ହରିକଥାମୃଥସାର
ବିିଂବବାପାସନ ସିଂଧି
ହରିକଥାମୃଥସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନିଥୁ ବପଳୁ ବେ
ପରମ ଭଗେଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ବକଳୁ େୁଧୁ

om

ମୁକ୍ତ ବିିଂବନୁ ତୁ ରିୟ ଜୀେ

gm

ଶକ୍ତନାଦରୁ ସରିବୟ ସବୋ

a.
c

ନମକ୍ତ
ୁ ବିିଂବନୁ େିଶ୍ଵ ଭେ ସିଂ
ସକ୍ତ ବିିଂବନୁ ବତୈଜସନୁ ଅସୃଜୟରିବଗ ପ୍ରାଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ
ଦ୍ରିକ୍ତ ମହିମନୁ ଦୁ ୁଃଖସୁଖଗଳ

w

w

ଚ୍ଛିନ୍ନନାଗିହ ପ୍ରାଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ ନାମଦି

.y

ଅନ୍ନନାମକ ପ୍ରକୃ ତବି ୟାଳଗ

ou
si

େୟାକ୍ତମାଡୁ ତଲି ପ୍ପ କଲ୍ାିଂତଦଲି ବପ୍ପରିବଗ ୨୪-୦୧

w

ବସାବନ୍ନାଡଲ ବମାଦଲାଦେବରାଳନ୍ନାଦ ବତୈଜସନୁ
ଅନ୍ନଦାିଂବୁ ଦନାମ େିଶ୍ଵନୁ

ଭିନ୍ନନାମ କ୍ରିୟଗଳିିଂଦଲି
ତବନ୍ନାଳବଗ ତା ରମିପ ପୂଣାନିଂଦ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଘନ ୨୪-୦୨
ବୂ ଦବି ୟାଳଗଡଗିପ୍ପନଲବନା
ପାଦି ବେତନ ପ୍ରକୃ ତବି ୟାଳ

1

ଗନ୍ନାଦନନ୍ନାହଵୟଦି କବରସୁେ ବ୍ରହ୍ମ ଶିେରୂପି
ଓଦନପ୍ରଦ େିଷ୍ଣୁ ପରମା
ହ୍ଲାଦେୀେୁ ତ ତୃ ପ୍ତିପଡିସୁେ
ଗାଦମହିମନ େିତ୍ରକମେନାେ ବଣ୍ଣିସୁେ ୨୪-୦୩
ନାଦ ବଭାଜନ ଶବ୍ଦବଦାଳୁ ବିିଂ

om

ବଦାଦବନାଦକବଦାଳବଗ ବଘାଷନୁ
ୋଦବଦାଳୁ ଶାିଂତାଖୟ ଜଠରାଗ୍ନିବୟାଳଗିଇରୁତିପ୍ପ

a.
c

ବେୈଦକ
ି ସୁଶବ୍ଦବଦାଳୁ ପୁତ୍ର ସ

gm

ବହାଦରାନୁ ଜବରାଳତି

ବେଦମାନି ରମାନୁ ପାସୟ ଗୁ

.y

ବଣାଦଧି ଗୁଣତ୍ରୟ େିେଜିତ

ou
si

ଶାିଂତନ ପାଦକମଲେନେରତ େିିଂତିସୁ ଈ ପରିୟଲି ିଂଦ ୨୪-୦୪

w

w

ବଵାଦରସ୍ଥିତ ନିଖଳ
ି ବ୍ରହ୍ମାିଂଡାଦ୍ଵିଲଅଣନୁ

w

ସାଧୁସମ୍ମତବେନିସୁତହି ନିଷୁ

ସୀଦ ଗଣପତିବୟିଂବ ଶୁତ ି ପ୍ରତି
ପାଦିସୁେୁଦନେରତେନ ଗୁଣପ୍ରାିଂତଗାଣଦବଲ ୨୪-୦୫
କବରସୁେନୁ ମାୟାରମଣ ତା
ପୁରୁଷରୂପଦି ତ୍ରିସ୍ଥଳଗବଳାଳୁ
ପରମ ସତ୍ପରୁଷାଥଦ ମହତ୍ତତ୍ଵବଦାଳଗିଦ୍ଦୁ

2

ସରସିଜଭୋିଂଡ ସ୍ଥିତ ସ୍ତ୍ରୀ
ପୁରୁଷ ତନମାତ୍ରଗଳ ଏବକା
ତ୍ତରଦବଶିଂଦ୍ରିୟଗଳ ମହାବୂ ତଗଳ ନିମିସଦି ୨୪-୦୬
ଈ ଶରୀରବଗ ପୁରୁଷ ତ୍ରିଗୁଣଦି
ଶ୍ରୀସହିତ ତାନିଦ୍ଦୁ ଜୀେରି

om

ଗାଶ ବଲାଭାଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ମଦ ମତ୍ସର କୁ ବମାହ ଉଧ
ହାସ ହରୁଷ ସୁଷୁପ୍ତି ଵପନପି

a.
c

ପାସଜାଗ୍ରତି ଜନମ ସ୍ଥିତ ି ମୃତ ି

କେେଦିଂଦଦି ବତାଡିସି କମ

ou
si

ରିେିଧ ଗୁଣମୟ ବଦହ ଜୀେବକ

gm

ବଦାଷ ପୁଣୟ ଜୟାପଜୟ ଦ୍ଵିଂଦ୍ଵଗଳ କଲି ୍ସଦି ୨୪-୦୭

.y

ପ୍ରେହବଦାଳୁ ସିଂୋରମାଡିସୁତପ୍ପ
ି ଜୀେରନ

w

w

କେିସି ମାୟାରମଣ ବମାହେ

w

ଭେବକ କାରଣନାଗୁେନୁ ସିଂ

ଶ୍ରେଣ ମନନେ ମାଳ୍ପରିବଗ ବମାେକବନନିସୁତପ୍ପ
ି ୨୪-୦୮
ସାଶନାହଵୟ ସ୍ତ୍ରୀପୁରୁଷବରାଳୁ
ୋସୋଗିହବନିଂଦରିଦୁ େି
ଶ୍ଵାସପୂେକ ଭଜିସି ବତାଷିସୁ ଵାେବରାତ୍ତମର
ବକେଶନାଶନ ଅେଲଗବଳାଳୁ ପ୍ର

3

କାଶିସୁତଲି ହନଶନରୂବପା
ପାସନେ ମାଳ୍ପରିବଗ ବତାପନୁ ତନ୍ନ ନିଜରୂପ ୨୪-୦୯
ପ୍ରକାରାିଂତର େିିଂତିସୁେଦୀ
ପ୍ରକୃ ତବି ୟାଳୁ େିଶ୍ଵାଦିରୂପେ
ପ୍ରକଟମାବଳ୍ପନୁ ୟଥାମତିବୟାଳୁ ଗୁରୁକୃ ପାବଲଦି

om

ମୁକୁରନିମିତ ସଦବଦାଳୁ ବପାବଗ

gm

ଅକୁ ଟଲ
ି ାତ୍ମ େରାେରଦି ସେତ୍ର ବତାରୁେନୁ ୨୪-୧୦
ପରିବଚ୍ଛଦତ୍ରୟ ପ୍ରକୃ ତବି ୟାଳ

ou
si

ଗିରୁତିହନୁ େିଶ୍ଵାଦିରୂପେ

w

w

ତୁ ରିୟନାମକ ୋସୁବଦେନ

.y

ଧରିସି ଆତ୍ମାଦିତ୍ରର
ି ୂ ପେ ଈ ଷଣତ୍ରୟଦି
ସୁରୁେି ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନାତ୍ମ ଵରୂପଦି

a.
c

ଵକୀୟ ରୂପେ କାିଂବ ବତରଦଲି

w

ସ୍ମରିସୁ ମୁକ୍ତିସୁଖପ୍ରଦାୟକନୀତନହୁବଦିଂଦୁ ୨୪-୧୧
କମଲସିଂଭେଜନକ ଜଡ ଜିଂ
ଗମବରାଳବଗ ବନବଲସିଦ୍ଦୁ କ୍ରମ େୁ ୟ
ତ୍କ୍ର ମଦି କମେ ମାଡି ମାଡିସୁତପ୍ପ
ି ବବସରବଦ
ଅମ ଆମ ଅମୀହନାହଵୟ
ସୁମନସସୁରବରାଳବଗ ଅହିଂ

4

ମମନ ମମ ଏିଂଦୀ ୟୁପାସବନବଗୈେ ପ୍ରାିଂତଦଲି ୨୪-୧୨
ଈ ସମସ୍ତ ଜଗତ୍ତୁ ଈଶା
ୋସୟବେନିପୁଦୁ କାୟରୂପେୁ
ନାଶୋଦରୁ ନିତୟବେ ସରି କାରଣ ପ୍ରକୃ ତ ି
ଶ୍ରୀଶବଗ ଜଡପ୍ରତିବମବୟନିପୁଦୁ

om

ମାସବଦାବମ୍ମଗୁ ସନ୍ନିଧାନେୁ

a.
c

ୋସୋଗିହ ନିତୟ ଶାଲିଗ୍ରାମବଦାପାଦି ୨୪-୧୩

gm

ଏକବମୋଦ୍ଵିତୀୟ ରୂପା
ବନକ ଜୀେବରାଳିଦ୍ଦୁ ତା ପ୍ର

ou
si

ବତୟକ କମେ ମାଡି ବମାହିସୁତପ୍ପ
ି ତିଳସ
ି ଦବଲ
ମୂକ ବଧିରାିଂଧାଦି ନାମକ

.y

ଈ କବଳେରବଦାଳବଗ କବରସୁେ

w

w

w

ମାକଳତ୍ରନ ବଲୌକିକ ମହାମହିବମବଗବନିଂବବ ୨୪-୧୪
ବଲାକବିଂଧୁବଲାକନାଥ େି
ବଶାକ ଭକ୍ତର ବଶାକନାଶନ
ଶ୍ରୀକରାେିତ ବସାକଦିଂଦଦଲି ପ୍ପ ସେବରାଳୁ
ସାକୁ େନୁ ସଜ୍ଜନର ପରମ କୃ
ପାକବରଶ ପିନାକିସନ୍ନୁତ
ଵୀକରିସୁ ୋନତରୁ ବକାଟ୍ଟ ସମସ୍ତ କମଗଳ ୨୪-୧୫

5

ଅହିତ ପ୍ରତିବମଗବଳନିସୁେୁେୁ
ବଦହ ବଗହାପତୟ ସତି ଧନ
ବଲାହ କାଷ୍ଟ ଶିଲା ମୃଦାତ୍ମକୋଦ ଦ୍ରେୟଗଳୁ
ବେହଦଲି ପରମାତ୍ମ ଏନଗି
ତ୍ତୀହବନିଂଦରିଦନୁ ଦନି ଦି ସ

ବେତନପ୍ରତିବମଗଳୁ ଓତ
ବହାତ ସବେିଂଦ୍ରିୟଗବଳାଳୁ ସିଂ
ପ୍ରୀତିୟିିଂଦୁ ିଂଡୁ ଣିସି େିଷୟ ନି

ou
si

ବପ୍ରାତନାଗିବଦ୍ଦଲ୍ଲବରାଳୁ େୟାପାର ମାଡୁ ତିହ

gm

a.
c

ଶ୍ରୀତରୁଣିେଲ୍ଲଭବଗ ଜୀେରୁ

om

ବମ୍ମାହବକାଳଗାଗଦବଲ ପୂଜସ
ି ୁ ସେନାମକ ୨୪-୧୬

w

w

.y

ୋତ ବଦଶଗ ଦୀପଦିଂଦଦଲି ପ୍ପ ନିଭୟଦି ୨୪-୧୭

w

ଭୁତ ବସାକିଦ ମାନେନୁ ବହୁ
ମାତନାଡୁ େ ବତରଦି ମହଦ

ଦ୍ଭୂତ େିଷ୍ଣଵାବେଶଦିିଂଦଲି େତିପୁଦୁ ଜଗେୁ
ବକୈତବୋକ୍ତିଗଳଲ୍ଲ ବଶଷ ଫ
ଣାତପତ୍ରବଗ ଜୀେପିଂେକ
ଵ୍ରାତବେିଂଦିଗୁ ଭିନ୍ନପାଦାହଵୟଦି କବରସୁେୁଦୁ ୨୪-୧୮

6

ଦିେିବୟାଳିପ୍ପେ
ୁ ୁ ମୂରୁ ପାଦଗ

ଳେନିବୟାଳଗିହୁବଦାିଂଦୁ ଈ େିଧ
କେିଭିରୀଡିତ କବରସୁେ େତୁ ଷ୍ପାତୁ ତାବନିଂଦୁ
ଇେନ ପାଦେତୁ ଷ୍ଟୟଗଳନୁ
ଭେବକ ତିଂଦୁ ନିରିଂତରଦି ଉ

om

ଦ୍ଧେନ ସଖ ସୋିଂତରାତ୍ମକବନିଂଦୁ ସ୍ମରିସୁତର
ି ୁ ୨୪-୧୯
େିଂଶବାଗଲୁ ବବବଳୟ କିଂଡୁ ନ

a.
c

ରାିଂଶଦଲି ବଶାଭିପୁଦୁ ବାଗଦ

gm

େିଂଶ ପାଶଦି କଟ୍ଟି ଏରୁେ ବଡାିଂବ ମସ୍ତକବକ
ସସିଂଶୟଦି େିଂଦିସବଦ ନା େି

ou
si

କିଂସମଦନ ଦାସରିବଗ ନି

.y

ଦ୍ଵାିଂସବନିଂଦହିଂକରିବସ ଭେଗୁଣଦି ବିଂଧିସୁେ ୨୪-୨୦

w

w

ବଜୟାତିରୂପବଗ ପ୍ରତିବମଗଳୁ ସାିଂ

w

ବକତିକାବରାପିତ ସୁବପୌରୁଷ

ଧାତୁ ସପ୍ତକ ବଧୈୟ ବଶୌବୟାଦାୟ ୋତୁ ୟ
ମାତୁ ମାନ ମହତ୍ଵ ସହନ ସୁ
ନୀତି ନିମଲବଦଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ
ଭୂତପିଂେକ ବୁ ଦ୍ଧ ି ବମାଦଲାଦିିଂଦ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ୨୪-୨୧
ଜୀେରାଶିବୟାଳମୃତ ଶାଶ୍ଵତ

7

ସ୍ଥାେରଗବଳାଳୁ ସଠାଣୁନାମକ
ନାେକାଲଦଲି ପ୍ପନଜିତାିଂତବନିଂବଦନିସି
ବଗାେିଦାିଂପତି ଗାୟନପ୍ରିୟ
ସାେୟେ ସାହସ୍ରନାମ ପ
ରାେବରଶ ପେିତ୍ରକମ େିପଶ୍ଚି ତନୁ ସାମ ୨୪-୨୨

om

ମାଧେନ ପୂଜାଥୋଗି ନି
ବଷଧକମେ ମାଡି ଧନ ସିଂ

gm

a.
c

ପାଦିସଲୁ ସତ୍ପଣ
ୁ ୟ କମଗବଳନିସବି କାଳୁ ତହି େୁ
ବଵାଦରିଂଭଣାଥ ନିତୟଦି
ସାଧୁକମ ମାଡିଦରୁ ସରି

.y

ଅପଗତାଶ୍ରୟ ଏଲ୍ଲବରାଳଗି

ou
si

ଐଦୁ େନୁ ବଦହାିଂତରେ ସିଂବଦହେିନତି ଲ୍ଲ
ି ୨୪-୨୩

w

w

ଦ୍ଦୁପମବନନିପାନୁ ପମ ରୂପନୁ

w

ଶଫରବକତନ ଜନକ ବମାହିପ ବମାହକନ ବତରଦି
ତପନବକାଟି ସମପ୍ରଭାସିତ
େପୁବେନିପ କୃ ଷ୍ଣାଦି ରୂପକ
େିପଗଳିଂତୁ ିଂଡୁ ଣିପ ସେତ୍ରଦଲି ବନଲସିଦ୍ଦୁ ୨୪-୨୪
ଅଡେିବୟାଳୁ ବିତ୍ତଦବଲ ବବବଳଦିହ
ଗିଡଦ ମୂଲିବକ ସକଲ ଜୀେର
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ଓଡବଲାଳିପ୍ପାମୟେ ପରିହରବଗୈସୁେିଂଦଦଲି
ଜଡଜସିଂଭେଜନକ ତ୍ରିଜଗ
ଦ୍ଵବଡୟ ସିଂବତୈବସନଲୁ ଅେରି
ବଦ୍ଦବଡବଗ ବିଂବଦାଦଗୁେନୁ ଭକ୍ତର ଭିବଡୟ ମୀରଦବଲ ୨୪-୨୫
ଶ୍ରୀନିବକତନ ତନ୍ନେର ବଦ

om

ହାନୁ ବିଂଧିଳିଂବତ ଅେୟେ
ଧାନଦଲି ବନଲି ସପ୍ପ
ି ସେଦ ସକଲ କାମଦନୁ

a.
c

ଏନୁ ବକାଟ୍ଟଦୁ ଭୁିଂଜିସୁତ ମ

gm

ଦ୍ଦାବନୟିଂଦଦି ସିଂେରିସୁ ମ

ou
si

ବତ୍ତନୁ ବବଡବଦ ଭଜିସୁତର
ି ୁ ଅେନିଂଘ୍ରିକମଲଗଳ ୨୪-୨୬
ବବଡଦବଲ ବକାଡୁ ତିପ୍ପ ସୁରରିବଗ

.y

ବବଦିଦବର ବକାଡୁ ତିହନୁ ନରରିବଗ

w

w

ବବଦି ବଳଲୁ େ ବଦୈତୟରିବଗ

w

ବକାଡବନାବମ୍ମ ପୁରୁଷାଥ

ମୂଢରନୁ ଦନି ଧମକମେ

ମାଡିଦରୁ ସରି ଅହିକଫଲଗଳ
ନୀଡି ଉନମତ୍ତରନୁ ମାଡି ମହାନିରୟେୀେ ୨୪-୨୭
ତରଣି ସେତ୍ରଦଲି କିରଣେ
ହରହି ତତ୍ତଦ୍ଵସ୍ତୁ ଗଳନନୁ
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ସରିସି ଅଦରଦରିଂବତ ୋୟେ କିଂବଗାଳିପ ବତରଦି
ଅରିଧରାଜାବନଜ ଜଗବଦାଳ
ଗିରୁେ ଛାୟାତପବନନିସି ସିଂ
କରୁଷଣାହଵୟ ଅେରେର ବୟାଗୟବତଗଳିଂତିପ୍ପ ୨୪-୨୮
ଈ େିଧଦି ସେତ୍ର ଲକୁ ମୀ

om

ଭୂ େନିବତୟର କୂ ଡ ି ତନ୍ନ କ
ଳାେିବଶଷଗବଳଲ୍ଲ କବଡୟଲି ତୁ ିଂବି ବସେୟତମ

a.
c

ବସେକନୁ ତାବନନିସି ମାୟା

gm

ବଦେିରମଣ ପ୍ରେିଷ୍ଟରୂପକ

ପ୍ରଣେକାରଣ କାୟ ପ୍ରତିପା

.y

ଦୟନୁ ପରାତ୍ପର ବେତନାବେ

ou
si

ବସବେ ମାଳ୍ପ ଶରଣୟ ଶାଶ୍ଵତକରୁଣି କମଲାଅ ୨୪-୨୯

w

w

ତନ େିଲଅଣନିଂତସତ୍କ୍ଲୟାଣ ଗୁଣପୂଣ

w

ଅନୁ ପମନୁ ପାସିତ ଗୁବଣାଦଧି
ଅନଘ ଅଜିତାନିଂତ ନିଷ୍ିଂି

ଜନପ୍ରିୟ ନିେିକାର ନିରାଶ୍ରୟାେୟକ୍ତ ୨୪-୩୦
ବଗାପ ଭୀୟ ଭୋିଂଧକାରବକ
ଦୀପବୋଦବଗ ସକଲ ସୁଖସଦ
ବନାପରିଗ୍ରହବେନିସୁତପ୍ପ
ି ଦ
ୁ ୁ ହରିକଥାମୃତେୁ

10

ବଗାପତି ଜଗନ୍ନାଥେିଟଠଲ ସ
ମୀପଦଲି ବନବଲସିଦ୍ଦୁ ଭକ୍ତର

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ନାପେଗର ମାଡୁ େନୁ ମହଦୁ ୁଃଖଭେଦିିଂଦ ୨୪-୩୧
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