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ஶ்ரீஸ்துதி 
நளளதீத ப்பதழ²த யி⁴யளம் நங்க³ம் நங்க³ளளம் 

யக்ஷ: டீீ²ம் நது⁴ யிஜனிஹள பூ⁴ரனந்தீம் ஸ்யகளந்த்னள । 
ப்பத்னக்ஷளனுஶ்பயிக நலழந ப்பளர்தழ²ீளம் ப்பஜளளம் 

ஶ்ஹபஹனள பர்தழ ஶ்ரினநஶபணஸ்த்யளம் ஶபண்னளம் ப்பத்³ஹன ॥ 1 ॥ 

ஆயிர்ள⁴ய: கஶ ஜதள⁴யத்⁴யஹப யளி னஸ்னள: 
ஸ்தள²ம் னஸ்னள: றபறழஜ யம் யிஷ்ணு யக்ஷ: ஸ்த²ம் யள । 



 

பூ⁴நள னஸ்னள பு⁴யநகழ²ம் ஹத³யி தழ³வ்னம் த³ம் யள 
ஸ்ஹதளக ப்பஜ்ைபயதழ⁴ கு³ணள ஸ்தூனஹற றள கத²ம் த்யம் ॥ 2 ॥ 

ஸ்ஹதளதவ்னத்யம் தழ³ஶதழ ⁴யதீ ஹத³லழி:⁴ ஸ்தூனநளள 
தளஹநய த்யளநிதப க³தழ: ஸ்ஹதளதுநளஶம்றநள: । 
றழத்³தள⁴பம்:⁴ றக பு⁴ய ஶ்ளக⁴ஹீனள ⁴ஹயனம் 

ஹறயளஹக்ஷள தய ெபணஹனள: ஶ்ஹபனஹற கஸ்ன  ஸ்னளத் ॥ 3 ॥ 

னத்றங்கல்ளத்³⁴யதழ கநஹ னத்ப ஹத³லழன்னநீரளம் 

ஜன்ந ஸ்ஹத²ந ப்பன பெள ஜங்க³நளஜங்க³நளளம் । 
தத் கல்னளணம் கழநி னநழளஹநகக்ஷ்னம் றநளஸதௌ⁴ 

பூர்ணம் ஹதஜ: ஸ்பு²பதழ ⁴யதீ ளத³ ளக்ஷள பறளங்கம் ॥ 4 ॥ 

ழஷ்ப்பத்பெல ப்பணன க⁴டிதம் ஹத³யி ழத்னளளனம் 

யிஷ்ணுஸ்த்யம் ஹெத்னயதழ⁴கு³ணம் த்³யந்த்³யநன்ஹனளன்ன க்ஷ்னம் । 
ஹஶரஶ்ெழத்தம் யிந நறளம் ஸநௌனஶ்ெ ஶ்பேதீளம் 

றம்த்³னந்ஹத யிலபண யிஸதௌ⁴ னஸ்ன ஶய்னள யிஹஶரள: ॥ 5 ॥ 

உத்³ஹத³ஶ்னத்யம் ஜி ⁴ஜஹதளபேஜ்ெழஹதளளதழ⁴ க³ந்த⁴ம் 

ப்பத்னக்³பைஹ லயிரழ பயஹனளஹபக ஹஶரழத்ய ஹனளகள³த் । 
த்³ஹந த்பஸ்தய ெ ழக³நர்ித்னநன்யிஷ்னநளஹணள 
ளயச்ஹெ²த³ம் ⁴ஜதழ நலழநள ர்தனன் நளறம் : ॥ 6 ॥ 

ஶ்னந்தீரஶ ஶ்பேதழரஶ ரித: றஷரி ப்³பேʼந்ஹத³ றளர்த⁴ம் 

நத்⁴ஹன க்பேʼத்ன த்ரிகு³ண ²கம் ழர்நழத ஸ்தள² ஹ⁴த³ம் । 
யிஶ்யளதீ⁴ஶ ப்பணனிி றதள³ யிப்⁴பந த்³பெத வ்பேʼத்ஸதௌ 

ப்³பஹ்ஹநஶளத்³னள த³த⁴தழ பயஹனளபக்ஷ ஶளப ப்பெளபம் ॥ 7 ॥ 

அஸ்ஹனஶளள த்யநறழ ஜக³த: றம்ஶ்பனந்தீ பகுந்த³ம் 

க்ஷ்நீ: த்³நள ஜதழ⁴ தனள யிஷ்ணு த்நீ்தழ³ஹபதழ । 
னன்ளநளி ஶ்பேதழ ரிணளன்ஹனயநளயர்தனந்ஹதள 
ளயர்தந்ஹத து³ரித ய ப்ஹபரிஹத ஜன்ந ெக்ஹப ॥ 8 ॥ 

த்யளஹநயளலஶ: கதழெழத³ஹப த்யத்ப்ரினம் ஹளகளத²ம் 

கழம் தபந்த: கல நழ: கழஞ்ெழது³த்தீர்ன நக்³: । 



 

த்யத்றம்ப்ரீத்ன யிலபதழ லஸபௌ றம்பகவ²ளம் ஶ்பேதீளம் 

ள⁴யளபைஸைௌ⁴ ⁴க³யதழ பயளம் த³ம்தீ த³யதம் : ॥ 9 ॥ 

ஆன்ளர்தழ ப்பஶந யிஸதௌ⁴ ³த்³த⁴ தீ³க்ஷஸ்ன யிஷ்ஹணள: 
ஆெக்²பஸ்த்யளம் ப்ரின றலெரிநகநத்ஹனளன்ளம் । 
ப்பளது³ர்ள⁴யபி றந தனு: ப்பளத்⁴யநன்யனீஹற த்யம் 

தூ³ஹபளத்க்ஷழப்தரிய நது⁴பதள து³க்³த⁴பளஹஶஸ்தபங்க:³ ॥ 10 ॥ 

த⁴த்ஹத ஹஶளள⁴ம் லரி நபகஹத தளயகவ பர்தழபளத்³னள 
தன்ய ீதுங்க³ ஸ்த⁴ப தள தப்த ஜளம்பூ³தள³ள⁴ । 
னஸ்னளம் க³ச்ெ²ந்த்பத³ன யினர்ித்னநளந்த³ றழந்ஸதௌ⁴ 

இச்ெள² ஹயஹகள³ல்றழத லரீ யிப்⁴பநம் வ்னக்தனஸ்ஹத ॥ 11 ॥ 

ஆறம்றளபம் யிததநகழ²ம் யளங்நனம் னத்³யிபூ⁴தழ: 
னத்³ ப்⁴பை ⁴ங்கள³த் குறஶந த⁴னுர: கழங்கஹபள ஹநபே த⁴ன்யள । 
னஸ்னளம் ழத்னம் ன ஶதகஹபக க்ஷ்ஹனள நஹலந்த்³ப: 

த்³ஹந தளறளம் ரிணதழபஸறௌ ள⁴ய ஹஶஸ்த்யதீ³ன: ॥ 12 ॥ 

அக்³ஹப ⁴ர்து: றபறழஜ நஹன ⁴த்³ப ஹீை² ழரண்ணளம் 

அம்ஹள⁴ பளஹஶபதழ⁴க³த றஶதள⁴ றம்ப்யளது³த்தழ²தளம் த்யளம் । 
புஷ்ளறளப ஸ்த²கழ³த பு⁴ய: புஷ்களயர்தகளத்³ன: 

க்லுʼப்தளபம்ள:⁴ கக கஶபப்⁴னரழஞ்ென் க³ஹஜந்த்³பள: ॥ 13 ॥ 

ஆஹளக்ன த்யளநம்பேʼத றலஹஜ யிஷ்ணு யக்ஷ:ஸ்த²ஸ்தள²ம் 

ஶளளக்பளந்தள: ஶபணநக³நன் றளயஹபளதள:⁴ றஶஹபந்த்³பள: । 
ப்³த்⁴யள பூ⁴னஸ்த்ரிபு⁴யநழத³ம் க்ஷழதம் த்யத்கைளக்ஷ: 

றர்யளகளப ஸ்தழ²ப றபத³னளம் றம்த³ம் ழர்யிஶந்தழ ॥ 14 ॥ 

ஆர்த த்பளண வ்பதழி⁴பம்பேʼதளறளப ீளம்பு³யளல: 

அம்ஹள⁴ஜளளபரறழ நழரதளநந்தபங்க³பளங்க:³ । 
னஸ்னளம் னஸ்னளம் தழ³ஶழ யிலபஹத ஹத³யி த்³பேʼஷ்டிஸ்த்யதீ³னள 
தஸ்னளம் தஸ்னளநலநலநழகளம் தன்யஹத றம்ஹதள³கள:⁴ ॥ 15 ॥ 

ஹனளகள³பம்⁴ த்யரித நஹறள பஷ்நத³களந்த்ன பக்தம் 

த⁴ர்நம் ப்பளப்தும் ப்பத²நநழல ஹன தள⁴பனந்ஹத த⁴ளனளம் । 



 

ஹதரளம் பூ⁴ஹநர்த⁴தழக்³பேʼலளத³ம்³பளத³ம்பு³ஹத⁴ர்யள 
தள⁴பள ழர்னளந்த்னதழ⁴கநதழ⁴கம் யளஞ்ெழ²தளளம் யறஷளம் ॥ 16 ॥ 

ஶ்ஹபனஸ்களநள: கநிஹன ெழத்பநளம்ளன யளெளம் 

சூைள³ைீ³ம் தய த³ பக³ம் ஹெதறள தள⁴பனந்த: । 
ெ²த்ப ச்ெள²னள றஶ⁴க³ ஶழபறஶ்ெளநப ஸ்ஹநப ளர்ஶ்யள: 
ஶ்ளகள⁴ஶப்³த³ ஶ்பயண பதழ³தள: ஸ்பக்³யிண: றஞ்ெபந்தழ ॥ 17 ॥ 

ஊரீகர்தும் குஶநகழ²ம் ஹஜதுநளதீ³பளதீன் 

தூ³ரீகர்தும் து³ரித ழயலம் த்னக்துநளத்³னளநயித்³னளம் । 
அம்³ ஸ்தம்ள³யதழ⁴க ஜ க்³பளந ஸீநளந்த ஹபகள²ம் 

ஆம்³ந்ஹத யிந நஹறள யிஷ்ணு களந்ஹத த³னளம் ஹத ॥ 18 ॥ 

ஜளதளகளங்க்ஷள ஜி பயஹனளஹபக ஹறயளதழ⁴களஹப 
நளனளலீை⁴ம் யி⁴யநகழ²ம் நன்னநளளஸ்த்பேʼணளன । 
ப்ரீத்ன யிஷ்ஹணளஸ்தய ெ க்பேʼதழ: ப்ரீதழநந்ஹதள ⁴ஜந்ஹத 

ஹயள⁴ங்க:³ ப்பஶந ²ம் யதழ³கம் த⁴ர்நஹறதும் ॥ 19 ॥ 

ஹறஹய ஹத³யி த்ரித³ஶ நலழள ஸநௌழ நளளர்ெழதம் ஹத 

றழத்³தழ⁴ ஹக்ஷத்பம் ஶநழத யிதள³ம் றம்தள³ம் ளத³ த்³நம் । 
னஸ்நழன்ரீன்நழத ஶழபஹறள னளனித்யள ஶரீபம் 

யர்தழஷ்னந்ஹத யிதநறழ ஹத³ யளறஶஹத³யஸ்ன த⁴ன்னள: ॥ 20 ॥ 

றளனுப்பளற ப்பகடித த³ன: றளந்த்³ப யளத்றல்ன தழ³க்³த:⁴ 

அம்³ ஸ்ிக்³த⁴பம்பேʼத லரீ ப்³த⁴ றப்³பஹ்னெர்னஈ: । 
த⁴ர்ஹந தள த்ப ன யிபெழஹத கள³ை⁴ தப்தம் க்ஷணம் நளம் 

ஆகழஞ்ென்ன க்³ிதநக⁴பளர்த்³பஹனதள:² கைளக்ஷ: ॥ 21 ॥ 

றம்த்³னந்ஹத ⁴ய ⁴ன தநீ ள⁴யஸ்த்யத்ப்பறளதள³த் 

ள⁴யள: றர்ஹய ⁴க³யதழ லஸபௌ ⁴க்தழபத்³ஹயனந்த: । 
னளஹெ கழம் த்யளநலநழல னத: ஶவதஹளதள³ப ஶவள 
பூ⁴ஹனள பூ⁴ஹனள தழ³ஶறழ நலதளம் நங்க³ளளம் ப்ப³ந்தள⁴ன் ॥ 22 ॥ 

நளதள ஹத³யி த்யநறழ ⁴க³யளன் யளறஶஹத³ய: ிதள ஹந 

ஜளத: ஹறளऽலம் ஜி பயஹனளஹபகக்ஷ்னம் த³னளனள: । 



 

த³த்ஹதள பஷ்நத்ரிஜதனள ஹத³ஶழகபப்னதஸ்த்யம் 

கழம் ஹத பூ⁴ன: ப்ரினநழதழ கழ ஸ்ஹநப யக்த்பள யிள⁴றழ ॥ 23 ॥ 

கல்னளணளளநயிக ழதழ:⁴ களऽி களபேண்ன ஸீநள 

ழத்னளஹநளதள³ ழக³ந யெறளம் ஸநௌழ நந்தள³ப நளள । 
றம்த்³தழ³வ்னள நது⁴ யிஜனி: றன்ித⁴த்தளம் றதள³ ஹந 

றரள ஹத³ய ீறக பு⁴ய ப்பளர்த²ள களநஹத⁴னு: ॥ 24 ॥ 

உெழத கு³பே ⁴க்ஹதபேத்தழ²தம் ஹயங்கஹைஶளத் 

கழ கலுர ழவ்பேʼத்த்ன கல்நளம் ப்பஜளளம் । 
றபறழஜ ழனளனள: ஸ்ஹதளத்பஹநதத் ை²ந்த: 

றக குஶ ஸீநள: றளர்யஸௌ⁴நள ⁴யந்தழ ॥ 25 ॥ 
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