
ഭ ൊജനരസ വി ൊവ സംധി 
 
ഹരികഥൊമ്ര്ഇതസസൊര ഗുരുഗള 
കരുണദിംദൊപനിതസു പപളുഭവ 
പരമ  ഗവദ് ക്തരിദനൊദരദി പകളുവുദു 
 
വനജജൊംഡഭദൊളുള്ളഖിള പേ 
തസനരു  ുംജിപ േതസുരവിധ പ ൊ 
ജനപദൊഥദി േതസുര വിധ രസരൂപ തസൊനൊഗി 
മനഭക ബംദുദനുംഡുണിസി സം 
ഹനനകുപേയ കരണകൊനം 
ദനിമിഷരിഗൊത്മപ്പദ₹ഹന സുഖവനീവ ഹരി 
൪-൧ 
 
നീഡദംദദലിപ്പ ലിംഗഭക 
പഷൊഡശൊത്മക രസവി ൊഗവ 
മൊഡി പഷൊഡശകഭലഗളിഭഗ ഉപേയഗളഭന 
ഭകൊഡുതസ 
പപ്കൊഡ എപ്പഭെരഡു സൊവിര 
നൊഡിഗതസപദവഭതസഗഭളൊളഗി 
ദ്ദൊഡുതസൊനംദൊത്മ േരിസുവ പലൊകഭദൊളു തസൊനു 
൪-൨ 
 
ദ്ദൊരുരസഭവംഭദനിസി മൂവ 
െൊരു സൊവിര സ്തപ്തസീ പുരുഷ നൊഡിയളു 
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തസപ്ദുപ 
ധൊരകനു തസൊനൊഗി സരവശ 
രീരഗളലി അഹശ്ചരൊപ്തസി വി 
ഹൊരമൊള്പനു ബ് ഇഉഹതസിഭയംബ സുനൊമദിം 
കഭരസി ൪-൩ 
 
ആരുരസ സതസവൊദി പ ദദി 
ആരു മൂരൊഗിഹവു സരൊ 
സൊര നീതസൊപ്പേുര ഖംഡൊഖംഡ േിത്പപ്പേുര 
ഈരധിക എപ്പെുസൊവിര 
മൊരമണന രസൊഖയരൂപ ശ 
രീരദലി പ ൊജയ സുപദൊഥദി തസിളിദു 
 ുംജിസുവുദു ൪-൪ 
 
ഈരഗതസ രസരൂപഗളു മു 
ന്നൂരു മയൊലലവെു നൊലകു 
േൊരു ഘ് ഇതസഗതസ രൂപഗളു ഇപ്പെപരൊം െു 
സൊര ഗുഡഭദൊളലഗദു സൊവിര 
നൂരഭവൊംദു സുരൂപ ദവിസഹ 
പ്സൊഭരരഡു ശതസ പംേവിംശതസി രൂപ ഫലഗളലി 
൪-൫ 
 
വിശദ സ്ഥിര തസീണവു നിരഹര 
രസഭദൊളു മൂലരദു സൊവിര 
പ്തസിശതസനവ രൂപഗള േിംതസിസി,  ുംജിപുദു 
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വിഷയ 
ശവസന തസപതസവശഭരൊളഗിദ്ദീ 
ഭപസരിനിംദലി കഭരസുവനു പധ 
നിസിദരീ പരി മനഭക ഭപൊഭളവനു ബലല 
വിബുധരിഭഗ ൪-൬ 
 
കപില നരഹരി  ൊഗവപ്തസയ 
വപുഷ പനപ്തസദി നൊസികൊസയദി 
ശഫരനൊമക ജിവ്ഭഹയലി ദംതസദലി ഹംസൊഖയ 
പ്തസിപദിപൊദയ ഹയൊസയ വൊേയഭദൊ 
ളപരിമിതസ സുഖപുണ സംതസതസ 
ക്ഇപണഭരൊളഗിദ്ദവരവര രസ സവീകരിസി 
ഭകൊഡുവ ൪-൭ 
 
നിരുപമൊനമ്ര്ദൊത്മ ഹരി സം 
കരുഷണ പ്പദയുമ്ര്ന രൂപദി 
ഇരുതസിഹനു പ ൊക്ത് ഇഗഭളൊളഭഗ തസച്ഛക്തിദനു 
ഭയനിസി 
കഭരസുവനു നൊരൊയണനിരു 
ഭെരഡു നൊമദി ഭ ൊജയ വസ്തതസുഗ 
നിരുതസ തസപകനൊഗി ത്പ ഇഉ്തസിയനീവ പേതസനഭക 
൪-൮ 
 
വൊസുപദവനു ഒളഭഹൊരഭഗ അവ 
കൊശ ഭകൊഡുവ ന സ്ഥനൊഗി ര 
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മൊസപമതസ വിഹൊര മൊള്പനു പംേരൂപദലി 
ആ സപരൊരുഹ സം വൊ  വ 
വൊസവൊദയമരൊദി പേതസന 
രൊശിഭയൊളഗിഹഭനംദു അരിതസവനവഭന 
പകൊവിദനു ൪-൯ 
 
വൊസുപദവനു അന്നഭദൊളു നൊ 
നൊ സു യദി സംകരുഷണ ക്ഇ 
തസീശ പരമൊന്നഭദൊളു ഘ് ഇതസഭദൊളഗിപ്പനനിരുെ 
ആ സുപണൊംസഗനു സൂപദി 
വൊസവൊനുജ ശൊകഭദൊളു മൂ 
പലശ നൊരൊയണനു സവപ്തസദലി ഭനഭലസിഹനു 
൪-൧൦ 
 
അഗണിതസൊത്മ സുപ ൊജന പദൊ 
ഥഗള ഒളഭഗ അഖംഡവൊഭദൊം 
ദഗളിഭനൊളനംതസൊംശദിംദലി ഖംഡഭനംദിനിസി 
ജഗദി ജീവര ത്പ ഇ്തസി പഡിസുവ 
സവഗതസ പ ദവിവജിതസന ഈ 
ബഭഗയ രൂപവനരിതസു  ുംജിസി 
അപിസുവനഡിഭഗ ൪-൧൧ 
 
ഈ പരിയലരിതസുംബ നര നി 
പതസയൊപവൊസി നിരൊമയനു നി 
ഷ്പൊപി നിതസയ 
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മഹത്സുയജ്~നൊഗളൊേരിസിദവനു 
പപൊപുദിപ്പുദു ബപ്പുഭദലല ര 
മൊപതസിഗധിശ്ഠൊനഭവന്നു ക്ഇ 
പൊപപയൊനിധി മൊതസനൊലിസുതസിഹ ജനനിയംഭതസ 
൪-൧൨ 
 
ആഭരരദു സൊവിരധ പമലിഭന്നൊര 
ഐവഥഭഥൊമ്ര്ധു രൂപധി 
സൊരപ ൊക്ഥനിരുധ്ധ പധവനു അന്നമയഭനനിപ 
മൂഭരരദുവഭര സൊവിരധ പമല് മൂരഢിക 
നൊലവഥഥു രൂപധി 
പഥൊരുഥിഹ പ്പധയുമ്ര്ന ജഗധൂളു പ്പൊണമയനൊഗി 
൪-൧൩ 
 
എരഡു പകൊശദ ഒളഭഹൊരഭഗ സം 
കരുഷലണദു സുലഅദരവ 
ഭെരഡു സൊവിരപദളധിക ശതസരൂപഗള ധരിസി 
കഭരസിഭകൊംബ മപനൊമയനു എം 
ദരവിദൂരനു ഈഭരരഡു സൊ 
വിരദ മുഭന്നൊരൊദ പമല്നൊല്കധിക എപ്പെു 
൪-൧൪ 
 
രൂപദിം വിജ്~നൊന മയഭനംബ് 
ഈ ഭപസരിനിം ആസുപദവനു 
വയൊപിസിഹ മഹദൊദി തസതസവവ 
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തസത്പപതസിഗപളൊളഭഗ 
ഈ പുരുഷനൊമകന ശു പസവ 
ദൊപഭളനിസി രമൊംബ തസൊ പ്ബ 
ഹ്മൊപപരൊഇഗളൊദവര ലിംഗൊംഗ ഭകഡിസുവളു 
൪-൧൫ 
 
ഐദുസൊവിര നൂര ഇപ്പ 
ലെദു നൊരൊയണന രൂപവ 
തസൊ ധരിസിഭകൊംഡനുദിനദി ആനംദമയഭനനിപ 
ഐദു ലഅദ പമഭല എം  
ലെദു സൊവിര നൊല്കു ശതസഗള 
ഐദു പകൊശൊത്മക വിരിംേൊംഡപദൊളു 
തസുംബിഹനു ൪-൧൬ 
 
നൂരഭവൊംദു സുരൂപദിം ശൊം 
തസീരമണ തസൊനന്നഭനനിലപ 
നൂര പമല്മൂരധികദശ പ്പൊണൊഖ്ഹഹയ പ്പദയുമ്ര്ന 
പതസൊരുതസിഹലനവലെദു വി 
കൊര മനഭദൊളു സംകരുഷലണ 
നൂരു േതസുരൊശീതസി വിജ്~നൊനൊത്മ വിശവൊഖ്ഹഹയ 
൪-൧൭ 
 
മൂരു സൊവിരദധശതസ പമ 
ലീരധികരൂപഗള ധരിസി ശ 
രീരഭദൊളഗൊനംദമയ നൊരൊയണൊഹവയനു 
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ഈഭരരഡു സൊവിരദ പമല്മു 
ന്നൂരു ഐദു സുരൂപദിംദലി 
 ൊരതസീശപനൊളിപ്പ നവനീതസസ്ഥ ഘൃതസദംഭതസ ൪-൧൮ 
 
മൂരധിക ഐവെു പ്പൊണ ശ 
രീരഭദൊളഗനിരുെനിലപ്പ 
നൂരു ഹഭന്നൊംദധികപൊനഭനൊളിലപ്പ പ്പദയുമ്ര്ന 
മൂരഭനയ വയൊനപനൊളലഗദഭര 
നൂരു രൂപദി സംകരുഷലണ 
നൂരു മൂവലെ ദുദൊനപനൊളിപ്പ മൊപയശ ൪-൧൯ 
 
മൂലനൊരൊയണനു ഐവ 
പെളധിക ഐനൂരു രൂപവ 
തസൊളി സവപ്തസദി സമൊനപനൊളിപ്പ സപവശ 
ലീഭലലഗവനു സൊവിരദ പമ 
പലളു നൂഹഭന്നൊംദു രൂപവ 
തസൊളി പംേപ്പൊണഭരൊളു പലൊകഗള സലഹുവനു 
൪-൨൦ 
 
പ്തസിനവതസി സവരൂപൊത്മകനിരു 
െനു സദൊ യജമൊനനൊഗി 
ദ്ദനല യമ പസൊമൊദി പിത്പ ഇപദവപതസഗളിഭഗ അന്ന 
ഭനനിപനൊ പ്പദയുമ്ര്ന സംകരു 
ഷണ വി ൊഗവ മൊഡിഭകൊം 
ഡുണിപ നിതസയൊനംദ പ ൊജനദൊയി തസുയൊഹവ 
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൪-൨൧ 
 
ഷണ്ണവതസിനൊമകനു വസു മൂ 
ക്കണ്ണ  ൊസ്തകരഭരൊളഭഗ നിംതസു പ്പ 
പന്ന രനുദിന നിഷ്കപട സദ് ക്തിയലി മൊള്പ 
പുണയ കമവ സവീകരിസി കൊ 
രുണയ സൊഗരനൊ പിത്പ ഇഗളിഭഗ 
ഗണയ സുഖവിെവര ഭപൊഭരവനു എലല 
കൊലദലി ൪-൨൨ 
 
സുതസപപനപകൊെര സുപംേൊ 
ശതസവരണ കരണദി േതസുവിം 
ശതസി സുതസതസവദി ധൊതസുഗഭളൊളഗിദ്ദവിരതസനിരുെ 
ജതസന മൊള്പനു ജഗദി ജീവ 
പ്പതസതസിഗള ഷണ്ണവതസി നൊമക 
േതസുര മൂതസിഗളേിസുവരദരിംഭദ ബലലവരു 
൪-൨൩ 
 
അംബുജജൊംപഡൊദരനു വിപിനദി 
ശബരിഭയംജലനുംഡു പഗൊകുല 
ദബഭലയരഭനൊലിസിദനു  ഇഷി പത്പനിയരു 
ഭകൊട്ടന്ന 
സു ുജ തസൊ  ുംജിസിദ സവരമണ 
കുബുഭജ ഗംധഭക ഒലിദ മുനിഗണ 
വിബുധപസവിതസ ബിഡുവപന നൊവിെ കമഫല 
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൪-൨൪ 
 
ഗണഭനയിലലദ പരമസുഖ സ 
ദ്ഗുണഗണംഗള പലശപലശഭക 
എഭണഭയനിസദു രമൊബ്ജ  വശപ്കൊദിഗള 
സുഖവു 
ഉണുതസുണുതസലമ മഭരദു ക്ഇഷ്ണൊ 
പണഭവനലു ലകഭകൊംബന ക 
ജനനി പ ൊജന സമയദലി ലകഭയൊഡ്ഡുവംദദലി 
൪-൨൫ 
 
ജീവ ക്ഇതസ കമഗള ബിഡഭദ ര 
മൊവരനു സ്തഈകരിസി ഫലഗള 
നീവനധികൊരൊനുസൊരദലവരിഗനവരതസ 
പൊവകനു സവസവ  ുംജിസി 
തസൊ വികൊരവലനദഭനൊഭെഗു 
പൊവകഭന പൊവനഭനനിപ ഹരിയുംബുപദനരിദു 
൪-൨൬ 
 
കലുഷ ജിഭഹവഭഗ സുഷ്ഠുപ ൊജന 
ജല ഭമൊദലു വിഷപദൊരുവുദു നി 
ഷ്കലുഷ ജിഭഹവഭഗ സുരസ പതസൊരുവുഭദലല 
കൊലദലി 
സുലലിതസൊംഗഭഗ സകലരസ മം 
ഗളഭവനിസുതസിഹുദന്നമയ ലക 
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ഭകൊളഭദ ബിഡുവഭന പൂതസനിയ 
വിഷഭമൊഭലയനുംഡവനു ൪-൨൭ 
 
പപളപലനു സമീരപദവനു 
കൊലകൂടവനുംഡു പലൊകവ 
പൊലിസിദ തസദ്ദൊസപനൊവനു 
അമ്ര് ഇഉതസഭനനിസിദനു 
പ്ശീ ലകുമിവലല  ശു ൊശു  
ജൊലകമഗളുംബനുപേയ 
ഭദപദളിഭഗഗളവഗിലലഭവംദിഗു സവരസഗള ബിട്ടു 
൪-൨൮ 
 
ഈ പരിയലേയുതസന തസെ 
പ്ദൂപ തസന്നൊമഗള സഭല നൊ 
നൊ പദൊഥദി ഭനഭനഭനഭനദു  ുംജിസുതസലിരു 
വിഷയ 
പ്പൊപക സ്ഥൊപക നിയൊമക 
വയൊപകനുഭയംദരിദു നീ നി 
പലപനൊഗിരു പുണയ പൊപഗളനപിസവനഡിഭഗ 
൪-൨൯ 
 
ഐദു ലഎം െഭരൊം  
െൊദ സൊവിരപദളുനൂരര 
ഐദു രൂപവ ധരിസി പ ൊക്ത് ഇഗ 
പ ൊജയഭനംഭദനിസി 
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പ്ശീധരൊ ദുഗൊരമണ പൊ 
ദൊദി ശിരപയംതസ വയൊപിസി 
കൊദുഭകൊംഡിഹ സംതസതസ ജഗന്നൊഥ വിട്ഠലനു 
൪-൩൦ 
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