ହରିକଥାମୃଥସାର
ଫଲସ୍ତୁ ତ ି ସଂଧି
ହରିକଥାମୃଥସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନିଥୁ ପପଳୁ ପେ
ପରମ ଭଗେଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ପକଳୁ େୁଧୁ

om

ହରିକଥାମୃତସାର ଶ୍ରୀମ
ଦ୍ଗର
ୁ ୁ େର ଜଗନ୍ନାଥଦାସର

gm

ପରମପଂଡିତମାନିଗଳୁ ମ

a.
c

କରତଳାମଲକପେପନ ପପଳିଦ ସକଲସଂଧିଗଳ
ତ୍ସରିସପଲପଦଗିଚ୍ଚାଗି ପତାରୁେ

.y

ଭାମିନ ି ଷଟ୍ପଦ ି ରୂପଦ

ou
si

ଦରିସକ
ି ରିଗଦ
ି ୁ ପତାରି ପପଳୁ େୁଦଲ୍ଲ ଧପରପ ାଳପଗ ୩୩-୦୧

w

w

ଲୀ ମହାଦ୍ଭୁତ କାେୟଦାଦିପ ା

w

ଳା ମପନାହର ତରତମାତ୍ମକ ନାଂଦିପଦୟଗଳ
ାମ ମପକ ପଠିସୁେର ସୁ
ଧାମସଖ ପକୈପିଡ ି ପଲାସୁଗ
ପେମଦିଂଦଲି ପପଳଦ ଗୁରୁକାରୁଣୟପକପନଂପେ ୩୩-୦୨
ସାରପେଂଦପର ହରିକଥାମୃତ
ସାରପେଂେୁ େୁପଦମ୍ମ ଗୁରୁେର

1

ସାରିଦଲ୍ଲପଦ ତିଳପି ଂପଦନୁ ତ ମପହଂଦ୍ରନଂଦନନ
ସାରଥି େଲପଗାଂଡୁ ସାର
ସାରଗଳ ନିପଣୈସି ପପଳଦନୁ
ସାର ନପଡେ ମହାତ୍ମରିପଗ ସଂସାରପେଲ୍ଲିହୁପଦା ୩୩-୦୩
ଦାସେ ର ମୁଖଦି ନିଂଦୁ ର

om

ପମଶନନୁ କୀତିସୁେ ମନଦଭି
ଲାପଷ ଲି େଣାଭିମାଗପଳାଲି ଦୁ ପପଳିସଦି

a.
c

ଈ ସୁଲଅନ କାେୟପଦାଳ ତି

gm

ୋସଗଳିପଗ େ ତ୍ନେିଲ୍ଲପଦ

ହାକୃ ତଘ୍ନରୁ ଜରିେରଲ୍ଲପଦ

.y

ୋକୃ ପତାକ୍ତିଗପଳଂଦୁ େରିପଦ ମ

ou
si

ପଲସୁପଲପସପନ ଶ୍ରାେୟମାଦୁ ପଦ କୁ ରୁହୁ କେିଗଳିପଗ ୩୩-୦୪

w

w

ସ୍ଵୀକୃ ତେ ମାଡଦପଲ େିଡୁେପର ସୁଜନରଦେରୁ

w

ଶ୍ରୀ କୃ ତୀପତି ମଲଗୁଣଗଳୁ
ଈ କୃ ତପି ାଳୁ ଂଟ୍ାଦ େଳିକ

ୋକୃ ତପେ ସଂସ୍କୃତଦ ସଡଗପେନୁ ସୁଗୁଣରିପଗ ୩୩-୦୫
ଶୂତପି ଗ ପଶାଭନୋଗପଦାପଡ ଜଡ
ମତିପଗ ମଂଗଳେୀ ପଦାପଡ ଶୁତ ି
ସ୍ମୃତପି ଗ ସମ୍ମତେଲ୍ଲଦିପଦାପଡ ନମ୍ମ ଗୁରୁରା
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ମଥିସି ମଧ୍ଵାଗମପପ ାବ୍ଧି
ଇତିପଗ ପତାରିଦ ବ୍ରହ୍ମେିଦୟା
ରତରିଗୀପ୍ସିତ ହରିକଥାମୃତସାର ପସାଗସୁେୁପଦ ୩୩-୦୬
ଭକ୍ତିୋଦଦି ପପଳଦପନଂେ େ
ସକ୍ତି ସଲ୍ଲଦୁ କାେୟପଦାଳୁ ପୁନ

om

ରୁକ୍ତି ଶୁଷ୍କସମାସ ପଦେୟତୟାସ ପମାଦଲାଦ

a.
c

ୁ କ୍ତିଶାସ୍ତ୍ର େିରୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ େି
ଭକ୍ତି େିଷ ଗଳିରଲୁ ଜୀେ

ଆଶୁକେିକୁଲ କଲପତରୁ ଦି
ପେଶେରି ଲୁ ରଂଗପନାଲୁ ପମ

ou
si

gm

ନମୁକ୍ତି ପ ାଗୟେିପଦଂଦୁ ସିରି ମଦନଂତ ପମଚ୍ଚୁେପନ ୩୩-୦୭

w

w

ଈ ସୁଲଅଣ ହରିକଥାମୃତ

.y

ଦାସକୂ ଟ୍ସ୍ଥରିପଗରଗି ନା ପେଡିପକାଂେୁ ପେନୁ

w

ମୀସଳ ି ପଦ ସାର ଦୀଘ

ପେଷିଗଳିପଗପର ଦପଲ ସଲି ସୁେୁପଦନ୍ନ େିନ୍ନପେ- ୩୩-୦୮
ୋସଗଳ ପପାଂଦିସପଦ ଶବ୍ଦ
ପଶେଷଗଲ ପଶାଧିସପଦ ଦୀଘ
ହ୍ରସ୍ଵଗଳ ସଲ୍ଲିସପଦ ଷଟ୍ପଦଗି ତିପଗ ନିଲ୍ଲସ
ି ପଦ
ଦୂ ଷକରୁ ଦିନଦିନଦି ମାଡୁ େ
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ଦୂ ଷଣପେ ଭୂଷଣେୁ ଏଂଦୁ ପ
ପଦଶଗମୟେୁ ହରିକଥାମୃତସାର ସାଧ ରିପଗ ୩୩-୦୯
ଅଶୁତାଗମଭାେ ଇଦର ପ
ରିଶ୍ରମେୁ େଲ୍ଲେରିଗାନଂ
ଦାଶୁଗଳ ମପଳଗପରସି ପମୈ ମପରସୁେ ଚମତ୍କୃତ ି

om

ମିଶ୍ରରିପଗ ମପରମାଡି ଦିତଜ
ି ର

gm

ପଶୁତଗ
ି ଳୁ ତପ୍ପେ
ୁ ୁ ପେ ନିଜଭକ୍ତି ୁ କ୍ତରିପଗ ୩୩-୧୦

a.
c

ଶତ୍ରଦଲି କା ଦିପ୍ପରିଦପରାଳୁ

ନିଚ୍ଚ ନିଜଜନ ପମଚ୍ଚ ପଗାଧନ

w

w

ଲୁ ଚ୍ଚରିସଦି ୀ ସଚ୍ଚରିପତ୍ର

.y

ଉଚ୍ଚିଵଗଳିପଗ ପପାଚ୍ଚ ପପାସପଦନ

ou
si

ଅଚ୍ଚ ଭାଗୟେୁ ପପଚ୍ଚ ପପପମ ୁ
ପକଚ୍ଚ ପକଳଵନୁ ପମଚ୍ଚ ମଲମନ ମୁପଚ୍ଚେଂପଦନୁ ତ

w

ନୁ ଚ୍ଚରିପସ ସିରିେତ୍ସତ୍ସଲାଂଛନ ପମଚ୍ଚପଲନରିଦୁ ୩୩-୧୧
ସାଧୁସପଭପ ାଳୁ ପମପରପ ତତ୍ଵସୁ
ପୋଧେୃ ଷ୍ଟି ଗପରପ କାମ
ପରାଧ େୀଜେ ହୁରିପ ଖଳପରପଦ େିରିପ କରକରି
ୋଦିଗଳ ପଲମର
ୁ ିପ ପରମେି

ପନାଦିଗଳ ପମୈ ମପର ପଲାସୁଗ

4

ହାଦିପତାରିଦ ହିରି େହୁ ଚାତୂ ରି ପହାସ ପରି ୩୩-୧୨
େୟାସତୀଥର ଓଲପୋ େିଠପଲା
ପାସକ େଭୁେ ପୁରଂଦର
ଦାସରାରା ର ଦ ପୋ ତିଳି ଦୁ ଓଦି ପକଳଦପଲ
ପଣଶଗପିସି ୋଦିରାଜର

ହରିକଥାମୃତସାର ନେରସ
ଭରିତ େହୁଗଂଭୀର ରତ୍ନା
ସରସ ନରକଂଠୀରୋଚା

.y

ର ଜନିତ ସୁକୁମାର ସାତ୍ଵୀ

ou
si

କର ରୁଚିର ଶୃଂଗାର ସାଲଂକାର େିସ୍ତାର

gm

a.
c

ପକାଶପକାପ୍ପେ
ୁ ହରିକଥାମୃତସାର ପପଳିଦରୁ ୩୩-୧୩

om

ପକଶେନ ଗୁନମଣିଗଳନୁ ୋ

w

w

w

କରିପଗ ପରପମାଦାରମାଡିଦ ମପର ଦୁ ପକାର ୩୩-୧୪
ଅେନିପ ାଳୁ ପଜୟାତିଷମତ ି ପତୈ
ଲେନୁ ପାମରନୁ ଂଡୁ ଜୀଣିସ
ଲେପନ ପଂଡିପତ୍ନାକରିପେିପେକି ପ୍ପଂପତ
ଶ୍ରେଣମଂଗଳ ହରିକଥାମୃତ
ସେିଦୁ ନିଗୁଣସାରମକ୍କିସ
ଲେ ନିପୁଣପନୈ ପ ାଗୟଗଲ୍ଲପଦ ଦକ୍କଲରି ଦିଦୁ ୩୩-୧୫
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ଅକ୍କରପଦାଳୀ କାେୟପଦାଳୁ ଓଂ
ଦକ୍କରେ େପରପଦାଦିେ ପଦ
େକଳିଂ ଦୁ ସ୍ତୟଜୟପନନିସି ଧମାଥକାମଗଳ
ପଲକ୍କିସପଦ ପଲାପକୈକନାଥନ
ନମକ୍ତ
ୁ ଗଲ୍ଲପଦ ହରିକଥାମୃତସାର ପସାଗସୁେପଦ ୩୩-୧୬

a.
c

ଓତ୍ତି େହ େିଘ୍ନଗଳ ତପଦଦପ

gm

ମୃତୁୟେିପଗ ମପର ମାଡି କାଲନ

ନୃ ତୟମାଡୁ େନେନ ମପନପ ାଳୁ

ou
si

ଭୃତୟରିପଗ ଭୀକରେ ପୁଟ୍ଟସ
ି ି ସକଲସିଦ୍ଧଗ
ି ଳ
ଓତ୍ତିପଗାଳିସି େନରୁପହଅଣ

om

ଭକ୍ତିଭାଗୟେ ପପଡେ ଜୀେ

w

w

.y

ନିତୟ ମଂଗଳ ହରିକଥାମୃତସାର ପଠିସୁେର ୩୩-୧୭

w

ଆ ୁ ରାପରାପଗୈୟଷଵ
ଶ
ପଧୈ େଲ େିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ସମସହା ପଶୌପ ା ଉ
ଦା ଗୁଣଗାଂଭୀ ପମାଦଲାଦ
ଆ ତଗତଳୁ ଂତାଗପଲାଂଦ
ଧ୍ୟା ପଠିସଦି ମାତ୍ରଦିଂ ଶ୍ରେ
ଣୀ େଲ୍ଲପେ ହରିକଥାମୃତସାର ସୁଜନରିପଗ ୩୩-୧୮
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କୁ ରୁଡ କଂଗଳ ପପଡେ େଧିରନି
ପଗରଡୁ କିେି ପକଳବହେୁ ପେପଳ ଦ
ମୁରୁଡ ମଦନାକୃ ତ ି ତାଳଵନୁ ପକଳଦମାତ୍ରଦଲି
େରଡୂ ପହୈନାଗୁେୁଦୁ ପକଳଦପର
ପକାରଡୁ ପଲ୍ଲିେିସେ
ୁ ଦୁ େତିଦନି

om

ହୁରୁଡିଲାଦରୁ ହରିକଥାମୃତସାରେନୁ ପଠିପସ ୩୩-୧୯
ନିଜରତରଂଗିଣପି ାଳନୁ ଦନି

ପହପଜ୍ଜ ପହପଜ୍ଜପଗ ପଦାପର ଦିପ୍ପପେ

ou
si

ସଜ୍ଜନରୁ ଶିରତୂ ଗୁେଂଦଦି

gm

େଜିତାଶାପାଶଦିଂଦଲି ମାଡିଦଧିକଫଲ

a.
c

ମଜ୍ଜନାଦି ସମସ୍ତକମେି

.y

ଘଜିସୁତଲୀ ହରିକଥାମୃତସାର ପଠିସୁେର ୩୩-୨୦

w

w

ସତି ରିପଗ ପତିଭକୁ ତ ି ପତ୍ନି

w

ଵ୍ରତ ପୁରୁଷରିପଗ ହରୁଷ ପନପଲପଗାଂ
ଡତିମପନାହରୋଗି ଗୁରୁହିରି ରିପଗ ଜଗପଦାଳପଗ
ସତତ ମଂଗଳେୀେ େହୁ ସୁ

କୃ ତଗ
ି ପଳନିସୁତ ସୁଲଭଦିଂ ସ
ଦ୍ଗତି ପପଡେରୁ ହରିକଥାମୃତସାରେନୁ ପଠିପସ ୩୩-୨୧
ଏଂତୁ େଣିସପଲନ୍ନଳପେ ଭଗ

7

େଂତନମଲ ଗୁଣାନୁ ୋଦଗ
ପଳଂତୁ ପରି ଲି ପୂଣପୋଧର ମତେ ପପାଂଦିଦର
ଚିଂତପନପଗ େପ୍ପଂପତ େହୁ ଦୃ
ଷ୍ଟାଂତପୂେକୋଗି ପପଳଦ ମ

ହଂତରିପଗ ନରପରଂଡୁ େପଗେପର ନିର ଭାଗିଗଳୁ ୩୩-୨୨

om

ମଣିଖଚିତ ହରିୋଣଦଲି ୋ
ରଣସୁପଭାଜୟପଦାଥ କୃ ଷ୍ଣା

gm

େଣତରିପଗ ପପାଂଗନଡ େରୋ

a.
c

ପଣପେନୁ ତପିସଦି େରିପଗାସୁଗ ନୀଡୁ େଂଦଦଲି

w

w

ପୁଷ୍ଟପରନ୍ନପଦ ପୂତକମ

.y

ଦୁ ଷ୍ଟପରନ୍ନପଦ ଦୁ େିଷ ଦିଂ

ou
si

ଘ୍ନୟ ମଣଗ
ି ଳିଂଦ େିରଚିସଦି ଶୁତପି ା
ଳୁ ଣସ
ି ି ପନାଡୁ େ ହରିକଥାମୃତସାରେନୁ ଦାର ୩୩-୨୩

w

ଭ୍ରଷ୍ଟପରନ୍ନପଦ ଶ୍ରୀଦେିଠଠଲ ପେଣୁପଗାପାଲ
କୃ ଶଣ ପକୈପିଡ ି ୁ େନୁ ସତୟେି
ଶିଷ୍ଟଦାସତ୍ଵେନୁ ପାଲି ସି
ନିପେ ି ଂଦଲି ହରିକଥାମୃତସାର ପଠିସୁେର ୩୩-୨୪
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