
ஹரிகதாம்றுதஸார 
குண தாரதம்ய ஸம்தி 
 
ஹரிகதாம்றுதஸார குருகள 
கருணதிம்தாபனிது பபளுவெ 
பரம பகெத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது 
 
ஶ்ரீதரா துற்காமபனாரம 
பெதமுக ஸுமனஸகண ஸமா 
ராதித பதாம்பபாஜ 
ஜகதம்தற்பஹிற்வ்யாப்த 
பகாதர பணிெராதபத்ர னி 
பேததூர விசித்ர கற்ம ஸு 
பபாத ஸுகமய காத்ர பரமபவித்ர 
ஸுசரித்ர ௨0-0௧ 
 
னித்ய னிற்மல னிகமபெத்பயா 
த்பத்தி ஸ்திதிலய பதாஷவிெற்ஜித 
ஸ்துத்ய பூஜ்ய ப்ரஸித்த 
முக்தாமுக்தகணபஸவ்ய 
ஸத்யகாம ேரண்ய ோஶ்ெத 
ப்ருத்யெத்ஸல  பயனிொரண 
அத்யதிக ஸம்ப்ரியதம ஜகன்னாத மாம் 
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பாஹி ௨0-0௨ 
 
பரம புருஷன ரூபகுணெனு 
ஸரிஸி காம்பளு ப்ரெஹதம்ததி 
னிருபமளு னிற்துஃகஸுக 
ஸுகஸம்பூற்ணவளனிஸுெளு 
ஹரிவக தாமத்ரயவெனிஸி ஆ 
பரணெஸனாயுதகளாகி 
த்தரிகளனு ஸம்ஹரிஸுெளு 
அஅரவளனிஸிவகாம்டு ௨0-0௩ 
 
ஈதகிம்தானம்தகுணதலி 
ஶ்ரீதருணி தா கடிவமவயனிபளு 
னித்ய முக்தளு னிற்விகாரளு 
த்ரிகுணெற்ஜிதளு 
வதௌத பாப விரிம்சிபெனர 
மாவதவயனிப மஹாலகுமி வி 
க்யாதளாகிஹவளல்ல காலதி 
ஶ்ருதிபுராணவதாளு ௨0-0௪ 
 
கமலஸம்பெ பெனரீற்ெரு 
ஸமரு ஸமெற்திகளு ருத்ரா 
த்யமரகண ஸம்பஸவிதா பரப்ரஹ்ம 
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னாமகரு 
யமளரிவக மஹாலகுமி தானு 
த்தமளு பகாடி ஸஜாதி குணதிம் 
தமித ஸுவிஜாத்யதமவரனிபரு 
ப்ரஹ்மொயுகளு ௨0-0௫ 
 
பதிகளிம்த ஸரஸ்ெதீ பா 
ரதிகளதமரு னூருகுண பரி 
மித விஜாத்யெரரு பலஜ்ஜ்ன்யானாதி 
குணதிம்த 
அதிேயளு ொக்பதவி ஶ்ரீ பா 
ரதிவக பதத ப்ரயுக்த விதி மா 
ருதரபொல் சிம்திபுது ஸத்பக்தியலி 
பகாவிதரு ௨0-0௬ 
 
ககப பணிபதி ம்றுதரு ஸம ொ 
ணிவக ேதகுணாதமரு மூெ 
ற்மிகிவலனிஸுெனு பேஷ பததிம்தலி 
த்ரியம்பகவக 
னகதரன ஷண்மஹிஷியரு ப 
ன்னகவிபூஷணககது பமனவக 
மகளு ொருணி 
வஸௌபரணிகளிகதிகவெரடு குண ௨0-0௭ 
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கருட பேஷ மபஹேரிவக வஸௌ 
பரணி ொருணி பாற்ெதியு மூ 
ெரு தோதமரு ொருணிவக 
கடிவமவயனிஸுெளு வகௌரீ 
ஹரன மடதிவக ஹத்து குணதலி 
ஸுரபகாமரு கடிபம இம்த்ரவக 
வகாரவதவயனிஸுெ மன்மதனு 
பததிம்தலாொக ௨0-0௮ 
 
ஈரயிது குண கடிவமயா ஹம் 
காரிக ப்ராணனு மபனாஜ ன 
காரிகளிகனிருத்த ரதி மனு தஅ குரு 
ேசியு 
ஆரு ஜன ஸம ப்ராணனிம்தலி 
வஹௌரவக எனிபரு ஹத்து குணதலி 
மரஜாத்யரிககது குணதிம்ததம 
ப்ரெஹாக்ய ௨0-0௯ 
 
குணத்ெயதிம் கடிவம ப்ரெஹவக 
இன ேோம்க யம ஸ்ெயம்புெ 
மனுமடதி ேதரூப னால்ெரு பாதபாதாற்த 
ெனதி னீச பதாற்த னாரத 
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முனிவக ப்றுக்ெக்னி ப்ரஸூதிக 
வளனிஸுெரு பாதாற்த 
குணதிம்தவமரஹுவதம்து ௨0-௧0 
 
ஹுதெஹவக த்விகுணாதமரு விதி 
ஸுத மரீச்யாதிகளு கெெ 
ஸ்ெதனு விஶ்ொமித்ரரிவக 
கிம்சித்குணாதமரு 
வ்ரதிெர ஜகன்மித்ரெர னிர 
றுதி ப்ராெஹி தாரரிவக கிம் 
சித் குணாதம தனப 
விஷ்ெக்பஸனவரனிஸுெனு ௨0-௧௧ 
 
தனப விஷ்ெக்பஸன வகௌரீ 
தனயரிவக உக்பததரரு ஸம 
வரனிஸுெரு எம்பத்கதது ஜன 
பேஷேதவரம்து 
தினபராபரளதிக னால்ெ 
த்தனிலபரள்ெஸுருத்ர ரீகர 
தனிது விஶ்பெபதெ றுபுெஶ்வினி 
த்யாொப்றுடிவி ௨0-௧௨ 
 
இெரிகிம்தலி வகாரவதவயனிபரு 
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சென ஸனகாதிகளு பாெக 
கவி உசித்ய ஜயம்த கஶ்யப 
மனுகபளகாதே 
த்றுெ னஹுஷ ேஶிபிம்து கஹஹய 
தவுஷயம்தி வீபராசனன னிஜ 
குெர பலி வமாதலாத ஸப்பதம்த்ரரு 
ககுஸ்தகய ௨0-௧௩ 
 
ப்றுது பரத மாம்தாத ப்ரீய 
வ்ருத மருத ப்ரஹ்லாத ஸுபரி 
இத ஹரிஶ்சம்த்ராம்பரீபஷாத்தானபாத 
முக 
ேத ஸுபுண்யஶ்பலாகரு கதா 
ப்றுதகதிஷ்டானரு ஸுப்ரிய 
வ்ரதவக த்விகுணாதமரு கற்மஜவரம்து 
கவரஸுெரு ௨0-௧௪ 
 
னளினி ஸம்ஜ்ஜ்ன்யா பராஹிணீ ோமல 
விராத் பற்ஜன்யரடமரு 
எலரமித்ரன மததி த்விகுணாடமளு 
பாம்வபாவளவக 
ஜலமயபுடாடமனு த்விகுணதி 
வகளவகனிஸுெருஷா 
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ேகனஶ்சர ரிவளய ஈரு 
குணாடமளுஷாபதவி வதவேயிம்த ௨0-௧௫ 
 
எரது குணகற்மாடிபதி புஷ்கர 
கதிவமயாஜானா 
திவிஜரு சிரபித்றுகளிம்துத்தமரு கிம்கரரு 
புஷ்கரவக 
ஸுரபனாலய காயபகாத்தம வரரதயிது 
குணதிம்டம 
தும்புரவக ஸம ஸதபகாதி றுஷிகளு னூரு 
ஜனருளிது ௨0-௧௬ 
 
அெரெர பத்னியரு அப்ஸர யெதியரு ஸம 
உத்தமரனுளி 
தெரவரனிபரு மனுஜகம்டற்ெரு 
த்விஷத்குணதி 
குெலயாடிபரீரயிது குண அெனிபஸ்த்ரீயரு 
தபோத்தர 
னெதிகுணதிம்தடமவரனிபரு 
மானுபஷாத்தமரு ௨0-௧௭ 
 
ஸத்த்ெஸத்த்ெரு ஸத்ெராஜஸ 
ஸத்த்ெதாமஸ மூெரு 
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ரஜஸ்ஸத்பத்ெரடிகாரிகளு 
பகெத்பக்தவரனிஸுெரு 
னித்யபத்டரு ரபஜாரஜருத்பத்தி 
பூஸ்ெற்கவதாளு னரகதி 
ப்றுட்விவயாளு ஸம்சரிஸுதிப்பரு 
ரஜஸ்தாமஸரு ௨0-௧௮ 
 
தமஸ்ஸாத்த்விகவரனிஸிவகாம்பரு 
அமிதனாக்யாதாஸுரரகணவிவத 
தபமாராஜஸவரனிஸிவகாம்பரு கதத்ய 
ஸமுதாய 
தமஸ்தாமஸ கலி புரம்த்ரியு 
அமித துற்கணபூற்ண ஸற்ொ 
தமவராளதமாதம துராத்மனு 
கலிவயனிஸிவகாம்ப ௨0-௧௯ 
 
இென பபாலுெ பாபி ஜீெரு 
புென மூரவராளில்ல பனாடலு 
னெவித 
த்பெஷகளிகாகரவனனிஸிவகாளுதிப்ப 
பெரவதாளு பம்காரவதாளு னட 
யுெதி த்யூதாபபய ம்றுஷவதாளு 
கவிஸி பமாஹதி வகடிஸுெனு எம்தரிது 
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த்யஜிஸுவுது ௨0-௨0 
 
த்ரிவிதஜீெ ப்ரததிகள ஸ 
க்கபொவளயாண்மாலயனு னிற்மிஸி 
யுெதியர ஒடகூடி க்ரீடிஸுெனு 
க்றுபாஸாம்த்ர 
திெஜ தானெ தாரதம்யத 
விெர திளிெ மஹாத்மரிவக பா 
ன்னவிரஸக தாவனாலிது உத்தரிஸுெனு 
பரதிம்த ௨0-௨௧ 
 
பதெகதத்யர தாரதம்யவு 
பாெமானி மதானுகரிகிது 
பகெலாெஶ்யகவு திளிவுது ஸற்ெகாலதலி 
தாெஶிகி பாபாடவிவக னெ 
னாவெவயனிபுது பெஸமுத்ரவக 
பாெடிவக கெகும்ட பலாககிவதம்து 
கவரஸுவுது ௨0-௨௨ 
 
தாரதம்ய ஜ்ஜ்ன்யான முக்தி 
த்ொரவெனிபுது பக்தஜனரிவக 
பதாரி பபளி ஸுகாப்திவயாளு 
பலாலாடுவுது புதரு 
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க்ரூர மானெரிகிது கற்ணக 
படாரவெனிபுது னித்யதலி அதி 
காரிகளிகிதனருபுவுது துஸ்தற்கிகள பிட்டு 
௨0-௨௩ 
 
ஹரி ஸிரி விரிம்சீரபாரதி 
கருட பணிபதி ேண்மஹிஷியரு 
கிரிஜ னாபகே ஸ்மர ப்ராணானிருத்த 
ேசி 
குரு ரதீ மனு தஅ ப்ரெஹா 
மருத மானவி யம ேஶி திொ 
கர ெருண னாரத ஸுராஸ்ய ப்ரஸூதி 
ப்றுகமுனிப ௨0-௨௪ 
 
வ்ரததிஜாஸன புத்ரவரனிஸுெ 
வ்ரதிெரமரீச்யத்ரி 
கெெஸ்ெதனு தாராமித்ரனிறுறுதி 
ப்ரெஹமாருதன 
ஸதி டபனோஶ்ெனிகளிற்கண பதியு 
விஶ்ெக்பஸன பேஷஸு 
ேதரு மனுகளுசட்யச்யாெனமுனிகளிவக 
னமிவப ௨0-௨௫ 
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ேதஸுபுண்ய ஶ்பலாகவரனிஸுெ 
இதிபரிவக னமிஸுவெனு பாகீ 
ரதி விராட் பற்ஜன்ய பராஹிணி ோமலா 
ஸம்ஜ்ஜ்ன்யா 
ஹுதெஹன மஹிளா புபதாஷா 
இதி ேகனஶ்சர புஷ்கரரிகா 
னதிஸி பின்கனவிஸுவெனு பக்தி 
ஜ்ஜ்ன்யான வகாடவலம்து ௨0-௨௬ 
 
னூரதிகொகிப்ப மத்ததி 
னாரு ஸாவிர னம்தபகாபகு 
மாரனற்தாம்கியரகஸ்த்யாதிக முனீஶ்ெரரு 
ஊற்ெஶிவய வமாதலாத அப்ஸர 
னாரியரு ேத தும்புரரு கம் 
ஸாரிகுணகள கீற்தவனய மாடிஸலி 
என்னிம்த ௨0-௨௭ 
 
பாெனரு ஶுசி ஶுத்த னாமக 
பதெவதகளாஜான சிரபித்று 
பதெ னரகம்தற்ெரெனிப 
மானுபஷாத்தமரு 
ஈ ெஸுமதிவயாளுள்ள கெஷ்ணெ 
ராெளிவயாளிஹவரம்து னித்யதி 
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பஸவிபுது ஸம்பதாஷதிம் 
ஸற்ெப்ரகாரதலி ௨0-௨௮ 
 
மானுபஷாத்தமரனு பிடிது சது 
ரானனாம்த ேபதாத்தமத்ெ க்ர 
பமண சிம்திப பக்தரிவக 
சதுரவிதபுருஷாற்த 
ஶ்ரீனிதி ஜகன்னாதவிட்டல 
தாவன ஒலிதீெனு னிரம்தர 
ஸானுராகாதி படிஸுவுது ப்ராஜ்ஜ்ன்யரித 
மவரயதவல ௨0-௨௯ 

12

www.yo
us

igm
a.c

om




