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ഹരിസ്േതാതമ്

{॥ ഹരിസ്േതാതമ് ॥}

ജഗജ്ജാലപാലം ചലത്കൺഠമാലം var കചത്കൺഠമാലം

ശരൻദഭാലം മഹാൈദത്യകാലമ് ।

നേഭാനീലകായം ദുരാവാരമായം

സുപദ്മാസഹായം ഭേജഽഹം ഭേജഽഹമ് ॥ ൧॥

സദാമ്േഭാധിവാസം ഗലത്പുഷ്പഹാസം

ജഗത്സൻനിവാസം ശതാദിത്യഭാസമ് ।

ഗദാചകശസ്തം ലസത്പീതവസ്തം

ഹസാരുവക്തം ഭേജഽഹം ഭേജഽഹമ് ॥ ൨॥

രമാകൺഠഹാരം ശുതിവാതസാരം

ജലാൻതർവിഹാരം ധരാഭാരഹാരമ് ।

ചിദാനൻദരൂപം മേനാജ്ഞസ്വരൂപം

ധൃതാേനകരൂപം ഭേജഽഹം ഭേജഽഹമ് ॥ ൩॥

ജരാജൻമഹീനം പരാനൻദപീനം

സമാധാനലീനം സൈദവാനവീനമ് ।

ജഗജ്ജൻമേഹതും സുരാനീകേകതും

തിേലാൈകകേസതും ഭേജഽഹം ഭേജഽഹമ് ॥ ൪॥

കൃതാമ്നായഗാനം ഖഗാധീശയാനം

വിമുക്േതർനിദാനം ഹരാരാതിമാനമ് ।

സ്വഭക്താനുകൂലം ജഗദ്വൃക്ഷമൂലം

നിരസ്താർതശൂലം ഭേജഽഹം ഭേജഽഹമ് ॥ ൫॥
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സമസ്താമേരശം ദ്വിേരഫാഭേകശം

ജഗദ്ബിമ്ബേലശം ഹൃദാകാശേദശമ് ।

സദാ ദിയേദഹം വിമുക്താഖിേലഹം

സുൈവകുൺഠേഗഹം ഭേജഽഹം ഭേജഽഹമ് ॥ ൬॥

സുരാലിബലിഷ്ഠം തിേലാകീവരിഷ്ഠം

ഗുരൂണാം ഗരിഷ്ഠം സ്വരൂൈപകനിഷ്ഠമ് ।

സദാ യുദ്ധധീരം മഹാവീരവീരം

മഹാമ്േഭാധിതീരം ഭേജഽഹം ഭേജഽഹമ് ॥ ൭॥

രമാവാമഭാഗം തലാനഗനാഗം

കൃതാധീനയാഗം ഗതാരാഗരാഗമ് ।

മുനീൻദ്ൈരഃ സുഗീതം സുൈരഃ സമ്പരീതം

ഗുെണൗൈധരതീതം ഭേജഽഹം ഭേജഽഹമ് ॥ ൮॥

ഫലശുതി ॥

ഇദം യസ്തു നിത്യം സമാധായ ചിത്തം

പേഠദഷ്ടകം കൺഠഹാരം മുരാേരഃ ।

സ വിഷ്േണാർവിേശാകം ധുവം യാതി േലാകം

ജരാജൻമേശാകം പുനർവിൻദേത േനാ ॥ ൯॥

ഇതി ശീമത്പരമഹംസസ്വാമിബഹ്മാനൻദവിരചിതം

ശീഹരിസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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