
ഹരികഥാമൃഥസാര 
കഅ താരതമയ സംധി 
 
ഹരികഥാമൃഥസാര ഗുരുഗള കരുണധിമ്ധാപനിഥു 
പപളുവെ 
പരമ ഭഗെധ്ഭക്ഥരിധനാധരധി പകളുെുധു 
 
ശ്രീരമണ സപെശ സെഗ 
സാരപഭാക്ത സവതംത്ര പ ാഷ െി 
 ൂര  ജ്ഝ്നനയാനാനം  ബല ഐശവയ ഗുണപൂണ 
മൂരു ഗുണ െജിത സഗുണ സാ 
കാര െിശവസ്ഥിതി ലപയാ യ 
കാരണ കൃപാസാംദ്ര നരഹപര സലപഹാ 
സജ്ജനര ൩൨-൦൧ 
 
നിതയമുക്തവള നിെികാരവള 
നിതയ സുഖസംപൂവണ നിതയാ 
നിതയ ജഗ ാ ധാവര മുക്താമുക്ത ഗണെിനുവത 
ചിത്തയിസു ബിന്നപെ ശ്രീപുരു 
പശാത്തമന െഓനിൊസിനീ 
ഭൃതയ െത്സവല കാവയ ത്രിജഗന്മാവത െിഖയാവത 
൩൨-൦൨ 
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പരാമകൂപഗവളാളു പൃഥക്പൃഥ 
ഗാ മഹാപുരുഷന സവമൂതിയ 
താമരസജാംഡഗള തദ്ഗത െിശവരൂപഗള 
ശ്രീമഹിവള രൂപഗള ഗുണഗള 
സീവമഗാണവ  പയാചിസുത മമ 
സവാമി മഹിവമയവ ംതുവ ം ഡിഗഡിവഗ 
വബരഗാവ   ൩൨-൦൩ 
 
ഒം ു ജാംഡവ ാവളാം ു രൂപ വ ാ 
വളാം െയെവ ാവളാം ു നഖവ ാള 
വഗാം ു ഗുണഗള പാരഗാണവ  
കൃഉതപു ാംജലിയിം 
മം ജാസന പുളകപുളകാ 
നം ഭാഷ്പ വതാ ലു നുഡിഗളിം 
 ിം ിരാെല്ലഭന മഹിവമ ഗഭീരതരവെം ാ ൩൨-൦൪ 
 
ഏനു ധനയവരാ ബ്രഹ്മഗുരു പെ 
മാനരീെരു ഈ പരിയലി ര 
മാനിൊസന െിമല ലാെണയാതിശയഗളനു 
സാനുരാഗ ി പനാഡി സുഖിപ മ 
ഹാനുഭാെര ഭാഗയവെംവതാ ഭ 
ൊനിധെനിഗസാധയവെനിസലു നരര പാപഡനു  
൩൨-൦൫ 
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ആ പിതാമഹ നൂരു കല്പ ര 
മാപതിയ ഗുണ ജപിസി ഒലിസി മ 
ഹാപരാക്രമ ഹനുമ ഭീമാനം  മുനിവയനിസി 
ആ പരബ്രഹ്മന സുനാഭി 
കൂപസംഭെ നാമ ലി പമവര 
ൊ പപയാജാസന സമീരരിഗഭിനമിവപ നിതയ 
൩൨-൦൬ 
 
ൊസുപ െന മൂതി ഹൃ യാ 
കാശമംഡല മധയ ലി താ 
പരശനം  ി കാണുതതി സംപതാഷ ലി തുതിപ 
ആ സരസവതി ഭാരതിയരിവഗ 
നാ സതത െം ിസുവെ പരപമാ 
ല്ലാസ ലി സു ജ്ഝ്നനയാന ഭകുതിയ 
സലിസവലമവഗം ു ൩൨-൦൭ 
 
 
ജഗ ു രന സപൊത്തമന നിജ 
വപഗവളാളാംതു കരാബ്ജവ ാള് പ  
യുഗ ധരിസി നഖപംക്തിവയാളു രമാണീയതരൊ  
നഗധരന പ്രതിബിംബ കാണുത 
മിവഗ ഹരുഷ ിം വപാഗളി ഹിഗ്ഗുെ 
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ഖഗകുലാധിപ വകാഡലി മംഗള സകല 
സുജനരിവഗ  ൩൨-൦൮ 
 
പയാഗിഗള ഹൃ യവക നിലുക നിഗ 
മാഗമമക െിനുതന പരമാനു 
രാഗ ിം  വിസഹസ്ര ജിവഹവഗളിം  െണിസുെ 
ഭൂ ഗഗന പാതാള െയാപ്തന 
പയാഗ നിദ്രാസ്പ  വനനിപ ഗുരു 
നാഗരാജന പ വക നമിസുവെ മനവ ാളനെരത  
൩൨-൦൯ 
 
നമ്ധിൊഹന നളിനിഢര മൗപലമ്ധു പശഖര 
ശിെഥ്രിയമ്ബക 
അമ്ഢകാസുെമഠന ഗജശാ ൂല ചമഢരാ 
മമ്ധജാസന ഥനയ ഥ്രിജഗധവമ്ധയ ശുധ്ഢ 
സവതിക 
സന്നിഭ െമ്ധിസുവെ നനെരവഥ പാലിവസാ 
പാെഥിരമണ ൩൨-൧൦ 
 
ഫണി ഫണാംചിത മുകു രംജിത 
കവണിത ഡമരു ത്രിശൂല ശിഖി  ിന 
മണി നിശാകര പനത്ര പരമപരെിത്ര സുചരിത്ര 
പ്രണതകാമ  പ്രമഥ സുരമുനി 
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ഗണസുപൂജിത ചരണയുഗ രാ 
െണമ  െിഭംജന സതത മാം പാഹി മഹപ ൊ 
൩൨-൧൧ 
 
 അയ ജ്ഝ്നനയ െിഭംജനവന െിരു 
പാഅ മെരാഗയാധിപതി സം 
രഇവസമ്മനു സെകാല ി സന്മു െനിത്തു 
യഅപതിസഖ യജപരിവഗ സുര 
െൃഅ െൃക നുജാരി പലാകാ 
ധയഅ ശുക  ുൊസ മജഗീഷെയ സംതയിസു 
൩൨-൧൨ 
 
ഹത്തു കല്പ ി ലെണ ജലധിവയാ 
ളുത്തമ ശപലാകന ഒലിസി ക് ഇത 
കൃതയനാഗി ജഗത്പതിയ പനമ ി കുശാസ്ത്രഗള 
ബിത്തരിസി പമാഹിസി  ുരാത്മര 
നിതയനിരയ നിൊസവരനിസി  
കൃത്തിൊസവഗ നമിവപ പശഷപ ാനഹുവ ം ു 
൩൨-൧൩ 
 
കംബുപാണിയ പരമപപ്രമ നി 
തംബിനിയവരംവ നിപ ലഅവണ 
ജാംബെതി കാളിം ി നീലാ ഭദ്ര സഖെിം  
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വരംബ ഷണ്മഹിഷിയര  ിെയ പ 
 ാംബുജഗളിവഗ നമിവപ മമ ഹൃ  
യാംബര ി വനവലസലി ബിഡവ  
തമ്മരസവനാഡഗൂഡി ൩൨-൧൪ 
 
ആ പരംതപവനാലുവമയിം  സ 
 ാപപരാഇഗവളനിസി ഭഗെ 
ദ്രൂപഗുണഗള മാഹിവമ സവപതിഗളാനന ി തിളിെ 
സൗപരണി ൊരുണി നഗാത്മജ 
രാപനിതു ബണ്ണിസുവെവനന്ന മ 
ഹാപരാധഗവളണിസ ിയലി പരമമംഗളെ 
൩൨-൧൫ 
 
ത്രി ിെതരു മണി പധനുഗളിഗാ 
സ്പ വെനിപ ത്രി ശാലയാബ്ധിവഗ 
ബ രനം വലാപ്പുതിപ്പ ഉപപംദ്ര ചംദ്രമന 
മൃ ു മധുര സുസ്ത്െ ിന ിം ലി 
മധുസമയ പികനംവത പാഡുെ 
മു ിരൊഹനനംഘ്രിയുഗ്മംഗളിവഗ നമിസുവെനു 
൩൨-൧൬ 
 
കൃതിരമണ പ്ര യുമ്ന പ െന 
അതുള ബല ലാെണയ ഗുണ സം 
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തത ഉപാസന പകതുമാലാഖംഡവ ാളു രചിപ 
രതി മപനാഹരനംഘ്രി കമലവക 
നുതിസുവെനു ഭകുതിയലി മമ  ു 
മതിയ കവള ു സന്മതിയ നീയലജസ്ര 
എമവഗാലി ു   ൩൨-൧൭ 
 
ചാരുതര നെെിധ ഭകുതി ഗം 
ഭീര ൊരാശിവയാളു പരപമാ 
 ാര മഹിമന ഹൃ യ ഫണിപതി പീഠ ലി ഭജിപ 
ഭൂരി കമാകരവനനിസുെ ശ 
രീരമാനി പ്രാണപതി പ  
ൊരിരുഹകാനമിവപ മദ്ഗുരുരായനഹുവ ം ു    
 
െിതതമഹിമന െിശവപതാമുഖ 
നതുള ഭുജബല കല്പതരുൊ 
ശ്രീതവരനിസി സകപലഷ്ട പവഡ നു ിന ി 
പമാ ിസുെ 
രതി സവയംഭുെ  അ ൊച 
സ്പതി ബിഡൗജന മഡ ി ശചി മ 
ന്മഥകുമാരനിരുദ്ധവരമഗീയലി സുമംഗളെ 
൩൨-൧൯ 
 
ഭെെനധി നെപപാത പുണയ 
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ശ്രെണ കീതന പാ െനരുഹ 
ഭെന നാെികനാഗി ഭജകര താരിസുെ ബിഡവ  
പ്രെഹമാരുതപ െ പരപമാ 
ത്സെ െിപശഷ നിരംതര മഹാ 
പ്രെഹ ം ധി വകാഡലി ഭഗെത്ഭക്ത സംതതിവഗ 
൩൨-൨൦ 
 
ജനരനുദ്ധരിസുവെവനനുത നിജ 
ജനകനനുമത ലി സവയംഭുെ 
മനുെിനിം ലി പഡവ  
സുകുമാരകരവനാലുവമയലി 
ജനനി ശതരൂപാ നിതംബിനി 
മനൊചന കായ ലി ബിഡ നു 
 ിന നമിസുവെനു എമവഗ വകാഡു 
സംമംഗളെവനാലി ു ൩൨-൨൧ 
 
നരന നാരായണന ഹരി കൃ 
ഷ്ണര പവഡ  പുരുഷാഥ വതര ലി 
തരണി ശശി ശതരൂപരിവഗ സമവനനിസി 
പാപിഗള 
നിരയവ ാളു വനവലവഗാളിസി സജ്ജന 
വനരെിയനു പാലിസുെ ഔ ും 
ബര സലഹു സലവഹമ്മ ബിഡവ വല 
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പരമകരുണ ലി ൩൨-൨൨ 
 
മധുെിപരാധി മപനാജ ഈപരാ 
 ധി മഥന സമയ ലു ിസി വനവര 
കുധരജാെല്ലഭന മസ്ത്ക മം ിര ി വമവരെ 
െിധു തൊംഘ്രി പപയാജയുഗളവക 
മധുപനം  വലരഗവലന്മന 
 ധിപ െം ിവപനനു ിനംതസ്ത്ാപ പരിഹരിസു 
൩൨-൨൩ 
 
ശ്രീെനരുഹാംബകന പനത്രഗ 
പളവെ മവനവയനിസി സുജനരിവഗ ക 
രാെലബനെീെ വതര ി മയൂഖ െിസ്ത്രിപ 
ആ െിെസവാന് എംവ നിസുെ 
െി ഭാെസുെഹനിവശഗളലി വകാഡ 
ലീ െസുംധവരവയാളു െിപശ്ചിതരവരാഡവന സു 
ജ്ഝ്നനയാന ൩൨-൨൪ 
 
പലാകമാവതയ പവഡ ു നീ ജഗ 
പ ക പാത്രനിഗിത്ത കാരണ 
ശ്രീകുമാരി സപമത വനവലസി  നിന്ന മം ിര ി 
ആ കമലഭെമുഖരു ബിഡവ  പ 
രാവകനുത നിം ിഹവരാ ഗുണര 
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ത്നാകരവന ബണ്ണിസലളവെ വകാഡു എമവഗ 
സന്മനെ ൩൨-൨൫ 
 
ഫവണവയാളുപ്പുെ തിലക തുലസീ 
മണിഗണാംചിത കംഠ കര ലി 
കവണിത െീണാസുസവര ി ബഹു താളഗതിഗളലി 
പ്രണെപ്രതിപാ യന ഗുണംഗള 
കുണികുണി ു അതിസംഭ്രമ ി ഗാ 
യനെ മാഡുെ പ െഋഷി നാര രിഗഭിനമിവപ 
൩൨-൨൬ 
 
ആ സരസവതീ തീര ലി ബി 
ന്മനസലാ മുനിഗള നുഡിവഗ ജല 
ജാസന മപഹശാചയുതര പലാകംഗളിവഗ പപാഗി 
താ സകല ഗുണഗള െിചാരിസി 
പകശെവന പരമ െപെം ുപ 
പ ശിസി  ഭ് ഇഗുമുനിപ വകാഡവലമഗഖിള 
പുരുഷാഥ ൩൨-൨൭ 
 
ബിസരുഹാംബകനാ ജ്ഝ്വനനയയലി സുമ 
നസമുഖനു താവനനിസി നാനാ 
രസഗളുള്ള ഹെിസ്സുഗളനെരെരിവഗായി ീെ 
െസുകുലാധിപ യ ജ്ഝ്നനയ പുരുഷന 
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അസമബല രൂപംഗളിവഗ െം 
 ിസുവെ  ജ്ഝ്നനയാന യശസ്സു െിവ യ സുബുദ്ധി 
വകാഡവലമവഗ ൩൨-൨൮ 
 
താതനപ്പവണയിം  നീ പ്ര 
ഖയാതിയുള്ളരെത്തു മക്കള 
പ്രീതിയിം ലി പവഡ െരെരിഗിത്തു മന്നിസുെ 
െീതിപഹാത്രന സമവളനിസുെ പ്ര 
സൂതി ജനനി തവ ംഘ്രി കമലവക 
നാ തുതിസി തവലബാഗുവെ എമ്മ കു ുംബ 
സലഹുെു ു ൩൨-൨൯ 
 
ശതധൃതിയ സുതരീെരുളി  
പ്രതിമ സുതപപാനിധിഗളുപരാ 
ജിതന സുസമാധിവയാവളാലിസി മൂവലാകവ ാവളാ 
വമവരെ 
വ്രതിെര മരീചയത്രി പുലഹാ 
ക്രതു െസിഷ്ഠ പുലസ്ത്യ 
മെെസവതനു െിശവാമിത്ര 
രംഗിരരംഘ്രിവഗരഗുവെനു ൩൨-൩൦ 
 
 വാ ശാ ിതയവരാളു വമാ ലിഗ 
നാ  മിത്ര പ്രെഹ മാനിനി 
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യാ  പ്രാെഹി നിരഋതി നിജര ഗുരുമഹിവള താര 
ഈ  ിൌകസരനു  ിനാധി 
െയാധിയുപ ളെളി ു െിബുധരി 
ഗാ ര ി വകാഡലഖിള മംഗളൊ കാല ലി 
൩൨-൩൧ 
 
മാനനിധിഗവളനിസുെ െിഷവ 
ക്പസന ധനപ ഗജാനനരിവഗ സ 
മാനവരംഭത്മത ു പശഷ ശതസ്ഥ പ െഗണ 
കാനമിസുവെനു ബിഡവ  മിഥയാ 
 ജ്ഝ്നനയാന കവള ു സുപബാധെിത്തു സ 
 ാനുരാഗ വലമവഗ പരിപാലിസലി സംപ െ 
൩൨-൩൨ 
 
ഭൂത മാരുതൊംതരഭിമാ 
നീ തപസവി മരീചി മുനി പുരു 
ഹൂതനം ന പാ മാനി ജയംതവരമവഗാലി ു 
കാതരെ പുട്ടിസവ  െിഷയ ി 
െീതഭയന പ ാബ്ജ ലി െി 
പരീത ബുദ്ധിയനീയവ  സ ാ പാലിസലി എമ്മ. 
൩൨-൩൩ 
 
കുലഋഷിഗവളംഭത്തു മഹഹയ 
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നിവളയ കംപനമഗ  പൃഥു മം 
ഗള പരീഇത നഹുഷ നാഭി യയാതി ശശിബിം ു 
ബലി വമാ ലു സപപതംദ്രരിെരിവഗ 
കലിത കമജ  ിെിജവരംബരു 
ഉളി  ഏകാ ശ മനുഗളു ഉചഥയ ചയെന മുഖ 
൩൨-൩൪ 
 
ഓ ിസുെ ഗുരുഗളവന ജരി ു സ 
പഹാ രരിഗുപപ ശിസി  മ 
ഹ ാ ികാരണ സെഗുണ സംപൂണ ഹരിവയം ു 
ൊ ിസുെ തവത്പതിയ പതാവരം 
 ാ നുജ വബസവഗാളലു സ്ഥം 
ഭ ി ശ്രീ നാഅണ പതാരിസി  പ്രഹ്ലാ  
സലവഹമ്മ   ൩൨-൩൫ 
 
ശതസംപകതുള്ള പ്രിയ 
വ്രത ഭരത മാംധാത പുണയാ 
ശ്രിതരു ജയ െിജയാ ിഗളു ഗംധെവരം ു ജന 
ഹുതെഹജ പാെക സനാതന 
പിതൃഗപളള്െരു ചിത്രഗുപ്തരു 
പ്രതി ിന ി പാലിസലി തമ്മെവരം ു എമവഗാലി ു 
൩൨-൩൬ 
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ൊസൊലയ ശില്പി െിമല ജ 
ലാശയഗവളാളു രമിപ ഊെശി 
പഭശ രെിഗള രിപുഗവളനിസുെ രാഹുപകതുഗളു 
ശ്രീശപ  പംഥാന ധൂമാ 
ചീശ  ിെിജരു കമജരിവഗ സ 
 ാ സമാന  ിൌകസരു വകാഡവലമവഗ മംഗളെ 
൩൨-൩൭ 
 
 യുന ി ശാമല സം ജ്ഝ്നനയ പരാഹിണി 
ഘനപ പജനയാനിരുദ്ധന 
െനിവത ബ്രഹ്മാംഡാഭിമാനി െിരാ പ െിയര 
വനവനവെ നാ നലെിംവ  പ ൊ 
നന മഹിവള സവാഹാഖയരാപലാ 
ചവന വകാഡലി നിെിഘ്ന ിം ഭഗെദ്ഗുണംഗളലി 
൩൨-൩൮ 
 
െിധിപിതന പാ ാംബുജഗളിവഗ 
മധുപനം  ി െിരാജിപാമല 
ഉ കഗളിവഗ സ ാഭിമാനിയു എംവ നിസിവകാംബ 
ബുധവഗ നാ െം ിസുവെ സന്പമാ 
  ി നിരംതര ഒലി ു എമവഗ 
അഭയു യ പാലിസവലം ു പരപമാത്സഹ ലനു ിന ി 
൩൨-൩൯ 
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ശ്രീ െിരിംചാ യര മനവക നിലു 
കാെകാലകു ജനനരഹിതന 
താവൊലിസി മഗവനം ു മുദ്ദിസി ലീവലഗള 
പനാള്പ 
പ െകിവഗ െം ിവപ യപശാ ാ 
പ െിഗാനമിസുവെനു ബിഡവ  കൃ 
പാെപലാകന ിം  സലുഹുെുവ മ്മ സംതതിയ 
൩൨-൪൦ 
 
പാമരരനു പെിത്രമഗസുെ 
ശ്രീ മുകും ന െിമല മംഗല 
നാമഗളിഗഭിമാനിയാ  ഉഷാഖയ പ െിയരു 
ഭൂമിവയാളഗുള്ളഖിള സജ്ജന 
രാമയാ ിഗളളി ു സലഹലി 
ആ മരുതന മവനയ മെ യരരമണിപ്രതി ിന ി 
൩൨-൪൧ 
 
െനധിെസവന െരാദ്രി നിചയ 
സ്ത്ന െിരാജിവത പചതനാപച 
തന െിധാരവക ഗംധ രസ രൂപാ ി ഗുണ െപുവഷ 
മുനികുപലാത്തമ കശയപന നിജ 
തനുവജ നിനഗാനമിവപ എന്നെ 
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ഗുണഗവളണിസവ  പാലിപു ു പരമാത്മനധാംഗി 
൩൨-൪൨ 
 
പുരു പലാചന നിന്ന കദ്വ ാ 
യ് ിരലു പ്രാഥിവസ പ െവതഗളു 
ത്തരെ ലാലിസി തം  െരാഹരൂപ താനാഗി 
ധരണി ജനനി തവത്പ ാബ്ജവക 
എരഗി ബിന്മനസുവെനു പാ  
സ്പരുഷ വമാ ലാ ഖിള പ ാഷഗവളണിസ ിരു എം ു   
൩൨-൪൩ 
 
 
ഹരിഗുരുഗളചിസ  പാപാ 
ത്മരന ശിഇസപലാസുഗ ശമന 
ശരവനനിസി  ുഷ്ഫലഗളീെ നിരംതരെു 
ബിഡവ  
തരണിനം ന നിന്ന പാ ാം 
ബുരുഹഗളിഗാനമിവപ ബഹു  ു 
സ്ത്രഭൊണെ മഗ്നിനാവ ന്നനുദ്ധരിസപബകു 
൩൨-൪൪ 
 
നിരതിശയ സു ജ്ഝ്നനയാന പൂെക 
െിരചിസുെ നിഷ്കാമ കമഗ 
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ളരിതു തത്തത്കല ലി തജ്ജനയഫലരസെ 
ഹരിയ പനമ  ലുണിസി ബഹുജീ 
െരിവഗ കമപവനനിപ ഗുരു പുഷ് 
കരനു സത്ക്രിയംഗളലി നിെിഘ്നവതയവകാഡലി  
൩൨-൪൫ 
 
ഹ്രിനിൊസന പരമ കാരു 
ണയാനിൊസസ്ഥാനവരനിപ കൃ 
ശാനുജരു സഹസ്രപഷാഡശശതരു ശ്രീകൃഷ്ണ 
മാനിനിയവരപ്പത്തു യുക്തരു 
 ാനെരു മൂെത്തു ചാരണ 
ജാനജാമരപ്സരരു ഗംധെരിവഗ നമിവപ ൩൨-൪൬ 
 
ആ യമുവനവയാളു സാ ര ി 
കാതയയനീ വ്രത ധരിസി വകലരു   
രായുധവന പതിവയനിസി വകലെരു 
ജാരതന ല്ലി 
ൊയുപിതവനാലിസി രു ഈബവഗ 
പതായസരസര പാ കമലവക 
നാ വയരഗുവെ മപനാരഥംഗള സലിസലനു ിനെു 
൩൨-൪൭ 
 
കിന്നരരു ഗുഹയകരു രാഅസ 
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പന്നഗരു പിതൃഗളു സിദ്ധരു 
സന്നുതാജാനജരു സമരിെരമര പയാനിജരു 
ഇന്നിെര ഗണവെംതു ബണ്ണിസ 
വലന്നളവെ കരുണ ലി പരമാ 
പന്നജരിവഗ വകാഡലി സന്മു  സുപ്രതാപെനു 
൩൨-൪൮ 
 
നൂരു മുനിഗളുളി ു പമലണ 
നൂരു പകാ ി തപപാധനര പാ 
 ാരെിം വക മുഗിവെ കരഗളനുദ്ധരിസവലം ു 
മൂരു സപ്ത ശതാഹവയര പതാവര 
 ീ ഋഷിഗളിഗാനംതര ലിഹ 
ഭൂരി പിതൃഗളു വകാഡലി എമവഗ സ ാ 
സുമംഗളെ൩൨-൪൯ 
 
പാെനവക പാെനവനനിസുെ ര 
മാെിപനാ ന ഗുണഗണംഗള 
സാെധാന പലക മാനസരാഗി സുസവര ി 
ആ െിബുധപതി സവഭവയാളവഗ നാ 
നാെിലാസ ി പാഡി സുഖിസുെ 
പ െഗംധെരു വകാഡലി എമഗഖിള പുരുഷാഥ 
൩൨-൫൦ 
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ഭുെന പാെനവനനിപ ലകുമീ 
ധെന മംഗള  ിെയനാമ 
സ്ത്െനമഗെ മനുഷയഗംധെരിവഗ െം ിസുെ 
പ്രെര ഭൂഭുജരുളി ു മധയമ 
കുെലയപവരംവ നിസിപകാംബര 
 ിെസ ിെസംഗളലി വനവനവെനു കരണ 
ശുദ്ധിയലി ൩൨-൫൧ 
 
ശ്രീ മുകും ന മൂതിഗള സൗ 
 ാമിനിപൊല് ഹൃ യൊരിജ 
പെയാമ മംഡല മധയ ലി കാണുതലി പമാ ിസുെ 
ആ മാനുപഷയാത്തമര പ യുഗ 
താമരസഗളിവഗരഗുവെ സ ാ 
കാമിതാഥഗളിത്തു സലഹലി പ്രണതജനതതിയ 
൩൨-൫൨ 
 
ഈ മഹീമംഡലവ ാളിഹ ഗുരു 
ശ്രീമ ാചായര മതാനുഗ 
രാ മഹാ മെഷ്ണെര െിഷ്ണു പാ ാബ്ദ മധുകരര 
സപതാമകാനമിസുവെനെരെര 
നാമഗള പപളലളവെ ബഹുെിധ 
യാമ യാമംഗളലി പബാധിസവലനവഗ സന്മതിയ 
൩൨-൫൩ 
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മാരനയ്യന കരുണപാരാ 
ൊര മുഖയ സുപാത്രവരനിപ സ 
പരാരുഹാസന ൊണി ഋപദ്രംദ്രാ ി സുരനികര 
താരതമയത്മക സുപ യഗ 
ളാരു പഠിസുെരാ ജനരിവഗ ര 
മാരമണ പൂമരസലീപ്സിത സെകാല ലി ൩൨-൫൪ 
 
മൂരു കാലംഗളലി തുതിവസ ശ 
രീര ൊക്മന ശുദ്ധി മാള്പു ു 
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