
ୀ	 ୀନିଵାସ	ଗଦ

ୀମଦଖିଲମହୀମଂଡଲମଂଡନଧରଣୀଧର	ମଂଡଲାଖଂଡଲସ ,
ନିଖିଲସୁରାସୁରଵଂଦିତ	ଵରାହେ 	ଵିଭୂଷଣସ ,	େଶଷାଚଲ	ଗରୁଡାଚଲ
ସିଂହାଚଲ	ଵୃଷଭାଚଲ	ନାରାଯଣାଚଲାଂଜନାଚଲାଦି	ଶିଖରିମାଲାକୁଲସ ,	ନାଥମୁଖ
େବାଧନିଧିଵୀଥିଗୁଣସାଭରଣ	ସ ୍ ଵନିଧି	ତ ୍ ଵନିଧି	ଭ ି ଗୁଣପୂଣ	 ୀେଶୖଲପୂଣ
ଗୁଣଵଶଂଵଦ	ପରମପୁରୁଷକୃପାପୂର	ଵି ମଦତୁଂଗଶୃଂଗ
ଗଲଦଗନଗଂଗାସମାଲିଂଗିତସ ,	ସୀମାତିଗ	ଗୁଣ	ରାମାନୁଜମୁନି	ନାମାଂକିତ	ବହୁ
ଭୂମା ଯ	ସୁରଧାମାଲଯ	ଵନରାମାଯତ	ଵନସୀମାପରିଵୃତ	ଵିଶଂକଟତଟ	ନିରଂତର
ଵିଜୃଂଭିତ	ଭ ି ରସ	ନିଘରାନଂତାଯାହାଯ	 ଵଣଧାରାପୂର	ଵି ମଦ
ସଲିଲଭରଭରିତ	ମହାତଟାକ	ମଂଡିତସ ,	କଲିକଦମ	ମଲମଦନ	କଲିେତାଦ ମ
ଵିଲସଦ ମ	ନିଯମାଦିମ	ମୁନିଗଣନିେଷଵ ମାଣ	 ତ ୀଭଵନିଜସଲିଲ	ସମ ନ
ନମ ନ	ନିଖିଲପାପନାଶନା	ପାପନାଶନ	ତୀଥା ାସିତସ ,	ମୁରାରିେସଵକ
ଜରାଦିପୀଡିତ	ନିରାତଜୀଵନ	ନିରାଶ	ଭୂସୁର	ଵରାତିସୁଂଦର	ସୁରାଂଗନାରତି
କରାଂଗେସୗଷଵ	କୁମାରତାକୃତି	କୁମାରତାରକ	ସମାପେନାଦଯ	ଦନୂନପାତକ
ମହାପଦାମଯ	ଵିହାପେନାଦିତ	ସକଲଭୁଵନ	ଵିଦିତ	କୁମାରଧାରାଭିଧାନ
ତୀଥାଧିଷିତସ ,	ଧରଣିତଲ	ଗତସକଲ	ହତକଲିଲ	ଶୁଭସଲିଲ	ଗତବହୁଳ
ଵିଵିଧମଲ	ହତିଚତୁର	ରୁଚିରତର	ଵିେଲାକନମା 	ଵିଦଳିତ	ଵିଵିଧ	ମହାପାତକ
ସାମିପୁ ରିଣୀ	ସେମତସ ,	ବହୁସଂକଟ	ନରକାଵଟ	ପତଦୁ ଟ	କଲିକଂକଟ
କଲୁେଷା ଟ	ଜନପାତକ	ଵିନିପାତକ	ରୁଚିନାଟକ	କରହାଟକ	କଲଶାହୃତ
କମଲାରତ	ଶୁଭମଂଜନ	ଜଲସ ନ	ଭରଭରିତ	ନିଜଦୁରିତ	ହତିନିରତ	ଜନସତତ
ନିର ନିରଗଳ	େପପୀଯମାନ	ସଲିଲ	ସଂଭୃତ	ଵିଶଂକଟ	କଟାହତୀଥ	ଵିଭୂଷିତସ ,
ଏଵମାଦିମ	ଭୂରିମଂଜିମ	ସଵପାତକ	ଗଵହାପକ	ସିଂଧୁଡଂବର	ହାରିଶଂବର
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ଵିଵିଧଵିପୁଲ	ପୁଣ ତୀଥନିଵହ	ନିଵାସସ ,	 ୀମେତା	େଵଂକଟାଚଲସ
ଶିଖରେଶଖରମହାକଲଶାଖୀ,	ଖଵୀଭଵଦତି	ଗଵୀକୃତ	ଗୁରୁେମଵୀଶଗିରି	ମୁେଖାଵୀଧର
କୁଲଦଵୀକର	ଦଯିେତାଵୀଧର	ଶିଖେରାଵୀ	ସତତ	ସଦୂଵୀକୃତି	ଚରଣଘନ
ଗଵଚଵଣନିପୁଣ	ତନୁକିରଣମସୃଣିତ	ଗିରିଶିଖର	େଶଖରତରୁନିକର	ତିମିରଃ,
ଵାଣୀପତିଶଵାଣୀ	ଦଯିେତଂ ାଣିଶର	ମୁଖ	ନାଣୀେଯାରସେଵଣୀ	ନିଭଶୁଭଵାଣୀ
ନୁତମହିମାଣୀ	ଯ	 ନ	େକାଣୀ	ଭଵଦଖିଲ	ଭୁଵନଭଵେନାଦରଃ,	େଵୖମାନିକଗୁରୁ
ଭୂମାଧିକ	ଗୁଣ	ରାମାନୁଜ	କୃତଧାମାକର	କରଧାମାରି	ଦରଲଲାମା କନକ	ଦାମାଯିତ
ନିଜରାମାଲଯ	ନଵକିସଲଯମଯ	େତାରଣମାଲାଯିତ	ଵନମାଲାଧରଃ,	କାଲାଂବୁଦ
ମାଲାନିଭ	ନୀଲାଲକ	ଜାଲାଵୃତ	ବାଲାବ	ସଲୀଲାମଲ	ଫାଲାଂକସମୂଲାମୃତ
ଧାରାଦଯାଵଧୀରଣ	ଧୀରଲଲିତତର	ଵିଶଦତର	ଘନ	ଘନସାର	ମେଯାଧପୁଂ
େରଖାଦଯରୁଚିରଃ,	ସୁଵିକସର	ଦଳଭାସର	କମେଲାଦର	ଗତେମଦୁର	ନଵେକସର
ତତିଭାସୁର	ପରିପିଂଜର	କନକାଂବର	କଲିତାଦର	ଲଲିେତାଦର	ତଦାଲଂବ
ଜଂଭରିପୁ	ମଣି ଂଭ	ଗଂଭୀରିମଦଂଭ ଂଭ	ସମୁ ଂଭମାଣ	ପୀଵେରାରୁଯୁଗଳ
ତଦାଲଂବ	ପୃଥୁଲ	କଦଲୀ	ମୁକୁଲ	ମଦହରଣଜଂଘାଲ	ଜଂଘାଯୁଗଳଃ,	ନଵ ଦଲ
ଭଵ ମଲ	ପୀତମଲ	େଶାଣିମଲସନଦୁଲ	ସ ି ସଲଯା ଜଲକାରି	ବଲ	େଶାଣତଲ
ପଦକମଲ	ନିଜା ଯ	ବଲବଂଦୀକୃତ	ଶରଦିଂଦୁମଂଡଲୀ	ଵି ମଦାଦ 	ଶୁ
ପୁନଭଵାଧିଷିତାଂଗୁଳୀଗାଢ	ନିପୀଡିତ	ପଦାଵନଃ,	ଜାନୁତଲାଵଧି	ଲଂବ	ଵିଡଂବିତ
ଵାରଣ	ଶୁଂଡାଦଂଡ	ଵିଜୃଂଭିତ	ନୀଲମଣିମଯ	କଲକଶାଖା	ଵି ମଦାଯି
ମୃଣାଳଲତାଯିତ	ସମୁ ୍ ଵଲତର	କନକଵଲଯ	େଵଲିେତୖକତର	ବାହୁଦଂଡଯୁଗଳଃ,
ଯୁଗପଦୁଦିତ	େକାଟି	ଖରକର	ହିମକର	ମଂଡଲ	ଜାଜଲ ମାନ	ସୁଦଶନ	ପାଂଚଜନ
ସମୁ ୁ ଂଗିତ	ଶୃଂଗାପର	ବାହୁଯୁଗଳଃ,	ଅଭିନଵଶାଣ	ସମୁେ ଜିତ	ମହାମହା
ନୀଲଖଂଡ	ମଦଖଂଡନ	ନିପୁଣ	ନଵୀନ	ପରିତପ	କାତସର	କଵଚିତ	ମହନୀଯ	ପୃଥୁଲ
ସାଲ ାମ	ପରଂପରା	ଗୁଂଭିତ	ନାଭିମଂଡଲ	ପଯଂତ	ଲଂବମାନ	 ାଲଂବଦୀପି
ସମାଲଂବିତ	ଵିଶାଲ	ଵ ଃସଲଃ,	ଗଂଗାଝର	ତୁଂଗାକୃତି	ଭଂଗାଵଳି	ଭଂଗାଵହ
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େସୗଧାଵଳି	ବାଧାଵହ	ଧାରାନିଭ	ହାରାଵଳି	ଦୂରାହତ	େଗହାଂତର	େମାହାଵହ	ମହିମ
ମସୃଣିତ	ମହାତିମିରଃ,	ପିଂଗାକୃତି	ଭୃଂଗାର	ନିଭାଂଗାର	ଦଳାଂଗାମଲ	ନି ାସିତ
ଦୁ ାଯଘ	ନି ାଵଳି	ଦୀପ ଭ	ନୀପ ଵି	ତାପ ଦ	କନକମାଲିକା	ପିଶଂଗିତ	ସଵାଂଗଃ,
ନଵଦଳିତ	ଦଳଵଲିତ	ମୃଦୁଲଲିତ	କମଲତତି	ମଦଵିହତି	ଚତୁରତର	ପୃଥୁଲତର
ସରସତର	କନକସରମଯ	ରୁଚିରକଂଠିକା	କମନୀଯକଂଠଃ,	ଵାତାଶନାଧିପତି	ଶଯନ
କମନ	ପରିଚରଣ	ରତିସେମତାଖିଲ	ଫଣଧରତତି	ମତିକରଵର	କନକମଯ
ନାଗାଭରଣ	ପରିଵୀତାଖିଲାଂଗା	ଵଗମିତ	ଶଯନ	ଭୂତାହିରାଜ	ଜାତାତିଶଯଃ,
ରଵିେକାଟୀ	ପରିପାଟୀ	ଧରେକାଟୀ	ରଵରାଟୀ	କିତଵୀଟୀ	ରସଧାଟୀ
ଧରମଣିଗଣକିରଣ	ଵିସରଣ	ସତତଵିଧୁତ	ତିମିରେମାହ	ଗାଭେଗହଃ,	ଅପରିମିତ
ଵିଵିଧଭୁଵନ	ଭରିତାଖଂଡ	 ହାଂଡମଂଡଲ	ପିଚଂଡିଲଃ,	ଆଯଧୁଯାନଂତାଯ	ପଵି
ଖନି ପାତ	ପା ୀକୃତ	ନିଜଚୁବୁକ	ଗତ ଣକିଣ	ଵିଭୂଷଣ	ଵହନସୂଚିତ	 ି ତଜନ
ଵ ଲତାତିଶଯଃ,	ମଡ ଡିଂଡିମ	ଢମରୁ	ଜଘର	କାହଳୀ	ପଟହାଵଳୀ	ମୃଦୁମ ଲାଦି
ମୃଦଂଗ	ଦୁଂଦୁଭି	ଢ ି କାମୁଖ	ହୃଦ 	ଵାଦ କ	ମଧୁରମଂଗଳ	ନାଦେମଦୁର	ନାଟାରଭି
ଭୂପାଳ	ବିଲହରି	ମାଯାମାଳଵ	େଗୗଳ	ଅସାେଵରୀ	ସାେଵରୀ	ଶୁ ସାେଵରୀ
େଦଵଗାଂଧାରୀ	ଧନ ାସୀ	େବଗଡ	ହିଂଦୁ ାନୀ	କାପୀ	େତାଡି	ନାଟକୁରୁଂଜୀ	 ୀରାଗ
ସହନ	ଅଠାଣ	ସାରଂଗୀ	ଦବାରୁ	ପଂତୁଵରାଳୀ	ଵରାଳୀ	କଳ ାଣୀ	ଭୂରିକଳ ାଣୀ
ଯମୁନାକଳ ାଣୀ	ହୁେଶନୀ	ଜଂେଝାଠୀ	େକୗମାରୀ	କନଡ	ଖରହର ି ଯା	କଲହଂସ
ନାଦନାମ ି ଯା	ମୁଖାରୀ	େତାଡୀ	ପୁନାଗଵରାଳୀ	କାଂେଭାଜୀ	େଭୖରଵୀ
ଯଦୁକୁଲକାଂେଭାଜୀ	ଆନଂଦେଭୖରଵୀ	ଶଂକରାଭରଣ	େମାହନ	େରଗୁପୀ	େସୗରା ୍ ରୀ
ନୀଲାଂବରୀ	ଗୁଣ ି ଯା	େମଘଗଜନୀ	ହଂସଧନି	େଶାକଵରାଳୀ	ମ ମାଵତୀ	େଜଂଜୁରୁଟୀ
ସୁରଟୀ	ଦିଜାଵଂତୀ	ମଲଯାଂବରୀ	କାପୀପରଶୁ	ଧନାସିରୀ	େଦଶିକେତାଡୀ	ଆହିରୀ
ଵସଂତେଗୗଳୀ	ସଂତୁ	େକଦାରେଗୗଳ	କନକାଂଗୀ	ରତାଂଗୀ	ଗାନମୂତୀ	ଵନସତୀ
ଵାଚସତୀ	ଦାନଵତୀ	ମାନରୂପୀ	େସନାପତୀ	ହନୁମେ ାଡୀ	େଧନୁକା	ନାଟକ ି ଯା
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େକାକିଲ ି ଯା	ରୂପଵତୀ	ଗାଯକ ି ଯା	ଵକୁଳାଭରଣ	ଚ ଵାକ	ସୂଯକାଂତ
ହାଟକାଂବରୀ	ଝଂକାରଧନୀ	ନଟେଭୖରଵୀ	କୀରଵାଣୀ	ହରିକାଂେଭାଦୀ
ଧୀରଶଂକରାଭରଣ	ନାଗାନଂଦିନୀ	ଯାଗ ି ଯାଦି	ଵିସୃମର	ସରସ	ଗାନରୁଚିର	ସଂତତ
ସଂତନ ମାନ	ନିେତ ା ଵ	ପେ ା ଵ	ମାେସା ଵ	ସଂଵ େରା ଵାଦି	ଵିଵିେଧା ଵ
କୃତାନଂଦଃ	 ୀମଦାନଂଦନିଲଯ	ଵିମାନଵାସଃ,	ସତତ	ପଦାଲଯା	ପଦପଦେରଣୁ
ସଂଚିତଵ ଲ	ପଟଵାସଃ,	 ୀ ୀନିଵାସଃ	ସୁ ସେନା	ଵିଜଯତାଂ�
ୀଅଲେମଲଂଗା	ନାଯିକାସେମତଃ	 ୀ ୀନିଵାସ	ସାମୀ	ସୁ ୀତଃ	ସୁ ସେନା	ଵରେଦା

ଭୂତା,	ପଵନ	ପାଟଲୀ	ପାଲାଶ	ବିଲ	ପୁନାଗ	ଚୂତ	କଦଳୀ	ଚଂଦନ	ଚଂପକ	ମଂଜୁଳ
ମଂଦାର	ହିଂଜୁଲାଦି	ତିଲକ	ମାତୁଲୁଂଗ	ନାରିେକଳ	େ ୗଂଚାେଶାକ	ମାଧୂକାମଲକ
ହିଂଦୁକ	ନାଗେକତକ	ପୂଣକୁଂଦ	ପୂଣଗଂଧ	ରସ	କଂଦ	ଵନ	ଵଂଜୁଳ	ଖଜୂର	ସାଲ
େକାଵିଦାର	ହିଂତାଲ	ପନସ	ଵିକଟ	େଵୖକସଵରୁଣ	ତରୁଘମରଣ	ଵିଚୁଳଂକାଶ 	ଯ
ଵସୁଧ	ଵମାଧ	ମଂ ି ଣୀ	ତିଂ ି ଣୀ	େବାଧ	ନ େ ାଧ	ଘଟଵଟଲ	ଜଂବୂମତଲୀ
ଵୀରତଚୁଲୀ	ଵସତି	ଵାସତୀ	ଜୀଵନୀ	େପାଷଣୀ	 ମୁଖ	ନିଖିଲ	ସଂେଦାହ	ତମାଲ	ମାଲା
ମହିତ	ଵିରାଜମାନ	ଚଷକ	ମଯୂର	ହଂସ	ଭାରଦାଜ	େକାକିଲ	ଚ ଵାକ	କେପାତ
ଗରୁଡ	ନାରାଯଣ	ନାନାଵିଧ	ପ ି ଜାତି	ସମୂହ	 ହ	 ି ଯ	େଵୖଶ 	ଶୂ
ନାନାଜାତୁ ଵ	େଦଵତା	ନିମାଣ	ମାଣିକ 	ଵ 	େଵୖଢୂଯ	େଗାେମଧିକ	ପୁଷ ରାଗ
ପଦରାେଗଂ 	ନୀଲ	 ଵାଳେମୗ ି କ	ସଟିକ	େହମ	ରତଖଚିତ	ଧଗ ଗାଯମାନ	ରଥ
ଗଜ	ତୁରଗ	ପଦାତି	େସନା	ସମୂହ	େଭରୀ	ମ ଳ	ମୁରଵକ	ଝଲରୀ	ଶଂଖ	କାହଳ
ନୃତ ଗୀତ	ତାଳଵାଦ 	କୁଂଭଵାଦ 	ପଂଚମୁଖଵାଦ 	ଅହମୀମାଗନଟୀଵାଦ
କିଟିକୁଂତଲଵାଦ 	ସୁରଟୀେଚୗଂେଡାଵାଦ 	ତିମିଲକଵିତାଳଵାଦ 	ତ ରା ଵାଦ
ଘଂଟାତାଡନ	 ହତାଳ	ସମତାଳ	କ� ରୀତାଳ	ଢ ରୀତାଳ	� ାଳ	ଧାରାଵାଦ
ପଟହକାଂସ ଵାଦ 	ଭରତନାଟ ାଲଂକାର	କିନ�ର	କିଂପୁରୁଷ	ରୁ ଵୀଣା	ମୁଖଵୀଣା
ଵାଯୁଵୀଣା	ତୁଂବୁରୁଵୀଣା	ଗାଂଧଵଵୀଣା	ନାରଦଵୀଣା	ସରମଂଡଲ
ରାଵଣହ ଵୀଣା ି ଯାଲଂ ି ଯାଲଂକୃତାେନକଵିଧଵାଦ 	ଵାପୀକୂପତଟାକାଦି
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ଗଂଗାଯମୁନା	େରଵାଵରୁଣା
େଶାଣନଦୀେଶାଭନଦୀ	ସୁଵଣମୁଖୀ	େଵଗଵତୀ	େଵ ଵତୀ	 ୀରନଦୀ	ବାହୁନଦୀ
ଗରୁଡନଦୀ	କାେଵରୀ	ତା ପଣୀ	 ମୁଖାଃ	ମହାପୁଣ ନଦ ଃ	ସଜଲତୀେଥଃ
ସେହାଭଯକୂଲଂଗତ	ସଦା ଵାହ	ଋଗ ଜୁସାମାଥଵଣ	େଵଦଶା ୍ େରତିହାସ	ପୁରାଣ
ସକଲଵିଦ ାେଘାଷ	ଭାନୁେକାଟି କାଶ	ଚଂ େକାଟି	ସମାନ	ନିତ କଳ ାଣ
ପରଂପେରା େରା ରାଭିଵୃ ି ଭୂଯାଦିତି	ଭଵଂେତା	ମହାଂେତାzନୁଗୃହଂତୁ,	 ହେଣ ା
ରାଜା	ଧାମେକାz ,	େଦେଶାଯଂ	ନିରୁପ େଵାz ,	ସେଵ	ସାଧୁଜନାସ ଖିେନା
ଵିଲସଂତୁ,	ସମ ସନଂଗଳାନି	ସଂତୁ,	ଉ େରା ରାଭିଵୃ ି ର ,	ସକଲକଳ ାଣ
ସମୃ ି ର 	||

ହରିଃ	ଓଂ	||
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