
ହରିକଥାମଥୃସାର 
ବିିଂବବାପାସନ ସିଂଧି 
 
ହରିକଥାମଥୃସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନଥିୁ ବପଳୁବେ 
ପରମ ଭଗେଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ବକଳୁେୁଧୁ 
 
ମକୁ୍ତ ବିିଂବନୁ ତୁରିୟ ଜୀେ 
ନମୁକ୍ତବିିଂବନୁ େିଶ୍ଵ ଭେ ସିଂ 
ସକ୍ତ ବିିଂବନୁ ବତୈଜସନୁ ଅସୃଜୟରିବଗ ପ୍ରାଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ 
ଶକ୍ତନାଦରୁ ସରିବୟ ସବୋ 
ଦ୍ରକି୍ତ ମହମିନୁ ଦୁୁଃଖସୁଖଗଳ 
େୟାକ୍ତମାଡୁତଲିପ୍ପ କଲ୍ାିଂତଦଲି ବପ୍ପରିବଗ ୨୪-୦୧ 
 
ଅନ୍ନନାମକ ପ୍ରକୃତବିୟାଳଗ 
ଚ୍ଛନି୍ନନାଗହି ପ୍ରାଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ ନାମଦ ି
ବସାବନ୍ନାଡଲ ବମାଦଲାଦେବରାଳନ୍ନାଦ ବତୈଜସନୁ 
ଅନ୍ନଦାିଂବୁଦନାମ େିଶ୍ଵନୁ 
ଭିନ୍ନନାମ କ୍ରୟିଗଳିିଂଦଲି 
ତବନ୍ନାଳବଗ ତା ରମିପ ପୂଣାନିଂଦ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଘନ ୨୪-୦୨ 
 
ବୂଦବିୟାଳଗଡଗପି୍ପନଲବନା 
ପାଦ ିବେତନ ପ୍ରକୃତବିୟାଳ 
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ଗନ୍ନାଦନନ୍ନାହଵୟଦ ିକବରସୁେ ବ୍ରହ୍ମ ଶିେରୂପି 
ଓଦନପ୍ରଦ େିଷୁ୍ଣ ପରମା 
ହ୍ଲାଦେୀେୁତ ତୃପି୍ତପଡସିୁେ 
ଗାଦମହମିନ େତି୍ରକମେନାେ ବଣି୍ଣସୁେ ୨୪-୦୩ 
 
ନାଦ ବଭାଜନ ଶବ୍ଦବଦାଳୁ ବିିଂ 
ବଦାଦବନାଦକବଦାଳବଗ ବଘାଷନୁ 
ୋଦବଦାଳୁ ଶାିଂତାଖୟ ଜଠରାଗ୍ନବିୟାଳଗଇିରୁତପି୍ପ 
ବେୈଦକିସୁଶବ୍ଦବଦାଳୁ ପୁତ୍ର ସ 
ବହାଦରାନୁଜବରାଳତ ି
ଶାିଂତନ ପାଦକମଲେନେରତ େିିଂତସିୁ ଈ ପରିୟଲିିଂଦ ୨୪-୦୪ 
 
ବେଦମାନ ିରମାନୁପାସୟ ଗୁ 
ବଣାଦଧି ଗୁଣତ୍ରୟ େିେଜତି 
ବଵାଦରସ୍ଥିତ ନଖିଳି ବ୍ରହ୍ମାିଂଡାଦ୍ଵଲିଅଣନୁ 
ସାଧୁସମ୍ମତବେନସିୁତହି ନଷିୁ 
ସୀଦ ଗଣପତବିୟିଂବ ଶୁତ ିପ୍ରତ ି
ପାଦସିୁେୁଦନେରତେନ ଗୁଣପ୍ରାିଂତଗାଣଦବଲ ୨୪-୦୫ 
 
କବରସୁେନୁ ମାୟାରମଣ ତା 
ପୁରୁଷରୂପଦ ିତ୍ରସି୍ଥଳଗବଳାଳୁ 
ପରମ ସତ୍ପରୁଷାଥଦ ମହତ୍ତତ୍ଵବଦାଳଗଦୁି୍ଦ 
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ସରସଜିଭୋିଂଡ ସ୍ଥିତ ସ୍ତ୍ରୀ 
ପୁରୁଷ ତନମାତ୍ରଗଳ ଏବକା 
ତ୍ତରଦବଶିଂଦ୍ରୟିଗଳ ମହାବୂତଗଳ ନମିିସଦି ୨୪-୦୬ 
 
ଈ ଶରୀରବଗ ପୁରୁଷ ତ୍ରଗୁିଣଦ ି
ଶ୍ରୀସହତି ତାନଦୁି୍ଦ ଜୀେର ି
ଗାଶ ବଲାଭାଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ମଦ ମତ୍ସର କୁବମାହ ଉଧ 
ହାସ ହରୁଷ ସୁଷୁପି୍ତ ଵପନପି 
ପାସଜାଗ୍ରତ ିଜନମ ସ୍ଥିତ ିମତୃ ି
ବଦାଷ ପୁଣୟ ଜୟାପଜୟ ଦ୍ଵିଂଦ୍ଵଗଳ କଲ୍ିସଦି ୨୪-୦୭ 
 
ରିେିଧ ଗୁଣମୟ ବଦହ ଜୀେବକ 
କେେଦିଂଦଦ ିବତାଡସି ିକମ 
ପ୍ରେହବଦାଳୁ ସିଂୋରମାଡସିୁତପି୍ପ ଜୀେରନ 
କେିସ ିମାୟାରମଣ ବମାହେ 
ଭେବକ କାରଣନାଗୁେନୁ ସିଂ 
ଶ୍ରେଣ ମନନେ ମାଳ୍ପରିବଗ ବମାେକବନନସିୁତପି୍ପ ୨୪-୦୮ 
 
ସାଶନାହଵୟ ସ୍ତ୍ରୀପୁରୁଷବରାଳୁ 
ୋସୋଗହିବନିଂଦରିଦୁ େି 
ଶ୍ଵାସପୂେକ ଭଜସି ିବତାଷସିୁ ଵାେବରାତ୍ତମର 
ବକେଶନାଶନ ଅେଲଗବଳାଳୁ ପ୍ର 
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କାଶିସୁତଲିହନଶନରୂବପା 
ପାସନେ ମାଳ୍ପରିବଗ ବତାପନୁ ତନ୍ନ ନଜିରୂପ ୨୪-୦୯ 
 
ପ୍ରକାରାିଂତର େିିଂତସିୁେଦୀ 
ପ୍ରକୃତବିୟାଳୁ େିଶ୍ଵାଦରୂିପେ 
ପ୍ରକଟମାବଳ୍ପନୁ ୟଥାମତବିୟାଳୁ ଗୁରୁକୃପାବଲଦ ି
ମକୁୁରନମିିତ ସଦବଦାଳୁ ବପାବଗ 
ଵକୀୟ ରୂପେ କାିଂବ ବତରଦଲି 
ଅକୁଟଲିାତ୍ମ େରାେରଦ ିସେତ୍ର ବତାରୁେନୁ ୨୪-୧୦ 
 
ପରିବଚ୍ଛଦତ୍ରୟ ପ୍ରକୃତବିୟାଳ 
ଗରୁିତହିନୁ େିଶ୍ଵାଦରୂିପେ 
ଧରିସ ିଆତ୍ମାଦତି୍ରରୂିପେ ଈ ଷଣତ୍ରୟଦ ି
ସୁରୁେ ିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନାତ୍ମ ଵରୂପଦ ି
ତୁରିୟନାମକ ୋସୁବଦେନ 
ସ୍ମରିସୁ ମକୁ୍ତିସୁଖପ୍ରଦାୟକନୀତନହୁବଦିଂଦୁ ୨୪-୧୧ 
 
କମଲସିଂଭେଜନକ ଜଡ ଜିଂ 
ଗମବରାଳବଗ ବନବଲସଦୁି୍ଦ କ୍ରମ େୁୟ 
ତ୍କ୍ର ମଦ ିକମେ ମାଡ ିମାଡସିୁତପି୍ପ ବବସରବଦ 
ଅମ ଆମ ଅମୀହନାହଵୟ 
ସୁମନସସୁରବରାଳବଗ ଅହିଂ 
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ମମନ ମମ ଏିଂଦୀ ୟୁପାସବନବଗୈେ ପ୍ରାିଂତଦଲି ୨୪-୧୨ 
 
ଈ ସମସ୍ତ ଜଗତୁ୍ତ ଈଶା 
ୋସୟବେନପିୁଦୁ କାୟରୂପେୁ 
ନାଶୋଦରୁ ନତିୟବେ ସର ିକାରଣ ପ୍ରକୃତ ି
ଶ୍ରୀଶବଗ ଜଡପ୍ରତବିମବୟନପିୁଦୁ 
ମାସବଦାବମ୍ମଗୁ ସନ୍ନଧିାନେୁ 
ୋସୋଗହି ନତିୟ ଶାଲିଗ୍ରାମବଦାପାଦ ି୨୪-୧୩ 
 
ଏକବମୋଦ୍ଵତିୀୟ ରୂପା 
ବନକ ଜୀେବରାଳଦୁି୍ଦ ତା ପ୍ର 
ବତୟକ କମେ ମାଡ ିବମାହସିୁତପି୍ପ ତଳିସିଦବଲ 
ମକୂ ବଧିରାିଂଧାଦ ିନାମକ 
ଈ କବଳେରବଦାଳବଗ କବରସୁେ 
ମାକଳତ୍ରନ ବଲୌକକି ମହାମହବିମବଗବନିଂବବ ୨୪-୧୪ 
 
ବଲାକବିଂଧୁବଲାକନାଥ େି 
ବଶାକ ଭକ୍ତର ବଶାକନାଶନ 
ଶ୍ରୀକରାେତି ବସାକଦିଂଦଦଲିପ୍ପ ସେବରାଳୁ 
ସାକୁେନୁ ସଜ୍ଜନର ପରମ କୃ 
ପାକବରଶ ପିନାକସିନ୍ନୁତ 
ଵୀକରିସୁ ୋନତରୁ ବକାଟ୍ଟ ସମସ୍ତ କମଗଳ ୨୪-୧୫ 
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ଅହତି ପ୍ରତବିମଗବଳନସିୁେୁେୁ 
ବଦହ ବଗହାପତୟ ସତ ିଧନ 
ବଲାହ କାଷ୍ଟ ଶିଲା ମଦୃାତ୍ମକୋଦ ଦ୍ରେୟଗଳୁ 
ବେହଦଲି ପରମାତ୍ମ ଏନଗ ି
ତ୍ତୀହବନିଂଦରିଦନୁଦନିଦ ିସ 
ବମ୍ମାହବକାଳଗାଗଦବଲ ପୂଜସିୁ ସେନାମକ ୨୪-୧୬ 
 
ଶ୍ରୀତରୁଣେିଲ୍ଲଭବଗ ଜୀେରୁ 
ବେତନପ୍ରତବିମଗଳୁ ଓତ 
ବପ୍ରାତନାଗବିଦ୍ଦଲ୍ଲବରାଳୁ େୟାପାର ମାଡୁତହି 
ବହାତ ସବେିଂଦ୍ରୟିଗବଳାଳୁ ସିଂ 
ପ୍ରୀତୟିିିଂଦୁିଂଡୁଣସି ିେିଷୟ ନ ି
ୋତ ବଦଶଗ ଦୀପଦିଂଦଦଲିପ୍ପ ନଭିୟଦ ି୨୪-୧୭ 
 
ଭୁତ ବସାକଦି ମାନେନୁ ବହୁ 
ମାତନାଡୁେ ବତରଦ ିମହଦ 
ଦୂ୍ଭତ େିଷ୍ଣଵାବେଶଦିିଂଦଲି େତପିୁଦୁ ଜଗେୁ 
ବକୈତବୋକ୍ତିଗଳଲ୍ଲ ବଶଷ ଫ 
ଣାତପତ୍ରବଗ ଜୀେପିଂେକ 
ଵ୍ରାତବେିଂଦଗୁି ଭିନ୍ନପାଦାହଵୟଦ ିକବରସୁେୁଦୁ ୨୪-୧୮ 
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ଦେିିବୟାଳପି୍ପେୁୁ ମରୁୂ ପାଦଗ 
ଳେନବିୟାଳଗହୁିବଦାିଂଦୁ ଈ େିଧ 
କେିଭିରୀଡତି କବରସୁେ େତୁଷ୍ପାତୁ ତାବନିଂଦୁ 
ଇେନ ପାଦେତୁଷ୍ଟୟଗଳନୁ 
ଭେବକ ତିଂଦୁ ନରିିଂତରଦ ିଉ 
ଦ୍ଧେନ ସଖ ସୋିଂତରାତ୍ମକବନିଂଦୁ ସ୍ମରିସୁତରୁି ୨୪-୧୯ 
 
େିଂଶବାଗଲୁ ବବବଳୟ କିଂଡୁ ନ 
ରାିଂଶଦଲି ବଶାଭିପୁଦୁ ବାଗଦ 
େିଂଶ ପାଶଦ ିକଟ୍ଟ ିଏରୁେ ବଡାିଂବ ମସ୍ତକବକ 
କିଂସମଦନ ଦାସରିବଗ ନ ି
ସସିଂଶୟଦ ିେିଂଦସିବଦ ନା େି 
ଦ୍ଵାିଂସବନିଂଦହିଂକରିବସ ଭେଗୁଣଦ ିବିଂଧିସୁେ ୨୪-୨୦ 
 
ବଜୟାତରୂିପବଗ ପ୍ରତବିମଗଳୁ ସାିଂ 
ବକତକିାବରାପିତ ସୁବପୌରୁଷ 
ଧାତୁ ସପ୍ତକ ବଧୈୟ ବଶୌବୟାଦାୟ ୋତୁୟ 
ମାତୁ ମାନ ମହତ୍ଵ ସହନ ସୁ 
ନୀତ ିନମିଲବଦଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ 
ଭୂତପିଂେକ ବୁଦ୍ଧ ିବମାଦଲାଦିିଂଦ୍ରୟି ସ୍ଥାନ ୨୪-୨୧ 
 
ଜୀେରାଶିବୟାଳମତୃ ଶାଶ୍ଵତ 
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ସ୍ଥାେରଗବଳାଳୁ ସଠାଣନୁାମକ 
ନାେକାଲଦଲିପ୍ପନଜତିାିଂତବନିଂବଦନସି ି
ବଗାେିଦାିଂପତ ିଗାୟନପ୍ରୟି 
ସାେୟେ ସାହସ୍ରନାମ ପ 
ରାେବରଶ ପେିତ୍ରକମ େିପଶି୍ଚତନୁ ସାମ ୨୪-୨୨ 
 
ମାଧେନ ପୂଜାଥୋଗ ିନ ି
ବଷଧକମେ ମାଡ ିଧନ ସିଂ 
ପାଦସିଲୁ ସତ୍ପଣୁୟ କମଗବଳନସିବିକାଳୁତହିେୁ 
ବଵାଦରିଂଭଣାଥ ନତିୟଦ ି
ସାଧୁକମ ମାଡଦିରୁ ସରି 
ଐଦୁେନୁ ବଦହାିଂତରେ ସିଂବଦହେିନତିଲି୍ଲ ୨୪-୨୩ 
 
ଅପଗତାଶ୍ରୟ ଏଲ୍ଲବରାଳଗ ି
ଦୁ୍ଦପମବନନପିାନୁପମ ରୂପନୁ 
ଶଫରବକତନ ଜନକ ବମାହପି ବମାହକନ ବତରଦ ି
ତପନବକାଟ ିସମପ୍ରଭାସତି 
େପୁବେନପି କୃଷ୍ଣାଦ ିରୂପକ 
େିପଗଳିଂତୁିଂଡୁଣପି ସେତ୍ରଦଲି ବନଲସଦୁି୍ଦ ୨୪-୨୪ 
 
ଅଡେିବୟାଳୁ ବତି୍ତଦବଲ ବବବଳଦହି 
ଗଡିଦ ମଲିୂବକ ସକଲ ଜୀେର 
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ଓଡବଲାଳପି୍ପାମୟେ ପରିହରବଗୈସୁେିଂଦଦଲି 
ଜଡଜସିଂଭେଜନକ ତ୍ରଜିଗ 
ଦ୍ଵବଡୟ ସିଂବତୈବସନଲୁ ଅେରି 
ବଦ୍ଦବଡବଗ ବିଂବଦାଦଗୁେନୁ ଭକ୍ତର ଭିବଡୟ ମୀରଦବଲ ୨୪-୨୫ 
 
ଶ୍ରୀନବିକତନ ତନ୍ନେର ବଦ 
ହାନୁବିଂଧିଳିଂବତ ଅେୟେ 
ଧାନଦଲି ବନଲିସପି୍ପ ସେଦ ସକଲ କାମଦନୁ 
ଏନୁ ବକାଟ୍ଟଦୁ ଭୁିଂଜସିୁତ ମ 
ଦ୍ଦାବନୟିଂଦଦ ିସିଂେରିସୁ ମ 
ବତ୍ତନୁ ବବଡବଦ ଭଜସିୁତରୁି ଅେନିଂଘ୍ରକିମଲଗଳ ୨୪-୨୬ 
 
ବବଡଦବଲ ବକାଡୁତପି୍ପ ସରୁରିବଗ 
ବବଦଦିବର ବକାଡୁତହିନୁ ନରରିବଗ 
ବବଦ ିବଳଲୁେ ବଦୈତୟରିବଗ 
ବକାଡବନାବମ୍ମ ପୁରୁଷାଥ 
ମଢୂରନୁଦନି ଧମକମେ 
ମାଡଦିରୁ ସର ିଅହକିଫଲଗଳ 
ନୀଡ ିଉନମତ୍ତରନୁ ମାଡ ିମହାନରିୟେୀେ ୨୪-୨୭ 
 
ତରଣ ିସେତ୍ରଦଲି କରିଣେ 
ହରହ ିତତ୍ତଦ୍ଵସୁ୍ତଗଳନନୁ 
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ସରିସ ିଅଦରଦରିଂବତ ୋୟେ କିଂବଗାଳପି ବତରଦ ି
ଅରିଧରାଜାବନଜ ଜଗବଦାଳ 
ଗରୁିେ ଛାୟାତପବନନସି ିସିଂ 
କରୁଷଣାହଵୟ ଅେରେର ବୟାଗୟବତଗଳିଂତପି୍ପ ୨୪-୨୮ 
 
ଈ େିଧଦ ିସେତ୍ର ଲକୁମୀ 
ଭୂ େନବିତୟର କୂଡ ିତନ୍ନ କ 
ଳାେିବଶଷଗବଳଲ୍ଲ କବଡୟଲି ତୁିଂବ ିବସେୟତମ 
ବସେକନୁ ତାବନନସି ିମାୟା 
ବଦେିରମଣ ପ୍ରେିଷ୍ଟରୂପକ 
ବସବେ ମାଳ୍ପ ଶରଣୟ ଶାଶ୍ଵତକରୁଣ ିକମଲାଅ ୨୪-୨୯ 
 
ପ୍ରଣେକାରଣ କାୟ ପ୍ରତପିା 
ଦୟନୁ ପରାତ୍ପର ବେତନାବେ 
ତନ େିଲଅଣନିଂତସତ୍କ୍ଲୟାଣ ଗୁଣପୂଣ 
ଅନୁପମନୁପାସତି ଗୁବଣାଦଧି 
ଅନଘ ଅଜତିାନିଂତ ନଷି୍ିିଂ 
ଜନପ୍ରିୟ ନେିିକାର ନରିାଶ୍ରୟାେୟକ୍ତ ୨୪-୩୦ 
 
ବଗାପ ଭୀୟ ଭୋିଂଧକାରବକ 
ଦୀପବୋଦବଗ ସକଲ ସଖୁସଦ 
ବନାପରିଗ୍ରହବେନସିୁତପି୍ପଦୁୁ ହରିକଥାମତୃେୁ 
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ବଗାପତ ିଜଗନ୍ନାଥେିଟଠଲ ସ 
ମୀପଦଲି ବନବଲସଦୁି୍ଦ ଭକ୍ତର 
ନାପେଗର ମାଡୁେନୁ ମହଦୁୁଃଖଭେଦିିଂଦ ୨୪-୩୧ 
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