ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ
ಗುಣ ತಾರತಮಯ ಸಂಧಿ
ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣಧಿಮ್ಾಾಪನಿಥು ಪೆೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವಧ್ಭಕಥರಿಧ್ನಾಧ್ರಧಿ ಕೆೇಳುವುಧ್ು

ವೆೇಧ್ಮುಕ ಸುಮನಸಗಣ ಸಮ್ಾ

a.
c

ರಾಧಿತ ಪದಾಂಭೆ ೇಜ ಜಗದಂತಬಹಿವಾಯಪತ

gm

ಗೆ ೇಧ್ರ ಫಣಿವರಾತಪತರ ನಿ
ಶೆೇಧ್ದ ರ ವಿಚಿತರ ಕಮ ಸು

om

ಶ್ರೇಧ್ರಾ ದುಗಾಮನೆ ೇರಮ

ou
si

ಬೆ ೇಧ್ ಸುಖಮಯ ಗಾತರ ಪರಮಪವಿತರ ಸುಚರಿತರ ೨೦-೦೧

.y

ನಿತಯ ನಿಮಲ ನಿಗಮವೆೇದೆ ಯೇ

w

ತಪತ್ತತ ಸ್ಥಥತ್ತಲಯ ದೆ ೇಷವಿವಜಿತ

w

ಸುತತಯ ಪ ಜಯ ಪರಸ್ಥದಾ ಮುಕಾತಮುಕತಗಣಸೆೇವಯ

w

ಸತಯಕಾಮ ಶರಣಯ ಶಾಶವತ
ಭುರಥಯವಥಸಲ ಭಯನಿವಾರಣ
ಅತಯಧಿಕ ಸಂಪ್ರರಯತಮ ಜಗನಾಾಥ ಮ್ಾಂ ಪಾಹಿ ೨೦-೦೨
ಪರಮ ಪುರುಷನ ರ ಪಗುಣವನು
ಸರಿಸ್ಥ ಕಾಂಬಳು ಪರವಹದಂದದಿ
ನಿರುಪಮಳು ನಿದುುಃಖಸುಖ ಸುಖಸಂಪ ಣಳೆನಿಸುವಳು

1

ಹರಿಗೆ ಧಾಮತರಯವೆನಿಸ್ಥ ಆ
ಭರಣವಸನಾಯುಧ್ಗಳಾಗಿ
ದದರಿಗಳನು ಸಂಹರಿಸುವಳು ಅಅರಳೆನಿಸ್ಥಕೆ ಂಡು ೨೦-೦೩
ಈತಗಿಂತಾನಂತಗುಣದಲಿ
ಶ್ರೇತರುಣಿ ತಾ ಕಡಿಮೆಯೆನಿಪಳು
ನಿತಯ ಮುಕತಳು ನಿವಿಕಾರಳು ತ್ತರಗುಣವಜಿತಳು

om

ಧೌತ ಪಾಪ ವಿರಿಂಚಿಪವನರ

a.
c

ಮ್ಾತೆಯೆನಿಪ ಮಹಾಲಕುಮಿ ವಿ

ou
si

ಕಮಲಸಂಭವ ಪವನರಿೇವರು

gm

ಖ್ಾಯತಳಾಗಿಹಳೆಲಲ ಕಾಲದಿ ಶುರಥಿಪುರಾಣಧೆ ಳು ೨೦-೦೪

ಸಮರು ಸಮವತ್ತಗಳು ರುದಾರ

.y

ದಯಮರಗಣ ಸಂಸೆೇವಿತಾ ಪರಬರಹಮ ನಾಮಕರು

w

ಯಮಳರಿಗೆ ಮಹಾಲಕುಮಿ ತಾನು

w

ತತಮಳು ಕೆ ೇಟಿ ಸಜಾತ್ತ ಗುಣದಿಂ

w

ದಮಿತ ಸುವಿಜಾತಯಧ್ಮರೆನಿಪರು ಬರಹಮವಾಯುಗಳು ೨೦-೦೫
ಪತ್ತಗಳಂದ ಸರಸವತ್ತೇ ಭಾ
ರತ್ತಗಳಧ್ಮರು ನ ರುಗುಣ ಪರಿ
ಮಿತ ವಿಜಾತಯವರರು ಬಲಜಾ್ಯಾನಾದಿ ಗುಣದಿಂದ
ಅತ್ತಶಯಳು ವಾಗೆದೇವಿ ಶ್ರೇ ಭಾ
ರತ್ತಗೆ ಪದದ ಪರಯುಕತ ವಿಧಿ ಮ್ಾ

2

ರುತರವೇಲ್ ಚಿಂತ್ತಪುದು ಸದಭಕ್ತತಯಲಿ ಕೆ ೇವಿದರು ೨೦-೦೬
ಖಗಪ ಫಣಿಪತ್ತ ಮೃದರು ಸಮ ವಾ
ಣಿಗೆ ಶಥಗುಣಾಧ್ಮರು ಮ ವ
ಮಿಗಿಲೆನಿಸುವನು ಶೆೇಷ ಪದದಿಂದಲಿ ತ್ತರಯಂಬಕಗೆ
ನಗಧ್ರನ ಷಣಮಹಿಷಿಯರು ಪ
ನಾಗವಿಭ ಷಣಗೆೈದು ಮೆೇನಕೆ

a.
c

om

ಮಗಳು ವಾರುಣಿ ಸೌಪರಣಿಗಳಗಧಿಕವೆರಡು ಗುಣ ೨೦-೦೭

ಪರಣಿ ವಾರುಣಿ ಪಾವತ್ತಯು ಮ

gm

ಗರುಡ ಶೆೇಷ ಮಹೆೇಶರಿಗೆ ಸೌ

ou
si

ವರು ದಶಾಧ್ಮರು ವಾರುಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯೆನಿಸುವಳು ಗೌರಿೇ
ಹರನ ಮಡದಿಗೆ ಹತುತ ಗುಣದಲಿ

.y

ಸುರಪಕಾಮರು ಕಡಿಮೆೇ ಇಂದರಗೆ

w

w

ಕೆ ರತೆಯೆನಿಸುವ ಮನಮಥನು ಪದದಿಂದಲಾವಾಗ ೨೦-೦೮

w

ಈರಯಿದು ಗುಣ ಕಡಿಮೆಯಾ ಹಂ
ಕಾರಿಕ ಪಾರಣನು ಮನೆ ೇಜ ನ
ಗಾರಿಗಳಗನಿರುದಾ ರತ್ತ ಮನು ದಅ ಗುರು ಶಚಿಯು
ಆರು ಜನ ಸಮ ಪಾರಣನಿಂದಲಿ
ಹೌರಗೆ ಎನಿಪರು ಹತುತ ಗುಣದಲಿ
ಮರಜಾದಯರಿಗೆೈದು ಗುಣದಿಂದಧ್ಮ ಪರವಹಾಖಯ ೨೦-೦೯

3

ಗುಣದವಯದಿಂ ಕಡಿಮೆ ಪರವಹಗೆ
ಇನ ಶಶಾಂಕ ಯಮ ಸವಯಂಭುವ
ಮನುಮಡದಿ ಶತರ ಪ ನಾಲವರು ಪಾದಪಾದಾಧ್
ವನಧಿ ನಿೇಚ ಪದಾಧ್ ನಾರದ
ಮುನಿಗೆ ಬೃಗವಗಿಾ ಪರಸ ತ್ತಗ
ಳೆನಿಸುವರು ಪಾದಾಧ್ ಗುಣದಿಂಧ್ಮೆರಹುದೆಂದು ೨೦-೧೦

om

ಹುತವಹಗೆ ದಿವಗುಣಾಧ್ಮರು ವಿಧಿ

a.
c

ಸುತ ಮರಿೇಚ್ಾಯದಿಗಳು ವೆೈವ
ವರತ್ತವರ ಜಗನಿಮತರವರ ನಿರ

ou
si

ಋಥಿ ಪಾರವಹಿ ತಾರರಿಗೆ ಕ್ತಂ

gm

ಸವತನು ವಿಶಾವಮಿತರರಿಗೆ ಕ್ತಂಚಿದುುಣಾಧ್ಮರು

.y

ಚಿತ್ ಗುಣಾಧ್ಮ ಧ್ನಪ ವಿಷವಕೆಸೇನರೆನಿಸುವನು ೨೦-೧೧

w

ಧ್ನಪ ವಿಷವಕೆಸೇನ ಗೌರಿೇ

w

ತನಯರಿಗೆ ಉಕೆತೇತರರು ಸಮ

w

ರೆನಿಸುವರು ಎಂಭತೆೈದು ಜನ ಶೆೇಷಶತರೆಂದು
ದಿನಪರಾರೆೇಳಧಿಕ ನಾಲವ
ತತನಿಲರೆೇಳವಸುರುದರ ರಿೇರೆೈ
ದನಿತು ವಿಶೆವೇದೆೇವ ಋಭುವಶ್ವನಿ ಧಾಯವಾಪೃಠಿವಿ ೨೦-೧೨
ಇವರಿಗಿಂತಲಿ ಕೆ ರತೆಯೆನಿಪರು
ಚವನ ಸನಕಾದಿಗಳು ಪಾವಕ

4

ಕವಿ ಉಚಿಥಯ ಜಯಂತ ಕಶಯಪ ಮನುಗಳೆೇಕಾದಶ
ಧ್ೃವ ನಹುಷ ಶಶ್ಬಂದು ಹೆೈಹಯ
ದವುಷಯಂತ್ತ ವಿೇರೆ ೇಚನನ ನಿಜ
ಕುವರ ಬಲಿ ಮೊದಲಾದ ಸಪೆತೇಂದರರು ಕಕುಸಥಗಯ ೨೦-೧೩
ಪೃಥು ಭರತ ಮ್ಾಂಧಾತ ಪ್ರರೇಯ
ಇತ ಹರಿಶಚಂದಾರಂಬರಿೇಷೆ ೇತಾತನಪಾದ ಮುಖ

a.
c

ಶತ ಸುಪುಣಯಶೆ್ಲೇಕರು ಗದಾ

om

ವುರತ ಮರುತ ಪರಹಾಲದ ಸುಪರಿ

ಭೃಥಗಧಿಷಾಾನರು ಸುಪ್ರರಯ

ou
si

gm

ವರತಗೆ ದಿವಗುಣಾಧ್ಮರು ಕಮಜರೆಂದು ಕರೆಸುವರು ೨೦-೧೪
ನಳನಿ ಸಮ್ಾನ್ಯಾ ರೆ ೇಹಿಣಿೇ ಶಾಮಲ ವಿರಾತ್ ಪಜನಯರಢಮರು

.y

ಎಲರಮಿಥರನ ಮದಧಿ ಧಿಿಗುಣಾಢಮಳು ಭಾಮೊೊಳೆಗೆ

w

ಜಲಮಯಬುಢಾಢಮನು ಧಿಿಗುಣಧಿ ಕೆಳಗೆನಿಸುವರುಷಾ

w

w

ಶನೆೈಶಚರ ರಿಳೆಯ ಈರು ಗುಣಾಢಮಳುಷಾಧೆೇವಿ ಧೆಶೆಯಿಮಾ ೨೦-೧೫
ಎರದು ಗುಣಕಮ್ಾಢಿಪಥಿ ಪುಷಕರ ಕದಿಮೆಯಾಜಾನಾ
ಧಿವಿಜರು ಚಿರಪ್ರಥೃಗಳಮುಾಥಥಮರು ಕ್ತಮಕರರು ಪುಷಕರಗೆ
ಸುರಪನಾಲಯ ಗಾಯಕೆ ೇಥಥಮ ರೆರದಯಿಧ್ು ಗುಣಧಿಮಢಮ
ಥುಮುೊರಗೆ ಸಮ ಸಥಕೆ ೇತ್ತ ಋಷಿಗಳು ನ ರು ಜನರುಳಧ್ು ೨೦-೧೬
ಅವರವರ ಪಥಿಾಯರು ಅಪಸರ ಯವಥಿಯರು ಸಮ ಉಥಥಮರನುಳ

5

ಧ್ವರರೆನಿಪರು ಮನುಜಗಮಢವರು ಧಿಿಷದುುಣಧಿ
ಕುವಲಯಾಢಿಪರಿೇರಯಿಧ್ು ಗುಣ ಅವನಿಪಸ್ಥಥರೇಯರು ಧ್ಶೆ್ೇಥಥರ
ನವಥಿಗುಣಧಿಮಾಢಮರೆನಿಪರು ಮ್ಾನುಷೆ ೇಥಥಮರು ೨೦-೧೭
ಸಥಥವಸಥಥವರು ಸಥಿರಾಜಸ ಸಥಥವಥಾಮಸ ಮ ವರು
ರಜಸಸಥಪಥಿರಢಿಕಾರಿಗಳು ಭಗವಧ್ಭಕಥರೆನಿಸುವರು
ನಿಥಯಬಧ್ಢರು ರಜೆ ೇರಜರುಥಪಥಿಥ ಬ ಸವಗಧೆ ಳು ನರಕಧಿ

a.
c

om

ಪೃಠಿವಯೊಳು ಸಮಚರಿಸುಥಿಪಪರು ರಜಸಾಥಮಸರು ೨೦-೧೮

ಅಮಿತನಾಖ್ಾಯತಾಸುರರಗಣವಿದೆ

gm

ತಮಸಾಸತ್ತತವಕರೆನಿಸ್ಥಕೆ ಂಬರು

ou
si

ತಮೊೇರಾಜಸರೆನಿಸ್ಥಕೆ ಂಬರು ದೆೈತಯ ಸಮುದಾಯ
ತಮಸಾತಮಸ ಕಲಿ ಪುರಂಧಿರಯು

.y

ಅಮಿತ ದುಗಣಪ ಣ ಸವಾ

w

w

ಧ್ಮರೆ ಳಧ್ಮ್ಾಧ್ಮ ದುರಾತಮನು ಕಲಿಯೆನಿಸ್ಥಕೆ ಂಬ ೨೦-೧೯

w

ಇವನ ಪೇಲುವ ಪಾಪ್ರ ಜಿೇವರು
ಭುವನ ಮ ರರೆ ಳಲಲ ನೆ ೇಡಲು
ನವವಿಧ್ ದೆವೇಷಗಳಗಾಕರನೆನಿಸ್ಥಕೆ ಳುತ್ತಪಪ
ಬವರದೆ ಳು ಬಂಗಾರದೆ ಳು ನಟ
ಯುವತ್ತ ದ ಯತಾಪೆೇಯ ಮೃಷದೆ ಳು
ಕವಿಸ್ಥ ಮೊೇಹದಿ ಕೆಡಿಸುವನು ಎಂದರಿದು ತಯಜಿಸುವುದು ೨೦-೨೦

6

ತ್ತರವಿಧ್ಜಿೇವ ಪರತತ್ತಗಳ ಸ
ಗುವೇಳೆಯಾಣಾಮಲಯನು ನಿಮಿಸ್ಥ
ಯುವತ್ತಯರ ಒಡಗ ಡಿ ಕ್ತರೇಡಿಸುವನು ಕೃಪಾಸಾಂದರ
ದಿವಜ ದಾನವ ತಾರತಂಯದ
ವಿವರ ತ್ತಳವ ಮಹಾತಮರಿಗೆ ಬಾ
ನಾವಿರಸಖ ತಾನೆ ಲಿದು ಉದಾರಿಸುವನು ಭರದಿಂದ ೨೦-೨೧

om

ದೆೇವದೆೈತಯರ ತಾರತಂಯವು

a.
c

ಪಾವಮ್ಾನಿ ಮತಾನುಗರಿಗಿದು
ದಾವಶ್ಖಿ ಪಾಪಾಟವಿಕೆ ನವ

ou
si

ನಾವೆಯೆನಿಪುದು ಭವಸಮುದರಕೆ

gm

ಕೆೇವಲಾವಶಯಕವು ತ್ತಳವುದು ಸವಕಾಲದಲಿ

.y

ಪಾವಟಿಗೆ ವೆೈಕುಂಠ ಲೆ ೇಕಕ್ತದೆಂದು ಕರೆಸುವುದು ೨೦-೨೨

w

ತಾರತಮಯ ಜಾ್ಯಾನ ಮುಕ್ತತ

w

ದಾವರವೆನಿಪುದು ಭಕತಜನರಿಗೆ

w

ತೆ ೇರಿ ಪೆೇಳ ಸುಖ್ಾಬಾಯೊಳು ಲೆ ೇಲಾಡುವುದು ಬುಧ್ರು
ಕ ರರ ಮ್ಾನವರಿಗಿದು ಕಣಕ
ಠೆ ೇರವೆನಿಪುದು ನಿತಯದಲಿ ಅಧಿ
ಕಾರಿಗಳಗಿದನರುಪುವುದು ದುಸತಕ್ತಗಳ ಬಟುು ೨೦-೨೩
ಹರಿ ಸ್ಥರಿ ವಿರಿಂಚಿೇರಭಾರತ್ತ
ಗರುಡ ಫಣಿಪತ್ತ ಶಣಮಹಿಷಿಯರು

7

ಗಿರಿಜ ನಾಕೆೇಶ ಸಮರ ಪಾರಣಾನಿರುದಾ ಶಚಿ
ಗುರು ರತ್ತೇ ಮನು ದಅ ಪರವಹಾ
ಮರುತ ಮ್ಾನವಿ ಯಮ ಶಶ್ ದಿವಾ
ಕರ ವರುಣ ನಾರದ ಸುರಾಸಯ ಪರಸ ತ್ತ ಭೃಗಮುನಿಪ ೨೦-೨೪
ವರಥಥಿಜಾಸನ ಪುಥರರೆನಿಸುವ ವರಥಿವರಮರಿೇಚಯಥಿರ
ವೆೈವಸವಥನು ಥಾರಾಮಿಥರನಿಋಋಥಿ ಪರವಹಮ್ಾರುಥನ

om

ಸಥಿ ಢನೆೇಶಾಶವನಿಗಳಗಣ ಪಥಿಯು ವಿಶವಕೆಸೇನ ಶೆೇಷಸು

ou
si

ಇತ್ತಪರಿಗೆ ನಮಿಸುವೆನು ಭಾಗಿೇ

gm

ಶತಸುಪುಣಯ ಶೆ್ಲೇಕರೆನಿಸುವ

a.
c

ಶಥರು ಮನುಗಳುಚಠಯಚ್ಾಯವನಮುನಿಗಳಗೆ ನಮಿಪೆ ೨೦-೨೫

ರಥಿ ವಿರಾಟ್ ಪಜನಯ ರೆ ೇಹಿಣಿ ಶಾಮಲಾ ಸಂಜಾ್ಯಾ

.y

ಹುತವಹನ ಮಹಿಳಾ ಬುಧೆ ೇಷಾ

w

ಇತ್ತ ಶನೆೈಶಚರ ಪುಷಕರರಿಗಾ

w

w

ನತ್ತಸ್ಥ ಬನೆಾೈವಿಸುವೆನು ಭಕ್ತತ ಜಾ್ಯಾನ ಕೆ ಡಲೆಂದು ೨೦-೨೬
ನ ರಧಿಕವಾಗಿಪಪ ಮತಥದಿ
ನಾರು ಸಾವಿರ ನಂದಗೆ ೇಪಕು
ಮ್ಾರನಧಾಂಗಿಯರಗಸಾಾಧಿಕ ಮುನಿೇಶವರರು
ಊವಶ್ಯೆ ಮೊದಲಾದ ಅಪಸರ
ನಾರಿಯರು ಶತ ತುಂಬುರರು ಕಂ
ಸಾರಿಗುಣಗಳ ಕ್ತೇತನೆಯ ಮ್ಾಡಿಸಲಿ ಎನಿಾಂದ ೨೦-೨೭
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ಪಾವನರು ಶುಚಿ ಶುದಾ ನಾಮಕ
ಧೆೇವತೆಗಳಾಜಾನ ಚಿರಪ್ರತೃ
ದೆೇವ ನರಗಂಧ್ವರವನಿಪ ಮ್ಾನುಷೆ ೇತತಮರು
ಈ ವಸುಮತ್ತಯೊಳುಳಳ ವೆೈಷಣವ
ರಾವಳಯೊಳಹರೆಂದು ನಿತಯದಿ

om

ಸೆೇವಿಪುದು ಸಂತೆ ೇಷದಿಂ ಸವಪರಕಾರದಲಿ ೨೦-೨೮

a.
c

ಮ್ಾನುಷೆ ೇತತಮರನು ಪ್ರಡಿದು ಚತು
ರಾನನಾಂತ ಶತೆ ೇತತಮತವ ಕರ

ou
si

ಶ್ರೇನಿಧಿ ಜಗನಾಾಥವಿಟಾಲ

gm

ಮೆೇಣ ಚಿಂತ್ತಪ ಭಕತರಿಗೆ ಚತುರವಿಧ್ಪುರುಷಾಥ
ತಾನೆ ಒಲಿದಿೇವನು ನಿರಂತರ

w

w

w

.y

ಸಾನುರಾಗಾದಿ ಪಠಿಸುವುದು ಪಾರಜ್ಯಾರಿದ ಮರೆಯದಲೆ ೨೦-೨೯
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