
ଵ୍ୟାପ୍ଥ ସଂଧି 
 
ହରକିଥାମ୍ର୍ ଇତସସାର ଗୁରୁଗଳ 
କରୁଣଦଂିଦାପ୍ନତୁିସ ପପ୍ଳୁପଵ୍ 
ପ୍ରମ ଭଗଵ୍ଦ୍ଭକ୍ତରଦିନାଦରଦ ିପକଳୁଵୁ୍ଦୁ. 
 
ପ୍ୁରୁଷରୂପ୍ତ୍ରୟ ପ୍ୁରାତସନ 
ପ୍ୁରୁଷ ପ୍ୁରୁପଷାତ୍ତମ୍ମ ଅରାଅର 
ପ୍ୁରୁଷ ପ୍ୁଜତିସପ୍ାଦ ପ୍ଣୁାନଂଦ ଜ~ନୟାନମୟ 
ପ୍ୁରୁଷସକୂ୍ତ ସପୁମୟ ତସତ୍ତତସ 
ପ୍ୁରୁଷ ହ ଇତ୍ପୁଷ୍କରରନୟିୟ ମହ 
ପ୍ୁରୁଷଜାଂଡାଂତସରଦ ିବହରିଦଵି୍ୟାପ୍ତ ନୟିିପ୍ତ ୩-୧ 
 
ସ୍ତ୍ରୀନପ୍ୁଂସକ ପ୍ୁରୁଷ ଭୂସୟି 
ୟାନୟାନୟି ଗଗନମନ ଶଶ ି
ଭାନୁ କାୟଗୁଣ ପ୍ରକ ଇତସପିୟାଳପଗାଂଦୁ ତସାନଲ୍ଲ 
ଏନୁ ଇଵ୍ନ ମହାମହପିମ କପଡ 
ଗାଣରଜଭଵ୍ ଶକ୍ରମଖୁରୁ ନ ି
ଧାନସିୟୁ ମାନଵ୍ରଗିଳଵ୍ଡୁଵୁ୍ପଦ ଵ୍ଚିାରସିୟୁ ୩-୨ 
 
ଗଂଧ ରସ ରୂପ୍ ସ୍ପରଶ ଶ 
ପ୍ାଂଦୁ ତସାନଲ୍ଲଦରଦର ପପ୍ସ 
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ରଂିଦ କପରସତୁସ ଜୀଵ୍ରପିଗ ତସପ୍କନୁ ତସାନାଗି 
ପପ୍ାଂଦପିକାଂଡହି ପ୍ରମକରୁଣା 
ସଂିଧୁ ଶାଶ୍ଵତସ ମନପଵ୍ ପମାଦୟା 
ଦଂିଦି୍ରୟ ଗପଳାଳଗିଦୁ୍ଦ ପଭାଗିସତୁସହିନୁ ଵ୍ଷିୟଗଳ ୩-୩ 
 
ଶ୍ରଵ୍ଣ ନୟନ ଘ୍ରାଣ ତ୍ଵଗ୍ରସ 
ନଵୁି୍ଗଳୟି ଵ୍ାକ ପ୍ାଣିପ୍ାଦା 
ଦୟଵ୍ୟଵ୍ଗଳଳ ିତସଦ୍ଗଣୁଗଳଳ ିତସତ୍ପୁତସଗିପଳାଳପଗ 
ପ୍ରଵ୍ତିସତସନୁ ତସାନାଗି କ ଇତସପି୍ତସ ି
ଵ୍ଵି୍ଧିକମଵ୍ ମାଡ ିମାଡସି ି
ଭଵ୍ପକ କାରଣନାଗି ତସରୁିଗିସତୁସହିନୁ ତସଳିସିଦପୟ ୩-୪ 
 
ଗୁଣିଗୁଣଗପଳାଳଗିଦୁ୍ଦ ଗୁଣିଗୁଣ 
ପନନସିଵୁ୍ନୁ ଗୁଣବଦ୍ଧନାଗପଦ 
ଗୁଣଜ ପ୍ୁଣୟାପ୍ୁଣୟଫୟ ଭ୍ରହ୍ମଦ ିପଚତସନପକ 
ଉଣିସତୁସଵ୍ପରାଳଗିଦୁ୍ଦ ଵୃ୍ଜନିା 
ଦନ ଚଦିାନଂପଦୈକ ପଦହନୁ 
ପକାପନପଗ ସଚରାଚର ଜଗଦୁ୍ଭକୁପଵ୍ନପି୍ନଵ୍ୟୟନୁ ୩-୫ 
 
ଵ୍ପିଦୟ ତସାପନଂପଦନସିପିକାଂବନ ି
ରୁଦ୍ଧ ପଦଵ୍ନୁ ସଵ୍ଜୀଵ୍ର 
ବୁଦ୍ଧପିୟାଳ ପନପୟସଦୁି୍ଦ କ ଇତସପି୍ତସ ି ବୁଦ୍ଧପିୟନସିଵୁ୍ନୁ 
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ସଦି୍ଧ ିପୟନସିଵୁ୍ ସଂକରୁଷଣ ପ୍ର 
ସଦି୍ଧ ନାମକ ଵ୍ାସପୁଦଵ୍ନ 
ଵ୍ଦୟରୂପ୍ ଚତୁସଷ୍ଟୟଗଳରତିସଵ୍ପନ ପ୍ଂଦତିସନୁ ୩-୬ 
 
ତସନୁଚତୁସଷ୍ଟୟଗପଳାଳୁ ନାରା 
ୟଣନୁ ହ ଇତ୍କମମୟାଖୟ ସଂିହା 
ସନପଦାଳନରୁିଦ୍ଧାଦ ିରୂପ୍ଗଳଂିଦ ପଶାଭିସତୁସ 
ତସନପଗ ତସାପନ ପସଵ୍ୟ ପସଵ୍କ 
ପନନସି ିପସଵ୍ାସକ୍ତ ସୁରପରାଳ 
ଗନଵ୍ରତସ ପନପୟସଦୁି୍ଦ ପସପଵ୍ୟ ପକୈପକାଂବନଵ୍ରଂପତସ ୩-୭ 
 
ଜାଗର ସ୍ୱପ୍ନଂଗପଳାଳୁ ଵ୍ର 
ପଭାଗିଶୟନ ବହୁପ୍ରକାର ଵ୍ ି
ଭାଗପଗୈସ ିନରିଂଶ ଜୀଵ୍ର ଚଚି୍ଛରୀରଵ୍ନୁ 
ପଭାଗଵ୍ତୁି୍ତ ସଶୁୁପି୍ତକାୟଦ ି
ସାଗରଵ୍ ନଦ ିକୂଡୁଵ୍ଂପତସ ଵ୍ ି
ପୟାଗ ରହତିସନୁ ଅଂଶଗଳପନକତ୍ରପଵ୍ୈଦସିଵୁ୍ ୩-୮ 
 
ଭାୟରଂିପଦାଡଗୂଡ ିକାରଣ 
କାୟଵ୍ସୁ୍ତଗଳଲି୍ଲ ପପ୍ରରକ 
ପପ୍ରୟରୂପ୍ଗଳଂିଦ ପ୍ଟତସଂତୁସଗଳପଵ୍ାୟିଦୁ୍ଦ 
ସୟୂକରିଣଗଳଂପତସ ତସନ୍ନୟ 
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ଵ୍ୀୟଦଂିଦୟି ପକାଡୁତସ ପକାଳୁତସହି 
ନାୟରପିଗ ଈତସନ ଵ୍ହିାରଵୁ୍ ପଗାଚରପି୍ୁପଦପନା ୩-୯ 
 
ଜନକ ତସନ୍ନାତ୍ମଜପଗ ଵ୍ର ଭୂ 
ଷଣ ଦୁକୂୟଵ୍ ପତସାଡସି ିତସା ଵ୍ଂ 
ଦପନୟ ପକୈପକାଳୁତସଵ୍ନ ହରସତୁସ ହରୁଷ ବଡୁଵ୍ଂପତସ 
ଵ୍ନରୁପହଅଣ ପ୍ୂଜୟ ପ୍ୂଜକ 
ପନନସି ିପ୍ୂଜାସାଧନ ପ୍ଦା 
ଥନୁ ତସନପଗ ତସାନାଗି ଫୟଗଳନୀଵ୍ ଭଜକରପିଗ ୩-୧୦ 
 
ତସଂପଦ ବହୁସଂଭ୍ରମଦ ିତସନ୍ନୟ 
ବଂଧୁବଳଗଵ୍ ପନରହ ିମଦୁପଵ୍ୟ 
ନଂଦନପଗ ତସା ମାଡ ିମପନପୟାଳଗିଡୁଵ୍ ପତସରନଂପତସ 
ଇଂଦରିାଧଵ୍ ତସନ୍ନ ଇପଚ୍ଛଗ 
ଳଂିପଦ ଗୁଣଗଳ ପଚତସନପକ ସଂ 
ବଂଧପଗୈସ ିସଖୁାସଖୁାତ୍ମକ ସଂସ୍କ ଇତସପିୟାଳଡୁିଵ୍ ୩-୧୧ 
 
ତସ ଇଣକ ଇତସାୟୟପଦାଳପଗ ପପ୍ାପଗ ସଂ 
ଦଣିସ ିପ୍ରତସଛିଦି୍ରଦୟି ପପ୍ାରମ 
ଟ୍ଟନୟନରିଵ୍ନୁ ପତସାରପିତସାରଦୟିପ୍ପ ପତସରନଂପତସ 
ଵ୍ନଜଜାଂଡପଦାଳଖିଳ ଜୀଵ୍ର 
ତସନୁଵ୍ପିନାଳ ପହାରଗିଦୁ୍ଦକାଣୀସ 
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ଦନମିିପଷଶନୁ ସକୟ କମଵ୍ ମାଳ୍ପନଵ୍ରଂପତସ ୩-୧୨ 
 
ପ୍ାଦପ୍ଗଳଡପିଗପରପୟ ସୟିୟଵୁ୍ 
ପତସାଦୁ ପକାଂପବଗଳୁବ୍ବ ିପ୍ୁଷ୍ପ 
ସ୍ୱାଦୁ ଫୟଵ୍ୀଵ୍ଂଦଦୟି ସପଵ୍ଶ୍ଵରନୁ ଜନରା 
ରାଧପନୟ ପକୈପକାଂଡୁ ଭ୍ରହ୍ମ ଭ 
ଵ୍ାଦଗିଳ ନାମଦୟି ଫୟଵ୍ ି
ତ୍ତାଦରସିଵୁ୍ନୁ ତସନ୍ନ ମହପିମୟ ପତସାରପଗାଡ ଜଗପକ ୩-୧୩ 
 
ଶ ଇତସତିସତସଗିଳପିଗ ପଗାଚରସିଦି 
ପ୍ରତସମିଜାନଂଦାତ୍ମନଚୁୟତସ 
ଵ୍ତିସତସ ଵ୍ଶି୍ଵାଧାର ଵ୍ଦିୟାଧୀଶ ଵ୍ଧିିଜନକ 
ପ୍ରତସଦିଵି୍ସ ପଚତସନପରାଳପଗ ପ୍ର 
କ ଇତସ ପ୍ୁରୁଷନଂଦଦୟି ସଂଚର ି
ସତୁସ ନୟିମୟ ନୟିାମକନୁ ତସାନାଗି ସଂପତସୈପ୍ ୩-୧୪ 
 
ମନ ଵ୍ଷିୟପଦାଳଗିରସି ିଵ୍ଷିୟଵ୍ 
ମନପଦାଳପଗ ପନପୟପଗାଳସି ିବୟୁ ନୂ 
ତସନଵୁ୍ ସସୁମୀଚୀନଵ୍ଦୁିପ୍ାପଦୟପଵ୍ଂଦରୁପି୍ 
କନସୟିାଦରୁ ତସନ୍ନ ପ୍ାଦଵ୍ 
ପନନଵ୍ନୀୟପଦ ସଵ୍ପରାଳଗି 
ଦ୍ଦନୁଭଵ୍ସିଵୁ୍ନୁ ସୂ୍ଥୟଵ୍ଷିୟଵ୍ ଵ୍ଶି୍ଵପନଂପଦନସି ି୩-୧୫ 
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ପତସାଦକନୁ ତସାନାଗି ମନ ପମାଦ 
ୟାଦ କରଣପଦାଳଦୁି୍ଦ ଵ୍ଷିୟଵ୍ 
ପନୈଦୁଵ୍ନୁ ନଜିପ୍ୂଣସୁଖମୟ ଗ୍ରାାଃୟଗ୍ରାହକନୁ 
ପଵ୍ଦପଵ୍ଦୟନୁ ତସଳିୟିଦଵ୍ପନା 
ପ୍ାଦ ିଭୁଂଜସିପୁତସଲ୍ଲପରାଳଗା 
ହ୍ଲାଦ ପ୍ଡୁଵ୍ନୁ ଭକ୍ତଵ୍ତ୍ସୟ ଭାଗୟସଂପ୍ନ୍ନ ୩-୧୬ 
 
ନତିସୟନଗିମାତସୀତସ ନଗିଣୁ 
ଭକ୍ତଵ୍ତ୍ସୟ ଭୟଵ୍ନିାଶନ 
ସତସୟକାମ ଶରଣୟ ଶୟାମୟ ପକାମୟାଂଗ ସଖୁୀ 
ମତ୍ତନଂଦଦ ିମତସୟପରାଳପହାର 
ପଗତ୍ତପନାଡୟୁ ସତୁ୍ତୟିପ୍ପନୁ 
ଅତସୟଧିକ ସଂତସ ଇପ୍ତ ତ୍ରଜିଗଦ୍ଵ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାପ୍ତ ୩-୧୭ 
 
ପ୍ଵ୍ ିହରନିମଣ ିଵ୍ଦୁିମଦ ସ 
ଚ୍ଛଵ୍ଗିଳଂଦଦ ିରାଜସିୁତସ ମା 
ଧଵ୍ ନରିଂତସର ପଦଵ୍ମାନଵ୍ ଦାନଵ୍ପରାଳଦୁି୍ଦ 
ତ୍ରଵି୍ଧି ଗୁଣକମ ସ୍ୱଭାଵ୍ 
ପ୍ଵ୍ନମଖୁ ପଦଵ୍ାଂତସରାତ୍ମକ 
ଦଵି୍ସଦଵି୍ସଦ ିଵ୍ୟକ୍ତମାଡୁତସୟଵ୍ପରାଳଦୁି୍ଦଣିପ୍ ୩-୧୮ 
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ଅଣୁମହତ୍ତପିନାଳପି୍ପ ଘନ ପ୍ର 
ମାଣୁଵ୍ପିନାଳଗଡଗିସୁଵ୍ ସକ୍ୂମଵ୍ 
ମଣୁୁଗିସଵୁ୍ ପତସୟିସଵୁ୍ ସୂ୍ଥୟଗଳଵ୍ନ ମାୟଵ୍ଦୁି 
ଦନୁଜରକ୍କସପୟଲ୍ଲରଵି୍ପନାଳୁ 
ମନୁଦୁି ମାଡୁଵୁ୍ପଦନୁୟୂଖୟ 
ଓନପକଗଳୁ ଧାନୟଗଳ ହଣିଵ୍ଂଦଦୟି ସଂହରପି୍ ୩-୧୯ 
 
ପଦଵ୍ ମାନଵ୍ ଦାନଵ୍ରୁ ଏଂ 
ଦୀ ଵ୍ଧିଦୟାଵ୍ଗୟିପ୍ପରୁ 
ମଵୂ୍ପରାଳଗିଵ୍ଗିଲ୍ଲ ପେପହାଦାସୀନ ପଦ୍ଵ୍ଷ 
ଜୀଵ୍ରଧିକାରାନୁସାରଦ 
ୟୀଵ୍ ସଖୁ ସଂସାର ଦୁାଃଖଵ୍ 
ତସା ଉଣପଦାୟଵ୍ରଵ୍ରଗିୁଣିସତୁସ ନଗିତସାଶନନୁ ୩-୨୦ 
 
ଏଲ୍ଲି ପକଳଦିପରଲି୍ଲ ପନାଡଦି 
ପରଲି୍ଲ ପବଡଦିପରଲି୍ଲ ନୀଡଦି 
ପରଲି୍ଲ ଓଡଦିପରଲି୍ଲ ଆଡଦିପରଲି୍ଲ ଇରୁତସହିନୁ 
ବଲି୍ଲଦରଗିତସବିଲି୍ଲଦନୁ ସର ି
ଇଲ୍ଲ ଇଵ୍ଗାଵ୍ଲି୍ଲ ପନାଡୟୁ 
ଖଲୁ୍ଲ ମାନଵ୍ପରାଲ୍ଲନପ୍ରତସମିଲ୍ଲ ଜଗପକଲ୍ଲ ୩-୨୧ 
 
ତସପ୍ତ ପୟାହଵୁ୍ ପନାଳ୍ପ ଜନରପିଗ 
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ସପ୍ତଜଵି୍ହନ ପତସରଦ ିପତସାପ୍ୁଦୁ 
ୟୁପ୍ତପ୍ାଵ୍କ ପୟାହକାଂବୁଦୁ ପ୍ୁଵ୍ପଦାପ୍ାଦ ି
ସପ୍ତଵ୍ାହନ ନଖିିଳଜନପରାଳୁ 
ଵ୍ୟାପ୍ତନାଦୁଦରଂିଦ ସଵ୍ରୁ 
ଆପ୍ତରାଗିହପରଲ୍ଲ କାୟଦ ିହତିସଵ୍ ପକୈପକାଂଡୁ ୩-୨୨ 
 
ଵ୍ାରଦିନୁ ମପଳଗରପିୟ ପବପଳଦହି 
ପଭାରୁହଂଗଳ ଚତି୍ରଫୟରସ 
ପବପର ପବରପି୍ପଂପତସ ବହୁଵ୍ଧି ଜୀଵ୍ପରାଳଗିଦୁ୍ଦ 
ମାରମଣନଵ୍ରଵ୍ର ପୟାଗୟପତସ 
ମୀରଦପୟ ଗୁଣକମଗଳନୁ 
ସାର ନପଡସୁଵ୍ ପଦଵ୍ନପିଗ ପଵ୍ୈଷମୟପଵ୍ଲି୍ଲହୁପଦା ୩-୨୩ 
 
ଵ୍ାରଜିାପ୍ତନ କରିଣମଣିଗଳ 
ପସର ିତସତ୍ତଦ୍ଵ୍ଣଗଳନୁ ଵ୍ ି
କାରପଗୈସପଦ ପନାଳ୍ପରପିଗ କଂପଗାଳସିଵୁ୍ଂଦଦୟି 
ମାରମଣ ପୟାକତ୍ରୟପଦାଳହି 
ମରୁୂଵ୍ଧି ଜୀଵ୍ପରାଳଗିଦୁ୍ଦ ଵ୍ ି
ହାରମାଡୁଵ୍ନଵ୍ର ପୟାଗୟପତସ କମଵ୍ନୁସରସି ି୩-୨୪ 
 
ଜୟଵ୍ନପ୍ହରସିଵୁ୍ ଘଳପିଗ ବ 
ଟ୍ଟୟନୁଳଦୁି ପଜୈଘଂପତସ ପକୈପି୍ଡ ି
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ପଦପଳଦୁ ପହାପଡଵ୍ଂଦଦୟି ସଂତସତସ କତସ ଇ ତସାନାଗି 
ହୟଧରାନୁଜ ପ୍ୁଣୟପ୍ାପ୍ଦ 
ଫୟଗଳନୁ ପଦଵ୍ାସରୁର ଗଣ 
ପଦାଳୁ ଵ୍ଭିାଗଵ୍ମାଡ ିଉଣିସତୁସ ସଇୟାଗିପ୍ପ ୩-୨୫ 
 
ପପ୍ାଂଦପିକାଂଡହି ସଵ୍ପରାଳୁ ସଂ 
ବଂଧଵ୍ାଗପଦ ସକୟକମଵ୍  
ରଂଦଦୟି ତସା ମାଡ ିମାଡସି ିତସତସଫୟଗଳୁଣପଦ 
କୁଂଦଦିଣୁ ମହପତ୍ତନପି୍ ଘଟ 
ମଂଦରିଦ ିସଵ୍ତ୍ର ତୁସଂବହି 
ବାଂଦଳଦ ପତସରନଂପତସ ଇରୁତସପି୍ପନୁ ରମାରମଣ ୩-୨୬ 
 
କାଦକବ୍ବଣି ହଡିଦୁି ବଡୟିୟୁ 
ପଵ୍ଦପନୟୁ ପୟାହଗଳଗିଲ୍ଲପଦ 
ଆଦୁପଦପନୈ ଅନଳଗା ଵ୍ୟପଥ ଏନୁ ମାଡଦିରୁ 
ଆଦପିଦଵ୍ନୁ ସଵ୍ଜୀଵ୍ର 
କାଦୁପକାଂଡହିପନାଳପହାରପଗ ଦୁାଃ 
ଖାଦଗିଳୁ ସଂବଂଧଵ୍ାଗୁଵ୍ପଦପନା ଚନିମୟପଗ ୩-୨୭ 
 
ମଳୟମପନଗଳ ମାଡ ିମକ୍କଳୁ 
ପକୟଵୁ୍ କାୟଦୟାଡ ିପମାଦଦ ି
ତୁସଳଦୁି ପକଡସିଵୁ୍ ପତସରଦ ିୟକୁମୀରମଣ ପୟାକଗଳ 
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ହୟଵୁ୍ ବପଗୟୟି ନମିସିଵୁ୍ ନ ି
ଶ୍ଚୟନୁ ତସାନାଗିଦୁ୍ଦ ସୟହୁଵ୍ 
ଏୟରୁଣିୟପଵ୍ାୟ ନୁଂଗୁଵ୍ପଗ ଏଲି୍ଲହୁପଦାସଖୁଦୁାଃଖ ୩-୨୮ 
 
ପଵ୍ଷ ଭାପଷଗଳଂିଦ ଜନର ପ୍ର 
ପମାଷପଗୈସଵୁ୍ ନଟପ୍ରୁୁଷପନାୟ 
ପଦାଷଦୂରନୁ ପୟାକପଦାଳୁ ବହୁରୂପ୍ମାତସନିୟି 
ପପ୍ାଷିସଵୁ୍ନଵ୍ରଵ୍ର ମନଦଭି 
ୟାପଷଗଳ ପ୍ୂପରୈସତୁସନୁଦନି 
ପପ୍ାଷିସଵୁ୍ ପ୍ୂତସାତ୍ମ ପ୍ଣୂାନଂଦ ଜ~ନୟାନମୟ ୩-୨୯ 
 
ଅଧମ ମାନଵ୍ପନାଵ୍ ମଂପତ୍ରୌ 
ଷଧଗଳନୁ ତସାନରତୁିସ ପ୍ାଵ୍କ 
ଉଦକଗଳ ସଂବଂଧଵ୍ଲି୍ଲପଦ ଇପ୍ପନଦପରାଳପଗ 
ପ୍ଦୁମଜାଂପଡାଦରନୁ ସଵ୍ର 
ହ ଇଦୟପଦାଳଗିପର କାୟଗୁଣ 
କମଦ କୟୁଷ ସଂବଂଧଵ୍ାଗୁଵୁ୍ପଧ ନରିଂଜନପଗ ୩-୩୦ 
 
ଓଂଦୁ ଗୁଣପଦାଳଗନଂତସ ଗୁଣଗଳୁ 
ଓଂଦୁ ରୂପ୍ପଦାଳହିଵୁ୍ ପୟାକଗ 
ପଳାଂଦୁ ରୂପ୍ଦ ିଧରସି ିତସଦ୍ଗତସ ପ୍ଧାଥପଦାଳପହାରପଗ 
ବାଂଦଳଦପଵ୍ାୟିଦୁ୍ଦ ବହୁ ପପ୍ସ 
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ରଂିଦ କପରସତୁସ ପ୍ୂଣଜ~ନୟାନା 
ନଂଦମୟ ପ୍ରପି୍ର ିଵ୍ହିାରଵ୍ ମାଡ ିମାଡସିଵୁ୍ ୩-୩୧ 
 
ଏଲ୍ଲପରାଳୁ ତସାନପି୍ପ ତସପନ୍ନାଳ 
ପଗଲ୍ଲରନୁ ଧରସିହିନୁ ଅପ୍ରତସ ି
ମଲ୍ଲ ମନମଥ ଜନକ ଜଗଦାଦୟଂତସ ମଧ୍ୟଗଳ 
ବଲ୍ଲ ବହୁଗୁଣଭରତିସ ଦାନଵ୍ 
ଦଲ୍ଲଣ ଜଗନ୍ନାଥଵ୍ଠିଲ୍ଲ 
ପସାଲ୍ଲୟାୟିସ ିସ୍ତଂଭଦଂିଦୟି ବଂଦ 
ଭକୁତସନପିଗ ୩-୩୨ 
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