
ശ്വാസ സംധി 
 
ഹരികഥാമൃഇതസാര ഗുരുഗള 
കരുണദിംദാപനിതു പപളുവെ 
പരമ ഭഗെദ്ഭക്തരിദനാദരദി പകളുെുദു 
 
ഭാരതീശ്നു ഘളിവഗവ ാളു മു 
ന്നൂര അരെത്തു സിരുജപഗള 
താ രചിസുെനു സെജീെവരാളിദ്ദു പേസരവദ 
കാരുണികനെരെര സാധന 
പൂരരസി ഭൂ സവഗ നരകെ 
പസരിസുെ സെജ്ഝ്നനയ സകപേഷ്ടപ്രദാ കനു 
൦൧ 
 
താസിവഗാംരഭനൂരു ശ്വാപസാ 
ച്ഛ്വാസഗള നവെസുതേി പചതന 
രാശ്ിവ ാളു ഹഗേിരുളു ജാഗൃഥനാഗി നിതയദേി 
ഈ സുമനവസാത്തംസ പേശ്ാ 
 ാസെില്േവദ പപാഷിസുത മൂ 
പേശ്നംഘ്രിസപരാജമൂേദേിപ്പ കാണിസവദ ൦൨ 
 
അരിെുവദാംദയാമവദാളു ശ്വാസ 
ഗവളരെുസാെിരപദളുനൂരനു 
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ശ്രസഹസ്രദ പമവേ നാനൂരഹെു ദവിതി വക 
മരളി  ാമത്ര വക െസു സാ 
െിരദ പമല്നൂവരണിവക േി ഹ 
ന്വനരെു താസിവഗ 
ഹത്തുസാെിരവദംടുനൂരഹെു ൦൩ 
 
ഒംദു ദിനവദാളഗനിേ ഇപ്പ 
തവതാംദു സാെിരദാരുനൂരു  
മുകുംദുനാജ്ഝ്നനദി മാെി മാെിസി പോകഗള 
വപാവരെ 
വനംദു പെനന വപാഗളുതിവര എം 
വദംദു മരി വദ ഈ മഹിവമ സം 
ക്രംദനാദയരിഗുംവട പനാെേു സെകാേദേി ൦൪ 
 
മൂരുേഅദ പമവേ െിംശ്തി 
ഈവരരെുസാെിരെു പഅവക 
ആരുേഅദ പമവേ നാേവതവതംടുസാെിരെു 
മാരുതനു മാസവക ജപിസി സം 
സാര സാഗരദിംദ സുജനര 
പാരുഗാണിസി സേഗുെനു 
േഹുപഭാഗഗളന്നിത്തു ൦൫ 
 
എരെു തിംഗളിഗഹെു ഋഥു 
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ഭൂസുരരു തിളിെദു ശ്വാസജപ ഹ 
ന്വനരെുേഅദപമവേ വതാംഭത്താരു സാഹസ്ര 
കവരസുെദു അ നാവ്ഹ ദേവര 
െരുഷ മുെതവതംടു േഓ 
പരി തിളിെുവദംഭതവതംടുസഹസ്ര വകാെിദരു 
൦൬ 
 
െരുഷകിധരിമ്മെി ജപംഗള 
ഗുരുെ  താ മാെിമാെിസി 
ദുരിതഗള പരിഹരിസുെനു ചിംതിസുെ 
സജ്ജനര 
സുരെിപരാധിഗവളാളവഗ വനവേസി 
ദ്ദരെിദൂര തപമാധികാരിഗ 
ളിരെരിതു പസാഹമുപാസവന മാള്പനെരംവത ൦൭ 
 
ഇനിതുപാസനവന സെജീെവരാ 
ളനിേപദെനു മാെുതിവര ചിം 
തവന  മാെവദ കംെ നീവരാളു മുളുഗി 
നിതയദേി 
മവനവ ാളവഗ കൃഷ്ണാജിനാധയ 
സനദി കുളിതു െിശ്ിഷ്ത േഹു സ 
ജ്ജനവനനിസി ജപമണിഗവളണിസിദപരനു 
വേസരവദ ൦൮ 
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ഓദപനാദക എരെു പതജവദാ 
രളദുെുെു േ  തദഭിമാനിഗ 
ളാദ ശ്ിെപെനരു രമാധീനതവ ഐദുെരു 
ഈ ദിെിജവരാദഗൂെി ശ്രീ മധു 
സൂദനന ഐദുെളു എംദരി 
ദാദരദേന്പനാദകെ വകാെുതുണുത 
സുഖിസുതിരു ൦൯ 
 
ജാേിവതാപ്പേജാെിഗളു വമ 
ദ്ദാേ ദി പസവച്ഛ്ാനുസാരദി 
പാേ ഗവരെംദദേി േമീരമണ തന്നെര 
കീളുകമെ സവീകരിസി ത 
ന്നാേ വദാളിട്ടെര വപാവരെ  
കൃപാളു കാമദ രകരെദളശ്യാമ ശ്രീരാമ ൧൦ 
 
ശ്ശ്ി ദിൊകര പാെകവരാളിഹ 
അസിത സിത പോഹിതഗളേി ശ്ിെ 
ശ്വസന ഭാഗെി മൂെവരാളു ശ്രീകൃശ്ണ്ന 
ഹ െദന 
െസുധിപാദന ഥ്രിെൃഥു എനിസി 
െസുമതിവ ാളന്പനാദകാനള 
വപസരിനിംദേി സെജീെര സേഹുെനു കരുണി 
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൧൧ 
 
ദീപ കരദേി പിെിദു കാണവദ 
കൂപവദാളു േിദ്ദംവത പെദ മ 
പഹാപനിഷദഥഗള നിതയദി പപളുെെവരല്േ 
ശ്രീപെനമുഖെിനുതനമേസു 
രൂപഗള െയാപാര തിളി വദ 
പാപപുണയവക ജീെകഥൃകഥൃ ഹരിവ ംേ ൧൨ 
 
അനിേപദെനു ൊന്മപനാമ  
വനനിസി പാെക െരുണ സംക്രം 
ദനമുഖാദയവരാളിദ്ദു ഭഗെദ്രൂപഗുണഗളനു 
വനവനവനവനദു ഉച്ചരിസുതേി ന 
മ്മനു സദാ സംത ിസുെനു സ 
ന്മുനിഗണാരാധിതപദാംേുജ പഗാജ സുരരാജ. 
൧൩ 
 
പാദവെനിപുെു ൊന്മപനാമ  
പാദരൂപദവ ഗവദാളു പ്ര 
ഹ്ോദ പപാഷക സംകരുഷണാവ്ഹ ദി 
വനവേസിദ്ദു 
പെദശ്ാസ്ത്ര പുരാണഗള സം 
ൊദരൂപദി മനനരഗെുത 
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പമാദമ  സുഖെിത്തു സേുഹുെ സെസജ്ജനര 
൧൪ 
 
ഗംധെഹ ദശ്ദിശ്ഗവളാളഗര 
െിംദ സൗരഭ പസരിസുത ഘ്രാ 
പണംദ്രി ഗളിവഗ സുഖെനീെുത 
സംചരിസുെംവത 
ഇംദിപരശ്ന സുഗുണഗള രദ 
നംദിനദി തുതിസുതനുപമാദിസു 
തംധ േധിര സുമൂകനംതിരു മംദജനവരാെവന 
൧൫ 
 
ശ്രീരമണനരമവന  പൂെ 
ദവാരദല്േിഹ സമ്ജ്ഝജ്ഝ്നനയസൂ ഗ 
ഭാരതീപതി പ്രാണവനാളഗിഹ േകുമിനാര ണന 
പസരി മനുപജാത്തമരു സെശ് 
രീരഗത നാരാ ണന അെ 
താരഗുണഗള തുതിസുതേി പമാദിപരു മുക്തി േി 
൧൬ 
 
പ്രണെപ്രതിപാദയന പുരദ ദ 
ഇണകൊടദേിപ്പ ശ്ശ്ി പരാ 
ഹിണിഗത െയാനസ്ഥ കൃഥിപ്രധയുമ്ന രൂപെനു 
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ഗുണഗളനു സംതുതിസുതേി പിഥൃഗണ  
ഗദാധരനതിെിമേ പ 
ട്ടണവദാളവഗ പസവച്ഛ്ാനുസാരദി 
സംചരിസുതിഹരു ൧൭ 
 
അമിതെിക്രമനാേ ദ പ 
ശ്ചിമകൊടദി സതിസഹിത സം 
ഭ്രമദി ഭഗെദ്ഗുണഗളവന വപാഗളുതേി 
പമാദിസുെ 
സുമനസാസയവനാളിപ്പ പാനഗ 
ദമന സംകരുഷണന നിജഹൃ 
കമേവദാളു പധനിസുെ ഋഷിഗണരെധി 
സുഖിസുെരു ൧൮ 
 
സവരമണന ഗുണരൂപ സപ്ത 
സവരഗളിംദേി പാെുതിഹ തും 
േുരവര വമാദോദഖിള ഗംധെരു രമാപതി  
പുരദ ഉത്തരോഗിോധിപ 
സുരപ ശ്ചിഗ സമാനൊ ുഗ 
ഹരിന്മണിഭ ശ്ാംതിപതി നിരുദ്ധരനദുെരു ൧൯ 
 
ഷ്കരവന കവെ ാഗിപ്പഖിള നി 
ജരരു ഊധവദവാരഗത ഭാരതി ഉദാനവനാളു 
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വമവരെ മാ ാ ൊസുപദെന 
പരമമംഗളെ െഗള മം 
ദിരെരനദി സദാ മുകുംദന പനാെി 
സുഖിസുെരു ൨൦ 
 
ദവാരപംചകപാേകവരാളിഹ 
ഭാരതീപ്രാണാംതരാത്മക 
മാരമണരനരൂപ തത്തദവാരദേി േപ്പ 
മൂവരരെു െിധ മുക്തിപ ാഗയര 
താരതമയെനരിതെര കം 
സാരി സംസാരാബ്ധി ദാടിസി മുക്തരനു മാള്പ 
൨൧ 
 
വേളഗിധൂജി ു പനാള്പരിവഗ ഥള 
ഥളിസുതേി കംവഗാളിസുെംദദി 
വതാവളദു പദഹെ നാമമുവദ്രഗളിംദേംകരിസി 
ഒേിസി നിതയ കുതക ുക്തിഗ 
ളേെപോധര ശ്ാസ്ത്രമമെ 
തിളി ദിഹ നര േരിവദ ഇദവരാളു 
ശ്ംകിസിദപരനു ൨൨ 
 
ഉദധിവ ാളു ഊമിഗളു പതാപം 
ദദേി ഹംപസാദ്ഗീഥ ഹരി  
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ഹ െദന കൃഷ്ണാധയമിഥ അെതാരഗളു നിതയദേി 
പദുമനാഭവനാളിരുതിഹെു സ 
െദ സമസ്ത് പ്രാണിഗള  
ചിധ്ഹൃധ ഗഥ രൂപഗളനെയെധാനദേി േിെവദ 
൨൩ 
 
ശ്രധിവ ാളു മകരാദി ജീെരു 
ഇരുളുഹഗപേകപ്രകാരദി 
ചരിസുതനുപമാദിസുത ഇപ്പംദദി ജഗത്ര െു 
ഇരുതിഹെു ജഗദീശ്നുദരദി 
കവരസുെുദു പ്രതിേിംേനാമദി 
ധരിസിഹുദു ഹരിനാമരൂപംഗളനു അനെരത ൨൪ 
 
ജനനി സൗഷ്ഠപദാഥഗള പഭാ 
ജനെ മാെേു ഗഭഗത  
ശ്ിശ്ുധിനധിനധേഭിെൃധ്ഢി ് ഐദുെ വതരദി 
ജീെരിവഗ 
െനജനാഭനു സെരസ ഉം 
െുണിസി സംരഇസുെ ജാന്ഹെി 
ജനക ജന്മാദയഖിളപദാഷെിദൂര ഗംഭീര. ൨൫ 
 
ആവസവഗാളഗാദെനു ജനരിവഗ 
ദാസവനനിസുെനാവസ നു നിജ 
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ദാസരഗദിഹ പുംസവഗല്േരു ദാസവരനിസുെരു 
ശ്രീശ്നംഘ്രിസപരാജ ുഗള നി 
രാവശ് ിംദേി ഭജിവസ ഒേിദു ര 
മാസഹിത തന്നവന വകാെുെ കരുണാസമുദ്ര 
ഹരി ൨൬ 
 
ദയുനദി ാധയംതെനു കാണവദ 
മനുജ ഏകത്രദേി താ മ 
ജ്ജനെ രഗവ  സമസ്ത്പദാഷ ദി െിമുക്തനഹ 
വതരദി 
അനഘനംഅോനംതാനംത സു 
ഗുണഗവളാളവഗാംപദ ഗുപണാപാ 
സനെരഗെ മഹാത്മ ഢനയകൃഠാഠവനനിസുെനു 
൨൭ 
 
ൊസുപദെനു കവരസുെനു കാ 
പാസനാമദി സംകരുഷണനു 
ൊസൊഗിഹ തൂേവദാളു തംതുഗനു പ്രദയുമ്ന 
ൊസരൂപനിരുദ്ധപദെനു 
ഭൂഷണനു താനാഗി പതാപ പ 
പരശ് നാരാ ണനു സെദ മാനയമാനദനു ൨൮ 
 
േേവന ിംവദാെഗൂെി രചേഗ 
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വളാളവഗ ഓതപപ്രാതരൂപദി 
വനവേസിഹനു ചതുരാത്മക ജഗന്നാഥെിഠേനു 
ചളിേിസിേുമവളഗാളി ിംദര 
ഘളിവഗ േിെദവേ കാെവനംദരി 
ദിവളവ ാളചിസുതിരു സദാ സൊംതരാത്മകന 
൨൯ 
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