
ହରିକଥାମଥୃସାର 
ଵିଘ୍ନେଶ୍ଵରଘ୍ନତାତ୍ର ସଂଧି 
 
ହରିକଥାମଥୃସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନଥିୁ ଘ୍ନପଳୁଘ୍ନଵ 
ପରମ ଭଗଵଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ଘ୍ନକଳୁଵୁଧୁ 
 
ଶ୍ରୀଶନଂଘ୍ର ିସଘ୍ନରାଜଭୃଂଗ ମ 
ଘ୍ନହଶସଂଭଵ ମନମନଘ୍ନ ାଳୁ ପ୍ର 
କାଶିସନୁ ନି ପ୍ରାଥିସୁଘ୍ନଵ ଘ୍ନପ୍ରମାତଶିୟ ଂି  
ନୀ ସଲହୁ ସଜ୍ଜନର ଘ୍ନଵ  
ଵୟାସ କରୁଣାପାତ୍ର ମହ ା 
କାଶପତ ିକରୁଣାଳୁ ଘ୍ନକୈପିଡଘି୍ନ ମ୍ମନୁଦ୍ଧରିସୁ ୨୮-୦୧ 
 
ଏକ ଂତ ଇଘ୍ନଭଂଦ୍ରମୁଖ ଚା 
ମୀକରକୃତ ଭୂଷଣାଂଗ କୃ 
ପା କଟାଅ  ିଘ୍ନନାଡୁ ଵିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାପିସୁଘ୍ନଵନନିଘି୍ନତଂ ୁ 
ଘ୍ନନାକନୀୟନ ତୁତସିୁତପି୍ପ ଵି 
ଘ୍ନଵକଗିଳ ସହଵାସ ସୁଖଗଳ 
ନୀ କରୁଣସିୁଵୁଘ୍ନ ମଘ୍ନଗ ସଂତତ ପରମକରୁଣାଳୁ ୨୮-୦୨ 
 
ଵିେରାଜଘ୍ନନ  ୁଵିଷୟଘ୍ନ ାଳୁ 
ମଗ୍ନଵାଗହି ମନଵୁ ମହଘ୍ନ ା 
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ଷେଂଘ୍ର ିସଘ୍ନରାଜୟୁଗଳ  ିଭକ୍ତିପୂଵକ  ି
ଲଗ୍ନଵାଗଲି ନତିୟ ନରକ ଭ 
ୟାଗ୍ନଗିଳଗିାନଂଘ୍ନଜ ଗୁରୁଵର 
ଭଗ୍ନଘ୍ନଗୈଘ୍ନସନ୍ନଵଗୁଣଗଳନୁ ପ୍ରତ ିଵିସ ଲ୍ଲ ି୨୮-୦୩ 
 
ଧନପ ଵିଶ୍ଵଘ୍ନେନ ଘ୍ନଵୈ ୟା 
ଶ୍ଵିନଗିଳଘି୍ନଗ ସରିଘ୍ନୟନପି ଷଣମୁଖ 
ନନୁଜ ଘ୍ନଶଷଶତସ୍ଥ ଘ୍ନ ଘ୍ନଵାତ୍ତମ୍ମ ଵିୟଦ୍ଗଂଗା 
ଵିନୁତ ଵିଘ୍ନଶ୍ଵାପାସକଘ୍ନନ ସ 
ନମନ  ିଵିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାପିସୁଘ୍ନଵ ଲକୁମୀ 
ଵନଘି୍ନତୟରସନ ଭକ୍ତିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଵ ଘ୍ନକାଟୁ୍ଟ ସଲୁହୁଵୁ ୁ ୨୮-୦୪ 
 
ଚାରୁଘ୍ନ ଷ୍ଣାହଵୟଘ୍ନନନସି ିଅଵ 
ତାର ମାଡଘି୍ନ  ରୁକିମଣୀୟଲି 
ଘ୍ନଗୌରିୟରସନ ଵର  ିଉଦ୍ଧଟରା  ରାଅସର 
ଘ୍ନଶୌରିୟାଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ  ିସଂହରିସ ିଭୂ 
ଭାରଵିଳୁହ ି କରୁଣ ିତ୍ଵତ୍ପା 
 ାରଵିଂ ଘ୍ନକ ନମିଘ୍ନପ କରୁଣପିୁଘ୍ନ ମଘ୍ନଗ ସନମତୟି ୨୮-୦୫ 
 
ଶୂପକଣଦ୍ଵୟ ଵିରାଜତି କଂ 
 ପଶର ଉ ତିାକସନ୍ନଭି 
ସପଵର କଟସିୂତ୍ର ଘ୍ନଵୈକୃତଗାତ୍ର ସୁଚରିତ୍ର 
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ସ୍ଵପିତାଂକୁଶ ପାଶକର ଖଳ 
 ଭଂଜନ କମସାଇଗ 
ତପକନୁ ନୀନାଗ ିତୃପି୍ତୟ ପଡସିୁ ସଜ୍ଜନର ୨୮-୦୬ 
 
ଘ୍ନଖଶ ପରମ ସୁଭକ୍ତିପୂଵକ 
ଵୟାସକୃତ ଗ୍ରଂଥଗଳନରିତୁ ପ୍ର 
ୟାସଵଲି୍ଲଘ୍ନ  ବଘ୍ନର ୁ ଵିତରିସଘି୍ନ ଘ୍ନୟା ଘ୍ନଲାକଘ୍ନ ାଳୁ 
ପାଶପାଣଘି୍ନୟ ପ୍ରାଥିସୁଘ୍ନଵନୁପ 
ଘ୍ନ ଶିଘ୍ନସନଗ ରଥଗଳ କରୁ 
ଣାସମଦୁ୍ର କୃପାକଟାଅ  ିଘ୍ନନାଡୁଵ ପ୍ରତ ିନି  ି୨୮-୦୭ 
 
ଶ୍ରୀଶନତନିମିଲ ସୁନାଭୀ 
ଘ୍ନ ଶଵସ୍ଥିତ ରକ୍ତ ଗଂଧା 
ତଘି୍ନଶାଭିତଗାତ୍ର ଘ୍ନଲାକପଵିତ୍ର ସୁରମିତ୍ର 
ମଷୂକସୁଵରଵହନ ପ୍ରାଣା 
ଘ୍ନଵଶୟୁତ ପ୍ରଖୟାତ ପ୍ରଭୁ ପୂ 
ଘ୍ନରୈସୁ ଭକ୍ତରୁ ଘ୍ନବଡ ିଷି୍ଟାଥଗଳ ପ୍ରତ ି ନି  ି୨୮-୦୮ 
 
ଶଂକରାତ୍ମଜ ଘ୍ନ ୈତୟରିଗତ ିଭ 
ୟଂକରଗତଗିଳୀୟ ଘ୍ନଲାସୁଗ 
ସଂକଟ ଚତୁଥିଗଘ୍ନନନସି ିଅହତିାଥଗଳ ଘ୍ନକାଟୁ୍ଟ 
ମଂକୁଗଳ ଘ୍ନମାହସିୁଘ୍ନଵ ଚକ୍ର  
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ରାଂକତିନ  ନି ନି  ିତ୍ଵତ୍ପ  
ପଂକଜଗଳଘି୍ନଗ ବଘି୍ନନ୍ନୈସୁଘ୍ନଵନୁ ପାଲିପୁ ୁ ଏମ୍ମ ୨୮-୦୯ 
 
ସଦି୍ଧ ଵି ୟାଧରଗଣ ସମା 
ରାଧ୍ୟ ଚରଣସଘ୍ନରାଜ ସଵସୁ 
ସଦି୍ଧ ିାୟକ ଶୀଘ୍ର ଂି ପାଲିପୁ ୁ ବନି୍ନପଵ 
ବୁଦ୍ଧ ିଵି ୟ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ବଲ ପରି 
ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଵିରକ୍ତି ନରୁିତନ 
ଵ ୟନ ସୃ୍ମତଲିୀଘ୍ନଲଗଳ ସୁତଵନ ଵ ନ ଲି ୨୮-୧୦ 
 
ରକ୍ତଵାସଦ୍ଵୟ ଵିଭୂଷଣ 
ଉକ୍ତି ଲାଲିସୁ ପରମଭଗଵ 
ଦ୍ଭକ୍ତଵର ଭଵୟାତ୍ମ ଭାଗଵତା ଶିାସ୍ତ୍ର ଲି 
ସକ୍ତଵାଗଲି ମନଵୁ ଵିଷୟ 
ଵିରକ୍ତି ପାଲିସ ୁଵିଧ୍ଵଧାଧ୍ୟ ଵି 
ମକୁ୍ତଘ୍ନନଂଘ୍ନ ନଘି୍ନସନ୍ନ ଭଵଭୟ ଂି ଲନୁ ୁନ  ି୨୮-୧୧ 
 
ଶୁକ୍ର ଶିଷୟର ସଂହରିପୁ ଘ୍ନକ 
ଶକ୍ର ନନି୍ନନୁ ପୂଜସି ିନୁ ଉ 
ରୁକ୍ରମଶ୍ରୀରାମଚଂଦ୍ରନୁ ଘ୍ନସତୁମଖୁ ଲ୍ଲ ି
ଚକ୍ରଵତପି ଧମରାଜନୁ 
ଚକ୍ରପାଣୟି ନୁଡଘି୍ନଗ ଭଜସି ି 
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ଵକ୍ରତୁଂଡଘ୍ନନ ନଘି୍ନନ୍ନାଘ୍ନଳଂତୁଘ୍ନଟା ଈଶନୁଗ୍ରହଵୁ ୨୮-୧୨ 
 
ଘ୍ନକୌରଘ୍ନଵଂଦ୍ରନୁ ନନି୍ନ ଭଜସି  
କାରଣ  ିନଜିକୁଲ ସହତି ସଂ 
ହାର ଐ  ି ଗୁରୁଵର ଵୃଘ୍ନକା ରନ ଗଘ୍ନ ୟିଂ  
ତାରକାଂତକନନୁଜ ଏନ୍ନ 
ଶରୀରଘ୍ନ ାଳୁ ନୀନଂିତୁ ଧମ 
ଘ୍ନପ୍ରରକନୁ ନୀନାଗ ିସଂଘ୍ନତୈଘ୍ନସନ୍ନ କରୁଣ ଲି ୨୮-୧୩ 
 
ଏକଵିଂଶତ ିଘ୍ନମା କ ପ୍ରିୟ 
ମକୂରନୁ ଵାଗିମଗଳ ମାଘ୍ନେ କୃ 
ପାକଘ୍ନରଶ କୃତଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ କାମ  କାଘ୍ନୟା ଘ୍ନକୈପିଡ ୁି 
ଘ୍ନଲଖକାଗ୍ରଣ ିମନମନ   ୁ 
ଵୟାକୁଲଵ ପରିହରିସୁ  ୟ  ିପି 
ନାକ ିଭାୟା ତନୁଜ ମଦୃ୍ଭଵ ପ୍ରାଥିସୁଘ୍ନଵ ନନି୍ନ ୨୮-୧୪ 
 
ନତିୟ ମଂଗଳ ଚରିତ ଜଗ ୁ 
ତ୍ପତି୍ତସ୍ଥିତ ିଲୟ ନୟିମନ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟା 
ନତ୍ରୟପ  ବଂଧଘ୍ନମାଚକ ସୁମନସାସୁର 
ଚତି୍ତଵୃତ୍ତିଗଳଂଘ୍ନତ ନଘ୍ନଡଵ ପ୍ର 
ମତ୍ତନଲ୍ଲ ସୁହୃଜ୍ଜନାପ୍ତନ 
ନତିୟ ଲି ଘ୍ନନଘ୍ନନଘ୍ନନଘ୍ନନ ୁ ସୁଖସିୁଵ ଭାଗୟ କରୁଣପିୁ ୁ ୨୮-୧୫ 

5

www.yo
us

igm
a.c

om



 
ପଂଚଘ୍ନଭ  ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଵରୁପୁ ଵି 
ରିଂଚଜିନକନ ଘ୍ନତାରୁ ମନ ଲି 
ଵାଂଛତିପ୍ର  ଓଲୁଘ୍ନମୟିଂ ଲି  ାସଘ୍ନନଂ ରି ୁ 
ପଂଚଵକ୍ତ୍ରନ ତନୟ ଭଵଘ୍ନ ାଳୁ 
ଵଂଚସିଘ୍ନ  ସଂଘ୍ନତୈସୁ ଵିଷୟ  ି
ସଂଚରି ଂ  ଲି ମାଡୁ ମନା କିରଣଗଳ ୨୮-୧୬ 
 
ଏନୁ ଘ୍ନବଡୁଵୁ ଲି୍ଲ ନନି୍ନ କୁ 
ଘ୍ନୟାନଗିଳୁ ବରଲଂଘ୍ନଜ ଲକୁମୀ 
ପ୍ରାଣପତ ିତଘ୍ନତ୍ଵଶରିଂଘ୍ନ ାଡଗୂଡ ିଗୁଣକାୟ 
ତାଘ୍ନନ ମାଡୁଵଘ୍ନନଂବ ଈ ସୁ 
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଵଘ୍ନନ କରୁଣସିୁଵୁଘ୍ନ ମଘ୍ନଗ ମ 
ହାନୁଭାଵ ମହୁୁମହୁୁୁଃ ପ୍ରାଥିସୁଘ୍ନଵନନିଘି୍ନତଂ ୁ ୨୮-୧୭ 
 
ନଘ୍ନମା ନଘ୍ନମା ଗୁରୁଵୟ ଵିବୁଘ୍ନଧା 
ତ୍ତମ ଵିଵଜତିନଦି୍ର କଲପ 
 ୁମଘ୍ନନନଘି୍ନପ ଭଜକରିଘ୍ନଗ ବହୁଗୁଣଭରିତ ଶୁଭଚରିତ 
ଉଘ୍ନମୟ ନଂ ନ ପରିହରିସ 
ହଂମମଘ୍ନତ ବୁଦ୍ଧୟା ଂି ଦ୍ରୟିଗଳା 
କ୍ରମିସ ି ଣସିୁତଲିହଵୁ ଭଵଘ୍ନ ାଳଗାଵ କାଲ ଲି ୨୮-୧୮ 
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ଜୟଜୟତୁ ଵିଘ୍ନେଶ ତାପ 
ତ୍ରୟଵିନାଶନ ଵିଶ୍ଵମଂଗଳ 
ଜୟଜୟତୁ ଵି ୟାପ୍ର ାୟକ ଵୀତଭୟଘ୍ନଶାକ 
ଜୟଜୟତୁ ଚାଵାଂଗ କରୁଣା 
ନୟନ ଂି ଲି ଘ୍ନନାଡ ିଜନୁମା 
ମୟ ମତୃଗିଳନୁ ପରିହରିସୁ ଭକ୍ତରିଘ୍ନଗ ଭଵଘ୍ନ ାଳଘ୍ନଗ ୨୮-୧୯ 
 
କଡୁକରୁଣ ିନୀଘ୍ନନଂ ରି ୁ ଘ୍ନହ 
ଘ୍ନରାଡଲ ନମିସୁଘ୍ନଵ ନନି୍ନଡଘି୍ନଗ ଘ୍ନବଂ 
ବଡିଘ୍ନ  ପାଲିସୁ ପରମ କରୁଣାସଂିଧୁ ଏଂଘ୍ନ ଂ ୁ 
ନଡୁ ନଡୁଘ୍ନଵ ବରୁତପି୍ପ ଵେିଵ 
ତଘ୍ନଡ ୁ ଭଗଵନ୍ନାମ କୀତଘ୍ନନ 
ନୁଡ ୁି ନୁଡଘି୍ନସଂନଂି  ପ୍ରତ ି ଵିସ ଲି ମଘ୍ନରୟ ଘ୍ନଲ ୨୮-୨୦ 
 
ଏକଵିଂଶତ ିପ ଗଘ୍ନଳନସିୁଵ 
ଘ୍ନକାକନ  ନଵମାଲିଘ୍ନକୟ ଘ୍ନମୈ 
ନାକତିନୟାଂତଗତ ଶ୍ରୀପ୍ରାଣପତଘି୍ନୟନପି 
ଶ୍ରୀକରଜଗନ୍ନାଥଵିଟଠଲ 
ସ୍ଵୀକରିସ ିସ୍ଵଗାପଵଗ  ି
ତା ଘ୍ନକାଡୁଵ ଘ୍ନସୌଖୟଗଳ ଭକ୍ତରିଗାଵ କାଲ ଲି ୨୮-୨୧ 
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