
ହରିକଥାମଥୃସାର 
ବୃହତ୍ତାରତମୟ ସଂଧି 
 
ହରିକଥାମଥୃସାର 
ସକଲ ଦୁରିତ ନଵିାରଣ ସଂଧି 
 
ହରିକଥାମଥୃସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନଥିୁ ପପଳୁପଵ 
ପରମ ଭଗଵଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ପକଳୁଵୁଧୁ 
 
ଶ୍ରୀଲକୁମିଵଲ୍ଲଭପଗ ସମ କରୁଣାଳୁଗଳ ନା କାପଣପନଲ୍ଲ ି
କୁପେଲନଵରିପଗ ପମଚ୍ଚ ିପକାତ୍ତନୁ ସକଲ ସମ୍ପଧଵ 
ପକଳଧିାକ୍ଷଣ ଵସ୍ଥ୍ରଗଳ ପାମଚାଲିଗଥିଥନୁ 
ପଧୈଥୟନୁଧରଵ ସୀଳ ିସପମୈଥସଧିନୁ ପ୍ରଃଲାଧନ କୃପାସାମଧର ୨୨-୧ 
 
ପଧଵ ଶମାଃଵୟ କୁତୁମବପକ ଜୀଵପନାପାୟଵନୁ 
କାଣପକ ପଧଵପଧଵ ଶରଣୟ ରକି୍ଷସୁ ରକି୍ଷପସପନ ପକଳ ି
ଥାପନାଲିଧୁ ପାଲିସପିଧ ପସୌଖ୍ୟ କୃପାଵପଲାକନଧିମଧ 
ଈଥନ ପସଵିସପଧ ପସୌଖ୍ୟଗଳ ବୟସୁଵରଲପ ମାନଵରୁ ୨୨-୨ 
 
ଶ୍ରୀନଵିାସନ ପପାଲବ କରୁଣଗିନ ଳନିଳନିଜାମଦପଧାଳୁ 
କାପଣ ପ୍ରଵୀଣରାଧଵରରସ ିପନାଳୁ୍ପଧୁ ଶୁଥି ପୁରାଣପଧାଳୁ 
ଧୂଣଭିଷ୍ମକୃପାଧିଗଳୁ କୁରୁପସପନପୟାଳଗରିଲଵଗୁଣଗ 
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ପଳନୁ ପନାଦପଧ ପାଲିସଧି ପରମାଥମ ପରଗଥିୟ ୨୨-୩ 
 
େମିଦଵିକ୍ରମ େକ୍ରସମଖଵପଥାମଦମାନ ନୃପାଲଗଥିଥନୁ 
ଭାମଦକାରକ ଭୀମନ ମଧୃାଭରଣଗଳପିଗାଲିଧ 
ମପମଦପୟାପଦଧାକାଶରାଜନ ପହମଦଥିୟ ନୁଦ ିପକଳ ିମଗଳପିଗ 
ଗମଦପନନସିଧି ଗହନ ମହମି ଗଧାବ୍ଜଢର ପାଣ ି୨୨-୪ 
 
ପଗୌଥମର ନଜିପଥିିୟନୁ ପୁରୁହୂଥପନୈଧିପର କାୟଧ ୁ
ଵୃଥ୍ରନ ଘାଥିସଧି ପାପଵନୁ ନାଲୁ୍କ ଵିଭାଗ ମାଦଧିନୁ 
ଶାଥକୁମ୍ଭାଥମକ କରିୀତଵ ପକୈଥଵଧି କପଧଧାୟଧ 
ଇମଧର ାରାଥି ଭାଗଲି କାୟଧ ଭକଥପଥବନ ସ୍ଵୀକରିସ ି୨୨-୫ 
 
ନାରନମଧଵ୍ରଜଧ ସ୍ଥ୍ରୀୟର ଜାରକମପକ ଓଲିଧ ଅଜସୁକୁ 
ମାରପନନସିଧି ନମଧପଗାପପଗ ନଳନିଭଭଵଜନକ 
ପଵୈରଵଜଥି ପଧୈଥୟରନୁ ସମହାର ମାଦଧି ଵିପଗମନ 
ପପଗପଲରିଧନୁ ପଗାପାଲକର ଵୃମଧାଵନପଧାଳମିଧୁ ୨୨-୬ 
 
ଶ୍ରୀକରାେତି ପାଧପଲ୍ଲଵ ପଗାକୁଲଧ ପଗାଲ୍ଲଥିୟ 
ପରାଲିସଧି ପାକଶାସନପଜୂୟ ପଗାପଗାଵଥସାଗଳ କାୟଧ 
ଓକରିସ ିକୁରୁପଥିୟ ପଭାଜନ ସ୍ଵୀକରିସଧିନୁ ଵିଧୁରପନୌଥଣ 
ଭାକୁଲିକନମଧଧଲି ପଥାରିଧ ଭକଥଵଥସଲନୁ ୨୨-୭ 
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ପୁଥ୍ରପନନସିଧି ପଗାପିପଧଵିପଗ ଭଥୃପଵନସିଧି ଵଜଧ 
ନାରିୟ ରୁକିଥ ଲାଲିସ ିପଵଥଵ ପନଗହଧି କୃପାସାମଧର ା 
ଶଥୁଥାପନୟଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ ପୁରୁଷ୍ନ ପୁଥ୍ରିୟର ଥମଧାଳଧ 
ଥ୍ରିଜଗଧଢାଥ୍ର ମମଗଳଗାଥ୍ର ପରମପଵିଥ୍ର ସୁରମିଥ୍ର ୨୨-୮ 
 
ରୂପନାମଵିହୀନ ଗଗାପରାପିଥ ସୁନାମଧଲି କପରସଧି 
ଵୟାପକ ପରିପେନ୍ନ ରୂପଧି ପଥାଧ ପଲାକରିପଗ 
ଧ୍ଵାପରାମଥୟଧି ପଧୈଥୟନୁ ସମଥାପପଗାଳସିୁପଵପନମଧ ୁ
ପେଥଧ୍ଵୀପମମିଧରନଵଥରିସ ିସଲୁହଧିନୁ ଥନ୍ନଵର ୨୨-୯ 
 
ଶ୍ରିଵିରିମଚାଧ୍ୟମରନୁଥ ନାନାଵଥାରଵ ମାଦ ିସଲହଧି 
ପଧଵପଥଗଳନୁ ଋଷ୍ଗିଳନୁ କି୍ଷଥିପରନୁ ମାନଵର 
ପସପଵଗଳ ପକୈପକାମଦ ୁଫଲଗଳ ନୀଵ ନଥିୟାନମଧମୟ 
ସୁଗ୍ରୀଵଢଵୁପମାଧଲାଧ ଭକଥଗଥିଥ ପୁରୁଶାଠ ୨୨-୧୦ 
 
ଧୁଷ୍ତଧାନଵହରଣ ସପଵାଥକଶୃତସଧଗୁଣଭରିଥ 
ଭକଥାଭୀଶତଧାୟକ ଭୟଵିନାଶକ ଵିଗଥଭୟପଶାକ 
ନଶତଥୁଷ୍ିତଗଳଲି୍ଲ ସୃଷ୍ତୟାଧ୍ୟଷ୍ତକଥନଗିାଵ କାଲଧି 
ହୃଷ୍ତନାଗୁଵ ସ୍ମରପଣମାଥ୍ରଧି ହୁଧଗୁହାଵାସ ି୨୨-୧୧ 
 
ହପିମଧ ପ୍ରଳପୟାଧକଧି ଥାଵପରକାମଧନମିିସ ିକାୟଧ 
ଥପଲପୟାଳୁ ଭାପମଧାପରୟ ପିଥଥଵପଗାଲିଧ ପରୟିମକପଧଵିଥଥ 
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ଵମିଧସଧି ଵୃମଧାରକର ସଧୃ୍ଵମଧକୁଣସିଧି ସୁପଢୟ 
କରୁନା ସମିଧ ୁକମଲାକାମଥ ବହୁନଶିି୍ଚମଥ ଜୟଵମଥ ୨୨-୧୨ 
 
ସଥୟସମକଲପାନୁସାର ପ୍ରଵଥିସୁଵ ପ୍ରଭୁ ଥନପଗ 
ଥାପନ ଭୁଥୟପନନସିୁଵ ପଭାକଥପୃଭାଗୟପଧାଠ 
ପଧାଳଗଧିଧ ୁଥଥବଧାଃଵୟନାଗ ିଥପକ ଥପିୃଥପଦସିୁଵ 
ଥଥବପଥିଗଳ ମଥଥରାଧସରୁରପଗ ଅସମୀେୀନଫଲଵୀଵ ୨୨-୧୩ 
 
ବପିତ୍ତଗଳ ପନଵଧିମଧଲାଗଲି ପହାତ୍ତପିଗାସଗୁଵାଧଦାଗଲି 
ପକତ୍ତପରାଗପ୍ରୟୁକଥଵାଗଲି ଅଣକଧିପମଧାପେ 
ନତୁି୍ତସରିିନମି ବାପୟଧପରଧୁ ହର ିଵିଟ୍ଟଲା ସଲପହପମଧନଲୁ 
ପକୈପଗାତୁ୍ତ କାଵ କୃପାଳୁ ସମଥଥ ଥନ୍ନ ଭକୁଥରନୁ ୨୨-୧୪ 
 
ଈ ଵସୁମଢପରପୟାଳପଗ ଶ୍ରୀଭୂପଧଵିୟରସନ ସୁଗୁଣ 
କମଗଳାଵ ବପଗୟିମଧାଧଦାରଗଲି କୀଥିସୁଵ ନରର 
କାଵ କମଲଧଳାୟଥାକ୍ଷ କୃପାଵପଲାକନଧିମଧ 
କପିସୁଗ୍ରୀଵପଗାଲିଦମଧଲି ଓଲିଧଭିଲାପଷ୍ ପୂପରୈପ ୨୨-୧୫ 
 
ପେଥନାମଥୟାମି ଲକି୍ଷ୍ମନାଠ କମଗଳନୁସରିସ ି
ଜନପିଥାଠ ଵିପଣା ଅମବ ଶୁଥିପ୍ରଥିପାଧ୍ୟନପୋଦପନ 
ଜାଥନାଗୁଵ ଜନମରହଥିା କୂଥିନମଧନ ଭକଥରିମଧା 
ହୂଥନାଗ ିମପନାରଠଵ ପବଦସିପିକାଳଧୀଵ ୨୨-୧୬ 
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ନୃଷ୍ଥୁ ଏନସିୁଵ ମନୁଜପରାଳୁ ସୁର ଋଷ୍ଭନମିିଧରୟଗପଳାଳୁ 
ଥଥଥଧ୍ଵିଷ୍ୟଗଳ ବୁମିିସୁଵ ପହାଥାଃଵୟନୁ ଥାନାଗ ି
ମଷୃ୍ରହଥି ପଵଧପଧାଳୁ ଋଥସଥୁ ପପସରିନମିଧଲି କପରସୁଥ 
ଜଗସ୍ପ୍ରସଵିଥ ନରିମଥରଧି ସପମୈଥସୁଵନୁ ଭକୁଥନରନୁ ୨୨-୧୭ 
 
ଅବ୍ଜଭଵପିଥ ଜଲଢରାଧ୍ରପିୟାଳବ୍ଜ ପଗାଜାଧ୍ରଜିପନନସି ି
ଜଲଧୁବ୍ବପଳୟୁ ପୀୟୂଷ୍ଧଵପର ଶ୍ରୀଶଶାମକପରାଳୁ 
କବୁ୍ବକଧଳଲିଥାଥୃଣଦୁମଧହବୁ୍ବପଗୟ ମାଦୁଥିହ 
ପଗାଜନୁ ଇବ୍ବପଗ ପ୍ରଥୀକ ମଣମିଗୃ ସୃଜପିନଧ୍ରିଜନୁ ୨୨-୧୮ 
 
ଶୁଥିଵିନୁଥ ସଵଥ୍ରଧଲି ଭାରଥିରମଣପନାଳଗଧିଧୁ 
ଥା ଶୁେଷି୍ଥୁପଵନସି ିଜଦପେଥନରନୁ ପଵିଥ୍ରମାଦଥିିହ 
ଅଥୁଳମହମିାନମଥରୂପା େୁୟଥପନନସି ିେପିଧଧହପଧାଳୁ 
ପ୍ରାକୃଥପୁରୁଷ୍ନମଧଧଲି ନାନାପେପଷ୍ତଗଳ ମାଳ୍ପ ୨୨-୧୯ 
 
ଅଥିଠପିୟନସିୁଵନନ୍ନମୟ ଭାରଥିରମଣପନାଳୁ ପ୍ରାଣମୟ 
ପ୍ରାକୃଥ ଵିଷ୍ୟ େମିଥପନୟ ମାଦସିୁଵନୁ ମପନାମୟନୁ 
ୟଥନ ଵିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନମୟ ବରଲଧ ଜଥନମାଦସି ିଆଥମଜାୟା 
ସୁଥର ସମଗଧି ସୁଖ୍ଵନୀଵାନମଧମୟପନନସି ି୨୨-୨୦ 
 
ଇନଥିୁ ରୂପାଥମନପିଗ ପଧାଷ୍ଗ ପଳନଥିୁ ବପ୍ପଵୁୁ ପପଳପିରୈ 
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ବ୍ାଃମଣକୁପଲାଥଥମରାଧଵରୁ ନଷି୍କପତବୁଧିଢୟଲି 
ଗୁଣନୟିାମକ ଥଥଥଧାଃଵୟ ପନନସି ିକାୟଵ ମାଳ୍ପ 
ପଧଵନପନପନଧ ମାଥ୍ରଧି ପଧାଷ୍ରାଶିଗପଳଲ୍ଲ ପକଦୁଥିହଵୁ ୨୨-୨୧ 
 
କୁସଠପନନସିୁଵ ଭୂମିପୟାଳୁ ଆଶସଠପନନସିୁଵ ଧିଗବଲୟପଧାଳୁ 
ଖ୍ସଠପନନପିାକାଶପଧାଳୁ ଓପବ୍ବବ୍ବପରାଳଗଧିଧୁ 
ଵୟସ୍ଥ୍ପନନସିୁଵ ସଵପରାଳପଗ ସମସ୍ଥ୍ପନନସିୁଵ ବଳୟିଲିଧଧ ୁ
ଉପସଠପନନପି ଵିପଶାଢନ ଵିଶୁଧଢାଥମ ପଲାକପଧାଳୁ ୨୨-୨୨ 
 
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଧନୁ ଏପମଧନପି ଶାସ୍ଥ୍ରଧି ମାନଧନୁ ଏପମଧନପି 
ଵସନଧି ଧାନଶୀଲସୁ ବୁଧିଢପୟାଳଗଵଧାନୟପନନସିୁଵନୁ 
ପଵୈନପଥୟଵରୂପ ଥଥଥଥ ସଠାନଧଲି ଥଥଥସ୍ଵ 
ଭାଵଗଳାନୁସାର େରିପଥ୍ରଗଳ ମାଦୁଥପଲ ପନପଲସପି୍ପ ୨୨-୨୩ 
 
ଗ୍ରାମପପନାଳାଗ୍ରଣପିୟନସିଵୁନୁ ଗ୍ରାମଣୀ ଏନସିୁଵନୁ 
ଜନପରାଳୁ ଗ୍ରାମପୁଗ୍ରାମଗପଳାଳପଗ ଶ୍ରୀମାନୟପନନସିୁଥିପ୍ପ 
ଶ୍ରୀମପନାରମ ଥାପନ ପୟାଗପକ୍ଷମନାମକନାଗ ିସଲୁହୁଵ 
ଈ ମହପିମ ମିକ୍କାଧ ପଧଵରିଗୁପମତ ପଲାକପଧାଳୁ ୨୨-୨୪ 
 
ଵିଜୟ ସାରଠପିୟମଧ ୁଗରୁଦ ଧ୍ଵଜନ ମଥୂିୟ ଭକିଥପୂଵକ 
ଭଜସିୁଥିପ୍ପ ମହାଥମରିପଗ ସଵଥ୍ରଧଲି ଓଲିଧୁ 
ଵିଜୟଧନୁ ଥାନାଗ ିସଲହୁଵ ଭୁଜଗଭୂଷ୍ନ ପୂଜୟ 
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େରଣାମବୁଜ ଵିଭୂଥିଧ ଭୁଵନପମାହନରୂପ ନପିଲପ ୨୨-୨୫ 
 
ଅନଭିମଥ କମପ୍ରଵହପଧାଳ ଗନମିିଷ୍ାଧି ସମସ୍ଥ୍େୀଥନ 
ଗଣଵିହୁଧୁ ଥଥଫଲଗଳୁଣ୍ଣପଧ ସୃଷ୍ିତସଧ ମନୁ୍ନ 
ଵନପିଥୟିପମଧାଦଗୂଦ ିକରୁଣା ଵନଢ ିନମିିସ ିଥେଥେୟ 
ଅନୁେପିଥାେଥି କମଫଲଗଳନୁଣଥୁ େରିସୁଵରୁ ୨୨-୨୬ 
 
ଝଲ୍ଲଦୟି ପନଳଲପମଥ ଭଵସୁଖ୍ ଥଲ୍ଲଣଵପଗାଳସିୁଵୁଧୁ 
ନଶି୍ଚୟ ଵଲ୍ଲ ସାଲଵ ମାଦ ିସକ୍କପର ପମଧଧ ପଥରନପମଥ 
କ୍ଷଲୁ୍ଲକର କୂଦାଦଧପଲ ଶ୍ରୀଵଲ୍ଲଭନ ସଧଗୁଣମଗଳ 
ବଲ୍ଲଵର କୂଦାଦ ିସମ୍ପାଧିସୁ ପରମ୍ପଧଵା ୨୨-୨୭ 
 
ଝଲ୍ଲଦୟି ପନଳଲପମଥ ପଥାପୁଧୁ ଏଲ୍ଲ କାଲଧି ଭଵଧ 
ପସୌଖ୍ୟଵୁ ଏଲ୍ଲ ିପପକ୍କରୁ ବଦିପଧ ପବମବଥିଥହୁଧୁ ଜୀଵରିପଗ 
ଏପଲ୍ଲପନମଧପର ବଦିଧୁ ହରିନମିାଲୟପନୈପଵଧ୍ୟଵପନ ଭୁମିିସ ି
ବଲ୍ଲଵର କୂଦାଦ ିଭଵଧୁ:ଖ୍ଗଳନୀଦାଦୁ ୨୨-୨୮ 
 
କୁତ୍ତିପକାୟଧଧନତୁ୍ତ ଇତୁ୍ତଧ ସୁତୁ୍ତପକାତୁ୍ତଧ ମତୁ୍ତଲଘ 
ହତି୍ତିତୁ୍ତ ମାଳୁ୍ପଧୁ ଵିଟ୍ଟଲୁମତୁେଷି୍ତ ସଜ୍ଜନର 
ବତୁି୍ତ ଥନ୍ନୟ ପହାପତ୍ତପଗାସୁଗ ଠତ୍ତନୁଣଥୁିହ ପକତ୍ତ ମନୁଜର 
କତି୍ତ ଓୟିପଧମଫତ୍ତଣପଧାପଳାଥଥତ୍ତିଲିଦୁଥିହରୁ ୨୨-୨୯ 
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ଜାଗୁ ମାଦପଧ ପଭାଗଧାପସୟ ନୀଗ ିପରମନୁରାଗଧଲି 
ଵରପଭାଗଶିୟନନ ଆଗରଧ ପହବ୍ବାଗଲିଲି ନମିଧୁ 
କୂଗୁଥଲି ଶିରଭାଗ ିକରୁଣାସାଗରପନ ଭଵପରାଗପଭଷ୍ଜ 
ପକୈପଗାପମଦପମଧପନ ପବଗ ଓଧଗୁଵ ଭାଗଵଥଥରରସ ୨୨-୩୦ 
 
ଏନୁ କରୁଣପଵା ଥନ୍ନଵରଲି ଧୟାନଢିପିଗ ସଧଭକଥଜନରଥି 
ହୀନକମଵ ମାଦଧିରୁ ସରି ସ୍ଵୀକରିସ ିପପାପରଵ 
ପ୍ରାଣହମିସକ ଲୁଢକପଗ ସୁଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ପାଲିସ ିଥନ୍ନ ମହପିମ 
ପୁରାଣରୂପଧି ପପଳସିଧି ରଘୁସୂନୁ ସୁେରିଥ୍ର ୨୨-୩୧ 
 
ମଦୂମାନଵପରଲ୍ଲ କାଲଧି ପବଦପିକାମି୍ବନପିଥମଧ ୁପଧୈନୟଧି 
ପବଦଧମଧଧି ମାଦୁ ପୁରୁଷ୍ାଠଗଳ ସ୍ଵପିଧଲି 
ନୀଦୁଵପର ନନି୍ନ ମଲଗୁଣ ପକାମଦାଦ ିହଗିଗୁଵ ଭାଗଵଥପରାଦ 
ନାଦପିସନ୍ନନୁ ଜନମଜନୁମଗଳଲ୍ଲ ିମପରୟଧପଲ ୨୨-୩୨ 
 
େଥୁର ଵିଢ ପୁରୁଷ୍ାଠରୂପନୁ େଥୁରମଥୂୟଥମ 
କନରିଲୁ ମଥିଥଥର ପୁରୁଷ୍ାଠଗଳ ବୟସୁଵପରନୁ ବଲ୍ଲଵରୁ 
ମଥିଵିହୀନରୁ ଅହକି ସୁଖ୍ କାେଥଵିପଧମଧରିଧନୁଧିନଧି 
ଗୁଣପଥିପୟ ପମାଧଲାଧନୟପଥଵପଥଗଳପନ ଭଜିସୁଵରୁ ୨୨-୩୩ 
 
ଧୁହଣି ପମାଧଲାଧମରଗଣ ସନମହଥି ସଵପ୍ରାଣଗିଳ 
ହୃଧଗୁହନଵିାସ ିଗଭୀର ହର ିସଵାଠପ୍ରଧାୟକନୁ 
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ଅହକିପାରଥ୍ରଧଲି ଵିହଥିାଵିହଥି କମଗଳରିଥୁ 
ଫଲସନ୍ନହିଥିନାଗ ିଏଲ୍ଲରିପଗ ପକାଦୁଥିପ୍ପ ସଵଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ . ୨୨-୩୪ 
 
ଓପେଗାଧରୁ ଜୀଵପରାଳୁ ପଵୈଷ୍ମୟପଧ୍ଵଷ୍ାସୂପୟ 
ପେହ ମହାମହମିଗଲି୍ଲ ନରୁିପାଢକି ପୂଵଵପଲାକଗଳା 
ବ୍ଃମକଲପାମଥଧଲି ପଵଧା ଗମୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନଠ 
ଵିଟଲ ସୁେନୀଵନୁ ଥ୍ରିଵିଢରିପଗ ଅଵରଵର ନଜିଗଥିୟ ୨୨-୩୫ 
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