హరికథామృథసార
బింబోపాసన సింధి
హరికథామృథసార గురుగళ కరుణధిమధాపనిథు పేళువె
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పరమ భగవధ్భకథరిధ్నాధ్రధి కేళువుధ్ు
ముకత బింబను తురియ జీవ
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నుుకతబింబను విశ్వ భవ సిం
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శ్కతనాదరు సరియె సవో
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సకత బింబను తైజసను అసృజయరిగె పాాజ న్య
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చ్ఛినననాగిహ పాాజ న్య నామద్ి
సొనననడల మొదలధదవరొళనానద తైజసను
అననద్ాింబుదనామ విశ్వను
భినననామ కరయ
ి గళిందలి
తనననళగె తా రమిప పూణానింద జనన ్యనఘన ౨౪-౦౨
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బూద్ియొళగడగిపపనలనో
పాద్ి చేతన పాకృతియొళ
గనానదననానహవయద్ి కరెసువ బాహు శివరూపి
ఓదనపాద విష్ుు పరమధ
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హ్లా దవీవుత తృపి తపడిసువ
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ద్ోదనోదకద్ొళగె ఘోష్ను
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నాద భోజన శ్బదద్ొళు బిం
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గాదమహిమన చ్ఛతాకమవనావ బణణుసువ ౨౪-౦౩

వాదద్ొళు శాింతాఖయ జఠరాగినయొళగిఇరుతిపప
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హోదరానుజరొళతి
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శాింతన పాదకమలవనవరత చ్ఛింతిసు ఈ పరియలిింద ౨౪-౦౪
వేదమధని రమధనుపాసయ గు
ణోదధి గుణతాయ వివజిత
సవవదరస్ి థత నిఖిళ బాహ్లుిండాద్ివలఅణను
సాధ్ుసముతవెనిసుతిహ నిష్ు
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స్ీద గణపతియెింబ శ్రి తి పాతి
పాద్ిసువుదనవరతవన గుణపాాింతగాణదలె ౨౪-౦౫
కరెసువను మధయధరమణ తా
పురుష్రూపద్ి తిాసళ
థ గళొళు
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పరమ సతపరుషాథద మహతతతవద్ొళగిదుద
సరస్ిజభవాిండ స్ి థత స్ీ ీత
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పురుష్ తనాుతాగళ ఏకో
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తతరదశింద్ియ
ా గళ మహ్లబూతగళ నిమిస్ిద ౨౪-౦౬
ఈ శ్రీరగె పురుష్ తిాగుణద్ి
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శ్రిసహిత తానిదుద జీవరి
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గాశ్ లోభాజనన ్యన మద మతసర కుమోహ ఉధ్
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హ్లస హరుష్ సుష్ుపి త సవపనపి
పాసజనగితి జను స్ి థతి మృతి
ద్ోష్ పుణయ జయధపజయ దవిందవగళ కలిపస్ిద ౨౪-౦౭
రివిధ్ గుణమయ ద్ేహ జీవకె
కవచదిందద్ి తొడిస్ి కమ
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పావహద్ొళు సించారమధడిసుతిపప జీవరన
కవిస్ి మధయధరమణ మోహవ
భవకె కారణనాగువను సిం
శ్ివణ మననవ మధళపరిగె మోచకనెనిసుతిపప ౨౪-౦౮

వాసవాగిహనెిందరిదు వి
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కాశిసుతలిహనశ్నరూపవ
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కేాశ్నాశ్న అచలగళొళు పా
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శావసపూవక భజిస్ి తోషిసు సావవరోతతమర
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సాశ్నాహవయ స్ీ ీపురుష్రొళు
త
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పాసనవ మధళపరిగె తోపను తనన నిజరూప ౨౪-౦౯
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పాకారాింతర చ్ఛింతిసువద్ీ
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పాకృతియొళు విశావద్ిరూపవ
పాకటమధళెపను యథామతియొళు గురుకృపాబలద్ి
ముకురనిమిత సదద్ొళు పవగె
సవకీయ రూపవ కాింబ తరదలి
అకుటణలధతు చరాచరద్ి సవతా తోరువను ౨౪-౧౦
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పరిచేిదతాయ పాకృతియొళ
గిరుతిహను విశావద్ిరూపవ
ధ్రిస్ి ఆతాుద్ితిారూపవ ఈ ష్ణతాయద్ి
సురుచ్ఛ జనన ్యనాతు సవరూపద్ి
తురియనామక వాసుద్ేవన
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సురిసు ముకరతసుఖపాద్ాయకనీతనహుద్ిందు ౨౪-౧౧
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గమరొళగె నెలెస్ిదుద కిమ వుయ
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కమలసింభవజనక జడ జిం
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తరమద్ి కమవ మధడి మధడిసుతిపప బేసరద్
అమ ఆమ అమీహనాహవయ

.y

సుమనససురరొళగె అహిం
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మమన మమ ఎింద్ీ యుపాసనెగెైవ పాాింతదలి ౨౪-౧౨
ఈ సమసత జగతుత ఈశా
వాసయవెనిపుదు కాయరూపవు
నాశ్వాదరు నితయవే సరి కారణ పాకృతి
శ్రిశ్గె జడపాతిమెయెనిపుదు
మధసద్ొమెుగు సనినధానవు
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వాసవాగిహ నితయ శాలిగాిమద్ోపాద్ి ౨౪-౧౩
ఏకమేవాద్ివతీయ రూపా
నేక జీవరొళదుద తా పా
తేయక కమవ మధడి మోహిసుతిపప తిళసదలె
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మూక బధిరాింధాద్ి నామక
ఈ కళేవరద్ొళగె కరెసువ

శోక భకతర శోకనాశ్న
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లోకబింధ్ులోకనాథ వి

gm

a.
c

మధకళతాన లౌకరక మహ్లమహిమెగేనెింబె ౨౪-౧౪
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శ్రికరాచ్ఛత సవకదిందదలిపప సవరొళు
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సాకువను సజజనర పరమ కృ
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పాకరేశ్ పినాకరసనునత
స్ీవకరిసు వానతరు కొటట సమసత కమగళ ౨౪-౧౫
అహిత పాతిమెగళెనిసువువు
ద్ేహ గేహ్లపతయ సతి ధ్న
లోహ కాష్ ట శిలధ మృద్ాతుకవాద దావయగళు
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స్ేనహదలి పరమధతు ఎనగి
తీతహనేిందరిదనుద్ినద్ి స
మోుహకొళగాగదలె పూజిసు సవనామక ౨౪-౧౬
శ్రితరుణణవలాభగె జీవరు
పవాతనాగిద్ల
ద ర
ా ొళు వాయపార మధడుతిహ
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పీాతియిందుిండుణణస్ి విష్య ని

a.
c

హోత సవెింద్ియ
ా గళొళు సిం
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చేతనపాతిమెగళు ఓత
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వాత ద్ేశ్గ ద్ీపదిందదలిపప నిభయద్ి ౨౪-౧౭
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భుత సవకరద మధనవను బహు

w

w

మధతనాడువ తరద్ి మహద

w

దభభత విషాుావేశ్ద్ిిందలి వతిపుదు జగవు
కెైతవోకరతగళలా శష్ ఫ
ణాతపతాగె జీవపించక
వాాతవెింద్ిగు భిననపాద్ాహవయద్ి కరెసువుదు ౨౪-౧౮
ద్ివియొళపుపవు మూరు పాదగ
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ళవనియొళగిహుద్ొిందు ఈ విధ్
కవిభిరీడిత కరెసువ చతుషాపతు తానెిందు
ఇవన పాదచతుష్ య
ట గళను
భవకే తిందు నిరింతరద్ి ఉ

om

దావన సఖ సవాింతరాతుకనెిందు సురిసుతిరు ౨౪-౧౯
వింశ్బాగలు బెళెయ కిండు న

a.
c

రాింశ్దలి శోభిపుదు బాగద
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కింసమదన ద్ాసరిగె ని
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వింశ్ పాశ్ద్ి కటణట ఏరువ డొింబ మసతకకె
ససింశ్యద్ి వింద్ిసద్ నా వి

w
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ద్ావింసనెిందహింకరిస్ె భవగుణద్ి బింధిసువ ౨౪-౨౦

w

జయయతిరూపగె పాతిమెగళు సాిం
కేతికారోపిత సుపౌరుష్
ధాతు సపతక ధైయ శౌయోద్ాయ చాతుయ
మధతు మధన మహతవ సహన సు
నీతి నిమలద్ేశ్ బాాహుణ
భూతపించక బుద్ిా మొదలధద్ిింద్ియ
ా
సాథన ౨౪-౨౧
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జీవరాశియొళమృత శాశ్వత
సాథవరగళొళు సాాణునామక
నావకాలదలిపపనజితాింతనేింద్నిస్ి
గోవిద్ాింపతి గాయనపిాయ
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సావయవ సాహసానామ ప
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షేధ్కమవ మధడి ధ్న సిం
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మధధ్వన పూజనథవాగి ని
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రావరేశ్ పవితాకమ విపశిితను సామ ౨౪-౨౨

పాద్ిసలు సతుపణయ కమగళెనిస్ికొళుతిహవు
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సవవదరింభణాథ నితయద్ి

w

w

సాధ్ుకమ మధడిదరు సరి

w

ఐదువను ద్ేహ్లింతరవ సింద్ేహవినితిలా ౨౪-౨౩
అపగతాశ్ియ ఎలారొళగి
దుదపమనెనిపానుపమ రూపను
శ్ఫరకేతన జనక మోహిప మోహకన తరద్ి
తపనకోటణ సమపాభాస్ిత
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వపువెనిప కృషాుద్ి రూపక
విపగళింతుిండుణణప సవతాదలి నెలస్ిదుద ౨౪-౨౪
అడవియొళు బతతదలె బెళెద్ిహ
గిడద మూలికె సకల జీవర
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ఒడలొళపాపమయవ పరిహరగెైసువిందదలి
జడజసింభవజనక తిాజగ
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దవడయ సింతైస్ెనలు అవరి
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హ్లనుబింధిళింత అవయవ

w

w

ధానదలి నెలిస్ిపప సవద సకల కామదను

w

ఏను కొటటదు భుింజిసుత మ
ద్ాదనెయిందద్ి సించరిసు మ
తన
త ు బేడద్ భజిసుతిరు అవనింఘ్ిికమలగళ ౨౪-౨౬
బేడదలె కొడుతిపప సురరిగె
బేద్ిదరె కొడుతిహను నరరిగె
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బేద్ి బళలువ ద్ైతయరిగె
కొడననమెు పురుషాథ
మూఢరనుద్ిన ధ్మకమవ
మధడిదరు సరి అహికఫలగళ
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నీడి ఉనుతతరను మధడి మహ్లనిరయవీవ ౨౪-౨౭
తరణణ సవతాదలి కరరణవ
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హరహి తతతదవసుతగళనను
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అరిధ్రాజననేజ జగద్ొళ
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సరిస్ి అదరదరింత చాయవ కింగొళప తరద్ి
గిరువ ఛాయధతపనెనిస్ి సిం
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కరుష్ణాహవయ అవరవర యోగయతగళింతిపప ౨౪-౨౮

w

ఈ విధ్ద్ి సవతా లకుమీ
భూ వనితయర కూడి తనన క
ళావిశష్గళెల ా కడయలి తుింబ స్ేవయతమ
స్ేవకను తానెనిస్ి మధయధ
ద్ేవిరమణ పావిష్ ర
ట ూపక
స్ేవె మధళప శ్రణయ శాశ్వతకరుణణ కమలధఅ ౨౪-౨౯
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పాణవకారణ కాయ పాతిపా
దయను పరాతపర చేతనాచే
తన విలఅణనింతసతకలధయణ గుణపూణ
అనుపమనుపాస్ిత గుణోదధి

ou
si

ద్ీపవొదగె సకల సుఖసద

gm

గోప భీయ భవాింధ్కారకె

a.
c

జనపిాయ నివికార నిరాశ్ియధవయకత ౨౪-౩౦

om

అనఘ అజితానింత నిషికిం

నోపరిగిహవెనిసుతిపుపదు హరికథామృతవు

.y

గోపతి జగనానథవిటాల స

w

w

మీపదలి నెలెస్ిదుద భకతర

w

నాపవగర మధడువను మహదుుఃఖభవద్ిింద ౨౪-౩౧
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