
ധ്യാന്പ്ര്രിയാ സംധ്ി / സ്ഥാവര ജംഗമ സംധ്ി 
 
ഹരിരഥാമ്ര്ഇതസസാര ഗുരുഗള 
രരുണദിംദാരനിതസു പരളുവവ 
രരമ ഭഗവദ്ഭക്തരിദനാദരദി പരളുവുദു 
 
രാദുവരയ രംടര സിരതസ വമാദ 
ലാദുവനുദിന ബാധ്ിസുവപവ 
രാദപ ം്ദിയഗളലി ബിഡവദ ഹ് ഇഷീകരരന 
മൂതസി 
സാദരദി വനവനവവനു ഏനര 
രാധ്ഗളു മാഡിദരു സരിവയനി 
പരാധ്ഗഗസവു പമാഅമാഗപര ദുരിതസരാ ിഗളു 
൧൧-൧ 
 
ഹഗല നംദാദകരദംദദി 
നിഗമപവദയന രൂജിസുതസ ഗര 
മുഗിദു നാല്രവരാവളാംദു രുരുഷീാഥവനു 
പബഡദലി 
ജഗദുദര വരാട്ടുദനു ഭുംജിസു 
മഗ മഡദി ്രാപണം്ദിയാത്മാ 
ദിഗളു ഭഗവദധ്കനവവംദഡിഗഡിവഗ 
വനവനവുതസിരു ൧൧-൨ 
 
അസവതസം്തസനു ജകവ ഹരി സ 
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വസവതസം്തസനു നിതസയ സുഖമയ 
നിിഃസവബദ്ധാല്രജ്~ന ക്ത സദുിഃഖി നിവകണ്ണ 
്ഹസവപദഹി സനാഥജകവനു 
വി വവയാരര രത് ഇ്ബ്മ സ 
രസവതസക ാദയമരനുതസ ഹരിവയംദു വരാംഡാഡു 
൧൧-൩ 
 
മവെ വി വാവദയംടു രൂവരാം 
ഭെരിംദലി വരച്ചിസലു എ 
പ്പവെരഡു രൂരഗളഹവു ഒംവദാംവദ സാഹ്സ 
പ് ഇഥ്പപ് ഇഥരു  നാഡിഗവളാളവഗ സ 
വവാെമന തസിളിവയംദു ഭകഷ്മനു 
ബിെരിസിദനു ധ്മ തസനയനിവഗ  ാംതസിരവദലി 
൧൧-൪ 
 
എംടു ്രക്ഇതസിഗവളാളവഗ വി വാ 
വദയംടു രൂരദലിദ്ദു ഭരുതസര 
രംടരവ രരിഹരിസുതസലി രാലിസുവ 
്രതസിദിനദി 
വനംടനംദദി എഡബിഡവദ ഗവ 
രുംഠരമണു തസന്നവര നി 
ഷ്രംടര സുമാഗദലി നവഡസുവ ദുജനര 
ബഡിവാ ൧൧-൫ 
 
സവരമണനു  ക്തയാദിരൂരദി 
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രരുണ മാനിഗവളാളവഗ വനവലസി 
ദ്ദര വിദൂരനു സ്ഥൂലവിഷീയഗളുംഡുണിര നിതസയ 
അരിയദവല തസാനുംവബവനംബുവ 
നിരയഗളനുംബുവനു നിശ്ചയ 
മരളി മരളി ഭിവാടവിയ സംചരിസി 
ബളലുവനു ൧൧-൬ 
 
സുരുചി രുചിര സുഗംധ്  ുചിവയം 
ദിരുതസിഹനു ഷീ്ഡസഗവളാളു ഹ 
വന്നരഡു രൂരദലിപ്പ ് ക ഭൂ ദുവഗയര സഹിതസ 
സവരമണനു എപ്പവെരഡു സാ 
വിര സമകരന രൂരവദാളഗി 
ദ്ദുരു രരാ്രമ രത് ഇ എനിസുവ 
നാഡിഗവളാളിദ്ദു ൧൧-൭ 
 
നിന്ന സവ്തസദലി വനവനവവ 
രനയരമവ മാഡിദരു സരി 
രുണയരമഗവളനിസുവവു സംപദഹവിനിതസിലല 
നിന്ന സ്മരിസവദ സ്നാന ജര പഹാ 
മാന്ന വസ്്തസഗജാ വ ഭൂ ധ്ന 
ധ്ാനയ വമാദലാദഖിള ധ്മവ മാഡി ഫലപവനു 
൧൧-൮ 
 
ഇഷ്ടപഭാജയ രദാഥവദാളു  ിരി 
വിഷ്ടനാമദി സവ ജകവര 
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തസുഷ്ടിരഡിസുവ ദിനദിനദി സംതസുഷ്ട തസാനാഗി 
പരാഷ്ടടവദാളു വനവലസിദ്ദു രസമയ 
രുഷ്ടിഗയദിസുതസിം്ദിയഗവളാളു 
പ്രഷ്ടനാഗിവദ്ദലല വിഷീയഗളുംബ തസിളിസദവള 
൧൧-൯ 
 
രാരണാവ്ഹയ (രാരരാവ്ഹയ) ജ്~നാന രമ 
പ്രരരനു തസാനാഗി ്രിവയഗള 
പതസാരുവനു രപമം്ദിയാധ്ിരവരാളവഗ 
വനവലസിദ്ദു 
മൂരുഗുണമയ ്ദവയഗ തസദാ 
രാര തസന്നാമദലി രവരസുവ 
പതസാരിവരാള്ളവദ ജനര പമാഹിര പമാഹ 
രല്രരനു ൧൧-൧൦ 
 
്ദവയവനനിസുവ ഭൂതസമാ്തസവദാ 
ളവയനു രപമം്ദിയഗവളാളു 
ഭവയ സത്്രിയവനനിര 
ജ്~നയാപനം്ദിയഗവളാളഗിദ്ദു 
സ്തസവയ രാരവനനിസി സുഖമയ 
പസവയ പസവരവനനിസി ജഗവദാളു 
ഹവയവാഹനനണിവയാളഗിപ്പംവതസ ഇരുതസിപ്പ 
൧൧-൧൧ 
 
മനവവ വമാദലാദിം്ദിയഗവളാള 
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ഗനിലപദവനു  ുചിവയനിസിവരാം 
ഡനവരതസ വനവലസിപ്പ 
 ുചി പദ്ധാതസവനംവദനിസി 
തസനുവിവനാളഗിപ്പനു സദാ വാ 
മന ഹ് ഇഷീകപര ാഖയരൂരദ 
ലനുഭവവര തസംദകവ വിഷീയജ സുഖവ ജകവരിവഗ 
൧൧-൧൨ 
 
പ്രരര പ്രയവരാളു പ്രയ 
പ്രരരനു തസാനാഗി ഹരി നി 
ഗവരദിംദ ്രവതസിസുവ തസന്നാമ രൂരദലി 
പതസാരിവരാള്ളവദ സവവരാളു ഭാ 
ഗകരഥകജനരനു സരല വയാ 
രാരഗള തസാ മാഡിമാഡിസി പനാഡി നഗുതസിപ്പ 
൧൧-൧൩ 
 
ഹരിവയ മുഖയനിയാമരനു എം 
ദരിദു രുണയാരുണയ ഹരുഷീാ 
മരുഷീ ലാഭാലാഭ സുഖദുിഃഖാദി ദവംദവഗള 
നിരുതസ അവനം്രിവഗ സമരിസി 
നരരഭൂസവഗാരവഗദി 
രരണ നിയാമരന സവ്തസദലി വനവനവുതസിരു 
൧൧-൧൪ 
 
മാണവര തസത്ഫളഗളനുസം 
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ധ്ാനവിലലവദ രമഗള പസവ 
ച്ഛനുസാരദി മാഡി പമാദിസുവംവതസ ്രതസിദിനദി 
ജ്~നാനരൂവര വിധ്ിനിപഷീധ്ഗ 
പളനു പനാഡവദ മാഡു രമ്ര 
ധ്ാന രുരുപഷീ നലി ഭരുതസിയ പബഡു 
വരാംഡാഡു ൧൧-൧൫ 
 
ഹാനിവ് ഇദ്ധി ജയാരജയഗളു 
ഏനു വരാട്ടുദു ഭുംജിസുതസ ല 
മകനിവാസന രരുണവവന സംരാദിസനുദിനദി 
ജ്~നാനസുഖമയ തസന്നവര രര 
മാനുരാഗദി സംഗതസര പദ 
ഹാനുബംധ്ിഗളംവതസ ഒളവഹാരഗിദ്ദു രരുണാളു 
൧൧-൧൬ 
 
ആ രരമ സരപലം്ദിയഗവളാളു 
വയാരരനു തസാനാഗി വിഷീയവ 
തസാ  രരി്ഗഹിസുവനു തസിളിസവദ 
സവജകവവരാളു 
രാരരഹിതസ രുരാണ രുരുഷീ സ 
മകരദലി വനവലസിദ്ദു നാനാ 
രൂരധ്ാരര പതസാരിവരാള്ളവദ രമഗള മാള്ര 
൧൧-൧൭ 
 
പഖചരരു ഭൂചരരു വാരി നി 
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 ാചരവരാളിദ്ദവര രമഗ 
ളാചരിസുവനു രനമഹിമ രരമാല്രപനാരാദി 
പഗാചരിസനു ബഹു ്രരാരാ 
പലാചവനയ മാദിദരു മനസിവഗ 
രകചരാരി ്രകയ രവിജന്പപഗയ മഹരായ 
൧൧-൧൮ 
 
ഒംവദ പഗാ്തസ ്രവര സംധ്യാ 
വംദവനഗളനു മാഡി ്രാംതസവര 
തസംവദ തസനയരു പബവര തസമ്മയ 
വരസരുവഗാംബംവതസ 
ഒംവദ പദഹവദാളിദ്ദു നിംദയാ 
നിംദയരമവ മാഡി മാഡിസി 
ഇംദിപര നു സവ ജകവവരാളക വനനിസുവനു 
൧൧-൧൯ 
 
രിട്ടഗട്ടിദ പലാഹ രാവര 
സുട്ടു വിംഗഡ മാഡുവംവതസ ര 
രട്ട ്വകഹിഗവളാളിപ്പ തസംദുല രവഡവഗ 
വതസവഗവംവതസ 
വിട്ഠലാ എംവദാവമ്മ ഗമമവര 
ദട്ടഹാസദി രവരവയ ദുരിതസഗ 
ളട്ടുളിയ ബിഡിസവന തസവന്നാളഗിട്ടു സലഹുവനു 
൧൧-൨൦ 
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ജലധ്ിവയാളു പസവച്ഛാനുസാരദി 
ജലചര ്രാണിഗളു തസെത് 
സ്ഥളഗളലി സംപതസാഷീബഡുതസലി 
സംചരിസുവംവതസ 
നളിനനാഭവനാളബ്ജഭവ മു 
വപ്പാളുലുരിഗ ഗമഗണ്ണ വമാദലാ 
ധ്ലവു ജകവര ഗണവു വതസിസുതസിഹദു നിതസയദലി 
൧൧-൨൧ 
 
വാസുപദവനു ഒളവഹാരവഗ അവ 
രാ ദനു (ആഭാസരനു) തസാനാഗി ബിംബ ്ര 
രാ ിസുവ തസ്ദൂര തസന്നാമദലി സവ്തസ 
ഈ സമനവയവവംവദനിര സദു 
രാസനവ ഗഗവവനു പമാആ 
പരഎഗവളാളുെമന ജകവന്മുക്തനവനിവയാളു 
൧൧-൨൨ 
 
പഭാഗയവസ്തസുഗവളാളവഗ പയാഗയാ 
പയാഗയ രസഗളനരിതസു പയാഗയാ 
പയാഗയരലി വനവലസിപ്പ ഹരിവഗ 
സമരിസനുദിനദി 
ഭാഗയ ബഡതസന ബരലു ഹിഗ്ഗവദ 
രുഗ്ഗിവസാരഗവദ സദ്ഭരുതസി ഗവ 
രാഗയ ജ്~നാന പബഡു നക നിഭാഗയവനനിസദവല 
൧൧-൨൩ 
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സ്ഥള ജലാ്ദിഗളലലി ജനിസുവ 
ഫല സുരുഷ്രജ ഗംധ്രസ ് ക 
തസുളസി വമാദലാദഖിള രുജാസാധ്ന രദാഥ 
ഹലവു ബവഗയിംദരിസുതസ ബാം 
വബാവളയ ജനരവഗ നിതസയ നിതസയദി 
തസിളിവുദിദു വയതസിപരര രുവജഗവളംദു 
പരാവിദരു ൧൧-൨൪ 
 
് കരരന സവ്തസദലി അവ 
പലാരിസുതസ ഗുണരൂര്രിയ വയതസി 
പരര തസിളിയദലനവയിസു ബിംബനലി മവരയദവല 
സവകരരിസുവനു രരുണദിംദ നക 
രാരരിസവദ ക്ഇരാളു ഭക്തര 
പ ാരഗള രരിഹരിസി സുഖവിെനവരതസ 
വരാവരവ ൧൧-൨൫ 
 
ഇനിതസു വയതസിപരരാനവയഗവലം 
വദനിര രൂജാവിധ്ാനഗളവന തസിളി 
ദനിമിപഷീ ന ത് ഇപ്തസി ബഡിസുതസലിരു 
നിരംതസരദി 
രന മഹിമ ഗരവരാംഡു സ്ഥിതസിമ്ര് ഇതസി 
ജനുമഗള രരിഹരിസി പസവര 
ജനവരാളിട്ടാനംദ രഡിസുവ ഭക്തവത്സലനു 
൧൧-൨൬ 
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ജലജനാഭനിവഗവരഡു ്രതസിവമഗ 
ളിവളവയാളവഗ ജഡപചതസനാത്മര 
ചലവദാളകബവഗ സ്്തസക രുരുഷീ പഭദദലി 
ജഡവദാളവഗ 
തസിളിവുദാഹിതസ്രതസിവമ സഹജാ 
ചലഗവളംദകബവഗ ്രതസകരദി 
ലലിതസ രംച്തസയ സുപഗാളരവരിതസു ഭജിസുതസിരു 
൧൧-൨൭ 
 
വാരിജാസന വായു വകം്ദ ഉ 
മാരമണ നാപര  സ്മരഹം 
രാരിര ്രാണാദിഗളു രുരുഷീര രപളവരദി 
പതസാരിവരാളദനിരുധ്ധ് പദാഷീ വി 
ദൂര നാരായണന രൂര   
രകരമാനിഗളാഗി ഭജിസുതസ സുഖവ 
വരാഡുതസിഹരു ൧൧-൨൮ 
 
സിരി സരസവതസി ഭാരതസക സൗ 
രണി വാരുണി രാവതസകമുഖ 
രിരുതസിഹരു സ്്തസകവരാളഗഭിമാനിഗളു 
തസാവവനിസി 
അരുണ വണ നിഭാംഗ ് ക സം 
രരുഷീണ ്രദയുമ്ര്ന രൂരഗ 
ളിരുളു ഹഗലു ഉരാസനവ ഗഗവുതസവല 
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പമാദിരരു ൧൧-൨൯ 
 
ക്ഇതസ്രതസകരദി തസംരി ഭാഗവ 
ഹുതസവഹാനില മുഖയ ദിവിജരു 
തസുതസിസിവരാളുതസഭിമാനിഗളു തസാനാഗി 
വനവലസിദ്ദു 
്രതസിദിവസ ് കതസുലസി ഗംധ്ാ 
അവതസ രുസുമ ഫല ദകര രംചാ 
മ്ര് ഇതസദി രുജിര ഭരുതസരിവഗ വരാഡുതസിഹരു 
രുരുഷീാഥ ൧൧-൩൦ 
 
നഗഗളഭിമാനിഗവളനിര സുര 
രുഗളു സഹജാചലഗളിവഗ മാ 
നിഗവളനിസി ് ക വാസുപദവന 
രൂജിസുതസലിഹരു 
സവഗതസപഭദ വിവജിതസന നാല് 
ബവഗ ്രതസകരദി തസിളിദു രുജിവസ 
വിഗതസ സംസാരാബ്ധി ദാടിസി മുക്തരനു മാള്ര 
൧൧-൩൧ 
 
ആവഏ്തസവര പരാദപരനി 
ന്നാവ തസകഥദി മുണഗപലനി 
ന്നാവ ജരതസര പഹാമ ദാനവ മാഡി ഫലപവനു 
് കവര ജഗന്നാഥ വിഠലന 
ഈ വിധ്ദി ജംഗമ സ്ഥാവര 
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ജകവവരാളു രരിരൂണവനംദരിയദിഹ മാനവരു 
൧൧-൩൨ 
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