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മുകുന്ദമാല
ഹരിഃ ീഗണപതെയനമഃ അവിഘ്നമ

൧. മുകുന്ദമൂധ്നൎാ ണിപത്യയാെച ഭവന്തെമകാന്ത മിയന്തമത്ഥൎ ം
അവി തിസ്ത്വച്ചരണാരവിെന്ദ ഭെവഭെവെമ ഭവൽ സാദാൽ.
൨. നാഹംവെന്ദതവചരണെയാദ്ദ ൎ്വന്ദ്വമദ്ദ്വന്ദ്വെഹെതാഃ
കുംഭീപാകംഗുരുമപിഹെര നാരകന്നാപെനതും രമ്യാരാമാ
മൃദുതനുലതാനന്ദെനനാഭിര ം ഭാെവഭാെവഹൃദയഭവെന ഭാവെയയംഭവന്തം.

൩. സ്ഥാധെമ്മൎനവസുനിചെയൈനവകാെമാപെഭാെഗയദ്യദവ്യംഭവതുഭഗ 
വാൻപൂവ്വൎകമ്മൎാനുരൂപം ഏതൽ ാത്ഥൎ ്യം മമബഹുമതംജന്മജന്മാന്തെരപി
ത്വത്പാദാംെഭാരുഹ യുഗഗതാനിശ്ചലാഭക്തിര .

൪. ദിവിവാഭുവിവാമമാ വാെസാ നരെകവാനരകാന്തക കാമം
അവധീരിതശാരദാരവിെന്ദൗ ചരെണൗെത മരെണപിചിന്തയാമി.
൫. ചിരപരിചയെയാഗാച്ചിത്തവക്ഷ്യാമികിഞ്ചീ
ത്തവവിഷയസുഖാനിെ ൗഝ്യസാെരതരാണി നളിനസദൃശ
െന ന്ദാഗെഭാഗാസനസ്ഥം നരകമഥനമന്തസ്സന്തതംസന്ദിെധഹി.

൬. കരചരണസെരാെജകാന്തിമെന്ദ മീെന
മമുഷിഭുജവീചിവ്യാകുെലഗാധമാെഗ്ഗൎ ഹരിസരസിവിഗാഹ്യാ

പീയെതെജാജെലൗഘം ഭവമരുപരിഖിന്ദഃെഖദമദ്യത്യജാമി.

൭. സരസിജനയെനസശംഖചെ മുരഭിദിമാവിരമസ്വചിത്തര ം
സുഖതരമപരന്നജാതുജാെനഹരിചരണസ്മരണാമൃെതനതുല്യം.

൮. മാൈഭമ്മൎന്ദമെനാവിചിന്ത്യബഹുധായാമീശ്ചിരം യാതന്നാനാമീനഃ ഭവന്തി
പാപരിപവസ്സ്വാമിനനു ീധരഃ ആലസ്യം
വ്യപനീയുഭക്തിസുലഭംധ്യായസ്വനാരായണം
െലാകസവ്യസനാപെനാദനകെരാദാസസ്യഖിന്ദക്ഷമഃ
൯. ഭജധിമഗാധ സ്തരന്ദിസ്തെരയം കഥമഹമിഹെചെതാമാസ്മഗാഃകാതരഹ്വം
സരസിജദൃശിെദെവതാവകീ ഭക്തിെരഷാ
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നരകഭിദിനിഷണ്ഡാതാരയിഷ്യത്ത്യവശ്യം

൧0. ഭവജലധിഗതാനാദ്വന്ദ്വവാതാഹതാനാം സുതദുഹിതൃകള ാണ
ഭാരാദ്ദ ൎിതാനാം വിഷമവിഷയെതാെയ മജ്യതാമ വാനാംഭവതു ശരണെമകാ
വി െവാെതാനരാണാം.

൧൧. തൃഷ്ണാെതാെയമദനപവെനാ തെമാെഹാമ്മൎിമാെല ദാരാവെത്തൎ
തനയസഹജ ാഹസവാകുെലച സംസാരാെഖ്യമഹതിജലെധൗ
മജ്യതാന്ന ിധാമൻ പാദാംെഭാെജ വരദഭവെതാഭക്തിനാവം സീദ.

൧൨. െഹെലാകാ ണുത സൂതിമരണവ്യ െഥചികിത്സാമിമാം
െലാകഞ്ജാസമുദാഹരന്തിമുനെയാ� യാംയാജ്ഞവല്കാദയ
അന്തെജ്ജ്യാതിരെമയെമകമമൃതം കൃഷ്ണാഖ്യമാവിയതാം
തൽപീതംപരെമൗഷധംവിദനുെത നിവ്വൎാണമാത്ത്യന്തികം.

൧൩.. െഹമതൎ്യാഃപരമംഹിതം ണുതെപാ വാക്ഷ്യാമി
സംെക്ഷപതസ്സംസാരാണ്ണൎവമാവദൂമ്മൎിബഹുലം സമ്യക വിശ്യസ്ഥിതാഃ
നാനാജ്ഞാനമപാസ്യെചതസിനെമാ നാരായണാെയത്യമുമ്മ ം സ ണവം

ണാമസഹിതം ാവത്തൎ യദ്ധ്വംമുഹുഃ

൧൪. നാരായണായനമഇത്യയെമവ ദ്യസ്സംസാരെഘാര
വിഷസംഹരണായമ ഃ ണ്വ ഭവ്യമതെയായ തെയാസ്തരാഗാ
ഉൈച്ചസ്തരാഉപദിശാമ്യഹമൂദ്ധൎ്വബാഹുഃ
൧൫. ആത്തൎ ാവിഷണ്ണാശ്ശിഥിലാശ്ചഭീതാഃ െഘാെരഷുചവ്യാധിഷ്ഠവത്തൎ ്യമാനാഃ
സങ്കീത്തൎ ്യനാരായണ ശബ്ദമാ ംവിമുക്തദുഃഖാ ഖിെനാഭവന്തി.

൧൬. ീമന്നാമ ാച്യ നാരായണാഖ്യം
െകന ാപ്താഃവാഞ്ഛിതാൻപാപിെനാപി ഹാനഃപൂവൎംവാക് വൃത്താനതസ്മിൻ
െയന ാപ്തംഗഭ ൎവാസാദിദുഃഖം.

൧൭. നമാമിനാരായണപാദപങ്കജം കേരാമിനാരായണപൂജനംസദാ
വദാമിനാരായണനാമനിമ്മൎലം സ്മരാമിനാരായണതത്വമവ്യയം.

https://thalilakkam.in/
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൧൮. തത്വം വാണാനിപരമ്പരസ്താ ന്മധുക്ഷരനുീവ മുദാംപദാനി
ാവത്തൎ യ ാഞ്ജലിര ജിെഹ്വ നാമാനിനാരായണെഗാചരാണി.

൧൯. ആമ്നായാഭ്യസനാന്യ രണ്യരുദിതം െവദ ദാ നന്വഹം
െമദഛ്െശദഫലാനി പൂത്തൎ വിധയസ്സെവൎഹുതംഭസ്മാനി
തീത്ഥൎ ാനാമവഗാഹനാനിചഗജസ്നാനം വിനായൽപദ
ദ്വന്ദ്വാംെഭാരുഹസസ്മതിം വിജയെതെദവസ്സനാരായണഃ.

൨൦. പൃത്ഥൎ ീെരണുരണുഃപയാംസികണികാഫൽഗു സ്ഥലിം
െഗാഗണെസ്തെജാനിശ്വസനം മരുത്തനുത്തനുതരം ര ം
സുസൂക്ഷ്മമംന്നഭഃക്ഷ്ഠ ാരു പിതാമഹ ഭൃതയഃകീടാസ്സമസ്താ

രാദൃെഷ്ടയ സതാപെകാവിജയെത ഭൂമാവ ധൂതാവധിഃ

൨൧. മാ ാക്ഷാൻക്ഷിണപുണ്യാൻ ക്ഷണമപിഭവെതാ ഭക്തിഹീനാൻ പദാബ്ജ
മാെ ്വഷം ാവ്യബന്ധം തവചരിതമവാസ്യാന്ന്യദാഖ്യാനജാതം
മാസ് ാക്ഷമ്മാധവത്വാമപി ഭുവനപെത െചതസാവവനുവാനാം
മാഭൂവന്ത്വത്സപയ്യൎാ വ്യതികരരഹിെതാജന്മജന്മാനുെരപി.

൨൨.. ണാമമീശസ്യശിരഃഫലംവിദുസ്തദച്ചൎനം
വാണീഫലംദിെവൗകസഃമനഃഫലംതൽഗുണത്വചിന്തനം
വച െഗാവിന്ദഗുണസ്തപഃഫലം.

൨൩.. ബെദ്ധാനാഞ്ജലിനാെതനശിരസാ ഗാൈ സ്സെരാെമാൽഗൈമഃ
കെണ്ഠനസ്വരഗൽഗെദനനയെന െനാൽകിണ്ണൎബാഷ്പാംെചുനാ
നിത്യംത്വച്ചരണാരവിന്ദയുഗള ദ്ധ്യാനാമൃതസ്വാദിനാ മസ്താകംസരസിരുഹാക്ഷ
സതതം സമ്പാദ്യതാഞ്ജീവിതം.

൨൪. ജിെഹ്വകിത്തൎ യെകശവംമുരരിപുെഞ്ചെതാഭജ ീധരം
പാണിദ്വന്ദ്വസമച്ചൎയാച തകഥാം
െ ാ ദ്വയത്വംശൃണുകൃഷ്ണംെലാകയെലാചനദ്വയഹെര
ഗ്ഗൎച്ശാം ിയുഗ്മാലയം ജി ാണമുകുന്ദപാദതുളസീമൂദ്ധൎന്നമാെധാക്ഷജം.

൨൫. െഗാവിന്ദെകശവജനാദ്ദ ൎനവാസുെദവ
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വിെശ്വശവിശ്വമധുസൂദനവിശ്വരൂപ ീപത്മനാഭപുരരുെഷാത്തമപുഷ്കരാക്ഷനാ 
രായണാച തനൃസിംഹനെമാനമെസ്ത.

൨൬. െഹമാനവാവിഗതരാഗ പരാപരഞ്ജാഃ നാരായണം
സുരഗുരുംസതതംസ്മരന്തി െതെധൗതപാണ്ഡമച്ശദാ
ഇവരാജഹംസാസ്സംസാരസാഗരജലസ്യതരന്തിവാരം.

൨൭. ലക്ഷ്മ്യാനിത്യനിെഷവിതായദധെത ശംഖംരഥാംഗം ഗദാം
ചാപാസിചസമുല്ലസന്മതരതകസ്തംെഭാപൈമ
ബ്ബൎ ാഹുഭിഃെകയൂെരാദരബന്ധഹാരമകുട ീവത്സപീതാംബര

ക്കാഞ്ചികടകാഭിരാമവപുെഷ പുംെസപരൈസ്മനമഃ

൨൮. ാതസ്മരാമി ഭവപാപമഹാത്തൎ ി ശാൈന്ത്യ
നാരായണംഗരുഡവാഹനമഞ്ജനാഭം ാഹാഭിഭൂതവരവാരണ മുക്തിെഹതും
ച ായുധംതരുണവാരിജവി െന ം.

൨൯. ാതഭ ൎജാമിഭജതാമഭയംകരന്തം ാഗ്ഗൎജന്മെകാടി
ദുരിെതൗഘഭയാപഹൈത്യ െയാ ാഹവ പതിതാം ി
ഗെജ െഘാരെശാക ണാശകരെണാദ്യതച പാണിഃ,

൩൦. ാതന്നൎമാമിമനസാവചസാചമൂദ്ധൎാപാദാരവിന്ദയുഗളംപരമസ്യപുംസഃ 
നാരായണസ്യനരകാണ്ണൎവതാരകസ്യപാരായണ വണവി പരായണസ്യ.

൩൧. മജ്ജന്മനഃഫലമിദംമധുൈകടഭാെര
മൽ ാത്ഥൎ നീയമദനു ഹഎഷഎവത്വൽഭക്തഭൃത്യ പരിചാരക
ഭൃത്യഭൃത്യഭൃത്യസ്യഭൃത്യഇതിമാംസ്മരെലാകനാഥ.

൩൨. യസ്യ ിെയൗ തിധെരൗര ൎവിെലാകവീെരൗ
മിെ ദ്വിജന്മപരപാരശപാപഭൂതാം െതനാംബുജാക്ഷചരണാംബുജഷങ്ങൾപ 
െദനരാജ്ഞാകൃതാകൃതിരിയംകുലെശെഖെരണ.

൩൩. മുകുന്ദമാലാഞ്ജപതാംനരാണാമെശഷെസൗഖ്യം
ഭവതീതികിന്തൽസമസ്തകമ്മൎക്ഷയെമത്യെദഹി യാതിശുദ്ധഃ പരമംപദന്തൽ.

https://thalilakkam.in/
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ഇതി മുകുന്ദമാലാ സമാപ്തം

https://thalilakkam.in/




