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ஶ்ரீமத₃க ₂லமஹீமண்ட₃லமண்ட₃நத₄ரணித₄ர

மண்ட₃லாக₂ண்ட₃லஸ்ய ⋆

ந க ₂லஸுராஸுரவந்த ₃த வராஹேக்ஷத்ர வபூ₄ஷணஸ்ய ⋆

ேஶஷாசல க₃ருடா₃சல வ்ரு’ஷபா₄சல

நாராயணாசலாஞ்ஜநாசலாத ₃ ஶிக₂ரிமாலாகுலஸ்ய ⋆

நாத₂முக₂ ேபா₃த₄ந த ₄வீத ₂கு₃ணஸாப₄ரண ஸத்த்வந த ₄

தத்த்வந த ₄ ப₄க்தகு₃ணபூர்ணஶ்ரீைஶலபூர்ண,

கு₃ணவஶம்வத₃ பரமபுருஷக்ரு’பாபூர வ ப்₄ரமத₃துங்க₃ஶ்ரு’ங்க₃

க₃லத்₃க₃க₃நக₃ங்கா₃ஸமாலிங்க ₃தஸ்ய ⋆

ஸீமாத க₃ கு₃ண ராமாநுஜமுந நாமாங்க த ப₃ஹு பூ₄மாஶ்ரய

ஸுரதா₄மாலய வநராமாயத வநஸீமாபரிவ்ரு’த வஶங்கடதட,

ந ரந்தர வஜ்ரு’ம்ப ₄த ப₄க்த ரஸ ந ர்ஜ₂ராநந்தார்யாஹார்ய

ப்ரஸ்ரவணதா₄ராபூர வ ப்₄ரமத₃ஸலிலப₄ரப₄ரித மஹாதடாக

மண்டி₃தஸ்ய ⋆

கலிகர்த₃ம மலமர்த₃ந கலிேதாத்₃யம வலஸத்₃யம ந யமாத ₃ம

முந க₃ணந ேஷவ்யமாண, ப்ரத்ய ப₄வந்நஜஸலில

ஸமஜ்ஜந நமஜ்ஜந ந க ₂லபாபநாஶந பாபநாஶந

தீர்தா₂த்₄யாஸிதஸ்ய ⋆

முராரிேஸவக ஜராத ₃பீடி₃த ந ரார்த ஜீவந ந ராஶ பூ₄ஸுர

வராதஸுந்த₃ர ஸுராங்க₃நாரத கராங்க₃ெஸௗஷ்ட₂வ,

குமாரதாக்ரு’த குமாரதாரக ஸமாபேநாத₃ய த₃மாநபாதக

மஹாபதா₃மய, வஹாபேநாத ₃த ஸகலபு₄வந வ த ₃த
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குமாரதா₄ராப ₄தா₄ந தீர்தா₂த ₄ஷ்டி₂தஸ்ய ⋆

த₄ரணிதல க₃த ஸகல ஹதகலில ஶுப₄ஸலில க₃தப₃ஹுள

வவத₄மல ஹத சதுர, ருச ரதர வ ேலாகநமாத்ர வ த₃ளித

வவ த₄மஹாபாதக ஸ்வாமிபுஷ்கரிணீ ஸேமதஸ்ய ⋆

ப₃ஹுஸங்கட நரகாவட பதது₃த்கட கலிகங்கட கலுேஷாத்₃ப₄ட

ஜநபாதக வ ந பாதக, ருச நாடக கரஹாடக கலஶாஹ்ரு’த

கமலாரத ஶுப₄மஜ்ஜநஜல ஸஜ்ஜந, ப₄ரித ந ஜது₃ரித

ஹத ந ரத ஜநஸதத ந ரர்க₃ளேபபீயமாந ஸலில ஸம்ப்₄ரு’த

வஶங்கட கடாஹதீர்த₂ வ பூ₄ஷதஸ்ய ⋆

ஏவமாத ₃ம பூ₄ரிமஞ்ஜிம ஸர்வபாதக க₃ர்வஹாபக ஸிந்து₄ட₃ம்ப₃ர

ஹாரிஶம்ப₃ர, வவ த₄வ புல புண்யதீர்த₂ந வஹ நவாஸஸ்ய ⋆

ஶ்ரீமேதா ேவங்கடாசலஸ்ய ⋆

ஶிக₂ரேஶக₂ரமஹாகல்பஶாகீ₂ ⋆

க₂ர்வீப₄வத₃த க₃ர்வீக்ரு’த கு₃ருேமர்வீஶக ₃ரி முேகா₂ர்வீத₄ர

குலத₃ர்வீகர த₃ய ேதார்வீத₄ர ஶிக₂ேரார்வீ ⋆

ஸதத ஸதூ₃ர்வீக்ரு’த சரணக₄ந க₃ர்வசர்வணநபுண

தநுக ரணமஸ்ரு’ணித க ₃ரிஶிக₂ரேஶக₂ரதருந கர த மிர: ⋆

வாணீபதஶர்வாணீ த₃ய ேதந்த்₃ராணீஶ்வர முக₂

நாணீேயாரஸேவணீ, ந ப₄ஶுப₄வாணீ நுதமஹமாணீ

யஸ்தர ேகாணீ ப₄வத₃க ₂ல பு₄வநப₄வேநாத₃ர: ⋆

ைவமாந ககு₃ரு பூ₄மாத ₄க கு₃ண ராமாநுஜ க்ரு’ததா₄மாகர

கரதா₄மாரி த₃ரலலாமாச்ச₂கநக, தா₃மாய த நஜராமாலய

நவகஸலயமய ேதாரணமாலாய த வநமாலாத₄ர: ⋆

காலாம்பு₃த₃ மாலாந ப₄ நீலாலக ஜாலாவ்ரு’த பா₃லாப்₃ஜ

ஸலீலாமல பா₂லாங்கஸமூலாம்ரு’த, தா₄ராத்₃வயாவதீ₄ரண

தீ₄ரலலிததர வஶத₃தர க₄ந க₄நஸாரமேயார்த்₄வபுண்ட்₃ர
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ஶ்ரீஶ்ரீநவாஸக₃த்₃யம்

ேரகா₂த்₃வயருச ர: ⋆

ஸுவகஸ்வர த₃ளபா₄ஸ்வர கமேலாத₃ர க₃தேமது₃ர நவேகஸர

தத பா₄ஸுர, பரிபஞ்ஜர கநகாம்ப₃ர கலிதாத₃ர லலிேதாத₃ர

ததா₃லம்ப₃ ஜம்ப₄ரிபு மணிஸ்தம்ப₄, க₃ம்பீ₄ரிமத₃ம்ப₄ஸ்தம்ப₄

ஸமுஜ்ஜ்ரு’ம்ப₄மாண பீவேராருயுக₃ள ததா₃லம்ப₃ ப்ரு’து₂ல,

கத₃ளீ முகுல மத₃ஹரணஜங்கா₄ல ஜங்கா₄யுக₃ள: ⋆

நவ்யத₃ல ப₄வ்யகல பீதமல ேஶாணிமல ஸந்ம்ரு’து₃ல

ஸத்கஸலயாஶ்ருஜலகாரி ப₃ல ேஶாணதல, பத₃கமல

நஜாஶ்ரய ப₃லப₃ந்தீ₃க்ரு’த ஶரத ₃ந்து₃மண்ட₃லீ,

வ ப்₄ரமதா₃த₃ப்₄ர ஶுப்₄ர புநர்ப₄வாத ₄ஷ்டி₂தாங்கு₃ளீகா₃ட₄

ந பீடி₃த பத்₃மாஸந: ⋆

ஜாநுதலாவத ₄ லம்ப ₃ வ ட₃ம்ப ₃த வாரண ஶுண்டா₃த₃ண்ட₃

வஜ்ரு’ம்ப ₄த நீலமணிமய கல்பகஶாகா₂, வ ப்₄ரமதா₃ய

ம்ரு’ணாளலதாயத ஸமுஜ்ஜ்வலதர கநகவலய

ேவல்லிைதகதர பா₃ஹுத₃ண்ட₃யுக₃ள: ⋆

யுக₃பது₃த ₃த ேகாடி க₂ரகர ஹமகர மண்ட₃ல ஜாஜ்வல்யமாந

ஸுத₃ர்ஶந பாஞ்சஜந்ய, ஸமுத்துங்க ₃த ஶ்ரு’ங்கா₃பர

பா₃ஹு யுக₃ள: ⋆

அப ₄நவஶாண ஸமுத்ேதஜித மஹாமஹா நீலக₂ண்ட₃

மத₂க₂ண்ட₃ந ந புண நவீந, பரிதப்த கார்தஸ்வர கவச த

மஹநீய ப்ரு’து₂ல ஸாலக்₃ராம பரம்பரா கு₃ம்ப ₄த,

நாப ₄மண்ட₃ல பர்யந்த லம்ப₃மாந ப்ராலம்ப₃தீ₃ப்த

ஸமாலம்ப ₃த வஶால வக்ஷ:ஸ்த₂ல: ⋆

க₃ங்கா₃ஜ₂ர துங்கா₃க்ரு’த ப₄ங்கா₃வளி ப₄ங்கா₃வஹ

ெஸௗதா₄வளி பா₃தா₄வஹ தா₄ரா, ந ப₄ ஹாராவளி

தூ₃ராஹத ேக₃ஹாந்தர ேமாஹாவஹ, மஹம மஸ்ரு’ணித
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மஹாத மிர: ⋆

பங்கா₃க்ரு’த ப்₄ரு’ங்கா₃ரு ந பா₄ங்கா₃ர த₃ளாங்கா₃மல

நஷ்காஸித து₃ஷ்கார்யக₄, நஷ்காவளி தீ₃பப்ரப₄ நீபச்ச₂வ

தாபப்ரத₃ கநகமாலிகா பஶங்க ₃த ஸர்வாங்க₃: ⋆

நவத₃ளித த₃ளவலித ம்ரு’து₃லலித கமலதத மத₃வஹத

சதுரதர, ப்ரு’து₂லதர ஸரஸதர கநகஸரமய ருச ரகண்டி₂கா,

கமநீயகண்ட₂: ⋆

வாதாஶநாத ₄பத ஶயந கமந பரிசரண ரதஸேமதாக ₂ல

ப₂ணத₄ர, தத மத கரகநகமய நாகா₃ப₄ரண

பரிவீதாக ₂லாங்கா₃வக₃மித ஶயநபூ₄தாஹராஜ ஜாதாதஶய: ⋆

ரவ ேகாடீ பரிபாடீ த₄ரேகாடீ ரவராடீ க தவாடீ ரஸதா₄டீ,

த₄ரமணிக₃ணக ரண வஸரண ஸததவது₄த

த மிரேமாஹ க₃ர்ப₄ேக₃ஹ: ⋆

அபரிமித வவ த₄பு₄வந ப₄ரிதாக₂ண்ட₃ ப்₃ரஹ்மாண்ட₃மண்ட₃ல

ப சண்டி₃ல: ⋆

ஆர்யது₄ர்யாநந்தார்ய பவ த்ர க₂ந த்ரபாத பாத்ரீக்ரு’த,

ந ஜசுபு₃க க₃தவ்ரணகண வபூ₄ஷணவஹநஸூச த

ஶ்ரிதஜநவத்ஸலதாதஶய: ⋆

மட்₃டு₃டி₃ண்டி₃ம ட₄மரு ஜர்ஜ₂ர காஹளீ படஹாவளீ

ம்ரு’து₃மர்த₃லாலி ம்ரு’த₃ங்க₃ து₃ந்து₃ப ₄, ட₄க்க காமுக

ஹ்ரு’த்₃ய வாத்₃யக மது₄ரமங்க₃ள நாத₃ேமது₃ர, வஸ்ரு’மர

ஸரஸ கா₃நரஸ ருச ர ஸந்தத ஸந்தந்யமாந ந த்ேயாத்ஸவ

பேக்ஷாத்ஸவ மாேஸாத்ஸவ, ஸம்வத்ஸேராத்ஸவாத ₃

வவ ேதா₄த்ஸவ க்ரு’தாநந்த₃: ⋆

ஶ்ரீமதா₃நந்த₃ந லய வமாநவாஸ: ⋆

ஸதத பத்₃மாலயா பத₃பத்₃மேரணு ஸஞ்சதவக்ஷஸ்ஸ்த₂ல
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படவாஸ: ⋆

ஶ்ரீஶ்ரீநவாஸ: ⋆

ஸுப்ரஸந்ேநா வஜயதாம் Á
நாடாரப ₄ பூ₄பாள ப ₃லஹரி மாயாமாளவ ெகௗ₃ளா அஸாேவரீ

ஸாேவரீ ஶுத்₃த₄ஸாேவரீ ேத₃வகா₃ந்தா₄ரீ, த₄ந்யாஸீ

ேப₃க₃ட₃ ஹந்தூ₃ஸ்தாநீ காபீ ேதாடீ₃ நாடகுருஞ்ஜீ ஶ்ரீராக₃,

ஸஹந அடா₂ண ஸாரங்கீ₃ த₃ர்பா₃ரு பந்துவராளீ வராளீ

கல்யாணீ பூ₄ரிகல்யாணீ யமுநாகல்யாணீ, ஹுேஶநீ

ஜஞ்ேஜா₂டீ₂ ெகௗமாரீ கந்நட₃ க₂ரஹரப்ரியா, கலஹம்ஸ

நாத₃நாமக்ரியா, முகா₂ரீ ேதாடீ₃ புந்நாக₃வராளீ காம்ேபா₄தீ₃

ைப₄ரவீ யது₃குலகாம்ேபா₄தீ₃ ஆநந்த₃ைப₄ரவீ, ஶங்கராப₄ரண

ேமாஹந ேரகு₃ப்தீ ெஸௗராஷ்ட்ரீ நீலாம்ப₃ரீ கு₃ணக்ரியா,

ேமக₄க₃ர்ஜநீ ஹம்ஸத்₄வநீ ேஶாகவராளீ மத்₄யமாவதீ

ேஜஞ்ஜுருடீ ஸுருடீ த்₃வஜாவந்தீ மலயாம்ப₃ரீ, காப

பரஶுத₄நாஸரீ ேத₃ஶிகேதாடீ₃ ஆஹரி வஸந்தெகௗ₃ளீ

ஸந்து ேகதா₃ரெகௗ₃ளா, கநகாங்கீ₃ ரத்நாங்கீ₃ கா₃நமூர்தீ

வநஸ்பதீ வாசஸ்பதீ தா₃நவதீ மாநரூபீ ேஸநாபதீ,

ஹநுமத்ேதாடீ₃ ேத₄நுகா நாடகப்ரியா ேகாக லப்ரியா ரூபவதீ

கா₃யகப்ரியா, வகுளாப₄ரண சக்ரவாக ஸூர்யகாந்த

ஹாடகாம்ப₃ரீ ஜ₂ங்காரத்₄வநீ நடைப₄ரவீ கீ₃ர்வாணீ

ஹரிகாம்ேபா₄தீ₃ தீ₄ரஶங்கராப₄ரண, நாகா₃நந்த ₃நீ

யாக₃ப்ரியா வஸ்ரு’மர ஸரஸ கா₃நரேஸத்யாத ₃ ஸந்தத

ஸந்தந்யமாந ந த்ேயாத்ஸவ பேக்ஷாத்ஸவ மாேஸாத்ஸவ,

ஸம்வத்ஸேராத்ஸவாத ₃ வவ ேதா₄த்ஸவ க்ரு’தாநந்த₃: ⋆

ஶ்ரீமதா₃நந்த₃ந லயவாஸ: ⋆

ஸதத பத்₃மாலயா பத₃பத்₃மேரணு ஸஞ்சதவக்ஷஸ்ஸ்த₂ல
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ஶ்ரீஶ்ரீநவாஸக₃த்₃யம்

படவாஸ: ⋆

ஶ்ரீஶ்ரீநவாஸ: ⋆

ஸுப்ரஸந்ேநா வஜயதாம் Á
ஶ்ரீ அலர்ேமல்மங்கா₃ஸேமத ஶ்ரீஶ்ரீநவாஸ ஸ்வாமீ ஸுப்ரீத:,

ஸுப்ரஸந்ேநா வரேதா₃ பூ₄த்வா, பநஸ பாடலீ பாலாஶ

ப ₃ல்வ புந்நாக₃ சூத கத₃ளீ சந்த₃ந சம்பக மஞ்ஜுள

மந்தா₃ர ஹந்தாலாத ₃, த லக மாதுலுங்க₃ நாரிேகள

க்ெரௗஞ்சாேஶாக மாதூ₄காமலக ஹந்து₃க, நாக₃ேகதக

பூர்ணகுந்த₃ பூர்ணக₃ந்த₄ ரஸ கந்த₃ வந வஞ்ஜுள க₂ர்ஜூர

ஸால ேகாவ தா₃ர ஹந்தால பநஸ வகட ைவகஸவருண

தருக₄மரண வசுளங்காஶ்வத்த₂ யக்ஷ வஸுத₄ வர்மாத₄

மந்த்ரிணீ, த ந்த்ரிணீ ேபா₃த₄ ந்யக்₃ேராத₄ க₄டவடல

ஜம்பூ₃மதல்லீ வீரசுல்லீ வஸத வாஸதீ ஜீவநீ ேபாஷணீ

ப்ரமுக₂, ந க ₂ல ஸந்ேதா₃ஹ தமால மாலா மஹத

வ ராஜமாந, சஷக மயூர ஹம்ஸ பா₄ரத்₃வாஜ ேகாகல

சக்ரவாக கேபாத க₃ருட₃ நாராயண நாநாவ த₄ பக்ஷஜாத

ஸமூஹ, ப்₃ரஹ்மக்ஷத்ரிய ைவஶ்ய ஶூத்₃ர

நாநாஜாத்யுத்₃ப₄வ ேத₃வதா ந ர்மாண, மாணிக்ய வஜ்ர

ைவடூ₄ர்ய ேகா₃ேமத ₄க புஷ்யராக₃ பத்₃மராேக₃ந்த்₃ர,

ப்ரவாளெமௗக்த க ஸ்ப₂டிக ேஹம ரத்நக₂ச த,

த₄க₃த்₃த₄கா₃யமாந ரத₂க₃ஜ துரக₃ பதா₃த ேஸநா ஸமூஹ,

ேப₄ரீ மத்₃த₃ள முரவக ஜ₂ல்லரீ ஶங்க₂ காஹள ந்ரு’த்யகீ₃த

தாளவாத்₃ய கும்ப₄வாத்₃ய பஞ்சமுக₂வாத்₃ய

அஹமீமார்க₃ந்நடீவாத்₃ய க டிகுந்தலவாத்₃ய

ஸுரடீெசௗண்ேடா₃வாத்₃ய த மிலகவ தாளவாத்₃ய

தக்கராக்₃ரவாத்₃ய க₄ண்டாதாட₃ந, ப்₃ரஹ்மதாள ஸமதாள
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ஶ்ரீஶ்ரீநவாஸக₃த்₃யம்

ேகாட்டரீதாள ட₄க்கரீதாள ஏக்காள தா₄ராவாத்₃ய படஹ

காம்ஸ்யவாத்₃ய, ப₄ரதநாட்யாலங்கார க ந்நர க ம்புருஷ

ருத்₃ரவீணா முக₂வீணா வாயுவீணா தும்பு₃ருவீணா

கா₃ந்த₄ர்வவீணா நாரத₃வீணா ஸ்வரமண்ட₃ல

ராவணஹஸ்தவீணாஸ்தக்ரியாலங்க்ரியாலங்க்ரு’தாேநகவ த₄வாத்₃ய

வாபீகூபதடாகாத ₃ க₃ங்கா₃யமுநா ேரவாவருணா

ேஶாணநதீ₃ேஶாப₄நதீ₃ ஸுவர்ணமுகீ₂ ேவக₃வதீ ேவத்ரவதீ

ரநதீ₃ பா₃ஹுநதீ₃ க₃ருட₃நதீ₃ காேவரீ தாம்ரபர்ணீ ப்ரமுகா₂:

மஹாபுண்யநத்₃ய: ⋆

ஸகலதீர்ைத₂: ஸேஹாப₄யகூலங்க₃த ஸதா₃ப்ரவாஹ,

ரு’க்₃யஜுஸ்ஸாமாத₂ர்வண ேவத₃ஶாஸ்த்ேரதஹாஸ புராண

ஸகலவத்₃யாேகா₄ஷ பா₄நுேகாடிப்ரகாஶ சந்த்₃ரேகாடி ஸமாந,

ந த்யகல்யாண பரம்பேராத்தேராத்தராப ₄வ்ரு’த்₃த ₄ர்பூ₄யாத ₃த ,

ப₄வந்ேதா மஹாந்ேதாಽநுக்₃ரு’ஹ்ணந்து ⋆

ப்₃ரஹ்மண்ேயா ராஜா தா₄ர்மிேகாಽஸ்து ⋆

ேத₃ேஶாಽயம் நருபத்₃ரேவாಽஸ்து ⋆

ஸர்ேவ ஸாது₄ஜநாஸ்ஸுக ₂ேநா வலஸந்து ⋆

ஸமஸ்தஸந்மங்க₃ளாந ஸந்து ⋆

உத்தேராத்தராப ₄வ்ரு’த்₃த ₄ரஸ்து ⋆

ஸகலகல்யாண ஸம்ரு’த்₃த ₄ரஸ்து Á
வ்ரு’ஷைஶலாத ₄பேதவ ைத₃வதம் ந: Á
வ்ரு’ஷபா₄த்₃ரீஶ்வர ஏவ ைத₃வதம் ந: Á
பணிைஶலாத ₄பேதவ ைத₃வதம் ந: Á
ப₄க₃வாந் ேவங்கட ஏவ ைத₃வதம் ந: Á
ஶ்ரீஶ்ரீநவாஸ பரைத₃வதம் ந: Á
ஶ்ரீஶ்ரீநவாஸ குலைத₃வதம் ந: Á
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ஶ்ரீஶ்ரீநவாஸக₃த்₃யம்

ஶ்ரீஶ்ரீநவாஸ பரமம் த₄நம் ந: Á
ஶ்ரீஶ்ரீநவாஸ பரமாக₃த ர்ந: Á Á

Á Á இத ஶ்ரீஶ்ரீநவாஸக₃த்₃யம் ஸமாப்தம் Á Á
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