ଵ୍ୟାପ୍ଥ ସଂଧି
ହରିକଥାମ୍ର୍ଇତସସାର ଗୁରୁଗଳ
କରୁଣଦିଂଦାପ୍ନିତସୁ ପପ୍ଳୁ ପଵ୍
ପ୍ରମ ଭଗଵ୍ଦ୍ଭକ୍ତରିଦନାଦରଦି ପକଳୁ ଵ୍ୁଦୁ.

om

ପ୍ୁରୁଷରୂପ୍ତ୍ରୟ ପ୍ୁରାତସନ

ପ୍ୁରୁଷସୂକ୍ତ ସୁପମୟ ତସତ୍ତତସ
ପ୍ୁରୁଷ ହଇତ୍ପୁ୍କର
ଷ ରନିୟୟ ମହ

gm

ପ୍ୁରୁଷ ପ୍ୁଜତସ
ି ପ୍ାଦ ପ୍ୁଣାନଂଦ ଜ~ନୟାନମୟ

a.
c

ପ୍ୁରୁଷ ପ୍ୁରୁପଷାତ୍ତମ୍ମ ଅରାଅର

.y

ସ୍ତ୍ରୀନପ୍ୁଂସକ ପ୍ୁରୁଷ ଭୂସୟି

ou
si

ପ୍ୁରୁଷଜାଂଡାଂତସରଦି ବହିରଦିଵ୍ୟାପ୍ତ ନିୟିପ୍ତ ୩-୧

w

w

ୟାନୟାନିୟ ଗଗନମନ ଶଶି

w

ଭାନୁ କାୟଗୁଣ ପ୍ରକଇତସିପୟାଳପଗାଂଦୁ ତସାନଲ୍ଲ
ଏନୁ ଇଵ୍ନ ମହାମହିପମ କପଡ
ଗାଣରଜଭଵ୍ ଶକ୍ରମୁଖରୁ ନି
ଧାନିସୟୁ ମାନଵ୍ରିଗଳଵ୍ଡୁଵ୍ୁ ପଦ ଵ୍ିଚାରିସୟୁ ୩-୨
ଗଂଧ ରସ ରୂପ୍ ସ୍ପରଶ ଶ
ପ୍ାଂଦୁ ତସାନଲ୍ଲଦରଦର ପପ୍ସ

ରିଂଦ କପରସୁତସ ଜୀଵ୍ରିପଗ ତସପ୍କନୁ ତସାନାଗି
ପପ୍ାଂଦିପକାଂଡିହ ପ୍ରମକରୁଣା
ସିଂଧୁ ଶାଶ୍ଵତସ ମନପଵ୍ ପମାଦୟା
ଦିଂଦ୍ରିୟ ଗପଳାଳଗିଦ୍ଦୁ ପଭାଗିସତସ
ି ନୁ ଵ୍ିଷୟଗଳ ୩-୩
ୁ ହ

ନିଵ୍ୁଗଳୟି ଵ୍ାକ ପ୍ାଣିପ୍ାଦା
ଦୟଵ୍ୟଵ୍ଗଳଳି ତସଦ୍ଗଣ
ୁ ଗଳଳି ତସତ୍ପୁତସିଗପଳାଳପଗ

gm

ଵ୍ିଵ୍ଧ
ି କମଵ୍ ମାଡି ମାଡିସି

a.
c

ପ୍ରଵ୍ିତସତସନୁ ତସାନାଗି କଇତସିପ୍ତସି

om

ଶ୍ରଵ୍ଣ ନୟନ ଘ୍ରାଣ ତ୍ଵଗ୍ରସ

ou
si

ଭଵ୍ପକ କାରଣନାଗି ତସିରୁଗିସତସ
ି ନୁ ତସିଳସ
ି ଦପୟ ୩-୪
ୁ ହ
ଗୁଣିଗୁଣଗପଳାଳଗିଦ୍ଦୁ ଗୁଣିଗୁଣ

.y

ପନନିସଵ୍
ୁ ନୁ ଗୁଣବଦ୍ଧନାଗପଦ

w

w

ଗୁଣଜ ପ୍ୁଣୟାପ୍ୁଣୟଫୟ ଭ୍ରହ୍ମଦି ପଚତସନପକ

w

ଉଣିସତସ
ି ା
ୁ ଵ୍ପରାଳଗିଦ୍ଦୁ ଵ୍ୃ ଜନ
ଦନ ଚିଦାନଂପଦୈକ ପଦହନୁ
ପକାପନପଗ ସଚରାଚର ଜଗଦ୍ଭୁକୁ ପଵ୍ନିପ୍ନଵ୍ୟୟନୁ ୩-୫
ଵ୍ିପଦୟ ତସାପନଂପଦନିସପି କାଂବନି
ରୁଦ୍ଧ ପଦଵ୍ନୁ ସଵ୍ଜୀଵ୍ର
ବୁ ଦ୍ଧପି ୟାଳ ପନପୟସିଦ୍ଦୁ କଇତସିପ୍ତସି ବୁ ଦ୍ଧପି ୟନିସଵ୍
ୁ ନୁ

ସିଦ୍ଧି ପୟନିସଵ୍
ୁ ସଂକରୁଷଣ ପ୍ର
ସିଦ୍ଧ ନାମକ ଵ୍ାସୁପଦଵ୍ନ
ଵ୍ଦୟରୂପ୍ ଚତସୁ ଷ୍ଟୟଗଳରିତସଵ୍ପନ ପ୍ଂଦିତସନୁ ୩-୬
ତସନୁ ଚତସୁ ଷ୍ଟୟଗପଳାଳୁ ନାରା
ୟଣନୁ ହଇତ୍କମମୟାଖୟ ସିଂହା

om

ସନପଦାଳନିରୁଦ୍ଧାଦି ରୂପ୍ଗଳିଂଦ ପଶାଭିସତସ
ୁ
ତସନପଗ ତସାପନ ପସଵ୍ୟ ପସଵ୍କ

a.
c

ପନନିସି ପସଵ୍ାସକ୍ତ ସୁରପରାଳ

ପଭାଗିଶୟନ ବହୁ ପ୍ରକାର ଵ୍ି

ou
si

ଜାଗର ସ୍ୱପ୍ନଂଗପଳାଳୁ ଵ୍ର

gm

ଗନଵ୍ରତସ ପନପୟସିଦ୍ଦୁ ପସପଵ୍ୟ ପକୈପକାଂବନଵ୍ରଂପତସ ୩-୭

.y

ଭାଗପଗୈସି ନିରଂଶ ଜୀଵ୍ର ଚିଚ୍ଛରୀରଵ୍ନୁ

w

w

ପଭାଗଵ୍ିତ୍ତୁ ସୁଶୁପ୍ତିକାୟଦି

w

ସାଗରଵ୍ ନଦି କୂ ଡୁଵ୍ଂପତସ ଵ୍ି
ପୟାଗ ରହିତସନୁ ଅଂଶଗଳପନକତ୍ରପଵ୍ୈଦସ
ି ଵ୍
ୁ ୩-୮
ଭାୟରିଂପଦାଡଗୂଡି କାରଣ
କାୟଵ୍ସ୍ତୁ ଗଳଲ୍ଲି ପପ୍ରରକ
ପପ୍ରୟରୂପ୍ଗଳିଂଦ ପ୍ଟତସଂତସୁ ଗଳପଵ୍ାୟିଦ୍ଦୁ
ସୂୟକିରଣଗଳଂପତସ ତସନ୍ନୟ

ଵ୍ୀୟଦିଂଦୟି ପକାଡୁତସ ପକାଳୁ ତସହ
ି
ନାୟରିପଗ ଈତସନ ଵ୍ିହାରଵ୍ୁ ପଗାଚରିପ୍ୁପଦପନା ୩-୯
ଜନକ ତସନ୍ନାତ୍ମଜପଗ ଵ୍ର ଭୂ
ଷଣ ଦୁ କୂୟଵ୍ ପତସାଡିସି ତସା ଵ୍ଂ
ଦପନୟ ପକୈପକାଳୁ ତସଵ୍ନ ହରସୁତସ ହରୁଷ ବଡୁଵ୍ଂପତସ

om

ଵ୍ନରୁପହଅଣ ପ୍ୂଜୟ ପ୍ୂଜକ
ପନନିସି ପ୍ୂଜାସାଧନ ପ୍ଦା

ତସଂପଦ ବହୁ ସଂଭ୍ରମଦି ତସନ୍ନୟ

ou
si

ବଂଧୁବଳଗଵ୍ ପନରହି ମଦୁ ପଵ୍ୟ

gm

a.
c

ଥନୁ ତସନପଗ ତସାନାଗି ଫୟଗଳନୀଵ୍ ଭଜକରିପଗ ୩-୧୦

ନଂଦନପଗ ତସା ମାଡି ମପନପୟାଳଗିଡୁଵ୍ ପତସରନଂପତସ

.y

ଇଂଦିରାଧଵ୍ ତସନ୍ନ ଇପଚ୍ଛଗ

w

w

ଳିଂପଦ ଗୁଣଗଳ ପଚତସନପକ ସଂ

w

ବଂଧପଗୈସି ସୁଖାସୁଖାତ୍ମକ ସଂସ୍କଇତସିପୟାଳିଡୁଵ୍ ୩-୧୧
ତସଇଣକଇତସାୟୟପଦାଳପଗ ପପ୍ାପଗ ସଂ
ଦଣିସି ପ୍ରତସିଛଦ୍ର
ି ଦୟି ପପ୍ାରମ
ଟ୍ଟନୟନିରଵ୍ନୁ ପତସାରିପତସାରଦୟିପ୍ପ ପତସରନଂପତସ
ଵ୍ନଜଜାଂଡପଦାଳଖିଳ ଜୀଵ୍ର
ତସନୁ ଵ୍ପି ନାଳ ପହାରଗିଦ୍ଦୁକାଣୀସ

ଦନିମିପଷଶନୁ ସକୟ କମଵ୍ ମାଳ୍ପନଵ୍ରଂପତସ ୩-୧୨
ପ୍ାଦପ୍ଗଳଡିପଗପରପୟ ସୟିୟଵ୍ୁ
ପତସାଦୁ ପକାଂପବଗଳୁ ବ୍ବ ି ପ୍ୁଷ୍ପ
ସ୍ୱାଦୁ ଫୟଵ୍ୀଵ୍ଂଦଦୟି ସପଵ୍ଶ୍ଵରନୁ ଜନରା
ରାଧପନୟ ପକୈପକାଂଡୁ ଭ୍ରହ୍ମ ଭ

om

ଵ୍ାଦିଗଳ ନାମଦୟି ଫୟଵ୍ି

ପ୍ରତସିମଜାନଂଦାତ୍ମନଚୁ ୟତସ

gm

ଶଇତସିତସତସିଗଳିପଗ ପଗାଚରିସଦ
ି

a.
c

ତ୍ତାଦରିସଵ୍
ୁ ନୁ ତସନ୍ନ ମହିପମୟ ପତସାରପଗାଡ ଜଗପକ ୩-୧୩

ou
si

ଵ୍ିତସତସ ଵ୍ିଶ୍ଵାଧାର ଵ୍ିଦୟାଧୀଶ ଵ୍ିଧିଜନକ
ପ୍ରତସିଦଵ୍
ି ସ ପଚତସନପରାଳପଗ ପ୍ର

.y

କଇତସ ପ୍ୁରୁଷନଂଦଦୟି ସଂଚରି

w

w

w

ସୁତସ ନିୟମୟ ନିୟାମକନୁ ତସାନାଗି ସଂପତସୈପ୍ ୩-୧୪
ମନ ଵ୍ିଷୟପଦାଳଗିରସ
ି ି ଵ୍ିଷୟଵ୍
ମନପଦାଳପଗ ପନପୟପଗାଳିସି ବୟୁ ନୂ
ତସନଵ୍ୁ ସୁସମୀଚୀନଵ୍ିଦୁପ୍ାପଦୟପଵ୍ଂଦରୁପ୍ି
କନସିୟାଦରୁ ତସନ୍ନ ପ୍ାଦଵ୍
ପନନଵ୍ନୀୟପଦ ସଵ୍ପରାଳଗି
ଦ୍ଦନୁ ଭଵ୍ିସଵ୍
ୁ ନୁ ସ୍ଥୂ ୟଵ୍ିଷୟଵ୍ ଵ୍ିଶ୍ଵପନଂପଦନିସି ୩-୧୫

ପତସାଦକନୁ ତସାନାଗି ମନ ପମାଦ
ୟାଦ କରଣପଦାଳିଦ୍ଦୁ ଵ୍ିଷୟଵ୍
ପନୈଦୁଵ୍ନୁ ନିଜପ୍ୂଣସୁଖମୟ ଗ୍ରାାଃୟଗ୍ରାହକନୁ
ପଵ୍ଦପଵ୍ଦୟନୁ ତସିଳୟ
ି ଦଵ୍ପନା
ହ୍ଲାଦ ପ୍ଡୁଵ୍ନୁ ଭକ୍ତଵ୍ତ୍ସୟ ଭାଗୟସଂପ୍ନ୍ନ ୩-୧୬

ଭକ୍ତଵ୍ତ୍ସୟ ଭୟଵ୍ିନାଶନ

gm

a.
c

ନିତସୟନିଗମାତସୀତସ ନିଗଣ
ୁ

ସତସୟକାମ ଶରଣୟ ଶୟାମୟ ପକାମୟାଂଗ ସୁଖୀ

ou
si

ମତ୍ତନଂଦଦି ମତସୟପରାଳପହାର
ପଗତ୍ତପନାଡୟୁ ସୁତ୍ତୟିପ୍ପନୁ

om

ପ୍ାଦି ଭୁଂଜିସପୁ ତସଲ୍ଲପରାଳଗା

w

w

.y

ଅତସୟଧିକ ସଂତସଇପ୍ତ ତ୍ରିଜଗଦ୍ଵ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାପ୍ତ ୩-୧୭

w

ପ୍ଵ୍ି ହରିନମଣି ଵ୍ିଦୁମଦ ସ

ଚ୍ଛଵ୍ିଗଳଂଦଦି ରାଜିସୁତସ ମା
ଧଵ୍ ନିରଂତସର ପଦଵ୍ମାନଵ୍ ଦାନଵ୍ପରାଳିଦ୍ଦୁ
ତ୍ରିଵ୍ଧ
ି ଗୁଣକମ ସ୍ୱଭାଵ୍
ପ୍ଵ୍ନମୁଖ ପଦଵ୍ାଂତସରାତ୍ମକ
ଦିଵ୍ସଦିଵ୍ସଦି ଵ୍ୟକ୍ତମାଡୁତସୟଵ୍ପରାଳିଦ୍ଦୁଣିପ୍ ୩-୧୮

ଅଣୁମହତ୍ତିପନାଳିପ୍ପ ଘନ ପ୍ର
ମାଣୁଵ୍ପି ନାଳଗଡଗିସୁଵ୍ ସୂକ୍ମଵ୍
ମୁଣୁଗିସଵ୍
ୁ ପତସୟିସଵ୍
ୁ ସ୍ଥୂ ୟଗଳଵ୍ନ ମାୟଵ୍ିଦୁ
ଦନୁ ଜରକ୍କସପୟଲ୍ଲରିଵ୍ପନାଳୁ
ମୁନଦ
ି ୁ ମାଡୁଵ୍ୁ ପଦନୁ ୟୂଖୟ

om

ଓନପକଗଳୁ ଧାନୟଗଳ ହଣିଵ୍ଂଦଦୟି ସଂହରିପ୍ ୩-୧୯

ଦୀ ଵ୍ିଧଦୟାଵ୍ଗୟିପ୍ପରୁ

gm

ମୂଵ୍ପରାଳଗିଵ୍ଗିଲ୍ଲ ପେପହାଦାସୀନ ପଦ୍ଵ୍ଷ

ou
si

ଜୀଵ୍ରଧିକାରାନୁ ସାରଦ
ୟୀଵ୍ ସୁଖ ସଂସାର ଦୁ ାଃଖଵ୍

a.
c

ପଦଵ୍ ମାନଵ୍ ଦାନଵ୍ରୁ ଏଂ

.y

ତସା ଉଣପଦାୟଵ୍ରଵ୍ରିଗୁଣିସତସ
ୁ ନିଗତସାଶନନୁ ୩-୨୦

w

w

ଏଲ୍ଲି ପକଳିଦପରଲ୍ଲି ପନାଡିଦ

w

ପରଲ୍ଲି ପବଡିଦପରଲ୍ଲି ନୀଡିଦ
ପରଲ୍ଲି ଓଡିଦପରଲ୍ଲି ଆଡିଦପରଲ୍ଲି ଇରୁତସିହନୁ
ବଲ୍ଲିଦରିଗତସିବଲ୍ଲିଦନୁ ସରି
ଇଲ୍ଲ ଇଵ୍ଗାଵ୍ଲ୍ଲି ପନାଡୟୁ
ଖୁଲ୍ଲ ମାନଵ୍ପରାଲ୍ଲନପ୍ରତସିମଲ୍ଲ ଜଗପକଲ୍ଲ ୩-୨୧
ତସପ୍ତ ପୟାହଵ୍ୁ ପନାଳ୍ପ ଜନରିପଗ

ସପ୍ତଜିଵ୍ହନ ପତସରଦି ପତସାପ୍ୁଦୁ
ୟୁ ପ୍ତପ୍ାଵ୍କ ପୟାହକାଂବୁ ଦୁ ପ୍ୁଵ୍ପଦାପ୍ାଦି
ସପ୍ତଵ୍ାହନ ନିଖିଳଜନପରାଳୁ
ଵ୍ୟାପ୍ତନାଦୁ ଦରିଂଦ ସଵ୍ରୁ
ଆପ୍ତରାଗିହପରଲ୍ଲ କାୟଦି ହିତସଵ୍ ପକୈପକାଂଡୁ ୩-୨୨

om

ଵ୍ାରିଦନୁ ମପଳଗରିପୟ ପବପଳଦିହ

ମାରମଣନଵ୍ରଵ୍ର ପୟାଗୟପତସ
ମୀରଦପୟ ଗୁଣକମଗଳନୁ

gm

ପବପର ପବରିପ୍ପଂପତସ ବହୁ ଵ୍ଧ
ି ଜୀଵ୍ପରାଳଗିଦ୍ଦୁ

a.
c

ପଭାରୁହଂଗଳ ଚିତ୍ରଫୟରସ

.y

ଵ୍ାରିଜାପ୍ତନ କିରଣମଣିଗଳ

ou
si

ସାର ନପଡସୁଵ୍ ପଦଵ୍ନିପଗ ପଵ୍ୈଷମୟପଵ୍ଲ୍ଲିହୁପଦା ୩-୨୩

w

w

ପସରି ତସତ୍ତଦ୍ଵ୍ଣଗଳନୁ ଵ୍ି

w

କାରପଗୈସପଦ ପନାଳ୍ପରିପଗ କଂପଗାଳିସଵ୍
ୁ ଂଦଦୟି
ମାରମଣ ପୟାକତ୍ରୟପଦାଳିହ
ମୂରୁଵ୍ିଧ ଜୀଵ୍ପରାଳଗିଦ୍ଦୁ ଵ୍ି
ହାରମାଡୁଵ୍ନଵ୍ର ପୟାଗୟପତସ କମଵ୍ନୁ ସରିସି ୩-୨୪
ଜୟଵ୍ନପ୍ହରିସଵ୍
ୁ ଘଳିପଗ ବ
ଟ୍ଟୟନୁ ଳଦ
ି ୁ ପଜୈଘଂପତସ ପକୈପ୍ିଡି

ପଦପଳଦୁ ପହାପଡଵ୍ଂଦଦୟି ସଂତସତସ କତସଇ ତସାନାଗି
ହୟଧରାନୁ ଜ ପ୍ୁଣୟପ୍ାପ୍ଦ
ଫୟଗଳନୁ ପଦଵ୍ାସୁରର ଗଣ
ପଦାଳୁ ଵ୍ିଭାଗଵ୍ମାଡି ଉଣିସତସ
ୁ ସଇୟାଗିପ୍ପ ୩-୨୫
ପପ୍ାଂଦିପକାଂଡିହ ସଵ୍ପରାଳୁ ସଂ

om

ବଂଧଵ୍ାଗପଦ ସକୟକମଵ୍
ରଂଦଦୟି ତସା ମାଡି ମାଡିସି ତସତସଫୟଗଳୁ ଣପଦ

a.
c

କୁ ଂଦିଦଣୁ ମହପତ୍ତନିପ୍ ଘଟ

gm

ମଂଦିରଦି ସଵ୍ତ୍ର ତସୁ ଂବିହ

କାଦକବ୍ବିଣ ହିଡଦ
ି ୁ ବଡିୟୟୁ

ou
si

ବାଂଦଳଦ ପତସରନଂପତସ ଇରୁତସିପ୍ପନୁ ରମାରମଣ ୩-୨୬

.y

ପଵ୍ଦପନୟୁ ପୟାହଗଳିଗଲ୍ଲପଦ

w

w

ଆଦୁ ପଦପନୈ ଅନଳଗା ଵ୍ୟପଥ ଏନୁ ମାଡିଦରୁ

w

ଆଦିପଦଵ୍ନୁ ସଵ୍ଜୀଵ୍ର

କାଦୁ ପକାଂଡିହପନାଳପହାରପଗ ଦୁ ାଃ
ଖାଦିଗଳୁ ସଂବଂଧଵ୍ାଗୁଵ୍ପଦପନା ଚିନମୟପଗ ୩-୨୭
ମଳୟମପନଗଳ ମାଡି ମକ୍କଳୁ
ପକୟଵ୍ୁ କାୟଦୟାଡି ପମାଦଦି
ତସୁ ଳିଦୁ ପକଡିସଵ୍
ୁ ପତସରଦି ୟକୁ ମୀରମଣ ପୟାକଗଳ

ହୟଵ୍ୁ ବପଗୟୟି ନିମସ
ି ଵ୍
ୁ ନି
ଶ୍ଚୟନୁ ତସାନାଗିଦ୍ଦୁ ସୟହୁ ଵ୍
ଏୟରୁଣିୟପଵ୍ାୟ ନୁ ଂଗୁଵ୍ପଗ ଏଲ୍ଲିହୁପଦାସୁଖଦୁ ାଃଖ ୩-୨୮
ପଵ୍ଷ ଭାପଷଗଳିଂଦ ଜନର ପ୍ର
ପମାଷପଗୈସଵ୍
ୁ ନଟପ୍ୁରୁଷପନାୟ

om

ପଦାଷଦୂ ରନୁ ପୟାକପଦାଳୁ ବହୁ ରୂପ୍ମାତସିନୟି
ପପ୍ାଷିସଵ୍
ୁ ନଵ୍ରଵ୍ର ମନଦଭି

a.
c

ୟାପଷଗଳ ପ୍ୂପରୈସତସ
ି
ୁ ନୁ ଦନ

ou
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ଅଧମ ମାନଵ୍ପନାଵ୍ ମଂପତ୍ରୌ

gm

ପପ୍ାଷିସଵ୍
ୁ ପ୍ୂତସାତ୍ମ ପ୍ୂଣାନଂଦ ଜ~ନୟାନମୟ ୩-୨୯

ଷଧଗଳନୁ ତସାନରିତସୁ ପ୍ାଵ୍କ

.y

ଉଦକଗଳ ସଂବଂଧଵ୍ିଲ୍ଲପଦ ଇପ୍ପନଦପରାଳପଗ

w

w

ପ୍ଦୁ ମଜାଂପଡାଦରନୁ ସଵ୍ର

w

ହଇଦୟପଦାଳଗିପର କାୟଗୁଣ
କମଦ କୟୁ ଷ ସଂବଂଧଵ୍ାଗୁଵ୍ୁପଧ ନିରଂଜନପଗ ୩-୩୦
ଓଂଦୁ ଗୁଣପଦାଳଗନଂତସ ଗୁଣଗଳୁ
ଓଂଦୁ ରୂପ୍ପଦାଳିହଵ୍ୁ ପୟାକଗ
ପଳାଂଦୁ ରୂପ୍ଦି ଧରିସି ତସଦ୍ଗତସ ପ୍ଧାଥପଦାଳପହାରପଗ
ବାଂଦଳଦପଵ୍ାୟିଦ୍ଦୁ ବହୁ ପପ୍ସ

ରିଂଦ କପରସୁତସ ପ୍ୂଣଜ~ନୟାନା
ନଂଦମୟ ପ୍ରିପ୍ରି ଵ୍ିହାରଵ୍ ମାଡି ମାଡିସଵ୍
ୁ ୩-୩୧
ଏଲ୍ଲପରାଳୁ ତସାନିପ୍ପ ତସପନ୍ନାଳ
ପଗଲ୍ଲରନୁ ଧରିସହ
ି ନୁ ଅପ୍ରତସି
ମଲ୍ଲ ମନମଥ ଜନକ ଜଗଦାଦୟଂତସ ମଧ୍ୟଗଳ

om

ବଲ୍ଲ ବହୁ ଗୁଣଭରିତସ ଦାନଵ୍
ପସାଲ୍ଲୟାୟିସି ସ୍ତଂଭଦିଂଦୟି ବଂଦ

w

w

w
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gm

ଭକୁ ତସନିପଗ ୩-୩୨

a.
c

ଦଲ୍ଲଣ ଜଗନ୍ନାଥଵ୍ିଠଲ୍ଲ

