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శ్రీసప్తగిరీశుని కళ్యాణవేడుక 
వెంకటేశ వెంకటేశా గోవెంద | 
శ్రీనివాస శ్రీనివాసా గోవెంద | 
 

1. కలియుగ వకైెంఠెం  
తిరుమల తిరుపతిలో గోవెంద | 

2. వలసిన శ్రీనివాసుని  
దివ్యచరితమిదియే గోవెంద | 

3. ఈ చరితమువెంటే  
శుభములు కలిగేనూ గోవెంద | 

4. పద్మావ్తి పతితాను 
వ్రముల నిచ్చేనూ గోవెంద | 

5. భువజనులీచరితెం  
వనితరియెంచెంగా గోవెంద | 

6. వనిపెంచెద హరికృపతో 
ఈ కధ వవ్రముగా గోవెంద | 

7. భరతఖెండ ఉతతరమెందు 
నమైిశమను అడవీ గోవెంద | 

8. ధ్యయన మగ్నుల ైఋషులు  
తపములు చ్చయెంగా గోవెంద | 
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9. అటి్ట పవత్ర సాానములో  
వాయస శిషుయడనైా గోవెంద | 

10. సూతెండొక ఆశ్రమము  
నిరిాెంచుకయుెండే గోవెంద | 

11. శౌనకాది మునులెంతా  
సూతని దరిచ్చరీ గోవెంద | 

12. శ్రీనివాస చరితమును  
వనిపెంపగ కోరే గోవెంద | 

13. తెలియజేసిరా చరితెం  
సూతలవారిట్లూ  గోవెంద | 

14. కృతత్రేతా ద్మాపరము 
గడచిన పదపా గోవెంద | 

15. నాలగవ్దనైా కలియెందు  
ప్రబలను అధరామూ గోవెంద | 

16. కశయపాది మునులెంతా  
తరుణోపాయముగా గోవెంద | 

17. యాగము చ్చయగతలచ్చ 
మునులెందరి తోడా గోవెంద | 

18. అప్పుడు మహరిి నారదుడు 
జనుల బాధలను చూచీ గోవెంద | 

19. బ్రహాను చ్చరడిగే 
ఉపాయమేమిటనీ గోవెంద | 



3 
 

20. నవ్వాత ఆబ్రహా  
తెలిపెను ఉపాయమూ గోవెంద | 

21. అవ్తరిెంచు హరి తారలో  
భూలోకము నెందూ గోవెంద | 

22. లోకశాెంతికై మునులు  
గెంగానది చెెంతా గోవెంద | 

23. యజఞము నారెంభెంచ 
నారదుడటకొచెే గోవెంద | 

24. సెంతోషెంచిరి మునులు 
నారద రాకగనీ గోవెంద | 

25. అడిగెను నారదుడప్పడు 
ఫలము ఎవ్రికెంట్ల గోవెంద | 

26. యజఞఫలము గ్రహియెంచుటక 
అరుు లే త్రిమూరుతలు గోవెంద | 

27. శాెంతసారూప్పలవ్రో 
వారిద అధికారెం గోవెంద | 

28. పరీక్షెంప నా త్రిమూరుతలను 
ఎవ్రికి  సాహసమూ గోవెంద | 

29. మొటి మొదట భృగ్నవూ  
సతయలోకమేగే గోవెంద | 

30. ఆ సమయానికి బ్రహా 
కొలువ్వ తీరియుెండే గోవెంద | 
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31. లోనికి వ్చిేన భృగ్ననీ 
పలుకరిెంచలేదూ గోవెంద | 

32. మెండిపడిన ఆ భృగ్నవ్వ 
శపెంచె బ్రహానిలా గోవెంద | 

33. ఇలలో గ్నడులూ పూజలు 
ఇక నీ కెండవ్వలే గోవెంద | 

34. అని శపయెంచి భృగ్నవ్వ 
కైలాసమునకేగే గోవెంద | 

35. శివ్పారాతలా సమయాన  
శృెంగారక్రీడ నుెండే గోవెంద | 

36. భృగ్నవ్వను చూచిన పారాతి 
సిగ్నగ తో తొలగినదీ గోవెంద | 

37. శివ్వడు శీఘ్రమే కోపముతో  
భృగ్నవ్వను దూషెంచ్చ గోవెంద | 

38. భృగ్నవ్ెంతట శివ్వని  
శపయెంచె నీ రీతిగా గోవెంద | 

39. ఇక నిను భువజనులు 
పూజెంతరు లిెంగముగా గోవెంద | 

40. భృగ్నవ్ెంతట వకైెంఠెం  
దరిశెంచగ హరినీ గోవెంద | 

41. ఆ సమయములో లక్ష్మి 
పదములొతతచుెండే గోవెంద | 
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42. మహరిి రాకను ఇరువ్వరునూ  
గమనిెంచన లేదూ గోవెంద | 

43. తనును ఆవేశముతో  
వషుు  వ్క్షసద లినీ గోవెంద | 

44. ఉలికిి పడిన శ్రీహరి  
భృగ్నవ్వనుగాెంచీ గోవెంద | 

45. ననుతనుుటలో పాదెం  
ఎెంతో కెందనుగా గోవెంద | 

46. అెంట్ల భృగ్నపాద్మలు  
ఒతత నట్లూ  పటిే గోవెంద | 

47. కాలియెందును నేత్రమును 
చిదిమివేసెనూ గోవెంద | 

48. తన నివాసమైనటి్ట  
వషుు హృదయసీమా గోవెంద | 

49. తనిున భృగ్నవ్వను చూచి  
కోపముతో శ్రీలక్ష్మీ గోవెంద | 

50. భరిెంపజాలక అవ్మానెం 
భోరున ఏడాసాగే గోవెంద | 

51. హరి అనునయెంచబోగా 
వనలేదు లక్ష్మీ గోవెంద | 

52. తీరె ఋణము ఇరువ్వరికీ 
ఉెండనొకిక్షణమూ గోవెంద | 
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53. అెంట్ల అలిగె మహలకిా  
భూలోకము చ్చరే గోవెంద | 

54. ప్పణయగోద్మవ్రి తీరాన 
తపమాచరిెంచ సాగే గోవెంద | 

55. లక్ష్మీలేని వకైెంఠెం  
కళాహీనమయేయ గోవెంద | 

56. దేవ్తలెంతా ఇది తెలిసి 
హతాశులనైారూ గోవెంద | 

57. లక్ష్మిలేని ఈ వకైెంఠెం 
ఏలతనక అెంట్ల గోవెంద | 

58. లక్ష్మిని వదకచు శ్రీహరి 
భూలోకము చ్చరే గోవెంద | 

59. నిద్రాహారములు వీడి 
శుషిెంచెను వష్ణు  గోవెంద | 

60. చ్చరె శేషాద్రిగిరిని  
అది వెంకటాచలమూ గోవెంద | 

61. ఈ గిరిపెనైే వ్రాహసాామి  
ఆశ్రమముెండేనూ గోవెంద | 

62. వాయువ్వక శేషునికి 
తమ బలాల గూరీే గోవెంద | 

63. వాదన వ్చెేను ఒకనాడు  
ఘరిణ ముదిరినదీ గోవెంద | 
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64. అెంతట నారదుడొచిే  
చెపెును ఉపాయమూ గోవెంద | 

65. ఎవ్రినవ్రు ఓడిెంచెదరో 
వారేబలురెంట్ల గోవెంద | 

66. ఒకరిని మిెంచీ ఒకరయేయ 
జీవ్కోట్ట జడిసే గోవెంద | 

67. దేవ్తలెంతా అనినారు  
ఇరువ్వరు సమమెంట్ల గోవెంద | 

68. శేషుడు హరిని సారిసూత   
పరాతముగ మారే గోవెంద | 

69. ఆ పరాత ప్రదేశమే  
వేెంకటాద్రి అయేయ గోవెంద | 

70. తిరిగి తిరిగి లక్ష్మిని వదకి 
అలసిన శ్రీహరీ గోవెంద | 

71. చ్చరుకొనను శేషాద్రికి  
ఒక చిెంతచెటి్ల నీడా గోవెంద | 

72. అటక దగగ రగ ఒక ప్పటి 
కనబడగా చూచీ గోవెంద | 

73. అెందులొ ద్మగెను శ్రీహరి 
వశ్రెంతి గెకైొనగా గోవెంద | 

74. తిెండీ నిద్రా లేకెండా 
రోజులు గడుప్పటనూ గోవెంద | 
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75. గమనిెంచెను నారదుడెంత  
శివ్బ్రహాలను కలిసే గోవెంద | 

76. శ్రీహరి ఆకలి బాప్పటక  
ఆవ్య్యయను బ్రహాా గోవెంద | 

77. దూడగ మారెను ఈశారుడు 
భూలోకము వ్చిేరటా గోవెంద | 

78. కొలాు ప్పరియెందు 
తపము చ్చయుసిరినీ గోవెంద | 

79. కలిసిరి బ్రహాయు శివ్వడు 
వవ్రిెంచిరి వషుు కధ్య గోవెంద | 

80. కధనెంతయు వని శ్రీలక్ష్మి 
కెంటతడి పెటి్టనుగా గోవెంద | 

 81. ఆవ్వదూడల ైశివ్బ్రహాలు  
అననెంతట ఈరీతీ గోవెంద | 

82. గొలూకనయవై నీవ్వ  
మము చోళరాజుకమూా గోవెంద | 

83. మేతక వళ్ళీమేమెంతా  
హరి అకలి తీరెేదమూ గోవెంద | 

84. సరియెంట్ల మహలక్ష్మి  
చోళరాజు కడకూ గోవెంద | 

85. ఆవ్వదూడలను కొనిపోవ్ 
అవకొనాుడా రాజూ గోవెంద | 
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86. పశులకాపరులు ప్రతిరోజూ  
ఆవూదూడలనూ గోవెంద | 

87. మేతకై అడవలోనికి 
కొనిపోతెండిరీ గోవెంద | 

88. కడుప్ప నిెండమేసిన ఆవ్వ 
సాయెం సమయమునా గోవెంద | 

89. ప్పటినకిి రెంధ్రముగ్నెండా 
పాలెందిెంచ్చ హరికీ గోవెంద | 

90. పాలివ్ాని ఆవ్వ గ్నరిెంచీ  
తెలిసెను రాజునకూ గోవెంద | 

91. పశులకాపరిని గదిదెంచ్చ 
అనుమానముతో రాజూ గోవెంద | 

92. పశులకాపరికి ఇది ఏదో  
మాయలాగతోచ్చ గోవెంద | 

93. యధ్యప్రకారము మరునాడు 
మేతక కొనిపోవా గోవెంద | 

94. ఆవ్వప్పటిపెకైెకిి 
పలిచెేడి దృశయమునూ గోవెంద | 

95. చూచిన ఆ పశుకాపరికి  
పటిరాని కోపెం గోవెంద | 

96. కలిమి గొడడలితొ ఆవ్వను 
కొటిబోయనాడూ గోవెంద | 
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97. తనకపకారము చ్చసెడి 
గోవ్వను కొటి్లటనూ గోవెంద | 

98. గమనిెంచిన హరి అెంతట 
తల అడుడ పెటి్టనాడూ గోవెంద | 

99. తలక తగిలినా దబబలతో 
ధ్యరగ కారెను రకతెం గోవెంద | 

100. అదిచూచిన కాపరి 
మూరఛ పోయనాడూ గోవెంద | 

101. ఆశేరయముగా ఆరాజు 
శేషాచలమున కొచ్చే గోవెంద | 

102. శ్రీహరి రాజును శపయెంచె 
రాక్షసుడవ్వ కమాెంట్ల గోవెంద | 

103. రాజు ఒరిగె హరిపదముల 
క్షమిెంచు ప్రభువ్ెంట్ల గోవెంద | 

104. ఎరుగను సాామీ ఏపాపెం 
ననేుల శపెంచితివ్ెంట్ల గోవెంద | 

105. ప్పటిలోన తాముెండుటక  
కారణెంబు ఏమీ గోవెంద | 

106. తిరుగ్నలేదు నామటలక  
పద్మావ్తితో నాపెెండీూ  గోవెంద | 

107. జరిగిన తక్షణమున 
తీరును నా శాపెం గోవెంద | 
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108. తలక తగిలినా గాయమును 
మానుబూనుటకై గోవెంద | 

109. హరివదకచు పోవ్వచుెండ 
కనిపెంచెను ఆశ్రమమూ గోవెంద | 

110. ఆశ్రమము బయట నిలుచుెండి 
అమాా! అని పలువా గోవెంద | 

111. కృష్ు నామ కీరతన చ్చసూత   
వలికొచెేను ఆ వ్కళా గోవెంద | 

112. మురళినూదు శ్రీకృషుు నిగా 
కనిపెంచెను హరి తనకూ గోవెంద | 

113. వ్చ్చేవా నాక్రిష్ుయయ! 
అని వ్కళ మురిసెనెంతా గోవెంద | 

114. హరిగాయముకని అయయయ్యయ  
నినువ్రు కొటి్టరెంట్ల గోవెంద | 

115. చీరకొెంగ్నతో గాయానికి  
పసరు కటి్ల కటిే గోవెంద | 

116. పూరాజనాలో యశోదయే  
ఇపుట్ట ఈ వ్కళా గోవెంద | 

117 కృషుు ని పెనైే మమకారెం 
వీడలేదు ఇెంకా గోవెంద | 

118. శ్రీకృషుు డు చ్చసుకను 
ఎనిమిది పెెండిూెండూూ  గోవెంద | 
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119. చూడని ఆ యశోదమా  
ఆ కోరిక తెలుపా గోవెంద | 

120. అనుకనువ్నీు అమాా!  
అయపోయనవప్పడూ గోవెంద | 

121. కలియుగమున నాకళాయణెం  
చూడగలవ్వ నీవూ గోవెంద | 

122. మరుజనాలో ఆ యశోదయే  
వ్కళ నామమునా గోవెంద | 

123. వ్రాహసాామాశ్రమాన 
ఉెండసాగెనెండీ గోవెంద | 

124. పూరాము సుధరుాడనే  
చెంద్రవ్ెంశప్ప రాజూ గోవెంద | 

125. ఆయనకిదదరు ప్పత్రులు  
ఆకాశరాజు తొెండమానులూ గోవెంద | 

126. రాజపతిు ధరణీదేవ 
సెంతానము కొరకూ గోవెంద | 

127. కలగ్నరువనై శుకమునిని 
వేడిరి ఉపాయమూ గోవెంద | 

128. త్రేతాయుగమున దశరధుడు  
చ్చసెను ఒక యాగమూ గోవెంద | 

129. ప్పత్రకామేషి నామమది  
అది చ్చయుము నీవూ గోవెంద | 
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130. అటేూ  యజఞముకావెంచె  
ఆకాశరాజూ గోవెంద | 

131. నాగలితో భూమిని దును 
దొరికెను ఒక శిశువూ గోవెంద | 

132. ఆమక పద్మావ్తినామము 
పెటి్ట పెెంచసాగే గోవెంద | 

133. అట్లపమాట కమారుడు  
జనిాెంచెను సుధ్యముడూ గోవెంద | 

134. త్రేతాయుగమున పద్మావ్తియ్య  
వేదవ్తియను పేరా గోవెంద | 

135. తపసుు చ్చసుకొనుచుెండగ 
మోహిెంచెను రావ్ణుడూ గోవెంద | 

136. రాముని తపు ఎవ్ారినీ  
వవాహ మాడననీ గోవెంద | 

137. రావ్ణునీ శపయెంచి  
అగిుదగామయేయ గోవెంద | 

138. సీతక బదులుగ లెంకక 
వళ్ళీను వేదవ్తీ గోవెంద | 

139. అశోకవ్నమున తానుెండ 
సీతరూప్పతోడా గోవెంద | 

140. రావ్ణవ్ధ పదప  
సీత శీలమునకే గోవెంద | 
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141. రాముడు పరీక్షపెటి్ట 
అగిుదూకమననూ గోవెంద | 

142. అెంతట సీతక మారుగా  
వేదవ్తియ్య వ్చ్చే గోవెంద | 

143. తనను కూడ అరాాెంగిగా 
చ్చపటిమననూ గోవెంద | 

144. శ్రీనివాసునిగ కలియెందు  
అవ్రతరిెంచినప్పడూ గోవెంద | 

145. పెెండాూ డద నినుు  
అని అభయమిచెేనూ గోవెంద | 

146. పద్మావ్తికి పెెండీూడొచెే  
నారదుడటకొచ్చే గోవెంద | 

147. వామహసతమును చూచి  
హరిభరతగ్ననని చెపేు గోవెంద | 

148. తలిూ తెండ్రులది వని 
సెంతసిెంచినారూ గోవెంద | 

149. హరిపాద్మలు కడుగ్నట 
పూరాజనా ఫలమనీ గోవెంద | 

150. వేెంకటాచలమెందున  
వ్కళాశ్రమములో గోవెంద | 

151. వారిసేవ్లను గెకైొెంట్ల  
హరిగడుప్పచుెండకాలెం గోవెంద | 



15 
 

152. ఒకనాడరణయ ప్రెంతమును  
భీభతుముచ్చసూత  గోవెంద | 

153. మదప్పటేనుగొకటొచెే  
ఘెంకరిెంచుకొెంట్ల గోవెంద | 

154. అది చూచి శ్రీనివాసుడు  
ధనసును చ్చపటి్ట గోవెంద | 

155. బయలుదేరె నా మదగజము  
మద మణగిెంచుటకూ గోవెంద | 

156 శ్రీనివాసునీ చూడగన 
ఏనుగ్న వనుదిరిగే గోవెంద | 

157 ద్మనిని తరుముత చనినెంత 
హరి బహుదూరమూ గోవెంద | 

158. ఏనుగ్న కనుమరుగయ్యయ  
శ్రీనివాసుడలసే గోవెంద | 

159. వశ్రమిెంచెనూ శ్రీహరి  
వ్టవ్ృక్షముక్రిెంద్మ గోవెంద | 

160. అచట్ట ప్రకృతి ఎెంతో  
ప్రశాెంతముగ నుెండే గోవెంద | 

161. నీరుత్రాగ్నటక తావళ్ళీ 
ఉద్మయనవ్నమునకూ గోవెంద | 

162. పద్మావ్తి చెలికతెతలతో  
ఆటలాడు చుెండా గోవెంద | 
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163. శ్రీనివాసుడామను చూచి  
సమీపెంచ సాగే గోవెంద | 

164. నిషదామీ ఉద్మయనవ్నము   
ప్పరుషులవ్రికైనా గోవెంద | 

165. ఆకాశరాజు ఆజఞ ఇది  
అని గదిదెంచిరి చెలులూ గోవెంద | 

166. పద్మావ్తి సోయగము గని  
పరధ్యయనుడయేయ గోవెంద | 

167. శ్రీనివాసుడిది వనక  
చ్చరెను పద్మావ్తినీ గోవెంద | 

168. పద్మావ్తి ఆతనిగని  
సిగ్నగ తొ తలవ్ెంచ్చ గోవెంద | 

169. చెటి్ల చ్చట్లనక చ్చరె  
చిరు కోపము నట్టయసూత  గోవెంద | 

170. ఆమనడిగె శ్రీనివాసుడు 
వవాహ మాడమనీ గోవెంద | 

171. అతడవ్రో తెలియక  
తృణీకరిెంచినదీ గోవెంద | 

172. చెలులతనిని కొటి్ట  
తరుమ చూచినారూ గోవెంద | 

173. జాలిపడిన పద్మావ్తి  
తన వవ్రము తెలిపే గోవెంద | 
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174.  పద్మావ్తిని చూడగనే  
మతి సిిమితము తపేు గోవెంద | 

175. శ్రీనివాసుడు చ్చరెను  
వ్కళాశ్రమమూ గోవెంద | 

176. అతని మనసులోని మరాము  
అడిగినద్మ వ్కళా గోవెంద | 

177. ఆకాశరాజుతొ వయయము  
సాధయము కాదననూ గోవెంద | 

178. హరిని చూచినది మొదలు  
పద్మావ్తి కూడా గోవెంద | 

179. మనోవాయధితోను  
మాటాడదు ఎవ్ారితో గోవెంద | 

180. శ్రీనివాసుడును అటేూ   
వరహముతో వేగే గోవెంద | 

181. వ్కళ బయలు దేరే  
సెంబెంధము కొరకై గోవెంద | 

182. శ్రీనివాసుడే మారే  
ఎరుకల సానిగానూ గోవెంద | 

183. సోది చెపెుదను సోదెంట్ల  
అెంతఃప్పరము చ్చరే గోవెంద | 

184. అది వని చెలికతెతలు  
రాణికి చెపురిగా గోవెంద | 
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185. పద్మావ్తి గ్రహసిితి ఏదో  
అడిగెద రమానిరీ గోవెంద | 

186. జరిగిన వష్యములనీు  
సోదిల చెపెునుగా గోవెంద | 

187. శ్రీనివాసునితొ కళాయణెం  
శుభకరమని చెపేు గోవెంద | 

188. వ్కళామాతా మరునాడు  
నారాయణ ప్పరమేగే గోవెంద | 

189. వష్యమునెంతా చెపెును  
ఆకాశ రాజునకూ గోవెంద | 

190. రాజదెంపతలా మాటక  
సెంతసిెంచినారూ గోవెంద | 

191. సెంప్రదిెంచె శుకమునితో  
పదా పెెండిూకొరకై గోవెంద | 

192. దివ్యదృషితో చెపేు  
హరి శ్రీనివాసుడేనెంట్ల గోవెంద | 

193. లోక కళాయణమిది శుభము  
చెయయెండి వవాహమూ గోవెంద | 

194. లగుపత్రికను వ్రాసి  
ఆశ్రమానికే వ్చీే గోవెంద | 

195. శుకమహరిి శుభలేఖను  
శ్రీనివాసునికెందిెంచ్చ గోవెంద | 
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196. వ్రాహసాామికీ వష్యెం  
తెలిపనద్మ వ్కళా గోవెంద | 

197. పెెండిూకి కావ్లయునన  
బోలడెంత ధనమూ గోవెంద | 

198. చిరునవ్వాతో వ్రాహుడూ  
చిెంతవ్లదు తలీూ  గోవెంద | 

199. సరాెం శుభప్రదమగ్నను  
చూసూత  ఉెండమనే గోవెంద | 

200. లక్ష్మి చెెంత లేక  
శ్రీహరి చిెంతిెంచ్చ గోవెంద | 

201. ఆమను రమాని ఆహాానెం  
సూరుయనితో పెంపే గోవెంద | 

202. సూరుయని చూచిన లక్ష్మి  
భరత క్షేమమడిగే గోవెంద | 

203. శ్రీహరి వవాహ వష్యము 
 సూరుయడు వవ్రిెంచ్చ గోవెంద | 

204. భరత సౌఖయమే తనదెంట్ల  
తలపోసిన లక్ష్మీ గోవెంద | 

205. సూరుయనితో కలసి  
శేషాచలమున కొచ్చే గోవెంద | 

206. పెెండిూకి ఖరేగ్న ధనమును  
కబేరుడిచుేటకూ గోవెంద | 
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207. నారదుడిచిేన సూచనక  
సరియన కబేరుడూ గోవెంద | 

208. అెంతట హరి కబేరునితో  
అసలు తీరేలేనూ గోవెంద | 

209. కలియుగాెంతము వ్రక  
వ్డీడ ఇచెేదను గోవెంద | 

210. ములోూ కాలు మురిసేలా  
జరిగెను వవాహమూ గోవెంద | 

 పెండి్ల పాట
ఆనెందమానెంద మాయ్యను  
మా శ్రీనివాసుడు పెెండిూ  కొడుకాయ్యను | 
ఆనెందమానెంద మాయ్యను  
మా పద్మావ్తి పెెండిూ  కూతరాయ్యను ||  

1.  తడబడు అడుగ్నల వ్ధువ్వను  
పీటల మీదికి పలుచుకరాగా |  
దెంపతలిరువ్వరి నడుమను  
ఇెంపగ్న వ్స్త్రము నిలుపగా||   || ఆనెంద || 

2.  చెలువ్గ్న శిరమున జీలకర్ర బెలూము  
ఒెండొరులు నిలిప ఉప్ుెంగగా |  
మెంత్ర జాలములు మరులు గొలుపగా  
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అగిు సాక్షగా అమరి యుెండగా ||        || ఆనెంద ||  
3.  కనాయద్మనము జరిగిన పదప  

వ్ధువ్వ పదముపెై కాలుెంచి |  
పెళిీ కమారుడు తాళి కటిగా  
మాెంగలయెం తెంతనా నేన  
మమ జీవ్న హేతనా  
కెంఠే బధ్యుమి శుభగే  
తాెం జీవ్ శరద్మెం శతెం |  
పెళిీ కమారుడు తాళి కటిగా  
జలుూ ల ైతలెంబ్రాలు కరియగా            || ఆనెంద ||  

 
211. శ్రీనివాసుడూ చ్చపటిే  

పద్మావ్తి హసతమునూ గోవెంద |  
212. దగగరుెండి జరిపెంచెను  

శ్రీలక్ష్మి ఆ వవాహమూ గోవెంద |  
213. ఆనెంద భాషాులొచ్చే  

ఆమ కనులవెంటా గోవెంద |  
214. బయలుదేరిరా మరునాడు  

వేెంకటాచలమునకూ గోవెంద |  
215. వ్లచిన సతి పద్మావ్తితో  

శ్రీనివాసుడప్పడూ గోవెంద | 
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216. మారగ  మధయమున అగసుత ుని  
ఇెంట వశ్రమిెంచ్చ గోవెంద | 

217. అతనిని ధనుయని చ్చసెను  
మహా వషుుమూరీత గోవెంద | 

218. అట్ల పమాట కొనాుళీక  
తన భకత ెండనైా గోవెంద | 

219. తొెండమానునితొ చెపేు  
శ్రీనివాసుడిటాూ  గోవెంద | 

220. వలసెద వేెంకటాద్రిపెై  
వేెంకటేశారునిగా గోవెంద | 

221. కలియుగాెంతము వ్రక  
పద్మావ్తి లక్ష్మాలతో గోవెంద | 

222. మా నివాసమునకై  
గ్నడిని కటి్టెంచుమూ గోవెంద | 

223. అెందుక తగిన ప్రదేశము  
వ్రాహుడు చూపెంచూ గోవెంద | 

224. అనగా వని తొెండమానుడు  
ఎెంతట్ట భాగయమిదీ గోవెంద | 

225. అెంట్ల సాామికి నివాసము  
వేెంకటాద్రిపెై నిరిాెంచ్చ గోవెంద | 

226. కొలాు ప్పరిన తపము చ్చసెడి  
లక్ష్మిని చూచుటకూ గోవెంద | 
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227. వళ్ళీను నారదుడొకనాడు  
హరి కశలమడిగే గోవెంద | 

228. ఏమి చెప్పుదును నాతలీూ   
నీ ఊసే ఎతతడుగా గోవెంద | 

229. పద్మావ్తియే సమసతమై  
ఉనాుడాశ్రీనివాసుడూ గోవెంద | 

230. ఆ మాటలు వని శ్రీలక్ష్మి  
వెంటనే ప్రయాణమయేయ గోవెంద | 

231. శ్రీనివాసునాశ్రమమునక  
వ్చెేను నారదునితో గోవెంద | 

232. శ్రీనివాసుడా సమయమున  
పద్మావ్తి తోడా గోవెంద | 

233. శృెంగార లీలల తేలుతూ  
ఆనెందిెంచు చుెండే గోవెంద | 

234. ఆ దృశయము చూచిన లక్ష్మి  
గ్నెండ బాదుకెంట్ల గోవెంద | 

235. అడిగినది శ్రీనివాసుని  
కనుులర్రజేసీ గోవెంద |  

236. తాళి కటి్టన భారయనుగా  
తగ్ననా నను మరచుటా గోవెంద |  

237. వ్క్ష సిల మెందును  
నను చులకన చ్చయుటకూ గోవెంద | 
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238. అెంతట పద్మావ్తి కూడా  
కోపముతో ఇటూనియే గోవెంద | 

239. దెంపతలేకాెంతమునుెండ 
వ్చుేట తగదెంట్ల గోవెంద | 

240. ఇరువ్వరు భారయలిట్లూ   
తగవ్వలాడుట చూచీ గోవెంద |  

241. ఏడడుగ్నలు వనుకక నడిచి  
శిలా రూపమయ్యయనూ గోవెంద | 

242. లక్ష్మీ పద్మావ్తలు  
వనుదిరిగి చూడగా గోవెంద | 

243. శిలారూప్పడ ైనిలిచిన  
శ్రీనివాసుని గాెంచీ గోవెంద | 

244. నిరాఘ ెంతపోయన సతలు  
తలలు బాదుకెంట్ల గోవెంద | 

245. భోరున వలపెంచ్చ  
సాామీ సాామెంట్ల గోవెంద | 

246. దుఃఖెంచకెండి సతలారా  
ఈనాట్ట నుెండి నేనూ గోవెంద | 

247. వేెంకటేశారుని నామమున  
పలువ్ బడుచుెందునూ గోవెంద | 

248. ఈ రూపెంతో కలియుగమెంతా  
భకత ల కోరికలూ గోవెంద | 
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249. తీరుే చుెందునూ తిరుమలలో  
మ్రొకిల నెందుకెంట్ల గోవెంద | 

250. పద్మావ్తి ఎవ్రో కాదు  
వేదవ్తియ్య సుమీా గోవెంద | 

251. రామావ్తారము నెందు  
నిలిచెను మాయ సీత గానూ గోవెంద | 

252. మాట ఇచిేతినప్పడు  
మనువాడద నెంట్ల గోవెంద | 

253. అదే ఈనాట్ట వవాహము  
ఆమ నీ అెంశయే గోవెంద | 

254. అని హరి వవ్రిెంచెంగా  
పద్మావ్తిని చూచీ గోవెంద | 

255. చెలీూ ! మనిుెంచుము తప్పు  
అెంట్ల పలికినదీ గోవెంద | 

256. సెంతసిెంచె శ్రీనివాసుడు  
తగవ్వ తీరెనెంతా గోవెంద | 

257. ఇరు వ్క్షముల ఇదదరిని   
నిలిప ఉెంచినాడూ గోవెంద |  

258. శిలగా మారిన శ్రీనివాసుని  
తొెండమానురాజూ గోవెంద | 

259. కటి్టెంచిన దేవ్ళమెందు  
ప్రవేశిెంపజేసే గోవెంద | 
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260. పూమాలగమారెను వ్కళ  
హరి కెంఠసీమ చ్చరే గోవెంద | 

261. ధనయమయ్యయ నా తలిూ కథ  
ఈ కలియుగమెందూ గోవెంద | 

262. తిరుపతికి సమీపాన  
అలివేలుమెంగ చ్చరా గోవెంద | 

263. దేవాలయము నిరిాెంచి  
సరోవ్రము కటిే గోవెంద | 

264. లక్ష్మీ నివాస మచేటనే  
సిరి భకత ల కొసగెంగా గోవెంద | 

265. రాత్రులెందు శ్రీనివాసుడు  
మెంగ పటుమొచూే గోవెంద | 

266. ఆదిశేషుని రూపమలా  
శేషాచలమయేయ గోవెంద | 

267. వేదములునుెందున  
వేద్మచలముగనూ గోవెంద | 

268. గరుతాెంతడునుెందున   
గరుడాచలముగనూ గోవెంద | 

269. వ్ృష్భాసురునికి మోక్షమిచిేన  
వ్ృష్భాద్రిగానూ గోవెంద |   

270. అెంజనాదేవ తపసుుతో  
హనుమెంతని ప్ెందుటచ్చ గోవెంద | 
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271. అెంజనాద్రిగా పేరొచ్చే  
త్రేతాయుగెంబునా గోవెంద | 

272. ఆదిశేషుడు వాయువ్వను  
ప్పరిగొలుుట వ్లనా గోవెంద |  

273. ఆనెంద్మద్రియనిరి  
ద్మాపరమెందునా గోవెంద | 

274. కలియుగమున మన పాపాలు  
పోగొటిగ హరియే గోవెంద | 

275. శ్రీనివాసుడ ైవలయుటచ్చ  
వెంకటాచలమయేయ గోవెంద | 

276. వెంకటాచల ప్రదక్షణము  
సకల తీరాఫలమూ గోవెంద | 

277. వేెంకటేశారుని దరశనము  
సరాపాప హరణెం గోవెంద | 

278. కలియుగ వకైెంఠెం  
తిరుమల క్షేత్రములో గోవెంద | 

279. అరువ్ది నాలుగ్న తీరిములు  
అలరారు చుెండే గోవెంద | 

280. సాామి ప్పష్ిరిణి సాునము  
ఎెంతో ప్పణయఫలెం గోవెంద | 

281. సకల పాపాలు తొలగిెంచీ  
అెందిెంచును కైవ్లయెం గోవెంద | 
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282. తలనీలాలను అరిుెంచి  
ముడుప్పలనే చెలిూెంచీ గోవెంద | 

283. గోవెంద్మ! గోవెందెంట్ల  
ఏడుకొెండలకీి గోవెంద | 

284. వేెంకటేశారుని దరిశెంచ్చ  
జనులు ధనుయలెండీ గోవెంద | 

285. నమో వేెంకటేశాయెంట్ల  
మదిధ్యయనిెంచెండీ గోవెంద | 

286. ఈ చరితము వను వారిెంట  
సిరులే ప్ెంగేనూ గోవెంద | 

287. సాామి ప్రసాదము సేవసేత  
పాపాలనీు తొలగూ గోవెంద | 

288. శ్రీనివాసుడలూప్పడూ  
మము కరుణ చూడుగాక! గోవెంద |   

 
వెంకటేశ వెంకటేశ - శ్రీనివాస శ్రీనివాస గోవెంద! 
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 పెండి్ల పాటలు
          శ్రీ పద్మావ్తి కళాయణెం  

ఇది శ్రీ వేెంకటపతి కళాయణెం  
ఆది దెంపతల ఐకయత చ్చటే  
అదిాతీయ శుభ కళాయణెం ||  
కళాయణెం కళాయణెం కనుుల పెండుగ కళాయణెం.  

1.  అవ్నీ జాతగ అవ్తరిెంచిన  
అతివ్క జరిగే కళాయణెం  
శ్రీరామునిగ చెలువ్వ మీరిన  
చితతజ జనకని కళాయణెం         || కళాయణెం ||  

2.  ధరణీదేవ ఆకాశరాజుల  
తనయక జరిగే కళాయణెం  
ధరాధరముపెై వడిది చ్చసిన  
పరాతురుని వ్ర కళాయణెం       || కళాయణెం ||  

3.  సిరి దొరసానిని శ్రీగిరి దొరను  
సిిరముగ కలిపే కళాయణెం   
నిఖల జగములక శుభములు కూరేే  
చిత్ర నిరెంజని కళాయణెం         || కళాయణెం ||  

4.  ప్రకృతియై్యన పద్మావ్తిని  
ప్పరుషుడనై ఆ పరమప్పరుషుని  
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వభైోగముగ మన భాగయముగ  
ఒకిట్ట చ్చసిన కళాయణెం.          || కళాయణెం ||  (2)  

         
పాట (3) (తళిీ తళిీ పడుతెంది తెంటరి వ్యసు) 
శ్రీనివాసుని కళాయణెం చూడగరెండి |  
మళ్ళీ మళ్ళీ రాదెండి ఈ శుభ తరుణెం   || శ్రీ ||  

1.  పెెండిూ  కొమరుడనైా శ్రీనివాసుని చూచి  
ప్ెంగి ప్ెంగి పోయే నారద్మది మునులు  
చల చలూగ గెంధెం పూసి  
మల మలూగ గీతెం పాడి  
మురిసేను ఆ వ్కళ మనసెెంతనో   || శ్రీ ||  

2.  బుగగ  మీద కాట్లకతో సిగ్నగ లొలికి పోయే  
కోడలనై పద్మావ్తికి నగలనిచెే వ్కళ  
అతతగ తానే మురిసేను  
ఈ జనాలొ కోరిక తీరేను  
మనసెంత హాయగ వహరిెంచెనూ    || శ్రీ ||  

3.  ఏడేడు లోకాలూ ఏకమై కదలా  
భూదేవ మారే పెెండిూ  పీటగా  
తళతళలాడే బెంగారు తాళి  
పద్మావ్తి మడలో కటిే  
జరిగేను కళాయణ వభైోగమే       || శ్రీ ||  
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4.  ఒకరికొకరు పోట్టపడుతూ  
తలెంబ్రాలు పోసుకోగా  
పూలవాన కరిసే ఝలుూ  ఝలుూ న  
వ్కళామాతా అక్షెంతలేసె  
అఖలజగాలూ ఆనెందిెంచె  
కని వని ఎరుగని కళాయణమే      || శ్రీ ||  

 
పాట(4) (సీతారాముల కళాయణము చూతము రారెండి) 
శ్రీహరి సిరిల కళాయణము చూతమురారెండి |  
మన శ్రీహరి సిరిల కళాయణము చూతము రారెండి || 
చూచు వారలక చూడముచేటట  
ప్పణయ ప్పరుషులక ధనయ భాగయమట   
శకి త యుకతలక ముకిత ప్రదమట  
భువలో వలసిన శ్రీనివాసునీ   
కళాయణము చూతము రారెండీ ||  

1.  పాల సెంద్రమున ప్పటి్టన తలిూ   
ప్పటి్టన తలిూ    

వకైెంఠెంబును మటి్టన తలిూ   
మటి్టన తలిూ   

దశావ్తారుని చ్చతిని పటి్ట ...  
దశావ్తారుని చ్చతిని పటి్ట ...  
ఏడూ అడుగ్నలు నడిచిన  
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సిరి కళాయణము చూతము రారెండీ  
మన శ్రీహరి సిరిల కళాయణము చూతము రారెండి ||  

2.  అవ్నిలొ వలసిన తొలి గృహిణివగా  
తొలి గృహిణివగా   

అెంబుజ శోభత అమావ్వ నీవ్వ  
అమావ్వ నీవ్వ   

ఆది మూలము నీవే జననీ ...  
ఆది మూలము నీవే జననీ ...   
ఆనెంద్మెంబుజ నిలయ నివాసిని  
కళాయణము చూతము రారెండి  
మన శ్రీహరి సిరిల కళాయణము చూతము రారెండి ||  

3.  పెెండిూ  కమారుడ ైశ్రీనివాసుడు  
శ్రీనివాసుడు  

నవ్ వ్ధువనై పద్మావ్తితో  
పద్మావ్తితో   

కళాయణవేదిక చ్చరిన క్షణమూ ....  
కళాయణవేదిక చ్చరిన క్షణమూ ....  
ములోూ కాలే మురిసిన సమయము  
కళాయణము చూతము రారెండీ |   
మన శ్రీహరి సిరిల కళాయణము చూతము రారెండి ||  

4.  కొలువ్వ దీరెనూ శ్రీ పద్మావ్తి  
శ్రీ పద్మావ్తి   
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శ్రీనివాసుని హృదయ నివాసిని  
నివాసిని   

పదసెందడులూ ఘలుూ  ఘలూన ......  
ఇలలో జరిగే కనుుల పెండుగ  
కళాయణము చూతము రారెండీ  
మన శ్రీహరి సిరిల కళాయణము చూతము రారెండీ |  

5.  శ్రవ్ణము నెందూ ప్పటి్టన సాామికి  
ప్పటి్టన సాామికి  

మృగ శీరిములో ప్పటి్టన దేవకి  
ప్పటి్టన దేవకి  

వశైాఖ శుదా దశమీ రోజున  
వశైాఖ శుదా దశమీ రోజున  
ఉతతర ఫలుగ ణీ ధనురూగుమున  
కళాయణము చూతము రారెండీ  
మన శ్రీహరి సిరిల కళాయణము చూతము రారెండీ |  
 

                            (5)  
ప్పడమిని పాలిెంచ్చ ప్పరుషోతతముడే  
పెెండిూ  కమారుడాయ్యనమా  
సుదతలార కూడి ముతాయలుజలిూ   
శుభ హారతలియయరమా  
శుభ హారతలియయరమా  
వభైోగెం, వైభోగెం, వభైోగెం, వభైోగెం |  
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1.  కనుగొను వారికీ కైవ్లయ మీయగా  
కళాయణమూరీత వ్రుడాయేనమా  
కళాయణమూరీత వ్రుడాయేనమా   
సౌభాగయ ద్మయనీ సెంతోష్కారిణీ  
సౌభాగయ ద్మయనీ సెంతోష్కారిణీ   
అనెంతలక్ష్మి పెెండిూకూతరాయ్య  
వభైోగెం మనభాగయెం వభైోగెం మనభాగయెం  

2.  మెంగళ వాదయములే ముెంగిట మ్రోగగ  
ముెంగిట మ్రోగగ   

పీతాెంబరధరుడే పీటను చ్చరగ 
ముతాయల తలెంబ్రాలు ముచేటగా కరియగ  
ముతాయల తలెంబ్రాలు ముచేటగా కరియగ   
పరమాతానికి పరిణయమాయ్య  
వభైోగెం శుభ లగుెం వభైోగెం శుభలగుెం |  

3.  వేద మెంత్రజాలములు వనువీధినెంటగా  
వనువీధినెంటగా   

అవ్నీ జనులే ఆనెందిెంచగ 
ముసిముసి నవ్వాలతో ముదుద లొలుక దేవనే  
ముసిముసి నవ్వాలతో ముదుద లొలుక దేవనే  
పరెంధ్యముడే చ్చపటి్టనమా |  
పరెంధ్యముడే చ్చపటి్టనమా |   
వభైోగెం శుభతరుణెం వభైోగెం శుభతరుణెం |  
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(6) 
కమనీయెం కడు రమణీయెం  
శ్రీ సపత గిరీశుని కళాయణెం  
ఆనెందెం పరమానెందెం  
ఇక సకల జగాలక వభైోగెం  

1.  మోహన రూప్పడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు  
పెెండిూ  కమారుడు కావ్ెంగ  
పెెండిూ  కమారెతగ శ్రీ పద్మావ్తి  
సాామి సరసన చ్చరెంగ |   

2.  వాణీ బ్రహాలు గౌరీశారులు  
పెెండిూ  పెదదల ైనిలువ్ెంగ 
సపత మహరిులు మునిశేఖరులు  
వేద మెంత్రములు చదువ్ెంగ    || కమ ||  

3.  సకల సురలును సెంతసెంబుగా  
సాామి లీలలు ప్గడెంగా  
సపతగిరీశుని పెెండిూ  శోభతో   
అదుుత కాెంతలు చిెందెంగ    || కమ ||  

4.  తెంబర నారద గెంధరాాదులు  
సుమధుర గానము పలుకెంగా  
అపుర గణము ఆనెందముగ  
అదుుత నాటయము చ్చయెంగ    || కమ ||  
కళాయణమే వభైోగమే కళాయణమే వభైోగమే |  
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(7) హారతి పాట 
ముతాయల హారతి పగడాల హారతి  
వ్ధూవ్రులకిదే వఢైూరయ హారతి |  

1.  సుప్రభాతము తోమాల సేవ్లు  
శ్రీనివాస నీకిదే సువ్రు హారతి |  

2.  సువ్రు దళ పూజలు పూలెంగి సేవ్లు  
పరమాతా నీకిద పగడాల హారతి |  

3.  వ్సెంతోతువ్ెం ఉయాయల సేవ్లు  
కోనేట్ట రాయునికి కోట్ట దీపాలు |  

4.  వ్జ్ర కిరీటెం నిజరూప దరశనెం  
కలియుగా దవైానికి నితయ వభైవ్ెం |  

5.  వాహన సేవ్లు ఏకాెంత సేవ్లు  
బ్రహాాెండ నాయకనికి బ్రహ్మాతువ్ెం |  

6.  తిరుమల క్షేత్రము శ్రీవారి దరశనెం  
మోక్షధ్యమమైనటి్ట ముకిత ద్మయకెం |  
ముతాయల హారతి పగడాల హారతి  
వ్ధూవ్రులకిదే వఢైూరయ హారతి ||    

 

                                  (8)  
నమో వేెంకటేశా నమో తిరుమలేశా  

నమొ నమో తిరుమలేశా ! 
మహానెంద మాయే ఓ మహాదేవ్దేవా !  

ముడుప్పలు నీకొసగే - మా మ్రొకిలు తీరుేమయా |  
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ముకిత కోరివ్చ్చే నీ భకత ల బ్రోవ్వమయా !  
నీ భకత ల బ్రోవ్వమయా !       || నమో ||  

నరక తలయమౌ ఈ భువ సారగము జేయుమయా  
మనుజులు నిను జేరే పరమారాము తెలువ్యా  

పరమారాము తెలువ్యా     || నమో ||  
 

(9) 
తిరుమల మెందిర సుెందరా  

సుమధుర కరుణా సాగరా  
ఏ పేరున నిను పలిచ్చనురా  

ఏ రూపముగా కొలిచ్చనురా      || తిరు ||  
పాల కడలిలో శేష్శయయపెై  

పవ్ళిెంచిన శ్రీహరివో  
వెండికొెండపెై నిెండు మనసుతో  

వలిగే గౌరీపతివో  
ముగ్నగ రమాలకే మూలప్పటమాగ  

భువలో వలసిన ఆదిశకి తవో   || తిరు ||  
కాెంతలు చిెందే నీ ముఖబెంబము  

కాెంచిన చ్చలును ఘడియై్యనా  
నీ గ్నడి వాకిట దివాను నేన ై 

వలిగిన చ్చలును రేయై్యనా  
నీ పదములపెై కసుమము నేన ై 

నిలిచిన చ్చలును క్షణమైనా   || తిరు ||  
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శ్రీ వెంకటేశార అషిోతతర శతనామావ్ళి 

ఓెం వెంకటేశాయనమః  
శ్రీనివాసాయనమః 
లక్ష్మీపతేనమః  
అనామయాయనమః  
అమృతాెంశాయనమః    5 
జగదాెంద్మయయనమః  
గోవెంద్మయనమః  
శాశాతాయనమః  
ప్రభవేమః  
శేషాద్రినిలయాయనమః    10  
దేవాయనమః  
కేశవాయనమః  
మధుసూదనాయనమః  
అమృతాయనమః   
మాధవాయనమః     15 
శ్రీకృషాు యనమః  
శ్రీహరయేనమః 
జాఞ నపెంజరాయనమః  
శ్రీవ్తువ్క్షసేనమః 
సరేాశాయనమః      20  
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గోపాలాయనమః 
ప్పరుషోతతమాయనమః  
గోపీశారాయనమః   
పరెంజ్యయతిషేనమః   
వకైెంఠపతయేనమః     25 
అవ్యయాయనమః   
సుధ్యతనవేనమః  
యాదవేెంద్రాయనమః    
నితయయవ్ానమూరతయేనమః  
చతరేాద్మతాకాయనమః      30  
వష్ువేనమః  
అచుయతాయనమః 
పదిానీప్రియాయనమః  
ధరాపతయేనమః   
సురపతయేనమః      35  
నిరాలాయనమః  
దేవ్పూజతాయనమః  
చతరుుజాయనమః  
త్రిధ్యమేునమః  
త్రిగ్నణాశ్రయాయనమః          40   
నిరిాకలాుయనమః  
నిష్ిళెంకాయనమః 



40 
 

నిరాెంతకాయనమః  
నిరెంజనాయనమః  
నిరాభాసాయనమః       45  
సతయతృపాత యనమః  
నిరుపద్రవాయనమః  
నిరుగ ణాయనమః   
గద్మధరాయనమః  
శారెంగపాణయేనమః       50  
నెందకినేనమః  
శెంఖధరాకాయనమః 
అనేకమూరతయేనమః  
అవ్యకాత యనమః  
కట్టహసాత యనమః       55  
వ్రప్రద్మయనమః  
అనేకాతానేనమః  
దీనబెంధవేనమః  
ఆరతలోకాభయప్రద్మయనమః 
ఆకాశరాజవ్రద్మయనమః       60  
య్యగిహృత్ పదామెందిరాయనమః  
ద్మమోదరాయనమః  
కరుణాకరాయనమః 
జగత్ పాలాయపాపఘ్నుయనమః  
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భకతవ్తులాయనమః           65 
త్రివక్రమాయనమః  
శిెంశుమారాయనమః  
జటామకటశోభతాయనమః  
శెంఖమధ్యయలూ సనాెంజుకిెంకిణాయధయ కరెండకాయనమః  
నీలమేఘశాయమతనవేనమః      70  
బలాపత్రారేనప్రియాయనమః  
జగద్మాుపనేనమః 
జగత్ కరేేనమః  
జగత్ సాక్షణేనమః  
జగత్ పతయేనమః          75 
చిెంతితారాప్రద్మయకాయనమః  
జష్ువేనమః  
ద్మశారుయానమః  
దశరూపవ్తేనమః  
దేవ్కీనెందనాయనమః       80  
శౌరయేనమః  
హయాగ్రీవాయనమః  
జనారానాయనమః  
కనాయశ్రవ్ణతారేజాయయనమః  
పీతాెంబరధరాయనమః     85 
అనఘ్నయనమః  
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వ్నమాలినేనమః  
పదానాభాయనమః  
మృగయాసకతమానసాయనమః  
అశాారూఢాయనమః       90   
ఖడగ ధ్యరిణేనమః        
ధనారజ నసముతుకాయనమః  
ఘనసారలసనాధయకసూత రీ తిలకోజజ వలాయనమః 
సచిేద్మనెంద రూపాయనమః 
జగనాెంగళద్మయకాయనమః   95 
యజఞరూపాయనమః  
యజఞభోకేేనమః 
చినాయాయనమః  
పరమేశారాయనమః  
పరమారాప్రద్మయనమః     100  
శాెంతాయనమః  
శ్రీమతేనమః 
దోరదెండవక్రమాయనమః 
పరబ్రహాణేనమః 
శ్రీ వభవేనమః        105   
జగదీశారాయనమః  
వ్ృష్భాచలవాసినేనమః  

ఓెం వేదప్పత్రగిరీశాయనమః          108  
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మా వద్ద  లభెంచు గ్రెంధములు. 
 

1. కర్మ సిద్ధ ెంతము.    -రు.30. 
2. శెంకరాచారుాల వారి భజ గోవెంద్ెం.  -రు.100. 
3. శెంకరాచారుాల వారి శ్రీ ద్క్షిణామూరిత స్తత త్రెం.-రు.100. 
4. శెంకరాచారుాల వారి ఆతమ బోధ.  -రు.150. 
5. భగవాన్ ర్మణ మహరుు ల ఉప్దేశసార్ెం. -రు.100. 
6. సద్ శివ బ్రహ్మెంద్రుల ఆతమ వద్ావలాసెం. -రు.100. 
7. నార్ద్ భక్త త సూత్రములు.   -రు.150. 
8. ఈశావాస్తాప్నిషత్తత .    -రు.100 
9. కేనోప్నిషత్తత .     -రు.100. 
10. కఠోప్నిషత్తత .    -రు.250. 
11. ముెండకోప్నిషత్తత .    -రు.200. 
12. మాెండూకోాప్నిషత్తత .   -రు.200. 
13. కైవల్యాప్నిషత్తత .    -రు.100. 
14. బ్రహమ సూత్రములు. – 1   -రు.200. 
15. బ్రహమ సూత్రములు. – 2   -రు.200. 
16. గీతమాలిక.     -రు.100. 
17. భగవదీ్గత 15 పుసతకముల సెట్. - రు.1800. 
 
వవర్ములకు. 
సెల్ :   8008539770 
  8885539770 
  09886265225 
PHONE:  08647-254716 


