
ହରିକଥାମଥୃସାର 
କମ ଵିମମାଚନ ସଂଧି 
 
ହରିକଥାମଥୃସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନଥିୁ ମପଳୁମଵ 
ପରମ ଭଗଵଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ମକଳୁଵୁଧୁ 
 
ମଲୂ ନାରାୟଣନୁ ମାୟା 
ମଲାଲାଆନଂତଵତାରନାମକ 
ଵୟାଳରୂପ ଜୟାରମଣନାମଵଶମନନସିୁଵନୁ 
ଲୀମଲମଗୈଵାନଂତ ମଚତନ 
ଜାଲମ ାଳୁ ପ୍ର ୁୟମନ ବ୍ରହ୍ାଂ 
ଡାଲୟ  ଓଳମହାରମଗ ମନମଲସହି ଶାଂତ ିଅନରୁିଦ୍ଧ ୧୯-୦୧ 
 
ଐ ୁ କାରଣ ରୂପ ଇପ୍ପ 
ମତୈ ୁ କାୟଗମଳନସିୁଵୁଵୁ ଆ 
ମରୈ ୁ ରୂପ  ିରମିସୁତପି୍ପନୁ ଈ ଚରାଚର  ି
ମଭ ଵଜତି ମଜୂଗଜ୍ଜ 
ନମା କିାରଣ ମକୁ୍ତି ାୟକ 
ମଵା ରମ ାଳମିେଲ୍ଲରନ ସଂମତୈପ ସଵଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ ୧୯-୦୨ 
 
କାୟ କାରଣ କତୃଗମଳାଳୁ ଵ 
ଭାୟରିଂ ଓଡଗୂଡ ିକପିଲା 
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ଚାୟ କ୍ରୀଡସିୁତପି୍ପ ତମନାଳୁ ତାମନ ମଵମେୟଲି 
ମପ୍ରୟନମଲ୍ଲ ରମାବ୍ଜଭଵ ଭଵ 
ରାୟ ରଇସ ିଶିଇସୁଵନୁ ଵ 
ଵୀୟ ଂି ଲି  ଵିଜ ାନଵତତୟିନନୁ ନି  ି୧୯-୦୩ 
 
ଈ ସମସ୍ତ ଜଗତ୍ତିମନାଳଗା 
କାଶମ ାଳଗରୁିତପି୍ପ ଵୟାପ୍ତା 
ମଵଶନଵତାରାଂତରାତ୍ମକନାଗ ିପରମାତ୍ମ 
ନାଶରହତି ଜଗତ୍ତିମନାଳଗଵ 
କାଶ ନୁ ତାନାଗ ିମୟାଗୀ 
ଶାଶ୍ରୟସ୍ଥିତ ତମନାମଳଲ୍ଲରନେୁି ସଲହୁଵନୁ ୧୯-୦୪ 
 
 ାରୁ ପାଶାଣଗତ ପାଵକ 
ମେମରମେରିପ୍ପଂମତ କାରଣ 
କାୟଗଳ ଓଳଗଦୁି୍ଦ କାରଣକାୟମନଂମ ନସି ି
ମତାରିମକାଳ୍ଳମ  ଏଲ୍ଲମରାଳୁ ଵୟା 
ପାରମାଡୁଵ ମୟାଗୟମତଗଳନୁ 
ସାର ଫଲଗଳନୁଣସି ିସଂମତୈସୁଵ କୃପାସାଂଦ୍ର ୧୯-୦୫ 
 
ଊମିଗଳମଵାଲିପ୍ପ କମଵି 
କମ ଜନୟ ଫଲାଫଲଂଗଳ 
ନମିଲାତ୍ମନୁ ମାଡ ିମାଡସି ିଉଂ ୁଣସିୁତପି୍ପ 
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ନମିମ ନରିାମୟ ନରିାଶ୍ରୟ 
ଧମଵିଦ୍ଧମାତ୍ମ ଧମଗ 
 ୁମତୟି ଜନମରାଲ୍ଲନପ୍ରତମିଲ୍ଲ ଶ୍ରୀନଲ୍ଲ ୧୯-୦୬ 
 
ଜଲ  ଵଡୋନଲଗଳଂେୁଧି 
ଜଲଵନୁଂେୁଵୁଵବ୍ଦ ମମଳଗମର 
 ମିଳମଗ ଶାଂତୟି ନୀଵୁ ନଲନୁ ତାମନ ଭୁଂଜପିୁ ୁ 
ତଳିଵୁି ୀପରିୟଲ୍ଲ ିଲକୁମୀ 
ନଲିୟ ଗୁଣକୃତ କମଜ ଫଲା 
ଫଲଂଗଳୁଂଡୁଣସିୁଵନୁ ସଵଗ ସଵଜୀଵରିମଗ ୧୯-୦୭ 
 
ପୁସ୍ତକଗଳଵମଲାକସିୁତ ମଂ 
ତ୍ରସୁ୍ତତଗିଳନମଲନୁ ରଵିୟୁ  
ୟାସ୍ତମନ ପରିୟଂତ ଜପତପ ମାଡ ିଫଲମଵନୁ 
ହୃଥଠପରମାତ୍ମମନ ସମସ୍ତା 
ଵମସ୍ଥଗମଳାଳମିଦ୍ଦଲ୍ଲମରାଳମଗ ନ ି
ରସ୍ତକାମନୁ ମାଡମିାଡପିମନଂ ୁ ତଳିୟି ଵ ୧୯-୦୮ 
 
ମଧ୍ୟଭାଂଡଵ ମ ଵନ ମିୟାଳ 
ଗଦ୍ଦ ିମତାମଳୟଲୁ ନତିୟ ଲି ପରି 
ଶୁଦ୍ଧଵାହୁମ  ଏଂ ଗିା ରୁ ହରିପ ାବ୍ଜଗଳ 
େୁଦ୍ଧପିୂଵକ ଭଜସି ିଵମଗ ଵି 
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ରୁଦ୍ଧମଵନସିୁଵୁମଵଲ୍ଲ କମ ସ 
ମଧିିୃଗଳ  ୁୁଃଖଵମନ ମକାଡୁତହିଵଧମଜୀଵରିମଗ ୧୯-୦୯ 
 
ଭକ୍ତିପୂଵକଵାଗ ିମକୁ୍ତା 
ମକୁ୍ତନୟିାମକନ ସମଵା 
ଦ୍ରକି୍ତ ମହମିମଗଳନଵରତ ମକାଂଡାଡୁ ମମରୟ ମଲ 
ସକ୍ତନାଗମ  ମଲାକଵାମତ ପ୍ର 
ସକ୍ତିଗଳ ନୀଡାଡ ିଶୁତସୃି୍ମ 
ତୁୟକ୍ତ କମଵ ମାଡୁତରୁି ହରିୟାମଜ୍ଝ୍ନ୍ଂ ରି ୁ ୧୯-୧୦ 
 
ମଲାପଵା ରୁ ସରିମୟ କମଜ 
ପାପ ପୁଣୟମଗମଳରଡୁ ନନିନୁ 
ମଲପିସଵୁ ନଷି୍କାମକନୁ ନୀନାଗ ିମାଡୁତମିର 
ମସୌପଣ ିଵରଵହନ ନନି ମ 
ହାପରାଧାଗଳଣସି ମଲ ଵ 
ଗାପଵଗମ ାଳେୁି ସଲହୁଵ ସତତ ସୁଖସାଂଦ୍ର ୧୯-୧୧ 
 
ଵରତ ସୁଖମୟ ସୁଲଭ ଵିଶ୍ଵଂ 
ଭର ଵିମଶାକ ସୁରାସୁରାଚତି 
ଚରଣୟୁଗ ଚାଵାଂଗ ଶା ଘ୍ନ୍ୟୟଗ ଆଶରଣୟ ଜତିମନୁୟ 
ପରମସୁଂ ରତର ପରାତ୍ପର 
ଶରଣଜନ ସୁରମଧନୁ ଶାଶ୍ଵତ 
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କରୁଣ ିକଂଜ ଳାଅ କାମୟମନ କଂମଗାଳପି ଶୀଘ୍ର (ସଦି୍ଧ)  ୧୯-୧୨ 
 
ନମିଲନୁ ନୀନାଗ ିକମଵି 
କମଗଳନୁ ନରିଂତର ଲି ସୁ 
ଧମନାମକଗପିସୁତ ନଷି୍କଲୁଷ ନୀନାଗୁ 
ଭମଗଭନ ଜନକ  ୟ ଲି 
 ୁମତଗିଳନୁ ମକାଡମ  ତନୟ 
ହମୟମ ାଳଗମିେଲ୍ଲ କାଲ  ିକାଵ କୃମପୟିଂଧ ୧୯-୧୩ 
 
କଲପକଲପ  ିଶରଣଜନ ଵର 
କଲପଵୃକ୍ଷନୁ ତନ ନଜିସଂ 
କଲପ ନୁସାର ଲି ମକାଡୁତପି୍ପନୁ ଫଲାଫଲଵ 
ଅଲପ ସୁଖ ାମପଏୟିଂ ହ ି
ତଲପନାରାଧିସ  ମିରଂ ଗୁି 
ଶିଲିପଗନ ମକୈସକି୍କ ଶିମଲୟଂ  ଲି ସଂମତୈପ ୧୯-୧୪ 
 
ମ ଶମଭ ାକାଶ ଂ   ି
ଵାସୁମ ଵନୁ ସଵଭୂତ ନ ି
ଵାସମନନସି ିଚରାଚରାତ୍ମକମନଂ ୁ କମରସୁଵନୁ 
ମେଷ ମେମହା ାସୀନଗଳ ି
ଲ୍ଲ ିଶରୀରଗମଳାଳମଗ ଅଵମରା 
ପାସମନଗଳଂ  ଲି ଫଲଵୀଵନୁ ପରବ୍ରହ୍ ୧୯-୧୫ 
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ସମିିଥାଗାମିଗଳ କମ ଵିରମିିଜନକନ ଭଜସି 
ମକ ୁଵୁଵୁ ମିମିିନମଧଧି ମପାମଳଵ ପୁରୁମଷାଥଥମ୍ମ 
ହୃଧାମବରଧି ଵମିିସୁଵ ଜନମରାଲ୍ଲ ଶ୍ରୀଵଥସାମିିଥ 
ସମଧଵକ୍ଷ ଥା ନଷି୍କମିିନପ୍ରିୟ ସୁରମନୁମିଗୟ ଶୁଭକାୟ ୧୯-୧୬ 
 
କାଲଦ୍ରଵୟ ସୁକମ ଶୁଦ୍ଧୟି 
ମପଳୁଵରୁ ଅଲପରିମଗ ଇଵୁ ନ ି
ମଲୂମଗୈସୁଵୁ ଏଲ୍ଲ ପାପଗମଳଲ୍ଲ କାଲ ଲି 
ମତୈଲଧାମରୟଂତଵନ ପ  
ଓଲୟିସ ିତୁତସି ମଲ ନତିୟ  ି
ୋଲିଶରୁ କମା ଗିମଳ ତାରକମଵନୁତଲିହରୁ ୧୯-୧୭ 
 
କମଲସଂଭଵ ଶଵ ଶକ୍ରା 
 ୟମରମରଲ୍ଲରୁ ଇଵନ  ୁରତ ି
କ୍ରମ ମହମିମଗଳ ମନଵଚନ ଂି ପ୍ରାଂତଗାଣ ମଲ 
ଶ୍ରମିତରାଗ ିପ ାବ୍ଜ କଲପ 
 ୁମ  ମନଳଲାଶ୍ରୟିସ ିଲକ୍ମୀ 
ରମଣ ସଂମତୈମସଂ ୁ ପ୍ରାଥିପରତଭିକୁତୟିିଂ  ୧୯-୧୮ 
 
ଵାରିଚରମଵନସିୁଵୁଵୁ  ୁ ୁର 
ତାରକଗମଳଂ ରି ୁ ମଭକଵ 
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ମନରି ଜଲଧିୟ  ାଟମୁଵନୁ ଏଂେୁଵନ ମତରନଂମତ 
ତାରତ୍ମୟଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଶୂନୟରୁ 
ସୂରିଗମୟନ ତଳିୟିଲରିୟମ  
ମସୌରମଶୈଵମତାନୁଗରନନୁସରିସ ିମକଡୁତହିରୁ ୧୯-୧୯ 
ଉମଧୟମଗାସୁଗ ମପାଗ ିକାନନ 
େ ରି ଫଲଗଳମପଏୟିଂ ଲି 
ମପାମ ମୟାଳମଗ ସଗିେଦୁି୍ଦ ୋମୟେମରଵନ ମତରନଂମତ 
ଵିଧିପିତନ ପୂଜସିମ  ନନିୟ 
ଉ ର ମଗାସୁଗ ସାଧୁଲିଂଗ 
ପ୍ର ରୁଶକ ରାରାଧିସୁତ େଳଲ ରୁି ଭଵମ ାଳମଗ ୧୯-୨୦ 
 
କମ ଵିମମାଚନ ସଂଧି 
ଓଣପିତସିୁତମନନସି ିମକୈ ୁ 
ଗଗାଣମିଗାଡୁ୍ଡଵ ମତର  ିସୁମନସ 
ମଧନୁ ମମନମୟାଳଗରିଲୁ ମଗାମୟ େୟସଵୁଂ  ଲି 
ମଵଣଗୁାନପ୍ରିୟନ ଅହକି ସୁ 
ଖାନୁଭଵ ମେଡ ମଲ ଲକୁମୀ 
ପ୍ରାଣନାଥନ ପା ଭକୁତୟି ମେଡୁ ମକାଂଡାଡୁ ୧୯-୨୧ 
 
ନଂ ଵିାହନ ରାତ୍ରସିାଧନ ି
େଂ  ୋ ଶି  ଶମି ମପୈତୃକ 
ସଂଧିସହି ସମୟ ଲି ଶ୍ରଵଣଵ ତୟଜସିୁଵଂମତ ସ ା 
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ନଂି ୟରିଂ ଲି େଂ  ଦ୍ରଵୟଵ 
କଂମ ମର ୁ ମନାଡ ମଲ ଶ୍ରୀ ମ ା 
ନଂ ତୀଥାଂତଗତନ ସଵତ୍ର ଭଜସିୁତରୁି ୧୯-୨୨ 
 
ଉ ୟଵୟାପିନ ି ₹ହ ମପୌଣମି 
ଅଧିକୟାମଵୁ ଶ୍ରଵଣଵଭିଜତୁି 
ସ ନମଵୈ ମିର ମାଳ୍ପ ମତର ଂ  ଲି ହରିମସମଵ 
ଵିଧିନମିଷଧଗମଳନୁ ମନାଡମ  
ଵିଧିସୁତରୁି ନତିୟ ଲି ତନୟ 
ସ ନମ ାଳଗଂି େେୁି ସଲହୁଵ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲନୁ ୧୯-୨୩ 
 
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନମଜ୍ଝ୍ନ୍ୟୟାଥୁମଵମ୍ଭ ଧାନଧିମ େୁଧିୟାଧିଗଳଢ ି
ଷତାନଧଲି ମନମଲସଧିଧ ୁକମରସୁଵ ଥଥଥଧାୁଃଵୟଧି 
ଭାନୁମମେଲଗଭପ୍ରଧ₹ହକ ଥାମନନସି ିଵଶନାଗୁଵନୁ 
ଶୁକ ମଶୌନଅିକାଧିମୁନୀମଧର ା ହୃଧୟାକାଶଗଥଚମଧର ୧୯-୨୪ 
 
ଶ୍ରୀମମନାରମ ମରୁମତଶ ତ୍ରକିକୁ 
ଦ୍ଧାମ ସତ୍କଲୟାଣଗୁଣ ନ ି
ସସୀମ ପାଵନନାମା  ଵିିମଜାଦ୍ଧାମ ରଘୁରାମ 
ମପ୍ରମପୂଵକ ନତିୟ ତନ ମ 
ହାମହମିମଗଳ ତୁତସିୁଵଵରିମଗ ସୁ 
ଧାମମଗାଲି ଂ   ଲି ଅଖଲିାଥଗଳ ମକାଡୁତପି୍ପ ୧୯-୨୫ 
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ତଂମ ତାୟଗଳ କୁରୁହନରିୟ  
କଂ  ମ ଶାଂତରମ ାଳମଗ ତ 
ନଂ  ଲି ଇପ୍ପଵର ଜନନୀଜନକରନୁ କଂଡୁ 
ହଂିମ  ଏନନୁ ପମଡ ଵରୁ ଈଵ 
ରଂ  ଲି ଇପ୍ପମରା ନାନଵି 
ମରଂ ୁ କାଣମୁଵମନନୁତ ହୁଡୁକୁଵ ମତର  ିମକାଵ ିରୁ ୧୯-୨୬ 
 
ଶୃଥିପୁରାଣ ସମହୂମ ାଳୁ ଭା 
ରତ ପ୍ରତ ିପ୍ରତ ିପ ଗମଳାଳୁ ନ ି
ମଜତନ ଗୁଣରୂପଗଳ ହୁଡୁକୁତ ପରମହରୁଷ ଲି 
ମତମିତରୁ ପ୍ରତ ିଵିସ ସାର 
ଵତ ସମଦୁ୍ର  ିଶଫରିୟଂ   ି
ସତତ ସଂଚରିସୁଵରୁ କାଣଵୁ ଲଵଲଵିମକୟିଂ  ୧୯-୨୭ 
 
ମତ୍ସୟ ମକତନ ଜନକ ହରିଶ୍ରୀ 
ଵତ୍ସଲାଂଚନ ନଜିଶରଣଜନ 
ଵତ୍ସଲ ଵରାମରାହ ମଵୈକୁଂଠାଲୟନଵିାସ ି
ଚତୁି୍ସଖପ୍ର  ସଲମହନଲୁ ମଗା 
ଵତ୍ସଧ୍ଵନମିଗା ଗୁଵ ମତର  ିପର 
ମମାତ୍ସହ  ିେଂମ ା ଗୁଵନୁ ନମିତ୍ସରର େଳମିଗ ୧୯-୨୮ 
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ସୂରିଗଳମିଗ ସମୀପଗ  ୁରା 
ଚାରଗଳମିଗମ ଂ ୁ  ୂରା 
ଦୂ୍ଦରତର  ୁଲଭମନନସିୁଵନୁ ମ ୈତୟସଂତତମିଗ 
ସାରିସାରିମଗ ମନମନଵଵର ସଂ 
ସାରମଵଂଅ ମମହାରଗମକ ସ 
ପାରିମୟନସି ିସ ା ସୁମସୌଖୟଵନୀଵ ସୁଜନରିମଗ ୧୯-୨୯ 
 
ଚକ୍ରଶଂଖ ଗ ାବ୍ଜଧର  ୁର 
ତକି୍ରମ  ୁରାଵାସ ଵିଧି ଶିଵ 
ଶକ୍ର ସୂୟା ୟମର ପୂଜୟ ପ ାବ୍ଜ ନଲିଜ୍ଜ 
ଶୁକ୍ର ଶିଷୟନ ଅଶ୍ଵମମଧ 
ପ୍ରକ୍ରୟିଵ ମକଡସିୟବ୍ଜଜାଂଡ 
ତକି୍ରମିସ ିଜାନହଵିୟ ପମଡ  ତ୍ରଵିିକ୍ରମାଵହୟନୁ ୧୯-୩୦ 
 
ଶକ୍ତମରନସିୁଵରିଲ୍ଲ ହର ିଵୟତ ି
ରିକ୍ତ ସୁରଗଣମ ାଳମଗ ସମଵା 
ଦ୍ରକି୍ତମନନସିୁଵ ସଵରିଂ ଲି ସଵକାଲ ଲି 
ଭକ୍ତି ପୂଵକଵାଗ ିଅନୟ ପ୍ର 
ସକ୍ତିଗଳନୀନାଡ ିପରମା 
ସକ୍ତନାଗରୁି ହରିକଥାମଥୃପାନ ଵିଷୟ ଲି ୧୯-୩୧ 
 
ପ୍ରଣତକାମ  ଭକ୍ତ ଚଂିତା 
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ମଣ ିମଣମିୟାଭରଣ ଭୁଷତି 
ଗୁଣ ିଗୁଣତ୍ରୟ ୂର ଵଜତି ଗହନ ସନମହମି 
ଏଣସି ଭକ୍ତର ମ ାଷଗଳ କୁଂ 
ଭିଣମିଜୟାଣମ ଶରଣୟ ରାମା 
ପଣମଵନଲୁ ମକୈମଗାଂଡ ଶେରିୟ ଫଲଵ ପରମାତ୍ମ ୧୯-୩୨ 
 
େମଲ୍ଲମନଂେୁଵରିଲ୍ଲ ଵୀତନ 
ଓମଲ୍ଲମନଂେୁଵରିଲ୍ଲ ମଲାକମ ା 
ଳଲି୍ଲ ହି ସ୍ଥଳଵିଲ୍ଲମଵୈ ଅଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାତଜନରିଲ୍ଲ 
ମେଲ୍ଲ ଚ୍ଚନି ମୋଂମେୟଂ   ି
ଏଲ୍ଲମରାଳଗରୁିତପି୍ପ ଶ୍ରୀ ଭୂ 
ନଲ୍ଲ ଇଵମଗମଣୟିଲ୍ଲ ଅପ୍ରତମିଲ୍ଲ ଜଗମକଲ୍ଲ ୧୯-୩୩ 
 
ହବ୍ଦମଗାଚର ଶାଵରୀକର 
ନବ୍ଦଵାହନନନୁଜ ୟ ୁଵଂ 
ଶାବ୍ଧ ିଚଂଦ୍ରମ ନରୁିପମ ସୁନସିସୀମ ସମିତସମ 
ଲବ୍ଧନାଗୁଵ ତନଵମଗ ପ୍ରା 
ରବ୍ଧକମଗଳୁଣସି ିତୀଵ୍ର  ି
ଉବ୍ଧ ପାଵକନଂମତ େଡି ପି୍ପନୁ  ୟାସାଂଦ୍ର ୧୯-୩୪ 
 
ଶ୍ରୀ ଵିରିଂଚା ୟମର ଵଂ ତି 
ଈ ଵସୁଂଧମରମୟାଳମଗ ମ ଵକ ି
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ମ ଵି ଜଠରମ ାଳଵତରିସ ିନୁ ଅଜନୁ ନରରଂମତ 
ମରଵତୀରମଣାନୁଜନୁ ଵପ 
 ାଵଲଂେଗିଳନୁ ସଲହ ିମ ୈ 
ତୟାଵଳୟି ସଂହରିସ ି ଜଗନାଥଵିଟଠଲନୁ ୧୯-୩୫ 
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