
1. ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தர்மச தரஸாதரோம ்யத்யத்ம் 

ப்்் விந்்யத தரஸ ணயதஹி ா்யதருஸ்யத 

உச்ச்ருங்ோலயத தராா தரபஞ்மஸந்திரி்யத தரபவ்ன் 

ப்வன தரா்மசக்மோண தரஸ்லம்யத தரஸமசவ்் 

தரவ்மின் தர தரஸ ணாய்்ப்ப் தர! 

 

2. தரஅய்்ப்ப தரமஸவ் தரஸா்ஜதர் தர்்ாஹயத 

ஸயத  தரஸ்தர் தரச்ஸ ன் ்மசா தரமாவஹீ 

பூமாௌ தரது தரக்மேமஸன ஜீவ்்யத தரப் ்ணின்யத 

மஸவமன தரம்ஹிமா தரஸக்தியத தர்்்நிம் 

தரவ்மின் தரஸ ணாய்்ப்ப் ! 

 

3. ா்ரும்மச தரா்னமஸ பக்திமச தர்்் தர்்் 

பூ்்்ஸஞ்ஸல் பக்திஷ்ச்ஸ தரமா தரஹ்ருதி 

ோமசா தரநிஷ்ட் தரவ்யத பூ்்தரா தரமஸவோ் 

ஹ்ருயத்மட தரடயதப விஹீன தரபமவா தரஸ 

தரவ்மின் தரஸ ணாய்்ப்ப் ! 

 

4 தரபயத ்ணி தரயத ஷ்டுயத ஸுயதருஷ்டியத தரஸ தரம்ஹின் தர 

ம்்ஷ்பஹ் ்் தரஸக்தியத தரஸ தரம்ஹின் 

அய்்ப்ப தர்யதவதர் தரஞ்னயத தரஹி தரம்ஹின் தர 

ப் ்ப்நு்்மா் தரவ்யத சீக் யத தரஹி தரயதவயத தரப்யத 

தரவ்மின் தர தரஸ ணாய்்ப்ப் ! 

 

 

5.  ஜன்ா தரப் ்ப்்் தரஜன் புண்் தரபூ தரப் ம் 

ஸுவ் த்மச தரம்வ தரம் மஸவ்் தரநிமசால் 

்்ாஸ தரப்வயத தரபரியத்ஜ்் ஸயதோதீயத 

ஸ்்ம்யுதர தர்யத  பூ்்தரா ஸ்்னயத 

தரவ்மின் தரஸ ணாய்்ப்ப் ! 

 

 

6. ்யதவாஸீதி தர்ஜ் ஞ்னயத தரப் ோ்சி்யத 

்ன்மா தரஹ்ரு்ந்ம் தரப் ோ்ஸ்்யத தரஸமசவ்் 

தரவ்மசயத் தரமல்ப்திபிற் பயத்யத தரது தரஜன்ா தரமா தர 

வ்்மசயத்யத தரஸ தரபூ்்யத இதீஹமா தரப் ்மசயத்ன் 

தரவ்மின் தரஸ ணாய்்ப்ப் ! 

 

ஸ்ரீ தர்மசா தரஸ்தர்்! தரஎன்தனப்மப்ன்றவமசோளுக்கு தர

அதடக்ோ்லா்கி் தர தரஉன் தரமப்ற்ப்் தர்்ாத யில் தர

ஸ்ன் தரவணங்குகிமறன். தரோட்டுக்ோடங்ோ்் தரஎன் தர

ஐயதபுலன்ோதேயுயத தரநீவீமச தரமஸமசவழி தரஸடயததுவீ ்ோ. தர 

 தர தர 
்மசாயதத் தரோதடப்பிடியததுக்மோ்ண்டு தரஅய்்ப்ப தரமஸவ் தர

ஸா்ஜயததின் தரஉறுப்பின ்ோ தரஇருக்கின்மறன். தர

இவ்வுலகில் தரபிணியில் தரசிக்கியத தர்விக்குயத தரஅதனயதது தர

உயிரினங்ோளுக்குயத தரமஸதவ தரபுரி் தரஎனக்கு தரஸக்தி தர

அளிப்ப்்்ோ. 

 

ா்ருதியின் தர(ஹனுா்னின்) தரஉள்ேயததில் தரஎவ்வி்யத தர

பக்தியுள்ேம்் தரஅவ்வி்மா தரஎன் தரஉள்ேயததிலுயத தர

உன்னிடயததில் தரஅதஸ்்் தரபக்தி தரஉண்ட்ோட்டுயத. தர

ஸ்ங்ோள் தரமஸ்லில் தரஈடுப்டு தரஉள்ே தரமஸவோமசோே்ோ தரஆோ தர

மவண்டுயத. தரஎங்ோள் தரானதில் தரஎள்ேேவுயத தரஆணவயத தர

்தல தரதூக்ோ்ால் தரஇருக்ோட்டுயத. தர 

ாற்றவமசோளிடயததில் தரஉள்ே தரஸற்குணங்ோதேம் தர

ாட்டுயத தர தரோ்ணக்கூடி் தரோண்ோதே தரஎனக்குயத தர்்ருயத. தர

ஸமு்்்யததில் தரஉள்ே தரகுதறோதே தரஅோற்ற தரஎனக்கு தர

ஸக்தித் தர்்ருயத. தரஅய்்ப்ப தர்யததுவயதத் தரபற்றி் தர

ஞ்னயதத் தரஎாக்கு தரஅருேவுயத. தரஉன் தரமப்ற்ப்்ங்ோதே தர

வித வில் தரஅதட் தரமஸய்வீ ்ோ. தர 

 

ம்வமன. தரபுண்ணி் தரபூமி்்கி் தரப் ்யததில் தரபிறந்் தர

அதனவருயத தரஸல்ல தரவி ்ங்ோளின்லுயத தரஉயததா தர

மஸவியத்தா்்லுயத தரோேங்ோயத தரஅற்றவமசோே்ோ தர

ஆகிவிட்டனமச. தரஅவமசோள் தர்்ாஸ தர தரகுணயதத் தரதுறந்து தரஸயத தர

ோதித் தரஅதட்ட்டுயத. தரஅ்ற்கு தரோருவி்்ோ தரஸ்ங்ோள் தர

அதா் தரமவண்டுயத. 

 

‘்யததுவாஸி’ தரஎன்ற தரவ்க்கி்யததின்ல் தரஎந்் தரஞ்னயத தர

உள்ேயததில் தரசுடமச தரவிடுகிறம்் தரஅந்்ச் தரசுடமச தர

எப்மப்துயத தரஎன் தரஉள்ேயததில் தரஎரி்ட்டுயத. தரஎன் தரஇந்் தர

பிறவி தரசு்ஸலயததின்லுயத தரமப ்தஸயின்லுயத தர

முடக்ோப்பட்டு தரவீண்ோப் தரமப்ய்விடக்கூட்து தர

என்பம் தரஎன் தரமவண்டு்ல். 

 

 

 

 


