ഹരികഥാമൃഥസാര
ബിിംബബാപാസന സിംധി
ഹരികഥാമൃഥസാര ഗുരുഗള കരുണധിമ്ധാപനിഥു
ബപളുവെ

മുക്ത ബിിംബനു തുരിയ ജീെ

om

പരമ ഭഗെധ്ഭക്ഥരിധനാധരധി ബകളുെുധു

a.
c

ന്മുക്തബിിംബനു െിശ്വ ഭെ സിം

സക്ത ബിിംബനു തതജസനു അസൃജയരിവഗ

gm

പ്രാജ്ഝ്നനയ

ou
si

ശ്ക്തനാദരു സരിവയ സബൊ

ദ്രിക്ത മഹിമനു ദുുഃഖസുഖഗള

w
w

൨൪-൦൧

.y

െയാക്തമാഡുതലിപ്പ കല്ാിംതദലി ബപ്പരിവഗ

w

അന്നനാമക പ്രകൃതിവയാളഗ
ച്ഛിന്നനാഗിഹ പ്രാജ്ഝ്നനയ നാമദി
വസാനവനാഡല വമാദലാദെവരാളന്നാദ
തതജസനു
അന്നദാിംബുദനാമ െിശ്വനു
ഭിന്നനാമ ക്രിയഗളിിംദലി
തനവനാളവഗ താ രമിപ പൂണാനിംദ

1

ജ്ഝ്നനയാനഘന ൨൪-൦൨
ബൂദിവയാളഗഡഗിപ്പനലബനാ
പാദി ബേതന പ്രകൃതിവയാള
ഗന്നാദനന്നാഹവയദി കവരസുെ ബ്രഹ്മ ശ്ിെരൂപി
ഓദനപ്രദ െിഷ്ണു പരമാ
ഹ്ലാദെീെുത തൃപ്തിപഡിസുെ

a.
c

om

ഗാദമഹിമന േിത്രകമെനാെ ബണ്ണിസുെ ൨൪-൦൩
നാദ ബഭാജന ശ്ബ്ദവദാളു ബിിം

gm

ബദാദബനാദകവദാളവഗ ബഘാഷനു

ou
si

ൊദവദാളു ശ്ാിംതാഖയ ജഠരാഗ്നിവയാളഗിഇരുതിപ്പ
തെദികസുശ്ബ്ദവദാളു പുത്ര സ

.y

ബഹാദരാനുജവരാളതി

w

ശ്ാിംതന പാദകമലെനെരത േിിംതിസു ഈ

w

w

പരിയലിിംദ ൨൪-൦൪
ബെദമാനി രമാനുപാസയ ഗു
ബണാദധി ഗുണത്രയ െിെജിത
ബസവാദരസ്ഥിത നിഖിള ബ്രഹ്മാിംഡാദവിലഅണനു
സാധുസമ്മതവെനിസുതിഹ നിഷു
സീദ ഗണപതിവയിംബ ശ്രുതി പ്രതി
പാദിസുെുദനെരതെന ഗുണപ്രാിംതഗാണദവല

2

൨൪-൦൫
കവരസുെനു മായാരമണ താ
പുരുഷരൂപദി ത്രിസ്ഥളഗവളാളു
പരമ സത്പരുഷാഥദ മഹത്തതവവദാളഗിദ്ദു
സരസിജഭൊിംഡ സ്ഥിത സ്ത്രീ
പുരുഷ തന്മാത്രഗള ഏബകാ

om

ത്തരദബശ്ിംദ്രിയഗള മഹാബൂതഗള നിമിസിദ

a.
c

൨൪-൦൬

gm

ഈ ശ്രീരവഗ പുരുഷ ത്രിഗുണദി

ou
si

ശ്രീസഹിത താനിദ്ദു ജീെരി

ഗാശ് ബലാഭാജ്ഝ്നനയാന മദ മത്സര കുബമാഹ ഉധ

.y

ഹാസ ഹരുഷ സുഷുപ്തി സവപ്നപി

w

പാസജാഗ്രതി ജന്മ സ്ഥിതി മൃതി

w

൨൪-൦൭

w

ബദാഷ പുണയ ജയാപജയ ദവിംദവഗള കല്ിസിദ

രിെിധ ഗുണമയ ബദഹ ജീെവക
കെേദിംദദി വതാഡിസി കമ
പ്രെഹവദാളു സിംോരമാഡിസുതിപ്പ ജീെരന
കെിസി മായാരമണ ബമാഹെ
ഭെവക കാരണനാഗുെനു സിം

3

ശ്രെണ മനനെ മാള്പരിവഗ ബമാേകവനനിസുതിപ്പ
൨൪-൦൮
സാശ്നാഹവയ സ്ത്രീപുരുഷവരാളു
ൊസൊഗിഹവനിംദരിദു െി
ശ്വാസപൂെക ഭജിസി ബതാഷിസു
ബേശ്നാശ്ന അേലഗവളാളു പ്ര

a.
c

കാശ്ിസുതലിഹനശ്നരൂബപാ

om

സവാെബരാത്തമര

പാസനെ മാള്പരിവഗ ബതാപനു തന്ന നിജരൂപ

ou
si

gm

൨൪-൦൯

പ്രകാരാിംതര േിിംതിസുെദീ

.y

പ്രകൃതിവയാളു െിശ്വാദിരൂപെ

w

പ്രകടമാള്വപനു യഥാമതിവയാളു

w

ഗുരുകൃപാബലദി

w

മുകുരനിമിത സദവദാളു ബപാവഗ
സവകീയ രൂപെ കാിംബ വതരദലി
അകുടിലാത്മ േരാേരദി സെത്ര ബതാരുെനു
൨൪-൧൦
പരിച്ബേദത്രയ പ്രകൃതിവയാള
ഗിരുതിഹനു െിശ്വാദിരൂപെ

4

ധരിസി ആത്മാദിത്രിരൂപെ ഈ ഷണത്രയദി
സുരുേി ജ്ഝ്നനയാനാത്മ സവരൂപദി
തുരിയനാമക ൊസുബദെന
സ്മരിസു മുക്തിസുഖപ്രദായകനീതനഹുവദിംദു
൨൪-൧൧
കമലസിംഭെജനക ജഡ ജിം

om

ഗമവരാളവഗ വനവലസിദ്ദു ക്രമ െയു
അമ ആമ അമീഹനാഹവയ

a.
c

ത്ക്രമദി കമെ മാഡി മാഡിസുതിപ്പ ബബസരവദ

gm

സുമനസസുരവരാളവഗ അഹിം

ou
si

മമന മമ എിംദീ യുപാസവനതഗെ പ്രാിംതദലി

.y

൨൪-൧൨

w

ഈ സമസ്ത് ജഗത്തു ഈശ്ാ

w

ൊസയവെനിപുദു കായരൂപെു

w

നാശ്ൊദരു നിതയബെ സരി കാരണ പ്രകൃതി
ശ്രീശ്വഗ ജഡപ്രതിവമവയനിപുദു
മാസവദാമ്വമഗു സന്നിധാനെു
ൊസൊഗിഹ നിതയ ശ്ാലിഗ്രാമബദാപാദി ൨൪-൧൩
ഏകബമൊദവിതീയ രൂപാ
ബനക ജീെവരാളിദ്ദു താ പ്ര

5

ബതയക കമെ മാഡി ബമാഹിസുതിപ്പ തിളിസദവല
മൂക ബധിരാിംധാദി നാമക
ഈ കബളെരവദാളവഗ കവരസുെ
മാകളത്രന ലൗകിക മഹാമഹിവമബഗവനിംവബ
൨൪-൧൪

ബശ്ാക ഭക്തര ബശ്ാകനാശ്ന

om

ബലാകബിംധുബലാകനാഥ െി

a.
c

ശ്രീകരാേിത ബസാകദിംദദലിപ്പ സെവരാളു
സാകുെനു സജ്ജനര പരമ കൃ

gm

പാകബരശ് പിനാകിസന്നുത

ou
si

സവീകരിസു ൊനതരു വകാട്ട സമസ്ത് കമഗള

.y

൨൪-൧൫

w

അഹിത പ്രതിവമഗവളനിസുെുെു

w

ബദഹ ബഗഹാപതയ സതി ധന

w

ബലാഹ കാഷ്ട ശ്ിലാ മൃദാത്മകൊദ ദ്രെയഗളു
സ്ബനഹദലി പരമാത്മ എനഗി
ത്തീഹബനിംദരിദനുദിനദി സ
മ്ബമാഹവകാളഗാഗദവല പൂജിസു സെനാമക
൨൪-൧൬
ശ്രീതരുണിെല്ലഭവഗ ജീെരു

6

ബേതനപ്രതിവമഗളു ഓത
ബപ്രാതനാഗിദ്വദല്ലവരാളു െയാപാര മാഡുതിഹ
ബഹാത സവെിംദ്രിയഗവളാളു സിം
പ്രീതിയിിംദുിംഡുണിസി െിഷയ നി
ൊത ബദശ്ഗ ദീപദിംദദലിപ്പ നിഭയദി ൨൪-൧൭
ഭുത ബസാകിദ മാനെനു ബഹു

om

മാതനാഡുെ വതരദി മഹദ

a.
c

ദ്ഭൂത െിഷ്ണവാബെശ്ദിിംദലി െതിപുദു ജഗെു
തകതബൊക്തിഗളല്ല ബശ്ഷ ഫ

gm

ണാതപത്രവഗ ജീെപിംേക

ou
si

വ്രാതവെിംദിഗു ഭിന്നപാദാഹവയദി കവരസുെുദു

.y

൨൪-൧൮

w

ദിെിവയാളിപ്പുെു മൂരു പാദഗ

w

ളെനിവയാളഗിഹുവദാിംദു ഈ െിധ

w

കെിഭിരീഡിത കവരസുെ േതുഷ്പാതു താവനിംദു
ഇെന പാദേതുഷ്ടയഗളനു
ഭെബക തിംദു നിരിംതരദി ഉ
ദ്ധെന സഖ സൊിംതരാത്മകവനിംദു സ്മരിസുതിരു
൨൪-൧൯
െിംശ്ബാഗലു വബവളയ കിംഡു ന

7

രാിംശ്ദലി ബശ്ാഭിപുദു ബാഗദ
െിംശ് പാശ്ദി കട്ടി ഏരുെ വഡാിംബ മസ്ത്കവക
കിംസമദന ദാസരിവഗ നി
സ്സിംശ്യദി െിംദിസവദ നാ െി
ദവാിംസവനിംദഹിംകരിവസ ഭെഗുണദി ബിംധിസുെ
൨൪-൨൦

a.
c

ബകതികാബരാപിത സുപൗരുഷ

om

ബജയാതിരൂപവഗ പ്രതിവമഗളു സാിം

ധാതു സപ്തക തധയ ശ്ൗബയാദായ ോതുയ

gm

മാതു മാന മഹതവ സഹന സു

ou
si

നീതി നിമലബദശ് ബ്രാഹ്മണ

ഭൂതപിംേക ബുദ്ധി വമാദലാദിിംദ്രിയ സ്ഥാന

w

.y

൨൪-൨൧

w

ജീെരാശ്ിവയാളമൃത ശ്ാശ്വത

w

സ്ഥാെരഗവളാളു സ്ഠാണുനാമക
നാെകാലദലിപ്പനജിതാിംതബനിംവദനിസി
ബഗാെിദാിംപതി ഗായനപ്രിയ
സാെയെ സാഹസ്രനാമ പ
രാെബരശ് പെിത്രകമ െിപശ്ചിതനു സാമ ൨൪-൨൨
മാധെന പൂജാഥൊഗി നി

8

ബഷധകമെ മാഡി ധന സിം
പാദിസലു സത്പുണയ
കമഗവളനിസിവകാളുതിഹെു
ബസവാദരിംഭണാഥ നിതയദി
സാധുകമ മാഡിദരു സരി
ഐദുെനു ബദഹാിംതരെ സിംബദഹെിനിതില്ല

a.
c

അപഗതാശ്രയ എല്ലവരാളഗി

om

൨൪-൨൩

ദ്ദുപമവനനിപാനുപമ രൂപനു

gm

ശ്ഫരബകതന ജനക ബമാഹിപ ബമാഹകന വതരദി

ou
si

തപനബകാടി സമപ്രഭാസിത

െപുവെനിപ കൃഷ്ണാദി രൂപക

w
w

൨൪-൨൪

.y

െിപഗളിംതുിംഡുണിപ സെത്രദലി വനലസിദ്ദു

w

അഡെിവയാളു ബിത്തദവല വബവളദിഹ
ഗിഡദ മൂലിവക സകല ജീെര
ഒഡവലാളിപ്പാമയെ പരിഹരതഗസുെിംദദലി
ജഡജസിംഭെജനക ത്രിജഗ
ദവവഡയ സിംതതവസനലു അെരി
ദ്വദവഡവഗ ബിംവദാദഗുെനു ഭക്തര ഭിവഡയ
മീരദവല ൨൪-൨൫

9

ശ്രീനിബകതന തന്നെര ബദ
ഹാനുബിംധിളിംവത അെയെ
ധാനദലി വനലിസിപ്പ സെദ സകല കാമദനു
ഏനു വകാട്ടദു ഭുിംജിസുത മ
ദ്ദാവനയിംദദി സിംേരിസു മ

a.
c

അെനിംഘ്രികമലഗള ൨൪-൨൬

om

ത്വതനു ബബഡവദ ഭജിസുതിരു

ബബഡദവല വകാഡുതിപ്പ സുരരിവഗ

gm

ബബദിദവര വകാഡുതിഹനു നരരിവഗ

ou
si

ബബദി ബളലുെ തദതയരിവഗ
വകാഡവനാമ്വമ പുരുഷാഥ

.y

മൂഢരനുദിന ധമകമെ

w

മാഡിദരു സരി അഹികഫലഗള

w

w

നീഡി ഉന്മത്തരനു മാഡി മഹാനിരയെീെ ൨൪-൨൭
തരണി സെത്രദലി കിരണെ
ഹരഹി തത്തദവസ്ത്ുഗളനനു
സരിസി അദരദരിംവത ോയെ കിംവഗാളിപ വതരദി
അരിധരാജാബനജ ജഗവദാള
ഗിരുെ ോയാതപവനനിസി സിം
കരുഷണാഹവയ അെരെര ബയാഗയവതഗളിംതിപ്പ
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൨൪-൨൮
ഈ െിധദി സെത്ര ലകുമീ
ഭൂ െനിവതയര കൂഡി തന്ന ക
ളാെിബശ്ഷഗവളല്ല കവഡയലി തുിംബി ബസെയതമ
ബസെകനു താവനനിസി മായാ
ബദെിരമണ പ്രെിഷ്ടരൂപക

om

ബസവെ മാള്പ ശ്രണയ ശ്ാശ്വതകരുണി കമലാഅ

a.
c

൨൪-൨൯

gm

പ്രണെകാരണ കായ പ്രതിപാ

ou
si

ദയനു പരാത്പര ബേതനാബേ

തന െിലഅണനിംതസത്കലയാണ ഗുണപൂണ

.y

അനുപമനുപാസിത ഗുബണാദധി

w

അനഘ അജിതാനിംത നിഷ്ിിം

w

w

ജനപ്രിയ നിെികാര നിരാശ്രയാെയക്ത ൨൪-൩൦
ബഗാപ ഭീയ ഭൊിംധകാരവക
ദീപവൊദവഗ സകല സുഖസദ
ബനാപരിഗ്രഹവെനിസുതിപ്പുദു ഹരികഥാമൃതെു
ബഗാപതി ജഗന്നാഥെിട്ഠല സ
മീപദലി വനവലസിദ്ദു ഭക്തര
നാപെഗര മാഡുെനു മഹദുുഃഖഭെദിിംദ ൨൪-൩൧
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