ഇനായഗര് വാഴ്ഥ്ഥു
കലിയുഗഥ് ധെയവമേ കന്ധനുക്കു േൂ്മഥാമന
േൂശിഗ വാഗനമന േൂലപ് ധപാരുമ ാമന
ശ്കന്ധഗുരു കവസ്ഥഥ കലിമൊശേ്
നീന്ഗിദമവ
ഥിരുവദിയിന് ഥിരുവരു ാല് ധസപ്പുഗിഏന്
കാ്ഥരുള്വാഇ
സി്ഥി വിനായഗ ജയേരു ് മപാത്രുഗിഏന് ...... ൫
സിപര ഗണപമെ നകെിയുേ് ഥന്ധരുള്വാഇ
ഗണപെി ഥാ ിഥണഥയക് കരു്ഥിനില്
ഥവ്ഥിത്മേന്
അച്ചേ് ഥീര്ഥ്ഥു എന്ഥന രക്ശി്ഥിദുവീമര.
ധസയ്യു ്
ശ്കന്ധാ സരണേ് ശ്കന്ധാ സരണേ്
സരവണബവ ഗുഗാ സരണേ് സരണേ് ...... ൧൦
ഗുരുഗുഗാ സരണേ് ഗുരുപരാ സരണേ്
സരണേ് അഥദന്ധിത്മേന് കന്ധാ സരണേ്
ഥഥനഥ് ഥാനഇന്ധു നാന് ഥന്മയോഗിദമവ
ശ്കന്ധഗിരി ഗുരുനാൊ ഥന്ധിദുവീര് ഗ്നാനേുമേ
ഥ്ഥഗിരി ഗുരുനാൊ വന്ധിദുവീര് വന്ധിദുവീര്

...... ൧൫
അവെൂെ സ്ഗുരുവാഇ ആണ്ദവമന
വന്ധിദുവീര്
അന്ബുരുവാഇ വന്ധെന്ഥന ആത്ധകാണ്ദ
ഗുരുപരമന
അഅേ് ധപാരു ് ഇന്ബേ് വീദുമേ ഥന്ധരുള്വാഇ
ഥന്ധിദുവാഇ വരേെഥന ശ്കന്ധഗുരുനാൊ
ശണ്മുഗാ സരണേ് സരണേ് ശ്കന്ധ ഗുമരാ ...... ൨൦
കാ്ഥിദുവാഇ കാ്ഥിദുവാഇ ശ്കന്ധഗുരു
നാൊ
മപാത്രിദുമവന് മപാത്രിദുമവന് ബുവനഗുരു നാൊ
മപാത്രി മപാത്രി ശ്കന്ധാ മപാത്രി
മപാത്രി മപാത്രി േുരുഗാ മപാത്രി
അഋേുഗാ മപാത്രി അരുത്പെേ് അരുള്വാഇ ......
൨൫
ഥഗപ്പന് ശവാേിമയ എന് ഇെയ്ഥു ്
ഥന്ഗിദുവാഇ
ശവാേി േഥലെനില് ധസാന്നെഥനച്
ധസാല്ലിദുവാഇ
സിവഗുരു നാൊ ധസപ്പിദുവാഇ പ്രണവേഥെ

അഗക്കണ് ഥിഅക്ക അരുള്വാഇ ഉബമെസേ്
ഥിക്ധകലാേ് ധവന്ദ്രു ഥിരുച്ധചന്ധില്
അേര്ഥമന്ധാമന ...... ൩൦
ആഋേുഗ ശവാേി ഉന്ഥന അരുത്മജാെിയാഇക്
കാണ
അഗ്ഥുള്മ

കുേരാ നീ അന്ബു േയോഇ

വരുവാഇ
അേരഥ് ഥന്ഥേയിഥന
അനുക്ഗിരഗി്ഥിദുവാമയ
മവലുഥദക് കുേരാ നീ വി്ഥഥയുേ്
ഥന്ധരുള്വാഇ
മവല് ധകാണ്ദു വന്ധിദുവാഇ കാലഥന
വിരത്തിദമവ ...... ൩൫
മെവഥരക് കാ്ഥ ഥിരുച്ധചന്ധില് ആണ്ദവമന
ഥിരുേുരുഗന് പൂണ്ദിയിമല ഥിവയ മജാെിയാന
കന്ധാ
പരന്ജ് മജാെിയുേ് കാത്തി
പരിപൂര്ഥണോക്കിദുവാഇ
ഥിരുേഥല േുരുഗാ നീ ഥിദഗ്നാനേ് അരു ്
പുരിവാഇ
ധസലവേു്ഥുക് കുേരാ േുമ്മലേ് അഗത്രിദുവാഇ ......

൪൦
അദിേുദി യഇയധവാണാ അണ്ണാ േഥലമയാമന
അരുണാസലക് കുേരാ അരുണഗിരിക്കു
അരു ിയവാ
ഥിരുപ്പരന്ഗിരിക് കുഗമന ഥീര്ഥ്ഥിദുവാഇ വിഥന
േുഴുെുേ്
ഥിരു്ഥണി മവല്മുരുഗാ െീരനാഇ ആക്കിദുവാഇ
എത്തുക്കുദിക് കുേരാ ഏവല്പില്ലി സൂനിയ്ഥഥ
...... ൪൫
പഥഗവര് സൂെുവാെുഗഥ

മവല്ധകാണ്ദു

വിരത്തിദുവാഇ
എല്ലാപ് പയന്ഗ ുേ് എനക്കുക് കിഥദ്ഥിദമവ
എന്ഗുേ് നിഐന്ധ കന്ധാ എണ്കണ് േുരുഗാ നീ
എന്നു ് അഇവാഇ നീ ഉള്ധ ാ ിയാഇ
വന്ധരുള്വാഇ
ഥിരുപമപാരൂര് ോേുരുഗാ ഥിരുവദിമയ
സരണഥേയാ ...... ൫൦
അഇധവാ ിയാഇ വന്ധു നീ അഗക്കണ്ഥണഥ്
ഥിഅന്ധിദുവാഇ
ഥിരുച്ധചന്ധൂര് ശണ്മുഗമന ജഗധ്ഗുരുവി

കരു ിയവാ
ജഗധ്ഗുമരാ സിവകുേരാ സി്ഥേലേ്
അഗത്രിദുവാഇ
ധസന്മഗാത്തു മവലവമന സിവാനുപൂെി ഥാരുേ്
സിക്കല് സിന്ഗാരാ ജീവഥനച്
സിവനാക്കിദുവാഇ ...... ൫൫
കുന്ദ്രക്കുദിക് കുേരാ ഗുരുഗുഗനാഇ വന്ധിദപ്പാ
കുേരഗിരിപ് ധപരുോമന േന്ഥഥയുേ്
ോഇ്ഥിദുവീര്
പച്ഥചേഥല േുരുഗാ ഇച്ഥചഥയക്
കഥ ന്ധിദപ്പാ
പവഴേഥല ആണ്ദവമന പാവന്ഗഥ പ്
മപാക്കിദപ്പാ
വിരാലിേഥല ശണ്മുഗമന വിഥരവില് നീ
വന്ധിദപ്പാ ...... ൬൦
വയലൂര് കുോരഗുമരാ ഗ്നാനവരധേനക്
കരുള്വീമര
ധവണ്ഥണേഥല േുരുഗാ ധേയവീത്ഥേഥ്
ഥന്ധിദുവീര്
കെിര്ഥഗാേ മവലവമന േനോഥയ അഗത്രിദുവാഇ
കാന്ധ േഥലക് കുേരാ കരു്ഥു ് വന്ധിദുവീര്

േയില്ഥു േുരുഗാ നീ േന്ഥഗ്ഥു ് വന്ധിദുവീര്
...... ൬൫
കന്ജേഥല സി്ഥഗുമരാ കണ്ധണാ ിയാഇ
വന്ധിദുവീര്
കുേരേഥല ഗുരുനാൊ കവഥലധയലാേ്
മപാക്കിദുവീര്
വള്ളിേഥല മവല്മുരുഗാ മവല്ധകാണ്ദു
വന്ധിദുവീര്
വദപഴനി ആണ്ദവമന വലവിഥനഗ ്
മപാക്കിദുവീര്
ഏഴുേഥല ആണ്ദവമന എ്ഥിക്കുേ്
കാ്ഥിദുവീര് ...... ൭൦
ഏഴ്ഥഥേ അഗത്രിക് കന്ധാ എേബയേ്
മപാക്കിദുവീര്
അഥസയാെ ധനന്ജ്ഥില് അഇവാഗ നീ
അരുള്വാഇ
അഋപഥദക് കുേരാ േയിമലഇ വന്ധിദുവാഇ
പണിവമെ പണിധയന്ദ്രു പണി്ഥഥന നീ എനക്കു
പണിന്മെന് കന്ധാ ഉന്പാെേ് പണിന്ധുവപമപന്
...... ൭൫

അരുത്ധപരുന്ജ് മജാെിമയ അന്ധബനക്
കരുള്വാമയ
പദര്ഥന്ധ അന്ബിഥന നീ പരപബിരമ്മേ്
എന്ദ്രഥനമയ
ഉലധഗന്ഗുേ് ഉള്ളെു ഒരുധപാരു ് അന്മബൊന്
ഉള്ളുയിരാഗി ഇരുപ്പെുേ് അന്ധബന്ബാഇ
അന്മബ കുേരന് അന്മബ ശ്കന്ധന് ...... ൮൦
അന്മബ ഓേ് എന്നുേ് അരുള്േന്ധിരേ് എന്ദ്രാഇ
അന്ഥബ ഉള്ള്ഥിമല അഥസയാെു
അേര്ഥ്ഥിദുമോര്
സക്െിഥയഥ് ഥന്ധു ഥദു്ഥാേ് ധകാണ്ദിദവുേ്
വരുവാഇ അന്ബനാഇ വന്ധരു ് ശ്കന്ധഗുമരാ
യാവര്ഥക്കുേ് ഇനിയന് നീ യാവര്ഥക്കുേ് എ ിയന്
നീ ...... ൮൫
യാവര്ഥക്കുേ് വലിയന് നീ യാവര്ഥക്കുേ് ആമനാഇ
നീ
ഉനക്ധകാരു മകായിഥല എന് അഗ്ഥുള്മ
പുഥനമവമന
സിവസക്െിക് കുേരാ സരണേ് സരണേ് ഐയാ
അബായേ് ഥവിര്ഥ്ഥുഥ് ഥദു്ഥാേ്
ധകാണ്ദരുള്വാഇ

നിഴധലവയില് നീര്ഥധനരുപ്പു േണ്കാത്രു വാനെിലുേ്
...... ൯൦
പഥഗഥേഥയ അഗത്രി അബയേ ി്ഥിദുവീര്
ഉണരവിമല ഒന്ദ്രി എന്ഥന നിര്ഥേലോക്കിദുവാഇ
യാധനന ഥത്ര ധേയ്നന്ജ് ഗ്നാനേെു അരുള്വാഇ നീ
േുക്ഥിക്കു വി്ഥാന േുരുഗാ കന്ധാ
സെുര്ഥേഐ മപാത്രുേ് ശണ്മുഗ നാൊ ...... ൯൫
ആഗേേ് ഏ്ഥുേ് അമ്ബിഥക പുെലവാ
ഏഥഴഥയക് കാക്ക നീ മവമലന്ധി വന്ധിദുവാഇ
ഥായാഇഥ് ഥന്ഥെയാഇ േുരുഗാ ഥക്കണേ് നീ
വരുവാഇ
സക്െിയുേ് സിവനുോഇച് സദുെിയില് നീ
വരുവാഇ
പരമ്ധപാരു ാന ബാലമന ശ്കന്ധഗുമരാ ...... ൧൦൦
ആെിേൂലമേ അരുവാഇ ഉരുവാഇ നീ
അദിയഥനക് കാ്ഥിദ അഇവാഇ വന്ധരുള്വാഇ
ഉള്ധ ാ ിയാഇ േുരുഗാ ഉദമന നീ വാ വാ വാ
മഥവാെി മഥവാ സിവഗുമരാ വാ വാ വാ
മവലായുെ്ഥുദന് കുേരാ വിഥരവില് നീ
വന്ധിദപ്പാ ...... ൧൦൫

കാണ്പന യാവുോഇക് കണ്കണ്ദ ധഥയവോഇ
മവെച് ചുദരാഇ ധേയ്കണ്ദ ധഥയവമേ
േി്ഥഥയാേ് ഇവ്വുലഥഗ േി്ഥഥധയന്ദ്രു
അഇന്ധിദച്ധചയ്
അബയേ് അബയേ് കന്ധാ അബയേ് എന്ദ്രു
അലഋഗിന്മേന്
അഥേെിഥയ മവണ്ദി അഋേുഗവാ വാധവന്മേന്
...... ൧൧൦
ഉന്ഥുഥണ മവണ്ദിമനന് ഉഥേയവ ് കുേരാ മക ്
അച്ചേ് അഗത്രിദുവാഇ അഥേെിഥയഥ്
ഥന്ധിദുവാഇ
മവണ്ദിയെു ഉനരുമ

അരുള്വെു ഉന് കദമനയാേ്

ഉന് അരു ാമല ഉന്ഥാ ് വണന്ഗിത്മേന്
അത്തോ സി്ഥിഗഥ

അദിയനുക്കു അരു ിദപ്പാ

...... ൧൧൫
അജഥബ വഴിയിമല അഥസയാേല് ഇരു്ഥിവിദു
സി്ഥര്ഥഗ ് മപാത്രിദുേ് ഗ്നാനസി്ഥിയുേ്
ഥന്ധുവിദു
സിവാനന്ധഥ് മഥനില് ഥിഥ ്ഥിദമവ
ധസയ്നെുവിദു

അരു ് ഒ ിക് കാത്ചിഥയ അഗ്ഥുമ
കാത്തിവിദു
അഇഥവ അഇന്ധിദുേ് അവ്വരുഥ യുേ് നീ
ഥന്ധുവിദു ...... ൧൨൦
അനുക്ഗിരഗി്ഥിദുവാഇ ആെിഗുരുനാൊ മക ്
ശ്കന്ധഗുരു നാൊ ശ്കന്ധഗുരു നാൊ
ഥ്ഥുവേ് േഅന്ധു ഥന്ഥനയുേ് നാന് േഅന്ധു
നല്ലെുേ് ധകത്തെുേ് നാന് എന്ബെുേ് േഅന്ധു
പാവ പുണ്ണിയ്മഥാദു പരമലാകേ് േഅന്ധിദച്ധചയ്
...... ൧൨൫
അരു ് ധവ ിവിത്തു ഇവഥന അഗലാെു
ഇരു്ഥിദുവാഇ
അദിഥേഥയക് കാ്ഥിദുവാഇ ആഋേുഗക്
കന്ധഗുമരാ
സി്ഥിയിമല ധപരിയ ഗ്നാനസി്ഥി നീ അരു
സീക്കിരമേ വരുവാഇ സിവാനന്ധേ് ഥരുവാഇ
സിവാനന്ധേ് ഥന്ധരു ി സിവസി്ഥര്
ആക്കിദുവാഇ ...... ൧൩൦
സിവഥനപ് മപാല് എന്ഥനച് ധസയ്നെിദുവെു
ഉന് കദമന

സിവസെ് ഗുരുനാൊ സിവസെ് ഗുരുനാൊ
ശ്കന്ധ ഗുരുനാൊ കെഋഗിഏന് മകത്തിദുവാഇ
ഥാ ിഥനപ് പിദി്മഥന് ഥന്ധിദു വരേ് എനക്കു
ഥിരുവരുേ് സക്െിഥയഥ് ഥന്ധാേ്
ധകാണ്ദിദുവാഇ ...... ൧൩൫
സഥ്രുപ് പഥഗവര്ഥഗഥ

ശണ്മുഗാ ഒഴി്ഥിത്തു

കിഴക്കുഥ് ഥിഥസയിലിരുന്ധു ക്രുപാഗരാ
കാപ്പാത്രുേ്
ധഥന്കിഴക്കുഥ് ഥിഥസയിലിരുന്ധു ഥീനപന്മൊ
കാപ്പാത്രുേ്
ധഥന്ധിഥസയിലുേ് എന്ഥനഥ് ഥിരുവരു ാല്
കാപ്പാത്രുേ്
ധഥന്മേകിലുേ് എന്ഥനഥ് ഥിഅമനവലാല്
കാപ്പാത്രുേ് ...... ൧൪൦
മേകുഥ് ഥിക്കില് എന്ഥന ോല്മരുഗാ രക്ശിപ്പാഇ
വദമേകിലുേ് എന്ഥന േയിമലാമന രക്ശിപ്പാഇ
വദക്കില് എന്ഥനക് കാപ്പാത്ര വന്ധിദുവീര്
സധ്ഗുരുവാഇ
വദകിഴക്കില് എനക്കാഗ േയില്മീെു വരുവീമര
പ്ഥുഥ് ഥിക്കുഥ് മൊഋേ് എഥന പഅന്ധുവന്ധു
രക്ശിപ്പാഇ ...... ൧൪൫

എന് സിഥഗഥയയുേ് സിരസിഥനയുേ്
സിവഗുമരാ രക്ശിപ്പാഇ
ധനത്രിയുേ് പുരുവേുേ് നിനെരു ് കാക്കത്തുേ്
പുരുവന്ഗ ുക്കിഥദമയ പുരുമശാ്ഥേന്
കാക്കത്തുേ്
കണ്ഗ ് ഇരണ്ഥദയുേ് കന്ധമവല് കാക്കത്തുേ്
നാസിഗ ് ഇരണ്ഥദയുേ് നല്ലമവല് കാക്കത്തുേ്
...... ൧൫൦
ധസവിഗ ് ഇരണ്ഥദയുേ് മസവധകാദി
കാക്കത്തുേ്
കന്നന്ഗ ് ഇരണ്ഥദയുേ് കാന്മഗയന്
കാക്കത്തുേ്
ഉഥത്തിഥനയുേ് ഥാന് ഉോസുെന് കാക്കത്തുേ്
നാക്ഥക നന് േുരുഗന് നയേുദന് കാക്കത്തുേ്
പഗഥ ക് കന്ധന് ബലമ്ധകാണ്ദു കാക്കത്തുേ് ......
൧൫൫
കഴു്ഥഥക് കന്ധന് ഥകഗ ാല് കാക്കത്തുേ്
മഥാള്ഗ ് ഇരണ്ഥദയുേ് ഥൂയ മവല് കാക്കത്തുേ്
ഥകഗ ് വിരല്ഗഥ ക് കാര്ഥ്ഥിമഗയന്
കാക്കത്തുേ്

ോര്ഥഥബയുേ് വയിഥത്രയുേ് വള്ളിേണാ ന്
കാക്കത്തുേ്
േന്ഥഥ േുരുഗന്ഥക ോ്ഥദിൊന് കാക്കത്തുേ്
...... ൧൬൦
ഹ്രുെയ്ഥില് കന്ധന് ഇനിെു
നിഥല്ഥിരുക്കത്തുേ്
ഉഥര്ഥഥ ധയല്ലാേ് ഉഥേഥേന്ധന് കാക്കത്തുേ്
നാബികുഹ്യേ് ലിന്ഗേ് നവയുഥദക് കുെ്മഥാദു
ഇദുപഥപ േുഴന്ഗാഥല ഇഥണയാന
കാല്ഗഥ യുേ്
പുഅന്ഗാല് വിരല്ഗഥ യുേ് ധപാരുന്ധുേ് ഉഗിര്
അഥന്ഥഥയുമേ ...... ൧൬൫
ഉമരാേഥ് െുവാരേ് എല്ലാേ് ഉഥേബാലാ
രക്ശിപ്പാഇ
മഥാല് ര്ഥേ് േജ്ഥജഥയയുേ് ോമ്സധേന്ബു
മേഥഥസയുേ്
അഋേുഗവാ കാ്ഥിദുവീര് അേരര് ഥഥലവാ
കാ്ഥിദുവീര്
എന് അഗന്ഗാരേുേ് അഗത്രി അഇധവാ ിയാഇ
ഇരുന്ധുേ്
േുരുഗാ എഥനക് കാക്ക മവല് ധകാണ്ദു

വന്ധിദുവീര് ...... ൧൭൦
പാബ്ഥഥപ് ധപാസുക്കിപ് പാധരല്ലാേ്
സിഅപ്പുഅമവ
ഓേ് ധശാവ്േ് ശരവണബവ ശ്രീേ് ഃ രീേ് ഖ്ലീേ്
എന്ദ്രുേ്
ഖ്ധലാവ്േ് ധശാവ്േ് ണേഹ് എന്ദ്രു മസര്ഥ്ഥിദദാ
നാള്മൊഋേ്
ഓേിരുന്ധു നേഹ്വഥര ഒന്ദ്രാഗച് മചര്ഥ്ഥിദദാ
ഒന്ദ്രാഗക് കൂത്തിയുമേ ഉള്ള്ഥിമല ഇരു്ഥി ......
൧൭൫
ഒരുേനഥ് മഥാദു നീ ഉരുഥവയുേ് ഏ്ഥിദദാ
േുരുഗനിന് േൂലേിെു േുഴുേന്മഥാദു ഏ്ഥിത്താല്
േുമ്മലേ് അഗന്ദ്രുവിദുേ് േുക്െിയുന്ധന്
ഥകയിലുണ്ദാേ്
േുക്െിഥയ മവണ്ദിയുമേ എ്ഥിക്കുേ് ധസല്ല
മവണ്ദാേ്
േുരുഗന് ഇരുപ്പിദമേ േുക്െിഥ് ഥലേ് ആഗുേപ്പാ ......
൧൮൦
ഹ്രുെയ്ഥില് േുരുഗഥന ഇരു്ഥിവിദു ഇക്കണമേ
ഇക്കണമേ േൂലേന്ധ്രേ് ഏ്ഥിവിദു ഏ്ഥിവിദു

േുലേഥെ ഏ്ഥുമവാര്ഥക്കു കാലപയേ്
ഇല്ഥലയദാ
കാലഥന നീ ജയിക്ക കന്ധഥനപ് പത്രിദദാ
ധസാന്നപദിച് ധചയ്നൊല് സുപ്രേണയ ഗുരുനാെന്
...... ൧൮൫
ഥണ്ധണാ ിപ് ധപരുന്ജുദരാഇ ഉന്നുള്മ
ഥാനിരുപ്പാന്
ജഗോഥയ ജയി്ഥിദമവ ധസപ്പിമനന് േൂലേുമേ
േൂല്ഥഥ നീ ജപി്മഥ േുക്െനുോഗിദദാ
അക്ശര ലക്ശേിഥെ അന്ബുദന് ജപി്ഥുവിദില്
എണ്ണിയ ധെലാമ്കിത്തുേ് എേബയ േഗന്മോദുേ്
...... ൧൯൦
േൂവുലഗുേ് പൂജിക്കുേ് േുരുഗനരു ് േുന്നികുേ്
പൂവുലഗില് ഇഥണയത്ര പൂജയനുോവാഇ നീ
മകാദി്ഥരേ് ജപി്ഥുക് മകാദികാണ മവണ്ദുേപ്പാ
മകാദികാണച് ധചാന്നഥെ നീ നാദിദുവാഇ േനമേ
ജന്മേ് കഥദ്മഥഅ ജപി്ഥിദുവാഇ മകാദിയുമേ
...... ൧൯൫
മവൊന്ധ രഹ്സിയേുേ് ധവ ിയാഗുേ് ഉന്നുള്മ
മവെ സൂത്ചുേ്ഥഥ വിഥരവാഗപ് പത്രിദലാേ്

സുബ്രേണയഗുരു മജാെിയായു ് മഥാന്ദ്രിദുവാന്
അരുേ് ധപരുേ് മജാെിയാന ആഋേുഗ ശവാേിയുമേ
അന്ധര് േുഗേിരുന്ധു ആത്ധകാള്വാന്
സ്ഥിയോഇ ...... ൨൦൦
സി്ഥിഥയയുേ് േുക്ഥിഥയയുേ് ശ്കന്ധഗുരു
ഥന്ധിദുവാന്
നിന്ഥനമയ നാന് മവണ്േി നി്ഥേുേ്
ഏ്ഥുഗിഏന്
ധേയ്യഇവാഗക് കന്ധാ വന്ധിദുവാഇ ഇവനുമ

നീ

വന്ധിദുവാഇ േരുവിദുവാഇ പകു്ഥഇവാഗമവ നീ
പകു്ഥഇ മവാേിവഥനപ് പാര്ഥ്ഥിദച്
ധചയ്നെിദപ്പാ ...... ൨൦൫
പകു്ഥഇവാന കന്ധന് പരന്ഗുന്ദ്രില്
ഇരുക്കിന്ദ്രാന്
പഴനിയില് നീയുേ് പഴമ്മജാെി ആനാഇ നീ
ബിരമ്മനുക്കു അരു ിയവാ പ്രണവപ്
ധപാരുമ ാമന
പിഅവാ വരേരു ി ബ്രമ്മ േയോക്കിദുവാഇ
ഥിരുച്ധചന്ധൂരില് നീ സക്ഥിമവല് ഥാന്ഗി
വിത്താഇ ...... ൨൧൦

പഴേുെിര് മസാഥലയില് നീ പരന്മജാെി
േയോനാഇ
ശവാേി േഥലയിമല സിവശവാേിക് കരു ിയ നീ
കുന്ദ്രുഗ ് മഥാഋേ് ഗുരുവാഇ അേര്ഥന്ധിത്മോഇ
കന്ധഗിരിഥയ നീ ധസാന്ധോക്കിക്
ധകാണ്ദഥനമയ
ശ്കന്ധ ഗുരുനാൊ ശ്കന്ധാശ്രേ മജാെിമയ ......
൨൧൫
പിഅപഥപയുേ് ഇഅപഥപയുേ് ധപയര്ഥ്ഥുക്
കാ്ഥിദുവാഇ
പിഅവാഥേ എന്കിന്ദ്ര ധപരുവരേ് നീ
ഥന്ധിദുവാഇ
ഥ്ഥുവക് കുപഥപഥയ േഅന്ധിദച്
ധചയ്നെിദുവാഇ
എന്ധ നിഥനപഥപയുേ് എരി്ഥു നീ
കാ്ഥിദുവാഇ
ശ്കന്ധാ സരണേ് ശ്കന്ധാ സരണേ് ...... ൨൨൦
സരണേ് അഥദന്ധിത്മേന് സദുെിയില് വാരുമേ
സരവണ ബവമന സരവണ ബവമന
ഉന്നരു ാമല നാന് ഉയിമരാദിരുക്കിന്മേന്
ഉയിരുക്കുയിരാന കന്ധാ ഉന്നിധലന്ഥനക്

കഥര്ഥിദപ്പാ
എന്നില് ഉന്ഥനക് കാണ എനക്കു വരേരുള്വാഇ
...... ൨൨൫
സീക്കിരേ് വന്ധു സിവസക്ഥിയുേ് ഥന്ധരുള്വാഇ
ഇദകഥല പിന്ഗഥല ഏെുേ് അഇന്ധിമലന് നാന്
ഇന്ധിരിയേ് അദക്കി ഇരുന്ധുേ് അഇകിമലന് നാന്
േനഥെ അദക്ക വഴി ഒന്ദൃേ് അഇന്ധിമലന് നാന്
ശ്കന്ധാ ഉന് ഥിരുവദിഥയപ് പത്രിമനന്
സിക്ധകനമവ ...... ൨൩൦
സിക്ധകനപ് പത്രിമനന് ധസപ്പിദുവീര് ഉബമെസേ്
കാേക് കസദുഗ ് യാഥവയുേ് കഥ ന്ധിദുവാഇ
സി്െ സുധ്ഥിയുേ് ജബേുേ് ഥന്ധിദുവാഇ
നിഥനപ്പു എല്ലാേ് നിന്ഥനമയ നിഥനന്ധിദച്
ധചയ്നെിദുവാഇ
ഥിരുേുരുഗാ ഉന്ഥനഥ് ഥിദേുഅ നിഥന്ഥിദമവ
...... ൨൩൫
ഥിരുവരു ് ഥന്ധിദുവാഇ ഥിരുവരുള്ൊന്
ധപാന്ഗിദമവ
ഥിരുവരു ് ഒന്ദ്രിമല നിഥലധപഅച്
ധചയ്നെിദുവാഇ

നിഥലധപഅച് ധചയ്നെിദുവാഇ നിെയാനന്ധേെില്
നിെയാനന്ധമേ നിന്നുരു വാഥഗയിനാല്
അഥെവെ ആനന്ധ്ഥില് ഇഥേപധപാഴുെു
ആഴ്ഥ്ഥിദുവാഇ ...... ൨൪൦
ഗ്നാന പണ്ദിൊ നാന്മഐ വി്ഥഗാ മക ്
ശ്കന്ധ ഗുരുനാൊ ശ്കന്ധ ഗുരുനാൊ മക ്
ധേയ്നധപ്പാരുഥ ക് കാത്തി മേന്ഥേ
അഥദന്ധിദച്ധചയ്
വിഥനഗ ് യാഥവയുമേ മവല്ധകാണ്ദു
വിരത്തിദുവാഇ
ഥാരി്ഥിരിയന്ഗഥ

ഉന് ഥദി ധകാണ്ദു

വിരത്തിദുവാഇ ...... ൨൪൫
ഥുക്കന്ഗ ് അഥന്ഥഥയുേ് ധഥാഥലെൂരേ്
മപാക്കിദുവാഇ
പാബ ഉദഥലപ് പരിസു്ഥ ോക്കിദുവാഇ
ഇന്ബ ഥുന്ബ്ഥഥ ഇരുവിഴിയാല്
വിരത്തിദുവാഇ
ആഥസപ് മപയ്നഗഥ

അഅമവ നസുക്കിദുവാഇ

അഗന്ഥെപ് പിസാഥസ അഴി്ഥു ഒഴി്ഥിദദാ
...... ൨൫൦

ധേയ്യരു ാേ് ഉന്നരു ില് േുരുഗാ ഇരു്ഥിദുവാഇ
കണ്കണ്ദ ധഥയവമേ കലിയുക വരെമന
ആഋേുഗോന ഗുമരാ അഇന്ധിത്മേന് ഉന്
േഗിഥേ
ഇക്കണമേ വരുവാഇ എന് ശ്കന്ധ ഗുരുമവ നീ
എന്ഥനക് കാ്ഥിദമവ എനക്കു നീ അരു ിദമവ
...... ൨൫൫
അഥരക് കണ്ഥില് നീയുേ് ആദി വരുവായപ്പാ
വന്ധെഥനഥ് ഥദു്ഥു വലിയ ആത്ധകാ ്
വരെഗുമരാ
അന്ബുഥ് ധഥയവമേ ആഋേുഗ ോനവമന
സുബ്രേണയമന മസാകേ് അഗത്രിദുവാഇ
ഗ്നാന ശ്കന്ധമര ഗ്നാനേ് അരുള്വാഇ നീ ......
൨൬൦
ഗ്നാന ഥണ്ദ ബാണിമയ എന്ഥന ഗ്നാന
പണ്ദിെനക്കിദുവാഇ
അഗന്ഥെധയല്ലാേ് അഴി്ഥു അന്ബിഥന
ഊത്തിദുവാഇ
അന്ബു േയോഗി ആത്ധകാള്ളു ഥവയപ്പാ
അന്ഥബ എന് ഉള്ള്ഥില് അഥസവിന്ദ്രി
നിഋ്ഥിവിദു

അന്ഥബമയ കണ്ണാഗ ആക്കിക് കാ്ഥിദുവാഇ
...... ൨൬൫
ഉള്ളുേ് പുഅേുേ് ഉന്നരു ാേ് അന്ഥബമയ
ഉഋെിയാഗ നാനുേ് പത്രിദ ഉവന്ധിദുവാഇ
എല്ഥല ഇല്ലാെ അന്മബ ഇഐധവ ി എന്ദ്രാഇ
നീ
അന്ഗിന്ധഗനാെബേി എന്ഗുേ് അന്ധബന്ദ്രാഇ
അന്മബ സിവേുേ് അന്മബ സക്െിയുേ് ...... ൨൭൦
അന്മബ ഹ്രിയുേ് അന്മബ ബ്രേനുേ്
അന്മബ മെവരുേ് അന്മബ േനിെരുേ്
അന്മബ നീയുേ് അന്മബ നാനുേ്
അന്മബ സ്ഥിയേ് അന്മബ നി്ഥിയേ്
അന്മബ സാന്ധേ് അന്മബ ആനന്ധേ് ...... ൨൭൫
അന്മബ ധോവ്നേ് അന്മബ മോക്ശേ്
അന്മബ ബ്രമ്മേുേ് അന്മബ അഥന്ഥുേ് എന്ദ്രാഇ
അന്പിലാെ ഇദേ് അന്ഗുേിന്ഗു േില്ഥല എന്ദ്രാഇ
എന്ഗുേ് നിഐന്ധ അന്മബ എന്
ഗുരുനാെനപ്പാ
അന്ബില് ഉഐയുേ് അരുത്ഗുരു നാെമര ഥാന്
...... ൨൮൦

ശ്കന്ധാശ്രേ്ഥില് ശ്കന്ധഗുരു വാനാന്കാണ്
േൂവരുേ് മെവരുേ് േുനിവരുേ് മപാത്രിദമവ
ശ്കന്ധാശ്രേേ് ഥന്നില് ശ്കന്ധ മജാെിയുോഇ
ആഥ്മ മജാെിയുോഇ അേര്ഥന്ധിത്ത ശ്കന്ധഗുരു
ഇരുഥ

അഗത്രമവ എഴുന്ധിത്ത എന്ഗ ് ഗുരു

...... ൨൮൫
എല്ഥല ഇല്ലാെ ഉന് ഇഐധവ ിഥയക്
കാത്തിദുവാഇ
േുക്ഥിഥയഥ് ഥന്ധിദുവാഇ േൂവരുേ് മപാത്രിദമവ
നമ്ബിമനന് ഉന്ഥനമയ നമ്ബിമനന്
ശ്കന്ധഗുമരാ
ഉന്ഥനയന്ദ്രി ഇവ്വുലഗില് ഒന്ദ്രുേില്ഥല
എന്ദ്രുണര്ഥമന്ധന്
നന്ഗഇന്ധു ധകാണ്മദന് നാനുേ് ഉനെരു ാല് ......
൨൯൦
വിത്തിദ ോത്മേന് കന്ധാ വീദ ഥരുള്വീമര
നദുധനത്രിഥ് ഥാന്ഥു നാനുഥനഥ്
ഥിയാനിപമപന്
ബ്രമ്മേന്ധിര്ഥഥപ് മപാെി്ഥു വന്ധിദുവാഇ
സുഴുേുഥന ോര്ഥക്കോഇ മജാെിഥയ

കാത്തിദുവാഇ
സിവമയാകിയാഗ എഥനച് ധചയ്നെിദുേ്
ഗുരുനാൊ ...... ൨൯൫
ആഥസ അഋ്ഥു അരനദിഥയക് കാത്തിവിദുേ്
ധേയ്യദി യരാഗി ധേയ് വീത്തില് ഇരു്ഥിവിദുേ്
ധകാന്ഗു നാത്തിമല മകായില് ധകാണ്ദ
ശ്കന്ധഗുമരാ
ധകാല്ലിേഥല മേമല കുേരഗുരു വാനവമന
കന്ജേഥല സി്ഥര് മപാത്രുേ് ശ്കന്ധഗിരി
ഗുരുനാൊ ...... ൩൦൦
കരുവൂരാര് മപാത്രുേ് കാന്മഗയാ കന്ധഗുമരാ
േരുെേഥലച് ചി്ഥന് േകിഴ്ഥന്ധുപണി പരേഗുമരാ
ധസന്നിേഥലക് കുേരാ സി്ഥര്ഥക്കു
അരുള്മവാമന
സിവവാക്കിയര് സി്ഥര് ഉഥനച് സിവന്
േഥലയില് മപാത്രുവമര
പഴനിയില് മപാകരുമേ പാമരാര് വാഴപ്
പ്രെിസ്തി്ഥാന് ...... ൩൦൫
പുലിപ്പാണി സി്ഥര്ഥഗ ാല് പുഥദ സൂഴ്ഥന്ധ
കുേരഗുമരാ

ധകാന്ഗില് േലിന്ധിത്ത ശ്കന്ധ ഗുരുനാൊ
കള്ളേ് കപദേത്ര ധവള്ഥ

ഉള്ളേ് അരുള്വീമര

കത്രവര്ഥഗമ ാദു എന്ഥനക് ക ിപ്പുഅച്
ധചയ്നെിദുമേ
ഉലധഗന്ഗുേ് നിഐന്ധിരുന്ധുേ് കന്ധഗുരു
ഉള്ഥ ദേ് ...... ൩൧൦
ശ്കന്ധഗിരി എന്പഥെ ഥാന് കണ്ദുധകാണ്മദന്
കണ്ദുധകാണ്മദന്
നാലവര് അരുണഗിരി നവേിരണ്ദു സി്ഥര്ഥഗ ുേ്
പക്െര്ഥഗ ുേ് മപാത്രുേ് പഴനിേഥല േുരുഗാ മക ്
ധകാന്ഗുമെസ്ഥില് കുന്ദ്രുമൊഋേ്
കുദിധകാണ്മദാഇ
സീലേ് നിഐന്ധ മസലമ്മാ നഗര്ഥില് ...... ൩൧൫
കന്നിോര് ഓഥദയിന്മേല് ശ്കന്ധഗിരി അെനില്
ശ്കന്ധാശ് രേ്ഥിനിമല ഗ്നാനശ്കന്ധ
സധ്ഗുരുവാഇ
അേര്ഥന്ധിരുക്കുേ് മജാെിമയ ആെിേൂല ോനഗുമരാ
അയര്ഥച്ചിഥയ നീക്കിദുവാഇ എന് ഥ ര്ഥച്ചിഥയ
അഗത്രിദുവാഇ
സുഗവമനസന് േഗമന സുബ്രേണയ മജാെിമയ ......
൩൨൦

മപരിന്ബ േകിഴ്ഥച്ചിഥയയുേ് ധപരുകിദച്
ധചയ്നെിദപ്പാ
പരോനന്ധേെില് എഥന േഅക്ക പാലിപ്പാഇ
ോല് േരുഗാ വള്ളി േണവാ ാ ശ്കന്ധഗുമരാ
സിവകുേരാ ഉന്മകായില് ശ്കന്ധഗിരി
എന്ദ്രുണര്ഥമന്ധന്
മജാെിപ്പിഴന്പാന സുന്ധരമന പഴനിയപ്പാ ......
൩൨൫
സിവഗ്നാനപ് പഴോന ശ്കന്ധഗുരുനാൊ
പഴേ് നീ എന്ദ്രെിനാല് പഴനിേഥല യിരുന്ധാമയാ
ഥിരുവാവിനന് കുദിയില് ഥിരുേുരുഗന് ആനാമയാ
കുേരാ േുരുഗാ ഗുരുഗുഗാ മവലവമന
അഗ്ഥിയര്ഥക്കുഥ് ഥന്ധു ആത്ധത്കാണ്ദാഇ
ഥേിഴഗ്ഥഥ ...... ൩൩൦
കലിയുക വരെധനന്ദ്രു കലസേുനി
ഉഥനപ്പുകഴ്ഥന്ധാന്
ഒഥവ്വക്കു അരു ് ധസയ്നെ അഋേുഗവാ
ശ്കന്ധഗുമരാ
ഒഴുക്കധോദു കരുഥണഥയയുേ് ഥവ്ഥഥയുേ്
ഥന്ധരുള്വാഇ

മബാഗരുക്കരു ് ധസയ്നെ ബുവന സുന്ധരമന
ഥണ്ദബാണിഥ് ധഥയവമേ ഥദു്ഥാേ് ധകാണ്ദിദപ്പാ
...... ൩൩൫
ആണ്ദിക് മകാല്ഥില് അഥണ്ഥിദുവാഇ
ഥണ്ദുദമന
ധെയവന്ഗ ് മപാത്രിദുേ് ഥണ്ദായുെ മജാെിമയ
ശ്കന്ധഗിരി മേമല ശ്കന്ധഗിരി മജാെി യാനവമന
കഥദക്കണ്ണാല് പാര്ഥ്ഥിദപ്പാ കരുഥണയുള്ള
ശ്കന്ധഗുമരാ
ഏഥഴഥയക് കാ്ഥിദപ്പാ ഏ്ഥുഗിഏന് ഉന്നാേേ്
...... ൩൪൦
ഉന്ഥന അന്ദ്രി മവഒന്ഥേ ഒരുമപാെുേ്
നമ്ബുഗിമലന്
കണ്കണ്ദ ധെയവമേ കലിയുഗ വരെമന
കന്ധന് എന്ദ്ര മപര്ഥധസാന്നാല് കദിൊഗ
മനാഇെീരുേ്
ബുവമനശവരി ഥേന്ധാ മപാത്രിമനന് ഥിരുവദിഥയ
ഥിരുവദിഥയ നമ്ബിമനന് ഥിരുവദി സാത്ചിയാഗ
...... ൩൪൫
ബുവനോൊ ഥേന്ധമന പുണ്ണിയ േൂര്ഥ്ഥിമയ മക ്

നിന് നാേേ് ഏ്ഥുവമെ നാന് ധസയ്യുേ്
ഥവോഗുേ്
നാ്ഥഴുേ് മബഅമവ ഏ്ഥിദുമവന് നിന്നാേേ്
േുരുഗാ േുരുഗാധവന്മേ േൂച്ധചല്ലാേ്
വിത്തിദുമവന്
ഉള്ളുേ് പുഅേുേ് ഒരുേുരുഗഥനമയ കാണ്മപന്
...... ൩൫൦
അന്ഗിന്ഗു എനാെപേി എന്ഗുമേ േുരുഗനപ്പാ
േുരുഗന് ഇലാവിത്താല് േൂവുലഗ മേെപ്പാ
അപ്പപ്പാ േുരുഗാനിന് അരുമ

ഉലഗേപ്പാ

അരുധ ല്ലാേ് േുരുഗന് അന്ധബല്ലാേ് േുരുഗന്
ശ്ൊവര ജന്ഗോഇ ശ്കന്ധനാഇ അരുവുരുവാഇ
...... ൩൫൫
േുരുഗനാഇ േുെലവനാഇ ആനവന് ശ്കന്ധഗുരു
ശ്കന്ധാശ്രേേ് ഇരുക്കുേ് ശ്കന്ധഗുരു അദിപത്രിച്
സരണേ് അഥദന്ധവര്ഥഗ ് സായുജയേ്
ധപത്രിദുവര്
സ്ഥിയേ് ധസാല്ഗിന്മേന് സന്മെഗ േില്ഥലയപ്പാ
മവെന്ഗ ് മപാത്രിദുേ് വദിമവലന് േുരുഗഥന നീ
...... ൩൬൦

സന്മെഗേ് ഇല്ലാേല് സ്ഥിയോഇ
നമ്ബിദുവാഇ
സ്ഥിയ ോനധെയവേ് ശ്കന്ധ ഗുരുനാെന്
സ്ഥിയേ് കാണമവ നീ സ്ഥിയോഇ നമ്ബിദപ്പാ
സ്ഥിയേ് മവഅല്ല ശ്കന്ധഗുരു മവഅല്ല
ശ്കന്ധഗുരുമവ സ്ഥിയേ് സ്ഥിയമേ
ശ്കന്ധഗുരു ...... ൩൬൫
സ്ഥിയോഇച് ധചാന്നഥെ സ്ഥിയോഇ
നമ്ബിമയ നീ
സ്ഥിയോഇ ഗ്നാനോഇ സൊനന്ധ ോഗിവിദു
അഴിവത്ര ബ്രമ്മോഇ ആക്കി വിദുവാന് േുരുഗന്
ഥിരുേഐഗ ് ഥിരുേുഐഗ ് ധസപ്പുവെുേ്
ഇെുമവൊന്
ശ്കന്ധഗുരു കവസേഥെ ധസാന്ധോക്കിക്
ധകാണ്ദു നീ ...... ൩൭൦
ധപാരു ുണര്ഥന്ധു ഏ്ഥിദപ്പാ ധപാല്ലാപ്പു
വിഥനയഗലുേ്
പിഅവിപ് പിണി അഗലുേ് ബ്രമ്മാനന്ധ േുണ്ദു
ഇമ്ഥേയിലുേ് േഋഥേയിലുേ് ഇഥേമയാരുന്ഥനപ്
മപാത്രിദുവര്
േൂവരുമേ േുന്നിപര് യാവരുമേ പൂജിപ്പര്

അനുെിനേുേ് കവസ്ഥഥ അന്ബുദന്
ഏ്ഥിദപ്പാ ...... ൩൭൫
സിര്ഥാ ബക്െിയുദന് സിന്ഥെധയാന്ദ്രിച്
ധചപ്പിദപ്പാ
കവഥലയ ഗന്ദ്രിദുമേ കന്ധനരു ് ധപാന്ഗിദുമേ
പിഅപ്പുേ് ഇഅപ്പുേ് പിണിഗ ുേ് ധഥാഥലന്ധിദുമേ
കന്ധന് കവസമേ കവസധേന്ദ്രു ഉണര്ഥന്ധിദുവാഇ
കവസേ് ഏ്ഥുവീമരല് കലിഥയ ധജയി്ഥിദലാേ്
...... ൩൮൦
കലി എന്ദ്ര അരക്കഥനക് കവസേ് വിരത്തിദുമേ
ധസാന്നപദിച് ധചയ്നെു സുഗേഥദവാഇ േനമേ നീ
ശ്കന്ധഗുരു കവസ്ഥഥക് കരു്ഥൂന്ദ്രി
ഏ്ഥുമവാര്ഥക്കു
അശ്േ ഐശവരയേ് ഥരുേ് അന്ധേില്ലാ ഇന്ബേ്
ഥരുേ്
ആല്മപാല് ഥഥഴ്ഥിദുവന് അഋഗുമപാല്
മവമരാദിദുവന് ...... ൩൮൫
വാഥഴയദി വാഥഴഥയപമപാല് വമ്സേഥെപ്
ധപത്രിദുവന്
പെിനാഋേ് ധപത്രുപ് പല്ലാണ്ദു വാഴ്ഥന്ധിദുവന്

സാന്ധിയുേ് ധസാവ്കയേുേ് സരവേന്ഗ േുേ്
ധപരുഗിദുമേ
ശ്കന്ധഗുരു കവസേിഥെ കരു്ഥിഋ്ഥി
ഏത്രുവീമരല്
ഗരവേ് കാേക്കുമരാെേ് കലിമൊശേ്
അഗത്രുവിക്കുേ് ...... ൩൯൦
േുന്ധസയ്നെ വിഥനയഗന്ദ്രു േുരുഗനരു ്
കിത്തിവിദുേ്
അഅേ് ധപാരു ് ഇന്ബേ് വീദു
അെിസുലബോഇക് കിത്തുേ്
ആസാരേ് സീലേുദന് ആെിമനേ നിശ്ഥേയുദന്
കള്ളേിലാ ഉള്ള്മഥാദു കന്ധഗുരു കവസേ്
ഥന്ഥന
സിര്ഥാ ബക്െിയുദന് സിവകുേരഥന
നിഥന്ഥുപ് ...... ൩൯൫
പാരായണേ് ധസയവീമരല് പാര്ഥക്കലാേ്
കന്ധഥനയുേ്
കന്ധഗുരു കവസേിഥെ േണ്ദലേ്
നിശ്ഥേയുദന്
പഗലിരവു പാരാേല് ഒരുേനൊഇ പഗരുവീമരല്
ഥിരുേുരുഗന് മവല്ധകാണ്ദു ഥിക്കുഗ ് മഥാഋേ്

നിന്ദ്രു
കാ്ഥിദുവാന് കന്ധഗുരു കവഥല ഇല്ഥല
നിച്ചയോഇ ...... ൪൦൦
ഗ്നാന ശ്കന്ധനിന് ഥിരുവദിഥയ നന്പിമയ നീ
കന്ധഗുരു കവസേ് ഥന്ഥന ഓെുവമെ ഥവേ്
എനമവ
ഉണര്ഥന്ധുധകാണ്ദു ഓെുഥവമയല് ഉനക്കുപ്
ധപരിൊന
ഇഗപരസുഗേ് ഉണ്ദാേ് എന്നാ ുേ് ഥുന്ബേ്
ഇല്ഥല
ഥുന്ബേ് അഗന്ദ്രു വിദുേ് ധഥാന്ധരവുഗ ്
നീന്ഗിവിദുേ് ...... ൪൦൫
ഇന്ബേ് ധപരുഗിവിദുേ് ഇശ്േസി്ഥി കൂദിവിദുേ്
പിഅവിപ്പിണി അഗത്രി ബ്രമ്മ നിശ്ഥേയുേ് ഥന്ധു
കാ്ഥു രക്ശിക്കുേ് കന്ധഗുരു കവസേുമേ
കവഥലഥയ വിത്തുനീ കന്ധഗുരു കവസേിഥെ
ഇരുന്ധ പദിയിരുന്ധു ഏത്രിവിദു ഏത്രിനാല് ......
൪൧൦
ധെയവന്ഗ ് മെവര്ഥഗ ് സി്ഥര്ഥഗ ് പക്െര്ഥഗ ്
മപാത്രിദുവര് ഏവലുമേ പുരിന്ധിദുവര് നിച്ചയോഇ

ശ്കന്ധഗുരു കവസേ് സമ്സയപ് മപമയാത്തുേ്
അഗ്ന്ഗന്ഗ്നാനേുേ് അഗത്രി അരു ് ഒ ിയുേ്
കാത്തുേ്
ഗ്നാന ശ്കന്ധഗുരു നാധനന്ദ്രുേ് േുന്നിപന് ......
൪൧൫
ഉള്ധ ാ ിയാഇ ഇരുന്ധു ഉന്നില് അവനാക്കിദുവന്
ഥന്നില് ഉഥനക്കാത്തി ഉന്നില് ഥഥനക്കാത്തി
എന്ഗുേ് ഥഥനക്കാത്തി എന്ഗുേുഥനക്
കാത്തിദുവാന്
ശ്കന്ധമജാെി യാനകന്ധന് കന്ധഗിരി ഇരുന്ധു
ഥണ്ദായുെേ് ഥാന്ഗിഥ് ഥരുകിന്ദ്രാന് കാത്ചിയുമേ
...... ൪൨൦
കന്ധന് പുഗഴ് പാദക് കന്ധഗിരി വാരുേിമന
കന്ധഗിരി വന്ധു നിെേ് കണ്ദുയ്നമ്മിന് ജഗ്ഥീമര
കലിമൊശേ് അഗത്രുവിക്കുേ് കന്ധഗുരു
കവസേിഥെ
പാരായണേ് ധസയ്നെു പാരില് പുകഴ് ധപഋേിന്
ശ്കന്ധഗുരു കവസ പലന് പത്രഋ്ഥുപ്
പരമ്ധകാദുക്കുേ് ...... ൪൨൫
ഒരുെരേ് കവസേ് ഓെിന് ഉള്ളഴുക്കുപ് മപാകുേ്

ഇരുെരേ് ഏത്രുവീമരല് എണ്ണിയധെല്ലാേ് കിത്തുേ്
േുന്ദ്രുെരേ് ഓെിന് േുന്നിപന് ശ്കന്ധഗുരു
നാന്ഗുേുഐ ഓെി ഥിനേ് നല്ലവരേ് ധപഋവീര്
ഐന്ധുേുഐ ഥിനേ് ഓെി പന്ജാത്ചരേ് ധപത്രു
...... ൪൩൦
ആഋേുഐ മയാെി ആഋെഥലപ് ധപത്രിദുവീര്
ഏഴു േുഐ ഥിനേ് ഓെിന് എല്ലാേ് വസോഗുേ്
എത്തുേുഐ ഏ്ഥില് അത്തോ സി്ഥികിത്തുേ്
ഒന്പെുെരേ് ഓെിന് േരണബയേ് ഒഴിയുേ്
പ്ഥുെരേ് ഓെി നി്ഥേ് പത്രഋ്ഥു വാഴ്ഥവീമര ......
൪൩൫
കന്നിോര് ഓഥദയിമല നീരാദി നീഋപൂസിക്
കന്ധഗുരു കവസേ് ഓെി കന്ധഗിരി
ഏഇവിത്താല്
േുന്ഥെ വിഥന എല്ലാേ് കന്ധന്
അഗത്രിദുവാന്
നിന്ഥെഗ ് നീന്ഗിവിദുേ് നിശ്ഥേയുമേ
ഥകകൂദുേ്
കന്നിോര് ഓഥദ നീഥര ഥകഗ ില് നീ
എദു്ഥുക് ...... ൪൪൦

കന്ധന് എന്ദ്ര േന്ധിര്ഥഥക് കണ്മൂേി ഉരുമവത്രി
ഉച്ചിയിലുേ് ധഥ ി്ഥു ഉത്ധകാണ്ദു വിത്തിത്താല്
ഉന്
സി്ഥ േലേ് അഗന്ദ്രു സി്ഥ സു്ഥിയുേ്
ധകാദുക്കുേ്
കന്നിോര് മെവിഗഥ ക് കന്നിോര് ഓഥദയിമല
കണ്ദു വഴിപത്തു കന്ധഗിരി ഏഇദുവീര് ...... ൪൪൫
കന്ധഗിരി ഏഇ ഗ്നാന ശ്കന്ധഗുരു
കവസേിഥെപ്
പാരായണേ് ധസയ്നെുലഗില് പാക്കിയധേല്ലാേ്
ധപത്രുദുവീര്. ...... ൪൪൭

