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²ல விேலா ய வபுரா மபு⁴வா ஸ ஹ

ஜாயா த⁴ னிகுபேத² பதிதானி ⁴ய: ।
கி ேதாஷேமஷி மனஸா ஸகல ஸமா ேத

பு ேய ரு’தா² தவ ப⁴வி யதி ட⁴பு³ ³ேத⁴ ॥ 1॥
ஈஶ ப⁴ஜா த⁴வினியு ய ப³ த⁴ னி த ர

ஸா ⁴ ஸம ச பரி ஜய வி ர ரு’ த³ ।
தீ³ த³யாயுத ³ரு’ஶா பரிப ய நி ய

ேநய த³ஶா தவ த³ஶானனேதா வி டா ॥ 2॥
த⁴ னி ஸ ³ரு’ ய நி ³ரு’ ய ரஸ வி ³ரு’ ய நி ³ரு’ ய ேலாக

பரி ³ரு’ ய ேமாேஹ ।
ேத³ஹ ரு’தா² பு டமிம விதா⁴ய நஸாத⁴ேவா ட⁴ஸபா⁴ஜிதா:கி ॥
3॥
ந ந ரதா ரு’ ணஜேனऽதி ரு’ ணத⁴ேன பர ைநவ த³யாதிதீ³ேன ।
குடு ப³ேபாைஷகமேதஸதா³ ந ேதவிேத⁴ஹிபு³ ³ெதௗ⁴ ச விம ஷம த:॥
4॥
ைநேத ஹயா ைநவ ரதா² ந ேசா ரா ந வார ேநதரவாஹ னி ।
விஹாய ேத³ஹ ஸமேய க³ேத ேத பர ரபாத ய த ஸாத⁴ னி ॥ 5॥
ரு’ ண ய மாயாமவக³ ய மாயா ஸ ட⁴தா த ரு’த³ேய விதா⁴ய ।
தத³ த²ேமவாகி²லெலௗகிக ேத விேத³ஹிேர ைவதி³கம யேஶஷ ॥ 6॥
ஆயு: ரயாதி நஹி யாதி ஸுதாதி³ரா மா
ராேயாऽகி²லா அபிவிஹாய ரு’த ரஜ தி ।
இ த² விசி யவிஷேயஷு வி ரு’ ய ஸ தி

ப⁴ தி ஹேர: குரு பரா கரு ணவ ய ॥ 7॥
விதா⁴ய மஹதா³ ரய ஸமவஹாய ஸ தி ரு’ேத-
னிதா⁴ய சர பு³ஜ ரு’தி³ஹேர:ஸுக² ஸ விஶ ।
கிம த²மதிச சல ரகுருேஷ மன:ஸ பேதா³
விேலா ய நஹிதா சலா:ஸுக²யிது மா து³ மத³ ॥ 8॥
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இதி ஹரிராய ³ரதி²த க³ வாபஹாரா டக ஸமா த ॥

This stotra is also by Haridasa as per Pushti Margeeya SR book.
It is possible that both names are of one person, eventhough
both names are given separately in the book.
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