
హరికథామృథసార 

విఘ్నేశ్వరసతో త్ర సంధి 

 

హరికథామృథసార గురుగళ కరుణధిమధాపనిథు పేళువె 

పరమ భగవధ్భకథరిధ్నాధ్రధి కేళువుధ్ు 

 

శ్రశీ్నంఘ్రి  సరోజభృంగ మ 

హేశ్సంభవ మనమనదొళు పర 

కాశిసనుదిన ప్రా థిసువె పేరమధతిశ్యదింద 

నీ సలహు సజజనర వేద 

వాాస కరుణాప్ాత్ర మహదా 

కాశ్పతి కరుణాళు క ైపిడిదెమమనుదరిాసు ౨౮-౦౧ 

 

ఏకదంత్ ఇభ ందరముఖ చా 

మీకరకృత్ భూషణాంగ కృ 

ప్ా కటాఅది నోడు విజన్ యాపిసువెనినితెందు 

నోకనీయన త్ుతిసుతిపప వి 

వేకిగళ సహవాస సుఖగళ 

నీ కరుణిసువుదెమగ  సంత్త్ పరమకరుణాళు ౨౮-౦౨ 
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విఘ్ేరాజనె దువిషయదొళు 

మగేవాగిహ మనవు మహదో 

షఘ్ేంఘ్రి  సరోజయుగళది భకోిపూవకది 

లగేవాగలి నిత్ా నరక భ 

యధగిేగళిగానంజ  గురువర 

భగేగ ైసెనేవగుణగళను పరతిదివసదలి ి౨౮-౦౩ 

 

ధ్నప విశ్వకేేన వెైదాా 

శివనిగళిగ  సరియెనిప షణుమఖ 

ననుజ శేషశ్త్సథ దేవోత్మోమ వియదగంగా 

వినుత్ విశవవప్ాసకనె స 

నమనది విజన్ యాపిసువె లకుమీ 

వనితెయరసన భకోిజన్ యానవ కొటటు  సలుహువుదు ౨౮-౦౪ 

 

చారుదేష్ాాహవయనెనిసి అవ 

తార మధడిద ెరుకిమణీయలి 

గౌరియరసన వరది ఉదటారాద రాఅసర 

శౌరియధజ య్ాది సంహరిసి భూ 
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భారవిళుహరద కరుణి త్వతాప 

దారవిందక  నమిపె కరుణిపుదెమగ  సనమతియ ౨౮-౦౫ 

 

శూపకణదవయ విరాజిత్ కం 

దపశ్ర ఉదితాకసనిేభ 

సపవర కటిసూత్ర వెైకృత్గాత్ర సుచరిత్ర 

సవపితాంకుశ్ ప్ాశ్కర ఖళ 

దభంజన కమసాఇగ 

త్పకను నీనాగి త్ృపియో పడిసు సజజనర ౨౮-౦౬ 

 

ఖేశ్ పరమ సుభకోిపూవక 

వాాసకృత్ గీంథగళనరిత్ు పర 

యధసవిలదేి బర దు విసరిోసిదెయొ లోకదొళు 

ప్ాశ్ప్ాణియె ప్రా థిసువెనుప 

దేశిసెనగదరథగళ కరు 

ణాసముదర కృప్ాకటాఅది నోడువ పరతిదినద ి౨౮-౦౭ 

 

శ్రశీ్నతినిమల సునాభీ 

దేశ్వసి థత్ రకో గంధా 
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తిశవభిత్గాత్ర లోకపవిత్ర సురమిత్ర 

మూషకసువరవహన ప్రా ణా 

వేశ్యుత్ పరఖధాత్ పరభు పూ 

ర ైసు భకోరు బ డిదిష్ుా థగళ పరతి దినద ి౨౮-౦౮ 

 

శ్ంకరాత్మజ దెైత్ారిగతి భ 

యంకరగతిగళీయ లోసుగ 

సంకట చత్ుథిగనెనిసి అహరతాథగళ కొటటు  

మంకుగళ మోహరసువ ెచకదీ 

రాంకిత్న దినదినది త్వత్పద 

పంకజగళిగ  బినెైేసువెను ప్ాలిపుదు ఎమమ ౨౮-౦౯ 

 

సిద ావిదాాధ్రగణ సమధ 

రాధ్ా చరణసరోజ సవసు 

సిదిదాాయక శ్రఘ్దిిం ప్ాలిపుదు బినేపవ 

బుది ావిదా జన్ యాన బల పరి 

శుద ాభకోి విరకోి నిరుత్న 

వదాన సమృతిలీలగెళ సుసవోన వదనదలి ౨౮-౧౦ 
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రకోవాసదవయ విభూషణ 

ఉకోి లధలిసు పరమభగవ 

దభకోవర భవాాత్మ భాగవతాదిశాసోరదలి 

సకోవాగలి మనవు విషయ 

విరకోి ప్ాలిసు విధ్వధాధ్ా వి 

ముకోనెందెనిసెనే భవభయదిందలనుదునది ౨౮-౧౧ 

 

శుక ీశిషార సంహరిపుదక  

శ్క ీనినేను పూజిసిదను ఉ 

రుకమీశ్రరీామచందరను సేత్ుముఖదలి ి

చకవీతిప ధ్మరాజను 

చకపీ్ాణియ నుడిగ  భజిసిద 

వకతీ్ుండనె నిననేళ ంత్ుటొ ఈశ్నుగీహవు ౨౮-౧౨ 

 

కౌరవేందరను నినే భజిసద 

కారణద ినిజకుల సహరత్ సం 

హార ఐదిద గురువర వృకోదరన గదెయంద 

తారకాంత్కననుజ ఎనే 

శ్రీరదొళు నీనింత్ు ధ్మ 
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పేరరకను నీనాగి సంతెైసెనే కరుణదలి ౨౮-౧౩ 

 

ఏకవింశ్తి మోదక పిరయ 

మూకరను వాగిమగళ మధళ ప కృ 

ప్ాకరేశ్ కృత్జ య్ా కామద కాయొ క ైపిడిదు 

లేఖకాగీణి మనమనద దు 

వాాకులవ పరిహరిసు దయది పి 

నాకి భాయధ త్నుజ మృదభవ ప్రా థిసువె నినే ౨౮-౧౪ 

 

నిత్ా మంగళ చరతి్ జగదు 

త్పతోిసి థతి లయ నియమన జన్ యా 

నత్రయపద బంధ్మోచక సుమనసాసుర 

చిత్వోృతోిగళంతె నడెవ పర 

మత్నోల ిసుహృజజనాపనో 

నిత్ాదలి నెనెనెనెదు సుఖిసువ భాగా కరుణిపుదు ౨౮-౧౫ 

 

పంచభ ద జన్ యానవరుపు వి 

రించిజనకన తోరు మనదలి 

వాంఛిత్పరద ఒలుమెయందలి దాసనెందరిదు 
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పంచవకోరన త్నయ భవదొళు 

వంచిసదె సంతెైసు విషయది 

సంచరిదందదలి మధడు మనాదికరణగళ ౨౮-౧౬ 

 

ఏను బ డువుదిల ినినే కు 

యోనిగళు బరలంజ  లకుమీ 

ప్రా ణపతి త్తేవశ్రంిదొడగూడి గుణకాయ 

తానే మధడువనెంబ ఈ సు 

జన్ యానవనె కరుణిసువుదెమగ  మ 

హానుభావ ముహుముహుుః ప్రా థిసువెనినితెందు ౨౮-౧౭ 

 

నమో నమో గురువయ విబుధో 

త్మో వివజిత్నిదర కలప 

దుర మనెనిపె భజకరిగ  బహుగుణభరిత్ శుభచరిత్ 

ఉమెయ నందన పరిహరిస 

హంమమతె బుదాాాదిం దిరయగళా 

కమీిసి దణిసుత్లిహవు భవదొళగావ కాలదలి ౨౮-౧౮ 

 

జయజయత్ు విఘ్నేశ్ తాప 
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త్రయవినాశ్న విశ్వమంగళ 

జయజయత్ు విదాాపరదాయక వీత్భయశవక 

జయజయత్ు చావాంగ కరుణా 

నయనదిందలి నోడి జనుమధ 

మయ మృతిగళను పరిహరిసు భకోరిగ  భవదొళగ  ౨౮-౧౯ 

 

కడుకరుణి నీనెందరిదు హే 

రొడల నమిసువె నినేడిగ  బ ం 

బిడదె ప్ాలిసు పరమ కరుణాసింధ్ు ఎందెందు 

నడు నడువె బరుతిపప విఘ్ేవ 

త్డెదు భగవనాేమ కీత్నె 

నుడిదు నుడిసెంనింద పరతి దివసదలి మర యదలె ౨౮-౨౦ 

 

ఏకవింశ్తి పదగళ నిసువ 

కోకనద నవమధలిక య మెై 

నాకిత్నయధంత్గత్ శ్రపీ్రా ణపతియనెిప 

శ్రకీరజగనాేథవిటఠల 

సవవకరిస ిసవగాపవగది 

తా కొడువ సౌఖాగళ భకోరిగావ కాలదలి ౨౮-౨౧ 
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