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ओं नभो ब्रह्भाददभ्मो ब्रह्भवलद्मा वंप्रदामकततभृ्मो| 
लंळऋवऴभ्मो नभोभशद्भ्मो नभो गुरुभ्म:|| 

ஓம் ஶர ப்ஹ்ரறப்ஶர ப்ஹ்ித்ர  

மம்ப்ரகர்த்னப்ஶர ம்ஶரிறப்ஶர  

ஶர யத்ப்ஶர ஶர குனப்: 
इषुवशस्रगणेळं इन्द्राददभुनीन्द्रलन्न्द्दत ऩादाब्जभ।् 
इन्द्दकुराधयऩुत्र ंइशऩयवुरृदं नभामभ वलघ्नेळभ॥् 
இக்ஷளமயஸ்கஶஶம்இந்த்ரறனீந்த்ந்றதரரப்ஜம்  
இந்துகனரனத்ம்இயதமளஹ்னம் ரற ிக்ஶணஶம்|| 
श्रीचन्द्रळेखयभशावयस्लतीन्द्रेण ऩून्जत ऩादाब्जाभ।् 
शे्रमोमबलवऴणृां तां वततं प्रणभामभ भनमव काभाषीभ॥् 
ஶ்ரீசந்த்ஶஶகயரமஸ்ீந்த்ஶ னஜற தரரப்ஜரம் | 
ஶ்ஶஶரதிர்றரம் ரம் மம் ப்ரறகரரக்ஷீம்|| 
भेधाश्रीनायामण मोगाम्फा तनुजमा भभाप्मधनुा। 
श्रीचन्द्रळेखयभशागुयोप्रवादेन मरखखतमभदभखखरभ॥् 
ஶரஶ்ரீரர ஶரகரம்தர னுஜர ரப்துணர| 
ஶ்ரீசந்த்ஶஶகயரகுஶர ப்மரஶண னறகறறகறனம்|| 
ஆறஶங்க தகத் தரரசரர்ரள் அர்கபரல் ஸ்ரதிக்க ப்தட்ட 
னெனரம்ணர ஶ்ரீகரஞ்சற கரஶகரடி தடீத்றன் 69து 
தடீரீஶ்ர்கபரக இனக்கறன்ந ஜகத்குன தயம்ம 
தரிவ்ரஜகரசரர்ர் ஶ்ரீஜஶந்த் மஸ்ற ஶ்ரீ ஶங்ரசரர் 
ஸ்ரறகள் ஶ்ரீ சர்கபின் 82து ஜந்ற ஶயரத்மத்ஷ 
னன்ணிட்டு, ஶ்ரீயரஸ்ரறகள் எணப்ஶதரற்நப்தடும் ஶ்ரீ 
சந்த்ஶஶகஶந்த் மஸ்ற ஶ்ரீ ஶங்ரசரர் ஸ்ரறகள், 68து 
தடீரறதறகள், ஶ்ரீ கரஞ்சற கரஶகரடி தடீம், அர்கபின் ீது 
தக்றஶ்த்ஷனேடன், கும்தஶகரம், ஸ்ர்கல ஶரஶ்ரீ 
ர்ரம்தரள் அர்கள் மளரர்70 னடங்களுக்கு னன்ன 
இற்நற கலர்த்ஷணகஷப வபிிடுறல் 
கறழ்ச்சறஷடகறஶநரம். 
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கும்தஶகரம் வ்ரமரர் அக்யரம் ஶரஶ்ரீ 
ர்ரம்தரள் தற்நற சறறு ரழ்க்ஷக குநறப்ன: 

கண்ட்ரிக்கம் ப்னயத்ச ம்ஶரபிில் ந்ர் 
அஷ்டரரணி ப்ம்ஶ்ரீ ரர ஶரஸ்த்ரிகள். அர்கபின் 
ர்தத்ண ீிதுற ஶரகரம்தரள். இவ்வுத் ம்தறகபின் 
ப்னல்ி ஶரஶ்ரீ ர்ரம்தரள். எண்ற்ந ஶறஷ் மம்தத் 
வகரண்ட உத்ரண ித்த்ம்ம தம்தஷிணர். அக்கரன 
க்கப்தடி றகவும் தரல்த்றஶனஶ ிரயரணர். 
ிரயரகற ஓரிண்டு ர்த்றற்குள்ஶபஶ 
தரல்ிஷரகற, ரய் ந்ஷனேடன் பர்ந்து ந்ரர்கள். 
ரய், ந்ஷிடஶ மம்ஸ்க்ன, கரவ், ஶரஸ்த் 
ித்ரப்ரமம் வதற்நரர்கள். கபின் றஷனஷக்கண்டு 
ந்ஷனேம், ரனேம் அஷடந் ஶஷணக்கு அபஶில்ஷன 
கரனக்த்றல் யரித்ரணரகற ந்ஷனேம் இஷநணடி ஶச, 
ரனேம், களும், கும்தஶகரம் ந்து “இக்ஷளமயஸ்கதற” 
எணப்தடும் ஶ்ரீகனம்தரிம் திள்ஷபரர் ஶகரினறன் அனகறல் 
மறக்கத் வரடங்கறணர். அக்கரன க்கப்தடி மன்ரமற 
ஶகரனம் வகரண்ட ரனேம், களும், ஶ்ரீகரஞ்சற கரஶகரடி தடீத்றன் 
68து தடீரறதறகள், ஜகத்குன ஶ்ரீசந்த்ஶஶகஶந்த் மஸ்ற 
ஶ்ரீஶங்கரசரர் ஸ்ரறகள், னகரறட்டினந் றனிஷடனதூர் 
வசன்று, ஶ்ரீகுனரஷண சம் அஷடந்ணர்.  
“குனரணரண ஶ்ரீவதரிரரன் உன்ஷண இணிஶல், க்ஷறப்தரர். 
கஷனதடரஶ” எண களுக்கு, ஆறுல் கூநறணரர் ரய் 
ஶரகரம்தரள்.  
தமரல் ஜ்னறத் ஶ்ரீசரள், சஷடந்இனஷனேம் 
அனட்கடரக்ஷம் அபித்ரர்கள். ஶ்ரீகுனரணின் அனட் 
கடரக்ஷத்றல் இஷபப்தரநறணரர்கள் ரனேம் களும். ணச்சுஷ 
குஷநந்து இஷநதிில் ஈடுதடனரணரர்கள். கடுஷரண 
ஆசரத்துடன் தஸ், ஜதம், வௌணம், ஸ்ம்தரகம் னனற 
தன வ்ங்கஷப அனுஷ்டிக்கத் வரடங்கறணரர்கள். கரனக்த்றல் 
ரனேம் இஷநணடி ஶசஶ குனரன் ரத்ஷவசய்னேம் 
இடங்களுக்கு எல்னரம் வசன்று, குனரஷண றதட்டு ந்ரர் 
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ர்ரம்தரள். குனரன் அனபிரறு ஶகரடிகக்கறல் 
ஶ்ரீதஞ்சரக்ஷம், ஶ்ரீதஞ்சஶரக்ஷரீ, ஶ்ரீஶரடஶரக்ஷரீ, ஶதரன்ந 
யர ந்த்ங்கஷப ஜதித்து த ஶஜஸ்ிணிரக 
ிபங்கறணரர். ித்த்தம்தஷரனரல், குனரன், அம்தரள் 
அனுக்யத்ரல் உதறத்மரம் அனுதத்றற்கு னரிற்று. 
ஶ்ரீ இக்ஷளமயஸ்கதற, ஶ்ரீஆறஶங்கர், ஶ்ரீகரரக்ஷற, 
ஶ்ரீகுனரரபரண ஶ்ரீயரவதரிர ீது அத்னரக 
ஸ்ஶரத்ங்கள், கலர்த்ஷணகள், எழு ஆம்தித்ரர்கள். மங்கல 
ஞரணனம் இற்ஷகரகஶ ஏற்தட்டரல் ரன் இற்நற 
கலர்த்ஷணகளுக்கு ரகம் அஷத்ரர்கள். ஶ்ரீத் ரல்ீகற 
ரரம், ஶ்ரீத் தரகம் அன்நரடம் நரல் தரரம் 
வசய்ரர்கள். ப்ற றணனம் ப்ஹ் னயழர்த்த்றல் கரஶரி 
ஸ்ணரனம் ிடரல் வசய்து ந்ரர். அணரசறரக வனௌகறக 
வ்யரங்கபில் ஈடுதடுது இல்ஷன. அவ்ப்ஶதரது 
கும்தஶகரத்றல் உள்ப ஷச, ஷ ஆனங்கஷப 
ரிசறப்தரர்கள். ஶ்ரீஆறகும்ஶதஶ்ர் ஶ்ரீங்கபரம்தரள், 
ஶ்ரீகனம்தரிம் கதற னனறஶரர் கஷபனேம் றணனம் 
ரிசறப்தரர்கள். அக்கரனத்றல் கும்தஶகரத்றல் இனந் அஷணத்து 
ஶ தண்டிர்களும், ஶரஸ்த் ித்ரன்களும், ஶரஶ்ரீ ர்ர 
தரட்டிிடம் ிஶஶ வகௌ னத்றனேம், தக்றனேடன் ர்ரஷ 
வசலுத்றனேம் ந்ணர். அரின் ஶர ினரமத்ஷனேம் 
னகழ்ரர்கள். அவ்ப்ஶதரது அர்கஷப ஶரஶ்ரீ தரட்டினேம் 
வகௌித்து ந்ரர்கள். ரனும் எணது னர்ரஶ்த்றல் ப்ற 
றணனம், ஶ்ரீங்கபரம்தர த்ரிஶற ப்மரம் அர்கபிடம் 
அபித்து, ஸ்கரித்து ிட்டு வசல்ஶன். ரன் மறத் 
ஶ்ரீத்தரக அம்னங்கஷப எணக்கும் அபிப்தரர்கள். வனொர் 
ஶ்ரீமரஶற ப்ஹ்ஶந்த்ரள் அனபி “ஆத்ித்ர ினரமம்” 
ஶதரன்று, ஶ்ரீயர வதரிரள் ீது “யம்மரந்” ினரமம் 
எனும் நூல் எழுறனேள்பரர். இஷ அடுத் தறப்தரக வபிிட 

உள்ஶபரம். என்னுஷட மரஶ ித்ர குன மரஶ 
த்ணம், யரகுனதற ப்ம்ஶ்ரீ ர்ரஜ  ஶ்வௌறகளும், 
ப்ஸ்ரண த்தரஷ்ித்ர குன ப்ம்ஶ்ரீ ஶனக்கரஶரி 
ப்ம்ஶ்ரீ தஞ்சரதஶகஶ ஶரஸ்த்ரிகளும் (ஶ்ரீ தயம்ம 
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ப்ஹ்ஶந்த் ஸ்ரறகள்) ஶரஶ்ரீ தரட்டிின் ஶர 
ினரமத்ஷ னகழ்ரர்கள். அரின் கடுஷரண ஆசரம் 
ரனம் அனுஷ்டிக்க னடிரது என்தரர்கள். அர்களுடன் ஶ்ரீ 

தரட்டினேம் ஶரஸ்த் ிசரம் அவ்ப்ஶதரது வசய்ரர்கள். தனூர் 
ஶ்ரீக்னஷ்ப்ஶற ஸ்ரறகபிடம் றகுந் தக்ற வகரண்டர். 
ற்ஶதரது கும்தஶகரத்றல் மறத்து னம் 102 ரண, 
றகப்மறத்ரண ித்ரன் ப்ம்ஶ்ரீ G.R.ரச்சந்த் 
ஶரஸ்த்ரிகளும், ஶரஶ்ரீ ர்ர தரட்டினேம், அவ்ப்ஶதரது 
ிக்கக்கறல் ஶ்ரீத்ரரம், ஶ்ரீத்தரகம், தற்நற 
கஸ்ரர்த்ங்கஷப வபிரக ிரறப்தரர்கள். குனரரபரண 
ஶ்ரீயரவதரிரபிடனம் ஶ்ரீனதுப்வதரிர எணப்ஶதரற்நப்தடும், 
ஶ்ரீஜஶந்த்மஸ்ற ஶ்ரீஶங்கரசரர் ஸ்ரறகபிடனம் ஶ்ரீதரன 

வதரிரபிடனம் ரன் இற்நற ஸ்ஶரத்ங்கள், 
கலர்த்ஷணகஷப தடித்து, தரடி கரண்தித்ரர்கள். னென்று 
வதரிர்களும் அஷகஷப ஆஶரறத்துஅங்கலகரித்ரர்கள். ரன் 
ரழ்ந், கும்தஶகரம் வ்ரமர அக்யர க்னயத்ஷ, 
ஶ்ரீவதரிர்கபின் அனள்வதற்றுஶ்ரீடத்றற்ஶக மளரர் 50 
னம் னன்ஶத, க்னயரணரக, அபித்து ிட்டரர்கள். 
கனரனெர்த்றரண ஶ்ரீயரவதரிரளும், “உன் ஜீஷச 
னடினேம் ஷ, இந் க்னயத்றல் மறத்து ர. துஷக்கு 
ல்ன குடும்தத்ஷ ரடஷகக்கு டீு வகரடுத்து, அந் 
ரடஷகத்வரஷகஷக் வகரண்டு “ஶக்ஷரக” இனப்தரரக 
என்று அனட்கட்டஷபஇட்டரர்கள். அடிக்கடி ஶ்ரீசர்கஷப 
ரிமறத்து ஆணந்ம் அஷடந்ரர்கள். ஶ்ரீயரவதரிர 
ிஶயனக்ற அஷடந்ஷக் ஶகட்டு றகவும் 
துனற்நரர்கள்.1998ம் ஆண்டு ஜழஷன ரம் ஶ்ரீவதரிர 
ஶ்ரீஜஶந்த்மஸ்ற ஸ்ரறகள் கும்தஶகரம் ிஜம் 
வசய்ஷக் ஶகட்டு, ஶ்ரீவதரிர அர்கஷப ரிசறக்க 
ினம்திணரர்கள். றன் கரரக வசல்ன இனில்ஷன. 
ஶ்ரீவதரிர கனஷனேடன், ஶரஶ்ரீ ர்ர தரட்டிின் 
க்னயத்றற்ஶக ந்து ரிசணம் வகரடுத்து அனுக்யறத்ரர்கள். 
1998ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு ரத்றல் ஶரஶ்ரீ ர்ரம்தரள் தரட்டி 
ிஶய ஷகல்ம் அஷடந்ரர்கள். ஶ்ரீ தரட்டிின் ினப்தப்தடி 
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னர்ரஶ்த்றல் அடிஶன், அரின் அந்த்ஶஷ்டிஷ னர்த்ற 
வசய்து வகரடுத்ஶன். ஶ்ரீதரட்டிின் ஷத்துணர் ஷதன்கள் 
ஷமழரினறனந்து ஶரில்ந்து, தரட்டிக்கு வசய்ஶண்டி 
கர்ரக்கஷப வசய்ரர்கள். ஶரஶ்ரீ ர்ரம்தரள் எழுற 
ஶ்ரீஆறஶங்க தகத்தரரள், ஶ்ரீயரவதரிர, 
ஶ்ரீகரஞ்சறகரஶகரடி தடீ ஆசரர்ரள்கள் ீது எழுற 
கலர்த்ஷணகஷப எல்ஶனரனம் தரடி கறழ்ஶரரக! ஸ்னொத 
ஞரணம் குனனபரல் வதறுஶரரக! 
       

  ॥ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रिाय गुरुभ्यो नम:॥ 
1. भेधाश्री नायामण मोगाम्फा तनुजमा भमाप्मधनुा। 
श्रीचन्द्रळेखयभशागुयो: प्रवादेन मरखखतमभदभखखरभ॥् 
ஶரஶ்ரீ ரர ஶரகரம்தர னுஜர ரப்துர | 
ஶ்ரீ சந்த்ஶசக யரகுஶர: ப்மரஶண னறகறறகறனம் || 
 श्रीचन्द्रळखेय मतीन्द्र वयस्लतीन्द्रात ्श्रीळंङ्कयाममृळलस्लरूऩात।् 
श्रीकाभकोदि लयऩीठ भशाददनाथात ् 

श्रीदेमळकात ्ऩयभशं वततं न जाने॥ 
ஶ்ரீசந்த்ஶஶக ீந்த் மஸ்ீந்த்ரத்  

ஶ்ரீஶங்கரர் யீ ஶறஸ்னொதரத் | 
ஶ்ரீகரஶகரடி தடீ யரறரரத்  

ஶ்ரீஶஶறகரத் தயம் மம்  ஜரஶண || 
1) वनकादद भुननध्मेमं वन्चचदान्द्द वलग्रशभ।्  

वनातनभशं लन्द्दे वद्गुरंु भभ दैलतभ॥्  
மணகரற னணித்ஶம் மச்சறரணந் ிக்யம் | 
மணரணயம் ந்ஶ மத்குனம்  ஷம் ||  
2) जागये मो वदा बानत व्मालशारयकवत्तमा।  

    तं वभन्टिभुऩावेशं वद्गुरंु वलश्लरूवऩणभ।्। 

ஜரகஶ ஶர மர தரற வ்ரயரரிகமத்ர| 

ம் மஷ்டினதரஶமஅயம் மத்குனம் ிஶ்னொதிம்|| 
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3) स्लप्नकारेप्मवंगोम: प्रानतबामवकवत्तमा|  

वल ंजानानत तं लन्द्दे वद्गुरंु तैजवात्भकभ|्| 

ஸ்ப்ணகரஶனப்மங்ஶகர : ப்ரறதரமறகமத்ர |  

மர்ம் ஜரணரற ம் ந்ஶ மத்குனம் ஷஜமரத்கம் || 

4) वुन्प्तकारेजगत ्ळून्द्मे ऩायभाथमृभलन्स्थते|  

   स्लस्लरूऩेणे मो बानत प्रासं तं वद्गुरंु बजे|| 

மளப்றகரஶன ஜகத் ஶழன்ஶ தரரர்த்றஸ்றஶ |  

ஸ்ஸ்னொஶத ஶர தரற ப்ரஞம் ம் மத்குனம் தஶஜ|| 

5) जाग्रत्स्लप्न वुऴुप्तीनां वाक्षषबूतं भशाप्रबुभ|्  

     केलराऽखण्डचचत्रऩूं वद्गुरंु प्रणभाम्मशभ|्| 

ஜரக்த்ஸ்ப்ண மளஶளப்ீணரம் மரக்ஷறனம் யரப்னம் |  

ஶகனரகண்ட  சறத்னொதம் மத்குனம் ப்ரம்யம் ||  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. களிக்கண்ணி (பஜ பஜ ஶ்ரீஸத்குரும்) 

 ऩयभानन्द्दयवं ऩयभतेजोभमं ऩयभशंवरूवऩणं – ळारयके||  

बज बज श्रीवद्गुरुभ|्| 

1) தரணந்மம் தஶஶஜரம்  

     தயம்மனொதிம்     ஶரரிஶக||  தஜ தஜ ஶ்ரீமத்குனம் || 

2) काऴामदण्डधयं काभकोदिऩीठाचधऩं कैलल्मवायप्रदभ-् ळारयके 

கரரண்டம் கரஶகரடி  

தடீரறதம் ஷகல்மர ப்ம் - ஶரரிஶக 

3)  भोशान्द्धकायवूम ं– ळोकाददऩाऩशयं एकान्द्तलाववप्रमं – ळारयके 

ஶரயரந்கரமழர்ம் ஶஶரகரறதரதயம்  

ஏகரந்ரம ப்ரிம் - ஶரரிஶக 

4)ननगुणृानन्द्दाऽभततं –ननरूऩभगुणाल ं–ननव्माृजकत ऩाननचधभ–्ळारयके 

றர்குரந்ரம்னம் றனொதகுரர்ம்  

றர்வ்ரஜ க்னதரறறம் - ஶரரிஶக 

5)  चन्द्रबफम्फलदन ं– भन्द्दन्स्भतभधुयं – चन्द्दनळीतररृदम-ंळारयके  

சந்த்திம்தணம் ந்ஸ்றதும்  
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சந்ணஶலன ஹ்னம் - ஶரரிஶக 

6) प्रणलऩङ्कजबतङ्ग ं– ऩयभतऩोननचध ं– प्रणतजनलत्वर ं– ळारयके  

ப்தங்கஜப்னங்கம் த ஶதரறறம்  

ப் ஜணத்மனம் - ஶரரிஶக 

7)वशजभाचधननटिं – वयमवजदऱनेत्रभ ्– वभंोदशताऽखखरजनभ-्ळारयके  

மயஜ மரறறஷ்டம் மமறஜனஶத்ம்  
மம்ஶரயறரகறன ஜணம் - ஶரரிஶக 

8) वंवायबमकयं – वलाृगभवलनुतं – वंऩूण ृफोधाभततं – ळारयके 

மம்மர தகம் – மர்ரகினும்  

மம்னர் ஶதரரம்னம் - ஶரரிஶக 

9) तत्लोऩदेळकं – तत्लभमवलाक्मरक्ष्म ंतत्लवौधोऩरयन्स्थत ं- ळारयके  

த்ஶரத ஶஶகம் த்மறரக் னக்ஷ்ம்। 
த்வமௌஶரதரிஸ்றம் - ஶரரிஶக 

10) अऩरयमभतानन्द्दं – अद्लतैभकयन्द्दं – अऩयोषब्रह्भानन्द्दं – ळारयके 

அதரிறரந்ம் அத்ஷகந்ம்  

அதஶரக்ஷ ப்ஹ்ரந்ம் - ஶரரிஶக  

बज बज श्रीवद्गुरुभ ्        பஜ பஜ ஶ்ரீஸத்குரும் 

3. गुरुनाथा–गुरुनाथा श्रीगुरुनाथा ऩरयऩारम भां ऩयभ करुणाननधे 
குனரர – குனரர ஶ்ரீகுனரர தரிதரன ரம் 
தகனரறஶ 

1) ऩङ्कजचयण बक्तवंकि ऩरयशयण |  

ळङ्कय बगलत्ऩाद भङ्ऱऩुण्म चरयत||  

தங்கஜ ச தக்மங்கட தரிய |  

ஶங்க தகத்தர ங்கப னண் சரிர || 
2) घोयबलवागय वंतायण चयणाम्फुज|  

धीयभशादेमळकेन्द्र ददव्मभानुऴालताय|| 
ஶகரதமரக மந்ர – சரம்னஜ |  

ீயர ஶஶறஶகந்த் றவ்ரனுரர ||  

3) ळुद्धऩयभशंव ऩरयव्राजक भशानुबाल | 
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श्रद्धमा बावलतननज – बक्तजन ऩरयऩार|| 

ஶளத்தயம்ம தரிவ்ரஜக யரனுதர  |  

ஶ்த்ர தரி றஜ தக்ஜண தரிதரன || 

4) दण्डभन्ण्डतकयाब्ज ऩन्ण्डतभण्डरवेव्म।  

ऩुण्डयीकवलळाराष खन्ण्डत ऩाऩवभूश॥  

ண்டண்டி கரப்ஜ தண்டிண்டனஶமவ் |  

னண்டரீக ிஶரனரக்ஷ கண்டிதரதமனெய || 

5) काऴामाम्फयळोमबत – काभकोदिऩीठनाथ| 

कैरावलावस्लरूऩ कैलल्माभततलऴकृ|| 

கரரரம்தஶஶரதி – கரஶகரடி தடீர |  

ஷகனரமரம ஸ்வ்னொத ஷகல்ரம்ன ர்க || 

6) ऩादऩङ्कजनमभत वाध ुजनताऩशय| 

लेदलेदान्द्तवलनुत वलभरफोधस्लरूऩ|| 

தரதங்கஜற – மரதுஜண ரதய |  

ஶஶரந் ினு ினஶதர ஸ்னொத || 

7) वलळृास्त्रागभगीत वन्चचदान्द्दस्लरूऩ|  

वत्मसानानन्द्दभम वंवलदाकाय मतीन्द्र|| 

மர்ஶரஸ்த்ரக கல மச்சறரந் ஸ்னொத |  

மத் ஞரணரந் மம்ிரகர ீந்த் ||  

8) अद्लैतानन्द्द ऩयभ ळुद्ध ब्रह्भभम रूऩ| 

असाननतमभयशय प्रसान वूम ृभण्डर|| 

அத்ஷரந் தஶளத் ப்ஹ்  னொத |  

அஞரண றறய ப்ஞரணமழர் ண்டன || 

 4. वन्द्ततं बज रृदम श्रीवद्गुरंु | 

चन्द्रबफम्फ भुखभण्डर तेजवभ|्| (व) 
மந்ம் தஜ ஹ்ன - ஶ்ரீமத்குனம் |  

சந்த்திம்த னகண்டன ஶஜமம் || (ம) 
1) प्रणलभशातत्लाथवृलचायं – प्रणतजनानन्द्दाभततदामकभ।्  
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 ऩयभपे्रभानन्द्दवुधाणलंृ - ऩयभशंवऩरयव्राजकरूवऩणभ॥् वन्द्ततभ ्

ப் யரத்ரர்த் ிசரம்  

ப்ஜணரந்ரம்ன ரகம் |  

தப்ஶரணந் மளரர்ம்  

தயம்ம தரிவ்ரஜகனொதிம்  || மந்ம் 
2) काऴामाम्फय दण्डवलयान्जत ं– कारुण्माभततलवऴवृलरोचनभ ्|  

  काभकोदिभशाऩीठवलबऴूण ंकाऩणृ्मभशादोऴननलायणभ ्|| वन्द्ततभ ्

கரரரம்த ண்டிரஜறம்  

கரனண்ரம்ன ர்றிஶனரசணம்  |   

கரஶகரடியரதடீ ினம்  

கரர்தண் யரஶர றரம்  ||  மந்ம் 
 3) जमलऴभृशालैळाखफशुर – प्रथभामाभ ्ळुब वूमलृावये | 

 अनुयाधानषत्र ळोमबते आवलबूतृभऩायलैबलभ ्|| वन्द्तत ं
ஜர் யரஷஶரக தயளன  

ப்ரரம் ஶளத மழர்ரமஶ  | 

அனுரர க்ஷத்ஶஶரதிஶ॥ ஆிர்னதரஷதம்  || மந்ம் 

4) ब्रह्भचमाृददभशातऩवामतु ंब्रह्भननलाृणाऽनन्द्द वखुात्भकभ ् 

ब्रह्भानन्द्द  वखुानबुलबरयत ंब्रह्भाऽद्लतैानन्द्द स्लरूवऩणभ-्वन्द्ततभ ्

ப்ஹ்சர்ரற யரதமரனேம்   

ப்ஹ்றர்ர ஆணந் மளகரத்கம்  |  

ப்ஹ்ரணந் மளகரனுத தரிம்  

ப்ஹ்ரத்ஷரணந் ஸ்னொதிம்  || மந்ம் 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5. कल्माणी याग:  ரகம் – கல்ர ீ

चन्द्रळखेयेन्द्र वयस्लतीन्द्रभाश्रमे।  

वंवलदाकाय ऩयभ – वद्गुरंु बजे॥ श्री  
சந்த்ஶஶகஶந்த் மஸ்வ்ீந்த்ரஶ்ஶ |  

மம்ிரகர த – மத்குனம் தஶஜ || ஶ்ரீ 

 1) स्लेभदशन्म्नन्स्थतं भशायाजमोचगनभ ्| 
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  स्लात्भानुबूनत बरयतं – वंमभीन्द्रभ ्|| चन्द्र 
ஸ்ஶயறம்ணிஸ்றம் யரரஜஶரகறணம் | 

ஸ்ரத்ரனுனற தரிம் – மம்ீந்த்ம்  || சந்த் 

2) धीयं न्स्थतप्रसं ददव्मतेजवं – भशा। ऩायं बलाम्फनुनधे:  

  प्रणतलत्वरभ ्। ऩयभ कत ऩालारयवलचध ं– ऩयभशंवभ ्– चन्द्र 

ீம்ஸ்றப்ஞம் றவ்ஶஜமம் யர । தரம்தரம்னறஶ:| 

ப்த்மனம் । த க்னதரரரி றறம் த யம்மம்|| சந்த் 
 3) न्स्भतऩूलभृाधमु ृ– भतदऱु बाऴणं वदा | श्रीकाञ्ची काभकोदि  

 ऩीठबूऴणं॥ श्रतु्मन्द्तवाय भशाप्रणलरारवं|| चन्द्र  

ஸ்றனர்ரதுர் ம்னதுன தரம் மர  | 

ஶ்ரீகரஞ்சற கரஶகரடி தடீ னம் ||  

ஶ்னத்ந் மர யர ப் னரனமம்  || சந்த்  

4) ळान्द्तं वदानन्द्दं – वयमवजलदनभ ्|    वाषात्स्लमं 
ज्मोनतयात्भप्रबावभ॥् वंऩूणाृऽद्लैत फोध चचद्वलरावभ|्| चन्द्र 

ஶரந்ம் மரந்ம் மமறஜணம்  

மரக்ஷரத் ஸ்ம் ஜ்ஶரறரத் |  

ப்தரமம் மம்னர்ரத்ஷஶதர சறத்ினரமம்  || சந்த் 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ஶரடி ரகம் 

6) ब्रह्भननटठं बजेशं – श्रीवद्गुरुभ ्–॥ ब्रह्भननटठं  

    ऩयब्रह्भ तेजोभमभ॥् ब्रह्भवूत्र भशाबाटमाऽभतत यमवकभ ्।(ब्र) 
ப்ஹ்றஷ்டம் தஶஜயம் ஶ்ரீமத்குனம்  

ப்ஹ்றஷ்டம் தப்ஹ் ஶஶஜரம்  

ப்ஹ்மழத் யரதரஷ்ரம்ன மறகம் || (ப்) 
1) प्रणलजऩननयत–ं ऩयभतऩोधनभ।् प्रणतजनऩारन ं–ऩयभकत ऩाननचधभ ् 

 ऩयभशंव  ऩरयव्राजकरूवऩणं । ऩयभननलाृण वखुाभतत लऴकृभ ्- (ब्र)  

ப்ஜதறம்–த ஶதரணம்  

ப்ஜணதரனணம்  த க்னதரறறம் |  

தயம்ம தரிவ்ரஜகனொதிம்  
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தறர்ர மளகரம்ன ர்கம் || (ப்) 
2) धभऩृयामणं कभवृलनाळकं। वलवृखुारम ंननभरृभानवभ ्|  

      तमुबूृमभननरमं धमैऩृयाक्रभभ।् ऩलूजृन्द्भननकत तऩुण्मपरात्भकभ ्|| (ब्र)  

ர்தரம் கர்ிணரஶகம்  

மர்மளகரனம் றர்ன ரணமம் | 

துர்னறறனம் ஷர் தரக்ம்  

னர்ஜன்ற க்ன னண் தனரத்கம் || (ப்) 
3) स्लप्नलदखखर ंजगदलरोकन ंवनु्प्तवखुे वदा | जाग्रदवऩन्स्थतभ ्
वप्तबमूभ वौधोऩरयवलरमवत॥ं गपु्तचरयत्रभशो भशद्लबैलभ|्| (ब्र) 
ஸ்ப்ணகறனம் ஜகஶனரகணம்  

மளப்றமளஶக மர ஜரக்திஸ்றம் |  

மப்னற வமௌஶரதரிினமறம்  

குப்சரித்ம் அஶயர யத்ஷதம் || (ப்) 
4) वभयवभानव ंवाधुजनवेवलत।ं वन्स्भतलदनाम्बोज भनोशयभ|्  

ववंतनतबीनत ननलायण ऩिुतयं। वशजवभाचध वखुानबुल ळोमबतभ|्|(ब्र)   

மமரணமம் மரதுஜண ஶமிம்  

மஸ்றணரம் ஶதரஜ ஶணரயம் |  

மம்ஸ்னற தீற றர தடும்। மயஜ  

மரற மளகரனுத ஶஶரதிம் || (ப்) 
5) लेदगणवलनुतऩादवयोरुशं। भोदबरयतं वदाऽबेद ननरूवऩणभ|् 

वाधकं वद्गनत दानऩयाक्रभ।ं फोधवुधायवाऽद्लैत भशोदचधभ|्|(ब्र) 
ஶகினுதர மஶரனயம்  

ஶரதரிம் மரஅஶத றனொதிம் |  

மரகம் மத்கற ரண தரக்ம்  

ஶதர மளரமரத்ஷ ஶயரறம் || (ப்)  

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7) தந்து ரப ீ    
1) वकराऩयाध ंभभ श्रीवद्गुयो षभस्ल।  
  वयवीरुश ददव्म चयण॥ वाधजुनानन्द्द कयण|| (व) 
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மகனரதரம்  ஶ்ரீமத்குஶர க்ஷஸ் ॥ மஸீனய  

றவ் ச ॥ மரதுஜணரந் க || (ம) 
2) बन्क्त लैयाग्मयदशतां ऩयभाऽशंकायवदशतां|  

  ऩयभशंवदेमळकेन्द्र  ऩारमभांऩयभकत ऩमा|| (व) 
தக்றஷரக்யறரம் தரயங்கர மயறரம் |  

தயம்ம ஶஶறஶகந்த் தரன ரம் தக்னதர || (ம) 
3) वकरागभगीत वलबल – वकरऩाऩवंशाया।  

वन्चचदान्द्दरूऩ – वंमभीन्द्राऽद्लैतबाल (व) 
மகனரககல ித – மகனதரதமம்யரர  

மச்சறரந் னொத – மம்ீந்த்ரத்ஷ தர (ம) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ஶரயணம்      भोशनभ ्

श्रीदेमळकेन्द्रं बजये भानव वदा। ददव्मवखुं (व्रज) त्मज ये |  

श्रीभशादेमळकं मळलयाजमोचगन।ं तजेोभमात्भकं शे्रमोऽमबलऴकृभ|्| (श्री) 
ஶ்ரீஶஶறஶகந்த்ம் தஜஶ, ரணம மர  

றவ்மளகம் (வ்ஜ) த்ஜ ஶ | 

ஶ்ரீயரஶஶறகம் ஶறரஜஶரகறணம்  

ஶஶஜரரத்கம் ஶ்ஶஶரஅதிர்கம் || (ஶ்ரீ) 
1) व्माववतू्रभशाबाटमवलचायं। लावनाददयदशत ननभरृबालभ॥्  

बावभान भखुभण्डर तजेव।ं दावजनरृदमाम्बोरुश बास्कयभ ्||(श्री)  

   வ்ரமமழத் யரதரஷ் ிசரம்  

   ரமணரற யற றர்னதரம்  |  

   தரமரண னக ண்டன ஶஜமம்  

   ரமஜண ஹ்னரம்ஶதரனய தரஸ்கம்  || (ஶ்ரீ) 
 2) पाराऽरङ्कत त बस्भवलरेऩन।ं लेरातीत कत ऩायवजरचधभ ्|  

       भरूाऽसान वलनाळन ऩिुतयं। ळीराचाय वयंषणननऩणुभ|्| (श्री) 
தரனரனங்க்ன தஸ்ிஶனதணம்  

ஶனரீ க்னதரம ஜனறம் | 

னெனரக்ஞரண ிரஶண தடும்  
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ஶலனரசர மம்க்ஷ றனம் || (ஶ்ரீ) 
3) ननत्मानन्द्द वुधान्ब्ध वलशायं। श्रतु्मा वंस्तुत ददव्मप्रबालभ।् 
भत्माऽगम्म ऩयात्भलैबलं ळुद्धाद्लैत वुखात्भस्लरूऩभ|्| (श्री)  
றத்ரந் மளரப்ற ியரம்  

ஶ்னத்ர மம்ஸ்து றவ் ப்தரம் | 

த்ரஅகம் தரத் ஷதம்  

ஶளத்ரத்ஷ மளகரத்ஸ்னொதம் || (ஶ்ரீ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 9. “வதரன்ணரர் ஶணிஶண வட்டு” 
1) ऩयभानन्द्द गुयो – शे ऩयमळलानन्द्द गुयो। ऩूणाृनन्द्द  

गुयो ऩरय ऩभशंवानन्द्द गुयो 
தரணந் குஶர – ஶய தஶறரணந் குஶர | 

னர்ரணந் குஶர – தரி தயம்மரணந் குஶர || 

2) ननत्मानन्द्द गुयो – ननरूऩभानन्द्द गुयो।  

ननगुणृानन्द्दगुयो ळुद्धननयनतळमानन्द्द गुयो॥  

றத்ரணந்குஶர றனதரணந்குஶர |  

றர்குரணந்குஶர ஶளத்றறஶரன்ணந் குஶர ||  

3) बूभानन्द्द गुयो – ऩयभप्रेभानन्द्द गुयो।  

ब्रह्भानन्द्द गुयो ऩयननस्वीभानन्द्द गुयो॥  
னரணந்குஶர தப்ஶரணந்குஶர | 

ப்ஹ்ரணந்குஶர த றஸ்ஸீரணந்குஶர || 
4) भौनानन्द्दगुयो – शे ददव्मसाननन्द्द गुयो।  

गानानन्द्द गुयो – वाभब्रह्भध्मानान्द्द गुयो॥ 
வௌணரணந்குஶர ஶய றவ் ஞரணரணந் குஶர |  

கரணரந் குஶர மரப்ஹ் த்ரணரணந் குஶர || 
5) फोधानन्द्दगुयो – ऩूणचृदेघोऴानन्द्दगुयो।  

नादानन्द्दगुयो शे बगलत्ऩादानन्द्द गुयो॥  

ஶதரரந் குஶர னர் ஶஶகரரந் குஶர |  
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ரரந் குஶர ஶய தகத் தரரணந் குஶர || 
6) वशजानन्द्दगयुो वभयवानन्द्दगयुो। वलाृनन्द्दगयुो वन्चचदानन्द्दगयुो॥ 
மயஜரணந் குஶர மமரணந் குஶர |  

மர்ரணந்குஶர மச்சறரணந் குஶர || 
6) अखण्डानन्द्दगुयो अऩयोषानन्द्दगुयो।  

अद्लैतानन्द्दगुयो शे अऩरयमभतानन्द्द गुयो॥  
அகண்டரந்குஶர அதஶரக்ஷரணந்குஶர |  
அத்ஷரந்குஶர ஶய அதரிறரந்குஶர || 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. ன்ரமற ரகம் 
श्रीवद्गुरुभ ्बालम वततं ळुद्ध ऩयभशंवभ|् 

ह्ींकायळब्दाऽभतत यमवकभ ्ओंकायभकयन्द्द मभमऱन्द्दभ|्| (श्री) 
ஶ்ரீமத்குனம் தர மம் ஶளத் தயம்மம் | 
ஹ்ரீங்கர ஶப்ரம்ன மறகம்। ஓம்கரகந் றனறந்ம்|| (ஶ்ரீ) 

1) ननटकायणानुग्रशकुळरभ।् नीयजददऱनमनं। मतीन्द्रभ|् 

   ननव्माृजकारुण्मजरचधभ।् ननभाृनुऴं ननरूऩभवलबलभ|्| (श्री) 
றஷ்கரரனுக்ய குஶனம் ீஜனணம் ।  

ீந்த்ம் றர்வ்ரஜ கரனண்ஜனறம் ॥  

ீர்ரனும் றனதிதம் || (ஶ்ரீ) 
2) वत्मात्भकभ ्ननत्मानन्द्दं वयवीरुशचयणभ ्ळयण्मभ।्  
मभथ्मा जगत््ांनतशयणं। शु्रत्मन्द्तकान्द्ताय वलशयणभ ्(श्री) 
மத்ரத்கம் றத்ரணந்ம் மஸீனயசம் ஶண்ம்। 
றத்ர ஜகத்ப்ரந்றயம் ஶ்னத்ந்கரந்ரியம்।(ஶ்ரீ)  

3) कान्द्तं भशाळान्द्तं अनन्द्तं श्रीदेमळकेन्द्रं – भशान्द्तभ।्  
  बान्द्तभ ्ऩयानन्द्दवदशतं – लेदान्द्द मवद्धान्द्त बूतभ॥् (श्री) 
கரந்ம் யரஶரந்ம் அணந்ம்  

ஶ்ரீஶஶறஶகந்த்ம் யரந்ம் ।  

தரந்ம் தரணந்மயறம் ஶரந்மறத்ரந் னம் ॥ (ஶ்ரீ) 
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4) वलद्माभमं लेदवलनुतं वलद्लत्जनलन्द्ध्मं लरयटठभ।् फुद्ध्माददवाक्षषणं 
प्रफोध।ं अद्लैतभानन्द्दकन्द्दभ|्| (श्री)  
ித்ரம் ஶினும் ித்த்ஜணந்த்ம் ரிஷ்டம்।  

னத்ரறமரக்ஷறம் ப்ஶதரம் அத்ஷ ரணந் கந்ம் ||(ஶ்ரீ) 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

11) ஷத ீரகம் बयैली याग:   
ळङ्कयामभृशामतीन्द्रं चचन्द्तमाम्मननळभ|्  

वयवभाधमुलृचनं वंभोदशताऽखखरजनरृदमभ॥् 
ஶங்கரர்யரீந்த்ம் சறந்ரம்ணிஶம் | 

மமரதுர்சணம் மம்ஶரயறரகறனஜணஹ்னம் || 
1) वलकमवतायवलन्द्द लदनं। वलभर रृदमाम्बोरुशभ ्| 

    वलश्लभामा भोशयदशतं। वलफुधगण वंवेवलतचयणभ|्| (ळं) 
ிகமறரிந் ணம்। ினஹ்னரம் ஶதரனயம் | 
ிஶ்ரர ஶரயயறம்। ினக மம்ஶமி சம் || (ஶ) 

2) आवेतुदशभचगरय ऩमनृ्द्त।ं आऩूरयत मळ:प्रबालभ।्  
   आम्नामगणगीत वलबलं। आवेचनकभद्भतुरूऩभ॥् (ळ)  
ஆஶமது யறகறரி தர்ந்ம்। ஆனரி ஶ: ப்தரம் | ஆம்ணர 
ககல ிதம்। ஆஶமசணகத்னனொதம் || (ஶ) 
3) काटठागतप्रेभयवान्प्धभ।् वाषात्ऩयब्रह्भानन्द्दभ।्  
 काऴामदण्डने वलरमवतं। काञ्चीभशाषेत्र ननलावभ॥् (ळ) 
கரஷ்டரகப்ஶ மரப்றம் மரக்ஷரத் தப்ஹ்ரணந்ம் |  
கரரண்ஶடண ினமறம்  
கரஞ்சலயரஶக்ஷத் றரமம் || (ஶ) 
4) भेधावलनं भोदबरयतं। लेदान्द्दतत्लाथभृननभ ् 
  फोधाम्भतताद्लैतवायं। फाधाशयं बगलत्ऩादभ ्(ळ) 
ஶரிணம் ஶரதரிம்। ஶரந் த்ரர்த்ணணம் । 
ஶதரரம்னரத்ஷ மரம்। தரரயம் தகத்தரம்॥ (ஶ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. 
1) ळकंय गरुुलयरूऩ नभो नभो ऩङ्कज ऩादमगुऱ नभो नभो-बल 

   वकंिशय ददव्मरूऩ नभो नभो॥ भङ्गऱाङ्ग 

ஶங்க குன னொத ஶர ஶர  
தங்கஜ தரனேகன ஶர ஶர – த 

மங்கடய றவ்னொத ஶர ஶர || ங்கபரங்க  

2) काभकोदिऩीठ नाथ नभो नभो काऴमाम्फयधय नभो नभो  

  करुणास्मन्न्द्दत किाष नभो नभो॥ गुरुभूत्ते 
   கரஶகரடிதடீ ர ஶர ஶர  

  கரரரம்த ஶர ஶர  

  கனரஸ்ந்ற கடரக்ஷ ஶர ஶர || குனனெர்த்ஶ 

3) बस्भरुराषाऽरङ्कत त नभो नभो बक्तऩाऩ वंशाय नभो नभो  
  भुन्क्तवौध वलशाय नभो नभो॥ भशनीम 

தஸ்னத்ரக்ஷரனங்க்ன ஶர ஶர  

தக்தரதமம்யர ஶர ஶர  
னக்றவமௌ ியர ஶர ஶர || யணீ 

4) प्रणलाम्फुज ऴट्ऩदेन्द्र नभोनभो प्रणतानन्द्दकायक नभोनभो  
  ब्रह्भानन्द्दस्लरूऩ नभो नभो॥ ऩयभेळ  

ப்ரம்னஜ ட்தஶந்த் ஶர ஶர  
ப்ரணந்கரக ஶர ஶர  
ப்ஹ்ரணந் ஸ்னொத ஶர ஶர || தஶஶ 

5) वयवभधयुस्लबाल नभो नभो वयवीरुशभुखळोबा नभो नभो  
  वभयवबालवलराव नभो नभो॥ वदानन्द्द 

மமதுஸ்தர ஶர ஶர  
மஸீனயனகஶஶரதர ஶர ஶர  
மமதரினரம ஶர ஶர || மரணந் 

6) ऩयभशंव ऩयरूऩ नभो नभो-ऩरयव्राजक देमळकेन्द्र नभो नभो  
  ऩयभानन्द्द स्लरूऩ नभो नभो॥ ऩरयऩूणाृ   
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தயம்ம தனொத ஶர ஶர  
தரிவ்ரஜக ஶஶறஶகந்த் ஶர ஶர  
தரணந் ஸ்னொத ஶர ஶர || தரினர்ர 

7) ळान्न्द्तवुधायवरूऩ नभो नभो - ्ान्न्द्तननलायणधीय नभोनभो।  
  कान्द्ताम्बोज दऱाष नभो नभो॥ करुणाब्धे 

 ஶரந்ற மளரமனொத ஶர ஶர  
ப்ரந்ற றர ீ ஶர ஶர  
கரந்ரம்ஶதரஜனரக்ஷ ஶர ஶர || கனரப்ஶ 

8) कमरमुगऩाऩवंशाय नभोनभो वलरमवत वलभरस्लबाल नभोनभो  
  करुवऴतभानव दयू नभो नभो॥ गुरुनाथा 
கனறனேக தரதமம்யர ஶர ஶர  
ினமற ினஸ்தர ஶர ஶர  
கலுறரணம தூ ஶர ஶர || குனரர 

9) लैयाग्मलनवलशाय नभो नभो दौबाृग्मादद वंशाय नभो नभो  
   कैलल्माम्भततवाय नभो नभो॥ कभनीम  

ஷரக்ண ியர ஶர ஶர  
வௌர்தரக்ரற மம்யர ஶர ஶர  

ககவல்ம்ருதஸ ஶர ஶர ||  கீ 

10) धीयोधात्तस्लबाल नभो नभो दशयाकाळ ननलाव नभो नभो  
  ददव्मभानुऴाकाया नभो नभो॥ देमळकेन्द्र 

ீஶரரத்ஸ்தர ஶர ஶர  
யரகரஶ றரம ஶர ஶர  
றவ்ரனுரகரர ஶர ஶர || ஶஶறஶகந்த்  

11) वलभृङ्कऱरूऩ नभो नभो वालबृौभ वलेळ नभो नभो  
   वन्चचदानन्द्दरूऩ नभो नभो|| वंमभीन्द्र 

மர்ங்கபனொத ஶர ஶர  
மரர்வதௌ மர்ஶஶ ஶர ஶர  
மச்சறரணந்னொத ஶர ஶர || மம்ீந்த் 

12) वद्गरुुनाथ वलेळ नभोनभो फदु्ध्माऽगम्म स्लबाल नभो नभो  
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   ळदु्धाद्लतै स्लरूऩ नभो नभो॥ चचरऩू  

மத்குனர மர்ஶஶ ஶர ஶர  
னத்ரகம் ஸ்தர ஶர ஶர  
ஶளத்ரத்ஷ ஸ்னொத ஶர ஶர || சறத்னொத 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

13)    கரஸ் ரகம்          
1) ऩश्मवखख ऩयभवद्गुरंु ऩयभात्भफन्द्धभु ् 
  भन्द्दशावळोमबलदनं भञ्चऱुाऩाङ्गनमनभ ्    

  भाधमु ृवायलचनं भधयुळीतऱ दृन्टिऩातभ॥् (ऩ) 
தஶ்மகற தமத்குனம் தரத்தந்தும்  
ந்யரம ஶஶரதிணம்। ஞ்சுபரதரங்கணம் । 
ரதுர்மரசணம் துஶலப த்னஷ்டிதரம் || (த) 
2) बक्तजनानन्द्दकयं बालातीतात्भवलबलभ।्  

बलवागय कणधृायं। बानुकोदितेजवभ॥्(ऩ)  

தக்ஜணரணந்கம்। தரரீரத் ிதம் | 
தமரக கர்ரம்। தரனுஶகரடி ஶஜமம் || (த) 
3) अलस्थात्रमवाक्षषबूतं। अऩरयमभतानन्द्दननरमभ।्  
  अन्स्तबानत वप्रममभनत वदाजगदददं वलबाव्मभानभ॥् (ऩ) 
அஸ்ரத் மரக்ஷறனம்। அதரிறரணந் றனம் | 
அஸ்றதரற ப்ரிறற மர ஜகறம் ிதரவ்ரணம் || (த) 
4) लेदलेदान्द्तलेद्मं। वलफुधगणाचचतृऩदाब्जभ।् 

वलभरळुद्धरृदमलावं। वलगताऽशंकायधीयभ॥्(ऩ)   

ஶஶரந்ஶத்ம் ின கரர்ச்சற தரப்ஜம் | 
ினஶளத்ஹ்னரமம் ிகரயங்கர ீம் || (த)   

5) ऩरयऩूणफृोधरूऩं ऩयभेळलयालतायभ।्  
ऩयभानन्द्दाद्वलतीमं ऩयभशंव देमळकेन्द्रभ॥् (ऩ) 

தரினர்ஶதரனொதம் தஶஶரரம் |  
தரணந்ர த்ிீம் தயம்மஶஶறஶகந்த்ம் || (த) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14)  ஶரடிரகம்   तोडीयाग: 
1) वंमभीन्द्रनतरकभाश्रमे वंततं भभ भानवे। 
   वन्स्भतांबोज लदनं। वलाृनुग्रशऩूणकृिाषभ॥् 

மம்ீந்த்றனகரஶ்ஶ மந்த்ம்  ரணஶம | 
மஸ்றரம்ஶதரஜ ணம்। மர்ரனுக்யனர்கடரக்ஷம்|| 
2)  वयवभधयुभतदलुदनं। वभयववुखबालमुतभ।्  

  वललृेदान्द्तवायं। वंळमवलऩयीतनाळभ॥् (वं) 
மமதும்னதுணம்। மமமளகதரனேம் |  

மர்ஶரந்மரம்। மம்ஶிதரீ ரஶம் || (மம்) 
3) करुणायवऩूरयताषं। लरुणारमगांबीमभृ।् 
  ळयणागतानतळृभनं। अरुणाम्फुजाबचयणभ॥् (वं) 
கனரமனரிரக்ஷம் னரன கரம்தரீ்ம் |  

சரகரர்த்றஶணம் அனரம்னஜரதஶம் || (மம்) 
4) लैयाग्मळान्न्द्तननरमभ ्कैरावलावरूऩभ।्  

कैलल्मवायलवऴ ृकाऱभेघं केलराऽद्लैतभ॥्  (वं)  

ஷரக்ஶரந்றறனம் ஷகனரம ரமனொதம் | 
ஷகல்மரர்ற கரனஶகம் ஶகன அத்ஷம்||(மம்) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15)  तोडीयाग:   ஶரடிரகம் 

1) ळङ्कयाम ृगुरुलमभृाश्रमेशं। वन्द्ततं भनमव  
  वंमभीन्द्रभऩयान्जतात्भवलबलभ।्  
  वाधजुन कुराम्बोननचधचन्द्रभ॥् ळङ्कयाम ृ

ஶங்கரர் குனர்ரஶ்ஶயம் – மந்ம் ணமற  

மம்ீந்த் தரஜறரத் ிதம் மரதுஜண  

குனரம்ஶதரறற மந்ம் - ஶங்கரர் 
 2) प्रणलऩद्मभाधमु ृवायभकयन्द्द ऴट्ऩदेन्द्रभ ् 
  प्रणतबक्त ऩाऩादद ताऩ वंशायभशाधीयभ।् 
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  ऩयभतत्लभमवौधश्रतङ्ग ऩरयळोमबतवुकऩोतभ ् 
  ऩयभ ळान्द्त यव रूऩ वुधान्ब्धभ॥् ळंकयामृ 
ப்தத்ரதுர்மரகந் ட்தஶந்த்ம்  
ப்தக் தரதரற ரத மம்யர யரீம் ।  

தத்வமௌ ஶ்னங்க தரிஶஶரதி மளக்ஶதரம்  
த ஶரந் ம னொத மளரப்றம் || ஶங்கரர் 
 3) लेदळास्त्रवलवऩनानन्द्दचारय मनतलमकेृवयीन्द्रभ ् 
  ऩादऩद्मनुतबक्तभानवोल्राव ऩयभशंवभ|् 

  फोधरूऩऩरयऩूणवृन्चचतानन्द्द देमळकेन्द्रभ ् 
  भोददामकभऩाय तैजवभ|्| ळंकयाम ृ  

ஶஶரஸ்த் ிதிரந்சரரி றர்ஶமரீந்த்ம் தரதத்னு 
தக்ரணஶமரல்னரம தயம்மம் | 
ஶதரனொத தரினர் மச்சறரணந் ஶஶறஶகந்த்ம் 

ஶர ரகதர ஷஜமம் || ஶங்கரர் 
4) स्लानुऽबूनतवुखबालळोमब गाम्बीम ृचन्द्रलदनभ ् 
  स्लल्ऩभात्रस्भयणेन ऩूणृवंतुटिभतदऱु रृदमभ|्  
  स्लानुबूनतवांयाज्म बाग्मवुखलवऴवृत्किाषभ ् 
  वद्गुरंु वभयववाऽद्लमरूऩभ|्| ळंकयाम ृ

ஸ்ரனுனறமளகதர ஶஶரதி கரம்தரீ் சந்த்ணம் 
ஸ்ல்தரத்ஸ்ஶணனர்ஸ்துஷ்டம்னதுனஹ்னம்| 
ஸ்ரனுனற மரம்ரஜ்தரக் மளகர்றமத்கடரக்ஷம் 

மத்குனம் மமஅத்னொதம் || ஶங்கரர் 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

16)  ப்ரக் ரகம் 

1) ळंकय गुरुलयऩङ्कजऩाद - भङ्गरभदशभारङ्कत त धीय। 
ஶங்க குனதங்கஜதர। ங்கபயறரனங்க்ன ீ | 
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2) काभकोदिलयऩीठनाथ। काऴामाम्ळुक ळोमबत गात्र। 
கரஶகரடிதடீ ர। கரரரம்ஶளக ஶஶரதி கரத் | 

3) लेदान्द्तभशायण्म वलशाय। ऩदाम्फुजनतऩाऩ वंशाय। 
ஶரந்யரண்ியர। தரம்னஜ தரதமம்யர || 
4) वलफुधजन भशाम्बोननचध चन्द्रवलददत ननखखरळास्त्रऽभततकन्द्द।  
ினஜண யரம்ஶதரறற சந்த்ிற றகறனஶரஸ்த்ரம்னகந் | 

5) ळुद्धऩयभशंवाश्रभरूऩ ळुद्धाऽद्लैत वुधान्ब्धननलाव| 
ஶளத்தயம்மரஶ்னொத ஶளத்ரத்ஷ மளரப்ற றரம | 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
17)    யறந்துஸ்ரன் ஶரடி ரகம்  

बजये बजये बज भानव ऩयभानन्द्दभ।्  
ऩयभवद्गुरु चयणभ॥् वदा बजये 

தஜஶ தஜஶ தஜ ரணம தரணந்ம் |  

தமத்குன சம் || மர தஜஶ 

1) वंवाय भशाघोय बमङ्कय – वागयतायण चयणभ।्  

वकरजील वन्द्ताऩ ननलायण – ऩयभाह्रादन चयणभ॥्(वदा) 
மம்மர யரஶகர தங்க மரகர சம் | 
மகனஜீ மந்ரத றர தரஹ்னரண சம் || மர 

2) अनततजडभशाद:ुखात्भक जगत््ान्न्द्त ननलायण चयणभ।् 

अन्स्तबानत वप्रम वन्चचदानन्द्द फोधवुधायव चयणभ॥् (वदा) 
அந்னஜடயரதுக்கரத்க ஜகத்ப்ரந்றறர சம் | 
அஸ்றதரற ப்ரிமச்சறரணந்ஶதர மளரமசம் || (மர) 
3) वकरागभ गण मळयमव वलरमवत तेजोभम ददव्मचयणभ।् 

  वकर वाधगुण वेव्मभान श्रीळंकय गुरुलय चयणभ॥् (वदा)  

மகனரகக ஶறமறினமற ஶஶஜர றவ் சம்| 
மகனமரதுக ஶமவ்ரண ஶ்ரீஶங்ககுன சம் || (மர)  

4) काभकोदि लयऩीठाऽरङ्कत त कोभराम्फुरुश चयणभ।् 
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कैलल्माभतत वायलवऴ ृकभनीम नलाम्फुद चयणभ॥्(वदा)  

கரஶகரடி தடீரனங்க்ன ஶகரனரம்னனய சம் | 
ஷகல்ரம்ன மரர்ற கீரம்னசம்||(மர) 
5) असानभशाभोश नतमभयशय कोदियवल ककयण चयणभ।् 
  प्रसानभशाम्बोननचध करुणा लरुणारम गुरु चयणभ॥् (वदा)   

அக்ஞரண யரஶரய றறய ஶகரடிிகற சம்| 
ப்க்ஞரண யரம்ஶதர றறகனர னரன குனசம்|| 
(மர)  
 6) कोदिजन्द्भ वुकत तेन भशातऩवा बुवल बामवत चयणभ।् 
   भूढफुवद्धयदशतेन वत्लयभ ्ऩूजमननज गुरुचयणभ॥् (वदा) 
ஶகரடிஜன் மளக்னஶண யரதமர னி தரமறசம்| 
னெட்னத்றயறஶண மத்ம் னஜறஜ குன சம்||(மர) 
7) घोयकार मभतजनृ बीनतननलायण ऩिुतय चयणभ।् 
  वायभोष वांयाज्म वुखप्रद वकर ऩाऩशय चयणभ॥् (वदा)  
ஶகரகரன ர்ஜண தீறறர தடு சம்  | 
மரஶரக்ஷமரம்ரஜ் மளகப் மகனதரதயசம் || 
(மர) 
8) ऩयभशंव ऩरयव्राजकेन्द्र ऩयभेश्लय श्रीगुरु चयणभ।्  

  ऩयभप्रेभयवाभतत ऩयभाद्लैत वुखाणलृ चयणभ॥् (वदा) 
தயம்ம தரிவ்ரஜஶகந்த் தஶஶ் ஶ்ரீகுன சம் | 
தப்ஶமரம்ன தரத்ஷமளகரர் சம்|| (மர) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

18) ஶஜரன்னரி ரகம்    
 

1) भानव बज बज ये श्रीवद्गुरंु असानभशाध्लान्द्त ददलाकयभ ्

  प्रसानाम्फुचध ऩूण ृवुधाकयभ ्– (भानव)  

ரணம தஜ தஜ ஶ ஶ்ரீமத்குனம் அஞரணயரத்ரந் 
றரகம் | ப்ஞரணரம்னற னர் மளரகம் || ரணம 

2) ननव्माृज कत ऩास्मन्न्द्त किाषभ।् 
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  ननलाृणख्म वांयाज्म दामकभ॥् (भानव)  
றர்வ்ரஜ க்னதரஸ்ந்ற கடரக்ஷம் |  
றர்ரக் மரம்ரஜ் ரகம் || (ரணம) 
3) लेदोऩननऴत्गीत लैबल।ं लैददकधभवृंयषण ननऩुणभ॥् (भानव) 
ஶஶரதறத்கல ஷதம் ஷறக ர்மம்க்ஷ றனம் || 
(ரணம)  

4) ऩयभशंव ऩरयव्राजक नतरकभ।् ऩयभानन्द्दाऽद्लतै स्लरूऩभ॥् भानव   

தயம்ம தரிவ்ரஜக றனகம் | தரணந்ரத்ஷ ஸ்னொதம் 
|| ரணம  ரணம தஜ தஜ ஶ ஶ்ரீமத்குனம் 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

19)  ஶரயண ரகம்      भोशन याग: 
1) वद्गुरुनाथ वलबो ऩारमभां वन्द्ततं इश कत ऩमा। 
  वत्लगुणादद वलशीन ऩयभात्भक। वंवतनतबीनतभशाणलृ तायक॥ 

 மத்குனர ிஶதர தரனரம்। மந்ம் இய க்னதர 

 மத்குரற ியீ தரத்க |  
 மம்ஸ்னறதீற யரர் ரக || 
2) ळयणागत ननज बक्तजन ऩारन। करुणायवऩरयऩूरयतरोचन॥ 

ஶரக றஜ தக்ஜண தரனண | கனரமதரினரிஶனரசண || 
3) बाटमवुधायवऩान भशोत्वुक। मळटमगणाचचतृ ऩाद वयोरुश॥    

தரஷ்மளரமதரண ஶயரத்மளக |  
ஶறஷ்கரர்ச்சற தர மஶரனய || 
4) स्लानुबूनतवुखानन्द्द बरयतभुख। स्लानुबलानन्द्द बाग्मदामक॥ 

ஸ்ரனுனற மளகரணந் தரினக |  
ஸ்ரனுதரணந் தரக்ரக || 
5) ऩयभशंव ऩरयव्राजकेन्द्र।  ऩयभाद्लैतभताम्फुचध चन्द्र॥  

தயம்ம தரிவ்ரஜஶகந்த்| தரத்ஷரம்னறசந்த்|| 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20)  ப்ரக் ரகம்   

 शंवं बजे वन्द्ततं। ऩयभशंवं बजे वन्द्ततभ ्- शं 
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யம்மம் தஶஜ மந்ம் தயம்மம் தஶஜ மந்ம்-யம்  

1) ळान्द्तं भशान्द्तं ननतान्द्तं वलबान्द्तभ।्  
कान्द्तं लेदान्द्तं भशादेमळकेन्द्रभ॥् – शं 

ஶரந்ம் யரந்ம் றரந்ம் ிதரந்ம் |  
கரந்ம் ஶரந்ம் யர ஶஶறஶகந்த்ம் || – யம் 

2) तुमाृश्रभं तुमबृूमभप्रकाळभ।् लणाृश्रभाचायदयंू ऩुयाणभ॥् - शं 

துர்ரஶ்ம் துர்னறப்கரஶம் |  
ர்ரஶ்ரசர தூம் னரம் || – யம்   

3) वत्मं वलळुद्धभ ्प्रमवद्धभ ्प्रफुद्धभ।्  
फुध्माददवाक्षष प्रफोधस्लरूऩभ॥् – शं 

மத்ம் ிஶளத்ம் ப்மறத்ம் ப்னத்ம் |  
னத்ரற மரக்ஷற ப்ஶதரஸ்னொதம் || – யம் 

4) ननत्मं ननगूढं ननयस्तप्रऩञ्चभ।्  
नन:ळब्दं आकाळ बूतं ऩयेळभ॥् - शं  

றத் றகூடம் றஸ்ப்தஞ்சம் |  
றஶ்ஶப்ம் ஆகரஶ னம் தஶஶம் || – யம் 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

21) बयैली याग:  ஷத ீரகம் 

गुरुऩुङ्गलं आनतोस्म्मशं वन्द्ततं भभान्द्तयङ्गे। 
குனனங்கம் ஆணஶரஸ்ம்யம் மந்ம்  அந்ங்ஶக।   

1) लेदान्द्तकभरबतङ्गं लैयाग्मलन कुयङ्गभ।्  
करुणावागय तयङ्गं काऴामळोमबताङ्गभ ्

ஶரந்கன ப்னங்கம் ஷரக்ண குங்கம் | 

கனரமரகங்கம் கரர ஶஶரதிரங்கம் || 
2) तत्लोऩदेळननयतभ ्मभथ्माप्रऩञ्चवलयतभ।्  
  ननत्मानुबूनतबरयतभ ्ननगभगददतऩुण्मचरयतभ॥् 

த்ஶரதஶஶறம் றத்ர ப்தஞ்ச ிம் |  
றத்ரனுனற தரிம் றக கற னண்சரிம் || 
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3) गीलाृणददव्मलचनं गीताबाटमाथभृननभ।्  
घोयवंवायशननं लेदभागाृनगुभनभ॥् 

கலர்ர றவ்சணம் கலரதரஷ்ரர்த் ணணம் | 

ஶகரமம்மர யணணம் ஶரர்கரனுகணம் ||  
4) अद्लैतलनशयीन्द्रं अखखररोकगुरुकुरेन्द्रभ।्  

  अऩरयमभतानन्द्द मतीन्द्रं चन्द्रभौमरवयस्लतीन्द्रभ॥्  

அத்ஷ ண யரீந்த்ம் அகறனஶனரககுன குஶனந்த்ம் | 

அதரிறரந் ீந்த்ம் சந்த்வௌனறமஸ்ீந்த்ம் || 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

22) बयैली याग:  ஷத ீரகம் 

 1) ऩयभशंवनतरकं ऩयभगुरुलयेण्मं बालम वदा चते:।   

    ऩयभननलाृण वुखभमाकायभ।् ऩयभकत ऩा यवऩूण ृकिाषभ॥्ऩ 

தயம்மறனகம் தகுனஶண்ம் தர மர ஶச:| 
தறர்ர மளகரகரம் தக்னதரமனர் கடரக்ஷம் || (த) 
2) बक्तजनाम्फचुध ऩणूळृळाङ्कभ।् बस्भरुराषारङ्कत त गात्रभ ्। 
   शस्तऩद्मळोमबत कोभरदण्ड।ं ननस्तयङ्ग वागयननभरृबालभ॥्(ऩ) 
தக்ஜணரம்னற னர் ஶஶரங்கம்  

தஸ்னத்ரக்ஷரனங்க்ன கரத்ம் |  

யஸ்தத்ஶஶரதி ஶகரனண்டம்   

றஸ்ங்க மரக றர்னதரம் || – (த) 

3) प्रणलऩद्मावन भाधमु ृबतङ्गं। प्रणतबक्तानत ृबञ्जनधीयभ॥् 

ऩयभलेदान्द्त मवद्धान्द्त बूत।ं ऩयभतत्लाथ ृफोधनाचामभृ॥् (ऩ) 
ப் தத்ரமண ரதுர் ப்னங்கம் । ப்தக்ரர்த்ற 
தஞ்ஜணீம் |  

தஶரந் மறத்ரந் னம்॥ தத்ரர்த் ஶதரரசரர்ம் || 
– (த) 
4) ननयलचधकानन्द्द फोधस्लरूऩं ननभरृननत्मानन्द्दस्लबालभ।्  

  ननगभगणादृत ददव्मप्रबालं ननरुऩभानन्द्दघनब्रह्भाद्वलतीमभ॥्ऩ) 
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 றறகரணந் ஶதரஸ்னொதம் 
 றர்ன றத்ரணந் ஸ்தரம் |  

 றககரத்ன றவ்ப்தரம்  

  றனதரணந்கண  ப்ஹ்ரத்ிீம் || - (த) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23) ஜன்ஜளடிரகம்       

ळंकयबगलत्ऩादगुरंु वदा चचन्द्तम ये भानव भशान्द्तभ।् 
वाधनचतुटि वंऩत्मा वश वद्गुरु चयणं बजवादयभ॥् श्रीळंकय  

ஶங்கதகத்தரகுனம் மர சறந் ஶ ரணமயரந்ம்| 
மரணசதுஷ்ட மம்தத்ரமய மத்குனசம்தஜமரம்||                      

ஶ்ரீஶங்க 

1) वशजवभाचधननटिाळोमबत ंभशनीमगणुान्ब्धं। भशाप्रबभु।् 
   भञ्जुभनोशय भकयन्द्तझयी भतदरु लचनामबयाभभ॥् गरुुलयभ॥्  

மயஜ மரறறஷ்டர ஶஶரதிம் யீ குரப்றம் | 
யரப்னம் || 
ஞ்ஜளஶணரய கந்ஜரீ ம்னதுனசணரதிரம் | குனம் || 
2) प्रातस्नान ऩयामण जऩतऩ ननत्मकभणृावदशतभ।् ननटकाभकत त॥ 
  ननलयेैण ननश्चरबक्त्मादेमळक चयणाम्फरुुशभ॥् बजश्री॥ ळ ं

ப்ரஸ்ணரண தர ஜததறத்கர்ரமயறம் | 
றஷ்கரக்ன || 
றர்ஷஶ றச்சன தக்த்ர ஶஶறக ஶரம்னனயம் || தஜஶ்ரீ-
ஶம் || 
3) श्रलणभननननचधध्मानवदशतं बालमऩयभगुरुभ ्– मतीन्द्रभ।् 
जननभयणबमळोक वलनाळकं ऩयभकरुणाऽभततान्ब्धं बलशयभ॥्ळं    

ஶ்ணண றறத்ரமணமயறம்  
தர தகுனம் ீந்த்ம் | 
ஜணண த ஶஶரகிரஶகம் 
தகனரம்னரப்றம்||தயம் ||  

4) भोशभशाणलृ तायण ऩोतं श्रीभशानुबालं। भशातेजवभ॥् 

ऩयभशंवऩरयव्राजकाचाम ंऩयभाद्लम ब्रह्भानन्द्दभ॥् श्री । ळं 
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ஶரயயரர் ர ஶதரம் ஶ்ரீயரனுதரம் | 
யரஶஜமம் 

தயம்மதரிவ்ரஜகரசரர்ம் தரத் ப்ஹ்ரணந்ம் ||ஶ்ரீ|| 
ஶம் 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 24. 
1) श्रीभत्ळकंय बगलत्ऩाद देमळकेन्द्र। आचश्रतजनयषणकरुणाऽबयणा।  
   ஶ்ரீத்ஶங்க தகத்தர ஶஶறஶகந்த் |  

  ஆஶ்ரிஜணக்ஷ கனரதர || 
2) काऴामाम्फयधय कामभतपरद। श्रीकाभाषीचयणाब्जमभमऱन्द्द। 
கரரரம்த கரறதன ஶ்ரீகரரக்ஷீ சரப்ஜறனறந் | 
3) बस्भरुराषरंकत त गात्र। ननजबक्तजनभशाऩाऩवंशाय। 
தஸ்னத்ரக்ஷரனங்க்ன கரத் றஜதக்ஜணயரதரதமம்யர 
| 

4) लेदान्द्तभशायण्मभमूय। भशाळान्द्तानन्द्द वुखभमाकाय। 
 ஶரந் யரண் னை யரஶரந்ரந் மளகரகர | 
5) काभकोदिऩीठनाथ मतीन्द्र। दटुिकाभक्रोधरोबलैरय वंशाय। 
கரஶகரடிதடீர ீந்த் துஷ்டகரக்ஶரஶனரதஷரி 
மம்யர | 
6) कारुण्माऽभतत ऩूणकृिाष। घोयकमरमुग कल्भऴनाळन दीषा।  
கரனண்ரம்ன னர்கடரக்ஷ ஶகர கனறனேக கல்ரஶண 
ீக்ஷர |  

7) वशजवभाचध वुखानन्द्द बरयत।  

वदा वभयवानन्द्दाद्लैत स्लरूऩ॥ देमळकेन्द्र। 
மயஜமரற மளகரந் தரி |  

மர மமரணந்ரத்ஷ ஸ்னொத || ஶஶறஶகந்த் 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

25 बयैली याग:  ஷத ீரகம் 

ळकंयबगलत्ऩाद वद्गरंुु बज।े ककंकयजनवकंिशय ऩकंज चयणभ॥् श्री 
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ஶங்கதகத்தர மத்குனம் தஶஜ |  

கறங்கஜண மங்கடய தங்கஜ சம் || ஶ்ரீ 

1) वलोऩाचधयदशत वन्चचदानन्द्दात्भकभ।्  

वलाृनन्द्दस्लरूऩं वकरलेदवायभ॥् श्री  
மர்ஶரதரற யற மச்சறரணந்ரத்கம் |  

மர்ரணந்ஸ்னொதம் மகன ஶமரம் || ஶ்ரீ 

2) असानघोयनतमभय नाळनप्रबाकयं। प्रसानफोधरूऩ ऩूणचृन्द्रभ॥् श्री 
அக்ஞரண ஶகரறறரஶண ப்தரகம் |  

ப்க்ஞரண ஶதரனொத னர்சந்த்ம் || ஶ்ரீ 

3) जीलप्रवादकयं ददव्मतेजवान्न्द्लतभ।्  

जाग्रतं भशावुऴुप्तौ। जीलन्द्भुक्तभ॥् श्री  
ஜீப்மரகம் றவ் ஶஜமரன்ிம் ஜரக்ம் | 
யரமளளப்வௌ ஜீன்னக்ம் || ஶ்ரீ 

4) जमलऴ ृलैळाखफुशुऱप्रथभामाभ।् अनुयाधानषत्र ेआवलबूतृभ॥् श्री 
ஜர் ஷஶரக தயளன ப்ரரம் |  

அனுரர க்ஷத்ஶ ஆிர்னம் || ஶ்ரீ 

5) ळान्द्तं मळलभद्लैत ब्रह्भानन्द्दाणलृभ।्  

बान्द्त ंभशेश्लयांळ ंऩयभशंवभ॥् श्री  
ஶரந்ம் ஶறம் அத்ஷ ப்ஹ்ரணந்ரர்ம் |  

தரந்ம் ஶயஶ்ரம்ஶம் தயம்மம் || ஶ்ரீ 

26) ஶ்ரீரகம்       श्रीयाग: 
1) भानव वंचय ये गुरुलये भानववंचय।  

भशनीमवलबले। भानुऴाकाय भनोशय वलग्रशे॥ भा 
ரணம மஞ்ச ஶ குனஶ ரணம மஞ்ச |  

யீிதஶ। ரனுரகர ஶணரய ிக்ஶய || 
2) भामाऽवलद्मोऩाचध वललन्जतृे। भशदानन्द्द ऩयाभात्भस्लरूऩे॥ भा 
ரரஅித்ஶரதரற ிர்ஜறஶ ।  

யரணந் தரத்ஸ்னொஶத ।। ர 
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3) ऩयभशंव वाम्राज्मभशाऩयुो। ऩयभननलाृण वुखात्भप्रकाळ।े भा 
தயம்ம மரம்ரஜ்யரனஶர |  

தறர்ர மளகரத்ப்கரஶஶ || ர 

4) वलेन्न्द्रमगण ळब्द वलयदशते। वन्चचदानन्द्द वदामळल रूऩे।। भा  
மர்ஶந்த்ரிக ஶப்ியறஶ |  

மச்சறரணந் மரஶற னொஶத || ர 

5) वन्द्ध्मास्नान जऩाददवलगमऱते। भौनानन्द्दवभाचधवुखभमे॥भा 
மந்த்ரஸ்ணரண ஜதரற ிகனறஶ |  

வௌணரணந் மரற மளகஶ || ர 

6)  आळाऩाळरृत्ग्रन्न्द्थ वलनामवते। अद्लैतानन्द्दाभतत वागये॥ भा 
  ஆஶரதரஶஹ்னத்க்ந்ற ிணரமறஶ |  

   அத்ஷரணந்ரம்ன மரகஶ || ர 

27) தன்ஸகம் 

भानव बज बज वद्गुरु रूऩं भा वलस्भय वततं ये ये। 
भानुटमभ ्अशो दरुबृं अधुना। भाधल कत ऩमा वंप्राप्ते वतनत॥भा 
ரணம தஜ தஜ மத்குனனொதம் ரிஸ் மம் ஶ ஶ| 
ரனுஷ் அஶயர துர்னதம்  

அதுர ர க்னதர மம்ப்ரப்ஶ ஸ்னற || ர 

1) षणभवऩ ददलव ंव्मथ ंभाकुरु। देमळकध्मान ंवलना।। एक  

  ददनभवऩ त्लाभनगुचछनत भतत्म:ु। देमळकलचन ंबालम वतत॥ंभा 
க்ஷதி றமம் வ்ர்த்ம் ர குன  

ஶஶறகத்ரணம்ிர | ஏக  
றணதி த்ரனுகச்சற ம்னத்னே:  

ஶஶறகசணம் தர மம் || ர 

2) देशोऽशमभनत बालनां त्मज। जन्द्भजन्द्भमबयागताभ।् वदा। 
शंवोशं वदा मळलोशभ ्इनत बालम वततं। बल ताऩशयभ॥् भा  
ஶஶயர அயறற தரரம்  

த்ஜ ஜன் ஜன்திரகரம் மர | 
யம்ஶமரயம் மர ஶறஶரஅயம்  
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இற தர மம் த ரதயம் || ர 

3) ऩयभतऩोननचध ंऩालनचरयतं ऩयभ कत ऩाननरमं अशो। 
  ऩयभशंव ऩरयव्राजकनतरकं ऩयभाद्लैत वुधास्लरूऩभ॥् भा 
த ஶதரறறம் தரண சரிம்  

த க்னதரறனம் அஶயர | 
தயம்ம தரிவ்ரஜகறனகம்  

தரத்ஷ மளர ஸ்னொதம் || ர 

28. ஜஞ்ஜளனடி ரகம்       

 दीनदमालारयधे जगद्गुयो – ீ ர ரரிஶ ஜகத்குஶர।  

1) दीनननधे ददव्म स्लरूऩ धीयोदाय गम्बीय। श्रीदेमळकेन्द्र। 
ீணறஶ றவ்ஸ்னொத ீஶரர கம்தீ। ஶ்ரீஶஶறஶகந்த் । 
2) ळंकय गुरुलय भङ्गररूऩ। गङ्गाधयस्लरूऩ। ऩङ्कजऩाद। 
ஶங்க குன ங்கபனொத। கங்கரஸ்னொத தங்கஜதர | 

3) ऩयभशंव ऩरयव्राजकाचाम।ृ ऩयभाथोऩदेळक। ऩयभ गुयो।  
தயம்ம தரிவ்ரஜகரசரர் தரர்த்ஶரதஶஶக | தகுஶர | 
4) प्रस्थानत्रम बाटम वायाथ ृतत्लस। बत्रस्थानादऩुरयन्स्थत तमुाृतीत। 
ப்ஸ்ரணரத் தரஷ் மரரர்த் |  

த்ஞ த்ரிஸ்ரணரதுதரிஸ்ற துர்ரீ ||  

 5)ननत्मळुद्म फुद्ध भुक्तस्लबाल  
   ननगुणृाऽद्लैतरूऩ ननभरृाकाय दी  

றத்ஶளத் னத் னக்ஸ்தர றர்குரத்ஷனொத 
றர்னரகர ீ |  

29. தினயரி ரகம்        
ऩयभवद्गुरु भूते ऩारमभां। ऩयभऩालनकीते ऩारम भाभ।् 
ऩनततोद्धायण ऩङ्कज चयण ऩयभानन्द्दान्ब्ध वलशयण॥ 

தமத்குனனெர்த்ஶ தரனரம் ததரண கலர்த்ஶ தரனரம்| 
தறஶரத்ர தங்கஜ ச। தரணந்ரப்ற ிய|| 
1) वलकमवत वयमवज कोभऱलदन। वलरमवतभदशत काऴामलवन।  
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ிகமற மமறஜ ஶகரன ண। ினமறயற 
கரரமண | 
वलभरबक्त रृदमाम्फुज वदन। वलऴमऩाळ भशालैरयवंशनन। 
ினதக் ஹ்னரம்னஜமண। ிதரஶ 
யரஷரிமம்யணண 

लेदवलदशत वद्धभाृचयण। वलवलध द:ुख बल वागय तयण। 
ஶ ியற மத்ர்ர ச ிித்துக்க த மரக  |  

लेद धभ ृऩरयऩारन ननऩुण। लैयाग्म भशानन्द्दाबयण। ऩ 

ஶ ர் தரிதரனண றன। ஷரக்யரணந்ரத|ப  

2) असानरृदमग्रन्न्द्थ वलभोचक प्रसाऽनाभतत फोधदामक। 
அக்ஞரண ஹ்னத்க்ந்ற ிஶரசக ப்க்ஞரணரம்ன ஶதர ரக | 
वलसानभशाम्बोननचधलावक वुसानन जनानन्द्दलऴकृ। 
ிக்ஞரண யரம்ஶதரறறரமக மளக்ஞரணி ஜணரணந் ர்க| 
आत्भानात्भ वललेचन धीय आनन्द्दाम्फुचध भध्मवलशाय। 
ஆத்ரணந் ிஶசண ீ ஆணந்ரம்னறற த்ியர | 
आचश्रतजनवंताऩवंशाय अऩयोषऩय ब्रह्भाकाय। ऩ 

ஆஶ்ரிஜண மந்ரத மம்யர அதஶரக்ஷ தப்ஹ்ரகர | ப 

3) ननयनतळमानन्द्दानुबलात्भक ननयलनत करुणायव बरयतेषण। 
றறஶரந்ரனுதரத்க றற கனரம தரிஶக்ஷ |  

ननरुऩभ ननगुणृाऽद्लैत वुखात्भक ननखखरननगभ  

गणाम्बोरुश भधकुय। ऩ 

றனத றர்குரத்ஷ மளகரத்க  

றகறனறக கரம்ஶதரனய துக | த 
4) ननरुऩाचधक ऩयभात्भस्लरूऩ ननभरृननत्मानन्द्दाकाय।  
றனதரறக தரத்ஸ்னொத றர்னறத்ரணந்ரகர | 
ननगभोननऩननऴद्गीत प्रबाल ननजजन वेवलत ददव्मऩदाब्ज। ऩ 

றகஶரதறத்கல ப்தர றஜஜண ஶமி றவ்தரப்ஜ|ப 
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30 ரகம் ஶகரம் 

श्रीजगद्गुरंु आकरमे वततभ।् चश्रतजन ऩरयऩारनभ॥् श्री  

ஶ்ரீஜகத்குனம் ஆகனஶ மம்| ஶ்ரிஜண தரிதரனணம்|| ஶ்ரீ  

वंवायभशायोग बेऴजभ।् वकरननगभगणगीत वलबलभ॥् श्री 
மம்மர யரஶரக ஶதஜம் |  

கனறகககலிதம் || ஶ்ரீ 

1) काभकोदि वुऩीठनाथ ंकाभाददशननं।  

கரஶகரடி மளதடீரம் கரரறயணணம் |  

काभाषी चयणाम्फुज बतङ्गं। करुणावागय ऩूणतृयङ्गभ॥् श्री 
கரரக்ஷீ சரம்னஜ ப்னங்கம் கனரமரக னர்ங்கம் || ஶ்ரீ  

2) वंमभीन्द्रभऩायधमै ृभनन्द्दगुणननरमभ।्   

மம்ீந்த் தரஷர் ணந் குறனம் | 
वभयवबाल वलरामवत लदनं। वयवभतदऱु लचनाऽभततभधयुभ॥्श्री   

மமதர ினரமறணம்। மமம்னதுன சணரம்ன 
தும்  

3) लाचाभगोचयं भशान्द्तं लारयज दऱाषभ ्भनो। 
ரசரஶகரசம் யரந்ம் ரரிஜ னரக்ஷம் ஶணர |  

वाषात्ऩयब्रह्भाऽद्लैतं वायावाय वललेचन शंवभ॥् श्री  

மரக்ஷரத் தப்ஹ்ரத்ஷம் மரரமர ிஶசண யம்மம்|| ஶ்ரீ  

 

31.                                 : 

                                

                             
                          |  

                        ||   

1)                                    

                               
                                  | 
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                             ||  
2) बस्भरुराषधयं बक्तऩाऩवंशायं।  

शस्तकभरळोमबदण्डभ ्आध्मान्त्भक ताऩशयभ॥् श्री 
தஸ்னத்ரக்ஷம் தக்தரதமம்யரம் |  

யஸ்கனஶஶரதிண்டம் ஆத்ரத்றக ரதயம் || ஶ்ரீ 

3) असानानतमभयशयं वुसानदीऩप्रदं।  

प्रसानफोधरूऩ ंअद्लैतभतान्ब्ध चन्द्रभ॥् श्री 
அக்ஞரணரறறயம் மளக்ஞரணீதப்ம் |  

ப்க்ஞரணஶதரனொதம் அத்ஷரப்ற சந்த்ம் || ஶ்ரீ 

32. ऩश्मन्न्द्त धन्द्मा: ककर।  

ऩयभवद्गुरुभ ्अशो ऩयभतऩोननचधभ॥् 

தஶ்ந்றன்ர:கறன தமத்குனம் அஶயரதஶதரறறம்|| 
1. बस्भरुराषाऽरङ्कत त भनूत।ं वलस्ताय भशाददव्म वत्कीनतभृ।्। ऩ  
தஸ்னத்ரக்ஷரனங்க்ன னெர்த்றம் |  

ிஸ்ர யரறவ் மத்கலர்த்றம் || த  

2. काऴामाम्फय बूवऴतगात्रभ।् काञ्चीऩुयषेत्रननलावभ॥् ऩ  

  கரரரம்த னறகரத்ம்|கரஞ்சலனஶக்ஷத்றரமம்|| த 

3. तुमाृश्रभस्थ ंवदातुमबृूमभननरमभ।् 
 कमभणृाभनतदयूभ।् वलाृगभवेवलतभ॥् प   

துர்ரஶ்ஸ்ம் மரதுர்னறறனம் |  

கர்றரறதூம் மர்ரக ஶமிம் || த   

4) बाग्मभशोधनुा बक्तजनानाभ।् 
 लैयाग्मभशोदचध ंलयदेमळकेन्द्रभ॥् ऩ 

தரக்ஶயரதுணர தக்ஜணரணரம் |  

ஷரக்ஶயரறம் ஶஶறஶகந்த்ம் || த  

5. स्लानुबलानन्द्द वौधवलशायभ।् 
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स्लानन्द्दाद्लम ब्रह्भानन्द्दभ॥् ऩ  

ஸ்ரனுதரணந் வமௌியரம் |  

ஸ்ரணந்ரவ் ப்ஹ்ரணந்ம் || த  

33)  कल्माणी याग:  கல்ர ீரகம் 

ऩयभशंव गुरुकुरेन्द्रं बालमाम्मशभ।् श्री  

ऩयभबक्तजन आनन्द्ददामकं ऩयात्भननटिभ॥्  

தயம்ம குனஶகனந்த்ம் தரரம்யம் | ஶ்ரீ 

ததக்ஜண ஆணந் ரகம் தரத்றஷ்டம் ||  

1) बूभण्डराम्फुज लनददव्मबास्कयभ।् भशा  

  बभूानन्द्दाऽभततान्ब्ध भध्मवलशायभ॥्  
னண்டனரம்னஜ ணறவ் தரஸ்கம் | 
னரணந்ரம்னரப்ற த் ியரம் || யர 

2) भदशतोदायचरयतं भशादेमळकं। 
 भशनीम गुणामबयाभं भधबुाऴणभ॥् 

யறஶரரசரிம் யரஶஶறகம் ।  

யீ குரதிரம் துதரம் ॥ 

3) ननजानुबूनत बरयतं ननभरृात्भकं वदा। 
ननगुणृाऽद्वलतीमाम्फुजवाय ऴट्ऩदभ॥् ऩ 

  றஜரனுனற தரிம் றர்னரத்க மர | 
  றர்குரத்ிீரம்னஜ மர ட்தம் || த  

 

34) ஶகரந்ரரீ ரகம்       देलगान्द्धायी याग: 
1) श्रीगुरुऩादकेु ददव्मभमान्त्भके। चश्रतजनकल्ऩरनतके॥ 

  ஶ்ரீகுனதரதுஶக றவ்ரத்றஶக | ஶ்ரிஜண கல்தனறஶக|| 
  श्रीभशादेमळक ऩादऩुद्माङ्चगत।े देदश ननजानन्द्द फोधवखु ंभभ॥ श्री 
  ஶ்ரீயரஶஶறக தரதுதத்ரங்கறஶ |  

  ஶயற றஜரணந் ஶதரமளகம்  || ஶ்ரீ  
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 2) ववंायाणलृ तायण कायणे। वळंम वलऩयीतभोश करऴुाऽऩशे॥ श्री 
  மம்மரரர் ர கரஶ |  

  மம்ஶ ிதரீ ஶரய கலுரதஶய || ஶ்ரீ 

  वकररोकभदशत ेवल ृवखुारमे। वादयभ ्भाभल वाधुजनवप्रमे॥ श्री 
  மகனஶனரகயறஶ மர் மளகரனஶ |  

  மரம் ர மரதுஜண ப்ரிஶ || ஶ்ரீ 

3) स्भय शय भयु शय वलचधभखु वेवलत।े ऩयभानन्द्द ननलाृण वखुप्रत।े 
  ळयणागत ऩरयऩारन व्रतधये। करुणायव भमऩणू ृवधुाननधे॥ श्री  

  ஸ் ய ன ய ிறனக ஶமிஶ   

  தரணந் றர்ர மளகப்ஶ || ஶ்ரீ 

  சரக தரிதரனண வ் ஶ  

  கனரம  னர் மளர றஶ || ஶ்ரீ 

4) ळुद्धाद्लैतानन्द्द स्लरूऩे। मभथ्मा ्ान्न्द्त ननलायण चतुये। 
  वत्मसानानन्द्दभमान्त्भके वाम्राज्मप्रद ददव्मभदशभान्न्द्लते॥श्री  

  ஶளத்ரத்ஷ ஸ்னொஶத றத்ர ப்ரந்ற றரசதுஶ| 
  மத்க்ஞரணரணந் ரத்றஶக  

  மரம்ரஜ்ப் றவ்யறரன்ிஶ || ஶ்ரீ  

35.   
आनन्द्द वुखभमं वद्गुरुददव्म ऩदाम्फुरुशस्भयणभ।् 
ब्रह्भानन्द्द वुखभमं वद्गुरु ददव्मस्लरूऩाऽभतत ध्मानभ॥्  

आनन्द्द वुखभमं वद्गुरुददव्म ऩदाम्फुरुशस्भयणभ।् 
ब्रह्भानन्द्द वुखभमं वद्गुरु ददव्मस्लरूऩाऽभतत ध्मानभ॥्  
ஆணந் மளகம் மத்குனறவ் தரம்னனயஸ்ம் | 
ப்ஹ்ரணந் மளகம் மத்குனறவ்ஸ்னொதரம்ன த்ரணம்|| 
ஆணந் மளகம் மத்குனறவ் தரம்னனயஸ்ம் | 
ப்ஹ்ரணந் மளகம் மத்குன றவ்ஸ்னொதரம்ன 
த்ரணம் ||  

वद्गरुुतत्लोऩदेळानवुन्द्धानभ।् वद्गरुुभाधुम ृलचनाऽभतत वायभ।् 
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वद्गरुुऩणु्मचरयत कथाश्र्लणभ।् वद्गरुुळीतरकारुण्म किाषभ।् 
वद्गरुुस्तल ददव्मवत्कीतनृबजनभ।् अद्लतैाऽनन्द्द ऩयभगयुोलनृ्द्दनभ।् 
மத்குன த்ஶரதஶஶரனு மந்ரணம் |  

மத்குனரதுர் சணரம்னமரம் ||  

மத்குனனண்சரி கரஶ்ம் | 
மத்குனஶலனகரனண் கடரக்ஷம் ||  

மத்குனஸ் றவ் மகலர்த்ண தஜணம் | 
அத்ஷரணந் தகுஶரர்ந்ணம் || 

36. 
1) भानव बज वतत ंभशाप्रबभु।् भशनीम गणुानन्द्द ननचधभ।्  

    भदशत भशावलबल ंभशान्द्तभ।् भधुय भनोशय लचनमतुभ॥् भा 
ரணம தஜ மம் யரப்னம்। யீ  

குரணந் றறம் | 
யற யரிதம் யரந்ம்। து ஶணரய சணனேம் || 
ர  

2) लयमनतकुरनतरकं जगत्गरंुु। ऩयभकरुणायवाम्फ ुननचधभ।् 
  ळयणागतफन्द्धुं मतीन्द्रभ।् ऩयभशंव ऩयभाचामाृभ॥् भा 
றகுனறனகம் ஜகத்குனம் தகனரகமரம்னறறம் | 
ஶரக தந்தும்ீந்த்ம் தயம்ம தரசரர்ம் || ர  

3) काऴामाम्फयधयं कत ऩान्ब्धभ।् काभक्रोधरोबानतशयभ।् 
  काभकोदिऩीठारकंत त।ं काभाषीचयणाब्जभधुऩभ॥् भा 
கரரரம்தம் க்னதரறறம்। கரக்ஶரஶனரதரறயம் | 
கரஶகரடிதடீரனங்க்னம்। கரரக்ஷீ சரப்ஜ துதம்|| ர  

4) कय तर धतत दण्ड ंवन्द्ततं। ननयनतळमानन्द्दानुबलभ।् 
  ऩयभमळलाकायभ ्ऩयेळभ।् बस्भरुराषधयं। ऩयभभ॥् भा 
  கனத்ன ண்டம் மந்ம் றறஶரணந்ரனுதம் | 
  தஶறரகரம் தஶஶம்। தஸ்னத்ரக்ஷம்। தம்||ர 

5) ळान्द्तयवाम्फनुनचध ंगरुुलयं। चन्द्दन ळीतरभतदरुृदमभ।् 
   ळदु्ध वद्गरुुभनूत ंफोधात्भकं अद्लतै ब्रह्भानन्द्दभ॥् भा  
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ஶரந்மரம்னறறம் குனம்। சந்ண ஶலன ம்னதுஹ்னம் | 
ஶளத் மத்குனனெர்த்றம் ஶதரரத்கம்। அத்ஷ 
ப்ஹ்ரணந்ம் || ர 

37) ரகம் ஶகர வகௌனம்            

आददभध्मान्द्तयदशत अखण्डानन्द्दरूऩ।अऩयोष ब्रह्भाबूत अवप्रमभतवुखप्रलाश 
अवलध्माग्रन्न्द्थभोचक आनन्द्दऩूणफृोध। आचश्रतानानुकूर। अगखणतगुणप्रबाल। 
श्रीभशादेमळकेन्द्र मनतलय भशानुबाल। ळीतर किाषऩात। ळीताळुंभुखवलराव 
असाननतमभय नाळ अभततयवभमाकाय। अद्लैतानन्द्दरूऩ वद्गुयोत्लां प्रऩद्मे॥ 
ஆற த்ரந் யற அகண்டரணந்னொத |  

அதஶரக்ஷ ப்ஹ் ன அதரிறமளக ப்ரய 

அித்ரக்ந்ற ஶரசக ஆணந்னர்ஶதர  

ஆஶ்ரி ஜணரனுகூன அகிகு ப்தர || 
ஶ்ரீயரஶஶறஶகந்த் ற யரனுதர | 
ஶலன கடரக்ஷதர ஶலரம்ஶள னக ினரம  

அக்ஞரண றற ரஶ அம்னமரகர 

அத்ஷரந்னொத மத்குஶர த்ரம் ப்தத்ஶ || 

38)     ரகம்  ஶகர வகௌனம்   
ऩारमभामभश ऩयभ कत ऩाब्धे। ऩयभशंव श्रीवद्गुरुभूते। 
தரனரறய த க்னதரப்ஶ। தயம்ம ஶ்ரீமத்குனனெர்த்ஶ| 
1) वंवाय वागय द:ुख वंशयण। वकर ळास्त्र वलचायण ननऩुण। 
  वाधजुनादृत कोभऱचयण। स्लानुबलानन्द्दान्ब्ध वलशयण॥ ऩा  
    மம்மர மரக துக்க மம்ய |  
  மகனஶரஸ்த் ிசர றன || தர  
2) तऩवाज्लमरत भशाददव्मळयीय। मळवावलरामवत बरूोकभण्डर। 
  भनवा लळीकत त वकरेन्न्द्रमगण। वकवा वलनामळत ऩाऩवभशू॥ ऩा   
தமரஜ்னற யரறவ்ஶரீ  
ஶமர னஶனரகண்டனினரமற |  
ணமர ஶலக்ன மகஶனந்த்ரிக  
மயமர ிரஶற தரதமனெய || தர 
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3) अऩरयमभतानन्द्द फोधस्लरूऩ। अकऱङ्क भनवा वयकरशंव। 
   अगखणत वुगुणानन्द्द वलबूऴण॥ अद्लैतानन्द्द ऩयब्रह्भरूऩ॥ 
அதரிறரணந் ஶதரஸ்னொத  
அகனங்க ணமர மகனயம்ம | 
அகி மளகுரணந் ின  
அத்ஷரணந் தப்ஹ்னொத || தர            
----------------------------------------------------------------------------------------------  

39) कानड राग:          கனட கம் 
ऩयभवद्गुरुभ ्बालमे वदाशं ऩयभानन्द्दमुतं मनतलयभ।् 
தமத்குனம் தரஶ மர அயம் தரணந்னேம் றம் 
। 
1) घोय बलाणलृ तायणऩोतं धीयभशाऩुरुऴं श्रीदेमळकेन्द्रभ।् ऩ 
ஶகர தரர் ரஶதரம் |  
ீ யரனனம் ஶ்ரீஶஶறஶகந்த்ம் || த 
2) भोश भशािवलदाशदलानरं। ळोकबमानतशृयं भशान्द्तभ।् ऩ  
ஶரய யரடி ரய ரபம் |  
ஶஶரக தரர்த்றயம் யரந்ம் || த 
3) कायणभानुऴं कैलल्मदामकं ऩाभयजनदयंू ऩयात्ऩयभ।् ऩ  
கரரனும் ஷகல்ரகம் |  

தர ஜணதூம் தரத்தம் || த 
4) ऩयभऩवलत्र ंऩालनचरयत्रभ ्ऩयभाद्लमरूऩं ऩयात्भकभ।् ऩ  
ததித்ம் தரணசரிம் தரத்னொதம் தரத்கம் || த 

40) शंवध्लनी याग:    யம்மத்ண ீரகம் 
1) ऩरयऩादश भां प्रबो गुयो। प्रणभाम्मशं ऩरयव्राजकेन्द्र।  
  करुणाननधे लयदेमळक। ऩयभात्भरूऩ ऩयभशंवबूऩ॥ ऩ 
தரிதரயறரம் ப்ஶதரகுஶர ।  

ப்ரம்யம் தரிவ்ரஜஶகந்த் | 
கனரறஶ ஶஶறக। தரத்னொத தயம்ம னத || த 
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2) बलताऩशय ऩरयऩूण ृचन्द्र ऩयभाथसृान फोधस्लरूऩ। 
  ऩयभेश्लय ऩुरुऴोत्तभ। ळयणागत ताऩ ऩरयशायधीय॥ ऩ 
தரதய தரினர் சந்த் தரர்த்க்ஞரண ஶதரஸ்னொத | 
தஶஶ் னனஶரத் ஶரக ரத தரியர ீ || த 
3) असान भोश ध्लांताकृलण।ृ प्रसानघनानन्द्द स्लरूऩ। 
ननरुऩाचधक ननत्मानन्द्द। ननखखर ननगभलेद्म ननगुणृाकाय॥ ऩ 
அக்ஞரண ஶரய த்ரந்ரர்கர। ப்க்ஞரண கணரணந் 
ஸ்னொத |  
றனதரறக றத்ரணந்। றகறன றக ஶத் றர்குரகர॥த  
4) प्रणलस्लरूऩ प्रणलवप्रम। ऩरयऩूण ृळुद्धाद्लैत स्लरूऩ। 
  करुणेषण कभरानन काभकोदि भशाऩीठारङ्कत त॥ ऩ  
ப்ஸ்னொத ப்ப்ரி தரினர் ஶளத்ரத்ஷ ஸ்னொத | 
கனஶக்ஷ கனர கரஶகரடி யரதடீரனங்க்ன|| த 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

    41) ன்ரமறரகம்  

बालमभानव श्रीवद्गुरंु वदा। बक्तजनऩारनऩयभकत ऩाननचधभ।्।बा 
தரரணம ஶ்ரீமத்குனம் மர ।  

தக்ஜண தக்னதரறம் ॥ தர  
1) बल दु् खाम्फुचध ळोऴणभ ्भशा बन्जत जन ककन्ल्फऴ दऴूणभ।्  

  बाटम तत्लाम्भतत बाऴणभ ्वदा बस्भरुराष वलबूऴणभ॥् बा  
ததுக்கரம்னற ஶஶரம் । யர  

தஜற ஜண கறல்தி தூம் |  
தரஷ்த்ரம்ன தரம்। மர தஸ்னத்ரக்ஷினம்||தர 

2) मनतकुराम्बोरुश बास्कयभ।् भशा अनतकरुणाम्भततवागयभ|् 

   श्रनुतगणवसं्ततु लैबलं भशा ऩनततोद्धायणऩाद वयोरुशभ॥् बा 
றகுனரம்ஶதரனய தரஸ்கம்  
யர அறகனரம்ன மரகம் || 
ஶ்னறக மம்ஸ்துஷதம்  
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யரதறஶரத்ர தரமஶரனயம் || தர  

3) ब्रह्भयवावलऴृट् ऩदं ऩयब्रह्भ वुखाम्फुचध भध्मवलशायभ।्  

ब्रह्भभमतेजवा ज्लमरत भुखाम्फुजभ।्  

ब्रह्भानन्द्दात्लैत वुखात्भकभ॥् बा 
ப்ஹ்மரமர்ட்தம்  

தப்ஹ் மளகரம்னற த்ியரம் ।  
ப்ஹ்ஶஜமர ஜ்னற னகரம்னஜம் | 
ப்ஹ்ரணந்ரத்ஷ மளகரத்கம் ॥ தர 

42. 
1) वद्गुरुनाथळयणं श्रीळंकय रूऩ ळयणभ।्   शे 
மத்குனர ஶம் ஶ்ரீ ஶங்க னொத ஶம் | ஶய    

नलऩङ्कजऩाद ळयणं। बलवंकि शयण ळयणं ळयणभ॥् 
தங்கஜ தரஶம்। தமங்கட ய ஶம் ஶம் ॥ 
2)    भुन्क्तदामक ळयणभ ्जीलन्द्भुक्त स्लरूऩा ळयणभ॥् शे(वद्) 
னக்றரக ஶம் ஜீன்னக்ஸ்னொதர ஶம் |  

ஶய (மத்) 
ननजबक्तलत्वर ळयणभ।् ननव्माृजकत ऩाब्धे  ळयणभ ्ळयणभ ्
றஜ தக்த்மன ஶம் றர்வ்ரஜக்னதரப்ஶ ஶம் ஶம் 
3) भ्स्भाऽरङ्कत त ळयणं बक्त ऩाऩनाळन ळयण।ं शे (वद्)   
தஸ்ர அனங்க்ன ஶம் தக் தரதரஶண ஶம் 
बल योग बेऴज ेळयणं – प्रणतानत ृबञ्जन ळयणं ळयणभ॥् 
தஶரக ஶதஶஜ சம் ப்ரறறதஞ்ஜண ஶம் ஶம் 

4) कारुण्माब्धे ळयणं – काभकोदिऩीठनाथ ळयणं – शे (वद्) 
ददव्मकाऴाम्फय ळयणं – कमरकल्भऴशयण ळयणभ ्– शे (वद्)  
கரனண்ரப்ஶ ஶம் கரஶகரடி தடீர ஶம் 
றவ்கரரரம்த ஶம் கனறகல்ய ஶம் ஶய 

5) ऩयभशंवगुयो ळयणं – ऩरयव्राजकरूऩळयणं । शे (वद्)  
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ऩरय ऩादश भां गयुो ळयणभ॥् ब्रह्भाद्लम रूऩ ळयणं ळयणभ–्शे वद्गरुु  
தயம்ம குஶர ஶம் ப்ரிவ்ரஜகனொத ஶம் 
தரிதரயறரம் குஶர ஶம் ப்ஹ்ரத்னொத ஶம் ஶம் 
ஶயமத்குஶர  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

43. मोहनम ्  கம் மஹனம்  
1) ननजानन्द्द याजमोग धीयभाश्रमे ननलाृणवुखानन्द्द वागयं बजे। 
जीलजगत््ान्न्द्तयदशत ळुदं्ध आश्रमे जीलवंवाय दु् ख नाळकं बजे॥  
றஜரந் ரஜஶரக ீரஶ்ஶ 
றர்ர மளகரந் மரகம் தஶஜ | 
ஜீ ஜகத்ப்ரந்ற யற ஶளத்ம் ஆஶ்ஶ 
ஜீ மம்மர துக்க ரஶகம் தஶஜ || 
2) वल ृजील जाग्रत्कारे वपु्तभाश्रमे ऩयभगाम्बीम ृभशाताऩव ंबजे । 
वल ृलेद गीत भशालबैल ंबज ेऩयभळान्द्तबाल ळोमबतलदनभाश्रमे ॥ 
மர்ஜீ ஜரக்த்கரஶன மளப்ரஶ்ஶ 
தகரம்தரீ் யர ரதமம் தஶஜ | 
மர் ஶ கல யரஷதம் தஶஜ 
தஶரந்தர ஶஶரதிண ரஶ்ஶ || 
3) काभकोदिऩीठ भशानाथभाश्रमे नाभ रूऩयदशत भशातेजवं बजे। 
ब्रह्भानन्द्द प्रलाश बूतभाश्रमे ब्रह्भानन्द्दाद्लैत वद्गुरंु बजे ॥ 
கரஶகரடிதடீ யரரம் ஆஶ்ஶ 
ரனொதயற யரஶஜமம் தஶஜ | 
ப்ஹ்ரந் ப்ரய னரஶ்ஶ 
ப்ஹ்ரந்ரத்ஷ மத்குனம் தஶஜ || 

 
 
44) கரம்ஶதரற – ரகம்  
ऩादश ऩादश ऩयभफोधानन्द्द वद्गुयो-भां ॥  
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देदश देदश देमळकेन्द््- ननजवुखानुबलभ ्॥  
1) एकाषय भशाप्रणल – ऩङ्कजबतङ्ग ।  

एकानन्द्दाऽभततयव – ऩूणसृ्लरूऩ ॥ 
2) द्लैतभशाबीनत यदशत ळुद्धस्लबाल ॥  

ददव्मभानुऴालताय – दीनफान्द्धफ ॥ 
3) बत्रऩुदिळून्द्म ध्मान वुखानन्द्दस्लबाल ॥  

बत्रस्थानादऩुरयरमवत – वाक्षषस्लरूऩ ॥ 
4) चतथुाशृ्रभ वायाज्म स्थानळोमबत ॥  

चतुयागभादद गीत- ददव्म –प्रबाल ॥ 
5) ऩञ्चकोळातीत ऩयभ – तत्ल स्लबाल ।  

ऩाञ्चबौनतक देशगुशा- भध्मवलशाय ॥ 
6) ऴडडन्न्द्रमलगयृदशत – ळान्द्तस्लबाल । 

ऴाङ्गुण्म ऩूण ृभशाऩुण्म –चरयत्र ॥  
7) वप्तवौधश्रतङ्गोऩरय ळोमबतशंव।  

तप्तकनक प्रबाकायळङ्कयरूऩ ॥ 
8) अटिाषय भशाभन्द्त्र वायस्लरूऩ ।  

मळटिवदाचायळीर धभ ृयषक॥ 
9) नलवलध बक्त्मादृत – ऩयभात्भस्लरूऩ ।  

नलनीत ह्दमधीय ऩयभगंबीय ॥ 
10) दळभ स्भतनतराब् ऩयोषानन्द्दरूऩ ।  

दळभस्त्लभवीनत – भशालाक्मस्लरूऩ ॥ 
11) एकादळ-भदारुर- नादघोऴवप्रम ।  

एकभेलाद्वलतीम – ब्रह्भस्लरूऩ ॥ 
12) द्लादळान्द्त वशस्त्रायऩद्मवलशाय ॥  
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देमळकेन्द्राऽद्लैतवुधावाय लऴकृ ॥   
 
தரயற தரயற  தஶதரரணந் மத்குஶர ரம் |  
ஶயற ஶயற ஶமறஶகந்த் றஜமளகரனுதம் || 
1) ஏகரக்ஷ யரப் தங்கஜ ப்னங்க |  

ஏகரணந்ரம்ன ம னர்ஸ்னொத || 
2) த்ஷ யர தீறயற ஶளத்ஸ்தர | 

றவ் ரனுரர ீணதரந் || 
3) த்ரினடி ஶழன் த்ரண மளகரணந் ஸ்தர |  

த்ரிஸ்ரணதுதரினமற மரக்ஷறஸ்னொத || 
4) சதுர்த்ரஶ் மரம்ரஜ் ஸ்ரண ஶஶரதி | 

சதுரகரறகல றவ் ப்தர || 
5) தஞ்சஶகரஶரீ த த்ஸ்தர | 

தரஞ்ச வதௌறகஶய குயர த் ியர || 
6) டிந்த்ரி ர்கயற ஶரந் ஸ்தர | 

ரட்குண் னர் யரனண்சரித் || 
7) மப் வமௌ ஶ்னங்க உதரி ஶஶரதி யம்ம | 

ப்கணக ப்தரகர ஶங்க னொத || 
8) அஷ்டரக்ஷ யரந்த் மர ஸ்னொத | 

ஶறஷ்டமரசர ஶலனர் க்ஷக || 
9) ி தக்த்ரத்ன தரத்ஸ்னொத | 

ீ ஹ்னீ த கம்தீ || 
10) ஶ ஸ்ம்னறனரத தஶரக்ஷரந்னொத | 

ஶஸ்ஸீற யரரக் ஸ்னொத || 
11) ஏகரஶ யரனத் ரஶகரப்ரி | 

ஏகஶரத்ிீ ப்ஹ்ஸ்னொத || 
12) த்ரஶரந் மயஸ்ர தத்ியர | 

ஶஶறஶகந்த்ரத்ஷ மளரமரர்க || 
 

45) ரகம் ஶரயணம் भोशनभ ्याग: 
ऩयभाचाम ंबजरृदम। श्रीऩयभशंव ऩरयव्राजकेन्द्रभ।् 
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बल द:ुखशयं ऩयभकत ऩाननचध।ं बावलतजन वौबाग्मप्रदामकभ॥् 
தரசரர்ம் தஜ ஹ்ன  
ஶ்ரீதயம்ம தரிவ்ரஜஶகந்த்ம் | 
த துக்கயம் தக்னதரறறம்  
தரிஜண வமௌதரக் ப்ரகம் || 

1) प्रणल नल ऩल्रल कोककरं। भशा प्रणत बक्तजन ऩारनभ।् 
ऩयभानन्द्द भशोदचध।ं ऩयभेश्लयं भशादेमळकेन्द्रभ॥् 

ப்  தல்ன ஶகரகறனம்  
யரப் தக்ஜண தரனணம் | 
தரணந் ஶயரறம் தஶஶ்ம்யரஶஶறஶகந்த்ம்|| 

2) वाधजुन वुरबं वलसंृ प्रबुभ।् वाभज गभनं वयव गुणभ।् 
वकर लेद ळास्त्राथ ृवलचायभ।् ळान्द्त यवबरयत ंवन्स्भतलदनभ॥् 

மரதுஜண மளனதம் மர்ஞம் ப்னம் 
மரஜ கணம் ம கும் | 
மகன ஶ ஶரஸ்த்ரர்த் ிசரம்  
ஶரந்ம தரிம் மஸ்ற ணம் || 

3) लैळाख फशुर प्रथभददने ळुब अनुयाधा नषत्र ळोमबते। 
   आवलबूतृ भशोभशान्द्तं। अद्लैताऽनन्द्दानन्द्दभूनतभृ॥् 

ஷஶரக தகுன ப்றஶண ஶளத  
அனுரர க்ஷ்த்ஶஶரதி | 
ஆிர்ன ஶயரயரந்ம்  
அத்ஷரணந்ரணந் னெர்த்றம் || 

      46) मङ्गळम ्– ங்களம்  
1) ळंकय बगलत्ऩाददेमळकाम भङ्गऱभ।्  

वंकिशयणऩाद ऩङ्कजाम भङ्गऱभ॥् 
ஶங்க தகத்தர ஶஶறஶகந்த் ங்கபம் | 
மங்கடய தர தங்கஜர ங்கபம் || 
2) काऴामददव्म लवन ळोमबताम भङ्गऱभ।्  
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श्रीकाभकोदि ऩीठाऽरंकत ताम भङ्गऱभ॥् 

கரரறவ் மண ஶஶரதிர ங்கபம் | 
ஶ்ரீகரஶகரடி தடீரனங்க்னர ங்கபம் ||  
3) अद्लैतभत वुधान्ब्धदशभकयाम भङ्गऱभ।्  

आचामलृच ृऩयभशंव भूत्मै भङ्गऱभ॥् 
அத்ஷ  மளரப்ற யறகர ங்கபம் | 
ஆசரர்ர் தயம்ம னெர்த்ஷ ங்கபம் || 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

47) ஶகரவகரபபம்        
1) ऩयभवुद्गुरु लयऩयभाथ ृफोधक। ऩयभशंव ऩरयव्राजकाचाम ृ। 

भङ्गऱभ ्भङ्गऱभ ्भशानुबाल भदशत प्रबाल ॥ भ 
  தமத்குன தரர்த் ஶதரக  
  தயம்ம தரிவ்ரஜகரசரர் 
  ங்கபம் ங்கபம் யரனுதர யற ப்தர|| 
2) लेद गणाचचतृ ऩाद वयोरुश । फोधाकाय वुधायवरुऩ ॥ भ 
ஶ கரர்ச்சற தர மஶரனய ஶதரரகர மளரமனொத 
3) कभनीमकाऴाम दण्डवलबूवऴता ।  

काभकोदि ऩीठनाथ मतीन्द्र॥ भ  
கீ கரர ண்ட ினறர கரஶகரடி தடீர ீந்த் 

48. 
1) कैलल्मवायाम कभनीमरूऩाम कारुण्म यवलवऴरृोचनाम । 
काऴामदण्ड ऩरयळोमबत वुगात्राम श्रीकाभकोदि ऩीठाचधऩतमे ।। 
जम भङ्गऱभ ्ननत्म ळुब भङ्गऱभ ्॥ 
ஷகல்மரர கீனொதர  
கரனண் ம ர்ற ஶனரசணர 
கரரண்ட தரிஶஶரதி தஶ 
ஜ ங்கபம் றத் மளத ங்கபம் 
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2) वन्चचदानन्द्दघन तेजोभमात्भने। वलाृगभनाददनुत लैबलाम। 
वभयव वुखानुबलळोमबतभुखाब्जाम वंवायघोय बम नाळनाम॥जम 
மச்சறரணந் கண ஶஶஜரரத்ஶண 
மர்ரகரறனு ஷதர 
மம மளகரனுத ஶஶரதி னகரப்ஜர 
மம்மர ஶகர த ரஶணர || ஜ 

3) बाटमायवलन्द्द भकयन्द्द यवभधऩुाम बावलत जनानन्द्द दामकाम।  
बालनातीत ऩयभात्भ स्लरूऩाम श्रीबगलद् ऩादाम ऩयभगुरुले॥ जम 
தரஷ்ரிந் கந் மதுதர 
தரி ஜணரணந் ரகர 
தரரீ தரத் ஸ்னொதர  
ஶ்ரீதகத்தரர தகுஶ 
4) ब्रह्भानन्द्दाऽभतताद्लैत स्लरूऩाम।  

बूभण्डराम्बोज बास्कयाम। 
बन्जतननज भ्क्तजन भानव ननलावाम।  

ऩयभशंवाम लयदेमळकाम॥ जम  
ப்ஹ்ரணந்ரம்னரத்ஷ ஸ்னொதர 
னண்டனரம்ஶதரஜ தரஸ்கர 
தஜற றஜ தக்ஜண ரணம றரமர 
தயம்மர  ஶஶறகர || ஜ 

जम भङ्गऱं ननत्म ळुब भङ्गऱभ ् 
ஜ ங்கபம் றத் ஶளத ங்கபம் 
 

 

Published & Printed By : Your Family Friend 

2/346, Agraharam, Kalancheri, Thanjavur Dist. 

Tamil Nadu – 613504. Ph:- 9626636650. 


