
ହରିକଥାମଥୃସାର 
କଅ ତାରତମୟ ସଂଧି 
 
ହରିକଥାମଥୃସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନଥିୁ ପପଳୁପେ 
ପରମ ଭଗେଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ପକଳୁେୁଧୁ 
 
ଶ୍ରୀରମଣ ସପେଶ ସେଗ 
ସାରପଭାକ୍ତ ସ୍ଵତଂତ୍ର ପ ାଷ େି 
 ୂର  ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନାନଂ  ବଲ ଐଶ୍ଵୟ ଗୁଣପୂଣ 
ମରୁୂ ଗୁଣ େଜତି ସଗୁଣ ସା 
କାର େିଶ୍ଵସ୍ଥିତ ିଲପୟା ୟ 
କାରଣ କୃପାସାଂଦ୍ର ନରହପର ସଲପହା ସଜ୍ଜନର ୩୨-୦୧ 
 
ନତିୟମକୁ୍ତପଳ ନେିିକାରପଳ 
ନତିୟ ସୁଖସଂପୂପଣ ନତିୟା 
ନତିୟ ଜଗ ା ଧାପର ମକୁ୍ତାମକୁ୍ତ ଗଣେିନୁପତ 
ଚତି୍ତୟିସୁ ବନି୍ନପେ ଶ୍ରୀପରୁୁ 
ପଶାତ୍ତମନ େଓନେିାସନିୀ 
ଭୃତୟ େତ୍ସପଲ କାପୟ ତ୍ରଜିଗନମାପତ େିଖୟାପତ ୩୨-୦୨ 
 
ପରାମକୂପଗପଳାଳୁ ପୃଥକପୃଥ 
ଗା ମହାପୁରୁଷନ ସ୍ଵମତୂୟି 
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ତାମରସଜାଂଡଗଳ ତଦ୍ଗତ େିଶ୍ଵରୂପଗଳ 
ଶ୍ରୀମହପିଳ ରୂପଗଳ ଗୁଣଗଳ 
ସୀପମଗାଣପ  ପୟାଚସିତୁ ମମ 
ସ୍ଵାମି ମହପିମୟପ ଂତୁପ ଂ ଡଗିଡପିଗ ପବରଗାପ   ୩୨-୦୩ 
 
ଓଂ ୁ ଜାଂଡପ ାପଳାଂ ୁ ରୂପ ପ ା 
ପଳାଂ େୟେପ ାପଳାଂ ୁ ନଖପ ାଳ 
ପଗାଂ ୁ ଗୁଣଗଳ ପାରଗାଣପ  କୃଉତପୁ ାଂଜଲିୟିଂ 
ମଂ ଜାସନ ପୁଳକପୁଳକା 
ନଂ ଭାଷ୍ପ ପତା ଲୁ ନୁଡଗିଳଂି 
 ଂି ରିାେଲ୍ଲଭନ ମହପିମ ଗଭୀରତରପେଂ ା ୩୨-୦୪ 
 
ଏନୁ ଧନୟପରା ବ୍ରହ୍ମଗୁରୁ ପେ 
ମାନରୀେରୁ ଈ ପରିୟଲି ର 
ମାନେିାସନ େିମଲ ଲାେଣୟାତଶିୟଗଳନୁ 
ସାନୁରାଗ  ିପନାଡ ିସୁଖପି ମ 
ହାନୁଭାେର ଭାଗୟପେଂପତା ଭ 
ୋନଧିେନଗିସାଧ୍ୟପେନସିଲୁ ନରର ପାପଡନୁ  ୩୨-୦୫ 
 
ଆ ପିତାମହ ନୂରୁ କଲପ ର 
ମାପତୟି ଗୁଣ ଜପିସ ିଓଲିସ ିମ 
ହାପରାକ୍ରମ ହନୁମ ଭୀମାନଂ  ମନୁପିୟନସି ି
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ଆ ପରବ୍ରହ୍ମନ ସୁନାଭି 
କୂପସଂଭେ ନାମ ଲି ପମପର 
ୋ ପପୟାଜାସନ ସମୀରରିଗଭିନମିପପ ନତିୟ ୩୨-୦୬ 
 
ୋସୁପ େନ ମତୂ ିହୃ ୟା 
କାଶମଂଡଲ ମଧ୍ୟ ଲି ତା 
ପରଶନଂ   ିକାଣତୁତ ିସଂପତାଷ ଲି ତୁତପି 
ଆ ସରସ୍ଵତ ିଭାରତୟିରିପଗ 
ନା ସତତ େଂ ସିୁପେ ପରପମା 
ଲ୍ଲାସ ଲି ସ ୁଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ଭକୁତୟି ସଲିସପଲମପଗଂ ୁ ୩୨-୦୭ 
 
 
ଜଗ ୁ ରନ ସପୋତ୍ତମନ ନଜି 
ପପଗପଳାଳାଂତୁ କରାବ୍ଜପ ାଳ ପ  
ୟୁଗ ଧରିସ ିନଖପଂକ୍ତିପୟାଳୁ ରମାଣୀୟତରୋ  
ନଗଧରନ ପ୍ରତବିଂିବ କାଣତୁ 
ମିପଗ ହରୁଷ ଂି ପପାଗଳ ିହଗିଗୁେ 
ଖଗକୁଲାଧିପ ପକାଡଲି ମଂଗଳ ସକଲ ସୁଜନରିପଗ  ୩୨-୦୮ 
 
ପୟାଗଗିଳ ହୃ ୟପକ ନଲୁିକ ନଗି 
ମାଗପମୈକ େିନୁତନ ପରମାନୁ 
ରାଗ ଂି ଦ୍ଵସିହସ୍ର ଜପିହେଗଳଂି  େଣସିୁେ 
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ଭୂ ଗଗନ ପାତାଳ େୟାପ୍ତନ 
ପୟାଗ ନଦି୍ରାସ୍ପ  ପନନପି ଗୁରୁ 
ନାଗରାଜନ ପ ପକ ନମିସୁପେ ମନପ ାଳନେରତ  ୩୨-୦୯ 
 
ନମିଧୋହନ ନଳନିଢିର ପମୌପଲମଧ ୁପଶଖର ଶିେଥ୍ରିୟମେକ 
ଅମଢକାସୁେମଠନ ଗଜଶା ୂଲ ଚମଢରା 
ମମଧଜାସନ ଥନୟ ଥ୍ରିଜଗଧ୍ଵମଧୟ ଶୁଧଢ ସ୍ଵତକି 
ସନ୍ନଭି େମିଧସୁପେ ନନେରପଥ ପାଲିପସା ପାେଥରିମଣ ୩୨-୧୦ 
 
ଫଣ ିଫଣାଂଚତି ମକୁୁ ରଂଜତି 
କ୍ଵଣତି ଡମରୁ ତ୍ରଶୂିଲ ଶିଖ ି ନି 
ମଣ ିନଶିାକର ପନତ୍ର ପରମପରେିତ୍ର ସୁଚରିତ୍ର 
ପ୍ରଣତକାମ  ପ୍ରମଥ ସୁରମନୁ ି
ଗଣସୁପୂଜତି ଚରଣୟୁଗ ରା 
େଣମ  େିଭଂଜନ ସତତ ମାଂ ପାହ ିମହପ ୋ ୩୨-୧୧ 
 
 ଅୟ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ େିଭଂଜନପନ େିରୁ 
ପାଅ ପେୈରାଗୟାଧିପତ ିସଂ 
ରଇପସମ୍ମନୁ ସେକାଲ  ିସନମୁ େନତୁି୍ତ 
ୟଅପତସିଖ ୟଜପରିପଗ ସୁର 
େୃଅ େୃକ ନୁଜାରି ପଲାକା 
ଧ୍ୟଅ ଶୁକ  ୁୋସ ପଜୈଗୀଷେୟ ସଂତୟିସୁ ୩୨-୧୨ 

4

www.yo
us

igm
a.c

om



 
ହତୁ୍ତ କଲପ  ିଲେଣ ଜଲଧିପୟା 
ଳୁତ୍ତମ ପଶଲାକନ ଓଲିସ ିକ ଇତ 
କୃତୟନାଗ ିଜଗତ୍ପତୟି ପନମ  ିକୁଶାସ୍ତ୍ରଗଳ 
ବତି୍ତରିସ ିପମାହସି ି ୁରାତ୍ମର 
ନତିୟନରିୟ ନେିାସପରନସି ି 
କୃତ୍ତିୋସପଗ ନମିପପ ପଶଷପ ାନହୁପ ଂ ୁ ୩୨-୧୩ 
 
କଂବୁପାଣୟି ପରମପପ୍ରମ ନ ି
ତଂବନିୟିପରଂପ ନପି ଲଅପଣ 
ଜାଂବେତ ିକାଳଂି  ିନୀଲା ଭଦ୍ର ସଖେିଂ  
ପରଂବ ଷଣମହଷିୟିର  େିୟ ପ 
 ାଂବୁଜଗଳପିଗ ନମିପପ ମମ ହୃ  
ୟାଂବର  ିପନପଲସଲି ବଡିପ  ତମ୍ମରସପନାଡଗୂଡ ି୩୨-୧୪ 
 
ଆ ପରଂତପପନାଲୁପମୟିଂ  ସ 
 ାପପରାଇଗପଳନସି ିଭଗେ 
 ୂପଗୁଣଗଳ ମାହପିମ ସ୍ଵପତଗିଳାନନ  ିତଳିେି 
ପସୌପରଣ ିୋରୁଣ ିନଗାତ୍ମଜ 
ରାପନତୁି ବଣି୍ଣସୁପେପନନ୍ନ ମ 
ହାପରାଧଗପଳଣସି ୟିଲି ପରମମଂଗଳେ ୩୨-୧୫ 
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ତ୍ର ିେିତରୁ ମଣ ିପଧନୁଗଳଗିା 
ସ୍ପ ପେନପି ତ୍ର ିଶାଲୟାବ୍ଧପିଗ 
ବ ରନଂ ପଲାପ୍ପତୁପି୍ପ ଉପପଂଦ୍ର ଚଂଦ୍ରମନ 
ମ ୁୃ ମଧୁର ସୁସ୍ତେ ନି ଂି ଲି 
ମଧୁସମୟ ପିକନଂପତ ପାଡୁେ 
ମ ୁରିୋହନନଂଘ୍ରୟୁିଗମଂଗଳପିଗ ନମିସୁପେନୁ ୩୨-୧୬ 
 
କୃତରିମଣ ପ୍ର ୁୟମନ ପ େନ 
ଅତୁଳ ବଲ ଲାେଣୟ ଗୁଣ ସଂ 
ତତ ଉପାସନ ପକତୁମାଲାଖଂଡପ ାଳୁ ରଚପି 
ରତ ିମପନାହରନଂଘ୍ର ିକମଲପକ 
ନୁତସିୁପେନୁ ଭକୁତୟିଲି ମମ  ୁ 
ମତୟି କପଳ ୁ ସନମତୟି ନୀୟଲଜସ୍ର ଏମପଗାଲି ୁ   ୩୨-୧୭ 
 
ଚାରୁତର ନେେିଧ ଭକୁତ ିଗଂ 
ଭୀର ୋରାଶିପୟାଳୁ ପରପମା 
 ାର ମହମିନ ହୃ ୟ ଫଣପିତ ିପୀଠ ଲି ଭଜପି 
ଭୂରି କମାକରପନନସିୁେ ଶ 
ରୀରମାନ ିପ୍ରାଣପତ ିପ  
ୋରିରୁହକାନମିପପ ମଦ୍ଗରୁୁରାୟନହୁପ ଂ ୁ    
 
େିତତମହମିନ େିଶ୍ଵପତାମଖୁ 
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ନତୁଳ ଭୁଜବଲ କଲପତରୁୋ 
ଶ୍ରୀତପରନସି ିସକପଲଷ୍ଟ ପପଡ ନୁ ନି  ିପମା ସିୁେ 
ରତ ିସ୍ଵୟଂଭୁେ  ଅ ୋଚ 
ସ୍ପତ ିବପିଡୌଜନ ମଡ  ିଶଚ ିମ 
ନମଥକୁମାରନରୁିଦ୍ଧପରମଗୀୟଲି ସୁମଂଗଳେ ୩୨-୧୯ 
 
ଭେେନଧି ନେପପାତ ପଣୁୟ 
ଶ୍ରେଣ କୀତନ ପା େନରୁହ 
ଭେନ ନାେିକନାଗ ିଭଜକର ତାରିସୁେ ବଡିପ  
ପ୍ରେହମାରୁତପ େ ପରପମା 
ତ୍ସେ େିପଶଷ ନରିଂତର ମହା 
ପ୍ରେହ ଂ ଧି ପକାଡଲି ଭଗେତଭକ୍ତ ସଂତତପିଗ ୩୨-୨୦ 
 
ଜନରନୁଦ୍ଧରିସୁପେପନନୁତ ନଜି 
ଜନକନନୁମତ ଲି ସ୍ଵୟଂଭୁେ 
ମନୁେିନଂି ଲି ପଡପ  ସୁକୁମାରକରପନାଲୁପମୟଲି 
ଜନନ ିଶତରୂପା ନତିଂବନି ି
ମନୋଚନ କାୟ ଲି ବଡି ନୁ 
 ନି ନମିସୁପେନୁ ଏମପଗ ପକାଡୁ ସଂମଂଗଳେପନାଲି ୁ ୩୨-୨୧ 
 
ନରନ ନାରାୟଣନ ହର ିକୃ 
ଷ୍ଣର ପପଡ  ପୁରୁଷାଥ ପତର ଲି 
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ତରଣ ିଶଶି ଶତରୂପରିପଗ ସମପନନସି ିପାପିଗଳ 
ନରିୟପ ାଳୁ ପନପଲପଗାଳସି ିସଜ୍ଜନ 
ପନରେିୟନୁ ପାଲିସୁେ ଔ ୁଂ 
ବର ସଲହୁ ସଲପହମ୍ମ ବଡିପ ପଲ ପରମକରୁଣ ଲି ୩୨-୨୨ 
 
ମଧୁେିପରାଧି ମପନାଜ ଈପରା 
 ଧି ମଥନ ସମୟ ଲୁ ସି ିପନପର 
କୁଧରଜାେଲ୍ଲଭନ ମସ୍ତକ ମଂ ରି  ିପମପରେ 
େିଧୁ ତୋଂଘ୍ର ିପପୟାଜୟୁଗଳପକ 
ମଧୁପନଂ  ପଲରଗପଲନମନ 
 ଧିପ େଂ ପିପନନୁ ନିଂତସ୍ତାପ ପରିହରିସୁ ୩୨-୨୩ 
 
ଶ୍ରୀେନରୁହାଂବକନ ପନତ୍ରଗ 
ପଳପେ ମପନପୟନସି ିସୁଜନରିପଗ କ 
ରାେଲବନେୀେ ପତର  ିମୟୂଖ େିସ୍ତରିପ 
ଆ େିେସ୍ଵାନ ଏଂପ ନସିୁେ 
େି ଭାେସୁେହନପିଶଗଳଲି ପକାଡ 
ଲୀ େସୁଂଧପରପୟାଳୁ େପିଶି୍ଚତରପରାଡପନ ସୁ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ୩୨-୨୪ 
 
ପଲାକମାପତୟ ପପଡ ୁ ନୀ ଜଗ 
ପ କ ପାତ୍ରନଗିତି୍ତ କାରଣ 
ଶ୍ରୀକୁମାରି ସପମତ ପନପଲସ ି ନନି୍ନ ମଂ ରି  ି
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ଆ କମଲଭେମଖୁରୁ ବଡିପ  ପ 
ରାପକନୁତ ନଂି ହିପରା ଗୁଣର 
ତ୍ନାକରପନ ବଣି୍ଣସଲଳପେ ପକାଡୁ ଏମପଗ ସନମନେ ୩୨-୨୫ 
 
ଫପଣପୟାଳୁପ୍ପେୁ ତଲିକ ତୁଲସୀ 
ମଣଗିଣାଂଚତି କଂଠ କର ଲି 
କ୍ଵଣତି େୀଣାସୁସ୍ଵର  ିବହୁ ତାଳଗତଗିଳଲି 
ପ୍ରଣେପ୍ରତପିା ୟନ ଗୁଣଂଗଳ 
କୁଣକୁିଣ ୁି ଅତସିଂଭ୍ରମ  ିଗା 
ୟନେ ମାଡୁେ ପ େଋଷ ିନାର ରିଗଭିନମିପପ ୩୨-୨୬ 
 
ଆ ସରସ୍ଵତୀ ତୀର ଲି ବ ି
ପନ୍ନୈସଲା ମନୁଗିଳ ନୁଡପିଗ ଜଲ 
ଜାସନ ମପହଶାଚୁୟତର ପଲାକଂଗଳପିଗ ପପାଗ ି
ତା ସକଲ ଗୁଣଗଳ େିଚାରିସ ି
ପକଶେପନ ପରପ ୈେପେଂ ୁପ 
ପ ଶିସ ି ଭ ଇଗୁମନୁପି ପକାଡପଲମଗଖଳି ପୁରୁଷାଥ ୩୨-୨୭ 
 
ବସିରୁହାଂବକନା ପଜ୍ଝ୍ନ୍ୟୟଲି ସୁମ 
ନସମଖୁନୁ ତାପନନସି ିନାନା 
ରସଗଳୁଳ୍ଳ ହେିସସୁଗଳନେରେରିପଗାୟି ୀେ 
େସୁକୁଲାଧିପ ୟ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ ପରୁୁଷନ 
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ଅସମବଲ ରୂପଂଗଳପିଗ େଂ 
 ସିୁପେ  ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ୟଶସସୁ େିପ ୟ ସୁବୁଦ୍ଧ ିପକାଡପଲମପଗ ୩୨-୨୮ 
 
ତାତନପ୍ପପଣୟିଂ  ନୀ ପ୍ର 
ଖୟାତୟୁିଳ୍ଳରେତୁ୍ତ ମକ୍କଳ 
ପ୍ରୀତୟିିଂ ଲି ପପଡ େରେରିଗତୁି୍ତ ମନ୍ନସିୁେ 
େୀତପିହାତ୍ରନ ସମପଳନସିୁେ ପ୍ର 
ସୂତ ିଜନନ ିତ୍ଵ ଂଘ୍ର ିକମଲପକ 
ନା ତୁତସି ିତପଲବାଗୁପେ ଏମ୍ମ କୁ ଂୁବ ସଲହୁେୁ ୁ ୩୨-୨୯ 
 
ଶତଧୃତୟି ସୁତରୀେରୁଳ ି 
ପ୍ରତମି ସୁତପପାନଧିିଗଳୁପରା 
ଜତିନ ସୁସମାଧିପୟାପଳାଲିସ ିମପୂଲାକପ ାପଳା ପମପରେ 
ଵ୍ରତେିର ମରୀଚୟତ୍ର ିପୁଲହା 
କ୍ରତୁ େସଷି୍ଠ ପୁଲସ୍ତୟ 
ପେୈେସ୍ଵତନୁ େିଶ୍ଵାମିତ୍ର ରଂଗରିରଂଘ୍ରପିଗରଗୁପେନୁ ୩୨-୩୦ 
 
ଦ୍ଵା ଶା ତିୟପରାଳୁ ପମା ଲିଗ 
ନା  ମିତ୍ର ପ୍ରେହ ମାନନି ି
ୟା  ପ୍ରାେହ ିନରିଋତ ିନଜିର ଗୁରୁମହପିଳ ତାର 
ଈ  ପିେୌକସରନୁ  ନିାଧି 
େୟାଧିୟୁପ ଳେଳ ୁି େିବୁଧରି 

10

www.yo
us

igm
a.c

om



ଗା ର  ିପକାଡଲଖଳି ମଂଗଳୋ କାଲ ଲି ୩୨-୩୧ 
 
ମାନନଧିିଗପଳନସିୁେ େିଷେ 
ପେନ ଧନପ ଗଜାନନରିପଗ ସ 
ମାନପରଂଭପତ୍ତୈ ୁ ପଶଷ ଶତସ୍ଥ ପ େଗଣ 
କାନମିସୁପେନୁ ବଡିପ  ମିଥୟା 
 ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ କପଳ ୁ ସୁପବାଧେିତୁ୍ତ ସ 
 ାନୁରାଗ ପଲମପଗ ପରିପାଲିସଲି ସଂପ େ ୩୨-୩୨ 
 
ଭୂତ ମାରୁତୋଂତରଭିମା 
ନୀ ତପସ୍ଵ ିମରୀଚ ିମନୁ ିପୁରୁ 
ହୂତନଂ ନ ପା ମାନ ିଜୟଂତପରମପଗାଲି ୁ 
କାତରେ ପୁଟ୍ଟସିପ  େିଷୟ  ି
େୀତଭୟନ ପ ାବ୍ଜ ଲି େି 
ପରୀତ ବୁଦ୍ଧୟିନୀୟପ  ସ ା ପାଲିସଲି ଏମ୍ମ. ୩୨-୩୩ 
 
କୁଲଋଷଗିପଳଂଭତୁ୍ତ ପହୈହୟ 
ନପିଳୟ କଂପନପଗୈ  ପୃଥୁ ମଂ 
ଗଳ ପରୀଇତ ନହୁଷ ନାଭି ୟୟାତ ିଶଶିବଂି ୁ 
ବଲି ପମା ଲୁ ସପପ୍ତଂଦ୍ରରିେରିପଗ 
କଲିତ କମଜ  େିିଜପରଂବରୁ 
ଉଳ ି ଏକା ଶ ମନୁଗଳୁ ଉଚଥୟ ଚୟେନ ମୁଖ ୩୨-୩୪ 
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ଓ ସିୁେ ଗୁରୁଗଳପନ ଜରି ୁ ସ 
ପହା ରରିଗୁପପ ଶିସ ି ମ 
ହ ା କିାରଣ ସେଗୁଣ ସଂପୂଣ ହରିପୟଂ ୁ 
ୋ ସିୁେ ତ୍ଵତ୍ପତୟି ପତାପରଂ 
 ା ନୁଜ ପବସପଗାଳଲୁ ସ୍ଥଂ 
ଭ  ିଶ୍ରୀ ନାଅଣ ପତାରିସ ି ପ୍ରହ୍ଲା  ସଲପହମ୍ମ   ୩୨-୩୫ 
 
ଶତସଂପକତୁଳ୍ଳ ପ୍ରିୟ 
ଵ୍ରତ ଭରତ ମାଂଧାତ ପଣୁୟା 
ଶ୍ରିତରୁ ଜୟ େଜିୟା ଗିଳୁ ଗଂଧେପରଂ  ୁଜନ 
ହୁତେହଜ ପାେକ ସନାତନ 
ପିତୃଗପଳଳେରୁ ଚତି୍ରଗୁପ୍ତରୁ 
ପ୍ରତ ିନି  ିପାଲିସଲି ତମ୍ମେପରଂ ୁ ଏମପଗାଲି ୁ ୩୨-୩୬ 
 
ୋସୋଲୟ ଶିଲିପ େିମଲ ଜ 
ଲାଶୟଗପଳାଳୁ ରମିପ ଊେଶି 
ପଭଶ ରେିଗଳ ରିପୁଗପଳନସିୁେ ରାହୁପକତୁଗଳୁ 
ଶ୍ରୀଶପ  ପଂଥାନ ଧୂମା 
ଚୀଶ  େିିଜରୁ କମଜରିପଗ ସ 
 ା ସମାନ  ପିେୌକସରୁ ପକାଡପଲମପଗ ମଂଗଳେ ୩୨-୩୭ 
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 ୁୟନ  ିଶାମଲ ସଂ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ ପରାହଣି ି
ଘନପ ପଜନୟାନରୁିଦ୍ଧନ 
େନପିତ ବ୍ରହ୍ମାଂଡାଭିମାନ ିେିରା ପ େିୟର 
ପନପନପେ ନା ନଲେିଂପ  ପ ୋ 
ନନ ମହପିଳ ସ୍ଵାହାଖୟରାପଲା 
ଚପନ ପକାଡଲି ନେିିଘ୍ନ ଂି ଭଗେଦ୍ଗଣୁଂଗଳଲି ୩୨-୩୮ 
 
େିଧିପିତନ ପା ାଂବୁଜଗଳପିଗ 
ମଧୁପନଂ   ିେିରାଜପିାମଲ 
ଉ କଗଳପିଗ ସ ାଭିମାନୟୁି ଏଂପ ନସିପିକାଂବ 
ବୁଧପଗ ନା େଂ ସିୁପେ ସପନମା 
   ିନରିଂତର ଓଲି ୁ ଏମପଗ 
ଅଭୁୟ ୟ ପାଲିସପଲଂ ୁ ପରପମାତ୍ସହ ଲନୁ ନି  ି୩୨-୩୯ 
 
ଶ୍ରୀ େିରିଂଚା ୟର ମନପକ ନଲୁି 
କାେକାଲକୁ ଜନନରହତିନ 
ତାପୋଲିସ ିମଗପନଂ ୁ ମଦୁ୍ଦସି ିଲୀପଲଗଳ ପନାଳ୍ପ 
ପ େକପିଗ େଂ ପିପ ୟପଶା ା 
ପ େିଗାନମିସୁପେନୁ ବଡିପ  କୃ 
ପାେପଲାକନ ଂି  ସଲୁହୁେୁପ ମ୍ମ ସଂତତୟି ୩୨-୪୦ 
 
ପାମରରନୁ ପେିତ୍ରପଗୈସୁେ 
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ଶ୍ରୀ ମକୁୁଂ ନ େିମଲ ମଂଗଲ 
ନାମଗଳଗିଭିମାନୟିା  ଉଷାଖୟ ପ େିୟରୁ 
ଭୂମିପୟାଳଗୁଳ୍ଳଖଳି ସଜ୍ଜନ 
ରାମୟା ଗିଳଳ ୁି ସଲହଲି 
ଆ ମରୁତନ ମପନୟ ପେୈ ୟରରମଣପି୍ରତ ିନି  ି୩୨-୪୧ 
 
େନଧିେସପନ େରାଦ୍ର ିନଚିୟ 
ସ୍ତନ େିରାଜପିତ ପଚତନାପଚ 
ତନ େିଧାରପକ ଗଂଧ ରସ ରୂପା  ିଗୁଣ େପୁପଷ 
ମନୁକୁିପଲାତ୍ତମ କଶୟପନ ନଜି 
ତନୁପଜ ନନିଗାନମିପପ ଏନ୍ନେ 
ଗୁଣଗପଳଣସିପ  ପାଲିପ ୁୁ ପରମାତ୍ମନଧାଂଗ ି୩୨-୪୨ 
 
ପୁରୁ ପଲାଚନ ନନି୍ନ କପଦ୍ଦା 
ୟିିରଲୁ ପ୍ରାଥିପସ ପ େପତଗଳୁ 
ତ୍ତରେ ଲାଲିସ ିତଂ  େରାହରୂପ ତାନାଗ ି
ଧରଣ ିଜନନ ିତ୍ଵତ୍ପ ାବ୍ଜପକ 
ଏରଗ ିବପିନ୍ନୈସୁପେନୁ ପା  
ସ୍ପରୁଷ ପମା ଲା ଖଳି ପ ାଷଗପଳଣସି ରୁି ଏଂ ୁ   ୩୨-୪୩ 
 
 
ହରିଗୁରୁଗଳଚସି  ପାପା 
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ତ୍ମରନ ଶିଇସପଲାସୁଗ ଶପନୈ 
ଶରପନନସି ି ୁଷ୍ଫଲଗଳୀେ ନରିଂତରେୁ ବଡିପ  
ତରଣନିଂ ନ ନନି୍ନ ପା ାଂ 
ବୁରୁହଗଳଗିାନମିପପ ବହୁ  ୁ 
ସ୍ତରଭୋଣେ ମଗ୍ନନିାପ ନ୍ନନୁଦ୍ଧରିସପବକୁ ୩୨-୪୪ 
 
ନରିତଶିୟ ସୁ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ପୂେକ 
େିରଚସିୁେ ନଷି୍କାମ କମଗ 
ଳରିତୁ ତତ୍ତତ୍କଲ ଲି ତଜ୍ଜନୟଫଲରସେ 
ହରିୟ ପନମ  ଲୁଣସି ିବହୁଜୀ 
େରିପଗ କମପପନନପି ଗୁରୁ ପୁଷ 
କରନୁ ସତ୍କିି ୟଂଗଳଲି ନେିିଘ୍ନପତୟପକାଡଲି  ୩୨-୪୫ 
 
ହ୍ରନିେିାସନ ପରମ କାରୁ 
ଣୟାନେିାସସ୍ଥାନପରନପି କୃ 
ଶାନୁଜରୁ ସହସ୍ରପଷାଡଶଶତରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 
ମାନନିୟିପରପ୍ପତୁ୍ତ ୟୁକ୍ତରୁ 
 ାନେରୁ ମେୂତୁ୍ତ ଚାରଣ 
ଜାନଜାମରପ୍ସରରୁ ଗଂଧେରିପଗ ନମିପପ ୩୨-୪୬ 
 
ଆ ୟମପୁନପୟାଳୁ ସା ର  ି
କାତୟୟନୀ ଵ୍ରତ ଧରିସ ିପକଲରୁ   

15

www.yo
us

igm
a.c

om



ରାୟୁଧପନ ପତପିୟନସି ିପକଲେରୁ ଜାରତନ ଲ୍ଲ ି
ୋୟୁପିତପନାଲିସ ିରୁ ଈବପଗ 
ପତାୟସରସର ପା କମଲପକ 
ନା ପୟରଗୁପେ ମପନାରଥଂଗଳ ସଲିସଲନୁ ନିେୁ ୩୨-୪୭ 
 
କନି୍ନରରୁ ଗୁହୟକରୁ ରାଅସ 
ପନ୍ନଗରୁ ପିତୃଗଳୁ ସଦି୍ଧରୁ 
ସନ୍ନୁତାଜାନଜରୁ ସମରିେରମର ପୟାନଜିରୁ 
ଇନ୍ନେିର ଗଣପେଂତୁ ବଣି୍ଣସ 
ପଲନ୍ନଳପେ କରୁଣ ଲି ପରମା 
ପନ୍ନଜରିପଗ ପକାଡଲି ସନମୁ  ସୁପ୍ରତାପେନୁ ୩୨-୪୮ 
 
ନୂରୁ ମନୁଗିଳୁଳ ୁି ପମଲଣ 
ନୂରୁ ପକା  ିତପପାଧନର ପା 
 ାରେିଂ ପକ ମଗୁପିେ କରଗଳନୁଦ୍ଧରିସପଲଂ ୁ 
ମରୁୂ ସପ୍ତ ଶତାହେୟର ପତାପର 
 ୀ ଋଷଗିଳଗିାନଂତର ଲିହ 
ଭୂରି ପିତୃଗଳୁ ପକାଡଲି ଏମପଗ ସ ା ସୁମଂଗଳେ୩୨-୪୯ 
 
ପାେନପକ ପାେନପନନସିୁେ ର 
ମାେିପନା ନ ଗୁଣଗଣଂଗଳ 
ସାେଧାନ ପଲକ ମାନସରାଗ ିସୁସ୍ଵର  ି
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ଆ େିବୁଧପତ ିସପଭପୟାଳପଗ ନା 
ନାେିଲାସ  ିପାଡ ିସୁଖସିେୁ 
ପ େଗଂଧେରୁ ପକାଡଲି ଏମଗଖଳି ପୁରୁଷାଥ ୩୨-୫୦ 
 
ଭୁେନ ପାେନପନନପି ଲକୁମୀ 
ଧେନ ମଂଗଳ  େିୟନାମ 
ସ୍ତେନପଗୈେ ମନୁଷୟଗଂଧେରିପଗ େଂ ସିୁେ 
ପ୍ରେର ଭୂଭୁଜରୁଳ ୁି ମଧ୍ୟମ 
କୁେଲୟପପରଂପ ନସିପିକାଂବର 
 େିସ େିସଂଗଳଲି ପନପନପେନୁ କରଣ ଶୁଦ୍ଧୟିଲି ୩୨-୫୧ 
 
ଶ୍ରୀ ମକୁୁଂ ନ ମତୂଗିଳ ପସୌ 
 ାମିନପିୋଲ ହୃ ୟୋରିଜ 
ପେୟାମ ମଂଡଲ ମଧ୍ୟ ଲି କାଣତୁଲି ପମା ସିୁେ 
ଆ ମାନୁପଷୟାତ୍ତମର ପ ୟୁଗ 
ତାମରସଗଳପିଗରଗୁପେ ସ ା 
କାମିତାଥଗଳତୁି୍ତ ସଲହଲି ପ୍ରଣତଜନତତୟି ୩୨-୫୨ 
 
ଈ ମହୀମଂଡଲପ ାଳହି ଗୁରୁ 
ଶ୍ରୀମ ାଚାୟର ମତାନୁଗ 
ରା ମହା ପେୈଷ୍ଣେର େିଷୁ୍ଣ ପା ାବ୍ଦ ମଧୁକରର 
ପସ୍ତାମକାନମିସୁପେନେରେର 

17

www.yo
us

igm
a.c

om



ନାମଗଳ ପପଳଲଳପେ ବହୁେିଧ 
ୟାମ ୟାମଂଗଳଲି ପବାଧିସପଲନପଗ ସନମତୟି ୩୨-୫୩ 
 
ମାରନୟୟନ କରୁଣପାରା 
ୋର ମଖୁୟ ସୁପାତ୍ରପରନପି ସ 
ପରାରୁହାସନ ୋଣ ିଋପଦ୍ରଂଦ୍ରା  ିସୁରନକିର 
ତାରତମୟତ୍ମକ ସୁପ ୟଗ 
ଳାରୁ ପଠସିୁେରା ଜନରିପଗ ର 
ମାରମଣ ପୂପରୈସଲୀପି୍ସତ ସେକାଲ ଲି ୩୨-୫୪ 
 
ମରୁୂ କାଲଂଗଳଲି ତୁତପିସ ଶ 
ରୀର ୋକମନ ଶୁଦ୍ଧ ିମାଳୁ୍ପ ୁ 
 ୂରପଗୈସୁେୁ ଖଳି ପାପସମହୂ ପ୍ରତ ିନିେୁ 
ପଚାରଭୟ ରାଜଭୟ ନକ୍ର ଚ 
ମରୂ ଶସ୍ତ୍ର ଜଲାଗ୍ନ ିଭୂତ ମ 
ପହାରଗ ଜ୍ଵର ନରକଭୟ ସଂଭେିସପ ଂପ ଂ ୁ ୩୨-୫୫ 
 
ଜୟ ଜୟତୁ ତ୍ରଜିଗଦ୍ଵଲିଅଣ 
ଜୟଜୟତୁ ଜଗପ କ କାରଣ 
ଜୟଜୟତୁ ଜାନକୀରମଣ ନଗିତଜରାମରଣ 
ଜୟଜୟତୁ ଜାନହେି ଜନକ ଜୟ 
ଜୟତୁ ପ ୈତୟକୁଲାଂତକ ଭୋ 
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ମୟହର ଜଗନ୍ନାଥେି ଠଲ ପାହମିାଂ ସତତ ୩୨-୫୬ 
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