
தத்த ஸ்வாதம்த்ர்ய ஸம்தி 
 
ஹரிகதாம்றுஇதஸார குருகள 
கருணதிம்தாபனிது பபளுவவ 
பரம பகவத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது 
 
காருணிக ஹரி தன்வனாளிப்பா 
பார ஸ்வாதம்த்ரய குணதி 
னானூரு வதவகது ஸபாத ஆவராம்ததிக 
அரவத்து 
னாரிகித்த த்விப ாடஶாதிக 
னூரு பாதத்ரயவ தன்ன ஶ 
ரீரவதாளகீபரி விபாகவ மாடி த்ரிபதாஹ்வ 
0௧ 
 
ஸத்யப ாகாதிபவனாளவக ஐ 
வத்வதரடு பவமானவனாளு னா 
ல்வத்து பமவ ம்டதிக 
ஶிவவனாளகிட்டனிப்பத்து 
சித்தபேம்த்ரவராளளததிக தஶ 
தத்த்வமானிகவளனிப ஸுரவராளு 
ஹத்து ஈளரதகிளஜீவவராளிட்ட னிரவத்ய 
0௨ 
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கலிவமாதலுவகாம்டகிள தானவ 
வராளவக னால்வத்ளதது ஈ பரி 
திளிதுபாஸவன மாடு மவரயவத பரம 
பகுதியலி 
இவளவயாளவக ஸம்சரிஸு  குமீ 
னி யனாளாவளம்து ஸற்வ 
ஸ்தளகளலி ஸம்ளதஸுதிப்பனு 
வகவளயனம்ததலி 0௩ 
 
அவனிப ஸ்வாமித்வ தற்மவ 
ஸ்வவஶமாத்யரிகித்து தா ம 
த்தவர முகதலி ராேகாற்யவ மாடிஸுவ 
வதரதி 
கவிபிரீடித தன்ன கவளகள 
திவிே தானவ மானவவராளி 
ட்டவிரத குணத்ரயே கற்மவ மாடி 
மாடிஸுவ 0௪ 
 
புண்யபாபகளீவதரதி கா 
ருண்யஸாகர பதவதானவ 
மானவவராளிட்டவர ப  வ்யத்யாஸவவன 
மாடி 
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பன்னபடிஸுவ பக்திஹீனர 
ஸன்னுதஸுகற்ம கள வதவகது 
ப்ரபன்னரிவக வகாட்டவர 
ஸுகபடிஸுவனு ஸுபுோவ்ஹ 0௫ 
 
மாணிகவ வகாம்டம்கடிவயாளஜி 
வான வகாத்தாபுரு ன ஸமா 
தான மாடுவ வதரதி ளதத்யரு னித்யதலி 
மாள்ப 
தான யஜ்ஜ்னாதிகள ப  யே 
மான தானபஹரிஸி அஸமீ- 
சீன ஸுககள வகாட்டு அஸுரர மத்தரனு 
மாள்ப 0௬ 
 
ஏண ாம்சனனம கிரண க்ரபமண 
வ்றுத்டியளனதி ப ாகர 
காணவகாடதிஹ கத்தவ ய பம்கிஸுவ 
வதரதம்வத 
ளவனபதயாம்ஸகன மூற்தி 
த்யானவுள்ள மஹாத்மரிவக 
ஸுஜ்ஜ்ன்யானபக்த்யாதிகளு 
வற்திஸி ஸுகவ வகாடுதிஹவு 0௭ 
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தத்த ஸ்வாதம்த்ர்ய ஸம்தி 
ேனபனரிவகய பசார பகவ ாளு 
தனவ கத்வதாயீவ்ய வன 
வகுணகவளணிஸவத வபாவரவ 
வகாடதிவர ஶிஇஸுவ வதரதி 
அனுசிபதாசிதகற்ம க்றுஷ்ணா 
ற்பணவவனலு ளகவகாம்டு தன்னர 
மவனவயாளிட்டனம்தபடிஸுவ 
மாதவானதர 0௮ 
 
அன்னதன்னாதன்ன னாமக 
முன்ன பபள்த ப்ரகார ஜீவவரா 
ளன்னரூப ப்ரபவஶளகதவரவர வ்யாபார 
பன்னபடதவ  மாடி மாடிஸி 
தன்யரிவரஹுவதம்வதனிஸி த்ளர 
குண்யவற்ஜித தத்ததாஹ்வயனாகி 
கவரஸுவனு 0௯ 
 
ஸலி  பிம்து பபயாப்திவயாளு பீ 
ளலு விகாரவளனதபல்லுவத 
ே வு தத்ரூபவவன ஐதுவுவதல்  கா தலி 
கலிம ாபஹனற்சிஸுவ ஸ 
த்கு ேர குகற்மகளு தா னி 
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ஷ்கலு கற்மகளாகி புரு ாற்தகள 
வகாடுதிஹவு ௧0 
 
வமாகவதாளவக வமாகவிட்டு முத்திஸி 
மகுவினிம் பிகிதப்பி ஸ்பனஹதி 
வதவகது தன்ன ஸ்தனகளுணிஸுவ 
ேனனியம்ததலி 
அகணிதாத்மனு தன்ன பாதா 
ப்ேகள பதனிப பக்தேனரிவக 
ப்ரகடகனு தானாகி வஸௌக்யகளீவ 
ஸற்வத்ர ௧௧ 
 
பதாடிகனு பூமிவயாளு பீேவ 
னாடபபவகம்வதனுத ஹிததலி 
பமாவடயிம் னீவரத்தி ஸஸிகள 
ஸம்ளதஸுவம்வத 
பாடு படதவ  ேகதி ஜீவர 
பகாடகாஸ்யனு ஸ்றுஜிஸி பயாக்யவத 
தாடவகாடதவ  ஸலுஹுதிப்பனு 
ஸற்வகா தலி ௧௨ 
 
பூமிவயாளு ே விவர த்று ாற்தனு 
தா மவரது வமாகவவத்தி எண்வதவஸ 
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வ்பயாமமம்ட வதாளவக காணவத 
மிடுகுவம்ததலி 
ஶ்ரீமபனாரம ஸற்வம்த 
ற்யாமியாகிவர திளியதனுதின 
ப்ராமகரு பஜிஸுவரு 
பகுதிய ன்யபதவவதய ௧௩ 
 
முக்யப  ளவகும்ட முக்யா 
முக்யப  மஹராதிப ாகா 
முக்யப  
ளவ யிகவவம்தரிததிபகுதியிம்த 
ரக்கஸாரிய பஜிஸுதவ  னி 
ற்துஃகனாகு னிரம்தரதி வமாவர 
வபாக்கவர பிட பக்தவத்ஸ  பாரதீஶ பித 
௧௪ 
 
வ்யாதியிம் பீடித ஶிஶுவிவக கு 
படாதகவ வனவரதுதவக ஓஉ 
 தபதது குடிஸுவ தாயிபயாபாதியலி 
ஸற்வஜ்ஜ்ன்ய 
பாதராயண பக்தேனவக ப்ர 
ஸாதரூபகனாகி பாகவ 
தாதியலி பபளிதனு தற்மாற்தகவள 
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ப வவம்து ௧௫ 
 
தூரதல்லிஹ பற்வத கனா 
கார பதாற்புது பனாள்ப ேனரிவக 
ஸாவரவகய்யலு ஸற்பவ்யாக்ரகளிம்த 
பயவிஹுது 
பகாரதர ஸம்ஸார வஸௌக்யா 
ஸாரதரவவம்தரிது  னித்ய ர 
மாரமணனாராதிஸுவரதரிம்த பல் வரு 
௧௬ 
 
வகஸரகடகள மாடி பபஸிவக 
பிஸிவ ாளிட்வடாணகிஸிதரது கன 
ரஸவ தும்பலுபஹுவத ஸற்வஸ்வதம்த்ர 
தாவனம்ப 
பஶு பனரபனபனனு மாள்பா 
னஶன தான ஸ்னானகற்மக 
வளாஸரி பபாபுவு பரிவத 
பதஹாயாஸவவன வகாட்டு. ௧௭ 
 
எரது தீவெகளிஹவு பாஃயாம்தரவவனிப 
னாமதலி புடரிம் 
தரிது தீக்ஷிதனாகு தீற்கத்பவ கள பித்து 
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ஹரிபய ஸற்பவாத்தம்ம ெராெர 
புரு பூஜிதபாத 
ேன்மாத்யரவிதூர ஸுகாத்ம 
ஸற்வகவனம்து ஸ்மரிஸுதிரு ௧௮ 
 
பஹயவஸ்துகளில்  உபா 
பதயவஸ்துகளில்  ன்யாயா 
ன்யாய தற்மகளில்  த்பவ ாஸூவய 
வமாதலில்  
தாயிதம்வதகளில்  கம த 
ளாயதாஅவகனலு ஈஸுவ 
காயியம்ததி முணுகவகாடவத பவாப்தி 
தாடிஸுவ ௧௯ 
 
மம்தனாதரு ஸரிவய பகாபீ 
சம்தன ஶ்ரீமுத்பரகள ன  
விம்வத தரிஸுத 
ஶ்ரீது ஸிபத்மாஅஸரகளனு 
கம்தரத மத்யதலி தரிஸி மு 
கும்த ஶ்ரீபூரமண த்ரிேக 
த்வம்த்ய ஸற்வஸ்வாமி 
மமகு ளதவவவவன வபாவரவ ௨0 
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ப்ராயதனமததிம்த ேனரிவக 
னாயக ப்ரபுவவம்ப பூற்வதி 
தாயி வபாட்வடவயாளிரலு ப்ரபுவவம்பதவக 
கவரயவரள  
காய னின்னனு பிட்டு பபாகலு 
ராய னீவனம்புவ ப்ரபுத்வ ப 
 ாயனவளனதிது ஸமீபதலித்தரது பதாரு 
௨௧ 
 
வாஸுபதளவகப்ரகாரதி 
ஈஶவனனிஸுவ ப்ரஹ்மருத்ர ஶ 
சீஶ வமாத ாதமரவரல் ரு 
தாஸவரனிஸுவரு 
ஈ ஸுமாற்கவ பிட்டு பஸாஹமு 
பாஸவனய ளகவ னர பதஹே 
ளதஶிக க்ப ஶகளு பர வபனவக 
பிடிஸிவகாள ௨௨ 
 
ஆ பரப்ரஹ்மனலி த்ரிேக 
த்வ்யாபகத்வ னியாமகத்வ 
ஸ்தாபகத்வ வஶத்வ ஈஶத்வாதி 
குணகளிவக 
ப ாபவில்ள க ப்ரகார ஸ்வ 
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ரூபவவனிபுவு ஸற்வகா தி 
பபாபுவல் வு ஜீவரிவக தாஸத்வபதாபாதி... 
௨௩ 
 
னித்யனூதன னிற்விகார ஸுஃறுத்தம 
ப்ரணவஸ்த வற்பணா 
த்பத்திகாரண வான்க்மபனாமய 
ஸாமகானரத 
தத்த கபி  ஹயாஸ்ய ரூபதி 
ப்றுட் ப்றுடக்ஜீவவராளகித்து 
ப்ரவற்திஸுவனவரவர பயாக்யவத 
கற்மவனுஸரிஸி ௨௪ 
 
ஶ்ருதிகளாதன மாது 
விம ஸ்ம்றுதிகளாதன ஶிவெ 
ஜீவ ப்ரததிப்ரக்றுதிகவளரது 
ப்ரதிவமகவளனிஸிவகாளுதிஹவு 
இதர கற்மகவளல்   க்ஷுமீபதிவக 
பூஜிகவளம்து ஸ்மரிஸுத 
சதுரவிட புரு ாற்டகள பபததிரு 
ஸ்வப்னதலி ௨௫ 
 
பூதளாடிபனாஜ்ஜ்ன்யடாரக தூதரிவக 
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பஸவானுஸாரதி 
பவதனவ வகாட்டவர ஸம்பதாஷிஸுவ 
வதரனம்வத 
மாதரிஶ்வப்ரியனு பரம 
ப்ரீதிபுற்வக ஸத்குணம்கள 
காயகர 
ஸம்பதா படிஸுவனிஹபரம்களலி  ௨௬ 
 
தீப திவதலி கம்டராதவட 
ப ாபளகஸுவராஅண ஹரி ஸ 
மீபதல்லிவர னம்தனாம 
ஸுனம்தவவனிஸுவுவு 
ஔபசாரிகவல்  ஸுேனர 
பாபகற்மவு புண்யவனிபுது 
பாபிகள ஸத்புண்யகற்மவு 
பாபவவனிஸுவது. ௨௭ 
 
தனவ ஸம்பாதிஸுவ ப்ரதா 
வணிகரம்ததி பகாவிதர மவன 
மவனகளலி ஸம்சரிஸு 
ஶாஸ்த்ரஶ்ரவணபகாஸுகதி 
மனனளகதுபபதஶிஸுத து 
ற்ேனர கூடாடதிரு ஸ்வப்னதி 
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ப்ரணதகாமத வகாடுவ 
வஸௌக்யகளிஹபரம்களதி ௨௮ 
 
காரக க்ரிய த்ரவ்ய விப்ரம 
மூருவித ஜீவரிவக பஹு ஸம் 
ஸாரகிவு காரணவவனிஸுவுவு எல்  
கா தலி 
தூர ஓடிஸி ப்ராமகத்ரய 
மாரிவகாளகாகதவ  ஸற்வா 
தாரகன சிம்திஸுதலிரு ஸற்வத்ர 
மவரயதவ . ௨௯ 
 
கரணகற்மவ மாடிதவர வி 
ஸ்மரவண கா தி மாதுகளிகு 
த்தரவ வகாடவத ஸும்மனிப்பனு 
ோகராவஸ்வத 
கருணிஸலு வ்யாபார மாடுவ 
பரலு னா கவஸ்வதகளு பரி 
ஹரிஸவகாளபனதவக ஸ்வதம்த்ரனு 
தாவனவயம்புவனு ௩0 
 
யுக்தி மாதுகளல்  ஶ்ருதிஸ்ம்ற் இ 
த்யுக்த மாதுகளிவு விசாரிவஸ 
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முக்திகிவு பஸாபானவவனிஸுவுவி ப்ரதி 
ப்ரதி பதவு 
பக்தி பூற்வக படிஸுவவரிவக 
வ்யக்தி வகாடுவ ஸ்வரூப ஸுக ப்ரவி 
விக்தரவன மாடுவனு பவபயதிம்த பஹு 
ரூப ௩௧ 
 
ஶ்ரீவிடிர விபாஹிபபஶ 
ஸசீவராத்மபவாற்கஶஶி 
திக்பதவறுஷிகம்டற்வகின்னரஸித்ட 
ஸாட்யகணா 
பஸவிதபதாம்பபாே 
த்வத்பாதாவ ம்பிகளாத பகுதர 
காவ கருணாஸாம்த்ர  க்ஷ்மீஹ்றுத்காமுத 
சம்த்ர ௩௨ 
 
ஆத₹ஹவகதாெபா ாபபததிம்தலி 
கவரய தனு 
னிப டளகதவப ாகிஸவத பிதுவவர 
விபவகிகளு 
மாடவனு குண பபள்வ ப்ராக்றுத வாதவரயு 
ஸரி பகளி 
பரமாஹ் ாதபததிப்பவர னிரம்தர பல்  
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பகாவிதரு ௩௩ 
 
பாஸ்கரன மம்த வ கம்து னமஸ்கரிஸி 
பமாதிஸவத த்பவ தி 
தஸ்கரனு னிம்திஸலு கும்தஹுவத 
திவாகரவக 
ஸம்ஸ்க்றுதவிதல்வ ம்து குஹக 
திரஸ்கரிஸப னஹுது பக்தி 
புரஸ்கரதி பகள்வரிவக ஒலிவனு 
புஷ்கராெஸதா ௩௪ 
 
பதிதன கபா வதாளு பாகிரடிய ே விவர 
பபயவவனிபுவத 
இதர கவினிற்மித குகாவ்யா ஶ்ராவ்ய 
புடரிம்த 
க்றுதிபதி கடான்விதவவனிப ப்ராக்றுதபவ 
தா ஸம்ஸ்க்றுதவவனிஸி 
ஸத்கதியனீவுது பக்திபுற்வக பகலி 
பபள்வரிவக ௩௫ 
 
பவதஶாஸ்த்ரஸயுக்திக்ரம்டகபளாதி 
பகள்தவனல்  
ஸம்ததஸாடுகள ஸஹவாஸ ஸல் ாபகளு 

14

www.yo
us

igm
a.c

om



வமாதலில்  
பமாத தீற்டாற்யர மதானுக ராதவர 
கருணதலி 
பபள்தரமாடவ ேகன்னாடவிட  
திளிஸிதுதவராளவக ௩௬ 
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