ହରିକଥାମୃଥସାର
ଵିଘ୍ନେଶ୍ଵରଘ୍ନତାତ୍ର ସଂଧି
ହରିକଥାମୃଥସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନିଥୁ ଘ୍ନପଳୁ ଘ୍ନଵ
ପରମ ଭଗଵଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ଘ୍ନକଳୁ ଵୁଧୁ

om

ଶ୍ରୀଶନଂଘ୍ରି ସଘ୍ନରାଜଭୃଂଗ ମ
ଘ୍ନହଶସଂଭଵ ମନମନଘ୍ନ ାଳୁ ପ୍ର

gm

ନୀ ସଲହୁ ସଜ୍ଜନର ଘ୍ନଵ

a.
c

କାଶିସନୁ ନି ପ୍ରାଥିସୁଘ୍ନଵ ଘ୍ନପ୍ରମାତିଶୟ ଂି
ଵୟାସ କରୁଣାପାତ୍ର ମହ ା

w

w

ମୀକରକୃ ତ ଭୂଷଣାଂଗ କୃ

.y

ଏକ ଂତ ଇଘ୍ନଭଂଦ୍ରମୁଖ ଚା

ou
si

କାଶପତି କରୁଣାଳୁ ଘ୍ନକୈପିଡଘ୍ନି ମ୍ମନୁ ଦ୍ଧରିସୁ ୨୮-୦୧

w

ପା କଟାଅ ି ଘ୍ନନାଡୁ ଵିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାପିସୁଘ୍ନଵନିନଘ୍ନି ତଂ ୁ
ଘ୍ନନାକନୀୟନ ତୁ ତିସୁତପ୍ପ
ି ଵି
ଘ୍ନଵକିଗଳ ସହଵାସ ସୁଖଗଳ
ନୀ କରୁଣିସୁଵୁଘ୍ନ ମଘ୍ନଗ ସଂତତ ପରମକରୁଣାଳୁ ୨୮-୦୨
ଵିେରାଜଘ୍ନନ ୁ ଵିଷୟଘ୍ନ ାଳୁ
ମଗ୍ନଵାଗିହ ମନଵୁ ମହଘ୍ନ ା

1

ଷେଂଘ୍ରି ସଘ୍ନରାଜୟୁଗଳ ି ଭକ୍ତିପୂଵକ ି

ଲଗ୍ନଵାଗଲି ନିତୟ ନରକ ଭ
ୟାଗ୍ନିଗଳିଗାନଂଘ୍ନଜ ଗୁରୁଵର

ଭଗ୍ନଘ୍ନଗୈଘ୍ନସନ୍ନଵଗୁଣଗଳନୁ ପ୍ରତି ଵ
ି ସ ଲ୍ଲି ୨୮-୦୩
ଧନପ ଵିଶ୍ଵଘ୍ନେନ ଘ୍ନଵୈ ୟା

om

ଶ୍ଵିନଗ
ି ଳିଘ୍ନଗ ସରିଘ୍ନୟନିପ ଷଣମଖ
ୁ

ନନୁ ଜ ଘ୍ନଶଷଶତସ୍ଥ ଘ୍ନ ଘ୍ନଵାତ୍ତମ୍ମ ଵିୟଦ୍ଗଂଗା

a.
c

ଵିନୁତ ଵିଘ୍ନଶ୍ଵାପାସକଘ୍ନନ ସ

gm

ନମନ ି ଵିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାପିସୁଘ୍ନଵ ଲକୁ ମୀ

ତାର ମାଡିଘ୍ନ ରୁକିମଣୀୟଲି

.y

ଚାରୁଘ୍ନ ଷ୍ଣାହଵୟଘ୍ନନନିସି ଅଵ

ou
si

ଵନିଘ୍ନତୟରସନ ଭକ୍ତିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଵ ଘ୍ନକାଟ୍ଟୁ ସଲୁ ହୁଵୁ ୁ ୨୮-୦୪

w

w

ଘ୍ନଗୌରିୟରସନ ଵର ି ଉଦ୍ଧଟରା ରାଅସର

w

ଘ୍ନଶୌରିୟାଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ ି ସଂହରିସି ଭୂ
ଭାରଵିଳୁହି କରୁଣି ତ୍ଵତ୍ପା

ାରଵିଂ ଘ୍ନକ ନମିଘ୍ନପ କରୁଣିପୁଘ୍ନ ମଘ୍ନଗ ସନମତୟ
ି ୨୮-୦୫
ଶୂପକଣଦ୍ଵୟ ଵିରାଜିତ କଂ
ପଶର ଉ ତି ାକସନ୍ନିଭ
ସପଵର କଟିସୂତ୍ର ଘ୍ନଵୈକୃତଗାତ୍ର ସୁଚରିତ୍ର

2

ସ୍ଵପିତାଂକୁ ଶ ପାଶକର ଖଳ
ଭଂଜନ କମସାଇଗ
ତପକନୁ ନୀନାଗି ତୃ ପ୍ତିୟ ପଡିସୁ ସଜ୍ଜନର ୨୮-୦୬
ଘ୍ନଖଶ ପରମ ସୁଭକ୍ତିପୂଵକ
ଵୟାସକୃ ତ ଗ୍ରଂଥଗଳନରିତୁ ପ୍ର

om

ୟାସଵିଲ୍ଲଘ୍ନ ବଘ୍ନର ୁ ଵିତରିସଘ୍ନି ଘ୍ନୟା ଘ୍ନଲାକଘ୍ନ ାଳୁ
ପାଶପାଣିଘ୍ନୟ ପ୍ରାଥିସୁଘ୍ନଵନୁ ପ

a.
c

ଘ୍ନ ଶିଘ୍ନସନଗ ରଥଗଳ କରୁ

gm

ଣାସମୁଦ୍ର କୃ ପାକଟାଅ ି ଘ୍ନନାଡୁ ଵ ପ୍ରତି ନି ି ୨୮-୦୭

ou
si

ଶ୍ରୀଶନତିନମ
ି ଲ ସୁନାଭୀ
ଘ୍ନ ଶଵସ୍ଥିତ ରକ୍ତ ଗଂଧା

w

w

ମୂଷକସୁଵରଵହନ ପ୍ରାଣା

.y

ତିଘ୍ନଶାଭିତଗାତ୍ର ଘ୍ନଲାକପଵିତ୍ର ସୁରମିତ୍ର

w

ଘ୍ନଵଶୟୁତ ପ୍ରଖୟାତ ପ୍ରଭୁ ପୂ
ଘ୍ନରୈସୁ ଭକ୍ତରୁ ଘ୍ନବଡି ଷ୍ଟ
ି ାଥଗଳ ପ୍ରତି ନି ି ୨୮-୦୮
ଶଂକରାତ୍ମଜ ଘ୍ନ ତୈ ୟରିଗତି ଭ
ୟଂକରଗତିଗଳୀୟ ଘ୍ନଲାସୁଗ
ସଂକଟ ଚତୁ ଥିଗଘ୍ନନନିସି ଅହିତାଥଗଳ ଘ୍ନକାଟ୍ଟୁ
ମଂକୁ ଗଳ ଘ୍ନମାହିସୁଘ୍ନଵ ଚକ୍ର

3

ରାଂକିତନ ନି ନି ି ତ୍ଵତ୍ପ
ପଂକଜଗଳିଘ୍ନଗ ବିଘ୍ନନ୍ନୈସୁଘ୍ନଵନୁ ପାଲି ପୁ ୁ ଏମ୍ମ ୨୮-୦୯
ସିଦ୍ଧ ଵି ୟାଧରଗଣ ସମା
ରାଧ୍ୟ ଚରଣସଘ୍ନରାଜ ସଵସୁ
ସିଦ୍ଧ ି ାୟକ ଶୀଘ୍ର ଂି ପାଲି ପୁ ୁ ବିନ୍ନପଵ

om

ବୁ ଦ୍ଧ ି ଵି ୟ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ବଲ ପରି

gm

ଵ ୟନ ସ୍ମୃତଲ
ି ୀଘ୍ନଲଗଳ ସୁତଵନ ଵ ନ ଲି ୨୮-୧୦

a.
c

ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଵିରକ୍ତି ନିରୁତନ

ରକ୍ତଵାସଦ୍ଵୟ ଵିଭୂଷଣ

ou
si

ଉକ୍ତି ଲାଲି ସୁ ପରମଭଗଵ
ସକ୍ତଵାଗଲି ମନଵୁ ଵିଷୟ

.y

ଦ୍ଭକ୍ତଵର ଭଵୟାତ୍ମ ଭାଗଵତା ଶ
ି ାସ୍ତ୍ର ଲି

w

w

ଵିରକ୍ତି ପାଲି ସୁ ଵିଧ୍ଵଧାଧ୍ୟ ଵି

w

ମୁକ୍ତଘ୍ନନଂଘ୍ନ ନିଘ୍ନସନ୍ନ ଭଵଭୟ ଂି ଲନୁ ୁ ନ ି ୨୮-୧୧
ଶୁକ୍ର ଶିଷୟର ସଂହରିପୁ ଘ୍ନକ
ଶକ୍ର ନିନ୍ନନୁ ପୂଜସ
ି ି ନୁ ଉ
ରୁକ୍ରମଶ୍ରୀରାମଚଂଦ୍ରନୁ ଘ୍ନସତୁ ମୁଖ ଲ୍ଲି
ଚକ୍ରଵତିପ ଧମରାଜନୁ
ଚକ୍ରପାଣିୟ ନୁ ଡଘ୍ନି ଗ ଭଜିସି

4

ଵକ୍ରତୁ ଂଡଘ୍ନନ ନିଘ୍ନନ୍ନାଘ୍ନଳଂତୁ ଘ୍ନଟା ଈଶନୁ ଗ୍ରହଵୁ ୨୮-୧୨
ଘ୍ନକୌରଘ୍ନଵଂଦ୍ରନୁ ନିନ୍ନ ଭଜିସ
କାରଣ ି ନିଜକୁ ଲ ସହିତ ସଂ
ହାର ଐ ି ଗୁରୁଵର ଵୃ ଘ୍ନକା ରନ ଗଘ୍ନ ୟି ଂ
ତାରକାଂତକନନୁ ଜ ଏନ୍ନ

om

ଶରୀରଘ୍ନ ାଳୁ ନୀନିଂତୁ ଧମ

a.
c

ଘ୍ନପ୍ରରକନୁ ନୀନାଗି ସଂଘ୍ନତୈଘ୍ନସନ୍ନ କରୁଣ ଲି ୨୮-୧୩

gm

ଏକଵିଂଶତି ଘ୍ନମା କ ପ୍ରିୟ
ମୂକରନୁ ଵାଗିମଗଳ ମାଘ୍ନେ କୃ
ଘ୍ନଲଖକାଗ୍ରଣି ମନମନ

ou
si

ପାକଘ୍ନରଶ କୃ ତଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ କାମ କାଘ୍ନୟା ଘ୍ନକୈପିଡ ି ୁ
ୁ

.y

ଵୟାକୁ ଲଵ ପରିହରିସୁ ୟ ି ପି

w

w

w

ନାକି ଭାୟା ତନୁ ଜ ମୃଦ୍ଭଵ ପ୍ରାଥିସୁଘ୍ନଵ ନିନ୍ନ ୨୮-୧୪
ନିତୟ ମଂଗଳ ଚରିତ ଜଗ ୁ
ତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥିତ ି ଲୟ ନିୟମନ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟା
ନତ୍ରୟପ ବଂଧଘ୍ନମାଚକ ସୁମନସାସୁର
ଚିତ୍ତଵୃ ତ୍ତିଗଳଂଘ୍ନତ ନଘ୍ନଡଵ ପ୍ର
ମତ୍ତନଲ୍ଲ ସୁହୃଜ୍ଜନାପ୍ତନ

ନିତୟ ଲି ଘ୍ନନଘ୍ନନଘ୍ନନଘ୍ନନ ୁ ସୁଖସ
ି ୁଵ ଭାଗୟ କରୁଣିପୁ ୁ ୨୮-୧୫

5

ପଂଚଘ୍ନଭ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଵରୁପୁ ଵି
ରିଂଚିଜନକନ ଘ୍ନତାରୁ ମନ ଲି
ଵାଂଛିତପ୍ର ଓଲୁ ଘ୍ନମୟି ଂ ଲି ାସଘ୍ନନଂ ରି ୁ
ପଂଚଵକ୍ତ୍ରନ ତନୟ ଭଵଘ୍ନ ାଳୁ
ଵଂଚିସଘ୍ନ ସଂଘ୍ନତୈସୁ ଵିଷୟ ି
ଲି ମାଡୁ ମନା କ
ି ରଣଗଳ ୨୮-୧୬

ଘ୍ନୟାନିଗଳୁ ବରଲଂଘ୍ନଜ ଲକୁ ମୀ
ପ୍ରାଣପତି ତଘ୍ନତ୍ଵଶରିଂଘ୍ନ ାଡଗୂଡ ି ଗୁଣକାୟ

ou
si

ତାଘ୍ନନ ମାଡୁ ଵଘ୍ନନଂବ ଈ ସୁ

gm

a.
c

ଏନୁ ଘ୍ନବଡୁ ଵୁ ଲ୍ଲ
ି ନିନ୍ନ କୁ

om

ସଂଚରି ଂ

ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଵଘ୍ନନ କରୁଣିସୁଵୁଘ୍ନ ମଘ୍ନଗ ମ

w

w

.y

ହାନୁ ଭାଵ ମୁହୁମହ
ୁ ୁ ୁଃ ପ୍ରାଥିସୁଘ୍ନଵନିନଘ୍ନି ତଂ ୁ ୨୮-୧୭

w

ନଘ୍ନମା ନଘ୍ନମା ଗୁରୁଵୟ ଵିବୁଘ୍ନଧା
ତ୍ତମ ଵିଵଜିତନିଦ୍ର କଲପ

ୁ ମଘ୍ନନନିଘ୍ନପ ଭଜକରିଘ୍ନଗ ବହୁଗୁଣଭରିତ ଶୁଭଚରିତ

ଉଘ୍ନମୟ ନଂ ନ ପରିହରିସ

ହଂମମଘ୍ନତ ବୁ ଦ୍ଧୟା ଂି ଦ୍ରିୟଗଳା
କ୍ରମିସି ଣିସୁତଲି ହଵୁ ଭଵଘ୍ନ ାଳଗାଵ କାଲ ଲି ୨୮-୧୮

6

ଜୟଜୟତୁ ଵିଘ୍ନେଶ ତାପ
ତ୍ରୟଵିନାଶନ ଵିଶ୍ଵମଂଗଳ
ଜୟଜୟତୁ ଵି ୟାପ୍ର ାୟକ ଵୀତଭୟଘ୍ନଶାକ
ଜୟଜୟତୁ ଚାଵାଂଗ କରୁଣା
ନୟନ ଂି ଲି ଘ୍ନନାଡି ଜନୁ ମା

om

ମୟ ମୃତଗ
ି ଳନୁ ପରିହରିସୁ ଭକ୍ତରିଘ୍ନଗ ଭଵଘ୍ନ ାଳଘ୍ନଗ ୨୮-୧୯
କଡୁ କରୁଣି ନୀଘ୍ନନଂ ରି ୁ ଘ୍ନହ

a.
c

ଘ୍ନରାଡଲ ନମିସୁଘ୍ନଵ ନିନ୍ନଡିଘ୍ନଗ ଘ୍ନବଂ

gm

ବିଡଘ୍ନ ପାଲି ସୁ ପରମ କରୁଣାସିଂଧୁ ଏଂଘ୍ନ ଂ ୁ
ତଘ୍ନଡ ୁ ଭଗଵନ୍ନାମ କୀତଘ୍ନନ

ou
si

ନଡୁ ନଡୁ ଘ୍ନଵ ବରୁତିପ୍ପ ଵିେଵ

.y

ନୁ ଡ ି ୁ ନୁ ଡଘ୍ନି ସଂନିଂ ପ୍ରତି ଵ
ି ସ ଲି ମଘ୍ନରୟ ଘ୍ନଲ ୨୮-୨୦

w

w

ଏକଵିଂଶତି ପ ଗଘ୍ନଳନିସୁଵ

w

ଘ୍ନକାକନ ନଵମାଲି ଘ୍ନକୟ ଘ୍ନମୈ
ନାକିତନୟାଂତଗତ ଶ୍ରୀପ୍ରାଣପତିଘ୍ନୟନିପ
ଶ୍ରୀକରଜଗନ୍ନାଥଵିଟଠଲ
ସ୍ଵୀକରିସି ସ୍ଵଗାପଵଗ ି
ତା ଘ୍ନକାଡୁ ଵ ଘ୍ନସୌଖୟଗଳ ଭକ୍ତରିଗାଵ କାଲ ଲି ୨୮-୨୧
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