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ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಪೇಳುವೆ 

ಪರಮ ಭಗವದ್ ಭಕತ ರಿದನಾದರದ ಕೇಳುವುದು || 

ಶ್ರ ೀಶನಂಘ್ರರ ಸರೀಜಭಿಂಗ ಮಹೇಶಸಂಭವ ಮನ್ಮ ನ್ದೊಳು 

ಪರ ಕಾಶ್ಸನುದನ್ ಪ್ರರ ರ್ಥಿಸುವೆ ಪ್ರ ೀಮಾತಿಶಯದಿಂದ 

ನಿೀ ಸಲಹು ಸಜಜ ನ್ರ ವೇದ ವ್ಯಾ ಸ ಕರುಣಾಪ್ರತರ  

ಮಹದಾಕಾಶಪತಿ ಕರುಣಾಳು ಕೈಪಿಡಿದೆಮಮ ನುದಧ ರಿಸು ||೧|| 

ಏಕದಂತ ಇಭಿಂದರ ಮುಖ ಚಾಮೀಕರಕೃತಭೂಷಣಾಿಂಗ 

ಕೃಪ್ರಕಟಾಕ್ಷದ ನೀಡು ವಿಜ್ಞಾ ಪಿಸುವೆನಿನಿತಿಂದು 

ನೀಕನಿೀಯನ್ ತುತಿಸುತಿಪಪ  ವಿವೇಕಿಗಳ ಸಹವ್ಯಸ ಸುಖಗಳ 

ನಿೀ ಕರುಣಿಸುವುದೆಮಗೆ ಸಂತತ ಪರಮಕರುಣಾಳು ||೨|| 

ವಿಘ್ನ ರಾಜನೆ ದುವಿಿಷಯದೊಳು ಮಗನ ವ್ಯಗಿಹ ಮನ್ವ ಮಹದೊೀ ಷಘ್ನ  

ನಂಘ್ರರ ಸರೀಜಯುಗಳದ ಭಕಿತ ಪೂವಿಕದ 

ಲಗನ ವ್ಯಗಲಿ ನಿತ್ಯಾ ನ್ರಕಭಯಾಗಿನ ಗಳಿಗಾನಂಜೆ ಗುರುವರ ಭಗನ ಗೈಸೆನ್ನ ವಗುಣಗಳನು 

ಪರ ತಿದವಸದಲಿಿ  ||೩|| 

ಧನ್ಪ ವಿಷವ ಕ್ಸ ೀನ್ ವೈದಾಾ ಶ್ವ ನಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯೆನಿಪ ಷಣ್ಮಮ ಖನ್ನುಜ ಶೇಷಶತಸಥ ದೇವೀತತ ಮ 

ವಿಯದಗ ಿಂಗಾ| 

ವಿನುತ ವಿಶ್ವ ೀಪ್ರಸಕನೆ ಸನ್ಮ ನ್ದ ವಿಜ್ಞಾ ಪಿಸುವೆ 

ಲಕುಮೀವನಿತಯರಸನ್ ಭಕಿತ ಜ್ಞಾ ನ್ವ ಕೊಟ್ಟು  ಸಲುಹುವುದು ||೪|| 

ಚಾರುದೇಷ್ಣಾ ಹವ ಯನೆನಿಸಿ ಅವತ್ಯರಮಾಡಿದೆ ರುಕಿಮ ಣಿೀಯಲಿ 

ಗೌರಿಯರಸನ್ ವರದ ಉದಧ ಟರಾದ ರಾಕ್ಷಸರ| 

ಶೌರಿಯಾಜ್ಞದ ಸಂಹರಿಸಿ ಭೂಭಾರವಿಳುಹಿದ ಕರುಣಿ 

ತವ ತ್ಯಪ  ದಾರವಿಿಂದಕ್ ನ್ಮಪ್ ಕರುಣಿಪುದೆಮಗೆ ಸನ್ಮ ತಿಯ||೫|| 

ಶೂಪಿಕಣಿ ವಿರಾಜಿತಿಂದುವ ದಪಿಹರ ಉದತ್ಯಕಿ ಸನಿನ ಭ 

ಸಪಿವರ ಕಟಿಸೂತರ  ವೈಕೃತಗಾತರ  ಸುಚರಿತರ | 

ಸವ ಪಿಿತ್ಯಿಂಕುಶಪ್ರಶಕರ ಖಳ ದಪಿಭಂಜನ್ ಕಮಿಸಾಕಿಿ ಗ 

ತಪಿಕನು ನಿೀನಾಗಿ ತೃಪಿತ ಯ ಬಡಿಸು ಸಜಜ ನ್ರ ||೬|| 

ಖೇಶಪರಮಸುಭಕಿತ ಪೂವಿಕ ವ್ಯಾ ಸಕೃತಗರ ಿಂಥಗಳನ್ರಿತು 

ಪರ ಯಾಸವಿಲಿದೆ ಬರೆದು ವಿಸತ ರಿಸಿದೆಯೊ ಲೀಕದೊಳು| 

ಪ್ರಶಪ್ರಣಿಯೆ ಪ್ರರ ರ್ಥಿಸುವೆನುಪದೇಶ್ಸೆನ್ಗದರಥಿಗಳ 

ಕರುಣಾಸಮುದರ  ಕೃಪ್ರಕಟಾಕ್ಷದ ನೀಡಿ ಪರ ತಿದನ್ದ||೭|| 

ಶ್ರ ೀಶನ್ತಿನಿಮಿಲಸುನಾಭೀದೇಶವಸಿಥ ತ ರಕತ ಶಿಂಗಗ 

ದಾಸುಶ್ೀಭತಗಾತರ  ಲೀಕಪವಿತರ  ಸುರಮತರ | 



ಮೂಷಕಾಸುರ ವ್ಯಹನ್ ಪ್ರರ ಣಾವೇಶಯುತ ಪರ ಖ್ಯಾ ತ 

ಪರ ಭು ಪೂರೈಸು ಭಕತ ರು ಬೇಡಿದಷ್ಣು ಥಿಗಳ ಪರ ತಿ ದನ್ದ||೮|| 

ಶಂಕರಾತಮ ಜ ದೈತಾ ರಿಗತಿಭಯಂಕರಗತಿಗಳಿೀಯಲೀಸುಗ ಸಂಕಟಚತುರ್ಥಿಗನೆನಿಸಿ 

ಅಹಿತ್ಯಥಿಗಳ ಕೊಟ್ಟು | 

ಮಂಕುಗಳ ಮೀಹಿಸುವೆ ಚಕರ ಧರಾಿಂಕಿತನೆ ದನ್ದನ್ದ 

ತವ ತಪ ದ ಪಂಕಜಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ಬಿನ್ನ ಯಿಸುವೆನು ಪ್ರಲಿಪುದು||೯|| 

ಸಿದಧ ವಿದಾಾ ಧರಗಣಸಮಾ ರಾಧಾ  ಚರಣಸರೀಜ 

ಸವಿಸುಸಿದಧ ದಾಯಕ ಶ್ೀಘ್ರ ದಿಂದಾಲಿಪುದು ಬಿನ್ನ ಪವ| 

ಬುದಧ ವಿದಾಾ ಜ್ಞಾ ನ್ಬಲ ಪರಿಶುದಧ ಭಕಿತ ವಿರಕಿತ ನಿರುತನ್ 

ವದಾ ನ್ ಸಮ ೃತಿಲಿೀಲೆಗಳ ಸುಸತ ವನ್ ವದನ್ದಲಿ ||೧೦|| 

ರಕತ ವ್ಯಸದವ ಯವಿಭೂಷಣ ಉಕಿತ ಲಾಲಿಸು ಪರಮ 

ಭಗವದಭ ಕತ ವರ ಭವ್ಯಾ ತಮ  ಭಾಗವತ್ಯದಶಾಸತ ರದಲಿ| 

ಸಕತ ವ್ಯಗಲಿ ಮನ್ವು ವಿಷಯ ವಿರಕಿತ  ಪ್ರಲಿಸು ವಿದವ ದಾದಾ  ವಿಮುಕತ ನೆಿಂದೆನಿಸೆನ್ನ  

ಭವಭಯದಿಂದ ಕರುಣದಲಿ ||೧೧|| 

ಶುಕರ ಶ್ಷಾ ರ ಸಂಹರಿಪುದಕ್ ಶಕರ  ನಿನ್ನ ನು ಪೂಜಿಸಿದನು 

ಉರುಕರ ಮ ಶ್ರ ೀರಾಮಚಂದರ ನು ಸೇತುಮುಖದಲಿಿ | 

ಚಕರ ವತಿಿ ಧಮಿರಾಜನು ಚಕರ ಪ್ರಣಿಯ ನುಡಿಗೆ ಭಜಿಸಿದ 

ವಕರ ತುಿಂಡನೆ ನಿನನ ಳಿಂತುಿಂಟೀ ಈಶನ್ನುಗರ ಹವು||೧೨|| 

ಕೌರವೇಿಂದರ ನು ನಿನ್ನ  ಭಜಿಸದ ಕಾರಣದ ನಿಜಕುಲಸಹಿತ 

ಸಂಹಾರವೈದದ ಗುರುವರ ವೃಕೊೀದರನ್ ಗದೆಯಿಿಂದ| 

ತ್ಯರಕಾಿಂತಕನ್ನುಜ ಎನ್ನ  ಶರಿೀರದೊಳು ನಿೀನಿಿಂತು ಧಮಿ 

ಪ್ರ ೀರಕನು ನಿೀನಾಗಿ ಸಂತೈಸೆನ್ನ  ಕರುಣದಲಿ||೧೩|| 

ಏಕವಿಿಂಶತಿ ಮೀದಕಪಿರ ಯ ಮೂಕರನು ವ್ಯಗಿಮ ಗಳ ಮಾಳಪ  

ಕೃಪ್ರಕರೇಶ ಕೃತಜ್ಞ ಕಾಮದ ಕಾಯೊ ಕೈವಿಡಿದು| 

ಲೇಖಕಾಗರ ಣಿ ಮನ್ಮ ನ್ದ ದುವ್ಯಾ ಿಕುಲವ ಪರಿಹರಿಸು ದಯದ ಪಿನಾಕಿಭಾಯಾಿತನುಜ 

ಮೃದಭ ವ ಪ್ರರ ರ್ಥಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ||೧೪|| 

ನಿತಾ ಮಂಗಲಚರಿತ ಜಗದುತಪ ತಿತ ಸಿಥ ತಿಲಯನಿಯಮನ್ 

ಜ್ಞಾ ನ್ತರ ಯಪರ ದ ಬಣ್ಧಧ ಮ ೀಚಕ ಸುಮನ್ಸಾಸುರರ | 

ಚಿತತ ವೃತಿತ ಗಳಂತ ನ್ಡೆವ ಪರ ಮತತ ನ್ಲಿ  ಸುಹೃಜಜ ನಾಪತ ನ್ 

ನಿತಾ ದಲಿ ನೆನೆನೆನೆದು ಸುಖಿಸುವ ಭಾಗಾ  ಕರುಣಿಪುದು||೧೫|| 

ಪಂಚಭದಜ್ಞಾ ನ್ವರುಪು ವಿರಿಿಂಚಿಜನ್ಕನ್ ತೀರು ಮನ್ದಲಿ 

ವ್ಯಿಂಛಿತಪರ ದ ಒಲುಮೆಯಿಿಂದಲಿ ದಾಸನೆಿಂದರಿದು| 

ಪಂಚವಕತ ರನ್ ತನ್ಯ ಭವದೊಳು ವಂಚಿಸದೆ ಸಂತಯಿಸು ವಿಷಯದ ಸಂಚರಿಸಂದದಲಿ 

ಮಾಡು ಮನಾದಕರಣಗಳ||೧೬|| 



ಏನು ಬೇಡುವುದಲಿ  ನಿನ್ನ  ಕುಯೊೀನಿಗಳು ಬರಲಂಜೆ ಲಕಿಿ ಮ ೀ 

ಪ್ರರ ಣಪತಿತತತ ವ ೀಶರಿಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಗುಣಕಾಯಿ| 

ತ್ಯನೆ ಮಾಡುವನೆಿಂಬ ಈ ಸುಜ್ಞಾ ನ್ವೆ ಕರುಣಿಸುವುದೆಮಗೆ 

ಮಹಾನುಭಾವ ಮುಹುಮುಿಹು ಪ್ರರ ರ್ಥಿಸುವೆನಿನಿತಿಂದು||೧೭|| 

ನ್ಮೀ ನ್ಮೀ ಗುರುವಯಿ ವಿಬುಧೀತತ ಮ ವಿವಜಿಿತನಿದರ ಕಲಪ  

ದುರ ಮನೆನಿಪ್ ಭಜಕರಿಗೆ ಬಹುಗುಣಭರಿತ ಶುಭಚರಿತ| 

ಉಮೆಯ ನಂದನ್ ಪರಿಹರಿಸಹಂ ಮಮತ ಬುದಾಧ ಾ ದಿಂದರ ಯ 

ಗಳಾ ಕರ ಮಸಿ ದಣಿಸುತಲಿಹವು ಭವದೊಳಗಾವಕಾಲದಲಿ ||೧೮|| 

ಜಯಜಯತು ವಿಘ್ನ ೀಶ ತ್ಯಪ ತರ ಯವಿನಾಶನ್ ವಿಶವ ಮಂಗಳ 

ಜಯಜಯತು ವಿದಾಾ ಪರ ದಾಯಕ ವಿೀತಭಯಶ್ೀಕ| 

ಜಯಜಯತು ಚಾವ್ಯಿಿಂಗ ಕರುಣಾನ್ಯನ್ದಿಂದಲಿ ನೀಡಿ 

ಜನಾಮ ಮಯಮೃತಿಗಳನು ಪರಿಹರಿಸು ಭಕತ ರಿಗೆ ಭವದೊಳಗೆ||೧೯|| 

ಕಡುಕರುಣಿ ನಿೀನೆಿಂದರಿದು ಹೇರಡಲ ನ್ಮಸುವೆ ನಿನ್ನ ಡಿಗೆ 

ಬಿಂಬಿಡದೆ ಪ್ರಲಿಸು ಪರಮ ಕರುಣಾಸಿಿಂಧು ಎಿಂದೆಿಂದು| 

ನ್ಡುನ್ಡುವೆ ಬರುತಿಪಪ  ವಿಘ್ನ ವ ತಡೆದು ಭಗವನಾನ ಮಕಿೀತಿನೆ 

ನುಡಿನುಡಿಗೆ ಎನಿನ ಿಂದ ಪರ ತಿದವಸದಲಿ ಮರೆಯದಲೆ||೨೦|| 

ಏಕವಿಿಂಶತಿ ಪದಗಳನಿಸುವ ಕೊೀಕನ್ದ ನ್ವಮಾಲಿಕ್ಯ 

ಮೈನಾಕಿತನ್ಯಾಿಂತಗಿತ ಶ್ರ ೀಪ್ರರ ಣಪತಿಯೆನಿಪ| 

ಶ್ರ ೀಕರಜಗನಾನ ಥವಿಠ್ಠ ಲ ಸಿವ ೀಕರಿಸಿ ಸವ ಗಾಿಪವಗಿದ 

ತ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖಾ ಗಳ ಭಕುತರಿಗಾವ ಕಾಲದಲಿ||೨೧|| 
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Harikathamrutasara gurugala 
Karunadindapanitu peluve 

Parama bhagavadbhaktaridanadaradi keluvudu 

Shrishanamghri sarojabhrunga ma 
Heshasambhava manmanadolu pra 

Kashisanudina prarthisuve prematishayadinda 
Ni salahu sajjanara veda 

Vyasa karunapatra mahada 
Kashapati karunalu kaipididemmanuddharisu||1|| 



Ekadanta ibhendramukha cha 
Mikarakruta bhushananga kru 

Pa kathashaadi nodu vignanapisuveninitendu 
Nokaniyana tutisutippa vi 

Vekigala sahavasa sukhagala 
Ni karunisuvudemage santata paramakarunalu||2|| 

Vighnarajane durvishayadolu 
Magnavagiha manavu mahado 

Shaghnanghri sarojayugaladi bhaktipurvakadi 
Lagnavagali nitya naraka bha 

Yagnigaligananje guruvara 
Bhagnagaisennavagunagalanu pratidivasadalli||3|| 

Dhanapa vishvaksena vaidya 
Shvinigalige sariyenipa shanmukha 

Nanuja sheshashatastha devottamma viyadganga 
Vinuta vishvopasakane sa 

Nmanadi vignanapisuve lakumi 
Vaniteyarasana bhaktijnanava kottu saluhuvudu||4|| 

Charudeshnahvayanenisi ava 
Tara madide rukminiyali 

Gouriyarasana varadi uddhatarada rakshaasara 
Shouriyajnanadi samharisi bhu 

Bharaviluhida karuni tvatpa 
Daravindake namipe karunipudemage sanmatiya||5|| 

Shurpakarnadvaya virajita kam 
Darpashara uditarkasannibha 

Sarpavara katisutra vaikruitagatra sucharitra 
Svarpitankusha pashakara khala 

Darbhanjana karmasakshiiga 
Tarpakanu ninagi truptiya padisu sajjanara||6|| 

Khesha parama subhaktipurvaka 
Vyasakruta granthagalanaritu pra 

Yasavillade baredu vistarisideyo lokadolu 
Pashapaniye prarthisuvenupa 
Deshisenagadararthagala karu 

Nasamudra krupakatakshaadi noduva pratidinadi||7|| 

Shrishanatinirmala sunabhi 
Deshavasthita rakta gandha 

Tishobhitagatra lokapavitra suramitra 
Mushakasuvaravahana prana 

Veshayuta prakhyata prabhu pu 
Raisu bhaktaru bedidishtarthagala prati dinadi||8|| 



Shankaratmaja daityarigati bha 
Yankaragatigaliya losuga 

Sankata chaturthiganenisi ahitarthagala kottu 
Mankugala mohisuve chakrada 
Rankitana dinadinadi tvatpada 

Pankajagalige binnaisuvenu palipudu emma||9|| 

Siddha vidyadharagana sama 
Radhya charanasaroja sarvasu 

Siddhidayaka shighradim palipudu binnapava 
Buddhi vidya jnana bala pari 

Shuddha bhakti virakti nirutana 
Vadyana smrutililegala sustavana vadanadali||10|| 

Raktavasadvaya vibhushana 
Ukti lalisu paramabhagava 

Dbhaktavara bhavyatma bhagavatadishastradali 
Saktavagali manavu vishaya 

Virakti palisu vidhvadhadhya vi 
Muktanendenisenna bhavabhayadindalanudunadi||11|| 

Shukra shishyara samharipudake 
Shakra ninnanu pujisidanu u 

Rukrama shriramachandranu setumukhadalli 
Chakravartipa dharmarajanu 

Chakrapaniya nudige bhajisida 
Vakratundane ninnolentuto Ishanugrahavu||12|| 

Kouravendranu ninna bhajisada 
Karanadi nijakula sahita sam 

Hara aidida guruvara vr^ikodarana gadeyinda 
Tarakantakananuja enna 

Shariradolu ninintu dharma 
Prerakanu ninagi santaisenna karunadali||13|| 

Ekavimshati modaka priya 
Mukaranu vagnangnigala malpe kru 

Pakaresha kruitajnana kamada kayo kaipididu 
Lekhakagrani manmanada du 

Rvyakulava pariharisu dayadi pi 
Naki bharya tanuja mrudbhava prarthisuve ninna||14|| 

Nitya mangala charita jagadu 
Tpattisthiti laya niyamana jnana 

Natrayapada bandhamochaka sumanasasura 
Chittavruittigalante nadeva pra 

Mattanalla suhrujjanaptana 
Nityadali nenenenedu sukhisuva bhagya karunipudu||15|| 



Panchabheda jnanavarupu vi 
Rinchijanakana toru manadali 

Vanchitaprada olumeyimdali dasanendaridu 
Panchavaktrana tanaya bhavadolu 

Vanchisade santaisu vishayadi 
Sancharidandadali madu manadikaranagala||16|| 

Enu beduvudilla ninna ku 
Yonigalu baralanje lakumi 

Pranapati tatvesharindodagudi gunakarya 
Tane maduvanenba I su 

Jnanavane karunisuvudemage ma 
Hanubhava muhurmuhuh prarthisuveninitendu||17|| 

Namo namo guruvarya vibudho 
Ttama vivarjitanidra kalpa 

Drumanenipe bhajakarige bahugunabharita shubhacharita 
Umeya nandana pariharisa 

Hanmamate buddhyadin driyagala 
Kramisi danisutalihavu bhavadolagava kaladali||18|| 

Jayajayatu vighnesha tapa 
Trayavinashana vishvamangala 

Jayajayatu vidyapradayaka vitabhayashoka 
Jayajayatu charvanga karuna 
Nayanadindali nodi januma 

Maya mrutigalanu pariharisu bhaktarige bhavadolage||19|| 

Kadukaruni ninendaridu he 
Rodala namisuve ninnadige bem 

Bidade palisu parama karunasindhu endendu 
Nadu naduve barutippa vighnava 
Tadedu bhagavannama kirtane 

Nudidu nudisenninda prati divasadali mareyadale||20|| 

Ekavimshati padagalenisuva 
Kokanada navamalikeya mai 

Nakitanayantargata shripranapatiyenipa 
Shrikara jagannathavitthala 
Svikarisi svargapavargadi 

Ta koduva soukhyagala bhaktarigava kaladali||21|| 
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