പംച മഹായജ്~ന സംധി
ഹരികഥാമ്ര്ഇതസസാര ഗുരുഗള
കരുണദിംദാപനിതസു പപളുവെ
പരമ ഭഗെദ്ഭക്തരിദനാദരദി പകളുെുദു

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ജനനി പിതസ ഭൂ ൊരിദാംബര
വെനിപ പംചാഗ്നിയലി നാരാ
യണന തതസിംശതസി മൂതസിഗള െയാപാര
െയാപ്തസിഗള
വനവനദു ദിെസഗവളംബ സമിവധഗ
ളനു നിരംതസര പഹാമിസുതസ പാ
െനവക പാെനവനനിപ പരമന പബഡു
പരമസുഖ ൬-൧
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ഗഗന പാെക സമിവധ രെി ര
ശ്മിഗവള ധൂമെു അചിവയനിപുവദ
ഹഗലു നഅതതസഗവള കിഡിഗളു ചംതദമംഗാര
മ്ര്ഇഗെപരാദരവനാളവഗ ഐദു രൂ
പഗള ചിംതസിസി ഭക്തിരസ മാ
തസുഗള മംതതസെ മാഡി പഹാമിസുെരു
െിപശ്ചിതസരു ൬-൨
പാെകനു പജനയ സമിവധയു
തപാെഹീപതസീ ധുമഗവള പമ
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ഘാെളിഗളചി അണതപവഭ ഗജനവെ കിഡിയു
ഭാെിസുെുദംഗാര സിഡിവലം
ദീ െിധാഗ്നിവയാളബ്ധിജാതസന
പകാെിദരു പഹാമിസുെരനുദിന
പരമഭകുതസിയലി ൬-൩
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ധരണിവയംബുവദ അഗ്നി സംെത്
സരവെ സമിവധ െിഹായസവെ വഹാവഗ
ഇരുളുരി ദിശാംഗാരൊംതസരദിഗവലയ കിഡിയു
െരുഷവെംബാഹുതസിഗളിംദലി
ഹരിയ വമച്ചിസി സകലവരാളഗ
ധവരിയനാഗിരു സെരുപാത്മകന ചിംതസിസുതസ
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പുരുഷ ശിഖി ൊക്സമിവധ ധൂമെു
കരണ െചിയു ജിിഃവെ പതശാതഥഗ
വളവരഡു കിഡിഗളു
പലാചനഗളംഗാരവെനിസുെുെു
നിരുതസ ഭുംജിസുെന്ന യദുകുല
െരനിഗെദാനഗളു എംദീ
പരി സമപവണഗഗവയ ഗകവഗാംഡനുദിനദി
വപാവരെ ൬-൫
മവെ പയാഷാഗ്നിവയാളു തസിളിെദു
പസ്ഥ തസതസവവെ സമിവധ കാപമാ
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ത്പെി പരമാതസുഗപള ധൂമെു പയാനി മഹദചി
തസത്തപപെശാംഗാര കിഡിഗളു
ഉത്സഹഗളുത്സര്ജനെു പുരുപശാ
െമനിഗെദാനവെവന ഗകവഗാംഡു മന്നിസുെ
൬-൬
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ഐദു അഗ്നിഗളലലി മരിയവദ
ഐദു രുപാത്മകന ഇപ്പ
ഗെദു രൂപഗളലനുദിനദി വനവനെരിവഗ
ജനുമഗള
ഐദിസനു നളിനാഅ രണവദാളു
ഗമദുനന കായ്ദംവതസ സലഹുെ
ഗബദെവഗ ഗതസിയിെ ഭയഹര ഭക്തെത്സലനു
൬-൭
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പംചനാരീ തസുരഗദംദദി
പംചരൂപാതസാത്മകനു തസാ ശട്
പംചരുപെ ധരിസി തസെന്നാമദിം കവരസി
പംചപാെക മുഖദി ഗുണമയ
പംച ഭുതസാത്മക ശരീരെ
പംചെിധ ജീെരിവഗ വകാട്ടലലവലല രമിസുെനു
൬-൮
െിധിഭൊദി സമസ്തസ ജീെര
ഹ്ഇദയവദാളപഗകാത്മവനനിസുെ
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പദുമനാഭനു അചയുതസാദിയനംതസ രൂപദലി
ആദിസുഭൂതസാധയാത്മെധി ഗദ
െവദാളു കവരസുെ തപാണ നാഗാ
ഭിധനു ദശരുപദലി ദശെിധ തപാണവരാളഗിദ്ദു
൬-൯
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ഈഗരദുസാെിരദ ഇപ്പ
ൊരധിക മുന്നൂരു രുപഗ
ളീവരരഡു സ്ഥാനദലി ചിംതസിപുദനുദിനദി
ബുധരു
നൂരു ഇപ്പപെളധിക മൂ
രാരു സാെിര രൂപദിം ദശ
മാരുതസവരാളിദ്ദെരെര വപസരിംദ കവരസുെനു
൬-൧൦
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ചിഗെസുെുദു എംടധിക ഇപ്
പെു സാെിര നാല്കു ശതസഗദ
െെു മൂരു സുമുതസിഗളു ഇഹെിലലി പയംതസ
ഹെു നാല്കു രുപഗള വനവന
െുെ അെനീപരി തസിളിദു പുരു
വഷാെമന സെതതസ പൂവജയ മാഡു വകാംഡാഡു
൬-൧൧
ഈവരരഡു ശതസദവയഷ്ടധിക ഹദി
നാരു സാെിര രൂപ സെ ശ
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രീരവദാളു ശബ്ദാദിഗളധിഷ്ഠാനവദാളഗിപ്പ
മാരുതസനു നാഗാദി രൂപദി
മൂരപന ഗുണമാനി തശീ ദു
ഗാരമണ െിദയാ കുപമാഹെ വകാഡുെ
കരണവെ ൬-൧൨
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ഐദെിവദയഗവളാളവഗ ഇഹ നാ
ഗാദിഗളധിഷ്ഠാനദലി ലകു
മീധെനു ക്ഇപോാല്ക വമാദലാഗദദു രൂപഗള
തസാ ധരിസി സജ്ജനരെിദയെ
പേദിസുെ തസാമസരിഗജ്~നാ
നാദിഗള വകാട്ടെരെര സാധനെ മാഡിസുെ
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പഗാെുഗവളാളുദ്ഗീഥനിഹ തപ
സ്ഥാെ ഹിംകാവരരഡു രുപദ
ലാെിയജഗവളാളിഹനു
തപതസിഹാരാവ്ഹയഗവളാളു
ജീെനതപദ നിധന മനുജവരാ
ളീ െിധവദാളിഹ പംച സാമെ
ജാെ ജാെവക വനവനെരിവഗ ഐദിസനു
ജനുമഗള ൬-൧൪
യുഗചതസുഷ്തസയഗളലലി തസാനി
ദ്ദയുഗതപെതസക ധമ കമഗ
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ളിവഗ തപെതസക ൊസുപദൊദീവരരഡു രൂപ
വതസവഗദുവകാംഡു യുഗാദിക്ഇതസു തസാ
യുഗതപെതസകവനനിസി ധമ
തപഘടകനു തസാനാഗി ഭകുതസരിഗീെ സംപദെ
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തസവലവയാളിഹ നാരായണനു ഗം
ടവലവഡ ഒഡവലാളു ൊസുപദെനു
ബലദലിഹ തപദയുമ്ര്ന എഡഭാഗവദാളഗനിരുോ
വകളഗിനംഗദി സംകരുഷണന
തസിളിദു ഈ പരി സകല പദഹഗ
വളാളവഗ പംചാത്മകന രൂപെ പനാഡു
വകാംഡാഡു ൬-൧൬
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തസനുെിശിഷ്ടദി ഇപ്പ നാരാ
യണനു കടിപാദാംതസ സംകരു
ഷണനു ശിരജഘനാംതസൊഗിഹ ൊസുപദൊഖയ
അനിമിവഷശനിരുോ തപദയു
മ്ര്നനു എഡദി ബലഭാഗദലി ചിം
തസവനയ മാള്പരിഗുംവതസ ഗമലിവഗ െിധി
നിപഷധഗളു ൬-൧൭
പദുമനാഭനു പാണിവയാളഗിഹ
െദനദലി ഹ്ഇഷീപകശ നാസിക
സദനദലി തശീധരനു ജിവ്വഹവയാളിഗിപ്പ
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ൊമനനു
മ്ര്ഇദുള തസവഗ്പദശദി തതസിെിതകമ
മധുെിപരാധിയു പലാചനദി ക
ണദലി ഇപ്പനു െിഷ്ണുനാമക
തശെണവനംവദനിസി ൬-൧൮
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മനവദാളിഹ പഗാെിംദ മാധെ
ധനപസഖ തസതസവവദാളു നാരാ
യണനു മഹെവവദാളു അെയക്തവദാളു
പകശെനു
ഇനിതസുരുപെ പദഹവദാളു ചിം
തസവനയഗഗെ മഹാത്മരിവളവയാളു
മനുജരെരലലമരപര സരി ഹരിക്ഇപാബലദി
൬-൧൯
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വനലവദാളിപ്പനു ക്ഇഷ്ണരൂപദി
ജലവദാളിപ്പനു ഹരിവയനിസി ശിഖി
വയാളവഗ ഇപ്പനു
പരശുരാമനുപപംതദവനംവദനിസി
എലവരാളിപ്പ ജനാദനനു ബാം
ദളവദാളചയുതസ ഗംധ നരഹരി
വപാവളെപധാഅജ രസഗവളാളു രസരൂപ
തസാനാഗി ൬-൨൦
രൂപ പുരുപഷാെമനു സ്പ₹ഹ
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തപാപകനു അനിരുോ ശബ്ദദി
െയാപിസിഹ തപദയുമ്ര്നനുപസ്ഥദി
ൊസുപദെനിഹ
തസാ വപാവളെ പായുസ്ഥനാഗി ജ
യാപതസിയു സംകരുശണനു സു
സ്ഥാപകനു അഹ പാദവദാളു ദാപമാദരനു
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പതസിയു അനിരുോാദി രൂപദി
െിതസതസനാഗിദ്ദഖിളജീെര സംഹനനവദാളവഗ
തപതസതസിയംദദി സുെി സുെുതസ
പിത്ഇഗളിവഗ തസപകവനനിസി വകാം
ഡതസുള മഹിമനു ഷണ്ണെതസി നാമദലി
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ത്പതസിഗവളനിസുെ തബഹ്മമുഖ പദ
െവതസഗവളാളു ഹവന്നാംദു നൂഗരെവെരഡു
രൂപ
െിതസതസനാഗിവദ്ദലല ജീെര
ജതസന മാഡുെപഗാസുഗ ജഗ
ത്പതസിവഗ ഏനാദരു തപപയാജനെിലലെിദരിംദ
൬-൨൩
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ഇംദിരാധെ ശക്തി വമാദലാ
വദാംദധിക ദശരൂപദിംദലി
വപാംദിഹനു സകപലംതദിയഗളലി
പുരുഷനാമകനു
സുംദരതപദ പൂണജ്~നാനാ
നംദമയ ചിപദ്ദഹവദാളു തസാ
െംദരഅണെഗലദവല പരമാപ്തസനാഗിപ്പ
൬-൨൪
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ആരധിക ദശരൂപദിംദലി
പതസാരുതസിപ്പനു െിശവലിംഗ ശ
രീരവദാളു ഗതസജസനു തപാജ്~നനു തസുയനാമകനു
മൂഗരദു രൂപഗള ധരിസുതസ
ലീഗരദു കരണവദാളു മാതതസദി
പഖര ശിഖി ജല ഭൂമിവയാളഗിഹനാത്മനാമദലി
൬-൨൫
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മനവദാളഹംകാരദലി ചിം
തസവനയ മാള്പുദു അംതസരാത്മന
ഘനസുതസെവദി പരമനെയക്തദലി ജ്~നാനാത്മ
ഇനിതസു പംചാശഡവരണ പെ
ദയന അജാഗദെെു മൂതസിഗ
ളനു സദാസെതതസ പദഹഗളലി പൂജിപുദു ൬-൨൬
ചതസുരെിംശതസി തസതസവവദാളു തസത്
9

om

പതസിഗവളനിസുെ തബഹ്മമുഖ
പദെവതസഗവളാളു ഹദിമുരു സാെിരവദംടു
നൂരധിക
ചതസുരെിംശതസി രൂപദിംദലി
െിതസതസനാഗിവദ്ദലലവരാളു തപാ
ക്ഇഉതസ പുരുഷനംദദലി പംചാത്മകനു
രമിസുെനു ൬-൨൭

w
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a.
c

പകശൊദി സുമൂതസി ദവാദശ
മാസ പുംതഡഗളലലി പെദ
െയാസ അനിരുോാദി രൂപഗളാരു ഇതസുഗളലി
ൊസൊഗിഹവനംദു തതസിംശതസി
ൊസരദി സത്കമ ധമ നി
രാവശയിംധലി മാഡു കരുണെപബഡു
വകാംഡാഡു ൬-൨൮

w

w

പലാഷ്ട കാംചന പലാഹ ഗശലജ
കാഷ്ട വമാദലാദഖിള ജഡ പര
പമഷ്ടി വമാദലാദ ഖിള പചതസനവരാളവഗ
അനുദിനെു
പചവഷ്ടഗള മാഡിസുതസ തസിളിസവദ
പതപഷ്ടനാഗിവദ്ദലലരിവഗ സ
പെഷ്ടദായക സംഗതസസുെനു സെ ജീെരനു
൬-൨൯
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ൊസുപദൊനിരുോ രൂപദി
പും ശരീര വദാളിഹനു സെദ
സ്തതസീ ശരീരവദാളിഹനു സംകരുഷണനു
തപദയുമ്ര്ന
ദവാസുപണ ശ്ഇതസി െിനുതസ സ
ൊ സുനിലയ നാരായണന സദു
പാസവനയ ഗഗഗെവര ജീെന്മുക്തവരനിസുെരു
൬-൩൦

w

w
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തസന്നംതസാനംതസ രുപ ഹി
രണയ ഗഭാദിഗവളാളവഗ കാ
രുണയസാഗര ഹരഹി അെരെരഖിള െയാപര
ബന്ന ബഡദവല മാഡിമാഡിസി
ധനയവരനിസി സമസ്തസ ദിെിജര
പുണയകമെ സവീകരിസി ഫലെിെു പാലിസുെ
൬-൩൧

w

സാഗരവദാളിഹ നദിയ ജലപഭ
ദാഗസവദാളിപ്പബ്ദ ബലലെു
കാവഗഗുബ്ബിഗളരിവയബലലവെ നദിയ
ജലസ്ഥിതസിയ
പഭാഗിെര പരിയംകശയനവനാ
ളീ ഗുണതതസയ ബോ ജഗെിഹ
ദാഗമജ്ജ്~നയരു
ഥിളിെരജ്നനയാനിഗളിഗളെഡദു ൬-൩൨
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കരണഗുണ ഭൂതസഗവളാളവഗ തസ
ദവരവരനിപ തബഹ്മാദി ദിെിജവരാ
ളരിതസു രുപചതസുഷ്ടയഗളനുദിനദിനദി സെതതസ
സ്മരിസുതസനുപമാദിസുതസ ഹിഗ്ഗുതസ
പരെശദി പാഡുെെരിവഗ തസ
ന്നിരെ പതസാരിസി ഭെെിമുക്തര മാഡി
പപാഷിസുെ ൬-൩൩

w

w
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a.
c

മൂലരൂപനു മനവദാളിഹ തശെ
ണാലിവയാളഗിഹ മത്സയ കൂമനു
പകാലരുപനു തസവതഗസനവദാളഗിപ്പ നരസിംഹ
ബാലെടു ൊമനനു നാസിക
നാളവദാളു െദനദലി ഭാഗെ
ൊലിഭംജന ഹസ്തസവദാളു പാദദലി തശീക്ഇഷ്ണ
൬-൩൪

w

വജന െിപമാഹക ബുോ പായുഗ
ദനുജമദന കല്കി പമതരദി
ഇനിതസു ദശരുപഗള ദശകരണംഗളലി തസിളിദു
അനുഭെിപ െിഷയഗള ക്ഇഷ്ണാ
പണവെനലു ഗകവഗാംബ വ്ഇജിനാ
ദന െര ജഗന്നാഥ െിഠ്ഠല െിശവെയാപകനു
൬-൩൫
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