
ଶ୍ରୀନଵିାସ କଲ୍ୟାଣ (ଵାଦରିାଜରୁ ଵିରଚତି) 
 
ସ୍ତ୍ରୀୟରରଲ୍ଲରୁ ବନ୍ନରିର | ଶ୍ରୀନଵିାସନ ପାଡରିର 
ଜ୍ଞାନଗୁରୁଗଳରିଗାୋଂଦସି ି| ? ମୁୋଂରଦ କରେୟ ରପଳୁରଵ || 
 
ଗୋଂଗତୀରଦ ିଋଷଗିଳୁ | ଅୋଂଦୁ ୟାଗଵ ମାଡ୍ଡରୁ 
ବୋଂଦୁ ନାରଦ ନୋିଂତୁରକାୋଂଡୁ | ୟାରିରଗୋଂଦୁ ରକଳଲୁ୍ 
 
ଅରିତୁ ବରାରବକୁ ଏୋଂଦୁ | ଆ ମୁନୟୁି ରତରଳଦି 
-ଭୃଗୁମୁନୀୟୁ ରତରଳଦି 
ନୋଂଦରଗାପନ ମଗନ କୋଂଦନ | ମୋଂଦରିକାରଗ ବୋଂଦନୁ 
 
ରଵଦଗଳରନ ଓଦୁତା | ହରିୟନୂ ରକାୋଂଡାଡୁତା 
ଇରୁଵ ରବାମ୍ମନ ରନାଡଦି | ରକୈଲ୍ାସରେ ବୋଂଦନୁ 
 
ଶୋଂଭୁକୋଂଠନୁ ପାଵଵତୀୟୂ | କରଲ୍ତରୁିଵୁଦ କୋଂଡନୁ 
ସୃଷି୍ଟରୟାଳରଗ ନନି୍ନ ଲି୍ୋଂଗ | ରଶ୍ରଷ୍ଠଵାଗରଲ୍ୋଂଦନୁ 



 
ରଵୈକୁୋଂଠରେ ବୋଂଦନୁ | ଵାରିଜାକ୍ଷନ କୋଂଡନୁ 
ରକଟ୍ଟ ରକାପଦୋିଂଦ ଓଦ୍ଦରର | ଏଷୁ୍ଟ ରନାୋଂଦରିତୋଂଦନୁ 
 
ତଟ୍ଟରନ ବସିନିୀରିନୋିଂଦ | ରନଟ୍ଟରଗ ପାଦ ରତାରଳଦନୁ 
ବୋଂଦ କାୟଵ ଆୟିରତୋଂଦୁ | ଅୋଂଦୁ ମୁନୟୁି ରତରଳଦି 
ବୋଂଦୁ ନୋିଂଦୁ ସରଭରୟାଳରଗ | ଇୋଂଦରିରଶନ ରହାଗଳଦି 
 
ପତୟି କୂରଡ କଲ୍ହ ମାଡ ି| ରକାଲ୍ହାପୁରରକ ରହାଦଳୁ 
ସତୟୁି ରପାରଗ ପତୟୁି ରହାରଟ ୁ| ଗରିିରଗ ବୋଂଦୁ ରସରିଦ 
 
ହୁତ୍ତଦରଲ୍ଲ ହତୁ୍ତ ସାଵିର ଵରୁଷ | ଗୁପ୍ତଵାଗ ିଇଦ୍ଦନୁ 
ବ୍ରହ୍ମ ରେନୁଵାଦନୁ | ରୁଦ୍ର ଵତ୍ସନାଦନୁ 
 
ରେନୁ ମୁୋଂରଦ ମାଡରିକାୋଂଡୁ | ରଗାପି ହୋିଂରଦ ବୋଂଦଳୁ 
ରକାଟ ରହାନ୍ନ ୁବାଳୁରଵାଦୁ | ରକାଡଦ ହାଲୁ୍ କରରଵୁଦୁ 
 



ପ୍ରୀତୟିିୋଂଦଲୁ୍ ତନ୍ନ ମରନରଗ | ତୋଂଦୁରକାୋଂଡନୁ ରଚାଳନୁ 
ଓୋଂଦୁ ଦଵିସ କୋଂଦରଗ ହାଲୁ୍ | ରଚୋଂଦଦୋିଂଦଲି୍ ରକାଡଲି୍ଲ୍ଲ. 
 
ଅୋଂଦୁ ରାୟନ ମଡଦ ିରକାପିସ ି| ବୋଂଦୁ ରଗାପନ ରହାରଡଦଳୁ 
ରେନୁ ମୁୋଂରଦ ମାଡରିକାୋଂଡୁ | ରଗାପ ହୋିଂରଦ ନରଡଦନୁ 
 
କାମରେନୁ କରରଦ ହାଲୁ୍ | ହରିୟ ଶିରରକ ବଦି୍ଦତୁି 
ଇଷୁ୍ଟ କଷ୍ଟ ବୋଂଦରିତୋଂଦୁ | ରପଟୁ୍ଟ ବଡରିୟ ରହାଦନୁ 
 
କୃଷ୍ଣ ତନ୍ନ ମନଦରଲ୍ୟାଚସି ି| ରକାଟ୍ଟ ତନ୍ନ ଶିରଵନୁ 
ଏଳୁ ତାରଳମରଦ ଉଦ୍ଦ | ଏକଵାଗ ିହରିୟିତୁ 
 
ରକ୍ତଵନ୍ନ ୁରନାଡ ିରଗାପ | ମରତ୍ତ ସ୍ଵଗଵରେରିଦ 
କଷ୍ଟଵନ୍ନ ୁରନାଡ ିରଗାଵୁ | ଅଷୁ୍ଟ ବୋଂଦ-ରହଳତୁି 
 
ତଟ୍ଟରନ ରାୟ ଏଦୁ୍ଦ ଗରିିରଗ | ବୋଂଦୁ ରବଗ ରସରିଦ 
ଏନୁ କଷ୍ଟ ଇଲ୍ଲ ିହୀରଗ | ୟାଵ ପାପି ମାଡଦି 



 
ଇଷୁ୍ଟ କଷ୍ଟ ରକାଟ୍ଟଵାରଗ | ଭ୍ରଷ୍ଟପିଶାଚୟିାରଗୋଂଦ 
ରପଟୁ୍ଟ ରଵଦରନ ତାଳଲ୍ାରରଦ | ବୃହସ୍ପତୀୟ କରରସଦି 
 
ଅରୁଣ ଉଦୟଦରଲ୍ଲଦୁ୍ଦ | ଔଷେରେ ରପାଦନୁ 
ରରାଡରୂପିୟ କୋଂଡନୁ | କୂଡ ିମାତନାଡଦିନୁ 
 
ଇରୁଵୁଦରେ ସ୍ଥଳଵୁ ଏନରଗ | ଏପଵାଡାଗରବରକୋଂଦ 
ନୂରୁ ପାଦ ଭୂମି ରକାଟ୍ଟରର | ରମାଦଲୁ୍ ପୂରଜ ନମିରଗୋଂଦ 
 
ପାକ ପକ୍ଵ ମାଡୁଵୁଦରେ | ଆରକ ବକୁରଳ ବୋଂଦଳୁ 
ଭାନୁରକାଟରିତଜନୀଗ | ରବରଟୟାଡ ରହାରଟନୁ 
 
ମୋଂରଡ ବାଚ ିରଦାୋଂରଡ ହାକ ି| ଦୁୋଂଡୁମଲ୍ଲରିଗ ମୁଡଦିନୁ 
ହାର ପଦକ ରକାରଳଲ୍ହାକ ି| ଫରଣରଗ ତଲି୍କଵିଟ୍ଟନୁ 
 
ଅୋଂଗୁଲି୍ରଗ ଉୋଂଗୁର | ରୋଂଗଶ୍ଵୋଂଗାରଵାଦଵୁ 



ପରଟ୍ଟନୁଟୁ୍ଟ କରେ କଟ୍ଟି | ପୀତାୋଂବରଵ ରହାଦ୍ଦନୁ 
 
ଢାଳୁ କତି୍ତ ଉଡୟିଲ୍ ସେିି | ରଜାଡୁ କାଲ୍ଲ୍ଲ ିରମଟ୍ଟଦି 
କରଦ ିଵୀଳୟଵରନ୍ନ ପିଡଦୁି | କନ୍ନଦୀୟ ରନାଡଦି 
 
କନକଭୂଷଣଵାଦ ରତାଡରିଗ | କମଲ୍ନାଭ ରତାଟ୍ଟନୁ 
କନକଭୂଷଣଵାଦ କୁଦୁରର | କମଲ୍ନାଭ ଏରିଦ 
 
କରିୟ ହୋିଂରଦ ହରିୟୁ ବରଲୁ୍ | କାୋଂରତରରଲ୍ଲ କୋଂଡରୁ 
ୟାରୁ ଇଲ୍ଲ ିବରୁଵରରୋଂଦୁ | ଦୂର ରପାଗରିରୋଂଦରୁ 
 
ନାରିୟରିରୁଵ ସ୍ଥଳରକ | ୟାଵ ପୁରୁଷ ବରୁଵନୁ 
ଏଷୁ୍ଟ ରହରଳ ରକଳ କୃଷ୍ଣ | କୁଦୁରର ମୁୋଂରଦ ବଟି୍ଟନୁ 
 
ଅଷୁ୍ଟ ମୋଂଦୀରରଲ୍ଲ ରସରି | ରପଟୁ୍ଟଗଳନୁ ରହାରଡଦରୁ 
କଲ୍ଲମୁରଳୟ କରରଦରାଦ | କୁଦୁରର ରକଳରଗ ବୀଦ୍ଦତୁି 
 



ରକଶ ବେି ିଵାସୁରଦଵ | ରଶଷଗରିିରଗ ବୋଂଦନୁ 
ପରମାନ୍ନ ମାଡରିଦ୍ଦରନ | ଉଣୁ୍ଣ ରବଗ ଏୋଂଦଳୁ 
 
ଅମ୍ମ ଏନରଗ ଅନ୍ନ ରବଡ | ଏନ୍ନ ମଗରନ ରଵୈରିରୟ 
କଣି୍ଣଲ୍ଲାଦ ରଦୈଵ ଅଵଳ | ନମିଵାଣଵ ମାଡଦି 
 
ୟାଵ ରଦଶ ୟାରଵାଳାରକ | ଏନରଗ ରପଳୁ ଏୋଂଦଳୁ 
ନାରାୟଣନ ପୁରରକ ରପାଗ ି| ରାମକୃଷ୍ଣର ପୂଜସି ି
 
କୁୋଂଜମଣୟି ରକାରଳଲ୍ହାକ ି| କୂସନି ରକାୋଂକଳରଲ୍ତ୍ତିଦା 
େରଣରିଦଵିରଗ କଣୟି ରହଳ ି| ଗରିିରଗ ବୋଂଦୁ ରସରିଦ 
 
କାୋଂରତରରଲ୍ଲ କୂଡରିକାୋଂଡୁ | ଆଗ ବକୁରଳ ବୋଂଦଳୁ 
ବନ୍ନରିରମ୍ମ ସଦନରକନୁତ | ବହଳ ମାତନାଡଦିରୁ 
 
ତୋଂରଦତାୟି ବୋଂେୁବଳଗ | ରହାନ୍ନ ୁହଣ ଉୋଂରଟ୦ଦରୁ 
ଇଷୁ୍ଟ ପରିୟଲ୍ଲଦି୍ଦଵରଗ | କରନୟ ୟାରକ ରଦାରରକିିଲ୍ଲା 



 
ରଦାଡ୍ଡଵଳରିଗ ମେଳଲି୍ଲ | ମରତ୍ତ ମଦୁରଵ ମାରଡେଵୁ 
ବୃହସ୍ପତୀୟ କରରସଦି | ଲ୍ଗ୍ନପତ୍ରରିକ ବରରସଦି (କଳୁହଦି) 
 
ଵନ୍ନରଭନ କରରଵୁଦରେ | ରକାଲ୍ହାପୁରରକ ରପାଦରୁ 
ଗରୁଡନ ରହଗଲ୍ରନରିରକାୋଂଡୁ | ରବଗ ରହାରଟବୁୋଂଦରୁ 
 
ଅଷ୍ଟଵଗଵଵନ୍ନ ୁମାଡ ି| ଇଷ୍ଟରଦଵରନ୍ନ ୁପୂଜସି ି
ଲ୍କ୍ଷ୍ମୀସହତି ଆକାଶରାଜନ | ପଟ୍ଟଣରେ ବୋଂଦରୁ 
 
କନକଭୂଷଣଵାଦ ରତାଡରିଗ | କମଲ୍ନାେ ରତାଟ୍ଟନୁ 
କନକଭୂଷଣଵାଦ ମୋଂଟପ | କମଲ୍ନାଭ ଏରିଦ 
 
କମଲ୍ନାଭରଗ କାୋଂରତମଣୟି | କନୟଦାନଵ ମାଡଦି 
କମଲ୍ନାଭ କାୋଂରତ ରକୈରଗ | କୋଂକଣଵରନ୍ନ କଟ୍ଟଦି 
ଶ୍ରୀନଵିାସ ପଦମାଵତରିଗ | ମାୋଂଗଲ୍ୟଵରନ କଟ୍ଟଦି 
 



ଶ୍ରୀନଵିାସନ ମଦୁରଵ ରନାରଡ | ସଟୀୟରରଲ୍ଲରୁ ବନ୍ନରିର 
ପଦମାଵତୟି ମଦୁରଵ ରନାରଡ | ମୁଦୁ୍ଦ ବାରଲ୍ୟର ବନ୍ନରିର 
ଶୋଂରକୟିଲ୍ଲରଦ ହଣଵ ସୁରିଦୁ | ରଵୋଂକରଟଶନ କଳୁହଦି 
 
ଲ୍କ୍ଷ ତପ୍ପ ୁଏନ୍ନଲୁ୍ୋଂଟ ୁ| ପକି୍ଷଵାହନ ସଲ୍ରହନ୍ନ 
ଭକ୍ତିୟିୋଂଦଲି୍ ରହରେଳଦଵରିରଗ | ମୁକ୍ତି ରକାଡୁଵ ହୟଵଦନ 
 
ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀନଵିାସନରିଗ | ଜୟ ଜୟ ପଦମାଵତରିଗ 
ବଲି୍ଦୋଂତହ ଶ୍ରୀହରିରଗ | ନତିୟ ଶୁଭମୋଂଗଳ 
ରଶଷାଦ୍ରଗିରିିଵାସ | ଶ୍ରୀରଦଵି ଅରସରଗ 
କଲ୍ୟାଣମୂରୁତରିଗ | ନତିୟଜୟମୋଂଗଳ 


