
ഹരികഥാമൃഥസാര 
കമ വിമമാചന സംധി 
 
ഹരികഥാമൃഥസാര ഗുരുഗള കരുണധിമ്ധാപനിഥു 
മപളുവവ 
പരമ ഭഗവധ്ഭക്ഥരിധനാധരധി മകളുവുധു 
 
മൂല നാരായണനു മായാ 
മലാലാആനംതവതാരനാമക 
വയാളരൂപ ജയാരമണനാമവശവനനിസുവനു 
ലീവലഗഗവാനംത മചതന 
ജാലവ ാളു പ്ര യുമ്ന ബ്രഹ്ാം 
ഡാലയ  ഒളവഹാരവഗ വനവലസിഹ ശാംതി 
അനിരുദ്ധ ൧൯-൦൧ 
 
ഐ ു കാരണ രൂപ ഇപ്പ 
ഗത ു കായഗവളനിസുവുവു ആ 
ഗര ു രൂപ ി രമിസുതിപ്പനു ഈ ചരാചര ി 
മഭ വജിത മൂജഗജ്ജ 
ന്മാ ികാരണ മുക്തി ായക 
മസവാ രവ ാളിട്വെല്ലരന സംഗതപ 
സവജ്ഝ്നനയ ൧൯-൦൨ 
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കായ കാരണ കതൃഗവളാളു സവ 
ഭായരിം ഒഡഗൂഡി കപിലാ 
ചായ ക്രീഡിസുതിപ്പ തനവനാളു താമന 
മസവച്വെയലി 
മപ്രയനല്വല രമാബ്ജഭവ ഭവ 
രായ രഇസി ശിഇസുവനു സവ 
വീയ ിം ലി  ിവജ ാനവതതിയനനു ിന ി 
൧൯-൦൩ 
 
ഈ സമസ്ത ജഗത്തിവനാളഗാ 
കാശവ ാളഗിരുതിപ്പ വയാപ്താ 
മവശനവതാരാംതരാത്മകനാഗി പരമാത്മ 
നാശരഹിത ജഗത്തിവനാളഗവ 
കാശ നു താനാഗി മയാഗീ 
ശാശ്രയസ്ഥിത തനവനാവളല്ലരനിട്ടു 
സലഹുവനു ൧൯-൦൪ 
 
 ാരു പാശാണഗത പാവക 
മേവരമേരിപ്പംവത കാരണ 
കായഗള ഒളഗിദ്ദു കാരണകായവനംവ നിസി 
മതാരിവകാള്ളവ  എല്ലവരാളു വയാ 
പാരമാഡുവ മയാഗയവതഗളനു 
സാര ഫലഗളനുണിസി സംഗതസുവ 

2

www.yo
us

igm
a.c

om



കൃപാസാംദ്ര ൧൯-൦൫ 
 
ഊമിഗളവവാലിപ്പ കമവി 
കമ ജനയ ഫലാഫലംഗള 
നിമലാത്മനു മാഡി മാഡിസി ഉം ുണിസുതിപ്പ 
നിമമ നിരാമയ നിരാശ്രയ 
ധമവിദ്ധമാത്മ ധമഗ 
 ുമതിയ ജനവരാല്ലനപ്രതിമല്ല ശ്രീനല്ല 
൧൯-൦൬ 
 
ജല  വഡോനലഗളംേുധി 
ജലവനുംേുവുവബ്ദ മവളഗവര 
 ിവളവഗ ശാംതിയ നീവു നലനു താവന 
ഭുംജിപു ു 
തിളിവു ീപരിയല്ലി ലകുമീ 
നിലയ ഗുണകൃത കമജ ഫലാ 
ഫലംഗളുംഡുണിസുവനു സവഗ സവജീവരിവഗ 
൧൯-൦൭ 
 
പുസ്തകഗളവമലാകിസുത മം 
ത്രസ്തുതിഗള്നമലനു രവിയു  
യാസ്തമന പരിയംത ജപതപ മാഡി ഫലമവനു 
ഹൃഥ്ഠപരമാത്മവന സമസ്താ 
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വസ്വഥഗവളാളിദ്വ ല്ലവരാളവഗ നി 
രസ്തകാമനു മാഡിമാഡിപവനം ു തിളിയ വ 
൧൯-൦൮ 
 
മധയഭാംഡവ മ വന ിവയാള 
ഗദ്ദി വതാവളയലു നിതയ ലി പരി 
ശുദ്ധവാഹുവ  എം ിഗാ രു ഹരിപ ാബ്ജഗള 
േുദ്ധിപൂവക ഭജിസി വവഗ വി 
രുദ്ധവവനിസുവുവവല്ല കമ സ 
മൃധ്ഢിഗള  ുുഃഖവവന 
വകാഡുതിഹവധമജീവരിവഗ ൧൯-൦൯ 
 
ഭക്തിപൂവകവാഗി മുക്താ 
മുക്തനിയാമകന സമവാ 
ദ്രിക്ത മഹിവമഗളനവരത വകാംഡാഡു മവരയ വല 
സക്തനാഗവ  മലാകവാവത പ്ര 
സക്തിഗള നീഡാഡി ശ്രുതിസ്മൃ 
തയുക്ത കമവ മാഡുതിരു ഹരിയാജ്ഝ്വനനം രി ു 
൧൯-൧൦ 
 
മലാപവാ രു സരിവയ കമജ 
പാപ പുണയവഗവളരഡു നിന്നനു 
മലപിസവു നിഷ്കാമകനു നീനാഗി മാഡുതിവര 
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സൗപര്ണി വരവഹന നിന്ന മ 
ഹാപരാധാഗളണിസ വല സവ 
ഗാപവഗവ ാളിട്ടു സലഹുവ സതത സുഖസാംദ്ര 
൧൯-൧൧ 
 
സവരത സുഖമയ സുലഭ വിശവം 
ഭര വിമശാക സുരാസുരാചിത 
ചരണയുഗ ചാവാംഗ ശാ ഘ്നനയഗഗഗ ആശരണയ 
ജിതമനയു 
പരമസും രതര പരാത്പര 
ശരണജന സുരമധനു ശാശവത 
കരുണി കംജ ളാഅ കാവയവന കംവഗാളിപ 
ശീഘ്ര (സിദ്ധ)  ൧൯-൧൨ 
 
നിമലനു നീനാഗി കമവി 
കമഗളനു നിരംതര ലി സു 
ധമനാമകഗപിസുത നിഷ്കലുഷ നീനാഗു 
ഭമഗഭന ജനക  യ ലി 
 ുമതിഗളനു വകാഡവ  തന്നയ 
ഹമയവ ാളഗിട്വെല്ല കാല ി കാവ കൃവപയിംധ 
൧൯-൧൩ 
 
കല്പകല്പ ി ശരണജന വര 
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കല്പവൃക്ഷനു തന്ന നിജസം 
കല്പ നുസാര ലി വകാഡുതിപ്പനു ഫലാഫലവ 
അല്പ സുഖ ാമപഎയിം ഹി 
തല്പനാരാധിസ  ിവരം ിഗു 
ശില്പിഗന ഗകസിക്ക ശിവലയം  ലി സംഗതപ 
൧൯-൧൪ 
 
മ ശമഭ ാകാശ ം  ി 
വാസുമ വനു സവഭൂത നി 
വാസവനനിസി ചരാചരാത്മകവനം ു 
കവരസുവനു 
മ വഷ സ്മനമഹാ ാസീനഗളി 
ല്ലി ശരീരഗവളാളവഗ അവമരാ 
പാസവനഗളം  ലി ഫലവീവനു പരബ്രഹ് 
൧൯-൧൫ 
 
സമ്ചിഥാഗാമിഗള കമ വിരമ്ചിജനകന ഭജിസ 
വക ുവുവു മിമ്ചിനമ്ധധി വപാവളവ 
പുരുമഷാഥ്ഥമ്മ 
ഹൃധാമ്േരധി വമ്ചിസുവ ജനവരാല്ല 
ശ്രീവഥ്സാമ്ചിഥ 
സമ്ധവക്ഷ ഥാ നിഷ്കിമ്ചനപ്രിയ സുരമുനിമഗയ 
ശുഭകായ ൧൯-൧൬ 
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കാലദ്രവയ സുകമ ശുദ്ധിയ 
മപളുവരു അല്പരിവഗ ഇവു നി 
മൂലഗഗസുവു എല്ല പാപഗവളല്ല കാല ലി 
ഗതലധാമരയംതവന പ  
ഓലയിസി തുതിസ വല നിതയ ി 
ോലിശരു കമാ ിഗവള താരകവവനുതലിഹരു 
൧൯-൧൭ 
 
കമലസംഭവ ശവ ശക്രാ 
 യമരവരല്ലരു ഇവന  ുരതി 
ക്രമ മഹിവമഗള മനവചന ിം പ്രാംതഗാണ വല 
ശ്രമിതരാഗി പ ാബ്ജ കല്പ 
ദ്രുമ  വനളലാശ്രയിസി ലക്മീ 
രമണ സംഗതവസം ു പ്രാഥിപരതിഭകുതിയിം  
൧൯-൧൮ 
 
വാരിചരവവനിസുവുവു  ു ുര 
താരകഗവളം രി ു മഭകവ 
മനരി ജലധിയ  ാെുവവനു എംേുവന വതരനംവത 
താരത്മയജ്ഝ്നനയാനശൂനയരു 
സൂരിഗമയന തിളിയലരിയവ  
സൗരഗശവമതാനുഗരനനുസരിസി 
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വകഡുതിഹരു ൧൯-൧൯ 
ഉവധയമഗാസുഗ മപാഗി കാനന 
േ രി ഫലഗളമപഎയിം ലി 
വപാവ വയാളവഗ സിഗേിദ്ദു ോയ്വ വരവന 
വതരനംവത 
വിധിപിതന പൂജിസവ  നിന്നയ 
ഉ ര മഗാസുഗ സാധുലിംഗ 
പ്ര രുശക രാരാധിസുത േളല ിരു ഭവവ ാളവഗ 
൧൯-൨൦ 
 
കമ വിമമാചന സംധി 
ഓണിപതിസുതവനനിസി ഗക ു 
ഗ്ഗാണിവഗാഡ്ഡുവ വതര ി സുമനസ 
മധനു മവനവയാളഗിരലു മഗാമയ േയസുവം  ലി 
മവണുഗാനപ്രിയന അഹിക സു 
ഖാനുഭവ മേഡ വല ലകുമീ 
പ്രാണനാഥന പാ ഭകുതിയ മേഡു വകാംഡാഡു 
൧൯-൨൧ 
 
നം ിവാഹന രാത്രിസാധനി 
േം   വാ ശി  ശമി ഗപതൃക 
സംധിസിഹ സമയ ലി ശ്രവണവ തയജിസുവംവത 
സ ാ 
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നിം യരിം ലി േം  ദ്രവയവ 
കംവ വര ു മനാഡ വല ശ്രീ മ ാ 
നം തീഥാംതഗതന സവത്ര ഭജിസുതിരു ൧൯-൨൨ 
 
ഉ യവയാപിനി  ₹ഹ പൗണിമ 
അധികയാമവു ശ്രവണവഭിജിതു 
സ നഗവ ിവര മാള്പ വതര ം  ലി ഹരിമസവവ 
വിധിനിമഷധഗമളനു മനാഡവ  
വിധിസുതിരു നിതയ ലി തന്നയ 
സ നവ ാളഗിം േിട്ടു സലഹുവ ഭക്തവത്സലനു 
൧൯-൨൩ 
 
ജ്ഝ്നനയാനജ്ഝ്മനനയയാഥ്രുവവമ്ഭ ധാനധിമഗ 
േുധ്ഢയാധിഗളഢി 
ഷ്താനധലി വനവലസിധ്ധു കവരസുവ 
ഥഥ്ഥധാുഃവയധി 
ഭാനുമമ് ലഗഭപ്രധ₹ഹക ഥാവനനിസി 
വശനാഗുവനു 
ശുക ശൗനിഅകാധിമുനീമ്രാ 
ഹൃധയാകാശഗഥചമ്ര ൧൯-൨൪ 
 
ശ്രീമമനാരമ മരുമതശ ത്രികകു 
ദ്ധാമ സത്കലയാണഗുണ നി 
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സ്സീമ പാവനനാമാ  ിവിമജാദ്ധാമ രഘുരാമ 
മപ്രമപൂവക നിതയ തന്ന മ 
ഹാമഹിമമഗള തുതിസുവവരിവഗ സു 
ധാമവഗാലി ം   ലി അഖിലാഥഗള വകാഡുതിപ്പ 
൧൯-൨൫ 
 
തംവ തായ്ഗള കുരുഹനരിയ  
കം  മ ശാംതരവ ാളവഗ ത 
ന്നം  ലി ഇപ്പവര ജനനീജനകരനു കംഡു 
ഹിംവ  എന്നനു പവഡ വരു ഈവ 
രം  ലി ഇപ്പമരാ നാനിവ 
വരം ു കാണുവവവനനുത ഹുഡുകുവ വതര ി 
മകാവി രു ൧൯-൨൬ 
 
ശൃഥിപുരാണ സമൂഹവ ാളു ഭാ 
രത പ്രതി പ്രതി പ ഗവളാളു നി 
മജതന ഗുണരൂപഗള ഹുഡുകുത പരമഹരുഷ ലി 
മതിമതരു പ്രതി ിവസ സാര 
സവത സമുദ്ര ി ശഫരിയം  ി 
സതത സംചരിസുവരു കാണുവ 
ലവലവിവകയിം  ൧൯-൨൭ 
 
മത്സയ മകതന ജനക ഹരിശ്രീ 
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വത്സലാംചന നിജശരണജന 
വത്സല വരാമരാഹ ഗവകുംഠാലയനിവാസി 
ചിത്സുഖപ്ര  സലവഹനലു മഗാ 
വത്സധവനിവഗാ ഗുവ വതര ി പര 
മമാത്സഹ ി േംവ ാ ഗുവനു നിമത്സരര േളിവഗ 
൧൯-൨൮ 
 
സൂരിഗളിവഗ സമീപഗ  ുരാ 
ചാരഗളിവഗവ ം ു  ൂരാ 
ദ്ദൂരതര  ുലഭവനനിസുവനു ഗ തയസംതതിവഗ 
സാരിസാരിവഗ വനവനവവര സം 
സാരവവംഅ മമഹാരഗവക സ 
പാരിവയനിസി സ ാ സുസൗഖയവനീവ 
സുജനരിവഗ ൧൯-൨൯ 
 
ചക്രശംഖ ഗ ാബ്ജധര  ുര 
തിക്രമ  ുരാവാസ വിധി ശിവ 
ശക്ര സൂയാ യമര പൂജയ പ ാബ്ജ നിലജ്ജ 
ശുക്ര ശിഷയന അശവമമധ 
പ്രക്രിയവ മകഡിസയബ്ജജാംഡ 
തിക്രമിസി ജാനഹവിയ പവഡ  
ത്രിവിക്രമാവ്ഹയനു ൧൯-൩൦ 
 

11

www.yo
us

igm
a.c

om



ശക്തവരനിസുവരില്ല ഹരി വയതി 
രിക്ത സുരഗണവ ാളവഗ സമവാ 
ദ്രിക്തവനനിസുവ സവരിം ലി സവകാല ലി 
ഭക്തി പൂവകവാഗി അനയ പ്ര 
സക്തിഗളനീനാഡി പരമാ 
സക്തനാഗിരു ഹരികഥാമൃഥപാന വിഷയ ലി 
൧൯-൩൧ 
 
പ്രണതകാമ  ഭക്ത ചിംതാ 
മണി മണിമയാഭരണ ഭുഷിത 
ഗുണി ഗുണത്രയ ൂര വജിത ഗഹന സന്മഹിമ 
എണിസ ഭക്തര മ ാഷഗള കും 
ഭിണിവജയാണ്മ ശരണയ രാമാ 
പണവവനലു ഗകവഗാംഡ ശേരിയ ഫലവ 
പരമാത്മ ൧൯-൩൨ 
 
േല്വലവനംേുവരില്ല വീതന 
ഒല്വലവനംേുവരില്ല മലാകവ ാ 
ളില്ല ിഹ സ്ഥളവില്ലഗവ 
അജ്ഝ്നനയാതജനരില്ല 
വേല്ല ച്ചിന വോംവേയം  ി 
എല്ലവരാളഗിരുതിപ്പ ശ്രീ ഭൂ 
നല്ല ഇവവഗവണയില്ല അപ്രതിമല്ല ജഗവകല്ല 
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൧൯-൩൩ 
 
ഹബ്ദമഗാചര ശാവരീകര 
നബ്ദവാഹനനനുജ യ ുവം 
ശാബ്ധി ചംദ്രമ നിരുപമ സുനിസ്സീമ സമിതസമ 
ലബ്ധനാഗുവ തന്നവവഗ പ്രാ 
രബ്ധകമഗളുണിസി തീവ്ര ി 
ഉബ്ധ പാവകനംവത േിഡ ിപ്പനു  യാസാംദ്ര 
൧൯-൩൪ 
 
ശ്രീ വിരിംചാ യമര വം ിത 
ഈ വസുംധവരവയാളവഗ മ വകി 
മ വി ജഠരവ ാളവതരിസി നു അജനു നരരംവത 
മരവതീരമണാനുജനു സവപ 
 ാവലംേിഗളനു സലഹി ഗ  
തയാവളിയ സംഹരിസി  ജഗന്നാഥവിട്ഠലനു 
൧൯-൩൫ 
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