
ସର୍ଵ ଜୀର୍ନ କଲ୍ପ ସଂଧି 
 
ହରିକଥାମଇୃତସାର ଗୁରୁଗଳ 
କରୁଣଦଂିଦାପନତୁି ପପଳୁପର୍ 
ପରମ ଭଗର୍ଦ୍ଭକ୍ତରିଦନାଦରଦ ିପକଳୁରୁ୍ଦୁ 
 
କୃଇତରିମଣ ପ୍ରଦୁୁମନ ର୍ସୁପଦ 
ର୍ପତଗଳାହଂକାରତ୍ରୟପଦାଳୁ 
ଚତୁରର୍ିଂଶତ ିରୂପଦଂିଦଲି୍ ପଭାଜୁପନନସିୁର୍ନୁ 
ହୁତର୍ହାଆଂତଗତ ଜୟା 
ପତୟୁି ତାପନ ମରୂଧିକ ତ୍ରଂି 
ଶତ ିସୁରୂପଦ ିପଭାକୃ୍ତଇ ଏନସିୁର୍ ପଭାକୃ୍ତଇଗପଳାଳଗଦୁି୍ଦ ୦୧ 
 
ଆରଧିକ ମରୂ୍ତୁ୍ତ ରୂପଦ ି
ର୍ାରିଜାପ୍ତପନାଳରୁିତହିନୁ ମା 
ୟାରମଣ ଶ୍ରୀର୍ାସୁପଦର୍ନୁ କାଲ୍ନାମଦଲି୍ 
ମରୁୂ ର୍ିଧ ପିତୃଗପଳାଳୁ ର୍ସୁ ତ୍ରପି ୁ
ରାରି ଆଦତିୁଗନରୁିଦ୍ଧନୁ 
ପତାରିପକାଳ୍ଳପଦ କଥୃକମକ୍ରୟିପନନସିପିକାମବ ୦୨ 
 
ସ୍ଵର୍ଶ ନାରାୟଣନୁ ତା ଷ 
ଣ୍ଣର୍ତ ିନାମଦ ିକପରସୁତଲି୍ ର୍ସୁ 
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ଶିର୍ ଦରି୍ାକର କଥୃକମକ୍ରୟିଗପଳାଳଗଧିଧ ୁ
ପନର୍ନର୍ିଲ୍ଲପଦ ନତିୁଦଲି୍ ତ 
ନ୍ନର୍ରୁ ମାଡୁର୍ ପସପର୍ ପକୈପକାଂ 
ଡର୍ର ପିତୃଗଳଗିୀର୍ନମଥାନମଥ ସୁଖଗଳନୁ ୦୩ 
 
ତଂତୁପଟଦଂଦଦଲି୍ ଲ୍କୁମୀକାଂତ 
ପଂଚାତ୍ମକପନନସି ିର୍ସୁ 
କଂତୁହର ରର୍ି କଥୃଗପଳାଳଗଧିଧନର୍ରଥ ତନ୍ନ 
ଚଂିତସିୁର୍ ସଂତରନୁ ଗୁରୁ ମଧ 
ର୍ାଂତରାତ୍ମ ସଂତୟିସୁର୍ନୁ 
ସଂତତଖଳିାଥଗଳ ପାଲି୍ସ ିଇହପରଂଗଳଲି୍ ୦୪ 
 
ତଂପଦତାୟଗଳ ପ୍ରୀତପିଗାସଗୁ 
ନଂିଦୁକମର୍ ପତାପରଦୁ ର୍ିହତିଗ 
ପଳାଂଦୁ ମୀରପଦ ସଂଗକମଗଳାଚରିସୁର୍ର୍ରୁ 
ର୍ଂଦନୀୟରାଗପିଲ୍ପୟାଳପଗ ପଦୈ 
ନଂଦନିଦ ିପଦୈଶିକ ଦହକି ସୁଖ 
ଦଂିଦ ବାଳବରୁ ବହୁ ଦରି୍ସଦଲି୍ କୀତୟୁିତରାଗ ି୦୫ 
 
ଅଂଶି ଅଂଶାଂତଗତ ତ୍ରୟ 
ହଂସର୍ାହନ ମଖୁୁ ଦରି୍ିଜର 
ସଂଶଦଲି୍ ତଳିଦିଂତରାତ୍ମକ ଜନାଦନନ 
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ସଂସ୍ମରଣ ପୂର୍କଦ ିଷଡଧିକ 
ତ୍ରଂିଶତତି୍ରୟ ରୂପର୍ରିତୁ ର୍ି 
ପାଂସଗନ ପଜୂସିୁର୍ରର୍ପର କୃଥାଠପରନସିୁର୍ରୁ ୦୬ 
 
ମରୁୁର୍ପର ସାର୍ିରଦ ପମଲ୍ପର 
ନୂପରୈଦୁ ରୂପଦ ିଜନାଦନ 
ସୂରିଗଳୁ ମାଡୁର୍ ସମାରାଧପନପଗ ର୍ିଘ୍ନଗଳୁ 
ବାରଦଂପତ ବହୁପ୍ରକାର ଖ 
ରାରି କାପାଡୁର୍ନୁ ସର୍ଶ 
ରୀରଗପଳାଳଦି୍ଦର୍ରର୍ର ପପସରିଂଦ କପରସୁତଲି୍ ୦୭ 
 
ଜୟ ଜୟ ଜୟାକାଂତ ଦତ୍ତା 
ପତ୍ରୟ କପିଲ୍ ମହଦିାସ ଭକ୍ତ 
ପ୍ରିୟ ପୁରାତନ ପୁରୁଷ ପଣୂାନମଧ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୁାନଘନ 
ହୟର୍ଦନ ହର ିହଂସ ପଲ୍ାକ 
ତ୍ରୟ ର୍ିଲ୍ଅଣ ନଖିଳିଜଗଦା 
ଶ୍ରୟ ନରିାମୟ ଦୟଦ ିସଂପତୈପସଂଦୁ ପ୍ରାଥିପୁଦୁ ୦୮ 
 
ଷଣ୍ଣର୍ତ ିପୟଂବଅପରଢ୍ୁନୁ 
ଷଣ୍ଣର୍ତ ିନାମଦଲି୍ କପରସୁତ 
ତନ୍ନର୍ରୁ ସଦ୍ଭକ୍ତି ପୂର୍କଦଂିଦ ମାଡୁତହି 
ପୁଣୁକମର୍ ସ୍ଵୀକରିସ ିକା 
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ରୁଣୁ ସାଗର ସଲ୍ହୁର୍ନୁ ବ୍ର 
ହ୍ମଣୁ ପଦର୍ ଭର୍ାବ୍ଧପିପାତ ବହୁ ପ୍ରକାରଦଲି୍ ୦୯ 
 
ପଦହଗଳନୁ ପକାଡୁର୍ର୍ନୁ ଅର୍ରର୍ 
ରାହରର୍ନୁ ପକାଡଦହିପନ ସୁମନସ 
ମହତି ମଂଗଳ ଚରିତ ସଦ୍ଗଣୁଭରିତନନର୍ରତ 
ଅହକି ପାରତ୍ରକି ସୁଖପ୍ରଦ 
ର୍ହସି ିପବନ୍ନଲି୍ ପବତ୍ତର୍ମଥୃର୍ 
ଦୁହଣି ପମାଦଲ୍ାଦର୍ରିଗୁଣସିଦି ମରିୁଦନହତିରନୁ ୧୦ 
 
ଦୁହଣି ପମାଦଲ୍ାଦମରରିପଗ ସ 
ନମହତି ମାୟାରମଣ ତାପନ 
ସ୍ଵହପନନସି ିସମଥପିୃଥପଦସିୁର୍ ସର୍କାଲ୍ଦଲି୍ 
ପ୍ରହତି ସଂକରୁଷନୁ ପିଥୃଗଳ ି
ଗହରପନନପି ସ୍ଵଧାଖୁରୂପଦ ି
ମହଜି ଫଲ୍ଥୃଣ ପପସରିନଲି୍ ପ୍ରଦୁୁମନନରୁିଦ୍ଧ ୧୧ 
 
ଅନ୍ନପନନସିୁର୍ ନୃପଶୁଗଳପିଗ  
ହରିଣୁ ଗଭାଂଡପଦାଳୁ ସଂତତ 
ତନ୍ନନୀପରିୟିଂଦୁପାସପନପଗୈର୍ ଭକ୍ତରନ 
ବନ୍ନ ପଡସିପଦ ଭର୍ସମଦୁ୍ରମ 
ପହାନ୍ନତୟି ଦାଟସି ିଚତୁର୍ଧି 
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ଅନ୍ନମୟନାତ୍ମପ୍ରଦ₹ହନ ସୁଖର୍ନୀର୍ ହର ି୧୨ 
 
ମନର୍ଚନ କାୟଗଳ ପଦପଶୟିଂ 
ଦନୁଦନିଦ ିବଡିଦାଚରିସୁତ ି
ପ୍ପନୁଚପିତାଚତି କମଗଳ ସଦବକ୍ତିପୂର୍କଦ ି
ଅନଲି୍ପଦର୍ପନାଳପି୍ପ ନାରା 
ୟଣଗଦିନ୍ନରୁ୍ ଏଂଦୁ କୃଷ୍ଣା 
ପଣପର୍ନୁତ ପକାପଡ ସ୍ଵୀକରିସ ିସଂପତୈପ କରୁଣାଳୁ ୧୩ 
 
ଏଳୁ ର୍ିଧଦନ୍ନ ପ୍ରକରଣର୍ 
ପକଳ ିପକାର୍ିଦରାସୁଦଂିଦଲି୍ 
ଆଲ୍ସର୍ ମାଡଦପଲ୍ ଅନରୁିଦ୍ଧାଦ ିରୂପଗଳ 
କାଲ୍କାଲ୍ଦ ିପନପନଦୁ ପୂଜସି ୁ
ସୂ୍ଥଲ୍ମତଗିଳଗିଦିନୁ ପପଳପଦ 
ଶ୍ରୀଲ୍କୁମିର୍ଲ୍ଲଭପନ ଅନ୍ନାଦନ୍ନ ଅନ୍ନଦନୁ ୧୪ 
 
ଏଂଦରିଦୁ ସପ୍ତାନ୍ନଗଳ ପଦୈ 
ନଂଦନିଦ ିମପରୟପଦ ସଦା ପଗା 
ର୍ିଂଦଗପିସୁ ନଭିୟଦ ିମହୟଜ୍ଝ୍ନ୍ୁର୍ିଧୁପୟମଧୁ 
ଇଂଦପିରଶନୁ ସ୍ଵୀକରିସ ିଦୟ 
ଦଂିଦ ପବଡସିପିକାଳପଦ ତର୍କଦ ି
ତଂଦୁପକାଡୁର୍ନୁ ପରମମଂଗଳ ତନ୍ନ ଦାସରିପଗ ୧୫ 
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ସୂଜ ିକରଦଲି୍ ପିଡଦୁି ସମରର୍ 
ନା ଜୟିସୁପର୍ନୁ ଏଂବ ନରନଂ 
ତୀ ଜଗତ୍ତିପନାଳୁଳ୍ଳ ଅଜ୍ଝ୍ନ୍ୁାନଗିଳୁ ନତିୁଦଲି୍ 
ଶ୍ରୀ ଜଗତ୍ପତଚିରଣୟୁଗଳ  
ସପରାଜ ଭକିଥଜ୍ଝ୍ନ୍ୁାନପୁର୍କ 
ପୂଜସିପଦ ଧମାହକାମର୍ ବୟସ ିବଳଲୁ୍ର୍ରୁ ୧୬ 
 
ଶକଟଭଂଜନ ସକଲ୍ଜୀର୍ର 
ନକିଟଗନୁ ତାନାଗ ିପଲ୍ାକପକ 
ପ୍ରକଟନାଗପଦ ସକଲ୍କମର୍ ମାଡ ିମାଡସିତୁ 
ଅକୁଟଲି୍ାତ୍ମକ ଭକୁତ ଜନରିପଗ 
ସୁଖଦପନନସିୁର୍ ସର୍କାଲ୍ଦ ି
ଅକଟକଟ ଈତନ ମହାମହପିମଗଳପିଗପନଂପବ ୧୭ 
 
ଶ୍ରୀଲ୍କୁମିର୍ଲ୍ଲଭନୁ ପର୍ୈକୁଂ 
ଠାଲ୍ୟଦ ିପ୍ରଣର୍ ପ୍ରକୃଥି କୀ 
ଲ୍ାଲ୍ଜାସନ ମଖୁୁ ପଚତନପରାଳପଗ ପନପଲ୍ସଦୁି୍ଦ 
ମଲୂ୍କାରଣ ଅଂଶନାମଦ ି
ଲ୍ୀପଲ୍ପଗୈସୁତ ପତାରିପକାଳ୍ଳପଦ 
ପାଲି୍ପନାଳୁ ଘୃଥର୍ିଧଧ ପତପରଦଂତପି୍ପ ତ୍ରସି୍ଥଳଦ ି୧୮ 
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ମରୁୂ ୟୁଗଦଲି୍ ମଲୂ୍ରୂପନୁ 
ସୂରିଗଳ ସଂତୟିସ ିଦତିୟି କୁ 
ମାରକର ସଂହରିସ ିଧମର୍ନୁଳୁହପବପକଂଦୁ 
କାରୁଣକି ଭୂମିପୟାଳୁ ନଜିପରି 
ର୍ାରସହତିର୍ତରିସ ିବହୁର୍ିଧ 
ପତାରିଦନୁ ନରର୍ଥପରରୃ୍ଥିଥୟ ସକଲ୍ ପଚତନପକ ୧୯ 
 
କାରଣାର୍ହୟ ପ୍ରକୃଥିପୟାଳଗ ି 
ଧଧାରଧିକ ହଦପିନଂଟ ୁତତ୍ଵର୍ 
ତା ରଚସି ିତଦୂପ ତନ୍ନାମଂଗଳପନ ଧରିସ ି
ନୀରଜଭର୍ାଂଡର୍ନୁ ନମିିସ ି
କାରୁଣକି କାୟାଖୁରୂପଦ ି
ପତାରୁର୍ନୁ ସହଜାହତିାଚଲ୍ଗଳଲି୍ ପ୍ରତଦିନିଦ ି୨୦ 
 
ଜୀର୍ରଂତୟାମି ଅଂଶି କ 
ପଳର୍ରଗପଳାଳଗଂିଦ୍ରୟିଗଳଲି୍ 
ତା ର୍ିହାର ପଗୈରୁ୍ତନୁଦନି ଅଂଶନାମଦଲି୍ 
ଈ ର୍ିଷୟଗଳନୁଂଡୁ ସୁଖମୟ 
ଈର୍ ସୁଖ ସଂସାରଦୁୁଃଖର୍ 
ପଦର୍ ମାନର୍ ଦାନର୍ରିଗର୍ିରତ ସୁଧାମସଖ ୨୧ 
 
ପଦଶ ପଦଶର୍ ସୁତ୍ତ ିପଦହା 
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ୟାସପଗାଳସିପଦ କାମୁକମ ଦୁ 
ରାପଶପଗାଳଗାଗଦପଲ୍ ବ୍ରହ୍ମାଦୁଖଳିପଚତନରୁ 
ଭୂ ସଲି୍ଲ୍ପାର୍କସମୀରା 
କାଶ ପମାଦଲ୍ାଦଖଳି ତତ୍ତ୍ଵ ପ 
ପରଶଗରି୍ଧିଷ୍ଠାନପର୍ଂଦରିତଚସିନର୍ରତ ୨୨ 
 
ଏରଡୁ ର୍ିଧଦଲି୍ ପଲ୍ାକପଦାଳୁ ଜୀ 
ର୍ରୁଗଳପି୍ପରୁ ସଂତତ କ୍ଷରାକ୍ଷର 
ର୍ିଲି୍ଂଗ ସଲି୍ଂଗ ସୃଜୁାସଜୃୁ ପଭଦଦଲି୍ 
କପରସୁରୁ୍ଦୁ ଜଦପ୍ରକୃଥି ପ୍ରଣର୍ା 
ଅର ମହାଦଣକୁାଲ୍ନାମଦ ି
ହର ିସହତି ପଭଦଗଳ ପଂଚକ ସ୍ମରିସୁ ସର୍ତ୍ର ୨୩ 
 
ଜୀର୍ ଜୀର୍ର ପଭଦ ଜଡ ଜଡ 
ଜୀର୍ ଜଡଗଳ ପଭଦ ପରମନୁ 
ଜୀର୍ ଜଡ ସରୁ୍ିଲ୍ଅଣନୁ ଏଂଦରିଦୁ ନତିୁଦଲି୍ 
ଈ ର୍ିରିଂଚାଂଡପଦାଳୁ ଏଲ୍ଲା 
ଠାର୍ିନଲି୍ ତଳିପିଦୈଦୁ ପଭଦ କ 
ପଳର୍ରପଦାଳରିତଚୁୁତନ ପଦପୟୈ ଦୁ ଶୀଘ୍ରଦଲି୍ ୨୪ 
 
ଆଦୟିଲି୍ ଅରାଅରାଖୁ 
ପେଧ ଅଅରପଦାଳୁ ରମା ମଧୁ 
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ସୂଦନରୁ ଅରଗପଳାଳୁ ପ୍ରକ ଇତ ିପ୍ରଣର୍ କାଲ୍ଗଳୁ 
ପର୍ଧ ମଖୁୁ ଥୃଣାମଥ ଜୀର୍ର 
ପଭଦଗଳନରିତୀ ରହସୁର୍ 
ପବାଧିସପଦ ମଂଦରିପଗ ସର୍ତ୍ରଦଲି୍ ଚଂିତପିୁଦୁ ୨୫ 
 
ଦୀପଦଂି ଦୀପଗଳୁ ପପାରମ 
ଟ୍ଟାପଣାଲ୍ୟଗତ ତମିିରଗଳ 
ତା ପରିହାରପଗୈସ ିତଦ୍ଗତପଦାଥ ପତାପଂପତ 
ପସୌପରଣରି୍ରର୍ହନ ତା ବହୁ 
ରୂପନାମଦ ିଏଲ୍ଲ କପଡୟଲି୍ 
ର୍ୁାପିସଦୁି୍ଦ ୟପଥଷ୍ଟମହପିମୟ ପତାପ ତଳିସିଦପଲ୍ ୨୬ 
 
ନଳନିମିତ୍ରପଗ ଇଂଦ୍ରଧନୁ ପ୍ରତ ି
ଫଲି୍ସୁର୍ଂପତ ଜଗତ୍ରୟରୁ୍ କଂ 
ପଗାଳପିୁଦନୁପାଧିୟଲି୍ ପ୍ରତବିଂିବାର୍ହୟଦ ିହରିପଗ 
ତଳିପିୟ ତ୍ରକିକୁଦ୍ଧାମନତ ିମଂ 
ଗଳ ସୁରୂପର୍ ସର୍ଠାର୍ିଲି୍ 
ପପାପଳର୍ ହୃଧୟପକ ପ୍ରତିଦିରି୍ସ ପ୍ରହ୍ଲାଦପପାଷକନୁ ୨୭ 
 
ରସର୍ିପଶଷପଦାଳତ ିର୍ିମଲ୍ ସତି 
ର୍ସନ ପତାୟିସ ିଅଗ୍ନପିୟାଳଗପିଡ 
ପସରିସୁରୁ୍ଦୁ ପ୍ରକାଶ ନସୁଗୁଂଦଦପଲ୍ ସର୍ତ୍ର 
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ତ୍ରଶିିରଦୂଷଣପର୍ୈରି ଭକ୍ତିସୁ 
ରସଦ ିପତାୟଦ ମହାତ୍ମରନୁ ବା 
ଧିସରୁ୍ ଭର୍ପଦାଳଗଦି୍ଦପରୟୁ ସର ିଦୁରିତରାସଗିଳୁ ୨୮ 
 
ର୍ାରିଧିପୟାଳଗଖଳି ନଦଗିଳୁ 
ପବପରପବପର ନରିଂତରଦଲି୍ ର୍ି 
ହାର ପଗୈରୁ୍ତ ପରମ ପମାଦଦଲି୍ପ୍ପ ପତରନଂପତ 
ମରୁୂ ଗୁଣନଗଳ ମାନପିୟନସିୁର୍ 
ଶ୍ରୀରମାରୂପଗଳୁ ହରିୟଲି୍ 
ପତାରୁତପି୍ପରୁ୍ ସର୍କାଲ୍ଦ ିସମରହତିପର୍ନସି ି୨୯ 
 
ପକାକନଦ ସଖନୁଦୟ ଘୂକା 
ପଲ୍ାକନପକ ପସାଗସଦପିର ଭାସ୍କର 
ତା କଳଂକପନ ଈ କୃଥିପଥି ଜଗନ୍ନାଥନପିର 
ସ୍ଵୀକରିସ ିସୁଖବଡଲ୍ରିୟଦର୍ି 
ପର୍କଗିଳୁ ନଂିଦସିଦିପରନହୁ 
ଦୀ କର୍ିତ୍ଵର୍ ପକଳ ିସୁଖବଡଦହିପର ପକାର୍ିଦରୁ ୩୦ 
 
ପଚତନାପଚତନଗଳଲି୍ ଗୁରୁ 
ମାତରିଶ୍ାଂତଗତ ଜଗ 
ନ୍ନାଥ ର୍ିଠଲ୍ ନରିଂତରଦ ିର୍ୁାପିସ ିତଳିସିପିକାଳପଦ 
କାତୁରର୍ ପୁଟ୍ଟସି ିର୍ିଷୟଦଲି୍ 
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ୟାତୁଧାନର ପମାହସିୁର୍ ନ ି
ଭୀତ ନତିୁାନଂଦମୟ ନପିଦାଷ ନରିର୍ଦୁ ୩୧ 
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