
హరికథామృథసార 

కఅ తారతమయ సంధి 

 

హరికథామృథసార గురుగళ కరుణధిమధాపనిథు పేళువె 

పరమ భగవధ్భకథరిధ్నాధ్రధి కేళువుధ్ు 

 

శ్రరీమణ సవేశ సవగ 

సారభోకత సవతంతర దోష వి 

దూర  జ్ఝ్న్ యానానంద బల ఐశవయ గుణపూణ 

మూరు గుణ వజిత సగుణ సా 

కార విశవస్థ థతి లయోదయ 

కారణ కృపాసాందర నరహర ేసలహో సజ్ఝ్జనర ౩౨-౦౧ 

 

నితయముకతళె నివికారళె 

నితయ సుఖసంపూణె నితాయ 

నితయ జ్ఝ్గదా ధారె ముకాత ముకత గణవినుతె 

చితతయిసు బిననపవ శ్రపీురు 

శోతతమన వఓనివాస్థనీ 

భృతయ వతసల ెకాయిె తిరజ్ఝ్గనాాతె విఖధయతె ౩౨-౦౨ 
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రోమకూపగళొళు పృథకపృథ 

గా మహాపురుషన సవమూతియ 

తామరసజ్ఝ్నండగళ తదగత విశవరూపగళ 

శ్రమీహిళె రూపగళ గుణగళ 

స్ీమెగాణద ెయోచిసుత మమ 

సావమి మహిమెయదెంతుట ందడిగడిగె బెరగాదె  ౩౨-౦౩ 

 

ఒందు జ్ఝ్నండదొళొందు రూప దొ 

ళొందవయవదొళొందు నఖదొళ 

గ ందు గుణగళ పారగాణదె కృఉతపుట ంజ్ఝ్లియిం 

మందజ్ఝ్నసన పుళకపుళకా 

నందభ షప తొదలు నుడిగళం 

దిందిరావలలభన మహిమె గభీరతరవెందా ౩౨-౦౪ 

 

ఏను ధ్నయర  బరహాగురు పవ 

మధనరీవరు ఈ పరియలి ర 

మధనివాసన విమల లధవణాయతిశయగళను 

సానురాగద ినోడ ిసుఖిప మ 
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హానుభ వర భ గయవెంతొ భ 

వానిధ్వనిగసాధ్యవెనిసలు నరర పాడేను  ౩౨-౦౫ 

 

ఆ పథతామహ నూరు కలప ర 

మధపతియ గుణ జ్ఝ్పథస్థ ఒలిస్థ మ 

హాపరాకమీ హనుమ భీమధనంద మునియిెనిస్థ 

ఆ పరబరహాన సునాభి 

కూపసంభవ నామదలి మేరె 

వా పయోజ్ఝ్నసన సమీరరిగభినమిపె నితయ ౩౨-౦౬ 

 

వాసుదేవన మూతి హృదయధ 

కాశమండల మధ్యదలి తా 

రేశనందది కాణుతతి సంతోషదలి తుతిప 

ఆ సరసవతి భ రతియరిగె 

నా సతత వందిసువె పరమో 

లధల సదలి సు జ్ఝ్న్ యాన భకుతియ సలిసలెమగెందు ౩౨-౦౭ 

 

 

జ్ఝ్గదుదరన సవోతతమన నిజ్ఝ్ 
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పెగళొళ ంతు కరాబజదొళ్ పద 

యుగ ధ్రిస్థ నఖపంకతతయొళు రమధణీయతరవాద 

నగధ్రన పరతిబింబ కాణుత 

మిగ ెహరుషదిం పొగళ హిగుగ వ 

ఖగకులధధిప కొడలి మంగళ సకల సుజ్ఝ్నరిగె  ౩౨-౦౮ 

 

యోగిగళ హృదయకె నిలుక నిగ 

మధగమెైక వినుతన పరమధను 

రాగదిం దివసహసర జిహవవగళంద వణిసువ 

భూ గగన పాతాళ వాయపతన 

యోగ నిదరా సపద నెనిప గురు 

నాగరాజ్ఝ్న పదకె నమిసువె మనదొళనవరత  ౩౨-౦౯ 

 

నమాివాహన నళనిఢర మౌలేముా శేఖర శివథిరయమబక 

అమఢకాసువమఠన గజ్ఝ్శాదూల చమఢరా 

మమజా్ఝ్నసన థనయ థిరజ్ఝ్గధ్వమాా  శుధ్ఢ సవతిక 

సనినభ వమాిసువె ననవరథె పాలిసొ పావథిరమణ ౩౨-౧౦ 

 

ఫణి ఫణాంచిత ముకుటరంజిత 
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కవణిత డమరు తిరశూల శిఖి దిన 

మణ ినిశాకర నేతర పరమపరవితర సుచరితర 

పరణతకామద పరమథ సురముని 

గణసుపూజిత చరణయుగ రా 

వణమద విభంజ్ఝ్న సతత మధం పాహ ిమహదేవా ౩౨-౧౧ 

 

దఅయ జ్ఝ్ య్ా విభంజ్ఝ్ననె విరు 

పాఅ వెైరాగాయధిపతి సం 

రఇస్ెమాను సవకాలది సనుాదవనితుత  

యఅపతిసఖ యజ్ఝ్పరిగె సుర 

వృఅ వృకదనుజ్ఝ్నరి లోకా 

ధ్యఅ శుక దువాస జ్ఝ్ెైగీషవయ సంతయిసు ౩౨-౧౨ 

 

హతుత  కలపద ిలవణ జ్ఝ్లధియొ 

ళుతతమ శలో కన ఒలిస్థ క్ ఇత 

కృతయనాగి జ్ఝ్గతపతియ నేమది కుశాసతరగళ 

బితతరిస్థ మోహిస్థ దురాతార 

నితయనిరయ నివాసరెనిస్థద 

కృతితవాసగె నమిపె శేషపదానహుదెందు ౩౨-౧౩ 
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కంబుపాణియ పరమపేరమ ని 

తంబినియరెందెనిప లఅణ ె

జ్ఝ్నంబవతి కాళంద ినీలధ భదర సఖవింద 

రెంబ షణాహిషథయర దివయ ప 

దాంబుజ్ఝ్గళగ ెనమిపె మమ హృద 

యధంబరది నెలెసలి బిడదె తమారసనొడగూడి ౩౨-౧౪ 

 

ఆ పరంతపనొలుమెయింద స 

దాపరోఇగళెనిస్థ భగవ 

దూర పగుణగళ మధహిమ ెసవపతిగళ ననది తిళవ 

సౌపరణి వారుణి నగాతాజ్ఝ్ 

రాపనితు బణిిసువెనెనన మ 

హాపరాధ్గళెణిసదియలి పరమమంగళవ ౩౨-౧౫ 

 

తిరదివతరు మణి ధేనుగళగా 

సపదవెనిప తిరదశాలయధబిాగె 

బదరనందలొపుపతిపప ఉపేందర చందరమన 

మృదు మధ్ుర సుసతవదినదిందలి 
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మధ్ుసమయ పథకనంతె పాడువ 

ముదిరవాహననంఘ్ిి యుగాంగళగె నమిసువెను ౩౨-౧౬ 

 

కృతిరమణ పరదుయమన దేవన 

అతుళ బల లధవణయ గుణ సం 

తత ఉపాసన కేతుమధలధఖండదొళు రచిప 

రతి మనోహరనంఘ్ిి  కమలకె 

నుతిసువెను భకుతియలి మమ దు 

మతియ కళెదు సనాతియ నీయలజ్ఝ్సర ఎమగ లిదు   ౩౨-౧౭ 

 

చారుతర నవవిధ్ భకుతి గం 

భీర వారాశియొళు పరమో 

దార మహిమన హృదయ ఫణిపతి పీఠదలి భజిప 

భూర ికమధకరనెనిసువ శ 

రీరమధని పరా ణపతి పద 

వారిరుహకానమిపె మదుగ రురాయనహుదెందు    

 

వితతమహిమన విశవతోముఖ 

నతుళ భుజ్ఝ్బల కలపతరువా 
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శ్రతీరెనిస్థ సకలేష ట పడెదనుదినది మోదిసువ 

రతి సవయంభువ దఅ వాచ 

సపతి బిడౌజ్ఝ్న మడది శచి మ 

నాథకుమధరనిరుదరెామగీయలి సుమంగళవ ౩౨-౧౯ 

 

భవవనధ ినవపోత పుణయ 

శవీణ కీతన పాదవనరుహ 

భవన నావికనాగి భజ్ఝ్కర తారిసువ బిడదె 

పరవహమధరుతదేవ పరమో 

తసవ విశేష నిరంతర మహా 

పరవహదందధి కొడలి భగవతభకత సంతతిగె ౩౨-౨౦ 

 

జ్ఝ్నరనుదరిాసువెనెనుత నిజ్ఝ్ 

జ్ఝ్నకననుమతదలి సవయంభువ 

మనువినిందలి పడదె సుకుమధరకరనొలుమెయలి 

జ్ఝ్నని శతరూపా నితంబిని 

మనవాచన కాయదలి బిడదను 

దిన నమిసువెను ఎమగె కొడు సంమంగళవనొలిదు ౩౨-౨౧ 
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నరన నారాయణన హరి కృ 

షరి పడెద పురుషాథ తెరదలి 

తరణి శశి శతరూపరిగె సమనెనిస్థ పాపథగళ 

నిరయదొళు నెలెగ ళస్థ సజ్ఝ్జన 

నెరవియను పాలిసువ ఔదుం 

బర సలహు సలహవమా బిడదెలె పరమకరుణదలి ౩౨-౨౨ 

 

మధ్ువిరోధి మనోజ్ఝ్ ఈరో 

దధి మథన సమయదలుదిస్థ నెరె 

కుధ్రజ్ఝ్నవలలభన మసతక మందిరది మెరెవ 

విధ్ు తవాంఘ్ిి  పయోజ్ఝ్యుగళకె 

మధ్ుపనందదలెరగలెనాన 

దధిప వందిపెననుదినంతసతా ప పరిహరిసు ౩౨-౨౩ 

 

శ్రవీనరుహాంబకన నేతరగ 

ళేవ ెమనెయిెనిస్థ సుజ్ఝ్నరిగె క 

రావలబనవీవ తెరది మయూఖ విసతరిప 

ఆ వివసావన్ ఎందెనిసువ 

వి భ వసువహనిశగెళలి కొడ 
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లీ వసుంధ్రెయొళు విపశిితరర డనె సు జ్ఝ్న్ యాన ౩౨-౨౪ 

 

లోకమధతెయ పడెదు నీ జ్ఝ్గ 

దేక పాతరనిగితత కారణ 

శ్రకీుమధర ిసమేత నెలెస్థద నినన మందిరది 

ఆ కమలభవముఖరు బిడదె ప 

రాకెనుత నిందిహర  గుణర 

తానకరనె బణిిసలళవె కొడు ఎమగె సనానవ ౩౨-౨౫ 

 

ఫణెయొళుపుపవ తిలక తులస్ ీ

మణిగణాంచిత కంఠ కరదలి 

కవణిత వీణాసుసవరది బహు తాళగతిగళలి 

పరణవపరతిపాదయన గుణంగళ 

కుణికుణిదు అతిసంభరమది గా 

యనవ మధడువ దేవఋషథ నారదరిగభినమిపె ౩౨-౨౬ 

 

ఆ సరసవతీ తీరదలి బి 

నైెనసలధ మునిగళ నుడిగె జ్ఝ్ల 

జ్ఝ్నసన మహేశాచుయతర లోకంగళగ ెపోగి 
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తా సకల గుణగళ విచారిస్థ 

కేశవన ెపరదెైవవేందుప 

దేశిస్థద భ్ ఇగుమునిప కొడలెమగఖిళ పురుషాథ ౩౨-౨౭ 

 

బిసరుహాంబకనా జె్ఝ్ య్ాయలి సుమ 

నసముఖను తానెనిస్థ నానా 

రసగళుళళ హవిసుసగళనవరవరిగ యిదీవ 

వసుకులధధిప య జ్ఝ్ య్ా పురుషన 

అసమబల రూపంగళగె వం 

దిసువె  జ్ఝ్న్ యాన యశసుస విదెయ సుబుది ాకొడలెమగె ౩౨-౨౮ 

 

తాతనపపణెయింద నీ పర 

ఖధయతియుళళరవతుత  మకకళ 

పీరతియిందలి పడదెవరవరిగితుత  మనినసువ 

వీతిహోతరన సమళెనిసువ పర 

సూతి జ్ఝ్నని తవదంఘ్ిి  కమలకె 

నా తుతిస్థ తలెబ గువె ఎమా కుట ంబ సలహువుదు ౩౨-౨౯ 

 

శతధ్ృతియ సుతరీవరుళద 
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పరతిమ సుతపోనిధిగళుపరా 

జితన సుసమధధియొళొలిస్థ మూలొకదొళొ మెరెవ 

వరతివర మరీచయతిర పులహా 

కతీు వస్థష ఠ పులసతా  

వెైవసవతను విశావమితర రంగిరరంఘ్ిి గెరగువెను ౩౨-౩౦ 

 

దావదశాదితయర ళు మొదలిగ 

నాద మితర పరవహ మధనిని 

యధద పరా వహి నిరఋతి నిజ్ఝ్ర గురుమహిళె తార 

ఈ దివౌకసరను దినాధి 

వాయధియుపటళవళదు విబుధ్రి 

గాదరది కొడలఖిళ మంగళవా కాలదలి ౩౨-౩౧ 

 

మధననిధిగళెనిసువ విషవ 

కేసన ధ్నప గజ్ఝ్నననరిగ ెస 

మధనరెంభతెత తదు శేష శతసథ దేవగణ 

కానమిసువెను బిడదె మిథాయ 

 జ్ఝ్న్ యాన కళెదు సుబోధ్వితుత  స 

దానురాగదలెమగ ెపరిపాలిసలి సంపదవ ౩౨-౩౨ 
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భూత మధరుతవాంతరభిమధ 

నీ తపస్థవ మరీచి ముని పురు 

హూతనందన పాదమధని జ్ఝ్యంతరెమగ లిదు 

కాతరవ పుటిటసదె విషయది 

వీతభయన పదాబజదలి వి 

పరీత బుదియానీయదె సదా పాలిసలి ఎమా. ౩౨-౩౩ 

 

కులఋషథగళెంభతుత  హవైహయ 

నిళెయ కంపనగెైద పృథు మం 

గళ పరీఇత నహుష నాభి యయధతి శశిబిందు 

బలి మొదలు సపే తందరరివరిగె 

కలిత కమజ్ఝ్ దివిజ్ఝ్రెంబరు 

ఉళద ఏకాదశ మనుగళు ఉచథయ చయవన ముఖ ౩౨-౩౪ 

 

ఓదిసువ గురుగళనె జ్ఝ్రిదు స 

హోదరరిగుపదేశిస్థద మ 

హదాదికారణ సవగుణ సంపూణ హరియిెందు 

వాదిసువ తవతపతియ తోరెం 
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దాదనుజ్ఝ్ బెసగ ళలు సథం 

భది శ్రదీనాఅణ తోరిస్థద పరహాల ద సలహవమా   ౩౨-౩౫ 

 

శతసంకేతుళళ పథరయ 

వరత భరత మధంధాత పుణాయ 

శితీరు జ్ఝ్య విజ్ఝ్యధదిగళు గంధ్వరెంట  జ్ఝ్న 

హుతవహజ్ఝ్ పావక సనాతన 

పథతృగళేళవరు చితరగుపతరు 

పరతిదినద ిపాలిసలి తమావరెందు ఎమగ లిదు ౩౨-౩౬ 

 

వాసవాలయ శిలిప విమల జ్ఝ్ 

లధశయగళొళు రమిప ఊవశి 

భేశ రవిగళ రిపుగళెనిసువ రాహుకేతుగళు 

శ్రశీపద పంథాన ధ్ూమధ 

చీశ దివిజ్ఝ్రు కమజ్ఝ్రిగె స 

దా సమధన దివౌకసరు కొడలెమగె మంగళవ ౩౨-౩౭ 

 

దుయనది శామల సం జ్ఝ్ య్ా రోహిణి 

ఘనప పజ్ఝ్నాయనిరుదనా 
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వనితె బరహాాండాభిమధని విరాటదేవియర 

నెనెవ ెనా నలవిందె దేవా 

నన మహిళె సావహాఖయరాలో 

చన ెకొడలి నివిఘనదిం భగవదుగ ణంగళలి ౩౨-౩౮ 

 

విధిపథతన పాదాంబుజ్ఝ్గళగె 

మధ్ుపనందది విరాజిపామల 

ఉదకగళగె సదాభిమధనియు ఎందెనిస్థకొంబ 

బుధ్గ ెనా వందిసువె సనోా 

దది నిరంతర ఒలిదు ఎమగె 

అభుయదయ పాలిసలెందు పరమోతసహదలనుదినద ి౩౨-౩౯ 

 

శ్ర ీవిరించాదయర మనకె నిలు 

కావకాలకు జ్ఝ్ననరహితన 

తావొలిస్థ మగనెందు ముదిసి్థ లీలెగళ నోళప 

దేవకతగె వందిపె యశోదా 

దేవిగానమిసువెను బిడదె కృ 

పావలోకనదింద సలుహువుదెమా సంతతియ ౩౨-౪౦ 
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పామరరను పవితరగెైసువ 

శ్ర ీముకుందన విమల మంగల 

నామగళగభిమధనియధద ఉషాఖయ దేవియరు 

భూమియొళగుళళఖిళ సజ్ఝ్జన 

రామయధదిగళళదు సలహలి 

ఆ మరుతన మనెయ వైెదయరరమణిపరతిదినది ౩౨-౪౧ 

 

వనధివసనె వరాదిర నిచయ 

సతన విరాజితె చేతనాచే 

తన విధారకె గంధ్ రస రూపాది గుణ వపుష ె

మునికులోతతమ కశయపన నిజ్ఝ్ 

తనుజ్ఝ్ ెనినగానమిపె ఎననవ 

గుణగళెణిసదె పాలిపుదు పరమధతానధాంగి ౩౨-౪౨ 

 

పురుటలోచన నినన కదొి 

యిరిలు పరా థిస్ె దేవతెగళు 

తతరవ లధలిస్థ తంద వరాహరూప తానాగి 

ధ్రణి జ్ఝ్నని తవతపదాబజకె 

ఎరగి బినెైనసువెను పాద 
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సపరుష మొదలధదఖిళ దోషగళెణిసదిరు ఎందు   ౩౨-౪౩ 

 

 

హరిగురుగళచిసద పాపా 

తారన శిఇసలోసుగ శనెై 

శరనెనిస్థ దుషఫలగళీవ నిరంతరవు బిడదె 

తరణినందన నినన పాదాం 

బురుహగళగానమిపె బహు దు 

సతరభవాణవ మగిననాదెనననుదరాిసబేకు ౩౨-౪౪ 

 

నిరతిశయ సు జ్ఝ్న్ యాన పూవక 

విరచిసువ నిషాకమ కమగ 

ళరితు తతతతకలదలి తజ్ఝ్జనయఫలరసవ 

హరియ నేమద లుణిస్థ బహుజీ 

వరిగ ెకమపనెనిప గురు పుష్ 

కరను సతిియంగళలి నివిఘనతెయకొడలి  ౩౨-౪౫ 

 

హిి నివాసన పరమ కారు 

ణాయనివాససథా నరెనిప కృ 
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శానుజ్ఝ్రు సహసరషోడశశతరు శ్రకీృష ి

మధనినియరెపపతుత  యుకతరు 

దానవరు మూవతుత  చారణ 

జ్ఝ్ననజ్ఝ్నమరపసరరు గంధ్వరిగ ెనమిపె ౩౨-౪౬ 

 

ఆ యమునెయొళు సాదరది 

కాతయయనీ వరత ధ్రిస్థ కెలరు ద 

రాయుధ్నె పతియిెనిస్థ కెలవరు జ్ఝ్నరతనదలిల 

వాయుపథతనొలిస్థదరు ఈబగె 

తోయసరసర పాదకమలకె 

నా యిెరగువ ెమనోరథంగళ సలిసలనుదినవు ౩౨-౪౭ 

 

కతననరరు గుహయకరు రాఅస 

పననగరు పథతృగళు స్థదరాు 

సనునతాజ్ఝ్ననజ్ఝ్రు సమరివరమర యోనిజ్ఝ్రు 

ఇనినవర గణవెంతు బణిిస 

లెననళవ ెకరుణదలి పరమధ 

పననజ్ఝ్రిగ ెకొడలి సనుాద సుపరతాపవను ౩౨-౪౮ 
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నూరు మునిగళుళదు మేలణ 

నూరు కోటి తపోధ్నర పా 

దారవిందకె ముగివె కరగళనుదరిాసలెందు 

మూరు సపత శతాహవయర తోరె 

దీ ఋషథగళగానంతరదలిహ 

భూర ిపథతృగళు కొడలి ఎమగె సదా సుమంగళవ౩౨-౪౯ 

 

పావనకె పావననెనిసువ ర 

మధవినోదన గుణగణంగళ 

సావధానదలేక మధనసరాగి సుసవరది 

ఆ విబుధ్పతి సభెయొళగె నా 

నావిలధసది పాడ ిసుఖిసువ 

దేవగంధ్వరు కొడలి ఎమగఖిళ పురుషాథ ౩౨-౫౦ 

 

భువన పావననెనిప లకుమీ 

ధ్వన మంగళ దివయనామ 

సతవనగెైవ మనుషయగంధ్వరిగె వందిసువ 

పరవర భూభుజ్ఝ్రుళదు మధ్యమ 

కువలయపరెందెనిస్థకోంబర 
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దివసదివసంగళలి నెనెవెను కరణ శుదియాలి ౩౨-౫౧ 

 

శ్ర ీముకుందన మూతిగళ సౌ 

దామినివోల్ హృదయవారిజ్ఝ్ 

వోయమ మండల మధ్యదలి కాణుతలి మోదిసువ 

ఆ మధనుషోయతతమర పదయుగ 

తామరసగళగెరగువె సదా 

కామితాథగళతుత  సలహలి పరణతజ్ఝ్నతతియ ౩౨-౫౨ 

 

ఈ మహీమండలదొళహ గురు 

శ్రమీదాచాయర మతానుగ 

రా మహా వెైషవిర విషుి పాదాబ ిమధ్ుకరర 

సతో మకానమిసువెనవరవర 

నామగళ పేళలళవె బహువిధ్ 

యధమ యధమంగళలి బోధిసలెనగె సనాతియ ౩౨-౫౩ 

 

మధరనయయన కరుణపారా 

వార ముఖయ సుపాతరరెనిప స 

రోరుహాసన వాణి ఋదేరందరా ది సురనికర 
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తారతమయతాక సుపదయగ 

ళ రు పఠిసువరా జ్ఝ్నరిగె ర 

మధరమణ పూరెైసలీపథసత సవకాలదలి ౩౨-౫౪ 

 

మూరు కాలంగళలి తుతిస్ె శ 

రీర వాకాన శుది ామధళుపదు 

దూరగెైసువుదఖిళ పాపసమూహ పరతిదినవు 

చోరభయ రాజ్ఝ్భయ నక ీచ 

మూర శసతర జ్ఝ్లధగిన భూత మ 

హోరగ జ్ఝ్వర నరకభయ సంభవిసదెందెందు ౩౨-౫౫ 

 

జ్ఝ్య జ్ఝ్యతు తిరజ్ఝ్గదివలఅణ 

జ్ఝ్యజ్ఝ్యతు జ్ఝ్గదేక కారణ 

జ్ఝ్యజ్ఝ్యతు జ్ఝ్ననకీరమణ నిగతజ్ఝ్రామరణ 

జ్ఝ్యజ్ఝ్యతు జ్ఝ్ననహవి జ్ఝ్నక జ్ఝ్య 

జ్ఝ్యతు దెైతయకులధంతక భవా 

మయహర జ్ఝ్గనానథవిటఠల పాహిమధం సతత ౩౨-౫౬ 
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