
|| ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ ஶ ோபோன ஹோடு || 
 
ரோக - பம்துவரோளி - த்ருவதோள 
 
ஶ ோபோனவவன்னிவர ஸுரவரோளு 
ஸுபகனிவக | 
ஶ ோபோனவவன்னீ ஸுகுணனிவக || 
ஶ ோபோனவவன்னிவர த்ரிவிக்ரமரோயவக | 
ஶ ோபோனவவன்னீ ஸுரப்ரியவக || 
ஶ ோபோவன || ப || 
 
லக்ஷ்மீனோரோயணர சரணக்வக 
 ரவணம்வப | 
பக்ஷிவோஹனவகரகுவவ || 
பக்ஷிவோஹனவகரகுவவ அனுதின | 
ரக்ஷிஸலி னம்ம வதூவரர || ௧ || 
 
போலஸோகரவன்னு லீவலயலி கவெயலு | 
போவல மஹோலக்ஷுமி உதிஸிதளு || 
போவல மஹோலக்ஷுமி உதிஸிதோளோஶதவி | 
போலிஸலி னம்ம வதூவரர || ௨ || 
 
வபோம்மன ப்ரளயதலி 
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தன்னரஸிவயோெகூடி | 
ஸும்மவனயோகி மலகிப்ப || 
னம்ம னோரோயணகு ஈ ரம்வம கடிகடிகு | 
ஜன்மவவம்புது அவதோர || ௩ || 
 
கம்புகம்ெத ஸுத்த கட்டித 
மம்களஸூத்ர | 
அம்புஜவவரடு கரயுகதி || 
அம்புஜவவரடு கரயுகதி தரஸி பீ | 
தோம்பரவனுட்டுவமவரதவள || ௪ || 
 
ஒம்து கரதிம்த அபயவனீவவள ம | 
த்வதோம்து ககயிம்த வரகள || 
கும்தில்லதோனம்த ஸம்ஶதோஹ உணிஸுவ 
| 
இம்திவர னம்ம ஸலஹலி || ௫ || 
 
வபோவளவ கோம்சிய தோம உலிவ 
கிம்கிணிகளு | 
னலிவ கோலம்துவக கலுவகனலு || 
னளனளிஸுவ முத்து முகத வசலுவிவக 
லக்ஷுமி | 
ஸலஹலி னம்ம வதூவரர || ௬ || 
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ரன்னத வமோவலகட்டு சின்னதோபரணகள | 
வசன்வன மஹோலக்ஷுமி தரிஸிதவள || 
வசன்வன மஹோலக்ஷுமி தரிஸிதளோ ஶதவி 
| 
தன்ன மவனய வதூவரர ஸலஹலி || ௭ || 
 
கும்பகுசத ஶமவல இம்பிட்ெ ஹோரகளு | 
தும்பி குருள முககமல || 
தும்பி குருள முககமலத மஹோலக்ஷுமி 
ஜக | 
தம்வப வதூவரர ஸலஹலி || ௮ || 
 
முத்தின ஓவலயன்னிட்ெவள 
மஹோலக்ஷுமி | 
கஸ்தூரி திலக தரிஸிதவள || 
கஸ்தூரி திலக தரிஸிதளோ ஶதவி ஸ | 
ர்வத்ர வதூவரர ஸலஹலி || ௯ || 
 
அம்புஜனயனகளு பிம்போதரத  ஶி | 
பிம்பதம்வதவஸவ மூகுதிமணிய  ஶி || 
பிம்பதம்வதவஸவ மூகுதிமணிய 
மஹலக்ஷுமி | 
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உம்புதகீயலி வதூவரர்வக || ௧0 || 
 
முத்தினக்ஷவதயிட்டு னவரத்னத முகுெவ | 
வனத்திய ஶமவல தரிஸிதஶள || 
வனத்திய ஶமவல தரிஸிதளோ ஶதவ தன்ன 
| 
பக்திய ஜனர ஸலஹலி || ௧௧ || 
 
கும்த மம்தோர ஜோஜீ குஸுமகள வ்றும்தவ 
| 
வசம்தத துருபிவக துருபிதவள || 
கும்தவர்ணத ஶகோமவல மஹலக்ஷுமி 
க்றுவப | 
யிம்த வதூவரர ஸலஹலி || ௧௨ || 
 
எம்வதம்திகு போெத அரவிம்தத மோவலய | 
இம்திவர வபோவளவ வகோரளல்லி || 
இம்திவர வபோவளவ வகோரளல்லி 
தரிஸிதவள அவ | 
ளிம்து வதூவரர ஸலஹலி || ௧௩ || 
 
ஶதவோம்க பட்வெய ஶமலு வஹோத்திவகய | 
போவம மஹோலக்ஷுமி தரிஸிதஶள || 
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போவம மஹோலக்ஷுமி தரிஸிதளோ ஶதவி 
தன்ன | 
ஶஸவக ஜனர ஸலஹலி || ௧௪ || 
 
ஈ லக்ஷுமி ஶதவிய கோலும்குர கலவகனலு | 
ஶலோலோக்ஷி வமல்லவன னவெதம்தளு || 
ஸோலோகி குள்ளிர்த ஸுரர ஸவபய கம்டு | 
ஆஶலோசிஸிதளு மனதல்லி || ௧௫ || 
 
தன்ன மக்கள கும்த தோஶன ஶபளுவுதக்வக 
| 
மன்னதி னோசி மஹலக்ஷுமி || 
தன்னோமதிம்தலி கவரயவத ஒப்வபோப்பர | 
உன்னத ஶதோஷகளவனணிஸிதளு || ௧௬ || 
 
வகலவரு தவலயூரி தபககய்து புண்யவ | 
களிஸித்தஶரனூ பலவில்ல || 
ஜ்வலிஸுவ ஶகோபதி  ோபவ வகோடுவரு | 
லலவனயனிவரு ஒலிஸுவவர || ௧௭ || 
 
எல்ல  ோஸ்த்ரகஶளோதி துர்லப ஜ்ஞோனவ | 
கலிஸி வகோடுவ குருகளு || 
பல்லித தனக்வக மருளோகிவரிப்பரு | 
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ஸல்லத புஶரோஹிதக்வகோளகோகரு || ௧௮ || 
 
கோமனிர்ஜிதவனோப்ப கோமினிவக 
ஶஸோவதோப்ப | 
போமினிய ஹிம்வத ஹோரிதவ || 
கோமோம்தனோகி முனிய 
கோமினிககய்திதவனோப்ப | 
கோமதி குருதல்பகோமிவயோப்ப || ௧௯ || 
 
னஶ்வகரஶ்வர்யவ பயஸுவவனோப்ப பர | 
ரோஶ்ரயிஸி போளுவ ஈஶ்வரவனோப்ப || 
ஹோஸ்யவ மோடி ஹல்ல 
உதுரிஸிவகோம்ெவவனோப்ப | 
த்றுஶ்யோம்க்ரிவயோப்ப ஒக்கணவனோப்ப || ௨0 
|| 
 
மோவன வகோம்வதோப்ப மருளோகிஹனு கெ | 
ஹோர்வன வகோம்வதோப்ப பளலித || 
ஜீவர வகோம்வதோப்ப 
குலஶகவெம்வதணிஸுவ | 
ஶிவனிம்வதோப்ப பயலோத || ௨௧ || 
 
தர்மவும்வெோப்பனலி வஹம்வமய 
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வஹஸரிவக | 
அம்மம்மதக்க குணவில்ல || 
க்ஷம்வமய பிட்வெோப்ப னரகதலி ஜீவர | 
மர்மவ வமட்டி வகோலிஸுவ || ௨௨ || 
 
களனம்வத ஒப்ப தனவக ஸல்லத போக்யவ 
| 
பல்லிதகம்ஜி பயலோத || 
துர்லப முக்திவக தூரவவம்வதனிஸுவ போ | 
தோள தளக்வக இளித கெ || ௨௩ || 
 
எல்லரோயுஷ்யவ ஶிம்ஶுமோரஶதவ | 
ஸல்லீவலயிம்த வதோலகிஸுவ || 
ஒல்வல னோனிவர னித்யமுத்கதவதவயம்து 
| 
பல்லவவரன்ன பஜிஸுவரு || ௨௪ || 
 
ப்ரக்றுதிய குணதிம்த கட்டுவவெது 
னோனோ | 
விக்றுதிவகோளகோகி பவதல்லி || 
ஸுகது:கவும்ப வபோம்மோதி ஜீவரு | 
து:கவக தூரவளனிப எனவகவணவய || ௨௫ 
|| 
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ஒப்பனோவன மக மத்வதோப்பனோவன 
வமோம்மக | 
ஒப்பனோவனிவக  யனோத || 
ஒப்பனோவன வபோருவ 
மத்திப்பரோவனிகம்ஜி | 
அப்பரதலோவோக ஸுளிவரு || ௨௬ || 
 
ஒப்பனோவன னோமகம்ஜி வபச்சுவ கெ | 
ஸர்வரிகோவ அம்றுதவ || 
ஸர்வரிகோவ அம்றுதவனுணிஸுவ அவ | 
வனோப்பவன னிரனிஷ்ெ னிரவத்ய || ௨௭ || 
 
னிரனிஷ்ெ னிரவத்ய எம்ப ஶ்ருத்யர்தவ | 
ஒவரது ஶனோெலு னரஹரிவக || 
னரகயோதவன ஸல்ல துரிதோதிதூரனிவக | 
மருள மனபம்தம்வத னுடியதிரு || ௨௮ || 
 
ஒம்வதோம்து குணகளு இத்தோவு இவரல்லி 
| 
ஸம்தணிஸிவவ பஹு ஶதோஷ || 
கும்வதள்ளஷ்டில்லத முகும்தவன 
தனவகம்து | 
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இம்திவர பதிய வனவனதளு || ௨௯ || 
 
ஶதவர்ஷி விப்ரர வகோம்து 
தன்னுதரவதோளிட்டு | 
தீவித்த ஹரிவக துரிதவ || 
போவஜ்ஞவரம்பவர ஆலவதவலய ஶமவல | 
ஶிவன லிம்கவ னிலிஸுவவர || ௩0 || 
 
ஹஸிவுத்றுவஷ ஜவர மரண 
ஶரோகருஜினகவளம்ப | 
அஸுர பி ோசிகள பயவவம்ப || 
வ்யஸன பரபோரது எம்ப னோரோயணனிவக | 
பஶு வமோதலோகி வனவனயது || ௩௧ || 
 
தோ துஃகியோதவர ஸுரரோரோதிய கவளது | 
ஶமோதவீவுதக்வக தவரகோகி || 
மோதவ போஹவன வகஸவரோளு முளுகித 
பரர | 
போதிப வகஸர பிடிஸுவவன || ௩௨ || 
 
வபோம்மனோலயதல்லி இத்தவவக 
லயவும்வெ | 
ஜன்மலயவில்லதவனிவக || 
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அம்மியனுணிஸித்த 
யஶ ோவதயோகித்தவள | 
அம்ம இவவக ஹஸித்றுவஷயும்வெ || ௩௩ || 
 
ஆக பக்ஷ்ய ஶபோஜ்யவித்து பூஜிஸுவ | 
ஶயோகிவக உம்ஶெ தனதோன்ய || 
ஆக வதோரவகோம்புஶத போகமோடுவ வஹ்னி 
ம | 
த்தோகவலல்லிஹுது விசோரிஸிஶரோ || ௩௪ || 
 
ஶரோகவனீவ வோத பித்த ஶ்ஶலஷ்ம | 
ஆக கூடுவுஶத ரவமவயோெவன || 
ஶபோகிஸுவவவக துரிதவ வனவனவவர | 
ஈ குணனிதிவக எவணயும்வெ || ௩௫ || 
 
ரம்ஶமஶதவியரனப்பிவகோம்டிப்புது | 
ரம்வமயரஸவக ரதி கோணிஶரோ || 
அம்ஶமோகவீர்யவு சலிஸிதவர ப்ரளயதலி | 
குமோரர் யோவக ஜனிஸரு || ௩௬ || 
 
ஏகத்ர னிர்ணீத  ோஸ்த்ரோர்த பரத்ரோபி | 
ஶபவகம்ப ன்யோயவ திளிதுஶகோ || 
ஶ்ரீக்றுஷ்ணவனோப்பவன ஸர்வஶதோஷக்வக 
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ஸி | 
லுகவனம்புது ஸலஹலிவக || ௩௭ || 
 
எல்ல ஜகவ னும்கி தக்கிஸிவகோம்ெவவக | 
ஸல்லது ஶரோக ருஜினவு || 
பல்ல கவத்யர ஶகளி ஆஜீர்திமூலவவல்ல 
| 
இல்ல ஸமஸ்த ருஜினவு || ௩௮ || 
 
இம்தோ மூருதிய ஒளவகோம்ப னரக பஹு | 
ப்ரோம்த னீவனல்லிம்த ஶதோரிஸுவவஶலோ || 
ஸம்வதய மருள ஶஹோவகஶலோ னின்ன 
மோத | 
ஸம்தரு ஶகளி வஸோகஸரு || ௩௯ || 
 
ஶ்ரீ னோரோயணன ஜனனீஜனகரு | 
னோவனம்ப வோத னடியஶதோ || 
ஜோணரதரிம்தரிய மூலரூபவ ஶதோரி | 
ஶ்ரீ னரஸிம்ஹன அவதோர || ௪0 || 
 
அம்புதிய உதகதலி ஒவெது மூடித கூர்ம | 
வனம்ப ஶ்ரீ ஹரிய பிதனோரு || 
எம்ப ஶ்ரீஹரிய பிதனோரு அதரிம்த ஸ்வோ | 
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யம்புகவளல்ல அவதோர || ௪௧ || 
 
ஶதவகிய கர்பதலி ஶதவனவதரிஸித | 
போவவன்னு பல்ல விஶவகிகளு || 
ஈ வஸுவதவயோளவக க்றுஷ்ணவக ஜன்மவ 
| 
ஆவ பரியலி னுடியுவவஶயோ || ௪௨ || 
 
ஆகளிஸுவோக யஶ ோதோஶதவிவக | 
ஶதவ தன்வனோளவக ஹுதுகித்த || 
புவனவவல்லவ ஶதோரிதுதில்லவவ | 
ஆ விஷ்ணு கர்பவதோளெகுவவன || ௪௩ || 
 
ஆவனய ம்யோனதல்லி 
அெகிஸிதவரும்வெ | 
அஶனக ஶகோடி அஜோம்ெவ || 
அணுஶரணு ரூபதலி ஆள்த ஶ்ரீ ஹரிய | 
ஜனனி ஜெரவு ஒளவகோம்புவத || ௪௪ || 
 
அதரிம்த க்றுஷ்ணனிவக ஜன்மவவம்புது 
ஸல்ல | 
மதனனிவன குமோரனு || 
கதனதி கவணகள 
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இவவனவதவகவஸவவன | 
ஸுதஶதரிகிவவனம்து ஸிலுகுவவன || ௪௫ || 
 
அதரிம்த க்றுஷ்ணனிவக பரனோரீ ஸம்கவ 
ஶகோ | 
விதரோத புதரு னுடிவோவர || 
ஸதரவவ ஈ மோது ஸர்வ ஶவதம்களு | 
முததிம்த தோவு ஸ்துதிஸுவவு || ௪௬ || 
 
எம்த போகவதத வசம்தத மோதனு | 
மம்தமோனவ மனஸிவக || 
தம்தஶகோ ஜகக்வக ககவல்யவீவ மு | 
கும்தவக கும்து வகோரவத ஸல்லது || ௪௭ || 
 
ஹத்து வர்ஷத வகளவக 
மக்களோடிவகயல்லி | 
சித்த ஸ்த்ரீயரிவக எரகுவவத || 
அர்தியிம்தர்சிஸித ஶகோகுலத கன்வயயர | 
ஸத்ய ஸம்கல்ப வபரிதித்த || ௪௮ || 
 
ஹத்து மத்தோரு ஸோஸிர ஸ்த்ரீயரல்லி | 
ஹத்து ஹத்வதனிப க்ரமதிம்த || 
புத்ரர வீர்யதல்லி ஸ்றுஷ்டிஸிதவரும்வெ | 
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அர்திய ஸ்றுஷ்டிஹரிகிது || ௪௯ || 
 
ஶரோமஶரோமகூப ஶகோடிவ்றுக்ஷம்கள | 
னிர்மிஸி ஶகோபோலர வதரளிஸித || 
னம்ம ஶ்ரீக்றுஷ்ணனு மக்கள ஸ்றுஜிஸுவ 
| 
மஹிவம பல்லவரிவக ஸலஹலிவக || ௫0 || 
 
மண்ணஶனவக வமத்வதவயம்ப 
யஶ ோவதவக | 
ஸண்ண போவயோளவக ஜகம்கள || 
கண்ணோவர ஶதோரித னம்ம ஶ்ரீக்றுஷ்ணன 
| 
கனவத பல்லவர ஸலஹலிவக || ௫௧ || 
 
னோரத ஸனகோதி வமோதலோத ஶயோகிகளு | 
னோரியரிவக மருளோஹவர || 
ஓரம்வத ஶ்ரீ க்றுஷ்ணனடிகடிவகரகுவவர | 
ஆரோதிஸுத்த பஜிஸுவவர || ௫௨ || 
 
அம்புஜஸம்பவ த்ரியம்பக வமோதலோத | 
னம்பிதவரிவக வரவித்த || 
ஸம்ப்ரமத ஸுரரு எள்ளஷ்டு ஶதோஷ | 
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இம்பித்தரிவன பஜிஸுவவர || ௫௩ || 
 
அவனும்குஷ்டுவ வதோவளத கம்கோஶதவி | 
போவனவளனிஸி வமவரயஶள || 
ஜீவன ஶஸருவ போபவ கவளவளு | 
ஈ வோஸுஶதவவக எவணயும்வெ || ௫௪ || 
 
கில்பிஷவித்தவர அக்ரபூவஜயனு | 
ஸர்வரோயர ஸவபவயோளவக || 
உப்பித மனதிம்த தர்மஜ மோடுவவனவல | 
வகோப்பதிவரஶலோ பரவோதி || ௫௫ || 
 
ஸோவில்லத ஹரிவக னரகயோதவன ஸல்ல | 
ஜீவம்தரிவக னரகதலி || 
ஶனோவனீவனு னிம்ம யமஶதவனு | 
ஶனோவோ னீ ஹரிய குணவரிவய || ௫௬ || 
 
னரகவோளுவ யமதர்மரோய தன்ன | 
னரஜன்மவதோளவக வபோரளிஸி || 
மரளி தன்னரகதலி வபோரளிஸி வகோலுவனு 
| 
குரு னின்ன குஹக வகோளதல்லி || ௫௭ || 
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வபோம்மன னூரு வர்ஷ பரியம்த ப்ரளயதலி 
| 
ஸும்மவனயோகி மலகிப்ப || 
னம்ம னோரோயணவக ஹஸி த்றுவஷ 
ஜரோமரண து | 
ஷ்கர்மதுஃககளு வதோெஸுவவர || ௫௮ || 
 
ரக்கஸரஸ்த்ரகளிம்த கோயவவெயத | 
அக்ஷய கோயத ஶ்ரீ க்றுஷ்ண || 
துச்ச யமபெர  ஸ்த்ரகளுகுவனல்ல | 
ஹுச்ச னீ ஹரிய குணவரிஶய || ௫௯ || 
 
கிச்சனும்கிதனு னம்ம ஶ்ரீக்றுஷ்ணனு | 
துச்ச னரகவதோளு அனலனிவக || 
வபச்சுவனல்ல அதரிம்தவவக னரக | 
வமச்சுவரல்ல புதவரல்ல || ௬0 || 
 
மவனயல்லி க்ஷவமய தோள்த வீரபெ | 
ரணரம்கதல்லி க்ஷமிஸுவவன || 
அணுவோகி னம்ம ஹிதக்வக 
மனவதோளகின க்றுஷ்ண | 
முனிவ கோலக்வக மஹத்தோத || ௬௧ || 
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தோய வபோட்வெயிம்த மூலரூபவ ஶதோரி | 
ஆயுத ஸஹித வபோரவம்ெ || 
ன்யோயஶகோவிதரு புட்டிதவனம்பவர | 
போயிவக பம்தம்வத வபோகளதிரு || ௬௨ || 
 
உட்ெ பீதோம்பர வதோட்ெ பூஷணம்களு | 
இட்ெ னவரத்னத கிரீெவு || 
வமட்டித குருஹ எவதயல்லி ஶதோரித ஶ்ரீ | 
விட்ெல புட்டிதவவனனபஹுஶத || ௬௩ || 
 
றுஷபம்ஸஶமஷ மஹிஷ 
மூஷகவோஹனஶவரி மோ | 
னிஸரம்வத ஸுளிவ ஸுரவரல்ல || 
எவஸவ ஶதஶவ ோனர ஸோஹஸக்வக 
மணிதரு | 
குஸுமனோபனிவக ஸரியும்வெ || ௬௪ || 
 
ஒம்வதோம்து குணகளு இத்தோவு இவரல்லி 
| 
ஸம்தணிஸிஶவஶகோ பஹுஶதோஷ || 
கும்வதள்ளஷ்டில்லத முகும்தவன 
தனவகம்து | 
இம்திவர பதிய வனவனதளு || ௬௫ || 

17

www.yo
us

igm
a.c

om



 
இம்து சிம்திஸி ரவம ஸம்தரோ மன பதவ | 
ஸம்ஶதோஷ மனதி வனவனவுத்த || 
ஸம்ஶதோஷ மனதி வனவனவுத்த தன்ன 
ஶ்ரீ | 
கோம்தனித்வதவெவக னவெதளு || ௬௬ || 
 
கம்தர்ப ஶகோடிகள வகலுவ வஸௌம்தர்யத | 
சம்தவோகித்த வசலுவன || 
இம்திவர கம்டு இவவன தனவக பதி | 
வயம்தவன பளிவக னவெதளு || ௬௭ || 
 
ஈ வதரத ஸுரர ஸுத்த ஶனோடுத்த லக்ஷ்மி | 
சித்தவ வகோெவத னஸுனகுத || 
சித்தவ வகோெவத னஸுனகுத பம்து புரு | 
ஶஷோத்தமன கம்டு னமிஸிதளு || ௬௮ || 
 
னோனோ குஸுமகளிம்த மோடித மோவலய | 
ஶ்ரீனோரி தன்ன கரதல்லி || 
பீனகம்தரத த்ரிவிக்ரமரோயன | 
வகோரளின ஶமலிட்டு னமிஸிதளு || ௬௯ || 
 
உட்ெ வபோம்பட்வெய 
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வதோட்ெோபரணம்களு | 
இட்ெ னவரத்னத முகுெவு || 
துஷ்ெமர்தனவனம்ப கவெய வபம்வெகளு 
| 
இட்டித்த ஹரிவக வதுவோதளு || ௭0 || 
 
வகோம்பு சம்பக கஹவள தோள 
மத்தவளகளு | 
தம்பவெ ஶபரி பெஹகளு || 
வபோம் வபோம் எம்ப  ம்க வெோள்ளு 
வமௌரிகளு | 
அம்புதிய மவனயல்வலவஸதவு || ௭௧ || 
 
அர்க்யபோத்யோசமன வமோதலோத ஶஷோெ ோ 
| 
னர்க்ய பூவஜயித்தனளியவக | 
ஒக்கித மனதிம்த தோவரவயவரதவன 
ஸிம்து | 
ஸத்கதியித்து ஸலவஹம்த || ௭௨ || 
 
ஶவஶதோக்த மம்த்ர ஶபளி வஸிஷ்ெ னோரத 
வமோத | 
லோத முனீம்த்ரரு முததிம்த || 
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வதூவரர ஶமவல ஶ ோபனதக்ஷவதயனு | 
ஶமோதவீயுத்த தளிதரு || ௭௩ || 
 
ஸம்ப்ரமதிம்தம்பரதி தும்துபி வமோளகலு | 
தும்புரு னோரதரு ஸ்துதிஸுத்த || 
தும்புரு னோரதரு ஸ்துதிஸுத்த போடிதரு பீ 
| 
தோம்பரதரன மஹிவமய || ௭௪ || 
 
ஶதவனோரியவரல்ல பம்வதோதகி போெகரு | 
ஓவி போடுத்த குணிதரு || 
ஶதவதருவின ஹூவின மவளகள | 
ஶ்ரீவரன ஶமவல கவரதரு || ௭௫ || 
 
முத்து ரத்னகளிம்த வகத்திஸித ஹவஸய 
னவ | 
ரத்ன மம்ெபதி பஸரிஸி || 
னவரத்னமம்ெபதி பஸரிஸி க்றுஷ்ணன | 
முத்கதவதயவரல்ல கவரதரு || ௭௬ || 
 
ஶ ஷ யனவன போ ஶதோஷதூரவன போ | 
போஸுரகோய ஹரிவய போ || 
போஸுரகோய ஹரிவய போ ஶ்ரீ க்றுஷ்ண வி | 
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லோஸதிம்வதம்மஹவஸவக போ || ௭௭ || 
 
கம்ஜஶலோசனவன போ மம்ஜுள மூர்திவய 
போ | 
கும்ஜர வரதோயகவன போ || 
கும்ஜரவரதோயகவன போ ஶ்ரீ க்றுஷ்ண னி | 
ரம்ஜன னம்ம ஹவஸவக போ || ௭௮ || 
 
ஆதிகோலதல்லி ஆலவதவலய ஶமவல | 
ஶ்ரீஶதவியவரோெவன பவடிஸித || 
ஶ்ரீஶதவியவரோெவன பவடிஸித 
ஶ்ரீக்றுஷ்ண | 
ஶமோததிம்வதோம்ம ஹவஸவக போ || ௭௯ || 
 
ஆதிகோரணனோகி ஆக மலகித்து | 
ஶமோதஜீவர தன்ன உதரதலி || 
ஶமோத ஜீவர தன்னுதரதலி இம்பிட்ெ அ | 
னோதி மூருதிவய ஹவஸவக போ || ௮0 || 
 
சின்மயவவனிப னிம்ம மவனகளல்லி 
ஶஜோ | 
திர்மயவோத பத்மதல்லி || 
ரம்வமயவரோெகூடி ரமிஸுவ ஶ்ரீக்றுஷ்ண | 
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னம்ம மவனய ஹவஸவக போ || ௮௧ || 
 
னோனோவதோரதலி னம்பித ஸுரரிவக | 
ஆனம்தவீவ கருணி போ || 
ஆனம்தவீவ கருணி போ ஶ்ரீ க்றுஷ்ண | 
ஶ்ரீனோரிவயோெவன ஹவஸஶகளு || ௮௨ || 
 
வபோம்மனோலயதல்லி ரன்னத பீெதி 
குளிது | 
ஒம்மனதி ஶனஹவ மோடுவ || 
னிர்மல பூவஜய ககவகோம்ப ஶ்ரீக்றுஷ்ண 
ப | 
ரம மூருதிவய ஹவஸவக போ || ௮௩ || 
 
முக்யப்ரோணன மவனயலி போரதீஶதவியோக | 
லிக்கி படிஸித ரஸோயனவ || 
ஸக்கவரகூடித போயஸ ஸவியுவ | 
ரக்கஸகவரிவய ஹவஸவக போ || ௮௪ || 
 
ருத்ரன மவனயல்லி ருத்ரோணிஶதவியரு | 
பத்ரமம்ெபதி குள்ளிரிஸி || 
ஸ்வோத்வன்னம்கள படிஸலு ககவகோம்ெ | 
முத்து னரஸிம்ஹ ஹவஸவக போ || ௮௫ || 
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கருென ஶமஶலரி ககன மோர்கதல்லி | 
தரதரதி ஸ்துதிப ஸுரஸ்த்ரீயர || 
வமவரவ கம்தர்வர கோனவ ஸவியுவ | 
னரஹரி னம்ம ஹவஸவக போ || ௮௬ || 
 
னிம்மண்ணன மவனய ஸுதர்ம 
ஸவபயல்லி | 
உவமயரஸ னமிஸித || 
தர்மரக்ஷகவனனிப க்றுஷ்ண க்றுவபயிம்த 
ப | 
ரம மூருதிவய ஹவஸவக போ || ௮௭ || 
 
இம்த்ரன மவனக்ஶஹோகி அதிதிவக 
கும்ெலவித்து | 
அம்தத பூவஜய ககவகோம்டு || 
அம்தத பூவஜய ககவகோம்டு ஸுரதருவ | 
இம்திவரகித்த ஹரிவய போ || ௮௮ || 
 
னிம்ம வனவனவ முனி ஹ்றுதயதலி 
வனவலஸித | 
தர்மரக்ஷகவனனிஸுவ || 
ஸம்மதவோகித்த பூவஜய ககவகோம்ெ னி | 
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ஸ்ஸீம மஹிம ஹவஸவக போ || ௮௯ || 
 
முத்தின ஸத்திவகய னவரத்னத சோமர | 
ஸுத்த னலிவப்ஸர ஸ்த்ரீயர || 
ன்றுத்யவ ஶனோடுத சித்ர வோத்யம்கள ஸம் 
| 
பத்தின ஹரிவய ஹவஸவக போ || ௯0 || 
 
எனலு னகுத பம்து ஹவஸய ஶமவல | 
வனிவத லக்ஷுமிவயோெகூடி || 
அனம்த கவபவதி குளித க்றுஷ்ணன 
னோல்கு | 
தினதுத்ஸவவ னவெஸிதரு || ௯௧ || 
 
அத்ஶதவரனிப கம்ஶக யமுஶன ஸரஸ்வதி 
போ | 
ரதி வமோதலோத ஸுரஸ்த்ரீயரு || 
முத்தினக்ஷவதயன்னு ஶ ோபோனவவனுதலி 
தம்ம | 
அர்தியளியவக தளிதரு || ௯௨ || 
 
ரத்னோதோரதிவக ஸுத்த முத்தவன தும்பி | 
முத்கதவதயவரல்ல தவளத || 
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முத்கதவதயவரல்ல தவளத பதன போ | 
டுத்தவலத்திதவர ஸிரவரவக || ௯௩ || 
 
வபோம்மதன்னரஸி கூவெ பம்வதரகித | 
உவமயரஸ னமிஸித || 
அமரவரல்லரு பவகபவக உடுவகோவரகள | 
ரம்வமயரஸவக ஸல்லிஸிதரு || ௯௪ || 
 
ஸத்யஶலோகத வபோம்ம 
வகௌஸ்துபரத்னவனித்த | 
முக்தோஸுரரு முததிம்த || 
முத்தின கம்டீஸரவ முக்யப்ரோணனித்த | 
மஸ்தகத மணிய ஶிவனித்த || ௯௫ || 
 
தன்னரஸி கூவெ ஸவினுடி னுடிவோக | 
வதனதல்லித்தக்னி வகெதம்வத || 
வஹ்னி ப்ரதிஷ்வெய மோடி 
அவவனோளகித்த | 
தன்னோஹுதி திப்பண ஸுரரிவக || ௯௬ || 
 
வகோப்பித களஶரோடிஸி அம்றுதோன்ன 
ஊெக்வக | 
உப்பித ஹருஷதி உணிஸலு || 
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உப்பித ஹருஷதி உணிஸஶபவகம்து 
ஸிம்து | 
ஸர்வரிவகவெய மோடிஸித || ௯௭ || 
 
மோவன மவனயல்லி ஶதவரிவகௌதணவ | 
தோனவரு வகடிஸவத பிெவரம்து || 
தோனவரு வகடிஸவத பிெவரம்து ஶ்ரீ 
க்றுஷ்ண | 
ஶதவ ஸ்த்ரீஶவஷவ தரிஸித || ௯௮ || 
 
தன்ன வஸௌம்தர்யதிம்துன்னதமயவோத 
லோ | 
வண்யதிம்த வமவரவ னிஜபதிய || 
வஹண்ணுரூபவ கம்டு கன்வய 
மஹோலக்ஷுமி இவ | 
கன்யஶரவகம்து வபரகோதளு || ௯௯ || 
 
லோவண்யமயவோத ஹரிய ஸ்த்ரீஶவஷக்வக | 
போவகியவரல்ல மருளோவக || 
மோவர ஸுவதய க்ரமதிம்த படிஸி தன்ன | 
ஶஸவக ஸுரரிகுணிஸித || ௧00 || 
 
னோகன ஶமவல தோ மலகித்தோக | 
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ஆகவல ஜகவ ஜதனதி || 
ஆகவல ஜகவ ஜதனதி தரிவஸம்து | 
னோகபலிய னவெஸிதரு || ௧0௧ || 
 
க்ஷுவதய கவளவ னவரத்னத மோவலய | 
முததிம்த வோரிதி விதிகித்த || 
சதுர வரவ வோயுஶதவரிகித்த | 
விதுவின கவலய ஶிவகித்த || ௧0௨ || 
 
 க்ர வமோதலோத திக்ஷோ&லகரிவக | 
வஸோக்கித வசௌதம்த கஜம்கள || 
உக்கித மனதிம்த வகோட்ெ வருணஶதவ 
மது | 
மக்களோயுஷ்யவ வபவளவஸம்த || ௧0௩ || 
 
மத்வத ஶதஶவம்த்ரவக போரிஜோதவனித்த | 
சித்தவ வஸவளவப்ஸரஸ்த்ரீயர || 
ஹத்து ஸோவிர வகோட்ெ வருணஶதவ ஹரி 
| 
பக்திய மனதல்லி வபவளவஸம்த || ௧0௪ || 
 
வபோவளவ னவரத்னத ரோஶிய 
வதவகவதவகது | 
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உளிதமரரிவக ஸலிஸித || 
உளித அமரரிவக ஸலிஸித ஸமுத்ர | 
களுஹிஸிதனவரவர மவனகளிவக || ௧0௫ || 
 
உன்னத னவரத்னவோத அரமவனய | 
சன்ஶனமரகளிம்த விரசிஸி || 
தன்ன அளியனிவக ஸ்திரவோகி 
மோடிவகோட்டு | 
இன்வனோம்து கவெயடி இெதம்வத || ௧0௬ || 
 
ஹயவதன தன்ன ப்ரியளோத லக்ஷுமிவக | 
ஜயவித்த க்ஷீரோம்புதியல்லி || 
ஜயவித்த க்ஷீரோம்புதியல்லி ஶ்ரீக்றுஷ்ண | 
தயதி னம்வமல்லர ஸலஹலி || ௧0௭ || 
 
ஈ பதவ மோடித வோதிரோஜமுனிவக | 
ஶ்ரீபதியோத ஹயவதன || 
தோபவ கவளது தன்ன ஶ்ரீசரணத ஸ | 
மீபதல்லிட்டு ஸலஹலி || ௧0௮ || 
 
இம்து ஸ்வப்னதல்லி 
வகோம்ெோடிஸிவகோம்ெ லக்ஷ்மீ | 
கோம்தன கம்தவனனிஸுவ || 
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ஸம்தர வமச்சின வோதிரோஶஜம்த்ர முனி | 
பம்ததி ஶபளித பதவிது || ௧0௯ || 
 
ஶ்ரீயரஸ ஹயவதனப்ரிய வோதிரோஜ | 
ரோய ரசிஸித பதவிது || 
ஆயுஷ்ய பவிஷ்ய தினதினவக வஹச்சுவுது 
னி | 
ரோயோஸதிம்த ஸுகிபரு || ௧௧0 || 
 
வபோம்மோன தினதல்லி ஒம்வமோம்வம ஈ 
மதுவவ | 
க்ரம்மதி மோடி விஶனோதிஸுவ || 
னம்ம னோரோயணகூ ஈ ரம்வமகடிகடிகூ | 
அஸுர ஶமோஹனஶவ னரனெவன || ௧௧௧ || 
 
மதுவவய மவனயல்லி ஈ பதவ போடிதவர | 
மதுமக்களிவக முதவஹுது || 
வதுகளிவக ஓஶலபோக்ய தினதினவக 
வஹச்சுவுது | 
மதனனய்யன க்றுவபயிம்த ஶ ோபோவன || 
௧௧௨ || 
 
ஶ ோபோனவவன்னிவர ஸுரவரோளு 
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ஸுபகனிவக | 
ஶ ோபோனவவன்னீ ஸுகுணனிவக || 
ஶ ோபோனவவன்னிவர த்ரிவிக்ரமரோயவக | 
ஶ ோபோனவவன்னீ ஸுரப்ரியவக || 
ஶ ோபோவன || ௧௧௩ || 
 
|| மம்களம் || 
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