
ஸர்வஸமர்பண/ஸற்வப்ரதீக் ஶம்தி 
 
ஹரிகதாம்ர் இதஸார குருகள 
கருணதிம்தாபனிது பபளுவவ 
பரம பகவத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது 
 
ஆவ பரவபாம்மனதி விமலாம் 
காவ பத்தரு எம்வதனிப ரா 
ஜவீபவ வமாதலாதமரரனுதினதி ஹரிபதவ 
பஸவிபரிகனுகூலரல்லவத 
தாவு இவரன வகடிஸபல்லவர 
ஶ்ரீவிலாஸாஸ்பதன தாஸரிகும்வெ அபஜயவு 
௧0-௧ 
 
ஶ்ரீதனம்க்ரிஸபராஜயுகபள 
காதஶ ஸ்தானாத்மவதாளகி 
ட்ொதரதி ஸம்துதிஸுவவரிவக ஈ னவக்ரஹவு 
ஆதிபதயரு ஸம்ததாதி 
வ்யாதிகள பரிஹரிஸுதவரனு 
காதுவகாம்டிஹவரல்லவராம்தாகீஶனாஜ்பேயலி 
௧0-௨ 
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பமதினிய பமலுள்ள பகாஷ்பா 
பதாதககவளல்லமலதீர்தவு 
பாதபாத்ரி தராதளவவ ஸுஏத்ர ஜவீகண 
ஶ்ரீதன ப்ரதிவமகளு அவரும் 
பபாதனவவ னனபவத்ய னித்யதி 
ஹாதி னவெவுவத னற்தனகவளம்தரிதவவன 
பயாகி ௧0-௩ 
 
ஸற்வபதஶவு புண்யபதஶவு 
ஸற்வகாலவு புண்யகாலவு 
ஸற்வஜவீரு தானபாத்ரரு மூரு பலாகதளு 
ஸற்வ மாதுகவளல்ல மம்த்ரவு 
ஸற்வ பகலஸகவளல்ல பூவஜயு 
ஶற்வம்த்யன விமலமூற்தி த்யானவுள்ளவவக 
௧0-௪ 
 
பதவகாத தொக வாபி ஸ 
பராவரகளபிமானி ஸுரரு க 
பளவரவதாளிஹ பராமகூபகவளாளவக 
தும்பிஹரு 
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ஆ வியத்கம்காதினதிகளு 
பாவிஸுவுவதப்பத்வதரவெனிப 
ஸாவிர ஸுனாடிகவளாளவக 
ப்ரவஹிஸுதலிஹவவம்து ௧0-௫ 
 
மூருபகாடிய ம்யாவல பஶாபிப 
ஈரதிக எப்பத்து ஸாவிர 
மாருதாம்தற்யாமி மாதவ ப்ரதிதிவஸதல்லி 
தா ரமிஸுதிஹவனம்து திளிதிஹ 
ஸூரிகபள பதவவதகளவர ஶ 
ரீரகபள ஸுஏத்ர அவவரற்சவனவய ஹரிபூவஜ 
௧0-௬ 
 
ஶ்ரீவரனிகபிபேகவவம்தரி 
தீ வஸும்தவரவயாளவக பல்லவ 
ராவ ஜலதலி மிம்தவரயு கம்காதிதீற்தகளு 
தா ஒலிது பம்தல்வல வனவலவகாம் 
டீவரகிளாற்தகளனரியத 
ஜவீரமரதரம்கிணியனனதிதரு பலபவனு ௧0-௭ 
 
னதனதிகளிவளவயாளவக பரிவுவு 
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உததிபரியம்தரதி தருவா 
யதலி ரமிஸுவவல்லி தன்மயவாகி பதாரதவல 
விதினிபேதகளாசரிஸுவரு 
புதரு பகவத்ரூப ஸற்வ 
த்ரதலி சிம்தவன பரலு த்யஜிஸுவரகிள 
கற்மகள ௧0-௮ 
 
கலிவய வமாதலாதகிள தானவ 
வராளவக ப்ரஹ்மபவாதி பதவ 
ற்களு னியாமகராகி ஹரியாஜ்வேயலி அவரவர 
கலுேகற்மவ மாடி மாடிஸி 
ஜலருபஹஅணகற்பிஸுத னி 
ஶ்சல ஸுபக்தி ஜ்ோனபூற்ணரு 
ஸுகிபரவவராளவக ௧0-௯ 
 
ஆவ ஜவீவராளித்தபரனி 
ன்னாவ கற்மவ மாெபலனி 
ன்னாவ குணரூபகளுபாஸவன மாெபலனவரு 
காவனனய்யன பரம ஸத்கரு 
ணாவபலாகன பலதி சரிஸுவ 
பதவவதகளனு முட்ெலாபபவ பாபகற்மகளு 
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௧0-௧0 
 
பதிவயாெவன மனபம்த வதரதலி 
ப்ரதிதிவஸதலி ரமிஸி பமாதிஸி 
ஸுதரபவெதிவளவயாளு ஜிபதம்த்ரியவளம்து 
கவரஸுவளு 
க்ற் இதிபதி கதாம்ற் இத ஸுபபாஜன 
ரத மஹாத்மரிகிதர பதாே 
ப்ரததிகளு 
ஸம்பம்திவிஸுவபவஏச்யுதனதாஸரிவக ௧0-௧௧ 
 
ஸூஸி பஹ னதிவயாளவக தன்ன ஸ 
ஹாஸ பதாருவவவனவனம்து ஜலவகது 
ரீஸிதவர னகபஸாது முணுகுவ ஹரிய 
பிட்ெவனு 
க்பலஶ ஐதுவனாதியலி ஸ 
ற்பவஶ க்லுப்திய மாடிதுத பி 
ட்ொவஶயிம்தலி அன்யராராதிஸுவ மானவனு 
௧0-௧௨ 
 
னானு னன்னது எம்ப ஜெமதி 
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மானவனு தினதினதி மாடுவ 
ஸ்னான ஜப பதவாற்சற்வனயு வமாதலாத 
கற்மகள 
தானவரு வஸவளவதாயுவரல்லவத 
ஶ்ரீனிவாஸனு ஸ்வகீரிஸ ம 
த்தாவன பக்வ கபித்த பல பஇஸிதபவாலஹுது 
௧0-௧௩ 
 
தாத்ரிவயாளகுள்ளகிள தீற்த 
ஏத்ரசரிதபரனு பாத்ரா 
பாத்ரவரிதன்னாதி தானவ மாடி பலபவனு 
காத்ர னிற்மலனாகி மம்த்ர 
ஸ்பதாத்ர படிஸிதபரனு ஹரி ஸ 
ற்வத்ரகதவனம்தரியதவல தா கற்த்ற் இ 
எம்புவனு ௧0-௧௪ 
 
கம்ெ னவீராளு முணுகி பதஹவ 
தம்டிஸிதவர பலபவனு தம்ெ க 
மம்ெலகளவன தரிஸி யதிவயம்வதனிஸி 
பலபவனு 
அம்ெஜாதிபனம்ஸகன பத 
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பும்ெரீகதி மனவஹற்னிஶி 
பம்டுணியபவாலிரிஸி ஸுகபெதிப்ப மானவனு 
௧0-௧௫ 
 
பவதஶாஸ்த்ர புராண கவதகள 
ஓதி பபளிதபரனு ஸகல னி 
பேத கற்மவ வதாவரது ஸத்கற்ம மாபெனு 
ஓதனம்களனு ஜரிது ஶ்வாஸனி 
பராத னகஸிதபரனு காம 
க்பராதவளியவத னானு  னன்னது எம்ப 
மானவனு ௧0-௧௬ 
 
ஏனு வகளிதபரனு பனாடித 
பரனு ஓதிதபரனு பபளித 
பரனு பாடிதபரனு மாடிதபரனு தினதினதி 
ஶ்ரீனிவாஸன ஜன்ம கற்ம ஸ 
தானுராகதி வனவனது தத்தத் 
ஸ்தானதலி தத்ரூப தன்னாமகன ஸ்மரிஸதவ 
௧0-௧௭ 
 
புத்தி வித்யா பலதி பபளித 
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ஶுத்த காவ்யவிதல்ல தத்வஸு 
பத்ததிகளனு திளித மானவனல்ல புதரிம்த 
மத்வவல்லப தாபன ஹ்ற் இதவயாவதா 
ளித்து னுடிதம்ததலி னுடிவதன 
பத்தகள பனாெதவல கிவிவகாட்ொலிபுது புதரு 
௧0-௧௮ 
 
கப்பிவனாளகிஹ ரஸ விதம்தனி 
கப்புபல்லவத பாக்ய வயௌவன 
மப்பினலி னமமவரதவவக 
ஹரிஸுசரிதாம்ற் இதவு 
லப்யவாகது ஹரிபதாப்ஜதி 
ஹப்பிததி ஸத்பக்தி ரஸ வும் 
டுப்பி வகாப்பி 
ஸுகாப்திவயாளகாடுவவகல்லதவல ௧0-௧௯ 
 
ககவரத்வஜனம்க்ரி பகுதிய 
பவகயனரியத மானவரிகிது 
ஒகடினம்ததி பதாருதிப்புது எல்ல காலதலி 
த்ரிகுணவற்ஜிதனமலகுணகள 
வபாகளி ஹிக்குவ பாகவதரிவக 
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மிவக பகுதி ஸுஜ்ோனஸுகவித்தவர ரஇபுது 
௧0-௨0 
 
பரமதத்வ ரஹஸ்யவிது பூ 
ஸுரரு பகள்வுது ஸாதரதி னி 
ஷ்டுரிகளிவக மூெரிவக பம்திதமானி 
பிஶுனரிவக 
அரஸிகரிகிது பபள்வுதல்லன 
வரத பகவத்பாதயுகளாம் 
புருஹ மதுகரவனனிஸுவரிகிதனருபு பமாததலி 
௧0-௨௧ 
 
பலாகவாற்வதயிதல்ல பரபலா 
னககனாதன வாற்வத பகள்வவர 
காகுமனுஜரிகிது ஸமற்பகவாகி 
வஸாகஸுவுபத 
பகாகனத பரிமளவு ேட்பத 
ஸ்வகீரிஸுவம்ததலி ஜலசர 
பபக பல்லுவத இதர ரஸ ஹரிபகுதகல்லதவல 
௧0-௨௨ 
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ஸ்வப்ரபயாஜனரஹித ஸகபல 
ஷ்ெப்ரதாயக ஸற்வகுணபூ 
ற்ணப்ரபமய ஜராமரணவற்ஜித விகதக்பலஶ 
விப்ரதம விஶ்வாத்ம க்ற் இணி ஸு 
ற்யப்ரகாஶானம்த மஹிம க்ற் இ 
தப்ரதீகாராதிதாம்க்ரி ஸபராஜ ஸுரராஜ ௧0-௨௩ 
 
வனசராத்ரி தராதரவன ஜய 
மனுஜம்ற் இகவரபவஶ ஜய வா 
மன த்ரிவிக்ரமபதவ ஜய ப்ற் இகுராம பூம ஜய 
ஜனகஜாவல்லபவன ஜய ரு 
க்மிணி மபனாரதஸித்திதாயக 
ஜின விபமாஹக கலிவிதாரண ஜயஜயாரமண 
௧0-௨௪ 
 
ஸச்சிதானம்தாத்ம ப்ரஹ்மக 
ராற்சிதாம்க்ரி ஸபராஜ ஸுமனஸ 
ப்பராச்ச ஸன்மம்களத மத்வாம்தஃகரண ரூெ 
அச்யுத ஜகனாதவிட்ெல 
னிச்ச வமச்சித ஜனர பிெ கா 
த்கச்சனும்ொரண்யவதாளு பகாபகாபரனு காயித 
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௧0-௨௫ 
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