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നിരയദലി
കരണ ധാരുഗളലലി എപ്പ
വെരദു സാെിര നാഡിഗളലി
2

പ്പരെിദൂരനു ഭാരര ത്പരിപാദയവനംവദനിസി
൭-൬

gm

a.
c

om

ഈവരരദു പദപഹാമിഭൂര ഗ
ളാരധിക ദശ ഇഗവിനുര ല
മീരമണ െിഷ്ണണവാഖയരുപദി ചരുഷഷ്ടികലാ
ധാരകനു രാനാഗി ത്ബഹ്മ പു
രാരി മുഖയവരാളിദ്ദു സരര െി
ഹാര മാള്പനു ചരുഷ്ണപാദാവ്ഹയദി
പലാകവദാളു ൭-൭

w

w

w

.y

ou
si

ത്ഇണ വമാദലു ത്ബഹ്മംര ജീെര
രനു ചരുഷ്ടയഗളലി നാരാ
യണന സാെിരഗദദു നൂരിപ്പെു പമലാരു
ഗണവന മാള്പുദു ബുധരു രൂപെ
്ഇണിുഃ സൂയാദിരയ നാമഗ
ളനുദിനദി ജപിസുെരിഗീൊപരാഗയ സംപദെ
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ഭിസുെ നാലവവെരഡധിക ശരരൂപദലി
ബിഡവദ ൭-൧൩

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

ഏരഡു സാെിരവദംരു രൂപെ
നരിരു സെ പദാഥദലി സിരി
െരന പൂവജയ മാഡു െരഗല പബഡു
വകാംഡാഡു
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ആരുനാല്കു െിഭൂരിയംരയാമി രൂപഗളു
9

൭-൨൭

gm

a.
c

om

മണിഗവളാളഗിഹ സൂത്രദംദദി
ത്പണെപാദയനു പചരനാപച
രന ജഗെിവനാളനുദിനവദാളാഡുെനു
സുഖപൂണ
ദണുെിവകയു ഇെഗിലല ബഹുകാ
രുണികനംരാനംര ജീെര
ഗണവദാപളകാംശാ രൂപദി നിംരു പനമിസുെ
൭-൨൮

w

w

w

.y

ou
si

ജീെജീെരപഭദ ജഡ ജഡ
ജീെജഡ ജഡജീെരിംദലി
ത്ശീെരനു അരയംര ഭിന്ന െിലഅണനു ലക്ഷ്മീ
മൂെരിംദലി പദുമജാംഡദി
രാ െിലഅണവളനിസുരിപ്പളു
സാെധിക സമശൂനയവളംദരിരീെരനു ഭജിസു
൭-൨൯
ആദിപരയരു രിളിയദിഹ ഗുണ
പെദമാനിഗവളംവദനിപ ൊ
ണയദിഗളു ബലലരെരരിയദ ഗുണഗണംഗളനു
പെധബലലനു വബാമ്മനരിയദ
ഗാധഗുണഗളു ലകുമി ബലലളു
ത്ശീധവരാബ്ബനുപാസയ സദ്ഗുണപൂണ ഹരിവയംദു
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൭-൩൦

a.
c

om

ഇംരനംരാനംര ഗുണഗള
ത്പാംരഗാണവദ മഹാലകുമി ഭഗ
െംരഗാഭരണായുധാംബരൊലയഗളാഗി
സവാംരദലി വനവലവഗാളിസി പരമ ദു
രംര മഹിമന ദൗരയ കമ നി
രംരരദി മാഡുരലി രദധീനരവഗെദിഹളു
൭-൩൧

w

w

w

.y

ou
si

gm

ത്പളയ ജലധിവയാളുള്ള നാവെയു
വഹാലബുഗാണവദ സുെുെംദദി
ജലരുപഹഅണനമല ഗുണരൂപഗള ചിംരിസുര
വനവലയ ഗാണവദ മഹലകുമി ചം
ചലെഗനദിഹളല്പ ജീെരി
ഗളെഡുെുപദനിെന മഹിവമഗളീ ജഗത്രയദി
൭-൩൨
ത്ശീനിപകരന സാരവരാംപരി
ജ്~നാനഗംയ ഗയാസുരാദന
മൗനികുലസന്മാനയ മാനദ മാരുള ധവംസി
ദീനജന മംദാര മധുരിപു
ത്പാണദ ജഗന്നാഥ െിട്ഠല
രാവന ഗരിവയംദനുദിനദി നംബിദെരനു
വപാവരെ ൭-൩൩
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