
സര്വസമര്പണ/സവപ്പതീക് ശംധി 
 
ഹര്ികഥാമ്ര്ഇതസാര് ഗുര്ുഗള 
കര്ുണദിംദാപനിതു പപളുവവ 
പര്മ ഭഗവദ്ഭക്തര്ിദനാദര്ദി പകളുവുദു 
 
ആവ പര്വ ാമ്മനതി വിമലാം 
ഗാവ  ദ്ധര്ു എംവദനിപ ര്ാ 
ജീവഭവ വമാദലാദമര്ര്നുദിനദി ഹര്ിപദവ 
പസവിപര്ിഗനുകൂലര്ലലവദ 
താവു ഇവര്ന വകഡിസ ലലവര് 
പ്ശീവിലാസാസ്പദന ദാസര്ിഗുംവെ അപജയവു 
൧൦-൧ 
 
പ്ശീദനംപ്രിസപര്ാജയുഗപള 
കാദശ സ്ഥാനാത്മവദാളഗി 
ട്ടാദര്ദി സംതുതിസുവവര്ിവഗ ഈ നവപ്ഗഹവു 
ആദിപതയര്ു സംതതാധി 
വയാധിഗള പര്ിഹര്ിസുതവര്നു 
കാദുവകാംഡിഹവര്ലലവര്ാംദാഗീശനാജ്~പനയലി 
൧൦-൨ 
 
പമദിനിയ പമലുള്ള പഗാഷ്പാ 
പദാദകഗവളലലമലതീര്ഥവു 
പാദപാപ്ദി ധര്ാതളവവ സുഏപ്ത ജീവഗണ 

1

www.yo
us

igm
a.c

om



പ്ശീദന പ്പതിവമഗളു അവര്ും 
പ ാദനവവ നനപവദയ നിതയദി 
ഹാദി നവഡവുവദ നതനഗവളംദര്ിതവവന പയാഗി 
൧൦-൩ 
 
സവപദശവു പുണയപദശവു 
സവകാലവു പുണയകാലവു 
സവജീവര്ു ദാനപാപ്തര്ു മൂര്ു പലാകദളു 
സവ മാതുഗവളലല മംപ്തവു 
സവ പകലസഗവളലല പൂവജയു 
ശവംദയന വിമലമൂതി ധയാനവുള്ളവവഗ ൧൦-൪ 
 
പദവഖാത തൊക വാപി സ 
പര്ാവര്ഗളഭിമാനി സുര്ര്ു ക 
പളവര്വദാളിഹ പര്ാമകൂപഗവളാളവഗ 
തും ിഹര്ു 
ആ വിയദ്ഗംഗാദിനദിഗളു 
ഭാവിസുവുവദപ്പവെര്വഡനിപ 
സാവിര് സുനാഡിഗവളാളവഗ 
പ്പവഹിസുതലിഹവവംദു ൧൦-൫ 
 
മൂര്ുപകാെിയ മയാവല പശാഭിപ 
ഈര്ധിക എപ്പെു സാവിര് 
മാര്ുതാംതയാമി മാധവ പ്പതിദിവസദലലി 
താ ര്മിസുതിഹവനംദു തിളിദിഹ 
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സൂര്ിഗപള പദവവതഗളവര് ശ 
ര്ീര്ഗപള സുഏപ്ത അവവര്ചവനവയ ഹര്ിപൂവജ 
൧൦-൬ 
 
പ്ശീവര്നിഗഭിപേകവവംദര്ി 
ദീ വസുംധവര്വയാളവഗ  ലലവ 
ര്ാവ ജലദലി മിംദവര്യു ഗംഗാദിതീഥഗളു 
താ ഒലിദു  ംദവലല വനവലവഗാം 
ഡീവര്ഖിളാഥഗളനര്ിയദ 
ജീവര്മര്തര്ംഗിണിയനനദിദര്ു ഫലപവനു ൧൦-൭ 
 
നദനദിഗളിവളവയാളവഗ പര്ിവുവു 
ഉദധിപര്ിയംതര്ദി തര്ുവാ 
യദലി ര്മിസുവവലലി തന്മയവാഗി പതാര്ദവല 
വിധിനിപേധഗളാചര്ിസുവര്ു 
 ുധര്ു ഭഗവപ്ദൂപ സവ 
പ്തദലി ചിംതവന  ര്ലു തയജിസുവര്ഖിള 
കമഗള ൧൦-൮ 
 
കലിവയ വമാദലാദഖിള ദാനവ 
വര്ാളവഗ പ് ഹ്മഭവാദി പദവ 
കളു നിയാമകര്ാഗി ഹര്ിയാജ്~വനയലി 
അവര്വര് 
കലുേകമവ മാഡി മാഡിസി 
ജലര്ുപഹഅണഗപിസുത നി 
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ശ്ചല സുഭക്തി ജ്~നാനപൂണര്ു 
സുഖിപര്വവര്ാളവഗ ൧൦-൯ 
 
ആവ ജീവവര്ാളിദ്ദപര്നി 
ന്നാവ കമവ മാഡപലനി 
ന്നാവ ഗുണര്ൂപഗളുപാസവന മാഡപലനവര്ു 
കാവനനയ്യന പര്മ സത്കര്ു 
ണാവപലാകന  ലദി ചര്ിസുവ 
പദവവതഗളനു മുട്ടലാപപവ പാപകമഗളു ൧൦-൧൦ 
 
പതിവയാഡവന മന ംദ വതര്ദലി 
പ്പതിദിവസദലി ര്മിസി പമാദിസി 
സുതര്പവഡദിവളവയാളു ജിപതംപ്ദിയവളംദു 
കവര്സുവളു 
ക്ഇതിപതി കഥാമ്ര് ഇത സുപഭാജന 
ര്ത മഹാത്മര്ിഗിതര് പദാേ 
പ്പതതിഗളു 
സം ംധിവിസുവപവഏചയുതനദാസര്ിവഗ 
൧൦-൧൧ 
 
സൂസി  ഹ നദിവയാളവഗ തന്ന സ 
ഹാസ പതാര്ുവവവനവനംദു ജലവകദു 
ര്ീസിദവര് നകപസാതു മുണുഗുവ ഹര്ിയ 
 ിട്ടവനു 
പേശ ഐദുവനാദിയലി സ 
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പവശ േുപ്തിയ മാഡിദുദ  ി 
ട്ടാവശയിംദലി അനയര്ാര്ാധിസുവ മാനവനു 
൧൦-൧൨ 
 
നാനു നന്നദു എം  ജഡമതി 
മാനവനു ദിനദിനദി മാഡുവ 
സ്നാന ജപ പദവാചവനയു വമാദലാദ കമഗള 
ദാനവര്ു വസവളവദായുവര്ലലവദ 
പ്ശീനിവാസനു സവീകര്ിസ മ 
ദ്ദാവന പകവ കപിത്ഥ ഫല ഭഇസിദപവാലഹുദു 
൧൦-൧൩ 
 
ധാപ്തിവയാളഗുള്ളഖിള തീഥ 
ഏപ്തചര്ിദപര്നു പാപ്താ 
പാപ്തവര്ിതന്നാദി ദാനവ മാഡി ഫലപവനു 
ഗാപ്ത നിമലനാഗി മംപ്ത 
സ്പതാപ്ത പഠിസിദപര്നു ഹര്ി സ 
വപ്തഗതവനംദര്ിയദവല താ കത് ഇ എം ുവനു 
൧൦-൧൪ 
 
കംഡ നീവര്ാളു മുണുഗി പദഹവ 
ദംഡിസിദവര് ഫലപവനു ദംഡ ക 
മംഡലഗളവന ധര്ിസി യതിവയംവദനിസി 
ഫലപവനു 
അംഡജാധിപനംസഗന പദ 
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പുംഡര്ീകദി മനവഹനിശി 
 ംഡുണിയപവാലിര്ിസി സുഖപഡദിപ്പ 
മാനവനു ൧൦-൧൫ 
 
പവദശാസ്പ്ത പുര്ാണ കവഥഗള 
ഓദി പപളിദപര്നു സകല നി 
പേധ കമവ വതാവര്ദു സത്കമ മാപഡനു 
ഓദനംഗളനു ജര്ിദു ശവാസനി 
പര്ാധ നഗസിദപര്നു കാമ 
പപ്കാധവളിയവദ നാനു  നന്നദു എം  മാനവനു 
൧൦-൧൬ 
 
ഏനു വകളിദപര്നു പനാഡിദ 
പര്നു ഓദിദപര്നു പപളിദ 
പര്നു പാഡിദപര്നു മാഡിദപര്നു ദിനദിനദി 
പ്ശീനിവാസന ജന്മ കമ സ 
ദാനുര്ാഗദി വനവനദു തെത് 
സ്ഥാനദലി തപ്ദൂപ തന്നാമകന സ്മര്ിസദവ 
൧൦-൧൭ 
 
 ുദ്ധി വിദയാ  ലദി പപളിദ 
ശുദ്ധ കാവയവിദലല തതവസു 
പദ്ധതിഗളനു തിളിദ മാനവനലല  ുധര്ിംദ 
മധവവലലഭ താപന ഹ് ഇദവയാവദാ 
ളിദ്ദു നുഡിദംദദലി നുഡിവദന 
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പധ്ധഗള പനാഡദവല കിവിവഗാട്ടാലിപുദു 
 ുധര്ു ൧൦-൧൮ 
 
കബ്ബിവനാളഗിഹ ര്സ വിദംതനി 
ഗബ്ബു ലലവദ ഭാഗയ യൗവന 
മബ്ബിനലി നമമവര്ദവവഗ 
ഹര്ിസുചര്ിതാമ്ര് ഇതവു 
ലഭയവാഗദു ഹര്ിപദാബ്ജദി 
ഹബ്ബിദതി സദ്ഭക്തി ര്സ വും 
ഡുബ്ബി വകാബ്ബി 
സുഖാബ്ധിവയാളഗാഡുവവഗലലദവല ൧൦-൧൯ 
 
ഖഗവര്ധവജനംപ്രി ഭകുതിയ 
 വഗയനര്ിയദ മാനവര്ിഗിദു 
ഒഗെിനംദദി പതാര്ുതിപ്പുദു എലല കാലദലി 
പ്തിഗുണവജിതനമലഗുണഗള 
വപാഗളി ഹിഗ്ഗുവ ഭാഗവതര്ിവഗ 
മിവഗ ഭകുതി സുജ്~നാനസുഖവിെവര് 
ര്ഇപുദു ൧൦-൨൦ 
 
പര്മതതവ ര്ഹസയവിദു ഭൂ 
സുര്ര്ു പകളവുദു സാദര്ദി നി 
ഷ്ഠുര്ിഗളിവഗ മൂഢര്ിവഗ പംദിതമാനി 
പിശുനര്ിവഗ 
അര്സികര്ിഗിദു പപളവുദലലന 
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വര്ത ഭഗവത്പാദയുഗളാം 
 ുര്ുഹ മധുകര്വനനിസുവര്ിഗിദനര്ുപു 
പമാദദലി ൧൦-൨൧ 
 
പലാകവാവതയിദലല പര്പലാ 
നകകനാഥന വാവത പകളവവര് 
കാകുമനുജര്ിഗിദു സമപകവാഗി 
വസാഗസുവുപദ 
പകാകനദ പര്ിമളവു േട്പദ 
സവീകര്ിസുവംദദലി ജലചര് 
പഭക  ലലുവദ ഇദര് ര്സ ഹര്ിഭകുതഗലലദവല 
൧൦-൨൨ 
 
സവപ്പപയാജനര്ഹിത സകപല 
ഷ്ടപ്പദായക സവഗുണപൂ 
ണപ്പപമയ ജര്ാമര്ണവജിത വിഗതപേശ 
വിപ്പതമ വിശവാത്മ ഘ് ഇണി സു 
യപ്പകാശാനംത മഹിമ ഘ് ഇ 
തപ്പതീകാര്ാധിതാംപ്രി സപര്ാജ സുര്ര്ാജ 
൧൦-൨൩ 
 
വനചര്ാപ്ദി ധര്ാധര്വന ജയ 
മനുജമ്ര് ഇഗവര്പവശ ജയ വാ 
മന പ്തിവിപ്കമപദവ ജയ ഭ് ഇഗുര്ാമ ഭൂമ ജയ 
ജനകജാവലലഭവന ജയ ര്ു 
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ഗ്മിണി മപനാര്ഥസിദ്ധിദായക 
ജിന വിപമാഹക കലിവിദാര്ണ ജയജയാര്മണ 
൧൦-൨൪ 
 
സച്ചിദാനംദാത്മ പ് ഹ്മക 
ര്ാചിതാംപ്രി സപര്ാജ സുമനസ 
പപ്പാച്ച സന്മംഗളദ മധവാംതഃകര്ണ ര്ൂഢ 
അചയുത ജഗനാഥവിഠ്ഠല 
നിച്ച വമച്ചിദ ജനര്  ിഡ കാ 
ദ്ഗച്ചനുംഡാര്ണയവദാളു പഗാപഗാപര്നു കായിദ 
൧൦-൨൫ 
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