ஹரிகதாம்றுதஸார

அணுதாரதம்ய ஸம்தி
ஹரிகதாம்றுதஸார குருகள
கருணதிம்தாபனிது பபளுவெ

பரம பகெத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது

om

விஷ்ணுஸற்பொத்தமனு ப்ரக்றுதி க

a.
c

னிஷ்டவளனிபளானம்த குண பர
பமஷ்டி பெனரு கடிவம ொணீ

gm

பாரதிகளதம

ou
si

விஷ்ணுொஹ பணீம்த்ர ம்றுடரிவக
க்றுஷ்ணமஹிஷியரத மரிெவராளு

.y

ஶ்பரஷ்டவளனிபளு

w

w

ஜாம்பெதியாபெஷபலதிம்த ௨௯-0௧

w

ப்லெக பன்னகபாஹிபூஷண
யுெதியரு ஸம தம்வமாளவக ஜாம்
பெதிகிம்தலி கடிவம

இெரிம்திம்த்ரகாமரிவக
அெர ப்ராணனு கடிவம காமன
குெர ஶசி ரதி தஅ குரு மனு

ப்ரெஹமாருத வகாரவதவயனிஸுெனாரு

1

ஜனரிம்த ௨௯-0௨
யம திொகர சம்த்ர மானவி

ஸமரு பகாணப ப்ரெஹகதமரு
த்யுமணிகிம்தலி ெருண
னீசனுனாரதாதமனு

ஸுமனஸாஸ்ய ப்ரஸூதி ப்றுகுமுனி

a.
c

ப்ரமுக விஶ்ொமித்ர

om

ஸமரு னாரதகதமரத்ரி

gm

வெெஸ்ெதரனலகதம ௨௯-0௩

ou
si

மித்ர தார னிரறுதி ப்ரெஹ
பத்னி ப்ராெஹி ஸமரு விஶ்ொ

w

கணனாதா

.y

மித்ரகிம்தலி வகாரவத விஶ்ெக்பஸன

w

வித்தபதி அஶ்வினிகளதமரு

w

மித்ர வமாதலாதெரிகிம்தலி

பித்தரிவபனு ஶதஸ்த திவிஜர
வ்யூஹனாமகள ௨௯-0௪

மருதவராம்பத்ததிக னால்ெ

த்வதரடு அஶ்வினி விஶ்பெபதெரு
எரவடது ஹன்வனாம்து றுத்ரரு

2

த்ொதஶாதித்ய

குரு பித்றுஉத்ரயெஷ்டெஸுகளு
பரத பாரதி ப்றுத்வி றுபுவெம்
தரிவுதிெரனு

பஸாமரஸபானாற்ஹரஹுவதம்து ௨௯-0௫

ஐததிகதஶ உளித எம்ப

om

ஈ திவெௌகஸவராளவக உக்தரு

a.
c

த்வதது பஶஷரிவகவணவயனிஸுெரு
தனப வினாயகரு

gm

ஸாது வெெஸ்ெத ஸ்ொயம்புெ

ou
si

ஶ்ரீத தாபஸருளிது மனு ஏ

காதஶரு விக்பனஶகிம்தலி

w

.y

னீசவரனிஸுெரு ௨௯-0௬

w

ச்யெனனம்தன கவி ப்றுஹஸ்பதி

w

அெர ஜனு சத்யமுனி பாெக

த்ருெ னஹுஷ ஶஶிபிம்து ப்ரியவ்ரதனு
ப்ரஹ்லாத

குெலயபருக்பததரிம்தலி
அெர பராஹிணி ஶாமலா ஜா

ன்ஹவி விராட்பற்ஜன்ய

ஸம்ஜ்ஜ்ன்யாபதவியரு அதம ௨௯-0௭

3

த்யுனதிகிம்தலி னீசவரனிபரு
அனபிமானி திவெௌகஸரு பக
சனமுனிகளிவக கடிவம
ஸ்ொஹாபதவிகதம புத

எனிஸுெளுஷாபதவி னீசளு

ஶனி கடிவம கற்மாதிபதி ஸ

a.
c

ஸூற்யனம்தனவக ௨௯-0௮

om

த்வினுத புஷ்கர னீசவனனிஸுெ

gm

வகாரவதயனிபரஶீதி றுஷி பு

ou
si

ஷ்கரவக ஊற்ெஶி முக்ய ஶத அ
ப்ஸரரு தும்புரமுகரு

.y

அஜானஜவரனிஸுதிஹரு

w

கவரஸுெது அனலகண னால்ெ

w

த்தவர சதுற்தஶ த்வ்யஷ்ட ஸாவிர

w

ஹரிமடதியரு ஸமவரனிஸுெரு பிம்வத
பபள்திரிவக ௨௯-0௯
ததெரர னாக்யாத அப்ஸர
ஸுரதியரு க்றுஷ்ணாம்கஸம்கிக

களதர தருொயதலி சிரபிதருகளு
இெரிம்த

4

த்ரிதஶ கம்தற்ெகண இெரிம்
ததம னரகம்தற்ெரிெரிம்

துததிபம களபதிகளதமரு னூரு
குணதிம்த ௨௯-௧0

ப்றுத்விபதிகளிகிம்த ஶத மனு

பஜாத்தமரு கடிவமனிபரிெரிம்

om

துத்தபராத்தர னூரு குணதிம்ததிகராதெர

a.
c

னித்யதலி சிம்திஸுத னமிஸுத
ப்றுத்ய னானஹுவதம்ப பக்தர

gm

சித்ததலி வனவலவகாம்டு

ou
si

கருணிபரகிளவஸௌக்யகள ௨௯-௧௧

.y

த்ரும லதா த்றுண குல்ம ஜீெரு

w

க்ரமதி னீசரு இெரிகிம்தா

w

தமவரனிஸுெரு

w

னித்யபத்தரிகிம்தலஜ்ஜ்ன்யானி
தமஸிக்பயாக்யர ப்றுத்யரதமரு
அமருஷாத்யபிமானி வதத்யரு

னமுசி வமாதலாதெரிகிம்தலி விப்ரசிதிதி
னீச ௨௯-௧௨
அலகுமியு தா னீசவளனிபளு

5

கலி பரமனீசதமனெனிம்

துளித பாபிகளில்ல பனாடலு
ஈஜகத்த்ரயதி

மலவிஸற்ஜனகாலதலி க
த்தவலவயாளவக கஶ்மல குமாற்க
ஸ்தளகளலி சிம்தவனய மாள்புது

om

பல்லெரு னித்ய ௨௯-௧௩

a.
c

ஸத்ெஜீெர மானி ப்ரஹ்மனு

னித்யபத்தவராளவக புரம்ஜன

gm

வதத்ய ஸமுதாயாதிபதி கலிவயனிப

ou
si

பெமான

னித்யதலி அெவராளவக கற்மப்ர

.y

ெற்தகனு தானாகி ஶ்ரீபுரு

w

பஷாத்தமன ஸம்ப்ரீதி பகாஸுக மாடி

w

w

மாடிஸுெ ௨௯-௧௪

ப்ராணபதெனு த்ரிவிதவராளவக ப்ர
வீண தாவனம்வதனிஸி அடிகா

ரானுஸாரதி கற்மகள தா மாடி மாடிஸுெ
ஜ்ஜ்ன்யான-பக்தி ஸுரற்வக மிஶ்ர

ஜ்ஜ்ன்யான மத்யம ஜீெரிவக அ
ஜ்ஜ்ன்யான பமாஹ த்பெஷகள

6

வதத்யரிவக வகாடுதிப்ப ௨௯-௧௫
பதெவதத்யர தாரதம்யெ

னீ விததி திளிவதல்லவராளு ல
மீெரவன ஸற்பொத்தமனு எம்தரிது
னித்யதலி

வீெ ஸற்ெத்ரதலி ஸுகமய

om

பஸவிஸுெ பக்தரிவகாலிது ஸுக

a.
c

ஶ்ரீ விரிம்சாத்யமரனுத ஜகன்னாத

w

w

w

.y

ou
si

gm

விட்டலனு ௨௯-௧௬
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