
ஶ்ரீனிவாஸ கல்யாண 
(வாதிராஜரு விரசித) 
 
ஸ்த்ரீயரரல்லரு பன்னிரர | 
ஶ்ரீனிவாஸன பாடிரர 
ஜ்ஞானகுருகளிரகாம்திஸி | ? 
மும்ரத கரதய ரபளுரவ || 
 
கம்கதீரதி றுஷிகளு | அம்து 
யாகவ மாட்டரு 
பம்து னாரத னிம்துரகாம்டு | 
யாரிரகம்து ரகளலு 
 
அரிது பராரபகு எம்து | ஆ 
முனியு ரதரளித 
-ப்றுகுமுனீயு ரதரளித 
னம்தரகாபன மகன கம்தன | 



மம்திரகாரக பம்தனு 
 
ரவதகளரன ஓதுதா | ஹரியனூ 
ரகாம்டாடுதா 
இருவ ரபாம்மன ரனாடித | 
ககலாஸக்ரக பம்தனு 
 
ஶம்புகம்டனு பார்வதீயூ | 
கரலதிருவுத கம்டனு 
ஸ்றுஷ்டிரயாளரக னின்ன 
லிம்க | ஶ்ரரஷ்டவாகரலம்தனு 
 
கவகும்டக்ரக பம்தனு | 
வாரிஜாக்ஷன கம்டனு 
ரகட்ட ரகாபதிம்த ஒத்தரர | 
எஷ்டு ரனாம்திரதம்தனு 
 



தட்டரன பிஸினீரினிம்த | 
ரனட்டரக பாத ரதாரளதனு 
பம்த கார்ய ஆயிரதம்து | 
அம்து முனியு ரதரளித 
பம்து னிம்து ஸரபரயாளரக | 
இம்திரரஶன ரஹாகளித 
 
பதிய கூரட கலஹ மாடி | 
ரகால்ஹாபுரரக ரஹாதளு 
ஸதியு ரபாரக பதியு ரஹாரடு | 
கிரிரக பம்து ரஸரித 
 
ஹுத்ததல்ரல ஹத்து ஸாவிர 
வருஷ | குப்தவாகி இத்தனு 
ப்ரஹ்ம ரதனுவாதனு | ருத்ர 
வத்ஸனாதனு 
 



ரதனு மும்ரத மாடிரகாம்டு | 
ரகாபி ஹிம்ரத பம்தளு 
ரகாட ரஹான்னு பாளுரவாது | 
ரகாடத ஹாலு கரரவுது 
 
ப்ரீதியிம்தலு தன்ன மரனரக | 
தம்துரகாம்டனு ர ாளனு 
ஒம்து திவஸ கம்தரக ஹாலு | 
ர ம்ததிம்தலி ரகாடலில்ல. 
 
அம்து ராயன மடதி ரகாபிஸி | 
பம்து ரகாபன ரஹாரடதளு 
ரதனு மும்ரத மாடிரகாம்டு | 
ரகாப ஹிம்ரத னரடதனு 
 
காமரதனு கரரத ஹாலு | 
ஹரிய ஶிரரக பித்திது 



இஷ்டு கஷ்ட பம்திரதம்து | 
ரபட்டு படிரய ரஹாதனு 
 
க்றுஷ்ண தன்ன 
மனதல்ரயாசிஸி | ரகாட்ட 
தன்ன ஶிரவனு 
ஏளு தாரளமரத உத்த | 
ஏகவாகி ஹரியிது 
 
ரக்தவன்னு ரனாடி ரகாப | 
மத்ரத ஸ்வர்கக்ரகரித 
கஷ்டவன்னு ரனாடி ரகாவு | 
அஷ்டு பம்த்-ரஹளிது 
 
தட்டரன ராய எத்து கிரிரக | 
பம்து ரபக ரஸரித 
ஏனு கஷ்ட இல்லி ஹீரக | யாவ 



பாபி மாடித 
 
இஷ்டு கஷ்ட ரகாட்டவாரக | 
ப்ரஷ்டபிஶாசியாரகம்த 
ரபட்டு ரவதரன தாளலாரரத | 
ப்றுஹஸ்பதீய கரரஸித 
 
அருண உதயதல்ரலத்து | 
ஔஷதக்ரக ரபாதனு 
க்ரராடரூபிய கம்டனு | கூடி 
மாதனாடிதனு 
 
இருவுதக்ரக ஸ்தளவு எனரக | 
எர்பாடாகரபரகம்த 
னூரு பாத பூமி ரகாட்டரர | 
ரமாதலு பூரஜ னிமரகம்த 
 



பாக பக்வ மாடுவுதக்ரக | ஆரக 
பகுரள பம்தளு 
பானுரகாடிரதஜனீக | 
ரபரடயாட ரஹாரடனு 
 
மம்ரட பாசி ரதாம்ரட ஹாகி | 
தும்டுமல்லிரக முடிதனு 
ஹார பதக ரகாரளல்ஹாகி | 
பரணரக திலகவிட்டனு 
 
அம்குலிரக உம்குர | 
ரம்கஶ்வம்காரவாதவு 
பட்ரடனுட்டு கச்ர  கட்டி | 
பீதாம்பரவ ரஹாத்தனு 
 
டாளு கத்தி உடியல் ஸிக்கி | 
ரஜாடு காலல்லி ரமட்டித 



கரதி வீள்யவன்ரன பிடிது | 
கன்னதீய ரனாடித 
 
கனகபூஷணவாத ரதாடிரக | 
கமலனாப ரதாட்டனு 
கனகபூஷணவாத குதுரர | 
கமலனாப ஏரித 
 
கரிய ஹிம்ரத ஹரியு பரலு | 
காம்ரதரரல்ல கம்டரு 
யாரு இல்லி பருவரரம்து | தூர 
ரபாகிரரம்தரு 
 
னாரியரிருவ ஸ்தளரக | யாவ 
புருஷ பருவனு 
எஷ்டு ரஹரள ரகள க்றுஷ்ண | 
குதுரர மும்ரத பிட்டனு 



 
அஷ்டு மம்தீரரல்ல ரஸரி | 
ரபட்டுகளனு ரஹாரடதரு 
கல்லுமரளய கரரதராத | 
குதுரர ரகளரக பீத்திது 
 
ரகஶ பிச்சி வாஸுரதவ | 
ரஶஷகிரிரக பம்தனு 
பரமான்ன மாடித்ரதரன | 
உண்ணு ரபக எம்தளு 
 
அம்ம எனரக அன்ன ரபட | 
என்ன மகரன கவரிரய 
கண்ணில்லாத கதவ அவள | 
னிர்மாணவ மாடித 
 
யாவ ரதஶ யாரவாளாரக | 



எனரக ரபளு எம்தளு 
னாராயணன புரரக ரபாகி | 
ராமக்றுஷ்ணர பூஜிஸி 
 
கும்ஜமணிய ரகாரளல்ஹாகி | 
கூஸின் ரகாம்களரலத்திதா 
தரணிரதவிரக கணிய ரஹளி | 
கிரிரக பம்து ரஸரித 
 
காம்ரதரரல்ல கூடிரகாம்டு | 
ஆக பகுரள பம்தளு 
பன்னிரரம்ம ஸதனரகனுத | 
பஹள மாதனாடிதரு 
 
தம்ரததாயி பம்துபளக | 
ரஹான்னு ஹண உம்ரட0தரு 
இஷ்டு பரியல்லித்தவரக | 



கன்ரய யாரக ரதாரரக்லில்லா 
 
ரதாட்டவளிரக மக்களில்ல | 
மத்ரத மதுரவ மாட்ரவவு 
ப்றுஹஸ்பதீய கரரஸித | 
லக்னபத்ரிரக பரரஸித 
(களுஹித) 
 
வன்னரபன கரரவுதக்ரக | 
ரகால்ஹாபுரரக ரபாதரு 
கருடன் ரஹகலரனரிரகாம்டு | 
ரபக ரஹாரடுபம்தரு 
 
அஷ்டவர்கவன்னு மாடி | 
இஷ்டரதவரன்னு பூஜிஸி 
லக்ஷ்மீஸஹித ஆகாஶராஜன | 
பட்டணக்ரக பம்தரு 



 
கனகபூஷணவாத ரதாடிரக | 
கமலனாத ரதாட்டனு 
கனகபூஷணவாத மம்டப | 
கமலனாப ஏரித 
 
கமலனாபரக காம்ரதமணிய | 
கன்யதானவ மாடித 
கமலனாப காம்ரத ககரக | 
கம்கணவன்ரன கட்டித 
ஶ்ரீனிவாஸ பத்மாவதிரக | 
மாம்கல்யவரன கட்டித 
 
ஶ்ரீனிவாஸன மதுரவ ரனாரட 
| ஸ்டீயரரல்லரு பன்னிரர 
பத்மாவதிய மதுரவ ரனாரட | 
முத்து பாரலயர் பன்னிரர 



ஶம்ரகயில்லரத ஹணவ 
ஸுரிது | ரவம்கரடஶன 
களுஹித 
 
லக்ஷ தப்பு என்னலும்டு | 
பக்ஷிவாஹன ஸலரஹன்ன 
பக்தியிம்தலி 
ரஹள்ரகள்தவரிரக | முக்தி 
ரகாடுவ ஹயவதன 
 
ஜய ஜய ஶ்ரீனிவாஸனிரக | ஜய 
ஜய பத்மாவதிரக 
பலிதம்தஹ ஶ்ரீஹரிரக | னித்ய 
ஶுபமம்கள 
ரஶஷாத்ரிகிரிவாஸ | ஶ்ரீரதவி 
அரஸரக 
கல்யாணமூருதிரக | 



னித்யஜயமம்கள 


