
ମାତଇକାସଂଧି 
 
ହରକିଥାମ୍ର୍ଇତସାରଗୁରୁଗଳ 
କରୁଣଦଂିଦାପନତୁିପପଳୁପେ 
ପରମଭଗେଦ୍ଭକ୍ତରଦିନାଦରଦିପକଳୁେୁଦୁ 
 
ପାଦମାନିଜୟଂତପନାଳପଗସ ୁ
ପମଧନାମକନପି୍ପଦଇଣ 
ପାଦଦୁଂଗୁଟଦଲି୍ଲପେନନୁଭାରଭଇଦୂପ 
କାଦୁପକାଂଡହିତଂକିତରପମାଦ 
ଲାଦନାମଦିସଂଧିଗଳଲୀ 
ପରୈଦୁରୂପଦଲି୍ଲପ୍ପସଂତତନପଡଦୁନପଡସତୁଲି୮-୧ 
 
କପିଲଚାୋଂଗାଦରୂିପଦ ି
େପୁଗପଳାଳୁହସ୍ତଗଳସଂଧିପୟା 
ଳପରମିିତକମଗଳମାଡୁତଲିପ୍ପଦନିଦନିଦ ି
କଇପଣେ୍ଲପା₹ହଵପଦାଳୁପର 
ସଫୁଲିପୟନସିେୁଗୁଦଉପସ୍ଥଦ ି
େପିୁଲବଲିଭଗମନପେନସିିତୁଂଦପିୟାଳଗିରୁତହିନୁ୮-୨ 
 
ଐଦୁପମପଲାଂଦଧିକଦଳେୁ 
ପଳୈଦୁପଦମେୁନାଭିମଲୂଦ ି
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ଐଦୁମତୁଗିଳହିେୁଅନରୁିଧଧାଦିନାମଦଲି 
ଐଦସିତୁଗଭେନୁଜୀେର 
ନାଦକିମପ୍ରକଇତିଗୁଣଗଳ 
ହାଦିତପ୍ପଲିପଗାଡପଦେୟାପାରଗଳମାଡୁତହି୮-୩ 
 
ନାଭିୟଲିଷପଟକାଣମଂଡଲ 
ଦୀଭେଷିୟଦବ୍ରହ୍ମପନାଳୁମ ୁ
କ୍ତାଭଶ୍ରୀପ୍ରଦୁୟମନନପି୍ପନୁେଭୁିଧଗଣପସେୟ 
ପ ାଭିସତୁପକୌସୁ୍ତଭପେପମାଦଲା 
ଦାଭରଣଦାୟୁଧଗଳଂିଦମ 
ହାଭୟଂକରପାପପୁରୁଷନପ ାଷିସେୁନତିୟ୮-୪ 
 
ଦ୍ଵାଦ ାକରମଂଡଲେୁମ 
ପୟାଦରପଦାଳୁସଷୁୁମନପଦାଳଗିହୁ 
ପଦୈଦୁରୂପାତ୍ମକନୁଅରେତ୍ତଧିକମୁନ୍ନରୁୂ 
ଈଦେିାରାତ୍ରଗିଳମାନଗି 
ଳାଦଦେିଜିରସଂପତୈୟିସତୁନ ି
ଷାଦୂପକପଦୈତୟରନୁସଂହରପିନତିୟଦଲି୮-୫ 
 
ହଇଦୟପଦାଳଗିହୁଦ୍ଟଦଦଳକମ 
ଲଦପରାଳପଗପ୍ରାପଦ ନାମକ 
ନୁଦତିଭାସ୍କରନଂପତପତାପନୁବଂିବପନଂପଦନସି ି
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ପଦୁମଚକ୍ରସ ୁଂଖସଗୁଦାଂ 
ଗଦକଟକମକୁୁଟାଂଗୁଳୀୟକ 
ପଦକପକୌସୁ୍ତଭହାରପରୈପେୟାଦିଭୁଷିତନୁ୮-୬ 
 
ଦ୍ଵଦିଳପଦମେୁପ ାଭିପଦୁୁକଂ 
ଠଦଲିମଖୁୟପ୍ରାଣତନ୍ନୟ 
ସଦୁତୟିିଂପଦାଡଗୂଡିହଂପସାପାସପନୟମାଳ୍ପ 
ଉଦକେନ୍ନାଦଗିଳଗିେକା 
 ଦନୁତାନାଗିଦୁ୍ଦଦାନା 
ଭିଧନୁ ବ୍ଦେନୁଡଦୁିନୁଡସିେୁସେଜୀେପରାଳୁ୮-୭ 
 
ନାସକିଦିନାସତୟଦସ୍ରରୁ 
ଶ୍ଵାସମାନିପ୍ରାଣଭାରତ ି
ହଂସଧଂେଂତ୍ରଗିଳୁଅଲ୍ଲଲ୍ଲିପ୍ପରେପରାଳପଗ 
ପଭ ଭାସ୍କରରଇୟୁଗଳକ 
ଧୀ ପରନପିରୁଅେପରାଳପଗଲ 
ମୀ ଦଧିୋମନରୁନୀୟାମିସତୁଲିରୁତହିରୁ୮-୮ 
 
ସ୍ଥଂଭରୂପଦଲି୍ଲପ୍ପଦଇଣ 
ଅଂବରଦିପ୍ରଦୁୟମନଗୁଣରୂ 
ପାଂଭ୍ରଣିୟୁତାନାଗିଇପ୍ପଳୁେ୍ରୂପଦଲି 
ପପାଂବସରିପଦପୟାଗୟପେନତ୍ର ି
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ୟଂବକାଦିସମସ୍ତଦେିଜିକ 
ଦଂବପସେତିନାଗିସେପଦାଥଗଳପତାପ୮-୯ 
 
ପନତ୍ରଗଳଲିେସ୍ିଟଦେଶି୍ଵା 
ମିତ୍ରଭରଧ୍ଵାଜପଗୌତମ 
ନତ୍ରୟିାଜମଦଗି୍ନନାମଗଳଂିଦକପରସତୁଲି 
ପତ୍ରତାପକ କ୍ରସୟୁଧ 
ରତି୍ରିପଜନୟାଦିସରୁରୁଜ 
ଗତ୍ରପୟ ନଭଜପିରନୁଦନିପରମଭକୁତୟିଲି୮-୧୦ 
 
ପଜୟାତପିୟାଳଗିପ୍ପନୁକପିଲପୁରୁ 
ହୂତମଖୁଦକିପତଗିଳଂିଦସ 
ପମତନାଗିହଦଇଣାଇୟମଖୁପଦାଳହିେଶି୍ଵ 
ପଶ୍ଵତେଣଚତୁଭୁଜନୁସଂ 
ପ୍ରୀତୟିିଂଦଲିସୂ୍ଥଲେଷିୟେ 
ପଚତନରଗୁିଂଡୁଣିପଜାରପତୟିତୁ୍ତନଇଗଜାସୟ୮-୧୧ 
 
ପନଲସହିରୁଦପିେେପତଗଳ ି
ପେଲଦିକଣଂଗଳଲିତୀଥଂ 
ଗଳପିଗମାନଗିଳାଦସରୁନଦମିଖୁୟନଜିରରୁ 
ବଲଦକେିୟିଲିଇରୁତହିବାଂ 
ପବାପଳୟଜନକତ୍ରେିକି୍ରମନୁନ ି
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ମଲିନରନୁମାଡୁେନୁଈପରିଚଂିତସିେୁଜନର୮-୧୨ 
 
ଚତି୍ତପଜଂଦ୍ରରୁମନପଦାଳପି୍ପରୁ 
କଇତ୍ତେିାସନୁଅହଂକାରଦ ି
ଚତି୍ତପଚତନମାନଗିଳୁେହିପଗଂଦ୍ରଫଣିପପରାଳୁ 
ନତିୟଦଲିପନପଲପଗାଂଡୁହପତ୍ତାଂ 
ପଭାତୁ୍ତପମାଗପତୈଜସନୁସ୍ଵପନା 
େପସ୍ଥପୟୈଦସିିଜୀେରନୁପ୍ରେେିକି୍ତଭୁକୁପେନପି୮-୧୩ 
 
ଜ~ନାନମୟପତୈଜସନୁହଇଦୟ 
ସ୍ଥାନପୟୈଦସିିପ୍ରାଜ~ନପନଂବଭି 
ଧାନଦଂିକପରସୁତ୍ତଚି୍ ଖୁେୟକି୍ତୟପନପକାଡୁତ 
ଆନପତ୍ଟଦପ୍ରଦନୁଅନୁସଂ 
ଧାନେୀୟପଦସପିୁ୍ତପୟୈଦସି ି
ତାପନପୁନରପିସ୍ଵପନଜାରପତୟୀେପଚତନପକ୮-୧୪ 
 
ନାଲିପଗପୟାଳହିେରୁଣମ୍ୟଣୁ 
ନାଲିପଗପୟାଳୁଉପପଂଦ୍ରରଂିଦ୍ରରୁ 
ତାଲୁପଜନୟଖୟସୟୂନୁଅଧଗଭନହି 
ଆଲିପୟାଳୁୋମନସଭୁାମନ 
ଫାଲପଦାଳୁ େିପକ େନୁସକୁ 
ପପାଲପଦାଳପଗରତୀ କାମନୁଅଲି୍ଲପ୍ରଦୁୟମନ୮-୧୫ 
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ପରାମଗଳଲିେସଂତତ୍ରକିକୁବ 
ଦ୍ଧାମମଖୁପଦାଳଗଗି୍ନଭାଗେ 
ତାମରସଭେୋସପୁଦେନୁମସ୍ତକପଦାଳହିରୁ 
ଈମନପଦାଳହିେଷୁି୍ଣ ଖିପଦାଳୁ 
ମାମପହଶ୍ଵରନାରସଂିହ 
ସ୍ଵାମିତନ୍ନନୁଦନିଦିପନପନେରପମଇଉତୁୟପରହିରପି୮-୧୬ 
 
ପମୌଳୟିଲି୍ଲହୋସପୁଦେନୁ 
ଏଳଧିକନେଜାଦରୂିପେ 
ତାଳିମଖୁପଦାଳୁନୟନଶ୍ରେଣଦୟେୟେଗଳଲ୍ଲ ି
ଆଳରସୁତାନାଗିସତତସ ୁ
ଲୀପଲପଗୈୟୁତଲିପ୍ପସଖୁମୟ 
ପକଳିପକଳସିିପନାଡିପନାଡସିିନୁଡଦୁିନୁଡସିେୁନୁ୮-୧୭ 
 
ଏରଡଧିକଏପ୍ପପତ୍ତନପିସା 
େରିଦନାଡପିଗମଖୁୟପେପକା 
ତ୍ତର ତଗଳଲି୍ଲହେୁନୂରାଓଂଦୁମତୂଗିଳୁ 
ଅରତୁିପଦହଦକଲ ନାମକ 
ହରପିଗକପଳଗଳପିେଂଦୁପନୈରଂ 
ତରଦିପୂଜସିତୁହିରୁପରମାଦାରଦିଭୂସରୁରୁ୮-୧୮ 
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ଇଦପକକାରଣପେନସିେୁୁେୁଏର 
ଡଧିକଦ ନାଡଗିପଳାଳପଗସରୁ 
ନଦୟୁିପମାଦଲାଦମଲତୀଥଗଳହିେୁକରଣଦଲି 
ପଦୁମନାଭନୁପକ ୋଦ ି
ଦ୍ଵଦି ରୂପଦଲିପ୍ପନଲ୍ଲତ ି
ମଇଉଦୁଳୋଦସଷୁୁମନପଦାଳପଗକାତ୍ମପନନସିେୁନୁ୮-୧୯ 
 
ଆମନୟପ୍ରତପିାଦୟଶ୍ରୀପ୍ର 
ଦୁୟମନପଦେନୁପଦହପଦାଳପଗସ ୁ
ଷୁମନଦୀଡାପିଂଗଳଦିେଶି୍ଵାଦିରୂପଦଲି 
ନମିଲାତ୍ମନୁୋଣିୋୟୁଚ 
ତୁମଖୁପରାଳଦି୍ଦଖିଳଜୀେର 
କମଗୁଣେନୁସରସିିନପଡେନୁେଶି୍ଵେୟାପକନୁ୮-୨୦ 
 
ଅବ୍ଦୟନଇତୁମାସପଅସ ୁ
 ବ୍ଦଦଂିଦଲିକପରସତୁଲିନୀ 
ଲାବ୍ଦେଣନରୁିଦ୍ଧପମାଦଲାପଦୈଦୁରୂପଦଲି 
ହବ୍ବହିନୁସେତ୍ରଦଲିକରୁ 
ଣାବ୍ଧିନାଲଵପତ୍ତୈଦୁରୂପଦ ି
ଲଭୟନାଗୁେନୀପରିପଧନସିେୁଭକୁତରପିଗ୮-୨୧ 
 
ଐଦୁରୂପାତ୍ମକନୁଇପ୍ପ 
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ପତୈଦୁରୂପଦଲିପ୍ପମତ୍ତହଦ ି
ପନୈଦୁତଥିିଇପ୍ପତୁ୍ତନାଲ୍କରଂିଦପପଚ୍ଛସଲୁ 
ଐଦୁେୁଦୁଅରେତ୍ତଧିକଆ 
ପରୈଦୁଦେିସାହଵୟନୂଳପଗମନ 
ପତାୟଦେପଗତାପତ୍ରୟଦମହପଦାଷପେଲି୍ଲହେୁ୮-୨୨ 
 
ଦେିସୟାମମହୂୁତଘଟକିା 
ଦୟେୟେଗପଳାଳଗିଦୁ୍ଦଗଂଗା 
ପ୍ରେହଦଂଦଦିକାଲନାମକପ୍ରେହସିତୁ୍ତଲିପ୍ପ 
ଇେନଗୁଣରୂପକ୍ରିୟଂଗଳ 
ନେିହପଦାଳୁମଳୁୁଗାଦୁତଲିଭା 
ଗେିସଦାନଂଦାତ୍ମଳାଗିହପଳଲ୍ଲକାଲଦଲି୮-୨୩ 
 
ପେଦତତଗିଳମାନିଲମୀଧ 
ରାଧରନଗୁଣରୂପକି୍ରପୟଗ 
ଳଆଦିମୟଂତେନୁକାଣପଦମନଦିପୟାଚସିତୁ 
ଆପଦପପପନଈତନପିଗପତ୍ନିକଇ 
ପପାଦଧିୟୁସ୍ଵୀକରସିଦିନୁପଲା 
କାଧିପନୁଭିଉକନୁମପନପୟୌତଣେପକାଂବଂପତ୮-୨୪ 
 
ପକାେଦିରୁଚପିତ୍ତୈସେୁୁଦୁଶ୍ରୀ 
ପଦେପିୟାଳଗିହନଖିିଲଗୁଣତଇଣ 
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ଜୀେରଲିକଲିପସିୟୁକୁତୟିଲିମତୁ୍ତକ୍ରମଦଂିଦ 
ପଦେପଦେକୟିିପ୍ପପଳଂଦର ି
ଦାେରିଂିଚନଜନନୟିୀତନ 
ଆେକାଲଦଲଦଲରୟିପଳଂପତପନନରରପାପଡନୁ୮-୨୫ 
 
ଈରଦଧିନେନୀତଘଇତପଦାଳୁ 
ପସୌରଭରସାେହୟପନନସିି ଂ 
ତୀରମଣଜ~ନାନକ୍ରିପୟଚ୍ଛା କି୍ତପୟଂପଦଂବ 
ଈପରରଡୁନାମଦଲିକପରସେୁ 
ଭାରତୀୋପେେିୋୟୁ 
ସପରାରୁହାସନରଲି୍ଲପନଲସହିପରଲ୍ଲକାଲଦଲି୮-୨୬ 
 
େସଗୁପଳଂଟୁନେପ୍ରପଜ ରୁ 
ଶ୍ଵସନଗଣପେୈେତୁ୍ତଏକା 
ଦ ଦେିାକରରନତୁିରୁଦ୍ରରୁଅଶ୍ଵନଗିପଳରଡୁ 
ଦ େହିୀନ ତାଖୟଈସମୁ 
ନସପରାଳପଗଚତୁରାତ୍ମନୀୟା 
ମିସେୁବ୍ରହ୍ମସମୀରଖଗପଫଣୀଂଦ୍ରପରାଳଗିଦୁ୍ଦ୮-୨୭ 
 
ପତାରୁତପି୍ପନୁଚକ୍ରଦଲିହଂି 
କାରନାମକ ଂଖଦଲିପ୍ରତ ି
ହାରଗପଦୟଲିନଧିନପଦମଦଲିପ୍ପପ୍ରସ୍ତାେ 
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କାରୁଣିକନୁଦ୍ଗୀଥନାମଦ ି
ମାରମଣପନୈରୂପଗଳ ଂ 
ଖାରିପମାଦଲାଦାୟୁଧଗପଳାଳୁସ୍ମରସିିଧରସିତୁରୁି୮-୨୮ 
 
ତନୁପେରଥୋଗାଭିମାନପିୟ 
ଗୁଣପେନସିେୁଳୁପଶ୍ରାତ୍ରଦଲିପରା 
ହଣିି  ଂକରୁପା ପାଣିଗଳଶ୍ଵପେଂପଦନସି ି
ଇନନୁସଂଜ~ନାପଦେୟିରୁଇହ 
ରନଲପଲାଚନସତୂପନନସିେୁ 
ପ୍ରଣେପ୍ରତପିାଦୟପ୍ରାଣନାମକରଥିକପନନସିୁେନୁ୮-୨୯ 
 
ଅମିତମହମିନପାରଗୁଣଗଳ 
ସମିତେଣାତ୍ମକ ଇତିସ୍ମଇତ ି
ଗମିସଲାପପେତଧଭିମାନଗିପଳଂପଦନସିପିକାଂବ 
କମଲସଂଭେଭେସପୁରଂଦ୍ରା 
ଦୟମରରନୁଦନିତଳିୟିଲରୟିରୁ 
ସ୍ଵମହପିମଗଳାଦୟଂତମୟଗଳରେିସେଜ~ନ୮-୩୦ 
 
େତି୍ତପଦହାଗାରଦାରା 
ପତୟମିତ୍ରାଦଗିଳପଳାପଗହର ି
ପ୍ରତୟଗାତ୍ମନୁଏଂପଦନସିିପନପଲସପି୍ପପନଂଦରଦୁି 
ନତିୟଦଲିସଂତଇପି୍ତବଡସିତୁ 
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ଉତ୍ତମାଧମମୟମରକଇତ 
କଇତୟନାଗୁନମତ୍ତନାଗପଦଭଇତୁୟନାପନଂଦୁ୮-୩୧ 
 
ପଦେପଦପେ ନସମୁତୁିକ 
ପଳେରଗପଳାଳଗନେରତସଂ 
ଭାେସିତୁପୂଜସିତୁପନାଦୁତସଖୁିସତୁରୁିବଡିପଦ 
ଶ୍ରୀେରଜଗନ୍ନାଥେଠିଲନୁ 
ତାଓଲିଦୁକାରୁଣୟଦଲିଭେ 
ପନାେପରହିରସିେୁନୁପ୍ରେତିତପତତିପାେନନୁ୮-୩୨ 

11

www.yo
us

igm
a.c

om




