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॥ લ મીગદ્યમ્॥

॥ લ મીગદ્યમ્॥
શ્રીર તુ ।

શ્રીવેઙ્કટેશમિહષી શ્રતક પવ લી
પદ્માવતી િવજયતા મહ પદ્મહ તા ।
શ્રીવેઙ્કટાખ્ય ધરણી દુપત્યકાયાં
યા શ્રીશકુસ્ય નગરે કમલાકરે ભૂત્॥ ૧॥

ભગવ ત જયજય પદ્માવ ત હે॥ ૧॥
ભાગવતિનકર બહુતર ભયકર બહુલાેદ્યમ યમસદ્માય ત હે॥ ૨॥
ભિવજન ભયના શ ભાગ્યપયાેરા શ વેલા તગલાેલ િવપુલતરાે લાેલ
વી ચલીલાવહે॥૩॥
પદ્મજભવયવુ ત પ્રમખુામરયવુ ત પિરચારકયવુ ત િવત ત સર ત સતત
િવર ચત પિરચરણ ચરણા ભાે હે॥ ૪॥
અકુ ઠવૈકુ ઠ મહાિવભૂ તનાયિક॥ ૫॥
અ ખલા ડકાેિટ બ્રહ્મા ડનાયિક॥ ૬॥
શ્રીવેઙ્કટનાયિક॥ ૭॥
શ્રીમ ત પદ્માવ ત॥ ૮॥
જય િવજયીભવ॥ ૯॥

ક્ષીરા ભાેરા શસારૈઃ પ્રભવ ત ચરૈઃ ય વ પે પ્રદ પે
શષેા યષેા ષા ય જિનષત સધુાક પદેવાઙ્ગનાદ્યાઃ ।
યસ્યા સહંાસનસ્ય પ્રિવલસ ત સદા તાેરણં વજૈય તી
સયંે શ્રીવેઙ્કટાિદ્ર પ્રભવુરમિહષી ભાતુ પદ્માવતી શ્રીઃ॥ ૨॥

જય જય જય જગદ શ્વરકમલાપ ત ક ણારસ વ ણાલયવેલે॥ ૧॥
ચરણા બુજ શરણાગત ક ણારસ વ ણાલય મુરબાધન
કરબાેધન સફલીકૃત શરણાગત જનતાગમવેલે॥ ૨॥
િક ચદુદ ચત સુ મતભ જત ચ દ્રકલામદસૂ ચત સ પદ
િવમલ િવલાેચન જતકમલાનન સકૃદવલાેકન સ જનદુજર્ન
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॥ શ્રીલ મીગદ્યમ્॥

ભેદિવલાપેન લીલાલાેલે॥ ૩॥
શાેભનશીલે॥ ૪॥
શભુગણમાલે॥ ૫॥
સુ દરભાલે॥ ૬॥
કુિટલિનર તર કુ તલમાલે॥ ૭॥
મ ણવરિવર ચત મ જુલમાલે॥ ૮॥
પદ્મ સરુ ભગ ધ માદર્વમકર દ ફ લતાકૃ તબ ધ પ દ્મની બાલે॥ ૯॥
અકુ ઠવૈકુ ઠ મહાિવભૂ ત નાયિક॥ ૧૦॥
અ ખલા ડકાેિટ બ્રહ્મા ડનાયિક॥ ૧૧॥
શ્રીવેઙ્કટનાયિક॥ ૧૨॥
શ્રીમ ત પદ્માવ ત॥ ૧૩॥
જય િવજયીભવ॥ ૧૪॥

શ્રીશલૈાન તસરેૂ સધવ મપુવને ચાેરલીલાં ચર તી
ચા પેયે તને બદ્ધા વપ તમવરયત્તસ્ય ક યા સતી યા ।
યસ્યાઃ શ્રીશલૈપૂણર્ શ્વશરુ ત ચ હરે તાતભાવં પ્રપન્નઃ
સયંે શ્રીવેઙ્કટાિદ્ર પ્રભવુરમિહશી ભાતુ પદ્માવતી શ્રીઃ॥ ૩॥

ખવ ભવદ તગવ કૃત ગુ મવે શ ગિર મખુાવે ધરકુલ
દવ કરદિયતાવે ધર શખરાવે ફ ણપ ત ગવુ શ્વરકૃત
રામાનજુમુિન નામાિઙ્કત બહુભૂમાશ્રય સરુધામાલય વરન દન વન
સુ દરતરાન દ મ દરાન ત ગુ વનાન ત કે લયુત િન તતર
િવહૃ ત રત લીલાચાેર રાજકુમાર િનજપ ત વૈરસહિવહાર સમય
િન તાે ષત ફ ણપ ત ગુ ભ ક્ત પાશવશવંદ િનગ્ હીતારામ
ચ પક િનબદ્ધે॥ ૧॥
ભક્તજનાવન બદ્ધ શ્રદ્ધે॥ ૨॥
ભજન િવમખુ ભિવજન ભગવદુપસદન સમય િનર ક્ષણ
સ તત સન્નદ્ધે॥ ૩॥
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॥ લ મીગદ્યમ્॥

ભાગધેયગુ ભવ્યશષેગુ બાહુમૂલ ત બા લકાભૂતે॥ ૪॥
શ્રીવેઙ્કટનાથ વરપિરગ્ હીતે॥ ૫॥
શ્રીવેઙ્કટનાથતાતભૂત શ્રીશલૈપૂણર્ગુ ગ્ હ નષુાભૂતે॥ ૬॥
અકુ ઠવૈકુ ઠ મહાિવભૂ તનાયિક॥ ૭॥
અ ખલા ડકાેિટ બ્રહ્મા ડનાયિક॥ ૮॥
શ્રીવેઙ્કટનાયિક॥ ૯॥
શ્રીમ ત પદ્માવ ત॥ ૧૦॥
જય િવજયીભવ॥ ૧૧॥

શ્રીશલૈે કે લકાલે મુિનસમપુગમે યા ભયા પ્રાક્ પ્રયાતા
તસ્યવૈાપેત્યકાયાં તદનુ શકુપુરે પદ્મકાસારમ યે ।
પ્રાદુભૂર્તાઽરિવ દે િવકચદલચયે પત્યુ ગ્રૈ તપાે ભઃ
સયંે શ્રીવેઙ્કટાિદ્રપ્રભવુરમિહષી ભાતુ પદ્માવતી શ્રીઃ॥ ૪॥

ભદ્રે॥ ૧॥
ભક્તજનાવન િનિનદ્રે॥ ૨॥
ભગવદ્દ ક્ષણ વક્ષાેલક્ષણ લાક્ષાલ ક્ષત દુપદમુદ્રે॥ ૩॥
ભ જત ભવ્યનવ્યદરદ લતદલ દુલ કાેકનદ મદિવલસ
દધરાે વર્ િવ યાસ સવ્યાપસવ્યકર િવરાજદિનતર શરણભક્તગણ
િનજચરણ શરણીકરણાભય િવતરણ િનપુણ
િન પણ િનિનદ્રમુદ્રે॥ ૪॥
ઉ લસદૂ વર્ તરાપરકર શખરયુગલ શખેર િનજમ જમ
મદભ જન કુશલવદન િવધુમ ડલ િવલાેકન િવદ ણર્ હૃદયતા
િવભ્રમધરદર િવદ લતદલ કાેમલ કમલમુકુલ યુગલિનરગર્લ
િવિનગર્લ કા ત સમુુદ્રે॥ ૫॥
શ્રીવેઙ્કટ શખરસહમિહષી િનકર કા તલીલાવસર સઙ્ગતમુિનિનકર
સમુિદત બહુલતર ભયલસદપસારકે લ બહુમા યે॥ ૬॥
શ્રીશલૈાધીશ ર ચત િદનાધીશ બ બરમાધીશિવષય તપાજે યે॥ ૭॥
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॥ શ્રીલ મીગદ્યમ્॥

શ્રીશલૈાસન્ન શકુપુર સ પન્ન પદ્મસર ઉ પન્ન પ દ્મનીક યે॥ ૮॥
પદ્મ સરાવેયર્ િવર ચત મહાશ્ચયર્ ઘાેરતપશ્ચયર્
શ્રીશકુમુિનધુયર્ કા મત વદા યે॥ ૯॥
માનવ કમર્ લ દુમર્લમમર્ િનમૂર્લન લ ધવણર્ િનજસ લલજવણર્
િન જત દુવર્ણર્ વજ્રસ્ફિટક સવણર્ સ લલ સ પૂણર્
સવુણર્મખુર સકૈત સ ત સ તત મકર દ બ દુસ દાેહ
િન ય દ સ દાિનતામ દાન દ મ લ દ દ મધુરતર ઝઙ્કારરવ
ચરસ તતસમુ્ફ લ મ લી માલતી પ્રમખુ વ્રત ત િવત ત કુ દકુરવક

મ વક દમનકાિદ ગુ મકુસમુ મિહમ ઘુમ ઘુ મત સવર્ િદઙ્મખુ
સવર્તાેમખુ મહનીયામ દ માક દાિવરલ નાિરકેલ િનરવિધક ક્રમુક
પ્રમખુ ત િનકરવી થ રમણીય િવપુલ તટાેદ્યાન િવહાિર ણ॥ ૧૦॥
મ જુલતર મ ણહાિર ણ॥ ૧૧॥
મહનીયતર મ ણ જતતર ણ મકુટમનાેહાિર ણ॥ ૧૨॥
મ થરતર સુ દરગ ત મત્તમરાલ યવુ ત સગુ ત મદાપહાિર ણ॥ ૧૩॥
કલક ઠ યવુાકુ ઠ ક ઠનાદ કલવ્યાહાિર ણ॥ ૧૪॥
અકુ ઠવૈકુ ઠ મહાિવભૂ તનાયિક॥ ૧૫॥
અ ખલા ડકાેિટ બ્રહ્મા ડનાયિક॥ ૧૬॥
શ્રીવેઙ્કટનાયિક॥ ૧૭॥
શ્રીમ ત પદ્માવ ત॥ ૧૮॥
જય િવજયીભવ॥ ૧૯॥

યાં લાવ યનદ ં વદ ત કવયઃ શ્રીમાધવા ભાેિનિધ
ગચ્છ તી ં વવશઙ્ગતાંશ્ચ તરસા જ તૂન્નય તીમિપ ।
યસ્યા માનસનતે્રહ ત ચરણાદ્યઙ્ગાિન ભષૂા ચી
ર ભાે યમલાે વલં ચ સ લલં સા ભાતુ પદ્માવતી॥ ૫॥

અ ભાે હવા સિન॥ ૧॥
અ ભાે હાસન પ્રમખુા ખલ ભૂતાનુશા સિન॥ ૨॥
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॥ લ મીગદ્યમ્॥

અનવરતાત્મનાથ વક્ષ સહંાસના યા સિન॥ ૩॥
અઙ્ ઘ્રયુગાવતાર પથસ તત સઙ્ગાહમાન ઘાેરતરાભઙ્ગુર
સસંાર ઘમર્સ તપ્ત મનજુ સ તાપ ના શિન॥ ૪॥
બહુલ કુ તલ વદનમ ડલ પા ણપ લવ ચરલાેચન સભુગક દરા
બાહુવ લકા જઘન િનત બ મ ડલમય િવતત શવૈાલ સમુ્ફ લ કમલ
કુવલય ક બુકમ લની નાલાેત્તુઙ્ગ િવપુલપુ લનશાે ભિન॥ ૫॥
માધવ મહાણર્વગાિહિન॥ ૬॥
મિહતલાવ યમહાવાિહિન॥ ૭॥
મખુચ દ્ર સમુદ્યત ભાલતલિવરાજમાન િક ચદુદ ચત
સૂ માગ્ર ક તૂર તલક શલૂ સમુદ્ભૂતભી ત િવશીણર્સમુ જ્ઝત
સ મખુભાગપિરસરયુગલ સરભસ િવ મર ત મર િનકર સ દેહ
સ દાિય સસીમ તકુ તલ કા તે॥ ૮॥
સ્ફિટક મ ણમય ક દપર્ દપર્ણ સ દેહ સ દાેિહ સકલ જન સ માેિહ
ફલફલિવમલલાવ ય લ લત સતતમુિદત મુિદતમખુમ ડલે॥ ૯॥
મિહત મ્રિદમ મિહમમ દહાસા સિહ તદુદય સમુિદત
ક્લમાેદ ણાર્ ણવણર્ િવભ્રમદિવડ બત પિરણત બ બિવદુ્રમ િવલસદાેષ્ટ
યુગલે॥ ૧૦॥
પિરહ સત દરહ સત કાેકનદ કુ દરદ મ થરતરાેદ્ગ વર િવ વર
કા તવી ચ કમનીયામ દ મ દહાસ સદનવદને॥ ૧૧॥
સમુ વલતર મ ણત જત તર ણતાટઙ્ક િનરાટઙ્ક ક દ લતકા ત પૂર
કર બત કણર્શ કુલીવલયે॥ ૧૨॥
બિહ પગત સુ્ફરણાિધગતા તરઙ્ગણ ભષૂણગણ વદન કાેશસદન
સ્ફિટક મ ણમય ભ ત્ત શઙ્કાઙુ્કરણ ચણપ્ર તફ લત કણર્પૂર
કણાર્વતંસ તાટઙ્ક કુ ડલ મ ડન િનગિનગાયમાન
િવમલકપાેલ મ ડલે॥ ૧૩॥
િનજભ્રુકુટ ભટ ભૂત યક્ષા ષ્ટાક્ષદ્વાદશાક્ષસહસ્રાક્ષ
પ્ર ત સવર્સપુવર્ શાેભન ભ્રૂમ ડલે॥ ૧૪॥
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॥ શ્રીલ મીગદ્યમ્॥

િનટલફલક ગમદ તલકચ્છલ િવલાેક લાેક િવલાેચન
દાષેિવર ચત િવદલન વદન િવધુમ ડલ િવગ લત ના સકા પ્રણા લકા
િનગૂઢ િન ત નાસાગ્રસ્થૂલ મુક્તાફલચ્છલા ભવ્યક્ત વદન
બલિનલીન ક ઠના લકા તઃ પ્ર ત્ત ગ્રીવામ યાેચ્છ ભાગકૃત
િવભાગગ્રીવાગતર્ િવિન ત થુલ િવલસદુરાજેશલૈ યુગલ
િનઝર્ર ઝર ભૂત ગ ભીર ના ભ હ્ર દાવ ગાઢ િવલીન દ ઘર્તર
થુલ સધુાધારા પ્રવાહયુગલ િવભ્રમાધાર િવ પષ્ટ વીક્ષ્યમાણ
િવશદુ્ધસ્થૂલ મુક્તાફલ માલા િવદ્યાે તત િદગ તરે॥ ૧૫॥
સકલાભરણ કલાિવલાસકૃત જઙ્ગમ ચરસ્થાિય
સાૈદામનીશઙ્કાઙુ્કરે॥ ૧૬॥
કનક રશનાિકિઙ્કણી કલનાિદિન॥ ૧૭॥
િનજ જનતાગુણ િનજપ તિનકટ િનવેિદિન॥૧૮॥
િન ખલ જનામાેિદિન॥ ૧૯॥
િનજપ તસ માેિદિન॥ ૨૦॥
મ થર તરમેિહ॥ ૨૧॥
મ દ મમમવેિહ॥ ૨૨॥
મિય મનઆધેિહ॥ ૨૩॥
મમ શભુમવદેિહ॥ ૨૪॥
મઙ્ગલમિય ભાિહ॥ ૨૫॥
અકુ ઠવૈકુ ઠ મહાિવભૂ તનાયિક॥ ૨૬॥
અ ખલા ડકાેિટ બ્રહ્મા ડનાયિક॥ ૨૭॥
શ્રીવેઙ્કટનાયિક॥ ૨૮॥
શ્રીમ ત પદ્માવ ત॥ ૨૯॥
જય િવજયીભવ॥ ૩૦॥

યાચ્છ્ર વેઙ્કટાિદ્ર પ્રભવુરમિહષી નામ પદ્માવતી શ્રીઃ
યાચ્ચાસ્યાઃ કટાક્ષા તરસર સકાે વેઙ્કટાદ્રે રધીશઃ
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યાચ્છ્ર વૈ ણવાલી હતકુમત કથાવીક્ષણૈ રેતદ યૈઃ
યાચ્ચ શ્રીશકુષઃ પુરમનવરતં સવર્સ પ સ દ્ધમ્॥ ૬॥

શ્રીરઙ્ગસિૂરણેદં શ્રીશલૈાન તસિૂરવં યને ।
ભ યા ર ચતં ગદં્ય લ મીઃ પદ્માવતી સમાદત્તામ્॥ ૭॥

॥ શ્રીલ મીગદ્યં સ પૂણર્મ્॥

From a telugu book veNkaTeshakAvyakalApa
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