
ഉദാത്താനുദാത്ത സംധി 
 
ഹരികഥാമ്ര്ഇതസസാര ഗുരുഗള 
കരുണദിംദാപനിതസു പപളുവെ 
പരമ ഭഗെദ്ഭക്തരിദനാദരദി പകളുെുദു 
 
ഹരിയു പംചാശദവരണ സു 
സവര ഉദാത്തനുദാത്ത പ്പചയ 
സവരിതസ സംധി െിസഗ ബിംദുഗവളാളവഗ 
തസദവാചയ 
ഇരുെ തസത്തന്നാമരൂപഗ 
ളരിതസുപാസനഗഗെരിവളവയാളു 
സുരവര സരി നരരല്ല അെരാഡുെിവദ പെദാഥ 
൯-൧ 
 
ഈശനല്ി െിജ്~നാന ഭഗെ 
ദ്ദാസരല്ി സദ്ഭക്തി െിഷയ 
നിരാവശ മിഥയാൊദിയല്ി പ്പപദവഷ നിതസയദല്ി 
ഈ സമസ്തസ പ്പാണിഗളല്ി ര 
പമശനിഹവനംദരിദു അെരഭി 
ല്ാവഷഗള പുരഗയസുെുവദ മഹയജ്~ന  
ഹരിപൂവെ ൯-൨ 
 
പ്തസിദശ ഏകാത്മകവനനിസി ഭൂ 
ഉദക ശിഖിവയാളു ഹത്തു കരണദി 
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അധിപവരനിസുെ പ്പാണമുഖയാദിതസയവരാളു 
വനവല്സി 
െിദിതസനാഗിദ്ദനെരതസ നിര 
െധികമഹിമനു സകല് െിഷയെ 
നിധനനാമക സംകരുഷണാഹവയനു സവീകരിപ 
൯-൩ 
 
ദഹിക ഗദശിക കാല്ികപ്തസയ 
ഗഹന കമഗളുംടു ഇദവരാളു 
െിഹിതസകമഗളരിതസു നിഷ്കാമകനു നീനാഗി 
ബ് ഇഹതസിനാമക ഭാരതസീശന 
മഹിതസരൂപെ വനവനദു മനദല്ി 
അഹരഹഭഗെംതസഗപിസു പരമഭകുതസിയല്ി 
൯-൪ 
 
മൂരു െിധ കമഗവളാളവഗ കം 
സാരി ഭാഗെ ഹയെദന സം 
പപ്പരകനു തസാനാഗി നെരൂപംഗളനു ധരിസി 
സൂരിമാനെദാനെവരാളു െി 
കാര ശൂനയനു മാഡി മാഡിസി 
സാരപഭാക്തനു സവീകരിസി വകാഡുതസിപ്പ 
െീെരിവഗ ൯-൫ 
 
അനള പകവെഗഗസിദന്നെ 
അനളവനാളു പഹാമിസുെ വതസവരദം 
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തസനിമിപഷശനു മാഡി മാഡിസിദഖിള കമഗള 
മനെചന കായദല്ി തസിളിദനു 
ദിനദി വകാഡു ശംകിസവദ വ് ഇെിനാ 
ദന സദാ ഗകവകാംഡു സംതസയിസുെനു തസന്നെര 
൯-൬ 
 
കുദുവര ബാല്ദ വകാവനയ കൂദല് 
തസുദിെിഭാഗെ മാഡി ശതസെിധ 
െദവരാവളാംദനു നൂരു ഭാഗെ 
മാഡവല്ംതസിഹുപദാ 
െിധിഭൊദി സമസ്ഥ ദിെിെര 
വമാദല്ുമാഡി ത് ഇണാംതസെീെവരാ 
ളധിക നയൂനവതസയില്ലവെംദിഗു െീെപരമാണു 
൯-൭ 
 
െീെനംഗുഷ്ടപ്ഗ മൂരുതസി 
െീെനംഗുട മാപ്തസ മൂരുതസി 
െീെനപ്പാപദശ െീൊകാര മുതസിഗളു 
ഏെമാദി അനംതസരൂപദി 
യാെദെയെഗവളാളു െയാപിസി 
കാെ കരുണാളുഗള പദെനു ഈ െഗപ്തസയെ 
൯-൮ 
 
ബിംബ െീൊംഗുഷ്ട മാപ്തസദി 
ഇംബുവഗാംഡിഹ സെവരാളു സൂ 
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മംബരദി ഹ് ഇത്കമല്മധയനിൊസിവയംവദനിസി 
എംബരീതസവഗ പകാെിദരു െി 
ശവംഭരാത്മക പ്പാജ്~ന ഭക്തകു 
ടുംബി സംഗതസസുെ ഈപരി ബല്ലഭെകരനു 
൯-൯ 
 
പുരുഷനാമക സെെീെവരാ 
ളിരുെ പദഹാകാരരൂപദി 
കരണനിയാമക ഹ് ഇഷീകപനിംപ്ദിയംഗളല്ി 
തസുരിയനാമക െിശവതസാ ഹ 
വന്നരഡു വബരളുളിദ്ദുത്തമാംഗദി 
എരഡധിക എപ്പത്തുസാെിര നാഡിവയാളഗിപ്പ 
൯-൧൦ 
 
െയാപകനു തസാനാഗി െീെ സവ 
രൂപപദഹദ ഒളവഹാരവഗ നി 
പല്പനാഗിഹ െീെക്ഇതസകമഗളനാചരിസി 
പ്ശീ പപയാെഭപെരരിംദ പ്പ 
ദീപെണ സുമൂതസി മധയഗ 
തസാ വപാവളെ െിശവാദിരൂപദി 
പസവെഗകവഗാളുതസ ൯-൧൧ 
 
ഗരുഡ പശഷ ഭൊദി നാമെ 
ധരിസി പെന സവരൂപ പദഹദി 
കരണനിയാമകനു തസാനാഗിപ്പ ഹരിയംവതസ 
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സരസിൊസന ൊണി ഭാരതസി 
ഭരതസനിംവദാഡഗൂഡി ല്ിംഗദി 
ഇരുതസിഹരു മിക്കാദിപതസയരിഗില്ലൊസ്ഥാന 
൯-൧൨ 
 
െീെനവക തസുഷദംവതസ ല്ിംഗെു 
സാെകാശദി വപാംദി സുത്തല്ു 
പ്പാെരണരൂപദല്ി ഇപ്പുദു ഭഗെദിവെയല്ി 
പകെല് െഡപ്പക്ഇതസി ഇദകധി 
പദെവതസയു മഹല്കുമി വയനിപളു 
ആ െിരവെയ സ്നാനപരിയംതസരദി ഹത്തിഹുദു 
൯-൧൩ 
 
ആരധികദശകവല്ഗളുള്ള ശ 
രീരെനിരുദ്ധഗള മധയദി 
പസരി ഇപ്പെു െീെ പരമാൊധികദവയെു 
ബാരദംദദി ദാനെരനതസി 
ദൂരഗഗസുെ പ്ശീെനാദന 
മൂരു ഗുണവദാളഗിപ്പവനംദിഗു 
പ്തസിവ് ഇതസുവെംവദനിസി ൯-൧൪ 
 
രുപ്ദവമാദല്ാദമരരിവഗ അനി 
രുദ്ധ പദഹവെ മവനവയനിസുെുദു 
ഇദ്ദു പകല്സെ മാഡരല്ലിംദിത്ത സ്ഥൂല്ദല്ി 
പ്കുദ്ധഖള ദിെിെരു പരസ്പര 
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സ്ഫധിയിംദല്ി ദവംദവകമ സ 
മ്ര് ഇദ്ധിഗളനാചരിസുെരു 
പ്പാപണശനാജ്~വനയല്ി ൯-൧൫ 
 
മഹിവയാളവഗ സുഏപ്തസതസീഥദി 
തസുഹിന െരുഷ െസംതസകാല്ദി 
ഗദഹിക ഗദശിക കാല്ികപ്തസയ ധമകമഗള 
പ്ദുഹിണ വമാദല്ാദമരവരല്ലരു 
െഹിസി ഗുണഗളനനുസരിസി  സ 
ന്നിഹിതസരാഗിവദ്ദല്ലവരാളു മാഡുെരു െയാപര 
൯-൧൬ 
 
പകശ സാസിരെിധ െിഭഗഭാഗെ 
ഗഗസവല്നിതസനിതസിഹ സുഷുമ്ര്നെു 
ആ ശിരാംതസദി െയാപിസിഹുദീ പദഹമധയദല്ി 
ആ സുഷുമ്ര്നവക െപ്െകായ പ്പ 
കാശിനീ ഗെദയുതസിഗളിഹെു പ്പ 
പദശദല്ി പശ്ചിമവക ഉത്തര പൂെ ദഇണവക 
൯-൧൭ 
 
ആ നളിനഭെ നാഡിവയാളവഗ പ്തസി 
പകാണചപ്കെു ഇപ്പുദല്ലി ക്ഇ 
ശാനു മംഡല് മധയഗനു സംകരുഷനാഹവയനു 
ഹീന പാപാത്മക പുരുഷന ദ 
ഹനഗഗസുതസ ദിനദിനദി െി 
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ജ്~നാനമയ പ്ശീൊസുവദെനു ഐദിസുെ 
കരുണി ൯-൧൮ 
 
മധയനാഡിയ മധയദല്ി ഹ് ഇ 
ത്പദ്മമൂല്ദി മൂല്പതസി പദ 
പദ്മ മൂല്ല്ദല്ിപ്പ പെനന പാദമൂല്ദല്ി 
വപദ്ദിവകാംഡിഹ െീെ ല്ിംഗനി 
രുദ്ധ പദഹ െിശിഷ്ടനാഗി ക 
പദി വമാദല്ാദമരവരല്ലരു കാദുവകാംഡിഹരു 
൯-൧൯ 
 
നാളമധയദല്ിപ്പ ഹ് ഇത്കീ 
ല്ാല്െവദാളിപ്പഷ്ടദളദി കു 
ല്ാല് ചപ്കദ വതസരദി ചരിസുെ ഹംസനാമകനു 
കാല്കാല്ഗളല്ലി എണ്വദവസ 
പാല്കര ഗകപസവെവഗാളുതസ ക്ഇ 
പാളു അെരഭില്ാവഷഗള 
പൂഗരസിവകാഡുതസിപ്പ ൯-൨൦ 
 
ൊസൊനുെ പരണുകാത്മെ 
ദാശരഥി വ് ഇെിനാദനമല് െ 
ല്ാശയാല്യ ഹയെദന പ്ശീകപില് നരസിംഹ 
ഈ സുരൂപദി അെരെര സം 
പതസാഷ പഡിസുതസ നിതസയസുഖമയ 
ൊസൊഗിഹ ഹ് ഇത്കമല്വദാളു 
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ബിംബവനംവദനിസി ൯-൨൧ 
 
സുരപനാല്യഗകദിവദാവഡ മന 
വെരഗുെുദു സത്പുണയമാഗദി 
ബരല്ു െന്ഹിയ മവനവഗ 
നിപ്ദാല്സയഹസിത് ഇവഷയു 
തസരണിതസനയ നിപകതസനദി സം 
ഭരിതസ പകാപാപടാപ പതസാരുെ 
ദരെിവദാരനു നിര ഇതസിയല്ി ബവര പാപഗള  
മാള്പ ൯-൨൨ 
 
െരുണനല്ലി െിപനാദ ഹാസയെു 
മരുതസവനാളു ഗമനാഗമന ഹിമ 
കര ധനാധിപരല്ലി ധമദ ബുദ്ധി െനിസുെുദു 
ഹരന മംദിരദല്ലി പഗാ ധന 
ധരണി കനയാദാനഗളു ഒം 
ദവരഘളിവഗ തസവഡയദവല് വകാഡുതസിഹ ചിത്ത 
പുട്ടുെദു ൯-൨൩ 
 
ഹ് ഇദയവദാളവഗ െിരക്തി പകസര 
വകാദവഗ സവപ്ന സുഷുപ്തസി ല്ിംഗദി 
മധുഹ കണിവകയല്ലി ബവര ൊപ്ഗതസിയു 
പുട്ടുെുദു 
സുദരുശന വമാദല്ാദ അഷ്ടാ 
യുധെ പിഡിദു ദിശാധിപതസിഗള 
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സദനദല്ി സംചരിസുതസീ പരി ബുദ്ധിഗള 
വകാഡുെ ൯-൨൪ 
 
സൂപ്തസനാമക പ്പാണപതസി ഗാ 
യപ്തസി സംപ്പതസിപാദയനാഗീ 
ഗാപ്തസവദാളു വനവല്സിരല്ു തസിളിയവദ 
കംദകംഡല്ലി 
ധാപ്തസിവയാളു സംചരിസി പുപ്തസ ക 
ളപ്തസ സഹിതസനുദിനദി തസീഥ 
ഏപ്തസയാവപ്തസയ മാഡിവദെു എംവദനുതസ 
ഹിഗ്ഗുെരു ൯-൨൫ 
 
നാരസിംഹസവരൂപവദാളവഗ ശ 
രീരനാമദി കരിസിെനു ഹദി 
നാരു കവളഗളുള്ള ല്ിംഗദി പുരുഷനാമകനു 
പതസാരുെനു അനിരുദ്ധവദാളു ശാം 
തസീരമണനിരുദ്ധ രൂപദി 
പപ്പരിസുെ പ്പദയുമ്ര്ന സ്ഥൂല്കപളെരവദാളിദ്ദു 
൯-൨൬ 
 
വമാദല്ു തസവക്ചമഗളു മാംസെു 
രുധിരപമപദാമജ്ജെസ്ഥിഗ 
ളിദവരാളവഗ ഏപകാനപംചാശന്മരുദ്ഗണെു 
നിധന ഹിംകാരാദി സാമഗ 
അദര നാമദി കവരസുവതസാംഭ 
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ത്തധിക നാല്വവത്തനിപ രൂപദി ധാതസുഗപളാളിപ്പ 
൯-൨൭ 
 
സപ്തസ ധാതസുഗവളാള വഹാരവഗ സം 
തസപ്തസ പല്ാഹഗനാഗ്നിയംദദി 
സപ്തസ സാമഗനിപ്പ അന്നമയാദി പകാശവദാളു 
ല്ിപ്തസനാഗവദ തസത്തദാവ്ഹയ 
ക്ലുപ്തസപഭാഗെ വകാഡുതസ സവപ്ന സു 
ഷുപ്തസി ൊപ്ഗവതസയീെ ഗതസെസ പ്പാജ്~ന 
െിശവാഖയാ ൯-൨൮ 
 
തസീെിവകാംഡിഹെല്ലി മജ്ജ ക 
പളെരദി അംഗുല്ിയ പെദ 
ഠാെിനല്ി മൂന്നൂരു അരെവത്തനിപ പ്തസിസ്ഥളദി 
സാെിരദ എംഭത്തു രൂപെ 
പകാെിദരു പപളുെരു പദഹദി 
പദെവതസഗവളാഡഗൂഡി പ്കീഡിസുെനു രമാരമണ 
൯-൨൯ 
 
കീടപപശസ്കരി വനനെില്ി 
കീടഭാെെ വതസാവരദു തസദവത് 
പഖടരൂപെഗനദി ആഡുെ വതസരദി ഭകുതസിയല്ി 
ഗകടഭാരിയ ധയാനദിംദ ഭ 
ൊടെിയനതസി ശീപ്ഘദിംദല്ി 
ദാടി സാരൂപയെനു ഐദുെരല്പ െീെിഗളു 
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൯-൩൦ 
 
 ഈ പരിയ പദഹവദാളു ഭഗെ 
പ്ദൂപഗള മവരയദവല് മനദി പ 
പദപവദ ഭകുതസിയല്ി സ്മരിസുതസല്ിപ്പ ഭകുതസരനു 
പഗാപതസി െഗന്നാഥെിഠല് സ 
മീപഗനു തസാനാഗി സംതസതസ 
സാപപരാഇയ മാഡി വപാവരെനു എല്ല 
കാല്ദല്ി ൯-൩൧ 
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