ஹரிகதாம்றுதஸார

ப்றுஹத்தாரதம்ய ஸம்தி
ஹரிகதாம்றுதஸார
ஸகல துரித னிவாரண ஸம்தி
ஹரிகதாம்றுதஸார குருகள

om

கருணதிம்தாபனிது பபளுவவ

a.
c

பரம பகவத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது

gm

ஶ்ரீலகுமிவல்லபவக ஸம கருணாளுகள

ou
si

னா காவணவனல்லி

குபேலனவரிவக வமச்சி வகாத்தனு ஸகல

.y

ஸம்பதவ

w

பகளிதாக்ஷண வஸ்த்ரகள

w

பாம்ோலிகித்தனு

w

ததத்யனுதரவ ஸீளி ஸம்ததஸிதனு
ப்ரஃலாதன க்றுபாஸாம்த்ர ௨௨-௧
பதவ ஶற்மாஃவய குதும்பவக
ஜீவபனாபாயவனு

காணவக பதவபதவ ஶரண்ய ரக்ஷிஸு
ரக்ஷிவஸவன பகளி

1

தாவனாலிது பாலிஸிவத வஸௌக்ய
க்றுபாவபலாகனதிம்த

ஈதன பஸவிஸவத வஸௌக்யகள
பயஸுவரல்ப மானவரு ௨௨-௨

ஶ்ரீனிவாஸன பபால்வ கருணிகன்
ளினளினஜாம்தவதாளு

a.
c

ஶ்ருதி புராணவதாளு

om

காவண ப்ரவீணராதவரரஸி பனாள்புது
த்ரூணபிஷ்மக்றுபாதிகளு

gm

குருபஸவனவயாளகிரலவகுணக

.y

பரகதிய ௨௨-௩

ou
si

பளனு பனாதவத பாலிஸித பரமாத்ம

w

சிம்தவிக்ரம ேக்ரஸம்கவபதாம்தமான

w

ன்றுபாலகித்தனு

w

பாம்தகாரக பீமன
ம்றுதாபரணகளிவகாலித

மம்வதவயாவததாகாஶராஜன வஹம்ததிய
னுதி பகளி மகளிவக

கம்தவனனிஸித கஹன மஹிம
கதாப்ஜடர பாணி ௨௨-௪

2

வகௌதமர னிஜபத்னியனு

புருஹூததனதிவர காய்து
வ்றுத்ரன காதிஸித பாபவனு னால்கு
விபாக மாதிதனு

ஶாதகும்பாத்மக கிரீதவ தகதவதி
கத்வதாய்த

இம்த்ராராதி பாகில காய்த பக்தத்பவன

a.
c

om

ஸ்வீகரிஸி ௨௨-௫

ஒலித அஜஸுகு

gm

னாரனம்தவ்ரஜத ஸ்த்ரீயர ஜாரகற்மவக

ou
si

மாரவனனிஸித னம்தபகாபவக
னளினபபவஜனக

w

விபகமன

.y

தவரவற்ஜித ததத்யரனு ஸம்ஹார மாதித

w

வபகபலரிதனு பகாபாலகர

w

வ்றும்தாவனவதாளிம்து ௨௨-௬
ஶ்ரீகராற்சித பாதபல்லவ பகாகுலத
வகால்லதிய

வராலிஸித பாகஶாஸனபூஜ்ய
பகாபகாவத்ஸாகள காய்த

ஓகரிஸி குருபதிய பபாஜன ஸ்வீகரிஸிதனு

3

விதுரவனௌதண

பாகுலிகனம்ததலி பதாரித பக்தவத்ஸலனு
௨௨-௭
புத்ரவனனிஸித பகாபிவதவிவக
பற்த்றுவவனிஸித வஜத

வனகஹித க்றுபாஸாம்த்ரா

om

னாரிய ருக்தி லாலிஸி பற்வதவ

a.
c

ஶத்ருதாபனயஜ்ஜ்ன்ய புருஷன புத்ரியர
தம்தாள்த

ou
si

ஸுரமித்ர ௨௨-௮

gm

த்ரிஜகத்டாத்ர மம்களகாத்ர பரமபவித்ர

.y

ரூபனாமவிஹீன கற்காபராபித

w

ஸுனாமதலி கவரஸித

w

வ்யாபக பரிச்வேன்ன ரூபதி பதாற்த

w

பலாகரிவக

த்வாபராம்த்யதி ததத்யனு

ஸம்தாபவகாளிஸுவவவனம்து
ஶ்பவதத்வீபமம்திரனவதரிஸி
ஸலுஹிதனு தன்னவர ௨௨-௯
ஶ்ரிவிரிம்ோத்யமரனுத னானாவதாரவ

4

மாதி ஸலஹித

பதவவதகளனு றுஷிகளனு க்ஷிதிபரனு
மானவர

பஸவவகள தகவகாம்து பலகள னீவ
னித்யானம்தமய

ஸுக்ரீவட்ருவவமாதலாத பக்தகித்த

om

புருஶாற்ட ௨௨-௧0

a.
c

துஷ்ததானவஹரண

ஸற்பவாத்க்றுஶ்தஸத்குணபரித

ou
si

விகதபயபஶாக

gm

பக்தாபீஶ்ததாயக பயவினாஶக
னஶ்ததுஷ்திகளில்ல

.y

ஸ்றுஷ்த்யாத்யஷ்தகற்தனிகாவ காலதி

w

ஹ்றுஷ்தனாகுவ ஸ்மரவணமாத்ரதி

w

w

ஹ்ருத்குஹாவாஸி ௨௨-௧௧
ஹிம்வத ப்ரளபயாதகதி

தாவவரகாம்தனம்ஜிஸி காய்த

தவலவயாளு பாம்வதாவரய பித்தவவகாலித
பரியம்கபதவித்த

வம்திஸித வ்றும்தாரகர
ஸத்வ்றும்தகுணிஸித ஸுவடய

5

கருனா ஸிம்து கமலாகாம்த

பஹுனிஶ்சிம்த ஜயவம்த ௨௨-௧௨
ஸத்யஸம்கல்பானுஸார ப்ரவற்திஸுவ ப்ரபு
தனவக

தாவன ப்ருத்யவனனிஸுவ
பபாக்த்றுபபாக்யபதாற்ட

om

வதாளகித்து தத்வதாஃவயனாகி தற்பக

a.
c

த்றுப்திபதிஸுவ

தத்வபதிகள மத்தராதஸுரரற்வக

ou
si

gm

அஸமீசீனபலவீவ ௨௨-௧௩

பித்வதகள வனவதிம்தலாகலி

.y

வஹாத்திபகாஸுகவாததாகலி

w

வகத்தபராகப்ரயுக்தவாகலி

w

அணகதிம்வதாம்வம

w

னித்துஸிரினிம் பாய்வதவரது ஹரி
விட்டலா ஸலவஹம்வதனலு

தகவகாத்து காவ க்றுபாளு ஸம்தத தன்ன
பகுதரனு ௨௨-௧௪

ஈ வஸும்டவரவயாளவக ஶ்ரீபூபதவியரஸன
ஸுகுண

6

கற்மகளாவ பவகயிம்தாததாரகலி
கீர்திஸுவ னரர

காவ கமலதளாயதாக்ஷ
க்றுபாவபலாகனதிம்த

கபிஸுக்ரீவவகாலிதம்தலி ஒலிதபிலாவஷ
பூதரப ௨௨-௧௫

om

பேதனாம்தற்யாமி லக்ஷ்மினாட

a.
c

கற்மகளனுஸரிஸி

ஜனிபதாட விஷ்பணா அம்ப

gm

ஶ்ருதிப்ரதிபாத்யனம்வமாதவன

ou
si

ஜாதனாகுவ ஜன்மரஹிதா கூதினம்தன
பக்தரிம்தா

.y

ஹூதனாகி மபனாரடவ

w

w

பபதிஸிவகாளதீவ ௨௨-௧௬

w

ன்றுஷது எனிஸுவ மனுஜவராளு ஸுர
றுஷபனிம்த்ரியகவளாளு

தத்தத்விஷயகள பும்ஜிஸுவ
பஹாதாஃவயனு தானாகி

ம்றுஷரஹித பவதவதாளு றுதஸது
பபஸரினிம்தலி கவரஸுத

ஜகஸ்ப்ரஸவித னிரம்தரதி

7

ஸம்ததஸுவனு பகுதனரனு ௨௨-௧௭
அப்ஜபவபித ஜலடராத்ரிவயாளப்ஜ
பகாஜாத்ரிஜவனனிஸி

ஜலதுப்பபளயு பீயூஷதவவர
ஶ்ரீஶஶாம்கவராளு

கப்புகதளிலதாத்றுணத்ருமத்ஹப்புவகய

om

மாதுதிஹ

a.
c

பகாஜனு இப்பவக ப்ரதீக மணிம்றுக

gm

ஸ்றுஜிபனத்ரிஜனு ௨௨-௧௮

ou
si

ஶ்ருதிவினுத ஸற்வத்ரதலி
பாரதிரமணவனாளகித்து

.y

தா ஶுசிஷதுவவனிஸி ஜதபேதனரனு

w

பவித்ரமாதிதிஹ

w

அதுளமஹிமானம்தரூபா ச்யுதவனனிஸி

w

சித்பதஹவதாளு

ப்ராக்றுதபுருஷனம்ததலி

னானாபேஷ்வதகள மாள்ப ௨௨-௧௯
அதிடிவயனிஸுவனன்னமய

பாரதிரமணவனாளு ப்ராணமய
ப்ராக்றுத விஷய சிம்தவனய மாதிஸுவனு

8

மபனாமயனு

யதன விஜ்ஜ்ன்யானமய பரலத
ஜதனமாதிஸி ஆத்மஜாயா
ஸுதர ஸம்கதி

ஸுகவனீவானம்தமயவனனிஸி ௨௨-௨0
இனிது ரூபாத்மனிவக பதாஷக வளனிது

om

பப்புவு பபளிதர

a.
c

ப்ராஃமணகுபலாத்தமராதவரு
னிஷ்கபதபுத்டியலி

ou
si

காற்யவ மாள்ப

gm

குணனியாமக தத்ததாஃவய வனனிஸி
பதவனவனவனத மாத்ரதி

w

.y

பதாஷராஶிகவளல்ல வகதுதிஹவு ௨௨-௨௧

w

குஸ்டவனனிஸுவ பூமிவயாளு

w

ஆஶ்ஸ்டவனனிஸுவ திக்வலயவதாளு
கஸ்டவனனிபாகாஶவதாளு
ஒப்வபப்பவராளகித்து

வ்யஸ்தவனனிஸுவ ஸற்வவராளவக
ஸமஸ்தவனனிஸுவ பளியலித்து
உபஸ்டவனனிப விபஶாடன

விஶுத்டாத்ம பலாகவதாளு ௨௨-௨௨

9

ஜ்ஜ்ன்யானதனு எம்வதனிப ஶாஸ்த்ரதி
மானதனு எம்வதனிப

வஸனதி தானஶீலஸு
புத்டிபயாளகவதான்யவனனிஸுவனு

தவனபதயவரூப தத்தத் ஸ்டானதலி
தத்த்த்ஸ்வ

om

பாவகளானுஸார ேரித்வரகள மாதுதவல

a.
c

வனவலஸிப்ப ௨௨-௨௩

gm

க்ராமபவனாளாக்ரணிவயனிஸுவனு

ou
si

க்ராமணீ எனிஸுவனு

ஜனவராளு க்ராமுபக்ராமகவளாளவக

.y

ஶ்ரீமான்யவனனிஸுதிப்ப

w

ஶ்ரீமபனாரம தாவன

w

பயாகபக்ஷமனாமகனாகி ஸலுஹுவ

w

ஈ மஹிவம மிக்காத பதவரிகும்வத
பலாகவதாளு ௨௨-௨௪

விஜய ஸாரடிவயம்து கருத த்வஜன
மூற்திய பக்திபூற்வக

பஜிஸுதிப்ப மஹாத்மரிவக ஸற்வத்ரதலி
ஒலிது

10

விஜயதனு தானாகி ஸலஹுவ புஜகபூஷன
பூஜ்ய

ேரணாம்புஜ விபூதித புவனபமாஹனரூப
னிற்பலப ௨௨-௨௫

அனபிமத கற்மப்ரவஹவதாள கனிமிஷாதி
ஸமஸ்தசீதன

ஸ்றுஷ்திஸத முன்ன

a.
c

om

கணவிஹுது தத்பலகளுண்ணவத
வனிவதயிம்வதாதகூதி கருணா வனடி

gm

னிற்மிஸி தம்மதம்மய

ou
si

அனுசிபதாசித கற்மபலகளனுணுத

.y

ேரிஸுவரு ௨௨-௨௬

w

ஜல்லதிய வனளலம்வத பவஸுக

w

தல்லணவவகாளிஸுவுது

w

னிஶ்ேய வல்ல ஸாலவ மாதி ஸக்கவர
வமத்த வதரனம்வத

க்ஷுல்லகர கூதாததவல ஶ்ரீவல்லபன
ஸத்குணம்கள

பல்லவர கூதாதி ஸம்பாதிஸு பரம்பதவா
௨௨-௨௭

11

ஜல்லதிய வனளலம்வத பதாற்புது எல்ல
காலதி பவத

வஸௌக்யவு எல்லி வபக்கரு பிதவத
வபம்பத்திஹுது ஜீவரிவக
எல்வலவனம்தவர பிதது

ஹரினிற்மால்யதனபவத்யவவன பும்ஜிஸி
பல்லவர கூதாதி பவது:ககளனீதாது

a.
c

om

௨௨-௨௮

குத்திவகாய்ததனத்து இத்துத

gm

ஸுத்துவகாத்துத முத்தலக

ou
si

ஹித்தித்து மாள்புது விட்டலும்துச்சிஷ்த
ஸஜ்ஜனர

.y

பித்து தன்னய வஹாத்வதபகாஸுக

w

டத்தனுணுதிஹ வகத்த மனுஜர

w

கத்தி

w

ஒயிவதமபத்தணவதாவளாத்தத்திலிதுதிஹ
ரு ௨௨-௨௯

ஜாகு மாதவத பபாகதாவஸய னீகி
பரமனுராகதலி

வரபபாகிஶயனன ஆகரத வஹப்பாகிலலி
னிம்து

12

கூகுதலி ஶிரபாகி கருணாஸாகரவன
பவபராகபபஷஜ

தகவகாம்வதம்வதவன பபக ஒதகுவ
பாகவததரரஸ ௨௨-௩0

ஏனு கருணபவா தன்னவரலி தயானிடிவக
ஸத்பக்தஜனரதி

om

ஹீனகற்மவ மாதிதரு ஸரி ஸ்வீகரிஸி

a.
c

வபாவரவ

ப்ராணஹிம்ஸக லுடகவக ஸுஜ்ஜ்ன்யான

gm

பாலிஸி தன்ன மஹிவம

ou
si

புராணரூபதி பபளிஸித ரகுஸூனு

.y

ஸுேரித்ர ௨௨-௩௧

w

மூதமானவவரல்ல காலதி

w

பபதிவகாம்பினிவதம்து ததன்யதி

w

பபததம்ததி மாது புருஷாற்டகள
ஸ்வப்னதலி

னீதுவவர னின்ன மலகுண வகாம்தாதி
ஹிக்குவ பாகவதவராத

னாதிவஸன்னனு ஜன்மஜனுமகளல்லி
மவரயதவல ௨௨-௩௨

13

ேதுர விட புருஷாற்டரூபனு
ேதுரமூற்த்யத்ம

கனிரலு மத்திதர புருஷாற்டகள
பயஸுவபரனு பல்லவரு

மதிவிஹீனரு அஹிக ஸுக

காஶ்வதவிவதம்தரிதனுதினதி
குணபதிவய

om

வமாதலாதன்யபதவவதகளவன

a.
c

பஜிஸுவரு ௨௨-௩௩

ou
si

ஸற்வப்ராணிகள

gm

த்ருஹிண வமாதலாதமரகண ஸன்மஹித
ஹ்றுத்குஹனிவாஸி கபீர ஹரி

.y

ஸற்வாற்டப்ரதாயகனு

w

அஹிகபாரத்ரதலி விஹிதாவிஹித

w

கற்மகளரிது

w

பலஸன்னிஹிதனாகி எல்லரிவக
வகாதுதிப்ப ஸற்வஜ்ஜ்ன்ய . ௨௨-௩௪
ஒம்வமகாதரு ஜீவவராளு
தவஷம்யத்பவஷாஸூவய

ஸ்பனஹ மஹாமஹிமகில்ல னிருபாடிக
பூர்வபலாககளா

14

ப்ரஃமகல்பாம்ததலி பவதா கம்ய
ஶ்ரீஜகன்னட

விடல ஸும்மனீவனு த்ரிவிடரிவக

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

அவரவர னிஜகதிய ௨௨-௩௫
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