ஹரிகதாம்றுதஸார

ப்றுஹத்தாரதம்ய ஸம்தி
ஹரிகதாம்றுதஸார குருகள
கருணதிம்தாபனிது பபளுவெ

பரம பகெத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது

a.
c

ற்ஜரர ஆபெஶாெதாற்கள

om

ஹரி ஸிரி விரிம்சீர முக னி

ஸ்மரிஸு குணகண ஸற்ெகாலதி பக்தி

ou
si

gm

பூற்ெகதி

மீன கூற்ம க்பராட னரஹரி

.y

மாணெக ப்றுகுராம தஶரத

w

ஸூனு யாதெ புத்த கல்கீ கபில வெகும்ட

w

ஶ்ரீனிொஸனு வ்யாஸ றுஷப ஹ

w

யானன னாராயனீ ஹம்

ஸானிருத்த த்ரிவிக்ரம ஶ்ரீதர
ஹ்றுஷிபகஶ ௨௧-0௧

ஹரியு னாராயணனு க்றுஷ்ணா

ஸுர குலாம்தக ஸூற்ய ஸமப்ரப

கவரஸுெனு னிற்துஷ்ட ஸுக பரிபூற்ண

1

தாவனம்து

ஸற்ெபதபொத்தமனு ஸற்ெக
பரம புருஷ புராதன ஜரா

மரண ெற்ஜித ொஸுபதொத்யமித
ரூபாத்ம ௨௧-0௨
ஈ னளினபெஜனனி லகுமீ

om

ஜ்ஜ்ன்யான பல பக்த்யாதி குண ஸம்

a.
c

பூற்ணவலனிபளு ஸற்ெகாலதி
ஹரிக்றுபாபலதி

gm

ஹீனவளனிபளனம்த குணதி பு

ou
si

ராண புருஷவக ப்ரக்றுதிகின்னு ஸ
மானவரனிஸுெரில்ல முக்தாமுக்த

w

.y

ஸுரவராளவக ௨௧-0௩

w

குணத்ரயகளமானி ஶ்ரீ கும்

w

பிணி மஹா துற்காம்ப்ரணி ரு
க்மிணியு ஸத்ய ஶாம்தி க்றுதி ஜய மாய
மஹலகுமி

ஜனகஜா கமலாலயா த
இவணயு பத்மாத்ரிபலாபகஶ்ெரி
அணுமஹத்திவனாளித்து

உபமாரஹிதவளனிஸ்ெளு..ஃகாஶ்_௨௧-0௪

2

பகாடகாஸ்யன மடதிகிம்தலி
ஹாடபகாதர பெனரீற்ெரு

பகாதிகுணதிம்ததமவரனிபரு ஆெ
காலதலி

பகடபதிபஶஷாமபரம்த்ரர

பாடு மாடவத ஶ்ரீஶன க்றுபா

om

பனாடதிம்தலி ஸற்ெவராளு வ்யாபார

a.
c

மாடுெரு ௨௧-0௫

gm

புருஷ ப்ரஹ்ம விரிம்சி மஹா

ou
si

ன்மருத முக்யப்ராண ட்ருதிஸ்ம்றுதி
குருெர மஹாத்யாத பல விஜ்ஜ்ன்யானத

.y

விக்யாத

w

கரளபுக்பெபராக பபஷஜ

w

ஸ்ெர ெரண பெதஸ்த ஜீபெ

w

ஶ்ெர விபீஷண விஶ்ெபேஷ்டக வீதபய
பீம ௨௧-0௬

அனில ஸ்திதி வெராக்யனிதி பரா
ேன விமுக்திக னம்த தஶமதி

அனிமிபஷஶானித்ர ஶுசி ஸத்த்ொத்மக
ஶரீர

3

அணுமஹத்ரூபாத்மகாம்றுத
ஹனுமதாத்யெதார பத்மா

ஸன பதவி ஸம்ப்ராப்த பரிஸர
ஆகணாஶ்மஸம ௨௧-0௭

மாதரிஶ்ெ ப்ரஹ்மரு ஜக

ன்னாவதகதமாதீனவரனிபரு

a.
c

ஈற்ெவராளாெகாலதலி

om

ஶ்ரீதருணிெல்லபனு

னீத பக்தி ஜ்ஜ்ன்யான பல ரூ

gm

பாதிஶயதிம்தித்து பேதனா

ou
si

பேதனகவளாளு வ்யாப்தவரனிஸுெ

.y

தத்ததாஹ்ெயதி ௨௧-0௮

w

ஸரஸ்ெதி பெதாத்மிகா புஜி

w

னரஹரிகுருபக்தி ப்ராஹ்மீ

w

பரம ஸுக பலபூற்வண ஶ்ரத்தா ப்ரீதி
காயத்ரி

கருடபஶஷர ஜனனி ஶ்ரீ ஸம்

கருஷணன ஜயா தனுவஜ ொணீ
கரணனீயாமவக ேதுற்தஶபுென
ஸன்மான்வய ௨௧-0௯

4

காளி த்வரௌபதி காஶிஜா பாம்
ோலி ஶிெகன்வயம்த்ர பஸனா

காலமானீ ேம்த்ர த்யுஸபானாம பாரதிவக
காளி ப்ரஹ்மர யுெதியரு ஏ

பளளு ஐெத்வதாம்து குணதிம்

கீளு எனிபரு தம்ம பதிகளிம்தலாொக

om

௨௧-௧0

a.
c

ஹரி ஸமீராபெஶ னர ஸம்
கருஷணாபெஶயுத லமண

gm

பரமபுருஷன ஶுக்லபகஶாபெஶ பலராம

ou
si

ஹர ஸதாஶிெ தப அஹம்க்றுது
மருதயுக்த ஶுபகாற்த்ெபட த

.y

த்புருஷ ஜயகீஷ்வெௌற்ெ த்வரௌணீ வ்யாத

w

w

தூற்ொஸ ௨௧-௧௧

w

கருட பஶஷ ஶஶாம்கதள பஶ
கரரு தம்வமாளு ஸமரு பாரதீ

ஸரஸிஜாஸன பத்னிகதமரு னூரு
குணதிம்த

ஹரிமடதி ஜாம்பெதிவயாளு ஶ்ரீ
தருணியாபெஶவிஹுவதம்திகு
வகாரவத எனிபரு

5

கருடபஶஷரிவகெவரது குண ௨௧-௧௨
னீல பத்ரா மித்ரவிம்தா

பமவலனிப காளிம்தி லஅவண
பாவலயரிகிம்ததம ொருணி வஸௌபற்ணி
கிரிஜா

மூலரூபதி பபயவளனிபளு

om

ஶ்ரீலகுமியுத பரெதீ ஸிரி

a.
c

வஶலஜாத்யரு தஶகுணாதம தம்ம

gm

பதிகளிவக ௨௧-௧௩

ou
si

னரஹரி ஆபெஶ ஸம்யுத

னர புரம்தர காதி குஶ மம்

.y

தரத்யும்ன விகுஇொலி இம்த்ரனெதார

w

பரத ப்ரஹ்மாவிஷ்ட ஸாம்ப ஸு

w

தருஶன ப்ரத்யும்ன ஸனகா

w

த்யவராளகிப்ப ஸனத்குமாரனு ஶண்முக
காம ௨௧-௧௪
ஈவரது குண கடிவம பாற்ெதி
ொருணீயரிகிம்த்ர காம ஶ

ரீரமானி ப்ராண தஶகுணெெர ஶக்ரனிவக
மாரஜாரதி தக்ஷ குரு வ்று

6

த்ராதிஜாயா ஶசி ஸ்ெயம்புெ

ராருஜன ஸம ப்ராணகெரரு ஹத்து
குணதிம்த ௨௧-௧௫
காமபுத்ரனிருத்த ஸீதா

ராமனானுஜ ஶத்ருஹன பல

ராமனானுஜ

a.
c

காமபாற்யா ருக்மெதி ஸ

om

வபௌத்ரனனிருத்தவனாளகனிருத்த
ன்னாம லஅணவளனிஸுெளு வபௌ

gm

பலாமி சித்ராம்கவதயு தாராவெரடு

ou
si

வபஸருகளு ௨௧-௧௬

.y

தாரனாமக த்பரவதவயாளு ஸீ

w

தாரமணனாராதிஸிதனு ஸ

w

மீரயுக்பதாத்தெனு க்றுஷ்ணவக

w

ப்ரீயவனனிஸிதனு

ொரிஜாஸனயுக்த த்பராணனு

மூரு இவளவயாளு ப்றுஹஸ்பதிகெ
தாரவெம்பரு மஹாபாரத

தாத்பற்யவதாளவக ௨௧-௧௭
மனு முக்யாத்யரிகிம்த ப்ரெஹனு

7

குணதி பம்ேக னீேவனனிஸுெ

இன ஶஶாம்கரு தற்மமானவி எரடு
குணதிம்த

கனியவரனிபரு ப்ரெஹகிம்தலி
தினப ஶஶி யமதற்மரூபக

ளனுதினதி சிம்திபுது ஸம்தரு

a.
c

மருதனாபெஶயுத தற்மஜ

om

ஸற்ெகாலதலி ௨௧-௧௮

கரடி விதுரனு ஸத்யஜிது ஈ

gm

வரரடு தற்மன ரூப ப்ரஹ்மாவிஷ்ட

ou
si

ஸுக்ரீெ

ஹரிய ரூபாவிஷ்ட கற்ணனு

.y

தருணிவகரடெதார ேம்த்ரம

w

ஸுரபனாபெஶயுதனம்கதவனனிஸிவகாளு

w

w

திப்ப ௨௧-௧௯

தருணிகிம்தலி பாத பாதவர

ெருண னீேனு மஹாபிஷக் தர

துர ஸுபஷணனு ஶம்தனுவு னால்ெரு
ெருணரூப

ஸுரமுனீனாரதனு கிம்சித்
வகாரவத ெருணவக அக்னிப்றுகுெஜ

8

வகாரளபத்னி ப்ரஸூதி மூெரு
னாரதனிகதம ௨௧-௨0

னீல த்றுஷ்டத்யும்ன லெ ஈ
பலலிஹானன ரூபகளு ப்றுகு
காலிவலாத்ததரிம்த ஹரியனு
வ்யாதவனனிஸிதனு

om

ஏளு றுஷிகளிகுத்தமரு முனி

a.
c

வமௌளி னாரதகதம மூெரு
காளியுத ப்ரஹ்லாத

ou
si

gm

பாஹ்லீகராயவனனினிஸிதனு ௨௧-௨௧
ஜனப கற்மஜவராளவக னாரத

.y

முனியனுக்ரஹ பலதி ப்ரஹ்லா

w

தனல ப்றுகுமுனி தஅ பத்னிவக

w

ஸமவனனிஸுவகாம்ப

w

மனு விெஸ்ொன் காதிபஜற்ெரு
அனலகிம்தலி கிம்சிதாதம

எவண எனிஸுெரு ஸப்தறுஷிகளிவகல்ல
காலதலி ௨௧-௨௨

கமலஸம்பெபெவரனிப ஸம்
யமி மரீசியு அத்ரி யம்கிர

9

ஸுமதி புலஹ க்ரது ெஸிஷ்ட
புலஸ்த்யமுனி ஸ்ொஹ

ரமணகதமரு மித்ரனாமக

த்யுமணி ராஹூயுக்த பீஷ்மக
யமளரூபனு தாரனாமகவனனிஸி
த்பரவதவயாளு ௨௧-௨௩

om

னிரறுதிவகரடெதார துற்முக

a.
c

ஹரியுத கபடாத்கஜனு ப்ராெஹி

குருமடதி தாராஸமரு பற்ஜன்யகுத்தமரு

gm

கரிவகாரள ஸம்யுக்தபகத

ou
si

த்தரஸு கத்தன தனப ரூபக
வளரது விக்னப ோருபதஷ்ணனு

w

.y

அஶ்வினிகளு ஸம ௨௧-௨௪

w

த்பராண த்ருெ பதாஷாற்காக்னி

w

ப்ராண த்யு விபாெஸுகவளம்டு க்று
ஶானு ஶ்பரஷ்ட த்யுனாமெஸு பீஷ்மாற்ய
ப்ரஹ்மயுத

த்பராணனாமக னம்தபகாப ப்ர
தான அக்னியனுளிபதளு ஸ

மானவரனிபரு தம்வமாளவக
ஜ்ஜ்ன்யானாதி குணதிம்த ௨௧-௨௫

10

பீமவரெதவொஜவஜகபாதாமஹன்
பஹுரூபகனு

பெ ொம உக்ர
வ்றுஷாகபியஹிற்புட்னிவயனுதிப்ப
ஈ மஹாத்மர மட்யவதாளவக
உமாமபனாஹரனுத்தமனு

om

தஶனாமகரு ஸமவரனிஸிவகாம்பரு

a.
c

தம்வமாவளம்வதம்து ௨௧-௨௬

ou
si

ருத்ரகணபஸம்யுத

gm

பூரியவஜகபதாஃெஹிற்புட்னிரயிது
பூரிஶ்ரெவனம்வதனிப

.y

ஶலவிருபாக்ஷனாமகனு

w

ஸூரிக்றுப விஷ்கம்ப ஸஹபத

w

ொருணாக்ரணி பஸாமதத்தனு

w

தா ரசிஸித த்விரூப டவரவயாளு
பத்ரபாபகனு ௨௧-௨௭
வதெஶக்ரனுருக்ரமா
மித்ராெருணபற்ஜன்ய

பகபூஷாவிெஸ்ொன் ஸவித்றுடாத
ஆர்யமத்ெஷ்தா

11

பதெகீஸுதனல்லி

ஸவித்றுவிபாெஸூஸுத பானு
எனிஸுெ ஜ்யாெனபயுத வீரபஸனனு
த்ெஷ்த்றுனாமகனு ௨௧-௨௮

ஏரடதிக தஶ ஸூற்யவராளு மூ
வரரடு ஜனருத்தம விெஸ்ொன்

om

ெருண ஶக்ரனுருக்ரமனு பற்ஜன்ய

a.
c

மித்ராக்ய

மருதனாபெஶயுத பாம்டூ

gm

ெர பராெஹவனம்வதனிப பக

ou
si

ஸரி ம்றுகப ஸம்பாத்ஶ்பெத த்ரயரு

.y

மருதம்ஶ ௨௧-௨௯

w

ப்ரதிபொதனு பேகிதனு

w

விப்றுடுவெனிஸுெனு வஸௌம்ய

w

மாருத விததஶற்பொத்தும்க கஜனாமகரு
ப்ராணாம்ஶ

த்விதியபான கொக்ஷ கெய த்றுதியவ்யான
உதான

வ்றுஷபற்ெதுள ஶற்ெத்ராத

கம்டஸுமாதனரு ஸமான ௨௧-௩0

12

ஐெவராளகீ கும்திபபாஜனு

ஆவினாமக னாகக்றுகலனு
பதெதத்ததனம்ஜயரு அெதாரெற்ஜிதரு
ஆெபஹாத்ெஹ விெஹ ஸம்ெஹ
ப்ராெஹீபதி மருத ப்ரெஹனி
காெகாலகு கிம்சிததமரு

om

மருத்கணகவலல்ல ௨௧-௩௧

a.
c

ப்ராபணாபான வ்யாபனாதான ஸ
மான வதெரனுளிது மருதரு

gm

ஊனவரனிபரு ஹத்து

ou
si

விஶ்பெபதெரிெரிம்த

ஸூனுகளு எனிஸுெரு ஐெரு

.y

மானினீ த்வரௌபதிவக வகலெரு

w

ஓணிவயாளு வகபகயவரனிபரு எல்ல

w

w

காலதலி ௨௧-௩௨

ப்ரதிவிம்த்ய ஶ்ருதபஸாம ஶ்ருதகீ
ருதி ஶதானிக ஶ்ருதகற்ம த்வரௌ

பதி குெரரிெபராளவக அபிதாம்ர ப்ரமுக
சித்ர

ரதனு பகாபகிபஶார பலவரம்
பதுலவர கம்தற்ெரிம்தலி
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யுதரு தற்ம வ்றுபகாதராதிஜவரம்து
கவரஸுெரு ௨௧-௩௩

விவித வமம்தரு னகுல ஸஹபத
ெ விபு த்ரிஶிகாஶ்ெனிகளில்லி

திவிபனாபெஶவிஹுவதம்திகு த்யாொ
ப்றுத்வி றுபு

a.
c

விக்னப தனப வமாதலா

om

பெனஸுத விஷ்ெக்பஸனனுமா குெர
தெரு மித்ரவக

ou
si

gm

கிம்சிதாதமவரனிஸிவகாளுதிஹரு ௨௧-௩௪
பாெகாக்னி குமாரவனனிஸுெ

.y

ோெனெருேத்யமுனி ோஉஷ

w

வரெத ஸ்ொபராசிபஷாத்தம ப்ரஹ்ம

w

ருத்பரம்த்ர

w

பதெ தற்மனு தஅனாமக
ஸாெரணி ஶஶிபிம்து ப்றுது ப்ரி

யவ்ரதனு மாம்தாத கயனு ககுஸ்த
வதௌஷ்யம்தி ௨௧-௩௫

பரதறுஷபஜஹரிணிஜத்விஜ
பரதவமாதலாதகிள

14

ராயவரா ளிருதிஹுது

ஶ்ரீவிஷ்னுப்ராணபெஶ ப்ரதிதினதி
ெரதிவிஸ்பதி ஶம்பு அத்புத கவரஸுெனு
பலி விட்று

ட்ருதஶுசி ஸரிவயனிது றுதடாம
வமாதலாதஶ்தகம்டற்ெ ௨௧-௩௬

om

அரவஸனிப கற்மஜரு வெஶ்ொ

a.
c

னரகதம ஶதகுணதி விக்பன

ஶ்ெரவக கிம்சித்குண கடிவம பலி முக்ய

gm

பாெகரு

ou
si

ஶரப பற்ஜன்யாக்ய பமகப
தரணி பாற்யா ஸம்ஜ்ஜ்வன ஶாற்ெரி

.y

கரன பத்னியு பராஹிணீ ஶ்யாமவலயு

w

w

பதெகியு ௨௧-௩௭

w

அரஸிவயனிபளு தற்மராஜவக
ெருண பாற்பயாஷாதி ஷட்கரு

வகாரவத எனிபரு பாெகாத்யரிவகரடு
குணதிம்த

எரடு மூற்ஜனரிம்தம ஸ்ொஹ

கவரஸுெளுஷாபதவி வெஶ்ொ
னரன மடதிவக தஶகுணாெரளஶ்வினீ
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பாற்யா ௨௧-௩௮
ஸுதருஶன ஶக்ராதி ஸுரயுத

புதனு தானபிமன்யுவெனிஸுெ
புதனிகிம்தாஶ்வினீபாற்ய ஶல்ய மாகதர
உதரபஜாஷாபதவிகிம்தலி

அதமவனனிப ஶவனஶ்ேரனு ஶனி

om

கதம புஷ்கர கற்மபனு எனிஸுெனு

a.
c

புதரிம்த ௨௧-௩௯

gm

உத்ெஹா மருதான்வித விரா

ou
si

த த்விதிய ஸம்ஜயனு தும்புர

வித்ெதுத்தம ஜனபமய த்ெஷ்ட்றுத்ரயுத

.y

சித்ரரத

w

ஸத்வினுத தமபகாஷக கபம்

w

த த்ெயரு கம்தற்ெ தனு மனு

w

பத்ம ஸம்பெயுதாக்ருர

கிபஶாரவனனிஸுெனு ௨௧-௪0
ொயுயுத ட்ருதராஶ்த்ர திவிஜர காயகனு
ட்ருதராஶ்த்ர
னக்ரனு ராய

த்ருபதனெஹவிஶிஷ்தாஹூஹு கம்டற்ெ

16

னாயக விராத்விெஹயுத ஹஹஜ்ஜ்ன்பயய
வித்யாடரவன

அஜகர தாவயனிஸுெனு உக்ரபஸனவன
உக்ரபஸனாக்ய ௨௧-௪௧
பிஸஜஸம்பெயுக்த

விஶ்ொெஸுயுடாமன்யுத்த

a.
c

பராெஸுவினிஸுதிப்ப

om

வமௌஜஸ பிஸஜமித்ரற்யமயுத
அஸமமித்ரான்வித ஸத்யஜிது

gm

ெஸுவடவயாளு சித்ரபஸன

ou
si

ம்றுதம்டஸரு காயகவரம்து கவரஸுெராெ

.y

காலதலி ௨௧-௪௨

w

வமாதலு

w

உளித கம்டற்ெருகவளல்லரு பலி

w

பகாபாலவரனிபரு இவளவயாளவக
வஸரம்ட்ரிபிம்கவளப்ஸரஸ்த்ரீயு

தில உத்தமி பூற்ெதலி னகுலன லலவன
பாற்ெதிவயனிஸுெளு

குலத பகாபியவரல்ல ஶபரீமுக்யரப்ஸரரு
௨௧-௪௩
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க்றுஷ்ணெற்த்மன ஸுதவராளவக
ஶதத்வ்யஶஷ்தஸாவிர

ஸ்த்ரீயரல்லி ப்ரவிஷ்தளாகி ரமாம்ப
தத்தன்மாமரூபதலி

க்றுஷ்ன மஹிஷியவராளவக இப்பளு
த்ெஷ்த்ருஸ் புத்ரி கபஶரு

இெவராளு ஶ்பரஶ்டவளனிபளு உளித

a.
c

om

றுஷிகணபகாபிகாஸமரு ௨௧-௪௪
ஸூனுகளு எனிஸுெரு பதெ

gm

க்றுஶானுவிவக க்ரதுஸிம்டு

ou
si

ஸுசிபெ மானவகௌஶிகவரது தும்புரு
ஊர்ெஶீஶதரு

.y

பமனகாறுஷிராயருகளா ஜானஸுரரிவக

w

ஸமவரனிபரு

w

ஸுராணகரனாக்யாத திவிஜரு

w

ஜனகவரனிஸுெரு ௨௧-௪௫

பாெகரிகிம்ததமவரனிஸுெ

பதெகுலஜானாக்ய ஸுரகண
பகாவிதர னானா ஸுவித்யதி பஸாத்தமர

னித்ய

பஸவிபரு ஸத்பக்திபூற்ெக
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ஸ்ொெரரிகுபபதஶிஸுெரு னி
ராெலம்பன விமல குணகல
ப்ரதிதிெஸதல்லி ௨௧-௪௬
ஸுரவராளவக ெற்ணாஶ்ரமகவளம்வபரது
டற்மகளில்ல

தம்வமாளு னிருபமரு

om

எம்வதனிஸிவகாம்பரு தாரதம்யதலி

a.
c

குருஶிஷ்யத்ெவீ றுஶிகவளாள
கிருதிஹுது அஜானஸுரரிவக

ou
si

ஜனருளிது ௨௧-௪௭

gm

சிரபித்ருஶதாடமமவரனிஸுெரு ஏளு

.y

சிரபித்றுகளிம்தடம

w

கம்டற்ெருகவளனிபரு

w

பதெனாமக வகாரவதவயனிஸுெ

w

ேக்ரெற்திகளிம்த கம்டற்ெ

னரவராளுத்தமவரனிஸுெரு ஹன்வனரது
எம்பத்வதம்து குணதலி
ஹிரியவரனிபரு க்ரமதி

பதொபெஶபலதிம்த ௨௧-௪௮
பதெவதகளிம் ப்பரஷ்யவரனிபரு
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பதெகம்தற்ெருகளிெரிம்

தாெகாலகு ஶிஇதரு னரனாம கம்தற்ெ
பகெலதிஸத்பக்திபூற்ெக

யாெதிம்த்ரியகள னியாமக
ஶ்ரீெரவன எம்தரிது பஜிபரு

பாதராயண பாகெத வமாத

om

மானுபஷாத்தமரு ௨௧-௪௯

a.
c

லாத ஶாஸ்த்ரகளல்லி பஹுவித

த்ொதஶ தஶ ஸுபம்ேவிம்ஶதிஶத

gm

ஸஹஸ்ரயுத

ou
si

பபதகள பபளிதனு ஸ்பொத்தம
ஆதிபதயாபெஶபலதி வி

.y

பராத சிம்திஸபாரதிது ஸாதுஜன

w

w

ஸம்மதவு ௨௧-௫0

w

இெரு முகுதிவக பயாக்யவரம்பரு
ஶ்ரெண மனனாதிகள பரபமா
த்ஸெதி மாடுத பகளி னலியுத
தற்மகாமற்த

த்ரிவித பலகளபபஇஸவத ஶ்ரீ
பெனமுக பதொம்தராத்மக

ப்ரெரதம ஶிஷ்படஷ்டதாயகவனம்து
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ஸ்மரிஸுெரு ௨௧-௫௧
ணித்யஸம்ஸாரிகளு குணபதாஷாத்மகரு
ப்ரஃமாதிஜீெரு

ப்ருத்யவரம்பரு ராஜபனாபாதியலி
ஹரிவயம்ப

க்றுத்திொஸனு ப்ரஃம ஶ்ரீவிஷ்ணுத்ரயரு

om

ஸமது:க

a.
c

ஸுக வுத்பத்திம்றுதிபய பபளுெரு

gm

அெதாரகளிவக ஸதா ௨௧-௫௨

ou
si

தாரதம்யஜ்ஜ்ன்யானவில்லவத ஸூரிகளு
னிம்திஸுத னித்யதி

.y

பதாருதிப்பரு ஸுஜனபராபாதியலி

w

னரவராளவக

w

க்ரூரகற்மாஸக்தராகி

w

ஶரீரபபாஷவணபகாஸுகதி
ஸம்ோர மாள்பரு ஆன்யபதெவத
னீேராலயதி ௨௧-௫௩

தஶப்ரமதிய மாதாப்டிவயாளு ஸும
னஸவரனிப ரத்ன

களனெபலா கிஸி வதவகது
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ப்ராக்றுதஶுபாஷாதம்துகள

ரசிஸி அஸுபதி ஶ்ரீரமணனிவக
ஸமற்பிஸிவத ஸஜ்ஜனரிதனு

ஸம்பதாஷிஸலி பதாஷகவளணிஸதவல
காருண்யதலி னித்ய ௨௧-௫௪

கருதஷண்மஹிஷியரு

a.
c

ஸரஸிபஜாத்பெொயுொணீ

om

னிருபமன ஶ்ரீவிஷ்ணு லக்ஶ்மீ

பாற்ெதிஶக்ரஸ்மரப்ராண

gm

குருஸ்ொயம்பு ப்ரெஹஸுஊற்யனு

ou
si

ெருணனாரத ெஹ்னி

ஸப்தாம்கிரரு மித்ர கபணஶ

w

.y

ப்றுடுகம்காஸ்ொஹபுடனு ௨௧-௫௫

w

தரணிதனய ஶவனஶ்ேரனு பு

w

ஷ்கரனஜானஜ சிரபிதரு கம்

தற்ெரீற்ெரு பதெ மானுஷ ேக்ரெற்திகளு
னரவராளுத்தம மத்யமாதாம

கவரஸுெரு மத்பயாத்தமரு ஈ
வரரடு ஜன

வகெல்யமாற்கஸ்தவரம்தானமிவப ௨௧-௫௬
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ஸாரபக்தி ஜ்ஜ்ன்யானதிம் ப்றுஹ
த்தாரதம்யெனரிது படிஸுெ

ஸூரிகளிகனுதினதி புருஷாற்தகள
பூவரஸீ

காருணிக மருதாம்தராத்மக

மாரமண ஜகன்னாதவிட்டல

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

பயாக்யவதகளரிது ௨௧-௫௭

om

பதாரிவகாம்பனு ஹ்றுத்கமலவதாளு
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