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Harimidestotram

ஹேட³shேதாthரmh அத²வா ஹshதி:
(ஶŋhகராசாrhயவிரசிதmh)

shேதாShேய ப⁴khthயா விShiΝமநாதி³mh ஜக³தா³தி³mh யshnhேநதthஸmhsh’திசkhரmh
ph◌⁴ரமதீthத²mh ।
யshnh th³’Shேட நயதி தthஸmhsh’திசkhரmh தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 1॥
யshையகாmhஶாதி³thத²மேஶஷmh ஜக³ேத³தth phரா³rh⁴தmh ேயந பிநth³த⁴mh
நthத²mh ।
ேயந vhயாphதmh ேயந வி³th³த⁴mhஸுக²:³ைக²shதmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 2॥
ஸrhவjhேஞா ேயா யச  ஸrhவ:ஸகேலா ேயா யசாநnhேதா³ऽநnhத³ே
ேயா ³ணதா⁴மா ।
யசாऽvhயkhேதா vhயshதஸமshத:ஸத³ஸth³யshதmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 3॥
யshமாத³nhயmh நாshthயபி ைநவmh பரமாrhத²mh th³’யாத³nhேயா
நிrhவிஷயjhஞாநமயthவாth ।
jhஞாth’jhஞாநjhேஞயவிேநாऽபி ஸதா³jhஞshதmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 4॥
ஆசாrhேயph◌⁴ேயா லph³த⁴ஸுஸூமாऽchததththவா ைவராkh³ேயph◌⁴யாஸப³லாchைசவ
th³ர⁴mhநா ।
ப⁴khthையகாkh³ரth◌⁴யாநபராmh யmh வி³ஶmh தmh ஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 5॥
phராநாயmhேயாதி சிthதmh ’தி³ th³th◌⁴வா நாnhயthshmh’thவா
தthநரthைரவ விலாphய ।
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ஹேட³shேதாthரmh அத²வா ஹshதி: (ஶŋhகராசாrhயவிரசிதmh)

ேண சிthேத பா⁴th³’ஶிரshதி வி³rhயmh தmh ஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 6॥
யmh ph³ரமாkh²யmh ேத³வமநnhயmh பrhணmh’thshத²mh ப⁴khைதrhலph◌⁴யமஜmh
ஸூமமதrhkhயmh ।
th◌⁴யாthவாthமshத²mh ph³ரமவிேதா³யmh வி³ஶmh தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 7॥
மாthராதீதmh shவாthமவிகாஶாthமவிேபா³த⁴mh jhேஞயாதீதmh jhஞாநமயmh
’th³பலph◌⁴யmh ।
பா⁴வkh³ராயாநnhத³மநnhயmh ச வி³rhயmh தmh ஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 8॥
யth³யth³ேவth³யmh வshஸதththவmh விஷயாkh²யmh தthதth³ph³ரைமேவதி
விதி³thவா தத³ஹmh ச ।
th◌⁴யாயnhthேயவmh யmhஸநகாth³யாiµநேயாऽஜmh தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 9॥
யth³யth³ேவth³யmh தthதத³ஹmh ேநதி விஹாயshவாthமjhேயாதிrhjhஞாநமயாநnhத³மவாphய
।
தshnhநshthயாthமவிேதா³ யmh வி³ஶmh தmh ஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 10॥
thவா thவா th³’யமேஶஷmh ஸவிகlhபmh மthவா ஶிShடmh
பா⁴th³’ஶிமாthரmh க³க³நாப⁴mh ।
thயkhthவா ேத³ஹmhயmh phரவிஶnhthயchதப⁴khதாshதmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 11॥
ஸrhவthராshேத ஸrhவஶ ந ச ஸrhவ:ஸrhவmh ேவththேயேவஹ ந யmh ேவthதி
 ஸrhவ: ।
ஸrhவthராnhதrhயாதேயthத²mh யமயnh யshதmh ஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 12॥
ஸrhவmh th³’ShThவா shவாthமநி khthயா ஜக³ேத³தth³ th³’ShThவாthமாந
ைசவமஜmh ஸrhவஜேநஷு ।
ஸrhவாthைமேகாऽshதி வி³rhயmh ஜந’thshத²mh தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 13॥
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ஸrhவthைரவ பயதி kh◌⁴ரthயத² ⁴ŋhkhேத shபShடா ேராதா ³th◌⁴யதி
ேசthயாஹுமmh யmh ।
ஸாசாshேத கrhth’ஷு பயnhநிதி சாnhேய தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 14॥
பயnh ’Nhவnhநthர விஜாநnh ரஸயnh ஸnh kh◌⁴ரnh பி³ph◌⁴ரth³ேத³ஹமmh
வதேயthத²mh ।
இthயாthமாநmh யmh வி³ஶmh விஷயjhஞmh தmh ஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 15॥
ஜாkh³ரth³ th³’ShThவா sh²லபதா³rhதா²நத² மாயாmh th³’ShThவா
shவphேநऽதா²ऽபி ஸுஷுphெதௗ ஸுக²நிth³ராmh ।
இthயாthமாநmh வீய iµதா³shேத ச ேய தmh ஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 16॥
பயஞஶுth³ேதா⁴ऽphயர ஏேகா ³ணேப⁴தா³nh நாநாகாராnhshபா²கவth³பா⁴தி
விசிthர: ।
பி⁴nhநசி²nhநசாயமஜ: கrhமப²லrhயshதmh ஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 17॥
ph³ரமா விSh th³ரஹுதாெஶௗ ரவிசnhth³ராவிnhth³ேரா வாrhயஞ
இதீthத²mh பகlhphய ।
ஏகmhஸnhதmh யmh ப³ஹுதா⁴ஹுrhமதிேப⁴தா³th தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 18॥
ஸthயmh jhஞாநmh ஶுth³த⁴மநnhதmh vhயதிkhதmh ஶாnhதmh ³ட⁴mh
நிShகலமாநnhத³மநnhயmh ।
இthயாஹாெதௗ³யmh வேऽெஸௗ ph◌⁴’க³ேவऽஜmh தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 19॥
ேகாஶாேநதாnh பச ரஸாதீ³நதிஹாய ph³ரமாshதி shவாthமநி நிசிthய
th³’ஶிshத:² ।
பிthரா ஶிShேடா ேவத³ ⁴³rhயmh யஜுரnhேத தmh ஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 20॥
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ேயநாவிShேடா யshய ச ஶkhthயா யத³தீ⁴ந: ேthரjhேஞாऽயmh காரயிதா
ஜnhஷு கrh: ।
கrhதா ேபா⁴khதாthமாthரயchச²khthயதி⁴ட⁴shதmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 21॥
sh’ShThவா ஸrhவmh shவாthமதையேவthத²மதrhkhயmh vhயாphயாதா²nhத:
kh’thshநத³mh sh’Shடமேஶஷmh ।
ஸchச thயchசா⁴thபரமாthமா ஸ ய ஏகshதmh ஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 22॥
ேவதா³nhைதசாth◌⁴யாthகஶாshthைரச ராண: ஶாshthைரசாnhைய:
ஸாthவததnhthைரச யஶmh ।
th³’ShThவாதா²nhதேசத ³th³th◌⁴வா விவிஶுrhயmh தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 23॥
ரth³தா⁴ப⁴khதிth◌⁴யாநஶமாth³ையrhயதமாைநrhjhஞாmh ஶkhேயா ேத³வ
இைஹவாஶு ய ஈஶ: ।
³rhவிjhேஞேயா ஜnhமஶைதசாऽபி விநா ைதshதmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 24॥
யshயாதrhkhயmh shவாthமவி⁴ேத: பரமாrhத²mh ஸrhவmh க²lhவிthயthர நிkhதmh
திவிth³பி:◌⁴ ।
தjhஜாதி³thவாத³ph³தி⁴தரŋhகா³ப⁴மபி⁴nhநmh தmh ஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 25॥
th³’ShThவா கீ³தாshவரதththவmh விதி⁴நாஜmh ப⁴khthயா ³rhvhயாऽऽலph◌⁴ய
’தி³shத²mh th³’ஶிமாthரmh ।
th◌⁴யாthவா தshnhநshmhயஹthயthர வி³rhயmh தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 26॥
ேthரjhஞthவmh phராphய வி: ◌⁴ பசiµைக²rhேயா ⁴ŋhkhேதऽஜshthரmh
ேபா⁴kh³யபதா³rhதா²nh phரkh’திshத:² ।
ேthேர ேthேரऽphshவிnh³வேத³ேகா ப³ஹுதா⁴shேத தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 27॥
khthயாேலாTh³ய vhயாஸவசாmhshயthரலph◌⁴ய: ேthரேthரjhஞாnhதரவிth³பி: ◌⁴
ஷாkh²ய: ।
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ேயாऽஹmh ேஸாऽெஸௗ ேஸாऽshmhயஹேமேவதி வி³rhயmh தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 28॥
ஏகீkh’thயாேநகஶரshத²மmh jhஞmh யmh விjhஞாேயைஹவ ஸ ஏவாஶு
ப⁴வnhதி ।
யsh◌ँlhநா ேநஹ நrhஜnhம லப⁴nhேத தmh ஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 29॥
th³வnhth³ைவகthவmh யchச ம⁴ph³ராமணவாkhைய:kh’thவா ஶkhேராபாஸநமாஸாth³ய
வி⁴thயா ।
ேயாऽெஸௗ ேஸாऽஹmh ேஸாऽshmhயஹேமேவதி வி³rhயmh தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 30॥
ேயாऽயmh ேத³ேஹ ேசShடயிதாऽnhத:கரணshத:²ஸூrhேய சாெஸௗ தாபயிதா
ேஸாऽshmhயஹேமவ ।
இthயாthைமkhேயாபாஸநயா யmh வி³ஶmh தmh ஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 31॥
விjhஞாநாmhேஶா யshய ஸத: ஶkhthயதி⁴ேடா⁴ ³th³தி⁴rh³th◌⁴யthயthர
ப³rhேபா³th◌⁴யபதா³rhதா²nh ।
ைநவாnhத:shத²mh ³th◌⁴யதி தmh ேபா³த⁴யிதாரmh தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 32॥
ேகாऽயmh ேத³ேஹ ேத³வஇதீthத²mhஸுவிசாrhய jhஞாதா ேராதாऽऽநnhத³யிதா
ைசஷ  ேத³வ: ।
இthயாேலாchய jhஞாmhஶஇஹாshதி வி³rhயmh தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 33॥
ேகா ேயவாnhயாதா³thமநி ந shயாத³யேமஷ ேயவாநnhத:³ phராணிதி
சாபாநிதி ேசதி ।
இthயshதிthவmh வkhthபபththயா திேரஷா தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 34॥
phராே வாऽஹmh வாkhரவதீ³நி மேநா வா ³th³தி⁴rhவாஹmh vhயshத
உதாேஹாऽபி ஸமshத: ।
இthயாேலாchய jhஞphதிஹாshதி வி³rhயmh தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 35॥
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நாஹmh phராேைநவஶரmh ந மேநாऽஹmhநாஹmh ³th³தி⁴rhநாஹமஹŋhகாரதி⁴ெயௗ
ச ।
ேயாऽthர jhஞாmhஶ: ேஸாऽshmhயஹேமேவதி வி³rhயmh தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 36॥
ஸthதாமாthரmh ேகவலவிjhஞாநமஜmhஸthஸூமmh நிthயmh தththவமthயாthமஸுதாய
।
ஸாmhநாமnhேத phராஹ பிதா யmh வி⁴மாth³யmh தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 37॥
rhதாrhேத rhவமேபாயாத² ஸமாெதௗ⁴ th³’யmh ஸrhவmh ேநதி ச
ேநதீதி விஹாய ।
ைசதnhயாmhேஶshவாthமநி ஸnhதmh ச வி³rhயmh தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 38॥
ஓதmh phேராதmh யthர ச ஸrhவmh க³க³நாnhதmh ேயாऽsh²லாऽநNhவாதி³ஷு
th³ேதா⁴ऽரஸmhjhஞ: ।
jhஞாதாऽேதாऽnhேயா ேநthபலph◌⁴ேயா ந ச ேவth³யshதmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 39॥
தாவthஸrhவmh ஸthயவாபா⁴தி யேத³தth³ யாவthேஸாऽshthயாthமநி ேயா
jhேஞா ந  th³’Shட: ।
th³’Shேட யshnhஸrhவமஸthயmh ப⁴வதீத³mh தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 40॥
ராகா³iµkhதmh ேலாஹதmh ேஹம யதா²kh³ெநௗ ேயாகா³Shடாŋhேக³jhjhவதjhஞாநமயாkh³ெநௗ
।
த³kh³th◌⁴வாthமாநmh jhஞmh பஶிShடmh ச வி³rhயmh தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 41॥
யmh விjhஞாநjhேயாதிஷமாth³யmhஸுவிபா⁴nhதmh’th³யrhேகnhth³வkh³nhேயாகஸTh³யmh
த³தா³ப⁴mh ।
ப⁴khthயாऽऽராth◌⁴ேயைஹவவிஶnhthயாthமநி ஸnhதmh தmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 42॥
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பாயாth³ப⁴khதmhshவாthமநி ஸnhதmh ஷmh ேயா ப⁴khthயாshெதௗதீthயாŋhகி³ரஸmh
விShiΝமmh மாmh ।
இthயாthமாநmhshவாthமநி ஸmh’thயஸைத³கshதmhஸmhஸாரth◌⁴வாnhதவிநாஶmh
ஹேட³॥ 43॥
இthத²mhshேதாthரmh ப⁴khதஜேநTh³யmh ப⁴வபீ⁴திth◌⁴வாnhதாrhகாப⁴mh ப⁴க³வthபாதீ³யத³mh
ய: ।
விShேrhேலாகmh பட²தி ’ேதி vhரஜதி jhேஞா jhஞாநmh jhேஞயmh
shவாthமநி சாphேநாதி மiνShய:॥ 44॥
இதி மchச²ŋhகரப⁴க³வத: kh’த:ஹேட³shேதாthரmh ஸமாphதmh ॥
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