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ஜய ஜய மஹாேத₃ஶிக !

ந க₃மாந்தேத₃ஶிக !

வஶ்வாலங்கார வஶ்வாமித்ர பவ த்ரேகா₃த்ர கலேஶாத₃த ₄

ெகௗஸ்துப₄ !

வபு₃த₄ைவரி வரூத ₂நீ வ த்ராஸி ேவங்கேடஶ வமல

க₄ண்டாவதார !

அநந்தஸத்₃ரு’ஶாநந்த கு₃ணாகராநந்த கு₃ருநந்த₃ந !

ேஶாப₄நசரித ஸுேலாசேநாத்தம ேதாதாரம்பா₃ேலாசந

சேகாரசந்த்₃ர !

ப₃ஹுமுக₂மக₂ேதாஷத புண்ட₃ரீகாக்ஷ புண்ட₃ரீகாக்ஷஸூரி

புண்யப₂லபூ₄த !

வத்ஸகுலதலக வரதா₃சார்ய வீக்ஷத !

ப்₃ரஹ்மவத்ப்ரவராநந்தார்யவஹத ப்₃ரஹ்ேமாபேத₃ஶ !
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ஶ்ரீமத்₃ேவதா₃ந்தேத₃ஶிகக₃த்₃யம்

வாத ₃ஹம்ஸவலாஹக மாதுல ராமாநுஜாசார்ய ஸகாஶ லப்₃த₄

ஸகல ேவத₃ ேவதா₃ங்க₃ தர்க மீமாம்ஸா ஶப்₃த₃ ேவதா₃ந்த

ஶாஸ்த்ரஜாத !

வம்ஶத்யப்₃ேத₃ வஶ்ருத நாநாவ த₄ வ த்₃ய !

ஸ்வபாதா₃ம்பு₃ஜத்₄யாந ஸுப்ரஸந்ந துரங்க₃முக₂ முக₂

வ நஸ்ஸ்ரு’த லாலா ஸுதா₄பாந லப்₃த₄ ஸார்வஜ்ஞ்ய !

ஜ்ஞாநப₄க்த ைவராக்₃ய வாத்ஸல்ய ெஸௗஶீல்ெயௗதா₃ர்ய

சாதுர்ய மாது₄ர்ய ஸ்ைத₂ர்ய ைத₄ர்ய காருண்யக்ஷமா

ஶமத₃மாத்₃யநந்த கல்யாணகு₃ணபூ₄ஷண !

ஶுப₄குலப்ரஸூத துல்யகு₃ணலக்ஷண ப்ேரயஸீஸஹசரித

ஸகலத₄ர்ம !

ஹயவத₃ந ேத₃வநாயகாச்யுத ேகா₃பால ரகு₄வீர ரணபுங்க₃வ

வரத₃ நரஹரி யேதா₂க்தகாரி தீ₃பப்ரகாஶ ேத₃ஹளீஶ ேவங்கேடஶ

ரங்ேக₃ஶ ப ஶ ேஹதீஶ யதீஶ ரமா க்ஷமா ேகா₃தா₃

வஷயஸ்ேதாத்ர ஸுதா₄ரஞ்ஜித ஸஹ்ரு’த₃ய பு₃த₄ஜந ஹ்ரு’த₃ய !

பரேத₃வதாபாரமார்த்₂யேவத ₃ வஸிஷ்ட₂ பராஶர வ்யாஸ

ப்ராேசதஸ ைவஶம்பாயந ேபா₃தா₄யந ஶுக ெஶௗநக

ப₄ரத்₃வாஜ ஶாண்டி₃ல்ய ஹாரீத ப்ரப்₄ரு’த பரம ரு’ஷ

ஸமத ₄க ைவப₄வ !

ஸாங்க்₂ய ெஸௗக₃த சார்வாக ஶாங்கர யாத₃வ பா₄ஸ்கர

காணாத₃ ெகௗமாரிலமததேமா நவாரணத ₃வாகர !

பாஷாண்ட₃த்₃ருமஷண்ட₃க₂ண்ட₃ந சண்ட₃பவந !
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ஶ்ரீமத்₃ேவதா₃ந்தேத₃ஶிகக₃த்₃யம்

ஶ்ரீேவங்கடாசல வாரணாசல ேகா₃பநக₃ராஹீந்த்₃ரநக₃ர

ஶ்ரீமுஷ்ண சத்ரகூட ஶ்ரீகும்ப₄ேகா₄ண ஶ்ரீரங்க₃ ஶ்ரீவநாத்₃ரி

குருகாபுரீ ப்ரப்₄ரு’த்யஷ்ேடாத்தரஶத வஷ்ணுத ₃வ்யஸ்தா₂ந

ேஸவா ஸந்ேதாஷ ரச த பத₃வ ந்யாஸ பவத்ரீக்ரு’த

ப்ரு’த ₂வீமண்ட₃ல !

யத பத யாமுநார்ய நாத₂முந ப₂ணித பரிஷ்கார

பாஞ்சராத்ரரக்ஷா ரஹஸ்யரக்ஷா ந ேக்ஷபரக்ஷா ஸச்சரித்ரரக்ஷா

கீ₃தார்த₂ஸங்க்₃ரஹரக்ஷா ஶததூ₃ஷணீஸர்வார்த₂ஸித்₃த ₄

தத்த்வமுக்தாகலாப தத்த்வடீகா தாத்பர்யசந்த்₃ரிகா

ந்யாயபரிஶுத்₃த ₄

ந்யாயஸித்₃தா₄ஞ்ஜநாத ₄கரணத₃ர்பணாத ₄கரணஸாராவளி

ஸங்கல்பஸூர்ேயாத₃ய யாத₃வாப்₄யுத₃யாத்₃யேநக

த ₃வ்யப்ரப₃ந்த₄ ந ர்மாண ஸாமர்த்₂ய ஸந்த₃ர்ஶந ஸந்துஷ்ட

ஶ்ரீரங்க₃நாத₂ த ₃வ்யாஜ்ஞாலப்₃த₄ ேவதா₃ந்தாசார்யபத₃ !

தத்₃வல்லபா₄க்ரு’பாஸம்ப்ராப்த ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ரதா ப ₃ருத₃ !

ஸந்த₃ர்ஶநமாத்ர ந ரஸ்த ஸமஸ்த து₃ர்வாத ₃ஸங்க₄ !

த்ரிம்ஶத்₃வாரம் ஶ்ராவ த ஶாரீரகபா₄ஷ்ய !

சா₂த்ரஜந ந ப₃த்₃த₄ ைஜத்ரத்₄வஜ ப்ரஸாத ₄த த₃ஶத ₃ஶா ெஸௗத₄ !

ஏகயாமிநீ யாமந ர்மித பாது₃காஸஹஸ்ர ஶ்ரவண ஸஞ்ஜாத

வஸ்மய ரங்ேக₃ஶ வஶ்ராணித கவ தார்க கஸிம்ஹ

ஸமாக்₂யா வ க்₂யாத ைவத₃க்₃த்₄ய !

ஸம்ஸார தா₃வாநல ஸந்தப்த ஸஞ்ஜீவந ஸரஸாம்ரு’த

பரீவாஹரூப ஸாரஸார ரஹஸ்யத்ரயஸாராப₄யப்ரதா₃நஸார
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ஶ்ரீமத்₃ேவதா₃ந்தேத₃ஶிகக₃த்₃யம்

கு₃ருபரம்பராஸார ஸாரஸங்ேக்ஷப

ஸாரஸங்க்₃ரேஹாபகாரஸங்க்₃ரஹ வேராத₄பரிஹார

ப்ரதா₄நஶதக பரமபத₃ேஸாபாந தத்த்வபத₃வீ ரஹஸ்யபத₃வீ

தத்த்வநவநீத ரஹஸ்யநவநீத தத்த்வமாத்ரு’கா

ரஹஸ்யமாத்ரு’கா தத்த்வஸந்ேத₃ஶ ரஹஸ்யஸந்ேத₃ஶ

ரஹஸ்யஸந்ேத₃ஶவவரண ரஹஸ்யஶிகா₂மணி

தத்த்வத்ரயசுலக ரஹஸ்யத்ரயசுலக

முநவாஹநேபா₄கா₃ஞ்ஜலிைவப₄வ ஸம்ப்ரதா₃யபரிஶுத்₃த ₄

ஹஸ்தக ₃ரிமாஹாத்ம்ய பரமதப₄ங்க₃ தத்த்வரத்நாவளீ

தத்த்வரத்நாவளிப்ரத பாத்₃யஸங்க்₃ரஹ ரஹஸ்யரத்நாவளீ

ரஹஸ்யரத்நாவளீஹ்ரு’த₃யரஞ்ஜித ரமாஸஹாய ந த்யப₃ஹுமத !

பாஞ்சராத்ர ப்ரத பாத ₃தாப ₄க₃மேநாபாதா₃ேநஜ்யா ஸ்வாத்₄யாய

ேயாக₃ரூப பஞ்சகாலபராயண !

ஸம்யக் ப்ரத₃ர்ஶித ஷட₃ங்கா₃ஷ்டாங்க₃ேயாக₃ !

பராங்குஶ பரகால ப₄க்தஸார குலேஶக₂ர ஶ்ரீவஷ்ணுசத்த

முநவாஹநாத ₃ முநவரரச த த ₃வ்யப்ரப₃ந்த₄தாத்பர்ய

ப்ரபஞ்சந பரிேதாஷத பு₃த₄ஜந !

த்ரிரத்நகா₃தா₂ ஶ்ரீைவஷ்ணவத ₃நசர்யார்த₂பஞ்சகஸங்க்₃ரஹ

ஶ்ரீசஹ்நமாலா கீ₃தார்த₂ஸங்க்₃ரஹகா₃தா₂

ஶரணாக₃தஸங்க்₃ரஹகா₃தா₂ த்₃வாத₃ஶநாமகா₃தா₂

மூலமந்த்ரகா₃தா₂ த்₃வயகா₃தா₂

சரமஶ்ேலாகஸங்க்₃ரஹகா₃தா₂ಽಽஹாரநயமகா₃தா₂

கு₄டிகாகா₃தா₂ குேப₃ரா கா₃தா₂ கந்து₃ககா₃தா₂

பரிஹாஸகா₃தா₂ ேடா₃லாகா₃தா₂ நவரத்நமாலா
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ஶ்ரீமத்₃ேவதா₃ந்தேத₃ஶிகக₃த்₃யம்

ப்ரப₃ந்த₄ஸாராத்₃யேநக த ₃வ்யப்ரப₃ந்த₄ந ர்மாண பரிேதாஷத

வரப்ரஸாத₃லப்₃த₄ வரகு₃ணபூ₄ஷத வரதா₃சார்ய ஸத்புத்ர !

ஸாபராத₄ ல மணார்ய து₃ர்வர்ண ஸுவர்ண கரண

ப்ரகடிதாக₄டித க₄டநாஸாமர்த்₂ய !

ப்₃ரஹ்மதந்த்ரஸ்வதந்த்ரேயாக ₃ ப்ரபா₄கரேயாக ₃

நவநீதநர்தகேயாக ₃ வரதா₃சார்ய ராமாநுஜாசார்யப்ரப்₄ரு’த

ஸச்ச ₂ஷ்ேயாபத ₃ஷ்ட த்ரய்யந்தயுக₃ள ஸாரஸாராத ₃

ஸத்₃ரஹஸ்யஜாத !

ஸுத₃ர்ஶநஸூரி வ ரச த ஶ்ருதப்ரகாஶிகா

பரிரக்ஷண பரிேஶாத₄ந ப்ரத பாத₃ந பரிவ்ரு’ட₄ !

யத பத பரிச த யாத₃வாசலவாஸி நாரயண சரணாம்பு₃ஜேஸவா

ஸம்ஹ்ரு’ஷ்டமாநஸ !

ஸ்வந ர்மிதாதஶயதாநந்த த ₃வ்யப்ரப₃ந்த₄ ப்ரவர்தந ரஸப₄ரநீத

ஶதஸம்வத்ஸர !

ஸரஸிஜ ஸத்₃ரு’ஶ சரணயுக₃ள !

ஸிதாந்தரீய ேஶாப₄மாந கடிதட !

வ்யாக்₂யாமுத்₃ரா புஸ்தகபூ₄ஷண பூ₄ஷத கரத்₃வய !

வமேலாபவீத ஸூத்தரீய துலஸீ நளிநாக்ஷமாலா வ ராஜித

வஶால வக்ஷ:ஸ்த₂ல !

பூர்ேணந்து₃ ஸமவத₃ந !

லஸதூ₃ர்த்₄வபுண்ட்₃ர !
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ஶ்ரீமத்₃ேவதா₃ந்தேத₃ஶிகக₃த்₃யம்

த ₃நகரஸந்ந ப₄ த ₃வ்யமங்க₃ளவ க்₃ரேஹாஜ்ஜ்வல !

ஶ்ரீரங்க₃நாத₂ பத₃கமல ந ரந்தராநுப₄வ ந ரதஶயாநந்த₃

பரிபூர்ணமேநாரத₂ !

வஶுத்₃த₄ வ த்₃யாபூ₄ஷண !

வபு₃த₄ஜநநாத₂ !

ேவங்கடநாத₂ !

மம நாத₂ !

நமஸ்ேத நமஸ்ேத நம: !

நம: பத்₃மாக்ஷெபௗத்ராய நேமாಽநந்தார்யஸூநேவ Á
நேமா வரத₃நாதா₂ய ேவதா₃ந்தாசார்யஸூரேய Á Á
ந ர்மிதம் ேவங்கேடேஶந ேவதா₃ந்தாசார்ய ைவப₄வம் Á
ஸங்கீர்தேயத் ப்ரத த ₃நம் ேவதா₃ந்தாசார்ய ப₄க்த மாந் Á Á

ஶ்ரீமேத ப₄க₃வேத தூப்புல் ந க₃மாந்தமஹாேத₃ஶிகாய நம: Á Á
Á Á இத ஶ்ரீமத்₃ேவதா₃ந்தேத₃ஶிகக₃த்₃யம் ஸமாப்தம் Á Á
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