ହରିକଥାମୃଥସାର
ବୃ ହତ୍ତାରତମୟ ସଂଧି
ହରିକଥାମୃଥସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନିଥୁ ପପଳୁ ପେ
ପରମ ଭଗେଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ପକଳୁ େୁଧୁ

om

ହରି ସିରି େିରିଂଚୀର ମୁଖ ନି
ଜରର ଆପେଶାେତାଗଳ

gm
ou
si

ମୀନ କୂ ମ ପରାଡ ନରହରି
ମାଣେକ ଭୃଗୁରାମ ଦଶରଥ

a.
c

ସ୍ମରିସୁ ଗୁଣଗଣ ସେକାଲଦି ଭକ୍ତି ପୂେକଦି

ସୂନୁ ୟାଦେ ବୁ ଦ୍ଧ କଲ୍କୀ କପିଲ ପେୈକୁଂଠ

w

w

ୟାନନ ନାରାୟନୀ ହଂ

.y

ଶ୍ରୀନିୋସନୁ େୟାସ ଋଷଭ ହ

w

ସାନିରୁଦ୍ଧ ତ୍ରିେିରମ ଶ୍ରୀଧର ହୃଷପି କଶ ୨୧-୦୧
ହରିୟୁ ନାରାୟଣନୁ କୃ ଷ୍ଣା

ସୁର କୁ ଲାଂତକ ସୂୟ ସମପ୍ରଭ
କପରସୁେନୁ ନିଦୁଷ୍ଟ ସୁଖ ପରିପୂଣ ତାପନଂଦୁ
ସେପଦପୋତ୍ତମନୁ ସେଗ
ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରାତନ ଜରା

1

ମରଣ େଜିତ ୋସୁପଦୋଦୟମିତ ରୂପାତ୍ମ ୨୧-୦୨
ଈ ନଳିନଭେଜନନି ଲକୁ ମୀ
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ବଲ ଭକ୍ତୟାଦି ଗୁଣ ସଂ
ପୂଣପଲନିପଳୁ ସେକାଲଦି ହରିକୃପାବଲଦି
ରାଣ ପୁରୁଷପଗ ପ୍ରକୃ ତଗ
ି ନ୍ନ
ି ୁସ

a.
c

ମାନପରନିସୁେରିଲ୍ଲ ମୁକ୍ତାମୁକ୍ତ ସୁରପରାଳପଗ ୨୧-୦୩

om

ହୀନପଳନିପଳନଂତ ଗୁଣଦି ପୁ

gm

ଗୁଣତ୍ରୟଗଳମାନି ଶ୍ରୀ କୁ ଂ
ଭିଣି ମହା ଦୁ ଗାଂଭ୍ରଣି ରୁ

ou
si

ଗିିଣୟ
ି ୁ ସତୟ ଶାଂତି କୃ ଥି ଜୟ ମାୟ ମହଲକୁ ମି

ଜନକଜା କମଲାଲୟା ଦ

w

w

w

.y

ଇପଣୟୁ ପଦିାତ୍ରିପଲାପକଶ୍ଵରି
ଅଣୁମହତ୍ତିପନାଳିଦ୍ଦୁ ଉପମାରହିତପଳନିସ୍ଵଳୁ ..ଃ ଖାଶ_୨୧-୦୪
ପ ାଟକାସୟନ ମଡଦିଗଂି ତଲି
ହାଟପକାଦର ପେନରୀେରୁ
ପକାତିଗୁଣଦିଂଦଧମପରନିପରୁ ଆେ କାଲଦଲି
ପଖଟପତିପଶଷାମପରଂଦ୍ରର
ପାଟୁ ମାଡପଦ ଶ୍ରୀଶନ କୃ ପା
ପନାଟଦିଂଦଲି ସେପରାଳୁ େୟାପାର ମାଡୁ େରୁ ୨୧-୦୫

2

ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମ େିରିଂଚି ମହା
ନିରୁତ ମୁଖୟପ୍ରାଣ ଢ୍ରୁଥିସ୍ମୃଥି

ଗୁରୁେର ମହାଧ୍ୟାତ ବଲ େିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନତ େିଖୟାତ
ଗରଳଭୁଗଭେପରାଗ ପଭଷଜ
ଶ୍ଵର େିଭୀଷଣ େିଶ୍ଵପଚଷ୍ଟକ େୀତଭୟ ଭୀମ ୨୧-୦୬

ଚନ େିମକ୍ତ
ୁ ିଗ ନଂଦ ଦଶମତି
ଅନିମିପଷଶାନିଦ୍ର ଶୁଚ ି ସତ୍ତ୍ଵାତ୍ମକ ଶରୀର

ou
si

ଅଣୁମହଦୂ ପାତ୍ମକାମୃଥ

gm

a.
c

ଅନିଲ ସ୍ଥିତ ି ପେୈରାଗୟନିଧି ପରା

ହନୁ ମଦାଦୟେତାର ପଦିା

om

ସ୍ଵର େରଣ ପେଦସ୍ଥ ଜୀପେ

w

w

.y

ସନ ପଦେି ସଂପ୍ରାପ୍ତ ପରିସର ଆଖଣାଶିସମ ୨୧-୦୭

w

ମାତରିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜଗ

ନ୍ନାପତଗଧମାଧୀନପରନିପରୁ
ଶ୍ରୀତରୁଣିେଲ୍ଲଭନୁ ଈେପରାଳାେକାଲଦଲି
ନୀତ ଭକ୍ତି ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ବଲ ରୂ
ପାତିଶୟଦିଂଦିଦ୍ଦୁ ପଚତନା
ପଚତନଗପଳାଳୁ େୟାପ୍ତପରନିସୁେ ତତ୍ତଦାହଵୟଦି ୨୧-୦୮

3

ସରସ୍ଵତି ପେଦାତ୍ମିକା ଭୁଜି
ନରହରିଗୁରୁଭକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମୀ
ପରମ ସୁଖ ବଲପୂପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତି ଗାୟତ୍ରି
ଗରୁଡପଶଷର ଜନନି ଶ୍ରୀ ସଂ
କରୁଷଣନ ଜୟା ତନୁ ପଜ ୋଣୀ

om

କରଣନୀୟାମପକ ଚତୁ ଦଶଭୁେନ ସନିାପନୟ ୨୧-୦୯
କାଳି ପଦ୍ରୌପଦି କାଶିଜା ପାଂ

ାଳି ବ୍ରହ୍ମର ୟୁେତିୟରୁ ଏ

ou
si

ପଳଳୁ ଐେପତ୍ତାଂଦୁ ଗୁଣଦିଂ

gm

କାଲମାନୀ ଚଂଦ୍ର ଦୁ ୟସଭାନାମ ଭାରତିପଗ

a.
c

ଚାଲି ଶିେକପନୟଂଦ୍ର ପସନା

.y

କୀଳୁ ଏନିପରୁ ତମ୍ମ ପତିଗଳିଂଦଲାୋଗ ୨୧-୧୦

w

w

ହରି ସମୀରାପେଶ ନର ସଂ

w

କରୁଷଣାପେଶୟୁତ ଲମଣ

ପରମପୁରୁଷନ ଶୁକଲପକଶାପେଶ ବଲରାମ
ହର ସଦାଶିେ ତପ ଅହଂକୃ ଥୁ
ମରୁତୟୁକ୍ତ ଶୁପକାଧ୍ଵପଟ ତ

ତ୍ପର
ୁ ୁ ଷ ଜୟଗୀପଷଵୌେ ପଦ୍ରୌଣୀ େୟାଧ ଦୂ ୋସ ୨୧-୧୧
ଗରୁଡ ପଶଷ ଶଶାଂକଦଳ ପଶ

4

ଖରରୁ ତପମ୍ମାଳୁ ସମରୁ ଭାରତୀ
ସରସିଜାସନ ପତ୍ନିଗଧମରୁ ନୂ ରୁ ଗୁଣଦିଂଦ
ହରିମଡଦି ଜାଂବେତିପୟାଳୁ ଶ୍ରୀ
ତରୁଣିୟାପେଶେିହୁପଦଂଦିଗୁ

ପକାରପତ ଏନିପରୁ ଗରୁଡପଶଷରିପଗୈେପରୈଦୁ ଗୁଣ ୨୧-୧୨

om

ନୀଲ ଭଦ୍ରା ମିତ୍ରେିଂଦା
ପମପଲନିପ କାଳିଂଦି ଲଅପଣ

gm

ଶ୍ରୀଲକୁ ମିୟୁତ ପରେତୀ ସିରି

a.
c

ବାପଲୟରିଗଂି ତଧମ ୋରୁଣି ପସୌପଣି ଗିରିଜା
ମୂଲରୂପଦି ପପୟପଳନିପଳୁ

.y

ନରହରି ଆପେଶ ସଂୟୁତ

ou
si

ପଶୈଲଜାଦୟରୁ ଦଶଗୁଣାଧମ ତମ୍ମ ପତିଗଳିପଗ ୨୧-୧୩

w

w

ନର ପୁରଂଦର ଗାଧି କୁ ଶ ମଂ

w

ଦରଦୁ ୟମନ େିକୁଇୋଲି ଇଂଦ୍ରନେତାର
ଭରତ ବ୍ରହ୍ମାେିଷ୍ଟ ସାଂବ ସୁ
ଦରୁଶନ ପ୍ରଦୁ ୟମନ ସନକା
ଦୟପରାଳଗିପ୍ପ ସନତ୍କୁମାରନୁ ଶଣିୁଖ କାମ ୨୧-୧୪
ଈପରୈଦୁ ଗୁଣ କଡିପମ ପାେତି
ୋରୁଣୀୟରିଗଂି ଦ୍ର କାମ ଶ

5

ରୀରମାନି ପ୍ରାଣ ଦଶଗୁଣେେର ଶରନିପଗ
ମାରଜାରତି ଦକ୍ଷ ଗୁରୁ େୃ
ଥ୍ରାଦିଜାୟା ଶଚି ସ୍ଵୟଂଭୁେ
ରାରୁଜନ ସମ ପ୍ରାଣଗେରରୁ ହତ୍ତୁ ଗୁଣଦିଂଦ ୨୧-୧୫
କାମପୁତ୍ରନିରୁଦ୍ଧ ସୀତା

om

ରାମନାନୁ ଜ ଶତୁ ହନ ବଲ
ରାମନାନୁ ଜ ପପୌତ୍ରନନିରୁଦ୍ଧପନାଳଗନିରୁଦ୍ଧ

a.
c

କାମଭାୟା ରୁଗିେତି ସ

gm

ନ୍ନାମ ଲଅଣପଳନିସୁେଳୁ ପପୌ

ତାରମଣନାରାଧିସଦି ନୁ ସ

.y

ତାରନାମକ ପତ୍ରପତପୟାଳୁ ସୀ

ou
si

ପଲାମି ଚିତ୍ରାଂଗପଦୟୁ ତାରାପେରଡୁ ପପସରୁଗଳୁ ୨୧-୧୬

w

w

w

ମୀରୟୁପକ୍ତାଦ୍ଧେନୁ କୃ ଷ୍ଣପଗ ପ୍ରୀୟପନନିସଦି ନୁ
ୋରିଜାସନୟୁକ୍ତ ପଦ୍ରାଣନୁ

ମୂରୁ ଇପଳପୟାଳୁ ବୃ ହସ୍ପତିଗେ

ତାରପେଂବରୁ ମହାଭାରତ ତାତ୍ପୟପଦାଳପଗ ୨୧-୧୭
ମନୁ ମୁଖୟାଦୟରିଗଂି ତ ପ୍ରେହନୁ
ଗୁଣଦି ପଂଚକ ନୀଚପନନିସୁେ
ଇନ ଶଶାଂକରୁ ଧମମାନେି ଏରଡୁ ଗୁଣଦିଂଦ

6

କନିୟପରନିପରୁ ପ୍ରେହଗିଂତଲି
ଦିନପ ଶଶି ୟମଧମରୂପଗ
ଳନୁ ଦନି ଦି ଚିଂତିପୁଦୁ ସଂତରୁ ସେକାଲଦଲି ୨୧-୧୮
ମରୁତନାପେଶୟୁତ ଧମଜ

କରଡି େିଦୁରନୁ ସତୟଜିତୁ ଈ

om

ପରରଡୁ ଧମନ ରୂପ ବ୍ରହ୍ମାେିଷ୍ଟ ସୁଗ୍ରୀେ
ତରୁଣିପଗରଡେତାର ଚଂଦ୍ରମ

େରୁଣ ନୀଚନୁ ମହାଭିଷକ ଦର

ou
si

ତରୁଣିଗଂି ତଲି ପାଦ ପାଦପର

gm

ସୁରପନାପେଶୟୁତନଂଗଦପନନିସପି କାଳୁ ତପ୍ପ
ି ୨୧-୧୯

w

w

.y

ଦୁ ର ସୁପଷଣନୁ ଶଂତନୁ େୁ ନାଲଵରୁ େରୁଣରୂପ
ସୁରମୁନୀନାରଦନୁ କିଂଚିତ

a.
c

ହରିୟ ରୂପାେିଷ୍ଟ କଣନୁ

w

ପକାରପତ େରୁଣପଗ ଅଗ୍ନିଭୃଗୁେଜ
ପଗାରଳପତ୍ନି ପ୍ରସୂତ ି ମୂେରୁ ନାରଦନିଗଧମ ୨୧-୨୦
ନୀଲ ଦୃ ଷ୍ଟଦୁ ୟମନ ଲେ ଈ
ପଲଲି ହାନନ ରୂପଗଳୁ ଭୃଗୁ
କାଲି ପଲାଦ୍ଦଦରିଂଦ ହରିୟନୁ େୟାଧପନନିସଦି ନୁ
ଏଳୁ ଋଷିଗଳିଗୁତ୍ତମରୁ ମୁନି

7

ପମୌଳି ନାରଦଗଧମ ମୂେରୁ
ଗାଳିୟୁତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାହ୍ଲୀକରାୟପନନିନସ
ି ଦି ନୁ ୨୧-୨୧
ଜନପ କମଜପରାଳପଗ ନାରଦ
ମୁନୟ
ି ନୁ ଗ୍ରହ ବଲଦି ପ୍ରହ୍ଲା
ମନୁ େିେସ୍ଵାନ ଗାଧିପଜେରୁ
ଅନଲଗିଂତଲି କିଂଚିତାଧମ

gm

a.
c

ଏପଣ ଏନିସୁେରୁ ସପ୍ତଋଷିଗଳିପଗଲ୍ଲ କାଲଦଲି ୨୧-୨୨

om

ଦନଲ ଭୃଗୁମନ
ୁ ି ଦଅ ପତ୍ନିପଗ ସମପନନିସୁପକାଂବ

ୟମି ମରୀଚିୟୁ ଅତ୍ରି ୟଂଗିର

ou
si

କମଲସଂଭେଭେପରନିପ ସଂ

ରମଣଗଧମରୁ ମିତ୍ରନାମକ

w

w

ଦୁ ୟମଣି ରାହୂୟୁକ୍ତ ଭୀଷିକ

.y

ସୁମତି ପୁଲହ ରତୁ େସିଷ୍ଠ ପୁଲସ୍ତ୍ୟମୁନ ି ସ୍ଵାହ

w

ୟମଳରୂପନୁ ତାରନାମକପନନିସି ପତ୍ରପତପୟାଳୁ ୨୧-୨୩
ନିରଋତିପଗରଡେତାର ଦୁ ମଖ
ୁ
ହରିୟୁତ ପଟାତ୍କଜନୁ ପ୍ରାେହି

ଗୁରୁମଡଦି ତାରାସମରୁ ପଜନୟଗୁତ୍ତମରୁ
କରିପଗାରଳ ସଂୟୁକ୍ତଭଗଦ

ତ୍ତରସୁ କତ୍ଥନ ଧନପ ରୂପଗ
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ପଳରଦୁ େିଘ୍ନପ ଚାରୁପଦଷ୍ଣନୁ ଅଶ୍ଵିନଗ
ି ଳୁ ସମ ୨୧-୨୪
ପଦ୍ରାଣ ଧୁେ ପଦାଷାକାଗ୍ନି
ପ୍ରାଣ ଦୁ ୟ େିଭାେସୁଗପଳଂଟୁ କୃ
ଶାନୁ ପଶ୍ରଷ୍ଠ ଦୁ ୟନାମେସୁ ଭୀଷିାୟ ବ୍ରହ୍ମୟୁତ
ଧାନ ଅଗ୍ନିୟନୁ ଳପି ଦଳୁ ସ

gm

ଭୀମପରୈେଥପୋଜପଜୈକପାଧାମହନ ବହୁରୂପକନୁ

a.
c

ମାନପରନିପରୁ ତପମ୍ମାଳପଗ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନାଦି ଗୁଣଦିଂଦ ୨୧-୨୫

ଭେ ୋମ ଉଗ୍ର େୃ ଷାକପିୟହିବୁଢ୍ରନପି ୟନୁ ଥିପ୍ପ

ou
si

ଈ ମହାଥିର ମଢ୍ରୟପଧାଳପଗ ଉମାମପନାହରନୁ ଥଥମନୁ

.y

ଧଶନାମକରୁ ସମପରନିସପି କାମଵରୁ ଥପମ୍ମାପଳପମଧମଧୁ ୨୧-୨୬

w

w

ଭୂରିୟପଜୈକପଧା େହିବୁଢ୍ରନର
ି ୟି ଧୁ ରୁଧ୍ରଗଣପସମୁୟଥ

w

ଭୂରିଶ୍ରେପନପମଧନପ
ି ଶଲେିରୁପାକ୍ଷନାମକନୁ
ସୂରିକୃପ େିଷ୍କମଵ ସହପଧ ୋରୁଣାଗ୍ରଣି ପସାମଧଥଥନୁ
ଥା ରଚିସଧ
ି ଧ୍ଵିରୂପ ଢ୍ରପରପୟାଳୁ ପଥ୍ରପାପକନୁ ୨୧-୨୭
ପଧେଶରନୁ ରୁରମା ମିଥ୍ରାେରୁଣପଜନୟ
ଭଗପୂଷାେିେସ୍ଵାନ ସେିଥଢ୍ର
ୃ ାଥ ଆୟୟମଥଵଷତା
ପଧେକୀସୁଥନଲ୍ଲି ସେିଥେ
ୃ ିଭାେସୂସୁଥ ଭାନୁ
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om

ପଦ୍ରାଣନାମକ ନଂଦପଗାପ ପ୍ର

ଏନିସୁେ ଜୟାେନପୟୁଥ େୀରପସନନୁ ଥଵଷୃ ତନାମକନୁ ୨୧-୨୮
ଏରଡଧିକ ଦଶ ସୂୟପରାଳୁ ମୂ
ପରରଡୁ ଜନରୁତ୍ତମ େିେସ୍ଵାନ
େରୁଣ ଶରନୁ ରୁରମନୁ ପଜନୟ ମିତ୍ରାଖୟ
ମରୁତନାପେଶୟୁତ ପାଂଡୂ

om

େର ପରାେହପନଂପଦନିପ ପକ

gm

ପ୍ରଥିଭୋଥନୁ ପଚକିଥନୁ େିପୃଠୁପେନିସୁେନୁ ପସୌଂୟ

a.
c

ସରି ମୃଗପ ସଂପାପତଵେତ ତ୍ରୟରୁ ମରୁଦଂଶ ୨୧-୨୯

ମାରୁଥ େିଥଥଶପୋଥଥମ
ୁ ଗ ଗଜନାମକରୁ ପ୍ରାଣାମଵ

ou
si

ଧ୍ଵିଥିୟପାନ ଗୋକ୍ଷ ଗେୟ ଥୃଥିୟେୟାନ ଉଧାନ

.y

େୃ ଷପେଥୁଳ ଶେଥ୍ରାଥ ଗମଢସୁମାଧନରୁ ସମାନ ୨୧-୩୦

w

w

ଐେପରାଳଗୀ କୁ ଂତିପଭାଜନୁ

w

ଆେିନାମକ ନାଗକୃ କଲନୁ

ପଦେଦତ୍ତଧନଂଜୟରୁ ଅେତାରେଜିତରୁ
ଆେପହାଦ୍ଵହ େିେହ ସଂେହ
ପ୍ରାେହୀପତି ମରୁତ ପ୍ରେହନି
ଗାେକାଲକୁ କିଂଚିଦଧମରୁ ମରୁଦ୍ଗଣଗପଲଲ୍ଲ ୨୧-୩୧
ପ୍ରାପଣାପାନ େୟାପନାଦାନ ସ
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ମାନ ପଦୈେରନୁ ଳଦ
ି ୁ ମରୁତରୁ
ଊନପରନିପରୁ ହତ୍ତୁ େିପଶ୍ଵପଦେରିେରିଂଦ
ସୂନୁଗଳୁ ଏନିସୁେରୁ ଐେରୁ
ମାନିନୀ ପଦ୍ରୌପତିପଗ ପକଲେରୁ
ଓଣିପୟାଳୁ ପକୈପକୟପରନିପରୁ ଏଲ୍ଲ କାଲଦଲି ୨୧-୩୨

om

ପ୍ରତିେିଂଦୟ ଶୁତପସାମ ଶୁତକୀ
ରୁତି ଶତାନିକ ଶୁତକମ ପଦ୍ରୌ

gm

ରଥନୁ ପଗାପକିପଶାର ବଲପରଂ

a.
c

ପତି କୁ େରରିେପରାଳପଗ ଅଭିତାମ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଚିତ୍ର
ବତୁ ଲପରୈ ଗଂଧେରିଂଦଲି

w

w

େ େିଭୁ ତ୍ରିଶିଖାଶ୍ଵନିଗଳିଲ୍ଲି

.y

େିେିଧ ପମୈଂଦରୁ ନକୁ ଲ ସହପଦ

ou
si

ୟୁତରୁ ଧମ େୃ ପକାଦରାଦିଜପରଂଦୁ କପରସୁେରୁ ୨୧-୩୩

w

ଦିେିପନାପେଶେିହୁପଦଂଦିଗୁ ଦୟାୋ ପୃଥିଵ ଋଭୁ
ପେନସୁତ େିଷଵପେନନୁ ମା କୁ େର
େିଘ୍ନପ ଧନପ ପମାଦଲା
ଦେରୁ ମିତ୍ରପଗ କିଂଚିତାଧମପରନିସପି କାଳୁ ତହି ରୁ ୨୧-୩୪
ପାେକାଗ୍ନି କୁ ମାରପନନିସୁେ
ଚାେନେରୁଚଥୟମୁନି ଚାଉଷ
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ପରୈେତ ସ୍ଵାପରାଚିପଷାତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମ ରୁପଦ୍ରଂଦ୍ର
ପଦେ ଧମନୁ ଦଅନାମକ
ସାେରଣି ଶଶିବଂି ଦୁ ପୃଥୁ ପ୍ରି
ୟଵ୍ରତନୁ ମାଂଧାତ ଗୟନୁ କକୁ ସ୍ଥ ପଦୌଷୟଂତି ୨୧-୩୫
ଭରଥଋଷଭଜହରିଣଜ
ି ଧ୍ଵିଜ ଭରଥପମାଧଲାଧଖିଳ

om

ରାୟପରା ଳିରୁଥିହୁଧୁ ଶ୍ରୀେିଷପ୍ର
ନୁ ାଣପେଶ ପ୍ରଥିଧିନଧି

େରଧିେିସ୍ପଥି ଶମ୍ଭୁ ଅଧଭଥ
ୁ କପରସୁେନୁ ବଲି େିଢ୍ରୃ

gm

a.
c

ଢ୍ରୁଥଶୁଚ ି ସରିପୟନିଦୁ ଋଥଢ୍ରାମ ପମାଧଲାଧଶତଗମଢେ ୨୧-୩୬

ନରଗଧମ ଶତଗୁଣଦି େିପଘ୍ନ

ou
si

ଅରପସନିପ କମଜରୁ ପେୈଶ୍ଵା

ଶ୍ଵରପଗ କିଂଚିଦ୍ଗଣ
ୁ କଡିପମ ବଲି ମୁଖୟ ପାେକରୁ

.y

ଶରଭ ପଜନୟାଖୟ ପମ ପ

w

w

ତରଣି ଭାୟା ସଂପଜ୍ଝ୍ନ୍ ଶାେରି

w

କରନ ପତ୍ନିୟୁ ପରାହିଣୀ ଶୟାମପଲୟୁ ପଦେକିୟୁ ୨୧-୩୭
ଅରସିପୟନିପଳୁ ଧମରାଜପଗ
େରୁଣ ଭାପୟାଷାଦି ଷଟକରୁ
ପକାରପତ ଏନିପରୁ ପାେକାଦୟରିପଗରଡୁ ଗୁଣଦିଂଦ
ଏରଡୁ ମୂଜନରିଂଧମ ସ୍ଵାହ
କପରସୁେଳୁ ଷାପଦେି ପେୈଶ୍ଵା

12

ନରନ ମଡଦିପଗ ଦଶଗୁଣାେରଳଶ୍ଵିନୀ ଭାୟା ୨୧-୩୮
ସୁଦରୁଶନ ଶରାଦି ସୁରୟୁତ

ବୁ ଧନୁ ତାନଭିମନୁ ୟପେନିସୁେ
ବୁ ଧନିଗଂି ଦାଶ୍ଵିନୀଭାୟ ଶଲୟ ମାଗଧର
ଅଧମପନନିପ ଶପନୈଶ୍ଚରନୁ ଶନି

ଉଦ୍ଵହା ମରୁତାନିଵତ େିରା
ଧ ଦ୍ଵିତୟ
ି ସଂଜୟନୁ ତୁ ଂବୁ ର
ସଦ୍ଵିନୁତ ଦମପ ାଷକ କବଂ

.y

ଧ ଦ୍ଵୟରୁ ଗଂଧେ ଦନୁ ମନୁ

ou
si

େିଧ୍ଵଦୁ ତ୍ତମ ଜନପମୟ ତ୍ଵଷ୍ଟୃତ୍ରୟୁତ ଚିତ୍ରରଥ

gm

a.
c

ଗଧମ ପୁଷ୍କର କମପନୁ ଏନିସୁେନୁ ବୁ ଧରିଂଦ ୨୧-୩୯

om

ଉଦରପଜାଷାପଦେିଗଂି ତଲି

w

w

w

ପଦି ସଂଭେୟୁତାକୁ ର କିପଶାରପନନିସୁେନୁ ୨୧-୪୦
ୋୟୁୟୁଥ ଢ୍ରୁଥରାଶତର ଧିେିଜର ଗାୟକନୁ ଢ୍ରୁଥରାଶତର
ନରନୁ ରାୟ ଧୁପଧନେହେିଶିଷତାହୂହୁ ଗମଢେ
ନାୟକ େିରାଦ୍ଵିେହୟୁଥ ହହପଜ୍ଝ୍ନ୍ୟୟ େିଧ୍ୟାଢ୍ରରପନ

ଅଜଗର ଥାପୟନିସୁେନୁ ଉଗ୍ରପସନପନ ଉଗ୍ରପସନାଖୟ ୨୧-୪୧
ବିସଜସମ୍ଭେୟୁକଥ େିଶ୍ଵାେସୁୟୁଢ୍ରାମନୁ ୟଥଥ
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ପମୌଜସ ବିସଜମିଥ୍ରୟମୟୁଥ ପରାେସୁେିନସି ୁଥିପ୍ପ

ଅସମମିଥ୍ରାନିଵଥ ସଥୟଜିଥୁ େସୁପଢ୍ରପୟାଳୁ ଚିଥ୍ରପସନ
ମୃଥମଢସରୁ ଗାୟକପରମଧୁ କପରସୁେରାେ କାଲଧଲି ୨୧-୪୨
ଉଳିଧ ଗମଢେରୁଗପଳଲ୍ଲରୁ ବଲି ପମାଧଲୁ
ଥିଲ ଉଥଥମି ପୂେଧଲି ନକୁ ଲନ ଲଲପନ ପାେଥିପୟନିସୁେଳୁ

a.
c

କୁ ଲଧ ପଗାପିୟପରଲ୍ଲ ଶବରୀମୁଖୟରପ୍ସରରୁ ୨୧-୪୩

om

ପଗାପାଲପରନିପରୁ ଇପଳପୟାଳପଗ ପସୈରମିରଢ ପିମଗପଳପ୍ସରସ୍ଥରୀୟୁ

gm

କୃ ଷ୍ଣେଥିନ ସୁଥପରାଳପଗ ଶଥଧ୍ଵୟଶଷତସାେିର

ou
si

ସ୍ଥରୀୟରଲ୍ଲି ପ୍ରେିଷତଳାଗି ରମାମଵ ଥଥଥନିାମରୂପଧଲି
କୃ ଷନ ମହିଷୟ
ି ପରାଳପଗ ଇପ୍ପଳୁ ଥଵଷତସୁ ପୁଥ୍ରି କପଶରୁ

.y

ଇେପରାଳୁ ପଶ୍ରଶଟପଳନିପଳୁ ଉଳିଧ ଋଷିଗଣପଗାପିକାସମରୁ ୨୧-୪୪

w

w

ସୂନୁଗଳୁ ଏନିସୁେରୁ ପଧେ କୃ ଶାନୁ େିପଗ ରଥୁସମ
ି ଢୁ

w

ସୁଚପ
ି େ ମାନପକୌଶିକପରୈଧୁ ଥୁମଵର
ୁ ୁ ଊେୟଶୀଶଥରୁ

ପମନକାଋଷିରାୟରୁଗଳା ଜାନସୁରରିପଗ ସମପରନିପରୁ
ସୁରାଣକରନାଖୟାଥ ଧିେିଜରୁ ଜନକପରନିସୁେରୁ ୨୧-୪୫
ପାେକରିଗଂି ତଧମପରନିସୁେ
ପଦେକୁ ଲଜାନାଖୟ ସୁରଗଣ
ପକାେିଦର ନାନା ସୁେିଦୟଦି ପସାତ୍ତମର ନିତୟ
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ପସେିପରୁ ସଦ୍ଭକ୍ତିପୂେକ
ସ୍ଵାେରରିଗୁପପଦଶିସୁେରୁ ନି
ରାେଲଂବନ େିମଲ ଗୁଣଗଲ ପ୍ରତିଦେ
ି ସଦଲ୍ଲି ୨୧-୪୬
ସୁରପରାଳପଗ େଣାଶ୍ରମଗପଳପମଵରଦୁ ଢ୍ରମଗଳିଲ୍ଲ
ଗୁରୁଶିଷୟଥଵେୀ ଋଶିଗପଳାଳ ଗିରୁଥିହୁଧୁ ଅଜାନସୁରରିପଗ

gm

ଚିରପିଥୃଗଳିମଧଢ୍ରମ ଗମଢେରୁଗପଳନିପରୁ

a.
c

ଚିରପିଥୁଶଥାଢ୍ରମମପରନିସୁେରୁ ଏଳୁ ଜନରୁଳିଧୁ ୨୧-୪୭

om

ଥପମ୍ମାଳୁ ନିରୁପମରୁ ଏପମଧନସି ପି କାମଵରୁ ଥାରଥମୟଧଲି

ପଧେନାମକ ପକାରପଥପୟନିସୁେ ଚରେଥିଗଳିମଧ ଗମଢେ

ou
si

ନରପରାଳୁ ଥଥମପରନିସୁେରୁ ହପନ୍ନରଦୁ ଏମଵପଥଥମୁ ତ ଗୁଣଧଲି

.y

ହିରିୟପରନିପରୁ ରମଧି ପଧୋପେଶବଲଧିମଧ ୨୧-୪୮

w

w

ପଦେପତଗଳିଂ ପପ୍ରଷୟପରନିପରୁ

w

ପଦେଗଂଧେରୁଗଳିେରିଂ

ଦାେକାଲକୁ ଶିଇତରୁ ନରନାମ ଗଂଧେ
ପକେଲତିସଦ୍ଭକ୍ତିପୂେକ
ୟାେଦିଂଦ୍ରିୟଗଳ ନିୟାମକ
ଶ୍ରୀେରପନ ଏଂଦରିତୁ ଭଜିପରୁ ମାନୁ ପଷାତ୍ତମରୁ ୨୧-୪୯
ବାଦରାୟଣ ଭାଗେତ ପମାଦ
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ଲାଦ ଶାସ୍ତ୍ରଗଳଲ୍ଲି ବହୁେଧ
ି

ଦ୍ଵାଦଶ ଦଶ ସୁପଂଚେିଂଶତିଶତ ସହସ୍ରୟୁତ
ପଭଦଗଳ ପପଳିଦନୁ ପସ୍ଵାତ୍ତମ
ଆଦିପତୟାପେଶବଲଦି େି
ପରାଧ ଚିଂତିସବାରଦିଦୁ ସାଧୁଜନ ସମ୍ମତେୁ ୨୧-୫୦

om

ଇେରୁ ମୁକୁତପି ଗ ପୟାଗୟପରଂବରୁ
ଶ୍ରେଣ ମନନାଦିଗଳ ପରପମା

gm

ତ୍ରିେିଧ ଫଲଗଳପପଇସପଦ ଶ୍ରୀ

a.
c

ତ୍ସେଦି ମାଡୁ ତ ପକଳି ନଲିୟୁତ ଧମକାମଥ
ପେନମୁଖ ପଦୋଂତରାତ୍ମକ

ou
si

ପ୍ରେରତମ ଶିପଷ୍ଟଷ୍ଟଦାୟକପନଂଦୁ ସ୍ମରିସୁେରୁ ୨୧-୫୧

.y

ଣିଥୟସମସାରିଗଳୁ ଗୁଣପଧାଷାଥିକରୁ ବ୍ର ମାଧିଜୀେରୁ

w

w

ଭୁଥୟପରମଵରୁ ରାଜପନାପାଧିୟଲି ହରିପୟମଵ

w

କୃ ଥିଥୋସନୁ ବ୍ର ମ ଶ୍ରୀେିଷ୍ଣୁଥ୍ରୟରୁ ସମଧୁ:ଖ
ସୁଖ େୁ ଥପଥିଥମଥ
ୃ ିଭୟ ପପଳୁ େରୁ ଅେଥାରଗଳିପଗ ସଧା ୨୧-୫୨
ଥାରଥମୟଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନେିଲ୍ଲପଧ ସୂରିଗଳୁ ନିମିଧସୁଥ ନିଥୟଧି
ପଥାରୁଥିପ୍ପରୁ ସୁଜନପରାପାଧିୟଲି ନରପରାଳପଗ
କୂ ରକମାସକଥରାଗି ଶରୀରପପାଷପଣପଗାସୁଗଧି
ସମଚାର ମାଳ୍ପରୁ ଆନୟପଧେପଥ ନୀଚରାଲୟଧି ୨୧-୫୩
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ଧଶପ୍ରମଥିୟ ମାଥାବିଢପୟାଳୁ ସୁମ ନସପରନିପ ରଥନ
ଗଳନେପଲା କିସି ପଥପଗଧୁ ପ୍ରାକୃ ଥଶୁଭାଷାଥମଥଗୁ ଳ

ରଚିସି ଅସୁପଥି ଶ୍ରୀରମଣନିପଗ ସମପିସପି ଧ ସଜ୍ଜନରିଧନୁ
ସପମଥାଷିସଲି ପଧାଷଗପଳଣିସଧପଲ କାରୁଣୟଧଲି ନିଥୟ ୨୧-୫୪

om

ନିରୁପମନ ଶ୍ରୀେିଷ୍ଣୁ ଲକଵମୀ ସରସିପଜାଧଭେୋୟୁୋଣୀ
ଗରୁଦଷଣିହଷ
ି ୟ
ି ରୁ ପାେଥିଶରସ୍ମରପ୍ରାଣ

a.
c

ଗୁରୁସ୍ଵାୟମ୍ଭୁ ପ୍ରେହସୁଊୟନୁ େରୁଣନାରଧ େହ୍ନି

ଷ୍କରନଜାନଜ ଚିରପିତରୁ ଗଂ

ou
si

ତରଣିତନୟ ଶପନୈଶ୍ଚରନୁ ପୁ

gm

ସପଥାମିଗରରୁ ମିଥ୍ର ଗପଣଶ ପୃଠୁଗମଗାସ୍ଵାହବୁ ଢ୍ରନୁ ୨୧-୫୫

.y

ଧେରୀେରୁ ପଦେ ମାନୁ ଷ ଚରେତିଗଳୁ

w

w

ନରପରାଳୁ ତ୍ତମ ମଧ୍ୟମାଧାମ

w

କପରସୁେରୁ ମପଧ୍ୟାତ୍ତମରୁ ଈ

ପରରଡୁ ଜନ ପକୈେଲୟମାଗସ୍ଥପରଂଦାନମିପପ ୨୧-୫୬
ସାରଭକ୍ତି ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଦିଂ ବୃ ହ
ତ୍ତାରତମୟେନରିତୁ ପଠିସୁେ
ସୂରିଗଳିଗନୁ ଦନି ଦି ପୁରୁଷାଥଗଳ ପୂପରୈସୀ
କାରୁଣିକ ମରୁତାଂତରାତ୍ମକ
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ମାରମଣ ଜଗନ୍ନାଥେିଟଠଲ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ପତାରିପକାଂବନୁ ହୃତ୍କମଲପଦାଳୁ ପୟାଗୟପତଗଳରିତୁ ୨୧-୫୭

18

