
அத த்வாதஶஃ ஸ்ததாத்ராணி 
 
ஶ்ரீ குருப்த ா னமஃ 
 
ஹரிஃ ஓம் 
 
அத ப்ரததமாத் ா ஃ 
 
வம்தத வம்த் ம் ஸதானம்தம் 
வாஸுததவம் னிரம்ஜனம் |  
இம்திராபதிமாத் ாதி வரததஶ வரப்ரதம் || 
௧ || 
 
னமாமி னிகிலாதீஶ கிரீடாக்றுஷ்டபீடவத் 
| 
ஹ்றுத்தமஃ ஶமதன&கார்பம் ஶ்ரீபததஃ 
பாதபம்கஜம் || ௨ ||  
 
ஜாம்பூனதராம்பராதாரம் னிதம்பம் 
சிம்த் மீஶிதுஃ | 
ஸ்வர்ணமம்ஜீரஸம்வீதம் ஆரூடம் 
ஜகதம்ப ா || ௩ || 
 



உதரம் சிம்த் ம் ஈஶஸ்  தனுத்தவ&பி 
அகிலம்பரம் | 
வலித்ர ாம்கிதம் னித் ம் ஆரூடம் 
ஶ்ரிய க ா || ௪ || 
 
ஸ்மரணீ முதரா விஷ்தணாஃ 
இம்திராவாஸமுத்தயமஃ (வாஸமுத்தமம்) 
| 
அனம்தம் அம்தவதிவ 
புஜத ாரம்தரம்கதம் || ௫ || 
 
ஶம்கசக்ரகதாபத்மதராஶ்சிம்த் ா 
ஹதரர்புஜாஃ | 
பீனவ்றுத்தா ஜகத்ரக்ஷா 
தகவதலாத்த ாகிதனா&னிஶம் || ௬ || 
 
ஸம்ததம் சிம்தத த்கம்டம் 
பாஸ்வத்ககௌஸ்துபபாஸகம் | 
யவகும்டஸ் ாகிலா தவதா 
உத்கீர் ம்தத&னிஶம்  தஃ || ௭ || 
 
ஸ்மதரத  ாமினீனாத 
ஸஹஸ்ராமிதகாம்திமத் | 



பவதாபாபதனாதீட் ம் ஶ்ரீபததஃ 
முகபம்கஜம் || ௮ || 
 
பூர்ணானன்  ஸுதகாத்பாஸிம் 
அம்தஸ்மிதமதீஶிதுஃ | 
தகாவிம்தஸ்  ஸதா சிம்த் ம் 
னித் ானம்தபதப்ரதம் || ௯ || 
 
ஸ்மராமி பவஸம்தாப 
ஹானிதாம்றுதஸாகரம் | 
பூர்ணானம்தஸ்  ராமஸ்  
ஸானுராகாவதலாகனம் || ௧0 || 
 
த் ாத தஜஸ்ரமீஶஸ்  
பத்மஜாதிப்ரதீக்ஷிதம் | 
ப்ரூபம்கம் பாரதமஷ்ட ாதி பததாயி 
விமுக்திதம் || ௧௧ || 
 
ஸம்ததம் சிம்தத &னம்தம் அம்தகாதல 
விதஶஶதஃ | 
யனதவாதாபுஃ க்றுணம்ததா&னம்தம் 
 த்குணானாம் அஜாத ஃ || ௧௨ || 
 



இதி ஶ்ரீமதானம்ததீர்தபகவத்பாதாசார்  
விரசிதம்  
த்வாதஶஸ்ததாத்தரஷு ப்ரதமஸ்ததாத்ரம் 
ஸம்பூர்ணம்  
 
 
 
அத த்விதீ ஸ்ததாத்ரம் 
 
ஸ்வஜதனாததிஸம்வ்ருத்தி பூர்ணசம்த்தரா 
குணார்ணவஃ | 
அமம்தானம்த ஸாம்த்தரா னஃ 
ஸதாவ் ாதிம்திராபதிஃ || ௧ || 
 
ரமாசதகாரீவிததவ துஷ்ட 
தர்தபாதவஹ்னத  | 
ஸத்பாம்தஜனதகஹா  னதமா 
னாரா ணா  தத || ௨ || 
 
சிதசித்தபதமகிலம் விதா ாதா  பும்ஜதத 
| 
அவ் ாக்றுதக்றுஹஸ்தா  ரமாப்ரணயிதன 
னமஃ || ௩ || 



 
அமம்தகுணஸாதரா&பி மம்தஹாதஸன 
வீக்ஷிதஃ | 
னித்  மிம்திர ா&னம்தஸாம்த்தரா த ா 
கனௌமி தம் ஹரிம் || ௪ || 
 
வஶீ வதஶா ன  கஸ் ாபி த ா&ஜிததா 
விஜிதாகிலஃ | 
ஸர்வகர்தா ன க்ரி தத தம் னமாமி 
ரமாபதிம் || ௫ || 
 
அகுணா  குதணாத்தரக ஸ்வரூபா ாதி 
காரிகண | 
விதாரிதாரிஸம்கா  வாஸுததவா  தத 
னமஃ || ௬ || 
 
ஆதிததவா  ததவானாம் பதத  
ஸாதிதாரத  | 
அனாத் ஜ்ஞானபரா  னமஃ 
பாராவராஶ்ர  || ௭ || 
 
அஜா  ஜனயித்தரஸ்  விஜிதாகிலதானவ 
| 



அஜாதி பூஜ் பாதா  னமஸ்தத 
கருடத்வஜ || ௮ || 
 
இம்திராமம்தஸாம்த்ராக்  
கடாக்ஷப்தரக்ஷிதாத்மதன | 
அஸ்ம திஷ்யடக கார் ா  பூர்ணா  
ஹரத  னமஃ || ௯ || 
 
இதி ஶ்ரீமதானம்ததீர்தபகவத்பாதாசார்  
விரசிதம்  
த்வாதஶஸ்ததாத்தரஷு த்விதீ ஸ்ததாத்ரம் 
ஸம்பூர்ணம்  
 
 
 
அத த்றுதீ ஸ்ததாத்ரம் 
 
குரு பும்க்ஷ்வ ச கர்ம னிஜம் னி தம் 
ஹரிபாத வினம்ரதி ா ஸததம் | 
ஹரிதரவ பதரா ஹரிதரவ குருர்ஹரிதரவ 
ஜகத்பித்றுமாத்றுகதிஃ || ௧ || 
 
ன தததா&ஸ்த் பரம் ஜகதீட் தமம் 



பரமாத்பரதஃ புருத ாத்தமதஃ | 
ததலம் பஹுதலாகவிசிம்தன ா ப்ரவணம் 
குரு மானஸமீஶபதத || ௨ || 
 
 தததா&பி ஹதரஃ பத ஸம்ஸ்மரதண 
ஸகலம் ஹ் கமாஶு ல ம் வ்ரஜதி | 
ஸ்மரதஸ்து விமுக்தி பதம் பரமஃ 
ஸ்புடதமஷ் தி தத்கிமபாக்ரி தத || ௩ || 
 
ஶ்ருணுதாமலஸத் வசஃ பரமம் 
ஶபததரிதமுச்ச்ரித பாஹு யுகம் | 
ன ஹதரஃ பரதமா ன ஹதரஃ ஸத்றுஶஃ 
பரமஃ ஸ து ஸர்வசிதாத்மகணாத் || ௪ || 
 
 தி னாம பதரா ன பதவத்ஸ (த) ஹரிஃ 
கதமஸ்  வதஶ ஜகததததபூத் | 
 தி னாம ன தஸ்  வதஶ ஸகலம் 
கததமவ து னித் ஸுகம் ன பதவத் || ௫ || 
 
ன ச கர்மவிமாமலகாலகுண 
ப்ரப்றுதீஶமசித்தனுதத்தி தஃ | 
சிதசித்தனுஸர்வமகஸௌ து 
ஹரிர் மத திதி யவதிகமஸ்திவசஃ || ௬ || 



 
வ் வஹாரபிதாபி குதரார்ஜகதாம் ன து 
சித்தகதா ஸ ஹி தசாத்  பரம் | 
பஹவஃ புரு ாஃ புரு ப்ரவதரா 
ஹரிரித் வதத்ஸ்வ  தமவ ஹரிஃ || ௭ || 
 
சதுரானனபூர்வவிமுக்தகணா 
ஹரிதமத் து பூர்வததவ ஸதா | 
னி ததாச்ச வினீசதய வ னிஜாம் 
ஸ்திதிமாபுரிதி ஸ்மபரம் வசனம் || ௮ || 
 
ஆனம்ததீர்தஸன்னாம்னா 
பூர்ணப்ரஜ்ஞாபிதாயுஜா | 
க்றுதம் ஹர் ஷ்டகம் பக்த் ாபடதஃ 
ப்றீ தத ஹரிஃ || ௯ || 
 
இதி ஶ்ரீமதானம்ததீர்தபகவத்பாதாசார்  
விரசிதம்  
த்வாதஶஸ்ததாத்தரஷு த்றுதீ ஸ்ததாத்ரம் 
ஸம்பூர்ணம்  
 
 
 



அத சதுர்தஸ்ததாத்ரம் 
 
னிஜபூர்ண ஸுகாமிததபாததனுஃ 
பரஶக்திரனம்த குணஃ பரமஃ | 
அஜராமரணஃ ஸகலார்திஹரஃ கமலாபதி 
ரீட் ததமா&வதுஃ னஃ || ௧ || 
 
 தஸுப்திகததா பி ஹரிஃ ஸுகவான் 
ஸுகரூபிண மாஹுரததா னிகமாஃ | 
ஸ்வ (ஸு) மதிப்ரபவம் ஜகதஸ்  
 தஃபரதபாததனும்ச ததஃகபதிம் || ௨ || 
 
பஹுசித்ரஜகத்பஹுதாரகரணாத்பர 
ஶக்திரனம்தகுணஃ பரமஃ | 
ஸுகரூபமமுஷ்  பதம் பரமம்  
ஸ்மரதஸ்து பவிஷ் தி தத்ஸததம் || ௩ || 
 
ஸ்மரதண ஹி பதரஶிதுரஸ்  
விதபார்மலினானி மனாம்ஸி குதஃ 
கரணம் | 
விமலம் ஹி பதம் பரமம் ஸ்வரதம் 
தருணார்க ஸவர்ணமஜஸ்  ஹதரஃ || ௪ || 
 



விமயலஃ ஶ்றுதிஶாணனிஶாததயமஃ 
ஸுமதனா&ஸிபிராஶு னிஹத்  த்றுடம் | 
பலினம் னிஜயவரிணமாத்ம 
ததமாபிதமீஶமனம்த முபாஸ்வ ஹரிம் || 
௫ || 
 
ஸ ஹி விஶ்வஸ்றுதஜா விபுஶம்பு 
புரம்தஸூர் முகான பரானமரான் | 
ஸ்றுஜதீட்  ததமா&வதி ஹம்தி னிஜம் 
பதமாப தி ப்ரணதான் ஸ்வதி ா || ௬ || 
 
பரதமா&பி ரதமஶிதுரஸ்  ஸதமா ன ஹி 
கஶ்சிதபூன்ன பவிஷ் தி ச | 
க்வசிதத் ததனா&பி ன பூர்ண ஸதா 
கணீததட்  குணானுபயவகததனாஃ || ௭ || 
 
இதி ததவதரஸ்  ஹதரஃ ஸ்தவனம் 
க்றுதவான் முனிருத்தமமாதரதஃ | 
ஸுகதீர்த பதாபிஹிதஃ படதஸ்ததிதம்த 
பவதி த்றுவமுச்ச ஸுகம் || ௮ || 
 
இதி ஶ்ரீமதானம்ததீர்தபகவத்பாதாசார்  
விரசிதம்  



த்வாதஶஸ்ததாத்தரஷு சதுர்தஸ்ததாத்ரம் 
ஸம்பூர்ணம்  
 
 
 
அத பம்சமஸ்ததாத்ரம் 
 
வாஸுததவாபரிதம  ஸுதாமன் ஶுத்த 
ஸததாதித ஸும்தரீகாம்த | 
தராதரதார(ரி)ண தவதுரதர்தஃ 
கஸௌத்றுதிதீதிதி தவத்றுவிதாதஃ || ௧ ||  
 
அதிகபம்தம் ரம்த  தபாதா(த)ச்ஹிம்தி 
பி(வி)தானம் பம்துரமத்தா | 
தகஶவ தகஶவ ஶாஸக வம்தத 
பாஶதரார்சி (ச்யு) த ஶூரவதரஶ || ௨ || 
 
னாரா ணாமலகாரண வம்தத காரண 
காரண பூர்ண வதரண்  | 
மாதவ மாதவ ஸாதக வம்தத பாதக 
தபாதக ஶுத்த ஸமாதத || ௩ || 
 
தகாவிம்த தகாவிம்த புரம்தர வம்தத 



ஸ்கம்தஸு(ஸ)னம்தனவம்திதபாத | 
விஷ்தணாஸ்றுஜிஷ்தணா க்ரஸிஷ்தணா 
விவம்தத க்றுஷ்ண ஸுதுஷ்ண 
வதிஷ்தணா ஸுத்றுஷ்தணா || ௪ || 
 
மதுஸூதன தானவ ஸாதனவம்தத 
யதவததமாதித (தன) தவதிதபாத | 
த்ரிவிக்ரம னிஷ்க்ரம விக்ரம வம்தத 
ஸுக்ரம ஸம்க்ரமஹும்க்றுதவக்த்ர || ௫ || 
 
வாமன வாமன பாமன வம்தத ஸாமன 
ஸீமன ஸாமன ஸாதனா | 
ஶ்ரீதர ஶ்ரீதர ஶம்தர வம்தத பூதர வார்தர 
கம்தரதாரின் || ௬ || 
 
ஹ்றுஷிதகஶ ஸுதகஶ பதரஶ விவம்தத 
ஶரதணஶ கதலஶ பதலஶ ஸுதகஶ | 
பத்மனாப ஶுதபாத்பவ வம்தத ஸம்ப்றுத 
தலாகபராபர பூதர || ௭ || 
 
தாதமாதர தூரதராம்தர 
வம்தததாரிதபாரகபார பரஸ்மாத் || ௮ || 
 



ஆனம்த ஸுதீர்த முனீம்த்ரக்றுதா 
ஹரிகீதிரி ம் பரமாதரதஃ | 
பரதலாக விதலாகன ஸூர் னிபா 
ஹரிபக்தி விவர்தன கஶௌம்டதமா || ௯ || 
 
இதி ஶ்ரீமதானம்ததீர்தபகவத்பாதாசார்  
விரசிதம்  
த்வாதஶஸ்ததாத்தரஷு பம்சமஸ்ததாத்ரம் 
ஸம்பூர்ணம்  
 
 
 
அத  ஷ்டஸ்ததாத்ரம் 
 
ததவகினம்தன னம்தகுமார 
வ்றும்தாவனாம்சன தகாகுல சம்த்ர | 
கம்தபலாஶன ஸும்தரரூப னம்தித 
தகாகுல வம்திதபாத || ௧ || 
 
இம்த்ரஸுதாவகனம்தன ஹஸ்த 
சம்தனசர்சித ஸும்தரினாத | 
இம்தீவதராதர தலன ன மம்தரதாரின் 
தகாவிம்த வம்தத || ௨ || 



 
சம்த்ரஶதானன கும்தஸுஹாஸ 
னம்திதயதவதானம்த ஸுபூர்ண | 
மத்ஸ் கரூபலத ாத விஹாரின் 
தவதவிதனத்று சதுர்முக வம்த்  || ௩ || 
 
கூர்மஸ்வரூபக மம்தரதாரின் 
தலாகவிதாரக ததவவதரண்  | 
ஸூகரரூபக தானவஶத்தரா பூமிவிதாரக 
 ஜ்ஞவராம்க || ௪ || 
 
ததவ ன்றுஸிம்ஹ ஹிரண் கஶத்தரா 
ஸர்வப ாம்தக யதவதபம்ததா | 
வாமன வாமன மாணவதவ  
யதத் வரா(குலாம்)ம்தக காரண ரூப (பூத) 
|| ௫ || 
 
ராம ப்றுகூத்வஹ ஸூர்ஜிததீப்தத 
க்ஷத்ரகுலாம்தக ஶம்புவதரண்  | 
ராகவ ராகவ ராக்ஷஸ ஶத்தரா மாருதி 
வல்லப ஜானகீ காம்த || ௬ || 
 
ததவகி னம்தன ஸும்தரரூப ருக்மிணி 



(ணீ) வல்லப பாம்டவ பம்ததா | 
யதத்  விதமாஹக னித்  ஸகாதத 
ததவஸு (வி) தபாதக புத்த ஸ்வரூப || ௭ || 
 
துஷ்ட குலாம்தக கல்கிஸ்வரூப தர்ம 
விவற்தன மூலயுகாதத | 
னாரா ணாமலகாரண மூர்தத பூர்ண 
குணார்ணவ னித்  ஸுதபாத || ௮ || 
 
ஸுக(ஆனம்த)தீர்த முனீம்த்ர க்றுபா 
ஹரிகாதா பாபஹராஶுபனித்  ஸுகார்த 
 
இதி ஶ்ரீமதானம்ததீர்தபகவத்பாதாசார்  
விரசிதம்  
த்வாதஶஸ்ததாத்தரஷு  ஷ்டஸ்ததாத்ரம் 
ஸம்பூர்ணம்  
 
 
 
அத ஸப்தமஸ்ததாத்ரம் 
 
விஶ்வஸ்திதி ப்ரள  ஸர்கமஹாவிபூதி 
வ்றுத்திப்ரகாஶனி  மாவ்றுதி 



பம்ததமாக்ஷாஃ | 
 ஸ் ா அபாம்கலவமாத்ரத ஊர்ஜிதா ஸா 
ஶ்ரீஃ  த்கடாக்ஷ பலவத் ஜிதம் னமாமி || 
௧ || 
 
ப்ரஹ்தமஶஶக்ரரவிதற்மஶஶாம்க 
பூர்வகீர்வாண ஸம்ததிரி ம் 
 தபாம்கதலஶம் | 
ஆஶ்ரித்  விஶ்வவிஜ ம் 
விஸ்றுஜத் (விததா)சிம்த் ா ஶ்ரீஃ 
 த்கடாக்ஷ பலவத் ஜிதம் னமாமி || ௨ || 
 
தர்மார்தகாமஸுமதி ப்ரச ாத்  தஶ  
ஸன்மம்கலம் விதததத தபாம்கதலஶம் | 
ஆஶ்ரித்  தத்ப்ரணதஸத்ப்ரணதா 
அபீட் ாஃ ஶ்ரீஃ  த்கடாக்ஷ பலவத் ஜிதம் 
னமாமி || ௩ || 
 
 ட்வற்க 
னிக்ரஹனிரஸ்தஸமஸ்தததா ாத் ா ம்தி 
விஷ்ணு ம்றுஷுத ா தபாம்கதலஶம் | 
ஆஶ்ரித்   ானபி ஸதமத்  ன  ாதி 
துஃகம் ஶ்ரீஃ  த்கடாக்ஷ பலவத் ஜிதம் 



னமாமி || ௪ || 
 
தஶ ாஹியவரிஶிவஶக்ரமனுப்ரதானசித்
தராருகர்மரசனம்  தபாம்கதலஶம் | 
ஆஶ்ரித்  விஶ்வமுகிலம் விததாதி தாதா 
ஶ்ரீஃ  த்கடாக்  பலவத் ஜிதம் னமாமி || 
௫ || 
 
ஶக்தராக்ரதீதிதி 
ஹிமாகரஸூற் ஸூனுபூர்வம் னிஹத்  
னிகிலம்  தபாம்கதலஶம் | 
ஆஶ்ரித்  ன்றுத் தி ஶிவஃ ப்ரகதடாரு 
ஶக்திஃ ஶ்ரீஃ  த்கடாக்ஷ பலவத் ஜிதம் 
னமாமி || ௬ || 
 
தத்பாத பம்கஜ மஹாஸனதாமவாப 
ஶர்வாதிவம்த்  சரதணா 
 தபாம்கதலஶம் | 
ஆஶ்ரித்  னாகபதிரன்  ஸுயரர்துராபாம் 
ஶ்ரீஃ  த்கடாக்ஷ பலவத் ஜிதம் னமாமி || 
௭ || 
 
னாகாரிருக்ரபல கபௌரு  ஆப விஷ்ணு 



வா(ம்தணாற்வா)ஹத்வமுத்த மஜதவா 
 தபாம்கதலஶம் | 
ஆஶ்ரித்  ஶக்ரமுகததவகயண 
ரசிம்த் ம் ஶ்ரீஃ  த்கடாக்ஷ பலவத் ஜிதம் 
னமாமி || ௮ || 
 
ஆனம்த தீர்தமுனிஸன்முகபம்கதஜாத்தம் 
ஸாக்ஷாத்ரமா ஹரிமனஃ 
ப்ரி முத்தமார்தம் | 
பக்த் ாபடத் ஜிதமாத்மனி ஸன்னிதா  
 ஃஸ்ததாத்ரதமதபி ாதி தத ாரபீஷ்டம் || 
௯ || 
 
இதி ஶ்ரீமதானம்ததீர்தபகவத்பாதாசார்  
விரசிதம்  
த்வாதஶஸ்ததாத்தரஷு ஸப்தமஸ்ததாத்ரம் 
ஸம்பூர்ணம்  
 
 
 
 
அத அஷ்டமஸ்ததாத்ரம் 
 



வம்திதாதஶ வம்த்த ாருவ்றும்தாரகம் 
சம்தனாசற்சிததா தாரபீனாம்ஸகம் | 
இம்திராசம்சலாபாம்கனீராஜிதம் 
மம்ததராத்தாரி வ்றுத்ததாத்புஜாதபாகினம் 
| 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் 
ததவதாமம்டலா கம்டமம்டனம் 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் || ௧ || 
 
ஸ்றுஷ்டிஸம்ஹாரலீலாவிலாஸாததம்  
புஷ்ட ாட்குண்  
ஸத்விக்ரதஹால்லாஸினம் | 
துஷ்ட னிஷ்த  ஸம்ஹாரகற்தமாத் தம் 
ஹ்றுஷ்டபுஷ்டானு(தி)ஶிஷ்ட 
ப்ரஜாஸம்ஶ்ர ம் | 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் 
ததவதாமம்டலா கம்டமம்டனம் 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் || ௨ || 
 
உன்னதப்ரார்திதாதஶ ஸம்ஸாதகம் 
ஸன்னதாகலௌகிகா னம்தத ஶ்ரீபதம் | 
பின்னகர்மாஶ ப்ராணிஸம்ப்தரரகம்தன்
னகிம்தனதி வித்வத்ஸு மிமாம்ஸிதம் | 



ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் 
ததவதாமம்டலா கம்டமம்டனம் 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் || ௩ || 
 
விப்ரமுக்ய ஃ 
ஸதாதவதவாததான்முயகஃ 
ஸுப்ரதாயபஃ 
க்ஷீதிதஶஶ்வயரஶ்சார்சிதம் | 
அப்ரதர்க்த ாருஸம்வித்குணம் னிர்மலம் 
ஸப்ரகாஶாஜரானம்த ரூபம்பரம் | 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் 
ததவதாமம்டலா கம்டமம்டனம் 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் || ௪ || 
 
அத் த ா 
 ஸ் தகனாபினக்வாபிஹிப்ரத் ததா 
 த்குதணஷூத்தமானாம்பரஃ | 
ஸத் ஸம்கல்ப ஏதகா வதராண்த ா வஶீ 
மத் னூயனஃ ஸதா தவதவாததாதிதஃ | 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் 
ததவதாமம்டலா கம்டமம்டனம் 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் || ௫ || 
 



பஶ் தாம் துஃகஸம்தானனிர்மூலனம் 
த்றுஶ் தாம் த்றுஶ் தாமித்  
தஜஶாற்சி(ர்தி)தம்  | 
னஶ் தாம் தூரகம் ஸர்வதாப் ாத்மகம் 
பஶ் தாம் ஸ்தவச்ச ா 
ஸஜ்ஜதனஷ்வாகதம் | 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் 
ததவதாமம்டலா கம்டமம்டனம் 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் || ௬ || 
 
அக்ரஜம்  ஃ ஸஸர்ஜாஜமக்ர் ாக்றுதிம் 
விக்ரதஹா ஸ்  ஸர்தவகுணா ஏவ ஹி | 
உக்ர ஆத்த ா&பி 
 ஸ் ாத்மஜாக்ர் ாத்மஜஃ ஸத்க்றுஹீதஃ 
ஸதா ஃ பரம்யதவதம் | 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் 
ததவதாமம்டலா கம்டமம்டனம் 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் || ௭ || 
 
அச்யுததா த ா 
குயணர்னித் தமவாகியலஃ 
ப்ரச்யுததா&தஶ  ததாய ஃ ஸதாபூர்தித 
| 



உச் தத ஸற்வதவததாரு வாயதரஜஃ 
ஸ்வற்ஜிததா(ற்ச் தத) ப்ரஹ்மருத்தரம்த்ர 
பூற்யவஸ்ஸதா | 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் 
ததவதாமம்டலா கம்டமம்டனம் 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் || ௮ || 
 
தார் தத த னவிஶ்வம் ஸதாஜாதிகம் 
வார் தததஶ துஃகம் னிஜத் ாயினாம் | 
பார் தத ஸர்வமன்ய ர்ன த்பார் தத 
கார் தத சாகிலம் ஸர்வபூயதஃ ஸதா | 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் 
ததவதாமம்டலா கம்டமம்டனம் 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் || ௯ || 
 
ஸற்வபாபானி  த்ஸம்ஸ்ம்றுததஃ 
ஸம்க்ஷ ஸர்வதா 
 ாம்திபக்த் ாவிஶுத்தாத்மனாம் | 
ஶர்வகுர்வாதிகீர்வாண ஸம்ஸ்தானதஃ 
குர்வதத கர்ம  த்ப்ரீதக  ஸஜ்ஜனாஃ | 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் 
ததவதாமம்டலா கம்டமம்டனம் 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் || ௧0 || 



 
அக்ஷ ம் கர்ம ஸ்மின் 
பதரஸ்வர்பிதம்&ப்ரக்ஷ  ம்  ாம்தி 
துஃகானிஃ ன்னாமத | 
அக்ஷதராத ா&ஜரஃ ஸர்வயதவாம்றுதஃ 
குக்ஷிகம்  ஸ்  விஶ்வம் ஸதாஜாதகம் | 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் 
ததவதாமம்டலா கம்டமம்டனம் 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் || ௧௧ || 
 
னம்திதீர்ததாருஸன்னாமிதனா னம்தினஃ 
ஸம்ததானாஃ ஸதானம்ததததவ மதிம் | 
மம்தஹாஸாருணாபாம்க தத்ததான்னதிம் 
ன(வம்)திதா தஶ ததவாதி வ்றும்தம் 
ஸதா | 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் 
ததவதாமம்டலா கம்டமம்டனம் 
ப்ரீண ாதமா வாஸுததவம் || ௧௨ || 
 
இதி ஶ்ரீமதானம்ததீர்தபகவத்பாதாசார்  
விரசிதம்  
த்வாதஶஸ்ததாத்தரஷு 
அஷ்டமஸ்ததாத்ரம் ஸம்பூர்ணம்  



 
 
 
அத னவமஸ்ததாத்ரம் 
 
அதிமத ததமாகிரிஸமிதிவிதபதன 
பிதாமஹபூதித குணகணனில  | 
ஶுபதமகதாஶ  பரமஸததாதித 
ஜகததககாரண ராம ரமாரமண || ௧ || 
 
விதிபவமுக ஸுரஸதத ஸுவம்தித ரமா 
மதனாவல்லப பவ மம ஶரணம் | 
ஶுபதமகதாஶ  பரமஸததாதித 
ஜகததககாரண ராம ரமாரமண || ௨ || 
 
அகணிதகுணகண ம ஶரீர தஹ 
விகதகுதணதர பவமம ஶரணம் | 
ஶுபதமகதாஶ  பரமஸததாதித 
ஜகததககாரண ராம ரமாரமண || ௩ || 
 
அபரிமித ஸுகனிதிவிமலஸுததஹ தஹ 
விகதஸுதகதர பவ மம ஶரணம் | 
ஶுபதமகதாஶ  பரமஸததாதித 



ஜகததககாரண ராம ரமாரமண || ௪ || 
 
ப்ரசலிதல ஜலவிஹரண 
ஶாஶ்வதஸுகம மீன தஹ பவ மம 
ஶரணம் | 
ஶுபதமகதாஶ  பரமஸததாதித 
ஜகததககாரண ராம ரமாரமண || ௫ || 
 
ஸுரதிதிஜ ஸுபலவிலுலிதமம்தரதரபர 
(வர) கூர்ம தஹ பவ மம ஶரணம் | 
ஶுபதமகதாஶ  பரமஸததாதித 
ஜகததககாரண ராம ரமாரமண || ௬ || 
 
ஸகிரிவரதராதலவஹ ஸுஸூகர 
பரமவிதபாத தஹ பவ மம ஶரணம் | 
ஶுபதமகதாஶ  பரமஸததாதித 
ஜகததககாரண ராம ரமாரமண || ௭ || 
 
அதிபலதிதிஸுதஹ்றுத விதபதன 
ஜ ன்றுஹதர&மல பவ மம ஶரணம் | 
ஶுபதமகதாஶ  பரமஸததாதித 
ஜகததககாரண ராம ரமாரமண || ௮ || 
 



பலிமுகதிதிஸுதவிஜ வினாஶன 
ஜகதவனாஜித பவ மம ஶரணம் | 
ஶுபதமகதாஶ  பரமஸததாதித 
ஜகததககாரண ராம ரமாரமண || ௯ || 
 
அவிஜிதகுன்றுபதிஸமிதிவிகம்டன 
ரமாவர வீரப பவ மம ஶரணம் | 
ஶுபதமகதாஶ  பரமஸததாதித 
ஜகததககாரண ராம ரமாரமண || ௧0 || 
 
கரதரனிஶிசரதஹன பராம்றுத ரகுவர 
மானத பவ மம ஶரணம் | 
ஶுபதமகதாஶ  பரமஸததாதித 
ஜகததககாரண ராம ரமாரமண || ௧௧ || 
 
ஸலலிததனுவர வரத மஹாபல  துவர 
பார்தப பவ மம ஶரணம் | 
ஶுபதமகதாஶ  பரமஸததாதித 
ஜகததககாரண ராம ரமாரமண || ௧௨ || 
 
திதிஸுதவிதமாஹன விமலவிதபாதன 
பரகுணபுத்த தஹ பவ மம ஶரணம் | 
ஶுபதமகதாஶ  பரமஸததாதித 



ஜகததககாரண ராம ரமாரமண || ௧௩ || 
 
கலிமலஹுதவஹ ஸுபகமதஹாத்ஸவ 
ஶரணத கல்கீஶ தஹ பவ மம ஶரணம் | 
ஶுபதமகதாஶ  பரமஸததாதித 
ஜகததககாரண ராம ரமாரமண || ௧௪ || 
 
அகிலஜனிவில  பரஸுக காரண 
பரபுருத ாத்தம பவ மம ஶரணம் | 
ஶுபதமகதாஶ  பரமஸததாதித 
ஜகததககாரண ராம ரமாரமண || ௧௫ || 
 
இதி தவனுதிவரஸததரததர்பவ 
ஸுஶரணமுரு ஸுகதீர்த முதனர்பகவன் | 
ஶுபதமகதாஶ  பரமஸததாதித 
ஜகததககாரண ராம ரமாரமண || ௧௬ || 
 
இதி ஶ்ரீமதானம்ததீர்தபகவத்பாதாசார்  
விரசிதம்  
த்வாதஶஸ்ததாத்தரஷு னவமஸ்ததாத்ரம் 
ஸம்பூர்ணம்  
 
 



 
அத தஶமஸ்ததாத்ரம் 
 
அவ னஃ ஶ்ரீபதிரப்ரதிரதிதகஶாதிபவாதத | 
கருணாபூர்ண வரப்ரத சரிதம் ஜ்ஞாப  
தம தத || ௧ || 
 
ஸுரவம்த் ாதிப ஸத்வரபரிதா 
தஶ குணாலம் | 
கருணாபூர்ண வரப்ரத சரிதம் ஜ்ஞாப  
தம தத || ௨ || 
 
ஸகலத்வாம்தவினாஶன பரமானம்த 
ஸுதாதஹா | 
கருணாபூர்ண வரப்ரத சரிதம் ஜ்ஞாப  
தம தத || ௩ || 
 
த்ரிஜகத்தபாத 
ஸதார்சிதஶரணாஶாபதிதாததா | 
கருணாபூர்ண வரப்ரத சரிதம் ஜ்ஞாப  
தம தத || ௪ || 
 
த்ரிகுணாதீதவிதாரக பரிததா ததஹி 



ஸுபக்திம் | 
கருணாபூர்ண வரப்ரத சரிதம் ஜ்ஞாப  
தம தத || ௫ || 
 
ஶரணம் காரணாபாவன பவ தம தாத 
ஸதா&லம் | 
கருணாபூர்ண வரப்ரத சரிதம் ஜ்ஞாப  
தம தத || ௬ || 
 
மரணப்ராணத பாலக ஜகதீஶாவ 
ஸுபக்திம் | 
கருணாபூர்ண வரப்ரத சரிதம் ஜ்ஞாப  
தம தத || ௭ || 
 
தருணாதித்  
ஸவர்ணகசரணாப்ஜாமலகீர்கத | 
கருணாபூர்ண வரப்ரத சரிதம் ஜ்ஞாப  
தம தத || ௮ || 
 
ஸலிலப்தராத்தஸராககமணிவர்தணாச்சன
காதத | 
கருணாபூர்ண வரப்ரத சரிதம் ஜ்ஞாப  
தம தத || ௯ || 



 
கஜ(கஜ)தூணீனிபபாவன 
வரஜம்காமிதஶக்கத | 
கருணாபூர்ண வரப்ரத சரிதம் ஜ்ஞாப  
தம தத || ௧0 || 
 
இபஹஸ்தபரபதஶாபனபரதமாரு 
ஸ்தர(ல)மாதல | 
கருணாபூர்ண வரப்ரத சரிதம் ஜ்ஞாப  
தம தத || ௧௧ || 
 
அஸதனா(தமா)த்புல்லஸுபுஷ்பகஸமவர்
ணாவரணாம்தத | 
கருணாபூர்ண வரப்ரத சரிதம் ஜ்ஞாப  
தம தத || ௧௨ || 
 
ஶததமாததாத்பவஸும்தரி 
வரபத்தமாத்திதனாதப | 
கருணாபூர்ண வரப்ரத சரிதம் ஜ்ஞாப  
தம தத || ௧௩ || 
 
ஜகதாகூஹகபல்லவஸமகுதக்ஷ ஶரணாதத 
| 



கருணாபூர்ண வரப்ரத சரிதம் ஜ்ஞாப  
தம தத || ௧௪ || 
 
ஜகதம்பாமலஸும்தரக்றுஹவதக்ஷாவரத ா
கின் | 
கருணாபூர்ண வரப்ரத சரிதம் ஜ்ஞாப  
தம தத || ௧௫ || 
 
திதிஜாம்தப்ரத சக்ரதரகதாயுக்வரபாதஹா | 
கருணாபூர்ண வரப்ரத சரிதம் ஜ்ஞாப  
தம தத || ௧௬ || 
 
பரமஜ்ஞானமஹானிதிவதன 
ஶ்ரீரமகணம்ததா | 
கருணாபூர்ண வரப்ரத சரிதம் ஜ்ஞாப  
தம தத || ௧௭ || 
 
னிகிலாககௌகவினாஶன 
பரகஸௌக் ப்ரதத்றுஷ்தட | 
கருணாபூர்ண வரப்ரத சரிதம் ஜ்ஞாப  
தம தத || ௧௮ || 
 
பரமானம்தஸுதீர்தமுனிராதஜா 



ஹரிகாதாம் | 
க்றுதவான்னித் ஸுபூர்ணபரமானம்தப
யதஷி(ஷீ)ன் || ௧௯ || 
 
 
இதி ஶ்ரீமதானம்ததீர்தபகவத்பாதாசார்  
விரசிதம்  
த்வாதஶஸ்ததாத்தரஷு தஶமஸ்ததாத்ரம் 
ஸம்பூர்ணம்  
 
 
 
அத ஏகாதஶஸ்ததாத்ரம் 
 
உதீர்ணமஜரம் 
திவ் மம்றுதஸ் ம்த் தீஶிதுஃ | 
ஆனம்தஸ்  பதம் வம்தத 
ப்ரஹ்தமம்த்ராத் பி வம்திதம் || ௧ || 
 
ஸர்வதவத(ததவ)பததாத்கீதமிம்திராதாரமு
த்தமம் | 
ஆனம்தஸ்  பதம் வம்தத 
ப்ரஹ்தமம்த்ராத் பி வம்திதம் || ௨ || 



 
ஸர்வததவாதிததவஸ்  
விதாரிதமஹத்தமஃ | 
ஆனம்தஸ்  பதம் வம்தத 
ப்ரஹ்தமம்த்ராத் பி வம்திதம் || ௩ || 
 
உதாரமாதரான்னித் மனிம்த் ம் 
ஸும்தரீபததஃ | 
ஆனம்தஸ்  பதம் வம்தத 
ப்ரஹ்தமம்த்ராத் பி வம்திதம் || ௪ || 
 
இம்தீவதராதரனிபம் ஸம்பூர்ணம் 
வாதிதமாஹன(த)ம் | 
ஆனம்தஸ்  பதம் வம்தத 
ப்ரஹ்தமம்த்ராத் பி வம்திதம் || ௫ || 
 
தாத்றுஸர்வாமயரஶ்வர் விமுக்த் ாததர
தஹா வரம் | 
ஆனம்தஸ்  பதம் வம்தத 
ப்ரஹ்தமம்த்ராத் பி வம்திதம் || ௬ || 
 
தூராத்தூரதரம்  த்து 
தததவாம்திகமம்திகாத் | 



ஆனம்தஸ்  பதம் வம்தத 
ப்ரஹ்தமம்த்ராத் பி வம்திதம் || ௭ || 
 
பூர்ண ஸர்வகுயணகார்ணமனாத் ம்தம் 
ஸுதரஶிதுஃ | 
ஆனம்தஸ்  பதம் வம்தத 
ப்ரஹ்தமம்த்ராத் பி வம்திதம் || ௮ || 
 
ஆனம்ததீர்த முனினா ஹதரரானம்த 
ரூபிணஃ | 
க்றுத ஸ்ததாத்ரமிதம் 
படன்னானம்தமாப்னு ாத் (மாப்த ாத்) || 
௯ || 
 
இதி ஶ்ரீமதானம்ததீர்தபகவத்பாதாசார்  
விரசிதம்  
த்வாதஶஸ்ததாத்தரஷு 
ஏகாதஶஸ்ததாத்ரம் ஸம்பூர்ணம்  
 
 
 
அத த்வாதஶஸ்ததாத்ரம் 
 



ஆனம்தமுகும்த அரவிம்தன ன | 
ஆனம்ததீர்தபரானம்தவரத || ௧ || 
 
ஸும்தரீமம்திர தகாவிம்த வம்தத | 
ஆனம்ததீர்தபரானம்தவரத || ௨ || 
 
சம்த்ரஸுதரம்த்ரஸுவம்தித வம்தத | 
ஆனம்ததீர்தபரானம்தவரத || ௩ || 
 
சம்த்ரகமம்திரனம்தகவம்தத | 
ஆனம்ததீர்தபரானம்தவரத || ௪ || 
 
வ்றும்தாரகவ்றும்தஸுவம்தித வம்தத | 
ஆனம்ததீர்தபரானம்தவரத || ௫ || 
 
மம்தாரஸூனஸுசர்சித வம்தத | 
ஆனம்ததீர்தபரானம்தவரத || ௬ || 
 
இம்திரானம்தக ஸும்தர வம்தத | 
ஆனம்ததீர்தபரானம்தவரத || ௭ || 
 
மம்திரஸ் ம்தனஸ் ம்தக வம்தத | 
ஆனம்ததீர்தபரானம்தவரத || ௮ || 



 
ஆனம்தசம்த்ரிகாஸ் ம்தக (ஸ்பம்தன) 
வம்தத | 
ஆனம்ததீர்தபரானம்தவரத || ௯ || 
 
இதி ஶ்ரீமதானம்ததீர்தபகவத்பாதாசார்  
விரசிதம்  
த்வாதஶஸ்ததாத்தரஷு 
த்வாதஶஸ்ததாத்ரம் ஸம்பூர்ணம்  
 
|| பாரதீரமணமுக் ப்ராணாம்தர்கத 
ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்பணமஸ்து || 


