ഹരികഥാമൃഥസാര
വിഘ്നേശ്വരസനതാത്ര സംധി
ഹരികഥാമൃഥസാര ഗുരുഗള കരുണധിമ്ധാപേിഥു
നപളുവവ

ശ്രീശ്േംഘ്രി സനരാജഭൃംഗ മ

a.
c

നഹശ്സംഭവ മന്മേവ ാളു പ്ര

om

പരമ ഭഗവധ്ഭക്ഥരിധോധരധി നകളുവുധു

കാശ്ിസേു ിേ പ്രാഥിസുവവ നപ്രമാതിശ്യ ിം

gm

േീ സലഹു സജ്ജേര നവ

ou
si

വയാസ കരുണാപാത്ര മഹ ാ

കാശ്പതി കരുണാളു കകപിഡിവ മ്മേുദ്ധരിസു

w

.y

൨൮-൦൧

w

ഏക ംത ഇനഭംദ്രമുഖ ചാ

w

മീകരകൃത ഭൂഷണാംഗ കൃ
പാ കടാഅ ി നോഡു
വിജ്ഝ്നേയാപിസുവവേിേിവതം ു
നോകേീയേ തുതിസുതിപ്പ വി
നവകിഗള സഹവാസ സുഖഗള
േീ കരുണിസുവുവ മവഗ സംതത പരമകരുണാളു
൨൮-൦൨

1

വിഘ്നരാജവേ

ുവിഷയവ ാളു

മഗ്നവാഗിഹ മേവു മഹന ാ
ഷഘ്നംഘ്രി സനരാജയുഗള ി ഭക്തിപൂവക ി
ലഗ്നവാഗലി േിതയ േരക ഭ
യാഗ്നിഗളിഗാേംവജ ഗുരുവര
ഭഗ്നകഗവസന്നവഗുണഗളേു പ്രതി ിവസ ല്ലി

a.
c

om

൨൮-൦൩
ധേപ വിശ്വക്നസേ കവ യാ

gm

ശ്വിേിഗളിവഗ സരിവയേിപ ഷണ്മുഖ

ou
si

േേുജ നശ്ഷശ്തസ്ഥ ന നവാത്തമ്മ വിയദ്ഗംഗാ
വിേുത വിനശ്വാപാസകവേ സ

.y

ന്മേ ി വിജ്ഝ്നേയാപിസുവവ ലകുമീ

w

വേിവതയരസേ ഭക്തിജ്ഝ്നേയാേവ വകാട്ടു

w

w

സലുഹുവു ു ൨൮-൦൪
ചാരുന ഷ്ണാഹവയവേേിസി അവ
താര മാഡിവ

രുക്മിണീയലി

ഗൗരിയരസേ വര ി ഉദ്ധടരാ

രാഅസര

ശ്ൗരിയാജ്ഝ്നേയ ി സംഹരിസി ഭൂ
ഭാരവിളുഹി

കരുണി തവത്പാ

ാരവിം വക േമിവപ കരുണിപുവ മവഗ സന്മതിയ

2

൨൮-൦൫
ശ്ൂപകണ വയ വിരാജിത കം
പശ്ര ഉ ിതാകസന്നിഭ
സപവര കടിസൂത്ര കവകൃതഗാത്ര സുചരിത്ര
സവപിതാംകുശ് പാശ്കര ഖള
ഭംജേ കമസാഇഗ

om

തപകേു േീോഗി തൃപ്തിയ പഡിസു സജ്ജേര

a.
c

൨൮-൦൬

gm

നഖശ് പരമ സുഭക്തിപൂവക

ou
si

വയാസകൃത ഗ്രംഥഗളേരിതു പ്ര
നലാകവ ാളു

ബവര ു വിസ്തരിസിവ വയാ

.y

യാസവില്ലന

w

പാശ്പാണിവയ പ്രാഥിസുവവേുപ

w

ന ശ്ിവസേഗ രഥഗള കരു

w

ണാസമുദ്ര കൃപാകടാഅ ി നോഡുവ പ്രതി ിേ ി
൨൮-൦൭

ശ്രീശ്േതിേിമല സുോഭീ
ന ശ്വസ്ഥിത രക്ത ഗംധാ
തിനശ്ാഭിതഗാത്ര നലാകപവിത്ര സുരമിത്ര
മൂഷകസുവരവഹേ പ്രാണാ

3

നവശ്യുത പ്രഖയാത പ്രഭു പൂ
കരസു ഭക്തരു നബഡി ിഷ്ടാഥഗള പ്രതി

ിേ ി

൨൮-൦൮
ശ്ംകരാത്മജ ക തയരിഗതി ഭ
യംകരഗതിഗളീയ നലാസുഗ
മംകുഗള നമാഹിസുവവ ചക്ര
ിേ ിേ ി തവത്പ

a.
c

രാംകിതേ

om

സംകട ചതുഥിഗവേേിസി അഹിതാഥഗള വകാട്ടു

പംകജഗളിവഗ ബിന്കേസുവവേു പാലിപു ു

ou
si

gm

എമ്മ ൨൮-൦൯

സിദ്ധ വി യാധരഗണ സമാ

.y

രാധയ ചരണസനരാജ സവസു

w

സിദ്ധി ായക ശ്ീഘ്ര ിം പാലിപു ു ബിന്നപവ

w

ബുദ്ധി വി യ ജ്ഝ്നേയാേ ബല പരി

w

ശ്ുദ്ധ ഭക്തി വിരക്തി േിരുതേ
വ യേ സ്മൃതിലീവലഗള സുസ്തവേ വ േ ലി
൨൮-൧൦
രക്തവാസ വയ വിഭൂഷണ
ഉക്തി ലാലിസു പരമഭഗവ
ദ്ഭക്തവര ഭവയാത്മ ഭാഗവതാ ിശ്ാസ്തര ലി

4

സക്തവാഗലി മേവു വിഷയ
വിരക്തി പാലിസു വിധവധാധയ വി
മുക്തവേംവ േിവസന്ന ഭവഭയ ിം ലേു ുേ ി
൨൮-൧൧
ശ്ുക്ര ശ്ിഷയര സംഹരിപു വക
ശ്ക്ര േിന്നേു പൂജിസി േു ഉ

om

രുക്രമശ്രീരാമചംദ്രേു നസതുമുഖ ല്ലി

a.
c

ചക്രവതിപ ധമരാജേു

ചക്രപാണിയ േുഡിവഗ ഭജിസി

gm

വക്രതുംഡവേ േിന്വോവളംതുവടാ

ou
si

ഈശ്േുഗ്രഹവു ൨൮-൧൨

.y

കൗരനവംദ്രേു േിന്ന ഭജിസ

w

കാരണ ി േിജകുല സഹിത സം
ഗുരുവര വൃനകാ രേ ഗവ യിം

w

ഹാര ഐ ി

w

താരകാംതകേേുജ എന്ന
ശ്രീരവ ാളു േീേിംതു ധമ
നപ്രരകേു േീോഗി സംകതവസന്ന കരുണ ലി
൨൮-൧൩
ഏകവിംശ്തി നമാ ക പ്രിയ
മൂകരേു വാഗ്മിഗള മാള്വപ കൃ
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പാകനരശ് കൃതജ്ഝ്നേയ കാമ

കാവയാ

കകപിഡി ു
നലഖകാഗ്രണി മന്മേ

ു

വയാകുലവ പരിഹരിസു

യ ി പി

ോകി ഭായാ തേുജ മൃദ്ഭവ പ്രാഥിസുവവ േിന്ന
൨൮-൧൪

om

േിതയ മംഗള ചരിത ജഗ ു

a.
c

ത്പത്തിസ്ഥിതി ലയ േിയമേ ജ്ഝ്നേയാ
േത്രയപ

ബംധനമാചക സുമേസാസുര

gm

ചിത്തവൃത്തിഗളംവത േവഡവ പ്ര

ou
si

മത്തേല്ല സുഹൃജ്ജോപ്തേ

േിതയ ലി വേവേവേവേ ു സുഖിസുവ ഭാഗയ

ജ്ഝ്നേയാേവരുപു വി

w

പംചനഭ

w

.y

കരുണിപു ു ൨൮-൧൫

w

രിംചിജേകേ നതാരു മേ ലി
വാംഛിതപ്ര

ഒലുവമയിം ലി

ാസവേം രി ു

പംചവക്ത്രേ തേയ ഭവവ ാളു
വംചിസവ
സംചരി ം

സംകതസു വിഷയ ി
ലി മാഡു മോ ികരണഗള ൨൮-൧൬

ഏേു നബഡുവു ില്ല േിന്ന കു

6

നയാേിഗളു ബരലംവജ ലകുമീ
പ്രാണപതി തനതവശ്രിംവ ാഡഗൂഡി ഗുണകായ
താനേ മാഡുവവേംബ ഈ സു
ജ്ഝ്നേയാേവവേ കരുണിസുവുവ മവഗ മ
ഹാേുഭാവ മുഹുമുഹുുഃ പ്രാഥിസുവവേിേിവതം ു
൨൮-൧൭

om

േനമാ േനമാ ഗുരുവയ വിബുനധാ

a.
c

ത്തമ വിവജിതേിദ്ര കല്പ

ദ്രുമവേേിവപ ഭജകരിവഗ ബഹുഗുണഭരിത

gm

ശ്ുഭചരിത

ou
si

ഉവമയ േം േ പരിഹരിസ

ഹംമമവത ബുദ്ധയാ ിം ദ്രിയഗളാ
ണിസുതലിഹവു ഭവവ ാളഗാവ

.y

ക്രമിസി

w

w

കാല ലി ൨൮-൧൮

w

ജയജയതു വിഘ്നേശ് താപ
ത്രയവിോശ്േ വിശ്വമംഗള
ജയജയതു വി യാപ്ര ായക വീതഭയനശ്ാക
ജയജയതു ചാവാംഗ കരുണാ
േയേ ിം ലി നോഡി ജേുമാ
മയ മൃതിഗളേു പരിഹരിസു ഭക്തരിവഗ
ഭവവ ാളവഗ ൨൮-൧൯
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കഡുകരുണി േീവേം രി ു നഹ
വരാഡല േമിസുവവ േിന്നഡിവഗ വബം
ബിഡവ

പാലിസു പരമ കരുണാസിംധു

എംവ ം ു
േഡു േഡുവവ ബരുതിപ്പ വിഘ്നവ
തവഡ ു ഭഗവന്നാമ കീതവേ
പ്രതി

ിവസ ലി

om

േുഡി ു േുഡിവസംേിം

a.
c

മവരയ വല ൨൮-൨൦

േവമാലിവകയ കമ

ou
si

നകാകേ

gm

ഏകവിംശ്തി പ ഗവളേിസുവ

ോകിതേയാംതഗത ശ്രീപ്രാണപതിവയേിപ

.y

ശ്രീകരജഗന്നാഥവിട്ഠല

w

സവീകരിസി സവഗാപവഗ ി

w

൨൮-൨൧

w

താ വകാഡുവ സൗഖയഗള ഭക്തരിഗാവ കാല ലി
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