
హరికథామృథసార 

గుణ తారతమయ సంధి 

 

హరికథామృథసార గురుగళ కరుణధిమధాపనిథు పేళువె 

పరమ భగవధ్భకథరిధ్నాధ్రధి కేళువుధ్ు 

 

శ్రధీ్రా దుగామనోరమ 

వేధ్ముక సుమనసగణ సమధ 

రాధిత పదాంభోజ జగదంతబహివాయపత 

గోధ్ర ఫణివరాతపతర ని 

శేధ్దూర విచితర కమ సు 

బోధ్ సుఖమయ గాతర పరమపవితర సుచరితర ౨౦-౦౧ 

 

నితయ నిమల నిగమవేదయయ 

తపత్తత స్థ థత్తలయ దయషవివజిత 

సుత తయ పూజయ పరస్థద ాముకాత ముకతగణస్ేవయ 

సతయకామ శరణయ శాశవత 

భుర థయవథసల  భయనివారణ 

అతయధిక సంపథరయతమ జగనాాథ మధం పాహ ి౨౦-౦౨ 
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పరమ పురుషన రూపగుణవను 

సరిస్థ కాంబళు పరవహదందది 

నిరుపమళు నిదుుఃఖసుఖ సుఖసంపూణళెనిసువళు 

హరిగ ెధామతరయవెనిస్థ ఆ 

భరణవసనాయుధ్గళాగి 

దదరిగళను సంహరిసువళు అఅరళెనిస్థక ండు ౨౦-౦౩ 

 

ఈతగింతానంతగుణదలి 

శ్రతీరుణి తా కడమిెయెనిపళు 

నితయ ముకతళు నివికారళు త్తరగుణవజితళు 

ధౌత పాప విరించిపవనర 

మధతెయెనిప మహాలకుమి వి 

ఖధయతళాగహిళెలల కాలది శీ్రథిపురాణధొళు ౨౦-౦౪ 

 

కమలసంభవ పవనరీవరు 

సమరు సమవత్తగళు రుదరా  

దయమరగణ సంస్ేవితా పరబరహమ నామకరు 

యమళరిగ ెమహాలకుమి తాను 
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తతమళు కోటి సజాత్త గుణదిం 

దమిత సువిజాతయధ్మరెనిపరు బరహమవాయుగళు ౨౦-౦౫ 

 

పత్తగళంద సరసవతీ భా 

రత్తగళధ్మరు నూరుగుణ పరి 

మిత విజాతయవరరు బలజా్ యానాది గుణదింద 

అత్తశయళు వాగేదవి శ్ర ీభా 

రత్తగె పదద పరయుకత విధ ిమధ 

రుతరవోల్ చింత్తపుదు సదభకతతయలి కోవిదరు ౨౦-౦౬ 

 

ఖగప ఫణిపత్త మృదరు సమ వా 

ణిగె శథగుణాధ్మరు మూవ 

మిగిలెనిసువను శేష పదదిందలి త్తరయంబకగె 

నగధ్రన షణమహిషథయరు ప 

నాగవిభూషణగెైదు మేనకె 

మగళు వారుణి సౌపరణిగళగధికవెరడు గుణ ౨౦-౦౭ 

 

గరుడ శేష మహేశరిగె సౌ 

పరణి వారుణి పావత్తయు మూ 
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వరు దశాధ్మరు వారుణిగె కడిమెయెనిసువళు గౌరీ 

హరన మడదిగె హతతత  గుణదలి 

సురపకామరు కడిమే ఇందరగె 

క రతెయెనిసువ మనమథను పదదిందలధవాగ ౨౦-౦౮ 

 

ఈరయదు గుణ కడిమెయధ హం 

కారిక పరా ణను మనోజ న 

గారిగళగనిరుద ారత్త మను దఅ గురు శచియు 

ఆరు జన సమ పరా ణనిందలి 

హౌరగె ఎనిపరు హతతత  గుణదలి 

మరజాదయరిగెైదు గుణదిందధ్మ పరవహాఖయ ౨౦-౦౯ 

 

గుణదవయదిం కడిమె ప రవహగ ె

ఇన శశాంక యమ సవయంభువ 

మనుమడద ిశతరూప నాలవరు పాదపాదాధ్ 

వనధ ినీచ పదాధ్ నారద 

మునిగె బృగవగిా ప రసూత్తగ 

ళెనిసువరు పాదాధ్ గుణదింధ్మెరహుదెందు ౨౦-౧౦ 
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హుతవహగె దివగుణాధ్మరు విధి 

సుత మరీచ్ాయదిగళు వైెవ 

సవతను విశావమితరరిగె కతంచిదుు ణాధ్మరు 

వరత్తవర జగనిమతరవర నిర 

ఋథి పరా వహి తారరిగె కతం 

చిత్ గుణాధ్మ ధ్నప విషవకేసనరెనిసువను ౨౦-౧౧ 

 

ధ్నప విషవకేసన గౌరీ 

తనయరిగె ఉకేతతరరు సమ 

రెనిసువరు ఎంభతెత తదు జన శేషశతరెందు 

దినపరారేళధిక నాలవ 

తతనిలరేళవసురుదర రీరైె 

దనితత విశేవదేవ ఋభువశ్వవని ధాయవాపృఠివి ౨౦-౧౨ 

 

ఇవరిగింతలి క రతెయెనిపరు 

చవన సనకాదిగళు పావక 

కవి ఉచిథయ జయంత కశయప మనుగళేకాదశ 

ధ్ృవ నహుష శశ్వబందు హ ైహయ 

దవుషయంత్త వీరోచనన నిజ 
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కువర బలి మొదలధద సపే తందరరు కకుసథగయ ౨౦-౧౩ 

 

పృథు భరత మధంధాత పరరయ 

వుు త మరుత పరహాల ద సుపరి 

ఇత హరిశచందరా ంబరీషోతతా నపాద ముఖ 

శత సుపుణయశలల కరు గదా 

భృథగధిషాానరు సుపథరయ 

వరతగె దివగుణాధ్మరు కమజరెందు కరెసువరు ౨౦-౧౪ 

 

నళని సమధన్యా రోహిణీ శామల విరాత్ పజనయరఢమరు 

ఎలరమిథరన మదధి ధివగుణాఢమళు భామొొళెగె 

జలమయబుఢాఢమను ధివగుణధి కెళగెనిసువరుషా 

శనెైశచర రిళెయ ఈరు గుణాఢమళుషాధేవి ధెశెయమ ా౨౦-౧౫ 

 

ఎరదు గుణకమధఢిపథి పుషకర కదిమెయధజానా 

ధివిజరు చిరపథథృగళముాథ్థమరు కతమకరరు పుషకరగె 

సురపనాలయ గాయకోథ్థమ రెరదయధ్ు గుణధిమఢమ 

థుముొరగె సమ సథకోత్త ఋషథగళు నూరు జనరుళధ్ు ౨౦-౧౬ 
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అవరవర పథిాయరు అపసర యవథియరు సమ ఉథ్థమరనుళ 

ధ్వరరెనిపరు మనుజగమఢవరు ధివషదుు ణధి 

కువలయధఢిపరీరయధ్ు గుణ అవనిపస్ర థయీరు ధ్శలథ్థర 

నవథిగుణధిమఢామరెనిపరు మధనుషోథ్థమరు ౨౦-౧౭ 

 

సథ్థవసథ్థవరు సథవరాజస సథ్థవథామస మూవరు 

రజససథపథవరఢికారిగళు భగవధ్భకథరెనిసువరు 

నిథయబధ్ఢరు రజోరజరుథపథి్థ  బూసవగధొళు నరకధి 

పృఠివయొళు సమచరిసుథిపపరు రజసథా మసరు ౨౦-౧౮ 

 

తమసాసత్తతవకరెనిస్థక ంబరు 

అమితనాఖధయతాసురరగణవిదె 

తమోరాజసరెనిస్థక ంబరు దెైతయ సముదాయ 

తమసతా మస కలి పురంధిరయు 

అమిత దుగణపూణ సవా 

ధ్మరొళధ్మధధ్మ దురాతమను కలియెనిస్థక ంబ ౨౦-౧౯ 

 

ఇవన పోలువ పాపథ జీవరు 

భువన మూరరొళలల నోడలు 
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నవవిధ్ దేవషగళగాకరనెనిస్థక ళుత్తపప 

బవరదొళు బంగారదొళు నట 

యువత్త దూయతాపేయ మృషదొళు 

కవిస్థ మోహద ికెడిసువను ఎందరిదు తయజిసువుదు ౨౦-౨౦ 

 

త్తరవిధ్జీవ పరతత్తగళ స 

గువోళెయధణామలయను నిమిస్థ 

యువత్తయర ఒడగూడి కరడీిసువను కృపాసాందర 

దివజ దానవ తారతంయద 

వివర త్తళవ మహాతమరిగె బా 

నావిరసఖ తానొలిదు ఉదరిాసువను భరదింద ౨౦-౨౧ 

 

దేవదెైతయర తారతంయవు 

పావమధని మతానుగరిగిదు 

కేవలధవశయకవు త్తళవుదు సవకాలదలి 

దావశ్వఖి పాపాటవికె నవ 

నావెయెనిపుదు భవసముదరకె 

పావటిగె వెైకుంఠ లోకకతదెందు కరెసువుదు ౨౦-౨౨ 
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తారతమయ జా్ యాన ముకతత 

దావరవెనిపుదు భకతజనరిగె 

తోర ిపేళ సుఖధబాయొళు లోలధడువుదు బుధ్రు 

కరీర మధనవరిగిదు కణక 

ఠోరవెనిపుదు నితయదలి అధి 

కారిగళగిదనరుపువుదు దుసతకతగళ బటటు  ౨౦-౨౩ 

 

హర ిస్థర ివిరించీరభారత్త 

గరుడ ఫణిపత్త శణమహిషథయరు 

గిరిజ నాకేశ సమర పరా ణానిరుద ాశచి 

గురు రతీ మను దఅ పరవహా 

మరుత మధనవి యమ శశ్వ దివా 

కర వరుణ నారద సురాసయ పరసూత్త భృగమునిప ౨౦-౨౪ 

 

వరథథిజాసన పుథరరెనిసువ వ రథివరమరీచయథిర 

వెైవసవథను థారామిథరనిఋఋథి పరవహమధరుథన 

సథి ఢనేశాశవనిగళగణ పథియు విశవకేసన శేషసు 

శథరు మనుగళుచఠయచ్ాయవనమునిగళగె నమిప ె౨౦-౨౫ 
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శతసుపుణయ శలల కరెనిసువ 

ఇత్తపరిగ ెనమిసువెను భాగీ 

రథి విరాట్ పజనయ రోహిణి శామలధ సంజా్ యా 

హుతవహన మహళిా బుధయషా 

ఇత్త శనెైశచర పుషకరరిగా 

నత్తస్థ బనెైావిసువెను భకతత జా్ యాన క డలెందు ౨౦-౨౬ 

 

నూరధికవాగిపప మతథది 

నారు సావిర నందగోపకు 

మధరనధాంగియరగసతా ాధిక మునీశవరరు 

ఊవశ్వయె మొదలధద అపసర 

నారియరు శత తతంబురరు కం 

సారిగుణగళ కరతనెయ మధడిసలి ఎనిాంద ౨౦-౨౭ 

 

పావనరు శ్రచి శ్రద ానామక 

ధేవతెగళాజాన చిరపథతృ 

దేవ నరగంధ్వరవనిప మధనుషోతతమరు 

ఈ వసుమత్తయొళుళళ వెైష ణవ 

రావళయొళహరెందు నితయద ి
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స్ేవిపుదు సంతోషదిం సవపరకారదలి ౨౦-౨౮ 

 

మధనుషోతతమరను పథడిదు చతత 

రాననాంత శతోతతమతవ క ీ

మేణ చింత్తప భకతరిగె చతతరవిధ్పురుషాథ 
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