ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ
ಬಿಂಬ ೋಪಾಸನ ಸಿಂಧಿ
ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣಧಿಮ್ಾಾಪನಿಥು ಪ ೋಳುವ
ಪರಮ ಭಗವಧ್ಭಕಥರಿಧ್ನಾಧ್ರಧಿ ಕ ೋಳುವುಧ್ು

ನುುಕತಬಿಂಬನು ವಿಶ್ವ ಭವ ಸಿಂ

a.
c

ಸಕತ ಬಿಂಬನು ತ ೈಜಸನು ಅಸೃಜಯರಿಗ ಪಾಾಜನ್ಯ

gm

ಶ್ಕತನಾದರು ಸರಿಯೆ ಸವೋ
ದ್ರಾಕತ ಮಹಿಮನು ದುುಃಖಸುಖಗಳ

om

ಮುಕತ ಬಿಂಬನು ತುರಿಯ ಜೋವ

ou
si

ವಾಯಕತಮ್ಾಡುತಲಿಪಪ ಕಲಾಪಿಂತದಲಿ ಬಪಪರಿಗ ೨೪-೦೧

.y

ಅನನನಾಮಕ ಪಾಕೃತಿಯೊಳಗ

w

ಚ್ಛಿನನನಾಗಿಹ ಪಾಾಜನ್ಯ ನಾಮದ್ರ

w

ಸ ನ ನಡಲ ಮೊದಲಾದವರ ಳನಾನದ ತ ೈಜಸನು

w

ಅನನದಾಿಂಬುದನಾಮ ವಿಶ್ವನು
ಭಿನನನಾಮ ಕ್ರಾಯಗಳಿಂದಲಿ
ತನ ನಳಗ ತಾ ರಮಿಪ ಪ ಣಾನಿಂದ ಜ್ಝ್ಾನ್ಯನಘನ ೨೪-೦೨
ಬ ದ್ರಯೊಳಗಡಗಿಪಪನಲನ ೋ
ಪಾದ್ರ ಚ ೋತನ ಪಾಕೃತಿಯೊಳ
ಗನಾನದನನಾನಹವಯದ್ರ ಕರ ಸುವ ಬಾಹು ಶಿವರ ಪಿ

1

ಓದನಪಾದ ವಿಷ್ುು ಪರಮ್ಾ
ಹ್ಾಾದವಿೋವುತ ತೃಪಿತಪಡಿಸುವ
ಗಾದಮಹಿಮನ ಚ್ಛತಾಕಮವನಾವ ಬಣ್ಣುಸುವ ೨೪-೦೩
ನಾದ ಭ ೋಜನ ಶ್ಬದದ ಳು ಬಿಂ
ದ ೋದನ ೋದಕದ ಳಗ ಘ ೋಷ್ನು
ವಾದದ ಳು ಶಾಿಂತಾಖಯ ಜಠರಾಗಿನಯೊಳಗಿಇರುತಿಪಪ

om

ವ ೈದ್ರಕಸುಶ್ಬದದ ಳು ಪುತಾ ಸ

a.
c

ಹ್ ೋದರಾನುಜರ ಳತಿ

ou
si

ವ ೋದಮ್ಾನಿ ರಮ್ಾನುಪಾಸಯ ಗು

gm

ಶಾಿಂತನ ಪಾದಕಮಲವನವರತ ಚ್ಛಿಂತಿಸು ಈ ಪರಿಯಲಿಿಂದ ೨೪-೦೪

ಣ ೋದಧಿ ಗುಣತಾಯ ವಿವಜತ

.y

ಸ ವೋದರಸ್ಥಥತ ನಿಖಿಳ ಬಾಹ್ಾುಿಂಡಾದ್ರವಲಅಣನು

w

ಸಾಧ್ುಸಮುತವ ನಿಸುತಿಹ ನಿಷ್ು

w

ಸ್ಥೋದ ಗಣಪತಿಯೆಿಂಬ ಶ್ುಾತಿ ಪಾತಿ

w

ಪಾದ್ರಸುವುದನವರತವನ ಗುಣಪಾಾಿಂತಗಾಣದಲ ೨೪-೦೫
ಕರ ಸುವನು ಮ್ಾಯಾರಮಣ ತಾ
ಪುರುಷ್ರ ಪದ್ರ ತಿಾಸಥಳಗಳ ೊಳು
ಪರಮ ಸತಪರುಷಾಥದ ಮಹತತತವದ ಳಗಿದುದ
ಸರಸ್ಥಜಭವಾಿಂಡ ಸ್ಥಥತ ಸ್ಥರೋ
ಪುರುಷ್ ತನಾುತಾಗಳ ಏಕ ೋ

2

ತತರದಶ ೋಿಂದ್ರಾಯಗಳ ಮಹ್ಾಬ ತಗಳ ನಿಮಿಸ್ಥದ ೨೪-೦೬
ಈ ಶ್ರಿೋರಗ ಪುರುಷ್ ತಿಾಗುಣದ್ರ
ಶಿಾೋಸಹಿತ ತಾನಿದುದ ಜೋವರಿ
ಗಾಶ್ ಲ ೋಭಾಜ್ಝ್ಾನ್ಯನ ಮದ ಮತಸರ ಕುಮೊೋಹ ಉಧ್
ಹ್ಾಸ ಹರುಷ್ ಸುಷ್ುಪಿತ ಸವಪನಪಿ
ಪಾಸಜ್ಝ್ಾಗಾತಿ ಜನು ಸ್ಥಥತಿ ಮೃತಿ

a.
c

om

ದ ೋಷ್ ಪುಣಯ ಜಯಾಪಜಯ ದವಿಂದವಗಳ ಕಲಿಪಸ್ಥದ ೨೪-೦೭

ಕವಚದಿಂದದ್ರ ತ ಡಿಸ್ಥ ಕಮ

gm

ರಿವಿಧ್ ಗುಣಮಯ ದ ೋಹ ಜೋವಕ

ou
si

ಪಾವಹದ ಳು ಸಿಂಚಾರಮ್ಾಡಿಸುತಿಪಪ ಜೋವರನ
ಕವಿಸ್ಥ ಮ್ಾಯಾರಮಣ ಮೊೋಹವ

.y

ಭವಕ ಕಾರಣನಾಗುವನು ಸಿಂ

w

w

ಶ್ಾವಣ ಮನನವ ಮ್ಾಳಪರಿಗ ಮೊೋಚಕನ ನಿಸುತಿಪಪ ೨೪-೦೮

w

ಸಾಶ್ನಾಹವಯ ಸ್ಥರೋಪುರುಷ್ರ ಳು
ವಾಸವಾಗಿಹನ ಿಂದರಿದು ವಿ
ಶಾವಸಪ ವಕ ಭಜಸ್ಥ ತ ೋಷಿಸು ಸಾವವರ ೋತತಮರ
ಕ ಾೋಶ್ನಾಶ್ನ ಅಚಲಗಳ ೊಳು ಪಾ
ಕಾಶಿಸುತಲಿಹನಶ್ನರ ಪೋ
ಪಾಸನವ ಮ್ಾಳಪರಿಗ ತ ೋಪನು ತನನ ನಿಜರ ಪ ೨೪-೦೯

3

ಪಾಕಾರಾಿಂತರ ಚ್ಛಿಂತಿಸುವದ್ರೋ
ಪಾಕೃತಿಯೊಳು ವಿಶಾವದ್ರರ ಪವ
ಪಾಕಟಮ್ಾಳ ಪನು ಯಥಾಮತಿಯೊಳು ಗುರುಕೃಪಾಬಲದ್ರ
ಮುಕುರನಿಮಿತ ಸದದ ಳು ಪೋಗ
ಸವಕ್ರೋಯ ರ ಪವ ಕಾಿಂಬ ತ ರದಲಿ
ಅಕುಟಿಲಾತು ಚರಾಚರದ್ರ ಸವತಾ ತ ೋರುವನು ೨೪-೧೦

om

ಪರಿಚ ಿೋದತಾಯ ಪಾಕೃತಿಯೊಳ

a.
c

ಗಿರುತಿಹನು ವಿಶಾವದ್ರರ ಪವ
ಸುರುಚ್ಛ ಜ್ಝ್ಾನ್ಯನಾತು ಸವರ ಪದ್ರ

ou
si

ತುರಿಯನಾಮಕ ವಾಸುದ ೋವನ

gm

ಧ್ರಿಸ್ಥ ಆತಾುದ್ರತಿಾರ ಪವ ಈ ಷ್ಣತಾಯದ್ರ

.y

ಸುರಿಸು ಮುಕ್ರತಸುಖಪಾದಾಯಕನಿೋತನಹುದ ಿಂದು ೨೪-೧೧

w

ಕಮಲಸಿಂಭವಜನಕ ಜಡ ಜಿಂ

w

ಗಮರ ಳಗ ನ ಲ ಸ್ಥದುದ ಕಾಮ ವುಯ

w

ತ್ರಮದ್ರ ಕಮವ ಮ್ಾಡಿ ಮ್ಾಡಿಸುತಿಪಪ ಬ ೋಸರದ
ಅಮ ಆಮ ಅಮಿೋಹನಾಹವಯ
ಸುಮನಸಸುರರ ಳಗ ಅಹಿಂ
ಮಮನ ಮಮ ಎಿಂದ್ರೋ ಯುಪಾಸನ ಗ ೈವ ಪಾಾಿಂತದಲಿ ೨೪-೧೨
ಈ ಸಮಸತ ಜಗತುತ ಈಶಾ
ವಾಸಯವ ನಿಪುದು ಕಾಯರ ಪವು

4

ನಾಶ್ವಾದರು ನಿತಯವ ೋ ಸರಿ ಕಾರಣ ಪಾಕೃತಿ
ಶಿಾೋಶ್ಗ ಜಡಪಾತಿಮೆಯೆನಿಪುದು
ಮ್ಾಸದ ಮೆುಗು ಸನಿನಧಾನವು
ವಾಸವಾಗಿಹ ನಿತಯ ಶಾಲಿಗಾಾಮದ ೋಪಾದ್ರ ೨೪-೧೩
ಏಕಮೆೋವಾದ್ರವತಿೋಯ ರ ಪಾ
ತ ಯೋಕ ಕಮವ ಮ್ಾಡಿ ಮೊೋಹಿಸುತಿಪಪ ತಿಳಸದಲ

a.
c

ಮ ಕ ಬಧಿರಾಿಂಧಾದ್ರ ನಾಮಕ

om

ನ ೋಕ ಜೋವರ ಳದುದ ತಾ ಪಾ

ಈ ಕಳ ೋವರದ ಳಗ ಕರ ಸುವ

ou
si

gm

ಮ್ಾಕಳತಾನ ಲೌಕ್ರಕ ಮಹ್ಾಮಹಿಮೆಗ ೋನ ಿಂಬ ೨೪-೧೪
ಲ ೋಕಬಿಂಧ್ುಲ ೋಕನಾಥ ವಿ

.y

ಶ ೋಕ ಭಕತರ ಶ ೋಕನಾಶ್ನ

w

ಶಿಾೋಕರಾಚ್ಛತ ಸ ೋಕದಿಂದದಲಿಪಪ ಸವರ ಳು

w

ಸಾಕುವನು ಸಜಜನರ ಪರಮ ಕೃ

w

ಪಾಕರ ೋಶ್ ಪಿನಾಕ್ರಸನುನತ
ಸ್ಥವೋಕರಿಸು ವಾನತರು ಕ ಟಟ ಸಮಸತ ಕಮಗಳ ೨೪-೧೫
ಅಹಿತ ಪಾತಿಮೆಗಳ ನಿಸುವುವು
ದ ೋಹ ಗ ೋಹ್ಾಪತಯ ಸತಿ ಧ್ನ
ಲ ೋಹ ಕಾಷ್ಟ ಶಿಲಾ ಮೃದಾತುಕವಾದ ದಾವಯಗಳು
ಸ ನೋಹದಲಿ ಪರಮ್ಾತು ಎನಗಿ

5

ತಿತೋಹನ ೋಿಂದರಿದನುದ್ರನದ್ರ ಸ
ಮೊೋಹಕ ಳಗಾಗದಲ ಪ ಜಸು ಸವನಾಮಕ ೨೪-೧೬
ಶಿಾೋತರುಣ್ಣವಲಾಭಗ ಜೋವರು
ಚ ೋತನಪಾತಿಮೆಗಳು ಓತ
ಪಾೋತನಾಗಿದ ದಲಾರ ಳು ವಾಯಪಾರ ಮ್ಾಡುತಿಹ
ಹ್ ೋತ ಸವ ಿಂದ್ರಾಯಗಳ ೊಳು ಸಿಂ

om

ಪಿಾೋತಿಯಿಂದುಿಂಡುಣ್ಣಸ್ಥ ವಿಷ್ಯ ನಿ

ou
si

ಮ್ಾತನಾಡುವ ತ ರದ್ರ ಮಹದ

gm

ಭುತ ಸ ೋಕ್ರದ ಮ್ಾನವನು ಬಹು

a.
c

ವಾತ ದ ೋಶ್ಗ ದ್ರೋಪದಿಂದದಲಿಪಪ ನಿಭಯದ್ರ ೨೪-೧೭

ದ ಭತ ವಿಷಾುಾವ ೋಶ್ದ್ರಿಂದಲಿ ವತಿಪುದು ಜಗವು

.y

ಕ ೈತವೋಕ್ರತಗಳಲಾ ಶ ೋಷ್ ಫ

w

ಣಾತಪತಾಗ ಜೋವಪಿಂಚಕ

w

w

ವಾಾತವ ಿಂದ್ರಗು ಭಿನನಪಾದಾಹವಯದ್ರ ಕರ ಸುವುದು ೨೪-೧೮
ದ್ರವಿಯೊಳಪುಪವು ಮ ರು ಪಾದಗ
ಳವನಿಯೊಳಗಿಹುದ ಿಂದು ಈ ವಿಧ್
ಕವಿಭಿರಿೋಡಿತ ಕರ ಸುವ ಚತುಷಾಪತು ತಾನ ಿಂದು
ಇವನ ಪಾದಚತುಷ್ಟಯಗಳನು
ಭವಕ ೋ ತಿಂದು ನಿರಿಂತರದ್ರ ಉ
ದಾವನ ಸಖ ಸವಾಿಂತರಾತುಕನ ಿಂದು ಸುರಿಸುತಿರು ೨೪-೧೯

6

ವಿಂಶ್ಬಾಗಲು ಬ ಳ ಯ ಕಿಂಡು ನ
ರಾಿಂಶ್ದಲಿ ಶ ೋಭಿಪುದು ಬಾಗದ
ವಿಂಶ್ ಪಾಶ್ದ್ರ ಕಟಿಟ ಏರುವ ಡ ಿಂಬ ಮಸತಕಕ
ಕಿಂಸಮದನ ದಾಸರಿಗ ನಿ
ಸಸಿಂಶ್ಯದ್ರ ವಿಂದ್ರಸದ ನಾ ವಿ

om

ದಾವಿಂಸನ ಿಂದಹಿಂಕರಿಸ ಭವಗುಣದ್ರ ಬಿಂಧಿಸುವ ೨೪-೨೦

a.
c

ಜ್ಝ್ ಯೋತಿರ ಪಗ ಪಾತಿಮೆಗಳು ಸಾಿಂ
ಕ ೋತಿಕಾರ ೋಪಿತ ಸುಪೌರುಷ್

ou
si

ಮ್ಾತು ಮ್ಾನ ಮಹತವ ಸಹನ ಸು

gm

ಧಾತು ಸಪತಕ ಧ ೈಯ ಶೌಯೊೋದಾಯ ಚಾತುಯ
ನಿೋತಿ ನಿಮಲದ ೋಶ್ ಬಾಾಹುಣ

w

.y

ಭ ತಪಿಂಚಕ ಬುದ್ರಾ ಮೊದಲಾದ್ರಿಂದ್ರಾಯ ಸಾಥನ ೨೪-೨೧

w

ಜೋವರಾಶಿಯೊಳಮೃತ ಶಾಶ್ವತ

w

ಸಾಥವರಗಳ ೊಳು ಸಾಾಣುನಾಮಕ
ನಾವಕಾಲದಲಿಪಪನಜತಾಿಂತನ ೋಿಂದ ನಿಸ್ಥ
ಗ ೋವಿದಾಿಂಪತಿ ಗಾಯನಪಿಾಯ
ಸಾವಯವ ಸಾಹಸಾನಾಮ ಪ
ರಾವರ ೋಶ್ ಪವಿತಾಕಮ ವಿಪಶಿಿತನು ಸಾಮ ೨೪-೨೨
ಮ್ಾಧ್ವನ ಪ ಜ್ಝ್ಾಥವಾಗಿ ನಿ

7

ಷ ೋಧ್ಕಮವ ಮ್ಾಡಿ ಧ್ನ ಸಿಂ
ಪಾದ್ರಸಲು ಸತುಪಣಯ ಕಮಗಳ ನಿಸ್ಥಕ ಳುತಿಹವು
ಸ ವೋದರಿಂಭಣಾಥ ನಿತಯದ್ರ
ಸಾಧ್ುಕಮ ಮ್ಾಡಿದರು ಸರಿ
ಐದುವನು ದ ೋಹ್ಾಿಂತರವ ಸಿಂದ ೋಹವಿನಿತಿಲಾ ೨೪-೨೩
ಅಪಗತಾಶ್ಾಯ ಎಲಾರ ಳಗಿ

om

ದುದಪಮನ ನಿಪಾನುಪಮ ರ ಪನು

a.
c

ಶ್ಫರಕ ೋತನ ಜನಕ ಮೊೋಹಿಪ ಮೊೋಹಕನ ತ ರದ್ರ
ವಪುವ ನಿಪ ಕೃಷಾುದ್ರ ರ ಪಕ

gm

ತಪನಕ ೋಟಿ ಸಮಪಾಭಾಸ್ಥತ

ou
si

ವಿಪಗಳಿಂತುಿಂಡುಣ್ಣಪ ಸವತಾದಲಿ ನ ಲಸ್ಥದುದ ೨೪-೨೪

.y

ಅಡವಿಯೊಳು ಬತತದಲ ಬ ಳ ದ್ರಹ

w

ಗಿಡದ ಮ ಲಿಕ ಸಕಲ ಜೋವರ

w

ಒಡಲ ಳಪಾಪಮಯವ ಪರಿಹರಗ ೈಸುವಿಂದದಲಿ

w

ಜಡಜಸಿಂಭವಜನಕ ತಿಾಜಗ
ದವಡ ಯ ಸಿಂತ ೈಸ ನಲು ಅವರಿ
ದ ದಡ ಗ ಬಿಂದ ದಗುವನು ಭಕತರ ಭಿಡ ಯ ಮಿೋರದಲ ೨೪-೨೫
ಶಿಾೋನಿಕ ೋತನ ತನನವರ ದ ೋ
ಹ್ಾನುಬಿಂಧಿಳಿಂತ ಅವಯವ
ಧಾನದಲಿ ನ ಲಿಸ್ಥಪಪ ಸವದ ಸಕಲ ಕಾಮದನು

8

ಏನು ಕ ಟಟದು ಭುಿಂಜಸುತ ಮ
ದಾದನ ಯಿಂದದ್ರ ಸಿಂಚರಿಸು ಮ
ತ ತನು ಬ ೋಡದ ಭಜಸುತಿರು ಅವನಿಂಘ್ರಾಕಮಲಗಳ ೨೪-೨೬
ಬ ೋಡದಲ ಕ ಡುತಿಪಪ ಸುರರಿಗ
ಬ ೋದ್ರದರ ಕ ಡುತಿಹನು ನರರಿಗ
ಬ ೋದ್ರ ಬಳಲುವ ದ ೈತಯರಿಗ

om

ಕ ಡನ ಮೆು ಪುರುಷಾಥ

a.
c

ಮ ಢರನುದ್ರನ ಧ್ಮಕಮವ
ಮ್ಾಡಿದರು ಸರಿ ಅಹಿಕಫಲಗಳ

ou
si

gm

ನಿೋಡಿ ಉನುತತರನು ಮ್ಾಡಿ ಮಹ್ಾನಿರಯವಿೋವ ೨೪-೨೭
ತರಣ್ಣ ಸವತಾದಲಿ ಕ್ರರಣವ

.y

ಹರಹಿ ತತತದವಸುತಗಳನನು

w

ಸರಿಸ್ಥ ಅದರದರಿಂತ ಚಾಯವ ಕಿಂಗ ಳಪ ತ ರದ್ರ

w

ಅರಿಧ್ರಾಜ್ಝ್ಾನ ೋಜ ಜಗದ ಳ

w

ಗಿರುವ ಛಾಯಾತಪನ ನಿಸ್ಥ ಸಿಂ
ಕರುಷ್ಣಾಹವಯ ಅವರವರ ಯೊೋಗಯತ ಗಳಿಂತಿಪಪ ೨೪-೨೮
ಈ ವಿಧ್ದ್ರ ಸವತಾ ಲಕುಮಿೋ
ಭ ವನಿತ ಯರ ಕ ಡಿ ತನನ ಕ
ಳಾವಿಶ ೋಷ್ಗಳ ಲಾ ಕಡ ಯಲಿ ತುಿಂಬ ಸ ೋವಯತಮ
ಸ ೋವಕನು ತಾನ ನಿಸ್ಥ ಮ್ಾಯಾ
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ದ ೋವಿರಮಣ ಪಾವಿಷ್ಟರ ಪಕ
ಸ ೋವ ಮ್ಾಳಪ ಶ್ರಣಯ ಶಾಶ್ವತಕರುಣ್ಣ ಕಮಲಾಅ ೨೪-೨೯
ಪಾಣವಕಾರಣ ಕಾಯ ಪಾತಿಪಾ
ದಯನು ಪರಾತಪರ ಚ ೋತನಾಚ ೋ
ತನ ವಿಲಅಣನಿಂತಸತ್ಲಾಯಣ ಗುಣಪ ಣ
ಅನಘ ಅಜತಾನಿಂತ ನಿಷಿ್ಿಂ

ou
si

ದ್ರೋಪವದಗ ಸಕಲ ಸುಖಸದ

gm

ಗ ೋಪ ಭಿೋಯ ಭವಾಿಂಧ್ಕಾರಕ

a.
c

ಜನಪಿಾಯ ನಿವಿಕಾರ ನಿರಾಶ್ಾಯಾವಯಕತ ೨೪-೩೦

om

ಅನುಪಮನುಪಾಸ್ಥತ ಗುಣ ೋದಧಿ

ನ ೋಪರಿಗಾಹವ ನಿಸುತಿಪುಪದು ಹರಿಕಥಾಮೃತವು

.y

ಗ ೋಪತಿ ಜಗನಾನಥವಿಟಾಲ ಸ

w

ಮಿೋಪದಲಿ ನ ಲ ಸ್ಥದುದ ಭಕತರ

w

w

ನಾಪವಗರ ಮ್ಾಡುವನು ಮಹದುುಃಖಭವದ್ರಿಂದ ೨೪-೩೧
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