
നാമ സ്മരണ സംധി 
 
ഹരികഥാമ് ഇതസസാര ഗുരുഗള 
കരുണദിംദാപനിതസു പപളുവെ 
പരമ ഭഗെദ്ഭക്തരിദനാദരദി പകളുെുദു 
 
മക്കളാഡിസുൊഗ മഡദിവ ാ 
ളക്കരദി നലിൊഗ ഹ  പ 
ലലക്കി ഗജ വമാദലാദ ൊഹനഗപളരി വമവരൊഗ 
ബിക്കുൊഗാകളിസുതസലി പദ 
െകിതസന ന വനവനെുതസിഹ നര 
സിക്കനു  മദൂതസരിവഗ ആൊെലലി പനാഡിദരു 
൧൩-൧ 
 
സരിതസു പ്പെഹഗളലലി ദിെ്ാം 
ബരദി പുപ്തസാദി ലി ഹഷാ- 
മഷ െിസ്മ് ഇതസി ിംദലാഗലി ഒവെ 
ബായ്വദരദു 
ഹരി ഹരീ ഹരിവ ംബ എരഡ 
അര നുഡിദ മാപ്തസദലി ദുരിതസഗ 
ളിരവദ പപാപുെു തസൂലരാശിവ ാളനല 
വപാക്കംവതസ ൧൩-൨ 
 
മലുഗുൊഗലി ഏളുൊഗലി 
കുളിതസു മാതസാഡുതസലി മവനവ ാളു 
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വകലസഗള മാഡുതസലി മമവദാവളൊഗ 
വമലുൊഗ 
കലുഷദൂരന സകല ഠാെിലി 
തസിളിവ  തസത്തന്നാമരൂപെ 
ബളി ലിപ്പനു ഒംദവരഅണ ബിട്ടഗലനെര 
൧൩-൩ 
 
ആെ കുലദെനാദപരനി 
ന്നാെ പദശവദാളിദ്ദവരനി 
ന്നാെ കമെ മാഡപലനിന്നാെ കാലദലി 
പ്ശീെരന സെപ്തസദലി സം 
ഭാെിസുതസ പൂജിസുതസ പമാദിപ 
പകാെിദരിഗുംപേവനാ ഭ ദുുഃഖാദി ദവംദവഗളു 
൧൩-൪ 
 
ൊസുപദെന ഗുണസമുപ്ദവദാ 
ളിസ ബലലെ ഭെസമുപ്ദാ 
 ാസെിലലവദ ദാേുെനു പ്ശീപ്രദലി ജഗവദാളവഗ 
പബസരവദ ദുെിഷ ഗള അഭി 
ലാവഷ ലി ബളലുെെ നാനാ 
പേഷഗളനനുഭെിപ ഭക്തിസുമാഗ കാണദവല 
൧൩-൫ 
 
സ്നാന ജപ പദൊചവന ു െ്ാ 
ഖ്ാന ഭാരതസമുഖ മപഹാപപു 
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രാണ കവഥഗള പപളി പകളിദപരനു ദിനദിനദി 
ജ്~നാനകപമംപ്ദി ഗലിംപദ 
പനനു മാഡുെ കമഗളു 
ലമീനിൊസന പൂവജവ ംദപിസദ മാനെനു 
൧൩-൬ 
 
പദെഗംവഗവ ാളുള്ളെവഗ ദുരി 
തസാെളിഗളുംപേ െിചാരിവസ 
പാെുഗള ഭ െുംവേ െിഹഗാധിപന മംദിരദി 
ജീെകത് ഇതസവെനു മവരദു പ 
രാെപരശപന കത് ഇവെംദരി 
ദാെ കമെ മാഡിദരു പലപിസെു കമഗളു 
൧൩-൭ 
 
ഏനു മാഡുെ  പുണ് പാപഗ 
ളാവന മാഡുവെവനംബുൊധമ 
ഹീനകമവക പാപ്തസ നാ പുണ്വക്ക ഹരിവ ംബ 
മാനെനു മധ്മനു ദവംദവവക 
പ്ശീനിൊസവന കത് ഇവെംദു സ 
ദാനുരാഗദി വനവനദു സുഖിസുെപന 
നപരാത്തമനു ൧൩-൮ 
 
ഈ ഉപാസവനമഗെരിവളവ ാളു 
പദെവതസഗളലലദവല നരര 
ലലാെ ബവഗ ിംദാദരിെരവചവന ു ഹരി പൂവജ 
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പകെല പ്പതസിവമഗവളനിപരു ര 
മാെിപനാദവഗ ഇെരനുപ്ഗഹ 
പെ െരാനുപ്ഗഹവെവനസുെുദു മുകുതസി 
പ ാഗ്രിവഗ ൧൩-൯ 
 
തസനുവെ നാവനംബുെനു സതസിസുതസ 
മവന ധനാദിഗവളന്നവദംബുെ 
ദ്ുനദി വമാദലാദുദകഗവള സത്തീഥപെംബുെനു 
അനല പലാഹാദി പ്പതസീകാ 
ചനവെ പദെര പൂവജ സുജനവര 
മനുജരഹുവദംബുെനു പഗാഖരവനനിപ 
ബുധരിംദ ൧൩-൧൦ 
 
അനല പസാമാപകംദു തസാരാ 
െനി സുരാപഗ മുഖ് തസീഥഗ 
ളനില ഗഗന മനാദി ഇംപ്ദി ഗളിവഗ അഭിമാനി 
എനിപ സുരര െിപശ്ചിതസര സന് 
മനദി ഭജിസദലിപ്പെര പാ 
െനെ മാഡരു തസെ പുവജ  മാഡിദരു സരിവ  
൧൩-൧൧ 
 
വകംഡ കാണവദ മുട്ടിദരു സരി 
കംഡു മുട്ടലു ദഹിസദിപ്പുവദ 
പുംഡരീക ദളാ ാതസാഅന െിമലപദപദ്മ 
ബംഡുണിഗവളംവദനിപ ഭക്തര 
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ഹിംഡുപനാഡിദ മാപ്തസദലി തസനു 
ദിംഡു വഗഡഹിദ നരന പാെന 
മാള്പരാഅണദി ൧൩-൧൨ 
 
ഈ നിമിത്ത പുനുഃ പുനുഃ സു 
ജ്~നാനിഗള സഹൊസ മാഡു കു 
മാനെര കൂഡാദദിരു ലൗകികവക മരുളാഗി 
മെനപതസ ാംസഗന സെ 
സ്ഥാനദലി തസന്നാമ രൂപെ 
പധനിസുതസ സംചരിസു ഇതസരാപലാചവന  ബിട്ടു 
൧൩-൧൩ 
 
ഈ നളിന ജാംഡവദാളു സെ 
പ്പാണിഗവളാളിദ്ദനെരതസ െി 
ജ്~നാനമ  െ്ാപാരഗള മാഡുെനു തസിളിസദവല 
ഏനു കാണവദ സകല കമഗ 
ളാവന മാഡുവെവനംബ നരനു കു 
പ ാനി ഐദുെ കത് ഇ ഹരി എംദെവന 
മുക്തനഹ ൧൩-൧൪ 
 
കലിമലാപഹവളനിസുതസിഹ ബാം 
വബാവളവ ാളവഗ സംചരിസി ബദുകുെ 
ജലചര പ്പാണിഗളു ബലലവെ തസീഥ മഹിവമ നു 
ഹലെു ബവഗ ലി ഹരി  കരുണാ 
ബലദി ബലലിദരാദ പ്ബഹ്മാ 
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നില െിപഷശാദ്മരരരി രനംതസനമലഗുണ 
൧൩-൧൫ 
 
പ്ശീലകുമീെലലഭനു ഹ് ഇത്കീ 
ലാലജവദാളിദ്ദഖിള പചതസന 
ജാലെനു പമാഹിസുെ പ്തസിഗുണദി ബദ്ധരനു 
മാഡി 
സ്ഥൂലകമദി രതസര മാഡി സു 
ലീവലഗള തസിളിസദവല ഭെദി കു 
ലാലചപ്കദ വതസരദി തസിരുഗിസുതസിഹനു മാനെര 
൧൩-൧൬ 
 
പെദശാസ്പ്തസ െിചാരമഗദു നി 
പഷധ കമെ വതസാവരദു നിതസ്ദി 
സാധുകമെ മാള്പരിവഗ സവഗാദിസുഖെീെ 
ഐദിസുെ പാപിഗള നിര െ 
പഖദപമാദ മനുഷ്രിവഗ ദു 
ൊദിഗളിഗംധംതസമദി മഹദു:ഃുഃഖഗളനുണിപ 
൧൩-൧൭ 
 
നിഗുപണാപാസകവഗ ഗുണ സം 
സഗ പദാഷഗളീ വദവല അപ 
െഗദലി സുഖെിത്തു പാലിസുെനു 
ക്ഇപാസാംപ്ദ 
ദുഗമനു എംവദനിപ മപ്തസെി 
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ദ്വഗ പ്തസിഗുണാതസീതസ സംതസതസ 
സവഗ ഭൂ നരകദലി സംചാരെവന മാഡിസുെ 
൧൩-൧൮ 
 
മൂെവരാളഗിദ്ദരു സരിവ  സുഖ 
പനാെുഗളു സംബംധൊഗെു 
പാെനവക പാെന പാരാത്പര 
പുണസുഖെനിധി 
ഈ െനരുഹഭൊംഡവദാളു സവക 
പളെര തസദാകാര മാഡി പ 
രാെപരശ ചരാചരാത്മക പലാകഗള വപാവരെ 
൧൩-൧൯ 
 
അനിമിത്ത നിരംതസര സവാ 
ധീന കത് ഇതസവെനു മവരപദ 
പനനു മാഡുെുവദലല ഹരി ഒളവഹാരവഗ 
നവലസിദ്ദു 
തസാപന മാഡവവനംദരിദു മ 
ദ്ദാവന ംദദി സംചരിസു പെ 
മാനെംദിതസ ഒംദവരഅണ ബിട്ടഗല നിന്ന ൧൩-൨൦ 
 
ഹലെു കമെ മാഡി പദഹെ 
ബളലിസവദ ദിനദിനദി ഹ് ഇദ ാ 
മലസദനദി െിരാജിസുെ ഹരിമുതസി വന 
ഭജിസു 
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തസിളിെദീ പൂജാപ്പകരണെ 
ഫല സുപുഷ്പാപപ്ഗാദക പ്ശീ 
തസുളസിദളെപിസലു ഒപപ്പാനു ൊസുപദെ സദാ 
൧൩-൨൧ 
 
ധരണി നാരാ ണനു ഉദകദി 
തസുരി നാമക അഗ്നിവ ാളു സം 
കരുഷണാവ്ഹ  ൊ ുഗ പ്പദ്ുമ്നനനിരുദ്ധ 
ഇരുതസിഹനു ആകാശവദാളു മൂ 
വരരഡു രൂപെ ധരിസി ഭൂതസഗ 
കവരസുെനു തസന്നാമരൂപദി പ്പജര സംമതസപ 
൧൩-൨൨ 
 
രനഗതസനു തസാനാഗി നാരാ ണനു തസന്നാമദലി 
കവരസുെ 
െനദ ഗപഭാദകദി വനലസിഹ ൊസുപദെ സദാ 
ദവനി സിഡിലു സംകഷണനു മിം 
ചിവനാളു പ്ശീപ്പദ്ുമ്ന വ് ഇഷ്ടി  
ഹനിഗവളാളഗനിരുദ്ധനിപ്പനു െരുഷവനംവദനിസി 
൧൩-൨൩ 
 
ഗ് ഇഹ കുതസുംബ ധനാദിഗള 
സന്നഹഗളുള്ളെരാഗി െിഹിതസാ 
െിഹിതസ ധമ സുകമുഗള തസിളി ദവല നിതസ്ദലി 
അഹര മമഥുന നിവപ്ദവഗാളഗാ 
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ഗിഹരു സെപ്പാണിഗളു ഹ് ഇ 
ദ്ഗുഹനിൊസി  നരി ദവല ഭെവദാളവഗ 
ബളലുെരു ൧൩-൨൪ 
 
വജവഡ രിംവദാഡഗൂഡി രാജിസു 
തസഡെിവ ാളഗിപ്പനു സദാ പഗാജാപ്ദിജനു 
എനിസി 
ഉഡുപനിംദഭിവ് ഇധ്ധധിഗള തസാ 
വകാഡുതസ പഇമ് ഇഗാഹിഗള കാ 
പരാഡല കാെനു തസത്തദാവ്ഹ നാഗി ജീെരനു 
൧൩-൨൫ 
 
െിപിനവദാളു സംതസ ിസുെനു കാ 
ശ്പി നവളദെ സ്ഥളഗളലി സെപ്തസ പകശെനു 
ഖപതസി ഗഗനദി ജലഗളലി മഹ 
ശഫരനാമക ഭക്തരനു നി 
ഷ്കപേദിംദലി സലഹുെനു കരുണാളു 
ദിനദിനദി ൧൩-൨൬ 
 
കാരണാംതസ ാമി സ്ഥൂലെ തസാര െ്ാപതസാംശാദി 
രൂപക 
സാര ശുഭ പ്പെിെിക്തനംദ സ്ഥൂല നിസ്സാര 
ആരു രസഗളനപിസല്പരി 
ഗീ രഹസ്െ പപളവദ സദാ 
പാരമഹിമന രൂപഗുണഗള വനവനദു 
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സുഖിസുതസിരു ൧൩-൨൭ 
 
ജലഗപതസാഡുപനമല ബിംബെ 
വമലുവെവെംബതസി ഹരുഷദിംദലി 
ജലചരപ്പാണിഗളു നിതസ്ദി  ത്നമഗെംവതസ 
ഹലധരാനുജ പഭാഗ്രസഗള 
വനവല നരി വദ പൂജിസുതസ ഹം 
ബലിസുെരു പുരുഷാഥഗള സത്കുലജരാവെംദു 
൧൩-൨൮ 
 
പദെ  ഇഷി ഗംധെ പിത് ഇ നര പദെ മാനെ 
ദനുജ പഗാജ ഖ 
രാെി വമാദലാദഖിള പചതസന പഭാഗ്രസഗളനു 
 ാെദെ െഗവളാളഗിദ്ദു ര 
മാെരനു സവീകരിപ  ാെ 
ജ്ജീെഗണവക്ക സവപ ാഗ് രസഗളനീ വനംവദംദു 
൧൩-൨൯ 
 
ഹരവേഗളനീഡാഡി കാംചന 
പരേി പലാഷ്ടാദിഗളു സമവെംദരിതസു നിതസ്ദലി 
പുരുേഗഭാംവഡാദരനു സ 
ത്പുരുേവനംവദനിവസലലവരാളഗി 
ദ്ദുരുേുകമെ മാള്പവനംദഡിഗഡിവഗ 
വനവനെുതസിരു ൧൩-൩൦ 
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ബുഃഊതസളദി ജനരുഗളു മമക മാതസുഗളനാഡിദവര 
സഹിസവദ 
രാതസിസുെരതസിപകാപദിംദലി എച്ചരിപ വതസരദി 
മാതസുളാംതസക ജാര പഹ നെ 
നീതസപചാരവന എന്നലു തസന്ന നി 
പകതസനവദാളിട്ടെര സംമതസസുെനു കരുണാളു 
൧൩-൩൧ 
 
ഹരികഥാമ് ഇതസസാരെിദു സം തസരു സദാ 
ചിത്ത ിസുെുദു നി 
ഷ്ഠുരിഗളിവഗ പിശുനരിഗപ ാഗ്രിദനു 
പപളദവല 
നിരുതസ സദ്ഭക്തി ലി ഭഗെ 
ച്ചരിവതസഗള വകാംഡാഡി ഹിഗ്ഗുെ 
പരമ ഭഗെദ്ദാസരിവഗ തസിളിസുെുദു ഈ 
രഹസ് ൧൩-൩൨ 
 
സതസ്സംകല്പനു സദാ ഏ നിത്തുപദ 
പുരുഷാഥവെംദരി 
ദതസ്ധിക സംപതസാഷദലി വനവനെുത്ത 
ഭുംജിസുെുദു 
നിതസ്സുഖസംപൂണ പരമ സു 
ഹ് ഇത്തമ ജഗന്നാഥെിഠ്ഠല 
ബത്തിസി ഭൊംബുധി  ചിത്സുഖ െ്ക്തി 
വകാഡുതസിപ്പ ൧൩-൩൩ 
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