
ହରିକଥାମଥୃସାର 
ଅଣତୁାରତମୟ ସଂଧି 
 
ହରିକଥାମଥୃସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନଥିୁ ପପଳୁପେ 
ପରମ ଭଗେଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ପକଳୁେୁଧୁ 
 
େିଷୁ୍ଣସପୋତ୍ତମନୁ ପ୍ରକୃତ ିକ 
ନଷି୍ଟପଳନପିଳାନଂତ ଗୁଣ ପର 
ପମଷି୍ଟ ପେନରୁ କଡପିମ ୋଣୀ ଭାରତଗିଳଧମ 
େିଷୁ୍ଣୋହ ଫଣୀଂଦ୍ର ମଡୃରିପଗ 
କୃଷ୍ଣମହଷିୟିରଧ ମରିେପରାଳୁ 
ପେଷ୍ଟପଳନପିଳୁ ଜାଂବେତୟିାପେଷବଲଦଂିଦ ୨୯-୦୧ 
 
ପଲେଗ ପନ୍ନଗପାହଭୂିଷଣ 
ୟୁେତୟିରୁ ସମ ତପମାଳପଗ ଜାଂ 
ବେତଗିଂିତଲି କଡପିମ ଇେରିଂଦଂିଦ୍ରକାମରିପଗ 
ଅେର ପ୍ରାଣନୁ କଡପିମ କାମନ 
କୁେର ଶଚ ିରତ ିଦଅ ଗୁରୁ ମନୁ 
ପ୍ରେହମାରୁତ ପକାରପତପୟନସିୁେନାରୁ ଜନରିଂଦ ୨୯-୦୨ 
 
ୟମ ଦେିାକର ଚଂଦ୍ର ମାନେି 
ସମରୁ ପକାଣପ ପ୍ରେହଗଧମରୁ 
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ଦୁୟମଣଗିଂିତଲି େରୁଣ ନୀଚନୁନାରଦାଧମନୁ 
ସୁମନସାସୟ ପ୍ରସୂତ ିଭୃଗୁମନୁ ି
ସମରୁ ନାରଦଗଧମରତ୍ର ି
ପ୍ରମଖୁ େିଶ୍ଵାମିତ୍ର ପେୈେସ୍ଵତରନଲଗଧମ ୨୯-୦୩ 
 
ମିତ୍ର ତାର ନରିଋତ ିପ୍ରେହ 
ପତ୍ନ ିପ୍ରାେହ ିସମରୁ େିଶ୍ଵା 
ମିତ୍ରଗଂିତଲି ପକାରପତ େିଶ୍ଵପେନ ଗଣନାଥା 
େିତ୍ତପତ ିଅଶ୍ଵିନଗିଳଧମରୁ 
ମିତ୍ର ପମାଦଲାଦେରିଗଂିତଲି 
ବତି୍ତରିପପନୁ ଶତସ୍ଥ ଦେିିଜର େୂୟହନାମଗଳ ୨୯-୦୪ 
 
ମରୁତପରାଂଭତ୍ତଧିକ ନାଲଵ 
ପତ୍ତରଡୁ ଅଶ୍ଵିନ ିେିପଶ୍ଵପଦେରୁ 
ଏରପଡୈଦୁ ହପନ୍ନାଂଦୁ ଋଦ୍ରରୁ ଦ୍ଵାଦଶାଦତିୟ 
ଗୁରୁ ପିତୃଉତ୍ରୟେଷ୍ଟେସଗୁଳୁ 
ଭରତ ଭାରତ ିପୃଥିଵ ଋଭୁପେଂ 
ଦରିେୁଦେିରନୁ ପସାମରସପାନାହରହୁପଦଂଦୁ ୨୯-୦୫ 
 
ଈ ଦପିେୌକସପରାଳପଗ ଉକ୍ତରୁ 
ଐଦଧିକଦଶ ଉଳଦି ଏଂଭ 
ପତ୍ତୈଦୁ ପଶଷରିପଗପଣପୟନସିୁେରୁ ଧନପ େିନାୟକରୁ 
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ସାଧୁ ପେୈେସ୍ଵତ ସ୍ଵାୟଂଭୁେ 
େୀଦ ତାପସରୁଳଦୁି ମନୁ ଏ 
କାଦଶରୁ େିପେଶଗଂିତଲି ନୀଚପରନସିୁେରୁ ୨୯-୦୬ 
 
ଚୟେନନଂଦନ କେ ିବୃହସ୍ପତ ି
ଅେର ଜନୁ ଚଥୟମନୁ ିପାେକ 
ଧୁେ ନହୁଷ ଶଶିବଂିଦୁ ପ୍ରିୟଵ୍ରତନୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ 
କୁେଲୟପରୁପକ୍ତତରିଂଦଲି 
ଅେର ପରାହଣି ିଶାମଲା ଜା 
ନହେ ିେିରାଟ୍ପଜନୟ ସଂଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାପଦେିୟରୁ ଅଧମ ୨୯-୦୭ 
 
ଦୁୟନଦଗିଂିତଲି ନୀଚପରନପିରୁ 
ଅନଭିମାନ ିଦପିେୌକସରୁ ପକ 
ଚନମନୁଗିଳପିଗ କଡପିମ ସ୍ଵାହାପଦେଗିଧମ ବୁଧ 
ଏନସିୁେଳୁଷାପଦେି ନୀଚଳୁ 
ଶନ ିକଡପିମ କମାଧିପତ ିସ 
ଦ୍ଵନୁିତ ପୁଷ୍କର ନୀଚପନନସିୁେ ସୂୟନଂଦନପଗ ୨୯-୦୮ 
 
ପକାରପତୟନପିରଶୀତ ିଋଷ ିପ ୁ
ଷ୍କରପଗ ଊେଶ ିମଖୁୟ ଶତ ଅ 
ପ୍ସରରୁ ତୁଂବୁରମଖୁରୁ ଅଜାନଜପରନସିୁତହିରୁ 
କପରସୁେଦୁ ଅନଲଗଣ ନାଲଵ 
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ତ୍ତପର ଚତୁଦଶ ଦ୍ଵୟଷ୍ଟ ସାେିର 
ହରିମଡଦୟିରୁ ସମପରନସିୁେରୁ ପିଂପତ ପପଳିିରିପଗ ୨୯-୦୯ 
 
ତଦେରର ନାକୟାତ ଅପ୍ସର 
ସୁରତୟିରୁ କୃଷ୍ଣାଂଗସଂଗଗି 
ଗଳଦର ତରୁୋୟଦଲି ଚରିପିତରୁଗଳୁ ଇେରିଂଦ 
ତ୍ରଦିଶ ଗଂଧେଗଣ ଇେରିଂ 
ଦଧମ ନରଗଂଧେରିେରିଂ 
ଦୁଦଧିପମ ଖଳପତଗିଳଧମରୁ ନୂରୁ ଗୁଣଦଂିଦ ୨୯-୧୦ 
 
ପୃଥିଵପତଗିଳଗିଂିତ ଶତ ମନୁ 
ପଜାତ୍ତମରୁ କଡପିମନପିରିେରିଂ 
ଦୁତ୍ତପରାତ୍ତର ନୂରୁ ଗୁଣଦଂିଦଧିକରାଦେର 
ନତିୟଦଲି ଚଂିତସିୁତ ନମିସୁତ 
ଭୃତୟ ନାନହୁପଦଂବ ଭକ୍ତର 
ଚତି୍ତଦଲି ପନପଲପଗାଂଡୁ କରୁଣପିରଖଳିପସୌଖୟଗଳ ୨୯-୧୧ 
 
ଦୁମ ଲତା ତୃଣ ଗୁଲମ ଜୀେରୁ 
କ୍ରମଦ ିନୀଚରୁ ଇେରିଗଂିତା 
ଧମପରନସିୁେରୁ ନତିୟବଦ୍ଧରିଗଂିତଲଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ି
ତମସପିଗୟାଗୟର ଭୃତୟରଧମରୁ 
ଅମରୁଷାଦୟଭିମାନ ିପଦୈତୟରୁ 
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ନମଚୁ ିପମାଦଲାଦେରିଗଂିତଲି େିପ୍ରଚତିତି ିନୀଚ ୨୯-୧୨ 
 
ଅଲକୁମିୟୁ ତା ନୀଚପଳନପିଳୁ 
କଲି ପରମନୀଚତମନେନଂି 
ଦୁଳଦି ପାପିଗଳଲି୍ଲ ପନାଡଲୁ ଈଜଗତ୍ତ୍ରୟଦ ି
ମଲେିସଜନକାଲଦଲି କ 
ତ୍ତପଲପୟାଳପଗ କଶମଲ କୁମାଗ 
ସ୍ଥଳଗଳଲି ଚଂିତପନୟ ମାଳୁ୍ପଦୁ ବଲ୍ଲେରୁ ନତିୟ ୨୯-୧୩ 
 
ସତ୍ଵଜୀେର ମାନ ିବ୍ରହ୍ମନୁ 
ନତିୟବଦ୍ଧପରାଳପଗ ପୁରଂଜନ 
ପଦୈତୟ ସମଦୁାୟାଧିପତ ିକଲିପୟନପି ପେମାନ 
ନତିୟଦଲି ଅେପରାଳପଗ କମପ୍ର 
େତକନୁ ତାନାଗ ିେୀପୁରୁ 
ପଷାତ୍ତମନ ସଂପ୍ରୀତ ିପଗାସୁଗ ମାଡ ିମାଡସିୁେ ୨୯-୧୪ 
 
ପ୍ରାଣପଦେନୁ ତ୍ରେିିଧପରାଳପଗ ପ୍ର 
େୀଣ ତାପନଂପଦନସି ିଅଢକିା 
ରାନୁସାରଦ ିକମଗଳ ତା ମାଡ ିମାଡସିୁେ 
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ-ଭକ୍ତି ସୁରପଗ ମିେ 
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ମଧ୍ୟମ ଜୀେରିପଗ ଅ 
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ପମାହ ପଦ୍ଵଷଗଳ ପଦୈତୟରିପଗ ପକାଡୁତପି୍ପ ୨୯-୧୫ 
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ପଦେପଦୈତୟର ତାରତମୟେ 
ନୀ େିଧଦ ିତଳିପିଦଲ୍ଲପରାଳୁ ଲ 
ମୀେରପନ ସପୋତ୍ତମନୁ ଏଂଦରିଦୁ ନତିୟଦଲି 
ପସେିସୁେ ଭକ୍ତରିପଗାଲିଦୁ ସୁଖ 
େୀେ ସେତ୍ରଦଲି ସୁଖମୟ 
େୀ େିରିଂଚାଦୟମରନୁତ ଜଗନ୍ନାଥ େିଟ୍ଠଲନୁ ୨୯-୧୬ 
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