
மாத்ற்இகாஸம்தி 
 
ஹரிகதாம்ர்இதஸாரகுருகள 
கருணதிம்தாபனிதுபபளுவெ 
பரமபகெத்பக்தரிதனாதரதிபகளுவுது 
 
பாதமானிஜயம்தவனாளவகஸு 
பமதனாமகனிப்பதஇண 
பாததும்குடதல்லிபெனனுபாரப்ற்இத்ரூப 
காதுவகாம்டிஹதம்கிதரவமாத 
லாதனாமதிஸம்திகளலீ 
ரரதுரூபதல்லிப்பஸம்ததனவடது
னவடஸுதலி௮-௧ 
 
கபிலசாற்ொம்காதிரூபதி 
ெபுகவளாளுஹஸ்தகளஸம்திவயா 
ளபரிமிதகற்மகளமாடுதலிப்பதினதினதி 
க்ற்இபணெத்ஸலபா₹ஹ்ெவதாளுபர 
ஸுபலிவயனிஸுெகுதஉபஸ்ததி 
ெிபுலபலிபகமனவெனிஸி
தும்திவயாளகிருதிஹனு௮-௨ 
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ஐதுபமவலாம்ததிகதளவு 
ள்ரளதுபத்மவுனாபிமூலதி 
ஐதுமுற்திகளிஹவுஅனிருத்தாதினாமதலி 
ஐதிஸுதகற்பெனுஜெீர 
னாதிகற்மப்ரக்ற்இதிகுணகள 
ஹாதிதப்பலிவகாடவதவ்யாபாரகளமாடுதிஹ
௮-௩ 
 
னாபியலிஷட்பகாணமம்டல 
தீபெிஷ்யத்ப்ரஹ்மவனாளுமு 
க்தாபஶ்ரீப்ரத்யும்னனிப்பனுெிபுதகணபஸவ்ய 
ப ாபிஸுதவகௌஸ்துபவெவமாதலா 
தாபரணதாயுதகளிம்தம 
ஹாபயம்கரபாபபுருஷனப ாஷிஸுெனித்ய
௮-௪ 
 
த்ொத ாற்கரமம்டலவும 
த்பயாதரவதாளுஸுஷும்னவதாளகிஹு 
ரததுரூபாத்மகனுஅரெத்ததிகமுன்னூரு 
ஈதிொராத்ரிகளமானிக 
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ளாததிெிஜரஸம்ரதயிஸுதனி 
ஷாத்ரூபகரதத்யரனுஸம்ஹரிபனித்யதலி
௮-௫ 
 
ஹ்ற்இதயவதாளகிஹுதஷ்டதளகம 
லதவராளவகப்ராபத னாமக 
னுதிதபாஸ்கரனம்வதபதாற்பனு
பிம்பவனம்வதனிஸி 
பதுமசக்ரஸு ம்கஸுகதாம் 
கதகடகமுகுடாம்குளயீக 
பதகவகௌஸ்துபஹாரக்ரரபெயாதிபுஷிதனு
௮-௬ 
 
த்ெிதளபத்மவுப ாபிபுதுகம் 
டதலிமுக்யப்ராணதன்னய 
ஸுததியிம்வதாடகூடிஹம்பஸாபாஸவனய
மாள்ப 
உதகென்னாதிகளிகெகா 
 தனுதானாகித்துதானா 
பிதனு ப்தெனுடிதுனுடிஸுெ
ஸற்ெஜெீவராளு௮-௭ 
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னாஸிகதினாஸத்யதஸ்ரரு 
ஶ்ொஸமானிப்ராணபாரதி 
ஹம்ஸதம்ெம்த்ரிகளு
அல்லல்லிப்பரெவராளவக 
பப பாஸ்கரரஇயுகளக 
தீ வரனிபருஅெவராளவகல 
மீ ததிொமனருனயீாமிஸுதலிருதிஹரு
௮-௮ 
 
ஸ்தம்பரூபதல்லிப்பதஇண 
அம்பரதிப்ரத்யும்னகுணரூ 
பாம்ப்ரணியுதானாகிஇப்பளுெத்ஸரூபதலி 
வபாம்பஸிரபதபயாக்யபெனத்ரி 
யம்பகாதிஸமஸ்ததிெிஜக 
தம்பபஸெிதனாகிஸற்ெபதாற்தகளபதாற்ப
௮-௯ 
 
பனத்ரகளலிெஸிஷ்டெிஶ்ொ 
மித்ரபரத்ொஜவகௌதம 
னத்ரியாஜமதக்னினாமகளிம்தகவரஸுதலி 
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பத்ரதாபக க்ரஸுற்யத 
ரித்ரிபற்ஜன்யாதிஸுரருஜ 
கத்ரபய னபஜிபரனுதினபரமபகுதியலி௮-௧0 
 
ஜ்பயாதிவயாளகிப்பனுகபிலபுரு 
ஹூதமுகதிக்பதிகளிம்தஸ 
பமதனாகிஹதஇணாஇயமுகவதாளிஹ
ெிஶ்ெ 
ஶ்பெதெற்ணசதுற்புஜனுஸம் 
ப்ரீதியிம்தலிஸ்தூலெிஷயெ 
பசதனரிகும்டுணிபஜாக்ரவதயித்து
ன்ற்இகஜாஸ்ய௮-௧௧ 
 
வனலஸிஹருதிக்பதெவதகளி 
க்வகலதிகற்ணம்களலிதீற்தம் 
களிவகமானிகளாதஸுரனதிமுக்யனிற்ஜரரு 
பலதகிெியலிஇருதிஹபாம் 
வபாவளயஜனகத்ரிெிக்ரமனுனி 
ற்மலினரனுமாடுெனுஈபரிசிம்திஸுெஜனர
௮-௧௨ 
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சித்தபஜம்த்ரருமனவதாளிப்பரு 
க்ற்இத்திொஸனுஅஹம்காரதி 
சித்தபசதனமானிகளு
ெிஹபகம்த்ரபணிபவராளு 
னித்யதலிவனவலவகாம்டுஹத்வதாம் 
வபாத்துவமாகரதஜஸனுஸ்ெப்னா 
ெஸ்வதரயதிஸிஜெீரனு
ப்ரெிெிக்தபுகுவெனிப௮-௧௩ 
 
ஜ்நானமயரதஜஸனுஹ்ற்இதய 
ஸ்தானரயதிஸிப்ராஜ்நவனம்பபி 
தானதிம்கவரஸுத்தசித்ஸுகவ்யக்தியவன
வகாடுத 
ஆனபதஷ்டப்ரதனுஅனுஸம் 
தானெயீவதஸுப்திரயதிஸி 
தாவனபுனரபிஸ்ெப்னஜாக்ரவதயெீபசதனவக
௮-௧௪ 
 
னாலிவகவயாளிஹெருணமத்ஸ்யணு 
னாலிவகவயாளுஉபபம்த்ரரிம்த்ரரு 
தாலுபற்ஜன்யக்யஸூற்யனுஅற்தகற்பனிஹ 
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ஆலிபயாளுொமனஸுபாமன 
பாலவதாளு ிெபக ெனுஸுக 
பபாலவதாளவகரதீ காமனுஅல்லிப்ரத்யும்ன
௮-௧௫ 
 
பராமகளலிெஸம்தத்ரிககுப் 
த்தாமமுகவதாளகக்னிபாற்கெ 
தாமரஸபெொஸுபதெனு
மஸ்தகவதாளிஹரு 
ஈமனவதாளிஹெிஷ்ணு ிகவதாளு 
மாமபஹஶ்ெரனாரஸிம்ஹ 
ஸ்ொமிதன்னனுதினதிவனவனெரபம்ற்இஉத்யு
பரிஹரிப௮-௧௬ 
 
வமௌளியல்லிஹொஸுபதெனு 
ஏளதிகனெஜாதிரூபெ 
தாளிமுகவதாளுனயன
ஶ்ரெணத்யெயெகளல்லி 
ஆளரஸுதானாகிஸததஸு 
லீவலரகயுதலிப்பஸுகமய 
பகளிபகளிஸிபனாடிபனாடிஸினுடிது
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னுடிஸுெனு௮-௧௭ 
 
எரடதிகஎப்பத்பதனிபஸா 
ெிரதனாடிவகமுக்யபெபகா 
த்தர தகளல்லிஹவுனூராஒம்துமூற்திகளு 
அரிதுபதஹதகல னாமக 
ஹரிவககபளகளிவெம்துரனரம் 
தரதிபூஜிஸுதிஹருபரமாதாரதிபூஸுரரு
௮-௧௮ 
 
இதவககாரணவெனிஸுவுவுஎர 
டதிகத னாடிகவளாளவகஸுர 
னதியுவமாதலாதமலதீற்தகளிஹவுகரணதலி 
பதுமனாபனுபக ொதி 
த்ெித ரூபதலிப்பனல்லதி 
ம்ற்இஉதுளொத
ஸுஷும்னவதாளபககாத்மவனனிஸுெனு
௮-௧௯ 
 
ஆம்னயப்ரதிபாத்யஶ்ரீப்ர 
த்யும்னபதெனுபதஹவதாளவகஸு 
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ஷும்னதீடாபிம்களதிெிஶ்ொதிரூபதலி 
னிற்மலாத்மனுொணிொயுச 
துற்முகவராளித்தகிளஜெீர 
கற்மகுணெனுஸரிஸினவடெனு
ெிஶ்ெவ்யாபகனு௮-௨0 
 
அப்தயனற்இதுமாஸபஅஸு 
 ப்ததிம்தலிகவரஸுதலின ீ
லாப்தெற்ணனிருத்தவமாதலாரததுரூபதலி 
ஹப்பிஹனுஸற்ெத்ரதலிகரு 
ணாப்தினால்ெத்ரததுரூபதி 
லப்யனாகுெனீபரிபதனிஸுெபகுதரிவக
௮-௨௧ 
 
ஐதுரூபாத்மகனுஇப்ப 
ரததுரூபதலிப்பமத்தஹதி 
ரனதுதிதிஇப்பத்துனால்கரிம்தபபச்சஸலு 
ஐதுவுதுஅரெத்ததிகஆ 
ரரதுதிெஸாஹ்ெயனூளவகமன 
பதாய்தெவகதாபத்ரயத
மஹபதாஷவெல்லிஹவு௮-௨௨ 
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திெஸயாமமுஹூற்தகடிகா 
த்யெயெகவளாளகித்துகம்கா 
ப்ரெஹதம்ததிகாலனாமகப்ரெஹிஸுத்தலிப்ப 
இெனகுணரூபக்ரியம்கள 
னிெஹவதாளுமுளுகாதுதலிபா 
ற்கெிஸதானம்தாத்மளாகிஹவளல்லகாலதலி
௮-௨௩ 
 
பெதததிகளமானிலமீத 
ராதரனகுணரூபக்ரிவயக 
ளஆதிமத்யம்தெனுகாணவதமனதி
பயாசிஸுத 
ஆவதவபவனஈதனிவகபத்னிக்ற்இ 
பபாததியுஸ்ெகீரிஸிதனுபலா 
காதிபனுபிஉகனுமவனவயௌதணெ
வகாம்பம்வத௮-௨௪ 
 
பகாெிதருசித்ரதஸுவுதுஶ்ரீ 
பதெிவயாளகிஹனிகிலகுணத்ற்இண 
ஜெீரலிகல்பிஸியுகுதியலிமத்துக்ரமதிம்த 
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பதெபதெகியிப்பபளம்தரி 
தாெிரிம்சனஜனனியதீன 
ஆெகாலதலதலரியவளம்வதவனனரரபாபடனு
௮-௨௫ 
 
ஈரததினெனதீக்ற்இதவதாளு 
வஸௌரபரஸாவ்ஹயவனனிஸி ம் 
தீரமணஜ்நானக்ரிபயச்சா க்திவயம்பதம்ப 
ஈவரரடுனாமதலிகவரஸுெ 
பாரதீொக்பதெிொயு 
ஸபராருஹாஸனரல்லிவனலஸிஹவரல்ல
காலதலி௮-௨௬ 
 
ெஸுகபளம்டுனெப்ரபஜ ரு 
ஶ்ெஸனகணரெெத்துஏகா 
த திொகரரனிதுருத்ரருஅஶ்ெனிகவளரடு 
த ெிஹனீ தாக்யஈஸும 
னஸவராளவகசதுராத்மனயீா 
மிஸுெப்ரஹ்மஸமீர
ககபபணமீ்த்ரவராளகித்து௮-௨௭ 
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பதாருதிப்பனுசக்ரதலிஹிம் 
காரனாமக ம்கதலிப்ரதி 
ஹாரகவதயலினிதனபத்மதலிப்பப்ரஸ்தாெ 
காருணிகனுத்கீதனாமதி 
மாரமணரனரூபகள ம் 
காரிவமாதலாதாயுதகவளாளுஸ்மரிஸி
தரிஸுதிரு௮-௨௮ 
 
தனுவெரதொகாபிமானிவய 
குணவெனிஸுெளுஶ்பராத்ரதலிபரா 
ஹிணி  ம்கரு
பா பாணிகளஶ்ெவெம்வதனிஸி 
இனனுஸம்ஜ்நாபதெியருஇஹ 
ரனலபலாசனஸூதவனனிஸுெ 
ப்ரணெப்ரதிபாத்யப்ராணனாமக
ரதிகவனனிஸுெனு௮-௨௯ 
 
அமிதமஹிமனபாரகுணகள 
ஸமிதெற்ணாத்மகஶ்ற்இதிஸ்ம்ற்இதி 
கமிஸலாபவெ
ததபிமானிகவளம்வதனிஸிவகாம்ப 

12

www.yo
us

igm
a.c

om



கமலஸம்பெபெஸுபரம்த்ரா 
த்யமரரனுதினதிளியலரியரு 
ஸ்ெமஹிவமகளாத்யம்தமத்யகளரிெ
ஸற்ெஜ்ந௮-௩0 
 
ெித்தபதஹாகாரதாரா 
பத்யமித்ராதிகளவளாவகஹரி 
ப்ரத்யகாத்மனுஎம்வதனிஸி
வனவலஸிப்பவனம்தரிது 
னித்யதலிஸம்த்ற்இப்திபடிஸுத 
உத்தமாதமமத்யமரக்ற்இத 
க்ற்இத்யனாகுன்மத்தனாகவதப்ற்இத்யு
னாவனம்து௮-௩௧ 
 
பதெபதபெ னஸுமுற்திக 
பளெரகவளாளகனெரதஸம் 
பாெிஸுதபூஜிஸுதபனாதுதஸுகிஸுதிரு
பிடவத 
ஶ்ரீெரஜகன்னாதெிடலனு 
தாஒலிதுகாருண்யதலிபெ 
பனாெபரிஹரிஸுெனுப்ரெிதத
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பதிதபாெனனு௮-௩௨ 
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