ଶ୍ରୀନିଵାସ କଲ୍ୟାଣ (ଵାଦିରାଜରୁ ଵିରଚିତ)
ସ୍ତ୍ରୀୟରରଲ୍ଲରୁ ବନ୍ନିରର | ଶ୍ରୀନିଵାସନ ପାଡିରର
ଜ୍ଞାନଗୁରୁଗଳିରଗାୋଂଦିସି | ? ମୁୋଂରଦ କରେୟ ରପଳୁ ରଵ ||
ଗୋଂଗତୀରଦି ଋଷିଗଳୁ | ଅୋଂଦୁ ୟାଗଵ ମାଡ୍ଡରୁ
ବୋଂଦୁ ନାରଦ ନିୋଂତୁ ରକାୋଂଡୁ | ୟାରିରଗୋଂଦୁ ରକଳଲ୍ୁ
ଅରିତୁ ବରାରବକୁ ଏୋଂଦୁ | ଆ ମୁନୟ
ି ୁ ରତରଳିଦ
-ଭୃଗୁମୁନୀୟୁ ରତରଳିଦ

ନୋଂଦରଗାପନ ମଗନ କୋଂଦନ | ମୋଂଦିରକାରଗ ବୋଂଦନୁ
ରଵଦଗଳରନ ଓଦୁ ତା | ହରିୟନୂ ରକାୋଂଡାଡୁ ତା
ଇରୁଵ ରବାମ୍ମନ ରନାଡିଦ | ରକୈଲ୍ାସରେ ବୋଂଦନୁ
ଶୋଂଭୁକୋଂଠନୁ ପାଵଵତୀୟୂ | କରଲ୍ତିରୁଵୁ ଦ କୋଂଡନୁ
ସୃଷ୍ଟିରୟାଳରଗ ନିନ୍ନ ଲ୍ି ୋଂଗ | ରଶ୍ରଷ୍ଠଵାଗରଲ୍ୋଂଦନୁ

ରଵୈକୁୋଂଠରେ ବୋଂଦନୁ | ଵାରିଜାକ୍ଷନ କୋଂଡନୁ
ରକଟ୍ଟ ରକାପଦିୋଂଦ ଓଦ୍ଦରର | ଏଷ୍ଟୁ ରନାୋଂଦିରତୋଂଦନୁ
ତଟ୍ଟରନ ବିସନ
ି ୀରିନୋଂି ଦ | ରନଟ୍ଟରଗ ପାଦ ରତାରଳଦନୁ
ବୋଂଦ କାୟଵ ଆୟି ରତୋଂଦୁ | ଅୋଂଦୁ ମୁନୟ
ି ୁ ରତରଳିଦ

ବୋଂଦୁ ନିୋଂଦୁ ସରଭରୟାଳରଗ | ଇୋଂଦିରରଶନ ରହାଗଳିଦ
ପତିୟ କୂ ରଡ କଲ୍ହ ମାଡି | ରକାଲ୍ହାପୁରରକ ରହାଦଳୁ
ସତିୟୁ ରପାରଗ ପତିୟୁ ରହାରଟୁ | ଗିରିରଗ ବୋଂଦୁ ରସରିଦ
ହୁତ୍ତଦରଲ୍ଲ ହତ୍ତୁ ସାଵିର ଵରୁଷ | ଗୁପ୍ତଵାଗି ଇଦ୍ଦନୁ
ବ୍ରହ୍ମ ରେନୁ ଵାଦନୁ | ରୁଦ୍ର ଵତ୍ସନାଦନୁ
ରେନୁ ମୁୋଂରଦ ମାଡିରକାୋଂଡୁ | ରଗାପି ହିୋଂରଦ ବୋଂଦଳୁ
ରକାଟ ରହାନ୍ନୁ ବାଳୁ ରଵାଦୁ | ରକାଡଦ ହାଲ୍ୁ କରରଵୁ ଦୁ

ପ୍ରୀତିୟିୋଂଦଲ୍ୁ ତନ୍ନ ମରନରଗ | ତୋଂଦୁ ରକାୋଂଡନୁ ରଚାଳନୁ
ଓୋଂଦୁ ଦିଵସ କୋଂଦରଗ ହାଲ୍ୁ | ରଚୋଂଦଦିୋଂଦଲ୍ି ରକାଡଲ୍ି ଲ୍ଲ.
ଅୋଂଦୁ ରାୟନ ମଡଦି ରକାପିସି | ବୋଂଦୁ ରଗାପନ ରହାରଡଦଳୁ
ରେନୁ ମୁୋଂରଦ ମାଡିରକାୋଂଡୁ | ରଗାପ ହିୋଂରଦ ନରଡଦନୁ
କାମରେନୁ କରରଦ ହାଲ୍ୁ | ହରିୟ ଶିରରକ ବିଦ୍ଦତି ୁ
ଇଷ୍ଟୁ କଷ୍ଟ ବୋଂଦିରତୋଂଦୁ | ରପଟ୍ଟୁ ବଡିରୟ ରହାଦନୁ
କୃ ଷ୍ଣ ତନ୍ନ ମନଦରଲ୍ୟାଚିସି | ରକାଟ୍ଟ ତନ୍ନ ଶିରଵନୁ
ଏଳୁ ତାରଳମରଦ ଉଦ୍ଦ | ଏକଵାଗି ହରିୟିତୁ
ରକ୍ତଵନ୍ନୁ ରନାଡି ରଗାପ | ମରତ୍ତ ସ୍ଵଗଵରେରିଦ
କଷ୍ଟଵନ୍ନୁ ରନାଡି ରଗାଵୁ | ଅଷ୍ଟୁ ବୋଂଦ-ରହଳିତୁ
ତଟ୍ଟରନ ରାୟ ଏଦ୍ଦୁ ଗିରିରଗ | ବୋଂଦୁ ରବଗ ରସରିଦ
ଏନୁ କଷ୍ଟ ଇଲ୍ଲି ହୀରଗ | ୟାଵ ପାପି ମାଡିଦ

ଇଷ୍ଟୁ କଷ୍ଟ ରକାଟ୍ଟଵାରଗ | ଭ୍ରଷ୍ଟପିଶାଚିୟାରଗୋଂଦ
ରପଟ୍ଟୁ ରଵଦରନ ତାଳଲ୍ାରରଦ | ବୃ ହସ୍ପତୀୟ କରରସିଦ
ଅରୁଣ ଉଦୟଦରଲ୍ଲଦ୍ଦୁ | ଔଷେରେ ରପାଦନୁ
ରରାଡରୂପିୟ କୋଂଡନୁ | କୂ ଡ ି ମାତନାଡିଦନୁ
ଇରୁଵୁ ଦରେ ସ୍ଥଳଵୁ ଏନରଗ | ଏପଵାଡାଗରବରକୋଂଦ
ନୂ ରୁ ପାଦ ଭୂମି ରକାଟ୍ଟରର | ରମାଦଲ୍ୁ ପୂରଜ ନିମରଗୋଂଦ
ପାକ ପକ୍ଵ ମାଡୁ ଵୁ ଦରେ | ଆରକ ବକୁ ରଳ ବୋଂଦଳୁ
ଭାନୁ ରକାଟିରତଜନୀଗ | ରବରଟୟାଡ ରହାରଟନୁ
ମୋଂରଡ ବାଚି ରଦାୋଂରଡ ହାକି | ଦୁ ୋଂଡୁ ମଲ୍ଲିରଗ ମୁଡଦି ନୁ
ହାର ପଦକ ରକାରଳଲ୍ହାକି | ଫରଣରଗ ତିଲ୍କଵିଟ୍ଟନୁ
ଅୋଂଗୁଲ୍ିରଗ ଉୋଂଗୁର | ରୋଂଗଶ୍ଵୋଂଗାରଵାଦଵୁ

ପରଟ୍ଟନୁ ଟ୍ଟୁ କରେ କଟ୍ଟି | ପୀତାୋଂବରଵ ରହାଦ୍ଦନୁ
ଢାଳୁ କତ୍ତି ଉଡିୟଲ୍ ସିେି | ରଜାଡୁ କାଲ୍ଲ୍ଲି ରମଟ୍ଟିଦ
କରଦି ଵୀଳୟଵରନ୍ନ ପିଡଦି ୁ | କନ୍ନଦୀୟ ରନାଡିଦ
କନକଭୂଷଣଵାଦ ରତାଡିରଗ | କମଲ୍ନାଭ ରତାଟ୍ଟନୁ
କନକଭୂଷଣଵାଦ କୁ ଦୁରର | କମଲ୍ନାଭ ଏରିଦ
କରିୟ ହିୋଂରଦ ହରିୟୁ ବରଲ୍ୁ | କାୋଂରତରରଲ୍ଲ କୋଂଡରୁ
ୟାରୁ ଇଲ୍ଲି ବରୁଵରରୋଂଦୁ | ଦୂ ର ରପାଗିରରୋଂଦରୁ
ନାରିୟରିରୁଵ ସ୍ଥଳରକ | ୟାଵ ପୁରୁଷ ବରୁଵନୁ
ଏଷ୍ଟୁ ରହରଳ ରକଳ କୃ ଷ୍ଣ | କୁ ଦୁରର ମୁୋଂରଦ ବିଟ୍ଟନୁ
ଅଷ୍ଟୁ ମୋଂଦୀରରଲ୍ଲ ରସରି | ରପଟ୍ଟୁଗଳନୁ ରହାରଡଦରୁ
କଲ୍ଲୁମରଳୟ କରରଦରାଦ | କୁ ଦୁରର ରକଳରଗ ବୀଦ୍ଦିତୁ

ରକଶ ବିେି ଵାସୁରଦଵ | ରଶଷଗିରିରଗ ବୋଂଦନୁ
ପରମାନ୍ନ ମାଡିରଦ୍ଦରନ | ଉଣ୍ଣୁ ରବଗ ଏୋଂଦଳୁ
ଅମ୍ମ ଏନରଗ ଅନ୍ନ ରବଡ | ଏନ୍ନ ମଗରନ ରଵୈରିରୟ
କଣ୍ଣିଲ୍ଲାଦ ରଦୈଵ ଅଵଳ | ନିମଵାଣଵ ମାଡିଦ
ୟାଵ ରଦଶ ୟାରଵାଳାରକ | ଏନରଗ ରପଳୁ ଏୋଂଦଳୁ
ନାରାୟଣନ ପୁରରକ ରପାଗି | ରାମକୃ ଷ୍ଣର ପୂଜସ
ି ି
କୁ ୋଂଜମଣିୟ ରକାରଳଲ୍ହାକି | କୂ ସନ
ି ରକାୋଂକଳରଲ୍ତ୍ତିଦା
େରଣିରଦଵିରଗ କଣିୟ ରହଳି | ଗିରିରଗ ବୋଂଦୁ ରସରିଦ
କାୋଂରତରରଲ୍ଲ କୂ ଡରି କାୋଂଡୁ | ଆଗ ବକୁ ରଳ ବୋଂଦଳୁ
ବନ୍ନିରରମ୍ମ ସଦନରକନୁ ତ | ବହଳ ମାତନାଡିଦରୁ
ତୋଂରଦତାୟି ବୋଂେୁବଳଗ | ରହାନ୍ନୁ ହଣ ଉୋଂରଟ୦ଦରୁ
ଇଷ୍ଟୁ ପରିୟଲ୍ଲିଦ୍ଦଵରଗ | କରନୟ ୟାରକ ରଦାରରକିିଲ୍ଲା

ରଦାଡ୍ଡଵଳିରଗ ମେଳିଲ୍ଲ | ମରତ୍ତ ମଦୁ ରଵ ମାରଡେଵୁ
ବୃ ହସ୍ପତୀୟ କରରସିଦ | ଲ୍ଗ୍ନପତ୍ରିରକ ବରରସିଦ (କଳୁ ହଦି )
ଵନ୍ନରଭନ କରରଵୁ ଦରେ | ରକାଲ୍ହାପୁରରକ ରପାଦରୁ
ଗରୁଡନ ରହଗଲ୍ରନରିରକାୋଂଡୁ | ରବଗ ରହାରଟୁବୋଂଦରୁ
ଅଷ୍ଟଵଗଵଵନ୍ନୁ ମାଡି | ଇଷ୍ଟରଦଵରନ୍ନୁ ପୂଜସ
ି ି
ଲ୍କ୍ଷ୍ମୀସହିତ ଆକାଶରାଜନ | ପଟ୍ଟଣରେ ବୋଂଦରୁ
କନକଭୂଷଣଵାଦ ରତାଡିରଗ | କମଲ୍ନାେ ରତାଟ୍ଟନୁ
କନକଭୂଷଣଵାଦ ମୋଂଟପ | କମଲ୍ନାଭ ଏରିଦ
କମଲ୍ନାଭରଗ କାୋଂରତମଣିୟ | କନୟଦାନଵ ମାଡିଦ
କମଲ୍ନାଭ କାୋଂରତ ରକୈରଗ | କୋଂକଣଵରନ୍ନ କଟ୍ଟିଦ
ଶ୍ରୀନିଵାସ ପଦମାଵତିରଗ | ମାୋଂଗଲ୍ୟଵରନ କଟ୍ଟିଦ

ଶ୍ରୀନିଵାସନ ମଦୁ ରଵ ରନାରଡ | ସଟୀୟରରଲ୍ଲରୁ ବନ୍ନିରର
ପଦମାଵତିୟ ମଦୁ ରଵ ରନାରଡ | ମୁଦ୍ଦୁ ବାରଲ୍ୟର ବନ୍ନିରର
ଶୋଂରକୟି ଲ୍ଲରଦ ହଣଵ ସୁରିଦୁ | ରଵୋଂକରଟଶନ କଳୁ ହଦି
ଲ୍କ୍ଷ ତପ୍ପୁ ଏନ୍ନଲ୍ୁ ୋଂଟୁ | ପକ୍ଷିଵାହନ ସଲ୍ରହନ୍ନ

ଭକ୍ତିୟିୋଂଦଲ୍ି ରହରେଳଦଵରିରଗ | ମୁକ୍ତି ରକାଡୁ ଵ ହୟଵଦନ
ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀନିଵାସନିରଗ | ଜୟ ଜୟ ପଦମାଵତିରଗ
ବଲ୍ି ଦୋଂତହ ଶ୍ରୀହରିରଗ | ନିତୟ ଶୁଭମୋଂଗଳ
ରଶଷାଦ୍ରିଗର
ି ିଵାସ | ଶ୍ରୀରଦଵି ଅରସରଗ
କଲ୍ୟାଣମୂରୁତିରଗ | ନିତୟଜୟମୋଂଗଳ

