
தன்வம்தரி ஸுளாதி 
௧. த்ருவ தாள 
ஆயுவ்றுத்தி ஆகுவுது யஶஸ்ஸு பருவுது 
காய னிர்மலன காரணவஹுது | 
மாயய ஹிம்தாகுவுது னானா யராகத பஜீ 
யபயிஸி கயளவுது யவகதிம்த 
னாயி யமாதலாத குத்ஸித யதஹ னிகாயவ 
யதத்து துஷ்கர்மதிம்த | 
க்ரியமாண ஸம்சித பரிதவாகித்த துஃக 
யஹய ஸாகரயதாளு பித்து பளலி 
யனாயிஸியகாம்டு யனயலகாணயத ஒம்யம 
தன்ன பாயலி 
வவத்ய மூருதி ஶ்ரீ தன்வம்தரி | 
ராய ராயஜௌஷத னியாமக கர்து 
ஶ்ரீயரஸயன எம்து துதிஸலாகி | 
தாயி ஒதகி பம்து பாலன்ன ஸாகிதம்யத | 
யனாயயகாடயத னம்மன்னு பாலிபா | 
த்யயயா யதவாதிகளியக தர்மஜ்ஞகுணஸாம்த்ர 
| 
ஶ்யரயஸ்ஸு யகாடுவனு பஜகரியக | 
மாய-மம்த்ரதிம்த ஜகயவல்ல வ்யாபிஸி | 
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ன்யாயவம்தனாகி யசஷ்யட மாள்ப | 
வாயு வம்தித னித்ய விஜய விட்டலயரயா | 
ப்ரியனு காயணா னமயக அனாதி யராக 
கயளவா | 
௨. மட்டி தாள 
தன்வம்தரி ஸிரி தன்வம்தரியயம்து | 
ஸன்னுதிஸி ஸதத பின்ன ஜ்ஞானதிம்த | 
னின்னவ னின்னவயனம்து கனயதயலி 
யனயனத மனுஜ | 
கன்ன மூருதி ஒலிது னலிவ பு 
வனயதாளு தன்யனு தன்யயனன்னி | 
யசன்ன மூருதி ஸுப்ரஸன்ன விஜய 
விடலன்ன 
னித்யயனம்து பண்ணிஸு பஹு விததி || 
௩. த்ரிபுட தாள 
ஶஶிகுயலாத்த தீர்கதம னம்தன யதவ யதவா | 
ஶஶிவர்ண ப்ரகாஶ ப்ரபுயவ விபுயவ | 
ஶஶிமம்டல ஸம்ஸ்தித கலஶ பாணி | 
பிஸஜயலாசன ஆஶ்வியனய வம்த்ய | 
ஶஶிகர்ப பூருஹலயத யபாயத யராகவ தா 
ஒடிஸுவ 
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| 
ஔஷதி துளஸி ஜனக வஸுயதவ | 
அஸுர னிர்ஜரததி யனயரது கிரிய தம்து | 
மிஸுகதயல மயஹாததி மதிஸலாகி | 
னஸு னகுத புட்டியத பயீூஷ கட தரிஸி | 
அஸம வதவயவ னின்ன மஹியமயக னயமா 
னயமா | 
பிஸஜ ஸம்பவ ருத்ர யமாதலாத யதவதா 
றுஷினிகர னின்ன யகாம்டாடுவுது | 
தஶ திஶயதாளு யமயரவ விஜய விட்டல | 
பஷீண அஸு இம்த்ரியகள யராக னிவாரண || 
௪. ஆட தாள 
ஶரணு ஶரணு தன்வம்தரி தமகுணனாஶ | 
ஶரணு ஆர்தஜன பரிபாலக யதவ | 
தருயவ பவதாப தரண திதிஸுத ஹரண 
யமாஹகல்ப | 
பரம பூர்ண ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்ம உத்தாரக | 
உருபராக்ரம உரகஶாயி | 
வர கிரீட மஹாமணி கும்டல கர்ண | 
மிருகுவ ஹஸ்த கம்கண ஹார பதக | 
ஹரீ காம்சி பதீாம்பர சரண பூப | 
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ஸிரிவத்ஸலாம்சன விஜய விட்டல ப்ரிய | 
தருண காத்ர ஜ்ஞான முத்ராம்கித ஹஸ்த || 
௫. ஆதி தாள 
எளுவாகலி மத்யத திருகி திருகுவாகலி | 
பளீுவாகலி னிம்து குள்ளிருவாகலி | 
பளீுவாகலி மாது யகளுவாகலி கயரது | 
யஹளுவாகலி யஹாகி ஸத்கர்ம மாடுவாகலி | 
பாளுவாகலி யபாஜன னானா 
ஷட்ரஸான்னஸம்யமளவாகலி 
ஒம்யம புத்ராதிகயளாடயன | 
யகளி மாடலி மனுஜ மரியாயத தன்னய | 
னாலியக யகாயனயல்லி தன்வம்தரி எம்து 
ஒம்யம 
கால காலதல்லி ஸ்மரிஸிதயர ஆவாக 
யவயளயவயளயக பஹுபவபஜீ பரிஹார 
னலீயமகஶ்யா விஜயவிட்டலயரய 
ஒலக யகாடுவனு முக்தர ஸம்கதல்லி 
தன்வம்தரீ தன்வம்தரி எம்து 
ப்ரணவ பூர்வகதிம்த வம்திஸி 
யனயனயலு விஜயவிட்டல ஒலிவ || 
|| ஶ்ரீ க்றுஷ்ணார்பணமஸ்து || 
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