
னாம ஸ்மரண ஸம்தி 
 
ஹரிகதாம்ற் இதஸார குருகள 
கருணதிம்தாபனிது பபளுவெ 
பரம பகெத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது 
 
மக்களாடிஸுொக மடதிவ ா 
ளக்கரதி னலிொக ஹ  ப 
ல்லக்கி கஜ வமாதலாத ொஹனகபளரி 
வமவரொக 
பிக்குொகாகளிஸுதலி பத 
ெகிதன ன வனவனவுதிஹ னர 
ஸிக்கனு  மதூதரிவக ஆொெல்லி பனாடிதரு 
௧௩-௧ 
 
ஸரிது ப்ரெஹகளல்லி திவ் ாம் 
பரதி புத்ராதி லி ஹற்ஷா- 
மற்ஷ ெிஸ்ம்ற் இதி ிம்தலாகலி ஒம்வம 
பாய்வதரது 
ஹரி ஹரீ ஹரிவ ம்ப எரட 
அர னுடித மாத்ரதலி துரிதக 
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ளிரவத பபாபுவு தூலராஶிவ ாளனல 
வபாக்கம்வத ௧௩-௨ 
 
மலுகுொகலி ஏளுொகலி 
குளிது மாதாடுதலி மவனவ ாளு 
வகலஸகள மாடுதலி மமவதாவளொக 
வமலுொக 
கலுஷதூரன ஸகல டாெிலி 
திளிவ  தத்தன்னாமரூபெ 
பளி லிப்பனு ஒம்தவரஅண பிட்டகலனெர 
௧௩-௩ 
 
ஆெ குலதெனாதபரனி 
ன்னாெ பதஶவதாளித்தவரனி 
ன்னாெ கற்மெ மாடபலனின்னாெ காலதலி 
ஶ்ரீெரன ஸற்ெத்ரதலி ஸம் 
பாெிஸுத பூஜிஸுத பமாதிப 
பகாெிதரிகும்படவனா ப துஃகாதி த்ெம்த்ெகளு 
௧௩-௪ 
 
ொஸுபதென குணஸமுத்ரவதா 
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ளிஸ பல்லெ பெஸமுத்ரா 
 ாஸெில்லவத தாடுெனு ஶ்ரீக்ரதலி 
ஜகவதாளவக 
பபஸரவத துற்ெிஷ கள அபி 
லாவஷ லி பளலுெெ னானா 
க்பலஷகளனனுபெிப பக்திஸுமாற்க 
காணதவல ௧௩-௫ 
 
ஸ்னான ஜப பதொற்சவனயு வ் ா 
க் ான பாரதமுக மபஹாபபு 
ராண கவதகள பபளி பகளிதபரனு தினதினதி 
ஜ்நானகற்பமம்த்ரி கலிம்பத 
பனனு மாடுெ கற்மகளு 
லமீனிொஸன பூவஜவ ம்தற்பிஸத மானெனு 
௧௩-௬ 
 
பதெகம்வகவ ாளுள்ளெவக துரி 
தாெளிகளும்பட ெிசாரிவஸ 
பாவுகள ப வும்வட ெிஹகாதிபன மம்திரதி 
ஜெீகற்த்ற் இத்ெெனு மவரது ப 
ராெபரஶபன கற்த்ற் இவெம்தரி 
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தாெ கற்மெ மாடிதரு பலபிஸவு கற்மகளு 
௧௩-௭ 
 
ஏனு மாடுெ  புண்  பாபக 
ளாவன மாடுவெவனம்புொதம 
ஹனீகற்மவக பாத்ர னா புண் க்வக ஹரிவ ம்ப 
மானெனு மத் மனு த்ெம்த்ெவக 
ஶ்ரீனிொஸவன கற்த்ற் இவெம்து ஸ 
தானுராகதி வனவனது ஸுகிஸுெபன 
னபராத்தமனு ௧௩-௮ 
 
ஈ உபாஸவனமகெரிவளவ ாளு 
பதெவதகளல்லதவல னரர 
ல்லாெ பவக ிம்தாதரிெரற்வசவனயு ஹரி பூவஜ 
பகெல ப்ரதிவமகவளனிபரு ர 
மாெிபனாதவக இெரனுக்ரஹ 
பெ ெரானுக்ரஹவெவனஸுவுது முகுதி 
ப ாக் ரிவக ௧௩-௯ 
 
தனுவெ னாவனம்புெனு ஸதிஸுத 
மவன தனாதிகவளன்னவதம்புெ 
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த்யுனதி வமாதலாதுதககவள 
ஸத்தீற்தபெம்புெனு 
அனல பலாஹாதி ப்ரதீகா 
ற்சனவெ பதெர பூவஜ ஸுஜனவர 
மனுஜரஹுவதம்புெனு பகாகரவனனிப புதரிம்த 
௧௩-௧0 
 
அனல பஸாமாற்பகம்து தாரா 
ெனி ஸுராபக முக்  தீற்தக 
ளனில ககன மனாதி இம்த்ரி களிவக அபிமானி 
எனிப ஸுரர ெிபஶ்சிதர ஸன் 
மனதி பஜிஸதலிப்பெர பா 
ெனெ மாடரு தம்ம புவஜ  மாடிதரு ஸரிவ  
௧௩-௧௧ 
 
வகம்ட காணவத முட்டிதரு ஸரி 
கம்டு முட்டலு தஹிஸதிப்புவத 
பும்டரீக தளா ாதாஅன ெிமலபதபத்ம 
பம்டுணிகவளம்வதனிப பக்தர 
ஹிம்டுபனாடித மாத்ரதலி தனு 
திம்டு வகடஹித னரன பாென மாள்பராஅணதி 
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௧௩-௧௨ 
 
ஈ னிமித்த புனஃ புனஃ ஸு 
ஜ்நானிகள ஸஹொஸ மாடு கு 
மானெர கூடாததிரு வலௌகிகவக மருளாகி 
மெனபத ாம்ஸகன ஸற்ெ 
ஸ்தானதலி தன்னாம ரூபெ 
பதனிஸுத ஸம்சரிஸு இதராபலாசவன  
பிட்டு ௧௩-௧௩ 
 
ஈ னளின ஜாம்டவதாளு ஸற்ெ 
ப்ராணிகவளாளித்தனெரத ெி 
ஜ்நானம  வ் ாபாரகள மாடுெனு திளிஸதவல 
ஏனு காணவத ஸகல கற்மக 
ளாவன மாடுவெவனம்ப னரனு கு 
ப ானி ஐதுெ கற்த்ற் இ ஹரி எம்தெவன 
முக்தனஹ ௧௩-௧௪ 
 
கலிமலாபஹவளனிஸுதிஹ பாம் 
வபாவளவ ாளவக ஸம்சரிஸி பதுகுெ 
ஜலசர ப்ராணிகளு பல்லவெ தீற்த 
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மஹிவம னு 
ஹலவு பவக லி ஹரி  கருணா 
பலதி பல்லிதராத ப்ரஹ்மா 
னில ெிபஷஶாத் மரரரி ரனம்தனமலகுண 
௧௩-௧௫ 
 
ஶ்ரீலகுமீெல்லபனு ஹ்ற் இத்கீ 
லாலஜவதாளித்தகிள பசதன 
ஜாலெனு பமாஹிஸுெ த்ரிகுணதி பத்தரனு 
மாடி 
ஸ்தூலகற்மதி ரதர மாடி ஸு 
லீவலகள திளிஸதவல பெதி கு 
லாலசக்ரத வதரதி திருகிஸுதிஹனு மானெர 
௧௩-௧௬ 
 
பெதஶாஸ்த்ர ெிசாரமகது னி 
பஷத கற்மெ வதாவரது னித் தி 
ஸாதுகற்மெ மாள்பரிவக ஸ்ெற்காதிஸுகெெீ 
ஐதிஸுெ பாபிகள னிர ெ 
பகதபமாத மனுஷ் ரிவக து 
ற்ொதிகளிகம்தம்தமதி மஹது:ஃககளனுணிப 
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௧௩-௧௭ 
 
னிற்குபணாபாஸகவக குண ஸம் 
ஸற்க பதாஷகள ீவதவல அப 
ெற்கதலி ஸுகெித்து பாலிஸுெனு 
க்ற் இபாஸாம்த்ர 
துற்கமனு எம்வதனிப த்மரெி 
த் ற்வக த்ரிகுணாதீத ஸம்தத 
ஸ்ெற்க பூ னரகதலி ஸம்சாரெவன மாடிஸுெ 
௧௩-௧௮ 
 
மூெவராளகித்தரு ஸரிவ  ஸுக 
பனாவுகளு ஸம்பம்தொகவு 
பாெனவக பாென பாராத்பர புற்ணஸுகெனிதி 
ஈ ெனருஹபொம்டவதாளு ஸ்ெக 
பளெர ததாகார மாடி ப 
ராெபரஶ சராசராத்மக பலாககள வபாவரெ 
௧௩-௧௯ 
 
அனிமித்த னிரம்தர ஸ்ொ 
தீன கற்த்ற் இத்ெெனு மவரபத 
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பனனு மாடுவுவதல்ல ஹரி ஒளவஹாரவக 
னவலஸித்து 
தாபன மாட்ெவனம்தரிது ம 
த்தாவன ம்ததி ஸம்சரிஸு பெ 
மானெம்தித ஒம்தவரஅண பிட்டகல னின்ன 
௧௩-௨0 
 
ஹலவு கற்மெ மாடி பதஹெ 
பளலிஸவத தினதினதி ஹ்ற் இத ா 
மலஸதனதி ெிராஜிஸுெ ஹரிமுற்தி வன 
பஜிஸு 
திளிெதீ பூஜாப்ரகரணெ 
பல ஸுபுஷ்பாக்பராதக ஶ்ரீ 
துளஸிதளெற்பிஸலு ஒப்பபானு ொஸுபதெ 
ஸதா ௧௩-௨௧ 
 
தரணி னாரா ணனு உதகதி 
துரி னாமக அக்னிவ ாளு ஸம் 
கருஷணாவ்ஹ  ொயுக ப்ரத்யும்னனனிருத்த 
இருதிஹனு ஆகாஶவதாளு மூ 
வரரடு ரூபெ தரிஸி பூதக 
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கவரஸுெனு தன்னாமரூபதி ப்ரஜர ஸம்மதப 
௧௩-௨௨ 
 
கனகதனு தானாகி னாரா ணனு தன்னாமதலி 
கவரஸுெ 
ெனத கற்பபாதகதி வனலஸிஹ ொஸுபதெ 
ஸதா 
த்ெனி ஸிடிலு ஸம்கற்ஷணனு மிம் 
சிவனாளு ஶ்ரீப்ரத்யும்ன வ்ற் இஷ்டி  
ஹனிகவளாளகனிருத்தனிப்பனு 
ெருஷவனம்வதனிஸி ௧௩-௨௩ 
 
க்ற் இஹ குதும்ப தனாதிகள 
ஸன்னஹகளுள்ளெராகி ெிஹிதா 
ெிஹித தற்ம ஸுகற்முகள திளி தவல 
னித் தலி 
அஹர மமதுன னித்வரவகாளகா 
கிஹரு ஸற்ெப்ராணிகளு ஹ்ற் இ 
த்குஹனிொஸி  னரி தவல பெவதாளவக 
பளலுெரு ௧௩-௨௪ 
 

10

www.yo
us

igm
a.c

om



வஜவட ரிம்வதாடகூடி ராஜிஸு 
தடெிவ ாளகிப்பனு ஸதா பகாஜாத்ரிஜனு 
எனிஸி 
உடுபனிம்தபிவ்ற் இத்திகள தா 
வகாடுத பஇம்ற் இகாஹிகள கா 
பராடல காெனு தத்ததாவ்ஹ னாகி ஜெீரனு 
௧௩-௨௫ 
 
ெிபினவதாளு ஸம்த ிஸுெனு கா 
ஶ் பி னவளதெ ஸ்தளகளலி ஸற்ெத்ர 
பகஶெனு 
கபதி ககனதி ஜலகளலி மஹ 
ஶபரனாமக பக்தரனு னி 
ஷ்கபடதிம்தலி ஸலஹுெனு கருணாளு 
தினதினதி ௧௩-௨௬ 
 
காரணாம்தற் ாமி ஸ்தூலெ தார 
வ் ாப்தாம்ஶாதி ரூபக 
ஸார ஶுப ப்ரெிெிக்தனம்த ஸ்தூல னிஸ்ஸார 
ஆரு ரஸகளனற்பிஸல்பரி 
கீ ரஹஸ் ெ பபளவத ஸதா 
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பாரமஹிமன ரூபகுணகள வனவனது 
ஸுகிஸுதிரு ௧௩-௨௭ 
 
ஜலகபதாடுபனமல பிம்பெ வமலுவெவெம்பதி 
ஹருஷதிம்தலி 
ஜலசரப்ராணிகளு னித் தி  த்னமகெம்வத 
ஹலதரானுஜ பபாக் ரஸகள 
வனவல னரி வத பூஜிஸுத ஹம் 
பலிஸுெரு புருஷாற்தகள ஸத்குலஜராவெம்து 
௧௩-௨௮ 
 
பதெ ற் இஷி கம்தற்ெ பித்ற் இ னர பதெ 
மானெ தனுஜ பகாஜ க 
ராெி வமாதலாதகிள பசதன பபாக் ரஸகளனு 
 ாெதெ ெகவளாளகித்து ர 
மாெரனு ஸ்ெகீரிப  ாெ 
ஜ்ஜெீகணக்வக ஸ்ெப ாக்  
ரஸகளன ீவனம்வதம்து ௧௩-௨௯ 
 
ஹரவடகளனடீாடி காம்சன 
பரடி பலாஷ்டாதிகளு ஸமவெம்தரிது 
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னித் தலி 
புருடகற்பாம்வடாதரனு ஸ 
த்புருடவனம்வதனிவஸல்லவராளகி 
த்துருடுகற்மெ மாள்பவனம்தடிகடிவக 
வனவனவுதிரு ௧௩-௩0 
 
ப்ஃஊதளதி ஜனருகளு மற்மக மாதுகளனாடிதவர 
ஸஹிஸவத 
காதிஸுெரதிபகாபதிம்தலி எச்சரிப வதரதி 
மாதுளாம்தக ஜார பஹ னெ 
னதீபசாரவன என்னலு தன்ன னி 
பகதனவதாளிட்டெர ஸம்மதஸுெனு 
கருணாளு ௧௩-௩௧ 
 
ஹரிகதாம்ற் இதஸாரெிது ஸம் தரு ஸதா 
சித்த ிஸுவுது னி 
ஷ்டுரிகளிவக பிஶுனரிகப ாக் ரிதனு 
பபளதவல 
னிருத ஸத்பக்தி லி பகெ 
ச்சரிவதகள வகாம்டாடி ஹிக்குெ 
பரம பகெத்தாஸரிவக திளிஸுவுது ஈ ரஹஸ்  

13

www.yo
us

igm
a.c

om



௧௩-௩௨ 
 
ஸத் ஸம்கல்பனு ஸதா ஏ னித்துபத 
புருஷாற்தவெம்தரி 
தத் திக ஸம்பதாஷதலி வனவனவுத்த 
பும்ஜிஸுவுது 
னித் ஸுகஸம்பூற்ண பரம ஸு 
ஹ்ற் இத்தம ஜகன்னாதெிட்டல 
பத்திஸி பொம்புதி  சித்ஸுக வ் க்தி 
வகாடுதிப்ப ௧௩-௩௩ 
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