
ଧ୍ୟାନ୍୍ପରକି୍ରୟା ସଂଧି / ସ୍ଥାଵର ଜଂଗମ ସଂଧି 
 
ହରକିଥାମ୍ର୍ ଇତସସାର ଗୁରୁଗଳ 
କରୁଣଦଂିଦାପନ୍ପତୁିସ ପପଳୁପଵ 
ପରମ ଭଗଵଦ୍ଭକ୍ତରଦିନ୍ପାଦରଦ ିପକଳୁଵୁଦୁ 
 
ପାଦୁପକୟ କଂଟକ ସକିତସ ପମାଦ 
ଲାଦୁଵନୁ୍ପଦନି୍ପ ବାଧିସୁଵପଵ 
କାଦପ ଂଦି୍ରୟଗଳଲି ବଡିପଦ ହ ଇଷୀକକପନ୍ପ ମତୂସ ି
ସାଦରଦ ିପନ୍ପପନ୍ପଵଵନୁ୍ପ ଏନ୍ପପ 
ରାଧଗଳୁ ମାଡଦିରୁ ସରପିୟନ୍ପ ି
ପରାଧପଗୈସଵୁ ପମାଅମାଗପକ ଦୁରତିସରା ଗିଳୁ ୧୧-୧ 
 
ହଗଲ ନ୍ପଂଦାଦକପଦଂଦଦ ି
ନ୍ପଗିମପଵଦୟନ୍ପ ପୂଜସିତୁସ ପକୈ 
ମଗିୁଦୁ ନ୍ପାଲ୍କପରାପଳାଂଦୁ ପୁରୁଷୀାଥଵନୁ୍ପ ପବଡଦଲି 
ଜଗଦୁଦର ପକାଟୁ୍ଟଦନୁ୍ପ ଭୁଂଜସି ୁ
ମଗ ମଡଦ ିପ୍ରାପଣଂଦି୍ରୟାତ୍ମା 
ଦଗିଳୁ ଭଗଵଦଧକନ୍ପପଵଂଦଡଗିଡପିଗ ପନ୍ପପନ୍ପଵୁତସରୁି ୧୧-୨ 
 
ଅସ୍ଵତସଂତ୍ରନୁ୍ପ ଜକଵ ହର ିସ 
ଵସ୍ଵତସଂତ୍ରନୁ୍ପ ନ୍ପତିସୟ ସଖୁମୟ 
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ନ୍ପିିଃସ୍ଵବଦ୍ଧାଲ୍ଜ~ନ୍ପ କ୍ତ ସଦୁିଃଖି ନ୍ପଵିକଣ୍ଣ 
ହ୍ରସ୍ଵପଦହ ିସନ୍ପାଥଜକଵନୁ୍ପ 
ଵଶି୍ଵଵୟାପକ କତସ ଇବ୍ରହ୍ମ ସ 
ରସ୍ଵତସକ ାଦୟମରନୁ୍ପତସ ହରପିୟଂଦୁ ପକାଂଡାଡୁ ୧୧-୩ 
 
ମପେ ଵଶି୍ଵାପଦୟଂଟୁ ରୂପପାଂ 
ଭେରଂିଦଲି ପପଚ୍ଚସିଲୁ ଏ 
ପ୍ପପେରଡୁ ରୂପଗଳହଵୁ ଓଂପଦାଂପଦ ସାହସ୍ର 
ପ ଇଥ୍ ଇଥକୁ  ନ୍ପାଡଗିପଳାଳପଗ ସ 
ପଵାେମନ୍ପ ତସଳିପିୟଂଦୁ ଭକଷୀମନୁ୍ପ 
ବେିରସିଦିନୁ୍ପ ଧମ ତସନ୍ପୟନ୍ପପିଗ  ାଂତସପିଵଦଲି ୧୧-୪ 
 
ଏଂଟୁ ପ୍ରକ ଇତସଗିପଳାଳପଗ ଵଶି୍ଵା 
ପଦୟଂଟୁ ରୂପଦଲିଦୁ୍ଦ ଭକୁତସର 
କଂଟକଵ ପରହିରସିତୁସଲି ପାଲିସଵୁ ପ୍ରତସଦିନି୍ପଦ ି
ପନ୍ପଂଟନ୍ପଂଦଦ ିଏଡବଡିପଦ ପଵୈ 
କୁଂଠରମଣୁ ତସନ୍ନଵର ନ୍ପ ି
ଷ୍କଂଟକ ସମୁାଗଦଲି ନ୍ପପଡସଵୁ ଦୁଜନ୍ପର ବଡଵିା ୧୧-୫ 
 
ସ୍ଵରମଣନୁ୍ପ  କ୍ତୟାଦରୂିପଦ ି
କରୁଣ ମାନ୍ପଗିପଳାଳପଗ ପନ୍ପପଲସ ି
ଦ୍ଦର ଵଦୂିରନୁ୍ପ ସୂ୍ଥଲଵଷିୀୟଗଳୁଂଡୁଣିପ ନ୍ପତିସୟ 
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ଅରୟିଦପଲ ତସାନୁ୍ପଂପବପନ୍ପଂବୁଵ 
ନ୍ପରିୟଗଳନୁ୍ପଂବୁଵନୁ୍ପ ନ୍ପଶି୍ଚୟ 
ମରଳ ିମରଳ ିଭିଵାଟଵୟି ସଂଚରସି ିବଳଲୁଵନୁ୍ପ ୧୧-୬ 
 
ସରୁୁଚ ିରୁଚରି ସଗୁଂଧ  ୁଚପିୟଂ 
ଦରୁିତସହିନୁ୍ପ ଷୀଡ୍ରସଗପଳାଳୁ ହ 
ପନ୍ନରଡୁ ରୂପଦଲିପ୍ପ ଶ୍ରକ ଭୂ ଦୁପଗୟର ସହତିସ 
ସ୍ଵରମଣନୁ୍ପ ଏପ୍ପପେରଡୁ ସା 
ଵରି ସମକରନ୍ପ ରୂପପଦାଳଗି 
ଦୁ୍ଦରୁ ପରାକ୍ରମ କତସ ଇ ଏନ୍ପସିଵୁ ନ୍ପାଡଗିପଳାଳଦୁି୍ଦ ୧୧-୭ 
 
ନ୍ପନି୍ନ ସଵତ୍ରଦଲି ପନ୍ପପନ୍ପଵଵ 
ରନ୍ପୟକମଵ ମାଡଦିରୁ ସର ି
ପୁଣୟକମଗପଳନ୍ପସିଵୁଵୁ ସଂପଦହଵନି୍ପତିସଲି୍ଲ 
ନ୍ପନି୍ନ ସ୍ମରସିପଦ ସ୍ନାନ୍ପ ଜପ ପହା 
ମାନ୍ନ ଵସ୍ତ୍ରଗଜାଶ୍ଵ ଭୂ ଧନ୍ପ 
ଧାନ୍ପୟ ପମାଦଲାଦଖିଳ ଧମଵ ମାଡ ିଫଲପଵନୁ୍ପ ୧୧-୮ 
 
ଇଷ୍ଟପଭାଜୟ ପଦାଥପଦାଳୁ  ପିି 
ଵଷି୍ଟନ୍ପାମଦ ିସଵ ଜକଵର 
ତୁସଷି୍ଟପଡସିଵୁ ଦନି୍ପଦନି୍ପଦ ିସଂତୁସଷ୍ଟ ତସାନ୍ପାଗି 
ପକାପଷ୍ଟଦାଳୁ ପନ୍ପପଲସଦୁି୍ଦ ରସମୟ 

3

www.yo
us

igm
a.c

om



ପୁଷି୍ଟପୟୈଦସିତୁସଂିଦି୍ରୟଗପଳାଳୁ 
ପପ୍ରଷ୍ଟନ୍ପାଗିପଦ୍ଦଲ୍ଲ ଵଷିୀୟଗଳୁଂବ ତସଳିସିଦପଳ ୧୧-୯ 
 
କାରଣାଵହୟ (କାରକାଵହୟ) ଜ~ନ୍ପାନ୍ପ କମ 
ପପ୍ରରକନୁ୍ପ ତସାନ୍ପାଗି କ୍ରିପୟଗଳ 
ପତସାରୁଵନୁ୍ପ କପମଂଦି୍ରୟାଧିପପରାଳପଗ ପନ୍ପପଲସଦୁି୍ଦ 
ମରୁୂଗୁଣମୟ ଦ୍ରଵୟଗ ତସଦା 
କାର ତସନ୍ନାମଦଲି କପରସଵୁ 
ପତସାରପିକାଳ୍ଳପଦ ଜନ୍ପର ପମାହପି ପମାହ କଲ୍କନୁ୍ପ ୧୧-୧୦ 
 
ଦ୍ରଵୟପନ୍ପନ୍ପସିଵୁ ଭୂତସମାତ୍ରପଦା 
ଳଵୟନୁ୍ପ କପମଂଦି୍ରୟଗପଳାଳୁ 
ଭଵୟ ସତ୍କ୍ରି ୟପନ୍ପନ୍ପପି ଜ~ନ୍ପୟାପନ୍ପଂଦି୍ରୟଗପଳାଳଗିଦୁ୍ଦ 
ସ୍ତଵୟ କାରପନ୍ପନ୍ପସି ିସୁଖମୟ 
ପସଵୟ ପସଵକପନ୍ପନ୍ପସି ିଜଗପଦାଳୁ 
ହଵୟଵାହନ୍ପନ୍ପଣିପୟାଳଗିପ୍ପଂପତସ ଇରୁତସପି୍ପ ୧୧-୧୧ 
 
ମନ୍ପପଵ ପମାଦଲାଦଂିଦି୍ରୟଗପଳାଳ 
ଗନ୍ପଲିପଦଵନୁ୍ପ  ୁଚପିୟନ୍ପସିପିକାଂ 
ଡନ୍ପଵରତସ ପନ୍ପପଲସପି୍ପ  ୁଚ ିପଦ୍ଧାତସପନ୍ପଂପଦନ୍ପସି ି
ତସନୁ୍ପଵପିନ୍ପାଳଗିପ୍ପନୁ୍ପ ସଦା ଵା 
ମନ୍ପ ହ ଇଷୀକପକ ାଖୟରୂପଦ 
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ଲନୁ୍ପଭଵପକ ତସଂଦକଵ ଵଷିୀୟଜ ସଖୁଵ ଜକଵରପିଗ ୧୧-୧୨ 
 
ପପ୍ରରକ ପପ୍ରୟପରାଳୁ ପପ୍ରୟ 
ପପ୍ରରକନୁ୍ପ ତସାନ୍ପାଗି ହର ିନ୍ପ ି
ପଵୈରଦଂିଦ ପ୍ରଵତସସିଵୁ ତସନ୍ନାମ ରୂପଦଲି 
ପତସାରପିକାଳ୍ଳପଦ ସଵପରାଳୁ ଭା 
ଗକରଥକଜନ୍ପକନୁ୍ପ ସକଲ ଵୟା 
ପାରଗଳ ତସା ମାଡମିାଡସି ିପନ୍ପାଡ ିନ୍ପଗୁତସପି୍ପ ୧୧-୧୩ 
 
ହରପିୟ ମଖୁୟନ୍ପୟିାମକନୁ୍ପ ଏଂ 
ଦରଦୁି ପୁଣୟାପୁଣୟ ହରୁଷୀା 
ମରୁଷୀ ଲାଭାଲାଭ ସଖୁଦୁିଃଖାଦ ିଦ୍ଵଂଦ୍ଵଗଳ 
ନ୍ପରୁିତସ ଅଵନ୍ପଂଘି୍ରପଗ ସମପିସ ି
ନ୍ପରକଭୂସ୍ଵଗାପଵଗଦ ି
କରଣ ନ୍ପୟିାମକନ୍ପ ସଵତ୍ରଦଲି ପନ୍ପପନ୍ପଵୁତସରୁି ୧୧-୧୪ 
 
ମାଣଵକ ତସତସଫଳଗଳନୁ୍ପସଂ 
ଧାନ୍ପଵଲି୍ଲପଦ କମଗଳ ପସ୍ଵ 
ଚ୍ଛନୁ୍ପସାରଦ ିମାଡ ିପମାଦସିଵୁଂପତସ ପ୍ରତସଦିନି୍ପଦ ି
ଜ~ନ୍ପାନ୍ପପୂଵକ ଵଧିିନ୍ପପିଷୀଧଗ 
ପଳନୁ୍ପ ପନ୍ପାଡପଦ ମାଡୁ କମପ୍ର 
ଧାନ୍ପ ପୁରୁପଷୀ ନ୍ପଲି ଭକୁତସୟି ପବଡୁ ପକାଂଡାଡୁ ୧୧-୧୫ 
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ହାନ୍ପଵି ଇଦ୍ଧ ିଜୟାପଜୟଗଳୁ 
ଏନୁ୍ପ ପକାଟୁ୍ଟଦୁ ଭୁଂଜସିତୁସ ଲ 
ମକନ୍ପଵିାସନ୍ପ କରୁଣଵପନ୍ପ ସଂପାଦସିନୁ୍ପଦନି୍ପଦ ି
ଜ~ନ୍ପାନ୍ପସଖୁମୟ ତସନ୍ନଵର ପର 
ମାନୁ୍ପରାଗଦ ିସଂପତସୈପ ପଦ 
ହାନୁ୍ପବଂଧିଗଳଂପତସ ଓଳପହାରଗିଦୁ୍ଦ କରୁଣାଳୁ ୧୧-୧୬ 
 
ଆ ପରମ ସକପଲଂଦି୍ରୟଗପଳାଳୁ 
ଵୟାପକନୁ୍ପ ତସାନ୍ପାଗି ଵଷିୀୟଵ 
ତସା  ପରଗି୍ରହସିଵୁନୁ୍ପ ତସଳିସିପଦ ସଵଜକଵପରାଳୁ 
ପାପରହତିସ ପୁରାଣ ପରୁୁଷୀ ସ 
ମକପଦଲି ପନ୍ପପଲସଦୁି୍ଦ ନ୍ପାନ୍ପା 
ରୂପଧାରକ ପତସାରପିକାଳ୍ଳପଦ କମଗଳ ମାଳ୍ପ ୧୧-୧୭ 
 
ପଖଚରରୁ ଭୂଚରରୁ ଵାର ିନ୍ପ ି
 ାଚରପରାଳଦି୍ଦଵର କମଗ 
ଳାଚରସିଵୁନୁ୍ପ ଘନ୍ପମହମି ପରମାଲ୍ପନ୍ପାପାଦ ି
ପଗାଚରସିନୁ୍ପ ବହୁ ପ୍ରକାରା 
ପଲାଚପନ୍ପୟ ମାଦଦିରୁ ମନ୍ପସପିଗ 
କକଚକାର ିପ୍ରକୟ କଵଜିପନ୍ପେୟ ମହରାୟ ୧୧-୧୮ 
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ଓଂପଦ ପଗାତ୍ର ପ୍ରଵର ସଂଧ୍ୟା 
ଵଂଦପନ୍ପଗଳନୁ୍ପ ମାଡ ିପ୍ରାଂତସପକ 
ତସଂପଦ ତସନ୍ପୟରୁ ପବପର ତସମ୍ମୟ ପପସରୁପଗାଂବଂପତସ 
ଓଂପଦ ପଦହପଦାଳଦୁି୍ଦ ନ୍ପଂିଦୟା 
ନ୍ପଂିଦୟକମଵ ମାଡ ିମାଡସି ି
ଇଂଦପିର ନୁ୍ପ ସଵ ଜକଵପରାଳକ ପନ୍ପନ୍ପସିଵୁନୁ୍ପ ୧୧-୧୯ 
 
କଟି୍ଟଗଟ୍ଟଦି ପଲାହ ପାଵକ 
ସଟୁୁ୍ଟ ଵଂିଗଡ ମାଡୁଵଂପତସ ଘ 
ରଟ୍ଟ ଵ୍ରକହଗିପଳାଳପି୍ପ ତସଂଦୁଲ କପଡପଗ ପତସପଗଵଂପତସ 
ଵଟିଠଲା ଏଂପଦାପମ୍ମ ପମୈମପର 
ଦଟ୍ଟହାସଦ ିକପରପୟ ଦୁରତିସଗ 
ଳଟୁ୍ଟଳୟି ବଡିସିଵନ୍ପ ତସପନ୍ନାଳଗିଟୁ୍ଟ ସଲହୁଵନୁ୍ପ ୧୧-୨୦ 
 
ଜଲଧିପୟାଳୁ ପସ୍ଵଚ୍ଛାନୁ୍ପସାରଦ ି
ଜଲଚର ପ୍ରାଣିଗଳୁ ତସେତସ 
ସ୍ଥଳଗଳଲି ସଂପତସାଷୀବଡୁତସଲି ସଂଚରସିଵୁଂପତସ 
ନ୍ପଳନି୍ପନ୍ପାଭପନ୍ପାଳବ୍ଜଭଵ ମ ୁ
ପପ୍ପାଳୁଲୁରଗି ପମୈଗଣ୍ଣ ପମାଦଲା 
ଧଲଵୁ ଜକଵର ଗଣଵୁ ଵତସସିତୁସହିଦୁ ନ୍ପତିସୟଦଲି ୧୧-୨୧ 
 
ଵାସପୁଦଵନୁ୍ପ ଓଳପହାରପଗ ଅଵ 
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କା ଦନୁ୍ପ (ଆଭାସକନୁ୍ପ) ତସାନ୍ପାଗି ବଂିବ ପ୍ର 
କା ସିଵୁ ତସଦୂପ ତସନ୍ନାମଦଲି ସଵତ୍ର 
ଈ ସମନ୍ପଵୟପଵଂପଦନ୍ପପି ସଦୁ 
ପାସନ୍ପଵ ପଗୈଵଵନୁ୍ପ ପମାଆ 
ପପଏଗପଳାଳୁେମନ୍ପ ଜକଵନ୍ପମକୁ୍ତନ୍ପଵନ୍ପପିୟାଳୁ ୧୧-୨୨ 
 
ପଭାଗୟଵସୁ୍ତଗପଳାଳପଗ ପୟାଗୟା 
ପୟାଗୟ ରସଗଳନ୍ପରତୁିସ ପୟାଗୟା 
ପୟାଗୟରଲି ପନ୍ପପଲସପି୍ପ ହରପିଗ ସମପିସନୁ୍ପଦନି୍ପଦ ି
ଭାଗୟ ବଡତସନ୍ପ ବରଲୁ ହଗିେପଦ 
କୁଗିେପସାରଗପଦ ସଦ୍ଭକୁତସ ିପଵୈ 
ରାଗୟ ଜ~ନ୍ପାନ୍ପ ପବଡୁ ନ୍ପକ ନ୍ପଭିାଗୟପନ୍ପନ୍ପସିଦପଲ ୧୧-୨୩ 
 
ସ୍ଥଳ ଜଲାଦି୍ରଗଳଲି୍ଲ ଜନ୍ପସିଵୁ 
ଫଲ ସପୁୁଷ୍ପଜ ଗଂଧରସ ଶ୍ରକ 
ତୁସଳସ ିପମାଦଲାଦଖିଳ ପୁଜାସାଧନ୍ପ ପଦାଥ 
ହଲଵୁ ବପଗୟିଂଦପିସତୁସ ବାଂ 
ପବାପଳୟ ଜନ୍ପକପଗ ନ୍ପତିସୟ ନ୍ପତିସୟଦ ି
ତସଳିଵୁିଦଦୁି ଵୟତସପିରକ ପୁପଜଗପଳଂଦୁ ପକାଵଦିରୁ ୧୧-୨୪ 
 
ଶ୍ରକକରନ୍ପ ସଵତ୍ରଦଲି ଅଵ 
ପଲାକସିତୁସ ଗୁଣରୂପକି୍ରୟ ଵୟତସ ି
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ପରକ ତସଳିୟିଦଲନ୍ପଵୟିସ ୁବଂିବନ୍ପଲି ମପରୟଦପଲ 
ସ୍ଵକକରସିଵୁନୁ୍ପ କରୁଣଦଂିଦ ନ୍ପକ 
ରାକରସିପଦ କ ଇପାଳୁ ଭକ୍ତର 
ପ ାକଗଳ ପରହିରସି ିସଖୁଵେିନ୍ପଵରତସ ପପାପରଵ ୧୧-୨୫ 
 
ଇନ୍ପତୁିସ ଵୟତସପିରକାନ୍ପଵୟଗପଲଂ 
ପଦନ୍ପପି ପୂଜାଵଧିାନ୍ପଗଳପନ୍ପ ତସଳି ି
ଦନ୍ପମିିପଷୀ ନ୍ପ ତସ ଇପି୍ତ ବଡସିତୁସଲିରୁ ନ୍ପରିଂତସରଦ ି
ଘନ୍ପ ମହମି ପକୈପକାଂଡୁ ସ୍ଥିତସମି ଇତସ ି
ଜନୁ୍ପମଗଳ ପରହିରସି ିପସଵକ 
ଜନ୍ପପରାଳଟି୍ଟାନ୍ପଂଦ ପଡସିଵୁ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲନୁ୍ପ ୧୧-୨୬ 
 
ଜଲଜନ୍ପାଭନ୍ପପିଗପରଡୁ ପ୍ରତସପିମଗ 
ଳପିଳପୟାଳପଗ ଜଡପଚତସନ୍ପାତ୍ମକ 
ଚଲପଦାଳକବପଗ ସ୍ତ୍ରକ ପୁରୁଷୀ ପଭଦଦଲି ଜଡପଦାଳପଗ 
ତସଳିଵୁିଦାହତିସପ୍ରତସପିମ ସହଜା 
ଚଲଗପଳଂଦକବପଗ ପ୍ରତସକକଦ ି
ଲଲିତସ ପଂଚତ୍ରୟ ସପୁଗାଳକଵରତୁିସ ଭଜସିତୁସରୁି ୧୧-୨୭ 
 
ଵାରଜିାସନ୍ପ ଵାୟୁ ଵକଂଦ୍ର ଉ 
ମାରମଣ ନ୍ପାପକ  ସ୍ମରହଂ 
କାରକି ପ୍ରାଣାଦଗିଳୁ ପୁରୁଷୀର କପଳଵରଦ ି

9

www.yo
us

igm
a.c

om



ପତସାରପିକାଳଦନ୍ପରୁିଧଧ ପଦାଷୀ ଵ ି
ଦୂର ନ୍ପାରାୟଣନ୍ପ ରୂପ   
ରକରମାନ୍ପଗିଳାଗି ଭଜସିତୁସ ସଖୁଵ ପକାଡୁତସହିରୁ ୧୧-୨୮ 
 
ସରି ିସରସ୍ଵତସ ିଭାରତସକ ପସୌ 
ପଣି ଵାରୁଣି ପାଵତସକମଖୁ 
ରରୁିତସହିରୁ ସ୍ତ୍ରକପରାଳଗଭିମାନ୍ପଗିଳୁ ତସାପଵନ୍ପସି ି
ଅରୁଣ ଵଣ ନ୍ପଭିାଂଗ ଶ୍ରକ ସଂ 
କରୁଷୀଣ ପ୍ରଦୁୟମନ ରୂପଗ 
ଳରୁିଳୁ ହଗଲୁ ଉପାସନ୍ପଵ ପଗୈଵୁତସପଲ ପମାଦପିରୁ ୧୧-୨୯ 
 
କ ଇତସପ୍ରତସକକଦ ିତସଂକ ିଭାଗଵ 
ହୁତସଵହାନ୍ପଲି ମଖୁୟ ଦଵିଜିରୁ 
ତୁସତସସିପିକାଳୁତସଭିମାନ୍ପଗିଳୁ ତସାନ୍ପାଗି ପନ୍ପପଲସଦୁି୍ଦ 
ପ୍ରତସଦିଵିସ ଶ୍ରକତୁସଲସ ିଗଂଧା 
ଅପତସ କୁସମୁ ଫଲ ଦକପ ପଂଚା 
ମ ଇତସଦ ିପୁଜପି ଭକୁତସରପିଗ ପକାଡୁତସହିରୁ ପୁରୁଷୀାଥ ୧୧-୩୦ 
 
ନ୍ପଗଗଳଭିମାନ୍ପଗିପଳନ୍ପପି ସରୁ 
ରୁଗଳୁ ସହଜାଚଲଗଳପିଗ ମା 
ନ୍ପଗିପଳନ୍ପସି ିଶ୍ରକ ଵାସପୁଦଵନ୍ପ ପୂଜସିତୁସଲିହରୁ 
ସ୍ଵଗତସପଭଦ ଵଵିଜତିସନ୍ପ ନ୍ପାଲ 
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ବପଗ ପ୍ରତସକକଦ ିତସଳିଦୁି ପୁଜପିସ 
ଵଗିତସ ସଂସାରାବ୍ଧ ିଦାଟସି ିମକୁ୍ତରନୁ୍ପ ମାଳ୍ପ ୧୧-୩୧ 
 
ଆଵଏତ୍ରପକ ପପାଦପରନ୍ପ ି
ନ୍ନାଵ ତସକଥଦ ିମଣୁଗପଲନ୍ପ ି
ନ୍ନାଵ ଜପତସପ ପହାମ ଦାନ୍ପଵ ମାଡ ିଫଲପଵନୁ୍ପ 
ଶ୍ରକଵର ଜଗନ୍ନାଥ ଵଠିଲନ୍ପ 
ଈ ଵଧିଦ ିଜଂଗମ ସ୍ଥାଵର 
ଜକଵପରାଳୁ ପରପିୂଣପନ୍ପଂଦରୟିଦହି ମାନ୍ପଵରୁ ୧୧-୩୨ 
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