
శీః
శీమతే రామానుజాయనమః

శీమతే నిగమాంతమహాదేశికాయ నమః

శీశెల శీరంగాచారె్య రచితం
Á Á శీశీనివాసగద్యం Á Á

This document has been prepared by

Sunder Kidāmbi

with the blessings of

శీ రంగరామానుజమహాదేశికన్
His Holiness śrīmad āṇḍavan śrīraṅgam



శీః
శీమతే రామానుజాయనమః

శీమతే నిగమాంతమహాదేశికాయ నమః
Á Á శీశీనివాసగద్యం Á Á

శీమదఖిలమహీమండలమండనధరణిధర
మండలాఖండలస్య ⋆
నిఖిలసురాసురవందిత వరాహకేత్ర విభూషణస్య ⋆
శేషాచల గరుడాచల వృషభాచల
నారాయణాచలాంజనాచలాది శిఖరిమాలాకులస్య ⋆
నాథముఖబోధనిధివీథిగుణసాభరణ సత్త నిధి
తత్త నిధి భకి్త గుణపూర్ణ శీశెలపూర్ణ
గుణవశంవద పరమపురుషకృపాపూర విభ్ర మదతుంగశృంగ
గలద్గ గనగంగాసమాలింగితస్య ⋆
సీమాతిగ గుణ రామానుజమునినామాంకిత బహుభూమాశయ
సురధామాలయవనరామాయత వనసీమాపరివృత విశంకటతట
నిరంతర విజృంభిత భకి్త రస నిరరానంతారా్యహార్య
ప్ర స్ర వణధారాపూర విభ్ర మదసలిలభరభరిత మహాతటాక
మండితస్య ⋆
కలికర్ద మ మలమర్ద న కలితోద్యమ విలసద్యమ నియమాదిమ
మునిగణనిషేవ్యమాణ ప్ర త్యకీభవని్నజసలిల
సమజ్జ న నమజ్జ న నిఖిలపాపనాశనపాపనాశన
తీరా్థ ధా్యసితస్య ⋆
మురారిసేవక జరాదిపీడిత నిరారి్త జీవన నిరాశభూసుర
వరాతిసుందర సురాంగనారతి కరాంగసౌష్ఠ వ
కుమారతాకృతి కుమారతారక సమాపనోదయ దమానపాతక
మహాపదామయవిహాపనోదిత సకలభువన విదిత
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శీశీనివాసగద్యం

కుమారధారాభిధాన తీరా్థ ధిషి్ఠ తస్య ⋆
ధరణితల గత సకల హతకలిల శుభసలిల గతబహుళ
వివిధమలహతిచతుర రుచిరతర విలోకనమాత్ర విదళిత
వివిధమహాపాతకసా్వమిపుష్కరిణీ సమేతస్య ⋆
బహుసంకట నరకావట పతదుత్కట కలికంకట కలుషోద్భట
జనపాతక వినిపాతక రుచినాటక కరహాటక కలశాహృత
కమలారత శుభమజ్జ నజల సజ్జ నభరిత నిజదురిత
హతినిరత జనసతత నిరర్గ ళపేపీయమాన సలిల సంభృత
విశంకట కటాహతీర్థ విభూషితస్య ⋆
ఏవమాదిమభూరిమంజిమ సర్వపాతక గర్వహాపక సింధుడంబర
హారిశంబర వివిధవిపుల పుణ్యతీర్థ నివహ నివాసస్య ⋆
శీమతో వేంకటాచలస్య శిఖరశేఖరమహాకల్పశాఖీ ⋆

ఖరీ్వభవదతి గరీ్వకృత గురుమేరీ్వశగిరిముఖోరీ్వధర
కులదరీ్వకర దయితోరీ్వధర శిఖరోరీ్వ ⋆
సతత సదూరీ్వకృతి చరణఘన గర్వచర్వణనిపుణ
తనుకిరణమసృణిత గిరిశిఖరశేఖరతరునికర తిమిరః ⋆
వాణీపతిశరా్వణీ దయితేందా్ర ణీశ్వరముఖ
నాణీయోరసవేణీ నిభశుభవాణీనుతమహిమాణీ ⋆

యస్త ర కోణీ భవదఖిలభువనభవనోదరః ⋆
వెమానికగురుభూమాధిక గుణరామానుజ కృతధామాకర
కరధామారి దరలలామాచ్ఛకనక దామాయిత నిజరామాలయ
నవకిసలయమయతోరణమాలాయిత వనమాలాధరః ⋆
కాలాంబుదమాలానిభ నీలాలక జాలావృత బాలాబ్జ
సలీలామలఫాలాంకసమూలామృత ధారాద్వయావధీరణ
ధీరలలితతర విశదతర ఘనఘనసారమయోర్ధ పుండ్ర
రేఖాద్వయరుచిరః ⋆
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శీశీనివాసగద్యం

సువికస్వర దళభాస్వర కమలోదర గతమేదుర నవకేసర
తతిభాసుర పరిపింజర కనకాంబర కలితాదర లలితోదర
తదాలంబ జంభరిపుమణిస్త ంభ గంభీరిమదంభస్త ంభ
సముజ్జ ంభమాణ పీవరోరుయుగళ తదాలంబ పృథుల
కదళీముకులమదహరణజంఘాల జంఘాయుగళః ⋆
నవ్యదల భవ్యకల పీతమల శోణిమల సన్మ దుల
సతి్కసలయాశుజలకారి బల శోణతల పదకమల
నిజాశయ బలబందీకృత శరదిందుమండలీ
విభ్ర మదాదభ్ర శుభ్ర పునర్భవాధిషి్ఠ తాంగుళీగాఢ
నిపీడిత పదా్మసనః ⋆
జానుతలావధి లంబి విడంబిత వారణ శుండాదండ
విజృంభిత నీలమణిమయ కల్పకశాఖా విభ్ర మదాయి
మృణాళలతాయత సముజ్జ లతర కనకవలయ
వేలి్ల తెకతర బాహుదండయుగళః ⋆
యుగపదుదిత కోటి ఖరకర హిమకర మండల జాజ్వల్యమాన
సుదర్శన పాంచజన్య సముతు్త ంగిత శృంగాపర
బాహుయుగళః ⋆
అభినవశాణ సముతే్త జిత మహామహా నీలఖండ
మథఖండన నిపుణ నవీన పరితప్త కార్త స్వర కవచిత
మహనీయ పృథులసాలగామ పరంపరా గుంభిత
నాభిమండల పర్యంత లంబమానపా్ర లంబదీపి్త
సమాలంబిత విశాల వకఃస్థ లః ⋆
గంగాఝరతుంగాకృతి భంగావళి భంగావహ
సౌధావళిబాధావహధారానిభహారావళి
దూరాహత గేహాంతరమోహావహమహిమమసృణిత
మహాతిమిరః ⋆
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శీశీనివాసగద్యం

పింగాకృతి భృంగారు నిభాంగార దళాంగామల
నిషా్కసిత దుషా్కర్యఘ నిషా్కవళి దీపప్ర భ నీపచ్ఛవి
తాపప్ర ద కనకమాలికా పిశంగిత సరా్వంగః ⋆
నవదళిత దళవలిత మృదులలిత కమలతతి మదవిహతి
చతురతర పృథులతర సరసతర కనకసరమయరుచిరకంఠికా
కమనీయకంఠః ⋆
వాతాశనాధిపతి శయన కమన పరిచరణ రతిసమేతాఖిల
ఫణధరతతి మతికరకనకమయనాగాభరణ
పరివీతాఖిలాంగావగమిత శయనభూతాహిరాజజాతాతిశయః ⋆
రవికోటీ పరిపాటీ ధరకోటీ రవరాటీ కితవాటీ రసధాటీ
ధరమణిగణకిరణ విసరణ సతతవిధుత
తిమిరమోహ గర్భగేహః ⋆
అపరిమిత వివిధభువన భరితాఖండ బ్ర హా్మండమండల
పిచండిలః ⋆
ఆర్యధురా్యనంతార్య పవిత్ర ఖనిత్ర పాత పాతీ్ర కృత
నిజచుబుక గతవ్ర ణకిణ విభూషణవహనసూచిత
శితజనవత్సలతాతిశయః ⋆
మడు్డ డిండిమ ఢమరు జరర కాహళీ పటహావళీ
మృదుమర్ద లాలి మృదంగ దుందుభి ఢకి్కకాముక
హృద్య వాద్యక మధురమంగళ నాదమేదుర విసృమర
సరస గానరస రుచిర సంతత సంతన్యమాన నితో్యత్సవ
పకోత్సవమాసోత్సవ సమ్వత్సరోత్సవాది
వివిధోత్సవ కృతానందః ⋆
శీమదానందనిలయ విమానవాసః ⋆
సతత పదా్మలయాపదపద్మరేణు సంచితవకస్సల
పటవాసః ⋆
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శీశీనివాసగద్యం

శీశీనివాసః ⋆
సుప్ర సనో్న విజయతాం Á
నాటారభిభూపాళ బిలహరిమాయామాళవ గౌళా అసావేరీ
సావేరీ శుద్ధ సావేరీ దేవగాంధారీ ధనా్యసీ
బేగడ హిందూసా్త నీ కాపీ తోడీనాటకురుంజీ శీరాగ
సహన అఠాణసారంగీ దరా్బరు పంతువరాళీ వరాళీ
కలా్యణీభూరికలా్యణీయమునాకలా్యణీహుశేనీ
జంఝోఠీ కౌమారీ కన్నడ ఖరహరపి్ర యా కలహంస
నాదనామకియాముఖారీతోడీపునా్నగవరాళీ కాంభోదీ
రవీయదుకులకాంభోదీ ఆనంద రవీ శంకరాభరణ
మోహన రేగుపీ్త సౌరాషీ్ట్ర నీలాంబరీ గుణకియా
మేఘగర్జ నీ హంసధ్వనీ శోకవరాళీ మధ్యమావతీ
జేంజురుటీసురుటీ ది్వజావంతీ మలయాంబరీ కాపి
పరశుధనాసరీ దేశికతోడీ ఆహిరి వసంతగౌళీ
సంతు కేదారగౌళా కనకాంగీ రతా్నంగీ గానమూరీ్త
వనస్పతీ వాచస్పతీ దానవతీమానరూపీ సేనాపతీ
హనుమతో్త డీ ధేనుకానాటకపి్ర యాకోకిలపి్ర యారూపవతీ
గాయకపి్ర యా వకుళాభరణ చకవాకసూర్యకాంత
హాటకాంబరీఝంకారధ్వనీ నట రవీ గీరా్వణీ
హరికాంభోదీ ధీరశంకరాభరణనాగానందినీ
యాగపి్ర యా విసృమర సరస గానరసేతా్యది సంతత
సంతన్యమాన నితో్యత్సవ పకోత్సవమాసోత్సవ
సమ్వత్సరోత్సవాది వివిధోత్సవ కృతానందః ⋆
శీమదానందనిలయవాసః ⋆
సతత పదా్మలయాపదపద్మరేణు సంచితవకస్సల
పటవాసః ⋆
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శీశీనివాసగద్యం

శీశీనివాసః ⋆
సుప్ర సనో్న విజయతాం Á
శీ అలరే్మల్మంగాసమేత శీశీనివాససా్వమీసుపీ్ర తః
సుప్ర సనో్న వరదోభూతా్వ పనసపాటలీపాలాశ
బిల్వ పునా్నగచూత కదళీ చందన చంపక మంజుళ
మందారహింతాలాది తిలకమాతులుంగనారికేళ
కౌంచాశోకమాధూకామలక హిందుకనాగకేతక
పూర్ణ కుందపూర్ణ గంధ రస కంద వన వంజుళ ఖరూ్జ ర
సాల కోవిదారహింతాల పనస వికట వెకసవరుణ
తరుఘమరణ విచుళంకాశ్వత్థ యక వసుధ వరా్మధ
మంతి్ర ణీ తింతి్ర ణీ బోధ న్యగోధ ఘటవటల
జంబూమతలీ్ల వీరచులీ్ల వసతి వాసతీ జీవనీ పోషణీ
ప్ర ముఖ నిఖిల సందోహ తమాలమాలామహిత
విరాజమాన చషక మయూరహంసభారదా్వజ కోకిల
చకవాక కపోత గరుడనారాయణనానావిధ పకిజాతి
సమూహబ్ర హ్మ కతి్ర య వెశ్య శూద్ర
నానాజాతు్యద్భవ దేవతా నిరా్మణమాణిక్య వజ్ర
వెఢూర్య గోమేధిక పుష్యరాగ పద్మరాగేంద్ర
ప్ర వాళమౌకి్త క స్ఫటిక హేమ రత్నఖచిత
ధగద్ధ గాయమాన రథగజ తురగ పదాతి సేనా సమూహ
భేరీమద్ద ళమురవకఝల్ల రీ శంఖ కాహళ నృత్యగీత
తాళవాద్య కుంభవాద్య పంచముఖవాద్య
అహమీమార్గ న్నటీవాద్య కిటికుంతలవాద్య
సురటీచౌండోవాద్య తిమిలకవితాళవాద్య
తక్కరాగవాద్య ఘంటాతాడన బ్ర హ్మతాళ సమతాళ
కోట్ట రీతాళ ఢక్కరీతాళ ఏకా్కళ ధారావాద్య పటహ
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శీశీనివాసగద్యం

కాంస్యవాద్య భరతనాటా్యలంకార కిన్నర కింపురుష
రుద్ర వీణాముఖవీణావాయువీణాతుంబురువీణా
గాంధర్వవీణానారదవీణా స్వరమండల
రావణహస్త వీణాస్త కియాలఙి్కయాలంకృతానేకవిధవాద్య
వాపీకూపతటాకాది గంగాయమునా రేవావరుణా
శోణనదీశోభనదీ సువర్ణ ముఖీ వేగవతీ వేత్ర వతీ
కీరనదీబాహునదీ గరుడనదీ కావేరీ తామపరీ్ణ ప్ర ముఖాః
మహాపుణ్యనద్యః ⋆
సకలతీరె్థ ః సహోభయకూలంగత సదాప్ర వాహ
ఋగ్యజుసా్సమాథర్వణ వేదశాసే్త్ర తిహాస పురాణ
సకలవిదా్యఘోషభానుకోటిప్ర కాశ చంద్ర కోటి సమాన
నిత్యకలా్యణ పరంపరోత్త రోత్త రాభివృది్ధ రూ్భయాదితి
భవంతోమహాంతోఽనుగృహ్ణ ంతు ⋆

బ్ర హ్మణో్య రాజాధారి్మకోఽసు్త ⋆

దేశోఽయం నిరుపద్ర వోఽసు్త ⋆

సరే్వ సాధుజనాసు్సఖినో విలసంతు ⋆

సమస్త సన్మంగళాని సంతు ⋆

ఉత్త రోత్త రాభివృది్ధ రసు్త ⋆

సకలకలా్యణ సమృది్ధ రసు్త Á
Á Á ఇతి శీశీనివాసగద్యం సమాప్త ం Á Á
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