ହରିକଥାମୃଥସାର
ଗୁଣ ତାରତମୟ ସଂଧି
ହରିକଥାମୃଥସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନିଥୁ ପପଳୁ ପେ
ପରମ ଭଗେଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ପକଳୁ େୁଧୁ

om

ଶ୍ରୀଧରା ଦୁ ଗାମପନାରମ
ପେଧମୁକ ସୁମନସଗଣ ସମା

gm

ପଗାଧର ଫଣିେରାତପତ୍ର ନି

a.
c

ରାଧିତ ପଦାଂପଭାଜ ଜଗଦଂତବହିେୟାପ୍ତ
ପେଧଦୂ ର େିଚତ୍ରି କମ ସୁ

.y

ନିତୟ ନିମଲ ନିଗମପେପଦୟା

ou
si

ପବାଧ ସୁଖମୟ ଗାତ୍ର ପରମପେିତ୍ର ସୁଚରିତ୍ର ୨୦-୦୧

w

w

ତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତଲ
ି ୟ ପଦାଷେିେଜିତ

w

ସ୍ତୁ ତୟ ପୂଜୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁକ୍ତାମୁକ୍ତଗଣପସେୟ
ସତୟକାମ େରଣୟ ୋଶ୍ଵତ
ଭୁଥୟେଥସଲ ଭୟନିୋରଣ
ଅତୟଧିକ ସଂପ୍ରିୟତମ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଂ ପାହି ୨୦-୦୨
ପରମ ପୁରୁଷନ ରୂପଗୁଣେନୁ
ସରିସି କାଂବଳୁ ପ୍ରେହଦଂଦଦି

1

ନିରୁପମଳୁ ନିଦୁୁଃଖସୁଖ ସୁଖସଂପୂଣପଳନିସୁେଳୁ
ହରିପଗ ଧାମତ୍ରୟପେନିସି ଆ
ଭରଣେସନାୟୁଧଗଳାଗି
ଦ୍ଦରିଗଳନୁ ସଂହରିସୁେଳୁ ଅଅରପଳନିସପି କାଂଡୁ ୨୦-୦୩
ଈତଗିଂତାନଂତଗୁଣଦଲି

om

ଶ୍ରୀତରୁଣି ତା କଡିପମପୟନିପଳୁ
ନିତୟ ମୁକ୍ତଳୁ ନିେିକାରଳୁ ତ୍ରିଗୁଣେଜିତଳୁ

a.
c

ପଧୌତ ପାପ େିରିଂଚିପେନର

gm

ମାପତପୟନିପ ମହାଲକୁ ମି େି

ସମରୁ ସମେତିଗଳୁ ରୁଦ୍ରା

.y

କମଲସଂଭେ ପେନରୀେରୁ

ou
si

ଖୟାତଳାଗିହପଳଲ୍ଲ କାଲଦି େୁଥିପୁରାଣପଧାଳୁ ୨୦-୦୪

w

w

ଦୟମରଗଣ ସଂପସେିତା ପରବ୍ରହ୍ମ ନାମକରୁ

w

ୟମଳରିପଗ ମହାଲକୁ ମି ତାନୁ
ତ୍ତମଳୁ ପକାଟି ସଜାତି ଗୁଣଦିଂ
ଦମିତ ସୁେିଜାତୟଧମପରନିପରୁ ବ୍ରହ୍ମୋୟୁଗଳୁ ୨୦-୦୫
ପତିଗଳିଂଦ ସରସ୍ୱତୀ ଭା
ରତିଗଳଧମରୁ ନୂ ରୁଗୁଣ ପରି
ମିତ େିଜାତୟେରରୁ ବଲଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନାଦି ଗୁଣଦିଂଦ

2

ଅତିେୟଳୁ ୋପେେି ଶ୍ରୀ ଭା
ରତିପଗ ପଦଦ ପ୍ରୟୁକ୍ତ େିଧି ମା

ରୁତରପୋଲ ଚିଂତିପୁଦୁ ସଦ୍ଭକ୍ତିୟଲି ପକାେିଦରୁ ୨୦-୦୬
ଖଗପ ଫଣିପତି ମୃଦରୁ ସମ ୋ
ଣିପଗ େଥଗୁଣାଧମରୁ ମୂେ

om

ମିଗପି ଲନିସୁେନୁ ପେଷ ପଦଦିଂଦଲି ତ୍ରିୟଂବକପଗ
ନଗଧରନ ଷଣମହଷ
ି ୟ
ି ରୁ ପ

a.
c

ନ୍ନଗେିଭୂଷଣପଗୈଦୁ ପମନପକ

ପରଣି ୋରୁଣି ପାେତିୟୁ ମୂ

ou
si

ଗରୁଡ ପେଷ ମପହେରିପଗ ପସୌ

gm

ମଗଳୁ ୋରୁଣି ପସୌପରଣିଗଳିଗଧିକପେରଡୁ ଗୁଣ ୨୦-୦୭

.y

େରୁ ଦୋଧମରୁ ୋରୁଣିପଗ କଡିପମପୟନିସୁେଳୁ ପଗୌରୀ

w

w

ହରନ ମଡଦିପଗ ହତ୍ତୁ ଗୁଣଦଲି

w

ସୁରପକାମରୁ କଡିପମ ଇଂଦ୍ରପଗ
ପକାରପତପୟନିସୁେ ମନମଥନୁ ପଦଦିଂଦଲାୋଗ ୨୦-୦୮
ଈରୟି ଦୁ ଗୁଣ କଡିପମୟା ହଂ
କାରିକ ପ୍ରାଣନୁ ମପନାଜ ନ
ଗାରିଗଳିଗନିରୁଦ୍ଧ ରତି ମନୁ ଦଅ ଗୁରୁ େଚିୟୁ
ଆରୁ ଜନ ସମ ପ୍ରାଣନିଂଦଲି

3

ପହୌରପଗ ଏନିପରୁ ହତ୍ତୁ ଗୁଣଦଲି
ମରଜାଦୟରିପଗୈଦୁ ଗୁଣଦିଂଦଧମ ପ୍ରେହାଖୟ ୨୦-୦୯
ଗୁଣଦ୍ଵୟଦିଂ କଡିପମ ପ୍ରେହପଗ
ଇନ େୋଂକ ୟମ ସ୍ୱୟଂଭୁେ
େନଧି ନୀଚ ପଦାଧ ନାରଦ
ମୁନପି ଗ ବୃ ଗଵଗ୍ନି ପ୍ରସୂତଗ
ି

ou
si

ହୁତେହପଗ ଦ୍ଵିଗୁଣାଧମରୁ େିଧି
ସୁତ ମରୀଚୟାଦିଗଳୁ ପେୈେ

gm

a.
c

ପଳନିସୁେରୁ ପାଦାଧ ଗୁଣଦିଂଧପମରହୁପଦଂଦୁ ୨୦-୧୦

om

ମନୁ ମଡଦି େତରୂପ ନାଲଵରୁ ପାଦପାଦାଧ

ଵ୍ରତିେର ଜଗନିମତ୍ରେର ନିର

.y

ସ୍ୱତନୁ େିଶ୍ଵାମିତ୍ରରିପଗ କିଂଚିଦ୍ଗଣ
ୁ ାଧମରୁ

w

w

ଋଥି ପ୍ରାେହି ତାରରିପଗ କିଂ

w

ଚିତ ଗୁଣାଧମ ଧନପ େିଷଵପେନପରନିସୁେନୁ ୨୦-୧୧
ଧନପ େିଷଵପେନ ପଗୌରୀ
ତନୟରିପଗ ଉପକ୍ତତରରୁ ସମ
ପରନିସୁେରୁ ଏଂଭପତ୍ତୈଦୁ ଜନ ପେଷେତପରଂଦୁ
ଦିନପରାପରଳଧିକ ନାଲଵ
ତ୍ତନିଲପରଳଵସୁରୁଦ୍ର ରୀପରୈ

4

ଦନିତୁ େିପଶ୍ଵପଦେ ଋଭୁେଶ୍ଵିନ ି ଧ୍ୟାୋପୃଠେ
ି ି ୨୦-୧୨
ଇେରିଗଂି ତଲି ପକାରପତପୟନିପରୁ
ଚେନ ସନକାଦିଗଳୁ ପାେକ
କେି ଉଚିଥୟ ଜୟଂତ କେୟପ ମନୁ ଗପଳକାଦେ
ଦେୁ ଷୟଂତି େୀପରାଚନନ ନିଜ

ପୃଥୁ ଭରତ ମାଂଧାତ ପ୍ରୀୟ
େୁ ତ ମରୁତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସୁପରି

ou
si

ଇତ ହରିଶ୍ଚଂଦ୍ରାଂବରୀପଷାତ୍ତାନପାଦ ମୁଖ

.y

େତ ସୁପୁଣୟପେଲାକରୁ ଗଦା
ଭୃଥଗଧିଷ୍ଠାନରୁ ସୁପ୍ରିୟ

gm

a.
c

କୁ େର ବଲି ପମାଦଲାଦ ସପପ୍ତଂଦ୍ରରୁ କକୁ ସ୍ଥଗୟ ୨୦-୧୩

om

ଧୃେ ନହୁଷ େେିବଂି ଦୁ ପହୈହୟ

w

w

w

ଵ୍ରତପଗ ଦ୍ଵିଗୁଣାଧମରୁ କମଜପରଂଦୁ କପରସୁେରୁ ୨୦-୧୪
ନଳିନ ି ସମ୍ନ୍ୟା ପରାହିଣୀ ୋମଲ େିରାତ ପଜନୟରଢମରୁ
ଏଲରମିଥ୍ରନ ମଦଧି ଧ୍ଵିଗୁଣାଢମଳୁ ଭାପମଵାପଳପଗ
ଜଲମୟବୁ ଢାଢମନୁ ଧ୍ଵିଗୁଣଧି ପକଳପଗନିସୁେରୁଷା
େପନୈଶ୍ଚର ରିପଳୟ ଈରୁ ଗୁଣାଢମଳୁ ଷାପଧେି ପଧପେୟି ମଧ ୨୦-୧୫
ଏରଦୁ ଗୁଣକମାଢିପଥି ପୁଷ୍କର କଦିପମୟାଜାନା

5

ଧିେିଜରୁ ଚିରପିଥୃଗଳିମଥଥ
ଧୁ ମରୁ କିମକରରୁ ପୁଷ୍କରପଗ

ସୁରପନାଲୟ ଗାୟପକାଥଥମ ପରରଦୟି ଧୁ ଗୁଣଧିମଢମ
ଥୁମରପଗ
ଵୁ
ସମ ସଥପକାତି ଋଷିଗଳୁ ନୂ ରୁ ଜନରୁଳିଧୁ ୨୦-୧୬
ଅେରେର ପଥିିୟରୁ ଅପ୍ସର ୟେଥିୟରୁ ସମ ଉଥଥମରନୁ ଳି
କୁ େଲୟାଢିପରୀରୟି ଧୁ ଗୁଣ ଅେନିପସ୍ଥରୀୟରୁ ଧପୋଥଥର

a.
c

ନେଥିଗୁଣଧିମଧଢମପରନିପରୁ ମାନୁ ପଷାଥଥମରୁ ୨୦-୧୭

om

ଧେରପରନିପରୁ ମନୁ ଜଗମଢେରୁ ଧ୍ଵିଷଦ୍ଗଣ
ୁ ଧି

gm

ସଥଥ ଵସଥଥ ଵରୁ ସଥଵରାଜସ ସଥଥ ଵଥାମସ ମୂେରୁ

ରଜସସଥପଥଵରଢିକାରିଗଳୁ ଭଗେଧଭକଥପରନିସୁେରୁ

ou
si

ନିଥୟବଧଢରୁ ରପଜାରଜରୁଥପଥିଥ ବୂ ସ୍ୱଗପଧାଳୁ ନରକଧି

.y

ପୃଠଵପି ୟାଳୁ ସମଚରିସୁଥିପ୍ପରୁ ରଜସ୍ଥାମସରୁ ୨୦-୧୮

w

w

ତମସସାତ୍ତ୍ଵିକପରନିସପି କାଂବରୁ

w

ଅମିତନାଖୟାତାସୁରରଗଣେିପଦ
ତପମାରାଜସପରନିସପି କାଂବରୁ ପଦୈତୟ ସମୁଦାୟ
ତମସ୍ତାମସ କଲି ପୁରଂଧ୍ରିୟୁ
ଅମିତ ଦୁ ଗଣପୂଣ ସୋ

ଧମପରାଳଧମାଧମ ଦୁ ରାତ୍ମନୁ କଲି ପୟନିସପି କାଂବ ୨୦-୧୯
ଇେନ ପପାଲୁ େ ପାପି ଜୀେରୁ

6

ଭୁେନ ମୂରପରାଳିଲ୍ଲ ପନାଡଲୁ
ନେେିଧ ପଦ୍ଵଷଗଳିଗାକରପନନିସପି କାଳୁ ତପ୍ପ
ି
ବେରପଦାଳୁ ବଂଗାରପଦାଳୁ ନଟ
ୟୁେତି ଦୂ ୟତାପପୟ ମୃଷପଦାଳୁ
କେିସି ପମାହଦି ପକଡିସୁେନୁ ଏଂଦରିଦୁ ତୟଜିସୁେୁଦୁ ୨୦-୨୦

om

ତ୍ରିେିଧଜୀେ ପ୍ରତତିଗଳ ସ

େିେର ତିଳେ
ି ମହାତ୍ମରିପଗ ବା

gm

ୟୁେତିୟର ଓଡଗୂଡ ି କ୍ରୀଡିସୁେନୁ କୃ ପାସାଂଦ୍ର
ଦିେଜ ଦାନେ ତାରତଂୟଦ

a.
c

ଗଗପୋପଳୟାଣମାଲୟନୁ ନିମିସି

w

w

ପାେମାନି ମତାନୁ ଗରିଗଦ
ି ୁ

.y

ପଦେପଦୈତୟର ତାରତଂୟେୁ

ou
si

ନ୍ନେିରସଖ ତାପନାଲି ଦୁ ଉଦ୍ଧରିସୁେନୁ ଭରଦିଂଦ ୨୦-୨୧

w

ପକେଲାେେୟକେୁ ତିଳେ
ି ୁ ଦୁ ସେକାଲଦଲି
ଦାେେିଖି ପାପାଟେିପକ ନେ
ନାପେପୟନିପୁଦୁ ଭେସମୁଦ୍ରପକ
ପାେଟିପଗ ପେୈକୁଂଠ ପଲାକକିପଦଂଦୁ କପରସୁେୁଦୁ ୨୦-୨୨
ତାରତମୟ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ମୁକ୍ତି
ଦ୍ଵାରପେନିପୁଦୁ ଭକ୍ତଜନରିପଗ

7

ପତାରି ପପଳି ସୁଖାବ୍ଧିପୟାଳୁ ପଲାଲାଡୁ େୁ ଦୁ ବୁ ଧରୁ
କୂ ର ମାନେରିଗଦ
ି ୁ କଣକ
ପଠାରପେନିପୁଦୁ ନିତୟଦଲି ଅଧି
କାରିଗଳିଗଦ
ି ନରୁପୁେୁଦୁ ଦୁ ସ୍ତକିଗଳ ବିଟ୍ଟୁ ୨୦-୨୩
ହରି ସିରି େିରିଂଚୀରଭାରତି

om

ଗରୁଡ ଫଣିପତି େଣମହଷ
ି ୟ
ି ରୁ
ଗିରିଜ ନାପକେ ସ୍ମର ପ୍ରାଣାନିରୁଦ୍ଧ େଚି

a.
c

ଗୁରୁ ରତୀ ମନୁ ଦଅ ପ୍ରେହା

gm

ମରୁତ ମାନେି ୟମ େେି ଦିୋ

ou
si

କର େରୁଣ ନାରଦ ସୁରାସୟ ପ୍ରସୂତ ି ଭୃଗମୁନପ
ି ୨୦-୨୪
ଵ୍ରଥଥିଜାସନ ପୁଥ୍ରପରନିସୁେ ଵ୍ରଥିେରମରୀଚୟଥ୍ରି

.y

ପେୈେସ୍ୱଥନୁ ଥାରାମିଥ୍ରନିଋଋଥି ପ୍ରେହମାରୁଥନ

w

w

ସଥି ଢପନୋଶ୍ଵନିଗଳିଗଣ ପଥିୟୁ େିଶ୍ଵପେନ ପେଷସୁ

w

େଥରୁ ମନୁ ଗଳୁ ଚଠୟଚୟାେନମୁନଗ
ି ଳିପଗ ନମିପପ ୨୦-୨୫
େତସୁପୁଣୟ ପେଲାକପରନିସୁେ
ଇତିପରିପଗ ନମିସୁପେନୁ ଭାଗୀ
ରଥି େିରାଟ ପଜନୟ ପରାହିଣି ୋମଲା ସଂଜ୍ଝ୍ନ୍ୟା
ହୁତେହନ ମହିଳା ବୁ ପଧାଷା
ଇତି େପନୈଶ୍ଚର ପୁଷ୍କରରିଗା
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ନତିସି ବିପନ୍ନୈେିସୁପେନୁ ଭକ୍ତି ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ପକାଡପଲଂଦୁ ୨୦-୨୬
ନୂ ରଧିକୋଗିପ୍ପ ମତ୍ଥଦି
ନାରୁ ସାେିର ନଂଦପଗାପକୁ
ମାରନଧାଂଗିୟରଗସ୍ତୟାଧିକ ମୁନୀଶ୍ଵରରୁ
ଊେେିପୟ ପମାଦଲାଦ ଅପ୍ସର

om

ନାରିୟରୁ େତ ତୁ ଂବୁ ରରୁ କଂ

ପାେନରୁ େୁଚ ି େୁଦ୍ଧ ନାମକ
ପଧେପତଗଳାଜାନ ଚିରପିତୃ
ଈ େସୁମତିପୟାଳୁ ଳ୍ଳ ପେୈଷ୍ଣେ

.y

ରାେଳିପୟାଳିହପରଂଦୁ ନିତୟଦି

ou
si

ପଦେ ନରଗଂଧେରେନିପ ମାନୁ ପଷାତ୍ତମରୁ

gm

a.
c

ସାରିଗୁଣଗଳ କୀତପନୟ ମାଡିସଲି ଏନ୍ନିଂଦ ୨୦-୨୭

w

w

w

ପସେିପୁଦୁ ସଂପତାଷଦିଂ ସେପ୍ରକାରଦଲି ୨୦-୨୮
ମାନୁ ପଷାତ୍ତମରନୁ ପିଡଦି ୁ ଚତୁ
ରାନନାଂତ େପତାତ୍ତମତ୍ଵ କ୍ର
ପମଣ ଚିଂତିପ ଭକ୍ତରିପଗ ଚତୁ ରେିଧପୁରୁଷାଥ
ଶ୍ରୀନିଧି ଜଗନ୍ନାଥେିଟଠଲ
ତାପନ ଓଲି ଦୀେନୁ ନିରଂତର
ସାନୁ ରାଗାଦି ପଠିସୁେୁଦୁ ପ୍ରାଜ୍ଝ୍ନ୍ୟରିଦ ମପରୟଦପଲ ୨୦-୨୯
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