ନାମ ସ୍ମରଣ ସଂଧି
ହରିକଥାମଇତସସାର ଗୁରୁଗଳ
କରୁଣଦିଂଦାପନିତସୁ ପପଳୁ ପେ

ମକ୍କଳାଡିସେ
ୁ ାଗ ମଡଦିପ ା
ଳକ୍କରଦି ନଲିୋଗ ହ ପ
ବିକ୍କେ
ୁ ାଗାକଳିସତସ
ୁ ଲି ପଦ
େକିତସନ ନ ପନପନେୁ ତସହ
ି ନର

ମଦୂ ତସରିପଗ ଆୋେଲ୍ଲି ପନାଡିଦରୁ ୧୩-୧

.y

ସରିତସୁ ପ୍ରେହଗଳଲ୍ଲି ଦିେ୍ାଂ

ou
si

ସିକ୍କନୁ

gm

a.
c

ଲ୍ଲକ୍କି ଗଜ ପମାଦଲାଦ ୋହନଗପଳରି ପମପରୋଗ

om

ପରମ ଭଗେଦ୍ଭକ୍ତରିଦନାଦରଦି ପକଳୁ େୁଦୁ

w

w

ବରଦି ପୁତ୍ରାଦି ଲି ହଷା-

w

ମଷ େିସ୍ମଇତସି ିଂଦଲାଗଲି ଓପେ ବାପ େରଦୁ
ହରି ହରୀ ହରିପ ଂବ ଏରଡ
ଅର ନୁ ଡଦ
ି ମାତ୍ରଦଲି ଦୁ ରତସ
ି ଗ
ଳିରପଦ ପପାପୁେୁ ତସୂ ଲରାଶିପ ାଳନଲ ପପାକ୍କଂପତସ ୧୩-୨
ମଲୁ ଗୁୋଗଲି ଏଳୁ ୋଗଲି
କୁ ଳତସ
ି ୁ ମାତସାଡୁତସଲି ମପନପ ାଳୁ

1

ପକଲସଗଳ ମାଡୁତସଲି ପମୈପଦାପଳୋଗ ପମଲୁ ୋଗ
କଲୁ ଷଦୂ ରନ ସକଲ ଠାେିଲି
ତସିଳପି ତସତ୍ତନ୍ନାମରୂପେ
ବଳି ଲିପ୍ପନୁ ଓଂଦପରଅଣ ବିଟ୍ଟଗଲନେର ୧୩-୩
ଆେ କୁ ଲଦେନାଦପରନି

om

ନ୍ନାେ ପଦଶପଦାଳିଦ୍ଦପରନି
ନ୍ନାେ କମେ ମାଡପଲନିନ୍ନାେ କାଲଦଲି

a.
c

ଶ୍ରୀେରନ ସେତ୍ରଦଲି ସଂ

gm

ଭାେିସତସ
ି ତସ
ୁ ପୂଜସ
ୁ ପମାଦିପ

ou
si

ପକାେିଦରିଗୁଂପେପନା ଭ ଦୁ ୁଃଖାଦି ଦ୍ଵଂଦ୍ଵଗଳୁ ୧୩-୪

ଳିସ ବଲ୍ଲେ ଭେସମୁଦ୍ରା

.y

ୋସୁପଦେନ ଗୁଣସମୁଦ୍ରପଦା

w

w

ାସେିଲ୍ଲପଦ ଦାେୁେନୁ ଶ୍ରୀଘ୍ରଦଲି ଜଗପଦାଳପଗ

w

ପବସରପଦ ଦୁ େଷ
ି ଗଳ ଅଭି
ଲାପଷ ଲି ବଳଲୁ େେ ନାନା
ପକେଷଗଳନନୁ ଭେିପ ଭକ୍ତିସମ
ୁ ାଗ କାଣଦପଲ ୧୩-୫
ସ୍ନାନ ଜପ ପଦୋଚପନ ୁ େ୍ା
ଖ୍ାନ ଭାରତସମୁଖ ମପହାପପୁ
ରାଣ କପଥଗଳ ପପଳି ପକଳିଦପରନୁ ଦିନଦିନଦି
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ଜ~ନାନକପମଂଦ୍ରି ଗଲିଂପଦ
ପନନୁ ମାଡୁେ କମଗଳୁ
ଲମୀନିୋସନ ପୂପଜପ ଂଦପିସଦ ମାନେନୁ ୧୩-୬
ପଦେଗଂପଗପ ାଳୁ ଳ୍ଳେପଗ ଦୁ ରି
ତସାେଳିଗଳୁ ଂପେ େିଚାରିପସ

om

ପାେୁ ଗଳ ଭ େୁ ଂପେ େିହଗାଧିପନ ମଂଦିରଦି
ଜୀେକତସଇତ୍ଵଵେନୁ ମପରଦୁ ପ

a.
c

ରାେପରଶପନ କତସଇପେଂଦରି

ou
si

ଏନୁ ମାଡୁେ ପୁଣ୍ ପାପଗ

gm

ଦାେ କମେ ମାଡିଦରୁ ପଲପିସେୁ କମଗଳୁ ୧୩-୭

ଳାପନ ମାଡୁପେପନଂବୁ ୋଧମ

.y

ହୀନକମପକ ପାତ୍ର ନା ପୁଣ୍ପକ୍କ ହରିପ ଂବ

w

w

ମାନେନୁ ମଧ୍ୟମନୁ ଦ୍ଵଂଦ୍ଵପକ

w

ଶ୍ରୀନିୋସପନ କତସଇପେଂଦୁ ସ
ଦାନୁ ରାଗଦି ପନପନଦୁ ସୁଖିସୁେପନ ନପରାତ୍ତମନୁ ୧୩-୮
ଈ ଉପାସପନପଗୈେରିପଳପ ାଳୁ
ପଦେପତସଗଳଲ୍ଲଦପଲ ନରର
ଲ୍ଲାେ ବପଗ ିଂଦାଦରିେରପଚପନ ୁ ହରି ପୂପଜ
ପକେଲ ପ୍ରତସିପମଗପଳନିପରୁ ର
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ମାେିପନାଦପଗ ଇେରନୁ ଗ୍ରହ
ପେ େରାନୁ ଗ୍ରହପେପନସୁେୁଦୁ ମୁକୁତସ ି ପ ାଗ୍ରିପଗ ୧୩-୯
ତସନୁ ପେ ନାପନଂବୁ େନୁ ସତସିସତସ
ୁ
ମପନ ଧନାଦିଗପଳନ୍ନପଦଂବୁ େ
ଦୁ ୍ନଦି ପମାଦଲାଦୁ ଦକଗପଳ ସତ୍ତୀଥପେଂବୁ େନୁ

om

ଅନଲ ପଲାହାଦି ପ୍ରତସୀକା
ଚନପେ ପଦେର ପୂପଜ ସୁଜନପର

ଅନଲ ପସାମାପକଂଦୁ ତସାରା

ou
si

େନି ସୁରାପଗ ମୁଖ୍ ତସୀଥଗ

gm

a.
c

ମନୁ ଜରହୁ ପଦଂବୁ େନୁ ପଗାଖରପନନିପ ବୁ ଧରିଂଦ ୧୩-୧୦

ଳନିଲ ଗଗନ ମନାଦି ଇଂଦ୍ରି ଗଳିପଗ ଅଭିମାନି

.y

ଏନିପ ସୁରର େିପଶ୍ଚି ତସର ସନ

w

w

ମନଦି ଭଜିସଦଲିପ୍ପେର ପା

w

େନେ ମାଡରୁ ତସେ ପୁପଜ ମାଡିଦରୁ ସରିପ ୧୩-୧୧
ପକଂଡ କାଣପଦ ମୁଟ୍ଟଦ
ି ରୁ ସରି
କଂଡୁ ମୁଟ୍ଟଲୁ ଦହିସଦିପ୍ପପୁ ଦ
ପୁଂଡରୀକ ଦଳା ାତସାଅନ େିମଲପଦପଦମ
ବଂଡୁଣିଗପଳଂପଦନିପ ଭକ୍ତର
ହିଂଡୁପନାଡିଦ ମାତ୍ରଦଲି ତସନୁ

4

ଦିଂଡୁ ପଗଡହିଦ ନରନ ପାେନ ମାଳ୍ପରାଅଣଦି ୧୩-୧୨
ଈ ନିମିତ୍ତ ପୁନୁଃ ପୁନୁଃ ସୁ
ଜ~ନାନିଗଳ ସହୋସ ମାଡୁ କୁ
ମାନେର କୂ ଡାଦଦିରୁ ପଲୌକିକପକ ମରୁଳାଗି
ପେୈନପତସ ାଂସଗନ ସେ

om

ସ୍ଥାନଦଲି ତସନ୍ନାମ ରୂପେ

a.
c

ପଧନିସତସ
ୁ ସଂଚରିସୁ ଇତସରାପଲାଚପନ ବିଟ୍ଟୁ ୧୩-୧୩

gm

ଈ ନଳିନ ଜାଂଡପଦାଳୁ ସେ
ପ୍ରାଣିଗପଳାଳିଦ୍ଦନେରତସ େି

ou
si

ଜ~ନାନମ େ୍ାପାରଗଳ ମାଡୁେନୁ ତସିଳସ
ି ଦପଲ
ଏନୁ କାଣପଦ ସକଲ କମଗ

.y

ଳାପନ ମାଡୁପେପନଂବ ନରନୁ କୁ

w

w

w

ପ ାନି ଐଦୁ େ କତସଇ ହରି ଏଂଦେପନ ମୁକ୍ତନହ ୧୩-୧୪
କଲିମଲାପହପଳନିସତସ
ି ବାଂ
ୁ ହ
ପବାପଳପ ାଳପଗ ସଂଚରିସି ବଦୁ କୁେ
ଜଲଚର ପ୍ରାଣିଗଳୁ ବଲ୍ଲପେ ତସୀଥ ମହିପମ ନୁ
ହଲେୁ ବପଗ ଲି ହରି କରୁଣା
ବଲଦି ବଲ୍ଲିଦରାଦ ବ୍ରହ୍ମା
ନିଲ େିପଷଶାଦ୍ମରରରି ରନଂତସନମଲଗୁଣ ୧୩-୧୫
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ଶ୍ରୀଲକୁ ମୀେଲ୍ଲଭନୁ ହଇତ୍କୀ
ଲାଲଜପଦାଳିଦ୍ଦଖିଳ ପଚତସନ
ଜାଲେନୁ ପମାହିସେ
ୁ ତ୍ରିଗୁଣଦି ବଦ୍ଧରନୁ ମାଡି
ସ୍ଥୂ ଲକମଦି ରତସର ମାଡି ସୁ
ଲୀପଲଗଳ ତସିଳସ
ି ଦପଲ ଭେଦି କୁ

om

ଲାଲଚକ୍ରଦ ପତସରଦି ତସିରୁଗିସତସ
ି ନୁ ମାନେର ୧୩-୧୬
ୁ ହ

gm

ପଷଧ କମେ ପତସାପରଦୁ ନିତସ୍ଦି

a.
c

ପେଦଶାସ୍ତ୍ର େିଚାରପଗୈଦୁ ନି

ଐଦିସେ
ୁ ପାପିଗଳ ନିର େ

ou
si

ସାଧୁକମେ ମାଳ୍ପରିପଗ ସ୍ଵଗାଦିସଖ
ୁ େୀେ
ପଖଦପମାଦ ମନୁ ଷ୍ରିପଗ ଦୁ

w

w

.y

ୋଦିଗଳିଗଂଧଂତସମଦି ମହଦୁ :ଃୁଃଖଗଳନୁ ଣିପ ୧୩-୧୭

w

ନିଗୁପଣାପାସକପଗ ଗୁଣ ସଂ
ସଗ ପଦାଷଗଳୀ ପଦପଲ ଅପ
େଗଦଲି ସୁଖେିତ୍ତୁ ପାଲିସେ
ୁ ନୁ କଇପାସାଂଦ୍ର
ଦୁ ଗମନୁ ଏଂପଦନିପ ପତ୍ରୈେ ି
ଦ୍ପଗ ତ୍ରିଗୁଣାତସୀତସ ସଂତସତସ
ସ୍ଵଗ ଭୂ ନରକଦଲି ସଂଚାରେପନ ମାଡିସେ
ୁ ୧୩-୧୮
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ମୂେପରାଳଗିଦ୍ଦରୁ ସରିପ ସୁଖ
ପନାେୁ ଗଳୁ ସଂବଂଧୋଗେୁ
ପାେନପକ ପାେନ ପାରାତ୍ପର ପୁଣସୁଖେନିଧି
ଈ େନରୁହଭୋଂଡପଦାଳୁ ସ୍ଵକ
ପଳେର ତସଦାକାର ମାଡି ପ

om

ରାେପରଶ ଚରାଚରାତ୍ମକ ପଲାକଗଳ ପପାପରେ ୧୩-୧୯
ଅନିମିତ୍ତ ନିରଂତସର ସ୍ଵା

a.
c

ଧୀନ କତସଇତ୍ଵଵେନୁ ମପରପଦ
ତସାପନ ମାଡଵପନଂଦରିଦୁ ମ

ou
si

ଦ୍ଦାପନ ଂଦଦି ସଂଚରିସୁ ପେ

gm

ପନନୁ ମାଡୁେୁ ପଦଲ୍ଲ ହରି ଓଳପହାରପଗ ନପଲସିଦ୍ଦୁ

.y

ମାନେଂଦିତସ ଓଂଦପରଅଣ ବିଟ୍ଟଗଲ ନିନ୍ନ ୧୩-୨୦

w

w

ହଲେୁ କମେ ମାଡି ପଦହେ

w

ବଳଲିସପଦ ଦିନଦିନଦି ହଇଦ ା
ମଲସଦନଦି େିରାଜିସୁେ ହରିମତସ
ୁ ି ପନ ଭଜିସୁ
ତସିଳେ
ି ଦୀ ପୂଜାପ୍ରକରଣେ
ଫଲ ସୁପୁଷ୍ପାପଗ୍ରାଦକ ଶ୍ରୀ
ତସୁ ଳସିଦଳେପିସଲୁ ଓପପ୍ପାନୁ ୋସୁପଦେ ସଦା ୧୩-୨୧
ଧରଣି ନାରା ଣନୁ ଉଦକଦି

7

ତସୁ ରି ନାମକ ଅଗ୍ନିପ ାଳୁ ସଂ
କରୁଷଣାେହ ୋ ୁ ଗ ପ୍ରଦୁ ୍ମନନନିରୁଦ୍ଧ
ଇରୁତସିହନୁ ଆକାଶପଦାଳୁ ମୂ
ପରରଡୁ ରୂପେ ଧରିସି ଭୂତସଗ
କପରସୁେନୁ ତସନ୍ନାମରୂପଦି ପ୍ରଜର ସଂପତସୈପ ୧୩-୨୨

େନଦ ଗପଭାଦକଦି ପନଲସିହ ୋସୁପଦେ ସଦା

a.
c

ଦ୍ଵନି ସିଡଲ
ି ୁ ସଂକଷଣନୁ ମିଂ

om

ଘନଗତସନୁ ତସାନାଗି ନାରା ଣନୁ ତସନ୍ନାମଦଲି କପରସୁେ

gm

ଚିପନାଳୁ ଶ୍ରୀପ୍ରଦୁ ୍ମନ େଇଷ୍ଟି

ou
si

ହନିଗପଳାଳଗନିରୁଦ୍ଧନିପ୍ପନୁ େରୁଷପନଂପଦନିସି ୧୩-୨୩
ଗଇହ କୁ ତସୁଂବ ଧନାଦିଗଳ ସନ୍ନହଗଳୁ ଳ୍ଳେରାଗି େିହତସ
ି ା

.y

େିହତସ
ି ଧମ ସୁକମୁଗଳ ତସିଳି ଦପଲ ନିତସ୍ଦଲି

w

w

ଅହର ପମୈଥୁନ ନିପଦ୍ରପଗାଳଗା

w

ଗିହରୁ ସେପ୍ରାଣିଗଳୁ ହଇ

ଦ୍ଗହ
ୁ ନିୋସି ନରି ଦପଲ ଭେପଦାଳପଗ ବଳଲୁ େରୁ ୧୩-୨୪
ପଜପଡ ରିଂପଦାଡଗୂଡି ରାଜିସୁ
ତସଡେିପ ାଳଗିପ୍ପନୁ ସଦା ପଗାଜାଦ୍ରିଜନୁ ଏନିସି
ଉଡୁପନିଂଦଭିେଇଧିଗଗଳ ତସା
ପକାଡୁତସ ପଇମଇଗାହିଗଳ କା
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ପରାଡଲ କାେନୁ ତସତ୍ତଦାେହ ନାଗି ଜୀେରନୁ ୧୩-୨୫
େିପିନପଦାଳୁ ସଂତସ ିସେ
ୁ ନୁ କା
ଶ୍ପି ନପଳଦେ ସ୍ଥଳଗଳଲି ସେତ୍ର ପକଶେନୁ
ଖପତସି ଗଗନଦି ଜଲଗଳଲି ମହ
ଶଫରନାମକ ଭକ୍ତରନୁ ନି

ଆରୁ ରସଗଳନପିସଲପରି

ou
si

ଗୀ ରହସ୍େ ପପଳପଦ ସଦା

gm

ସାର ଶୁଭ ପ୍ରେିେକ୍ତ
ି ନଂଦ ସ୍ଥୂ ଲ ନିସସାର

a.
c

କାରଣାଂତସ ାମି ସ୍ଥୂ ଲେ ତସାର େ୍ାପ୍ାଂଶାଦି ରୂପକ

om

ଷ୍କପେଦିଂଦଲି ସଲହୁ େନୁ କରୁଣାଳୁ ଦିନଦିନଦି ୧୩-୨୬

.y

ପାରମହିମନ ରୂପଗୁଣଗଳ ପନପନଦୁ ସୁଖିସୁତସର
ି ୁ ୧୩-୨୭

w

w

ଜଲଗପତସାଡୁପନମଲ ବିଂବେ ପମଲୁ ପେପେଂବତସି ହରୁଷଦିଂଦଲି

w

ଜଲଚରପ୍ରାଣିଗଳୁ ନିତସ୍ଦି ତ୍ନପଗୈେଂପତସ
ହଲଧରାନୁ ଜ ପଭାଗ୍ରସଗଳ
ପନପଲ ନରି ପଦ ପୂଜସ
ି ତସ
ୁ ହଂ
ବଲିସେ
ୁ ରୁ ପୁରୁଷାଥଗଳ ସତ୍କୁଲଜରାପେଂଦୁ ୧୩-୨୮
ପଦେ ଇଷି ଗଂଧେ ପିତସଇ ନର ପଦେ ମାନେ ଦନୁ ଜ ପଗାଜ ଖ
ରାେି ପମାଦଲାଦଖିଳ ପଚତସନ ପଭାଗ୍ରସଗଳନୁ
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ାେଦେ େଗପଳାଳଗିଦ୍ଦୁ ର
ମାେରନୁ ସ୍ଵୀକରିପ ାେ
ଜ୍ଜୀେଗଣପକ୍କ ସ୍ଵପ ାଗ୍ ରସଗଳନୀ ପନଂପଦଂଦୁ ୧୩-୨୯
ହରପେଗଳନୀଡାଡି କାଂଚନ
ପରେି ପଲାଷ୍ଟାଦିଗଳୁ ସମପେଂଦରିତସୁ ନିତସ୍ଦଲି

om

ପୁରୁେଗଭାଂପଡାଦରନୁ ସ
ତ୍ପର
ୁ ୁ େପନଂପଦନିପସଲ୍ଲପରାଳଗି

gm

a.
c

ଦ୍ଦୁ ରୁେୁକମେ ମାଳ୍ପପନଂଦଡିଗଡିପଗ ପନପନେୁ ତସର
ି ୁ ୧୩-୩୦

ବୁଃଊତସଳଦି ଜନରୁଗଳୁ ମମକ ମାତସୁ ଗଳନାଡିଦପର ସହିସପଦ
ମାତସୁ ଳାଂତସକ ଜାର ପହ ନେ

ou
si

ଘାତସିସେ
ୁ ରତସିପକାପଦିଂଦଲି ଏଚ୍ଚରିପ ପତସରଦି

.y

ନୀତସପଚାରପନ ଏନ୍ନଲୁ ତସନ୍ନ ନି

w

w

w

ପକତସନପଦାଳିଟ୍ଟେର ସଂପତସୈସେ
ୁ ନୁ କରୁଣାଳୁ ୧୩-୩୧
ହରିକଥାମଇତସସାରେିଦୁ ସଂ ତସରୁ ସଦା ଚିତ୍ତ ିସେ
ୁ ୁ ଦୁ ନି
ଷ୍ଠୁ ରଗ
ି ଳିପଗ ପିଶନ
ୁ ରିଗପ ାଗ୍ରିଦନୁ ପପଳଦପଲ
ନିରୁତସ ସଦ୍ଭକ୍ତି ଲି ଭଗେ
ଚ୍ଚରିପତସଗଳ ପକାଂଡାଡି ହିଗେ
ଗୁ

ପରମ ଭଗେଦ୍ଦାସରିପଗ ତସିଳସ
ି େ
ୁ ୁ ଦୁ ଈ ରହସ୍ ୧୩-୩୨
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ସତସ୍ସଂକଲପନୁ ସଦା ଏ ନିତ୍ତୁପଦ ପୁରୁଷାଥପେଂଦରି
ଦତସ୍ଧିକ ସଂପତସାଷଦଲି ପନପନେୁ ତ୍ତ ଭୁଂଜିସେ
ୁ ୁ ଦୁ
ନିତସ୍ସୁଖସଂପୂଣ ପରମ ସୁ
ହଇତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥେିଠଠଲ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ବତ୍ତିସି ଭୋଂବୁ ଧି ଚିତ୍ସଖ
ୁ େ୍କ୍ତି ପକାଡୁତସିପ୍ପ ୧୩-୩୩
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