ഹരികഥാമൃഥസാര ദൈത്യത്ാരത്മയ സംധി
ഹരികഥാമൃഥസാര ഗുരുഗള കരുണധിമ്ധാപനിഥു
പപളുവെ
പരമ ഭഗെധ്ഭക്ഥരിധനാധരധി പകളുെുധു
സംധി സൂചവന ശ്രീശമുക്താമുക്ത സുരെര
ൊസുപൈെവഗ ഭക്തിയലി കമ ലാസനനു
പപളിൈനു ദൈത്യസവഭാെഗുണഗളനു
എനവഗ നിന്നലി ഭകുത്ി ജ്ഝ്നനയാനഗ
പളനിത്ിഹെു പ്രാണനലി ത്ിളിയവൈ
ഹനുമൈാൈയെത്ാരഗള പഭൈഗള പപളുെെ ൈനുജ
പ

ാരാംധംത്മസിപഗയാ ഗയനു ന സംശയ നിന്ന

ദൈെര വകാവനയ നാലിവഗ പിഡിൈു
പേൈിവപവനംൈനബ്ജ ഭെ ൩൦-൦൧
ജ്ഝ്നനയാന ൈല സുഖ പൂണെയാപ്തവഗ
ഹീനഗുണവനംൈുെനു ഈശവര നാവനവയംൈുെ
സച്ചിൈാനംൈാത്മഗുത്പത്തി
ശ്രീനിത്ംൈിനിഗീശവഗ െിപയാ ഗാനുചിംത്വന
പേൈ പഭൈെി ഹീനപൈഹവഗ ശസ്ത്രഗളഭയ പപളുെെ
ദൈത്യ ൩൦-൦൨
പലശഭയപശാകാൈിശുനയവഗ പേശഗള പപളുെെ
രാമ െയാസരൂപംഗളിവഗ ഋഷി െിപ്രത്വ പപളുെെ
ൈാശരഥി കൃഷ്ണാൈിരൂപവക പകശഖംഡന പപള്െ
മക്കളി പഗാസുഗ ശിൊചവനയ

മാഡിൈവനംൈുെെവന ദൈത്യ ൩൦-൦൩
പാപപരിഹാരാഥ രാമനു മാപത്ിയ നിമിസിൈ
ഭഗെ- ദ്രൂപരൂപവക പഭൈചിംത്വന മാള്പ മാനെനു
ആപഗളു സത്തീഥ ഗുരു മാ ത്ാപിത്ൃ പ്രഭു
പ്രത്ിവമ ഭൂത് ൈ യാപരര കംഡെവര പൈെരു
എംൈുെവന ദൈത്യ ൩൦-൦൪
സുംൈര സവയംെയക്തെു ചിൈാ നംൈ
രൂപഗവളംൈുെനു നര രിംൈ നിമിത് ഈശവരവഗ
അഭിനമിസുത്ിഹ നരനു കംൈുവഗാരള ൈിൊകരനു
ഹരി ഒംവൈ സൂയ സുപരാത്തമനുജഗ
ൈവംൈയവനംൈുെ െിഷ്ണുൈൂഷവണ മാഡുെെ ദൈത്യ
൩൦-൦൫ ൧
പനമൈിംൈശവത്ഥ ത്ുലസീ പസാമധരനലി െിമല
ശാലി ഗ്രാമഗളനിട്ടഭിനമിപ നര മുക്തിപയാഗയ
സൈാ ഭൂമിവയാളു ധമാഥമുക്തി സു
കാമാപപഎഗളിംൈ ശാലി ഗ്രാമഗള െയത്ിരിക്ത
െംൈിവസ ൈുുഃഖ ദെൈുെനു ൩൦-൦൬
െിത്ത്മഹിമന ൈിട്ടു സുരരിവഗ പൃഥഗവംൈവന
മാള്പ മാനെ ൈിത്ിജപന സരി ഹരിയു ത്ാ
സംസ്ഥിത്വനനിസനല്ലി ചത്ുരമുഖവമാൈലാൈഖിള
പൈ െവത്ഗവളാളഗിഹവനംൈു ലമീ പത്ിവഗ
െംൈിവസ ഒംൈവരഅണ ൈിട്ടഗലനെര ൩൦-൦൭
ദശെ ശൂദ്രകരാചിത് മഹാ പൈെ ൊയു ഹരി

പ്രത്ിവമ െൃം ൈാെനൈി മാസൈവയവൈാളിഹ ത്ുളസി
അപ്രസെ പഗാ െിൊഹെിെജിത്ാശവ ത്ഥാ
െിടപിഗള ഭക്തിപൂെക പസെിസുെ നര ദൈത്യ
ശാശവത് ൈുുഃഖ ഐൈുെനു ൩൦-൦൮
കമലസംഭെ മുഖയ മനുപജാ ത്തമര പരിയംത്രൈി
മുക്തരു സമ ശത്ായുഷയുള്ളെനു കലി
ബ്രഹ്മപനാപാൈി ക്രമൈി നീചരു ദൈത്യരു നരാ ധമര
പിഡിൈു കുലമി കലിയനു
പമവരനിസുെെരസുരവരാളു പൈവഷാൈിഗുണൈിംൈ
൩൦-൦൯
െനജസംഭെനബ്ദ ശത് ഒ ബ്ബവന മഹാകലി
ശബ്ദൊചയനു ൈിനൈിനഗളലി ൈീള്െരംധംത്മൈി
കലിമാഗ ൈനുജവരല്ല പ്രത്ീഇസുത് ബ്ര ഹ്മന
ശത്ാബ്ദാംത്ൈലി ലിംഗെു അനിലന
ഗൈാപ്രഹരൈിംൈലി ഭംഗദെൈുെുൈു ൩൦-൧൦
മാരുത്ന ഗവൈയിംൈ ലിംഗശ രീര പപാൈാനംത്ര
ത്പമാ ൈവാരദെൈി സവരൂപ
ൈുുഃഖഗളനുഭെിസുത്ിഹരു ദെര ഹരിഭക്തരലി
ഹരിയലി ത്ാരത്മയൈലിരുത്ിഹുൈു സം സാരൈലി
ത്മസ്സിനലി അത്യധിക കലിയല്ലി ൩൦-൧൧
ജ്ഝ്നനയാനവെംൈുൈു മിഥയെസമീ ചിന
ൈുുഃഖത്രംഗവെ സമീ ൨
ചീനൈുദ്ധി നിരംത്രൈി കലിഗിഹുൈു ദൈത്യവരാളു

ഹീനവളനിപളു ശത്ഗുണൈി കലി മാനിനിവഗ ശത്
െിപ്രചിത്തിവഗ ഊനശത്ഗുണ കാലപനമിവയ
കംസവനനിസിൈനു ൩൦-൧൨
കാലപനമിവഗ പംചഗുണൈിം കീളു മധുദകടഭരു
ജന്മെ ത്ാളി ഇവളവയാളു ഹംസഡിഭികാഹവയൈി
കവരസിൈരു ഐളനാമക െിപ്രചിത്തി സ
മാളുവെനിപ ഹിരണയകശയപു ശൂലപാണിയ ഭക്ത
നരകവഗ ശത്ഗുണാധമനു ൩൦-൧൩
ഗുണഗള ത്രയ നീചവനനിസുെ കനകകശിപുവഗ
ഹാടകാംൈക എവണവയനിപ മണിമംത്ഗിംത്ലി
കിംചിൈൂന ൈക ൈനുജെര ത്ാരകനു െിംശത്ി
ഗുണൈി നീചനു പലാകകംടക വനനിപ ശംൈര
ത്ാരകാസുരഗധമ ഷഡ്ഗുണൈി ൩൦-൧൪
സരിവയനിസുെനു സാലവനിവഗ സം കരനു
അധമനു ൈശഗുണൈി ശം ൈരവഗ ഷഡ്ഗുണ
നീചവനനിപ ഹിഡിംൈകാ ൈാണാ സുരനു
ൈവാപര കീചകനു നാ ലവരു സമരു ൈവാപരവന
ശകുനി കവരസിൈനു കൗരെവഗ
പസാൈരമാെനഹുവൈംൈു ൩൦-൧൫
നമുചി ഇലവല പാകനാമക സമരു ൈാണാൈയരിവഗ
ൈശഗുണ നമുചി നീചനു നൂരു ഗുണൈിംൈധമ
ൊത്ാപി കുമത്ി പധനുക നൂരു ഗുണൈിം
ധമരരിപു ൊത്ാപിഗധമനു െമന

പധനുപകനിംൈലധഗുണാധമനു പകശി ൩൦-൧൬
മത്പത് പകശീനാമക ത്്ഇണാ
െത് സമ ലെണാസുരനു ഒം
ധത്തു നീചാരിഷ്ടനാമക പംചഗുണൈിംൈ
ദൈത്യ സത്തമ ഹംസ ഡിഭിക പ്ര
മത്തപെനനു പൗംഡ്രകനു എം
ഭത്തു ഗുണൈിംൈധമ മൂെരു ലെണനാമകവഗ
൩൦-൧൭
ഈശപന നാവനംൈ ഖളനാ ൈു
ശയാസനാ െ്ഇഷപസന ദൈത്യാ
പഗ്രസര ജരാസംധ സമ പാപിഗവളാളത്യധിക
കംസ കൂപെികണ സരി രു
ഗ്മീ ശത്ാധമ രുഗ്മിഗിംത് മ
ഹാസുരനു ശത്ധനവ കിമീരരു ശത്ാധമരു
൩൦-൧൮ ൩
മൈിരപാനീ ദൈത്യഗണവൈാള
ഗധമവരനിപരു കാലപകയരു
അധികരിവഗ സമരഹരു പൈൊപെശ ൈലൈിംൈ
െൈന പാണി പാൈ പശ്രാത്രിയ
ഗുൈ ഉപസ്ഥ ഘ്രാണ ത്വഗ്രസന
കധിപ ദൈത്യരു നീചവരനിപരു കാലപകയരിവഗ
൩൦-൧൯
ജ്ഝ്നനയാന കപമംദ്രിയഗളിഗഭി

മാനി കലയാൈയഖിള ൈിത്ിജരു
ഹീനകമെ മാഡി മാഡിസുത്ിഹരു സെവരാളു
ൊണി ഭാരത്ി കമലഭെ പെ
മാനരിെച്ഛിന്ന ഭക്തരു
പ്രാണ അസുരാപെശ രഹിത്രു ആഖണാശ്മസമ
൩൦-൨൦
ഹുത്െഹാആൈയമവരല്ലരു
യുത്രുകലയാപെശ െിധി മാ
രുത് സരസവത്ി ഭാരത്ിയരെത്ാരവൈാളഗില്ല
കൃത്പുടാംജലിയിംൈ ത്ന്നയ
പിത്ന സമ്മുഖൈല്ലി നിംൈാ
നത്ിസി ൈിന്ദനസിൈ ത്ന്വനാളു കൃവപയ
മാവഡംൈു ൩൦-൨൧
പൈവഷി ദൈത്യര ത്ാരത്മയെു
ൈൂഷവണയു ഭൂഷണഗവളന്നവൈ
പൈാഷവെംൈുെ പൈവഷി നിശ്ചയ ഇെന
പനാഡല്വക
പേശഗളദനൈുെനു ൈഹുെിധ
സംശയെു പഡസല്ല പെൈ
െയാസ ഗരുഡപുരാണൈലി പപളിൈനു ഋഷിഗളിവഗ
൩൦-൨൨
ജാലി വനഗ്ഗിലു ഉദ്രശിവല ൈരി
ഗാല പുരുഷന ൈാധിപുെു ച

മ്പമാവളവഗയ വമട്ടിൈെഗുംപത് കാംടകഗള ഭയ
പചളു സപെ വകാംൈ ൊപത്യ
പകളി പമാൈിപഗില്ലെ

യമ

നാളുഗള ഭയെില്ല ദൈത്യര നിംൈിസുെ നരവഗ
൩൦-൨൩
പുണയകമെ പുഷ്കരാൈി ഹി
രണയഗഭാംത്ഗത് ബ്ര
മണയപൈെനിഗപിസുത്ലിരു പുണയ പാപകമഗള
ജനയൈുുഃഖെ കലിമുഖാൈയരി
ഗുണ്ണലീെനു സകലപലാക ശ
രണയ ശാശവത് മിശ്രജനരിവഗ മിശ്രഫലലെീെ
൩൦-൨൪
ത്രിെിധ ഗുണഗള മാനി ശ്രീ ഭാ
ഗെെീരമണ ഗുണിഗുണഗവളാളഗെ
രെര പയാഗയവത്കമഗളനനുസരിസി കമഫലല
൪
സവെശരാൈമരാസുരര ഗണ
കെധിയില്ലവൈ വകാഡുെ പൈെ
പ്രെരെര ജഗന്നാഥെിട്ഠല െിശവെയാപകനു
൩൦-൨൫ ൫

