ഹരികഥാമൃഥസാര
കല്പസാധന സംധി
ഹരികഥാമൃഥസാര ഗുരുഗള കരുണധിമ്ധാപനിഥു
പപളുവെ
പരമ ഭഗെധ്ഭക്ഥരിധനാധരധി പകളുെുധു

om

ഏകെിംശതി മത പ്രെതക

a.
c

കാകുമായ്ഗള കുഹകയുക്തി നി

രാകരിസി സപൊത്തമനു ഹരിവയംദു

gm

സ്ഥാപിസിദ

ou
si

ശ്രീകളത്രന സദന ദവിജപ പി

നാകി സന്നുതമഹിമ പരമ കൃ

w
w

൨൩-൦൧

.y

പാകടാഅദി പനാഡു മധവാചായ ഗുരുെയ

w

പെധ വമാദലാഗിപ്പമല പമാ
ആധികാരിഗളാദ ജീെര
സാധനഗള പപരാഅനംതര ലിംഗഭംഗെനു
സാധുഗളു ചിത്തയിപുവദന്നപ
രാധഗള പനാഡദവല ചക്ര ഗ
ദാധരനു പപളിസിദ വതരദംദദലി പപളുവെനു
൨൩-൦൨

1

ഥൃണ ക്രിമി ദവിജ പശു നപരാത്തമ
ജനപ നരഗംധെ ഗണരിെ
വരനിപരമ്ശെിഹീന കമസുപയാഗിഗളു എംദു
തനു പ്രതീകദി ബിംബന ഉപാ
സനെ ഗഗയുത ഇംദ്രിയജ ക
മനെരത ഹരിഗപിസുത നിമമരു എനിസുെരു

a.
c

om

൨൩-൦൩

ഏലു െിധ ജീെഗണ ബഹള സു

gm

രാളി സംഖ്യാപനമെുള്ളദു

ou
si

താളി നരപദഹെനു ബ്രാഹ്മണകുലധലെതരിസി
സ്ഥൂലകമെ വതാവരദു ഗുരുഗളു

.y

പപളിദഥെ തിളിദു തത്ത

w

w

ത്കാലധമ സമപിസുെരു കമപയാഗിഗളു ൨൩-൦൪

w

ഹീന കമഗളിംദ ബഹുെിധ
പയാനിയലി സംചരിസി പ്രാംതവക
മാനുഷത്തവഗനദി സപൊത്തമനു ഹരിവയംദു
ജ്ഝ്നനയാനഭക്തിഗളിംദ പെപദാ
ക്താനുസാര സഹസ്ര ജനുമ
നയൂന കമെ മാഡി ഹരിഗപിസിദ നംതരദി
൨൩-൦൫

2

ഹത്തു ജനുമഗളല്ലി ഹരി സ
പൊത്തമ്മ സുരാസുരഗണാചിത
ചിത്രകമ െിപശാകനംതാനംതരൂപാത്മ
സതയസംകല്പ ജഗദു
ത്പത്തി സ്ഥിതി ലയ കാരണ ജരാ
മൃഥയുെജിതവനംദുപാസവനഗഗദ തരുൊയ

മൂരു ജനുമഗളല്ലി പദഹാ

a.
c

om

൨൩-൦൬

gm

ഗാര പശു ധനപത്നിമിത്രകു

ou
si

മാര മാതാപിതൃഗളല്ലിഹ സ്പനഹദിംദധിക
മാരമണനലി ബിഡവദ മാഡുെ

.y

സൂരിഗളു ഈ ഉക്തജനുമെ

w

മീരി പരമാത്മന സവപദഹദി പനാഡി

w

w

സുഖ്ിസുെരു ൨൩-൦൭
പദെഗായകജാന ചിരപിതൃ
പദെവരല്ലരു ജ്ഝ്നനയാനപയാഗിഗ
ളാെകാലകു പുഷ്കര ശഗനശ്ചര ഉഷാ സവാഹാ
പദെി ബുധ സനകാദിഗളു പമ
ഘാെളീ പപജനയ സാംശരു
ഈ ഉഭയഗണവദാളഗിെരു െിജ്~നാന

3

പയാഗിഗളു ൨൩-൦൮
ഭരഥഖ്മ്ദധി നൂരു ജന്മെ ഢരിസി നിഷ്കാമക
സുകമാ ചരിസിധാനമ്ഥരധി ധശസാഹസ്ര
ജന്മധലി
ഉരുഥരജ്ഝ്നനയാനെനു പവദഗധ
ധാരുധശപധഹധലി

om

ഭക്ഥിയ നിരെഢികനലി മാദി കാമ്ബരു

gm

സാഢനാഥ്പെധലി

a.
c

ബിമ്ബരൂപെനു ൨൩-൯

ou
si

ഇെരിഗനാധികാലപവരാക്ഷെില്ല
നിപഷഢകമഗളില്ല നരകപ്രാപ്ഥി വമാധലില്ല

.y

പെധശാസ്ഥ്രഗളല്ലി ഇപ്പ െിപരാഢൊകയെ

w

പരിഹരിസി മഢു

w

സൂധനവന സപൊഥ്ഥപമാഥ്ഥമവനമ്ധു

w

സുഖ്ിസുെരു ൨൩-൧൦
സതയപലാകാധിപന െിഡിദു ശ
തസ്ഥ പദെഗണാംതവരല്ലരു
ഭക്തിപയാഗിഗവളംദു കവരസുെരാെ കാലദലി
ഭക്തിപയാഗയര മധയദലി സ
ദ്ഭക്തിെിജ്ഝ്നനയാനദി ഗുണദിം

4

ദുത്തപമാത്തമ ബ്രഹ്മ ൊയു ൊണി ൊഗ്പദെി
൨൩-൧൧
ഋജുഗണവക ഭക്ഥയാധിഗുണ
സാഹജവെനിസുെുെു ക്രമധി
െൃധ്ഢയാബ്ജജ പധെിപയമ്ഥ ബിമ്പബാപാസനെു
അഢിക

om

െൃജിനെജിഥരിെവരാളവഗ ഥ്രിഗുണജ

a.
c

െികാരഗളില്ലവെമ്ധിഗു

ധവിജഫണിപമൃദശക്രവമാധലാധെവരാളിരുഥിഹെു

ou
si

gm

൨൩-൧൨

സാധനാത്പൂെദലി ഈ ഋ

.y

ജവാദി താത്തവികവരനിപ സുരഗണ

w

നാദി സാമാനയാപപരാഇഗവളംദു കവരസുെരു

w

സാധപനാത്തര സവസ്ഥ ബിംബ ഉ

w

പാധിരഹിതാദിതയനംദദി
സാദരദി പനാഡുെരു അധികാരാനുസാരദലി
൨൩-൧൩
ചിന്നഭക്തരു എനിസുതിഹരു സു
പണ പശഷാദയമരവരല്ലാ
ച്ഛിന്നഭകുതരു നാലവവരനിപരു ഭാരതീ പ്രാണ

5

വസാനപനാഡല ൊഗ്പദെിയരു ഫവണ
ഗണ്ണ പമാദലാദെവരാളവഗ ത
ത്തന്നിയാമകരാഗി െയാപാരെവന മാഡുെരു
൨൩-൧൪
ഹീന സത്കമഗവളരഡു പെ
മാനപദെനു മാള്പനിദകനു

a.
c

പ്രാണപതി സംപ്രീതനാഗി കു

om

മാനെില്വലംവദനുത ദൃഢഭക്തിയലി ഭജിപവഗ
പയാനിഗള വകാഡവനല്ല കമഗ

gm

ളാവന മാഡുവെവനംബ മനുജര നരകഗകദിസുെ

ou
si

൨൩-൧൫

.y

പദെ ഋഷി പിതൃ നൃപ നരവര നി

w

ഗപെവരാളു വനലിസിദ്ദു അെര സവ

w

ഭാെ കമെ മാഡി മാഡിപ ഒംദു രൂപദലി

w

ഭാെിബ്രഹ്മനു കൂമരൂപദ
ലീ െിരിംചാംഡെനു വബന്നലി
താ െഹിസി പലാകഗള വപാവരെനു ദവിതീയ
രൂപദലി ൨൩-൧൬
ഗുപ്തനാഗിദ്ദനിലപദെ ദവി
സപ്തപലാകദ ജീെവരാളവഗ ത്രി

6

സപ്തസാെിരദാരുനൂരു ശവാസജപഗളനു
സുപ്തസവപ്നദി ജാഗ്രവതഗള
ലാപ്തനംദദി മാഡിമാഡിസി
ക്ലുപ്തപഭാഗഗളീെ പ്രാംതവക തൃതിയരൂപദലി
൨൩-൧൭

ഇദ്ദ കാലകു ലിംഗപദഹെു

a.
c

ബദ്ധൊഗദു ദഗ്ധപടപദാപാദി

om

ശുദ്ധ സതവാത്മക ശരീരവദാളൂ

ഇരുതിഹുദു സിദ്ധസാധന സെവരാളഗന

gm

െദയവനനിസുെ ഗരുഡ പശഷ ക

ou
si

പദിവമാദലാദമരവരല്ലരു ദാസവരനിസുെരു

.y

൨൩-൧൮

w

ഗണപദാളവഗ താനിദ്ദു ഋജുവെം

w

വദനിസിവകാംബനു കല്പശത സാ

w

ധനെഗഗദാനംതരദി താ കല്കിവയനിസുെനു
ദവിനെശീതിയ പ്രാംത ഭാഗദി
അനില ഹനുമദ്ഭീമ രൂപദി
ദനുജവരല്ലര സവദദു മധവാചായവരനിസിദനു
൨൩-൧൯
െിശവെയാപക ഹരിവഗ താ സാ

7

ദൃശയരുപെ ധരിസി ബ്രഹ്മ സ
രസവതി ഭാരതിഗലിംവദാഡഗൂഡി പെമാന
ശാശവത സുഭക്തിയലി സുജ്ഝ്നനയാന
സവരൂപന രൂപ ഗുണഗള
നശവരെു എംവദനുത വപാഗളുെ

പഖ്ട കുക്കുട ജലടവെംബ ത്രി

om

ശ്രുതിഗവളാളഗിദ്ദു ൨൩-൨൦

a.
c

പകാടിരൂപെ ധരിസി സതത നി

ശാടരന സംഹരിസി സലഹുെ സകല

gm

സജ്ജനര

ou
si

ഗകടഭാരിയ പുരദ പ്രഥമക

ൊടവെനിസുെ ഗരുദ പശഷ ല

w

w

൨൩-൨൧

.y

ലാടപലാചന മുഖ്യസുരരിവഗ ആെ കാലദലി

w

ഈ ഋജുഗവളാളവഗാബ്ബ സാധന
നൂരു കല്പദി മാഡി കവരസുെ
ചാരുതര മംഗളസുനാമദി കല്പകല്പദലി
സൂരിഗളു സംതുതിസി െംദിവസ
പഘാരദുരിതഗളളിദു പപാപുെു
മാരമണ സംപ്രീതനാഗുെ സെകാലദലി ൨൩-൨൨

8

പാഹി കല്കി സുപതജദാസവന
പാഹി ധമാധമഖ്ംഡവന
പാഹി െചസവീ ഖ്ഷണ നപമാ സാധു
മഹിപതിവയ
പാഹി സദ്ധമജ്ഝ്നനയ ധമജ
പാഹി സംപൂണ ശുചി ഗെകൃത
പാഹി അംജന സഷപവന ഖ്പട ശ്രധാഹവ

a.
c

om

൨൩-൨൩

പാഹി സംധയാത െിജ്ഝ്നനയാനവന

gm

പാഹി മഹെിജ്ഝ്നനയാന കീതന

ou
si

പാഹി സമ്കീണാഖ്യ കസ്ഥവന മഹാ ബുദ്ധ
ജയാ

.y

പാഹി സുമഹത്തര സുഈയവന

w

w

w

പാഹി മാം പമധാെി െിജയ ജയ ൨൩-൨൪

പാഹി പമാദ പ്രപമാദ സംതസ
പാഹി ആനംദ സംതുഷ്ടവന
പാഹി മാമ് ചാൊംഗ ചാരു സുബാഹു ചാരുപദ
പാഹി പാഹി സുപലാചനവന മാം
പാഹി സാരസവത സുമീരവന
പാഹി പ്രാജ്ഝ്നനയവന കപീയലംപട പാഹി

9

സെജ്~ന ൨൩-൨൫
പാഹി മാം സെവജത് മിത്രവന
പാഹി പാപെിനാശകവന മാം
പാഹി ധമെിപനത ശാരദ ഓജ സുതപസവീ
പാഹി മാം വതജസവി നപമാ മാം
പാഹി ദാനശീലവന സുശീലവന

om

പാഹി യജ്ഝ്നനയസുകത യപജവ യാഗെതകവന

a.
c

൨൩-൨൬

gm

പാഹി പ്രാണ ത്രാണ അമഷി

ou
si

പാഹി മാം ഉപപദഷ്ട മാരക

പാഹി കാലക്രീഡന സുകതാ സുകാലജ്ഝ്നനയ

.y

പാഹി കാലസുസൂചകവന മാം

w

പാഹി കലിഹത കലി മാം

w

൨൩-൨൭

w

പാഹി കാല ശയയമപരത സദാരത സുബലവന

പാഹി പാഹി സപഹാ സദാകപി
പാഹി ഗമയജ്ഝ്നനയാനദശകുല
പാഹി മാം പശ്രാതെയ നപമാ സംകീതെയ നവമാ
പാഹി മാം മംതെയ കെയവന
പാഹി മാം ധ്രഷ്ടെയ സഖ്യവന
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പാഹി മാം ഗംതെയ ക്രെയവന പാഹി സ്മതെയ
൨൩-൨൮
പാഹി പസെയ സുഭെയ നവമാ മാം
പാഹി സവഗെയ നപമാ ഭാെയവന
പാഹി മാം ജ്ഝ്നനയാതെയ നപമാ െക്തെയ ഗെയ
പാഹി മാം ലാതവയ ൊയുവെ

a.
c

പാഹി ബ്രഹ്മ ബ്രാഹ്മണപ്രിയ

om

നപമാ

പാഹി പാഹി സരസവതീപപത ജഗദ്ഗുരുെയ

ou
si

gm

൨൩-൨൯

ൊമനപുരാണദലി പപളിദ

.y

ഈ മഹാത്മര പരമമംഗള

w

നാമഗള സംപ്രീതിപൂെക നിതയ സ്മരിസുെരു

w

ശ്രീമപനാരമനെരു പബഡിദ

w

കാമിതാഥഗളിത്തു തന്ന ത്രി
ധാമവദാളഗനുദിനദലിട്ടാനംദപഡിസുെനു
൨൩-൩൦
ഈ സമീരവഗ നൂരു ജനുമ മ
ഹാസുഖ് പ്രാരബ്ധപഭാഗ പ്ര
യാസെില്ലദഗലദിദനു പലാകാധിപദയെനു

11

ഭൂസുരന ഒപ്പിഡിയെലിവഗ െി
പശഷ സൗഖ്യെനിത്ത ദാതന
ദാസെയനു പലാകപതിവയനിസുെുദു അച്ചരിവെ
൨൩-൩൧
ദവിശതകല്പഗളല്ലി ബിഡദീ
പപസരിനിംദലി കവരസിദനു ത

a.
c

അസദുപാസവനഗഗെ കലയാ

om

നവനാശദമരവരാളഗിട്ടു മാഡുെനെര സാധനെ
ദയസുര പര സംഹരിസി താ വപാം

gm

ബസിരപദഗെദുെനു ഗുരുപെമാന

ou
si

സതിവയാഡവന ൨൩-൩൨

.y

അനിമിഷര നാമദലി കവരസുെ

w

അനിലപദെനു ഒംദു കല്പദി

w

െനജസംഭെവനനിസി എംഭത്പതളുെവര െരുഷ

w

ഗുണത്രയെിെജിതന മംഗള
ഗുണക്രിയ സുരൂപഗളുപാ
സനെു അെയക്താദി പൃഥവയംതരദി ഇരുതിഹുദു
൨൩-൩൩
മഹിത ഋജുഗുണവകാംപദ പരപമാ
ത്സഹ െിെജിതവെംബ പദാഷെു
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െിഹിതപെ സരി ഇദനു പപളവദ മുക്തബ്രഹ്മരിവഗ
ബഹുദു സാമയ ജ്ഝ്നനയാന ഭകുതിയു
ദ്രുഹിണപദ പരിയംത െൃദ്ധിയു
ബഹിരുപാസവനയുംടനംതര ബിംബ ദ₹ഹനെു
൨൩-൩൪
ജ്ഝ്നനയാനരഹിത ഭയതവ പപള്െ പു

om

രാണ ഗദതയര പമാഹകെു ചതു
പശാക

gm

ഭാനുമംഡല ചലിസുദംദദി

a.
c

രാനനവഗ വകാഡുെുവദ പമാഹാജ്ഝ്നനയാന ഭയ

ou
si

കാണുെുദു ദൃഗ്പദാഷ ദിംദലി

ശ്രീനിൊസന പ്രീതിപഗാസുഗ പതാദനല്ലദവല

w

.y

൨൩-൩൫

w

കമലസംഭെ സെവരാളഗു

w

ത്തമവനനിസുെനു എല്ല കാലദി
െിമല ഭകുതി ജ്ഝ്നനയാന ഗെരാഗയാദി
ഗുണഗദിംദ
സമഭയധികെിെജിതന ഗുണ
രവമയ മുഖ്ദിംദരിതു നിതയദി
ദയുമണി പകാടിഗളംവത കാംബനു ബിംബരൂപെനു
൨൩-൩൬
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ജ്ഝ്നനയാനഭക്തയാദയഖ്ിളഗുണ ചതു
രാനവനാളഗിപ്പംവത മുഖ്യ
പ്രാണനലി ചിംതിപുദു യത്കിംചിതു
വകാരവതയാഗി
നയൂന ഋജുഗണ ജീെരലി ക്ര
പമണ െൃദ്ധി ജ്ഝ്നനയാന ഭകുതി സ

om

മാന ഭാരതി ൊണിഗളലി പദപ്രയുക്തധിക

a.
c

൨൩-൩൭

gm

സൗരി സൂയന വതരദി ബ്രഹ്മ സ

ou
si

മീര ഗായത്രി ഗിരിഗവളാളു

പതാരുെുദു അസ്പഷ്ടരൂപദി മുക്തിപരിയംത

.y

ൊരിജാസന ൊയുൊണി

w

ഭാരതിഗളിവഗ മഹാപ്രളയദി

w

ബാരദജ്ഝ്നനയാനാദിപദാഷെു ഹരികൃപാബലദി

w

൨൩-൩൮

നൂരു െരുഷാ നംതരദലി സ
പരാരുഹാസനു തന്ന കല്പദ
ലാരു മുക്തിയഗനദുെവരാ അെരെര
കവരവദായ്ദു
ശൗരിപുരവദാളഗിപ്പ നദിയലി
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കാരുണിക സുസ്നാന നിജപരി
ൊര സഹിതദി മാഡി ഹരിയുദര പ്രപെശിസുെ
൨൩-൩൯
ൊസുപദെന ഉദരദലി പ്ര
പെശഗഗദാനംതരദി നി
പദാഷ മുക്തരു ഉദരദിം വപാരവമാട്ടു ഹരുഷ്ദലി

a.
c

താസന പശവതദവീപ പമാഅദിം

om

ഈശനീംദാജ്ഝ്നനയെ പവഡദനം

ൊസൊഗി െിമുക്തദുുഃഖ്രു സംചരിസുതിഹരു

ou
si

gm

൨൩-൪൦

സതവസതവ മഹാസുസൂമെു

.y

സതവസതവാത്മക കപളെര

w

സതയ പലാകാധിപവനനിപഗതയല്പവെരഡു ഗുണ

w

മുക്തി പയാഗയെിദല്ലജാംപഡാ

w

ത്പത്തി കാരണെല്ല ഹരിപ്രീ
തയഥൊഗി ജഗദവയാപാരഗള മാഡുെനു ൨൩-൪൧
പാദനയൂന ശതാബ്ധ പരിയം
പതാദി ഉഗ്രതപാഹവയദി ലെ
പണാദധിവയാളവഗ കല്പദശ തപെിദ്ദനംതരദി
സാധിസിദ മഹപദെ പദൊ
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ഗരദുനെ കല്പാെസാനവക
ഐദുെനു താ പശഷപദെ പാെതീസഹിതനാഗി
൨൩-൪൨
ഇംദ്രമനു ദശകല്പഗളലി സു
നംദനാമദി ശ്രെണഗഗദു മു
കുംദനപപരാആഥ നാല്കു സുകല്പ തപെിദ്ദു

a.
c

രംദരനു അദനുംഡനംതര

om

വനാംദു വപാവഗവയാളു പകാടി െരുഷ പു
വപാംദിദനു നിജപലാക സുരപതി കാമനിദരംവത

ou
si

gm

൨൩-൪൩

കവരസുെരു പൂെദലി ചംദ്രാ

.y

ക രതിശാംത സുരൂപനാമദി

w

എരവഡരഡു മനുകല്പ ശ്രെണെ ഗഗദു മനുകല്പ

w

െരതപപാബലദിംദലൊക്

w

ശിരഗളാഗീ ഗരദുസാെിര
െരുഷ ദുുഃഖ്െ നീഗി കാംബരു ബിംബരൂപെനു
൨൩-൪൪
സാധനഗളപപരാആനംതര
ഐദുെരു പമാഅെനു ശിെ ശ
ക്രാദി ദിെിജരു ഉക്തക്രമദിം കല്പസംവഖ്യയലി
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ഐദവലയഗഗെത്തു ഉപപംദ്ര സ
പഹാദരനിഗിപ്പത്തു ദവീനെ തവ
ഗാധിപതി പ്രാണനിവഗ ഗുരുമനുഗളിവഗ
പഷാഡശെു ൨൩-൪൫
പ്രെഹമരുതവഗ ഹനവനരഡു ഗസം
ധെ ദിൊകര ധമരിവഗ ദശ

om

നെസുകല്പെു മിത്രരിവഗ പശഷശതജനരിവഗംടു

a.
c

കെി സനക സുസനംദന സന

ത്കുെര മുനിഗളിപഗളു െരുണന

ou
si

gm

യുെതി പജനയാദി പുഷ്കരഗാരു കല്പദലി ൨൩-൪൬
ഐദു കമജ സുരരിഗാജാ

.y

നാദിഗളിഗീവരരഡു കല്പാ

w

ധാധികത്രയ പഗാപികാസ്ത്രീയരിവഗ പിതൃ ത്രയെു

w

ഈ ദിൌകസ മനുജ ഗായക

w

ഗരദുെരു എരവഡാംദു കല്പ ന
രാധിപരിഗവരകല്പവദാളഗപപരാഅെിരുതിഹുദു
൨൩-൪൭
ദിപഗളനനുസരിസി ദീപ്തിയു
െയാപിസി മഹാതിമിര കവളദു പ
പരാപകാരെ മാള്പ വതരദംദദലി പരമാത്മാ
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ആ പപയാജാസനവരാളിദ്ദു സവ
രൂപ ശക്തിയ െയക്തഗഗസുത
താ വപാവളെനെരംവത പചഷ്വടയ മാഡി
മാഡിസുത ൨൩-൪൮
പസവാദരസ്ഥിത പ്രാണ ഋപദ്രം
ദ്രാദി സുരരിവഗ പദഹഗള വകാ

a.
c

പമാദ പബാധ ദയാബ്ധി തന്നെ

om

ട്ടാദരദലെരെര പസപെയ വകാംബനനെരത
രാധിപരാഗെ കവളദു മഹദപ

ou
si

സ്മരിസുെര ൨൩-൪൯

gm

രാധഗള പനാഡവദവല സലുഹുെ സതത

.y

പ്രതി പ്രതീ കല്പദലി സൃഷ്ടി

w

സ്ഥിതി ലയെ മാഡുതവല പമാദിപ

w

ചതുരമുഖ് പെമാനരന്നെ മാഡി ഭുംജിസുെ

w

ഘൃതവെ മൃതയുംജയവനനിപ പദ
െവതഗവള ഉപപസചനരു ശ്രീ
പതിവഗ
മൂജഗവെല്ലപൊദനതിഥിവയനിസിവകാംബ
൨൩-൫൦
ഗഭണീ സ്ത്രീ ഉംഡ പഭാജന
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ഗഭഗത ശിശു ഉംബ വതരദലി
നിഭയനു താനുംഡുണിസുെനു സെജീെരിവഗ
നിബലതിപരമാണു ജീെവഗ
അബ്ബുെവദ സ്ഥൂലാന്നപഭാജന
അഭകരു പപളുെരു പകാെിദരിദവനാംഡംബഡരു

അപചയഗളില്ലുംഡുദദരിം

a.
c

ദുപചയഗളില്ലമരഗണവദാള

om

൨൩-൫൧

ഗുപമവരനിസുെരില്ല ജനുമാദിഗളു വമാദലില്ല

gm

അപരിമിതസന്മഹിമ നരഹരി

ou
si

അപുനരാെതരന മാഡുെ

കൃപണെത്സല സവപദസൗഖ്യെനിത്തു

w

.y

ശരണരിവഗ ൨൩-൫൨

w

ബിത്തി ബീജെ ഭൂമിവയാളു നീ

w

വരത്തി വബവളസിദ വബളസു പ്രാംതവക
കിത്തി വമലുെംദദലി ലകുമീരമണ പലാകഗള
മത്വത ജീെര കമ കാപലാ
ത്പത്തി സ്ഥിതി ലയ മാഡുതലി സമ
െതിവയനിസുെ പഖ്ദ പമാദഗളില്ലദനെരത
൨൩-൫൩
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ശവസനരുപദ്രംദ്ര പ്രമുഖ് സുമ
നസവരാളിദ്ദരു ഉത്പിപാവസഗ
വളാശവദാളിപ്പുെു സകല പഭാഗവക
സാധനഗളാഗി
അസുര പപ്രത പിശാചിഗള ബാ
ധിസുതലിപ്പുെു ദിനദി മാ
നിസവരാളവഗ മൃഗപഇ ജീെവരാളിദ്ദു പപാഗുെുെു

a.
c

om

൨൩-൫൪

ൊസുപദെവഗ സവപ്ന സുഷുപ്തി പി

gm

പാവസ ഉവധ ഭയ പശാക പമാഹാ

ou
si

യാസ െിസ്മൃതി മാത്സയ മദ പുണയ പാപാദി
പദാഷെജിതവനംദു ബ്രഹ്മ സ

.y

ദാശിൊദി സമസ്ത് ദിെിജരു

w

w

൨൩-൫൫

w

പാസവനയ ഗഗവദല്ല കാലദി മുക്തരാഗിഹരു

പരമസൂമ അണഗെദു തൃടി
കവരസുെദു ഐെത്തു ത്രുടി ലെ
എരഡു ലെെു നിപമഷ നിപമഷഗവളംടു മാത്ര
യുഗ
ഗുരു ദശ പ്രാണാെു പളെു ഹ
നവനരഡു ബാണെു ഘളിവഗ ത്രിംശതി
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ഇരുളു ഹഗലരെത്തു ഘടിഗളപഹാരാത്രിഗളു
൨൩-൫൬
ഏ ധിൊ രാഥിഗവളവരദു ഹധിഗനധു
പക്ഷഗവളരദു മാസഗ
ളാധപുെു മാസധവയവെ ഋഥു ഋഥുഥ്രയഗളയന
ഐധുെുധു അയനധവയാബ്ധ കൃഥാധിയുഗഗളു

om

പധെമാനധി ധവാധശസഹസ്രെരുഷഗളഹെധനു

a.
c

പപളുവെനു ൨൩-൫൭

gm

ചഥുസ്സാെിരവധമ്തുനൂരിെു കൃഥയുഗവക

ou
si

ഥ്രിസഹസ്ര

സവല ഷത് ശഥെു പഥ്രവഥവഗ ധവാരവഗ

.y

ധവിസഹസ്രനാനൂരു

w

കൂദി

w

ധിഥിജപഥി കലിയുഗവക സാെിര ശഥഗളധവയ

w

ഈ പധെവഥഗളിവഗ ഹനവനരദു സാെിരെഹെു
െരുഷഗളു ൨൩-൫൮
പ്രഥമ യുഗപകളധികെവര െിം
ശതി സുലആഷ്പടാതരശത െിം
ശതിസഹസ്ര മനുഷയ മാനബ്ദഗളു ഷണ്ണെതി
മിത സഹസ്രദ ലഅദവാദശ
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ദവിതിയ തൃതിയവക എംടുലഅദ
ചതുുഃഷഷ്ടി സഹസ്ര കലിഗിദരധ ചിംതിപുദു
൨൩-൫൯
മൂരധികനാലവത്തുലഅദ
ലാരു മൂവരരഡധിക സാെിര
ഗഗയവലനിതഹുദു

a.
c

സൂരിവപച്ചിവസ സാെിരദ നാ

om

ഈവരരഡു യുഗ െരുഷ സംവഖ്യയ

ന്നൂരു മൂെത്വതരഡുപകാടി സ

gm

പരാരുഹാസനഗിദു ദിെസവെംബരു െിപശ്ചിതരു

ou
si

൨൩-൬൦

.y

ശതധൃതിവഗ ഈ ദിെസഗളു ത്രിം

w

ശതിയു മാസദവാദശാബ്ദെു

w

ശതവെരഡവരാളു

w

സെജീപൊത്പത്തിസ്ഥിതിലയെു
ശ്രുതിസ്മൃതിഗളു പപളുതിഹെ
ചയുതവഗ നിമിഷെിവദംദു സുഖ്ശാ
ശവതവഗ പാസടിവയംബവര ബ്രഹ്മാദി ദിെിജരനു
൨൩-൬൧
ആധിമഢയമ്ഥഗളു ഇല്ലധ മാഢെഗിധുപചാര
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വെമ്ധു ഋഗാധിപെധപുരാണഗളു പപളുെുെു
നിഥയധലി
പമാധമയനാനുഗ്രഹെ സമ്പാധിസി
രമാബ്രുഃമരുപധ്രമ്
ധ്രാധിഗളു ഥമ്ഥമ്മ പധെിയഗനധി സുഖ്ിസുെരു
൨൩-൬൨

a.
c

പെകിഗളിഗല്ലദവല ഗെഷിക

om

ഈ കഥാമൃതപാനസുഖ് സുെി

െയാകുല കുചിത്തരിവഗ വദാവരെുവദ ആെ

gm

കാലദലി

ou
si

പലാകൊവതയ ബിട്ടു ഇദനെ

പലാകിസുത പമാദിപരിവഗാലിദു കൃ

w

w

w

൨൩-൬൩

.y

പാകര ജഗന്നാഥെിഠല കായവ കരുണദലി
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