ସର୍ଵସମର୍ଵଣ/ସର୍ପ୍ରତୀକ ଶଂଧି
ହରିକଥାମ୍ର୍ଇତସାର ଗୁରୁଗଳ
କରୁଣଦିଂଦାର୍ନିତୁ ପର୍ଳୁ ପର୍

ଆର୍ ର୍ରପ ାମ୍ମନତି ର୍ିମଲାଂ
ଗାର୍ ଦ୍ଧରୁ ଏଂପଦନିର୍ ରା
ପସର୍ିର୍ରିଗନୁ କୂଲରଲ୍ଲପଦ
ତାର୍ୁ ଇର୍ରନ ପକଡିସ ଲ୍ଲପର

gm

a.
c

ଜୀର୍ଭର୍ ପମାଦଲାଦମରରନୁ ଦନ
ି ଦି ହରିର୍ଦର୍

om

ର୍ରମ ଭଗର୍ଦ୍ଭକ୍ତରିଦନାଦରଦି ପକଳୁ ର୍ୁଦୁ

.y

ଶ୍ରୀଦନଂଘ୍ରିସପରାଜୟୁ ଗପଳ

ou
si

ଶ୍ରୀର୍ିଲାସାସ୍ପଦନ ଦାସରିଗୁଂପେ ଅର୍ଜୟର୍ୁ ୧୦-୧

w

w

କାଦଶ ସ୍ଥାନାତ୍ମପଦାଳଗି

w

ଟ୍ଟାଦରଦି ସଂତୁ ତିସର୍
ୁ ର୍ରିପଗ ଈ ନର୍ଗ୍ରହର୍ୁ
ଆଦିପତୟରୁ ସଂତତାଧି
ର୍ୟାଧିଗଳ ର୍ରିହରିସତ
ୁ ର୍ରନୁ
କାଦୁ ପକାଂଡିହପରଲ୍ଲପରାଂଦାଗୀଶନାଜ~ପନୟଲି ୧୦-୨
ପମଦିନୟ
ି ପମଲୁ ଳ୍ଳ ପଗାଷ୍ପା
ପଦାଦକଗପଳଲ୍ଲମଲତୀଥଵର୍ୁ

1

ର୍ାଦର୍ାଦ୍ରି ଧରାତଳପର୍ ସୁଏତ୍ର ଜୀର୍ଗଣ
ଶ୍ରୀଦନ ପ୍ରତିପମଗଳୁ ଅର୍ରୁଂ
ପ ାଦନପର୍ ପନୈପର୍ଦୟ ନିତୟଦି
ହାଦି ନପଡର୍ୁ ପଦ ନତନଗପଳଂଦରିତର୍ପନ ପୟାଗି ୧୦-୩
ସର୍ପଦଶର୍ୁ ର୍ୁଣୟପଦଶର୍ୁ

om

ସର୍କାଲର୍ୁ ର୍ୁଣୟକାଲର୍ୁ
ସର୍ଜୀର୍ରୁ ଦାନର୍ାତ୍ରରୁ ମୂରୁ ପଲାକଦଳୁ

gm

ସର୍ ପକଲସଗପଳଲ୍ଲ ର୍ୂପଜୟୁ

a.
c

ସର୍ ମାତୁ ଗପଳଲ୍ଲ ମଂତ୍ରର୍ୁ

ପଦର୍ଖାତ ତୋକ ର୍ାର୍ି ସ

ou
si

ଶର୍ଂଦୟନ ର୍ିମଲମୂତ ି ଧ୍ୟାନର୍ୁ ଳ୍ଳର୍ପଗ ୧୦-୪

.y

ପରାର୍ରଗଳଭିମାନି ସୁରରୁ କ

w

w

ପଳର୍ରପଦାଳିହ ପରାମକୂ ର୍ଗପଳାଳପଗ ତୁ ଂ ହ
ି ରୁ

w

ଆ ର୍ିୟଦ୍ଗଂଗାଦିନଦିଗଳୁ

ଭାର୍ିସର୍
ୁ ୁ ପଦପ୍ପପେରପଡନିର୍
ସାର୍ିର ସୁନାଡିଗପଳାଳପଗ ପ୍ରର୍ହିସତ
ୁ ଲିହପର୍ଂଦୁ ୧୦-୫
ମୂରୁପକାେିୟ ମୟାପଲ ପଶାଭିର୍
ଈରଧିକ ଏପ୍ପେୁ ସାର୍ିର
ମାରୁତାଂତୟାମି ମାଧର୍ ପ୍ରତିଦର୍
ି ସଦଲ୍ଲି

2

ତା ରମିସତ
ି ପନଂଦୁ ତିଳଦ
ି ହ
ି
ୁ ହ
ସୂରଗ
ି ପଳ ପଦର୍ପତଗଳର୍ର ଶ
ରୀରଗପଳ ସୁଏତ୍ର ଅର୍ର୍ରଚପନପୟ ହରିର୍ୂପଜ ୧୦-୬
ଶ୍ରୀର୍ରନିଗଭିପେକପର୍ଂଦରି
ଦୀ ର୍ସୁଂଧପରପୟାଳପଗ ଲ୍ଲର୍

om

ରାର୍ ଜଲଦଲି ମିଂଦପରୟୁ ଗଂଗାଦିତୀଥଗଳୁ
ତା ଓଲିଦୁ ଂଦପଲ୍ଲ ପନପଲପଗାଂ

a.
c

ଡୀର୍ରଖିଳାଥଗଳନରିୟଦ

ଉଦଧିର୍ରିୟଂତରଦି ତରୁର୍ା

ou
si

ନଦନଦିଗଳିପଳପୟାଳପଗ ର୍ରିର୍ୁର୍ୁ

gm

ଜୀର୍ରମରତରଂଗିଣିୟପନୈଦଦ
ି ରୁ ଫଲପର୍ନୁ ୧୦-୭

.y

ୟଦଲି ରମିସର୍
ୁ ର୍ଲ୍ଲି ତନମୟର୍ାଗି ପତାରଦପଲ

w

w

ର୍ିଧିନିପେଧଗଳାଚରିସର୍
ୁ ରୁ

w

ୁ ଧରୁ ଭଗର୍ଦୂ ର୍ ସର୍

ତ୍ରଦଲି ଚିଂତପନ ରଲୁ ତୟଜିସର୍
ୁ ରଖିଳ କମଗଳ ୧୦-୮
କଲିପୟ ପମାଦଲାଦଖିଳ ଦାନର୍
ପରାଳପଗ ବ୍ରହ୍ମଭର୍ାଦି ପଦର୍
କଳୁ ନିୟାମକରାଗି ହରିୟାଜ~ପନୟଲି ଅର୍ରର୍ର
କଲୁ େକମର୍ ମାଡି ମାଡିସି

3

ଜଲରୁପହଅଣଗର୍ିସତ
ୁ ନି
ଶ୍ଚଲ ସୁଭକ୍ତି ଜ~ନାନର୍ୂଣରୁ ସୁଖିର୍ରର୍ପରାଳପଗ ୧୦-୯
ଆର୍ ଜୀର୍ପରାଳିଦ୍ଦପରନି
ନ୍ନାର୍ କମର୍ ମାଡପଲନି
ନ୍ନାର୍ ଗୁଣରୂର୍ଗଳୁ ର୍ାସପନ ମାଡପଲନର୍ରୁ

om

କାର୍ପନୈୟୟନ ର୍ରମ ସତ୍କରୁ
ଣାର୍ପଲାକନ ଲଦି ଚରିସର୍
ୁ

ର୍ତିପୟାଡପନ ମନ ଂଦ ପତରଦଲି

ou
si

ପ୍ରତିଦର୍
ି ସଦଲି ରମିସି ପମାଦିସି

gm

a.
c

ପଦର୍ପତଗଳନୁ ମୁଟ୍ଟଲାର୍ପର୍ ର୍ାର୍କମଗଳୁ ୧୦-୧୦

ସୁତରର୍ପଡଦିପଳପୟାଳୁ ଜିପତଂଦ୍ରିୟପଳଂଦୁ କପରସୁର୍ଳୁ

.y

କଇତିର୍ତି କଥାମଇତ ସୁପଭାଜନ

w

w

ରତ ମହାତ୍ମରିଗିତର ପଦାେ

w

ପ୍ରତତିଗଳୁ ସଂ ଂଧିର୍ିସର୍
ୁ ପର୍ଏଚୁ ୟତନଦାସରିପଗ ୧୦-୧୧
ସୂସି ହ ନଦିପୟାଳପଗ ତନ୍ନ ସ
ହାସ ପତାରୁପର୍ପନପନଂଦୁ ଜଲପକଦୁ
ରୀସିଦପର ପକୈପସାତୁ ମୁଣୁଗୁର୍ ହରିୟ ଟ୍ଟ
ି ର୍ନୁ
ପକେଶ ଐଦୁ ର୍ନାଦିୟଲି ସ
ପର୍ଶ କେପ୍ତିୁ ୟ ମାଡିଦୁଦ ି

4

ଟ୍ଟାପଶୟିଂଦଲି ଅନୟରାରାଧିସୁର୍ ମାନର୍ନୁ ୧୦-୧୨
ନାନୁ ନନ୍ନଦୁ ଏଂ ଜଡମତି
ମାନର୍ନୁ ଦିନଦିନଦି ମାଡୁର୍
ସ୍ନାନ ଜର୍ ପଦର୍ାଚପନୟୁ ପମାଦଲାଦ କମଗଳ
ଦାନର୍ରୁ ପସପଳପଦାୟୁ ର୍ରଲ୍ଲପଦ

om

ଶ୍ରୀନିର୍ାସନୁ ସ୍ଵୀକରିସ ମ

a.
c

ଦ୍ଦାପନ ର୍କ୍ଵ କର୍ିତ୍ଥ ଫଲ ଭଇସିଦପର୍ାଲହୁ ଦୁ ୧୦-୧୩

gm

ଧାତ୍ରିପୟାଳଗୁଳ୍ଳଖିଳ ତୀଥ
ଏତ୍ରଚରିଦପରନୁ ର୍ାତ୍ରା

ou
si

ର୍ାତ୍ରର୍ରିତନ୍ନାଦି ଦାନର୍ ମାଡି ଫଲପର୍ନୁ
ଗାତ୍ର ନିମଲନାଗି ମଂତ୍ର

.y

ପତାତ୍ର ର୍ଠିସଦ
ି ପରନୁ ହରି ସ

w

w

w

ର୍ତ୍ରଗତପନଂଦରିୟଦପଲ ତା କତଇ ଏଂ ୁ ର୍ନୁ ୧୦-୧୪
କଂଡ ନୀପରାଳୁ ମୁଣୁଗି ପଦହର୍
ଦଂଡିସଦ
ି ପର ଫଲପର୍ନୁ ଦଂଡ କ
ମଂଡଲଗଳପନ ଧରିସି ୟତିପୟଂପଦନିସି ଫଲପର୍ନୁ
ଅଂଡଜାଧିର୍ନଂସଗନ ର୍ଦ
ର୍ୁଂଡରୀକଦି ମନର୍ହନିଶି
ଂଡୁଣିୟପର୍ାଲିରସ
ି ି ସୁଖର୍ଡଦିପ୍ପ ମାନର୍ନୁ ୧୦-୧୫

5

ପର୍ଦଶାସ୍ତ୍ର ର୍ୁରାଣ କପଥଗଳ
ଓଦି ପର୍ଳିଦପରନୁ ସକଲ ନି
ପେଧ କମର୍ ପତାପରଦୁ ସତ୍କମ ମାପଡନୁ
ଓଦନଂଗଳନୁ ଜରିଦୁ ଶ୍ଵାସନି
ପରାଧ ପଗୈସଦ
ି ପରନୁ କାମ

om

ପରାଧର୍ଳିୟପଦ ନାନୁ ନନ୍ନଦୁ ଏଂ ମାନର୍ନୁ ୧୦-୧୬

a.
c

ଏନୁ ପକଳିଦପରନୁ ପନାଡିଦ

gm

ପରନୁ ଓଦିଦପରନୁ ପର୍ଳିଦ
ଶ୍ରୀନିର୍ାସନ ଜନମ କମ ସ

ou
si

ପରନୁ ର୍ାଡିଦପରନୁ ମାଡିଦପରନୁ ଦିନଦିନଦି
ଦାନୁ ରାଗଦି ପନପନଦୁ ତେତ

w

w

.y

ସ୍ଥାନଦଲି ତଦୂ ର୍ ତନ୍ନାମକନ ସ୍ମରିସଦର୍ ୧୦-୧୭

w

ୁ ଦ୍ଧି ର୍ିଦୟା ଲଦି ପର୍ଳିଦ
ଶୁଦ୍ଧ କାର୍ୟର୍ିଦଲ୍ଲ ତତ୍ଵସୁ
ର୍ଦ୍ଧତିଗଳନୁ ତିଳଦ
ି ମାନର୍ନଲ୍ଲ ୁ ଧରିଂଦ
ମଧ୍ଵର୍ଲ୍ଲଭ ତାପନ ହଇଦପୟାପଦା
ଳିଦ୍ଦୁ ନୁ ଡଦ
ି ଂଦଦଲି ନୁ ଡିପଦନ
ର୍ଧଧଗଳ ପନାଡଦପଲ କିର୍ପି ଗାଟ୍ଟାଲିର୍ୁଦୁ ୁ ଧରୁ ୧୦-୧୮

6

କବ୍ବିପନାଳଗିହ ରସ ର୍ିଦଂତନି
ଗବ୍ବୁ ଲ୍ଲପଦ ଭାଗୟ ପୟୌର୍ନ
ମବ୍ବିନଲି ପମୈମପରଦର୍ପଗ ହରିସଚ
ୁ ରିତାମଇତର୍ୁ
ଲଭୟର୍ାଗଦୁ ହରିର୍ଦାବ୍ଜଦି
ହବ୍ବିଦତି ସଦ୍ଭକ୍ତି ରସ ର୍ୁ ଂ

om

ଡୁବ୍ବି ପକାବ୍ବି ସୁଖାବ୍ଧିପୟାଳଗାଡୁର୍ର୍ଗଲ୍ଲଦପଲ ୧୦-୧୯
ଖଗର୍ରଧ୍ଵଜନଂଘ୍ରି ଭକୁ ତୟ
ି

a.
c

ପଗୟନରିୟଦ ମାନର୍ରିଗିଦୁ
ତ୍ରିଗୁଣର୍ଜିତନମଲଗୁଣଗଳ

ou
si

ପର୍ାଗଳି ହିଗଗର୍
ୁ ଭାଗର୍ତରିପଗ

gm

ଓଗେିନଂଦଦି ପତାରୁତିପ୍ପଦ
ୁ ୁ ଏଲ୍ଲ କାଲଦଲି

.y

ମିପଗ ଭକୁ ତ ି ସୁଜ~ନାନସୁଖର୍ିେର୍ର ରଇର୍ୁଦୁ ୧୦-୨୦

w

w

ର୍ରମତତ୍ଵ ରହସୟର୍ିଦୁ ଭୂ

w

ସୁରରୁ ପକଳଵଦୁ
ୁ ସାଦରଦି ନି

ଷ୍ଠୁ ରଗ
ି ଳିପଗ ମୂଢରିପଗ ର୍ଂଦିତମାନି ର୍ିଶୁନରିପଗ
ଅରସିକରିଗିଦୁ ପର୍ଳଵଦଲ୍ଲନ
ୁ
ର୍ରତ ଭଗର୍ତ୍ପାଦୟୁ ଗଳାଂ

ୁ ରୁହ ମଧୁକରପନନିସର୍
ୁ ରିଗିଦନରୁର୍ୁ ପମାଦଦଲି ୧୦-୨୧
ପଲାକର୍ାପତୟିଦଲ୍ଲ ର୍ରପଲା
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ପକୈକନାଥନ ର୍ାପତ ପକଳଵପର
କାକୁ ମନୁ ଜରିଗିଦୁ ସମର୍କର୍ାଗି ପସାଗସୁର୍ୁପଦ
ପକାକନଦ ର୍ରିମଳର୍ୁ େେପଦ
ସ୍ଵୀକରିସର୍
ୁ ଂଦଦଲି ଜଲଚର
ପଭକ ଲ୍ଲୁ ପଦ ଇଦର ରସ ହରିଭକୁ ତଗଲ୍ଲଦପଲ ୧୦-୨୨

om

ସ୍ଵପ୍ରପୟାଜନରହିତ ସକପଲ
ଷ୍ଟପ୍ରଦାୟକ ସର୍ଗୁଣର୍ୂ

gm

ର୍ିପ୍ରତମ ର୍ିଶ୍ଵାତ୍ମ ଘଇଣି ସୁ

a.
c

ଣପ୍ରପମୟ ଜରାମରଣର୍ଜିତ ର୍ିଗତପକେଶ
ୟପ୍ରକାଶାନଂତ ମହିମ ଘଇ

ou
si

ତପ୍ରତୀକାରାଧିତାଂଘ୍ରି ସପରାଜ ସୁରରାଜ ୧୦-୨୩

.y

ର୍ନଚରାଦ୍ରି ଧରାଧରପନ ଜୟ

w

w

ମନୁ ଜମଇଗର୍ରପର୍ଶ ଜୟ ର୍ା

w

ମନ ତ୍ରିର୍ର
ି ମପଦର୍ ଜୟ ଭଇଗୁରାମ ଭୂମ ଜୟ
ଜନକଜାର୍ଲ୍ଲଭପନ ଜୟ ରୁ
ଗିମଣି ମପନାରଥସିଦ୍ଧଦ
ି ାୟକ
ଜିନ ର୍ିପମାହକ କଲିର୍ଦ
ି ାରଣ ଜୟଜୟାରମଣ ୧୦-୨୪
ସଚ୍ଚିଦାନଂଦାତ୍ମ ବ୍ରହ୍ମକ
ରାଚିତାଂଘ୍ରି ସପରାଜ ସୁମନସ
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ପପ୍ରାଚ୍ଚ ସନମଂଗଳଦ ମଧ୍ଵାଂତଃକରଣ ରୂଢ
ଅଚୁ ୟତ ଜଗନାଥର୍ିଠଠଲ
ନିଚ୍ଚ ପମଚ୍ଚିଦ ଜନର ଡ
ି କା

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ଦ୍ଗଚ୍ଚନୁ ଂଡାରଣୟପଦାଳୁ ପଗାପଗାର୍ରନୁ କାୟିଦ ୧୦-୨୫
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