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Padmanabhashatakam

શ્રીપદ્મનાભશતકમ્

મહારા વા ત ત નાળ્ િવર ચતમ્
॥ શ્રી ગણેશાય નમઃ॥
॥ પ્રથમં દશકમ્॥
યા તે પાદસરાજેધૂ લરિનશં બ્રહ્માિદ ભિન હૈઃ
ભ યા સન્નતક ધરૈઃ સકુતુકં સ ધાયર્માણા હરે ।
યા િવશ્વં પ્રપનુા ત લમ ચરાત્ સશંાષેયતં્યહસાં
સા માં હીનગુણં પનુાતુ િનતરાં શ્રીપદ્મનાભા વહમ્॥ ૧॥
સ વૈકપ્રવણાશયા મુિનવરા વેદૈઃ તવુ તઃ પરૈઃ
વન્માહા યપયાેિનધેિરહપરં નાદ્યાિપ પારઙ્ગતાઃ ।
અેવં સત્યહમ પબુ દ્ધરવશઃ તાેતું કથં શક્નુયાં
વ કા ય તે હરે! તર ત કઃ પાેતં િવના સાગરમ્॥ ૨॥
ત મા ચ્છ ધ મદ યમાેહમ ખલં સસંારબ ધાવહં
ભ ક્ત વ પદયાેિદશ સ્થરતરાં સવાર્પદુન્મી લનીમ્ ।
વાણી ં વ પદવણર્ને પટુતમાં િવદ્વ જનાહ્લાિદની ં
દેિહ વ પદસવેકાય નનુ મે કા યવારાંિનધે॥ ૩॥
યનેેદં ભવુનં તતં વબલતાે યસ્યાજ્ઞયાેદેત્યહર્-
નાથાે વાત્યિનલાે દહત્યિપ શ ખઃ સવઽિપ યિન્ન મતાઃ ।
યશ્ચેદં સકલં જગ વજઠરે ધત્તે ચ ક પાવધાૈ
તત્તાદૃ ગ્વભવે વિય પ્રમુિદતે િક વા દુરાપં ણામ્॥ ૪॥
ભક્તાનામ ખલે સતાથર્ઘટને બદ્ધાેદ્યમ વં હરે!
િનતં્ય ખ વ ત બાેદ્ યમ ત બહુશાે દેવ! પ્રમાણં મમ ।
નાે ચેદ્વ્યાસવચ તવવૈ વચનં વેદાપેગીતં વચાે
હા ર યાજનવાદવદ્બત ભવે ન્મ યા રમાવ લભ! ॥ ૫॥
ઇ દ્રદ્યુ પઃ કર દ્રજનનં પ્રાપ્તાેઽથ શાપને વૈ
નક્રાક્રા તપદાે િવમાેચનપટુનાર્ભૂ સહસ્રં સમાઃ ।
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ભૂય વામયમચર્યન્ સર સજૈઃ શુ ડાેદૃ્ધતૈઃ સાદરં
સા યં સમવાપ દેવ ભવતાે નક્રાેઽિપ ગ ધવર્તામ્॥ ૬॥
પાપઃ ક શ્ચદ મલાખ્યધરણીદેવાેઽવસ સ તતં
વૈિર યા સહ કામમાેિહતમ ત વાં િવ મરન્ મુ ક્તદમ્ ।
અ તે ચાહ્વયદ શ! ભીતહૃદયાે નારાયણેત્યાત્મજં
નીતઃ સાેઽિપ ભવદ્ભટૈ તવપદં સં ય યા યાન્ ભટાન્॥ ૭॥
પા ચાલી ં પસિન્નધાૈ ખલમ તદુર્ શાસનઃ પુ પણી ં
આકષર્ શ્ચકુરેણ દ નવદનાં વાસઃ સમા ક્ષપ્તવાન્ ।
યાવ સા ભવુનૈકબ ધુમવશા સ માર લ કુલા
ક્રાેશ તી વ્યતનાેઃ પટાૈઘમમલં તસ્યા વન તં હરે ! ॥ ૮॥
યામાધન તુ િપઙ્ગલા તવ પદં પ્રાપ્તા િહ વારાઙ્ગના
બાલઃ પ ચવયાેયુતાે ધ્રવુપદં ચાૈત્તાનપાિદગર્તઃ ।
યાતશ્ચાિપ ક ડુમાૈિનતનયઃ શાૈરે! ચરં િવતં
નાહં વક્તુ મહ ક્ષમ તવ કૃપાલ યં શભંુ પ્રા ણનામ્॥ ૯॥
અેવં ભક્તજનાૈઘક પકત ં તં વાં ભજ તઃ ક્ષણં
પાિપષ્ઠા અિપ મુ ક્તમાગર્મમલં કે કે ન યાતા િવભાે! ।
સ વં મામિપ તાવક નચરણે ભક્તં િવધાયાનતં
સ્યાન દૂરપુરેશ! પાલય મુદા તાપાન્મમાપાકુ ॥ ૧૦॥

॥ દ્વતીયં દશકમ્॥
િપબ ત યે વચ્ચિરતા તાૈઘં
મર ત પં તવ િવશ્વર યમ્ ।
હર ત કાલં ચ સહ વદ યૈઃ
મ યેઽત્ર તાન્ માધવ ધ યધ યાન્॥ ૧॥
સદા પ્રસક્તાં િવષયે વશા તાં
મ ત મદ યાં જગદેકબ ધાે! ।
તવવૈ કા યવશાિદદાની ં
સન્માગર્ગાં પ્રેરય વાસદેુવ! ॥ ૨॥
દશૃાૈ ભવન્મૂ તિવલાેકલાેલે
શ્રુતી ચ તે ચા કથાપ્રસક્તે ।
કરાૈ ચ તે પજૂનબદ્ધ ણાૈ
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િવધેિહ િનતં્ય મમ પઙ્ક ક્ષ ! ॥ ૩॥
ણાં ભવ પાદિનષવેણં તુ
મહાષૈધં સં તરાેગહાર ।
તદેવ મે પઙ્કજનાભ ભૂયાત્
વન્માયયા માેિહતમાનસસ્ય॥ ૪॥
યદ હ ભ ક્ત તવપાદપદ્મે
સ્થરા જનાનામ ખલા તહ ત્રી ।
તદા ભવને્મુ ક્તરહાે કરસ્થા
ધમાર્થર્કામાઃ િકમુ વણર્નીયાઃ॥ ૫॥
વેદાેિદતા ભવ્રર્તસ ક્રયા ભર્-
ન યત્યઘાૈઘાે ન િહ વાસના તુ ।
વ પાદસવેા હર ત દ્વયં યત્
ત માિ સ્થરા સવૈ મમાશુ ભૂયાત્॥ ૬॥
વદ યનામ તર યક માદ્
ધનુાે ત પાપાૈઘમસશંયં તત્ ।
યદ્વદ્ગદાનાષૈધમાશુ હ ત
યથા કૃશાનુભુર્િવ દા કૂટમ્॥ ૭॥
યદ્ય મરન્ પ્રાજે્ઝ ત દેહમેતત્
પ્રયાણકાલે િવવશાેઽત્ર દેહી ।
તત્ત કલા ાે ત યદ યભાવે
ત માત્તવવૈ તર તુ િનત્યમ્॥ ૮॥
અનેકધમાર્ન્ પ્રચરન્મનુ યઃ
નાકે નુ ભુઙ્ક્તે સખુમવ્યલીકમ્ ।
તસ્યાવધાૈ સ પતતીહભૂમાૈ
વ સવેકાે તુ ન િવચ્યુતઃ સ્યાત્॥ ૯॥
ત મા સમ તા તહરં જનાનાં
વપાદભા ં શ્રુ તસાર ગ્યમ્ ।
તવાદ્ય પં પિરપૂણર્સ વં
રમામનાેહાિર િવભાતુ ચત્તે॥ ૧૦॥

॥ તીયં દશકમ્॥
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િદનમનપુદયુગ્મં ભાવયેયં મુરારે
કુ લશશફરમખુ્યૈ શ્ચિહ્નતે ચા ચહૈ્નઃ ।
નખમ ણિવધુદ યા વ તયાેગી દ્રચેતાે -
ગત ત મરસમૂહં પાટલા ભાજેશાેભમ્॥ ૧॥
યદુિદતજલધારા પાવની જહ્નકુ યા
પુર ભદિપ મહાત્મા યાં બભ ત વમૂધ્નાર્ ।
ભજુગશયન! તત્તે મ જુમ રયુક્તં
મુહુરિપ હૃિદ સવેે પાદપદં્મ મનાેજ્ઞમ્॥ ૨॥
મુરહર! તવ જઙ્ઘે નુયુગ્મં ચ સવેે
દુિરતહર તથાે માંસળાૈ ચા શાેભાૈ ।
કનક ચરચેલનેા તાૈ દેવ! િનતં્ય
ભવુનહૃદયમાેહં સ યગાશઙ્ક્ય નનૂમ્॥ ૩॥
મ ણગણયુતકા ચીદામ સ કિઙ્કણી ભઃ
મખુરતમમમેયં ભાવયે મ યદેશમ્ ।
િન ખલભવુનવાસસ્થાનમ યદ્ય કુ ક્ષ
મુહુર જત! િનષવેે સાદરં પદ્મનાભ! ॥ ૪॥
ભવહરણ! તથા શ્રીવ સયુક્તં ચ વક્ષાે-
િવલસદ ણભાસં કાૈ તુભનેાઙ્ગ ક ઠમ્ ।
મ ણવલયયુતં તે બાહુયુગ્મં ચ સવેે
દનજુકુલિવનાશાયાેદ્યતં સ તતં યત્॥ ૫॥
વરદ જલિધપુ યા સાધુ પીતા તં તે
વધર મહ ભજેઽહં ચા બ બા ણાભમ્ ।
િવમલદશનપઙ્ ક્ત કુ દસદ્કુડ્મલાભાં
મકરિનભિવરાજ કુ ડલાે લા સ ગ ડમ્॥ ૬॥
તલકુસમુસમાનાં ના સકાં ચાદ્ય સવેે
ગ ડગમન! ચલ્યાૈ દપર્કે વાસતુલ્યાૈ ।
ગમદકૃતપુ ડ્ર ં તાવકં ભાલદેશં
કુિટલમળક લં નાથ િનતં્ય િનષવેે॥ ૭॥
સજલજલદનીલં ભાવયે કેશ લં
મ ણમકુટમુદ ચ કાેિટસયૂર્પ્રકાશમ્ ।
પનુરનઘ! મ ત મે દેવ! સઙ્કાેચ્ય યુ જે
તવ વદનસરાજેે મ દહાસે મનાેજ્ઞે॥ ૮॥
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ગિરધર તવ પં વીદશૃં િવશ્વર યં
મમ િવહરતુ િનતં્ય માનસા ભાજેમ યે ।
મન સજશતકા તં મ જુમાધુયર્સારં
સતતમિપ િવ ચ ત્યં યાે ગ ભઃ ત્યક્તમાેહૈઃ॥ ૯॥
અથ ભવુનપતેઽહં સગર્ દ્ધક્રમં વૈ
િકમિપ િકમિપ વક્તું પ્રારભે દ નબ ધાે ।
પરપુ ષ! તદથ વ કૃપા સ પતને્મ-

યકૃતસકૃુત લૈદુર્લર્ભા પઙ્ક ક્ષ ! ॥ ૧૦॥

॥ ચતુથ દશકમ્॥
તાવકના ભસરાે ત્
તાે ધાતા સમ તવેદમયઃ ।

શસં ત સકલાે લાેકાે
યં િકલ િહર યગભર્ ઇ ત॥ ૧॥
તદનુ સ િવ મતચેતાઃ
ચત ષુ િદ સાધુ સ પ યન્ ।
સમગાદચ્યુત તૂણ
ચતુરાનનતા મહાષ્ટનયનયુતામ્॥ ૨॥
દૃ ટ્વા કમલં સાેઽયં
તન્મૂલાં તવ તનું વસ પ યન્ ।
કાેઽહં િન શરણાેઽજં
ક માદજની ત દેવ! ચ તતવાન્॥ ૩॥
જ્ઞાતું ત વં સાેઽયં
સર સજનાળા વના વધાે ગ વા ।
યાેગબલને મનાેજ્ઞાં
તવ તનુમ ખલેશ! ના યપ યદહાે॥ ૪॥
તાવદ્દ ુ ખતહૃદયઃ
પનુરિપ ચ િન ત્ય પવૂર્વ જલજે ।
તાવક ક ણા મચ્છન્
ચકે્ર સમાિધમિય! ભગવન્॥ ૫॥
વ સરશતકસ્યા તે
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દૃઢતરતપસા પિરિવધૂતહૃદયમલઃ ।
સ િવિધરપ ય વા તે
સૂ મતયા તવ તનું તુ સભુગતમામ્॥ ૬॥
પનુિરહ તને નુત વં
શ ક્તમદા તસ્ય ભવુનિનમાર્ણે ।
પવૂ વ જ સાેઽયં
સ્થાવરજઙ્ગમમયં તુ સકલજગત્॥ ૭॥
સનકમખુાન્ મુિનવયાર્ન્
મનસાહ્ય જત્તવાઙ્ ઘ્રરતહૃદયાન્ ।
ષ્ટાૈ તુ તે િનયુક્તાઃ
જગ્ હુવાર્ણી ં ન વૈધસી ં ભૂમન!્ ॥ ૮॥
અઙ્ગાદભવં તૂણ
નારદમખુ્યા મનુીશ્વરા તસ્ય ।
મનુશત પાત્માસાૈ
માનષુ ષ્ટ ચકાર કમલભવઃ॥ ૯॥
સગર્ સ્થ તલયમૂલં
સરુમુિન લૈરમેયમિહમાનમ્ ।
તં વામવે પ્રણમન્
મુદમતુલાં પદ્મનાભ! કલયા મ॥ ૧૦॥

॥ પ ચમં દશકમ્॥
ભવુાે ભારં હતુ િનયતમવતારાં તુ ભવતાે
િનયુઙ્ક્તે વક્તું મામિપ જડિધયં ભ ક્તરધનુા ।
તદથ કૃ વા મામનપુમપટંુ પાલય હરે
ભવ પાદા ભાજેપ્રવણહૃદયં દેવ સદયમ્॥ ૧॥
હયગ્રીવાખ્યને િત્રદશિરપુણા વેદિનવહે
હૃતે િનદ્રાણસ્યા બુ હજનષુાે હ ત વદનાત્ ।
િનહ તું દુષં્ટ તં િવિનિહતમ ત વં પુ દયા-
પયાેિધ તૂણ વૈ દિધત બત મા સ્યં િકલ વપુઃ॥ ૨॥
નદ તાેયે સ તપર્ય ત િકલ સત્યવ્રત પે
ભવાન્ દષૃ્ટાે હ તે પરમતનવુૈસાિરણવપુઃ ।
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તતાે િન યે કૂપં પનુરિપ તટાકં ચ તિટની ં
મહા ધ તનેાહાે સપિદ વ ધે તાવક વપુઃ॥ ૩॥
તત તં ભપૂાલં પ્રલયસમયાલાેકનપરં
મનુી દ્રાન્ સપ્તાિપ ક્ષ તતર ણમારાે ય ચ ભવાન્ ।
સમાકષર્ન્ બદ્ધાં િનજ િવપુલશ ◌ૃઙ્ગે પનુિરમાં
મુદા તે યઃ સ દ શતભવુનભાગઃ સમચરત્॥ ૪॥
પનુ સહૃંત્ય વં િનજપ ષશ ◌ૃઙ્ગેણ િદ તજં
ક્ષણાદ્વદેાન્ પ્રાદા મુિદતમનસે દેવ િવધયે ।
તથાભૂતાઽમેયપ્રણતજનસાૈ યાગ્યદ! હરે!
મુદા પાિહ વં માં સર સ હનાભાઽ ખલગુરાે! ॥ ૫॥
વહં વં મ થાનં કમઠવપષુા મ દર ગિર
દધાનઃ પા ણ યાં વયમિપ વરત્રાં ફ ણપ તમ્ ।
સરેુ યઃ સ પ્રદા વ ત મહ મ ન્ િકલ જવાત્
હરે દુગ્ધા ભાેધેઃ સપિદ કમલાઽ યત તતઃ॥ ૬॥
તતાે િન ક્ષપ્તા વૈ સપિદ વરણસ્રક્ ખલુ તયા
ભવ ક ઠે માત્રા િન ખલભવુનાનાં સકુતુકમ્ ।
પપાૈ વ પ્રીત્યથ સપિદ બત હાલાહલિવષં
ગર શઃ પ્રાદા વં સરુત ગ દ િન હરયે॥ ૭॥
પુરા તે દ્વાસ્થાૈ દ્વાૈ સનકમખુશાપને તુ ગતાૈ
હરે! સવિન દ્યં ખલુ દનજુજન્મા તકિઠનમ્ ।
તયાેભ્રાર્તા દુષ્ટાે મુરહર કનીયાન્ વરબલાત્
િહર યાક્ષાે નામ ક્ષ ત મહ જલે મ જયદસાૈ॥ ૮॥
મહી ં મગ્ ાં દૃ ટ્વા તદનુ મનનુા સિેવતપદાત્
િવધનેાર્સાર ધ્રા સમભવદહાે સકૂર શશઃુ ।
તતાે દૈત્યં હ વા પરમમિહતઃ પીવરતનુઃ
ભવાન્ િન યે ભૂ મ સકલિવનુત પ્રાક્તનદશામ્॥ ૯॥
વધને વભ્રાતુઃ પરમકુિપતાે દાનવવરાે
િહર યપ્રાર ભઃ ક શપુિરહ માેહાકુલમ તઃ ।
િવજેતું વાં સાેઽયં િન ખલજગદાધારવપષું
પ્ર તજ્ઞાં ચાકાષ દ્દનુસતુસભામ યિનલયઃ॥ ૧૦॥
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॥ ષષં્ઠ દશકમ્॥
પતુ્રાેઽસ્ય વૈ સમજનીહ તવાઙ્ ઘ્રભક્તઃ
પ્રહ્લાદ ઇત્ય ભમતઃ ખલુ સ જનાનામ્ ।
તં ત પતા પરમદુષ્ટમ ત યર્રાૈ સીત્
વ સિેવનં િક મહ દુ કરમીશ પાપૈઃ॥ ૧॥
ભૂયાેઽિપ સાેઽથ જગદ શ્વર! ગભર્વાસે
શ્રીનારદેન મુિનનાેક્તભવ પ્રભાવઃ ।
શશુ્રાવ નાે જનકવાક્યમસાૈ તદાની ં
ત પે્રિરતૈગુર્ જનૈરિપ શ ક્ષતશ્ચ॥ ૨॥
દૃ ટ્વા િપતાઽસ્ય િનજપતુ્રમ ત વક પાં
વ પાદપદ્મયુગળાદ ત ષ્ટચેતાઃ ।
શલૂૈશ્ચ િદગ્ગજગણૈરિપ દ તશકૈૂઃ
અેનં િનહ તુ મહ યત્નશતં ચકાર॥ ૩॥
સાેઽયં દૃઢં તવ કૃપાકવચા તાઙ્ગઃ
નાે િક ચદાપ િકલ દેહ મન ત ! ।
“ક તે બલં ખલ! વદે”ત્યથ દેવ ! ષ્ટાે
“લાેકત્રયસ્ય તુ બલં હિર”િરત્યવાદ ત્॥ ૪॥
ત ભે િવઘટ્ટય ત કુત્ર હિર તવે ત
પં તતઃ સમભવત્તવ ઘાેરઘાેરમ્ ।
નાે વા ગાત્મ ન નરાત્મ ચ સહનાદ-
સ ત્રા સતા ખલજગિન્નકરા તરાળમ્॥ ૫॥
તૂણ પ્રગ્ હ્ય દનજંુ પ્ર ણપાત્ય ચાેરાૈ
વક્ષાે િવદાયર્ નખરૈઃ િધરં િનપીય ।
પાદા બુજૈકિનરતસ્ય તુ બાલકસ્ય
કાયાધવસ્ય શર સ વકરં યધા વમ્॥ ૬॥
અેવં વભક્તજનકા મતદાનલાેલ !

િનલપ! િનગુર્ણ! િનર હ! સમ તમૂલ ! ।
માં પાિહ તાવક પદા જિનિવષ્ટ ચત્તં
શ્રીપદ્મનાભ! પરપૂરષ! તે નમ તે॥ ૭॥
દષૃ્ટાે ભવાનિદ ત ે વટુ પધાર
દૈત્યાિધપને બ લના િનજ યજ્ઞગેહે ।
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ષ્ટશ્ચ તને “િકમુ વા છ સ બાલકે” ત
પાદત્રયી પ્ર મતભૂ મતલં યયાચે॥ ૮॥
યુગ્મને દેવ! ચરણસ્ય તુ સવર્લાેકે
પૂણ તીયચરણં વવશઃ પ્રદાતુમ્ ।
બદ્ધશ્ચ દેિહ મમ મૂિધ્ન તીયપાદં
ઇત્યબ્રવીદ્ગતમદાેઽનુગ્ હીત અેષઃ॥ ૯॥
તાેઽ સ દેવ! જમદ ગ્ સતુાે મહાત્મા
વં રે કાજઠર ઈશ્વર! ભાગર્વાખ્યઃ ।
શ ભપુ્રસાદ! સગુ્ હીતવરાસ્ત્ર લઃ
કૃત્તા ખલાિરિનકરાે કુઠારપા ણઃ॥ ૧૦॥

॥ સપ્તમં દશકમ્॥
યા ચા ભ વં ખલુ િદિવષદાં રાવણાપેદુ્રતાનાં
પતુ્રીયેષ્ટ ા ફલિવલ સતં માનવે દેવ! વંશે ।
તાે રામાે દશરથ પા લ મણનેાનજેુન

ભ્રાત્રા યુક્તાે વરદ! ભરતનેાથ શત્રુઘ્નના ા॥ ૧॥
વા ચાપં સહજસિહતઃ પાલયન્ કાૈ શક યં

યજ્ઞં માર ચમખુસમુહારાક્ષસે યઃ પરં વમ્ ।
કૃ વાઽહલ્યાં ચરણરજસા ગાૈતમસ્યેશ! પત્ની ં
ભ વા શવંૈ ધનુરથ તદા લ ધવાંશ્ચાિપ સીતામ્॥ ૨॥
મ યેમાગાર્ગત ગપુ ત દેવ! જ વાઽ ત ષં્ટ
ભૂયાે ગ વા પરમ! નગર ં વામયાે યાં વસં વમ્ ।
કૈકેયીવાગ્ભ્ર મતમનસાે હ ત તાતસ્ય વાચા
ત્ય વા રાજં્ય િવિપનમગમાે દુઃ ખતાશષેલાેકઃ॥ ૩॥
ગ વાઽર યં સહ દિયતયા ચાથ સાૈ મિત્રણા વં
ગઙ્ગાં તી વાર્ સસુખુમવસ ચ્ચત્રકૂટાખ્યશલૈે ।
તત્ર શ્રુ વા ભરતવચનાત્તાત ત્યું િવષ ણઃ
ત મૈ પ્રાદા વરદ! ધર ણ પાદુકાં ચાત્મન વમ્॥ ૪॥
ભૂયાે હ વા િન શચરવરાન્ દ્રા ગ્વરાધાિદકાં વં
કુ ભાેદ્ભૂતને ખલુ મુિનના દત્તિદવ્યાસ્ત્ર લઃ ।
ભ્રા ચ્છન્નશ્રવણિવનદચ્છૂપર્ણખ્યા વચાે ભઃ
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વાયાતાં તાન્ ખરમખુમહારાક્ષસાન્ પ્રાવધીશ્ચ॥ ૫॥
માર ચં તં કનકહિરણછદ્મનાયાતમારાત્
યાવાક્યાદલમનુગતઃ પ્રાવધીઃ સાયકેન ।

તાવદ્ભૂમન!્ કપટય તવષેાેઽથ લઙ્કાિધનાથઃ
સીતાદેવીમહરત તદા દુઃ ખતાત્માઽભવ વમ્॥ ૬॥
દૃ ટ્વા લઙે્કશ્વરિવિનહતં તાત મતં્ર જટાયું
તસ્યાઽથ વં વરદ કૃતવાન્ પ્રેતકાય િવષ ણઃ ।
દષૃ્ટ તત્રાઽનપુમ! ભવતા મા તભર્ક્તવયર્ઃ
ભૂય તુષ્ટઃ સરસમકરાેઃ સાધુ સગુ્રીવસખ્યમ્॥ ૭॥
છ વા સાલાન્ સરસ મષુણા સપ્તસઙ્ખ્યાન્ ક્ષણને
વ્યાજેન વં બત િનહતવાન્ બા લનં શક્રસનૂુમ્ ।
ભૂયાેઽ વેષંુ્ટ જનકતનયાં િદ સ પ્રે ય ક શાન્
સગુ્રીવાેક્તાન્ પવનજકરે દત્તવાંશ્ચાઙ્ગુલીયમ્॥ ૮॥
દૃ ટ્વા સીતાં િન શચરગ્ હે તાવકં દેવ! તં્ત
કૃ નં તૂ વા યિવિદત ભવતે મા તમા લરત્નમ્ ।
તુષ્ટ તાવ કલ જલિનધાૈ બાણિવત્રા સતે વં
સતેું બદ્ વા િન શચરપુરં યાતવાન્ પદ્મનાભ! ॥ ૯॥
હ વા યુદ્ધે િકલ દશમખંુ દેવ! સામાત્યબ ધું
સીતાં ગ્ હ્ણન્ પિરહૃતમલાં પુ પકે રાજમાનઃ ।
પ્રા યાયાે યાં હિરવરિનષાદે દ્રયુક્તાેઽ ભ ષક્તઃ
ત્રાતાશષેાે રિહતદિયતશ્ચાગમાેઽ તે વિધ યમ્॥ ૧૦॥

॥ અષ્ટમં દશકમ્॥
દેવ! દુષ્ટજનાૈઘભરેણ
વ્યાકુલાઽથ વસધુા બુજયાેિનમ્ ।
પ્રા ય દેવિનકરૈઃ શ્રતપાદં
વીયતાપ મહ સ યગવુાચ॥ ૧॥
પદ્મભૂરથ િનશ ય ચ તાપં
ચ તયન્ સપિદ દેવ! ભવ તમ્ ।
યુ મદ ય સકલાિધહરઃ શ્રી
પદ્મનાભ ઇ ત તાનવદ સઃ॥ ૨॥
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ભૂય અેત્ય તવ મ દરમેતે
હીનપુ યિનકરૈરનવા યમ્ ।
તુષુ્ટવુઃ સિવબુધાે દુ્રિહણ વાં
તાપમાશ્વકથયદ્વસધુાયાઃ॥ ૩॥
“સભંવા મ તરસા યદુવંશે
યાદવાઃ િકલ ભવિ વહ દેવાઃ” ।
અેવમીશ! ક થતે તવ વાક્યે
વેધસા િકલ સરુા મુદમાપન્॥ ૪॥
રાેિહણીજઠરતઃ િકલ તઃ
પ્રેરણાત્તવ પરં વિહરાજઃ ।
વં ચ િવશ્વગતક મષહાર
દેવક જઠરમાશુ િનિવષ્ટઃ॥ ૫॥
અધર્રાત્રસમયે તુ ભવ તં
દેવક પ્રસષુવુેઽિધકધ યા ।
શઙ્ખચક્રકમલાે ગદાભી -
રા જતા ત ચબાહુચતુ કમ્॥ ૬॥
તાવદ શ! સકલાે બત લાેકાે
તુ ષ્ટમાપ ત તે િકલ કંસમ્ ।
અષ્ટમઃ િકલ સતુાેઽથ ભ ગ યા-
તદ્વધં કલયતી ત ચ વાક્યાત્॥ ૭॥
બા પપૂણર્નયનાે વસદુવાે
નીતવાન્ વ્રજપદેઽથ ભવ તમ્ ।
તત્ર ન દસદને િકલ તા -
મ બકામનયદાત્મિનકેતમ્॥ ૮॥
કંસ અેત્ય િકલ સૂ તગ્ હે તે
ક યકાં તુ શિયતાં સ િનશા ય ।
નનૂમવેમ જતસ્ય તુ માયા
સયે મત્યયમતુ ષ્ટમયાસીત્॥ ૯॥
તૂણર્મષે િનધને િનરતાં તે
પૂતનાશકટધનેુકમખુ્યાન્ ।
પ્રાિહણાેદ જત! મ દમ ત તાન્
દુ કરં િક મહ િવ તપાપૈઃ॥ ૧૦॥
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॥ નવમં દશકમ્॥
અેવં ઘાષેે િવરાજત્યિય! ભવ ત જગન્નતે્રપીયષૂમૂતા
દુષ્ટા કા ચિન્નશાચયર્થ સમિધગતા ચા યાે ષ વ પા ।
ત યં દાતું કુચાગ્રં તવમખુજલજે દેવ! ચક્ષપે યાવત્
તાવ ક્ષીરં સ વં કપટ શશરુહાે પીતવાં વં ક્ષણને॥ ૧॥
ભૂયઃ શાૈરે! વ્રજે વૈ શકટદનુસતુ પ્રાપ્તવાન્ સહૃંતાેઽયં
વાતાત્મા દાનવશ્ચ પ્રિવતત ધરણીભારનાશને કૃત્તઃ ।
દૃ ટૈ્વવં તે મહ વં દનજુહૃ તચણં તાદશૃી ં બાલલીલાં
વન્માયામાેિહત વાદિય! બત! પશપુા િવ મયં માેદમાપન્॥ ૨॥
ન દઃ પ યન્ કદા ચિન્નજિનલયગતં યાદવાચાયર્વય
ગગ તે કારયામાસ ચ િવિધવદસાૈ નામ કૃ ણે ત તને ।
રામાખ્યાં સાેદરે તે મુિનરથ કલયન્ વૈભવં ચ વદ યં
ન દાિદ યઃ પ્રશસંન્ િનજપદ મહ સ પ્રાપ્તવાન્ ભક્તવયર્ઃ॥ ૩॥
દષંૃ્ટ માત્રા સમ તં જગિદહ વદને ત્તકાભક્ષણં તે
વ્યાકુવર્ ત્યા શશનૂામથ વચનવશા ક વતાે હ ત ચત્રમ્ ।
ભૂય તૂણ ભવાન્ મઙ્ગળગુણ! ગતવા દેવ! દાવનં તત્
યુ મદ્ગાત્રાે શાેભા પ્રતુ લત યમનુાતીરસસંં્થ મનાેજ્ઞમ્॥ ૪॥
વ યાશં વ યધીશે કલય ત તરસા શ્રીધરાહાે િવિર ચાે
ગાપેાન્ વ સાન્ વદ યાનહરદિય! િવભાે! તાવદેવ વ પમ્ ।
સઙ્ખ્યાહીનં પરં વામિપ કબળધરં વીક્ષ્ય સ ભ્રા તચેતાઃ
વ પાદા જે પ ત વા મુહુરિપ ભગવન્ન તવીદચ્યુતં વામ્॥ ૫॥
સપ તાેયે િનમગ્ ં પરમસકુુિટલં કા ળયં વીક્ષ્ય શાૈરે!
ત્યન્ ત્યન્ ફણે વં તદનુ ગતમદં ચાકરાે તં ગતં ચ ।
ભૂય વદ્વે ગાનાદ જત! જગદલં માેિહતં સવર્માસીત્
યાે ષ ચ્ચત્તાપહારે િનપુણ મદ મ ત શ્રીશ! િક વણર્નીયમ્॥ ૬॥
વા ગાવેધર્નં વં ગિરમલમતનાવેાર્સવં વીતગવ

યાે ષદ્ ભ વં સલીલં રજિનષુ કૃતવાન્ રાસકે ળ મનાેજ્ઞામ્ ।
ભક્તા યં ગા દનેયં તવ ખલુ િનકટે પ્રષેયામાસ કંસઃ
હ વેભે દં્ર ચ મ લાન્ યદુવર! સબલાે માતુલં ચાવધી વમ્॥ ૭॥
ગ વા સા દ પિન વં ક તપયિદવસઃૈ જ્ઞાતવાન્ સવર્િવદ્યાઃ
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કૃ વા રાજે્ય નરે દં્ર િવમલતમગુણં ચાેગ્રસનંે જવને ।
રા નં ધમર્સનૂું ચરણરતમવન્ ચૈદ્યમખુ્યાિદહ તા
ગ્મ યાદ્યષ્ટયાષેાયુતબહુવિનતાશ્ચારમાે દ્વારકાયામ્॥ ૮॥

િવપં્ર િન વં કુચેલં સદનમપુગતં બાલ્યકાલૈક મત્રં
પ યન્ કા યલાેલઃ થુક મહ કરાત્તસ્ય સઙ્ગ્ હ્ય તૂણર્મ્ ।
લ મીસવંાિરતાેઽિપ વયમપિર મતં િવત્તમ મૈ દદાનઃ
કા યા ભાેિનિધ વં જય જય ભગવન્! સવર્લાેકાિધનાથ! ॥ ૯॥
યાવદ્વ ૃ દ્ધઃ કલવે ભવ ત બત તદા ક લ્ક પાેઽ તહીનાન્
લેચ્છાન્ ધમકશત્રનૂ્ ભિરતપુ ષા નાશિય યત્યશા તાન્ ।
સ વં સ વૈકતાનાં મમ મ તમિનશં દેિહ શાૈરે! તદથ
વ પાદા જે પ ત વા મુહુરહમવશઃ પ્રાથર્યે પદ્મનાભ! ॥ ૧૦॥

॥ દશમં દશકમ્॥
ભષૂણષેુ િકલ હેમવ જગ ત ત્તકાવદથવા ઘટે
ત તુ લવદહાે પટે વિપ રા જતાદ્વયરસાત્મકમ્ ।
સવર્સ વહૃદયૈકસા ક્ષણ મહા તમાય િનજવૈભવં
ભાવયા મ હૃદયે ભવ ત મહ પદ્મનાભ! પિરપાિહ મામ્॥ ૧॥
ચન્મયા બુિનિધવી ચ પ! સનકાિદ ચ ત્યિવમલાકૃતે !
તકમર્ગુણભેદહીન! સકલાિદમૂલ! જગતાં ગુરાે ! ।

બ્રહ્મશઙ્કરમખુૈરમેયિવપુલાનુભાવ! ક ણાિનધે!
ભાવયા મ હૃદયે ભવ ત મહ પદ્મનાભ! પિરપાિહ મામ્॥ ૨॥
માયયા તતનુબર્િહઃ જ સ લાેક લમ ખલં ભવાન્
વ સિન્નભ મદં પનુ સપિદ સહંરિન્નજબલાદહાે! ।
હ ત! કૂમર્ ઇવ પાદમાત્મિન તુ ધારયત્યથ યદા તદા
દા ણે તમ સ િવ તે િવ ત મરાે લસત્યિનશમાત્મના॥ ૩॥
દેવદેવ! તનવુાઙ્મનાે ભિરહ ય કરાે મ સતતં હરે!
વ યસાવહમપર્યા ય ખલમેતદ શ! પિરતુ યતામ્ ।
વ પદૈકમ તર ત્ય ેઽિપ ખલુ લાેકમીશ્વર! પનુાત્યહા!ે
નાે રમેશ! િવમખુાશયાે ભવ ત િવપ્ર તરિપ કેવલમ્॥ ૪॥
પાપ અેષ િકલ ગૂિહતું િનજ દુશ્ચિરત્ર મહ સવર્દા
કૃ ણ! રામ! મધુસદૂનેત્યિનશમાલપત્યહહ! િન ફલમ્ ।
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અેવમીશ! તવ સવેકાે ભવ ત િન દતઃ ખલજનૈઃ કલાૈ
તાદશૃં વનઘ! મા કૃથા વરદ! મામસીમતમવૈભવ! ॥ ૫॥
ક તુ લાેક ઇહ િનભર્યાે ભવ ત તાવકં િકલ િવના પદં
સત્યલાેકવસ ત સ્થતાેઽિપ બત ન સ્થરાે વસ ત પદ્મભૂઃ ।
અેવમીશ સ ત કા કથા પરમ! પાિપનાં તુ િનરયાત્મનાં
તન્મદ ય ભવબ ધમાેહમિય! ખ ડયાઽનઘ! નમાેઽ તુ તે॥ ૬॥
ભાવય ત િહ પરે ભવ તમિય! ચા બદ્ધિવમલાસનાઃ
ના સકાગ્ર તલાેચના પરમ! પૂરકાિદ જતમા તાઃ ।
ઉદ્ગતાગ્રમથ ચત્તપદ્મમિય! ભાવય ત ઇહ સાદરં
ભાનુસાેમ શ ખમ ડલાપેિર તુ નીલનીરદસમપ્રભમ્॥ ૭॥
શ્લ ણનીલકુિટલાળકં મકરકુ ડલદ્યુ તિવરા જતં
મ દહાસહૃતસવર્લાેકિવપુલા તભારમ તમાેહનમ્ ।
કાૈ તુભને વનમાલયાિપ ચ િવરા જતં મદનસુ દરં
કા ચનાભવસનં ભવ તમિય! ભાવય ત હૃતક મષાઃ॥ ૮॥
જ્ઞાનમીશ! બત! કમર્ ભ ક્તરિપ ત ત્રયં ભવદવાપકં
જ્ઞાનયાેગિવષયેઽિધકાર ઇહ વૈ િવરક્તજનતાિહતઃ ।
કમર્ણીહ તુ ભવે ણામિધકસક્તમાનસજુષાં હરે!
યે તુ નાિધકિવરક્તસક્તહૃદયા િહ ભ ક્તરિય! ત દ્ધતા॥ ૯॥
દેવ! વૈભવમ નતાદ્ય તવ યન્મયા િનગિદતં હરે!
ક્ષ યતાં ખલુ સમ તમેતિદહ માેદમીશ! કુ તાવકે ।
દ ઘર્માયુરિય! દેહસાખૈ્યમિપ વધર્તાં ભવદનુગ્રહાત્
પઙ્ક ભનયનાપદાે દલય પદ્મનાભ! િવજયી ભવ! ॥ ૧૦॥
॥ ઇ ત મહારા વા ત ત નાળ્ િવર ચતં પદ્મનાભશતકમ્॥
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