
హరికథామృథసార 

న ైవేద్య సమపణ సంధి 

 

హరికథామృథసార గురుగళ కరుణధిమధాపనిథు పేళువ  

పరమ భగవధ్భకథరిధ్నాధ్రధి కేళువుధ్ు 

 

లెకకిసదె లకుమియను బొమమన 

పొకుిళంద్లి పడెద్ పొస పొం 

బకకిదేరను పడెద్వయవగళంద్ దివిజరను 

మకిళంద్ది పొరెవ సవద్ 

రకిసాంతక రణదొళగె ని 

ద్ుుఃఖసుఖమయ కాయద పాథన సూతన ందెనిసి ౩౧-౦౧ 

 

దోష గంధ్ విద్ూర నానా 

వేషధార ివిచితరకమ మ 

నీషి మధయధరమణ మధావంతుఃకరణరూఢ 

శేషశాయి శణయ కౌసుు భ 

భూషణసుకంధ్ర సదా సం 

తోష బల స ంద్యసారన మహిమెగేన ంబె ౩౧-౦౨ 
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సాశనానశన ేఅభీ ఎం 

బీ శ్రుతిపరతిపాద్యన నిసువ 

కేశవన రూపద్వయవ చిదేదహదొళహొరగ ె

బేసరదె సద్భకకుయింద్ ఉ 

పాసన య గెైయుతు బుధ్రు హు 

తాశననవోలిపపన ంద్నవరత తుతిసుతిరు ౩౧-౦౩ 

 

సకల సద్ుు ణ పూణ జనామ 

ద్య ఖిళ దోష విద్ూర పరకటా 

పరకట సదావాపారి గత సంసార ికంసారి 

నకుల నానారూప నీయధ 

మక నియమయ నిరామయ రవి 

పరకరసనిిభ పరభు సదా మధంపాహ ిపరమధపు ౩౧-౦౪ 

 

చేతనాచేతన జగతిునొ 

ళాతతను తానాగి లకుమీ 

నాథ సవరొళపప తతుద్ుర పగళ ధ్రిసి 

జాతికారన తెరది ఎలలర 
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మధతినొళగిద్దఖిళకమవ 

తా తిళసికొళళద్లె మధడిమధడిసి నోడి నగుతిపప ౩౧-౦౫ 

 

వీతభయ విజా్ యానదాయక 

భూతభవయభవత్రభు ఖళా 

రాతి ఖగవరవహన కమలధకాంత నిశ్చంత 

మధతరిశవపిరయ పురాతన 

పూతనాపరా ణాపహారి వి 

ధాతృజనక విపశ్ితర పిరయ సలహుసలహెమమ ౩౧-౦౬ 

 

ద్ుష టజనసంహారి సవోత్ 

కృష టమహిమ సమీరనుత సక 

లేష టదాయక సవరత సుఖమయ మమ కులసావమి 

హృష ట పుష ట కనిష ఠ సృష్టటా ా 

ద్యశటకతృ కర ంద్రవరద్ య 

థేష టద్ను ఉనిత సుకమధ నమీపెననవరత ౩౧-౦౭ 

 

పాకశాసన పూజయచరణ పి 

నాకకసనుితమహిమ సీతా 
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శోకనాశన సులభ సుముఖ సువణవణనిభ 

మధకళతర మనీషి మధ్ురిపు 

ఏకమేవాదివతియరూప పర 

తీక దేవగణాంతరాతమక పాలిసువుదెమమ ౩౧-౦౮ 

 

అపరమేయొనిత సవరూప స 

దా పరసనిముఖధబి ముకకుసు 

ఖ పరదాయక సుమనసారాధిత పదాంభోజ 

సవపరకాశ సవతంతర సవగ 

ఇపరఫలదాయక ఇతీశ య 

ద్ు పరవీర వితకయ విశవ సుతెైజస పరా జ య్ా ౩౧-౦౯ 

 

గాళ నడెవంద్ద్లి నీలఘ 

నాళ వతిసువంతె బరహమ తిర 

శూలధ్ర శకుా క మొద్లధద్ఖిళ దేవగణ 

కాల కమ గుణాభిమధని మ 

హాలకుమియనుసరిసి నడెవళు 

మూలకారణ ముకకుదాయక హరియిెనిసికొంబ ౩౧-౧౦ 
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మోడ కైెబీసణిగెయింద్లి 

ఓడిసువ న ంబన పరయతివు 

కూడువుద ెకలధపంతకాద్రు లకుమివలలభను 

జోడుకమవ జీవరొళు తా 

మధడి మధడిసి ఫలగళుణిసువ 

ప ర ఢరాద్వరివన భజిసి భవాబ్ధా దాటువరు ౩౧-౧౧ 

 

కేలశ మోహాజా్యాన దోష వి 

నాశక విరించాండదొళగా 

కాశదోపాదియలి తుంబ్ధహన లల కాలద్లిల 

ఘధసిగొళసదె తనివరనా 

యధస విలలదె సలహువను కరు 

ణాసముద్ర ప రసనివద్నాంభోజ వ ైరాజ ౩౧-౧౨ 

 

కనిడియ కైెపిడిద్ు నోళపన 

కణుు గళు కండలిల ఎరగదె 

తనివోల్ పరతిబ్ధంబ కాంబువు ద్పణవ బ్ధటుట  

ధ్నయరిళెయొళగెలల కడెయలి 

నిని రూపవ నోడి సుఖిసుత 

5

www.yo
us

igm
a.c

om



సనుితిసుతానంద్వారిధియొళగె ముళుగిహరు ౩౧-౧౩ 

 

అనిమధని శశాంకనొళు కా 

రుణయసాగర కేశవను పర 

మధనిదొళు భారతియు నారాయణను భయదొళు 

సొనిగదిరను మధధ్వను శ్ ఇతి 

సనుిత శ్రులమీ గృతదొళు 

మధనయ గోవిందాభిధ్ను ఇరుతిపపన ందెంద్ు ౩౧-౧౪ 

 

ఈరమధని సరసవతి జగ 

తాార విషుు వ చింతిసువుద్ు స 

రోహుహాసన మండిగెయొళరుతిపప మధ్ువ ైరి 

మధరుతను నవనీతదొళు సం 

పేరరక తిరవికుమను ద్ధియొళు 

వారినిధ ిచంద్రమరొళగె ఇరుతిపప వామనను ౩౧-౧౫ 

 

గరుడ సూపక ెమధని శ్రు శ్రు 

ధ్రను దేవతె పతరశాకకె 

వరన నిప మితరా ఖయ సూయ హృషీకపన మూతి 

6

www.yo
us

igm
a.c

om



ఉరగరాజను ఫల సుశాఖకె 

వరన నిసువను పద్మనాభన 

సమరిస ిభుంజిసుతిహరు బలలవరెలల కాలద్లి ౩౧-౧౬ 

 

గౌర ిసవాంలసథళెనిపళు 

శౌర ిదామోద్రన తిళవుద్ు 

గౌర ిపానాంలసథ సంకరుషణన చింతిపుద్ు 

సారశకర గుడదొళగె వృ 

తరా రి ఇరుతిహ వాసుదేవన 

సూరిగళు ధేనిపరు పరమధద్రద ిసవతర ౩౧-౧౭ 

 

సమరిసు వాచసపతియ సోప 

సిరదొళగ ెపరద్ుయంననిపపను 

నిరయపతి యమధ్మ కటుద్రవయదొళగనిరుద్ ా

సరషప శ్రురామఠేళది 

సమరన శ్రుపురుష్టోతుమన క 

పూరద ిచింతిసి పూజిసుతలిరు పరమభకుతియలి ౩౧-౧౮ 

 

నాలిగింద్లి సీవకరిప రస 
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పాలు మొద్లధద్ద్రొళగె ఘృత 

తెైలపకవపదాథదొళగిహ చంద్రనంద్నన 

పాలిసువధోఅజన చింతిసు 

సూథ లకూష్టామండ తిల మధషజ 

ఈ లలితభఅదొళు ద్అను లమీనరసింహ ౩౧-౧౯ 

 

మనవు మధషసుభయదొళు చిం 

తన య మధడచుయతన నిరఋతి 

మన యిెనిప లవనదొళు మరెయద ెశ్రుజనాద్నన 

న న వుతిరు ఫలరసగళొళు పరా ణన 

ఉపేంద్రన వీళయదెలయెొళు 

ద్ుయనది హరిరూపవన  కొండాద్ుతలి సుఖిసుతిరు ౩౧-౨౦ 

 

వేద్వినుతగె బుధ్ను సుసావ 

దోద్కాధిపన నిసికొంబను 

శ్రుద్కృష ున తిళద్ు పూజిసుతిరు నిరంతరది 

సాధ్ుకమవ పుషిరను సుని 

వేదిత పదాథగళ శ్రదియా 

గెైద్గెైసుత హంసనామకగపిసుతలిపప ౩౧-౨౧ 
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రతి సకల సుసావద్ురసగళ 

పతియిెనిసువళు అలిల విశవను 

హుతవహన చూలిగళొళగె భాగవన చింతిపుద్ు 

ఇతిజ గోమయజాదియొళు సం 

సి థత వసంతన ఋషభదేవన 

తుతిసుతిరు సంతత సదా సద్భకకుపూవకది ౩౧-౨౨ 

 

పాక కతృగళొళగె చతుద్శ 

లోకమధతె మహాలకుమి గత 

శోక విశవంభరన తిళవుదెలల కాలద్లి 

చౌకశ్రద్సాుమండలది భూ 

సూకరాహవయ ఉపరిచెైలప 

ఏకద్ంత సనథుిమధరన ధేనిపుద్ు బుధ్రు ౩౧-౨౩ 

 

శ్రునివాసన భోగయవసుు వ 

కాణగొడద్ంద్లి విషవ 

కేాన పరిఖధరూపనాగిహనలిల పురుష్టాఖయ 

తానే పూజక పుజయన నిసి ని 
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జానుగర సంతయిప గురుపవ 

మధనవందిత సవకాలగళలిల సవతర ౩౧-౨౪ 

 

నూతన సమీచీన సురసో 

పేత హృద్యపదాథదొళు విధి 

మధతె తతుద్రసదొళు రసరూప తానాగి 

పీరతిపడిసుత నితయది జగ 

నాిథ విఠలన కూడి తా ని 

భితళాగహిళెంద్రితు నీ భజిసి సుఖిసుతిరు ౩౧-౨౫ 
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