ഹരികഥാമൃഥസാര
ഗുണ താരതമയ സംധി
ഹരികഥാമൃഥസാര ഗുരുഗള കരുണധിമ്ധാപനിഥു
പപളുവെ

ശ്രീധരാ ദുഗാമപനാരമ

a.
c

പെധമുക സുമനസഗണ സമാ

om

പരമ ഭഗെധ്ഭക്ഥരിധനാധരധി പകളുെുധു

രാധിത പദാംപഭാജ ജഗദംതബഹിെയാപ്ത

gm

പഗാധര ഫണിെരാതപത്ര നി

ou
si

പേധദൂര െിചിത്ര കമ സു

പബാധ സുഖമയ ഗാത്ര പരമപെിത്ര സുചരിത്ര

w

.y

൨൦-൦൧

w

നിതയ നിമല നിഗമപെപദയാ

w

ത്പത്തി സ്ഥിതിലയ പദാഷെിെജിത
സ്തുതയ പൂജയ പ്രസിദ്ധ മുക്താമുക്തഗണപസെയ
സതയകാമ േരണയ ോേവത
ഭ്രുഥയെഥ്സല ഭയനിൊരണ
അതയധിക സംപ്രിയതമ ജഗന്നാഥ മാം പാഹി
൨൦-൦൨

1

പരമ പുരുഷന രൂപഗുണെനു
സരിസി കാംബളു പ്രെഹദംദദി
നിരുപമളു നിദുുഃഖസുഖ
സുഖസംപൂണവളനിസുെളു
ഹരിവഗ ധാമത്രയവെനിസി ആ
ഭരണെസനായുധഗളാഗി
ദ്ദരിഗളനു സംഹരിസുെളു

ഈതഗിംതാനംതഗുണദലി

a.
c

om

അഅരവളനിസിവകാംഡു ൨൦-൦൩

gm

ശ്രീതരുണി താ കഡിവമവയനിപളു

ou
si

നിതയ മുക്തളു നിെികാരളു ത്രിഗുണെജിതളു
ധൗത പാപ െിരിംചിപെനര

.y

മാവതവയനിപ മഹാലകുമി െി

w

w

൨൦-൦൪

w

ഖയാതളാഗിഹവളല്ല കാലദി ശ്രുഥിപുരാണവധാളു

കമലസംഭെ പെനരീെരു
സമരു സമെതിഗളു രുദ്രാ
ദയമരഗണ സംപസെിതാ പരബ്രഹ്മ നാമകരു
യമളരിവഗ മഹാലകുമി താനു
ത്തമളു പകാടി സജാതി ഗുണദിം
ദമിത സുെിജാതയധമവരനിപരു ബ്രഹ്മൊയുഗളു

2

൨൦-൦൫
പതിഗളിംദ സരസവതീ ഭാ
രതിഗളധമരു നൂരുഗുണ പരി
മിത െിജാതയെരരു ബലജ്ഝ്നനയാനാദി ഗുണദിംദ
അതിേയളു ൊഗ്പദെി ശ്രീ ഭാ
രതിവഗ പദദ പ്രയുക്ത െിധി മാ

om

രുതരപൊല് ചിംതിപുദു സദ്ഭക്തിയലി പകാെിദരു

a.
c

൨൦-൦൬

gm

ഖഗപ ഫണിപതി മൃദരു സമ ൊ

ou
si

ണിവഗ േഥഗുണാധമരു മൂെ

മിഗിവലനിസുെനു പേഷ പദദിംദലി

.y

ത്രിയംബകവഗ

w

നഗധരന ഷണ്മഹിഷിയരു പ

w

ന്നഗെിഭൂഷണഗഗദു പമനവക

w

മഗളു ൊരുണി സൗപരണിഗളിഗധികവെരഡു
ഗുണ ൨൦-൦൭
ഗരുഡ പേഷ മപഹേരിവഗ സൗ
പരണി ൊരുണി പാെതിയു മൂ
െരു ദോധമരു ൊരുണിവഗ
കഡിവമവയനിസുെളു ഗൗരീ

3

ഹരന മഡദിവഗ ഹത്തു ഗുണദലി
സുരപകാമരു കഡിപമ ഇംദ്രവഗ
വകാരവതവയനിസുെ മന്മഥനു പദദിംദലാൊഗ
൨൦-൦൮
ഈരയിദു ഗുണ കഡിവമയാ ഹം
കാരിക പ്രാണനു മപനാജ ന

a.
c

ആരു ജന സമ പ്രാണനിംദലി

om

ഗാരിഗളിഗനിരുദ്ധ രതി മനു ദഅ ഗുരു േചിയു
ഹൗരവഗ എനിപരു ഹത്തു ഗുണദലി

gm

മരജാദയരിഗഗദു ഗുണദിംദധമ പ്രെഹാഖയ

ou
si

൨൦-൦൯

.y

ഗുണദവയദിം കഡിവമ പ്രെഹവഗ

w

ഇന േോംക യമ സവയംഭുെ

w

മനുമഡദി േതരൂപ നാലവരു പാദപാദാധ

w

െനധി നീച പദാധ നാരദ
മുനിവഗ ബൃഗവഗ്നി പ്രസൂതിഗ
വളനിസുെരു പാദാധ ഗുണദിംധവമരഹുവദംദു
൨൦-൧൦
ഹുതെഹവഗ ദവിഗുണാധമരു െിധി
സുത മരീചയാദിഗളു ഗെെ

4

സവതനു െിേവാമിത്രരിവഗ കിംചിദ്ഗുണാധമരു
വ്രതിെര ജഗന്മിത്രെര നിര
ഋഥി പ്രാെഹി താരരിവഗ കിം
ചിത് ഗുണാധമ ധനപ
െിഷവക്പസനവരനിസുെനു ൨൦-൧൧

തനയരിവഗ ഉക്പതതരരു സമ

om

ധനപ െിഷവക്പസന ഗൗരീ

a.
c

വരനിസുെരു എംഭത്ഗതദു ജന പേഷേതവരംദു
ദിനപരാപരളധിക നാലവ

gm

ത്തനിലപരള്െസുരുദ്ര രീഗര

ou
si

ദനിതു െിപേവപദെ ഋഭുെേവിനി ധയാൊപൃഠിെി

.y

൨൦-൧൨

w

ഇെരിഗിംതലി വകാരവതവയനിപരു

w

ചെന സനകാദിഗളു പാെക

w

കെി ഉചിഥയ ജയംത കേയപ മനുഗപളകാദേ
ധൃെ നഹുഷ േേിബിംദു ഗഹഹയ
ദെുഷയംതി െീപരാചനന നിജ
കുെര ബലി വമാദലാദ സപപതംദ്രരു കകുസ്ഥഗയ
൨൦-൧൩
പൃഥു ഭരത മാംധാത പ്രീയ

5

വ്രുത മരുത പ്രഹ്ലാദ സുപരി
ഇത ഹരിശ്ചംദ്രാംബരീപഷാത്താനപാദ മുഖ
േത സുപുണയശപലാകരു ഗദാ
ഭൃഥഗധിഷ്ഠാനരു സുപ്രിയ
വ്രതവഗ ദവിഗുണാധമരു കമജവരംദു കവരസുെരു
൨൦-൧൪

om

നളിനി സമ്ജ്ഝ്നനയാ പരാഹിണീ ോമല െിരാത്

a.
c

പജനയരഢമരു

എലരമിഥ്രന മദധി ധവിഗുണാഢമളു

gm

ഭാമ്വബാവളവഗ

ou
si

ജലമയബുഢാഢമനു ധവിഗുണധി
വകളവഗനിസുെരുഷാ

.y

േഗനശ്ചര രിവളയ ഈരു ഗുണാഢമളുഷാപധെി

w

w

വധവേയിമ്ധ ൨൦-൧൫

w

എരദു ഗുണകമാഢിപഥി പുഷ്കര കദിവമയാജാനാ
ധിെിജരു ചിരപിഥൃഗളിമ്ധുഥ്ഥമരു കിമ്കരരു
പുഷ്കരവഗ
സുരപനാലയ ഗായപകാഥ്ഥമ വരരദയിധു
ഗുണധിമ്ഢമ
ഥുമ്ബുരവഗ സമ സഥപകാതി ഋഷിഗളു നൂരു
ജനരുളിധു ൨൦-൧൬

6

അെരെര പഥ്നിയരു അപ്സര യെഥിയരു സമ
ഉഥ്ഥമരനുളി
ധെരവരനിപരു മനുജഗമ്ഢെരു ധവിഷദ്ഗുണധി
കുെലയാഢിപരീരയിധു ഗുണ
അെനിപസ്ഥ്രീയരു ധപോഥ്ഥര
നെഥിഗുണധിമ്ധഢമവരനിപരു മാനുപഷാഥ്ഥമരു

a.
c

om

൨൦-൧൭

സഥ്ഥവസഥ്ഥവരു സഥവരാജസ സഥ്ഥവഥാമസ

gm

മൂെരു

ou
si

രജസ്സഥ്പഥവരഢികാരിഗളു
ഭഗെധ്ഭക്ഥവരനിസുെരു

.y

നിഥയബധ്ഢരു രപജാരജരുഥ്പഥ്ഥി

w

ബൂസവഗവധാളു നരകധി

w

൨൦-൧൮

w

പൃഠവിവയാളു സമ്ചരിസുഥിപ്പരു രജസ്ഥാമസരു

തമസ്സാത്തവികവരനിസിവകാംബരു
അമിതനാഖയാതാസുരരഗണെിവദ
തപമാരാജസവരനിസിവകാംബരു ഗദതയ സമുദായ
തമസ്താമസ കലി പുരംധ്രിയു
അമിത ദുഗണപൂണ സൊ

7

ധമവരാളധമാധമ ദുരാത്മനു കലിവയനിസിവകാംബ
൨൦-൧൯
ഇെന പപാലുെ പാപി ജീെരു
ഭുെന മൂരവരാളില്ല പനാഡലു
നെെിധ പദവഷഗളിഗാകരവനനിസിവകാളുതിപ്പ
യുെതി ദയൂതാപപയ മൃഷവദാളു

om

ബെരവദാളു ബംഗാരവദാളു നട

a.
c

കെിസി പമാഹദി വകഡിസുെനു എംദരിദു

gm

തയജിസുെുദു ൨൦-൨൦

ou
si

ത്രിെിധജീെ പ്രതതിഗള സ

ഗ്ഗപൊവളയാണ്മാലയനു നിമിസി

w

കൃപാസാംദ്ര

.y

യുെതിയര ഒഡഗൂഡി ക്രീഡിസുെനു

w

ദിെജ ദാനെ താരതംയദ

w

െിെര തിളിെ മഹാത്മരിവഗ ബാ
ന്നെിരസഖ താവനാലിദു ഉദ്ധരിസുെനു ഭരദിംദ
൨൦-൨൧
പദെഗദതയര താരതംയെു
പാെമാനി മതാനുഗരിഗിദു
പകെലാെേയകെു തിളിെുദു സെകാലദലി

8

ദാെേിഖി പാപാടെിവക നെ
നാവെവയനിപുദു ഭെസമുദ്രവക
പാെടിവഗ ഗെകുംഠ പലാകകിവദംദു
കവരസുെുദു ൨൦-൨൨
താരതമയ ജ്ഝ്നനയാന മുക്തി
ദവാരവെനിപുദു ഭക്തജനരിവഗ
ബുധരു
ക്രൂര മാനെരിഗിദു കണക

a.
c

om

പതാരി പപളി സുഖാബ്ധിവയാളു പലാലാഡുെുദു

gm

പഠാരവെനിപുദു നിതയദലി അധി

ou
si

കാരിഗളിഗിദനരുപുെുദു ദുസ്തകിഗള ബിട്ടു

.y

൨൦-൨൩

w

ഹരി സിരി െിരിംചീരഭാരതി

w

ഗരുഡ ഫണിപതി േണ്മഹിഷിയരു

w

ഗിരിജ നാപകേ സ്മര പ്രാണാനിരുദ്ധ േചി
ഗുരു രതീ മനു ദഅ പ്രെഹാ
മരുത മാനെി യമ േേി ദിൊ
കര െരുണ നാരദ സുരാസയ പ്രസൂതി ഭൃഗമുനിപ
൨൦-൨൪
വ്രഥഥിജാസന പുഥ്രവരനിസുെ വ്രഥിെരമരീചയഥ്രി

9

ഗെെസവഥനു ഥാരാമിഥ്രനിഋഋഥി പ്രെഹമാരുഥന
സഥി ഢപനോേവനിഗളിഗണ പഥിയു
െിേവക്പസന പേഷസു
േഥരു മനുഗളുചഠയചയാെനമുനിഗളിവഗ നമിവപ
൨൦-൨൫
േതസുപുണയ ശപലാകവരനിസുെ

om

ഇതിപരിവഗ നമിസുവെനു ഭാഗീ

a.
c

രഥി െിരാട് പജനയ പരാഹിണി ോമലാ
സംജ്ഝ്നനയാ

gm

ഹുതെഹന മഹിളാ ബുപധാഷാ
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ഇതി േഗനശ്ചര പുഷ്കരരിഗാ

നതിസി ബിന്ഗനെിസുവെനു ഭക്തി ജ്ഝ്നനയാന
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വകാഡവലംദു ൨൦-൨൬
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നൂരധികൊഗിപ്പ മത്ഥദി
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നാരു സാെിര നംദപഗാപകു
മാരനധാംഗിയരഗസ്തയാധിക മുനീേവരരു
ഊെേിവയ വമാദലാദ അപ്സര
നാരിയരു േത തുംബുരരു കം
സാരിഗുണഗള കീതവനയ മാഡിസലി എന്നിംദ
൨൦-൨൭

10

പാെനരു േുചി േുദ്ധ നാമക
പധെവതഗളാജാന ചിരപിതൃ
പദെ നരഗംധെരെനിപ മാനുപഷാത്തമരു
ഈ െസുമതിവയാളുള്ള ഗെഷ്ണെ
രാെളിവയാളിഹവരംദു നിതയദി
പസെിപുദു സംപതാഷദിം സെപ്രകാരദലി
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൨൦-൨൮
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മാനുപഷാത്തമരനു പിഡിദു ചതു
രാനനാംത േപതാത്തമതവ ക്ര
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പമണ ചിംതിപ ഭക്തരിവഗ ചതുരെിധപുരുഷാഥ
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ശ്രീനിധി ജഗന്നാഥെിട്ഠല

താവന ഒലിദീെനു നിരംതര
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സാനുരാഗാദി പഠിസുെുദു പ്രാജ്ഝ്നനയരിദ
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മവരയദവല ൨൦-൨൯
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