
ଦତ୍ତ ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ୟ ସଂଧି 
 
ହରିକଥାମଇୃତସାର ଗୁରୁଗଳ 
କରୁଣଦଂିଦାପନତୁି ପପଳୁପେ 
ପରମ ଭଗେଦ୍ଭକ୍ତରିଦନାଦରଦ ିପକଳୁେୁଦୁ 
 
କାରୁଣକି ହର ିତପନାଳପି୍ପା 
ପାର ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ୟ ଗୁଣଦ ି
ନାନୂରୁ ପତପଗଦୁ ସପାଦ ଆପରାଂଦଧିକ ଅରେତୁ୍ତ 
ନାରିଗତି୍ତ ଦ୍ଵପି ାଡଶାଧିକ 
ନୂରୁ ପାଦତ୍ର୍ୟେ ତନ ଶ 
ରୀରପଦାଳଗୀପରି େିଭାଗେ ମାଡ ିତ୍ର୍ପିଦାହଵ ୦୧ 
 
ସତୟପ ାକାଧିପପନାଳପଗ ଐ 
େପତ୍ତରଡୁ ପେମାନପନାଳୁ ନା 
 ଵତୁ୍ତ ପମପ ଂଟଧିକ ଶିେପନାଳଗଟି୍ଟନପି୍ପତୁ୍ତ 
ଚତି୍ତପ ଂଦ୍ରପରାପଳୈଦଧିକ ଦଶ 
ତତ୍ତ୍ଵମାନଗିପଳନପି ସୁରପରାଳୁ 
ହତୁ୍ତ ଈପରୈଦଖଳି ୀେପରାଳଟି୍ଟ ନରିେଦୟ ୦୨ 
 
କ ିପମାଦ ୁପଗାଂଡଖଳି ଦାନେ 
ପରାଳପଗ ନା ଵପତ୍ତୈଦୁ ଈ ପରି 

1

www.yo
us

igm
a.c

om



ତଳିଦୁିପାସପନ ମାଡୁ ମପରୟପଦ ପରମ ଭକୁତୟି ି 
ଇପଳପୟାଳପଗ ସଂଚରିସୁ  କୁମୀ 
ନ ିୟନାଳାପଳଂଦୁ ସେ 
ସ୍ଥଳଗଳ ି ସଂପତୈସୁତପି୍ପନୁ ପଗପଳୟନଂଦଦ ି ୦୩ 
 
ଅେନପି ସ୍ଵାମିତ୍ଵ ଧମେ 
ସ୍ଵେଶମାତୟରିଗତୁି୍ତ ତା ମ 
ତ୍ତେର ମଖୁଦ ି ରା କାୟେ ମାଡସିୁେ ପତରଦ ି
କେିଭିରୀଡତି ତନ କପଳଗଳ 
ଦେିି  ଦାନେ ମାନେପରାଳ ି
ଟ୍ଟେିରତ ଗୁଣତ୍ର୍ୟ  କମେ ମାଡ ିମାଡସିେୁ ୦୪ 
 
ପୁଣୟପାପଗଳୀପତରଦ ିକା 
ରୁଣୟସାଗର ପଦେଦାନେ 
ମାନେପରାଳଟି୍ଟେର ଫ  େୟତୟାସେପନ ମାଡ ି
ବନବଡସିୁେ ଭକ୍ତିହୀନର 
ସନୁତସୁକମ ଗଳ ପତପଗଦୁ 
ପ୍ରପନରିପଗ ପକାଟ୍ଟେର ସୁଖବଡସିୁେନୁ ସୁଭୁ ାେହ ୦୫ 
 
ମାଣକିେ ପକାଂଡଂଗଡପିୟାଳ  ି
ୋନ ପକାତ୍ତାପୁରୁ ନ ସମା 
ଧାନ ମାଡୁେ ପତରଦ ିପଦୈତୟରୁ ନତିୟଦ ି ମାଳ୍ପ 
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ଦାନ ୟଜ୍ଝ୍ନାଦଗିଳ ଫ  ୟ  
ମାନ ତାନପହରିସ ିଅସମୀ- 
ଚୀନ ସୁଖଗଳ ପକାଟୁ୍ଟ ଅସୁରର ମତ୍ତରନୁ ମାଳ୍ପ ୦୬ 
 
ଏଣ ାଂଚନନମ କରିଣ କ୍ରପମଣ େୃଧିିୟପନୈଧି ପ ାଗର 
କାଣପଗାଡଦହି କତ୍ତପ ୟ ଭଂଗସିୁେ ପତରଦଂପତ 
ପେୈନପତୟାଂସଗନ ମତୂ ି
ଧ୍ୟାନେୁଳ୍ଳ ମହାତ୍ମରିପଗ ସଜୁ୍ଝ୍ନୟାନଭକ୍ୟାଧିଗଳୁ 
େଧିସ ିସୁଖେ ପକାଡୁତହିେୁ ୦୭ 
 
ଦତ୍ତ ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ୟ ସଂଧି 
 ନପନରିପକୟ ପଚାର ପଗପ ାଳୁ 
ଧନେ କପଦାୟୀେୟ େନ 
େଗୁଣଗପଳଣସିପଦ ପପାପରେ ପକାଡଦପିର ଶିଇସୁେ ପତରଦ ି
ଅନୁଚପିତାଚତିକମ କୃଷ୍ଣା 
ପଣପେନ ୁ ପକୈପଗାଂଡୁ ତନର 
ମପନପୟାଳଟି୍ଟନଂଦପଡସିୁେ ମାଧୋନତର ୦୮ 
 
ଅନଦନାଦନ ନାମକ 
ମନୁ ପପଳଦ ପ୍ରକାର  ୀେପରା 
ଳନରୂପ ପ୍ରପେଶପଗୈଦେରେର େୟାପାର 
ବନବଡଦପ  ମାଡ ିମାଡସି ି
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ଧନୟରିେରହୁପଦଂପଦନସି ିପତ୍ର୍ୈ 
ଗୁଣୟେ ତି ତତ୍ତଦାହଵୟନାଗ ିକପରସୁେନୁ ୦୯ 
 
ସ ି  ବଂିଦୁ ପପୟାବ୍ଧପିୟାଳୁ ବୀ 
ଳ ୁ େିକାରେପନୈଦବଲ୍ଲପୁଦ 
  େୁ ତଦୂପେପନ ଐଦୁେୁପଦଲ୍ଲ କା ଦ ି 
କ ିମ ାପହନଚସିୁେ ସ 
ତୁ୍କ  ର କୁକମଗଳୁ ତା ନ ି
ଷ୍କ ୁ କମଗଳାଗ ିପୁରୁ ାଥଗଳ ପକାଡୁତହିେୁ ୧୦ 
 
ପମାଗପଦାଳପଗ ପମାଗେଟୁି୍ଟ ମଦୁସି ି
ମଗୁେିନଂି ବଗିଦିପି୍ପ ପେହଦ ି
ପତପଗଦୁ ତନ ସ୍ଥନଗଳୁଣସିୁେ  ନନୟିଂଦଦ ି 
ଅଗଣତିାତ୍ମନୁ ତନ ପାଦା 
ବ୍ଜଗଳ ପଧନପି ଭକ୍ତ ନରିପଗ 
ପ୍ରଘଟକନୁ ତାନାଗ ିପସୌଖୟଗଳୀେ ସେତ୍ର୍ ୧୧ 
 
ପତାଟଗିନୁ ଭୂମିପୟାଳୁ ବୀ େ 
ନାଟପବପକଂପଦନୁତ ହତିଦ ି 
ପମାପଟୟିଂ ନୀପରତ୍ତ ିସସଗିଳ ସଂପତୈସୁେଂପତ 
ପାଟ ୁବଡଦପ   ଗଦ ି ୀେର 
ପଘାଟକାସୟନୁ ସୃ ସି ିପୟାଗୟପତ 
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ଦାଟପଗାଡଦପ  ସ ୁହୁତପି୍ପନୁ ସେକା ଦ ି ୧୨ 
 
ଭୂମିପୟାଳୁ   େିପର ଥୃ ାଥନୁ 
ତା ମପରଦୁ ପମାଗପେତ୍ତି ଏପଣଦପସ 
ପେୟାମମଂଡ ପଦାଳପଗ କାଣପଦ ମିଡୁକୁେଂଦଦ ି 
ଶ୍ରୀମପନାରମ ସେଂତ 
ୟାମିୟାଗପିର ତଳିୟିଦନୁଦନି 
ଭ୍ରାମକରୁ ଭ ସିୁେରୁ ଭକୁତୟି ନୟପଦେପତୟ ୧୩ 
 
ମଖୁୟଫ  ପେୈକୁଂଠ ମଖୁୟା 
ମଖୁୟଫ  ମହରାଦପି ାକା 
ମଖୁୟଫ  ପେୈ ୟିକପେଂଦରିଦତଭିକୁତୟିିଂଦ 
ରକ୍କସାରିୟ ଭ ସିୁତପ  ନ ି
ଦୁୁଃଖନାଗୁ ନରିଂତରଦ ିପମାପର 
ପପାକ୍କେର ବଡି ଭକ୍ତେତ୍ସ  ଭାରତୀଶ ପିତ ୧୪ 
 
େୟାଧିୟିଂ ପୀଡତି ଶିଶୁେିପଗ ଗୁ 
ପଡାଦକେ ପନପରଦୁଦପକ ଓଉ 
 ଧପତଦୁ କୁଡସିୁେ ତାୟିପୟାପାଦୟି ି ସେଜ୍ଝ୍ନୟ 
ବାଦରାୟଣ ଭକ୍ତ ନପକ ପ୍ର 
ସାଦରୂପକନାଗ ିଭାଗେ 
ତାଦୟି ି ପପଳଦିନୁ ଧମାଥଗପଳ ଫ ପେଂଦୁ ୧୫ 
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ଦୂରଦଲ୍ଲହି ପେତ ଘନା 
କାର ପତାପୁଦୁ ପନାଳ୍ପ  ନରିପଗ 
ସାପରପଗୟୟ ୁ ସପେୟାଘ୍ରଗଳଂିଦ ଭୟେିହୁଦୁ 
ପଗାରତର ସଂସାର ପସୌଖୟା 
ସାରତରପେଂଦରିତୁ  ନତିୟ ର 
ମାରମଣନାରାଧିସୁେରଦରିଂଦ ବଲ୍ଲେରୁ ୧୬ 
 
ପକସରଘଟଗଳ ମାଡ ିପବସପିଗ 
ବସିପି ାଳପିଟ୍ଟାଣଗସିଦିରଦୁ ଘନ 
ରସେ ତୁଂବ ୁବହୁପଦ ସେସ୍ଵତଂତ୍ର୍ ତାପନଂବ 
ପଶୁ ପନରପନପନନୁ ମାଳ୍ପା 
ନଶନ ଦାନ ୋନକମଗ 
ପଳାସର ିପପାପେୁୁ ବରିପଦ ପଦହାୟାସେପନ ପକାଟୁ୍ଟ. ୧୭ 
 
ଏରଦୁ ଧୀପେଗଳହିେୁ ଭାୁଃୟାମ୍ରପେନପି ନାମଧ ି ବୁଢରିମ 
ଧରିଥୁ ଧୀେିଥନାଗୁ ଧୀଘପେ ଗଳ ବତୁି୍ତ 
ହରିପୟ ସପୋଥ୍ମ୍ମ େରାେର ପୁରୁ ପୂ ଥିପାଧ 
 ନମାଧ୍ୟରେିଦୂର ସୁଖାଥମ ସେଗପନମଧ ୁସ୍ମରିସୁଥିରୁ ୧୮ 
 
ପହୟେସୁ୍ତଗଳଲି୍ଲ ଉପା 
ପଦୟେସୁ୍ତଗଳଲି୍ଲ ନୟାୟା 
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ନୟାୟ ଧମଗଳଲି୍ଲ ପଦ୍ଵ ାସୂପୟ ପମାଦ ିଲ୍ଲ 
ତାୟିତଂପଦଗଳଲି୍ଲ କମ ଦ 
ଳାୟତାଅପଗନ ୁ ଈସୁେ 
କାୟିୟଂଦଦ ିମଣୁଗୁପଗାଡପଦ ଭୋବ୍ଧ ିଦାଟସିୁେ ୧୯ 
 
ମଂଦନାଦରୁ ସରିପୟ ପଗାପୀ 
ଚଂଦନ ଶ୍ରୀମପୁଦ୍ରଗଳ ନ  
େିଂପଦ ଧରିସୁତ ଶ୍ରୀତୁ ସପିଦମାଅସରଗଳନୁ 
କଂଧରଦ ମଧ୍ୟଦ ି ଧରିସ ିମ ୁ
କୁଂଦ ଶ୍ରୀଭୂରମଣ ତ୍ର୍ ିଗ 
ଦ୍ଵଂଦୟ ସେସ୍ଵାମି ମମକୁ ପଦୈେପେପନ ପପାପରେ ୨୦ 
 
ପ୍ରାୟଧନମଦଦଂିଦ  ନରିପଗ 
ନାୟକ ପ୍ରଭୁପେଂବ ପୂେଦ ି
ତାୟି ପପାପଟ୍ଟପୟାଳରି ୁ ପ୍ରଭୁପେଂପଦପକ କପରୟପରପ ୈ 
କାୟ ନନିନୁ ବଟୁି୍ଟ ପପାଗ ୁ 
ରାୟ ନୀପନଂବୁେ ପ୍ରଭୁତ୍ଵ ପ 
 ାୟନେପନୈଦତୁି ସମୀପଦ ିଦରଦୁ ପତାରୁ ୨୧ 
 
ୋସୁପଦପେୈକପ୍ରକାରଦ ି
ଈଶପନନସିୁେ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ର ଶ 
ଚୀଶ ପମାଦ ାଦମରପରଲ୍ଲରୁ ଦାସପରନସିୁେରୁ 
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ଈ ସୁମାଗେ ବଟୁି୍ଟ ପସାହମ ୁ
ପାସପନୟ ପଗୈେ ନର ପଦହ  
ପଦୈଶିକ ପକେଶଗଳୁ ବର େପନପକ ବଡିସିପିକାଳ ୨୨ 
 
ଆ ପରବ୍ରହ୍ମନ ି ତ୍ର୍ ିଗ 
ଦ୍ଵୟାପକତ୍ଵ ନୟିାମକତ୍ଵ 
ସ୍ଥାପକତ୍ଵ େଶତ୍ଵ ଈଶତ୍ଵାଦ ିଗୁଣଗଳପିଗ 
ପ ାପେିପଲ୍ଲୈକ ପ୍ରକାର ସ୍ଵ 
ରୂପପେନପିୁେୁ ସେକା ଦ ି
ପପାପୁେଲ୍ଲେୁ  ୀେରିପଗ ଦାସତ୍ଵପଦାପାଦ.ି.. ୨୩ 
 
ନତିୟନୂତନ ନେିିକାର ସୁୁଃଋଥ୍ମ 
ପ୍ରଣେସ୍ଥ େପଣା 
ତ୍ପତି୍ତକାରଣ ୋନ୍ମପନାମୟ ସାମଗାନରତ 
ଦତ୍ତ କପି  ହୟାସୟ ରୂପଦ ି
ପୃଠ ପୃଠଗଜୀେପରାଳଗଧିଧ ୁପ୍ରେତସିୁେନେରେର ପୟାଗୟପତ କମେନୁସରିସ ି୨୪ 
 
ଶୁଥିଗଳାଥନ ମାଥୁ େିମ ସୃ୍ମଥିଗଳାଥନ ଶିପେ 
 ୀେ ପ୍ରଥଥିପ୍ରକୃଥିଗପଳରଦୁ ପ୍ରଥିପମଗପଳନସିପିକାଳୁଥିହେୁ 
ଇଥର କମଗପଳଲ୍ଲ  େମୁୀପଥିପଗ ପ ୂଗିପଳମଧ ୁସ୍ମରିସୁଥ 
ଚତୁରେିଢ ପୁରୁ ାଠଗଳ ପବଦଧିରୁ ସ୍ଵପନଧ ି ୨୫ 
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ଭୂଥଳାଢପିନାଜ୍ଝ୍ନୟଢାରକ ଧୂଥରିପଗ ପସୋନୁସାରଦ ି
ପେତନେ ପକାଟ୍ଟେର ସଂପତା ସିୁେ ପତରନଂପତ 
ମାତରିଶ୍ଵପ୍ରିୟନୁ ପରମ 
ପ୍ରୀତପିୁେକ ସଦ୍ଗଣୁଂଗଳ 
ଗାୟକର ସଂପତା ପଡସିେୁନହିପରଂଗଳ ି  ୨୬ 
 
ଦୀପ ଦେିଦ ି କଂଡରାଦପଡ 
ପ ାପପଗୈସୁେରାଅଣ ହରି ସ 
ମୀପଦଲ୍ଲପିର ନଂଦନାମ ସୁନଂଦପେନସିୁେୁେୁ 
ଔପଚାରିକେଲ୍ଲ ସୁ ନର 
ପାପକମେୁ ପୁଣୟେନପିଦୁୁ 
ପାପିଗଳ ସତ୍ପଣୁୟକମେୁ ପାପପେନସିୁେଦୁ. ୨୭ 
 
ଧନେ ସଂପାଦସିୁେ ପ୍ରଦା 
େଣକିରଂଦଦ ିପକାେିଦର ମପନ 
ମପନଗଳ ି ସଂଚରିସୁ ଶାସ୍ତ୍ରଶ୍ରେଣପଗାସୁଗଦ ି
ମନନପଗୈଦୁପପଦଶିସୁତ ଦୁ 
 ନର କୂଡାଡଦରୁି ସ୍ଵପନଦ ି
ପ୍ରଣତକାମଦ ପକାଡୁେ ପସୌଖୟଗଳହିପରଂଗଳଦ ି୨୮ 
 
କାରକ କ୍ରୟି ଦ୍ରେୟ େିଭ୍ରମ 
ମରୁୂେିଧ  ୀେରିପଗ ବହୁ ସଂ 
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ସାରକେୁି କାରଣପେନସିୁେୁେୁ ଏଲ୍ଲ କା ଦ ି 
ଦୂର ଓଡସି ିଭ୍ରାମକତ୍ର୍ୟ 
ମାରିପଗାଳଗାଗଦପ  ସୋ 
ଧାରକନ ଚଂିତସିୁତ ିରୁ ସେତ୍ର୍ ମପରୟଦପ . ୨୯ 
 
କରଣକମେ ମାଡଦିପର େି 
ସ୍ମରପଣ କା ଦ ିମାତୁଗଳଗୁି 
ତ୍ତରେ ପକାଡପଦ ସୁମ୍ମନପି୍ପନୁ  ାଗରାେପସ୍ଥ 
କରୁଣସି ୁ େୟାପାର ମାଡୁେ 
ବର ୁ ନା କେପସ୍ଥଗଳୁ ପରି 
ହରିସପକାଳପନତପକ ସ୍ଵତଂତ୍ର୍ନୁ ତାପନପୟଂବୁେନୁ ୩୦ 
 
ୟୁକ୍ତି ମାତୁଗଳଲ୍ଲ ଶୁତସି୍ମ ଇ 
ତୁୟକ୍ତ ମାତୁଗଳେୁି େିଚାରପିସ 
ମକୁ୍ତିଗେୁି ପସାପାନପେନସିୁେୁେି ପ୍ରତ ିପ୍ରତ ିପଦେୁ 
ଭକ୍ତି ପୂେକ ପଠସିୁେେରପିଗ 
େୟକ୍ତି ପକାଡୁେ ସ୍ଵରୂପ ସଖୁ ପ୍ରେି 
େିକ୍ତରପନ ମାଡୁେନୁ ଭେଭୟଦଂିଦ ବହୁ ରୂପ ୩୧ 
 
ଶ୍ରୀେିଢରି େିପାହପିପଶ ସଚୀେରାଥମଭୋକଶଶି 
ଧିପେେଋ ଗିମିେକନିରସଧିି ସାଢୟଗଣା 
ପସେିଥପଧାପଭା  ଥଵଥପାଧାେ ମି୍ବଗଳାଧ ଭକୁଥର 
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କାେ କରୁଣାସାମଧର  କ୍ଷ୍ମୀହୃଧକାମଧୁ ଚମଧର ୩୨ 
 
ଆଧ₹ହେଗଥାେଭା ାପଭଧଧିମଧ ି କପରୟ ଧନୁ 
ନପି ଢପଗୈଧେପ ାକସିପଧ ବଦୁିେପର େିପେକଗିଳୁ 
ମାଢେନୁ ଗୁଣ ପପଳଵ ପ୍ରାକୃଥ ୋଧପରୟୁ ସର ିପକଳ ି
ପରମାହ୍ଲାଧପଦଧିପ୍ପପର ନରିମ୍ର ବଲ୍ଲ ପକାେିଧରୁ ୩୩ 
 
ଭାସ୍କରନ ମମଦ େ କମଦ ୁନମସ୍କରିସ ିପମାଧିସପଧ ପଦ୍ଵ ଧି 
ଥସ୍କରନୁ ନମିିଧସ ୁ କୁମଧହୁପଧ ଧିୋକରପଗ 
ସମ୍କଥୃେିଧପଲ୍ଲମଧ ୁକୁହକ ଥିରସ୍କରିସପ ନହୁଧୁ ଭକି୍ 
ପୁରସ୍କରଧି ପକଳଵରିପଗ ଓ ିେନୁ ପୁଷ୍କରାେସଧା ୩୪ 
 
ପଥିଥନ କପା ପଧାଳୁ ଭାଗରିଠୟି   େିପର ପପୟପେନପିୁପଧ 
ଇଥର କେିନମିିଥ କୁକାେୟା ଶ୍ରାେୟ ବୁଢରିମଧ 
କୃଥିପଥି କଠାନିଵଥପେନପି ପ୍ରାକୃଥପେ ଥା ସମ୍କଥୃପେନସି ି
ସଧ୍ଥିୟନୀେୁଧୁ ଭକି୍ପୁେକ ପକ ି ପପଳଵରିପଗ ୩୫ 
 
ପେଧଶାସ୍ଥରସୟୁକି୍ଗ୍ରମଠଗପଳାଧି ପକଳଧେନଲ୍ଲ 
ସମ୍ଥସାଢୁଗଳ ସହୋସ ସଲ୍ଲାପଗଳୁ ପମାଧ ିଲ୍ଲ 
ପମାଧ ଥୀଠାୟର ମଥାନୁଗ ରାଧେର କରୁଣଧ ି 
ପପଳଧରମାଢେ  ଗନାଠେିଟ  ଥିଳସିଧୁିଧପରାଳପଗ ୩୬ 
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