
ନାଡୀ ପ୍ରକରଣ ସଂଧି 
 
ହରକିଥାମ ଇତସସାର ଗୁରୁଗଳ 
କରୁଣଦଂିଦାପନତୁିସ ପପଳୁପେ 
ପରମ ଭଗେଦ୍ଭକ୍ତରଦିନାଦରଦ ିପକଳୁେୁଦୁ 
 
ୋସପୁଦେନୁ ପ୍ରାଣମୁଖତସ 
ପେଶରଂିଦଲି ପସପେ ପକୈପକାଳୁ 
ତସୀ ଶରୀରପଦାଳପି୍ପ ମେୂତ୍ତାରୁ ସାହସ୍ର 
ଈ ସନୁାଡଗିପଳାଳପଗ ଶ୍ରୀ ଭୂ 
ମୀ ସପମତସ େହିାରପଗୈେ ପ 
ପରଶନମଲସମୁତୁସଗିଳ ଚଂିତସସିତୁସ ହଗିଗତୁସରୁି ୧୨-୧ 
 
ଚରଣଗପଳାଳହି ନାଡଗିଳୁ ହ 
ପେରଡୁ ସାେରି ମଧ୍ୟ ପଦହପଦା 
ଳରୁିତସହିେୁ ହଦନିାଲୁ୍କ ବାହୁଗପଳାଳପଗ ଈପରରଦୁ 
ଶରିପଦାଳାରୁ ସାହସ୍ର ଚଂିତସସି ି
ଇରୁଳୁ ହଗଲଭିମାନ ିଦେିଜିର 
ନରତୁିସପାସପନ ପଗୈେେରପିଳପ ାଳୁ ସ୍ଵଗୋସଗିଳୁ ୧୨-୨ 
 
ବ ଇହତସ ିନାମକ ୋସପୁଦେନୁ 
େହସି ିସ୍ତ୍ରୀପୁରୁଷଗଳ ପଦାଷେ ି

www.yo
us

igm
a.c

om

1



ରହତିସ ଏପ୍ପପତ୍ତରଡୁ ସାେରି ନାଡଗିପଳାଳଦୁି୍ଦ 
ଦୁହଣି ପମାଦଲାଦମରଗଣ ସନ 
ମହତିସ ସେ ପ୍ରାଣିଗଳ ମହ 
ମହମି ସଂପତସୈସେୁନୁ ସଂତସତସ ପରମ କରୁଣାଳୁ ୧୨-୩ 
 
ନୂରୁ େରୁଷପକ ଦେିସ ମେୂ 
ତ୍ତାରୁ ସାେରିେହେୁ ନାଡ ିଶ 
ରୀରପଦାଳଗିନତିସହିେୁ ଏଂଦରପିତସାଂଦୁଦେିସଦଲି 
ସରୂଗିଳ ସତ୍କରସିଦିେ ପ୍ରତସ ି
ୋରଦଲି ଦଂପତସଗିଳଚପନ 
ତସା ରଚସିଦିେ ସତସୟ ସଂଶ େଲି୍ଲପେଂପଦଂଦୁ ୧୨-୪ 
 
ଚତୁସରେଂିଶତସ ିତସେଗଳୁ ତସ 
ତ୍ପତସଗିପଳନସିେୁ ବ୍ରହ୍ମମଖୁ ପଦ 
େପତସଗଳନୁଦନି ପ୍ରତସପି୍ରତସ ିନାଡଗିପଳାଳରୁିତସଦୁି୍ଦ 
ଚତୁସଅଦଶ ପଲାକପଦାଳୁ ଜୀେ 
ପ୍ରତସତସଗିଳ ସଂରଇସୁେ ଶା 
ଶ୍ଵତସନ ତସତସତ୍ସ୍ଥାନଦଲି ପନାଡୁତସପଲ ପମାଦପିରୁ ୧୨-୫ 
 
ସତସୟ ସଂକଲପନୁ ସଦା ଏ 
ପ୍ପପତ୍ତରଡୁ ସାହସ୍ରପଦାଳୁ ମ ୂ
େତୁ୍ତ ନାଲକୁ ଲଅ ପଦୈେତ୍ତାରୁ ସାହସ୍ର 

www.yo
us

igm
a.c

om

2



ଚତି୍ପର କ ଇତସ ିଓଡଗୂଡ ିପରମ ସ ୁ
ନତିସୟ ମଂଗଳ ମତୂସ ିଭକ୍ତର 
ପତସତ୍ତଗିନୁ ତସାନାଗି ସେତ୍ରଦଲି ସଂପତସୈପ ୧୨-୬ 
 
ମଣିଗପଳାଳଗିହ ସତୂ୍ରଦଂଦ ି
ପ୍ରଣେପ୍ରତସପିାଦୟନୁ ସେପଚତସନ 
ଗଣପଦାଳଦି୍ଦେନେରତସ ସଂପତସୈସେୁନୁ ତସେେର 
ପ୍ରଣତସ କାମଦ ଭକ୍ତ ଚଂିତସା 
ମଣ ିଚଦିାନଂପଦୈକ ପଦହନୁ 
ଅଣୁ ମହଦ୍ଗତସନଲପପରାପାଦ ିଲି ପନପଲସପି୍ପ ୧୨-୭ 
 
ଈ ସଷୁୁମନାଦୟଖିଳ ନାଦୀ 
ପକାଶ ନାଭିମଲୂଦଲି େ ଇଷ 
ଣାସନଦ ମଧ୍ୟଦଲି ଇପ୍ପଦୁ ତୁସଂଦନିାମଦଲି 
ଆ ସପରାଜାସନ ମଖୁରୁ ମ ୂ
ପଲଶନାନଂଦାଦ ିସଗୁୁପଣା 
ପାସପନ  ପଗୈେୁତସଲି ପଦହପଦାଳପଗ ଇରୁତସହିରୁ ୧୨-୮ 
 
ସରୂଗିଳୁ ଚପିତ୍ତୈସେୁଦୁ ଭା 
ଗୀରଥିପ  ପମାଦଲାଦ ତସୀଥଗ 
ଳୀରଧିକ ଏପ୍ପତୁ୍ତ ସାେରି ନାଡପି ାଳଗିହେୁ 
ଈ ରହସୟେନଲପ ଜନରପିଗ 
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ପତସାର ିପପଳପଦ ନାଡ ିନଦପି ାଳୁ 
ଧୀରରନୁଦନି ମଜ୍ଜନେ ମାଡୁତସପଲ ସଖୁିସେୁରୁ ୧୨-୯ 
 
ତସଳିେୁିଦୀ ପଦହପଦାଳଗିହ ଏଡ 
ବଲଦ ନାଡଗିପଳାଳପଗ ଦେିଜିରୁ 
ଜଲଜ ସଂଭେ ୋ ୁ ୋଣୟାଦଗିଳୁ ବଲଦଲି୍ଲ 
ଏଲରୁଣିଗ େହିପଗଂଦ୍ର ଚଳପିେ 
ଟ୍ଟଳ ି ଷଣମହଷିି ରୁ ୋରୁଣି 
କୁଲିଶଧର କାମାଦଗିଳୁ ଏଡଭାଗପଦାଳଗିହରୁ ୧୨-୧୦ 
 
ଇପେଲପଦାଳହି ନାଡପି ାଳୁ ପଦ 
େେଳଂିପଦାଡନାଡୁତସଲି ପପାଂ 
ବେିପଦରନୁ ଜୀେରଧିକାରାନୁସାରଦଲି 
ତସେ ସାଧନେ ମାଡ ିମାଡସିୁ 
ତସେରଦ ିସଂପତସୈପ ଭକ୍ତର 
ଦେପଗାଦନସୁରପଗ ସତ୍ପଣୁୟଗଳନପହରପି ୧୨-୧୧ 
 
ତୁସଂଦେିଡିଦିା ଶରିଦ ପର ିଂ 
ପତସାଂପଦ େୟାପିସ ିଇହୁଦୁ ତସାେପର 
କଂଦନହିନଦପରାଳପଗ ଇଦକୀପରୈଦୁ ଶାପଖଗଳୁ 
ଓଂଦଧିକ ଦଶକରଣଗଲୁ ସଂ 
ବଂଧପଗୈଦହିେଲ୍ଲି ରେ ିଶଶ ି
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ସଂିଧୁ ନାସତସୟାଦଗିଳୁ ପନପଲପଗାଂଡହିରୁ ସତସତସ ୧୨-୧୨ 
 
ପପାେଳଡେିଡିପିଦାଂପଦ ନାଡ ୁି 
ସେୁଦପଲ ଧାରାଳ ରୂପଦ ି
ସେିିହୁଦୁ ନଡୁ ପଦହପଦାଳପଗ ସଷୁୁମନ ନାମଦଲି 
ରେସରପନାଳପପାଗପଗାଡପଦ ଦଶ 
ଦେିିପନାଳପଗ ସମୀର ପଦେନୁ 
ପଲେିସପଦ ମପତ୍ତାବ୍ବରନୁ ସଂଚରପି ପଦହପଦାଳୁ ୧୨-୧୩ 
 
ଇନତୁିସ ନାଡୀଶାପଖଗଳୁ ଈ 
ତସନୁେପିନାଳଗିହପେଂଦୁ ଏକା- 
ତ୍ମନୁ ଦ୍ଵସିପି୍ତ ସାେରିାତ୍ମକନାଗି ନାଡପି ାଳୁ 
େନପିତସ ିଂପଦାଡଗୂଡ ିନାରା 
 ଣ ଦେିାରାତ୍ରପି ାଳଗୀ ପର ି
େନଜଜାଂଡପଦାଳଖିଳ ଜୀେପରାଳଦୁି୍ଦ ପମାହସିେୁ ୧୨-୧୪ 
 
ଦନି ଦନିଦ ିେଧିସେୁ କୁମଦୁା 
ପ୍ତନ ମ ୂଖଦ ପସାବଗ ଗତସ ପଲା 
ଚନ େପିଲାକସି ିପମାଦବଡ ବଲ୍ଲପନ ନରିଂତସରଦ ି
କୁନରଗୀ ସକୁଥାମ ଇତସଦ ପଭା 
ଜନଦ ସଖୁ ପଦାରକୁେୁପଦ ଲକୁମୀ 
ମପନାହରନ ସଦ୍ଗଣୁେ କୀତସପି ଭକୁତସଗଲ୍ଲଦପଲ ୧୨-୧୫ 
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ଈ ତସନୁେପିନାଳଗିହେୁ ଓତସ 
ପପ୍ରାତସରୂପଦ ିନାଡଗିଳୁ ପୁରୁ 
ହୂତସ ମଖୁରଲି୍ଲହରୁ ତସମି୍ଂଦଧିକପରାଡଗୂଡ ି
ଭୀତସପିଗାଳସିତୁସ ଦାନେର ସଂ 
ଘାତସନାମକ ହର ି ଗୁଣ ସଂ 
ପ୍ରୀତସ ିଲି ସଦୁପାସପନ  ପଗୈେୁତସପଲ ପମାଦପିରୁ ୧୨-୧୬ 
 
ଜଲଟ କୁେଟୁ ପଖଟ ଜୀେର 
କପଳେରଗପଳାଳଗିଦୁ୍ଦ କାଣିସ ି
ପକାଳପଦ ତସତ୍ତଦୃପ ତସୋମଦଲି କପରସତୁସଲି 
ଜଲରୁପହଅଣ େେିଧି କମଂ 
ଗଳ ନରିଂତସର ମାଡ ିମାଡସି ିତସ 
ତସଫଲଗୁଳୁଣ୍ଣପଦ ସଂଚରସିେୁନୁ ନତିସୟ ସଖୁପୂଣ ୧୨-୧୭ 
 
ତସଳିଦୁିପାସପନପଗୈେୁତସୀ ପର ି
ମଲିନନଂତସରୁି ଦୁଜନର କଂ 
ଗଳପିଗ ପଗାଚରସିପଦ େପିଶି୍ଚତସପରାଡପନ ଗେସିପଦ 
ମପଳ ବସିଲୁି ହସ ିତସ ଇପଷ ଜ ାପଜ  
ଖଳର ନଂିଦାନଂିପଦ ଭ ଗଳ ି
ଗଳୁକଦପଲ ମଦ୍ଦାପନ ଂଦଦ ିଚରସି ୁଧପରପ ାଳପଗ ୧୨-୧୮ 
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କାନନ ଗ୍ରାମସ୍ଥ ସେ 
ପ୍ରାଣିଗଳୁ ପ୍ରତସଦିେିସଦଲି ଏ 
ପନନୁ ମାଦୁେ କମଗଳୁ ହରପିୂପଜପ ଂଦରଦୁି 
ପଧନସିତୁସ ସଦ୍ଭକି୍ତ ଲି 
ପେମାନମଖୁ ପଦୋଂତସରାତ୍ମକ 
ଶ୍ରୀନେିାସନଗିପିସତୁସ ପମାଦସିତୁସ ନଲି ୁତସରୁି ୧୨-୧୯ 
 
ପନାକନୀ ନୁ ପଲାକପଦାଳୁ ଶୁନ ି
ସକୂରାଦଗିପଳାଳପଗ ପନପଲସ ି
ପଦ୍ଦକପମୋଦ୍ଵତିସୀ  ବହୁରୂପାେହ ଗଳଂିଦ 
ତସା କପରସପୁତସାଳଗିଦୁ୍ଦ ତସଳିସିପଦ 
ଶ୍ରୀ କମଲଭେ ମଖୁୟ ସକଲ ଦ ି
ପେୌକସଗଣାରାଧ୍ୟ ପକୈପକାଂଡନୁଦନିଦ ିପପାପରେ ୧୨-୨୦ 
 
ଇନତୁିସପାସପନ ପଗୈେୁତସହି ସ 
ଜ୍ଜନରୁ ସଂସାରଦଲି ପ୍ରତସ ିପ୍ରତସ ି
ଦନିଗଳଲି ଏପନନୁ ମାଡୁେୁପଦଲ୍ଲ ହରପୂିପଜ 
ଏନସିପିକାଂବୁେୁ ସତସୟେୀ ମା 
ତସନିଲି ସଂଶ  ବଡୁେ ନରନ 
ଲପନୁ ସନୁଶି୍ଚ  ବାହୟ କମେ ମାଡ ିଫଲପେନୁ ୧୨-୨୧ 
 
ପଭାଗୟ ପଭାକ୍ତ ଇଗପଳାଳପଗ ହର ିତସା 
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ପଭାଗୟ ପଭାକ୍ତନୁ ଏନସି ିପ ାଗୟା 
ପ ାଗୟ ରସଗଳ ପଦେଦାନେଗଣପକ ଉଣିସେୁନୁ 
ଭାଗୟନଧିି ଭକ୍ତରପିଗ ସପଦ୍ଵୈ 
ରାଗୟ ଭକି୍ତ ଜ~ନାନେୀୋ 
ପ ାଗୟରପିଗ ପଦ୍ଵଷାଦଗିଳ ତସେଲି୍ଲ ପକାଡୁତସପି୍ପ ୧୨-୨୨ 
 
ଈ ଚତୁସଦଶ ଭୁେନପଦାଳପଗ ଚ 
ରାଚରାତ୍ମକ ଜୀେରଲି୍ଲ େ ି
ପରାଚନାତ୍ମଜ େଂଚକନୁ ପନପଲସଦୁି୍ଦ ଦନି ଦନିଦ ି
 ାଚକନୁ ଏଂପଦନସିପିକାଂବ ମ 
ରୀଚଦିମନ ସହୁଂସରୂପି ନ ି
ପଷଚକାେହ ନାଗି ଜନରଭିଲାପଷ ପୂପରୈପ ୧୨-୨୩ 
 
ଅେଦୋଦେମ  ସ୍ଵ  
ମେ ବ୍ରହ୍ମାଦୟଖିଳ ପଚତସନ 
କେ କଲପକନାହନନରୁିଦ୍ଧାଦ ିରୂପାଦଲି 
ଅନୟରନପପଇସପଦ ଗୁଣକା 
ରୁଣୟ ସାଗର ସ ଇଷି୍ଟିସେୁନୁ ହ ି
ରଣୟଗଭପନାଳଦୁି୍ଦ ପାଲିସେୁନୁ ଜଗତ୍ର େ ୧୨-୨୪ 
 
ତ୍ରପିଦ ତ୍ରଦିଶାଧ୍ୟଅ ତ୍ରସି୍ଥ 
ତ୍ରପିଥଗାମିନପିିତସ ତ୍ରେିରିମ 
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କ ଇପଣେତ୍ସ୍ଲ କୁେଲ ଦଳ ଶୟାମ ନସିସୀମ 
ଅପରମିିତସ ଚତି୍ସ୍ଖୁ ଗୁଣାତ୍ମକ 
େପୁଷ ପେୈକୁଂଠାଦ ିପଲାକା 
ଧିପ ତ୍ର ୀମ  ତସେେର ନଷି୍କାପଟଦଂି ପପାପରେ ୧୨-୨୫ 
 
ଲେଣ ମିଶି୍ରତସ ଜଲେୁ ପତସାପୁଦୁ 
ଲେଣ ପଦାପା ଲି ଜିିଃପେପଗ 
େେିରପଗୈସଲୁ ଶଖୟୋଗୁେୁପଦପନା ପନାଳ୍ପରପିଗ 
ଶ୍ଵେଶ େୟାପୀ ଏନସି ିଲମୀ 
ଧେ ଚରାଚରପଦାଳପଗ ତୁସଂବହି 
ନେଦିତିସନ ସାକଲୟ ଭଲ୍ଲେରାରୁ ସରୁପରାଳପଗ ୧୨-୨୬ 
 
େୟାପ୍ତନଂଦଦ ିସେଜୀେପରା 
ଳପି୍ପ ଚନିମ  ପଘାରଭେ ସଂ 
ତସପୟ ମାନରୁ ଭଜୀପସ ଭକୁତସ ିଳଂିଦଲିହପରଦ ି
ପ୍ରାପୟନାଗୁେନେରେଗୁଣଗ 
ପଳାପ୍ପପୁଗାଂବନୁ ଭକ୍ତ େତ୍ସ୍ଲ 
ତସପି୍ପସେୁ ବହୁଜନମ ପଦାଷଗଳେରଗିନେରତସ ୧୨-୨୭ 
 
ହଲେୁ ବପଗ ଲି ହର ି ମନଦଲି 
ଓଲିସ ିନଲିି୍ଲସ ିଏନୁ ମାଡୁେ 
ପକଲସଗଳୁ ଅେନଂଘି୍ରପୂପଜଗପଳଂଦୁ ପନପନେୁତସରୁି 
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ହଲଧରାନୁଜ ତସାପନ ସେ 
ସ୍ଥଳଗଳଲି ପନଲିସଦୁି୍ଦ ନଶି୍ଚଂ 
ଚଲ ଭକୁତସ ିସଜୁ~ନାନ ଭାଗୟେ ପକାଟୁ୍ଟ ସଂପତସୈପ ୧୨-୨୮ 
 
ପଦାଷଗଂଧେଦୂିର ନାନା 
ପେଷଧାରକ ଈ ଜଗତ୍ର  
ପପାଷକ ପୁରାତସନ ପୁରୁଷ ପୁରୁହୂତସ ମଖୁେନୁିତସ 
ପଶଷେର ପର ିଂକ ଶ ନ େ ି
ଭୀଷଣ ପି୍ର  େଜି ସଖ ସଂ 
ପତସାଷବଡସିେୁ ସଜୁନରଷି୍ଟିାଥଥଗଳ ପୂପରୈସ ି୧୨-୨୯ 
 
ଶ୍ରୀମହୀପସେତିସ ପଦାଂବୁଜ 
ଭୂମ ସଦ୍ଭପକ୍ତୈକଲଭୟ ପି 
ତସାମହାଦୟମରାସୁରାଚତିସ ପାଦ ପଂପକଜ 
ୋମ ୋମନ ରାମ ସଂସା 
ରାମପ ୌଷଧ ପହ ମମକୁଲ 
ସ୍ଵାମି ସଂପତସୈପସନଲୁ ବଂପଦାଦଗୁେନୁ କରୁଣାଳୁ ୧୨-୩୦ 
 
ଦନୁଜ ଦେିଜିପରାଳଦୁି୍ଦ ଅେରେ 
ରନୁସରସି ିକମଗଳ ମାଳ୍ପନୁ 
ଜନନମରଣାଦୟଖିଳପଦାଷେଦୂିର ଏପମ୍ାଡପନ 
ଜନସିେୁନୁ ଜୀେସିେୁ ସଂର 
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ଅପଣ  ମାଡୁେପନଲ୍ଲ କାଲଦ ି
ଧନେ କା ିଦହି ସପନଂତସନମିିତ୍ତ ବାଂଧେନୁ ୧୨-୩୧ 
 
ବସିରୁହାପ୍ତାଗସଦ ିତସାନୁଦ 
 ିସଲୁ େ ଇଅଂଗଳ ପନଳଲୁ ପସ 
ରସିେୁୁେପିଳପ ାଳୁ ଅସ୍ତମିସଲ୍ଲପଲ୍ଲ ଲୀନପିେୁ 
ଶ୍ଵସନ ମଖୁୟମରାଂତସରାତ୍ମକ 
ପନାଶପଦାଳରୁିତସପି୍ପେୁ ଈ ଜଗତ୍ର  
ବସପିରାଳଂିବପିଟ୍ଟଲ୍ଲ କମେ ପତସାପ ପନାଳ୍ପରପିଗ ୧୨-୩୨ 
 
ତ୍ରଭୁିେପନୈକାରାଧ୍ୟ ଲମୀ 
ସଭୁୁଜ ୁଗଳାଲିଂଗିତସାଂଗ 
ସ୍ଵଭୁ ସଖୁାତ୍ମ ସେୁଣେଣ ସପୁଣେରେହନ 
ଅଭ ଦାନଂତସାକ ଶଶସି 
େଭି ନରିଂଜନ ନତିସୟଦଲି ତସନ 
ଗଭିନମିସେୁରଗିୀେ ସୋଥଗଳ ତସପଡ ଦପଲ ୧୨-୩୩ 
 
କେଗିଳଂିଦଲି ତସଳିଦୁି ପ୍ରାତସିଃ 
ସେନ ମଧ୍ୟଂଦନିେୁ ସା ମ 
ସେନଗଳୁ େସ ୁ ଇଦ୍ରରାଦତିସୟପରାଳୁ ରାଜସିୁେ 
ପେନପନାଳୁ କ ଇତସ ିଜ  ସମୁା ା 
ଧେନ ମତୂସତି୍ର େ ଚଂିତସସି ି
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ଦେିସପେଂବାହୁତସଗିଳଂିଦଚସିତୁସ ସଖୁିସତୁସରୁି ୧୨-୩୪ 
 
ଚତୁସରେଂିଶତସୟବ୍ଦ େସପୁଦ 
େପତସଗପଳାଳୁ ପ୍ରଦୁୟମନନପି୍ପନୁ 
ଚତୁସଶ୍ଚୋରଂିଶତସଗିଳଲି ସଂକଷଣାଖୟ 
ହୁତସେହାଅପନାଳହିନୁ ମା ା 
ପତସ ୁି ହଦନିାରଧିକ ଦ୍ଵାତ୍ରଂି 
ଶତସ ିେରୁଷଗଳଲିପ୍ପନାଦତିସୟପନାଳୁ ସତିସକା  ୧୨-୩୫ 
 
ପଷାଦପଶାତ୍ତରଶତସ େରୁଷଦଲି 
ପଶାଡପଶାତ୍ତରଶତସ ସରୂୁପଦ ି
ରୀଡସିେୁ େସ ୁଇଦ୍ରାଦତିସୟପରାଳୁ ସତସସିହତିସ 
ଵ୍ରୀଡେଲି୍ଲପଦ ଭଜପି ଭକ୍ତର 
ପୀଡସିେୁ ଦୁରପିତସୌଘଗଳ ଦୂ 
ପରାଡସିତୁସ ବଳ ିଲି ବଡିପଦ ପନଲସପି୍ପ ଭ ହାର ି୧୨-୩୬ 
 
ମରୂଧିକ ଏଂଭତୁ୍ତ ସହପସ୍ରୈ 
ନୂରୁ ଇପ୍ପପତ୍ତନପି ରୂପଦ ି
ପତସାରୁତସପି୍ପ ଦେିାନଶିାଧିପପରାଳପଗ ନତିସୟଦଲି 
ଭାରତସୀ ପ୍ରାଣପରାଳଗିଦୁ୍ଦ ନ ି
ୋରସିତୁସ ଭକ୍ତର ଦୁରତିସ ହଂି 
କାର ନଧିନ ପ୍ରଥମ ରୂପଦ ିପିତସ ଇଗଳପନ ପପାପରେ ୧୨-୩୭ 
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ବୁଦ୍ଧ ିପୂେକ ଉତ୍ତପମାତ୍ତମ 
ଶୁଦ୍ଧ ଊଣାଂବରେ ପଂକପଦା 
ଳଦ ିପତସପଗ ଲୁ ପଲପୋଗୁେୁପଦ ପରୀଇସଲୁ 
ପଦମନାଭନୁ ସେଜୀେପରା 
ଳଦି୍ଦପରନୁ ଗୁଣତ୍ର ଗଳଂି 
ବଦ୍ଧନାଗୁେପନପନା ନତିସୟ ସଖୁାତ୍ମ ଚନିମ ନୁ ୧୨-୩୮ 
 
ସକଲ ପଦାଷେଦୁିର ଶଶ ିପା 
େକ ସହସ୍ରାନଂତସ ସ ୂଥ 
ପ୍ରକର ସେଭିଗାତ୍ର ଲକୁମୀକଳତ୍ର ସରୁମିତ୍ର 
େଖିନସାଂଡପଦାଳପି୍ପ ବ୍ରହ୍ମା 
ଦୟଖିଳ ପଚତସନଗଣପକ ତସାପନ 
ସଖପନନସିପିକାଂଡକୁଟଲିାତ୍ମକନପି୍ପନେରଂପତସ ୧୨-୩୯ 
 
ପଦଶପଭଦଗଳଲି୍ଲ ଇପ୍ପା 
କାଶପଦାପାଦ ିଲି ପଚତସନ 
ରାଶପି ାଳୁ ପନପଲସପି୍ପନେୟେଧାନଦଲି ନରୁିତସ 
ଶ୍ରୀସହତିସ ସେତ୍ର ନରିୋ 
କାଶ ପକାଡୁେଂଦଦଲି ପକାଡୁତସ ନ ି
ରାପଶ ଲି ସୋଂତସରାତ୍ମକ ପଶାଭିସେୁ ସଖୁଦା ୧୨-୪୦ 
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ଶ୍ରୀେରିୀଂଚାଦୟମରଗଣ ସଂ 
ପସେତିସାଂଘି୍ର ସପରାଜ ଈ ଜଡ 
ଜୀେରାଶଗିପଳାଳପହାରପଗ ପନଲିସଦୁି୍ଦ ନତିସୟଦଲି 
ସାେକାଶନୁ ଏନସି ିତସେ କ 
ପଳେରପଦାଳମିି୍ବଟୁ୍ଟ ସଲହୁେ 
ପଦେ ପଦେକରିମଣ ଦାନେହରଣ ଜତିସମରଣ ୧୨-୪୧ 
 
ମାସ ଓଂଦପକ ପ୍ରତସଦିେିସଦଲି 
ଶ୍ଵାସଗଳୁ ଅହେଷ୍ଟି ଚୋ 
ରଂିଶତସ ିସହସ୍ରାଧିକାରୁ ସଲୁକ୍ଷ ସଂପଖୟ ଲି 
ହଂସ ନାମକ ହର ି ପଷାଡଶ 
ଈ ଶତସାବ୍ଦଦ ିଭଜପିସ ଓଲିେ ଦ 
 ା ସମଦୁ୍ର କୁପଚଲପଗାଲିଦଂଦଦଲି ଦନିଦନିଦ ି୧୨-୪୨ 
 
ସୂ୍ଥଲପଦହପଦାଳଦୁି୍ଦ େରୁଷପକ 
ଏଳଧିକ ଏପ୍ପତୁ୍ତ ଲଅଦ 
ପମପଲ ଏପ୍ପତ୍ତାରୁ ସାେରି ଶ୍ଵାସ ଜପଗଳନୁ 
ଗାଳପିଦେନୁ କରୁଣଦଲି ଈ 
ପରଳୁ ପଲାକପଦାଳୁଳ୍ଳ ପଚତସନ 
ଜାଲପଦାଳୁ ମାଡୁେନୁ ତ୍ରଜିଗଦ୍ଵୟାପ୍ତ ପରମାପ୍ତ ୧୨-୪୩ 
 
ଈପରରଦୁ ପଦହଗପଳାଳଦୁି୍ଦ ସ 
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ମୀରପଦେନୁ ଶ୍ଵାସ ଜପ ନା 
ନୂରଧିକୋଗିପ୍ପ ଏଂଭତ୍ତାରୁ ସାହସ୍ର 
ତସା ରଚସିେୁନୁ ଦେିସ ଓଂଦପକ 
ମରୁୂେଧି ଜୀେପରାଳଗିଦୁ୍ଦ ଖ 
ରାର ିକରୁଣାବଲେପିଦଂତୁସପଟା ପେନରା ପନାଳୁ ୧୨-୪୪ 
 
ଶ୍ରୀଧେ ଜଗୋଥେଠିଲନୁ 
ତସା ଦ ଦ ିେଦନପଦାଳୁ ନୁଡପିଦା 
ପାଦ ିଲି ନା ନୁଡପିଦନଲ୍ଲପଦ ପକଳ ିବୁଧଜନରୁ 
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