
ଵଭୁିତ ିସଂଧି 
 
ହରକିଥାମ୍ର୍ ଇତସାର ଗୁରୁଗଳ 
କରୁଣଦଂିଦାପନତୁି ପପଳୁପଵ 
ପରମ ଭଗଵଦ୍ଭକ୍ତରଦିନାଦରଦ ିପକଳୁଵୁଦୁ 
 
ଶ୍ରୀତରୁଣିଵଲ୍ଲଭନ ପରମଵ ି
ଭୂତରୂିପଵ କଂଡ କଂଡ 
ଲୀପତରଦ ିଚଂିତସିତୁ ମନଦଲି ପନାଡୁ ସଂଭ୍ରମଦ ି
ନୀତ ସାଧାରଣ ଵପିେଷ ସ 
ଜାତ ିପନୈଜାହତିଵୁ ସହଜ ଵଜିାତ ି
ଖଂଡାଖଂଡ ବପଗଗଳନରତୁି ବୁଧରଂିଦ ୫-୧ 
 
ଜଲଧରାଗସପଦାଳପଗ ଚରସିଵୁ 
ହଲଵୁ ଜୀଵର ନମିିସହିନଦ 
ପରାଳୁ ସଜାତ ିଵଜିାତ ିସାଧାରଣ ଵପିେଷଗଳ 
ତଳିଦୁି ତତ୍ତତ୍ସ୍ଥାନଦଲି ପଵ 
ଗଗଳସି ିହବ୍ବଦି ମନଦ ିପୂଜସି ୁ
ତଲଵଵୟାପ୍ତନ ରୂପଗଳ ପନାଡୁତପଲ ହଗିଗତୁରୁି ୫-୨ 
 
ପ୍ରତମି ୋଲିଗ୍ରାମ ପଗା ଅଭୟା 
ଗତନତଥିି ଶ୍ରୀତୁଳସ ିପିପ୍ପଲ 
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ୟତ ିଵନସ୍ଥ ଗ ଇହସ୍ଥ ଵଟୁ ୟଜମାନ ସ୍ଵପରଜନ 
ପ ଇଥିଵ ିଜଲ େଖିି ପଵନ ତାରା 
ପଥ ନଵଗ୍ରହ ପୟାଗ କରଣ ଭ 
ତଥିି ସତିାସତିପଅ ସଂକ୍ରମଣଵନଧିଷ୍ଠାନ ୫-୩ 
 
କାଦ କାଂଚନପଦାଳପଗ ପୋଭିପ 
ଆଦପିତୟାସୟନ ପତରଦ ିଲକୁ 
ମୀଧଵନୁ ପ୍ରତଦିନିଦ ିୋଲିଗ୍ରାମପଦାଳଗିପ୍ପ 
ଐଦୁସାଵରି ପମପଲ ମଵୂ 
ପତ୍ତୈଦଧିକ ଐନୂରୁ ରୂପଦ ି
ଭୂଧରଗଳଭିମାନ ିଦଵିଜିପରାଳପି୍ପନନଵରତ ୫-୪ 
 
ଶ୍ରୀରମଣ ପ୍ରତପିମଗପଳାଳପଗ ହଦ ି
ମରୂଧିକଵାଗିପ୍ପ ପମପଲୈ 
ନୂରୁ ରୂପଵ ଧରସି ିଇପ୍ପନୁ ଅହତିାଚଲଦ ି
ଦାରୁମଥନଵ ପଗୈପୟ ପାଵକ 
ପତାରୁଵଂପତ ପ୍ରତୀକ ସରୁପରାଳୁ 
ପତାରୁତପି୍ପନୁ ତତ୍ତଦାକାରଦଲି ପନାଳ୍ପରପିଗ ୫-୫ 
 
କରଣନୀୟାମକନୁ ତାନୁପ 
କରଣପଦାଳପଗୈଵପତ୍ତରଡୁ ସା 
ଵରିଦ ହଦନିାଲ୍କଧିକ େତରୂପଂଗଳପନ ଧରସି ି
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ଇରୁତହିନୁ ତଦୂପ ନାମଗ 
ଳରତୁି ପୂଜସିତୁହିର ପପୂଜୟ 
ନରୁିତ ପକୈପଗାଂବନୁ ତ ଇଉଷଷାତନୁ ଜଲଵ ପକାଂବଂପତ ୫-୬ 
 
ବଂିବରୂପନୁ ଈ ପତରଦ ିଜଡ 
ପପାଂବସରୁ ପମାଦଲାଦ ସରୁପରାଳ 
ଗିଂବୁପଗାଂଡହିପନଂଦରଦୁି ଧମାଥକାମଗଳ 
ହଂବଲିସଦିନୁଦନିଦ ିଵଶି୍ଵକୁ 
ଟୁଂବ ିପକାଟ୍ଟ କଣାନ୍ନ କୁତ୍ସ୍ତି 
କଂବଳପିୟ ପସୌଭାଗୟପଵଂଦଵନଂଘି୍ରଗଳ ଭଜସି ୁ୫-୭ 
 
ଵାରପିୟାଳଗିପ୍ପତ୍ତନାଲକୁ 
ମପୂରରଡୁସାଵରିଦ ପମଲମ ୁ
ନ୍ନରୂ ହଦପିନପଳନପି ରୂପଵୁ ଶ୍ରୀ ତୁଲସ ିଦଳଦ ି
ନୂର ଅରଵପତ୍ତାଂଦୁ ପୁଷ୍ପଦ ି
ମରୂଧିକ ଦେ ଦୀପପଦାଳୁ ନା 
ନୂର ମରୁୂ ସମୁତୂଗିଳୁ ଗଂଧପଦାଳଗିରୁତହିଵୁ ୫-୮ 
 
ଅଷ୍ଟଦଳସଧ ଇଦୟ କମଲା 
ଧିଷି୍ଟତନୁ ତାନାଗି ସପଵା 
ତ୍କ ଇଷ୍ଟମହମିନୁ ଦଳଗଳଲି ସଂଚରସିପୁତାଳଗିଦୁ୍ଦ 
ଦୁଷ୍ଟରପିଗ ଦୁବୁଦ୍ଧ ିକମ ଵ ି
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େଷିତରପିଗ ସଜୁ~ନାନ ଧମ ସଂ 
ପୁଷି୍ଟପଗୈସତୁ ସଂପତୈପ ନଦୁିଷ୍ଟ ସଖୁପୂଣ ୫-୯ 
 
ଵତି୍ତପଦହାଗାର ଦାରା 
ପତୟମିତ୍ରାଦଗିପଳାଳପଗ ଗୁଣ 
ଚତି୍ତବୁଦ୍ଧୟଦଂିଦି୍ରୟଗପଳାଳୁ ଜ~ନାନକମପଦାଳୁ 
ତତ୍ତଦାହଵୟନାଗି କପରସତୁ 
ସତୟସଂକଲାପନୁସାରଦ ି
ନତିୟଦଲି ତା ମାଡମିାଡପିପନଂଦୁ ସ୍ମରସିତୁରୁି ୫-୧୦ 
 
ଭାଵ ଦ୍ରଵୟକି୍ରପୟଗପଳନସିଵୁ 
ଈ ଵଧିାପଵୈତତ୍ରୟଂଗଳ 
ଭାଵସିତୁ ସଦ୍ଭକି୍ତୟଲି ସଵତ୍ର ମପରୟଦପଲ 
ତାଵକନୁ ତାପନଂଦୁ ପ୍ରତଦିନି 
ପସଵସିଵୁ ଭକ୍ତରପିଗ ତନ୍ନନୁ 
ଈଵ କାଵ କ ଇପାଳୁ କରଵିରପଗାଲିଦ ପତରନଂପତ ୫-୧୧ 
 
ବାଂଦଳପଵ ପମାଦଲାଦଦପରାପଳାଂ 
ପଦାଂଦରଲି ପୂଜା ସସୁାଧନ 
ପଵଂପଦନସିଵୁ ପଦାଥଗଳୁ ବପଗବପଗୟ ନୂତନଦ ି
ସଂଦଣିସପିକାଂଡହିଵୁ ଧ୍ୟାନପକ 
ତଂଦନିତୁି ଚଂିତସି ିସଦା ପଗା 
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ଵଂିଦନଚସି ିପନାଡୁ ନଲିନଲିଦାଡୁ ପକାଂଡାଡୁ ୫-୧୨ 
 
ଜଲଜାନାଭନ ମତୂ ିମନଦଲି 
ପନପଲପଗାଳସି ିନଶି୍ଚଲଭକୁତୟିଲି 
ଚଳବିସିଲୁିମପଳଗାଳଗିଳ ନଂିଦସିପଦ ନତିୟଦଲି 
ପନଲଦଲିହ ଗଂଧପଵ ସଗୁଂଧଵୁ 
ଜଲପଵ ରସ ରୂପପଵ ସଦୁୀପଵୁ 
ଏଲରୁ ଚାମର େବ୍ଦଵାଦୟଗଳପିସଲୁ ଓଲିଵ ୫-୧୩ 
 
ପଗାଳକଗଳୁ ରମାରମଣନ ନ ି
ଜାଲୟଗଳନୁଦନିଦ ିସଂପ୍ର 
ଆଲପନପୟ ସମ୍ମଜନଵୁ କରଣଗପଳ ଦୀପଗଳୁ 
ସାଲୁ ତତ୍ତଵଷିୟଗଳ ସ 
ପମ୍ମଳନପଵ ପରୟିଂକ ତତ୍ସ୍ଖୁ 
ପଦଳପିଗପୟ ସପୁ୍ପତ୍ତ ିଗାତ୍ମନପିଵଦନପଵ ଵସନ ୫-୧୪ 
 
ପାପକମଵୁ ପାଦୁପକଗଳନୁ 
ପଲପନଵୁ ସତ୍ପଣୁୟ ୋସ୍ତ୍ରା 
ଲାପନପଵ ଶ୍ରୀତୁଲସ ିସମୁପନାଵ୍ର୍ ଇତ୍ତଗିଳୁ ସମୁନ 
ପକାପ ଧୂପଵୁ ଭକି୍ତ ଭୂଷଣ 
ଵୟାପିସଦି ସଦବୁଦ୍ଧ ିଛତ୍ରଵୁ 
ଦୀପପଵ ସଜୁ~ନାନ ଵାରତଗିପଳ ଗୁଣକତନ ୫-୧୫ 
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ମନ ଵଚନ କାୟକ ପ୍ରଦଇପଣ 
ୟନୁଦନିଦ ିସଵତ୍ର ଵୟାପକ 
ଵନରୁପହଅଣଗପିସତୁ ପମାଦସିତୁଲିରୁ ସତତ 
ଅନୁଭଵପକ ତଂଦୁପକା ସକଲ ସା 
ଧନଗପଳାଳଗିପଦ ମଖୁୟ ପାମର 
ମନୁଜରପିଗ ପପଳଦିପର ତଳିୟିଦୁ ବୁଧରଗିଲ୍ଲଦପଲ ୫-୧୬ 
 
ଚତୁରଵଧି ପୁରୁଷାଥ ପପଡଵପର 
ଚତୁରଦେ ପଲାକଗଳ ମଧ୍ୟପଦା 
ଳତିରୁପାୟଗଳଲି୍ଲ ପନାଡଲୁ ସକଲ ୋସ୍ତ୍ରଦଲି 
ସତତ ଵଷିପୟଂଦି୍ରୟଗଳଲ୍ଲି ପ୍ରଵ ି
ତତପନନସି ିରାଜସିଵୁ ଲକୁମୀ 
ପତପିଗ ସଵ ସମପପଣୟୁ ମହପୂପଜ ସଦୁପାୟ ୫-୧୭ 
 
ପଗାଳକପଵ କୁଂଡାଗି୍ନ କରଣଵୁ 
ପମପଲାଦଗି ବହ ଵଷିୟ ସମିପଧୟୁ 
ଗାଳ ିୟତ୍ନଵୁ କାମ ଧମୂଵୁ ସନ୍ନଧିାନାଚ ି
ପମଳନପଵ ପ୍ରଜ୍ଵାପଲ କଡିଗିଳୁ 
ତୂଳଦିାନଂଦଗପଳ ତତ୍ତ 
ତ୍କାଲ ମାତୁଗପଳଲ୍ଲ ମଂତ୍ରାଧ୍ୟାତ୍ମୟଜ~ନଵଦୁି ୫-୧୮ 
 

www.yo
us

igm
a.c

om

6



ମଧୁଵପିରାଧିୟ ପଟ୍ଟଣପକ ପୁ 
ଵଦ କଵାଟଗଳଇ ନାସକି 
ଵଦନ ପଶ୍ରାତ୍ରଗପଳରଡୁ ଦଇଣ ଉଷତ୍ତରଵାର 
ଗୁଦ ଉଷପସ୍ଥଗପଳରଡୁ ପଶି୍ଚମ 
କଦଗପଳନପିଵୁ ଷଟ ସପରାଜପଵ 
ସଦନ ହ ଇଦୟପଵ ମଂଟପଂଗଳୁ ତ୍ରଗୁିଣଗପଳ କଲେ ୫-୧୯ 
 
ଧାତୁଗଳୁ ସପ୍ତାଵରଣ ଉଷପ 
ଵୀଥିଗପଳ ନାଡଗିଳୁ ମଦଗଳୁ 
ୟୂଥପଗଳୁ ସଷୁୁମନା ନାଡପିୟ ରାଜପଂଥାନ 
ଈ ତନୂରୁହଗପଳ ଵନଂଗଳୁ 
ମାତରଶି୍ଵନୁ ପଂଚରୂପଦ ି
ପାତକଗପଳଂବରଗିଳନୁ ସଂହରପି ତଳଵାର ୫-୨୦ 
 
ଇନ େୋଂକାଦଗିପଳ ଲମୀ 
ଵନପିତୟରସନ ଵାରପାଲକ 
ପରନସିତୁପି୍ପରୁ ମନଦ ଵ ଇତ୍ତଗିପଳ ପଦାତଗିଳୁ 
ଅନୁଭଵପି ଵଷିୟଂଗପଳ ପ 
ଟ୍ଟଣପକ ବପ୍ପ ପସାରଗଳୁ ଜୀ 
ଵନୁ ସଵୁତକ କପ୍ପଗଳ ପକୈପଗାଂବ ହର ିତାନୁ ୫-୨୧ 
 
ଉଷରୁପରାକ୍ରମନରମନପିଗ ଦେ 
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କରଣଗଳୁ କନ୍ନଡୟି ସାଲୁଗ 
ଳରଵଦୂିରନ ସଵହିାରପକ ଚତି୍ତ ମଂଟପଵୁ 
ମରଳ ିବୀସଵୁ ଶ୍ଵାସଗଳୁ ଚା 
ମର ଵଲିାସନି ିବୁଦ୍ଧ ିଦାପମା 
ଦରପଗ ସାଷତାଂଗ ପ୍ରଣାମଗପଳ ସେୁୟନଗଳୁ ୫-୨୨ 
 
ମାରମଣନରମପନପଗ ସମୁହା 
ଵାରପଵନସିଵୁ ଵଦନପକାପ୍ପଵୁ 
ପତାରଣ ସ୍ମେୁଗଳୁ ପକେଗପଳ ପତାପକଗଳୁ 
ଊର ିନପଡଵଂଘି୍ରଗଳୁ ଜଂଘଗ 
ଳୂରୁ ମପଧ୍ୟାଦର େରିଗଳା 
ଗାରଦୁପ୍ପରପିଗଗଳୁ ପକାେଗପଳୈଦୁ ପକାପଣଗଳୁ ୫-୨୩ 
 
ଈ େରୀରପଵ ରଥ ପତାକ ସ ୁ
ଵାସଗପଳ ପୁଂଡ୍ରଗଳୁ ଧ୍ଵଜ ସଂି 
ହାସନପଵ ଚତି୍ତଵୁ ସବୁୁଦ୍ଧପିୟ କଲେ ସନମନପଵ 
ପାେ ଗୁଣ ଦଂଡତ୍ରୟଗଳୁ େ ୁ
ଭାେୁଭଵୟ କମ ଚକ୍ର ମ 
ହା ସମଥାଶ୍ଵଗଳୁ ଦେକରଣଂଗପଳନସିଵୁୁଵୁ ୫-୨୪ 
 
ମାତରଶି୍ଵନୁ ପଦହରଥପଦାଳୁ 
ସତୂନାଗିହ ସଵକାଲଦ ି
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ଶ୍ରୀତରୁଣିଵଲ୍ଲଭ ରଥିକପନଂଦରଦୁି ନତିୟଦଲି 
ପ୍ରୀତୟିିଂଦଲି ପପାଷିସତୁ ଵା 
ତାତପାଦଗିଳଂିଦଲି ଵରିତ 
ଈ ତନୁଵପିନାଳୁ ମମପତ ବଟି୍ଟଵନଵପନ ମହପୟାଗୀ ୫-୨୫ 
 
ଭଵପଵନପି ଵନଧିପୟାଳୁ କମ 
ପ୍ରଵହପଦାଳୁ ସଂଚରସିତୁହି ପଦ 
ହଵ ସନୁାପଵୟ ମାଡ ିତନ୍ନଵରଂିପଦାଡଗୂଡ ି
ଦଵିସ ଦଵିସଗଳଲ୍ଲି ଲକୁମୀ 
ଧଵନୁ କ୍ରୀଡପିପନଂଦୁ ଚଂିତପିସ 
ପଵନନୟୟ ଭଵାବ୍ଧ ିଦାଟସି ିପରମସଖୁଵୀଵ ୫-୨୬ 
 
ଅପଣାଲୟଗତ ପଦାଥଵୁ 
ସ୍ତଈ ପୁରୁଷରୁଗଳଂିଦି୍ରୟଗଳଲି 
ଦୀପ ପାଵକପରାଳଡୁିତହି ପତୈଲାଦ ିଦ୍ରଵୟଗଳ 
ଆ ପରମଗଵଦାନପଵଂଦୁ ପ 
ପଦପପଦ ମପରୟଦପଲ ସ୍ମରସିତୁ 
ଭୂପନଂଦଦ ିସଂଚରସି ୁନଭିୟଦ ିସଵତ୍ର ୫-୨୭ 
 
ଵାରଜିଭଵାଂଡପଵ ସୁମଂଟପ 
ପମରୁଗିର ିସଂିହାସନଵୁ ଭା 
ଗୀରଥିପୟ ମଜ୍ଜନଵୁ ଦଗିଵସ୍ତ୍ରଗଳୁ ନୁଡ ିମଂତ୍ର 
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ଭୂରୁହଜ ଫଲପୁଷ୍ପ ଗଂଧ ସ 
ମୀର େେରିଵ ିଦୀପ ଭୂଷଣ 
ତାରପକଗପଳଂଦପିସଲୁ ପକୈପଗାଂଡୁ ମନ୍ନସିୁଵ ୫-୨୮ 
 
ଭୂସରୁପରାଳପି୍ପବ୍ଜ ଭଵପନାଳୁ 
ଵାସପୁଦଵନୁ ଵାୟୁ ଖଗପ ସ 
ଦାେଵିହପିପଂଦ୍ରନୁ ଵଵିସ୍ଵାନ୍ନାମକ ସୟୂ 
ପଭେ କାମମରାସୟ ଵରୁଣା 
ଦ ିସରୁରୁ ଅତ୍ରୟିପରାଳପି୍ପରୁ 
ଵାସଵାଗିହ ସଂକରୁଷଣନ ପନାଡ ିପମାଦପିରୁ ୫-୨୯ 
 
ମୀନପକତନତନୟ ପ୍ରାଣା 
ପାନ ଵୟାପନାଦାନ ମୁପଖୈୟ 
ପକାନ ପଂଚାେନମରୁଦ୍ଗଣ  ଇଦ୍ର ଵସଗୁଣରୁ 
ପମନକାତ୍ମପଜ କୁଵର ଵଷିଵ 
ପେନ ଧନପାଦୟନମିିଷରୁ ସ 
ଦାନୁରାଗଦ ିପଧନପୁିଦୁ ପଵୈେୟପରାଳୁ ପ୍ରଦୁୟମନ ୫-୩୦ 
 
ଇରୁତହିରୁ ନାସ୍ତୟଦସ୍ରରୁ 
ନରୁି ଇତୟୁି ୟମଧମ ୟମ କଂି 
କରରୁ ପମଦନି ିକାଲମ ଇତୁୟ େପନୈଶ୍ଚରାଦଗିଳୁ 
କପରସପିକାଂବରୁ େୂଦ୍ରପରଂଦନ 
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ଵରତ େୂଦ୍ରପରାଳପି୍ପରଵିପରାଳ 
ଗରଵଦୂିରନରୁିଦ୍ଧନହିପନଂଦରତୁି ମନ୍ନପିୁଦୁ ୫-୩୧ 
 
ଵୀତଭୟ ନାରାୟଣ ଚତୁ 
ଷ୍ପାତୁ ତାପନଂପଦନସି ିତତ୍ତ 
ଜ୍ଜାତ ିଧମ ସକୁମଗଳ ତା ମାଡ ିମାଡସିଵୁ 
ପଚତନର ଓଳପହାରପଗ ଓତ 
ପପ୍ରାତନାଗିପଦ୍ଦଲ୍ଲରପିଗ ସଂ 
ପ୍ରୀତୟିଲି ଧମାଥକାମଦଗିଳ ପକାଡୁତହିନୁ ୫-୩୨ 
 
ନଧିନଧନଦ ଵଧିାତ ଵଗିତା 
ଭୟଧିକ ସମାସମଵତ ିସାମଗ 
ତ୍ରଦିେଗଣ ସଂପୁଜୟ ତ୍ରକିକୁଦ୍ଧାମ େୁଭନାମ 
ମଧୁମଥନ ଭ ଇଗୁରାମ ପଘାଟକ 
ଵଦନ ସଵପଦାଥପଦାଳୁ ତୁଦ ି
ପମାଦଲୁ ତୁଂବହିପନଂଦୁ ଚଂିତସି ୁବଂିବରୁପଦଲି ୫-୩୩ 
 
କନ୍ନଡୟି ପକୈଵଡିଦୁି ପନାଡଲୁ 
ତନ୍ନରିଵୁ ସଵୟାପସଵୟଦ ି
କଣ୍ଣିପଗାପ୍ପଵୁ ପତରଦ ିଅନରୁିଧଧନପିଗ ଈ ଜଗଵୁ 
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନଵ ପତାରୁତ୍ତପିୁଦୁ 
ଜନୟଵାଦୁଦରଂିଦ ପ୍ରତ ିବଂି 
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ବନ୍ନମୟଗାପନଂଦରଦୁି ପୁଜସିଲୁ ପକୈପକାଂବ ୫-୩୪ 
 
ବଂିବପରନପିରୁ ପସ୍ଵାତ୍ତମରୁ ପ୍ରତ ି
ବଂିବପରନପିରୁ ସ୍ଵାଵରରୁ ପ୍ରତ ି
ବଂିବବଂିବଗପଳାଳପଗ ପକଵଲ ବଂିବ ହରପିୟଂଦୁ 
ସଂଭ୍ରମଦ ିପାଡୁତଲି ପନାଡୁତ 
ଲୁଂବୁଡୁଵୁ ଦଡୁିଵୁଦୁ ପକାଡୁଵୁପଦ 
ଲ୍ଲଂବୁଜାଂବକନଂଘି୍ର ପୁପଜଗପଳଂଦୁ ନଲିଦାଡୁ ୫-୩୫ 
 
ନଦୟି ଜଲ ନଦପିଗପରଵ ପତରଦଂ 
ଦଦଲି ଭଗଵଦ୍ଦତ୍ତ କମଗ 
ଳୁଦଧିେୟନନଗିପିସତୁ ଵୟାଵତ ନୀନାଗି 
ଵଧିିନପିଷଧାଦଗିଳପିଗାଳଗା 
ଗଦପଲ ମାଡୁତ ଦଵୟିଂଦଦ ି
ପଦୁମନାଭନ ସକଲ କମଗଳଲି୍ଲ ପନପନଵୁତରୁି ୫-୩୬ 
 
ଅରୟିଦଦିରୁ ଏପମ୍ମାଳଦି୍ଦନ 
ଵରତ ଵଷିୟଗଳୁଂବ ଜ~ନାପନା 
ତ୍ତରଦ ିତନଗପିସଲୁ ଚତି୍ସ୍ଖୁଵତୁି୍ତ ସଂପତୈପ 
ସରତୁି କାଲପ୍ରଵହଗଳୁ କଂ 
ଡପରୟୁ ସର ିକାଣଦପିର ପରଵୁିଵୁ 
ମରଳ ିମଜ୍ଜନ ପାନ କମଗଳଂିଦ ସଖୁଵହିଵୁ ୫-୩୭ 
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ଏନୁ ମାଡୁଵ କମଗଳୁ ଲକୁ 
ମୀ ନଵିାସନଗିପିସନୁସଂ 
ଧାନ ପୁଵକଦଂିଦ ସଂପଦହସିପଦ ଦନିଦନିଦ ି
ମାନନଧିି ପକୈପକାଂଡୁ ସଖୁ ଵ ି
ତ୍ତାନତର ସଂପତୈପ ତ ଇଣଜଲ 
ପଧନୁ ତାନୁଂଡନଵରତ ପାପେପରଵ ପତରନଂପତ ୫-୩୮ 
 
ପୂଵଵ ଦଇଣ ପଶି୍ଚପମାତ୍ତର 
ପଵତୀ ପତୟିଗି୍ନଵାୟୁ ସ ୁ
ୋଵରୀକର ଦଗିଵଲୟପଦାଳୁ ହଂସନାମକନୁ 
ସଵକାଲଦ ିସଵରୁଳୁ ସରୁ 
ସାଵପଭୌମନୁ ପସ୍ଵପେୟଲି ମ 
ପତ୍ତାଵରପିଗ ପଗାଚରସିଦଵୟକ୍ତାତ୍ମ ପନଂପଦନସି ି୫-୩୯ 
 
ପର ିଇଡାଵତ୍ସ୍ରନୁ ସଂଵ 
ତ୍ସ୍ରପଦାଳନରୁିଦ୍ଧାଦ ିରୁପଵ 
ଧରସି ିବାହସ୍ଵତୟ ପସୌରଭ ଚଂଦ୍ରମନୁ ଏନସି ି
ଇରୁତହି ଜଗନ୍ନାଥ ଵତିଠଲ 
ସ୍ମରସିଵୁଵରନ ସଂପତୈପପନଂ 
ଦୁରୁପରାକ୍ରମଵୁଚତି ସାଧନ ପୟାଗୟପତୟନରତୁି ୫-୪୦ 
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