
த்ருவதால 
க ாதியாதகெ பிகெக ா பலுபரி 
புதலகதாலு பாற்யாெலு பிகெக ா 
க்யாதி கதாகெது  ச்சுெஹா லு பிகதக ா 
சாதுெ பிட்ெகெ பிகெக ா  ா பிகெக ா 
பதீி பெீலு பிகெக ா மாது 
மாதிக  ஹல்லு கதாெலு பிகதக ா 
 ாதுெ    க்க  கபகலஸலு பிகெக ா 
க ாதி கஸவிஸலு பிகெக ா 
ஆதுெதலி வ தி லம் ிஸிதகெ பிகெ 
ஆ துரு ல  ித்கதலு பிகெக ா 
வதீிகஹாத்ெ  பாலதல்லி இட்ெகெ பிகெக ா 
ஜாதி தர்மவ பிட்ெகெ பிகெக ா 
ஈ கதகெதல்லி   ீஇத்தகென ய்ய கப 
ன் ாது க லுவுது  ா பிெபல்கலக  
தாதா இன் ிதரிம்த ஆவுதாதரு பெலி 
தாதா கமத்திதரின்த ஏ ாதொ லி 
ஸஸாது ஹிம்தா துகபாதகெ  ின்  பததாக  
யாகதக்க  ஸம்ஶயகவா பிகெக ா பிகெக ா 
க் 
த்கயாத மம்ெல கபா லு பிகெக ா 
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மாது கபாள்ளாதகெ னுகொம்து குல என்  
க ாத்ெதவரிக   தி எல்லிகதா 
வாதன்  ம  ாத ஆதன்  ருபவ 
 ாதுெதல்லி  ின்க ாளக  ஸதாஸொ 
கஜாதிர்மய ருப விஜயவிட்ெலகெய  
தூத துர்ஜ ஹாரி து  ிவாரி 
மட்ய தால 
புதளகதாளக  இத்த புமிஸுத்தலு பிகெ 
பதீி ாமவன்னு இட்டுக ாம்ெகெ பிகெ 
  ீதிரிதும்ெகெ பிகெக ா பிகெக ா ஆ 
ொதி லிக  ஸூது அெவி ஸீெலு பிகெக ா 
ஸூதுமத  பிட்டு அடி ிமாெலு பிகெ 
பாத    ீா ி குலவ க ான்தகெ பிகெ 
மாது ாரிக யிம்த யதியாதகெ பிகெக ா 
ப்ரிதி ஸலகஹா என்  ஸா தித்தகெ  ின்  
புதகெ த்விதிகயாஶக ம்து கபா ளல்யாக  
 ாத ல்லி  ின்  மம்த்ரி த கவக ா 
கபாதபாவ  ம்ம விஜயவிட்ெலகெய ா 
துமகதாள ிட்ெ பாெதி ெம ா 
த்ரிவிெ தால 
பாெகவ  ாக ாப்ப ஶெ ா  ி  ல்லகவ 
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பாரிபாரிக   ின்  ஐஹி  கஸௌக்யா 
மிெகத க ாடு எம்து கபடி ப்யாஸரிஸி வி 
ஸ்தாெவா ி குருகவ  ாடிகதக ா 
தாரு ிகயாளு புட்டி பாரு ா த ஸம் 
ஶாெ கஹயகவம்து க லி  ி க  
தூரிகதக ா இது னதன்யதிம்தல்லி வி 
சாரிஸிதகொளிகத இல்லிதித்தகெ லீகஸ 
பாரிபாரிக   ின்  கஸௌபாக்ய செ வ 
கதாரிஸி தன்யன்  மாகெம்கதக ா 
 ாருண்யதலி ன ெபாரி ப்ரியக  
ஆென்   ாக க ா  ின்  வி ா 
 ிருதி அப ிர்தி  ி னதய்யா 
வாெ ாவெ வம்த்ய விஜயவிட்ெலகெய  
கஸருவ பரிமாஸொ தாெதம்ய பாவதலி 
அெ தால 
 னீு ஒலிகய ஹரி தாக  ஒலிவன ய்ய 
 னீு மு ிதகெ ஹரி தாக  மு ிவனு 
ஏக ம்கப  ின்  ஸமலி  ஹரி  ாருண்ய 
  ீல்லதில்லத ஸ்தா வ தா ில்லா 
ப்ொக ஶ  கமா  கமா  ின்  பாதாப்ஜக  
வா கெஶ ஸுக்ரீவ வாலி ஸாக்ஷி 
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ஜ்யாக ஶ பக்தி விெக்கதஶ அமகெஶ 
ஆ ம்த ஆ ம்த முருதி குருொய 
பா ிக்ெஹ  மாடு பதித பாவ  ஸதவ 
ப்ொ மீ்த்ரிய லு கதஹ கசத  சித்தவ 
தா  மாெலி ஸர்வ  ின் தீ கவம்து 
  ீிெலாவா  அன்ய ஜ ரிக  மத்தானு 
பின்ன கபக ா கதஹ த்யா வா ி 
ஶ்ரி ாத விஜயவிட்ெலகெய பாத 
ரீணு தரிஸுவ ஸர்வருத்தாரீ 
ஆதி தால 
எல்ல  ாலதல்லி  ின் ல்லி பக்தி இப்ப 
ஸல்லலித மனுஜெ பதபாம்ஸ ஶிெ 
தல்லி தரிஸுவம்கத ஸதத மதி யித்து 
பல்லித  ாம பிடிஸு பலவம்த கு வம்த 
பல்லவ பவதுெ  கீ   திஸயா ஜ  
கதால்லப மும்த  ப்ொஸ ஶ ஸு புர்  
அல்லதித்தகெ என்   ாவ  ரு ிய  ாக  
மல்லமர்த   ம்ம விஜய விட்ெலகெய  
 ில்லிஸு ம தல்லி ப்ெதிகுலவா கத 
ஜகத தால 
அ ம்த ஜனுமக்க   கீ  குரு எம்ப 
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ஜ்யா கவ க ாடு ஜயீா விஜயவிட்ெல  
தாஸா 
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