
வ்யாப்த ஸம்தி 
 
ஹரிகதாம்ர் இதஸார குருகள 
கருணதிம்தாபனிது பபளுவெ 
பரம பகெத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது. 
 
புருஷரூபத்ரய புராதன 
புருஷ புருபஷாத்தம்ம அராஅர 
புருஷ புஜிதபாத புற்ணானம்த ஜ்ந்யானமய 
புருஷஸூக்த ஸுபமய தத்தத் 
புருஷ ஹ்ற் இத்புஷ்கரனிலய மஹ 
புருஷஜாம்டாம்தரதி பஹிரதிவ்யாப்த னிற்லிப்த 
௩-௧ 
 
ஸ்த்ரீனபும்ஸக புருஷ பூஸலி 
லானலானில ககனமன ஶஶி 
பானு காலகுண ப்ரக்ற் இதிவயாளவகாம்து 
தானல்ல 
ஏனு இென மஹாமஹிவம கவட 
காணரஜபெ ஶக்ரமுகரு னி 
தானிஸலு மானெரிகளெடுவுபத ெிசாரிஸலு 
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௩-௨ 
 
கம்த ரஸ ரூப ஸ்பரஶ ஶ 
ப்வதாம்து தானல்லதரதர வபஸ 
ரிம்த கவரஸுத ஜெீரிவக தற்பகனு தானாகி 
வபாம்திவகாம்டிஹ பரமகருணா 
ஸிம்து ஶாஶ்ெத மனவெ வமாதலா 
திம்த்ரிய கபளாளகித்து பபாகிஸுதிஹனு 
ெிஷயகள ௩-௩ 
 
ஶ்ரெண னயன க்ராண த்ெக்ரஸ 
னிவுகளலி ொக் பாணிபாதா 
த்யெயெகளளி தத்குணகளளி 
தத்பதிகவளாளவக 
ப்ரெிததனு தானாகி க்ற் இதிபதி 
ெிெிதகற்மெ மாடி மாடிஸி 
பெவக காரணனாகி திருகிஸுதிஹனு 
திளிஸதவல ௩-௪ 
 
குணிகுணகவளாளகித்து குணிகுண 
வனனிஸுெனு குணபத்தனாகவத 
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குணஜ புண்யாபுண்யபல ப்ரஹ்மதி பசதனவக 
உணிஸுதெவராளகித்து வ்றுஜினா 
ற்தன சிதானம்ததக பதஹனு 
வகாவனவக ஸசராசர 
ஜகத்புகுவெனிபனவ்யயனு ௩-௫ 
 
ெித்வய தாவனம்வதனிஸிவகாம்பனி 
ருத்த பதெனு ஸற்ெஜெீர 
புத்திபயாள் வனவலஸித்து க்ற் இதிபதி  
புத்திவயனிஸுெனு 
ஸித்தி வயனிஸுெ ஸம்கருஷண ப்ர 
ஸித்த னாமக ொஸுபதென 
ெத்யரூப சதுஷ்டயகளரிதெபன பம்திதனு ௩-௬ 
 
தனுசதுஷ்டயகவளாளு னாரா 
யணனு ஹ்ற் இத்கமலாக்ய ஸிம்ஹா 
ஸனவதாளனிருத்தாதி ரூபகளிம்த பஶாபிஸுத 
தனவக தாபன பஸவ்ய பஸெக 
வனனிஸி பஸொஸக்த ஸுரவராள 
கனெரத வனவலஸித்து பஸவெய 
தகவகாம்பனெரம்வத ௩-௭ 
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ஜாகர ஸ்ெப்னம்கவளாளு ெர 
பபாகிஶயன பஹுப்ரகார ெி 
பாகதகஸி னிரம்ஶ ஜெீர சிச்சரீரெனு 
பபாகெித்து ஸுஶுப்திகாலதி 
ஸாகரெ னதி கூடுெம்வத ெி 
பயாக ரஹிதனு அம்ஶகளபனகத்ரதெதிஸுெ 
௩-௮ 
 
பாற்யரிம்வதாடகூடி காரண 
காற்யெஸ்துகளல்லி ப்பரரக 
ப்பரற்யரூபகளிம்த படதம்துகளபொலித்து 
ஸூற்யகிரணகளம்வத தன்னய 
ெறீ்யதிம்தலி வகாடுத வகாளுதிஹ 
னாற்யரிவக ஈதன ெிஹாரவு பகாசரிபுபதவனா 
௩-௯ 
 
ஜனக தன்னாத்மஜவக ெர பூ 
ஷண துகூலெ வதாடிஸி தா ெம் 
தவனய தகவகாளுதென ஹரஸுத ஹருஷ 
படுெம்வத 
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ெனருபஹஅண பூஜ்ய பூஜக 
வனனிஸி பூஜாஸாதன பதா 
ற்தனு தனவக தானாகி பலகளனெீ பஜகரிவக 
௩-௧0 
 
தம்வத பஹுஸம்ப்ரமதி தன்னய 
பம்துபளகெ வனரஹி மதுவெய 
னம்தனவக தா மாடி மவனவயாளகிடுெ 
வதரனம்வத 
இம்திராதெ தன்ன இச்வசக 
ளிம்வத குணகள பசதனவக ஸம் 
பம்ததகஸி ஸுகாஸுகாத்மக 
ஸம்ஸ்க்ற் இதிவயாளிடுெ ௩-௧௧ 
 
த்ற் இணக்ற் இதாலயவதாளவக வபாவக ஸம் 
தணிஸி ப்ரதிசித்ரதலி வபாரம 
ட்டனலனிரெனு பதாரிபதாரதலிப்ப வதரனம்வத 
ெனஜஜாம்டவதாளகிள ஜெீர 
தனுெிவனாள வஹாரகித்துகாணஸீ 
தனிமிபஷஶனு ஸகல கற்மெ மாள்பனெரம்வத 
௩-௧௨ 
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பாதபகளடிவகவரவய ஸலிலவு 
பதாது வகாம்வபகளுப்பி புஷ்ப 
ஸ்ொது பலெெீம்ததலி ஸற்பெஶ்ெரனு 
ஜனரா 
ராதவனய தகவகாம்டு ப்ரஹ்ம ப 
ொதிகள னாமதலி பலெி 
த்தாதரிஸுெனு தன்ன மஹிவமய பதாரவகாட 
ஜகவக ௩-௧௩ 
 
ஶ்ற் இதிததிகளிவக பகாசரிஸித 
ப்ரதிமஜானம்தாத்மனச்யுத 
ெிதத ெிஶ்ொதார ெித்யாதீஶ ெிதிஜனக 
ப்ரதிதிெஸ பசதனவராளவக ப்ர 
க்ற் இத புருஷனம்ததலி ஸம்சரி 
ஸுத னியம்ய னியாமகனு தானாகி ஸம்ததப 
௩-௧௪ 
 
மன ெிஷயவதாளகிரிஸி ெிஷயெ 
மனவதாளவக வனவலவகாளிஸி பலு னூ 
தனவு ஸுஸமீசீனெிதுபாபதயவெம்தருபி 
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கனஸிலாதரு தன்ன பாதெ 
வனனெனயீவத ஸற்ெவராளகி 
த்தனுபெிஸுெனு ஸ்தூலெிஷயெ 
ெிஶ்ெவனம்வதனிஸி ௩-௧௫ 
 
பதாதகனு தானாகி மன வமாத 
லாத கரணவதாளித்து ெிஷயெ 
தனதுெனு னிஜபூற்ணஸுகமய 
க்ராஃயக்ராஹகனு 
பெதபெத்யனு திளியதெபனா 
பாதி பும்ஜிஸுவதல்லவராளகா 
ஹ்லாத படுெனு பக்தெத்ஸல 
பாக்யஸம்பன்ன ௩-௧௬ 
 
னித்யனிகமாதீத னிற்குண 
பக்தெத்ஸல பயெினாஶன 
ஸத்யகாம ஶரண்ய ஶ்யாமல பகாமலாம்க 
ஸுகீ 
மத்தனம்ததி மற்த்யவராளவஹார 
வகத்தபனாடலு ஸுத்தலிப்பனு 
அத்யதிக ஸம்த்ற் இப்த த்ரிஜகத்வ்யாப்த 
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பரமாப்த ௩-௧௭ 
 
பெி ஹரின்மணி ெித்ருமத ஸ 
ச்செிகளம்ததி ராஜிஸுத மா 
தெ னிரம்தர பதெமானெ தானெவராளித்து 
த்ரிெித குணகற்ம ஸ்ெபாெ 
பெனமுக பதொம்தராத்மக 
திெஸதிெஸதி 
வ்யக்தமாடுதலெவராளித்துணிப ௩-௧௮ 
 
அணுமஹத்திவனாளிப்ப கன பர 
மாணுெிவனாளகடகிஸுெ ஸூக்ஶ்மெ 
முணுகிஸுெ பதலிஸுெ ஸ்தூலகளென 
மாயெிது 
தனுஜரக்கஸவலல்லரிெவனாளு 
முனிது மாடுவுபதனுலூகல 
ஒனவககளு தான்யகள ஹணிெம்ததலி 
ஸம்ஹரிப ௩-௧௯ 
 
பதெ மானெ தானெரு எம் 
தீ ெிததலாெகலிப்பரு 
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மூெவராளகிெகில்ல ஸ்பனபஹாதாஸீன 
த்பெஷ 
ஜெீரதிகாரானுஸாரத 
லீெ ஸுக ஸம்ஸார துஃகெ 
தா உணவதாலெரெரிகுணிஸுத 
னிற்கதாஶனனு ௩-௨0 
 
எல்லி பகளிதவரல்லி பனாடித 
வரல்லி பபடிதவரல்லி னடீித 
வரல்லி ஓடிதவரல்லி ஆடிதவரல்லி இருதிஹனு 
பல்லிதரிகதிபல்லிதனு ஸரி 
இல்ல இெகாெல்லி பனாடலு 
குல்ல மானெவரால்லனப்ரதிமல்ல ஜகவகல்ல 
௩-௨௧ 
 
தப்த பலாஹவு பனாள்ப ஜனரிவக 
ஸப்தஜிவ்ஹன வதரதி பதாற்புது 
லுப்தபாெக பலாஹகாம்புது புற்ெபதாபாதி 
ஸப்தொஹன னிகிளஜனவராளு 
வ்யாப்தனாதுதரிம்த ஸற்ெரு 
ஆப்தராகிஹவரல்ல காலதி ஹிதெ தகவகாம்டு 
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௩-௨௨ 
 
ொரிதனு மவளகரிவய வபவளதிஹ 
வபாருஹம்கள சித்ரபலரஸ 
பபவர பபரிப்பம்வத பஹுெித ஜெீவராளகித்து 
மாரமணனெரெர பயாக்யவத 
மீரதவல குணகற்மகளனு 
ஸார னவடஸுெ பதெனிவக 
தெஷம்யவெல்லிஹுபதா ௩-௨௩ 
 
ொரிஜாப்தன கிரணமணிகள 
பஸரி தத்தத்ெற்ணகளனு ெி 
காரதகஸவத பனாள்பரிவக 
கம்வகாளிஸுெம்ததலி 
மாரமண பலாகத்ரயவதாளிஹ 
மூருெித ஜெீவராளகித்து ெி 
ஹாரமாடுெனெர பயாக்யவத 
கற்மெனுஸரிஸி ௩-௨௪ 
 
ஜலெனபஹரிஸுெ களிவக ப 
ட்டலனுளிது தஜகம்வத தகபிடி 

www.yo
us

igm
a.c

om



வதவளது வஹாவடெம்ததலி ஸம்தத கற்த்ற் இ 
தானாகி 
ஹலதரானுஜ புண்யபாபத 
பலகளனு பதொஸுரர கண 
வதாளு ெிபாகெமாடி உணிஸுத ஸஇயாகிப்ப 
௩-௨௫ 
 
வபாம்திவகாம்டிஹ ஸற்ெவராளு ஸம் 
பம்தொகவத ஸகலகற்மெ  
ரம்ததலி தா மாடி மாடிஸி தத்பலகளுணவத 
கும்திதணு மஹத்வதனிப கட 
மம்திரதி ஸற்ெத்ர தும்பிஹ 
பாம்தளத வதரனம்வத இருதிப்பனு ரமாரமண 
௩-௨௬ 
 
காதகப்பிண ஹிடிது படியலு 
பெதவனயு பலாஹகளிகல்லவத 
ஆதுபததன அனளகா வ்யவத ஏனு மாடிதரு 
ஆதிபதெனு ஸற்ெஜெீர 
காதுவகாம்டிஹவனாளவஹாரவக துஃ 
காதிகளு ஸம்பம்தொகுெபதவனா சின்மயவக 
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௩-௨௭ 
 
மளலமவனகள மாடி மக்களு 
வகலவு காலதலாடி பமாததி 
துளிது வகடிஸுெ வதரதி லகுமீரமண பலாககள 
ஹலவு பவகயலி னிற்மிஸுெ னி 
ஶ்சலனு தானாகித்து ஸலஹுெ 
எலருணியபொல் னும்குெவக 
எல்லிஹுபதாஸுகதுஃக ௩-௨௮ 
 
பெஷ பாவஷகளிம்த ஜனர ப்ர 
பமாஷதகஸுெ னடபுருஷபனால் 
பதாஷதூரனு பலாகவதாளு பஹுரூபமாதினலி 
பபாஷிஸுெனெரெர மனதபி 
லாவஷகள பூதரஸுதனுதின 
பபாஷிஸுெ பூதாத்ம பூற்ணானம்த 
ஜ்ந்யானமய ௩-௨௯ 
 
அதம மானெபனாற்ெ மம்த்வரௌ 
ஷதகளனு தானரிது பாெக 
உதககள ஸம்பம்தெில்லவத இப்பனதவராளவக 
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பதுமஜாம்படாதரனு ஸற்ெர 
ஹ்ற் இதயவதாளகிவர காலகுண 
கற்மத கலுஷ ஸம்பம்தொகுவுபத னிரம்ஜனவக 
௩-௩0 
 
ஒம்து குணவதாளகனம்த குணகளு 
ஒம்து ரூபவதாளிஹவு பலாகக 
வளாம்து ரூபதி தரிஸி தத்கத 
பதாற்தவதாளவஹாரவக 
பாம்தளதபொலித்து பஹு வபஸ 
ரிம்த கவரஸுத பூற்ணஜ்ந்யானா 
னம்தமய பரிபரி ெிஹாரெ மாடி மாடிஸுெ 
௩-௩௧ 
 
எல்லவராளு தானிப்ப தன்வனாள 
வகல்லரனு தரிஸிஹனு அப்ரதி 
மல்ல மன்மத ஜனக ஜகதாத்யம்த மத்யகள 
பல்ல பஹுகுணபரித தானெ 
தல்லண ஜகன்னாதெிடல்ல 
வஸால்லலாலிஸி ஸ்தம்பதிம்தலி பம்த 
பகுதனிவக ௩-௩௨ 

www.yo
us

igm
a.c

om




