
ஸற்ர்வ ஜீவன கல்ப ஸம்தி 
 
ஹரிகதாம்றுஇதஸார குருகள 
கருணதிம்தாபனிது பபளுவவ 
பரம பகவத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது 
 
க்றுஇதிரமண ப்ரத்யும்ன வஸுபத 
வவதகளாஹம்காரத்ரயவதாளு 
சதுரவிம்ஶதி ரூபதிம்தலி 
பபாஜ்யவனனிஸுவனு 
ஹுதவஹாஆம்தற்கத ஜயா 
பதியு தாபன மூரதிக த்ரிம் 
ஶதி ஸுரூபதி பபாக்த்றுஇ எனிஸுவ 
பபாக்த்றுஇகவளாளகித்து 0௧ 
 
ஆரதிக மூவத்து ரூபதி 
வாரிஜாப்தவனாளிருதிஹனு மா 
யாரமண ஶ்ரீவாஸுபதவனு காலனாமதலி 
மூரு வித பித்றுகவளாளு வஸு த்ரிபு 
ராரி ஆதித்யகனிருத்தனு 
பதாரிவகாள்ளவத 
கற்த்றுகற்மக்ரியவனனிஸிவகாம்ப 0௨ 
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ஸ்வவஶ னாராயணனு தா ஷ 
ண்ணவதி னாமதி கவரஸுதலி வஸு 
ஶிவ திவாகர 
கற்த்றுகற்மக்ரியகவளாளகித்து 
வனவனவில்லவத னித்யதலி த 
ன்னவரு மாடுவ பஸவவ ககவகாம் 
டவர பித்றுகளிகீவனம்தானம்த 
ஸுககளனு 0௩ 
 
தம்துபடதம்ததலி லகுமீகாம்த 
பம்சாத்மகவனனிஸி வஸு 
கம்துஹர ரவி கற்த்றுகவளாளகித்தனவரத 
தன்ன 
சிம்திஸுவ ஸம்தரனு குரு மத் 
வாம்தராத்ம ஸம்தயிஸுவனு 
ஸம்ததகிளாற்தகள பாலிஸி 
இஹபரம்களலி 0௪ 
 
தம்வததாய்கள ப்ரீதிபகாஸுக 
னிம்த்யகற்மவ வதாவரது விஹிதக 
வளாம்து மீரவத 
ஸம்ககற்மகளாசரிஸுவவரு 
வம்தனீயராகிபலவயாளவக கத 
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னம்தினதி கதஶிக தஹிக ஸுக 
திம்த பாள்வரு பஹு திவஸதலி 
கீற்தியுதராகி 0௫ 
 
அம்ஶி அம்ஶாம்தற்கத த்ரய 
ஹம்ஸவாஹன முக்ய திவிஜர 
ஸம்ஶதலி திளிதம்தராத்மக 
ஜனாற்தனன 
ஸம்ஸ்மரண பூற்வகதி ஷடதிக 
த்ரிம்ஶதித்ரய ரூபவரிது வி 
பாம்ஸகன பூஜிஸுவரவவர 
க்றுதாற்டவரனிஸுவரு 0௬ 
 
முருவவர ஸாவிரத பமலவர 
னூகரது ரூபதி ஜனாற்தன 
ஸூரிகளு மாடுவ ஸமாராதவனவக 
விக்னகளு 
பாரதம்வத பஹுப்ரகார க 
ராரி காபாடுவனு ஸற்வஶ 
ரீரகவளாளித்தவரவர வபஸரிம்த 
கவரஸுதலி 0௭ 
 
ஜய ஜய ஜயாகாம்த தத்தா 
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த்பரய கபில மஹிதாஸ பக்த 
ப்ரிய புராதன புருஷ பூற்ணானம்த 
ஜ்ஜ்ன்யானகன 
ஹயவதன ஹரி ஹம்ஸ பலாக 
த்ரய விலஅண னிகிளஜகதா 
ஶ்ரய னிராமய தயதி ஸம்கதவஸம்து 
ப்ராற்திபுது 0௮ 
 
ஷண்ணவதி வயம்பஅபரட்யனு 
ஷண்ணவதி னாமதலி கவரஸுத 
தன்னவரு ஸத்பக்தி பூற்வகதிம்த 
மாடுதிஹ 
புண்யகற்மவ ஸ்வீகரிஸி கா 
ருண்ய ஸாகர ஸலஹுவனு ப்ர 
ஹ்மண்ய பதவ பவாப்திபபாத பஹு 
ப்ரகாரதலி 0௯ 
 
பதஹகளனு வகாடுவவனு அவரவ 
ராஹரவனு வகாடதிஹவன ஸுமனஸ 
மஹித மம்கள சரித 
ஸத்குணபரிதனனவரத 
அஹிக பாரத்ரிக ஸுகப்ரத 
வஹிஸி வபன்னலி வபத்தவம்றுதவ 
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த்ருஹிண வமாதலாதவரிகுணிஸித 
முரிதனஹிதரனு ௧0 
 
த்ருஹிண வமாதலாதமரரிவக ஸ 
ன்மஹித மாயாரமண தாபன 
ஸ்வஹவனனிஸி ஸம்த்றுப்திபதிஸுவ 
ஸற்வகாலதலி 
ப்ரஹித ஸம்கருஷனு பித்றுகளி 
கஹரவனனிப ஸ்வதாக்யரூபதி 
மஹிஜ பலத்றுண வபஸரினலி 
ப்ரத்யும்னனிருத்த ௧௧ 
 
அன்னவனனிஸுவ ன்றுபஶுகளிவக  
ஹிரண்ய கற்பாம்டவதாளு ஸம்தத 
தன்னனீபரியிம்துபாஸவனககவ பக்தரன 
பன்ன படிஸவத பவஸமுத்ரம 
பஹான்னதிய தாடிஸி சதுற்வித 
அன்னமயனாத்மப்ரத₹ஹன ஸுகவனீவ 
ஹரி ௧௨ 
 
மனவசன காயகள வதவஶயிம் 
தனுதினதி பிடதாசரிஸுதி 
ப்பனுசிபதாசித கற்மகள 
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ஸத்பக்திபூற்வகதி 
அனிலபதவவனாளிப்ப னாரா 
யணகிதன்னவு எம்து க்றுஷ்ணா 
ற்பணவவனுத வகாவட ஸ்வீகரிஸி 
ஸம்கதப கருணாளு ௧௩ 
 
ஏளு விததன்ன ப்ரகரணவ 
பகளி பகாவிதராஸ்யதிம்தலி 
ஆலஸவ மாடதவல அனிருத்தாதி ரூபகள 
காலகாலதி வனவனது பூஜிஸு 
ஸ்தூலமதிகளிகிதனு பபளவத 
ஶ்ரீலகுமிவல்லபவன அன்னாதன்ன 
அன்னதனு ௧௪ 
 
எம்தரிது ஸப்தான்னகள கத 
னம்தினதி மவரயவத ஸதா பகா 
விம்தகற்பிஸு னிற்பயதி 
மஹயஜ்ஜ்ன்யவிதுவயம்து 
இம்திபரஶனு ஸ்வீகரிஸி தய 
திம்த பபடிஸிவகாளவத தவகதி 
தம்துவகாடுவனு பரமமம்கள தன்ன 
தாஸரிவக ௧௫ 
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ஸூஜி கரதலி பிடிது ஸமரவ 
னா ஜயிஸுவவனு எம்ப னரனம் 
தீ ஜகத்திவனாளுள்ள அஜ்ஜ்ன்யானிகளு 
னித்யதலி 
ஶ்ரீ ஜகத்பதிசரணயுகள  
ஸபராஜ பக்திஜ்ஜ்ன்யானபுற்வக 
பூஜிஸவத தற்மாற்ஹகாமவ பயஸி 
பளலுவரு ௧௬ 
 
ஶகடபம்ஜன ஸகலஜீவர 
னிகடகனு தானாகி பலாகவக 
ப்ரகடனாகவத ஸகலகற்மவ மாடி 
மாடிஸுத 
அகுடிலாத்மக பகுத ஜனரிவக 
ஸுகதவனனிஸுவ ஸற்வகாலதி 
அகடகட ஈதன 
மஹாமஹிவமகளிபகவனம்வப ௧௭ 
 
ஶ்ரீலகுமிவல்லபனு கவகும் 
டாலயதி ப்ரணவ ப்ரக்றுதி கீ 
லாலஜாஸன முக்ய பசதனவராளவக 
வனவலஸித்து 
மூலகாரண அம்ஶனாமதி 
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லீவலககஸுத பதாரிவகாள்ளவத 
பாலிபனாளு க்றுதவித்த வதவரதம்திப்ப 
த்ரிஸ்தளதி ௧௮ 
 
மூரு யுகதலி மூலரூபனு 
ஸூரிகள ஸம்தயிஸி திதிய கு 
மாரகர ஸம்ஹரிஸி 
தற்மவனுளுஹபபவகம்து 
காருணிக பூமிவயாளு னிஜபரி 
வாரஸஹிதவதரிஸி பஹுவித 
பதாரிதனு னரவத்ப்ரவ்றுத்திய ஸகல 
பசதனவக ௧௯ 
 
காரணாவ்ஹய ப்ரக்றுதிவயாளகி  
த்தாரதிக ஹதிவனம்டு தத்வவ 
தா ரசிஸி தத்ரூப தன்னாமம்களவன 
தரிஸி 
னீரஜபவாம்டவனு னிற்மிஸி 
காருணிக காற்யாக்யரூபதி 
பதாருவனு ஸஹஜாஹிதாசலகளலி 
ப்ரதிதினதி ௨0 
 
ஜீவரம்தற்யாமி அம்ஶி க 
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பளவரகவளாளகிம்த்ரியகளலி 
தா விஹார ககவுதனுதின 
அம்ஶனாமதலி 
ஈ விஷயகளனும்டு ஸுகமய 
ஈவ ஸுக ஸம்ஸாரதுஃகவ 
பதவ மானவ தானவரிகவிரத ஸுதாமஸக 
௨௧ 
 
பதஶ பதஶவ ஸுத்தி பதஹா 
யாஸவகாளிஸவத காம்யகற்ம து 
ராவஶவகாளகாகதவல 
ப்ரஹ்மாத்யகிளபசதனரு 
பூ ஸலிலபாவகஸமீரா 
காஶ வமாதலாதகிள தத்த்வ ப 
பரஶகிவதிஷ்டானவவம்தரிதற்சிஸனவரத 
௨௨ 
 
எரடு விததலி பலாகவதாளு ஜீ 
வருகளிப்பரு ஸம்தத க்ஷராக்ஷர 
விலிம்க ஸலிம்க ஸ்றுஜ்யாஸ்றுஜ்ய 
பபததலி 
கவரஸுவுது ஜதப்ரக்றுதி ப்ரணவா 
அர மஹாதணுகாலனாமதி 
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ஹரி ஸஹித பபதகள பம்சக ஸ்மரிஸு 
ஸற்வத்ர ௨௩ 
 
ஜீவ ஜீவர பபத ஜட ஜட 
ஜீவ ஜடகள பபத பரமனு 
ஜீவ ஜட ஸுவிலஅணனு எம்தரிது 
னித்யதலி 
ஈ விரிம்சாம்டவதாளு எல்லா 
டாவினலி திளிகதது பபத க 
பளவரவதாளரிதச்யுதன பதகயது 
ஶீக்ரதலி ௨௪ 
 
ஆதியலி அராஅராக்ய 
த்பவத அஅரவதாளு ரமா மது 
ஸூதனரு அரகவளாளு ப்ரக்ற் இதி ப்ரணவ 
காலகளு 
பவத முக்ய த்றுணாம்த ஜீவர 
பபதகளனரிதீ ரஹஸ்யவ 
பபாதிஸவத மம்தரிவக ஸற்வத்ரதலி 
சிம்திபுது ௨௫ 
 
தீபதிம் தீபகளு வபாரம 
ட்டாபணாலயகத திமிரகள 
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தா பரிஹாரககஸி தத்கதபதாற்த 
பதாற்பம்வத 
வஸௌபரணிவரவஹன தா பஹு 
ரூபனாமதி எல்ல கவடயலி 
வ்யாபிஸித்து யபதஷ்டமஹிவமய பதாற்ப 
திளிஸதவல ௨௬ 
 
னளினமித்ரவக இம்த்ரதனு ப்ரதி 
பலிஸுவம்வத ஜகத்ரயவு கம் 
வகாளிபுதனுபாதியலி ப்ரதிபிம்பாவ்ஹயதி 
ஹரிவக 
திளிவய த்ரிககுத்தாமனதி மம் 
கள ஸுரூபவ ஸற்வடாவிலி 
வபாவளவ ஹ்றுதயவக ப்ரிதிதிவஸ 
ப்ரஹ்லாதபபாஷகனு ௨௭ 
 
ரஸவிபஶஷவதாளதி விமல ஸித 
வஸன பதாயிஸி அக்னிவயாளகிவட 
பஸரிஸுவுது ப்ரகாஶ னஸுகும்ததவல 
ஸற்வத்ர 
த்ரிஶிரதூஷணகவரி பக்திஸு 
ரஸதி பதாய்த மஹாத்மரனு பா 
திஸவு பவவதாளகித்தவரயு ஸரி 
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துரிதராஸிகளு ௨௮ 
 
வாரிதிவயாளககிள னதிகளு 
பபவரபபவர னிரம்தரதலி வி 
ஹார ககவுத பரம பமாததலிப்ப 
வதரனம்வத 
மூரு குணனகள மானிவயனிஸுவ 
ஶ்ரீரமாரூபகளு ஹரியலி 
பதாருதிப்பவு ஸற்வகாலதி 
ஸமரஹிதவவனிஸி ௨௯ 
 
பகாகனத ஸகனுதய கூகா 
பலாகனவக வஸாகஸதிவர பாஸ்கர 
தா களம்கவன ஈ க்றுதிபதி 
ஜகன்னாதனிவர 
ஸ்வீகரிஸி ஸுகபடலரியதவி 
பவகிகளு னிம்திஸிதபரனஹு 
தீ கவித்வவ பகளி ஸுகபடதிஹவர 
பகாவிதரு ௩0 
 
பசதனாபசதனகளலி குரு 
மாதரிஶ்வாம்தற்கத ஜக 
ன்னாத விடல னிரம்தரதி வ்யாபிஸி 
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திளிஸிவகாளவத 
காதுரவ புட்டிஸி விஷயதலி 
யாதுதானர பமாஹிஸுவ னி 
ற்பீத னித்யானம்தமய னிற்பதாஷ 
னிரவத்ய ௩௧ 
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