
శ్రనీివాస కల్యాణ (వాదిరాజరు విరచిత) 

 

స్్త రీయరెల్లరు బనిిరె | శ్రనీివాసన పాడిరే 

జఞానగురుగళిగ ొందిసి్త | ? ముొంద ెకథెయ పేళువ ె|| 

 

గొంగతీరద ిఋషిగళు | అొందు యయగవ మయడ్డరు 

బొందు నారద నిొంతుక ొండ్ు | యయరిగెొందు కేళల్ు 

 

అరితు బరాబేకు ఎొందు | ఆ మునియు తెరళిద 

-భృగుమునీయు తెరళిద 

నొందగోపన మగన కొందన | మొందిరకాగె బొందను 

 

వేదగళన ెఓదుతా | హరియనూ క ొండాడ్ుతా 

ఇరువ బొమమన నోడిద | కెైల్యసకెె బొందను 



 

శొంభుకొంఠను పారవతీయూ | కల్తెిరువుద కొండ్ను 

సృషియిొళగె నిని లొంగ | శ్రషీ్ ఠవాగల్ెొందను 

 

వెైకుొంఠకెె బొందను | వారిజఞక్షన కొండ్ను 

కెట్ి కోపదిొంద ఒదదరె | ఎష్ుి న ొందితెొందను 

 

తట్ిన ెబిస్తినీరినిొంద | నెట్ిగె పాద తొళెదను 

బొంద కారా ఆయితెొందు | అొందు మునియు తెరళిద 

బొందు నిొందు సభెయొళగె | ఇొందిరేశన హొగళిద 

 

పతియ కూడ ెకల్హ మయడ ి| క ల్యాపురక ెహోదళు 

సతియు పోగ ెపతియు హొరట్ు | గిరిగ ెబొందు 

స్తేరిద 



 

హుతరదల్ె ల హతుర  సావిర వరుష్ | గుపరవాగి ఇదదను 

బరహమ ధేనువాదను | రుదర వతసనాదను 

 

ధేను ముొంద ెమయడిక ొండ్ు | గోపి హ ొందె బొందళు 

కోట్ హొనుి బాళువోదు | క డ్ద హాల్ు కరెవుదు 

 

ప్రతియిొందల్ు తని మనెగ ె| తొందుక ొండ్ను చోళను 

ఒొందు దివస కొందగ ెహాల్ు | చెొందదిొందల క డ్లల్ల. 

 

అొందు రాయన మడ్ది కోపిస్తి | బొందు గోపన 

హొడెదళు 

ధేను ముొంద ెమయడిక ొండ్ు | గోప హ ొందె నడెదను 

 



కామధేను కరెద హాల్ు | హరియ శిరకె బిదిదతు 

ఇష్ుి కష్ ిబొందితెొందు | పెట్ుి బడియెి హోదను 

 

కృష్ ణ తని మనదల్యాచిస్తి | క ట్ి తని శిరవను 

ఏళు తాళెమరద ఉదద | ఏకవాగ ిహరియితు 

 

రకరవనుి నోడ ిగోప | మతెర సవరగకేెరిద 

కష్వినుి నోడ ిగోవు | అష్ుి బొంద్-హేళితు 

 

తట్ిన ెరాయ ఎదుద  గిరిగ ె| బొందు బేగ స్తేరిద 

ఏను కష్ ిఇలల హీగె | యయవ పాపి మయడది 

 

ఇష్ుి కష్ ిక ట్ివాగె | భరష్పిిశ్ాచియయగెొంద 

పెట్ుి వేదనె తాళల్యరదె | బృహసపతీయ కరెస్తిద 



 

అరుణ ఉదయదల్ె లదుద  | ఔష్ధకెె పోదను 

కోీడ్రూపియ కొండ్ను | కూడి మయతనాడిదను 

 

ఇరువుదకెె సథళవు ఎనగ ె| ఎరాపడాగబేకెొంద 

నూరు పాద భూమి క ట్ిరె | మొదల్ు పూజె 

నిమగెొంద 

 

పాక పకవ మయడ్ువుదకెె | ఆకె బకుళ ెబొందళు 

భానుకోటి్తేజనీగ | బేట్ెయయడ్ హొరట్ను 

 

మొండ ెబాచి ద ొండ ెహాకి | దుొండ్ుమలలగె ముడిదను 

హార పదక క రళల్యాక ి| ఫణెగె తిల్కవిట్ిను 

 



అొంగులగ ెఉొంగుర | రొంగశవొంగారవాదవు 

పటె్ినుట్ుి కచెె కటి్ి | ప్తాొంబరవ హొదదను 

 

ఢాళు కతిర ఉడియల్ స్తికిె | జోడ్ు కాల్లల మెటి్ిద 

కరద ివీళావనెి పిడిదు | కనిదీయ నోడిద 

 

కనకభూష్ణవాద తొడిగె | కమల్నాభ తొట్ిను 

కనకభూష్ణవాద కుదుర ె| కమల్నాభ ఏరిద 

 

కరియ హ ొందె హరియు బరల్ు | కాొంతెరెల్ ల కొండ్రు 

యయరు ఇలల బరువరెొందు | దూర పోగిరెొందరు 

 

నారియరిరువ సథళకె | యయవ పురుష్ బరువను 

ఎష్ుి హేళె కళే కృష్ ణ | కుదురె ముొంద ెబిట్ిను 



 

అష్ుి మొందీరెల్ల స్తేరి | పెట్ుిగళను హొడదెరు 

కల్ుల మళెయ కరెదరాద | కుదుర ెకెళగె బీదిదతు 

 

కేశ బిచిె వాసుదేవ | శ్రష్గిరిగ ెబొందను 

పరమయని మయడిదేదనె | ఉణుణ  బేగ ఎొందళు 

 

అమమ ఎనగ ెఅని బేడ్ | ఎని మగనె వెరైియేి 

కణిణల్యల ద దెైవ అవళ | నిరామణవ మయడిద 

 

యయవ దేశ యయవోళాకె | ఎనగ ెపేళు ఎొందళు 

నారాయణన పురకె పోగ ి| రామకృష్ ణర పూజిస్తి 

 

కుొంజమణయి క రళల్యాకి | కూస్తిన్ క ొంకళల్ెతిరదా 



ధరణిదేవిగ ెకణియ హేళి | గిరిగ ెబొందు స్తేరిద 

 

కాొంతెరెల్ ల కూడిక ొండ్ు | ఆగ బకుళె బొందళు 

బనిిరెమమ సదనకెనుత | బహళ మయతనాడిదరు 

 

తొందెతాయి బొంధుబళగ | హొనుి హణ ఉొంట్ె౦దరు 

ఇష్ుి పరియలలదదవగె | కనెా యయకె ద రెకిలల్యల  

 

ద డ్డవళిగె మకెళిల్ల | మతెర మదువె మయడెవవు 

బృహసపతీయ కరెస్తిద | ల్గిపతిరకె బరెసి్తద 

(కళుహ ద) 

 

వనిభేన కరెవుదకెె | క ల్యాపురకె పోదరు 

గరుడ్న్ హెగల్నేరిక ొండ్ు | బేగ హొరట్ుబొందరు 



 

అష్విరగవనుి మయడి | ఇష్దేివరనుి పూజిస్త ి

ల్క్ష్మమసహ త ఆకాశరాజన | పట్ిణకెె బొందరు 

 

కనకభూష్ణవాద తొడిగె | కమల్నాథ తొట్ిను 

కనకభూష్ణవాద మొంట్ప | కమల్నాభ ఏరిద 

 

కమల్నాభగ ెకాొంతెమణియ | కనాదానవ మయడిద 

కమల్నాభ కాొంత ెకెైగె | కొంకణవనెి కటి్ిద 

శ్రనీివాస పదామవతిగె | మయొంగల్ావన ెకటి్ిద 

 

శ్రనీివాసన మదువె నోడె | స్్తయిరెల్లరు బనిిరే 

పదామవతియ మదువె నోడ ె| ముదుద  బాల్ెయర్ 

బనిిర ే



శొంకెయిల్లదె హణవ సురిదు | వెొంకట్ేశన కళుహ ద 

 

ల్క్ష తపుప ఎనిల్ుొంట్ు | పక్ష్ివాహన సల్హెని 

భకిరయిొందల హేళేెళదవరిగె | ముకిర క డ్ువ 

హయవదన 

 

జయ జయ శ్రనీివాసనిగె | జయ జయ పదామవతిగె 

బలదొంతహ శ్రహీరిగె | నితా శుభమొంగళ 

శ్రషాదిరగిరివాస | శ్రదీేవి అరసగె 

కల్యాణమూరుతిగె | నితాజయమొంగళ 


