
ശ്രീനിവാസ കല്യാണ (വാദിരാജരു 
വിരചിത) 
 
സ്ത്രീയരരല്ല്രു ബന്നിരര | 
ശ്രീനിവാസന പാഡിരര 
ജ്ഞാനഗുരുഗളിരഗാൊംദിസി | ? മുൊംരദ 
കരെയ രപളുരവ || 
 
ഗൊംഗതീരദി ഋഷിഗളു | അൊംദു യാഗവ 
മാഡ്ഡരു 
ബൊംദു നാരദ നിൊംതുരകാൊംഡു | 
യാരിരഗൊംദു രകളല്ു 
 
അരിതു ബരാരബകു എൊംദു | ആ 
മുനിയു രതരളിദ 
-ഭൃഗുമുനീയു രതരളിദ 
നൊംദരഗാപന മഗന കൊംദന | 



മൊംദിരകാരഗ ബൊംദനു 
 
രവദഗളരന ഓദുതാ | ഹരിയനൂ 
രകാൊംഡാഡുതാ 
ഇരുവ രബാമ്മന രനാഡിദ | 
കകല്ാസക്രക ബൊംദനു 
 
ശൊംഭുകൊംഠനു പാരവതീയൂ | 
കരല്തിരുവുദ കൊംഡനു 
സൃഷ്ടിരയാളരഗ നിന്ന ല്ിൊംഗ | 
രശ്രഷ്ഠവാഗരല്ൊംദനു 
 
കവകുൊംഠക്രക ബൊംദനു | 
വാരിജാക്ഷന കൊംഡനു 
രകട്ട രകാപദിൊംദ ഒദ്ദരര | എഷ്ടു 
രനാൊംദിരതൊംദനു 
 



തട്ടരന ബിസിനീരിനിൊംദ | രനട്ടരഗ 
പാദ രതാരളദനു 
ബൊംദ കാരയ ആയിരതൊംദു | അൊംദു 
മുനിയു രതരളിദ 
ബൊംദു നിൊംദു സരഭരയാളരഗ | 
ഇൊംദിരരശന രഹാഗളിദ 
 
പതിയ കൂരഡ കല്ഹ മാഡി | 
രകാല്ഹാപുരരക രഹാദളു 
സതിയു രപാരഗ പതിയു രഹാരടു | 
ഗിരിരഗ ബൊംദു രസരിദ 
 
ഹുത്തദല്രല് ഹത്തു സാവിര വരുഷ 
| ഗുപ്തവാഗി ഇദ്ദനു 
ബ്രഹ്മ രേനുവാദനു | രുദ്ര 
വത്സനാദനു 
 



രേനു മുൊംരദ മാഡിരകാൊംഡു | രഗാപി 
ഹിൊംരദ ബൊംദളു 
രകാട രഹാന്നു ബാളുരവാദു | 
രകാഡദ ഹാല്ു കരരവുദു 
 
പ്രീതിയിൊംദല്ു തന്ന മരനരഗ | 
തൊംദുരകാൊംഡനു രചാളനു 
ഒൊംദു ദിവസ കൊംദരഗ ഹാല്ു | 
രചൊംദദിൊംദല്ി രകാഡല്ില്ല്. 
 
അൊംദു രായന മഡദി രകാപിസി | 
ബൊംദു രഗാപന രഹാരഡദളു 
രേനു മുൊംരദ മാഡിരകാൊംഡു | രഗാപ 
ഹിൊംരദ നരഡദനു 
 
കാമരേനു കരരദ ഹാല്ു | ഹരിയ 
ശിരരക ബിദ്ദിതു 



ഇഷ്ടു കഷ്ട ബൊംദിരതൊംദു | രപട്ടു 
ബഡിരയ രഹാദനു 
 
കൃഷ്ണ തന്ന മനദരല്യാചിസി | രകാട്ട 
തന്ന ശിരവനു 
ഏളു താരളമരദ ഉദ്ദ | ഏകവാഗി 
ഹരിയിതു 
 
രക്തവന്നു രനാഡി രഗാപ | മത്രത 
സവര്ഗക്രകരിദ 
കഷ്ടവന്നു രനാഡി രഗാവു | അഷ്ടു 
ബൊംദ്-രഹളിതു 
 
തട്ടരന രായ എദ്ദു ഗിരിരഗ | ബൊംദു 
രബഗ രസരിദ 
ഏനു കഷ്ട ഇല്ല്ി ഹീരഗ | യാവ 
പാപി മാഡിദ 



 
ഇഷ്ടു കഷ്ട രകാട്ടവാരഗ | 
ഭ്രഷ്ടപിശാചിയാരഗൊംദ 
രപട്ടു രവദരന താളല്ാരരദ | 
ബൃഹസ്പതീയ കരരസിദ 
 
അരുണ ഉദയദല്രല്ദ്ദു | ഔഷേക്രക 
രപാദനു 
രരാഡരൂപിയ കൊംഡനു | കൂഡി 
മാതനാഡിദനു 
 
ഇരുവുദക്രക സ്ഥളവു എനരഗ | 
എര്പാഡാഗരബരകൊംദ 
നൂരു പാദ ഭൂമി രകാട്ടരര | രമാദല്ു 
പൂരജ നിമരഗൊംദ 
 
പാക പകവ മാഡുവുദക്രക | ആരക 



ബകുരള ബൊംദളു 
ഭാനുരകാടിരതജനീഗ | രബരടയാഡ 
രഹാരടനു 
 
മൊംരഡ ബാചി രദാൊംരഡ ഹാകി | 
ദുൊംഡുമല്ല്ിരഗ മുഡിദനു 
ഹാര പദക രകാരളല്ഹാകി | 
ഫരണരഗ തില്കവിട്ടനു 
 
അൊംഗുല്ിരഗ ഉൊംഗുര | 
രൊംഗശവൊംഗാരവാദവു 
പട്രടനുട്ടു കച്രച കട്ടി | 
പീതാൊംബരവ രഹാദ്ദനു 
 
ഢാളു കത്തി ഉഡിയല്് സിക്കി | 
രജാഡു കാല്ല്ല്ി രമട്ടിദ 
കരദി വീള്യവന്രന പിഡിദു | 



കന്നദീയ രനാഡിദ 
 
കനകഭൂഷണവാദ രതാഡിരഗ | 
കമല്നാഭ രതാട്ടനു 
കനകഭൂഷണവാദ കുദുരര | 
കമല്നാഭ ഏരിദ 
 
കരിയ ഹിൊംരദ ഹരിയു ബരല്ു | 
കാൊംരതരരല്ല് കൊംഡരു 
യാരു ഇല്ല്ി ബരുവരരൊംദു | ദൂര 
രപാഗിരരൊംദരു 
 
നാരിയരിരുവ സ്ഥളരക | യാവ 
പുരുഷ ബരുവനു 
എഷ്ടു രഹരള രകള കൃഷ്ണ | കുദുരര 
മുൊംരദ ബിട്ടനു 
 



അഷ്ടു മൊംദീരരല്ല് രസരി | 
രപട്ടുഗളനു രഹാരഡദരു 
കല്ല്ുമരളയ കരരദരാദ | കുദുരര 
രകളരഗ ബീദ്ദിതു 
 
രകശ ബിച്ചി വാസുരദവ | 
രശഷഗിരിരഗ ബൊംദനു 
പരമാന്ന മാഡിദ്രദരന | ഉണ്ണു രബഗ 
എൊംദളു 
 
അമ്മ എനരഗ അന്ന രബഡ | എന്ന 
മഗരന കവരിരയ 
കണ്ണില്ല്ാദ കദവ അവള | 
നിര്മാണവ മാഡിദ 
 
യാവ രദശ യാരവാളാരക | എനരഗ 
രപളു എൊംദളു 



നാരായണന പുരരക രപാഗി | 
രാമകൃഷ്ണര പൂജിസി 
 
കുൊംജമണിയ രകാരളല്ഹാകി | 
കൂസിന് രകാൊംകളരല്ത്തിദാ 
േരണിരദവിരഗ കണിയ രഹളി | 
ഗിരിരഗ ബൊംദു രസരിദ 
 
കാൊംരതരരല്ല് കൂഡിരകാൊംഡു | ആഗ 
ബകുരള ബൊംദളു 
ബന്നിരരമ്മ സദനരകനുത | ബഹള 
മാതനാഡിദരു 
 
തൊംരദതായി ബൊംേുബളഗ | രഹാന്നു 
ഹണ ഉൊംരട൦ദരു 
ഇഷ്ടു പരിയല്ല്ിദ്ദവരഗ | കരനയ 
യാരക രദാരരക്ലില്ല്ാ 



 
രദാഡ്ഡവളിരഗ മക്കളില്ല് | മത്രത 
മദുരവ മാരഡവവു 
ബൃഹസ്പതീയ കരരസിദ | 
ല്ഗ്നപത്രിരക ബരരസിദ (കളുഹിദ) 
 
വന്നരഭന കരരവുദക്രക | 
രകാല്ഹാപുരരക രപാദരു 
ഗരുഡന് രഹഗല്രനരിരകാൊംഡു | 
രബഗ രഹാരടുബൊംദരു 
 
അഷ്ടവര്ഗവന്നു മാഡി | 
ഇഷ്ടരദവരന്നു പൂജിസി 
ല്ക്ഷ്മീസഹിത ആകാശരാജന | 
പട്ടണക്രക ബൊംദരു 
 
കനകഭൂഷണവാദ രതാഡിരഗ | 



കമല്നാെ രതാട്ടനു 
കനകഭൂഷണവാദ മൊംടപ | കമല്നാഭ 
ഏരിദ 
 
കമല്നാഭരഗ കാൊംരതമണിയ | 
കനയദാനവ മാഡിദ 
കമല്നാഭ കാൊംരത കകരഗ | 
കൊംകണവന്രന കട്ടിദ 
ശ്രീനിവാസ പദ്മാവതിരഗ | 
മാൊംഗല്യവരന കട്ടിദ 
 
ശ്രീനിവാസന മദുരവ രനാരഡ | 
സ്ടീയരരല്ല്രു ബന്നിരര 
പദ്മാവതിയ മദുരവ രനാരഡ | മുദ്ദു 
ബാരല്യര് ബന്നിരര 
ശൊംരകയില്ല്രദ ഹണവ സുരിദു | 
രവൊംകരടശന കളുഹിദ 



 
ല്ക്ഷ തപ്പു എന്നല്ുൊംടു | 
പക്ഷിവാഹന സല്രഹന്ന 
ഭക്തിയിൊംദല്ി രഹള്രകള്ദവരിരഗ | 
മുക്തി രകാഡുവ ഹയവദന 
 
ജയ ജയ ശ്രീനിവാസനിരഗ | ജയ 
ജയ പദ്മാവതിരഗ 
ബല്ിദൊംതഹ ശ്രീഹരിരഗ | നിതയ 
ശുഭമൊംഗള 
രശഷാദ്രിഗിരിവാസ | ശ്രീരദവി 
അരസരഗ 
കല്യാണമൂരുതിരഗ | നിതയജയമൊംഗള 


