
ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ ದ ೈತ್ಯತಾರತ್ಮಯ ಸಂಧಿ 

ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣಧಿಮ್ಾಾಪನಿಥು ಪ ೇಳುವ  

ಪರಮ ಭಗವಧ್ಭಕಥರಿಧ್ನಾಧ್ರಧಿ ಕ ೇಳುವುಧ್ು 

ಸಂಧಿ ಸೂಚನ  ಶ್ರೇಶಮುಕಾಾಮುಕಾ ಸುರವರ ವಾಸುದ ೇವಗ  ಭಕ್ತಾಯಲಿ ಕಮ 

ಲಾಸನನು ಪ ೇಳಿದನು ದ ೈತ್ಯಸವಭಾವಗುಣಗಳನು 

ಎನಗ  ನಿನನಲಿ ಭಕುತಿ ಜ್ಝ್ಾ್ಯಾನಗ ಳ ೇನಿತಿಹವು ಪಾರಣನಲಿ ತಿಳಿಯದ  

ಹನುಮದಾದಯವತಾರಗಳ ಭ ೇದಗಳ ಪ ೇಳುವವ ದನುಜ 

ಘೂೇರಾಂಧ್ಂತ್ಮಸಿಗ ೂಯೇ ಗಯನು ನ ಸಂಶಯ ನಿನನ ಬ ೈವರ ಕ ೂನ ಯ ನಾಲಿಗ  

ಪಿಡಿದು ಛ ೇದಿಪ ನ ಂದನಬ್ಜ ಭವ ೩೦-೦೧ 

ಜ್ಝ್ಾ್ಯಾನ ಬ್ಲ ಸುಖ ಪೂಣವಾಯಪಾಗ  ಹೇನಗುಣನ ಂಬ್ುವನು ಈಶವರ 

ನಾನ ಯಂಬ್ುವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಗುತ್ಪತಿಾ ಶ್ರೇನಿತ್ಂಬಿನಿಗೇಶಗ  ವಿಯೇ 

ಗಾನುಚ್ಚಂತ್ನ  ಛ ೇದ ಭ ೇದವಿ ಹೇನದ ೇಹಗ  ಶಸರಗಳಭಯ ಪ ೇಳುವವ ದ ೈತ್ಯ 

೩೦-೦೨ 

ಲ ೇಶಭಯಶ  ೇಕಾದಿಶುನಯಗ  ಕ ಲೇಶಗಳ ಪ ೇಳುವವ ರಾಮ ವಾಯಸರೂಪಂಗಳಿಗ  

ಋಷಿ ವಿಪರತ್ವ ಪ ೇಳುವವ ದಾಶರಥಿ ಕೃಷ್ಾಾದಿರೂಪಕ  ಕ ೇಶಖಂಡನ ಪ ೇಳವ 

ಮಕಕಳಿ ಗ ೂೇಸುಗ ಶ್ವಾಚನ ಯ ಮ್ಾಡಿದನ ಂಬ್ುವವನ  ದ ೈತ್ಯ ೩೦-೦೩ 

ಪಾಪಪರಿಹಾರಾಥ ರಾಮನು ಮ್ಾಪತಿಯ ನಿಮಿಸಿದ ಭಗವ- ದೂರಪರೂಪಕ  

ಭ ೇದಚ್ಚಂತ್ನ  ಮ್ಾಳಪ ಮ್ಾನವನು ಆಪಗಳು ಸತಿಾೇಥ ಗುರು ಮ್ಾ ತಾಪಿತ್ೃ 

ಪರಭು ಪರತಿಮೆ ಭೂತ್ ದ ಯಾಪರರ ಕಂಡವರ  ದ ೇವರು ಎಂಬ್ುವನ  ದ ೈತ್ಯ 

೩೦-೦೪ 

ಸುಂದರ ಸವಯಂವಯಕಾವು ಚ್ಚದಾ ನಂದ ರೂಪಗಳ ಂಬ್ುವನು ನರ ರಿಂದ ನಿಮಿತ್ 

ಈಶವರಗ  ಅಭಿನಮಿಸುತಿಹ ನರನು ಕಂದುಗ ೂರಳ ದಿವಾಕರನು ಹರಿ ಒಂದ  

ಸೂಯ ಸುರ ೂೇತ್ಾಮನುಜಗ ದವಂದಯನ ಂಬ್ುವ ವಿಷ್ುಾದೂಷ್ಣ  ಮ್ಾಡುವವ 



ದ ೈತ್ಯ ೩೦-೦೫ ೧ 

ನ ೇಮದಿಂದಶವತ್ಥ ತ್ುಲಸಿೇ ಸ ೂೇಮಧ್ರನಲಿ ವಿಮಲ ಶಾಲಿ 

ಗಾರಮಗಳನಿಟ್ಟಭಿನಮಿಪ ನರ ಮುಕ್ತಾಯೇಗಯ ಸದಾ ಭೂಮಿಯಳು 

ಧ್ಮ್ಾಥಮುಕ್ತಾ ಸು ಕಾಮ್ಾಪ ೇಎಗಳಿಂದ ಶಾಲಿ ಗಾರಮಗಳ ವಯತಿರಿಕಾ ವಂದಿಸ  

ದುುಃಖ ವ ೈದುವನು ೩೦-೦೬ 

ವಿತ್ತ್ಮಹಮನ ಬಿಟ್ುಟ ಸುರರಿಗ  ಪೃಥಗವಂದನ  ಮ್ಾಳಪ ಮ್ಾನವ ದಿತಿಜನ ೇ 

ಸರಿ ಹರಿಯು ತಾ ಸಂಸಿಥತ್ನ ನಿಸನಲಿಲ ಚತ್ುರಮುಖಮೊದಲಾದಖಿಳ ದ ೇ 

ವತ ಗಳ ೊಳಗಹನ ಂದು ಲಮಿೇ ಪತಿಗ  ವಂದಿಸ  ಒಂದರ ಅಣ ಬಿಟ್ಟಗಲನವರ 

೩೦-೦೭ 

ಶ ೈವ ಶ ದರಕರಾಚ್ಚತ್ ಮಹಾ ದ ೇವ ವಾಯು ಹರಿ ಪರತಿಮೆ ವೃಂ ದಾವನದಿ 

ಮ್ಾಸದವಯದ ೂಳಿಹ ತ್ುಳಸಿ ಅಪರಸವ ಗ ೂೇ ವಿವಾಹವಿವಜಿತಾಶವ ತಾಥ 

ವಿಟ್ಪಿಗಳ ಭಕ್ತಾಪೂವಕ ಸ ೇವಿಸುವ ನರ ದ ೈತ್ಯ ಶಾಶವತ್ ದುುಃಖ ಐದುವನು 

೩೦-೦೮ 

ಕಮಲಸಂಭವ ಮುಖಯ ಮನುಜ್ಝ್ ೂೇ ತ್ಾಮರ ಪರಿಯಂತ್ರದಿ ಮುಕಾರು ಸಮ 

ಶತಾಯುಷ್ುಯಳಳವನು ಕಲಿ ಬ್ರಹಮನ ೂೇಪಾದಿ ಕರಮದಿ ನಿೇಚರು ದ ೈತ್ಯರು ನರಾ 

ಧ್ಮರ ಪಿಡಿದು ಕುಲಮಿ ಕಲಿಯನು ಪಮರ ನಿಸುವವರಸುರರ ೂಳು 

ದ ವೇಷ್ಾದಿಗುಣದಿಂದ ೩೦-೦೯ 

ವನಜಸಂಭವನಬ್ದ ಶತ್ ಒ ಬ್ಬನ  ಮಹಾಕಲಿ ಶಬ್ದವಾಚಯನು ದಿನದಿನಗಳಲಿ 

ಬಿೇಳವರಂಧ್ಂತ್ಮದಿ ಕಲಿಮ್ಾಗ ದನುಜರ ಲಲ ಪರತಿೇಇಸುತ್ ಬ್ರ ಹಮನ 

ಶತಾಬಾದಂತ್ದಲಿ ಲಿಂಗವು ಅನಿಲನ ಗದಾಪರಹರದಿಂದಲಿ ಭಂಗವ ೈದುವುದು 

೩೦-೧೦ 

ಮ್ಾರುತ್ನ ಗದ ಯಂದ ಲಿಂಗಶ ರಿೇರ ಪೇದಾನಂತ್ರ ತ್ಮೊೇ ದಾವರವ ೈದಿ 

ಸವರೂಪ ದುುಃಖಗಳನುಭವಿಸುತಿಹರು ವ ೈರ ಹರಿಭಕಾರಲಿ ಹರಿಯಲಿ 



ತಾರತ್ಮಯದಲಿರುತಿಹುದು ಸಂ ಸಾರದಲಿ ತ್ಮಸಿಿನಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಕಲಿಯಲಿಲ 

೩೦-೧೧ 

ಜ್ಝ್ಾ್ಯಾನವ ಂಬ್ುದು ಮಿಥಯವಸಮಿೇ ಚ್ಚನ ದುುಃಖತ್ರಂಗವ  ಸಮಿೇ ೨ 

ಚ್ಚೇನಬ್ುದಿಾ ನಿರಂತ್ರದಿ ಕಲಿಗಹುದು ದ ೈತ್ಯರ ೂಳು ಹೇನಳ ನಿಪಳು ಶತ್ಗುಣದಿ 

ಕಲಿ ಮ್ಾನಿನಿಗ  ಶತ್ ವಿಪರಚ್ಚತಿಾಗ  ಊನಶತ್ಗುಣ ಕಾಲನ ೇಮಿಯ 

ಕಂಸನ ನಿಸಿದನು ೩೦-೧೨ 

ಕಾಲನ ೇಮಿಗ  ಪಂಚಗುಣ್ದಂ ಕ್ತೇಳು ಮಧ್ುಕ ೈಟ್ಭರು ಜನಮವ ತಾಳಿ ಇಳ ಯಳು 

ಹಂಸಡಿಭಿಕಾಹವಯದಿ ಕರ ಸಿದರು ಐಳನಾಮಕ ವಿಪರಚ್ಚತಿಾ ಸ ಮ್ಾಳುವ ನಿಪ 

ಹರಣಯಕಶಯಪು ಶ ಲಪಾಣ್ಯ ಭಕಾ ನರಕಗ  ಶತ್ಗುಣಾಧ್ಮನು ೩೦-೧೩ 

ಗುಣಗಳ ತ್ರಯ ನಿೇಚನ ನಿಸುವ ಕನಕಕಶ್ಪುಗ  ಹಾಟ್ಕಾಂಬ್ಕ ಎಣ ಯನಿಪ 

ಮಣ್ಮಂತ್ಗಂತ್ಲಿ ಕ್ತಂಚ್ಚದೂನ ಬ್ಕ ದನುಜವರ ತಾರಕನು ವಿಂಶತಿ ಗುಣದಿ 

ನಿೇಚನು ಲ ೂೇಕಕಂಟ್ಕ ನ ನಿಪ ಶಂಬ್ರ ತಾರಕಾಸುರಗಧ್ಮ ಷ್ಡುುಣದಿ 

೩೦-೧೪ 

ಸರಿಯನಿಸುವನು ಸಾಲವನಿಗ  ಸಂ ಕರನು ಅಧ್ಮನು ದಶಗುಣದಿ ಶಂ ಬ್ರಗ  

ಷ್ಡುುಣ ನಿೇಚನ ನಿಪ ಹಡಿಂಬ್ಕಾ ಬಾಣಾ ಸುರನು ದಾವಪರ ಕ್ತೇಚಕನು ನಾ 

ಲವರು ಸಮರು ದಾವಪರನ  ಶಕುನಿ ಕರ ಸಿದನು ಕೌರವಗ  

ಸ ೂೇದರಮ್ಾವನಹುದ ಂದು ೩೦-೧೫ 

ನಮುಚ್ಚ ಇಲವಲ ಪಾಕನಾಮಕ ಸಮರು ಬಾಣಾದಯರಿಗ  ದಶಗುಣ ನಮುಚ್ಚ 

ನಿೇಚನು ನೂರು ಗುಣದಿಂದಧ್ಮ ವಾತಾಪಿ ಕುಮತಿ ಧ ೇನುಕ ನೂರು 

ಗುಣದಿಂ ಧ್ಮರರಿಪು ವಾತಾಪಿಗಧ್ಮನು ವಮನ 

ಧ ೇನುಕ ೇನಿಂದಲಧ್ಗುಣಾಧ್ಮನು ಕ ೇಶ್ ೩೦-೧೬ 

ಮತ ಾೇ ಕ ೇಶ್ೇನಾಮಕ ತ್ಇಣಾ 

ವತ್ ಸಮ ಲವಣಾಸುರನು ಒಂ 



ಧ್ತ್ುಾ ನಿೇಚಾರಿಷ್ಟನಾಮಕ ಪಂಚಗುಣದಿಂದ 

ದ ೈತ್ಯ ಸತ್ಾಮ ಹಂಸ ಡಿಭಿಕ ಪರ 

ಮತ್ಾವ ೇನನು ಪೌಂಡರಕನು ಎಂ 

ಭತ್ುಾ ಗುಣದಿಂದಧ್ಮ ಮೂವರು ಲವಣನಾಮಕಗ  ೩೦-೧೭ 

ಈಶನ ೇ ನಾನ ಂಬ್ ಖಳನಾ ದು 

ಶಾಯಸನಾ ವ್ಇಷ್ಸ ೇನ ದ ೈತಾಯ 

ಗ ರೇಸರ ಜರಾಸಂಧ್ ಸಮ ಪಾಪಿಗಳ ೊಳತ್ಯಧಿಕ 

ಕಂಸ ಕೂಪವಿಕಣ ಸರಿ ರು 

ಗೀ ಶತಾಧ್ಮ ರುಗಮಗಂತ್ ಮ 

ಹಾಸುರನು ಶತ್ಧ್ನವ ಕ್ತಮಿೇರರು ಶತಾಧ್ಮರು ೩೦-೧೮ ೩ 

ಮದಿರಪಾನಿೇ ದ ೈತ್ಯಗಣದ ೂಳ 

ಗಧ್ಮರ ನಿಪರು ಕಾಲಕ ೇಯರು 

ಅಧಿಕರಿಗ  ಸಮರಹರು ದ ೇವಾವ ೇಶ ಬ್ಲದಿಂದ 

ವದನ ಪಾಣ್ ಪಾದ ಶ  ರೇತಿರಯ 

ಗುದ ಉಪಸಥ ಘ್ರರಣ ತ್ವಗರಸನ 

ಕಧಿಪ ದ ೈತ್ಯರು ನಿೇಚರ ನಿಪರು ಕಾಲಕ ೇಯರಿಗ  ೩೦-೧೯ 

ಜ್ಝ್ಾ್ಯಾನ ಕಮೆೇಂದಿರಯಗಳಿಗಭಿ 

ಮ್ಾನಿ ಕಲಾಯದಯಖಿಳ ದಿತಿಜರು 

ಹೇನಕಮವ ಮ್ಾಡಿ ಮ್ಾಡಿಸುತಿಹರು ಸವರ ೂಳು 

ವಾಣ್ ಭಾರತಿ ಕಮಲಭವ ಪವ 

ಮ್ಾನರಿವಚ್ಚಿನನ ಭಕಾರು 

ಪಾರಣ ಅಸುರಾವ ೇಶ ರಹತ್ರು ಆಖಣಾಶಮಸಮ ೩೦-೨೦ 

ಹುತ್ವಹಾಆದಯಮರ ಲಲರು 



ಯುತ್ರುಕಲಾಯವ ೇಶ ವಿಧಿ ಮ್ಾ 

ರುತ್ ಸರಸವತಿ ಭಾರತಿಯರವತಾರದ ೂಳಗಲಲ 

ಕೃತ್ಪುಟಾಂಜಲಿಯಂದ ತ್ನನಯ 

ಪಿತ್ನ ಸಮುಮಖದಲಿಲ ನಿಂದಾ 

ನತಿಸಿ ಬಿನ ನೈಸಿದ ತ್ನ ೂನಳು ಕೃಪ ಯ ಮ್ಾಡ ಂದು ೩೦-೨೧ 

ದ ವೇಷಿ ದ ೈತ್ಯರ ತಾರತ್ಮಯವು 

ದೂಷ್ಣ ಯು ಭೂಷ್ಣಗಳ ನನದ  

ದ ೂೇಷ್ವ ಂಬ್ುವ ದ ವೇಷಿ ನಿಶಿಯ ಇವನ ನ ೂೇಡಲ ಕ 

ಕ ಲೇಶಗಳನ ೈದುವನು ಬ್ಹುವಿಧ್ 

ಸಂಶಯವು ಪಡಸಲಲ ವ ೇದ 

ವಾಯಸ ಗರುಡಪುರಾಣದಲಿ ಪ ೇಳಿದನು ಋಷಿಗಳಿಗ  ೩೦-೨೨ 

ಜ್ಝ್ಾಲಿ ನ ಗುಲು ಉದರಶ್ಲ  ಬ್ರಿ 

ಗಾಲ ಪುರುಷ್ನ ಬಾಧಿಪುವು ಚ 

ಮೊೀಳ ಗ ಯ ಮೆಟ್ಟಟದವಗುಂತ ೇ ಕಾಂಟ್ಕಗಳ ಭಯ 

ಚ ೇಳು ಸಪವ ಕ ೂಂದ ವಾತ ೇಯ 

ಕ ೇಳಿ ಮೊೇದಿಪಗಲಲವಘ ಯಮ 

ನಾಳುಗಳ ಭಯವಿಲಲ ದ ೈತ್ಯರ ನಿಂದಿಸುವ ನರಗ  ೩೦-೨೩ 

ಪುಣಯಕಮವ ಪುಷ್ಕರಾದಿ ಹ 

ರಣಯಗಭಾಂತ್ಗತ್ ಬ್ರ 

ಮಣಯದ ೇವನಿಗಪಿಸುತ್ಲಿರು ಪುಣಯ ಪಾಪಕಮಗಳ 

ಜನಯದುುಃಖವ ಕಲಿಮುಖಾದಯರಿ 

ಗುಣಾಲಿೇವನು ಸಕಲಲ ೂೇಕ ಶ 

ರಣಯ ಶಾಶವತ್ ಮಿಶರಜನರಿಗ  ಮಿಶರಫಲಲವಿೇವ ೩೦-೨೪ 



ತಿರವಿಧ್ ಗುಣಗಳ ಮ್ಾನಿ ಶ್ರೇ ಭಾ 

ಗವವಿೇರಮಣ ಗುಣ್ಗುಣಗಳ ೊಳಗವ 

ರವರ ಯೇಗಯತ ಕಮಗಳನನುಸರಿಸಿ ಕಮಫಲಲ 

೪ 

ಸವವಶರಾದಮರಾಸುರರ ಗಣ 

ಕವಧಿಯಲಲದ  ಕ ೂಡುವ ದ ೇವ 

ಪರವರವರ ಜಗನಾನಥವಿಟ್ಠಲ ವಿಶವವಾಯಪಕನು ೩೦-೨೫ ೫ 


