
ப ொஜனரஸ வி ொவ ஸம்தி 
 
ஹரிகதொம்ர் இதஸொர குருகள 
கருணதிம்தொ னிது ப ளுபவ 
 ரம  கவத் க்தரிதனொதரதி பகளுவுது 
 
வனஜஜொம்டபதொளுள்ளகிள பே 
தனரு பும்ஜி  ேதுரவித ப ொ 
ஜன தொற்ததி ேதுர வித ரஸரூ  தொனொகி 
மனபக  ம்துதனும்டுணிஸி ஸம் 
ஹனனகு ேய கரணகொனம் 
தனிமிஷரிகொத்மப்ரத₹ஹன ஸுகவனவீ ஹரி 
௪-௧ 
 
னடீதம்ததலிப்  லிம்கபக 
பஷொடஶொத்மக ரஸவி ொகவ 
மொடி பஷொடஶகபலகளிபக உ ேயகளபன 
பகொடுத 
க்பரொட எப் த்பதரடு ஸொவிர 
னொடிகதபதவபதகபளொளகி 
த்தொடுதொனம்தொத்ம ேரிஸுவ பலொகபதொளு 
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தொனு ௪-௨ 
 
த்தொருரஸபவம்பதனிஸி மூவ 
த்தொரு ஸொவிர ஸ்த்ரீ புருஷ னொடியளு தத்ரு  
தொரகனு தொனொகி ஸர்வஶ 
ரீரகளலி அஹஶ்ேரொத்ரி வி 
ஹொரமொள் னு ப்ற் இஉஹதிபயம்  ஸுனொமதிம் 
கபரஸி ௪-௩ 
 
ஆருரஸ ஸத்வொதி ப ததி 
ஆரு மூரொகிஹவு ஸரொ 
ஸொர னதீொப்ரசுர கம்டொகம்ட ேித்ப்ரசுர 
ஈரதிக எப் த்துஸொவிர 
மொரமணன ரஸொக்யரூ  ஶ 
ரீரதலி ப ொஜ்ய ஸு தொற்ததி திளிது 
பும்ஜிஸுவுது ௪-௪ 
 
ஈரகத ரஸரூ களு மு 
ன்னூரு ம்யொலலவத்து னொலகு 
ேொரு க்ற் இதகத ரூ களு இப் த்தபரொம் த்து 
ஸொர குடபதொளலகது ஸொவிர 
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னூரபவொம்து ஸுரூ  த்விஸஹ 
ஸ்ரொபரரடு ஶத  ம்ேவிம்ஶதி ரூ   லகளலி 
௪-௫ 
 
விஶத ஸ்திர தீணவு னிரஹர 
ரஸபதொளு மூலரது ஸொவிர 
த்ரிஶதனவ ரூ கள ேிம்திஸி, பும்ஜிபுது விஷய 
ஶ்வஸன தத்பவஶபரொளகித்தீ 
ப ஸரினிம்தலி கபரஸுவனு பத 
னிஸிதரீ  ரி மனபக ப ொபளவனு  ல்ல 
விபுதரிபக ௪-௬ 
 
க ில னரஹரி  ொற்கவத்ரய 
வபுஷ பனத்ரதி னொஸிகொஸ்யதி 
ஶ ரனொமக ஜிவ்பஹயலி தம்ததலி 
ஹம்ஸொக்ய 
த்ரி தி ொத்ய ஹயொஸ்ய வொச்யபதொ 
ள ரிமித ஸுகபுற்ண ஸம்தத 
க்ற் இ ணபரொளகித்தவரவர ரஸ ஸ்வகீரிஸி 
பகொடுவ ௪-௭ 
 

www.yo
us

igm
a.c

om



னிரு மொனம்தொத்ம ஹரி ஸம் 
கருஷண ப்ரத்யும்ன ரூ தி 
இருதிஹனு ப ொக்த்ற் இகபளொளபக தச்ேக்திதனு 
பயனிஸி 
கபரஸுவனு னொரொயணனிரு 
த்பதரடு னொமதி ப ொஜ்ய வஸ்துக 
னிருத தற் கனொகி த்ற் இஉப்தியனவீ பேதனபக 
௪-௮ 
 
வொஸுபதவனு ஒளபஹொரபக அவ 
கொஶ பகொடுவ ன ஸ்தனொகி ர 
மொஸபமத விஹொர மொள் னு  ம்ேரூ தலி 
ஆ ஸபரொருஹ ஸம் வொ  வ 
வொஸவொத்யமரொதி பேதன 
ரொஶிபயொளகிஹபனம்து அரிதவனவபன 
பகொவிதனு ௪-௯ 
 
வொஸுபதவனு அன்னபதொளு னொ 
னொ ஸு யதி ஸம்கருஷண க்ற் இ 
தீஶ  ரமொன்னபதொளு 
க்ற் இதபதொளகிப் னனிருத்த 
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ஆ ஸு ற்ணொம்ஸகனு ஸூ தி 
வொஸவொனுஜ ஶொகபதொளு மூ 
பலஶ னொரொயணனு ஸற்வத்ரதலி 
பனபலஸிஹனு ௪-௧0 
 
அகணிதொத்ம ஸுப ொஜன  தொ 
ற்தகள ஒளபக அகம்டவொபதொம் 
தகளிபனொளனம்தொம்ஶதிம்தலி 
கம்டபனம்தினிஸி 
ஜகதி ஜவீர த்ற் இப்தி  டிஸுவ 
ஸ்வகத ப தவிவற்ஜிதன ஈ 
ற் பகய ரூ வனரிது பும்ஜிஸி 
அற் ிஸுவனடிபக ௪-௧௧ 
 
ஈ  ரியலரிதும்  னர னி 
த்பயொ வொஸி னிரொமயனு னி 
ஷ் ொ ி னித்ய 
மஹத்ஸுயஜ்நொகளொேரிஸிதவனு 
ப ொபுதிப்புது  ப்புபதல்ல ர 
மொ திகதிஶ்டொனபவன்னு க்ற் இ 
 ொ பயொனிதி மொதனொலிஸுதிஹ ஜனனியம்பத 
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௪-௧௨ 
 
ஆபரரது ஸொவிரத பமலின்பனொர ஐவத்பதொம்து 
ரூ தி 
ஸொரப ொக்தனிருத்த பதவனு அன்னமயபனனி  
மூபரரதுவபர ஸொவிரத பமல் மூரடிக 
னொல்வத்து ரூ தி 
பதொருதிஹ ப்ரத்யும்ன ஜகதூளு ப்ரொணமயனொகி 
௪-௧௩ 
 
எரடு பகொஶத ஒளபஹொரபக ஸம் 
கருஷலணது ஸுலஅதரவ 
த்பதரடு ஸொவிரபதளதிக ஶதரூ கள தரிஸி 
கபரஸிபகொம்  மபனொமயனு எம் 
தரவிதூரனு ஈபரரடு ஸொ 
விரத முன்பனொரொத பமல்னொல்கதிக எப் த்து 
௪-௧௪ 
 
ரூ திம் விஜ்நொன மயபனம்ப் 
ஈ ப ஸரினிம் ஆஸுபதவனு 
வ்யொ ிஸிஹ மஹதொதி தத்வவ 
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தத் திகபளொளபக 
ஈ புருஷனொமகன ஶு ஸ்பவ 
தொ பளனிஸி ரமொம்  தொ ப்ர 
ஹ்மொ பரொஇகளொதவர லிம்கொம்க பகடிஸுவளு 
௪-௧௫ 
 
ஐதுஸொவிர னூர இப்  
த்லதது னொரொயணன ரூ வ 
தொ தரிஸிபகொம்டனுதினதி ஆனம்தமயபனனி  
ஐது லஅத பமபல எம்  
த்லதது ஸொவிர னொல்கு ஶதகள 
ஐது பகொஶொத்மக விரிம்ேொம்டபதொளு 
தும் ிஹனு ௪-௧௬ 
 
னூரபவொம்து ஸுரூ திம் ஶொம் 
தீரமண தொனன்னபனனில  
னூர பமல்மூரதிகதஶ ப்ரொணொக்ஹ்ய ப்ரத்யும்ன 
பதொருதிஹலனவத்லதது வி 
கொர மனபதொளு ஸம்கருஷலண 
னூரு ேதுரொஶதீி விஜ்நொனொத்ம விஶ்வொக்ஹ்ய 
௪-௧௭ 
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மூரு ஸொவிரதற்தஶத பம 
லீரதிகரூ கள தரிஸி ஶ 
ரீரபதொளகொனம்தமய னொரொயணொஹ்வயனு 
ஈபரரடு ஸொவிரத பமல்மு 
ன்னூரு ஐது ஸுரூ திம்தலி 
 ொரதீஶபனொளிப்  னவனதீஸ்த க்றுததம்பத 
௪-௧௮ 
 
மூரதிக ஐவத்து ப்ரொண ஶ 
ரீரபதொளகனிருத்தனிப்ல  
னூரு ஹன்பனொம்ததிக ொனபனொளிப்ல  
ப்ரத்யும்ன 
மூரபனய வ்யொனபனொளலகதபர 
னூரு ரூ தி ஸம்கருஷலண 
னூரு மூவத்லத துதொனபனொளிப்  மொபயஶ 
௪-௧௯ 
 
மூலனொரொயணனு ஐவ 
த்பதளதிக ஐனூரு ரூ வ 
தொளி ஸற்வத்ரதி ஸமொனபனொளிப்  ஸற்பவஶ 
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லீபலலகவனு ஸொவிரத பம 
பலளு னூற்ஹன்பனொம்து ரூ வ 
தொளி  ம்ேப்ரொணபரொளு பலொககள 
ஸலஹுவனு ௪-௨0 
 
த்ரினவதி ஸ்வரூ ொத்மகனிரு 
த்தனு ஸதொ யஜமொனனொகி 
த்தனல யம பஸொமொதி  ித்ற் இபதவபதகளிபக 
அன்ன 
பனனி னொ ப்ரத்யும்ன ஸம்கரு 
ஷண வி ொகவ மொடிபகொம் 
டுணி  னித்யொனம்த ப ொஜனதொயி துற்யொஹ்வ 
௪-௨௧ 
 
ஷண்ணவதினொமகனு வஸு மூ 
க்கண்ண  ொஸ்கரபரொளபக னிம்து ப்ர 
 ன்ன ரனுதின னிஷ்க ட ஸத் க்தியலி மொள்  
புண்ய கற்மவ ஸ்வகீரிஸி கொ 
ருண்ய ஸொகரனொ  ித்ற் இகளிபக 
கண்ய ஸுகவித்தவர ப ொபரவனு எல்ல 
கொலதலி ௪-௨௨ 
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ஸுத பனபகொத்தர ஸு ம்ேொ 
ஶதவரண கரணதி ேதுற்விம் 
ஶதி ஸுதத்வதி தொதுகபளொளகித்தவிரதனிருத்த 
ஜதன மொள் னு ஜகதி ஜவீ 
ப்ரததிகள ஷண்ணவதி னொமக 
ேதுர மூற்திகளற்ேிஸுவரதரிம்பத  ல்லவரு 
௪-௨௩ 
 
அம்புஜஜொம்படொதரனு வி ினதி 
ஶ ரிபயம்ஜலனும்டு பகொகுல 
த பலயரபனொலிஸிதனு ற் இஷி  த்னியரு 
பகொட்டன்ன 
ஸுபுஜ தொ பும்ஜிஸித ஸ்வரமண 
குபுபஜ கம்தபக ஒலித முனிகண 
விபுதபஸவித  ிடுவபன னொவித்த கற்ம ல 
௪-௨௪ 
 
கணபனயில்லத  ரமஸுக ஸ 
த்குணகணம்கள பலஶபலஶபக 
எபணபயனிஸது ரமொப்ஜ  வஶக்ரொதிகள 
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ஸுகவு 
உணுதுணுதலம மபரது க்ற் இஷ்ணொ 
ற் ணபவனலு லகபகொம் னற் க 
ஜனனி ப ொஜன ஸமயதலி 
லகபயொட்டுவம்ததலி ௪-௨௫ 
 
ஜவீ க்ற் இத கற்மகள  ிடபத ர 
மொவரனு ஸ்ஈகரிஸி  லகள 
னவீனதிகொரொனுஸொரதலவரிகனவரத 
 ொவகனு ஸற்வஸ்வ பும்ஜிஸி 
தொ விகொரவலனதபனொம்பமகு 
 ொவகபன  ொவனபனனி  ஹரியும்புபதனரிது 
௪-௨௬ 
 
கலுஷ ஜிஹ்பவபக ஸுஷ்டுப ொஜன 
ஜல பமொதலு விஷபதொருவுது னி 
ஷ்கலுஷ ஜிஹ்பவபக ஸுரஸ பதொருவுபதல்ல 
கொலதலி 
ஸுலலிதொம்கபக ஸகலரஸ மம் 
களபவனிஸுதிஹுதன்னமய லக 
பகொளபத  ிடுவபன பூதனிய 
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விஷபமொபலயனும்டவனு ௪-௨௭ 
 
ப ளபலனு ஸமீரபதவனு 
கொலகூடவனும்டு பலொகவ 
 ொலிஸித தத்தொஸபனொற்வனு 
அம்ற் இஉதபனனிஸிதனு 
ஶ்ரீ லகுமிவல்ல  ஶு ொஶு  
ஜொலகற்மகளும் னு ேய 
பதபதளிபககளவகில்லபவம்திகு ஸ்வரஸகள 
 ிட்டு ௪-௨௮ 
 
ஈ  ரியலச்யுதன தத்த 
த்ரூ  தன்னொமகள ஸபல னொ 
னொ  தொற்ததி பனபனபனபனது பும்ஜிஸுதலிரு 
விஷய 
ப்ரொ க ஸ்தொ க னியொமக 
வ்யொ கனுபயம்தரிது ன ீனி 
ற்பல னொகிரு புண்ய  ொ களனற் ிஸவனடிபக 
௪-௨௯ 
 
ஐது லஎம் த்தபரொம்  
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த்தொத ஸொவிரபதளுனூரர 
ஐது ரூ வ தரிஸி ப ொக்த்ற் இக 
ப ொஜ்யபனம்பதனிஸி 
ஶ்ரீதரொ துற்கொரமண  ொ 
தொதி ஶிர ற்யம்த வ்யொ ிஸி 
கொதுபகொம்டிஹ ஸம்தத ஜகன்னொத விட்டலனு 
௪-௩0 
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