
ஹரிகதாம்றுதஸார 
ஸற்வ ஸ்வாதம்த்ர்ய ஸம்தி 
 
ஹரிகதாம்றுதஸார குருகள 
கருணதிம்தாபனிது பபளுவவ 
பரம பகவத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது 
 
ஶ்ரீனிவாஸன சரிவதகள பர 
மானுராகதி வபஸவகாளலு முனி 
வ ௌனகாத்யரிகருபிதனு ஸூதாற்ய 
தயதிம்த 
 
பசன பஅண கமன பபாஜன 
வசன மமதுன  யன வீஅண 
அசலன சலன ப்ரயத்னவு ஸாத்யபவ 
ஜனவக 
ஶுசிஸதன தயதிம்த ஜீவர 
னிசயவதாளு தா னிம்து மாடுவ 
உசிதபனாசித கற்மகளவனம்தரிது 
வகாம்டாடு ௧௮-0௧ 
 
விஷ்டரஶ்ரவ பதஹவதாளவக ப்ர 
விஷ்டனாகி னிரம்தரதி பஹு 
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பசஷ்வடகள மாடுதிவர கம்டு ஸஜீவி 
எனுதிஹரு 
ஹ்றுஷ்டராகுவரவன பனாடி க 
னிஷ்டவரல்லரு பஸவவமாள்பரு 
பிட்ட அணதலி 
குபணவவம்தரிததனுபபஇபரு ௧௮-0௨ 
 
க்ரீவடபகாஸுக அவரவர கதி 
னீதபலாஸுக பதஹகள வகா 
ட்டாடுவனு ஸ்பவச்வசயலி 
ப்ரஹ்பம ாத்யவராளு வபாக்கு 
மாடுவனு வ்யாபார பஹுவித 
மூடமதத்யவராளித்து ப்ரதிதின 
பகடுலாபகளில்லவிதனரி ஆவகாலதலி 
௧௮-0௩ 
 
அஅபரட்யனு ப்ரஹ்ம வாயு 
த்ய்ரஅஸுரபஸுராவராள 
த்யஅனாகித்வதல்லவராளு வ்யாபார 
மாடுதிஹ 
அஅயனு ஸத்யாத்மக பரா 
பபஎயில்லவத ஸற்வவராளவக வி 
லஅணு தானாகி பலாகவ ரஇஸுதலிப்ப 
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௧௮-0௪ 
 
ஶ்ரீ ஸரஸ்வதி பாரதீ கிரி 
ஜா  சீ ரதி பராஹிணி ஸம் 
ஜ்ஜ்ன்ய  தரூவராபாத்யகிளஸ்த்ரீயவராளு 
ஸ்த்ரீரூப 
வாஸவாகித்வதல்லரிவக வி 
ஶ்வாஸ தன்னலி வகாட்டு அவரபி 
லாவெகள பூமரஸுதிப்பனு 
பயாக்யவதகளரிது ௧௮-0௫ 
 
பகாலு குதுவரய மாடி ஆடுவ 
பாலகர வதரனம்வத லகுமீ 
பலால ஸ்வாதம்த்ர்யகுணவ 
ப்ரஹ்மாத்யவராளகிட்டு 
லீவலமகவனு தன்னவரிகனு 
கூலனாகித்வதல்ல காலதி 
குல்லரிவக ப்ரதிகூலனாகிஹ 
ப்ரகடனாகதவல ௧௮-0௬ 
 
வஸௌபரணிவரவஹன னானா 
ரூபனாமதி கவரஸுதவர ஸ 
மீபதல்லித்தகிள வ்யாபாரகள மாடுவனு 
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பாப புண்யகவளரடு அவர ஸ்வ 
ரூபகளனனுஸரிஸி உணிப ப 
பராபகாரி பபர  பூற்ணானம்த 
ஜ்ஜ்ன்யானகன  ௧௮-0௭ 
 
அஹரனித்ராமமதுனகளஹ 
ரஹர பயஸி பளலுவவ லமீ 
மஹிதன மஹாமஹிவமகளவனம்தரிவ 
னித்யதலி 
அஹிக வஸௌக்யவ மவரது மனதலி 
க்ரஹிஸி  ாஸ்த்ராற்தகள பரபமா 
த்ஸஹதி வகாம்டாடுதலி 
மமமவரதவரிகல்லதவல ௧௮-0௮ 
 
பம்த பமாஅப்ரதன ஜ்ஜ்ன்யானவு 
மம்தமதிகளிவகம்து வதாவரவுது 
பிம்து மாத்ர ஸுகானுபவ பற்வதவக 
ஸமதுஃக 
எம்து திளியதலன்யமதவக 
ளிம்த ஸுகவபபஇஸுவரு மு 
கும்தனாராதவனய பிட்டவகும்வட 
முக்திஸுக ௧௮-0௯ 
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ராஜ தன்னாமாத்ய கருணதி 
மனஜ ஜனரிவக வகாட்டு காற்ய னி 
பயாஜிஸுத மானாபமானவ மாள்ப 
வதரனம்வத 
ஶ்ரீஜனாற்தன ஸகலவராளகப 
ராஜிதனு தானாகி ஸற்வ ப்ர 
பயாஜனவ மாடிஸுத மாடுவ பலவக 
குரிமாடி ௧௮-௧0 
 
வாஸுபதவ ஸ்வதம்த்ரவ ஸபரா 
ஜாஸனாத்யமராஸுராரிகீய 
பலாஸுகற்தவ வதவகததவராளகற்தவ 
சதுற்பாக 
மகஸி ஒம்தனு  தவித த்விபம் 
சா தாப்ஜ ஜகஷ்டசத்வா 
ரிம் தனிலனிகித்து வாணி பாரதிகற்த 
௧௮-௧௧ 
 
த்விதிய பாதவ வதவகது வகாம்தத  த 
விபாகவ 
மாதி தா விம் தி உபம வனாளித்து 
இம்த்ரவனாமளதடிக 
ஹத்து ரதிபவனாளகினிதித்தகில 
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பதவவதகவளாளகீரய்து 
ஜீவ ப்ரதிவயாளு த  ஐதடிக னால்வத்து 
மதத்யவராளு ௧௮-௧௨ 
 
காருணிக ஸ்வாதம்த்ரியத்வவ 
மூரு வித மகவஸரடு தன்வனாளு 
னாரிவகாம்தனு வகாட்ட ஸ்வாதம்த்ரியவ 
ஸற்வரிவக 
தாருணிப தன்னனுகரிவக வ்யா 
பார வகாட்டு குணாகுணகள வி 
சார மாடுவ வதரதி த்ரிகுணவ 
வ்யக்தியவன மாள்ப ௧௮-௧௩ 
 
புண்யகற்மவக ஸஹாயவாகுவ 
தன்யரிவக கல்யாதி மதத்யர 
புண்ய பலகளனீவ திவிஜர பாபகற்மபல 
அன்யகற்மவ மாள்பரிவக அனு 
குண்ய ஜனரிவக வகாடுவ பஹு கா 
ருண்யஸாகர னீ வதரதி பக்தரன 
ஸம்மதப ௧௮-௧௪ 
 
னிருபமவக ஸரியும்டு எம்து 
ச்சரிஸுவவ தத்பக்தவராளு ம 
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த்ஸரிஸுவவ குணிகுணகளிவக பபதகள 
பபளுவவு 
தர ஸுதற ன உற்த்வபும்ட்ரவ 
தரிஸிதவவராளு த்பவஷிஸுவ ஹரி 
சரிவதகள பகளதபல பலாகாரவற்வத 
பகளுவவு ௧௮-௧௫ 
 
ஏவமாதி த்பவெவுள்ள கு 
ஜீவவரல்லரு மதத்யவரம்பரு 
பகாவிதர விஜ்ஜ்னானகற்மவ பனாடி 
னிம்திபரு 
பதவ பதவன பிட்டு யாவ 
ஜ்ஜீவபரியம்தரதி துச்சர 
பஸவவயிம்துபஜீவிஸுவரஜ்ஜ்ய்னானவகா
ளகாகி ௧௮-௧௬ 
 
காம பலாப க்பராத மத ஹிம் 
ஸாமயான்றுத தம்ப கபட த்ரி 
தாமனவதாரகள பபத அபூற்ணஸுகபத்த 
அமிெ னிபவதிதவ பபாஜ்யதி 
தாமாஸான்னவனும்ப தாமஸ 
ஶ்ரீமதாம்தர ஸம்கதிம்தலி தமவவ 
வற்திபுது ௧௮-௧௭ 
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ஜ்ஜ்ன்யான பக்தி விரக்தி வினய புராண 
 ாஸ்த்ரஶ்ரவன சிம்தன 
தான  ம தம யஜ்ஜ்ன்ய ஸத்யாஹிம்ஸ 
பூததயா 
ட்யான பகவன்னாமகீற்தன 
வமௌனஜபதபவ்ரதஸுதீற்ட- 
ஸ்னான மம்த்ரஸ்பதாத்ர வம்தவன 
ஸஜ்ஜனர குணவு ௧௮-௧௮ 
 
வலெ ஸ்வாத்ரம்த்ரிய குணவனு ப்ர 
பவ மகஸித காரணதி குண 
பதாெகளு பதாருவவு ஸத்வாஸத்வ 
ஜீவவராளு 
ஶ்வாஸ பபாஜன பான  யன 
விலாஸ மமதுன கமன ஹற்ெ 
க்பலெ ஸ்வப்ன ஸுஷுப்தி ஜாக்ரதியிஹவு 
பசதனவக ௧௮-௧௯ 
 
ஆற்ட தன்வனாளகிரிஸி 
உளிவதாம்தற்டவ விபாகவமகஸி 
வ்றுஜினாற்தனனு பூற்வதலி 
ஸ்வாதம்த்ரியவ வகாத்தம்வத 
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ஸ்வற்த்டுனீபித வகாதுவவர 
ஸுகவ்றுத்டிபகாஸுக ப்ரஃமவாயு 
கபற்தி வமாதலாதவவராளித்தவர 
பயாக்யவதயனரிது ௧௮-௨0 
 
ஹலடரானுஜ மாள்ப க்றுத்யவ 
திலியதாஹம்காரதிம்வதன் 
னுளிது விடியு னிபெடபாத்ரரு 
இல்லவவம்புவவக 
பலகளத்வய வகாதுவ மதத்யர கலுெ 
கற்மவ பித்து 
புண்யவ வஸவளது தன்வனாளகித்து 
க்ரமதிம் வகாதுவ பக்தரிவக ௧௮-௨௧ 
 
பதாயஜாப்பன கிரண வ்றுக்ஷச்சய 
வற்திஸுவம்வத 
கமலத ளாயதாக்ஷனு ஸற்வவராளு 
வ்யாபிஸித காரணதி 
பஹய ஸத்குணகற்ம பதாற்பவு ன்யாய 
பகாவிதரிவக னிரம்தர 
ஶ்ரீயரஸ ஸற்பவாத்தபவாத்தமவனம்து 
பபளுவரு ௧௮-௨௨ 
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மூலகாரண ப்ரக்றுதிவயனிப 
மஹாலகுமிவயல்லவராளகித்து 
ஸுலீவலமகயுத புண்யபாபகளற்பிளு 
பதிவக 
பாலகதவலாளு பித்த ஜல 
கீலாலவவனிபுவத ஜீவக்றுத 
கற்மாளி தத்வது ஶுபவவனிபவு எல்ல 
காலதலி ௧௮-௨௩ 
 
ஜ்ஜ்ன்யானஸுகபலபூற்ண விஷ்னுவி 
பகன மாள்பவு த்ரிகுணகாற்ய 
க்று ானுவின க்றிமி கவிது பக்ஷிதும்வத 
பலாகவதாளு 
ஈ னளினஜாம்தவனு 
ப்ரஃபம னமுக்யஸுராஸுரர 
காலானலபவால் னும்குவவகீ பாபகள 
பயவவ ௧௮-௨௪ 
 
பமாதஶிர தக்ஷிணஸுபக்ஷ ப்ரபமாதவுத்தர 
பக்ஷவவம்து 
றுகாதிஶ்ருதிகளு பபளுவுவு ஆனம்தமய 
ஹரிவக 
பமாதமவஷிக ஸுக விஶிஷ்த ப்ரபமாத 
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பாரத்ரிக ஸுகப்ரத 
னாத காரணதிம்த 
பமாதப்ரபமாதவனனிஸுவனு ௧௮-௨௫ 
 
ஒம்திகாதரு வ்றுஷ்தியிம்த 
வஸும்டவரவயாளிப்பகிள 
ஜலதிம்ஸிம்டு வ்றுத்டியமனதுவுவத 
பாரதிவர பரிதஹுவத 
கும்து வகாரவதவககளில்லதிஹ 
ஸ்வானம்த ஸம்பூற்ண 
ஸ்வபாவவக பம்து மாதுவுபதனு 
கற்மாகற்மாஜன்யபல ௧௮-௨௬ 
 
பதஹவ்றுக்ஷவதாவளரது 
பக்ஷிகளீஹவவம்திகு பிதவத 
பர்மஸ்பனஹதிம்தலி கற்மஜ பலகளும்ப 
ஜீவகக 
ஶ்ரீஹரியு தா ஸார பபாக்தனு 
த்பராஹிஸுவ கல்யாதி 
மதத்ய ஸமூஹகீவ விஶிஷ்த பாபவ 
க்பல (லீ ) வவல்லரிவக ௧௮-௨௭ 
 
த்யுமணி கிரணவ கம்ட மாத்ரதி 
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திமிரபவாடுவ வதரதி லமீ 
ரமண பனாடித மாத்ரதிம்தகனா  
ஐதுவுது 
கமலஸம்பவ முக்யவரல்லா 
ஸுமனஸவராளிஹ பாபராஶிய 
அமரமுகனம்ததலி பஸ்மவ மாள்ப ஹரி 
தானு ௧௮-௨௮ 
 
சதுர தபாகதி த ாம்  வதா 
ளிதர ஜீவரிகீவ பல வ 
திதிஜ பதவற்ககளிவக வகாடுவ விஶிஷ்ட 
துஃகஸுக 
மதிஹீன ப்ராணிகளிகா 
ஹுதிய ஸுகம்றுதி துஃகவர 
பயாக்யவதயனரிது பிபீல ம காதிகளீகீவ 
ஹரி ௧௮-௨௯ 
 
னித்யனிரயாம்தாக்ய கூபதி 
ப்றுத்யரிம்வதாதகூடி புனரா 
வற்திவற்ஜித பலாகாமவதுவ கலியு 
த்பவெதலி 
ஸத்யபலாகாதிப சதுற்முக 
தத்வ பதவற்கள ஸாஹித னிஜ 
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முக்திமயதுவ ஹரிபதாப்ஜவ பஜிஸி 
பகுதியலி......ஃகாஶ்_௧௮-௩0 
 
விதி னிபெதகவளரடு மவரயவத 
மதுவிபராதிய பாதகற்பிஸ 
லதிதி மக்களிகீவ புண்யவ பாப 
மதத்யரிவக 
ஸுதரு னதரகீயதிவர பம் 
பதாதகி ஒய்வரு புண்ய மதத்யரு 
அதிபரில்லத வ்றுக்ஷகள பலதம்வத 
னித்யதலி ௧௮-௩௧ 
 
திலஜ கஶ்மல த்யஜிஸி தீபவு 
திளிய மதலவ க்ரஹிஸி மம்திர 
வதாளவக வ்யாபிஸிப்ப கத்தவல 
பம்கிஸுவ வதரதி 
கலி வமாதலுவகாம்டகிள தானவ 
குலஜரனுதின மாள்ப புண்யஜ 
பலவ ப்ரஹ்மாத்யரிவக வகாட்டல்லல்வல 
ரமிஸுவனு ௧௮-௩௨ 
 
இத்தவலயு னித்யதலி பமத்யா 
பமத்ய வஸ்துகளும்டு பலாகதி 
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ஶுத்த ஶுசி எம்வதனிஸிவகாம்பனு பவத 
ஸ்ம்றுதிகவளாளு 
புத்திபூற்வகவாகி விபுதரு 
ஶ்ரத்வதயிம்தற்பிஸித கற்ம னி 
ஷித்தவாதரூ ஸரிவய 
மகவகாம்டுத்தரிஸுதிப்ப ௧௮-௩௩ 
 
ஒவடயரித்த வனஸ்த பலகள 
படிது திம்புவரும்வட கம்டவர 
வஹாவடது பிஸுடுவவரம்ப பயதிம் 
பனாடலம்ஜுவரு 
பிடவத மாடுவ கற்மகளு மவன 
மடதி மக்களு பம்துகள கா 
வராடனாளுகளு எம்த மாத்ரதி ஓடுவுது 
துரித ௧௮-௩௪ 
 
ஜ்ஜ்ன்யான கற்பமம்த்ரியகளிம்பத 
பனனு மாடுவ கற்மகள ல 
மீனிவாஸனிகற்பிஸுதலிரு காலகாலதலி 
ப்ராணபதி மகவகாம்டு னானா 
பயானிமயதிஸவனாம்வம வகாடதிவர 
தானவரு வஸவளவதாய்வவரல்லா 
புண்யராஶிகள ௧௮-௩௫ 
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ஷ்ருதிஸ்ம்றுத்யற்தவ 
திளிதஹம்மதவிஶிஶ்தனு கற்மமாதலு 
ப்ரதிக்ரஹிஸனு பாபகள வகாதுதிப்ப 
னித்ய ஹரி சதுரத  
புவனாதிபதி க்ரதுக்றுதஜ்ஜ்ன்யனியாமகனு 
எவனமதியப்ரம் ப்ரமாதஸம்கதபதாெவ
வகில்ல ௧௮-௩௬ 
 
வாரிஜாஸன முக்ய ராஜ்ஜ்ன்யா 
தாரகரு ஸற்வஸ்வதம்த்ர ர 
மாரமணவனம்தரிது 
இஷ்தானிஷ்டகற்மபல 
ஸாரபபாக்தனிகற்பிஸலு ஸ்வீ 
கார மாடுவ பாபபலவ கு 
பபரனாமக மதத்யரிவக வகாட்டவர 
பனாயிஸுவ.....ஃகாஶ்_௧௮-௩௭ 
 
க்ரூரமதத்யவராளித்து தாபன 
ப்பரரிஸுவ காரணதி ஹரிவக கு 
பபராவனம்பரு எல்லவராளு னிற்கதகதிவக 
னிருத 
ஸூரிகம்யவக ஸூற்யவனம்பரு 
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தூரப ாகவக ஶுக்ல லிம்க  
ரீரவில்லத காரணதலி 
ஆகாயவனனிஸுவனு ௧௮-௩௮ 
 
பபளவலா வல்லத மஹாபா 
பாளிகள ஒம்பத அணதி னிற் 
மூலமகஸலிபபகு எம்புவவகாம்வத 
ஹரினாம 
னாலிவகவயாளுள்ளவவக பரமக்றுப் 
ஆளு க்றுஇஷ்ணனு மகபிடிது த 
ன்னாலயவதாளிட்டனுதினதலானம்தபடி
ஸுவனு ௧௮-௩௯ 
 
பராகிவயௌெத பத்யதிம்த னி 
பராகி வயனிஸுவ வதவரதி ஶ்ரீமத் 
பாகவத ஸுஶ்ரவணமகது 
பவாக்யபராகவனு 
னீகி ஸற்வாத்யகிள விெய னி 
பயாகிஸு தப ம்த்ரியவனிலவனாளு 
ஶ்ரீகுருஜகன்னாதவிட்டல ப்ரீதனாகுவனு 
௧௮-௪0 

16

www.yo
us

igm
a.c

om




