
னாடீ ப்ரகரண ஸம்தி 
 
ஹரிகதாம்ற் இதஸார குருகள 
கருணதிம்தாபனிது பபளுவெ 
பரம பகெத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது 
 
ொஸுபதெனு ப்ராணமுகத 
த்பெஶரிம்தலி பஸவெ ககவகாளு 
தீ ஶரீரவதாளிப்ப மூெத்தாரு ஸாஹஸ்ர 
ஈ ஸுனாடிகவளாளவக ஶ்ரீ பூ 
மீ ஸபமத ெிஹாரககெ ப 
பரஶனமலஸுமுற்திகள சிம்திஸுத ஹிக்குதிரு 
௧௨-௧ 
 
சரணகவளாளிஹ னாடிகளு ஹ 
ன்வனரடு ஸாெிர மத்ய பதஹவதா 
ளிருதிஹவு ஹதினால்கு பாஹுகவளாளவக 
ஈவரரது 
ஶிரவதாளாரு ஸாஹஸ்ர சிம்திஸி 
இருளு ஹகலபிமானி திெிஜர 
னரிதுபாஸவன ககெெரிவளவயாளு 
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ஸ்ெற்கொஸிகளு ௧௨-௨ 
 
ப்ற் இஹதி னாமக ொஸுபதெனு 
ெஹிஸி ஸ்த்ரீபுருஷகள பதாஷெி 
ரஹித எப்பத்வதரடு ஸாெிர னாடிகவளாளித்து 
த்ருஹிண வமாதலாதமரகண ஸன் 
மஹித ஸற்ெ ப்ராணிகள மஹ 
மஹிம ஸம்கதஸுெனு ஸம்தத பரம 
கருணாளு ௧௨-௩ 
 
னூரு ெருஷவக திெஸ மூெ 
த்தாரு ஸாெிரெஹவு னாடி ஶ 
ரீரவதாளகினிதிஹவு எம்தரிவதாம்துதிெஸதலி 
ஸூரிகள ஸத்கரிஸிதெ ப்ரதி 
ொரதலி தம்பதிகளற்சவன 
தா ரசிஸிதெ ஸத்ய 
ஸம்ஶயெில்லவெம்வதம்து ௧௨-௪ 
 
சதுரெிம்ஶதி தத்ெகளு த 
த்பதிகவளனிஸுெ ப்ரஹ்மமுக பத 
ெவதகளனுதின ப்ரதிப்ரதி னாடிகவளாளிருதித்து 

2

www.yo
us

igm
a.c

om



சதுறதஶ பலாகவதாளு ஜெீ 
ப்ரததிகள ஸம்ரஇஸுெ ஶா 
ஶ்ெதன ததத்ஸ்தானதலி பனாடுதவல 
பமாதிபரு ௧௨-௫ 
 
ஸத்ய ஸம்கல்பனு ஸதா எ 
ப்பத்வதரடு ஸாஹஸ்ரவதாளு மூ 
ெத்து னாலகு லஅ கதெத்தாரு ஸாஹஸ்ர 
சித்ப்ரக்ற் இதி ஒடகூடி பரம ஸு 
னித்ய மம்கள மூற்தி பக்தர 
வதத்திகனு தானாகி ஸற்ெத்ரதலி ஸம்கதப 
௧௨-௬ 
 
மணிகவளாளகிஹ ஸூத்ரதம்தி 
ப்ரணெப்ரதிபாத்யனு ஸற்ெபசதன 
கணவதாளித்தெனெரத ஸம்கதஸுெனு 
தன்னெர 
ப்ரணத காமத பக்த சிம்தா 
மணி சிதானம்கதக பதஹனு 
அணு மஹத்கதனல்பபராபாதியலி 
வனவலஸிப்ப ௧௨-௭ 
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ஈ ஸுஷும்னாத்யகிள னாதீ 
பகாஶ னாபிமூலதலி வ்ற் இஷ 
ணாஸனத மத்யதலி இப்பது தும்தினாமதலி 
ஆ ஸபராஜாஸன முகரு மூ 
பலஶனானம்தாதி ஸுகுபணா 
பாஸவனய ககவுதலி பதஹவதாளவக 
இருதிஹரு ௧௨-௮ 
 
ஸூரிகளு சித்கதஸுெது பா 
கீரதிவய வமாதலாத தீற்தக 
ளரீதிக எப்பத்து ஸாெிர னாடிவயாளகிஹவு 
ஈ ரஹஸ்யெனல்ப ஜனரிவக 
பதாரி பபளவத னாடி னதிவயாளு 
தீரரனுதின மஜ்ஜனெ மாடுதவல ஸுகிஸுெரு 
௧௨-௯ 
 
திளிவுதீ பதஹவதாளகிஹ எட 
பலத னாடிகவளாளவக திெிஜரு 
ஜலஜ ஸம்பெ ொயு ொண்யாதிகளு பலதல்லி 
எலருணிக ெிஹபகம்த்ர சளிவெ 
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ட்டளிய ஷண்மஹிஷியரு ொருணி 
குலிஶதர காமாதிகளு எடபாகவதாளகிஹரு 
௧௨-௧0 
 
இக்வகலவதாளிஹ னாடிவயாளு பத 
ெக்களிம்வதாடனாடுதலி வபாம் 
பக்கிபதரனு ஜெீரதிகாரானுஸாரதலி 
தக்க ஸாதனெ மாடி மாடிஸு 
தக்கரதி ஸம்கதப பக்தர 
தக்கவகாதனஸுரற்வக ஸத்புண்யகளனபஹரிப 
௧௨-௧௧ 
 
தும்திெிடிதா ஶிரத பரியம் 
வதாம்வத வ்யாபிஸி இஹுது தாெவர 
கம்தனிஹனதவராளவக இதகீகரது ஶாவககளு 
ஒம்ததிக தஶகரணகலு ஸம் 
பம்தககதிஹெல்லி ரெி ஶஶி 
ஸிம்து னாஸத்யாதிகளு வனவலவகாம்டிஹரு 
ஸதத ௧௨-௧௨ 
 
வபாக்களடிெிடிவதாம்வத னாடியு 
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ஸுக்கதவல தாராள ரூபதி 
ஸிக்கிஹுது னடு பதஹவதாளவக ஸுஷும்ன 
னாமதலி 
ரக்கஸரவனாளவபாகவகாடவத தஶ 
திக்கிவனாளவக ஸமீர பதெனு 
வலக்கிஸவத மத்வதாப்பரனு ஸம்சரிப 
பதஹவதாளு ௧௨-௧௩ 
 
இனிது னாடீஶாவககளு ஈ 
தனுெிவனாளகிஹவெம்து ஏகா- 
த்மனு த்ெிஸப்தி ஸாெிராத்மகனாகி 
னாடிவயாளு 
ெனிவதயிம்வதாடகூடி னாரா 
யண திொராத்ரிவயாளகீ பரி 
ெனஜஜாம்டவதாளகிள ஜெீவராளித்து 
பமாஹிஸுெ ௧௨-௧௪ 
 
தின தினதி ெற்திஸுெ குமுதா 
ப்தன மயூகத வஸாபக கத பலா 
சன ெிபலாகிஸி பமாதபட பல்லவன னிரம்தரதி 
குனரகீ ஸுகதாம்ற் இதத பபா 
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ஜனத ஸுக வதாரகுவுவத லகுமீ 
மபனாஹரன ஸத்குணெ கீற்திப 
பகுதகல்லதவல ௧௨-௧௫ 
 
ஈ தனுெிவனாளகிஹவு ஓத 
ப்பராதரூபதி னாடிகளு புரு 
ஹூத முகரல்லிஹரு தம்மிம்ததிகவராடகூடி 
பதீிவகாளிஸுத தானெர ஸம் 
காதனாமக ஹரிய குண ஸம் 
ப்ரீதியலி ஸதுபாஸவனய ககவுதவல 
பமாதிபரு ௧௨-௧௬ 
 
ஜலட குக்குட பகட ஜெீர 
கபளெரகவளாளகித்து காணிஸி 
வகாளவத தத்தத்றுப தன்னாமதலி கவரஸுதலி 
ஜலருபஹஅண ெிெித கற்மம் 
கள னிரம்தர மாடி மாடிஸி த 
த்பலகுளுண்ணவத ஸம்சரிஸுெனு னித்ய 
ஸுகபூற்ண ௧௨-௧௭ 
 
திளிதுபாஸவனககவுதீ பரி 
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மலினனம்திரு துற்ஜனர கம் 
களிவக பகாசரிஸவத ெிபஶ்சிதவராடவன 
கற்ெிஸவத 
மவள பிஸிலு ஹஸி த்ற் இவஷ ஜயாபஜய 
களர னிம்தானிம்வத பயகளி 
களுகதவல மத்தாவனயம்ததி சரிஸு 
தவரவயாளவக ௧௨-௧௮ 
 
கானன க்ராமஸ்த ஸற்ெ 
ப்ராணிகளு ப்ரதிதிெஸதலி ஏ 
பனனு மாதுெ கற்மகளு ஹரிபூவஜவயம்தரிது 
பதனிஸுத ஸத்பக்தியலி 
பெமானமுக பதொம்தராத்மக 
ஶ்ரீனிொஸனிகற்பிஸுத பமாதிஸுத 
னலியுதிரு ௧௨-௧௯ 
 
பனாகனயீனு பலாகவதாளு ஶுனி 
ஸூகராதிகவளாளவக வனவலஸி 
த்பதகபமொத்ெிதீய பஹுரூபாவ்ஹயகளிம்த 
தா கவரஸுவதாளகித்து திளிஸவத 
ஶ்ரீ கமலபெ முக்ய ஸகல தி 
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வெௌகஸகணாராத்ய ககவகாம்டனுதினதி 
வபாவரெ ௧௨-௨0 
 
இனிதுபாஸவன ககவுதிஹ ஸ 
ஜ்ஜனரு ஸம்ஸாரதலி ப்ரதி ப்ரதி 
தினகளலி ஏபனனு மாடுவுவதல்ல ஹரிபூவஜ 
எனிஸிவகாம்புவு ஸத்யெ ீமா 
தினலி ஸம்ஶய படுெ னரன 
ல்பனு ஸுனிஶ்சய பாஹ்ய கற்மெ மாடி 
பலபெனு ௧௨-௨௧ 
 
பபாக்ய பபாக்த்ற் இகவளாளவக ஹரி தா 
பபாக்ய வபாக்தனு எனிஸி பயாக்யா 
பயாக்ய ரஸகள பதெதானெகணவக 
உணிஸுெனு 
பாக்யனிதி பக்தரிவக ஸத்கெ 
ராக்ய பக்தி ஜ்நானெெீா 
பயாக்யரிவக த்பெஷாதிகள தன்னல்லி 
வகாடுதிப்ப ௧௨-௨௨ 
 
ஈ சதுற்தஶ புெனவதாளவக ச 
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ராசராத்மக ஜெீரல்லி ெி 
பராசனாத்மஜ ெம்சகனு வனவலஸித்து தின 
தினதி 
யாசகனு எம்வதனிஸிவகாம்ப ம 
ரீசிதமன ஸுஹம்ஸரூபி னி 
பஷசகாவ்ஹயனாகி ஜனரபிலாவஷ பூகரப 
௧௨-௨௩ 
 
அன்னதன்னாதன்னமய ஸ்ெய 
மன்ன ப்ரஹ்மாத்யகிள பசதன 
கன்ன கல்பகனாஹனனிருத்தாதி ரூபாதலி 
அன்யரனபபஇஸவத குணகா 
ருண்ய ஸாகர ஸ்ற் இஷ்டிஸுெனு ஹி 
ரண்யகற்பவனாளித்து பாலிஸுெனு ஜகத்ரயெ 
௧௨-௨௪ 
 
த்ரிபத த்ரிதஶாத்யஅ த்ரிஸ்த 
த்ரிபதகாமினிபித த்ரிெிக்ரம 
க்ற் இபணெத்ஸல குெலயதள ஶ்யாம 
னிஸ்ஸீம 
அபரிமித சித்ஸுக குணாத்மக 
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ெபுஷ கெகும்டாதி பலாகா 
திப த்ரயமீய தன்னெர னிஷ்காபடதிம் வபாவரெ 
௧௨-௨௫ 
 
லெண மிஶ்ரித ஜலவு பதாற்புது 
லெண பதாபாயலி ஜிஃவெவக 
ெிெரககஸலு ஶக்யொகுவுபதபனா 
பனாள்பரிவக 
ஶ்ெெஶ வ்யாப ீஎனிஸி லமீ 
தெ சராசரவதாளவக தும்பிஹ 
னெிதிதன ஸாகல்ய பல்லெராரு 
ஸுரவராளவக ௧௨-௨௬ 
 
வ்யாப்தனம்ததி ஸற்ெஜெீவரா 
ளிப்ப சின்மய பகாரபெ ஸம் 
தப்ய மானரு பஜவீஸ பகுதியளிம்தலிஹபரதி 
ப்ராப்யனாகுெனெரெகுணக 
வளாப்புவகாம்பனு பக்த ெத்ஸல 
தப்பிஸுெ பஹுஜன்ம பதாஷகளெரிகனெரத 
௧௨-௨௭ 
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ஹலவு பவகயலி ஹரிய மனதலி 
ஒலிஸி னில்லிஸி ஏனு மாடுெ 
வகலஸகளு அெனம்க்ரிபூவஜகவளம்து 
வனவனவுதிரு 
ஹலதரானுஜ தாபன ஸற்ெ 
ஸ்தளகளலி வனலிஸித்து னிஶ்சம் 
சல பகுதி ஸுஜ்நான பாக்யெ வகாட்டு 
ஸம்கதப ௧௨-௨௮ 
 
பதாஷகம்தெிதூர னானா 
பெஷதாரக ஈ ஜகத்ரய 
பபாஷக புராதன புருஷ புருஹூத முகெினுத 
பஶஷெர பரியம்க ஶயன ெி 
பஷீண ப்ரிய ெிஜயஸக ஸம் 
பதாஷபடிஸுெ ஸுஜனரிஷ்டார்தகள பூகரஸி 
௧௨-௨௯ 
 
ஶ்ரீமஹபீஸெித பதாம்புஜ 
பூம ஸத்பக்கதகலப்ய பி 
தாமஹாத்யமராஸுராற்சித பாத பம்பகஜ 
ொம ொமன ராம ஸம்ஸா 
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ராமவயௌஷத பஹ மமகுல 
ஸ்ொமி ஸம்கதவஸனலு பம்வதாதகுெனு 
கருணாளு ௧௨-௩0 
 
தனுஜ திெிஜவராளித்து அெரெ 
ரனுஸரிஸி கற்மகள மாள்பனு 
ஜனனமரணாத்யகிளபதாஷெிதூர எம்வமாடவன 
ஜனிஸுெனு ஜெீிஸுெ ஸம்ர 
அவணய மாடுெவனல்ல காலதி 
தனெ காயிதிஹ ஸற்பனம்தனிமித்த 
பாம்தெனு ௧௨-௩௧ 
 
பிஸருஹாப்தாகஸதி தானுத 
யிஸலு வ்ற் இஅம்கள வனளலு பஸ 
ரிஸுவுெிவளவயாளு அஸ்தமிஸல்லல்பல 
லீனிபவு 
ஶ்ெஸன முக்யமராம்தராத்மக 
வனாஶவதாளிருதிப்பவு ஈ ஜகத்ரய 
பஸிவராளிம்பிட்வடல்ல கற்மெ பதாற்ப 
பனாள்பரிவக ௧௨-௩௨ 
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த்ரிபுெகனகாராத்ய லமீ 
ஸுபுஜயுகளாலிம்கிதாம்க 
ஸ்ெபு ஸுகாத்ம ஸுெற்ணெற்ண 
ஸுபற்ணெரெஹன 
அபயதானம்தாற்க ஶஶிஸ 
ன்னிப னிரம்ஜன னித்யதலி தன 
கபினமிஸுெரிகீெ ஸற்ொற்தகள தவடயதவல 
௧௨-௩௩ 
 
கெிகளிம்தலி திளிது ப்ராதஃ 
ஸென மத்யம்தினவு ஸாயம 
ஸெனகளு ெஸு ற் இத்ரராதித்யவராளு 
ராஜிஸுெ 
பெனவனாளு க்ற் இதி ஜய ஸுமாயா 
தென மூற்தித்ரயெ சிம்திஸி 
திெஸவெம்பாஹுதிகளிம்தற்சிஸுத 
ஸுகிஸுதிரு ௧௨-௩௪ 
 
சதுரெிம்ஶத்யப்த ெஸுபத 
ெவதகவளாளு ப்ரத்யும்னனிப்பனு 
சதுஶ்சத்ொரிம்ஶதிகளலி ஸம்கற்ஷணாக்ய 
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ஹுதெஹாஅவனாளிஹனு மாயா 
பதியு ஹதினாரதிக த்ொத்ரிம் 
ஶதி ெருஷகளலிப்பனாதித்யவனாளு ஸிதகாய 
௧௨-௩௫ 
 
வஷாதபஶாத்தரஶத ெருஷதலி 
பஶாடபஶாத்தரஶத ஸுரூபதி 
க்ரீடிஸுெ ெஸுற் இத்ராதித்யவராளு 
ஸதிஸஹித 
வ்ரீடெில்லவத பஜிப பக்தர 
படீிஸுெ துரிவதௌககள தூ 
பராடிஸுத பளியலி பிடவத வனலஸிப்ப 
பயஹாரி ௧௨-௩௬ 
 
மூரதிக எம்பத்து ஸஹஸ்கர 
னூரு இப்பத்வதனிப ரூபதி 
பதாருதிப்ப திொனிஶாதிபவராளவக னித்யதலி 
பாரதீ ப்ராணவராளகித்து னி 
ொரிஸுத பக்தர துரித ஹிம் 
கார னிதன ப்ரதம ரூபதி பித்ற் இகளவன 
வபாவரெ ௧௨-௩௭ 
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புத்தி பூற்ெக உத்தபமாத்தம 
ஶுத்த ஊற்ணாம்பரெ பம்கவதா 
ளதி வதவகயலு பலபொகுவுபத பரீஇஸலு 
பத்மனாபனு ஸற்ெஜெீவரா 
ளித்தபரனு குணத்ரயகளிம் 
பத்தனாகுெபனபனா னித்ய ஸுகாத்ம 
சின்மயனு ௧௨-௩௮ 
 
ஸகல பதாஷெிதுர ஶஶி பா 
ெக ஸஹஸ்ரானம்த ஸூர்ய 
ப்ரகர ஸன்னிபகாத்ர லகுமீகளத்ர ஸுரமித்ர 
ெிகனஸாம்டவதாளிப்ப ப்ரஹ்மா 
த்யகிள பசதனகணபக தாபன 
ஸகவனனிஸிவகாம்டகுடிலாத்மகனிப்பனெரம்
வத ௧௨-௩௯ 
 
பதஶபபதகளல்லி இப்பா 
காஶபதாபாதியலி பசதன 
ராஶிவயாளு வனவலஸிப்பனவ்யெதானதலி 
னிருத 
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ஶ்ரீஸஹித ஸற்ெத்ர னிரொ 
காஶ வகாடுெம்ததலி வகாடுத னி 
ராவஶயலி ஸற்ொம்தராத்மக பஶாபிஸுெ 
ஸுகதா ௧௨-௪0 
 
ஶ்ரீெிரீம்சாத்யமரகண ஸம் 
பஸெிதாம்க்ரி ஸபராஜ ஈ ஜட 
ஜெீராஶிகவளாளவஹாரவக வனலிஸித்து 
னித்யதலி 
ஸாெகாஶனு எனிஸி தன்ன க 
பளெரவதாளிம்பிட்டு ஸலஹுெ 
பதெ பதெகிரமண தானெஹரண ஜிதமரண 
௧௨-௪௧ 
 
மாஸ ஒம்தவக ப்ரதிதிெஸதலி 
ஶ்ொஸகளு அஹெஷ்ட சத்ொ 
ரிம்ஶதி ஸஹஸ்ராதிகாரு ஸுலக்ஷ 
ஸம்க்பயயலி 
ஹம்ஸ னாமக ஹரிய பஷாடஶ 
ஈ ஶதாப்ததி பஜிவஸ ஒலிெ த 
யா ஸமுத்ர குபசலபகாலிதம்ததலி தினதினதி 
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௧௨-௪௨ 
 
ஸ்தூலபதஹவதாளித்து ெருஷவக 
ஏளதிக எப்பத்து லஅத 
பமவல எப்பத்தாரு ஸாெிர ஶ்ொஸ ஜபகளனு 
காளிபதெனு கருணதலி ஈ 
பரளு பலாகவதாளுள்ள பசதன 
ஜாலவதாளு மாடுெனு த்ரிஜகத்வ்யாப்த 
பரமாப்த ௧௨-௪௩ 
 
ஈவரரது பதஹகவளாளித்து ஸ 
மீரபதெனு ஶ்ொஸ ஜப னா 
னூரதிகொகிப்ப எம்பத்தாரு ஸாஹஸ்ர 
தா ரசிஸுெனு திெஸ ஒம்தவக 
மூருெித ஜெீவராளகித்து க 
ராரி கருணாபலெிவதம்துபடா பெனராயவனாளு 
௧௨-௪௪ 
 
ஶ்ரீதெ ஜகன்னாதெிடலனு 
தா தயதி ெதனவதாளு னுடிபதா 
பாதியலி னா னுடிவதனல்லவத பகளி புதஜனரு 
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ஸாதுலிம்க ப்ரத₹ஹகரு னி 
பஷதிஸிதபரனஹுது என்னப 
ராதபெனிதவராளவக பபள்வுது திளித 
பகாெிதரு ௧௨-௪௫ 
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