
ഹരികഥാമൃഥസാര 
സവ സവാതംത്ര്യ സംധി 
 
ഹരികഥാമൃഥസാര ഗുരുഗള കരുണധിമ്ധാപനിഥു 
പപളുവവ 
പരമ ഭഗവധ്ഭക്ഥരിധനാധരധി പകളുവുധു 
 
ശ്രീനിവാസന ചരിവതഗള പര 
മാനുരാഗദി വെസവഗാളലു മുനി 
ശൗനകാദയരിഗരുപിദനു സൂതായ ദയദിംദ 
 
പചന ഭഅണ ഗമന പഭാജന 
വചന മമഥുന ശയന വീഅണ 
അചലന ചലന പ്രയത്നവു സാധയപവ ജനവക 
ശുചിസദന ദയദിംദ ജീവര 
നിചയവദാളു താ നിംതു മാഡുവ 
ഉചിതപനാചിത കമഗളവനംദരിദു വകാംഡാഡു 
൧൮-൦൧ 
 
വിഷ്ടരശ്രവ പദഹവദാളവഗ പ്ര 
വിഷ്ടനാഗി നിരംതരദി െഹു 
പചഷ്വെഗള മാഡുതിവര കംഡു സജീവി 
എനുതിഹരു 
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ഹൃഷ്ടരാഗുവരവന പനാഡി ക 
നിഷ്ടവരല്ലരു പസവവമാള്പരു 
െിട്ട അണദലി കുപണവവംദരിദദനുപപഇപരു 
൧൮-൦൨ 
 
ക്രീവഡപഗാസുഗ അവരവര ഗതി 
നീദപലാസുഗ പദഹഗള വകാ 
ട്ടാഡുവനു പസവച്വെയലി ബ്രഹ്പമശാദയവരാളു 
വപാക്കു 
മാഡുവനു വയാപാര െഹുവിധ 
മൂഢമദതയവരാളിദ്ദു പ്രതിദിന 
പകഡുലാഭഗളില്ലവിദനരി ആവകാലദലി 
൧൮-൦൩ 
 
അഅപരഢയനു ബ്രഹ്മ വായു 
തയരഅസുരപസുരാവരാള 
ധയഅനാഗിദ്വദല്ലവരാളു വയാപാര മാഡുതിഹ 
അഅയനു സതയാത്മക പരാ 
പപഎയില്ലവദ സവവരാളവഗ വി 
ലഅണു താനാഗി പലാകവ രഇസുതലിപ്പ ൧൮-൦൪ 
 
ശ്രീ സരസവതി ഭാരതീ ഗിരി 
ജാ ശചീ രതി പരാഹിണി സം 
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ജ്ഝ്നനയ ശതരൂവരാപാദയഖിളസ്ത്രീയവരാളു 
സ്ത്രീരൂപ 
വാസവാഗിദ്വദല്ലരിവഗ വി 
ശവാസ തന്നലി വകാട്ടു അവരഭി 
ലാവെഗള പൂമരസുതിപ്പനു പയാഗയവതഗളരിതു 
൧൮-൦൫ 
 
പകാലു കുദുവരയ മാഡി ആഡുവ 
ൊലകര വതരനംവത ലകുമീ 
പലാല സവാതംത്ര്യഗുണവ ബ്രഹ്മാദയവരാളഗിട്ടു 
ലീവലമഗവനു തന്നവരിഗനു 
കൂലനാഗിദ്വദല്ല കാലദി 
ഖുല്ലരിവഗ പ്രതികൂലനാഗിഹ പ്രകെനാഗദവല 
൧൮-൦൬ 
 
സൗപരണിവരവഹന നാനാ 
രൂപനാമദി കവരസുതവര സ 
മീപദല്ലിദ്ദഖിള വയാപാരഗള മാഡുവനു 
പാപ പുണയഗവളരഡു അവര സവ 
രൂപഗളനനുസരിസി ഉണിപ പ 
പരാപകാരി പപരശ പൂണാനംധ ജ്ഝ്നനയാനഘന  
൧൮-൦൭ 
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അഹരനിദ്രാമമഥുനഗളഹ 
രഹര െയസി െളലുവവ ലമീ 
മഹിതന മഹാമഹിവമഗളവനംതരിവ നിതയദലി 
അഹിക സൗഖയവ മവരദു മനദലി 
ഗ്രഹിസി ശാസ്ത്രാഥഗള പരപമാ 
ത്സഹദി വകാംഡാഡുതലി മമമവരദവരിഗല്ലദവല 
൧൮-൦൮ 
 
െംധ പമാഅപ്രദന ജ്ഝ്നനയാനവു 
മംദമതിഗളിവഗംദു വദാവരവുദു 
െിംദു മാത്ര് സുഖാനുഭവ പവതവക സമദുുഃഖ 
എംദു തിളിയദലനയമദവഗ 
ളിംദ സുഖവപപഇസുവരു മു 
കുംദനാരാധവനയ െിട്ടവഗുംവെ മുക്തിസുഖ 
൧൮-൦൯ 
 
രാജ തന്നാമാതയ കരുണദി 
മനജ ജനരിവഗ വകാട്ടു കായ നി 
പയാജിസുത മാനാപമാനവ മാള്പ വതരനംവത 
ശ്രീജനാദന സകലവരാളഗപ 
രാജിതനു താനാഗി സവ പ്ര 
പയാജനവ മാഡിസുത മാഡുവ ഫലവക 
ഗുരിമാഡി ൧൮-൧൦ 
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വാസുപദവ സവതംത്ര്വ സപരാ 
ജാസനാദയമരാസുരാരിഗീയ 
പലാസുഗധവ വതവഗദദവരാളഗധവ ചതുഭാഗ 
മഗസി ഒംദനു ശതവിധ ദവിപം 
ചാശതാബ്ജ ജഗഷ്ടചതവാ 
രിംശദനിലനിഗിത്തു വാണി ഭാരതിഗധ ൧൮-൧൧ 
 
ദവിഥിയ പാധവ വഥവഗധു വകാമ്ദധ ശഥ വിഭാഗവ 
മാദി ഥാ വിമ്ശഥി ഉപമശവനാളിത്തു 
ഇമ്രവനാമളധഢിക 
ഹഥ്ഥു രഥിപവനാളഗിനിഥിത്തഖില 
പധവവഥഗവളാളഗീരയ്ധു 
ജീവ പ്രഥിവയാളു ധശ ഐധഢിക നാലവഥ്ഥു 
മധഥയവരാളു ൧൮-൧൨ 
 
കാരുണിക സവാതംത്ര്ിയതവവ 
മൂരു വിധ മഗവസരഡു തനവനാളു 
നാരിവഗാംദനു വകാട്ട സവാതംത്ര്ിയവ സവരിവഗ 
ധാരുണിപ തന്നനുഗരിവഗ വയാ 
പാര വകാട്ടു ഗുണാഗുണഗള വി 
ചാര മാഡുവ വതരദി ത്ര്ിഗുണവ വയക്തിയവന 
മാള്പ ൧൮-൧൩ 
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പുണയകമവക സഹായവാഗുവ 
ധനയരിവഗ കലയാദി മദതയര 
പുണയ ഫലഗളനീവ ദിവിജര പാപകമഫല 
അനയകമവ മാള്പരിവഗ അനു 
ഗുണയ ജനരിവഗ വകാഡുവ െഹു കാ 
രുണയസാഗര നീ വതരദി ഭക്തരന സംമതപ 
൧൮-൧൪ 
 
നിരുപമവഗ സരിയുംെു എംദു 
ച്ചരിസുവവ തദ്ഭക്തവരാളു മ 
ത്സരിസുവവ ഗുണിഗുണഗളിവഗ പഭദഗള 
പപളുവവു 
ദര സുദഅശന ഉധവപുംഡ്രവ 
ധരിസിദവവരാളു പദവെിസുവ ഹരി 
ചരിവതഗള പകളദപല പലാഗാരവവത പകളുവവു 
൧൮-൧൫ 
 
ഏവമാദി പദവെവുള്ള കു 
ജീവവരല്ലരു മദതയവരംെരു 
പകാവിദര വിജ്ഝ്നനാനകമവ പനാഡി നിംദിപരു 
പദവ പദവന െിട്ടു യാവ 
ജ്ജീവപരിയംതരദി തുച്ഛര 
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പസവവയിംദുപജീവിസുവരനജ്ഝ്യനനാനവകാളഗാ
ഗി ൧൮-൧൬ 
 
കാമ പലാഭ പക്രാധ മദ ഹിം 
സാമയാനൃഥ ദംഭ കപെ ത്ര്ി 
ധാമനവതാരഗള പഭദ അപൂണസുഖെദ്ധ 
അമിെ നിപവദിതവ പഭാജയതി 
താമാസാന്നവനുംെ താമസ 
ശ്രീമദാംധര സംഗദിംദലി തമവവ വധിപുദു 
൧൮-൧൭ 
 
ജ്ഝ്നനയാന ഭക്ഥി വിരക്ഥി വിനയ പുരാണ 
ശാസ്ഥ്രശ്രവന ചിമ്ഥന 
ധാന ശമ ദമ യജ്ഝ്നനയ സഥയാഹിമ്സ െൂഥധയാ 
ഢയാന ഭഗവന്നാമകീഥന 
മൗനജപതപവ്രഥസുഥീഠ- 
സ്നാന മമ്രസപഥാര വമ്ധവന സജ്ജനര ഗുണവു 
൧൮-൧൮ 
 
വലെ സവാത്ര്ംത്ര്ിയ ഗുണവനു പ്ര 
പവശമഗസിദ കാരണദി ഗുണ 
പദാെഗളു പതാരുവവു സതവാസതവ ജീവവരാളു 
ശവാസ പഭാജന പാന ശയന 
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വിലാസ മമഥുന ഗമന ഹെ 
പേെ സവപ്ന സുെുപ്തി ജാഗ്രതിയിഹവു 
പചതനവക ൧൮-൧൯ 
 
ആഢ ഥനവനാളഗിരിസി ഉളിവധാമ്ധഢവ 
വിഭാഗവമഗസി 
വൃജിനാധനനു പൂവധലി സവാഥമ്രിയവ 
വകാത്തമ്വഥ 
സവധ്ഢുനീപിഥ വകാദുവവര 
സുഖവൃധ്ഢിപഗാസുഗ ബ്രുഃമവായു 
കപധി വമാധലാധവവരാളിധ്ധവര 
പയാഗയവഥയനരിഥു ൧൮-൨൦ 
 
ഹലഢരാനുജ മാള്പ കൃഥയവ 
ഥിലിയധാഹമ്കാരധിമ്വദനന 
നുളിധു വിഢിയു നിപെഢപാരരു 
ഇല്ലവവമ്െുവവഗ 
ഫലഗളധവയ വകാദുവ മധഥയര കലുെ കമവ 
െിത്തു 
പുണയവ വസവളധു ഥനവനാളഗിത്തു ക്രമധിമന 
വകാദുവ ഭക്ഥരിവഗ ൧൮-൨൧ 
 
പഥായജാപ്പന കിരണ വൃക്ഷച്ഛയ വഥിസുവമ്വഥ 
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കമലധ ളായഥാക്ഷനു സവവരാളു വയാപിസിധ 
കാരണധി 
പഹയ സധ്ഗുണകമ പഥാപവു നയായ 
പകാവിധരിവഗ നിരമ്ഥര 
ശ്രീയരസ സപവാഥ്ഥപവാഥ്ഥമവനമ്ധു പപളുവരു 
൧൮-൨൨ 
 
മൂലകാരണ പ്രകൃഥിവയനിപ 
മഹാലകുമിവയല്ലവരാളഗിധ്ധു 
സുലീവലമഗയുഥ പുണയപാപഗളപിളു പഥിവഗ 
പാലഗദവലാളു െിധ്ധ ജല കീലാലവവനിപുവധ 
ജീവകൃഥ 
കമാളി ഥധവഥു ശുഭവവനിപവു എല്ല കാലധലി 
൧൮-൨൩ 
 
ജ്ഝ്നനയാനസുഖെലപൂണ വിഷ്നുവി പഗന 
മാള്പവു രിഗുണകായ 
കൃശാനുവിന കിമി കവിധു ഭക്ഷിധുമ്വത 
പലാകവധാളു 
ഈ നളിനജാമ്ദവനു ബ്രുഃപമശനമുഖയസുരാസുരര 
കാലാനലപവാലന നുമ്ഗുവവഗീ പാപഗള ഭയവവ 
൧൮-൨൪ 
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പമാധശിര ദക്ഷിണസുപക്ഷ പ്രപമാധവുഥ്ഥര 
പക്ഷവവമ്ധു 
ഋഗാധിശ്രുഥിഗളു പപളുവുവു ആനമ്ധമയ 
ഹരിവഗ 
പമാധമവെിക സുഖ വിശിഷ്ത പ്രപമാധ 
പാരരിക സുഖപ്രധ 
നാധ കാരണധിമ്ധ പമാധപ്രപമാധവനനിസുവനു 
൧൮-൨൫ 
 
ഒമ്ധിഗാധരു വൃഷ്തിയിമ്ധ 
വസുമ്ഢവരവയാളിപ്പഖിള 
ജലധിമ്സിമ്ഢു വൃധ്ഢിയമനധുവുവധ 
ഭാരധിവര െരിധഹുവധ 
കുമ്ധു വകാരവഥവഗഗളില്ലധിഹ സവാനമ്ധ 
സമ്പൂണ 
സവഭാവവഗ െമ്ധു മാദുവുപധനു 
കമാകമാജനയഫല ൧൮-൨൬ 
 
പധഹവൃക്ഷവധാവളരദു പക്ഷിഗളീഹവവമ്ധിഗു 
െിദവധ 
പര്മസപനഹധിമ്ധലി കമജ ഫലഗളുമ്െ ജീവഖഗ 
ശ്രീഹരിയു ഥാ സാര പഭാക്ഥനു പദ്രാഹിസുവ 
കലയാധി 
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മധഥയ സമൂഹകീവ വിശിഷ്ത പാപവ 
പേശ(ലീശ) വവല്ലരിവഗ ൧൮-൨൭ 
 
ദയുമണി കിരണവ കംഡ മാത്ര്ദി 
തിമിരപവാഡുവ വതരദി ലമീ 
രമണ പനാഡിദ മാത്ര്ദിംദഘനാശ ഐദുവുദു 
കമലസംഭവ മുഖയവരല്ലാ 
സുമനസവരാളിഹ പാപരാശിയ 
അമരമുഖനംദദലി ഭസ്മവ മാള്പ ഹരി താനു 
൧൮-൨൮ 
 
ചതുരശതഭാഗദി ദശാംശ വദാ 
ളിതര ജീവരിഗീവ പലശവ 
ദിതിജ പദവകഗളിവഗ വകാഡുവ വിശിഷ്ട 
ദുുഃഖസുഖ 
മതിഹീന പ്രാണിഗളിഗാ 
ഹുതിയ സുഖമൃഥി ദുുഃഖവര 
പയാഗയവതയനരിതു പിപീല മശകാദിഗളീഗീവ 
ഹരി ൧൮-൨൯ 
 
നിതയനിരയാംധാഖയ കൂപദി 
ഭൃഥയരിംവദാദഗൂഡി പുനരാ 
വതിവജിത പലാകാമവദുവ കലിയു പദവെദലി 
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സതയപലാകാധിപ ചതുമുഖ 
തതവ പദവകള സാഹിത നിജ 
മുക്തിമയദുവ ഹരിപദാബ്ജവ ഭജിസി 
ഭകുതിയലി......ഃുഃഖാശന_൧൮-൩൦ 
 
വിധി നിപെധഗവളരഡു മവരയവദ 
മധുവിപരാധിയ പാദകപിസ 
ലദിതി മക്കളിഗീവ പുണയവ പാപ മദതയരിവഗ 
സുദരുശനധരഗീയദിവര െം 
പദാദഗി ഒയവരു പുണയ മദതയരു 
അധിപരില്ലദ വൃക്ഷഗള ഫലദംവത നിതയദലി 
൧൮-൩൧ 
 
തിലജ കശ്മല തയജിസി ദീപവു 
തിളിയ മതലവ ഗ്രഹിസി മംദിര 
വദാളവഗ വയാപിസിപ്പ കത്തവല ഭംഗിസുവ വതരദി 
കലി വമാദലുവഗാംഡഖിള ദാനവ 
കുലജരനുദിന മാള്പ പുണയജ 
ഫലവ ബ്രഹ്മാദയരിവഗ വകാട്ടല്ലല്വല രമിസുവനു 
൧൮-൩൨ 
 
ഇദ്ദവലയു നിതയദലി പമധയാ 
പമധയ വസ്ത്ുഗളുംഡു പലാകദി 

12

www.yo
us

igm
a.c

om



ശുദ്ധ ശുചി എംവദനിസിവകാംെനു പവദ 
സ്മൃഥിഗവളാളു 
െുദ്ധിപൂവകവാഗി വിഭുധരു 
ശ്രദ്വധയിംദപിസിദ കമ നി 
െിദ്ധവാദരൂ സരിവയ മകവകാംഡുദ്ധരിസുതിപ്പ 
൧൮-൩൩ 
 
ഒവഡയരിദ്ദ വനസ്ഥ ഫലഗള 
െഡിദു തിംെുവരുംവെ കംഡവര 
വഹാവഡദു െിസുെുവവരംെ ഭയദിം 
പനാഡലംജുവരു 
െിഡവദ മാഡുവ കമഗളു മവന 
മഡദി മക്കളു െംധുഗള കാ 
വരാഡനാളുഗളു എംദ മാത്ര്ദി ഓഡുവുദു ദുരിത 
൧൮-൩൪ 
 
ജ്ഝ്നനയാന കപമംദ്രിയഗളിംപദ 
പനനു മാഡുവ കമഗള ല 
മീനിവാസനിഗപിസുതലിരു കാലകാലദലി 
പ്രാണപതി മകവകാംഡു നാനാ 
പയാനിമയദിസവനാമ്വമ വകാഡദിവര 
ദാനവരു വസവളവദായവവരല്ലാ പുണയരാശിഗള 
൧൮-൩൫ 
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ഷ്രുഥിസ്മൃഥയഥവ ഥിളിധഹമ്മഥവിശിശ്തനു 
കമമാദലു 
പ്രഥിഗ്രഹിസനു പാപഗള വകാദുഥിപ്പ നിഥയ ഹരി 
ചഥുരധശ 
ഭുവനാധിപഥി ക്രഥുകൃഥജ്ഝ്നനയനിയാമകനു 
എവനമഥിയഭ്രമ്ശപ്രമാധസമ്കതപധാെവവഗില്ല 
൧൮-൩൬ 
 
വാരിജാസന മുഖയ രാജ്ഝ്നനയാ 
ധാരകരു സവസവതംത്ര് ര 
മാരമണവനംദരിദു ഇഷ്താനിഷ്ടകമഫല 
സാരപഭാക്തനിഗപിസലു സവീ 
കാര മാഡുവ പാപഫലവ കു 
പെരനാമക മദതയരിവഗ വകാട്ടവര 
പനായിസുവ.....ഃുഃഖാശന_൧൮-൩൭ 
 
ക്രൂരമദതയവരാളിദ്ദു താപന 
പപ്രരിസുവ കാരണദി ഹരിവഗ കു 
പെരാവനംെരു എല്ലവരാളു നിഗതഗതിവഗ 
നിരുത 
സൂരിഗംയവഗ സൂയവനംെരു 
ദൂരപശാകവഗ ശുേ ലിംഗശ 
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രീരവില്ലദ കാരണദലി ആകായവനനിസുവനു 
൧൮-൩൮ 
 
പപളവലാശവല്ലദ മഹാപാ 
പാളിഗള ഒംപദ അണദി നി 
മൂലമഗസലിപെകു എംെുവവഗാംവദ ഹരിനാമ 
നാലിവഗവയാളുള്ളവവഗ പരമകൃപന 
ആളു കൃഇഷ്ണനു മകപിഡിദു ത 
ന്നാലയവദാളിട്ടനുദിനദലാനംദപഡിസുവനു 
൧൮-൩൯ 
 
പരാഗിയൗെധ പഥയദിംദ നി 
പരാഗി വയനിസുവ വതവരദി ശ്രീമദന 
ഭാഗവത സുശ്രവണമഗദു ഭവാഖയപരാഗവനു 
നീഗി സവാദയഖിള വിെയ നി 
പയാഗിസു ദപശംദ്രിയവനിലവനാളു 
ശ്രീഗുരുജഗന്നാഥവിട്ഠല പ്രീതനാഗുവനു ൧൮-൪൦ 
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