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shrIpadmAvatIstotram

શ્રીપદ્માવતી તાતે્રમ્

શ્રીઃ ॥
અ તુ પદ્મસરાેમ યાદાિવભૂર્તં પરં મહઃ ।
વશે યસ્ય પરં ધામ તદ્વષૃાચલ મા સ્થતમ્ ॥ ૧॥
અન યાધીનિવભવમદ્ભુતં દૈવતં શ્રયે ।
માતરં જગતાં લ મી ં જગન્માતુઃ પરાં પ્રયામ્ ॥ ૨॥
સખી ભ શ્રુ ત ભિનત્યં યાં યથાવત્ પનાિયતામ્ ।
આક યર્ હૃદયે યસ્યન્ લ ધાત્મા શ્રીિનિધઃ પરઃ ॥ ૩॥
માતુ તે નામધેયં તત્ દેબતે ત હિરધ્રુર્વમ્ ।
પદ્મદેવ્યુચ્યતે તને િનત્ય શ્લષ્ટતયા વયા ॥ ૪॥
પ્ર ઃ પ ત પ્રયાઃ કૃ વા ભાેગસા યિવિધ સયા ।
વચ્છાયાશ્રયણં તાસુ તનાે ષ કૃપયા રમે ॥ ૫॥
સરાજેસાૈરભાઽઽધાિય િદવ્યં લાવ યવ ષ તે ।
વશીકૃત ષાદ્ર શં પં પાપં વ્યપાેહતુ ॥ ૬॥
અભયે કૃપયા દેિવ પ્ર તજ્ઞાતે વયા હિરઃ ।
વ્યાજભઙ્ગ ભયા વ ક્ત પ્રપ ત્ત પા ણમુદ્રયા ॥ ૭॥
યયા ખલુ પિર વક્તાે દેવાે દેવ વમશ્નુતે ।
શ્રદ્ધયા સવર્લાેકૈકિહતાં વાં માતરં શ્રયે ॥ ૮॥
અ બુજિનવાસર સકામ બુજનતે્રસ્ય વ લભાં દેવીમ્ ।
અનવદ્યગુણગિર ા શ્રયં પરાં િન સમાં વ દે ॥ ૯॥
આશ્રયતુ માનસં સખુમાસીનામ બુજે જગ જનનીમ્ ।
આ શ્રતરક્ષણહેતાેરાદતૃપદ્માવતી પામ્ ॥ ૧૦॥
પ્રણમય ત સવ્યકરતાે દ ક્ષણતાે યા દદા ત ચા યભયમ્ ।
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વાધીનલાેક ત્ત સરાજેવાસાં પરાં વ દે ॥ ૧૧॥
પરયા મયા વયા ખલુ પરમાેઽભૂ પુ ષ અેષ દેિવ તથા ।
અપરમતાઽઽપ ત્ત ભયાઽનપાિયનીમુર સ ધત્તે વામ્ ॥ ૧૨॥
િનગ્રહિનતા તદૂરામાગ્રહરિહતૈઃ પ્રબુદ્ધિવભવાં વામ્ ।
પ્રા યાં પ્રાપકભૂતાં પરમાં િવ ણાેઃ પ્રયાં વ દે ॥ ૧૩॥
િન ખલિવભૂ તિનય તા ય પદલાક્ષાઙ્કલ ક્ષતાેરસ્કઃ ।
અત્ય તસાૈ યમૂ ત માતરમનઘાં શ્રયં વ દે ॥ ૧૪॥
દુ કૃતક ર્બિહ કૃ તબદ્ધશ્રદ્ધે પરે હરાૈ પું સ ।
પ્રાદુ કૃતવચનસધુાં શ્રયં પ્રપદે્ય શભંુ દદતીમ્ ॥ ૧૫॥
અ ખલૈરા શ્રતહદ્યૈગુર્ણૈઃ પરાં વાં િનર ક્ષ્ય સવ્રીડમ્ ।
િવ ં શ્રુતીધ્રુર્વં શ્રીઃ સખી વમાિદષ્ટવત્ય સ તાેતુમ્ ॥ ૧૬॥
પાપાિન વધર્ય ત નઃ પરાે રણં તૈ શ્ચક ષુર્ર તવેલમ્ ।
રક્ષાવેધા ત ઇવ તે પિરર ભં માતરદ્ભુતં લ સઃુ ॥ ૧૭॥
અનઘૈર બુજવા સિન કટા ક્ષતૈ સહજશીતલૈિદવ્યૈઃ ।
અચ્યુત પાે લા સ ભર માક ભવુકમત્ર દેિહ વમ્ ॥ ૧૮॥
શકુપુરમ યશાે ભશભુસદ્મસમુ વલયા
ષ ગિરશ ◌ૃઙ્ગવા સપુ ષાેત્તમસં શ્રતયા ।
અ ખલજગ દ્ધતૈકપરયા કૃપયા પરયા
મમ શભુમ તુ િનત્યમનયાઽનઘયા રમયા ॥ ૧૯॥
કમલકુહર દ વ્યિદ્દવ્ય પાં શ્રય તઃ
પનુરિપ પુ હૂતાેઽ યે ચ યાં પ્રાપ્તસત્તાઃ ।
ષ ગિરવરવાસી યદ્વશે િવશ્રુતાેઽસાૈ
સિવનયમયમસ્યૈ સાધુ બદ્ધાેઽ જ લમ ॥ ૨૦॥
ત્રાય વ મામ ખલરક્ષણ ગ કે
નારાયણસ્ય હૃદયે િવિહતાિધવાસે ।
પાથાજેવાસર સકે પદપઙ્કજં તે
કા યદુગ્ધજલધે શરણં ભ મ ॥ ૨૧॥
શ્રી વં શ્રતા શરણમી સુ ભરમાતર્રાવં
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શ્રુ વા શ્રતા ષ ગર શભુ તરાલમ્ ।
તં શ્રાવયસ્યથ શ ◌ૃણા સ સમ તમનેઃ
શ્રીણા સ સવર્મિપ શષેજનાે ચતં નઃ ॥ ૨૨॥
મ યે સમ તજગદ શતુર જગેહે
માત શ્ચતશ્ચ ભવતી પ્રણવે િવભા તી ।
સતં્ય વ્યન ક્ત ઘટનાં સરસવૈર્ચાે ભઃ
શષેાિદ્રગસ્ય ચરણે શરણા થનાં ન: ॥ ૨૩॥
શકુપત્તનવાસત પરાં જગતાં ભાગ્યમનુગ્રહા ત્મકામ્ ।
સરસી હવા સની મમાં શરણં યા યહમ વહં શ્રયમ્ ॥ ૨૪॥
અ તશા યનુ પિદવ્ય પા સતતં વં શ્રતરક્ષકસ્થ શાૈરેઃ ।
દયયા ષશલૈમા શ્રતેઽ મન્ કમલેઽધઃ કમલે યદાિવરાસીઃ ॥ ૨૫॥
ષપવર્તતુઙ્ગશ ◌ૃઙ્ગભા
િનિહતા માદશૃનીચરક્ષણાથ ।
યગ્રીવકટશકાવ્યકલાપં
કમલે ક ણારસકૈસા દ્રા
વકસવંીક્ષણસહં તધ્રુર્વં વમ ॥ ૨૬॥
િનકટેઽત્ર ગરાૈ સમાગતાેઽસાૈ
તનયાઃ! મવૈ ભતાે િવધત્ત પાપમ્ ।
ઇ ત દુઃખિનરા ચક ષુર્ર મ-
પ્ર તબાેધાથર્ મહૈત્ય ભા સ માતઃ ॥ ૨૭॥
પ તરેષ પરં પદં િવહાય
પ્ર થતં વેઙ્કટશલૈમા શ્રત સન્ ।
ઉપ તષ્ઠ ત મે ગુણીભવ તત્
ન ભયં વઃ શ્રયતે ત વ ક્ષ માતઃ ॥ ૨૮॥
નાના પા યિધગતવતી નાથમનંે શ્રય તી
નાિક વં વં જનિન તનષુે નારિક વ યરં યત્ ।
ત ક ચતં્ર જગ ત હતકાઃ કષ્ટગત્યા તવેદં
પ્રાપ્તાઃ પાદા બુજ મહ લસ ત્યેવ લ ધેષ્ટવગાર્ઃ ॥ ૨૯॥
(િટ પણી -અરં - શ,ં રેફશૂ ય મત્ય યથર્ઃ ।
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નારિકણાં રેફશૂ ય વે નાિક વમ્ ।
હતકાઃ હતકકારા ઇત્યથાર્ તરમ્ । ઇદં ઇકારદમ્
કષ્ટગતાૈ કકારહાનાૈ ઇકારે સ ત ઇષ્ટગ તભર્વ ત)
વદા શ્લષ્ટાેરસે્ક વકચરણયુગ્મં પ્રણયતઃ
પ્રપત્તવં્ય દેવે પ્રકટય ત નારાયણ ઇહ ।
વમ બ શ્રીઃ વ મન્ શ્રુ ત મતમપુાય વમભય-
સુ્ફટ કૃત્યા પત્યા તુ લતમનુક ય પ્રથય સ ॥ ૩૦॥
તપસા શ્રીિનવાસને પ્રાપ્તાં શકુપુરે પુરા ।
શ્રયં પદ્માવતી મ થં પ્રણતાે વીરરાઘવઃ ॥ ૩૧॥
ઇ ત તકાર્ણર્વશ્ચ પ ડતરત્ન વા સ્ય
શ્રીવીરરાઘવિવર ચતં પદ્માવતી તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ॥
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