
ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ 

ಆರ  ೋಹಣ ತಾರತಮಯ ಸಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣಧಿಮ್ಾಾಪನಿಥು ಪ ೋಳುವ  

ಪರಮ ಭಗವಧ್ಭಕಥರಿಧ್ನಾಧ್ರಧಿ ಕ ೋಳುವುಧ್ು 

 

ಸಂಧಿ ಸ ಚನ : 

 

ಭಕತರ ನಿಸುವ ದಿವಯಪುರುಷರ 

ಉಕ್ತತ ಲಾಲಿಸಿ ಪ ೋಳದ ಮುಕಾತ 

ಮುಕತಜೋವರ ತಾರತಮಯವ ಮುನಿಪ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ 

 

ಸಾಥವರರ ನ  ೋಡಲ ೆ ತೃಣ ಕ್ತಿಮಿ 

ಜೋವರುತತಮ ಕ್ತಿಮಿಗಳಂದಲ್ 

ಜಾವಿ ಗ  ೋ ಗಜ ವಾಯಘ್ಿ ಸಿಂಹಗಳಂದ ಶೂದ್ಾಿದಿ 

ಮ ವರುತತಮ ಕಮಕರು ಭ  

ದ್ ೋವರುತತಮ ಕಮಿ ನ  ೋಡಲ್ು 

ಕ  ೋವಿದ್  ೋತತಮ ಕವಿಗಳಂದಲಿ ಇತಿಪರುತತಮರು ೨೫-೦೧ 

 

ಧ್ರಣಿಪರ ನ  ೋಡಲ ೆ ನರ ಗಂ 

ಧ್ವರುತತಮ ದ್ ೋವಗಂಧ್ 

ವರ ಗಣ  ೋತತಮರಿವರಿಗಂತ ಶತ  ೋನಶತಕ  ೋಟಿ 

ಪರಮಋಷಿಗಳು ಅಪಸರಸಿರೋ 
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ಯರು ಸಮ್ಾನರು ಇವರಿಗಂತಲಿ 

ಚಿರಪಿತೃಗಳುತತಮರು ಚಿರನಾಮಕ ಪಿತೃಗಲಿಂದ ೨೫-೦೨ 

 

ಎರಡ ೈದು ಎಂಭತುತ ಋಷಿ ತುಂ 

ಬುರ ಶತ  ೋವಶಿಯಪಸರಸಿರೋ 

ಯರು ಶತಾಜಾನಜರು ಉತತಮ ಚಿರಪಿತೃಉಗಳಂದ 

ವರರು ಊವಷಿಗಂತ ವ ೈಶಾಾ 

ನರನ ಸುತರಿೋರ ಂಟು ಸಾವಿರ 

ಹರದ್ ಯರ  ಳುತತಮ ಕಶ ೋರ ಪಪತುತನಾಲ್ುೆ ಜನ ೨೫-೦೩ 

 

ಸರಿಯೆನಿಪರು ವಿಜೌಕಸ ಸಿರೋ 

ಯರು ಸುರಾಸಾಯತಮಜರಿಗ  ಪು 

ಷೆರನು ಕಮಪ ಪುಷೆರನಿಗ  ಶನ ೈಶಚರುತತಮನು 

ತರಣಿಜನಿಗುತತಮಳುಷಾಶಾನಿ 

ಸುರರರಸಿಗುತತಮ ಜಲ್ಪ ಬುಧ್ 

ಶರಧಿಜಾತಮಜಗುತತಮ ಸಾಾಹಾದ್ ೋವಿಯೆನಿಸುವಳು ೨೫-೦೪ 

 

ಅನಳಭಾಯಳಗಂತನಾಖ್ಾಯ 

ತನಿಮಿಷರನಾಖ್ಾಯತರಿಂದಲಿ 

ಘ್ನಪ ಪಜನಾಯನಿರುದಾನ ಸಿರೋ ಉಶಾದ್ ೋವಿ 

ದುಯನದಿ ಸಂಜಾ್ಯಾ ಶಾಯಮಲಾ ರ  ೋ 

ಹಿಣಿಗಳಾವರು ಸಮರನಾಖ್ಾಯ 

ತನಿಮಿಷ  ೋತತಮರಿವರಿಗಂತಲಿ ನ ರು ಕಮಜರು ೨೫-೦೫ 
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ಪೃಥು ನಹುಷ ಶಶಿಬಂದು ಪಿಿೋಯ 

ವಿತ ಪರಿೋಇತ ನೃಪರು ಭಾಗೋ 

ರಥಿಯ ನ  ೋಡಲ್ೆಧಿಕ ಬಲಾಯದಿಂದಿ ಸಪತಕರು 

ಪಿತೃಗಳ ೋಳ ಂಟಧಿಕವಪಸರ 

ಸತಿಯರಿೋರ ೈಯ್ದಂದು ಮನುಗಳು 

ದಿತಿಜಗುರು ಚಾವನ ಉಚಥಯರು ಕಮಜರು ಸಮರ ೨೫-೦೬ 

 

ಧ್ನಪ ವಿಷಾಕ ಸೋನ ಗಣಪಾ 

ಶಿಾನಿಗಳ ಂಭತ ೈದು ಶ ೋಷರಿ 

ಗ ಣ ಯೆನಿಸುವರು ಮಿತಿ ತಾರಾ ನಿರಋತಿ ಪಾಿವಹಿ 

ಗುಣಗಳಂದ್ ೈದಧಿಕ ಎಂಭ 

ತ ತನಿಪ ಶ ೋಷರಿಗುತತಮರು ಸ 

ನುಮನಿ ಮರಿೋಚಿ ಪುಲ್ಸಯ ಪುಲ್ಹ ಕಿತು ವಶಿಷಟಮುಖ ೨೫-೦೭ 

 

ಅತಿಿ ಅಂಗರರ ೋಳು ಬಿಹಮನ 

ಪುತಿರಿವರಿಗ  ಸಮರು ವಿಶಾಾ 

ಮಿತಿ ವ ೈವಸಾತರು ಈಶಾವ ೋಶಬಲ್ದಿಂದ 

ಮಿತಿಗಂತುತತಮರು ಸಾಾಹಾ 

ಭತೃ ಭೃಗುವು ಪಿಸುತಿ ವಿಶಾಾ 

ಮಿತಿ ಮೊದಲಾದವರಿಗಂತಲಿ ಮ ವರುತತಮರು ೨೫-೦೮ 

 

ನಾರದ್  ೋತತಮನಗಿಗಂತಲಿ 
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ವಾರಿನಿಧಿ ಪಾದ್  ೋತತಮನು ಯಮ 

ತಾರಕ ೋಶ ದಿವಾಕರರು ಶತರ ಪರುತತಮರು 

ವಾರಿಜಾಪತನಿಗಂತ ಪಿವಹ 

ಮ್ಾರುತ  ತೋತತಮ ಪಿವಹ 

ಮ್ಾರಪುತಿನಿರುದಾ ಗುರು ಮನು ದಅ ಶಚಿ ರತಿಯು ೨೫-೦೯ 

 

ಆರು ಜನಗಳಂದಲಾಹಂ 

ಕಾರಿಕಪಾಿಣ  ೋತತಮಖಿಳಶ 

ರಿೋರಮ್ಾನಿ ಪಾಿಣಗಂತಲಿ ಕಾಮ ಇಂದಿರಿಗ  

ಗೌರಿ ವಾರುಣಿ ಖಗಪ ರಾಣಿಗ  

ಶೌರಿಮಹಿಷಿಯರ  ಳಗ  ಜಾಂಬವ 

ತಿೋ ರಮ್ಾಯುತಳಾದ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಳ ನಿಸುವಳು ೨೫-೧೦ 

 

ಹರ ಫಣಿಪ ವಿಹಗ ಂದಿ ಮ ವರು 

ಹರಿಮಡದಿಯರಿಗುತತಮರು ಸೌ 

ಪರಣಿಪತಿಗುತತಮರು ಭಾರತಿ ವಾಣಿ ಈವರಿಗ  

ಮರುತಬಿಹಮರು ಉತತಮರು ಇಂ 

ದಿರ ಯು ಪರಮೊೋತತಮಳು ಲ್ಮಿಗ  

ಸರಿಯೆನಿಸುವವರಿಲ್ಲವ ಂದಿಗು ದ್ ೋಶ ಕಾಲ್ದ್  ಳು ೨೫-೧೧ 

 

ಶಿಿೋಮುಕುಮಾನ ಮಹಿಳ  ಲ್ಕುಮಿಮ ಹಾಮಹಿಮೆಗ ೋನ ಮೆೆ 

ಬಿಃಮೆೋಶಾಮರ ೋಮಾರ ಸೃಷಿತಸಿಿಥಿಲ್ಯ ಗ ೈಸಿ ಅವರವರ 

ಢಾಮಗಳ ಕಲಿಪಸಿಕ  ದುವಳಜ ರಾಮರಣಳಗಧ್ುಾ 
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ಸವ ಸಾಾಮಿ ಮಮಗುರುವ ಮುಾಪಾಸನ  ಮ್ಾಳಪಳಚುಯಥನ ೨೫-೧೨ 

 

ಈಸು ಮಹಿಮೆಗಳುಳಳ ಲ್ಕುಮಿ ಪ 

ರ ೋಶನಾನಂತಾನಂತಾಂಶಗುಣದ್  ಳು 

ಲ ೋಶ ಲ ೋಶಕ  ಸರಿಯೆನಿಸಳಾವಾವ ಕಾಲ್ದಲಿ 

ದ್ ೋಶಕಾಲಾತಿೋತ ಲ್ಕುಮಿಗ  

ಕ ೋಶವನ ವಅಸಥಳವ  ಅವ 

ಕಾಶ ವಾಯಿತು ಇವನ ಮಹಿಮೆ ವಾಯಪಿತಗ ಣ ಯುಂಟ  ೨೫-೧೩ 

 

ಒಂದು ರ ಪದ್  ಳ  ಂದವಯವದ್   

ಳ  ಂದು ರ  ೋಮದ್  ಳ  ಂದು ದ್ ೋಶದಿ 

ಪಂದಿಕ  ಂಡಿಹರಜಭವಾದಿ ಸಮಸತ ಜೋವಿಗಣ 

ಸಿಂಧ್ುಸಪತದಿಾೋಪ ಮೆೋರು ಸು 

ಮಂದರಾದ್ಾಿಾದಿಗಳು ಬಿಹಮ ಪು 

ರಂದರಾದಿ ಸಮಸತಲ  ೋಕ ಪರಾಲ್ಯಗಳ ಲ್ಲ ೨೫-೧೪ 

 

ಸವದ್ ೋವೋತತಮನು ಸವಗ 

ಸವಗುಣಸಂಪ ಣ ಸವದ 

ಸವತಂತಿ ಸಾತಂತಿ ಸವಾಧಾರ ಸವಾತಮ 

ಸವತ  ೋಮುಖ ಸವನಾಮಕ 

ಸವಜನಸಂಪ ಜಯ ಶಾಶಾತ 

ಸವಕಾಮದ ಸವಸಾಇಗ ಸವಜತಸವ ೨೫-೧೫ 
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ತಾರತಂಯಾರ  ೋಹಣವ ಬರ  

ದ್ಾರು ಪಠಿಸುವರವರ ಲ್ಮಿೋ 

ನಾರಸಿಂಹ ಸಮಸತ ದ್ ೋವಗಣಾಂತರಾತಮಕನು 

ಪ ರಯಿಸುವ ಮನ  ೋರಥಂಗಳ 

ಕಾರುಣಿಕ ಕ ೈವಲ್ಯದ್ಾಯಕ 

ದ ರಗ ೈವ ಸಮಸತದುರಿತವ ವಿಗತಭಯಶ ೂೋಕ ೨೫-೧೬ 

 

ಪಿಣತ ಕಾಮದನಂಘ್ರಿಸಂದರು 

ಶನದಪ ೋಎಗಳುಳಳವಗ  ನಿ 

ಚಚಣಿಕ ಯೆನಿಪುದು ಜಡಮೊದಲ್ು ಬಿಹಾಮಂತ ತರತಮವು 

ಮನವಚನದಿಂ ಸಮರಿಸುವರ ಭವ 

ವನದಿ ಶ ೂೋಷಿಸಿ ಪೋಗುವುದು ಕಾ 

ರಣವ ನಿಸುವುದು ಜಾ್ಯಾನ ಭಕ್ತತ ವಿರಕ್ತತ ಸಂಪದಕ  ೨೫-೧೭ 

 

ದನವ  ಮೊದಲಾದದರ ಸ ವಾ 

ಸನ ಯು ಪಿತರತ ಯೋಕ ತ  ೋಪುದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ದಲಿ 

ದನುಜ ಮ್ಾನವ ದಿವಿಜರವರವ 

ರನುಚಿತ  ೋಚಿತ ಕಮ ವೃಜನಾ 

ದನನು ವಯಕತವ ಮ್ಾಳಪ ತಿಿಗುಣಾತಿೋತ ವಿಖ್ಾಯತ ೨೫-೧೮ 

 

ಭಕತವತಸಲ್ ಭಾಗಯಪುರುಷ ವಿ 

ವಿಕತ ವಿಶಾಾಧಾರ ಸವೋ 

ದಿಿಕತ ದ್  ೋಷವಿದ ರ ದುಗಮ ದುವಿಭಾವಯ ಸಾಹಿ 
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ಶಕತ ಶಾಶಾತ ಸಕಲ್ ವ ೋದ್ ೈ 

ಕ  ೋಕತ ಮ್ಾನದ ಮನಯ ಮ್ಾಧ್ವ 

ಸುಕತ ಸುಮಸ ಥಲ್ ತಿಿಜಗನಾಿಥ ವಿಟಿಲ್ನು ೨೫-೧೯ 
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