ହରିକଥାମୃଥସାର
କଲ୍ପସାଧନ ସଂଧି
ହରିକଥାମୃଥସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନିଥୁ ପପଳୁ ପେ
ପରମ ଭଗେଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ପକଳୁ େୁଧୁ

om

ଏକେିଂଶତି ମତ ପ୍ରେତକ
କାକୁ ମାୟ୍ଗଳ କୁ ହକୟ୍ୁକ୍ତି ନି

gm

ଶ୍ରୀକଳତ୍ରନ ସଦନ ଦ୍ଵିଜପ ପି

a.
c

ରାକରିସି ସପୋତ୍ତମନୁ ହରିପୟ୍ଂଦୁ ସ୍ଥାପିସଦି
ନାକି ସନ୍ନୁତମହିମ ପରମ କୃ

w

w

ଆଧିକାରିଗଳାଦ ଜୀେର

.y

ପେଧ ପମାଦଲ୍ାଗିପ୍ପମଲ୍ ପମା

ou
si

ପାକଟାଅଦି ପନାଡୁ ମଧ୍ଵାଚାୟ୍ ଗୁରୁେୟ୍ ୨୩-୦୧

w

ସାଧନଗଳ ପପରାଅନଂତର ଲ୍ି ଂଗଭଂଗେନୁ
ସାଧୁଗଳୁ ଚିତ୍ତୟ୍ି ପୁପଦନ୍ନପ
ରାଧଗଳ ପନାଡଦପଲ୍ ଚକ୍ର ଗ
ଦାଧରନୁ ପପଳିସଦି ପତରଦଂଦଦଲ୍ି ପପଳୁ ପେନୁ ୨୩-୦୨
ଥୃଣ କ୍ରିମି ଦ୍ଵିଜ ପଶୁ ନପରାତ୍ତମ
ଜନପ ନରଗଂଧେ ଗଣରିେ

1

ପରନିପରମଶେିହୀନ କମସୁପୟ୍ାଗିଗଳୁ ଏଂଦୁ
ତନୁ ପ୍ରତୀକଦି ବିଂବନ ଉପା
ସନେ ପଗୈୟ୍ୁତ ଇଂଦ୍ରିୟ୍ଜ କ

ମନେରତ ହରିଗପିସୁତ ନିମମରୁ ଏନିସୁେରୁ ୨୩-୦୩
ଏଲ୍ୁ େିଧ ଜୀେଗଣ ବହଳ ସୁ

om

ରାଳି ସଂଖ୍ୟାପନମେୁ ଳ୍ଳଦୁ
ତାଳି ନରପଦହେନୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଲ୍ଧଲ୍େତରିସି

a.
c

ସ୍ଥୂଲ୍କମେ ପତାପରଦୁ ଗୁରୁଗଳୁ

gm

ପପଳିଦଥେ ତିଳଦ
ି ୁ ତତ୍ତ

ହୀନ କମଗଳିଂଦ ବହୁେିଧ

.y

ପୟ୍ାନିୟ୍ଲ୍ି ସଂଚରିସି ପ୍ରାଂତପକ

ou
si

ତ୍କାଲ୍ଧମ ସମପିସୁେରୁ କମପୟ୍ାଗିଗଳୁ ୨୩-୦୪

w

w

ମାନୁ ଷତ୍ତ୍ଵପନୈଦ ି ସପୋତ୍ତମନୁ ହରିପୟ୍ଂଦୁ

w

ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଭକ୍ତିଗଳିଂଦ ପେପଦା
କ୍ତାନୁ ସାର ସହସ୍ର ଜନୁ ମ

ନୂ ୟନ କମେ ମାଡି ହରିଗପିସଦି ନଂତରଦି ୨୩-୦୫
ହତ୍ତୁ ଜନୁ ମଗଳଲ୍ଲି ହରି ସ
ପୋତ୍ତମ୍ମ ସୁରାସୁରଗଣାଚିତ
ଚିତ୍ରକମ େିପଶାକନଂତାନଂତରୂପାତ୍ମ

2

ସତୟସଂକଲ୍ପ ଜଗଦୁ
ତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତ ି ଲ୍ୟ୍ କାରଣ ଜରା
ମୃଥୁୟେଜିତପନଂଦୁ ପାସପନପଗୈଦ ତରୁୋୟ୍ ୨୩-୦୬
ମୂରୁ ଜନୁ ମଗଳଲ୍ଲି ପଦହା
ଗାର ପଶୁ ଧନପତ୍ନିମିତ୍ରକୁ

om

ମାର ମାତାପିତୃଗଳଲ୍ଲିହ ପେହଦିଂଦଧିକ
ମାରମଣନଲ୍ି ବିଡପଦ ମାଡୁ େ

ପଦେଗାୟ୍କଜାନ ଚିରପିତୃ

.y

ପଦେପରଲ୍ଲରୁ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନପୟ୍ାଗିଗ

ou
si

ସୁଖ୍ସ
ି ୁେରୁ ୨୩-୦୭

gm

ମୀରି ପରମାତ୍ମନ ସ୍ଵପଦହଦି ପନାଡି

a.
c

ସୂରିଗଳୁ ଈ ଉକ୍ତଜନୁ ମେ

w

w

ଳାେକାଲ୍କୁ ପୁଷ୍କର ଶପନୈଶ୍ଚର ଉଷା ସ୍ଵାହା

w

ପଦେି ବୁ ଧ ସନକାଦିଗଳୁ ପମ
ଘାେଳୀ ପପଜନୟ ସାଂଶରୁ

ଈ ଉଭୟ୍ଗଣପଦାଳଗିେରୁ େିଜ~ନାନ ପୟ୍ାଗିଗଳୁ ୨୩-୦୮
ଭରଥଖ୍ମଦଧି ନୂ ରୁ ଜନମେ ଢରିସି ନିଷ୍କାମକ
ସୁକମା ଚରିସଧ
ି ାନମଥରଧି ଧଶସାହସ୍ର ଜନମଧଲ୍ି
ଉରୁଥରଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନେନୁ ପପଦପଧୈ ଧାରୁଧଶପଧହଧଲ୍ି

3

ଭକିଥୟ୍ ନିରେଢିକନଲ୍ି ମାଦି କାମବରୁ ବିମବରୂପେନୁ ୨୩-୯
ସାଢନାଥପେଧଲ୍ି ଇେରିଗନାଧିକାଲ୍ପପରାକ୍ଷେିଲ୍ଲ
ନିପଷଢକମଗଳିଲ୍ଲ ନରକପ୍ରାପିଥ ପମାଧଲ୍ି ଲ୍ଲ

om

ପେଧଶାସ୍ଥରଗଳଲ୍ଲି ଇପ୍ପ େିପରାଢୋକୟେ ପରିହରିସି ମଢୁ
ସୂଧନପନ ସପୋଥଥପମାଥଥମପନମଧୁ ସୁଖ୍ସ
ି ୁେରୁ ୨୩-୧୦
ସତୟପଲ୍ାକାଧିପନ େିଡଦି ୁ ଶ

a.
c

ତସ୍ଥ ପଦେଗଣାଂତପରଲ୍ଲରୁ

gm

ଭକ୍ତିପୟ୍ାଗିଗପଳଂଦୁ କପରସୁେରାେ କାଲ୍ଦଲ୍ି
ଭକ୍ତିପୟ୍ାଗୟର ମଧ୍ୟଦଲ୍ି ସ

ou
si

ଦ୍ଭକ୍ତିେିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଦି ଗୁଣଦିଂ

.y

ଦୁ ତ୍ତପମାତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମ ୋୟ୍ୁ ୋଣି ୋପେେି ୨୩-୧୧

w

w

ଋଜୁ ଗଣପକ ଭକଥୟାଧିଗୁଣ ସାହଜପେନିସୁେୁେୁ କ୍ରମଧି

w

େୃ ଧ୍ୟାବ୍ଜଜ ପଧେିପୟ୍ମଥ ବିପମବାପାସନେୁ ଅଢିକ
େୃ ଜନ
ି େଜିଥରିେପରାଳପଗ ଥ୍ରିଗୁଣଜ େିକାରଗଳିଲ୍ଲପେମିଧଗୁ
ଧ୍ଵିଜଫଣିପମୃଦଶକ୍ରପମାଧଲ୍ାଧେପରାଳିରୁଥିହେୁ ୨୩-୧୨
ସାଧନାତ୍ପେ
ୂ ଦଲ୍ି ଈ ଋ

ଜ୍ଵାଦି ତାତ୍ତ୍ଵିକପରନିପ ସୁରଗଣ
ନାଦି ସାମାନୟାପପରାଇଗପଳଂଦୁ କପରସୁେରୁ

4

ସାଧପନାତ୍ତର ସ୍ଵସ୍ଥ ବିଂବ ଉ
ପାଧିରହିତାଦିତୟନଂଦଦି
ସାଦରଦି ପନାଡୁ େରୁ ଅଧିକାରାନୁ ସାରଦଲ୍ି ୨୩-୧୩
ଚିନ୍ନଭକ୍ତରୁ ଏନିସୁତହି ରୁ ସୁ
ପଣ ପଶଷାଦୟମରପରଲ୍ଲା

om

ଚ୍ଛିନ୍ନଭକୁ ତରୁ ନାଲ୍ବପରନିପରୁ ଭାରତୀ ପ୍ରାଣ
ଗଣ୍ଣ ପମାଦଲ୍ାଦେପରାଳପଗ ତ

gm

ତ୍ତନ୍ନିୟ୍ାମକରାଗି େୟାପାରେପନ ମାଡୁ େରୁ ୨୩-୧୪

a.
c

ପସାପନ୍ନାଡଲ୍ ୋପେେିୟ୍ରୁ ଫପଣ

ou
si

ହୀନ ସତ୍କମଗପଳରଡୁ ପେ
ମାନପଦେନୁ ମାଳ୍ପନିଦକନୁ

w

w

ପ୍ରାଣପତି ସଂପ୍ରୀତନାଗି କୁ

.y

ମାନେିପଲ୍ଲଂପଦନୁ ତ ଦୃ ଢଭକ୍ତିୟ୍ଲ୍ି ଭଜିପପଗ

w

ପୟ୍ାନିଗଳ ପକାଡପନଲ୍ଲ କମଗ
ଳାପନ ମାଡୁ ପେପନଂବ ମନୁ ଜର ନରକପକୈଦସି ୁେ ୨୩-୧୫
ପଦେ ଋଷି ପିତୃ ନୃ ପ ନରପର ନି
ପପୈେପରାଳୁ ପନଲ୍ି ସଦ୍ଦି ୁ ଅେର ସ୍ଵ
ଭାେ କମେ ମାଡି ମାଡିପ ଓଂଦୁ ରୂପଦଲ୍ି
ଭାେିବ୍ରହ୍ମନୁ କୂ ମରୂପଦ

5

ଲ୍ୀ େିରିଂଚାଂଡେନୁ ପବନ୍ନଲ୍ି
ତା େହିସି ପଲ୍ାକଗଳ ପପାପରେନୁ ଦ୍ଵିତୀୟ୍ ରୂପଦଲ୍ି ୨୩-୧୬
ଗୁପ୍ତନାଗିଦ୍ଦନିଲ୍ପଦେ ଦ୍ଵି
ସପ୍ତପଲ୍ାକଦ ଜୀେପରାଳପଗ ତ୍ରି
ସୁପ୍ତସ୍ଵପନଦ ି ଜାଗ୍ରପତଗଳ
ଲ୍ାପ୍ତନଂଦଦି ମାଡିମାଡିସି

gm

a.
c

କଲପ୍ତପଭାଗଗଳୀେ
ପ୍ରାଂତପକ ତୃ ତିୟ୍ରୂପଦଲ୍ି ୨୩-୧୭
ୁ

om

ସପ୍ତସାେିରଦାରୁନୂ ରୁ ଶ୍ଵାସଜପଗଳନୁ

ଇଦ୍ଦ କାଲ୍କୁ ଲ୍ି ଂଗପଦହେୁ
ବଦ୍ଧୋଗଦୁ ଦଗ୍ଧପଟପଦାପାଦି

ou
si

ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ଵାତ୍ମକ ଶରୀରପଦାଳୂ

.y

ଇରୁତିହୁଦୁ ସିଦ୍ଧସାଧନ ସେପରାଳଗନ

w

w

େଦୟପନନିସୁେ ଗରୁଡ ପଶଷ କ

w

ପଦିପମାଦଲ୍ାଦମରପରଲ୍ଲରୁ ଦାସପରନିସୁେରୁ ୨୩-୧୮
ଗଣପଦାଳପଗ ତାନିଦ୍ଦୁ ଋଜୁ ପେଂ
ପଦନିସପି କାଂବନୁ କଲ୍ପଶତ ସା
ଧନେପଗୈଦାନଂତରଦି ତା କଲ୍କିପୟ୍ନିସୁେନୁ
ଦ୍ଵିନେଶୀତିୟ୍ ପ୍ରାଂତ ଭାଗଦି
ଅନିଲ୍ ହନୁ ମଦ୍ଭୀମ ରୂପଦି

6

ଦନୁ ଜପରଲ୍ଲର ସପଦଦୁ ମଧ୍ଵାଚାୟ୍ପରନିସଦି ନୁ ୨୩-୧୯
େିଶ୍ଵେୟାପକ ହରିପଗ ତା ସା
ଦୃ ଶୟରୁପେ ଧରିସି ବ୍ରହ୍ମ ସ
ରସ୍ଵତି ଭାରତିଗଲ୍ି ଂପଦାଡଗୂଡ ି ପେମାନ
ସ୍ଵରୂପନ ରୂପ ଗୁଣଗଳ

a.
c

ନଶ୍ଵରେୁ ଏଂପଦନୁ ତ ପପାଗଳୁ େ ଶୁତଗ
ି ପଳାଳଗିଦ୍ଦୁ ୨୩-୨୦

gm

ପଖ୍ଟ କୁ କ୍କଟ
ୁ ଜଲ୍ଟପେଂବ ତ୍ରି
ପକାଟିରୂପେ ଧରିସି ସତତ ନି

.y

ୋଟପେନିସୁେ ଗରୁଦ ପଶଷ ଲ୍

ou
si

ଶାଟରନ ସଂହରିସି ସଲ୍ହୁେ ସକଲ୍ ସଜ୍ଜନର
ପକୈଟଭାରିୟ୍ ପୁରଦ ପ୍ରଥମକ

om

ଶାଶ୍ଵତ ସୁଭକ୍ତିୟ୍ଲ୍ି ସୁଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ

w

w

w

ଲ୍ାଟପଲ୍ାଚନ ମୁଖ୍ୟସୁରରିପଗ ଆେ କାଲ୍ଦଲ୍ି ୨୩-୨୧
ଈ ଋଜୁ ଗପଳାଳପଗାବ୍ବ ସାଧନ
ନୂ ରୁ କଲ୍ପଦ ି ମାଡି କପରସୁେ
ଚାରୁତର ମଂଗଳସୁନାମଦି କଲ୍ପକଲ୍ପଦଲ୍ି
ସୂରିଗଳୁ ସଂତୁ ତିସି େଂଦିପସ
ପଘାରଦୁ ରିତଗଳଳିଦୁ ପପାପୁେୁ
ମାରମଣ ସଂପ୍ରୀତନାଗୁେ ସେକାଲ୍ଦଲ୍ି ୨୩-୨୨
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ପାହି କଲ୍କି ସୁପତଜଦାସପନ
ପାହି ଧମାଧମଖ୍ଂଡପନ
ପାହି େଚସ୍ଵୀ ଖ୍ଷଣ ନପମା ସାଧୁ ମହିପତିପୟ୍
ପାହି ସଦ୍ଧମଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ ଧମଜ
ପାହି ସଂପୂଣ ଶୁଚ ି ପେୈକୃତ

ପାହି ମହେିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ କୀତନ
ପାହି ସୁମହତ୍ତର ସୁଈୟ୍ପନ

ou
si

ପାହି ସମକୀଣାଖ୍ୟ କସ୍ତ୍ଥପନ ମହା ବୁ ଦ୍ଧ ଜୟ୍ା

gm

a.
c

ପାହି ସଂଧ୍ୟାତ େିଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନପନ

om

ପାହି ଅଂଜନ ସଷପପନ ଖ୍ପଟ ଶ୍ରଧାହବ ୨୩-୨୩

w

w

.y

ପାହି ମାଂ ପମଧାେି େିଜୟ୍ ଜୟ୍ ୨୩-୨୪

w

ପାହି ପମାଦ ପ୍ରପମାଦ ସଂତସ
ପାହି ଆନଂଦ ସଂତୁ ଷ୍ଟପନ

ପାହି ମାମ ଚାୋଂଗ ଚାରୁ ସୁବାହୁ ଚାରୁପଦ

ପାହି ପାହି ସୁପଲ୍ାଚନପନ ମାଂ
ପାହି ସାରସ୍ଵତ ସୁମୀରପନ

ପାହି ପ୍ରାଜ୍ଝ୍ନ୍ୟପନ କପୀୟ୍ଲ୍ଂପଟ ପାହି ସେଜ~ନ ୨୩-୨୫
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ପାହି ମାଂ ସେପଜତ ମିତ୍ରପନ
ପାହି ପାପେିନାଶକପନ ମାଂ
ପାହି ଧମେିପନତ ଶାରଦ ଓଜ ସୁତପସ୍ଵୀ
ପାହି ମାଂ ପତଜସ୍ଵି ନପମା ମାଂ
ପାହି ଦାନଶୀଲ୍ପନ ସୁଶୀଲ୍ପନ

om

ପାହି ୟ୍ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟସୁକତ ୟ୍ପଜ୍ଵ ୟ୍ାଗେତକପନ ୨୩-୨୬
ପାହି ପ୍ରାଣ ତ୍ରାଣ ଅମଷି

ପାହି କାଲ୍ସୁସୂଚକପନ ମାଂ

ou
si

ପାହି କଲ୍ି ହତ କଲ୍ି ମାଂ

gm

ପାହି କାଲ୍କ୍ରୀଡନ ସୁକତା ସୁକାଲ୍ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ

a.
c

ପାହି ମାଂ ଉପପଦଷ୍ଟ ମାରକ

.y

ପାହି କାଲ୍ ଶୟୟମପରତ ସଦାରତ ସୁବଲ୍ପନ ୨୩-୨୭

w

w

ପାହି ପାହି ସପହା ସଦାକପି

w

ପାହି ଗମୟଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଦଶକୁ ଲ୍

ପାହି ମାଂ ପଶ୍ରାତେୟ ନପମା ସଂକୀତେୟ ନପମା
ପାହି ମାଂ ମଂତେୟ କେୟପନ
ପାହି ମାଂ ଧ୍ରଷ୍ଟେୟ ସଖ୍ୟପନ
ପାହି ମାଂ ଗଂତେୟ କ୍ରେୟପନ ପାହି ସ୍ମତେୟ ୨୩-୨୮
ପାହି ପସେୟ ସୁଭେୟ ନପମା ମାଂ
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ପାହି ସ୍ଵଗେୟ ନପମା ଭାେୟପନ
ପାହି ମାଂ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାତେୟ ନପମା େକ୍ତେୟ ଗେୟ ନପମା
ପାହି ମାଂ ଲ୍ାତ୍ଵୟ ୋୟ୍ୁପେ

ପାହି ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣପ୍ରିୟ୍

ପାହି ପାହି ସରସ୍ଵତୀପପତ ଜଗଦ୍ଗର
ୁ ୁ େୟ୍ ୨୩-୨୯

om

ୋମନପୁରାଣଦଲ୍ି ପପଳିଦ
ଈ ମହାତ୍ମର ପରମମଂଗଳ

gm

ଶ୍ରୀମପନାରମନେରୁ ପବଡିଦ

a.
c

ନାମଗଳ ସଂପ୍ରୀତିପୂେକ ନିତୟ ସ୍ମରିସୁେରୁ
କାମିତାଥଗଳିତ୍ତୁ ତନ୍ନ ତ୍ରି

w

w

ହାସୁଖ୍ ପ୍ରାରବ୍ଧପଭାଗ ପ୍ର

.y

ଈ ସମୀରପଗ ନୂ ରୁ ଜନୁ ମ ମ

ou
si

ଧାମପଦାଳଗନୁ ଦନି ଦଲ୍ି ଟ୍ଟାନଂଦପଡିସୁେନୁ ୨୩-୩୦

w

ୟ୍ାସେିଲ୍ଲଦପଲ୍ୈ ଦଦି ନୁ ପଲ୍ାକାଧିପଦୟେନୁ
ଭୂସୁରନ ଓପ୍ପିଡୟ୍
ି େଲ୍ି ପଗ େି
ପଶଷ ପସୌଖ୍ୟେନିତ୍ତ ଦାତନ
ଦାସେୟ୍ନୁ ପଲ୍ାକପତିପୟ୍ନିସୁେୁଦୁ ଅଚ୍ଚରିପେ ୨୩-୩୧
ଦ୍ଵିଶତକଲ୍ପଗଳଲ୍ଲି ବିଡଦୀ
ପପସରିନଂି ଦଲ୍ି କପରସିଦନୁ ତ
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ପନ୍ନାଶଦମରପରାଳଗିଟ୍ଟୁ ମାଡୁ େନେର ସାଧନେ
ଅସଦୁ ପାସପନପଗୈେ କଲ୍ୟା
ଦୟସୁର ପର ସଂହରିସି ତା ପପାଂ
ବସିରପଦପେୈଦୁେନୁ ଗୁରୁପେମାନ ସତିପୟ୍ାଡପନ ୨୩-୩୨
ଅନିମିଷର ନାମଦଲ୍ି କପରସୁେ

om

ଅନିଲ୍ପଦେନୁ ଓଂଦୁ କଲ୍ପଦ ି
େନଜସଂଭେପନନିସି ଏଂଭପତ୍ତଳୁ େପର େରୁଷ

a.
c

ଗୁଣତ୍ରୟ୍େିେଜିତନ ମଂଗଳ

gm

ଗୁଣକ୍ରିୟ୍ ସୁରୂପଗଳୁ ପା

ou
si

ସନେୁ ଅେୟକ୍ତାଦି ପୃଥବୟଂତରଦି ଇରୁତିହୁଦୁ ୨୩-୩୩
ମହିତ ଋଜୁ ଗୁଣପକାଂପଦ ପରପମା

.y

ତ୍ସହ େିେଜିତପେଂବ ପଦାଷେୁ

w

w

େିହତି ପେ ସରି ଇଦନୁ ପପଳପଦ ମୁକ୍ତବ୍ରହ୍ମରିପଗ

w

ବହୁଦୁ ସାମୟ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ଭକୁ ତୟ୍
ି ୁ
ଦୁ ହଣ
ି ପଦ ପରିୟ୍ଂତ େୃ ଦ୍ଧୟ୍
ି ୁ

ବହିରୁପାସପନୟ୍ୁଂଟନଂତର ବିଂବ ଦ₹ହନେୁ ୨୩-୩୪
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନରହିତ ଭୟ୍ତ୍ଵ ପପଳବ ପୁ
ରାଣ ପଦୈତୟର ପମାହକେୁ ଚତୁ
ରାନନପଗ ପକାଡୁ େୁ ପଦ ପମାହାଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ଭୟ୍ ପଶାକ

11

ଭାନୁ ମଂଡଲ୍ ଚଲ୍ି ସୁଦଂଦଦି
କାଣୁେୁଦୁ ଦୃ ପୋଷ ଦିଂଦଲ୍ି
ଶ୍ରୀନିୋସନ ପ୍ରୀତିପଗାସୁଗ ପତାଦନଲ୍ଲଦପଲ୍ ୨୩-୩୫
କମଲ୍ସଂଭେ ସେପରାଳଗୁ
ତ୍ତମପନନିସୁେନୁ ଏଲ୍ଲ କାଲ୍ଦି

om

େିମଲ୍ ଭକୁ ତ ି ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ପେୈରାଗୟାଦି ଗୁଣଗଦିଂଦ
ସମଭୟଧିକେିେଜିତନ ଗୁଣ

a.
c

ରପମୟ୍ ମୁଖ୍ଦିଂଦରିତୁ ନିତୟଦି

ରାନପନାଳଗିପ୍ପଂପତ ମୁଖ୍ୟ

ou
si

ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଭକ୍ତୟାଦୟଖ୍ିଳଗୁଣ ଚତୁ

gm

ଦୁ ୟମଣି ପକାଟିଗଳଂପତ କାଂବନୁ ବିଂବରୂପେନୁ ୨୩-୩୬

.y

ପ୍ରାଣନଲ୍ି ଚିଂତିପୁଦୁ ୟ୍ତ୍କିଂଚିତୁ ପକାରପତୟ୍ାଗି

w

w

ନୂ ୟନ ଋଜୁ ଗଣ ଜୀେରଲ୍ି କ୍ର

w

ପମଣ େୃ ଦ୍ଧ ି ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ଭକୁ ତ ି ସ

ମାନ ଭାରତି ୋଣିଗଳଲ୍ି ପଦପ୍ରୟ୍ୁକ୍ତଧିକ ୨୩-୩୭
ପସୌରି ସୂୟ୍ନ ପତରଦି ବ୍ରହ୍ମ ସ
ମୀର ଗାୟ୍ତ୍ରି ଗିରିଗପଳାଳୁ
ପତାରୁେୁ ଦୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟରୂପଦି ମୁକ୍ତିପରିୟ୍ଂତ
ୋରିଜାସନ ୋୟ୍ୁୋଣି

12

ଭାରତିଗଳିପଗ ମହାପ୍ରଳୟ୍ଦି
ବାରଦଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନାଦିପଦାଷେୁ ହରିକୃପାବଲ୍ଦି ୨୩-୩୮
ନୂ ରୁ େରୁଷା ନଂତରଦଲ୍ି ସ
ପରାରୁହାସନୁ ତନ୍ନ କଲ୍ପଦ
ପଶୌରିପୁରପଦାଳଗିପ୍ପ ନଦିୟ୍ଲ୍ି
କାରୁଣିକ ସୁୋନ ନିଜପରି

gm

a.
c

ୋର ସହିତଦି ମାଡି ହରିୟ୍ୁଦର ପ୍ରପେଶିସୁେ ୨୩-୩୯

om

ଲ୍ାରୁ ମୁକ୍ତିୟ୍ପନୈଦୁେପରା ଅେରେର କପରପଦାୟ୍ଦୁ

ପେଶପଗୈଦାନଂତରଦି ନି

ou
si

ୋସୁପଦେନ ଉଦରଦଲ୍ି ପ୍ର

ପଦାଷ ମୁକ୍ତରୁ ଉଦରଦିଂ ପପାରପମାଟ୍ଟୁ ହରୁଷଦଲ୍ି

.y

ଈଶନୀଂଦାଜ୍ଝ୍ନ୍ୟେ ପପଡଦନଂ

w

w

ତାସନ ପଶ୍ଵତଦ୍ଵୀପ ପମାଅଦିଂ

w

ୋସୋଗି େିମକ୍ତ
ୁ ଦୁ ୁଃଖ୍ରୁ ସଂଚରିସୁତହି ରୁ ୨୩-୪୦
ସତ୍ଵସତ୍ଵ ମହାସୁସୂମେୁ
ସତ୍ଵସତ୍ଵାତ୍ମକ କପଳେର
ସତୟ ପଲ୍ାକାଧିପପନନିପଗତୟଲ୍ପପେରଡୁ ଗୁଣ
ମୁକ୍ତି ପୟ୍ାଗୟେିଦଲ୍ଲଜାଂପଡା
ତ୍ପତ୍ତି କାରଣେଲ୍ଲ ହରିପ୍ରୀ
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ତୟଥୋଗି ଜଗଦ୍ଵୟାପାରଗଳ ମାଡୁ େନୁ ୨୩-୪୧
ପାଦନୂ ୟନ ଶତାବ୍ଧ ପରିୟ୍ଂ
ପତାଦି ଉଗ୍ରତପାହବୟ୍ଦି ଲ୍େ
ପଣାଦଧିପୟ୍ାଳପଗ କଲ୍ପଦଶ ତପେିଦ୍ଦନଂତରଦି
ପରୈଦୁନେ କଲ୍ପାେସାନପକ

ଇଂଦ୍ରମନୁ ଦଶକଲ୍ପଗଳଲ୍ି ସୁ
ନଂଦନାମଦି ଶ୍ରେଣପଗୈଦୁ ମୁ

ou
si

କୁ ଂଦନପପରାଆଥ ନାଲ୍କୁ ସୁକଲ୍ପ ତପେିଦ୍ଦୁ

gm

a.
c

ଐଦୁ େନୁ ତା ପଶଷପଦେ ପାେତୀସହିତନାଗି ୨୩-୪୨

.y

ପନାଂଦୁ ପପାପଗପୟ୍ାଳୁ ପକାଟି େରୁଷ ପୁ
ରଂଦରନୁ ଅଦନୁ ଂଡନଂତର

om

ସାଧିସଦି ମହପଦେ ପଦୋ

w

w

w

ପପାଂଦିଦନୁ ନିଜପଲ୍ାକ ସୁରପତି କାମନିଦରଂପତ ୨୩-୪୩
କପରସୁେରୁ ପୂେଦଲ୍ି ଚଂଦ୍ରା
କ ରତିଶାଂତ ସୁରୂପନାମଦି
ଏରପଡରଡୁ ମନୁ କଲ୍ପ ଶ୍ରେଣେ ପଗୈଦୁ ମନୁ କଲ୍ପ
େରତପପାବଲ୍ଦିଂଦଲ୍ୋକ
ଶିରଗଳାଗୀ ପରୈଦୁସାେିର
େରୁଷ ଦୁ ୁଃଖ୍େ ନୀଗି କାଂବରୁ ବିଂବରୂପେନୁ ୨୩-୪୪
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ସାଧନଗଳପପରାଆନଂତର
ଐଦୁ େରୁ ପମାଅେନୁ ଶିେ ଶ
କ୍ରାଦି ଦିେଜ
ି ରୁ ଉକ୍ତକ୍ରମଦିଂ କଲ୍ପସଂପଖ୍ୟୟ୍ଲ୍ି
ଐଦପଲ୍ୟ୍ପଗୈେତ୍ତୁ ଉପପଂଦ୍ର ସ
ଗାଧିପତି ପ୍ରାଣନିପଗ ଗୁରୁମନୁ ଗଳିପଗ ପଷାଡଶେୁ ୨୩-୪୫

a.
c

ପ୍ରେହମରୁତପଗ ହପନ୍ନରଡୁ ପସୈଂ

gm

ଧେ ଦିୋକର ଧମରିପଗ ଦଶ

ତ୍କୁେର ମୁନଗ
ି ଳିପଗଳୁ େରୁଣନ

ou
si

ନେସୁକଲ୍ପେୁ ମିତ୍ରରିପଗ ପଶଷଶତଜନରିପଗଂଟୁ
କେି ସନକ ସୁସନଂଦନ ସନ

om

ପହାଦରନିଗପ୍ପ
ି ତ୍ତୁ ଦ୍ଵୀନେ ତ୍ଵ

w

w

.y

ୟ୍ୁେତି ପଜନୟାଦି ପୁଷ୍କରଗାରୁ କଲ୍ପଦଲ୍ି ୨୩-୪୬

w

ଐଦୁ କମଜ ସୁରରିଗାଜା

ନାଦିଗଳିଗୀପରରଡୁ କଲ୍ପା
ଧାଧିକତ୍ରୟ୍ ପଗାପିକାସ୍ତ୍ରୀୟ୍ରିପଗ ପିତୃ ତ୍ରୟ୍େୁ
ଈ ଦିପେୌକସ ମନୁ ଜ ଗାୟ୍କ
ପରୈଦୁେରୁ ଏରପଡାଂଦୁ କଲ୍ପ ନ
ରାଧିପରିଗପରକଲ୍ପପଦାଳଗପପରାଅେିରୁତିହୁଦୁ ୨୩-୪୭
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ଦିପଗଳନନୁ ସରିସି ଦୀପ୍ତିୟ୍ୁ

େୟାପିସି ମହାତିମିର କପଳଦୁ ପ
ପରାପକାରେ ମାଳ୍ପ ପତରଦଂଦଦଲ୍ି ପରମାତ୍ମା
ଆ ପପୟ୍ାଜାସନପରାଳିଦ୍ଦୁ ସ୍ଵ
ରୂପ ଶକ୍ତିୟ୍ େୟକ୍ତପଗୈସତ
ୁ

om

ତା ପପାପଳେନେରଂପତ ପଚପଷ୍ଟୟ୍ ମାଡି ମାଡିସତ
ୁ ୨୩-୪୮

ଦ୍ରାଦି ସୁରରିପଗ ପଦହଗଳ ପକା

gm

ଟ୍ଟାଦରଦଲ୍େରେର ପସପେୟ୍ ପକାଂବନନେରତ

ou
si

ପମାଦ ପବାଧ ଦୟ୍ାବ୍ଧି ତନ୍ନେ
ରାଧିପରାଗେ କପଳଦୁ ମହଦପ

a.
c

ପସ୍ଵାଦରସ୍ଥିତ ପ୍ରାଣ ଋପଦ୍ରଂ

w

w

ପ୍ରତି ପ୍ରତୀ କଲ୍ପଦଲ୍ି ସୃଷ୍ଟି

.y

ରାଧଗଳ ପନାଡପଦପଲ୍ ସଲ୍ୁ ହୁେ ସତତ ସ୍ମରିସୁେର ୨୩-୪୯

w

ସ୍ଥିତ ି ଲ୍ୟ୍େ ମାଡୁ ତପଲ୍ ପମାଦିପ
ଚତୁ ରମୁଖ୍ ପେମାନରନ୍ନେ ମାଡି ଭୁଂଜିସୁେ
ଘୃତପେ ମୃତୁୟଂଜୟ୍ପନନିପ ପଦ
େପତଗପଳ ଉପପସଚନରୁ ଶ୍ରୀ
ପତିପଗ ମୂଜଗପେଲ୍ଲପୋଦନତିଥିପୟ୍ନିସପି କାଂବ ୨୩-୫୦
ଗଭଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଂଡ ପଭାଜନ
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ଗଭଗତ ଶିଶୁ ଉଂବ ପତରଦଲ୍ି
ନିଭୟ୍ନୁ ତାନୁ ଂଡୁ ଣିସୁେନୁ ସେଜୀେରିପଗ
ନିବଲ୍ତିପରମାଣୁ ଜୀେପଗ
ଅବ୍ବୁ େପଦ ସ୍ଥୂଲ୍ାନ୍ନପଭାଜନ
ଅଭକରୁ ପପଳୁ େରୁ ପକାେିଦରିଦପନାଂଡଂବଡରୁ ୨୩-୫୧

om

ଅପଚୟ୍ଗଳିଲ୍ଲଂୁ ଡୁ ଦଦରିଂ
ଦୁ ପଚୟ୍ଗଳିଲ୍ଲମରଗଣପଦାଳ

gm

ଅପରିମିତସନମହମ
ି ନରହରି

a.
c

ଗୁପମପରନିସୁେରିଲ୍ଲ ଜନୁ ମାଦିଗଳୁ ପମାଦଲ୍ି ଲ୍ଲ
ଅପୁନରାେତରନ ମାଡୁ େ

.y

ବିତ୍ତି ବୀଜେ ଭୂମିପୟ୍ାଳୁ ନୀ

ou
si

କୃ ପଣେତ୍ସଲ୍ ସ୍ଵପଦପସୌଖ୍ୟେନିତ୍ତୁ ଶରଣରିପଗ ୨୩-୫୨

w

w

ପରତ୍ତି ପବପଳସିଦ ପବଳସୁ ପ୍ରାଂତପକ

w

କିତ୍ତି ପମଲ୍ୁ େଂଦଦଲ୍ି ଲ୍କୁ ମୀରମଣ ପଲ୍ାକଗଳ
ମପତ୍ତ ଜୀେର କମ କାପଲ୍ା
ତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତ ି ଲ୍ୟ୍ ମାଡୁ ତଲ୍ି ସମ
େତିପୟ୍ନିସୁେ ପଖ୍ଦ ପମାଦଗଳିଲ୍ଲଦନେରତ ୨୩-୫୩
ଶ୍ଵସନରୁପଦ୍ରଂଦ୍ର ପ୍ରମୁଖ୍ ସୁମ
ନସପରାଳିଦ୍ଦରୁ ଉତ୍ପିପାପସଗ
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ପଳାଶପଦାଳିପ୍ପେ
ୁ ୁ ସକଲ୍ ପଭାଗପକ ସାଧନଗଳାଗି
ଅସୁର ପପ୍ରତ ପିଶାଚିଗଳ ବା
ଧିସୁତଲ୍ି ପ୍ପେ
ୁ ୁ ଦିନଦି ମା

ନିସପରାଳପଗ ମୃଗପଇ ଜୀେପରାଳିଦ୍ଦୁ ପପାଗୁେୁେୁ ୨୩-୫୪
ୋସୁପଦେପଗ ସ୍ଵପନ ସୁଷପ୍ତ
ୁ ି ପି

om

ପାପସ ଉପଧ ଭୟ୍ ପଶାକ ପମାହା
ୟ୍ାସ େିସ୍ମୃତ ି ମାତ୍ସୟ୍ ମଦ ପୁଣୟ ପାପାଦି

a.
c

ପଦାଷେଜିତପନଂଦୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ

gm

ଦାଶିୋଦି ସମସ୍ତ୍ ଦିେିଜରୁ

ପରମସୂମ ଅଣପେୈଦୁ ତୃ ଟି

.y

କପରସୁେଦୁ ଐେତ୍ତୁ ତୁ ଟ ି ଲ୍େ

ou
si

ପାସପନୟ୍ ପଗୈପଦଲ୍ଲ କାଲ୍ଦି ମୁକ୍ତରାଗିହରୁ ୨୩-୫୫

w

w

ଏରଡୁ ଲ୍େେୁ ନିପମଷ ନିପମଷଗପଳଂଟୁ ମାତ୍ର ୟ୍ୁଗ

w

ଗୁରୁ ଦଶ ପ୍ରାଣାେୁ ପଳେୁ ହ

ପନ୍ନରଡୁ ବାଣେୁ ଘଳିପଗ ତ୍ରିଂଶତି
ଇରୁଳୁ ହଗଲ୍ରେତ୍ତୁ ଘଟିଗଳପହାରାତ୍ରିଗଳୁ ୨୩-୫୬
ଏ ଧିୋ ରାଥିଗପଳପରଦୁ ହଧିପନୈଧୁ ପକ୍ଷଗପଳରଦୁ ମାସଗ
ଳାଧପୁେୁ ମାସଧ୍ଵୟ୍ପେ ଋଥୁ ଋଥୁଥ୍ରୟ୍ଗଳୟ୍ନ
ଐଧୁେୁଧୁ ଅୟ୍ନଧ୍ଵୟ୍ାବ୍ଧ କୃ ଥାଧିୟ୍ୁଗଗଳୁ
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ପଧେମାନଧି ଧ୍ଵାଧଶସହସ୍ରେରୁଷଗଳହେଧନୁ ପପଳୁ ପେନୁ ୨୩-୫୭
ଚଥୁସସାେିରପଧମତୁନୂ ରିେୁ କୃ ଥୟ୍ୁଗପକ ଥ୍ରିସହସ୍ର

ସପଲ୍ ଷତ ଶଥେୁ ପଥ୍ରପଥପଗ ଧ୍ଵାରପଗ ଧ୍ଵିସହସ୍ରନାନୂ ରୁ
ଧିଥିଜପଥି କଲ୍ି ୟ୍ୁଗପକ ସାେିର ଶଥଗଳଧ୍ଵୟ୍ କୂ ଦ ି

om

ଈ ପଧେପଥଗଳିପଗ ହପନ୍ନରଦୁ ସାେିରେହେୁ େରୁଷଗଳୁ ୨୩-୫୮
ପ୍ରଥମ ୟ୍ୁଗପକଳଧିକେପର େିଂ

ଦ୍ଵିତୟ୍
ି ତୃ ତିୟ୍ପକ ଏଂଟୁଲ୍ଅଦ

ou
si

ମିତ ସହସ୍ରଦ ଲ୍ଅଦ୍ଵାଦଶ

gm

ଶତିସହସ୍ର ମନୁ ଷୟ ମାନବ୍ଦଗଳୁ ଷଣ୍ଣେତି

a.
c

ଶତି ସୁଲ୍ଆପଷ୍ଟାତରଶତ େିଂ

w

w

ମୂରଧିକନାଲ୍ବତ୍ତୁଲ୍ଅଦ

.y

ଚତୁ ୁଃଷଷ୍ଟି ସହସ୍ର କଲ୍ି ଗଦ
ି ରଧ ଚିଂତିପୁଦୁ ୨୩-୫୯

w

ଲ୍ାରୁ ମୂପରରଡଧିକ ସାେିର

ଈପରରଡୁ ୟ୍ୁଗ େରୁଷ ସଂପଖ୍ୟୟ୍ ପଗୈୟ୍ପଲ୍ନିତହୁଦୁ
ସୂରିପପଚ୍ଚିପସ ସାେିରଦ ନା
ନ୍ନୂରୁ ମୂେପତ୍ତରଡୁ ପକାଟି ସ
ପରାରୁହାସନଗିଦୁ ଦିେସପେଂବରୁ େିପଶ୍ଚି ତରୁ ୨୩-୬୦
ଶତଧୃତପି ଗ ଈ ଦିେସଗଳୁ ତ୍ରିଂ
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ଶତିୟ୍ୁ ମାସଦ୍ଵାଦଶାବ୍ଦେୁ

ଶତପେରଡପରାଳୁ ସେଜୀପୋତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥିତଲ୍
ି ୟ୍େୁ
ଶୁତସ୍ମ
ି ୃ ତଗ
ି ଳୁ ପପଳୁ ତହି େ

ଚୁ ୟତପଗ ନିମିଷେିପଦଂଦୁ ସୁଖ୍ଶା
ଶ୍ଵତପଗ ପାସଟିପୟ୍ଂବପର ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦିେିଜରନୁ ୨୩-୬୧

om

ଆଧିମଢୟମଥଗଳୁ ଇଲ୍ଲଧ ମାଢେଗିଧୁପଚାର
ପମାଧମୟ୍ନାନୁ ଗ୍ରହେ ସମ୍ପାଧିସି ରମାବ୍ରୁଃମରୁପଧ୍ରମ

a.
c

ପେମଧୁ ଋଗାଧିପେଧପୁରାଣଗଳୁ ପପଳୁ େୁେୁ ନିଥୟଧଲ୍ି

ଈ କଥାମୃତପାନସୁଖ୍ ସୁେି
ପେକିଗଳିଗଲ୍ଲଦପଲ୍ ପେୈଷକ
ି

ou
si

gm

ଧ୍ରାଧିଗଳୁ ଥମଥମ୍ମ ପଧେିୟ୍ପନୈଧି ସୁଖ୍ସ
ି ୁେରୁ ୨୩-୬୨

.y

େୟାକୁ ଲ୍ କୁ ଚତ୍ତ
ି ରିପଗ ପଦାପରେୁ ପଦ ଆେ କାଲ୍ଦଲ୍ି

w

w

ପଲ୍ାକୋପତୟ୍ ବିଟ୍ଟୁ ଇଦନେ

w

ପଲ୍ାକିସୁତ ପମାଦିପରିପଗାଲ୍ି ଦୁ କୃ
ପାକର ଜଗନ୍ନାଥେିଠଲ୍ କାୟ୍ବ କରୁଣଦଲ୍ି ୨୩-୬୩
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