
హరికథామృథసార 

కమ విమోచన సంధి 

 

హరికథామృథసార గురుగళ కరుణధిమధాపనిథు పేళువె 

పరమ భగవధ్భకథరిధ్నాధ్రధి కేళువుధ్ు 

 

మూల నారాయణను మధయధ 

లోలధఆనంతవతారనామక 

వాాళరూప జయధరమణనావేశనెనిసువను 

లీలెగ ైవానంత చేతన 

జాలదొళు పరద్ుామన బ్రహ్మం 

డాలయద్ ఒళహొరగ  నెలెసిహ శాంతి అనిరుద్ ా౧౯-౦౧ 

 

ఐద్ు కారణ రూప ఇపప 

త ైద్ు కాయగళ నిసువువు ఆ 

ర ైద్ు రూపద ిరమిసుతిపపను ఈ చరాచరది 

భేద్వజిత మూజగజజ 

నామదికారణ ముకతిదాయక 

సవోద్రదొళిట్టెల లరన సంత ైప సవజ న్ య ౧౯-౦౨ 
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కాయ కారణ కతృగళొళు సో 

భాయరింద్ఒడగూడి కపిలధ 

చాయ కరడీిసుతిపప తనననళు తానే సేోచ ెయలి 

పేరయనలె ల రమధబ్జభవ భవ 

రాయ రఇస ిశిఇసువను సో 

వీయదింద్లి దివజదానవతతియననుదినది ౧౯-౦౩ 

 

ఈ సమస ిజగతిిననళగా 

కాశదొళగిరుతిపప వాాప్ాి 

వేశనవతారాంతరాతమకనాగి పరమధతమ 

నాశరహిత జగతిిననళగవ 

కాశద్ను తానాగి యోగీ 

శాశయీసి థత తనననళ ల లరనిట్టె సలహువను ౧౯-౦౪ 

 

దారు ప్ాశాణగత ప్ావక 

బ్ేర బ్ేరిపపంత  కారణ 

కాయగళ ఒళగిద్ుు  కారణకాయనెంద నిసి 

తోరికొళళద  ఎలలరొళు వాా 
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ప్ారమధడువ యోగాత గళను 

సార ఫలగళనుణిసి సంత ైసువ కృప్ాసాంద్ర ౧౯-౦౫ 

 

ఊమిగళవొలిపప కమవి 

కమ జనా ఫలధఫలంగళ 

నిమలధతమను మధడి మధడిసి ఉంద్ుణిసుతిపప 

నిమమ నిరామయ నిరాశయీ 

ధ్మవిద్మాధతమ ధ్మగ 

ద్ుమతియ జనరొలలనపరతిమలల శ్రనీలల ౧౯-౦౬ 

 

జలద్ వడబ్ానలగళంబ్ుధి 

జలవనుంబ్ువువబ్ు మళ గర  

దిళ గ  శాంతియ నీవుద్నలను తానె భుంజిపుద్ు 

తిళివుదీపరియలిల లకుమీ 

నిలయ గుణకృత కమజ ఫలధ 

ఫలంగళుండుణిసువను సవగ సవజీవరిగ  ౧౯-౦౭ 

 

పుసకిగళవలోకతసుత మం 

తరసుితిగళనలేను రవియుద్ 
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యధసమిన పరియంత జపతప మధడి ఫలవేను 

హృథ్ఠపరమధతమనె సమసాి  

వసథ థగళొళిద ుల లరొళగ  ని 

రసకిామను మధడిమధడిపనెంద్ు తిళియద్వ ౧౯-౦౮ 

 

మధ్ాభాండవ దేవనదియొళ 

గదిు తొళ యలు నితాద్లి పర ి

శుద్వాాహుద  ఎందిగాద్రు హరిపదాబ్జగళ 

బ్ుదిపాూవక భజిసిద్వగ  వి 

రుద్వాెనిసువువెల ల కమ స 

మృధిి్గళ ద్ుుఃఖవనె కొడుతిహవధ్మజీవరిగ  ౧౯-౦౯ 

 

భకతిపూవకవాగి ముకాి  

ముకినియధమకన సవో 

దిరకి మహిమెగళనవరత కొండాడు మర యద్లె 

సకినాగద  లోకవాత  ప ర 

సకతిగళ నీడాడి శీుతిసమృ 

తయాకి కమవ మధడుతిరు హరియధజ న్ ంద్రిద్ు ౧౯-౧౦ 
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లోపవాద్రు సరియె కమజ 

ప్ాప పుణాగ ళ రడు నిననను 

లేపిసవు నిష్ాామకను నీనాగి మధడుతిర  

సౌపరి ివరవహన నినన మ 

హ్పరాధాగళణిసద్లె సో 

గాపవగదొళిట్టె సలహువ సతత సుఖసాంద్ర ౧౯-౧౧ 

 

సోరత సుఖమయ సులభ విశోం 

భర విశోక సురాసురాచిత 

చరణయుగ చావాంగ శా ఘ్న్యనయ్ ఆశరణా జితమనుా 

పరమసుంద్రతర పరాతపర 

శరణజన సురధేను శాశోత 

కరుణి కంజద్ళాఅ కాయెనె కంగొళిప శ్రఘ్ర (సిద్)ా  ౧౯-౧౨ 

 

నిమలను నీనాగి కమవి 

కమగళను నిరంతరద్లి సు 

ధ్మనామకగపిసుత నిష్ాలుష్ నీనాగు 

భమగభన జనక ద్యద్లి 

ద్ుమతిగళను కొడద  తననయ 
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హమాదొళగిట్టెల ల కాలది కావ కృపథయంధ్ ౧౯-౧౩ 

 

కలపకలపది శరణజన వర 

కలపవృక్షను తనన నిజసం 

కలపద్నుసారద్లి కొడుతిపపను ఫలధఫలవ 

అలప సుఖదాపేఎయంద్హి 

తలపనారాధిస దిర ందిగు 

శిలిపగన క ైసికా శిలెయంద్ద్లి సంత ైప ౧౯-౧౪ 

 

దేశభేదాకాశద్ంద్ది 

వాసుదేవను సవభూత ని 

వాసనెనిస ిచరాచరాతమకనెంద్ు కర సువను 

దేోష్ సేనహోదాసీనగళి 

లిల శరీరగళొళగ  అవరో 

ప్ాసనెగళంద్ద్లి ఫలవీవను పరబ్రహమ ౧౯-౧౫ 

 

సమిిథాగామిగళ కమ విరమిిజనకన భజిస 

క ద్ువువు మిమిినమధిా ప్ొళ వ పురుష్వథ్థమమ 

హృధామబరధ ివమిిసువ జనరొలల శ్రవీథాామిిథ 
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సమవాక్ష థా నిష్ిామినపిరయ సురమునిగేయ శుభకాయ ౧౯-౧౬ 

 

కాలద్రవా సుకమ శుదియా 

పేళువరు అలపరిగ  ఇవు ని 

మూలగ ైసువు ఎలల ప్ాపగళ ల ల కాలద్లి 

త ైలధారేయంతవన పద్ 

ఓలయసి తయతిసద్లె నితాద ి

బ్ాలిశరు కమధదిగళ  తారకవెనుతలిహరు ౧౯-౧౭ 

 

కమలసంభవ శవ శకాీ 

ద్ామరర ల లరు ఇవన ద్ురతి 

కమీ మహిమెగళ మనవచనదిం ప్రా ంతగాణద్ల ె

శమీితరాగి పదాబ్జ కలప 

ద్ుర మద్ నెళలధశయీసి లకరమీ 

రమణ సంత ైసథంద్ు ప్రా థిపరతిభకుతియంద్ ౧౯-౧౮ 

 

వారిచరవెనిసువువు ద్ుద్ుర 

తారకగళ ంద్రిద్ు భేకవ 

నేర ిజలధియ దాట్టవెను ఎంబ్ువన త రనంత  
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తారతమయజ నా ్యనశూనారు 

సూరిగమాన తిళియలరియద  

సౌరశ ైవమతానుగరననుసరిసి క డుతిహరు ౧౯-౧౯ 

ఉధ యగోసుగ ప్వగి కానన 

బ్ద్ర ిఫలగళపేఎయంద్లి 

ప్ొద యొళగ  సిగబిద్ుు  బ్ాయెుర వన త రనంత  

విధిపితన పూజిసద  నిననయ 

ఉద్ర గోసుగ సాధ్ులింగ 

పరద్రుశక రారాధిసుత బ్ళలదిరు భవదొళగ  ౧౯-౨౦ 

 

కమ విమోచన సంధి 

ఓణిపతిసుతనెనిస ిక ైద్ు 

గాా ణిగొడుు వ త రది సుమనస 

ధేను మనెయొళగిరలు గోమయ బ్యసువంద్ద్లి 

వేణుగానపిరయన అహిక సు 

ఖధనుభవ బ్ేడద్లె లకుమీ 

ప్రా ణనాథన ప్ాద్భకుతియ బ్ేడు కొండాడు ౧౯-౨౧ 

 

నందివాహన రాతిరసాధ్ని 
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బ్ంద్ దాోద్శి ద్శమి పథైతృక 

సంధిసిహ సమయద్లి శవీణవ తాజిసువంత  సదా 

నింద్ారింద్లి బ్ంద్ ద్రవావ 

కంద ర ద్ు నోడద్లె శ్ర ీమదా 

నంద్తీథాంతగతన సవతర భజిసుతిరు ౧౯-౨౨ 

 

ఉద్యవాాపిని ద్₹హ ప్ౌణిమ 

అధికయధమవు శవీణవభిజితయ 

సద్నవెైదిర  మధళప త రద్ంద్ద్లి హరిసేవె 

విధినిష్ేధ్గళేను నోడద  

విధిసుతిరు నితాద్లి తననయ 

సద్నదొళగిం బిట్టె సలహువ భకివతాలను ౧౯-౨౩ 

 

జ నా ్యనజే న్ యయధథుర వెమభ ధానధిమ్ బ్ుధ్ాి యధిగళఢి 

ష్ాినధ్లి నెలెసిధ్ుా  కర సువ థథ్థధాుఃవయధి 

భానుమములగభపరధ్₹హక థానెనిస ివశనాగువను 

శుక శౌనిఅకాధిమునీమధాా హృధ్యధకాశగథచమా ా౧౯-౨౪ 

 

శ్రమీనోరమ మరుతేశ తిరకకు 
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దాామ సతాలధాణగుణ ని 

సీామ ప్ావననామధ దివిజోదాామ రఘ్ురామ 

పేరమపూవక నితా తనన మ 

హ్మహిమేగళ తయతిసువవరిగ  సు 

ధామగొలిద్ంద్ద్ద్లి అఖిలధథగళ కొడుతిపప ౧౯-౨౫ 

 

తంద తాయాళ కురుహనరియద్ 

కంద్ దేశాంతరదొళగ  త 

ననంద్ద్లి ఇపపవర జననీజనకరను కండు 

హింద  ఎననను పడ ద్వరు ఈవ 

రంద్ద్లి ఇపపరో నానివ 

ర ంద్ు కాణువెనెనుత హుడుకువ త రది కోవిద్రు ౧౯-౨౬ 

 

శృథిపురాణ సమూహదొళు భా 

రత పరతి పరతి పద్గళొళు ని 

జేతన గుణరూపగళ హుడుకుత పరమహరుష్ద్లి 

మతిమతరు పరతిదివస సార 

సోత సముద్రద ిశఫరియంద్ది 

సతత సంచరిసువరు కాణువ లవలవిక యంద్ ౧౯-౨౭ 
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మతాయ కేతన జనక హరిశ్ర ీ

వతాలధంచన నిజశరణజన 

వతాల వరారోహ వెైకుంఠాలయనివాసి 

చితయాఖపరద్ సలహెనలు గో 

వతాధ్ోనిగొద్గువ త రది పర 

మోతాహద ిబ్ందొద్గువను నిమతారర బ్ళిగ  ౧౯-౨౮ 

 

సూరిగళిగ  సమీపగ ద్ురా 

చారగళిగ ద ంద్ు ద్ూరా 

ద్ూు రతర ద్ులభనెనిసువను ద ైతాసంతతిగ  

సారిసారిగ  నెనెవవర సం 

సారవెంఅ మహోరగక  స 

ప్ారియెనిస ిసదా సుసౌఖావనీవ సుజనరిగ  ౧౯-౨౯ 

 

చకశీంఖ గదాబ్జధ్ర ద్ుర 

తికమీ ద్ురావాస విధి శివ 

శక ీసూయధద్ామర పూజా పదాబ్జ నిలజజ 

శుక ీశిష్ాన అశోమేధ్ 
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పరకతయీవ కేడిసాబ్జజాండ 

తికమీిసి జానహవియ పడ ద్ తిరవికమీధవ హయను ౧౯-౩౦ 

 

శకిర నిసువరిలల హరి వాతి 

రికి సురగణదొళగ  సవో 

దిరకినెనిసువ సవరింద్లి సవకాలద్లి 

భకతి పూవకవాగి అనా పర 

సకతిగళనీనాడి పరమధ 

సకినాగిరు హరికథామృథప్ాన విష్యద్లి ౧౯-౩౧ 

 

పరణతకామద్ భకి చింతా 

మణ ిమణిమయధభరణ భుష్ిత 

గుణి గుణతరయద్ూర వజిత గహన సనమహిమ 

ఎణిస భకిర దోష్గళ కుం 

భిణిజ యధణమ శరణా రామధ 

పణవెనలు క ైగొండ శబ్రియ ఫలవ పరమధతమ ౧౯-౩౨ 

 

బ్లె లనెంబ్ువరిలల వీతన 

ఒలె లనెంబ్ువరిలల లోకదొ 
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ళిలలదిహ సథళవిలలవె ైఅజ నా ్యతజనరిలల 

బె్లలద్చిిన బ్ ంబ్ెయంద్ది 

ఎలలరొళగిరుతిపప శ్ర ీభూ 

నలల ఇవగ ణెయలల అపరతిమలల జగక ల ల ౧౯-౩౩ 

 

హబ్ుగోచర శావరీకర 

నబ్ువాహనననుజ యద్ువం 

శాబి ాచంద్రమ నిరుపమ సునిసీామ సమితసమ 

లబ్నాాగువ తననవగ  ప్రా  

రబ్కామగళుణిసి తీవరది 

ఉబ్ ాప్ావకనంత  బిడదిపపను ద్యధసాంద్ర ౧౯-౩౪ 

 

శ్ర ీవిరించాద్ామర వందిత 

ఈ వసుంధ్ర యొళగ  దేవకత 

దేవి జఠరదొళవతరిసిద్ను అజను నరరంత  

రేవతీరమణానుజను సోప 

దావలంబిగళను సలహి ద  ై

తాావళియ సంహరిసిద్ జగనానథవిట్ఠలను ౧౯-౩౫ 
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