
କରୁଣ ସଂଧି 
 
ହରକିଠାମଥୃସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନଥୁି ପପଳୁପେ  
ପରମ ଭଗେଧ୍ଭକଥରଧି୍ନାଧ୍ରଧି ପକଳୁେୁଧୁ୍ 
 
ଶ୍ରେନ ମନକାନମଧେୀେୁଧୁ୍ ଭେଜନଥି ଧ୍ୁ:ଖଗଳ କପଳେୁଧୁ୍ 
େେିଢି ପଭାଗଗ ଳହି ପରମଗଳ ଲିଥଥ ୁସଲହୁେୁଧୁ୍ 
ଭୁେନ ପାେନ ପେନପି ଲକୁମୀ ଧ୍େନ ମମଗଲ କପଥୟ 
ପରପମାଥସେଧି କେିପିଗାତ୍ତାଲିପୁଧୁ୍ ବୂସରୁରୁ ଧିନଧିନଧି ୨-୧ 
 
ମପଳୟ ନୀପରାଣିୟଲି ପରୟିଲୁ ବଳସପରାଳଗିଧ୍ଧ ଜନରା 
ଜଲେୁ ପହପଧ୍ଧାପର ଗୂପେ ମଜ୍ଜନ ପାନ ପଗୈଧ୍ପରୁ 
କଲୁଷେଚନଗଳାଧ୍ରେୁି ବାପମବାପଳୟ ପପଥଥନ ପାଧ୍ ମହମିା 
ଜଲଢ ିପପାକ୍କଧୁ୍ରପିମଧ, ମାଣଧପପର ମହୀସରୁରୁ ୨-୨ 
 
ଶ୍ରୁଥିଥଥିଗଳଭିିମାନ ିଲକୁମୀ ସୁ୍ଥଥିଗଳପିଗ ପଗାଚରସିଧ୍ 
ହଥ ମପହୈଶ୍ଵୟାଧ୍ୟଖିଳସଧ୍ଗନୁଗଣପଭାଧି 
ପ୍ରଥିଧିେସ ଥନ୍ନମିରି ପସୋ ରଥ ମହାଥମକରୁ ମାେୁଥିହ 
ସମସଥୁଥିପଗ େଶ୍ରନାଗୁେ ନେିନ କାରୁଣୟ ପକପନପମବ ୨-୩ 
 
ମନେଚନକଥିଧୂ୍ର ପନପନେର ନନୁସରସି ିଥିରୁଗୁେନୁ ଜାହ୍ନେ-ି 
ଜନକ ଜନପରାଳଗିଧ୍ଧ ୁଜନସିେୁ ଜଗଧ୍ୁଧ୍ର ଥାନୁ 
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ଘନ ମହମି ଗାପମଗୟନୁଥ ଗାୟନେ ପକଳୁଥ ଗଗନଚର 
ୋହନ ଧିପେୌକସ ପରାେପନ ଚରସିେୁ ମନ ମପନଗଳଲ୍ଲି ୨-୪ 
 
ମଲଗି ପରମାଧ୍ରଧି ପାେଲୁ କୁଳଥୁି ପକଳୁୋ, କୁଳଥୁି ପାେଲୁ 
ନଲୁିେ, ନମିଥପର ନଲିେ, ନଲିଧ୍ପର ଓଲିପେ ନମିପଗମବ 
ଶ୍ରୁଲବପନା ହର ିଥନ୍ନେପର ଘଲିପଗ ବତି୍ତଗଲନୁ, ରମାଢେ 
ପନାଲିସଲରୟିପଧ୍ ପାମରରୁ ବଳଲୁେରୁ ଭେପଧ୍ାଳପଗ ୨-୫ 
 
ମନପଧ୍ାଳପଗ ଥାନଧି୍ଧ ୁମନପେପମଧନସି ିପକାମବନୁ ମନଧ୍ େୃଥିଥଗ- 
ଳନୁସରସି ିପଭାଗଗଳ ନୀେନୁ ଥିିେଢି ପଚଥନପକ 
ମନେନଥିଥପର ଥନ୍ନନୀେନୁ ଥନୁେ େମିିସ ିଧିନଧିନଧି 
ସାଢନେ ମାଳ୍ପାରଗିିଥଥପନୁ ସ୍ଵଗାଧିପବାଗଗଳ ୨-୬ 
 
ପରମ ସଥପରୁୁଷାଥଥରୂପନୁ ହରପିୟ ପଲାକପକ ଏମଧ ୁ 
ପରମାଧ୍ରଧି ସଧ୍ୁପାସପନୟ ପଗୈେର ିଗିଥଥପନୁ ଥନ୍ନା 
ମପରଧୁ୍ ଧ୍ମଥାଥଥଗଲ କାମିସେୁରପିଗ ନଗୁଥଥି ପଶ୍ରଘ୍ରଧିମଧଲି 
ସରୁପଥନୟ ସପୁୟାଢନର ିଗିଥଥପମଥ ପକାେୁଥିପ୍ପ ୨-୭ 
 
ଜଗେପନଲ୍ଲେ ନମିିସେୁ ନାପଲମାଗପନାଳପଗ ଥାନଧି୍ଧ ୁସଲହୁେ 
ଗଗନପକସପନାଳଧି୍ଧ ୁସମହରସିେୁନୁ ପଲାକଗଳ 
ସ୍ଵଗଥ ପଭାଧ୍େେିଜଥିନୁ ସେଗ ସଧ୍ାନପମଧହନୁ 
ବପଗବପଗୟ ନାମଧ୍ଲି କପରସେୁ ଭକୁଥରନୁ ପପାପରେ ୨-୮ 
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ଓବ୍ବନଲି ନମିଥାେୁେନୁ ମପଥଥାବ୍ବନଲି ପନାେୁେନୁ ପବେୁେ 
ପନାବ୍ବନଲି ପନେୁେନୁ ମାଥାେୁେନୁ ପବରଗାଗି 
ଅବ୍ବରଧ୍ ପହପଧ୍ୈିେନେି ମପଥଥାବ୍ବରନୁ ପଲକ୍କିସନୁ ପଲାକପଧ୍ା- 
ପଳାବ୍ବପନ ଥା ବାଧ୍ୟବାଢକନାହ ନଭିୀଥ ୨-୯ 
 
ଶ୍ରରଣଜନଂଅମଧାର ଶ୍ରାଶ୍ଵଥ କରୁଣି କମଲାକାମଥ କାମଧ୍ 
ପରମପାେନଥର ସମମଗଲଚରଥି ପାଠସଖ 
ନରୁିପମାନମଧାଥମନଗିଥ ଧୁ୍ରଥି, ପଧ୍େେପରନୟ ପନମଧା 
େରଧିି କପରୟଲୁ ବପମଧାଧ୍ଗୁେନୁ ଥନ୍ନେର ଭଳପିଗ ୨-୧୦ 
 
ଜନନୟିନୁ କାନଧିହ ବାଲକା ପନପନପନପନଧ୍ୁ ହଲୁବୁଥିପର, କଥଥପଲ 
ମପନପୟାଳେଗିଧ୍ଧେନ ପନାେୁଥ ନଗୁଥ ହରୁଷଧ୍ଲି 
ଥନୟନମ ବଗିିଧ୍ପି୍ପ ରମି୍ବସ ିକନଲିପକୟ କପଳେପମଥ 
ମଧୁ୍ସଧୂ୍ନନୁ ଥନ୍ନେରପିଧ୍ିପେପଗ ବପମଧାଧ୍ଗି ସଲହୁେନୁ ୨-୧୧ 
 
ଇତ୍ତକିଲ୍ଲନୁ ଭକୁଥିୟିମଧଲି ପକାତ୍ତ ଭକୁଥପଗ ପମଚ୍ଚ ିଥନ୍ନପନ 
ପକାତ୍ତ, ବେବ୍ରାହ୍ମନ ଓପି୍ପେୟିେଲି ଗଖିଲାଥଥ 
ପକତ୍ତ ମାଥୁଗଲମଧ ପଚୈଧ୍ୟନ ପପାପତ୍ତପୟାଳ ଗିମି୍ବତୁ୍ତ ଭାଣଧ୍- 
ଇତ୍ତ ଭୀଷମନେଗୁନଗପଳଣିସଧି୍ପନ କରୁଣାଳୁ ୨-୧୨ 
 
ଢନେ ଶ୍ରମ୍ରକିିସେୁ ଘନ ିଥାନୁଣପଧ୍ ମପଥାଭଭରପିଗ ପକାେଧ୍ନୁ 
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ଧିନଧି ପନାେୁଥ ସଖୁିସେୁମଧଧି ଲକୁମିେଲ୍ଲବଭନୁ 
ପ୍ରଣଥରନୁ କାୟିଧହନୁ ନଷି୍କାମନଧି ନଥିୟାନମଧମୟ 
ଧୁ୍ଜନର ପସପେୟ ପନାଲ୍ଲନପ୍ରଥିମଲ୍ଲ ଜଗପକଲ୍ଲ ୨-୧୩ 
 
ବାଲକନ କଲଭାପଶ୍ର ଜନନୟୁି ପକଳ ିସଖୁପେୁେପମଥ ଲକୁମୀ- 
ପଲାଲ ଭକୁଥରୁ ମାେୁଥିହ ସମଥଥୁିପଗ ହଗିଗେୁନୁ 
ଥାଲ ଥନ୍ନେରଲି୍ଲ ମାେୁେ ପହଳନେ ପହପଦୈେ େଧି୍ୁରନ 
ଆଲୟଧି ପାଲୁମିୁ କୁରୁପନ ମାନେପନ ପକାମି ୨-୧୪ 
 
ସ୍ମରସିେୁେର ଅପରାଧ୍ଗଲ ଥା ସ୍ମରସି ିସକପଲଶ୍ରତ ପ୍ରଧ୍ାୟକ 
ମରଲି ଥନଗପିସଲୁ କତି୍ତଧ୍ ନମଧ ମେ ିମାେ ି
ପର ିପରୟି ଲୁମିୁନସି ିସଖୁ ସାଗରଧି ପଲାଲୟାେସିେୁ ମମଗଲ 
ଚରଥି ଚନିମୟ ଗାଥ୍ର ପଲାକପେତି୍ର ସଚୁରଥି୍ର ୨-୧୫ 
 
ଏନୁ କରୁଣାନଧିିପୟା ହର ିମପଥଥନୁ ଭକଥାଢୀନପନା 
ଇପନନୁ ଈଥନ ପଲପଲ ଇଚ୍ଛାମାଥ୍ରଧ୍ଲି ଜଗେ 
ଥାପନ ସଜୃସିେୁ ପାଲିସେୁ ନେିାଣ ପମାେଲାଧ୍ଖିଳ ପଲାକ- 
ସଠାନଧ୍ଲି ମଥଥେର ନତି୍ତାନମଧ ପେସିେୁନୁ ୨-୧୬ 
 
ଜନପ ପମଚ୍ଚଧି୍ ପରେ ଢନୋହନ, େଭୂିଷଣ, େସନ, 
ଭୂମିୟ, ଥନୁ, ମପନଗଳଥିଥାରପି ରପମତପନା ପଲାକପଧ୍ାଳୁ 
ଅନେରଥ ପନପନେେରନମଥା ସନପେ ପମାଧ୍ଲାଧ୍ାଲୟପଧ୍ାଳ-ି 
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ତୁ୍ତଣୁଗନମଧଧ୍ଲେର େଶ୍ରନାଗୁେ ମହାମହମିା ୨-୧୭ 
 
ଭୁେନ ପାେନ ଚରଥି, ପୁନୟ ଶ୍ରେଣ କୀଥନ, ପାପନାଶ୍ରନ 
କେଭିିରୀେଥି ପକୈରେ ଧ୍ଳ ଶ୍ରୟାମ ନସିସୀମ 
ୟୁେଥି ପେଷଧି ହପିମଧ, ପଗୌରୀଢେନ ପମାହସି,ି ପକେସି ିଉଳସିଧି୍ 
ଇେନ ମାୟେ ପଗଲୁେନାେନୁ ଈ ଜଗଥ୍ରୟଧି ୨-୧୮ 
 
ପାପକମେ ସହସିେୁପେ ଲକିମୀପଥିପଗ ସମରାଧ୍ 
ଧିେଜିର ନୀ ପପୟାଜ ଭୋମି ପଧ୍ାଳ ଗାେଲି୍ଲ ନାକାପଣ 
ପଗାପ, ଗୁରୁେନି ମେଧି, ବୃଗୁ, ନଗ-ଚାପ, ପମାଧ୍ଲାଧ୍େରୁ 
ମାଧିେ ମହାପରାଢଗପଳନସିଧି୍ପନ କରୁଣାସମଧୁ୍ର ହର ି୨-୧୯ 
 
ଅମଗତୁାଗ୍ରଧି ଜନସିଧି୍େର ଥରମିଗଣିୟୁ ପଲାକଥ୍ରୟଗଳଘ 
ହମିିଗସେୁଳେୟାକୃଥାକାଶ୍ରାମଥ େୟାପିସଧି୍ 
ଇମଗେଲ ମଗପଳାପେୟ ନପମଗାପାମଗଗଳଲିପ୍ପମଲନମଥ 
ସମୁମଗଳପ୍ରଧ୍ନାମ ପାେନ ମାଳୁ୍ପପଧ୍ନରଧୁି୍ ୨-୨୦ 
 
କାମପଢନୁ, ସକୁଲପଥରୁ, ଚନି୍ଥାମଣିଗଳମପରମଧି  ପଲାକଧି 
କାମିଥାଥଥଗ ଳୀେୁେଲ୍ଲପଧ୍ ପସପେ ମାଳବରପିଗ 
ଶି୍ର ମମୁକମୁଧନ ପରମ ମମଗଳ ନାମ ନରକସଠରନୁ ସଲହଥି ୁ
ପାମରର ପମିିଥପରନସି ିପୁରୁଷାଠଥ ପକାେୁଥିହୁଧୁ୍ ୨-୨୧ 
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ମନପଧ୍ାଳପଗ ସମୁଧର ପଧ୍ାଠେ ପନପନଧ୍ୁପକାପେ ପକୈପକାମିୁ 
ବଲୁ ନୂଥନ ସପୁଶ୍ରାଭିଥ ଗମଧସରୁପସାପପଥ ଫଲରାଶ୍ର ି
ଧୁ୍ୟନଧିନେିହଗଳପମଥ ପକାତ୍ତେରନୁ ସଧ୍ା ସମଥୟିସେୁନୁ 
ସଧ୍ଗଣୁେ କଥଧେରଘେ କଧିେନୁ ଅନଘପନପମଧନସି ି୨-୨୨ 
 
ପଚଥନାପଚଥନ େଲିକିଣ ନୂଥନ ପଧ୍ାଠଗପଳାଳପଗ ବଲୁ 
ନୂଥନଥି ସମୁଧରପକ ସୁମଧର, ରସପକ ରସରୂପା 
ଜାଥରୂପପାଧ୍ର ଭହୋଧ୍ୟ ପରାଳାଥପଥ ପ୍ରଥିମ ପ୍ରଭାେ 
ଢରାଥଳ ପଧ୍ାପଳପମାେପନ ଆେୁଥଲିପ୍ପ ନମପ୍ପ ୨-୨୩ 
 
ଥପମଧ ଥାୟଗଳୁ ଥମ ଶ୍ରସିେୁପିଗ ବମଧ ଭୟଗଳ ପରହିରସି ି
ନଜିମମିଧରଧି ପବେଧୁି୍ଧ୍ନଥିଥାଧ୍ରସିୁେମଧଧ୍ଲି 
ହପିମଧ ମପୁମଧେବଲଧି ଓଳ ପହାର ଗିମିଧପରଶ୍ରନୁ ଥନ୍ନେର 
ପନପମଧମଧ ୁସଲହୁେନାଗସଧ୍ପୋପଲଥଥ ପନାେେିରୁ ୨-୨୪ 
 
ଓେଲ ପନଳଲମଧଧ୍ଲି ହର ିନପମାେପନ ଥିରୁଗୁେ ପନାମଧପର କିଣ 
ବେିପଧ୍ ପବମବଲନାଗି ଭକଥାଢୀନ ପନପମଧନସି ି
ଥପେେ ଧୁ୍ରପିଥୌଘଗଳ କାମଧ୍ ପକାେୁେ ସକପଲଷତଗଳ ସମଥଥ 
ନପେେ ନମମଧଧ୍ଲି ନେସେୁପିଶ୍ରଷ ସନମହମି ୨-୨୫ 
 
ବତି୍ତେର ଭେ ପାଶ୍ରଧିମଧଲି କତୁ୍ତେନୁ ବହୁ କଟଣିନେି ଶ୍ର ି
ଷିପଶ୍ରତଷତପନମଧର ିଧ୍ନେରଥ ସଧ୍ଭକିଥପାଶ୍ରଧ୍ଲି 
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କତୁ୍ତେର ଭେକତୁ୍ତ ବେିସିେୁ ସତି୍ତନିେନେିଲ୍ଲ ନେିନଲ୍ଲ କାମଧ୍ 
ପକାତୁ୍ତ କାେନୁ ସକଲ ପସୌଖୟଗଳହି ପରମଗଳଲି ୨-୨୬ 
 
କପେପଗପେୟମଧଧ୍ଲି ପକୈ ପମୈ ପଥେିଧ୍ଗୁେ ପଥରଧି ଫଲ୍ଗଳୁ 
ପେୁ ଫଲଗଳନଗିଧ୍ୁ ଜିିଃପେପଗ ରସେନୀେପମଥ 
ପୁଣୟ ଫଲଗଳନୀେୁଧ୍ପକ ନୁେ ିପେେିନାଣମାମିପଧ୍ାଳୁ 
ଲକିମଣାନେପନାଧ୍ଗୁେ ଭକଥରେସରକମରଗଣସହଥି ୨-୨୭ 
 
ପକାତୁ୍ତଧ୍ନୁ ପକୈପଗାମବପରକିଣ ବତି୍ତଗଲ ଥନ୍ନେର ଧ୍ୁରଥିଗ- 
ଳତୁ୍ତେନୁ ଧ୍ୂରଧ୍ଲି ଧୁ୍ରଥିାରଣୟ ପାେକନୁ 
ପବତ୍ତ ପବନ୍ନଲି ପହାରସିଧି୍େପରାଳୁ ସତୁି୍ତ ମାେଧି୍ପନପନା ହର ି
କପମଗତ୍ତ ସରୁରପିଗ ସୁପଢୟନୁଣିସଧି୍ ମରୁଧି୍ ନହଥିରନୁ ୨-୨୮ 
 
ପଖଧ୍ ପମାଧ୍ ଜୟାପଜୟ ପମାଧ୍ଲାଧ୍ ପଧ୍ାଷଗଳଲି୍ଲ ଚନିମୟ 
ସାଧ୍ରଧି ଥନ୍ନମିରି  କମଲେ ନମି୍ବ ଥୁଥିସେୁର 
କାଧୁ୍ପକାମିିହ ପରମ କରୁଣା ମପହାଧ୍ଢୟୁି ଥନ୍ନେରୁ ମାଳିଧପ 
ରାଢଗଳ ପନାେଧ୍ପଲ ସଲହୁେ ସେକାମଧ୍ନୁ ୨-୨୯ 
 
ମୀନ କୂମ େରାହ ନରପମଚାନନାଥୁଳ ପଶ୍ରୌୟଥ 
ୋମନ ପରଣୁକାଥମଜ ରାେଣାର ିନଶି୍ରାଚର ଧ୍ୱମିସ 
ପଢନୁକାସୁରମଠନ ଥିିପୁରେ ହାନପିଗୈସଧି୍ ନପିୁଣ 
କଲିମଖୁ ଧ୍ାନେର ସମହରସି ିକାୟଧ ସଜୁନରନୁ ୨-୩୦ 
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ଶି୍ରମପନାରମ ଶ୍ରମଲେଜଥି କାମିଥପ୍ରଧ୍ ପକୈରେଧ୍ଲ 
ଶ୍ରୟମ ସବଲ ଶ୍ରରନୟ ଶ୍ରସ୍ଵଥ ଶ୍ରକାରାକିସଖା 
ସାମ ସନ୍ନଥୁ ସକଲ ଗୁନ ଘନ ଧ୍ାମ ଶି୍ର ଜଗନ୍ନଥ େତି୍ତଲ 
ପନ ମହ ିପୟାଲେଥରସି ିସଲହଧି୍ ସକଲ ସଜୁନରନା ୨-୩୧ 
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