ஹரிகதாம்றுதஸார

கல்பஸாதன ஸம்தி
ஹரிகதாம்றுதஸார குருகள
கருணதிம்தாபனிது பபளுவெ

ஏகவிம்ஶதி மத ப்ரெற்தக

om

பரம பகெத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது

a.
c

காகுமாய்கள குஹகயுக்தி னி

ராகரிஸி ஸற்பொத்தமனு ஹரிவெம்து

gm

ஸ்தாபிஸித

ou
si

ஶ்ரீகளத்ரன ஸதன த்விஜப பி
னாகி ஸன்னுதமஹிம பரம க்று

w
w

௨௩-0௧

.y

பாகடாஅதி பனாடு மத்ொசாற்ெ குருெற்ெ

w

பெத வமாதலாகிப்பமல பமா
ஆதிகாரிகளாத ஜீெர

ஸாதனகள பபராஅனம்தர லிம்கபம்கெனு

ஸாதுகளு சித்தயிபுவதன்னப
ராதகள பனாடதவல சக்ர க

தாதரனு பபளிஸித வதரதம்ததலி
பபளுவெனு ௨௩-0௨

1

த்றுண க்ரிமி த்விஜ பஶு னபராத்தம
ஜனப னரகம்தற்ெ கணரிெ

வரனிபரம்ஶவிஹீன கற்மஸுபொகிகளு
எம்து

தனு ப்ரதீகதி பிம்பன உபா

ஸனெ ககயுத இம்த்ரிெஜ க
௨௩-0௩

a.
c

எனிஸுெரு

om

ற்மனெரத ஹரிகற்பிஸுத னிற்மமரு

gm

ஏலு வித ஜீெகண பஹள ஸு

ou
si

ராளி ஸம்க்ொபனமவுள்ளது
தாளி னரபதஹெனு

.y

ப்ராஹ்மணகுலதலெதரிஸி

w

ஸ்தூலகற்மெ வதாவரது குருகளு

w

பபளிதற்தெ திளிது தத்த

w

த்காலதற்ம ஸமற்பிஸுெரு
கற்மபொகிகளு ௨௩-0௪
ஹீன கற்மகளிம்த பஹுவித

பொனிெலி ஸம்சரிஸி ப்ராம்தவக

மானுஷத்த்ெகனதி ஸற்பொத்தமனு
ஹரிவெம்து

2

ஜ்ஜ்ன்ொனபக்திகளிம்த பெபதா
க்தானுஸார ஸஹஸ்ர ஜனும

ன்யூன கற்மெ மாடி ஹரிகற்பிஸித
னம்தரதி ௨௩-0௫

ஹத்து ஜனுமகளல்லி ஹரி ஸ

ற்பொத்தம்ம ஸுராஸுரகணாற்சித

a.
c

ஸத்ெஸம்கல்ப ஜகது

om

சித்ரகற்ம விபஶாகனம்தானம்தரூபாத்ம
த்பத்தி ஸ்திதி லெ காரண ஜரா

ou
si

தருொெ ௨௩-0௬

gm

ம்றுத்யுெற்ஜிதவனம்துபாஸவனககத

.y

மூரு ஜனுமகளல்லி பதஹா

w

கார பஶு தனபத்னிமித்ரகு

w

மார மாதாபித்றுகளல்லிஹ

w

ஸ்பனஹதிம்ததிக

மாரமணனலி பிடவத மாடுெ

ஸூரிகளு ஈ உக்தஜனுமெ

மீரி பரமாத்மன ஸ்ெபதஹதி பனாடி
ஸுகிஸுெரு ௨௩-0௭
பதெகாெகஜான சிரபித்று

3

பதெவரல்லரு ஜ்ஜ்ன்ொனபொகிக

ளாெகாலகு புஷ்கர ஶகனஶ்சர உஷா
ஸ்ொஹா

பதவி புத ஸனகாதிகளு பம
காெளீ பபற்ஜன்ெ ஸாம்ஶரு

ஈ உபெகணவதாளகிெரு விஜ்நான

om

பொகிகளு ௨௩-0௮

a.
c

பரதகம்ததி னூரு ஜன்மெ டரிஸி
னிஷ்காமக

gm

ஸுகற்மா சரிஸிதானம்தரதி

ou
si

தஶஸாஹஸ்ர ஜன்மதலி

உருதரஜ்ஜ்ன்ொனெனு பவதகத

.y

தாருதஶபதஹதலி

w

பக்திெ னிரெடிகனலி மாதி காம்பரு

w

w

பிம்பரூபெனு ௨௩-௯

ஸாடனாத்பற்ெதலி

இெரிகனாதிகாலபவராக்ஷவில்ல

னிபஷடகற்மகளில்ல னரகப்ராப்தி
வமாதலில்ல

பெதஶாஸ்த்ரகளல்லி இப்ப
விபராடொக்ெெ பரிஹரிஸி மடு

4

ஸூதனவன ஸற்பொத்தபமாத்தமவனம்து
ஸுகிஸுெரு ௨௩-௧0

ஸத்ெபலாகாதிபன விடிது ஶ
தஸ்த பதெகணாம்தவரல்லரு

பக்திபொகிகவளம்து கவரஸுெராெ
காலதலி

om

பக்திபொக்ெர மத்ெதலி ஸ

a.
c

த்பக்திவிஜ்ஜ்ன்ொனதி குணதிம்

ou
si

ொக்பதவி ௨௩-௧௧

gm

துத்தபமாத்தம ப்ரஹ்ம ொயு ொணி

றுஜுகணவக பக்த்ொதிகுண

.y

ஸாஹஜவெனிஸுவுவு க்ரமதி

w

வ்றுத்ட்ொப்ஜஜ பதவிபற்ெம்த

w

பிம்பபாபாஸனவு அடிக

w

வ்றுஜினெற்ஜிதரிெவராளவக த்ரிகுணஜ
விகாரகளில்லவெம்திகு

த்விஜபணிபம்றுதஶக்ரவமாதலாதெவராளி
ருதிஹவு ௨௩-௧௨

ஸாதனாத்பூற்ெதலி ஈ று
ஜ்ொதி தாத்த்விகவரனிப ஸுரகண

5

னாதி ஸாமான்ொபபராஇகவளம்து

கவரஸுெரு

ஸாதபனாத்தர ஸ்ெஸ்த பிம்ப உ

பாதிரஹிதாதித்ெனம்ததி

ஸாதரதி பனாடுெரு அதிகாரானுஸாரதலி
௨௩-௧௩

om

சின்னபக்தரு எனிஸுதிஹரு ஸு

a.
c

பற்ண பஶஷாத்ெமரவரல்லா

ச்சின்னபகுதரு னால்ெவரனிபரு பாரதீ

gm

ப்ராண

ou
si

வஸான்பனாடல ொக்பதவிெரு பவண
கண்ண பமாதலாதெவராளவக த

.y

த்தன்னிொமகராகி வ்ொபாரெவன

w

w

மாடுெரு ௨௩-௧௪

w

ஹீன ஸத்கற்மகவளரடு பெ
மானபதெனு மாள்பனிதகனு

மானவில்வலம்வதனுத த்றுடபக்திெலி
பஜிபற்வக

ப்ராணபதி ஸம்ப்ரீதனாகி கு

பொனிகள வகாடவனல்ல கற்மக
ளாவன மாடுவெவனம்ப மனுஜர

6

னரகககதிஸுெ ௨௩-௧௫
பதெ றுஷி பித்று ன்றுப னரவர னி

கபெவராளு வனலிஸித்து அெர ஸ்ெ
பாெ கற்மெ மாடி மாடிப ஒம்து ரூபதலி
பாவிப்ரஹ்மனு கூற்மரூபத

லீ விரிம்சாம்டெனு வபன்னலி

om

தா ெஹிஸி பலாககள வபாவரெனு த்விதீெ

a.
c

ரூபதலி ௨௩-௧௬

gm

குப்தனாகித்தனிலபதெ த்வி

ou
si

ஸப்தபலாகத ஜீெவராளவக த்ரி
ஸப்தஸாவிரதாருனூரு ஶ்ொஸஜபகளனு

.y

ஸுப்தஸ்ெப்னதி ஜாக்ரவதகள

w

லாப்தனம்ததி மாடிமாடிஸி

w

க்லுப்தபபாககளீெ ப்ராம்தவக

w

த்றுதிெரூபதலி ௨௩-௧௭

ஶுத்த ஸத்ொத்மக ஶரீரவதாளூ
இத்த காலகு லிம்கபதஹவு

பத்தொகது தக்தபடபதாபாதி
இருதிஹுது ஸித்தஸாதன
ஸற்ெவராளகன

7

ெத்ெவனனிஸுெ கருட பஶஷ க
பற்திவமாதலாதமரவரல்லரு
தாஸவரனிஸுெரு ௨௩-௧௮
கணபதாளவக தானித்து றுஜுவெம்
வதனிஸிவகாம்பனு கல்பஶத ஸா
தனெககதானம்தரதி தா

om

கல்கிவெனிஸுெனு

a.
c

த்வினெஶீதிெ ப்ராம்த பாகதி
அனில ஹனுமத்பீம ரூபதி

gm

தனுஜவரல்லர ஸவதது

ou
si

மத்ொசாற்ெவரனிஸிதனு ௨௩-௧௯

.y

விஶ்ெவ்ொபக ஹரிவக தா ஸா

w

த்றுஶ்ெருபெ தரிஸி ப்ரஹ்ம ஸ

w

ரஸ்ெதி பாரதிகலிம்வதாடகூடி பெமான

w

ஶாஶ்ெத ஸுபக்திெலி ஸுஜ்ஜ்ன்ொன
ஸ்ெரூபன ரூப குணகள

னஶ்ெரவு எம்வதனுத வபாகளுெ
ஶ்ருதிகவளாளகித்து ௨௩-௨0

பகட குக்குட ஜலடவெம்ப த்ரி
பகாடிரூபெ தரிஸி ஸதத னி

8

ஶாடரன ஸம்ஹரிஸி ஸலஹுெ ஸகல
ஸஜ்ஜனர

ககடபாரிெ புரத ப்ரதமக

ொடவெனிஸுெ கருத பஶஷ ல
லாடபலாசன முக்ெஸுரரிவக ஆெ
காலதலி ௨௩-௨௧

om

ஈ றுஜுகவளாளவகாப்ப ஸாதன

a.
c

னூரு கல்பதி மாடி கவரஸுெ

சாருதர மம்களஸுனாமதி கல்பகல்பதலி

gm

ஸூரிகளு ஸம்துதிஸி ெம்திவஸ

ou
si

பகாரதுரிதகளளிது பபாபுவு

மாரமண ஸம்ப்ரீதனாகுெ ஸற்ெகாலதலி

w

.y

௨௩-௨௨

w

பாஹி கல்கி ஸுபதஜதாஸவன

w

பாஹி தற்மாதற்மகம்டவன

பாஹி ெற்சஸ்வீ கஷண னபமா ஸாது
மஹிபதிவெ

பாஹி ஸத்தற்மஜ்ஜ்ன்ெ தற்மஜ
பாஹி ஸம்பூற்ண ஶுசி கெக்றுத

பாஹி அம்ஜன ஸற்ஷபவன கற்பட
ஶ்ரதாஹ்ெ ௨௩-௨௩

9

பாஹி ஸம்த்ொத விஜ்ஜ்ன்ொனவன
பாஹி மஹவிஜ்ஜ்ன்ொன கீற்தன

பாஹி ஸம்கீற்ணாக்ெ கஸ்த்தவன மஹா
புத்த ஜொ

பாஹி ஸுமஹத்தர ஸுஈற்ெவன

a.
c

om

பாஹி மாம் பமதாவி விஜெ ஜெ ௨௩-௨௪

பாஹி பமாத ப்ரபமாத ஸம்தஸ

gm

பாஹி ஆனம்த ஸம்துஷ்டவன

ou
si

பாஹி மாம் சாற்ொம்க சாரு ஸுபாஹு
சாருபத

.y

பாஹி பாஹி ஸுபலாசனவன மாம்

w

பாஹி ஸாரஸ்ெத ஸுமீரவன

w

பாஹி ப்ராஜ்ஜ்ன்ெவன கபீெலம்பட பாஹி

w

ஸற்ெஜ்ந ௨௩-௨௫

பாஹி மாம் ஸற்ெவஜத் மித்ரவன
பாஹி பாபவினாஶகவன மாம்

பாஹி தற்மவிபனத ஶாரத ஓஜ
ஸுதபஸ்வீ

பாஹி மாம் வதஜஸ்வி னபமா மாம்

10

பாஹி தானஶீலவன ஸுஶீலவன
பாஹி ெஜ்ஜ்ன்ெஸுகற்த ெஜ்பெ
ொகெற்தகவன ௨௩-௨௬
பாஹி ப்ராண த்ராண அமற்ஷி
பாஹி மாம் உபபதஷ்ட மாரக
பாஹி காலக்ரீடன ஸுகற்தா

om

ஸுகாலஜ்ஜ்ன்ெ

a.
c

பாஹி காலஸுஸூசகவன மாம்
பாஹி கலிஹற்த கலி மாம்

ou
si

ஸுபலவன ௨௩-௨௭

gm

பாஹி கால ஶ்ய்ெமபரத ஸதாரத

.y

பாஹி பாஹி ஸபஹா ஸதாகபி

w

பாஹி கம்ெஜ்ஜ்ன்ொனதஶகுல

w

பாஹி மாம் ஶ்பராதவ்ெ னபமா

w

ஸம்கீற்தவ்ெ னவமா

பாஹி மாம் மம்தவ்ெ கவ்ெவன

பாஹி மாம் த்ரஷ்டவ்ெ ஸக்ெவன

பாஹி மாம் கம்தவ்ெ க்ரவ்ெவன பாஹி
ஸ்மற்தவ்ெ ௨௩-௨௮
பாஹி பஸவ்ெ ஸுபவ்ெ னவமா மாம்

11

பாஹி ஸ்ெற்கவ்ெ னபமா பாவ்ெவன
பாஹி மாம் ஜ்ஜ்ன்ொதவ்ெ னபமா
ெக்தவ்ெ கவ்ெ னபமா

பாஹி மாம் லாத்வ்ெ ொயுவெ

பாஹி ப்ரஹ்ம ப்ராஹ்மணப்ரிெ

பாஹி பாஹி ஸரஸ்ெதீபபத ஜகத்குருெற்ெ

a.
c

ொமனபுராணதலி பபளித

om

௨௩-௨௯

ஈ மஹாத்மர பரமமம்கள

ou
si

ஸ்மரிஸுெரு

gm

னாமகள ஸம்ப்ரீதிபூற்ெக னித்ெ
ஶ்ரீமபனாரமனெரு பபடித

.y

காமிதாற்தகளித்து தன்ன த்ரி

w

தாமவதாளகனுதினதலிட்டானம்தபடிஸு

w

w

ெனு ௨௩-௩0

ஈ ஸமீரவக னூரு ஜனும ம

ஹாஸுக ப்ராரப்தபபாக ப்ர

ொஸவில்லதகலதிதனு பலாகாதிபத்ெெனு
பூஸுரன ஒப்பிடிெெலிவக வி

பஶஷ வஸௌக்ெெனித்த தாதன
தாஸெற்ெனு பலாகபதிவெனிஸுவுது

12

அச்சரிவெ ௨௩-௩௧
த்விஶதகல்பகளல்லி பிடதீ

பபஸரினிம்தலி கவரஸிதனு த
ன்வனாஶதமரவராளகிட்டு மாடுெனெர
ஸாதனெ

அஸதுபாஸவனககெ கல்ொ

om

த்ெஸுர பர ஸம்ஹரிஸி தா வபாம்

gm

ஸதிவொடவன ௨௩-௩௨

a.
c

பஸிரபதகெதுெனு குருபெமான

ou
si

அனிமிஷர னாமதலி கவரஸுெ
அனிலபதெனு ஒம்து கல்பதி

w

ெருஷ

.y

ெனஜஸம்பெவனனிஸி எம்பத்பதளுெவர

w

குணத்ரெவிெற்ஜிதன மம்கள

w

குணக்ரிெ ஸுரூபகளுபா

ஸனவு அவ்ெக்தாதி ப்றுத்வ்ெம்தரதி
இருதிஹுது ௨௩-௩௩

மஹித றுஜுகுணவகாம்பத பரபமா
த்ஸஹ விெற்ஜிதவெம்ப பதாஷவு
விஹிதபெ ஸரி இதனு பபளவத

13

முக்தப்ரஹ்மரிவக

பஹுது ஸாம்ெ ஜ்ஜ்ன்ொன பகுதியு
த்ருஹிணபத பரிெம்த வ்றுத்தியு

பஹிருபாஸவனயும்டனம்தர பிம்ப
த₹ஹனவு ௨௩-௩௪
ஜ்ஜ்ன்ொனரஹித பெத்ெ பபள்ெ பு

a.
c

ரானனவக வகாடுவுவத

om

ராண கதத்ெர பமாஹகவு சது

பமாஹாஜ்ஜ்ன்ொன பெ பஶாக

gm

பானுமம்டல சலிஸுதம்ததி

ou
si

காணுவுது த்றுக்பதாஷ திம்தலி
ஶ்ரீனிொஸன ப்ரீதிபகாஸுக

w

.y

பதாற்தனல்லதவல ௨௩-௩௫

w

கமலஸம்பெ ஸற்ெவராளகு

w

த்தமவனனிஸுெனு எல்ல காலதி
விமல பகுதி ஜ்ஜ்ன்ொன கெராக்ொதி
குணகதிம்த

ஸமப்ெதிகவிெற்ஜிதன குண
ரவமெ முகதிம்தரிது னித்ெதி

த்யுமணி பகாடிகளம்வத காம்பனு
பிம்பரூபெனு ௨௩-௩௬

14

ஜ்ஜ்ன்ொனபக்த்ொத்ெகிளகுண சது
ரானவனாளகிப்பம்வத முக்ெ

ப்ராணனலி சிம்திபுது ெத்கிம்சிது
வகாரவதொகி

ன்யூன றுஜுகண ஜீெரலி க்ர

பமண வ்றுத்தி ஜ்ஜ்ன்ொன பகுதி ஸ

om

மான பாரதி ொணிகளலி பதப்ரயுக்ததிக

a.
c

௨௩-௩௭

gm

வஸௌரி ஸூற்ென வதரதி ப்ரஹ்ம ஸ

ou
si

மீர காெத்ரி கிரிகவளாளு

பதாருவுது அஸ்பஷ்டரூபதி முக்திபரிெம்த

.y

ொரிஜாஸன ொயுொணி

w

பாரதிகளிவக மஹாப்ரளெதி

w

பாரதஜ்ஜ்ன்ொனாதிபதாஷவு

w

ஹரிக்றுபாபலதி ௨௩-௩௮

னூரு ெருஷா னம்தரதலி ஸ

பராருஹாஸனு தன்ன கல்பத
லாரு முக்திெகனதுெவரா அெரெர
கவரவதாய்து

வஶௌரிபுரவதாளகிப்ப னதிெலி

15

காருணிக ஸுஸ்னான னிஜபரி
ொர ஸஹிததி மாடி ஹரியுதர
ப்ரபெஶிஸுெ ௨௩-௩௯
ொஸுபதென உதரதலி ப்ர

பெஶககதானம்தரதி னி

ற்பதாஷ முக்தரு உதரதிம் வபாரவமாட்டு

om

ஹருஷ்தலி

a.
c

ஈஶனீம்தாஜ்ஜ்ன்ெெ பவடதனம்

தாஸன ஶ்பெதத்வீப பமாஅதிம்
௨௩-௪0

ou
si

ஸம்சரிஸுதிஹரு

gm

ொஸொகி விமுக்ததுஃகரு

.y

ஸத்ெஸத்ெ மஹாஸுஸூமவு

w

ஸத்ெஸத்ொத்மக கபளெர

w

குண

w

ஸத்ெ பலாகாதிபவனனிபகத்ெல்பவெரடு

முக்தி பொக்ெவிதல்லஜாம்படா

த்பத்தி காரணெல்ல ஹரிப்ரீ

த்ெற்தொகி ஜகத்வ்ொபாரகள மாடுெனு
௨௩-௪௧
பாதன்யூன ஶதாப்த பரிெம்

16

பதாதி உக்ரதபாஹ்ெெதி லெ

பணாததிவொளவக கல்பதஶ
தபவித்தனம்தரதி

ஸாதிஸித மஹபதெ பதொ
கரதுனெ கல்பாெஸானவக
ஐதுெனு தா பஶஷபதெ

om

பாற்ெதீஸஹிதனாகி ௨௩-௪௨

a.
c

இம்த்ரமனு தஶகல்பகளலி ஸு

னம்தனாமதி ஶ்ரெணககது மு

gm

கும்தனபபராஆற்த னால்கு ஸுகல்ப

ou
si

தபவித்து

வனாம்து வபாவகவொளு பகாடி ெருஷ பு

.y

ரம்தரனு அதனும்டனம்தர

w

வபாம்திதனு னிஜபலாக ஸுரபதி

w

w

காமனிதரம்வத ௨௩-௪௩

கவரஸுெரு பூற்ெதலி சம்த்ரா
ற்க ரதிஶாம்த ஸுரூபனாமதி

எரவடரடு மனுகல்ப ஶ்ரெணெ ககது
மனுகல்ப

ெரதபபாபலதிம்தலற்ொக்
ஶிரகளாகீ கரதுஸாவிர

17

ெருஷ துஃகெ னீகி காம்பரு பிம்பரூபெனு
௨௩-௪௪

ஸாதனகளபபராஆனம்தர
ஐதுெரு பமாஅெனு ஶிெ ஶ

க்ராதி திவிஜரு உக்தக்ரமதிம்
கல்பஸம்க்வெெலி

om

ஐதவலெககெத்து உபபம்த்ர ஸ

a.
c

பஹாதரனிகிப்பத்து த்வீனெ த்ெ

ou
si

பஷாடஶவு ௨௩-௪௫

gm

காதிபதி ப்ராணனிவக குருமனுகளிவக

ப்ரெஹமருதவக ஹன்வனரடு கஸம்

.y

தெ திொகர தற்மரிவக தஶ

w

னெஸுகல்பவு மித்ரரிவக

w

பஶஷஶதஜனரிவகம்டு

w

கவி ஸனக ஸுஸனம்தன ஸன
த்குெர முனிகளிபகளு ெருணன

யுெதி பற்ஜன்ொதி புஷ்கரகாரு கல்பதலி
௨௩-௪௬

ஐது கற்மஜ ஸுரரிகாஜா
னாதிகளிகீவரரடு கல்பா

18

ற்தாதிகத்ரெ பகாபிகாஸ்த்ரீெரிவக பித்று

த்ரெவு

ஈ திவெௌகஸ மனுஜ காெக

கரதுெரு எரவடாம்து கல்ப ன
ராதிபரிகவரகல்பவதாளகபபராஅவிருதிஹு

திபகளனனுஸரிஸி தீப்தியு

om

து ௨௩-௪௭

a.
c

வ்ொபிஸி மஹாதிமிர கவளது ப

பராபகாரெ மாள்ப வதரதம்ததலி

gm

பரமாத்மா

ou
si

ஆ பபொஜாஸனவராளித்து ஸ்ெ
ரூப ஶக்திெ வ்ெக்தககஸுத

.y

தா வபாவளெனெரம்வத பசஷ்வடெ மாடி

w

w

மாடிஸுத ௨௩-௪௮

w

ஸ்பொதரஸ்தித ப்ராண றுத்பரம்
த்ராதி ஸுரரிவக பதஹகள வகா
ட்டாதரதலெரெர பஸபெெ
வகாம்பனனெரத

பமாத பபாத தொப்தி தன்னெ
ராதிபராகெ கவளது மஹதப

ராதகள பனாடவதவல ஸலுஹுெ ஸதத

19

ஸ்மரிஸுெர ௨௩-௪௯
ப்ரதி ப்ரதீ கல்பதலி ஸ்றுஷ்டி

ஸ்திதி லெெ மாடுதவல பமாதிப
சதுரமுக பெமானரன்னெ மாடி
பும்ஜிஸுெ

க்றுதவெ ம்றுத்யும்ஜெவனனிப பத

om

ெவதகவள உபபஸசனரு ஶ்ரீ

a.
c

பதிவக

மூற்ஜகவெல்லபொதனதிதிவெனிஸிவகாம்

ou
si

gm

ப ௨௩-௫0

கற்பணீ ஸ்த்ரீ உம்ட பபாஜன

.y

கற்பகத ஶிஶு உம்ப வதரதலி

w

னிற்பெனு தானும்டுணிஸுெனு

w

ஸற்ெஜீெரிவக

w

னிற்பலதிபரமாணு ஜீெவக
அப்புெவத ஸ்தூலான்னபபாஜன
அற்பகரு பபளுெரு

பகாவிதரிதவனாம்டம்படரு ௨௩-௫௧
அபசெகளில்லும்டுததரிம்
துபசெகளில்லமரகணவதாள
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குபமவரனிஸுெரில்ல ஜனுமாதிகளு
வமாதலில்ல

அபரிமிதஸன்மஹிம னரஹரி
அபுனராெற்தரன மாடுெ

க்றுபணெத்ஸல ஸ்ெபதவஸௌக்ெெனித்து
ஶரணரிவக ௨௩-௫௨

om

பித்தி பீஜெ பூமிவொளு னீ

a.
c

வரத்தி வபவளஸித வபளஸு ப்ராம்தவக
கித்தி வமலுெம்ததலி லகுமீரமண

gm

பலாககள

ou
si

மத்வத ஜீெர கற்ம காபலா
த்பத்தி ஸ்திதி லெ மாடுதலி ஸம

.y

ெற்திவெனிஸுெ பகத

w

w

பமாதகளில்லதனெரத ௨௩-௫௩

w

ஶ்ெஸனருத்பரம்த்ர ப்ரமுக ஸும
னஸவராளித்தரு உத்பிபாவஸக

வளாஶவதாளிப்புவு ஸகல பபாகவக
ஸாதனகளாகி

அஸுர ப்பரத பிஶாசிகள பா
திஸுதலிப்புவு தினதி மா

னிஸவராளவக ம்றுகபஇ ஜீெவராளித்து
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பபாகுவுவு

௨௩-௫௪

ொஸுபதெவக ஸ்ெப்ன ஸுஷுப்தி பி
பாவஸ உவத பெ பஶாக பமாஹா

ொஸ விஸ்ம்றுதி மாத்ஸற்ெ மத புண்ெ
பாபாதி

பதாஷெற்ஜிதவனம்து ப்ரஹ்ம ஸ

om

தாஶிொதி ஸமஸ்த திவிஜரு
௨௩-௫௫

gm

முக்தராகிஹரு

a.
c

பாஸவனெ ககவதல்ல காலதி

ou
si

பரமஸூம அணகெது த்றுடி
கவரஸுெது ஐெத்து த்ருடி லெ

w

மாத்ர யுக

.y

எரடு லெவு னிபமஷ னிபமஷகவளம்டு

w

குரு தஶ ப்ராணாவு பளவு ஹ

w

ன்வனரடு பாணவு களிவக த்ரிம்ஶதி
இருளு ஹகலரெத்து

கடிகளபஹாராத்ரிகளு ௨௩-௫௬
ஏ திொ ராதிகவளவரது ஹதிகனது
பக்ஷகவளரது மாஸக

ளாதபுவு மாஸத்ெெவெ றுது
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றுதுத்ரெகளென

ஐதுவுது அெனத்ெொப்த க்றுதாதியுககளு
பதெமானதி

த்ொதஶஸஹஸ்ரெருஷகளஹெதனு
பபளுவெனு ௨௩-௫௭
சதுஸ்ஸாவிரவதம்துனூரிவு க்றுதயுகவக

om

த்ரிஸஹஸ்ர

த்விஸஹஸ்ரனானூரு

a.
c

ஸவல ஷத் ஶதவு த்பரவதவக த்ொரவக

gm

திதிஜபதி கலியுகவக ஸாவிர ஶதகளத்ெெ

ou
si

கூதி

ஈ பதெவதகளிவக ஹன்வனரது

w

.y

ஸாவிரெஹவு ெருஷகளு ௨௩-௫௮

w

ப்ரதம யுகபகளதிகெவர விம்

w

ஶதி ஸுலஆஷ்படாதரஶத விம்
ஶதிஸஹஸ்ர மனுஷ்ெ மானப்தகளு
ஷண்ணெதி

மித ஸஹஸ்ரத லஅத்ொதஶ
த்விதிெ த்றுதிெவக எம்டுலஅத

சதுஃஷஷ்டி ஸஹஸ்ர கலிகிதரற்த
சிம்திபுது ௨௩-௫௯

23

மூரதிகனால்ெத்துலஅத
லாரு மூவரரடதிக ஸாவிர

ஈவரரடு யுக ெருஷ ஸம்க்வெெ
ககெவலனிதஹுது

ஸூரிவபச்சிவஸ ஸாவிரத னா

ன்னூரு மூெத்வதரடுபகாடி ஸ

om

பராருஹாஸனகிது திெஸவெம்பரு

a.
c

விபஶ்சிதரு ௨௩-௬0

gm

ஶதத்றுதிவக ஈ திெஸகளு த்ரிம்

ou
si

ஶதியு மாஸத்ொதஶாப்தவு
ஶதவெரடவராளு

.y

ஸற்ெஜீபொத்பத்திஸ்திதிலெவு

w

ஶ்ருதிஸ்ம்றுதிகளு பபளுதிஹெ

w

ச்யுதவக னிமிஷவிவதம்து ஸுகஶா

w

ஶ்ெதவக பாஸடிவெம்பவர ப்ரஹ்மாதி
திவிஜரனு ௨௩-௬௧
ஆதிமட்ெம்தகளு இல்லத
மாடெகிதுபசார

வெம்து றுகாதிபெதபுராணகளு பபளுவுவு
னித்ெதலி
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பமாதமெனானுக்ரஹெ ஸம்பாதிஸி
ரமாப்ரஃமருத்பரம்

த்ராதிகளு தம்தம்ம பதவிெகனதி
ஸுகிஸுெரு ௨௩-௬௨

ஈ கதாம்றுதபானஸுக ஸுவி

பெகிகளிகல்லதவல கெஷிக

om

வ்ொகுல குசித்தரிவக வதாவரவுவத ஆெ

a.
c

காலதலி

பலாகொற்வதெ பிட்டு இதனெ

gm

பலாகிஸுத பமாதிபரிவகாலிது க்று

ou
si

பாகர ஜகன்னாதவிடல காய்ெ கருணதலி

w

w

w

.y

௨௩-௬௩
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