
பன்ச்டன்மத்ர ஸம்தி 
 
ஹரிகதாம்ர் இதஸார குருகள 
கருணதிம்தாபனிது பபளுவெ 
பரம பகெத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது 
 
பூ ஸலில ஶிகி பென பூதா 
காஶவதாளகககதது தன்மா 
த்ரா ஸஹித ஒம்ததிக பம்சஶத்ெர்ண பெத்ய 
ஈ ஶரீரதி வ்யாபிஸித்து ஸு 
ராஸுரரிவக னிரம்தரதலி ஸு 
காஸுகப்ரதனாகி ஆடுெ த்பெஶிபர படிெ ௭-௧ 
 
ப்ரணெப்ரதிபாத்ய த்ரினாமதி 
தனுெிவனாளு த்ரிஸ்தானகனிரு 
த்தனு த்ரிபம்சக ஏகெிம்ஶதி சதுரெிம்ஶதிக 
எனிஸி எப்பத்வதரடு ஸாெிர 
இனிது னாடிகவளாளு னியாமிஸு 
தனகபஸ்திக பலாகவதாளு ஸற்ெத்ர 
வபளகுெனு ௭-௨ 
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ஜெீ லிம்கானிருத்த ஸ்தூல க 
பளெரகளலி ெிஶ்ெ துரக 
க்ரீெ மூபலஶாச்யுதத்ரய ஹம்ஸ முற்திகளா 
ஈ ெித சதுஃ ஸ்தானதலி ஶம் 
தீ ெரன ஈபரரடு ரூபதி 
பாெிஸுவுபதபகானெிம்ஶதி மூற்தி ஸற்ெத்ர 
௭-௩ 
 
கலுஷெில்லத தற்பணதி ப்ரதி 
பலிஸி ஸற்ெ பதாற்தகளு கம் 
வகாளிஸுெம்ததி பிம்ப ஜட 
பசதனகவளாளகித்து 
வபாவளெ பஹுரூபதலி ஸஜ்ஜன 
வராளவக மனதற்பணதி தானி 
ஶ்சல னிராமய னிற்ெிகார னிராஶ்ரயானம்த 
௭-௪ 
 
ஈ ஶரீர சதுஷ்டயகவளாளு 
பகாஶ தாதுக  பாரதீபதி ப்ரா 
பணஶனிப்பத்வதாம்து ஸாெிரதாருனூவரனிப 
ஶ்ொஸ ரூபக ஹம்ஸ பாஸ்கர 
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பபஶவராளகித்தெர ககெிடி 
தீஸபராஜ பொம்டவதாளு ஸற்ெத்ர 
தும்பிஹனு ௭-௫ 
 
ஶிரகிகளகதவதரடு பாஹுக 
வளரடு பாதகவளாம்து மத்பயா 
தரதி பஶாபிப ொண்க்மபனாமயவனனிப 
னித்யதலி 
கரண தாதுகளல்லி எப்ப 
த்வதரது ஸாெிர னாடிகளலி 
ப்பரெிதூரனு பாரத ப்ரதிபாத்யவனம்வதனிஸி 
௭-௬ 
 
ஈவரரது பதபஹாற்மிபூத க 
ளாரதிக தஶ ற் இக்ெினுத ல 
மீரமண ெிஷ்ண்ொக்யருபதி சதுஷஷ்டிகலா 
தாரகனு தானாகி ப்ரஹ்ம பு 
ராரி முக்யவராளித்து ஸதத ெி 
ஹார மாள்பனு சதுஷ்பாதாவ்ஹயதி 
பலாகவதாளு ௭-௭ 
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த்ற் இண வமாதலு ப்ரஹ்மம்த ஜெீர 
தனு சதுஷ்டயகளலி னாரா 
யணன ஸாெிரகதது னூரிப்பத்து பமலாரு 
கணவன மாள்புது புதரு ரூபெ 
க்ற் இணிஃ ஸூற்யாதித்ய னாமக 
ளனுதினதி ஜபிஸுெரிகீொபராக்ய ஸம்பதெ 
௭-௮ 
 
ஐது னூவரப்பத்த னாலகு 
ஆதி வபௌதிகதலி திளிவுது 
ஆஇவதரடுஶத ஏகெிம்ஶதி ரூபெத்யாத்ம 
பபதகளலின்னூரு மூெ 
த்தாத பமவலாம்ததிக மூற்திக 
ளாதரதலதி கதெவதாளு சிம்திபுது பூஸுரரு 
௭-௯ 
 
ஸுருசி ஶாற்ெரீகரவனனிஸி ஸம் 
கருஷண ப்ரத்யும்ன ஶஶி பா 
ஸ்கரவராளவக அரெத்ததிக முன்னூரு ரூபதலி 
கவரஸிவகாம்பனு அஹஸ்ஸம்ெ 
த்ஸரவனனிபனு ெிஶிஷ்ட னாமத 
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லரிதெரிகாபராக்யபாக்யெனெீானம்தமய ௭-௧0 
 
ஏக பம்சாஶத்ெர்ணகத 
மாகளத்ரனு ஸற்ெவராளக 
வ்யாக்ற் இதாகாஶாம்த வ்யாபிஸி 
னிகமததிகளனு 
வ்யாகரண பாரத முகாத்ய 
பனக ஶாஸ்த்ர புராண பாஷ்யா 
னகீகள கல்பிஸி 
மபனாொண்க்மயவனனிஸிவகாம்ப ௭-௧௧ 
 
பாரப்ற் இன்னாமக ஸாெிர 
தாரு னூரிப்பத்து னாலுகு 
மூருதிகளு சாராசரதி ஸற்ெத்ர தும்பிஹவு 
ஆரு னால்கு ஜடகளலி ஹதி 
னாரு பசதனகளலி சிம்திவஸ 
பதாரிவகாம்பனு தன்ன ரூபெ ஸகல டாெினலி 
௭-௧௨ 
 
மிஸுனி பமலின மணியபொல் ரா 
ஜிஸுெ ப்ரஹ்மாதிகள மனதலி 
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பிஸஜஜாம்டாதாரகனு ஆபதயவனம்வதனிஸி 
த்ெிஶத னால்ெத்வதரடு ரூபதி 
ஶஶிவயாளிப்பனு ஶஶவதாளவக பஶா 
பிஸுெ னால்ெத்வதரடதிக ஶதரூபதலி பிடவத 
௭-௧௩ 
 
ஏரடு ஸாெிரவதம்து ரூபெ 
னரிது ஸற்ெ பதாற்ததலி ஸிரி 
ெரன பூவஜய மாடு ெரகல பபடு வகாம்டாடு 
பரிவத ஜலதலி முணுகி பிஸிவளாளு 
வபரளவனணிஸிதபரனு ஸத்குரு 
ஹிரியரனனுஸரிஸித மற்மெனரியதிஹ 
னரனு ௭-௧௪ 
 
மத்வத சித்பதஹத ஒளவக எம் 
பத்து ஸாெிரபதளு னூரி 
ப்பத்த ஐது ன்ற் இஸிம்ஹ ரூபதல்லித்து 
ஜெீரிவக 
னித்யதலி ஹகலிருளு பப்பப 
ம்ற் இத்யுெிவக தா ம்ற் இத்யுவெனிஸுெ 
ப்ற் இத்யுெத்ஸல பய ெினாஶன பாக்ய 
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ஸம்பன்ன ௭-௧௫ 
 
ஜ்ெரவனாளிப்பத்பதளு ஹரவனாள 
கிருெனிப்பத்வதம்டு ரூபதி 
எரடு ஸாெிரவதம்டு னூரிப்பத்தபரவளனிப 
ஜ்ெரஹராவ்ஹய னாரஸிம்ஹன 
ஸ்மரவண மாத்ரதி துரிதராஶிக 
ளிரவத பபாபவு தரணி பிம்பெ கம்ட 
ஹிமதம்வத ௭-௧௬ 
 
மாஸ பரியம்தரவு பிடவத ன்ற் இ 
பகஸரிய ஶுபனாம மம்த்ர ஜி 
தாஸனதபலகாக்ர சித்ததி னிஷ்கபடதிம்த 
பபஸரவத ஜபிஸலு வ்ற் இஜினகள 
னாஶககஸி மபனாரதகள ப 
பரஶ பூற்திய மாடிவகாடுெனு கவடவக பரகதிய 
௭-௧௭ 
 
சதுரமூற்த்யாத்மக ஹரியு த்ரிம் 
ஶதி ஸ்ெரூபதி ப்ரஹ்மவனாளு மா 
ருதவனாளிப்பத்பதளு ரூபவதாளிப்ப ப்ரத்யும்ன 
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ஸுதவராளிப்பத்கதது ஹதிவனம் 
டதுள ரூபகளாரிது ெத்ஸர 
ஶதகளலி புஜிஸுதலிரு சதுராத்மகன பதெ 
௭-௧௮ 
 
னூரு ெருஷவக திெஸ மூெ 
த்தார ஸாெிரெஹவு னாடி ஶ 
ரீரவதாளகினிதிஹவு ஸ்த்ரீபும் பபததலி ஹரிய 
ஈரதிக எப்பத்து ஸாெிர 
மூருதிகளவன வனவனது ஸற்ொ 
தாரகன ஸற்ெத்ர பூஜிஸு பூற்ணவனம்தரிது 
௭-௧௯ 
 
கால கற்ம குண ஸ்ெபாெக 
ளாலயனு தானாகி லகுமீ 
பலால தத்தத்ரூபனாமதி கவரஸுவதாளகித்து 
லீவலயிம்தலி ஸற்ெ ஜெீர 
பாலிஸுெ ஸம்ஹரிஸி ஸ்ற் இஷ்டிப 
மூலகாரண ப்ரக்ற் இதி குணகாற்யகள 
மவனமாடி ௭-௨0 
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திலஜெற்திகளனுஸரிஸி ப்ர 
ஜ்ெலிஸி தீபகளாலயத க 
த்தவலய பம்கிஸி தத்கதாற்தெ பதாருெம்ததலி 
ஜலருபஹஅண தன்னெர மன 
வதாளவக பக்தி ஜ்நான கற்மவக 
ஒலிது வபாவளவுத பதாருெனு குண 
ரூபக்ரியகளனு ௭-௨௧ 
 
ஆெ பதஹெ வகாடலி ஹரி ம 
த்தாெ பலாகதளிடலி தா ம 
த்தாெ பதஶவதாளிடலி ஆொெ ஸ்திதிகளு 
பரலி 
ஈ ெிததி ஜட பசதனவராளு ப 
ராெபரஶன ரூபகுணகள 
பாெிஸுத ஸுஜ்ஜ்நான பகுதிய பபது 
வகாம்டாடு ௭-௨௨ 
 
ஒம்தவராளவகாம்வதாம்து வபவரதிஹ 
இம்திபரஶன ரூபகள மன 
பம்த வதரதலி சிம்திஸிதகனுமானெினிதில்ல 
ஸிம்துராஜவனாளம்பராலய 

www.yo
us

igm
a.c

om

9



பம்திஸலு ப்ரதி தம்துகவளாளுத 
பிம்து வ்யாபிஸிதம்வத இருதிப்பனு சராசரதி 
௭-௨௩ 
 
ஒம்து ரூபவதாவளாம்தெயவதா 
வளாம்து பராமவதாவளாம்து பதஶதி 
வபாம்தி இப்பபுஜாம்டனம்தானம்த பகாடிகளு 
ஹிம்வத மாற்காம்படய காணவன 
ஒம்து ரூபதி ஸ்ற் இஷ்டி ப்ரளயெ 
இம்திபரஶவனாபளனிதச்சரி அப்ரபமய ஸதா 
௭-௨௪ 
 
ஒம்தனம்தானம்த ரூபக 
வளாம்வத ரூபவதாளிஹவு பலாகவகா 
பளாம்வத ரூபதி ஸ்ற் இஷ்டி ஸ்திதி வமாதலாத 
வ்யாபார 
ஒம்வத காலதி மாடி திளிஸவத 
ஸம்தணிஸிவகாம்திப்ப ஜகவதாளு 
னம்தனம்தன ரணவதாளிம்த்ராத்மஜவக 
பதாரிஸவன ௭-௨௫ 
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ஶ்ரீரபமஶன மூற்திகளு னெ 
னாரிகும்ஜரதம்வத ஏகா 
கார பதாற்பவு அெயொவ்ஹய அெயெகளலி 
பபவர பபவர கம்வகாளிஸுெ ஶ 
ரீரவதாளு னானா ப்ரகார ெி 
காரஶூன்ய ெிராடபனனிஸுெ 
பதுமஜாம்டவதாளு ௭-௨௬ 
 
ொரிஜபொம்டவதாளு லகுமி 
னாரஸிம்ஹன ரூபகுணகளு 
ொரிதிவயாளிஹ வதவரகளம்ததி ஸம்தணிஸி 
இஹவு 
காரணாம்ஶாபெஶ வ்யாப்தெ 
தார காற்ய வ்யக்தவ்யக்தவு 
ஆருனால்கு ெிபூதியம்தற்யாமி ரூபகளு ௭-௨௭ 
 
மணிகவளாளகிஹ ஸூத்ரதம்ததி 
ப்ரணெபாத்யனு பசதனாபச 
தன ஜகத்திவனாளனுதினவதாளாடுெனு 
ஸுகபூற்ண 
தணுெிவகயு இெகில்ல பஹுகா 
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ருணிகனம்தானம்த ஜெீர 
கணவதாபளகாம்ஶா ரூபதி னிம்து பனமிஸுெ 
௭-௨௮ 
 
ஜெீஜெீரபபத ஜட ஜட 
ஜெீஜட ஜடஜெீரிம்தலி 
ஶ்ரீெரனு அத்யம்த பின்ன ெிலஅணனு லக்ஷ்மீ 
மூெரிம்தலி பதுமஜாம்டதி 
தா ெிலஅணவளனிஸுதிப்பளு 
ஸாெதிக ஸமஶூன்யவளம்தரிதீற்ெரனு 
பஜிஸு ௭-௨௯ 
 
ஆதிபதயரு திளியதிஹ குண 
பெதமானிகவளம்வதனிப ொ 
ண்யதிகளு பல்லரெரரியத குணகணம்களனு 
பெதபல்லனு வபாம்மனரியத 
காதகுணகளு லகுமி பல்லளு 
ஶ்ரீதவராப்பனுபாஸ்ய ஸத்குணபூற்ண 
ஹரிவயம்து ௭-௩0 
 
இம்தனம்தானம்த குணகள 
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ப்ராம்தகாணவத மஹாலகுமி பக 
ெம்தகாபரணாயுதாம்பரொலயகளாகி 
ஸ்ொம்ததலி வனவலவகாளிஸி பரம து 
ரம்த மஹிமன வதௌத்ய கற்ம னி 
ரம்தரதி மாடுதலி தததீனத்ெகெதிஹளு ௭-௩௧ 
 
ப்ரளய ஜலதிவயாளுள்ள னாவெயு 
வஹாலபுகாணவத ஸுத்துெம்ததி 
ஜலருபஹஅணனமல குணரூபகள சிம்திஸுத 
வனவலய காணவத மஹலகுமி சம் 
சலெகனதிஹளல்ப ஜெீரி 
களெடுவுபதனிென மஹிவமகள ீஜகத்ரயதி 
௭-௩௨ 
 
ஶ்ரீனிபகதன ஸாத்ெதாம்பதி 
ஜ்நானகம்ய கயாஸுராற்தன 
வமௌனிகுலஸன்மான்ய மானத மாதுள 
த்ெம்ஸி 
தீனஜன மம்தார மதுரிபு 
ப்ராணத ஜகன்னாத ெிட்டல 
தாவன கதிவயம்தனுதினதி னம்பிதெரனு 
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வபாவரெ ௭-௩௩ 
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