ஹரிகதாம்றுதஸார ததத்யதாரதம்ய
ஸம்தி

ஹரிகதாம்றுதஸார குருகள

கருணதிம்தாபனிது பபளுவெ

பரம பகெத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது
ஸம்தி ஸூசவன ஶ்ரீஶமுக்தாமுக்த

ஸுரெர ொஸுபதெவக பக்தியலி கம
லாஸனனு பபளிதனு

ததத்யஸ்ெபாெகுணகளனு

எனவக னின்னலி பகுதி ஜ்ஜ்ன்யானக
பளனிதிஹவு ப்ராணனலி திளியவத

ஹனுமதாத்யெதாரகள பபதகள பபளுெெ
தனுஜ பகாராம்தம்தமஸிக்பயா க்யனு ன
ஸம்ஶய னின்ன தபெர வகாவனய

னாலிவக பிடிது பசதிவபவனம்தனப்ஜ பெ
௩0-0௧

ஜ்ஜ்ன்யான பல ஸுக பூற்ணவ்யாப்தவக
ஹீனகுணவனம்புெனு ஈஶ்ெர
னாவனவயம்புெ

ஸச்சிதானம்தாத்மகுத்பத்தி
ஶ்ரீனிதம்பினிகீஶவக விபயா
கானுசிம்தவன பசத பபதவி

ஹீனபதஹவக ஶஸ்த்ரகளபய பபளுெெ

ததத்ய ௩0-0௨

பலஶபயபஶாகாதிஶுன்யவக க்பலஶகள
பபளுெெ ராம வ்யாஸரூபம்களிவக றுஷி
விப்ரத்ெ பபளுெெ தாஶரதி

க்றுஷ்ணாதிரூபவக பகஶகம்டன பபள்ெ
மக்களி பகாஸுக ஶிொற்சவனய

மாடிதவனம்புெெவன ததத்ய ௩0-0௩
பாபபரிஹாராற்த ராமனு மாபதிய
னிற்மிஸித பகெ- த்ரூபரூபவக

பபதசிம்தவன மாள்ப மானெனு ஆபகளு
ஸத்தீற்த குரு மா தாபித்று ப்ரபு ப்ரதிவம
பூத த யாபரர கம்டெவர பதெரு
எம்புெவன ததத்ய ௩0-0௪

ஸும்தர ஸ்ெயம்வ்யக்தவு சிதா னம்த
ரூபகவளம்புெனு னர ரிம்த னிற்மித
ஈஶ்ெரவக அபினமிஸுதிஹ னரனு

கம்துவகாரள திொகரனு ஹரி ஒம்வத
ஸூற்ய ஸுபராத்தமனுஜக

த்ெம்த்யவனம்புெ விஷ்ணுதூஷவண
மாடுெெ ததத்ய ௩0-0௫ ௧

பனமதிம்தஶ்ெத்த துலஸீ பஸாமதரனலி

விமல ஶாலி க்ராமகளனிட்டபினமிப னர
முக்திபயாக்ய ஸதா பூமிவயாளு

தற்மாற்தமுக்தி ஸு காமாபபஎகளிம்த
ஶாலி க்ராமகள வ்யதிரிக்த ெம்திவஸ
துஃக தெதுெனு ௩0-0௬

விததமஹிமன பிட்டு ஸுரரிவக

ப்றுதக்ெம்தவன மாள்ப மானெ திதிஜபன
ஸரி ஹரியு தா ஸம்ஸ்திதவனனிஸனல்லி
சதுரமுகவமாதலாதகிள பத

ெவதகவளாளகிஹவனம்து லமீ பதிவக
ெம்திவஸ ஒம்தவரஅண பிட்டகலனெர
௩0-0௭

தஶெ ஶூத்ரகராற்சித மஹா பதெ ொயு
ஹரி ப்ரதிவம வ்றும் தாெனதி

மாஸத்ெயவதாளிஹ துளஸி அப்ரஸெ
பகா விொஹவிெற்ஜிதாஶ்ெ த்தா

விடபிகள பக்திபூற்ெக பஸவிஸுெ னர
ததத்ய ஶாஶ்ெத துஃக ஐதுெனு ௩0-0௮
கமலஸம்பெ முக்ய மனுபஜா த்தமர
பரியம்தரதி முக்தரு ஸம

ஶதாயுஷ்யுள்ளெனு கலி ப்ரஹ்மபனாபாதி
க்ரமதி னீசரு ததத்யரு னரா தமர பிடிது
குலமி கலியனு

பமவரனிஸுெெரஸுரவராளு
த்பெஷாதிகுணதிம்த ௩0-0௯

ெனஜஸம்பெனப்த ஶத ஒ ப்பவன

மஹாகலி ஶப்தொச்யனு தினதினகளலி
பீள்ெரம்தம்தமதி கலிமாற்க தனுஜவரல்ல
ப்ரதீஇஸுத ப்ர ஹ்மன ஶதாப்தாம்ததலி
லிம்கவு அனிலன கதாப்ரஹரதிம்தலி
பம்கதெதுவுது ௩0-௧0

மாருதன கவதயிம்த லிம்கஶ ரீர

பபாதானம்தர தபமா த்ொரதெதி ஸ்ெரூப
துஃககளனுபவிஸுதிஹரு தெர
ஹரிபக்தரலி ஹரியலி

தாரதம்யதலிருதிஹுது ஸம் ஸாரதலி
தமஸ்ஸினலி அத்யதிக கலியல்லி ௩0-௧௧
ஜ்ஜ்ன்யானவெம்புது மித்யெஸமீ சின
துஃகதரம்கவெ ஸமீ ௨

சீனபுத்தி னிரம்தரதி கலிகிஹுது

ததத்யவராளு ஹீனவளனிபளு ஶதகுணதி
கலி மானினிவக ஶத விப்ரசித்திவக
ஊனஶதகுண காலபனமிவய
கம்ஸவனனிஸிதனு ௩0-௧௨

காலபனமிவக பம்சகுண்திம் கீளு
மதுதகடபரு ஜன்மெ தாளி இவளவயாளு
ஹம்ஸடிபிகாஹ்ெயதி கவரஸிதரு

ஐளனாமக விப்ரசித்தி ஸ மாளுவெனிப

ஹிரண்யகஶ்யபு ஶூலபாணிய பக்த
னரகவக ஶதகுணாதமனு ௩0-௧௩
குணகள த்ரய னீசவனனிஸுெ
கனககஶிபுவக ஹாடகாம்பக

எவணவயனிப மணிமம்தகிம்தலி
கிம்சிதூன பக தனுஜெர தாரகனு

விம்ஶதி குணதி னீசனு பலாககம்டக
வனனிப ஶம்பர தாரகாஸுரகதம
ஷட்குணதி ௩0-௧௪

ஸரிவயனிஸுெனு ஸால்ெனிவக ஸம்

கரனு அதமனு தஶகுணதி ஶம் பரவக
ஷட்குண னீசவனனிப ஹிடிம்பகா பாணா
ஸுரனு த்ொபர கீசகனு னா ல்ெரு ஸமரு
த்ொபரவன ஶகுனி கவரஸிதனு

வகௌரெவக பஸாதரமாெனஹுவதம்து
௩0-௧௫

னமுசி இல்ெல பாகனாமக ஸமரு
பாணாத்யரிவக தஶகுண னமுசி னீசனு
னூரு குணதிம்ததம ொதாபி குமதி
பதனுக னூரு குணதிம் தமரரிபு
ொதாபிகதமனு ெமன

பதனுபகனிம்தலற்தகுணாதமனு பகஶி
௩0-௧௬

மத்பத பகஶீனாமக த்ற்இணா

ெற்த ஸம லெணாஸுரனு ஒம்
தத்து னீசாரிஷ்டனாமக பம்சகுணதிம்த
ததத்ய ஸத்தம ஹம்ஸ டிபிக ப்ர
மத்தபெனனு வபௌம்ட்ரகனு எம்
பத்து குணதிம்ததம மூெரு
லெணனாமகவக ௩0-௧௭

ஈஶபன னாவனம்ப களனா து
ஶ்யாஸனா வ்ற்இஷபஸன ததத்யா
க்பரஸர ஜராஸம்த ஸம
பாபிகவளாளத்யதிக

கம்ஸ கூபவிகற்ண ஸரி ரு

க்மீ ஶதாதம ருக்மிகிம்த ம

ஹாஸுரனு ஶததன்ெ கிற்மீரரு
ஶதாதமரு ௩0-௧௮ ௩

மதிரபானீ ததத்யகணவதாள
கதமவரனிபரு காலபகயரு

அதிகரிவக ஸமரஹரு பதொபெஶ
பலதிம்த

ெதன பாணி பாத ஶ்பராத்ரிய
குத உபஸ்த க்ராண த்ெக்ரஸன
கதிப ததத்யரு னீசவரனிபரு
காலபகயரிவக ௩0-௧௯

ஜ்ஜ்ன்யான கற்பமம்த்ரியகளிகபி
மானி கல்யாத்யகிள திதிஜரு

ஹீனகற்மெ மாடி மாடிஸுதிஹரு
ஸற்ெவராளு

ொணி பாரதி கமலபெ பெ
மானரிெச்சின்ன பக்தரு

ப்ராண அஸுராபெஶ ரஹிதரு
ஆகணாஶ்மஸம ௩0-௨0

ஹுதெஹாஆத்யமவரல்லரு
யுதருகல்யாபெஶ விதி மா

ருத ஸரஸ்ெதி பாரதியரெதாரவதாளகில்ல
க்றுதபுடாம்ஜலியிம்த தன்னய
பிதன ஸம்முகதல்லி னிம்தா

னதிஸி பின்தனஸித தன்வனாளு
க்றுவபய மாவடம்து ௩0-௨௧

த்பெஷி ததத்யர தாரதம்யவு

தூஷவணயு பூஷணகவளன்னவத
பதாஷவெம்புெ த்பெஷி னிஶ்சய இென
பனாடல்வக

க்பலஶகளதனதுெனு பஹுவித
ஸம்ஶயவு படஸல்ல பெத

வ்யாஸ கருடபுராணதலி பபளிதனு
றுஷிகளிவக ௩0-௨௨

ஜாலி வனக்கிலு உத்ரஶிவல பரி
கால புருஷன பாதிபுவு ச

ம்பமாவளவகய வமட்டிதெகும்பத
காம்டககள பய

பசளு ஸற்பெ வகாம்த ொற்பதய
பகளி பமாதிபகில்லெக யம

னாளுகள பயவில்ல ததத்யர னிம்திஸுெ
னரவக ௩0-௨௩

புண்யகற்மெ புஷ்கராதி ஹி
ரண்யகற்பாம்தற்கத ப்ர

மண்யபதெனிகற்பிஸுதலிரு புண்ய
பாபகற்மகள

ஜன்யதுஃகெ கலிமுகாத்யரி

குண்ணலீெனு ஸகலபலாக ஶ
ரண்ய ஶாஶ்ெத மிஶ்ரஜனரிவக
மிஶ்ரபலவீெ ௩0-௨௪

த்ரிவித குணகள மானி ஶ்ரீ பா
ற்கெவீரமண குணிகுணகவளாளகெ
ரெர பயாக்யவதகற்மகளனனுஸரிஸி
கற்மபல
௪

ஸ்ெெஶராதமராஸுரர கண

கெதியில்லவத வகாடுெ பதெ

ப்ரெரெர ஜகன்னாதவிட்டல
விஶ்ெவ்யாபகனு ௩0-௨௫ ௫

