
ஹரிகதாம்றுதஸார 
பலஸ்துதி ஸம்தி 
 
ஹரிகதாம்றுதஸார குருகள 
கருணதிம்தாபனிது பபளுவெ 
பரம பகெத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது 
 
ஹரிகதாம்றுதஸார ஶ்ரீம 
த்குருெர ஜகன்னாததாஸர 
கரதளாமலகவெவன பபளித 
ஸகலஸம்திகள 
பரமபம்டிதமானிகளு ம 
த்ஸரிஸவலவதகிச்சாகி பதாருெ 
தரிஸிகரிகிது பதாரி பபளுவுதல்ல 
தவரப ாளவக ௩௩-0௧ 
 
பாமினி ஷட்பதி  ரூபத 
லீ மஹாத்புத காவ் தாதிவ ா 
ளா மபனாஹர தரதமாத்மக 
னாம்திபத் கள 
 ாம மவக படிஸுெர ஸு 
தாமஸக ககபிடி வலாஸுக 
ப்பரமதிம்தலி பபள்த 
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குருகாருண் பகபனம்வப ௩௩-0௨ 
 
ஸாரவெம்தவர ஹரிகதாம்றுத 
ஸாரவெம்புவுவதம்ம குருெர 
ஸாரிதல்லவத திளிவ ம்வதனுத 
மபஹம்த்ரனம்தனன 
ஸாரதி  பலவகாம்டு ஸார 
ஸாரகள னிற்கணஸி பபள்தனு 
ஸார னவெெ மஹாத்மரிவக 
ஸம்ஸாரவெல்லிஹுபதா ௩௩-0௩ 
 
தாஸெற் ர முகதி னிம்து ர 
பமஶனனு கீற்திஸுெ மனதபி 
லாவஷ லி ெற்ணாபிமாகவளாலிது 
பபளிஸித 
ஈ ஸுலஅன காவ் பதாள்  தி 
ப்ராஸகளிவக ப்ர த்னவில்லவத 
பலஸுபலவஸவன ஶ்ராவ் மாதுபத 
குருஹு கவிகளிவக ௩௩-0௪ 
 
ப்ராக்றுபதாக்திகவளம்து பரிவத ம 
ஹாக்றுதக்னரு ஜரிெரல்லவத 
ஸ்வீக்றுதெ மாெதவல பிடுெவர 
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ஸுஜனரதெரு 
ஶ்ரீ க்றுதீபதி மலகுணகளு 
ஈ க்றுதிவ ாளும்ொத பளிக 
ப்ராக்றுதவெ ஸம்ஸ்க்றுதத ஸெகபெனு 
ஸுகுணரிவக  ௩௩-0௫ 
 
ஶ்ரூதிவக பஶாபனொகவதாவெ ஜெ 
மதிவக மம்களவீ வதாவெ ஶ்ருதி 
ஸ்ம்றுதிவக ஸம்மதெல்லதித்வதாவெ 
னம்ம குருரா  
மதிஸி மத்ொகமபப ாப்தி  
இதிவக வதாரித ப்ரஹ்மவித் ா 
ரதரிகீப்ஸித ஹரிகதாம்றுதஸார 
வஸாகஸுவுவத ௩௩-0௬ 
 
பக்திொததி பபள்தவனம்ப ப்ர 
ஸக்தி ஸல்லது காவ் வதாளு புன 
ருக்தி ஶுஷ்கஸமாஸ பதவ் த் ாஸ 
வமாதலாத 
யுக்திஶாஸ்த்ர விருத்த ஶப்த வி 
பக்தி விஷ களிரலு ஜீெ 
ன்முக்தி ப ாக் விவதம்து ஸிரி மதனம்த 
வமச்சுெவன ௩௩-0௭ 
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ஆஶுகவிகுல கல்பதரு தி 
க்பதஶெரி லு ரம்கவனாலுவம  
தாஸகூெஸ்தரிவகரகி னா 
பபடிவகாம்புவெனு 
ஈ ஸுலஅண ஹரிகதாம்றுத 
மீஸளயிவத ஸார தீற்க 
த்பெஷிகளிவகவர தவல 
ஸலிஸுவுவதன்ன பின்னபெ- ௩௩-0௮ 
 
ப்ராஸகள வபாம்திஸவத ஶப்த 
ஶ்பலஷகல பஶாதிஸவத தீற்க 
ஹ்ரஸ்ெகள ஸல்லிஸவத ஷட்பதிகதிவக 
னில்லிஸவத 
தூஷகரு தினதினதி மாடுெ 
தூஷணவெ பூஷணவு எம்துப 
பதஶகம் வு ஹரிகதாம்றுதஸார 
ஸாத ரிவக ௩௩-0௯ 
 
அஶ்ருதாகமபாெ இதர ப 
ரிஶ்ரமவு பல்லெரிகானம் 
தாஶ்ருகள மவளகவரஸி கம மவரஸுெ 
சமத்க்றுதி  
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மிஶ்ரரிவக மவரமாடி திதிஜர 
ஶத்ரதலி கா  திப்பரிதவராளு 
பஶ்ருதிகளு தப்புவுவெ 
னிஜபக்தியுக்தரிவக ௩௩-௧0 
 
னிச்ச னிஜஜன வமச்ச பகாதன 
அச்ச பாக் வு வபச்ச பபற்வமயு 
வகச்ச பகள்ெனு வமச்ச மலமன 
முச்ச்வலம்வதனுத 
உச்ச்விகளிவக வபாச்ச வபாஸவதன 
லுச்சரிஸிதீ ஸச்சரித்வர  
னுச்சரிவஸ ஸிரிெத்ஸத்ஸலாம்சன 
வமச்சபலனரிது ௩௩-௧௧ 
 
ஸாதுஸவபவ ாளு வமவரவ  தத்ெஸு 
பபாதவ்றுஷ்டி  கவரவ  காம 
க்பராத பீஜெ ஹுரிவ  களவரவத பிரிவ  
கரகரி  
ொதிகள பல்முரிவ  பரமவி 
பனாதிகள கம மவர பலாஸுக 
ஹாதிபதாரித ஹிரி  பஹு சாதூரி  
வஹாஸ பரி  ௩௩-௧௨ 
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வ் ாஸதீற்தர ஒலவொ விெபலா 
பாஸக ப்ரபுெற்  புரம்தர 
தாஸராரா ர த பொ திளி து ஓதி 
பகளதவல 
பகஶென குனமணிகளனு ப்ரா 
வணஶகற்பிஸி ொதிராஜர 
பகாஶவகாப்புெ ஹரிகதாம்றுதஸார 
பபளிதரு ௩௩-௧௩ 
 
ஹரிகதாம்றுதஸார னெரஸ 
பரித பஹுகம்பீர ரத்னா 
கர ருசிர ஶ்றும்கார ஸாலம்கார விஸ்தார 
ஸரஸ னரகம்டீரொசா 
ற் ர ஜனித ஸுகுமார ஸாத்வீ 
கரிவக பரபமாதாரமாடித மவர துபகார 
௩௩-௧௪ 
 
அெனிவ ாளு ஜ்ப ாதிஷ்மதி  கத 
லெனு பாமரனும்டு ஜீற்ணிஸ 
லெவன பம்டித்பனாகரிபவிபெகி ப்பம்வத 
ஶ்ரெணமம்கள ஹரிக்தாம்றுத 
ஸவிது னிற்குணஸாரமக்கிஸ 
லெ னிபுணகன ப ாக் கல்லவத 
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தக்கலரி திது ௩௩-௧௫ 
 
அக்கரவதாளீ காவ் வதாளு ஓம் 
தக்கரெ பவரபதாதிெ பத 
ெற்களிம் துஸ்த் ஜ் வனனிஸி 
தற்மாற்தகாமகள 
வலக்கிஸவத பலாகககனாதன 
பக்திபாக் ெ பவெெ ஜீெ 
ன்முக்தகல்லவத ஹரிகதாம்றுதஸார 
வஸாகஸுெவத ௩௩-௧௬ 
 
ஒத்தி பஹ விக்னகள தபததப 
ம்றுத்யுவிவக மவர மாடி காலன 
ப்றுத் ரிவக பீகரெ புட்டிஸி 
ஸகலஸித்திகள 
ஒத்திவகாளிஸி ெனருபஹஅண 
ன்றுத் மாடுெனென மவனவ ாளு 
னித்  மம்கள ஹரிகதாம்றுதஸார 
படிஸுெர ௩௩-௧௭ 
 
ஆயுராபராக்க ஷ்ெற்   ஶ 
கதற்  பல விஜ்ஜ்ன் ான ஸமஸஹா  
வஶௌற்வ ா உ 
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தாற்  குணகாம்பீற்  வமாதலாத 
ஆ தகதளும்தாகவலாம்த 
த் ா  படிஸித மாத்ரதிம் ஶ்ரெ 
ணீ ெல்லவெ ஹரிகதாம்றுதஸார 
ஸுஜனரிவக ௩௩-௧௮ 
 
குருெ கம்கள பவெெ பதிரனி 
வகரடு கிவி பகள்பஹவு வபவள த 
முருெ மதனாக்றுதி  தாள்ெனு 
பகள்தமாத்ரதலி 
பரடூ கஹனாகுவுது பகள்தவர 
வகாரடு பல்லிவிஸுெது ப்ரதிதின 
ஹுருடிலாதரு ஹரிகதாம்றுதஸாரெனு 
படிவஸ  ௩௩-௧௯ 
 
னிற்ஜரதரம்கிணிவ ாளனுதின 
மஜ்ஜனாதி ஸமஸ்தகற்மவி 
ெற்ஜிதாஶாபாஶதிம்தலி மாடிததிகபல 
வஹஜ்வஜ வஹஜ்வஜவக வதாவர திப்பவெ 
ஸஜ்ஜனரு ஶிரதூகுெம்ததி 
கற்ஜிஸுதலீ ஹரிகதாம்றுதஸார 
படிஸுெர ௩௩-௨0 
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ஸதி ரிவக பதிபகுதி பத்னி 
வ்ரத புருஷரிவக ஹருஷ வனவலபகாம் 
ெதிமபனாஹரொகி குருஹிரி ரிவக 
ஜகவதாளவக 
ஸதத மம்களவீெ பஹு ஸு 
க்றுதிகவளனிஸுத ஸுலபதிம் ஸ 
த்கதி  பவெெரு ஹரிகதாம்றுதஸாரெனு 
படிவஸ ௩௩-௨௧ 
 
எம்து ெற்ணிஸவலன்னளவெ பக 
ெம்தனமல குணானுொதக 
வளம்து பரி லி பூற்ணபபாதர மதெ 
வபாம்திதர 
சிம்தவனவக பப்பம்வத பஹு த்று 
ஷ்ொம்தபூற்ெகொகி பபள்த ம 
ஹம்தரிவக னரவரம்டு பவகெவர 
னிர பாகிகளு ௩௩-௨௨ 
 
மணிகசித ஹரிொணதலி ொ 
ரணஸுபபாஜ் பதாற்த க்றுஷ்ணா 
ற்பணவெனுதற்பிஸிதெரிவகாஸுக 
னீடுெம்ததலி 
ப்ரணதரிவக பபாம்கனெ ெரொ 
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க்ன்ய்மணிகளிம்த விரசிஸித ஶ்ருதிவ ா 
ளுணிஸி பனாடுெ 
ஹரிகதாம்றுதஸாரெனுதார ௩௩-௨௩ 
 
துஷ்ெவரன்னவத துற்விஷ திம் 
புஷ்ெவரன்னவத பூதகற்ம 
ப்ரஷ்ெவரன்னவத ஶ்ரீதவிட்ெல 
பெணுபகாபால 
க்றுஶ்ண ககபிடியுெனு ஸத் வி 
ஶிஷ்ெதாஸத்ெெனு பாலிஸி 
னிஷ்பெயிம்தலி ஹரிகதாம்றுதஸார 
படிஸுெர  ௩௩-௨௪ 
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