
കരുണ സംധി 
 
ഹരികഠാമൃഥസാര ഗുരുഗള 
കരുണധിമ്ധാപനിഥു പപളുവെ  
പരമ ഭഗെധ്ഭക്ഥരിധനാധരധി പകളുെുധു 
 
ശ്രെന മനകാനമ്ധെീെുധു ഭെജനിഥ ധു:ഖഗള 
കവളെുധു 
െിെിഢ പഭാഗഗ ളിഹ പരമ്ഗള ലിഥ്ഥു 
സലഹുെുധു 
ഭുെന പാെന വെനിപ ലകുമീ ധെന മമ്ഗല 
കപഥയ 
പരവമാഥ്സെധി കിെിവഗാത്താലിപുധു 
ബൂസുരരു ധിനധിനധി ൨-൧ 
 
മവളയ നീപരാണിയലി പരിയലു 
ബളസവരാളഗിധ്ധ ജനരാ 
ജലെു വഹധ്വധാവര ഗൂവെ മജ്ജന പാന 
ഗഗധപരു 
കലുഷെചനഗളാധരിെു ബാമ്വബാവളയ 
വപഥ്ഥന പാധ മഹിമാ 
ജലഢി വപാക്കുധരിമ്വധ, മാണ്ധപപര 
മഹീസുരരു ൨-൨ 
 
ശ്രുഥിഥഥിഗളിഭിമാനി ലകുമീ സ്ഥുഥിഗളിപഗ 
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പഗാചരിസധ 
ഹഥ മഗഹരവയാധയഖിളസധ്ഗുനഗണമ്പഭാധി 
ശ്പഥിധിെസ ഥന്നമ്ശ്രിപസൊ രഥ മഹാഥ്മകരു 
മാെുഥിഹ 
സമ്സ്ഥുഥിവഗ െരനാഗുെ നിെന കാരുണയ 
പകവനമ്വബ ൨-൩ 
 
മനെചനകഥിധൂര വനവനെര നനുസരിസി 
ഥിരുഗുെനു ജാഹ്നെി- 
ജനക ജനവരാളഗിധ്ധു ജനിസുെ ജഗധുധര ഥാനു 
രന മഹിമ ഗാമ്പഗയനുഥ ഗായനെ പകളുഥ 
ഗഗനചര 
ൊഹന ധിൌകസ വരാെവന ചരിസുെ മന 
മവനഗളലലി ൨-൪ 
 
മലഗി പരമാധരധി പാെലു കുളിഥു പകളുൊ, 
കുളിഥു പാെലു 
നിലുെ, നിമ്ഥവര നലിെ, നലിധവര ഒലിവെ 
നിമവഗമ്ബ 
രുലബപനാ ഹരി ഥന്നെവര രലിവഗ 
ബിത്തഗലനു, രമാഢെ 
വനാലിസലരിയവധ പാമരരു ബളലുെരു 
ഭെവധാളവഗ ൨-൫ 
 
മനവധാളവഗ ഥാനിധ്ധു മനവെമ്വധനിസി 
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വകാമ്ബനു മനധ െൃഥ്ഥിഗ- 
ളനുസരിസി പഭാഗഗള നീെനു ശ്ഥിെിഢ 
പചഥനവക 
മനെനിഥ്ഥവര ഥന്നനീെനു ഥനുെ െമ്െിസി 
ധിനധിനധി 
സാഢനെ മാള്പാരിഗിഥ്ഥപനു 
സവഗാധിപബാഗഗള ൨-൬ 
 
പരമ സഥ്പുരുഷാര്ഥരൂപനു ഹരിവയ 
പലാകവക എമ്ധു  
പരമാധരധി സധുപാസവനയ ഗഗെരി 
ഗിഥ്ഥപനു ഥന്നാ 
മവരധു ധര്മാര്ഥഗല കാമിസുെരിവഗ നഗുഥഥി 
പരശ്രധിമ്ധലി 
സുരപഥനയ സുപയാഢനരി ഗിഥ്ഥമ്വഥ 
വകാെുഥിപ്പ ൨-൭ 
 
ജഗെവനലലെ നിമിസുെ നാലവമാഗവനാളവഗ 
ഥാനിധ്ധു സലഹുെ 
ഗഗനപകസവനാളിധ്ധു സമ്ഹരിസുെനു 
പലാകഗള 
സവഗഥ പഭാധെിെജിഥനു സെഗ 
സധാനമ്പധഹനു 
ബവഗബവഗയ നാമധലി കവരസുെ ഭകുഥരനു 
വപാവരെ ൨-൮ 

www.yo
us

igm
a.c

om



 
ഒബ്ബനലി നിമ്ഥാെുെനു മഥ്വഥാബ്ബനലി 
പനാെുെനു പബെുെ 
വനാബ്ബനലി പനെുെനു മാഥാെുെനു വബരഗാഗി 
അബ്ബരധ വഹധ്ഗെെനിെ മഥ്വഥാബ്ബരനു 
വലക്കിസനു പലാകവധാ- 
വളാബ്ബപന ഥാ ബാധയബാഢകനാഹ നിഭീഥ ൨-൯ 
 
രരണജനംഅമ്ധാര രാരവഥ കരുണി 
കമലാകാമ്ഥ കാമധ 
പരമപാെനഥര സമമ്ഗലചരിഥ പാഠസഖ 
നിരുപമാനമ്ധാഥ്മനിഗഥ ധുരിഥ, വധെെപരനയ 
വനമ്ധാ 
െരിധി കവരയലു ബമ്വധാധഗുെനു ഥന്നെര 
ഭളിവഗ ൨-൧൦ 
 
ജനനിയനു കാനധിഹ ബാലകാ വനവനവനവനധു 
ഹലുബുഥിവര, കഥ്ഥവല 
മവനവയാളെഗിധ്ധെന പനാെുഥ നഗുഥ 
ഹരുഷധലി 
ഥനയനമ് ബിഗിധപ്പി രമ്ബിസി കനലിപകയ 
കവളെമ്വഥ 
മധുസൂധനനു ഥന്നെരിധ്വെവെവഗ ബമ്വധാധഗി 
സലഹുെനു ൨-൧൧ 
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ഇത്തികലലനു ഭകുഥിയിമ്ധലി വകാത്ത ഭകുഥവഗ 
വമച്ചി ഥന്നവന 
വകാത്ത, ബെശ്ബാഹ്മന ഒപ്പിെിയെലി ഗഖിലാര്ഥ 
വകത്ത മാഥുഗലമ്ധ ഗചധയന വപാവത്തവയാള 
ഗിമ്ബിത്തു ഭാണധ- 
ഇത്ത ഭീഷ്മനെഗുനഗവളണിസിധവന കരുണാളു 
൨-൧൨ 
 
ഢനെ രശ്മക്രിസുെ രനി ഥാനുണവധ 
മവഥാഭ്ഭരിവഗ വകാെധനു 
ധിനധി പനാെുഥ സുഖിസുെമ്ധധി 
ലകുമിെലലബഭനു 
ശ്പണഥരനു കായ്ധിഹനു നിഷ്കാമനധി 
നിഥയാനമ്ധമയ 
ധുജനര വസവെയ വനാലലനശ്പഥിമലല ജഗവകലല 
൨-൧൩ 
 
ബാലകന കലഭാവര ജനനിയു പകളി 
സുഖപെുെമ്വഥ ലകുമീ- 
വലാല ഭകുഥരു മാെുഥിഹ സമ്ഥുഥിവഗ 
ഹിഗ്ഗുെനു 
ഥാല ഥന്നെരലലി മാെുെ പഹളനെ വഹഗൈെ 
െിധുരന 
ആലയധി പാലുമ്െു കുരുപന മാനെവന വകാമ്െ 
൨-൧൪ 
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സ്മരിസുെെര അപരാധഗല ഥാ സ്മരിസി 
സകപലശ്ത ശ്പധായക 
മരലി ഥനഗര്പിസലു കിത്തധ നമ്ധ മെി മാെി 
പരി പരിയ ലുമ്െുനിസി സുഖ സാഗരധി 
പലാലയാെിസുെ മമ്ഗല 
ചരിഥ ചിന്മയ ഗാശ്ഥ വലാകപെിശ്ത സുചരിശ്ഥ 
൨-൧൫ 
 
ഏനു കരുണാനിധിപയാ ഹരി മഥ്പഥനു 
ഭക്ഥാഢീനപനാ 
ഇപനനു ഈഥന പലവല ഇച്ഛാമാശ്ഥധലി ജഗെ 
ഥാപന സൃജിസുെ പാലിസുെ നിൊണ 
വമാെലാധഖിള പലാക- 
സ്ഠാനധലി മഥ്ഥെര നിത്താനമ്ധ പെിസുെനു 
൨-൧൬ 
 
ജനപ പമച്ചിധ പരെ ഢനൊഹന, െിഭൂഷണ, 
െസന, 
ഭൂമിയ, ഥനു, മവനഗളിഥ്ഥാരിപ രമ്പതപനാ 
വലാകവധാളു 
അനെരഥ വനവനെെരനമ്ഥാ സനവെ 
വമാധലാധാലയവധാളി- 
ത്തുണുഗനമ്ധധലെര െരനാഗുെ മഹാമഹിമാ 
൨-൧൭ 
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ഭുെന പാെന ചരിഥ, പുനയ ശ്രെണ കീഥന, 
പാപനാരന 
കെിഭിരീെിഥ ഗകരെ ധള രയാമ നിസ്സീമ 
യുെഥി പെഷധി ഹിമ്പധ, ഗൗരീഢെന 
പമാഹിസി, വകെിസി ഉളിസിധ 
ഇെന മായെ വഗലുെനാെനു ഈ ജഗശ്ഥയധി 
൨-൧൮ 
 
പാപകമെ സഹിസുെവെ ലക്ശ്മീപഥിവഗ 
സമരാധ 
ധിെിജര നീ പപയാജ ഭൊമ്െ വധാള ഗാെലലി 
നാകാവണ 
പഗാപ, ഗുരുെിന മെധി, ബൃഗു, നഗ-ചാപ, 
വമാധലാധെരു 
മാധിെ മഹാപരാഢഗവളനിസിധവന 
കരുണാസമുശ്ധ ഹരി ൨-൧൯ 
 
അമ്ഗുതാശ്ഗധി ജനിസിധെര ഥരമ്ഗിണിയു 
പലാകശ്ഥയഗളര 
ഹിമ്ഗിസുെളെയാകൃഥാകാരാമ്ഥ െയാപിസിധ 
ഇമ്ഗെല മഗവളാവെയ 
നമ്പഗാപാമ്ഗഗളലിപ്പമലനമ്ഥ 
സുമമ്ഗളശ്പധനാമ പാെന മാള്പുപധനരിധു 
൨-൨൦ 
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കാമവഢനു, സുകലപഥരു, 
ചിന്ഥാമണിഗളമപരമ്ശ്ധ പലാകധി 
കാമിഥാര്ഥഗ ളീെുെലലപധ പസപെ മാളവരിവഗ 
ശ്രി മുമ്കുമ്ധന പരമ മമ്ഗള നാമ 
നരകസ്ഠരനു സലഹിഥു 
പാമരര പമ്െിഥപരനിസി പുരുഷാര്ഠ 
വകാെുഥിഹുധു ൨-൨൧ 
 
മനവധാളവഗ സുമ്ധര പധാഠെ വനവനധുവകാവെ 
ഗകവകാമ്െു 
ബലു നൂഥന സുപരാഭിഥ ഗമ്ധസുരവസാപപഥ 
ഫലരാരി 
ധയുനധിനിെഹഗളമ്വഥ വകാത്തെരനു സധാ 
സമ്ഥയിസുെനു 
സധ്ഗുണെ കഥ്ധെരരെ കധിെനു 
അനരവനമ്വധനിസി ൨-൨൨ 
 
വചഥനാപചഥന െിലക്രണ നൂഥന 
പധാഠഗവളാളവഗ ബലു 
നൂഥനഥി സുമ്ധരവക സുമ്ധര, രസവക 
രസരൂപാ 
ജാഥരൂപപാധര ഭ്ഹൊധയ പരാളാഥവഥ ശ്പഥിമ 
ശ്പഭാെ 
ഢരാഥള വധാവളവമാെവന ആെുഥലിപ്പ നമപ്പ 
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൨-൨൩ 
 
ഥമ്വധ ഥായ്ഗളു ഥമ രിസുെിവഗ ബമ്ധ 
ഭയഗള പരിഹരിസി 
നിജമമ്ധിരധി 
പബെിധുധനിഥ്ഥാധരിസുെമ്ധധലി 
ഹിമ്വധ മുമ്വധെബലധി ഒള വഹാര 
ഗിമ്ധിപരരനു ഥന്നെര 
വനമ്വധമ്ധു സലഹുെനാഗസധപൊവലഥ്ഥ 
പനാെിെരു ൨-൨൪ 
 
ഒെല വനളലമ്ധധലി ഹരി നവമാെവന ഥിരുഗുെ 
വനാമ്ധവര ക്രണ 
ബിെവധ വബമ്ബലനാഗി ഭക്ഥാഢീന 
വനമ്വധനിസി 
ഥവെെ ധുരിഥൗരഗള കാമധ വകാെുെ 
സകപലഷ്തഗള സമ്ഥഥ 
നവെെ നമമ്ധധലി നെസുെിപരഷ സന്മഹിമ 
൨-൨൫ 
 
ബിത്തെര ഭെ പാരധിമ്ധലി കത്തുെനു ബഹു 
കടിണനിെ രി 
ഷിശ്പതഷ്തവനമ്ധരി ധനെരഥ 
സധ്ഭക്ഥിപാരധലി 
കത്തുെര ഭെകത്തു ബിെിസുെ 
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സിത്തിനെനിെലല നിെനലല കാമധ 
വകാത്തു കാെനു സകല സൗഖയഗളിഹ 
പരമ്ഗളലി ൨-൨൬ 
 
കവെവഗവെയമ്ധധലി ഗക ഗമ വഥെിധഗുെ 
വഥരധി ഫലഗളു 
പെു ഫലഗളനഗിധു ജിിഃവെവഗ രസെനീെമ്വഥ 
പുണയ ഫലഗളനീെുധവക നുെി 
വെെിനാണ്മാമ്െവധാളു 
ലക്ശ്മണാനെവനാധഗുെ 
ഭക്ഥരെസരകമരഗണസഹിഥ ൨-൨൭ 
 
വകാത്തുധനു ഗകവഗാമ്ബവരക്രണ ബിത്തഗല 
ഥന്നെര ധുരിഥഗ- 
ളത്തുെനു ധൂരധലി ധുരിഥാരണയ പാെകനു 
വബത്ത വബന്നലി വഹാരിസിധെവരാളു സിത്തു 
മാെിധപനവനാ ഹരി 
കമ്വഗത്ത സുരരിവഗ സുവഢയനുണിസിധ മുരിധ 
നഹിഥരനു ൨-൨൮ 
 
പഖധ പമാധ ജയാപജയ വമാധലാധ വധാഷഗളിലല 
ചിന്മയ 
സാധരധി ഥന്നമ്ശ്രി കമലെ നമ്ബി ഥുഥിസുെര 
കാധുവകാമ്െിഹ പരമ കരുണാ മപഹാധഢിയു 
ഥന്നെരു മാള്ധിപ 
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രാഢഗള പനാെധവല സലഹുെ സെകാമധനു 
൨-൨൯ 
 
മീന കൂമ െരാഹ നരപമ്ചാനനാഥുള രൗരയ 
ൊമന പരണുകാഥ്മജ രാെണാരി നിരാചര 
ധവമ്സി 
വഢനുകാസുരമഠന ശ്ഥിപുരെ ഹാനിഗഗസിധ 
നിപുണ 
കലിമുഖ ധാനെര സമ്ഹരിസി കായ്ധ 
സുജനരനു ൨-൩൦ 
 
ശ്രിമവനാരമ രമലെജിഥ കാമിഥശ്പധ 
ഗകരെധല 
രയമ സബല രരനയ രസവഥ രകാരാക്രസഖാ 
സാമ സന്നുഥ സകല ഗുന രന ധാമ ശ്രി ജഗന്നഥ 
െിത്തല 
പന മഹി വയാലെഥരിസി സലഹിധ സകല 
സുജനരനാ ൨-൩൧ www.yo
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