
f-63 / sl. 3!
ଭଈେରାବି ନାଦ େସ ଦିଅଈ ଯାଉଯାଉ । !
ବାବu ଏ ସୁ1ର ଯୁବା ମଦନ ପୁରୁସ । !
ବିଗ5 ବିଦ6ାଧର 8ାେୟ ଦିସଈ ସାଦୃସ ।। ୫୭୧ ।।!
େଯାଗିେବାଲି େୟହାକu େକ େବାଲିବ ନିକର । !
େକବଣ ସାପBଋ େସ ବuଲଈ େଦସାDର ।!
ପଚାରDି ନରନାରି ସୁଣ େଯାଗବାସି ।!
େକଉ େଦେସ ମୁଂ ତuIର େୟେଥ ଅଛ ଆସି । !
ମୁଖ େଟକି କାହାକuହି ନକହଇ କଥା ।!
େମାହାମP େଘାର ଥାଈ େପାତିଥାଈ ମଥା । !
ତୀନିଦS ବଲି ରାେୟ ସିେT େଲଉଟୀଲା ।!
ଆସନ x x x x !
!
f-? / sl. 4!
x x xେର ଯାଈ ତuରିେତ ବସିଲା ।!
ରଯାମୃତି ଚାହ ିରI େବାଲଈ ବଚନ େହାଈଲା ତବଦ । !
େଦଖିଲା ଚାଲେD ତାର ନସୁଭଈ ପାଦ ।। [୫?]୭୬ ।। !
ଉଠୀଯାଈ ଭuମିକି େଯ ଚାହିଲା େଲଉଟୀ । !
େବନିପାଦତାଳu ତାର ପଦX େଯ ଉକuଟୀ । !
ରIା ବିଚାରିଲା େୟ ନuହଈ ସମାନB । !
ବଡଲାକ ପୁଅ େଯ ଅଟଈ ବଡପଣ ।। ୫୨୬ ।!
େଗାପBାନିଅ ଷBଋେପ ଅବା ରହିଅଛି ଆସି ।!
ତପୁସିକି ଚା\ ିରାଯା ବଚନ 8କାସି ।!
କାହାର କuମରନାଥ କାହି ତuI ମଠ । !
କ]5େର ମୁ !



f-? / sl. 5!
େର ଯାହାର 8ଭuପଣ । !
େସ ରାଯା କି ଉେପଖଈ ଦS ସିଘାସନ ।। ୩୫୮ ।।!
ଆIକu ଛାଡିଣ ତuେI ନଯାଅ େଗାସାଈ ।!
ବହuତର ବଚନ ଭାଗିେଲ ପାପ ପାଈ ।। ୩୫୯ ।।!
ରାଯା େହାଈକରି ତuେI ମାଗିବ େଯ ଭିaା । !
ପbୁେକାଳି ଅ]5କu ବଳିଲା ତuI ଈcା ।। ୩୬୦ ।।!
କିେବାଲି େବାଲିେବ େସହି ନରନାରାେୟଣ । !
େଯାଗପଥ ମହାଦୁଖ ଶୁେଣ େଯ ରାଯନ । !
ଋସିମାେନ ତପ କରିଛDି ଯୁେଗଯୁଗ ।!
ରାଯାସୁଖ େଭାଗ ମେb କରିବାକu େଭାଗB ।। ୩୬୨ ।।!
!
f-41 / sl. 6!
ଏମD ସମେୟ େଯ ମା\ୁତ େତରସତ । !
େସାଳସf ରାଉତ େଯ ଉଠତ ିନିସତ । !
ନବଲa ବଗଂେଯ େହାଈେଲ ଆସି ଋS । !
ମୁଖରାବ ସବେଦ େଯ କgଈ hiS ।। ୩୫୪ ।। !
ବାଋଆଳ ଚuହାଣ ଘଡଈ ଘଡିତାଳ । !
8କkତି େସବକ ଆଦ ିବେa ଦିଯବର । !
ସିେର କରେଦଈ ସେବ5 କରDି ଗୁହାରି । !
ଉଠୀ କରପl େଯାଡି କରDି ଗହୁାରି ।!
ରାଉେତ େବାଲDି େହ େଗାବି1ଚm ରାେୟ । !
ଳେa ବଳଯାକ େଭଟୀ ଅଈଲu ସବ5େହ । !
ଏେତ ସନBପ!
!
f-39 / sl. 7!



ହ େବାଈେଲକହ େସହି କଥାମାନ । !
ତuIକu େଘନିଣ ଆେI େଦସାDର କେଲ । !
େଯାଗପଥ ଅ8ାପତ େହାଈବାକ ଭେଲ ।!
ତuେI େଯ ମଦନବାଣ ନପାରିବ ସହି ।!
େଚାରିରତି କରାଈବ ସପତଣି ଦୁଈ । !
ଆଯଠାଋ େସକଥା େଗା ଛାଡ ରାଣି ଦୁଈ ।!
ଆକାସ ବିଯୁଳି କା\ୀ ହେn ଧରା େହାଈ । !
ରାଯା ରାଣି ସୁଖେଭାଗ ଆଯଠାଋ ଗଲା । !
ଦଈବପୁଋସ େୟ\ା ଭିନଭିନ କଲ ।। ୩୨ ।। !
ଗୁଋମP େଦଲାଠାରି ଅେଗଂ ନା\ି େଖଦ । !
ଦ!
!
f-? / sl. 8!
ସoାର ମହାବp େହାଈବାକ େଭଦ ।। ୩୩୮ ।।!
ହାଟର ବାଟରକ ନାସି ଆଈବu xqା । !
ଆଗBାଂ େଦଈଛDି େଯ ମୁକuତା େଦଈ ମାତା ।। ୩୩୯ ।।!
ରାଣିେୟ େବାଈେଲ ରାଯା ତuେIେ\ ମହତ । !
ମ\ତକu ଆେfକର ିେ\ାଈଲu ଅନାn ।। ୩୪୦ ।।!
ଦୁଈକuଳ ଛାଡି ମେo ଭାସିଲu ଯଳର । !
ପିତାମାତା ଭାଈବpୁ େୟଡିଲu ସକଳ । ୩୪୧ ।।!
ଯଳସୁଖି ଗେଲ କା\ି ରaାେହବ ମିନ ।!
ଚmମା ନଥିେଲ ତାରା ନପାେୟ େସାଭନ ।। !
!
f - ? / sl. 9!
ମାଗିେଲ ଦିଅDି ନଆସଈ ମୁେଖ । !
ବଳବD ପେଣ େସେଯ ବିହରDି ସୁେଖ । ୪୫ ।।!



ଏମେD ଅଚଳାଚଳ ବଗଂେଦସ ସିମା । !
େଯାଧାକଂର ଚିDାନାହି ଶବିେହ ଗାରିମା ।। ୪୬ ।। !
ଅ]5ଦାନ ବfଦାନ ଦିଅDି ରାଯନ । !
ଦରିେr ସେDାସ ହDି ସେDାେସ hiଣ ।। ୪୭ ।। !
ଆପଣା ରାଯBକu ରିପୁଭେୟଭ5ତି ନାହି । !
ଆବର ସମର କରିବାକ x x x x ।। ୪୮ ।।!
ରିପୁମାେନ ସରଣ ପସDି ଭେୟ ଆସି । !
ନିକେଟକ ରାଯs େଯ କରଈ ବଗଂେଦଶ ି।। ୪୯ ।।!
!
f-5 / sl. 10!
କ ଚିନାେୟ ତହି କର େଜ 8ମାଣ । !
କରସୁଝୀ 8ଯାେୟ ଅଯ5େଲ େକାଟୀଧନ ।। ୪୦ ।!
କଈରି ମରାଈ େଯ ବହuତ ଧାନଘର । !
ଖାଈେଲ x x x x x ଅେଗାଚର । !
ଜେଣ େହ ଦାରିr ନାହିଂ ସବ5 େହ ପୁଋଣା । !
ହରିନାମ ଗାୟନ କରDି ପନvବିଣା । !
ଶୁବ]5ର ବାେହ ଚuଡି କେw କwିମାଳ ।!
ପାଟେନେତ ଆଭରଣ ଦୁଅDି ଉଯଳ । !
ସୁକଳ ବସନମାନ ମଣDି କିଚିତ । !
ଅ]5ଦାନ ବfଦାନ ଦିଅDି ବହuତ ।। ୪୪ ।।!
!
f-4[6] / sl. 11!
େକବ ରତନ ତାxର ବାକିଥିଲା ରହି ।!
ସମେn ଆnାନ ତେଳ ମାଗିେଲକ ଯାଈ ।। ୪୦୧ ।।!
େମାେତ ରାଈ େଲଖାକରି ଆଗBାଂ େଦେଲ ।!



ବାରବରସ େଳଖାକର ଏକାଠuେଲ ।। ୪୦୨ ।।!
େବନିପଦX ପ1ର ମyତ ଟxା େହାଈ ।!
ଭSାର େୟେତକ ଗଣିଦିଅ େବଗେ\ାଈ ।!
ତତaେଣ ମୁକuତା େଦଈ େହାଈେଲ ବାହାର !
ତuରିେତ ମିଳିେଲ ଯାଈ ଭSାର ଘରoାର । !
ଭSାର ନାେୟକକu େବାେଲ ମହାେଦଈ ।!
ଦହନି କବାଟ େଫଡିଦିଅ େବଗ େହାଈ ।। ୪୦୫ ।।!
!
f-? / sl. 12!
ଆଗBାପାଈ ପରିବାରି େପଡିଲା ଦୁଆର ।!
ସାମୁକା େଫଡିଣ ଗଣିେଦଲା ଧାତିକାର ।।!
େବନି ପଦX ପ1ର ମଭ5ୁତ ଟକା େଦେଲ ।!
ଆnାନ ତେଳ େନଈ ବହି କuଢାଈେଲ ।।!
େବାଳDି େଗାବି1ଚm ସୁଣ ଲaବଳ ।!
େଯ ଯାହୀ ବରତ ନବାକି ନିଅସି ତuIର ।।!
ଏକକu ଆେରକ ଚାହ ିେବାଳDି ରାଉେତ ।!
ରାଯା େଯାଗି େ\ାଉଛDି େବାଳDି ସମେn ।। ୪୦୯ ।।!
ଏଣୁ କି xx କେଲ ମାଗିଲu ଆେI ବାଳି ।!
ଓ8ଧ ଛାଡିଲା ଜିବ େଦସାDର େଦଖି ।!
ଏକା !
!
f-12/sl. 13!
xx ଆଗBାଂ େଦେଲ େବଗକରି ବାଡିତାଟୀ ଖଟେହା େବାଇେଲ ।।୧୪୫।।!
ଆଗBାଂ 8ମାେଣେର େକାଦାଳ ଚଲିଗଲା !
ମରଡାଶାଳେର ପଶ ିସବu ଋSକଲା ।। ୧୪୬ ।।!



କuSିେର ପୁେରାଇ େସ ଗଲା ତତaଣ xxx!
ନବର ବାହାେର େନ ପକାଈଲା ପୁଣ ।। ୧୪୭ ।।!
ହାSି େନଈ ପକାଈ େଗାେବାରପାଣି େଗାଳି!
ନିଅ େବାଲେD ପହରା ନିଅଈ ପହରି ।। ୧୪୮ ।।!
େଯ ଯାହା ଠାବେର େଥାଈ ରହିେଲ   !
!
f-? / sl. 14!
ତuରିେତ । ହାଡପା େୟ ଚଳିେଲ େଯ ନିଯ ଗୃହପେଥ ।। ୧୪୯ ।। !
ଶିେୟକ ଦୁେର େଜ େଗାବି1ଚm ଥିେଲ ।!
ହାଡିପା ଚରିlମାନ ନୟେନ େଦଖିଲା ।!
ନବର ଭିତେର ଯାଈ ମିଳିେଲ ବହନ ।!
ମାତାx ଛାମୁେର ବିେଯ କେଲ ତତaଣ ।। ୧୫୧ ।।!
ସାବ}Bେନ ସୁଣ ମାୟ ଆଗB େଦେଲ ଯାହା ।!
ମରଡା ସଳେର ନuଚ ିେଦଖିଳଈ ତା\ା ।।!
ହାଡିପାକଂ ସଗଂେତ ବାେଳକ େଗାଟୀଥିଲା ।!
ନଟୀକାଳ ବkaଋ େଗାଗଁୟ ମାଗୀଲା ।। ୧୫୩ ।।!
ତତaେଣ ହାଡିପା େବାଈେଲ େସ ବkaକu ।!
ଆକାସୁ ଖସିଣବka ଅଈଲାତ!
!
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ଥ ।। ୮୨ ।।!
େଗାବି1କu ମେନ ଚିDା କେଲ ଦSଧାରି ।!
ଏକଈ ଦିେନକ ନିସା ସମେୟ ସୁେ1ରି ।!
ନିଯନ ସମେୟ ଆସି େହାଈଲାକ xx ।!
ମନତାର େଗାବି1ଚm ଯାଣିଅଛି ତହu ।!
ସୁSିଆଣି ଉଭା େହଲା ଆସନ ଉପର ।!



ନାଥ େହ ତuIକu େଦଖି ମନଗଲା େମାର ।!
ଆଯ ଆେI େକଳିରସ କରିବା େଗାସାଈ ।!
ଅଥେୟ େହାଉଛି େଦହ ତuIଋପ ଚାହ ି।!
ଯତସତ େହାଈ େକେତ େଲାେକା ରହିଛDି ।।!
ଯନମ େହାଈଣ ସୁଖ େକପାଋ ମୁଋଛି ।। ୮୭ ।।!
!
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ସୁSିଭାରିଯା େଯ େସାଳ େହ ସଂgୂ]5 । !
ରାଯାକu େଦଖିଣ ତାର ଚିତ ଛନଛନ ।!
ନପସଈ ଘେର ବାଳି ନଋଚଈ କିଛି ।!
େଭାଯନକu ମନନାହି ନିrାହି ମୁଋଛି । ୬୭୯ ।।!
ଉଯାଗର େହାଈ ବାଳି ଆେଗ ବସିଥାଈ ।!
ଚାରିପହରକu କନ6ା ଚାର ିସଯ େହାଈ ।। ୬୮୦ ।।!
ବିଚାରଈ ବଗଂରାଯା ପଡିଲି ମୁ କାହିଂ ।!
େୟହାର ଦାଢଋ ମୁ ବରତିବି ନାହିଂ ।। ୮୧ ।।!
ରI ତହu ସେତ ଗୁେଣ କଟାଳିଲା ମେତ ।!
ଏକସଣୁେବେଗ ରaା କର ଯଗନାେଥ !
!
f-? / sl. 17!
ରାl ଅଧମାେନ ବସି ଯାଗଈ େସ ନିସା ।!
ଏମେD ଚାର ିବରସ ସgୂ]5 େହାଈଲା ।!
କପିଳାସ େତଯିଣ ହାଡିପା ବିେଯକଲା ।!
େଗାବି1ଚm ସନିେଧ ମିଳିଗେଳ ଯାଈ ।!
େଦଖିଣ ଆସନ େତଯBାକେଲ ବଗଂସାଈ ।!
ଗୁଋକଂ ଚରଣ ତେଳ କେଳ 8ଳÄିତ ।!



ସି} ହuଅପୁl େବାଲି କଲBାଣ ବାbୀତ ।!
ରIା କିନBା ଯାଈଣ ପାଈଲା ଧାତୀକାର ।!
ତାହାର ଝଗଡ ଛାଡି େହାଈଲା ବାହାର ।!
ଗୁଋକu rସନ ଯାଈ କେଲ ରIାନାରି ।!
କuସଲ !
!
f-70 / sl. 18!
ତର ଦିଅDା ।!
ଯାହା େସ କମ5 େମାେ\ାର ଫଳିଲା େଯ ଆଯ ।!
ଚାେଚକ x \ାଣ ିଆଯ ଲଭିବଈ କାଯB ।। ୬୩୮ ।। !
ତuେI ନାେଥ େଯାଗ ସାଧ େଯଉଂଠାେର ଈଛା ।!
ଉେଦ ଅn ଦୁଈବଳ ପାଉଥିବ ଭିaା ।!
ନିରାସ େହାଈ ସୁେ1ରି ରହିଲା ତuନି େହାଈ ।!
ଏମେD ବହuତ ଦିନଗଲା େସସ େହାଈ ।!
ସବu ହିେମ ଭିaାେଦଈ ଲବଣ ଦିଅଈ ।!
ଦୁଧଭାତ ମାଛଭାତ ପରସଈ ନାହି ।!
ଆନେ1 ଭuଯଂଈ ରାଯାମେନ ନାହି ଚିDା ।!
!
f-11 / sl. 19!
େୟ ଭଯିବା େଥାେକ ନିଉଡିବା ସିର ।। ୯୨ ।।!
ଗୁଋଯା\ା ବଢାଈବ େଘନ ଦୁଢ କରି ।!
ତିରଣଡାେଳକ େହବ େମରିଗିରି ସରି ।!
ଭଲ ମ1 ଦୁଈକଥା ବିଶBାସୀ କହିବ ।!
ଅଯାତିକ େହାଈେଲ ଅଚରଣ ମାଡିବ ।।!
େଦବ ଯାହା େଦଳି େବାଲି ନ ବେଲବ ତuେS । !



ବÅସିଳା େଘନି ଯମ ପିଟୀବଟୀ ମୁେS ।। ୯୫ ।।!
ଗୁଋକଂ ବଚନ ବାବu ପାସାଣେର ଗାର ।!
ଗୁଋକuଂ େସବିେଲ ଯମଦS େହାେୟ ପାର ।। ୯୬ ।।!
େବା !
!
f-? / sl. 20+21!
େବାଳଈ େଗାବି1ଚm ସୁଣସି େଗା ମାେୟ ।!
ଆoଋ ମେତ େୟେତ ଦିନ ଯାେୟ ।!
ପିS ରହିବାକu ମେତ କହ ସଦବuଧi ।!
େକଉଂ ଗୁଋ େସବାକେଳ କାଯ5 େମାର ସଧi ।!
hiାଣ େହାଉ କିଅବା ଚSାଳ େହାଉକିନା !
େଯ ରଖିବ ପିS ତାକଂ କରିବା ଯନ ।। ୯୯ ।!
େବାଳଇ ମୁକuତା େଦଈ ସୁଣସି ରାଯନ ।!
ରାଯା ସୁଖ େଭାଗ େତଜି ପାରିବu କି ପୁଣ ।। ୧୦୦ ।।!
ହnି େଘାଡା ବଳ େତାର ସgତି ବହuତ ।!
େୟ\ା େତ!
!
f-? / sl. 21!
େବ ମାତା କିgାଈ କା1ିଲu ।। ୨୩୨ ।।!
ଏେବ କା\ି େନାଡିେଲ ପାଈବu ଗଲାକଥା ।!
ମିେଛ େହ େରାଦନ କରି କିgା ନ େନ ବ6ଥା ।!
େବାଳଈ େଗାବି1ଚm ସୁଣସି େଗା ମାେୟ । !
ସାଧୁତ େମଳିଲା ପୁେବ5 େବାଈତ େଗାଟୀେୟ ।। ୨୩୮ ।।!
ସିpୁର ଲ\ଡି ଘାେତ ଲାଗିଲା େବାଈତ ।!
କuେଳ ନଲାଗିଲା rବB ସବuଗଲା \ତ ।। !



ମେତ େସହି ମତିକରି ମୁଋଛ େମାହାେଦଈ ।!
ସି1ୁେର ଭାସିଲା େଭଲା (ଳା) େଲାଡିେଲକି ପାଈ ।। ୨୪୦ ।।!
!
f-62 / sl. 22!
ଦସମାସ ଗେଭ5 ଧରି େହଲି ଅପୁlିକ ।!
କuଳ ଭାସିଗଲା ମୁହି େ\ାଈଳି େନେରଖ । ୨୩୨ ।।!
ଦଈବ ପୁଋସ େୟ\ା ଭିଆଈଲu ଆଣ ି।!
ମାତାପୁେl ଭିନଭିନ କରାଈଲu ପୁଣି ।। ୨୩୩ ।।!
ବଗଂରାଯB ସgତି େମା େକ ଭାଗB କରିବ ।!
ମୁ\ି (ହି) େସ େଗାବି1 ମନକଲି ଉଦେବଗ ।। ୨୩୪ ।।!
ହାଡପା େବାଈେଲ ତuେI ବିକଳ କିgାଈ ।!
ଅେନକ 8କାେର ବuଧi କହିଲu ମଣାଈ ।। ୨୩୫ ।।!
ଆପଣାଈ ଛାେର ପୁlକu େଯାଗି କରାଈଲu ।!
ବାଳuତ ସଭା!
!
f-? / sl. 23!
େବନି ପାଟରାଣି ।!
େଶାଳହସପୁନv5 ଯୁବା ବିରହ କାେମନି ।। ୮୪ ।। !
ଆସଥାଉ ନିରାଶÉ କରDି େଯଉ ଜନ ।!
ମେଳ (ମେଲ) ମହାପାପି େସ େଯ ନରେକ ପଠନ ।। ୨୧୫ ।।!
େରାଦାମା େଗାଦାମାକଂ େବାଳDି ମହିଧର ।!
କିgା ରାଣିମାେନ ତuେI କଋଅଛ େଗାଳ ।।!
ଦଈବ ପୁଋସ ଯାହା କରିଛି େବେcଦ ।!
େକ ଆନ କରିବ ତାହା ସୁଚିମୁେନ େଭଦ ।। ୨୮୭ ।!
ମଦନ ପbମ େଯେବ ନପାରିବ ସହି ।!



େଚାରି ରତି କ!
!
f-82 / sl. 24!
ତ ଆେନ େକ ଯାଣି ପାରିବ ।!
ଝୁରିଝୁରି ତନu ଖିନ ଦିନ ନ ସରିବ ।। ୨୨୯ ।।!
କାହା େଘନି ମହା ନିସି ବbିବu େସାୟେନ । !
aୁଧା ନଲାଗିବ ନିrାନଥିବ ନୟେନ ।। ୨୮୦ ।।!
Ñାଥା ଶୁେନB ନିସାଳ ହuଅDି nିରିଜନ । !
େକଉ େଦାେସ ଆIxୁ େଯ ଛାଡିବ ରାଯନ ।!
ପୁେବ5 ଈଶBରକଂ େସବି ପାଈଥିଲu ବର ।!
ତପବେଳ ତuIକuଂ ପାଈଛu ନkପ5ବର ।!
େକାଡିଏ ବରସର େଗାବି1ଚm ରାଯା ।!
େସାଳ ବରସର ଆେI ଏ େବନି ଭାରିଯା ।। ୨୮୩ ।!
ଆେI େତାର ଅଧଅଗଂ !
!
f-? / sl. 25 !
ନ ବସିଲା । ପାଦର େଯ ଚିÖମାନ ବସୁଧାେର ଅଛି ।!
ନିେରଖି େଦଖିଳି ତହି ପoX ଉକuଟuଛି !
ମେନ ବିଚାରିଳି ବଡେଲାକ େୟ ପୁଋସ ।!
କାମେଦବ ବ]5 େୟ ସୁ1ରକାDି େବସ ।!
ମୁହିଂ େସ ସଂÜଦା ନାରି ସବିେହ େମାେହାର ।!
ଭuଳିଲା କି ଚିତ େମାର େହାଈଲା ଅଥିର ।!
େବାଈଲି େଯ ରáଖେଟ େସାଇବ ସୁnେହାଈ ।!
ସୁଗp ଚ1ନ େବାଳି େଦଉଥିବି ମୁହି ।!
ପାଟେନତ ପତନି କରି କରିବ ତuେI କqା ।!



କାକର କuହuଡି ଖରା ନଖାଇବ ମଥା ।!
ନିଜ ମ1ିେର ଆେI େସା !
!
f-71 / sl. 26 !
ବାରତା ଗୁଋ ରIାକu ପଚାରି ।। ୪୨ ।।!
ଆେI େଯ େଚଲାକu େତାେହାଠାେର ଛାଡିଗଲu!
ଯତସତ ପଣତାର େକମେD ବuଝୀଲu!
ରIା େବାଈଲା ଅବଧାେନ ସୁଣିବା େଗାସାଈ!
ଭଲ ମହାମD ତuେI କେ]5 ଅଛ କହି!
ସାଧୁଏ ତuIର େଚଲା ଅଳପ ବୟସ!
ନuହଈ ଚbଳ ବuଧi ଅତିଥିର େବସ ।। ୬୫୦ ।।!
କାହାର କuମର ଏ ମାେନବ େଦହ ବହି!
ଅନBଏ ଅଗତି ପଣ େଦଖିଳିତ ନାହି !
ଏକଈ ଦିେନକ େୟ େଯ ନà େଫରିଗଲା !
ତିନିଦS ବଳି ଆସି ଆସ ଏ!
!
f-? / sl. 27!
same as sl. no. 25!
!
f-? / sl. 28!
ଧାତିକାେର ପରିବାରି ଧଈେଲକ େତାଳି ।!
େକସବାସ ଅସIାଳ ଦୃଜ5ୟ ଆକuଳି । !
ନkପତି େବାଈେଲ ତu େଲାଛାର େଲା ପାେମରି ।!
ଗୁଋ େଗାସାଈକି କିgା େଦଉଅଛ ଗାଳି ।। ୩୩୧ ।।!
ତuେI େଗା ପରର ଝୀଅ ଆେIପର ପୁଅ ।!
ସଂସାର ଆଚାେର ତuେI ଆIର େସେନହ ।!



ଛାଡିବାର ଭାରିଯା େଯ ବାପାକଂ ବଈରି ।!
େଯେତ ଈcା ଆIକu େଗା େଦଈଯାଅ ଗାଲି ।!
ରାଣିେୟ େବାଈେଲ ତuେI ସୁଣି !
!
f-35 / sl. 29!
Å ପଡu େର ପାମର । ଯମ େତାେତ ଦS େଦଉ xxx ନକ5େର । ୩୦୭ ।!
ଭâତ6ଯନ େହାଈକରି େୟେଡକ ଅଗBାନୀ ।!
ଏଡ ବଡ ରାଯା େତାେତ େହାଈଲାକ ମାନି । ୩୦୮ ।!
ରାଯାର କuମାରି ଆେI ସେତ ସପତଣି ।!
ସବuରି ନିଶBାସ ପଡu େତାେହାର ମୃଧୁନି ।!
କuଳଦିପ ନପାଈ ଅpାର କଲu ଘର ।!
ରାଯା ଥାଉ ରାଣି ରାS କଲuେର ପାମର । ୩୧୦ ।!
ଏେତ େବାଳି ପାସାଣ ଉପେର ଯାଈ ପଡି ।!
ହnଋ ଭାଗିେଳ େଜ ସୁବ]5 ଦୁଈ ଚuଡି । ୩୧୧ ।।!
!
f - ? / sl. 30!
ହnିର ଉପେର ଦS ସିଘାଂସନ ଯାର ।!
ଏେଡ ବଡ ପଣ ଛାଡି ଯିବu େଦସDର । ୨୬୪ ।!
ବାହuଡ େଗାବି1ଚm ଆI େବାଲ କର ।!
କ]5ଋ ମୁଦୁରା କାଢି କqା ପୁର କର । ୨୬୫ ।!
ହିନ ବିଡÄଣ ବuଧi ବାଛିଳ କିgାଈ । !
େକ ତuIକଂ ବuଧi େଦଲା କହିବ ଗାସାଈ ।!
ରାଣିକି ନ ଚାହ ିରାଯା ନ ଚାହିଲା ଧରଣି । !
ସୁଣସି େରାେଦାମା େପାେଦମା େବନି ରାଣିଏ !
ମାୟା େମାହ େତଯି ଆେI େଦସାDର ଜିବu ।!



ମୃତu ପିS େଗାଟୀକିେୟ ଅ!
!
f-30 / sl. 31!
ଧରଣି ।!
ନିଯପତି ମୁଖ ଚାହ ିକରDି ଦଈDି । ୨୫୯ ।!
ଆହା 8ଣନାଥ ତuIକଂ େକଉ କଲାବାଈ ।!
କାହା ତହu ହିନ ବuଧi ସିଖିଲ େଗାସାଈ ।। ୨୬୦ ।।!
ନବଲa ବଗଂେର ତu ଅଟu ସିରମଣି ।!
େତରସତ ହnି ମେଧB ଦDା ସତ ତିନି ।!
ଚାରିସତ କଳାେଘାଡା ପାbସତ ନିଳା ।!
େବନିସତ ସିpୁ ଯାତି ସେତକ ଖଈରା । ୨୬୨ ।।!
େବନିସତ ଟାଗଂଣ କାେମାଡା ଏକସତ ।!
ଏମେD େତାେହାର ତuରଗଂମ େସାଳସତ । !
!
f-78 / sl. 32 !
ଘନି ଆସ ।!
ଅÄୁତ େଗାଟୀକା ଭuäାଈବି ଛଡରସ ।। ୧୬ ।।!
ହାଡିପା େବାଈଲା ଧମ5ଥିବା 8ାଣିମାେନ ।!
ଆଗହu ଶଚD ିସତ କହDୀ ବଚନଂ ।!
ତuହି େଯ େବାଈଲu ମାତ ଅ]5େଦବି ମୁହି ।!
କହେD ଯାଣିଲି େତାର ନିକଳକଂ େଦହି ।। ୧୮ ।।!
େଯେବ େତାର ଚିେତ ଅଛି େୟେଡକ ବିଶBାସ ।!
ରହିଲu େତାହର େବାେଲ ଚିର େହାଉ ଆସB ।। ୨୧୯ ।।!
ଏକା ଆେI ଚଳିଯିବu ଖSିଏକ ଦୁର ।!
େଚଲା େଗାଟୀ ଛାଡିଯିବu େତାେହା !
!
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ର ମ1ିର ।!
ଏହାକu ଖଟୀବu ଭିaାଥିବu େଯେତ ଦିନ ।!
ଆେI ଆସି େଘନି ଯିବu ଈଛା ସମେୟଣ ।!
ପାbମୃତି ଭିaା େଦେଲ େଯେତ େହାେୟ ଧମ5 ।!
ତହu ସେତଗୁେଣ ତେତ େହାଈବ କାରଣ !
େକୗଈDା େବାଈେଲ େଯ ତuIର ଈcା । !
ଏେବ ଦୁଈଜଣ ଆସି କର କିଛି ଭିaା ।!
ଓରିଆ ବଗଡାପାଗ ଅ]5 େଯ ଭuଯ5Dି । !
ପବନ ଆହାେର ତାକଂ ମନ େଯ େତାସDି ।!
େବାଈେଲ ହାଡିପା ଆେI ଅ]5 େତଜ6ା କଲu ।!
େଗା । !
!
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ଭaବu ।!
ସମnାନ ଭuମିେର ପୁତାେର ଏକାେD ବuଲିବu ।। ୨୧୪ ।।!
ଛପନା େକାଟୀ ଯିବକu ମଣି ୟକା କର ।!
ସବu ହkେଦ ନାରାୟଣ େକହି େନାେହ ପର ।। ୨୧୫ ।।!
ପବନକu ନିେରାଧiବu ଦସ}ାର ବାଟ ।!
େସାସିଗେତ ନିସBାସ ତu ବଲାଅ ଉଚାଟ ।। ୨୧୬ ।।!
ଅମନ ମ1ିେର ପସି ମନକର ଦୃଢ ।!
େଯାଗ ସାଧi ବାବu ଅତିମହା ଗାଢ ।। ୨୧୭।।!
ଳାଭ ିେଯେବ େମଋଦS ସଳେଖ ନାଗିବ ।!
େତେବ େହ ପି!
!
f-? / sl. 35!



ପିSଋ ପୁତାେର 8ାଣ ନଛାଡିବ ।। ୨୧୮ ।।!
ଦୃଗ5ମ ସାଧନାପଥ ପାରିବu କି ସାଧi ।!
ନପାରିେଲ ଅକାରେଣ େ\ାଈବu ଅସି} ।। ୨୧୯ ।।!
େବାଳଈ େଗାବି1ଚm ସୁଣ େମାହା ଗୁଋ ।!
ପାଈଲି କାରଣ େଯେବ ଆେf କଳି [ଲି] େମଋ ।।!
ତuIର ଚରଣ େରଣୁ ପରସାେଦ ଶ6ାମି । !
ସାଧiବି େଯାଗାD ଗBାଂନ କ]5ପେଥ ସୁଣି ।। ୨୨୧ ।।!
ଛାଡିଲି ସସାର ମୁଖ ଦS ସିଘାଂସନ ।!
ସତ6ସତ6ରାକu େମା ନ ବଳଈ ମନ ।। ୨୨୨ ।।!
ମନଦୃଢ କରାଈେଲ !
!
f-? / sl. 36!
ପେl ଅକuଂସ କuSଳ ଚç ଅଛି ।!
ଲଲାେଟ lିସିରା ସାଖା ଯାଣି ବିରାଯୁଛି ।!
ପାଦ ରେଯ ପଦXଚିÖ ବସୁଛି ଚଳର ।!
ବଡେଲାକ େହାଈ କିgା େଯାଗାD େବଭାର ।। ୫୮୬ ।।!
ଉଚିତ କହଈ ରାଯା ସୁଣସି େଗାମାତ ।!
ନuହଈ ମୁ ବଡେଲାକ ସାନକuେଳ ଯାତ ।!
ଅପାSuକ ପେଣ େଯ କuଟuÄ ନେପାସିଳି [ଲି] ।!
ଓଦର ନିମେD କେ]5 ମୁଦୁରା ଭରିଳି [ଲି] ।!
ରIାକନ6ା େବାେଲ xx ଗୁଋ ନାମ କିସ ।!
ତବନାମ କହମେତ କାହି ତuIବାସ ।!
ରାଯନ େବାଈଲା ଗୁଋ ହାଡିପା!
!
f-? / sl. 36!



xx ନାେଥ ଭରିଳ ନିକଟ । !
ବଡେଲାକ ପରାେୟତ ଦିସୁ ଅଛ େମାେତ ।!
ବହuତ ଲaଣ ଦିସୁ ଅଛି କରପେl । !
ଗୁପତ ନକରି ମେତ ଶBଋପ କହିବ ।!
େମା ମେନ ଯାଣିଳି ତuେI ଶBଗ5ର ଗpବ5 ।!
ପୁଟୀଲା ଚେgକ 8ାେୟ ଆେମାଦଈ େଦହ । !
େତଣୁକରି େମାର ମେନ ବଳିଲା େସେନହ ।!
ଅଧର ନାସିକା େଦହ ବଧୁଳିର ଗୁଣ ।!
ଦDମାନ ବିରାଯଈ ମୁକuତା ସମାନ । ୮୩ ।!
ଚାଋର ଚୀକuର େକସ ଭèମିେର େଲାଟଈ । !
େବନିଦS ବାହାଯାଇ ଆwuେର ପଡଈ । ୮୪ ।!
କର!
!
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ଅରନ6ଡୀଗର ନଦି ଖାଲ େଖାଳ ଖଣା ।!
ସବuଠାେର ଯଗÖାଥ େହାଈଥିବ ସିନ6ା ।!
ଚତâମାସ6ା ଅେD େଯେବ ଆସିେବ ରାଯନ ।!
ଏଥକu କିgାଈ ଆେI କରିବା େରାେଦାନ ।। ୪୪୫ ।।!
ଏେତ େବାଲି ଆନ1 େହାଈେଲ ସବ5 ବାଳି ।!
ସେତ ବାଳି ଗ6ାନ ପାଈ କେଲ ନିଉଛାଲି । !
କଲ6ାଣ ବାଛିେଲ ତାକu ଋପ ଚmମା ।!
ପୁଋସ େଭାେଗା େନାହିବ ଆଉ ଚାରସିନା ।। ୪୪୭ ।।!
େୟେତ େବାଳି େଯ ଯାହାେର ରହିେଳ କାେମନି ।!
ଏଥୁ ଅନDେର କଥା ସୁଣ ଆନ !
!
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ବାଣି ।!
ସୁଧା ହିଆ ପୁଛା କେଲା ଦୃଭାସBାକu ଚା\ ି। !
ଏଥୁ ଅନDେର କିସ େହାଈଲା େଗାସାଈ ।।!
ଦୃଭାସା େବାଈେଲ ସୁଣ ଗpବ5କuମର ।!
ପିଠୀେଦଈ ରାଜନ ବସିେଲ ମSପର ।।!
ବାଳବkଧ ତଋଣ େଯେତକ େଦଖୁଥିେଲ । !
ବk}ା ସମୟକu ସେବ5 େଯ ଯାହାେର ଗେଲ ।।!
ଗୁଋଯାଈ ମିଳିେଲ େଗାବି1ଚm କତି ।!
hiଗ6ାନ େଗାଚର ବuଝାଈ କହDି ।।!
ସୁଣ ବାବu େଗାବି1େର ନà େଫରି ଯୀବା ।!
ବନn କ1ର ନଦି ସମn ବuଲିବା ।। ୫୫୩ ।।!
!
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ତSuଳ େକ ଖାଈ ।!
େବଳସତ ପରିଜନ େୟ\ା[ହା]କu ଯଗଈ ।!
ମୃଗ ସୟÄର େଯ ହରିଣ ବାହuଟୀଆ ।!
ବ6ାTଭାଲuକuଂ ରାଜନ େପାସଈ େସନହା ।। ୩୬ ।।!
ନବସତ ଅଗଂବଳ େତରସତ ହାଥି ।!
େସାଳସତ ତuରଗଂମ ଉଟୀ ସେତ ଅଛି ।। ୩୭ ।।!
ଅବସେD ବସD ବହଈ ନିରDର ।!
ବିଦ6ାଧର 8ାେୟ ତହି ପୁଋେସ ସୁ1ର । !
େଭାଗେସାକ ଚିDାନାହିଂ ଅଚିDା ଭuବନ ।!
ଯନ ପରଯାମାେନ ତହି େକାେବର ସମାନ ।। ୩୯ ।।!
ବାଟୀ 6!



!
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ବç ସାଡଗଂ େଯ େଖାେଳହା େପାେଳହା ।!
େୟର ବç ତାÄ ଚuଡ ସେମାr ପାରିଆ ।!
ଡାହuକ ତିତିରି ଆଦ ିପାଟ ବାଲି ସୁଅ ।।!
ପୁଲଚuଈ ଅpାର ଚuଡୀବିଲ ଚିେକାକuଅ ।!
ଏ ବିଧi ଅେନକ ଯDu ଅଛି େପାସାମାନ ।!
ଭuମିେର ବସଈ େକହu ମbାେର ବpନ ।। ୩୨ ।।!
ଧାଡିଧାଡୀ ପäରି ଭିତେର ସୁେଖ ଥାDି ।!
େଯ ଯ\ି(ହି)କି ଭା5ଯନ େସ ଆଧାର ଭaDି ।। ୩୪ ।।!
ଦୁଧଭାତ ମାଛମାଂସ !
!
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ଥିବu େବଳକାଳ ଯାଣି ।!
େସବା ସାରି ଆଡେହାଈ ରହିବu ରେୟଣି ।!
ଆେI େଯ 8ତି ଭଗତା ଅଟu େବନିବାମା ।!
ଆନ ପୁଋସକuଂ େଟକି ନଚାହu ନୟନ। ।୩୩୦।।!
ନିଯକାD ବିନu ଆIର ଆନ ଆେf ନାହି ।!
େତଣୁ େଯ ହkଦୟ ଫାଟୀଯାଉଛି େଗାସାଈଂ ।।!
େସାୟନ ଯBାେର ପିଠୀ ନେଦଉ ଆIକଂ ।!
େୟେଡକ େêହ କିgା ଛାଡିଲା ଆIକuଂ ।।!
ତାହା ସୁଣି ରାଯନ େଯ େବାଲDି ବଚନ ।!
ନକ!
!
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େହାଇବ ଆI େଦହ!



ମଳିଫuଲ ଅ]5 େଗା ଲାଗଇ ମେତ ପିତା ।!
ପାଟେନତ ଚ1ନକu ନଥାଈ େସାଭିତା ।।!
ଭuମିଗତ େସଯBା େଗା ରାଣି ସୁଖ େଗା ମାଡଇ । !
ପବନ ଆଲଟ େଦହସୁଖ େଗା େଘନଈ ।!
ପଲx କାଟଈ େସଯ ସୁଣିସି େଗା ରାଣି । !
ଶBରିରକu ପିଡା ନିrା ନଥାଈ ରେୟଣି ।!
ରାଣିେୟ େବାଈେଲ ତuେI େଯାଗି େହାଈ ଯିବ । !
େରାଦାମା େପାଦମାxୁ ସଗଂେତ େଘନି ଥିବ ।!
ପରବାେସ ଖଟ !
!
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ଈବା ନିëେD େୟହାସୁଣି ରାଗମେନ ପାଈେଲକ ନାେଥ ।। ୬୫୮ ।।!
େବାଈଲା ଭିa6 େମäନ ଦିଅସି େମାହେର । !
ଆIର େସ ବାbା ନାହି କିgା ଥିବu ଘେର ।!
େଯାଗବାସି େଲାକଈ ସୁnେର କିସ କାଯB5 । !
େସଦିନ ବଚନ େଯ କହିେଲ ତପିରାଯ ।। ୬୬୦ ।।!
େଯେତ ପରିବେ1 ମୁହି ରସାଈଲି ଆଣ ି।!
କାଠ କି ପାସାଣହିଆ ନପାରିଲି ଯାଣି ।।!
ଚାର ିେଯ ବରସ େହଲା ରହିଲା େମା ଠାର ।!
ମୁଖ େଟକି ଦିେନ ମେତ ଚାହିବାକu ନାହି ।!
ଗୁଋମେନ ବିଚାରିେଲ କାର !
!
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ଣ େହାଈଲା । ଭଲା େଦହ ତu ତେପ େଗାବି1ଚm କଲା । !
ଏେତ େବାଲି ରIାକu କହିେଲ ହାଡପାେୟ ।!



େଚଲାେଗାଟୀ େଘନି ଆେI ଯିବu ମଠଯାେୟ ।। ୬୪ ।।!
ସÜଦା େବାେଲ ଗଋ େୟହିaଣି ଚଳ!
ଯିବାକu ଉcର େୟେବ େହାଉଅଛି େବଳ ।।!
ଗୁଋସିଶ6 ବାହାର େହାଈେଲ େବଗ େ\ାଈ । !
ମାନବ ନàେର ବିfାମିେଲ େବେଗ ଯାଈ ।!
x x ସୁSି ଦୁଆେର େହାଈେଲ ପରେବସ ।!
ଏକାD କରିଣ ତାକu ହକାରିେଲ ପାସ ।!
ଆେହା ଧେନଶBର ସା !
!
f-53 / sl. 46!
ଚାଈଣ ରାଯା େହାଅଈ କାତର ।!
ରାଯାର ଭିaା ମାଗିବା େଦଖି ସେବ5ଜନ । !
ବାଳବk} ତଋଣ େରାଦDି ଘନଘନ । !
ଆେହା େମାହାରାଯା େୟେଡ ସୁଖ େତଯs କଲu ।!
oାରoାେର ଭିaା ରୁ ଏହା ଅରଯୀଲu ।।୭୭।।!
ଏେବ େହ ତuIକuଂ େକହu ଅଛୀ ବଳିଆର । !
କ]5ଋ ମୁଦୁରା କାଢି ପକାଅ ତଳର ।।୪୨୮।।!
େଝାଳି କqା ପକାଈ ମ1ିର ଯାଅ ଚଳ ି।!
ଗୁଋକି କରିେବ ତuେI ସୁଣ ଦSଧାରି ।।୪୨୯।।!
କାହାରି!
!
f-? / sl. 47!
େବାଲ େସ କେ]5 ନ ସୁଣଈ ।!
ଭିaା ଦିଅ ମାେୟ େବାଲି ବଚନ େବାଲଈ ।!
ପboୁାର ତuSଳ ପୁରିଲା ଥାଳ େଗାଟୀ ।!
େବଗେବଗ େହାଈ ରାଜା ଆସଈ େଲଉଟୀ ।!



ଗୁଋକଂ ଛାମୁେର ଯାଈ ମSେପ ମିଳିଲା । !
କି କରିବି ତSuଳ ଗୁଋକu ପଚାରିଲା ।!
ହାଡୀପା େବାଈେଲ ବାବu ରାpଣା େବେଗ କର ।!
ଡିବିଳ ଗାଈଣ ଦିଅ ଅ]5 େହାଉଖର ।।୪୮୩।।!
ତaେଣ ମSେପ ଚuଳି (ଚuଲି) କେଲ ନkପ5ବର ।!
ହାSି!
!
f-? / sl. 48!
ମନେର ଆନ1 େ\ା[େହା]ଈ ପୁଣି ହସଈ ।୬୩।।!
ସିíBସର େବାେଲ ଶBାମି ତuI େଦବ କାମ ।!
େଭାଗ କଉତuକ ମେb େହାଈଳ[ଲ] ଯନମ ।।୬୪।।!
ନିସାର ଚmମା 8ାୟ ବିରାଜଈ େଯାଡି ।!
ଆପକu ଆପ 8ସଂସା ନକରଈ aୀତି ।।୬୫।।!
ସୁବuଧi ଏହି x x x x x ।!
ପୁନ ବି8ପଣକu ଚା\(ୁହuଁ)bୀ ବଗଂ ସାଈଂ ।।୬୭।।!
ଏମD ସମୟ େଯ ମୁକuତ େଦଇ !
!
f-7 / sl. 49!
!
ଈ ସୁ1ର । େମାର ଋପ େଦଖିଣ କାେମ x େହାDି େଭାଳ ।।୫୯।।!
ଚmର ଉଯBଳ 8ାେୟ ମମ େଦହ ଝଳି ।!
ଭଲା x x x x x xଅତି ଯáେର ।।୬୦।।!
େୟ େକଉ ସୁ1ର ସୃତି ଦୁତିୟ ରାଯନ ।!
େଦବତାକଂ ସଗଂେତ େହାଈବ ସରିସମ ।।୬୧।।!
େୟେତ େବାଳି x x x x x x େମଘୀଦପଣକu େଘନିକର । !
ଆପେଣ ନିେରେଖ ରାଯା ମୁଖ େଯ କମଳ ।୬୨।।!



ନିìକଂ ଶBରିର କଳକଂ ଅେଗଂ ନାହି । !
!
f-22 / sl. 50!
େତେବ େସ ତରି ବିî ୁେ\ା[େହା]ଈେବ 8ସନ !
ଏେବ ଚାଳ(ଲ) ଗୁଋ ପାେଦ କରଦରସନ ।!
େୟେତ େବାଳି(ଲି) ପୁlକu େଘନିମ ମହାେଦଈ ।!
ନିସାେର ବାହାର େହେଲ ସେଗଂ ନା\ି(ହି) େକହି ।।୧୯୧।।!
ତuରିେତ ମିଳିେଲ ଯାଈ ହାଡିପାକଂ ଦBାର । !
ଯାଣିେଲ ହାଡିପା ଘଋ େ\ା(େହା)ଈେଲ ବା\ା(ହା)ର । !
ମାତାେୟ େବାଈେଲ ବାବu ସୁଣେର ତନେୟ ।!
ହାଡିପା ଚରେଣ େସବା କର େୟକ!
!
f-? / sl. 51!
ଲେୟ । !
ମାତାକଂର ଆଗBା ପାଈ ପୁl େଯ େଗାବି1 । !
ଅïରá ଚାଗୁଂଡି େଥାଈ େଲା ତେଲ େବଗି ।।!
ହାଡପାକଂ ପାଦ ଧରି ଓେଲାଗ ିସୁତିେଲ ।!
େଦଖି ମ\ା(ହା)ଗୁଋ ବଡ ତରn େହାଈେଲ ।।୧୯୫।।!
ଧାତିକାେର େକାେଲା କରି ଧରିେଲ ରାଜାକu ।!
କି ଅେଥ5 ରାଯନ େହାଅଈଲu େୟଠ6କu ।।!
ଛତିସ କuଳଋ େfï x x x x x ।!
ସୁr ବଶB େalି େଯ ଅବର ଦିଯ !
!
f-21 / sl. 52!
ଈବu ପୁl । ବିଳÄ ନକର େବେଗ େନଉଟ ତରିତ ।।୧୮୧।।!
nିରିକି ନ ଛuଈବାକu ଆହାର ତuଟୀଅ । !



ନିସିେର ଯାଗ ିବସିବu ମେନ େଘନି ଥାଆ ।୧୮୨।।!
କାମେçଧନିrା େତଜି ନପାରିବu େଯେବ । !
ପି1ିଲା ବସନ େଧାବି େଘନି ଜିବ େତେବ ।।!
ସସିଂଦB େହାଈବ ଜେଳ ନବuଡିବ ପାଦ ।!
ଚଉରାସି କାଠୀଗଂଗାଂ ଯଦi ପiଆ କାଦ ।।୧୮୪।।!
ଗଗଂóେର ପସିେଲ ଦହ ବିରାଯଈ ଝଲି ।ଖ!
!
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ଡେଗ ହାଣିେଳ େଦହ ପଡଈ ଭବuରି ।।୧୮୫।।!
ସୁନBେର ଅମରପୁର ଉଠୀଯିବu ବାବu ।।!
ସାତସି1ୁ ସାତଦିପ ଈଛାଏ ବuଲିବu ।।୧୮୬।।!
ପାତାଳ ବିÄର oାେର େଭଦିବu ତଳକu ।!
ବାେnାରି ସହଶòନାଡୀ େଭଦିବu ହkଦକu ।!
ଈଅଳା ପୀଅଳା ମେଧB ସିସୁମୁନୀ ଯାଣ ।!
ଉଯାଣୀ ସାଧiେଲ ପୁଣ ରେ\(େହ) ପାଣିମାନ ।।୧୮୮।।!
େସାଳ ହଡÄ ମେô ସରବର ପୁରି ।!
ବpନ ଝରିବ ମନ ବହଳ ନକରି ।।୧୮୯।।!
!
f-? / sl. 54!
ପିତାମାତା ଠାଋ ଗୁଋ ଦୁଡ େବାଳି ଜାଣ ।!
ମନ ଦୁତକରି ଖଟ fୀଗୁଋ ଚରଣ ।।୮୮।।!
ସିସ ପୁl େହାଈ େଜେବ ଗୁଋକu ବିସBାସି ।!
ଦୁଈକuେଳ ନ ନାଗ ିମଧBେର େଭଳା ଭାସି ।।!
େକାଟୀେକାଟୀ ଅ]5ଦାନ ଧମ5 କେଲ େଯେତ ।!
ଗୁଋପାଦ ଧୁଳି େଘନuଥିେଲ ଧ ମ5େତାେତ ।।୯୦।।!



ଅïରá ସେଗଂେତ େଗାଧନ ଦାନ େଦବା ।!
କଦାଚିେତ ଗୁଋକu ତ ସୁଝୀ ନ ପାରିବ। ।୯୧।।!
8ଭାତଋ ଗୁଋପାେଦ ପଖାଳିବା ଜଳ ।!
େଥାକା !
!
f-10 / sl. 55!
bବ ମାତ ।।୮୩।।!
ପିS େମାa କରି େଯେବ ଦାନ ଧମ5 କରି ।!
ଚିର ଆଶB ସି}B ତାର େହାଈବାକ ସିରି ।।୮୪।।!
ତu େଜ ମହାଗୁଋ େସବା କରି ନାହu ବାବu ।!
କ]5ମP ସୁଣୁଥିେଲ କାରଣ ପାଈବu ।।!
ତାରଈ ମାରଈ ଗୁଋ ବଚନ 8ମାଣ ।।!
ଗୁଋ େସବାକଲା େଲାେକ ପାଈବ କାରଣ ।।୮୬।।!
ଯାର ଗୁଋ େସବା ନାହି ପସୁ େବାଳି ତାକu ।!
ଗୁଋକଂର ଆଗBା େମାa ହuଅଈ ପିSକu ।।୮୭।।!
!
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ଳକu ।।୧୫୪।।!
ଏକା ଫଳ େଗାଟୀେୟ ବkaଋ େତାଳି େଦେଲ ।!
ଯା େବାଲେD ବka ଯାଈ ଗଗେନ ରହିେଲ ।।୧୫୫।।!
େକାହାଳ କuSଭ େଯ ଖଟଈ ବାଡି ତାଟୀ ।!
ତତaେଣ େଦଖିଲି ମାତା େବନି ନୟେନଟୀ ।।!
ଯନନି େବାଈେଲ ବାବu େଦଖିଳu 8ତa ।!
ସଦଗୁଋ େସବା କରି ପିSକର େମାa ।!
ଯନମ େହାଈେଲ ପିSaେୟ େ\ା(େହା)େୟ ବାବu ।!



ନାମ hiଗsାନ ଆଣ ିମୁକତୀ ପାଈବu ।୧୫୮।।!
ଯଉସ ଦଳସ େଯେ]5 ଅଗBତିା  !
!
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େତା ପାଣି ।!
ପୁଋସ େଦହକu ଅöିପରାେୟ ତଋଣି ।।୧୫୯।।!
hiବିî ମେହଷର ନପାରDି ଛାଡି ।!
େତଣୁ ଆନ ଅବତାର େହାDି ଋପବତି ।।୧୬୦।।!
ଈmଯାଲ ମାୟା େକହି କାହାର ନuହଈ ।!
ବିଜuଳି ପରାେୟ ଅମା ଘେଟ ଅଛି ରହି ।।୧୬୧।।!
ସବu ନାମଋ ଅଧiକ େଗାବି1ର ନାମ ।!
େଗାବି1କu ଚିDିେଲ େଯ େବୖକuwେର úାନ ।।୧୬୨।।!
କଉସୁଲା ଗେଭ5 ଯାତ େଯଉ ଦିେନ ରାମ ।!
ବା !
!
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ଭିaା ସୁSି ଖଟୀଲାକ ଯାଣି ।!
ଚାରିବରସେର ଗୁଋ େଲଉଟୀେଲ ପୁଣି ।!
ପାbଟକା େଲଈଟାଈ େଦେଲ ଧାତିକାର ।!
ସୁSିକି େବାଈେଲ ଆେI ଯିବu ତତପର ।!
ସୁSିଆଣି େବାଈଲା ଗୁଋକଂ ମୁଖ ଚାହ ି।!
ଧନsଧନs ସୁପୁଋସ ତuI ପିତା ଆଈ ।।୨୦୦।।!
େଯେତକ ନିରାସ ବuଧi ତuI େଚଲା େବାଟୀ ।!
େମା ତହu ବbୀଲା ନାଥ ଉେଦ େ\ା[େହା]ଈଲାଟୀ ।।୨୦୧।।!
ଅaେୟ ଅମର େହାଈ ବbୀବ ଚିର କା!
!



f-? / sl. 59!
ଳ । 8ତa ଯାଣିଳିେୟ ତତaଣ ଅନାଦି ଈଷର ।!
ହାଡିପା େବାଈେଲ ଆI ବଚନ 8ମାଣ ।!
େଯାେଗଷର ବାଣି ମାତ େକ କରିବ ଆନ । !
ଗୁଋ େଚଲା ବାହାର େହାଈେଲ ସଯେହାଈ ।!
ଗୁଯ5ଗଳ େଦେସ ଯାଈ େସ ଦିନ େସ ରହି ।!
େକୗDା ନାେମ ରାତି ଆଣି ଦୁଆେର ମିଳିେଲ ।!
ଯାଗିଲାେର ମାତା େବାଳି ରାେୟ ଯଗାଈେଲ ।!
ରାତି ଆଣ ିପୁଛାକଲା ସୁଣିମା େଗାସାଈ ।!
େକବଣ େଦସେର ମଠ କହ େହ େଗାସାଈ ।।୨୦୬।।!
!
f-54 / sl. 60!
ବସାଈ x େଯ ପୁରାଈ େଦେଲ ନିର ।!
ଗୁଋ ଆଗBାଂ େଦେଲ ବାବu ସୁଣ ନkପ5ମଣି । !
ଅ]5 ରାpିବାର ମPକେ]5 ଥାଅ ସୁଣି ।!
ବିî ପୁେରାଈେଲ 8ାଣି ।!
ଅöୀେଦେଲ hi ।!
ପାକ ସgାଦିେଲ େଦବି ଋrାେୟଣି ବାମା ।!
ଈଷର େଦେଲ ବିଭuତି ଆଦି େଦେଲ ଥାଈ ।!
କuIେଦେଲ ଅନାଦି େଗାେରଖ େଦେଲ ଖର ।!
ଆବର େଦସକଥା ସୁଣ େମାହାେଭଗି ।।!
ଦସପଦ6X ସନ6ସି େଯ ବାରତା ।!
!
f-? / sl. 61!
ଜv(ଜଣ) େଯାଗି ।!
େଗାବିେ1 େବାଈେଲ ଶBାମି ବିnାରି କହିବା ।!



ହାଡିପା େବାଈେଲ ମନ େଦଈ ସୁଣ ବାବା ।।୪୮୯।!
8ଥେମଣ ନାଥେବାଳି ପୁତିେୟ ପଖାଳ !
ପୁଣ ଆଈ ପୁଣ ଆଈ ପୁତ େହତu ତଳ ।।୪୯୦।।!
ପୁଣପୁଣ େଘାରଧBଯ  ଚଉବକଂ ନାଡି ।!
ପୁଣ େଭାଡଗଂ େବାଲି ଚଉସଠୀ େଯ େଖରଡି ।।(୪?)୯୧।।!
ଏମେDଣ ବାରପq େଯାଗି ନାମ ଭଣ ି।!
କାହାରି େମଖଳି କqା କସା କଉପୁନି ।।୪୯୨।।!
ଗୁଋ ଆଗBାପାଈ ରାଯାମPି ସୁମ !
!
f-9 / sl. 62!
ସୁଣିକରି ଚକିତ େହାଈେଲ ଦSଧାରି ।!
ହnଋ ଦପ5ଣ ପକାଈଲା ଭuମିଗେତ । !
େକମେD କହିଲ ମାେୟ େମାହର ଅàେତ ।!
ଅ]5ଦାନ ବfଦାନ େଦଉ ଅଛୀ ମୁହି ।!
ଦାେନ ଷରଧୁନି େମାର ଜଗେl ସୁଭଈ ।।୭୭।।!
ପରଯାକu ପିଡାନାହି ସରl ପସଈ । !
ଅ8ାଧ ଅଜିଲା 8ାଣି େଦାସ ଉେପଖଈ ।।୭୮।।!
ବିî ପୁରାଣ ସୁଣଈଂ ପାbଦS ଯାେୟ ।!
ସୁଯ5େଦ!
!
f-10 / sl. 63!
ବତାକuଂ େମାର ପbଦS ଧBାେୟ ।।୭୯।।!
ତuେI ଗଭ5ଧାରି ମାତା ଅଟ େଯ େମାହର !
ତuI ପାଦରଜ ନିେଯò େଘନଈ ସିରର ।।!
ପିତâେଲାକ ମାନକଂର କାରଣ ନିମେD ।!
ପିSùାଧ ବାଢu ଥାଈ hାiଣକଂ ହେn ।।୮୧।।!



ପାପ ବୀଧାନି ମPିକu ସମର ଈଛଈ ।!
ଅବର ମରଣ ମେତ େହାଈବ କିgାଈ ।।୮୨।।!
େଦବକu ସିତଳେଭାଗ ଦିଅଈ ବହuତ ।!
ଧମ5 ଥିେଲ କାଳ କିgା ନଘ ୁ


