
ஶ்வாஸ ஸம்தி 
 
ஹரிகதாம்றுஇதஸார குருகள 
கருணதிம்தாபனிது பபளுவவ 
பரம பகவத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது 
 
பாரதீஶனு களிவகவ ாளு மு 
ன்னூர அரவத்து ஸிருஜபகள 
தா ரசிஸுவனு ஸற்வஜீவவராளித்து 
பபஸரவத 
காருணிகனவரவர ஸாதன 
பூரரஸி பூ ஸ்வற்க னரகவ 
பஸரிஸுவ ஸற்வஜ்ஜ்ன்  
ஸகபேஷ்டப்ரதா கனு 0௧ 
 
தாஸிவகாம்ரபனூரு ஶ்வாபஸா 
ச்ச்வாஸகள னவடஸுதலி பேதன 
ராஶிவ ாளு ஹகலிருளு ஜாக்றுதனாகி 
னித் தலி 
ஈ ஸுமனவஸாத்தம்ஸ பேஶா 
 ாஸவில்ேவத பபாஷிஸுத மூ 
பேஶனம்க்ரிஸபராஜமூேதலிப்ப 
காணிஸவத 0௨ 
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அரிவுவதாம்த் ாமவதாளு ஶ்வாஸ 
கவளரடுஸாவிரபதளுனூரனு 
ஶரஸஹஸ்ரத பமவே னானூரஹவு 
த்விதி வக 
மரளி  ாமத்ர வக வஸு ஸா 
விரத பமல்னூவரணிவக லி ஹ 
ன்வனரடு தாஸிவக 
ஹத்துஸாவிரவதம்டுனூரஹவு 0௩ 
 
ஒம்து தினவதாளகனிே இப்ப 
த்வதாம்து ஸாவிரதாருனூரு  
முகும்துனாஜ்ஜ்னதி மாடி மாடிஸி 
போககள வபாவரவ 
வனம்து பவனன வபாகளுதிவர எம் 
வதம்து மரி வத ஈ மஹிவம ஸம் 
க்ரம்தனாத் ரிகும்வட பனாடலு 
ஸற்வகாேதலி 0௪ 
 
மூருேஅத பமவே விம்ஶதி 
ஈவரரடுஸாவிரவு பஅவக 
ஆருேஅத பமவே 
னால்வத்வதம்டுஸாவிரவு 
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மாருதனு மாஸவக ஜபிஸி ஸம் 
ஸார ஸாகரதிம்த ஸுஜனர 
பாருகாணிஸி ஸேகுவனு 
பஹுபபாககளன்னித்து 0௫ 
 
எரடு திம்களிகஹவு றுது 
பூஸுரரு திளிவது ஶ்வாஸஜப ஹ 
ன்வனரடுேஅதபமவே வதாம்பத்தாரு 
ஸாஹஸ்ர 
கவரஸுவது அ னாவ்ஹ தேவர 
வருஷ முவத்வதம்டு ேஓ 
பரி திளிவுவதம்பத்வதம்டுஸஹஸ்ர 
வகாவிதரு 0௬ 
 
வருஷகிதரிம்மடி ஜபம்கள 
குருவற்  தா மாடிமாடிஸி 
துரிதகள பரிஹரிஸுவனு சிம்திஸுவ 
ஸஜ்ஜனர 
ஸுரவிபராதிகவளாளவக வனவேஸி 
த்தரவிதூர தபமாதிகாரிக 
ளிரவரிது பஸாஹமுபாஸவன 
மாள்பனவரம்வத 0௭ 
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இனிதுபாஸனவன ஸற்வஜீவவரா 
ளனிேபதவனு மாடுதிவர சிம் 
தவன  மாடவத கம்ட னீவராளு முளுகி 
னித் தலி 
மவனவ ாளவக க்றுஷ்ணாஜினாத்  
ஸனதி குளிது விஶிஷ்த பஹு ஸ 
ஜ்ஜனவனனிஸி 
ஜபமணிகவளணிஸிதபரனு வபஸரவத 0௮ 
 
ஓதபனாதக எரடு பதஜவதா 
ரளதுவுவு ே  ததபிமானிக 
ளாத ஶிவபவனரு ரமாதீனத்வ ஐதுவரு 
ஈ திவிஜவராதகூடி ஶ்ரீ மது 
ஸூதனன ஐதுவளு எம்தரி 
தாதரதேன்பனாதகவ வகாடுதுணுத 
ஸுகிஸுதிரு 0௯ 
 
ஜாலிவதாப்பேஜாவிகளு வம 
த்தாே தி ஸ்பவச்ோனுஸாரதி 
பாே கவரவம்ததலி ேமீரமண தன்னவர 
கீளுகற்மவ ஸ்வீகரிஸி த 
ன்னாே வதாளிட்டவர வபாவரவ  
க்றுபாளு காமத ரகரவதளஶ் ாம ஶ்ரீராம 
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௧0 
 
ஶஶி திவாகர பாவகவராளிஹ 
அஸித ஸித போஹிதகளலி ஶிவ 
ஶ்வஸன பாற்கவி மூவவராளு 
ஶ்ரீக்றுஶ்ண்ன ஹ வதன 
வஸுதிபாற்தன த்ரிவ்றுது எனிஸி 
வஸுமதிவ ாளன்பனாதகானள 
வபஸரினிம்தலி ஸற்வஜீவர ஸேஹுவனு 
கருணி ௧௧ 
 
தீப கரதலி பிடிது காணவத 
கூபவதாளு பித்தம்வத பவத ம 
பஹாபனிஷதற்தகள னித் தி 
பபளுவவவரல்ே 
ஶ்ரீபவனமுகவினுதனமேஸு 
ரூபகள வ் ாபார திளி வத 
பாபபுண் வக ஜீவகற்த்றுகற்த்று 
ஹரிவ ம்ப ௧௨ 
 
அனிேபதவனு வான்க்மபனாம  
வனனிஸி பாவக வருண ஸம்க்ரம் 
தனமுகாத் வராளித்து 
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பகவத்ரூபகுணகளனு 
வனவனவனவனது உச்ேரிஸுதலி ன 
ம்மனு ஸதா ஸம்தயிஸுவனு ஸ 
ன்முனிகணாராதிதபதாம்புஜ பகாஜ 
ஸுரராஜ. ௧௩ 
 
பாதவவனிபுவு வான்க்மபனாம  
பாதரூபத்வ கவதாளு ப்ர 
ஹ்ோத பபாஷக ஸம்கருஷணாவ்ஹ தி 
வனவேஸித்து 
பவதஶாஸ்த்ர புராணகள ஸம் 
வாதரூபதி மனனரகவுத 
பமாதம  ஸுகவித்து ஸலுஹுவ 
ஸற்வஸஜ்ஜனர ௧௪ 
 
கம்தவஹ தஶதிஶகவளாளகர 
விம்த வஸௌரப பஸரிஸுத க்ரா 
பணம்த்ரி களிவக ஸுகவனீவுத 
ஸம்ேரிஸுவம்வத 
இம்திபரஶன ஸுகுணகள ரத 
னம்தினதி துதிஸுதனுபமாதிஸு 
தம்த பதிர ஸுமூகனம்திரு 
மம்தஜனவராடவன ௧௫ 
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ஶ்ரீரமணனரமவன  பூற்வ 
த்வாரதல்லிஹ ஸம்ஜ்ஜ்ன் ஸூற் க 
பாரதீபதி ப்ராணவனாளகிஹ 
ேகுமினார ணன 
பஸரி மனுபஜாத்தமரு ஸற்வஶ 
ரீரகத னாரா ணன அவ 
தாரகுணகள துதிஸுதலி பமாதிபரு 
முக்தி லி ௧௬ 
 
ப்ரணவப்ரதிபாத் ன புரத த 
இணகவாடதலிப்ப ஶஶி பரா 
ஹிணிகத வ் ானஸ்த க்றுதிப்ரத்யும்ன 
ரூபவனு 
குணகளனு ஸம்துதிஸுதலி பித்றுகண  
கதாதரனதிவிமே ப 
ட்டணவதாளவக ஸ்பவச்ோனுஸாரதி 
ஸம்ேரிஸுதிஹரு ௧௭ 
 
அமிதவிக்ரமனாே த ப 
ஶ்சிமகவாடதி ஸதிஸஹித ஸம் 
ப்ரமதி பகவத்குணகளவன வபாகளுதலி 
பமாதிஸுவ 
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ஸுமனஸாஸ் வனாளிப்ப பானக 
தமன ஸம்கருஷணன னிஜஹ்று 
கமேவதாளு பதனிஸுவ றுஷிகணரவதி 
ஸுகிஸுவரு ௧௮ 
 
ஸ்வரமணன குணரூப ஸப்த 
ஸ்வரகளிம்தலி பாடுதிஹ தும் 
புரவர வமாதோதகிள கம்தற்வரு ரமாபதி  
புரத உத்தரபாகிோதிப 
ஸுரப ஶசிக ஸமானவாயுக 
ஹரின்மணிப 
ஶாம்திபதி னிருத்தரனதுவரு ௧௯ 
 
ஷ்கரவன கவட ாகிப்பகிள னி 
ற்ஜரரு ஊற்த்வத்வாரகத பாரதி 
உதானவனாளு 
வமவரவ மா ா வாஸுபதவன 
பரமமம்களவ வகள மம் 
திரவரனதி ஸதா முகும்தன பனாடி 
ஸுகிஸுவரு ௨0 
 
த்வாரபம்ேகபாேகவராளிஹ 
பாரதீப்ராணாம்தராத்மக 
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மாரமணரனரூப தத்தத்வாரதலி பப்ப 
மூவரரடு வித முக்திப ாக் ர 
தாரதம் வனரிதவர கம் 
ஸாரி ஸம்ஸாராப்தி தாடிஸி முக்தரனு 
மாள்ப ௨௧ 
 
வபளகிதூஜியு பனாள்பரிவக தள 
தளிஸுதலி கம்வகாளிஸுவம்ததி 
வதாவளது பதஹவ 
னாமமுத்வரகளிம்தேம்கரிஸி 
ஒலிஸி னித்  குதற்கயுக்திக 
ளேவபபாதர ஶாஸ்த்ரமற்மவ 
திளி திஹ னர பரிவத இதவராளு 
ஶம்கிஸிதபரனு ௨௨ 
 
உததிவ ாளு ஊற்மிகளு பதாற்பம் 
ததலி ஹம்பஸாத்கீத ஹரி  
ஹ வதன க்றுஷ்ணாத் மித அவதாரகளு 
னித் தலி 
பதுமனாபவனாளிருதிஹவு ஸ 
ற்வத ஸமஸ்த ப்ராணிகள  
சித்ஹ்றுத கத ரூபகளனவ் வதானதலி 
பிடவத ௨௩ 
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ஶரதிவ ாளு மகராதி ஜீவரு 
இருளுஹகபேகப்ரகாரதி 
ேரிஸுதனுபமாதிஸுத இப்பம்ததி 
ஜகத்ர வு 
இருதிஹவு ஜகதீஶனுதரதி 
கவரஸுவுது ப்ரதிபிம்பனாமதி 
தரிஸிஹுது ஹரினாமரூபம்களனு 
அனவரத ௨௪ 
 
ஜனனி வஸௌஷ்டபதாற்தகள பபா 
ஜனவ மாடலு கற்பகத  
ஶிஶுதினதினதேபிவ்றுத்டிய் ஐதுவ 
வதரதி ஜீவரிவக 
வனஜனாபனு ஸற்வரஸ உம் 
டுணிஸி ஸம்ரஇஸுவ ஜான்ஹவி 
ஜனக ஜன்மாத் கிளபதாஷவிதூர கம்பீர. 
௨௫ 
 
ஆவஸவகாளகாதவனு ஜனரிவக 
தாஸவனனிஸுவனாவஸ னு னிஜ 
தாஸரகதிஹ பும்ஸவகல்ேரு 
தாஸவரனிஸுவரு 
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ஶ்ரீஶனம்க்ரிஸபராஜயுகள னி 
ராவஶயிம்தலி பஜிவஸ ஒலிது ர 
மாஸஹித தன்னவன வகாடுவ 
கருணாஸமுத்ர ஹரி ௨௬ 
 
த்யுனதி ாத் ம்தவனு காணவத 
மனுஜ ஏகத்ரதலி தா ம 
ஜ்ஜனவ ரகவ  ஸமஸ்தபதாஷ தி 
விமுக்தனஹ வதரதி 
அனகனமோனம்தானம்த ஸு 
குணகவளாளவகாம்பத குபணாபா 
ஸனவரகவ மஹாத்ம 
டன் க்றுடாற்டவனனிஸுவனு ௨௭ 
 
வாஸுபதவனு கவரஸுவனு காற் 
பாஸனாமதி ஸம்கருஷணனு 
வாஸவாகிஹ தூேவதாளு தம்துகனு 
ப்ரத்யும்ன 
வாஸரூபனிருத்தபதவனு 
பூஷணனு தானாகி பதாற்ப ப 
பரஶ னாரா ணனு ஸற்வத 
மான் மானதனு ௨௮ 
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ேேவனயிம்வதாடகூடி ரேேக 
வளாளவக ஓதப்பராதரூபதி 
வனவேஸிஹனு ேதுராத்மக 
ஜகன்னாதவிடேனு 
ேளிபிஸிலுமவளகாளியிம்தர 
களிவக பிடதவே காவவனம்தரி 
திவளவ ாளற்சிஸுதிரு ஸதா 
ஸற்வாம்தராத்மகன ௨௯ 
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