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ଵଦଧେକଲୁିେ ଏଧନଥ େୟିଧଲାଧନ ରକିିପ୍ପାଇ 
ଵଦକି୍କଲ ଏଧନଥକ କାପ୍ପାତ୍ର ଵନ୍ଧଦୁିଵୀର ସେୁିରୁଵାଇ 
ଵଦକହି୍ଥକି୍କଲ ଏନକ୍କାଗ େୟିଲମୀେୁ ଵରୁଵୀଧର 
ପଥ୍ଥୁ ଥିକ୍କଥୁ ଧୋଋେ ଏଧନଥ ପଅନୁ୍ଧଵନୁ୍ଧ ରକିିପ୍ପାଇ ...... ୧୪୫ 



 
ଏନ ସଧିଗଥଧୟଥ ୟୁେ ସରିସଧିନଥୟୁେ ସଵିଗୁଧରା ରକିିପ୍ପାଇ 
ଧନତ୍ରୟୁିେ ପୁରୁଵେେୁ ନନିେରୁ  କାକ୍କେୁେ 
ପୁରୁଵନି ୁକି୍କଧଦଥଧୟ ପୁରୁଧଶାଥ୍େନ କାକ୍କେୁେ 
କଣି  ଇରଧଣଥଦୟୁେ କନ୍ଧଧଵଲ କାକ୍କେୁେ 
ନାସଗି  ଇରଧଣଥଦୟୁେ ନଲ୍ଲଧଵଲ କାକ୍କେୁେ ...... ୧୫୦ 
 
ଧସଵିଗ  ଇରଧଣଥଦୟୁେ ଧସଵଧକାଦ ିକାକ୍କେୁେ 
କନନି  ଇରଧଣଥଦୟୁେ କାଧନିୟନ କାକ୍କେୁେ 
ଉଥେିଧନଥୟୁେ ଥାନ ଉୋସୁେନ କାକ୍କେୁେ 
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ଅହ୍ଥଵିତ୍ର ବ୍ରମ୍ମୋଇ ଆକି୍କ ଵିଦୁଵାନ େରୁୁଗନ 
ଥିରୁେଐଗ  ଥିରୁେଐୁଗ  ଧସପ୍ପଵୁେୁେ ଇେୁଧଵୋନ 
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ଶକନ୍ଧଗୁରୁ କଵସେ ସେସୟପ ଧପଧୟାେୁେ 
ଅଗ୍ନ୍ନାନେେୁ ଅଗତ୍ର ିଅରୁ  ଓ ୟୁିେ କାେୁେ 
ଗ୍ନାନ ଶକନ୍ଧଗୁରୁ ନାଧନନୁ୍ଦ୍ରେ େନୁପିନ ...... ୪୧୫ 
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