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శ్రీనివాసగద్యం 
 

శ్రీమద్ఖిలమహీమండలమండనధరణిధర మండలాఖండలసయ, నిఖిలసురాసురవందిత 
వరాహక్షేత్ర విభూషణసయ, శేషాచల గరుడాచల వృషభాచల 
నారాయణాచలాంజనాచలాది శిఖరిమాలాకులసయ, నాద్ముఖ బోధనిధివీధిగుణసాభరణ 
సత్వనిధి తత్వనిధి భక్త్గుణపూరణ శ్రీశైలపూరణ గుణవశంవద్ పరమపురుషకృపాపూర 
విభ్రమద్తంగశృంగ గలద్గగనగంగాసమాలంగితసయ, సీమాతిగ గుణ రామానుజముని 
నామాంక్తత బహు భూమాశ్రయ సురధామాలయ వనరామాయత వనసీమాపరివృత 
విశంకటతట నిరంతర విజృంభిత భక్త్రస నిరఝరానంతారాయహారయ ప్రస్రవణధారాపూర 
విభ్రమద్ సలలభరభరిత మహాతటాక మండితసయ, కలకరదమ మలమరదన కలతోద్యమ 
విలసద్యమ నియమాదిమ మునిగణనిషేవయమాణ ప్రతయక్షీభవనిిజసలల మజజన నమజజన 
నిఖిలపాపనాశన పాపనాశన తీరాాధాయసితసయ, మురారిసేవక జరాదిపీడిత నిరారి్జీవన 
నిరాశ భూసుర వరాతిసుంద్ర సురాంగనారతి క్రరాంగసౌషఠవ కుమారతాకృతి 
కుమారతారక సమాపనోద్య తనూనపాతక మహాపదామయ విహాపనోదిత సకలభువన 
విదిత కుమారధారాభిధానతీరాాధిష్ఠఠతసయ, ధరణితల గత సకల హతకలల శుభసలల 
గతబహుళ వివిధమల హతి చతర రుచిరతర విలోకనమాత్ర విద్ళిత వివిధ మహాపాతక 
సాామిపుషకరిణీ సమేతసయ, బహుసంకట నరకావట పతదుతకట కలకంకట కలుషోద్భట 
జనపాతక వినిపాతక రుచినాటక కరహాటక కలశాహృత కమలారత శుభమజజన జలసజజన 
భరభరిత నిజదురిత హతినిరత జనసతత నిరస్నిరరగళ పేపీయమాన సలల సంభృత 
విశంకట కటాహతీర ావిభూష్ఠతసయ, ఏవమాదిమ భూరిమంజిమ సరాపాతక గరాహాతక 
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సింధుడంబర హారిశంబర వివిధవిపుల పుణయతీరానివహ నివాససయ, శ్రీమతో వంకటాచలసయ 
శిఖరశేఖరమహాకలపశాఖీ, ఖర్వాభవద్తి గర్వాకృత గురుమేర్వాశగిరి ముఖోర్వాధర 
కులద్ర్వాకర ద్యితోర్వాధర శిఖరోర్వా సతత సదూర్వాకృతి చరణఘన గరాచరాణనిపుణ 
తనుక్తరణమసృణిత గిరిశిఖర శేఖరతరునికర తిమిరః, వాణీపతిశరాాణీ ద్యితంద్రాణీశార 
ముఖ నాణీయోరసవణీ నిభశుభవాణీ నుతమహిమాణీ యస్ర కోణీ భవద్ఖిల 
భువనభవనోద్రః, వైమానికగురు భూమాధిక గుణ రామానుజ కృతధామాకర కరధామారి 
ద్రలలామాచఛకనక దామాయిత నిజరామాలయ నవక్తసలయమయ తోరణమాలాయిత 
వనమాలాధరః, కాలాంబుద్ మాలానిభ నీలాలక జాలావృత బాలాబజ సలీలామల 
ఫాలాంకసమూలామృత ధారాద్ాయావధీరణ ధీరలలతతర విశద్తర ఘన ఘనసార 
మయోర్వపుండ్ర రేఖాద్ాయరుచిరః, సువికసార ద్ళభాసార కమలోద్ర గతమేదుర 
నవకేసర తతిభాసుర పరిపంజర కనకాంబర కలతాద్ర లలతోద్ర తదాలంబ జంభరిపు 
మణిస్ంభ గమ్భభరిమద్ంభస్ంభ సముజజృంభమాణ పీవరోరుయుగళ తదాలంబ పృథుల 
కద్లీ ముకుల మద్హరణజంఘాల జంఘాయుగళః, నవయద్ల భవయగల పీతమల 
శోణిమలసనమృదుల సతికసలయాశ్రుజలకారి బల శోణతల పద్కమల నిజాశ్రయ 
బలబందీకృత శరదిందుమండలీ విభ్రమదాద్భ్ర శుభ్ర పునరభవాధిష్ఠఠతాంగుళీగాఢ నిపీడిత 
పదామవనః, జానుతలావధి లమిి విడంబిత వారణ శుండాద్ండ విజృంభిత నీలమణిమయ 
కలపకశాఖా విభ్రమదాయి మృణాళలతాయత సముజజవలతర కనకవలయ వలితైకతర 
బాహుద్ండయుగళః, యుగపదుదిత కోటి ఖరకర హిమకర మండల జాజాలయమాన 
సుద్రశన పాంచజనయ సముత్ంగిత శృంగాపర బాహుయుగళః, అభినవశాణ సముత్జిత 
మహామహా నీలఖండ మద్ఖండన నిపుణ నవీన పరితప్ కార్సార కవచిత మహనీయ 
పృథుల సాలగ్రామ పరంపరా గుంభిత నాభిమండల పరయంత లంబమాన ప్రాలంబదీప్ 
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సమాలంబిత విశాల వక్షఃసాలః, గంగాఝర తంగాకృతి భంగావళి భంగావహ సౌధావళి 
బాధావహ ధారానిభ హారావళి దూరాహత గేహాంతర మోహావహ మహిమ మసృణిత 
మహాతిమిరః, పంగాకృతి భృంగారు నిభాంగార ద్ళంగామల నీషాకసిత దుషాకరయఘ 
నిషాకవళి దీపప్రభ నీపచఛవి తాపప్రద్ కనకమాలకా పశంగిత సరాాంగః, నవద్ళిత 
ద్ళవలత మృదులలత కమలతతి మద్విహతి చతరతర పృథులతర సరసతర 
కనకసరమయ రుచిరకంఠికా కమనీయకంఠః, వాతాశనాధిపతి శయన కమన పరిచరణ 
రతిసమేతాఖిల ఫణధరతతి మతికర కనకమయ నాగాభరణ పరివీతాఖిలాంగావగమిత 
శయన భూతాహిరాజ జాతాతిశయః, రవికోటీ పరిపాటీ ధరకోటీ రపతాటీ క్తతవాటీ 
రసధాటీ ధరమణిగణక్తరణ విసరణ సతతవిధుత తిమిరమోహ గరభగేహః, అపరిమిత 
వివిధభువన భరితాఖండ బ్రహామండమండల పచండిలః, ఆరయధురాయనంతారయ పవిత్ర 
ఖనిత్రపాత పాత్రీకృత నిజచుబుక గతవ్రణక్తణ విభూషణ వహనసూచిత శ్రితజన 
వతసలతాతిశయః, మడ్డుడిండిమ ఢమరు జరఘర కాహళీ పటహావళీ మృదుమరదదలాది 
మృద్ంగ దుందుభి ఢక్తకకాముఖ హృద్య వాద్యక మధురమంగళ నాద్మేదుర నాటారభి 
భూపాళ బిలహరి మాయామాళవ గౌళ అసావర్వ సావర్వ శుద్్సావర్వ దేవగాంధార్వ ధనాయసీ 
బేగడ హిందుసా్నీ కాపీ తోడి నాటకురుంజీ శ్రీరాగ సహన అఠాణ సారంగీ ద్రాిరు 
పంతవరాళీ వరాళీ కళయణీ భూరికళయణీ యమునాకళయణీ హుశేనీ జంఝోఠీ కౌమార్వ 
కనిడ ఖరహరప్రియా కలహంస నాద్నామక్రియా ముఖార్వ తోడీ పునాిగవరాళీ కాంభోజీ 
భైరవీ యదుకులకాంభోజీ ఆనంద్భైరవీ శంకరాభరణ మోహన రేగుపీ్ సౌరాష్ట్రీ నీలాంబర్వ 
గుణక్రియా మేఘగరజనీ హంసధాని శోకవరాళీ మధయమావతీ జంజురుటీ సురటీ దిాజావంతీ 
మలయాంబర్వ కాపీపరశు ధనాసిర్వ దేశికతోడీ ఆహిర్వ వసంతగౌళీ సంత కేదారగౌళ 
కనకాంగీ రతాింగీ గానమూర్వ్ వనసపతీ వాచసపతీ దానవతీ మానరూపీ సేనాపతీ 
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హనుమతో్డీ ధేనుకా నాటకప్రియా కోక్తలప్రియా రూపవతీ గాయకప్రియా వకుళభరణ 
చక్రవాక సూరయకాంత హాటకాంబర్వ ఝంకారధానీ నటభైరవీ కీరవాణీ హరికాంభోదీ 
ధీరశంకరాభరణ నాగానందినీ యాగప్రియాది విసృమర సరస గానరుచిర సంతత 
సంతనయమాన నితోయతసవ పక్షోతసవ మాసోతసవ సంవతసరోతసవాది వివిధోతసవ 
కృతానంద్ః శ్రీమదానంద్నిలయ విమానవాసః, సతత పదామలయా పద్పద్మరేణు 
సంచితవక్షస్ల పటవాసః, శ్రీశ్రీనివాసః సుప్రసనోి విజయతాం. శ్రీఅలరేమలమంగా 
నాయికాసమేతః శ్రీశ్రీనివాస సాామ్భ సుప్రీతః సుప్రసనోి వరదో భూతాా, పవన పాటలీ 
పాలాశ బిలా పునాిగ చూత కద్ళీ చంద్న చంపక మంజుళ మందార హింజులాది తిలక 
మాతలుంగ నారికేళ క్రంచాశోక మాధూకామలక హిందుక నాగకేతక పూరణకుంద్ 
పూరణగంధ రస కంద్ వన వంజుళ ఖరూజర సాల కోవిదార హింతాల పనస వికట 
వైకసవరుణ తరుఘమరణ విచుళంకాశాతా యక్ష వసుధ వరామధ మనిిణీ తినిిణీ బోధ 
నయగ్రోధ ఘటవటల జంబూమతలీి వీరతచులీి వసతి వాసతీ జీవనీ పోషణీ ప్రముఖ నిఖిల 
సందోహ తమాల మాలా మహిత విరాజమాన చషక మయూర హంస భారదాాజ కోక్తల 
చక్రవాక కపోత గరుడ నారాయణ నానావిధ పక్షిజాతి సమూహ బ్రహమ క్షత్రియ వైశయ 
శూద్ర నానాజాతయద్భవ దేవతా నిరామణ మాణికయ వజ్ర వైఢూరయ గోమేధిక పుషయరాగ 
పద్మరాగేంద్ర నీల ప్రవాళమౌక్త్క సఫటిక హేమ రతిఖచిత ధగద్్గాయమాన రథ గజ తరగ 
పదాతి సేనా సమూహ భేర్వ మద్దళ మురవక ఝలిర్వ శంఖ కాహళ నృతయగీత తాళవాద్య 
కుంభవాద్య పంచముఖవాద్య అహమ్భమారగనిటీవాద్య క్తటికుంతలవాద్య 
సురటీచండోవాద్య తిమిలకవితాళవాద్య తకకరాగ్రవాద్య ఘంటాతాడన బ్రహమతాళ 
సమతాళ కొటటర్వతాళ ఢకకర్వతాళ ఎకాకళ ధారావాద్య పటహకాంసయవాద్య 
భరతనాటాయలంకార క్తన్నిర క్తంపురుష రుద్రవీణా ముఖవీణా వాయువీణా తంబురువీణా 
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గాంధరావీణా నారద్వీణా సారమండల 
రావణహస్వీణాస్క్రియాలంక్రియాలంకృతానేకవిధవాద్య వాపీకూపతటాకాది 
గంగాయమునా రేవావరుణా 
శోణనదీశోభనదీ సువరణముఖీ వగవతీ వత్రవతీ క్షీరనదీ బాహునదీ గరుడనదీ కావర్వ 
తామ్రపర్వణ ప్రముఖాః 
మహాపుణయనద్యః సజలతీర్ాః సహోభయకూలంగత సదాప్రవాహ ఋగయజుసాసమాథరాణ 
వద్శాసేితిహాస పురాణ సకలవిదాయఘోష భానుకోటిప్రకాశ చంద్రకోటి సమాన నితయకళయణ 
పరంపరోత్రోత్రాభివృది్రూభయాదితి భవంతో మహాంతోఽనుగృహణంత, బ్రహమణ్యయ 
రాజా ధారిమకోఽసు్, దేశోయం నిరుపద్రవోఽసు్, సరేా సాధుజనాసుసఖినో విలసంత, 
సమస్సనమంగళని సంత, ఉత్రోత్రాభివృది్రసు్, సకలకళయణ సమృది్రసు్. హరిః ఓం. 


