
ହରିକଥାମଥୃସାର 
କଲ୍ପସାଧନ ସଂଧି 
 
ହରିକଥାମଥୃସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନଥିୁ ପପଳୁପେ 
ପରମ ଭଗେଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ପକଳୁେୁଧୁ 
 
ଏକେିଂଶତ ିମତ ପ୍ରେତକ 
କାକୁମାୟ୍ଗଳ କୁହକୟୁ୍କ୍ତି ନ ି
ରାକରିସ ିସପୋତ୍ତମନୁ ହରିପୟ୍ଂଦୁ ସ୍ଥାପିସଦି 
ଶ୍ରୀକଳତ୍ରନ ସଦନ ଦ୍ଵଜିପ ପି 
ନାକ ିସନ୍ନୁତମହମି ପରମ କୃ 
ପାକଟାଅଦ ିପନାଡୁ ମଧ୍ଵାଚାୟ୍ ଗୁରୁେୟ୍ ୨୩-୦୧ 
 
ପେଧ ପମାଦଲ୍ାଗପି୍ପମଲ୍ ପମା 
ଆଧିକାରିଗଳାଦ ଜୀେର 
ସାଧନଗଳ ପପରାଅନଂତର ଲି୍ଂଗଭଂଗେନୁ 
ସାଧୁଗଳୁ ଚତି୍ତୟି୍ପୁପଦନ୍ନପ 
ରାଧଗଳ ପନାଡଦପଲ୍ ଚକ୍ର ଗ 
ଦାଧରନୁ ପପଳସିଦି ପତରଦଂଦଦଲି୍ ପପଳୁପେନୁ ୨୩-୦୨ 
 
ଥୃଣ କ୍ରମିି ଦ୍ଵଜି ପଶୁ ନପରାତ୍ତମ 
ଜନପ ନରଗଂଧେ ଗଣରିେ 
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ପରନପିରମଶେିହୀନ କମସୁପୟ୍ାଗଗିଳୁ ଏଂଦୁ 
ତନୁ ପ୍ରତୀକଦ ିବଂିବନ ଉପା 
ସନେ ପଗୈୟୁ୍ତ ଇଂଦ୍ରୟି୍ଜ କ 
ମନେରତ ହରିଗପିସୁତ ନମିମରୁ ଏନସିୁେରୁ  ୨୩-୦୩ 
 
ଏଲୁ୍ େିଧ ଜୀେଗଣ ବହଳ ସୁ 
ରାଳ ିସଂଖ୍ୟାପନମେୁଳ୍ଳଦୁ 
ତାଳ ିନରପଦହେନୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁଲ୍ଧଲ୍େତରିସ ି
ସୂ୍ଥଲ୍କମେ ପତାପରଦୁ ଗୁରୁଗଳୁ 
ପପଳଦିଥେ ତଳିଦୁି ତତ୍ତ 
ତ୍କାଲ୍ଧମ ସମପିସୁେରୁ କମପୟ୍ାଗଗିଳୁ ୨୩-୦୪ 
 
ହୀନ କମଗଳଂିଦ ବହୁେିଧ 
ପୟ୍ାନୟି୍ଲି୍ ସଂଚରିସ ିପ୍ରାଂତପକ 
ମାନୁଷତ୍ତ୍ଵପନୈଦ ିସପୋତ୍ତମନୁ ହରିପୟ୍ଂଦୁ 
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଭକ୍ତିଗଳଂିଦ ପେପଦା 
କ୍ତାନୁସାର ସହସ୍ର ଜନୁମ 
ନୂୟନ କମେ ମାଡ ିହରିଗପିସଦି ନଂତରଦ ି୨୩-୦୫ 
 
ହତୁ୍ତ ଜନୁମଗଳଲ୍ଲ ିହର ିସ 
ପୋତ୍ତମ୍ମ ସୁରାସୁରଗଣାଚତି 
ଚତି୍ରକମ େିପଶାକନଂତାନଂତରୂପାତ୍ମ 
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ସତୟସଂକଲ୍ପ ଜଗଦୁ 
ତ୍ପତି୍ତ ସ୍ଥିତ ିଲ୍ୟ୍ କାରଣ ଜରା 
ମଥୃୁୟେଜତିପନଂଦୁପାସପନପଗୈଦ ତରୁୋୟ୍ ୨୩-୦୬ 
 
ମରୁୂ ଜନୁମଗଳଲ୍ଲ ିପଦହା 
ଗାର ପଶ ୁଧନପତ୍ନମିିତ୍ରକୁ 
ମାର ମାତାପିତୃଗଳଲ୍ଲହି ପେହଦଂିଦଧିକ 
ମାରମଣନଲି୍ ବଡିପଦ ମାଡୁେ 
ସୂରିଗଳୁ ଈ ଉକ୍ତଜନୁମେ 
ମୀର ିପରମାତ୍ମନ ସ୍ଵପଦହଦ ିପନାଡ ି
ସୁଖ୍ସିୁେରୁ ୨୩-୦୭ 
 
ପଦେଗାୟ୍କଜାନ ଚରିପିତୃ 
ପଦେପରଲ୍ଲରୁ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନପୟ୍ାଗଗି 
ଳାେକାଲ୍କୁ ପୁଷ୍କର ଶପନୈଶ୍ଚର ଉଷା ସ୍ଵାହା 
ପଦେି ବୁଧ ସନକାଦଗିଳୁ ପମ 
ଘାେଳୀ ପପଜନୟ ସାଂଶରୁ 
ଈ ଉଭୟ୍ଗଣପଦାଳଗେିରୁ େିଜ~ନାନ ପୟ୍ାଗଗିଳୁ ୨୩-୦୮ 
 
ଭରଥଖ୍ମଦଧି ନୂରୁ ଜନମେ ଢରିସ ିନଷି୍କାମକ 
ସୁକମା ଚରିସଧିାନମଥରଧି ଧଶସାହସ୍ର ଜନମଧଲି୍ 
ଉରୁଥରଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନେନୁ ପପଦପଧୈ ଧାରୁଧଶପଧହଧଲି୍ 
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ଭକିଥୟ୍ ନରିେଢକିନଲି୍ ମାଦ ିକାମବରୁ ବମିବରୂପେନୁ ୨୩-୯ 
 
ସାଢନାଥପେଧଲି୍ ଇେରିଗନାଧିକାଲ୍ପପରାକ୍ଷେିଲ୍ଲ 
ନପିଷଢକମଗଳଲି୍ଲ ନରକପ୍ରାପିଥ ପମାଧଲି୍ଲ୍ଲ 
ପେଧଶାସ୍ଥରଗଳଲ୍ଲ ିଇପ୍ପ େପିରାଢୋକୟେ ପରିହରିସ ିମଢୁ 
ସୂଧନପନ ସପୋଥଥପମାଥଥମପନମଧ ୁସୁଖ୍ସିୁେରୁ ୨୩-୧୦ 
 
ସତୟପଲ୍ାକାଧିପନ େିଡଦୁି ଶ 
ତସ୍ଥ ପଦେଗଣାଂତପରଲ୍ଲରୁ 
ଭକ୍ତିପୟ୍ାଗଗିପଳଂଦୁ କପରସୁେରାେ କାଲ୍ଦଲି୍ 
ଭକ୍ତିପୟ୍ାଗୟର ମଧ୍ୟଦଲି୍ ସ 
ଦ୍ଭକ୍ତିେିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଦ ିଗୁଣଦଂି 
ଦୁତ୍ତପମାତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମ ୋୟୁ୍ ୋଣ ିୋପେେି ୨୩-୧୧ 
 
ଋଜୁଗଣପକ ଭକଥୟାଧିଗୁଣ ସାହଜପେନସିୁେୁେୁ କ୍ରମଧି 
େୃଧ୍ୟାବ୍ଜଜ ପଧେିପୟ୍ମଥ ବପିମବାପାସନେୁ ଅଢକି 
େୃଜନିେଜଥିରିେପରାଳପଗ ଥ୍ରିଗୁଣଜ େିକାରଗଳଲି୍ଲପେମିଧଗୁ 
ଧ୍ଵିଜଫଣପିମଦୃଶକ୍ରପମାଧଲ୍ାଧେପରାଳରୁିଥିହେୁ ୨୩-୧୨ 
 
ସାଧନାତ୍ପେୂଦଲି୍ ଈ ଋ 
ଜ୍ଵାଦ ିତାତ୍ତ୍ଵିକପରନପି ସୁରଗଣ 
ନାଦ ିସାମାନୟାପପରାଇଗପଳଂଦୁ କପରସୁେରୁ 
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ସାଧପନାତ୍ତର ସ୍ଵସ୍ଥ ବଂିବ ଉ 
ପାଧିରହତିାଦତିୟନଂଦଦ ି
ସାଦରଦ ିପନାଡୁେରୁ ଅଧିକାରାନୁସାରଦଲି୍ ୨୩-୧୩ 
 
ଚନି୍ନଭକ୍ତରୁ ଏନସିୁତହିରୁ ସୁ 
ପଣ ପଶଷାଦୟମରପରଲ୍ଲା 
ଚ୍ଛନି୍ନଭକୁତରୁ ନାଲ୍ବପରନପିରୁ ଭାରତୀ ପ୍ରାଣ 
ପସାପନ୍ନାଡଲ୍ ୋପେେିୟ୍ରୁ ଫପଣ 
ଗଣ୍ଣ ପମାଦଲ୍ାଦେପରାଳପଗ ତ 
ତ୍ତନ୍ନୟି୍ାମକରାଗ ିେୟାପାରେପନ ମାଡୁେରୁ ୨୩-୧୪ 
 
ହୀନ ସତ୍କମଗପଳରଡୁ ପେ 
ମାନପଦେନୁ ମାଳ୍ପନଦିକନୁ 
ମାନେିପଲ୍ଲଂପଦନୁତ ଦୃଢଭକ୍ତିୟ୍ଲି୍ ଭଜପିପଗ 
ପ୍ରାଣପତ ିସଂପ୍ରୀତନାଗ ିକୁ 
ପୟ୍ାନଗିଳ ପକାଡପନଲ୍ଲ କମଗ 
ଳାପନ ମାଡୁପେପନଂବ ମନୁଜର ନରକପକୈଦସିୁେ ୨୩-୧୫ 
 
ପଦେ ଋଷ ିପିତୃ ନୃପ ନରପର ନ ି
ପପୈେପରାଳୁ ପନଲି୍ସଦୁି୍ଦ ଅେର ସ୍ଵ 
ଭାେ କମେ ମାଡ ିମାଡପି ଓଂଦୁ ରୂପଦଲି୍ 
ଭାେିବ୍ରହ୍ମନୁ କୂମରୂପଦ 
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ଲ୍ୀ େିରିଂଚାଂଡେନୁ ପବନ୍ନଲି୍ 
ତା େହସି ିପଲ୍ାକଗଳ ପପାପରେନୁ ଦ୍ଵତିୀୟ୍ ରୂପଦଲି୍ ୨୩-୧୬ 
 
ଗୁପ୍ତନାଗଦି୍ଦନଲି୍ପଦେ ଦ୍ଵ ି
ସପ୍ତପଲ୍ାକଦ ଜୀେପରାଳପଗ ତ୍ର ି
ସପ୍ତସାେିରଦାରୁନୂରୁ ଶ୍ଵାସଜପଗଳନୁ 
ସୁପ୍ତସ୍ଵପନଦ ିଜାଗ୍ରପତଗଳ 
ଲ୍ାପ୍ତନଂଦଦ ିମାଡମିାଡସି ି
କଲପୁ୍ତପଭାଗଗଳୀେ ପ୍ରାଂତପକ ତୃତୟି୍ରୂପଦଲି୍ ୨୩-୧୭ 
 
ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ଵାତ୍ମକ ଶରୀରପଦାଳୂ 
ଇଦ୍ଦ କାଲ୍କୁ ଲି୍ଂଗପଦହେୁ 
ବଦ୍ଧୋଗଦୁ ଦଗ୍ଧପଟପଦାପାଦ ି
ଇରୁତହୁିଦୁ ସଦି୍ଧସାଧନ ସେପରାଳଗନ 
େଦୟପନନସିୁେ ଗରୁଡ ପଶଷ କ 
ପଦପିମାଦଲ୍ାଦମରପରଲ୍ଲରୁ ଦାସପରନସିୁେରୁ ୨୩-୧୮ 
 
ଗଣପଦାଳପଗ ତାନଦୁି୍ଦ ଋଜୁପେଂ 
ପଦନସିପିକାଂବନୁ କଲ୍ପଶତ ସା 
ଧନେପଗୈଦାନଂତରଦ ିତା କଲ୍କପିୟ୍ନସିୁେନୁ 
ଦ୍ଵନିେଶୀତୟି୍ ପ୍ରାଂତ ଭାଗଦ ି
ଅନଲି୍ ହନୁମଦ୍ଭୀମ ରୂପଦ ି
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ଦନୁଜପରଲ୍ଲର ସପଦଦୁ ମଧ୍ଵାଚାୟ୍ପରନସିଦିନୁ ୨୩-୧୯ 
 
େିଶ୍ଵେୟାପକ ହରିପଗ ତା ସା 
ଦୃଶୟରୁପେ ଧରିସ ିବ୍ରହ୍ମ ସ 
ରସ୍ଵତ ିଭାରତଗିଲି୍ଂପଦାଡଗୂଡ ିପେମାନ 
ଶାଶ୍ଵତ ସୁଭକ୍ତିୟ୍ଲି୍ ସୁଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ 
ସ୍ଵରୂପନ ରୂପ ଗୁଣଗଳ 
ନଶ୍ଵରେୁ ଏଂପଦନୁତ ପପାଗଳୁେ ଶୁତଗିପଳାଳଗଦୁି୍ଦ ୨୩-୨୦ 
 
ପଖ୍ଟ କୁକ୍କଟୁ ଜଲ୍ଟପେଂବ ତ୍ର ି
ପକାଟରୂିପେ ଧରିସ ିସତତ ନ ି
ଶାଟରନ ସଂହରିସ ିସଲ୍ହୁେ ସକଲ୍ ସଜ୍ଜନର 
ପକୈଟଭାରିୟ୍ ପୁରଦ ପ୍ରଥମକ 
ୋଟପେନସିୁେ ଗରୁଦ ପଶଷ ଲ୍ 
ଲ୍ାଟପଲ୍ାଚନ ମଖୁ୍ୟସୁରରିପଗ ଆେ କାଲ୍ଦଲି୍ ୨୩-୨୧ 
 
ଈ ଋଜୁଗପଳାଳପଗାବ୍ବ ସାଧନ 
ନୂରୁ କଲ୍ପଦ ିମାଡ ିକପରସୁେ 
ଚାରୁତର ମଂଗଳସୁନାମଦ ିକଲ୍ପକଲ୍ପଦଲି୍ 
ସୂରିଗଳୁ ସଂତୁତସି ିେଂଦପିସ 
ପଘାରଦୁରିତଗଳଳଦୁି ପପାପୁେୁ 
ମାରମଣ ସଂପ୍ରୀତନାଗୁେ ସେକାଲ୍ଦଲି୍ ୨୩-୨୨ 
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ପାହ ିକଲ୍କ ିସୁପତଜଦାସପନ 
ପାହ ିଧମାଧମଖ୍ଂଡପନ 
ପାହ ିେଚସ୍ଵୀ ଖ୍ଷଣ ନପମା ସାଧୁ ମହପିତପିୟ୍ 
ପାହ ିସଦ୍ଧମଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ ଧମଜ 
ପାହ ିସଂପୂଣ ଶୁଚ ିପେୈକୃତ 
ପାହ ିଅଂଜନ ସଷପପନ ଖ୍ପଟ ଶ୍ରଧାହବ ୨୩-୨୩ 
 
ପାହ ିସଂଧ୍ୟାତ େିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନପନ 
ପାହ ିମହେିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ କୀତନ 
ପାହ ିସମକୀଣାଖ୍ୟ କସ୍ତ୍ଥପନ ମହା ବୁଦ୍ଧ ଜୟ୍ା 
ପାହ ିସୁମହତ୍ତର ସୁଈୟ୍ପନ 
ପାହ ିମାଂ ପମଧାେି େିଜୟ୍ ଜୟ୍ ୨୩-୨୪ 
 
 
ପାହ ିପମାଦ ପ୍ରପମାଦ ସଂତସ 
ପାହ ିଆନଂଦ ସଂତୁଷ୍ଟପନ 
ପାହ ିମାମ ଚାୋଂଗ ଚାରୁ ସୁବାହୁ ଚାରୁପଦ 
ପାହ ିପାହ ିସୁପଲ୍ାଚନପନ ମାଂ 
ପାହ ିସାରସ୍ଵତ ସୁମୀରପନ 
ପାହ ିପ୍ରାଜ୍ଝ୍ନ୍ୟପନ କପୀୟ୍ଲ୍ଂପଟ ପାହ ିସେଜ~ନ ୨୩-୨୫ 
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ପାହ ିମାଂ ସେପଜତ ମିତ୍ରପନ 
ପାହ ିପାପେିନାଶକପନ ମାଂ 
ପାହ ିଧମେିପନତ ଶାରଦ ଓଜ ସୁତପସ୍ଵୀ 
ପାହ ିମାଂ ପତଜସ୍ଵ ିନପମା ମାଂ 
ପାହ ିଦାନଶୀଲ୍ପନ ସୁଶୀଲ୍ପନ 
ପାହ ିୟ୍ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟସୁକତ ୟ୍ପଜ୍ଵ ୟ୍ାଗେତକପନ ୨୩-୨୬ 
 
ପାହ ିପ୍ରାଣ ତ୍ରାଣ ଅମଷ ି
ପାହ ିମାଂ ଉପପଦଷ୍ଟ ମାରକ 
ପାହ ିକାଲ୍କ୍ରୀଡନ ସୁକତା ସୁକାଲ୍ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ 
ପାହ ିକାଲ୍ସୁସୂଚକପନ ମାଂ 
ପାହ ିକଲି୍ହତ କଲି୍ ମାଂ 
ପାହ ିକାଲ୍ ଶୟୟମପରତ ସଦାରତ ସୁବଲ୍ପନ ୨୩-୨୭ 
 
ପାହ ିପାହ ିସପହା ସଦାକପି 
ପାହ ିଗମୟଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଦଶକୁଲ୍ 
ପାହ ିମାଂ ପଶ୍ରାତେୟ ନପମା ସଂକୀତେୟ ନପମା 
ପାହ ିମାଂ ମଂତେୟ କେୟପନ 
ପାହ ିମାଂ ଧ୍ରଷ୍ଟେୟ ସଖ୍ୟପନ 
ପାହ ିମାଂ ଗଂତେୟ କ୍ରେୟପନ ପାହ ିସ୍ମତେୟ ୨୩-୨୮ 
 
ପାହ ିପସେୟ ସୁଭେୟ ନପମା ମାଂ 
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ପାହ ିସ୍ଵଗେୟ ନପମା ଭାେୟପନ 
ପାହ ିମାଂ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାତେୟ ନପମା େକ୍ତେୟ ଗେୟ ନପମା 
ପାହ ିମାଂ ଲ୍ାତ୍ଵୟ ୋୟୁ୍ପେ 
ପାହ ିବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣପ୍ରିୟ୍ 
ପାହ ିପାହ ିସରସ୍ଵତୀପପତ ଜଗଦ୍ଗରୁୁେୟ୍ ୨୩-୨୯ 
 
ୋମନପୁରାଣଦଲି୍ ପପଳଦି 
ଈ ମହାତ୍ମର ପରମମଂଗଳ 
ନାମଗଳ ସଂପ୍ରୀତପିୂେକ ନତିୟ ସ୍ମରିସୁେରୁ 
ଶ୍ରୀମପନାରମନେରୁ ପବଡଦି 
କାମିତାଥଗଳତୁି୍ତ ତନ୍ନ ତ୍ର ି
ଧାମପଦାଳଗନୁଦନିଦଲି୍ଟ୍ଟାନଂଦପଡସିୁେନୁ ୨୩-୩୦ 
 
ଈ ସମୀରପଗ ନୂରୁ ଜନୁମ ମ 
ହାସୁଖ୍ ପ୍ରାରବ୍ଧପଭାଗ ପ୍ର 
ୟ୍ାସେଲି୍ଲଦପଲ୍ୈଦଦିନୁ ପଲ୍ାକାଧିପଦୟେନୁ 
ଭୂସୁରନ ଓପି୍ପଡୟି୍େଲି୍ପଗ େ ି
ପଶଷ ପସୌଖ୍ୟେନତି୍ତ ଦାତନ 
ଦାସେୟ୍ନୁ ପଲ୍ାକପତପିୟ୍ନସିୁେୁଦୁ ଅଚ୍ଚରିପେ ୨୩-୩୧ 
 
ଦ୍ଵଶିତକଲ୍ପଗଳଲ୍ଲ ିବଡିଦୀ 
ପପସରିନଂିଦଲି୍ କପରସଦିନୁ ତ 
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ପନ୍ନାଶଦମରପରାଳଗଟୁି୍ଟ ମାଡୁେନେର ସାଧନେ 
ଅସଦୁପାସପନପଗୈେ କଲ୍ୟା 
ଦୟସୁର ପର ସଂହରିସ ିତା ପପାଂ 
ବସରିପଦପେୈଦୁେନୁ ଗୁରୁପେମାନ ସତପିୟ୍ାଡପନ ୨୩-୩୨ 
 
ଅନମିିଷର ନାମଦଲି୍ କପରସୁେ 
ଅନଲି୍ପଦେନୁ ଓଂଦୁ କଲ୍ପଦ ି
େନଜସଂଭେପନନସି ିଏଂଭପତ୍ତଳୁେପର େରୁଷ 
ଗୁଣତ୍ରୟ୍େିେଜତିନ ମଂଗଳ 
ଗୁଣକ୍ରୟି୍ ସୁରୂପଗଳୁପା 
ସନେୁ ଅେୟକ୍ତାଦ ିପଥୃବୟଂତରଦ ିଇରୁତହୁିଦୁ ୨୩-୩୩ 
 
ମହତି ଋଜୁଗୁଣପକାଂପଦ ପରପମା 
ତ୍ସହ େିେଜତିପେଂବ ପଦାଷେୁ 
େିହତିପେ ସର ିଇଦନୁ ପପଳପଦ ମକୁ୍ତବ୍ରହ୍ମରିପଗ 
ବହୁଦୁ ସାମୟ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ଭକୁତୟୁି୍ 
ଦୁହଣିପଦ ପରିୟ୍ଂତ େୃଦ୍ଧୟୁି୍ 
ବହରୁିପାସପନୟୁ୍ଂଟନଂତର ବଂିବ ଦ₹ହନେୁ ୨୩-୩୪ 
 
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନରହତି ଭୟ୍ତ୍ଵ ପପଳବ ପୁ 
ରାଣ ପଦୈତୟର ପମାହକେୁ ଚତୁ 
ରାନନପଗ ପକାଡୁେୁପଦ ପମାହାଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ଭୟ୍ ପଶାକ 
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ଭାନୁମଂଡଲ୍ ଚଲି୍ସୁଦଂଦଦ ି
କାଣେୁୁଦୁ ଦୃପୋଷ ଦଂିଦଲି୍ 
ଶ୍ରୀନେିାସନ ପ୍ରୀତପିଗାସଗୁ ପତାଦନଲ୍ଲଦପଲ୍ ୨୩-୩୫ 
 
କମଲ୍ସଂଭେ ସେପରାଳଗୁ 
ତ୍ତମପନନସିୁେନୁ ଏଲ୍ଲ କାଲ୍ଦ ି
େିମଲ୍ ଭକୁତ ିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ପେୈରାଗୟାଦ ିଗୁଣଗଦଂିଦ 
ସମଭୟଧିକେିେଜତିନ ଗୁଣ 
ରପମୟ୍ ମଖୁ୍ଦଂିଦରିତୁ ନତିୟଦ ି
ଦୁୟମଣ ିପକାଟଗିଳଂପତ କାଂବନୁ ବଂିବରୂପେନୁ ୨୩-୩୬ 
 
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଭକ୍ତୟାଦୟଖ୍ଳିଗୁଣ ଚତୁ 
ରାନପନାଳଗପି୍ପଂପତ ମଖୁ୍ୟ 
ପ୍ରାଣନଲି୍ ଚଂିତପିୁଦୁ ୟ୍ତ୍କଂିଚତୁି ପକାରପତୟ୍ାଗ ି
ନୂୟନ ଋଜୁଗଣ ଜୀେରଲି୍ କ୍ର 
ପମଣ େୃଦ୍ଧ ିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ଭକୁତ ିସ 
ମାନ ଭାରତ ିୋଣଗିଳଲି୍ ପଦପ୍ରୟୁ୍କ୍ତଧିକ ୨୩-୩୭ 
 
ପସୌର ିସୂୟ୍ନ ପତରଦ ିବ୍ରହ୍ମ ସ 
ମୀର ଗାୟ୍ତ୍ର ିଗରିିଗପଳାଳୁ 
ପତାରୁେୁଦୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟରୂପଦ ିମକୁ୍ତିପରିୟ୍ଂତ 
ୋରିଜାସନ ୋୟୁ୍ୋଣ ି
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ଭାରତଗିଳପିଗ ମହାପ୍ରଳୟ୍ଦ ି
ବାରଦଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନାଦପିଦାଷେୁ ହରିକୃପାବଲ୍ଦ ି୨୩-୩୮ 
 
ନୂରୁ େରୁଷା ନଂତରଦଲି୍ ସ 
ପରାରୁହାସନୁ ତନ୍ନ କଲ୍ପଦ 
ଲ୍ାରୁ ମକୁ୍ତିୟ୍ପନୈଦୁେପରା ଅେରେର କପରପଦାୟ୍ଦ ୁ
ପଶୌରିପୁରପଦାଳଗପି୍ପ ନଦୟି୍ଲି୍ 
କାରୁଣକି ସୁୋନ ନଜିପରି 
ୋର ସହତିଦ ିମାଡ ିହରିୟୁ୍ଦର ପ୍ରପେଶିସୁେ ୨୩-୩୯ 
 
ୋସୁପଦେନ ଉଦରଦଲି୍ ପ୍ର 
ପେଶପଗୈଦାନଂତରଦ ିନ ି
ପଦାଷ ମକୁ୍ତରୁ ଉଦରଦଂି ପପାରପମାଟୁ୍ଟ ହରୁଷଦଲି୍ 
ଈଶନୀଂଦାଜ୍ଝ୍ନ୍ୟେ ପପଡଦନଂ 
ତାସନ ପଶ୍ଵତଦ୍ଵୀପ ପମାଅଦଂି 
ୋସୋଗ ିେିମକୁ୍ତଦୁୁଃଖ୍ରୁ ସଂଚରିସୁତହିରୁ  ୨୩-୪୦ 
 
ସତ୍ଵସତ୍ଵ ମହାସୁସୂମେୁ 
ସତ୍ଵସତ୍ଵାତ୍ମକ କପଳେର 
ସତୟ ପଲ୍ାକାଧିପପନନପିଗତୟଲ୍ପପେରଡୁ ଗୁଣ 
ମକୁ୍ତି ପୟ୍ାଗୟେିଦଲ୍ଲଜାଂପଡା 
ତ୍ପତି୍ତ କାରଣେଲ୍ଲ ହରିପ୍ରୀ 
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ତୟଥୋଗ ିଜଗଦ୍ଵୟାପାରଗଳ ମାଡୁେନୁ ୨୩-୪୧ 
 
ପାଦନୂୟନ ଶତାବ୍ଧ ପରିୟ୍ଂ 
ପତାଦ ିଉଗ୍ରତପାହବୟ୍ଦ ିଲ୍େ 
ପଣାଦଧିପୟ୍ାଳପଗ କଲ୍ପଦଶ ତପେିଦ୍ଦନଂତରଦ ି
ସାଧିସଦି ମହପଦେ ପଦୋ 
ପରୈଦୁନେ କଲ୍ପାେସାନପକ 
ଐଦୁେନୁ ତା ପଶଷପଦେ ପାେତୀସହତିନାଗ ି୨୩-୪୨ 
 
ଇଂଦ୍ରମନୁ ଦଶକଲ୍ପଗଳଲି୍ ସୁ 
ନଂଦନାମଦ ିଶ୍ରେଣପଗୈଦୁ ମ ୁ
କୁଂଦନପପରାଆଥ ନାଲୁ୍କ ସୁକଲ୍ପ ତପେିଦୁ୍ଦ 
ପନାଂଦୁ ପପାପଗପୟ୍ାଳୁ ପକାଟ ିେରୁଷ ପ ୁ
ରଂଦରନୁ ଅଦନୁଂଡନଂତର 
ପପାଂଦଦିନୁ ନଜିପଲ୍ାକ ସରୁପତ ିକାମନଦିରଂପତ ୨୩-୪୩ 
 
କପରସୁେରୁ ପୂେଦଲି୍ ଚଂଦ୍ରା 
କ ରତଶିାଂତ ସୁରୂପନାମଦ ି
ଏରପଡରଡୁ ମନୁକଲ୍ପ ଶ୍ରେଣେ ପଗୈଦୁ ମନୁକଲ୍ପ 
େରତପପାବଲ୍ଦଂିଦଲ୍ୋକ 
ଶିରଗଳାଗୀ ପରୈଦୁସାେିର 
େରୁଷ ଦୁୁଃଖ୍େ ନୀଗ ିକାଂବରୁ ବଂିବରୂପେନୁ ୨୩-୪୪ 
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ସାଧନଗଳପପରାଆନଂତର 
ଐଦୁେରୁ ପମାଅେନୁ ଶିେ ଶ 
କ୍ରାଦ ିଦେିଜିରୁ ଉକ୍ତକ୍ରମଦଂି କଲ୍ପସଂପଖ୍ୟୟ୍ଲି୍ 
ଐଦପଲ୍ୟ୍ପଗୈେତୁ୍ତ ଉପପଂଦ୍ର ସ 
ପହାଦରନଗିପି୍ପତୁ୍ତ ଦ୍ଵୀନେ ତ୍ଵ 
ଗାଧିପତ ିପ୍ରାଣନପିଗ ଗୁରୁମନୁଗଳପିଗ ପଷାଡଶେୁ ୨୩-୪୫ 
 
ପ୍ରେହମରୁତପଗ ହପନ୍ନରଡୁ ପସୈଂ 
ଧେ ଦେିାକର ଧମରିପଗ ଦଶ 
ନେସୁକଲ୍ପେୁ ମିତ୍ରରିପଗ ପଶଷଶତଜନରିପଗଂଟ ୁ
କେ ିସନକ ସୁସନଂଦନ ସନ 
ତୁ୍କେର ମନୁଗିଳପିଗଳୁ େରୁଣନ 
ୟୁ୍େତ ିପଜନୟାଦ ିପୁଷ୍କରଗାରୁ କଲ୍ପଦଲି୍ ୨୩-୪୬ 
 
ଐଦୁ କମଜ ସୁରରିଗାଜା 
ନାଦଗିଳଗିୀପରରଡୁ କଲ୍ପା 
ଧାଧିକତ୍ରୟ୍ ପଗାପିକାସ୍ତ୍ରୀୟ୍ରିପଗ ପିତୃ ତ୍ରୟ୍େୁ 
ଈ ଦପିେୌକସ ମନୁଜ ଗାୟ୍କ 
ପରୈଦୁେରୁ ଏରପଡାଂଦୁ କଲ୍ପ ନ 
ରାଧିପରିଗପରକଲ୍ପପଦାଳଗପପରାଅେିରୁତହୁିଦୁ ୨୩-୪୭ 
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ଦପିଗଳନନୁସରିସ ିଦୀପି୍ତୟୁ୍ 
େୟାପିସ ିମହାତମିିର କପଳଦୁ ପ 
ପରାପକାରେ ମାଳ୍ପ ପତରଦଂଦଦଲି୍ ପରମାତ୍ମା 
ଆ ପପୟ୍ାଜାସନପରାଳଦୁି୍ଦ ସ୍ଵ 
ରୂପ ଶକ୍ତିୟ୍ େୟକ୍ତପଗୈସତୁ 
ତା ପପାପଳେନେରଂପତ ପଚପଷ୍ଟୟ୍ ମାଡ ିମାଡସିତୁ ୨୩-୪୮ 
 
ପସ୍ଵାଦରସ୍ଥିତ ପ୍ରାଣ ଋପଦ୍ରଂ 
ଦ୍ରାଦ ିସୁରରିପଗ ପଦହଗଳ ପକା 
ଟ୍ଟାଦରଦଲ୍େରେର ପସପେୟ୍ ପକାଂବନନେରତ 
ପମାଦ ପବାଧ ଦୟ୍ାବ୍ଧ ିତନ୍ନେ 
ରାଧିପରାଗେ କପଳଦୁ ମହଦପ 
ରାଧଗଳ ପନାଡପଦପଲ୍ ସଲୁ୍ହୁେ ସତତ ସ୍ମରିସୁେର ୨୩-୪୯ 
 
ପ୍ରତ ିପ୍ରତୀ କଲ୍ପଦଲି୍ ସୃଷି୍ଟ 
ସ୍ଥିତ ିଲ୍ୟ୍େ ମାଡୁତପଲ୍ ପମାଦପି 
ଚତୁରମଖୁ୍ ପେମାନରନ୍ନେ ମାଡ ିଭୁଂଜସିୁେ 
ଘୃତପେ ମତୁୃୟଂଜୟ୍ପନନପି ପଦ 
େପତଗପଳ ଉପପସଚନରୁ ଶ୍ରୀ 
ପତପିଗ ମଜୂଗପେଲ୍ଲପୋଦନତଥିିପୟ୍ନସିପିକାଂବ ୨୩-୫୦ 
 
ଗଭଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଂଡ ପଭାଜନ 
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ଗଭଗତ ଶିଶୁ ଉଂବ ପତରଦଲି୍ 
ନଭିୟ୍ନୁ ତାନୁଂଡୁଣସିୁେନୁ ସେଜୀେରିପଗ 
ନବିଲ୍ତପିରମାଣ ୁଜୀେପଗ 
ଅବୁ୍ବେପଦ ସୂ୍ଥଲ୍ାନ୍ନପଭାଜନ 
ଅଭକରୁ ପପଳୁେରୁ ପକାେିଦରିଦପନାଂଡଂବଡରୁ ୨୩-୫୧ 
 
ଅପଚୟ୍ଗଳଲି୍ଲଂୁଡୁଦଦରିଂ 
ଦୁପଚୟ୍ଗଳଲି୍ଲମରଗଣପଦାଳ 
ଗୁପମପରନସିୁେରିଲ୍ଲ ଜନୁମାଦଗିଳୁ ପମାଦଲି୍ଲ୍ଲ 
ଅପରିମିତସନମହମି ନରହରି 
ଅପୁନରାେତରନ ମାଡୁେ 
କୃପଣେତ୍ସଲ୍ ସ୍ଵପଦପସୌଖ୍ୟେନତୁି୍ତ ଶରଣରିପଗ ୨୩-୫୨ 
 
ବତି୍ତ ିବୀଜେ ଭୂମିପୟ୍ାଳୁ ନୀ 
ପରତ୍ତ ିପବପଳସଦି ପବଳସୁ ପ୍ରାଂତପକ 
କତି୍ତ ିପମଲୁ୍େଂଦଦଲି୍ ଲ୍କୁମୀରମଣ ପଲ୍ାକଗଳ 
ମପତ୍ତ ଜୀେର କମ କାପଲ୍ା 
ତ୍ପତି୍ତ ସ୍ଥିତ ିଲ୍ୟ୍ ମାଡୁତଲି୍ ସମ 
େତପିୟ୍ନସିୁେ ପଖ୍ଦ ପମାଦଗଳଲି୍ଲଦନେରତ ୨୩-୫୩ 
 
ଶ୍ଵସନରୁପଦ୍ରଂଦ୍ର ପ୍ରମଖୁ୍ ସୁମ 
ନସପରାଳଦି୍ଦରୁ ଉତି୍ପପାପସଗ 
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ପଳାଶପଦାଳପି୍ପେୁୁ ସକଲ୍ ପଭାଗପକ ସାଧନଗଳାଗ ି
ଅସୁର ପପ୍ରତ ପିଶାଚଗିଳ ବା 
ଧିସୁତଲି୍ପ୍ପେୁୁ ଦନିଦ ିମା 
ନସିପରାଳପଗ ମଗୃପଇ ଜୀେପରାଳଦୁି୍ଦ ପପାଗୁେୁେୁ  ୨୩-୫୪ 
 
ୋସୁପଦେପଗ ସ୍ଵପନ ସୁଷପିୁ୍ତ ପି 
ପାପସ ଉପଧ ଭୟ୍ ପଶାକ ପମାହା 
ୟ୍ାସ େିସୃ୍ମତ ିମାତ୍ସୟ୍ ମଦ ପୁଣୟ ପାପାଦ ି
ପଦାଷେଜତିପନଂଦୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ 
ଦାଶିୋଦ ିସମସ୍ତ୍ ଦେିିଜରୁ 
ପାସପନୟ୍ ପଗୈପଦଲ୍ଲ କାଲ୍ଦ ିମକୁ୍ତରାଗହିରୁ  ୨୩-୫୫ 
 
ପରମସୂମ ଅଣପେୈଦୁ ତୃଟ ି
କପରସୁେଦୁ ଐେତୁ୍ତ ତୁଟ ିଲ୍େ 
ଏରଡୁ ଲ୍େେୁ ନପିମଷ ନପିମଷଗପଳଂଟ ୁମାତ୍ର ୟୁ୍ଗ 
ଗୁରୁ ଦଶ ପ୍ରାଣାେୁ ପଳେୁ ହ 
ପନ୍ନରଡୁ ବାଣେୁ ଘଳପିଗ ତ୍ରଂିଶତ ି
ଇରୁଳୁ ହଗଲ୍ରେତୁ୍ତ ଘଟଗିଳପହାରାତ୍ରଗିଳୁ ୨୩-୫୬ 
 
ଏ ଧିୋ ରାଥିଗପଳପରଦୁ ହଧିପନୈଧୁ ପକ୍ଷଗପଳରଦୁ ମାସଗ 
ଳାଧପୁେୁ ମାସଧ୍ଵୟ୍ପେ ଋଥୁ ଋଥୁଥ୍ରୟ୍ଗଳୟ୍ନ 
ଐଧୁେୁଧୁ ଅୟ୍ନଧ୍ଵୟ୍ାବ୍ଧ କୃଥାଧିୟୁ୍ଗଗଳୁ 
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ପଧେମାନଧି ଧ୍ଵାଧଶସହସ୍ରେରୁଷଗଳହେଧନୁ ପପଳୁପେନୁ ୨୩-୫୭ 
 
ଚଥୁସସାେିରପଧମତୁନୂରିେୁ କୃଥୟୁ୍ଗପକ ଥ୍ରିସହସ୍ର 
ସପଲ୍ ଷତ ଶଥେୁ ପଥ୍ରପଥପଗ ଧ୍ଵାରପଗ ଧ୍ଵିସହସ୍ରନାନୂରୁ 
ଧିଥିଜପଥି କଲି୍ୟୁ୍ଗପକ ସାେିର ଶଥଗଳଧ୍ଵୟ୍ କୂଦ ି
ଈ ପଧେପଥଗଳପିଗ ହପନ୍ନରଦୁ ସାେିରେହେୁ େରୁଷଗଳୁ ୨୩-୫୮ 
 
ପ୍ରଥମ ୟୁ୍ଗପକଳଧିକେପର େିଂ 
ଶତ ିସୁଲ୍ଆପଷ୍ଟାତରଶତ େିଂ 
ଶତସିହସ୍ର ମନୁଷୟ ମାନବ୍ଦଗଳୁ ଷଣ୍ଣେତ ି
ମିତ ସହସ୍ରଦ ଲ୍ଅଦ୍ଵାଦଶ 
ଦ୍ଵତିୟି୍ ତୃତୟି୍ପକ ଏଂଟଲୁ୍ଅଦ 
ଚତୁୁଃଷଷି୍ଟ ସହସ୍ର କଲି୍ଗଦିରଧ ଚଂିତପିୁଦୁ ୨୩-୫୯ 
 
ମରୂଧିକନାଲ୍ବତୁ୍ତଲ୍ଅଦ 
ଲ୍ାରୁ ମପୂରରଡଧିକ ସାେିର 
ଈପରରଡୁ ୟୁ୍ଗ େରୁଷ ସଂପଖ୍ୟୟ୍ ପଗୈୟ୍ପଲ୍ନତିହୁଦୁ 
ସୂରିପପଚ୍ଚପିସ ସାେିରଦ ନା 
ନ୍ନୂରୁ ମେୂପତ୍ତରଡୁପକାଟ ିସ 
ପରାରୁହାସନଗଦୁି ଦେିସପେଂବରୁ େିପଶି୍ଚତରୁ ୨୩-୬୦ 
 
ଶତଧୃତପିଗ ଈ ଦେିସଗଳୁ ତ୍ରଂି 
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ଶତୟୁି୍ ମାସଦ୍ଵାଦଶାବ୍ଦେୁ 
ଶତପେରଡପରାଳୁ ସେଜୀପୋତ୍ପତି୍ତସ୍ଥିତଲି୍ୟ୍େୁ 
ଶୁତସୃି୍ମତଗିଳୁ ପପଳୁତହିେ 
ଚୁୟତପଗ ନମିିଷେିପଦଂଦୁ ସୁଖ୍ଶା 
ଶ୍ଵତପଗ ପାସଟପିୟ୍ଂବପର ବ୍ରହ୍ମାଦ ିଦେିିଜରନୁ ୨୩-୬୧ 
 
ଆଧିମଢୟମଥଗଳୁ ଇଲ୍ଲଧ ମାଢେଗଧୁିପଚାର 
ପେମଧ ୁଋଗାଧିପେଧପୁରାଣଗଳୁ ପପଳୁେୁେୁ ନଥିୟଧଲି୍ 
ପମାଧମୟ୍ନାନୁଗ୍ରହେ ସମ୍ପାଧିସ ିରମାବ୍ରୁଃମରୁପଧ୍ରମ 
ଧ୍ରାଧିଗଳୁ ଥମଥମ୍ମ ପଧେୟି୍ପନୈଧି ସୁଖ୍ସିୁେରୁ ୨୩-୬୨ 
 
ଈ କଥାମତୃପାନସୁଖ୍ ସୁେି 
ପେକଗିଳଗିଲ୍ଲଦପଲ୍ ପେୈଷକି 
େୟାକୁଲ୍ କୁଚତି୍ତରିପଗ ପଦାପରେୁପଦ ଆେ କାଲ୍ଦଲି୍ 
ପଲ୍ାକୋପତୟ୍ ବଟୁି୍ଟ ଇଦନେ 
ପଲ୍ାକସିୁତ ପମାଦପିରିପଗାଲି୍ଦୁ କୃ 
ପାକର ଜଗନ୍ନାଥେିଠଲ୍ କାୟ୍ବ କରୁଣଦଲି୍ ୨୩-୬୩ 
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