
വ്യാപ്ഥ സംധി 
 
ഹരികഥാമ്ര്ഇതസസാര ഗുരുഗള 
കരുണദിംദാപനിതസു പപളുവവ് 
പരമ ഭഗവ്ദ്ഭക്തരിദനാദരദി പകളുവ്ുദു. 
 
പുരുഷരൂപത്തസയ പുരാതസന 
പുരുഷ പുരുപഷാത്തമ്മ അരാഅര 
പുരുഷ പുജിതസപാദ പുണാനംദ ജ്~നയാനമയ 
പുരുഷസൂക്ത സുപമയ തസത്തത് 
പുരുഷ ഹ് ഇത്പു്കരനിയയ മഹ 
പുരുഷജാംഡാംതസരദി ബഹിരദിവ്യാപ്തസ 
നിയിപ്തസ ൩-൧ 
 
സ്തത്തസീനപുംസക പുരുഷ ഭൂസയി 
യാനയാനിയ ഗഗനമന ശശി 
ഭാനു കായഗുണ ത്പക്ഇതസിവയാളവഗാംദു തസാനയല 
ഏനു ഇവ്ന മഹാമഹിവമ കവഡ 
ഗാണരജഭവ് ശത്കമുഖരു നി 
ധാനിസയു മാനവ്രിഗളവ്ഡുവ്ുപദ 
വ്ിചാരിസയു ൩-൨ 
 
ഗംധ രസ രൂപ സ്തപരശ ശ 
വ്ാംദു തസാനയലദരദര വപസ 
രിംദ കവരസുതസ ജീവ്രിവഗ തസപകനു തസാനാഗി 

www.yo
us

igm
a.c

om



വപാംദിവകാംഡിഹ പരമകരുണാ 
സിംധു ശാശവതസ മനവവ് വമാദയാ 
ദിംത്ദിയ ഗപളാളഗിദ്ദു പഭാഗിസുതസിഹനു 
വ്ിഷയഗള ൩-൩ 
 
ത്ശവ്ണ നയന ത്രാണ തസവത്ഗസ 
നിവ്ുഗളയി വ്ാക് പാണിപാദാ 
ദയവ്യവ്ഗളളി തസദ്ഗുണഗളളി 
തസത്പതസിഗവളാളവഗ 
ത്പവ്ിതസതസനു തസാനാഗി ക്ഇതസിപതസി 
വ്ിവ്ിധകമവ് മാഡി മാഡിസി 
ഭവ്വക കാരണനാഗി തസിരുഗിസുതസിഹനു 
തസിളിസദവയ ൩-൪ 
 
ഗുണിഗുണഗവളാളഗിദ്ദു ഗുണിഗുണ 
വനനിസുവ്നു ഗുണബദ്ധനാഗവദ 
ഗുണജ പുണയാപുണയഫയ ത്ഭഹ്മദി പചതസനവക 
ഉണിസുതസവ്വരാളഗിദ്ദു വ്ൃജിനാ 
ദന ചിദാനംദദക പദഹനു 
വകാവനവഗ സചരാചര 
ജഗദ്ഭുകുവവ്നിപനവ്യയനു ൩-൫ 
 
വ്ിവദയ തസാവനംവദനിസിവകാംബനി 
രുദ്ധ പദവ്നു സവ്ജീവ്ര 
ബുദ്ധിപയാള് വനവയസിദ്ദു ക്ഇതസിപതസി  
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ബുദ്ധിവയനിസുവ്നു 
സിദ്ധി വയനിസുവ് സംകരുഷണ ത്പ 
സിദ്ധ നാമക വ്ാസുപദവ്ന 
വ്ദയരൂപ ചതസുഷ്ടയഗളരിതസവ്പന പംദിതസനു ൩-൬ 
 
തസനുചതസുഷ്ടയഗവളാളു നാരാ 
യണനു ഹ് ഇത്കമയാഖയ സിംഹാ 
സനവദാളനിരുദ്ധാദി രൂപഗളിംദ പശാഭിസുതസ 
തസനവഗ തസാപന പസവ്യ പസവ്ക 
വനനിസി പസവ്ാസക്ത സുരവരാള 
ഗനവ്രതസ വനവയസിദ്ദു പസവവ്യ 
ദകവകാംബനവ്രംവതസ ൩-൭ 
 
ജാഗര സവപ്നംഗവളാളു വ്ര 
പഭാഗിശയന ബഹുത്പകാര വ്ി 
ഭാഗദഗസി നിരംശ ജീവ്ര ചിച്ഛരീരവ്നു 
പഭാഗവ്ിത്തു സുശുപ്തസികായദി 
സാഗരവ് നദി കൂഡുവ്ംവതസ വ്ി 
പയാഗ രഹിതസനു അംശഗളപനകത്തസദവ്ദിസുവ് 
൩-൮ 
 
ഭായരിംവദാഡഗൂഡി കാരണ 
കായവ്സ്തതസുഗളയലി പത്പരക 
പത്പയരൂപഗളിംദ പടതസംതസുഗളപവ്ായിദ്ദു 
സൂയകിരണഗളംവതസ തസന്നയ 
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വ്ീയദിംദയി വകാഡുതസ വകാളുതസിഹ 
നായരിവഗ ഈതസന വ്ിഹാരവ്ു 
പഗാചരിപുപദവനാ ൩-൯ 
 
ജനക തസന്നാത്മജവഗ വ്ര ഭൂ 
ഷണ ദുകൂയവ് വതസാഡിസി തസാ വ്ം 
ദവനയ ദകവകാളുതസവ്ന ഹരസുതസ ഹരുഷ 
ബഡുവ്ംവതസ 
വ്നരുപഹഅണ പൂജയ പൂജക 
വനനിസി പൂജാസാധന പദാ 
ഥനു തസനവഗ തസാനാഗി ഫയഗളനീവ് ഭജകരിവഗ 
൩-൧൦ 
 
തസംവദ ബഹുസംത്ഭമദി തസന്നയ 
ബംധുബളഗവ് വനരഹി മദുവവ്യ 
നംദനവഗ തസാ മാഡി മവനവയാളഗിഡുവ് 
വതസരനംവതസ 
ഇംദിരാധവ് തസന്ന ഇവച്ഛഗ 
ളിംവദ ഗുണഗള പചതസനവക സം 
ബംധദഗസി സുഖാസുഖാത്മക 
സംസ്തക്ഇതസിവയാളിഡുവ് ൩-൧൧ 
 
ത് ഇണക്ഇതസായയവദാളവഗ വപാവഗ സം 
ദണിസി ത്പതസിഛിത്ദദയി വപാരമ 
ട്ടനയനിരവ്നു പതസാരിപതസാരദയിപ്പ വതസരനംവതസ 
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വ്നജജാംഡവദാളഖിള ജീവ്ര 
തസനുവ്ിവനാള വഹാരഗിദ്ദുകാണീസ 
ദനിമിപഷശനു സകയ കമവ് മാള്പനവ്രംവതസ 
൩-൧൨ 
 
പാദപഗളഡിവഗവരവയ സയിയവ്ു 
പതസാദു വകാംവബഗളുബ്ബി പു്പ 
സവാദു ഫയവ്ീവ്ംദദയി സപവ്ശവരനു ജനരാ 
രാധവനയ ദകവകാംഡു ത്ഭഹ്മ ഭ 
വ്ാദിഗള നാമദയി ഫയവ്ി 
ത്താദരിസുവ്നു തസന്ന മഹിവമയ പതസാരവഗാഡ 
ജഗവക ൩-൧൩ 
 
ശ് ഇതസിതസതസിഗളിവഗ പഗാചരിസിദ 
ത്പതസിമജാനംദാത്മനചയുതസ 
വ്ിതസതസ വ്ിശവാധാര വ്ിദയാധീശ വ്ിധിജനക 
ത്പതസിദിവ്സ പചതസനവരാളവഗ ത്പ 
ക്ഇതസ പുരുഷനംദദയി സംചരി 
സുതസ നിയമയ നിയാമകനു തസാനാഗി സംദതസപ 
൩-൧൪ 
 
മന വ്ിഷയവദാളഗിരിസി വ്ിഷയവ് 
മനവദാളവഗ വനവയവഗാളിസി ബയു നൂ 
തസനവ്ു സുസമീചീനവ്ിദുപാപദയവവ്ംദരുപി 
കനസിയാദരു തസന്ന പാദവ് 
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വനനവ്നീയവദ സവ്വരാളഗി 
ദ്ദനുഭവ്ിസുവ്നു സ്ഥൂയവ്ിഷയവ് 
വ്ിശവവനംവദനിസി ൩-൧൫ 
 
പതസാദകനു തസാനാഗി മന വമാദ 
യാദ കരണവദാളിദ്ദു വ്ിഷയവ് 
ദനദുവ്നു നിജപൂണസുഖമയ ത്ഗാാഃയത്ഗാഹകനു 
പവ്ദപവ്ദയനു തസിളിയദവ്പനാ 
പാദി ഭുംജിസുവതസയലവരാളഗാ 
ഹ്ലാദ പഡുവ്നു ഭക്തവ്ത്സയ ഭാഗയസംപന്ന 
൩-൧൬ 
 
നിതസയനിഗമാതസീതസ നിഗുണ 
ഭക്തവ്ത്സയ ഭയവ്ിനാശന 
സതസയകാമ ശരണയ ശയാമയ പകാമയാംഗ സുഖീ 
മത്തനംദദി മതസയവരാളവഹാര 
വഗത്തപനാഡയു സുത്തയിപ്പനു 
അതസയധിക സംത് ഇപ്തസ ത്തസിജഗദവയാപ്തസ 
പരമാപ്തസ ൩-൧൭ 
 
പവ്ി ഹരിന്മണി വ്ിത്ദുമദ സ 
ച്ഛവ്ിഗളംദദി രാജിസുതസ മാ 
ധവ് നിരംതസര പദവ്മാനവ് ദാനവ്വരാളിദ്ദു 
ത്തസിവ്ിധ ഗുണകമ സവഭാവ് 
പവ്നമുഖ പദവ്ാംതസരാത്മക 

www.yo
us

igm
a.c

om



ദിവ്സദിവ്സദി വ്യക്തമാഡുതസയവ്വരാളിദ്ദുണിപ 
൩-൧൮ 
 
അണുമഹത്തിവനാളിപ്പ രന പര 
മാണുവ്ിവനാളഗഡഗിസുവ് സൂക്ശ്മവ് 
മുണുഗിസുവ് പതസയിസുവ് സ്ഥൂയഗളവ്ന 
മായവ്ിദു 
ദനുജരക്കസവയയലരിവ്വനാളു 
മുനിദു മാഡുവ്ുപദനുയൂഖയ 
ഒനവകഗളു ധാനയഗള ഹണിവ്ംദദയി സംഹരിപ 
൩-൧൯ 
 
പദവ് മാനവ് ദാനവ്രു എം 
ദീ വ്ിധദയാവ്ഗയിപ്പരു 
മൂവ്വരാളഗിവ്ഗിയല സ്തപനപഹാദാസീന പദവഷ 
ജീവ്രധികാരാനുസാരദ 
യീവ് സുഖ സംസാര ദുാഃഖവ് 
തസാ ഉണവദായവ്രവ്രിഗുണിസുതസ നിഗതസാശനനു 
൩-൨൦ 
 
എയലി പകളിദവരയലി പനാഡിദ 
വരയലി പബഡിദവരയലി നീഡിദ 
വരയലി ഓഡിദവരയലി ആഡിദവരയലി ഇരുതസിഹനു 
ബയലിദരിഗതസിബയലിദനു സരി 
ഇയല ഇവ്ഗാവ്യലി പനാഡയു 

www.yo
us

igm
a.c

om



ഖുയല മാനവ്വരായലനത്പതസിമയല ജഗവകയല ൩-൨൧ 
 
തസപ്തസ പയാഹവ്ു പനാള്പ ജനരിവഗ 
സപ്തസജിവ്ഹന വതസരദി പതസാപുദു 
യുപ്തസപാവ്ക പയാഹകാംബുദു പുവ്പദാപാദി 
സപ്തസവ്ാഹന നിഖിളജനവരാളു 
വ്യാപ്തസനാദുദരിംദ സവ്രു 
ആപ്തസരാഗിഹവരയല കായദി ഹിതസവ് 
ദകവകാംഡു ൩-൨൨ 
 
വ്ാരിദനു മവളഗരിവയ വബവളദിഹ 
വഭാരുഹംഗള ചിത്തസഫയരസ 
പബവര പബരിപ്പംവതസ ബഹുവ്ിധ ജീവ്വരാളഗിദ്ദു 
മാരമണനവ്രവ്ര പയാഗയവതസ 
മീരദവയ ഗുണകമഗളനു 
സാര നവഡസുവ് പദവ്നിവഗ 
ദവ്ഷമയവവ്യലിഹുപദാ ൩-൨൩ 
 
വ്ാരിജാപ്തസന കിരണമണിഗള 
പസരി തസത്തദവണഗളനു വ്ി 
കാരദഗസവദ പനാള്പരിവഗ 
കംവഗാളിസുവ്ംദദയി 
മാരമണ പയാകത്തസയവദാളിഹ 
മൂരുവ്ിധ ജീവ്വരാളഗിദ്ദു വ്ി 
ഹാരമാഡുവ്നവ്ര പയാഗയവതസ കമവ്നുസരിസി 
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൩-൨൪ 
 
ജയവ്നപഹരിസുവ് രളിവഗ ബ 
ട്ടയനുളിദു ദജരംവതസ ദകപിഡി 
വദവളദു വഹാവഡവ്ംദദയി സംതസതസ കത് ഇ 
തസാനാഗി 
ഹയധരാനുജ പുണയപാപദ 
ഫയഗളനു പദവ്ാസുരര ഗണ 
വദാളു വ്ിഭാഗവ്മാഡി ഉണിസുതസ സഇയാഗിപ്പ 
൩-൨൫ 
 
വപാംദിവകാംഡിഹ സവ്വരാളു സം 
ബംധവ്ാഗവദ സകയകമവ്  
രംദദയി തസാ മാഡി മാഡിസി തസത്ഫയഗളുണവദ 
കുംദിദണു മഹവത്തനിപ രട 
മംദിരദി സവ്ത്തസ തസുംബിഹ 
ബാംദളദ വതസരനംവതസ ഇരുതസിപ്പനു രമാരമണ 
൩-൨൬ 
 
കാദകബ്ബിണ ഹിഡിദു ബഡിയയു 
പവ്ദവനയു പയാഹഗളിഗയലവദ 
ആദുപദദന അനളഗാ വ്യവഥ ഏനു മാഡിദരു 
ആദിപദവ്നു സവ്ജീവ്ര 
കാദുവകാംഡിഹവനാളവഹാരവഗ ദുാഃ 
ഖാദിഗളു സംബംധവ്ാഗുവ്പദവനാ ചിന്മയവഗ 
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൩-൨൭ 
 
മളയമവനഗള മാഡി മക്കളു 
വകയവ്ു കായദയാഡി പമാദദി 
തസുളിദു വകഡിസുവ് വതസരദി യകുമീരമണ 
പയാകഗള 
ഹയവ്ു ബവഗയയി നിമിസുവ് നി 
ശ്ചയനു തസാനാഗിദ്ദു സയഹുവ് 
എയരുണിയപവ്ാല് നുംഗുവ്വഗ 
എയലിഹുപദാസുഖദുാഃഖ ൩-൨൮ 
 
പവ്ഷ ഭാവഷഗളിംദ ജനര ത്പ 
പമാഷദഗസുവ് നടപുരുഷപനാല് 
പദാഷദൂരനു പയാകവദാളു ബഹുരൂപമാതസിനയി 
പപാഷിസുവ്നവ്രവ്ര മനദഭി 
യാവഷഗള പൂദരസുതസനുദിന 
പപാഷിസുവ് പൂതസാത്മ പൂണാനംദ ജ്~നയാനമയ 
൩-൨൯ 
 
അധമ മാനവ്പനാവ് മംത്തസൗ 
ഷധഗളനു തസാനരിതസു പാവ്ക 
ഉദകഗള സംബംധവ്ിയലവദ ഇപ്പനദവരാളവഗ 
പദുമജാംപഡാദരനു സവ്ര 
ഹ് ഇദയവദാളഗിവര കായഗുണ 
കമദ കയുഷ സംബംധവ്ാഗുവ്ുപധ നിരംജനവഗ 
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൩-൩൦ 
 
ഒംദു ഗുണവദാളഗനംതസ ഗുണഗളു 
ഒംദു രൂപവദാളിഹവ്ു പയാകഗ 
വളാംദു രൂപദി ധരിസി തസദ്ഗതസ 
പധാഥവദാളവഹാരവഗ 
ബാംദളദപവ്ായിദ്ദു ബഹു വപസ 
രിംദ കവരസുതസ പൂണജ്~നയാനാ 
നംദമയ പരിപരി വ്ിഹാരവ് മാഡി മാഡിസുവ് 
൩-൩൧ 
 
എയലവരാളു തസാനിപ്പ തസവന്നാള 
വഗയലരനു ധരിസിഹനു അത്പതസി 
മയല മന്മഥ ജനക ജഗദാദയംതസ മധയഗള 
ബയല ബഹുഗുണഭരിതസ ദാനവ് 
ദയലണ ജഗന്നാഥവ്ിഠയല 
വസായലയായിസി സ്തതസംഭദിംദയി ബംദ 
ഭകുതസനിവഗ ൩-൩൨ www.yo

us
igm
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