
ദ്രുവതാല 
ക ാതിയാരകെ ബികെക ാ ബലുപെി 
ഭുതലകരാലു പായാെലു ബികെക ാ 
ഖ്യാതി കതാകെരു  ച്ചുടഹാ ലു ബികരക ാ 
ചാതുെ ബിട്ടകെ ബികെക ാ  ാ ബികെക ാ 
ബീതി ബീെലു ബികെക ാ മാതു 
മാതികെ ഹലലു കതാെലു ബികരക ാ 
ൊതുെ െെ കെ കബകലസലു ബികെക ാ 
ക ാതി കസവിസലു ബികെക ാ 
ആതുെരലി വ രി ലംഘിസിരകെ ബികെ 
ആ തുെുെല  ികെലു ബികെക ാ 
വീതികഹാദ്ത  ബാലരലലി ഇട്ടകെ ബികെക ാ 
ജാതി ധര്മവ ബിട്ടകെ ബികെക ാ 
ഈ കതകെരലലി  ീ ഇദ്ദകെന യ്യ കഭ 
ന്നാതു ക ലുവുരു  ാ ബിെബകലലക  
താതാ ഇന്നിരെിംര ആവുരാരെു ബെലി 
രാതാ കമെിരെിന്ദ ഏ ാരൊെലി 
സസാതു ഹിംരാെരുകപാരകെ  ിന്ന പരരാക  
യാകതകെ സംശയകവാ ബികെക ാ ബികെക ാ 
ഖ് 
കരയാത മംെല കപാെലു ബികെക ാ 
മാതു കപാള്ളാരകെ  ുകൊംരു  ുല എന്ന 
കൊദ്തരവെികെ െതി എലലികരാ 
വാതന്ന മെ ാര ആതന്ന െുപവ 
ൊതുെരലലി  ികന്നാളകെ സതാസൊ 
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കജാതിര്മയ െുപ വിജയവിട്ടലകെയ  
രൂത രുര്ജ ഹാെി രുഖ് ിവാെി 
മടയ താല 
ഭുതളകരാളകെ ഇദ്ദ ഭുമിസുെലു ബികെ 
ഭീതി ാമവന്നു ഇട്ടുക ാംെകെ ബികെ 
 ീ തിെിരുംെകെ ബികെക ാ ബികെക ാ ആ 
ൊതിെലികെ സൂതു അെവി സീെലു ബികെക ാ 
സൂതുമത  ബിട്ടു അെിെിമാെലു ബികെ 
പാത   ീ ാെി  ുലവ ക ാന്ദകെ ബികെ 
മാതുൊെിക യിംര യതിയാരകെ ബികെക ാ 
ദ്പിതി സലകഹാ എന്ന സാ രിദ്ദകെ  ിന്ന 
പുതകെ രവിതികയാശക ംരു കപാെളലയാക  
 ാഥ ലലി  ിന്ന മംദ്തി ത കവക ാ 
കപാതബാവ  മ്മ വിജയവിട്ടലകെയ ാ 
തുമകരാളെിട്ട ഭാെതി െമ ാ 
ദ്തിവിെ താല 
ഭാെകവ  ാക ാബ്ബ ശെ ാ  ി െലലകവ 
ബാെിബാെികെ  ിന്ന ഐഹി  സൗഖ്യാ 
മിെകര ക ാെു എംരു കബെി ബയാസെിസി വി 
സ്താെവാെി െുെുകവ  ാെികരക ാ 
ധാെു ികയാളു പുട്ടി പാെുൊ ര സം 
ശാെ കഹയകവംരു ക ലി  ി കെ 
രൂെികരക ാ ഇരു നര യരിംരലലി വി 
ചാെിസിരകൊളികത ഇലലിരിദ്ദകെ ലീകസ 
ഭാെിഭാെികെ  ിന്ന സൗഭാെയ ചെ വ 
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കതാെിസി ര യന്ന മാകെംകരക ാ 
 ാെു യരലി ന ടഭാെി ദ്പിയക  
ആെന്ന  ാക ക ാ  ിന്ന വി ാ 
 ിെുതി അപ ിര്തി  ി നരയ്യാ 
വാെ ാവെ വംരയ വിജയവിട്ടലകെയ  
കസെുവ പെിമാസൊ താെതമയ ഭാവരലി 
അട താല 
 ീ ു ഒലികയ ഹെി താക  ഒലിവന യ്യ 
 ീ ു മു ിരകെ ഹെി താക  മു ിവ ു 
ഏക ംകബ  ിന്ന സമലി  ഹെി  ാെു യ 
 ീ ലലരിലലര സ്ഥാ വ താ ിലലാ 
ദ്പാക ശ  കമാ  കമാ  ിന്ന പാരാബ്ജക  
വാ കെശ സുദ്െീവ വാലി സാക്ഷി 
ജയാക ശ ഭക്തി വിെകക്തശ അമകെശ 
ആ ംര ആ ംര മുെുതി െുെുൊയ 
പാ ിദ്െഹ  മാെു പതിത പാവ  സരവ 
ദ്പാ ീംദ്രിയെലു കരഹ കചത  ചിെവ 
രാ  മാെലി സെവ  ിന്നരീ കവംരു 
 ീ ിെലാവാെ അ യ ജ െികെ മൊ ു 
ബിനന്നകപക ാ കരഹ തയാെവാെി 
ദ്ശി ാഥ വിജയവിട്ടലകെയ പാര 
െീ ു രെിസുവ സെവെുദ്ദാെീ 
ആരി താല 
എലല  ാലരലലി  ിന്നലലി ഭക്തി ഇപ്പ 
സലലലിത മ ുജെ പരപാംസ ശിെ 

www.yo
us

igm
a.c

om



രലലി രെിസുവംകത സതത മതി യിെു 
ബലലിര  ാമ ബിെിസു ബലവംത െു വംത 
ബലലവ ഭവരുെ  ീക  െതിസയാ ജെ 
കരാലലഭ മുംര  ദ്പാസ ശ സുഖ്പുര്  
അലലരിദ്ദകെ എന്ന  ാവ  െു ിയ  ാക  
മലലമര്ര   മ്മ വിജയ വിട്ടലകെയ  
 ിലലിസു മ രലലി ദ്പതി ുലവാെകര 
ജകത താല 
അ ംത ജ ുമകെ  ീക  െുെു എംബ 
ജയാ കവ ക ാെു ജീയാ വിജയവിട്ടല  രാസാ 
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