
பம்ச மஹாயஜ்ந ஸம்தி 
 
ஹரிகதாம்ர் இதஸார குருகள 
கருணதிம்தாபனிது பபளுவெ 
பரம பகெத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது 
 
ஜனனி பித பூ ொரிதாம்பர 
வெனிப பம்சாக்னியலி னாரா 
யணன த்ரிம்ஶதி மூற்திகள வ்யாபார 
வ்யாப்திகள 
வனவனது திெஸகவளம்ப ஸமிவதக 
ளனு னிரம்தர பஹாமிஸுத பா 
ெனவக பாெனவனனிப பரமன பபடு பரமஸுக 
௬-௧ 
 
ககன பாெக ஸமிவத ரெி ர 
ஶ்மிகவள தூமவு அற்சிவயனிபுவத 
ஹகலு னஅத்ரகவள கிடிகளு சம்த்ரமம்கார 
ம்ற் இகெபராதரவனாளவக ஐது ரூ 
பகள சிம்திஸி பக்திரஸ மா 
துகள மம்த்ரெ மாடி பஹாமிஸுெரு 
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ெிபஶ்சிதரு ௬-௨ 
 
பாெகனு பற்ஜன்ய ஸமிவதயு 
ப்ராெஹபீதீ துமகவள பம 
காெளிகளற்சி அணப்ரவப கற்ஜனவெ கிடியு 
பாெிஸுவுதம்கார ஸிடிவலம் 
தீ ெிதாக்னிவயாளப்திஜாதன 
பகாெிதரு பஹாமிஸுெரனுதின பரமபகுதியலி 
௬-௩ 
 
தரணிவயம்புவத அக்னி ஸம்ெத் 
ஸரவெ ஸமிவத ெிஹாயஸவெ வஹாவக 
இருளுரி திஶாம்காரொம்தரதிக்ெலய கிடியு 
ெருஷவெம்பாஹுதிகளிம்தலி 
ஹரிய வமச்சிஸி ஸகலவராளக 
த்ெரியனாகிரு ஸற்ெருபாத்மகன சிம்திஸுத 
௬-௪ 
 
புருஷ ஶிகி ொக்ஸமிவத தூமவு 
கரண ெற்சியு ஜிஃவெ ஶ்பராத்ரக 
வளவரடு கிடிகளு 
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பலாசனகளம்காரவெனிஸுவுவு 
னிருத பும்ஜிஸுென்ன யதுகுல 
ெரனிகெதானகளு எம்தீ 
பரி ஸமற்பவணககவய ககவகாம்டனுதினதி 
வபாவரெ ௬-௫ 
 
மத்வத பயாஷாக்னிவயாளு திளிெது 
பஸ்த தத்ெவெ ஸமிவத காபமா 
த்பத்தி பரமாதுகபள தூமவு பயானி மஹதற்சி 
தத்ப்ரபெஶாம்கார கிடிகளு 
உத்ஸஹகளுத்ஸர்ஜனவு புருபஶா 
த்தமனிகெதானவெவன ககவகாம்டு 
மன்னிஸுெ ௬-௬ 
 
ஐது அக்னிகளல்லி மரியவத 
ஐது ருபாத்மகன இப்ப 
த்கதது ரூபகளலனுதினதி வனவனெரிவக 
ஜனுமகள 
ஐதிஸனு னளினாஅ ரணவதாளு 
கமதுனன காய்தம்வத ஸலஹுெ 
கபதெவக கதியித்த பயஹர பக்தெத்ஸலனு 
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௬-௭ 
 
பம்சனாரீ துரகதம்ததி 
பம்சரூபாதாத்மகனு தா ஶட் 
பம்சருபெ தரிஸி தத்தன்னாமதிம் கவரஸி 
பம்சபாெக முகதி குணமய 
பம்ச புதாத்மக ஶரீரெ 
பம்செித ஜெீரிவக வகாட்டல்லல்வல 
ரமிஸுெனு ௬-௮ 
 
ெிதிபொதி ஸமஸ்த ஜெீர 
ஹ்ற் இதயவதாளபககாத்மவனனிஸுெ 
பதுமனாபனு அச்யுதாதியனம்த ரூபதலி 
ஆதிஸுபூதாத்யாத்மெதி கத 
ெவதாளு கவரஸுெ ப்ராண னாகா 
பிதனு தஶருபதலி தஶெித ப்ராணவராளகித்து 
௬-௯ 
 
ஈகரதுஸாெிரத இப்ப 
த்தாரதிக முன்னூரு ருபக 
ளவீரரடு ஸ்தானதலி சிம்திபுதனுதினதி புதரு 
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னூரு இப்பத்பதளதிக மூ 
ராரு ஸாெிர ரூபதிம் தஶ 
மாருதவராளித்தெரெர வபஸரிம்த கவரஸுெனு 
௬-௧0 
 
சித்கதஸுவுது எம்டதிக இப் 
பத்து ஸாெிர னால்கு ஶதகத 
ெத்து மூரு  ஸுமுற்திகளு இஹெில்லி 
பற்யம்த 
ஹத்து னால்கு ருபகள வனவன 
வுத்த அெனபீரி திளிது புரு 
வஷாத்தமன ஸற்ெத்ர பூவஜய மாடு வகாம்டாடு 
௬-௧௧ 
 
ஈவரரடு ஶதத்வ்யஷ்டதிக ஹதி 
னாரு ஸாெிர ரூப ஸற்ெ ஶ 
ரீரவதாளு ஶப்தாதிகளதிஷ்டானவதாளகிப்ப 
மாருதனு னாகாதி ரூபதி 
மூரபன குணமானி ஶ்ரீ து 
ற்காரமண ெித்யா குபமாஹெ வகாடுெ 
கரணக்வக ௬-௧௨ 
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ஐதெித்வயகவளாளவக இஹ னா 
காதிகளதிஷ்டானதலி லகு 
மீதெனு க்ற் இத்பதால்க வமாதலாகதது ரூபகள 
தா தரிஸி ஸஜ்ஜனரெித்யெ 
பசதிஸுெ தாமஸரிகஜ்நா 
னாதிகள வகாட்டெரெர ஸாதனெ மாடிஸுெ 
௬-௧௩ 
 
பகாவுகவளாளுத்கீதனிஹ ப்ர 
ஸ்தாெ ஹிம்காவரரடு ருபத 
லாெியஜகவளாளிஹனு 
ப்ரதிஹாராவ்ஹயகவளாளு 
ஜெீனப்ரத னிதன மனுஜவரா 
ள ீெிதவதாளிஹ பம்ச ஸாமெ 
ஜாெ ஜாெவக வனவனெரிவக ஐதிஸனு 
ஜனுமகள ௬-௧௪ 
 
யுகசதுஷ்தயகளல்லி தானி 
த்த்யுகப்ரெற்தக தற்ம கற்மக 
ளிவக ப்ரெற்தக ொஸுபதொதீவரரடு ரூப 
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வதவகதுவகாம்டு யுகாதிக்ற் இது தா 
யுகப்ரெற்தகவனனிஸி தற்ம 
ப்ரகடகனு தானாகி பகுதரிகீெ ஸம்பதெ ௬-௧௫ 
 
தவலவயாளிஹ னாராயணனு கம் 
டவலவட ஒடவலாளு ொஸுபதெனு 
பலதலிஹ ப்ரத்யும்ன எடபாகவதாளகனிருத்த 
வகளகினம்கதி ஸம்கருஷணன 
திளிது ஈ பரி ஸகல பதஹக 
வளாளவக பம்சாத்மகன ரூபெ பனாடு 
வகாம்டாடு ௬-௧௬ 
 
தனுெிஶிஷ்டதி இப்ப னாரா 
யணனு கடிபாதாம்த ஸம்கரு 
ஷணனு ஶிரஜகனாம்தொகிஹ 
ொஸுபதொக்ய 
அனிமிவஷஶனிருத்த ப்ரத்யு 
ம்னனு எடதி பலபாகதலி சிம் 
தவனய மாள்பரிகும்வத கமலிவக ெிதி 
னிபஷதகளு ௬-௧௭ 
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பதுமனாபனு பாணிவயாளகிஹ 
ெதனதலி ஹ்ற் இஷீபகஶ னாஸிக 
ஸதனதலி ஶ்ரீதரனு ஜிவ்வஹவயாளிகிப்ப 
ொமனனு 
ம்ற் இதுள த்ெக்பதஶதி த்ரிெிக்ரம 
மதுெிபராதியு பலாசனதி க 
ற்ணதலி இப்பனு ெிஷ்ணுனாமக 
ஶ்ரெணவனம்வதனிஸி ௬-௧௮ 
 
மனவதாளிஹ பகாெிம்த மாதெ 
தனபஸக தத்ெவதாளு னாரா 
யணனு மஹத்த்ெவதாளு அவ்யக்தவதாளு 
பகஶெனு 
இனிதுருபெ பதஹவதாளு சிம் 
தவனயககெ மஹாத்மரிவளவயாளு 
மனுஜரெரல்லமரபர ஸரி ஹரிக்ற் இபாபலதி 
௬-௧௯ 
 
வனலவதாளிப்பனு க்ற் இஷ்ணரூபதி 
ஜலவதாளிப்பனு ஹரிவயனிஸி ஶிகி 
வயாளவக இப்பனு 
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பரஶுராமனுபபம்த்ரவனம்வதனிஸி 
எலவராளிப்ப ஜனாற்தனனு பாம் 
தளவதாளச்யுத கம்த னரஹரி 
வபாவளெபதாஅஜ ரஸகவளாளு ரஸரூப 
தானாகி ௬-௨0 
 
ரூப புருபஷாத்தமனு ஸ்ப₹ஹ 
ப்ராபகனு அனிருத்த ஶப்ததி 
வ்யாபிஸிஹ ப்ரத்யும்னனுபஸ்ததி 
ொஸுபதெனிஹ 
தா வபாவளெ பாயுஸ்தனாகி ஜ 
யாபதியு ஸம்கருஶணனு ஸு 
ஸ்தாபகனு அஹ பாதவதாளு தாபமாதரனு 
வபாவளெ ௬-௨௧ 
 
சதுரெிம்ஶதி தத்ெவதாளு ஶ்ரீ 
பதியு அனிருத்தாதி ரூபதி 
ெிததனாகித்தகிளஜெீர ஸம்ஹனனவதாளவக 
ப்ரததியம்ததி ஸுத்தி ஸுத்துத 
பித்ற் இகளிவக தற்பகவனனிஸி வகாம் 
டதுள மஹிமனு ஷண்ணெதி னாமதலி 
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வனவலஸிஹனு ௬-௨௨ 
 
சதுரெிம்ஶதி தத்ெவதாளு த 
த்பதிகவளனிஸுெ ப்ரஹ்மமுக பத 
ெவதகவளாளு ஹன்வனாம்து னூகரெத்வதரடு 
ரூப 
ெிததனாகித்வதல்ல ஜெீர 
ஜதன மாடுெபகாஸுக ஜக 
த்பதிவக ஏனாதரு ப்ரபயாஜனெில்லெிதரிம்த 
௬-௨௩ 
 
இம்திராதெ ஶக்தி வமாதலா 
வதாம்ததிக தஶரூபதிம்தலி 
வபாம்திஹனு ஸகபலம்த்ரியகளலி 
புருஷனாமகனு 
ஸும்தரப்ரத பூற்ணஜ்நானா 
னம்தமய சித்பதஹவதாளு தா 
ெம்தரஅணெகலதவல பரமாப்தனாகிப்ப ௬-௨௪ 
 
ஆரதிக தஶரூபதிம்தலி 
பதாருதிப்பனு ெிஶ்ெலிம்க ஶ 
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ரீரவதாளு கதஜஸனு ப்ராஜ்நனு 
துற்யனாமகனு 
மூகரது ரூபகள தரிஸுத 
லீகரது கரணவதாளு மாத்ரதி 
பகர ஶிகி ஜல பூமிவயாளகிஹனாத்மனாமதலி 
௬-௨௫ 
 
மனவதாளஹம்காரதலி சிம் 
தவனய மாள்புது அம்தராத்மன 
கனஸுதத்த்ெதி பரமனவ்யக்ததலி ஜ்நானாத்ம 
இனிது பம்சாஶட்ெரண பெ 
த்யன அஜாகதெத்து மூற்திக 
ளனு ஸதாஸற்ெத்ர பதஹகளலி பூஜிபுது 
௬-௨௬ 
 
சதுரெிம்ஶதி தத்ெவதாளு தத் 
பதிகவளனிஸுெ ப்ரஹ்மமுக 
பதெவதகவளாளு ஹதிமுரு ஸாெிரவதம்டு 
னூரதிக 
சதுரெிம்ஶதி ரூபதிம்தலி 
ெிததனாகித்வதல்லவராளு ப்ரா 
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க்ற் இஉத புருஷனம்ததலி பம்சாத்மகனு 
ரமிஸுெனு ௬-௨௭ 
 
பகஶொதி ஸுமூற்தி த்ொதஶ 
மாஸ பும்ட்ரகளல்லி பெத 
வ்யாஸ அனிருத்தாதி ரூபகளாரு ற் இதுகளலி 
ொஸொகிஹவனம்து த்ரிம்ஶதி 
ொஸரதி ஸத்கற்ம தற்ம னி 
ராவஶயிம்தலி மாடு கருணெபபடு  வகாம்டாடு 
௬-௨௮ 
 
பலாஷ்ட காம்சன பலாஹ கஶலஜ 
காஷ்ட வமாதலாதகிள ஜட பர 
பமஷ்டி வமாதலாத கிள பசதனவராளவக 
அனுதினவு 
பசஷ்வடகள மாடிஸுத திளிஸவத 
ப்பரஷ்டனாகித்வதல்லரிவக ஸற் 
பெஷ்டதாயக ஸம்கதஸுெனு ஸற்ெ 
ஜெீரனு ௬-௨௯ 
 
ொஸுபதொனிருத்த ரூபதி 
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பும் ஶரீர வதாளிஹனு ஸற்ெத 
ஸ்த்ரீ ஶரீரவதாளிஹனு ஸம்கருஷணனு 
ப்ரத்யும்ன 
த்ொஸுபற்ண ஶ்ற் இதி ெினுத ஸற் 
ொ ஸுனிலய னாராயணன ஸது 
பாஸவனய கககெவர ஜெீன்முக்தவரனிஸுெரு 
௬-௩0 
 
தன்னம்தானம்த ருப ஹி 
ரண்ய கற்பாதிகவளாளவக கா 
ருண்யஸாகர ஹரஹி அெரெரகிள வ்யாபர 
பன்ன படதவல மாடிமாடிஸி 
தன்யவரனிஸி ஸமஸ்த திெிஜர 
புண்யகற்மெ ஸ்ெகீரிஸி பலெித்து பாலிஸுெ 
௬-௩௧ 
 
ஸாகரவதாளிஹ னதிய ஜலபப 
தாகஸவதாளிப்பப்த பல்லவு 
காவககுப்பிகளரிவயபல்லவெ னதிய 
ஜலஸ்திதிய 
பபாகிெர பரியம்கஶயனவனா 
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ள ீகுணத்ரய பத்த ஜகெிஹ 
தாகமஜ்ஜ்ந்யரு திளிெரஜ்ஜ்ன்யானிகளிகளெடது 
௬-௩௨ 
 
கரணகுண பூதகவளாளவக த 
த்ெரவரனிப ப்ரஹ்மாதி திெிஜவரா 
ளரிது ருபசதுஷ்டயகளனுதினதினதி ஸற்ெத்ர 
ஸ்மரிஸுதனுபமாதிஸுத ஹிக்குத 
பரெஶதி பாடுெெரிவக த 
ன்னிரெ பதாரிஸி பெெிமுக்தர மாடி 
பபாஷிஸுெ ௬-௩௩ 
 
மூலரூபனு மனவதாளிஹ ஶ்ரெ 
ணாலிவயாளகிஹ மத்ஸ்ய கூற்மனு 
பகாலருபனு த்ெக்ரஸனவதாளகிப்ப னரஸிம்ஹ 
பாலெடு ொமனனு னாஸிக 
னாளவதாளு ெதனதலி பாற்கெ 
ொலிபம்ஜன ஹஸ்தவதாளு பாததலி 
ஶ்ரீக்ற் இஷ்ண ௬-௩௪ 
 
வஜன ெிபமாஹக புத்த பாயுக 
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தனுஜமற்தன கல்கி பமட்ரதி 
இனிது தஶருபகள தஶகரணம்களலி திளிது 
அனுபெிப ெிஷயகள க்ற் இஷ்ணா 
ற்பணவெனலு ககவகாம்ப வ்ற் இஜினா 
ற்தன ெர ஜகன்னாத ெிட்டல 
ெிஶ்ெவ்யாபகனு ௬-௩௫ 
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