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ଅେରଥ ଥଧନଥମୟିଧନଥ ଅନୁ କିରଗିଥି୍ଦୁଵାଧୟ

ଧଵଲୁ ଧଦଥକ କୁ େରା ନୀ ଵିଧଥଥ୍ୟୁେ ଥନ୍ଧରୁ ଵାଇ

ଧଵଲ ଧକାଣଦୁ ଵନ୍ଧିଦୁଵାଇ କାଲଧନଥ ଵିରେିଦଧଵ ...... ୩୫

ଧେଵଧରଥକ କାଥ୍ ଥିରୁଧଚ୍ଚନ୍ଧିଲ ଆଣଦଵଧନ
ଥିରୁେୁରୁଗନ ପୂଣଦୟ
ି ି ଧଲ ଥିଵୁ ଧଜାେିୟାନ କନ୍ଧା
ପରନଜ ଧଜାେିୟୁେ କାେି ପରିପୂଣ୍ୋକ୍କିଦୁଵାଇ
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ଉେୁ ୟିରାଗି ଇରୁପ୍ପେୁେ ଅଧନବନବାଇ

ଅଧନବ କୁ େରନ ଅଧନବ ଶକନ୍ଧନ ...... ୮୦
ଅଧନବ ଓେ ଏନୁେ ଅରୁ ମନ୍ଧର
ି େ ଏନ୍ଦ୍ରାଇ
ଅଧନଥବ ଉେଥି୍ଧଲ ଅଧସଥୟାେୁ ଅେଥଥ୍ଦୁଧୋର
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ଶକନ୍ଧଗୁରୁ ନାୋ ଶକନ୍ଧଗୁରୁ ନାୋ
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ୋଧବୈୟୁେ ଵୟି ଧତ୍ରଥୟୁେ ଵେିେଣା ନ କାକ୍କେୁ େ

େନଧଥଥ୍ େୁରୁଗଧନଥକ ୋଥ୍ଦେ
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୍ଲ କୁ ନ୍ଦ୍ରୁଧୋଋେ କୁ ଦଧି କାଧଣଦାଇ
ୁ

ସୀଲେ ନିଐନ୍ଧ ଧସଲମ୍ମା ନଗରଥି୍ଲ ...... ୩୧୫
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ଉଧୋ ୟ
ି ାଇ ଇରୁନ୍ଧୁ ଉନିଲ ଅଵନାକ୍କିଦୁଵନ
ଥନିଲ ଉଧନଥକ୍କାେି ଉନିଲ ଥଧନଥକ୍କାେି
ଏନିେ
ୁ ଥଧନଥକ୍କାେି ଏନିେୁ
ୁ ଧନଥକ କାେିଦୁଵାନ
ଶକନ୍ଧଧଜାେି ୟାନକନ୍ଧନ କନ୍ଧଗିରି ଇରୁନ୍ଧୁ

ଥଣଦାୟୁେେ ଥାନିିଥ ଥରୁକିନ୍ଦ୍ରାନ କାତ୍ରିିୟୁଧେ ...... ୪୨୦

କନ୍ଧନ ପୁଗହ୍ଥ ପାଦକ କନ୍ଧଗିରି ଵାରୁେିଧନ
କନ୍ଧଗିରି ଵନ୍ଧୁ ନିେେ କଣଦୟି
ୁ ମିନ ଜଗଥ୍ୀଧର
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ଥ କନିୋର ଓଧଦଥୟିଧଲ
କଣଦୁ ଵହ୍ଥିପେୁ କନ୍ଧଗିରି ଏଇଦୁ ଵୀର ...... ୪୪୫
କନ୍ଧଗିରି ଏଇ ଗ୍ନାନ ଶକନ୍ଧଗୁରୁ କଵସେିଧେଥପ
ପାରାୟଣେ ଧସୟିଲଗି
ୁ ଲ ପାକ୍କିୟଧେଲ୍ଲାେ ଧପତ୍ରୁ ଦୁଵୀର. ...... ୪୪୭

