ହରିକଥାମୃଥସାର
ଅଣୁତାରତମୟ ସଂଧି
ହରିକଥାମୃଥସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନିଥୁ ପପଳୁ ପେ
ପରମ ଭଗେଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ପକଳୁ େୁଧୁ

om

େିଷ୍ଣୁସପୋତ୍ତମନୁ ପ୍ରକୃ ତ ି କ
ନିଷ୍ଟପଳନିପଳାନଂତ ଗୁଣ ପର

gm

େିଷ୍ଣୁୋହ ଫଣୀଂଦ୍ର ମୃଡରିପଗ

a.
c

ପମଷ୍ଟି ପେନରୁ କଡିପମ ୋଣୀ ଭାରତିଗଳଧମ
କୃ ଷ୍ଣମହିଷୟ
ି ରଧ ମରିେପରାଳୁ

.y

ପଲେଗ ପନ୍ନଗପାହିଭୂଷଣ

ou
si

ପେଷ୍ଟପଳନିପଳୁ ଜାଂବେତିୟାପେଷବଲଦିଂଦ ୨୯-୦୧

w

w

w

ୟୁେତିୟରୁ ସମ ତପମାଳପଗ ଜାଂ
ବେତିଗଂି ତଲି କଡିପମ ଇେରିଂଦିଂଦ୍ରକାମରିପଗ
ଅେର ପ୍ରାଣନୁ କଡିପମ କାମନ
କୁ େର ଶଚି ରତି ଦଅ ଗୁରୁ ମନୁ
ପ୍ରେହମାରୁତ ପକାରପତପୟନିସୁେନାରୁ ଜନରିଂଦ ୨୯-୦୨
ୟମ ଦିୋକର ଚଂଦ୍ର ମାନେି
ସମରୁ ପକାଣପ ପ୍ରେହଗଧମରୁ

1

ଦୁ ୟମଣିଗଂି ତଲି େରୁଣ ନୀଚନୁ ନାରଦାଧମନୁ
ସୁମନସାସୟ ପ୍ରସୂତ ି ଭୃଗୁମନ
ୁ ି
ସମରୁ ନାରଦଗଧମରତ୍ରି
ପ୍ରମୁଖ େିଶ୍ଵାମିତ୍ର ପେୈେସ୍ଵତରନଲଗଧମ ୨୯-୦୩
ମିତ୍ର ତାର ନିରଋତି ପ୍ରେହ

om

ପତ୍ନି ପ୍ରାେହି ସମରୁ େିଶ୍ଵା
ମିତ୍ରଗିଂତଲି ପକାରପତ େିଶ୍ଵପେନ ଗଣନାଥା

a.
c

େିତ୍ତପତି ଅଶ୍ଵିନଗ
ି ଳଧମରୁ

gm

ମିତ୍ର ପମାଦଲାଦେରିଗଂି ତଲି

ମରୁତପରାଂଭତ୍ତଧିକ ନାଲଵ

.y

ପତ୍ତରଡୁ ଅଶ୍ଵିନ ି େିପଶ୍ଵପଦେରୁ

ou
si

ବିତ୍ତରିପପନୁ ଶତସ୍ଥ ଦିେିଜର େୂ ୟହନାମଗଳ ୨୯-୦୪

w

w

ଏରପଡୈଦୁ ହପନ୍ନାଂଦୁ ଋଦ୍ରରୁ ଦ୍ଵାଦଶାଦିତୟ

w

ଗୁରୁ ପିତୃଉତ୍ରୟେଷ୍ଟେସୁଗଳୁ

ଭରତ ଭାରତି ପୃଥିଵ ଋଭୁପେଂ
ଦରିେୁଦେ
ି ରନୁ ପସାମରସପାନାହରହୁପଦଂଦୁ ୨୯-୦୫
ଈ ଦିପେୌକସପରାଳପଗ ଉକ୍ତରୁ
ଐଦଧିକଦଶ ଉଳିଦ ଏଂଭ
ପତ୍ତୈଦୁ ପଶଷରିପଗପଣପୟନିସୁେରୁ ଧନପ େିନାୟକରୁ
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ସାଧୁ ପେୈେସ୍ଵତ ସ୍ଵାୟଂଭୁେ
େୀଦ ତାପସରୁଳିଦୁ ମନୁ ଏ
କାଦଶରୁ େିପେଶଗିଂତଲି ନୀଚପରନିସୁେରୁ ୨୯-୦୬
ଚୟେନନଂଦନ କେି ବୃ ହସ୍ପତି
ଅେର ଜନୁ ଚଥୟମୁନି ପାେକ

om

ଧୁେ ନହୁଷ ଶଶିବଂି ଦୁ ପ୍ରିୟଵ୍ରତନୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ

ଅେର ପରାହିଣି ଶାମଲା ଜା

ଅନଭିମାନି ଦିପେୌକସରୁ ପକ

ou
si

ଦୁ ୟନଦିଗଂି ତଲି ନୀଚପରନିପରୁ

gm

ନହେି େିରାଟ୍ପଜନୟ ସଂଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାପଦେିୟରୁ ଅଧମ ୨୯-୦୭

a.
c

କୁ େଲୟପରୁପକ୍ତତରିଂଦଲି

w

w

ଏନିସୁେଳୁ ଷାପଦେି ନୀଚଳୁ

.y

ଚନମୁନଗ
ି ଳିପଗ କଡିପମ ସ୍ଵାହାପଦେିଗଧମ ବୁ ଧ

w

ଶନି କଡିପମ କମାଧିପତି ସ

ଦ୍ଵିନୁତ ପୁଷ୍କର ନୀଚପନନିସୁେ ସୂୟନଂଦନପଗ ୨୯-୦୮
ପକାରପତୟନିପରଶୀତି ଋଷି ପୁ
ଷ୍କରପଗ ଊେଶି ମୁଖୟ ଶତ ଅ
ପ୍ସରରୁ ତୁ ଂବୁ ରମୁଖରୁ ଅଜାନଜପରନିସୁତହି ରୁ
କପରସୁେଦୁ ଅନଲଗଣ ନାଲଵ
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ତ୍ତପର ଚତୁ ଦଶ ଦ୍ଵୟଷ୍ଟ ସାେିର
ହରିମଡଦିୟରୁ ସମପରନିସୁେରୁ ପିଂପତ ପପଳିିରିପଗ ୨୯-୦୯
ତଦେରର ନାକୟାତ ଅପ୍ସର
ସୁରତିୟରୁ କୃ ଷ୍ଣାଂଗସଂଗିଗ
ତ୍ରିଦଶ ଗଂଧେଗଣ ଇେରିଂ
ଦଧମ ନରଗଂଧେରିେରିଂ

gm

a.
c

ଦୁ ଦଧିପମ ଖଳପତିଗଳଧମରୁ ନୂ ରୁ ଗୁଣଦିଂଦ ୨୯-୧୦

om

ଗଳଦର ତରୁୋୟଦଲି ଚିରପିତରୁଗଳୁ ଇେରିଂଦ

ପଜାତ୍ତମରୁ କଡିପମନିପରିେରିଂ

ou
si

ପୃଥିଵପତିଗଳିଗଂି ତ ଶତ ମନୁ
ଦୁ ତ୍ତପରାତ୍ତର ନୂ ରୁ ଗୁଣଦିଂଦଧିକରାଦେର

w

w

ଭୃତୟ ନାନହୁପଦଂବ ଭକ୍ତର

.y

ନିତୟଦଲି ଚିଂତିସୁତ ନମିସୁତ

w

ଚିତ୍ତଦଲି ପନପଲପଗାଂଡୁ କରୁଣିପରଖିଳପସୌଖୟଗଳ ୨୯-୧୧
ଦୁ ମ ଲତା ତୃ ଣ ଗୁଲମ ଜୀେରୁ
କ୍ରମଦି ନୀଚରୁ ଇେରିଗଂି ତା
ଧମପରନିସୁେରୁ ନିତୟବଦ୍ଧରିଗଂି ତଲଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନି
ତମସିପଗୟାଗୟର ଭୃତୟରଧମରୁ
ଅମରୁଷାଦୟଭିମାନି ପଦୈତୟରୁ
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ନମୁଚ ି ପମାଦଲାଦେରିଗଂି ତଲି େିପ୍ରଚିତତି ି ନୀଚ ୨୯-୧୨
ଅଲକୁ ମିୟୁ ତା ନୀଚପଳନିପଳୁ
କଲି ପରମନୀଚତମନେନିଂ

ଦୁ ଳଦ
ି ପାପିଗଳିଲ୍ଲ ପନାଡଲୁ ଈଜଗତ୍ତ୍ରୟଦି
ତ୍ତପଲପୟାଳପଗ କଶମଲ କୁ ମାଗ

a.
c

ସ୍ଥଳଗଳଲି ଚିଂତପନୟ ମାଳ୍ପୁଦୁ ବଲ୍ଲେରୁ ନିତୟ ୨୯-୧୩

gm

ସତ୍ଵଜୀେର ମାନି ବ୍ରହ୍ମନୁ
ନିତୟବଦ୍ଧପରାଳପଗ ପୁରଂଜନ

.y

ନିତୟଦଲି ଅେପରାଳପଗ କମପ୍ର

ou
si

ପଦୈତୟ ସମୁଦାୟାଧିପତି କଲି ପୟନିପ ପେମାନ
େତକନୁ ତାନାଗି େୀପୁରୁ

om

ମଲେିସଜନକାଲଦଲି କ

w

w

w

ପଷାତ୍ତମନ ସଂପ୍ରୀତି ପଗାସୁଗ ମାଡି ମାଡିସୁେ ୨୯-୧୪
ପ୍ରାଣପଦେନୁ ତ୍ରିେିଧପରାଳପଗ ପ୍ର
େୀଣ ତାପନଂପଦନିସି ଅଢିକା
ରାନୁ ସାରଦି କମଗଳ ତା ମାଡି ମାଡିସୁେ
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ-ଭକ୍ତି ସୁରପଗ ମିେ
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ମଧ୍ୟମ ଜୀେରିପଗ ଅ
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ପମାହ ପଦ୍ଵଷଗଳ ପଦୈତୟରିପଗ ପକାଡୁ ତିପ୍ପ ୨୯-୧୫

5

ପଦେପଦୈତୟର ତାରତମୟେ
ନୀ େିଧଦି ତିଳପି ଦଲ୍ଲପରାଳୁ ଲ
ମୀେରପନ ସପୋତ୍ତମନୁ ଏଂଦରିଦୁ ନିତୟଦଲି
ପସେିସୁେ ଭକ୍ତରିପଗାଲି ଦୁ ସୁଖ
େୀେ ସେତ୍ରଦଲି ସୁଖମୟ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

େୀ େିରିଂଚାଦୟମରନୁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ େିଟ୍ଠଲନୁ ୨୯-୧୬
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