
ஹரிகதாம்றுதஸார 
கற்ம விமமாசன ஸம்தி 
 
ஹரிகதாம்றுதஸார குருகள 
கருணதிம்தாபனிது மபளுவெ 
பரம பகெத்பக்தரிதனாதரதி மகளுவுது 
 
மூல னாராயணனு மாயா 
மலாலாஆனம்தெதாரனாமக 
வ்யாளரூப 
ஜயாரமணனாமெஶவனனிஸுெனு 
லீவலககொனம்த மசதன 
ஜாலவதாளு ப்ரத்யும்ன ப்ரஹ்மாம் 
டாலயத ஒளவஹாரவக வனவலஸிஹ 
ஶாம்தி அனிருத்த ௧௯-0௧ 
 
ஐது காரண ரூப இப்ப 
கதது காற்யகவளனிஸுவுவு ஆ 
கரது ரூபதி ரமிஸுதிப்பனு ஈ சராசரதி 
மபதெற்ஜித மூற்ஜகஜ்ஜ 
ன்மாதிகாரண முக்திதாயக 
ஸ்மொதரவதாளிட்வடல்லரன ஸம்கதப 
ஸற்ெஜ்ஜ்ன்ய ௧௯-0௨ 
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காற்ய காரண கற்த்றுகவளாளு ஸ்ெ 
பாற்யரிம்தஒடகூடி கபிலா 
சாற்ய க்ரீடிஸுதிப்ப தன்வனாளு தாமன 
ஸ்மெச்வசயலி 
ப்மரற்யனல்வல ரமாப்ஜபெ பெ 
ராற்ய ரஇஸி ஶிஇஸுெனு ஸ்ெ 
வீற்யதிம்தலி 
திெஜதானெததியனனுதினதி ௧௯-0௩ 
 
ஈ ஸமஸ்த ஜகத்திவனாளகா 
காஶவதாளகிருதிப்ப வ்யாப்தா 
மெஶனெதாராம்தராத்மகனாகி பரமாத்ம 
னாஶரஹித ஜகத்திவனாளகெ 
காஶதனு தானாகி மயாகீ 
ஶாஶ்ரயஸ்தித தன்வனாவளல்லரனிட்டு 
ஸலஹுெனு ௧௯-0௪ 
 
தாரு பாஶாணகத பாெக 
மபவரமபரிப்பம்வத காரண 
காற்யகள ஒளகித்து 
காரணகாற்யவனம்வதனிஸி 
மதாரிவகாள்ளவத எல்லவராளு வ்யா 
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பாரமாடுெ மயாக்யவதகளனு 
ஸார பலகளனுணிஸி ஸம்கதஸுெ 
க்றுபாஸாம்த்ர ௧௯-0௫ 
 
ஊற்மிகளவொலிப்ப கற்மவி 
கற்ம ஜன்ய பலாபலம்கள 
னிற்மலாத்மனு மாடி மாடிஸி 
உம்துணிஸுதிப்ப 
னிற்மம னிராமய னிராஶ்ரய 
தற்மவித்தற்மாத்ம தற்மக 
துற்மதிய ஜனவரால்லனப்ரதிமல்ல 
ஶ்ரீனல்ல ௧௯-0௬ 
 
ஜலத ெடபானலகளம்புதி 
ஜலெனும்புவுெப்த மவளகவர 
திவளவக ஶாம்திய னீவுதனலனு தாவன 
பும்ஜிபுது 
திளிவுதீபரியல்லி லகுமீ 
னிலய குணக்றுத கற்மஜ பலா 
பலம்களும்டுணிஸுெனு ஸற்ெக 
ஸற்ெஜீெரிவக ௧௯-0௭ 
 
புஸ்தககளெமலாகிஸுத மம் 
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த்ரஸ்துதிகள்னமலனு ரவியுத 
யாஸ்தமன பரியம்த ஜபதப மாடி 
பலமெனு 
ஹ்றுத்டபரமாத்மவன ஸமஸ்தா 
ெஸ்வதகவளாளித்வதல்லவராளவக னி 
ரஸ்தகாமனு மாடிமாடிபவனம்து 
திளியதெ ௧௯-0௮ 
 
மத்யபாம்டெ மதெனதிவயாள 
கத்தி வதாவளயலு னித்யதலி பரி 
ஶுத்தொஹுவத எம்திகாதரு 
ஹரிபதாப்ஜகள 
புத்திபூற்ெக பஜிஸிதெவக வி 
ருத்தவெனிஸுவுவெல்ல கற்ம ஸ 
ம்றுத்டிகள துஃகெவன 
வகாடுதிஹெதமஜீெரிவக ௧௯-0௯ 
 
பக்திபூற்ெகொகி முக்தா 
முக்தனியாமகன ஸற்மொ 
த்ரிக்த மஹிவமகளனெரத வகாம்டாடு 
மவரயதவல 
ஸக்தனாகவத மலாகொற்வத ப்ர 
ஸக்திகள னீடாடி ஶ்ருதிஸ்ம்று 
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த்யுக்த கற்மெ மாடுதிரு 
ஹரியாஜ்ஜ்வனம்தரிது ௧௯-௧0 
 
மலாபொதரு ஸரிவய கற்மஜ 
பாப புண்யவகவளரடு னின்னனு 
மலபிஸவு னிஷ்காமகனு னீனாகி 
மாடுதிவர 
வஸௌபர்ணி ெரெஹன னின்ன ம 
ஹாபராதாகளணிஸதவல ஸ்ெ 
ற்காபெற்கவதாளிட்டு ஸலஹுெ ஸதத 
ஸுகஸாம்த்ர ௧௯-௧௧ 
 
ஸ்ெரத ஸுகமய ஸுலப விஶ்ெம் 
பர விமஶாக ஸுராஸுராற்சித 
சரணயுக சாற்ொம்க ஶாற் க்ன்ய்க் 
ஆஶரண்ய ஜிதமன்யு 
பரமஸும்தரதர பராத்பர 
ஶரணஜன ஸுரமதனு ஶாஶ்ெத 
கருணி கம்ஜதளாஅ காவயவன 
கம்வகாளிப ஶீக்ர (ஸித்த)  ௧௯-௧௨ 
 
னிற்மலனு னீனாகி கற்மவி 
கற்மகளனு னிரம்தரதலி ஸு 
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தற்மனாமககற்பிஸுத னிஷ்கலுஷ 
னீனாகு 
பற்மகற்பன ஜனக தயதலி 
துற்மதிகளனு வகாடவத தன்னய 
ஹற்ம்யவதாளகிட்வடல்ல காலதி காெ 
க்றுவபயிம்த ௧௯-௧௩ 
 
கல்பகல்பதி ஶரணஜன ெர 
கல்பவ்றுக்ஷனு தன்ன னிஜஸம் 
கல்பதனுஸாரதலி வகாடுதிப்பனு 
பலாபலெ 
அல்ப ஸுகதாமபஎயிம்தஹி 
தல்பனாராதிஸ திவரம்திகு 
ஶில்பிகன ககஸிக்க ஶிவலயம்ததலி 
ஸம்கதப ௧௯-௧௪ 
 
மதஶமபதாகாஶதம்ததி 
ொஸுமதெனு ஸற்ெபூத னி 
ொஸவனனிஸி சராசராத்மகவனம்து 
கவரஸுெனு 
த்மெஷ ஸ்மனமஹாதாஸீனகளி 
ல்லி ஶரீரகவளாளவக அெமரா 
பாஸவனகளம்ததலி பலவீெனு பரப்ரஹ்ம 
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௧௯-௧௫ 
 
ஸம்சிதாகாமிகள கற்ம விரம்சிஜனகன 
பஜிஸ 
வகதுவுவு மிம்சினம்ததி வபாவளெ 
புருமஷாத்தம்ம 
ஹ்றுதாம்பரதி ெம்சிஸுெ ஜனவரால்ல 
ஶ்ரீெத்ஸாம்சித 
ஸம்த்ெக்ஷ தா னிஷ்கிம்சனப்ரிய 
ஸுரமுனிமகய ஶுபகாய ௧௯-௧௬ 
 
காலத்ரவ்ய ஸுகற்ம ஶுத்திய 
மபளுெரு அல்பரிவக இவு னி 
ற்மூலககஸுவு எல்ல பாபகவளல்ல 
காலதலி 
கதலதாமரயம்தென பத 
ஓலயிஸி துதிஸதவல னித்யதி 
பாலிஶரு கற்மாதிகவள 
தாரகவெனுதலிஹரு ௧௯-௧௭ 
 
கமலஸம்பெ ஶற்ெ ஶக்ரா 
த்யமரவரல்லரு இென துரதி 
க்ரம மஹிவமகள மனெசனதிம் 
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ப்ராம்தகாணதவல 
ஶ்ரமிதராகி பதாப்ஜ கல்ப 
த்ருமத வனளலாஶ்ரயிஸி லக்ஶ்மீ 
ரமண ஸம்கதவஸம்து 
ப்ராற்திபரதிபகுதியிம்த ௧௯-௧௮ 
 
ொரிசரவெனிஸுவுவு துற்துர 
தாரககவளம்தரிது மபகெ 
மனரி ஜலதிய தாடுவெனு எம்புென 
வதரனம்வத 
தாரத்ம்யஜ்ஜ்ன்யானஶூன்யரு 
ஸூரிகம்யன திளியலரியவத 
வஸௌரகஶெமதானுகரனனுஸரிஸி 
வகடுதிஹரு ௧௯-௧௯ 
உவதயமகாஸுக மபாகி கானன 
பதரி பலகளமபஎயிம்தலி 
வபாவதவயாளவக ஸிகபித்து 
பாய்வதவரென வதரனம்வத 
விதிபிதன பூஜிஸவத னின்னய 
உதர மகாஸுக ஸாதுலிம்க 
ப்ரதருஶக ராராதிஸுத பளலதிரு 
பெவதாளவக ௧௯-௨0 
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கற்ம விமமாசன ஸம்தி 
ஓணிபதிஸுதவனனிஸி ககது 
க்காணிவகாட்டுெ வதரதி ஸுமனஸ 
மதனு மவனவயாளகிரலு மகாமய 
பயஸுெம்ததலி 
மெணுகானப்ரியன அஹிக ஸு 
கானுபெ மபடதவல லகுமீ 
ப்ராணனாதன பாதபகுதிய மபடு 
வகாம்டாடு ௧௯-௨௧ 
 
னம்திொஹன ராத்ரிஸாதனி 
பம்த த்ொதஶி தஶமி கபத்றுக 
ஸம்திஸிஹ ஸமயதலி ஶ்ரெணெ 
த்யஜிஸுெம்வத ஸதா 
னிம்த்யரிம்தலி பம்த த்ரவ்யெ 
கம்வதவரது மனாடதவல ஶ்ரீ மதா 
னம்ததீற்தாம்தகற்தன ஸற்ெத்ர 
பஜிஸுதிரு ௧௯-௨௨ 
 
உதயவ்யாபினி த₹ஹ வபௌற்ணிம 
அதிகயாமவு ஶ்ரெணெபிஜிது 
ஸதனகெதிவர மாள்ப வதரதம்ததலி 
ஹரிமஸவெ 
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விதினிமஷதகமளனு மனாடவத 
விதிஸுதிரு னித்யதலி தன்னய 
ஸதனவதாளகிம் பிட்டு ஸலஹுெ 
பக்தெத்ஸலனு ௧௯-௨௩ 
 
ஜ்ஜ்ன்யானஜ்ஜ்ன்மயயாத்ருவெம்ப 
தானதிம் புத்ட்யாதிகளடி 
ஷ்தானதலி வனவலஸித்து கவரஸுெ 
தத்ததாஃெயதி 
பானுமம்தலகபப்ரத₹ஹக தாவனனிஸி 
ெஶனாகுெனு 
ஶுக வஶௌனிஅகாதிமுனீம்த்ரா 
ஹ்றுதயாகாஶகதசம்த்ர ௧௯-௨௪ 
 
ஶ்ரீமமனாரம மருமதஶ த்ரிககு 
த்தாம ஸத்கல்யாணகுண னி 
ஸ்ஸீம பாெனனாமா திவிமஜாத்தாம 
ரகுராம 
ப்மரமபூற்ெக னித்ய தன்ன ம 
ஹாமஹிமமகள துதிஸுெெரிவக ஸு 
தாமவகாலிதம்தததலி அகிலாற்தகள 
வகாடுதிப்ப ௧௯-௨௫ 
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தம்வததாய்கள குருஹனரியத 
கம்த மதஶாம்தரவதாளவக த 
ன்னம்ததலி இப்பெர ஜனனீஜனகரனு 
கம்டு 
ஹிம்வத என்னனு பவடதெரு ஈெ 
ரம்ததலி இப்பமரா னானிெ 
வரம்து காணுவெவனனுத ஹுடுகுெ வதரதி 
மகாவிதரு ௧௯-௨௬ 
 
ஶ்றுதிபுராண ஸமூஹவதாளு பா 
ரத ப்ரதி ப்ரதி பதகவளாளு னி 
ற்மஜதன குணரூபகள ஹுடுகுத 
பரமஹருஷதலி 
மதிமதரு ப்ரதிதிெஸ ஸார 
ஸ்ெத ஸமுத்ரதி ஶபரியம்ததி 
ஸதத ஸம்சரிஸுெரு காணுெ 
லெலவிவகயிம்த ௧௯-௨௭ 
 
மத்ஸ்ய மகதன ஜனக ஹரிஶ்ரீ 
ெத்ஸலாம்சன னிஜஶரணஜன 
ெத்ஸல ெராமராஹ 
கெகும்டாலயனிொஸி 
சித்ஸுகப்ரத ஸலவஹனலு மகா 
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ெத்ஸத்ெனிவகாதகுெ வதரதி பர 
மமாத்ஸஹதி பம்வதாதகுெனு 
னிற்மத்ஸரர பளிவக ௧௯-௨௮ 
 
ஸூரிகளிவக ஸமீபக துரா 
சாரகளிவகவதம்து தூரா 
த்தூரதர துற்லபவனனிஸுெனு 
கதத்யஸம்ததிவக 
ஸாரிஸாரிவக வனவனெெர ஸம் 
ஸாரவெம மமஹாரகவக ஸற் 
பாரிவயனிஸி ஸதா ஸுவஸௌக்யெனீெ 
ஸுஜனரிவக ௧௯-௨௯ 
 
சக்ரஶம்க கதாப்ஜதர துர 
திக்ரம துராொஸ விதி ஶிெ 
ஶக்ர ஸூற்யாத்யமர பூஜ்ய பதாப்ஜ 
னிற்லஜ்ஜ 
ஶுக்ர ஶிஷ்யன அஶ்ெமமத 
ப்ரக்ரியெ மகடிஸ்யப்ஜஜாம்ட 
திக்ரமிஸி ஜான்ஹவிய பவடத 
த்ரிவிக்ரமாவ்ஹயனு ௧௯-௩0 
 
ஶக்தவரனிஸுெரில்ல ஹரி வ்யதி 
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ரிக்த ஸுரகணவதாளவக ஸற்மொ 
த்ரிக்தவனனிஸுெ ஸற்ெரிம்தலி 
ஸற்ெகாலதலி 
பக்தி பூற்ெகொகி அன்ய ப்ர 
ஸக்திகளனீனாடி பரமா 
ஸக்தனாகிரு ஹரிகதாம்றுதபான 
விஷயதலி ௧௯-௩௧ 
 
ப்ரணதகாமத பக்த சிம்தா 
மணி மணிமயாபரண புஷித 
குணி குணத்ரயதூர ெற்ஜித கஹன 
ஸன்மஹிம 
எணிஸ பக்தர மதாஷகள கும் 
பிணிவஜயாண்ம ஶரண்ய ராமா 
ற்பணவெனலு ககவகாம்ட ஶபரிய பலெ 
பரமாத்ம ௧௯-௩௨ 
 
பல்வலவனம்புெரில்ல வீதன 
ஒல்வலவனம்புெரில்ல மலாகவதா 
ளில்லதிஹ ஸ்தளவில்லகெ 
அஜ்ஜ்ன்யாதஜனரில்ல 
வபல்லதச்சின வபாம்வபயம்ததி 
எல்லவராளகிருதிப்ப ஶ்ரீ பூ 
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னல்ல இெவகவணயில்ல அப்ரதிமல்ல 
ஜகவகல்ல ௧௯-௩௩ 
 
ஹப்தமகாசர ஶாற்ெரீகர 
னப்தொஹனனனுஜ யதுெம் 
ஶாப்தி சம்த்ரம னிருபம ஸுனிஸ்ஸீம 
ஸமிதஸம 
லப்தனாகுெ தன்னெவக ப்ரா 
ரப்தகற்மகளுணிஸி தீவ்ரதி 
உப்த பாெகனம்வத பிடதிப்பனு 
தயாஸாம்த்ர ௧௯-௩௪ 
 
ஶ்ரீ விரிம்சாத்யமர ெம்தித 
ஈ ெஸும்தவரவயாளவக மதெகி 
மதவி ஜடரவதாளெதரிஸிதனு அஜனு 
னரரம்வத 
மரெதீரமணானுஜனு ஸ்ெப 
தாெலம்பிகளனு ஸலஹி கத 
த்யாெளிய ஸம்ஹரிஸித 
ஜகன்னாதவிட்டலனு ௧௯-௩௫ 
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