
హరికథామృథసార 

ఫలస్తు తి స్ంధ ి

 

హరికథామృథసార గురుగళ కరుణధిమధాపనిథత పేళువె 

పరమ భగవధ్భకథరిధ్నాధ్రధి కేళువుధ్త 

 

హరికథామృతసార శ్రమీ 

ద్తు రువర జగనాాథదాస్ర 

కరతళామలకవెనె పేళిద్ స్కలస్ంధిగళ 

పరమపండితమధనిగళు మ 

తసరిస్లెదెగిచ్ాాగి తోరువ 

ద్రిసికరిగిద్త తోరి పేళువుద్లల ధ్రెయోళగె ౩౩-౦౧ 

 

భామిని షట్పదియ రూపద్ 

లీ మహాద్తభత కావయదాదియొ 

ళా మనోహర తరతమధతమక నాందిపద్యగళ 

యధమయమకె పఠిస్తవర స్త 

ధామస్ఖ కైెపిడియలొస్తగ 

పేేమదింద్లి పేళద గురుకారుణయకేన ంబె ౩౩-౦౨ 
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సారవెంద్రె హరికథామృత 

సారవెంబువుదెమమ గురువర 

సారిద్లలదె తిళియ ందెనతత మహ ంద్నేంద్నన 

సారథియ బలగ ండు సార 

సారగళ నిణ ైసి పేళదనత 

సార నడెవ మహాతమరిగె స్ంసారవెలిలహుదో ౩౩-౦౩ 

 

దాస్వయర ముఖది నింద్త ర 

మేశననత కీతిస్తవ మనద్భి 

లధషెయలి వణాభిమధగళొలిద్త పేళిసిద్ 

ఈ స్తలఅన కావయదోళ్ యతి 

ప్ాేస్గళిగె పయేతావిలలదె 

లేస్తలేసెనె శ్ాీవయమధద్తదే కురుహు కవిగళిగె ౩౩-౦౪ 

 

ప్ాేకృతోకతుగళెంద్త బరిద ెమ 

హాకృతఘ్ారు జరివరలలదె 

సవీకృతవ మధడద్లె బిడువర ెస్తజనరద్వరు 

శ్ర ీకృతీపతియమలగుణగళు 
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ఈ కృతియొళుంట్ాద్ బళిక 

ప్ాేకృతవె స్ంస్కృతద్ స్డగవ నత స్తగుణరిగె  ౩౩-౦౫ 

 

శీ్రతిగె శ్ోభనవాగదొడె జడ 

మతిగె మంగళవీయదొడ ెశీ్రతి 

స్మృతిగె స్మమతవలలదిదదొ డె నమమ గురురాయ 

మథిస ిమధాీగమపయోబిాయ 

ఇతిగె తొరిద్ బహేమవిదాయ 

రతరిగీపిసత హరకిథామృతసార సొగస్తవుదె ౩౩-౦౬ 

 

భకతువాద్ది పేళదనెంబ ప ే

స్కతు స్లలద్త కావయదొళు పున 

రుకతు శ్రషకస్మధస్ పద్వయతాయస్ మొద్లధద్ 

యుకతుశ్ాస్ుర విరుద్ ాశబద వి 

భకతు విషయగళిరలు జీవ 

నతమకతు యోగయవిదెంద్త సిర ిమద్నంత మెచ్తావనె ౩౩-౦౭ 

 

ఆశ్రకవికుల కలపతరు ది 

గేదశవరియలు రంగనొలుమెయ 
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దాస్కూట్స్థరిగెరగి నా బేడిక ంబువెనత 

ఈ స్తలఅణ హరికథామృత 

మీస్ళయద ెసార దీఘ్ 

దేీషిగళిగెరెయద్లె స్లిస్తవుదెనా బినాపవ- ౩౩-౦౮ 

 

ప్ాేస్గళ ప్ొందిస్ద ెశబద 

శ్లలషగల శ్ోధిస్ద ెదీఘ్ 

హర స్ీగళ స్లిలస్దె షట్పదిగతిగె నిలిలస్దె 

ద్ూషకరు దినదినది మధడువ 

ద్ూషణవె భూషణవు ఎంద్తప 

దేశగమయవు హరికథామృతసార సాధ్యరిగె ౩౩-౦౯ 

 

అశీ్రతాగమభావ ఇద్ర ప 

రిశమీవు బలలవరిగానం 

దాశీ్రగళ మళెగరెసి మె ైమరెస్తవ చ్మతకృతియ 

మిశరీిగ ెమరెమధడి దితిజర 

శతదే్లి కాయ దిపపరిద్ర ళు 

పశీ్రతిగళు తపుపవువె నిజభకతుయుకురిగె ౩౩-౧౦ 
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నిచ్ా నిజజన మెచ్ా గోధ్న 

అచ్ా భాగయవు పచె్ా పేమెయు 

కెచ్ా కేళీనత మెచ్ా మలమన ముచ్ె్లందెనతత 

ఉచ్చ్ాిగళిగె ప్ొచ్ా ప్ొస్దెన 

లుచ్ారిసిదీ స్చ్ారితెయే 

నతచ్ారిస ెసిరివతసతసలధంఛన మెచ్ాలేనరిద్త ౩౩-౧౧ 

 

సాధ్తస్భెయొళు మెరెయ  తతీస్త 

బోధ్వృషియి గరెయ  కామ 

కరీధ్ బీజవ హురియ  ఖళరెద ెబిరియ  కరకరియ 

వాదిగళ పలుమరియ  పరమవి 

నోదిగళ మె ైమరెయలోస్తగ 

హాదితోరిద్ హిరియ బహు చ్ాతూరియ హొస్ పరియ ౩౩-౧౨ 

 

వాయస్తీథర ఒలవొ విఠలో 

ప్ాస్క పభేువయ పురంద్ర 

దాస్రారాయర ద్యవో తిళియద్త ఓద ికేళద్లె 

కేశవన గునమణిగళనత ప్ాే 

ణ శగపిసి వాదిరాజర 
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కరశక పుపవ హరికథామృతసార పేళిద్రు ౩౩-౧౩ 

 

హరికథామృతసార నవరస్ 

భరిత బహుగంభీర రతాా 

కర రుచ్చ్ర శృంగార సాలంకార విసుా ర 

స్రస్ నరకంఠీరవాచ్ా 

యర జనిత స్తకుమధర సాతీీ 

కరిగ ెపరమోదారమధడిద్ మరెయద్తపకార ౩౩-౧౪ 

 

అవనియొళు జయయతిషమతియ తె ై

లవనత ప్ామరనతండు జీణిస్ 

లవన ెపండితోాకరిపవివ కతయపపంత ె

శవీణమంగళ హరికాథ మృత 

స్విద్త నిగుణసారమకతకస్ 

లవ నిపుణనైె యోగయగలలదె ద్కకలరియదిద్త ౩౩-౧౫ 

 

అకకరదొళీ కావయదొళు ఓం 

ద్కకరవ బరెదోదివ దే 

వకళిం ద్తస్ుయజయనెనిసి ధ్మధథకామగళ 
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లెకతకస్దె లోకైెకనాథన 

భకతుభాగయవ పడెవ జీవ 

నతమకుగలలదె హరికథామృతసార సొగస్తవదె ౩౩-౧౬ 

 

ఒతిు బహ విఘ్ాగళ తదేద్ప 

మృతయయవిగె మరె మధడి కాలన 

భృతయరిగ ెభీకరవ పుట్ిిసి స్కలసిదిగాళ 

ఒతిుగ ళిసి వనరుహ అణ 

నృతయమధడువనవన మనెయొళు 

నితయ మంగళ హరికథామృతసార పఠిస్తవర ౩౩-౧౭ 

 

ఆయురారోగెైయషీయ యశ 

ధెైయ బల విజన్ యయన స్మస్హాయ శ్ౌయొ ఉ 

దాయ గుణగాంభీయ మొద్లధద్ 

ఆయతగతళుంతాగలొంద్ 

ధాయయ పఠిసిద్ మధతదేిం శవీ 

ణీయవలలవె హరికథామృతసార స్తజనరిగ ె౩౩-౧౮ 

 

కురుడ కంగళ పడెవ బధిరని 
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గెరడు కతవి కేళబహవు బెళెయద్ 

మురుడ మద్నాకృతియ తాళీనత కేళదమధతదే్లి 

బరడూ హ ైనాగువుద్త కేళదరె 

క రడు పలిలవిస్తవద్త పతేిదిన 

హురుడిలధద్రు హరికథామృతసారవనత పఠిసె  ౩౩-౧౯ 

 

నిజరతరంగిణియొళనతదిన 

మజజనాది స్మస్ుకమవి 

వజితాశ్ాప్ాశదింద్లి మధడిద్ధికఫల 

హ జెజ హ జెజగె దొరెయదిపపవె 

స్జజనరు శిరతూగువంద్ది 

ఘ్జిస్తతలీ హరికథామృతసార పఠిస్తవర ౩౩-౨౦ 

 

స్తియరిగె పతిభకుతి పతిా 

వతే పురుషరిగె హరుష నెలెగోం 

డతిమనోహరవాగి గురుహిరియరిగె జగదొళగె 

స్తత మంగళవీవ బహు స్త 

కృతిగళెనిస్తత స్తలభదిం స్ 

ద్ుతియ పడెవరు హరికథామృతసారవనత పఠిసె ౩౩-౨౧ 
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ఎంతయ వణిస్లెనాళవె భగ 

వంతనమల గుణానతవాద్గ 

ళెంతయ పరియలి పూణబోధ్ర మతవ ప్ొందిద్ర 

చ్చ్ంతనెగె బపపంత ెబహు ద్ృ 

షాింతపూవకవాగి పేళద  మ 

హంతరిగె నరరెండు బగెవరె నిరయభాగిగళు ౩౩-౨౨ 

 

మణిఖచ్చ్త హరివాణద్లి వా 

రణస్తభోజయపదాథ కృషాా 

పణవెనతతపిసిద్వరిగ స్తగ నీడువంద్ద్లి 

పణేతరిగె ప్ ంగనడ వరవా 

ఘ్ాయమణిగళింద్ విరచ్చ్సిద్ శీ్రతియొ 

ళుణిసి నోడువ హరికథామృతసారవనతదార ౩౩-౨౩ 

 

ద్తషరెినాదె ద్తవిషయదిం 

పుషరెినాదె పూతకమ 

భషేరెినాదె శ్రదీ్విఠఠల వ ణుగోప్ాల 

కృశ ాకైెపిడియువనత స్తయవి 
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శిషదిాస్తీవనత ప్ాలిసి 

నిషే ఠయంద్లి హరకిథామృతసార పఠిస్తవర  ౩౩-౨౪ 
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