
ନାମ ସ୍ମରଣ ସଂଧି 
 
ହରକିଥାମ ଇତସସାର ଗୁରୁଗଳ 
କରୁଣଦଂିଦାପନତୁିସ ପପଳୁପେ 
ପରମ ଭଗେଦ୍ଭକ୍ତରଦିନାଦରଦ ିପକଳୁେୁଦୁ 
 
ମକ୍କଳାଡସିେୁାଗ ମଡଦପି ା 
ଳକ୍କରଦ ିନଲିୋଗ ହ  ପ 
ଲ୍ଲକ୍କି ଗଜ ପମାଦଲାଦ ୋହନଗପଳର ିପମପରୋଗ 
ବକି୍କେୁାଗାକଳସିତୁସଲି ପଦ 
େକତିସନ ନ ପନପନେୁତସହି ନର 
ସକି୍କନୁ  ମଦୂତସରପିଗ ଆୋେଲି୍ଲ ପନାଡଦିରୁ ୧୩-୧ 
 
ସରତୁିସ ପ୍ରେହଗଳଲି୍ଲ ଦେି୍ାଂ 
ବରଦ ିପୁତ୍ରାଦ ିଲି ହଷା- 
ମଷ େସି୍ମ ଇତସ ିିଂଦଲାଗଲି ଓପେ ବାପ େରଦୁ 
ହର ିହରୀ ହରପି ଂବ ଏରଡ 
ଅର ନୁଡଦି ମାତ୍ରଦଲି ଦୁରତିସଗ 
ଳରିପଦ ପପାପୁେୁ ତୂସଲରାଶପି ାଳନଲ ପପାକ୍କଂପତସ ୧୩-୨ 
 
ମଲୁଗୁୋଗଲି ଏଳୁୋଗଲି 
କୁଳତୁିସ ମାତସାଡୁତସଲି ମପନପ ାଳୁ 
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ପକଲସଗଳ ମାଡୁତସଲି ପମୈପଦାପଳୋଗ ପମଲୁୋଗ 
କଲୁଷଦୂରନ ସକଲ ଠାେଲିି 
ତସଳିପି  ତସତ୍ତନ୍ନାମରୂପେ 
ବଳ ିଲିପ୍ପନୁ ଓଂଦପରଅଣ ବଟି୍ଟଗଲନେର ୧୩-୩ 
 
ଆେ କୁଲଦେନାଦପରନ ି
ନ୍ନାେ ପଦଶପଦାଳଦି୍ଦପରନ ି
ନ୍ନାେ କମେ ମାଡପଲନନି୍ନାେ କାଲଦଲି 
ଶ୍ରୀେରନ ସେତ୍ରଦଲି ସଂ 
ଭାେସିତୁସ ପୂଜସିତୁସ ପମାଦପି 
ପକାେଦିରଗୁିଂପେପନା ଭ ଦୁୁଃଖାଦ ିଦ୍ଵଂଦ୍ଵଗଳୁ ୧୩-୪ 
 
ୋସପୁଦେନ ଗୁଣସମୁଦ୍ରପଦା 
ଳସି ବଲ୍ଲେ ଭେସମଦୁ୍ରା 
 ାସେଲି୍ଲପଦ ଦାେୁେନୁ ଶ୍ରୀଘ୍ରଦଲି ଜଗପଦାଳପଗ 
ପବସରପଦ ଦୁେଷି ଗଳ ଅଭି 
ଲାପଷ ଲି ବଳଲୁେେ ନାନା 
ପକେଷଗଳନନୁଭେପି ଭକି୍ତସମୁାଗ କାଣଦପଲ ୧୩-୫ 
 
ସ୍ନାନ ଜପ ପଦୋଚପନ ୁ େ୍ା 
ଖ୍ାନ ଭାରତସମଖୁ ମପହାପପ ୁ
ରାଣ କପଥଗଳ ପପଳ ିପକଳଦିପରନୁ ଦନିଦନିଦ ି
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ଜ~ନାନକପମଂଦି୍ର ଗଲିଂପଦ 
ପନନୁ ମାଡୁେ କମଗଳୁ 
ଲମୀନେିାସନ ପୂପଜପ ଂଦପିସଦ ମାନେନୁ ୧୩-୬ 
 
ପଦେଗଂପଗପ ାଳୁଳ୍ଳେପଗ ଦୁର ି
ତସାେଳଗିଳୁଂପେ େଚିାରପିସ 
ପାେୁଗଳ ଭ େୁଂପେ େହିଗାଧିପନ ମଂଦରିଦ ି
ଜୀେକତସ ଇତ୍ଵଵେନୁ ମପରଦୁ ପ 
ରାେପରଶପନ କତସ ଇପେଂଦର ି
ଦାେ କମେ ମାଡଦିରୁ ପଲପିସେୁ କମଗଳୁ ୧୩-୭ 
 
ଏନୁ ମାଡୁେ  ପୁଣ୍ ପାପଗ 
ଳାପନ ମାଡୁପେପନଂବୁୋଧମ 
ହୀନକମପକ ପାତ୍ର ନା ପୁଣ୍ପକ୍କ ହରପି ଂବ 
ମାନେନୁ ମଧ୍ୟମନୁ ଦ୍ଵଂଦ୍ଵପକ 
ଶ୍ରୀନେିାସପନ କତସ ଇପେଂଦୁ ସ 
ଦାନୁରାଗଦ ିପନପନଦୁ ସଖୁିସେୁପନ ନପରାତ୍ତମନୁ ୧୩-୮ 
 
ଈ ଉପାସପନପଗୈେରପିଳପ ାଳୁ 
ପଦେପତସଗଳଲ୍ଲଦପଲ ନରର 
ଲ୍ଲାେ ବପଗ ିଂଦାଦରେିରପଚପନ ୁ ହର ିପପୂଜ 
ପକେଲ ପ୍ରତସପିମଗପଳନପିରୁ ର 

3

www.yo
us

igm
a.c

om



ମାେପିନାଦପଗ ଇେରନୁଗ୍ରହ 
ପେ େରାନୁଗ୍ରହପେପନସେୁୁଦୁ ମକୁୁତସ ିପ ାଗ୍ରପିଗ ୧୩-୯ 
 
ତସନୁପେ ନାପନଂବୁେନୁ ସତସସିତୁସ 
ମପନ ଧନାଦଗିପଳନ୍ନପଦଂବୁେ 
ଦୁ୍ନଦ ିପମାଦଲାଦୁଦକଗପଳ ସତ୍ତୀଥପେଂବୁେନୁ 
ଅନଲ ପଲାହାଦ ିପ୍ରତସୀକା 
ଚନପେ ପଦେର ପୂପଜ ସଜୁନପର 
ମନୁଜରହୁପଦଂବୁେନୁ ପଗାଖରପନନପି ବୁଧରଂିଦ ୧୩-୧୦ 
 
ଅନଲ ପସାମାପକଂଦୁ ତସାରା 
େନ ିସରୁାପଗ ମଖୁ୍ ତସୀଥଗ 
ଳନଲି ଗଗନ ମନାଦ ିଇଂଦି୍ର ଗଳପିଗ ଅଭିମାନ ି
ଏନପି ସରୁର େପିଶି୍ଚତସର ସନ 
ମନଦ ିଭଜସିଦଲିପ୍ପେର ପା 
େନେ ମାଡରୁ ତସେ ପୁପଜ  ମାଡଦିରୁ ସରପି  ୧୩-୧୧ 
 
ପକଂଡ କାଣପଦ ମଟୁ୍ଟଦିରୁ ସର ି
କଂଡୁ ମଟୁ୍ଟଲୁ ଦହସିଦପି୍ପପୁଦ 
ପୁଂଡରୀକ ଦଳା ାତସାଅନ େମିଲପଦପଦମ 
ବଂଡୁଣିଗପଳଂପଦନପି ଭକ୍ତର 
ହଂିଡୁପନାଡଦି ମାତ୍ରଦଲି ତସନୁ 
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ଦଂିଡୁ ପଗଡହଦି ନରନ ପାେନ ମାଳ୍ପରାଅଣଦ ି୧୩-୧୨ 
 
ଈ ନମିିତ୍ତ ପୁନୁଃ ପୁନୁଃ ସ ୁ
ଜ~ନାନଗିଳ ସହୋସ ମାଡୁ କୁ 
ମାନେର କୂଡାଦଦରୁି ପଲୌକକିପକ ମରୁଳାଗି 
ପେୈନପତସ ାଂସଗନ ସେ 
ସ୍ଥାନଦଲି ତସନ୍ନାମ ରୂପେ 
ପଧନସିତୁସ ସଂଚରସି ୁଇତସରାପଲାଚପନ  ବଟୁି୍ଟ ୧୩-୧୩ 
 
ଈ ନଳନି ଜାଂଡପଦାଳୁ ସେ 
ପ୍ରାଣିଗପଳାଳଦି୍ଦନେରତସ େ ି
ଜ~ନାନମ  େ୍ାପାରଗଳ ମାଡୁେନୁ ତସଳିସିଦପଲ 
ଏନୁ କାଣପଦ ସକଲ କମଗ 
ଳାପନ ମାଡୁପେପନଂବ ନରନୁ କୁ 
ପ ାନ ିଐଦୁେ କତସ ଇ ହର ିଏଂଦେପନ ମକୁ୍ତନହ ୧୩-୧୪ 
 
କଲିମଲାପହପଳନସିତୁସହି ବାଂ 
ପବାପଳପ ାଳପଗ ସଂଚରସି ିବଦୁକୁେ 
ଜଲଚର ପ୍ରାଣିଗଳୁ ବଲ୍ଲପେ ତସୀଥ ମହପିମ ନୁ 
ହଲେୁ ବପଗ ଲି ହର ି କରୁଣା 
ବଲଦ ିବଲି୍ଲଦରାଦ ବ୍ରହ୍ମା 
ନଲି େପିଷଶାଦ୍ମରରର ିରନଂତସନମଲଗୁଣ ୧୩-୧୫ 
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ଶ୍ରୀଲକୁମୀେଲ୍ଲଭନୁ ହ ଇତ୍କୀ 
ଲାଲଜପଦାଳଦି୍ଦଖିଳ ପଚତସନ 
ଜାଲେନୁ ପମାହସିେୁ ତ୍ରଗୁିଣଦ ିବଦ୍ଧରନୁ ମାଡ ି
ସୂ୍ଥଲକମଦ ିରତସର ମାଡ ିସୁ 
ଲୀପଲଗଳ ତସଳିସିଦପଲ ଭେଦ ିକୁ 
ଲାଲଚକ୍ରଦ ପତସରଦ ିତସରୁିଗିସତୁସହିନୁ ମାନେର ୧୩-୧୬ 
 
ପେଦଶାସ୍ତ୍ର େଚିାରପଗୈଦୁ ନ ି
ପଷଧ କମେ ପତସାପରଦୁ ନତିସ୍ଦ ି
ସାଧୁକମେ ମାଳ୍ପରପିଗ ସ୍ଵଗାଦସିଖୁେୀେ 
ଐଦସିେୁ ପାପିଗଳ ନରି େ 
ପଖଦପମାଦ ମନୁଷ୍ରପିଗ ଦୁ 
ୋଦଗିଳଗିଂଧଂତସମଦ ିମହଦୁ:ଃୁଃଖଗଳନୁଣିପ ୧୩-୧୭ 
 
ନଗୁିପଣାପାସକପଗ ଗୁଣ ସଂ 
ସଗ ପଦାଷଗଳୀ ପଦପଲ ଅପ 
େଗଦଲି ସଖୁେତୁି୍ତ ପାଲିସେୁନୁ କ ଇପାସାଂଦ୍ର 
ଦୁଗମନୁ ଏଂପଦନପି ପତ୍ରୈେ ି
ଦ୍ପଗ ତ୍ରଗୁିଣାତସୀତସ ସଂତସତସ 
ସ୍ଵଗ ଭୂ ନରକଦଲି ସଂଚାରେପନ ମାଡସିେୁ ୧୩-୧୮ 
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ମେୂପରାଳଗିଦ୍ଦରୁ ସରପି  ସଖୁ 
ପନାେୁଗଳୁ ସଂବଂଧୋଗେୁ 
ପାେନପକ ପାେନ ପାରାତ୍ପର ପୁଣସଖୁେନଧିି 
ଈ େନରୁହଭୋଂଡପଦାଳୁ ସ୍ଵକ 
ପଳେର ତସଦାକାର ମାଡ ିପ 
ରାେପରଶ ଚରାଚରାତ୍ମକ ପଲାକଗଳ ପପାପରେ ୧୩-୧୯ 
 
ଅନମିିତ୍ତ ନରିଂତସର ସ୍ଵା 
ଧୀନ କତସ ଇତ୍ଵଵେନୁ ମପରପଦ 
ପନନୁ ମାଡୁେୁପଦଲ୍ଲ ହର ିଓଳପହାରପଗ ନପଲସଦୁି୍ଦ 
ତସାପନ ମାଡଵପନଂଦରଦୁି ମ 
ଦ୍ଦାପନ ଂଦଦ ିସଂଚରସି ୁପେ 
ମାନେଂଦତିସ ଓଂଦପରଅଣ ବଟି୍ଟଗଲ ନନି୍ନ ୧୩-୨୦ 
 
ହଲେୁ କମେ ମାଡ ିପଦହେ 
ବଳଲିସପଦ ଦନିଦନିଦ ିହ ଇଦ ା 
ମଲସଦନଦ ିେରିାଜସିୁେ ହରମିତୁସ ିପନ ଭଜସି ୁ
ତସଳିେିଦୀ ପୂଜାପ୍ରକରଣେ 
ଫଲ ସପୁୁଷ୍ପାପଗ୍ରାଦକ ଶ୍ରୀ 
ତୁସଳସଦିଳେପିସଲୁ ଓପପ୍ପାନୁ ୋସପୁଦେ ସଦା ୧୩-୨୧ 
 
ଧରଣ ିନାରା ଣନୁ ଉଦକଦ ି
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ତୁସର ିନାମକ ଅଗି୍ନପ ାଳୁ ସଂ 
କରୁଷଣାେହ  ୋ ୁଗ ପ୍ରଦୁ୍ମନନନରୁିଦ୍ଧ 
ଇରୁତସହିନୁ ଆକାଶପଦାଳୁ ମ ୂ
ପରରଡୁ ରୂପେ ଧରସି ିଭୂତସଗ 
କପରସେୁନୁ ତସନ୍ନାମରୂପଦ ିପ୍ରଜର ସଂପତସୈପ ୧୩-୨୨ 
 
ଘନଗତସନୁ ତସାନାଗି ନାରା ଣନୁ ତସନ୍ନାମଦଲି କପରସେୁ 
େନଦ ଗପଭାଦକଦ ିପନଲସହି ୋସପୁଦେ ସଦା 
ଦ୍ଵନ ିସଡିଲୁି ସଂକଷଣନୁ ମିଂ 
ଚପିନାଳୁ ଶ୍ରୀପ୍ରଦୁ୍ମନ େ ଇଷ୍ଟି  
ହନଗିପଳାଳଗନରୁିଦ୍ଧନପି୍ପନୁ େରୁଷପନଂପଦନସି ି୧୩-୨୩ 
 
ଗ ଇହ କୁତୁସଂବ ଧନାଦଗିଳ ସନ୍ନହଗଳୁଳ୍ଳେରାଗି େହିତିସା 
େହିତିସ ଧମ ସକୁମଗୁଳ ତସଳି ିଦପଲ ନତିସ୍ଦଲି 
ଅହର ପମୈଥୁନ ନପିଦ୍ରପଗାଳଗା 
ଗିହରୁ ସେପ୍ରାଣିଗଳୁ ହ ଇ 
ଦ୍ଗହୁନେିାସ ି ନର ିଦପଲ ଭେପଦାଳପଗ ବଳଲୁେରୁ ୧୩-୨୪ 
 
ପଜପଡ ରଂିପଦାଡଗୂଡ ିରାଜସିୁ 
ତସଡେପି ାଳଗିପ୍ପନୁ ସଦା ପଗାଜାଦି୍ରଜନୁ ଏନସି ି
ଉଡୁପନଂିଦଭିେ ଇଧିଗଗଳ ତସା 
ପକାଡୁତସ ପଇମ ଇଗାହଗିଳ କା 
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ପରାଡଲ କାେନୁ ତସତ୍ତଦାେହ ନାଗି ଜୀେରନୁ ୧୩-୨୫ 
 
େପିିନପଦାଳୁ ସଂତସ ିସେୁନୁ କା 
ଶ୍ପି ନପଳଦେ ସ୍ଥଳଗଳଲି ସେତ୍ର ପକଶେନୁ 
ଖପତସ ିଗଗନଦ ିଜଲଗଳଲି ମହ 
ଶଫରନାମକ ଭକ୍ତରନୁ ନ ି
ଷ୍କପେଦଂିଦଲି ସଲହୁେନୁ କରୁଣାଳୁ ଦନିଦନିଦ ି୧୩-୨୬ 
 
କାରଣାଂତସ ାମି ସୂ୍ଥଲେ ତସାର େ୍ାପ୍ାଂଶାଦ ିରୂପକ 
ସାର ଶୁଭ ପ୍ରେେିକି୍ତନଂଦ ସୂ୍ଥଲ ନସିସାର 
ଆରୁ ରସଗଳନପିସଲପର ି
ଗୀ ରହସ୍େ ପପଳପଦ ସଦା 
ପାରମହମିନ ରୂପଗୁଣଗଳ ପନପନଦୁ ସଖୁିସତୁସରୁି ୧୩-୨୭ 
 
ଜଲଗପତସାଡୁପନମଲ ବଂିବେ ପମଲୁପେପେଂବତସ ିହରୁଷଦଂିଦଲି 
ଜଲଚରପ୍ରାଣିଗଳୁ ନତିସ୍ଦ ି ତ୍ନପଗୈେଂପତସ 
ହଲଧରାନୁଜ ପଭାଗ୍ରସଗଳ 
ପନପଲ ନର ିପଦ ପୂଜସିତୁସ ହଂ 
ବଲିସେୁରୁ ପୁରୁଷାଥଗଳ ସତୁ୍କଲଜରାପେଂଦୁ ୧୩-୨୮ 
 
ପଦେ  ଇଷି ଗଂଧେ ପିତସ ଇ ନର ପଦେ ମାନେ ଦନୁଜ ପଗାଜ ଖ 
ରାେ ିପମାଦଲାଦଖିଳ ପଚତସନ ପଭାଗ୍ରସଗଳନୁ 
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 ାେଦେ େଗପଳାଳଗିଦୁ୍ଦ ର 
ମାେରନୁ ସ୍ଵୀକରପି  ାେ 
ଜ୍ଜୀେଗଣପକ୍କ ସ୍ଵପ ାଗ୍ ରସଗଳନୀ ପନଂପଦଂଦୁ ୧୩-୨୯ 
 
ହରପେଗଳନୀଡାଡ ିକାଂଚନ 
ପରେ ିପଲାଷ୍ଟାଦଗିଳୁ ସମପେଂଦରତୁିସ ନତିସ୍ଦଲି 
ପୁରୁେଗଭାଂପଡାଦରନୁ ସ 
ତ୍ପରୁୁେପନଂପଦନପିସଲ୍ଲପରାଳଗି 
ଦୁ୍ଦରୁେୁକମେ ମାଳ୍ପପନଂଦଡଗିଡପିଗ ପନପନେୁତସରୁି ୧୩-୩୦ 
 
ବୁଃଊତସଳଦ ିଜନରୁଗଳୁ ମମକ ମାତୁସଗଳନାଡଦିପର ସହସିପଦ 
ଘାତସସିେୁରତସପିକାପଦଂିଦଲି ଏଚ୍ଚରପି ପତସରଦ ି
ମାତୁସଳାଂତସକ ଜାର ପହ ନେ 
ନୀତସପଚାରପନ ଏନ୍ନଲୁ ତସନ୍ନ ନ ି
ପକତସନପଦାଳଟି୍ଟେର ସଂପତସୈସେୁନୁ କରୁଣାଳୁ ୧୩-୩୧ 
 
ହରକିଥାମ ଇତସସାରେଦୁି ସଂ ତସରୁ ସଦା ଚତି୍ତ ିସେୁୁଦୁ ନ ି
ଷୁ୍ଠରଗିଳପିଗ ପିଶୁନରଗିପ ାଗ୍ରଦିନୁ ପପଳଦପଲ 
ନରୁିତସ ସଦ୍ଭକି୍ତ ଲି ଭଗେ 
ଚ୍ଚରପିତସଗଳ ପକାଂଡାଡ ିହଗିଗେୁ 
ପରମ ଭଗେଦ୍ଦାସରପିଗ ତସଳିସିେୁୁଦୁ ଈ ରହସ୍ ୧୩-୩୨ 
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ସତସ୍ସଂକଲପନୁ ସଦା ଏ ନତୁି୍ତପଦ ପୁରୁଷାଥପେଂଦର ି
ଦତସ୍ଧିକ ସଂପତସାଷଦଲି ପନପନେୁତ୍ତ ଭୁଂଜସିେୁୁଦୁ 
ନତିସ୍ସଖୁସଂପୂଣ ପରମ ସ ୁ
ହ ଇତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥେଠିଠଲ 
ବତ୍ତସି ିଭୋଂବୁଧି  ଚତି୍ସଖୁ େ୍କି୍ତ ପକାଡୁତସପି୍ପ ୧୩-୩୩ 
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