
പന്ച്ടന്മത്ര സംധി 
 
ഹരികഥാമ്ര്ഇരസാര ഗുരുഗള 
കരുണദിംദാപനിരു പപളുവെ 
പരമ ഭഗെദ്ഭക്തരിദനാദരദി പകളുെുദു 
 
ഭൂ സലില ശിഖി പെന ഭൂരാ 
കാശവദാളഗഗഗദദു രന്മാ 
ത്രാ സഹിര ഒംദധിക പംചശദവര്ണ പെദയ 
ഈ ശരീരദി െയാപിസിദ്ദു സു 
രാസുരരിവഗ നിരംരരദലി സു 
ഖാസുഖത്പദനാഗി ആഡുെ പദവശിപര ബഡിെ 
൭-൧ 
 
ത്പണെത്പരിപാദയ ത്രിനാമദി 
രനുെിവനാളു ത്രിസ്ഥാനഗനിരു 
ദ്ധനു ത്രിപംചക ഏകെിംശരി ചരുരെിംശരിഗ 
എനിസി എപ്പവെരഡു സാെിര 
ഇനിരു നാഡിഗവളാളു നിയാമിസു 
രനഗഭസ്രിഗ പലാകവദാളു സെത്ര വബളഗുെനു 
൭-൨ 
 
ജീെ ലിംഗാനിരുദ്ധ സ്ഥൂല ക 
പളെരഗളലി െിശവ രുരഗ 
ത്ഗീെ മൂപലശാചയുരത്രയ ഹംസ മുരിഗളാ 

www.yo
us

igm
a.c

om

1



ഈ െിധ ചരുുഃ സ്ഥാനദലി ശം 
രീ െരന ഈപരരഡു രൂപദി 
ഭാെിസുെുപദപകാനെിംശരി മൂരി സെത്ര ൭-൩ 
 
കലുഷെിലലദ ദപണദി ത്പരി 
ഫലിസി സെ പദാഥഗളു കം 
വഗാളിസുെംദദി ബിംബ ജഡ പചരനഗവളാളഗിദ്ദു 
വപാവളെ ബഹുരൂപദലി സജ്ജന 
വരാളവഗ മനദപണദി രാനി 
ശ്ചല നിരാമയ നിെികാര നിരാത്ശയാനംര ൭-൪ 
 
ഈ ശരീര ചരുഷ്ടയഗവളാളു 
പകാശ ധാരുഗ  ഭാരരീപരി ത്പാ 
പണശനിപ്പവൊംദു സാെിരദാരുനൂവരനിപ 
ശവാസ രൂപക ഹംസ ഭാസ്കര 
പഭശവരാളഗിദ്ദെര ഗകെിഡി 
ദീസപരാജ ഭൊംഡവദാളു സെത്ര രുംബിഹനു 
൭-൫ 
 
ശിരഗിഗളഗദവദരഡു ബാഹുഗ 
വളരഡു പാദഗവളാംദു മപധയാ 
ദരദി പശാഭിപ ൊണ്ഘ്മപനാമയവനനിപ 
നിരയദലി 
കരണ ധാരുഗളലലി എപ്പ 
വെരദു സാെിര നാഡിഗളലി 
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പ്പരെിദൂരനു ഭാരര ത്പരിപാദയവനംവദനിസി 
൭-൬ 
 
ഈവരരദു പദപഹാമിഭൂര ഗ 
ളാരധിക ദശ  ഇഗവിനുര ല 
മീരമണ െിഷ്ണണവാഖയരുപദി ചരുഷഷ്ടികലാ 
ധാരകനു രാനാഗി ത്ബഹ്മ പു 
രാരി മുഖയവരാളിദ്ദു സരര െി 
ഹാര മാള്പനു ചരുഷ്ണപാദാവ്ഹയദി 
പലാകവദാളു ൭-൭ 
 
ത് ഇണ വമാദലു ത്ബഹ്മംര ജീെര 
രനു ചരുഷ്ടയഗളലി നാരാ 
യണന സാെിരഗദദു നൂരിപ്പെു പമലാരു 
ഗണവന മാള്പുദു ബുധരു രൂപെ 
് ഇണിുഃ സൂയാദിരയ നാമഗ 
ളനുദിനദി ജപിസുെരിഗീൊപരാഗയ സംപദെ 
൭-൮ 
 
ഐദു നൂവരപ്പെ നാലകു 
ആധി ഭൗരികദലി രിളിെുദു 
ആഇവദരഡുശര ഏകെിംശരി രൂപെധയാത്മ 
പഭദഗളലിന്നൂരു മൂെ 
ൊദ പമവലാംദധിക മൂരിഗ 
ളാദരദലധി ഗദെവദാളു ചിംരിപുദു ഭൂസുരരു 
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൭-൯ 
 
സുരുചി ശാെരീകരവനനിസി സം 
കരുഷണ ത്പദയുമ്ര്ന ശശി ഭാ 
സ്കരവരാളവഗ അരെെധിക മുന്നൂരു രൂപദലി 
കവരസിവകാംബനു അഹസ്സംെ 
ത്സരവനനിപനു െിശിഷ്ട നാമദ 
ലരിരെരിഗാപരാഗയഭാഗയെനീൊനംദമയ ൭-൧൦ 
 
ഏക പംചാശദവര്ണഗര 
മാകളത്രനു സെവരാളഗ 
െയാക്ഇരാകാശാംര െയാപിസി 
നിഗമരരിഗളനു 
െയാകരണ ഭാരര മുഖാദയ 
പനക ശാസ്ത്ര പുരാണ ഭാഷയാ 
നീകഗള കല്പിസി 
മപനാൊണ്ഘ്മയവനനിസിവകാംബ ൭-൧൧ 
 
ഭാരഭ് ഇന്നാമക സാെിര 
ദാരു നൂരിപ്പെു നാലുകു 
മൂരുരിഗളു ചാരാചരദി സെത്ര രുംബിഹെു 
ആരു നാല്കു ജഡഗളലി ഹദി 
നാരു പചരനഗളലി ചിംരിവസ 
പരാരിവകാംബനു രന്ന രൂപെ സകല ഠാെിനലി 
൭-൧൨ 
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മിസുനി പമലിന മണിയപൊല് രാ 
ജിസുെ ത്ബഹ്മാദിഗള മനദലി 
ബിസജജാംഡാധാരകനു ആപധയവനംവദനിസി 
ദവിശര നാലവവെരഡു രൂപദി 
ശശിവയാളിപ്പനു ശശവദാളവഗ പശാ 
ഭിസുെ നാലവവെരഡധിക ശരരൂപദലി 
ബിഡവദ ൭-൧൩ 
 
ഏരഡു സാെിരവദംരു രൂപെ 
നരിരു സെ പദാഥദലി സിരി 
െരന പൂവജയ മാഡു െരഗല പബഡു 
വകാംഡാഡു 
ബരിവദ ജലദലി മുണുഗി ബിസിവളാളു 
വബരളവനണിസിദപരനു സദ്ഗുരു 
ഹിരിയരനനുസരിസിദ മമെനരിയദിഹ നരനു 
൭-൧൪ 
 
മവെ ചിപദ്ദഹദ ഒളവഗ എം 
ഭെു സാെിരപദളു നൂരി 
പ്പെ ഐദു ന്ഇസിംഹ രൂപദലലിദ്ദു ജീെരിവഗ 
നിരയദലി ഹഗലിരുളു ബപ്പപ 
മ്ര് ഇരയുെിവഗ രാ മ്ര് ഇരയുവെനിസുെ 
ഭ് ഇരയുെത്സല ഭയ െിനാശന ഭാഗയ സംപന്ന 
൭-൧൫ 
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ജവരവനാളിപ്പപെളു ഹരവനാള 
ഗിരുെനിപ്പവെംടു രൂപദി 
എരഡു സാെിരവദംടു നൂരിപ്പെപരവളനിപ 
ജവരഹരാവ്ഹയ നാരസിംഹന 
സ്മരവണ മാത്രദി ദുരിരരാശിഗ 
ളിരവദ പപാപെു രരണി ബിംബെ കംഡ 
ഹിമദംവര ൭-൧൬ 
 
മാസ പരിയംരരെു ബിഡവദ ന്ഇ 
പകസരിയ ശുഭനാമ മംത്ര ജി 
രാസനദപലകാത്ഗ ചിെദി നിഷ്ണകപടദിംദ 
പബസരവദ ജപിസലു വ് ഇജിനഗള 
നാശഗഗസി മപനാരഥഗള പ 
പരശ പൂരിയ മാഡിവകാഡുെനു കവഡവഗ 
പരഗരിയ ൭-൧൭ 
 
ചരുരമൂരയാത്മക ഹരിയു ത്രിം 
ശരി സവരൂപദി ത്ബഹ്മവനാളു മാ 
രുരവനാളിപ്പപെളു രൂപവദാളിപ്പ ത്പദയുമ്ര്ന 
സുരവരാളിപ്പഗെദു ഹദിവനം 
ടരുള രൂപഗളാരിരു െത്സര 
ശരഗളലി പുജിസുരലിരു ചരുരാത്മകന പദെ 
൭-൧൮ 
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നൂരു െരുഷവക ദിെസ മൂെ 
ൊര സാെിരെഹെു നാഡി ശ 
രീരവദാളഗിനിരിഹെു സ്ത്രീപും പഭദദലി 
ഹരിയ 
ഈരധിക എപ്പെു സാെിര 
മൂരുരിഗളവന വനവനദു സൊ 
ധാരകന സെത്ര പൂജിസു പൂണവനംദരിദു 
൭-൧൯ 
 
കാല കമ ഗുണ സവഭാെഗ 
ളാലയനു രാനാഗി ലകുമീ 
പലാല രെത്ദൂപനാമദി കവരസുവരാളഗിദ്ദു 
ലീവലയിംദലി സെ ജീെര 
പാലിസുെ സംഹരിസി സ് ഇഷ്ടിപ 
മൂലകാരണ ത്പക്ഇരി ഗുണകായഗള മവനമാഡി 
൭-൨൦ 
 
രിലജെരിഗളനുസരിസി ത്പ 
ജവലിസി ദീപഗളാലയദ ക 
െവലയ ഭംഗിസി രത്ഗരാഥെ പരാരുെംദദലി 
ജലരുപഹഅണ രന്നെര മന 
വദാളവഗ ഭക്തി ജ്~നാന കമവക 
ഒലിദു വപാവളെുര പരാരുെനു ഗുണ 
രൂപത്കിയഗളനു ൭-൨൧ 
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ആെ പദഹെ വകാഡലി ഹരി മ 
ൊെ പലാകദളിഡലി രാ മ 
ൊെ പദശവദാളിഡലി ആൊെ സ്ഥിരിഗളു 
ബരലി 
ഈ െിധദി ജഡ പചരനവരാളു പ 
രാെപരശന രൂപഗുണഗള 
ഭാെിസുര സുജ്ജ്~നാന ഭകുരിയ പബദു 
വകാംഡാഡു ൭-൨൨ 
 
ഒംദവരാളവഗാംവദാംദു വബവരദിഹ 
ഇംദിപരശന രൂപഗള മന 
ബംദ വരരദലി ചിംരിസിദകനുമാനെിനിരിലല 
സിംധുരാജവനാളംബരാലയ 
ബംധിസലു ത്പരി രംരുഗവളാളുദ 
ബിംദു െയാപിസിദംവര ഇരുരിപ്പനു ചരാചരദി 
൭-൨൩ 
 
ഒംദു രൂപവദാവളാംദെയവദാ 
വളാംദു പരാമവദാവളാംദു പദശദി 
വപാംദി ഇപ്പബുജാംഡനംരാനംര പകാടിഗളു 
ഹിംവദ മാകാംപഡയ കാണവന 
ഒംദു രൂപദി സ് ഇഷ്ടി ത്പളയെ 
ഇംദിപരശവനാപളനിദച്ചരി അത്പപമയ സദാ 
൭-൨൪ 
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ഒംദനംരാനംര രൂപഗ 
വളാംവദ രൂപവദാളിഹെു പലാകവഗാ 
പളാംവദ രൂപദി സ് ഇഷ്ടി സ്ഥിരി വമാദലാദ 
െയാപാര 
ഒംവദ കാലദി മാഡി രിളിസവദ 
സംദണിസിവകാംദിപ്പ ജഗവദാളു 
നംദനംദന രണവദാളിംത്ദാത്മജവഗ പരാരിസവന 
൭-൨൫ 
 
ത്ശീരപമശന മൂരിഗളു നെ 
നാരികുംജരദംവര ഏകാ 
കാര പരാപെു അെയൊവ്ഹയ 
അെയെഗളലി 
പബവര പബവര കംവഗാളിസുെ ശ 
രീരവദാളു നാനാ ത്പകാര െി 
കാരശൂനയ െിരാടപനനിസുെ പദുമജാംഡവദാളു 
൭-൨൬ 
 
ൊരിജഭൊംഡവദാളു ലകുമി 
നാരസിംഹന രൂപഗുണഗളു 
ൊരിധിവയാളിഹ വരവരഗളംദദി സംദണിസി 
ഇഹെു 
കാരണാംശാപെശ െയാപ്രെ 
രാര കായ െയക്തെയക്തെു 
ആരുനാല്കു െിഭൂരിയംരയാമി രൂപഗളു 
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൭-൨൭ 
 
മണിഗവളാളഗിഹ സൂത്രദംദദി 
ത്പണെപാദയനു പചരനാപച 
രന ജഗെിവനാളനുദിനവദാളാഡുെനു 
സുഖപൂണ 
ദണുെിവകയു ഇെഗിലല ബഹുകാ 
രുണികനംരാനംര ജീെര 
ഗണവദാപളകാംശാ രൂപദി നിംരു പനമിസുെ 
൭-൨൮ 
 
ജീെജീെരപഭദ ജഡ ജഡ 
ജീെജഡ ജഡജീെരിംദലി 
ത്ശീെരനു അരയംര ഭിന്ന െിലഅണനു ലക്ഷ്മീ 
മൂെരിംദലി പദുമജാംഡദി 
രാ െിലഅണവളനിസുരിപ്പളു 
സാെധിക സമശൂനയവളംദരിരീെരനു ഭജിസു 
൭-൨൯ 
 
ആദിപരയരു രിളിയദിഹ ഗുണ 
പെദമാനിഗവളംവദനിപ ൊ 
ണയദിഗളു ബലലരെരരിയദ ഗുണഗണംഗളനു 
പെധബലലനു വബാമ്മനരിയദ 
ഗാധഗുണഗളു ലകുമി ബലലളു 
ത്ശീധവരാബ്ബനുപാസയ സദ്ഗുണപൂണ ഹരിവയംദു 
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൭-൩൦ 
 
ഇംരനംരാനംര ഗുണഗള 
ത്പാംരഗാണവദ മഹാലകുമി ഭഗ 
െംരഗാഭരണായുധാംബരൊലയഗളാഗി 
സവാംരദലി വനവലവഗാളിസി പരമ ദു 
രംര മഹിമന ദൗരയ കമ നി 
രംരരദി മാഡുരലി രദധീനരവഗെദിഹളു 
൭-൩൧ 
 
ത്പളയ ജലധിവയാളുള്ള നാവെയു 
വഹാലബുഗാണവദ സുെുെംദദി 
ജലരുപഹഅണനമല ഗുണരൂപഗള ചിംരിസുര 
വനവലയ ഗാണവദ മഹലകുമി ചം 
ചലെഗനദിഹളല്പ ജീെരി 
ഗളെഡുെുപദനിെന മഹിവമഗളീ ജഗത്രയദി 
൭-൩൨ 
 
ത്ശീനിപകരന സാരവരാംപരി 
ജ്~നാനഗംയ ഗയാസുരാദന 
മൗനികുലസന്മാനയ മാനദ മാരുള ധവംസി 
ദീനജന മംദാര മധുരിപു 
ത്പാണദ ജഗന്നാഥ െിട്ഠല 
രാവന ഗരിവയംദനുദിനദി നംബിദെരനു 
വപാവരെ ൭-൩൩ 
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