ହରିକଥାମୃଥସାର
ସଵ ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ୟ ସଂଧି
ହରିକଥାମୃଥସାର ଗୁରୁଗଳ କରୁଣଧିମଧାପନିଥୁ ପପଳୁ ପଵ
ପରମ ଭଗଵଧଭକଥରିଧନାଧରଧି ପକଳୁ ଵୁଧୁ

om

ଶ୍ରୀନିଵାସନ ଚରିପତଗଳ ପର
ମାନୁ ରାଗଦି ପେସପଗାଳଲୁ ମୁନି

gm
ou
si

ପଚନ ଭଅଣ ଗମନ ପଭାଜନ
ଵଚନ ପମୈଥୁନ ୟନ ଵୀଅଣ

a.
c

ପ ୌନକାଦୟରିଗରୁପିଦନୁ ସୂତାୟ ଦୟଦିଂଦ

ଅଚଲନ ଚଲନ ପ୍ରୟତ୍ନଵୁ ସାଧ୍ୟପଵ ଜନପକ

.y

ୁଚସି ଦନ ଦୟଦିଂଦ ଜୀଵର

w

w

ନିଚୟପଦାଳୁ ତା ନିଂତୁ ମାଡୁ ଵ

w

ଉଚିତପନାଚିତ କମଗଳପନଂଦରିଦୁ ପକାଂଡାଡୁ ୧୮-୦୧
ଵିଷ୍ଟରଶ୍ରଵ ପଦହପଦାଳପଗ ପ୍ର
ଵିଷ୍ଟନାଗି ନିରଂତରଦି େହୁ
ପଚପଷ୍ଟଗଳ ମାଡୁ ତିପର କଂଡୁ ସଜୀଵି ଏନୁ ତହି ରୁ
ହୃଷ୍ଟରାଗୁଵରଵନ ପନାଡି କ
ନିଷ୍ଟପରଲ୍ଲରୁ ପସପଵମାଳ୍ପରୁ

1

େିଟ୍ଟ ଅଣଦଲି କୁ ପଣପଵଂଦରିଦଦନୁ ପପଇପରୁ ୧୮-୦୨
କ୍ରୀପଡପଗାସୁଗ ଅଵରଵର ଗତି
ନୀଦପଲାସୁଗ ପଦହଗଳ ପକା
ଟ୍ଟାଡୁ ଵନୁ ପସ୍ଵପେୟଲି ବ୍ରପେ ାଦୟପରାଳୁ ପପାକ୍କୁ
ମାଡୁ ଵନୁ ଵୟାପାର େହୁଵିଧ

om

ମୂଢପଦୈତୟପରାଳିଦ୍ଦୁ ପ୍ରତିଦନି

ଅଅପରଢୟନୁ ବ୍ରେ ଵାୟୁ

ତ୍ୟ୍ରଅସୁରପସୁରାପରାଳ

ଅଅୟନୁ ସତୟାତ୍ମକ ପରା

.y

ପପଏୟି ଲ୍ଲପଦ ସଵପରାଳପଗ ଵି

ou
si

ଧ୍ୟଅନାଗିପଦ୍ଦଲ୍ଲପରାଳୁ ଵୟାପାର ମାଡୁ ତିହ

gm

a.
c

ପକଡୁ ଲାଭଗଳିଲ୍ଲଵିଦନରି ଆଵକାଲଦଲି ୧୮-୦୩

w

w

w

ଲଅଣୁ ତାନାଗି ପଲାକଵ ରଇସୁତଲି ପ୍ପ ୧୮-୦୪
ଶ୍ରୀ ସରସ୍ଵତି ଭାରତୀ ଗିରି
ଜା ଚୀ ରତି ପରାହିଣି ସଂ
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ ତରୂପରାପାଦୟଖିଳସ୍ତ୍ରୀୟପରାଳୁ ସ୍ତ୍ରୀରୂପ
ଵାସଵାଗିପଦ୍ଦଲ୍ଲରିପଗ ଵି
ଶ୍ଵାସ ତନ୍ନଲି ପକାଟ୍ଟୁ ଅଵରଭି
ଲାପେଗଳ ପୂପରୈସୁତପ୍ପ
ି ନୁ ପୟାଗୟପତଗଳରିତୁ ୧୮-୦୫

2

ପକାଲୁ କୁ ଦୁପରୟ ମାଡି ଆଡୁ ଵ
ୋଲକର ପତରନଂପତ ଲକୁ ମୀ
ପଲାଲ ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ୟଗୁଣଵ ବ୍ରୋଦୟପରାଳଗିଟ୍ଟୁ
ଲୀପଲପଗୈଵନୁ ତନ୍ନଵରିଗନୁ
କୂ ଲନାଗିପଦ୍ଦଲ୍ଲ କାଲଦି

ରୂପନାମଦି କପରସୁତଵର ସ
ପାପ ପୁଣୟଗପଳରଡୁ ଅଵର ସ୍ଵ
ରୂପଗଳନନୁ ସରିସି ଉଣିପ ପ

ou
si

ମୀପଦଲ୍ଲିଦ୍ଦଖିଳ ଵୟାପାରଗଳ ମାଡୁ ଵନୁ

gm

a.
c

ପସୌପରଣିଵରଵହନ ନାନା

om

ଖୁଲ୍ଲରିପଗ ପ୍ରତିକୂଲନାଗିହ ପ୍ରକଟନାଗଦପଲ ୧୮-୦୬

w

w

.y

ପରାପକାରି ପପର ପୂଣାନଂଧ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଘନ ୧୮-୦୭

w

ଅହରନିଦ୍ରାପମୈଥୁନଗଳହ

ରହର େୟସି େଳଲୁ ଵଵ ଲମୀ
ମହିତନ ମହାମହିପମଗଳପନଂତରିଵ ନିତୟଦଲି
ଅହିକ ପସୌଖୟଵ ମପରଦୁ ମନଦଲି
ଗ୍ରହିସି ାସ୍ତ୍ରାଥଗଳ ପରପମା
ତ୍ସହଦି ପକାଂଡାଡୁ ତଲି ପମୈମପରଦଵରିଗଲ୍ଲଦପଲ ୧୮-୦୮

3

େଂଧ ପମାଅପ୍ରଦନ ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଵୁ
ମଂଦମତିଗଳିପଗଂଦୁ ପଦାପରଵୁ ଦୁ
େିଂଦୁ ମାତ୍ର୍ ସୁଖାନୁ ଭଵ ପଵତପକ ସମଦୁ ୁଃଖ
ଏଂଦୁ ତିଳୟ
ି ଦଲନୟପଦୈଵଗ
ଳିଂଦ ସୁଖଵପପଇସୁଵରୁ ମୁ

om

କୁ ଂଦନାରାଧପନୟ େିଟ୍ଟଵଗୁଂପଟ ମୁକ୍ତିସୁଖ ୧୮-୦୯
ରାଜ ତନ୍ନାମାତୟ କରୁଣଦି

a.
c

ପନୈଜ ଜନରିପଗ ପକାଟ୍ଟୁ କାୟ ନି

gm

ପୟାଜିସୁତ ମାନାପମାନଵ ମାଳ୍ପ ପତରନଂପତ
ଶ୍ରୀଜନାଦନ ସକଲପରାଳଗପ

ou
si

ରାଜିତନୁ ତାନାଗି ସଵ ପ୍ର

.y

ପୟାଜନଵ ମାଡିସୁତ ମାଡୁ ଵ ଫଲପକ ଗୁରିମାଡି ୧୮-୧୦

w

w

ଵାସୁପଦଵ ସ୍ଵତଂତ୍ର୍ଵ ସପରା

w

ଜାସନାଦୟମରାସୁରାରିଗୀୟ

ପଲାସୁଗଧଵ ପତପଗଦଦପରାଳଗଧଵ ଚତୁ ଭାଗ
ପଗୈସି ଓଂଦନୁ ତଵିଧ ଦ୍ଵିପଂ
ଚା ତାବ୍ଜ ଜଗଷ୍ଟଚତ୍ଵା
ରିଂ ଦନିଲନିଗତ୍ତ
ି ୁ ଵାଣି ଭାରତିଗଧ ୧୮-୧୧
ଦ୍ଵିଥିୟ ପାଧଵ ପଥପଗଧୁ ପକାମଦଧ ଥ ଵିଭାଗଵ

4

ମାଦି ଥା ଵିମଶଥି ଉପମ ପନାଳିତ୍ତୁ ଇମଧର ପନାପଳୈଧଢିକ
ହଥଥ ୁ ରଥିପପନାଳଗିନଥ
ି ିତ୍ତଖିଲ ପଧଵପଥଗପଳାଳଗୀରୟଧୁ

ଜୀଵ ପ୍ରଥିପୟାଳୁ ଧ ଐଧଢିକ ନାଲଵଥଥ ୁ ପଧୈଥୟପରାଳୁ ୧୮-୧୨
କାରୁଣିକ ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ିୟତ୍ଵଵ
ମୂରୁ ଵିଧ ପଗୈପସରଡୁ ତପନ୍ନାଳୁ

om

ନାରିପଗାଂଦନୁ ପକାଟ୍ଟ ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ିୟଵ ସଵରିପଗ
ଧାରୁଣିପ ତନ୍ନନୁ ଗରିପଗ ଵୟା

a.
c

ପାର ପକାଟ୍ଟୁ ଗୁଣାଗୁଣଗଳ ଵି

ଧନୟରିପଗ କଲୟାଦି ପଦୈତୟର

ou
si

ପୁଣୟକମପକ ସହାୟଵାଗୁଵ

gm

ଚାର ମାଡୁ ଵ ପତରଦି ତ୍ର୍ିଗୁଣଵ ଵୟକ୍ତିୟପନ ମାଳ୍ପ ୧୮-୧୩

.y

ପୁଣୟ ଫଲଗଳନୀଵ ଦିଵଜ
ି ର ପାପକମଫଲ

w

w

ଅନୟକମଵ ମାଳ୍ପରିପଗ ଅନୁ

w

ଗୁଣୟ ଜନରିପଗ ପକାଡୁ ଵ େହୁ କା
ରୁଣୟସାଗର ନୀ ପତରଦି ଭକ୍ତରନ ସଂପତୈପ ୧୮-୧୪
ନିରୁପମପଗ ସରିୟୁଂଟୁ ଏଂଦୁ
ଚ୍ଚରିସୁଵଵ ତଦ୍ଭକ୍ତପରାଳୁ ମ

ତ୍ସରିସୁଵଵ ଗୁଣଗ
ି ୁଣଗଳିପଗ ପଭଦଗଳ ପପଳୁ ଵଵୁ
ଦର ସୁଦଅ ନ ଉଧ୍ଵପୁଂଡ୍ରଵ

5

ଧରିସଦି ଵପରାଳୁ ପଦ୍ଵେିସୁଵ ହରି
ଚରିପତଗଳ ପକଳଦପଲ ପଲାଗାରଵପତ ପକଳୁ ଵଵୁ ୧୮-୧୫
ଏଵମାଦି ପଦ୍ଵେଵୁ ଳ୍ଳ କୁ
ଜୀଵପରଲ୍ଲରୁ ପଦୈତୟପରଂେରୁ
ପକାଵିଦର ଵିଜ୍ଝ୍ନ୍ାନକମଵ ପନାଡି ନିଂଦିପରୁ

om

ପଦଵ ପଦଵନ େିଟ୍ଟୁ ୟାଵ

gm

ପସପଵୟି ଂଦୁ ପଜୀଵିସୁଵରଝ୍ଜ୍ୟ
ୟ ନାନପକାଳଗାଗି ୧୮-୧୬

ou
si

କାମ ପଲାଭ ପକ୍ରାଧ ମଦ ହିଂ
ସାମୟାନୃ ଥ ଦଂଭ କପଟ ତ୍ର୍ି

a.
c

ଜ୍ଜୀଵପରିୟଂତରଦି ତୁ େର

ଧାମନଵତାରଗଳ ପଭଦ ଅପୂଣସୁଖେଦ୍ଧ

w

w

ତାମାସାନ୍ନଵନୁ ଂେ ତାମସ

.y

ଅମିେ ନିପଵଦିତଵ ପଭାଜୟତି

w

ଶ୍ରୀମଦାଂଧର ସଂଗଦିଂଦଲି ତମପଵ ଵଧିପୁଦୁ ୧୮-୧୭
ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ ଭକିଥ ଵିରକିଥ ଵିନୟ ପୁରାଣ ାସ୍ଥ୍ରଶ୍ରଵନ ଚିମଥନ
ଧାନ ମ ଦମ ୟଜ୍ଝ୍ନ୍ୟ ସଥୟାହିମସ େୂ ଥଧୟା
ଢୟାନ ଭଗଵନ୍ନାମକୀଥନ ପମୌନଜପତପଵ୍ରଥସୁଥୀଠସ୍ନାନ ମମଥର ପସ୍ଥ୍ାଥ୍ର ଵମଧପନ ସଜ୍ଜନର ଗୁଣଵୁ ୧୮-୧୮
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ପଲେ ସ୍ଵାତ୍ର୍ଂତ୍ର୍ିୟ ଗୁଣଵନୁ ପ୍ର
ପଵ ପଗୈସଦି କାରଣଦି ଗୁଣ
ପଦାେଗଳୁ ପତାରୁଵଵୁ ସତ୍ଵାସତ୍ଵ ଜୀଵପରାଳୁ
ଶ୍ଵାସ ପଭାଜନ ପାନ ୟନ
ଵିଲାସ ପମୈଥୁନ ଗମନ ହେ

om

ପକେେ ସ୍ଵପନ ସୁେୁପ୍ତି ଜାଗ୍ରତିୟିହଵୁ ପଚତନପକ ୧୮-୧୯
ଆଢ ଥପନ୍ନାଳଗିରିସି ଉଳିପଧାମଧଢଵ ଵିଭାଗଵପଗୈସି

a.
c

ଵୃ ଜନ
ି ାଧନନୁ ପୂଵଧଲି ସ୍ଵାଥମିରଥ ୟଵ ପକାତ୍ତପମଥ

gm

ସ୍ଵଧଢନୀପି
ୁ ଥ ପକାଦୁ ଵଵର ସୁଖଵୃ ଧିଢପଗାସୁଗ ବ୍ରୁଃମଵାୟୁ

ou
si

କପଧି ପମାଧଲାଧଵପରାଳିଧଧଵର ପୟାଗୟପଥୟନରିଥୁ ୧୮-୨୦
ହଲଢରାନୁ ଜ ମାଳ୍ପ କୃ ଥୟଵ ଥିଲିୟଧାହମକାରଧିପମଦନ

.y

ନୁ ଳଧ
ି ୁ ଵିଢୟ
ି ୁ ନିପେଢପାଥ୍ରରୁ ଇଲ୍ଲପଵମଵଵପଗ
ୁ

w

w

ଫଲଗଳଧ୍ଵୟ ପକାଦୁ ଵ ପଧୈଥୟର କଲୁ େ କମଵ େିତ୍ତୁ

w

ପୁଣୟଵ ପସପଳଧୁ ଥପନ୍ନାଳଗିତ୍ତୁ କ୍ରମଧିମ ପକାଦୁ ଵ ଭକଥରିପଗ ୧୮-୨୧
ପଥାୟଜାପ୍ପନ କିରଣ ଵୃ କ୍ଷେୟ ଵଥିସୁଵପମଥ
କମଲଧ ଳାୟଥାକ୍ଷନୁ ସଵପରାଳୁ ଵୟାପିସଧ
ି କାରଣଧି
ପହୟ ସଧଗଣକମ
ପଥାପଵୁ ନୟାୟ ପକାଵିଧରିପଗ ନିରମଥର
ୁ
ଶ୍ରୀୟରସ ସପଵାଥଥପଵାଥଥମପନମଧୁ ପପଳୁ ଵରୁ ୧୮-୨୨

7

ମୂଲକାରଣ ପ୍ରକୃ ଥିପୟନିପ ମହାଲକୁ ମିପୟଲ୍ଲପରାଳଗିଧଧୁ
ସୁଲୀପଲପଗୈୟୁଥ ପୁଣୟପାପଗଳପିଳୁ ପଥିପଗ

ପାଲଗଦପଲାଳୁ େିଧଧ ଜଲ କୀଲାଲପଵନିପୁପଧ ଜୀଵକୃ ଥ
କମାଳି ଥଧ୍ଵଥୁ ୁଭପଵନିପଵୁ ଏଲ୍ଲ କାଲଧଲି ୧୮-୨୩

କୃ ାନୁ ଵିନ କଇମି କଵିଧୁ ଭକ୍ଷିଧୁପମେ ପଲାକପଧାଳୁ
ଈ ନଳିନଜାମଦଵନୁ ବ୍ରୁଃପମ ନମୁଖୟସୁରାସୁରର

gm

a.
c

କାଲାନଲପଵାଲ ନୁ ମଗଵଵଗୀ
ପାପଗଳ ଭୟପଵ ୧୮-୨୪
ୁ

om

ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନସୁଖେଲପୂଣ ଵିେନଵ
ୁ ି ପଗନ ମାଳ୍ପଵୁ ଥ୍ରିଗୁଣକାୟ

ପମାଧ ିର ଦକ୍ଷିଣସୁପକ୍ଷ ପ୍ରପମାଧଵୁ ଥଥର ପକ୍ଷପଵମଧୁ

ou
si

ଋଗାଧି ୁଥିଗଳୁ ପପଳୁ ଵୁଵୁ ଆନମଧମୟ ହରିପଗ

ପମାଧପଵୈେକ
ି ସୁଖ ଵି ିେେ ପ୍ରପମାଧ ପାରଥ୍ରିକ ସୁଖପ୍ରଧ

w

w

.y

ନାଧ କାରଣଧିମଧ ପମାଧପ୍ରପମାଧପନନିସୁଵନୁ ୧୮-୨୫

w

ଓମିଧଗାଧରୁ ଵୃ େେୟ
ି ି ମଧ ଵସୁମଢପରପୟାଳିପ୍ପଖିଳ
ଜଲଧିମିସମଢ ୁ ଵୃ ଧିଢୟପନୈଧୁଵୁପଧ ଭାରଧିପର େରିଧହୁପଧ
କୁ ମଧୁ ପକାରପଥପଗଗଳିଲ୍ଲଧିହ ସ୍ଵାନମଧ ସମ୍ପୂ ଣ

ସ୍ଵଭାଵପଗ େମଧୁ ମାଦୁ ଵୁପଧନୁ କମାକମାଜନୟଫଲ ୧୮-୨୬
ପଧହଵୃ କ୍ଷପଧାପଳରଦୁ ପକ୍ଷିଗଳୀହପଵମିଧଗୁ େିଦପଧ
ପମମପସ୍ନହଧିମଧଲି କମଜ ଫଲଗଳୁ ମଵ ଜୀଵଖଗ
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ଶ୍ରୀହରିୟୁ ଥା ସାର ପଭାକଥନୁ ପଦ୍ରାହିସୁଵ କଲୟାଧି

ପଧୈଥୟ ସମୂହକୀଵ ଵି ିେେ ପାପଵ ପକେ (ଲୀ ) ପଵଲ୍ଲରିପଗ ୧୮-୨୭
ଦୁ ୟମଣି କିରଣଵ କଂଡ ମାତ୍ର୍ଦି
ତିମିରପଵାଡୁ ଵ ପତରଦି ଲମୀ
ରମଣ ପନାଡିଦ ମାତ୍ର୍ଦିଂଦଘନା ଐଦୁ ଵୁଦୁ

om

କମଲସଂଭଵ ମୁଖୟପରଲ୍ଲା

gm

ଅମରମୁଖନଂଦଦଲି ଭସ୍ମଵ ମାଳ୍ପ ହରି ତାନୁ ୧୮-୨୮

ou
si

ଚତୁ ର ତଭାଗଦି ଦ ାଂ ପଦା
ଳିତର ଜୀଵରିଗୀଵ ପଲ ଵ

a.
c

ସୁମନସପରାଳିହ ପାପରା ିୟ

ଦିତଜ
ି ପଦଵକଗଳିପଗ ପକାଡୁ ଵ ଵି ିଷ୍ଟ ଦୁ ୁଃଖସୁଖ

.y

ମତିହୀନ ପ୍ରାଣିଗଳିଗା

w

w

w

ହୁତୟ
ି ସୁଖମୃଥି ଦୁ ୁଃଖଵର
ପୟାଗୟପତୟନରିତୁ ପିପୀଲ ମ କାଦିଗଳୀଗୀଵ ହରି ୧୮-୨୯
ନିତୟନିରୟାଂଧାଖୟ କୂ ପଦି
ଭୃଥୟରିଂପଦାଦଗୂଡ ି ପୁନରା
ଵତିଵଜିତ ପଲାକାପଵୈଦୁଵ କଲି ୟୁ ପଦ୍ଵେଦଲି

ସତୟପଲାକାଧିପ ଚତୁ ମୁଖ

ତତ୍ଵ ପଦଵକଳ ସାହିତ ନିଜ

9

ମୁକ୍ତିପୟୈ ଦୁଵ ହରିପଦାବ୍ଜଵ ଭଜିସି ଭକୁ ତୟ
ି ଲି ......ଃୁଃଖା _୧୮-୩୦
ଵିଧି ନିପେଧଗପଳରଡୁ ମପରୟପଦ
ମଧୁଵିପରାଧିୟ ପାଦକପିସ
ଲଦିତ ି ମକ୍କଳିଗୀଵ ପୁଣୟଵ ପାପ ପଦୈତୟରିପଗ
ପଦାଦଗି ଓୟଵରୁ ପୁଣୟ ପଦୈତୟରୁ

a.
c

ଅଧିପରିଲ୍ଲଦ ଵୃ କ୍ଷଗଳ ଫଲଦଂପତ ନିତୟଦଲି ୧୮-୩୧

gm

ତିଲଜ କ ମଲ ତୟଜିସି ଦୀପଵୁ
ତିଳୟ
ି ପତୈଲଵ ଗ୍ରହିସି ମଂଦିର

ou
si

ପଦାଳପଗ ଵୟାପିସପ୍ପ
ି କତ୍ତପଲ ଭଂଗିସୁଵ ପତରଦି
କଲି ପମାଦଲୁ ପଗାଂଡଖିଳ ଦାନଵ

.y

କୁ ଲଜରନୁ ଦନି ମାଳ୍ପ ପୁଣୟଜ

om

ସୁଦରୁ ନଧରଗୀୟଦିପର େଂ

w

w

w

ଫଲଵ ବ୍ରୋଦୟରିପଗ ପକାଟ୍ଟଲ୍ଲପଲ୍ଲ ରମିସୁଵନୁ ୧୮-୩୨
ଇଦ୍ଦପଲୟୁ ନିତୟଦଲି ପମଧ୍ୟା
ପମଧ୍ୟ ଵସ୍ତୁ ଗଳୁ ଂଡୁ ପଲାକଦି
ୁଦ୍ଧ ୁଚ ି ଏଂପଦନିସପି କାଂେନୁ ପଵଦ ସ୍ମୃଥିଗପଳାଳୁ

େୁ ଦ୍ଧପ
ି ୂଵକଵାଗି ଵିଭୁଧରୁ

ଶ୍ରପଦ୍ଧୟି ଂଦପିସଦି କମ ନି
େିଦ୍ଧଵାଦରୂ ସରିପୟ ପକୈପକାଂଡୁ ଦ୍ଧରିସୁତପ୍ପ
ି ୧୮-୩୩
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ଓପଡୟରିଦ୍ଦ ଵନସ୍ଥ୍ ଫଲଗଳ
େଡିଦୁ ତିଂେୁ ଵରୁଂପଟ କଂଡପର
ପହାପଡଦୁ େିସୁଟଵ
ୁ ପରଂେ ଭୟଦିଂ ପନାଡଲଂଜୁ ଵରୁ
େିଡପଦ ମାଡୁ ଵ କମଗଳୁ ମପନ
ପରାଡନାଳୁ ଗଳୁ ଏଂଦ ମାତ୍ର୍ଦି ଓଡୁ ଵୁ ଦୁ ଦୁ ରିତ ୧୮-୩୪

ପନନୁ ମାଡୁ ଵ କମଗଳ ଲ
ମୀନିଵାସନିଗପିସୁତଲି ରୁ କାଲକାଲଦଲି

ou
si

ପ୍ରାଣପତି ପକୈପକାଂଡୁ ନାନା

gm

a.
c

ଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନ କପମଂଦ୍ରିୟଗଳିଂପଦ

om

ମଡଦି ମକ୍କଳୁ େଂଧୁଗଳ କା

ପୟାନିପୟୈ ଦସି ପନାପେ ପକାଡଦିପର

w

w

.y

ଦାନଵରୁ ପସପଳପଦାୟଵପରଲ୍ଲା ପୁଣୟରା ିଗଳ ୧୮-୩୫

w

େୁଥିସ୍ମୃଥୟଥଵ ଥିଳଧ
ି ହେଥଵି ି େନୁ କମମାଦଲୁ

ପ୍ରଥିଗ୍ରହିସନୁ ପାପଗଳ ପକାଦୁ ଥିପ୍ପ ନିଥୟ ହରି ଚଥୁରଧ
ଭୁଵନାଧିପଥି କ୍ରଥୁକୃଥଜ୍ଝ୍ନ୍ୟନିୟାମକନୁ
ଏପନମଥିୟଭ୍ରମଶପ୍ରମାଧସମକତପଧାେଵଵଗିଲ୍ଲ ୧୮-୩୬
ଵାରିଜାସନ ମୁଖୟ ରାଜ୍ଝ୍ନ୍ୟା
ଧାରକରୁ ସଵସ୍ଵତଂତ୍ର୍ ର
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ମାରମଣପନଂଦରିଦୁ ଇେୋନିଷ୍ଟକମଫଲ
ସାରପଭାକ୍ତନିଗପିସଲୁ ସ୍ଵୀ
କାର ମାଡୁ ଵ ପାପଫଲଵ କୁ
ପେରନାମକ ପଦୈତୟରିପଗ ପକାଟ୍ଟଵର ପନାୟି ସୁଵ.....ଃୁଃଖା _୧୮-୩୭
କୂ ରପଦୈତୟପରାଳିଦ୍ଦୁ ତାପନ

om

ପପ୍ରରିସୁଵ କାରଣଦି ହରିପଗ କୁ
ପେରାପନଂେରୁ ଏଲ୍ଲପରାଳୁ ନିଗତଗତିପଗ ନିରୁତ

a.
c

ସୂରିଗଂୟପଗ ସୂୟପନଂେରୁ

gm

ଦୂ ରପ ାକପଗ ୁକେ ଲି ଂଗ

ପପଳପଲା ଵଲ୍ଲଦ ମହାପା

.y

ପାଳିଗଳ ଓଂପଦ ଅଣଦି ନି

ou
si

ରୀରଵିଲ୍ଲଦ କାରଣଦଲି ଆକାୟପନନିସୁଵନୁ ୧୮-୩୮

w

w

ମୂଲପଗୈସଲି ପେକୁ ଏଂେୁ ଵପଗାଂପଦ ହରିନାମ

w

ନାଲି ପଗପୟାଳୁ ଳ୍ଳଵପଗ ପରମକୃ ପ
ଆଳୁ କୃ ଇଷ୍ଣନୁ ପକୈପିଡଦି ୁ ତ
ନ୍ନାଲୟପଦାଳିଟ୍ଟନୁ ଦନି ଦଲାନଂଦପଡିସୁଵନୁ ୧୮-୩୯
ପରାଗିପୟୌେଧ ପଥୟଦିଂଦ ନି
ପରାଗି ପୟନିସୁଵ ପତପରଦି ଶ୍ରୀମଦ
ଭାଗଵତ ସୁଶ୍ରଵଣପଗୈଦୁ ଭଵାଖୟପରାଗଵନୁ
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ନୀଗି ସଵାଦୟଖିଳ ଵିେୟ ନି
ପୟାଗିସୁ ଦପ ଂଦ୍ରିୟଵନିଲପନାଳୁ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ଶ୍ରୀଗୁରୁଜଗନ୍ନାଥଵିଟଠଲ ପ୍ରୀତନାଗୁଵନୁ ୧୮-୪୦
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