ଭ ୋଜନରସ ଵି ୋଵ ସଂଧି
ହରିକଥୋମ୍ର୍ଇତସସୋର ଗୁରୁଗଳ
କରୁଣଦିଂଦୋପନିତସୁ ଭପଳୁ ଭଵ
ପରମ ଗଵଦ୍ଭକ୍ତରିଦନୋଦରଦି ଭକଳୁ ଵୁଦୁ

om

ଵନଜଜୋଂଡଭଦୋଳୁ ଳ୍ଳଖିଳ ଭେ

ମନଭକ ବଂଦୁ ଦନୁ ଂଡୁଣିସି ସଂ
ହନନକୁ ପେୟ କରଣକୋନଂ

gm

ଜନପଦୋଥଦି େତସୁ ର ଵିଧ ରସରୂପ ତସୋନୋଗି

a.
c

ତସନରୁ ୁ ଂଜିପ େତସୁ ରଵିଧ ଭ ୋ

.y

ନୀଡଦଂଦଦଲିପ୍ପ ଲିଂଗଭକ

ou
si

ଦନିମିଷରିଗୋତ୍ମପ୍ରଦ₹ହନ ସୁଖଵନୀଵ ହରି ୪-୧

w

w

ଭଷୋଡଶୋତ୍ମକ ରସଵି ୋଗଵ

w

ମୋଡି ଭଷୋଡଶକଭଲଗଳିଭଗ ଉପେୟଗଳଭନ ଭକୋଡୁତସ
ଭରୋଡ ଏପ୍ପଭେରଡୁ ସୋଵିର
ନୋଡିଗତସଭଦଵଭତସଗଭଳୋଳଗି
ଦ୍ଦୋଡୁତସୋନଂଦୋତ୍ମ େରିସୁଵ ଭଲୋକଭଦୋଳୁ ତସୋନୁ ୪-୨
ଦ୍ଦୋରୁରସଭଵଂଭଦନିସି ମୂଵ
େୋରୁ ସୋଵିର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନୋଡିୟଳୁ ତସଦୁ ପ

ଧୋରକନୁ ତସୋନୋଗି ସଵଵଶ
ରୀରଗଳଲି ଅହଶ୍ଚରୋତ୍ରି ଵି
ହୋରମୋଳ୍ପନୁ ବଇଉହତସିଭୟଂବ ସୁନୋମଦିଂ କଭରସି ୪-୩
ଆରୁରସ ସତ୍ଵୋଦି ଭ ଦଦି
ଆରୁ ମୂରୋଗିହଵୁ ସରୋ

om

ସୋର ନୀତସୋପ୍ରେୁ ର ଖଂଡୋଖଂଡ େିତ୍ପ୍ର େୁ ର
ଈରଧିକ ଏପ୍ପେୁସୋଵିର

a.
c

ମୋରମଣନ ରସୋଖୟରୂପ ଶ

ନ୍ନୂରୁ ମୟୋଭଲୈଵେୁ ନୋଲକୁ

ou
si

ଈରଗତସ ରସରୂପଗଳୁ ମୁ

gm

ରୀରଦଲି ଭ ୋଜୟ ସୁପଦୋଥଦି ତସିଳଦ
ି ୁ ୁ ଂଜିସଵ
ୁ ୁ ଦୁ ୪-୪

.y

େୋରୁ ଘଇତସଗତସ ରୂପଗଳୁ ଇପ୍ପେଭରୋଂ େୁ

w

w

ସୋର ଗୁଡଭଦୋଳଭଗୈଦୁ ସୋଵିର

w

ନୂ ରଭଵୋଂଦୁ ସୁରୂପ ଦ୍ଵିସହ

ସ୍ରୋଭରରଡୁ ଶତସ ପଂେଵିଂଶତସି ରୂପ ଫଲଗଳଲି ୪-୫
ଵିଶଦ ସ୍ଥିର ତସୀଣଵୁ ନିରହର
ରସଭଦୋଳୁ ମୂଭରୈଦୁ ସୋଵିର
ତ୍ରିଶତସନଵ ରୂପଗଳ େିଂତସିସ,ି ୁ ଂଜିପୁଦୁ ଵିଷୟ
ଶ୍ଵସନ ତସଭତ୍ଵଶଭରୋଳଗିଦ୍ଦୀ

ଭପସରିନଂି ଦଲି କଭରସୁଵନୁ ଭଧ
ନିସଦ
ି ରୀ ପରି ମନଭକ ଭପୋଭଳଵନୁ ବଲ୍ଲ ଵିବୁଧରିଭଗ ୪-୬
କପିଲ ନରହରି ୋଗଵତ୍ରୟ
ଵପୁଷ ଭନତ୍ରଦି ନୋସିକୋସୟଦି
ଶଫରନୋମକ ଜିଭଵେୟଲି ଦଂତସଦଲି ହଂସୋଖୟ

om

ତ୍ରିପଦିପୋଦୟ ହୟୋସୟ ଵୋେୟଭଦୋ
ଳପରିମିତସ ସୁଖପୁଣ ସଂତସତସ

gm

a.
c

କଇପଣଭରୋଳଗିଦ୍ଦଵରଵର ରସ ସ୍ଵୀକରିସି ଭକୋଡୁଵ ୪-୭

କରୁଷଣ ପ୍ରଦୁ ୟମନ ରୂପଦି

ou
si

ନିରୁପମୋନମଦୋତ୍ମ ହରି ସଂ

ଇରୁତସିହନୁ ଭ ୋକ୍ତଇଗଭଳୋଳଭଗ ତସଚ୍ଛକ୍ତିଦନୁ ଭୟନିସି

.y

କଭରସୁଵନୁ ନୋରୋୟଣନିରୁ

w

w

ଭେରଡୁ ନୋମଦି ଭ ୋଜୟ ଵସ୍ତୁ ଗ

w

ନିରୁତସ ତସପକନୋଗି ତସଇଉ୍ିୟନୀଵ ଭେତସନଭକ ୪-୮
ଵୋସୁଭଦଵନୁ ଓଳଭହୋରଭଗ ଅଵ
କୋଶ ଭକୋଡୁଵ ନ ସ୍ଥନୋଗି ର
ମୋସଭମତସ ଵିହୋର ମୋଳ୍ପନୁ ପଂେରୂପଦଲି
ଆ ସଭରୋରୁହ ସଂ ଵୋ ଵ
ଵୋସଵୋଦୟମରୋଦି ଭେତସନ

ରୋଶିଭୟୋଳଗିହଭନଂଦୁ ଅରିତସଵନଵଭନ ଭକୋଵିଦନୁ ୪-୯
ଵୋସୁଭଦଵନୁ ଅନ୍ନଭଦୋଳୁ ନୋ
ନୋ ସୁ ୟଦି ସଂକରୁଷଣ କଇ
ତସୀଶ ପରମୋନ୍ନଭଦୋଳୁ ଘଇତସଭଦୋଳଗିପ୍ପନନିରୁେ
ଵୋସଵୋନୁ ଜ ଶୋକଭଦୋଳୁ ମୂ

ଥଗଳ ଓଳଭଗ ଅଖଂଡଵୋଭଦୋଂ

gm

ଅଗଣିତସୋତ୍ମ ସୁଭ ୋଜନ ପଦୋ

a.
c

ଭଲଶ ନୋରୋୟଣନୁ ସଵତ୍ରଦଲି ଭନଭଲସିହନୁ ୪-୧୦

om

ଆ ସୁପଣୋଂସଗନୁ ସୂପଦି

ou
si

ଦଗଳିଭନୋଳନଂତସୋଂଶଦିଂଦଲି ଖଂଡଭନଂଦିନସ
ି ି
ଜଗଦି ଜୀଵର ତସଇ୍ି ପଡିସଵ
ୁ

.y

ସ୍ଵଗତସ ଭ ଦଵିଵଜିତସନ ଈ

w

w

w

ବଭଗୟ ରୂପଵନରିତସୁ ୁ ଂଜିସି ଅପିସଵ
ୁ ନଡିଭଗ ୪-୧୧
ଈ ପରିୟଲରିତସୁଂବ ନର ନି
ଭତସୟୋପଵୋସି ନିରୋମୟନୁ ନି
ଷ୍ପୋପି ନିତସୟ ମହତ୍ସୁୟଜ~ନୋଗଳୋେରିସଦ
ି ଵନୁ
ଭପୋପୁଦପ୍ପ
ି ଦ
ୁ ୁ ବପ୍ପୁଭଦଲ୍ଲ ର
ମୋପତସିଗଧିଶଠୋନଭଵନ୍ନୁ କଇ
ପୋପଭୟୋନିଧି ମୋତସନୋଲିସତସ
ି ଜନନିୟଂଭତସ ୪-୧୨
ୁ ହ

ଆଭରରଦୁ ସୋଵିରଧ ଭମଲିଭନ୍ନୋର ଐଵଭଥଥୋମଧୁ ରୂପଧି
ସୋରଭ ୋକଥନର
ି ୁ ଧଧ ଭଧଵନୁ ଅନ୍ନମୟଭନନିପ

ମୂଭରରଦୁ ଵଭର ସୋଵିରଧ ଭମଲ ମୂରଢିକ ନୋଲଵଥଥ ୁ ରୂପଧି
ଭଥୋରୁଥିହ ପ୍ରଧୁୟମନ ଜଗଧୂଳୁ ପ୍ରୋଣମୟନୋଗି ୪-୧୩

om

ଏରଡୁ ଭକୋଶଦ ଓଳଭହୋରଭଗ ସଂ

କଭରସିଭକୋଂବ ମଭନୋମୟନୁ ଏଂ
ଦରଵିଦୂରନୁ ଈଭରରଡୁ ସୋ

gm

ଭେରଡୁ ସୋଵିରଭଦଳଧିକ ଶତସରୂପଗଳ ଧରିସି

a.
c

କରୁଷଭଣୈଦୁ ସୁଲଅଦରଵ

ou
si

ଵିରଦ ମୁଭନ୍ନୋରୋଦ ଭମଲନୋଲ୍କଧିକ ଏପ୍ପେୁ ୪-୧୪

.y

ରୂପଦିଂ ଵିଜ~ନୋନ ମୟଭନଂବ

w

w

ଈ ଭପସରିନଂି ଆସୁଭଦଵନୁ

w

ଵୟୋପିସହ
ି ମହଦୋଦି ତସତ୍ଵଵ ତସତ୍ପ୍ତସିଗଭଳୋଳଭଗ
ଈ ପୁରୁଷନୋମକନ ଶୁ ଭସ୍ଵ
ଦୋପଭଳନିସି ରମୋଂବ ତସୋ ବ୍ର
ହ୍ମୋପଭରୋଇଗଳୋଦଵର ଲିଂଗୋଂଗ ଭକଡିସଵ
ୁ ଳୁ ୪-୧୫
ଐଦୁ ସୋଵିର ନୂ ର ଇପ୍ପ
ଭେୈ ଦୁ ନୋରୋୟଣନ ରୂପଵ

ତସୋ ଧରିସଭି କୋଂଡନୁ ଦିନଦି ଆନଂଦମୟଭନନିପ
ଐଦୁ ଲଅଦ ଭମଭଲ ଏଂ
ଭେୈ ଦୁ ସୋଵିର ନୋଲ୍କୁ ଶତସଗଳ
ଐଦୁ ଭକୋଶୋତ୍ମକ ଵିରଂି େୋଂଡଭଦୋଳୁ ତସୁ ଂବିହନୁ ୪-୧୬
ନୂ ରଭଵୋଂଦୁ ସୁରୂପଦିଂ ଶୋଂ

om

ତସୀରମଣ ତସୋନନ୍ନଭନନିଭପୈ
ନୂ ର ଭମଲମର
ୂ ଧିକଦଶ ପ୍ରୋଣୋଖେୟ ପ୍ରଦୁ ୟମନ

gm

କୋର ମନଭଦୋଳୁ ସଂକରୁଷଭଣୈ

a.
c

ଭତସୋରୁତସିହଭନୈଵଭେୈ ଦୁ ଵି

ମୂରୁ ସୋଵିରଦଧଶତସ ଭମ

ou
si

ନୂ ରୁ େତସୁ ରୋଶୀତସି ଵିଜ~ନୋନୋତ୍ମ ଵିଶ୍ଵୋଖେୟ ୪-୧୭

.y

ଲୀରଧିକରୂପଗଳ ଧରିସି ଶ

w

w

ରୀରଭଦୋଳଗୋନଂଦମୟ ନୋରୋୟଣୋହଵୟନୁ

w

ଈଭରରଡୁ ସୋଵିରଦ ଭମଲମୁ
ନ୍ନୂରୁ ଐଦୁ ସୁରୂପଦିଂଦଲି

ୋରତସୀଶଭନୋଳିପ୍ପ ନଵନୀତସସ୍ଥ ଘୃତସଦଂଭତସ ୪-୧୮
ମୂରଧିକ ଐଵେୁ ପ୍ରୋଣ ଶ
ରୀରଭଦୋଳଗନିରୁେନିଭପ୍ପୈ
ନୂ ରୁ ହଭନ୍ନୋଂଦଧିକପୋନଭନୋଳିଭପ୍ପୈ ପ୍ରଦୁ ୟମନ

ମୂରଭନୟ ଵୟୋନଭନୋଳଭଗୈଦଭର
ନୂ ରୁ ରୂପଦି ସଂକରୁଷଭଣୈ
ନୂ ରୁ ମୂଵଭେୈ ଦୁ ଦୋନଭନୋଳିପ୍ପ ମୋଭୟଶ ୪-୧୯
ମୂଲନୋରୋୟଣନୁ ଐଵ
ଭେଳଧିକ ଐନୂ ରୁ ରୂପଵ

om

ତସୋଳି ସଵତ୍ରଦି ସମୋନଭନୋଳିପ୍ପ ସଭଵଶ
ଲୀଭଲଭଗୈଵନୁ ସୋଵିରଦ ଭମ

a.
c

ଭଲଳୁ ନୂ ହଭନ୍ନୋଂଦୁ ରୂପଵ

େନୁ ସଦୋ ୟଜମୋନନୋଗି

ou
si

ତ୍ରିନଵତସି ସ୍ଵରୂପୋତ୍ମକନିରୁ

gm

ତସୋଳି ପଂେପ୍ରୋଣଭରୋଳୁ ଭଲୋକଗଳ ସଲହୁ ଵନୁ ୪-୨୦

.y

ଦ୍ଦନଲ ୟମ ଭସୋମୋଦି ପିତସଇଭଦଵଭତସଗଳିଭଗ ଅନ୍ନ

w

w

ଭନନିପନୋ ପ୍ରଦୁ ୟମନ ସଂକରୁ

w

ଷଣ ଵି ୋଗଵ ମୋଡିଭକୋଂ

ଡୁଣିପ ନିତସୟୋନଂଦ ଭ ୋଜନଦୋୟି ତସୁ ୟୋହଵ ୪-୨୧
ଷଣ୍ଣଵତସିନୋମକନୁ ଵସୁ ମୂ
କ୍କଣ୍ଣ ୋସ୍କରଭରୋଳଭଗ ନିଂତସୁ ପ୍ର
ପନ୍ନ ରନୁ ଦନ
ି ନିଷ୍କପଟ ସଦ୍ଭକ୍ତିୟଲି ମୋଳ୍ପ
ପୁଣୟ କମଵ ସ୍ଵୀକରିସି କୋ

ରୁଣୟ ସୋଗରନୋ ପିତସଇଗଳିଭଗ
ଗଣୟ ସୁଖଵିେଵର ଭପୋଭରଵନୁ ଏଲ୍ଲ କୋଲଦଲି ୪-୨୨
ସୁତସପଭନଭକୋେର ସୁପଂେୋ
ଶତସଵରଣ କରଣଦି େତସୁ ଵିଂ
ଜତସନ ମୋଳ୍ପନୁ ଜଗଦି ଜୀଵ
ପ୍ରତସତସିଗଳ ଷଣ୍ଣଵତସି ନୋମକ

ଅଂବୁ ଜଜୋଂଭଡୋଦରନୁ ଵିପିନଦି

ou
si

ଶବରିଭୟଂଜଲନୁ ଂଡୁ ଭଗୋକୁ ଲ

gm

a.
c

େତସୁ ର ମୂତସଗ
ି ଳେିସଵ
ୁ ରଦରିଂଭଦ ବଲ୍ଲଵରୁ ୪-୨୩

om

ଶତସି ସୁତସତ୍ଵଦି ଧୋତସୁ ଗଭଳୋଳଗିଦ୍ଦଵିରତସନିରୁେ

ଦବଭଲୟରଭନୋଲିସଦ
ି ନୁ ଇଷି ପତ୍ନିୟରୁ ଭକୋଟ୍ଟନ୍ନ

.y

ସୁ ୁ ଜ ତସୋ ୁ ଂଜିସଦ
ି ସ୍ଵରମଣ

w

w

କୁ ବୁଭଜ ଗଂଧଭକ ଓଲିଦ ମୁନଗ
ି ଣ

w

ଵିବୁଧଭସଵିତସ ବିଡୁଵଭନ ନୋଵିେ କମଫଲ ୪-୨୪
ଗଣଭନୟିଲ୍ଲଦ ପରମସୁଖ ସ
ଦ୍ଗଣ
ୁ ଗଣଂଗଳ ଭଲଶଭଲଶଭକ

ଏଭଣଭୟନିସଦୁ ରମୋବ୍ଜ ଵଶରୋଦିଗଳ ସୁଖଵୁ
ଉଣୁତସୁଣୁତସଭମୈ ମଭରଦୁ କଇଷ୍ଣୋ
ପଣଭଵନଲୁ ଭକୈଭକୋଂବନ କ

ଜନନି ଭ ୋଜନ ସମୟଦଲି ଭକୈଭୟୋଡ୍ଡୁଵଂଦଦଲି ୪-୨୫
ଜୀଵ କଇତସ କମଗଳ ବିଡଭଦ ର
ମୋଵରନୁ ସଈକରିସି ଫଲଗଳ
ନୀଵନଧିକୋରୋନୁ ସୋରଦଲଵରିଗନଵରତସ
ପୋଵକନୁ ସଵସ୍ଵ ୁ ଂଜିସି

om

ତସୋ ଵିକୋରଵଭନୈଦଭନୋଭେଗୁ

ଜଲ ଭମୋଦଲୁ ଵିଷଭଦୋରୁଵୁ ଦୁ ନି

gm

କଲୁ ଷ ଜିଭହଵଭଗ ସୁଷ୍ଠୁଭ ୋଜନ

a.
c

ପୋଵକଭନ ପୋଵନଭନନିପ ହରିୟୁଂବୁ ଭଦନରିଦୁ ୪-୨୬

ou
si

ଷ୍କଲୁ ଷ ଜିଭହଵଭଗ ସୁରସ ଭତସୋରୁଵୁ ଭଦଲ୍ଲ କୋଲଦଲି
ସୁଲଲିତସୋଂଗଭଗ ସକଲରସ ମଂ

.y

ଗଳଭଵନିସତସ
ି ୁ ଦନ୍ନମୟ ଭକୈ
ୁ ହ

w

w

w

ଭକୋଳଭଦ ବିଡୁଵଭନ ପୂତସନିୟ ଵିଷଭମୋଭଲୟନୁ ଂଡଵନୁ ୪-୨୭
ଭପଳଭଲନୁ ସମୀରଭଦଵନୁ
କୋଲକୂ ଟଵନୁ ଂଡୁ ଭଲୋକଵ
ପୋଲିସଦ
ି ତସଦ୍ଦୋସଭନୋଵନୁ ଅମଇଉତସଭନନିସଦ
ି ନୁ
ଶ୍ରୀ ଲକୁ ମିଵଲ୍ଲ ଶୁ ୋଶୁ
ଜୋଲକମଗଳୁ ଂବନୁ ପେୟ
ଭଦଭଦଳିଭଗଗଳଵଗିଲ୍ଲଭଵଂଦିଗୁ ସ୍ଵରସଗଳ ବିଟ୍ଟୁ ୪-୨୮

ଈ ପରିୟଲେୁ ୟତସନ ତସେ
ଦୂ ପ ତସନ୍ନୋମଗଳ ସଭଲ ନୋ
ନୋ ପଦୋଥଦି ଭନଭନଭନଭନଦୁ ୁ ଂଜିସତସ
ୁ ଲିରୁ ଵିଷୟ
ପ୍ରୋପକ ସ୍ଥୋପକ ନିୟୋମକ
ଵୟୋପକନୁ ଭୟଂଦରିଦୁ ନୀ ନି

om

ଭଲପନୋଗିରୁ ପୁଣୟ ପୋପଗଳନପିସଵନଡିଭଗ ୪-୨୯

a.
c

ଐଦୁ ଲଏଂ େଭରୋଂ

gm

େୋଦ ସୋଵିରଭଦଳୁ ନୂରର
ଶ୍ରୀଧରୋ ଦୁ ଗୋରମଣ ପୋ
ଦୋଦି ଶିରପୟଂତସ ଵୟୋପିସି

ou
si

ଐଦୁ ରୂପଵ ଧରିସି ଭ ୋକ୍ତଇଗ ଭ ୋଜୟଭନଂଭଦନିସି

w

w

w

.y

କୋଦୁ ଭକୋଂଡିହ ସଂତସତସ ଜଗନ୍ନୋଥ ଵିଟଠଲନୁ ୪-୩୦

