ସର୍ଵ ଜୀର୍ନ କଲ୍ପ ସଂଧି
ହରିକଥାମୃଇତସାର ଗୁରୁଗଳ
କରୁଣଦିଂଦାପନିତୁ ପପଳୁ ପର୍
ପରମ ଭଗର୍ଦ୍ଭକ୍ତରିଦନାଦରଦି ପକଳୁ ର୍ୁଦୁ

om

କୃ ଇତିରମଣ ପ୍ରଦୁ ୁମନ ର୍ସୁପଦ
ର୍ପତଗଳାହଂକାରତ୍ରୟପଦାଳୁ

gm

ହୁତର୍ହାଆଂତଗତ ଜୟା
ପତିୟୁ ତାପନ ମୂରଧିକ ତ୍ରିଂ

a.
c

ଚତୁ ରର୍ିଂଶତି ରୂପଦିଂଦଲ୍ି ପଭାଜୁପନନିସୁର୍ନୁ

.y

ଆରଧିକ ମୂର୍ତ୍ତୁ ରୂପଦି

ou
si

ଶତି ସୁରୂପଦି ପଭାକ୍ତୃଇ ଏନିସୁର୍ ପଭାକ୍ତୃଇଗପଳାଳଗିଦ୍ଦୁ ୦୧

w

w

ର୍ାରିଜାପ୍ତପନାଳିରୁତିହନୁ ମା

w

ୟାରମଣ ଶ୍ରୀର୍ାସୁପଦର୍ନୁ କାଲ୍ନାମଦଲ୍ି
ମୂରୁ ର୍ିଧ ପିତୃଗପଳାଳୁ ର୍ସୁ ତ୍ରିପୁ
ରାରି ଆଦିତୁଗନିରୁଦ୍ଧନୁ
ପତାରିପକାଳ୍ଳପଦ କଥୃକମକ୍ରିୟପନନିସପି କାମବ ୦୨
ସ୍ଵର୍ଶ ନାରାୟଣନୁ ତା ଷ
ଣ୍ଣର୍ତି ନାମଦି କପରସୁତଲ୍ି ର୍ସୁ

1

ଶିର୍ ଦିର୍ାକର କଥୃକମକ୍ରିୟଗପଳାଳଗିଧଧୁ
ପନର୍ନର୍ିଲ୍ଲପଦ ନିତୁଦଲ୍ି ତ

ନ୍ନର୍ରୁ ମାଡୁ ର୍ ପସପର୍ ପକୈପକାଂ
ଡର୍ର ପିତୃଗଳିଗୀର୍ନମଥାନମଥ ସୁଖଗଳନୁ ୦୩
ତଂତୁ ପଟଦଂଦଦଲ୍ି ଲ୍କୁ ମୀକାଂତ

om

ପଂଚାତ୍ମକପନନିସି ର୍ସୁ
କଂତୁ ହର ରର୍ି କଥୃଗପଳାଳଗିଧଧନର୍ରଥ ତନ୍ନ

a.
c

ଚିଂତିସୁର୍ ସଂତରନୁ ଗୁରୁ ମଧ

gm

ର୍ାଂତରାତ୍ମ ସଂତୟି ସୁର୍ନୁ

ତଂପଦତାୟଗଳ ପ୍ରୀତିପଗାସୁଗ

ou
si

ସଂତତଖିଳାଥଗଳ ପାଲ୍ିସି ଇହପରଂଗଳଲ୍ି ୦୪

.y

ନିଂଦୁକମର୍ ପତାପରଦୁ ର୍ିହତି ଗ

w

w

ପଳାଂଦୁ ମୀରପଦ ସଂଗକମଗଳାଚରିସୁର୍ର୍ରୁ

w

ର୍ଂଦନୀୟରାଗିପଲ୍ପୟାଳପଗ ପଦୈ
ନଂଦିନଦି ପଦୈଶିକ ଦହିକ ସୁଖ
ଦିଂଦ ବାଳବରୁ ବହୁ ଦିର୍ସଦଲ୍ି କୀତିୟୁତରାଗି ୦୫
ଅଂଶି ଅଂଶାଂତଗତ ତ୍ରୟ
ହଂସର୍ାହନ ମୁଖୁ ଦିର୍ିଜର
ସଂଶଦଲ୍ି ତିଳଦ
ି ଂତରାତ୍ମକ ଜନାଦନନ

2

ସଂସ୍ମରଣ ପୂର୍କଦି ଷଡଧିକ
ତ୍ରିଂଶତିତ୍ରୟ ରୂପର୍ରିତୁ ର୍ି
ପାଂସଗନ ପୂଜସ
ି ୁର୍ରର୍ପର କୃ ଥାଠପରନିସୁର୍ରୁ ୦୬
ମୁରୁର୍ପର ସାର୍ିରଦ ପମଲ୍ପର
ନୂ ପରୈଦୁ ରୂପଦି ଜନାଦନ

om

ସୂରିଗଳୁ ମାଡୁ ର୍ ସମାରାଧପନପଗ ର୍ିଘ୍ନଗଳୁ
ବାରଦଂପତ ବହୁପ୍ରକାର ଖ

a.
c

ରାରି କାପାଡୁ ର୍ନୁ ସର୍ଶ

ପତ୍ରୟ କପିଲ୍ ମହିଦାସ ଭକ୍ତ

ou
si

ଜୟ ଜୟ ଜୟାକାଂତ ଦତ୍ତା

gm

ରୀରଗପଳାଳିଦ୍ଦର୍ରର୍ର ପପସରିଂଦ କପରସୁତଲ୍ି ୦୭

.y

ପ୍ରିୟ ପୁରାତନ ପୁରୁଷ ପୂଣାନମଧ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୁାନଘନ

w

w

ହୟର୍ଦନ ହରି ହଂସ ପଲ୍ାକ

w

ତ୍ରୟ ର୍ିଲ୍ଅଣ ନିଖଳ
ି ଜଗଦା

ଶ୍ରୟ ନିରାମୟ ଦୟଦି ସଂପତୈପସଂଦୁ ପ୍ରାଥିପୁଦୁ ୦୮
ଷଣ୍ଣର୍ତି ପୟଂବଅପରଢ୍ୁନୁ
ଷଣ୍ଣର୍ତି ନାମଦଲ୍ି କପରସୁତ
ତନ୍ନର୍ରୁ ସଦ୍ଭକ୍ତି ପୂର୍କଦିଂଦ ମାଡୁ ତିହ
ପୁଣୁକମର୍ ସ୍ଵୀକରିସି କା

3

ରୁଣୁ ସାଗର ସଲ୍ହୁର୍ନୁ ବ୍ର

ହ୍ମଣୁ ପଦର୍ ଭର୍ାବ୍ଧିପପାତ ବହୁ ପ୍ରକାରଦଲ୍ି ୦୯
ପଦହଗଳନୁ ପକାଡୁ ର୍ର୍ନୁ ଅର୍ରର୍
ରାହରର୍ନୁ ପକାଡଦିହପନ ସୁମନସ
ମହିତ ମଂଗଳ ଚରିତ ସଦ୍ଗଣ
ୁ ଭରିତନନର୍ରତ

om

ଅହିକ ପାରତ୍ରିକ ସୁଖପ୍ରଦ

gm

ଦୁ ହଣ
ି ପମାଦଲ୍ାଦର୍ରିଗୁଣସ
ି ଦି ମୁରିଦନହିତରନୁ ୧୦

ou
si

ଦୁ ହଣ
ି ପମାଦଲ୍ାଦମରରିପଗ ସ
ନମହତି ମାୟାରମଣ ତାପନ

ସ୍ଵହପନନିସି ସମଥପ
ୃ ିଥପଦିସୁର୍ ସର୍କାଲ୍ଦଲ୍ି

.y

ପ୍ରହିତ ସଂକରୁଷନୁ ପିଥୃଗଳି

a.
c

ର୍ହିସି ପବନ୍ନଲ୍ି ପବତ୍ତର୍ମୃଥର୍

w

w

ଗହରପନନିପ ସ୍ଵଧାଖୁରୂପଦି

w

ମହିଜ ଫଲ୍ଥୃଣ ପପସରିନଲ୍ି ପ୍ରଦୁ ୁମନନର
ି ୁ ଦ୍ଧ ୧୧
ଅନ୍ନପନନିସୁର୍ ନୃ ପଶୁଗଳିପଗ
ହିରଣୁ ଗଭାଂଡପଦାଳୁ ସଂତତ
ତନ୍ନନୀପରିୟିଂଦୁ ପାସପନପଗୈର୍ ଭକ୍ତରନ
ବନ୍ନ ପଡିସପଦ ଭର୍ସମୁଦ୍ରମ
ପହାନ୍ନତିୟ ଦାଟିସି ଚତୁ ର୍ିଧ

4

ଅନ୍ନମୟନାତ୍ମପ୍ରଦ₹ହନ ସୁଖର୍ନୀର୍ ହରି ୧୨
ମନର୍ଚନ କାୟଗଳ ପଦପଶୟି ଂ
ଦନୁ ଦନି ଦି ବିଡଦାଚରିସୁତ ି
ପ୍ପନୁ ଚପି ତାଚିତ କମଗଳ ସଦବକ୍ତିପୂର୍କଦି
ୟଣଗିଦନ୍ନର୍ୁ ଏଂଦୁ କୃ ଷ୍ଣା

ଏଳୁ ର୍ିଧଦନ୍ନ ପ୍ରକରଣର୍
ପକଳି ପକାର୍ିଦରାସୁଦିଂଦଲ୍ି
କାଲ୍କାଲ୍ଦି ପନପନଦୁ ପୂଜସ
ି ୁ

.y

ସ୍ଥୂଲ୍ମତିଗଳିଗଦ
ି ନୁ ପପଳପଦ

ou
si

ଆଲ୍ସର୍ ମାଡଦପଲ୍ ଅନିରୁଦ୍ଧାଦି ରୂପଗଳ

gm

a.
c

ପଣପର୍ନୁ ତ ପକାପଡ ସ୍ଵୀକରିସି ସଂପତୈପ କରୁଣାଳୁ ୧୩

om

ଅନିଲ୍ପଦର୍ପନାଳିପ୍ପ ନାରା

w

w

w

ଶ୍ରୀଲ୍କୁ ମିର୍ଲ୍ଲଭପନ ଅନ୍ନାଦନ୍ନ ଅନ୍ନଦନୁ ୧୪
ଏଂଦରିଦୁ ସପ୍ତାନ୍ନଗଳ ପଦୈ
ନଂଦିନଦି ମପରୟପଦ ସଦା ପଗା
ର୍ିଂଦଗପିସୁ ନିଭୟଦି ମହୟଜ୍ଝ୍ନ୍ୁର୍ିଧୁପୟମଧୁ

ଇଂଦିପରଶନୁ ସ୍ଵୀକରିସି ଦୟ

ଦିଂଦ ପବଡିସପି କାଳପଦ ତର୍କଦି
ତଂଦୁ ପକାଡୁ ର୍ନୁ ପରମମଂଗଳ ତନ୍ନ ଦାସରିପଗ ୧୫

5

ସୂଜି କରଦଲ୍ି ପିଡଦି ୁ ସମରର୍
ନା ଜୟି ସୁପର୍ନୁ ଏଂବ ନରନଂ
ତୀ ଜଗତ୍ତିପନାଳୁ ଳ୍ଳ ଅଜ୍ଝ୍ନ୍ୁାନିଗଳୁ ନିତୁଦଲ୍ି
ଶ୍ରୀ ଜଗତ୍ପତିଚରଣୟୁଗଳ

ସପରାଜ ଭକିଥଜ୍ଝ୍ନ୍ୁାନପୁର୍କ

om

ପୂଜସ
ି ପଦ ଧମାହକାମର୍ ବୟସି ବଳଲ୍ୁ ର୍ରୁ ୧୬

ନିକଟଗନୁ ତାନାଗି ପଲ୍ାକପକ
ଅକୁ ଟଲ୍
ି ାତ୍ମକ ଭକୁ ତ ଜନରିପଗ
ସୁଖଦପନନିସୁର୍ ସର୍କାଲ୍ଦି

ou
si

ପ୍ରକଟନାଗପଦ ସକଲ୍କମର୍ ମାଡି ମାଡିସତ
ୁ

gm

a.
c

ଶକଟଭଂଜନ ସକଲ୍ଜୀର୍ର

w

w

.y

ଅକଟକଟ ଈତନ ମହାମହିପମଗଳିପଗପନଂପବ ୧୭

w

ଶ୍ରୀଲ୍କୁ ମିର୍ଲ୍ଲଭନୁ ପର୍ୈକୁଂ

ଠାଲ୍ୟଦି ପ୍ରଣର୍ ପ୍ରକୃ ଥି କୀ
ଲ୍ାଲ୍ଜାସନ ମୁଖୁ ପଚତନପରାଳପଗ ପନପଲ୍ସିଦ୍ଦୁ
ମୂଲ୍କାରଣ ଅଂଶନାମଦି
ଲ୍ୀପଲ୍ପଗୈସୁତ ପତାରିପକାଳ୍ଳପଦ
ପାଲ୍ି ପନାଳୁ ଘୃଥର୍ିଧଧ ପତପରଦଂତିପ୍ପ ତ୍ରିସ୍ଥଳଦି ୧୮
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ମୂରୁ ୟୁଗଦଲ୍ି ମୂଲ୍ରୂପନୁ

ସୂରିଗଳ ସଂତୟି ସି ଦିତୟ
ି କୁ
ମାରକର ସଂହରିସି ଧମର୍ନୁ ଳୁହପବପକଂଦୁ
କାରୁଣିକ ଭୂମିପୟାଳୁ ନିଜପରି
ର୍ାରସହିତର୍ତରିସି ବହୁର୍ିଧ

om

ପତାରିଦନୁ ନରର୍ଥପର ର୍ୃ ଥିଥୟ ସକଲ୍ ପଚତନପକ ୧୯
କାରଣାର୍ହୟ ପ୍ରକୃ ଥିପୟାଳଗି

ନୀରଜଭର୍ାଂଡର୍ନୁ ନିମିସି

ou
si

କାରୁଣିକ କାୟାଖୁରୂପଦି

gm

ତା ରଚିସି ତଦୂ ପ ତନ୍ନାମଂଗଳପନ ଧରିସି

a.
c

ଧଧାରଧିକ ହଦିପନଂଟୁ ତତ୍ଵର୍

w

w

ଜୀର୍ରଂତୟାମି ଅଂଶି କ

.y

ପତାରୁର୍ନୁ ସହଜାହିତାଚଲ୍ଗଳଲ୍ି ପ୍ରତିଦନି ଦି ୨୦

w

ପଳର୍ରଗପଳାଳଗିଂଦ୍ରିୟଗଳଲ୍ି

ତା ର୍ିହାର ପଗୈର୍ୁତନୁ ଦନି ଅଂଶନାମଦଲ୍ି
ଈ ର୍ିଷୟଗଳନୁ ଂଡୁ ସୁଖମୟ
ଈର୍ ସୁଖ ସଂସାରଦୁ ୁଃଖର୍
ପଦର୍ ମାନର୍ ଦାନର୍ରିଗର୍ିରତ ସୁଧାମସଖ ୨୧
ପଦଶ ପଦଶର୍ ସୁତ୍ତି ପଦହା
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ୟାସପଗାଳିସପଦ କାମୁକମ ଦୁ
ରାପଶପଗାଳଗାଗଦପଲ୍ ବ୍ରହ୍ମାଦୁଖିଳପଚତନରୁ
ଭୂ ସଲ୍ି ଲ୍ପାର୍କସମୀରା
କାଶ ପମାଦଲ୍ାଦଖିଳ ତତ୍ତ୍ଵ ପ
ପରଶଗିର୍ଧିଷ୍ଠାନପର୍ଂଦରିତଚିସନର୍ରତ ୨୨

om

ଏରଡୁ ର୍ିଧଦଲ୍ି ପଲ୍ାକପଦାଳୁ ଜୀ
ର୍ରୁଗଳିପ୍ପରୁ ସଂତତ କ୍ଷରାକ୍ଷର

gm

କପରସୁର୍ୁଦୁ ଜଦପ୍ରକୃ ଥି ପ୍ରଣର୍ା

a.
c

ର୍ିଲ୍ିଂଗ ସଲ୍ି ଂଗ ସୃଜୁାସୃଜୁ ପଭଦଦଲ୍ି
ଅର ମହାଦଣୁକାଲ୍ନାମଦି

.y

ଜୀର୍ ଜୀର୍ର ପଭଦ ଜଡ ଜଡ

ou
si

ହରି ସହିତ ପଭଦଗଳ ପଂଚକ ସ୍ମରିସୁ ସର୍ତ୍ର ୨୩

w

w

ଜୀର୍ ଜଡଗଳ ପଭଦ ପରମନୁ

w

ଜୀର୍ ଜଡ ସୁର୍ିଲ୍ଅଣନୁ ଏଂଦରିଦୁ ନିତୁଦଲ୍ି
ଈ ର୍ିରିଂଚାଂଡପଦାଳୁ ଏଲ୍ଲା
ଠାର୍ିନଲ୍ି ତିଳପି ଦୈଦୁ ପଭଦ କ
ପଳର୍ରପଦାଳରିତଚୁ ୁତନ ପଦପୟୈ ଦୁ ଶୀଘ୍ରଦଲ୍ି ୨୪
ଆଦିୟଲ୍ି ଅରାଅରାଖୁ
ପେଧ ଅଅରପଦାଳୁ ରମା ମଧୁ

8

ସୂଦନରୁ ଅରଗପଳାଳୁ ପ୍ରକଇତି ପ୍ରଣର୍ କାଲ୍ଗଳୁ
ପର୍ଧ ମୁଖୁ ଥୃଣାମଥ ଜୀର୍ର
ପଭଦଗଳନରିତୀ ରହସୁର୍
ପବାଧିସପଦ ମଂଦରିପଗ ସର୍ତ୍ରଦଲ୍ି ଚିଂତିପୁଦୁ ୨୫
ଦୀପଦିଂ ଦୀପଗଳୁ ପପାରମ

om

ଟ୍ଟାପଣାଲ୍ୟଗତ ତିମିରଗଳ
ତା ପରିହାରପଗୈସି ତଦ୍ଗତପଦାଥ ପତାପଂପତ

a.
c

ପସୌପରଣିର୍ରର୍ହନ ତା ବହୁ

gm

ରୂପନାମଦି ଏଲ୍ଲ କପଡୟଲ୍ି

ନଳିନମିତ୍ରପଗ ଇଂଦ୍ରଧନୁ ପ୍ରତି

.y

ଫଲ୍ି ସୁର୍ଂପତ ଜଗତ୍ରୟର୍ୁ କଂ

ou
si

ର୍ୁାପିସଦ୍ଦି ୁ ୟପଥଷ୍ଟମହିପମୟ ପତାପ ତିଳସ
ି ଦପଲ୍ ୨୬

w

w

ପଗାଳିପୁଦନୁ ପାଧିୟଲ୍ି ପ୍ରତିବଂି ବାର୍ହୟଦି ହରିପଗ

w

ତିଳପି ୟ ତ୍ରିକକୁ ଦ୍ଧାମନତି ମଂ
ଗଳ ସୁରୂପର୍ ସର୍ଠାର୍ିଲ୍ି

ପପାପଳର୍ ହୃଧୟପକ ପ୍ରିତଦି ର୍
ି ସ ପ୍ରହ୍ଲାଦପପାଷକନୁ ୨୭
ରସର୍ିପଶଷପଦାଳତି ର୍ିମଲ୍ ସିତ
ର୍ସନ ପତାୟି ସି ଅଗ୍ନିପୟାଳଗିପଡ
ପସରିସୁର୍ୁଦୁ ପ୍ରକାଶ ନସୁଗୁଂଦଦପଲ୍ ସର୍ତ୍ର
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ତ୍ରିଶିରଦୂ ଷଣପର୍ୈରି ଭକ୍ତିସୁ
ରସଦି ପତାୟଦ ମହାତ୍ମରନୁ ବା
ଧିସର୍ୁ ଭର୍ପଦାଳଗିଦ୍ଦପରୟୁ ସରି ଦୁ ରିତରାସିଗଳୁ ୨୮
ର୍ାରିଧିପୟାଳଗଖିଳ ନଦିଗଳୁ
ପବପରପବପର ନିରଂତରଦଲ୍ି ର୍ି

om

ହାର ପଗୈର୍ୁତ ପରମ ପମାଦଦଲ୍ି ପ୍ପ ପତରନଂପତ
ମୂରୁ ଗୁଣନଗଳ ମାନିପୟନିସୁର୍

a.
c

ଶ୍ରୀରମାରୂପଗଳୁ ହରିୟଲ୍ି

ou
si

ପକାକନଦ ସଖନୁ ଦୟ ଘୂକା

gm

ପତାରୁତିପ୍ପର୍ୁ ସର୍କାଲ୍ଦି ସମରହିତପର୍ନିସି ୨୯

ପଲ୍ାକନପକ ପସାଗସଦିପର ଭାସ୍କର

.y

ତା କଳଂକପନ ଈ କୃ ଥିପଥି ଜଗନ୍ନାଥନିପର

w

w

ସ୍ଵୀକରିସି ସୁଖବଡଲ୍ରିୟଦର୍ି

w

ପର୍କିଗଳୁ ନିଂଦିସଦି ପରନହୁ

ଦୀ କର୍ିତ୍ଵର୍ ପକଳି ସୁଖବଡଦିହପର ପକାର୍ିଦରୁ ୩୦
ପଚତନାପଚତନଗଳଲ୍ି ଗୁରୁ
ମାତରିଶ୍ାଂତଗତ ଜଗ
ନ୍ନାଥ ର୍ିଠଲ୍ ନିରଂତରଦି ର୍ୁାପିସି ତିଳସ
ି ପି କାଳପଦ
କାତୁ ରର୍ ପୁଟ୍ଟସ
ି ି ର୍ିଷୟଦଲ୍ି
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ୟାତୁ ଧାନର ପମାହିସୁର୍ ନି

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ଭୀତ ନିତୁାନଂଦମୟ ନିପଦାଷ ନିରର୍ଦୁ ୩୧

11

