
ஹரிகதாம்றுதஸார 
ஆரராஹண தாரதம்ய ஸம்தி 
 
ஹரிகதாம்றுதஸார குருகள 
கருணதிம்தாபனிது ரபளுவெ 
பரம பகெத்பக்தரிதனாதரதி ரகளுவுது 
 
ஸம்தி ஸூசவன: 
 
பக்தவரனிஸுெ திவ்யபுருஷர 
உக்தி லாலிஸி ரபள்த முக்தா 
முக்தஜீெர தாரதம்யெ முனிப ஶாம்டில்ய 
 
ஸ்தாெரர ரனாடல்வக த்றுண க்ரிமி 
ஜீெருத்தம க்ரிமிகளிம்தல 
ஜாவி ரகா கஜ வ்யாக்ர ஸிம்ஹகளிம்த 
ஶூத்ராதி 
மூெருத்தம கற்மகரு பூ 
ரதெருத்தம கற்மி ரனாடலு 
ரகாவிரதாத்தம கவிகளிம்தலி 
இதிபருத்தமரு ௨௫-0௧ 
 
தரணிபர ரனாடல்வக னர கம் 
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தற்ெருத்தம ரதெகம்த 
ற்ெர கரணாத்தமரிெரிகிம்த 
ஶரதானஶதரகாடி 
பரமறுஷிகளு அப்ஸரஸ்த்ரீ 
யரு ஸமானரு இெரிகிம்தலி 
சிரபித்றுகளுத்தமரு சிரனாமக 
பித்றுகலிம்த ௨௫-0௨ 
 
எரடடது எம்பத்து றுஷி தும் 
புர ஶரதாற்ெஶியப்ஸரஸ்த்ரீ 
யரு ஶதாஜானஜரு உத்தம 
சிரபித்றுஉகளிம்த 
ெரரு ஊற்ெஷிகிம்த டெஶ்ொ 
னரன ஸுதரீவரம்டு ஸாவிர 
ஹரவதயவராளுத்தம 
கரஶவரப்பத்துனால்கு ஜன ௨௫-0௩ 
 
ஸரிவயனிபரு வ்ரவஜௌகஸ ஸ்த்ரீ 
யரு ஸுராஸ்யாத்மஜரிவக பு 
ஷ்கரனு கற்மப புஷ்கரனிவக 
ஶடனஶ்சருத்தமனு 
தரணிஜனிகுத்தமளுஷாஶ்ெனி 
ஸுரரரஸிகுத்தம ஜலப புத 
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ஶரதிஜாத்மஜகுத்தம 
ஸ்ொஹாரதவிவயனிஸுெளு ௨௫-0௪ 
 
அனளபாற்யளிகிம்தனாக்யா 
தனிமிஷரனாக்யாதரிம்தலி 
கனப பற்ஜன்யானிருத்தன ஸ்த்ரீ 
உஶாரதவி 
த்யுனதி ஸம்ஜ்ஜ்ன்யா ஶ்யாமலா ரரா 
ஹிணிகளாற்ெரு ஸமரனாக்யா 
தனிமிரஷாத்தமரிெரிகிம்தலி னூரு 
கற்மஜரு ௨௫-0௫ 
 
ப்றுது னஹுஷ ஶஶிபிம்து ப்ரீய 
வ்ரத பரீஇத ன்றுபரு பாகீ 
ரதிய ரனாடல்கதிக பல்யாதிம்த்ர 
ஸப்தகரு 
பித்றுகரளவளம்டதிகெப்ஸர 
ஸதியரீடரய்வதாம்து மனுகளு 
திதிஜகுரு சாென உசத்யரு கற்மஜரு 
ஸமர ௨௫-0௬ 
 
தனப விஷ்ெக்ரஸன கணபா 
ஶ்வினிகவளம்பத்டதது ரஶஷரி 
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வகவணவயனிஸுெரு மித்ர தாரா னிரறுதி 
ப்ராெஹி 
குணகளிம்டதததிக எம்ப 
த்வதனிப ரஶஷரிகுத்தமரு ஸ 
ன்முனி மரீசி புலஸ்த்ய புலஹ க்ரது 
ெஶிஷ்டமுக ௨௫-0௭ 
 
அத்ரி அம்கிரரரளு ப்ரஹ்மன 
புத்ரரிெரிவக ஸமரு விஶ்ொ 
மித்ர டெெஸ்ெதரு ஈஶாரெஶபலதிம்த 
மித்ரகிம்துத்தமரு ஸ்ொஹா 
பற்த்று ப்றுகுவு ப்ரஸுதி விஶ்ொ 
மித்ர வமாதலாதெரிகிம்தலி மூெருத்தமரு 
௨௫-0௮ 
 
னாரரதாத்தமனக்னிகிம்தலி 
ொரினிதி பாரதாத்தமனு யம 
தாரரகஶ திொகரரு ஶதரூபருத்தமரு 
ொரிஜாப்தனிகிம்த ப்ரெஹ 
மாருத்ரதாத்தம ப்ரெஹ 
மாரபுத்ரனிருத்த குரு மனு தஅ ஶசி ரதியு 
௨௫-0௯ 
 

4

www.yo
us

igm
a.c

om



ஆரு ஜனகளிம்தலாஹம் 
காரிகப்ராரணாத்தமகிளஶ 
ரீரமானி ப்ராணகிம்தலி காம இம்த்ரரிவக 
வகௌரி ொருணி ககப ராணிவக 
வஶௌரிமஹிஷியவராளவக ஜாம்பெ 
தீ ரமாயுதளாத காரண 
அதிகவளனிஸுெளு ௨௫-௧0 
 
ஹர பணிப விஹவகம்த்ர மூெரு 
ஹரிமடதியரிகுத்தமரு வஸௌ 
பரணிபதிகுத்தமரு பாரதி ொணி 
ஈற்ெரிவக 
மருதப்ரஹ்மரு உத்தமரு இம் 
திவரயு பரரமாத்தமளு லமிவக 
ஸரிவயனிஸுெெரில்லவெம்திகு ரதஶ 
காலவதாளு ௨௫-௧௧ 
 
ஶ்ரீமுகும்தன மஹிவள லகுமிம 
ஹாமஹிவமரகவனம்வப 
ப்ரஃரமஶாமரரம்த்ர ஸ்றுஷ்திஸ்டிதிலய 
டகஸி அெரெர 
டாமகள கல்பிஸிவகாதுெளஜ 
ராமரணளகித்து 
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ஸற்ெ ஸ்ொமி மமகுருவெம்துபாஸவன 
மாள்பளச்யுதன ௨௫-௧௨ 
 
ஈஸு மஹிவமகளுள்ள லகுமி ப 
ரரஶனானம்தானம்தாம்ஶகுணவதாளு 
ரலஶ ரலஶவக ஸரிவயனிஸளாொெ 
காலதலி 
ரதஶகாலாதீத லகுமிவக 
ரகஶென ெஅஸ்தளவெ அெ 
காஶ ொயிது இென மஹிவம 
வ்யாப்திவகவணயும்வட ௨௫-௧௩ 
 
ஒம்து ரூபவதாவளாம்தெயெவதா 
வளாம்து ரராமவதாவளாம்து ரதஶதி 
வபாம்திவகாம்டிஹரஜபொதி ஸமஸ்த 
ஜீவிகண 
ஸிம்துஸப்தத்வீப ரமரு ஸு 
மம்தராத்ர்யாதிகளு ப்ரஹ்ம பு 
ரம்தராதி ஸமஸ்தரலாக பராலயகவளல்ல 
௨௫-௧௪ 
 
ஸற்ெரதரொத்தமனு ஸற்ெக 
ஸற்ெகுணஸம்பூற்ண ஸற்ெத 
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ஸற்ெதம்த்ர ஸ்ெதம்த்ர ஸற்ொதார 
ஸற்ொத்ம 
ஸற்ெரதாமுக ஸற்ெனாமக 
ஸற்ெஜனஸம்பூஜ்ய ஶாஶ்ெத 
ஸற்ெகாமத ஸற்ெஸாஇக ஸற்ெஜித்ஸற்ெ 
௨௫-௧௫ 
 
தாரதம்யாரராஹணெ பவர 
தாரு படிஸுெரெர லமீ 
னாரஸிம்ஹ ஸமஸ்த 
ரதெகணாம்தராத்மகனு 
பூரயிஸுெ மரனாரதம்கள 
காருணிக டகெல்யதாயக 
தூரடகெ ஸமஸ்ததுரிதெ விகதபயரஶாக 
௨௫-௧௬ 
 
ப்ரணத காமதனம்க்ரிஸம்தரு 
ஶனதரபஎகளுள்ளெவக னி 
ச்சணிவகவயனிபுது ஜடவமாதலு 
ப்ரஹ்மாம்த தரதமவு 
மனெசனதிம் ஸ்மரிஸுெர பெ 
ெனதி ரஶாஷிஸி ரபாகுவுது கா 
ரணவெனிஸுவுது ஜ்ஜ்ன்யான பக்தி 
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விரக்தி ஸம்பதவக ௨௫-௧௭ 
 
தனவெ வமாதலாததர ஸூொ 
ஸவனயு ப்ரத்ப்ரத்ரயக ரதாற்புது எல்ல 
காலதலி 
தனுஜ மானெ திவிஜரெரெ 
ரனுசிரதாசித கற்ம வ்றுஜினா 
ற்தனனு வ்யக்தெ மாள்ப த்ரிகுணாதீத 
விக்யாத ௨௫-௧௮ 
 
பக்தெத்ஸல பாக்யபுருஷ வி 
விக்த விஶ்ொதார ஸற்ரொ 
த்ரிக்த ரதாஷவிதூர துற்கம துற்விபாவ்ய 
ஸ்ெஹி 
ஶக்த ஶாஶ்ெத ஸகல ரெடத 
ரகாக்த மானத மன்ய மாதெ 
ஸுக்த ஸுமஸ்தூல த்ரிஜகன்னாத 
விட்டலனு ௨௫-௧௯ 
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