
ഹരികഥാമൃഥസാര 
ആരരാഹണ താരതമയ സംധി 
 
ഹരികഥാമൃഥസാര ഗുരുഗള കരുണധിമ്ധാപനിഥു 
രപളുവെ 
പരമ ഭഗെധ്ഭക്ഥരിധനാധരധി രകളുെുധു 
 
സംധി സൂചവന: 
 
ഭക്തവരനിസുെ ദിെയപുരുഷര 
ഉക്തി ലാലിസി രപള്ദ മുക്താ 
മുക്തജീെര താരതമയെ മുനിപ ശാംഡിലയ 
 
സ്ഥാെരര രനാഡല്വക തൃണ ക്രിമി 
ജീെരുത്തമ ക്രിമിഗളിംദല 
ജാെി രഗാ ഗജ െയാഘ്ര സിംഹഗളിംദ ശൂദ്രാദി 
മൂെരുത്തമ കമകരു ഭൂ 
രദെരുത്തമ കമി രനാഡലു 
രകാെിരദാത്തമ കെിഗളിംദലി ഇതിപരുത്തമരു 
൨൫-൦൧ 
 
ധരണിപര രനാഡല്വക നര ഗം 
ധെരുത്തമ രദെഗംധ 
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െര ഗരണാത്തമരിെരിഗിംത ശരതാനശതരകാടി 
പരമഋഷിഗളു അപ്സരസ്ത്രീ 
യരു സമാനരു ഇെരിഗിംതലി 
ചിരപിതൃഗളുത്തമരു ചിരനാമക പിതൃഗലിംദ 
൨൫-൦൨ 
 
എരഡഡദു എംഭത്തു ഋഷി തും 
ബുര ശരതാെശിയപ്സരസ്ത്രീ 
യരു ശതാജാനജരു ഉത്തമ ചിരപിതൃഉഗളിംദ 
െരരു ഊെഷിഗിംത ഡെശവാ 
നരന സുതരീവരംടു സാെിര 
ഹരവദയവരാളുത്തമ കരശവരപ്പത്തുനാല്കു ജന 
൨൫-൦൩ 
 
സരിവയനിപരു വ്രജൗകസ സ്ത്രീ 
യരു സുരാസയാത്മജരിവഗ പു 
ഷ്കരനു കമപ പുഷ്കരനിവഗ ശഡനശ്ചരുത്തമനു 
തരണിജനിഗുത്തമളുഷാശവനി 
സുരരരസിഗുത്തമ ജലപ ബുധ 
ശരധിജാത്മജഗുത്തമ സവാഹാരദെിവയനിസുെളു 
൨൫-൦൪ 
 
അനളഭായളിഗിംതനാഖ്യാ 
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തനിമിഷരനാഖ്യാതരിംദലി 
ഘനപ പജനയാനിരുദ്ധന സ്ത്രീ ഉശാരദെി 
ദയുനദി സംജ്ഝ്നനയാ ശയാമലാ രരാ 
ഹിണിഗളാെരു സമരനാഖ്യാ 
തനിമിരഷാത്തമരിെരിഗിംതലി നൂരു കമജരു 
൨൫-൦൫ 
 
പൃഥു നഹുഷ ശശിബിംദു പ്രീയ 
വ്രത പരീഇത നൃപരു ഭാഗീ 
രഥിയ രനാഡല്കധിക ബലയാദിംദ്ര സപ്തകരു 
പിതൃഗരളവളംടധികെപ്സര 
സതിയരീഡരയവദാംദു മനുഗളു 
ദിതിജഗുരു ചാെന ഉചഥയരു കമജരു സമര 
൨൫-൦൬ 
 
ധനപ െിഷവക്രസന ഗണപാ 
ശവിനിഗവളംഭത്ഡതദു രശഷരി 
വഗവണവയനിസുെരു മിത്ര താരാ നിരഋതി 
പ്രാെഹി 
ഗുണഗളിംഡദദധിക എംഭ 
ത്വതനിപ രശഷരിഗുത്തമരു സ 
ന്മുനി മരീചി പുലസ്ത്യ പുലഹ ക്രതു െശിഷ്ടമുഖ് 
൨൫-൦൭ 
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അത്രി അംഗിരരരളു ബ്രഹ്മന 
പുത്രരിെരിവഗ സമരു െിശവാ 
മിത്ര ഡെെസവതരു ഈശാരെശബലദിംദ 
മിത്രഗിംതുത്തമരു സവാഹാ 
ഭതൃ ഭൃഗുെു പ്രസുതി െിശവാ 
മിത്ര വമാദലാദെരിഗിംതലി മൂെരുത്തമരു ൨൫-൦൮ 
 
നാരരദാത്തമനഗ്നിഗിംതലി 
ൊരിനിധി പാരദാത്തമനു യമ 
താരരകശ ദിൊകരരു ശതരൂപരുത്തമരു 
ൊരിജാപ്തനിഗിംത പ്രെഹ 
മാരുത്രതാത്തമ പ്രെഹ 
മാരപുത്രനിരുദ്ധ ഗുരു മനു ദഅ ശചി രതിയു 
൨൫-൦൯ 
 
ആരു ജനഗളിംദലാഹം 
കാരികപ്രാരണാത്തമഖ്ിളശ 
രീരമാനി പ്രാണഗിംതലി കാമ ഇംദ്രരിവഗ 
ഗൗരി ൊരുണി ഖ്ഗപ രാണിവഗ 
ശൗരിമഹിഷിയവരാളവഗ ജാംബെ 
തീ രമായുതളാദ കാരണ അധികവളനിസുെളു 
൨൫-൧൦ 
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ഹര ഫണിപ െിഹവഗംദ്ര മൂെരു 
ഹരിമഡദിയരിഗുത്തമരു സൗ 
പരണിപതിഗുത്തമരു ഭാരതി ൊണി ഈെരിവഗ 
മരുതബ്രഹ്മരു ഉത്തമരു ഇം 
ദിവരയു പരരമാത്തമളു ലമിവഗ 
സരിവയനിസുെെരില്ലവെംദിഗു രദശ 
കാലവദാളു ൨൫-൧൧ 
 
ശ്രീമുകുമ്ധന മഹിവള ലകുമിമ 
ഹാമഹിവമരഗവനമ്വബ 
ബ്രഃരമശാമരരമ്ര സൃഷ്തിസ്ഠിഥിലയ ഡഗസി 
അെരെര 
ഢാമഗള കല്പിസിവകാദുെളജ രാമരണളഗിധ്ധു 
സെ സവാമി മമഗുരുവെമ്ധുപാസവന 
മാള്പളചയുഥന ൨൫-൧൨ 
 
ഈസു മഹിവമഗളുള്ള ലകുമി പ 
രരശനാനംതാനംതാംശഗുണവദാളു 
രലശ രലശവക സരിവയനിസളാൊെ കാലദലി 
രദശകാലാതീത ലകുമിവഗ 
രകശെന െഅസ്ഥളവെ അെ 
കാശ ൊയിതു ഇെന മഹിവമ 

5

www.yo
us

igm
a.c

om



െയാപ്തിവഗവണയുംവട ൨൫-൧൩ 
 
ഒംദു രൂപവദാവളാംദെയെവദാ 
വളാംദു രരാമവദാവളാംദു രദശദി 
വപാംദിവകാംഡിഹരജഭൊദി സമസ്ത് ജീെിഗണ 
സിംധുസപ്തദവീപ രമരു സു 
മംദരാദ്രയാദിഗളു ബ്രഹ്മ പു 
രംദരാദി സമസ്ത്രലാക പരാലയഗവളല്ല ൨൫-൧൪ 
 
സെരദരൊത്തമനു സെഗ 
സെഗുണസംപൂണ സെദ 
സെതംത്ര സവതംത്ര സൊധാര സൊത്മ 
സെരതാമുഖ് സെനാമക 
സെജനസംപൂജയ ശാശവത 
സെകാമദ സെസാഇഗ സെജിത്സെ ൨൫-൧൫ 
 
താരതംയാരരാഹണെ ബവര 
ദാരു പഠിസുെരെര ലമീ 
നാരസിംഹ സമസ്ത് രദെഗണാംതരാത്മകനു 
പൂരയിസുെ മരനാരഥംഗള 
കാരുണിക ഡകെലയദായക 
ദൂരഡഗെ സമസ്ത്ദുരിതെ െിഗതഭയരശാക 
൨൫-൧൬ 
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പ്രണത കാമദനംഘ്രിസംദരു 
ശനദരപഎഗളുള്ളെവഗ നി 
ച്ചണിവകവയനിപുദു ജഡവമാദലു ബ്രഹ്മാംത 
തരതമെു 
മനെചനദിം സ്മരിസുെര ഭെ 
െനദി രശാഷിസി രപാഗുെുദു കാ 
രണവെനിസുെുദു ജ്ഝ്നനയാന ഭക്തി െിരക്തി 
സംപദവക ൨൫-൧൭ 
 
ദനവെ വമാദലാദദര സൂൊ 
സവനയു പ്രത്പ്രരതയക രതാപുദു എല്ല കാലദലി 
ദനുജ മാനെ ദിെിജരെരെ 
രനുചിരതാചിത കമ െൃജിനാ 
ദനനു െയക്തെ മാള്പ ത്രിഗുണാതീത െിഖ്യാത 
൨൫-൧൮ 
 
ഭക്തെത്സല ഭാഗയപുരുഷ െി 
െിക്ത െിശവാധാര സരൊ 
ദ്രിക്ത രദാഷെിദൂര ദുഗമ ദുെിഭാെയ സവഹി 
ശക്ത ശാശവത സകല രെഡദ 
രകാക്ത മാനദ മനയ മാധെ 
സുക്ത സുമസ്ഥൂല ത്രിജഗന്നാഥ െിട്ഠലനു 
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൨൫-൧൯ 
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