ଉଦାତ୍ତାନୁ ଦାତ୍ତ ସଂଧି
ହରିକଥାମ୍ର୍ଇତସସାର ଗୁରୁଗଳ
କରୁଣଦିଂଦାପନିତସୁ ପପଳୁ ପେ

ହରିୟୁ ପଂଚାଶଦ୍ଵରଣ ସୁ
ସ୍ଵର ଉଦାତ୍ତନୁ ଦାତ୍ତ ପ୍ରଚୟ
ଇରୁେ ତସତ୍ତନ୍ନାମରୂପଗ
ଳରିତସୁପାସନପଗୈେରିପଳପୟାଳୁ

gm

a.
c

ସ୍ଵରିତସ ସଂଧି େିସଗ ବିଂଦୁ ଗପଳାଳପଗ ତସଦ୍ଵାଚୟ

om

ପରମ ଭଗେଦ୍ଭକ୍ତରିଦନାଦରଦି ପକଳୁ େୁଦୁ

.y

ଈଶନଲି େିଜ~ନାନ ଭଗେ

ou
si

ସୁରପର ସରି ନରରଲ୍ଲ ଅେରାଡୁେିପଦ ପେଦାଥ ୯-୧

w

w

ଦ୍ଦାସରଲି ସଦ୍ଭକ୍ତି େିଷୟ

w

ନିରାପଶ ମିଥୟାୋଦିୟଲି ପ୍ରପଦ୍ଵଷ ନିତସୟଦଲି
ଈ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣିଗଳଲି ର
ପମଶନିହପନଂଦରିଦୁ ଅେରଭି
ଲାପଷଗଳ ପୁରପୟୈ ସେ
ୁ ୁ ପଦ ମହୟଜ~ନ ହରିପୂପଜ ୯-୨
ତ୍ରିଦଶ ଏକାତ୍ମକପନନିସି ଭୂ
ଉଦକ ଶିଖିପୟାଳୁ ହତ୍ତୁ କରଣଦି

1

ଅଧିପପରନିସେ
ୁ ପ୍ରାଣମୁଖ୍ୟାଦିତସୟପରାଳୁ ପନପଲସି
େିଦତସ
ି ନାଗିଦ୍ଦନେରତସ ନିର
େଧିକମହିମନୁ ସକଲ େିଷୟେ
ନିଧନନାମକ ସଂକରୁଷଣାହଵୟନୁ ସ୍ଵୀକରିପ ୯-୩
ଦହିକ ପଦୈଶକ
ି କାଲିକତ୍ରୟ

om

ଗହନ କମଗଳୁ ଂଟୁ ଇଦପରାଳୁ
େିହତସ
ି କମଗଳରିତସୁ ନିଷ୍କାମକନୁ ନୀନାଗି

gm

ମହିତସରୂପେ ପନପନଦୁ ମନଦଲି

a.
c

ବଇହତସିନାମକ ଭାରତସୀଶନ

ou
si

ଅହରହଭଗେଂତସଗପିସୁ ପରମଭକୁ ତସୟ
ି ଲି ୯-୪
ମୂରୁ େିଧ କମଗପଳାଳପଗ କଂ

.y

ସାରି ଭାଗେ ହୟେଦନ ସଂ

w

w

ପପ୍ରରକନୁ ତସାନାଗି ନେରୂପଂଗଳନୁ ଧରିସି

w

ସୂରମ
ି ାନେଦାନେପରାଳୁ େି
କାର ଶୂନୟନୁ ମାଡି ମାଡିସି
ସାରପଭାକ୍ତନୁ ସ୍ଵୀକରିସି ପକାଡୁତସିପ୍ପ ଜୀେରିପଗ ୯-୫
ଅନଳ ପକ୍ଵେପଗୈସଦ
ି ନ୍ନେ
ଅନଳପନାଳୁ ପହାମିସେ
ୁ ପତସପରଦଂ
ତସନିମିପଷଶନୁ ମାଡି ମାଡିସଦ
ି ଖିଳ କମଗଳ

2

ମନେଚନ କାୟଦଲି ତସିଳଦ
ି ନୁ
ଦିନଦି ପକାଡୁ ଶଂକିସପଦ େଇଜିନା
ଦନ ସଦା ପକୈପକାଂଡୁ ସଂତସୟିସେ
ୁ ନୁ ତସନ୍ନେର ୯-୬
କୁ ଦୁପର ବାଲଦ ପକାପନୟ କୂ ଦଲ
େଦପରାପଳାଂଦନୁ ନୂ ରୁ ଭାଗେ ମାଡପଲଂତସିହୁପଦା
େିଧିଭୋଦି ସମସ୍ଥ ଦିେଜ
ି ର

a.
c

ପମାଦଲୁ ମାଡି ତସଇଣାଂତସଜୀେପରା

ଜୀେନଂଗୁଟ ମାତ୍ର ମୂରୁତସି

ou
si

gm

ଳଧିକ ନୂ ୟନପତସୟିଲ୍ଲପେଂଦିଗୁ ଜୀେପରମାଣୁ ୯-୭
ଜୀେନଂଗୁଷ୍ଟଗ୍ର ମୂରୁତସି

w

w

.y

ଜୀେନପ୍ରାପଦଶ ଜୀୋକାର ମୁତସଗ
ି ଳୁ
ଏେମାଦି ଅନଂତସରୂପଦି

om

ତସୁ ଦିେଭ
ି ାଗେ ମାଡି ଶତସେିଧ

w

ୟାେଦେୟେଗପଳାଳୁ େୟାପିସି
କାେ କରୁଣାଳୁ ଗଳ ପଦେନୁ ଈ ଜଗତ୍ରୟେ ୯-୮
ବିଂବ ଜୀୋଂଗୁଷ୍ଟ ମାତ୍ରଦି
ଇଂବୁ ପଗାଂଡିହ ସେପରାଳୁ ସୂ
ମଂବରଦି ହଇତ୍କମମଲମ୍ୟନନିୋସିପୟଂପଦନିସି
ଏଂବରୀତସପଗ ପକାେିଦରୁ େି

3

ଶ୍ଵଂଭରାତ୍ମକ ପ୍ରାଜ~ନ ଭକ୍ତକୁ
ଟୁଂବି ସଂପତସୈସେ
ୁ ଈପରି ବଲ୍ଲଭଜକରନୁ ୯-୯
ପୁରୁଷନାମକ ସେଜୀେପରା
ଳିରୁେ ପଦହାକାରରୂପଦି
ତସୁ ରିୟନାମକ େିଶ୍ଵତସା ହ
ପନ୍ନରଡୁ ପବରଳୁ ଳଦ୍ଦ
ି ୁ ତ୍ତମାଂଗଦି

େୟାପକନୁ ତସାନାଗି ଜୀେ ସ୍ଵ

ou
si

ରୂପପଦହଦ ଓଳପହାରପଗ ନି

gm

a.
c

ଏରଡଧିକ ଏପ୍ପତ୍ତୁସାେିର ନାଡିପୟାଳଗିପ୍ପ ୯-୧୦

om

କରଣନିୟାମକ ହଇଷୀକପନିଂ୍ିୟଂଗଳଲି

ପଲପନାଗିହ ଜୀେକଇତସକମଗଳନାଚରିସି

.y

ଶ୍ରୀ ପପୟାଜଭପେରରିଂଦ ପ୍ର

w

w

ଦୀପେଣ ସୁମତସ
ୂ ି ମ୍ୟନଗ

w

ତସା ପପାପଳେ େିଶ୍ଵାଦିରୂପଦି ପସପେପକୈପଗାଳୁ ତସ ୯-୧୧
ଗରୁଡ ପଶଷ ଭୋଦି ନାମେ
ଧରିସି ପେନ ସ୍ଵରୂପ ପଦହଦି
କରଣନିୟାମକନୁ ତସାନାଗିପ୍ପ ହରିୟଂପତସ
ସରସିଜାସନ ୋଣି ଭାରତସି
ଭରତସନିଂପଦାଡଗୂଡି ଲିଂଗଦି

4

ଇରୁତସିହରୁ ମିକ୍କାଦିପତସୟରିଗିଲ୍ଲୋସ୍ଥାନ ୯-୧୨
ଜୀେନପକ ତସୁ ଷଦଂପତସ ଲିଂଗେୁ
ସାେକାଶଦି ପପାଂଦି ସୁତ୍ତଲୁ
ପ୍ରାେରଣରୂପଦଲି ଇପ୍ପୁଦୁ ଭଗେଦିପେୟଲି
ପଦେପତସୟୁ ମହଲକୁ ମି ପୟନିପଳୁ

ରୀରେନିରୁଦ୍ଧଗଳ ମ୍ୟନଦି

gm

ଆରଧିକଦଶକପଲଗଳୁ ଳ୍ଳ ଶ

a.
c

ଆ େିରପଜୟ ସ୍ନାନପରିୟଂତସରଦି ହତ୍ତିହୁଦୁ ୯-୧୩

om

ପକେଲ ଜଡପ୍ରକଇତସି ଇଦକଧି

ବାରଦଂଦଦି ଦାନେରନତସି

.y

ଦୂ ରପଗୈସେ
ୁ ଶ୍ରୀଜନାଦନ

ou
si

ପସରି ଇପ୍ପେୁ ଜୀେ ପରମାୋଧିକଦ୍ଵୟେୁ

w

w

w

ମୂରୁ ଗୁଣପଦାଳଗିପ୍ପପନଂଦିଗୁ ତ୍ରିେଇତସୁ ପେଂପଦନିସି ୯-୧୪
ରୁ୍ପମାଦଲାଦମରରିପଗ ଅନି
ରୁଦ୍ଧ ପଦହପେ ମପନପୟନିସେ
ୁ ୁ ଦୁ
ଇଦ୍ଦୁ ପକଲସେ ମାଡରଲ୍ଲିଂଦିତ୍ତ ସ୍ଥୂ ଲଦଲି
କୁ ଦ୍ଧଖ୍ଳ ଦିେଜ
ି ରୁ ପରସ୍ପର
ସ୍ଫଧିୟିଂଦଲି ଦ୍ଵଂଦ୍ଵକମ ସ
ମଇଦ୍ଧିଗଳନାଚରିସେ
ୁ ରୁ ପ୍ରାପଣଶନାଜ~ପନୟଲି ୯-୧୫

5

ମହିପୟାଳପଗ ସୁଏତ୍ରତସୀଥଦି
ତସୁ ହିନ େରୁଷ େସଂତସକାଲଦି
ପଦୈହକ
ି ପଦୈଶକ
ି କାଲିକତ୍ରୟ ଧମକମଗଳ
ଦୁ ହଣ
ି ପମାଦଲାଦମରପରଲ୍ଲରୁ
ନ୍ନିହତସ
ି ରାଗିପଦ୍ଦଲ୍ଲପରାଳୁ ମାଡୁେରୁ େୟାପର ୯-୧୬

gm

ପଗୈସପଲନିତସନିତସହ
ି ସୁଷୁମନେୁ

a.
c

ପକଶ ସାସିରେିଧ େିଭଗଭାଗେ

om

େହିସି ଗୁଣଗଳନନୁ ସରିସି ସ

ଆ ସୁଷୁମନପକ େଜ୍ରକାୟ ପ୍ର

ou
si

ଆ ଶିରାଂତସଦି େୟାପିସହ
ି ୁ ଦୀ ପଦହମ୍ୟନଦଲି
କାଶିନୀ ପେୈଦୁୟତସିଗଳିହେୁ ପ୍ର

w

w

.y

ପଦଶଦଲି ପଶ୍ଚି ମପକ ଉତ୍ତର ପୂେ ଦଇଣପକ ୯-୧୭

w

ଆ ନଳିନଭେ ନାଡିପୟାଳପଗ ତ୍ରି
ପକାଣଚକ୍ରେୁ ଇପ୍ପୁଦଲ୍ଲି କଇ
ଶାନୁ ମଂଡଲ ମ୍ୟନଗନୁ ସଂକରୁଷନାହଵୟନୁ
ହୀନ ପାପାତ୍ମକ ପୁରୁଷନ ଦ
ହନପଗୈସତସ
ୁ ଦିନଦିନଦି େି
ଜ~ନାନମୟ ଶ୍ରୀୋସୁପଦେନୁ ଐଦିସେ
ୁ କରୁଣି ୯-୧୮

6

ମ୍ୟନନାଡିୟ ମ୍ୟନଦଲି ହଇ
ତ୍ପଦମମଲ
ୂ ଦି ମୂଲପତସି ପଦ
ପଦମ ମୂଲଲଦଲିପ୍ପ ପେନନ ପାଦମୂଲଦଲି
ପପଦ୍ଦିପକାଂଡିହ ଜୀେ ଲିଂଗନି
ରୁଦ୍ଧ ପଦହ େିଶଷ୍ଟ
ି ନାଗି କ

om

ପଦି ପମାଦଲାଦମରପରଲ୍ଲରୁ କାଦୁ ପକାଂଡିହରୁ ୯-୧୯

ଲାଲଜପଦାଳିପ୍ପଷ୍ଟଦଳଦି କୁ
କାଲକାଲଗଳଲ୍ଲି ଏପଣେପସ

ou
si

ପାଲକର ପକୈପସପେପଗାଳୁ ତସ କଇ

gm

ଲାଲ ଚକ୍ରଦ ପତସରଦି ଚରିସେ
ୁ ହଂସନାମକନୁ

a.
c

ନାଳମ୍ୟନଦଲିପ୍ପ ହଇତ୍କମୀ

.y

ପାଳୁ ଅେରଭିଲାପଷଗଳ ପୂପରୈସପି କାଡୁତସିପ୍ପ ୯-୨୦

w

w

ୋସୋନୁ ଜ ପରଣୁକାତ୍ମଜ

w

ଦାଶରଥି େଇଜିନାଦନମଲ ଜ
ଲାଶୟାଲୟ ହୟେଦନ ଶ୍ରୀକପିଲ ନରସିଂହ
ଈ ସୁରୂପଦି ଅେରେର ସଂ
ପତସାଷ ପଡିସତସ
ୁ ନିତସୟସୁଖ୍ମୟ
ୋସୋଗିହ ହଇତ୍କମମଲପଦାଳୁ ବିଂବପନଂପଦନିସି ୯-୨୧
ସୁରପନାଲୟପକୈଦପି ଦାପଡ ମନ

7

ପେରଗୁେୁଦୁ ସତ୍ପଣ
ୁ ୟମାଗଦି

ବରଲୁ େନିିୟ ମପନପଗ ନି୍ାଲସୟହସିତସଇପଷୟୁ
ତସରଣିତସନୟ ନିପକତସନଦି ସଂ
ଭରିତସ ପକାପାପଟାପ ପତସାରୁେ
ଦରେିପଦାରନୁ ନିରଇତସିୟଲି ବପର ପାପଗଳ ମାଳ୍ପ ୯-୨୨

om

େରୁଣନଲ୍ଲି େିପନାଦ ହାସୟେୁ
ମରୁତସପନାଳୁ ଗମନାଗମନ ହିମ

ଧରଣି କନୟାଦାନଗଳୁ ଓଂ

gm

ହରନ ମଂଦିରଦଲ୍ଲି ପଗା ଧନ

a.
c

କର ଧନାଧିପରଲ୍ଲି ଧମଦ ବୁ ଦ୍ଧି ଜନିସେ
ୁ ୁ ଦୁ

ou
si

ଦପରଘଳିପଗ ତସପଡୟଦପଲ ପକାଡୁତସିହ ଚିତ୍ତ ପୁଟ୍ଟୁେଦୁ ୯-୨୩

.y

ହଇଦୟପଦାଳପଗ େିରକ୍ତି ପକସର

w

w

ପକାଦପଗ ସ୍ଵପନ ସୁଷୁପ୍ତି ଲିଂଗଦି

w

ମଧୁହ କଣିପକୟଲ୍ଲି ବପର ଜାଗ୍ରତସିୟୁ ପୁଟ୍ଟୁେୁ ଦୁ
ସୁଦରୁଶନ ପମାଦଲାଦ ଅଷ୍ଟା
ୟୁ ଧେ ପିଡଦ
ି ୁ ଦିଶାଧିପତସିଗଳ
ସଦନଦଲି ସଂଚରିସୁତସୀ ପରି ବୁ ଦ୍ଧଗ
ି ଳ ପକାଡୁେ ୯-୨୪
ସୂତ୍ରନାମକ ପ୍ରାଣପତସି ଗା
ୟତ୍ରି ସଂପ୍ରତସିପାଦୟନାଗୀ
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ଗାତ୍ରପଦାଳୁ ପନପଲସିରଲୁ ତସିଳୟ
ି ପଦ କଂଦକଂଡଲ୍ଲି
ଧାତ୍ରିପୟାଳୁ ସଂଚରିସି ପୁତ୍ର କ
ଳତ୍ର ସହିତସନୁ ଦନ
ି ଦି ତସୀଥ
ଏତ୍ରୟାପତ୍ରୟ ମାଡିପଦେୁ ଏଂପଦନୁ ତସ ହିଗେର
ଗୁ ୁ ୯-୨୫
ନାରସିଂହସ୍ଵରୂପପଦାଳପଗ ଶ

om

ରୀରନାମଦି କରିସେ
ି ନୁ ହଦି
ନାରୁ କପଳଗଳୁ ଳ୍ଳ ଲିଂଗଦି ପୁରୁଷନାମକନୁ

gm

ତସୀରମଣନିରୁଦ୍ଧ ରୂପଦି

a.
c

ପତସାରୁେନୁ ଅନିରୁଦ୍ଧପଦାଳୁ ଶାଂ

ou
si

ପପ୍ରରିସେ
ୁ ପ୍ରଦୁ ୟମନ ସ୍ଥୂ ଲକପଳେରପଦାଳିଦ୍ଦୁ ୯-୨୬
ପମାଦଲୁ ତ୍ଵକଚମଗଳୁ ମାଂସେୁ

.y

ରୁଧିରପମପଦାମଜ୍ଜେସ୍ଥିଗ

w

w

ଳିଦପରାଳପଗ ଏପକାନପଂଚାଶନମରୁଦ୍ଗଣେୁ

w

ନିଧନ ହିଂକାରାଦି ସାମଗ

ଅଦର ନାମଦି କପରସୁପତସାଂଭ
ତ୍ତଧିକ ନାଲଵପତ୍ତନିପ ରୂପଦି ଧାତସୁ ଗପଳାଳିପ୍ପ ୯-୨୭
ସପ୍ତ ଧାତସୁ ଗପଳାଳ ପହାରପଗ ସଂ
ତସପ୍ତ ପଲାହଗନାଗ୍ନିୟଂଦଦି
ସପ୍ତ ସାମଗନିପ୍ପ ଅନ୍ନମୟାଦି ପକାଶପଦାଳୁ
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ଲିପ୍ତନାଗପଦ ତସତ୍ତଦାେିୟ
କଲପ୍ତପଭାଗେ
ପକାଡୁତସ ସ୍ଵପନ ସୁ
ୁ

ଷୁପ୍ତି ଜାଗ୍ରପତସୟୀେ ପତସୈଜସ ପ୍ରାଜ~ନ େିଶ୍ଵାଖ୍ୟା ୯-୨୮
ତସୀେିପକାଂଡିହେଲ୍ଲି ମଜ୍ଜ କ
ପଳେରଦି ଅଂଗୁଲିୟ ପେଦ

om

ଠାେିନଲି ମୂନ୍ନର
ୂ ୁ ଅରେପତ୍ତନିପ ତ୍ରିସ୍ଥଳଦି
ସାେିରଦ ଏଂଭତ୍ତୁ ରୂପେ

a.
c

ପକାେିଦରୁ ପପଳୁ େରୁ ପଦହଦି

ou
si

କୀଟପପଶସ୍କରି ପନନେିଲି

gm

ପଦେପତସଗପଳାଡଗୂଡି କ୍ରୀଡିସେ
ୁ ନୁ ରମାରମଣ ୯-୨୯

କୀଟଭାେେ ପତସାପରଦୁ ତସଦ୍ଵତସ

.y

ପଖ୍ଟରୂପେପନୈଦ ି ଆଡୁେ ପତସରଦି ଭକୁ ତସୟ
ି ଲି

w

w

ପକୈଟଭାରିୟ ୍ୟନାନଦିଂଦ ଭ

w

ୋଟେିୟନତସି ଶୀଘ୍ରଦିଂଦଲି

ଦାଟି ସାରୂପୟେନୁ ଐଦୁ େରଲପ ଜୀେିଗଳୁ ୯-୩୦
ଈ ପରିୟ ପଦହପଦାଳୁ ଭଗେ
ଦୂ ପଗଳ ମପରୟଦପଲ ମନଦି ପ
ପଦପପଦ ଭକୁ ତସୟ
ି ଲି ସ୍ମରିସତସ
ୁ ଲିପ୍ପ ଭକୁ ତସରନୁ
ପଗାପତସି ଜଗନ୍ନାଥେିଠଲ ସ
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ମୀପଗନୁ ତସାନାଗି ସଂତସତସ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ସାପପରାଇୟ ମାଡି ପପାପରେନୁ ଏଲ୍ଲ କାଲଦଲି ୯-୩୧
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