
ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ 

ನ ೈವ ೇದ್ಯ ಸಮಪಣ ಸಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣಧಿಮ್ಾಾಪನಿಥು ಪ ೇಳುವ  

ಪರಮ ಭಗವಧ್ಭಕಥರಿಧ್ನಾಧ್ರಧಿ ಕ ೇಳುವುಧ್ು 

 

ಲ ಕ್ಕಿಸದ  ಲಕುಮಿಯನು ಬ ೊಮಮನ 

ಪೊಕುಿಳಂದ್ಲಿ ಪಡ ದ್ ಪೊಸ ಪೊಂ 

ಬಕ್ಕಿದ ೇರನು ಪಡ ದ್ವಯವಗಳಂದ್ ದಿವಿಜರನು 

ಮಕಿಳಂದ್ದಿ ಪೊರ ವ ಸವದ್ 

ರಕಿಸಾಂತಕ ರಣದ ೊಳಗ  ನಿ 

ದ್ುುಃಖಸುಖಮಯ ಕಾಯದ ಪಾಥನ ಸೊತನ ಂದ ನಿಸಿ ೩೧-೦೧ 

 

ದ ೊೇಷ ಗಂಧ್ ವಿದ್ೊರ ನಾನಾ 

ವ ೇಷಧಾರಿ ವಿಚಿತರಕಮ ಮ 

ನಿೇಷಿ ಮ್ಾಯಾರಮಣ ಮಧಾವಂತುಃಕರಣರೊಢ 

ಶ ೇಷಶಾಯಿ ಶಣಯ ಕೌಸುುಭ 

ಭೊಷಣಸುಕಂಧ್ರ ಸದಾ ಸಂ 

ತ ೊೇಷ ಬಲ ಸೌಂದ್ಯಸಾರನ ಮಹಿಮೆಗ ೇನ ಂಬ  ೩೧-೦೨ 

 

ಸಾಶನಾನಶನ ೇ ಅಭೇ ಎಂ 

ಬೇ ಶುರತಿಪರತಿಪಾದ್ಯನ ನಿಸುವ 

ಕ ೇಶವನ ರೊಪದ್ವಯವ ಚಿದ ದೇಹದ ೊಳಹ ೊರಗ  
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ಬ ೇಸರದ  ಸದ್ಭಕ್ಕುಯಿಂದ್ ಉ 

ಪಾಸನ ಯ ಗ ೈಯುತು ಬುಧ್ರು ಹು 

ತಾಶನನವೇಲಿಪಪನ ಂದ್ನವರತ ತುತಿಸುತಿರು ೩೧-೦೩ 

 

ಸಕಲ ಸದ್ುುಣ ಪೊಣ ಜನಾಮ 

ದ್ಯ ಖಿಳ ದ ೊೇಷ ವಿದ್ೊರ ಪರಕಟಾ 

ಪರಕಟ ಸದಾವಾಪಾರಿ ಗತ ಸಂಸಾರಿ ಕಂಸಾರಿ 

ನಕುಲ ನಾನಾರೊಪ ನಿೇಯಾ 

ಮಕ ನಿಯಮಯ ನಿರಾಮಯ ರವಿ 

ಪರಕರಸನಿಿಭ ಪರಭು ಸದಾ ಮ್ಾಂಪಾಹಿ ಪರಮ್ಾಪು ೩೧-೦೪ 

 

ಚ ೇತನಾಚ ೇತನ ಜಗತಿುನ ೊ 

ಳಾತತನು ತಾನಾಗಿ ಲಕುಮಿೇ 

ನಾಥ ಸವರ ೊಳಪಪ ತತುದ್ುರಪಗಳ ಧ್ರಿಸಿ 

ಜಾತಿಕಾರನ ತ ರದಿ ಎಲಲರ 

ಮ್ಾತಿನ ೊಳಗಿದ್ದಖಿಳಕಮವ 

ತಾ ತಿಳಸಿಕ ೊಳಳದ್ಲ  ಮ್ಾಡಿಮ್ಾಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ ನಗುತಿಪಪ ೩೧-೦೫ 

 

ವಿೇತಭಯ ವಿಜಾ್ಯಾನದಾಯಕ 

ಭೊತಭವಯಭವತರಭು ಖಳಾ 

ರಾತಿ ಖಗವರವಹನ ಕಮಲಾಕಾಂತ ನಿಶ್ಚಂತ 

ಮ್ಾತರಿಶವಪ್ರರಯ ಪುರಾತನ 

ಪೊತನಾಪಾರಣಾಪಹಾರಿ ವಿ 
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ಧಾತೃಜನಕ ವಿಪಶ್ಿತರ ಪ್ರರಯ ಸಲಹುಸಲಹ ಮಮ ೩೧-೦೬ 

 

ದ್ುಷಟಜನಸಂಹಾರಿ ಸವೇತ್ 

ಕೃಷಟಮಹಿಮ ಸಮಿೇರನುತ ಸಕ 

ಲ ೇಷಟದಾಯಕ ಸವರತ ಸುಖಮಯ ಮಮ ಕುಲಸಾವಮಿ 

ಹೃಷಟ ಪುಷಟ ಕನಿಷಠ ಸೃಷ್ಟಾಟಾ 

ದ್ಯಶಟಕತೃ ಕರಿೇಂದ್ರವರದ್ ಯ 

ಥ ೇಷಟದ್ನು ಉನಿತ ಸುಕಮ್ಾ ನಮಿೇಪ ನನವರತ ೩೧-೦೭ 

 

ಪಾಕಶಾಸನ ಪೊಜಯಚರಣ ಪ್ರ 

ನಾಕ್ಕಸನುಿತಮಹಿಮ ಸಿೇತಾ 

ಶ  ೇಕನಾಶನ ಸುಲಭ ಸುಮುಖ ಸುವಣವಣನಿಭ 

ಮ್ಾಕಳತರ ಮನಿೇಷಿ ಮಧ್ುರಿಪು 

ಏಕಮೆೇವಾದಿವತಿಯರೊಪ ಪರ 

ತಿೇಕ ದ ೇವಗಣಾಂತರಾತಮಕ ಪಾಲಿಸುವುದ ಮಮ ೩೧-೦೮ 

 

ಅಪರಮೆೇಯೊನಿತ ಸವರೊಪ ಸ 

ದಾ ಪರಸನಿಮುಖಾಬಿ ಮುಕ್ಕುಸು 

ಖ ಪರದಾಯಕ ಸುಮನಸಾರಾಧಿತ ಪದಾಂಭ ೊೇಜ 

ಸವಪರಕಾಶ ಸವತಂತರ ಸವಗ 

ಇಪರಫಲದಾಯಕ ಇತಿೇಶ ಯ 

ದ್ು ಪರವಿೇರ ವಿತಕಯ ವಿಶವ ಸುತ ೈಜಸ ಪಾರಜ್ಯಾ ೩೧-೦೯ 
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ಗಾಳ ನಡ ವಂದ್ದ್ಲಿ ನಿೇಲಘ 

ನಾಳ ವತಿಸುವಂತ  ಬರಹಮ ತಿರ 

ಶ ಲಧ್ರ ಶಕಾರಕ ಮೊದ್ಲಾದ್ಖಿಳ ದ ೇವಗಣ 

ಕಾಲ ಕಮ ಗುಣಾಭಮ್ಾನಿ ಮ 

ಹಾಲಕುಮಿಯನುಸರಿಸಿ ನಡ ವಳು 

ಮೊಲಕಾರಣ ಮುಕ್ಕುದಾಯಕ ಹರಿಯೆನಿಸಿಕ ೊಂಬ ೩೧-೧೦ 

 

ಮೊೇಡ ಕ ೈಬೇಸಣಿಗ ಯಿಂದ್ಲಿ 

ಓಡಿಸುವ ನ ಂಬನ ಪರಯತಿವು 

ಕೊಡುವುದ  ಕಲಾಪಂತಕಾದ್ರು ಲಕುಮಿವಲಲಭನು 

ಜ ೊೇಡುಕಮವ ಜೇವರ ೊಳು ತಾ 

ಮ್ಾಡಿ ಮ್ಾಡಿಸಿ ಫಲಗಳುಣಿಸುವ 

ಪೌರಢರಾದ್ವರಿವನ ಭಜಸಿ ಭವಾಬಾ ದಾಟುವರು ೩೧-೧೧ 

 

ಕ ಲೇಶ ಮೊೇಹಾಜಾ್ಯಾನ ದ ೊೇಷ ವಿ 

ನಾಶಕ ವಿರಿಂಚಾಂಡದ ೊಳಗಾ 

ಕಾಶದ ೊೇಪಾದಿಯಲಿ ತುಂಬಹನ ಲಲ ಕಾಲದ್ಲಿಲ 

ಘಾಸಿಗ ೊಳಸದ  ತನಿವರನಾ 

ಯಾಸ ವಿಲಲದ  ಸಲಹುವನು ಕರು 

ಣಾಸಮುದ್ರ ಪರಸನಿವದ್ನಾಂಭ ೊೇಜ ವ ೈರಾಜ ೩೧-೧೨ 

 

ಕನಿಡಿಯ ಕ ೈಪ್ರಡಿದ್ು ನ ೊೇಳಪನ 

ಕಣುುಗಳು ಕಂಡಲಿಲ ಎರಗದ  
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ತನಿವೇಲ್ ಪರತಿಬಂಬ ಕಾಂಬುವು ದ್ಪಣವ ಬಟುಟ 

ಧ್ನಯರಿಳ ಯೊಳಗ ಲಲ ಕಡ ಯಲಿ 

ನಿನಿ ರೊಪವ ನ ೊೇಡಿ ಸುಖಿಸುತ 

ಸನುಿತಿಸುತಾನಂದ್ವಾರಿಧಿಯೊಳಗ  ಮುಳುಗಿಹರು ೩೧-೧೩ 

 

ಅನಿಮ್ಾನಿ ಶಶಾಂಕನ ೊಳು ಕಾ 

ರುಣಯಸಾಗರ ಕ ೇಶವನು ಪರ 

ಮ್ಾನಿದ ೊಳು ಭಾರತಿಯು ನಾರಾಯಣನು ಭಯದ ೊಳು 

ಸ ೊನಿಗದಿರನು ಮ್ಾಧ್ವನು ಶ್ ಇತಿ 

ಸನುಿತ ಶ್ರೇಲಮಿೇ ಗೃತದ ೊಳು 

ಮ್ಾನಯ ಗ ೊೇವಿಂದಾಭಧ್ನು ಇರುತಿಪಪನ ಂದ ಂದ್ು ೩೧-೧೪ 

 

ಈರಮ್ಾನಿ ಸರಸವತಿ ಜಗ 

ತಾಾರ ವಿಷುುವ ಚಿಂತಿಸುವುದ್ು ಸ 

ರ ೊೇಹುಹಾಸನ ಮಂಡಿಗ ಯೊಳರುತಿಪಪ ಮಧ್ುವ ೈರಿ 

ಮ್ಾರುತನು ನವನಿೇತದ ೊಳು ಸಂ 

ಪ ರೇರಕ ತಿರವಿಕರಮನು ದ್ಧಿಯೊಳು 

ವಾರಿನಿಧಿ ಚಂದ್ರಮರ ೊಳಗ  ಇರುತಿಪಪ ವಾಮನನು ೩೧-೧೫ 

 

ಗರುಡ ಸೊಪಕ  ಮ್ಾನಿ ಶ್ರೇ ಶ್ರೇ 

ಧ್ರನು ದ ೇವತ  ಪತರಶಾಕಕ  

ವರನ ನಿಪ ಮಿತಾರಖಯ ಸೊಯ ಹೃಷಿೇಕಪನ ಮೊತಿ 

ಉರಗರಾಜನು ಫಲ ಸುಶಾಖಕ  

5

www.yo
us

igm
a.c

om



ವರನ ನಿಸುವನು ಪದ್ಮನಾಭನ 

ಸಮರಿಸಿ ಭುಂಜಸುತಿಹರು ಬಲಲವರ ಲಲ ಕಾಲದ್ಲಿ ೩೧-೧೬ 

 

ಗೌರಿ ಸವಾಂಲಸಥಳ ನಿಪಳು 

ಶೌರಿ ದಾಮೊೇದ್ರನ ತಿಳವುದ್ು 

ಗೌರಿ ಪಾನಾಂಲಸಥ ಸಂಕರುಷಣನ ಚಿಂತಿಪುದ್ು 

ಸಾರಶಕರ ಗುಡದ ೊಳಗ  ವೃ 

ತಾರರಿ ಇರುತಿಹ ವಾಸುದ ೇವನ 

ಸೊರಿಗಳು ಧ ೇನಿಪರು ಪರಮ್ಾದ್ರದಿ ಸವತರ ೩೧-೧೭ 

 

ಸಮರಿಸು ವಾಚಸಪತಿಯ ಸ ೊೇಪ 

ಸಿರದ ೊಳಗ  ಪರದ್ುಯಂನನಿಪಪನು 

ನಿರಯಪತಿ ಯಮಧ್ಮ ಕಟುದ್ರವಯದ ೊಳಗನಿರುದ್ಾ 

ಸರಷಪ ಶ್ರೇರಾಮಠ ೇಳದಿ 

ಸಮರನ ಶ್ರೇಪುರುಷ್ಟ ೊೇತುಮನ ಕ 

ಪೊರದಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಪೊಜಸುತಲಿರು ಪರಮಭಕುತಿಯಲಿ ೩೧-೧೮ 

 

ನಾಲಿಗಿಂದ್ಲಿ ಸಿವೇಕರಿಪ ರಸ 

ಪಾಲು ಮೊದ್ಲಾದ್ದ್ರ ೊಳಗ  ಘೃತ 

ತ ೈಲಪಕವಪದಾಥದ ೊಳಗಿಹ ಚಂದ್ರನಂದ್ನನ 

ಪಾಲಿಸುವಧ ೊೇಅಜನ ಚಿಂತಿಸು 

ಸೊಥಲಕೊಷ್ಟಾಮಂಡ ತಿಲ ಮ್ಾಷಜ 

ಈ ಲಲಿತಭಅದ ೊಳು ದ್ಅನು ಲಮಿೇನರಸಿಂಹ ೩೧-೧೯ 
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ಮನವು ಮ್ಾಷಸುಭಯದ ೊಳು ಚಿಂ 

ತನ ಯ ಮ್ಾಡಚುಯತನ ನಿರಋತಿ 

ಮನ ಯೆನಿಪ ಲವನದ ೊಳು ಮರ ಯದ  ಶ್ರೇಜನಾದ್ನನ 

ನ ನ ವುತಿರು ಫಲರಸಗಳ ೊಳು ಪಾರಣನ 

ಉಪ ೇಂದ್ರನ ವಿೇಳಯದ ಲ ಯೊಳು 

ದ್ುಯನದಿ ಹರಿರೊಪವನ  ಕ ೊಂಡಾದ್ುತಲಿ ಸುಖಿಸುತಿರು ೩೧-೨೦ 

 

ವ ೇದ್ವಿನುತಗ  ಬುಧ್ನು ಸುಸಾವ 

ದ ೊೇದ್ಕಾಧಿಪನ ನಿಸಿಕ ೊಂಬನು 

ಶ್ರೇದ್ಕೃಷುನ ತಿಳದ್ು ಪೊಜಸುತಿರು ನಿರಂತರದಿ 

ಸಾಧ್ುಕಮವ ಪುಷಿರನು ಸುನಿ 

ವ ೇದಿತ ಪದಾಥಗಳ ಶುದಿಾಯ 

ಗ ೈದ್ಗ ೈಸುತ ಹಂಸನಾಮಕಗಪ್ರಸುತಲಿಪಪ ೩೧-೨೧ 

 

ರತಿ ಸಕಲ ಸುಸಾವದ್ುರಸಗಳ 

ಪತಿಯೆನಿಸುವಳು ಅಲಿಲ ವಿಶವನು 

ಹುತವಹನ ಚೊಲಿಗಳ ೊಳಗ  ಭಾಗವನ ಚಿಂತಿಪುದ್ು 

ಇತಿಜ ಗ ೊೇಮಯಜಾದಿಯೊಳು ಸಂ 

ಸಿಥತ ವಸಂತನ ಋಷಭದ ೇವನ 

ತುತಿಸುತಿರು ಸಂತತ ಸದಾ ಸದ್ಭಕ್ಕುಪೊವಕದಿ ೩೧-೨೨ 

 

ಪಾಕ ಕತೃಗಳ ೊಳಗ  ಚತುದ್ಶ 
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ಲ ೊೇಕಮ್ಾತ  ಮಹಾಲಕುಮಿ ಗತ 

ಶ  ೇಕ ವಿಶವಂಭರನ ತಿಳವುದ ಲಲ ಕಾಲದ್ಲಿ 

ಚೌಕಶುದ್ಾಸುಮಂಡಲದಿ ಭೊ 

ಸೊಕರಾಹವಯ ಉಪರಿಚ ೈಲಪ 

ಏಕದ್ಂತ ಸನಥುಿಮ್ಾರನ ಧ ೇನಿಪುದ್ು ಬುಧ್ರು ೩೧-೨೩ 

 

ಶ್ರೇನಿವಾಸನ ಭ ೊೇಗಯವಸುುವ 

ಕಾಣಗ ೊಡದ್ಂದ್ಲಿ ವಿಷವ 

ಕ ಾೇನ ಪರಿಖಾರೊಪನಾಗಿಹನಲಿಲ ಪುರುಷ್ಟಾಖಯ 

ತಾನ ೇ ಪೊಜಕ ಪುಜಯನ ನಿಸಿ ನಿ 

ಜಾನುಗರ ಸಂತಯಿಪ ಗುರುಪವ 

ಮ್ಾನವಂದಿತ ಸವಕಾಲಗಳಲಿಲ ಸವತರ ೩೧-೨೪ 

 

ನೊತನ ಸಮಿೇಚಿೇನ ಸುರಸ ೊೇ 

ಪ ೇತ ಹೃದ್ಯಪದಾಥದ ೊಳು ವಿಧಿ 

ಮ್ಾತ  ತತುದ್ರಸದ ೊಳು ರಸರೊಪ ತಾನಾಗಿ 

ಪ್ರರೇತಿಪಡಿಸುತ ನಿತಯದಿ ಜಗ 

ನಾಿಥ ವಿಠಲನ ಕೊಡಿ ತಾ ನಿ 

ಭತಳಾಗಿಹಳ ಂದ್ರಿತು ನಿೇ ಭಜಸಿ ಸುಖಿಸುತಿರು ೩೧-೨೫ 
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