ପନ୍ଚ୍ ଟନ୍ଚମତ୍ର ସଂଧି
ହରିକଥାମ୍ର୍ଇତସସାର ଗୁରୁଗଳ
କରୁଣଦିଂଦାପନ୍ଚିତସୁ ପପଳୁ ପେ
ପରମ ଭଗେଦ୍ଭକ୍ତରିଦନ୍ଚାଦରଦି ପକଳୁ େୁଦୁ

om

ଭୂ ସଲିଲ ଶିଖି ପେନ୍ଚ ଭୂତସା
କାଶପଦାଳପଗୈପଦୈଦୁ ତସନ୍ଚମା

ରାସୁରରିପଗ ନ୍ଚିରଂତସରଦଲି ସୁ

gm

ଈ ଶରୀରଦି େୟାପିସଦ୍ଦ
ି ୁ ସୁ

a.
c

ତ୍ରା ସହିତସ ଓଂଦଧିକ ପଂଚଶଦ୍ଵଣଣ ପେଦୟ

.y

ପ୍ରଣେପ୍ରତସିପାଦୟ ତ୍ରିନ୍ଚାମଦି

ou
si

ଖାସୁଖପ୍ରଦନ୍ଚାଗି ଆଡୁେ ପଦ୍ଵଶିପର ବଡିେ ୭-୧

w

w

ତସନ୍ଚୁ େପି ନ୍ଚାଳୁ ତ୍ରିସ୍ଥାନ୍ଚଗନ୍ଚିରୁ

w

ଦ୍ଧନ୍ଚୁ ତ୍ରିପଂଚକ ଏକେିଂଶତସି ଚତସୁ ରେିଂଶତସିଗ
ଏନ୍ଚିସି ଏପ୍ପପେରଡୁ ସାେିର
ଇନ୍ଚିତସୁ ନ୍ଚାଡିଗପଳାଳୁ ନ୍ଚିୟାମିସୁ
ତସନ୍ଚଗଭସ୍ତି ଗ ପଲାକପଦାଳୁ ସେତ୍ର ପବଳଗୁେନ୍ଚୁ ୭-୨
ଜୀେ ଲିଂଗାନ୍ଚିରୁଦ୍ଧ ସ୍ଥୂ ଲ କ
ପଳେରଗଳଲି େିଶ୍ଵ ତସୁ ରଗ

1

ଗ୍ରୀେ ମୂପଲଶାଚୁ ୟତସତ୍ରୟ ହଂସ ମୁତସଗ
ି ଳା
ଈ େିଧ ଚତସୁ ୁଃ ସ୍ଥାନ୍ଚଦଲି ଶଂ
ତସୀ େରନ୍ଚ ଈପରରଡୁ ରୂପଦି
ଭାେିସେ
ୁ ୁ ପଦପକାନ୍ଚେିଂଶତସି ମୂତସ ି ସେତ୍ର ୭-୩

ଫଲିସି ସେ ପଦାଥଗଳୁ କଂ
ପଗାଳିସେ
ୁ ଂଦଦି ବିଂବ ଜଡ ପଚତସନ୍ଚଗପଳାଳଗିଦ୍ଦୁ

gm

ପରାଳପଗ ମନ୍ଚଦପଣଦି ତସାନ୍ଚି

a.
c

ପପାପଳେ ବହୁ ରୂପଦଲି ସଜ୍ଜନ୍ଚ

ou
si

ଶ୍ଚଲ ନ୍ଚିରାମୟ ନ୍ଚିେକ
ି ାର ନ୍ଚିରାଶ୍ରୟାନ୍ଚଂତସ ୭-୪
ଈ ଶରୀର ଚତସୁ ଷ୍ଟୟଗପଳାଳୁ

om

କଲୁ ଷେିଲ୍ଲଦ ଦପଣଦି ପ୍ରତସି

.y

ପକାଶ ଧାତସୁ ଗ ଭାରତସୀପତସି ପ୍ରା

w

w

ପଣଶନ୍ଚିପ୍ପପୋଂଦୁ ସାେିରଦାରୁନ୍ଚୂ ପରନ୍ଚିପ

w

ଶ୍ଵାସ ରୂପକ ହଂସ ଭାସ୍କର
ପଭଶପରାଳଗିଦ୍ଦେର ପକୈେଡ
ି ି
ଦୀସପରାଜ ଭୋଂଡପଦାଳୁ ସେତ୍ର ତସୁ ଂବିହନ୍ଚୁ ୭-୫
ଶିରଗିପଳୈପଦୈପଦରଡୁ ବାହୁ ଗ
ପଳରଡୁ ପାଦଗପଳାଂଦୁ ମପୟା
ଦରଦି ପଶାଭିପ ୋଣ୍ମପନ୍ଚାମୟପନ୍ଚନ୍ଚିପ ନ୍ଚିତସୟଦଲି

2

କରଣ ଧାତସୁ ଗଳଲ୍ଲି ଏପ୍ପ
ପେରଦୁ ସାେିର ନ୍ଚାଡିଗଳଲି
ପ୍ପରେିଦୂରନ୍ଚୁ ଭାରତସ ପ୍ରତସିପାଦୟପନ୍ଚଂପଦନ୍ଚିସି ୭-୬
ଈପରରଦୁ ପଦପହାମିଭୂତସ ଗ
ଳାରଧିକ ଦଶ ଇଗିିନ୍ଚୁତସ ଲ

om

ମୀରମଣ େିଷ୍ଣ୍ିାଖୟରୁପଦି ଚତସୁ ଷଷ୍ଟିକଲା
ଧାରକନ୍ଚୁ ତସାନ୍ଚାଗି ବ୍ରହ୍ମ ପୁ

a.
c

ରାରି ମୁଖୟପରାଳିଦ୍ଦୁ ସତସତସ େି

ତସନ୍ଚୁ ଚତସୁ ଷ୍ଟୟଗଳଲି ନ୍ଚାରା

ou
si

ତସଇଣ ପମାଦଲୁ ବ୍ରହ୍ମଂତସ ଜୀେର

gm

ହାର ମାଳ୍ପନ୍ଚୁ ଚତସୁ ଷ୍ପାଦାେହୟଦି ପଲାକପଦାଳୁ ୭-୭

.y

ୟଣନ୍ଚ ସାେିରପଦୈଦୁ ନ୍ଚୂ ରପ୍ପ
ି େୁ ପମଲାରୁ

w

w

ଗଣପନ୍ଚ ମାଳ୍ପୁଦୁ ବୁ ଧରୁ ରୂପେ

w

ଘଇଣିୁଃ ସୂୟାଦିତସୟ ନ୍ଚାମଗ
ଳନ୍ଚୁ ଦନ୍ଚ
ି ଦି ଜପିସେ
ୁ ରିଗୀୋପରାଗୟ ସଂପଦେ ୭-୮
ଐଦୁ ନ୍ଚୂ ପରପ୍ପେ ନ୍ଚାଲକୁ
ଆଧି ପଭୌତସିକଦଲି ତସିଳେ
ି ୁ ଦୁ
ଆଇପଦରଡୁଶତସ ଏକେିଂଶତସି ରୂପେୟାତ୍ମ
ପଭଦଗଳଲିନ୍ନର
ୂ ୁ ମୂେ

3

ୋଦ ପମପଲାଂଦଧିକ ମୂତସଗ
ି
ଳାଦରଦଲଧି ପଦୈେପଦାଳୁ ଚିଂତସିପୁଦୁ ଭୂସୁରରୁ ୭-୯
ସୁରୁଚି ଶାେରୀକରପନ୍ଚନ୍ଚିସି ସଂ
କରୁଷଣ ପ୍ରଦୁ ୟମନ ଶଶି ଭା
କପରସିପକାଂବନ୍ଚୁ ଅହସସଂେ
ତ୍ସରପନ୍ଚନ୍ଚିପନ୍ଚୁ େିଶଷ୍ଟ
ି ନ୍ଚାମଦ

gm

a.
c

ଲରିତସେରିଗାପରାଗୟଭାଗୟେନ୍ଚୀୋନ୍ଚଂଦମୟ ୭-୧୦

om

ସ୍କରପରାଳପଗ ଅରେେଧିକ ମୁନ୍ନର
ୂ ୁ ରୂପଦଲି

ମାକଳତ୍ରନ୍ଚୁ ସେପରାଳଗ

ou
si

ଏକ ପଂଚାଶଦ୍ଵଣଣଗତସ

େୟାକଇତସାକାଶାଂତସ େୟାପିସି ନ୍ଚିଗମତସତସିଗଳନ୍ଚୁ

.y

େୟାକରଣ ଭାରତସ ମୁଖାଦୟ

w

w

ପନ୍ଚକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଭାଷୟା

w

ନ୍ଚୀକଗଳ କଲିିସି ମପନ୍ଚାୋଣ୍ମୟପନ୍ଚନ୍ଚିସପି କାଂବ ୭-୧୧
ଭାରଭଇନ୍ନାମକ ସାେିର
ଦାରୁ ନ୍ଚୂ ରପ୍ପ
ି େୁ ନ୍ଚାଲୁ କୁ
ମୂରୁତସିଗଳୁ ଚାରାଚରଦି ସେତ୍ର ତସୁ ଂବିହେୁ
ଆରୁ ନ୍ଚାଲ୍କୁ ଜଡଗଳଲି ହଦି
ନ୍ଚାରୁ ପଚତସନ୍ଚଗଳଲି ଚିଂତସିପସ

4

ପତସାରିପକାଂବନ୍ଚୁ ତସନ୍ନ ରୂପେ ସକଲ ଠାେିନ୍ଚଲି ୭-୧୨
ମିସନ୍ଚ
ୁ ି ପମଲିନ୍ଚ ମଣିୟପୋଲ ରା
ଜିସେ
ୁ ବ୍ରହ୍ମାଦିଗଳ ମନ୍ଚଦଲି
ବିସଜଜାଂଡାଧାରକନ୍ଚୁ ଆପଧୟପନ୍ଚଂପଦନ୍ଚିସି
ଦ୍ଵିଶତସ ନ୍ଚାଲିପେରଡୁ ରୂପଦି

om

ଶଶିପୟାଳିପ୍ପନ୍ଚୁ ଶଶପଦାଳପଗ ପଶା

ଏରଡୁ ସାେିରପଦଂତସୁ ରୂପେ
ନ୍ଚରିତସୁ ସେ ପଦାଥଦଲି ସିରି

gm

a.
c

ଭିସେ
ୁ ନ୍ଚାଲିପେରଡଧିକ ଶତସରୂପଦଲି ବିଡପଦ ୭-୧୩

ou
si

େରନ୍ଚ ପୂପଜୟ ମାଡୁ େରଗଲ ପବଡୁ ପକାଂଡାଡୁ
ବରିପଦ ଜଲଦଲି ମୁଣୁଗି ବିସପି ଳାଳୁ

w

w

w

.y

ପବରଳପନ୍ଚଣିସଦ
ି ପରନ୍ଚୁ ସଦ୍ଗର
ୁୁ
ହିରୟ
ି ରନ୍ଚନ୍ଚୁ ସରିସଦ
ି ମମେନ୍ଚରିୟଦିହ ନ୍ଚରନ୍ଚୁ ୭-୧୪
ମପେ ଚିପଦ୍ଦହଦ ଓଳପଗ ଏଂ
ଭେୁ ସାେିରପଦଳୁ ନ୍ଚୂ ରି
ପ୍ପେ ଐଦୁ ନ୍ଚଇସିଂହ ରୂପଦଲ୍ଲିଦ୍ଦୁ ଜୀେରିପଗ
ନ୍ଚିତସୟଦଲି ହଗଲିରୁଳୁ ବପ୍ପପ
ମଇତସୁ ୟେିପଗ ତସା ମଇତସୁ ୟପେନ୍ଚିସେ
ୁ
ଭଇତସୁ ୟେତ୍ସଲ ଭୟ େିନ୍ଚାଶନ୍ଚ ଭାଗୟ ସଂପନ୍ନ ୭-୧୫

5

ଜ୍ଵରପନ୍ଚାଳିପ୍ପପେଳୁ ହରପନ୍ଚାଳ
ଗିରୁେନ୍ଚିପ୍ପପେଂଟୁ ରୂପଦି
ଏରଡୁ ସାେିରପଦଂଟୁ ନ୍ଚୂ ରପ୍ପ
ି େପରପଳନ୍ଚିପ
ଜ୍ଵରହରାେହୟ ନ୍ଚାରସିଂହନ୍ଚ
ସ୍ମରପଣ ମାତ୍ରଦି ଦୁ ରତସ
ି ରାଶିଗ

om

ଳିରପଦ ପପାପେୁ ତସରଣି ବିଂବେ କଂଡ ହିମଦଂପତସ ୭-୧୬

gm

ପକସରିୟ ଶୁଭନ୍ଚାମ ମଂତ୍ର ଜି

a.
c

ମାସ ପରିୟଂତସରେୁ ବିଡପଦ ନ୍ଚଇ
ତସାସନ୍ଚଦପଲକାଗ୍ର ଚିେଦି ନ୍ଚିଷ୍କପଟଦିଂଦ

ou
si

ପବସରପଦ ଜପିସଲୁ େଇଜିନ୍ଚଗଳ
ନ୍ଚାଶପଗୈସି ମପନ୍ଚାରଥଗଳ ପ

w

w

.y

ପରଶ ପୂତସୟ
ି ମାଡିପକାଡୁେନ୍ଚୁ କପଡପଗ ପରଗତସିୟ ୭-୧୭

w

ଚତସୁ ରମୂତସୟାତ୍ମକ ହରିୟୁ ତ୍ରିଂ
ଶତସି ସ୍ଵରୂପଦି ବ୍ରହ୍ମପନ୍ଚାଳୁ ମା
ରୁତସପନ୍ଚାଳିପ୍ପପେଳୁ ରୂପପଦାଳିପ୍ପ ପ୍ରଦୁ ୟମନ
ସୁତସପରାଳିପ୍ପପେୈ ଦୁ ହଦିପନ୍ଚଂ
ଟତସୁ ଳ ରୂପଗଳାରିତସୁ େତ୍ସର
ଶତସଗଳଲି ପୁଜସ
ି ତସ
ୁ ଲିରୁ ଚତସୁ ରାତ୍ମକନ୍ଚ ପଦେ ୭-୧୮

6

ନ୍ଚୂ ରୁ େରୁଷପକ ଦିେସ ମୂେ
ୋର ସାେିରେହେୁ ନ୍ଚାଡି ଶ
ରୀରପଦାଳଗିନ୍ଚତସ
ି ହ
ି େୁ ସ୍ତ୍ରୀପୁଂ ପଭଦଦଲି ହରିୟ
ଈରଧିକ ଏପ୍ପେୁ ସାେିର
ମୂରୁତସିଗଳପନ୍ଚ ପନ୍ଚପନ୍ଚଦୁ ସୋ

om

ଧାରକନ୍ଚ ସେତ୍ର ପୂଜସ
ି ୁ ପୂଣପନ୍ଚଂଦରିଦୁ ୭-୧୯
କାଲ କମ ଗୁଣ ସ୍ଵଭାେଗ

a.
c

ଳାଲୟନ୍ଚୁ ତସାନ୍ଚାଗି ଲକୁ ମୀ
ଲୀପଲୟିଂଦଲି ସେ ଜୀେର

ou
si

ପାଲିସେ
ୁ ସଂହରିସି ସଇଷ୍ଟିପ

gm

ପଲାଲ ତସେଦୂ ପନ୍ଚାମଦି କପରସୁପତସାଳଗିଦ୍ଦୁ

.y

ମୂଲକାରଣ ପ୍ରକଇତସି ଗୁଣକାୟଗଳ ମପନ୍ଚମାଡି ୭-୨୦

w

w

ତସିଲଜେତସିଗଳନ୍ଚୁ ସରିସି ପ୍ର

w

ଜ୍ଵଲିସି ଦୀପଗଳାଲୟଦ କ
େପଲୟ ଭଂଗିସି ତସତସଗତସାଥେ ପତସାରୁେଂଦଦଲି
ଜଲରୁପହଅଣ ତସନ୍ନେର ମନ୍ଚ
ପଦାଳପଗ ଭକ୍ତି ଜ~ନ୍ଚାନ୍ଚ କମପକ
ଓଲିଦୁ ପପାପଳେୁ ତସ ପତସାରୁେନ୍ଚୁ ଗୁଣ ରୂପକ୍ରିୟଗଳନ୍ଚୁ ୭-୨୧
ଆେ ପଦହେ ପକାଡଲି ହରି ମ
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ୋେ ପଲାକଦଳିଡଲି ତସା ମ
ୋେ ପଦଶପଦାଳିଡଲି ଆୋେ ସ୍ଥିତସଗ
ି ଳୁ ବରଲି
ଈ େିଧଦି ଜଡ ପଚତସନ୍ଚପରାଳୁ ପ
ରାେପରଶନ୍ଚ ରୂପଗୁଣଗଳ
ଭାେିସତସ
ି ପବଦୁ ପକାଂଡାଡୁ ୭-୨୨
ୁ ସୁଜ୍ଜ~ନ୍ଚାନ୍ଚ ଭକୁ ତସୟ

om

ଓଂଦପରାଳପଗାଂପଦାଂଦୁ ପବପରଦିହ

ସିଂଧୁରାଜପନ୍ଚାଳଂବରାଲୟ
ବଂଧିସଲୁ ପ୍ରତସି ତସଂତସୁ ଗପଳାଳୁ ଦ

gm

ବଂଦ ପତସରଦଲି ଚିଂତସିସଦ
ି କନ୍ଚୁ ମାନ୍ଚେିନ୍ଚତସ
ି ଲ୍ଲ
ି

a.
c

ଇଂଦିପରଶନ୍ଚ ରୂପଗଳ ମନ୍ଚ

ou
si

ବିଂଦୁ େୟାପିସଦ
ି ଂପତସ ଇରୁତସିପ୍ପନ୍ଚୁ ଚରାଚରଦି ୭-୨୩

.y

ଓଂଦୁ ରୂପପଦାପଳାଂଦେୟପଦା

w

w

ପଳାଂଦୁ ପରାମପଦାପଳାଂଦୁ ପଦଶଦି

w

ପପାଂଦି ଇପ୍ପବୁ ଜାଂଡନ୍ଚଂତସାନ୍ଚଂତସ ପକାଟିଗଳୁ
ହିଂପଦ ମାକାଂପଡୟ କାଣପନ୍ଚ
ଓଂଦୁ ରୂପଦି ସଇଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟେ
ଇଂଦିପରଶପନ୍ଚାପଳନ୍ଚିଦଚ୍ଚରି ଅପ୍ରପମୟ ସଦା ୭-୨୪
ଓଂଦନ୍ଚଂତସାନ୍ଚଂତସ ରୂପଗ
ପଳାଂପଦ ରୂପପଦାଳିହେୁ ପଲାକପଗା
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ପଳାଂପଦ ରୂପଦି ସଇଷ୍ଟି ସ୍ଥିତସ ି ପମାଦଲାଦ େୟାପାର
ଓଂପଦ କାଲଦି ମାଡି ତସିଳସ
ି ପଦ
ସଂଦଣିସପି କାଂଦିପ୍ପ ଜଗପଦାଳୁ
ନ୍ଚଂଦନ୍ଚଂଦନ୍ଚ ରଣପଦାଳିଂଦ୍ରାତ୍ମଜପଗ ପତସାରିସପନ୍ଚ ୭-୨୫
ଶ୍ରୀରପମଶନ୍ଚ ମୂତସଗ
ି ଳୁ ନ୍ଚେ

om

ନ୍ଚାରିକୁଂଜରଦଂପତସ ଏକା
କାର ପତସାପେୁ ଅେୟୋେହୟ ଅେୟେଗଳଲି

gm

ରୀରପଦାଳୁ ନ୍ଚାନ୍ଚା ପ୍ରକାର େି

a.
c

ପବପର ପବପର କଂପଗାଳିସେ
ୁ ଶ

ou
si

କାରଶୂନ୍ଚୟ େିରାଟପନ୍ଚନ୍ଚିସେ
ୁ ପଦୁ ମଜାଂଡପଦାଳୁ ୭-୨୬
ୋରିଜଭୋଂଡପଦାଳୁ ଲକୁ ମି

.y

ନ୍ଚାରସିଂହନ୍ଚ ରୂପଗୁଣଗଳୁ

w

w

ୋରିଧିପୟାଳିହ ପତସପରଗଳଂଦଦି ସଂଦଣିସି ଇହେୁ

w

କାରଣାଂଶାପେଶ େୟାପ୍ତେ
ତସାର କାୟ େୟକ୍ତେୟକ୍ତେୁ

ଆରୁନ୍ଚାଲ୍କୁ େିଭୂତସିୟଂତସୟାମି ରୂପଗଳୁ ୭-୨୭
ମଣିଗପଳାଳଗିହ ସୂତ୍ରଦଂଦଦି
ପ୍ରଣେପାଦୟନ୍ଚୁ ପଚତସନ୍ଚାପଚ
ତସନ୍ଚ ଜଗେିପନ୍ଚାଳନ୍ଚୁ ଦନ୍ଚ
ି ପଦାଳାଡୁେନ୍ଚୁ ସୁଖପୂଣ
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ଦଣୁେପି କୟୁ ଇେଗିଲ୍ଲ ବହୁ କା
ରୁଣିକନ୍ଚଂତସାନ୍ଚଂତସ ଜୀେର
ଗଣପଦାପଳକାଂଶା ରୂପଦି ନ୍ଚିଂତସୁ ପନ୍ଚମିସେ
ୁ ୭-୨୮
ଜୀେଜୀେରପଭଦ ଜଡ ଜଡ
ଜୀେଜଡ ଜଡଜୀେରିଂଦଲି

om

ଶ୍ରୀେରନ୍ଚୁ ଅତସୟଂତସ ଭିନ୍ନ େିଲଅଣନ୍ଚୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ
ମୂେରିଂଦଲି ପଦୁ ମଜାଂଡଦି

a.
c

ତସା େିଲଅଣପଳନ୍ଚିସତସ
ି ଳୁ
ୁ ପ୍ପ

ou
si

ଆଦିପତସୟରୁ ତସିଳୟ
ି ଦିହ ଗୁଣ

gm

ସାେଧିକ ସମଶୂନ୍ଚୟପଳଂଦରିତସୀେରନ୍ଚୁ ଭଜିସୁ ୭-୨୯

ପେଦମାନ୍ଚିଗପଳଂପଦନ୍ଚିପ ୋ

.y

ଣୟଦିଗଳୁ ବଲ୍ଲରେରରିୟଦ ଗୁଣଗଣଂଗଳନ୍ଚୁ

w

w

ପେଧବଲ୍ଲନ୍ଚୁ ପବାମ୍ମନ୍ଚରିୟଦ

w

ଗାଧଗୁଣଗଳୁ ଲକୁ ମି ବଲ୍ଲଳୁ
ଶ୍ରୀଧପରାବ୍ବନ୍ଚୁ ପାସୟ ସଦ୍ଗଣ
ୁ ପୂଣ ହରିପୟଂଦୁ ୭-୩୦
ଇଂତସନ୍ଚଂତସାନ୍ଚଂତସ ଗୁଣଗଳ
ପ୍ରାଂତସଗାଣପଦ ମହାଲକୁ ମି ଭଗ
େଂତସଗାଭରଣାୟୁ ଧାଂବରୋଲୟଗଳାଗି
ସ୍ଵାଂତସଦଲି ପନ୍ଚପଲପଗାଳିସି ପରମ ଦୁ
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ରଂତସ ମହିମନ୍ଚ ପଦୌତସୟ କମ ନ୍ଚି
ରଂତସରଦି ମାଡୁତସଲି ତସଦଧୀନ୍ଚତ୍ଵପେୈଦହ
ି ଳୁ ୭-୩୧
ପ୍ରଳୟ ଜଲଧିପୟାଳୁ ଳ୍ଳ ନ୍ଚାପେୟୁ
ପହାଲବୁ ଗାଣପଦ ସୁେୁେଂଦଦି
ପନ୍ଚପଲୟ ଗାଣପଦ ମହଲକୁ ମି ଚଂ
ଚଲେପନ୍ଚୈଦହ
ି ଳଲି ଜୀେରି

ଶ୍ରୀନ୍ଚିପକତସନ୍ଚ ସାତ୍ଵତସାଂପତସି

ou
si

ଜ~ନ୍ଚାନ୍ଚଗଂୟ ଗୟାସୁରାଦନ୍ଚ

gm

a.
c

ଗଳେଡୁେୁ ପଦନ୍ଚିେନ୍ଚ ମହିପମଗଳୀ ଜଗତ୍ରୟଦି ୭-୩୨

om

ଜଲରୁପହଅଣନ୍ଚମଲ ଗୁଣରୂପଗଳ ଚିଂତସିସତସ
ୁ

ପମୌନ୍ଚିକୁଲସନ୍ଚମାନ୍ଚୟ ମାନ୍ଚଦ ମାତସୁ ଳ ଧ୍ଵଂସି

.y

ଦୀନ୍ଚଜନ୍ଚ ମଂଦାର ମଧୁରପ
ି ୁ

w

w

ପ୍ରାଣଦ ଜଗନ୍ନାଥ େିଟଠଲ

w

ତସାପନ୍ଚ ଗତସିପୟଂଦନ୍ଚୁ ଦନ୍ଚ
ି ଦି ନ୍ଚଂବିଦେରନ୍ଚୁ ପପାପରେ ୭-୩୩
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