
ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ 

ಸಾಾತಂತ್ಯ ವಿಭಾಗ ಸಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣಧಿಮ್ಾಾಪನಿಥು ಪೆೇಳುವೆ 

ಪರಮ ಭಗವಧ್ಭಕಥರಿಧ್ನಾಧ್ರಧಿ ಕೆೇಳುವುಧ್ು 

 

ಶಮ್ಥಥ ಸೂಚನೆ: ಸಾಗಥ ಸಾಾಥನಿಥಯಗುಣವ ಹರಿ ಥೆಗೆಧ್ು 

ಬ್್ಃಮಧ್ಯರಿಗೆ ಕೊತತಧ್ ಭೃಗುಮುನಿಪಪೆೇಳಿಧ್ನು ಇಮಾರಧ್ುಯಮನಕ್ಷಿಥಿಪನಿಗೆ 

 

ಪರಮವಿಷ್ುು ಸಾಥಮಥರ ಮ್ಾಯಾ ಥರುಣಿ ವಕ್ಷಸಠಲ 

ನಿವಾಸಿಯು ಸರಸಿಜೊೇಧ್ಭವ ಪಾ್ಣರಿೇವರು ಸಚಿವರೆನಿಸುವರು 

ಸವಕಮಗಳಲ್ಲಿ ಥಥಿಿಯ ರುರಗಭೂಷ್ಣಾಹಮೃಥಿಥ್ಯ 

ಕರೆಸುವಾಮರೆೇಮ್ಾಾರಕಮುಖರಿಮಾರಯಪರೆನಿಸುವರು ೧೭-೧ 

 

ಈ ಧಿವೌಕಸರಮ್ಥಥ ಕಲ್ಲ ಮೊಧ್ಲಾಧ್ ಧೆೈಥಯರು ಸವಧೆೇಹಧಿ 

ಥೊೇಧ್ಕರು ಥಾವಾಗಿ ವಾಯಪಾರಗಳ ಮ್ಾದುವರು 

ವೆೇಢನಮಾಧಿ ಕಲ್ಲಯಹಮ್ಾಾ ರಾಢಿಪಾಢಮ ಮಢುಕುಕೆೈತಭ 

ಕೊ್ೇಢಿ ಶಮಬರಮುಖರು ಮನಸಿಗೆ ಸಾಾಮ್ಥಯೆನಿಸುವರು ೧೭-೨ 

 

ಧೆೇವಥೆಗಳೆ ೇಪಧಿ ನಿಥಯಧೊಳೆೇವಮ್ಾಧಿ ಸಾನಾಮಧಿಮಾಲ್ಲ 

ಯಾವಧಿಮ್ಥಾರಯಗಳೆ ಳು ವಾಯಪರಗಳ ಮ್ಾದುವರು 

ಸೆೇವಕರ ಸೆೇವಾನುಗುಣ ಫಲ ವಿೇವ ನೃಪನಮಾಧ್ಲ್ಲ ತನನ 

ಸಾಭಾವ ಸಾಾಥಮ್ಥಥರಯ ವಿಭಾಗವ ಮ್ಾದಿಇತತ ಹರಿ ೧೭-೩ 
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ಆಗಣಿಥ ಸ್ಆಥಮ್ಥಥರಯ ನಾಲಭಗೆ ವಿಭಾಗವ ಮ್ಾದಿ ಒಮಾನು 

ಥೆಗೆಧ್ು ಧ್ಶವಿಢಗೆೈಸಿ ಪಾಧ್ರೆ ಪಮಚಪಾ್ಣನಲ್ಲ 

ಮೊಗಚಥುಷ್ತಯನೊಳು ಸಪಾಧೆೈಧ್ು ಗುಣವಿರಸಿಧ್ ಮಥೆಥ 

ಧ್ಶವಿಢ ಯುಗಳ ಗುಣವನು ಮ್ಾದಿ ಎರದು ಸಧಾಶಿವನೊಳಿತತ ೧೭-೪ 

 

ಪಾಕಶಾಸನ ಕಾಮರೊಳು ಸಾಢೆೈಕವಿತತ ಧ್ಶೆೇಮ್ಥರರಯರ 

ಸುಧಿವೌಕಸಾಧ್ಯರೊಳೆ ಮುಾ ಯಾವಜ್ಜೇವರೊಳೆ ಮುಾ 

ನಾಲುಾವರೆ ಕಲಾಯಧಿಧೆೈಥಾಯ ನಿೇಕಕಿಥಥನು ಎರದು ಥಿ್ವಿಢ 

ವಿವೆೇಕಗೆೈಸಿಮ್ಥಾರೆಗೆ ಒಮ್ಥಾರದಾಥಮ ಥನೊನಳಗೆ ೧೭-೫ 

 

ಈ ವಿಢಧಿ ಸಾಾಥಮ್ಥಥರಯಥವವ ಧೆೇವಮ್ಾನವಧಾನವರೊಳು 

ರಮ್ಾವಿನೊೇಧಿ ವಿಭಾಗ ಮ್ಾದಿತತಲೆಿ ರಮ್ಥಸುವನು 

ಮೂವರೊಳಗಿಧ್ಧವರ ಕಮವ ಥಾ ವಿೇಕಾರವ ಗೆೈಸಧ್ಲೆ 

ಕಲಾಾವಸಾನಕೆ ಕೊದುವನಾಯಸವರವರ ಗಥಿಯ ೧೭-೬ 

 

ಆಲಯಗಳೆ ಳಗಿಪಾ ಧಿೇಪಜಾಾಲೆವಥಿಗಳನುಸರಿಸ 

ಜನರಾಲ್ಲಗಳಿಗೊಪುಾವ ಥೆರಧಿ ಹರಿ ಥೊೇಪ ಸವಥ್ 

ಕಾಲಕಾಲಧಿ ಶಿ್ೇಢರಾ ದುಗಾಲಲನೆಯರ ಕೊದಿ ಸುಖಮಯ 

ಲ್ಲೇಲೆಗೆೈಯಲು ಥಿ್ಗುಣಕಾಯಗಳಹವು ಜ್ೇವರಿಗೆ ೧೭-೭ 

 

ಇಮ್ಥಾರಯಗಳಿಮ್ ಮ್ಾಳಾ ಕಮಧ್ವಮಗಳ ಥನಗಪಿಸಲು 

ಗೊೇವಿಮಾ ಪುಣಯವ ಕೊಮುರ ಪಾಪವ ಭಸಮವನೆ ಮ್ಾಳಾ 
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ಇಮ್ಥಾರೆೇಶನು ಭಕಥಜನರನ ನಿಮ್ಥಾಸುವರೊಳಗಿಪಾ ಪುಣಯವ 

ಥಮುಾ ಥನನರಿಗಿೇವ ಪಾಪಗಳವರಿಗುಣಿಸುವನು ೧೭-೮ 

 

ಹೊಥುಥಹೊಥಿಥಗೆ ಪಾಪಕಮಪ್ ವಥಕ ನಿಮ್ಥಾಸಧೆ 

ಥನಗಿಮುಾಥಥಮರ ಗುಣಕಮಗಳ ಕೊಮ್ಾರದಧ್ಲೆ ಇಪಾ 

ಮಥಯರಿಗೆ ಗೊೇಬಾ್ಃಮಣಸಿಥರೇ ಹಥಯ ಮೊಧ್ಲಾಧ್ಖಿಳಧೊೇಷ್ಗ 

ಳಿಥಥಪನು ಸಮ್ಥಾೇಹಪದಸಲಿಖಿಳಶಾಸಥರಮಥ ೧೭-೯ 

 

ಥನನ ಸಾಾಥಮ್ಥಥರಯಗುಣಗಳ ಹಿರಣಯಗಭಾಧ್ಯರಿಗೆ 

ಕಲ್ಲಮುಕ ಧಾನವರ ಸಮಥಥಿಗವರಢಿಕಾರವನುಸರಿಸಿ 

ಪುಣಯಪಾಪಗಳಿೇವ ಭಹುಕಾ ರುಣಯಸಾಗರನಲಾಶಕಿಥಗ 

ಳುಣುಲರಿಯಧೆ ಎರಲು ಉಣಗಲ್ಲಸಿಧ್ನು ಸವರಿಗೆ ೧೭-೧೦ 

 

ಸತಯವಿಕ್ಮ ಪುಣಯ ಪಾಪವ ಸ 

ಮಸತರಿಗೆ ಕೊಡಲೊೇಸುಗದಿ ನಾ 

ಲಾತುತ ಭಾಗವ ಮ್ಾಡಿ ಲೆೇಶಾಂಶವನು ಜನಕಿೇವ 

ಅತಯಲಾ ಪರಮ್ಾಣುವಿಗೆ ಸಾ 

ಮಥಯವನು ತಾ ಕೊಟ್ುು ಸೂಥಲ ಪ 

ದಾಥಗಳ ಉಂಡುಣಿಪ ಸವದ ಸವಜ್ೇವರಿಗೆ ೧೭-೧೧ 

 

ತಿಮ್ಥರ ತರಣಿಗಳೆೇಕ ದೆೇಶದಿ 

ಸಮನಿಸಿಪಾವೆ ಎಂದಿಗಾದರು 

ಭ್ಮಣ ಚಳಿ ಬಿಸಿಲಂಜ್ಕೆಗಳುಂಟೆೇನೊೇ ಪವತಕೆ 
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ಅಮ್ಥತಜ್ೇವರೊಳಿದುರ ಲಕುಮ್ಥೇ 

ರಮಣ ವಾಯಪಾರಗಳ ಮ್ಾಡುವ 

ಕಮಲಪತ್ ಸರೊೇವರಗಳೆ ಳಗಿಪಾ ತೆರನಂತೆ ೧೭-೧೨ 

 

ಅಂಬ್ುಜೊೇದಭವ ಮುಖಯಸುರ ಕಲ್ಲ 

ಶಂಬ್ರಾದಿ ಸಮಸತ ದೆೈತಯಕ 

ದಂಬ್ಕನುದಿನ ಪುಣಯಪಾಪವಿಭಾಗವನೆ ಮ್ಾಡಿ 

ಅಂಬ್ುಧಿಯ ಜಲವನು ಮಹಾಘಟ್ 

ಬಿಂಬ್ರಿತು ತುಂಬ್ುವ ತೆರದಿ ಪ್ತಿ 

ಬಿಂಬ್ರೊಳು ತಾನಿದುರ ಯೇಗಯತೆಯಂತೆ ಫಲವಿೇವ ೧೭-೧೩ 

 

ಇನಿಥು ವಿಷ್ುನರಹಸಯಧೊಳು ಭೃಗುಮುಣಿಮಾರಧ್ುಯಂನ 

ಗರುಪಿಧ್ು ಧ್ನು ಕೆೇಳುವುಧ್ು ನಿಥಯಧಿ ಮಥಸರವ ಬಿತುತ 

ಅನುಚಿಥೊೇಕಿಥಗಳಿಧ್ಧರೆಯು ಸರಿಗಣನೆ ಮ್ಾದಧಿರೆಮುಾ 

ವಿಧ್ವಜಜನಗ ವಿಜಾ್ಯಯಪನೆಯ ಮ್ಾದುವೆ ವಿನಯಪೂವಕಧಿ ೧೭-೧೪ 

 

ವಿೇತಭಯ ವಿಶೆಾೇತ ವಿಧಿಪಿತ 

ಮ್ಾತುಳಾಂತಕ ಮಧ್ವವಲಿಭ 

ಭೂತಭಾವನನಂತ ಭಾಸಾರತೆೇಜ ಮಹಾರಾಜ 

ಗೌತಮರ ಮಡದಿಯನು ಕಾಯಾರ 

ನಾಥರಅಕ ಗುರುತಮ ಜಗ 

ನಾನಥವಿಠ್ಠಲ ತನನ ನಂಬಿದ ಭಕುತರನು ಪೊರೆವ ೧೭-೧೫ 
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