
ହରିକଥାମଥୃସାର 
ନ ୈନେଦ୍ୟ ସମପଣ ସଂଧି 
 
ହରିକଥାମଥୃସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପ ଥିୁ ନପଳୁନେ 
ପରମ ଭଗେଧଭକଥରିଧ ାଧରଧି ନକଳୁେୁଧୁ 
 
ନେକି୍କସନଦ୍ େକୁମିୟ ୁ ନ ାମ୍ମ  
ନପାକ୍କଳୁଂିଦ୍େି ପନେଦ୍ ନପାସ ନପାଂ 
 କି୍କନଦ୍ର ୁ ପନେଦ୍େୟେଗଳଂିଦ୍ ଦ୍େିିଜର ୁ 
ମକ୍କଳଂଦ୍ଦ୍ ିନପାନରେ ସେଦ୍ 
ରକ୍କସାଂତକ ରଣନଦ୍ାଳନଗ   ି
ଦୁ୍ୁଃଖସୁଖମୟ କାୟଦ ପାଥ  ସୂତନ ଂନଦ୍ ସି ି୩୧-୦୧ 
 
ନଦ୍ାଷ ଗଂଧ େିଦୂ୍ର  ା ା 
ନେଷଧାର ିେିଚତି୍ରକମ ମ 
 ୀଷ ିମାୟାରମଣ ମଧ୍ାଂତୁଃକରଣରୂଢ 
ନେଷୋୟି େଣୟ ନକୌସୁ୍ତଭ 
ଭୂଷଣସୁକଂଧର ସଦ୍ା ସଂ 
ନତାଷ  େ ନସୌଂଦ୍ୟସାର  ମହନିମନଗନ ଂନ  ୩୧-୦୨ 
 
ସାେ ା େନ  ଅଭୀ ଏଂ 
 ୀ େୁତପି୍ରତପିାଦ୍ୟନ  ସିୁେ 
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ନକେେ  ରୂପଦ୍ଵୟେ ଚନିେହନଦ୍ାଳନହାରନଗ 
ନ ସରନଦ୍ ସଦ୍ଭକ୍ତିୟିଂଦ୍ ଉ 
ପାସନ ୟ ନଗୈୟୁତ୍ତ  ୁଧରୁ ହୁ 
ତାେ  ନୋେିପ୍ପନ ଂଦ୍ େରତ ତୁତସିୁତରୁି ୩୧-୦୩ 
 
ସକେ ସଦ୍ଗଣୁ ପୂଣ ଜ ମା 
ଦ୍ୟ ଖଳି ନଦ୍ାଷ େିଦୂ୍ର ପ୍ରକଟା 
ପ୍ରକଟ ସଦ୍ଵୟାପାରି ଗତ ସଂସାରି କଂସାର ି
 କୁେ  ା ାରୂପ  ୀୟା 
ମକ  ୟିମୟ  ରିାମୟ ରେି 
ପ୍ରକରସନ୍ନଭି ପ୍ରଭୁ ସଦ୍ା ମାଂପାହ ିପରମାପ୍ତ ୩୧-୦୪ 
 
ନଚତ ାନଚତ  ଜଗତ୍ତିନ ା 
ଳାତତ ୁ ତା ାଗ ିେକୁମୀ 
 ାଥ ସେନରାଳପି୍ପ ତତ୍ତଦୁ୍ପଗଳ ଧରିସ ି
ଜାତକିାର  ନତରଦ୍ ିଏଲ୍ଲର 
ମାତନି ାଳଗେିଖଳିକମେ 
ତା ତଳିସିନିକାଳ୍ଳଦ୍ନେ ମାେମିାେସି ିନ ାେ ି ଗୁତପି୍ପ ୩୧-୦୫ 
 
େୀତଭୟ େିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟା ଦ୍ାୟକ 
ଭୂତଭେୟଭେତ୍ପ୍ର ଭୁ ଖଳା 
ରାତ ିଖଗେରେହ  କମୋକାଂତ  ଶିି୍ଂତ 

2

www.yo
us

igm
a.c

om



ମାତରିଶ୍ଵପ୍ରିୟ ପୁରାତ  
ପୂତ ାପ୍ରାଣାପହାରି େ ି
ଧାତୃଜ କ େିପେିିତର ପ୍ରୟି ସେହୁସେନହମ୍ମ ୩୧-୦୬ 
 
ଦୁ୍ଷ୍ଟଜ ସଂହାରି ସନୋତ 
କୃଷ୍ଟମହମି ସମୀର ୁତ ସକ 
ନେଷ୍ଟଦ୍ାୟକ ସ୍ଵରତ ସୁଖମୟ ମମ କୁେସ୍ଵାମି 
ହୃଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ କ ଷି୍ଠ ସୃଷ୍ଟୟା 
ଦ୍ୟେଟକତୃ କରୀଂଦ୍ରେରଦ୍ ୟ 
ନଥଷ୍ଟଦ୍ ୁ ଉନ୍ନତ ସୁକମା  ମୀନପ  େରତ ୩୧-୦୭ 
 
ପାକୋସ  ପଜୂୟଚରଣ ପି 
 ାକସିନ୍ନୁତମହମି ସୀତା 
ନୋକ ାେ  ସୁେଭ ସୁମୁଖ ସୁେଣେଣ ଭି 
ମାକଳତ୍ର ମ ୀଷ ିମଧୁରିପୁ 
ଏକନମୋଦ୍ଵତିୟିରୂପ ପ୍ର 
ତୀକ ନଦ୍େଗଣାଂତରାତ୍ମକ ପାେିସୁେୁନଦ୍ମ୍ମ ୩୧-୦୮ 
 
ଅପ୍ରନମନୟାନ୍ନତ ସ୍ଵରୂପ ସ 
ଦ୍ା ପ୍ରସନ୍ନମଖୁାବ୍ଜ ମକୁ୍ତିସ ୁ
ଖ ପ୍ରଦ୍ାୟକ ସୁମ ସାରାଧିତ ପଦ୍ାଂନଭାଜ 
ସ୍ଵପ୍ରକାେ ସ୍ଵତଂତ୍ର ସେଗ 
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ଇପ୍ରଫେଦ୍ାୟକ ଇତୀେ ୟ 
ଦୁ୍ ପ୍ରେୀର େିତକୟ େିଶ୍ଵ ସୁନତୈଜସ ପ୍ରାଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ ୩୧-୦୯ 
 
ଗାଳ ି ନେେଂଦ୍ଦ୍େି  ୀେଘ 
 ାଳ ିେତସିୁେଂନତ ବ୍ରହ୍ମ ତ୍ର ି
େୂେଧର େକ୍ରାକ ନମାଦ୍ୋଦ୍ଖଳି ନଦ୍େଗଣ 
କାେ କମ ଗୁଣାଭିମା  ିମ 
ହାେକୁମିୟ ୁସରିସ ି ନେେଳୁ 
ମେୂକାରଣ ମକୁ୍ତିଦ୍ାୟକ ହରିନୟ ସିନିକାଂ  ୩୧-୧୦ 
 
ନମାେ ନକୈ ୀସଣନିଗୟିଂଦ୍େି 
ଓେସିୁନେନ ଂ   ପ୍ରୟତ୍ନେୁ 
କୂେୁେୁନଦ୍ କେ୍ାଂତକାଦ୍ରୁ େକୁମିେଲ୍ଲଭ ୁ 
ନଜାେୁକମେ ଜୀେନରାଳୁ ତା 
ମାେ ିମାେସି ିଫେଗଳୁଣସିୁେ 
ନପ୍ରୌଢରାଦ୍େରିେ  ଭଜସି ିଭୋବ୍ଧ ିଦ୍ାଟେୁରୁ ୩୧-୧୧ 
 
ନକେେ ନମାହାଜ୍ଝ୍ନ୍ୟା  ନଦ୍ାଷ େି 
 ାେକ େିରିଂଚାଂେନଦ୍ାଳଗା 
କାେନଦ୍ାପାଦ୍ୟିେି ତୁଂ ହିନ ଲ୍ଲ କାେଦ୍ଲ୍ଲ ି
ଘାସନିଗାଳସିନଦ୍ ତନ୍ନେର ା 
ୟାସ େଲି୍ଲନଦ୍ ସେହୁେ ୁ କରୁ 
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ଣାସମଦୁ୍ର ପ୍ରସନ୍ନେଦ୍ ାଂନଭାଜ ନେୈରାଜ ୩୧-୧୨ 
 
କନ୍ନେୟି ନକୈପିେଦୁି୍ ନ ାଳ୍ପ  
କଣୁ୍ଣଗଳୁ କଂେଲ୍ଲ ିଏରଗନଦ୍ 
ତନ୍ନନୋେ ପ୍ରତ ିଂି  କାଂ ୁେୁ ଦ୍ପଣେ  ଟୁି୍ଟ 
ଧ ୟରିନଳନୟାଳନଗଲ୍ଲ କନେୟେି 
 ନି୍ନ ରୂପେ ନ ାେ ିସୁଖସିୁତ 
ସନ୍ନୁତସିୁତା ଂଦ୍ୋରିଧିନୟାଳନଗ ମଳୁୁଗହିରୁ ୩୧-୧୩ 
 
ଅନ୍ନମା  ିେୋଂକନ ାଳୁ କା 
ରୁଣୟସାଗର ନକେେ ୁ ପର 
ମାନ୍ନନଦ୍ାଳୁ ଭାରତୟୁି  ାରାୟଣ ୁ ଭୟନଦ୍ାଳୁ 
ନସାନ୍ନଗଦ୍ରି ୁ ମାଧେ ୁ େ ଇତ ି
ସନ୍ନୁତ ଶ୍ରୀେମୀ ଗୃତନଦ୍ାଳୁ 
ମା ୟ ନଗାେିଂଦ୍ାଭିଧ ୁ ଇରୁତପି୍ପନ ଂନଦ୍ଂଦୁ୍ ୩୧-୧୪ 
 
ଈରମା  ିସରସ୍ଵତ ିଜଗ 
ତ୍ସାର େିଷୁ୍ଣେ ଚଂିତସିୁେୁଦୁ୍ ସ 
ନରାହୁହାସ  ମଂେନିଗନୟାଳରୁିତପି୍ପ ମଧୁନେୈରି 
ମାରୁତ ୁ  େ ୀତନଦ୍ାଳୁ ସଂ 
ନପ୍ରରକ ତ୍ରେିିକ୍ରମ ୁ ଦ୍ଧିନୟାଳୁ 
ୋରି ଧିି ଚଂଦ୍ରମନରାଳନଗ ଇରୁତପି୍ପ ୋମ  ୁ ୩୧-୧୫ 
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ଗରୁେ ସୂପନକ ମା  ିଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 
ଧର ୁ ନଦ୍େନତ ପତ୍ରୋକନକ 
େରନ  ପି ମିତ୍ରାଖୟ ସୂୟ ହୃଷୀକପ  ମତୂ ି
ଉରଗରାଜ ୁ ଫେ ସୁୋଖନକ 
େରନ  ସିୁେ ୁ ପଦ୍ମ ାଭ  
ସ୍ମରିସ ିଭୁଂଜସିୁତହିରୁ  ଲ୍ଲେନରଲ୍ଲ କାେଦ୍େି ୩୧-୧୬ 
 
ନଗୌରି ସୋଂେସ୍ଥନଳ ପିଳୁ 
ନେୌର ିଦ୍ାନମାଦ୍ର  ତଳିେୁିଦୁ୍ 
ନଗୌରି ପା ାଂେସ୍ଥ ସଂକରୁଷଣ  ଚଂିତପିୁଦୁ୍ 
ସାରେକର ଗୁେନଦ୍ାଳନଗ େୃ 
ତ୍ରାର ିଇରୁତହି ୋସୁନଦ୍େ  
ସୂରିଗଳୁ ନଧ ପିରୁ ପରମାଦ୍ରଦ୍ ିସେତ୍ର ୩୧-୧୭ 
 
ସ୍ମରିସୁ ୋଚସ୍ପତୟି ନସାପ 
ସ୍କରନଦ୍ାଳନଗ ପ୍ରଦୁ୍ୟଂ  ପି୍ପ ୁ 
 ରିୟପତ ିୟମଧମ କଟଦୁ୍ରେୟନଦ୍ାଳଗ ରୁିଦ୍ଧ 
ସରଷପ ଶ୍ରୀରାମନେଳଦ୍ ି
ସ୍ମର  ଶ୍ରୀପୁରୁନଷାତ୍ତମ  କ 
ପୂରଦ୍ ିଚଂିତସି ିପୂଜସିୁତେିରୁ ପରମଭକୁତୟିେି ୩୧-୧୮ 
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 ାେିଗଂିଦ୍େି ସ୍ଵୀକରିପ ରସ 
ପାେୁ ନମାଦ୍ୋଦ୍ଦ୍ନରାଳନଗ ଘୃତ 
ନତୈେପକ୍ଵପଦ୍ାଥନଦ୍ାଳଗହି ଚଂଦ୍ର ଂଦ୍   
ପାେିସୁେନଧାଅଜ  ଚଂିତସିୁ 
ସୂ୍ଥେକୂଷମାଂେ ତେି ମାଷଜ 
ଈ େେିତଭଅନଦ୍ାଳୁ ଦ୍ଅ ୁ େମୀ ରସଂିହ ୩୧-୧୯ 
 
ମ େୁ ମାଷସୁଭୟନଦ୍ାଳୁ ଚଂି 
ତନ ୟ ମାେଚୁୟତ   ରିଋତ ି
ମନ ନୟ ପି େେ ନଦ୍ାଳୁ ମନରୟନଦ୍ ଶ୍ରୀଜ ାଦ୍   
ନ ନ େୁତରୁି ଫେରସଗନଳାଳୁ ପ୍ରାଣ  
ଉନପଂଦ୍ର  େୀଳୟନଦ୍ନେନୟାଳୁ 
ଦୁ୍ୟ ଦ୍ ିହରିରୂପେନ  ନକାଂୋଦୁ୍ତେି ସୁଖସିୁତରୁି ୩୧-୨୦ 
 
ନେଦ୍େି ୁତନଗ  ୁଧ ୁ ସୁସ୍ଵା 
ନଦ୍ାଦ୍କାଧିପନ  ସିନିକାଂ  ୁ 
ଶ୍ରୀଦ୍କୃଷ୍ଣ  ତଳିଦୁି୍ ପୂଜସିୁତରୁି  ରିଂତରଦ୍ ି
ସାଧୁକମେ ପୁଷ୍କର ୁ ସୁ  ି
ନେଦ୍ତି ପଦ୍ାଥଗଳ େୁଦ୍ଧୟି 
ନଗୈଦ୍ନଗୈସୁତ ହଂସ ାମକଗପିସୁତେିପ୍ପ ୩୧-୨୧ 
 
ରତ ିସକେ ସୁସ୍ଵାଦୁ୍ରସଗଳ 
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ପତନିୟ ସିୁେଳୁ ଅଲ୍ଲ ିେଶି୍ଵ ୁ 
ହୁତେହ  ଚୂେିଗନଳାଳନଗ ଭାଗେ  ଚଂିତପିୁଦୁ୍ 
ଇତଜି ନଗାମୟଜାଦ୍ନିୟାଳୁ ସଂ 
ସ୍ଥିତ େସଂତ  ଋଷଭନଦ୍େ  
ତୁତସିୁତରୁି ସଂତତ ସଦ୍ା ସଦ୍ଭକ୍ତିପୂେକଦ୍ ି୩୧-୨୨ 
 
ପାକ କତୃଗନଳାଳନଗ ଚତୁଦ୍େ 
ନୋକମାନତ ମହାେକୁମି ଗତ 
ନୋକ େିଶ୍ଵଂଭର  ତଳିେୁିନଦ୍ଲ୍ଲ କାେଦ୍େି 
ନଚୌକେୁଦ୍ଧସୁମଂେେଦ୍ ିଭୂ 
ସୂକରାହଵୟ ଉପରିନଚୈେପ 
ଏକଦ୍ଂତ ସ ଥକମୁାର  ନଧ ପିୁଦୁ୍  ୁଧରୁ ୩୧-୨୩ 
 
ଶ୍ରୀ େିାସ  ନଭାଗୟେସୁ୍ତେ 
କାଣନଗାେଦ୍ଂଦ୍େି େିଷଵ 
ନେ  ପରିଖାରୂପ ାଗହି ଲ୍ଲ ିପୁରୁଷାଖୟ 
ତାନ  ପୂଜକ ପୁଜୟନ  ସି ି  ି
ଜା ୁଗର ସଂତୟିପ ଗୁରୁପେ 
ମା େଂଦ୍ତି ସେକାେଗଳଲ୍ଲ ିସେତ୍ର ୩୧-୨୪ 
 
 ୂତ  ସମୀଚୀ  ସୁରନସା 
ନପତ ହୃଦ୍ୟପଦ୍ାଥନଦ୍ାଳୁ େିଧି 
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ମାନତ ତତ୍ତଦ୍ରସନଦ୍ାଳୁ ରସରୂପ ତା ାଗ ି
ପ୍ରୀତପିେସିୁତ  ତିୟଦ୍ ିଜଗ 
ନ୍ନାଥ େିେେ  କୂେ ିତା   ି
ଭିତଳାଗହିନଳଂଦ୍ରିତୁ  ୀ ଭଜସି ିସୁଖସିୁତରୁି ୩୧-୨୫ 
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