ଵିଭୁତି ସଂଧି
ହରିକଥାମ୍ର୍ଇତସାର ଗୁରୁଗଳ
କରୁଣଦିଂଦାପନିତୁ ପପଳୁ ପଵ

ଶ୍ରୀତରୁଣିଵଲ୍ଲଭନ ପରମଵି
ଭୂତିରୂପଵ କଂଡ କଂଡ
ନୀତ ସାଧାରଣ ଵିପେଷ ସ
ଜାତି ପନୈଜାହିତଵୁ ସହଜ ଵିଜାତି

gm

a.
c

ଲୀପତରଦି ଚିଂତିସତ
ୁ ମନଦଲି ପନାଡୁ ସଂଭ୍ରମଦି

om

ପରମ ଭଗଵଦ୍ଭକ୍ତରିଦନାଦରଦି ପକଳୁ ଵୁଦୁ

ou
si

ଖଂଡାଖଂଡ ବପଗଗଳନରିତୁ ବୁ ଧରିଂଦ ୫-୧

.y

ଜଲଧରାଗସପଦାଳପଗ ଚରିସଵ
ୁ

w

w

ହଲଵୁ ଜୀଵର ନିମିସହ
ି ନଦ

w

ପରାଳୁ ସଜାତି ଵିଜାତି ସାଧାରଣ ଵିପେଷଗଳ
ତିଳଦ
ି ୁ ତତ୍ତତ୍ସ୍ଥାନଦଲି ପଵ
ଗଗଳସ
ି ି ହବ୍ବିଦ ମନଦି ପୂଜସ
ି ୁ
ତଲଵଵୟାପ୍ତନ ରୂପଗଳ ପନାଡୁତପଲ ହିଗତି
ଗୁ ରୁ ୫-୨
ପ୍ରତିମ ୋଲିଗ୍ରାମ ପଗା ଅଭୟା
ଗତନତିଥି ଶ୍ରୀତୁ ଳସି ପିପ୍ପଲ

1

ୟତି ଵନସ୍ଥ ଗଇହସ୍ଥ ଵଟୁ ୟଜମାନ ସ୍ଵପରଜନ
ପଇଥିଵି ଜଲ େିଖି ପଵନ ତାରା
ପଥ ନଵଗ୍ରହ ପୟାଗ କରଣ ଭ
ତିଥି ସିତାସିତପଅ ସଂକ୍ରମଣଵନଧିଷ୍ଠାନ ୫-୩
କାଦ କାଂଚନପଦାଳପଗ ପୋଭିପ

om

ଆଦିପତୟାସୟନ ପତରଦି ଲକୁ
ମୀଧଵନୁ ପ୍ରତିଦନ
ି ଦି ୋଲିଗ୍ରାମପଦାଳଗିପ୍ପ

a.
c

ଐଦୁ ସାଵିର ପମପଲ ମୂଵ

gm

ପତ୍ତୈ ଦଧିକ ଐନୂ ରୁ ରୂପଦି

ou
si

ଭୂଧରଗଳଭିମାନି ଦିଵଜ
ି ପରାଳିପ୍ପନନଵରତ ୫-୪
ଶ୍ରୀରମଣ ପ୍ରତିପମଗପଳାଳପଗ ହଦି

.y

ମୂରଧିକଵାଗିପ୍ପ ପମପଲୈ

w

w

ନୂ ରୁ ରୂପଵ ଧରିସି ଇପ୍ପନୁ ଅହିତାଚଲଦି

w

ଦାରୁମଥନଵ ପଗୈପୟ ପାଵକ
ପତାରୁଵଂପତ ପ୍ରତୀକ ସୁରପରାଳୁ
ପତାରୁତିପ୍ପନୁ ତତ୍ତଦାକାରଦଲି ପନାଳ୍ପରିପଗ ୫-୫
କରଣନୀୟାମକନୁ ତାନୁ ପ
କରଣପଦାଳପଗୈଵପତ୍ତରଡୁ ସା
ଵିରଦ ହଦିନାଲ୍କଧିକ େତରୂପଂଗଳପନ ଧରିସି
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ଇରୁତିହନୁ ତଦୂ ପ ନାମଗ
ଳରିତୁ ପୂଜସ
ି ତ
ି ର ପୂପଜୟ
ୁ ହ
ନିରୁତ ପକୈପଗାଂବନୁ ତଇଉଷଷାତନୁ ଜଲଵ ପକାଂବଂପତ ୫-୬
ବିଂବରୂପନୁ ଈ ପତରଦି ଜଡ
ପପାଂବସୁର ପମାଦଲାଦ ସୁରପରାଳ

om

ଗିଂବୁ ପଗାଂଡିହପନଂଦରିଦୁ ଧମାଥକାମଗଳ
ହଂବଲିସଦ
ି ନୁ ଦନ
ି ଦି ଵିଶ୍ଵକୁ

a.
c

ଟୁଂବି ପକାଟ୍ଟ କଣାନ୍ନ କୁ ତ୍ସ୍ତ
ି

ମୂପରରଡୁସାଵିରଦ ପମଲମୁ

ou
si

ଵାରିପୟାଳଗିପ୍ପତ୍ତନାଲକୁ

gm

କଂବଳିପୟ ପସୌଭାଗୟପଵଂଦଵନଂଘ୍ରିଗଳ ଭଜିସୁ ୫-୭

.y

ନ୍ନୂର ହଦିପନପଳନିପ ରୂପଵୁ ଶ୍ରୀ ତୁ ଲସି ଦଳଦି

w

w

ନୂ ର ଅରଵପତ୍ତାଂଦୁ ପୁଷ୍ପଦି

w

ମୂରଧିକ ଦେ ଦୀପପଦାଳୁ ନା
ନୂ ର ମୂରୁ ସୁମତ
ି ଳୁ ଗଂଧପଦାଳଗିରୁତିହଵୁ ୫-୮
ୂ ଗ
ଅଷ୍ଟଦଳସଧଇଦୟ କମଲା
ଧିଷ୍ଟିତନୁ ତାନାଗି ସପଵା
ତ୍କଇଷ୍ଟମହିମନୁ ଦଳଗଳଲି ସଂଚରିସପୁ ତାଳଗିଦ୍ଦୁ
ଦୁ ଷ୍ଟରିପଗ ଦୁ ବୁଦ୍ଧି କମ ଵି

3

େିଷତରପି ଗ ସୁଜ~ନାନ ଧମ ସଂ
ପୁଷ୍ଟିପଗୈସତ
ୁ ସଂପତୈପ ନିଦୁଷ୍ଟ ସୁଖପୂଣ ୫-୯
ଵିତ୍ତପଦହାଗାର ଦାରା
ପତୟମିତ୍ରାଦିଗପଳାଳପଗ ଗୁଣ
ତତ୍ତଦାହଵୟନାଗି କପରସୁତ
ସତୟସଂକଲାପନୁ ସାରଦି

ଭାଵ ଦ୍ରଵୟକ୍ରିପୟଗପଳନିସଵ
ୁ

ou
si

ଈ ଵିଧାପଵୈତତ୍ରୟଂଗଳ

gm

a.
c

ନିତୟଦଲି ତା ମାଡିମାଡିପପନଂଦୁ ସ୍ମରିସତ
ି ୁ ୫-୧୦
ୁ ର

om

ଚିତ୍ତବୁ ଦ୍ଧୟଦିଂଦ୍ରିୟଗପଳାଳୁ ଜ~ନାନକମପଦାଳୁ

ଭାଵିସତ
ୁ ସଦ୍ଭକ୍ତିୟଲି ସଵତ୍ର ମପରୟଦପଲ

.y

ତାଵକନୁ ତାପନଂଦୁ ପ୍ରତିଦନ
ି

w

w

ପସଵିସଵ
ୁ ଭକ୍ତରିପଗ ତନ୍ନନୁ

w

ଈଵ କାଵ କଇପାଳୁ କରିଵରପଗାଲିଦ ପତରନଂପତ ୫-୧୧
ବାଂଦଳପଵ ପମାଦଲାଦଦପରାପଳାଂ
ପଦାଂଦରଲି ପୂଜା ସୁସାଧନ
ପଵଂପଦନିସଵ
ୁ ପଦାଥଗଳୁ ବପଗବପଗୟ ନୂ ତନଦି
ସଂଦଣିସପି କାଂଡିହଵୁ ଧ୍ୟାନପକ
ତଂଦିନତ
ି ୁ ଚିଂତିସି ସଦା ପଗା
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ଵିଂଦନଚିସି ପନାଡୁ ନଲିନଲିଦାଡୁ ପକାଂଡାଡୁ ୫-୧୨
ଜଲଜାନାଭନ ମୂତ ି ମନଦଲି
ପନପଲପଗାଳିସି ନିଶ୍ଚଲଭକୁ ତୟ
ି ଲି
ଚଳିବସ
ି ଲ
ି ୁ ମପଳଗାଳିଗଳ ନିଂଦିସପଦ ନିତୟଦଲି
ଜଲପଵ ରସ ରୂପପଵ ସୁଦୀପଵୁ

ଜାଲୟଗଳନୁ ଦନ
ି ଦି ସଂପ୍ର

gm

ପଗାଳକଗଳୁ ରମାରମଣନ ନି

a.
c

ଏଲରୁ ଚାମର େବ୍ଦଵାଦୟଗଳପିସଲୁ ଓଲିଵ ୫-୧୩

om

ପନଲଦଲିହ ଗଂଧପଵ ସୁଗଂଧଵୁ

ସାଲୁ ତତ୍ତଵିଷୟଗଳ ସ

ou
si

ଆଲପନପୟ ସମ୍ମଜନଵୁ କରଣଗପଳ ଦୀପଗଳୁ

.y

ପମ୍ମଳନପଵ ପରିୟଂକ ତତ୍ସ୍ୁଖ

w

w

w

ପଦଳିପଗପୟ ସୁପ୍ପତ୍ତି ଗାତ୍ମନିପଵଦନପଵ ଵସନ ୫-୧୪
ପାପକମଵୁ ପାଦୁ ପକଗଳନୁ
ପଲପନଵୁ ସତ୍ପଣ
ୁ ୟ ୋସ୍ତ୍ରା
ଲାପନପଵ ଶ୍ରୀତୁ ଲସି ସୁମପନାଵ୍ର୍ଇତ୍ତିଗଳୁ ସୁମନ
ପକାପ ଧୂପଵୁ ଭକ୍ତି ଭୂଷଣ
ଵୟାପିସଦ
ି ସଦବୁଦ୍ଧି ଛତ୍ରଵୁ

ଦୀପପଵ ସୁଜ~ନାନ ଵାରତିଗପଳ ଗୁଣକତନ ୫-୧୫

5

ମନ ଵଚନ କାୟକ ପ୍ରଦଇପଣ
ୟନୁ ଦନ
ି ଦି ସଵତ୍ର ଵୟାପକ
ଵନରୁପହଅଣଗପିସତ
ୁ ପମାଦିସତ
ୁ ଲିରୁ ସତତ
ଅନୁ ଭଵପକ ତଂଦୁ ପକା ସକଲ ସା
ଧନଗପଳାଳଗିପଦ ମୁଖୟ ପାମର

om

ମନୁ ଜରିପଗ ପପଳିଦପର ତିଳୟ
ି ଦୁ ବୁ ଧରିଗଲ୍ଲଦପଲ ୫-୧୬

gm

ଚତୁ ରଦେ ପଲାକଗଳ ମଧ୍ୟପଦା

a.
c

ଚତୁ ରଵିଧ ପୁରୁଷାଥ ପପଡଵପର
ଳିତରୁପାୟଗଳିଲ୍ଲ ପନାଡଲୁ ସକଲ ୋସ୍ତ୍ରଦଲି

ou
si

ସତତ ଵିଷପୟଂଦ୍ରିୟଗଳଲ୍ଲି ପ୍ରଵି
ତତପନନିସି ରାଜିସଵ
ୁ ଲକୁ ମୀ

w

w

.y

ପତିପଗ ସଵ ସମପପଣୟୁ ମହପୂପଜ ସଦୁ ପାୟ ୫-୧୭

w

ପଗାଳକପଵ କୁ ଂଡାଗ୍ନି କରଣଵୁ
ପମପଲାଦଗି ବହ ଵିଷୟ ସମିପଧୟୁ
ଗାଳି ୟତ୍ନଵୁ କାମ ଧୂମଵୁ ସନ୍ନିଧାନାଚି
ପମଳନପଵ ପ୍ରଜ୍ଵାପଲ କିଡଗ
ି ଳୁ
ତୂ ଳିଦାନଂଦଗପଳ ତତ୍ତ
ତ୍କାଲ ମାତୁ ଗପଳଲ୍ଲ ମଂତ୍ରାଧ୍ୟାତ୍ମୟଜ~ନଵିଦୁ ୫-୧୮
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ମଧୁଵପି ରାଧିୟ ପଟ୍ଟଣପକ ପୁ
ଵଦ କଵାଟଗଳଇ ନାସିକ
ଵଦନ ପଶ୍ରାତ୍ରଗପଳରଡୁ ଦଇଣ ଉଷତ୍ତରଵାର
ଗୁଦ ଉଷପସ୍ଥଗପଳରଡୁ ପଶ୍ଚି ମ
କଦଗପଳନିପଵୁ ଷଟ ସପରାଜପଵ

om

ସଦନ ହଇଦୟପଵ ମଂଟପଂଗଳୁ ତ୍ରିଗୁଣଗପଳ କଲେ ୫-୧୯
ଧାତୁ ଗଳୁ ସପ୍ତାଵରଣ ଉଷପ

a.
c

ଵୀଥିଗପଳ ନାଡିଗଳୁ ମଦଗଳୁ

gm

ୟୂ ଥପଗଳୁ ସୁଷୁମନା ନାଡିପୟ ରାଜପଂଥାନ
ଈ ତନୂ ରୁହଗପଳ ଵନଂଗଳୁ

ou
si

ମାତରିଶ୍ଵନୁ ପଂଚରୂପଦି

.y

ପାତକଗପଳଂବରିଗଳନୁ ସଂହରିପ ତଳଵାର ୫-୨୦

w

w

ଇନ େୋଂକାଦିଗପଳ ଲମୀ

w

ଵନିପତୟରସନ ଵାରପାଲକ
ପରନିସତ
ି ରୁ ମନଦ ଵଇତ୍ତିଗପଳ ପଦାତିଗଳୁ
ୁ ପ୍ପ
ଅନୁ ଭଵିପ ଵିଷୟଂଗପଳ ପ
ଟ୍ଟଣପକ ବପ୍ପ ପସାରଗଳୁ ଜୀ
ଵନୁ ସୁଵତକ କପ୍ପଗଳ ପକୈପଗାଂବ ହରି ତାନୁ ୫-୨୧
ଉଷରୁପରାକ୍ରମନରମନିପଗ ଦେ
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କରଣଗଳୁ କନ୍ନଡିୟ ସାଲୁ ଗ
ଳରଵିଦୂରନ ସଵିହାରପକ ଚିତ୍ତ ମଂଟପଵୁ
ମରଳି ବୀସୁଵ ଶ୍ଵାସଗଳୁ ଚା
ମର ଵିଲାସିନ ି ବୁ ଦ୍ଧି ଦାପମା
ଦରପଗ ସାଷତାଂଗ ପ୍ରଣାମଗପଳ ସୁେୟନଗଳୁ ୫-୨୨

om

ମାରମଣନରମପନପଗ ସୁମହା

ଊରି ନପଡଵଂଘ୍ରିଗଳୁ ଜଂଘଗ
ଳୂ ରୁ ମପଧ୍ୟାଦର େିରଗଳା

gm

ପତାରଣ ସ୍ମେୁଗଳୁ ପକେଗପଳ ପତାପକଗଳୁ

a.
c

ଵାରପଵନିସଵ
ୁ ଵଦନପକାପ୍ପୁଵ

ou
si

ଗାରଦୁ ପ୍ପରିପଗଗଳୁ ପକାେଗପଳୈଦୁ ପକାପଣଗଳୁ ୫-୨୩

.y

ଈ େରୀରପଵ ରଥ ପତାକ ସୁ

w

w

ଵାସଗପଳ ପୁଂଡ୍ରଗଳୁ ଧ୍ଵଜ ସିଂ

w

ହାସନପଵ ଚିତ୍ତଵୁ ସୁବୁଦ୍ଧପି ୟ କଲେ ସନମନପଵ
ପାେ ଗୁଣ ଦଂଡତ୍ରୟଗଳୁ େୁ
ଭାେୁଭଵୟ କମ ଚକ୍ର ମ
ହା ସମଥାଶ୍ଵଗଳୁ ଦେକରଣଂଗପଳନିସଵ
ୁ ୁ ଵୁ ୫-୨୪
ମାତରିଶ୍ଵନୁ ପଦହରଥପଦାଳୁ
ସୂତନାଗିହ ସଵକାଲଦି
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ଶ୍ରୀତରୁଣିଵଲ୍ଲଭ ରଥିକପନଂଦରିଦୁ ନିତୟଦଲି
ପ୍ରୀତିୟିଂଦଲି ପପାଷିସତ
ୁ ଵା
ତାତପାଦିଗଳିଂଦଲି ଵିରତ
ଈ ତନୁ ଵପି ନାଳୁ ମମପତ ବିଟ୍ଟଵନଵପନ ମହପୟାଗୀ ୫-୨୫
ଭଵପଵନିପ ଵନଧିପୟାଳୁ କମ

om

ପ୍ରଵହପଦାଳୁ ସଂଚରିସତ
ି ପଦ
ୁ ହ
ହଵ ସୁନାପଵୟ ମାଡି ତନ୍ନଵରିଂପଦାଡଗୂଡି

gm

ଧଵନୁ କ୍ରୀଡିପପନଂଦୁ ଚିଂତିପସ

a.
c

ଦିଵସ ଦିଵସଗଳଲ୍ଲି ଲକୁ ମୀ

ଅପଣାଲୟଗତ ପଦାଥଵୁ

ou
si

ପଵନନୟୟ ଭଵାବ୍ଧି ଦାଟିସି ପରମସୁଖଵୀଵ ୫-୨୬

.y

ସ୍ତଈ ପୁରୁଷରୁଗଳିଂଦ୍ରିୟଗଳଲି

w

w

ଦୀପ ପାଵକପରାଳିଡୁତିହ ପତୈଲାଦି ଦ୍ରଵୟଗଳ

w

ଆ ପରମଗଵଦାନପଵଂଦୁ ପ
ପଦପପଦ ମପରୟଦପଲ ସ୍ମରିସତ
ୁ
ଭୂପନଂଦଦି ସଂଚରିସୁ ନିଭୟଦି ସଵତ୍ର ୫-୨୭
ଵାରିଜଭଵାଂଡପଵ ସୁମଂଟପ
ପମରୁଗିରି ସିଂହାସନଵୁ ଭା
ଗୀରଥିପୟ ମଜ୍ଜନଵୁ ଦିଗଵସ୍ତ୍ରଗଳୁ ନୁ ଡି ମଂତ୍ର
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ଭୂରୁହଜ ଫଲପୁଷ୍ପ ଗଂଧ ସ
ମୀର େେିରଵି ଦୀପ ଭୂଷଣ
ତାରପକଗପଳଂଦପିସଲୁ ପକୈପଗାଂଡୁ ମନ୍ନିସୁଵ ୫-୨୮
ଭୂସୁରପରାଳିପ୍ପବ୍ଜ ଭଵପନାଳୁ
ଵାସୁପଦଵନୁ ଵାୟୁ ଖଗପ ସ

om

ଦାେିଵହିପପଂଦ୍ରନୁ ଵିଵସ୍ଵାନ୍ନାମକ ସୂୟ
ପଭେ କାମମରାସୟ ଵରୁଣା

a.
c

ଦି ସୁରରୁ ଅତ୍ରିୟପରାଳିପ୍ପରୁ

ପାନ ଵୟାପନାଦାନ ମୁପଖୈୟ

ou
si

ମୀନପକତନତନୟ ପ୍ରାଣା

gm

ଵାସଵାଗିହ ସଂକରୁଷଣନ ପନାଡି ପମାଦିପରୁ ୫-୨୯

.y

ପକାନ ପଂଚାେନମରୁଦ୍ଗଣ ଇଦ୍ର ଵସୁଗଣରୁ

w

w

ପମନକାତ୍ମପଜ କୁ ଵର ଵିଷଵ

w

ପେନ ଧନପାଦୟନିମିଷରୁ ସ
ଦାନୁ ରାଗଦି ପଧନିପୁଦୁ ପଵୈେୟପରାଳୁ ପ୍ରଦୁ ୟମନ ୫-୩୦
ଇରୁତିହରୁ ନାସ୍ତୟଦସ୍ରରୁ
ନିରୁଇତିୟୁ ୟମଧମ ୟମ କିଂ
କରରୁ ପମଦିନ ି କାଲମଇତୁ ୟ େପନୈଶ୍ଚରାଦିଗଳୁ
କପରସିପକାଂବରୁ େୂଦ୍ରପରଂଦନ
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ଵରତ େୂଦ୍ରପରାଳିପ୍ପରିଵପରାଳ
ଗରଵିଦୂରନିରୁଦ୍ଧନିହପନଂଦରିତୁ ମନ୍ନିପୁଦୁ ୫-୩୧
ଵୀତଭୟ ନାରାୟଣ ଚତୁ
ଷ୍ପାତୁ ତାପନଂପଦନିସି ତତ୍ତ
ପଚତନର ଓଳପହାରପଗ ଓତ
ପପ୍ରାତନାଗିପଦ୍ଦଲ୍ଲରିପଗ ସଂ

ନିଧନଧନଦ ଵିଧାତ ଵିଗତା

ou
si

ଭୟଧିକ ସମାସମଵତି ସାମଗ

gm

a.
c

ପ୍ରୀତିୟଲି ଧମାଥକାମଦିଗଳ ପକାଡୁତିହନୁ ୫-୩୨

om

ଜ୍ଜାତି ଧମ ସୁକମଗଳ ତା ମାଡି ମାଡିସଵ
ୁ

ତ୍ରିଦେଗଣ ସଂପୁଜୟ ତ୍ରିକକୁ ଦ୍ଧାମ େୁଭନାମ

.y

ମଧୁମଥନ ଭଇଗୁରାମ ପଘାଟକ

w

w

ଵଦନ ସଵପଦାଥପଦାଳୁ ତୁ ଦି

w

ପମାଦଲୁ ତୁ ଂବିହପନଂଦୁ ଚିଂତିସୁ ବିଂବରୁପଦଲି ୫-୩୩
କନ୍ନଡିୟ ପକୈଵଡ
ି ଦ
ି ୁ ପନାଡଲୁ
ତନ୍ନିରଵୁ ସଵୟାପସଵୟଦି
କଣ୍ଣିପଗାପ୍ପୁଵ ପତରଦି ଅନିରୁଧଧନପି ଗ ଈ ଜଗଵୁ
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନଵ ପତାରୁତ୍ତିପୁଦୁ
ଜନୟଵାଦୁ ଦରିଂଦ ପ୍ରତି ବିଂ
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ବନ୍ନମୟଗାପନଂଦରିଦୁ ପୁଜସ
ି ଲୁ ପକୈପକାଂବ ୫-୩୪
ବିଂବପରନିପରୁ ପସ୍ଵାତ୍ତମରୁ ପ୍ରତି
ବିଂବପରନିପରୁ ସ୍ଵାଵରରୁ ପ୍ରତି
ବିଂବବିଂବଗପଳାଳପଗ ପକଵଲ ବିଂବ ହରିପୟଂଦୁ
ଲୁ ଂବୁ ଡୁଵୁ ଦିଡୁଵୁ ଦୁ ପକାଡୁଵୁ ପଦ

ଦଦଲି ଭଗଵଦ୍ଦତ୍ତ କମଗ

gm

ନଦିୟ ଜଲ ନଦିପଗପରଵ ପତରଦଂ

a.
c

ଲ୍ଲଂବୁ ଜାଂବକନଂଘ୍ରି ପୁପଜଗପଳଂଦୁ ନଲିଦାଡୁ ୫-୩୫

om

ସଂଭ୍ରମଦି ପାଡୁତଲି ପନାଡୁତ

ou
si

ଳୁ ଦଧିେୟନନିଗପିସତ
ୁ ଵୟାଵତ ନୀନାଗି
ଵିଧିନିପଷଧାଦିଗଳିପଗାଳଗା

.y

ଗଦପଲ ମାଡୁତ ଦଵିୟଂଦଦି

w

w

w

ପଦୁ ମନାଭନ ସକଲ କମଗଳଲ୍ଲି ପନପନଵୁ ତର
ି ୁ ୫-୩୬
ଅରିୟଦିଦରୁ ଏପମ୍ମାଳିଦ୍ଦନ
ଵରତ ଵିଷୟଗଳୁ ଂବ ଜ~ନାପନା
ତ୍ତରଦି ତନଗପିସଲୁ ଚିତ୍ସ୍ଖ
ୁ ଵିତ୍ତୁ ସଂପତୈପ
ସରିତୁ କାଲପ୍ରଵହଗଳୁ କଂ
ଡପରୟୁ ସରି କାଣଦିପର ପରିଵୁଵୁ
ମରଳି ମଜ୍ଜନ ପାନ କମଗଳିଂଦ ସୁଖଵିହଵୁ ୫-୩୭
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ଏନୁ ମାଡୁଵ କମଗଳୁ ଲକୁ
ମୀ ନିଵାସନିଗପିସନୁ ସଂ
ଧାନ ପୁଵକଦିଂଦ ସଂପଦହିସପଦ ଦିନଦିନଦି
ମାନନିଧି ପକୈପକାଂଡୁ ସୁଖ ଵି
ତ୍ତାନତର ସଂପତୈପ ତଇଣଜଲ

om

ପଧନୁ ତାନୁ ଂଡନଵରତ ପାପେପରଵ ପତରନଂପତ ୫-୩୮

a.
c

ପୂଵଵ ଦଇଣ ପଶ୍ଚି ପମାତ୍ତର

gm

ପଵତୀ ପତିୟଗ୍ନିଵାୟୁ ସୁ
ସଵକାଲଦି ସଵରୁଳୁ ସୁର

ou
si

ୋଵରୀକର ଦିଗଵଲୟପଦାଳୁ ହଂସନାମକନୁ
ସାଵପଭୌମନୁ ପସ୍ଵପେୟଲି ମ

w

w

.y

ପତ୍ତାଵରିପଗ ପଗାଚରିସଦଵୟକ୍ତାତ୍ମ ପନଂପଦନିସି ୫-୩୯

w

ପରି ଇଡାଵତ୍ସ୍ରନୁ ସଂଵ

ତ୍ସ୍ରପଦାଳନିରୁଦ୍ଧାଦି ରୁପଵ
ଧରିସି ବାହସ୍ଵତୟ ପସୌରଭ ଚଂଦ୍ରମନୁ ଏନିସି
ଇରୁତିହ ଜଗନ୍ନାଥ ଵିତଠଲ
ସ୍ମରିସଵ
ୁ ଵରନ ସଂପତୈପପନଂ
ଦୁ ରୁପରାକ୍ରମଵୁ ଚତ
ି ସାଧନ ପୟାଗୟପତୟନରିତୁ ୫-୪୦
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