
ഹരികഥാമൃഥസാര 
സവാതംത്ര്യ വിഭാഗ സംധി 
 
ഹരികഥാമൃഥസാര ഗുരുഗള കരുണധിമ്ധാപനിഥു 
പപളുവവ 
പരമ ഭഗവധ്ഭക്ഥരിധനാധരധി പകളുവുധു 
 
ശമ്ഥി സൂചവന: സവഗഥ സവാഥന്ഥിയഗുണവ 
ഹരി വഥവഗധു 
ബ്രഃമധയരിവഗ വകാത്തധ ഭൃഗുമുനിപപപളിധനു 
ഇമ്രധയുമ്നക്ഷിഥിപനിവഗ 
 
പരമവിഷ്ണു സവഥമ്ര മായാ ഥരുണി വക്ഷസ്ഠല 
നിവാസിയു സരസിപ ാധ്ഭവ പ്രാണരീവരു 
സചിവവരനിസുവരു 
സവകമഗളല്ലി ഥഥ്പ്പ്രിയ 
രുരഗഭൂഷണാഹമ്കൃഥിരയ 
കവരസുവാമപരമ്രാകമുഖരിമ്രയപവരനിസുവരു 
൧൭-൧ 
 
ഈ ധിവൗകസരമ്വഥ കലി വമാധലാധ ധധഥയരു 
സവപധഹധി 
പഥാധകരു ഥാവാഗി വയാപാരഗള മാദുവരു 
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പവഢനമ്ധധി കലിയഹമ്കാ രാഢിപാഢമ 
മഢുകുധകതഭ 
പരാഢി ശമ്ബരമുഖരു മനസിവഗ 
സവാമിവയനിസുവരു ൧൭-൨ 
 
പധവവഥഗപളാപധി നിഥയവധാപളവമാധി 
സവനാമധിമ്ധലി 
യാവധിമ്രിയഗവളാളു വയാപരഗള മാദുവരു 
പസവകര പസവാനുഗുണ ഫല വീവ 
നൃപനമ്ധധലി തന്ന 
സവഭാവ സവാഥമ്രിയ വിഭാഗവ മാദിഇത്ത ഹരി 
൧൭-൩ 
 
ആഗണിഥ സ്ആഥമ്രിയ നാല്ഭവഗ വിഭാഗവ 
മാദി ഒമ്ധനു 
വഥവഗധു ധശവിഢധഗസി പാധവര 
പമ്ചപ്രാണനലി 
വമാഗചഥുഷ്തയവനാളു സപാധധധു 
ഗുണവിരസിധ മഥ്പ്വഥ 
ധശവിഢ യുഗള ഗുണവനു മാദി എരദു 
സധാശിവവനാളിത്ത ൧൭-൪ 
 
പാകശാസന കാമവരാളു സാധഢകവിത്ത 
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ധപശമ്രിയര 
സുധിവൗകസാധയവരാവളാമ്ധു 
യാവജ്ജീവവരാവളാമ്ധു 
നാല്കുവവര കലയാധിധധഥയാ നീകകിഥ്പ്ഥനു എരദു 
രിവിഢ 
വിപവകധഗസിമ്ധിവരവഗ ഒമ്വധരദാഥ്മ 
ഥനവനാളവഗ ൧൭-൫ 
 
ഈ വിഢധി സവാഥമ്രിയഥവവ 
പധവമാനവധാനവവരാളു 
രമാവിപനാധി വിഭാഗ മാദിത്തല്വല രമിസുവനു 
മൂവവരാളഗിധ്ധവര കമവ ഥാ വീകാരവ 
ധഗസധവല 
കല്പാവസാനവക വകാദുവനായസവരവര ഗഥിയ 
൧൭-൬ 
 
ആലയഗവളാളഗിപ്പ ധീപ വാവലവഥിഗളനുസരിസ 
 നരാലിഗളിവഗാപ്പുവ വഥരധി ഹരി പഥാപ സവര 
കാലകാലധി ശ്രീഢരാ ദുഗാലലവനയര വകാദി 
സുഖമയ 
ലീവലധഗയലു രിഗുണകായഗളഹവു  ീവരിവഗ 
൧൭-൭ 
 

3

www.yo
us

igm
a.c

om



ഇമ്രിയഗളിമ് മാള്പ കമധവമ്ഗള ഥനഗപിസലു 
പഗാവിമ്ധ പുണയവ വകാമ്ദു പാപവ ഭസ്മവവന 
മാള്പ 
ഇമ്ധിപരശനു ഭക്ഥ നരന നിമ്ധിസുവവരാളഗിപ്പ 
പുണയവ 
ഥമ്ധു ഥന്നരിഗീവ പാപഗളവരിഗുണിസുവനു 
൧൭-൮ 
 
വഹാഥ്പ്ഥുവഹാഥ്പ്ഥിവഗ പാപകമപ്ര വഥക 
നിമ്ധിസവധ 
ഥനഗിമ്ധുഥ്പ്ഥമര ഗുണകമഗള വകാമ്ദാദധവല ഇപ്പ 
മഥയരിവഗ പഗാബ്രാഃമണസ്ഥ്രീ ഹഥയ 
വമാധലാധഖിളപധാഷഗ 
ളിഥ്പ്ഥപനു സമ്പധഹപദസല്ലഖിളശാസ്ഥ്രമഥ 
൧൭-൯ 
 
ഥന്ന സവാഥമ്രിയഗുണഗള ഹിരണയഗഭാധയരിവഗ 
കലിമുക ധാനവര 
സമ്ഥഥിഗവരഢികാരവനുസരിസി 
പുണയപാപഗളീവ ഭഹുകാ 
രുണയസാഗരനല്പശക്ഥിഗ 
ളുണ്ണലരിയവധ എരലു ഉണഗലിസിധനു 
സവരിവഗ ൧൭-൧൦ 
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സതയവിരമ പുണയ പാപവ സ 
മസ്തരിവഗ വകാഡപലാസുഗദി നാ 
ലവത്തു ഭാഗവ മാഡി പലശാംശവനു  നകീവ 
അതയല്പ പരമാണുവിവഗ സാ 
മഥയവനു താ വകാട്ടു സ്ഥൂല പ 
ദാഥഗള ഉംഡുണിപ സവദ സവ ീവരിവഗ 
൧൭-൧൧ 
 
തിമിര തരണിഗപളക പദശദി 
സമനിസിപ്പവവ എംദിഗാദരു 
ഭ്രമണ ചളി ബിസിലം ിവകഗളുംപേപനാ പവതവക 
അമിത ീവവരാളിദ്ദു ലകുമീ 
രമണ വയാപാരഗള മാഡുവ 
കമലപത്ര് സപരാവരഗവളാളഗിപ്പ വതരനംവത 
൧൭-൧൨ 
 
അംബുപ ാദ്ഭവ മുഖയസുര കലി 
ശംബരാദി സമസ്ത ധദതയക 
ദംബകനുദിന പുണയപാപവിഭാഗവവന മാഡി 
അംബുധിയ  ലവനു മഹാഘേ 
ബിംബരിതു തുംബുവ വതരദി പ്രതി 
ബിംബവരാളു താനിദ്ദു പയാഗയവതയംവത ഫലവീവ 
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൧൭-൧൩ 
 
ഇനിഥു വിഷ്നുരഹസയവധാളു 
ഭൃഗുമുണിമ്രധയുംന 
ഗരുപിധു ധനു പകളുവുധു നിഥയധി മഥ്പ്സരവ 
ബിത്തു 
അനുചിപഥാക്ഥിഗളിധ്ധവരയു സരിഗണവന 
മാദധിവരമ്ധു 
വിധവജ്ജനഗ വിജ്ഝ്നനയാപവനയ മാദുവവ 
വിനയപൂവകധി ൧൭-൧൪ 
 
വീതഭയ വിപശവത വിധിപിത 
മാതുളാംതക മധവവല്ലഭ 
ഭൂതഭാവനനംത ഭാസ്കരപത  മഹാരാ  
ഗൗതമര മഡദിയനു കായ്ദാ 
നാഥരഅക ഗുരുതമ  ഗ 
ന്നാഥവിഠ്ഠല തന്ന നംബിദ ഭകുതരനു വപാവരവ 
൧൭-൧൫ 
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