ହରିକଥାମୃଥସାର
ବୃ ହତ୍ତାରତମୟ ସଂଧି
ହରିକଥାମୃଥସାର

ହରିକଥାମୃଥସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନିଥୁ ପପଳୁ ପଵ

a.
c

ପରମ ଭଗଵଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ପକଳୁ ଵୁଧୁ

om

ସକଲ ଦୁ ରିତ ନିଵାରଣ ସଂଧି

gm

ଶ୍ରୀଲକୁ ମିଵଲ୍ଲଭପଗ ସମ କରୁଣାଳୁ ଗଳ ନା କାପଣପନଲ୍ଲି
କୁ ପେଲନଵରିପଗ ପମଚ୍ଚି ପକାତ୍ତନୁ ସକଲ ସମ୍ପଧଵ

ou
si

ପକଳିଧାକ୍ଷଣ ଵସ୍ଥ୍ରଗଳ ପାମଚାଲି ଗଥ
ି ଥନୁ

.y

ପଧୈଥୟନୁ ଧରଵ ସୀଳି ସପମୈଥସଧ
ି ନୁ ପ୍ରଃଲାଧନ କୃ ପାସାମଧର ୨୨-୧

w

w

ପଧଵ ଶମାଃଵୟ କୁ ତୁମବପକ ଜୀଵପନାପାୟଵନୁ

w

କାଣପକ ପଧଵପଧଵ ଶରଣୟ ରକ୍ଷିସୁ ରକ୍ଷିପସପନ ପକଳି
ଥାପନାଲି ଧୁ ପାଲି ସପି ଧ ପସୌଖ୍ୟ କୃ ପାଵପଲାକନଧିମଧ
ଈଥନ ପସଵିସପଧ ପସୌଖ୍ୟଗଳ ବୟସୁଵରଲପ ମାନଵରୁ ୨୨-୨
ଶ୍ରୀନିଵାସନ ପପାଲବ କରୁଣିଗନ ଳିନଳିନଜାମଦପଧାଳୁ
କାପଣ ପ୍ରଵୀଣରାଧଵରରସି ପନାଳ୍ପୁଧୁ ଶୁଥି ପୁରାଣପଧାଳୁ
ଧୂଣଭିଷ୍ମକୃପାଧିଗଳୁ କୁ ରୁପସପନପୟାଳଗିରଲଵଗୁଣଗ

1

ପଳନୁ ପନାଦପଧ ପାଲି ସଧ
ି ପରମାଥମ ପରଗଥିୟ ୨୨-୩
େିମଦଵିକ୍ରମ େକ୍ରସମଖଵପଥାମଦମାନ ନୃ ପାଲଗିଥଥନୁ
ଭାମଦକାରକ ଭୀମନ ମୃଧାଭରଣଗଳିପଗାଲି ଧ
ମପମଦପୟାପଦଧାକାଶରାଜନ ପହମଦଥିୟ ନୁ ଦ ି ପକଳି ମଗଳିପଗ

om

ଗମଦପନନିସଧ
ି ଗହନ ମହିମ ଗଧାବ୍ଜଢର ପାଣି ୨୨-୪

ଵୃ ଥ୍ରନ ଘାଥିସଧ
ି ପାପଵନୁ ନାଲ୍କୁ ଵିଭାଗ ମାଦିଧନୁ

gm

ଶାଥକୁ ମ୍ଭାଥମକ କିରୀତଵ ପକୈଥଵଧି କପଧଧାୟଧ

a.
c

ପଗୌଥମର ନିଜପଥିିୟନୁ ପୁରୁହୂଥପନୈଧିପର କାୟଧୁ

ou
si

ଇମଧର ାରାଥି ଭାଗିଲ କାୟଧ ଭକଥପଥବନ ସ୍ଵୀକରିସି ୨୨-୫

ନାରନମଧଵ୍ରଜଧ ସ୍ଥ୍ରୀୟର ଜାରକମପକ ଓଲି ଧ ଅଜସୁକୁ

.y

ମାରପନନିସଧ
ି ନମଧପଗାପପଗ ନଳିନଭଭଵଜନକ

w

w

ପଵୈରଵଜିଥ ପଧୈଥୟରନୁ ସମହାର ମାଦିଧ ଵିପଗମନ

w

ପପଗପଲରିଧନୁ ପଗାପାଲକର ଵୃ ମଧାଵନପଧାଳିମଧୁ ୨୨-୬
ଶ୍ରୀକରାେିତ ପାଧପଲ୍ଲଵ ପଗାକୁ ଲଧ ପଗାଲ୍ଲଥିୟ
ପରାଲି ସଧ
ି ପାକଶାସନପୂଜୟ ପଗାପଗାଵଥସାଗଳ କାୟଧ
ଓକରିସି କୁ ରୁପଥିୟ ପଭାଜନ ସ୍ଵୀକରିସଧ
ି ନୁ ଵିଧୁରପନୌଥଣ
ଭାକୁ ଲିକନମଧଧଲି ପଥାରିଧ ଭକଥଵଥସଲନୁ ୨୨-୭

2

ପୁଥ୍ରପନନିସଧ
ି ପଗାପିପଧଵିପଗ ଭଥୃପଵନିସଧ
ି ଵଜଧ
ନାରିୟ ରୁକିଥ ଲାଲି ସି ପଵଥଵ ପନଗହିଧ କୃ ପାସାମଧର ା
ଶଥୁଥାପନୟଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ ପୁରୁଷ୍ନ ପୁଥ୍ରିୟର ଥମଧାଳଧ
ଥ୍ରିଜଗଧଢାଥ୍ର ମମଗଳଗାଥ୍ର ପରମପଵିଥ୍ର ସୁରମିଥ୍ର ୨୨-୮

ଵୟାପକ ପରିପେନ୍ନ ରୂପଧି ପଥାଧ ପଲାକରିପଗ
ଧ୍ଵାପରାମଥୟଧି ପଧୈଥୟନୁ ସମଥାପପଗାଳିସୁପଵପନମଧୁ

gm

a.
c

ପେଥଧ୍ଵୀପମମିଧରନଵଥରିସି ସଲୁ ହିଧନୁ ଥନ୍ନଵର ୨୨-୯

om

ରୂପନାମଵିହୀନ ଗଗାପରାପିଥ ସୁନାମଧଲି କପରସିଧ

ଶ୍ରିଵିରିମଚାଧ୍ୟମରନୁ ଥ ନାନାଵଥାରଵ ମାଦି ସଲହିଧ

ou
si

ପଧଵପଥଗଳନୁ ଋଷ୍ିଗଳନୁ କ୍ଷିଥିପରନୁ ମାନଵର

ପସପଵଗଳ ପକୈପକାମଦୁ ଫଲଗଳ ନୀଵ ନିଥୟାନମଧମୟ

w

w

.y

ସୁଗ୍ରୀଵଢୁଵପମାଧଲାଧ ଭକଥଗଥ
ି ଥ ପୁରୁଶାଠ ୨୨-୧୦

w

ଧୁଷ୍ତଧାନଵହରଣ ସପଵାଥକଶତୃ ସଧଗଣଭରି
ଥ
ୁ

ଭକଥାଭୀଶତଧାୟକ ଭୟଵିନାଶକ ଵିଗଥଭୟପଶାକ
ନଶତଥୁଷ୍ତଗ
ି ଳିଲ୍ଲ ସୃଷ୍ତୟାଧ୍ୟଷ୍ତକଥନିଗାଵ କାଲଧି
ହୃଷ୍ତନାଗୁଵ ସ୍ମରପଣମାଥ୍ରଧି ହୁଧଗହାଵାସି
୨୨-୧୧
ୁ
ହିପମଧ ପ୍ରଳପୟାଧକଧି ଥାଵପରକାମଧନମିିସି କାୟଧ
ଥପଲପୟାଳୁ ଭାପମଧାପରୟ ପିଥଥଵପଗାଲି ଧ ପରିୟମକପଧଵିଥଥ

3

ଵମିଧସଧ
ି ଵୃ ମଧାରକର ସଧ୍ଵମ
ି ଧ
ି ସୁପଢୟ
ୃ ଧକୁଣସ
କରୁନା ସିମଧୁ କମଲାକାମଥ ବହୁନଶ୍ଚ
ି ି ମଥ ଜୟଵମଥ ୨୨-୧୨
ସଥୟସମକଲପାନୁ ସାର ପ୍ରଵଥିସୁଵ ପ୍ରଭୁ ଥନପଗ
ଥାପନ ଭୁଥୟପନନିସୁଵ ପଭାକଥପୃ ଭାଗୟପଧାଠ

ପଧାଳଗିଧଧୁ ଥଥବଧାଃଵୟନାଗି ଥପକ ଥୃପିଥପଦିସୁଵ

a.
c

ବିପତ୍ତଗଳ ପନଵଧିମଧଲାଗଲି ପହାତ୍ତିପଗାସୁଗଵାଧଦାଗଲି

om

ଥଥବପଥିଗଳ ମଥଥରାଧସୁରରପଗ ଅସମୀେୀନଫଲଵୀଵ ୨୨-୧୩

gm

ପକତ୍ତପରାଗପ୍ରୟୁକଥଵାଗଲି ଅଣକଧିପମଧାପେ
ନିତ୍ତୁସିରିନମ
ି ବାପୟଧପରଧୁ ହରି ଵିଟ୍ଟଲା ସଲପହପମଧନଲୁ

ou
si

ପକୈପଗାତ୍ତୁ କାଵ କୃ ପାଳୁ ସମଥଥ ଥନ୍ନ ଭକୁ ଥରନୁ ୨୨-୧୪

.y

ଈ ଵସୁମଢପରପୟାଳପଗ ଶ୍ରୀଭୂପଧଵିୟରସନ ସୁଗୁଣ

w

w

କମଗଳାଵ ବପଗୟି ମଧାଧଦାରଗଲି କୀଥିସୁଵ ନରର

w

କାଵ କମଲଧଳାୟଥାକ୍ଷ କୃ ପାଵପଲାକନଧିମଧ
କପିସୁଗ୍ରୀଵପଗାଲି ଦମଧଲି ଓଲି ଧଭିଲାପଷ୍ ପୂପରୈପ ୨୨-୧୫
ପେଥନାମଥୟାମି ଲକ୍ଷ୍ମିନାଠ କମଗଳନୁ ସରିସି
ଜନିପଥାଠ ଵିପଣା ଅମବ ଶୁଥିପ୍ରଥିପାଧ୍ୟନପୋଦପନ
ଜାଥନାଗୁଵ ଜନମରହିଥା କୂ ଥିନମଧନ ଭକଥରିମଧା
ହୂଥନାଗି ମପନାରଠଵ ପବଦିସପି କାଳଧୀଵ ୨୨-୧୬

4

ନୃ ଷ୍ଥୁ ଏନିସୁଵ ମନୁ ଜପରାଳୁ ସୁର ଋଷ୍ଭନିମରିଧ ୟଗପଳାଳୁ
ଥଥଥଧ୍ଵିଷ୍ୟଗଳ ବୁ ମିସୁଵ ପହାଥାଃଵୟନୁ ଥାନାଗି
ମୃଷ୍ରହିଥ ପଵଧପଧାଳୁ ଋଥସଥୁ ପପସରିନମ
ି ଧଲି କପରସୁଥ

ଅବ୍ଜଭଵପିଥ ଜଲଢରାଧ୍ରିପୟାଳବ୍ଜ ପଗାଜାଧ୍ରିଜପନନିସି
ଜଲଧୁବ୍ବପଳୟୁ ପୀୟୂଷ୍ଧଵପର ଶ୍ରୀଶଶାମକପରାଳୁ

a.
c

କବ୍ବୁ କଧଳିଲଥାଥୃଣଦୁ ମଧହବ୍ବୁପଗୟ ମାଦୁ ଥିହ

om

ଜଗସ୍ପ୍ରସଵିଥ ନିରମଥରଧି ସପମୈଥସୁଵନୁ ଭକୁ ଥନରନୁ ୨୨-୧୭

gm

ପଗାଜନୁ ଇବ୍ବପଗ ପ୍ରଥୀକ ମଣିମଗ
ୃ ସୃଜପ
ି ନଧ୍ରିଜନୁ ୨୨-୧୮

ou
si

ଶୁଥିଵିନୁଥ ସଵଥ୍ରଧଲି ଭାରଥିରମଣପନାଳଗିଧଧୁ

ଥା ଶୁେଷ୍ି ଥୁପଵନିସି ଜଦପେଥନରନୁ ପଵିଥ୍ରମାଦିଥିହ

.y

ଅଥୁଳମହିମାନମଥରୂପା େୁ ୟଥପନନିସି େିପଧଧହପଧାଳୁ

w

w

w

ପ୍ରାକୃ ଥପୁରୁଷ୍ନମଧଧଲି ନାନାପେପଷ୍ତଗଳ ମାଳ୍ପ ୨୨-୧୯
ଅଥିଠପି ୟନିସୁଵନନ୍ନମୟ ଭାରଥିରମଣପନାଳୁ ପ୍ରାଣମୟ
ପ୍ରାକୃ ଥ ଵିଷ୍ୟ େିମଥପନୟ ମାଦିସୁଵନୁ ମପନାମୟନୁ
ୟଥନ ଵିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନମୟ ବରଲଧ ଜଥନମାଦିସି ଆଥମଜାୟା
ସୁଥର ସମଗଧି ସୁଖ୍ଵନୀଵାନମଧମୟପନନିସି ୨୨-୨୦
ଇନିଥୁ ରୂପାଥମନପି ଗ ପଧାଷ୍ଗ ପଳନିଥୁ ବପ୍ପଵ
ୁ ୁ ପପଳିପରୈ

5

ବ୍ାଃମଣକୁ ପଲାଥଥମରାଧଵରୁ ନିଷ୍କପତବୁ ଧିଢୟଲି
ଗୁଣନିୟାମକ ଥଥଥଧାଃଵୟ ପନନିସି କାୟଵ ମାଳ୍ପ
ପଧଵନପନପନଧ ମାଥ୍ରଧି ପଧାଷ୍ରାଶିଗପଳଲ୍ଲ ପକଦୁ ଥିହଵୁ ୨୨-୨୧

ଖ୍ସଠପନନିପାକାଶପଧାଳୁ ଓପବ୍ବବ୍ବପରାଳଗିଧଧୁ
ଵୟସ୍ଥ୍ପନନିସୁଵ ସଵପରାଳପଗ ସମସ୍ଥ୍ପନନିସୁଵ ବଳିୟଲି ଧଧୁ

gm

ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଧନୁ ଏପମଧନପ
ି ଶାସ୍ଥ୍ରଧି ମାନଧନୁ ଏପମଧନପ
ି

a.
c

ଉପସଠପନନିପ ଵିପଶାଢନ ଵିଶୁଧଢାଥମ ପଲାକପଧାଳୁ ୨୨-୨୨

om

କୁ ସଠପନନିସୁଵ ଭୂମିପୟାଳୁ ଆଶସଠପନନିସୁଵ ଧିଗବଲୟପଧାଳୁ

ଵସନଧି ଧାନଶୀଲସୁ ବୁ ଧିଢପୟାଳଗଵଧାନୟପନନିସୁଵନୁ

ou
si

ପଵୈନପଥୟଵରୂପ ଥଥଥଥ ସଠାନଧଲି ଥଥଥ ସ୍ଵ

.y

ଭାଵଗଳାନୁ ସାର େରିପଥ୍ରଗଳ ମାଦୁ ଥପଲ ପନପଲସିପ୍ପ ୨୨-୨୩

w

w

ଗ୍ରାମପପନାଳାଗ୍ରଣିପୟନିସଵ
ୁ ନୁ ଗ୍ରାମଣୀ ଏନିସୁଵନୁ

w

ଜନପରାଳୁ ଗ୍ରାମୁପଗ୍ରାମଗପଳାଳପଗ ଶ୍ରୀମାନୟପନନିସୁଥିପ୍ପ
ଶ୍ରୀମପନାରମ ଥାପନ ପୟାଗପକ୍ଷମନାମକନାଗି ସଲୁ ହୁଵ

ଈ ମହିପମ ମିକ୍କାଧ ପଧଵରିଗୁପମତ ପଲାକପଧାଳୁ ୨୨-୨୪
ଵିଜୟ ସାରଠିପୟମଧୁ ଗରୁଦ ଧ୍ଵଜନ ମୂଥିୟ ଭକିଥପୂଵକ
ଭଜିସୁଥିପ୍ପ ମହାଥମରିପଗ ସଵଥ୍ରଧଲି ଓଲି ଧୁ

ଵିଜୟଧନୁ ଥାନାଗି ସଲହୁଵ ଭୁଜଗଭୂଷ୍ନ ପୂଜୟ
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େରଣାମବଜ
ୁ ଵିଭୂଥିଧ ଭୁଵନପମାହନରୂପ ନିପଲପ ୨୨-୨୫
ଅନଭିମଥ କମପ୍ରଵହପଧାଳ ଗନିମିଷ୍ାଧି ସମସ୍ଥ୍େୀଥନ
ଗଣଵିହୁଧୁ ଥଥଫଲଗଳୁ ଣ୍ଣପଧ ସୃଷ୍ତସ
ି ଧ ମୁନ୍ନ

ଵନିପଥୟି ପମଧାଦଗୂଦ ି କରୁଣା ଵନଢି ନିମିସି ଥେଥେୟ

ଝଲ୍ଲଦିୟ ପନଳଲପମଥ ଭଵସୁଖ୍ ଥଲ୍ଲଣଵପଗାଳିସୁଵୁଧୁ

a.
c

ନିଶ୍ଚୟ ଵଲ୍ଲ ସାଲଵ ମାଦି ସକ୍କପର ପମଧଧ ପଥରନପମଥ

om

ଅନୁ େପି ଥାେିଥ କମଫଲଗଳନୁ ଣଥ
ୁ େରିସୁଵରୁ ୨୨-୨୬

gm

କ୍ଷୁଲ୍ଲକର କୂ ଦାଦଧପଲ ଶ୍ରୀଵଲ୍ଲଭନ ସଧଗଣମଗ
ୁ ଳ

ou
si

ବଲ୍ଲଵର କୂ ଦାଦି ସମ୍ପାଧିସୁ ପରମ୍ପଧଵା ୨୨-୨୭

ଝଲ୍ଲଦିୟ ପନଳଲପମଥ ପଥାପୁଧୁ ଏଲ୍ଲ କାଲଧି ଭଵଧ

.y

ପସୌଖ୍ୟଵୁ ଏଲ୍ଲି ପପକ୍କରୁ ବିଦପଧ ପବମବଥିଥହୁଧୁ ଜୀଵରିପଗ

w

w

ଏପଲ୍ଲପନମଧପର ବିଦଧୁ ହରିନମ
ି ାଲୟପନୈପଵଧ୍ୟଵପନ ଭୁମିସି

w

ବଲ୍ଲଵର କୂ ଦାଦି ଭଵଧୁ:ଖ୍ଗଳନୀଦାଦୁ ୨୨-୨୮
କୁ ତ୍ତିପକାୟଧଧନତ୍ତୁ ଇତ୍ତୁଧ ସୁତ୍ତୁପକାତ୍ତୁଧ ମୁତ୍ତଲଘ
ହିତ୍ତିତ୍ତୁ ମାଳ୍ପୁଧୁ ଵିଟ୍ଟଲୁ ମତୁେିଷ୍ତ ସଜ୍ଜନର

ବିତ୍ତୁ ଥନ୍ନୟ ପହାପତ୍ତପଗାସୁଗ ଠତ୍ତନୁ ଣଥ
ୁ ିହ ପକତ୍ତ ମନୁ ଜର
କତ୍ତି ଓୟି ପଧମଫତ୍ତଣପଧାପଳାଥଥତ୍ତିଲିଦୁଥିହରୁ ୨୨-୨୯
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ଜାଗୁ ମାଦପଧ ପଭାଗଧାପସୟ ନୀଗି ପରମନୁ ରାଗଧଲି
ଵରପଭାଗିଶୟନନ ଆଗରଧ ପହବ୍ବାଗିଲଲି ନିମଧୁ
କୂ ଗୁଥଲି ଶିରଭାଗି କରୁଣାସାଗରପନ ଭଵପରାଗପଭଷ୍ଜ
ପକୈପଗାପମଦପମଧପନ ପବଗ ଓଧଗୁଵ ଭାଗଵଥଥରରସ ୨୨-୩୦

ହୀନକମଵ ମାଦିଧରୁ ସରି ସ୍ଵୀକରିସି ପପାପରଵ

gm

ପୁରାଣରୂପଧି ପପଳିସଧ
ି ରଘୁସୂନୁ ସୁେରିଥ୍ର ୨୨-୩୧

a.
c

ପ୍ରାଣହିମସକ ଲୁ ଢକପଗ ସୁଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ପାଲି ସି ଥନ୍ନ ମହିପମ

om

ଏନୁ କରୁଣପଵା ଥନ୍ନଵରଲି ଧୟାନିଢପି ଗ ସଧଭକଥଜନରଥି

ମୂଦମାନଵପରଲ୍ଲ କାଲଧି ପବଦିପକାମ୍ବି ନପି ଥମଧୁ ପଧୈନୟଧି

ou
si

ପବଦଧମଧଧି ମାଦୁ ପୁରୁଷ୍ାଠଗଳ ସ୍ଵପିଧଲି

ନୀଦୁ ଵପର ନିନ୍ନ ମଲଗୁଣ ପକାମଦାଦି ହିଗଗଵ
ୁ ଭାଗଵଥପରାଦ

w

w

.y

ନାଦିପସନ୍ନନୁ ଜନମଜନୁ ମଗଳଲ୍ଲି ମପରୟଧପଲ ୨୨-୩୨

w

େଥୁର ଵିଢ ପୁରୁଷ୍ାଠରୂପନୁ େଥୁରମୂଥୟଥମ
କନିରଲୁ ମଥିଥଥର ପୁରୁଷ୍ାଠଗଳ ବୟସୁଵପରନୁ ବଲ୍ଲଵରୁ
ମଥିଵିହୀନରୁ ଅହିକ ସୁଖ୍ କାେଥଵିପଧମଧରିଧନୁ ଧିନଧି
ଗୁଣପଥିପୟ ପମାଧଲାଧନୟପଥଵପଥଗଳପନ ଭଜିସୁଵରୁ ୨୨-୩୩
ଧୁହଣ
ି ପମାଧଲାଧମରଗଣ ସନମହଥ
ି ସଵପ୍ରାଣିଗଳ
ହୃଧଗହନି
ୁ ଵାସି ଗଭୀର ହରି ସଵାଠପ୍ରଧାୟକନୁ
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ଅହିକପାରଥ୍ରଧଲି ଵିହଥ
ି ାଵିହଥ
ି କମଗଳରିଥୁ
ଫଲସନ୍ନିହଥ
ି ନାଗି ଏଲ୍ଲରିପଗ ପକାଦୁ ଥିପ୍ପ ସଵଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ . ୨୨-୩୪
ଓପେଗାଧରୁ ଜୀଵପରାଳୁ ପଵୈଷ୍ମୟପଧ୍ଵଷ୍ାସୂପୟ
ପେହ ମହାମହିମଗିଲ୍ଲ ନିରୁପାଢିକ ପୂଵଵପଲାକଗଳା
ବ୍ଃମକଲପାମଥଧଲି ପଵଧା ଗମୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନଠ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ଵିଟଲ ସୁେନୀଵନୁ ଥ୍ରିଵିଢରିପଗ ଅଵରଵର ନିଜଗଥିୟ ୨୨-୩୫
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