ഹരികഥാമൃഥസാര
ബൃഹത്താരതമയ സംധി
ഹരികഥാമൃഥസാര
സകല ദുരിത നിവാരണ സംധി
ഹരികഥാമൃഥസാര ഗുരുഗള കരുണധിമ്ധാപനിഥു

om

പപളുവവ

a.
c

പരമ ഭഗവധ്ഭക്ഥരിധനാധരധി പകളുവുധു

ou
si

കാവണവനല്ലി

gm

ശ്രീലകുമിവല്ലഭവഗ സമ കരുണാളുഗള നാ
കുപേലനവരിവഗ വമച്ചി വകാത്തനു സകല

.y

സമ്പധവ

w

പകളിധാക്ഷണ വസ്ഥ്രഗള പാമ്ോലിഗിഥ്ഥനു

w

ധധഥയനുധരവ സീളി സമ്ധഥസിധനു

w

പ്രഃലാധന കൃപാസാമ്ര ൨൨-൧
പധവ ശമാഃവയ കുതുമ്ബവക ജീവപനാപായവനു
കാണവക പധവപധവ ശരണയ രക്ഷിസു
രക്ഷിവസവന പകളി
ഥാവനാലിധു പാലിസിവധ സൗഖ്യ
കൃപാവപലാകനധിമ്ധ

1

ഈഥന പസവിസവധ സൗഖ്യഗള ബയസുവരല്പ
മാനവരു ൨൨-൨
ശ്രീനിവാസന പപാലവ കരുണിഗന്
ളിനളിനജാമ്ദവധാളു
കാവണ പ്രവീണരാധവരരസി പനാള്പുധു ശ്രുഥി
പുരാണവധാളു

om

രൂണഭിഷ്മകൃപാധിഗളു

a.
c

കുരുപസവനവയാളഗിരലവഗുണഗ

പളനു പനാദവധ പാലിസിധ പരമാഥ്മ പരഗഥിയ

ou
si

gm

൨൨-൩

േിമ്ദവിക്രമ േക്രസമ്ഖ്വപഥാമ്ദമാന

.y

നൃപാലഗിഥ്ഥനു

w

ഭാമ്ദകാരക ഭീമന മൃധാഭരണഗളിവഗാലിധ

w

മമ്വദവയാവദധാകാശരാജന വഹമ്ദഥിയ നുദി

w

പകളി മഗളിവഗ

ഗമ്ദവനനിസിധ ഗഹന മഹിമ ഗധാബ്ജഢര പാണി
൨൨-൪
ഗൗഥമര നിജപഥ്നിയനു പുരുഹൂഥധനധിവര
കായ്ധു
വൃഥ്രന ഘാഥിസിധ പാപവനു നാല്കു വിഭാഗ

2

മാദിധനു
ശാഥകുമ്ഭാഥ്മക കിരീതവ ധകഥവധി കധ്വധായ്ധ
ഇമ്രാരാഥി ഭാഗില കായ്ധ ഭക്ഥപഥവന
സവീകരിസി ൨൨-൫
നാരനമ്ധവ്രജധ സ്ഥ്രീയര ജാരകമവക ഒലിധ
അജസുകു

om

മാരവനനിസിധ നമ്ധപഗാപവഗ നളിനഭഭവജനക

a.
c

ധവരവജിഥ ധധഥയരനു സമ്ഹാര മാദിധ
വിപഗമന

gm

വപഗപലരിധനു പഗാപാലകര

ou
si

വൃമ്ധാവനവധാളിമ്ധു ൨൨-൬

.y

ശ്രീകരാേിത പാധപല്ലവ പഗാകുലധ വഗാല്ലഥിയ

w

വരാലിസിധ പാകശാസനപൂജയ

w

പഗാപഗാവഥ്സാഗള കായ്ധ

w

ഓകരിസി കുരുപഥിയ പഭാജന സവീകരിസിധനു
വിധുരനൗഥണ
ഭാകുലികനമ്ധധലി പഥാരിധ ഭക്ഥവഥ്സലനു
൨൨-൭
പുഥ്രവനനിസിധ പഗാപിവധവിവഗ ഭഥൃവവനിസിധ
വജധ

3

നാരിയ രുക്ഥി ലാലിസി പവഥവ വനഗഹിധ
കൃപാസാമ്രാ
ശഥ്രുഥാപനയജ്ഝ്നനയ പുരുഷന പുഥ്രിയര
ഥമ്ധാള്ധ
ഥ്രിജഗധ്ഢാഥ്ര മമ്ഗളഗാഥ്ര പരമപവിഥ്ര സുരമിഥ്ര
൨൨-൮

കവരസിധ

a.
c

om

രൂപനാമവിഹീന ഗഗാപരാപിഥ സുനാമധലി
വയാപക പരിച്വെന്ന രൂപധി പഥാധ പലാകരിവഗ

gm

ധവാപരാമ്ഥയധി ധധഥയനു

ou
si

സമ്ഥാപവഗാളിസുവവവനമ്ധു

പശവഥധവീപമമ്ധിരനവഥരിസി സലുഹിധനു

w

.y

ഥന്നവര ൨൨-൯

w

ശ്രിവിരിമ്ോധയമരനുഥ നാനാവഥാരവ മാദി

w

സലഹിധ

പധവവഥഗളനു ഋഷിഗളനു ക്ഷിഥിപരനു മാനവര
പസവവഗള ധകവകാമ്ദു ഫലഗള നീവ
നിഥയാനമ്ധമയ
സുഗ്രീവഢ്രുവവമാധലാധ ഭക്ഥഗിഥ്ഥ പുരുശാഠ
൨൨-൧൦

4

ധുഷ്തധാനവഹരണ
സപവാഥ്കൃശ്തസധ്ഗുണഭരിഥ
ഭക്ഥാഭീശ്തധായക ഭയവിനാശക
വിഗഥഭയപശാക
നശ്തഥുഷ്തിഗളില്ല
സൃഷ്തയാധയഷ്തകഥനിഗാവ കാലധി

a.
c

ഹ്രുധ്ഗുഹാവാസി ൨൨-൧൧

om

ഹൃഷ്തനാഗുവ സ്മരവണമാഥ്രധി

ഹിമ്വധ പ്രളപയാധകധി ഥാവവരകാമ്ധനമ്ജിസി

gm

കായ്ധ

ou
si

ഥവലവയാളു ഭാമ്വധാവരയ പിഥ്ഥവവഗാലിധ
പരിയമ്കപധവിഥ്ഥ

w

സുവഢയ

.y

വമ്ധിസിധ വൃമ്ധാരകര സധവൃമ്ധകുണിസിധ

w

കരുനാ സിമ്ധു കമലാകാമ്ഥ ബഹുനിശ്ചിമ്ഥ

w

ജയവമ്ഥ ൨൨-൧൨
സഥയസമ്കല്പാനുസാര പ്രവഥിസുവ പ്രഭു ഥനവഗ
ഥാവന ഭ്രുഥയവനനിസുവ പഭാക്ഥൃപഭാഗയപധാഠ
വധാളഗിധ്ധു ഥഥവധാഃവയനാഗി ഥപക
ഥൃപ്ഥിപദിസുവ
ഥഥവപഥിഗള മഥ്ഥരാധസുരരവഗ

5

അസമീേീനഫലവീവ ൨൨-൧൩
ബിത്വതഗള വനവധിമ്ധലാഗലി
വഹാത്തിപഗാസുഗവാധദാഗലി
വകത്തപരാഗപ്രയുക്ഥവാഗലി അണകധിമ്വധാമ്വമ
നിത്തുസിരിനിമ് ബായ്വധവരധു ഹരി വിട്ടലാ
സലവഹമ്വധനലു

om

ധകവഗാത്തു കാവ കൃപാളു സമ്ഥഥ ഥന്ന

a.
c

ഭകുഥരനു ൨൨-൧൪

gm

ഈ വസുമ്ഢവരവയാളവഗ ശ്രീഭൂപധവിയരസന

ou
si

സുഗുണ

കമഗളാവ ബവഗയിമ്ധാധദാരഗലി കീര്ഥിസുവ

.y

നരര

w

കാവ കമലധളായഥാക്ഷ കൃപാവപലാകനധിമ്ധ

w

കപിസുഗ്രീവവഗാലിദമ്ധലി ഒലിധഭിലാവഷ

w

പൂധരപ ൨൨-൧൫
പേഥനാമ്ഥയാമി ലക്ഷ്മിനാഠ കമഗളനുസരിസി
ജനിപഥാഠ വിഷ്പണാ അമ്ബ
ശ്രുഥിപ്രഥിപാധയനമ്വമാദവന
ജാഥനാഗുവ ജന്മരഹിഥാ കൂഥിനമ്ധന
ഭക്ഥരിമ്ധാ

6

ഹൂഥനാഗി മപനാരഠവ പബദിസിവകാളധീവ
൨൨-൧൬
നൃഷഥു എനിസുവ മനുജവരാളു സുര
ഋഷഭനിമ്രിയഗവളാളു
ഥഥ്ഥധവിഷയഗള ബുമ്ജിസുവ പഹാഥാഃവയനു
ഥാനാഗി

a.
c

പപസരിനിമ്ധലി കവരസുഥ

om

മൃഷരഹിഥ പവധവധാളു ഋഥസഥു

ou
si

ഭകുഥനരനു ൨൨-൧൭

gm

ജഗസ്പ്രസവിഥ നിരമ്ഥരധി സമ്ധഥസുവനു

അബ്ജഭവപിഥ ജലഢരാരിവയാളബ്ജ

.y

പഗാജാരിജവനനിസി

w

ജലധുബ്ബപളയു പീയൂഷധവവര ശ്രീശശാമ്കവരാളു

w

കബ്ബുകധളിലഥാഥൃണദ്രുമധ്ഹബ്ബുവഗയ മാദുഥിഹ

w

പഗാജനു ഇബ്ബവഗ പ്രഥീക മണിമൃഗ
സൃജിപനരിജനു ൨൨-൧൮
ശ്രുഥിവിനുഥ സവഥ്രധലി
ഭാരഥിരമണവനാളഗിധ്ധു
ഥാ ശുേിഷഥുവവനിസി ജദപേഥനരനു
പവിഥ്രമാദിഥിഹ

7

അഥുളമഹിമാനമ്ഥരൂപാ േയുഥവനനിസി
േിധ്പധഹവധാളു
പ്രാകൃഥപുരുഷനമ്ധധലി നാനാപേഷ്വതഗള
മാള്പ ൨൨-൧൯
അഥിഠിവയനിസുവനന്നമയ ഭാരഥിരമണവനാളു
പ്രാണമയ

om

പ്രാകൃഥ വിഷയ േിമ്ഥവനയ മാദിസുവനു

a.
c

മപനാമയനു

യഥന വിജ്ഝ്നനയാനമയ ബരലധ ജഥനമാദിസി

gm

ആഥ്മജായാ

ou
si

സുഥര സമ്ഗധി സുഖ്വനീവാനമ്ധമയവനനിസി

.y

൨൨-൨൦

w

പപളിധര

w

ഇനിഥു രൂപാഥ്മനിവഗ പധാഷഗ വളനിഥു ബപ്പുവു

w

ബ്ാഃമണകുപലാഥ്ഥമരാധവരു
നിഷ്കപതബുധ്ഢിയലി
ഗുണനിയാമക ഥഥ്ഥധാഃവയ വനനിസി കായവ
മാള്പ
പധവനവനവനധ മാഥ്രധി പധാഷരാശിഗവളല്ല
വകദുഥിഹവു ൨൨-൨൧

8

കുസ്ഠവനനിസുവ ഭൂമിവയാളു
ആശ്സ്ഠവനനിസുവ ധിഗവലയവധാളു
ഖ്സ്ഠവനനിപാകാശവധാളു
ഒബ്വബബ്ബവരാളഗിധ്ധു
വയസ്ഥവനനിസുവ സവവരാളവഗ
സമസ്ഥവനനിസുവ ബളിയലിധ്ധു
ഉപസ്ഠവനനിപ വിപശാഢന വിശുധ്ഢാഥ്മ

a.
c

om

പലാകവധാളു ൨൨-൨൨

ജ്ഝ്നനയാനധനു എമ്വധനിപ ശാസ്ഥ്രധി മാനധനു

gm

എമ്വധനിപ

ou
si

വസനധി ധാനശീലസു

ബുധ്ഢിപയാളഗവധാനയവനനിസുവനു

.y

ധവനപഥയവരൂപ ഥഥ്ഥഥ് സ്ഠാനധലി ഥഥ്ഥ്ഥ്സവ

w

ഭാവഗളാനുസാര േരിവഥ്രഗള മാദുഥവല

w

w

വനവലസിപ്പ ൨൨-൨൩
ഗ്രാമപവനാളാഗ്രണിവയനിസുവനു ഗ്രാമണീ
എനിസുവനു
ജനവരാളു ഗ്രാമുപഗ്രാമഗവളാളവഗ
ശ്രീമാനയവനനിസുഥിപ്പ
ശ്രീമപനാരമ ഥാവന പയാഗപക്ഷമനാമകനാഗി
സലുഹുവ

9

ഈ മഹിവമ മിക്കാധ പധവരിഗുമ്വത പലാകവധാളു
൨൨-൨൪
വിജയ സാരഠിവയമ്ധു ഗരുദ ധവജന മൂഥിയ
ഭക്ഥിപൂവക
ഭജിസുഥിപ്പ മഹാഥ്മരിവഗ സവഥ്രധലി ഒലിധു
വിജയധനു ഥാനാഗി സലഹുവ ഭുജഗഭൂഷന

om

പൂജയ

a.
c

േരണാമ്ബുജ വിഭൂഥിധ ഭുവനപമാഹനരൂപ

gm

നിപലപ ൨൨-൨൫

സമസ്ഥേീഥന

ou
si

അനഭിമഥ കമപ്രവഹവധാള ഗനിമിഷാധി

.y

ഗണവിഹുധു ഥഥ്ഫലഗളുണ്ണവധ സൃഷ്തിസധ

w

മുന്ന

w

വനിവഥയിമ്വധാദഗൂദി കരുണാ വനഢി നിമിസി

w

ഥമ്മഥമ്മയ

അനുേിപഥാേിഥ കമഫലഗളനുണുഥ േരിസുവരു
൨൨-൨൬
ഝല്ലദിയ വനളലമ്വഥ ഭവസുഖ്
ഥല്ലണവവഗാളിസുവുധു
നിശ്ചയ വല്ല സാലവ മാദി സക്കവര വമധ്ധ

10

വഥരനമ്വഥ
ക്ഷുല്ലകര കൂദാദധവല ശ്രീവല്ലഭന
സധ്ഗുണമ്ഗള
ബല്ലവര കൂദാദി സമ്പാധിസു പരമ്പധവാ
൨൨-൨൭
ഝല്ലദിയ വനളലമ്വഥ പഥാപുധു എല്ല കാലധി

om

ഭവധ

a.
c

സൗഖ്യവു എല്ലി വപക്കരു ബിദവധ
വബമ്ബഥ്ഥിഹുധു ജീവരിവഗ

gm

എല്വലവനമ്ധവര ബിദധു

ou
si

ഹരിനിമാലയധനപവധയവവന ഭുമ്ജിസി

.y

ബല്ലവര കൂദാദി ഭവധു:ഖ്ഗളനീദാദു ൨൨-൨൮

w

കുത്തിവകായ്ധധനത്തു ഇത്തുധ

w

സുത്തുവകാത്തുധ മുത്തലഘ

w

ഹിത്തിത്തു മാള്പുധു വിട്ടലുമ്തുച്ഛിഷ്ത
സജ്ജനര

ബിത്തു ഥന്നയ വഹാത്വതപഗാസുഗ
ഠത്തനുണുഥിഹ വകത്ത മനുജര
കത്തി
ഒയിവധമഫത്തണവധാവളാഥ്ഥത്തിലിദുഥിഹരു
൨൨-൨൯
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ജാഗു മാദവധ പഭാഗധാവസയ നീഗി
പരമനുരാഗധലി
വരപഭാഗിശയനന ആഗരധ വഹബ്ബാഗിലലി നിമ്ധു
കൂഗുഥലി ശിരഭാഗി കരുണാസാഗരവന
ഭവപരാഗപഭഷജ
ധകവഗാമ്വദമ്വധവന പബഗ ഒധഗുവ

a.
c

om

ഭാഗവഥഥരരസ ൨൨-൩൦

സധ്ഭക്ഥജനരഥി

gm

ഏനു കരുണപവാ ഥന്നവരലി ധയാനിഢിവഗ

ou
si

ഹീനകമവ മാദിധരു സരി സവീകരിസി വപാവരവ
പ്രാണഹിമ്സക ലുഢകവഗ സുജ്ഝ്നനയാന

.y

പാലിസി ഥന്ന മഹിവമ

w

w

൨൨-൩൧

w

പുരാണരൂപധി പപളിസിധ രഘുസൂനു സുേരിഥ്ര

മൂദമാനവവരല്ല കാലധി പബദിവകാമ്ബിനിവഥമ്ധു
ധധനയധി
പബദധമ്ധധി മാദു പുരുഷാഠഗള സവപ്നധലി
നീദുവവര നിന്ന മലഗുണ വകാമ്ദാദി ഹിഗ്ഗുവ
ഭാഗവഥവരാദ
നാദിവസന്നനു ജന്മജനുമഗളല്ലി മവരയധവല
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൨൨-൩൨
േഥുര വിഢ പുരുഷാഠരൂപനു േഥുരമൂഥയഥ്മ
കനിരലു മഥ്ഥിഥര പുരുഷാഠഗള ബയസുവപരനു
ബല്ലവരു
മഥിവിഹീനരു അഹിക സുഖ്
കാശവഥവിവധമ്ധരിധനുധിനധി

om

ഗുണപഥിവയ വമാധലാധനയപഥവവഥഗളവന

a.
c

ഭജിസുവരു ൨൨-൩൩

ou
si

സവപ്രാണിഗള

gm

രുഹിണ വമാധലാധമരഗണ സന്മഹിഥ
ഹൃധ്ഗുഹനിവാസി ഗഭീര ഹരി

.y

സവാഠപ്രധായകനു

w

അഹികപാരഥ്രധലി വിഹിഥാവിഹിഥ കമഗളരിഥു

w

ഫലസന്നിഹിഥനാഗി എല്ലരിവഗ വകാദുഥിപ്പ

w

സവജ്ഝ്നനയ . ൨൨-൩൪
ഒമ്വമഗാധരു ജീവവരാളു ധവഷമയപധവഷാസൂവയ
സ്പനഹ മഹാമഹിമഗില്ല നിരുപാഢിക
പൂരവപലാകഗളാ
ബ്ഃമകല്പാമ്ഥധലി പവധാ ഗമയ ശ്രീജഗന്നഠ
വിടല സുമ്മനീവനു ഥ്രിവിഢരിവഗ അവരവര
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om

a.
c

gm

ou
si

.y

w

w

w

നിജഗഥിയ ൨൨-൩൫
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