
హరికథామృథసార 

సవ సాాతంతయ్ సంధి 

 

హరికథామృథసార గురుగళ కరుణధిమధాపనిథు పేళువె 

పరమ భగవధ్భకథరిధ్నాధ్రధి కేళువుధ్ు 

 

శ్రనీివాసన చరితెగళ పర 

మధనురాగద ిబెసగొళలు ముని 

శౌనకాద్యరిగరుపిద్ను సూతాయ ద్యదింద్ 

 

పచన భఅణ గమన భోజన 

వచన మ ైథున శయన వీఅణ 

అచలన చలన పయ్తనవు సాధ్యవే జనకె 

శుచిసద్న ద్యదింద్ జీవర 

నిచయదొళు తా నింతు మధడువ 

ఉచితనోచిత కమగళనెంద్రిద్ు క ండాడు ౧౮-౦౧ 

 

విష్ టరశవీ దేహదొళగె ప ్

విష్ టనాగి నిరంతరది బహు 
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చేష్ట టగళ మధడుతిర ెకండు సజీవి ఎనుతిహరు 

హృష్ టరాగువరవన నోడ ిక 

నిష్ టరెల లరు సేవెమధళపరు 

బిట్ట అణద్లి కుపణవెంద్రిద్ద్నుపేఇపరు ౧౮-౦౨ 

 

కరడీెగుసుగ అవరవర గతి 

నీద్లోసుగ దేహగళ క  

ట్టట డువను సేాచెెయలి బహ్్మేశాద్యరొళు పొకుు 

మధడువను వాయపార బహువిధ్ 

మూఢదైెతయరొళిద్ుు  పత్ిదిన 

కేడులధభగళిలలవిద్నరి ఆవకాలద్లి ౧౮-౦౩ 

 

అఅరేఢయను బహ్ే వాయు 

త్రఅసురపసురారొళ 

ధ్యఅనాగిదెుల లరొళు వాయపార మధడుతిహ 

అఅయను సతాయతేక పరా 

పేఎయిలలదె సవరొళగె వి 

లఅణు తానాగి లోకవ రఇసుతలిపప ౧౮-౦౪ 
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శ్ర ీసరసాతి భటరతీ గిరి 

జా శచీ రతి రుహ్ిణి సం 

జ న్ య శతరూరొపాద్యఖిళస్ రీయరొళు స్ రీరూప 

వాసవాగిదెుల లరిగె వి 

శాాస తననలి క ట్టట  అవరభి 

లధష్టగళ పూరెైసుతిపపను యోగయతగెళరితు ౧౮-౦౫ 

 

కోలు కుద్ురయె మధడి ఆడువ 

బటలకర తెరనంతె లకుమీ 

లోల సాాతంతయ్గుణవ బహ్్మేద్యరొళగిట్టట  

లీలెగెైవను తననవరిగను 

కూలనాగిదెుల ల కాలది 

ఖులలరిగె పత్ికూలనాగిహ పక్ట్నాగద్లె ౧౮-౦౬ 

 

సౌపరణివరవహన నానా 

రూపనామది కరెసుతవర స 

మీపద్లిలద్ుఖిళ వాయపారగళ మధడువను 

పాప పుణయగళెరడు అవర సా 

రూపగళననుసరిసి ఉణిప ప 
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రుపకారి పరేశ పూణానంధ్ జ నా ్యనఘన  ౧౮-౦౭ 

 

అహరనిదా్మ ైథునగళహ 

రహర బయస ిబళలువవ లమీ 

మహ్ితన మహ్మమహ్ిమ గళనెంతరివ నితయద్లి 

అహ్ిక సౌఖయవ మరెద్ు మనద్లి 

గీహ్ిసి శాసరాా థగళ పరమో 

తసహది క ండాడుతలి మ ైమరెద్వరిగలలద్లె ౧౮-౦౮ 

 

బంధ్ మోఅపద్్న జ నా ్యనవు 

మంద్మతిగళిగెంద్ు దొరెవుద్ు 

బింద్ు మధత ్సుఖధనుభవ పవతకె సమద్ుుఃఖ 

ఎంద్ు తిళియద్లనయదెైవగ 

ళింద్ సుఖవపేఇసువరు ము 

కుంద్నారాధ్నెయ బిట్టవగుంట్ె ముకతరసుఖ ౧౮-౦౯ 

 

రాజ తనానమధతయ కరుణది 

నైెజ జనరిగె క ట్టట  కాయ ని 

యోజిసుత మధనాపమధనవ మధళప తెరనంత ె
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శ్రజీనాద్న సకలరొళగప 

రాజితను తానాగి సవ ప ్

యోజనవ మధడిసుత మధడువ ఫలకె గురిమధడి ౧౮-౧౦ 

 

వాసుదేవ సాతంతవ్ సరు 

జాసనాద్యమరాసురారిగీయ 

లోసుగధ్వ తెగెద్ద్రొళగధ్వ చతుభటగ 

గెైసి ఒంద్ను శతవిధ్ దిాపం 

చాశతాబజ జగష్ టచతాా 

రింశద్నిలనిగితుర  వాణి భటరతిగధ్ ౧౮-౧౧ 

 

దిాథియ పాధ్వ థెగెధ్ు క ముధ్ శథ విభటగవ 

మధద ిథా విమశథి ఉమేశనొళితుర  ఇమా రనొళె ధ్ిిక 

హథ్ుథ  రథిపనొళగినిథితరఖిల ధేవథెగళొళగీరయుా  

జీవ పథ్ియొళు ధ్శ ఐధ్ిిక నాలాథ్ుథ  ధెైథయరొళు ౧౮-౧౨ 

 

కారుణిక సాాతంతి్యతావ 

మూరు విధ్ గెైసటరడు తనొనళు 

నారిగొంద్ను క ట్ట సాాతంతి్యవ సవరిగ ె
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ధారుణిప తనననుగరిగె వాయ 

పార క ట్టట  గుణాగుణగళ వి 

చార మధడువ తెరది తి్గుణవ వయకతరయనె మధళప ౧౮-౧౩ 

 

పుణయకమకె సహ్మయవాగువ 

ధ్నయరిగె కలధయద ిదెైతయర 

పుణయ ఫలగళనీవ దివిజర పాపకమఫల 

అనయకమవ మధళపరిగె అను 

గుణయ జనరిగ ెక డువ బహు కా 

రుణయసాగర నీ తెరది భకరరన సంతెైప ౧౮-౧౪ 

 

నిరుపమగ ెసరియుంట్ట ఎంద్ు 

చచరిసువవ తద్భకరరొళు మ 

తసరిసువవ గుణిగుణగళిగె భేద్గళ పేళువవు 

ద్ర సుద్అశన ఉధ్ాపుండవ్ 

ధ్రిసిద్వరొళు దేాష్ిసువ హర ి

చరితెగళ కేళద్లే లోగారవతె కేళువవు ౧౮-౧౫ 

 

ఏవమధది దేాష్వుళళ కు 
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జీవరెలలరు దెైతయరెంబరు 

కోవిద్ర విజ నా ్నకమవ నోడ ినిందిపరు 

దేవ దేవన బిట్టట  యధవ 

జీజవపరియంతరది తుచెర 

సేవెయింద్ుపజీవిసువరఝ్జ్ధజ య్నక ళగాగ ి౧౮-౧౬ 

 

కామ లోభ కోీధ్ మద్ హ్ిం 

సామయధనృథ ద్ంభ కపట్ తి ్

ధామనవతారగళ భేద్ అపూణసుఖబద్ ా

అమిష్ నివేదితవ భోజయతి 

తామధసాననవనుంబ తామస 

శ్రమీదాంధ్ర సంగదింద్లి తమవ ెవధిపుద్ు ౧౮-౧౭ 

 

జ నా ్యన భకతథ విరకతథ వినయ పురాణ శాసథశావీన చిమథన 

ధాన శమ ద్మ యజన్ య సథాయహ్ిమస బూథధ్యధ 

ిాయన భగవనానమకరథన మౌనజపతపవథ్సుథీఠ- 

సానన మమథ రసథథ థ ్వమనెా సజజనర గుణవు ౧౮-౧౮ 

 

లెష్ సాాతం్తి్య గుణవను ప ్
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వేశగెైసిద్ కారణద ిగుణ 

దోష్గళు తోరువవు సతాాసతా జీవరొళు 

శాాస భోజన పాన శయన 

విలధస మ ైథున గమన హష్ 

కేలష్ సాపన సుష్ుపి ర జాగీతియిహవు చతేనకె ౧౮-౧౯ 

 

ఆఢ థనొనళగిరిస ిఉళిధొమఢావ విభటగవగెైసి 

వృజినాధ్నను పూవధ్లి సాాథమిథ రయవ క తరమ థ 

సాధ్ుు నీపిథ క ద్ువవర సుఖవృధి్ుగుసుగ బు్ఃమవాయు 

కపధ ిమొధ్లధధ్వరొళిధా్వర యోగయథెయనరిథు ౧౮-౨౦ 

 

హలఢరానుజ మధళప కృథయవ థిలియధాహమధురధిమ ున్ 

నుళిధ్ు విిియు నిష్ేఢపాథర్ు ఇలలవెముువగె 

ఫలగళధ్ాయ క ద్ువ ధెైథయర కలుష్ కమవ బితుర  

పుణయవ సటళెధ్ు థనొనళగితుర  కమీధిమ్ క ద్ువ భకథరిగె ౧౮-౨౧ 

 

థోయజాపపన కతరణ వృక్షచెయ వథిసువమ థ 

కమలధ్ ళాయథాక్షను సవరొళు వాయపిసిధ్ కారణధి 

హ్మయ సధ్ుు ణకమ థోపవు నాయయ కోవిధ్రిగె నిరమథర 
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శ్రయీరస సవోథ్థవోథ్థమనెముా పేళువరు ౧౮-౨౨ 

 

మూలకారణ పక్ృథియిెనిప మహ్మలకుమియిెలలరొళగిధ్ుా  

సులీలెగెైయుథ పుణయపాపగళపిళు పథిగె 

పాలగద్లొళు బిధా్ జల కరలధలవెనిపుధె జీవకృథ 

కమధళి థధ్ాథు శుభవెనిపవు ఎలల కాలధ్లి ౧౮-౨౩ 

 

జ నా ్యనసుఖబలపూణ విష్ునవి గేన మధళపవు థి్గుణకాయ 

కృశానువిన కతమి కవిధ్ు భక్షిధ్ుమ ర లోకధొళు 

ఈ నళినజామువను బు్ఃమేశనముఖయసురాసురర 

కాలధనలవోల్ నుముు వవగీ పాపగళ భయవె ౧౮-౨౪ 

 

మోధ్శిర ద్క్షిణసుపక్ష పమ్ోధ్వుథ్థర పక్షవెముా 

ఋగాధిశీుథిగళు పేళువువు ఆనమమాయ హరిగె 

మోధ్వెైష్ిక సుఖ విశిష్ ర పమ్ోధ్ పారథ్ిక సుఖపధ్్ 

నాధ్ కారణధిమ ామోధ్పమ్ోధ్నెనిసువను ౧౮-౨౫ 

 

ఒమాిగాధ్రు వృష్ి రయిమ ావసుమురెయొళిపపఖిళ 

జలధిమిసముు  వృధి్ుయనైెధ్ువుధె భటరధిరె బరిధ్హుధె 
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కుముా క రథెగెగళిలలధిహ సాానమ ాసమూపణ 

సాభటవగె బముా మధద్ువుధేను కమధకమధజనయఫల ౧౮-౨౬ 

 

ధేహవృక్షధొళెరద్ు పక్షిగళీహవెమాిగు బిద్ధ ె

పరేసేనహధిమలాి కమజ ఫలగళుము జీవఖగ 

శ్రహీరియు థా సార భోకథను దో్హ్ిసువ కలధయధ ి

ధెైథయ సమూహకరవ విశిష్ ర పాపవ కేలశ(లీశ) వెల లరిగె ౧౮-౨౭ 

 

ద్ుయమణి కతరణవ కండ మధతద్ ి

తిమిరవోడువ తెరది లమీ 

రమణ నోడిద్ మధతద్ింద్ఘనాశ ఐద్ువుద్ు 

కమలసంభవ ముఖయరెలధల  

సుమనసరొళిహ పాపరాశియ 

అమరముఖనంద్ద్లి భసేవ మధళప హరి తాను ౧౮-౨౮ 

 

చతురశతభటగది ద్శాంశ దొ 

ళితర జీవరిగీవ లేశవ 

దితిజ దేవకగళిగె క డువ విశిష్ ట ద్ుుఃఖసుఖ 

మతిహ్ీన పా్ణిగళిగా 
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హుతియ సుఖమృథి ద్ుుఃఖవర 

యోగయతెయనరితు పిప్ల మశకాదిగళీగీవ హర ి౧౮-౨౯ 

 

నితయనిరయధంధాఖయ కూపద ి

భృథయరిందొద్గూడి పునరా 

వతివజిత లోకావెదై్ువ కలియు దేాష్ద్లి 

సతయలోకాధిప చతుముఖ 

తతా దేవకళ సాహ్ిత నిజ 

ముకతరయిెైద్ువ హరిపదాబజవ భజిసి భకుతియలి......ఃుఃఖధశ్_౧౮-౩౦ 

 

విధ ినిష్ేధ్గళెరడు మరెయదె 

మధ్ువిరుధియ పాద్కపిస 

లదితి మకుళిగీవ పుణయవ పాప దెైతయరిగ ె

సుద్రుశనధ్రగీయదిరె బం 

దోద్గ ిఒయారు పుణయ దెతైయరు 

అధిపరిలలద్ వృక్షగళ ఫలద్ంతె నితయద్లి ౧౮-౩౧ 

 

తిలజ కశేల తయజిసి దీపవు 

తిళియ తెైలవ గీహ్ిసి మందిర 
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దొళగె వాయపిసిపప కతరలె భంగిసువ తెరది 

కలి మొద్లుగొండఖిళ దానవ 

కులజరనుదిన మధళప పుణయజ 

ఫలవ బహ్్మేద్యరిగె క ట్టల లలె ల రమిసువను ౧౮-౩౨ 

 

ఇద్ులెయు నితయద్లి మేధాయ 

మేధ్య వసుర గళుండు లోకద ి

శుద్ ాశుచి ఎందెనిసిక ంబను వేద్ సేృథిగళొళు 

బుదిపాూవకవాగి విభుధ్రు 

శదెీయాింద్పిసిద్ కమ ని 

ష్ిద్వాాద్రూ సరియిె కైెక ండుద్రిాసుతిపప ౧౮-౩౩ 

 

ఒడెయరిద్ు వనసథ ఫలగళ 

బడిద్ు తింబువరుంట్ె కండర ె

హొడెద్ు బిసుట్టవరెంబ భయదిం నోడలంజువరు 

బిడదె మధడువ కమగళు మనె 

మడది మకుళు బంధ్ుగళ కా 

రొడనాళుగళు ఎంద్ మధతద్ ిఓడువుద్ు ద్ురిత ౧౮-౩౪ 
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జ నా ్యన కమేందియ్గళిందే 

నేను మధడువ కమగళ ల 

మీనివాసనిగపిసుతలిరు కాలకాలద్లి 

పా్ణపతి కైెక ండు నానా 

యోనియిెైదిసనొమ ే క డదిరె 

దానవరు సటళెదొయారెలధల  పుణయరాశిగళ ౧౮-౩౫ 

 

ష్ు్థిసేృథయథవ థిళిధ్హమేథవిశిశరను కమమధద్లు 

పథ్ిగీహ్ిసను పాపగళ క ద్ుథిపప నిథయ హరి చథురధ్శ 

భువనాధిపథి కథీుకృథజ న్ యనియధమకను 

ఎనెమథియభమ్శపమ్ధధ్సముతధోష్వవగిల ల ౧౮-౩౬ 

 

వారిజాసన ముఖయ రాజ నా ్య 

ధారకరు సవసాతంత ్ర 

మధరమణనెంద్రిద్ు ఇష్రా నిష్ టకమఫల 

సారభోకరనిగపిసలు స్ా 

కార మధడువ పాపఫలవ కు 

బేరనామక దెైతయరిగె క ట్టవర నోయిసువ.....ఃుఃఖధశ్_౧౮-౩౭ 
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కూీరదైెతయరొళిద్ుు  తానే 

పే్రిసువ కారణద ిహరిగె కు 

బేరానెంబరు ఎలలరొళు నిగతగతిగె నిరుత 

సూరిగంయగ ెసూయనెంబరు 

ద్ూరశోకగ ెశుకల లింగశ 

రీరవిలలద్ కారణద్లి ఆకాయనెనిసువను ౧౮-౩౮ 

 

పేళలొశవలలద్ మహ్మపా 

పాళిగళ ఒంద ేఅణది ని 

మూలగెైసలిబేకు ఎంబువగొందె హరినామ 

నాలిగెయొళుళళవగె పరమకృప్ 

ఆళు కృఇష్ ణను కైెపిడిద్ు త 

నానలయదొళిట్టనుదినద్లధనంద్పడిసువను ౧౮-౩౯ 

 

రుగియౌష్ధ్ పథయదింద్ ని 

రుగి యిెనిసువ తెరెది శ్రమీద్ 

భటగవత సుశవీణగెైద్ు భవాఖయరుగవను 

నీగ ిసవాద్యఖిళ విష్య ని 

యోగిసు ద్శ ందియ్వనిలనొళు 
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శ్రగీురుజగనానథవిట్ఠల ప్్తనాగువను ౧౮-౪౦ 
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