கருண ஸம்தி
ஹரிகடாம்றுதஸார குருகள
கருணதிம்தாபனிது பபளுவெ
பரம பகெத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது

om

ஶ்ரென மனகானம்தெவுது
ீ
பெஜனித து:ககள

a.
c

கவளவுது

ெிெிட பபாகக ளிஹ பரம்கள லித்து

gm

ஸலஹுவுது

ou
si

புென பாென வெனிப லகுமீ தென மம்கல
கபதய

.y

பரவமாத்ஸெதி கிெிவகாத்தாலிபுது பூஸுரரு

w

w

w

தினதினதி ௨-௧

மவளய ன ீபராணியலி பரியலு பளஸவராளகித்த
ஜனரா
ஜலவு வஹத்வதாவர கூவத மஜ்ஜன பான
ககதபரு
கலுஷெசனகளாதரிவு பாம்வபாவளய வபத்தன
பாத மஹிமா

ஜலடி வபாக்குதரிம்வத, மாண்தபபர மஹீஸுரரு
௨-௨
ஶ்ருதிததிகளிபிமானி லகுமீ ஸ்துதிகளிபக
பகாசரிஸத
ஹத

om

மகஹஶ்ெற்யாத்யகிளஸத்குனகணம்பபாதி
மஹாத்மகரு மாதுதிஹ

a.
c

ப்ரதிதிெஸ தன்னம்க்ரிபஸொ ரத

ou
si

பகவனம்வப ௨-௩

gm

ஸம்ஸ்துதிவக ெஶனாகுெ னிென காருண்ய

.y

மனெசனகதிதூர வனவனெர னனுஸரிஸி

w

திருகுெனு ஜாஹ்னெி-

w

w

ஜனக ஜனவராளகித்து ஜனிஸுெ ஜகதுதர தானு
கன மஹிம காம்பகயனுத காயனெ பகளுத
ககனசர
ொஹன திவெௌகஸ வராதவன சரிஸுெ மன
மவனகளல்லி ௨-௪
மலகி பரமாதரதி பாதலு குளிது பகளுொ,

குளிது பாதலு
னிலுெ, னிம்தவர னலிெ, னலிதவர ஒலிவெ
னிமவகம்ப
ஶுலபபனா ஹரி தன்னெவர கலிவக
பித்தகலனு, ரமாடெ
வனாலிஸலரியவத பாமரரு பளலுெரு

a.
c

om

பெவதாளவக ௨-௫

மனவதாளவக தானித்து மனவெம்வதனிஸி

gm

வகாம்பனு மனத வ்றுத்திக-

ou
si

ளனுஸரிஸி பபாககள ன ீெனு த்ரிெிட
பசதனவக

w

தினதினதி

.y

மனெனித்தவர தன்னன ீெனு தனுெ தம்திஸி

w

w

ஸாடனெ மாள்பாரிகித்தபனு
ஸ்ெற்காதிபபாககள ௨-௬
பரம ஸத்புருஷார்தரூபனு ஹரிவய பலாகவக
எம்து
பரமாதரதி ஸதுபாஸவனய ககெரி கித்தபனு
தன்னா

மவரது தர்மார்தகல காமிஸுெரிவக னகுததி
பஶக்ரதிம்தலி
ஸுரபதனய ஸுபயாடனரி கித்தம்வத
வகாதுதிப்ப ௨-௭
ஜகெவனல்லெ னிற்மிஸுெ

om

னால்வமாகவனாளவக தானித்து ஸலஹுெ

a.
c

ககனபகஸவனாளித்து ஸம்ஹரிஸுெனு
பலாககள

ou
si

ஸதானம்பதஹனு

gm

ஸ்ெகத பபாதெிெற்ஜிதனு ஸற்ெக
பவகபவகய னாமதலி கவரஸுெ பகுதரனு

w

.y

வபாவரெ ௨-௮

w

w

ஒப்பனலி னிம்தாதுெனு மத்வதாப்பனலி
பனாதுெனு பபதுெ
வனாப்பனலி பனதுெனு மாதாதுெனு வபரகாகி
அப்பரத வஹத்கதெனிெ மத்வதாப்பரனு
வலக்கிஸனு பலாகவதாவளாப்பபன தா பாத்யபாடகனாஹ னிற்பீத ௨-௯

ஶரணஜனமம்தார ஶாஶ்ெத கருணி
கமலாகாம்த காமத
பரமபாெனதர ஸமம்கலசரித பாற்டஸக
னிருபமானம்தாத்மனிற்கத துரித, வதெெபரன்ய
வனம்தா
தரிதி கவரயலு பம்வதாதகுெனு தன்னெர

a.
c

om

பளிவக ௨-௧0

ஹலுபுதிவர, கத்தவல

gm

ஜனனியனு கானதிஹ பாலகா வனவனவனவனது

ou
si

மவனவயாளதகித்தென பனாதுத னகுத
ஹருஷதலி

w

கவளெம்வத

.y

தனயனம் பிகிதப்பி ரம்பிஸி கனலிபகய

w

w

மதுஸூதனனு தன்னெரித்வதவதவக பம்வதாதகி
ஸலஹுெனு ௨-௧௧
இத்திகல்லனு பகுதியிம்தலி வகாத்த பகுதவக
வமச்சி தன்னவன
வகாத்த, பதப்ராஹ்மன ஒப்பிதியெலி ககிலார்த
வகத்த மாதுகலம்த கசத்யன வபாத்வதவயாள

கிம்பித்து பாணதஇத்த பீஷ்மனெகுனகவளணிஸிதவன
கருணாளு ௨-௧௨
டனெ ஶம்ரக்ஶிஸுெ கனி தானுணவத
மவதாப்பரிவக வகாததனு

om

தினதி பனாதுத ஸுகிஸுெம்ததி

a.
c

லகுமிெல்லபபனு
னித்யானம்தமய

gm

ப்ரணதரனு காய்திஹனு னிஷ்காமனதி

ou
si

துற்ஜனர வஸவெய வனால்லனப்ரதிமல்ல

.y

ஜகவகல்ல ௨-௧௩

w

பாலகன கலபாவஶ ஜனனியு பகளி

w

w

ஸுகபதுெம்வத லகுமீ வலால பகுதரு மாதுதிஹ ஸம்துதிவக
ஹிக்குெனு
தால தன்னெரல்லி மாதுெ பஹளனெ
வஹத்கதெ ெிதுரன
ஆலயதி பாலும்து குருபன மானெவன வகாம்த
௨-௧௪

ஸ்மரிஸுெெர அபராதகல தா ஸ்மரிஸி
ஸகபலஶ்த ப்ரதாயக
மரலி தனகர்பிஸலு கித்தத னம்த மதி மாதி
பரி பரிய லும்துனிஸி ஸுக ஸாகரதி
பலால்யாதிஸுெ மம்கல

om

சரித சின்மய காத்ர வலாகபெித்ர ஸுசரித்ர

a.
c

௨-௧௫

ou
si

பக்தாடீனபனா

gm

ஏனு கருணானிதிபயா ஹரி மத்பதனு
இபனனு ஈதன பலவல இச்சாமாத்ரதலி ஜகெ

.y

தாபன ஸ்றுஜிஸுெ பாலிஸுெ னிற்ொண

w

வமாதலாதகிள பலாக௨-௧௬

w

w

ஸ்டானதலி மத்தெர னித்தானம்த பதிஸுெனு

ஜனப பமச்சித பரெ டனொஹன, ெிபூஷண,
ெஸன,
பூமிய, தனு, மவனகளித்தாரிப ரம்பதபனா
வலாகவதாளு

அனெரத வனவனெெரனம்தா ஸனவெ
வமாதலாதாலயவதாளித்துணுகனம்ததலெர ெஶனாகுெ
மஹாமஹிமா ௨-௧௭
புென பாென சரித, புன்ய ஶ்ரெண கீ ற்தன,

om

பாபனாஶன

a.
c

கெிபிரீதித ககரெ தள ஶ்யாம னிஸ்ஸீம
யுெதி பெஷதி ஹிம்பத, வகௌரீடென

gm

பமாஹிஸி, வகதிஸி உளிஸித

ou
si

இென மாயெ வகலுெனாெனு ஈ ஜகத்ரயதி

.y

௨-௧௮

w

w

ஸமராத

w

பாபகற்மெ ஸஹிஸுெவத லக்ஶ்மீ பதிவக
திெிஜர ன ீ பபயாஜ பொம்த வதாள காெல்லி
னாகாவண
பகாப, குருெின மததி, ப்றுகு, னக-சாப,
வமாதலாதெரு
மாதித மஹாபராடகவளனிஸிதவன
கருணாஸமுத்ர ஹரி ௨-௧௯

அம்குதாக்ரதி ஜனிஸிதெர தரம்கிணியு
பலாகத்ரயகளக
ஹிம்கிஸுெளவ்யாக்றுதாகாஶாம்த
வ்யாபிஸித
இம்கதல மகவளாவதய

om

னம்பகாபாம்ககளலிப்பமலனம்த

a.
c

ஸுமம்களப்ரதனாம பாென மாள்புபதனரிது

gm

௨-௨0

ou
si

காமவடனு, ஸுகல்பதரு,

சின்தாமணிகளமபரம்த்ர பலாகதி

.y

காமிதார்தக ள ீவுெல்லபத பஸபெ மாள்ெரிவக

w

ஶ்ரி மும்கும்தன பரம மம்கள னாம

w

w

னரகஸ்டரனு ஸலஹிது
பாமரர பம்திதபரனிஸி புருஷார்ட
வகாதுதிஹுது ௨-௨௧
மனவதாளவக ஸும்தர பதாற்டெ
வனவனதுவகாவத ககவகாம்து
பலு னூதன ஸுபஶாபித கம்தஸுரவஸாபபத

பலராஶி
த்யுனதினிெஹகளம்வத வகாத்தெரனு ஸதா
ஸம்தயிஸுெனு
ஸத்குணெ கத்தெரகெ கதிெனு
அனகவனம்வதனிஸி ௨-௨௨

a.
c

பதாற்டகவளாளவக பலு

om

வசதனாபசதன ெிலக்ஶண னூதன

னூதனதி ஸும்தரவக ஸும்தர, ரஸவக

gm

ரஸரூபா

ou
si

ஜாதரூபபாதர ப்ஹொத்ய பராளாதவத ப்ரதிம
ப்ரபாெ

.y

டராதள வதாவளம்வமாதவன ஆதுதலிப்ப

w

w

w

னம்மப்ப ௨-௨௩

தம்வத தாய்களு தம்ம ஶிஸுெிவக பம்த
பயகள பரிஹரிஸி
னிஜமம்திரதி பபதிதுதனித்தாதரிஸுெம்ததலி
ஹிம்வத மும்வததபலதி ஒள வஹார
கிம்திபரஶனு தன்னெர
வனம்வதம்து ஸலஹுெனாகஸதபொவலத்த

பனாதிதரு ௨-௨௪
ஒதல வனளலம்ததலி ஹரி னம்வமாதவன
திருகுெ வனாம்தவர க்ஶண
பிதவத வபம்பலனாகி பக்தாடீன வனம்வதனிஸி
தவதெ துரிவதௌககள காமத வகாதுெ

om

ஸகபலஷ்தகள ஸம்தத

gm

ஸன்மஹிம ௨-௨௫

a.
c

னவதெ னம்மம்ததலி னெஸுெிபஶஷ

கடிணனிெ ஶி

ou
si

பித்தெர பெ பாஶதிம்தலி கத்துெனு பஹு

.y

ஷிஶ்பதஷ்தவனம்தரி தனெரத

w

ஸத்பக்திபாஶதலி

w

w

கத்துெர பெகத்து பிதிஸுெ
ஸித்தினெனிெல்ல னிெனல்ல காமத
வகாத்து காெனு ஸகல வஸௌக்யகளிஹ
பரம்களலி ௨-௨௬
கண்வணவகவெயம்ததலி கக கம
வதண்ணிதகுெ வதரதி பல்களு

பண்ணு பலகளனகிது ஜிஃவெவக
ரஸென ீெம்வத
புண்ய பலகளன ீவுதவக னுதி
வெண்ணினாண்மாம்தவதாளு
லக்ஶ்மணானண்ணவனாதகுெ

om

பக்தரெஸரகமரகணஸஹித ௨-௨௭

a.
c

வகாத்துதனு ககவகாம்பவரக்ஶண பித்தகல
தன்னெர துரிதக-

gm

ளத்துெனு தூரதலி துரிதாரண்ய பாெகனு

ou
si

வபத்த வபன்னலி வஹாரிஸிதெவராளு ஸித்து
மாதிதபனவனா ஹரி

.y

கம்வகத்த ஸுரரிவக ஸுவடயனுணிஸித முரித

w

w

w

னஹிதரனு ௨-௨௮

பகத பமாத ஜயாபஜய வமாதலாத
வதாஷகளில்ல சின்மய
ஸாதரதி தன்னம்க்ரி கமலெ னம்பி துதிஸுெர
காதுவகாம்திஹ பரம கருணா மபஹாதடியு
தன்னெரு மாள்திப
ராடகள பனாததவல ஸலஹுெ

ஸற்ெகாமதனு ௨-௨௯
மீ ன கூற்ம ெராஹ னரபம்சானனாதுள
வஶௌர்ய
ொமன பரணுகாத்மஜ ராெணாரி னிஶாசர
த்ெம்ஸி
னிபுண

a.
c

om

வடனுகாஸுரமடன த்ரிபுரெ ஹானிககஸித

ou
si

ஸுஜனரனு ௨-௩0

gm

கலிமுக தானெர ஸம்ஹரிஸி காய்த

ஶ்ரிமவனாரம ஶமலெற்ஜித காமிதப்ரத
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