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ഹൃരയജഥാരസി |
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.y

ou
si

gm

ഹരിരവിരേയാന്മമ സരവരക്ഷാം
നയസ്താംസ്രിപദ്മഃ പതജഗംസ്രപൃഷ്ജഠ |
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രക്ഷതവസൗ മാഽേവനി യജ്~ഝകല്പഃ
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ഗണാത് ജസ്കാേവരാരഹീംസ്രഃ || ൧൮ ||
സരവപായജനാ ഭഗവാനസ്പജബാോദ്ബുദ്ധസ്തു
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ആസംഗവ ആത്തജവണുഃ |
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സ്തിോമാഽവതു മാേജവാ മാമ് |
ജരാജഷ ഹൃഷീജകര ഉതാര്േരാജസ്ത നിരീഥ
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നാര്രനഃ |
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സ്രീമാന് ഭഗവാന് കാ മൂര്തിഃ || ൨൨ ||
ചസ്കം യുഗാംതാന തിഗ്മജനമി
സ്ഭമത്സ്മംതാദ്ഭഗവത്സ്പയുക്തിമ് |
രംരഗ്േി രംരഗ്േയരിസസനയമാരു കക്ഷം യഥാ
വായുസജഖ്ാ ഹുതാരഃ || ൨൩ ||
ഗജരഽരനിസ്പര്രനവിസ്ഫു ിംജഗ നിഷ്പിംഢി
നിഷ്പിംഢയ ിതസ്പിയാഽസി |
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ഏവ ച |
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ഭഗവന്നാമരൂപാസ്സ്തകീര്തനാത് |
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ജസ്രയഃസ്പതീപകാഃ || ൨൮ ||
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നഃ |
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w

.y

ou
si

യഥാ ഹി ഭഗവാജനവ വസ്തുതഃ സരസച്ച യത്
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സവമായയാ || ൩൨ ||
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സരവഗഃ || ൩൩ ||
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സ്പഹാപയന് ജ ാകഭയം സവജനന സവജത സാ
സ്ഗസ്തസമസ്തജത ാഃ || ൩൪ ||
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വിജ ഷയസയം സാ ജയന
രംരിജതാഽസുരയൂഥപാന് || ൩൫ ||
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ചക്ഷുഷാ |
പരാ വാ സംസ്പൃജരത് സരയഃ സാേവസാത് സ
വിമുചയജത || ൩൬ ||
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ഭജവത് |
രാ രസയുസ്ഗഹാരിജഭയാ വയാേയാരിഭയശ്ച
കര്ഹിചിത് || ൩൭ ||
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ോരയന് രവി ഃ |
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|| ൩൯ ||
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ഹയവാക്രിരാഃ |
വിരയാമിമാം ോരയജതാ
മൃതസയാസ്ഥിവി ംരനാത് || ൪൦ ||
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ഭയാത് || ൪൨ ||
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|| ഇതി സ്രീമദ്ഭാഗവജത ഷഷ്ഠസ്കംജേ
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