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శ్రీ లక్ష్మీగద్యం 
 

శ్రీవంకటేశమహిషీ శ్రితకలపవల్లీ 
పద్మావతీ విజయతామిహ పద్ాహస్తా | 
శ్రీవంకటాఖ్య ధరణీభృదుపతయకాయం 
య శ్రీశుకస్య నగరే కమలాకరేభూత్ || ౧ 

భగవతి జయ జయ పద్మావతి హే, భాగవత నికర బహుతర భయకర బహుళోద్యమయమ 
స్ద్మాయతి హే, భవిజన భయనాశి భాగయపయోరాశి వలాతిగ లోల విపులతరోలోీల వీచి 
ల్లలావహే, 
పద్ాజభవయువతి ప్రముఖామరయువతి పరిచారకయువతి వితతి స్రతి స్తత విరచిత 
పరిచరణ చరణంభోరు హే, అకంఠ వైకంఠ మహావిభూతి నాయికే, 
అఖిలాండకోటిబ్రహాాండనాయికే, శ్రీవంకటనాయికే, శ్రీమతి పద్మావతి, జయ విజయీ భవ 
|| 

క్షీరాంభోరాశిస్తరైః ప్రభవతి రుచిరరయత్వరూపే ప్రదీపే 
శేషాణ్యయషామృజీషాణయ జనిషత సుధాకలపదేవంగనాద్మయైః | 
యస్తయస్్ంహాస్నస్య ప్రవిలస్తి స్ద్మ తోరణం వైజయంతీ 
సేఽయం శ్రీవంకటాద్రి ప్రభువరమహిషీ భాతు పద్మావతీ శ్రీైః || ౨ 

జయ జయ జయ జగదీశవర కమలాపతి కరుణరస్ వరుణలయవలే, చరణం బుజ 
శరణగత కరుణరస్ వరుణలయ మురబాధన కరబోధన స్ఫల్లకృత శరణగత 
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జనతాగమవలే, కంచిదుద్ంచిత సుస్ాత భంజిత చంద్రకలామద్ సూచిత స్ంపద్ విమల 
విలోచన జిత కమలాస్న స్కృద్వలోకన స్జజన దురజన భేద్విలోపన ల్లలా లోలే, 
శోభనశీలే, శుభగుణమాలే, సుంద్రభాలే, కటిల నిరంతర కంతలమాలే, మణివర 
విరచిత మంజులమాలే, పద్ాసురభి గంధ మారదవ మకరంద్ ఫలితాకృతి బంధ పద్మానీ 
బాలే, అకంఠ వైకంఠ మహావిభూతి నాయికే, అఖిలాండకోటిబ్రహాాండనాయికే, 
శ్రీవంకటనాయికే, శ్రీమతి పద్మావతి, జయ విజయీ భవ || 

శ్రీశైలానంతసూరేస్్ధవముపవనే చేరల్లలాం చరంతీ 
చాంపేయే తేన బద్మా స్వపతిమవరయతాస్య కనాయ స్తీ య | 
యస్తయైః శ్రీశైలపూరణశ్వశురతి చ హరేస్తాతాావం ప్రపననైః 
సేఽయం శ్రీ వంకటాద్రి ప్రభువర మహిషీ భాతు పద్మావతీ శ్రీైః || ౩ 

ఖ్ర్వవ భవద్తి గర్వవ కృత గురు మేర్వవశిఖ్రి ముఖోర్వవధరకల ద్ర్వవకర ద్యితోర్వవ ధర 
శిఖ్రోర్వవ ఫణిపతి గుర్వవశవరకృత రామానుజముని నామాంకత బహుభూమాశ్రయ 
సురధామాలయ 
వరనంద్నవన సుంద్రతరానంద్ మంద్మరానంత గురువనానంత కేళియుత నిభృతతర 
విహృతి రత ల్లలా చోర రాజకమార నిజపతి స్వవర స్హ విహార స్మయ నిభృతోషిత 
ఫణిపతి గురుభకా పాశవశంవద్ నిగృహీతారామ చంపక నిబదే,ా భకా జనావన బదా్ శ్రదాే, 
భజన విముఖ్ భవిజన భగవదుపస్ద్న స్మయ నిర్వక్షణ స్ంతత స్ననదాే, భాగధేయ గురు 
భవయ శేష గురు బాహుమూల ధృత బాలికా భూతే, శ్రీవంకటనాథ వర పరిగృహీతే, 
శ్రీవంకటనాథ తాత భూత శ్రీశైలపూరణ గురు గృహసునషా భూతే, అకంఠ వైకంఠ 
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మహావిభూతి నాయికే, అఖిలాండకోటిబ్రహాాండనాయికే, శ్రీవంకటనాయికే, శ్రీమతి 
పద్మావతి, జయ విజయీ భవ || 

శ్రీశైలే కేలికాలే ముని స్ముపగమే య భయత్ ప్రాక్ ప్రయతా 
తస్వయవోపతయకాయం తద్ను శుకపురే పద్ాకాస్తర మధేయ | 
ప్రాదురూాతారవిందే వికచద్లచయే పతుయరుగ్రైస్ాపోభిైః 
సేఽయం శ్రీవంకటాద్రి ప్రభువర మహిషీ భాతు పద్మావతీ శ్రీైః || ౪ 

భద్రే, భకా జనావన నిరినద్రే, భగవద్దక్షిణ వక్షో లక్షణ లాక్షా లక్షిత మృదుపద్ముద్రే, భంజిత 
భవయనవయద్రద్లితద్ల మృదుల కోకనద్ మద్ విలస్ద్ధరోరావ వినాయస్ స్వయపస్వయకర 
విరాజద్నితర శరణ భకా గణ నిజచరణ శరణీకరణభయ వితరణ నిపుణ నిరూపణ నిరినద్ర 
ముద్రే, ఉలీస్దూరావతరాపరకర శిఖ్ర యుగళ శేఖ్ర నిజ మంజిమ మద్భంజన 
కశలవచన విధుమండల విలోకన విదీరణ హృద్యతా విభ్రమ ధరధర విద్లిత ద్ల కోమల 
కమల ముకల యుగళ నిరరగల వినిరగలతాకంతి స్ముద్రే, శ్రీవంకట శిఖ్ర స్హ మహిషీ 
నికర కాంత ల్లలావస్ర స్ంగత మునినికర స్ముద్మత బహులతర భయలస్ద్పస్తరకేళి 
బహుమానేయ, శ్రీశైలాధీశ రచిత ద్మనాధీశ బంబ రమాధీశ విషయ తపోజనేయ, శ్రీశైలాస్నన 
శుకపుర్వ స్ంపనన పద్ాస్ర ఉతపనన పద్మానీ కనేయ, పద్ాస్రోవరయ రచిత మహాశచరయ ఘోర 
తపశచరయ శ్రీశుకమునిధురయ కామిత వద్మనేయ, మానవ కరాజాల దురాలమరా నిరూాలన 
లబావరణ నిజ స్లిలజ వరణ నిరిజత దురవరణ వజ్ర స్ఫటిక స్వరణ స్లిల స్ంపూరణ సువరణ ముఖ్ర్వ 
సైకత స్ంజాత స్ంతత మకరంద్ బందు స్ందోహ నిషయంద్ స్ంద్మనితా మంద్మనంద్ 
మిలింద్ వృంద్ మధురతర ఝంకారరవ రుచిర స్ంతత స్ంఫులీ మల్లీ మాలతీ ప్రముఖ్ 
వ్రతతి వితతి కంద్ కరవక మరూవక ద్మనకాద్మ గులా కసుమ మహిమ ఘుమఘుమిత 
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స్రవ ద్మఙ్మాఖ్ స్రవతో ముఖ్ మహనీయ మంద్మాకంద్మ విరల నారికేల నిరవధిక క్రముక 
ప్రముఖ్ తరునికర వీథి రమణీయ విపుల తటోద్మయన విహారిణీ, మంజులతర మణిహారిణీ, 
మహనీయతర మణిజిత తరణి మకట మనోహారిణీ, మంథరతర సుంద్రగతి మతామరాళ 
యువతి సుగతి మద్మపహారిణీ, కలకంఠ యువకంఠ కంఠనాద్ కల వయహారిణీ, అకంఠ 
వైకంఠ మహావిభూతినాయికే, అఖిలాండకోటిబ్రహాాండనాయికే, శ్రీవంకటనాయికే, శ్రీమతి 
పద్మావతి, జయ విజయీ భవ || 

యం లావణయ నదీం వద్ంతి కవయైః శ్రీమాధవంభో నిధిం 
గచఛంతీం స్వవశంగతాంశచ తరస్త జంతూననయంతీమపి | 
యస్తయ మానన నేత్ర హస్ా చరణద్యంగాని భూషారుచీ 
అంభోజానయమలోజజవలం చ స్లిలం స్త భాతు పద్మావతీ || ౫ 

అంభోరుహవస్నీ, అంభోరుహాస్న ప్రముఖాఖిల భూతానుశాస్ని, అనవరతాతానాథ 
వక్షైః స్ంహాస్నాధాయస్ని, అంఘ్రియుగావతార పథ స్ంతత స్ంగాహమాన ఘోరతరా 
భంగుర స్ంస్తర ధరా స్ంతపా మనుజ స్ంతాప నాశిని, బహుళ కంతల వద్న మండల 
పాణిపలీవ రుచిరలోచన సుభగ కంధరా బాహు వలిీకా జఘన నితంబ మండలమయ 
వితత శైవల స్ంఫులీ కమల కవలయ కంబుకమలినీ నాలోతుాంగ విపుల పులిన శోభిని, 
మాధవ మహారణవగాహిని, మహితలావణయ మహావహిని, ముఖ్ చంద్ర స్ముద్యత భాలతల 
విరాజమాన కంచిదుద్ంచిత సూక్షాాగ్ర కసూార్వ తిలక శూల స్ముదూాత భీతి విశీరణ 
స్ముజిిత స్ముాఖ్భాగ పరిస్ర యుగళ స్రభస్ విస్ృమర తిమిర నికర స్ందేహ 
స్ంద్మయి స్సీమంత కంతల కాంతే, స్ఫటిక మణిమయ కంద్రప ద్రపణ స్ందేహ 
స్ందోహి స్కల జన స్మ్మాహి ఫలఫల విమల లావణయ లలిత స్తత ముద్మత ముద్మత ముఖ్ 



 
 

శ్రీ లక్ష్మీగద్యం                                                   www.HariOme.com                                                       Page 5 

 

మండలే, మహితమ్రద్మమ మహిమ మంద్హాస్త స్హిష్ణణ తదుద్య 
స్ముద్మత కీమొదీరాణరుణ వరణ విభ్రమద్ విడంబత పరిణత బంబ విద్రుమ విలస్దోషఠ 
యుగళే, పరిహస్త ద్రహస్త కోకనద్ కంద్రద్ మంద్ర తరోదుగతవర విస్ృతవర కాంతి 
వీచి కమనీయమంద్ మంద్హాస్ స్ద్న వద్నే, స్ముజజవలతరమణి తరిజత తరణి తాటంక 
నిరాటంక కంద్లిత కాంతి పూరకరంబత కరణ శష్ణకల్లవలయే, బహిరుపగతసుఫరణధి 
గతాంతరంగణ భూషణగణ వద్న కోశ స్ద్న స్ఫటిక మణిమయ భితిా శంకాంకరణచణ 
ప్రతిఫలిత కరణపూర కరాణవతం స్ తాటంక కండల మండన నిగనిగాయమాన విమల 
కపోల మండలే, నిజ భ్రుకటీ భటీ భూత త్రయక్షాఽషాాక్ష ద్మవద్శాక్ష స్హస్రాక్ష ప్రభృతి స్రవ 
సుపరవ శోభన భ్రూమండలే, నిటల ఫలక మృగ మద్ తిలకచఛల విలోక లోక విలోచన దోష 
విరచిత విద్ళన వద్న విధుమండల విగళిత నాస్కా ప్రణలికా నిగూఢ విస్ాృత నాస్తగ్ర 
సూూల ముకాా ఫలచఛలాభివయకా వద్న బలనిల్లన కంఠనాలి కాంతైః ప్రవృతా గ్రీవ మధ్యయచఛ 
భాగకృత విభాగ గ్రీవగరా వినిస్్ృత పృథుల విలస్దురోజ శైలయుగళ నిరిర ఝర్వభూత 
గంభీరనాభి హ్రద్మవగాఢ విల్లన దీరఘతర పృథుల సుధాధారా ప్రవహ యుగళ 
విభ్రమాధారా విస్పషా వీక్షయమాణ విశుద్ ాసూూల ముకాాఫల మాలా విదోయతిత ద్మగంతరే, 
స్కలాభరణ కలా విలాస్కృత జంగమ చిరస్తూయి సౌద్మమినిశంకాంకరే, కనక రశనా 
కంకణీ కలనాద్మని, నిజజనతా గుణ నిజపతి నికట నివద్మని, నిఖిల జనామ్మద్మని, నిజపతి 
స్మ్మాద్మని, మంథర తరమేహి, మంద్మిమమవహి, మయి మన ఆధేహి, మమ 
శుభమవదేహి, మంగళ మయి భాహి, అకంఠ వైకంఠ మహావిభూతి నాయికే, 
అఖిలాండకోటిబ్రహాాండనాయికే, శ్రీవంకటనాయికే, శ్రీమతి పద్మావతి, జయ విజయీ భవ 
|| 
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జీయచ్ఛ్ఛీవంకటాద్రి ప్రభువర మహిషీ నామ పద్మావతీ శ్రీైః 
జీయచాచస్తయైః కటాక్షామృత రస్రస్కో వంకటాద్రేరధీశైః | 
జీయచ్ఛ్ఛీవైషణవళీ హత కమతకథా వీక్షణైరేతదీయైః 
జీయచచ శ్రీశుకరేషైః పురమనవరతం స్రవస్ంపత్మృద్ామ్ || ౬ 

ఇతి శ్రీలక్ష్మీగద్యం స్ంపూరణమ్ || 

 


