
ദത്ത സ്വാതംത്ര്യ സ്ംധി 
 
ഹരികഥാമൃഇതസ്ാര ഗുരുഗള 
കരുണദിംദാപനിതു പപളുവെ 
പരമ ഭഗെദ്ഭക്തരിദനാദരദി പകളുെുദു 
 
കാരുണിക ഹരി തനവനാളിപ്പാ 
പാര സ്വാതംത്ര്യ ഗുണദി 
നാനൂരു വതവഗദു സ്പാദ ആവരാംദധിക 
അരെത്തു 
നാരിഗിത്ത ദവിപ ാഡശാധിക 
നൂരു പാദത്ര്യെ തന്ന ശ 
രീരവദാളഗീപരി െിഭാഗെ മാഡി ത്ര്ിപദാഹവ ൦൧ 
 
സ്തയപ ാകാധിപവനാളവഗ ഐ 
െത്വതരഡു പെമാനവനാളു നാ 
 വത്തു പമവ ംടധിക ശിെവനാളഗിട്ടനിപ്പത്തു 
ചിത്തപ ംദ്രവരാളളദധിക ദശ 
തത്തവമാനിഗവളനിപ സ്ുരവരാളു 
ഹത്തു ഈളരദഖിള ീെവരാളിട്ട നിരെദയ ൦൨ 
 
ക ിവമാദ ുവഗാംഡഖിള ദാനെ 
വരാളവഗ നാ വത്ളതദു ഈ പരി 
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തിളിദുപാസ്വന മാഡു മവരയവദ പരമ ഭകുതിയ ി 
ഇവളവയാളവഗ സ്ംചരിസ്ു  കുമീ 
നി യനാളാവളംദു സ്െ 
സ്ഥളഗള ി സ്ംളതസ്ുതിപ്പനു വഗവളയനംദദ ി 
൦൩ 
 
അെനിപ സ്വാമിതവ ധമെ 
സ്വെശമാതയരിഗിത്തു താ മ 
ത്തെര മുഖദ ി രാ കായെ മാഡിസ്ുെ വതരദി 
കെിഭിരീഡിത തന്ന കവളഗള 
ദിെി  ദാനെ മാനെവരാളി 
ട്ടെിരത ഗുണത്ര്യ  കമെ മാഡി മാഡിസ്ുെ ൦൪ 
 
പുണയപാപഗളീവതരദി കാ 
രുണയസ്ാഗര പദെദാനെ 
മാനെവരാളിട്ടെര ഫ  െയതയാസ്െവന മാഡി 
ബന്നബഡിസ്ുെ ഭക്തിഹീനര 
സ്ന്നുതസ്ുകമ ഗള വതവഗദു 
പ്രപന്നരിവഗ വകാട്ടെര സ്ുഖബഡിസ്ുെനു 
സ്ുഭു ാവ്ഹ ൦൫ 
 
മാണികെ വകാംഡംഗഡിവയാള ി 
ൊന വകാത്താപുരു ന സ്മാ 
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ധാന മാഡുെ വതരദി ളദതയരു നിതയദ ി മാള്പ 
ദാന യജ്ഝ്നാദിഗള ഫ  യ  
മാന താനപഹരിസ്ി അസ്മീ- 
ചീന സ്ുഖഗള വകാട്ടു അസ്ുരര മത്തരനു മാള്പ 
൦൬ 
 
ഏണ ാംചനനമ കിരണ ക്രപമണ 
െൃധ്ഢിയളനധി പ ാഗര 
കാണവഗാഡദിഹ കത്തവ യ ഭംഗിസ്ുെ 
വതരദംവത 
ളെനപതയാംസ്ഗന മൂതി 
ധയാനെുള്ള മഹാത്മരിവഗ 
സ്ുജ്ഝ്നയാനഭക്ഥഥയാധിഗളു 
െധിസ്ി സ്ുഖെ വകാഡുതിഹെു ൦൭ 
 
ദത്ത സ്വാതംത്ര്യ സ്ംധി 
 നപനരിവകയ പചാര പഗവ ാളു 
ധനെ കദ്വദായീെയ െന 
െഗുണഗവളണിസ്വദ വപാവരെ വകാഡദിവര 
ശിഇസ്ുെ വതരദി 
അനുചിപതാചിതകമ കൃഷ്ണാ 
പണവെന ു ളകവഗാംഡു തന്നര 
മവനവയാളിട്ടനംദപഡിസ്ുെ മാധൊനതര ൦൮ 
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അന്നദന്നാദന്ന നാമക 
മുന്ന പപള്ദ പ്രകാര  ീെവരാ 
ളന്നരൂപ പ്രപെശളഗദെരെര െയാപാര 
ബന്നബഡദവ  മാഡി മാഡിസ്ി 
ധനയരിെരഹുവദംവദനിസ്ി ളത്ര് 
ഗുണയെ ിത തത്തദാഹവയനാഗി കവരസ്ുെനു 
൦൯ 
 
സ് ി  ബിംദു പപയാബ്ധിവയാളു ബീ 
ള ു െികാരെളനദബല് ുവദ 
  െു തദ്രൂപെവന ഐദുെുവദല്  കാ ദ ി 
ക ിമ ാപഹനചിസ്ുെ സ് 
ത്കു  ര കുകമഗളു താ നി 
ഷ്ക ു കമഗളാഗി പുരു ാഥഗള വകാഡുതിഹെു 
൧൦ 
 
വമാഗവദാളവഗ വമാഗെിട്ടു മുദ്ദിസ്ി 
മഗുെിനിം ബിഗിദപ്പി സ്പനഹദി 
വതവഗദു തന്ന സ്ഥനഗളുണിസ്ുെ 
 നനിയംദദ ി 
അഗണിതാത്മനു തന്ന പാദാ 
ബ്ജഗള പധനിപ ഭക്ത നരിവഗ 

4

www.yo
us

igm
a.c

om



പ്രഘടകനു താനാഗി സ്ൗഖയഗളീെ സ്െത്ര് ൧൧ 
 
പതാടിഗനു ഭൂമിവയാളു ബീ െ 
നാടപബവകംവദനുത ഹിതദ ി 
പമാവടയിം നീവരത്തി സ്സ്ിഗള 
സ്ംളതസ്ുെംവത 
പാടു ബഡദവ   ഗദി  ീെര 
പഘാടകാസ്യനു സ്ൃ ിസ്ി പയാഗയവത 
ദാടവഗാഡദവ  സ് ുഹുതിപ്പനു സ്െകാ ദ ി 
൧൨ 
 
ഭൂമിവയാളു   െിവര ഥൃ ാഥനു 
താ മവരദു വമാഗവെത്തി എണ്വദവസ് 
പെയാമമംഡ വദാളവഗ കാണവദ മിഡുകുെംദദ ി 
ശ്രീമപനാരമ സ്െംത 
യാമിയാഗിവര തിളിയദനുദിന 
ഭ്രാമകരു ഭ ിസ്ുെരു ഭകുതിയ നയപദെവതയ ൧൩ 
 
മുഖയഫ  ളെകുംഠ മുഖയാ 
മുഖയഫ  മഹരാദിപ ാകാ 
മുഖയഫ  ളെ യികവെംദരിദതിഭകുതിയിംദ 
രക്കസ്ാരിയ ഭ ിസ്ുതവ  നി 
ദുുഃഖനാഗു നിരംതരദി വമാവര 
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വപാക്കെര ബിഡ ഭക്തെത്സ  ഭാരതീശ പിത ൧൪ 
 
െയാധിയിം പീഡിത ശിശുെിവഗ ഗു 
പഡാദകെ വനവരദുദവക ഓഉ 
 ധപതദു കുഡിസ്ുെ തായിപയാപാദിയ ി 
സ്െജ്ഝ്നയ 
ബാദരായണ ഭക്ത നവക പ്ര 
സ്ാദരൂപകനാഗി ഭാഗെ 
താദിയ ി പപളിദനു ധമാഥഗവള ഫ വെംദു ൧൫ 
 
ദൂരദല് ിഹ പെത ഘനാ 
കാര പതാപുദു പനാള്പ  നരിവഗ 
സ്ാവരവഗയ്യ ു സ്പെയാഘ്രഗളിംദ ഭയെിഹുദു 
പഗാരതര സ്ംസ്ാര സ്ൗഖയാ 
സ്ാരതരവെംദരിതു  നിതയ ര 
മാരമണനാരാധിസ്ുെരദരിംദ ബല് െരു ൧൬ 
 
വകസ്രഘടഗള മാഡി പബസ്ിവഗ 
ബിസ്ിവ ാളിടവടാണഗിസ്ിദരദു ഘന 
രസ്െ തുംബ ുബഹുവദ സ്െസ്വതംത്ര് 
താവനംബ 
പശു പനരപനപനനു മാള്പാ 
നശന ദാന സ്നാനകമഗ 
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വളാസ്രി പപാപുെു ബരിവദ പദഹായാസ്െവന 
വകാട്ടു. ൧൭ 
 
എരദു ധീവെഗളിഹെു ഭാുഃയാമ്ഥരവെനിപ 
നാമധ ി ബുഢരിമ് 
ധരിഥു ധീെിഥനാഗു ധീഘപധവ ഗള ബിത്തു 
ഹരിപയ സ്പൊഥ്ഥമ്മ െരാെര 
പുരു പൂ ിഥപാധ 
 ന്മാധയരെിദൂര സ്ുഖാഥ്മ സ്െഗവനമ്ധു 
സ്മരിസ്ുഥിരു ൧൮ 
 
പഹയെസ്തുഗളില്  ഉപാ 
പദയെസ്തുഗളില്  നയായാ 
നയായ ധമഗളില്  പദവ ാസ്ൂവയ വമാദ ില്  
തായിതംവദഗളില്  കമ ദ 
ളായതാഅവഗന ു ഈസ്ുെ 
കായിയംദദി മുണുഗവഗാഡവദ ഭൊബ്ധി ദാടിസ്ുെ 
൧൯ 
 
മംദനാദരു സ്രിവയ പഗാപീ 
ചംദന ശ്രീമുപദ്രഗള ന  
െിംവദ ധരിസ്ുത ശ്രീതു സ്ിപദ്മാഅസ്രഗളനു 
കംധരദ മധയദ ി ധരിസ്ി മു 
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കുംദ ശ്രീഭൂരമണ ത്ര്ി ഗ 
ദവംദയ സ്െസ്വാമി മമകു ളദെവെവന വപാവരെ 
൨൦ 
 
പ്രായധനമദദിംദ  നരിവഗ 
നായക പ്രഭുവെംബ പൂെദി 
തായി വപാടവടവയാളിര ു പ്രഭുവെംപദവക 
കവരയവരള  
കായ നിന്നനു ബിട്ടു പപാഗ ു 
രായ നീവനംബുെ പ്രഭുതവ പ 
 ായനെളനദിതു സ്മീപദ ിദ്ദരദു പതാരു ൨൧ 
 
ൊസ്ുപദളെകപ്രകാരദി 
ഈശവനനിസ്ുെ ബ്രഹ്മരുദ്ര ശ 
ചീശ വമാദ ാദമരവരല് രു ദാസ്വരനിസ്ുെരു 
ഈ സ്ുമാഗെ ബിട്ടു പസ്ാഹമു 
പാസ്വനയ ളഗെ നര പദഹ  
ളദശിക പേശഗളു ബര െപനവക 
ബിഡിസ്ിവകാള ൨൨ 
 
ആ പരബ്രഹ്മന ി ത്ര്ി ഗ 
ദവയാപകതവ നിയാമകതവ 
സ്ഥാപകതവ െശതവ ഈശതവാദി ഗുണഗളിവഗ 
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പ ാപെില്ള ക പ്രകാര സ്വ 
രൂപവെനിപുെു സ്െകാ ദി 
പപാപുെല് െു  ീെരിവഗ ദാസ്തവപദാപാദി... ൨൩ 
 
നിതയനൂതന നിെികാര സ്ുുഃഋഥ്ഥമ 
പ്രണെസ്ഥ െപണാ 
ത്പത്തികാരണ ൊനമപനാമയ സ്ാമഗാനരത 
ദത്ത കപി  ഹയാസ്യ രൂപദി 
പൃഠ് പൃഠഗ് ീെവരാളഗിധ്ധു 
പ്രെതിസ്ുെനെരെര പയാഗയവത കമെനുസ്രിസ്ി 
൨൪ 
 
ശ്രുഥിഗളാഥന മാഥു െിമ സ്മൃഥിഗളാഥന ശിവെ 
 ീെ പ്രഥഥിപ്രകൃഥിഗവളരദു 
പ്രഥിവമഗവളനിസ്ിവകാളുഥിഹെു 
ഇഥര കമഗവളല്   െുമീപഥിവഗ പൂ ിഗവളമ്ധു 
സ്മരിസ്ുഥ 
ചതുരെിഢ പുരു ാഠഗള പബദധിരു സ്വപ്നധ ി 
൨൫ 
 
ഭൂഥളാഢിപനാജ്ഝ്നയഢാരക ധൂഥരിവഗ 
പസ്ൊനുസ്ാരദി 
പെതനെ വകാട്ടെര സ്ംപതാ ിസ്ുെ വതരനംവത 
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മാതരിശവപ്രിയനു പരമ 
പ്രീതിപുെക സ്ദ്ഗുണംഗള 
ഗായകര സ്ംപതാ പഡിസ്ുെനിഹപരംഗള ി  
൨൬ 
 
ദീപ ദിെദ ി കംഡരാദവഡ 
പ ാപളഗസ്ുെരാഅണ ഹരി സ് 
മീപദല് ിവര നംദനാമ സ്ുനംദവെനിസ്ുെുെു 
ഔപചാരികെല്  സ്ു നര 
പാപകമെു പുണയെനിപുദു 
പാപിഗള സ്ത്പുണയകമെു പാപവെനിസ്ുെദു. 
൨൭ 
 
ധനെ സ്ംപാദിസ്ുെ പ്രദാ 
െണികരംദദി പകാെിദര മവന 
മവനഗള ി സ്ംചരിസ്ു ശാസ്തരശ്രെണപഗാസ്ുഗദി 
മനനളഗദുപപദശിസ്ുത ദു 
 നര കൂഡാഡദിരു സ്വപ്നദി 
പ്രണതകാമദ വകാഡുെ സ്ൗഖയഗളിഹപരംഗളദി 
൨൮ 
 
കാരക ക്രിയ ദ്രെയ െിഭ്രമ 
മൂരുെിധ  ീെരിവഗ ബഹു സ്ം 
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സ്ാരകിെു കാരണവെനിസ്ുെുെു എല്  
കാ ദ ി 
ദൂര ഓഡിസ്ി ഭ്രാമകത്ര്യ 
മാരിവഗാളഗാഗദവ  സ്ൊ 
ധാരകന ചിംതിസ്ുത ിരു സ്െത്ര് മവരയദവ . 
൨൯ 
 
കരണകമെ മാഡിദവര െി 
സ്മരവണ കാ ദി മാതുഗളിഗു 
ത്തരെ വകാഡവദ സ്ുമ്മനിപ്പനു  ാഗരാെസ്വഥ 
കരുണിസ് ു െയാപാര മാഡുെ 
ബര ു നാ കെസ്വഥഗളു പരി 
ഹരിസ്വകാളപനതവക സ്വതംത്ര്നു 
താവനവയംബുെനു ൩൦ 
 
യുക്തി മാതുഗളല്  ശ്രുതിസ്മ് ഇ 
തയുക്ത മാതുഗളിെു െിചാരിവസ് 
മുക്തിഗിെു പസ്ാപാനവെനിസ്ുെുെി പ്രതി പ്രതി 
പദെു 
ഭക്തി പൂെക പഠിസ്ുെെരിവഗ 
െയക്തി വകാഡുെ സ്വരൂപ സ്ുഖ പ്രെി 
െിക്തരവന മാഡുെനു ഭെഭയദിംദ ബഹു രൂപ 
൩൧ 
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ശ്രീെിഢിര െിപാഹിപപശ സ്ചീെരാഥ്മഭൊകശശി 
ധിഗ്പധെഋ ിഗമ്ഢെകിന്നരസ്ിധ്ഢ 
സ്ാഢയഗണാ 
പസ്െിഥപധാമ്പഭാ  ഥവഥ്പാധാെ മ്ബിഗളാധ 
ഭകുഥര 
കാെ കരുണാസ്ാമ്ര  െ്മീഹൃധ്കാമുധ ചമ്ര 
൩൨ 
 
ആധ₹ഹെഗഥാെഭാ ാപഭധധിമ്ധ ി 
കവരയ ധനു 
നിപ ഢളഗധെപ ാകിസ്വധ ബിദുെവര 
െിപെകിഗളു 
മാഢെനു ഗുണ പപള്െ പ്രാകൃഥ ൊധവരയു സ്രി 
പകളി 
പരമാഹ് ാധപദധിപ്പവര നിരമ്ഥര ബല്  
പകാെിധരു ൩൩ 
 
ഭാസ്കരന മമ്ദ െ കമ്ദു നമസ്കരിസ്ി പമാധിസ്വധ 
പദവ ധി 
ഥസ്കരനു നിമ്ധിസ് ു കുമ്ധഹുവധ ധിൊകരവഗ 
സ്മ്സ്കൃഥെിധല്വ മ്ധു കുഹക 
ഥിരസ്കരിസ്പ നഹുധു ഭക്ഥഥി 
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പുരസ്കരധി പകള്െരിവഗ ഒ ിെനു 
പുഷ്കരാെസ്ധാ ൩൪ 
 
പഥിഥന കപാ വധാളു ഭാഗിരഠിയ   െിവര 
പപയവെനിപുവധ 
ഇഥര കെിനിമിഥ കുകാെയാ ശ്രാെയ ബുഢരിമ്ധ 
കൃഥിപഥി കഠാനവിഥവെനിപ പ്രാകൃഥപെ ഥാ 
സ്മ്സ്കൃഥവെനിസ്ി 
സ്ധ്ഗഥിയനീെുധു ഭക്ഥഥിപുെക പക ി 
പപള്െരിവഗ ൩൫ 
 
പെധശാസ്ഥ്രസ്യുക്ഥഥിഗ്രമ്ഠഗപളാധി 
പകള്ധെനല്  
സ്മ്ഥഥസ്ാഢുഗള സ്ഹൊസ് സ്ല് ാപഗളു 
വമാധ ില്  
പമാധ ഥീഠായര മഥാനുഗ രാധെര കരുണധ ി 
പപള്ധരമാഢെ  ഗന്നാഠെിട  
ഥിളിസ്ിധുധവരാളവഗ ൩൬ 
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