
സര്വ ജീവന കല്പ സംധി 
 
ഹര്ികഥാമൃഇതസാര് ഗുര്ുഗള 
കര്ുണദിംദാപനിതു പപളുവവ 
പര്മ ഭഗവദ്ഭക്തര്ിദനാദര്ദി പകളുവുദു 
 
കൃഇതിര്മണ പ്രദയുമ്ന വസുപദ 
വവതഗളാഹംകാര്ത്രയവദാളു 
ചതുര്വിംശതി ര്ൂപദിംദലി പഭാജയവനനിസുവനു 
ഹുതവഹാആംതഗത ജയാ 
പതിയു താപന മൂര്ധിക ത്രിം 
ശതി സുര്ൂപദി പഭാക്തൃഇ എനിസുവ 
പഭാക്തൃഇഗവളാളഗിദ്ദു ൦൧ 
 
ആര്ധിക മൂവത്തു ര്ൂപദി 
വാര്ിജാപ്തവനാളിര്ുതിഹനു മാ 
യാര്മണ ശ്രീവാസുപദവനു കാലനാമദലി 
മൂര്ു വിധ പിതൃഗവളാളു വസു ത്രിപു 
ര്ാര്ി ആദിതയഗനിര്ുദ്ധനു 
പതാര്ിവകാള്ളവദ കഥൃകമക്രിയവനനിസിവകാമ്ബ 
൦൨ 
 
സവവശ നാര്ായണനു താ ഷ 
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ണ്ണവതി നാമദി കവര്സുതലി വസു 
ശിവ ദിവാകര് കഥൃകമക്രിയഗവളാളഗിധ്ധു 
വനവനവില്ലവദ നിതയദലി ത 
ന്നവര്ു മാഡുവ പസവവ കകവകാം 
ഡവര് പിതൃഗളിഗീവനമ്ഥാനമ്ഥ സുഖഗളനു ൦൩ 
 
തംതുപടദംദദലി ലകുമീകാംത 
പംചാത്മകവനനിസി വസു 
കംതുഹര് ര്വി കഥൃഗവളാളഗിധ്ധനവര്ഥ തന്ന 
ചിംതിസുവ സംതര്നു ഗുര്ു മധ് 
വാംതര്ാത്മ സംതയിസുവനു 
സംതതഖിളാഥഗള പാലിസി ഇഹപര്ംഗളലി ൦൪ 
 
തംവദതായ്ഗള പ്രീതിപഗാസുഗ 
നിംദയകമവ വതാവര്ദു വിഹിതഗ 
വളാംദു മീര്വദ സംഗകമഗളാചര്ിസുവവര്ു 
വംദനീയര്ാഗിപലവയാളവഗ കദ 
നംദിനദി കദശിക ദഹിക സുഖ 
ദിംദ ബാള്വര്ു ബഹു ദിവസദലി കീതിയുതര്ാഗി 
൦൫ 
 
അംശി അംശാംതഗത ത്രയ 
ഹംസവാഹന മുഖയ ദിവിജര് 
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സംശദലി തിളിദംതര്ാത്മക ജനാദനന 
സംസ്മര്ണ പൂവകദി ഷഡധിക 
ത്രിംശതിത്രയ ര്ൂപവര്ിതു വി 
പാംസഗന പൂജിസുവര്വവര് കൃഥാഠവര്നിസുവര്ു 
൦൬ 
 
മുര്ുവവര് സാവിര്ദ പമലവര് 
നൂകര്ദു ര്ൂപദി ജനാദന 
സൂര്ിഗളു മാഡുവ സമാര്ാധവനവഗ വിഘ്നഗളു 
ബാര്ദംവത ബഹുപ്രകാര് ഖ 
ര്ാര്ി കാപാഡുവനു സവശ 
ര്ീര്ഗവളാളിദ്ദവര്വര് വപസര്ിംദ കവര്സുതലി ൦൭ 
 
ജയ ജയ ജയാകാംത ദത്താ 
പത്രയ കപില മഹിദാസ ഭക്ത 
പ്രിയ പുര്ാതന പുര്ുഷ പൂണാനമ്ധ 
ജ്ഝ്നനയാനഘന 
ഹയവദന ഹര്ി ഹംസ പലാക 
ത്രയ വിലഅണ നിഖിളജഗദാ 
ശ്രയ നിര്ാമയ ദയദി സംകതവസംദു പ്രാഥിപുദു 
൦൮ 
 
ഷണ്ണവതി വയംബഅപര്ഢ്യനു 
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ഷണ്ണവതി നാമദലി കവര്സുത 
തന്നവര്ു സദ്ഭക്തി പൂവകദിംദ മാഡുതിഹ 
പുണയകമവ സവീകര്ിസി കാ 
ര്ുണയ സാഗര് സലഹുവനു ബ്ര 
ഹ്മണയ പദവ ഭവാബ്ധിപപാത ബഹു പ്രകാര്ദലി ൦൯ 
 
പദഹഗളനു വകാഡുവവനു അവര്വ 
ര്ാഹര്വനു വകാഡദിഹവന സുമനസ 
മഹിത മംഗള ചര്ിത സദ്ഗുണഭര്ിതനനവര്ത 
അഹിക പാര്ത്രിക സുഖപ്രദ 
വഹിസി വബന്നലി വബത്തവമൃഥവ 
ദ്രുഹിണ വമാദലാദവര്ിഗുണിസിദ 
മുര്ിദനഹിതര്നു ൧൦ 
 
ദ്രുഹിണ വമാദലാദമര്ര്ിവഗ സ 
ന്മഹിത മായാര്മണ താപന 
സവഹവനനിസി സമ്ഥൃപ്ഥിപദിസുവ 
സവകാലദലി 
പ്രഹിത സംകര്ുഷനു പിഥൃഗളി 
ഗഹര്വനനിപ സവധാഖയര്ൂപദി 
മഹിജ ഫലഥൃണ വപസര്ിനലി പ്രദയുമ്നനിര്ുദ്ധ ൧൧ 
 
അന്നവനനിസുവ നൃപശുഗളിവഗ  
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ഹിര്ണയ ഗഭാംഡവദാളു സംതത 
തന്നനീപര്ിയിംദുപാസവനകഗവ ഭക്തര്ന 
ബന്ന പഡിസവദ ഭവസമുദ്രമ 
പഹാന്നതിയ ദാടിസി ചതുവിധ 
അന്നമയനാത്മപ്രദ₹ഹന സുഖവനീവ ഹര്ി ൧൨ 
 
മനവചന കായഗള വദവശയിം 
ദനുദിനദി ബിഡദാചര്ിസുതി 
പ്പനുചിപതാചിത കമഗള സദ്ബക്തിപൂവകദി 
അനിലപദവവനാളിപ്പ നാര്ാ 
യണഗിദന്നവു എംദു കൃഷ്ണാ 
പണവവനുത വകാവഡ സവീകര്ിസി സംകതപ 
കര്ുണാളു ൧൩ 
 
ഏളു വിധദന്ന പ്രകര്ണവ 
പകളി പകാവിദര്ാസയദിംദലി 
ആലസവ മാഡദവല അനിര്ുദ്ധാദി ര്ൂപഗള 
കാലകാലദി വനവനദു പൂജിസു 
സ്ഥൂലമതിഗളിഗിദനു പപളവദ 
ശ്രീലകുമിവല്ലഭവന അന്നാദന്ന അന്നദനു ൧൪ 
 
എംദര്ിദു സപ്താന്നഗള കദ 
നംദിനദി മവര്യവദ സദാ പഗാ 
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വിംദഗപിസു നിഭയദി മഹയജ്ഝ്നനയവിധുവയമ്ധു 
ഇംദിപര്ശനു സവീകര്ിസി ദയ 
ദിംദ പബഡിസിവകാളവദ തവകദി 
തംദുവകാഡുവനു പര്മമംഗള തന്ന ദാസര്ിവഗ 
൧൫ 
 
സൂജി കര്ദലി പിഡിദു സമര്വ 
നാ ജയിസുവവനു എംബ നര്നം 
തീ ജഗത്തിവനാളുള്ള അജ്ഝ്നനയാനിഗളു 
നിതയദലി 
ശ്രീ ജഗത്പതിചര്ണയുഗള  
സപര്ാജ ഭക്ഥിജ്ഝ്നനയാനപുവക 
പൂജിസവദ ധമാഹകാമവ ബയസി ബളലുവര്ു 
൧൬ 
 
ശകടഭംജന സകലജീവര് 
നികടഗനു താനാഗി പലാകവക 
പ്രകടനാഗവദ സകലകമവ മാഡി മാഡിസുത 
അകുടിലാത്മക ഭകുത ജനര്ിവഗ 
സുഖദവനനിസുവ സവകാലദി 
അകടകട ഈതന മഹാമഹിവമഗളിപഗവനംവബ 
൧൭ 
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ശ്രീലകുമിവല്ലഭനു കവകും 
ഠാലയദി പ്രണവ പ്രകൃഥി കീ 
ലാലജാസന മുഖയ പചതനവര്ാളവഗ വനവലസിദ്ദു 
മൂലകാര്ണ അംശനാമദി 
ലീവലകഗസുത പതാര്ിവകാള്ളവദ 
പാലിപനാളു ഘൃഥവിധ്ധ വതവര്ദംതിപ്പ 
ത്രിസ്ഥളദി ൧൮ 
 
മൂര്ു യുഗദലി മൂലര്ൂപനു 
സൂര്ിഗള സംതയിസി ദിതിയ കു 
മാര്കര് സംഹര്ിസി ധമവനുളുഹപബവകംദു 
കാര്ുണിക ഭൂമിവയാളു നിജപര്ി 
വാര്സഹിതവതര്ിസി ബഹുവിധ 
പതാര്ിദനു നര്വഥ്പ്പ്രവൃഥ്പ്ഥിയ സകല പചതനവക 
൧൯ 
 
കാര്ണാവ്ഹയ പ്രകൃഥിവയാളഗി  
ധ്ധാര്ധിക ഹദിവനംടു തതവവ 
താ ര്ചിസി തദ്രൂപ തന്നാമംഗളവന ധര്ിസി 
നീര്ജഭവാംഡവനു നിമിസി 
കാര്ുണിക കായാഖയര്ൂപദി 
പതാര്ുവനു സഹജാഹിതാചലഗളലി പ്രതിദിനദി 
൨൦ 

7

www.yo
us

igm
a.c

om



 
ജീവര്ംതയാമി അംശി ക 
പളവര്ഗവളാളഗിംദ്രിയഗളലി 
താ വിഹാര് കഗവുതനുദിന അംശനാമദലി 
ഈ വിഷയഗളനുംഡു സുഖമയ 
ഈവ സുഖ സംസാര്ദുുഃഖവ 
പദവ മാനവ ദാനവര്ിഗവിര്ത സുധാമസഖ ൨൧ 
 
പദശ പദശവ സുത്തി പദഹാ 
യാസവഗാളിസവദ കാമയകമ ദു 
ര്ാവശവഗാളഗാഗദവല ബ്രഹ്മാദയഖിളപചതനര്ു 
ഭൂ സലിലപാവകസമീര്ാ 
കാശ വമാദലാദഖിള തത്തവ പ 
പര്ശഗിവധിഷ്ഠാനവവംദര്ിതചിസനവര്ത ൨൨ 
 
എര്ഡു വിധദലി പലാകവദാളു ജീ 
വര്ുഗളിപ്പര്ു സംതത ക്ഷര്ാക്ഷര് 
വിലിംഗ സലിംഗ സൃജയാസൃജയ പഭദദലി 
കവര്സുവുദു ജദപ്രകൃഥി പ്രണവാ 
അര് മഹാദണുകാലനാമദി 
ഹര്ി സഹിത പഭദഗള പംചക സ്മര്ിസു സവത്ര 
൨൩ 
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ജീവ ജീവര് പഭദ ജഡ ജഡ 
ജീവ ജഡഗള പഭദ പര്മനു 
ജീവ ജഡ സുവിലഅണനു എംദര്ിദു നിതയദലി 
ഈ വിര്ിംചാംഡവദാളു എല്ലാ 
ഠാവിനലി തിളികദദു പഭദ ക 
പളവര്വദാളര്ിതചയുതന പദകയദു ശീഘ്രദലി ൨൪ 
 
ആദിയലി അര്ാഅര്ാഖയ 
പദവധ അഅര്വദാളു ര്മാ മധു 
സൂദനര്ു അര്ഗവളാളു പ്രക് ഇതി പ്രണവ 
കാലഗളു 
പവധ മുഖയ ഥൃണാമ്ഥ ജീവര് 
പഭദഗളനര്ിതീ ര്ഹസയവ 
പബാധിസവദ മംദര്ിവഗ സവത്രദലി ചിംതിപുദു 
൨൫ 
 
ദീപദിം ദീപഗളു വപാര്മ 
ട്ടാപണാലയഗത തിമിര്ഗള 
താ പര്ിഹാര്കഗസി തദ്ഗതപദാഥ പതാപംവത 
സൗപര്ണിവര്വഹന താ ബഹു 
ര്ൂപനാമദി എല്ല കവഡയലി 
വയാപിസിദ്ദു യപഥഷ്ടമഹിവമയ പതാപ തിളിസദവല 
൨൬ 
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നളിനമിത്രവഗ ഇംദ്രധനു പ്രതി 
ഫലിസുവംവത ജഗത്രയവു കം 
വഗാളിപുദനുപാധിയലി പ്രതിബിംബാവ്ഹയദി 
ഹര്ിവഗ 
തിളിവയ ത്രികകുദ്ധാമനതി മം 
ഗള സുര്ൂപവ സവഠാവിലി 
വപാവളവ ഹൃധയവക പ്രിതിദിവസ 
പ്രഹ്ലാദപപാഷകനു ൨൭ 
 
ര്സവിപശഷവദാളതി വിമല സിത 
വസന പതായിസി അഗ്നിവയാളഗിവഡ 
പസര്ിസുവുദു പ്രകാശ നസുഗുംദദവല സവത്ര 
ത്രിശിര്ദൂഷണകവര്ി ഭക്തിസു 
ര്സദി പതായ്ദ മഹാത്മര്നു ബാ 
ധിസവു ഭവവദാളഗിദ്ദവര്യു സര്ി 
ദുര്ിതര്ാസിഗളു ൨൮ 
 
വാര്ിധിവയാളഗഖിള നദിഗളു 
പബവര്പബവര് നിര്ംതര്ദലി വി 
ഹാര് കഗവുത പര്മ പമാദദലിപ്പ വതര്നംവത 
മൂര്ു ഗുണനഗള മാനിവയനിസുവ 
ശ്രീര്മാര്ൂപഗളു ഹര്ിയലി 
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പതാര്ുതിപ്പവു സവകാലദി സമര്ഹിതവവനിസി 
൨൯ 
 
പകാകനദ സഖനുദയ ഘൂകാ 
പലാകനവക വസാഗസദിവര് ഭാസ്കര് 
താ കളംകവന ഈ കൃഥിപഥി ജഗന്നാഥനിവര് 
സവീകര്ിസി സുഖബഡലര്ിയദവി 
പവകിഗളു നിംദിസിദപര്നഹു 
ദീ കവിതവവ പകളി സുഖബഡദിഹവര് പകാവിദര്ു 
൩൦ 
 
പചതനാപചതനഗളലി ഗുര്ു 
മാതര്ിശവാംതഗത ജഗ 
ന്നാഥ വിഠല നിര്ംതര്ദി വയാപിസി 
തിളിസിവകാളവദ 
കാതുര്വ പുട്ടിസി വിഷയദലി 
യാതുധാനര് പമാഹിസുവ നി 
ഭീത നിതയാനംദമയ നിപദാഷ നിര്വദയ ൩൧ 
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