ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ
ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಸ ್ತೇತ್ರ ಸಂಧಿ
ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣಧಿಮ್ಾಾಪನಿಥು ಪ ೇಳುವ
ಪರಮ ಭಗವಧ್ಭಕಥರಿಧ್ನಾಧ್ರಧಿ ಕ ೇಳುವುಧ್ು

ಹ ೇಶ್ಸಂಭವ ಮನಮನದ ್ಳು ಪರ

a.
c

ಕಾಶ್ಸನುದಿನ ಪಾರಥಿಸುವ ಪ ರೇಮ್ಾತಿಶ್ಯದಿಂದ

gm

ನಿೇ ಸಲಹು ಸಜಜನರ ವ ೇದ
ವಾಾಸ ಕರುಣಾಪಾತ್ರ ಮಹದಾ

om

ಶ್ರೇಶ್ನಂಘ್ರರ ಸರ ್ೇಜಭೃಂಗ ಮ

ou
si

ಕಾಶ್ಪತಿ ಕರುಣಾಳು ಕ ೈಪಿಡಿದ ಮಮನುದಾರಿಸು ೨೮-೦೧

.y

ಏಕದಂತ್ ಇಭ ೇಂದರಮುಖ ಚಾ

w

ಮೇಕರಕೃತ್ ಭ್ಷಣಾಂಗ ಕೃ

w

ಪಾ ಕಟಾಅದಿ ನ ್ೇಡು ವಿಜ್ಝ್ಾ್ಯಾಪಿಸುವ ನಿನಿತ ಂದು

w

ನ ್ೇಕನಿೇಯನ ತ್ುತಿಸುತಿಪಪ ವಿ
ವ ೇಕಿಗಳ ಸಹವಾಸ ಸುಖಗಳ
ನಿೇ ಕರುಣಿಸುವುದ ಮಗ ಸಂತ್ತ್ ಪರಮಕರುಣಾಳು ೨೮-೦೨
ವಿಘ್ನರಾಜನ ದುವಿಷಯದ ್ಳು
ಮಗನವಾಗಿಹ ಮನವು ಮಹದ ್ೇ
ಷಘ್ನಂಘ್ರರ ಸರ ್ೇಜಯುಗಳದಿ ಭಕಿತಪ್ವಕದಿ

1

ಲಗನವಾಗಲಿ ನಿತ್ಾ ನರಕ ಭ
ಯಾಗಿನಗಳಿಗಾನಂಜ್ಝ್ ಗುರುವರ
ಭಗನಗ ೈಸ ನನವಗುಣಗಳನು ಪರತಿದಿವಸದಲಿಿ ೨೮-೦೩
ಧ್ನಪ ವಿಶ್ವಕ ಸೇನ ವ ೈದಾಾ
ಶ್ವನಿಗಳಿಗ ಸರಿಯೆನಿಪ ಷಣುಮಖ
ನನುಜ ಶ ೇಷಶ್ತ್ಸಥ ದ ೇವೇತ್ತಮಮ ವಿಯದಗಂಗಾ

om

ವಿನುತ್ ವಿಶ ್ವೇಪಾಸಕನ ಸ

a.
c

ನಮನದಿ ವಿಜ್ಝ್ಾ್ಯಾಪಿಸುವ ಲಕುಮೇ

ou
si

ಚಾರುದ ೇಷ್ಾಾಹವಯನ ನಿಸಿ ಅವ

gm

ವನಿತ ಯರಸನ ಭಕಿತಜ್ಝ್ಾ್ಯಾನವ ಕ ್ಟ್ುು ಸಲುಹುವುದು ೨೮-೦೪

ತಾರ ಮ್ಾಡಿದ ರುಕಿಮಣಿೇಯಲಿ

.y

ಗೌರಿಯರಸನ ವರದಿ ಉದಾಟ್ರಾದ ರಾಅಸರ

w

ಶೌರಿಯಾಜ್ಯಾದಿ ಸಂಹರಿಸಿ ಭ್

w

ಭಾರವಿಳುಹಿದ ಕರುಣಿ ತ್ವತಾಪ

w

ದಾರವಿಂದಕ ನಮಪ ಕರುಣಿಪುದ ಮಗ ಸನಮತಿಯ ೨೮-೦೫
ಶ್್ಪಕಣದವಯ ವಿರಾಜಿತ್ ಕಂ
ದಪಶ್ರ ಉದಿತಾಕಸನಿನಭ
ಸಪವರ ಕಟಿಸ್ತ್ರ ವ ೈಕೃತ್ಗಾತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ
ಸವಪಿತಾಂಕುಶ್ ಪಾಶ್ಕರ ಖಳ
ದಭಂಜನ ಕಮಸಾಇಗ

2

ತ್ಪಕನು ನಿೇನಾಗಿ ತ್ೃಪಿತಯ ಪಡಿಸು ಸಜಜನರ ೨೮-೦೬
ಖ ೇಶ್ ಪರಮ ಸುಭಕಿತಪ್ವಕ
ವಾಾಸಕೃತ್ ಗರಂಥಗಳನರಿತ್ು ಪರ
ಯಾಸವಿಲಿದ ೇ ಬರ ದು ವಿಸತರಿಸಿದ ಯೊ ಲ ್ೇಕದ ್ಳು
ಪಾಶ್ಪಾಣಿಯೆ ಪಾರಥಿಸುವ ನುಪ
ದ ೇಶ್ಸ ನಗದರಥಗಳ ಕರು

a.
c

om

ಣಾಸಮುದರ ಕೃಪಾಕಟಾಅದಿ ನ ್ೇಡುವ ಪರತಿದಿನದಿ ೨೮-೦೭
ಶ್ರೇಶ್ನತಿನಿಮಲ ಸುನಾಭೇ

gm

ದ ೇಶ್ವಸಿಥತ್ ರಕತ ಗಂಧಾ

ou
si

ತಿಶ ್ೇಭತ್ಗಾತ್ರ ಲ ್ೇಕಪವಿತ್ರ ಸುರಮತ್ರ
ಮ್ಷಕಸುವರವಹನ ಪಾರಣಾ

.y

ವ ೇಶ್ಯುತ್ ಪರಖಾಾತ್ ಪರಭು ಪ್

w

w

ರ ೈಸು ಭಕತರು ಬ ೇಡಿದಿಷ್ಾುಥಗಳ ಪರತಿ ದಿನದಿ ೨೮-೦೮

w

ಶ್ಂಕರಾತ್ಮಜ ದ ೈತ್ಾರಿಗತಿ ಭ
ಯಂಕರಗತಿಗಳಿೇಯ ಲ ್ೇಸುಗ
ಸಂಕಟ್ ಚತ್ುಥಿಗನ ನಿಸಿ ಅಹಿತಾಥಗಳ ಕ ್ಟ್ುು
ಮಂಕುಗಳ ಮೇಹಿಸುವ ಚಕರದ
ರಾಂಕಿತ್ನ ದಿನದಿನದಿ ತ್ವತ್ಪದ
ಪಂಕಜಗಳಿಗ ಬಿನ ನೈಸುವ ನು ಪಾಲಿಪುದು ಎಮಮ ೨೮-೦೯

3

ಸಿದಾ ವಿದಾಾಧ್ರಗಣ ಸಮ್ಾ
ರಾಧ್ಾ ಚರಣಸರ ್ೇಜ ಸವಸು
ಸಿದಿಾದಾಯಕ ಶ್ೇಘ್ರದಿಂ ಪಾಲಿಪುದು ಬಿನನಪವ
ಬುದಿಾ ವಿದಾ ಜ್ಝ್ಾ್ಯಾನ ಬಲ ಪರಿ
ಶ್ುದಾ ಭಕಿತ ವಿರಕಿತ ನಿರುತ್ನ
ವದಾನ ಸೃತಿಲಿೇಲ ಗಳ ಸುಸತವನ ವದನದಲಿ ೨೮-೧೦

om

ರಕತವಾಸದವಯ ವಿಭ್ಷಣ

a.
c

ಉಕಿತ ಲಾಲಿಸು ಪರಮಭಗವ
ಸಕತವಾಗಲಿ ಮನವು ವಿಷಯ

ou
si

ವಿರಕಿತ ಪಾಲಿಸು ವಿಧ್ವಧಾಧ್ಾ ವಿ

gm

ದಭಕತವರ ಭವಾಾತ್ಮ ಭಾಗವತಾದಿಶಾಸರದಲಿ

.y

ಮುಕತನ ಂದ ನಿಸ ನನ ಭವಭಯದಿಂದಲನುದುನದಿ ೨೮-೧೧

w

ಶ್ುಕರ ಶ್ಷಾರ ಸಂಹರಿಪುದಕ

w

ಶ್ಕರ ನಿನನನು ಪ್ಜಿಸಿದನು ಉ

w

ರುಕರಮಶ್ರೇರಾಮಚಂದರನು ಸ ೇತ್ುಮುಖದಲಿಿ
ಚಕರವತಿಪ ಧ್ಮರಾಜನು
ಚಕರಪಾಣಿಯ ನುಡಿಗ ಭಜಿಸಿದ
ವಕರತ್ುಂಡನ ನಿನ ್ನಳ ಂತ್ುಟ ್ ಈಶ್ನುಗರಹವು ೨೮-೧೨
ಕೌರವ ೇಂದರನು ನಿನನ ಭಜಿಸದ
ಕಾರಣದಿ ನಿಜಕುಲ ಸಹಿತ್ ಸಂ

4

ಹಾರ ಐದಿದ ಗುರುವರ ವೃಕ ್ೇದರನ ಗದ ಯಂದ
ತಾರಕಾಂತ್ಕನನುಜ ಎನನ
ಶ್ರಿೇರದ ್ಳು ನಿೇನಿಂತ್ು ಧ್ಮ
ಪ ರೇರಕನು ನಿೇನಾಗಿ ಸಂತ ೈಸ ನನ ಕರುಣದಲಿ ೨೮-೧೩
ಏಕವಿಂಶ್ತಿ ಮೇದಕ ಪಿರಯ
ಮ್ಕರನು ವಾಗಿಮಗಳ ಮ್ಾಳ ಪ ಕೃ

om

ಪಾಕರ ೇಶ್ ಕೃತ್ಜ್ಯಾ ಕಾಮದ ಕಾಯೊ ಕ ೈಪಿಡಿದು

a.
c

ಲ ೇಖಕಾಗರಣಿ ಮನಮನದ ದು
ವಾಾಕುಲವ ಪರಿಹರಿಸು ದಯದಿ ಪಿ

ou
si

gm

ನಾಕಿ ಭಾಯಾ ತ್ನುಜ ಮೃದಭವ ಪಾರಥಿಸುವ ನಿನನ ೨೮-೧೪
ನಿತ್ಾ ಮಂಗಳ ಚರಿತ್ ಜಗದು

.y

ತ್ಪತಿತಸಿಥತಿ ಲಯ ನಿಯಮನ ಜ್ಝ್ಾ್ಯಾ

w

ನತ್ರಯಪದ ಬಂಧ್ಮೇಚಕ ಸುಮನಸಾಸುರ

w

ಚಿತ್ತವೃತಿತಗಳಂತ ನಡ ವ ಪರ

w

ಮತ್ತನಲಿ ಸುಹೃಜಜನಾಪತನ
ನಿತ್ಾದಲಿ ನ ನ ನ ನ ದು ಸುಖಿಸುವ ಭಾಗಾ ಕರುಣಿಪುದು ೨೮-೧೫
ಪಂಚಭ ೇದ ಜ್ಝ್ಾ್ಯಾನವರುಪು ವಿ
ರಿಂಚಿಜನಕನ ತ ್ೇರು ಮನದಲಿ
ವಾಂಛಿತ್ಪರದ ಒಲುಮೆಯಂದಲಿ ದಾಸನ ಂದರಿದು
ಪಂಚವಕರನ ತ್ನಯ ಭವದ ್ಳು

5

ವಂಚಿಸದ ಸಂತ ೈಸು ವಿಷಯದಿ
ಸಂಚರಿದಂದದಲಿ ಮ್ಾಡು ಮನಾದಿಕರಣಗಳ ೨೮-೧೬
ಏನು ಬ ೇಡುವುದಿಲಿ ನಿನನ ಕು
ಯೊೇನಿಗಳು ಬರಲಂಜ್ಝ್ ಲಕುಮೇ
ಪಾರಣಪತಿ ತ್ತ ವೇಶ್ರಿಂದ ್ಡಗ್ಡಿ ಗುಣಕಾಯ
ತಾನ ೇ ಮ್ಾಡುವನ ಂಬ ಈ ಸು

om

ಜ್ಝ್ಾ್ಯಾನವನ ಕರುಣಿಸುವುದ ಮಗ ಮ

ou
si

ತ್ತಮ ವಿವಜಿತ್ನಿದರ ಕಲಪ

gm

ನಮೇ ನಮೇ ಗುರುವಯ ವಿಬುಧ ್ೇ

a.
c

ಹಾನುಭಾವ ಮುಹುಮುಹುುಃ ಪಾರಥಿಸುವ ನಿನಿತ ಂದು ೨೮-೧೭

ದುರಮನ ನಿಪ ಭಜಕರಿಗ ಬಹುಗುಣಭರಿತ್ ಶ್ುಭಚರಿತ್

.y

ಉಮೆಯ ನಂದನ ಪರಿಹರಿಸ

w

ಹಂಮಮತ ಬುದಾಾಾದಿಂ ದಿರಯಗಳಾ

w

w

ಕರಮಸಿ ದಣಿಸುತ್ಲಿಹವು ಭವದ ್ಳಗಾವ ಕಾಲದಲಿ ೨೮-೧೮
ಜಯಜಯತ್ು ವಿಘ್ನೇಶ್ ತಾಪ
ತ್ರಯವಿನಾಶ್ನ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ
ಜಯಜಯತ್ು ವಿದಾಾಪರದಾಯಕ ವಿೇತ್ಭಯಶ ್ೇಕ
ಜಯಜಯತ್ು ಚಾವಾಂಗ ಕರುಣಾ
ನಯನದಿಂದಲಿ ನ ್ೇಡಿ ಜನುಮ್ಾ
ಮಯ ಮೃತಿಗಳನು ಪರಿಹರಿಸು ಭಕತರಿಗ ಭವದ ್ಳಗ ೨೮-೧೯
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ಕಡುಕರುಣಿ ನಿೇನ ಂದರಿದು ಹ ೇ
ರ ್ಡಲ ನಮಸುವ ನಿನನಡಿಗ ಬ ಂ
ಬಿಡದ ಪಾಲಿಸು ಪರಮ ಕರುಣಾಸಿಂಧ್ು ಎಂದ ಂದು
ನಡು ನಡುವ ಬರುತಿಪಪ ವಿಘ್ನವ
ತ್ಡ ದು ಭಗವನಾನಮ ಕಿೇತ್ನ

om

ನುಡಿದು ನುಡಿಸ ಂನಿಂದ ಪರತಿ ದಿವಸದಲಿ ಮರ ಯದಲ ೨೮-೨೦

a.
c

ಏಕವಿಂಶ್ತಿ ಪದಗಳ ನಿಸುವ
ಕ ್ೇಕನದ ನವಮ್ಾಲಿಕ ಯ ಮೆೈ

ಸಿವೇಕರಿಸಿ ಸವಗಾಪವಗದಿ

ou
si

ಶ್ರೇಕರಜಗನಾನಥವಿಟ್ಠಲ

gm

ನಾಕಿತ್ನಯಾಂತ್ಗತ್ ಶ್ರೇಪಾರಣಪತಿಯೆನಿಪ

w

w

w

.y

ತಾ ಕ ್ಡುವ ಸೌಖಾಗಳ ಭಕತರಿಗಾವ ಕಾಲದಲಿ ೨೮-೨೧
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