
ଶ୍ଵାସ ସଂଧି 
 
ହରିକଥାମଇୃତସାର ଗୁରୁଗଳ 
କରୁଣଦଂିଦାପନତୁି ପପଳୁପେ 
ପରମ ଭଗେଦ୍ଭକ୍ତରିଦନାଦରଦ ିପକଳୁେୁଦୁ 
 
ଭାରତୀଶନୁ ଘଳପିଗପ ାଳୁ ମ ୁ
ନ୍ନୂର ଅରେତୁ୍ତ ସରୁିଜପଗଳ 
ତା ରଚସିୁେନୁ ସେଜୀେପରାଳଦୁି୍ଦ ପେସରପଦ 
କାରୁଣକିନେରେର ସାଧନ 
ପୂପରୈସ ିଭୂ ସ୍ଵଗ ନରକେ 
ପସରିସୁେ ସେଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ ସକପେଷ୍ଟପ୍ରଦା କନୁ ୦୧ 
 
ତାସପିଗାଂପଭୈନୂରୁ ଶ୍ଵାପସା 
ଚ୍ଛ୍ଵାସଗଳ ନପେସୁତେି ପଚତନ 
ରାଶିପ ାଳୁ ହଗେିରୁଳୁ ଜାଗୃଥନାଗ ିନତିୟଦେି 
ଈ ସୁମନପସାତ୍ତଂସ ପେଶା 
 ାସେଲି୍ଲପଦ ପପାଷସିୁତ ମ ୂ
ପେଶନଂଘ୍ରସିପରାଜମେୂଦେିପ୍ପ କାଣସିପଦ ୦୨ 
 
ଅରିେୁପଦାଂଦୟାମପଦାଳୁ ଶ୍ଵାସ 
ଗପଳରେୁସାେିରପଦଳୁନୂରନୁ 
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ଶରସହସ୍ରଦ ପମପେ ନାନୂରହେୁ ଦ୍ଵତି ିପକ 
ମରଳ ି ାମତ୍ର ପକ େସୁ ସା 
େିରଦ ପମେନପୂରଣପିକ େି ହ 
ପନ୍ନରେୁ ତାସପିଗ ହତୁ୍ତସାେିରପଦଂଟନୂୁରହେୁ ୦୩ 
 
ଓଂଦୁ ଦନିପଦାଳଗନେି ଇପ୍ପ 
ପତ୍ତାଂଦୁ ସାେିରଦାରୁନୂରୁ  
ମକୁୁଂଦୁନାଜ୍ଝ୍ନ୍ଦ ିମାେ ିମାେସି ିପୋକଗଳ ପପାପରେ 
ପନଂଦୁ ପେନନ ପପାଗଳୁତପିର ଏଂ 
ପଦଂଦୁ ମରି ପଦ ଈ ମହପିମ ସଂ 
କ୍ରଂଦନାଦୟରିଗୁଂପଟ ପନାେେୁ ସେକାେଦେି ୦୪ 
 
ମରୁୂେଅଦ ପମପେ େିଂଶତ ି
ଈପରରେୁସାେିରେୁ ପଅପକ 
ଆରୁେଅଦ ପମପେ ନାେଵପତ୍ତଂଟସୁାେିରେୁ 
ମାରୁତନୁ ମାସପକ ଜପିସ ିସଂ 
ସାର ସାଗରଦଂିଦ ସୁଜନର 
ପାରୁଗାଣସି ିସେଗୁେନୁ େହୁପଭାଗଗଳନ୍ନତୁି୍ତ ୦୫ 
 
ଏରେୁ ତଂିଗଳଗିହେୁ ଋଥୁ 
ଭୂସୁରରୁ ତଳିେିଦୁ ଶ୍ଵାସଜପ ହ 
ପନ୍ନରେୁେଅଦପମପେ ପତାଂଭତ୍ତାରୁ ସାହସ୍ର 
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କପରସୁେଦୁ ଅ ନାେହ ଦେପର 
େରୁଷ ମେୁପତ୍ତଂଟ ୁେଓ 
ପରି ତଳିେୁିପଦଂଭପତ୍ତଂଟସୁହସ୍ର ପକାେିଦରୁ ୦୬ 
 
େରୁଷକଧିରିମ୍ମେ ିଜପଂଗଳ 
ଗୁରୁେ  ତା ମାେମିାେସି ି
ଦୁରିତଗଳ ପରିହରିସୁେନୁ ଚଂିତସିୁେ ସଜ୍ଜନର 
ସୁରେିପରାଧିଗପଳାଳପଗ ପନପେସ ି
ଦ୍ଦରେିଦୂର ତପମାଧିକାରିଗ 
ଳରିେରିତୁ ପସାହମପୁାସପନ ମାଳ୍ପନେରଂପତ ୦୭ 
 
ଇନତୁିପାସନପନ ସେଜୀେପରା 
ଳନେିପଦେନୁ ମାେୁତପିର ଚଂି 
ତପନ  ମାେପଦ କଂେ ନୀପରାଳୁ ମଳୁୁଗ ିନତିୟଦେି 
ମପନପ ାଳପଗ କୃଷ୍ଣାଜନିାଧ୍ୟ 
ସନଦ ିକୁଳତୁି େିଶିଷତ େହୁ ସ 
ଜ୍ଜନପନନସି ିଜପମଣଗିପଳଣସିଦିପରନୁ ପେସରପଦ ୦୮ 
 
ଓଦପନାଦକ ଏରେୁ ପତଜପଦା 
ପଳୈଦୁେୁେୁ େ  ତଦଭିମାନଗି 
ଳାଦ ଶିେପେନରୁ ରମାଧୀନତ୍ଵ ଐଦୁେରୁ 
ଈ ଦେିିଜପରାଦଗୂେ ିଶ୍ରୀ ମଧୁ 
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ସୂଦନନ ଐଦୁେଳୁ ଏଂଦରି 
ଦାଦରଦେପନ୍ନାଦକେ ପକାେୁତୁଣତୁ ସୁଖସିୁତରୁି ୦୯ 
 
ଜାେିପତାପ୍ପେଜାେିଗଳୁ ପମ 
ଦ୍ଦାେ ଦ ିପସ୍ଵଚ୍ଛ୍ାନୁସାରଦ ି
ପାେ ଗପରେଂଦଦେି େମୀରମଣ ତନ୍ନେର 
କୀଳୁକମେ ସ୍ଵୀକରିସ ିତ 
ନ୍ନାେ ପଦାଳଟି୍ଟେର ପପାପରେ  
କୃପାଳୁ କାମଦ ପକୈରେଦଳଶୟାମ ଶ୍ରୀରାମ ୧୦ 
 
ଶଶି ଦେିାକର ପାେକପରାଳହି 
ଅସତି ସତି ପୋହତିଗଳେି ଶିେ 
ଶ୍ଵସନ ଭାଗେି ମେୂପରାଳୁ ଶ୍ରୀକୃଶ୍୍ ହ େଦନ 
େସୁଧିପାଦନ ଥ୍ରିେୃଥ ୁଏନସି ି
େସୁମତପି ାଳପନ୍ନାଦକାନଳ 
ପପସରିନଂିଦେି ସେଜୀେର ସେହୁେନୁ କରୁଣ ି୧୧ 
 
ଦୀପ କରଦେି ପିେଦୁି କାଣପଦ 
କୂପପଦାଳୁ େଦି୍ଦଂପତ ପେଦ ମ 
ପହାପନଷିଦଥଗଳ ନତିୟଦ ିପପଳୁେେପରଲ୍ଲ 
ଶ୍ରୀପେନମଖୁେିନୁତନମେସୁ 
ରୂପଗଳ େୟାପାର ତଳି ିପଦ 
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ପାପପୁଣୟପକ ଜୀେକଥକୃଥୃ ହରିପ ଂେ ୧୨ 
 
ଅନେିପଦେନୁ ୋନ୍ମପନାମ  
ପନନସି ିପାେକ େରୁଣ ସଂକ୍ରଂ 
ଦନମଖୁାଦୟପରାଳଦୁି୍ଦ ଭଗେଦୂପଗୁଣଗଳନୁ 
ପନପନପନପନଦୁ ଉଚ୍ଚରିସୁତେି ନ 
ମ୍ମନୁ ସଦା ସଂତ ିସୁେନୁ ସ 
ନମୁନଗିଣାରାଧିତପଦାଂେୁଜ ପଗାଜ ସୁରରାଜ. ୧୩ 
 
ପାଦପେନପିୁେୁ ୋନ୍ମପନାମ  
ପାଦରୂପଦ୍ଵ ଗପଦାଳୁ ପ୍ର 
ହ୍ଲାଦ ପପାଷକ ସଂକରୁଷଣାେହ ଦ ିପନପେସଦୁି୍ଦ 
ପେଦଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣଗଳ ସଂ 
ୋଦରୂପଦ ିମନନପଗୈେୁତ 
ପମାଦମ  ସୁଖେିତୁ୍ତ ସେୁହୁେ ସେସଜ୍ଜନର ୧୪ 
 
ଗଂଧେହ ଦଶଦଶିଗପଳାଳଗର 
େିଂଦ ପସୌରଭ ପସରିସୁତ ଘ୍ରା 
ପଣଂଦ୍ର ିଗଳପିଗ ସୁଖେନୀେୁତ ସଂଚରିସୁେଂପତ 
ଇଂଦପିରଶନ ସୁଗୁଣଗଳ ପଦୈ 
ନଂଦନିଦ ିତୁତସିୁତନୁପମାଦସିୁ 
ତଂଧ େଧିର ସୁମକୂନଂତରୁି ମଂଦଜନପରାେପନ ୧୫ 
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ଶ୍ରୀରମଣନରମପନ  ପୂେ 
ଦ୍ଵାରଦଲ୍ଲହି ସମ୍ନ୍ୟସୂ ଗ 
ଭାରତୀପତ ିପ୍ରାଣପନାଳଗହି େକୁମିନାର ଣନ 
ପସର ିମନୁପଜାତ୍ତମରୁ ସେଶ 
ରୀରଗତ ନାରା ଣନ ଅେ 
ତାରଗୁଣଗଳ ତୁତସିୁତେି ପମାଦପିରୁ ମକୁ୍ତି େି ୧୬ 
 
ପ୍ରଣେପ୍ରତପିାଦୟନ ପୁରଦ ଦ 
ଇଣକୋଟଦେିପ୍ପ ଶଶି ପରା 
ହଣିଗିତ େୟାନସ୍ଥ କୃଥିପ୍ରଧୁୟମନ ରୂପେନୁ 
ଗୁଣଗଳନୁ ସଂତୁତସିୁତେି ପିଥୃଗଣ  
ଗଦାଧରନତେିିମେ ପ 
ଟ୍ଟଣପଦାଳପଗ ପସ୍ଵଚ୍ଛ୍ାନୁସାରଦ ିସଂଚରିସୁତହିରୁ ୧୭ 
 
ଅମିତେିକ୍ରମନାେ ଦ ପ 
ଶି୍ଚମକୋଟଦ ିସତସିହତି ସଂ 
ଭ୍ରମଦ ିଭଗେଦ୍ଗଣୁଗଳପନ ପପାଗଳୁତେି ପମାଦସିୁେ 
ସୁମନସାସୟପନାଳପି୍ପ ପାନଗ 
ଦମନ ସଂକରୁଷଣନ ନଜିହୃ 
କମେପଦାଳୁ ପଧନସିୁେ ଋଷଗିଣପେୈଧି ସୁଖସିୁେରୁ ୧୮ 
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ସ୍ଵରମଣନ ଗୁଣରୂପ ସପ୍ତ 
ସ୍ଵରଗଳଂିଦେି ପାେୁତହି ତୁଂ 
େୁରପର ପମାଦୋଦଖଳି ଗଂଧେରୁ ରମାପତ ି 
ପୁରଦ ଉତ୍ତରୋଗେିାଧିପ 
ସୁରପ ଶଚଗି ସମାନୋ ୁଗ 
ହରିନମଣଭି ଶାଂତପିତ ିନରୁିଦ୍ଧପନୈଦୁେରୁ ୧୯ 
 
ଷ୍କରପନ କପେ ାଗପି୍ପଖଳି ନ ି
ଜରରୁ ଊଧ୍ଵଦ୍ଵାରଗତ ଭାରତ ିଉଦାନପନାଳୁ 
ପମପରେ ମା ା ୋସୁପଦେନ 
ପରମମଂଗଳେ େଗଳ ମଂ 
ଦରିେପନୈଦ ିସଦା ମକୁୁଂଦନ ପନାେ ିସୁଖସିୁେରୁ ୨୦ 
 
ଦ୍ଵାରପଂଚକପାେକପରାଳହି 
ଭାରତୀପ୍ରାଣାଂତରାତ୍ମକ 
ମାରମଣପନୈରୂପ ତତ୍ତଦ୍ଵାରଦେି େପ୍ପ 
ମପୂରରେୁ େିଧ ମକୁ୍ତିପ ାଗୟର 
ତାରତମୟେନରିତେର କଂ 
ସାରି ସଂସାରାବ୍ଧ ିଦାଟସି ିମକୁ୍ତରନୁ ମାଳ୍ପ ୨୧ 
 
ପେଳଗଧୂିଜ ୁି ପନାଳ୍ପରିପଗ ଥଳ 
ଥଳସିୁତେି କଂପଗାଳସିୁେଂଦଦ ି
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ପତାପଳଦୁ ପଦହେ ନାମମପୁଦ୍ରଗଳଂିଦେଂକରିସ ି
ଓେିସ ିନତିୟ କୁତକ ୁକ୍ତିଗ 
ଳେେପୋଧର ଶାସ୍ତ୍ରମମେ 
ତଳି ିଦହି ନର େରିପଦ ଇଦପରାଳୁ ଶଂକସିଦିପରନୁ ୨୨ 
 
ଉଦଧିପ ାଳୁ ଊମିଗଳୁ ପତାପଂ 
ଦଦେି ହଂପସାଦ୍ଗୀଥ ହର ି 
ହ େଦନ କୃଷ୍ଣାଧ୍ୟମିଥ ଅେତାରଗଳୁ ନତିୟଦେି 
ପଦୁମନାଭପନାଳରୁିତହିେୁ ସ 
େଦ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣଗିଳ  
ଚଧିହୃଧ ଗଥ ରୂପଗଳନେୟେଧାନଦେି େେିପଦ ୨୩ 
 
ଶରଧିପ ାଳୁ ମକରାଦ ିଜୀେରୁ 
ଇରୁଳୁହଗପେକପ୍ରକାରଦ ି
ଚରିସୁତନୁପମାଦସିୁତ ଇପ୍ପଂଦଦ ିଜଗତ୍ର େୁ 
ଇରୁତହିେୁ ଜଗଦୀଶନୁଦରଦ ି
କପରସୁେୁଦୁ ପ୍ରତେିଂିେନାମଦ ି
ଧରିସହୁିଦୁ ହରିନାମରୂପଂଗଳନୁ ଅନେରତ ୨୪ 
 
ଜନନ ିପସୌଷ୍ଠପଦାଥଗଳ ପଭା 
ଜନେ ମାେେୁ ଗଭଗତ  
ଶିଶୁଧିନଧିନଧେଭିେୃଧିି  ଐଦୁେ ପତରଦ ିଜୀେରିପଗ 
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େନଜନାଭନୁ ସେରସ ଉଂ 
େୁଣସି ିସଂରଇସୁେ ଜାନହେି 
ଜନକ ଜନମାଦୟଖଳିପଦାଷେିଦୂର ଗଂଭୀର. ୨୫ 
 
ଆପସପଗାଳଗାଦେନୁ ଜନରିପଗ 
ଦାସପନନସିୁେନାପସ ନୁ ନଜି 
ଦାସପଗୈଦହି ପୁଂସପଗଲ୍ଲରୁ ଦାସପରନସିୁେରୁ 
ଶ୍ରୀଶନଂଘ୍ରସିପରାଜ ୁଗଳ ନ ି
ରାପଶ ିଂଦେି ଭଜପିସ ଓେିଦୁ ର 
ମାସହତି ତନ୍ନପନ ପକାେୁେ କରୁଣାସମଦୁ୍ର ହର ି୨୬ 
 
ଦୁୟନଦ ିାଧ୍ୟଂତେନୁ କାଣପଦ 
ମନୁଜ ଏକତ୍ରଦେି ତା ମ 
ଜ୍ଜନେ ପଗୈପ  ସମସ୍ତପଦାଷ ଦ ିେିମକୁ୍ତନହ ପତରଦ ି
ଅନଘନଂଅୋନଂତାନଂତ ସୁ 
ଗୁଣଗପଳାଳପଗାଂପଦ ଗୁପଣାପା 
ସନେପଗୈେ ମହାତ୍ମ ଢନୟକୃଠାଠପନନସିୁେନୁ ୨୭ 
 
ୋସୁପଦେନୁ କପରସୁେନୁ କା 
ପାସନାମଦ ିସଂକରୁଷଣନୁ 
ୋସୋଗହି ତୂେପଦାଳୁ ତଂତୁଗନୁ ପ୍ରଦୁୟମନ 
ୋସରୂପନରୁିଦ୍ଧପଦେନୁ 
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ଭୂଷଣନୁ ତାନାଗ ିପତାପ ପ 
ପରଶ ନାରା ଣନୁ ସେଦ ମାନୟମାନଦନୁ ୨୮ 
 
େେପନ ିଂପଦାେଗୂେ ିପଚୈେଗ 
ପଳାଳପଗ ଓତପପ୍ରାତରୂପଦ ି
ପନପେସହିନୁ ଚତୁରାତ୍ମକ ଜଗନ୍ନାଥେିଠେନୁ 
ଚଳେିସିେୁିମପଳଗାଳ ିିଂଦର 
ଘଳପିଗ େେିଦପେ କାେପନଂଦରି 
ଦପିଳପ ାଳଚସିୁତରୁି ସଦା ସୋଂତରାତ୍ମକନ ୨୯ 
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