விபுதி ஸம்தி
ஹரிகதாம்ர்இதஸார குருகள
கருணதிம்தாபனிது பபளுவவ

ஶ்ரீதருணிவல்லபன பரமவி

a.
c

பூதிரூபவ கம்ட கம்ட

om

பரம பகவத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது

லீவதரதி சிம்திஸுத மனதலி பனாடு

gm

ஸம்ப்ரமதி

ou
si

ன ீத ஸாதாரண விபேஷ ஸ
ஜாதி னனஜாஹிதவு ஸஹஜ விஜாதி

w

.y

கம்டாகம்ட பவககளனரிது புதரிம்த ௫-௧

w

w

ஜலதராகஸவதாளவக சரிஸுவ
ஹலவு ஜீவர னிற்மிஸிஹனத
வராளு ஸஜாதி விஜாதி ஸாதாரண
விபேஷகள
திளிது தத்தத்ஸ்தானதலி வவ
க்களிஸி ஹப்பித மனதி பூஜிஸு
தலவவ்யாப்தன ரூபகள பனாடுதவல

1

ஹிக்குதிரு ௫-௨
ப்ரதிம ோலிக்ராம பகா அப்யா
கதனதிதி ஶ்ரீதுளஸி பிப்பல
யதி வனஸ்த க்ற்இஹஸ்த வடு யஜமான
ஸ்வபரஜன

a.
c

பத னவக்ரஹ பயாக கரண ப

om

ப்ற்இதிவி ஜல ேிகி பவன தாரா

திதி ஸிதாஸிதபஅ ஸம்க்ரமணவனதிஷ்டான

ou
si

gm

௫-௩

காத காம்சனபதாளவக போபிப

.y

ஆதிபதயாஸ்யன வதரதி லகு

w

மீ தவனு ப்ரதிதினதி ோலிக்ராமவதாளகிப்ப

w

w

ஐதுஸாவிர பமவல மூவ
த்னதததிக ஐனூரு ரூபதி
பூதரகளபிமானி திவிஜவராளிப்பனனவரத ௫-௪
ஶ்ரீரமண ப்ரதிவமகவளாளவக ஹதி
மூரதிகவாகிப்ப பமனல
னூரு ரூபவ தரிஸி இப்பனு அஹிதாசலதி

2

தாருமதனவ னகவய பாவக
பதாருவம்வத ப்ரதீக ஸுரவராளு
பதாருதிப்பனு தத்ததாகாரதலி பனாள்பரிவக
௫-௫
கரணன ீயாமகனு தானுப

om

கரணவதாளனகவத்வதரடு ஸா

a.
c

விரத ஹதினால்கதிக ேதரூபம்களவன தரிஸி
இருதிஹனு தத்ரூப னாமக

gm

ளரிது பூஜிஸுதிஹர பூவஜய

ou
si

னிருத னகவகாம்பனு த்ற்இஉஷாற்தனு ஜலவ

.y

வகாம்பம்வத ௫-௬

w

பிம்பரூபனு ஈ வதரதி ஜட

w

w

வபாம்பஸுர வமாதலாத ஸுரவராள
கிம்புவகாம்டிஹவனம்தரிது தற்மாற்தகாமகள
ஹம்பலிஸிதனுதினதி விஶ்வகு
டும்பி வகாட்ட கணான்ன குத்ஸித
கம்பளிவய வஸௌபாக்யவவம்தவனம்க்ரிகள
பஜிஸு ௫-௭

3

வாரிவயாளகிப்பத்தனாலகு
மூவரரடுஸாவிரத பமல்மு
ன்னூர ஹதிபனவளனிப ரூபவு ஶ்ரீ துலஸி
தளதி
னூர அரவத்வதாம்து புஷ்பதி
னூர மூரு ஸுமூற்திகளு

a.
c

கம்தவதாளகிருதிஹவு ௫-௮

om

மூரதிக தே தீபவதாளு னா

gm

அஷ்டதளஸத்ற்இதய கமலா

ou
si

திஷ்டிதனு தானாகி ஸற்பவா
த்க்ற்இஷ்டமஹிமனு தளகளலி

.y

ஸம்சரிஸுவதாளகித்து

w

துஷ்டரிவக துற்புத்தி கற்ம வி

w

w

ேிஷ்தரிவக ஸுஜ்நான தற்ம ஸம்
புஷ்டினகஸுத ஸம்னதப னிற்துஷ்ட
ஸுகபூற்ண ௫-௯
வித்தபதஹாகார தாரா
பத்யமித்ராதிகவளாளவக குண
சித்தபுத்த்யதிம்த்ரியகவளாளு ஜ்நானகற்மவதாளு

4

தத்ததாஹ்வயனாகி கவரஸுத
ஸத்யஸம்கலாபனுஸாரதி
னித்யதலி தா மாடிமாடிபவனம்து ஸ்மரிஸுதிரு
௫-௧0
பாவ த்ரவ்யக்ரிவயகவளனிஸுவ

om

ஈ விதாத்னவதத்ரயம்கள

a.
c

பாவிஸுத ஸத்பக்தியலி ஸற்வத்ர மவரயதவல
தாவகனு தாவனம்து ப்ரதிதின

gm

பஸவிஸுவ பக்தரிவக தன்னனு

ou
si

ஈவ காவ க்ற்இபாளு கரிவரவகாலித வதரனம்வத

.y

௫-௧௧

w

பாம்தளவவ வமாதலாததவராவளாம்

w

w

வதாம்தரலி பூஜா ஸுஸாதன
வவம்வதனிஸுவ பதாற்தகளு பவகபவகய
னூதனதி
ஸம்தணிஸிவகாம்டிஹவு த்யானவக
தம்தினிது சிம்திஸி ஸதா பகா
விம்தனற்சிஸி பனாடு னலினலிதாடு
வகாம்டாடு ௫-௧௨

5

ஜலஜானாபன மூற்தி மனதலி
வனவலவகாளிஸி னிஶ்சலபகுதியலி
சளிபிஸிலுமவளகாளிகள னிம்திஸவத
னித்யதலி
வனலதலிஹ கம்தவவ ஸுகம்தவு

om

ஜலவவ ரஸ ரூபவவ ஸுதீபவு

a.
c

எலரு சாமர ேப்தவாத்யகளற்பிஸலு ஒலிவ

gm

௫-௧௩

ou
si

பகாளககளு ரமாரமணன னி
ஜாலயகளனுதினதி ஸம்ப்ர

.y

ஆலவனவய ஸம்மற்ஜனவு கரணகவள தீபகளு

w

ஸாலு தத்தத்விஷயகள ஸ

w

w

ம்பமளனவவ பரியம்க தத்ஸுக
பதளிவகவய ஸுப்பத்தி காத்மனிபவதனவவ
வஸன ௫-௧௪
பாபகற்மவு பாதுவககளனு
பலபனவு ஸத்புண்ய ோஸ்த்ரா
லாபனவவ ஶ்ரீதுலஸி ஸுமபனாவ்ர்இத்திகளு

6

ஸுமன
பகாப தூபவு பக்தி பூஷண
வ்யாபிஸித ஸத்புத்தி சத்ரவு
தீபபவ ஸுஜ்நான வாரற்திகபள குணகதன

மன வசன காயக ப்ரதஇவண

a.
c

யனுதினதி ஸற்வத்ர வ்யாபக

om

௫-௧௫

வனருபஹஅணகற்பிஸுத பமாதிஸுதலிரு

gm

ஸதத

ou
si

அனுபவவக தம்துவகா ஸகல ஸா
தனகவளாளகிவத முக்ய பாமர

w

w

w

௫-௧௬

.y

மனுஜரிவக பபளிதவர திளியது புதரிகல்லதவல

சதுரவித புருஷாற்த பவடவவர
சதுரதே பலாககள மத்யவதா
ளிதருபாயகளில்ல பனாடலு ஸகல
ோஸ்த்ரதலி
ஸதத விஷபயம்த்ரியகளல்லி ப்ரவி
ததவனனிஸி ராஜிஸுவ லகுமீ

7

பதிவக ஸற்வ ஸமற்பவணயு மஹபூவஜ
ஸதுபாய ௫-௧௭
பகாளகவவ கும்டாக்னி கரணவு
பமவலாதகி பஹ விஷய ஸமிவதயு
காளி யத்னவு காம தூமவு ஸன்னிதானாற்சி

om

பமளனவவ ப்ரஜ்வாவல கிடிகளு

a.
c

தூளிதானம்தகவள தத்த

த்கால மாதுகவளல்ல மம்த்ராத்யாத்மயஜ்நவிது

ou
si

gm

௫-௧௮

மதுவிபராதிய பட்டணவக பு

.y

ற்வத கவாடகளஇ னாஸிக

w

வதன ஶ்பராத்ரகவளரடு தஇண உத்தரத்வார

w

w

குத உபஸ்தகவளரடு பஶ்சிம
கதகவளனிபவு ஷட் ஸபராஜவவ
ஸதன ஹ்ற்இதயவவ மம்டபம்களு
த்ரிகுணகவள கலே ௫-௧௯
தாதுகளு ஸப்தாவரண உப
வதிகவள
ீ
னாடிகளு மதகளு

8

யூதபகளு ஸுஷும்னா னாடிவய ராஜபம்தான
ஈ தனூருஹகவள வனம்களு
மாதரிஶ்வனு பம்சரூபதி
பாதககவளம்பரிகளனு ஸம்ஹரிப தளவார

இன ேோம்காதிகவள லமீ

a.
c

வனிவதயரஸன த்வாரபாலக

om

௫-௨0

வரனிஸுதிப்பரு மனத வ்ற்இத்திகபள

gm

பதாதிகளு

ou
si

அனுபவிப விஷயம்கபள ப

ட்டணவக பப்ப பஸாரகளு ஜீ

w

w

w

தானு ௫-௨௧

.y

வனு ஸுவற்தக கப்பகள னகவகாம்ப ஹரி

உருபராக்ரமனரமனிவக தே
கரணகளு கன்னடிய ஸாலுக
ளரவிதூரன ஸத்விஹாரவக சித்த மம்டபவு
மரளி பீஸுவ ஶ்வாஸகளு சா
மர விலாஸினி புத்தி தாபமா
தரவக ஸாஷ்தாம்க ப்ரணாமகபள

9

ஸுேயனகளு ௫-௨௨
மாரமணனரமவனவக ஸுமஹா
த்வாரவவனிஸுவ வதனவகாப்புவ
பதாரண ஸ்மஶ்ருகளு பகேகவள பதாவககளு
ஊரி னவடவம்க்ரிகளு ஜம்கக

om

ளூரு மத்பயாதர ேிரகளா

a.
c

காரதுப்பரிவககளு பகாேகனளது பகாவணகளு

gm

௫-௨௩

ou
si

ஈ ேரீரவவ ரத பதாக ஸு

வாஸகவள பும்ட்ரகளு த்வஜ ஸிம்

w

ஸன்மனவவ

.y

ஹாஸனவவ சித்தவு ஸுபுத்திவய கலே

w

w

பாே குண தம்டத்ரயகளு ேு
பாேுபத்வய கற்ம சக்ர ம
ஹா ஸமற்தாஶ்வகளு
தேகரணம்கவளனிஸுவுவு ௫-௨௪
மாதரிஶ்வனு பதஹரதவதாளு
ஸூதனாகிஹ ஸற்வகாலதி

10

ஶ்ரீதருணிவல்லப ரதிகவனம்தரிது னித்யதலி
ப்ரீதியிம்தலி பபாஷிஸுத வா
தாதபாதிகளிம்தலி விரத
ஈ தனுவிவனாளு மமவத பிட்டவனவவன
மஹபயாகீ ௫-௨௫

om

பவவவனிப வனதிபயாளு கற்ம

a.
c

ப்ரவஹவதாளு ஸம்சரிஸுதிஹ பத

ஹவ ஸுனாவவய மாடி தன்னவரிம்வதாடகூடி

gm

திவஸ திவஸகளல்லி லகுமீ

ou
si

தவனு க்ரீடிபவனம்து சிம்திவஸ
பவனனய்ய பவாப்தி தாடிஸி பரமஸுகவவ
ீ

w

.y

௫-௨௬

w

w

அபணாலயகத பதாற்தவு
ஸ்த்றீ புருஷருகளிம்த்ரியகளலி
தீப பாவகவராளிடுதிஹ னதலாதி த்ரவ்யகள
ஆ பரமகவதானவவம்து ப
பதபபத மவரயதவல ஸ்மரிஸுத
பூபனம்ததி ஸம்சரிஸு னிற்பயதி ஸற்வத்ர
௫-௨௭

11

வாரிஜபவாம்டவவ ஸுமம்டப
பமருகிரி ஸிம்ஹாஸனவு பா
கீ ரதிவய மஜ்ஜனவு திக்வஸ்த்ரகளு னுடி மம்த்ர
பூருஹஜ பலபுஷ்ப கம்த ஸ
மீ ர ேேிரவி தீப பூஷண

om

தாரவககவளம்தற்பிஸலு னகவகாம்டு

a.
c

மன்னிஸுவ ௫-௨௮

gm

பூஸுரபராளிப்பப்ஜ பவவனாளு

ou
si

வாஸுபதவனு வாயு ககப ஸ
தாேிவஹிபபம்த்ரனு விவஸ்வான்னாமக

.y

ஸூற்ய

w

பபே காமமராஸ்ய வருணா

w

w

தி ஸுரரு அத்ரியவராளிப்பரு
வாஸவாகிஹ ஸம்கருஷணன பனாடி
பமாதிபரு ௫-௨௯
மீ னபகதனதனய ப்ராணா
பான வ்யாபனாதான முக்னய
பகான பம்சாேன்மருத்கண ற்இத்ர வஸுகணரு

12

பமனகாத்மவஜ குவர விஷ்வ
க்பஸன தனபாத்யனிமிஷரு ஸ
தானுராகதி பதனிபுது னவஶ்யவராளு ப்ரத்யும்ன
௫-௩0
இருதிஹரு னாஸ்த்யதஸ்ரரு

om

னிருற்இதியு யமதற்ம யம கிம்

a.
c

கரரு பமதினி காலம்ற்இத்யு ேனனஶ்சராதிகளு
கவரஸிவகாம்பரு ேூத்ரவரம்தன

gm

வரத ேூத்ரவராளிப்பரிவவராள
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si

கரவிதூரனிருத்தனிஹவனம்தரிது மன்னிபுது
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௫-௩௧

w

வதபய
ீ
னாராயண சது

w

w

ஷ்பாது தாவனம்வதனிஸி தத்த
ஜ்ஜாதி தற்ம ஸுகற்மகள தா மாடி மாடிஸுவ
பசதனர ஒளவஹாரவக ஓத
ப்பராதனாகித்வதல்லரிவக ஸம்
ப்ரீதியலி தற்மாற்தகாமதிகள வகாடுதிஹனு
௫-௩௨
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னிதனதனத விதாத விகதா
ப்யதிக ஸமாஸமவற்தி ஸாமக
த்ரிதேகண ஸம்புஜ்ய த்ரிககுத்தாம ேுபனாம
மதுமதன ப்ற்இகுராம பகாடக
வதன ஸற்வபதாற்தவதாளு துதி
வமாதலு தும்பிஹவனம்து சிம்திஸு

a.
c
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பிம்பருபதலி ௫-௩௩

கன்னடிய னகவிடிது பனாடலு
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தன்னிரவு ஸவ்யாபஸவ்யதி
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கண்ணிவகாப்புவ வதரதி அனிருத்தனிவக ஈ
ஜகவு
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பின்ன பின்னவ பதாருத்திபுது

w

ஜன்யவாதுதரிம்த ப்ரதி பிம்
௫-௩௪

w

w

பன்னமயகாவனம்தரிது புஜிஸலு னகவகாம்ப

பிம்பவரனிபரு ஸ்பவாத்தமரு ப்ரதி
பிம்பவரனிபரு ஸ்வாவரரு ப்ரதி
பிம்பபிம்பகவளாளவக பகவல பிம்ப ஹரிவயம்து
ஸம்ப்ரமதி பாடுதலி பனாடுத
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லும்புடுவு திடுவுது வகாடுவுவத
ல்லம்புஜாம்பகனம்க்ரி புவஜகவளம்து னலிதாடு
௫-௩௫
னதிய ஜல னதிவகவரவ வதரதம்
ததலி பகவத்தத்த கற்மக

a.
c

விதினிபஷதாதிகளிவகாளகா
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ளுததிேயனனிகற்பிஸுத வ்யாவற்த ன ீனாகி
கதவல மாடுத தற்வியம்ததி

gm

பதுமனாபன ஸகல கற்மகளல்லி வனவனவுதிரு
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௫-௩௬
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அரியதிற்தரு எம்வமாளித்தன

w

வரத விஷயகளும்ப ஜ்நாபனா

w

w

த்தரதி தனகற்பிஸலு சித்ஸுகவித்து ஸம்னதப
ஸரிது காலப்ரவஹகளு கம்
டவரயு ஸரி காணதிவர பரிவுவு
மரளி மஜ்ஜன பான கற்மகளிம்த ஸுகவிஹவு
௫-௩௭
ஏனு மாடுவ கற்மகளு லகு

15

மீ னிவாஸனிகற்பிஸனுஸம்
தான புற்வகதிம்த ஸம்பதஹிஸவத தினதினதி
மானனிதி னகவகாம்டு ஸுக வி
த்தானதர ஸம்னதப த்ற்இணஜல
பதனு தானும்டனவரத பால்வகவரவ பதரனம்வத

a.
c

பூர்வ தஇண பஶ்சிபமாத்தர
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௫-௩௮

பற்வதீ பதியக்னிவாயு ஸு
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ோற்வரீகர திக்வலயவதாளு ஹம்ஸனாமகனு
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ஸற்வகாலதி ஸற்வருளு ஸுர
ஸாற்வவபௌமனு ஸ்பவச்வசயலி ம
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த்பதாற்வரிவக பகாசரிஸதவ்யக்தாத்ம

w

w

w

வனம்வதனிஸி ௫-௩௯
பரி இடாவத்ஸரனு ஸம்வ
த்ஸரவதாளனிருத்தாதி ருபவ
தரிஸி பாற்ஹஸ்வத்ய வஸௌரப சம்த்ரமனு
எனிஸி
இருதிஹ ஜகன்னாத வித்டல
ஸ்மரிஸுவவரன ஸம்னதபவனம்
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துருபராக்ரமவுசித ஸாதன பயாக்யவதயனரிது
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௫-௪0
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