
|| ശ്രീ ലക്ഷ്മീ ശ ോഭോന ഹോഡു || 
 
രോഗ - പംതുവരോളി - ധ്രുവതോള 
 
ശ ോഭോനവവന്നിവര സുരവരോളു സുഭഗനിവഗ | 
ശ ോഭോനവവന്നീ സുഗുണനിവഗ || 
ശ ോഭോനവവന്നിവര ത്രിവിക്രമരോയവഗ | 
ശ ോഭോനവവന്നീ സുരപ്രിയവഗ || ശ ോഭോവന || പ || 
 
ലക്ഷ്മീനോരോയണര ചരണക്വെ  രവണംവെ | 
പക്ഷിവോഹനവഗരഗുവവ || 
പക്ഷിവോഹനവഗരഗുവവ അനുദിന | 
രക്ഷിസലി നമ്മ വധൂവരര || ൧ || 
 
പോലസോഗരവന്നു ലീവലയലി െവഡയലു | 
െോവല മഹോലക്ഷുമി ഉദിസിദളു || 
െോവല മഹോലക്ഷുമി ഉദിസിദോളോശദവി | 
പോലിസലി നമ്മ വധൂവരര || ൨ || 
 
വെോമ്മന പ്രളയദലി തന്നരസിവയോഡഗൂഡി | 
സുമ്മവനയോഗി മലഗിപ്പ || 
നമ്മ നോരോയണഗു ഈ രമ്വമ ഗഡിഗഡിഗു | 
ജന്മവവംെുദു അവതോര || ൩ || 
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െംെുെംഠദ സുത്ത െട്ടിദ മംഗളസൂത്ര | 
അംെുജവവരഡു െരയുഗദി || 
അംെുജവവരഡു െരയുഗദി ധരസി പീ | 
തോംെരവനുട്ടുവമവരദവള || ൪ || 
 
ഒംദു െരദിംദ അഭയവനീവവള മ | 
തവതോംദു കെയിംദ വരഗള || 
െുംദില്ലദോനംദ സംശദോഹ ഉണിസുവ | 
ഇംദിവര നമ്മ സലഹലി || ൫ || 
 
വപോവളവ െോംചിയ ദോമ ഉലിവ െിംെിണിഗളു | 
നലിവ െോലംദുവഗ ഘലുവെനലു || 
നളനളിസുവ മുദ്ദു മുഖദ വചലുവിവെ ലക്ഷുമി | 
സലഹലി നമ്മ വധൂവരര || ൬ || 
 
രന്നദ വമോവലഗട്ടു ചിന്നദോഭരണഗള | 
വചന്വന മഹോലക്ഷുമി ധരിസിദവള || 
വചന്വന മഹോലക്ഷുമി ധരിസിദളോ ശദവി | 
തന്ന മവനയ വധൂവരര സലഹലി || ൭ || 
 
െുംഭെുചദ ശമവല ഇംെിട്ട ഹോരഗളു | 
തുംെി ഗുരുള മുഖെമല || 
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തുംെി ഗുരുള മുഖെമലദ മഹോലക്ഷുമി ജഗ | 
ദംവെ വധൂവരര സലഹലി || ൮ || 
 
മുത്തിന ഓവലയന്നിട്ടവള മഹോലക്ഷുമി | 
െസ്തൂരി തിലെ ധരിസിദവള || 
െസ്തൂരി തിലെ ധരിസിദളോ ശദവി സ | 
രവത്ര വധൂവരര സലഹലി || ൯ || 
 
അംെുജനയനഗളു െിംെോധരദ   ി | 
െിംെദംവതവസവ മൂഗുതിമണിയ   ി || 
െിംെദംവതവസവ മൂഗുതിമണിയ മഹലക്ഷുമി | 
ഉംെുദെീയലി വധൂവരര്വഗ || ൧൦ || 
 
മുത്തിനക്ഷവതയിട്ടു നവരത്നദ മുെുടവ | 
വനത്തിയ ശമവല ധരിസിദശള || 
വനത്തിയ ശമവല ധരിസിദളോ ശദവ തന്ന | 
ഭക്തിയ ജനര സലഹലി || ൧൧ || 
 
െുംദ മംദോര ജോജീ െുസുമഗള വ ംദവ | 
വചംദദ തുരുെിവഗ തുരുെിദവള || 
െുംദവര്ണദ ശെോമവല മഹലക്ഷുമി െ വപ | 
യിംദ വധൂവരര സലഹലി || ൧൨ || 
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എംവദംദിഗു െോഡദ അരവിംദദ മോവലയ | 
ഇംദിവര വപോവളവ വെോരളല്ലി || 
ഇംദിവര വപോവളവ വെോരളല്ലി ധരിസിദവള അവ | 
ളിംദു വധൂവരര സലഹലി || ൧൩ || 
 
ശദവോംഗ പട്വടയ ശമലു വഹോദ്ദിവെയ | 
ഭോവമ മഹോലക്ഷുമി ധരിസിദശള || 
ഭോവമ മഹോലക്ഷുമി ധരിസിദളോ ശദവി തന്ന | 
ശസവെ ജനര സലഹലി || ൧൪ || 
 
ഈ ലക്ഷുമി ശദവിയ െോലുംഗുര ഘലവെനലു | 
ശലോലോക്ഷി വമല്ലവന നവഡതംദളു || 
സോലോഗി െുള്ളിര്ദ സുരര സവഭയ െംഡു | 
ആശലോചിസിദളു മനദല്ലി || ൧൫ || 
 
തന്ന മക്കള െുംദ തോശന ശപളുവുദക്വെ | 
മന്നദി നോചി മഹലക്ഷുമി || 
തന്നോമദിംദലി െവരയവദ ഒബവെോബ്ബര | 
ഉന്നത ശദോഷഗളവനണിസിദളു || ൧൬ || 
 
വെലവരു തവലയൂരി തപകഗയ്ദു പുണയവ | 
ഗളിസിദ്ദശരനൂ ഫലവില്ല || 
ജവലിസുവ ശെോപദി  ോപവ വെോഡുവരു | 
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ലലവനയനിവരു ഒലിസുവവര || ൧൭ || 
 
എല്ല  ോസ്തരഗശളോദി ദുര്ലഭ ജ്ഞോനവ | 
െലിസി വെോഡുവ ഗുരുഗളു || 
െല്ലിദ ധനക്വെ മരുളോഗിവരിബ്ബരു | 
സല്ലദ പുശരോഹിതക്വെോളഗോഗരു || ൧൮ || 
 
െോമനിര്ജിതവനോബ്ബ െോമിനിവഗ ശസോവതോബ്ബ | 
ഭോമിനിയ ഹിംവദ ഹോരിദവ || 
െോമോംധനോഗി മുനിയ െോമിനികഗയ്ദിദവനോബ്ബ | 
െോമദി ഗുരുതല്പഗോമിവയോബ്ബ || ൧൯ || 
 
ന വകര വരയവ െയസുവവനോബ്ബ പര | 
രോശ്രയിസി െോളുവ ഈ വരവനോബ്ബ || 
ഹോസയവ മോഡി ഹല്ല 
ഉദുരിസിവെോംഡവവനോബ്ബ | 
ദ  യോംഘ്രിവയോബ്ബ ഒക്കണവനോബ്ബ || ൨൦ || 
 
മോവന വെോംവദോബ്ബ മരുളോഗിഹനു ഗഡ | 
ഹോരവന വെോംവദോബ്ബ െളലിദ || 
ജീവര വെോംവദോബ്ബ െുലശഗവഡംവദണിസുവ | 
 ിവനിംവദോബ്ബ െയലോദ || ൨൧ || 
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ധര്മവുംവടോബ്ബനലി വഹമ്വമയ വഹസരിവഗ | 
അമ്മമ്മതക്ക ഗുണവില്ല || 
ക്ഷമ്വമയ െിട്വടോബ്ബ നരെദലി ജീവര | 
മര്മവ വമട്ടി വെോലിസുവ || ൨൨ || 
 
ഖളനംവത ഒബ്ബ തനവഗ സല്ലദ ഭോഗയവ | 
െല്ലിദഗംജി െയലോദ || 
ദുര്ലഭ മുക്തിവഗ ദൂരവവംവദനിസുവ പോ | 
തോള തളക്വെ ഇളിദ ഗഡ || ൨൩ || 
 
എല്ലരോയുഷയവ  ിം ുമോരശദവ | 
സല്ലീവലയിംദ വതോലഗിസുവ || 
ഒല്വല നോനിവര നിതയമുതകതവദവയംദു | 
െല്ലവവരന്ന ഭജിസുവരു || ൨൪ || 
 
പ്രെ തിയ ഗുണദിംദ െട്ടുവവഡദു നോനോ | 
വിെ തിവഗോളഗോഗി ഭവദല്ലി || 
സുഖദു:ഖവുംെ വെോമ്മോദി ജീവരു | 
ദു:ഖവെ ദൂരവളനിപ എനവഗവണവയ || ൨൫ || 
 
ഒബ്ബനോവന മഗ മതവതോബ്ബനോവന വമോമ്മഗ | 
ഒബ്ബനോവനിവഗ  യനോദ || 
ഒബ്ബനോവന വപോരുവ മത്തിബ്ബരോവനിഗംജി | 
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അബ്ബരദലോവോഗ സുളിവരു || ൨൬ || 
 
ഒബ്ബനോവന നോമെംജി വെച്ചുവ ഗഡ | 
സരവരിഗോവ അമ തവ || 
സരവരിഗോവ അമ തവനുണിസുവ അവ | 
വനോബ്ബവന നിരനിഷ്ട നിരവദയ || ൨൭ || 
 
നിരനിഷ്ട നിരവദയ എംെ ശ്രുതയര്ഥവ | 
ഒവരദു ശനോഡലു നരഹരിവഗ || 
നരെയോതവന സല്ല ദുരിതോദിദൂരനിവഗ | 
മരുള മനെംദംവത നുഡിയദിരു || ൨൮ || 
 
ഒംവദോംദു ഗുണഗളു ഇദ്ദോവു ഇവരല്ലി | 
സംദണിസിവവ െഹു ശദോഷ || 
െുംവദള്ളഷ്ടില്ലദ മുെുംദവന തനവഗംദു | 
ഇംദിവര പതിയ വനവനദളു || ൨൯ || 
 
ശദവര്ഷി വിപ്രര വെോംദു തന്നുദരവദോളിട്ടു | 
തീവിദ്ദ ഹരിവഗ ദുരിതവ || 
ഭോവജ്ഞവരംെവര ആലവദവലയ ശമവല | 
 ിവന ലിംഗവ നിലിസുവവര || ൩൦ || 
 
ഹസിവുത വഷ ജവര മരണ ശരോഗരുജിനഗവളംെ 

7

www.yo
us

igm
a.c

om



| 
അസുര പി ോചിഗള ഭയവവംെ || 
വയസന െരെോരദു എംെ നോരോയണനിവഗ | 
പ ു വമോദലോഗി വനവനയദു || ൩൧ || 
 
തോ ദുുഃഖിയോദവര സുരരോരോതിയ െവളദു | 
ശമോദവീവുദക്വെ ധവരഗോഗി || 
മോധവ െോഹവന വെസവരോളു മുളുഗിദ പരര | 
െോധിപ വെസര െിഡിസുവവന || ൩൨ || 
 
വെോമ്മനോലയദല്ലി ഇദ്ദവവഗ ലയവുംവട | 
ജന്മലയവില്ലദവനിവഗ || 
അമ്മിയനുണിസിദ്ദ യശ ോവദയോഗിദ്ദവള | 
അമ്മ ഇവവഗ ഹസിത വഷയുംവട || ൩൩ || 
 
ആഗ ഭക്ഷയ ശഭോജയവിത്തു പൂജിസുവ | 
ശയോഗിവഗ ഉംശട ധനധോനയ || 
ആഗ വദോരവെോംെുശദ പോെമോഡുവ വഹ്നി മ | 
ത്തോഗവലല്ലിഹുദു വിചോരിസിശരോ || ൩൪ || 
 
ശരോഗവനീവ വോത പിത്ത ശ്ശലഷ്മ | 
ആഗ െൂഡുവുശദ രവമവയോഡവന || 
ശഭോഗിസുവവവഗ ദുരിതവ വനവനവവര | 
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ഈ ഗുണനിധിവഗ എവണയുംവട || ൩൫ || 
 
രമ്ശമശദവിയരനപ്പിവെോംഡിപ്പുദു | 
രമ്വമയരസവഗ രതി െോണിശരോ || 
അമ്ശമോഘവീരയവു ചലിസിദവര പ്രളയദലി | 
െുമോരര് യോവെ ജനിസരു || ൩൬ || 
 
ഏെത്ര നിര്ണീത  ോസ്തരോര്ഥ പരത്രോപി | 
ശെവെംെ നയോയവ തിളിദുശെോ || 
ശ്രീെ ഷ്ണവനോബ്ബവന സരവശദോഷക്വെ സി | 
ലുെവനംെുദു സലഹലിവെ || ൩൭ || 
 
എല്ല ജഗവ നുംഗി ദക്കിസിവെോംഡവവഗ | 
സല്ലദു ശരോഗ രുജിനവു || 
െല്ല കവദയര ശെളി ആജീര്തിമൂലവവല്ല | 
ഇല്ല സമസ്ത രുജിനവു || ൩൮ || 
 
ഇംഥോ മൂരുതിയ ഒളവഗോംെ നരെ െഹു | 
ഭ്ോംത നീവനല്ലിംദ ശതോരിസുവവശലോ || 
സംവതയ മരുള ശഹോവഗശലോ നിന്ന മോത | 
സംതരു ശെളി വസോഗസരു || ൩൯ || 
 
ശ്രീ നോരോയണന ജനനീജനെരു | 
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നോവനംെ വോദ നഡിയശദോ || 
ജോണരദരിംദരിയ മൂലരൂപവ ശതോരി | 
ശ്രീ നരസിംഹന അവതോര || ൪൦ || 
 
അംെുധിയ ഉദെദലി ഒവഡദു മൂഡിദ െൂര്മ | 
വനംെ ശ്രീ ഹരിയ പിതനോരു || 
എംെ ശ്രീഹരിയ പിതനോരു അദരിംദ സവോ | 
യംഭുഗവളല്ല അവതോര || ൪൧ || 
 
ശദവെിയ ഗര്ഭദലി ശദവനവതരിസിദ | 
ഭോവവന്നു െല്ല വിശവെിഗളു || 
ഈ വസുവധവയോളവഗ െ ഷ്ണവഗ ജന്മവ | 
ആവ പരിയലി നുഡിയുവവശയോ || ൪൨ || 
 
ആെളിസുവോഗ യശ ോദോശദവിവഗ | 
ശദവ തന്വനോളവഗ ഹുദുഗിദ്ദ || 
ഭുവനവവല്ലവ ശതോരിദുദില്ലവവ | 
ആ വിഷ്ണു ഗര്ഭവദോളഡഗുവവന || ൪൩ || 
 
ആവനയ മയോനദല്ലി അഡഗിസിദവരുംവട | 
അശനെ ശെോടി അജോംഡവ || 
അണുശരണു രൂപദലി ആള്ദ ശ്രീ ഹരിയ | 
ജനനി ജഠരവു ഒളവഗോംെുവദ || ൪൪ || 
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അദരിംദ െ ഷ്ണനിവഗ ജന്മവവംെുദു സല്ല | 
മദനനിവന െുമോരനു || 
െദനദി െവണഗള ഇവവനവദവഗവസവവന | 
സുദശതരിഗിവവനംതു സിലുെുവവന || ൪൫ || 
 
അദരിംദ െ ഷ്ണനിവഗ പരനോരീ സംഗവ ശെോ | 
വിദരോദ െുധരു നുഡിവോവര || 
സദരവവ ഈ മോതു സരവ ശവദംഗളു | 
മുദദിംദ തോവു സ്തുതിസുവവു || ൪൬ || 
 
എംദ ഭോഗവതദ വചംദദ മോതനു | 
മംദമോനവ മനസിവഗ || 
തംദശെോ ജഗക്വെ കെവലയവീവ മു | 
െുംദവഗ െുംദു വെോരവത സല്ലദു || ൪൭ || 
 
ഹത്തു വര്ഷദ വെളവഗ മക്കളോടിവെയല്ലി | 
ചിത്ത സ്തരീയരിവഗ എരഗുവവദ || 
അര്തിയിംദര്ചിസിദ ശഗോെുലദ െവനയയര | 
സതയ സംെല്പ വെരിതിദ്ദ || ൪൮ || 
 
ഹത്തു മത്തോരു സോസിര സ്തരീയരല്ലി | 
ഹത്തു ഹതവതനിപ ക്രമദിംദ || 
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പുത്രര വീരയദല്ലി സ ഷ്ടിസിദവരുംവട | 
അര്തിയ സ ഷ്ടിഹരിഗിദു || ൪൯ || 
 
ശരോമശരോമെൂപ ശെോടിവ ക്ഷംഗള | 
നിര്മിസി ശഗോപോലര വതരളിസിദ || 
നമ്മ ശ്രീെ ഷ്ണനു മക്കള സ ജിസുവ | 
മഹിവമ െല്ലവരിവഗ സലഹലിവെ || ൫൦ || 
 
മണ്ണശനവെ വമദ്വദവയംെ യശ ോവദവഗ | 
സണ്ണ െോവയോളവഗ ജഗംഗള || 
െണ്ണോവര ശതോരിദ നമ്മ ശ്രീെ ഷ്ണന | 
ഘനവത െല്ലവര സലഹലിവെ || ൫൧ || 
 
നോരദ സനെോദി വമോദലോദ ശയോഗിഗളു | 
നോരിയരിവഗ മരുളോഹവര || 
ഓരംവത ശ്രീ െ ഷ്ണനഡിഗഡിവഗരഗുവവര | 
ആരോധിസുത്ത ഭജിസുവവര || ൫൨ || 
 
അംെുജസംഭവ ത്രിയംെെ വമോദലോദ | 
നംെിദവരിവഗ വരവിത്ത || 
സംഭ്മദ സുരരു എള്ളഷ്ടു ശദോഷ | 
ഇംെിദ്ദരിവന ഭജിസുവവര || ൫൩ || 
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അവനുംഗുഷ്ടുവ വതോവളദ ഗംഗോശദവി | 
പോവനവളനിസി വമവരയശള || 
ജീവന ശസരുവ പോപവ െവളവളു | 
ഈ വോസുശദവവഗ എവണയുംവട || ൫൪ || 
 
െില്ബിഷവിദ്ദവര അഗ്രപൂവജയനു | 
സരവരോയര സവഭവയോളവഗ || 
ഉബ്ബിദ മനദിംദ ധര്മജ മോഡുവവനവല | 
വെോബ്ബദിവരശലോ പരവോദി || ൫൫ || 
 
സോവില്ലദ ഹരിവഗ നരെയോതവന സല്ല | 
ജീവംതരിവഗ നരെദലി || 
ശനോവനീവനു നിമ്മ യമശദവനു | 
ശനോവോ നീ ഹരിയ ഗുണവരിവയ || ൫൬ || 
 
നരെവോളുവ യമധര്മരോയ തന്ന | 
നരജന്മവദോളവഗ വപോരളിസി || 
മരളി തന്നരെദലി വപോരളിസി വെോലുവനു | 
െുരു നിന്ന െുഹെ വെോളദല്ലി || ൫൭ || 
 
വെോമ്മന നൂരു വര്ഷ പരിയംത പ്രളയദലി | 
സുമ്മവനയോഗി മലഗിപ്പ || 
നമ്മ നോരോയണവഗ ഹസി ത വഷ ജരോമരണ ദു | 
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ഷ്കര്മദുുഃഖഗളു വതോഡസുവവര || ൫൮ || 
 
രക്കസരസ്തരഗളിംദ ഗോയവവഡയദ | 
അക്ഷയ െോയദ ശ്രീ െ ഷ്ണ || 
തുച്ഛ യമഭടര  സ്തരെളുെുവനല്ല | 
ഹുച്ച നീ ഹരിയ ഗുണവരിശയ || ൫൯ || 
 
െിച്ചനുംഗിദനു നമ്മ ശ്രീെ ഷ്ണനു | 
തുച്ഛ നരെവദോളു അനലനിവഗ || 
വെച്ചുവനല്ല അദരിംദവവഗ നരെ | 
വമച്ചുവരല്ല െുധവരല്ല || ൬൦ || 
 
മവനയല്ലി ക്ഷവമയ തോള്ദ വീരഭട | 
രണരംഗദല്ലി ക്ഷമിസുവവന || 
അണുവോഗി നമ്മ ഹിതക്വെ മനവദോളഗിന െ ഷ്ണ | 
മുനിവ െോലക്വെ മഹത്തോദ || ൬൧ || 
 
തോയ വപോട്വടയിംദ മൂലരൂപവ ശതോരി | 
ആയുധ സഹിത വപോരവംട || 
നയോയശെോവിദരു പുട്ടിദവനംെവര | 
െോയിവഗ െംദംവത വെോഗളദിരു || ൬൨ || 
 
ഉട്ട പീതോംെര വതോട്ട ഭൂഷണംഗളു | 
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ഇട്ട നവരത്നദ െിരീടവു || 
വമട്ടിദ െുരുഹ എവദയല്ലി ശതോരിദ ശ്രീ | 
വിട്ഠല പുട്ടിദവവനനെഹുശദ || ൬൩ || 
 
ഋഷഭംസശമഷ മഹിഷ മൂഷെവോഹനശവരി മോ | 
നിസരംവത സുളിവ സുരവരല്ല || 
എവസവ ശദശവ ോനര സോഹസക്വെ മണിദരു | 
െുസുമനോഭനിവഗ സരിയുംവട || ൬൪ || 
 
ഒംവദോംദു ഗുണഗളു ഇദ്ദോവു ഇവരല്ലി | 
സംദണിസിശവശെോ െഹുശദോഷ || 
െുംവദള്ളഷ്ടില്ലദ മുെുംദവന തനവഗംദു | 
ഇംദിവര പതിയ വനവനദളു || ൬൫ || 
 
ഇംതു ചിംതിസി രവമ സംതരോ മന പദവ | 
സംശതോഷ മനദി വനവനവുത്ത || 
സംശതോഷ മനദി വനവനവുത്ത തന്ന ശ്രീ | 
െോംതനിദ്വദവഡവഗ നവഡദളു || ൬൬ || 
 
െംദര്പ ശെോടിഗള വഗലുവ സ ംദരയദ | 
ചംദവോഗിദ്ദ വചലുവന || 
ഇംദിവര െംഡു ഇവവന തനവഗ പതി | 
വയംദവന െളിവഗ നവഡദളു || ൬൭ || 
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ഈ വതരദ സുരര സുത്ത ശനോഡുത്ത ലക്ഷ്മി | 
ചിത്തവ വെോഡവദ നസുനഗുത || 
ചിത്തവ വെോഡവദ നസുനഗുത െംദു പുരു | 
ശഷോത്തമന െംഡു നമിസിദളു || ൬൮ || 
 
നോനോ െുസുമഗളിംദ മോഡിദ മോവലയ | 
ശ്രീനോരി തന്ന െരദല്ലി || 
പീനെംധരദ ത്രിവിക്രമരോയന | 
വെോരളിന ശമലിട്ടു നമിസിദളു || ൬൯ || 
 
ഉട്ട വപോംെട്വടയ വതോട്ടോഭരണംഗളു | 
ഇട്ട നവരത്നദ മുെുടവു || 
ദുഷ്ടമര്ദനവനംെ െവഡയ വപംവഡഗളു | 
ഇട്ടിദ്ദ ഹരിവഗ വധുവോദളു || ൭൦ || 
 
വെോംെു ചംെെ െഹവള തോള മദ്ദവളഗളു | 
തംെവട ശഭരി പടഹഗളു || 
വഭോം വഭോം എംെ  ംഖ വഡോള്ളു മ രിഗളു | 
അംെുധിയ മവനയല്വലവസദവു || ൭൧ || 
 
അര്ഘയപോദയോചമന വമോദലോദ ശഷോഡ ോ | 
നര്ഘയ പൂവജയിത്തനളിയവഗ | 
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ഒഗ്ഗിദ മനദിംദ ധോവരവയവരദവന സിംധു | 
സദ്ഗതിയിത്തു സലവഹംദ || ൭൨ || 
 
ശവശദോക്ത മംത്ര ശപളി വസിഷ്ഠ നോരദ വമോദ | 
ലോദ മുനീംദ്രരു മുദദിംദ || 
വധൂവരര ശമവല ശ ോഭനദക്ഷവതയനു | 
ശമോദവീയുത്ത തളിദരു || ൭൩ || 
 
സംഭ്മദിംദംെരദി ദുംദുഭി വമോളഗലു | 
തുംെുരു നോരദരു സ്തുതിസുത്ത || 
തുംെുരു നോരദരു സ്തുതിസുത്ത പോഡിദരു പീ | 
തോംെരധരന മഹിവമയ || ൭൪ || 
 
ശദവനോരിയവരല്ല െംവദോദഗി പോഠെരു | 
ഓവി പോഡുത്ത െുണിദരു || 
ശദവതരുവിന ഹൂവിന മവളഗള | 
ശ്രീവരന ശമവല െവരദരു || ൭൫ || 
 
മുത്തു രത്നഗളിംദ വെത്തിസിദ ഹവസയ നവ | 
രത്ന മംടപദി പസരിസി || 
നവരത്നമംടപദി പസരിസി െ ഷ്ണന | 
മുതകതവദയവരല്ല െവരദരു || ൭൬ || 
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ശ ഷ യനവന െോ ശദോഷദൂരവന െോ | 
ഭോസുരെോയ ഹരിവയ െോ || 
ഭോസുരെോയ ഹരിവയ െോ ശ്രീ െ ഷ്ണ വി | 
ലോസദിംവദമ്മഹവസവഗ െോ || ൭൭ || 
 
െംജശലോചനവന െോ മംജുള മൂര്തിവയ െോ | 
െുംജര വരദോയെവന െോ || 
െുംജരവരദോയെവന െോ ശ്രീ െ ഷ്ണ നി | 
രംജന നമ്മ ഹവസവഗ െോ || ൭൮ || 
 
ആദിെോലദല്ലി ആലവദവലയ ശമവല | 
ശ്രീശദവിയവരോഡവന പവഡിസിദ || 
ശ്രീശദവിയവരോഡവന പവഡിസിദ ശ്രീെ ഷ്ണ | 
ശമോദദിംവദോമ്മ ഹവസവഗ െോ || ൭൯ || 
 
ആദിെോരണനോഗി ആഗ മലഗിദ്ദു | 
ശമോദജീവര തന്ന ഉദരദലി || 
ശമോദ ജീവര തന്നുദരദലി ഇംെിട്ട അ | 
നോദി മൂരുതിവയ ഹവസവഗ െോ || ൮൦ || 
 
ചിന്മയവവനിപ നിമ്മ മവനഗളല്ലി ശജോ | 
തിര്മയവോദ പദ്മദല്ലി || 
രമ്വമയവരോഡഗൂഡി രമിസുവ ശ്രീെ ഷ്ണ | 
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നമ്മ മവനയ ഹവസവഗ െോ || ൮൧ || 
 
നോനോവതോരദലി നംെിദ സുരരിവഗ | 
ആനംദവീവ െരുണി െോ || 
ആനംദവീവ െരുണി െോ ശ്രീ െ ഷ്ണ | 
ശ്രീനോരിവയോഡവന ഹവസശഗളു || ൮൨ || 
 
വെോമ്മനോലയദല്ലി രന്നദ പീഠദി െുളിതു | 
ഒമ്മനദി ശനഹവ മോഡുവ || 
നിര്മല പൂവജയ കെവഗോംെ ശ്രീെ ഷ്ണ പ | 
രമ മൂരുതിവയ ഹവസവഗ െോ || ൮൩ || 
 
മുഖയപ്രോണന മവനയലി ഭോരതീശദവിയോഗ | 
ലിക്കി െഡിസിദ രസോയനവ || 
സക്കവരഗൂഡിദ പോയസ സവിയുവ | 
രക്കസകവരിവയ ഹവസവഗ െോ || ൮൪ || 
 
രുദ്രന മവനയല്ലി രുദ്രോണിശദവിയരു | 
ഭദ്രമംടപദി െുള്ളിരിസി || 
സവോദവന്നംഗള െഡിസലു കെവഗോംഡ | 
മുദ്ദു നരസിംഹ ഹവസവഗ െോ || ൮൫ || 
 
ഗരുഡന ശമശലരി ഗഗന മോര്ഗദല്ലി | 
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തരതരദി സ്തുതിപ സുരസ്തരീയര || 
വമവരവ ഗംധരവര ഗോനവ സവിയുവ | 
നരഹരി നമ്മ ഹവസവഗ െോ || ൮൬ || 
 
നിമ്മണ്ണന മവനയ സുധര്മ സവഭയല്ലി | 
ഉവമയരസ നമിസിദ || 
ധര്മരക്ഷെവനനിപ െ ഷ്ണ െ വപയിംദ പ | 
രമ മൂരുതിവയ ഹവസവഗ െോ || ൮൭ || 
 
ഇംദ്രന മവനഗശഹോഗി അദിതിവഗ െുംഡലവിത്തു 
| 
അംദദ പൂവജയ കെവഗോംഡു || 
അംദദ പൂവജയ കെവഗോംഡു സുരതരുവ | 
ഇംദിവരഗിത്ത ഹരിവയ െോ || ൮൮ || 
 
നിമ്മ വനവനവ മുനി ഹ ദയദലി വനവലസിദ | 
ധര്മരക്ഷെവനനിസുവ || 
സമ്മതവോഗിദ്ദ പൂവജയ കെവഗോംഡ നി | 
സ്സീമ മഹിമ ഹവസവഗ െോ || ൮൯ || 
 
മുത്തിന സത്തിവഗയ നവരത്നദ ചോമര | 
സുത്ത നലിവപ്സര സ്തരീയര || 
ന തയവ ശനോഡുത ചിത്ര വോദയംഗള സം | 
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പത്തിന ഹരിവയ ഹവസവഗ െോ || ൯൦ || 
 
എനലു നഗുത െംദു ഹവസയ ശമവല | 
വനിവത ലക്ഷുമിവയോഡഗൂഡി || 
അനംത കവഭവദി െുളിത െ ഷ്ണന നോല്കു | 
ദിനദുത്സവവ നവഡസിദരു || ൯൧ || 
 
അതശതവരനിപ ഗംശഗ യമുശന സരസവതി ഭോ | 
രതി വമോദലോദ സുരസ്തരീയരു || 
മുത്തിനക്ഷവതയന്നു ശ ോഭോനവവനുതലി തമ്മ | 
അര്തിയളിയവഗ തളിദരു || ൯൨ || 
 
രത്നോദോരതിവഗ സുത്ത മുത്തവന തുംെി | 
മുതകതവദയവരല്ല ധവളദ || 
മുതകതവദയവരല്ല ധവളദ പദന പോ | 
ഡുത്തവലത്തിദവര സിരവരവഗ || ൯൩ || 
 
വെോമ്മതന്നരസി െൂവഡ െംവദരഗിദ | 
ഉവമയരസ നമിസിദ || 
അമരവരല്ലരു െവഗെവഗ ഉഡുവഗോവരഗള | 
രമ്വമയരസവഗ സല്ലിസിദരു || ൯൪ || 
 
സതയശലോെദ വെോമ്മ െ സ്തുഭരത്നവനിത്ത | 
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മുക്തോസുരരു മുദദിംദ || 
മുത്തിന െംഠീസരവ മുഖയപ്രോണനിത്ത | 
മസ്തെദ മണിയ  ിവനിത്ത || ൯൫ || 
 
തന്നരസി െൂവഡ സവിനുഡി നുഡിവോഗ | 
വദനദല്ലിദ്ദഗ്നി വെഡദംവത || 
വഹ്നി പ്രതിഷ്വഠയ മോഡി അവവനോളഗിദ്ദ | 
തന്നോഹുതി ദിബ്ബണ സുരരിവഗ || ൯൬ || 
 
വെോബ്ബിദ ഖളശരോഡിസി അമ തോന്ന ഊടക്വെ | 
ഉബ്ബിദ ഹരുഷദി ഉണിസലു || 
ഉബ്ബിദ ഹരുഷദി ഉണിസശെവെംദു സിംധു | 
സരവരിവഗവഡയ മോഡിസിദ || ൯൭ || 
 
മോവന മവനയല്ലി ശദവരിഗ തണവ | 
ദോനവരു വെഡിസവദ െിഡവരംദു || 
ദോനവരു വെഡിസവദ െിഡവരംദു ശ്രീ െ ഷ്ണ | 
ശദവ സ്തരീശവഷവ ധരിസിദ || ൯൮ || 
 
തന്ന സ ംദരയദിംദുന്നതമയവോദ ലോ | 
വണയദിംദ വമവരവ നിജപതിയ || 
വഹണ്ണുരൂപവ െംഡു െവനയ മഹോലക്ഷുമി ഇവ | 
ഗനയശരവെംദു വെരഗോദളു || ൯൯ || 
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ലോവണയമയവോദ ഹരിയ സ്തരീശവഷക്വെ | 
ഭോവെിയവരല്ല മരുളോവഗ || 
മോവര സുവധയ ക്രമദിംദ െഡിസി തന്ന | 
ശസവെ സുരരിഗുണിസിദ || ൧൦൦ || 
 
നോഗന ശമവല തോ മലഗിദ്ദോഗ | 
ആഗവല ജഗവ ജതനദി || 
ആഗവല ജഗവ ജതനദി ധരിവസംദു | 
നോഗെലിയ നവഡസിദരു || ൧൦൧ || 
 
ക്ഷുവധയ െവളവ നവരത്നദ മോവലയ | 
മുദദിംദ വോരിധി വിധിഗിത്ത || 
ചദുര വരവ വോയുശദവരിഗിത്ത | 
വിധുവിന െവലയ  ിവഗിത്ത || ൧൦൨ || 
 
 ക്ര വമോദലോദ ദിക്ഷോഽലെരിവഗ | 
വസോക്കിദ ച ദംത ഗജംഗള || 
ഉക്കിദ മനദിംദ വെോട്ട വരുണശദവ മദു | 
മക്കളോയുഷയവ വെവളവസംദ || ൧൦൩ || 
 
മതവത ശദശവംദ്രവഗ പോരിജോതവനിത്ത | 
ചിത്തവ വസവളവപ്സരസ്തരീയര || 
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ഹത്തു സോവിര വെോട്ട വരുണശദവ ഹരി | 
ഭക്തിയ മനദല്ലി വെവളവസംദ || ൧൦൪ || 
 
വപോവളവ നവരത്നദ രോ ിയ വതവഗവതവഗദു | 
ഉളിദമരരിവഗ സലിസിദ || 
ഉളിദ അമരരിവഗ സലിസിദ സമുദ്ര | 
െളുഹിസിദനവരവര മവനഗളിവഗ || ൧൦൫ || 
 
ഉന്നത നവരത്നവോദ അരമവനയ | 
ചന്ശനമരഗളിംദ വിരചിസി || 
തന്ന അളിയനിവഗ സ്ഥിരവോഗി മോഡിവെോട്ടു | 
ഇന്വനോംദു െവഡയഡി ഇഡദംവത || ൧൦൬ || 
 
ഹയവദന തന്ന പ്രിയളോദ ലക്ഷുമിവഗ | 
ജയവിത്ത ക്ഷീരോംെുധിയല്ലി || 
ജയവിത്ത ക്ഷീരോംെുധിയല്ലി ശ്രീെ ഷ്ണ | 
ദയദി നമ്വമല്ലര സലഹലി || ൧൦൭ || 
 
ഈ പദവ മോഡിദ വോദിരോജമുനിവഗ | 
ശ്രീപതിയോദ ഹയവദന || 
തോപവ െവളദു തന്ന ശ്രീചരണദ സ | 
മീപദല്ലിട്ടു സലഹലി || ൧൦൮ || 
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ഇംതു സവപ്നദല്ലി വെോംഡോഡിസിവെോംഡ 
ലക്ഷ്മീ | 
െോംതന െംദവനനിസുവ || 
സംതര വമച്ചിന വോദിരോശജംദ്ര മുനി | 
പംഥദി ശപളിദ പദവിദു || ൧൦൯ || 
 
ശ്രീയരസ ഹയവദനപ്രിയ വോദിരോജ | 
രോയ രചിസിദ പദവിദു || 
ആയുഷയ ഭവിഷയ ദിനദിനവെ വഹച്ചുവുദു നി | 
രോയോസദിംദ സുഖിപരു || ൧൧൦ || 
 
വെോമ്മോന ദിനദല്ലി ഒമ്വമോമ്വമ ഈ മദുവവ | 
ക്രമ്മദി മോഡി വിശനോദിസുവ || 
നമ്മ നോരോയണഗൂ ഈ രമ്വമഗഡിഗഡിഗൂ | 
അസുര ശമോഹനശവ നരനടവന || ൧൧൧ || 
 
മദുവവയ മവനയല്ലി ഈ പദവ പോഡിദവര | 
മദുമക്കളിവഗ മുദവഹുദു || 
വധുഗളിവഗ ഓശലഭോഗയ ദിനദിനവെ വഹച്ചുവുദു | 
മദനനയ്യന െ വപയിംദ ശ ോഭോവന || ൧൧൨ || 
 
ശ ോഭോനവവന്നിവര സുരവരോളു സുഭഗനിവഗ | 
ശ ോഭോനവവന്നീ സുഗുണനിവഗ || 
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ശ ോഭോനവവന്നിവര ത്രിവിക്രമരോയവഗ | 
ശ ോഭോനവവന്നീ സുരപ്രിയവഗ || ശ ോഭോവന || 
൧൧൩ || 
 
|| മംഗളം || 
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