാക്യാ-

ദ്യാസ്യൻ ധാമാതിപുരം ഭുജിമഥ സ നയൻനാത്മസൂൻ സ്വരാജ്േയ ।

കൄത്വാ ശീഹീഹനൂമദ് ധൃതവിമലചലാമരതേശാഭീ

ബഹ്മാദ്ൈയഃ സ്തൂയമാേനാ നിജപുരവിലസത്പാദപദ്േമാഽവതാൻമാമ് ॥ ൧൧॥

ഇതി ശീരാമചരിതമഞ്ജരീ േലശതഃ കൃതാ ।

രാഘ്േവൻദ്േരണ യതിനാ ഭൂയാദാമപസാദദാ ॥ ൧൨॥

॥ ഇതി ശീമത്സുധീൻദകരകമലസഞ്ജാത രാഘേവൻദയതികൃതാ

ശീരാമചാരിതമഞ്ജരീ സംപൂർണാ ॥
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