
ହରିକଥାମଥୃସାର 
ଆରରାହଣ ତାରତମୟ ସଂଧି 
 
ହରିକଥାମଥୃସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନଥିୁ ରପଳୁରେ 
ପରମ ଭଗେଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ରକଳୁେୁଧୁ 
 
ସଂଧି ସୂଚରନ: 
 
ଭକ୍ତରରନସିୁେ ଦେିୟପୁରୁଷର 
ଉକ୍ତି ଲାଲିସ ିରପଳଦ ମକୁ୍ତା 
ମକୁ୍ତଜୀେର ତାରତମୟେ ମନୁପି ଶାଂଡଲିୟ 
 
ସ୍ଥାେରର ରନାଡରେ ତୃଣ କ୍ରମିି 
ଜୀେରୁତ୍ତମ କ୍ରମିିଗଳଂିଦଲ 
ଜାେି ରଗା ଗଜ େୟାଘ୍ର ସଂିହଗଳଂିଦ ଶୂଦ୍ରାଦ ି
ମେୂରୁତ୍ତମ କମକରୁ ଭୂ 
ରଦେରୁତ୍ତମ କମି ରନାଡଲୁ 
ରକାେିରଦାତ୍ତମ କେିଗଳଂିଦଲି ଇତପିରୁତ୍ତମରୁ ୨୫-୦୧ 
 
ଧରଣପିର ରନାଡରେ ନର ଗଂ 
ଧେରୁତ୍ତମ ରଦେଗଂଧ 
େର ଗରଣାତ୍ତମରିେରିଗଂିତ ଶରତାନଶତରକାଟ ି
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ପରମଋଷଗିଳୁ ଅପ୍ସରସ୍ତ୍ରୀ 
ୟରୁ ସମାନରୁ ଇେରିଗଂିତଲି 
ଚରିପିତୃଗଳୁତ୍ତମରୁ ଚରିନାମକ ପିତୃଗଲିଂଦ ୨୫-୦୨ 
 
ଏରରଡୈଦୁ ଏଂଭତୁ୍ତ ଋଷ ିତୁଂ 
ବୁର ଶରତାେଶିୟପ୍ସରସ୍ତ୍ରୀ 
ୟରୁ ଶତାଜାନଜରୁ ଉତ୍ତମ ଚରିପିତୃଉଗଳଂିଦ 
େରରୁ ଊେଷଗିଂିତ ରେୈଶ୍ଵା 
ନରନ ସୁତରୀରରଂଟ ୁସାେିର 
ହରରଦୟରରାଳୁତ୍ତମ କରଶରରପ୍ପତୁ୍ତନାେୁ ଜନ ୨୫-୦୩ 
 
ସରିରୟନପିରୁ ଵ୍ରରଜୌକସ ସ୍ତ୍ରୀ 
ୟରୁ ସୁରାସୟାତ୍ମଜରିରଗ ପୁ 
ଷ୍କରନୁ କମପ ପୁଷ୍କରନରିଗ ଶରନୈଶ୍ଚରୁତ୍ତମନୁ 
ତରଣଜିନଗୁିତ୍ତମଳୁଷାଶ୍ଵନ ି
ସୁରରରସଗୁିତ୍ତମ ଜଲପ ବୁଧ 
ଶରଧିଜାତ୍ମଜଗୁତ୍ତମ ସ୍ଵାହାରଦେିରୟନସିୁେଳୁ ୨୫-୦୪ 
 
ଅନଳଭାୟଳଗିଂିତନାଖ୍ୟା 
ତନମିିଷରନାଖ୍ୟାତରିଂଦଲି 
ଘନପ ପଜନୟାନରୁିଦ୍ଧନ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଶାରଦେି 
ଦୁୟନଦ ିସଂଜ୍ଝ୍ନ୍ୟା ଶୟାମଲା ରରା 
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ହଣିଗିଳାେରୁ ସମରନାଖ୍ୟା 
ତନମିିରଷାତ୍ତମରିେରିଗଂିତଲି ନୂରୁ କମଜରୁ ୨୫-୦୫ 
 
ପୃଥୁ ନହୁଷ ଶଶିବଂିଦୁ ପ୍ରୀୟ 
ଵ୍ରତ ପରୀଇତ ନୃପରୁ ଭାଗୀ 
ରଥିୟ ରନାଡେଧିକ ବଲୟାଦଂିଦ୍ର ସପ୍ତକରୁ 
ପିତୃଗରଳରଳଂଟଧିକେପ୍ସର 
ସତୟିରୀରରୈରୟଦାଂଦୁ ମନୁଗଳୁ 
ଦତିଜିଗୁରୁ ଚାେନ ଉଚଥୟରୁ କମଜରୁ ସମର ୨୫-୦୬ 
 
ଧନପ େିଷଵରେନ ଗଣପା 
ଶ୍ଵିନଗିରଳଂଭରତ୍ତୈଦୁ ରଶଷରି 
ରଗରଣରୟନସିୁେରୁ ମିତ୍ର ତାରା ନରିଋତ ିପ୍ରାେହ ି
ଗୁଣଗଳଂିରଦୈଦଧିକ ଏଂଭ 
ରତ୍ତନପି ରଶଷରିଗୁତ୍ତମରୁ ସ 
ନମୁନ ିମରୀଚ ିପୁଲସ୍ତ୍ୟ ପୁଲହ କ୍ରତୁ େଶିଷ୍ଟମଖୁ୍ ୨୫-୦୭ 
 
ଅତ୍ର ିଅଂଗରିରରଳୁ ବ୍ରହ୍ମନ 
ପୁତ୍ରରିେରିରଗ ସମରୁ େିଶ୍ଵା 
ମିତ୍ର ରେୈେସ୍ଵତରୁ ଈଶାରେଶବଲଦଂିଦ 
ମିତ୍ରଗଂିତୁତ୍ତମରୁ ସ୍ଵାହା 
ଭତୃ ଭୃଗୁେୁ ପ୍ରସୁତ ିେିଶ୍ଵା 
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ମିତ୍ର ରମାଦଲାଦେରିଗଂିତଲି ମେୂରୁତ୍ତମରୁ ୨୫-୦୮ 
 
ନାରରଦାତ୍ତମନଗ୍ନଗିଂିତଲି 
ୋରିନଧିି ପାରଦାତ୍ତମନୁ ୟମ 
ତାରରକଶ ଦେିାକରରୁ ଶତରୂପରୁତ୍ତମରୁ 
ୋରିଜାପ୍ତନଗିଂିତ ପ୍ରେହ 
ମାରୁରତ୍ତାତ୍ତମ ପ୍ରେହ 
ମାରପୁତ୍ରନରୁିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ମନୁ ଦଅ ଶଚ ିରତୟୁି ୨୫-୦୯ 
 
ଆରୁ ଜନଗଳଂିଦଲାହଂ 
କାରିକପ୍ରାରଣାତ୍ତମଖ୍ଳିଶ 
ରୀରମାନ ିପ୍ରାଣଗଂିତଲି କାମ ଇଂଦ୍ରରିରଗ 
ରଗୌରି ୋରୁଣ ିଖ୍ଗପ ରାଣରିଗ 
ରଶୌରିମହଷିୟିରରାଳରଗ ଜାଂବେ 
ତୀ ରମାୟୁତଳାଦ କାରଣ ଅଧିକରଳନସିୁେଳୁ ୨୫-୧୦ 
 
ହର ଫଣପି େିହରଗଂଦ୍ର ମେୂରୁ 
ହରିମଡଦୟିରିଗୁତ୍ତମରୁ ରସୌ 
ପରଣପିତଗୁିତ୍ତମରୁ ଭାରତ ିୋଣ ିଈେରିରଗ 
ମରୁତବ୍ରହ୍ମରୁ ଉତ୍ତମରୁ ଇଂ 
ଦରିରୟୁ ପରରମାତ୍ତମଳୁ ଲମିରଗ 
ସରିରୟନସିୁେେରିଲ୍ଲରେଂଦଗୁି ରଦଶ କାଲରଦାଳୁ ୨୫-୧୧ 
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ଶ୍ରୀମକୁୁମଧନ ମହରିଳ ଲକୁମିମ ହାମହରିମରଗରନରମଵ 
ବ୍ରଃରମଶାମରରମଧର ସୃଷିିସିିଥିଲୟ ରଗୈସ ିଅେରେର 
ଢାମଗଳ କଲିିସରିକାଦୁେଳଜ ରାମରଣଳଗଧିଧୁ 
ସେ ସ୍ଵାମି ମମଗୁରୁରେମଧପୁାସରନ ମାଳ୍ପଳଚୁୟଥନ ୨୫-୧୨ 
 
ଈସୁ ମହରିମଗଳୁଳ୍ଳ ଲକୁମି ପ 
ରରଶନାନଂତାନଂତାଂଶଗୁଣରଦାଳୁ 
ରଲଶ ରଲଶରକ ସରିରୟନସିଳାୋେ କାଲଦଲି 
ରଦଶକାଲାତୀତ ଲକୁମିରଗ 
ରକଶେନ େଅସ୍ଥଳରେ ଅେ 
କାଶ ୋୟିତୁ ଇେନ ମହରିମ େୟାପି୍ତରଗରଣୟୁଂରଟ ୨୫-୧୩ 
 
ଓଂଦୁ ରୂପରଦାରଳାଂଦେୟେରଦା 
ରଳାଂଦୁ ରରାମରଦାରଳାଂଦୁ ରଦଶଦ ି
ରପାଂଦରିକାଂଡହିରଜଭୋଦ ିସମସ୍ତ୍ ଜୀେଗିଣ 
ସଂିଧୁସପ୍ତଦ୍ଵୀପ ରମରୁ ସୁ 
ମଂଦରାଦ୍ରୟାଦଗିଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ପୁ 
ରଂଦରାଦ ିସମସ୍ତ୍ରଲାକ ପରାଲୟଗରଳଲ୍ଲ ୨୫-୧୪ 
 
ସେରଦରୋତ୍ତମନୁ ସେଗ 
ସେଗୁଣସଂପୂଣ ସେଦ 
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ସେତଂତ୍ର ସ୍ଵତଂତ୍ର ସୋଧାର ସୋତ୍ମ 
ସେରତାମଖୁ୍ ସେନାମକ 
ସେଜନସଂପୂଜୟ ଶାଶ୍ଵତ 
ସେକାମଦ ସେସାଇଗ ସେଜତି୍ସେ ୨୫-୧୫ 
 
ତାରତଂୟାରରାହଣେ ବରର 
ଦାରୁ ପଠସିୁେରେର ଲମୀ 
ନାରସଂିହ ସମସ୍ତ୍ ରଦେଗଣାଂତରାତ୍ମକନୁ 
ପୂରୟିସୁେ ମରନାରଥଂଗଳ 
କାରୁଣକି ରକୈେଲୟଦାୟକ 
ଦୂରରଗୈେ ସମସ୍ତ୍ଦୁରିତେ େିଗତଭୟରଶାକ ୨୫-୧୬ 
 
ପ୍ରଣତ କାମଦନଂଘ୍ରସିଂଦରୁ 
ଶନଦରପଏଗଳୁଳ୍ଳେରଗ ନ ି
ଚ୍ଚଣରିକରୟନପିୁଦୁ ଜଡରମାଦଲୁ ବ୍ରହ୍ମାଂତ ତରତମେୁ 
ମନେଚନଦଂି ସ୍ମରିସୁେର ଭେ 
େନଦ ିରଶାଷସି ିରପାଗୁେୁଦୁ କା 
ରଣରେନସିୁେୁଦୁ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ଭକ୍ତି େିରକ୍ତି ସଂପଦରକ ୨୫-୧୭ 
 
ଦନରେ ରମାଦଲାଦଦର ସୂୋ 
ସରନୟୁ ପ୍ରତ୍ପ୍ର ରତୟକ ରତାପୁଦୁ ଏଲ୍ଲ କାଲଦଲି 
ଦନୁଜ ମାନେ ଦେିିଜରେରେ 
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ରନୁଚରିତାଚତି କମ େୃଜନିା 
ଦନନୁ େୟକ୍ତେ ମାଳ୍ପ ତ୍ରଗୁିଣାତୀତ େିଖ୍ୟାତ ୨୫-୧୮ 
 
ଭକ୍ତେତ୍ସଲ ଭାଗୟପୁରୁଷ େି 
େିକ୍ତ େିଶ୍ଵାଧାର ସରୋ 
ଦ୍ରକି୍ତ ରଦାଷେିଦୂର ଦୁଗମ ଦୁେିଭାେୟ ସ୍ଵହ ି
ଶକ୍ତ ଶାଶ୍ଵତ ସକଲ ରେରଦୈ 
ରକାକ୍ତ ମାନଦ ମନୟ ମାଧେ 
ସୁକ୍ତ ସୁମସୂ୍ଥଲ ତ୍ରଜିଗନ୍ନାଥ େିଟିଲନୁ ୨୫-୧୯ 

7

www.yo
us

igm
a.c

om




