
ଦୁ୍ରଵତାଲ 
କ ାତୟିାଦ୍ରକେ ବକିେକ ା ବଲୁପେ ି
ଭୁତଲକଦ୍ରାଲୁ ପାୟାେଲୁ ବକିେକ ା 
ଖ୍ୟାତ ିକତାକେଦୁ୍ର  ଚୁ୍ଚଟହା ଲୁ ବକିଦ୍ରକ ା 
ଚାତୁେ ବଟି୍ଟକେ ବକିେକ ା  ା ବକିେକ ା 
ବୀତ ିବୀେଲୁ ବକିେକ ା ମାତୁ 
ମାତକିେ ହଲୁ୍ଲ କତାେଲୁ ବକିଦ୍ରକ ା 
ୋତୁେ େେ କେ କବକଲସଲୁ ବକିେକ ା 
କ ାତ ିକସଵସିଲୁ ବକିେକ ା 
ଆତୁେଦ୍ରଲି ଵ ଦ୍ର ିଲଂଘିସଦି୍ରକେ ବକିେ 
ଆ ତୁେୁେଲ  କିେଲୁ ବକିେକ ା 
ଵୀତକିହାତ୍ର  ବାଲଦ୍ରଲି୍ଲ ଇଟ୍ଟକେ ବକିେକ ା 
ଜାତ ିଧମମଵ ବଟି୍ଟକେ ବକିେକ ା 
ଈ କତକେଦ୍ରଲି୍ଲ  ୀ ଇଦ୍ଦକେକ ୈୟୟ କଭ 
ନ୍ନାତୁ କ ଲୁଵୁଦୁ୍ର  ା ବେିବକଲ୍ଲକ  
ତାତା ଇନ୍ନଦି୍ରେଂିଦ୍ର ଆଵୁଦ୍ରାଦ୍ରେୁ ବେଲି 
ଦ୍ରାତା କମେଦି୍ରେନି୍ଦ ଏ ାଦ୍ରୋେଲି 
କସାତୁ ହଂିଦ୍ରାେଦୁ୍ରକପାଦ୍ରକେ  ନି୍ନ ପଦ୍ରଦ୍ରାକ  
ୟାକତକେ ସଂଶୟକଵା ବକିେକ ା ବକିେକ ା ଖ୍ 
କଦ୍ରୟାତ ମଂେଲ କପାେଲୁ ବକିେକ ା 
ମାତୁ କପାଳ୍ଳାଦ୍ରକେ  ୁକୋଂଦୁ୍ର  ୁଲ ଏନ୍ନ 
କୋତ୍ରଦ୍ରଵେକିେ େତ ିଏଲ୍ଲିକଦ୍ରା 
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ଵାତନ୍ନ ମେ ାଦ୍ର ଆତନ୍ନ େୁପଵ 
ୋତୁେଦ୍ରଲି୍ଲ  କିନ୍ନାଳକେ କତାକୋ 
କଜାତମିମୟ େୁପ ଵଜିୟଵଟି୍ଟଲକେୟ  
ଦୂ୍ରତ ଦୁ୍ରଜମ ହାେ ିଦୁ୍ରଖ୍ ଵିାେ ି
ମଟୟ ତାଲ 
ଭୁତଳକଦ୍ରାଳକେ ଇଦ୍ଦ ଭୁମିସେୁଲୁ ବକିେ 
ଭୀତ ିାମଵନ୍ନ ୁଇଟୁ୍ଟକ ାଂେକେ ବକିେ 
 ୀ ତେିଦୁି୍ରଂେକେ ବକିେକ ା ବକିେକ ା ଆ 
ୋତେିଲିକେ ସତୁୂ ଅେଵ ିସୀେଲୁ ବକିେକ ା 
ସତୁୂମତ  ବଟୁି୍ଟ ଅେେିିମାେଲୁ ବକିେ 
ପାତ   ୀ ାେି  ୁଲଵ କ ାନ୍ଦକେ ବକିେ 
ମାତୁୋେକି ୟିଂଦ୍ର ୟତୟିାଦ୍ରକେ ବକିେକ ା 
ପି୍ରତ ିସଲକହା ଏନ୍ନ ସା ଦ୍ରଦି୍ଦକେ  ନି୍ନ 
ପୁତକେ ଦ୍ଵତିକିୟାଶକ ଂଦୁ୍ର କପାେଳଲୟାକ  
 ାଥ ଲି୍ଲ  ନି୍ନ ମଂତ୍ର ିତ କଵକ ା 
କପାତବାଵ  ମ୍ମ ଵଜିୟଵଟି୍ଟଲକେୟ ା 
ତୁମକଦ୍ରାଳେିଟ୍ଟ ଭାେତ ିେମ ା 
ତ୍ରଵିେି ତାଲ 
ଭାେକଵ  ାକ ାବ୍ବ ଶେ ା   ିେଲ୍ଲକଵ 
ବାେବିାେକିେ  ନି୍ନ ଐହ ି କସୌଖ୍ୟା 
ମିେକଦ୍ର କ ାେୁ ଏଂଦୁ୍ର କବେ ିବଯାସେସି ିଵ ି
ସ୍ତାେଵାେି େୁେୁକଵ  ାେକିଦ୍ରକ ା 
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ଧାେୁ ିକୟାଳୁ ପୁଟ୍ଟ ିପାେୁୋ ଦ୍ର ସଂ 
ଶାେ କହୟକଵଂଦୁ୍ର କ ଲି   ିକେ 
ଦୂ୍ରେକିଦ୍ରକ ା ଇଦୁ୍ର କଦ୍ରୈ ୟଦ୍ରଂିଦ୍ରଲି୍ଲ ଵ ି
ଚାେସିଦି୍ରକୋଳକିତ ଇଲି୍ଲଦ୍ରଦି୍ଦକେ ଲୀକସ 
ଭାେଭିାେକିେ  ନି୍ନ କସୌଭାେୟ ଚେ ଵ 
କତାେସି ିଦ୍ର ୟନ୍ନ ମାକେଂକଦ୍ରକ ା 
 ାେୁ ୟଦ୍ରଲି କ ୈଟଭାେ ିପି୍ରୟକ  
ଆେନ୍ନ  ାକ କ ା  ନି୍ନ ଵ ିା 
 େୁିତ ିଅପ ତି ି  ିକଦ୍ରୈୟୟା 
ଵାେ ାଵେ ଵଂଦ୍ରୟ ଵଜିୟଵଟି୍ଟଲକେୟ  
କସେୁଵ ପେମିାକୋ ତାେତମୟ ଭାଵଦ୍ରଲି 
ଅଟ ତାଲ 
 ୀ ୁ ଓଲିକୟ ହେ ିତାକ  ଓଲିଵକ ୈୟୟ 
 ୀ ୁ ମ ୁଦି୍ରକେ ହେ ିତାକ  ମ ୁଵି ୁ 
ଏକ ଂକବ  ନି୍ନ କମଲି  ହେ ି ାେୁ ୟ 
 ୀ ଲ୍ଲଦ୍ରଲି୍ଲଦ୍ର ସ୍ଥା ଵ ତା ଲି୍ଲା 
ପ୍ରାକ ଶ  କମା  କମା  ନି୍ନ ପାଦ୍ରାବ୍ଜକ  
ଵା କେଶ ସଗୁ୍ରୀଵ ଵାଲି ସାକି୍ଷ 
ଜୟାକ ଶ ଭକି୍ତ ଵେିକକ୍ତଶ ଅମକେଶ 
ଆ ଂଦ୍ର ଆ ଂଦ୍ର ମେୁୁତ ିେୁେୁୋୟ 
ପା ିଗ୍ରହ  ମାେୁ ପତତି ପାଵ  କଦ୍ରଵ 
ପ୍ରା ୀଂଦି୍ରୟେଲୁ କଦ୍ରହ କଚତ  ଚେିଵ 
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ଦ୍ରା  ମାେଲି ସଵମ  ନି୍ନଦ୍ରୀ କଵଂଦୁ୍ର 
 ୀ େିଲାଵାେ ଅ ୟ ଜ େକିେ ମୋ ୁ 
ବକିନ୍ନୈକପକ ା କଦ୍ରହ ତୟାେଵାେି 
ଶି୍ର ାଥ ଵଜିୟଵଟି୍ଟଲକେୟ ପାଦ୍ର 
େୀ ୁ ଦ୍ରେସିଵୁ ସଵମେୁଦ୍ଦାେୀ 
ଆଦ୍ର ିତାଲ 
ଏଲ୍ଲ  ାଲଦ୍ରଲି୍ଲ  ନି୍ନଲି୍ଲ ଭକି୍ତ ଇପ୍ପ 
ସଲ୍ଲଲିତ ମ ୁଜେ ପଦ୍ରପାଂସ ଶେି 
ଦ୍ରଲି୍ଲ ଦ୍ରେସିଵୁଂକତ ସତତ ମତ ିୟିେୁ 
ବଲି୍ଲଦ୍ର  ାମ ବେିସି ୁବଲଵଂତ େୁ ଵଂତ 
ବଲ୍ଲଵ ଭଵଦୁ୍ରେ  ୀକ  େତକିୟା ଜେ 
କଦ୍ରାଲ୍ଲଭ ମଂୁଦ୍ର  ପ୍ରାକ ଶ ସଖୁ୍ପୁ ମ 
ଅଲ୍ଲଦ୍ରଦି୍ଦକେ ଏନ୍ନ  ାଵ  େୁ ିୟ  ାକ  
ମଲ୍ଲମଦ୍ରମ   ମ୍ମ ଵଜିୟ ଵଟି୍ଟଲକେୟ  
 ଲିି୍ଲସ ୁମ ଦ୍ରଲି୍ଲ ପ୍ରତ ୁିଲଵାେକଦ୍ର 
ଜକତ ତାଲ 
ଅ ଂତ ଜ ୁମକେ  ୀକ  େୁେୁ ଏଂବ 
ଜଯା କଵ କ ାେୁ ଜୀୟା ଵଜିୟଵଟି୍ଟଲ  ଦ୍ରାସା 
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