ഹരികഥാമൃഥസാര
അണുതാരതമയ സംധി
ഹരികഥാമൃഥസാര ഗുരുഗള കരുണധിമ്ധാപനിഥു
പപളുവെ
പരമ ഭഗെധ്ഭക്ഥരിധനാധരധി പകളുെുധു

a.
c

നിഷ്ടവളനിപളാനംത ഗുണ പര

om

െിഷ്ണുസപൊത്തമനു പ്രകൃതി ക

പമഷ്ടി പെനരു കഡിവമ ൊണീ ഭാരതിഗളധമ

gm

െിഷ്ണുൊഹ ഫണീംദ്ര മൃഡരിവഗ

ou
si

കൃഷ്ണമഹിഷിയരധ മരിെവരാളു
പേഷ്ടവളനിപളു ജാംബെതിയാപെഷബലദിംദ

w

.y

൨൯-൦൧

w

പ്ലെഗ പന്നഗപാഹിഭൂഷണ

w

യുെതിയരു സമ തമ്വമാളവഗ ജാം
ബെതിഗിംതലി കഡിവമ ഇെരിംദിംദ്രകാമരിവഗ
അെര പ്രാണനു കഡിവമ കാമന
കുെര ശചി രതി ദഅ ഗുരു മനു
പ്രെഹമാരുത വകാരവതവയനിസുെനാരു ജനരിംദ
൨൯-൦൨

1

യമ ദിൊകര ചംദ്ര മാനെി
സമരു പകാണപ പ്രെഹഗധമരു
ദയുമണിഗിംതലി െരുണ നീചനുനാരദാധമനു
സുമനസാസയ പ്രസൂതി ഭൃഗുമുനി
സമരു നാരദഗധമരത്രി
പ്രമുഖ െിശവാമിത്ര വെെസവതരനലഗധമ

a.
c

മിത്ര താര നിരഋതി പ്രെഹ

om

൨൯-൦൩

പത്നി പ്രാെഹി സമരു െിശവാ

gm

മിത്രഗിംതലി വകാരവത െിശവക്പസന ഗണനാഥാ

ou
si

െിത്തപതി അശവിനിഗളധമരു
മിത്ര വമാദലാദെരിഗിംതലി

w
w

൨൯-൦൪

.y

ബിത്തരിവപനു ശതസ്ഥ ദിെിജര െയൂഹനാമഗള

w

മരുതവരാംഭത്തധിക നാലവ
ത്വതരഡു അശവിനി െിപശവപദെരു
എരവഡദു ഹനവനാംദു ഋദ്രരു ദവാദശാദിതയ
ഗുരു പിതൃഉത്രയെഷ്ടെസുഗളു
ഭരത ഭാരതി പൃഥവി ഋഭുവെം
ദരിെുദിെരനു പസാമരസപാനാഹരഹുവദംദു
൨൯-൦൫

2

ഈ ദിൌകസവരാളവഗ ഉക്തരു
ഐദധികദശ ഉളിദ എംഭ
ത്വതദു പശഷരിവഗവണവയനിസുെരു ധനപ
െിനായകരു
സാധു വെെസവത സവായംഭുെ
േീദ താപസരുളിദു മനു ഏ

om

കാദശരു െിഘ്പനശഗിംതലി നീചവരനിസുെരു

a.
c

൨൯-൦൬

gm

ചയെനനംദന കെി ബൃഹസ്പതി

ou
si

അെര ജനു ചഥയമുനി പാെക

ധ്രുെ നഹുഷ ശശിബിംദു പ്രിയവ്രതനു പ്രഹ്ലാദ

.y

കുെലയപരുക്പതതരിംദലി

w

അെര പരാഹിണി ശാമലാ ജാ

w

നഹെി െിരാട്പജനയ സംജ്ഝ്നനയാപദെിയരു

w

അധമ ൨൯-൦൭

ദയുനദിഗിംതലി നീചവരനിപരു
അനഭിമാനി ദിൌകസരു പക
ചനമുനിഗളിവഗ കഡിവമ സവാഹാപദെിഗധമ
ബുധ
എനിസുെളുഷാപദെി നീചളു

3

ശനി കഡിവമ കമാധിപതി സ
ദവിനുത പുഷ്കര നീചവനനിസുെ സൂയനംദനവഗ
൨൯-൦൮
വകാരവതയനിപരശീതി ഋഷി പു
ഷ്കരവഗ ഊെശി മുഖയ ശത അ
കവരസുെദു അനലഗണ നാലവ

a.
c

ത്തവര ചതുദശ ദവയഷ്ട സാെിര

om

പ്സരരു തുംബുരമുഖരു അജാനജവരനിസുതിഹരു

ou
si

പപള്ദിരിവഗ ൨൯-൦൯

gm

ഹരിമഡദിയരു സമവരനിസുെരു പിംവത

തദെരര നാകയാത അപ്സര

.y

സുരതിയരു കൃഷ്ണാംഗസംഗിഗ

w

ഗളദര തരുൊയദലി ചിരപിതരുഗളു ഇെരിംദ

w

ത്രിദശ ഗംധെഗണ ഇെരിം

w

ദധമ നരഗംധെരിെരിം
ദുദധിപമ ഖളപതിഗളധമരു നൂരു ഗുണദിംദ
൨൯-൧൦
പൃഥവിപതിഗളിഗിംത ശത മനു
പജാത്തമരു കഡിവമനിപരിെരിം
ദുത്തപരാത്തര നൂരു ഗുണദിംദധികരാദെര

4

നിതയദലി ചിംതിസുത നമിസുത
ഭൃതയ നാനഹുവദംബ ഭക്തര
ചിത്തദലി വനവലവഗാംഡു
കരുണിപരഖിളസൗഖയഗള ൨൯-൧൧
ദ്രുമ ലതാ തൃണ ഗുല്മ ജീെരു
ക്രമദി നീചരു ഇെരിഗിംതാ

a.
c

തമസിപഗയാഗയര ഭൃതയരധമരു

om

ധമവരനിസുെരു നിതയബദ്ധരിഗിംതലജ്ഝ്നനയാനി
അമരുഷാദയഭിമാനി വദതയരു

gm

നമുചി വമാദലാദെരിഗിംതലി െിപ്രചിതിതി നീച

ou
si

൨൯-൧൨

.y

അലകുമിയു താ നീചവളനിപളു

w

കലി പരമനീചതമനെനിം

w

ദുളിദ പാപിഗളില്ല പനാഡലു ഈജഗത്ത്രയദി

w

മലെിസജനകാലദലി ക
ത്തവലവയാളവഗ കശ്മല കുമാഗ
സ്ഥളഗളലി ചിംതവനയ മാള്പുദു ബല്ലെരു
നിതയ ൨൯-൧൩
സതവജീെര മാനി ബ്രഹ്മനു
നിതയബദ്ധവരാളവഗ പുരംജന

5

വദതയ സമുദായാധിപതി കലിവയനിപ പെമാന
നിതയദലി അെവരാളവഗ കമപ്ര
െതകനു താനാഗി േീപുരു
പഷാത്തമന സംപ്രീതി പഗാസുഗ മാഡി
മാഡിസുെ ൨൯-൧൪
പ്രാണപദെനു ത്രിെിധവരാളവഗ പ്ര

om

െീണ താവനംവദനിസി അഢികാ

a.
c

രാനുസാരദി കമഗള താ മാഡി മാഡിസുെ
ജ്ഝ്നനയാന-ഭക്തി സുരവഗ മിേ

gm

ജ്ഝ്നനയാന മധയമ ജീെരിവഗ അ

ou
si

ജ്ഝ്നനയാന പമാഹ പദവഷഗള വദതയരിവഗ

.y

വകാഡുതിപ്പ ൨൯-൧൫

w

പദെവദതയര താരതമയെ

w

നീ െിധദി തിളിവദല്ലവരാളു ല

w

മീെരവന സപൊത്തമനു എംദരിദു നിതയദലി
പസെിസുെ ഭക്തരിവഗാലിദു സുഖ
െീെ സെത്രദലി സുഖമയ
േീ െിരിംചാദയമരനുത ജഗന്നാഥ െിട്ഠലനു
൨൯-൧൬

6

