
ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ 

ಅಣುತಾರತಮಯ ಸಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣಧಿಮ್ಾಾಪನಿಥು ಪೆೇಳುವೆ 

ಪರಮ ಭಗವಧ್ಭಕಥರಿಧ್ನಾಧ್ರಧಿ ಕೆೇಳುವುಧ್ು 

 

ವಿಷ್ುುಸವೇತತಮನು ಪರಕೃತಿ ಕ 

ನಿಷ್ಟಳೆನಿಪಳಾನಂತ ಗುಣ ಪರ 

ಮೇಷ್ಟಟ ಪವನರು ಕಡಿಮ ವಾಣೇ ಭಾರತಿಗಳಧ್ಮ 

ವಿಷ್ುುವಾಹ ಫಣೇಂದ್ರ ಮೃಡರಿಗೆ 

ಕೃಷ್ುಮಹಿಷ್ಟಯರಧ್ ಮರಿವರೆೊಳು 

ಶೆರೇಷ್ಟಳೆನಿಪಳು ಜಾಂಬವತಿಯಾವೆೇಷ್ಬಲದಂದ್ ೨೯-೦೧ 

 

ಪಲವಗ ಪನನಗಪಾಹಿಭೊಷ್ಣ 

ಯುವತಿಯರು ಸಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಜಾಂ 

ಬವತಿಗಂತಲಿ ಕಡಿಮ ಇವರಿಂದಂದ್ರಕಾಮರಿಗೆ 

ಅವರ ಪಾರಣನು ಕಡಿಮ ಕಾಮನ 

ಕುವರ ಶಚಿ ರತಿ ದ್ಅ ಗುರು ಮನು 

ಪರವಹಮ್ಾರುತ ಕೆೊರತೆಯೆನಿಸುವನಾರು ಜನರಿಂದ್ ೨೯-೦೨ 

 

ಯಮ ದವಾಕರ ಚಂದ್ರ ಮ್ಾನವಿ 

ಸಮರು ಕೆೊೇಣಪ ಪರವಹಗಧ್ಮರು 

ದ್ುಯಮಣಗಂತಲಿ ವರುಣ ನಿೇಚನುನಾರದಾಧ್ಮನು 
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ಸುಮನಸಾಸಯ ಪರಸೊತಿ ಭೃಗುಮುನಿ 

ಸಮರು ನಾರದ್ಗಧ್ಮರತಿರ 

ಪರಮುಖ ವಿಶಾಾಮಿತರ ವೆೈವಸಾತರನಲಗಧ್ಮ ೨೯-೦೩ 

 

ಮಿತರ ತಾರ ನಿರಋತಿ ಪರವಹ 

ಪತಿನ ಪಾರವಹಿ ಸಮರು ವಿಶಾಾ 

ಮಿತರಗಂತಲಿ ಕೆೊರತೆ ವಿಶಾಕೆಸೇನ ಗಣನಾಥಾ 

ವಿತತಪತಿ ಅಶ್ವಾನಿಗಳಧ್ಮರು 

ಮಿತರ ಮ್ಮದ್ಲಾದ್ವರಿಗಂತಲಿ 

ಬಿತತರಿಪೆನು ಶತಸಥ ದವಿಜರ ವಯಯಹನಾಮಗಳ ೨೯-೦೪ 

 

ಮರುತರೆೊಂಭತತಧಿಕ ನಾಲಾ 

ತೆತರಡು ಅಶ್ವಾನಿ ವಿಶೆಾೇದೆೇವರು 

ಎರಡೆೈದ್ು ಹನೆೊನಂದ್ು ಋದ್ರರು ದಾಾದ್ಶಾದತಯ 

ಗುರು ಪಿತೃಉತರಯವಷ್ಟವಸುಗಳು 

ಭರತ ಭಾರತಿ ಪೃಥ್ವಿ ಋಭುವೆಂ 

ದ್ರಿವುದವರನು ಸೆೊೇಮರಸಪಾನಾಹರಹುದೆಂದ್ು ೨೯-೦೫ 

 

ಈ ದವೌಕಸರೆೊಳಗೆ ಉಕತರು 

ಐದ್ಧಿಕದ್ಶ ಉಳಿದ್ ಎಂಭ 

ತೆೈದ್ು ಶೆೇಷ್ರಿಗೆಣೆಯೆನಿಸುವರು ಧ್ನಪ ವಿನಾಯಕರು 

ಸಾಧ್ು ವೆೈವಸಾತ ಸಾಾಯಂಭುವ 

ಶ್ವರೇದ್ ತಾಪಸರುಳಿದ್ು ಮನು ಏ 
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ಕಾದ್ಶರು ವಿಘ್ನೇಶಗಂತಲಿ ನಿೇಚರೆನಿಸುವರು ೨೯-೦೬ 

 

ಚಯವನನಂದ್ನ ಕವಿ ಬೃಹಸಪತಿ 

ಅವರ ಜನು ಚಥಯಮುನಿ ಪಾವಕ 

ಧ್ುರವ ನಹುಷ್ ಶಶ್ವಬಿಂದ್ು ಪಿರಯವರತನು ಪರಹ್ಾಲದ್ 

ಕುವಲಯಪರುಕೆತೇತರಿಂದ್ಲಿ 

ಅವರ ರೆೊೇಹಿಣ ಶಾಮಲಾ ಜಾ 

ನಹವಿ ವಿರಾಟ್ಪಜನಯ ಸಂಜಾ್ಯಾದೆೇವಿಯರು ಅಧ್ಮ ೨೯-೦೭ 

 

ದ್ುಯನದಗಂತಲಿ ನಿೇಚರೆನಿಪರು 

ಅನಭಿಮ್ಾನಿ ದವೌಕಸರು ಕೆೇ 

ಚನಮುನಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮ ಸಾಾಹ್ಾದೆೇವಿಗಧ್ಮ ಬುಧ್ 

ಎನಿಸುವಳುಷಾದೆೇವಿ ನಿೇಚಳು 

ಶನಿ ಕಡಿಮ ಕಮ್ಾಧಿಪತಿ ಸ 

ದಾನುತ ಪುಷ್ಕರ ನಿೇಚನೆನಿಸುವ ಸೊಯನಂದ್ನಗೆ ೨೯-೦೮ 

 

ಕೆೊರತೆಯನಿಪರಶ್ವೇತಿ ಋಷ್ಟ ಪು 

ಷ್ಕರಗೆ ಊವಶ್ವ ಮುಖಯ ಶತ ಅ 

ಪಸರರು ತುಂಬುರಮುಖರು ಅಜಾನಜರೆನಿಸುತಿಹರು 

ಕರೆಸುವದ್ು ಅನಲಗಣ ನಾಲಾ 

ತತರೆ ಚತುದ್ಶ ದ್ಾಾಷ್ಟ ಸಾವಿರ 

ಹರಿಮಡದಯರು ಸಮರೆನಿಸುವರು ಪಿಂತೆ ಪೆೇಳಿಿರಿಗೆ ೨೯-೦೯ 
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ತದ್ವರರ ನಾಕಾಯತ ಅಪಸರ 

ಸುರತಿಯರು ಕೃಷಾುಂಗಸಂಗಗ 

ಗಳದ್ರ ತರುವಾಯದ್ಲಿ ಚಿರಪಿತರುಗಳು ಇವರಿಂದ್ 

ತಿರದ್ಶ ಗಂಧ್ವಗಣ ಇವರಿಂ 

ದ್ಧ್ಮ ನರಗಂಧ್ವರಿವರಿಂ 

ದ್ುದ್ಧಿಮೇ ಖಳಪತಿಗಳಧ್ಮರು ನೊರು ಗುಣದಂದ್ ೨೯-೧೦ 

 

ಪೃಥ್ವಿಪತಿಗಳಿಗಂತ ಶತ ಮನು 

ಜೆೊೇತತಮರು ಕಡಿಮನಿಪರಿವರಿಂ 

ದ್ುತತರೆೊೇತತರ ನೊರು ಗುಣದಂದ್ಧಿಕರಾದ್ವರ 

ನಿತಯದ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುತ ನಮಿಸುತ 

ಭೃತಯ ನಾನಹುದೆಂಬ ಭಕತರ 

ಚಿತತದ್ಲಿ ನೆಲೆಗೆೊಂಡು ಕರುಣಪರಖಿಳಸೌಖಯಗಳ ೨೯-೧೧ 

 

ದ್ುರಮ ಲತಾ ತೃಣ ಗುಲೊ ಜೇವರು 

ಕರಮದ ನಿೇಚರು ಇವರಿಗಂತಾ 

ಧ್ಮರೆನಿಸುವರು ನಿತಯಬದ್ಾರಿಗಂತಲಜಾ್ಯಾನಿ 

ತಮಸಿಗೆೊಯೇಗಯರ ಭೃತಯರಧ್ಮರು 

ಅಮರುಷಾದ್ಯಭಿಮ್ಾನಿ ದೆೈತಯರು 

ನಮುಚಿ ಮ್ಮದ್ಲಾದ್ವರಿಗಂತಲಿ ವಿಪರಚಿತಿತಿ ನಿೇಚ ೨೯-೧೨ 

 

ಅಲಕುಮಿಯು ತಾ ನಿೇಚಳೆನಿಪಳು 

ಕಲಿ ಪರಮನಿೇಚತಮನವನಿಂ 
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ದ್ುಳಿದ್ ಪಾಪಿಗಳಿಲಲ ನೆೊೇಡಲು ಈಜಗತರಯದ 

ಮಲವಿಸಜನಕಾಲದ್ಲಿ ಕ 

ತತಲೆಯೊಳಗೆ ಕಶೊಲ ಕುಮ್ಾಗ 

ಸಥಳಗಳಲಿ ಚಿಂತನೆಯ ಮ್ಾಳುಪದ್ು ಬಲಲವರು ನಿತಯ ೨೯-೧೩ 

 

ಸತಾಜೇವರ ಮ್ಾನಿ ಬರಹೊನು 

ನಿತಯಬದ್ಾರೆೊಳಗೆ ಪುರಂಜನ 

ದೆೈತಯ ಸಮುದಾಯಾಧಿಪತಿ ಕಲಿಯೆನಿಪ ಪವಮ್ಾನ 

ನಿತಯದ್ಲಿ ಅವರೆೊಳಗೆ ಕಮಪರ 

ವತಕನು ತಾನಾಗ ಶ್ವರೇಪುರು 

ಷೆೊೇತತಮನ ಸಂಪಿರೇತಿ ಗೆೊೇಸುಗ ಮ್ಾಡಿ ಮ್ಾಡಿಸುವ ೨೯-೧೪ 

 

ಪಾರಣದೆೇವನು ತಿರವಿಧ್ರೆೊಳಗೆ ಪರ 

ವಿೇಣ ತಾನೆಂದೆನಿಸಿ ಅಢಿಕಾ 

ರಾನುಸಾರದ ಕಮಗಳ ತಾ ಮ್ಾಡಿ ಮ್ಾಡಿಸುವ 

ಜಾ್ಯಾನ-ಭಕ್ತತ ಸುರಗೆ ಮಿಶರ 

ಜಾ್ಯಾನ ಮಧ್ಯಮ ಜೇವರಿಗೆ ಅ 

ಜಾ್ಯಾನ ಮ್ಮೇಹ ದೆಾೇಷ್ಗಳ ದೆೈತಯರಿಗೆ ಕೆೊಡುತಿಪಪ ೨೯-೧೫ 

 

ದೆೇವದೆೈತಯರ ತಾರತಮಯವ 

ನಿೇ ವಿಧ್ದ ತಿಳಿದೆಲಲರೆೊಳು ಲ 

ಮಿೇವರನೆ ಸವೇತತಮನು ಎಂದ್ರಿದ್ು ನಿತಯದ್ಲಿ 

ಸೆೇವಿಸುವ ಭಕತರಿಗೆೊಲಿದ್ು ಸುಖ 
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ವಿೇವ ಸವತರದ್ಲಿ ಸುಖಮಯ 

ಶ್ವರೇ ವಿರಿಂಚಾದ್ಯಮರನುತ ಜಗನಾನಥ ವಿಟ್ಠಲನು ೨೯-೧೬ 
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