നാഡീ പ്രകരണ സംധി
ഹരികഥാമ്ഇതസസാര ഗുരുഗള
കരുണദിംദാരനിതസു പരളുവെ
രരമ ഭഗെദ്ഭക്തരിദനാദരദി പകളുെുദു
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ൊസുപദെനു പ്രാണമുഖതസ
പതസേശരിംദലി പസവെ കകവകാളു
തസീ ശരീരവദാളിപ്പ മൂെത്താരു സാഹപ്സ
ഈ സുനാഡിഗവളാളവഗ പ്ശീ ഭൂ
മീ സപമതസ െിഹാരകഗെ ര
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വെരഡു സാെിര മധയ പദഹവദാ
ളിരുതസിഹെു ഹദിനാല്കു ബാഹുഗവളാളവഗ
ഈവരരദു
ശിരവദാളാരു സാഹപ്സ ചിംതസിസി
ഇരുളു ഹഗലഭിമാനി ദിെിജര
നരിതസുരാസവന കഗെെരിവളവ ാളു
സേഗൊസിഗളു ൧൨-൨
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പ്ദുഹിണ വമാദലാദമരഗണ സന്
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ത്താരു സാെിരെഹെു നാഡി ശ
രീരവദാളഗിനിതസിഹെു എംദരിവതസാംദുദിെസദലി
സൂരിഗള സത്കരിസിദെ പ്രതസി
ൊരദലി ദംരതസിഗളചവന
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ചതസുരെിംശതസി തസതസേഗളു തസ
ത്രതസിഗവളനിസുെ പ്ബഹ്മമുഖ പദ
െവതസഗളനുദിന പ്രതസിപ്രതസി നാഡിഗവളാളിരുതസിദ്ദു
ചതസുഅദശ പലാകവദാളു ജീെ
പ്രതസതസിഗള സംരഇസുെ ശാ
ശേതസന തസതസത്സ്ഥാനദലി പനാഡുതസവല പമാദിരരു
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െത്തു നാലകു ലഅ കദെത്താരു സാഹപ്സ
2

ചിത്പ്രക്ഇതസി ഒഡഗൂഡി രരമ സു
നിതസയ മംഗള മൂതസി ഭക്തര
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മണിഗവളാളഗിഹ സൂപ്തസദംദി
പ്രണെപ്രതസിരാദയനു സെപചതസന
ഗണവദാളിദ്ദെനെരതസ സംകതസസുെനു തസെെര
പ്രണതസ കാമദ ഭക്ത ചിംതസാ
മണി ചിദാനംകദക പദഹനു
അണു മഹദ്ഗതസനല്രപരാരാദി ലി വനവലസിപ്പ
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ഈ സുഷുമ്നാദയഖിള നാദീ
പകാശ നാഭിമൂലദലി വ്ഇഷ
ണാസനദ മധയദലി ഇപ്പദു തസുംദിനാമദലി
ആ സപരാജാസന മുഖരു മൂ
പലശനാനംദാദി സുഗുപണാ
രാസവന
കഗെുതസലി പദഹവദാളവഗ
ഇരുതസിഹരു ൧൨-൮
സൂരിഗളു ചികത്തസുെദു ഭാ
ഗീരഥിവ
വമാദലാദ തസീഥഗ
ളീരധിക എപ്പത്തു സാെിര നാഡിവ
ഈ രഹസയെനല്ര ജനരിവഗ
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പതസാരി പരളവദ നാഡി നദിവ ാളു
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ബലദ നാഡിഗവളാളവഗ ദിെിജരു
ജലജ സംഭെ ൊ ു ൊണയാദിഗളു ബലദലലി
എലരുണിഗ െിഹപഗംപ്ദ ചളിവെ
ട്ടളി
ഷണ്മഹിഷി രു ൊരുണി
കുലിശധര കാമാദിഗളു എഡഭാഗവദാളഗിഹരു
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ഇവെലവദാളിഹ നാഡിവ ാളു പദ
െെളിംവദാഡനാഡുതസലി വരാം
ബെിപദരനു ജീെരധികാരാനുസാരദലി
തസെ സാധനെ മാഡി മാഡിസു
തസെരദി സംകതസര ഭക്തര
ദെവഗാദനസുരവഗ സത്രുണയഗളനരഹരിര
൧൨-൧൧
തസുംദിെിഡിദാ ശിരദ രരി ം
വതസാംവദ െയാരിസി ഇഹുദു തസാെവര
കംദനിഹനദവരാളവഗ ഇദകീകരദു ശാവഖഗളു
ഒംദധിക ദശകരണഗലു സം
ബംധകഗദിഹെലലി രെി ശശി
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സിംധു നാസതസയാദിഗളു വനവലവഗാംഡിഹരു
സതസതസ ൧൨-൧൨

gm

a.
c

om

വരാെളഡിെിഡിവദാംവദ നാഡി ു
സുെദവല ധാരാള രൂരദി
സിെിഹുദു നഡു പദഹവദാളവഗ സുഷുമ്ന
നാമദലി
രെസരവനാളവരാഗവഗാഡവദ ദശ
ദിെിവനാളവഗ സമീര പദെനു
വലെിസവദ മവത്താബ്ബരനു സംചരിര
പദഹവദാളു ൧൨-൧൩
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ഇനിതസു നാഡീശാവഖഗളു ഈ
തസനുെിവനാളഗിഹവെംദു ഏകാത്മനു ദേിസപ്തസി സാെിരാത്മകനാഗി
നാഡിവ ാളു
െനിവതസ ിംവദാഡഗൂഡി നാരാ
ണ ദിൊരാപ്തസിവ ാളഗീ രരി
െനജജാംഡവദാളഖിള ജീെവരാളിദ്ദു
പമാഹിസുെ ൧൨-൧൪
ദിന ദിനദി െധിസുെ കുമുദാ
പ്തസന മ ൂഖദ വസാബഗ ഗതസ പലാ
ചന െിപലാകിസി പമാദബഡ ബലലവന നിരംതസരദി
കുനരഗീ സുകഥാമ്ഇതസദ പഭാ
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ജനദ സുഖ വദാരകുെുവദ ലകുമീ
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ഈ തസനുെിവനാളഗിഹെു ഓതസ
പപ്രാതസരൂരദി നാഡിഗളു രുരു
ഹൂതസ മുഖരലലിഹരു തസമ്ിംദധികവരാഡഗൂഡി
ഭീതസിവഗാളിസുതസ ദാനെര സം
ഘാതസനാമക ഹരി
ഗുണ സം
പ്രീതസി ലി സദുരാസവന
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ജലട കുെുട പഖട ജീെര
കപളെരഗവളാളഗിദ്ദു കാണിസി
വകാളവദ തസത്തദൃര തസൊമദലി കവരസുതസലി
ജലരുപഹഅണ െിെിധ കമം
ഗള നിരംതസര മാഡി മാഡിസി തസ
ത്ഫലഗുളുണ്ണവദ സംചരിസുെനു നിതസയ
സുഖരൂണ ൧൨-൧൭
തസിളിദുരാസവനകഗെുതസീ രരി
മലിനനംതസിരു ദുജനര കം
ഗളിവഗ പഗാചരിസവദ െിരശ്ചിതസവരാഡവന
ഗെിസവദ
മവള ബിസിലു ഹസി ത്ഇവഷ ജ ാരജ
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പനനു മാദുെ കമഗളു ഹരിരൂവജവ ംദരിദു
പധനിസുതസ സദ്ഭക്തി ലി
രെമാനമുഖ പദൊംതസരാത്മക
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പനാകനീ നു പലാകവദാളു ശുനി
സൂകരാദിഗവളാളവഗ വനവലസി
പദ്ദകപമൊദേിതസീ
ബഹുരൂരാവ്ഹ ഗളിംദ
തസാ കവരസുവതസാളഗിദ്ദു തസിളിസവദ
പ്ശീ കമലഭെ മുഖയ സകല ദി
ൌകസഗണാരാധയ കകവകാംഡനുദിനദി
വരാവരെ ൧൨-൨൦
ഇനിതസുരാസവന കഗെുതസിഹ സ
ജ്ജനരു സംസാരദലി പ്രതസി പ്രതസി
ദിനഗളലി ഏപനനു മാഡുെുവദലല ഹരിരൂവജ
എനിസിവകാംബുെു സതസയെീ മാ
തസിനലി സംശ
ബഡുെ നരന
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പ ാഗയ രസഗള പദെദാനെഗണവക ഉണിസുെനു
ഭാഗയനിധി ഭക്തരിവഗ സകദേ
രാഗയ ഭക്തി ജ്~നാനെീൊ
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രാചരാത്മക ജീെരലലി െി
പരാചനാത്മജ െംചകനു വനവലസിദ്ദു ദിന ദിനദി
ാചകനു എംവദനിസിവകാംബ മ
രീചിദമന സുഹംസരൂരി നി
പഷചകാവ്ഹ നാഗി ജനരഭിലാവഷ രൂകരര
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അെദൊദെമ
സേ
മെ പ്ബഹ്മാദയഖിള പചതസന
കെ കല്രകനാഹനനിരുദ്ധാദി രൂരാദലി
അനയരനപരഇസവദ ഗുണകാ
രുണയ സാഗര സ്തഇഷ്ടിിസുെനു ഹി
രണയഗഭവനാളിദ്ദു രാലിസുെനു ജഗപ്തസ െ
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ലെണ പദാരാ ലി ജിിഃവെവഗ
െിെരകഗസലു ശഖയൊഗുെുപദപനാ
പനാള്രരിവഗ
ശേെശ െയാരീ എനിസി ലമീ
ധെ ചരാചരവദാളവഗ തസുംബിഹ
നെിദിതസന സാകലയ ഭലലെരാരു സുരവരാളവഗ
൧൨-൨൬
െയാപ്തസനംദദി സെജീെവരാ
ളിപ്പ ചിന്മ
പഘാരഭെ സം
തസരയ മാനരു ഭജീവസ ഭകുതസി ളിംദലിഹരരദി
പ്രാരയനാഗുെനെരെഗുണഗ
വളാപ്പുവഗാംബനു ഭക്ത െത്സല
തസപ്പിസുെ ബഹുജന്മ പദാഷഗളെരിഗനെരതസ
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൧൨-൨൭

gm

a.
c

om

ഹലെു ബവഗ ലി ഹരി
മനദലി
ഒലിസി നിലലിസി ഏനു മാഡുെ
വകലസഗളു അെനംപ്ഘിരൂവജഗവളംദു
വനവനെുതസിരു
ഹലധരാനുജ തസാപന സെ
സ്ഥളഗളലി വനലിസിദ്ദു നിശ്ചം
ചല ഭകുതസി സുജ്~നാന ഭാഗയെ വകാട്ടു
സംകതസര ൧൨-൨൮

w

w

w
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പദാഷഗംധെിദൂര നാനാ
പെഷധാരക ഈ ജഗപ്തസ
പരാഷക രുരാതസന രുരുഷ രുരുഹൂതസ
മുഖെിനുതസ
പശഷെര രരി ംക ശ ന െി
ഭീഷണ പ്രി
െിജ സഖ സം
പതസാഷബഡിസുെ സുജനരിഷ്ടിാര്ഥഗള രൂകരസി
൧൨-൨൯
പ്ശീമഹീപസെിതസ രദാംബുജ
ഭൂമ സദ്ഭകക്തകലഭയ രി
തസാമഹാദയമരാസുരാചിതസ രാദ രംപകജ
ൊമ ൊമന രാമ സംസാ
രാമ ൗഷധ പഹ മമകുല
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സോമി സംകതസവസനലു ബംവദാദഗുെനു
കരുണാളു ൧൨-൩൦

gm

a.
c

om

ദനുജ ദിെിജവരാളിദ്ദു അെരെ
രനുസരിസി കമഗള മാള്രനു
ജനനമരണാദയഖിളപദാഷെിദൂര എവമ്ാഡവന
ജനിസുെനു ജീെിസുെ സംര
അവണ
മാഡുെവനലല കാലദി
ധനെ കാ ിദിഹ സരനംതസനിമിത്ത ബാംധെനു
൧൨-൩൧

w

w

w
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ബിസരുഹാപ്തസാഗസദി തസാനുദ
ിസലു വ്ഇഅംഗള വനളലു രസ
രിസുെുെിവളവ ാളു അസ്തതസമിസലലപലല
ലീനിരെു
ശേസന മുഖയമരാംതസരാത്മക
വനാശവദാളിരുതസിപ്പെു ഈ ജഗപ്തസ
ബസിവരാളിംബിവട്ടലല കമെ പതസാര
പനാള്രരിവഗ ൧൨-൩൨
പ്തസിഭുെകനകാരാധയ ലമീ
സുഭുജ ുഗളാലിംഗിതസാംഗ
സേഭു സുഖാത്മ സുെണെണ സുരണെരെഹന
അഭ ദാനംതസാക ശശിസ
െിഭ നിരംജന നിതസയദലി തസന
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ഗഭിനമിസുെരിഗീെ സൊഥഗള തസവഡ
൧൨-൩൩

ദവല

gm

a.
c

om

കെിഗളിംദലി തസിളിദു പ്രാതസിഃ
സെന മധയംദിനെു സാ മ
സെനഗളു െസു ഇപ്ദരാദിതസയവരാളു രാജിസുെ
രെനവനാളു ക്ഇതസി ജ
സുമാ ാ
ധെന മൂതസിപ്തസ െ ചിംതസിസി
ദിെസവെംബാഹുതസിഗളിംദചിസുതസ
സുഖിസുതസിരു ൧൨-൩൪
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w

w

.y

ou
si

ചതസുരെിംശതസയബ്ദ െസുപദ
െവതസഗവളാളു പ്രദയുമ്നനിപ്പനു
ചതസുശ്ചതസോരിംശതസിഗളലി സംകഷണാഖയ
ഹുതസെഹാഅവനാളിഹനു മാ ാ
രതസി ു ഹദിനാരധിക ദോപ്തസിം
ശതസി െരുഷഗളലിപ്പനാദിതസയവനാളു സിതസകാ
൧൨-൩൫
വഷാദപശാത്തരശതസ െരുഷദലി
പശാഡപശാത്തരശതസ സുരൂരദി
പ്കീഡിസുെ െസുഇപ്ദാദിതസയവരാളു സതസിസഹിതസ
പ്െീഡെിലലവദ ഭജിര ഭക്തര
രീഡിസുെ ദുരിതസൗഘഗള ദൂ
പരാഡിസുതസ ബളി ലി ബിഡവദ വനലസിപ്പ
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ഭ

ഹാരി ൧൨-൩൬

a.
c

om

മൂരധിക എംഭത്തു സഹകപ്സ
നൂരു ഇപ്പവത്തനിര രൂരദി
പതസാരുതസിപ്പ ദിൊനിശാധിരവരാളവഗ നിതസയദലി
ഭാരതസീ പ്രാണവരാളഗിദ്ദു നി
ൊരിസുതസ ഭക്തര ദുരിതസ ഹിം
കാര നിധന പ്രഥമ രൂരദി രിത്ഇഗളവന
വരാവരെ ൧൨-൩൭

w

w

w
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gm

ബുദ്ധി രൂെക ഉത്തപമാത്തമ
ശുദ്ധ ഊണാംബരെ രംകവദാ
ളദി വതസവഗ ലു പലരൊഗുെുപദ രരീഇസലു
രദ്മനാഭനു സെജീെവരാ
ളിദ്ദപരനു ഗുണപ്തസ ഗളിം
ബദ്ധനാഗുെപനപനാ നിതസയ സുഖാത്മ ചിന്മ നു
൧൨-൩൮
സകല പദാഷെിദുര ശശി രാ
െക സഹപ്സാനംതസ സൂരയ
പ്രകര സെിഭഗാപ്തസ ലകുമീകളപ്തസ സുരമിപ്തസ
െിഖനസാംഡവദാളിപ്പ പ്ബഹ്മാ
ദയഖിള പചതസനഗണപക തസാപന
സഖവനനിസിവകാംഡകുടിലാത്മകനിപ്പനെരംവതസ
൧൨-൩൯
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om

പദശപഭദഗളലലി ഇപ്പാ
കാശപദാരാദി ലി പചതസന
രാശിവ ാളു വനവലസിപ്പനെയെധാനദലി നിരുതസ
പ്ശീസഹിതസ സെപ്തസ നിരൊ
കാശ വകാഡുെംദദലി വകാഡുതസ നി
രാവശ ലി സൊംതസരാത്മക പശാഭിസുെ
സുഖദാ ൧൨-൪൦

w

w

w
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a.
c

പ്ശീെിരീംചാദയമരഗണ സം
പസെിതസാംപ്ഘി സപരാജ ഈ ജഡ
ജീെരാശിഗവളാളവഹാരവഗ വനലിസിദ്ദു
നിതസയദലി
സാെകാശനു എനിസി തസെ ക
പളെരവദാളിമ്ബിട്ടു സലഹുെ
പദെ പദെകിരമണ ദാനെഹരണ ജിതസമരണ
൧൨-൪൧
മാസ ഒംദവക പ്രതസിദിെസദലി
ശോസഗളു അഹെഷ്ടി ചതസോ
രിംശതസി സഹപ്സാധികാരു സുലക്ഷ സംപഖയ ലി
ഹംസ നാമക ഹരി
പഷാഡശ
ഈ ശതസാബ്ദദി ഭജിവസ ഒലിെ ദ
ാ സമുപ്ദ കുപചലപഗാലിദംദദലി ദിനദിനദി
൧൨-൪൨
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om

സ്ഥൂലപദഹവദാളിദ്ദു െരുഷവക
ഏളധിക എപ്പത്തു ലഅദ
പമവല എപ്പത്താരു സാെിര ശോസ ജരഗളനു
ഗാളിപദെനു കരുണദലി ഈ
പരളു പലാകവദാളുള്ള പചതസന
ജാലവദാളു മാഡുെനു പ്തസിജഗദേയാപ്തസ
രരമാപ്തസ ൧൨-൪൩
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w
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a.
c

ഈവരരദു പദഹഗവളാളിദ്ദു സ
മീരപദെനു ശോസ ജര നാ
നൂരധികൊഗിപ്പ എംഭത്താരു സാഹപ്സ
തസാ രചിസുെനു ദിെസ ഒംദവക
മൂരുെിധ ജീെവരാളഗിദ്ദു ഖ
രാരി കരുണാബലെിവദംതസുപടാ
രെനരാ വനാളു ൧൨-൪൪

w

പ്ശീധെ ജഗൊഥെിഠലനു
തസാ ദ ദി െദനവദാളു നുഡിപദാ
രാദി ലി നാ നുഡിവദനലലവദ പകളി ബുധജനരു
സാധുലിംഗ പ്രദ₹ഹകരു നി
പഷധിസിദപരനഹുദു എെര
രാധപെനിദവരാളവഗ പരളേുദു തസിളിദ പകാെിദരു
൧൨-൪൫
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