ഹരികഥാമൃഥസാര
ബൃഹത്താരതമയ സംധി
ഹരികഥാമൃഥസാര ഗുരുഗള കരുണധിമ്ധാപനിഥു
പപളുവെ

ഹരി സിരി െിരിംചീര മുഖ നി

a.
c

ജരര ആപെശാെതാഗള

om

പരമ ഭഗെധ്ഭക്ഥരിധനാധരധി പകളുെുധു

gm

സ്മരിസു ഗുണഗണ സെകാലദി ഭക്തി പൂെകദി

ou
si

മീന കൂമ പരാഡ നരഹരി

മാണെക ഭൃഗുരാമ ദശരഥ

.y

സൂനു യാദെ ബുദ്ധ കല്കീ കപില വെകുംഠ

w

ശ്രീനിൊസനു െയാസ ഋഷഭ ഹ

w

യാനന നാരായനീ ഹം

w

സാനിരുദ്ധ ത്രിെിരമ ശ്രീധര ഹൃഷിപകശ
൨൧-൦൧

ഹരിയു നാരായണനു കൃഷ്ണാ
സുര കുലാംതക സൂയ സമപ്രഭ
കവരസുെനു നിദുഷ്ട സുഖ പരിപൂണ താവനംദു
സെപദപൊത്തമനു സെഗ

1

പരമ പുരുഷ പുരാതന ജരാ
മരണ െജിത ൊസുപദൊദയമിത രൂപാത്മ ൨൧-൦൨
ഈ നളിനഭെജനനി ലകുമീ
ജ്ഝ്നനയാന ബല ഭക്തയാദി ഗുണ സം
പൂണവലനിപളു സെകാലദി ഹരികൃപാബലദി
ഹീനവളനിപളനംത ഗുണദി പു

om

രാണ പുരുഷവഗ പ്രകൃതിഗിന്നു സ

a.
c

മാനവരനിസുെരില്ല മുക്താമുക്ത സുരവരാളവഗ

gm

൨൧-൦൩

ou
si

ഗുണത്രയഗളമാനി ശ്രീ കും
ഭിണി മഹാ ദുഗാംഭ്രണി രു

w

മഹലകുമി

.y

ഗ്മിണിയു സതയ ശാംതി കൃഥി ജയ മായ

w

ജനകജാ കമലാലയാ ദ

w

ഇവണയു പദ്മാത്രിപലാപകശവരി
അണുമഹത്തിവനാളിദ്ദു
ഉപമാരഹിതവളനിസവളു..ഃ ഖാശ്_൨൧-൦൪
പ

ാടകാസയന മഡദിഗിംതലി

ഹാടപകാദര പെനരീെരു
പകാതിഗുണദിംദധമവരനിപരു ആെ കാലദലി

2

പഖടപതിപശഷാമപരംദ്രര
പാടു മാഡവദ ശ്രീശന കൃപാ
പനാടദിംദലി സെവരാളു െയാപാര മാഡുെരു
൨൧-൦൫
പുരുഷ ബ്രഹ്മ െിരിംചി മഹാ
ന്മരുത മുഖയപ്രാണ ഢ്രുഥിസ്മൃഥി
െിഖയാത
ഗരളഭുഗ്ഭെപരാഗ പഭഷജ

a.
c

om

ഗുരുെര മഹാധയാത ബല െിജ്ഝ്നനയാനത

gm

സവര െരണ പെദസ്ഥ ജീപെ

ou
si

ശവര െിഭീഷണ െിശവപചഷ്ടക െീതഭയ ഭീമ

.y

൨൧-൦൬

w

അനില സ്ഥിതി വെരാഗയനിധി പരാ

w

ചന െിമുക്തിഗ നംദ ദശമതി

w

അനിമിപഷശാനിദ്ര ശുചി സത്തവാത്മക ശരീര
അണുമഹദ്രൂപാത്മകാമൃഥ
ഹനുമദാദയെതാര പദ്മാ
സന പദെി സംപ്രാപ്ത പരിസര ആഖണാശ്മസമ
൨൧-൦൭
മാതരിശവ ബ്രഹ്മരു ജഗ

3

ന്നാവതഗധമാധീനവരനിപരു
ശ്രീതരുണിെല്ലഭനു ഈെവരാളാെകാലദലി
നീത ഭക്തി ജ്ഝ്നനയാന ബല രൂ
പാതിശയദിംദിദ്ദു പചതനാ
പചതനഗവളാളു െയാപ്തവരനിസുെ തത്തദാഹവയദി

നരഹരിഗുരുഭക്തി ബ്രാഹ്മീ

a.
c

സരസവതി പെദാത്മികാ ഭുജി

om

൨൧-൦൮

പരമ സുഖ ബലപൂവണ ശ്രദ്ധാ പ്രീതി ഗായത്രി

gm

ഗരുഡപശഷര ജനനി ശ്രീ സം

ou
si

കരുഷണന ജയാ തനുവജ ൊണീ
കരണനീയാമവക ചതുദശഭുെന സന്മാവനയ

w

.y

൨൧-൦൯

w

കാളി ദ്രൗപദി കാശിജാ പാം

w

ചാലി ശിെകവനയംദ്ര പസനാ
കാലമാനീ ചംദ്ര ദയുസഭാനാമ ഭാരതിവഗ
ാളി ബ്രഹ്മര യുെതിയരു ഏ
പളളു ഐെതവതാംദു ഗുണദിം
കീളു എനിപരു തമ്മ പതിഗളിംദലാൊഗ ൨൧-൧൦
ഹരി സമീരാപെശ നര സം

4

കരുഷണാപെശയുത ലമണ
പരമപുരുഷന ശുക്ലപകശാപെശ ബലരാമ
ഹര സദാശിെ തപ അഹംകൃഥു
മരുതയുക്ത ശുപകാധവപട ത
തപുരുഷ ജയഗീഷവൗെ ദ്രൗണീ െയാധ ദൂൊസ

ഗരുഡ പശഷ ശശാംകദള പശ

a.
c

ഖരരു തമ്വമാളു സമരു ഭാരതീ

om

൨൧-൧൧

സരസിജാസന പത്നിഗധമരു നൂരു ഗുണദിംദ

gm

ഹരിമഡദി ജാംബെതിവയാളു ശ്രീ

ou
si

തരുണിയാപെശെിഹുവദംദിഗു

വകാരവത എനിപരു ഗരുഡപശഷരിവഗെവരദു

w

.y

ഗുണ ൨൧-൧൨

w

നീല ഭദ്രാ മിത്രെിംദാ

w

പമവലനിപ കാളിംദി ലഅവണ
ബാവലയരിഗിംതധമ ൊരുണി സൗപണി ഗിരിജാ
ശ്രീലകുമിയുത പരെതീ സിരി
മൂലരൂപദി പപയവളനിപളു
വശലജാദയരു ദശഗുണാധമ തമ്മ പതിഗളിവഗ
൨൧-൧൩

5

നരഹരി ആപെശ സംയുത
നര പുരംദര ഗാധി കുശ മം
ദരദയുമ്ന െികുഇൊലി ഇംദ്രനെതാര
ഭരത ബ്രഹ്മാെിഷ്ട സാംബ സു
ദരുശന പ്രദയുമ്ന സനകാ
ദയവരാളഗിപ്പ സനതകുമാരനു ശണ്മുഖ കാമ

om

൨൧-൧൪

ൊരുണീയരിഗിംദ്ര കാമ ശ

a.
c

ഈവരദു ഗുണ കഡിവമ പാെതി

gm

രീരമാനി പ്രാണ ദശഗുണെെര ശരനിവഗ

ou
si

മാരജാരതി ദക്ഷ ഗുരു െൃ

ഥ്രാദിജായാ ശചി സവയംഭുെ

.y

രാരുജന സമ പ്രാണഗെരരു ഹത്തു ഗുണദിംദ

w

w

൨൧-൧൫

w

കാമപുത്രനിരുദ്ധ സീതാ
രാമനാനുജ ശത്രുഹന ബല
രാമനാനുജ പൗത്രനനിരുദ്ധവനാളഗനിരുദ്ധ
കാമഭായാ രുഗ്മെതി സ
ന്നാമ ലഅണവളനിസുെളു പൗ
പലാമി ചിത്രാംഗവദയു താരാവെരഡു വപസരുഗളു
൨൧-൧൬

6

താരനാമക പത്രവതവയാളു സീ
താരമണനാരാധിസിദനു സ
മീരയുക്പതാദ്ധെനു കൃഷ്ണവഗ പ്രീയവനനിസിദനു
ൊരിജാസനയുക്ത പദ്രാണനു
മൂരു ഇവളവയാളു ബൃഹസ്പതിഗെ
താരവെംബരു മഹാഭാരത താതപയവദാളവഗ

a.
c

om

൨൧-൧൭
മനു മുഖയാദയരിഗിംത പ്രെഹനു

gm

ഗുണദി പംചക നീചവനനിസുെ

ou
si

ഇന ശശാംകരു ധമമാനെി എരഡു ഗുണദിംദ
കനിയവരനിപരു പ്രെഹഗിംതലി

.y

ദിനപ ശശി യമധമരൂപഗ

w

w

൨൧-൧൮

w

ളനുദിനദി ചിംതിപുദു സംതരു സെകാലദലി

മരുതനാപെശയുത ധമജ
കരഡി െിദുരനു സതയജിതു ഈ
വരരഡു ധമന രൂപ ബ്രഹ്മാെിഷ്ട സുഗ്രീെ
ഹരിയ രൂപാെിഷ്ട കണനു
തരുണിവഗരഡെതാര ചംദ്രമ
സുരപനാപെശയുതനംഗദവനനിസിവകാളുതിപ്പ

7

൨൧-൧൯
തരുണിഗിംതലി പാദ പാദവര
െരുണ നീചനു മഹാഭിഷക് ദര
ദുര സുപഷണനു ശംതനുെു നാലവരു െരുണരൂപ
സുരമുനീനാരദനു കിംചിത്
വകാരവത െരുണവഗ അഗ്നിഭൃഗുെജ

om

വഗാരളപത്നി പ്രസൂതി മൂെരു നാരദനിഗധമ

a.
c

൨൧-൨൦

gm

നീല ദൃഷ്ടദയുമ്ന ലെ ഈ

ou
si

പലലിഹാനന രൂപഗളു ഭൃഗു

കാലിവലാദ്ദദരിംദ ഹരിയനു െയാധവനനിസിദനു

.y

ഏളു ഋഷിഗളിഗുത്തമരു മുനി

w

മൗളി നാരദഗധമ മൂെരു

w

ഗാളിയുത പ്രഹ്ലാദ

w

ബാഹ്ലീകരായവനനിനിസിദനു ൨൧-൨൧
ജനപ കമജവരാളവഗ നാരദ
മുനിയനുഗ്രഹ ബലദി പ്രഹ്ലാ
ദനല ഭൃഗുമുനി ദഅ പത്നിവഗ
സമവനനിസുവകാംബ
മനു െിെസവാന് ഗാധിപജെരു

8

അനലഗിംതലി കിംചിതാധമ
എവണ എനിസുെരു സപ്തഋഷിഗളിവഗല്ല
കാലദലി ൨൧-൨൨
കമലസംഭെഭെവരനിപ സം
യമി മരീചിയു അത്രി യംഗിര
സുമതി പുലഹ രതു െസിഷ്ഠ പുലസ്ത്യമുനി

om

സവാഹ

a.
c

രമണഗധമരു മിത്രനാമക

ദയുമണി രാഹൂയുക്ത ഭീഷ്മക

gm

യമളരൂപനു താരനാമകവനനിസി പത്രവതവയാളു

ou
si

൨൧-൨൩

പടാതകജനു പ്രാെഹി

w

ഹരിയുത

.y

നിരഋതിവഗരഡെതാര ദുമുഖ

w

ഗുരുമഡദി താരാസമരു പജനയഗുത്തമരു

w

കരിവഗാരള സംയുക്തഭഗദ
ത്തരസു കത്ഥന ധനപ രൂപഗ
വളരദു െിഘ്നപ ചാരുപദഷ്ണനു അശവിനിഗളു സമ
൨൧-൨൪
പദ്രാണ ധ്രുെ പദാഷാകാഗ്നി
പ്രാണ ദയു െിഭാെസുഗവളംടു കൃ

9

ശാനു പശ്രഷ്ഠ ദയുനാമെസു ഭീഷ്മായ ബ്രഹ്മയുത
പദ്രാണനാമക നംദപഗാപ പ്ര
ധാന അഗ്നിയനുളിപദളു സ
മാനവരനിപരു തമ്വമാളവഗ ജ്ഝ്നനയാനാദി
ഗുണദിംദ ൨൧-൨൫
ഭീമവരെഥവൊജവജകപാധാമഹന്

om

ബഹുരൂപകനു

a.
c

ഭെ ൊമ ഉഗ്ര െൃഷാകപിയഹിബുഢ്നിവയനുഥിപ്പ
ഈ മഹാഥ്മര മഢ്യവധാളവഗ

gm

ഉമാമപനാഹരനുഥ്ഥമനു

ou
si

ധശനാമകരു സമവരനിസിവകാമ്ബരു

.y

ഥമ്വമാവളമ്വധമ്ധു ൨൧-൨൬

w

ഭൂരിയവജകപധാ െഹിബുഢ്നിരയിധു

w

രുധ്രഗണപസമയുഥ

w

ഭൂരിശ്രെവനമ്വധനിപ ശലെിരുപാക്ഷനാമകനു
സൂരികൃപ െിഷ്കമ്ബ സഹപധ ൊരുണാഗ്രണി
പസാമധഥ്ഥനു
ഥാ രചിസിധ ധവിരൂപ ഢ്വരവയാളു പഥ്രപാപകനു
൨൧-൨൭
വധെശരനുരുരമാ മിഥ്രാെരുണപജനയ

10

ഭഗപൂഷാെിെസവാന് സെിഥൃഢ്ാഥ
ആരയമഥവഷ്താ
പധെകീസുഥനല്ലി സെിഥൃെിഭാെസൂസുഥ
ഭാനു
എനിസുെ ജയാെനപയുഥ െീരപസനനു
ഥവഷ്തൃനാമകനു ൨൧-൨൮

om

ഏരഡധിക ദശ സൂയവരാളു മൂ

a.
c

വരരഡു ജനരുത്തമ െിെസവാന്

െരുണ ശരനുരുരമനു പജനയ മിത്രാഖയ

gm

മരുതനാപെശയുത പാംഡൂ

ou
si

െര പരാെഹവനംവദനിപ പക

സരി മൃഗപ സംപാതപശവത ത്രയരു മരുദംശ

w

.y

൨൧-൨൯

w

സൗംയ

w

പ്രഥിഭൊഥനു പചകിഥനു െിപൃഠുവെനിസുെനു
മാരുഥ െിഥഥശപൊഥ്ഥുമ്ഗ ഗജനാമകരു
പ്രാണാമ്ശ
ധവിഥിയപാന ഗൊക്ഷ ഗെയ ഥൃഥിയെയാന
ഉധാന
െൃഷപെഥുള ശെഥ്രാഥ ഗമ്ഢ്സുമാധനരു
സമാന ൨൧-൩൦
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ഐെവരാളഗീ കുംതിപഭാജനു
ആെിനാമക നാഗകൃകലനു
പദെദത്തധനംജയരു അെതാരെജിതരു
ആെപഹാദവഹ െിെഹ സംെഹ
പ്രാെഹീപതി മരുത പ്രെഹനി
ഗാെകാലകു കിംചിദധമരു മരുദ്ഗണഗവലല്ല

a.
c

om

൨൧-൩൧
പ്രാപണാപാന െയാപനാദാന സ

gm

മാന വദെരനുളിദു മരുതരു

ou
si

ഊനവരനിപരു ഹത്തു െിപശവപദെരിെരിംദ
സൂനുഗളു എനിസുെരു ഐെരു

.y

മാനിനീ ദ്രൗപതിവഗ വകലെരു

w

w

൨൧-൩൨

w

ഓണിവയാളു വകപകയവരനിപരു എല്ല കാലദലി

പ്രതിെിംദയ ശ്രുതപസാമ ശ്രുതകീ
രുതി ശതാനിക ശ്രുതകമ ദ്രൗ
പതി കുെരരിെപരാളവഗ അഭിതാമ്ര പ്രമുഖ ചിത്ര
രഥനു പഗാപകിപശാര ബലവരം
ബതുലവര ഗംധെരിംദലി
യുതരു ധമ െൃപകാദരാദിജവരംദു കവരസുെരു
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൨൧-൩൩
െിെിധ വമംദരു നകുല സഹപദ
െ െിഭു ത്രിശിഖാശവനിഗളില്ലി
ദിെിപനാപെശെിഹുവദംദിഗു ദയാൊ പൃഥവി ഋഭു
പെനസുത െിഷവക്പസനനുമാ കുെര
െിഘ്നപ ധനപ വമാദലാ

om

ദെരു മിത്രവഗ

a.
c

കിംചിതാധമവരനിസിവകാളുതിഹരു ൨൧-൩൪

gm

പാെകാഗ്നി കുമാരവനനിസുെ

ou
si

ചാെനെരുചഥയമുനി ചാഉഷ

വരെത സവാപരാചിപഷാത്തമ ബ്രഹ്മ രുപദ്രംദ്ര

.y

പദെ ധമനു ദഅനാമക

w

സാെരണി ശശിബിംദു പൃഥു പ്രി

w

യവ്രതനു മാംധാത ഗയനു കകുസ്ഥ ദൗഷയംതി

w

൨൧-൩൫

ഭരഥഋഷഭജഹരിണിജധവിജ ഭരഥവമാധലാധഖിള
രായവരാ ളിരുഥിഹുധു ശ്രീെിഷ്നുപ്രാണപെശ
പ്രഥിധിനധി
െരധിെിസ്പഥി ശമ്ഭു അധ്ഭുഥ കവരസുെനു ബലി
െിഢ്ൃ
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ഢ്രുഥശുചി സരിവയനിദു ഋഥഢ്ാമ
വമാധലാധശ്തഗമ്ഢ്െ ൨൧-൩൬
അരവസനിപ കമജരു വെശവാ
നരഗധമ ശതഗുണദി െിഘ്പന
ശവരവഗ കിംചിദ്ഗുണ കഡിവമ ബലി മുഖയ
പാെകരു
പ

om

ശരഭ പജനയാഖയ പമ

a.
c

തരണി ഭായാ സംജ്ഝ്വനന ശാെരി

കരന പത്നിയു പരാഹിണീ ശയാമവലയു പദെകിയു

ou
si

gm

൨൧-൩൭

അരസിവയനിപളു ധമരാജവഗ

.y

െരുണ ഭാപയാഷാദി ഷട്കരു

w

ഗുണദിംദ

w

വകാരവത എനിപരു പാെകാദയരിവഗരഡു

w

എരഡു മൂജനരിംധമ സവാഹ
കവരസുെളുഷാപദെി വെശവാ
നരന മഡദിവഗ ദശഗുണാെരളശവിനീ ഭായാ
൨൧-൩൮
സുദരുശന ശരാദി സുരയുത
ബുധനു താനഭിമനയുവെനിസുെ
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ബുധനിഗിംദാശവിനീഭായ ശലയ മാഗധര
ഉദരപജാഷാപദെിഗിംതലി
അധമവനനിപ ശവനശ്ചരനു ശനി
ഗധമ പുഷ്കര കമപനു എനിസുെനു ബുധരിംദ
൨൧-൩൯
ഉദവഹാ മരുതാനവിത െിരാ

om

ധ ദവിതിയ സംജയനു തുംബുര

a.
c

െിധവദുത്തമ ജനപമയ തവഷ്ടൃത്രയുത ചിത്രരഥ
സദവിനുത ദമപ

ാഷക കബം

gm

ധ ദവയരു ഗംധെ ദനു മനു

ou
si

പദ്മ സംഭെയുതാരുര കിപശാരവനനിസുെനു

.y

൨൧-൪൦

w

ൊയുയുഥ ഢ്രുഥരാശ്ത്ര ധിെിജര ഗായകനു

w

ഢ്രുഥരാശ്ത്ര

w

നരനു രായ ധ്രുപധനെഹെിശിഷ്താഹൂഹു
ഗമ്ഢ്െ

നായക െിരാദവിെഹയുഥ ഹഹജ്ഝ്പനനയയ
െിധയാഢ്രവന
അജഗര ഥാവയനിസുെനു ഉഗ്രപസനവന
ഉഗ്രപസനാഖയ ൨൧-൪൧
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ബിസജസമ്ഭെയുക്ഥ
െിശവാെസുയുഢ്ാമനയുഥ്ഥ
മൗജസ ബിസജമിഥ്രയമയുഥ
പരാെസുെിനിസുഥിപ്പ
അസമമിഥ്രാനവിഥ സഥയജിഥു െസുവഢ്വയാളു
ചിഥ്രപസന
മൃഥമ്ഢ്സരു ഗായകവരമ്ധു കവരസുെരാെ

a.
c

om

കാലധലി ൨൧-൪൨

ഉളിധ ഗമ്ഢ്െരുഗവളല്ലരു ബലി വമാധലു

gm

പഗാപാലവരനിപരു ഇവളവയാളവഗ

ou
si

വസരമ്ഢ്രിപിമ്ഗവളസരസരഥ്രീയു
ഥില ഉഥ്ഥമി പൂെധലി നകുലന ലലവന

.y

പാെഥിവയനിസുെളു

w

w

൨൧-൪൩

w

കുലധ പഗാപിയവരല്ല ശബരീമുഖയരസരസരരു

കൃഷ്ണെഥ്മന സുഥവരാളവഗ ശഥധവയശഷ്തസാെിര
ഥ്രീയരല്ലി പ്രെിഷ്തളാഗി രമാമ്ബ
ഥഥ്ഥന്മാമരൂപധലി
കൃഷ്ന മഹിഷിയവരാളവഗ ഇപ്പളു ഥവഷ്ത്രുസ്
പുഥ്രി കപശരു
ഇെവരാളു പശ്രശ്ടവളനിപളു ഉളിധ
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ഋഷിഗണപഗാപികാസമരു ൨൧-൪൪
സൂനുഗളു എനിസുെരു പധെ കൃശാനുെിവഗ
രഥുസിമ്ഢ്ു
സുചിപെ മാനകൗശികവരധു ഥുമ്ബുരു
ഊരവശീശഥരു
പമനകാഋഷിരായരുഗളാ ജാനസുരരിവഗ

om

സമവരനിപരു

a.
c

സുരാണകരനാഖയാഥ ധിെിജരു

gm

ജനകവരനിസുെരു ൨൧-൪൫

ou
si

പാെകരിഗിംതധമവരനിസുെ
പദെകുലജാനാഖയ സുരഗണ

.y

പകാെിദര നാനാ സുെിദയദി പസാത്തമര നിതയ

w

പസെിപരു സദ്ഭക്തിപൂെക

w

സവാെരരിഗുപപദശിസുെരു നി

w

രാെലംബന െിമല ഗുണഗല പ്രതിദിെസദല്ലി
൨൧-൪൬

സുരവരാളവഗ െണാശ്രമഗവളമ്വബരദു
ഢ്മഗളില്ല
ഥമ്വമാളു നിരുപമരു എമ്വധനിസിവകാമ്ബരു
ഥാരഥമയധലി
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ഗുരുശിഷയഥവെീ ഋശിഗവളാള ഗിരുഥിഹുധു
അജാനസുരരിവഗ
ചിരപിഥ്രുശഥാഢ്മമവരനിസുെരു ഏളു
ജനരുളിധു ൨൧-൪൭
ചിരപിഥൃഗളിമ്ധഢ്മ ഗമ്ഢ്െരുഗവളനിപരു
പധെനാമക വകാരവഥവയനിസുെ ചരെഥിഗളിമ്ധ

om

ഗമ്ഢ്െ
എമ്ബഥ്വഥമ്തു ഗുണധലി

a.
c

നരവരാളുഥ്ഥമവരനിസുെരു ഹന്വനരദു

gm

ഹിരിയവരനിപരു രമധി പധൊപെശബലധിമ്ധ

ou
si

൨൧-൪൮

.y

പദെവതഗളിം പപ്രഷയവരനിപരു

w

പദെഗംധെരുഗളിെരിം

w

ദാെകാലകു ശിഇതരു നരനാമ ഗംധെ

w

പകെലതിസദ്ഭക്തിപൂെക
യാെദിംദ്രിയഗള നിയാമക
ശ്രീെരവന എംദരിതു ഭജിപരു മാനുപഷാത്തമരു
൨൧-൪൯
ബാദരായണ ഭാഗെത വമാദ
ലാദ ശാസ്ത്രഗളല്ലി ബഹുെിധ
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ദവാദശ ദശ സുപംചെിംശതിശത സഹസ്രയുത
പഭദഗള പപളിദനു പസവാത്തമ
ആദിപതയാപെശബലദി െി
പരാധ ചിംതിസബാരദിദു സാധുജന സമ്മതെു
൨൧-൫൦

ശ്രെണ മനനാദിഗള പരപമാ

om

ഇെരു മുകുതിവഗ പയാഗയവരംബരു

a.
c

ത്സെദി മാഡുത പകളി നലിയുത ധമകാമഥ
ത്രിെിധ ഫലഗളപപഇസവദ ശ്രീ

gm

പെനമുഖ പദൊംതരാത്മക

ou
si

പ്രെരതമ ശിഷ്പടഷ്ടദായകവനംദു സ്മരിസുെരു

.y

൨൧-൫൧

w

ണിഥയസമ്സാരിഗളു ഗുണപധാഷാഥ്മകരു

w

ബ്ര മാധിജീെരു

w

ഭ്രുഥയവരമ്ബരു രാജപനാപാധിയലി ഹരിവയമ്ബ
കൃഥ്ഥിൊസനു ബ്ര മ ശ്രീെിഷ്ണുഥ്രയരു സമധു:ഖ
സുഖ െുഥ്പഥ്ഥിമൃഥിഭയ പപളുെരു
അെഥാരഗളിവഗ സധാ ൨൧-൫൨
ഥാരഥമയജ്ഝ്നനയാനെില്ലവധ സൂരിഗളു
നിമ്ധിസുഥ നിഥയധി

19

പഥാരുഥിപ്പരു സുജനപരാപാധിയലി നരവരാളവഗ
രൂരകമാസക്ഥരാഗി
ശരീരപപാഷവണപഗാസുഗധി
സമ്ചാര മാള്പരു ആനയപധെവഥ നീചരാലയധി
൨൧-൫൩

രഥ്ന
പ്രാകൃഥശുഭാഷാഥമ്ഥുഗള

a.
c

ഗളനെപലാ കിസി വഥവഗധു

om

ധശപ്രമഥിയ മാഥാബ്ഢ്ിവയാളു സുമ നസവരനിപ

ou
si

സജ്ജനരിധനു

gm

രചിസി അസുപഥി ശ്രീരമണനിവഗ സമപിസിവധ
സമ്പഥാഷിസലി പധാഷഗവളണിസധവല

w

.y

കാരുണയധലി നിഥയ ൨൧-൫൪

w

നിരുപമന ശ്രീെിഷ്ണു ലക്ശ്മീ

w

സരസിപജാധ്ഭെൊയുൊണീ
ഗരുദഷണ്മഹിഷിയരു പാെഥിശരസ്മരപ്രാണ
ഗുരുസവായമ്ഭു പ്രെഹസുഊയനു െരുണനാരധ
െഹ്നി
സപ്ഥാമ്ഗിരരു മിഥ്ര ഗപണശ
പൃഠുഗമ്ഗാസവാഹബുഢ്നു ൨൧-൫൫
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തരണിതനയ ശവനശ്ചരനു പു
ഷ്കരനജാനജ ചിരപിതരു ഗം
ധെരീെരു പദെ മാനുഷ ചരെതിഗളു
നരവരാളുത്തമ മധയമാധാമ
കവരസുെരു മപധയാത്തമരു ഈ
വരരഡു ജന വകെലയമാഗസ്ഥവരംദാനമിവപ

om

൨൧-൫൬

a.
c

സാരഭക്തി ജ്ഝ്നനയാനദിം ബൃഹ
ത്താരതമയെനരിതു പഠിസുെ

gm

സൂരിഗളിഗനുദിനദി പുരുഷാഥഗള പൂവരസീ

ou
si

കാരുണിക മരുതാംതരാത്മക
മാരമണ ജഗന്നാഥെിട്ഠല

.y

പതാരിവകാംബനു ഹൃതകമലവദാളു

w

w

w

പയാഗയവതഗളരിതു ൨൧-൫൭
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