ഹരികഥാമൃഥസാര
നൈവേദ്യ സമപണ സംധി
ഹരികഥാമൃഥസാര ഗുരുഗള കരുണധിമ്ധാപൈിഥു
വപളുവേ
പരമ ഭഗേധ്ഭക്ഥരിധൈാധരധി വകളുേുധു
ാമ്മൈ
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വെക്കിസവദ് െകുമിയൈു വ

a.
c

വപാക്കുളിംദ്െി പവെദ് വപാസ വപാം

ക്കിവദ്രൈു പവെദ്േയേഗളിംദ് ദ്ിേിജരൈു

gm

മക്കളംദ്ദ്ി വപാവരേ സേദ്
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രക്കസാംതക രണവദ്ാളവഗ ൈി

ദ്ുുഃഖസുഖമയ കായ്ദ് പാഥൈ സൂതവൈംവദ്ൈിസി

w

.y

൩൧-൦൧

w

വദ്ാഷ ഗംധ േിദ്ൂര ൈാൈാ

w

വേഷധാരി േിചിത്രകമ മ
ൈീഷി മായാരമണ മധ്ാംതുഃകരണരൂഢ
വേഷോയി േണയ കൗസ്തുഭ
ഭൂഷണസുകംധര സദ്ാ സം
വതാഷ

െ സൗംദ്യസാരൈ മഹിവമവഗവൈംവ

൩൧-൦൨

1

സാേൈാൈേവൈ അഭീ എം
ീ ശ്രുതിപ്രതിപാദ്യവൈൈിസുേ
വകേേൈ രൂപദ്്യേ ചിദ്വദ്ഹവദ്ാളവഹാരവഗ
വ

സരവദ് സദ്ഭക്തിയിംദ് ഉ

പാസവൈയ നഗയുത്ത

ുധരു ഹു

താേൈൈവോെിപ്പവൈംദ്ൈേരത തുതിസുതിരു

a.
c

സകെ സദ്ഗുണ പൂണ ജന്മാ
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൩൧-൦൩

ദ്യ ഖിള വദ്ാഷ േിദ്ൂര പ്രകടാ
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പ്രകട സദ്്യാപാരി ഗത സംസാരി കംസാരി
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ൈകുെ ൈാൈാരൂപ ൈീയാ

മക ൈിയമയ ൈിരാമയ രേി

w
w

൩൧-൦൪

.y

പ്രകരസന്നിഭ പ്രഭു സദ്ാ മാംപാഹി പരമാപ്ത

w

വചതൈാവചതൈ ജഗത്തിവൈാ
ളാതതൈു താൈാഗി െകുമീ
ൈാഥ സേവരാളിപ്പ തത്തദ്രുപഗള ധരിസി
ജാതികാരൈ വതരദ്ി എല്െര
മാതിവൈാളഗിദ്ദഖിളകമേ
താ തിളിസിവകാള്ളദ്വെ മാെിമാെിസി വൈാെി
ൈഗുതിപ്പ ൩൧-൦൫
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േീതഭയ േിജ്ഝ്നൈയാൈദ്ായക
ഭൂതഭേയഭേത്പ്പ്രഭു ഖളാ
രാതി ഖഗേരേഹൈ കമൊകാംത ൈിശ്ിംത
മാതരിേ്പ്രിയ പുരാതൈ
പൂതൈാപ്രാണാപഹാരി േി

a.
c

സെഹുസെവഹമ്മ ൩൧-൦൬
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ധാതൃജൈക േിപശ്ജിതര പ്രിയ

ദ്ുഷ്ടജൈസംഹാരി സവോത്
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കൃഷ്ടമഹിമ സമീരൈുത സക
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വെഷ്ടദ്ായക സ്രത സുഖമയ മമ കുെസ്ാമി
ഹൃഷ്ട പുഷ്ട കൈിഷ്ഠ സൃഷ്ടയാ

.y

ദ്യശ്ടകതൃ കരീംദ്രേരദ് യ

w

w

൩൧-൦൭

w

വഥഷ്ടദ്ൈു ഉന്നത സുകമാ ൈമീവപൈൈേരത

പാകോസൈ പൂജയചരണ പി
ൈാകിസന്നുതമഹിമ സീതാ
വോകൈാേൈ സുെഭ സുമുഖ സുേണേണൈിഭ
മാകളത്ര മൈീഷി മധുരിപു
ഏകവമോദ്്ിതിയരൂപ പ്ര
തീക വദ്േഗണാംതരാത്മക പാെിസുേുവദ്മ്മ
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൩൧-൦൮
അപ്രവമവയാന്നത സ്രൂപ സ
ദ്ാ പ്രസന്നമുഖാബ്ജ മുക്തിസു
ഖ പ്രദ്ായക സുമൈസാരാധിത പദ്ാംവഭാജ
സ്പ്രകാേ സ്തംത്ര സേഗ
ഇപ്രഫെദ്ായക ഇതീേ യ

om

ദ്ു പ്രേീര േിതകയ േിേ് സുനതജസ
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പ്രാജ്ഝ്നൈയ ൩൧-൦൯
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ഗാളി ൈവെേംദ്ദ്െി ൈീെഘ

ou
si

ൈാളി േതിസുേംവത ബ്രഹ്മ ത്രി
േൂെധര േക്രാക വമാദ്ൊദ്ഖിള വദ്േഗണ

.y

കാെ കമ ഗുണാഭിമാൈി മ

w

ഹാെകുമിയൈുസരിസി ൈവെേളു

w

൩൧-൧൦

w

മൂെകാരണ മുക്തിദ്ായക ഹരിവയൈിസിവകാം

വമാെ നക

ീസണിവഗയിംദ്െി

ഓെിസുവേവൈം

ൈ പ്രയത്നേു

കൂെുേുവദ് കല്ാംതകാദ്രു െകുമിേല്െഭൈു
വജാെുകമേ ജീേവരാളു താ
മാെി മാെിസി ഫെഗളുണിസുേ
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പ്രൗഢരാദ്േരിേൈ ഭജിസി ഭോബ്ധി ദ്ാടുേരു
൩൧-൧൧
വേേ വമാഹാജ്ഝ്നൈയാൈ വദ്ാഷ േി
ൈാേക േിരിംചാംെവദ്ാളഗാ
കാേവദ്ാപാദ്ിയെി തും

ിഹവൈല്െ കാെദ്ല്െി

ഘാസിവഗാളിസവദ് തന്നേരൈാ

om

യാസ േില്െവദ് സെഹുേൈു കരു
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c

ണാസമുദ്ര പ്രസന്നേദ്ൈാംവഭാജ നേരാജ
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൩൧-൧൨
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കന്നെിയ നകപിെിദ്ു വൈാള്പൈ
കണ്ണുഗളു കംെല്െി എരഗവദ്
ിം

.y

തന്നവോെ് പ്രതി

കാം

ുേു ദ്പണേ

ിട്ടു

w

ധൈയരിവളവയാളവഗല്െ കവെയെി

w

ൈിന്ന രൂപേ വൈാെി സുഖിസുത

w

സന്നുതിസുതാൈംദ്ോരിധിവയാളവഗ മുളുഗിഹരു
൩൧-൧൩

അന്നമാൈി േോംകവൈാളു കാ
രുണയസാഗര വകേേൈു പര
മാന്നവദ്ാളു ഭാരതിയു ൈാരായണൈു ഭയവദ്ാളു
വസാന്നഗദ്ിരൈു മാധേൈു ശ്ഇതി
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സന്നുത ശ്രീെമീ ഗൃതവദ്ാളു
മാൈയ വഗാേിംദ്ാഭിധൈു ഇരുതിപ്പവൈംവദ്ംദ്ു
൩൧-൧൪
ഈരമാൈി സരസ്തി ജഗ
ത്സാര േിഷ്ണുേ ചിംതിസുേുദ്ു സ
മധുനേരി

a.
c

മാരുതൈു ൈേൈീതവദ്ാളു സം
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വരാഹുഹാസൈ മംെിവഗവയാളിരുതിപ്പ

വപ്രരക ത്രിേിക്രമൈു ദ്ധിവയാളു
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ോരിൈിധി ചംദ്രമവരാളവഗ ഇരുതിപ്പ ോമൈൈു

ou
si

൩൧-൧൫
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ഗരുെ സൂപവക മാൈി ശ്രീ ശ്രീ

w

ധരൈു വദ്േവത പത്രോകവക

w

േരവൈൈിപ മിത്രാഖയ സൂയ ഹൃഷീകപൈ മൂതി

w

ഉരഗരാജൈു ഫെ സുോഖവക
േരവൈൈിസുേൈു പദ്മൈാഭൈ
സ്മരിസി ഭുംജിസുതിഹരു
കാെദ്െി ൩൧-൧൬
ഗൗരി സോംെസ്ഥവളൈിപളു
േൗരി ദ്ാവമാദ്രൈ തിളിേുദ്ു
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ല്െേവരല്െ

ഗൗരി പാൈാംെസ്ഥ സംകരുഷണൈ ചിംതിപുദ്ു
സാരേകര ഗുെവദ്ാളവഗ േൃ
ത്രാരി ഇരുതിഹ ോസുവദ്േൈ
സൂരിഗളു വധൈിപരു പരമാദ്രദ്ി സേത്ര ൩൧-൧൭
സ്മരിസു ോചസ്പതിയ വസാപ
സ്കരവദ്ാളവഗ പ്രദ്യുംൈൈിപ്പൈു
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ൈിരയപതി യമധമ കടുദ്രേയവദ്ാളഗൈിരുദ്ധ
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സരഷപ ശ്രീരാമവേളദ്ി

സ്മരൈ ശ്രീപുരുവഷാത്തമൈ ക
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പൂരദ്ി ചിംതിസി പൂജിസുതെിരു പരമഭകുതിയെി
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൩൧-൧൮
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ൈാെിഗിംദ്െി സ്ീകരിപ രസ

w

പാെു വമാദ്ൊദ്ദ്വരാളവഗ ഘൃത

w

നതെപക്പദ്ാഥവദ്ാളഗിഹ ചംദ്രൈംദ്ൈൈ

w

പാെിസുേവധാഅജൈ ചിംതിസു
സ്ഥൂെകൂഷ്ാംെ തിെ മാഷജ
ഈ െെിതഭഅവദ്ാളു ദ്അൈു െമീൈരസിംഹ
൩൧-൧൯
മൈേു മാഷസുഭയവദ്ാളു ചിം
തവൈയ മാെചയുതൈ ൈിരഋതി
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മവൈവയൈിപ െേൈവദ്ാളു മവരയവദ് ശ്രീജൈാദ്ൈൈ
വൈവൈേുതിരു ഫെരസഗവളാളു പ്രാണൈ
ഉവപംദ്രൈ േീള്യവദ്വെവയാളു
ദ്യുൈദ്ി ഹരിരൂപേവൈ വകാംൊദ്ുതെി
സുഖിസുതിരു ൩൧-൨൦
ുധൈു സുസ്ാ

വദ്ാദ്കാധിപവൈൈിസിവകാം

ൈു
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വേദ്േിൈുതവഗ

a.
c

ശ്രീദ്കൃഷ്ണൈ തിളിദ്ു പൂജിസുതിരു ൈിരംതരദ്ി
സാധുകമേ പുഷ്കരൈു സുൈി
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വേദ്ിത പദ്ാഥഗള േുദ്ധിയ
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നഗദ്നഗസുത ഹംസൈാമകഗപിസുതെിപ്പ
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൩൧-൨൧

w

രതി സകെ സുസ്ാദ്ുരസഗള

w

പതിവയൈിസുേളു അല്െി േിേ്ൈു

w

ഹുതേഹൈ ചൂെിഗവളാളവഗ ഭാഗേൈ ചിംതിപുദ്ു
ഇതിജ വഗാമയജാദ്ിവയാളു സം
സ്ഥിത േസംതൈ ഋഷഭവദ്േൈ
തുതിസുതിരു സംതത സദ്ാ സദ്ഭക്തിപൂേകദ്ി
൩൧-൨൨
പാക കതൃഗവളാളവഗ ചതുദ്േ
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വൊകമാവത മഹാെകുമി ഗത
വോക േിേ്ംഭരൈ തിളിേുവദ്ല്െ കാെദ്െി
ചൗകേുദ്ധസുമംെെദ്ി ഭൂ
സൂകരാഹ്യ ഉപരിനചെപ
ഏകദ്ംത സൈഥ്കുമാരൈ വധൈിപുദ്ു

ുധരു

കാണവഗാെദ്ംദ്െി േിഷ്

a.
c

ശ്രീൈിോസൈ വഭാഗയേസ്തുേ
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൩൧-൨൩

ക്വസൈ പരിഖാരൂപൈാഗിഹൈല്െി പുരുഷാഖയ
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താവൈ പൂജക പുജയവൈൈിസി ൈി
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ജാൈുഗര സംതയിപ ഗുരുപേ

.y

മാൈേംദ്ിത സേകാെഗളല്െി സേത്ര ൩൧-൨൪

w

ൈൂതൈ സമീചീൈ സുരവസാ

w

വപത ഹൃദ്യപദ്ാഥവദ്ാളു േിധി

w

മാവത തത്തദ്രസവദ്ാളു രസരൂപ താൈാഗി
പ്രീതിപെിസുത ൈിതയദ്ി ജഗ
ന്നാഥ േിേെൈ കൂെി താ ൈി
ഭിതളാഗിഹവളംദ്രിതു ൈീ ഭജിസി സുഖിസുതിരു
൩൧-൨൫
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