హరికథామృథసార
సవ సాాతంత్య సంధి
హరికథామృథసార గురుగళ కరుణధిమధాపనిథు పేళువె

om

పరమ భగవధ్భకథరిధ్నాధ్రధి కేళువుధ్ు
శ్రీనివాసన చరితెగళ పర

a.
c

మధనురాగది బెసగొళలు ముని

ou
si

gm

శౌనకాద్యరిగరుపిద్ను సూతాయ ద్యదింద్
పచన భఅణ గమన భోజన

.y

వచన మైథున శయన వీఅణ

w

w

అచలన చలన ప్యతనవు సాధ్యవే జనకె

w

శుచిసద్న ద్యదింద్ జీవర
నిచయదొళు తా నింతు మధడువ
ఉచితనోచిత కమగళనెంద్రిద్ు క ండాడు ౧౮-౦౧
విష్ ర
ట శీవ దేహదొళగె ప్
విష్ న
ట ాగి నిరంతరది బహు

1

చేష్ట గ
ట ళ మధడుతిరె కండు సజీవి ఎనుతిహరు
హృష్ ర
ట ాగువరవన నోడి క
నిష్ ర
ల ు సేవెమధళపరు
ట ెలర
బిట్ట అణద్లి కుపణవెంద్రిద్ద్నుపేఇపరు ౧౮-౦౨

om

కరడ
ీ ెగుసుగ అవరవర గతి
నీద్లోసుగ దేహగళ క

ou
si

మూఢదెైతయరొళిద్ుు ప్తిదిన

gm

మధడువను వాయపార బహువిధ్

a.
c

ట్టట డువను సేాచెెయలి బ్హ్మేశాద్యరొళు పొకుు

.y

కేడులధభగళిలలవిద్నరి ఆవకాలద్లి ౧౮-౦౩

w

w

అఅరేఢయను బ్హే వాయు

w

త్రఅసురపసురారొళ

ధ్యఅనాగిదల
ెు ర
ల ొళు వాయపార మధడుతిహ
అఅయను సతాయతేక పరా
పేఎయిలలదె సవరొళగె వి
లఅణు తానాగి లోకవ రఇసుతలిపప ౧౮-౦౪

2

శ్రీ సరసాతి భటరతీ గిరి
జా శచీ రతి రుహ్ిణి సం
జ న్య శతరూరొపాద్యఖిళస్ ీయరొళు
స్ ీరూప
ర
ర
వాసవాగిదల
ెు ర
ల ిగె వి
శాాస తననలి క ట్టట అవరభి

om

లధష్టగళ పూరెైసుతిపపను యోగయతెగళరితు ౧౮-౦౫

gm

బటలకర తెరనంతె లకుమీ

a.
c

కోలు కుద్ురెయ మధడి ఆడువ

ou
si

లోల సాాతంత్యగుణవ బ్హ్మేద్యరొళగిట్టట
లీలెగెైవను తననవరిగను

.y

కూలనాగిదల
ెు ల కాలది

w

w

w

ఖులలరిగె ప్తికూలనాగిహ ప్కట్నాగద్లె ౧౮-౦౬
సౌపరణివరవహన నానా
రూపనామది కరెసుతవర స
మీపద్లిలద్ఖి
ు ళ వాయపారగళ మధడువను
పాప పుణయగళెరడు అవర సా
రూపగళననుసరిసి ఉణిప ప

3

రుపకారి పరేశ పూణానంధ్ జాన ్యనఘన ౧౮-౦౭
అహరనిదా్మైథునగళహ
రహర బయసి బళలువవ లమీ
మహ్ితన మహ్మమహ్ిమగళనెంతరివ నితయద్లి

om

అహ్ిక సౌఖయవ మరెద్ు మనద్లి
గీహ్ిసి శాసారాథగళ పరమో

ou
si

బంధ్ మోఅప్ద్న జాన ్యనవు

gm

a.
c

తసహది క ండాడుతలి మైమరెద్వరిగలలద్లె ౧౮-౦౮

మంద్మతిగళిగెంద్ు దొరెవుద్ు

.y

బింద్ు మధత్ సుఖధనుభవ పవతకె సమద్ుుఃఖ

w

w

ఎంద్ు తిళియద్లనయదెైవగ

w

ళింద్ సుఖవపేఇసువరు ము
కుంద్నారాధ్నెయ బిట్టవగుంట్ె ముకతరసుఖ ౧౮-౦౯
రాజ తనానమధతయ కరుణది
నెైజ జనరిగె క ట్టట కాయ ని
యోజిసుత మధనాపమధనవ మధళప తెరనంతె

4

శ్రీజనాద్న సకలరొళగప
రాజితను తానాగి సవ ప్
యోజనవ మధడిసుత మధడువ ఫలకె గురిమధడి ౧౮-౧౦
వాసుదేవ సాతంత్వ సరు
లోసుగధ్వ తెగెద్ద్రొళగధ్వ చతుభటగ

gm

చాశతాబజ జగష్ చ
ట తాా

a.
c

గెైసి ఒంద్ను శతవిధ్ దిాపం

om

జాసనాద్యమరాసురారిగీయ

ou
si

రింశద్నిలనిగితుర వాణి భటరతిగధ్ ౧౮-౧౧

.y

దిాథియ పాధ్వ థెగెధ్ు క ముధ్ శథ విభటగవ

w

w

మధది థా విమశథి ఉమేశనొళితుర ఇమానొళె
ర ధ్ిిక

w

హథ్ుథ రథిపనొళగినిథితఖి
ర ల ధేవథెగళొళగీరయుా
జీవ ప్థియొళు ధ్శ ఐధ్ిిక నాలాథ్ుథ ధెైథయరొళు ౧౮-౧౨
కారుణిక సాాతంతి్యతావ
మూరు విధ్ గెైసటరడు తనొనళు
నారిగొంద్ను క ట్ట సాాతంతి్యవ సవరిగె

5

ధారుణిప తనననుగరిగె వాయ
పార క ట్టట గుణాగుణగళ వి
చార మధడువ తెరది తి్గుణవ వయకతరయనె మధళప ౧౮-౧౩
పుణయకమకె సహ్మయవాగువ
పుణయ ఫలగళనీవ దివిజర పాపకమఫల

a.
c

అనయకమవ మధళపరిగె అను

om

ధ్నయరిగె కలధయది దెైతయర

gm

గుణయ జనరిగె క డువ బహు కా

ou
si

రుణయసాగర నీ తెరది భకరరన సంతెైప ౧౮-౧౪

.y

నిరుపమగె సరియుంట్ట ఎంద్ు

w

w

చచరిసువవ తద్భకరరొళు మ

w

తసరిసువవ గుణిగుణగళిగె భేద్గళ పేళువవు
ద్ర సుద్అశన ఉధ్ాపుండ్వ
ధ్రిసిద్వరొళు దేాష్ిసువ హరి
చరితెగళ కేళద్లే లోగారవతె కేళువవు ౧౮-౧౫
ఏవమధది దేాష్వుళళ కు

6

జీవరెలర
ల ు దెైతయరెంబరు
కోవిద్ర విజాన ్నకమవ నోడి నిందిపరు
దేవ దేవన బిట్టట యధవ
జీజవపరియంతరది తుచెర

om

సేవెయింద్ుపజీవిసువరఝ్జ్ధజ య్నక ళగాగి ౧౮-౧౬
కామ లోభ కోీధ్ మద్ హ్ిం

a.
c

సామయధనృథ ద్ంభ కపట్ తి్

ou
si

అమిష్ నివేదితవ భోజయతి

gm

ధామనవతారగళ భేద్ అపూణసుఖబద్ా
తామధసాననవనుంబ తామస

w

w

.y

శ్రీమదాంధ్ర సంగదింద్లి తమవె వధిపుద్ు ౧౮-౧౭

w

జాన ్యన భకతథ విరకతథ వినయ పురాణ శాసథశీా వన చిమథన
ధాన శమ ద్మ యజ న్య సథాయహ్ిమస బూథధ్యధ
ిాయన భగవనానమకరథన మౌనజపతపవ్థసుథీఠసానన మమథసథ
ర థ థ్ వమానె సజజనర గుణవు ౧౮-౧౮
లెష్ సాాత్ంతి్య గుణవను ప్

7

వేశగెైసిద్ కారణది గుణ
దోష్గళు తోరువవు సతాాసతా జీవరొళు
శాాస భోజన పాన శయన
విలధస మైథున గమన హష్

ఆఢ థనొనళగిరిసి ఉళిధొమాఢవ విభటగవగెైసి

om

కేలష్ సాపన సుష్ుపి ర జాగీతియిహవు చేతనకె ౧౮-౧౯

a.
c

వృజినాధ్నను పూవధ్లి సాాథమిథ యవ
క తరమ థ
ర

gm

సాధ్ుునీపిథ క ద్ువవర సుఖవృధ్ిుగుసుగ బ్ుఃమవాయు

ou
si

కపధి మొధ్లధధ్వరొళిధ్ావర యోగయథెయనరిథు ౧౮-౨౦

.y

హలఢరానుజ మధళప కృథయవ థిలియధాహమధురధిమన్
ు

w

w

నుళిధ్ు విిియు నిష్ేఢపాథర
్ ు ఇలలవెముువగె

w

ఫలగళధ్ాయ క ద్ువ ధెైథయర కలుష్ కమవ బితుర
పుణయవ సటళెధ్ు థనొనళగితుర కీమధిమ్ క ద్ువ భకథరిగె ౧౮-౨౧
థోయజాపపన కతరణ వృక్షచెయ వథిసువమ థ
కమలధ్ ళాయథాక్షను సవరొళు వాయపిసిధ్ కారణధి
హ్మయ సధ్ుు ణకమ థోపవు నాయయ కోవిధ్రిగె నిరమథర

8

శ్రీయరస సవోథ్వ
థ ోథ్మ
థ నెముా పేళువరు ౧౮-౨౨
మూలకారణ ప్కృథియిెనిప మహ్మలకుమియిెలర
ల ొళగిధ్ాు
సులీలెగెైయుథ పుణయపాపగళపిళు పథిగె
పాలగద్లొళు బిధ్ా జల కరలధలవెనిపుధె జీవకృథ

om

కమధళి థధ్ాథు శుభవెనిపవు ఎలల కాలధ్లి ౧౮-౨౩

a.
c

జాన ్యనసుఖబలపూణ విష్ునవి గేన మధళపవు థి్గుణకాయ

gm

కృశానువిన కతమి కవిధ్ు భక్షిధ్ుమ ర లోకధొళు

ou
si

ఈ నళినజామువను బ్ుఃమేశనముఖయసురాసురర

.y

కాలధనలవోల్ నుముు వవగీ పాపగళ భయవె ౧౮-౨౪

w

w

మోధ్శిర ద్క్షిణసుపక్ష ప్మోధ్వుథ్ర
థ పక్షవెముా

w

ఋగాధిశుీథిగళు పేళువువు ఆనమామయ హరిగె
మోధ్వెైష్ిక సుఖ విశిష్ ర ప్మోధ్ పారథి్క సుఖప్ధ్
నాధ్ కారణధిమ ా మోధ్ప్మోధ్నెనిసువను ౧౮-౨౫
ఒమిా గాధ్రు వృష్ి రయిమా వసుమురెయొళిపపఖిళ
జలధిమిసముు వృధ్ిుయనెైధ్ువుధె భటరధిరె బరిధ్హుధె
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కుముా క రథెగెగళిలలధిహ సాానమా సమూపణ
సాభటవగె బముా మధద్ువుధేను కమధకమధజనయఫల ౧౮-౨౬
ధేహవృక్షధొళెరద్ు పక్షిగళీహవెమిాగు బిద్ధె
పరేసేనహధిమలి
ా కమజ ఫలగళుము జీవఖగ

om

శ్రీహరియు థా సార భోకథను దో్హ్ిసువ కలధయధి

ou
si

తిమిరవోడువ తెరది లమీ

gm

ద్ుయమణి కతరణవ కండ మధత్ది

a.
c

ధెైథయ సమూహకరవ విశిష్ ర పాపవ కేలశ(లీశ) వెలర
ల ిగె ౧౮-౨౭

రమణ నోడిద్ మధత్దింద్ఘనాశ ఐద్ువుద్ు

.y

కమలసంభవ ముఖయరెలధల

w

w

సుమనసరొళిహ పాపరాశియ

w

అమరముఖనంద్ద్లి భసేవ మధళప హరి తాను ౧౮-౨౮
చతురశతభటగది ద్శాంశ దొ
ళితర జీవరిగీవ లేశవ
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