ଶ୍ଵାସ ସଂଧି
ହରିକଥାମୃଇତସାର ଗୁରୁଗଳ
କରୁଣଦିଂଦାପନିତୁ ପପଳୁ ପେ
ପରମ ଭଗେଦ୍ଭକ୍ତରିଦନାଦରଦି ପକଳୁ େୁଦୁ

om

ଭାରତୀଶନୁ ଘଳିପଗପ ାଳୁ ମୁ
ନ୍ନର
ୂ ଅରେତ୍ତୁ ସିରୁଜପଗଳ

gm

କାରୁଣିକନେରେର ସାଧନ

a.
c

ତା ରଚିସୁେନୁ ସେଜୀେପରାଳିଦ୍ଦୁ ପେସରପଦ
ପୂପରୈସି ଭୂ ସ୍ଵଗ ନରକେ

.y

ତାସିପଗାଂପଭୈନୂରୁ ଶ୍ଵାପସା

ou
si

ପସରିସୁେ ସେଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ ସକପେଷ୍ଟପ୍ରଦା କନୁ ୦୧

w

w

ଚ୍ଛ୍ଵାସଗଳ ନପେସୁତେି ପଚତନ

w

ରାଶିପ ାଳୁ ହଗେି ରୁଳୁ ଜାଗୃଥନାଗି ନିତୟଦେି
ଈ ସୁମନପସାତ୍ତଂସ ପେଶା
ାସେିଲ୍ଲପଦ ପପାଷିସୁତ ମୂ
ପେଶନଂଘ୍ରିସପରାଜମୂେଦେି ପ୍ପ କାଣିସପଦ ୦୨
ଅରିେୁପଦାଂଦୟାମପଦାଳୁ ଶ୍ଵାସ
ଗପଳରେୁ ସାେିରପଦଳୁ ନୂରନୁ

1

ଶରସହସ୍ରଦ ପମପେ ନାନୂ ରହେୁ ଦ୍ଵିତ ି ପକ
ମରଳି ାମତ୍ର ପକ େସୁ ସା
େିରଦ ପମେନପୂ ରଣିପକ େି ହ

ପନ୍ନରେୁ ତାସିପଗ ହତ୍ତୁସାେିରପଦଂଟୁନୂରହେୁ ୦୩
ଓଂଦୁ ଦିନପଦାଳଗନିେ ଇପ୍ପ

om

ପତ୍ତାଂଦୁ ସାେିରଦାରୁନୂ ରୁ
ମୁକୁଂଦୁ ନାଜ୍ଝ୍ନ୍ଦି ମାେି ମାେିସି ପୋକଗଳ ପପାପରେ

gm

ପଦଂଦୁ ମରି ପଦ ଈ ମହିପମ ସଂ

a.
c

ପନଂଦୁ ପେନନ ପପାଗଳୁ ତପି ର ଏଂ

ମୂରୁେଅଦ ପମପେ େିଂଶତି

.y

ଈପରରେୁ ସାେିରେୁ ପଅପକ

ou
si

କ୍ରଂଦନାଦୟରିଗୁଂପଟ ପନାେେୁ ସେକାେଦେି ୦୪

w

w

ଆରୁେଅଦ ପମପେ ନାେଵପତ୍ତଂଟୁସାେିରେୁ

w

ମାରୁତନୁ ମାସପକ ଜପିସି ସଂ
ସାର ସାଗରଦିଂଦ ସୁଜନର

ପାରୁଗାଣିସି ସେଗୁେନୁ େହୁପଭାଗଗଳନ୍ନିତ୍ତୁ ୦୫
ଏରେୁ ତିଂଗଳିଗହେୁ ଋଥୁ
ଭୂସୁରରୁ ତିଳେ
ି ଦୁ ଶ୍ଵାସଜପ ହ
ପନ୍ନରେୁ େଅଦପମପେ ପତାଂଭତ୍ତାରୁ ସାହସ୍ର

2

କପରସୁେଦୁ ଅ ନାେହ ଦେପର
େରୁଷ ମୁେପତ୍ତଂଟୁ େଓ
ପରି ତିଳେ
ି ୁ ପଦଂଭପତ୍ତଂଟୁସହସ୍ର ପକାେିଦରୁ ୦୬
େରୁଷକିଧରିମ୍ମେି ଜପଂଗଳ
ଗୁରୁେ ତା ମାେିମାେିସି

om

ଦୁ ରିତଗଳ ପରିହରିସୁେନୁ ଚିଂତିସୁେ ସଜ୍ଜନର
ଦ୍ଦରେିଦୂର ତପମାଧିକାରିଗ

ଳନିେପଦେନୁ ମାେୁ ତିପର ଚିଂ

ou
si

ଇନିତୁପାସନପନ ସେଜୀେପରା

gm

ଳିରେରିତୁ ପସାହମୁପାସପନ ମାଳ୍ପନେରଂପତ ୦୭

a.
c

ସୁରେିପରାଧିଗପଳାଳପଗ ପନପେସି

.y

ତପନ ମାେପଦ କଂେ ନୀପରାଳୁ ମୁଳୁଗି ନିତୟଦେି

w

w

ମପନପ ାଳପଗ କୃ ଷ୍ଣାଜିନାଧ୍ୟ

w

ସନଦି କୁ ଳତ
ି ୁ େିଶିଷତ େହୁ ସ

ଜ୍ଜନପନନିସି ଜପମଣିଗପଳଣିସଦି ପରନୁ ପେସରପଦ ୦୮
ଓଦପନାଦକ ଏରେୁ ପତଜପଦା
ପଳୈଦୁେୁେୁ େ ତଦଭିମାନିଗ
ଳାଦ ଶିେପେନରୁ ରମାଧୀନତ୍ଵ ଐଦୁ େରୁ
ଈ ଦିେିଜପରାଦଗୂେ ି ଶ୍ରୀ ମଧୁ

3

ସୂଦନନ ଐଦୁ େଳୁ ଏଂଦରି
ଦାଦରଦେପନ୍ନାଦକେ ପକାେୁ ତୁ ଣୁତ ସୁଖସ
ି ୁତର
ି ୁ ୦୯
ଜାେି ପତାପ୍ପେଜାେିଗଳୁ ପମ
ଦ୍ଦାେ ଦି ପସ୍ଵଚ୍ଛ୍ାନୁ ସାରଦି
ପାେ ଗପରେଂଦଦେି େମୀରମଣ ତନ୍ନେର

om

କୀଳୁ କମେ ସ୍ଵୀକରିସି ତ
ନ୍ନାେ ପଦାଳିଟ୍ଟେର ପପାପରେ

ou
si

ଅସିତ ସିତ ପୋହିତଗଳେି ଶିେ

gm

ଶଶି ଦିୋକର ପାେକପରାଳିହ

a.
c

କୃ ପାଳୁ କାମଦ ପକୈରେଦଳଶୟାମ ଶ୍ରୀରାମ ୧୦

ଶ୍ଵସନ ଭାଗେି ମୂେପରାଳୁ ଶ୍ରୀକୃ ଶ୍୍ ହ େଦନ

.y

େସୁଧିପାଦନ ଥ୍ରିେୃଥୁ ଏନିସି

w

w

େସୁମତିପ ାଳପନ୍ନାଦକାନଳ

w

ପପସରିନଂି ଦେି ସେଜୀେର ସେହୁେନୁ କରୁଣି ୧୧
ଦୀପ କରଦେି ପିେଦି ୁ କାଣପଦ
କୂ ପପଦାଳୁ େିଦ୍ଦଂପତ ପେଦ ମ
ପହାପନିଷଦଥଗଳ ନିତୟଦି ପପଳୁ େେପରଲ୍ଲ
ଶ୍ରୀପେନମୁଖେିନୁତନମେସୁ
ରୂପଗଳ େୟାପାର ତିଳି ପଦ

4

ପାପପୁଣୟପକ ଜୀେକଥୃକଥୃ ହରିପ ଂେ ୧୨
ଅନିେପଦେନୁ ୋନ୍ମପନାମ
ପନନିସି ପାେକ େରୁଣ ସଂକ୍ରଂ
ଦନମୁଖାଦୟପରାଳିଦ୍ଦୁ ଭଗେଦୂ ପଗୁଣଗଳନୁ
ପନପନପନପନଦୁ ଉଚ୍ଚରିସୁତେି ନ

om

ମ୍ମନୁ ସଦା ସଂତ ି ସୁେନୁ ସ

a.
c

ନମନ
ି ଣାରାଧିତପଦାଂେୁ ଜ ପଗାଜ ସୁରରାଜ. ୧୩
ୁ ଗ

gm

ପାଦପେନିପୁେୁ ୋନ୍ମପନାମ
ପାଦରୂପଦ୍ଵ ଗପଦାଳୁ ପ୍ର

ou
si

ହ୍ଲାଦ ପପାଷକ ସଂକରୁଷଣାେହ ଦି ପନପେସିଦ୍ଦୁ
ୋଦରୂପଦି ମନନପଗୈେୁତ

.y

ପେଦଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣଗଳ ସଂ

w

w

w

ପମାଦମ ସୁଖେିତ୍ତୁ ସେୁ ହୁେ ସେସଜ୍ଜନର ୧୪
ଗଂଧେହ ଦଶଦିଶଗପଳାଳଗର
େିଂଦ ପସୌରଭ ପସରିସୁତ ଘ୍ରା
ପଣଂଦ୍ରି ଗଳିପଗ ସୁଖେନୀେୁ ତ ସଂଚରିସୁେଂପତ
ଇଂଦିପରଶନ ସୁଗୁଣଗଳ ପଦୈ
ନଂଦିନଦି ତୁ ତିସୁତନୁ ପମାଦିସୁ
ତଂଧ େଧିର ସୁମକ
ୂ ନଂତିରୁ ମଂଦଜନପରାେପନ ୧୫

5

ଶ୍ରୀରମଣନରମପନ ପୂେ
ଦ୍ଵାରଦଲ୍ଲିହ ସମ୍ନ୍ୟସୂ ଗ
ଭାରତୀପତି ପ୍ରାଣପନାଳଗିହ େକୁ ମିନାର ଣନ
ପସରି ମନୁ ପଜାତ୍ତମରୁ ସେଶ
ରୀରଗତ ନାରା ଣନ ଅେ

ଇଣକୋଟଦେି ପ୍ପ ଶଶି ପରା
ହିଣଗ
ି ତ େୟାନସ୍ଥ କୃ ଥିପ୍ରଧୁୟମନ ରୂପେନୁ

ou
si

ଗୁଣଗଳନୁ ସଂତୁ ତିସୁତେି ପିଥୃଗଣ

gm

a.
c

ପ୍ରଣେପ୍ରତିପାଦୟନ ପୁରଦ ଦ

om

ତାରଗୁଣଗଳ ତୁ ତିସୁତେି ପମାଦିପରୁ ମୁକ୍ତି େି ୧୬

ଗଦାଧରନତିେିମେ ପ

w

w

.y

ଟ୍ଟଣପଦାଳପଗ ପସ୍ଵଚ୍ଛ୍ାନୁ ସାରଦି ସଂଚରିସୁତହି ରୁ ୧୭

w

ଅମିତେିକ୍ରମନାେ ଦ ପ

ଶ୍ଚି ମକୋଟଦି ସତିସହିତ ସଂ
ଭ୍ରମଦି ଭଗେଦ୍ଗଣ
ୁ ଗଳପନ ପପାଗଳୁ ତେି ପମାଦିସୁେ

ସୁମନସାସୟପନାଳିପ୍ପ ପାନଗ
ଦମନ ସଂକରୁଷଣନ ନିଜହୃ

କମେପଦାଳୁ ପଧନିସୁେ ଋଷିଗଣପେୈଧି ସୁଖସ
ି ୁେରୁ ୧୮

6

ସ୍ଵରମଣନ ଗୁଣରୂପ ସପ୍ତ
ସ୍ଵରଗଳିଂଦେି ପାେୁ ତିହ ତୁ ଂ
େୁ ରପର ପମାଦୋଦଖିଳ ଗଂଧେରୁ ରମାପତି
ପୁରଦ ଉତ୍ତରୋଗିୋଧିପ

om

ସୁରପ ଶଚିଗ ସମାନୋ ୁ ଗ
ହରିନମଣଭ
ି ଶାଂତିପତି ନିରୁଦ୍ଧପନୈଦୁେରୁ ୧୯
ଷ୍କରପନ କପେ ାଗିପ୍ପଖିଳ ନି

gm

ପମପରେ ମା ା ୋସୁପଦେନ

a.
c

ଜରରୁ ଊଧ୍ଵଦ୍ଵାରଗତ ଭାରତି ଉଦାନପନାଳୁ
ପରମମଂଗଳେ େଗଳ ମଂ

w

w

ଭାରତୀପ୍ରାଣାଂତରାତ୍ମକ

.y

ଦ୍ଵାରପଂଚକପାେକପରାଳିହ

ou
si

ଦିରେପନୈଦ ି ସଦା ମୁକୁଂଦନ ପନାେି ସୁଖସ
ି ୁେରୁ ୨୦

w

ମାରମଣପନୈରୂପ ତତ୍ତଦ୍ଵାରଦେି େପ୍ପ
ମୂପରରେୁ େିଧ ମୁକ୍ତିପ ାଗୟର
ତାରତମୟେନରିତେର କଂ
ସାରି ସଂସାରାବ୍ଧି ଦାଟିସି ମୁକ୍ତରନୁ ମାଳ୍ପ ୨୧
ପେଳଗିଧୂଜି ୁ ପନାଳ୍ପରିପଗ ଥଳ
ଥଳିସୁତେି କଂପଗାଳିସୁେଂଦଦି

7

ପତାପଳଦୁ ପଦହେ ନାମମୁପଦ୍ରଗଳିଂଦେଂକରିସି
ଓେି ସି ନିତୟ କୁ ତକ ୁ କ୍ତିଗ
ଳେେପୋଧର ଶାସ୍ତ୍ରମମେ
ତିଳି ଦିହ ନର େରିପଦ ଇଦପରାଳୁ ଶଂକିସଦି ପରନୁ ୨୨
ଉଦଧିପ ାଳୁ ଊମିଗଳୁ ପତାପଂ

om

ଦଦେି ହଂପସାଦ୍ଗୀଥ ହରି
ହ େଦନ କୃ ଷ୍ଣାଧ୍ୟମିଥ ଅେତାରଗଳୁ ନିତୟଦେି

a.
c

ପଦୁ ମନାଭପନାଳିରୁତିହେୁ ସ

gm

େଦ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣିଗଳ

ଇରୁଳୁ ହଗପେକପ୍ରକାରଦି

.y

ଶରଧିପ ାଳୁ ମକରାଦି ଜୀେରୁ

ou
si

ଚିଧଧ
ୃହ ଗଥ ରୂପଗଳନେୟେଧାନଦେି େିେପଦ ୨୩

w

w

ଚରିସୁତନୁ ପମାଦିସୁତ ଇପ୍ପଂଦଦି ଜଗତ୍ର େୁ

w

ଇରୁତିହେୁ ଜଗଦୀଶନୁ ଦରଦି
କପରସୁେୁଦୁ ପ୍ରତିେଂି େନାମଦି

ଧରିସହ
ି ୁ ଦୁ ହରିନାମରୂପଂଗଳନୁ ଅନେରତ ୨୪
ଜନନି ପସୌଷ୍ଠପଦାଥଗଳ ପଭା
ଜନେ ମାେେୁ ଗଭଗତ
ଶିଶୁଧିନଧିନଧେଭିେୃଧି ଐଦୁ େ ପତରଦି ଜୀେରିପଗ
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େନଜନାଭନୁ ସେରସ ଉଂ
େୁ ଣିସି ସଂରଇସୁେ ଜାନହେି
ଜନକ ଜନମାଦୟଖିଳପଦାଷେିଦୂର ଗଂଭୀର. ୨୫
ଆପସପଗାଳଗାଦେନୁ ଜନରିପଗ
ଦାସପନନିସୁେନାପସ ନୁ ନିଜ
ଶ୍ରୀଶନଂଘ୍ରିସପରାଜ ୁ ଗଳ ନି
ରାପଶ ି ଂଦେି ଭଜିପସ ଓେି ଦୁ ର

ମନୁ ଜ ଏକତ୍ରଦେି ତା ମ

ou
si

ଦୁ ୟନଦି ାଧ୍ୟଂତେନୁ କାଣପଦ

gm

ମାସହିତ ତନ୍ନପନ ପକାେୁ େ କରୁଣାସମୁଦ୍ର ହରି ୨୬

a.
c

om

ଦାସପଗୈଦହି ପୁଂସପଗଲ୍ଲରୁ ଦାସପରନିସୁେରୁ

.y

ଜ୍ଜନେ ପଗୈପ ସମସ୍ତପଦାଷ ଦି େିମକ୍ତ
ୁ ନହ ପତରଦି

w

w

ଅନଘନଂଅୋନଂତାନଂତ ସୁ

w

ଗୁଣଗପଳାଳପଗାଂପଦ ଗୁପଣାପା
ସନେପଗୈେ ମହାତ୍ମ ଢନୟକୃ ଠାଠପନନିସୁେନୁ ୨୭
ୋସୁପଦେନୁ କପରସୁେନୁ କା
ପାସନାମଦି ସଂକରୁଷଣନୁ
ୋସୋଗିହ ତୂ େପଦାଳୁ ତଂତୁ ଗନୁ ପ୍ରଦୁ ୟମନ
ୋସରୂପନିରୁଦ୍ଧପଦେନୁ

9

ଭୂଷଣନୁ ତାନାଗି ପତାପ ପ
ପରଶ ନାରା ଣନୁ ସେଦ ମାନୟମାନଦନୁ ୨୮
େେପନ ି ଂପଦାେଗୂେ ି ପଚୈେଗ
ପଳାଳପଗ ଓତପପ୍ରାତରୂପଦି
ପନପେସିହନୁ ଚତୁ ରାତ୍ମକ ଜଗନ୍ନାଥେିଠେନୁ

om

ଚଳିେସ
ି େ
ି ୁ ମପଳଗାଳି ି ଂଦର
ଘଳିପଗ େିେଦପେ କାେପନଂଦରି

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

ଦିପଳପ ାଳଚିସୁତର
ି ୁ ସଦା ସୋଂତରାତ୍ମକନ ୨୯
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