କରୁଣ ସଂଧି
ହରିକଠାମୃଥସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନିଥୁ ପପଳୁ ପେ
ପରମ ଭଗେଧ୍ଭକଥରଧ୍
ି ନାଧ୍ରଧି ପକଳୁ େୁଧ୍ୁ

େିେଢ
ି ପଭାଗଗ ଳିହ ପରମଗଳ ଲିଥଥ ୁ ସଲହୁ େୁଧ୍ୁ

om

ଶ୍ରେନ ମନକାନମଧେୀେୁ ଧ୍ୁ ଭେଜନିଥ ଧ୍ୁ:ଖଗଳ କପଳେୁ ଧ୍ୁ
ଭୁେନ ପାେନ ପେନିପ ଲକୁ ମୀ ଧ୍େନ ମମଗଲ କପଥୟ

gm

a.
c

ପରପମାଥସେଧି କିେପି ଗାତ୍ତାଲିପୁଧ୍ୁ ବୂ ସର
ୁ ରୁ ଧିନଧିନଧି ୨-୧
ମପଳୟ ନୀପରାଣିୟଲି ପରିୟଲୁ ବଳସପରାଳଗିଧ୍ଧ ଜନରା

ou
si

ଜଲେୁ ପହପଧ୍ଧାପର ଗୂପେ ମଜ୍ଜନ ପାନ ପଗୈଧ୍ପରୁ

କଲୁ ଷେଚନଗଳାଧ୍ରିେୁ ବାପମବାପଳୟ ପପଥଥନ ପାଧ୍ ମହିମା

w

w

.y

ଜଲଢି ପପାକ୍କୁଧ୍ରିପମଧ, ମାଣଧପପର ମହୀସୁରରୁ ୨-୨

w

ଶ୍ରୁଥିଥଥିଗଳିଭିମାନି ଲକୁ ମୀ ସ୍ଥୁ ଥିଗଳିପଗ ପଗାଚରିସଧ୍
ହଥ ମପହୈଶ୍ଵୟାଧ୍ୟଖିଳସଧ୍ଗନଗଣପଭାଧି
ୁ

ପ୍ରଥିଧିେସ ଥନ୍ନମିିର ପସୋ ରଥ ମହାଥମକରୁ ମାେୁ ଥିହ
ସମସଥୁଥିପଗ େଶ୍ରନାଗୁେ ନିେନ କାରୁଣୟ ପକପନପମବ ୨-୩
ମନେଚନକଥିଧ୍ୂର ପନପନେର ନନୁ ସରିସି ଥିରୁଗୁେନୁ ଜାହ୍ନେିଜନକ ଜନପରାଳଗିଧ୍ଧୁ ଜନିସେ
ୁ ଜଗଧ୍ୁଧ୍ର ଥାନୁ

ଘନ ମହିମ ଗାପମଗୟନୁ ଥ ଗାୟନେ ପକଳୁ ଥ ଗଗନଚର
ୋହନ ଧିପେୌକସ ପରାେପନ ଚରିସେ
ୁ ମନ ମପନଗଳଲ୍ଲି ୨-୪
ମଲଗି ପରମାଧ୍ରଧି ପାେଲୁ କୁ ଳଥ
ି ୁ ପକଳୁ ୋ, କୁ ଳଥ
ି ୁ ପାେଲୁ
ନିଲୁେ, ନିମଥପର ନଲିେ, ନଲିଧ୍ପର ଓଲିପେ ନିମପଗମବ
ଶ୍ରୁଲବପନା ହରି ଥନ୍ନେପର ଘଲିପଗ ବିତ୍ତଗଲନୁ , ରମାଢେ

om

ପନାଲିସଲରିୟପଧ୍ ପାମରରୁ ବଳଲୁ େରୁ ଭେପଧ୍ାଳପଗ ୨-୫

a.
c

ମନପଧ୍ାଳପଗ ଥାନିଧ୍ଧୁ ମନପେପମଧନସ
ି ି ପକାମବନୁ ମନଧ୍ େୃ ଥିଥଗ-

gm

ଳନୁ ସରିସି ପଭାଗଗଳ ନୀେନୁ ଥିିେଢ
ି ପଚଥନପକ

ମନେନିଥଥପର ଥନ୍ନନୀେନୁ ଥନୁ େ େମିିସି ଧିନଧିନଧି

ou
si

ସାଢନେ ମାଳ୍ପାରିଗିଥଥପନୁ ସ୍ଵଗାଧିପବାଗଗଳ ୨-୬

.y

ପରମ ସଥପର
ୁ ୁ ଷାଥଥରୂପନୁ ହରିପୟ ପଲାକପକ ଏମଧୁ

w

w

ପରମାଧ୍ରଧି ସଧ୍ୁପାସପନୟ ପଗୈେରି ଗିଥପ
ଥ ନୁ ଥନ୍ନା

w

ମପରଧ୍ୁ ଧ୍ମଥାଥଥଗଲ କାମିସେ
ୁ ରିପଗ ନଗୁଥଥି ପଶ୍ରଘ୍ରଧିମଧଲି
ସୁରପଥନୟ ସୁପୟାଢନରି ଗିଥଥପମଥ ପକାେୁ ଥିପ୍ପ ୨-୭
ଜଗେପନଲ୍ଲେ ନିମିସେ
ୁ ନାପଲମାଗପନାଳପଗ ଥାନିଧ୍ଧୁ ସଲହୁ େ
ଗଗନପକସପନାଳିଧ୍ଧୁ ସମହରସ
ି େ
ୁ ନୁ ପଲାକଗଳ

ସ୍ଵଗଥ ପଭାଧ୍େିେଜିଥନୁ ସେଗ ସଧ୍ାନପମଧହନୁ
ବପଗବପଗୟ ନାମଧ୍ଲି କପରସୁେ ଭକୁ ଥରନୁ ପପାପରେ ୨-୮

ଓବ୍ବନଲି ନିମଥାେୁ େନୁ ମପଥଥାବ୍ବନଲି ପନାେୁ େନୁ ପବେୁ େ
ପନାବ୍ବନଲି ପନେୁ େନୁ ମାଥାେୁ େନୁ ପବରଗାଗି
ଅବ୍ବରଧ୍ ପହପଧ୍ୈିେନିେ ମପଥଥାବ୍ବରନୁ ପଲକ୍କିସନୁ ପଲାକପଧ୍ାପଳାବ୍ବପନ ଥା ବାଧ୍ୟବାଢକନାହ ନିଭୀଥ ୨-୯

ପରମପାେନଥର ସମମଗଲଚରିଥ ପାଠସଖ

a.
c

ନିରୁପମାନମଧାଥମନଗ
ି ଥ ଧ୍ୁରଥ
ି , ପଧ୍େେପରନୟ ପନମଧା

om

ଶ୍ରରଣଜନଂଅମଧାର ଶ୍ରାଶ୍ଵଥ କରୁଣି କମଲାକାମଥ କାମଧ୍

gm

େରିଧି କପରୟଲୁ ବପମଧାଧ୍ଗୁେନୁ ଥନ୍ନେର ଭଳିପଗ ୨-୧୦

ou
si

ଜନନିୟନୁ କାନଧିହ ବାଲକା ପନପନପନପନଧ୍ୁ ହଲୁ ବୁ ଥିପର, କଥଥପଲ
ମପନପୟାଳେଗିଧ୍ଧେନ ପନାେୁ ଥ ନଗୁଥ ହରୁଷଧ୍ଲି

.y

ଥନୟନମ ବିଗିଧ୍ପ୍ପି ରମ୍ବି ସି କନଲିପକୟ କପଳେପମଥ

w

w

w

ମଧ୍ୁସଧ୍
ୂ ନନୁ ଥନ୍ନେରିପଧ୍ିପେପଗ ବପମଧାଧ୍ଗି ସଲହୁ େନୁ ୨-୧୧
ଇତ୍ତିକଲ୍ଲନୁ ଭକୁ ଥିୟିମଧଲି ପକାତ୍ତ ଭକୁ ଥପଗ ପମଚ୍ଚି ଥନ୍ନପନ
ପକାତ୍ତ, ବେବ୍ରାହ୍ମନ ଓପ୍ପିେୟ
ି େଲି ଗଖିଲାଥଥ
ପକତ୍ତ ମାଥୁଗଲମଧ ପଚୈଧ୍ୟନ ପପାପତ୍ତପୟାଳ ଗିମ୍ବିତ୍ତୁ ଭାଣଧ୍ଇତ୍ତ ଭୀଷମନେଗୁନଗପଳଣିସଧ୍
ି ପନ କରୁଣାଳୁ ୨-୧୨
ଢନେ ଶ୍ରମ୍ରକିିସେ
ୁ ଘନି ଥାନୁ ଣପଧ୍ ମପଥାଭଭରପି ଗ ପକାେଧ୍ନୁ

ଧିନଧି ପନାେୁ ଥ ସୁଖିସୁେମଧଧି ଲକୁ ମିେଲ୍ଲବଭନୁ
ପ୍ରଣଥରନୁ କାୟିଧହନୁ ନିଷ୍କାମନଧି ନିଥୟାନମଧମୟ
ଧ୍ୁଜନର ପସପେୟ ପନାଲ୍ଲନପ୍ରଥିମଲ୍ଲ ଜଗପକଲ୍ଲ ୨-୧୩
ବାଲକନ କଲଭାପଶ୍ର ଜନନିୟୁ ପକଳି ସୁଖପେୁ େପମଥ ଲକୁ ମୀଥାଲ ଥନ୍ନେରଲ୍ଲି ମାେୁ େ ପହଳନେ ପହପଦୈେ େିଧ୍ୁରନ

om

ପଲାଲ ଭକୁ ଥରୁ ମାେୁ ଥିହ ସମଥଥିପଗ
ହିଗେନୁ
ଗୁ
ୁ

a.
c

ଆଲୟଧି ପାଲୁ ମିୁ କୁ ରୁପନ ମାନେପନ ପକାମି ୨-୧୪

gm

ସ୍ମରିସେ
ୁ େର ଅପରାଧ୍ଗଲ ଥା ସ୍ମରିସି ସକପଲଶ୍ରତ ପ୍ରଧ୍ାୟକ
ମରଲି ଥନଗପିସଲୁ କିତ୍ତଧ୍ ନମଧ ମେି ମାେି

ou
si

ପରି ପରିୟ ଲୁ ମିୁନିସି ସୁଖ ସାଗରଧି ପଲାଲୟାେିସେ
ୁ ମମଗଲ

.y

ଚରିଥ ଚିନମୟ ଗାଥ୍ର ପଲାକପେିତ୍ର ସୁଚରିଥ୍ର ୨-୧୫

w

w

ଏନୁ କରୁଣାନିଧିପୟା ହରି ମପଥଥନୁ ଭକଥାଢୀନପନା

w

ଇପନନୁ ଈଥନ ପଲପଲ ଇଚ୍ଛାମାଥ୍ରଧ୍ଲି ଜଗେ
ଥାପନ ସୃଜସ
ି େ
ୁ ପାଲିସେ
ୁ ନିୋଣ ପମାେଲାଧ୍ଖିଳ ପଲାକସଠାନଧ୍ଲି ମଥଥେର ନିତ୍ତାନମଧ ପେିସେ
ୁ ନୁ ୨-୧୬
ଜନପ ପମଚ୍ଚିଧ୍ ପରେ ଢନୋହନ, େିଭୂଷଣ, େସନ,
ଭୂମିୟ, ଥନୁ , ମପନଗଳିଥଥାରିପ ରପମତପନା ପଲାକପଧ୍ାଳୁ
ଅନେରଥ ପନପନେେରନମଥା ସନପେ ପମାଧ୍ଲାଧ୍ାଲୟପଧ୍ାଳି-

ତ୍ତୁଣୁଗନମଧଧ୍ଲେର େଶ୍ରନାଗୁେ ମହାମହିମା ୨-୧୭
ଭୁେନ ପାେନ ଚରିଥ, ପୁନୟ ଶ୍ରେଣ କୀଥନ, ପାପନାଶ୍ରନ
କେିଭିରୀେିଥ ପକୈରେ ଧ୍ଳ ଶ୍ରୟାମ ନିସସୀମ
ୟୁ େଥି ପେଷଧି ହିପମଧ, ପଗୌରୀଢେନ ପମାହିସ,ି ପକେିସି ଉଳିସଧ୍
ି

ପାପକମେ ସହିସେ
ୁ ପେ ଲକିମୀପଥିପଗ ସମରାଧ୍

om

ଇେନ ମାୟେ ପଗଲୁ େନାେନୁ ଈ ଜଗଥ୍ରୟଧି ୨-୧୮

a.
c

ଧିେିଜର ନୀ ପପୟାଜ ଭୋମି ପଧ୍ାଳ ଗାେଲ୍ଲି ନାକାପଣ

gm

ପଗାପ, ଗୁରୁେିନ ମେଧି, ବୃ ଗୁ, ନଗ-ଚାପ, ପମାଧ୍ଲାଧ୍େରୁ

ou
si

ମାଧିେ ମହାପରାଢଗପଳନିସଧ୍
ି ପନ କରୁଣାସମୁଧ୍ର ହରି ୨-୧୯
ଅମଗତାଗ୍ରଧି
ଜନିସଧ୍
ି େର ଥରମିଗଣିୟୁ ପଲାକଥ୍ରୟଗଳଘ
ୁ

.y

ହିମିଗସେ
ି
ୁ ଳେୟାକୃ ଥାକାଶ୍ରାମଥ େୟାପିସଧ୍

w

w

ଇମଗେଲ ମଗପଳାପେୟ ନପମଗାପାମଗଗଳଲିପ୍ପମଲନମଥ

w

ସୁମମଗଳପ୍ରଧ୍ନାମ ପାେନ ମାଳ୍ପୁପଧ୍ନରିଧ୍ୁ ୨-୨୦
କାମପଢନୁ , ସୁକଲପଥରୁ, ଚିନ୍ଥାମଣିଗଳମପରମଧି ପଲାକଧି
କାମିଥାଥଥଗ ଳୀେୁ େଲ୍ଲପଧ୍ ପସପେ ମାଳବରପି ଗ
ଶ୍ରି ମୁମମଧ
କ ୁ ନ ପରମ ମମଗଳ ନାମ ନରକସଠରନୁ ସଲହିଥୁ

ପାମରର ପମିିଥପରନିସି ପୁରୁଷାଠଥ ପକାେୁ ଥିହୁ ଧ୍ୁ ୨-୨୧

ମନପଧ୍ାଳପଗ ସୁମଧର ପଧ୍ାଠେ ପନପନଧ୍ୁପକାପେ ପକୈପକାମିୁ
ବଲୁ ନୂ ଥନ ସୁପଶ୍ରାଭିଥ ଗମଧସର
ୁ ପସାପପଥ ଫଲରାଶ୍ରି

ଧ୍ୁୟନଧିନିେହଗଳପମଥ ପକାତ୍ତେରନୁ ସଧ୍ା ସମଥୟିସେ
ୁ ନୁ
ସଧ୍ଗଣେ
କଥଧେରଘେ କଧିେନୁ ଅନଘପନପମଧନସ
ି ି ୨-୨୨
ୁ

ନୂ ଥନଥି ସୁମଧରପକ ସୁମଧର, ରସପକ ରସରୂପା
ଜାଥରୂପପାଧ୍ର ଭହୋଧ୍ୟ ପରାଳାଥପଥ ପ୍ରଥିମ ପ୍ରଭାେ

om

ପଚଥନାପଚଥନ େିଲକିଣ ନୂ ଥନ ପଧ୍ାଠଗପଳାଳପଗ ବଲୁ

gm

a.
c

ଢରାଥଳ ପଧ୍ାପଳପମାେପନ ଆେୁ ଥଲିପ୍ପ ନମପ୍ପ ୨-୨୩
ଥପମଧ ଥାୟଗଳୁ ଥମ ଶ୍ରିସେ
ୁ ପି ଗ ବମଧ ଭୟଗଳ ପରିହରିସି

ou
si

ନିଜମମିଧରଧି ପବେିଧ୍ୁଧ୍ନିଥଥାଧ୍ରିସୁେମଧଧ୍ଲି

ହିପମଧ ମୁପମଧେବଲଧି ଓଳ ପହାର ଗିମିଧପରଶ୍ରନୁ ଥନ୍ନେର

w

w

.y

ପନପମଧମଧୁ ସଲହୁ େନାଗସଧ୍ପୋପଲଥଥ ପନାେିେରୁ ୨-୨୪

w

ଓେଲ ପନଳଲମଧଧ୍ଲି ହରି ନପମାେପନ ଥିରୁଗୁେ ପନାମଧପର କିଣ
ବିେପଧ୍ ପବମବଲନାଗି ଭକଥାଢୀନ ପନପମଧନସ
ି ି
ଥପେେ ଧ୍ୁରପି ଥୌଘଗଳ କାମଧ୍ ପକାେୁ େ ସକପଲଷତଗଳ ସମଥଥ
ନପେେ ନମମଧଧ୍ଲି ନେସୁେପି ଶ୍ରଷ ସନମହମ
ି ୨-୨୫
ବିତ୍ତେର ଭେ ପାଶ୍ରଧିମଧଲି କତ୍ତୁେନୁ ବହୁ କଟିଣନିେ ଶ୍ରି
ଷିପଶ୍ରତଷତପନମଧରି ଧ୍ନେରଥ ସଧ୍ଭକଥପ
ି ାଶ୍ରଧ୍ଲି

କତ୍ତୁେର ଭେକତ୍ତୁ ବିେସ
ି େ
ି େନିେଲ୍ଲ ନିେନଲ୍ଲ କାମଧ୍
ୁ ସିତ୍ତନ
ପକାତ୍ତୁ କାେନୁ ସକଲ ପସୌଖୟଗଳିହ ପରମଗଳଲି ୨-୨୬
କପେପଗପେୟମଧଧ୍ଲି ପକୈ ପମୈ ପଥେିଧ୍ଗୁେ ପଥରଧି ଫଲ୍ଗଳୁ
ପେୁ ଫଲଗଳନଗିଧ୍ୁ ଜିିଃପେପଗ ରସେନୀେପମଥ
ପୁଣୟ ଫଲଗଳନୀେୁ ଧ୍ପକ ନୁ େ ି ପେେିନାଣମାମିପଧ୍ାଳୁ

om

ଲକିମଣାନେପନାଧ୍ଗୁେ ଭକଥରେସରକମରଗଣସହିଥ ୨-୨୭

gm

ଳତ୍ତୁେନୁ ଧ୍ୂରଧ୍ଲି ଧ୍ୁରଥ
ି ାରଣୟ ପାେକନୁ

a.
c

ପକାତ୍ତୁଧ୍ନୁ ପକୈପଗାମବପରକିଣ ବିତ୍ତଗଲ ଥନ୍ନେର ଧ୍ୁରଥ
ି ଗ-

ପବତ୍ତ ପବନ୍ନଲି ପହାରିସଧ୍
ି େପରାଳୁ ସିତ୍ତୁ ମାେିଧ୍ପନପନା ହରି

ou
si

କପମଗତ୍ତ ସୁରରିପଗ ସୁପଢୟନୁ ଣିସଧ୍
ି ମୁରଧ୍
ି ନହିଥରନୁ ୨-୨୮

.y

ପଖଧ୍ ପମାଧ୍ ଜୟାପଜୟ ପମାଧ୍ଲାଧ୍ ପଧ୍ାଷଗଳିଲ୍ଲ ଚିନୟ
ମ

w

w

ସାଧ୍ରଧି ଥନ୍ନମିିର କମଲେ ନମ୍ବି ଥୁଥିସୁେର

w

କାଧ୍ୁପକାମିିହ ପରମ କରୁଣା ମପହାଧ୍ଢିୟୁ ଥନ୍ନେରୁ ମାଳିଧପ
ରାଢଗଳ ପନାେଧ୍ପଲ ସଲହୁ େ ସେକାମଧ୍ନୁ ୨-୨୯
ମୀନ କୂ ମ େରାହ ନରପମଚାନନାଥୁଳ ପଶ୍ରୌୟଥ
ୋମନ ପରଣୁକାଥମଜ ରାେଣାରି ନିଶ୍ରାଚର ଧ୍ୱମିସ
ପଢନୁ କାସୁରମଠନ ଥିିପୁରେ ହାନିପଗୈସଧ୍
ି ନିପୁଣ
କଲିମଖ
ି ି କାୟଧ ସୁଜନରନୁ ୨-୩୦
ୁ ଧ୍ାନେର ସମହରସ

ଶ୍ରିମପନାରମ ଶ୍ରମଲେଜିଥ କାମିଥପ୍ରଧ୍ ପକୈରେଧ୍ଲ
ଶ୍ରୟମ ସବଲ ଶ୍ରରନୟ ଶ୍ରସ୍ଵଥ ଶ୍ରକାରାକିସଖା
ସାମ ସନ୍ନୁଥ ସକଲ ଗୁନ ଘନ ଧ୍ାମ ଶ୍ରି ଜଗନ୍ନଥ େିତ୍ତଲ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ପନ ମହି ପୟାଲେଥରିସି ସଲହିଧ୍ ସକଲ ସୁଜନରନା ୨-୩୧

