
വിഭുതി സംധി 
 
ഹരികഥാമ്ര്ഇതസാര ഗുരുഗള 
കരുണദിംദാപനിതു പപളുവവ 
പരമ ഭഗവദ്ഭക്തരിദനാദരദി പകളുവുദു 
 
ശ്രീതരുണിവല്ലഭന പരമവി 
ഭൂതിരൂപവ കംഡ കംഡ 
ല്ീവതരദി ചിംതിസുത മനദല്ി പനാഡു സംശ്ഭമദി 
നീത സാധാരണ വിപരഷ സ 
ജാതി നനജാഹിതവു സഹജ വിജാതി 
ഖംഡാഖംഡ ബവഗഗളനരിതു ബുധരിംദ ൫-൧ 
 
ജല്ധരാഗസവദാളവഗ ചരിസുവ 
ഹല്വു ജീവര നിമിസിഹനദ 
വരാളു സജാതി വിജാതി സാധാരണ വിപരഷഗള 
തിളിദു തത്തത്സ്ഥാനദല്ി വവ 
ഗ്ഗളിസി ഹബ്ബിദ മനദി പൂജിസു 
തല്വവയാപ്തന രൂപഗള പനാഡുതവല് 
ഹിഗ്ഗുതിരു ൫-൨ 
 
ശ്പതിമ രാല്ിശ്ഗാമ പഗാ അഭയാ 
ഗതനതിഥി ശ്രീതുളസി പിപ്പല് 
യതി വനസ്ഥ ഗ് ഇഹസ്ഥ വടു യജമാന 
സവപരജന 
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പ് ഇഥിവി ജല് രിഖി പവന താരാ 
പഥ നവശ്ഗഹ പയാഗ കരണ ഭ 
തിഥി സിതാസിതപഅ സംശ്കമണവനധിഷ്ഠാന 
൫-൩ 
 
കാദ കാംചനപദാളവഗ പരാഭിപ 
ആദിപതയാസയന വതരദി ല്കു 
മീധവനു ശ്പതിദിനദി രാല്ിശ്ഗാമവദാളഗിപ്പ 
ഐദുസാവിര പമവല് മൂവ 
നത്തദധിക ഐനൂരു രൂപദി 
ഭൂധരഗളഭിമാനി ദിവിജവരാളിപ്പനനവരത ൫-൪ 
 
ശ്രീരമണ ശ്പതിവമഗവളാളവഗ ഹദി 
മൂരധികവാഗിപ്പ പമനല് 
നൂരു രൂപവ ധരിസി ഇപ്പനു അഹിതാചല്ദി 
ദാരുമഥനവ നഗവയ പാവക 
പതാരുവംവത ശ്പതീക സുരവരാളു 
പതാരുതിപ്പനു തത്തദാകാരദല്ി പനാള്പരിവഗ 
൫-൫ 
 
കരണനീയാമകനു താനുപ 
കരണവദാളനഗവവത്തരഡു സാ 
വിരദ ഹദിനാല്കധിക രതരൂപംഗളവന ധരിസി 
ഇരുതിഹനു തശ്ദൂപ നാമഗ 
ളരിതു പൂജിസുതിഹര പൂവജയ 
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നിരുത നകവഗാംബനു ത് ഇഉഷഷാതനു ജല്വ 
വകാംബംവത ൫-൬ 
 
ബിംബരൂപനു ഈ വതരദി ജഡ 
വപാംബസുര വമാദല്ാദ സുരവരാള 
ഗിംബുവഗാംഡിഹവനംദരിദു ധമാഥകാമഗള 
ഹംബല്ിസിദനുദിനദി വിരവകു 
ടുംബി വകാട്ട കണാന്ന കുത്സിത 
കംബളിവയ സൗഭാഗയവവംദവനംശ്രിഗള ഭജിസു 
൫-൭ 
 
വാരിവയാളഗിപ്പത്തനാല്കു 
മൂവരരഡുസാവിരദ പമല്മു 
ന്നൂര ഹദിപനവളനിപ രൂപവു ശ്രീ തുല്സി ദളദി 
നൂര അരവവത്താംദു പുഷ്പദി 
മൂരധിക ദര ദീപവദാളു നാ 
നൂര മൂരു സുമൂതിഗളു ഗംധവദാളഗിരുതിഹവു 
൫-൮ 
 
അഷ്ടദളസധ് ഇദയ കമല്ാ 
ധിഷ്ടിതനു താനാഗി സപവാ 
ത്ഇഷ്ടമഹിമനു ദളഗളല്ി 
സംചരിസുവതാളഗിദ്ദു 
ദുഷ്ടരിവഗ ദുബുദ്ധി കമ വി 
രിഷ്തരിവഗ സുജ്~നാന ധമ സം 
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പുഷ്ടിനഗസുത സംനതപ നിദുഷ്ട സുഖപൂണ 
൫-൯ 
 
വിത്തപദഹാഗാര ദാരാ 
പതയമിശ്താദിഗവളാളവഗ ഗുണ 
ചിത്തബുദ്ധയദിംശ്ദിയഗവളാളു ജ്~നാനകമവദാളു 
തത്തദാഹവയനാഗി കവരസുത 
സതയസംകല്ാപനുസാരദി 
നിതയദല്ി താ മാഡിമാഡിപവനംദു 
സ്മരിസുതിരു ൫-൧൦ 
 
ഭാവ ശ്ദവയശ്കിവയഗവളനിസുവ 
ഈ വിധാനദവതശ്തയംഗള 
ഭാവിസുത സദ്ഭക്തിയല്ി സവശ്ത മവരയദവല് 
താവകനു താവനംദു ശ്പതിദിന 
പസവിസുവ ഭക്തരിവഗ തന്നനു 
ഈവ കാവ ഇപാളു കരിവരവഗാല്ിദ 
വതരനംവത ൫-൧൧ 
 
ബാംദളവവ വമാദല്ാദദവരാവളാം 
വദാംദരല്ി പൂജാ സുസാധന 
വവംവദനിസുവ പദാഥഗളു ബവഗബവഗയ 
നൂതനദി 
സംദണിസിവകാംഡിഹവു ധയാനവക 
തംദിനിതു ചിംതിസി സദാ പഗാ 
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വിംദനചിസി പനാഡു നല്ിനല്ിദാഡു 
വകാംഡാഡു ൫-൧൨ 
 
ജല്ജാനാഭന മൂതി മനദല്ി 
വനവല്വഗാളിസി നിശ്ചല്ഭകുതിയല്ി 
ചളിബിസില്ുമവളഗാളിഗള നിംദിസവദ നിതയദല്ി 
വനല്ദല്ിഹ ഗംധവവ സുഗംധവു 
ജല്വവ രസ രൂപവവ സുദീപവു 
എല്രു ചാമര രബ്ദവാദയഗളപിസല്ു ഒല്ിവ 
൫-൧൩ 
 
പഗാളകഗളു രമാരമണന നി 
ജാല്യഗളനുദിനദി സംശ്പ 
ആല്വനവയ സമ്മജനവു കരണഗവള ദീപഗളു 
സാല്ു തത്തദവിഷയഗള സ 
പമ്മളനവവ പരിയംക തത്സുഖ 
പദളിവഗവയ സുപ്പത്തി ഗാത്മനിപവദനവവ വസന 
൫-൧൪ 
 
പാപകമവു പാദുവകഗളനു 
പല്പനവു സത്പുണയ രാസ്ശ്താ 
ല്ാപനവവ ശ്രീതുല്സി സുമപനാവ്ര്ഇത്തിഗളു 
സുമന 
പകാപ ധൂപവു ഭക്തി ഭൂഷണ 
വയാപിസിദ സദ്ബുദ്ധി ഛശ്തവു 
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ദീപപവ സുജ്~നാന വാരതിഗപള ഗുണകതന 
൫-൧൫ 
 
മന വചന കായക ശ്പദഇവണ 
യനുദിനദി സവശ്ത വയാപക 
വനരുപഹഅണഗപിസുത പമാദിസുതല്ിരു സതത 
അനുഭവവക തംദുവകാ സകല് സാ 
ധനഗവളാളഗിവദ മുഖയ പാമര 
മനുജരിവഗ പപളിദവര തിളിയദു ബുധരിഗല്ലദവല് 
൫-൧൬ 
 
ചതുരവിധ പുരുഷാഥ പവഡവവര 
ചതുരദര പല്ാകഗള മധയവദാ 
ളിതരുപായഗളില്ല പനാഡല്ു സകല് രാസ്ശ്തദല്ി 
സതത വിഷപയംശ്ദിയഗളല്ലി ശ്പവി 
തതവനനിസി രാജിസുവ ല്കുമീ 
പതിവഗ സവ സമപവണയു മഹപൂവജ 
സദുപായ ൫-൧൭ 
 
പഗാളകവവ കുംഡാഗ്നി കരണവു 
പമവല്ാദഗി ബഹ വിഷയ സമിവധയു 
ഗാളി യത്നവു കാമ ധൂമവു സന്നിധാനാചി 
പമളനവവ ശ്പജവാവല് കിഡിഗളു 
തൂളിദാനംദഗവള തത്ത 
ത്കാല് മാതുഗവളല്ല മംശ്താധയാത്മയജ്~നവിദു 
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൫-൧൮ 
 
മധുവിപരാധിയ പട്ടണവക പു 
വദ കവാടഗളഇ നാസിക 
വദന പശ്രാശ്തഗവളരഡു ദഇണ ഉഷത്തരദവാര 
ഗുദ ഉഷപസ്ഥഗവളരഡു പശ്ചിമ 
കദഗവളനിപവു ഷട് സപരാജവവ 
സദന ഹ് ഇദയവവ മംടപംഗളു ശ്തിഗുണഗവള 
കല്ര ൫-൧൯ 
 
ധാതുഗളു സപ്താവരണ ഉഷപ 
വീഥിഗവള നാഡിഗളു മദഗളു 
യൂഥപഗളു സുഷുമ്ര്നാ നാഡിവയ രാജപംഥാന 
ഈ തനൂരുഹഗവള വനംഗളു 
മാതരിരവനു പംചരൂപദി 
പാതകഗവളംബരിഗളനു സംഹരിപ തളവാര 
൫-൨൦ 
 
ഇന രരാംകാദിഗവള ല്മീ 
വനിവതയരസന ദവാരപാല്ക 
വരനിസുതിപ്പരു മനദ വ്ര് ഇത്തിഗപള പദാതിഗളു 
അനുഭവിപ വിഷയംഗപള പ 
ട്ടണവക ബപ്പ പസാരഗളു ജീ 
വനു സുവതക കപ്പഗള നകവഗാംബ ഹരി 
താനു ൫-൨൧ 
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ഉഷരുപരാശ്കമനരമനിവഗ ദര 
കരണഗളു കന്നഡിയ സാല്ുഗ 
ളരവിദൂരന സദവിഹാരവക ചിത്ത മംടപവു 
മരളി ബീസുവ രവാസഗളു ചാ 
മര വില്ാസിനി ബുദ്ധി ദാപമാ 
ദരവഗ സാഷ്താംഗ ശ്പണാമഗപള സുരയനഗളു 
൫-൨൨ 
 
മാരമണനരമവനവഗ സുമഹാ 
ദവാരവവനിസുവ വദനവകാപ്പുവ 
പതാരണ സ്മശ്രുഗളു പകരഗവള പതാവകഗളു 
ഊരി നവഡവംശ്രിഗളു ജംരഗ 
ളൂരു മപധയാദര രിരഗളാ 
ഗാരദുപ്പരിവഗഗളു പകാരഗനളദു പകാവണഗളു 
൫-൨൩ 
 
ഈ രരീരവവ രഥ പതാക സു 
വാസഗവള പുംശ്ഡഗളു ധവജ സിം 
ഹാസനവവ ചിത്തവു സുബുദ്ധിവയ കല്ര 
സന്മനവവ 
പാര ഗുണ ദംഡശ്തയഗളു രു 
ഭാരുഭദവയ കമ ചശ്ക മ 
ഹാ സമഥാരവഗളു ദരകരണംഗവളനിസുവുവു 
൫-൨൪ 
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മാതരിരവനു പദഹരഥവദാളു 
സൂതനാഗിഹ സവകാല്ദി 
ശ്രീതരുണിവല്ലഭ രഥികവനംദരിദു നിതയദല്ി 
ശ്പീതിയിംദല്ി പപാഷിസുത വാ 
താതപാദിഗളിംദല്ി വിരത 
ഈ തനുവിവനാളു മമവത ബിട്ടവനവവന 
മഹപയാഗീ ൫-൨൫ 
 
ഭവവവനിപ വനധിപയാളു കമ 
ശ്പവഹവദാളു സംചരിസുതിഹ പദ 
ഹവ സുനാവവയ മാഡി തന്നവരിംവദാഡഗൂഡി 
ദിവസ ദിവസഗളല്ലി ല്കുമീ 
ധവനു ശ്കീഡിപവനംദു ചിംതിവസ 
പവനനയ്യ ഭവാബ്ധി ദാടിസി പരമസുഖവീവ 
൫-൨൬ 
 
അപണാല്യഗത പദാഥവു 
സ്തീ പുരുഷരുഗളിംശ്ദിയഗളല്ി 
ദീപ പാവകവരാളിഡുതിഹ നതല്ാദി ശ്ദവയഗള 
ആ പരമഗവദാനവവംദു പ 
പദപപദ മവരയദവല് സ്മരിസുത 
ഭൂപനംദദി സംചരിസു നിഭയദി സവശ്ത ൫-൨൭ 
 
വാരിജഭവാംഡവവ സുമംടപ 
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പമരുഗിരി സിംഹാസനവു ഭാ 
ഗീരഥിവയ മജ്ജനവു ദിഗവസ്ശ്തഗളു നുഡി മംശ്ത 
ഭൂരുഹജ ഫല്പുഷ്പ ഗംധ സ 
മീര രരിരവി ദീപ ഭൂഷണ 
താരവകഗവളംദപിസല്ു നകവഗാംഡു മന്നിസുവ 
൫-൨൮ 
 
ഭൂസുരപരാളിപ്പബ്ജ ഭവവനാളു 
വാസുപദവനു വായു ഖഗപ സ 
ദാരിവഹിപപംശ്ദനു വിവസവാന്നാമക സൂയ 
പഭര കാമമരാസയ വരുണാ 
ദി സുരരു അശ്തിയവരാളിപ്പരു 
വാസവാഗിഹ സംകരുഷണന പനാഡി 
പമാദിപരു ൫-൨൯ 
 
മീനപകതനതനയ ശ്പാണാ 
പാന വയാപനാദാന മുനഖയ 
പകാന പംചാരന്മരുദ്ഗണ  ഇശ്ദ വസുഗണരു 
പമനകാത്മവജ കുവര വിഷവ 
ക്പസന ധനപാദയനിമിഷരു സ 
ദാനുരാഗദി പധനിപുദു നവരയവരാളു ശ്പദയുമ്ര്ന 
൫-൩൦ 
 
ഇരുതിഹരു നാസ്തയദശ്സരു 
നിരു ഇതിയു യമധമ യമ കിം 
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കരരു പമദിനി കാല്മ്ര് ഇതയു രനനശ്ചരാദിഗളു 
കവരസിവകാംബരു രൂശ്ദവരംദന 
വരത രൂശ്ദവരാളിപ്പരിവവരാള 
ഗരവിദൂരനിരുദ്ധനിഹവനംദരിതു മന്നിപുദു 
൫-൩൧ 
 
വീതഭയ നാരായണ ചതു 
ഷ്പാതു താവനംവദനിസി തത്ത 
ജ്ജാതി ധമ സുകമഗള താ മാഡി മാഡിസുവ 
പചതനര ഒളവഹാരവഗ ഓത 
പശ്പാതനാഗിവദ്ദല്ലരിവഗ സം 
ശ്പീതിയല്ി ധമാഥകാമദിഗള വകാഡുതിഹനു 
൫-൩൨ 
 
നിധനധനദ വിധാത വിഗതാ 
ഭയധിക സമാസമവതി സാമഗ 
ശ്തിദരഗണ സംപുജയ ശ്തികകുദ്ധാമ രുഭനാമ 
മധുമഥന ഭ് ഇഗുരാമ പരാടക 
വദന സവപദാഥവദാളു തുദി 
വമാദല്ു തുംബിഹവനംദു ചിംതിസു 
ബിംബരുപദല്ി ൫-൩൩ 
 
കന്നഡിയ നകവിഡിദു പനാഡല്ു 
തന്നിരവു സവയാപസവയദി 
കണ്ണിവഗാപ്പുവ വതരദി അനിരുധ്ധനിവഗ ഈ 
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ജഗവു 
ഭിന്ന ഭിന്നവ പതാരുത്തിപുദു 
ജനയവാദുദരിംദ ശ്പതി ബിം 
ബന്നമയഗാവനംദരിദു പുജിസല്ു നകവകാംബ 
൫-൩൪ 
 
ബിംബവരനിപരു പസവാത്തമരു ശ്പതി 
ബിംബവരനിപരു സവാവരരു ശ്പതി 
ബിംബബിംബഗവളാളവഗ പകവല് ബിംബ 
ഹരിവയംദു 
സംശ്ഭമദി പാഡുതല്ി പനാഡുത 
ല്ുംബുഡുവു ദിഡുവുദു വകാഡുവുവദ 
ല്ലംബുജാംബകനംശ്രി പുവജഗവളംദു നല്ിദാഡു 
൫-൩൫ 
 
നദിയ ജല് നദിവഗവരവ വതരദം 
ദദല്ി ഭഗവദ്ദത്ത കമഗ 
ളുദധിരയനനിഗപിസുത വയാവത നീനാഗി 
വിധിനിപഷധാദിഗളിവഗാളഗാ 
ഗദവല് മാഡുത ദവിയംദദി 
പദുമനാഭന സകല് കമഗളല്ലി വനവനവുതിരു 
൫-൩൬ 
 
അരിയദിദരു എവമ്മാളിദ്ദന 
വരത വിഷയഗളുംബ ജ്~നാപനാ 
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ത്തരദി തനഗപിസല്ു ചിത്സുഖവിത്തു സംനതപ 
സരിതു കാല്ശ്പവഹഗളു കം 
ഡവരയു സരി കാണദിവര പരിവുവു 
മരളി മജ്ജന പാന കമഗളിംദ സുഖവിഹവു 
൫-൩൭ 
 
ഏനു മാഡുവ കമഗളു ല്കു 
മീ നിവാസനിഗപിസനുസം 
ധാന പുവകദിംദ സംപദഹിസവദ ദിനദിനദി 
മാനനിധി നകവകാംഡു സുഖ വി 
ത്താനതര സംനതപ ത് ഇണജല് 
പധനു താനുംഡനവരത പാല്വഗവരവ പതരനംവത 
൫-൩൮ 
 
പൂരവ ദഇണ പശ്ചിപമാത്തര 
പവതീ പതിയഗ്നിവായു സു 
രാവരീകര ദിഗവല്യവദാളു ഹംസനാമകനു 
സവകാല്ദി സവരുളു സുര 
സാവഭൗമനു പസവവെയല്ി മ 
പത്താവരിവഗ പഗാചരിസദവയക്താത്മ 
വനംവദനിസി ൫-൩൯ 
 
പരി ഇഡാവത്സരനു സംവ 
ത്സരവദാളനിരുദ്ധാദി രുപവ 
ധരിസി ബാഹസവതയ സൗരഭ ചംശ്ദമനു എനിസി 
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ഇരുതിഹ ജഗന്നാഥ വിത്ഠല് 
സ്മരിസുവവരന സംനതപവനം 
ദുരുപരാശ്കമവുചിത സാധന 
പയാഗയവതയനരിതു ൫-൪൦ 
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