
హరికథామృథసార 

అణుతారతమయ సంధి 

 

హరికథామృథసార గురుగళ కరుణధిమధాపనిథు పేళువె 

పరమ భగవధ్భకథరిధ్నాధ్రధి కేళువుధ్ు 

 

విష్ణు సవోతతమను పరకృతి క 

నిష్ టళెనిపళానంత గుణ పర 

మేష్ట ట పవనరు కడిమె వాణీ భారతిగళధ్మ 

విష్ణు వాహ ఫణీంద్ర మృడరిగ ె

కృష్ ుమహిష్టయరధ్ మరివరొళు 

శ్రషే్ టళెనిపళు జ ంబవతియధవేష్బలదింద్ ౨౯-౦౧ 

 

పలవగ పననగపాహిభూష్ణ 

యువతియరు సమ తమ్మొళగె జ ం 

బవతిగింతలి కడమిె ఇవరిందింద్రకామరిగె 

అవర పరా ణను కడిమె కామన 

కువర శచి రతి ద్అ గురు మను 

పరవహమధరుత కొరతెయెనిసువనారు జనరింద్ ౨౯-౦౨ 
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యమ దివాకర చంద్ర మధనవి 

సమరు కోణప పరవహగధ్మరు 

ద్ుయమణిగింతలి వరుణ నీచనునారదాధ్మను 

సుమనసాసయ పరసూతి భృగుముని 

సమరు నారద్గధ్మరతిర 

పరముఖ విశ్ాామితర వెైవసాతరనలగధ్మ ౨౯-౦౩ 

 

మితర తార నిరఋతి పరవహ 

పతిన పరా వహి సమరు విశ్ాా 

మితరగింతలి కొరతె విశాకేేన గణనాథా 

వితతపతి అశ్వానిగళధ్మరు 

మితర మ్మద్లధద్వరిగింతలి 

బితతరిపెను శతసథ దివిజర వయయహనామగళ ౨౯-౦౪ 

 

మరుతరొంభతతధిక నాలా 

తెతరడు అశ్వాని విశ్రాదేవరు 

ఎరడెైద్ు హన్నంద్ు ఋద్రరు దాాద్శ్ాదితయ 

గురు పటతృఉతరయవష్ టవసుగళు 

2

www.yo
us

igm
a.c

om



భరత భారతి పృథిా ఋభువెం 

ద్రివుదివరను సోమరసపానాహరహుదెంద్ు ౨౯-౦౫ 

 

ఈ దివౌకసరొళగె ఉకతరు 

ఐద్ధికద్శ ఉళిద్ ఎంభ 

తెత తద్ు శ్రష్రిగెణయెెనిసువరు ధ్నప వినాయకరు 

సాధ్ు వెైవసాత సాాయంభువ 

శ్రదే్ తాపసరుళిద్ు మను ఏ 

కాద్శరు విఘ్ననశగంితలి నీచరెనిసువరు ౨౯-౦౬ 

 

చయవననంద్న కవి బృహసపతి 

అవర జను చథయముని పావక 

ధ్ుర వ నహుష్ శశ్వబింద్ు పటరయవరతను పరహ్లల ద్ 

కువలయపరుకేతతరింద్లి 

అవర రోహిణి శ్ామలధ జ  

నహవి విరాట్పజనయ సంజ ్ యాదేవియరు అధ్మ ౨౯-౦౭ 

 

ద్ుయనదిగింతలి నీచరెనిపరు 

అనభిమధని దివౌకసరు కే 
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చనమునిగళిగె కడిమె సాాహ్లదేవిగధ్మ బుధ్ 

ఎనిసువళుషాదేవి నీచళు 

శని కడిమ ెకమధధిపతి స 

దిానుత పుష్కర నీచనెనిసువ సూయనంద్నగె ౨౯-౦౮ 

 

కొరతెయనిపరశ్రతి ఋష్ట పు 

ష్కరగ ెఊవశ్వ ముఖయ శత అ 

పేరరు తణంబురముఖరు అజ నజరెనిసుతిహరు 

కరెసువద్ు అనలగణ నాలా 

తతరె చతణద్శ ద్ాాష్ ట సావిర 

హరిమడదియరు సమరెనిసువరు పటంతె పేళిిరిగె ౨౯-౦౯ 

 

తద్వరర నాకాయత అపేర 

సురతియరు కృషుా ంగసంగిగ 

గళద్ర తరువాయద్లి చిరపటతరుగళు ఇవరింద్ 

తిరద్శ గంధ్వగణ ఇవరిం 

ద్ధ్మ నరగంధ్వరివరిం 

ద్ుద్ధిమ ేఖళపతిగళధ్మరు నూరు గుణదింద్ ౨౯-౧౦ 
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పృథిాపతిగళిగింత శత మను 

జోతతమరు కడిమెనిపరివరిం 

ద్ుతతరోతతర నూరు గుణదింద్ధికరాద్వర 

నితయద్లి చింతిసుత నమిసుత 

భృతయ నానహుదెంబ భకతర 

చితతద్లి నెలెగొండు కరుణిపరఖిళసౌఖయగళ ౨౯-౧౧ 

 

ద్ుర మ లతా తృణ గులొ జీవరు 

కమేది నీచరు ఇవరిగింతా 

ధ్మరెనిసువరు నితయబద్రిాగింతలజ ్ యాని 

తమసటగోయగయర భృతయరధ్మరు 

అమరుషాద్యభిమధని దెైతయరు 

నముచి మ్మద్లధద్వరిగింతలి విపరచితితి నీచ ౨౯-౧౨ 

 

అలకుమియు తా నీచళెనిపళు 

కలి పరమనీచతమనవనిం 

ద్ుళిద్ పాపటగళిలల నోడలు ఈజగతతరయది 

మలవిసజనకాలద్లి క 

తతలెయొళగె కశొల కుమధగ 
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సథళగళలి చింతనెయ మధళుపద్ు బలలవరు నితయ ౨౯-౧౩ 

 

సతాజీవర మధని బరహొను 

నితయబద్రాొళగె పురంజన 

దెైతయ సముదాయధధిపతి కలియెనిప పవమధన 

నితయద్లి అవరొళగె కమపర 

వతకను తానాగి శ్రపేురు 

షోతతమన సంపరరతి గోసుగ మధడి మధడిసువ ౨౯-౧౪ 

 

పరా ణదేవను తిరవిధ్రొళగె ప ర 

వీణ తానెందెనిసట అఢికా 

రానుసారద ికమగళ తా మధడి మధడిసువ 

జ ్ యాన-భకతత సురగె మిశ ే

జ ్ యాన మధ్యమ జీవరిగె అ 

జ ్ యాన మోహ దేాష్గళ దెైతయరిగె కొడుతిపప ౨౯-౧౫ 

 

దేవదెైతయర తారతమయవ 

నీ విధ్ది తిళిదెలలరొళు ల 

మీవరనె సవోతతమను ఎంద్రిద్ు నితయద్లి 
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సేవిసువ భకతరిగొలిద్ు సుఖ 

వీవ సవతరద్లి సుఖమయ 

శ్ర ేవిరించాద్యమరనుత జగనానథ విట్ఠలను ౨౯-౧౬ 
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