
ஹரிகதாம்றுதஸார 
விக்னேஶ்வரஸ்னதாத்ர ஸம்தி 
 
ஹரிகதாம்றுதஸார குருகள 
கருணதிம்தாபனிது னபளுவவ 
பரம பகவத்பக்தரிதோதரதி னகளுவுது 
 
ஶ்ரீஶேம்க்ரி ஸனராஜப்றும்க ம 
னஹஶஸம்பவ மன்மேவதாளு ப்ர 
காஶிஸனுதிே ப்ராற்திஸுவவ 
ப்னரமாதிஶயதிம்த 
னீ ஸலஹு ஸஜ்ஜேர னவத 
வ்யாஸ கருணாபாத்ர மஹதா 
காஶபதி கருணாளு 
ககபிடிவதம்மனுத்தரிஸு ௨௮-0௧ 
 
ஏகதம்த இனபம்த்ரமுக சா 
மீகரக்றுத பூஷணாம்க க்று 
பா கடாஅதி னோடு 
விஜ்ஜ்ன்யாபிஸுவவனினிவதம்து 
னோகனீயே துதிஸுதிப்ப வி 
னவகிகள ஸஹவாஸ ஸுககள 
னீ கருணிஸுவுவதமவக ஸம்தத 
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பரமகருணாளு ௨௮-0௨ 
 
விக்ேராஜவே துற்விஷயவதாளு 
மக்ேவாகிஹ மேவு மஹனதா 
ஷக்ேம்க்ரி ஸனராஜயுகளதி பக்திபூற்வகதி 
லக்ேவாகலி னித்ய ேரக ப 
யாக்னிகளிகாேம்வஜ குருவர 
பக்ேககவஸன்ேவகுணகளனு 
ப்ரதிதிவஸதல்லி ௨௮-0௩ 
 
தேப விஶ்வக்னஸே கவத்யா 
ஶ்வினிகளிவக ஸரிவயனிப ஷண்முக 
ேனுஜ னஶஷஶதஸ்த னதனவாத்தம்ம 
வியத்கம்கா 
வினுத விஶ்னவாபாஸகவே ஸ 
ன்மேதி விஜ்ஜ்ன்யாபிஸுவவ லகுமீ 
வனிவதயரஸே பக்திஜ்ஜ்ன்யாேவ 
வகாட்டு ஸலுஹுவுது ௨௮-0௪ 
 
சாருனதஷ்ணாஹ்வயவேனிஸி அவ 
தார மாடிவத ருக்மிணீயலி 
வகௌரியரஸே வரதி உத்தடராத ராஅஸர 
வஶௌரியாஜ்ஜ்ன்யதி ஸம்ஹரிஸி பூ 
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பாரவிளுஹித கருணி த்வத்பா 
தாரவிம்தவக ேமிவப கருணிபுவதமவக 
ஸன்மதிய ௨௮-0௫ 
 
ஶூற்பகற்ணத்வய விராஜித கம் 
தற்பஶர உதிதாற்கஸன்னிப 
ஸற்பவர கடிஸூத்ர கவக்றுதகாத்ர 
ஸுசரித்ர 
ஸ்வற்பிதாம்குஶ பாஶகர கள 
தற்பம்ஜே கற்மஸாஇக 
தற்பகனு னீோகி த்றுப்திய படிஸு 
ஸஜ்ஜேர ௨௮-0௬ 
 
னகஶ பரம ஸுபக்திபூற்வக 
வ்யாஸக்றுத க்ரம்தகளேரிது ப்ர 
யாஸவில்லனத பவரது விஸ்தரிஸிவதவயா 
னலாகவதாளு 
பாஶபாணிவய ப்ராற்திஸுவவனுப 
னதஶிவஸேகதரற்தகள கரு 
ணாஸமுத்ர க்றுபாகடாஅதி னோடுவ 
ப்ரதிதிேதி ௨௮-0௭ 
 
ஶ்ரீஶேதினிற்மல ஸுோபீ 
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னதஶவஸ்தித ரக்த கம்தா 
தினஶாபிதகாத்ர னலாகபவித்ர ஸுரமித்ர 
மூஷகஸுவரவஹே ப்ராணா 
னவஶயுத ப்ரக்யாத ப்ரபு பூ 
கரஸு பக்தரு னபடிதிஷ்டாற்தகள ப்ரதி 
திேதி ௨௮-0௮ 
 
ஶம்கராத்மஜ கதத்யரிகதி ப 
யம்கரகதிகளீய னலாஸுக 
ஸம்கட சதுற்திகவேனிஸி 
அஹிதாற்தகள வகாட்டு 
மம்குகள னமாஹிஸுவவ சக்ரத 
ராம்கிதே திேதிேதி த்வத்பத 
பம்கஜகளிவக பின்கேஸுவவனு பாலிபுது 
எம்ம ௨௮-0௯ 
 
ஸித்த வித்யாதரகண ஸமா 
ராத்ய சரணஸனராஜ ஸற்வஸு 
ஸித்திதாயக ஶீக்ரதிம் பாலிபுது பின்ேபவ 
புத்தி வித்ய ஜ்ஜ்ன்யாே பல பரி 
ஶுத்த பக்தி விரக்தி னிருதே 
வத்யே ஸ்ம்றுதிலீவலகள ஸுஸ்தவே 
வதேதலி ௨௮-௧0 
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ரக்தவாஸத்வய விபூஷண 
உக்தி லாலிஸு பரமபகவ 
த்பக்தவர பவ்யாத்ம 
பாகவதாதிஶாஸ்த்ரதலி 
ஸக்தவாகலி மேவு விஷய 
விரக்தி பாலிஸு வித்வதாத்ய வி 
முக்தவேம்வதனிவஸன்ே 
பவபயதிம்தலனுதுேதி ௨௮-௧௧ 
 
ஶுக்ர ஶிஷ்யர ஸம்ஹரிபுதவக 
ஶக்ர னின்ேனு பூஜிஸிதனு உ 
ருக்ரமஶ்ரீராமசம்த்ரனு னஸதுமுகதல்லி 
சக்ரவற்திப தற்மராஜனு 
சக்ரபாணிய னுடிவக பஜிஸித 
வக்ரதும்டவே னின்வோவளம்துவடா 
ஈஶனுக்ரஹவு ௨௮-௧௨ 
 
வகௌரனவம்த்ரனு னின்ே பஜிஸத 
காரணதி னிஜகுல ஸஹித ஸம் 
ஹார ஐதித குருவர வ்றுனகாதரே 
கவதயிம்த 
தாரகாம்தகேனுஜ என்ே 
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ஶரீரவதாளு னீனிம்து தற்ம 
ப்னரரகனு னீோகி ஸம்கதவஸன்ே 
கருணதலி ௨௮-௧௩ 
 
ஏகவிம்ஶதி னமாதக ப்ரிய 
மூகரனு வாக்மிகள மாள்வப க்று 
பாகனரஶ க்றுதஜ்ஜ்ன்ய காமத காவயா 
ககபிடிது 
னலககாக்ரணி மன்மேத து 
ற்வ்யாகுலவ பரிஹரிஸு தயதி பி 
ோகி பாற்யா தனுஜ ம்றுத்பவ 
ப்ராற்திஸுவவ னின்ே ௨௮-௧௪ 
 
னித்ய மம்கள சரித ஜகது 
த்பத்திஸ்திதி லய னியமே ஜ்ஜ்ன்யா 
ேத்ரயபத பம்தனமாசக ஸுமேஸாஸுர 
சித்தவ்றுத்திகளம்வத ேவடவ ப்ர 
மத்தேல்ல ஸுஹ்றுஜ்ஜோப்தே 
னித்யதலி வேவேவேவேது ஸுகிஸுவ 
பாக்ய கருணிபுது ௨௮-௧௫ 
 
பம்சனபத ஜ்ஜ்ன்யாேவருபு வி 
ரிம்சிஜேகே னதாரு மேதலி 
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வாம்சிதப்ரத ஒலுவமயிம்தலி 
தாஸவேம்தரிது 
பம்சவக்த்ரே தேய பவவதாளு 
வம்சிஸவத ஸம்கதஸு விஷயதி 
ஸம்சரிதம்ததலி மாடு மோதிகரணகள 
௨௮-௧௬ 
 
ஏனு னபடுவுதில்ல னின்ே கு 
னயானிகளு பரலம்வஜ லகுமீ 
ப்ராணபதி தத்னவஶரிம்வதாடகூடி 
குணகாற்ய 
தானே மாடுவவேம்ப ஈ ஸு 
ஜ்ஜ்ன்யாேவவே கருணிஸுவுவதமவக ம 
ஹானுபாவ முஹுற்முஹுஃ 
ப்ராற்திஸுவவனினிவதம்து ௨௮-௧௭ 
 
ேனமா ேனமா குருவற்ய விபுனதா 
த்தம விவற்ஜிதனித்ர கல்ப 
த்ருமவேனிவப பஜகரிவக பஹுகுணபரித 
ஶுபசரித 
உவமய ேம்தே பரிஹரிஸ 
ஹம்மமவத புத்த்யாதிம் த்ரியகளா 
க்ரமிஸி தணிஸுதலிஹவு பவவதாளகாவ 
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காலதலி ௨௮-௧௮ 
 
ஜயஜயது விக்னேஶ தாப 
த்ரயவிோஶே விஶ்வமம்கள 
ஜயஜயது வித்யாப்ரதாயக வீதபயனஶாக 
ஜயஜயது சாற்வாம்க கருணா 
ேயேதிம்தலி னோடி ஜனுமா 
மய ம்றுதிகளனு பரிஹரிஸு பக்தரிவக 
பவவதாளவக ௨௮-௧௯ 
 
கடுகருணி னீவேம்தரிது னஹ 
வராடல ேமிஸுவவ னின்ேடிவக வபம் 
பிடவத பாலிஸு பரம கருணாஸிம்து 
எம்வதம்து 
ேடு ேடுவவ பருதிப்ப விக்ேவ 
தவடது பகவன்ோம கீற்தவே 
னுடிது னுடிவஸம்னிம்த ப்ரதி திவஸதலி 
மவரயதவல ௨௮-௨0 
 
ஏகவிம்ஶதி பதகவளனிஸுவ 
னகாகேத ேவமாலிவகய கம 
ோகிதேயாம்தற்கத ஶ்ரீப்ராணபதிவயனிப 
ஶ்ரீகரஜகன்ோதவிட்டல 
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ஸ்வீகரிஸி ஸ்வற்காபவற்கதி 
தா வகாடுவ வஸௌக்யகள பக்தரிகாவ 
காலதலி ௨௮-௨௧ 
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