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ఆవిష్కరణ 14-12-2019

శ్రీసుదర్శన లక్ష్మణ సమేత శ్రీ సీతారామ చంద్రస్వామి, 
సైదాబాదు కాలనీ, హైదరాబాదు ఆలయంలో  

శ్రీగోదాదేవికి సమర్పణ

*  *  *

మా తల్లిదండ్రుల 71వ వివాహ దినోత్సవ సందర్ంగా  
(08-12-1949 - విరోధినామ సంవత్సర మార్గశిర 

బహుళ తదియ పునర్వస నక్షత్ం)  
ఈ గోదాదేవి పండ్లిపాటలు అందిసుతున్నాము.  

మా అమ్మ తన అమ్మమ్మగారి ఇంటిలో 70 సంవత్సరాల 
క్రితం నేర్చుకుననా కొన్నా గేయాలను ప్రచురించదల్చాము. 

ఆలయంలోనే కాక, మన ఇళలిలోలి జరిగే వివాహ వేడుకలలో 
కూడా ఈ పాటలు పాడుకోవచుచు.  

దీన్న్ అందరూ సదివాన్యోగం చేసుకుంటారన్ ఆశిసుతున్నాం. 

ధన్యవాదములతో 

సందరం పరివారం
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శ్రీమతే రామానుజాయ నమః

కోయిల్ కందాడై శ్రీదేవి, సందరాచార్యులు 
తేది : 08-12-1949
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1. గోదాదేవి కల్యాణము

1. శ్రీపతియు శ్రీసతియు శేషపాను్పనను 
శృంగారముతోడు చెలగి కూర్చుండ్రి 
లక్ష్మీకల్్యణ వైభోగమే ॥ పలలివి ॥

2. తెరబటిటిన్ల్చిరీ సురలు ఇర్గడల 
శేవించి న్ల్చిరీ శ్రీ భాగవతులు ॥ లక్ష్మీ ॥

3. రంభఊరవాశి మేనకాదుల్డగను 
తుంబురన్రదులు గూడ్ పాడగను ॥ లక్ష్మీ ॥

4. అరమరలు వీడ శ్రీహరి సతికి 
ఉభయకరములు కూరిచు కంకణాలు కట్టి ॥ లక్ష్మీ ॥

5. జీలకఱ్ఱ బెలలిము చెల్శిరసు నుంచీ 
శృంగార రసమెలలి శ్రీహరికి నుంచ్రీ ॥ లక్ష్మీ ॥

6. ఎంచరాన్మోహమిర్వర్లు మించ 
పంచరతనాము తాళిపడతి మెడనుంచె ॥ లక్ష్మీ ॥

శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
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7. తెరతొలగించిరి దిశలెలలి వెలుగా 
తవార్గబరిశీల్ంచ్రి జనులెలలి చెలగా ॥ లక్ష్మీ ॥

8. ముతా్యల తలంబ్రాలు మరి వధూవర్లు 
ఎతితు శిరసు్సన బోసుకొన్ సంతసంచ్రి ॥ లక్ష్మీ ॥

9. పరమానందమున పదుగురాళ్వార్లి 
దీవించిరప్్పడు, పరమభాగవతులును పద్దలేతెంచ్రి 
మంగళ్శాసన మొసగి దీవించ్రి ॥ లక్ష్మీ ॥

10. పాడ్రి వైష్ణవులు పాటలను బాగ 
పంచవాయిద్యములు భోర్న మోగ ॥ లక్ష్మీ ॥

11. శిరము కొంచెము వంచె చెల్య ఆండాళు 
చిర్నవువాలనుమించె శ్రీరంగశాయి ॥ లక్ష్మీ ॥

12. వాలుగనునాలచూచె చెల్య ఆండాళు 
చాలసంతోషంచె శ్రీరంగశాయి ॥ లక్ష్మీ ॥

13. అవయవములు ప్ల్కలతివకును పొడమె 
మోదించి మదిపొంగె మోహన్కారి ॥ లక్ష్మీ ॥

14. ఈసుందరాకార్లైన వధూవర్ల 
దీవించి జనకోటి చెందిరి పరము ఆదిగ ॥ లక్ష్మీ ॥
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15. ఆండాళు చరితము అలంకారముగాను 
ఖ్్యతిగనొక కొంతక్రమముగ దెల్స ॥ లక్ష్మీ ॥

16. ఏతప్్పలొప్్పలను ఎర్గన్ దాన న్ స్వామి 
న్తండ్రి న్ దాతదైవంబు న్గుర్వు  
న్దొరవు న్రక్షకరతు ఆండాళు రంగడు 
అరాచువతారంబులైరి

2. కూడార్ పాట (ఆెండాళ్ పాట) 
శ్రీ విల్లిబుత్తూర్

మెలలినసేవించితి శ్రీవిల్లిబుత్తురనున్ 
తల్లిఆండాళును వటపత్రశాయినీ । 
ఎలలిరముగ పరమపదము కొలలిల్చిచు చేతనులకు 
మెలలిన వేంచేశియుననా తల్లిఆండాళును వటపత్రశాయిన్  
 ॥ మెలలిన॥

1. గటిటిగ శ్రీతిర్తుళ్యి దిటటిమైన వనములోన  
ప్టిటిన పరియాళ్వార్ల ముదు్దలపటిటి యనుచును । 
అటిటి పదుగురాళ్వార్ల అలర్బిడ్డ వనుచు విర్ల 
చుటిటి విడ్చిన ప్వులను బహుదిటటిముగా రంగన్ కంపిన్  
 ॥ మెలలిన ॥



 గోదాదేవి పెండ్లి పాటలు 7

2. వనర్గ ధనురా్మసమునను వర్షమునకు నోమునోచి 
ప్ర్షున్గా నందసుతున్ పొందుగోర్చు 
తిర్వాడ్ పా్పడ్యనుచు తిర్మాళిగ సీ్రీలనెలలి 
లేపిగోపికలను జేరి ప్రాపకమైనటిటి తల్లినీ  ॥ మె ॥

3. కొళ్ళననుచు కణ్ణననుచు కల్కి తిర్కొలను చెంత 
ఎలలిచాతితు కొనుచు జనులు చలలి జేయుచూ  
గొలలి కొప్్పవుంచి పలలికెకి్క తిర్వీథులు 
మెలలిన వేంచేయు నీరాట్టి మంటపమునకు  ॥ మె ॥

4. కెంప్మణుల మంటపమున సంపంగ తైలమంటి 
సంపారగ చికు్కదీస సగముడ్వేసెన్ 
ఇంప్తో సంహాసనమున సంప్గా కూర్చుననా ఠీవి 
సంప్ సేవించ అజున్ శక్యముగానటిటి తల్లినీ ॥ మె ॥

5. మర్న్ తల్లి తిర్వంజనమును సురలకు సేవించ తరమా 
తిర్నదులను గూడ్న తిర్కొలను చెంతను 
తడ్యొతితు పట్టి చీరకటిటి రవిక తొడ్గి ముత్యప్ 
ముంగుర్లు వీడ్ ములోలికమున్ట్టి తొంగిచూడగా ॥ మె ॥
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6. ముతుతుకొండె రతనాకొండె ముతా్యల పూత జందెము 
ముతుతుకంటె రతనాకంటె మోహరిల దండా  
 హారములును పతాకములును హసతుములను చౌకట్లి పాట్నాలు 
రవల పచచుల కంకణములు వంకీలు ॥ మె ॥

7. పాపిటబొట్టిను భవిరలు పౌజులు కమ్మలు జుంకీలు 
జంప్లపై పొగడ గొలుసు చంద్రసూర్్యలూ  
అంగుళమున వుంగరములు కొంగుబంగారొడా్యణము  
చెంగులు జారంగ సరిగె కొంగు వలెలివాట్ మెరయగా ॥ మె॥

8. బంగార్ పావడముల పంచరతనా అందియలును 
ఘలులిమనుచు రవల శాయగజ్జ గొలుసునూ 
ఎలలి లోకములును తన ఇలులిగా నేలుకొననా 
తల్లి తిర్వడ్గళ్్ళ మాకెలలి వుతాతురమనుచు ॥ మె ॥

9. ఇందుముఖీ చిర్నవువాను అందము కసూతురి తిలకం 
కందున్ కమల్క్షి కనుల కాట్క తీర్చున్ 
హంసయాన చేతా పంచెవనెనా చిలుకవుననా 
మెచచురాన్ కళల తాయార్ మించ బొట్టిననా ఠీవి ॥ మె ॥

10. పంచవాయిద్యములును భేరి నగారములును 
బోర్గల సన్నాయీలు భోర్ గొల్పగా 
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వీణమీటి స్మగాన పాడగ చెలుల్డగ  
వరకాంతలు ఇర్గడల వింజామరలు విసరా ॥ మె ॥

11. ఒప్్పగ తిర్పా్పవు పాట ముప్పది దినములు 
పాడ్తప్పక కూడారవెలలి ఒప్్పగ చేసెన్ 
రంగప్పన్ గూడ్ పొంగుచు వేంచేసయుననా 
సంప్ సేవించ కనుల తత్ఫలము చెప్పతరమా ॥ మె ॥

12. మన్నార్ రంగన్పై మమతయెతితు కోరి పిలువ  
ఆణిముత్యములును తెచిచు అతివలు వుంచ్రి  
సోదడ్గిరివర యూరను శోధంచిరి స్ధంచిరి  
కోడె నీవిభుడును తమ కసూతురి రంగడనుచూ ॥ మె ॥

13. పరియాళ్వార్ల సుతకును పండ్లియనుచు 
స్టించిరి ఎలలి దివ్యదేశ స్వాములెలలినురాగా 
రంగన్తో గూడ్ పొంగుచు పండాలిడుచుననా 
 చెంగట వేంచేసయుననా రంగన్యకివయితి వనుచు॥ మె॥

14. దాసుల కాచార్్యలైన రామానుజాచార్్యల కృప 
చూడ్కుడుత సేవ దొరికె భాసురముగను పూర్వాతతుర 
భవముల జేసన  సకల దోషములను బాప్ 
సకల శేషమము బ్రోచుతల్లినీ  ॥ మెలలిన ॥
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3. శ్రీగోదాదేవి ఒప్పగెంతల పాట

శ్రీరంగన్యకాశ్రిత పారిజాత శ్రీరమాలోల న్రి్జత దైత్య పాల్ 
నవమోహన్కార నవనీతచోర భవర్గసంహార భవ్యసంచార

॥ శ్రీరంగ ॥

1. జీమూత న్భగాత్ర చిత్రచారిత్ర  
స్వామి సనునాత పాత్ర సరసజా నేత్రా  
న్ ముదు్ద కూతుర్ న్మూల ధనము  
ప్రేమతో నీకిచిచు పండ్లి చేసతిన్ ॥ శ్రీరంగ ॥

2. తులశివనమునందు తొలుత జన్్మంచె  
చెలువతో న్ ఇంట చేరి పంపొందె  
చిననా ప్రాయము నుండ్ న్నెనా దాగోరి  
ఎననాగా నొక నోము పటిటించినోచె  ॥ శ్రీరంగ ॥

3. గొప్ప ముప్పది పాటలొప్్పగాతప్పక 
నీ యందెతగునొంది యుండె చుట్టి కొప్్పన 
సుమ మాల్కలను చూడ్కు్కడుతతు న్సభకు పంపొందె  
 ॥ శ్రీరంగ ॥
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4. గారాబమున మేలుగా బెంచిన్ము,  
నేరము లెననాక నెల్మితో నేలు  
ఏలుకొంటి వటైన బాలనీతౌను  
మీదౌను బాల మీ పాలౌను సుమీ్మ!  ॥ శ్రీరంగ ॥

5. ఇదివరకు పనులేమి ఎర్గదీ బాల 
సదయుడవై బాల సవరింపవలయు 
మగువ నీటిన్ముంచు మురిపాలముంచు 
తగురీతి నీకు నేనప్పగించితినీ ॥ శ్రీరంగ ॥

6. నీ వెర్ంగు న్దేమి న్ఖిలలోకేశా 
నేవిననావింపగా నేముననాదయా్య 
చేతిలో చేయి వేశి చేతి కందించి 
కూతుర్తో న్టలినె గుర్వర్ండప్డు ॥ శ్రీరంగ ॥

7. న్తల్లి న్కూన న్ముదు్దపటిటి 
న్నెనాడబాస నేన్మిష మోర్చుదనే 
తలను ముడ్చిన పూలదండన్ హరికి 
వలనొప్ప న్డువార్ కలర్వవారింకా ॥ శ్రీరంగ ॥
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8. మాయింట న్ంకను బొమ్మల పండ్లి  
ఎవర్ చేయుదురే తల్లి ఆశ్రిత కల్పవల్లి 
చిలుకకూ పద్యంబు చెప్పగలవార్ 
కల్కి ఇంకెవావార్ గలర్ మాయింట ॥ శ్రీరంగ ॥

9. చిననాగా నీవు లేకుననా మా యిలులి 
చిననాబోవును గాదె చిలుకల కొల్కి 
న్ మాట వినవమ్మ ననుగననా తల్లి 
కోమల్ నీతులు కొన్నా చెప్పదను ॥ శ్రీరంగ ॥

10. మగన్కి మారడ తగదు మాయమ్మ 
నగు మోముతో వాన్కగు పడవలయు 
పొర్గిండలికే పొదు్ద పోరాదే తల్లి 
పర ప్ర్షులతోటి పలుకాడ తగదు ॥ శ్రీరంగ ॥

11. అతతుమామల యందు అతిభకితుగనుమీ 
చితతుముపొ్పంగగా చెల్య వరితుంచు 
బావమరదుల పటలి బలుగౌరవంబు 
న్వవాటిలలిగ చేయుమమ్మ మాయమ్మ ॥ శ్రీరంగ ॥
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12. కననా చోటికి చాల ఘనత దెపి్పంచు 
ఉననా చోటికి బాల ఘనత తెపి్పంచు 
బిగ్గరగా మాటాడతగదు మాయమా్మ 
దిగు్గన వరితుంచు చెల్య సతీ్కరితు ॥ శ్రీరంగ ॥

13. పక పకా నవువాటల్ పడతి కీ తగదు 
సకలంబెర్ంగవె చక్కనీ తల్లి 
కౌసుతుభ వేంకట శ్రీరంగ శౌరీ 
న్ర్మల మతి పాత్ర నీరజ నేత్రా ॥ శ్రీరంగ ॥

4. తలుపు వద్దపాట

1. తర్ణులు గుములై దావారముతలుప్లు 
మూసరి వేగము(గాన్) తాళములేసరి

2. తాళములేసన కారణమేమి తడయక చెప్పరే  
వేగ తిర్కా్కప్్పలు తెరవరే బాగ

3. నీలవర్ణ నీదేవిపేర్ నీపేర్ జెపి్పరావోయి 
స్వామి అందాక నచచుటన్లుమోయి
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4. ప్ర్షులు చెప్్పదురే భువిలోముందర 
బూటకములు పలే్కర్ కరా్ణటకములు చేశేర్

5. బూటకములుకాదీ భువిలోపల ప్ర్షులు 
జెప్పగన్జము నీ పడతియు చెప్పగ వినుమా

6. ముదు్దలగుమ్మను ముందు బల్కమను 
వెనుక బలె్కదను బాగ మీరందర్ కన్ వినగాను

7. సీ్రీలు బల్కర్ సగు్గన ముందుగ మేల్యను 
చాలోయిబల్ జాణకాడపోవోయి

8. మేల్యెను మీరందర్ వినగ  
మగువ! రంగడు నేను ఈ మగువ పేర్ ఆండాళు

9. కిలకిల నవువాచు గుంప్లు గూడక 
గోదను వేడ్రివార్ నీ కొదువ తీర్గద నేడు

10. చెల్ చిర్నగవుతో మొగమట్వంచి 
సగు్గన బల్కెను చెల్య శ్రీరంగడనుచును మెరయ

11. ఈచచుంబాడ్ శ్రీన్వాస్చార్్యల  
దాసన్ బ్రోవదలచి ఈభువిన్
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12. పంతమాడ్ రమావిభున్వీడ్ । భూలోక 
మున అవతరించిన్ ప్ణా్యతు్మ దాసన్

5. గోదాదేవి సమరతూపాట

పలలివి : శ్రీవిల్లిబుత్తుర్ చూతాము రారే 
శ్రీచూడ్కుడుత సమరాతుడె

చ.1.శ్రీతులశి వనమందు దొరికిన మొలక 
శ్రీభాగవతులకు ప్రాపైన చిలుక

2. పన్నాద్దరాళ్వార్లి పంచుకొననాట్టి 
పరియాళ్వార్ల ముదు్దల పట్టి

3. తిర్పా్పవు పాడ్న చెలువంప్బొమ్మ । 
శ్రీభాష్యకార్లకు చెల్యర్ కొమా్మ

4. ప్రేమతో రంగడు పండాలిడ్న్డు 
భామర్ ఆమెకు ఎవవార్ వీర్

5. నవయౌవనంబులు న్తికి న్ండె 
నళిన్క్షులను గూడ్ ఆడుచునుండె
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6. పంచభక్ష్యననాములు పణతి భుజంచు 
పరిమళంబులతోను విర్లుతాముడుచు

7. చెల్యతాంబూలంబు చేయంగ దలచీ 
చెల్కతెతుతో గూడ్ ఆడుచునుండె చేపటెటి నొకతే

8. శ్రీదేవి భూదేవి వరయూర్ న్ంచార్ 
సమరతు ల్డ్ంది చకె్కరబొమ్మ

9. శ్రీరంగప్రికేగి చెపి్పరారమా్మ 
విషు్ణచితుతుడు కననాప్త్రి సమరాతు

10. ఏలకో ఈ చోద్యమేమిటోయమ్మ! శివమైన 
లగనాము దివ్యనక్షత్రం భవ్యమైయుననాది పణతి సమరాతు

11. రతానాలమేడలో చిత్తుర్చాపా 
మెతాతున్దడి పెమ్ము బతితుతో పరచేర్ పణతులందర్ను

12. చతుర్దికు్కల దివ్యసతుంభాలు గట్టి 
ప్వువాలు జుటిటిరి దివెవా వెల్గించి

దడ్బము = పడక
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13. అంగనమణికీ శృంగారముగను 
బంగార్ జరియంచు చీర్ ధరియించి

14. ముదితకు ముతా్యల రవికతొడ్గించి 
నవరతనా సము్మలు న్తికినున్చి

15. చామంతి ప్వువాలు జడన్ండ బెటిటి 
చెల్యలందర్ వేగ కూర్చుండబెటిటి

16. పదివేల వైష్ణవులు భామలందర్ను బాగుగా 
వారందు కూర్చుండ్ యుంద్రు

17. కుసుమాచేడెకు పసుప్ నలుగిడరే బాగా 
ముతా్యల పాటలుపాడీ భేరీనగరాలే మేళ్లు రాగా

18. మూడుదినంబులు వేడుకల్యె 
న్లుగోదినమందు స్నానమలరించి

19. న్తికి శ్రీరంగన్థుణి్ణ గూరిచు దండాసరాలాడ
దయతోచూచి రంగమన్నార్కు శోభనమే 
రమణి ఆండాళుకు మంగళమనరే!  
శ్రీవిల్లిబుత్తుర్ చూతామురారే!

దండాసురాల్ట = డేగాట - పండ్లికూతుర్నొకర్, పండ్లికొడుకు 
నొకర్ భుజములకెతుతుకొన్ పూలదండలు మార్చుడ్ ఆట.
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6. గోదాదేవి కీరతూన

1. న్నుమినహా దైవమెవరే గోదాదేవి నీ సరివారలో  
నీ సరివార్వర్ నీరా(ర)జలోచన్ దాసుల బ్రోచెటి  
దైవశిఖ్మణి ॥ న్ను మినహా ॥

2. తల్లివి నీవనుచు తండ్రి నీపతియనుచు 
నెరనము్మ వారల దరిజేర్చుదయాశీల్ ॥ న్ను మినహా ॥

3. నీళ్తుంగసతున గిరితటిన్ న్ద్ంచు 
రంగనీ మేలొ్కల్్ప రాణివైతివి తల్లి ॥ న్ను మినహా ॥

4. విలులిబుత్తుర్ ప్రమున న్వసంచు 
పతితులనీడేర్చు పరమ పావన్వమా్మ!  ॥ న్ను మినహా ॥
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7. ఆెండాళునోము పాట

1.   చూడ్కుడత నీ వ్రతంబు చేయనెంత 
భాగ్యమమా్మ చూడ్కుడుత నీ వ్రతంబు

2.  పసుప్ కుంకుమతోను పనీనార్జలెలి దాను 
అగర్ ధూపములను వేస హారతినీకిచెచుదను ॥ చూ ॥

3. మలెలిమొలలి సననాజాజ మర్వము దవనము్మతోను 
యులలిమలరగాను నేను తల్లి నీకు పూజ సేతు ॥ చూ ॥

4.  పొంగల్ దదోధ్యోజనము ప్ల్హోర పాయసము 
కదళీ ఖరూ్జరములతో ఆరగింప్ చేసెదను ॥ చూ ॥

5. అల్పభకితుతోను నేను అరిచుంచెదనమ్మ న్నునా 
అభయమిచిచు భకుతులను ఆదరింపవమ్మ తల్లి ॥ చూ ॥

6. మార్గళినెలవ్రతము చేయ మానసమున తలప్గలుగ 
మా భాగ్యలక్ష్మీ వలన మా కోర్్కలుదీర్నమా్మ!  ॥ చూ ॥
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8. గోదా మెంగళహారతి

పలలివి : హారతి దేవి ఓ లోకమాత నీ అనుకంపలెలలి 
యింప్ ఓలోకమాతా భూలోకమాతా ॥హా ॥

1. జగదీశున్ అందాల జయరేఖలే ఉభయలోకాలకానంద 
శుభలేఖలే న్ను స్మరియించెదా నను దరి జేర్పవా । 
 ఓచలలిన్ చూప్ల ఓ లోకమాతా భూలోకమాతా 
భూలోకమాతా హారతిదేవికొనుము 

2. పలుకుజాడల వేదాలు ప్లకింపగా  
న్లువు నీడల భాగా్యలు ఫల్ంచగా పలుకుల్ల్ంపవా  
అడుగుల్ ల్ంచవా ఓ మంజుల 
పాటల ఓ లోకమాతా భూలోకమాతా! ।। హా ॥

3. విల్లిబుత్తుర్లో భకతు కవయిత్రివై 
శతస్థాన కల్్యణ జనయిత్రివై కర్ణ న్ండారగా  
సర్లు దొరల్ంపవా! ఓ మంగళ దేవత! ఓ లోకమాత  
భూలోకమాత హారతిదేకొను ఓ లోకమాతా! ॥ హా ॥
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9. ఆెండాళు మెంగళ హారతీ

పలలివి: మంగళముదధ్రమావంశమున బుట్టి 
సంగాతిగా నెంతో సంతృపితుగా 
బంగర్ రంగుల మంగళ్కృతిగలు్గ 
రంగన్మోహంచు రమణికి శుభమంగళం 
ఆండాళుకు శుభమంగళం

2.  పూన్క కరా్కటప్బ్బయందు తులశి 
కానన్ంతరమున కల్కి గోదా, జానకిన్ 
బోలు జనులను కృపచేత మానక, మమే్మలు  
మా తల్లికి జయమంగళం । ఆండాళు శుభమంగళం

3. వనర్గ ధనురా్మస వ్రతము పూన్ దినము 
వర్సతో నొక్కక్క పాట పాడ్ పరగముప్పదియైన 
భాగ్యదినంబున నరహరిన్ మోహంచు న్ తల్లికి 
జయమంగళం మా ఆండాళుకు శుభమంగళం

4. హరికి ప్రేమాచేత ఆళ్వార్లు తెచిచున 
తిర్మాల్య మెలలిను దినదినమును ధరియించి వేణిలో 
పరిమళంబులతోను హరికి గుర్తు పంపిన చూడ్కుడు తమ్మకు
జయమంగళం న్త్య శుభమంగళం
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5. కావించి యాకృతి కంకర్యమీడేర 
రామానుజాచార్్యలు ప్రేమాశాయా ఎన్నాకోవెలలుననా 
ఏరాచముగ దివ్యన్మ మొసంగిన న్తల్లికి 
జయమంగళం మా ఆండాళుకు శుభమంగళం

10. ఆెండాళు మెంగళహారతి

1. కరూ్పర నీరాజనము గోద గైకొను 
మంగళకరము సర్పవేణు లెలలికందర్ప 
జనకరాణివంచు నేర్్పతోడ గూడ్ 
నీ కర్పణము సేయుదివ్య ॥ కరూ్పర నీరాజనము ॥

2. అందమింపొందు తులసబృందమధ్యమందు 
నుండు చందుర్న్ కాంతిబోలు 
ఇందుమందయాన దివ్య ॥ కరూ్పర నీరాజనము ॥

3. మలెలిమొలలి విర్లెలలి నల్లిబిల్లి నలలి మోద 
మొంది శిఖనుదాలుచు శ్రీ వలలిభూన్గూడు తల్లి ॥ కరూ్పర ॥

4. వాసవామరాదితాను వాసున్ శ్రీసూరిపల్లి 
దాసయ్యమాచార్యయో దోసన్శిన్ దివ్య ॥ కరూ్పర ॥

***
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11. శ్రీగోదాష్ఠోతతూర శతనామస్తూత్రము

 శ్రీరంగన్యకీ గోదా విషు్ణచితాతుత్మజాసతీ । 
గోపీవేషధరాదేవీ భూసుతా భోగశాల్నీ ॥ 1

 తులసీకాననోద్్తా శ్రీధన్వాప్రవాసనీ । 
భటటిన్ధప్రియకరీ శ్రీకృష్ణహతభోగినీ ॥ 2

 అముకతుమాల్యదాబాల్ రంగన్ధప్రియా పరా । 
విశవాంభరా కల్ల్పా యతిరాజ సహోదరీ ॥ 3

 కృష్్ణనురకాతు సుభగా సులభశ్రీ సలక్షణా । 
లక్ష్మీప్రియసఖీశా్యమా దయాంచిత దృగంచల్ ॥ 4

 ఫలు్గణావిర్వా రమా్యధనురా్మస కృతవ్రతా । 
చంపకాశోకప్న్నాగ మాలతీవిలసత్కచా ॥ 5

 ఆకారత్రయసంపన్నా న్రాయణ సమాశ్రితా । 
శ్రీమదష్టిరీమంత్ర రాజసథాత మనోహరా ॥ 6

 మోక్షప్రదానన్ప్ణా మంత్రరతానాధ దేవతా । 
బ్రహ్మణా్యలోకజననీ ల్ల్ మానుషరూపిణీ ॥ 7

 బ్రహ్మజాఞానుగ్రహామాయా సచిచుదానంద విగ్రహా । 
మహాపతివ్రతా విషు్ణ గుణకీరతునలోలుపా ॥ 8
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 ప్రసన్నారితుహరా న్తా్య వేదసౌధ విహరిణీ । 
శ్రీరంగన్థమాణిక్య మంజరీ మంజుభాషణీ ॥ 9

 సుగంధారథా గ్రంథకరీ రంగమంగళ దీపికా । 
ధవాజ వజ్ంకుశాబా్దంక మృదుపాద తల్ంచితా ॥ 10

 తారకాకార నఖరా ప్రవాళ మృదుల్ంగుళీ । 
కూర్్మపమేయ పాదోరధ్్వ భాగాశోభన పారి్షకా ॥ 11

 వేదారథా భావవిదిత తతవాబోధాంఘ్రి పంకజా । 
ఆనంద బుదు్బదాకారా । సుగుల్్పరమాఽణుకా ॥ 12

 తేజశ్రియోజవాలధృత పాదాంగుళి సుభూషతా । 
మీనకేతన త్ణీర చార్జంఘా విరాజతా ॥ 13

 కకుదబా్జ సుయుగా్మఢ్్య వర్ణరంభాభ సకిథాకా । 
విశాలజఘన్ పీన సుశ్రోణీ మణిమేఖల్ ॥ 14

 ఆనందస్గరావరతు గంభీరాంభోజ న్భికా । 
భాసవాదవాళిత్రికా చార్ జగత్్పర్ణ మహాదరీ ॥ 15

 నవమల్లి ర్మరాజీ సుధాకుంభాయతసతునీ । 
కల్పమాల్ న్భభుజా చంద్రఖండ నఖ్ంచితా ॥ 16

 సుప్రవాళ్ంగుళీన్యసతు మహారతానాంగుళీయకా । 
నవార్ణప్రవాళ్భ పాణిదేశసమంచితా ॥ 17






