హరికథామృథసార
గుణ తారతమయ సంధి
హరికథామృథసార గురుగళ కరుణధిమధాపనిథు పేళువె

om

పరమ భగవధ్భకథరిధ్నాధ్రధి కేళువుధ్ు
శ్రీధ్రా దుగామనోరమ

a.
c

వేధ్ముక సుమనసగణ సమధ

ou
si

గోధ్ర ఫణివరాతపతర ని

gm

రాధిత పదాంభోజ జగదంతబహివాయపత
శేధ్దూర విచితర కమ సు

w

w

.y

బోధ్ సుఖమయ గాతర పరమపవితర సుచరిత ర ౨౦-౦౧

w

నితయ నిమల నిగమవేదయయ
తపత్తత స్థ థత్తలయ దయషవివజిత
సుతతయ పూజయ పరస్ద
థ ా ముకాతముకతగణస్ేవయ
సతయకామ శరణయ శాశవత
భురథయవథసల భయనివారణ
అతయధిక సంపథరయతమ జగనాాథ మధం పాహి ౨౦-౦౨

1

పరమ పురుషన రూపగుణవను
సరిస్థ కాంబళు పరవహదందది
నిరుపమళు నిదుుఃఖసుఖ సుఖసంపూణళెనిసువళు
హరిగె ధామతరయవెనిస్థ ఆ

om

భరణవసనాయుధ్గళాగి

ou
si

శ్రీతరుణి తా కడిమెయెనిపళు

gm

ఈతగింతానంతగుణదలి

a.
c

దదరిగళను సంహరిసువళు అఅరళెనిస్థక ండు ౨౦-౦౩

నితయ ముకతళు నివికారళు త్తరగుణవజితళు

.y

ధౌత పాప విరించిపవనర

w

w

మధతెయెనిప మహాలకుమి వి

w

ఖధయతళాగిహళెల ల కాలది శ్రీ థిపురాణధొళు ౨౦-౦౪
కమలసంభవ పవనరీవరు
సమరు సమవత్తగళు రుదార
దయమరగణ సంస్ేవితా పరబరహమ నామకరు
యమళరిగె మహాలకుమి తాను

2

తతమళు కోటి సజాత్త గుణదిం
దమిత సువిజాతయధ్మరెనిపరు బరహమవాయుగళు ౨౦-౦౫
పత్తగళంద సరసవతీ భా
రత్తగళధ్మరు నూరుగుణ పరి

om

మిత విజాతయవరరు బలజా్ యానాది గుణదింద
అత్తశయళు వాగేదవి శ్రీ భా

a.
c

రత్తగె పదద పరయుకత విధి మధ

ou
si

gm

రుతరవోల్ చింత్తపుదు సదభకతతయలి కోవిదరు ౨౦-౦౬
ఖగప ఫణిపత్త మృదరు సమ వా

.y

ణిగె శథగుణాధ్మరు మూవ

w

w

మిగిలెనిసువను శేష పదదిందలి త్తరయంబకగె

w

నగధ్రన షణమహిషథయరు ప
నాగవిభూషణగెైదు మేనకె
మగళు వారుణి సౌపరణిగళగధికవెరడు గుణ ౨౦-౦౭
గరుడ శేష మహేశరిగె సౌ
పరణి వారుణి పావత్తయు మూ

3

వరు దశాధ్మరు వారుణిగె కడిమెయెనిసువళు గౌరీ
హరన మడదిగె హతతత గుణదలి
సురపకామరు కడిమే ఇందరగె
క రతెయెనిసువ మనమథను పదదిందలధవాగ ౨౦-౦౮

om

ఈరయదు గుణ కడిమెయధ హం
కారిక పారణను మనోజ న

gm

ఆరు జన సమ పారణనిందలి

a.
c

గారిగళగనిరుదా రత్త మను దఅ గురు శచియు

ou
si

హౌరగె ఎనిపరు హతతత గుణదలి

.y

మరజాదయరిగెైదు గుణదిందధ్మ పరవహాఖయ ౨౦-౦౯

w

w

గుణదవయదిం కడిమె పరవహగె

w

ఇన శశాంక యమ సవయంభువ
మనుమడది శతరూప నాలవరు పాదపాదాధ్
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కువలయధఢిపరీరయధ్ు గుణ అవనిపస్రయరు
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