
ஹரிகதாம்றுதஸார 
பிம்பபாபாஸன ஸம்தி 
 
ஹரிகதாம்றுதஸார குருகள 
கருணதிம்தாபனிது பபளுவெ 
பரம பகெத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது 
 
முக்த பிம்பனு துரிய ஜீெ 
ன்முக்தபிம்பனு விஶ்ெ பெ ஸம் 
ஸக்த பிம்பனு ததஜஸனு அஸ்றுஜ்யரிவக 
ப்ராஜ்ஜ்ன்ய 
ஶக்தனாதரு ஸரிவய ஸற்பொ 
த்ரிக்த மஹிமனு துஃகஸுககள 
வ்யாக்தமாடுதலிப்ப கல்பாம்ததலி 
பப்பரிவக ௨௪-0௧ 
 
அன்னனாமக ப்ரக்றுதிவயாளக 
ச்சின்னனாகிஹ ப்ராஜ்ஜ்ன்ய னாமதி 
வஸான்வனாடல 
வமாதலாதெவராளன்னாத ததஜஸனு 
அன்னதாம்புதனாம விஶ்ெனு 
பின்னனாம க்ரியகளிம்தலி 
தன்வனாளவக தா ரமிப பூற்ணானம்த 
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ஜ்ஜ்ன்யானகன ௨௪-0௨ 
 
பூதிவயாளகடகிப்பனலபனா 
பாதி பேதன ப்ரக்றுதிவயாள 
கன்னாதனன்னாஹ்ெயதி கவரஸுெ 
ப்ரஹ்ம ஶிெரூபி 
ஓதனப்ரத விஷ்ணு பரமா 
ஹ்லாதவீவுத த்றுப்திபடிஸுெ 
காதமஹிமன சித்ரகற்மெனாெ 
பண்ணிஸுெ ௨௪-0௩ 
 
னாத பபாஜன ஶப்தவதாளு பிம் 
பதாதபனாதகவதாளவக பகாஷனு 
ொதவதாளு ஶாம்தாக்ய 
ஜடராக்னிவயாளகிஇருதிப்ப 
தெதிகஸுஶப்தவதாளு புத்ர ஸ 
பஹாதரானுஜவராளதி 
ஶாம்தன பாதகமலெனெரத சிம்திஸு ஈ 
பரியலிம்த ௨௪-0௪ 
 
பெதமானி ரமானுபாஸ்ய கு 
பணாததி குணத்ரய விெற்ஜித 
ஸ்பொதரஸ்தித னிகிள 
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ப்ரஹ்மாம்டாத்விலஅணனு 
ஸாதுஸம்மதவெனிஸுதிஹ னிஷு 
ஸீத கணபதிவயம்ப ஶ்ருதி ப்ரதி 
பாதிஸுவுதனெரதென 
குணப்ராம்தகாணதவல ௨௪-0௫ 
 
கவரஸுெனு மாயாரமண தா 
புருஷரூபதி த்ரிஸ்தளகவளாளு 
பரம ஸத்பருஷாற்தத 
மஹத்தத்ெவதாளகித்து 
ஸரஸிஜபொம்ட ஸ்தித ஸ்த்ரீ 
புருஷ தன்மாத்ரகள ஏபகா 
த்தரதபஶம்த்ரியகள மஹாபூதகள 
னிற்மிஸித ௨௪-0௬ 
 
ஈ ஶரீரவக புருஷ த்ரிகுணதி 
ஶ்ரீஸஹித தானித்து ஜீெரி 
காஶ பலாபாஜ்ஜ்ன்யான மத மத்ஸர 
குபமாஹ உத 
ஹாஸ ஹருஷ ஸுஷுப்தி ஸ்ெப்னபி 
பாஸஜாக்ரதி ஜன்ம ஸ்திதி ம்றுதி 
பதாஷ புண்ய ஜயாபஜய த்ெம்த்ெகள 
கல்பிஸித ௨௪-0௭ 
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ரிவித குணமய பதஹ ஜீெவக 
கெேதம்ததி வதாடிஸி கற்ம 
ப்ரெஹவதாளு ஸம்ோரமாடிஸுதிப்ப 
ஜீெரன 
கவிஸி மாயாரமண பமாஹெ 
பெவக காரணனாகுெனு ஸம் 
ஶ்ரெண மனனெ மாள்பரிவக 
பமாேகவனனிஸுதிப்ப ௨௪-0௮ 
 
ஸாஶனாஹ்ெய ஸ்த்ரீபுருஷவராளு 
ொஸொகிஹவனம்தரிது வி 
ஶ்ொஸபூற்ெக பஜிஸி பதாஷிஸு 
ஸ்ொெபராத்தமர 
க்பலஶனாஶன அேலகவளாளு ப்ர 
காஶிஸுதலிஹனஶனரூபபா 
பாஸனெ மாள்பரிவக பதாற்பனு தன்ன 
னிஜரூப ௨௪-0௯ 
 
ப்ரகாராம்தர சிம்திஸுெதீ 
ப்ரக்றுதிவயாளு விஶ்ொதிரூபெ 
ப்ரகடமாள்வபனு யதாமதிவயாளு 
குருக்றுபாபலதி 
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முகுரனிற்மித ஸதவதாளு பபாவக 
ஸ்ெகீய ரூபெ காம்ப வதரதலி 
அகுடிலாத்ம ேராேரதி ஸற்ெத்ர 
பதாருெனு ௨௪-௧0 
 
பரிச்பேதத்ரய ப்ரக்றுதிவயாள 
கிருதிஹனு விஶ்ொதிரூபெ 
தரிஸி ஆத்மாதித்ரிரூபெ ஈ ஷணத்ரயதி 
ஸுருசி ஜ்ஜ்ன்யானாத்ம ஸ்ெரூபதி 
துரியனாமக ொஸுபதென 
ஸ்மரிஸு 
முக்திஸுகப்ரதாயகனீதனஹுவதம்து 
௨௪-௧௧ 
 
கமலஸம்பெஜனக ஜட ஜம் 
கமவராளவக வனவலஸித்து க்ரம வ்யு 
த்க்ரமதி கற்மெ மாடி மாடிஸுதிப்ப 
பபஸரவத 
அம ஆம அமீஹனாஹ்ெய 
ஸுமனஸஸுரவராளவக அஹம் 
மமன மம எம்தீ யுபாஸவனதகெ 
ப்ராம்ததலி ௨௪-௧௨ 
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ஈ ஸமஸ்த ஜகத்து ஈஶா 
ொஸ்யவெனிபுது காற்யரூபவு 
னாஶொதரு னித்யபெ ஸரி காரண 
ப்ரக்றுதி 
ஶ்ரீஶவக ஜடப்ரதிவமவயனிபுது 
மாஸவதாம்வமகு ஸன்னிதானவு 
ொஸொகிஹ னித்ய ஶாலிக்ராமபதாபாதி 
௨௪-௧௩ 
 
ஏகபமொத்விதீய ரூபா 
பனக ஜீெவராளித்து தா ப்ர 
த்பயக கற்மெ மாடி பமாஹிஸுதிப்ப 
திளிஸதவல 
மூக பதிராம்தாதி னாமக 
ஈ கபளெரவதாளவக கவரஸுெ 
மாகளத்ரன வலௌகிக 
மஹாமஹிவமபகவனம்வப ௨௪-௧௪ 
 
பலாகபம்துற்பலாகனாத வி 
பஶாக பக்தர பஶாகனாஶன 
ஶ்ரீகராற்சித பஸாகதம்ததலிப்ப 
ஸற்ெவராளு 
ஸாகுெனு ஸஜ்ஜனர பரம க்று 
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பாகபரஶ பினாகிஸன்னுத 
ஸ்வீகரிஸு ொனதரு வகாட்ட ஸமஸ்த 
கற்மகள ௨௪-௧௫ 
 
அஹித ப்ரதிவமகவளனிஸுவுவு 
பதஹ பகஹாபத்ய ஸதி தன 
பலாஹ காஷ்ட ஶிலா ம்றுதாத்மகொத 
த்ரவ்யகளு 
ஸ்பனஹதலி பரமாத்ம எனகி 
த்தீஹபனம்தரிதனுதினதி ஸ 
ம்பமாஹவகாளகாகதவல பூஜிஸு 
ஸற்ெனாமக ௨௪-௧௬ 
 
ஶ்ரீதருணிெல்லபவக ஜீெரு 
பேதனப்ரதிவமகளு ஓத 
ப்பராதனாகித்வதல்லவராளு வ்யாபார 
மாடுதிஹ 
பஹாத ஸற்வெம்த்ரியகவளாளு ஸம் 
ப்ரீதியிம்தும்டுணிஸி விஷய னி 
ற்ொத பதஶக தீபதம்ததலிப்ப னிற்பயதி 
௨௪-௧௭ 
 
புத பஸாகித மானெனு பஹு 
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மாதனாடுெ வதரதி மஹத 
த்பூத விஷ்ண்ொபெஶதிம்தலி ெற்திபுது 
ஜகவு 
தகதபொக்திகளல்ல பஶஷ ப 
ணாதபத்ரவக ஜீெபம்ேக 
வ்ராதவெம்திகு பின்னபாதாஹ்ெயதி 
கவரஸுவுது ௨௪-௧௮ 
 
திவிவயாளிப்புவு மூரு பாதக 
ளெனிவயாளகிஹுவதாம்து ஈ வித 
கவிபிரீடித கவரஸுெ ேதுஷ்பாது 
தாவனம்து 
இென பாதேதுஷ்டயகளனு 
பெபக தம்து னிரம்தரதி உ 
த்தென ஸக ஸற்ொம்தராத்மகவனம்து 
ஸ்மரிஸுதிரு ௨௪-௧௯ 
 
ெம்ஶபாகலு வபவளய கம்டு ன 
ராம்ஶதலி பஶாபிபுது பாகத 
ெம்ஶ பாஶதி கட்டி ஏருெ வடாம்ப 
மஸ்தகவக 
கம்ஸமற்தன தாஸரிவக னி 
ஸ்ஸம்ஶயதி ெம்திஸவத னா வி 
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த்ொம்ஸவனம்தஹம்கரிவஸ பெகுணதி 
பம்திஸுெ ௨௪-௨0 
 
ஜ்பயாதிரூபவக ப்ரதிவமகளு ஸாம் 
பகதிகாபராபித ஸுவபௌருஷ 
தாது ஸப்தக ததற்ய வஶௌற்பயாதாற்ய 
ோதுற்ய 
மாது மான மஹத்ெ ஸஹன ஸு 
னீதி னிற்மலபதஶ ப்ராஹ்மண 
பூதபம்ேக புத்தி வமாதலாதிம்த்ரிய 
ஸ்தான ௨௪-௨௧ 
 
ஜீெராஶிவயாளம்றுத ஶாஶ்ெத 
ஸ்தாெரகவளாளு ஸ்டாணுனாமக 
னாெகாலதலிப்பனஜிதாம்தபனம்வதனிஸி 
பகாவிதாம்பதி காயனப்ரிய 
ஸாெயெ ஸாஹஸ்ரனாம ப 
ராெபரஶ பவித்ரகற்ம விபஶ்சிதனு ஸாம 
௨௪-௨௨ 
 
மாதென பூஜாற்தொகி னி 
பஷதகற்மெ மாடி தன ஸம் 
பாதிஸலு ஸத்புண்ய 
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கற்மகவளனிஸிவகாளுதிஹவு 
ஸ்பொதரம்பணாற்த னித்யதி 
ஸாதுகற்ம மாடிதரு ஸரி 
ஐதுெனு பதஹாம்தரெ 
ஸம்பதஹவினிதில்ல ௨௪-௨௩ 
 
அபகதாஶ்ரய எல்லவராளகி 
த்துபமவனனிபானுபம ரூபனு 
ஶபரபகதன ஜனக பமாஹிப பமாஹகன 
வதரதி 
தபனபகாடி ஸமப்ரபாஸித 
ெபுவெனிப க்றுஷ்ணாதி ரூபக 
விபகளம்தும்டுணிப ஸற்ெத்ரதலி 
வனலஸித்து ௨௪-௨௪ 
 
அடவிவயாளு பித்ததவல வபவளதிஹ 
கிடத மூலிவக ஸகல ஜீெர 
ஒடவலாளிப்பாமயெ 
பரிஹரதகஸுெம்ததலி 
ஜடஜஸம்பெஜனக த்ரிஜக 
த்ெவடய ஸம்ததவஸனலு அெரி 
த்வதவடவக பம்வதாதகுெனு பக்தர 
பிவடய மீரதவல ௨௪-௨௫ 

10

www.yo
us

igm
a.c

om



 
ஶ்ரீனிபகதன தன்னெர பத 
ஹானுபம்திளம்வத அவ்யெ 
தானதலி வனலிஸிப்ப ஸற்ெத ஸகல 
காமதனு 
ஏனு வகாட்டது பும்ஜிஸுத ம 
த்தாவனயம்ததி ஸம்ேரிஸு ம 
த்வதனு பபடவத பஜிஸுதிரு 
அெனம்க்ரிகமலகள ௨௪-௨௬ 
 
பபடதவல வகாடுதிப்ப ஸுரரிவக 
பபதிதவர வகாடுதிஹனு னரரிவக 
பபதி பளலுெ ததத்யரிவக 
வகாடவனாம்வம புருஷாற்த 
மூடரனுதின தற்மகற்மெ 
மாடிதரு ஸரி அஹிகபலகள 
னீடி உன்மத்தரனு மாடி மஹானிரயவீெ 
௨௪-௨௭ 
 
தரணி ஸற்ெத்ரதலி கிரணெ 
ஹரஹி தத்தத்ெஸ்துகளனனு 
ஸரிஸி அதரதரம்வத ோயெ கம்வகாளிப 
வதரதி 
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அரிதராஜாபனஜ ஜகவதாள 
கிருெ ோயாதபவனனிஸி ஸம் 
கருஷணாஹ்ெய அெரெர 
பயாக்யவதகளம்திப்ப ௨௪-௨௮ 
 
ஈ விததி ஸற்ெத்ர லகுமீ 
பூ ெனிவதயர கூடி தன்ன க 
ளாவிபஶஷகவளல்ல கவடயலி தும்பி 
பஸவ்யதம 
பஸெகனு தாவனனிஸி மாயா 
பதவிரமண ப்ரவிஷ்டரூபக 
பஸவெ மாள்ப ஶரண்ய ஶாஶ்ெதகருணி 
கமலாஅ ௨௪-௨௯ 
 
ப்ரணெகாரண காற்ய ப்ரதிபா 
த்யனு பராத்பர பேதனாபே 
தன விலஅணனம்தஸத்கல்யாண 
குணபூற்ண 
அனுபமனுபாஸித குபணாததி 
அனக அஜிதானம்த னிஷ்கிம் 
ஜனப்ரிய னிற்விகார னிராஶ்ரயாவ்யக்த 
௨௪-௩0 
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பகாப பீய பொம்தகாரவக 
தீபவொதவக ஸகல ஸுகஸத 
பனாபரிக்ரஹவெனிஸுதிப்புது 
ஹரிகதாம்றுதவு 
பகாபதி ஜகன்னாதவிட்டல ஸ 
மீபதலி வனவலஸித்து பக்தர 
னாபெற்கர மாடுெனு மஹதுஃகபெதிம்த 
௨௪-௩௧ 
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