
ହରିକଥାମଥୃସାର 
ସଵ ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ୟ ସଂଧି 
 
ହରିକଥାମଥୃସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନଥିୁ ପପଳୁପଵ 
ପରମ ଭଗଵଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ପକଳୁଵୁଧୁ 
 
ଶ୍ରୀନଵିାସନ ଚରିପତଗଳ ପର 
ମାନୁରାଗଦ ିପେସପଗାଳଲୁ ମନୁ ି
ପ ୌନକାଦୟରିଗରୁପିଦନୁ ସୂତାୟ ଦୟଦଂିଦ 
 
ପଚନ ଭଅଣ ଗମନ ପଭାଜନ 
ଵଚନ ପମୈଥୁନ  ୟନ ଵୀଅଣ 
ଅଚଲନ ଚଲନ ପ୍ରୟତ୍ନଵୁ ସାଧ୍ୟପଵ ଜନପକ 
 ୁଚସିଦନ ଦୟଦଂିଦ ଜୀଵର 
ନଚିୟପଦାଳୁ ତା ନଂିତୁ ମାଡୁଵ 
ଉଚତିପନାଚତି କମଗଳପନଂଦରିଦୁ ପକାଂଡାଡୁ ୧୮-୦୧ 
 
ଵିଷ୍ଟରଶ୍ରଵ ପଦହପଦାଳପଗ ପ୍ର 
ଵିଷ୍ଟନାଗ ିନରିଂତରଦ ିେହୁ 
ପଚପଷ୍ଟଗଳ ମାଡୁତପିର କଂଡୁ ସଜୀଵ ିଏନୁତହିରୁ 
ହୃଷ୍ଟରାଗୁଵରଵନ ପନାଡ ିକ 
ନଷି୍ଟପରଲ୍ଲରୁ ପସପଵମାଳ୍ପରୁ 
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େଟି୍ଟ ଅଣଦଲି କୁପଣପଵଂଦରିଦଦନୁପପଇପରୁ ୧୮-୦୨ 
 
କ୍ରୀପଡପଗାସୁଗ ଅଵରଵର ଗତ ି
ନୀଦପଲାସୁଗ ପଦହଗଳ ପକା 
ଟ୍ଟାଡୁଵନୁ ପସ୍ଵପେୟଲି ବ୍ରପେ ାଦୟପରାଳୁ ପପାକ୍କ ୁ
ମାଡୁଵନୁ ଵୟାପାର େହୁଵିଧ 
ମଢୂପଦୈତୟପରାଳଦୁି୍ଦ ପ୍ରତଦିନି 
ପକଡୁଲାଭଗଳଲି୍ଲଵିଦନରି ଆଵକାଲଦଲି ୧୮-୦୩ 
 
ଅଅପରଢୟନୁ ବ୍ରେ ଵାୟୁ 
ତ୍ୟ୍ରଅସୁରପସୁରାପରାଳ 
ଧ୍ୟଅନାଗପିଦ୍ଦଲ୍ଲପରାଳୁ ଵୟାପାର ମାଡୁତହି 
ଅଅୟନୁ ସତୟାତ୍ମକ ପରା 
ପପଏୟିଲ୍ଲପଦ ସଵପରାଳପଗ ଵ ି
ଲଅଣ ୁତାନାଗ ିପଲାକଵ ରଇସୁତଲିପ୍ପ ୧୮-୦୪ 
 
ଶ୍ରୀ ସରସ୍ଵତ ିଭାରତୀ ଗରିି 
ଜା  ଚୀ ରତ ିପରାହଣି ିସଂ 
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ  ତରୂପରାପାଦୟଖଳିସ୍ତ୍ରୀୟପରାଳୁ ସ୍ତ୍ରୀରୂପ 
ଵାସଵାଗପିଦ୍ଦଲ୍ଲରିପଗ ଵ ି
ଶ୍ଵାସ ତନ୍ନଲି ପକାଟୁ୍ଟ ଅଵରଭି 
ଲାପେଗଳ ପୂପରୈସୁତପି୍ପନୁ ପୟାଗୟପତଗଳରିତୁ ୧୮-୦୫ 
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ପକାଲୁ କୁଦୁପରୟ ମାଡ ିଆଡୁଵ 
ୋଲକର ପତରନଂପତ ଲକୁମୀ 
ପଲାଲ ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ୟଗୁଣଵ ବ୍ରୋଦୟପରାଳଗଟୁି୍ଟ 
ଲୀପଲପଗୈଵନୁ ତନ୍ନଵରିଗନୁ 
କୂଲନାଗପିଦ୍ଦଲ୍ଲ କାଲଦ ି
ଖୁଲ୍ଲରିପଗ ପ୍ରତକୂିଲନାଗହି ପ୍ରକଟନାଗଦପଲ ୧୮-୦୬ 
 
ପସୌପରଣଵିରଵହନ ନାନା 
ରୂପନାମଦ ିକପରସୁତଵର ସ 
ମୀପଦଲ୍ଲଦି୍ଦଖଳି ଵୟାପାରଗଳ ମାଡୁଵନୁ 
ପାପ ପୁଣୟଗପଳରଡୁ ଅଵର ସ୍ଵ 
ରୂପଗଳନନୁସରିସ ିଉଣପି ପ 
ପରାପକାରି ପପର  ପୂଣାନଂଧ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଘନ  ୧୮-୦୭ 
 
ଅହରନଦି୍ରାପମୈଥୁନଗଳହ 
ରହର େୟସ ିେଳଲୁଵଵ ଲମୀ 
ମହତିନ ମହାମହପିମଗଳପନଂତରିଵ ନତିୟଦଲି 
ଅହକି ପସୌଖୟଵ ମପରଦୁ ମନଦଲି 
ଗ୍ରହସି ି ାସ୍ତ୍ରାଥଗଳ ପରପମା 
ତ୍ସହଦ ିପକାଂଡାଡୁତଲି ପମୈମପରଦଵରିଗଲ୍ଲଦପଲ ୧୮-୦୮ 
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େଂଧ ପମାଅପ୍ରଦନ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଵୁ 
ମଂଦମତଗିଳପିଗଂଦୁ ପଦାପରଵୁଦୁ 
େଂିଦୁ ମାତ୍ର୍ ସୁଖାନୁଭଵ ପଵତପକ ସମଦୁୁଃଖ 
ଏଂଦୁ ତଳିୟିଦଲନୟପଦୈଵଗ 
ଳଂିଦ ସୁଖଵପପଇସୁଵରୁ ମ ୁ
କୁଂଦନାରାଧପନୟ େଟି୍ଟଵଗୁଂପଟ ମକୁ୍ତିସୁଖ ୧୮-୦୯ 
 
ରାଜ ତନ୍ନାମାତୟ କରୁଣଦ ି
ପନୈଜ ଜନରିପଗ ପକାଟୁ୍ଟ କାୟ ନ ି
ପୟାଜସିୁତ ମାନାପମାନଵ ମାଳ୍ପ ପତରନଂପତ 
ଶ୍ରୀଜନାଦନ ସକଲପରାଳଗପ 
ରାଜତିନୁ ତାନାଗ ିସଵ ପ୍ର 
ପୟାଜନଵ ମାଡସିୁତ ମାଡୁଵ ଫଲପକ ଗୁରିମାଡ ି୧୮-୧୦ 
 
ଵାସୁପଦଵ ସ୍ଵତଂତ୍ର୍ଵ ସପରା 
ଜାସନାଦୟମରାସୁରାରିଗୀୟ 
ପଲାସୁଗଧଵ ପତପଗଦଦପରାଳଗଧଵ ଚତୁଭାଗ 
ପଗୈସ ିଓଂଦନୁ  ତଵିଧ ଦ୍ଵପିଂ 
ଚା ତାବ୍ଜ ଜଗଷ୍ଟଚତ୍ଵା 
ରିଂ ଦନଲିନଗିତୁି୍ତ ଵାଣ ିଭାରତଗିଧ ୧୮-୧୧ 
 
ଦ୍ଵଥିିୟ ପାଧଵ ପଥପଗଧୁ ପକାମଦଧ  ଥ ଵିଭାଗଵ 
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ମାଦ ିଥା ଵିମଶଥ ିଉପମ ପନାଳତୁି୍ତ ଇମଧରପନାପଳୈଧଢକି 
ହଥଥ ୁରଥିପପନାଳଗନିଥିିତ୍ତଖଲି ପଧଵପଥଗପଳାଳଗୀରୟଧ ୁ
ଜୀଵ ପ୍ରଥିପୟାଳୁ ଧ  ଐଧଢକି ନାଲଵଥଥ ୁପଧୈଥୟପରାଳୁ ୧୮-୧୨ 
 
କାରୁଣକି ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ୟିତ୍ଵଵ 
ମରୁୂ ଵିଧ ପଗୈପସରଡୁ ତପନ୍ନାଳୁ 
ନାରିପଗାଂଦନୁ ପକାଟ୍ଟ ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ୟିଵ ସଵରିପଗ 
ଧାରୁଣପି ତନ୍ନନୁଗରିପଗ ଵୟା 
ପାର ପକାଟୁ୍ଟ ଗୁଣାଗୁଣଗଳ ଵି 
ଚାର ମାଡୁଵ ପତରଦ ିତ୍ର୍ଗୁିଣଵ ଵୟକ୍ତିୟପନ ମାଳ୍ପ ୧୮-୧୩ 
 
ପୁଣୟକମପକ ସହାୟଵାଗୁଵ 
ଧନୟରିପଗ କଲୟାଦ ିପଦୈତୟର 
ପୁଣୟ ଫଲଗଳନୀଵ ଦଵିଜିର ପାପକମଫଲ 
ଅନୟକମଵ ମାଳ୍ପରିପଗ ଅନୁ 
ଗୁଣୟ ଜନରିପଗ ପକାଡୁଵ େହୁ କା 
ରୁଣୟସାଗର ନୀ ପତରଦ ିଭକ୍ତରନ ସଂପତୈପ ୧୮-୧୪ 
 
ନରୁିପମପଗ ସରିୟୁଂଟ ୁଏଂଦୁ 
ଚ୍ଚରିସୁଵଵ ତଦ୍ଭକ୍ତପରାଳୁ ମ 
ତ୍ସରିସୁଵଵ ଗୁଣଗୁିଣଗଳପିଗ ପଭଦଗଳ ପପଳୁଵଵୁ 
ଦର ସୁଦଅ ନ ଉଧ୍ଵପୁଂଡ୍ରଵ 
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ଧରିସଦିଵପରାଳୁ ପଦ୍ଵେସିୁଵ ହର ି
ଚରିପତଗଳ ପକଳଦପଲ ପଲାଗାରଵପତ ପକଳୁଵଵୁ ୧୮-୧୫ 
 
ଏଵମାଦ ିପଦ୍ଵେଵୁଳ୍ଳ କୁ 
ଜୀଵପରଲ୍ଲରୁ ପଦୈତୟପରଂେରୁ 
ପକାଵିଦର ଵିଜ୍ଝ୍ନ୍ାନକମଵ ପନାଡ ିନଂିଦପିରୁ 
ପଦଵ ପଦଵନ େଟୁି୍ଟ ୟାଵ 
ଜ୍ଜୀଵପରିୟଂତରଦ ିତୁେର 
ପସପଵୟିଂଦୁପଜୀଵିସୁଵରଝ୍୍ଜ ୟୟନାନପକାଳଗାଗ ି୧୮-୧୬ 
 
କାମ ପଲାଭ ପକ୍ରାଧ ମଦ ହଂି 
ସାମୟାନୃଥ ଦଂଭ କପଟ ତ୍ର୍ ି
ଧାମନଵତାରଗଳ ପଭଦ ଅପୂଣସୁଖେଦ୍ଧ 
ଅମିେ ନପିଵଦତିଵ ପଭାଜୟତ ି
ତାମାସାନ୍ନଵନୁଂେ ତାମସ 
ଶ୍ରୀମଦାଂଧର ସଂଗଦଂିଦଲି ତମପଵ ଵଧିପୁଦୁ ୧୮-୧୭ 
 
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ଭକିଥ ଵିରକିଥ ଵିନୟ ପୁରାଣ  ାସ୍ଥ୍ରଶ୍ରଵନ ଚମିଥନ 
ଧାନ  ମ ଦମ ୟଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ ସଥୟାହମିସ େୂଥଧୟା 
ଢୟାନ ଭଗଵନ୍ନାମକୀଥନ ପମୌନଜପତପଵ୍ରଥସୁଥୀଠ- 
ସ୍ନାନ ମମଥରପସ୍ଥ୍ାଥ୍ର ଵମଧପନ ସଜ୍ଜନର ଗୁଣଵୁ ୧୮-୧୮ 
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ପଲେ ସ୍ଵାତ୍ର୍ଂତ୍ର୍ୟି ଗୁଣଵନୁ ପ୍ର 
ପଵ ପଗୈସଦି କାରଣଦ ିଗୁଣ 
ପଦାେଗଳୁ ପତାରୁଵଵୁ ସତ୍ଵାସତ୍ଵ ଜୀଵପରାଳୁ 
ଶ୍ଵାସ ପଭାଜନ ପାନ  ୟନ 
ଵିଲାସ ପମୈଥୁନ ଗମନ ହେ 
ପକେେ ସ୍ଵପନ ସୁେୁପି୍ତ ଜାଗ୍ରତୟିିହଵୁ ପଚତନପକ ୧୮-୧୯ 
 
ଆଢ ଥପନ୍ନାଳଗରିିସ ିଉଳପିଧାମଧଢଵ ଵିଭାଗଵପଗୈସ ି
ଵୃଜନିାଧନନୁ ପୂଵଧଲି ସ୍ଵାଥମିଥରୟଵ ପକାତ୍ତପମଥ 
ସ୍ଵଧଢନୁୀପିଥ ପକାଦୁଵଵର ସୁଖଵୃଧିଢପଗାସୁଗ ବ୍ରୁଃମଵାୟୁ 
କପଧି ପମାଧଲାଧଵପରାଳଧିଧଵର ପୟାଗୟପଥୟନରିଥୁ ୧୮-୨୦ 
 
ହଲଢରାନୁଜ ମାଳ୍ପ କୃଥୟଵ ଥିଲିୟଧାହମକାରଧିପମଦନ 
ନୁଳଧୁି ଵିଢୟୁି ନପିେଢପାଥ୍ରରୁ ଇଲ୍ଲପଵମଵୁଵପଗ 
ଫଲଗଳଧ୍ଵୟ ପକାଦୁଵ ପଧୈଥୟର କଲୁେ କମଵ େତୁି୍ତ 
ପୁଣୟଵ ପସପଳଧୁ ଥପନ୍ନାଳଗତୁି୍ତ କ୍ରମଧିମ ପକାଦୁଵ ଭକଥରିପଗ ୧୮-୨୧ 
 
ପଥାୟଜାପ୍ପନ କରିଣ ଵୃକ୍ଷେୟ ଵଥିସୁଵପମଥ 
କମଲଧ ଳାୟଥାକ୍ଷନୁ ସଵପରାଳୁ ଵୟାପିସଧି କାରଣଧି 
ପହୟ ସଧଗୁଣକମ ପଥାପଵୁ ନୟାୟ ପକାଵିଧରିପଗ ନରିମଥର 
ଶ୍ରୀୟରସ ସପଵାଥଥପଵାଥଥମପନମଧ ୁପପଳୁଵରୁ ୧୮-୨୨ 
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ମଲୂକାରଣ ପ୍ରକୃଥିପୟନପି ମହାଲକୁମିପୟଲ୍ଲପରାଳଗଧିଧ ୁ
ସୁଲୀପଲପଗୈୟୁଥ ପୁଣୟପାପଗଳପିଳୁ ପଥିପଗ 
ପାଲଗଦପଲାଳୁ େଧିଧ ଜଲ କୀଲାଲପଵନପିୁପଧ ଜୀଵକୃଥ 
କମାଳ ିଥଧ୍ଵଥୁ  ୁଭପଵନପିଵୁ ଏଲ୍ଲ କାଲଧଲି ୧୮-୨୩ 
 
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନସୁଖେଲପୂଣ ଵିେନଵୁି ପଗନ ମାଳ୍ପଵୁ ଥ୍ରିଗୁଣକାୟ 
କୃ ାନୁଵିନ କଇମି କଵିଧୁ ଭକି୍ଷଧୁପମେ ପଲାକପଧାଳୁ 
ଈ ନଳନିଜାମଦଵନୁ ବ୍ରୁଃପମ ନମଖୁୟସୁରାସୁରର 
କାଲାନଲପଵାଲ ନୁମଗୁଵଵଗୀ ପାପଗଳ ଭୟପଵ ୧୮-୨୪ 
 
ପମାଧ ିର ଦକି୍ଷଣସୁପକ୍ଷ ପ୍ରପମାଧଵୁଥଥର ପକ୍ଷପଵମଧ ୁ
ଋଗାଧି ୁଥିଗଳୁ ପପଳୁଵୁଵୁ ଆନମଧମୟ ହରିପଗ 
ପମାଧପଵୈେକି ସୁଖ ଵି ିେେ ପ୍ରପମାଧ ପାରଥ୍ରିକ ସଖୁପ୍ରଧ 
ନାଧ କାରଣଧିମଧ ପମାଧପ୍ରପମାଧପନନସିୁଵନୁ ୧୮-୨୫ 
 
ଓମିଧଗାଧରୁ ଵୃେିେୟିମଧ ଵସୁମଢପରପୟାଳପି୍ପଖଳି 
ଜଲଧିମିସମଢ ୁଵୃଧିଢୟପନୈଧୁଵୁପଧ ଭାରଧିପର େରିଧହୁପଧ 
କୁମଧ ୁପକାରପଥପଗଗଳଲି୍ଲଧିହ ସ୍ଵାନମଧ ସମୂ୍ପଣ 
ସ୍ଵଭାଵପଗ େମଧ ୁମାଦୁଵୁପଧନୁ କମାକମାଜନୟଫଲ ୧୮-୨୬ 
 
ପଧହଵୃକ୍ଷପଧାପଳରଦୁ ପକି୍ଷଗଳୀହପଵମିଧଗୁ େଦିପଧ 
ପମମପସ୍ନହଧିମଧଲି କମଜ ଫଲଗଳୁମଵ ଜୀଵଖଗ 
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ଶ୍ରୀହରିୟୁ ଥା ସାର ପଭାକଥନୁ ପଦ୍ରାହସିୁଵ କଲୟାଧି 
ପଧୈଥୟ ସମହୂକୀଵ ଵି ିେେ ପାପଵ ପକେ (ଲୀ ) ପଵଲ୍ଲରିପଗ ୧୮-୨୭ 
 
ଦୁୟମଣ ିକରିଣଵ କଂଡ ମାତ୍ର୍ଦ ି
ତମିିରପଵାଡୁଵ ପତରଦ ିଲମୀ 
ରମଣ ପନାଡଦି ମାତ୍ର୍ଦଂିଦଘନା  ଐଦୁଵୁଦୁ 
କମଲସଂଭଵ ମୁଖୟପରଲ୍ଲା 
ସୁମନସପରାଳହି ପାପରା ିୟ 
ଅମରମୁଖନଂଦଦଲି ଭସ୍ମଵ ମାଳ୍ପ ହର ିତାନୁ ୧୮-୨୮ 
 
ଚତୁର ତଭାଗଦ ିଦ ାଂ  ପଦା 
ଳତିର ଜୀଵରିଗୀଵ ପଲ ଵ 
ଦତିଜି ପଦଵକଗଳପିଗ ପକାଡୁଵ ଵି ିଷ୍ଟ ଦୁୁଃଖସୁଖ 
ମତହିୀନ ପ୍ରାଣଗିଳଗିା 
ହୁତୟି ସୁଖମଥୃି ଦୁୁଃଖଵର 
ପୟାଗୟପତୟନରିତୁ ପିପୀଲ ମ କାଦଗିଳୀଗୀଵ ହର ି୧୮-୨୯ 
 
ନତିୟନରିୟାଂଧାଖୟ କୂପଦ ି
ଭୃଥୟରିଂପଦାଦଗୂଡ ିପୁନରା 
ଵତଵିଜତି ପଲାକାପଵୈଦୁଵ କଲିୟୁ ପଦ୍ଵେଦଲି 
ସତୟପଲାକାଧିପ ଚତୁମଖୁ 
ତତ୍ଵ ପଦଵକଳ ସାହତି ନଜି 
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ମକୁ୍ତିପୟୈ ଦୁଵ ହରିପଦାବ୍ଜଵ ଭଜସି ିଭକୁତୟିଲି......ଃୁଃଖା _୧୮-୩୦ 
 
ଵିଧି ନପିେଧଗପଳରଡୁ ମପରୟପଦ 
ମଧୁଵିପରାଧିୟ ପାଦକପିସ 
ଲଦତି ିମକ୍କଳଗିୀଵ ପୁଣୟଵ ପାପ ପଦୈତୟରିପଗ 
ସୁଦରୁ ନଧରଗୀୟଦପିର େଂ 
ପଦାଦଗ ିଓୟଵରୁ ପୁଣୟ ପଦୈତୟରୁ 
ଅଧିପରିଲ୍ଲଦ ଵୃକ୍ଷଗଳ ଫଲଦଂପତ ନତିୟଦଲି ୧୮-୩୧ 
 
ତଲିଜ କ ମଲ ତୟଜସି ିଦୀପଵୁ 
ତଳିୟି ପତୈଲଵ ଗ୍ରହସି ିମଂଦରି 
ପଦାଳପଗ ଵୟାପିସପି୍ପ କତ୍ତପଲ ଭଂଗସିୁଵ ପତରଦ ି
କଲି ପମାଦଲୁପଗାଂଡଖଳି ଦାନଵ 
କୁଲଜରନୁଦନି ମାଳ୍ପ ପୁଣୟଜ 
ଫଲଵ ବ୍ରୋଦୟରିପଗ ପକାଟ୍ଟଲ୍ଲପଲ୍ଲ ରମିସୁଵନୁ ୧୮-୩୨ 
 
ଇଦ୍ଦପଲୟୁ ନତିୟଦଲି ପମଧ୍ୟା 
ପମଧ୍ୟ ଵସୁ୍ତଗଳୁଂଡୁ ପଲାକଦ ି
 ୁଦ୍ଧ  ୁଚ ିଏଂପଦନସିପିକାଂେନୁ ପଵଦ ସୃ୍ମଥିଗପଳାଳୁ 
େୁଦ୍ଧପିୂଵକଵାଗ ିଵିଭୁଧରୁ 
ଶ୍ରପଦ୍ଧୟିଂଦପିସଦି କମ ନ ି
େଦି୍ଧଵାଦରୂ ସରିପୟ ପକୈପକାଂଡୁଦ୍ଧରିସୁତପି୍ପ ୧୮-୩୩ 
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ଓପଡୟରିଦ୍ଦ ଵନସ୍ଥ୍ ଫଲଗଳ 
େଡଦୁି ତଂିେୁଵରୁଂପଟ କଂଡପର 
ପହାପଡଦୁ େସିୁଟଵୁପରଂେ ଭୟଦଂି ପନାଡଲଂଜୁଵରୁ 
େଡିପଦ ମାଡୁଵ କମଗଳୁ ମପନ 
ମଡଦ ିମକ୍କଳୁ େଂଧୁଗଳ କା 
ପରାଡନାଳୁଗଳୁ ଏଂଦ ମାତ୍ର୍ଦ ିଓଡୁଵୁଦୁ ଦୁରିତ ୧୮-୩୪ 
 
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ କପମଂଦ୍ରୟିଗଳଂିପଦ 
ପନନୁ ମାଡୁଵ କମଗଳ ଲ 
ମୀନଵିାସନଗିପିସୁତଲିରୁ କାଲକାଲଦଲି 
ପ୍ରାଣପତ ିପକୈପକାଂଡୁ ନାନା 
ପୟାନପିୟୈଦସିପନାପେ ପକାଡଦପିର 
ଦାନଵରୁ ପସପଳପଦାୟଵପରଲ୍ଲା ପୁଣୟରା ିଗଳ ୧୮-୩୫ 
 
େୁଥିସୃ୍ମଥୟଥଵ ଥିଳଧିହେଥଵି ି େନୁ କମମାଦଲୁ 
ପ୍ରଥିଗ୍ରହସିନୁ ପାପଗଳ ପକାଦୁଥିପ୍ପ ନଥିୟ ହର ିଚଥୁରଧ  
ଭୁଵନାଧିପଥି କ୍ରଥୁକୃଥଜ୍ଝ୍ନ୍ୟନୟିାମକନୁ 
ଏପନମଥିୟଭ୍ରମଶପ୍ରମାଧସମକତପଧାେଵଵଗଲି୍ଲ ୧୮-୩୬ 
 
ଵାରିଜାସନ ମଖୁୟ ରାଜ୍ଝ୍ନ୍ୟା 
ଧାରକରୁ ସଵସ୍ଵତଂତ୍ର୍ ର 
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ମାରମଣପନଂଦରିଦୁ ଇେୋନଷି୍ଟକମଫଲ 
ସାରପଭାକ୍ତନଗିପିସଲୁ ସ୍ଵୀ 
କାର ମାଡୁଵ ପାପଫଲଵ କୁ 
ପେରନାମକ ପଦୈତୟରିପଗ ପକାଟ୍ଟଵର ପନାୟିସୁଵ.....ଃୁଃଖା _୧୮-୩୭ 
 
କୂରପଦୈତୟପରାଳଦୁି୍ଦ ତାପନ 
ପପ୍ରରିସୁଵ କାରଣଦ ିହରିପଗ କୁ 
ପେରାପନଂେରୁ ଏଲ୍ଲପରାଳୁ ନଗିତଗତପିଗ ନରୁିତ 
ସୂରିଗଂୟପଗ ସୂୟପନଂେରୁ 
ଦୂରପ ାକପଗ  ୁକେ ଲିଂଗ  
ରୀରଵିଲ୍ଲଦ କାରଣଦଲି ଆକାୟପନନସିୁଵନୁ ୧୮-୩୮ 
 
ପପଳପଲା ଵଲ୍ଲଦ ମହାପା 
ପାଳଗିଳ ଓଂପଦ ଅଣଦ ିନ ି
ମଲୂପଗୈସଲିପେକୁ ଏଂେୁଵପଗାଂପଦ ହରିନାମ 
ନାଲିପଗପୟାଳୁଳ୍ଳଵପଗ ପରମକୃପ 
ଆଳୁ କୃଇଷ୍ଣନୁ ପକୈପିଡଦୁି ତ 
ନ୍ନାଲୟପଦାଳଟି୍ଟନୁଦନିଦଲାନଂଦପଡସିୁଵନୁ ୧୮-୩୯ 
 
ପରାଗପିୟୌେଧ ପଥୟଦଂିଦ ନ ି
ପରାଗ ିପୟନସିୁଵ ପତପରଦ ିଶ୍ରୀମଦ 
ଭାଗଵତ ସୁଶ୍ରଵଣପଗୈଦୁ ଭଵାଖୟପରାଗଵନୁ 

12

www.yo
us

igm
a.c

om



ନୀଗ ିସଵାଦୟଖଳି ଵିେୟ ନ ି
ପୟାଗସିୁ ଦପ ଂଦ୍ରୟିଵନଲିପନାଳୁ 
ଶ୍ରୀଗୁରୁଜଗନ୍ନାଥଵିଟଠଲ ପ୍ରୀତନାଗୁଵନୁ ୧୮-୪୦ 
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