ନାଡୀ ପ୍ରକରଣ ସଂଧି
ହରିକଥାମଇତସସାର ଗୁରୁଗଳ
କରୁଣଦିଂଦାପନିତସୁ ପପଳୁ ପେ
ପରମ ଭଗେଦ୍ଭକ୍ତରିଦନାଦରଦି ପକଳୁ େୁଦୁ

om

ୋସୁପଦେନୁ ପ୍ରାଣମୁଖତସ
ପେଶରିଂଦଲି ପସପେ ପକୈପକାଳୁ

ମୀ ସପମତସ େିହାରପଗୈେ ପ

gm

ଈ ସୁନାଡିଗପଳାଳପଗ ଶ୍ରୀ ଭୂ

a.
c

ତସୀ ଶରୀରପଦାଳିପ୍ପ ମୂେତ୍ତାରୁ ସାହସ୍ର

ou
si

ପରଶନମଲସୁମତସ
ି ଳ ଚିଂତସିସତସ
ଗୁ ରୁ ୧୨-୧
ୁ ଗ
ୁ ହିଗତସି

.y

ଚରଣଗପଳାଳିହ ନାଡିଗଳୁ ହ

w

w

ପେରଡୁ ସାେିର ମଧ୍ୟ ପଦହପଦା

w

ଳିରୁତସିହେୁ ହଦିନାଲ୍କୁ ବାହୁ ଗପଳାଳପଗ ଈପରରଦୁ
ଶିରପଦାଳାରୁ ସାହସ୍ର ଚିଂତସିସି
ଇରୁଳୁ ହଗଲଭିମାନି ଦିେଜ
ି ର
ନରିତସୁପାସପନ ପଗୈେେରିପଳପ ାଳୁ ସ୍ଵଗୋସିଗଳୁ ୧୨-୨
ବଇହତସି ନାମକ ୋସୁପଦେନୁ
େହିସି ସ୍ତ୍ରୀପୁରୁଷଗଳ ପଦାଷେି

1

ରହିତସ ଏପ୍ପପତ୍ତରଡୁ ସାେିର ନାଡିଗପଳାଳିଦ୍ଦୁ
ଦୁ ହଣ
ି ପମାଦଲାଦମରଗଣ ସନ
ମହିତସ ସେ ପ୍ରାଣିଗଳ ମହ
ମହିମ ସଂପତସୈସେ
ୁ ନୁ ସଂତସତସ ପରମ କରୁଣାଳୁ ୧୨-୩

ତ୍ତାରୁ ସାେିରେହେୁ ନାଡି ଶ
ରୀରପଦାଳଗିନତସ
ି ହ
ି େୁ ଏଂଦରିପତସାଂଦୁ ଦେ
ି ସଦଲି

a.
c

ସୂରଗ
ି ଳ ସତ୍କରିସଦ
ି େ ପ୍ରତସି

gm

ୋରଦଲି ଦଂପତସିଗଳଚପନ

ou
si

ତସା ରଚିସଦ
ି େ ସତସୟ ସଂଶ େିଲ୍ଲପେଂପଦଂଦୁ ୧୨-୪
ଚତସୁ ରେିଂଶତସି ତସେଗଳୁ ତସ

om

ନୂ ରୁ େରୁଷପକ ଦିେସ ମୂେ

.y

ତ୍ପତସିଗପଳନିସେ
ୁ ବ୍ରହ୍ମମୁଖ ପଦ

w

w

େପତସଗଳନୁ ଦନ
ି ପ୍ରତସିପ୍ରତସି ନାଡିଗପଳାଳିରୁତସିଦ୍ଦୁ

w

ଚତସୁ ଅଦଶ ପଲାକପଦାଳୁ ଜୀେ
ପ୍ରତସତସିଗଳ ସଂରଇସୁେ ଶା
ଶ୍ଵତସନ ତସତସତ୍ସ୍ଥାନଦଲି ପନାଡୁତସପଲ ପମାଦିପରୁ ୧୨-୫
ସତସୟ ସଂକଲପନୁ ସଦା ଏ
ପ୍ପପତ୍ତରଡୁ ସାହସ୍ରପଦାଳୁ ମୂ
େତ୍ତୁ ନାଲକୁ ଲଅ ପଦୈେତ୍ତାରୁ ସାହସ୍ର
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ଚିତ୍ପର କଇତସି ଓଡଗୂଡି ପରମ ସୁ
ନିତସୟ ମଂଗଳ ମୂତସ ି ଭକ୍ତର
ପତସତ୍ତିଗନୁ ତସାନାଗି ସେତ୍ରଦଲି ସଂପତସୈପ ୧୨-୬
ମଣିଗପଳାଳଗିହ ସୂତ୍ରଦଂଦି
ପ୍ରଣେପ୍ରତସିପାଦୟନୁ ସେପଚତସନ

om

ଗଣପଦାଳିଦ୍ଦେନେରତସ ସଂପତସୈସେ
ୁ ନୁ ତସେେର
ପ୍ରଣତସ କାମଦ ଭକ୍ତ ଚିଂତସା

a.
c

ମଣି ଚିଦାନଂପଦୈକ ପଦହନୁ

ou
si

ଈ ସୁଷୁମନାଦୟଖିଳ ନାଦୀ

gm

ଅଣୁ ମହଦ୍ଗତସନଲପପରାପାଦି ଲି ପନପଲସିପ୍ପ ୧୨-୭

ପକାଶ ନାଭିମଲ
ୂ ଦଲି େଇଷ

.y

ଣାସନଦ ମଧ୍ୟଦଲି ଇପ୍ପଦୁ ତସୁ ଂଦିନାମଦଲି

w

w

ଆ ସପରାଜାସନ ମୁଖରୁ ମୂ

w

ପଲଶନାନଂଦାଦି ସୁଗୁପଣା

ପାସପନ ପଗୈେୁତସଲି ପଦହପଦାଳପଗ ଇରୁତସିହରୁ ୧୨-୮
ସୂରଗ
ି ଳୁ ଚିପତ୍ତୈ ସେ
ୁ ଦୁ ଭା
ଗୀରଥିପ ପମାଦଲାଦ ତସୀଥଗ
ଳୀରଧିକ ଏପ୍ପତ୍ତୁ ସାେିର ନାଡିପ ାଳଗିହେୁ
ଈ ରହସୟେନଲପ ଜନରିପଗ
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ପତସାରି ପପଳପଦ ନାଡି ନଦିପ ାଳୁ
ଧୀରରନୁ ଦନ
ି ମଜ୍ଜନେ ମାଡୁତସପଲ ସୁଖିସୁେରୁ ୧୨-୯
ତସିଳେ
ି ୁ ଦୀ ପଦହପଦାଳଗିହ ଏଡ
ବଲଦ ନାଡିଗପଳାଳପଗ ଦିେଜ
ି ରୁ
ଜଲଜ ସଂଭେ ୋ ୁ ୋଣୟାଦିଗଳୁ ବଲଦଲ୍ଲି

om

ଏଲରୁଣିଗ େିହପଗଂଦ୍ର ଚଳିପେ
ଟ୍ଟଳି ଷଣମହଷ
ି ି ରୁ ୋରୁଣି

ଇପେଲପଦାଳିହ ନାଡିପ ାଳୁ ପଦ

ou
si

େେଳିଂପଦାଡନାଡୁତସଲି ପପାଂ

gm

a.
c

କୁ ଲିଶଧର କାମାଦିଗଳୁ ଏଡଭାଗପଦାଳଗିହରୁ ୧୨-୧୦

ବେିପଦରନୁ ଜୀେରଧିକାରାନୁ ସାରଦଲି

.y

ତସେ ସାଧନେ ମାଡି ମାଡିସୁ

w

w

ତସେରଦି ସଂପତସୈପ ଭକ୍ତର

w

ଦେପଗାଦନସୁରପଗ ସତ୍ପଣ
ୁ ୟଗଳନପହରିପ ୧୨-୧୧
ତସୁ ଂଦିେଡ
ି ଦ
ି ା ଶିରଦ ପରି ଂ
ପତସାଂପଦ େୟାପିସି ଇହୁ ଦୁ ତସାେପର
କଂଦନିହନଦପରାଳପଗ ଇଦକୀପରୈଦୁ ଶାପଖଗଳୁ
ଓଂଦଧିକ ଦଶକରଣଗଲୁ ସଂ
ବଂଧପଗୈଦହ
ି େଲ୍ଲି ରେି ଶଶି
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ସିଂଧୁ ନାସତସୟାଦିଗଳୁ ପନପଲପଗାଂଡିହରୁ ସତସତସ ୧୨-୧୨
ପପାେଳଡିେଡ
ି ପି ଦାଂପଦ ନାଡି ୁ
ସୁେଦପଲ ଧାରାଳ ରୂପଦି
ସିେିହୁଦୁ ନଡୁ ପଦହପଦାଳପଗ ସୁଷୁମନ ନାମଦଲି
ରେସରପନାଳପପାଗପଗାଡପଦ ଦଶ

om

ଦିେିପନାଳପଗ ସମୀର ପଦେନୁ

ଇନିତସୁ ନାଡୀଶାପଖଗଳୁ ଈ
ତସନୁ େପି ନାଳଗିହପେଂଦୁ ଏକା-

gm

a.
c

ପଲେିସପଦ ମପତ୍ତାବ୍ବରନୁ ସଂଚରିପ ପଦହପଦାଳୁ ୧୨-୧୩

େନିପତସ ିଂପଦାଡଗୂଡି ନାରା

ou
si

ତ୍ମନୁ ଦ୍ଵିସପ୍ତି ସାେିରାତ୍ମକନାଗି ନାଡିପ ାଳୁ

.y

ଣ ଦିୋରାତ୍ରିପ ାଳଗୀ ପରି

w

w

w

େନଜଜାଂଡପଦାଳଖିଳ ଜୀେପରାଳିଦ୍ଦୁ ପମାହିସେ
ୁ ୧୨-୧୪
ଦିନ ଦିନଦି େଧିସୁେ କୁ ମଦ
ୁ ା
ପ୍ତନ ମ ୂ ଖଦ ପସାବଗ ଗତସ ପଲା
ଚନ େିପଲାକିସି ପମାଦବଡ ବଲ୍ଲପନ ନିରଂତସରଦି
କୁ ନରଗୀ ସୁକଥାମଇତସଦ ପଭା
ଜନଦ ସୁଖ ପଦାରକୁ େୁପଦ ଲକୁ ମୀ
ମପନାହରନ ସଦ୍ଗଣ
ୁ େ କୀତସିପ ଭକୁ ତସଗଲ୍ଲଦପଲ ୧୨-୧୫
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ଈ ତସନୁ େପି ନାଳଗିହେୁ ଓତସ
ପପ୍ରାତସରୂପଦି ନାଡିଗଳୁ ପୁରୁ
ହୂ ତସ ମୁଖରଲ୍ଲିହରୁ ତସମ୍ିଂଦଧିକପରାଡଗୂଡି
ଭୀତସିପଗାଳିସତସ
ୁ ଦାନେର ସଂ
ଘାତସନାମକ ହରି ଗୁଣ ସଂ

om

ପ୍ରୀତସି ଲି ସଦୁ ପାସପନ ପଗୈେୁତସପଲ ପମାଦିପରୁ ୧୨-୧୬

gm

କପଳେରଗପଳାଳଗିଦ୍ଦୁ କାଣିସି

a.
c

ଜଲଟ କୁ େଟ
ୁ ପଖଟ ଜୀେର

ଜଲରୁପହଅଣ େିେଧ
ି କମଂ

ou
si

ପକାଳପଦ ତସତ୍ତଦୃ ପ ତସୋମଦଲି କପରସୁତସଲି
ଗଳ ନିରଂତସର ମାଡି ମାଡିସି ତସ

w

w

.y

ତସଫଲଗୁଳୁଣ୍ଣପଦ ସଂଚରିସେ
ୁ ନୁ ନିତସୟ ସୁଖପୂଣ ୧୨-୧୭

w

ତସିଳଦ
ି ୁ ପାସପନପଗୈେୁତସୀ ପରି
ମଲିନନଂତସିରୁ ଦୁ ଜନର କଂ
ଗଳିପଗ ପଗାଚରିସପଦ େିପଶ୍ଚି ତସପରାଡପନ ଗେିସପଦ
ମପଳ ବିସଲ
ି ୁ ହସି ତସଇପଷ ଜ ାପଜ
ଖଳର ନିଂଦାନିଂପଦ ଭ ଗଳି
ଗଳୁ କଦପଲ ମଦ୍ଦାପନ ଂଦଦି ଚରିସୁ ଧପରପ ାଳପଗ ୧୨-୧୮
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କାନନ ଗ୍ରାମସ୍ଥ ସେ
ପ୍ରାଣିଗଳୁ ପ୍ରତସିଦେ
ି ସଦଲି ଏ
ପନନୁ ମାଦୁ େ କମଗଳୁ ହରିପୂପଜପ ଂଦରିଦୁ
ପଧନିସତସ
ୁ ସଦ୍ଭକ୍ତି ଲି
ପେମାନମୁଖ ପଦୋଂତସରାତ୍ମକ

om

ଶ୍ରୀନିୋସନିଗପିସତସ
ି ୁ ୧୨-୧୯
ୁ ପମାଦିସତସ
ୁ ନଲି ୁ ତସର
ପନାକନୀ ନୁ ପଲାକପଦାଳୁ ଶୁନ ି

a.
c

ସୂକରାଦିଗପଳାଳପଗ ପନପଲସି
ତସା କପରସୁପତସାଳଗିଦ୍ଦୁ ତସିଳସ
ି ପଦ

ou
si

ଶ୍ରୀ କମଲଭେ ମୁଖୟ ସକଲ ଦି

gm

ପଦ୍ଦକପମୋଦ୍ଵିତସୀ ବହୁ ରୂପାେହ ଗଳିଂଦ

.y

ପେୌକସଗଣାରାଧ୍ୟ ପକୈପକାଂଡନୁ ଦିନଦି ପପାପରେ ୧୨-୨୦

w

w

ଇନିତସୁପାସପନ ପଗୈେୁତସହ
ି ସ

w

ଜ୍ଜନରୁ ସଂସାରଦଲି ପ୍ରତସି ପ୍ରତସି
ଦିନଗଳଲି ଏପନନୁ ମାଡୁେୁ ପଦଲ୍ଲ ହରିପୂପଜ
ଏନିସପି କାଂବୁ େୁ ସତସୟେୀ ମା
ତସିନଲି ସଂଶ ବଡୁେ ନରନ
ଲପନୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି
ବାହୟ କମେ ମାଡି ଫଲପେନୁ ୧୨-୨୧
ପଭାଗୟ ପଭାକ୍ତଇଗପଳାଳପଗ ହରି ତସା
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ପଭାଗୟ ପଭାକ୍ତନୁ ଏନିସି ପ ାଗୟା
ପ ାଗୟ ରସଗଳ ପଦେଦାନେଗଣପକ ଉଣିସେ
ୁ ନୁ
ଭାଗୟନିଧି ଭକ୍ତରିପଗ ସପଦ୍ଵୈ
ରାଗୟ ଭକ୍ତି ଜ~ନାନେୀୋ

ଈ ଚତସୁ ଦଶ ଭୁେନପଦାଳପଗ ଚ
ରାଚରାତ୍ମକ ଜୀେରଲ୍ଲି େି

ରୀଚିଦମନ ସୁହଂସରୂପି ନି

gm

ାଚକନୁ ଏଂପଦନିସପି କାଂବ ମ

a.
c

ପରାଚନାତ୍ମଜ େଂଚକନୁ ପନପଲସିଦ୍ଦୁ ଦିନ ଦିନଦି

.y

ou
si

ପଷଚକାେହ ନାଗି ଜନରଭିଲାପଷ ପୂପରୈପ ୧୨-୨୩
ଅେଦୋଦେମ ସ୍ଵ

om

ପ ାଗୟରିପଗ ପଦ୍ଵଷାଦିଗଳ ତସେଲ୍ଲି ପକାଡୁତସିପ୍ପ ୧୨-୨୨

w

w

ମେ ବ୍ରହ୍ମାଦୟଖିଳ ପଚତସନ

w

କେ କଲପକନାହନନିରୁଦ୍ଧାଦି ରୂପାଦଲି
ଅନୟରନପପଇସପଦ ଗୁଣକା
ରୁଣୟ ସାଗର ସଇଷ୍ଟିିସେ
ୁ ନୁ ହି
ରଣୟଗଭପନାଳିଦ୍ଦୁ ପାଲିସେ
ୁ ନୁ ଜଗତ୍ର େ ୧୨-୨୪
ତ୍ରିପଦ ତ୍ରିଦଶାଧ୍ୟଅ ତ୍ରିସ୍ଥ
ତ୍ରିପଥଗାମିନପ
ି ିତସ ତ୍ରିେର
ି ମ
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କଇପଣେତ୍ସ୍ଲ କୁ େଲ ଦଳ ଶୟାମ ନିସସୀମ
ଅପରିମିତସ ଚିତ୍ସ୍ଖ
ୁ ଗୁଣାତ୍ମକ
େପୁଷ ପେୈକୁଂଠାଦି ପଲାକା
ଧିପ ତ୍ର ୀମ ତସେେର ନିଷ୍କାପଟଦିଂ ପପାପରେ ୧୨-୨୫

ଲେଣ ପଦାପା ଲି ଜିିଃପେପଗ
େିେରପଗୈସଲୁ ଶଖୟୋଗୁେୁପଦପନା ପନାଳ୍ପରିପଗ

gm

ଧେ ଚରାଚରପଦାଳପଗ ତସୁ ଂବିହ

a.
c

ଶ୍ଵେଶ େୟାପୀ ଏନିସି ଲମୀ

om

ଲେଣ ମିଶ୍ରିତସ ଜଲେୁ ପତସାପୁଦୁ

େୟାପ୍ତନଂଦଦି ସେଜୀେପରା

.y

ଳିପ୍ପ ଚିନମ ପଘାରଭେ ସଂ

ou
si

ନେିଦତସ
ି ନ ସାକଲୟ ଭଲ୍ଲେରାରୁ ସୁରପରାଳପଗ ୧୨-୨୬

w

w

ତସପୟ ମାନରୁ ଭଜୀପସ ଭକୁ ତସ ି ଳିଂଦଲିହପରଦି

w

ପ୍ରାପୟନାଗୁେନେରେଗୁଣଗ
ପଳାପ୍ପୁପଗାଂବନୁ ଭକ୍ତ େତ୍ସ୍ଲ
ତସପ୍ପିସେ
ୁ ବହୁ ଜନମ ପଦାଷଗଳେରିଗନେରତସ ୧୨-୨୭
ହଲେୁ ବପଗ ଲି ହରି ମନଦଲି
ଓଲିସି ନିଲ୍ଲିସି ଏନୁ ମାଡୁେ
ପକଲସଗଳୁ ଅେନଂଘ୍ରିପୂପଜଗପଳଂଦୁ ପନପନେୁ ତସର
ିୁ
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ହଲଧରାନୁ ଜ ତସାପନ ସେ
ସ୍ଥଳଗଳଲି ପନଲିସଦ୍ଦ
ି ୁ ନିଶ୍ଚଂ
ଚଲ ଭକୁ ତସ ି ସୁଜ~ନାନ ଭାଗୟେ ପକାଟ୍ଟୁ ସଂପତସୈପ ୧୨-୨୮
ପଦାଷଗଂଧେିଦୂର ନାନା
ପେଷଧାରକ ଈ ଜଗତ୍ର

om

ପପାଷକ ପୁରାତସନ ପୁରୁଷ ପୁରୁହୂ ତସ ମୁଖେିନୁତସ
ପଶଷେର ପରି ଂକ ଶ ନ େି

a.
c

ଭୀଷଣ ପ୍ରି େିଜ ସଖ ସଂ

ଭୂମ ସଦ୍ଭପକ୍ତୈ କଲଭୟ ପି

ou
si

ଶ୍ରୀମହୀପସେିତସ ପଦାଂବୁ ଜ

gm

ପତସାଷବଡିସେ
ୁ ସୁଜନରିଷ୍ଟିାଥଥଗଳ ପୂପରୈସି ୧୨-୨୯

.y

ତସାମହାଦୟମରାସୁରାଚିତସ ପାଦ ପଂପକଜ

w

w

ୋମ ୋମନ ରାମ ସଂସା

w

ରାମପ ୌଷଧ ପହ ମମକୁ ଲ
ସ୍ଵାମି ସଂପତସୈପସନଲୁ ବଂପଦାଦଗୁେନୁ କରୁଣାଳୁ ୧୨-୩୦
ଦନୁ ଜ ଦିେଜ
ି ପରାଳିଦ୍ଦୁ ଅେରେ
ରନୁ ସରିସି କମଗଳ ମାଳ୍ପନୁ
ଜନନମରଣାଦୟଖିଳପଦାଷେିଦୂର ଏପମ୍ାଡପନ
ଜନିସେ
ୁ ନୁ ଜୀେିସେ
ୁ ସଂର
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ଅପଣ ମାଡୁେପନଲ୍ଲ କାଲଦି
ଧନେ କା ିଦହ
ି ସପନଂତସନିମିତ୍ତ ବାଂଧେନୁ ୧୨-୩୧
ବିସରୁହାପ୍ତାଗସଦି ତସାନୁ ଦ
ିସଲୁ େଇଅଂଗଳ ପନଳଲୁ ପସ
ରିସେ
ୁ ୁ େପି ଳପ ାଳୁ ଅସ୍ତମିସଲ୍ଲପଲ୍ଲ ଲୀନିପେୁ

om

ଶ୍ଵସନ ମୁଖୟମରାଂତସରାତ୍ମକ
ପନାଶପଦାଳିରୁତସିପ୍ପେୁ ଈ ଜଗତ୍ର

gm

a.
c

ବସିପରାଳିଂବିପଟ୍ଟଲ୍ଲ କମେ ପତସାପ ପନାଳ୍ପରିପଗ ୧୨-୩୨

ସୁଭୁଜ ୁ ଗଳାଲିଂଗିତସାଂଗ

ou
si

ତ୍ରିଭୁେପନୈକାରାଧ୍ୟ ଲମୀ

ସ୍ଵଭୁ ସୁଖାତ୍ମ ସୁେଣେଣ ସୁପଣେରେହନ

.y

ଅଭ ଦାନଂତସାକ ଶଶିସ

w

w

େିଭ ନିରଂଜନ ନିତସୟଦଲି ତସନ

w

ଗଭିନମିସେ
ୁ ରିଗୀେ ସୋଥଗଳ ତସପଡ ଦପଲ ୧୨-୩୩
କେିଗଳିଂଦଲି ତସିଳଦ
ି ୁ ପ୍ରାତସିଃ
ସେନ ମଧ୍ୟଂଦିନେୁ ସା ମ
ସେନଗଳୁ େସୁ ଇଦ୍ରରାଦିତସୟପରାଳୁ ରାଜିସୁେ
ପେନପନାଳୁ କଇତସି ଜ ସୁମା ା
ଧେନ ମୂତସତ୍ର
ି େ ଚିଂତସିସି
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ଦିେସପେଂବାହୁ ତସଗ
ି ଳିଂଦଚିସତସ
ି ୁ ୧୨-୩୪
ୁ ସୁଖିସୁତସର
ଚତସୁ ରେିଂଶତସୟବ୍ଦ େସୁପଦ
େପତସଗପଳାଳୁ ପ୍ରଦୁ ୟମନନପ୍ପ
ି ନୁ
ଚତସୁ ଶ୍ଚୋରିଂଶତସିଗଳଲି ସଂକଷଣାଖୟ
ହୁ ତସେହାଅପନାଳିହନୁ ମା ା

om

ପତସି ୁ ହଦିନାରଧିକ ଦ୍ଵାତ୍ରିଂ

ପଶାଡପଶାତ୍ତରଶତସ ସୁରୂପଦି

gm

ପଷାଦପଶାତ୍ତରଶତସ େରୁଷଦଲି

a.
c

ଶତସି େରୁଷଗଳଲିପ୍ପନାଦିତସୟପନାଳୁ ସିତସକା ୧୨-୩୫

ଵ୍ରୀଡେିଲ୍ଲପଦ ଭଜିପ ଭକ୍ତର

.y

ପୀଡିସେ
ୁ ଦୁ ରପି ତସୌଘଗଳ ଦୂ

ou
si

ରୀଡିସେ
ୁ େସୁଇଦ୍ରାଦିତସୟପରାଳୁ ସତସିସହିତସ

w

w

w

ପରାଡିସତସ
ୁ ବଳି ଲି ବିଡପଦ ପନଲସିପ୍ପ ଭ ହାରି ୧୨-୩୬
ମୂରଧିକ ଏଂଭତ୍ତୁ ସହପସ୍ରୈ
ନୂ ରୁ ଇପ୍ପପତ୍ତନିପ ରୂପଦି
ପତସାରୁତସିପ୍ପ ଦିୋନିଶାଧିପପରାଳପଗ ନିତସୟଦଲି
ଭାରତସୀ ପ୍ରାଣପରାଳଗିଦ୍ଦୁ ନି
ୋରିସତସ
ି ହିଂ
ୁ ଭକ୍ତର ଦୁ ରତସ
କାର ନିଧନ ପ୍ରଥମ ରୂପଦି ପିତସଇଗଳପନ ପପାପରେ ୧୨-୩୭
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ବୁ ଦ୍ଧି ପୂେକ ଉତ୍ତପମାତ୍ତମ
ଶୁଦ୍ଧ ଊଣାଂବରେ ପଂକପଦା
ଳଦି ପତସପଗ ଲୁ ପଲପୋଗୁେୁପଦ ପରୀଇସଲୁ
ପଦମନାଭନୁ ସେଜୀେପରା
ବଦ୍ଧନାଗୁେପନପନା ନିତସୟ ସୁଖାତ୍ମ ଚିନମ ନୁ ୧୨-୩୮

gm

େକ ସହସ୍ରାନଂତସ ସୂ ଥ

a.
c

ସକଲ ପଦାଷେିଦୁର ଶଶି ପା

om

ଳିଦ୍ଦପରନୁ ଗୁଣତ୍ର ଗଳିଂ

େିଖନସାଂଡପଦାଳିପ୍ପ ବ୍ରହ୍ମା

ou
si

ପ୍ରକର ସେିଭଗାତ୍ର ଲକୁ ମୀକଳତ୍ର ସୁରମିତ୍ର
ଦୟଖିଳ ପଚତସନଗଣପକ ତସାପନ

w

w

.y

ସଖପନନିସପି କାଂଡକୁ ଟଲ
ି ାତ୍ମକନିପ୍ପନେରଂପତସ ୧୨-୩୯

w

ପଦଶପଭଦଗଳଲ୍ଲି ଇପ୍ପା

କାଶପଦାପାଦି ଲି ପଚତସନ
ରାଶିପ ାଳୁ ପନପଲସିପ୍ପନେୟେଧାନଦଲି ନିରୁତସ
ଶ୍ରୀସହିତସ ସେତ୍ର ନିରୋ
କାଶ ପକାଡୁେଂଦଦଲି ପକାଡୁତସ ନି
ରାପଶ ଲି ସୋଂତସରାତ୍ମକ ପଶାଭିସେ
ୁ ସୁଖଦା ୧୨-୪୦
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ଶ୍ରୀେିରୀଂଚାଦୟମରଗଣ ସଂ
ପସେିତସାଂଘ୍ରି ସପରାଜ ଈ ଜଡ
ଜୀେରାଶିଗପଳାଳପହାରପଗ ପନଲିସଦ୍ଦ
ି ୁ ନିତସୟଦଲି
ସାେକାଶନୁ ଏନିସି ତସେ କ
ପଳେରପଦାଳିମ୍ବିଟ୍ଟୁ ସଲହୁ େ

om

ପଦେ ପଦେକିରମଣ ଦାନେହରଣ ଜିତସମରଣ ୧୨-୪୧

ଶ୍ଵାସଗଳୁ ଅହେଷ୍ଟି ଚୋ
ହଂସ ନାମକ ହରି ପଷାଡଶ

ou
si

ଈ ଶତସାବ୍ଦଦି ଭଜିପସ ଓଲିେ ଦ

gm

ରିଂଶତସି ସହସ୍ରାଧିକାରୁ ସୁଲକ୍ଷ ସଂପଖୟ ଲି

a.
c

ମାସ ଓଂଦପକ ପ୍ରତସିଦେ
ି ସଦଲି

.y

ା ସମୁଦ୍ର କୁ ପଚଲପଗାଲିଦଂଦଦଲି ଦିନଦିନଦି ୧୨-୪୨

w

w

ସ୍ଥୂ ଲପଦହପଦାଳିଦ୍ଦୁ େରୁଷପକ

w

ଏଳଧିକ ଏପ୍ପତ୍ତୁ ଲଅଦ

ପମପଲ ଏପ୍ପତ୍ତାରୁ ସାେିର ଶ୍ଵାସ ଜପଗଳନୁ
ଗାଳିପଦେନୁ କରୁଣଦଲି ଈ
ପରଳୁ ପଲାକପଦାଳୁ ଳ୍ଳ ପଚତସନ
ଜାଲପଦାଳୁ ମାଡୁେନୁ ତ୍ରିଜଗଦ୍ଵୟାପ୍ତ ପରମାପ୍ତ ୧୨-୪୩
ଈପରରଦୁ ପଦହଗପଳାଳିଦ୍ଦୁ ସ
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ମୀରପଦେନୁ ଶ୍ଵାସ ଜପ ନା
ନୂ ରଧିକୋଗିପ୍ପ ଏଂଭତ୍ତାରୁ ସାହସ୍ର
ତସା ରଚିସେ
ୁ ନୁ ଦିେସ ଓଂଦପକ
ମୂରୁେିଧ ଜୀେପରାଳଗିଦ୍ଦୁ ଖ

ଶ୍ରୀଧେ ଜଗୋଥେିଠଲନୁ
ତସା ଦ ଦି େଦନପଦାଳୁ ନୁ ଡପି ଦା

a.
c

ପାଦି ଲି ନା ନୁ ଡପି ଦନଲ୍ଲପଦ ପକଳି ବୁ ଧଜନରୁ

om

ରାରି କରୁଣାବଲେିପଦଂତସୁ ପଟା ପେନରା ପନାଳୁ ୧୨-୪୪

gm

ସାଧୁଲିଂଗ ପ୍ରଦ₹ହକରୁ ନି
ପଷଧିସିଦପରନହୁ ଦୁ ଏେପ

w

w

w

.y

ou
si

ରାଧପେନିଦପରାଳପଗ ପପଳଵଦୁ
ି ପକାେିଦରୁ ୧୨-୪୫
ୁ ତସିଳଦ

15

