
ହରିକଥାମଥୃସାର 
ବୃହତ୍ତାରତମୟ ସଂଧି 
 
ହରିକଥାମଥୃସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନଥିୁ ପପଳୁପେ 
ପରମ ଭଗେଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ପକଳୁେୁଧୁ 
 
ହର ିସରିି େିରିଂଚୀର ମଖୁ ନ ି
ଜରର ଆପେଶାେତାଗଳ 
ସ୍ମରିସୁ ଗୁଣଗଣ ସେକାଲଦ ିଭକ୍ତି ପୂେକଦ ି
 
ମୀନ କୂମ ପରାଡ ନରହର ି
ମାଣେକ ଭୃଗୁରାମ ଦଶରଥ 
ସୂନୁ ୟାଦେ ବୁଦ୍ଧ କଲ୍କୀ କପିଲ ପେୈକୁଂଠ 
ଶ୍ରୀନେିାସନୁ େୟାସ ଋଷଭ ହ 
ୟାନନ ନାରାୟନୀ ହଂ 
ସାନରୁିଦ୍ଧ ତ୍ରେିିରମ ଶ୍ରୀଧର ହୃଷପିକଶ ୨୧-୦୧ 
 
ହରିୟୁ ନାରାୟଣନୁ କୃଷ୍ଣା 
ସୁର କୁଲାଂତକ ସୂୟ ସମପ୍ରଭ 
କପରସୁେନୁ ନଦୁିଷ୍ଟ ସୁଖ ପରିପୂଣ ତାପନଂଦୁ 
ସେପଦପୋତ୍ତମନୁ ସେଗ 
ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରାତନ ଜରା 
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ମରଣ େଜତି ୋସୁପଦୋଦୟମିତ ରୂପାତ୍ମ ୨୧-୦୨ 
 
ଈ ନଳନିଭେଜନନ ିଲକୁମୀ 
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ବଲ ଭକ୍ତୟାଦ ିଗୁଣ ସଂ 
ପୂଣପଲନପିଳୁ ସେକାଲଦ ିହରିକୃପାବଲଦ ି
ହୀନପଳନପିଳନଂତ ଗୁଣଦ ିପ ୁ
ରାଣ ପୁରୁଷପଗ ପ୍ରକୃତଗିନି୍ନୁ ସ 
ମାନପରନସିୁେରିଲ୍ଲ ମକୁ୍ତାମକୁ୍ତ ସୁରପରାଳପଗ ୨୧-୦୩ 
 
ଗୁଣତ୍ରୟଗଳମାନ ିଶ୍ରୀ କୁଂ 
ଭିଣ ିମହା ଦୁଗାଂଭ୍ରଣ ିରୁ 
ଗିିଣୟୁି ସତୟ ଶାଂତ ିକୃଥି ଜୟ ମାୟ ମହଲକୁମି 
ଜନକଜା କମଲାଲୟା ଦ 
ଇପଣୟୁ ପଦିାତ୍ରପିଲାପକଶ୍ଵରି 
ଅଣମୁହତି୍ତପନାଳଦୁି୍ଦ ଉପମାରହତିପଳନସି୍ଵଳୁ..ଃ ଖାଶ_୨୧-୦୪ 
 
ପ ାଟକାସୟନ ମଡଦଗିଂିତଲି 
ହାଟପକାଦର ପେନରୀେରୁ 
ପକାତଗୁିଣଦଂିଦଧମପରନପିରୁ ଆେ କାଲଦଲି 
ପଖଟପତପିଶଷାମପରଂଦ୍ରର 
ପାଟ ୁମାଡପଦ ଶ୍ରୀଶନ କୃପା 
ପନାଟଦଂିଦଲି ସେପରାଳୁ େୟାପାର ମାଡୁେରୁ ୨୧-୦୫ 
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ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମ େିରିଂଚ ିମହା 
ନିରୁତ ମଖୁୟପ୍ରାଣ ଢ୍ରଥୁିସୃ୍ମଥି 
ଗୁରୁେର ମହାଧ୍ୟାତ ବଲ େିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନତ େିଖୟାତ 
ଗରଳଭୁଗଭେପରାଗ ପଭଷଜ 
ସ୍ଵର େରଣ ପେଦସ୍ଥ ଜୀପେ 
ଶ୍ଵର େିଭୀଷଣ େିଶ୍ଵପଚଷ୍ଟକ େୀତଭୟ ଭୀମ ୨୧-୦୬ 
 
ଅନଲି ସ୍ଥିତ ିପେୈରାଗୟନଧିି ପରା 
ଚନ େିମକୁ୍ତିଗ ନଂଦ ଦଶମତ ି
ଅନମିିପଷଶାନଦି୍ର ଶୁଚ ିସତ୍ତ୍ଵାତ୍ମକ ଶରୀର 
ଅଣମୁହଦୂପାତ୍ମକାମଥୃ 
ହନୁମଦାଦୟେତାର ପଦିା 
ସନ ପଦେି ସଂପ୍ରାପ୍ତ ପରସିର ଆଖଣାଶିସମ ୨୧-୦୭ 
 
ମାତରିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜଗ 
ନ୍ନାପତଗଧମାଧୀନପରନପିରୁ 
ଶ୍ରୀତରୁଣେିଲ୍ଲଭନୁ ଈେପରାଳାେକାଲଦଲି 
ନୀତ ଭକ୍ତି ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ବଲ ରୂ 
ପାତଶିୟଦଂିଦଦୁି୍ଦ ପଚତନା 
ପଚତନଗପଳାଳୁ େୟାପ୍ତପରନସିୁେ ତତ୍ତଦାହଵୟଦ ି୨୧-୦୮ 
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ସରସ୍ଵତ ିପେଦାତି୍ମକା ଭୁଜ ି
ନରହରିଗୁରୁଭକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମୀ 
ପରମ ସୁଖ ବଲପୂପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତ ିଗାୟତ୍ର ି
ଗରୁଡପଶଷର ଜନନ ିଶ୍ରୀ ସଂ 
କରୁଷଣନ ଜୟା ତନୁପଜ ୋଣୀ 
କରଣନୀୟାମପକ ଚତୁଦଶଭୁେନ ସନିାପନୟ ୨୧-୦୯ 
 
କାଳ ିପଦ୍ରୌପଦ ିକାଶିଜା ପାଂ 
ଚାଲି ଶିେକପନୟଂଦ୍ର ପସନା 
କାଲମାନୀ ଚଂଦ୍ର ଦୁୟସଭାନାମ ଭାରତପିଗ 
 ାଳ ିବ୍ରହ୍ମର ୟୁେତୟିରୁ ଏ 
ପଳଳୁ ଐେପତ୍ତାଂଦୁ ଗୁଣଦଂି 
କୀଳୁ ଏନପିରୁ ତମ୍ମ ପତଗିଳଂିଦଲାୋଗ ୨୧-୧୦ 
 
ହର ିସମୀରାପେଶ ନର ସଂ 
କରୁଷଣାପେଶୟୁତ ଲମଣ 
ପରମପୁରୁଷନ ଶୁକଲପକଶାପେଶ ବଲରାମ 
ହର ସଦାଶିେ ତପ ଅହଂକୃଥୁ 
ମରୁତୟୁକ୍ତ ଶୁପକାଧ୍ଵପଟ ତ 
ତ୍ପରୁୁଷ ଜୟଗୀପଷଵୌେ ପଦ୍ରୌଣୀ େୟାଧ ଦୂୋସ ୨୧-୧୧ 
 
ଗରୁଡ ପଶଷ ଶଶାଂକଦଳ ପଶ 
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ଖରରୁ ତପମ୍ମାଳୁ ସମରୁ ଭାରତୀ 
ସରସଜିାସନ ପତ୍ନଗିଧମରୁ ନୂରୁ ଗୁଣଦଂିଦ 
ହରିମଡଦ ିଜାଂବେତପିୟାଳୁ ଶ୍ରୀ 
ତରୁଣୟିାପେଶେିହୁପଦଂଦଗୁି 
ପକାରପତ ଏନପିରୁ ଗରୁଡପଶଷରିପଗୈେପରୈଦୁ ଗୁଣ ୨୧-୧୨ 
 
ନୀଲ ଭଦ୍ରା ମିତ୍ରେିଂଦା 
ପମପଲନପି କାଳଂିଦ ିଲଅପଣ 
ବାପଲୟରିଗଂିତଧମ ୋରୁଣ ିପସୌପଣ ିଗରିିଜା 
ଶ୍ରୀଲକୁମିୟୁତ ପରେତୀ ସରିି 
ମଲୂରୂପଦ ିପପୟପଳନପିଳୁ 
ପଶୈଲଜାଦୟରୁ ଦଶଗୁଣାଧମ ତମ୍ମ ପତଗିଳପିଗ ୨୧-୧୩ 
 
ନରହର ିଆପେଶ ସଂୟୁତ 
ନର ପୁରଂଦର ଗାଧି କୁଶ ମଂ 
ଦରଦୁୟମନ େିକୁଇୋଲି ଇଂଦ୍ରନେତାର 
ଭରତ ବ୍ରହ୍ମାେିଷ୍ଟ ସାଂବ ସୁ 
ଦରୁଶନ ପ୍ରଦୁୟମନ ସନକା 
ଦୟପରାଳଗପି୍ପ ସନତୁ୍କମାରନୁ ଶଣୁିଖ କାମ ୨୧-୧୪ 
 
ଈପରୈଦୁ ଗୁଣ କଡପିମ ପାେତ ି
ୋରୁଣୀୟରିଗଂିଦ୍ର କାମ ଶ 
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ରୀରମାନ ିପ୍ରାଣ ଦଶଗୁଣେେର ଶରନପିଗ 
ମାରଜାରତ ିଦକ୍ଷ ଗୁରୁ େୃ 
ଥ୍ରାଦଜିାୟା ଶଚ ିସ୍ଵୟଂଭୁେ 
ରାରୁଜନ ସମ ପ୍ରାଣଗେରରୁ ହତୁ୍ତ ଗୁଣଦଂିଦ ୨୧-୧୫ 
 
କାମପୁତ୍ରନରୁିଦ୍ଧ ସୀତା 
ରାମନାନୁଜ ଶତୁହନ ବଲ 
ରାମନାନୁଜ ପପୌତ୍ରନନରୁିଦ୍ଧପନାଳଗନରୁିଦ୍ଧ 
କାମଭାୟା ରୁଗିେତ ିସ 
ନ୍ନାମ ଲଅଣପଳନସିୁେଳୁ ପପୌ 
ପଲାମ ିଚତି୍ରାଂଗପଦୟୁ ତାରାପେରଡୁ ପପସରୁଗଳୁ ୨୧-୧୬ 
 
ତାରନାମକ ପତ୍ରପତପୟାଳୁ ସୀ 
ତାରମଣନାରାଧିସଦିନୁ ସ 
ମୀରୟୁପକ୍ତାଦ୍ଧେନୁ କୃଷ୍ଣପଗ ପ୍ରୀୟପନନସିଦିନୁ 
ୋରିଜାସନୟୁକ୍ତ ପଦ୍ରାଣନୁ 
ମରୁୂ ଇପଳପୟାଳୁ ବୃହସ୍ପତଗିେ 
ତାରପେଂବରୁ ମହାଭାରତ ତାତ୍ପୟପଦାଳପଗ ୨୧-୧୭ 
 
ମନୁ ମଖୁୟାଦୟରିଗଂିତ ପ୍ରେହନୁ 
ଗୁଣଦ ିପଂଚକ ନୀଚପନନସିୁେ 
ଇନ ଶଶାଂକରୁ ଧମମାନେି ଏରଡୁ ଗୁଣଦଂିଦ 
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କନୟିପରନପିରୁ ପ୍ରେହଗଂିତଲି 
ଦନିପ ଶଶି ୟମଧମରୂପଗ 
ଳନୁଦନିଦ ିଚଂିତପିୁଦୁ ସଂତରୁ ସେକାଲଦଲି ୨୧-୧୮ 
 
ମରୁତନାପେଶୟୁତ ଧମଜ 
କରଡ ିେିଦୁରନୁ ସତୟଜତୁି ଈ 
ପରରଡୁ ଧମନ ରୂପ ବ୍ରହ୍ମାେିଷ୍ଟ ସୁଗ୍ରୀେ 
ହରିୟ ରୂପାେିଷ୍ଟ କଣନୁ 
ତରୁଣପିଗରଡେତାର ଚଂଦ୍ରମ 
ସୁରପନାପେଶୟୁତନଂଗଦପନନସିପିକାଳୁତପି୍ପ ୨୧-୧୯ 
 
ତରୁଣଗିଂିତଲି ପାଦ ପାଦପର 
େରୁଣ ନୀଚନୁ ମହାଭିଷକ ଦର 
ଦୁର ସୁପଷଣନୁ ଶଂତନୁେୁ ନାଲଵରୁ େରୁଣରୂପ 
ସୁରମନୁୀନାରଦନୁ କଂିଚତି 
ପକାରପତ େରୁଣପଗ ଅଗ୍ନଭୃିଗୁେଜ 
ପଗାରଳପତ୍ନ ିପ୍ରସୂତ ିମେୂରୁ ନାରଦନଗିଧମ ୨୧-୨୦ 
 
ନୀଲ ଦୃଷ୍ଟଦୁୟମନ ଲେ ଈ 
ପଲଲିହାନନ ରୂପଗଳୁ ଭୃଗୁ 
କାଲିପଲାଦ୍ଦଦରିଂଦ ହରିୟନୁ େୟାଧପନନସିଦିନୁ 
ଏଳୁ ଋଷଗିଳଗୁିତ୍ତମରୁ ମୁନ ି
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ପମୌଳ ିନାରଦଗଧମ ମେୂରୁ 
ଗାଳୟୁିତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାହ୍ଲୀକରାୟପନନନିସିଦିନୁ ୨୧-୨୧ 
 
ଜନପ କମଜପରାଳପଗ ନାରଦ 
ମନୁୟିନୁଗ୍ରହ ବଲଦ ିପ୍ରହ୍ଲା 
ଦନଲ ଭୃଗୁମନୁ ିଦଅ ପତ୍ନପିଗ ସମପନନସିୁପକାଂବ 
ମନୁ େିେସ୍ଵାନ ଗାଧିପଜେରୁ 
ଅନଲଗଂିତଲି କଂିଚତିାଧମ 
ଏପଣ ଏନସିୁେରୁ ସପ୍ତଋଷଗିଳପିଗଲ୍ଲ କାଲଦଲି ୨୧-୨୨ 
 
କମଲସଂଭେଭେପରନପି ସଂ 
ୟମ ିମରୀଚୟୁି ଅତ୍ର ିୟଂଗରି 
ସୁମତ ିପୁଲହ ରତୁ େସଷି୍ଠ ପୁଲସ୍ତ୍ୟମନୁ ିସ୍ଵାହ 
ରମଣଗଧମରୁ ମିତ୍ରନାମକ 
ଦୁୟମଣ ିରାହୂୟୁକ୍ତ ଭୀଷିକ 
ୟମଳରୂପନୁ ତାରନାମକପନନସି ିପତ୍ରପତପୟାଳୁ ୨୧-୨୩ 
 
ନରିଋତପିଗରଡେତାର ଦୁମଖୁ 
ହରିୟୁତ  ପଟାତ୍କଜନୁ ପ୍ରାେହ ି
ଗୁରୁମଡଦ ିତାରାସମରୁ ପଜନୟଗୁତ୍ତମରୁ 
କରିପଗାରଳ ସଂୟୁକ୍ତଭଗଦ 
ତ୍ତରସୁ କତ୍ଥନ ଧନପ ରୂପଗ 
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ପଳରଦୁ େିଘ୍ନପ ଚାରୁପଦଷ୍ଣନୁ ଅଶ୍ଵିନଗିଳୁ ସମ ୨୧-୨୪ 
 
ପଦ୍ରାଣ ଧୁେ ପଦାଷାକାଗ୍ନ ି
ପ୍ରାଣ ଦୁୟ େିଭାେସୁଗପଳଂଟ ୁକୃ 
ଶାନୁ ପଶ୍ରଷ୍ଠ ଦୁୟନାମେସୁ ଭୀଷିାୟ ବ୍ରହ୍ମୟୁତ 
ପଦ୍ରାଣନାମକ ନଂଦପଗାପ ପ୍ର 
ଧାନ ଅଗ୍ନୟିନୁଳପିଦଳୁ ସ 
ମାନପରନପିରୁ ତପମ୍ମାଳପଗ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନାଦ ିଗୁଣଦଂିଦ ୨୧-୨୫ 
 
ଭୀମପରୈେଥପୋଜପଜୈକପାଧାମହନ ବହୁରୂପକନୁ 
ଭେ ୋମ ଉଗ୍ର େୃଷାକପିୟହବୁିଢ୍ରିନପୟନୁଥିପ୍ପ 
ଈ ମହାଥିର ମଢ୍ରୟପଧାଳପଗ ଉମାମପନାହରନୁଥଥମନୁ 
ଧଶନାମକରୁ ସମପରନସିପିକାମଵରୁ ଥପମ୍ମାପଳପମଧମଧ ୁ୨୧-୨୬ 
 
ଭୂରିୟପଜୈକପଧା େହବୁିଢ୍ରିନରୟିଧୁ ରୁଧ୍ରଗଣପସମୟୁଥ 
ଭୂରିଶ୍ରେପନପମଧନପି ଶଲେିରୁପାକ୍ଷନାମକନୁ 
ସୂରିକୃପ େିଷ୍କମଵ ସହପଧ ୋରୁଣାଗ୍ରଣ ିପସାମଧଥଥନୁ 
ଥା ରଚସିଧି ଧ୍ଵିରୂପ ଢ୍ରପରପୟାଳୁ ପଥ୍ରପାପକନୁ ୨୧-୨୭ 
 
ପଧେଶରନୁରୁରମା ମିଥ୍ରାେରୁଣପଜନୟ 
ଭଗପୂଷାେିେସ୍ଵାନ ସେିଥଢୃ୍ରାଥ ଆୟୟମଥଵଷତା 
ପଧେକୀସୁଥନଲ୍ଲ ିସେିଥେୃିଭାେସୂସୁଥ ଭାନୁ 
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ଏନସିୁେ ଜୟାେନପୟୁଥ େୀରପସନନୁ ଥଵଷତୃନାମକନୁ ୨୧-୨୮ 
 
ଏରଡଧିକ ଦଶ ସୂୟପରାଳୁ ମ ୂ
ପରରଡୁ ଜନରୁତ୍ତମ େିେସ୍ଵାନ 
େରୁଣ ଶରନୁରୁରମନୁ ପଜନୟ ମିତ୍ରାଖୟ 
ମରୁତନାପେଶୟୁତ ପାଂଡୂ 
େର ପରାେହପନଂପଦନପି ପକ 
ସର ିମଗୃପ ସଂପାପତଵେତ ତ୍ରୟରୁ ମରୁଦଂଶ ୨୧-୨୯ 
 
ପ୍ରଥିଭୋଥନୁ ପଚକଥିନୁ େିପୃଠୁପେନସିୁେନୁ ପସୌଂୟ 
ମାରୁଥ େିଥଥଶପୋଥଥମୁଗ ଗଜନାମକରୁ ପ୍ରାଣାମଵ 
ଧ୍ଵିଥିୟପାନ ଗୋକ୍ଷ ଗେୟ ଥୃଥିୟେୟାନ ଉଧାନ 
େୃଷପେଥୁଳ ଶେଥ୍ରାଥ ଗମଢସୁମାଧନରୁ ସମାନ ୨୧-୩୦ 
 
ଐେପରାଳଗୀ କୁଂତପିଭାଜନୁ 
ଆେିନାମକ ନାଗକୃକଲନୁ 
ପଦେଦତ୍ତଧନଂଜୟରୁ ଅେତାରେଜତିରୁ 
ଆେପହାଦ୍ଵହ େିେହ ସଂେହ 
ପ୍ରାେହୀପତ ିମରୁତ ପ୍ରେହନ ି
ଗାେକାଲକୁ କଂିଚଦିଧମରୁ ମରୁଦ୍ଗଣଗପଲଲ୍ଲ ୨୧-୩୧ 
 
ପ୍ରାପଣାପାନ େୟାପନାଦାନ ସ 
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ମାନ ପଦୈେରନୁଳଦୁି ମରୁତରୁ 
ଊନପରନପିରୁ ହତୁ୍ତ େିପଶ୍ଵପଦେରିେରିଂଦ 
ସୂନୁଗଳୁ ଏନସିୁେରୁ ଐେରୁ 
ମାନନିୀ ପଦ୍ରୌପତପିଗ ପକଲେରୁ 
ଓଣପିୟାଳୁ ପକୈପକୟପରନପିରୁ ଏଲ୍ଲ କାଲଦଲି ୨୧-୩୨ 
 
ପ୍ରତେିିଂଦୟ ଶୁତପସାମ ଶୁତକୀ 
ରୁତ ିଶତାନକି ଶୁତକମ ପଦ୍ରୌ 
ପତ ିକୁେରରିେପରାଳପଗ ଅଭିତାମ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଚତି୍ର 
ରଥନୁ ପଗାପକପିଶାର ବଲପରଂ 
ବତୁଲପରୈ ଗଂଧେରିଂଦଲି 
ୟୁତରୁ ଧମ େୃପକାଦରାଦଜିପରଂଦୁ କପରସୁେରୁ ୨୧-୩୩ 
 
େିେିଧ ପମୈଂଦରୁ ନକୁଲ ସହପଦ 
େ େିଭୁ ତ୍ରଶିିଖାଶ୍ଵନଗିଳଲି୍ଲ ି
ଦେିିପନାପେଶେିହୁପଦଂଦଗୁି ଦୟାୋ ପୃଥିଵ ଋଭୁ 
ପେନସୁତ େିଷଵପେନନୁମା କୁେର 
େିଘ୍ନପ ଧନପ ପମାଦଲା 
ଦେରୁ ମିତ୍ରପଗ କଂିଚତିାଧମପରନସିପିକାଳୁତହିରୁ ୨୧-୩୪ 
 
ପାେକାଗ୍ନ ିକୁମାରପନନସିୁେ 
ଚାେନେରୁଚଥୟମୁନ ିଚାଉଷ 

11

www.yo
us

igm
a.c

om



ପରୈେତ ସ୍ଵାପରାଚପିଷାତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମ ରୁପଦ୍ରଂଦ୍ର 
ପଦେ ଧମନୁ ଦଅନାମକ 
ସାେରଣ ିଶଶିବଂିଦୁ ପୃଥୁ ପ୍ରି 
ୟଵ୍ରତନୁ ମାଂଧାତ ଗୟନୁ କକୁସ୍ଥ ପଦୌଷୟଂତ ି୨୧-୩୫ 
 
ଭରଥଋଷଭଜହରିଣଜିଧ୍ଵିଜ ଭରଥପମାଧଲାଧଖଳି 
ରାୟପରା ଳରୁିଥିହୁଧୁ ଶ୍ରୀେିଷନପୁ୍ରାଣପେଶ ପ୍ରଥିଧିନଧି 
େରଧିେିସ୍ପଥି ଶମୁ୍ଭ ଅଧଭଥୁ କପରସୁେନୁ ବଲି େିଢୃ୍ର 
ଢ୍ରଥୁଶୁଚ ିସରିପୟନଦୁି ଋଥଢ୍ରାମ ପମାଧଲାଧଶତଗମଢେ ୨୧-୩୬ 
 
ଅରପସନପି କମଜରୁ ପେୈଶ୍ଵା 
ନରଗଧମ ଶତଗୁଣଦ ିେିପଘ୍ନ 
ଶ୍ଵରପଗ କଂିଚଦି୍ଗଣୁ କଡପିମ ବଲି ମଖୁୟ ପାେକରୁ 
ଶରଭ ପଜନୟାଖୟ ପମ ପ 
ତରଣ ିଭାୟା ସଂପଜ୍ଝ୍ନ୍ ଶାେର ି
କରନ ପତ୍ନୟୁି ପରାହଣିୀ ଶୟାମପଲୟୁ ପଦେକୟୁି ୨୧-୩୭ 
 
ଅରସପିୟନପିଳୁ ଧମରାଜପଗ 
େରୁଣ ଭାପୟାଷାଦ ିଷଟକରୁ 
ପକାରପତ ଏନପିରୁ ପାେକାଦୟରିପଗରଡୁ ଗୁଣଦଂିଦ 
ଏରଡୁ ମଜୂନରିଂଧମ ସ୍ଵାହ 
କପରସୁେଳୁଷାପଦେି ପେୈଶ୍ଵା 
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ନରନ ମଡଦପିଗ ଦଶଗୁଣାେରଳଶ୍ଵିନୀ ଭାୟା ୨୧-୩୮ 
 
ସୁଦରୁଶନ ଶରାଦ ିସୁରୟୁତ 
ବୁଧନୁ ତାନଭିମନୁୟପେନସିୁେ 
ବୁଧନଗିଂିଦାଶ୍ଵିନୀଭାୟ ଶଲୟ ମାଗଧର 
ଉଦରପଜାଷାପଦେିଗଂିତଲି 
ଅଧମପନନପି ଶପନୈଶ୍ଚରନୁ ଶନ ି
ଗଧମ ପୁଷ୍କର କମପନୁ ଏନସିୁେନୁ ବୁଧରିଂଦ ୨୧-୩୯ 
 
ଉଦ୍ଵହା ମରୁତାନିଵତ େିରା 
ଧ ଦ୍ଵତିୟି ସଂଜୟନୁ ତୁଂବୁର 
େିଧ୍ଵଦୁତ୍ତମ ଜନପମୟ ତ୍ଵଷୃ୍ଟତ୍ରୟୁତ ଚତି୍ରରଥ 
ସଦ୍ଵନୁିତ ଦମପ ାଷକ କବଂ 
ଧ ଦ୍ଵୟରୁ ଗଂଧେ ଦନୁ ମନୁ 
ପଦି ସଂଭେୟୁତାକୁର କପିଶାରପନନସିୁେନୁ ୨୧-୪୦ 
 
ୋୟୁୟୁଥ ଢ୍ରଥୁରାଶତର ଧିେିଜର ଗାୟକନୁ ଢ୍ରଥୁରାଶତର 
ନରନୁ ରାୟ ଧୁପଧନେହେିଶିଷତାହୂହୁ ଗମଢେ 
ନାୟକ େିରାଦ୍ଵେିହୟୁଥ ହହପଜ୍ଝ୍ନ୍ୟୟ େିଧ୍ୟାଢ୍ରରପନ 
ଅଜଗର ଥାପୟନସିୁେନୁ ଉଗ୍ରପସନପନ ଉଗ୍ରପସନାଖୟ ୨୧-୪୧ 
 
ବସିଜସମ୍ଭେୟୁକଥ େିଶ୍ଵାେସୁୟୁଢ୍ରାମନୁୟଥଥ 
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ପମୌଜସ ବସିଜମିଥ୍ରୟମୟୁଥ ପରାେସେୁିନସିୁଥିପ୍ପ 
ଅସମମିଥ୍ରାନିଵଥ ସଥୟଜଥିୁ େସୁପଢ୍ରପୟାଳୁ ଚଥି୍ରପସନ 
ମଥୃମଢସରୁ ଗାୟକପରମଧ ୁକପରସୁେରାେ କାଲଧଲି ୨୧-୪୨ 
 
ଉଳଧି ଗମଢେରୁଗପଳଲ୍ଲରୁ ବଲି ପମାଧଲୁ 
ପଗାପାଲପରନପିରୁ ଇପଳପୟାଳପଗ ପସୈରମିଢରପିମଗପଳପ୍ସରସ୍ଥରୀୟୁ 
ଥିଲ ଉଥଥମ ିପୂେଧଲି ନକୁଲନ ଲଲପନ ପାେଥିପୟନସିୁେଳୁ 
କୁଲଧ ପଗାପିୟପରଲ୍ଲ ଶବରୀମଖୁୟରପ୍ସରରୁ ୨୧-୪୩ 
 
କୃଷ୍ଣେଥିନ ସୁଥପରାଳପଗ ଶଥଧ୍ଵୟଶଷତସାେିର 
ସ୍ଥରୀୟରଲ୍ଲ ିପ୍ରେିଷତଳାଗ ିରମାମଵ ଥଥଥନିାମରୂପଧଲି 
କୃଷନ ମହଷିୟିପରାଳପଗ ଇପ୍ପଳୁ ଥଵଷତସୁ ପୁଥ୍ର ିକପଶରୁ 
ଇେପରାଳୁ ପଶ୍ରଶଟପଳନପିଳୁ ଉଳଧି ଋଷଗିଣପଗାପିକାସମରୁ ୨୧-୪୪ 
 
ସୂନୁଗଳୁ ଏନସିୁେରୁ ପଧେ କୃଶାନୁେିପଗ ରଥୁସମିଢ ୁ
ସୁଚପିେ ମାନପକୌଶିକପରୈଧୁ ଥୁମଵୁରୁ ଊେୟଶୀଶଥରୁ 
ପମନକାଋଷରିାୟରୁଗଳା ଜାନସୁରରିପଗ ସମପରନପିରୁ 
ସୁରାଣକରନାଖୟାଥ ଧିେିଜରୁ ଜନକପରନସିୁେରୁ ୨୧-୪୫ 
 
ପାେକରିଗଂିତଧମପରନସିୁେ 
ପଦେକୁଲଜାନାଖୟ ସୁରଗଣ 
ପକାେିଦର ନାନା ସୁେିଦୟଦ ିପସାତ୍ତମର ନତିୟ 
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ପସେିପରୁ ସଦ୍ଭକ୍ତିପୂେକ 
ସ୍ଵାେରରିଗୁପପଦଶିସୁେରୁ ନ ି
ରାେଲଂବନ େିମଲ ଗୁଣଗଲ ପ୍ରତଦିେିସଦଲ୍ଲ ି୨୧-୪୬ 
 
ସୁରପରାଳପଗ େଣାଶ୍ରମଗପଳପମଵରଦୁ ଢ୍ରମଗଳଲି୍ଲ 
ଥପମ୍ମାଳୁ ନରୁିପମରୁ ଏପମଧନସିପିକାମଵରୁ ଥାରଥମୟଧଲି 
ଗୁରୁଶିଷୟଥଵେୀ ଋଶିଗପଳାଳ ଗରୁିଥିହୁଧୁ ଅଜାନସୁରରିପଗ 
ଚରିପିଥୁଶଥାଢ୍ରମମପରନସିୁେରୁ ଏଳୁ ଜନରୁଳଧୁି ୨୧-୪୭ 
 
ଚରିପିଥୃଗଳମିଧଢ୍ରମ ଗମଢେରୁଗପଳନପିରୁ 
ପଧେନାମକ ପକାରପଥପୟନସିୁେ ଚରେଥିଗଳମିଧ ଗମଢେ 
ନରପରାଳୁଥଥମପରନସିୁେରୁ ହପନ୍ନରଦୁ ଏମଵପଥଥମତୁ ଗୁଣଧଲି 
ହରିିୟପରନପିରୁ ରମଧି ପଧୋପେଶବଲଧିମଧ ୨୧-୪୮ 
 
ପଦେପତଗଳଂି ପପ୍ରଷୟପରନପିରୁ 
ପଦେଗଂଧେରୁଗଳେିରିଂ 
ଦାେକାଲକୁ ଶିଇତରୁ ନରନାମ ଗଂଧେ 
ପକେଲତସିଦ୍ଭକ୍ତିପୂେକ 
ୟାେଦଂିଦ୍ରୟିଗଳ ନୟିାମକ 
ଶ୍ରୀେରପନ ଏଂଦରିତୁ ଭଜପିରୁ ମାନୁପଷାତ୍ତମରୁ ୨୧-୪୯ 
 
ବାଦରାୟଣ ଭାଗେତ ପମାଦ 
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ଲାଦ ଶାସ୍ତ୍ରଗଳଲ୍ଲ ିବହୁେଧି 
ଦ୍ଵାଦଶ ଦଶ ସୁପଂଚେିଂଶତଶିତ ସହସ୍ରୟୁତ 
ପଭଦଗଳ ପପଳଦିନୁ ପସ୍ଵାତ୍ତମ 
ଆଦପିତୟାପେଶବଲଦ ିେି 
ପରାଧ ଚଂିତସିବାରଦଦୁି ସାଧୁଜନ ସମ୍ମତେୁ ୨୧-୫୦ 
 
ଇେରୁ ମକୁୁତପିଗ ପୟାଗୟପରଂବରୁ 
ଶ୍ରେଣ ମନନାଦଗିଳ ପରପମା 
ତ୍ସେଦ ିମାଡୁତ ପକଳ ିନଲିୟୁତ ଧମକାମଥ 
ତ୍ରେିିଧ ଫଲଗଳପପଇସପଦ ଶ୍ରୀ 
ପେନମଖୁ ପଦୋଂତରାତ୍ମକ 
ପ୍ରେରତମ ଶିପଷ୍ଟଷ୍ଟଦାୟକପନଂଦୁ ସ୍ମରିସୁେରୁ ୨୧-୫୧ 
 
ଣଥିୟସମସାରିଗଳୁ ଗୁଣପଧାଷାଥିକରୁ ବ୍ର ମାଧିଜୀେରୁ 
ଭୁଥୟପରମଵରୁ ରାଜପନାପାଧିୟଲି ହରିପୟମଵ 
କୃଥିଥୋସନୁ ବ୍ର ମ ଶ୍ରୀେିଷୁ୍ଣଥ୍ରୟରୁ ସମଧୁ:ଖ 
ସୁଖ େୁଥପଥିଥମଥୃିଭୟ ପପଳୁେରୁ ଅେଥାରଗଳପିଗ ସଧା ୨୧-୫୨ 
 
ଥାରଥମୟଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନେିଲ୍ଲପଧ ସୂରିଗଳୁ ନମିିଧସୁଥ ନଥିୟଧି 
ପଥାରୁଥିପ୍ପରୁ ସୁଜନପରାପାଧିୟଲି ନରପରାଳପଗ 
କୂରକମାସକଥରାଗ ିଶରୀରପପାଷପଣପଗାସୁଗଧି 
ସମଚାର ମାଳ୍ପରୁ ଆନୟପଧେପଥ ନୀଚରାଲୟଧି ୨୧-୫୩ 
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ଧଶପ୍ରମଥିୟ ମାଥାବିଢପୟାଳୁ ସୁମ ନସପରନପି ରଥନ 
ଗଳନେପଲା କସି ିପଥପଗଧୁ ପ୍ରାକୃଥଶୁଭାଷାଥମଥଗୁଳ 
ରଚସି ିଅସୁପଥି ଶ୍ରୀରମଣନପିଗ ସମପିସପିଧ ସଜ୍ଜନରିଧନୁ 
ସପମଥାଷସିଲି ପଧାଷଗପଳଣସିଧପଲ କାରୁଣୟଧଲି ନଥିୟ ୨୧-୫୪ 
 
ନରୁିପମନ ଶ୍ରୀେିଷୁ୍ଣ ଲକଵମୀ ସରସପିଜାଧଭେୋୟୁୋଣୀ 
ଗରୁଦଷଣିହଷିୟିରୁ ପାେଥିଶରସ୍ମରପ୍ରାଣ 
ଗୁରୁସ୍ଵାୟମୁ୍ଭ ପ୍ରେହସୁଊୟନୁ େରୁଣନାରଧ େହ୍ନ ି
ସପଥାମିଗରରୁ ମିଥ୍ର ଗପଣଶ ପୃଠୁଗମଗାସ୍ଵାହବୁଢ୍ରନୁ ୨୧-୫୫ 
 
ତରଣତିନୟ ଶପନୈଶ୍ଚରନୁ ପ ୁ
ଷ୍କରନଜାନଜ ଚରିପିତରୁ ଗଂ 
ଧେରୀେରୁ ପଦେ ମାନୁଷ ଚରେତଗିଳୁ 
ନରପରାଳୁତ୍ତମ ମଧ୍ୟମାଧାମ 
କପରସୁେରୁ ମପଧ୍ୟାତ୍ତମରୁ ଈ 
ପରରଡୁ ଜନ ପକୈେଲୟମାଗସ୍ଥପରଂଦାନମିପପ ୨୧-୫୬ 
 
ସାରଭକ୍ତି ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଦଂି ବୃହ 
ତ୍ତାରତମୟେନରିତୁ ପଠସିୁେ 
ସୂରିଗଳଗିନୁଦନିଦ ିପୁରୁଷାଥଗଳ ପୂପରୈସୀ 
କାରୁଣକି ମରୁତାଂତରାତ୍ମକ 
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ମାରମଣ ଜଗନ୍ନାଥେିଟଠଲ 
ପତାରିପକାଂବନୁ ହୃତ୍କମଲପଦାଳୁ ପୟାଗୟପତଗଳରିତୁ ୨୧-୫୭ 
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