
ஹரிகதாம்றுதஸார 
கஅ தாரதம்ய ஸம்தி 
 
ஹரிகதாம்றுதஸார குருகள 
கருணதிம்தாபனிது பபளுவெ 
பரம பகெத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது 
 
ஶ்ரீரமண ஸற்பெஶ ஸற்ெக 
ஸாரபபாக்த ஸ்ெதம்த்ர பதாஷ வி 
தூர  ஜ்ஜ்ன்யானானம்த பல ஐஶ்ெற்ய 
குணபூற்ண 
மூரு குண ெற்ஜித ஸகுண ஸா 
கார விஶ்ெஸ்திதி லபயாதய 
காரண க்றுபாஸாம்த்ர னரஹபர ஸலபஹா 
ஸஜ்ஜனர ௩௨-0௧ 
 
னித்யமுக்தவள னிற்விகாரவள 
னித்ய ஸுகஸம்பூற்வண னித்யா 
னித்ய ஜகதா தாவர முக்தாமுக்த 
கணவினுவத 
சித்தயிஸு பின்னபெ ஶ்ரீபுரு 
பஶாத்தமன ெஓனிொஸினீ 
ப்றுத்ய ெத்ஸவல காவய த்ரிஜகன்மாவத 
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விக்யாவத ௩௨-0௨ 
 
பராமகூபகவளாளு ப்றுதக்ப்றுத 
கா மஹாபுருஷன ஸ்ெமூற்திய 
தாமரஸஜாம்டகள தத்கத விஶ்ெரூபகள 
ஶ்ரீமஹிவள ரூபகள குணகள 
ஸீவமகாணவத பயாசிஸுத மம 
ஸ்ொமி மஹிவமயவதம்துவடம்தடிகடிவக 
வபரகாவத  ௩௨-0௩ 
 
ஒம்து ஜாம்டவதாவளாம்து ரூப வதா 
வளாம்தெயெவதாவளாம்து னகவதாள 
வகாம்து குணகள பாரகாணவத 
க்றுஉதபுடாம்ஜலியிம் 
மம்தஜாஸன புளகபுளகா 
னம்தபாஷ்ப வதாதலு னுடிகளிம் 
திம்திராெல்லபன மஹிவம 
கபீரதரவெம்தா ௩௨-0௪ 
 
ஏனு தன்யவரா ப்ரஹ்மகுரு பெ 
மானரீற்ெரு ஈ பரியலி ர 
மானிொஸன விமல 
லாெண்யாதிஶயகளனு 
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ஸானுராகதி பனாடி ஸுகிப ம 
ஹானுபாெர பாக்யவெம்வதா ப 
ொனிதெனிகஸாத்யவெனிஸலு னரர 
பாபடனு  ௩௨-0௫ 
 
ஆ பிதாமஹ னூரு கல்ப ர 
மாபதிய குண ஜபிஸி ஒலிஸி ம 
ஹாபராக்ரம ஹனும பீமானம்த 
முனிவயனிஸி 
ஆ பரப்ரஹ்மன ஸுனாபி 
கூபஸம்பெ னாமதலி பமவர 
ொ பபயாஜாஸன ஸமீரரிகபினமிவப 
னித்ய ௩௨-0௬ 
 
ொஸுபதென மூற்தி ஹ்றுதயா 
காஶமம்டல மத்யதலி தா 
பரஶனம்ததி காணுததி ஸம்பதாஷதலி 
துதிப 
ஆ ஸரஸ்ெதி பாரதியரிவக 
னா ஸதத ெம்திஸுவெ பரபமா 
ல்லாஸதலி ஸு ஜ்ஜ்ன்யான பகுதிய 
ஸலிஸவலமவகம்து ௩௨-0௭ 
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ஜகதுதரன ஸற்பொத்தமன னிஜ 
வபகவளாளாம்து கராப்ஜவதாள் பத 
யுக தரிஸி னகபம்க்திவயாளு 
ரமாணீயதரொத 
னகதரன ப்ரதிபிம்ப காணுத 
மிவக ஹருஷதிம் வபாகளி ஹிக்குெ 
கககுலாதிப வகாடலி மம்கள ஸகல 
ஸுஜனரிவக  ௩௨-0௮ 
 
பயாகிகள ஹ்றுதயவக னிலுக னிக 
மாகமமக வினுதன பரமானு 
ராகதிம் த்விஸஹஸ்ர ஜிஹ்வெகளிம்த 
ெற்ணிஸுெ 
பூ ககன பாதாள வ்யாப்தன 
பயாக னித்ராஸ்பத வனனிப குரு 
னாகராஜன பதவக னமிஸுவெ 
மனவதாளனெரத  ௩௨-0௯ 
 
னம்திொஹன னளினிடர வமௌபலம்து 
பஶகர ஶிெத்ரியம்பக 
அம்டகாஸுெமடன கஜஶாற்தூல 
சற்மடரா 
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மம்தஜாஸன தனய த்ரிஜகத்ெம்த்ய 
ஶுத்ட ஸ்ெதிக 
ஸன்னிப ெம்திஸுவெ னனெரவத 
பாலிவஸா பாற்ெதிரமண ௩௨-௧0 
 
பணி பணாம்சித முகுடரம்ஜித 
க்ெணித டமரு த்ரிஶூல ஶிகி தின 
மணி னிஶாகர பனத்ர பரமபரவித்ர 
ஸுசரித்ர 
ப்ரணதகாமத ப்ரமத ஸுரமுனி 
கணஸுபூஜித சரணயுக ரா 
ெணமத விபம்ஜன ஸதத மாம் பாஹி 
மஹபதொ ௩௨-௧௧ 
 
தஅய ஜ்ஜ்ன்ய விபம்ஜனவன விரு 
பாஅ மெராக்யாதிபதி ஸம் 
ரஇவஸம்மனு ஸற்ெகாலதி 
ஸன்முதெனித்து 
யஅபதிஸக யஜபரிவக ஸுர 
வ்றுஅ வ்றுகதனுஜாரி பலாகா 
த்யஅ ஶுக துற்ொஸ மஜகீஷவ்ய 
ஸம்தயிஸு ௩௨-௧௨ 
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ஹத்து கல்பதி லெண ஜலதிவயா 
ளுத்தம ஶ்பலாகன ஒலிஸி க்ற் இத 
க்றுத்யனாகி ஜகத்பதிய பனமதி 
குஶாஸ்த்ரகள 
பித்தரிஸி பமாஹிஸி துராத்மர 
னித்யனிரய னிொஸவரனிஸித 
க்றுத்திொஸவக னமிவப 
பஶஷபதாற்னஹுவதம்து ௩௨-௧௩ 
 
கம்புபாணிய பரமப்பரம னி 
தம்பினியவரம்வதனிப லஅவண 
ஜாம்பெதி காளிம்தி னீலா பத்ர ஸகவிம்த 
வரம்ப ஷண்மஹிஷியர திவ்ய ப 
தாம்புஜகளிவக னமிவப மம ஹ்றுத 
யாம்பரதி வனவலஸலி பிடவத 
தம்மரஸவனாடகூடி ௩௨-௧௪ 
 
ஆ பரம்தபவனாலுவமயிம்த ஸ 
தாபபராஇகவளனிஸி பகெ 
த்ரூபகுணகள மாஹிவம 
ஸ்ெபதிகளானனதி திளிெ 
வஸௌபரணி ொருணி னகாத்மஜ 
ராபனிது பண்ணிஸுவெவனன்ன ம 
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ஹாபராதகவளணிஸதியலி பரமமம்களெ 
௩௨-௧௫ 
 
த்ரிதிெதரு மணி பதனுகளிகா 
ஸ்பதவெனிப த்ரிதஶாலயாப்திவக 
பதரனம்தவலாப்புதிப்ப உபபம்த்ர 
சம்த்ரமன 
ம்றுது மதுர ஸுஸ்தெதினதிம்தலி 
மதுஸமய பிகனம்வத பாடுெ 
முதிரொஹனனம்க்ரியுக்மம்களிவக 
னமிஸுவெனு ௩௨-௧௬ 
 
க்றுதிரமண ப்ரத்யும்ன பதென 
அதுள பல லாெண்ய குண ஸம் 
தத உபாஸன பகதுமாலாகம்டவதாளு 
ரசிப 
ரதி மபனாஹரனம்க்ரி கமலவக 
னுதிஸுவெனு பகுதியலி மம துற் 
மதிய கவளது ஸன்மதிய னீயலஜஸ்ர 
எமவகாலிது   ௩௨-௧௭ 
 
சாருதர னெவித பகுதி கம் 
பீர ொராஶிவயாளு பரபமா 
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தார மஹிமன ஹ்றுதய பணிபதி பீடதலி 
பஜிப 
பூரி கற்மாகரவனனிஸுெ ஶ 
ரீரமானி ப்ராணபதி பத 
ொரிருஹகானமிவப 
மத்குருராயனஹுவதம்து    
 
விததமஹிமன விஶ்ெபதாமுக 
னதுள புஜபல கல்பதருொ 
ஶ்ரீதவரனிஸி ஸகபலஷ்ட பவடதனுதினதி 
பமாதிஸுெ 
ரதி ஸ்ெயம்புெ தஅ ொச 
ஸ்பதி பிவடௌஜன மடதி ஶசி ம 
ன்மதகுமாரனிருத்தவரமகீயலி 
ஸுமம்களெ ௩௨-௧௯ 
 
பெெனதி னெபபாத புண்ய 
ஶ்ரெண கீற்தன பாதெனருஹ 
பென னாவிகனாகி பஜகர தாரிஸுெ 
பிடவத 
ப்ரெஹமாருதபதெ பரபமா 
த்ஸெ விபஶஷ னிரம்தர மஹா 
ப்ரெஹதம்ததி வகாடலி பகெத்பக்த 
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ஸம்ததிவக ௩௨-௨0 
 
ஜனரனுத்தரிஸுவெவனனுத னிஜ 
ஜனகனனுமததலி ஸ்ெயம்புெ 
மனுவினிம்தலி படவத 
ஸுகுமாரகரவனாலுவமயலி 
ஜனனி ஶதரூபா னிதம்பினி 
மனொசன காயதலி பிடதனு 
தின னமிஸுவெனு எமவக வகாடு 
ஸம்மம்களெவனாலிது ௩௨-௨௧ 
 
னரன னாராயணன ஹரி க்று 
ஷ்ணர பவடத புருஷாற்த வதரதலி 
தரணி ஶஶி ஶதரூபரிவக ஸமவனனிஸி 
பாபிகள 
னிரயவதாளு வனவலவகாளிஸி ஸஜ்ஜன 
வனரவியனு பாலிஸுெ ஔதும் 
பர ஸலஹு ஸலவஹம்ம பிடவதவல 
பரமகருணதலி ௩௨-௨௨ 
 
மதுவிபராதி மபனாஜ ஈபரா 
ததி மதன ஸமயதலுதிஸி வனவர 
குதரஜாெல்லபன மஸ்தக மம்திரதி 
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வமவரெ 
விது தொம்க்ரி பபயாஜயுகளவக 
மதுபனம்ததவலரகவலன்மன 
ததிப ெம்திவபனனுதினம்தஸ்தாப 
பரிஹரிஸு ௩௨-௨௩ 
 
ஶ்ரீெனருஹாம்பகன பனத்ரக 
பளவெ மவனவயனிஸி ஸுஜனரிவக க 
ராெலபனவீெ வதரதி மயூக விஸ்தரிப 
ஆ விெஸ்ொன் எம்வதனிஸுெ 
வி பாெஸுெஹற்னிவஶகளலி வகாட 
லீ ெஸும்தவரவயாளு 
விபஶ்சிதரவராடவன ஸு ஜ்ஜ்ன்யான 
௩௨-௨௪ 
 
பலாகமாவதய பவடது னீ ஜக 
பதக பாத்ரனிகித்த காரண 
ஶ்ரீகுமாரி ஸபமத வனவலஸித னின்ன 
மம்திரதி 
ஆ கமலபெமுகரு பிடவத ப 
ராவகனுத னிம்திஹவரா குணர 
த்னாகரவன பண்ணிஸலளவெ வகாடு 
எமவக ஸன்மனெ ௩௨-௨௫ 
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பவணவயாளுப்புெ திலக துலஸீ 
மணிகணாம்சித கம்ட கரதலி 
க்ெணித வீணாஸுஸ்ெரதி பஹு 
தாளகதிகளலி 
ப்ரணெப்ரதிபாத்யன குணம்கள 
குணிகுணிது அதிஸம்ப்ரமதி கா 
யனெ மாடுெ பதெறுஷி 
னாரதரிகபினமிவப ௩௨-௨௬ 
 
ஆ ஸரஸ்ெதீ தீரதலி பி 
ன்மனஸலா முனிகள னுடிவக ஜல 
ஜாஸன மபஹஶாச்யுதர பலாகம்களிவக 
பபாகி 
தா ஸகல குணகள விசாரிஸி 
பகஶெவன பரமதெபெம்துப 
பதஶிஸித ப்ற் இகுமுனிப 
வகாடவலமககிள புருஷாற்த ௩௨-௨௭ 
 
பிஸருஹாம்பகனா ஜ்ஜ்ன்வயயலி ஸும 
னஸமுகனு தாவனனிஸி னானா 
ரஸகளுள்ள 
ஹவிஸ்ஸுகளனெரெரிவகாயிதீெ 
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ெஸுகுலாதிப ய ஜ்ஜ்ன்ய புருஷன 
அஸமபல ரூபம்களிவக ெம் 
திஸுவெ  ஜ்ஜ்ன்யான யஶஸ்ஸு வித்வய 
ஸுபுத்தி வகாடவலமவக ௩௨-௨௮ 
 
தாதனப்பவணயிம்த னீ ப்ர 
க்யாதியுள்ளரெத்து மக்கள 
ப்ரீதியிம்தலி பவடதெரெரிகித்து 
மன்னிஸுெ 
வீதிபஹாத்ரன ஸமவளனிஸுெ ப்ர 
ஸூதி ஜனனி த்ெதம்க்ரி கமலவக 
னா துதிஸி தவலபாகுவெ எம்ம குடும்ப 
ஸலஹுவுது ௩௨-௨௯ 
 
ஶதத்றுதிய ஸுதரீற்ெருளித 
ப்ரதிம ஸுதபபானிதிகளுபரா 
ஜிதன ஸுஸமாதிவயாவளாலிஸி 
மூற்வலாகவதாவளா வமவரெ 
வ்ரதிெர மரீச்யத்ரி புலஹா 
க்ரது ெஸிஷ்ட புலஸ்த்ய 
மெெஸ்ெதனு விஶ்ொமித்ர 
ரம்கிரரம்க்ரிவகரகுவெனு ௩௨-௩0 
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த்ொதஶாதித்யவராளு வமாதலிக 
னாத மித்ர ப்ரெஹ மானினி 
யாத ப்ராெஹி னிரறுதி னிற்ஜர 
குருமஹிவள தார 
ஈ திவெௌகஸரனு தினாதி 
வ்யாதியுபடளெளிது விபுதரி 
காதரதி வகாடலகிள மம்களொ காலதலி 
௩௨-௩௧ 
 
மானனிதிகவளனிஸுெ விஷ்ெ 
க்பஸன தனப கஜானனரிவக ஸ 
மானவரம்பத்மதது பஶஷ ஶதஸ்த 
பதெகண 
கானமிஸுவெனு பிடவத மித்யா 
 ஜ்ஜ்ன்யான கவளது ஸுபபாதவித்து ஸ 
தானுராகதவலமவக பரிபாலிஸலி 
ஸம்பதெ ௩௨-௩௨ 
 
பூத மாருதொம்தரபிமா 
னீ தபஸ்வி மரீசி முனி புரு 
ஹூதனம்தன பாதமானி 
ஜயம்தவரமவகாலிது 
காதரெ புட்டிஸவத விஷயதி 
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வீதபயன பதாப்ஜதலி வி 
பரீத புத்தியனீயவத ஸதா பாலிஸலி எம்ம. 
௩௨-௩௩ 
 
குலறுஷிகவளம்பத்து மஹஹய 
னிவளய கம்பனமகத ப்றுது மம் 
கள பரீஇத னஹுஷ னாபி யயாதி 
ஶஶிபிம்து 
பலி வமாதலு ஸப்பதம்த்ரரிெரிவக 
கலித கற்மஜ திவிஜவரம்பரு 
உளித ஏகாதஶ மனுகளு உசத்ய ச்யென 
முக ௩௨-௩௪ 
 
ஓதிஸுெ குருகளவன ஜரிது ஸ 
பஹாதரரிகுபபதஶிஸித ம 
ஹதாதிகாரண ஸற்ெகுண ஸம்பூற்ண 
ஹரிவயம்து 
ொதிஸுெ த்ெத்பதிய பதாவரம் 
தாதனுஜ வபஸவகாளலு ஸ்தம் 
பதி ஶ்ரீதனாஅண பதாரிஸித ப்ரஹ்லாத 
ஸலவஹம்ம   ௩௨-௩௫ 
 
ஶதஸம்பகதுள்ள ப்ரிய 
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வ்ரத பரத மாம்தாத புண்யா 
ஶ்ரிதரு ஜய விஜயாதிகளு கம்தற்ெவரம்டு 
ஜன 
ஹுதெஹஜ பாெக ஸனாதன 
பித்றுகபளள்ெரு சித்ரகுப்தரு 
ப்ரதிதினதி பாலிஸலி தம்மெவரம்து 
எமவகாலிது ௩௨-௩௬ 
 
ொஸொலய ஶில்பி விமல ஜ 
லாஶயகவளாளு ரமிப ஊற்ெஶி 
பபஶ ரவிகள ரிபுகவளனிஸுெ 
ராஹுபகதுகளு 
ஶ்ரீஶபத பம்தான தூமா 
ற்சீஶ திவிஜரு கற்மஜரிவக ஸ 
தா ஸமான திவெௌகஸரு வகாடவலமவக 
மம்களெ ௩௨-௩௭ 
 
த்யுனதி ஶாமல ஸம் ஜ்ஜ்ன்ய பராஹிணி 
கனப பற்ஜன்யானிருத்தன 
ெனிவத ப்ரஹ்மாம்டாபிமானி 
விராடபதவியர 
வனவனவெ னா னலவிம்வத பதொ 
னன மஹிவள ஸ்ொஹாக்யராபலா 
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சவன வகாடலி னிற்விக்னதிம் 
பகெத்குணம்களலி ௩௨-௩௮ 
 
விதிபிதன பாதாம்புஜகளிவக 
மதுபனம்ததி விராஜிபாமல 
உதககளிவக ஸதாபிமானியு 
எம்வதனிஸிவகாம்ப 
புதவக னா ெம்திஸுவெ ஸன்பமா 
ததி னிரம்தர ஒலிது எமவக 
அப்யுதய பாலிஸவலம்து 
பரபமாத்ஸஹதலனுதினதி ௩௨-௩௯ 
 
ஶ்ரீ விரிம்சாத்யர மனவக னிலு 
காெகாலகு ஜனனரஹிதன 
தாவொலிஸி மகவனம்து முத்திஸி 
லீவலகள பனாள்ப 
பதெகிவக ெம்திவப யபஶாதா 
பதவிகானமிஸுவெனு பிடவத க்று 
பாெபலாகனதிம்த ஸலுஹுவுவதம்ம 
ஸம்ததிய ௩௨-௪0 
 
பாமரரனு பவித்ரமகஸுெ 
ஶ்ரீ முகும்தன விமல மம்கல 
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னாமகளிகபிமானியாத உஷாக்ய 
பதவியரு 
பூமிவயாளகுள்ளகிள ஸஜ்ஜன 
ராமயாதிகளளிது ஸலஹலி 
ஆ மருதன மவனய 
மெத்யரரமணிப்ரதிதினதி ௩௨-௪௧ 
 
ெனதிெஸவன ெராத்ரி னிசய 
ஸ்தன விராஜிவத பசதனாபச 
தன விதாரவக கம்த ரஸ ரூபாதி குண 
ெபுவஷ 
முனிகுபலாத்தம கஶ்யபன னிஜ 
தனுவஜ னினகானமிவப என்னெ 
குணகவளணிஸவத பாலிபுது 
பரமாத்மனற்தாம்கி ௩௨-௪௨ 
 
புருடபலாசன னின்ன கத்வதா 
ய்திரலு ப்ராற்திவஸ பதெவதகளு 
த்தரெ லாலிஸி தம்த ெராஹரூப தானாகி 
தரணி ஜனனி த்ெத்பதாப்ஜவக 
எரகி பின்மனஸுவெனு பாத 
ஸ்பருஷ வமாதலாதகிள 
பதாஷகவளணிஸதிரு எம்து   ௩௨-௪௩ 

17

www.yo
us

igm
a.c

om



 
 
ஹரிகுருகளற்சிஸத பாபா 
த்மரன ஶிஇஸபலாஸுக ஶமன 
ஶரவனனிஸி துஷ்பலகளீெ னிரம்தரவு 
பிடவத 
தரணினம்தன னின்ன பாதாம் 
புருஹகளிகானமிவப பஹு து 
ஸ்தரபொற்ணெ 
மக்னினாவதன்னனுத்தரிஸபபகு ௩௨-௪௪ 
 
னிரதிஶய ஸு ஜ்ஜ்ன்யான பூற்ெக 
விரசிஸுெ னிஷ்காம கற்மக 
ளரிது தத்தத்கலதலி தஜ்ஜன்யபலரஸெ 
ஹரிய பனமத லுணிஸி பஹுஜீ 
ெரிவக கற்மபவனனிப குரு புஷ் 
கரனு ஸத்க்ரியம்களலி 
னிற்விக்னவதயவகாடலி  ௩௨-௪௫ 
 
ஹ்ரினிொஸன பரம காரு 
ண்யானிொஸஸ்தானவரனிப க்று 
ஶானுஜரு ஸஹஸ்ரபஷாடஶஶதரு 
ஶ்ரீக்றுஷ்ண 
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மானினியவரப்பத்து யுக்தரு 
தானெரு மூெத்து சாரண 
ஜானஜாமரப்ஸரரு கம்தற்ெரிவக னமிவப 
௩௨-௪௬ 
 
ஆ யமுவனவயாளு ஸாதரதி 
காத்யயனீ வ்ரத தரிஸி வகலரு த 
ராயுதவன பதிவயனிஸி வகலெரு 
ஜாரதனதல்லி 
ொயுபிதவனாலிஸிதரு ஈற்பவக 
பதாயஸரஸர பாதகமலவக 
னா வயரகுவெ மபனாரதம்கள 
ஸலிஸலனுதினவு ௩௨-௪௭ 
 
கின்னரரு குஹ்யகரு ராஅஸ 
பன்னகரு பித்றுகளு ஸித்தரு 
ஸன்னுதாஜானஜரு ஸமரிெரமர 
பயானிஜரு 
இன்னிெர கணவெம்து பண்ணிஸ 
வலன்னளவெ கருணதலி பரமா 
பன்னஜரிவக வகாடலி ஸன்முத 
ஸுப்ரதாபெனு ௩௨-௪௮ 
 

19

www.yo
us

igm
a.c

om



னூரு முனிகளுளிது பமலண 
னூரு பகாடி தபபாதனர பா 
தாரவிம்தவக முகிவெ 
கரகளனுத்தரிஸவலம்து 
மூரு ஸப்த ஶதாஹ்ெயர பதாவர 
தீ றுஷிகளிகானம்தரதலிஹ 
பூரி பித்றுகளு வகாடலி எமவக ஸதா 
ஸுமம்களெ௩௨-௪௯ 
 
பாெனவக பாெனவனனிஸுெ ர 
மாவிபனாதன குணகணம்கள 
ஸாெதானதபலக மானஸராகி ஸுஸ்ெரதி 
ஆ விபுதபதி ஸவபவயாளவக னா 
னாவிலாஸதி பாடி ஸுகிஸுெ 
பதெகம்தற்ெரு வகாடலி எமககிள 
புருஷாற்த ௩௨-௫0 
 
புென பாெனவனனிப லகுமீ 
தென மம்கள திவ்யனாம 
ஸ்தெனமகெ மனுஷ்யகம்தற்ெரிவக 
ெம்திஸுெ 
ப்ரெர பூபுஜருளிது மத்யம 
குெலயபவரம்வதனிஸிபகாம்பர 
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திெஸதிெஸம்களலி வனவனவெனு கரண 
ஶுத்தியலி ௩௨-௫௧ 
 
ஶ்ரீ முகும்தன மூற்திகள வஸௌ 
தாமினிபொல் ஹ்றுதயொரிஜ 
வ்பயாம மம்டல மத்யதலி காணுதலி 
பமாதிஸுெ 
ஆ மானுஷ்பயாத்தமர பதயுக 
தாமரஸகளிவகரகுவெ ஸதா 
காமிதாற்தகளித்து ஸலஹலி 
ப்ரணதஜனததிய ௩௨-௫௨ 
 
ஈ மஹீமம்டலவதாளிஹ குரு 
ஶ்ரீமதாசாற்யர மதானுக 
ரா மஹா மெஷ்ணெர விஷ்ணு பாதாப்த 
மதுகரர 
ஸ்பதாமகானமிஸுவெனெரெர 
னாமகள பபளலளவெ பஹுவித 
யாம யாமம்களலி பபாதிஸவலனவக 
ஸன்மதிய ௩௨-௫௩ 
 
மாரனய்யன கருணபாரா 
ொர முக்ய ஸுபாத்ரவரனிப ஸ 
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பராருஹாஸன ொணி றுத்பரம்த்ராதி 
ஸுரனிகர 
தாரதம்யத்மக ஸுபத்யக 
ளாரு படிஸுெரா ஜனரிவக ர 
மாரமண பூமரஸலீப்ஸித ஸற்ெகாலதலி 
௩௨-௫௪ 
 
மூரு காலம்களலி துதிவஸ ஶ 
ரீர ொக்மன ஶுத்தி மாள்புது 
தூரமகஸுவுதகிள பாபஸமூஹ 
ப்ரதிதினவு 
பசாரபய ராஜபய னக்ர ச 
மூர ஶஸ்த்ர ஜலாக்னி பூத ம 
பஹாரக ஜ்ெர னரகபய 
ஸம்பவிஸவதம்வதம்து ௩௨-௫௫ 
 
ஜய ஜயது த்ரிஜகத்விலஅண 
ஜயஜயது ஜகபதக காரண 
ஜயஜயது ஜானகீரமண னிற்கதஜராமரண 
ஜயஜயது ஜான்ஹவி ஜனக ஜய 
ஜயது மதத்யகுலாம்தக பொ 
மயஹர ஜகன்னாதவிட்டல பாஹிமாம் 
ஸதத ௩௨-௫௬ 
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