
హరికథామృథసార 

బృహత్తారతమయ సంధి 

 

హరికథామృథసార గురుగళ కరుణధిమధాపనిథు పేళువె 

పరమ భగవధ్భకథరిధ్నతధ్రధి కేళువుధ్ు 

 

హర ిసిర ివిరించీర ముఖ ని 

జరర ఆవేశతవత్తగళ 

సమరిసు గుణగణ సవకతలది భకతా పూవకది 

 

మీన కూమ కరోడ నరహరి 

మధణవక భృగురతమ దశరథ 

సూను యధదవ బుద ాకల్కీ కపిల వెైక ంఠ 

శ్రనోివాసను వాయస ఋషభ హ 

యధనన నతరతయనీ హం 

సానిరుద ాత్రివికమో శ్రధో్ర హృషికేశ ౨౧-౦౧ 

 

హరియు నతరతయణను కృష్ాా 

సుర క లధంతక సూయ సమపభి 
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కరెసువను నిదుష ట సుఖ పరిపూణ త్తనెందు 

సవదేవోతమాను సవగ 

పరమ పురుష పురతతన జరత 

మరణ వజిత వాసుదేవాదయమిత రూపాతమ ౨౧-౦౨ 

 

ఈ నళినభవజనని లక మీ 

జన్ యాన బల భకతా ాది గుణ సం 

పూణలెనిపళు సవకతలది హరికృపాబలది 

హీనళెనిపళనంత గుణది పు 

రతణ పురుషగె పకిృత్రగినుు స 

మధనరెనిసువరిలల ముకతా ముకా సురరొళగె ౨౧-౦౩ 

 

గుణతయిగళమధని శ్ర ోక ం 

భిణి మహా దుగాంభణిి రు 

గిమణియు సతయ శతంత్ర కృథి జయ మధయ మహలక మి 

జనకజన కమలధలయధ ద 

ఇణెయు పదామత్రిలోకేశవరి 

అణుమహతా్రనొళిదుు  ఉపమధరహితళెనిసవళు..ః ఖధశ్_౨౧-౦౪ 
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ఘోటకతసయన మడదిగింతలి 

హాటకరదర పవనరీవరు 

కరత్రగుణదిందధ్మరెనిపరు ఆవ కతలదలి 

ఖేటపత్రశేష్ామరేందరి 

పాటు మధడద ెశ్రశోన కృపా 

నోటదిందలి సవరొళు వాయపార మధడ వరు ౨౧-౦౫ 

 

పురుష బహిమ విరంిచి మహా 

నమరుత ముఖయపాిణ ఢ్ ి థిసమృథి 

గురువర మహాధాయత బల విజన్ యానత విఖధయత 

గరళభుగభవరోగ భేషజ 

సవర వరణ వేదసథ జీవే 

శవర విభీషణ విశవచేష టక వీతభయ భీమ ౨౧-౦౬ 

 

అనిల సి థత్ర వెైరతగయనిధ ిరో 

చన విముకతాగ నంద దశమత్ర 

అనిమిషేశతనిద ిశుచి సత్తాాతమక శరీర 

అణుమహదూిపాతమకతమృథ 

హనుమదాదయవత్తర పదామ 
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సన పదవి సంపాిప ాపరిసర ఆఖణాశమసమ ౨౧-౦౭ 

 

మధతరిశవ బహిమరు జగ 

నతుత్ెగధ్మధధీనరెనిపరు 

శ్రతోరుణివలలభను ఈవరొళావకతలదలి 

నీత భకతా జన్ యాన బల రూ 

పాత్రశయదిందిదుు  చేతనత 

చేతనగళొళు వాయపరెానిసువ తతదాాహవయది ౨౧-౦౮ 

 

సరసవత్ర వేదాత్రమకత భుజి 

నరహరిగురుభకతా బరిహీమ 

పరమ సుఖ బలపూణె శదోాా పరిత్ర గాయత్రి 

గరుడశేషర జనని శ్ర ోసం 

కరుషణన జయధ తనుజె వాణీ 

కరణనీయధమకె చతుదశభువన సనతమనెయ ౨౧-౦౯ 

 

కతళి దరిపది కతశిజన పాం 

చాలి శివకనెయంద ిసేనత 

కతలమధనీ చంద ిదుయసభరనతమ భరరత్రగె 
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ఘధళి బహిమర యువత్రయరు ఏ 

ళేళు ఐవత్్ాందు గుణదిం 

కీళు ఎనిపరు తమమ పత్రగళిందలధవాగ ౨౧-౧౦ 

 

హర ిసమీరతవేశ నర సం 

కరుషణావేశయుత లమణ 

పరమపురుషన శుకలకేశతవేశ బలరతమ 

హర సదాశివ తప అహంకృథు 

మరుతయుకా శుకరధ్వపట త 

తుురుష జయగీష్వవవ దరిణీ వాయధ్ దూవాస ౨౧-౧౧ 

 

గరుడ శేష శశతంకదళ శే 

ఖరరు తమ్మమళు సమరు భరరతీ 

సరసిజనసన పత్రుగధ్మరు నూరు గుణదింద 

హరిమడద ిజనంబవత్రయొళు శ్ర ో

తరుణియధవేశవిహుదెందిగు 

కొరత్ె ఎనిపరు గరుడశేషరిగెైవరైెదు గుణ ౨౧-౧౨ 

 

నీల భదాి మితవిిందా 
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మేలెనిప కతళింద ిలఅణె 

బరలెయరిగింతధ్మ వారుణి సవపణి గిరిజన 

శ్రలోక మియుత రేవతీ సిర ి

మూలరూపద ిపేయళెనిపళు 

శ ైలజనదయరు దశగుణాధ్మ తమమ పత్రగళిగె ౨౧-౧౩ 

 

నరహర ిఆవేశ సంయుత 

నర పురందర గాధ ిక శ మం 

దరదుయము విక ఇవాలి ఇందనివత్తర 

భరత బహిామవిష ట సాంబ సు 

దరుశన పదిుయము సనకత 

దయరొళగిపు సనతుీమధరను శణుమఖ కతమ ౨౧-౧౪ 

 

ఈరెైదు గుణ కడిమె పావత్ర 

వారుణీయరిగింద ికతమ శ 

రీరమధని పాిణ దశగుణవవర శకనోిగె 

మధరజనరత్ర దక్ష గురు వృ 

థాిదిజనయధ శచి సవయంభువ 

రతరుజన సమ పాిణగవరరు హతుా గుణదింద ౨౧-౧౫ 
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కతమపుతనిిరుద ాసరత్త 

రతమనతనుజ శతుిహన బల 

రతమనతనుజ పవతనినిరుదనాొళగనిరుద ా

కతమభరయధ రుగమవత్ర స 

నతుమ లఅణళెనిసువళు పవ 

లోమి చిత్తింగదయెు త్తరతవెరడ  పెసరుగళు ౨౧-౧౬ 

 

త్తరనతమక త్ేతి్యెొళు సర 

త్తరమణనతరతధిసిదను స 

మీరయుకరా దవాను కృషగాె పరియనెనిసిదను 

వారిజనసనయుకా దరిణను 

మూరు ఇళెయొళు బృహసుత్రగవ 

త్తరవెంబరు మహాభరరత త్తతుయదొళగె ౨౧-౧౭ 

 

మను ముఖధయదయరిగింత పవిహను 

గుణద ిపంచక నీచనెనిసువ 

ఇన శశతంకరు ధ్మమధనవి ఎరడ  గుణదింద 

కనియరెనిపరు పవిహగింతలి 
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దినప శశి యమధ్మరూపగ 

ళనుదినద ిచింత్రపుదు సంతరు సవకతలదలి ౨౧-౧౮ 

 

మరుతనతవేశయుత ధ్మజ 

కరడ ివిదురను సతయజితు ఈ 

రెరడ  ధ్మన రూప బహిామవిష ట సుగీోవ 

హరియ రూపావిష ట కణను 

తరుణిగెరడవత్తర చందమి 

సురపనతవేశయుతనంగదనెనిసికొళుత్రపు ౨౧-౧౯ 

 

తరుణిగింతలి పాద పాదరె 

వరుణ నీచను మహాభిషక్ దర 

దుర సుషేణను శంతనువు నతలవరు వరుణరూప 

సురమునీనతరదను కతంచిత్ 

కొరత్ె వరుణగె అగిుభృగువజ 

గొరళపత్రు పసిూత్ర మూవరు నతరదనిగధ్మ ౨౧-౨౦ 

 

నీల దృష టదుయము లవ ఈ 

లేలిహానన రూపగళు భృగు 
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కతలిలొదుదరింద హరియను వాయధ్నెనిసిదను 

ఏళు ఋషిగళిగుతమారు ముని 

మౌళి నతరదగధ్మ మూవరు 

గాళియుత పహిాల ద బరహీల కరతయనెనినిసిదను ౨౧-౨౧ 

 

జనప కమజరొళగె నతరద 

మునియనుగోహ బలది పహిాల  

దనల భృగుముని దఅ పత్రుగె సమనెనిసుకొంబ 

మను వివసావన్ గాధిజేవరు 

అనలగింతలి కతంచిత్తధ్మ 

ఎణె ఎనిసువరు సపఋాషిగళిగెల ల కతలదలి ౨౧-౨౨ 

 

కమలసంభవభవరెనిప సం 

యమి మరీచియు అత్రి యంగిర 

సుమత్ర పులహ కతోు వసిష ఠ పులసాా ముని సావహ 

రమణగధ్మరు మితనితమక 

దుయమణి రతహూయుకా భీషమక 

యమళరూపను త్తరనతమకనెనిసి త్ేతి్ెయొళు ౨౧-౨౩ 
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నిరఋత్రగెరడవత్తర దుముఖ 

హరియుత ఘటోతీజను పాివహి 

గురుమడద ిత్తరతసమరు పజనయగుతమారు 

కరిగొరళ సంయుకాభగద 

తరాసు కతథన ధ్నప రూపగ 

ళెరదు విఘుప చారుదేషనాు అశివనిగళు సమ ౨౧-౨౪ 

 

దరిణ ధ్ుివ దరష్ాకతగిు 

పాిణ దుయ విభరవసుగళెంటు కృ 

శతను శేషో ఠ దుయనతమవసు భీష్ామయ బహిమయుత 

దరిణనతమక నందగోప ప ి

ధాన అగిుయనుళిదేళు స 

మధనరెనిపరు తమ్మమళగె జన్ యానతది గుణదింద ౨౧-౨౫ 

 

భీమరెైవథవొజజెైకపాధామహన్ బహురూపకను 

భవ వామ ఉగో వృష్ాకపియహిబుఢ్ిుయెనుథిపు 

ఈ మహాథమర మఢ్యధొళగె ఉమధమనోహరనుథ్థమను 

ధ్శనతమకరు సమరెనిసికొమబరు థమ్మమళెమెమాుా ౨౧-౨౬ 
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భూరియజెైకపధా వహిబుఢ్ిురయధ్ు రుధ్గిణపసముయథ 

భూరిశవోనెమెనాిప శలవిరుపాక్షనతమకను 

సూరికృప విషీమబ సహధ ేవారుణాగోణి సోమధ్థ్థను 

థా రచిసిధ్ ధివరూప ఢ్రయెొళు పథపిాపకను ౨౧-౨౭ 

 

ధెవశకనోురుకమోధ మిథాివరుణపజనయ 

భగపూష్ావివసావన్ సవిథృఢ్ాథ ఆరయమథవష్ాా 

ధేవకీసుథనలిల సవిథృవిభరవసూసుథ భరను 

ఎనిసువ జనయవనపయుథ వీరసేనను థవషృానతమకను ౨౧-౨౮ 

 

ఏరడధిక దశ సూయరొళు మూ 

రెరడ  జనరుతమా వివసావన్ 

వరుణ శకనోురుకమోను పజనయ మిత్తిఖయ 

మరుతనతవేశయుత పాండూ 

వర పరతవహనెందెనిప కే 

సర ిమృగప సంపాత్ేవాత తయిరు మరుదంశ ౨౧-౨౯ 

 

పథిిభవాథను చేకతథను విపృఠువెనిసువను సవంయ 

మధరుథ విథథశవోథ్ుథ మగ గజనతమకరు పాిణామవ 
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ధివథియపాన గవాక్ష గవయ థృథియవాయన ఉధాన 

వృషపవథుళ శవథాిథ గమఢసుమధధ్నరు సమధన ౨౧-౩౦ 

 

ఐవరొళగ ీక ంత్రభోజను 

ఆవినతమక నతగకృకలను 

దేవదతధా్నంజయరు అవత్తరవజితరు 

ఆవహోదవహ వివహ సంవహ 

పాివహీపత్ర మరుత పవిహని 

గావకతలక  కతంచిదధ్మరు మరుదగణగలెల ల ౨౧-౩౧ 

 

పాిణోపాన వాయనోదాన స 

మధన దెైవరనుళిదు మరుతరు 

ఊనరెనిపరు హతుా విశేవదేవరివరింద 

సూనుగళు ఎనిసువరు ఐవరు 

మధనినీ దరిపత్రగె కెలవరు 

ఓణియొళు కైెకేయరెనిపరు ఎలల కతలదలి ౨౧-౩౨ 

 

పతి్రవిందయ శోుతసోమ శోుతకీ 

రుత్ర శత్తనిక శోుతకమ దరి 
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పత్ర క వరరివరోళగె అభిత్తమర పమిుఖ చిత ి

రథను గోపకతశోర బలరెం 

బతులరె ైగంధ్వరిందలి 

యుతరు ధ్మ వృకరదరతదిజరెందు కరెసువరు ౨౧-౩౩ 

 

వివిధ్ మె ందరు నక ల సహద ే

వ విభు త్రిశిఖధశవనిగళిలిల 

దివిపనతవేశవిహుదెందిగు దాయవా పృథివ ఋభు 

పవనసుత విషవకేేననుమధ క వర 

విఘుప ధ్నప మ్మదలధ 

దవరు మితగిె కతంచిత్తధ్మరెనిసికొళుత్రహరు ౨౧-౩౪ 

 

పావకతగిు క మధరనెనిసువ 

చావనవరుచథయముని చాఉష 

రెైవత సావరోచిష్ోతమా బహిమ రుదేంిద ి

దేవ ధ్మను దఅనతమక 

సావరణ ిశశిబందు పృథు పి ి

యవతిను మధంధాత గయను కక సథ దరషయంత్ర ౨౧-౩౫ 
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భరథఋషభజహరిణిజధివజ భరథమ్మధ్లధధ్ఖిళ 

రతయరొ ళిరుథిహుధ్ు శ్రవోిషుుపాిణవేశ పథిిధినధి 

వరధివిసుథ ిశముభ అధ్ుభథ కరెసువను బలి విఢ్ృ 

ఢ్ ి థశుచి సరియెనిదు ఋథఢ్ామ మ్మధ్లధధ్శగామఢవ ౨౧-౩౬ 

 

అరసెనిప కమజరు వెైశతవ 

నరగధ్మ శతగుణది విఘ్ను 

శవరగె కతంచిదుగ ణ కడిమ ెబలి ముఖయ పావకరు 

శరభ పజనతయఖయ మేఘప 

తరణి భరయధ సంజె య్ శతవర ి

కరన పత్రుయు రోహిణీ శతయమలెయు దేవకతయు ౨౧-౩౭ 

 

అరసియెనిపళు ధ్మరతజగె 

వరుణ భరయోష్ాది షటీరు 

కొరత్ె ఎనిపరు పావకతదయరిగెరడ  గుణదింద 

ఎరడ  మూజనరింధ్మ సావహ 

కరెసువళుష్ాదేవి వెైశతవ 

నరన మడదిగె దశగుణావరళశివనీ భరయధ ౨౧-౩౮ 
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సుదరుశన శకతోద ిసురయుత 

బుధ్ను త్తనభిమనుయవెనిసువ 

బుధ్నిగిందాశివనీభరయ శలయ మధగధ్ర 

ఉదరజోష్ాదేవిగింతలి 

అధ్మనెనిప శనెైశచరను శని 

గధ్మ పుషీర కమపను ఎనిసువను బుధ్రింద ౨౧-౩౯ 

 

ఉదవహా మరుత్తనివత విరత 

ధ్ దివత్రయ సంజయను తుంబుర 

విధ్వదుతమా జనమేయ తవష టృతయిుత చితరిథ 

సదివనుత దమఘోషక కబం 

ధ్ దవయరు గంధ్వ దను మను 

పదమ సంభవయుత్తక ోర కతశోరనెనిసువను ౨౧-౪౦ 

 

వాయుయుథ ఢ్ ి థరతశార ధివిజర గాయకను ఢ్ ి థరతశార 

నకనోు రతయ ధ్ుిపధ్నవహవిశిష్ాాహూహు గమఢవ 

నతయక విరతదివవహయుథ హహజేయ్ాయ విధాయఢ్రనె 

అజగర థాయెనిసువను ఉగోసేననె ఉగోసేనతఖయ ౨౧-౪౧ 
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బసజసమభవయుకథ విశతవవసుయుఢ్ామనుయథ్థ 

మౌజస బసజమిథయిమయుథ పరతవసువినిసుథిపు 

అసమమిథాి నివథ సథయజిథు వసుఢ్ెయొళు చిథసిేన 

మృథమఢసరు గాయకరెముా కరెసువరతవ కతలధ్లి ౨౧-౪౨ 

 

ఉళిధ్ గమఢవరుగళెలలరు బలి మ్మధ్లు 

గోపాలరెనిపరు ఇళెయొళగె సెైరమిఢ పిిమగళెపేరసర థయీు 

థిల ఉథ్థమి పూవధ్లి నక లన లలనె పావథియెనిసువళు 

క లధ్ గోపియరెలల శబరీముఖయరపేరరు ౨౧-౪౩ 

 

కృషవాథమన సుథరొళగె శథధ్వాశషసాావిర 

సర థయీరలిల పవిిషళాాగి రమధమబ థథ్థనతమమరూపధ్లి 

కృషు మహిషియరొళగె ఇపుళు థవషుీాస్ పుథిి కశేరు 

ఇవరొళు శేశోటళెనిపళు ఉళిధ్ ఋషిగణగోపికతసమరు ౨౧-౪౪ 

 

సూనుగళు ఎనిసువరు ధేవ కృశతనువిగె కథోుసిముఢ  

సుచిపవ మధనకౌశికరెైధ్ు థుముబరు ఊరవశ్రశథరు 

మేనకతఋషిరతయరుగళా జననసురరిగె సమరెనిపరు 

సురతణకరనతఖధయథ ధివిజరు జనకరెనిసువరు ౨౧-౪౫ 
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పావకరిగింతధ్మరెనిసువ 

దేవక లజననతఖయ సురగణ 

కరవిదర నతనత సువిదయద ిసోతమార నితయ 

సేవిపరు సదభకతాపూవక 

సావవరరిగుపదేశిసువరు ని 

రతవలంబన విమల గుణగల పతి్రదివసదలిల ౨౧-౪౬ 

 

సురరొళగ ెవణాశమోగళెమెబరదు ఢ్మగళిలల 

థమ్మమళు నిరుపమరు ఎమెనాిసికొమబరు థారథమయధ్లి 

గురుశిషయథవవీ ఋశిగళొళ గిరుథిహుధ్ు అజననసురరిగె 

చిరపిథుిశథాఢ్మమరెనిసువరు ఏళు జనరుళిధ్ు ౨౧-౪౭ 

 

చిరపిథృగళిమఢా్మ గమఢవరుగళెనిపరు 

ధేవనతమక కొరథెయెనిసువ చకవోథిగళిమ ాగమఢవ 

నరరొళుథ్థమరెనిసువరు హనెురదు ఎమబథె్థముా గుణధ్లి 

హిరియరెనిపరు కమోధి ధేవావేశబలధిమ ా౨౧-౪౮ 

 

దేవత్ెగళిం పేిషయరెనిపరు 
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దేవగంధ్వరుగళివరిం 

దావకతలక  శిఇతరు నరనతమ గంధ్వ 

కేవలత్రసదభకతాపూవక 

యధవదిందియిగళ నియధమక 

శ్రవోరనె ఎందరితు భజిపరు మధనుష్ోతమారు ౨౧-౪౯ 

 

బరదరతయణ భరగవత మ్మద 

లధద శతసారగళలిల బహువిధ్ 

దావదశ దశ సుపంచవింశత్రశత సహసయిుత 

భేదగళ పేళిదను సోవతమా 

ఆదిత్ేయధవేశబలద ివి 

రోధ్ చింత్రసబరరదిదు సాధ్ుజన సమమతవు ౨౧-౫౦ 

 

ఇవరు ముక త్రగె యోగయరెంబరు 

శవోణ మననతదిగళ పరమో 

తేవది మధడ త కేళి నలియుత ధ్మకతమథ 

త్రివిధ్ ఫలగళపేఇసదె శ్ర ో

పవనముఖ దేవాంతరతతమక 

పవిరతమ శిషే టష టదాయకనెందు సమరిసువరు ౨౧-౫౧ 
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ణిథయసమధేరిగళు గుణధరష్ాథమకరు బ ిమధధిజీవరు 

భుిథయరెమబరు రతజనోపాధియలి హరియెమబ 

కృథి్థవాసను బ ిమ శ్రవోిషుాథయిరు సమధ్ు:ఖ 

సుఖ వుథుథి్థమృథిభయ పేళువరు అవథారగళిగె సధా ౨౧-౫౨ 

 

థారథమయజన్ యానవిలలధె సూరిగళు నిమాిసుథ నిథయధి 

థరరుథిపురు సుజనరోపాధియలి నరరొళగె 

కూోరకమధసకథరతగి శరీరపోషణెగోసుగధి 

సమధచర మధళురు ఆనయధేవథె నీచరతలయధి ౨౧-౫౩ 

 

ధ్శపమిథియ మధథాబఢయొళు సుమ నసరెనిప రథు 

గళనవలో కతసి థెగెధ్ు పాికృథశుభరష్ాథముథ గళ 

రచిసి అసుపథ ిశ్రరోమణనిగె సమపిసిధె సజజనరిధ్ను 

సమోథ షిసలి ధరషగళెణిసధ్లె కతరుణయధ్లి నిథయ ౨౧-౫౪ 

 

నిరుపమన శ్రవోిషుా లకీవీ సరసిజోధ్భవవాయువాణీ 

గరుదషణమహిషయిరు పావథిశకసోమరపాిణ 

గురుసావయముభ పవిహసుఊయను వరుణనతరధ్ వహిు 
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సపథా మిగరరు మిథ ిగణేశ పృఠుగమధగ సావహబుఢ్ను ౨౧-౫౫ 

 

తరణితనయ శనెైశచరను పు 

షీరనజననజ చిరపితరు గం 

ధ్వరీవరు దేవ మధనుష చకవోత్రగళు 

నరరొళుతమా మధ్యమధధామ 

కరెసువరు మధరయతమారు ఈ 

రెరడ  జన కైెవలయమధగసథరెందానమిపె ౨౧-౫౬ 

 

సారభకతా జన్ యానదిం బృహ 

త్తారతమయవనరితు పఠిసువ 

సూరిగళిగనుదినది పురుష్ాథగళ పూరెైసర 

కతరుణిక మరుత్తంతరతతమక 

మధరమణ జగనతుథవిటఠల 

త్ోరికొంబను హృతీమలదొళు యోగయత్ెగళరితు ౨౧-౫౭ 
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