
ହରିକଥାମଥୃସାର 
ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ୟ ଵିଭାଗ ସଂଧି 
 
ହରିକଥାମଥୃସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନଥିୁ ପପଳୁପଵ 
ପରମ ଭଗଵଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ପକଳୁଵୁଧୁ 
 
ଶମିଥ ସୂଚପନ: ସ୍ଵଗଥ ସ୍ଵାଥନ୍ଥୟିଗୁଣଵ ହର ିପଥପଗଧୁ 
ବ୍ରଃମଧ୍ୟରିପଗ ପକାତ୍ତଧ ଭୃଗୁମନୁପିପପଳଧିନୁ ଇମଧରଧୁୟମନକି୍ଷଥିପନପିଗ 
 
ପରମଵିଷୁ୍ଣ ସ୍ଵଥମଥର ମାୟା ଥରୁଣ ିଵକ୍ଷସଠଲ 
ନଵିାସୟୁି ସରସପି ାଧଭଵ ପ୍ରାଣରୀଵରୁ ସଚଵିପରନସିୁଵରୁ 
ସଵକମଗଳଲ୍ଲ ିଥଥିରରୟ ରୁରଗଭୂଷଣାହମକଥୃିଥ୍ରୟ 
କପରସୁଵାମପରମଧର ାକମୁଖରିମଧରୟପପରନସିୁଵରୁ ୧୭-୧ 
 
ଈ ଧିପଵୌକସରପମଥ କଲି ପମାଧଲାଧ ପଧୈଥୟରୁ ସଵପଧହଧି 
ପଥାଧକରୁ ଥାଵାଗ ିଵୟାପାରଗଳ ମାଦୁଵରୁ 
ପଵଢନମଧଧି କଲିୟହମକା ରାଢପିାଢମ ମଢୁକୁପକୈତଭ 
ପରାଢ ିଶମବରମଖୁରୁ ମନସପିଗ ସ୍ଵାମିପୟନସିୁଵରୁ ୧୭-୨ 
 
ପଧଵପଥଗପଳାପଧି ନଥିୟପଧାପଳଵମାଧି ସ୍ଵନାମଧିମଧଲି 
ୟାଵଧିମିଧରୟଗପଳାଳୁ ଵୟାପରଗଳ ମାଦୁଵରୁ 
ପସଵକର ପସଵାନୁଗୁଣ ଫଲ ଵୀଵ ନୃପନମଧଧଲି ତନ୍ନ 
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ସ୍ଵଭାଵ ସ୍ଵାଥମିଥରୟ ଵିଭାଗଵ ମାଦଇିତ୍ତ ହର ି୧୭-୩ 
 
ଆଗଣଥି ସଆଥମିଥରୟ ନାଲଭପଗ ଵିଭାଗଵ ମାଦ ିଓମଧନୁ 
ପଥପଗଧୁ ଧଶଵିଢପଗୈସ ିପାଧପର ପମଚପ୍ରାଣନଲି 
ପମାଗଚଥୁଷତୟପନାଳୁ ସପାପଧୈଧୁ ଗୁଣଵିରସଧି ମପଥଥ 
ଧଶଵିଢ ୟୁଗଳ ଗୁଣଵନୁ ମାଦ ିଏରଦୁ ସଧାଶିଵପନାଳତି୍ତ ୧୭-୪ 
 
ପାକଶାସନ କାମପରାଳୁ ସାପଢୈକଵିତ୍ତ ଧପଶମିରରୟର 
ସୁଧିପଵୌକସାଧ୍ୟପରାପଳାମଧ ୁୟାଵଜ୍ଜୀଵପରାପଳାମଧ ୁ
ନାଲୁ୍କଵପର କଲୟାଧିପଧୈଥୟା ନୀକକଥିଥନୁ ଏରଦୁ ଥ୍ରିଵିଢ 
ଵିପଵକପଗୈସମିିଧପରପଗ ଓପମଧରଦାଥ  ଥପନ୍ନାଳପଗ ୧୭-୫ 
 
ଈ ଵିଢଧି ସ୍ଵାଥମିଥରୟଥବଵ ପଧଵମାନଵଧାନଵପରାଳୁ 
ରମାଵିପନାଧି ଵିଭାଗ ମାଦତି୍ତପଲ୍ଲ ରମିସୁଵନୁ 
ମଵୂପରାଳଗଧିଧଵର କମଵ ଥା ଵୀକାରଵ ପଗୈସଧପଲ 
କଲରାଵସାନପକ ପକାଦୁଵନାୟସଵରଵର ଗଥିୟ ୧୭-୬ 
 
ଆଲୟଗପଳାଳଗପି୍ପ ଧୀପଜ୍ଵାପଲଵଥିଗଳନୁସରିସ 
 ନରାଲିଗଳପିଗାପ୍ପଵୁ ପଥରଧି ହର ିପଥାପ ସଵଥ୍ର 
କାଲକାଲଧି ଶ୍ରୀଢରା ଦୁଗାଲଲପନୟର ପକାଦ ିସଖୁମୟ 
ଲୀପଲପଗୈୟଲୁ ଥ୍ରିଗୁଣକାୟଗଳହଵୁ  ୀଵରିପଗ ୧୭-୭ 
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ଇମିଧରୟଗଳମି ମାଳ୍ପ କମଧ୍ଵମଗଳ ଥନଗପିସଲୁ 
ପଗାଵିମଧ ପୁଣୟଵ ପକାମର ୁପାପଵ ଭସ୍ମଵପନ ମାଳ୍ପ 
ଇମିଧପରଶନୁ ଭକଥ ନରନ ନମିିଧସୁଵପରାଳଗପି୍ପ ପୁଣୟଵ 
ଥମଧ ୁଥନ୍ନରିଗୀଵ ପାପଗଳଵରିଗୁଣସିୁଵନୁ ୧୭-୮ 
 
ପହାଥଥପୁହାଥିଥପଗ ପାପକମପ୍ର ଵଥକ ନମିିଧସପଧ 
ଥନଗମିଧଥୁଥମର ଗୁଣକମଗଳ ପକାମରାଦଧପଲ ଇପ୍ପ 
ମଥୟରିପଗ ପଗାବ୍ରାଃମଣସ୍ଥ୍ରୀ ହଥୟ ପମାଧଲାଧଖଳିପଧାଷଗ 
ଳଥିଥପନୁ ସପମଧହପଦସଲ୍ଲଖଳିଶାସ୍ଥ୍ରମଥ ୧୭-୯ 
 
ଥନ୍ନ ସ୍ଵାଥମିଥରୟଗୁଣଗଳ ହରିଣୟଗଭାଧ୍ୟରିପଗ 
କଲିମକୁ ଧାନଵର ସମଥଥିଗଵରଢକିାରଵନୁସରିସ ି
ପୁଣୟପାପଗଳୀଵ ଭହୁକା ରୁଣୟସାଗରନଲରଶକିଥଗ 
ଳୁଣ୍ଣଲରିୟପଧ ଏରଲୁ ଉଣଗଲିସଧିନୁ ସଵରିପଗ ୧୭-୧୦ 
 
ସତୟଵିରମ ପୁଣୟ ପାପଵ ସ 
ମସ୍ତରିପଗ ପକାଡପଲାସୁଗଦ ିନା 
ଲବତୁ୍ତ ଭାଗଵ ମାଡ ିପଲଶାଂଶଵନୁ  ନକୀଵ 
ଅତୟଲର ପରମାଣଵୁିପଗ ସା 
ମଥୟଵନୁ ତା ପକାଟୁ୍ଟ ସୂ୍ଥ୍ଲ ପ 
ଦାଥଗଳ ଉଂଡୁଣପି ସଵଦ ସଵ ୀଵରିପଗ ୧୭-୧୧ 
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ତମିିର ତରଣଗିପଳକ ପଦଶଦ ି
ସମନସିପି୍ପପଵ ଏଂଦଗିାଦରୁ 
ଭ୍ରମଣ ଚଳ ିବସିଲିଂ ପିକଗଳୁଂପେପନା ପଵତପକ 
ଅମିତ ୀଵପରାଳଦୁି୍ଦ ଲକୁମୀ 
ରମଣ ଵୟାପାରଗଳ ମାଡୁଵ 
କମଲପତ୍ର୍ ସପରାଵରଗପଳାଳଗପି୍ପ ପତରନଂପତ ୧୭-୧୨ 
 
ଅଂବୁପ ାଦ୍ଭଵ ମଖୁୟସୁର କଲି 
ଶଂବରାଦ ିସମସ୍ତ ପଦୈତୟକ 
ଦଂବକନୁଦନି ପୁଣୟପାପଵିଭାଗଵପନ ମାଡ ି
ଅଂବୁଧିୟ  ଲଵନୁ ମହାଘେ 
ବଂିବରିତୁ ତୁଂବୁଵ ପତରଦ ିପ୍ରତ ି
ବଂିବପରାଳୁ ତାନଦୁି୍ଦ ପୟାଗୟପତୟଂପତ ଫଲଵୀଵ ୧୭-୧୩ 
 
ଇନଥିୁ ଵିଷନରୁହସୟପଧାଳୁ ଭୃଗୁମଣୁମିଧର ଧୁୟଂନ 
ଗରୁପିଧୁ ଧନୁ ପକଳୁଵୁଧୁ ନଥିୟଧି ମଥସରଵ ବତୁି୍ତ 
ଅନୁଚପିଥାକିଥଗଳଧିଧପରୟୁ ସରିଗଣପନ ମାଦଧିପରମଧୁ 
ଵିଧ୍ଵଜ୍ଜନଗ ଵିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାପପନୟ ମାଦୁପଵ ଵିନୟପୂଵକଧି ୧୭-୧୪ 
 
ଵୀତଭୟ ଵିପେତ ଵିଧିପିତ 
ମାତୁଳାଂତକ ମଧ୍ଵଵଲ୍ଲଭ 
ଭୂତଭାଵନନଂତ ଭାସ୍କରପତ  ମହାରା  
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ପଗୌତମର ମଡଦୟିନୁ କାୟରା 
ନାଥରଅକ ଗୁରୁତମ  ଗ 
ନ୍ନାଥଵିଠ୍ଠଲ ତନ୍ନ ନଂବଦି ଭକୁତରନୁ ପପାପରଵ ୧୭-୧୫ 

5

www.yo
us

igm
a.c

om




