
ହରିକଥାମଥୃସାର ଦ ୈତ୍ୟତ୍ାରତ୍ମୟ ସଂଧି 
ହରିକଥାମଥୃସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନଥିୁ ଦପଳୁଦେ 
ପରମ ଭଗେଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ଦକଳୁେୁଧୁ 
ସଂଧି ସୂଚଦନ ଶ୍ରୀଶମକୁ୍ତାମକୁ୍ତ ସୁରେର ୋସୁଦ େଦଗ ଭକ୍ତିୟଲି କମ ଲାସନନୁ ଦପଳ ିନୁ 
ଦ ୈତ୍ୟସ୍ଵଭାେଗୁଣଗଳନୁ 
ଏନଦଗ ନନି୍ନଲି ଭକୁତ୍ ିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଗ ଦଳନତି୍ହିେୁ ପ୍ରାଣନଲି ତ୍ଳିୟିଦ  ହନୁମ ା ୟେତ୍ାରଗଳ 
ଦଭ ଗଳ ଦପଳୁେେ  ନୁଜ ଦ ାରାଂଧଂତ୍ମସଦିଗୟା ଗୟନୁ ନ ସଂଶୟ ନନି୍ନ ଦ ୈେର ଦକାଦନୟ 
ନାଲିଦଗ ପିଡ ୁି ଦେ ଦିପଦନଂ ନବ୍ଜ ଭେ ୩୦-୦୧ 
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ  ଲ ସୁଖ ପୂଣେୟାପ୍ତଦଗ ହୀନଗୁଣଦନଂ ୁେନୁ ଈଶ୍ଵର ନାଦନଦୟଂ ୁେ ସଚ୍ଚ ିାନଂ ାତ୍ମଗୁତ୍ପତି୍ତ 
ଶ୍ରୀନତି୍ଂ ନିଗିୀଶଦଗ େିଦୟା ଗାନୁଚଂିତ୍ଦନ ଦେ  ଦଭ େି ହୀନଦ ହଦଗ ଶସ୍ତ୍ରଗଳଭୟ ଦପଳୁେେ 
ଦ ୈତ୍ୟ ୩୦-୦୨ 
ଦଲଶଭୟଦଶାକା ଶୁିନୟଦଗ ଦକେଶଗଳ ଦପଳୁେେ ରାମ େୟାସରୂପଂଗଳଦିଗ ଋଷ ିେିପ୍ରତ୍ଵ 
ଦପଳୁେେ  ାଶରଥି କୃଷ୍ଣା ରୂିପଦକ ଦକଶଖଂଡନ ଦପଳଵ ମକ୍କଳ ିଦଗାସୁଗ ଶିୋଚଦନୟ 
ମାଡ ିଦନଂ ୁେେଦନ ଦ ୈତ୍ୟ ୩୦-୦୩ 
ପାପପରିହାରାଥ ରାମନୁ ମାପତ୍ୟି ନମିିସ ି ଭଗେ-  ୂପରୂପଦକ ଦଭ ଚଂିତ୍ଦନ ମାଳ୍ପ ମାନେନୁ 
ଆପଗଳୁ ସତ୍ତୀଥ ଗୁରୁ ମା ତ୍ାପିତୃ୍ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ଦିମ ଭୂତ୍   ୟାପରର କଂଡେଦର ଦ େରୁ 
ଏଂ ୁେଦନ ଦ ୈତ୍ୟ ୩୦-୦୪ 
ସୁଂ ର ସ୍ଵୟଂେୟକ୍ତେୁ ଚ ିା ନଂ  ରୂପଗଦଳଂ ୁେନୁ ନର ରିଂ  ନମିିତ୍ ଈଶ୍ଵରଦଗ ଅଭିନମିସୁତ୍ହି 
ନରନୁ କଂ ୁଦଗାରଳ  େିାକରନୁ ହରି ଓଂଦ  ସୂୟ ସୁଦରାତ୍ତମନୁଜଗ ଦ୍ଵଂ ୟଦନଂ ୁେ େିଷୁ୍ଣ ୂଷଦଣ 
ମାଡୁେେ ଦ ୈତ୍ୟ ୩୦-୦୫ ୧ 
ଦନମ ଂି ଶ୍ଵତ୍ଥ ତୁ୍ଲସୀ ଦସାମଧରନଲି େିମଲ ଶାଲି ଗ୍ରାମଗଳନଟି୍ଟଭିନମିପ ନର ମକୁ୍ତିଦୟାଗୟ 
ସ ା ଭୂମିଦୟାଳୁ ଧମାଥମକୁ୍ତି ସ ୁକାମାଦପଏଗଳଂି  ଶାଲି ଗ୍ରାମଗଳ େୟତ୍ରିିକ୍ତ େଂ ଦିସ  ୁୁଃଖ 



ଦେୈ ୁେନୁ ୩୦-୦୬ 
େିତ୍ତ୍ମହମିନ  ଟୁି୍ଟ ସୁରରିଦଗ ପୃଥଗଵଂ ଦନ ମାଳ୍ପ ମାନେ  ତି୍ଜିଦନ ସରି ହରିୟୁ ତ୍ା 
ସଂସ୍ଥିତ୍ଦନନସିନଲ୍ଲ ିଚତୁ୍ରମଖୁଦମା ଲା ଖଳି ଦ  େଦତ୍ଗଦଳାଳଗହିଦନଂ ୁ ଲମୀ ପତ୍ଦିଗ 
େଂ ଦିସ ଓଂ ଦରଅଣ  ଟି୍ଟଗଲନେର ୩୦-୦୭ 
ଦଶୈେ ଶୂଦ୍ରକରାଚତି୍ ମହା ଦ େ ୋୟୁ ହରି ପ୍ରତ୍ଦିମ େୃଂ  ାେନ  ିମାସଦ୍ଵୟଦ ାଳହି ତୁ୍ଳସ ି
ଅପ୍ରସେ ଦଗା େିୋହେିେଜତି୍ାଶ୍ଵ ତ୍ଥା େିଟପିଗଳ ଭକ୍ତିପୂେକ ଦସେିସୁେ ନର ଦ ୈତ୍ୟ ଶାଶ୍ଵତ୍  ୁୁଃଖ 
ଐ ୁେନୁ ୩୦-୦୮ 
କମଲସଂଭେ ମଖୁୟ ମନୁଦଜା ତ୍ତମର ପରିୟଂତ୍ର  ିମକୁ୍ତରୁ ସମ ଶତ୍ାୟୁଷୁୟଳ୍ଳେନୁ କଲି 
ବ୍ରହ୍ମଦନାପା  ିକ୍ରମ  ିନୀଚରୁ ଦ ୈତ୍ୟରୁ ନରା ଧମର ପିଡ ୁି କୁଲମି କଲିୟନୁ 
ପମଦରନସିୁେେରସୁରଦରାଳୁ ଦଦ୍ଵଷା ଗୁିଣ ଂି  ୩୦-୦୯ 
େନଜସଂଭେନବ୍ଦ ଶତ୍ ଓ ବ୍ବଦନ ମହାକଲି ଶବ୍ଦୋଚୟନୁ  ନି ନିଗଳଲି  ୀଳଵରଂଧଂତ୍ମ  ି
କଲିମାଗ  ନୁଜଦରଲ୍ଲ ପ୍ରତ୍ୀଇସୁତ୍ ବ୍ର ହ୍ମନ ଶତ୍ାବ୍ଦାଂତ୍ ଲି ଲିଂଗେୁ ଅନଲିନ ଗ ାପ୍ରହର ଂି ଲି 
ଭଂଗଦେୈ ୁେୁ ୁ ୩୦-୧୦ 
ମାରୁତ୍ନ ଗଦ ୟିଂ  ଲିଂଗଶ ରୀର ଦପା ାନଂତ୍ର ତ୍ଦମା ଦ୍ଵାରଦେୈ  ିସ୍ଵରୂପ 
 ୁୁଃଖଗଳନୁଭେିସୁତ୍ହିରୁ ଦେୈର ହରିଭକ୍ତରଲି ହରିୟଲି ତ୍ାରତ୍ମୟ ଲିରୁତ୍ହୁି ୁ ସଂ ସାର ଲି 
ତ୍ମସିିନଲି ଅତ୍ୟଧିକ କଲିୟଲ୍ଲ ି୩୦-୧୧ 
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଦେଂ ୁ ୁ ମିଥୟେସମୀ ଚନି  ୁୁଃଖତ୍ରଂଗଦେ ସମୀ ୨ 
ଚୀନ ୁଦ୍ଧ ିନରିଂତ୍ର  ିକଲିଗହୁି ୁ ଦ ୈତ୍ୟଦରାଳୁ ହୀନଦଳନପିଳୁ ଶତ୍ଗୁଣ  ିକଲି ମାନନିଦିଗ ଶତ୍ 
େିପ୍ରଚତି୍ତିଦଗ ଊନଶତ୍ଗୁଣ କାଲଦନମିଦୟ କଂସଦନନସି ିନୁ ୩୦-୧୨ 
କାଲଦନମିଦଗ ପଂଚଗୁଣିଦଂ କୀଳୁ ମଧୁଦକୈଟଭରୁ ଜନମେ ତ୍ାଳ ିଇଦଳଦୟାଳୁ ହଂସଡଭିିକାହଵୟ  ି
କଦରସ ିରୁ ଐଳନାମକ େିପ୍ରଚତି୍ତି ସ ମାଳୁଦେନପି ହରିଣୟକଶୟପୁ ଶୂଲପାଣୟି ଭକ୍ତ ନରକଦଗ 
ଶତ୍ଗୁଣାଧମନୁ ୩୦-୧୩ 



ଗୁଣଗଳ ତ୍ରୟ ନୀଚଦନନସିୁେ କନକକଶିପୁଦଗ ହାଟକାଂ କ ଏଦଣଦୟନପି ମଣମିଂତ୍ଗଂିତ୍ଲି 
କଂିଚ ୂିନ  କ  ନୁଜେର ତ୍ାରକନୁ େିଂଶତ୍ ିଗୁଣ  ିନୀଚନୁ ଦଲାକକଂଟକ ଦନନପି ଶଂ ର 
ତ୍ାରକାସୁରଗଧମ ଷଡ୍ଗଣୁ  ି୩୦-୧୪ 
ସରିଦୟନସିୁେନୁ ସାଲଵନଦିଗ ସଂ କରନୁ ଅଧମନୁ  ଶଗୁଣ  ିଶଂ  ରଦଗ ଷଡ୍ଗଣୁ ନୀଚଦନନପି 
ହଡିଂି କା  ାଣା ସୁରନୁ ଦ୍ଵାପର କୀଚକନୁ ନା ଲଵରୁ ସମରୁ ଦ୍ଵାପରଦନ ଶକୁନ ିକଦରସ ିନୁ 
ଦକୌରେଦଗ ଦସା ରମାେନହୁଦ ଂ ୁ ୩୦-୧୫ 
ନମଚୁ ିଇଲଵଲ ପାକନାମକ ସମରୁ  ାଣା ୟରିଦଗ  ଶଗୁଣ ନମଚୁ ିନୀଚନୁ ନୂରୁ ଗୁଣ ଂି ଧମ 
ୋତ୍ାପି କୁମତ୍ ିଦଧନୁକ ନୂରୁ ଗୁଣ ଂି ଧମରରିପୁ ୋତ୍ାପିଗଧମନୁ େମନ 
ଦଧନୁଦକନଂି ଲଧଗୁଣାଧମନୁ ଦକଶି ୩୦-୧୬ 
ମଦତ୍ତ ଦକଶୀନାମକ ତ୍ଇଣା 
େତ୍ ସମ ଲେଣାସୁରନୁ ଓଂ 
ଧତୁ୍ତ ନୀଚାରିଷ୍ଟନାମକ ପଂଚଗୁଣ ଂି  
ଦ ୈତ୍ୟ ସତ୍ତମ ହଂସ ଡଭିିକ ପ୍ର 
ମତ୍ତଦେନନୁ ଦପୌଂଡ୍ରକନୁ ଏଂ 
ଭତୁ୍ତ ଗୁଣ ଂି ଧମ ମେୂରୁ ଲେଣନାମକଦଗ ୩୦-୧୭ 
ଈଶଦନ ନାଦନଂ  ଖଳନା  ୁ 
ଶୟାସନା େଇଷଦସନ ଦ ୈତ୍ୟା 
ଦଗ୍ରସର ଜରାସଂଧ ସମ ପାପିଗଦଳାଳତ୍ୟଧିକ 
କଂସ କୂପେିକଣ ସର ିରୁ 
ଗମୀ ଶତ୍ାଧମ ରୁଗିମଗଂିତ୍ ମ 
ହାସୁରନୁ ଶତ୍ଧନଵ କମିୀରରୁ ଶତ୍ାଧମରୁ ୩୦-୧୮ ୩ 
ମ ରିପାନୀ ଦ ୈତ୍ୟଗଣଦ ାଳ 



ଗଧମଦରନପିରୁ କାଲଦକୟରୁ 
ଅଧିକରିଦଗ ସମରହରୁ ଦ ୋଦେଶ  ଲ ଂି  
େ ନ ପାଣ ିପା  ଦଶ୍ରାତ୍ରୟି 
ଗୁ  ଉପସ୍ଥ ଘ୍ରାଣ ତ୍ଵଗ୍ରସନ 
କଧିପ ଦ ୈତ୍ୟରୁ ନୀଚଦରନପିରୁ କାଲଦକୟରିଦଗ ୩୦-୧୯ 
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ କଦମଂଦ୍ରୟିଗଳଗିଭି 
ମାନ ିକଲୟା ୟଖଳି  ତି୍ଜିରୁ 
ହୀନକମେ ମାଡ ିମାଡସିୁତ୍ହିରୁ ସେଦରାଳୁ 
ୋଣ ିଭାରତ୍ ିକମଲଭେ ପେ 
ମାନରିେଚ୍ଛନି୍ନ ଭକ୍ତରୁ 
ପ୍ରାଣ ଅସୁରାଦେଶ ରହତି୍ରୁ ଆଖଣାଶମସମ ୩୦-୨୦ 
ହୁତ୍େହାଆ ୟମଦରଲ୍ଲରୁ 
ୟୁତ୍ରୁକଲୟାଦେଶ େିଧି ମା 
ରୁତ୍ ସରସ୍ଵତ୍ ିଭାରତ୍ୟିରେତ୍ାରଦ ାଳଗଲି୍ଲ 
କୃତ୍ପୁଟାଂଜଲିୟିଂ  ତ୍ନ୍ନୟ 
ପିତ୍ନ ସମ୍ମଖୁ ଲ୍ଲ ିନଂି ା 
ନତ୍ସି ି ଦିନ୍ନୈସ ି ତ୍ଦନ୍ନାଳୁ କୃଦପୟ ମାଦଡଂ ୁ ୩୦-୨୧ 
ଦଦ୍ଵଷ ିଦ ୈତ୍ୟର ତ୍ାରତ୍ମୟେୁ 
 ୂଷଦଣୟୁ ଭୂଷଣଗଦଳନ୍ନଦ  
ଦ ାଷଦେଂ ୁେ ଦଦ୍ଵଷ ିନଶି୍ଚୟ ଇେନ ଦନାଡଦେ 
ଦକେଶଗଳଦନୈ ୁେନୁ  ହୁେିଧ 
ସଂଶୟେୁ ପଡସଲ୍ଲ ଦେ  



େୟାସ ଗରୁଡପୁରାଣ ଲି ଦପଳ ିନୁ ଋଷଗିଳଦିଗ ୩୦-୨୨ 
ଜାଲି ଦନଗିିଲୁ ଉଦ୍ରଶିଦଲ  ରି 
ଗାଲ ପୁରୁଷନ  ାଧିପୁେୁ ଚ 
ଦମ୍ମାଦଳଦଗୟ ଦମଟ୍ଟ ିେଗୁଂଦତ୍ କାଂଟକଗଳ ଭୟ 
ଦଚଳୁ ସପେ ଦକାଂ  ୋଦତ୍ୟ 
ଦକଳ ିଦମା ପିଗଲି୍ଲେ  ୟମ 
ନାଳୁଗଳ ଭୟେିଲ୍ଲ ଦ ୈତ୍ୟର ନଂି ସିୁେ ନରଦଗ ୩୦-୨୩ 
ପୁଣୟକମେ ପୁଷ୍କରା  ିହ ି
ରଣୟଗଭାଂତ୍ଗତ୍ ବ୍ର 
ମଣୟଦ େନଗିପିସୁତ୍ଲିରୁ ପୁଣୟ ପାପକମଗଳ 
ଜନୟ ୁୁଃଖେ କଲିମଖୁା ୟରି 
ଗୁଣ୍ଣଲୀେନୁ ସକଲଦଲାକ ଶ 
ରଣୟ ଶାଶ୍ଵତ୍ ମିଶ୍ରଜନରିଦଗ ମିଶ୍ରଫଲେୀେ ୩୦-୨୪ 
ତ୍ରେିିଧ ଗୁଣଗଳ ମାନ ିଶ୍ରୀ ଭା 
ଗେେୀରମଣ ଗୁଣଗୁିଣଗଦଳାଳଗେ 
ରେର ଦୟାଗୟଦତ୍କମଗଳନନୁସରିସ ିକମଫଲ 
୪ 
ସ୍ଵେଶରା ମରାସୁରର ଗଣ 
କେଧିୟିଲ୍ଲଦ  ଦକାଡୁେ ଦ େ 
ପ୍ରେରେର ଜଗନ୍ନାଥେିଟଠଲ େିଶ୍ଵେୟାପକନୁ ୩୦-୨୫ ୫ 


