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ேம வி�தி’�ச ேம 8த� ச’ ேம 8தி’�ச ேம வஸு’ ச ேம வஸதி�ச’ ேம 
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அ�னி�ச’ ம இ��ர’�ச ேம ேஸாம’�ச ம இ��ர’�ச ேம ஸவிதா ச’ ம 
இ��ர’�ச ேம ஸர’!வத  ச ம இ��ர’�ச ேம 8ஷா ச’ ம இ��ர’�ச ேம 
�4ஹ!பதி’�ச ம இ��ர’�ச ேம மி�ர�ச’ ம இ��ர’�ச ேம வ#’ண�ச 
ம இ��ர’�ச ேம �வ
டா’ ச ம இ��ர’�ச ேம தாதா ச’ ம இ��ர’�ச ேம 
வி
O’�ச ம இ��ர’�ச ேம உ�விெனௗ’ ச ம இ��ர’�ச ேம ம#த’�ச 
ம இ��ர’�ச ேம வி�ேவ’ ச ேம ேதவா இ��ர’�ச ேம �4திவ   ச’ ம 
இ��ர’�ச ேமGத2’)� ச ம இ��ர’�ச ேம �ெயௗ�ச’ ம இ��ர’�ச ேம 
திஶ’�ச ம இ��ர’�ச ேம P�தா ச’ ம இ��ர’�ச ேம �ரஜாப’தி�ச ம 
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அ��ஶு�ச’ ேம ர�மி�ச ேம உதா”�ய�ச ேம உதி’பதி�ச ம உபா��ஶு�ச’ 

ேமGத�யாம�ச’ ம ஐ��ரவாயவ�ச’ ேம ைம�ராவ#ண�ச’ ம 
ஆ�வின�ச’ ேம �ரதி�ர!தான’�ச ேம ஶு�ர�ச’ ேம ம�த  ச’ ம 
ஆ�ரயண�ச’ ேம ைவ�வேதவ�ச’ ேம �#வ�ச’ ேம ைவ�வானர�ச’ ம 
4��ரஹா�ச’ ேம உதி�ராRயா”�ச ம ஐ��ரா�ன�ச’ ேம 
ைவ�வேதவ�ச’ ேம ம#�வத யா”�ச ேம மாேஹ��ர�ச’ ம ஆதி�ய�ச’ 

ேம ஸாவி�ர�ச’ ேம ஸார!வத�ச’ ேம ெபௗ
ண�ச’ ேம பா�ன  வத�ச’ 
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ேம உதிஷவ’ேண ச ேம �ேராணகலஶ�ச’ ேம வாய'யா’னி ச ேம 
8த�45ச’ ம ஆதவன ய’�ச ம ஆ�ன  ”�ர� ச ேம ஹவி�தான�’ ச ேம 
�4ஹா�ச’ ேம ஸத’�ச ேம Eேராடாஶா”�ச ேம பசதா�ச’ 

ேம உவ�4த�ச’ ேம !வகாகார�ச’ ேம || 8 || 
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அ�னி�ச’ ேம க�ம�ச’ ேம உ�க�ச’ ேம ஸூ�ய’�ச ேம �ராண�ச’ 

ேம உ�வேமத�ச’ ேம �4திவ   ச ேம உதி’தி�ச ேம திதி’�ச ேம �ெயௗ�ச’ 

ேம ஶ�வ’/ர�3ல’ேயா திஶ’�ச ேம ய$ேஞன’ கIப1தா�4�ச’ ேம 
ஸாம’ ச ேம !ேதாம’�ச ேம யஜு’�ச ேம த )ா ச’ ேம தப’�ச ம 
4��ச’ ேம 'ரத� ச’ ேமேஹாரா�ரேயா”�-�4
0யா �4’ஹ�ரத�தேர ச 
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க�பா”�ச ேம வ�ஸா�ச’ ேம ��யவி’�ச ேம ��யவ  ச’ ேம தி�யவா0 ச’ 

ேம தி�ெயௗஹ  ச’ ேம ப�சா’வி�ச ேம ப�சாவ   ச’ ேம �2வ�ஸ�ச’ ேம 
�2வ�ஸா ச’ ேம ��யவா0 ச’ ேம ��ெயௗஹ  ச’ ேம ப
டவா0 ச’ ேம 
ப
ெடௗஹ  ச’ ம உ)ா ச’ ேம வஶா ச’ ம 4ஷப�ச’ ேம ேவஹ5ச’ 

ேம உன0வா� ச ேம ேதS�ச’ ம ஆ�’�-ய$ேஞன’ கIபதா� �ராேணா 
ய$ேஞன’ கIபதா�-அபாேனா ய$ேஞன’ கIபதா� 'யாேனா ய$ேஞன’ 

கIபதா� ச)ு’�-ய$ேஞன’ கIபதா� �ேரா�ர�’ ய$ேஞன’ கIபதா� 
மேனா’ ய$ேஞன’ கIபதா� வா�-ய$ேஞன’ கIபதா�-ஆ�மா ய$ேஞன’ 

கIபதா� ய$ேஞா ய$ேஞன’ கIபதா� || 10 || 

 

ஏகா’ ச ேம தி!ர�ச’ ேம ப�ச’ ச ேம ஸ�த ச’ ேம னவ’ ச ம ஏகா’தஶ ச 
ேம �ரேயாதஶ ச ேம ப�ச’தஶ ச ேம ஸ�தத’ஶ ச ேம னவ’தஶ ச ம 
ஏக’வி��ஶதி�ச ேம �ரேயா’வி��ஶதி�ச ேம ப�ச’வி��ஶதி�ச ேம 
ஸ�த வி��’ஶதி�ச ேம னவ’வி��ஶதி�ச ம ஏக’�2��ஶ5ச ேம 
�ரய’!�2��ஶ5ச ேம சத’!-ர�ச ேம உ
ெடௗ ச’ ேம �வாத’ஶ ச ேம 
ேஷாட’ஶ ச ேம வி��ஶதி�ச’ ேம ச�’�வி��ஶதி�ச 
ேம உ
டாவி��’ஶதி�ச ேம �வா�2��’ஶ5ச ேம ஷ0-�2��’ஶ5ச ேம 
ச�வா2��ஶ5ச’ ேம ச�’�-ச�வா2��ஶ5ச ேம உ
டாச’�வா2��ஶ5ச ேம 
வாஜ’�ச �ரஸவ�சா’பிஜ�ச �ர�’�ச ஸுவ’�ச P�தா ச 'ய�னி’ய�-
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ேய ம�’ ஜனி
ேய ம�’ வ?யாமி ம�’ வதி
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ம�’மத � ேதேவ�ேயா வாசH�யாஸ��ஶு�.ேஷKயா”� 
மS
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ஓ� ஶா�திஃ ஶா�திஃ ஶா�திஃ’ || 
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