ଦତ୍ତ ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ୟ ସଂଧି
ହରିକଥାମୃଇତସାର ଗୁରୁଗଳ
କରୁଣଦିଂଦାପନିତୁ ପପଳୁ ପେ
ପରମ ଭଗେଦ୍ଭକ୍ତରିଦନାଦରଦି ପକଳୁ େୁଦୁ

om

କାରୁଣିକ ହରି ତପନାଳିପ୍ପା
ନାନୂ ରୁ ପତପଗଦୁ ସପାଦ ଆପରାଂଦଧିକ ଅରେତ୍ତୁ

gm

ନାରିଗତ୍ତ
ି ଦ୍ଵିପ ାଡଶାଧିକ

a.
c

ପାର ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ୟ ଗୁଣଦି

ନୂ ରୁ ପାଦତ୍ର୍ୟେ ତନ ଶ

.y

ସତୟପ ାକାଧିପପନାଳପଗ ଐ

ou
si

ରୀରପଦାଳଗୀପରି େିଭାଗେ ମାଡି ତ୍ର୍ିପଦାହଵ ୦୧

w

w

େପତ୍ତରଡୁ ପେମାନପନାଳୁ ନା

w

ଵତ୍ତୁ ପମପ ଂଟଧିକ ଶିେପନାଳଗିଟ୍ଟନିପ୍ପତ୍ତୁ
ଚିତ୍ତପ ଂଦ୍ରପରାପଳୈଦଧିକ ଦଶ
ତତ୍ତ୍ଵମାନିଗପଳନିପ ସୁରପରାଳୁ
ହତ୍ତୁ ଈପରୈଦଖିଳ ୀେପରାଳିଟ୍ଟ ନିରେଦୟ ୦୨
କ ି ପମାଦ ୁ ପଗାଂଡଖିଳ ଦାନେ
ପରାଳପଗ ନା ଵପତ୍ତୈଦୁ ଈ ପରି

1

ତିଳଦ
ି ୁ ପାସପନ ମାଡୁ ମପରୟପଦ ପରମ ଭକୁ ତୟ
ି ି
ଇପଳପୟାଳପଗ ସଂଚରିସୁ କୁ ମୀ
ନି ୟନାଳାପଳଂଦୁ ସେ
ସ୍ଥଳଗଳ ି ସଂପତୈସୁତପ୍ପ
ି ନୁ ପଗପଳୟନଂଦଦ ି ୦୩
ଅେନିପ ସ୍ଵାମିତ୍ଵ ଧମେ

om

ସ୍ଵେଶମାତୟରିଗତ୍ତ
ି ୁ ତା ମ
ତ୍ତେର ମୁଖଦ ି ରା କାୟେ ମାଡିସୁେ ପତରଦି

a.
c

କେିଭିରୀଡିତ ତନ କପଳଗଳ

gm

ଦିେି ଦାନେ ମାନେପରାଳି

ou
si

ଟ୍ଟେିରତ ଗୁଣତ୍ର୍ୟ କମେ ମାଡି ମାଡିସେ
ୁ ୦୪

ରୁଣୟସାଗର ପଦେଦାନେ

.y

ପୁଣୟପାପଗଳୀପତରଦି କା

w

w

ମାନେପରାଳିଟ୍ଟେର ଫ େୟତୟାସେପନ ମାଡି

w

ବନବଡିସୁେ ଭକ୍ତିହୀନର

ସନତ
ୁ ସୁକମ ଗଳ ପତପଗଦୁ
ପ୍ରପନରିପଗ ପକାଟ୍ଟେର ସୁଖବଡିସୁେନୁ ସୁଭୁ ାେହ ୦୫
ମାଣିକେ ପକାଂଡଂଗଡିପୟାଳ ି
ୋନ ପକାତ୍ତାପୁରୁ ନ ସମା
ଧାନ ମାଡୁ େ ପତରଦି ପଦୈତୟରୁ ନିତୟଦ ି ମାଳ୍ପ
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ଦାନ ୟଜ୍ଝ୍ନାଦିଗଳ ଫ ୟ
ମାନ ତାନପହରିସି ଅସମୀଚୀନ ସୁଖଗଳ ପକାଟ୍ଟୁ ଅସୁରର ମତ୍ତରନୁ ମାଳ୍ପ ୦୬
ଏଣ ାଂଚନନମ କିରଣ କ୍ରପମଣ େୃ ଧିୟପନୈଧି ପ ାଗର
କାଣପଗାଡଦିହ କତ୍ତପ ୟ ଭଂଗିସୁେ ପତରଦଂପତ

om

ପେୈନପତୟାଂସଗନ ମୂତ ି
ଧ୍ୟାନେୁ ଳ୍ଳ ମହାତ୍ମରିପଗ ସୁଜ୍ଝ୍ନୟାନଭକ୍ୟାଧିଗଳୁ

ଦତ୍ତ ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ୟ ସଂଧି

ou
si

ନପନରିପକୟ ପଚାର ପଗପ ାଳୁ

gm

a.
c

େଧିସି ସୁଖେ ପକାଡୁ ତିହେୁ ୦୭

ଧନେ କପଦାୟୀେୟ େନ

w

w

ଅନୁ ଚପି ତାଚିତକମ କୃ ଷ୍ଣା

.y

େଗୁଣଗପଳଣିସପଦ ପପାପରେ ପକାଡଦିପର ଶିଇସୁେ ପତରଦି

w

ପଣପେନ ୁ ପକୈପଗାଂଡୁ ତନର
ମପନପୟାଳିଟ୍ଟନଂଦପଡିସୁେ ମାଧୋନତର ୦୮
ଅନଦନାଦନ ନାମକ
ମୁନ ପପଳଦ ପ୍ରକାର ୀେପରା
ଳନରୂପ ପ୍ରପେଶପଗୈଦେରେର େୟାପାର
ବନବଡଦପ ମାଡି ମାଡିସି
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ଧନୟରିେରହୁପଦଂପଦନିସି ପତ୍ର୍ୈ

ଗୁଣୟେ ତ
ି ତତ୍ତଦାହଵୟନାଗି କପରସୁେନୁ ୦୯
ସ ି ବିଂଦୁ ପପୟାବ୍ଧିପୟାଳୁ ବୀ
ଳ ୁ େିକାରେପନୈଦବଲ୍ଲୁପଦ
େୁ ତଦୂ ପେପନ ଐଦୁ େୁପଦଲ୍ଲ କା ଦ ି
ର କୁ କମଗଳୁ ତା ନି

ମଗୁେିନଂି ବିଗଦ
ି ପ୍ପି ପେହଦି

ou
si

ପମାଗପଦାଳପଗ ପମାଗେିଟ୍ଟୁ ମୁଦସି ି

gm

ଷ୍କ ୁ କମଗଳାଗି ପୁରୁ ାଥଗଳ ପକାଡୁ ତିହେୁ ୧୦

.y

ପତପଗଦୁ ତନ ସ୍ଥନଗଳୁ ଣସି ୁେ ନନିୟଂଦଦ ି
ଅଗଣିତାତ୍ମନୁ ତନ ପାଦା

w

w

ବ୍ଜଗଳ ପଧନିପ ଭକ୍ତ ନରିପଗ

w

ପ୍ରଘଟକନୁ ତାନାଗି ପସୌଖୟଗଳୀେ ସେତ୍ର୍ ୧୧
ପତାଟିଗନୁ ଭୂମିପୟାଳୁ ବୀ େ
ନାଟପବପକଂପଦନୁ ତ ହିତଦ ି
ପମାପଟୟି ଂ ନୀପରତ୍ତି ସସିଗଳ ସଂପତୈସୁେଂପତ
ପାଟୁ ବଡଦପ

a.
c

ତ୍କୁ

om

କ ି ମ ାପହନଚିସୁେ ସ

ଗଦି ୀେର

ପଘାଟକାସୟନୁ ସୃ ସ
ି ି ପୟାଗୟପତ
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ଦାଟପଗାଡଦପ ସ ୁ ହୁତପ୍ପ
ି ନୁ ସେକା ଦ ି ୧୨
ଭୂମିପୟାଳୁ

େିପର ଥୃ ାଥନୁ

ତା ମପରଦୁ ପମାଗପେତ୍ତି ଏପଣଦପସ
ପେୟାମମଂଡ ପଦାଳପଗ କାଣପଦ ମିଡୁକୁ େଂଦଦ ି
ଶ୍ରୀମପନାରମ ସେଂତ

om

ୟାମିୟାଗିପର ତିଳୟ
ି ଦନୁ ଦନି

a.
c

ଭ୍ରାମକରୁ ଭ ସ
ି ୁେରୁ ଭକୁ ତୟ
ି ନୟପଦେପତୟ ୧୩

gm

ମୁଖୟଫ ପେୈକୁଂଠ ମୁଖୟା
ମୁଖୟଫ ମହରାଦିପ ାକା
ରକ୍କସାରିୟ ଭ ସ
ି ୁତପ ନି

.y

ଦୁ ୁଃଖନାଗୁ ନିରଂତରଦି ପମାପର

ou
si

ମୁଖୟଫ ପେୈ ୟି କପେଂଦରିଦତିଭକୁ ତୟ
ି ି ଂଦ

w

w

w

ପପାକ୍କେର ବିଡ ଭକ୍ତେତ୍ସ ଭାରତୀଶ ପିତ ୧୪
େୟାଧିୟିଂ ପୀଡିତ ଶିଶୁେିପଗ ଗୁ
ପଡାଦକେ ପନପରଦୁ ଦପକ ଓଉ
ଧପତଦୁ କୁ ଡସି ୁେ ତାୟି ପୟାପାଦିୟ ି ସେଜ୍ଝ୍ନୟ
ବାଦରାୟଣ ଭକ୍ତ ନପକ ପ୍ର
ସାଦରୂପକନାଗି ଭାଗେ
ତାଦିୟ ି ପପଳିଦନୁ ଧମାଥଗପଳ ଫ ପେଂଦୁ ୧୫
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ଦୂ ରଦଲ୍ଲିହ ପେତ ଘନା
କାର ପତାପୁଦୁ ପନାଳ୍ପ ନରିପଗ
ସାପରପଗୟୟ ୁ ସପେୟାଘ୍ରଗଳିଂଦ ଭୟେିହୁଦୁ
ପଗାରତର ସଂସାର ପସୌଖୟା

ସାରତରପେଂଦରିତୁ ନିତୟ ର

om

ମାରମଣନାରାଧିସୁେରଦରିଂଦ ବଲ୍ଲେରୁ ୧୬

a.
c

ପକସରଘଟଗଳ ମାଡି ପବସିପଗ

gm

ବିସପି ାଳିପଟ୍ଟାଣଗିସଦି ରଦୁ ଘନ

ରସେ ତୁ ଂବ ୁ ବହୁପଦ ସେସ୍ଵତଂତ୍ର୍ ତାପନଂବ

ou
si

ପଶୁ ପନରପନପନନୁ ମାଳ୍ପା
ନଶନ ଦାନ ୋନକମଗ

w

w

.y

ପଳାସରି ପପାପୁେୁ ବରିପଦ ପଦହାୟାସେପନ ପକାଟ୍ଟୁ. ୧୭

w

ଏରଦୁ ଧୀପେଗଳିହେୁ ଭାୁଃୟାମ୍ରପେନିପ ନାମଧ ି ବୁ ଢରିମ
ଧରିଥୁ ଧୀେିଥନାଗୁ ଧୀଘପେ ଗଳ ବିତ୍ତୁ
ହରିପୟ ସପୋଥ୍ମ୍ମ େରାେର ପୁରୁ ପୂ ଥ
ି ପାଧ
ନମାଧ୍ୟରେିଦୂର ସୁଖାଥମ ସେଗପନମଧୁ ସ୍ମରିସୁଥିରୁ ୧୮
ପହୟେସ୍ତୁ ଗଳିଲ୍ଲ ଉପା
ପଦୟେସ୍ତୁ ଗଳିଲ୍ଲ ନୟାୟା
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ନୟାୟ ଧମଗଳିଲ୍ଲ ପଦ୍ଵ ାସୂପୟ ପମାଦ ି ଲ୍ଲ
ତାୟି ତଂପଦଗଳିଲ୍ଲ କମ ଦ
ଳାୟତାଅପଗନ ୁ ଈସୁେ
କାୟି ୟଂଦଦି ମୁଣଗ
ୁ ପଗାଡପଦ ଭୋବ୍ଧି ଦାଟିସୁେ ୧୯
ମଂଦନାଦରୁ ସରିପୟ ପଗାପୀ

om

ଚଂଦନ ଶ୍ରୀମୁପଦ୍ରଗଳ ନ
େିଂପଦ ଧରିସୁତ ଶ୍ରୀତୁ ସିପଦମାଅସରଗଳନୁ

a.
c

କଂଧରଦ ମଧ୍ୟଦ ି ଧରିସି ମୁ

gm

କୁ ଂଦ ଶ୍ରୀଭୂରମଣ ତ୍ର୍ି ଗ

ନାୟକ ପ୍ରଭୁପେଂବ ପୂେଦି

.y

ପ୍ରାୟଧନମଦଦିଂଦ ନରିପଗ

ou
si

ଦ୍ଵଂଦୟ ସେସ୍ଵାମି ମମକୁ ପଦୈେପେପନ ପପାପରେ ୨୦

w

w

ତାୟି ପପାପଟ୍ଟପୟାଳିର ୁ ପ୍ରଭୁପେଂପଦପକ କପରୟପରପ ୈ

w

କାୟ ନିନନୁ ବିଟ୍ଟୁ ପପାଗ ୁ

ରାୟ ନୀପନଂବୁ େ ପ୍ରଭୁତ୍ଵ ପ
ାୟନେପନୈଦତି ୁ ସମୀପଦ ି ଦରଦୁ ପତାରୁ ୨୧
ୋସୁପଦପେୈକପ୍ରକାରଦି
ଈଶପନନିସୁେ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ର ଶ
ଚୀଶ ପମାଦ ାଦମରପରଲ୍ଲରୁ ଦାସପରନିସୁେରୁ
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ଈ ସୁମାଗେ ବିଟ୍ଟୁ ପସାହମୁ
ପାସପନୟ ପଗୈେ ନର ପଦହ
ପଦୈଶିକ ପକେଶଗଳୁ ବର େପନପକ ବିଡସି ପି କାଳ ୨୨
ଆ ପରବ୍ରହ୍ମନ ି ତ୍ର୍ି ଗ
ଦ୍ଵୟାପକତ୍ଵ ନିୟାମକତ୍ଵ

om

ସ୍ଥାପକତ୍ଵ େଶତ୍ଵ ଈଶତ୍ଵାଦି ଗୁଣଗଳିପଗ
ପ ାପେିପଲ୍ଲୈକ ପ୍ରକାର ସ୍ଵ

a.
c

ରୂପପେନିପୁେୁ ସେକା ଦି

ପ୍ରଣେସ୍ଥ େପଣା

ou
si

ନିତୟନୂ ତନ ନିେିକାର ସୁୁଃଋଥ୍ମ

gm

ପପାପୁେଲ୍ଲେୁ ୀେରିପଗ ଦାସତ୍ଵପଦାପାଦି... ୨୩

.y

ତ୍ପତ୍ତିକାରଣ ୋନ୍ମପନାମୟ ସାମଗାନରତ

w

w

ଦତ୍ତ କପି ହୟାସୟ ରୂପଦି

w

ପୃଠ ପୃଠଗଜୀେପରାଳଗିଧଧୁ ପ୍ରେତିସୁେନେରେର ପୟାଗୟପତ କମେନୁ ସରିସି ୨୪
ଶୁଥିଗଳାଥନ ମାଥୁ େିମ ସ୍ମୃଥିଗଳାଥନ ଶିପେ
ୀେ ପ୍ରଥଥିପ୍ରକୃ ଥିଗପଳରଦୁ ପ୍ରଥିପମଗପଳନିସପି କାଳୁ ଥିହେୁ
ଇଥର କମଗପଳଲ୍ଲ େୁମୀପଥିପଗ ପୂ ଗ
ି ପଳମଧୁ ସ୍ମରିସୁଥ
ଚତୁ ରେିଢ ପୁରୁ ାଠଗଳ ପବଦଧିରୁ ସ୍ଵପନଧ ି ୨୫
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ଭୂଥଳାଢିପନାଜ୍ଝ୍ନୟଢାରକ ଧୂଥରିପଗ ପସୋନୁ ସାରଦି
ପେତନେ ପକାଟ୍ଟେର ସଂପତା ସ
ି ୁେ ପତରନଂପତ
ମାତରିଶ୍ଵପ୍ରିୟନୁ ପରମ
ପ୍ରୀତିପୁେକ ସଦ୍ଗଣ
ୁ ଂଗଳ

ଗାୟକର ସଂପତା ପଡିସେ
ୁ ନିହପରଂଗଳ ି ୨୬

om

ଦୀପ ଦିେଦ ି କଂଡରାଦପଡ
ପ ାପପଗୈସୁେରାଅଣ ହରି ସ

gm

ଔପଚାରିକେଲ୍ଲ ସୁ ନର

a.
c

ମୀପଦଲ୍ଲିପର ନଂଦନାମ ସୁନଂଦପେନିସୁେୁେୁ
ପାପକମେୁ ପୁଣୟେନିପଦ
ୁ ୁ

.y

ଧନେ ସଂପାଦିସୁେ ପ୍ରଦା

ou
si

ପାପିଗଳ ସତ୍ପଣ
ୁ ୟକମେୁ ପାପପେନିସୁେଦୁ . ୨୭

w

w

େଣିକରଂଦଦି ପକାେିଦର ମପନ

w

ମପନଗଳ ି ସଂଚରିସୁ ଶାସ୍ତ୍ରଶ୍ରେଣପଗାସୁଗଦି
ମନନପଗୈଦୁପପଦଶିସୁତ ଦୁ
ନର କୂ ଡାଡଦିରୁ ସ୍ଵପନଦ ି
ପ୍ରଣତକାମଦ ପକାଡୁ େ ପସୌଖୟଗଳିହପରଂଗଳଦି ୨୮
କାରକ କ୍ରିୟ ଦ୍ରେୟ େିଭ୍ରମ
ମୂରୁେିଧ ୀେରିପଗ ବହୁ ସଂ
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ସାରକିେୁ କାରଣପେନିସୁେୁେୁ ଏଲ୍ଲ କା ଦ ି
ଦୂ ର ଓଡିସି ଭ୍ରାମକତ୍ର୍ୟ
ମାରିପଗାଳଗାଗଦପ ସୋ
ଧାରକନ ଚିଂତିସୁତ ି ରୁ ସେତ୍ର୍ ମପରୟଦପ . ୨୯
କରଣକମେ ମାଡିଦପର େି

om

ସ୍ମରପଣ କା ଦି ମାତୁ ଗଳିଗୁ
ତ୍ତରେ ପକାଡପଦ ସୁମ୍ମନିପ୍ପନୁ ାଗରାେପସ୍ଥ

a.
c

କରୁଣିସ ୁ େୟାପାର ମାଡୁ େ

gm

ବର ୁ ନା କେପସ୍ଥଗଳୁ ପରି

.y

ୟୁକ୍ତି ମାତୁ ଗଳଲ୍ଲ ଶୁତସ୍ମ
ି ଇ
ତୁ ୟକ୍ତ ମାତୁ ଗଳିେୁ େିଚାରିପସ

ou
si

ହରିସପକାଳପନତପକ ସ୍ଵତଂତ୍ର୍ନୁ ତାପନପୟଂବୁ େନୁ ୩୦

w

w

ମୁକ୍ତିଗେ
ି ୁ ପସାପାନପେନିସୁେୁେି ପ୍ରତି ପ୍ରତି ପଦେୁ

w

ଭକ୍ତି ପୂେକ ପଠିସୁେେରିପଗ

େୟକ୍ତି ପକାଡୁ େ ସ୍ଵରୂପ ସୁଖ ପ୍ରେି
େିକ୍ତରପନ ମାଡୁ େନୁ ଭେଭୟଦିଂଦ ବହୁ ରୂପ ୩୧
ଶ୍ରୀେିଢର
ି େିପାହିପପଶ ସଚୀେରାଥମଭୋକଶଶି
ଧିପେେଋ ଗ
ି ମିେକିନରସିଧି ସାଢୟଗଣା
ପସେିଥପଧାପଭା ଥଵଥାପ ଧାେ ମ୍ବି ଗଳାଧ ଭକୁ ଥର
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କାେ କରୁଣାସାମଧର କ୍ଷ୍ମୀହୃଧକାମୁଧ ଚମଧର ୩୨
ଆଧ₹ହେଗଥାେଭା ାପଭଧଧିମଧ ି କପରୟ ଧନୁ
ନିପ ଢପଗୈଧେପ ାକିସପଧ ବିଦୁେପର େିପେକିଗଳୁ
ମାଢେନୁ ଗୁଣ ପପଳଵ ପ୍ରାକୃ ଥ ୋଧପରୟୁ ସରି ପକଳି

ଥସ୍କରନୁ ନିମିଧସ ୁ କୁ ମଧହୁପଧ ଧିୋକରପଗ

ou
si

gm

ସମ୍କଥୃ େିଧପଲ୍ଲମଧୁ କୁ ହକ ଥିରସ୍କରିସପ ନହୁଧୁ ଭକି୍
ପୁରସ୍କରଧି ପକଳଵରିପଗ ଓ ି େନୁ ପୁଷ୍କରାେସଧା ୩୪

a.
c

ଭାସ୍କରନ ମମଦ େ କମଦୁ ନମସ୍କରିସି ପମାଧିସପଧ ପଦ୍ଵ ଧି

om

ପରମାହ୍ଲାଧପଦଧିପ୍ପପର ନିରମ୍ର ବଲ୍ଲ ପକାେିଧରୁ ୩୩

ପଥିଥନ କପା ପଧାଳୁ ଭାଗିରଠିୟ

େିପର ପପୟପେନିପୁପଧ

.y

ଇଥର କେିନମ
ି ିଥ କୁ କାେୟା ଶ୍ରାେୟ ବୁ ଢରିମଧ

w

w

କୃ ଥିପଥି କଠାନିଵଥପେନିପ ପ୍ରାକୃ ଥପେ ଥା ସମ୍କଥୃ ପେନିସି

w

ସଧ୍ଥିୟନୀେୁ ଧୁ ଭକି୍ପୁେକ ପକ ି ପପଳଵରିପଗ ୩୫
ପେଧଶାସ୍ଥରସୟୁକ୍ଗ୍ର
ି ମଠଗପଳାଧି ପକଳଧେନଲ୍ଲ
ସମ୍ଥସାଢୁଗଳ ସହୋସ ସଲ୍ଲାପଗଳୁ ପମାଧ ି ଲ୍ଲ
ପମାଧ ଥୀଠାୟର ମଥାନୁ ଗ ରାଧେର କରୁଣଧ ି

ପପଳଧରମାଢେ ଗନାଠେିଟ ଥିଳସ
ି ଧ
ି ୁଧପରାଳପଗ ୩୬
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