
ഹരികഥാമൃഥസാര 
ഫലസ്തുതി സംധി 
 
ഹരികഥാമൃഥസാര ഗുരുഗള കരുണധിമ്ധാപനിഥു 
പപളുവെ 
പരമ ഭഗെധ്ഭക്ഥരിധനാധരധി പകളുെുധു 
 
ഹരികഥാമൃതസാര ശ്രീമ 
ദ്ഗുരുെര ജഗന്നാഥദാസര 
കരതളാമലകവെവന പപളിദ സകലസംധിഗള 
പരമപംഡിതമാനിഗളു മ 
ത്സരിസവലവദഗിച്ചാഗി പതാരുെ 
ദരിസികരിഗിദു പതാരി പപളുെുദല്ല 
ധവരപ ാളവഗ ൩൩-൦൧ 
 
ഭാമിനി ഷട്പദി  രൂപദ 
ലീ മഹാദ്ഭുത കാെയദാദിവ ാ 
ളാ മപനാഹര തരതമാത്മക നാംദിപദയഗള 
 ാമ മവക പഠിസുെര സു 
ധാമസഖ കകപിഡി വലാസുഗ 
പേമദിംദലി പപള്ദ ഗുരുകാരുണയപകപനംവെ 
൩൩-൦൨ 
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സാരവെംദവര ഹരികഥാമൃത 
സാരവെംെുെുവദമ്മ ഗുരുെര 
സാരിദല്ലവദ തിളിവ ംവദനുത മപഹംദ്രനംദനന 
സാരഥി  െലവഗാംഡു സാര 
സാരഗള നികണസി പപള്ദനു 
സാര നവഡെ മഹാത്മരിവഗ 
സംസാരവെല്ലിഹുപദാ ൩൩-൦൩ 
 
ദാസെ ര മുഖദി നിംദു ര 
പമശനനു കീതിസുെ മനദഭി 
ലാവഷ ലി െണാഭിമാഗവളാലിദു പപളിസിദ 
ഈ സുലഅന കാെയപദാള്  തി 
ോസഗളിവഗ േ ത്നെില്ലവദ 
പലസുപലവസവന ശ്രാെയമാദുപദ കുരുഹു 
കെിഗളിവഗ ൩൩-൦൪ 
 
ോകൃപതാക്തിഗവളംദു െരിവദ മ 
ഹാകൃതഘ്നരു ജരിെരല്ലവദ 
സവീകൃതെ മാഡദവല െിഡുെവര സുജനരദെരു 
ശ്രീ കൃതീപതി മലഗുണഗളു 
ഈ കൃതിവ ാളുംടാദ െളിക 
ോകൃതവെ സംസ്കൃതദ സഡഗപെനു 
സുഗുണരിവഗ  ൩൩-൦൫ 

2

www.yo
us

igm
a.c

om



 
ശ്രൂതിവഗ പശാഭനൊഗവദാവഡ ജഡ 
മതിവഗ മംഗളെീ വദാവഡ ശ്രുതി 
സ്മൃതിവഗ സമ്മതെല്ലദിദ്വദാവഡ നമ്മ ഗുരുരാ  
മഥിസി മധവാഗമപപ ാബ്ധി  
ഇതിവഗ വതാരിദ ബ്രഹ്മെിദയാ 
രതരിഗീപ്സിത ഹരികഥാമൃതസാര വസാഗസുെുവദ 
൩൩-൦൬ 
 
ഭക്തിൊദദി പപള്ദവനംെ േ 
സക്തി സല്ലദു കാെയവദാളു പുന 
രുക്തി ശുഷ്കസമാസ പദെയതയാസ വമാദലാദ 
 ുക്തിശാസ്തര െിരുദ്ധ ശബ്ദ െി 
ഭക്തി െിഷ ഗളിരലു ജീെ 
ന്മുക്തി പ ാഗയെിവദംദു സിരി മദനംത വമച്ചുെവന 
൩൩-൦൭ 
 
ആശുകെികുല കല്പതരു ദി 
ഗ്പദശെരി ലു രംഗവനാലുവമ  
ദാസകൂടസ്ഥരിവഗരഗി നാ 
പെഡിവകാംെുവെനു 
ഈ സുലഅണ ഹരികഥാമൃത 
മീസള ിവദ സാര ദീഘ 
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പദവഷിഗളിവഗവര ദവല സലിസുെുവദന്ന 
െിന്നപെ- ൩൩-൦൮ 
 
ോസഗള വപാംദിസവദ ശബ്ദ 
ശ്പലഷഗല പശാധിസവദ ദീഘ 
ഹ്രസവഗള സല്ലിസവദ ഷട്പദിഗതിവഗ 
നില്ലിസവദ 
ദൂഷകരു ദിനദിനദി മാഡുെ 
ദൂഷണവെ ഭൂഷണെു എംദുപ 
പദശഗമയെു ഹരികഥാമൃതസാര സാധ രിവഗ 
൩൩-൦൯ 
 
അശ്രുതാഗമഭാെ ഇദര പ 
രിശ്രമെു െല്ലെരിഗാനം 
ദാശ്രുഗള മവളഗവരസി കമ മവരസുെ 
ചമത്കൃതി  
മിശ്രരിവഗ മവരമാഡി ദിതിജര 
ശത്രദലി കാ  ദിപ്പരിദവരാളു 
പശ്രുതിഗളു തപ്പുെുവെ നിജഭക്തി ുക്തരിവഗ 
൩൩-൧൦ 
 
നിച്ച നിജജന വമച്ച പഗാധന 
അച്ച ഭാഗയെു വപച്ച പപവമ ു 
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വകച്ച പകള്െനു വമച്ച മലമന മുച്വച്ലംവദനുത 
ഉച്ചവിഗളിവഗ വപാച്ച വപാസവദന 
ലുച്ചരിസിദീ സച്ചരിവത്ര  
നുച്ചരിവസ സിരിെത്സത്സലാംഛന വമച്ചപലനരിദു 
൩൩-൧൧ 
 
സാധുസവഭവ ാളു വമവരവ  തതവസു 
പൊധെൃഷ്ടി  ഗവരവ  കാമ 
പരാധ െീജെ ഹുരിവ  ഖളവരവദ െിരിവ  
കരകരി  
ൊദിഗള പല്മുരിവ  പരമെി 
പനാദിഗള കമ മവര പലാസുഗ 
ഹാദിപതാരിദ ഹിരി  െഹു ചാതൂരി  വഹാസ 
പരി  ൩൩-൧൨ 
 
െയാസതീഥര ഒലവൊ െിഠപലാ 
പാസക േഭുെ  പുരംദര 
ദാസരാരാ ര ദ പൊ തിളി ദു ഓദി പകളദവല 
പകശെന ഗുനമണിഗളനു ോ 
വണശഗപിസി ൊദിരാജര 
പകാശവകാപ്പുെ ഹരികഥാമൃതസാര പപളിദരു 
൩൩-൧൩ 
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ഹരികഥാമൃതസാര നെരസ 
ഭരിത െഹുഗംഭീര രത്നാ 
കര രുചിര ശൃംഗാര സാലംകാര െിസ്താര 
സരസ നരകംഠീരൊചാ 
 ര ജനിത സുകുമാര സാതവീ 
കരിവഗ പരപമാദാരമാഡിദ മവര ദുപകാര 
൩൩-൧൪ 
 
അെനിവ ാളു പജയാതിഷ്മതി  കത 
ലെനു പാമരനുംഡു ജീണിസ 
ലെവന പംഡിത്പനാകരിപെിപെകി പ്പംവത 
ശ്രെണമംഗള ഹരിക്ഥാമൃത 
സെിദു നിഗുണസാരമക്കിസ 
ലെ നിപുണകന പ ാഗയഗല്ലവദ ദക്കലരി ദിദു 
൩൩-൧൫ 
 
അക്കരവദാളീ കാെയവദാളു ഓം 
ദക്കരെ െവരപദാദിെ പദ 
െകളിം ദുസ്തയജയവനനിസി ധമാഥകാമഗള 
വലക്കിസവദ പലാകകകനാഥന 
ഭക്തിഭാഗയെ പവഡെ ജീെ 
ന്മുക്തഗല്ലവദ ഹരികഥാമൃതസാര 
വസാഗസുെവദ ൩൩-൧൬ 

6

www.yo
us

igm
a.c

om



 
ഒത്തി െഹ െിഘ്നഗള തപദദപ 
മൃതയുെിവഗ മവര മാഡി കാലന 
ഭൃതയരിവഗ ഭീകരെ പുട്ടിസി സകലസിദ്ധിഗള 
ഒത്തിവഗാളിസി െനരുപഹഅണ 
നൃതയമാഡുെനെന മവനവ ാളു 
നിതയ മംഗള ഹരികഥാമൃതസാര പഠിസുെര 
൩൩-൧൭ 
 
ആ ുരാപരാകഗയഷവ   ശ 
കധ  െല െിജ്ഝ്നനയാന സമസഹാ  ശൗവ ാ 
ഉ 
ദാ  ഗുണഗാംഭീ  വമാദലാദ 
ആ തഗതളുംതാഗവലാംദ 
ധയാ  പഠിസിദ മാത്രദിം ശ്രെ 
ണീ െല്ലവെ ഹരികഥാമൃതസാര സുജനരിവഗ 
൩൩-൧൮ 
 
കുരുഡ കംഗള പവഡെ െധിരനി 
വഗരഡു കിെി പകള്െഹെു വെവള ദ 
മുരുഡ മദനാകൃതി  താള്െനു പകള്ദമാത്രദലി 
െരഡൂ കഹനാഗുെുദു പകള്ദവര 
വകാരഡു പല്ലിെിസുെദു േതിദിന 
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ഹുരുഡിലാദരു ഹരികഥാമൃതസാരെനു പഠിവസ  
൩൩-൧൯ 
 
നിജരതരംഗിണിവ ാളനുദിന 
മജ്ജനാദി സമസ്തകമെി 
െജിതാശാപാശദിംദലി മാഡിദധികഫല 
വഹജ്ഝ്വജ വഹജ്ഝ്വജവഗ വദാവര ദിപ്പവെ 
സജ്ജനരു ശിരതൂഗുെംദദി 
ഘജിസുതലീ ഹരികഥാമൃതസാര പഠിസുെര 
൩൩-൨൦ 
 
സതി രിവഗ പതിഭകുതി പത്നി 
വ്രത പുരുഷരിവഗ ഹരുഷ വനവലപഗാം 
ഡതിമപനാഹരൊഗി ഗുരുഹിരി രിവഗ 
ജഗവദാളവഗ 
സതത മംഗളെീെ െഹു സു 
കൃതിഗവളനിസുത സുലഭദിം സ 
ദ്ഗതി  പവഡെരു ഹരികഥാമൃതസാരെനു 
പഠിവസ ൩൩-൨൧ 
 
എംതു െണിസവലന്നളവെ ഭഗ 
െംതനമല ഗുണാനുൊദഗ 
വളംതു പരി ലി പൂണപൊധര മതെ വപാംദിദര 

8

www.yo
us

igm
a.c

om



ചിംതവനവഗ െപ്പംവത െഹു ദൃ 
ഷ്ടാംതപൂെകൊഗി പപള്ദ മ 
ഹംതരിവഗ നരവരംഡു െവഗെവര 
നിര ഭാഗിഗളു ൩൩-൨൨ 
 
മണിഖചിത ഹരിൊണദലി ൊ 
രണസുപഭാജയപദാഥ കൃഷ്ണാ 
പണവെനുതപിസിദെരിവഗാസുഗ നീഡുെംദദലി 
േണതരിവഗ പപാംഗനഡ െരൊ 
ഘ്ന് മ്ണിഗളിംദ െിരചിസിദ ശ്രുതിവ ാ 
ളുണിസി പനാഡുെ ഹരികഥാമൃതസാരെനുദാര 
൩൩-൨൩ 
 
ദുഷ്ടവരന്നവദ ദുെിഷ ദിം 
പുഷ്ടവരന്നവദ പൂതകമ 
ഭ്രഷ്ടവരന്നവദ ശ്രീദെിഠ്ഠല പെണുപഗാപാല 
കൃശ്ണ കകപിഡി ുെനു സതയെി 
ശിഷ്ടദാസതവെനു പാലിസി 
നിഷ്പഠ ിംദലി ഹരികഥാമൃതസാര പഠിസുെര  
൩൩-൨൪ 
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