
హరికథామృథసార 

సాాతంతయ్ విభాగ సంధి 

 

హరికథామృథసార గురుగళ కరుణధిమధాపనిథు పేళువె 

పరమ భగవధ్భకథరిధ్నాధ్రధి కేళువుధ్ు 

 

శమ్థథ సూచనె: సాగథ సాాథనిథయగుణవ హర ిథెగెధ్ు 

బ్ః్మధ్యరిగె కొతతధ్ భృగుమునిపపేళిధ్ను ఇమా రధ్ుయమనక్షిథిపనిగె 

 

పరమవిష్ణు  సాథమథ ర మధయధ థరుణి వక్షసఠల 

నివాసియు సరసిజోధ్భవ ప్ా్ణరీవరు సచివరెనిసువరు 

సవకమగళల్ల ిథథిరియ రురగభూష్ణాహమకృథిథయ్ 

కరెసువామరేమధారకముఖరిమా రయపరెనిసువరు ౧౭-౧ 

 

ఈ ధివౌకసరమ్థథ కల్ల మొధ్లధధ్ ధెైథయరు సవధేహధ ి

థోధ్కరు థావాగ ివాయప్ారగళ మధదువరు 

వేఢనమధిా కల్లయహమధక రాఢిప్ాఢమ మఢుకుకైెతభ 

కరోఢి శమబరముఖరు మనసిగె సాామ్థయెనిసువరు ౧౭-౨ 
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ధేవథెగళోపధ ినిథయధొళేవమధధి సానామధిమలా్ల 

యధవధిమా్థ రయగళొళు వాయపరగళ మధదువరు 

సేవకర సేవానుగుణ ఫల వీవ నృపనమధా్ల్ల తనన 

సాభావ సాాథమ్థథ రయ విభాగవ మధదిఇతత హర ి౧౭-౩ 

 

ఆగణిథ స్ఆథమ్థథ రయ నాలభగె విభాగవ మధద ిఒమనాు 

థెగెధ్ు ధ్శవిఢగెైసి ప్ాధ్ర ెపమచప్ా్ణనల్ల 

మొగచథుష్ తయనొళు సప్ాధెైధ్ు గుణవిరసిధ్ మథె్థ  

ధ్శవిఢ యుగళ గుణవను మధద ిఎరదు సధాశివనొళితత ౧౭-౪ 

 

ప్ాకశాసన కామరొళు సాఢెైకవితత ధ్శేమ్థర రయర 

సుధివౌకసాధ్యరొళొముా యధవజ్జీవరొళొముా 

నాలకకవరె కలధయధిధెైథాయ నీకకిథ్థను ఎరదు థ్ివిఢ 

వివేకగెైసిమా్థరెగె ఒమ్థరాదాథమ థనొనళగె ౧౭-౫ 

 

ఈ విఢధ ిసాాథమ్థథ రయథావ ధేవమధనవధానవరొళు 

రమధవినోధ ివిభాగ మధదితతలల ిరమ్థసువను 

మూవరొళగిధా్వర కమవ థా వీకారవ గెైసధ్లల 

కలధావసానకె కొదువనాయసవరవర గథియ ౧౭-౬ 
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ఆలయగళొళగిపా ధీపజవాలలవథిగళనుసరిస 

జనరాల్లగళిగొపుావ థెరధ ిహర ిథోప సవథ ్

కాలకాలధ ిశ్రఢోరా దుగాలలనెయర కొద ిసుఖమయ 

లీలలగెైయలక థ్ిగుణకాయగళహవు జ్జవరిగ ె౧౭-౭ 

 

ఇమా్థ రయగళిమ్ మధళా కమధ్ామగళ థనగపిసలక 

గోవిమ ాపుణయవ కొముర  ప్ాపవ భసమవనె మధళా 

ఇమా్థరేశను భకథజనరన నిమా్థసువరొళగిపా పుణయవ 

థముా థననరిగీవ ప్ాపగళవరిగుణిసువను ౧౭-౮ 

 

హొథ్ుథ హొథి్థగె ప్ాపకమప ్వథక నిమా్థసధె 

థనగిముాథ్థమర గుణకమగళ కొమధర దధ్లల ఇపా 

మథయరిగె గోబ్ా్ఃమణస్ థ ీహథయ మొధ్లధధ్ఖిళధోష్గ 

ళిథ్థపను సమ్ధహాపదసలఖిిళశాసథమీథ ౧౭-౯ 

 

థనన సాాథమ్థథ రయగుణగళ హిరణయగభాధ్యరిగె 

కల్లముక ధానవర సమథథిగవరఢికారవనుసరిసి 

పుణయప్ాపగళీవ భహుకా రుణయసాగరనలాశకిథగ 
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ళుణులరియధె ఎరలక ఉణగల్లసిధ్ను సవరిగ ె౧౭-౧౦ 

 

సతయవికమో పుణయ ప్ాపవ స 

మసతరిగె కొడలోసుగది నా 

లాతణత  భాగవ మధడి లేశాంశవను జనకీవ 

అతయలా పరమధణువిగె సా 

మథయవను తా కొట్టు  సూథ ల ప 

దాథగళ ఉండుణిప సవద సవజ్జవరిగె ౧౭-౧౧ 

 

తిమ్థర తరణిగళేక దేశది 

సమనిసిపావె ఎందిగాదరు 

భమ్ణ చళి బిసిలంజికెగళుంట్ేనో పవతకె 

అమ్థతజ్జవరొళిదుర  లకుమీ 

రమణ వాయప్ారగళ మధడువ 

కమలపత ్సరోవరగళొళగిపా తెరనంతె ౧౭-౧౨ 

 

అంబ్ుజోదభవ ముఖయసుర కల్ల 

శంబ్రాద ిసమసత దెైతయక 

దంబ్కనుదిన పుణయప్ాపవిభాగవనె మధడి 

4

www.yo
us

igm
a.c

om



అంబ్ుధియ జలవను మహాఘట్ 

బింబ్రితణ తణంబ్ువ తెరది పత్ి 

బింబ్రొళు తానిదుర  యోగయతెయంత ెఫలవీవ ౧౭-౧౩ 

 

ఇనిథు విష్ణనరహసయధొళు భృగుముణిమా రధ్ుయంన 

గరుపిధ్ు ధ్ను కేళువుధ్ు నిథయధ ిమథసరవ బితణత  

అనుచిథోకిథగళిధా్రెయు సరిగణన ెమధదధిరెముా 

విధ్ాజీనగ విజవ్ యయపనెయ మధదువ ెవినయపూవకధి ౧౭-౧౪ 

 

వీతభయ విశేాత విధిపిత 

మధతణళ ంతక మధ్ావలభి 

భూతభావననంత భాసకరతేజ మహారాజ 

గౌతమర మడదియను కాయధర  

నాథరఅక గురుతమ జగ 

నానథవిఠ్ఠల తనన నంబిద భకుతరను ప్ొరెవ ౧౭-౧౫ 
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