
హరికథామృథసార 

బృహత్తారతమయ సంధి 

 

హరికథామృథసార 

సకల దురిత నివారణ సంధి 

 

హరికథామృథసార గురుగళ కరుణధిమధాపనిథు పేళువె 

పరమ భగవధ్భకథరిధ్నతధ్రధి కేళువుధ్ు 

 

శ్రలీకుమివలలభగె సమ కరుణాళుగళ నత కతణెనెల్లల 

కుచేలనవరిగె మెచ్చి కొతనాు సకల సమపధ్వ 

కేళిధాక్షణ వసథ రగళ పామధిల్లగిథ్థను 

ధ ైథయనుధ్రవ సీళి సమెథ థసిధ్ను పరఃలధధ్న కృపాసామా ర ౨౨-౧ 

 

ధేవ శమధఃవయ కుతుమబకె జీవనోపాయవను 

కతణకె ధేవధేవ శరణయ రక్షిసు రక్షిసెనె కేళి 

థానొల్లధ్ు పాల్లసిధ  సౌఖ్య కృపావలోకనధిమ ా

ఈథన సేవిసధ  సౌఖ్యగళ బయసువరలప మధనవరు ౨౨-౨ 
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శ్రనీివాసన పోలవ కరుణిగన్ ళినళినజామదధొళు 

కతణె ప రవీణరతధ్వరరసి నోళుపధ్ు శీ్రథ ిపురతణధొళు 

ధ్రర ణభిష్మకృపాధిగళు కురుసేనెయొళగిరలవగుణగ 

ళేను నోదధ  పాల్లసిధ్ పరమధథమ పరగథియ ౨౨-౩ 

 

చ్చమదవికమీ చకసీమఖవథోమదమధన నృపాలగిథ్థను 

భామదకతరక భీమన మృధాభరణగళిగొల్లధ్ 

మమెదయొద ధాకతశరతజన హెమదథియ నుద ికేళి మగళిగె 

గమదనెనిసిధ్ గహన మహిమ గధాబజఢర పాణ ి౨౨-౪ 

 

గౌథమర నిజపథిియను పురుహూథనైెధిరె కతయుా  

వృథరన ఘధథిసిధ్ పాపవను నతలకు విభాగ మధదిధ్ను 

శతథకుమధభథమక కిరీతవ కైెథవధ ికధ్ొా యా 

ఇమధారరతథి భాగిల కతయా భకథథేవన సీవకరిసి ౨౨-౫ 

 

నతరనమవారజధ్ సీ థ రయర జారకమకె ఒల్లధ్ అజసుకు 

మధరనెనిసిధ్ నమగాోపగె నళినభభవజనక 

వెైరవజిథ ధ ైథయరను సమధార మధదిధ్ విపగమన 

పెగలేరిధ్ను గోపాలకర వృమధావనధొళిముా ౨౨-౬ 
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శ్రకీరతచ్చత పాధ్పలలవ గోకులధ్ గొలలథియ 

రొల్లసిధ్ పాకశతసనపూజయ గోగోవథాాగళ కతయా 

ఓకరిస ికురుపథియ భోజన సీవకరిసిధ్ను విధ్ురనౌథణ 

భాకుల్లకనమధా్ల్ల థోరిధ్ భకథవథాలను ౨౨-౭ 

 

పుథరనెనిసిధ్ గోపిధ విగె భథృవెనిసిధ్ వజధ్ 

నతరియ రుకిథ లధల్లసి పవథవ నెగహిధ్ కృపాసామధార 

శథుర థాపనయజన్ య పురుష్న పుథిరయర థమధాళా 

థిరజగధ్ాా థర మమగళగాథర పరమపవిథర సురమిథర ౨౨-౮ 

 

రూపనతమవిహీన గగారోపిథ సునతమధ్ల్ల కరెసిధ్ 

వాయపక పరిచ ెని రూపధ ిథోధ్ లోకరిగె 

ధావపరతమథయధి ధ ైథయను సమధథ పగొళిసువెనెముా 

శవవథధవవపమమాిరనవథరిసి సలకహిధ్ను థనివర ౨౨-౯ 

 

శ్రవీిరిమధిధ్యమరనుథ నతనతవథారవ మధద ిసలహిధ్ 

ధేవథ గళను ఋషిగళను క్షిథిపరను మధనవర 

సేవెగళ కైెకొముద  ఫలగళ నీవ నిథాయనమమాయ 
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సుగీీవఢుర వమొధ్లధధ్ భకథగిథ్థ పురుశతఠ ౨౨-౧౦ 

 

ధ్ుష్ధాానవహరణ సవోథుృశసాధ్ుగ ణభరిథ 

భకతథ భీశధాాయక భయవినతశక విగథభయశోక 

నశథాుషిగాళిలల సృష్తాాయధ్యష్కాథనిగావ కతలధి 

హృష్నాతగువ సమరణెమధథరధి హరు ధ్ుగ హావాసి ౨౨-౧౧ 

 

హిమె ాపరళయోధ్కధి థావరెకతమనామిజసి కతయా 

థలెయొళు భామాొరెయ పిథ్థవగొల్లధ్ పరియముపధ్విథ్థ 

వమాిసిధ్ వృమధారకర సధ్వృమకాుణిసిధ్ సుఢ య 

కరునత సిముా కమలధకతమథ బహరనిశ్రిమథ జయవమథ ౨౨-౧౨ 

 

సథయసములధపనుసార పరవథిసువ పరభు థనగె 

థానె భుర థయనెనిసువ భోకథృభోగయపధాఠ 

ధొళగిధ్ుా  థథవధాఃవయనతగి థపక థృపి థపదిసువ 

థథవపథిగళ మథ్థరతధ్సురరగె అసమీచీనఫలవీవ ౨౨-౧౩ 

 

బిత్ గాళ నెవధిమలాధగల్ల హొతా్తగోసుగవాధ్దాగల్ల 

కెతరాోగపరయుకథవాగల్ల అణకధిమాొమెమ 
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నితుాసిరినిమ్ బాయ్ధరెాధ్ు హర ివిట్టలధ సలహెమెనాలక 

కైెగొతుా కతవ కృపాళు సమథథ థని భకుథరను ౨౨-౧౪ 

 

ఈ వసుమరెాయొళగె శ్రభీూధేవియరసన సుగుణ 

కమగళావ బగెయ్మధాధ్దారగల్ల కీరిథసువ నరర 

కతవ కమలధ్ళాయథాక్ష కృపావలోకనధిమ ా

కపిసుగీీవగొల్లదమలా్ల ఒల్లధ్భిలధషె పూరెైప ౨౨-౧౫ 

 

చేథనతమథయధమి లక్షిమనతఠ కమగళనుసరిసి 

జనిథోఠ విష్తోో అమబ శీ్రథిప రథిపాధ్యనమొమదనె 

జాథనతగువ జనమరహిథా కూథినమనా భకథరిమధా 

హూథనతగి మనోరఠవ బేదిసికొళధవవ ౨౨-౧౬ 

 

నృష్థు ఎనిసువ మనుజరొళు సుర ఋష్భనిమాి రయగళొళు 

థథ్థధివష్యగళ బుమిజసువ హోథాఃవయను థానతగి 

మృష్రహిథ వేధ్ధొళు ఋథసథు పేసరినిమలా్ల కరెసుథ 

జగస్రసవిథ నిరమథరధి సమెథ థసువను భకుథనరను ౨౨-౧౭ 

 

అబజభవపిథ జలఢరతధిరయొళబజ గోజాధిరజనెనిసి 
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జలధ్ుబబళేయు పీయూష్ధ్వరె శ్రశీశతమురొళు 

కబుబకధ్ళిలథాథృణదుర మధా్బుబగెయ మధదుథిహ 

గోజను ఇబబగ ెపరథవక మణిమృగ సృజిపనధిరజను ౨౨-౧౮ 

 

శీ్రథివినుథ సవథరధ్ల్ల భారథిరమణనొళగిధ్ుా  

థా శ్రచ్చష్థువెనిసి జదచేథనరను పవిథరమధదిథిహ 

అథుళమహిమధనమథరూపా చుయథనెనిసి చ్చధాే్హధొళు 

పరా కృథపురుష్నమధా్ల్ల నతనతచేషెగాళ మధళప ౨౨-౧౯ 

 

అథిఠియ్ధనిసువననిమయ భారథిరమణనొళు పరా ణమయ 

పరా కృథ విష్య చ్చమథనెయ మధదిసువను మనోమయను 

యథన విజ నా ్యనమయ బరలధ్ జథనమధదిసి ఆథమజాయధ 

సుథర సమగధ ిసుఖ్వనీవానమమాయనెనిసి ౨౨-౨౦ 

 

ఇనిథు రూపాథమనిగె ధోష్గ ళెనిథు బపుపవు పేళిరె ై

బరా ఃమణకులోథ్థమరతధ్వరు నిష్ుపతబుధాి్యల్ల 

గుణనియధమక థథ్థధాఃవయ నెనిసి కతయవ మధళప 

ధేవననెనెధ్ మధథరధి ధోష్రతశ్రగళెలల కెదుథిహవు ౨౨-౨౧ 
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కుసఠనెనిసువ భూమియొళు ఆశ్ఠనెనిసువ ధిగవలయధొళు 

ఖ్సఠనెనిపాకతశధొళు ఒబబబబబరొళగిధ్ుా  

వయసథనెనిసువ సవరొళగె సమసథనెనిసువ బళియల్లధ్ుా  

ఉపసఠనెనిప విశోఢన విశ్రధ్ాా థమ లోకధొళు ౨౨-౨౨ 

 

జ నా ్యనధ్ను ఎమెనాిప శతసథ రధి మధనధ్ను ఎమెనాిప 

వసనధ ిధానశ్రలసు బుధాి్యోళగవధానయనెనిసువను 

వెైనథేయవరూప థథ్థథ్ సఠా నధ్ల్ల థథ్్స్వ 

భావగళానుసార చరిథ రగళ మధదుథలె నెలెసిపప ౨౨-౨౩ 

 

గాీమపనొళాగీణియ్ధనిసువను గాీమణీ ఎనిసువను 

జనరొళు గాీముపగాీమగళొళగె శ్రమీధనయనెనిసుథిపప 

శ్రమీనోరమ థాన ెయోగక్షేమనతమకనతగి సలకహరవ 

ఈ మహిమె మికతుధ్ ధేవరిగుమె ాలోకధొళు ౨౨-౨౪ 

 

విజయ సారఠియ్ధముా గరుద ధ్వజన మూథియ భకిథపూవక 

భజిసుథిపప మహాథమరిగె సవథరధ్ల్ల ఒల్లధ్ు 

విజయధ్ను థానతగి సలహరవ భుజగభూష్న పూజయ 

చరణాముబజ విభూథిధ్ భువనమోహనరూప నిలేప ౨౨-౨౫ 
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అనభిమథ కమపరవహధొళ గనిమిష్తాధి సమసథచీథన 

గణవిహరధ్ు థథఫలగళుణోధ  సృషిసాధ్ ముని 

వనిథ య్మాొదగూది కరుణా వనఢి నిమిసి థమమథమమయ 

అనుచ్చథోచ్చథ కమఫలగళనుణుథ చరిసువరు ౨౨-౨౬ 

 

ఝలలదియ నెళలమెథ భవసుఖ్ థలలణవగొళిసువుధ్ు 

నిశియ వలల సాలవ మధద ిసకుర ెమెధా్ థ రనమెథ 

క్షులలకర కూదాదధ్లె శ్రవీలలభన సధ్ుగ ణమగళ 

బలలవర కూదాద ిసమధపధిసు పరమపధ్వా ౨౨-౨౭ 

 

ఝలలదియ నెళలమెథ థోపుధ్ు ఎలల కతలధి భవధ్ 

సౌఖ్యవు ఎల్లల పెకురు బిదధ  బబమబథి్థహరధ్ు జీవరిగ ె

ఎలె లనెమరెా బిదధ్ు హరినిమధలయనైెవేధ్యవనె భుమిజసి 

బలలవర కూదాద ిభవధ్ు:ఖ్గళనీదాదు ౨౨-౨౮ 

 

కుతా్తకొయాధ్నతుా ఇతుాధ్ సుతుాకొతుాధ్ ముతలాఘ 

హితా్తతుా మధళుపధ్ు విట్టలకముాచ్చెష్ ాసజజనర 

బితుా థనియ హొత్ గాోసుగ ఠతనాుణుథిహ కెత ామనుజర 
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కతా్త ఒయ్ధ మఫతణాధొళొథ్థతా్తల్లదుథిహరు ౨౨-౨౯ 

 

జాగు మధదధ  భోగధాసెయ నీగ ిపరమనురతగధ్ల్ల 

వరభోగిశయనన ఆగరధ్ హెబాబగిలల్ల నిముా 

కూగుథల్ల శ్రరభాగి కరుణాసాగరనె భవరోగభేష్జ 

కైెగొమెదమెనెా బేగ ఒధ్గువ భాగవథథరరస ౨౨-౩౦ 

 

ఏను కరుణవో థనివరల్ల ధ్యధనిఢిగె సధ్భకథజనరథి 

హీనకమవ మధదిధ్రు సర ిసీవకరిసి పొరెవ 

పరా ణహిమాక లకఢకగె సుజ నా ్యన పాల్లస ిథని మహిమ ె

పురతణరూపధ ిపళేిసిధ్ రఘుసరను సుచరిథర ౨౨-౩౧ 

 

మూదమధనవరెలల కతలధి బేదికొమిబనిథ ముా ధ ైనయధి 

బేదధ్మధిా మధదు పురుష్తాఠగళ సవపిధ్ల్ల 

నీదువర ెనిని మలగుణ కొమధద ది హిగుగ వ భాగవథరొద 

నతదిసెనిను జనమజనుమగళల్లల మరెయధ్లె ౨౨-౩౨ 

 

చథుర విఢ పురుష్తాఠరూపను చథురమూథయథమ 

కనిరలక మథి్థథర పురుష్తాఠగళ బయసువరేను బలలవరు 
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మథివిహీనరు అహిక సుఖ్ కతశవథవిధ మరిాధ్నుధినధి 

గుణపథియ్ధ మొధ్లధధ్నయథేవథ గళనె భజిసువరు ౨౨-౩౩ 

 

ధ్ుర హిణ మొధ్లధధ్మరగణ సనమహిథ సవపరా ణిగళ 

హృధ్ుగ హనివాసి గభీర హర ిసవాఠపరధాయకను 

అహికపారథరధ్ల్ల విహిథావిహిథ కమగళరిథు 

ఫలసనిిహిథనతగి ఎలలరిగె కొదుథిపప సవజ న్ య . ౨౨-౩౪ 

 

ఒమెమగాధ్రు జీవరొళు వెైష్మయధేవష్తాసరయ్ధ 

సేిహ మహామహిమగిలల నిరుపాఢిక పూరవలోకగళా 

బరఃమకలధపమథధ్ల్ల వేధా గమయ శ్రజీగనిఠ 

విట్ల సుమమనీవను థిరవిఢరిగె అవరవర నిజగథియ ౨౨-౩౫ 

 

10

www.yo
us

igm
a.c

om




