
ହରିକଥାମଥୃସାର 
ଫଲସୁ୍ତତ ିସଂଧି 
 
ହରିକଥାମଥୃସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନଥିୁ ପପଳୁପେ 
ପରମ ଭଗେଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ପକଳୁେୁଧୁ 
 
ହରିକଥାମତୃସାର ଶ୍ରୀମ 
ଦ୍ଗରୁୁେର ଜଗନ୍ନାଥଦାସର 
କରତଳାମଲକପେପନ ପପଳଦି ସକଲସଂଧିଗଳ 
ପରମପଂଡତିମାନଗିଳୁ ମ 
ତ୍ସରିସପଲପଦଗଚି୍ଚାଗ ିପତାରୁେ 
ଦରିସକିରିଗଦୁି ପତାରି ପପଳୁେୁଦଲ୍ଲ ଧପରପ ାଳପଗ ୩୩-୦୧ 
 
ଭାମିନ ିଷଟ୍ପଦ ି ରୂପଦ 
ଲୀ ମହାଦୁ୍ଭତ କାେୟଦାଦପି ା 
ଳା ମପନାହର ତରତମାତ୍ମକ ନାଂଦପିଦୟଗଳ 
 ାମ ମପକ ପଠସିୁେର ସୁ 
ଧାମସଖ ପକୈପିଡ ିପଲାସୁଗ 
ପେମଦଂିଦଲି ପପଳଦ ଗୁରୁକାରୁଣୟପକପନଂପେ ୩୩-୦୨ 
 
ସାରପେଂଦପର ହରିକଥାମତୃ 
ସାରପେଂେୁେୁପଦମ୍ମ ଗୁରୁେର 

1

www.yo
us

igm
a.c

om



ସାରିଦଲ୍ଲପଦ ତଳିପି ଂପଦନୁତ ମପହଂଦ୍ରନଂଦନନ 
ସାରଥି  େଲପଗାଂଡୁ ସାର 
ସାରଗଳ ନପିଣୈସ ିପପଳଦନୁ 
ସାର ନପଡେ ମହାତ୍ମରିପଗ ସଂସାରପେଲ୍ଲହୁିପଦା ୩୩-୦୩ 
 
ଦାସେ ର ମଖୁଦ ିନଂିଦୁ ର 
ପମଶନନୁ କୀତସିୁେ ମନଦଭି 
ଲାପଷ ଲି େଣାଭିମାଗପଳାଲିଦୁ ପପଳସିଦି 
ଈ ସୁଲଅନ କାେୟପଦାଳ  ତ ି
ୋସଗଳପିଗ େ ତ୍ନେଲି୍ଲପଦ 
ପଲସୁପଲପସପନ ଶ୍ରାେୟମାଦୁପଦ କୁରୁହୁ କେିଗଳପିଗ ୩୩-୦୪ 
 
ୋକୃପତାକ୍ତିଗପଳଂଦୁ େରିପଦ ମ 
ହାକୃତଘ୍ନରୁ ଜରିେରଲ୍ଲପଦ 
ସ୍ଵୀକୃତେ ମାଡଦପଲ େଡୁିେପର ସୁଜନରଦେରୁ 
ଶ୍ରୀ କୃତୀପତ ିମଲଗୁଣଗଳୁ 
ଈ କୃତପି ାଳୁଂଟ୍ାଦ େଳକି 
ୋକୃତପେ ସଂସ୍କତୃଦ ସଡଗପେନୁ ସୁଗୁଣରିପଗ  ୩୩-୦୫ 
 
ଶୂତପିଗ ପଶାଭନୋଗପଦାପଡ ଜଡ 
ମତପିଗ ମଂଗଳେୀ ପଦାପଡ ଶୁତ ି
ସୃ୍ମତପିଗ ସମ୍ମତେଲ୍ଲଦପିଦାପଡ ନମ୍ମ ଗୁରୁରା  
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ମଥିସ ିମଧ୍ଵାଗମପପ ାବ୍ଧ ି 
ଇତପିଗ ପତାରିଦ ବ୍ରହ୍ମେଦିୟା 
ରତରିଗୀପି୍ସତ ହରିକଥାମତୃସାର ପସାଗସେୁୁପଦ ୩୩-୦୬ 
 
ଭକ୍ତିୋଦଦ ିପପଳଦପନଂେ େ 
ସକ୍ତି ସଲ୍ଲଦୁ କାେୟପଦାଳୁ ପୁନ 
ରୁକ୍ତି ଶୁଷ୍କସମାସ ପଦେୟତୟାସ ପମାଦଲାଦ 
 ୁକ୍ତିଶାସ୍ତ୍ର େିରୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ େି 
ଭକ୍ତି େିଷ ଗଳରିଲୁ ଜୀେ 
ନମୁକ୍ତି ପ ାଗୟେିପଦଂଦୁ ସରିି ମଦନଂତ ପମଚୁ୍ଚେପନ ୩୩-୦୭ 
 
ଆଶୁକେିକୁଲ କଲପତରୁ ଦ ି
ପେଶେରି ଲୁ ରଂଗପନାଲୁପମ  
ଦାସକୂଟ୍ସ୍ଥରିପଗରଗ ିନା ପେଡପିକାଂେୁପେନୁ 
ଈ ସୁଲଅଣ ହରିକଥାମତୃ 
ମୀସଳ ିପଦ ସାର ଦୀଘ 
ପେଷଗିଳପିଗପର ଦପଲ ସଲିସୁେୁପଦନ୍ନ େନି୍ନପେ- ୩୩-୦୮ 
 
ୋସଗଳ ପପାଂଦସିପଦ ଶବ୍ଦ 
ପଶେଷଗଲ ପଶାଧିସପଦ ଦୀଘ 
ହ୍ରସ୍ଵଗଳ ସଲ୍ଲସିପଦ ଷଟ୍ପଦଗିତପିଗ ନଲି୍ଲସିପଦ 
ଦୂଷକରୁ ଦନିଦନିଦ ିମାଡୁେ 
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ଦୂଷଣପେ ଭୂଷଣେୁ ଏଂଦୁପ 
ପଦଶଗମୟେୁ ହରିକଥାମତୃସାର ସାଧ ରିପଗ ୩୩-୦୯ 
 
ଅଶୁତାଗମଭାେ ଇଦର ପ 
ରିଶ୍ରମେୁ େଲ୍ଲେରିଗାନଂ 
ଦାଶୁଗଳ ମପଳଗପରସ ିପମୈ ମପରସୁେ ଚମତୃ୍କତ ି 
ମିଶ୍ରରିପଗ ମପରମାଡ ିଦତିଜିର 
ଶତ୍ରଦଲି କା  ଦପି୍ପରିଦପରାଳୁ 
ପଶୁତଗିଳୁ ତପ୍ପେୁୁପେ ନଜିଭକ୍ତି ୁକ୍ତରିପଗ ୩୩-୧୦ 
 
ନଚି୍ଚ ନଜିଜନ ପମଚ୍ଚ ପଗାଧନ 
ଅଚ୍ଚ ଭାଗୟେୁ ପପଚ୍ଚ ପପପମ ୁ 
ପକଚ୍ଚ ପକଳଵନୁ ପମଚ୍ଚ ମଲମନ ମପୁଚ୍ଚେଂପଦନୁତ 
ଉଚ୍ଚିଵଗଳପିଗ ପପାଚ୍ଚ ପପାସପଦନ 
ଲୁଚ୍ଚରିସଦିୀ ସଚ୍ଚରିପତ୍ର  
ନୁଚ୍ଚରିପସ ସରିିେତ୍ସତ୍ସଲାଂଛନ ପମଚ୍ଚପଲନରିଦୁ ୩୩-୧୧ 
 
ସାଧୁସପଭପ ାଳୁ ପମପରପ  ତତ୍ଵସ ୁ
ପୋଧେୃଷି୍ଟ  ଗପରପ  କାମ 
ପରାଧ େୀଜେ ହୁରିପ  ଖଳପରପଦ େରିିପ  କରକରି  
ୋଦଗିଳ ପଲମୁରିପ  ପରମେି 
ପନାଦଗିଳ ପମୈ ମପର ପଲାସୁଗ 
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ହାଦପିତାରିଦ ହରିି  େହୁ ଚାତୂରି  ପହାସ ପରି  ୩୩-୧୨ 
 
େୟାସତୀଥର ଓଲପୋ େିଠପଲା 
ପାସକ େଭୁେ  ପୁରଂଦର 
ଦାସରାରା ର ଦ ପୋ ତଳି ିଦୁ ଓଦ ିପକଳଦପଲ 
ପକଶେନ ଗୁନମଣଗିଳନୁ ୋ 
ପଣଶଗପିସ ିୋଦରିାଜର 
ପକାଶପକାପ୍ପେୁ ହରିକଥାମତୃସାର ପପଳଦିରୁ ୩୩-୧୩ 
 
ହରିକଥାମତୃସାର ନେରସ 
ଭରିତ େହୁଗଂଭୀର ରତ୍ନା 
କର ରୁଚରି ଶୃଂଗାର ସାଲଂକାର େିସ୍ତାର 
ସରସ ନରକଂଠୀରୋଚା 
 ର ଜନତି ସୁକୁମାର ସାତ୍ଵୀ 
କରିପଗ ପରପମାଦାରମାଡଦି ମପର ଦୁପକାର ୩୩-୧୪ 
 
ଅେନପି ାଳୁ ପଜୟାତଷିମତ ି ପତୈ 
ଲେନୁ ପାମରନୁଂଡୁ ଜୀଣସି 
ଲେପନ ପଂଡପିତ୍ନାକରିପେିପେକ ିପ୍ପଂପତ 
ଶ୍ରେଣମଂଗଳ ହରିକଥାମତୃ 
ସେିଦୁ ନଗୁିଣସାରମକି୍କସ 
ଲେ ନପିୁଣପନୈ ପ ାଗୟଗଲ୍ଲପଦ ଦକ୍କଲରି ଦଦୁି ୩୩-୧୫ 
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ଅକ୍କରପଦାଳୀ କାେୟପଦାଳୁ ଓଂ 
ଦକ୍କରେ େପରପଦାଦେି ପଦ 
େକଳଂି ଦୁସ୍ତୟଜୟପନନସି ିଧମାଥକାମଗଳ 
ପଲକି୍କସପଦ ପଲାପକୈକନାଥନ 
ଭକ୍ତିଭାଗୟେ ପପଡେ ଜୀେ 
ନମୁକ୍ତଗଲ୍ଲପଦ ହରିକଥାମତୃସାର ପସାଗସୁେପଦ ୩୩-୧୬ 
 
ଓତ୍ତ ିେହ େିଘ୍ନଗଳ ତପଦଦପ 
ମତୁୃୟେିପଗ ମପର ମାଡ ିକାଲନ 
ଭୃତୟରିପଗ ଭୀକରେ ପୁଟ୍ଟସି ିସକଲସଦି୍ଧଗିଳ 
ଓତ୍ତିପଗାଳସି ିେନରୁପହଅଣ 
ନୃତୟମାଡୁେନେନ ମପନପ ାଳୁ 
ନତିୟ ମଂଗଳ ହରିକଥାମୃତସାର ପଠସିୁେର ୩୩-୧୭ 
 
ଆ ୁରାପରାପଗୈୟଷଵ   ଶ 
ପଧୈ  େଲ େିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ସମସହା  ପଶୌପ ା ଉ 
ଦା  ଗୁଣଗାଂଭୀ  ପମାଦଲାଦ 
ଆ ତଗତଳୁଂତାଗପଲାଂଦ 
ଧ୍ୟା  ପଠସିଦି ମାତ୍ରଦଂି ଶ୍ରେ 
ଣୀ େଲ୍ଲପେ ହରିକଥାମତୃସାର ସୁଜନରିପଗ ୩୩-୧୮ 
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କୁରୁଡ କଂଗଳ ପପଡେ େଧିରନ ି
ପଗରଡୁ କେିି ପକଳବହେୁ ପେପଳ ଦ 
ମରୁୁଡ ମଦନାକୃତ ି ତାଳଵନୁ ପକଳଦମାତ୍ରଦଲି 
େରଡୂ ପହୈନାଗୁେୁଦୁ ପକଳଦପର 
ପକାରଡୁ ପଲ୍ଲେିିସେୁଦୁ େତଦିନି 
ହୁରୁଡଲିାଦରୁ ହରିକଥାମୃତସାରେନୁ ପଠପିସ  ୩୩-୧୯ 
 
ନଜିରତରଂଗଣିପି ାଳନୁଦନି 
ମଜ୍ଜନାଦ ିସମସ୍ତକମେି 
େଜତିାଶାପାଶଦଂିଦଲି ମାଡଦିଧିକଫଲ 
ପହପଜ୍ଜ ପହପଜ୍ଜପଗ ପଦାପର ଦପି୍ପପେ 
ସଜ୍ଜନରୁ ଶିରତୂଗୁେଂଦଦ ି
ଘଜସିୁତଲୀ ହରିକଥାମତୃସାର ପଠସିୁେର ୩୩-୨୦ 
 
ସତ ିରିପଗ ପତଭିକୁତ ିପତ୍ନ ି
ଵ୍ରତ ପୁରୁଷରିପଗ ହରୁଷ ପନପଲପଗାଂ 
ଡତମିପନାହରୋଗ ିଗୁରୁହରିି ରିପଗ ଜଗପଦାଳପଗ 
ସତତ ମଂଗଳେୀେ େହୁ ସୁ 
କୃତଗିପଳନସିୁତ ସୁଲଭଦଂି ସ 
ଦ୍ଗତ ି ପପଡେରୁ ହରିକଥାମତୃସାରେନୁ ପଠପିସ ୩୩-୨୧ 
 
ଏଂତୁ େଣସିପଲନ୍ନଳପେ ଭଗ 
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େଂତନମଲ ଗୁଣାନୁୋଦଗ 
ପଳଂତୁ ପରି ଲି ପୂଣପୋଧର ମତେ ପପାଂଦଦିର 
ଚଂିତପନପଗ େପ୍ପଂପତ େହୁ ଦୃ 
ଷ୍ଟାଂତପୂେକୋଗ ିପପଳଦ ମ 
ହଂତରିପଗ ନରପରଂଡୁ େପଗେପର ନରି ଭାଗଗିଳୁ ୩୩-୨୨ 
 
ମଣଖିଚତି ହରିୋଣଦଲି ୋ 
ରଣସୁପଭାଜୟପଦାଥ କୃଷ୍ଣା 
ପଣପେନୁତପିସଦିେରିପଗାସୁଗ ନୀଡୁେଂଦଦଲି 
େଣତରିପଗ ପପାଂଗନଡ େରୋ 
ଘ୍ନୟ ମଣଗିଳଂିଦ େିରଚସିଦି ଶୁତପି ା 
ଳୁଣସି ିପନାଡୁେ ହରିକଥାମତୃସାରେନୁଦାର ୩୩-୨୩ 
 
ଦୁଷ୍ଟପରନ୍ନପଦ ଦୁେିଷ ଦଂି 
ପୁଷ୍ଟପରନ୍ନପଦ ପୂତକମ 
ଭ୍ରଷ୍ଟପରନ୍ନପଦ ଶ୍ରୀଦେିଠଠଲ ପେଣପୁଗାପାଲ 
କୃଶଣ ପକୈପିଡ ୁିେନୁ ସତୟେି 
ଶିଷ୍ଟଦାସତ୍ଵେନୁ ପାଲିସ ି
ନପିେ ିଂଦଲି ହରିକଥାମୃତସାର ପଠସିୁେର  ୩୩-୨୪ 
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