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॥ஸுதா⁴லஹரீ ப டி³தராஜ ஜக³ த²விரசிதா ॥
உ லாஸ: பு² லப ேகருஹபடலத ம தபு ப த⁴யாநா
நி தார: ேஶாகதா³வானலவிகல ரு’தா³ ேகாகஸீம தினீநா ।
உ பாத தாமஸாநாமுபஹதமஹஸா ச ுஷா ப பாத:
ஸ கா⁴த: ேகாऽபிதா⁴ நாமயமுத³யகி³ரி ரா தத: ராது³ராஸீ ॥ 1॥
ப ³ம ³ேராேஹா ³து⁴ரா த⁴வலிதஹரிதாைம த³வீநா ³யுதீநா
த³ ப ³ரா ³ ³ராவய ேதாவித³லத³ருணிேமா ³ேரகேத³தீ³ யமா : ।
³ராேத³வா த⁴காரா தி⁴தத⁴ர தல ³ேயாதேன ப³ ³த⁴தீ³ ா-
ேதைத³ ய ⁴வ ஸத³ ாமுத³முத³யதி³ே ³ேவலது³ ரா தி³ஶ து

॥ 2॥
ராதாமீவா தல ா: ரதிதி³னவிஹிதாேனககீ³ வாணர ா
ப⁴ தாநா க ப ரு’ ா: பு²ரத³னலக³த வ ணபா⁴ஸா ஸ ³ரு’ ா:
।
ேலாகே மா ததீ³ ா நலினபரிஷதா³ த³ தெஸௗபா⁴ ³யலா ா
து³ ரு’ த ⁴வ ஸத³ ாமமரவிகிர :ஸ வகா⁴நா விப ா:॥ 3॥
ராேலயாநா கராலா: கவலிதஜக³தீம ட³ல ⁴வா தஜாலா:
ராத வ ேலாகபாலாவித³லத³ருணிம தபா³ல ரவாலா: ।

வி லி ய ேகாகபா³லா வரஹரணப⁴வ கீ திஜா ஜடாலா
ேயாம யா ெதௗவிஶாலா வயித³த⁴து வ பா⁴ வேதாபா⁴னுமாலா:

॥ 4॥
நி பி⁴ ³ேய மாருஹா மதிக⁴னமுத³ர ேயஷு ேகா³ ரா க³ேதஷு
³ராதி⁴ ட² வ ணத³ ட³ ⁴ரம ⁴ரு’தமனஸ:ஸ னிதி⁴ ஸ திபாதா³

।
ைய:ஸ பி⁴ ேன த³லா ³ர ரசலஹிமகேணதா³டி³மீபீ³ஜபு³ ³ ⁴யா
ச சா ச யம ச திசஶுக ஶவ ேத ऽஶவ:பா துபா⁴ே :॥ 5॥
அ னி ரீேடா³சிதாநா ஸரஸிருஹலஸ ம தி³ரா ரபா⁴ேத
ேரா ³கா⁴ ய ³ரா கபாடா யத²குமுத³ ³ரு’ஹா மு ³ரய ேதாவிமு தா

।
ஸி ச த: கி ச ⁴மீதலமகி²லமபி ு ணகா மீரனீைர:
பாயாஸு: ஸப யாவிரசனபடவ: ப ³மப³ ேதா:⁴ கரா ந: ॥ 6॥
ஆேலபாஹி கு³லாநாமிவ த⁴ரணிபு⁴ஜாம ச²ெஸௗதா⁴ ³ரெமௗலி-
வ ³ேரஷு மாருஹா மபி⁴னவவித³ல ப லேவா லாஸலீலா: ।
ெரௗட⁴ ராேலயபு ேஜாபரி சித வதி³ரா கா³ரபா⁴ரா இவாரா-
பாராவாரா ரயா ேதா தி³னகரகிர ம க³ல ந: ரு’ஷீர ॥ 7॥
கீலா :கு குமாநா நிகி²லமபிஜக³ ஜாலேமத னிஷி த
மு தா ேசா ம த ⁴ரு’ கா³வித³லிதகமல ேராட³காரா ³ரு’ேஹ ⁴ய: ।
உ ரு’ ட ேகா³ஸஹ ர ப³ஹலகலகல: யேத ச ³விஜாநா

sudhAlaharI.pdf 1



॥ஸுதா⁴லஹரீ ப டி³தராஜ ஜக³ த²விரசிதா ॥

பா⁴ ³ைய ரு’ தா³ரகா ஹரிஹயஹரிதாஸூயேதபு ரர ன ॥ 8॥
யாஸூேதஸவ ⁴ேத வனுதி³னமுத³ேய ேசத யாவிலாஸா-
யா தீஸாய நிகாய ஜலனிதி⁴ஜட²ர ஸ ஜரீஹ திஸ ³ய: ।
அ ய த² வ த⁴ய தீ மணிக³ணஸுஷமாஸ பத³ ர னஸாே :
ஸா ேநா பா⁴ே : ரபா⁴ ேநா நயனஸரணிேதா ³ரேதா ஜாதுயாது ॥ 9॥
நீஹாைர னீரஜாநா நிபி³ட³தமதேமாரா பி⁴ ேலாச நா
ெரௗத மா த ரியா மபி க²லுநிஶயா நாஶமால ய ³ரா ।

ஸ ³ய:ஸி ேதா:⁴ஸகாஶாத³தி⁴கதரஜேவ க³தா வாஸவாஶா-
மாஶாபாஶானேஶஷானபஹரதுதரா தீ ணபா⁴ே : ரபா⁴ ந: ॥ 10॥
ேத ேஶாக ஶஶா ேக ரு’ஶதமருசிதாமாஶு ஶ நிஶாயா

தி⁴ கார ⁴வா தவ ேக³குமுத³பரிஷதி³ ேரா ³க³ம தீ³னதாயா: ।
பா டி³ ய பு ட³ரீேக வனுதி³னமதி⁴கா கா திமாஶாஸு த வ-
ன வ ச ய வஹ ³யாமுஷஸிகருணயாவி வவ ³ேயாவிவ வா

॥ 11॥
வாப வாபாகுலாநா க³த³மத² க³தி³நாம த⁴கார ரிேலா யா:

பாப பாபாவிலாநா ஸபதி³ பரிஹர க³ேதா வாஸவாஶா ।
நி ய ர தா²னலீலாகுபிதகமலினீன மனி மாணக மா
வி வா தி ராணத⁴ மாக³க³னமணிரெஸௗபாதுஶ மானிஶ வ:॥ 12॥
அ த னீர நதீ³நாமனுதி³னமுத³ேயபி³ பி³தா ேயஸம தா-
³கீ³ வா ³ேரருத³ ச மணிக³ணஜடிலா ேமதி³னீ த³ ஶய தி ।
வி ர ேரா தஸ ⁴யா ஜலிஜலகணிகாஜாலமாகாஶம ⁴ேய
மாணி ய ராதய ேதா மமமிஹிரகரா மா ³யமு லய து ॥ 13॥
ர ய ³ேராடா:⁴ ரக³ பா⁴ யுவதிபரிஷத:³ ேராஷித ராண தா²
ய மி ன தா ³ரிெமௗேலருபரிமணிமய ச² ரலீலா த³தா⁴ேன ।
ஸ ராஸ ஸ ரஸாத³ பரிணதகருண ேலாச யு ப தி
ேத²மான ஸ ரியா க⁴டயதுப⁴க³வா ப ³மினீவ லேபா⁴வ: ॥

14॥
அ த ³யாவா ரு’தி² ேயாரதி⁴ரஜனி ⁴ரு’தான த⁴காரானுதா³ரா-
வி ³ரா ய ³ரா ததீ³ையரிவஜயத³ருண ேஶாணிைத ய ³வித⁴ேத ।
ஸாய ராத ச ஸ ⁴யா ஜலிமவனிஸுரா:ஸ ரய ச² திய ைம
த ைம க ைமசிேத³த மம பரமஹ ேஸ ேத³வதாைய நேமாऽஸ்து ॥
15॥
ராண ைரவி டபாநா தரணமத² பய ேதாமதா ய த நா
ந ³ய தாநாமத ய ரிகு³ணமயதயா ய ரயா துரீய ।
த தா ³ரு’ து தி³லாயா தருணதரதம:ஸ தேதர த ரு’ வா
ேதஜ ைரேலா யதா ரீகரணசதுரிம ராயதா தீ ணபா⁴ே : ॥ 16॥
கீ³ வாண ³ராமணீபி⁴ க³க³னதலக³ைத கீ³ பி⁴ரு ³கீ³த²கா³பி⁴-
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க³ த⁴ ைவ சாபி கீ³தா கு³ணக³ணகா³ரேமா ³கா³ரிகா³தா²ஸஹ ைர: ।
கா³ஹ கா³ஹ ³ரு’ஹாலீரக³திகக³தி³நா க³ த⁴ய ேதா க³தா³ தி
³லானி ³ராம ³ரஸ தா ³ரஹருசிகு³ரேவாேகா³பேத ேகா³விலாஸா:

॥ 17॥
ஜீவாது ஜா ³யஜாலாதி⁴கஜனிதருஜா த தஜா ³னதா³ப⁴
ஜ கா⁴ல ஜா கி⁴காநா ஜலதி⁴ஜட²ரேதா ரு’ ப⁴மாண ஜக³ யா ।
ஜீவாதா⁴ன ஜ நா ஜனகமத²ருேசா ஜீவைஜவா ரு’காேத³-
ேயாதி ஜா வ யமான ஜலஜஹித ரு’ேதா ஜாயதா ேவா ஜயாய

॥ 18॥
ராத னி க³ ய ேகா³பி:⁴ஸஹருசிவிஷேயஸ சர ேயாऽஹ்னிதாபி:⁴
ஸாக ஸாய நிகாய ரதி புனரபி யா:ஸ ரயாது வர ேத ।
யாஸா தி³ ய ரபா⁴வ ரிஜக³த³க⁴வன ேரணிதா³ைஹகதா³வ:
ே ம த வ து தா வ: வமயவபுேஷாவாஸேரஶ ய கா³வ: ॥ 19॥
ரு’ ைத³ ரு’ தா³ரகா த³னுதனுஜனுஷா ர ஸா ச பா ேத

க³ த⁴ வா து⁴ரீ : ரணதமஹிவைர: கி னைர ய னைர ச ।
வி ³யா ரு’ ³யா நிேஜ ⁴ேயாவிதரத³விரத தீ³ திபி⁴ தீ³பய ³ ³யா-

ம ³யாதா³ ³யாமவி ³யாமித³முத³யகி³ேரரு ³யத³ க யபி³ ப³ ॥ 20॥
ஆபாேதா²ஜாஸ யு: ணலவக⁴டிகா ³யா மக காலச ர
ராஹு: ேவ புரா க³மவிஷயவிேதா³ய யலீலாவிலாஸ ।
பா⁴வாநா ஷ ³விகாரானத² க²லுக³திபி⁴ ய ச நி ய ரஸூேத
ஸ ராத:ெபௗருஹூேதபரிலஸதிஹரி ம ட³ேலச ட³பா⁴னு:॥ 21॥
அ கா³னி ³ரா ம நாமுஷஸிஹிமப⁴ராஸ க³ேதா ப⁴ கு³ராணி
யால ய ³ரா ரபாதா ரிபுஜனிதருேஷவாரு வாஸவாஶா ।

த⁴ ம ⁴வ ேஸா ³து⁴ரா மகி²லமபிகுல ஜ த: ேஶாபி⁴த மா
ய மாண ேமஹர து வரிதமக⁴பி⁴ேதா³ பா⁴னவ ச ட³பா⁴ே : ॥
22॥
வி ரா தி ³ரா ம நா ஸுக²மதிஶயித காமிநா தா²யிலீலா-
ம ேபா⁴ஜாநா ரேபா³த⁴ குமுத³பரிஷதா³ ய சிகீ ஷ த³யா ³ர: ।
நி யா ய த:ஸமு ³ர ஸகலமபி ரு’ பா⁴ரமாதா⁴யவ -
வ யா நாமதீ⁴ஶ:ஸப⁴வது ப⁴வதா ⁴யேஸம க³லாய ॥ 23॥
³ராகா³ஹ ய ரபா⁴ேத ரஜனிஹிமவத: ெகௗமுதீ:³ ெகௗதுேகன
ேரா ³ய ெரௗடா⁴னுக பா: புனரபி க²லுேயஸாயமு ஜீவய தி ।
ஆரு ேய ப லவாநாமத²கு³ருசர :ஶ ரேகா³பாவலீநா
ேத யு ம ³பா⁴வலீநா தி³னகரகிர : லா திமு லய து ॥ 24॥
³ராக³ ³ைவத வித வ ரிபு⁴வனமபி⁴த:ெகௗ குமீநா ³யுதீநா
ய கு வ மா ³யமு ³ராமத² ரஜனிருஜா ேகாகஸீம தினீநா ।
த ³ரா தா⁴ ⁴யஸி ேதா⁴ரிஹவிதததைரரு ³த³தா⁴ன கரா ³ைர:
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வா த ⁴வா த து⁴னீதாமுத³யகி³ரி ர சு பி³மா த ட³பி³ ப³ ॥
25॥
ஶு ³த⁴ ³ர மாலவால ர ரு’திஶப³லித ய ய ல கரா த-
³ ³ராதி⁴ ட வ ணஶாகா²விகஸத³ருணிமா ப லவாநா விலாஸ: ।
நீல ேயாமாலிமாலாஸுரஸப²லப⁴ேரா த⁴ மகாமா த²ேமா ா:
ஸ மா வா சி²தா த² விதரது ஸதத ஸூ யக ப ³ருேமா வ: ॥
26॥
நீஹார நி னகா³ ⁴ேயா நிகி²லனயனேதா நீரேஜ ⁴ய ச நி ³ரா
நீேட³ ⁴ேயா நீட³ஜாநா நிகரமுஷஸிேயநி யமு ³வாஸய தி ।
ஸாய ேத ேவவ ேதஷா புனரபி ⁴ரு’ணயா க பய ேத ச வாஸ
ேத வ:ஸ து ரயாஸ ⁴ரு’ணிக⁴ன ⁴ரு’ணேயா ஹ துமாப³ ³த⁴க ா:
॥ 27॥
ஸ ரு’ ய ³ரா ³ப³ஹி: த² திமிரகுலமதா² ⁴ய தர ஹ துகாமா
ர ⁴ராலீபி⁴ ³ரு’ஹா முத³ரமனுதி³ன ேயவிஶ க விஶ தி ।
பா⁴ே ேதऽமீ ரு’ஷீகா யகி²லதனு ⁴ரு’தா ஹ ஷய ேதாஹிேதஹா
ரு’ ³ேராக³ ஸ ஹர தா ஹிமமஹிம ரு’ேதாேஹம ரு’ ³யா:கரா

ந: ॥ 28॥
³ர மா ட³ ம ட³ய ேதாவியதிவலயிே ம ட³ ர ட³ஜாநா
பாக² டா³ த³ ட³ய ேதாத³னுதனுஜனுஷா ேஶாபி⁴தாக² டா³லாஶா:
।
ேயக² டா³ ெபௗ ட³ரீகா வித³லயிதுமேதா² ³த³ ட³பா டி³ யபா⁴ஜ-

ேதச டா³ ேஶாரச டா³ வரிதமிஹகரா:பா டு³தா க² ட³ய து
॥ 29॥
ஊ ⁴வ பாபாவலி ⁴ய: தி²த இதி ஜக³ேத³ய ய ேவைத³ருதா³ ²யா
நி யு: ேகऽப்யாஸனார்த² க²லுஸஹசரதா ேந ரேயா: பு ட³ரீக ।
ஓ டா² ரு’ ஸாம ய ய ³ருதகனகனிப⁴ ம ருேகஶாகி²லா க:³
ேஸாऽயம்ஸ வா தரா மா தவ தி³ஶதுதரா வாஸேரஶ: வானி ॥ 30॥
இதி ப டி³தராஜ ஜக³ த²விரசிதாஸுதா⁴லஹரீஸமா தா ।
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