
ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ 

ಫಲಸ್ತುತಿ ಸ್ಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ ಗತರತಗಳ ಕರತಣಧಿಮ್ಾಾಪನಿಥತ ಪೆೇಳುವೆ 

ಪರಮ ಭಗವಧ್ಭಕಥರಿಧ್ನಾಧ್ರಧಿ ಕೆೇಳುವುಧ್ತ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಶ್ರೇಮ 

ದ್ತುರತವರ ಜಗನಾಾಥದಾಸ್ರ 

ಕರತಳಾಮಲಕವೆನೆ ಪೆೇಳಿದ್ ಸ್ಕಲಸ್ಂಧಿಗಳ 

ಪರಮಪಂಡಿತಮ್ಾನಿಗಳು ಮ 

ತಸರಿಸ್ಲೆದೆಗಿಚ್ಾಾಗಿ ತೆ ೇರತವ 

ದ್ರಿಸಿಕರಿಗಿದ್ತ ತೆ ೇರಿ ಪೆೇಳುವುದ್ಲಲ ಧ್ರೆಯೇಳಗೆ ೩೩-೦೧ 

 

ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯ ರ ಪದ್ 

ಲೇ ಮಹಾದ್ತಭತ ಕಾವಯದಾದಿಯ 

ಳಾ ಮನೆ ೇಹರ ತರತಮ್ಾತಮಕ ನಾಂದಿಪದ್ಯಗಳ 

ಯಾಮಯಮಕೆ ಪಠಿಸ್ತವರ ಸ್ತ 

ಧಾಮಸ್ಖ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲೆ ಸ್ತಗ 

ಪೆರೇಮದಿಂದ್ಲ ಪೆೇಳದ ಗತರತಕಾರತಣಯಕೆೇನೆೇಂಬೆ ೩೩-೦೨ 

 

ಸಾರವೆಂದ್ರೆ ಹರಿಕಥಾಮೃತ 

ಸಾರವೆಂಬತವುದೆಮಮ ಗತರತವರ 

ಸಾರಿದ್ಲಲದೆ ತಿಳಿಯಂದೆನತತ ಮಹೆೇಂದ್ರನಂದ್ನನ 
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ಸಾರಥಿಯ ಬಲಗೆ ಂಡತ ಸಾರ 

ಸಾರಗಳ ನಿಣೆೈಸಿ ಪೆೇಳದನತ 

ಸಾರ ನಡೆವ ಮಹಾತಮರಿಗೆ ಸ್ಂಸಾರವೆಲಲಹತದೆ ೇ ೩೩-೦೩ 

 

ದಾಸ್ವಯರ ಮತಖದಿ ನಿಂದ್ತ ರ 

ಮೇಶನನತ ಕೇತಿಸ್ತವ ಮನದ್ಭಿ 

ಲಾಷೆಯಲ ವಣಾಭಿಮ್ಾಗಳೆೊಲದ್ತ ಪೆೇಳಿಸಿದ್ 

ಈ ಸ್ತಲಅನ ಕಾವಯದೆ ೇಳ್ ಯತಿ 

ಪಾರಸ್ಗಳಿಗೆ ಪರಯತಾವಿಲಲದೆ 

ಲೆೇಸ್ತಲೆೇಸೆನೆ ಶ್ಾರವಯಮ್ಾದ್ತದೆೇ ಕತರತಹತ ಕವಿಗಳಿಗೆ ೩೩-೦೪ 

 

ಪಾರಕೃತೆ ೇಕುಗಳೆಂದ್ತ ಬರಿದೆ ಮ 

ಹಾಕೃತಘ್ಾರತ ಜರಿವರಲಲದೆ 

ಸಿವೇಕೃತವ ಮ್ಾಡದ್ಲೆ ಬಿಡತವರೆ ಸ್ತಜನರದ್ವರತ 

ಶ್ರೇ ಕೃತಿೇಪತಿಯಮಲಗತಣಗಳು 

ಈ ಕೃತಿಯಳುಂಟಾದ್ ಬಳಿಕ 

ಪಾರಕೃತವೆ ಸ್ಂಸ್ೃತದ್ ಸ್ಡಗವೆೇನತ ಸ್ತಗತಣರಿಗೆ  ೩೩-೦೫ 

 

ಶರರತಿಗೆ ಶ್ೆರೇಭನವಾಗದೆ ಡೆ ಜಡ 

ಮತಿಗೆ ಮಂಗಳವಿೇಯದೆ ಡೆ ಶತರತಿ 

ಸ್ೃತಿಗೆ ಸ್ಮಮತವಲಲದಿದೆ ದಡೆ ನಮಮ ಗತರತರಾಯ 

ಮಥಿಸಿ ಮಧಾವಗಮಪಯೇಬಿಾಯ 

ಇತಿಗೆ ತೆ ರಿದ್ ಬರಹಮವಿದಾಯ 
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ರತರಿಗಿೇಪಿಸತ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಸೆ ಗಸ್ತವುದೆ ೩೩-೦೬ 

 

ಭಕುವಾದ್ದಿ ಪೆೇಳದನೆಂಬ ಪರ 

ಸ್ಕು ಸ್ಲಲದ್ತ ಕಾವಯದೆ ಳು ಪತನ 

ರತಕು ಶತಷಕಸ್ಮ್ಾಸ್ ಪದ್ವಯತಾಯಸ್ ಮೊದ್ಲಾದ್ 

ಯತಕುಶ್ಾಸ್ರ ವಿರತದ್ಾ ಶಬದ ವಿ 

ಭಕು ವಿಷಯಗಳಿರಲತ ಜೇವ 

ನತಮಕು ಯೇಗಯವಿದೆಂದ್ತ ಸಿರಿ ಮದ್ನಂತ ಮಚ್ತಾವನೆ ೩೩-೦೭ 

 

ಆಶತಕವಿಕತಲ ಕಲಪತರತ ದಿ 

ಗೆದೇಶವರಿಯಲತ ರಂಗನೆ ಲತಮಯ 

ದಾಸ್ಕ ಟ್ಸ್ಥರಿಗೆರಗಿ ನಾ ಬೆೇಡಿಕೆ ಂಬತವೆನತ 

ಈ ಸ್ತಲಅಣ ಹರಿಕಥಾಮೃತ 

ಮಿೇಸ್ಳಯಿದೆ ಸಾರ ದಿೇಘ್ 

ದೆವೇಷಿಗಳಿಗೆರೆಯದ್ಲೆ ಸ್ಲಸ್ತವುದೆನಾ ಬಿನಾಪವ- ೩೩-೦೮ 

 

ಪಾರಸ್ಗಳ ಪಂದಿಸ್ದೆ ಶಬದ 

ಶ್ೆಲೇಷಗಲ ಶ್ೆರೇಧಿಸ್ದೆ ದಿೇಘ್ 

ಹರಸ್ವಗಳ ಸ್ಲಲಸ್ದೆ ಷಟ್ಪದಿಗತಿಗೆ ನಿಲಲಸ್ದೆ 

ದ್ ಷಕರತ ದಿನದಿನದಿ ಮ್ಾಡತವ 

ದ್ ಷಣವೆ ಭ ಷಣವು ಎಂದ್ತಪ 

ದೆೇಶಗಮಯವು ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಸಾಧ್ಯರಿಗೆ ೩೩-೦೯ 
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ಅಶತರತಾಗಮಭಾವ ಇದ್ರ ಪ 

ರಿಶರಮವು ಬಲಲವರಿಗಾನಂ 

ದಾಶತರಗಳ ಮಳೆಗರೆಸಿ ಮೈ ಮರೆಸ್ತವ ಚ್ಮತೃತಿಯ 

ಮಿಶರರಿಗೆ ಮರೆಮ್ಾಡಿ ದಿತಿಜರ 

ಶತರದ್ಲ ಕಾಯ ದಿಪಪರಿದ್ರೆ ಳು 

ಪಶತರತಿಗಳು ತಪತಪವುವೆ ನಿಜಭಕುಯತಕುರಿಗೆ ೩೩-೧೦ 

 

ನಿಚ್ಾ ನಿಜಜನ ಮಚ್ಾ ಗೆ ೇಧ್ನ 

ಅಚ್ಾ ಭಾಗಯವು ಪೆಚ್ಾ ಪೆೇಮಯತ 

ಕೆಚ್ಾ ಕೆೇಳವನತ ಮಚ್ಾ ಮಲಮನ ಮತಚ್ೆಾಲಂದೆನತತ 

ಉಚ್ಚ್ಾಿಗಳಿಗೆ ಪಚ್ಾ ಪಸ್ದೆನ 

ಲತಚ್ಾರಿಸಿದಿೇ ಸ್ಚ್ಾರಿತೆರಯ 

ನತಚ್ಾರಿಸೆ ಸಿರಿವತಸತಸಲಾಂಛನ ಮಚ್ಾಲೆೇನರಿದ್ತ ೩೩-೧೧ 

 

ಸಾಧ್ತಸ್ಭೆಯಳು ಮರೆಯ ತತವಸ್ತ 

ಬೆ ೇಧ್ವೃಷಿಿಯ ಗರೆಯ ಕಾಮ 

ಕೆ ರೇಧ್ ಬಿೇಜವ ಹತರಿಯ ಖಳರೆದೆ ಬಿರಿಯ ಕರಕರಿಯ 

ವಾದಿಗಳ ಪಲತಮರಿಯ ಪರಮವಿ 

ನೆ ೇದಿಗಳ ಮೈ ಮರೆಯಲೆ ೇಸ್ತಗ 

ಹಾದಿತೆ ೇರಿದ್ ಹಿರಿಯ ಬಹತ ಚ್ಾತ ರಿಯ ಹೆ ಸ್ ಪರಿಯ ೩೩-೧೨ 

 

ವಾಯಸ್ತಿೇಥರ ಒಲವೊ ವಿಠಲೆ ೇ 

ಪಾಸ್ಕ ಪರಭತವಯ ಪತರಂದ್ರ 
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ದಾಸ್ರಾರಾಯರ ದ್ಯವೊೇ ತಿಳಿಯದ್ತ ಓದಿ ಕೆೇಳದ್ಲೆ 

ಕೆೇಶವನ ಗತನಮಣಿಗಳನತ ಪಾರ 

ಣೆಶಗಪಿಸಿ ವಾದಿರಾಜರ 

ಕೆ ೇಶಕೆ ಪತಪವ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಪೆೇಳಿದ್ರತ ೩೩-೧೩ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ನವರಸ್ 

ಭರಿತ ಬಹತಗಂಭಿೇರ ರತಾಾ 

ಕರ ರತಚ್ಚ್ರ ಶೃಂಗಾರ ಸಾಲಂಕಾರ ವಿಸಾುರ 

ಸ್ರಸ್ ನರಕಂಠಿೇರವಾಚ್ಾ 

ಯರ ಜನಿತ ಸ್ತಕತಮ್ಾರ ಸಾತಿವೇ 

ಕರಿಗೆ ಪರಮೊೇದಾರಮ್ಾಡಿದ್ ಮರೆಯದ್ತಪಕಾರ ೩೩-೧೪ 

 

ಅವನಿಯಳು ಜೆ ಯೇತಿಷಮತಿಯ ತೆೈ 

ಲವನತ ಪಾಮರನತಂಡತ ಜೇಣಿಸ್ 

ಲವನೆ ಪಂಡಿತೆ ಾೇಕರಿಪವಿವೆೇಕಯಪಪಂತೆ 

ಶರವಣಮಂಗಳ ಹರಿಕಾಥಮೃತ 

ಸ್ವಿದ್ತ ನಿಗತಣಸಾರಮಕಕಸ್ 

ಲವ ನಿಪತಣನೆೈ ಯೇಗಯಗಲಲದೆ ದ್ಕಕಲರಿಯದಿದ್ತ ೩೩-೧೫ 

 

ಅಕಕರದೆ ಳಿೇ ಕಾವಯದೆ ಳು ಓಂ 

ದ್ಕಕರವ ಬರೆದೆ ೇದಿವ ದೆೇ 

ವಕಳಿಂ ದ್ತಸ್ಯಜಯನೆನಿಸಿ ಧ್ಮ್ಾಥಕಾಮಗಳ 

ಲೆಕಕಸ್ದೆ ಲೆ ೇಕೆೈಕನಾಥನ 
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ಭಕುಭಾಗಯವ ಪಡೆವ ಜೇವ 

ನತಮಕುಗಲಲದೆ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಸೆ ಗಸ್ತವದೆ ೩೩-೧೬ 

 

ಒತಿು ಬಹ ವಿಘ್ಾಗಳ ತದೆೇದ್ಪ 

ಮೃತತಯವಿಗೆ ಮರೆ ಮ್ಾಡಿ ಕಾಲನ 

ಭೃತಯರಿಗೆ ಭಿೇಕರವ ಪತಟ್ಟಿಸಿ ಸ್ಕಲಸಿದಿಾಗಳ 

ಒತಿುಗೆ ಳಿಸಿ ವನರತಹೆೇಅಣ 

ನೃತಯಮ್ಾಡತವನವನ ಮನೆಯಳು 

ನಿತಯ ಮಂಗಳ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಪಠಿಸ್ತವರ ೩೩-೧೭ 

 

ಆಯತರಾರೆ ೇಗೆಯೈಷವಯ ಯಶ 

ಧೆೈಯ ಬಲ ವಿಜಾ್ಯಾನ ಸ್ಮಸ್ಹಾಯ ಶ್ೌಯ ಉ 

ದಾಯ ಗತಣಗಾಂಭಿೇಯ ಮೊದ್ಲಾದ್ 

ಆಯತಗತಳುಂತಾಗಲೆ ಂದ್ 

ಧಾಯಯ ಪಠಿಸಿದ್ ಮ್ಾತರದಿಂ ಶರವ 

ಣಿೇಯವಲಲವೆ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಸ್ತಜನರಿಗೆ ೩೩-೧೮ 

 

ಕತರತಡ ಕಂಗಳ ಪಡೆವ ಬಧಿರನಿ 

ಗೆರಡತ ಕವಿ ಕೆೇಳಬಹವು ಬೆಳೆಯದ್ 

ಮತರತಡ ಮದ್ನಾಕೃತಿಯ ತಾಳವನತ ಕೆೇಳದಮ್ಾತರದ್ಲ 

ಬರಡ  ಹೆೈನಾಗತವುದ್ತ ಕೆೇಳದರೆ 

ಕೆ ರಡತ ಪಲಲವಿಸ್ತವದ್ತ ಪರತಿದಿನ 

ಹತರತಡಿಲಾದ್ರತ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವನತ ಪಠಿಸೆ  ೩೩-೧೯ 
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ನಿಜರತರಂಗಿಣಿಯಳನತದಿನ 

ಮಜಜನಾದಿ ಸ್ಮಸ್ುಕಮವಿ 

ವಜತಾಶ್ಾಪಾಶದಿಂದ್ಲ ಮ್ಾಡಿದ್ಧಿಕಫಲ 

ಹೆಜೆಜ ಹೆಜೆಜಗೆ ದೆ ರೆಯದಿಪಪವೆ 

ಸ್ಜಜನರತ ಶ್ರತ ಗತವಂದ್ದಿ 

ಘ್ಜಸ್ತತಲೇ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಪಠಿಸ್ತವರ ೩೩-೨೦ 

 

ಸ್ತಿಯರಿಗೆ ಪತಿಭಕತತಿ ಪತಿಾ 

ವರತ ಪತರತಷರಿಗೆ ಹರತಷ ನೆಲೆಗೆ ೇಂ 

ಡತಿಮನೆ ೇಹರವಾಗಿ ಗತರತಹಿರಿಯರಿಗೆ ಜಗದೆ ಳಗೆ 

ಸ್ತತ ಮಂಗಳವಿೇವ ಬಹತ ಸ್ತ 

ಕೃತಿಗಳೆನಿಸ್ತತ ಸ್ತಲಭದಿಂ ಸ್ 

ದ್ುತಿಯ ಪಡೆವರತ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವನತ ಪಠಿಸೆ ೩೩-೨೧ 

 

ಎಂತತ ವಣಿಸ್ಲೆನಾಳವೆ ಭಗ 

ವಂತನಮಲ ಗತಣಾನತವಾದ್ಗ 

ಳೆಂತತ ಪರಿಯಲ ಪ ಣಬೆ ೇಧ್ರ ಮತವ ಪಂದಿದ್ರ 

ಚ್ಚ್ಂತನೆಗೆ ಬಪಪಂತೆ ಬಹತ ದ್ೃ 

ಷಾಿಂತಪ ವಕವಾಗಿ ಪೆೇಳದ ಮ 

ಹಂತರಿಗೆ ನರರೆಂಡತ ಬಗೆವರೆ ನಿರಯಭಾಗಿಗಳು ೩೩-೨೨ 

 

ಮಣಿಖಚ್ಚ್ತ ಹರಿವಾಣದ್ಲ ವಾ 
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ರಣಸ್ತಭೆ ೇಜಯಪದಾಥ ಕೃಷಾಾ 

ಪಣವೆನತತಪಿಸಿದ್ವರಿಗೆ ಸ್ತಗ ನಿೇಡತವಂದ್ದ್ಲ 

ಪರಣತರಿಗೆ ಪೇಂಗನಡ ವರವಾ 

ಘ್ಾಾಮಣಿಗಳಿಂದ್ ವಿರಚ್ಚ್ಸಿದ್ ಶತರತಿಯ 

ಳುಣಿಸಿ ನೆ ೇಡತವ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವನತದಾರ ೩೩-೨೩ 

 

ದ್ತಷಿರೆನಾದೆ ದ್ತವಿಷಯದಿಂ 

ಪತಷಿರೆನಾದೆ ಪ ತಕಮ 

ಭರಷಿರೆನಾದೆ ಶ್ರೇದ್ವಿಠಠಲ ವೆೇಣತಗೆ ೇಪಾಲ 

ಕೃಶಾ ಕೆೈಪಿಡಿಯತವನತ ಸ್ತಯವಿ 

ಶ್ಷಿದಾಸ್ತವವನತ ಪಾಲಸಿ 

ನಿಷೆಠೇಯಿಂದ್ಲ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಪಠಿಸ್ತವರ  ೩೩-೨೪ 
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