ஹரிகதாம்றுதஸார

னைவேத்ய ஸமற்பண ஸம்தி
ஹரிகதாம்றுதஸார குருகள
கருணதிம்தாபனிது வபளுவே

பரம பகேத்பக்தரிதைாதரதி வகளுவுது

om

வெக்கிஸவத ெகுமியனு வபாம்மை

a.
c

வபாக்குளிம்தலி பவெத வபாஸ வபாம்
பக்கிவதரனு பவெதேயேகளிம்த

gm

திவிஜரனு

ou
si

மக்களம்ததி வபாவரே ஸற்ேத

ரக்கஸாம்தக ரணவதாளவக னிற்

.y

துஃகஸுகமய காய்த பாற்தை

w

w

ஸூதவைம்வதனிஸி ௩௧-0௧

w

வதாஷ கம்த விதூர ைாைா
வேஷதாரி விசித்ரகற்ம ம

னீஷி மாயாரமண மத்ோம்தஃகரணரூெ
வேஷோயி ேற்ண்ய வகௌஸ்துப
பூஷணஸுகம்தர ஸதா ஸம்

வதாஷ பெ வஸௌம்தற்யஸாரை
மஹிவமவகவைம்வப ௩௧-0௨

1

ஸாேைாைேவை அபீ எம்
பீ ஶ்ருதிப்ரதிபாத்யவைனிஸுே
வகேேை ரூபத்ேயே

சித்வதஹவதாளவஹாரவக

வபஸரவத ஸத்பக்தியிம்த உ

பாஸவைய னகயுத்த புதரு ஹு

om

தாேைைவோலிப்பவைம்தைேரத

a.
c

துதிஸுதிரு ௩௧-0௩

gm

ஸகெ ஸத்குண பூற்ண ஜன்மா

ou
si

த்ய கிள வதாஷ விதூர ப்ரகொ

ப்ரகெ ஸத்வ்யாபாரி கத ஸம்ஸாரி

.y

கம்ஸாரி

w

ைகுெ ைாைாரூப னீயா

w

மக னியம்ய னிராமய ரவி

w

ப்ரகரஸன்னிப ப்ரபு ஸதா மாம்பாஹி
பரமாப்த ௩௧-0௪
வேதைாவேதை ஜகத்திவைா
ளாததனு தாைாகி ெகுமீ

ைாத ஸற்ேவராளிப்ப தத்தத்ருபகள தரிஸி
ஜாதிகாரை வதரதி எல்ெர

2

மாதிவைாளகித்தகிளகற்மே

தா திளிஸிவகாள்ளதவெ மாடிமாடிஸி
வைாடி ைகுதிப்ப ௩௧-0௫
வீதபய விஜ்ஜ்ன்யாைதாயக
பூதபவ்யபேத்ப்ரபு களா
னிஶ்சிம்த

a.
c

மாதரிஶ்ேப்ரிய புராதை

om

ராதி ககேரேஹை கமொகாம்த

பூதைாப்ராணாபஹாரி வி

gm

தாத்றுஜைக விபஶ்ஜிதர ப்ரிய

ou
si

ஸெஹுஸெவஹம்ம ௩௧-0௬

.y

துஷ்ெஜைஸம்ஹாரி ஸற்வோத்

w

க்றுஷ்ெமஹிம ஸமீரனுத ஸக

w

வெஷ்ெதாயக ஸ்ேரத ஸுகமய மம

w

குெஸ்ோமி

ஹ்றுஷ்ெ புஷ்ெ கனிஷ்ெ ஸ்றுஷ்ட்யா
த்யஶ்ெகற்த்று கரீம்த்ரேரத ய

வதஷ்ெதனு உன்ைத ஸுகற்மா
ைமீவபைைேரத ௩௧-0௭
பாகோஸை பூஜ்யேரண பி

3

ைாகிஸன்னுதமஹிம ஸீதா

வோகைாேை ஸுெப ஸுமுக
ஸுேற்ணேற்ணனிப

மாகளத்ர மனீஷி மதுரிபு
ஏகவமோத்விதியரூப ப்ர

தீக வதேகணாம்தராத்மக

om

பாலிஸுவுவதம்ம ௩௧-0௮

a.
c

அப்ரவமவயான்ைத ஸ்ேரூப ஸ

தா ப்ரஸன்ைமுகாப்ஜ முக்திஸு

gm

க ப்ரதாயக ஸுமைஸாராதித பதாம்வபாஜ

ou
si

ஸ்ேப்ரகாே ஸ்ேதம்த்ர ஸற்ேக
இப்ரபெதாயக இதீே ய

.y

து ப்ரவீர விதற்க்ய விஶ்ே ஸுனதஜஸ

w

w

ப்ராஜ்ஜ்ன்ய ௩௧-0௯

w

காளி ைவெேம்ததலி னீெக
ைாளி ேற்திஸுேம்வத ப்ரஹ்ம த்ரி
ஶூெதர ேக்ராற்க வமாதொதகிள
வதேகண

காெ கற்ம குணாபிமானி ம

ஹாெகுமியனுஸரிஸி ைவெேளு
மூெகாரண முக்திதாயக

4

ஹரிவயனிஸிவகாம்ப ௩௧-௧0
வமாெ னகபீஸணிவகயிம்தலி

ஓடிஸுவேவைம்பை ப்ரயத்ைவு
கூடுவுவத கல்பாம்தகாதரு ெகுமிேல்ெபனு
வஜாடுகற்மே ஜீேவராளு தா

மாடி மாடிஸி பெகளுணிஸுே

om

ப்வரௌெராதேரிேை பஜிஸி போப்தி

a.
c

தாடுேரு ௩௧-௧௧

gm

க்வெே வமாஹாஜ்ஜ்ன்யாை வதாஷ வி

ou
si

ைாேக விரிம்ோம்ெவதாளகா
காெதல்லி

.y

காேவதாபாதியலி தும்பிஹவைல்ெ

w

காஸிவகாளிஸவத தன்ைேரைா

w

யாஸ வில்ெவத ஸெஹுேனு கரு

w

ணாஸமுத்ர ப்ரஸன்ைேதைாம்வபாஜ
னேராஜ ௩௧-௧௨
கன்ைடிய னகபிடிது வைாள்பை
கண்ணுகளு கம்ெல்லி எரகவத

தன்ைவோல் ப்ரதிபிம்ப காம்புவு தற்பணே
பிட்டு

5

தன்யரிவளவயாளவகல்ெ கவெயலி
னின்ை ரூபே வைாடி ஸுகிஸுத

ஸன்னுதிஸுதாைம்தோரிதிவயாளவக
முளுகிஹரு ௩௧-௧௩

அன்ைமானி ேோம்கவைாளு கா
ருண்யஸாகர வகேேனு பர

om

மான்ைவதாளு பாரதியு ைாராயணனு

a.
c

பயவதாளு

வஸான்ைகதிரனு மாதேனு ஶ்ற்இதி

gm

ஸன்னுத ஶ்ரீெமீ க்றுதவதாளு

ou
si

மான்ய வகாவிம்தாபிதனு

.y

இருதிப்பவைம்வதம்து ௩௧-௧௪

w

ஈரமானி ஸரஸ்ேதி ஜக

w

த்ஸார விஷ்ணுே சிம்திஸுவுது ஸ

w

வராஹுஹாஸை மம்டிவகவயாளிருதிப்ப
மதுனேரி

மாருதனு ைேனீதவதாளு ஸம்

ப்வரரக த்ரிவிக்ரமனு ததிவயாளு
ோரினிதி ேம்த்ரமவராளவக இருதிப்ப
ோமைனு ௩௧-௧௫

6

கருெ ஸூபவக மானி ஶ்ரீ ஶ்ரீ
தரனு வதேவத பத்ரோகவக

ேரவைனிப மித்ராக்ய ஸூற்ய
ஹ்றுஷீகபை மூற்தி

உரகராஜனு பெ ஸுோகவக

ேரவைனிஸுேனு பத்மைாபை

ஸ்மரிஸி பும்ஜிஸுதிஹரு பல்ெேவரல்ெ

a.
c

om

காெதலி ௩௧-௧௬

வகௌரி ஸற்ோம்ெஸ்தவளனிபளு

gm

வேௌரி தாவமாதரை திளிவுது

ou
si

வகௌரி பாைாம்ெஸ்த ஸம்கருஷணை
சிம்திபுது

.y

ஸாரேற்கர குெவதாளவக வ்று

w

த்ராரி இருதிஹ ோஸுவதேை

w

௩௧-௧௭

w

ஸூரிகளு வதனிபரு பரமாதரதி ஸற்ேத்ர

ஸ்மரிஸு ோேஸ்பதிய வஸாப

ஸ்கரவதாளவக ப்ரத்யும்ைனிப்பனு
னிரயபதி யமதற்ம

கடுத்ரவ்யவதாளகனிருத்த
ஸரஷப ஶ்ரீராமவெளதி

7

ஸ்மரை ஶ்ரீபுருவஷாத்தமை க

ற்பூரதி சிம்திஸி பூஜிஸுதலிரு
பரமபகுதியலி ௩௧-௧௮
ைாலிகிம்தலி ஸ்வீகரிப ரஸ

பாலு வமாதொததவராளவக க்றுத
னதெபக்ேபதாற்தவதாளகிஹ

om

ேம்த்ரைம்தைை

a.
c

பாலிஸுேவதாஅஜை சிம்திஸு
ஸ்தூெகூஷ்மாம்ெ திெ மாஷஜ

gm

ஈ ெலிதபஅவதாளு தஅனு ெமீைரஸிம்ஹ

ou
si

௩௧-௧௯

.y

மைவு மாஷஸுபயவதாளு சிம்

w

தவைய மாெச்யுதை னிரறுதி

w

மவைவயனிப ெேைவதாளு மவரயவத

w

ஶ்ரீஜைாற்தைை

வைவைவுதிரு பெரஸகவளாளு ப்ராணை
உவபம்த்ரை வீள்யவதவெவயாளு

த்யுைதி ஹரிரூபேவை வகாம்ொதுதலி
ஸுகிஸுதிரு ௩௧-௨0
வேதவினுதவக புதனு ஸுஸ்ோ

8

வதாதகாதிபவைனிஸிவகாம்பனு

ஶ்ரீதக்றுஷ்ணை திளிது பூஜிஸுதிரு
னிரம்தரதி

ஸாதுகற்மே புஷ்கரனு ஸுனி
வேதித பதாற்தகள ஶுத்திய
னகதனகஸுத

om

ஹம்ஸைாமககற்பிஸுதலிப்ப ௩௧-௨௧

a.
c

ரதி ஸகெ ஸுஸ்ோதுரஸகள

பதிவயனிஸுேளு அல்லி விஶ்ேனு

gm

ஹுதேஹை சூலிகவளாளவக பாற்கேை

ou
si

சிம்திபுது

இதிஜ வகாமயஜாதிவயாளு ஸம்

.y

ஸ்தித ேஸம்தை றுஷபவதேை

w

துதிஸுதிரு ஸம்தத ஸதா

w

w

ஸத்பக்திபூற்ேகதி ௩௧-௨௨

பாக கற்த்றுகவளாளவக ேதுற்தே
வொகமாவத மஹாெகுமி கத

வோக விஶ்ேம்பரை திளிவுவதல்ெ
காெதலி

வேௌகஶுத்தஸுமம்ெெதி பூ
ஸூகராஹ்ேய உபரினேெப

9

ஏகதம்த ஸைத்குமாரை வதனிபுது புதரு
௩௧-௨௩

ஶ்ரீனிோஸை வபாக்யேஸ்துே
காணவகாெதம்தலி விஷ்ே

க்வஸை பரிகாரூபைாகிஹைல்லி
புருஷாக்ய

a.
c

ஜானுகர ஸம்தயிப குருபே

om

தாவை பூஜக புஜ்யவைனிஸி னி

மாைேம்தித ஸற்ேகாெகளல்லி ஸற்ேத்ர

ou
si

gm

௩௧-௨௪

னூதை ஸமீசீை ஸுரவஸா

.y

வபத ஹ்றுத்யபதாற்தவதாளு விதி

w

மாவத தத்தத்ரஸவதாளு ரஸரூப தாைாகி

w

ப்ரீதிபடிஸுத னித்யதி ஜக

w

ன்ைாத விெெை கூடி தா னி
ற்பிதளாகிஹவளம்தரிது னீ பஜிஸி
ஸுகிஸுதிரு ௩௧-௨௫
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