
ஹரிகதாம்றுதஸார 
ஸ்வாதம்த்ர்ய விபாக ஸம்தி 
 
ஹரிகதாம்றுதஸார குருகள 
கருணதிம்தாபனிது பபளுவவ 
பரம பகவத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது 
 
ஶம்தி ஸூசவன: ஸ்வகத 
ஸ்வாதன்தியகுணவ ஹரி வதவகது 
ப்ரஃமத்யரிவக வகாத்தத 
ப்றுகுமுனிபபபளிதனு 
இம்த்ரத்யும்னக்ஷிதிபனிவக 
 
பரமவிஷ்ணு ஸ்வதம்த்ர மாயா தருணி 
வக்ஷஸ்டல 
னிவாஸியு ஸரஸிப ாத்பவ ப்ராணரீற்வரு 
ஸசிவவரனிஸுவரு 
ஸற்வகற்மகளல்லி தத்ப்ரிய 
ருரகபூஷணாஹம்க்றுதித்ரய 
கவரஸுவாமபரம்த்ராற்கமுகரிம்த்ரயபவர
னிஸுவரு ௧௭-௧ 
 
ஈ திவவௌகஸரம்வத கலி வமாதலாத 

1

www.yo
us

igm
a.c

om



ததத்யரு ஸற்வபதஹதி 
பதாதகரு தாவாகி வ்யாபாரகள மாதுவரு 
பவடனம்ததி கலியஹம்கா ராடிபாடம 
மடுகுதகதப 
க்பராடி ஶம்பரமுகரு மனஸிவக 
ஸ்வாமிவயனிஸுவரு ௧௭-௨ 
 
பதவவதகபளாபதி னித்யவதாபளவமாதி 
ஸ்வனாமதிம்தலி 
யாவதிம்த்ரியகவளாளு வ்யாபரகள 
மாதுவரு 
பஸவகர பஸவானுகுண பல வீவ 
ன்றுபனம்ததலி தன்ன 
ஸ்வபாவ ஸ்வாதம்த்ரிய விபாகவ 
மாதிஇத்த ஹரி ௧௭-௩ 
 
ஆகணித ஸ்ஆதம்த்ரிய னால்பவக 
விபாகவ மாதி ஒம்தனு 
வதவகது தஶவிடதகஸி பாதவர 
பம்சப்ராணனலி 
வமாகசதுஷ்தயவனாளு ஸபாததது 
குணவிரஸித மத்வத 
தஶவிட யுகள குணவனு மாதி எரது 
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ஸதாஶிவவனாளித்த ௧௭-௪ 
 
பாகஶாஸன காமவராளு ஸாற்தடகவித்த 
தபஶம்த்ரியர 
ஸுதிவவௌகஸாத்யவராவளாம்து 
யாவஜ்ஜீவவராவளாம்து 
னால்குவவர கல்யாதிததத்யா னீககித்தனு 
எரது த்ரிவிட 
விபவகதகஸிம்திவரவக ஒம்வதரதாத்ம 
தன்வனாளவக ௧௭-௫ 
 
ஈ விடதி ஸ்வாதம்த்ரியத்வவ 
பதவமானவதானவவராளு 
ரமாவிபனாதி விபாக மாதித்தல்வல 
ரமிஸுவனு 
மூவவராளகித்தவர கற்மவ தா வீகாரவ 
தகஸதவல 
கல்பாவஸானவக வகாதுவனாயஸவரவர 
கதிய ௧௭-௬ 
 
ஆலயகவளாளகிப்ப 
தீபஜ்வாவலவற்திகளனுஸரிஸ 
 னராலிகளிவகாப்புவ வதரதி ஹரி 
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பதாற்ப ஸற்வத்ர 
காலகாலதி ஶ்ரீடரா துற்காலலவனயர 
வகாதி ஸுகமய 
லீவலதகயலு த்ரிகுணகாற்யகளஹவு 
ஜீவரிவக ௧௭-௭ 
 
இம்த்ரியகளிம் மாள்ப கற்மத்வம்கள 
தனகற்பிஸலு 
பகாவிம்த புண்யவ வகாம்து பாபவ 
பஸ்மவவன மாள்ப 
இம்திபரஶனு பக்த னரன 
னிம்திஸுவவராளகிப்ப புண்யவ 
தம்து தன்னரிகீவ 
பாபகளவரிகுணிஸுவனு ௧௭-௮ 
 
வஹாத்துவஹாத்திவக பாபகற்மப்ர வற்தக 
னிம்திஸவத 
தனகிம்துத்தமர குணகற்மகள 
வகாம்தாததவல இப்ப 
மற்த்யரிவக பகாப்ராஃமணஸ்த்ரீ ஹத்ய 
வமாதலாதகிளபதாஷக 
ளித்தபனு 
ஸம்பதஹபதஸல்லகிளஶாஸ்த்ரமத ௧௭-௯ 
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தன்ன ஸ்வாதம்த்ரியகுணகள 
ஹிரண்யகற்பாத்யரிவக 
கலிமுக தானவர 
ஸம்ததிகவரடிகாரவனுஸரிஸி 
புண்யபாபகளீவ பஹுகா 
ருண்யஸாகரனல்பஶக்திக 
ளுண்ணலரியவத எரலு உணகலிஸிதனு 
ஸற்வரிவக ௧௭-௧0 
 
ஸத்யவிக்ரம புண்ய பாபவ ஸ 
மஸ்தரிவக வகாடபலாஸுகதி னா 
ல்வத்து பாகவ மாடி பலஶாம்ஶவனு 
 னகீவ 
அத்யல்ப பரமாணுவிவக ஸா 
மற்த்யவனு தா வகாட்டு ஸ்தூல ப 
தாற்தகள உம்டுணிப ஸற்வத 
ஸற்வஜீவரிவக ௧௭-௧௧ 
 
திமிர தரணிகபளக பதஶதி 
ஸமனிஸிப்பவவ எம்திகாதரு 
ப்ரமண சளி பிஸிலம்ஜிவககளும்படபனா 
பற்வதவக 
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அமிதஜீவவராளித்து லகுமீ 
ரமண வ்யாபாரகள மாடுவ 
கமலபத்ர ஸபராவரகவளாளகிப்ப 
வதரனம்வத ௧௭-௧௨ 
 
அம்புப ாத்பவ முக்யஸுர கலி 
ஶம்பராதி ஸமஸ்த ததத்யக 
தம்பகனுதின புண்யபாபவிபாகவவன மாடி 
அம்புதிய  லவனு மஹாகட 
பிம்பரிது தும்புவ வதரதி ப்ரதி 
பிம்பவராளு தானித்து பயாக்யவதயம்வத 
பலவீவ ௧௭-௧௩ 
 
இனிது விஷ்னுரஹஸ்யவதாளு 
ப்றுகுமுணிம்த்ரத்யும்ன 
கருபிது தனு பகளுவுது னித்யதி மத்ஸரவ 
பித்து 
அனுசிபதாக்திகளித்தவரயு ஸரிகணவன 
மாததிவரம்து 
வித்வஜ் னக விஜ்ஜ்ன்யாபவனய மாதுவவ 
வினயபூற்வகதி ௧௭-௧௪ 
 
வீதபய விஶ்பவத விதிபித 
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மாதுளாம்தக மத்வவல்லப 
பூதபாவனனம்த பாஸ்கரபத  மஹாரா  
வகௌதமர மடதியனு காய்தா 
னாதரஅக குருதம  க 
ன்னாதவிட்டல தன்ன னம்பித பகுதரனு 
வபாவரவ ௧௭-௧௫ 
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