உதாத்தானுதாத்த ஸம்தி
ஹரிகதாம்ர்இதஸார குருகள
கருணதிம்தாபனிது பபளுவெ

ஹரியு பம்சாஶத்ெரண ஸு

om

பரம பகெத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது

a.
c

ஸ்ெர உதாத்தனுதாத்த ப்ரசய

ஸ்ெரித ஸம்தி ெிஸற்க பிம்துகவளாளவக

gm

தத்ொச்ய

ou
si

இருெ தத்தன்னாமரூபக

ளரிதுபாஸனககெரிவளவயாளு

w
w

w

௯-௧

.y

ஸுரவர ஸரி னரரல்ல அெராடுெிவத பெதாற்த

ஈஶனலி ெிஜ்நான பகெ
த்தாஸரலி ஸத்பக்தி ெிஷய
னிராவஶ மித்யாொதியலி ப்ரத்பெஷ னித்யதலி
ஈ ஸமஸ்த ப்ராணிகளலி ர
பமஶனிஹவனம்தரிது அெரபி
லாவஷகள புரகயஸுவுவத மஹயஜ்ந

1

ஹரிபூவெ ௯-௨
த்ரிதஶ ஏகாத்மகவனனிஸி பூ
உதக ஶிகிவயாளு ஹத்து கரணதி
அதிபவரனிஸுெ ப்ராணமுக்யாதித்யவராளு
ெிதிதனாகித்தனெரத னிர

om

வனவலஸி

a.
c

ெதிகமஹிமனு ஸகல ெிஷயெ

னிதனனாமக ஸம்கருஷணாஹ்ெயனு

ou
si

gm

ஸ்ெகரிப
ீ
௯-௩

தஹிக கதஶிக காலிகத்ரய

.y

கஹன கற்மகளும்டு இதவராளு

w

ெிஹிதகற்மகளரிது னிஷ்காமகனு ன ீனாகி

w

w

ப்ற்இஹதினாமக பாரதீஶன
மஹிதரூபெ வனவனது மனதலி
அஹரஹற்பகெம்தகற்பிஸு பரமபகுதியலி
௯-௪
மூரு ெித கற்மகவளாளவக கம்
ஸாரி பாற்கெ ஹயெதன ஸம்

2

ப்பரரகனு தானாகி னெரூபம்களனு தரிஸி
ஸூரிமானெதானெவராளு ெி
கார ஶூன்யனு மாடி மாடிஸி
ஸாரபபாக்தனு ஸ்ெகரிஸி
ீ
வகாடுதிப்ப

அனள பக்ெெககஸிதன்னெ

om

ெீெரிவக ௯-௫

a.
c

அனளவனாளு பஹாமிஸுெ வதவரதம்
தனிமிபஷஶனு மாடி மாடிஸிதகிள கற்மகள

gm

மனெசன காயதலி திளிதனு

ou
si

தினதி வகாடு ஶம்கிஸவத வ்ற்இெினா
ற்தன ஸதா ககவகாம்டு ஸம்தயிஸுெனு

w

.y

தன்னெர ௯-௬

w

w

குதுவர பாலத வகாவனய கூதல
துதிெிபாகெ மாடி ஶதெித
ெதவராவளாம்தனு னூரு பாகெ
மாடவலம்திஹுபதா
ெிதிபொதி ஸமஸ்த திெிெர
வமாதலுமாடி த்ற்இணாம்தெீெவரா
ளதிக ன்யூனவதயில்லவெம்திகு ெீெபரமாணு

3

௯-௭
ெீெனம்குஷ்டக்ர மூருதி
ெீெனம்குட மாத்ர மூருதி
ெீெனப்ராபதஶ ெீொகார முற்திகளு
ஏெமாதி அனம்தரூபதி

om

யாெதெயெகவளாளு வ்யாபிஸி

a.
c

காெ கருணாளுகள பதெனு ஈ ெகத்ரயெ ௯-௮

gm

பிம்ப ெீொம்குஷ்ட மாத்ரதி

ou
si

இம்புவகாம்டிஹ ஸற்ெவராளு ஸூ
மம்பரதி

.y

ஹ்ற்இத்கமலமத்யனிொஸிவயம்வதனிஸி

w

எம்பரீதவக பகாெிதரு ெி

w

w

ஶ்ெம்பராத்மக ப்ராஜ்ந பக்தகு
டும்பி ஸம்கதஸுெ ஈபரி பல்லபெகரனு ௯-௯
புருஷனாமக ஸற்ெெீெவரா
ளிருெ பதஹாகாரரூபதி
கரணனியாமக ஹ்ற்இஷீகபனிம்த்ரியம்களலி
துரியனாமக ெிஶ்ெதா ஹ

4

ன்வனரடு வபரளுளித்துத்தமாம்கதி
எரடதிக எப்பத்துஸாெிர னாடிவயாளகிப்ப ௯-௧0
வ்யாபகனு தானாகி ெீெ ஸ்ெ
ரூபபதஹத ஒளவஹாரவக னி
ஶ்ரீ பபயாெபபெரரிம்த ப்ர

a.
c

தீபெற்ண ஸுமூற்தி மத்யக

om

ற்பலபனாகிஹ ெீெக்ற்இதகற்மகளனாசரிஸி

தா வபாவளெ ெிஶ்ொதிரூபதி

ou
si

gm

பஸவெககவகாளுத ௯-௧௧

கருட பஶஷ பொதி னாமெ

.y

தரிஸி பென ஸ்ெரூப பதஹதி

w

கரணனியாமகனு தானாகிப்ப ஹரியம்வத

w

w

ஸரஸிொஸன ொணி பாரதி
பரதனிம்வதாடகூடி லிம்கதி
இருதிஹரு மிக்காதிபதயரிகில்லொஸ்தான
௯-௧௨
ெீெனவக துஷதம்வத லிம்கவு
ஸாெகாஶதி வபாம்தி ஸுத்தலு

5

ப்ராெரணரூபதலி இப்புது பகெதிச்வசயலி
பகெல ெடப்ரக்ற்இதி இதகதி
பதெவதயு மஹலகுமி வயனிபளு
ஆ ெிரவெய ஸ்னானபரியம்தரதி ஹத்திஹுது

ரீரெனிருத்தகள மத்யதி

a.
c

ஆரதிகதஶகவலகளுள்ள ஶ

om

௯-௧௩

பஸரி இப்பவு ெீெ பரமாச்சாதிகத்ெயவு

gm

பாரதம்ததி தானெரனதி

ou
si

தூரககஸுெ ஶ்ரீெனாற்தன

மூரு குணவதாளகிப்பவனம்திகு

w

.y

த்ரிவ்ற்இதுவெம்வதனிஸி ௯-௧௪

w

w

ருத்ரவமாதலாதமரரிவக அனி
ருத்த பதஹவெ மவனவயனிஸுவுது
இத்து பகலஸெ மாடரல்லிம்தித்த ஸ்தூலதலி
க்ருத்தகள திெிெரு பரஸ்பர
ஸ்பற்தியிம்தலி த்ெம்த்ெகற்ம ஸ
ம்ற்இத்திகளனாசரிஸுெரு
ப்ராபணஶனாஜ்வநயலி ௯-௧௫

6

மஹிவயாளவக ஸுஏத்ரதீற்ததி
துஹின ெருஷ ெஸம்தகாலதி
கதஹிக கதஶிக காலிகத்ரய தற்மகற்மகள
த்ருஹிண வமாதலாதமரவரல்லரு
ெஹிஸி குணகளனனுஸரிஸி

ஸ

om

ன்னிஹிதராகித்வதல்லவராளு மாடுெரு வ்யாபர

a.
c

௯-௧௬

gm

பகஶ ஸாஸிரெித ெிபகபாகெ

ou
si

ககஸவலனிதனிதிஹ ஸுஷும்னவு
ஆ ஶிராம்ததி வ்யாபிஸிஹுதீ பதஹமத்யதலி

.y

ஆ ஸுஷும்னவக ெஜ்ரகாற்ய ப்ர

w

காஶின ீ கெத்யுதிகளிஹவு ப்ர
௯-௧௭

w

w

பதஶதலி பஶ்சிமவக உத்தர பூற்ெ தஇணவக

ஆ னளினபெ னாடிவயாளவக த்ரி
பகாணசக்ரவு இப்புதல்லி க்ற்இ
ஶானு மம்டல மத்யகனு
ஸம்கருஷனாஹ்ெயனு

7

ஹீன பாபாத்மக புருஷன த
ஹனககஸுத தினதினதி ெி
ஜ்நானமய ஶ்ரீொஸுவதெனு ஐதிஸுெ கருணி
௯-௧௮
மத்யனாடிய மத்யதலி ஹ்ற்இ

om

த்பத்மமூலதி மூலபதி பத

a.
c

பத்ம மூலலதலிப்ப பெனன பாதமூலதலி
வபத்திவகாம்டிஹ ெீெ லிம்கனி

gm

ருத்த பதஹ ெிஶிஷ்டனாகி க

ou
si

பற்தி வமாதலாதமரவரல்லரு காதுவகாம்டிஹரு

.y

௯-௧௯

w

னாளமத்யதலிப்ப ஹ்ற்இத்கீ

w

w

லாலெவதாளிப்பஷ்டதளதி கு
லால சக்ரத வதரதி சரிஸுெ ஹம்ஸனாமகனு
காலகாலகளல்லி எண்வதவஸ
பாலகர ககபஸவெவகாளுத க்ற்இ
பாளு அெரபிலாவஷகள பூகரஸிவகாடுதிப்ப
௯-௨0

8

ொஸொனுெ பரணுகாத்மெ
தாஶரதி வ்ற்இெினாற்தனமல ெ
லாஶயாலய ஹயெதன ஶ்ரீகபில னரஸிம்ஹ
ஈ ஸுரூபதி அெரெர ஸம்
பதாஷ படிஸுத னித்யஸுகமய

a.
c

பிம்பவனம்வதனிஸி ௯-௨௧

om

ொஸொகிஹ ஹ்ற்இத்கமலவதாளு

ஸுரபனாலயககதிவதாவட மன

gm

வெரகுவுது ஸத்புண்யமாற்கதி

ou
si

பரலு ென்ஹிய மவனவக

னித்ராலஸ்யஹஸித்ற்இவஷயு

.y

தரணிதனய னிபகதனதி ஸம்

w

பரித பகாபாபடாப பதாருெ

w

w

தரெிவதாரனு னிரற்இதியலி பவர பாபகள
மாள்ப ௯-௨௨
ெருணனல்லி ெிபனாத ஹாஸ்யவு
மருதவனாளு கமனாகமன ஹிம
கர தனாதிபரல்லி தற்மத புத்தி ெனிஸுவுது
ஹரன மம்திரதல்லி பகா தன

9

தரணி கன்யாதானகளு ஒம்
தவரகளிவக தவடயதவல வகாடுதிஹ சித்த
புட்டுெது ௯-௨௩
ஹ்ற்இதயவதாளவக ெிரக்தி பகஸர
வகாதவக ஸ்ெப்ன ஸுஷுப்தி லிம்கதி

om

மதுஹ கற்ணிவகயல்லி பவர ொக்ரதியு

a.
c

புட்டுவுது

ஸுதருஶன வமாதலாத அஷ்டா

gm

யுதெ பிடிது திஶாதிபதிகள

ou
si

ஸதனதலி ஸம்சரிஸுதீ பரி புத்திகள வகாடுெ

.y

௯-௨௪

w

ஸூத்ரனாமக ப்ராணபதி கா

w

w

யத்ரி ஸம்ப்ரதிபாத்யனாகீ
காத்ரவதாளு வனவலஸிரலு திளியவத
கம்தகம்டல்லி
தாத்ரிவயாளு ஸம்சரிஸி புத்ர க
ளத்ர ஸஹிதனுதினதி தீற்த
ஏத்ரயாத்வரய மாடிவதவு எம்வதனுத ஹிக்குெரு
௯-௨௫

10

னாரஸிம்ஹஸ்ெரூபவதாளவக ஶ
ரீரனாமதி கரிஸிெனு ஹதி
னாரு கவளகளுள்ள லிம்கதி புருஷனாமகனு
பதாருெனு அனிருத்தவதாளு ஶாம்
தீரமணனிருத்த ரூபதி

om

ப்பரரிஸுெ ப்ரத்யும்ன

a.
c

ஸ்தூலகபளெரவதாளித்து ௯-௨௬

gm

வமாதலு த்ெக்சற்மகளு மாம்ஸவு

ou
si

ருதிரபமபதாமஜ்ெெஸ்திக

ளிதவராளவக ஏபகானபம்சாஶன்மருத்கணவு

.y

னிதன ஹிம்காராதி ஸாமக

w

அதர னாமதி கவரஸுவதாம்ப
௯-௨௭

w

w

த்ததிக னால்ெத்வதனிப ரூபதி தாதுகபளாளிப்ப

ஸப்த தாதுகவளாள வஹாரவக ஸம்
தப்த பலாஹகனாக்னியம்ததி
ஸப்த ஸாமகனிப்ப அன்னமயாதி பகாஶவதாளு
லிப்தனாகவத தத்ததாவ்ஹய

11

க்லுப்தபபாகெ வகாடுத ஸ்ெப்ன ஸு
ஷுப்தி ொக்ரவதயீெ கதெஸ ப்ராஜ்ந
ெிஶ்ொக்யா ௯-௨௮
தீெிவகாம்டிஹெல்லி மஜ்ெ க
பளெரதி அம்குலிய பற்ெத
த்ரிஸ்தளதி
ஸாெிரத எம்பத்து ரூபெ

a.
c

om

டாெினலி மூன்னூரு அரெத்வதனிப

gm

பகாெிதரு பபளுெரு பதஹதி

ou
si

பதெவதகவளாடகூடி க்ரீடிஸுெனு ரமாரமண

.y

௯-௨௯

w

கீ டபபஶஸ்கரி வனனெிலி

w

w

கீ டபாெெ வதாவரது தத்ெத்
பகடரூபெகனதி ஆடுெ வதரதி பகுதியலி
ககடபாரிய த்யானதிம்த ப
ொடெியனதி ஶ ீக்ரதிம்தலி
தாடி ஸாரூப்யெனு ஐதுெரல்ப ெீெிகளு ௯-௩0
ஈ பரிய பதஹவதாளு பகெ
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த்ரூபகள மவரயதவல மனதி ப
பதபவத பகுதியலி ஸ்மரிஸுதலிப்ப பகுதரனு
பகாபதி ெகன்னாதெிடல ஸ
மீ பகனு தானாகி ஸம்தத
ஸாபபராஇய மாடி வபாவரெனு எல்ல காலதலி
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