
ଉଦାତ୍ତାନୁଦାତ୍ତ ସଂଧି 
 
ହରକିଥାମ୍ର୍ ଇତସସାର ଗୁରୁଗଳ 
କରୁଣଦଂିଦାପନତୁିସ ପପଳୁପେ 
ପରମ ଭଗେଦ୍ଭକ୍ତରଦିନାଦରଦ ିପକଳୁେୁଦୁ 
 
ହରୟୁି ପଂଚାଶଦ୍ଵରଣ ସ ୁ
ସ୍ଵର ଉଦାତ୍ତନୁଦାତ୍ତ ପ୍ରଚୟ 
ସ୍ଵରତିସ ସଂଧି େସିଗ ବଂିଦୁଗପଳାଳପଗ ତସଦ୍ଵାଚୟ 
ଇରୁେ ତସତ୍ତନ୍ନାମରୂପଗ 
ଳରତୁିସପାସନପଗୈେରପିଳପୟାଳୁ 
ସରୁପର ସର ିନରରଲ୍ଲ ଅେରାଡୁେପିଦ ପେଦାଥ ୯-୧ 
 
ଈଶନଲି େଜି~ନାନ ଭଗେ 
ଦ୍ଦାସରଲି ସଦ୍ଭକି୍ତ େଷିୟ 
ନରିାପଶ ମିଥୟାୋଦୟିଲି ପ୍ରପଦ୍ଵଷ ନତିସୟଦଲି 
ଈ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣିଗଳଲି ର 
ପମଶନହିପନଂଦରଦୁି ଅେରଭି 
ଲାପଷଗଳ ପୁରପୟୈସେୁୁପଦ ମହୟଜ~ନ  ହରପିୂପଜ ୯-୨ 
 
ତ୍ରଦିଶ ଏକାତ୍ମକପନନସି ିଭୂ 
ଉଦକ ଶଖିିପୟାଳୁ ହତୁ୍ତ କରଣଦ ି

1

www.yo
us

igm
a.c

om



ଅଧିପପରନସିେୁ ପ୍ରାଣମଖୁ୍ୟାଦତିସୟପରାଳୁ ପନପଲସ ି
େଦିତିସନାଗିଦ୍ଦନେରତସ ନରି 
େଧିକମହମିନୁ ସକଲ େଷିୟେ 
ନଧିନନାମକ ସଂକରୁଷଣାହଵୟନୁ ସ୍ଵୀକରପି ୯-୩ 
 
ଦହକି ପଦୈଶକି କାଲିକତ୍ରୟ 
ଗହନ କମଗଳୁଂଟୁ ଇଦପରାଳୁ 
େହିତିସକମଗଳରତୁିସ ନଷି୍କାମକନୁ ନୀନାଗି 
ବ ଇହତସନିାମକ ଭାରତସୀଶନ 
ମହତିସରୂପେ ପନପନଦୁ ମନଦଲି 
ଅହରହଭଗେଂତସଗପିସ ୁପରମଭକୁତସୟିଲି ୯-୪ 
 
ମରୁୂ େଧି କମଗପଳାଳପଗ କଂ 
ସାର ିଭାଗେ ହୟେଦନ ସଂ 
ପପ୍ରରକନୁ ତସାନାଗି ନେରୂପଂଗଳନୁ ଧରସି ି
ସରୂମିାନେଦାନେପରାଳୁ େ ି
କାର ଶୂନୟନୁ ମାଡ ିମାଡସି ି
ସାରପଭାକ୍ତନୁ ସ୍ଵୀକରସି ିପକାଡୁତସପି୍ପ ଜୀେରପିଗ ୯-୫ 
 
ଅନଳ ପକ୍ଵେପଗୈସଦିନ୍ନେ 
ଅନଳପନାଳୁ ପହାମିସେୁ ପତସପରଦଂ 
ତସନମିିପଷଶନୁ ମାଡ ିମାଡସିଦିଖିଳ କମଗଳ 
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ମନେଚନ କାୟଦଲି ତସଳିଦିନୁ 
ଦନିଦ ିପକାଡୁ ଶଂକସିପଦ େ ଇଜନିା 
ଦନ ସଦା ପକୈପକାଂଡୁ ସଂତସୟିସେୁନୁ ତସନ୍ନେର ୯-୬ 
 
କୁଦୁପର ବାଲଦ ପକାପନୟ କୂଦଲ 
ତୁସଦେିଭିାଗେ ମାଡ ିଶତସେଧି 
େଦପରାପଳାଂଦନୁ ନୂରୁ ଭାଗେ ମାଡପଲଂତସହୁିପଦା 
େଧିିଭୋଦ ିସମସ୍ଥ ଦେିଜିର 
ପମାଦଲୁମାଡ ିତସ ଇଣାଂତସଜୀେପରା 
ଳଧିକ ନୂୟନପତସୟିଲ୍ଲପେଂଦଗୁି ଜୀେପରମାଣୁ ୯-୭ 
 
ଜୀେନଂଗୁଷ୍ଟଗ୍ର ମରୁୂତସ ି
ଜୀେନଂଗୁଟ ମାତ୍ର ମରୁୂତସ ି
ଜୀେନପ୍ରାପଦଶ ଜୀୋକାର ମତୁସଗିଳୁ 
ଏେମାଦ ିଅନଂତସରୂପଦ ି
ୟାେଦେୟେଗପଳାଳୁ େୟାପିସ ି
କାେ କରୁଣାଳୁଗଳ ପଦେନୁ ଈ ଜଗତ୍ରୟେ ୯-୮ 
 
ବଂିବ ଜୀୋଂଗୁଷ୍ଟ ମାତ୍ରଦ ି
ଇଂବୁପଗାଂଡହି ସେପରାଳୁ ସ ୂ
ମଂବରଦ ିହ ଇତ୍କମମଲମ୍ୟନନେିାସପିୟଂପଦନସି ି
ଏଂବରୀତସପଗ ପକାେଦିରୁ େ ି
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ଶ୍ଵଂଭରାତ୍ମକ ପ୍ରାଜ~ନ ଭକ୍ତକୁ 
ଟୁଂବ ିସଂପତସୈସେୁ ଈପର ିବଲ୍ଲଭଜକରନୁ ୯-୯ 
 
ପୁରୁଷନାମକ ସେଜୀେପରା 
ଳରୁିେ ପଦହାକାରରୂପଦ ି
କରଣନୟିାମକ ହ ଇଷୀକପନଂି୍ିୟଂଗଳଲି 
ତୁସରୟିନାମକ େଶି୍ଵତସା ହ 
ପନ୍ନରଡୁ ପବରଳୁଳଦୁି୍ଦତ୍ତମାଂଗଦ ି
ଏରଡଧିକ ଏପ୍ପତୁ୍ତସାେରି ନାଡପିୟାଳଗିପ୍ପ ୯-୧୦ 
 
େୟାପକନୁ ତସାନାଗି ଜୀେ ସ୍ଵ 
ରୂପପଦହଦ ଓଳପହାରପଗ ନ ି
ପଲପନାଗିହ ଜୀେକ ଇତସକମଗଳନାଚରସି ି
ଶ୍ରୀ ପପୟାଜଭପେରରଂିଦ ପ୍ର 
ଦୀପେଣ ସମୁତୂସ ିମ୍ୟନଗ 
ତସା ପପାପଳେ େଶି୍ଵାଦରୂିପଦ ିପସପେପକୈପଗାଳୁତସ ୯-୧୧ 
 
ଗରୁଡ ପଶଷ ଭୋଦ ିନାମେ 
ଧରସି ିପେନ ସ୍ଵରୂପ ପଦହଦ ି
କରଣନୟିାମକନୁ ତସାନାଗିପ୍ପ ହରୟିଂପତସ 
ସରସଜିାସନ ୋଣ ିଭାରତସ ି
ଭରତସନଂିପଦାଡଗୂଡ ିଲିଂଗଦ ି
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ଇରୁତସହିରୁ ମିକ୍କାଦପିତସୟରଗିିଲ୍ଲୋସ୍ଥାନ ୯-୧୨ 
 
ଜୀେନପକ ତୁସଷଦଂପତସ ଲିଂଗେୁ 
ସାେକାଶଦ ିପପାଂଦ ିସତୁ୍ତଲୁ 
ପ୍ରାେରଣରୂପଦଲି ଇପ୍ପଦୁୁ ଭଗେଦପିେୟଲି 
ପକେଲ ଜଡପ୍ରକ ଇତସ ିଇଦକଧି 
ପଦେପତସୟୁ ମହଲକୁମି ପୟନପିଳୁ 
ଆ େରିପଜୟ ସ୍ନାନପରୟିଂତସରଦ ିହତ୍ତହୁିଦୁ ୯-୧୩ 
 
ଆରଧିକଦଶକପଲଗଳୁଳ୍ଳ ଶ 
ରୀରେନରୁିଦ୍ଧଗଳ ମ୍ୟନଦ ି
ପସର ିଇପ୍ପେୁ ଜୀେ ପରମାୋଧିକଦ୍ଵୟେୁ 
ବାରଦଂଦଦ ିଦାନେରନତସ ି
ଦୂରପଗୈସେୁ ଶ୍ରୀଜନାଦନ 
ମରୁୂ ଗୁଣପଦାଳଗିପ୍ପପନଂଦଗୁି ତ୍ରେି ଇତୁସପେଂପଦନସି ି୯-୧୪ 
 
ରୁ୍ପମାଦଲାଦମରରପିଗ ଅନ ି
ରୁଦ୍ଧ ପଦହପେ ମପନପୟନସିେୁୁଦୁ 
ଇଦୁ୍ଦ ପକଲସେ ମାଡରଲି୍ଲଂଦତି୍ତ ସୂ୍ଥଲଦଲି 
କୁଦ୍ଧଖ୍ଳ ଦେିଜିରୁ ପରସ୍ପର 
ସ୍ଫଧିୟିଂଦଲି ଦ୍ଵଂଦ୍ଵକମ ସ 
ମ ଇଦ୍ଧଗିଳନାଚରସିେୁରୁ ପ୍ରାପଣଶନାଜ~ପନୟଲି ୯-୧୫ 
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ମହପିୟାଳପଗ ସଏୁତ୍ରତସୀଥଦ ି
ତୁସହନି େରୁଷ େସଂତସକାଲଦ ି
ପଦୈହକି ପଦୈଶକି କାଲିକତ୍ରୟ ଧମକମଗଳ 
ଦୁହଣି ପମାଦଲାଦମରପରଲ୍ଲରୁ 
େହସି ିଗୁଣଗଳନନୁସରସି ି ସ 
ନ୍ନହିତିସରାଗିପଦ୍ଦଲ୍ଲପରାଳୁ ମାଡୁେରୁ େୟାପର ୯-୧୬ 
 
ପକଶ ସାସରିେଧି େଭିଗଭାଗେ 
ପଗୈସପଲନତିସନତିସହି ସଷୁୁମନେୁ 
ଆ ଶରିାଂତସଦ ିେୟାପିସହୁିଦୀ ପଦହମ୍ୟନଦଲି 
ଆ ସଷୁୁମନପକ େଜ୍ରକାୟ ପ୍ର 
କାଶନିୀ ପେୈଦୁୟତସଗିଳହିେୁ ପ୍ର 
ପଦଶଦଲି ପଶି୍ଚମପକ ଉତ୍ତର ପୂେ ଦଇଣପକ ୯-୧୭ 
 
ଆ ନଳନିଭେ ନାଡପିୟାଳପଗ ତ୍ର ି
ପକାଣଚକ୍ରେୁ ଇପ୍ପଦୁଲି୍ଲ କ ଇ 
ଶାନୁ ମଂଡଲ ମ୍ୟନଗନୁ ସଂକରୁଷନାହଵୟନୁ 
ହୀନ ପାପାତ୍ମକ ପୁରୁଷନ ଦ 
ହନପଗୈସତୁସ ଦନିଦନିଦ ିେ ି
ଜ~ନାନମୟ ଶ୍ରୀୋସୁପଦେନୁ ଐଦସିେୁ କରୁଣି ୯-୧୮ 
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ମ୍ୟନନାଡୟି ମ୍ୟନଦଲି ହ ଇ 
ତ୍ପଦମମଲୂଦ ିମଲୂପତସ ିପଦ 
ପଦମ ମଲୂଲଦଲିପ୍ପ ପେନନ ପାଦମଲୂଦଲି 
ପପଦ୍ଦପିକାଂଡହି ଜୀେ ଲିଂଗନ ି
ରୁଦ୍ଧ ପଦହ େଶିଷି୍ଟନାଗି କ 
ପଦ ିପମାଦଲାଦମରପରଲ୍ଲରୁ କାଦୁପକାଂଡହିରୁ ୯-୧୯ 
 
ନାଳମ୍ୟନଦଲିପ୍ପ ହ ଇତ୍କମୀ 
ଲାଲଜପଦାଳପି୍ପଷ୍ଟଦଳଦ ିକୁ 
ଲାଲ ଚକ୍ରଦ ପତସରଦ ିଚରସିେୁ ହଂସନାମକନୁ 
କାଲକାଲଗଳଲ୍ଲି ଏପଣେପସ 
ପାଲକର ପକୈପସପେପଗାଳୁତସ କ ଇ 
ପାଳୁ ଅେରଭିଲାପଷଗଳ ପୂପରୈସପିକାଡୁତସପି୍ପ ୯-୨୦ 
 
ୋସୋନୁଜ ପରଣୁକାତ୍ମଜ 
ଦାଶରଥି େ ଇଜନିାଦନମଲ ଜ 
ଲାଶୟାଲୟ ହୟେଦନ ଶ୍ରୀକପିଲ ନରସଂିହ 
ଈ ସରୂୁପଦ ିଅେରେର ସଂ 
ପତସାଷ ପଡସିତୁସ ନତିସୟସଖୁ୍ମୟ 
ୋସୋଗିହ ହ ଇତ୍କମମଲପଦାଳୁ ବଂିବପନଂପଦନସି ି୯-୨୧ 
 
ସରୁପନାଲୟପକୈଦପିଦାପଡ ମନ 
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ପେରଗୁେୁଦୁ ସତ୍ପଣୁୟମାଗଦ ି
ବରଲୁ େନିିୟ ମପନପଗ ନି୍ ାଲସୟହସତିସ ଇପଷୟୁ 
ତସରଣିତସନୟ ନପିକତସନଦ ିସଂ 
ଭରତିସ ପକାପାପଟାପ ପତସାରୁେ 
ଦରେପିଦାରନୁ ନରି ଇତସୟିଲି ବପର ପାପଗଳ  ମାଳ୍ପ ୯-୨୨ 
 
େରୁଣନଲି୍ଲ େପିନାଦ ହାସୟେୁ 
ମରୁତସପନାଳୁ ଗମନାଗମନ ହମି 
କର ଧନାଧିପରଲି୍ଲ ଧମଦ ବୁଦ୍ଧ ିଜନସିେୁୁଦୁ 
ହରନ ମଂଦରିଦଲି୍ଲ ପଗା ଧନ 
ଧରଣ ିକନୟାଦାନଗଳୁ ଓଂ 
ଦପରଘଳପିଗ ତସପଡୟଦପଲ ପକାଡୁତସହି ଚତି୍ତ ପୁଟୁ୍ଟେଦୁ ୯-୨୩ 
 
ହ ଇଦୟପଦାଳପଗ େରିକି୍ତ ପକସର 
ପକାଦପଗ ସ୍ଵପନ ସଷୁୁପି୍ତ ଲିଂଗଦ ି
ମଧୁହ କଣିପକୟଲ୍ଲି ବପର ଜାଗ୍ରତସୟୁି ପୁଟୁ୍ଟେୁଦୁ 
ସଦୁରୁଶନ ପମାଦଲାଦ ଅଷ୍ଟା 
ୟୁଧେ ପିଡଦୁି ଦଶିାଧିପତସଗିଳ 
ସଦନଦଲି ସଂଚରସିୁତସୀ ପର ିବୁଦ୍ଧଗିଳ ପକାଡୁେ ୯-୨୪ 
 
ସତୂ୍ରନାମକ ପ୍ରାଣପତସ ିଗା 
ୟତ୍ର ିସଂପ୍ରତସପିାଦୟନାଗୀ 
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ଗାତ୍ରପଦାଳୁ ପନପଲସରିଲୁ ତସଳିୟିପଦ କଂଦକଂଡଲି୍ଲ 
ଧାତ୍ରପିୟାଳୁ ସଂଚରସି ିପୁତ୍ର କ 
ଳତ୍ର ସହତିସନୁଦନିଦ ିତସୀଥ 
ଏତ୍ରୟାପତ୍ରୟ ମାଡପିଦେୁ ଏଂପଦନୁତସ ହଗିଗେୁରୁ ୯-୨୫ 
 
ନାରସଂିହସ୍ଵରୂପପଦାଳପଗ ଶ 
ରୀରନାମଦ ିକରସିେିନୁ ହଦ ି
ନାରୁ କପଳଗଳୁଳ୍ଳ ଲିଂଗଦ ିପୁରୁଷନାମକନୁ 
ପତସାରୁେନୁ ଅନରୁିଦ୍ଧପଦାଳୁ ଶାଂ 
ତସୀରମଣନରୁିଦ୍ଧ ରୂପଦ ି
ପପ୍ରରସିେୁ ପ୍ରଦୁୟମନ ସୂ୍ଥଲକପଳେରପଦାଳଦୁି୍ଦ ୯-୨୬ 
 
ପମାଦଲୁ ତ୍ଵକଚମଗଳୁ ମାଂସେୁ 
ରୁଧିରପମପଦାମଜ୍ଜେସି୍ଥଗ 
ଳଦିପରାଳପଗ ଏପକାନପଂଚାଶନମରୁଦ୍ଗଣେୁ 
ନଧିନ ହଂିକାରାଦ ିସାମଗ 
ଅଦର ନାମଦ ିକପରସପୁତସାଂଭ 
ତ୍ତଧିକ ନାଲଵପତ୍ତନପି ରୂପଦ ିଧାତୁସଗପଳାଳପି୍ପ ୯-୨୭ 
 
ସପ୍ତ ଧାତୁସଗପଳାଳ ପହାରପଗ ସଂ 
ତସପ୍ତ ପଲାହଗନାଗି୍ନୟଂଦଦ ି
ସପ୍ତ ସାମଗନପି୍ପ ଅନ୍ନମୟାଦ ିପକାଶପଦାଳୁ 
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ଲିପ୍ତନାଗପଦ ତସତ୍ତଦାେିୟ 
କଲପୁ୍ତପଭାଗେ ପକାଡୁତସ ସ୍ଵପନ ସ ୁ
ଷୁପି୍ତ ଜାଗ୍ରପତସୟୀେ ପତସୈଜସ ପ୍ରାଜ~ନ େଶି୍ଵାଖ୍ୟା ୯-୨୮ 
 
ତସୀେପିକାଂଡହିେଲ୍ଲି ମଜ୍ଜ କ 
ପଳେରଦ ିଅଂଗୁଲିୟ ପେଦ 
ଠାେନିଲି ମନୂ୍ନରୁୂ ଅରେପତ୍ତନପି ତ୍ରସି୍ଥଳଦ ି
ସାେରିଦ ଏଂଭତୁ୍ତ ରୂପେ 
ପକାେଦିରୁ ପପଳୁେରୁ ପଦହଦ ି
ପଦେପତସଗପଳାଡଗୂଡ ିକ୍ରୀଡସିେୁନୁ ରମାରମଣ ୯-୨୯ 
 
କୀଟପପଶସ୍କର ିପନନେଲିି 
କୀଟଭାେେ ପତସାପରଦୁ ତସଦ୍ଵତସ 
ପଖ୍ଟରୂପେପନୈଦ ିଆଡୁେ ପତସରଦ ିଭକୁତସୟିଲି 
ପକୈଟଭାରୟି ୍ୟନାନଦଂିଦ ଭ 
ୋଟେୟିନତସ ିଶୀଘ୍ରଦଂିଦଲି 
ଦାଟ ିସାରୂପୟେନୁ ଐଦୁେରଲପ ଜୀେଗିଳୁ ୯-୩୦ 
 
 ଈ ପରୟି ପଦହପଦାଳୁ ଭଗେ 
ଦୂପଗଳ ମପରୟଦପଲ ମନଦ ିପ 
ପଦପପଦ ଭକୁତସୟିଲି ସ୍ମରସିତୁସଲିପ୍ପ ଭକୁତସରନୁ 
ପଗାପତସ ିଜଗନ୍ନାଥେଠିଲ ସ 
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ମୀପଗନୁ ତସାନାଗି ସଂତସତସ 
ସାପପରାଇୟ ମାଡ ିପପାପରେନୁ ଏଲ୍ଲ କାଲଦଲି ୯-୩୧ 
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