
హరికథామృథసార ద ైత్యతారత్మయ సంధి 

హరికథామృథసార గురుగళ కరుణధిమధాపనిథు పేళువె 

పరమ భగవధ్భకథరిధ్నాధ్రధి కేళువుధ్ు 

సంధ ిసూచనె శ్రశీముకాా ముకా సురవర వాసుదేవగె భకతాయలి కమ 

లధసనను పేళిదను ద ైత్యసవభావగుణగళను 

ఎనగె నిననలి భకుతి జ్ఝ్న్ యానగ ళేనితిహవు ప్ాాణనలి తిళియద  

హనుమదాదయవతారగళ భేదగళ పేళువవ దనుజ్ఝ్ 

ఘోరాంధ్ంత్మసిగయయ గయను న సంశయ నినన బ ైవర కొనెయ నాలిగె 

పిడిదు ఛేదిపెనెందనబజ భవ ౩౦-౦౧ 

జ్ఝ్న్ యాన బల సుఖ పూణవాయపగా ెహీనగుణనెంబువను ఈశవర 

నానెయ ంబువ సచ్చిదానందాత్మగుత్పతాి శ్రనీిత్ంబినిగశీగ ెవియో 

గానుచ్చంత్నె ఛేద భేదవి హీనదేహగె శసారగళభయ పేళువవ ద ైత్య 

౩౦-౦౨ 

లేశభయశోకాదిశునయగె కేేశగళ పేళువవ రామ వాయసరూపంగళిగ ె

ఋషి విపతా్వ పేళువవ దాశరథి కృష్ాాదిరూపకె కేశఖండన పేళవ 

మకకళి గయసుగ శివాచనెయ మధడిదనెంబువవనె ద ైత్య ౩౦-౦౩ 

ప్ాపపరిహారాథ రామను మధపతియ నిమిసిద భగవ- దూాపరూపకె 

భేదచ్చంత్నె మధళప మధనవను ఆపగళు సతా్తథ గురు మధ తాపిత్ృ పభాు 

పతాిమె భూత్ ద యధపరర కండవర ెదేవరు ఎంబువనె ద ైత్య ౩౦-౦౪ 



సుందర సవయంవయకావు చ్చదా నంద రూపగళెంబువను నర రింద 

నిమిత్ ఈశవరగె అభినమిసుతిహ నరను కందుగొరళ దివాకరను హర ి

ఒంద  సూయ సురయత్మానుజ్ఝ్గ దవందయనెంబువ విష్ణాదూష్ణె 

మధడువవ ద ైత్య ౩౦-౦౫ ౧ 

నేమదిందశవత్థ త్ణలసీ సోమధ్రనలి విమల శాలి 

గాీ మగళనిట్టభినమిప నర ముకతాయోగయ సదా భూమియొళు 

ధ్మధథముకతా సు కామధపేఎగళింద శాలి గాీమగళ వయతిరికా వందిసె 

దుుఃఖ వెైదువను ౩౦-౦౬ 

విత్త్మహిమన బిట్టట  సురరిగె పృథగవందనె మధళప మధనవ దితిజ్ఝ్నే 

సర ిహరియు తా సంసి థత్నెనిసనలి ేచత్ణరముఖమొదలధదఖిళ దే 

వత గళొళగిహనెందు లమీ పతిగె వందిసె ఒందరెఅణ బిట్టగలనవర 

౩౦-౦౭ 

శ ైవ శూదకారాచ్చత్ మహా దేవ వాయు హర ిపతాిమ ెవృం దావనది 

మధసదవయదొళిహ త్ణళస ిఅపసావ గయ వివాహవివజితాశవ తథా  

విట్పిగళ భకతాపూవక సేవిసువ నర ద ైత్య శాశవత్ దుుఃఖ ఐదువను 

౩౦-౦౮ 

కమలసంభవ ముఖయ మనుజ్ఝ్ో త్మార పరియంత్రది ముకారు సమ 

శతాయుష్ణయళళవను కలి బహామనోప్ాది కమీది నీచరు ద ైత్యరు నరా 

ధ్మర పిడిదు కులమి కలియను పమరెనిసువవరసురరొళు 



దేవష్ాదిగుణదింద ౩౦-౦౯ 

వనజ్ఝ్సంభవనబద శత్ ఒ బబనె మహాకలి శబదవాచయను దినదినగళలి 

బీళవరంధ్ంత్మది కలిమధగ దనుజ్ఝ్రెల ేపతా్తఇసుత్ బ ాహమన 

శతాబదా ంత్దలి లింగవు అనిలన గదాపహారదిందలి భంగవెైదువుదు 

౩౦-౧౦ 

మధరుత్న గద యంద లింగశ రీర ప్ోదానంత్ర త్మో దావరవైెది 

సవరూప దుుఃఖగళనుభవిసుతిహరు వైెర హరిభకారలి హరియలి 

తారత్మయదలిరుతిహుదు సం సారదలి త్మసిినలి అత్యధిక కలియలి ే

౩౦-౧౧ 

జ్ఝ్న్ యానవెంబుదు మిథయవసమీ చ్చన దుుఃఖత్రంగవె సమీ ౨ 

చీనబుది ానిరంత్రది కలిగిహుదు ద ైత్యరొళు హీనళెనిపళు శత్గుణద ి

కలి మధనినిగె శత్ విపచా్చతాిగ ెఊనశత్గుణ కాలనేమియ  

కంసనెనిసిదను ౩౦-౧౨ 

కాలనేమిగె పంచగుణ్దం కీళు మధ్ుకెైట్భరు జ్ఝ్నమవ తాళి ఇళెయొళు 

హంసడిభికాహవయది కరెసిదరు ఐళనామక విపచా్చతాి స మధళువెనిప 

హిరణయకశయపు శూలప్ాణ్య భకా నరకగె శత్గుణాధ్మను ౩౦-౧౩ 

గుణగళ త్యా నీచనెనిసువ కనకకశిపుగె హాట్కాంబక ఎణెయ నిప 

మణ్మంత్గింత్లి కతంచ్చదూన బక దనుజ్ఝ్వర తారకను వింశతి గుణద ి

నీచను లోకకంట్క నెనిప శంబర తారకాసురగధ్మ ష్డుు ణది ౩౦-౧౪ 



సరియ నిసువను సాలవనిగె సం కరను అధ్మను దశగుణది శం బరగె 

ష్డుు ణ నీచనెనిప హిడింబకా బాణా సురను దావపర కీచకను నా లవరు 

సమరు దావపరనె శకుని కరెసిదను కౌరవగె సోదరమధవనహుద ందు 

౩౦-౧౫ 

నముచ్చ ఇలవల ప్ాకనామక సమరు బాణాదయరిగె దశగుణ నముచ్చ 

నీచను నూరు గుణదిందధ్మ వాతాప ికుమతి ధేనుక నూరు గుణదిం 

ధ్మరరిపు వాతాపిగధ్మను వమన ధేనుకేనిందలధ్గుణాధ్మను కేశి 

౩౦-౧౬ 

మతే ాకేశ్రనామక త్ఇణా 

వత్ సమ లవణాసురను ఒం 

ధ్త్ణా నీచారిష్ టనామక పంచగుణదంిద 

ద ైత్య సత్మా హంస డిభిక ప ా

మత్వేానను ప్ ండకాను ఎం 

భత్ణా గుణదిందధ్మ మూవరు లవణనామకగె ౩౦-౧౭ 

ఈశనే నానెంబ ఖళనా దు 

శాయసనా వ్ఇష్సేన ద ైతాయ 

గేీసర జ్ఝ్రాసంధ్ సమ ప్ాపిగళొళత్యధిక 

కంస కూపవికణ సర ిరు 

గీమ శతాధ్మ రుగిమగింత్ మ 



హాసురను శత్ధ్నవ కతమీరరు శతాధ్మరు ౩౦-౧౮ ౩ 

మదిరప్ానీ ద ైత్యగణదొళ 

గధ్మరెనిపరు కాలకేయరు 

అధికరిగె సమరహరు దేవావేశ బలదింద 

వదన ప్ాణ ్ప్ాద శోీతిాయ 

గుద ఉపసథ ఘ్ధాణ త్వగీసన 

కధిప ద ైత్యరు నీచరెనిపరు కాలకేయరిగె ౩౦-౧౯ 

జ్ఝ్న్ యాన కమ ందియాగళిగభి 

మధని కలధయదయఖిళ దితిజ్ఝ్రు 

హీనకమవ మధడి మధడిసుతిహరు సవరొళు 

వాణ్ భారతి కమలభవ పవ 

మధనరివచ్చినన భకారు 

ప్ాాణ అసురావేశ రహిత్రు ఆఖణాశమసమ ౩౦-౨౦ 

హుత్వహాఆదయమరెలరేు 

యుత్రుకలధయవేశ విధి మధ 

రుత్ సరసవతి భారతియరవతారదొళగిల ే

కృత్పుట్ాంజ్ఝ్లియంద త్ననయ 

పిత్న సముమఖదలి ేనిందా 

నతిసి బినెైనసిద త్నననళు కృపెయ మధడ ందు ౩౦-౨౧ 



దేవషి ద ైత్యర తారత్మయవు 

దూష్ణెయు భూష్ణగళెననద  

దోష్వెంబువ దేవషి నిశియ ఇవన నోడలకక 

కేేశగళనైెదువను బహువిధ్ 

సంశయవు పడసల ేవేద 

వాయస గరుడపురాణదలి పేళిదను ఋషిగళిగె ౩౦-౨౨ 

జ్ఝ్నలి నెగుిలు ఉదశాిలక బరి 

గాల పురుష్న బాధిపువు చ 

మోమళగెెయ మెట్్టదవగుంత ేకాంట్కగళ భయ 

చేళు సపవ కొంద వాతేయ 

కేళి మోదిపగిలవేఘ్ యమ 

నాళుగళ భయవిల ేద ైత్యర నిందిసువ నరగె ౩౦-౨౩ 

పుణయకమవ పుష్కరాది హి 

రణయగభాంత్గత్ బ ా

మణయదేవనిగపిసుత్లిరు పుణయ ప్ాపకమగళ 

జ్ఝ్నయదుుఃఖవ కలిముఖధదయరి 

గుణాలీవను సకలలోక శ 

రణయ శాశవత్ మిశజీ్ఝ్నరిగె మిశఫీలలీవ ౩౦-౨౪ 

తిావిధ్ గుణగళ మధని శ్ర ీభా 



గవీరమణ గుణ్గుణగళొళగవ 

రవర యోగయత కమగళననుసరిసి కమఫలల 

౪ 

సవవశరాదమరాసురర గణ 

కవధియలదే  కొడువ దేవ 

పవారవర జ్ఝ్గనానథవిట్ఠల విశవవాయపకను ౩౦-౨౫ ౫ 


