ଧ୍ୟାନ୍ପ୍ର କ୍ରିୟା ସଂଧି / ସ୍ଥାଵର ଜଂଗମ ସଂଧି
ହରିକଥାମ୍ର୍ଇତସସାର ଗୁରୁଗଳ
କରୁଣଦିଂଦାପନ୍ପିତସୁ ପପଳୁ ପଵ

ପାଦୁ ପକୟ କଂଟକ ସିକତସ ପମାଦ
ଲାଦୁ ଵନ୍ପୁ ଦନ୍ପ
ି ବାଧିସୁଵପଵ

ରାଧଗଳୁ ମାଡିଦରୁ ସରିପୟନ୍ପି

gm

ସାଦରଦି ପନ୍ପପନ୍ପଵଵନ୍ପୁ ଏନ୍ପପ

a.
c

କାଦପ ଂଦ୍ରିୟଗଳଲି ବିଡପଦ ହଇଷୀକକପନ୍ପ ମୂତସ ି

om

ପରମ ଭଗଵଦ୍ଭକ୍ତରିଦନ୍ପାଦରଦି ପକଳୁ ଵୁଦୁ

.y

ହଗଲ ନ୍ପଂଦାଦକପଦଂଦଦି

ou
si

ପରାଧପଗୈସଵୁ ପମାଅମାଗପକ ଦୁ ରତସ
ି ରା ଗ
ି ଳୁ ୧୧-୧

w

w

ନ୍ପିଗମପଵଦୟନ୍ପ ପୂଜସ
ି ତସ
ୁ ପକୈ

w

ମୁଗିଦୁ ନ୍ପାଲ୍କପରାପଳାଂଦୁ ପୁରୁଷୀାଥଵନ୍ପୁ ପବଡଦଲି
ଜଗଦୁ ଦର ପକାଟ୍ଟୁଦନ୍ପୁ ଭୁଂଜିସୁ
ମଗ ମଡଦି ପ୍ରାପଣଂଦ୍ରିୟାତ୍ମା
ଦିଗଳୁ ଭଗଵଦଧକନ୍ପପଵଂଦଡିଗଡିପଗ ପନ୍ପପନ୍ପଵୁ ତସର
ି ୁ ୧୧-୨
ଅସ୍ଵତସଂତ୍ରନ୍ପୁ ଜକଵ ହରି ସ
ଵସ୍ଵତସଂତ୍ରନ୍ପୁ ନ୍ପିତସୟ ସୁଖମୟ

1

ନ୍ପିିଃସ୍ଵବଦ୍ଧାଲ୍ଜ~ନ୍ପ କ୍ତ ସଦୁ ିଃଖି ନ୍ପିଵକଣ୍ଣ
ହ୍ରସ୍ଵପଦହି ସନ୍ପାଥଜକଵନ୍ପୁ
ଵିଶ୍ଵଵୟାପକ କତସଇବ୍ରହ୍ମ ସ
ରସ୍ଵତସକ ାଦୟମରନ୍ପୁ ତସ ହରିପୟଂଦୁ ପକାଂଡାଡୁ ୧୧-୩
ମପେ ଵିଶ୍ଵାପଦୟଂଟୁ ରୂପପାଂ

om

ଭେରିଂଦଲି ପପଚ୍ଚିସଲୁ ଏ
ପ୍ପପେରଡୁ ରୂପଗଳହଵୁ ଓଂପଦାଂପଦ ସାହସ୍ର

gm

ପଵାେମନ୍ପ ତସିଳପି ୟଂଦୁ ଭକଷୀମନ୍ପୁ

a.
c

ପଇଥ୍ଇଥକୁ ନ୍ପାଡିଗପଳାଳପଗ ସ

ou
si

ବିେରିସଦ
ି ନ୍ପୁ ଧମ ତସନ୍ପୟନ୍ପିପଗ ାଂତସିପଵଦଲି ୧୧-୪
ଏଂଟୁ ପ୍ରକଇତସିଗପଳାଳପଗ ଵିଶ୍ଵା

.y

ପଦୟଂଟୁ ରୂପଦଲିଦ୍ଦୁ ଭକୁ ତସର

w

w

କଂଟକଵ ପରିହରିସତସ
ି ଦି
ୁ ଲି ପାଲିସଵ
ୁ ପ୍ରତସିଦନ୍ପ

w

ପନ୍ପଂଟନ୍ପଂଦଦି ଏଡବିଡପଦ ପଵୈ
କୁ ଂଠରମଣୁ ତସନ୍ନଵର ନ୍ପି
ଷ୍କଂଟକ ସୁମାଗଦଲି ନ୍ପପଡସୁଵ ଦୁ ଜନ୍ପର ବଡିଵା ୧୧-୫
ସ୍ଵରମଣନ୍ପୁ କ୍ତୟାଦିରୂପଦି
କରୁଣ ମାନ୍ପିଗପଳାଳପଗ ପନ୍ପପଲସି
ଦ୍ଦର ଵିଦୂରନ୍ପୁ ସ୍ଥୂ ଲଵିଷୀୟଗଳୁ ଂଡୁଣିପ ନ୍ପିତସୟ

2

ଅରିୟଦପଲ ତସାନ୍ପୁ ଂପବପନ୍ପଂବୁ ଵ
ନ୍ପିରୟଗଳନ୍ପୁ ଂବୁ ଵନ୍ପୁ ନ୍ପିଶ୍ଚୟ
ମରଳି ମରଳି ଭିଵାଟଵିୟ ସଂଚରିସି ବଳଲୁ ଵନ୍ପୁ ୧୧-୬
ସୁରୁଚି ରୁଚିର ସୁଗଂଧ ୁଚପି ୟଂ
ଦିରୁତସିହନ୍ପୁ ଷୀଡ୍ରସଗପଳାଳୁ ହ

om

ପନ୍ନରଡୁ ରୂପଦଲିପ୍ପ ଶ୍ରକ ଭୂ ଦୁ ପଗୟର ସହିତସ
ସ୍ଵରମଣନ୍ପୁ ଏପ୍ପପେରଡୁ ସା

a.
c

ଵିର ସମକରନ୍ପ ରୂପପଦାଳଗି

ରନ୍ପୟକମଵ ମାଡିଦରୁ ସରି

ou
si

ନ୍ପିନ୍ନ ସଵତ୍ରଦଲି ପନ୍ପପନ୍ପଵଵ

gm

ଦ୍ଦୁ ରୁ ପରାକ୍ରମ କତସଇ ଏନ୍ପିସଵ
ୁ ନ୍ପାଡିଗପଳାଳିଦ୍ଦୁ ୧୧-୭

.y

ପୁଣୟକମଗପଳନ୍ପିସଵ
ି ଲ୍ଲ
ି
ୁ ଵୁ ସଂପଦହଵିନ୍ପତସ

w

w

ନ୍ପିନ୍ନ ସ୍ମରିସପଦ ସ୍ନାନ୍ପ ଜପ ପହା

w

ମାନ୍ନ ଵସ୍ତ୍ରଗଜାଶ୍ଵ ଭୂ ଧନ୍ପ

ଧାନ୍ପୟ ପମାଦଲାଦଖିଳ ଧମଵ ମାଡି ଫଲପଵନ୍ପୁ ୧୧-୮
ଇଷ୍ଟପଭାଜୟ ପଦାଥପଦାଳୁ ପ
ି ି
ଵିଷ୍ଟନ୍ପାମଦି ସଵ ଜକଵର
ତସୁ ଷ୍ଟିପଡିସଵ
ୁ ଦିନ୍ପଦିନ୍ପଦି ସଂତସୁ ଷ୍ଟ ତସାନ୍ପାଗି
ପକାପଷ୍ଟଦାଳୁ ପନ୍ପପଲସିଦ୍ଦୁ ରସମୟ

3

ପୁଷ୍ଟିପୟୈ ଦସ
ି ତସ
ୁ ଂି ଦ୍ରିୟଗପଳାଳୁ
ପପ୍ରଷ୍ଟନ୍ପାଗିପଦ୍ଦଲ୍ଲ ଵିଷୀୟଗଳୁ ଂବ ତସିଳସ
ି ଦପଳ ୧୧-୯
କାରଣାଵହୟ (କାରକାଵହୟ) ଜ~ନ୍ପାନ୍ପ କମ
ପପ୍ରରକନ୍ପୁ ତସାନ୍ପାଗି କ୍ରିପୟଗଳ
ପତସାରୁଵନ୍ପୁ କପମଂଦ୍ରିୟାଧିପପରାଳପଗ ପନ୍ପପଲସିଦ୍ଦୁ

om

ମୂରୁଗୁଣମୟ ଦ୍ରଵୟଗ ତସଦା
କାର ତସନ୍ନାମଦଲି କପରସୁଵ

ଳଵୟନ୍ପୁ କପମଂଦ୍ରିୟଗପଳାଳୁ

ou
si

ଦ୍ରଵୟପନ୍ପନ୍ପିସଵ
ୁ ଭୂତସମାତ୍ରପଦା

gm

a.
c

ପତସାରିପକାଳ୍ଳପଦ ଜନ୍ପର ପମାହିପ ପମାହ କଲ୍କନ୍ପୁ ୧୧-୧୦

ଭଵୟ ସତ୍କ୍ିର ୟପନ୍ପନ୍ପିପ ଜ~ନ୍ପୟାପନ୍ପଂଦ୍ରିୟଗପଳାଳଗିଦ୍ଦୁ

.y

ସ୍ତଵୟ କାରପନ୍ପନ୍ପିସି ସୁଖମୟ

w

w

ପସଵୟ ପସଵକପନ୍ପନ୍ପିସି ଜଗପଦାଳୁ

w

ହଵୟଵାହନ୍ପନ୍ପଣିପୟାଳଗିପ୍ପଂପତସ ଇରୁତସିପ୍ପ ୧୧-୧୧
ମନ୍ପପଵ ପମାଦଲାଦିଂଦ୍ରିୟଗପଳାଳ
ଗନ୍ପିଲପଦଵନ୍ପୁ ୁଚପି ୟନ୍ପିସପି କାଂ
ଡନ୍ପଵରତସ ପନ୍ପପଲସିପ୍ପ ୁଚ ି ପଦ୍ଧାତସପନ୍ପଂପଦନ୍ପିସି
ତସନ୍ପୁ ଵପି ନ୍ପାଳଗିପ୍ପନ୍ପୁ ସଦା ଵା
ମନ୍ପ ହଇଷୀକପକ ାଖୟରୂପଦ

4

ଲନ୍ପୁ ଭଵପକ ତସଂଦକଵ ଵିଷୀୟଜ ସୁଖଵ ଜକଵରିପଗ ୧୧-୧୨
ପପ୍ରରକ ପପ୍ରୟପରାଳୁ ପପ୍ରୟ
ପପ୍ରରକନ୍ପୁ ତସାନ୍ପାଗି ହରି ନ୍ପି
ପଵୈରଦିଂଦ ପ୍ରଵତସିସଵ
ୁ ତସନ୍ନାମ ରୂପଦଲି
ଗକରଥକଜନ୍ପକନ୍ପୁ ସକଲ ଵୟା

ଦରିଦୁ ପୁଣୟାପୁଣୟ ହରୁଷୀା

gm

ହରିପୟ ମୁଖୟନ୍ପିୟାମକନ୍ପୁ ଏଂ

a.
c

ପାରଗଳ ତସା ମାଡିମାଡିସି ପନ୍ପାଡି ନ୍ପଗୁତସପ୍ପ
ି ୧୧-୧୩

om

ପତସାରିପକାଳ୍ଳପଦ ସଵପରାଳୁ ଭା

ou
si

ମରୁଷୀ ଲାଭାଲାଭ ସୁଖଦୁ ିଃଖାଦି ଦ୍ଵଂଦ୍ଵଗଳ
ନ୍ପରକଭୂସ୍ଵଗାପଵଗଦି

.y

ନ୍ପିରୁତସ ଅଵନ୍ପଂଘ୍ରିପଗ ସମପିସି

w

w

w

କରଣ ନ୍ପିୟାମକନ୍ପ ସଵତ୍ରଦଲି ପନ୍ପପନ୍ପଵୁ ତସର
ି ୁ ୧୧-୧୪
ମାଣଵକ ତସତସଫଳଗଳନ୍ପୁ ସଂ
ଧାନ୍ପଵିଲ୍ଲପଦ କମଗଳ ପସ୍ଵ
ଚ୍ଛନ୍ପୁ ସାରଦି ମାଡି ପମାଦିସଵ
ି ଦି
ୁ ଂପତସ ପ୍ରତସିଦନ୍ପ
ଜ~ନ୍ପାନ୍ପପୂଵକ ଵିଧିନ୍ପିପଷୀଧଗ
ପଳନ୍ପୁ ପନ୍ପାଡପଦ ମାଡୁ କମପ୍ର
ଧାନ୍ପ ପୁରୁପଷୀ ନ୍ପଲି ଭକୁ ତସୟ
ି ପବଡୁ ପକାଂଡାଡୁ ୧୧-୧୫
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ହାନ୍ପିଵଇଦ୍ଧି ଜୟାପଜୟଗଳୁ
ଏନ୍ପୁ ପକାଟ୍ଟୁଦୁ ଭୁଂଜିସତସ
ୁ ଲ
ମକନ୍ପିଵାସନ୍ପ କରୁଣଵପନ୍ପ ସଂପାଦିସନ୍ପୁ ଦନ୍ପ
ି ଦି
ଜ~ନ୍ପାନ୍ପସୁଖମୟ ତସନ୍ନଵର ପର
ମାନ୍ପୁ ରାଗଦି ସଂପତସୈପ ପଦ

om

ହାନ୍ପୁ ବଂଧିଗଳଂପତସ ଓଳପହାରଗିଦ୍ଦୁ କରୁଣାଳୁ ୧୧-୧୬

gm

ଵୟାପକନ୍ପୁ ତସାନ୍ପାଗି ଵିଷୀୟଵ

a.
c

ଆ ପରମ ସକପଲଂଦ୍ରିୟଗପଳାଳୁ
ତସା ପରିଗ୍ରହିସଵ
ି ପଦ ସଵଜକଵପରାଳୁ
ୁ ନ୍ପୁ ତସିଳସ

ou
si

ପାପରହିତସ ପୁରାଣ ପୁରୁଷୀ ସ
ମକପଦଲି ପନ୍ପପଲସିଦ୍ଦୁ ନ୍ପାନ୍ପା

w

w

.y

ରୂପଧାରକ ପତସାରିପକାଳ୍ଳପଦ କମଗଳ ମାଳ୍ପ ୧୧-୧୭

w

ପଖଚରରୁ ଭୂଚରରୁ ଵାରି ନ୍ପି
ାଚରପରାଳିଦ୍ଦଵର କମଗ
ଳାଚରିସଵ
ୁ ନ୍ପୁ ଘନ୍ପମହିମ ପରମାଲ୍ପନ୍ପାପାଦି
ପଗାଚରିସନ୍ପୁ ବହୁ ପ୍ରକାରା
ପଲାଚପନ୍ପୟ ମାଦିଦରୁ ମନ୍ପସିପଗ
କକଚକାରି ପ୍ରକୟ କଵିଜପନ୍ପେୟ ମହରାୟ ୧୧-୧୮
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ଓଂପଦ ପଗାତ୍ର ପ୍ରଵର ସଂଧ୍ୟା
ଵଂଦପନ୍ପଗଳନ୍ପୁ ମାଡି ପ୍ରାଂତସପକ
ତସଂପଦ ତସନ୍ପୟରୁ ପବପର ତସମ୍ମୟ ପପସରୁପଗାଂବଂପତସ
ଓଂପଦ ପଦହପଦାଳିଦ୍ଦୁ ନ୍ପିଂଦୟା
ନ୍ପିଂଦୟକମଵ ମାଡି ମାଡିସି

om

ଇଂଦିପର ନ୍ପୁ ସଵ ଜକଵପରାଳକ ପନ୍ପନ୍ପିସଵ
ୁ ନ୍ପୁ ୧୧-୧୯
କିଟ୍ଟଗଟ୍ଟିଦ ପଲାହ ପାଵକ

a.
c

ସୁଟ୍ଟୁ ଵିଂଗଡ ମାଡୁଵଂପତସ ଘ
ଵିଟଠଲା ଏଂପଦାପମ୍ମ ପମୈମପର

ou
si

ଦଟ୍ଟହାସଦି କପରପୟ ଦୁ ରତସ
ି ଗ

gm

ରଟ୍ଟ ଵ୍ରକହିଗପଳାଳିପ୍ପ ତସଂଦୁ ଲ କପଡପଗ ପତସପଗଵଂପତସ

.y

ଳଟ୍ଟୁଳିୟ ବିଡସ
ି ଵନ୍ପ ତସପନ୍ନାଳଗିଟ୍ଟୁ ସଲହୁ ଵନ୍ପୁ ୧୧-୨୦

w

w

ଜଲଧିପୟାଳୁ ପସ୍ଵଚ୍ଛାନ୍ପୁ ସାରଦି

w

ଜଲଚର ପ୍ରାଣିଗଳୁ ତସେତସ

ସ୍ଥଳଗଳଲି ସଂପତସାଷୀବଡୁତସଲି ସଂଚରିସଵ
ୁ ଂପତସ
ନ୍ପଳିନ୍ପନ୍ପାଭପନ୍ପାଳବ୍ଜଭଵ ମୁ
ପପ୍ପାଳୁ ଲୁରିଗ ପମୈଗଣ୍ଣ ପମାଦଲା
ଧଲଵୁ ଜକଵର ଗଣଵୁ ଵତସିସତସ
ି ଦୁ ନ୍ପିତସୟଦଲି ୧୧-୨୧
ୁ ହ
ଵାସୁପଦଵନ୍ପୁ ଓଳପହାରପଗ ଅଵ
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କା ଦନ୍ପୁ (ଆଭାସକନ୍ପୁ ) ତସାନ୍ପାଗି ବିଂବ ପ୍ର
କା ସ
ି ଵ
ୁ ତସଦୂ ପ ତସନ୍ନାମଦଲି ସଵତ୍ର
ଈ ସମନ୍ପଵୟପଵଂପଦନ୍ପିପ ସଦୁ
ପାସନ୍ପଵ ପଗୈଵଵନ୍ପୁ ପମାଆ

ପଭାଗୟଵସ୍ତୁ ଗପଳାଳପଗ ପୟାଗୟା
ପୟାଗୟ ରସଗଳନ୍ପରିତସୁ ପୟାଗୟା

କୁ ଗିେପସାରଗପଦ ସଦ୍ଭକୁ ତସ ି ପଵୈ

gm

ଭାଗୟ ବଡତସନ୍ପ ବରଲୁ ହିଗେପଦ

a.
c

ପୟାଗୟରଲି ପନ୍ପପଲସିପ୍ପ ହରିପଗ ସମପିସନ୍ପୁ ଦନ୍ପ
ି ଦି

om

ପପଏଗପଳାଳୁ େମନ୍ପ ଜକଵନ୍ପମକ୍ତ
ୁ ନ୍ପଵନ୍ପିପୟାଳୁ ୧୧-୨୨

.y

ସ୍ଥଳ ଜଲାଦ୍ରିଗଳଲ୍ଲି ଜନ୍ପିସଵ
ୁ

ou
si

ରାଗୟ ଜ~ନ୍ପାନ୍ପ ପବଡୁ ନ୍ପକ ନ୍ପିଭାଗୟପନ୍ପନ୍ପିସଦପଲ ୧୧-୨୩

w

w

ଫଲ ସୁପୁଷ୍ପଜ ଗଂଧରସ ଶ୍ରକ

w

ତସୁ ଳସି ପମାଦଲାଦଖିଳ ପୁଜାସାଧନ୍ପ ପଦାଥ
ହଲଵୁ ବପଗୟିଂଦପିସତସ
ୁ ବାଂ
ପବାପଳୟ ଜନ୍ପକପଗ ନ୍ପିତସୟ ନ୍ପିତସୟଦି
ତସିଳଵ
ି ୁ ଦଦ
ି ୁ ଵୟତସିପରକ ପୁପଜଗପଳଂଦୁ ପକାଵିଦରୁ ୧୧-୨୪
ଶ୍ରକକରନ୍ପ ସଵତ୍ରଦଲି ଅଵ
ପଲାକିସତସ
ୁ ଗୁଣରୂପକ୍ରିୟ ଵୟତସି
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ପରକ ତସିଳୟ
ି ଦଲନ୍ପଵୟିସୁ ବିଂବନ୍ପଲି ମପରୟଦପଲ
ସ୍ଵକକରିସଵ
ୁ ନ୍ପୁ କରୁଣଦିଂଦ ନ୍ପକ
ରାକରିସପଦ କଇପାଳୁ ଭକ୍ତର
ପ ାକଗଳ ପରିହରିସି ସୁଖଵିେନ୍ପଵରତସ ପପାପରଵ ୧୧-୨୫

ପଦନ୍ପିପ ପୂଜାଵିଧାନ୍ପଗଳପନ୍ପ ତସିଳି
ଦନ୍ପିମିପଷୀ ନ୍ପ ତସଇପ୍ତି ବଡିସତସ
ୁ ଲିରୁ ନ୍ପିରଂତସରଦି

gm

ଜନ୍ପୁ ମଗଳ ପରିହରିସି ପସଵକ

a.
c

ଘନ୍ପ ମହିମ ପକୈପକାଂଡୁ ସ୍ଥିତସମ
ି ଇତସି

om

ଇନ୍ପିତସୁ ଵୟତସିପରକାନ୍ପଵୟଗପଲଂ

ou
si

ଜନ୍ପପରାଳିଟ୍ଟାନ୍ପଂଦ ପଡିସଵ
ୁ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲନ୍ପୁ ୧୧-୨୬
ଜଲଜନ୍ପାଭନ୍ପିପଗପରଡୁ ପ୍ରତସିପମଗ

.y

ଳିପଳପୟାଳପଗ ଜଡପଚତସନ୍ପାତ୍ମକ

w

w

ଚଲପଦାଳକବପଗ ସ୍ତ୍ରକ ପୁରୁଷୀ ପଭଦଦଲି ଜଡପଦାଳପଗ

w

ତସିଳଵ
ି ୁ ଦାହିତସପ୍ରତସିପମ ସହଜା
ଚଲଗପଳଂଦକବପଗ ପ୍ରତସକକଦି
ଲଲିତସ ପଂଚତ୍ରୟ ସୁପଗାଳକଵରିତସୁ ଭଜିସତସ
ି ୁ ୧୧-୨୭
ୁ ର
ଵାରିଜାସନ୍ପ ଵାୟୁ ଵକଂଦ୍ର ଉ
ମାରମଣ ନ୍ପାପକ ସ୍ମରହଂ
କାରିକ ପ୍ରାଣାଦିଗଳୁ ପୁରୁଷୀର କପଳଵରଦି
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ପତସାରିପକାଳଦନ୍ପିରୁଧଧ ପଦାଷୀ ଵି
ଦୂ ର ନ୍ପାରାୟଣନ୍ପ ରୂପ
ରକରମାନ୍ପିଗଳାଗି ଭଜିସତସ
ୁ ସୁଖଵ ପକାଡୁତସିହରୁ ୧୧-୨୮
ସିରି ସରସ୍ଵତସି ଭାରତସକ ପସୌ
ପଣି ଵାରୁଣି ପାଵତସକମୁଖ

om

ରିରୁତସିହରୁ ସ୍ତ୍ରକପରାଳଗଭିମାନ୍ପିଗଳୁ ତସାପଵନ୍ପିସି
ଅରୁଣ ଵଣ ନ୍ପିଭାଂଗ ଶ୍ରକ ସଂ

a.
c

କରୁଷୀଣ ପ୍ରଦୁ ୟମନ ରୂପଗ

ou
si

କଇତସପ୍ରତସକକଦି ତସଂକି ଭାଗଵ

gm

ଳିରୁଳୁ ହଗଲୁ ଉପାସନ୍ପଵ ପଗୈଵୁତସପଲ ପମାଦିପରୁ ୧୧-୨୯

ହୁ ତସଵହାନ୍ପିଲ ମୁଖୟ ଦିଵଜ
ି ରୁ

.y

ତସୁ ତସିସପି କାଳୁ ତସଭିମାନ୍ପିଗଳୁ ତସାନ୍ପାଗି ପନ୍ପପଲସିଦ୍ଦୁ

w

w

ପ୍ରତସିଦଵ
ି ସ ଶ୍ରକତସୁ ଲସି ଗଂଧା

w

ଅପତସ କୁ ସମ
ୁ ଫଲ ଦକପ ପଂଚା
ମଇତସଦି ପୁଜପ
ି ଭକୁ ତସରିପଗ ପକାଡୁତସିହରୁ ପୁରୁଷୀାଥ ୧୧-୩୦
ନ୍ପଗଗଳଭିମାନ୍ପିଗପଳନ୍ପିପ ସୁର
ରୁଗଳୁ ସହଜାଚଲଗଳିପଗ ମା
ନ୍ପିଗପଳନ୍ପିସି ଶ୍ରକ ଵାସୁପଦଵନ୍ପ ପୂଜସ
ି ତସ
ୁ ଲିହରୁ
ସ୍ଵଗତସପଭଦ ଵିଵଜିତସନ୍ପ ନ୍ପାଲ
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ବପଗ ପ୍ରତସକକଦି ତସିଳଦ
ି ୁ ପୁଜପି ସ
ଵିଗତସ ସଂସାରାବ୍ଧି ଦାଟିସି ମୁକ୍ତରନ୍ପୁ ମାଳ୍ପ ୧୧-୩୧
ଆଵଏତ୍ରପକ ପପାଦପରନ୍ପି
ନ୍ନାଵ ତସକଥଦି ମୁଣଗପଲନ୍ପି
ନ୍ନାଵ ଜପତସପ ପହାମ ଦାନ୍ପଵ ମାଡି ଫଲପଵନ୍ପୁ

om

ଶ୍ରକଵର ଜଗନ୍ନାଥ ଵିଠଲନ୍ପ
ଈ ଵିଧଦି ଜଂଗମ ସ୍ଥାଵର

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

ଜକଵପରାଳୁ ପରିପୂଣପନ୍ପଂଦରିୟଦିହ ମାନ୍ପଵରୁ ୧୧-୩୨
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