
హరికథామృథసార 

ఆరోహణ తారతమయ సంధి 

 

హరికథామృథసార గురుగళ కరుణధిమధాపనిథు పేళువె 

పరమ భగవధ్భకథరిధ్నాధ్రధి కేళువుధ్ు 

 

సంధి సూచనె: 

 

భకతరెనిసువ దివయపురుషర 

ఉకతత లధలిసి పేళద ముకాత  

ముకతజీవర తారతమయవ మునిప శాండిలయ 

 

సథా వరర నోడలకె తృణ కతమిి 

జీవరుతతమ కతమిిగళందల 

జావి గో గజ వాయఘ్ర సింహగళంద శూదాాది 

మూవరుతతమ కమకరు భూ 

దేవరుతతమ కమి నోడలు 

కోవిదోతతమ కవిగళందలి ఇతిపరుతతమరు ౨౫-౦౧ 
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ధ్రణిపర నోడలకె నర గం 

ధ్వరుతతమ దేవగంధ్ 

వర గణోతతమరివరిగింత శతోనశతకోటి 

పరమఋషిగళు అపసరస్ తీ 

యరు సమధనరు ఇవరిగింతలి 

చిరపితృగళుతతమరు చిరనామక పితృగలింద ౨౫-౦౨ 

 

ఎరడ ైదు ఎంభతతత  ఋషి తతం 

బుర శతోవశియపసరస్ తీ 

యరు శతాజానజరు ఉతతమ చిరపితృఉగళంద 

వరరు ఊవషిగింత వెైశాా 

నరన సుతరీరెంటు సావిర 

హరద యరొళుతతమ కశేరెపపతతత నాలుె జన ౨౫-౦౩ 

 

సరియెనిపరు వజాౌకస స్ తీ 

యరు సురాసాయతమజరిగె పు 

షెరను కమప పుషెరనిగె శనెైశచరుతతమను 

తరణిజనిగుతతమళుషాశాని 

సురరరసిగుతతమ జలప బుధ్ 
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శరధిజాతమజగుతతమ సాాహాదేవియెనిసువళు ౨౫-౦౪ 

 

అనళభాయళగింతనాఖ్ధయ 

తనిమిషరనాఖ్ధయతరిందలి 

ఘ్నప పజనాయనిరుదనా స్ తీ ఉశాదేవి 

దుయనది సంజా్ యా శాయమలధ రో 

హిణిగళావరు సమరనాఖ్ధయ 

తనిమిషోతతమరివరిగింతలి నూరు కమజరు ౨౫-౦౫ 

 

పృథు నహుష శశిబందు ప్ాయ 

వతా పరీఇత నృపరు భాగీ 

రథియ నోడలెధిక బలధయదింద ాసపతకరు 

పితృగళేళంెటధికవపసర 

సతియరీరైెయ్దందు మనుగళు 

దితిజగురు చావన ఉచథయరు కమజరు సమర ౨౫-౦౬ 

 

ధ్నప విషాకేసన గణపా 

శిానిగళెంభత త తదు శేషరి 

గెణెయెనిసువరు మిత ాతారా నిరఋతి పాావహి 
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గుణగళంద ైదధిక ఎంభ 

త తనిప శేషరిగుతతమరు స 

నుమని మరీచి పులసతా  పులహ కతిత వశిష టముఖ్ ౨౫-౦౭ 

 

అతిా అంగిరరేళు బహామన 

పుతరాివరిగె సమరు విశాా 

మిత ావెైవసాతరు ఈశావేశబలదింద 

మితగాింతతతతమరు సాాహా 

భతృ భృగువు పసాుతి విశాా 

మిత ామొదలధదవరిగింతలి మూవరుతతమరు ౨౫-౦౮ 

 

నారదోతతమనగిిగింతలి 

వారినిధ ిపాదోతతమను యమ 

తారకేశ దివాకరరు శతరూపరుతతమరు 

వారిజాపతనిగింత పవాహ 

మధరుతతో తతమ పవాహ 

మధరపుతనాిరుద ాగురు మను దఅ శచి రతియు ౨౫-౦౯ 

 

ఆరు జనగళందలధహం 
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కారికపాాణోతతమఖిళశ 

రీరమధని పాాణగింతలి కామ ఇందరాిగె 

గౌర ివారుణి ఖ్గప రాణిగ ె

శౌరిమహిషియరొళగె జాంబవ 

తీ రమధయుతళాద కారణ అధికళెనిసువళు ౨౫-౧౦ 

 

హర ఫణిప విహగంెద ామూవరు 

హరిమడదియరిగుతతమరు సౌ 

పరణిపతిగుతతమరు భారతి వాణి ఈవరిగె 

మరుతబహామరు ఉతతమరు ఇం 

దిరెయు పరమోతతమళు లమిగె 

సరియెనిసువవరిలలవెందిగు దేశ కాలదొళు ౨౫-౧౧ 

 

శ్రమిుకుమనా మహిళె లకుమిమ హామహిమెగేనెమెె 

బఃామేశామరేమా ర సృషి తసిథిిలయ గెైసి అవరవర 

ఢామగళ కలిపసికొదువళజ రామరణళగిధ్ుా  

సవ సాామి మమగురువెముాపాసనె మధళపళచుయథన ౨౫-౧౨ 

 

ఈసు మహిమెగళుళళ లకుమి ప 
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రేశనానంతానంతాంశగుణదొళు 

లేశ లశేకె సరియెనిసళావావ కాలదలి 

దేశకాలధతీత లకుమిగె 

కేశవన వఅసథళవె అవ 

కాశ వాయతత ఇవన మహిమె వాయపి తగెణెయుంటె ౨౫-౧౩ 

 

ఒందు రూపదొళ ందవయవదొ 

ళ ందు రోమదొళ ందు దేశద ి

ప ందికొండిహరజభవాది సమసత జీవిగణ 

సింధ్ుసపతదవాప మేరు సు 

మందరాదాాాదిగళు బహామ పు 

రందరాద ిసమసతలోక పరాలయగళెలల ౨౫-౧౪ 

 

సవదేవోతతమను సవగ 

సవగుణసంపూణ సవద 

సవతంత ాసాతంత ాసవాధార సవాతమ 

సవతోముఖ్ సవనామక 

సవజనసంపూజయ శాశాత 

సవకామద సవసాఇగ సవజితసవ ౨౫-౧౫ 
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తారతంయధరోహణవ బరె 

దారు పఠిసువరవర లమీ 

నారసింహ సమసత దేవగణాంతరాతమకను 

పూరయసువ మనోరథంగళ 

కారుణిక కైెవలయదాయక 

దూరగెైవ సమసతదురితవ విగతభయశోక ౨౫-౧౬ 

 

పణాత కామదనంఘ్ిర సందరు 

శనదపేఎగళుళళవగె ని 

చచణికెయెనిపుదు జడమొదలు బహాామంత తరతమవు 

మనవచనదిం సమరిసువర భవ 

వనద ిశోషిసి పోగువుదు కా 

రణవెనిసువుదు జా్ యాన భకతత విరకతత సంపదకె ౨౫-౧౭ 

 

దనవ ెమొదలధదదర సూవా 

సనెయు పతా్రతేయక తోపుదు ఎలల కాలదలి 

దనుజ మధనవ దివిజరవరవ 

రనుచితోచిత కమ వృజినా 
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దనను వయకతవ మధళప తిాగుణాతీత విఖ్ధయత ౨౫-౧౮ 

 

భకతవతసల భాగయపురుష వి 

వికత విశాాధార సవో 

దికాత దోషవిదూర దుగమ దువిభావయ సాహి 

శకత శాశాత సకల వేద ై 

కోకత మధనద మనయ మధధ్వ 

సుకత సుమసూథ ల తిాజగనాిథ విటిలను ౨౫-౧౯ 
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