
ହରିକଥାମଥୃସାର 
ଗୁଣ ତାରତମୟ ସଂଧି 
 
ହରିକଥାମଥୃସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନଥିୁ ପପଳୁପେ 
ପରମ ଭଗେଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ପକଳୁେୁଧୁ 
 
ଶ୍ରୀଧରା ଦୁଗାମପନାରମ 
ପେଧମକୁ ସୁମନସଗଣ ସମା 
ରାଧିତ ପଦାଂପଭାଜ ଜଗଦଂତବହେିୟାପ୍ତ 
ପଗାଧର ଫଣେିରାତପତ୍ର ନ ି
ପେଧଦୂର େିଚତି୍ର କମ ସୁ 
ପବାଧ ସୁଖମୟ ଗାତ୍ର ପରମପେିତ୍ର ସୁଚରିତ୍ର ୨୦-୦୧ 
 
ନତିୟ ନମିଲ ନଗିମପେପଦୟା 
ତ୍ପତି୍ତ ସ୍ଥିତଲିୟ ପଦାଷେିେଜତି 
ସୁ୍ତତୟ ପୂଜୟ ପ୍ରସଦି୍ଧ ମକୁ୍ତାମକୁ୍ତଗଣପସେୟ 
ସତୟକାମ େରଣୟ ୋଶ୍ଵତ 
ଭୁଥୟେଥସଲ  ଭୟନେିାରଣ 
ଅତୟଧିକ ସଂପ୍ରିୟତମ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଂ ପାହ ି୨୦-୦୨ 
 
ପରମ ପୁରୁଷନ ରୂପଗୁଣେନୁ 
ସରିସ ିକାଂବଳୁ ପ୍ରେହଦଂଦଦ ି
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ନରୁିପମଳୁ ନଦୁିୁଃଖସୁଖ ସୁଖସଂପୂଣପଳନସିୁେଳୁ 
ହରିପଗ ଧାମତ୍ରୟପେନସି ିଆ 
ଭରଣେସନାୟୁଧଗଳାଗ ି
ଦ୍ଦରିଗଳନୁ ସଂହରିସୁେଳୁ ଅଅରପଳନସିପିକାଂଡୁ ୨୦-୦୩ 
 
ଈତଗଂିତାନଂତଗୁଣଦଲି 
ଶ୍ରୀତରୁଣ ିତା କଡପିମପୟନପିଳୁ 
ନତିୟ ମକୁ୍ତଳୁ ନେିିକାରଳୁ ତ୍ରଗୁିଣେଜତିଳୁ 
ପଧୌତ ପାପ େିରିଂଚପିେନର 
ମାପତପୟନପି ମହାଲକୁମି େି 
ଖୟାତଳାଗହିପଳଲ୍ଲ କାଲଦ ିେୁଥିପୁରାଣପଧାଳୁ ୨୦-୦୪ 
 
କମଲସଂଭେ ପେନରୀେରୁ 
ସମରୁ ସମେତଗିଳୁ ରୁଦ୍ରା 
ଦୟମରଗଣ ସଂପସେିତା ପରବ୍ରହ୍ମ ନାମକରୁ 
ୟମଳରିପଗ ମହାଲକୁମି ତାନୁ 
ତ୍ତମଳୁ ପକାଟ ିସଜାତ ିଗୁଣଦଂି 
ଦମିତ ସୁେିଜାତୟଧମପରନପିରୁ ବ୍ରହ୍ମୋୟୁଗଳୁ ୨୦-୦୫ 
 
ପତଗିଳଂିଦ ସରସ୍ୱତୀ ଭା 
ରତଗିଳଧମରୁ ନୂରୁଗୁଣ ପରି 
ମିତ େିଜାତୟେରରୁ ବଲଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନାଦ ିଗୁଣଦଂିଦ 
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ଅତେିୟଳୁ ୋପେେି ଶ୍ରୀ ଭା 
ରତପିଗ ପଦଦ ପ୍ରୟୁକ୍ତ େଧିି ମା 
ରୁତରପୋଲ ଚଂିତପିୁଦୁ ସଦ୍ଭକ୍ତିୟଲି ପକାେିଦରୁ ୨୦-୦୬ 
 
ଖଗପ ଫଣପିତ ିମଦୃରୁ ସମ ୋ 
ଣପିଗ େଥଗୁଣାଧମରୁ ମୂେ 
ମିଗପିଲନସିୁେନୁ ପେଷ ପଦଦଂିଦଲି ତ୍ରୟିଂବକପଗ 
ନଗଧରନ ଷଣମହଷିୟିରୁ ପ 
ନ୍ନଗେିଭୂଷଣପଗୈଦୁ ପମନପକ 
ମଗଳୁ ୋରୁଣ ିପସୌପରଣଗିଳଗିଧିକପେରଡୁ ଗୁଣ ୨୦-୦୭ 
 
ଗରୁଡ ପେଷ ମପହେରିପଗ ପସୌ 
ପରଣ ିୋରୁଣ ିପାେତୟୁି ମ ୂ
େରୁ ଦୋଧମରୁ ୋରୁଣପିଗ କଡପିମପୟନସିୁେଳୁ ପଗୌରୀ 
ହରନ ମଡଦପିଗ ହତୁ୍ତ ଗୁଣଦଲି 
ସୁରପକାମରୁ କଡପିମ ଇଂଦ୍ରପଗ 
ପକାରପତପୟନସିୁେ ମନମଥନୁ ପଦଦଂିଦଲାୋଗ ୨୦-୦୮ 
 
ଈରୟିଦୁ ଗୁଣ କଡପିମୟା ହଂ 
କାରିକ ପ୍ରାଣନୁ ମପନାଜ ନ 
ଗାରିଗଳଗିନରୁିଦ୍ଧ ରତ ିମନୁ ଦଅ ଗୁରୁ େଚୟୁି 
ଆରୁ ଜନ ସମ ପ୍ରାଣନଂିଦଲି 
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ପହୌରପଗ ଏନପିରୁ ହତୁ୍ତ ଗୁଣଦଲି 
ମରଜାଦୟରିପଗୈଦୁ ଗୁଣଦଂିଦଧମ ପ୍ରେହାଖୟ ୨୦-୦୯ 
 
ଗୁଣଦ୍ଵୟଦଂି କଡପିମ ପ୍ରେହପଗ 
ଇନ େୋଂକ ୟମ ସ୍ୱୟଂଭୁେ 
ମନୁମଡଦ ିେତରୂପ ନାଲଵରୁ ପାଦପାଦାଧ 
େନଧି ନୀଚ ପଦାଧ ନାରଦ 
ମନୁପିଗ ବୃଗଵଗ୍ନ ିପ୍ରସୂତଗି 
ପଳନସିୁେରୁ ପାଦାଧ ଗୁଣଦଂିଧପମରହୁପଦଂଦୁ ୨୦-୧୦ 
 
ହୁତେହପଗ ଦ୍ଵଗୁିଣାଧମରୁ େିଧି 
ସୁତ ମରୀଚୟାଦଗିଳୁ ପେୈେ 
ସ୍ୱତନୁ େିଶ୍ଵାମିତ୍ରରିପଗ କଂିଚଦି୍ଗଣୁାଧମରୁ 
ଵ୍ରତେିର ଜଗନିମତ୍ରେର ନରି 
ଋଥ ିପ୍ରାେହ ିତାରରିପଗ କଂି 
ଚତି ଗୁଣାଧମ ଧନପ େଷିଵପେନପରନସିୁେନୁ ୨୦-୧୧ 
 
ଧନପ େିଷଵପେନ ପଗୌରୀ 
ତନୟରିପଗ ଉପକ୍ତତରରୁ ସମ 
ପରନସିୁେରୁ ଏଂଭପତ୍ତୈଦୁ ଜନ ପେଷେତପରଂଦୁ 
ଦନିପରାପରଳଧିକ ନାଲଵ 
ତ୍ତନଲିପରଳଵସୁରୁଦ୍ର ରୀପରୈ 
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ଦନତୁି େିପଶ୍ଵପଦେ ଋଭୁେଶ୍ଵିନ ିଧ୍ୟାୋପୃଠେିି ୨୦-୧୨ 
 
ଇେରିଗଂିତଲି ପକାରପତପୟନପିରୁ 
ଚେନ ସନକାଦଗିଳୁ ପାେକ 
କେ ିଉଚଥିୟ ଜୟଂତ କେୟପ ମନୁଗପଳକାଦେ 
ଧୃେ ନହୁଷ େେିବଂିଦୁ ପହୈହୟ 
ଦେୁଷୟଂତ ିେୀପରାଚନନ ନଜି 
କୁେର ବଲି ପମାଦଲାଦ ସପପ୍ତଂଦ୍ରରୁ କକୁସ୍ଥଗୟ ୨୦-୧୩ 
 
ପୃଥୁ ଭରତ ମାଂଧାତ ପ୍ରୀୟ 
େୁତ ମରୁତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସୁପରି 
ଇତ ହରିଶ୍ଚଂଦ୍ରାଂବରୀପଷାତ୍ତାନପାଦ ମଖୁ 
େତ ସୁପୁଣୟପେଲାକରୁ ଗଦା 
ଭୃଥଗଧିଷ୍ଠାନରୁ ସୁପ୍ରିୟ 
ଵ୍ରତପଗ ଦ୍ଵଗୁିଣାଧମରୁ କମଜପରଂଦୁ କପରସୁେରୁ ୨୦-୧୪ 
 
ନଳନି ିସମ୍ନ୍ୟା ପରାହଣିୀ ୋମଲ େିରାତ ପଜନୟରଢମରୁ 
ଏଲରମିଥ୍ରନ ମଦଧି ଧ୍ଵିଗୁଣାଢମଳୁ ଭାପମଵାପଳପଗ 
ଜଲମୟବୁଢାଢମନୁ ଧ୍ଵିଗୁଣଧି ପକଳପଗନସିୁେରୁଷା 
େପନୈଶ୍ଚର ରିପଳୟ ଈରୁ ଗୁଣାଢମଳୁଷାପଧେି ପଧପେୟିମଧ ୨୦-୧୫ 
 
ଏରଦୁ ଗୁଣକମାଢପିଥି ପୁଷ୍କର କଦପିମୟାଜାନା 
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ଧିେିଜରୁ ଚରିପିଥୃଗଳମିଧଥୁଥମରୁ କମିକରରୁ ପୁଷ୍କରପଗ 
ସୁରପନାଲୟ ଗାୟପକାଥଥମ ପରରଦୟିଧୁ ଗୁଣଧିମଢମ 
ଥୁମଵୁରପଗ ସମ ସଥପକାତ ିଋଷଗିଳୁ ନୂରୁ ଜନରୁଳଧୁି ୨୦-୧୬ 
 
ଅେରେର ପଥିିୟରୁ ଅପ୍ସର ୟେଥିୟରୁ ସମ ଉଥଥମରନୁଳ ି
ଧେରପରନପିରୁ ମନୁଜଗମଢେରୁ ଧି୍ଵଷଦ୍ଗଣୁଧି 
କୁେଲୟାଢପିରୀରୟିଧୁ ଗୁଣ ଅେନପିସ୍ଥରୀୟରୁ ଧପୋଥଥର 
ନେଥିଗୁଣଧିମଧଢମପରନପିରୁ ମାନୁପଷାଥଥମରୁ ୨୦-୧୭ 
 
ସଥଥଵସଥଥଵରୁ ସଥଵରାଜସ ସଥଥଵଥାମସ ମେୂରୁ 
ରଜସସଥପଥଵରଢକିାରିଗଳୁ ଭଗେଧଭକଥପରନସିୁେରୁ 
ନଥିୟବଧଢରୁ ରପଜାରଜରୁଥପଥିଥ ବୂସ୍ୱଗପଧାଳୁ ନରକଧି 
ପୃଠିଵପୟାଳୁ ସମଚରିସୁଥିପ୍ପରୁ ରଜସ୍ଥାମସରୁ ୨୦-୧୮ 
 
ତମସସାତ୍ତ୍ଵିକପରନସିପିକାଂବରୁ 
ଅମିତନାଖୟାତାସୁରରଗଣେିପଦ 
ତପମାରାଜସପରନସିପିକାଂବରୁ ପଦୈତୟ ସମଦୁାୟ 
ତମସ୍ତାମସ କଲି ପୁରଂଧ୍ରିୟୁ 
ଅମିତ ଦୁଗଣପୂଣ ସୋ 
ଧମପରାଳଧମାଧମ ଦୁରାତ୍ମନୁ କଲିପୟନସିପିକାଂବ ୨୦-୧୯ 
 
ଇେନ ପପାଲୁେ ପାପି ଜୀେରୁ 
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ଭୁେନ ମରୂପରାଳଲି୍ଲ ପନାଡଲୁ 
ନେେିଧ ପଦ୍ଵଷଗଳଗିାକରପନନସିପିକାଳୁତପି୍ପ 
ବେରପଦାଳୁ ବଂଗାରପଦାଳୁ ନଟ 
ୟୁେତ ିଦୂୟତାପପୟ ମଷୃପଦାଳୁ 
କେିସ ିପମାହଦ ିପକଡସିୁେନୁ ଏଂଦରିଦୁ ତୟଜସିୁେୁଦୁ ୨୦-୨୦ 
 
ତ୍ରେିିଧଜୀେ ପ୍ରତତଗିଳ ସ 
ଗଗପୋପଳୟାଣମାଲୟନୁ ନମିିସ ି
ୟୁେତୟିର ଓଡଗୂଡ ିକ୍ରୀଡସିୁେନୁ କୃପାସାଂଦ୍ର 
ଦେିଜ ଦାନେ ତାରତଂୟଦ 
େିେର ତଳିେି ମହାତ୍ମରିପଗ ବା 
ନ୍ନେିରସଖ ତାପନାଲିଦୁ ଉଦ୍ଧରିସୁେନୁ ଭରଦଂିଦ ୨୦-୨୧ 
 
ପଦେପଦୈତୟର ତାରତଂୟେୁ 
ପାେମାନ ିମତାନୁଗରିଗଦୁି 
ପକେଲାେେୟକେୁ ତଳିେୁିଦୁ ସେକାଲଦଲି 
ଦାେେିଖ ିପାପାଟେିପକ ନେ 
ନାପେପୟନପିୁଦୁ ଭେସମଦୁ୍ରପକ 
ପାେଟପିଗ ପେୈକୁଂଠ ପଲାକକପିଦଂଦୁ କପରସୁେୁଦୁ ୨୦-୨୨ 
 
ତାରତମୟ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ମକୁ୍ତି 
ଦ୍ଵାରପେନପିୁଦୁ ଭକ୍ତଜନରିପଗ 
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ପତାରି ପପଳ ିସୁଖାବ୍ଧପିୟାଳୁ ପଲାଲାଡୁେୁଦୁ ବୁଧରୁ 
କୂର ମାନେରିଗଦୁି କଣକ 
ପଠାରପେନପିୁଦୁ ନତିୟଦଲି ଅଧି 
କାରିଗଳଗିଦିନରୁପୁେୁଦୁ ଦୁସ୍ତକଗିଳ ବଟୁି୍ଟ ୨୦-୨୩ 
 
ହର ିସରିି େିରିଂଚୀରଭାରତ ି
ଗରୁଡ ଫଣପିତ ିେଣମହଷିୟିରୁ 
ଗରିିଜ ନାପକେ ସ୍ମର ପ୍ରାଣାନରୁିଦ୍ଧ େଚ ି
ଗୁରୁ ରତୀ ମନୁ ଦଅ ପ୍ରେହା 
ମରୁତ ମାନେି ୟମ େେି ଦେିା 
କର େରୁଣ ନାରଦ ସୁରାସୟ ପ୍ରସୂତ ିଭୃଗମନୁପି ୨୦-୨୪ 
 
ଵ୍ରଥଥିଜାସନ ପୁଥ୍ରପରନସିୁେ ଵ୍ରଥିେରମରୀଚୟଥ୍ରି 
ପେୈେସ୍ୱଥନୁ ଥାରାମିଥ୍ରନଋିଋଥି ପ୍ରେହମାରୁଥନ 
ସଥି ଢପନୋଶ୍ଵନଗିଳଗିଣ ପଥିୟୁ େିଶ୍ଵପେନ ପେଷସ ୁ
େଥରୁ ମନୁଗଳୁଚଠୟଚୟାେନମନୁଗିଳପିଗ ନମିପପ ୨୦-୨୫ 
 
େତସୁପୁଣୟ ପେଲାକପରନସିୁେ 
ଇତପିରିପଗ ନମିସୁପେନୁ ଭାଗୀ 
ରଥି େିରାଟ ପଜନୟ ପରାହଣି ିୋମଲା ସଂଜ୍ଝ୍ନ୍ୟା 
ହୁତେହନ ମହଳିା ବୁପଧାଷା 
ଇତ ିେପନୈଶ୍ଚର ପୁଷ୍କରରିଗା 
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ନତସି ିବପିନ୍ନୈେିସୁପେନୁ ଭକ୍ତି ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ପକାଡପଲଂଦୁ ୨୦-୨୬ 
 
ନୂରଧିକୋଗପି୍ପ ମତ୍ଥଦ ି
ନାରୁ ସାେିର ନଂଦପଗାପକୁ 
ମାରନଧାଂଗୟିରଗସ୍ତୟାଧିକ ମନୁୀଶ୍ଵରରୁ 
ଊେେିପୟ ପମାଦଲାଦ ଅପ୍ସର 
ନାରିୟରୁ େତ ତୁଂବୁରରୁ କଂ 
ସାରିଗୁଣଗଳ କୀତପନୟ ମାଡସିଲି ଏନ୍ନଂିଦ ୨୦-୨୭ 
 
ପାେନରୁ େୁଚ ିେୁଦ୍ଧ ନାମକ 
ପଧେପତଗଳାଜାନ ଚରିପିତୃ 
ପଦେ ନରଗଂଧେରେନପି ମାନୁପଷାତ୍ତମରୁ 
ଈ େସୁମତପିୟାଳୁଳ୍ଳ ପେୈଷ୍ଣେ 
ରାେଳପିୟାଳହିପରଂଦୁ ନତିୟଦ ି
ପସେିପୁଦୁ ସଂପତାଷଦଂି ସେପ୍ରକାରଦଲି ୨୦-୨୮ 
 
ମାନୁପଷାତ୍ତମରନୁ ପିଡଦୁି ଚତୁ 
ରାନନାଂତ େପତାତ୍ତମତ୍ଵ କ୍ର 
ପମଣ ଚଂିତପି ଭକ୍ତରିପଗ ଚତୁରେିଧପୁରୁଷାଥ 
ଶ୍ରୀନଧିି ଜଗନ୍ନାଥେିଟଠଲ 
ତାପନ ଓଲିଦୀେନୁ ନରିଂତର 
ସାନୁରାଗାଦ ିପଠସିୁେୁଦୁ ପ୍ରାଜ୍ଝ୍ନ୍ୟରିଦ ମପରୟଦପଲ ୨୦-୨୯ 
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