
ସର୍ଵସମର୍ଵଣ/ସର୍ପ୍ରତୀକ ଶଂଧି 
 
ହରକିଥାମ୍ର୍ ଇତସାର ଗୁରୁଗଳ 
କରୁଣଦଂିଦାର୍ନତୁି ପର୍ଳୁପର୍ 
ର୍ରମ ଭଗର୍ଦ୍ଭକ୍ତରଦିନାଦରଦ ିପକଳୁରୁ୍ଦୁ 
 
ଆର୍ ର୍ରପ ାମ୍ମନତ ିର୍ମିଲାଂ 
ଗାର୍  ଦ୍ଧରୁ ଏଂପଦନରି୍ ରା 
ଜୀର୍ଭର୍ ପମାଦଲାଦମରରନୁଦନିଦ ିହରରି୍ଦର୍ 
ପସର୍ରି୍ରଗିନୁକୂଲରଲ୍ଲପଦ 
ତାରୁ୍ ଇର୍ରନ ପକଡସି ଲ୍ଲପର 
ଶ୍ରୀର୍ଲିାସାସ୍ପଦନ ଦାସରଗୁିଂପେ ଅର୍ଜୟରୁ୍ ୧୦-୧ 
 
ଶ୍ରୀଦନଂଘି୍ରସପରାଜୟୁଗପଳ 
କାଦଶ ସ୍ଥାନାତ୍ମପଦାଳଗି 
ଟ୍ଟାଦରଦ ିସଂତୁତସିରୁ୍ର୍ରପିଗ ଈ ନର୍ଗ୍ରହରୁ୍ 
ଆଦପିତୟରୁ ସଂତତାଧି 
ର୍ୟାଧିଗଳ ର୍ରହିରସିୁତର୍ରନୁ 
କାଦୁପକାଂଡହିପରଲ୍ଲପରାଂଦାଗୀଶନାଜ~ପନୟଲି ୧୦-୨ 
 
ପମଦନିୟି ପମଲୁଳ୍ଳ ପଗାଷ୍ପା 
ପଦାଦକଗପଳଲ୍ଲମଲତୀଥଵରୁ୍ 
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ର୍ାଦର୍ାଦି୍ର ଧରାତଳପର୍ ସଏୁତ୍ର ଜୀର୍ଗଣ 
ଶ୍ରୀଦନ ପ୍ରତପିମଗଳୁ ଅର୍ରୁଂ 
ପ ାଦନପର୍ ପନୈପର୍ଦୟ ନତିୟଦ ି
ହାଦ ିନପଡରୁ୍ପଦ ନତନଗପଳଂଦରତିର୍ପନ ପୟାଗି ୧୦-୩ 
 
ସର୍ପଦଶରୁ୍ ର୍ୁଣୟପଦଶରୁ୍ 
ସର୍କାଲରୁ୍ ର୍ୁଣୟକାଲରୁ୍ 
ସର୍ଜୀର୍ରୁ ଦାନର୍ାତ୍ରରୁ ମରୁୂ ପଲାକଦଳୁ 
ସର୍ ମାତୁଗପଳଲ୍ଲ ମଂତ୍ରରୁ୍ 
ସର୍ ପକଲସଗପଳଲ୍ଲ ର୍ୂପଜୟୁ 
ଶର୍ଂଦୟନ ର୍ମିଲମତୂ ିଧ୍ୟାନରୁ୍ଳ୍ଳର୍ପଗ ୧୦-୪ 
 
ପଦର୍ଖାତ ତୋକ ର୍ାରି୍ ସ 
ପରାର୍ରଗଳଭିମାନ ିସରୁରୁ କ 
ପଳର୍ରପଦାଳହି ପରାମକୂର୍ଗପଳାଳପଗ ତୁଂ ହିରୁ 
ଆ ର୍ୟିଦ୍ଗଂଗାଦନିଦଗିଳୁ 
ଭାର୍ସିରୁୁ୍ପଦପ୍ପପେରପଡନରି୍ 
ସାର୍ରି ସନୁାଡଗିପଳାଳପଗ ପ୍ରର୍ହସିତୁଲିହପର୍ଂଦୁ ୧୦-୫ 
 
ମରୁୂପକାେୟି ମୟାପଲ ପଶାଭିର୍ 
ଈରଧିକ ଏପ୍ପେୁ ସାର୍ରି 
ମାରୁତାଂତୟାମି ମାଧର୍ ପ୍ରତଦିରି୍ସଦଲି୍ଲ 
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ତା ରମିସତୁହିପନଂଦୁ ତଳିଦିହି 
ସରୂଗିପଳ ପଦର୍ପତଗଳର୍ର ଶ 
ରୀରଗପଳ ସଏୁତ୍ର ଅର୍ର୍ରଚପନପୟ ହରରି୍ୂପଜ ୧୦-୬ 
 
ଶ୍ରୀର୍ରନଗିଭିପେକପର୍ଂଦର ି
ଦୀ ର୍ସଂୁଧପରପୟାଳପଗ  ଲ୍ଲର୍ 
ରାର୍ ଜଲଦଲି ମିଂଦପରୟୁ ଗଂଗାଦତିୀଥଗଳୁ 
ତା ଓଲିଦୁ  ଂଦପଲ୍ଲ ପନପଲପଗାଂ 
ଡୀର୍ରଖିଳାଥଗଳନରୟିଦ 
ଜୀର୍ରମରତରଂଗିଣିୟପନୈଦଦିରୁ ଫଲପର୍ନୁ ୧୦-୭ 
 
ନଦନଦଗିଳପିଳପୟାଳପଗ ର୍ରରୁି୍ରୁ୍ 
ଉଦଧିର୍ରୟିଂତରଦ ିତରୁର୍ା 
ୟଦଲି ରମିସରୁ୍ର୍ଲି୍ଲ ତନମୟର୍ାଗି ପତାରଦପଲ 
ର୍ଧିିନପିେଧଗଳାଚରସିରୁ୍ରୁ 
 ୁଧରୁ ଭଗର୍ଦୂର୍ ସର୍ 
ତ୍ରଦଲି ଚଂିତପନ  ରଲୁ ତୟଜସିରୁ୍ରଖିଳ କମଗଳ ୧୦-୮ 
 
କଲିପୟ ପମାଦଲାଦଖିଳ ଦାନର୍ 
ପରାଳପଗ ବ୍ରହ୍ମଭର୍ାଦ ିପଦର୍ 
କଳୁ ନୟିାମକରାଗି ହରୟିାଜ~ପନୟଲି ଅର୍ରର୍ର 
କଲୁେକମର୍ ମାଡ ିମାଡସି ି
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ଜଲରୁପହଅଣଗରି୍ସତୁ ନ ି
ଶ୍ଚଲ ସଭୁକି୍ତ ଜ~ନାନର୍ୂଣରୁ ସଖୁିର୍ରର୍ପରାଳପଗ ୧୦-୯ 
 
ଆର୍ ଜୀର୍ପରାଳଦି୍ଦପରନ ି
ନ୍ନାର୍ କମର୍ ମାଡପଲନ ି
ନ୍ନାର୍ ଗୁଣରୂର୍ଗଳୁର୍ାସପନ ମାଡପଲନର୍ରୁ 
କାର୍ପନୈୟୟନ ର୍ରମ ସତ୍କରୁ 
ଣାର୍ପଲାକନ  ଲଦ ିଚରସିରୁ୍ 
ପଦର୍ପତଗଳନୁ ମଟୁ୍ଟଲାର୍ପର୍ ର୍ାର୍କମଗଳୁ ୧୦-୧୦ 
 
ର୍ତପିୟାଡପନ ମନ ଂଦ ପତରଦଲି 
ପ୍ରତଦିରି୍ସଦଲି ରମିସ ିପମାଦସି ି
ସତୁରର୍ପଡଦପିଳପୟାଳୁ ଜପିତଂଦି୍ରୟପଳଂଦୁ କପରସରୁ୍ଳୁ 
କ ଇତରି୍ତ ିକଥାମ ଇତ ସପୁଭାଜନ 
ରତ ମହାତ୍ମରଗିିତର ପଦାେ 
ପ୍ରତତଗିଳୁ ସଂ ଂଧିର୍ସିରୁ୍ପର୍ଏଚୁୟତନଦାସରପିଗ ୧୦-୧୧ 
 
ସସୂ ି ହ ନଦପିୟାଳପଗ ତନ୍ନ ସ 
ହାସ ପତାରୁପର୍ପନପନଂଦୁ ଜଲପକଦୁ 
ରୀସଦିପର ପକୈପସାତୁ ମଣୁୁଗୁର୍ ହରୟି  ଟି୍ଟର୍ନୁ 
ପକେଶ ଐଦୁର୍ନାଦୟିଲି ସ 
ପର୍ଶ କେପିୁ୍ତୟ ମାଡଦୁିଦ   ି
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ଟ୍ଟାପଶୟିଂଦଲି ଅନୟରାରାଧିସରୁ୍ ମାନର୍ନୁ ୧୦-୧୨ 
 
ନାନୁ ନନ୍ନଦୁ ଏଂ  ଜଡମତ ି
ମାନର୍ନୁ ଦନିଦନିଦ ିମାଡୁର୍ 
ସ୍ନାନ ଜର୍ ପଦର୍ାଚପନୟୁ ପମାଦଲାଦ କମଗଳ 
ଦାନର୍ରୁ ପସପଳପଦାୟୁର୍ରଲ୍ଲପଦ 
ଶ୍ରୀନରି୍ାସନୁ ସ୍ଵୀକରସି ମ 
ଦ୍ଦାପନ ର୍କ୍ଵ କରି୍ତ୍ଥ ଫଲ ଭଇସଦିପର୍ାଲହୁଦୁ ୧୦-୧୩ 
 
ଧାତ୍ରପିୟାଳଗୁଳ୍ଳଖିଳ ତୀଥ 
ଏତ୍ରଚରଦିପରନୁ ର୍ାତ୍ରା 
ର୍ାତ୍ରର୍ରତିନ୍ନାଦ ିଦାନର୍ ମାଡ ିଫଲପର୍ନୁ 
ଗାତ୍ର ନମିଲନାଗି ମଂତ୍ର 
ପତାତ୍ର ର୍ଠସିଦିପରନୁ ହର ିସ 
ର୍ତ୍ରଗତପନଂଦରୟିଦପଲ ତା କତ ଇ ଏଂ ୁର୍ନୁ ୧୦-୧୪ 
 
କଂଡ ନୀପରାଳୁ ମଣୁୁଗି ପଦହର୍ 
ଦଂଡସିଦିପର ଫଲପର୍ନୁ ଦଂଡ କ 
ମଂଡଲଗଳପନ ଧରସି ିୟତପିୟଂପଦନସି ିଫଲପର୍ନୁ 
ଅଂଡଜାଧିର୍ନଂସଗନ ର୍ଦ 
ର୍ୁଂଡରୀକଦ ିମନର୍ହନଶି ି
 ଂଡୁଣିୟପର୍ାଲିରସି ିସଖୁର୍ଡଦପି୍ପ ମାନର୍ନୁ ୧୦-୧୫ 
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ପର୍ଦଶାସ୍ତ୍ର ର୍ୁରାଣ କପଥଗଳ 
ଓଦ ିପର୍ଳଦିପରନୁ ସକଲ ନ ି
ପେଧ କମର୍ ପତାପରଦୁ ସତ୍କମ ମାପଡନୁ 
ଓଦନଂଗଳନୁ ଜରଦୁି ଶ୍ଵାସନ ି
ପରାଧ ପଗୈସଦିପରନୁ କାମ 
ପରାଧର୍ଳୟିପଦ ନାନୁ  ନନ୍ନଦୁ ଏଂ  ମାନର୍ନୁ ୧୦-୧୬ 
 
ଏନୁ ପକଳଦିପରନୁ ପନାଡଦି 
ପରନୁ ଓଦଦିପରନୁ ପର୍ଳଦି 
ପରନୁ ର୍ାଡଦିପରନୁ ମାଡଦିପରନୁ ଦନିଦନିଦ ି
ଶ୍ରୀନରି୍ାସନ ଜନମ କମ ସ 
ଦାନୁରାଗଦ ିପନପନଦୁ ତେତ 
ସ୍ଥାନଦଲି ତଦୂର୍ ତନ୍ନାମକନ ସ୍ମରସିଦର୍ ୧୦-୧୭ 
 
 ୁଦ୍ଧ ିର୍ଦିୟା  ଲଦ ିପର୍ଳଦି 
ଶୁଦ୍ଧ କାର୍ୟର୍ଦିଲ୍ଲ ତତ୍ଵସ ୁ
ର୍ଦ୍ଧତଗିଳନୁ ତଳିଦି ମାନର୍ନଲ୍ଲ  ୁଧରଂିଦ 
ମଧ୍ଵର୍ଲ୍ଲଭ ତାପନ ହ ଇଦପୟାପଦା 
ଳଦୁି୍ଦ ନୁଡଦିଂଦଦଲି ନୁଡପିଦନ 
ର୍ଧଧଗଳ ପନାଡଦପଲ କରି୍ପିଗାଟ୍ଟାଲିରୁ୍ଦୁ  ୁଧରୁ ୧୦-୧୮ 
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କବ୍ବପିନାଳଗିହ ରସ ର୍ଦିଂତନ ି
ଗବୁ୍ବ ଲ୍ଲପଦ ଭାଗୟ ପୟୌର୍ନ 
ମବ୍ବନିଲି ପମୈମପରଦର୍ପଗ ହରସିଚୁରତିାମ ଇତରୁ୍ 
ଲଭୟର୍ାଗଦୁ ହରରି୍ଦାବ୍ଜଦ ି
ହବ୍ବଦିତ ିସଦ୍ଭକି୍ତ ରସ ରୁ୍ଂ 
ଡୁବ୍ବ ିପକାବ୍ବ ିସଖୁାବ୍ଧପିୟାଳଗାଡୁର୍ର୍ଗଲ୍ଲଦପଲ ୧୦-୧୯ 
 
ଖଗର୍ରଧ୍ଵଜନଂଘି୍ର ଭକୁତୟି 
 ପଗୟନରୟିଦ ମାନର୍ରଗିିଦୁ 
ଓଗେନିଂଦଦ ିପତାରୁତପି୍ପଦୁୁ ଏଲ୍ଲ କାଲଦଲି 
ତ୍ରଗୁିଣର୍ଜତିନମଲଗୁଣଗଳ 
ପର୍ାଗଳ ିହଗିଗରୁ୍ ଭାଗର୍ତରପିଗ 
ମିପଗ ଭକୁତ ିସଜୁ~ନାନସଖୁର୍େିର୍ର ରଇର୍ୁଦୁ ୧୦-୨୦ 
 
ର୍ରମତତ୍ଵ ରହସୟର୍ଦୁି ଭୂ 
ସରୁରୁ ପକଳଵଦୁୁ ସାଦରଦ ିନ ି
ଷୁ୍ଠରଗିଳପିଗ ମଢୂରପିଗ ର୍ଂଦତିମାନ ିରି୍ଶୁନରପିଗ 
ଅରସକିରଗିିଦୁ ପର୍ଳଵଦୁଲ୍ଲନ 
ର୍ରତ ଭଗର୍ତ୍ପାଦୟୁଗଳାଂ 
 ୁରୁହ ମଧୁକରପନନସିରୁ୍ରଗିିଦନରୁର୍ୁ ପମାଦଦଲି ୧୦-୨୧ 
 
ପଲାକର୍ାପତୟିଦଲ୍ଲ ର୍ରପଲା 
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ପକୈକନାଥନ ର୍ାପତ ପକଳଵପର 
କାକୁମନୁଜରଗିିଦୁ ସମର୍କର୍ାଗି ପସାଗସରୁୁ୍ପଦ 
ପକାକନଦ ର୍ରମିଳରୁ୍ େେପଦ 
ସ୍ଵୀକରସିରୁ୍ଂଦଦଲି ଜଲଚର 
ପଭକ  ଲୁ୍ଲପଦ ଇଦର ରସ ହରଭିକୁତଗଲ୍ଲଦପଲ ୧୦-୨୨ 
 
ସ୍ଵପ୍ରପୟାଜନରହତି ସକପଲ 
ଷ୍ଟପ୍ରଦାୟକ ସର୍ଗୁଣର୍ୂ 
ଣପ୍ରପମୟ ଜରାମରଣର୍ଜତି ର୍ଗିତପକେଶ 
ର୍ପି୍ରତମ ର୍ଶି୍ଵାତ୍ମ ଘ ଇଣି ସ ୁ
ୟପ୍ରକାଶାନଂତ ମହମି ଘ ଇ 
ତପ୍ରତୀକାରାଧିତାଂଘି୍ର ସପରାଜ ସରୁରାଜ ୧୦-୨୩ 
 
ର୍ନଚରାଦି୍ର ଧରାଧରପନ ଜୟ 
ମନୁଜମ ଇଗର୍ରପର୍ଶ ଜୟ ର୍ା 
ମନ ତ୍ରରି୍ରିମପଦର୍ ଜୟ ଭ ଇଗୁରାମ ଭୂମ ଜୟ 
ଜନକଜାର୍ଲ୍ଲଭପନ ଜୟ ରୁ 
ଗିମଣି ମପନାରଥସଦି୍ଧଦିାୟକ 
ଜନି ର୍ପିମାହକ କଲିର୍ଦିାରଣ ଜୟଜୟାରମଣ ୧୦-୨୪ 
 
ସଚ୍ଚଦିାନଂଦାତ୍ମ ବ୍ରହ୍ମକ 
ରାଚତିାଂଘି୍ର ସପରାଜ ସମୁନସ 
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ପପ୍ରାଚ୍ଚ ସନମଂଗଳଦ ମଧ୍ଵାଂତଃକରଣ ରୂଢ 
ଅଚୁୟତ ଜଗନାଥର୍ଠିଠଲ 
ନଚି୍ଚ ପମଚ୍ଚଦି ଜନର  ଡି କା 
ଦ୍ଗଚ୍ଚନୁଂଡାରଣୟପଦାଳୁ ପଗାପଗାର୍ରନୁ କାୟିଦ ୧୦-୨୫ 
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