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shrIpadmAvatIpariNayatArAvaliH

શ્રીપદ્માવતીપિરણયતારાવ લઃ

શ્રીમાન ભાેિધક યાિવહરણભવનીભૂતવક્ષઃપ્રદેશાે
ભા વદ્ભાેગી દ્રભૂમીધરવર શખરપ્રા તકેલીરસજ્ઞઃ ।
શશ્વદ્બ્રહ્મે દ્રવિહ્નપ્રમખુસરુવરારા યમાનાઙ્ ઘ્રપદ્મઃ
પાયાન્નઃ શ્રીિનવાસઃ પ્રણતજનમનઃકામનાક પશાખી ॥ ૧॥
શ્રીમચ્ચ દ્રા વવાયે િત્રજગ ત મિહતે ભપૂ તઃ કશ્ચનાસીત્
આકાશાખ્યઃ વતજેઃપ્રશ મતસકલારા તગવાર્ ધકારઃ ।
પ્રાગાદ્યાશાવધૂટ કુચકલશતટ ક્ષાૈ મતાત્મીયક તઃ
િનવલાૈદાયર્શાલી હિરિરવ ધરણીં હ્લાદયન્નાદરેણ ॥ ૨॥
પતુ્રાભાવા કદા ચ પકુલ તલકઃ પતુ્રકામે ષ્ટહેતાેઃ
ક્ષાેણી ં સીરેણ કષર્ન્ સુ્ફરદમલદલં હૈમમ ભાજેમસ્યામ્ ।
દૃ ટ્વા ત મશ્ચ ક ય◌़◌ાં સર સજનયનાં પુિત્રકેયમ્ । વદ યે-
ત્યાક યાર્કાશવાણીમનવિધકુતુક મેરવક્ત્રાેઽગ્રહીત્તામ્ ॥ ૩॥
ત મન્ યજ્ઞં પે દ્રે કૃતવ ત મિહષી ભૂિરવા તિનધાનં
િદવં્ય તે ે વહ તી સુ્ફટતમિવભવા લ ધસસં્કારસ પત ।
અથ શ ક્તત્રયીવાક્ષયમ ભસષુવુે શક્રસા વીસદકૃ્ષા
પ્રાપ્તે કાલે મુહૂત લ સતશભુગુણા મત્રતુલં્ય સપુતુ્રમ્ ॥ ૪॥
ધાત્રી પ્રાેક્તઃ સ િનઘ્નાે ગુ ષુ િવિધવદાક ય ત તકમર્
વારસ્ય ત્મીયં ચા યપતં્ય વસદુમવિન ં પદ્મતાૈલ્યને પદ્મામ્ ।

ચકે્ર બાલશ્ચ સાેઽયં િવધુિરવ વ ધે વાસરૈ શકુ્લપક્ષે
િપત્રાદેબ્રર્હ્મચયર્વ્રતમથ િવિધના પ્રાપ ચાસ્ત્રા ણ વેદાન્ ॥ ૫॥
બાલા રાજ યમાૈલેરનુિદનમતુલાં દ્ધમાસાદ્યમાના
સયંે લ ધાેદયા શ્રીિહમકરક લકેવાવલેહ્યાઙ્ગશાેભા ।
કણાર્ તશ્રા તાપઙે્ક હદલનયના મ દહાસાે વલાસ્યા
સભુ્રૂ સાૈ દયર્લ મીિરવ સકલજનાહ્લાદભૂત્યૈ બભવૂ ॥ ૬॥
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તતઃ કદા ચત્–
તાં પદ્માં વા લ દૈ સહ કુસમુવને પાિર તપ્રસનૂા-
યાદાયાદાય ર યે ક્વ ચદનુલવલીમ ટપે િન ક્ષપ તીમ્ ।
દૃ ટ્વા કાેઽ યુત્તમ વાં િવવહ ત પુ ષ શ્રીસ દ્ધાેઽ ચરેણે-
ત્યુક્તા દ વા શભુાશીવચનમથ યયાૈ નારદઃ પારદશ્રીઃ ॥ ૭॥
પશ્ચાદાખેટલાેભાદિધ ગહનતલં ધાવય તં કર દ્ર
દૃ ટ્વા તુઙ્ગે તુરઙ્ગે કમિપ ચ પુ ષં પદ્મપત્રાયતાક્ષમ્ ।
કાેઽયં શ્રીમાન્ વના તે િવચર ત સ ખ િક દષૃ્ટપવૂ વયાઽયં
નાે ચેત્ ટ્વા વ પં મર ચરતનાે શ્ચત્તમાશ્વાસયા મ ॥ ૮॥
ઇ ત સખીમુક્તવા તં પ્ર ત–
ક વં ભાેઃશ્રીિનવાસાેઽ યહમ ખલજગન્નાયકઃ કાઽ સ બાલે
શ્રીમાનાકાશનામા પકુલ તલક તસ્ય પદ્માઽ મ પતુ્રી ।
ક માદત્રાગત વં ત ણ મન સજં છ ને ન ચાહં
વામાે વામાે યાે મામનયદિય તવ શ્રીપદા ભાજેમૂલમ્ ॥ ૯॥
ઇ ત તને પ્રત્યુક્તા-
સયંે યામા લતાઙ્ગી સર સજનયનસ્યા તરઙ્ગં િવિદ વા
રેરે મા માિનષાદ શ ◌ૃ મમ વચનં યાિહ શીઘં્ર િપતા મે ।
આગ તા િક િવિવક્તે વસ સ ચર મ ત શ્લષ્ટમુચ્ચાયર્ પાશ્વ
જ્ઞા વા ગૂઢાં સખીનાં સ્થ તમથ િનરગા લ જતા તાઃ પ્રપેદે ॥ ૧૦॥
યાતે રા વનતે્રે વયમથ સકલા વા સખી તા િવહાય
વીયં પ્રા યાવરાેધં હૃિદ તમનપુદં ચ તય ત્યેક પમ્ ।

દ ના ક દપર્તીવ્રપ્રહરણિવકલ વા તરઙ્ગા કૃશાઙ્ગી
નાે નક્તં નાે િદવા વા વિપ ત િવહર ત ના ત ભુઙ્ક્તે મ પદ્મા ॥ ૧૧॥
ચેત તસ્યા િવિદ વા સ ચ હયમિધ હ્યાશુ ગેહં પ્રપન્નઃ
કૃચ્છ્ર ેણાતીત્ય કક્ષ્યાઃ કથમિપ શયનાગારમ યેત્ય ત પે ।
તામવેા તદર્ધાનાે િદ શિદ શ પુરતઃ પાશ્વર્તશ્ચાિપ પદ્માં
પદ્માક્ષીમીક્ષમાણઃ પ્ર તકલમમુહ ચ્ચ તયં તદુ્ગણાૈઘાન્ ॥ ૧૨॥
અેહ્યેહ્યુ ત્તષ્ઠ શષેે િક મદમપુનતં ના ત તે િક બુભુક્ષા
ભુઙ્ વ પ્રાતશ્ચ સ યઙ્ન િહ બત ભવતા ભુક્ત મત્યામન તી ।
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આસીનાઽઽરાચ્ચ િક તે હૃદયગતમહાે િક નુ વા સુ દર ં તે
દૃ ટ્વા મુગ્ધં મન તે કુત ઇ ત વકુલા મેઽ ભધ વેત્ય ચ્છત્ ॥ ૧૩॥
માતઃ કા તારદેશે દ્વરદમનુસરન્નેકતાે દૈવયાેગાત્
આત્મીયા ભ સખી ભ સહ કુસમુવને પાિર તાપચાયમ્ ।
કુવર્ તી ં વ્યાેમના ાે પકુલ તલકસ્યાત્મ મ બુ ક્ષીમ્
અદ્રાકં્ષ ત કટાકૈ્ષરપહૃતમભવન્મન્મનશ્ચેત્યવાદ ત્ ॥ ૧૪॥
તતઃ
નેતું સ ભાજે્ય તં દ્રાગથ કૃતશપથા પ્ર સ્થતા તન્નગયાર્ઃ
મ યેમાગ મહેશં કલશજમુિનના પૂ જતં સ પ્રણ ય ।
પ્રા યાનુજ્ઞાં મહષમર્િહતગુણિનધવે્યાર્સસનૂાે શકુસ્યા-
તીત્યાર યાિન પદ્મા લ ભરથ વકુલા સઙ્ગતાઽઽસીત્ ક્રમેણ ॥ ૧૫॥
દૃ ટ્વા ટ્વા ચ બાલાઃ િક મહ વસથ કા યૂય મત્યાદરાે યા
માતઃ પદ્માવયસ્યા વય મ ત ચ તદ યાેત્તરં સા િનશ ય ।
પાનૈઃપુ યને મ યે પ થ પતનયાશીલમાકણર્ય તી
પ્રાયાત્તૂણ પ્રમાેદા દ્વયદિધપપુર ં પ્રાંશહુ યાર્ગ્રભાગામ્ ॥ ૧૬॥
તદૈવ
આયા તી ં વી થકાયામથ શતસુ ષરેણાંશકેુના ચતાઙ્ગી ં
ગુ શઙ્ખાિદભષૂામિધહૃદયતલં વાત્મજં ધારય તીમ્ ।
ભૂતં ભવં્ય ભવદ્વઃ ફલમિપ કથયામી ત તારં ભણ તીમ્
આના યાેચે ભિવ યદ્વદ ફલ મ ત તાં રાજપત્ની પુ લ દામ્ ॥ ૧૭॥
સવૈં પશ્ચા પુ લ દાઽ યિય તવ તનયાેદ્યાનદેશે યવુાનં
દૃ ટ્વા ક દપર્તુલં્ય સતન લનદશૃં તં ષસ્ય ત્યભી ણમ્ ।
િવદ્ધા ક દપર્બાણૈર ભલ ષતમસાવા ુયાદેવ બાલે-
ત્યુ વા રાજ્ઞીમયાસી પ થપ થ ચ પનુવ્યાર્હર તી યથાેક્તમ્ ॥ ૧૮॥
તતઃ
પતુ્રીમાસાદ્ય રાજ્ઞી તવ િકમ ભમતં બ્રૂિહ મે નવૈગાે યં
િક વા કાય કિર યે તદિપ ચ તનયે તન્મમાચ વ સદ્યઃ ।
અેવં સા વં જન યા ક થતમનુગતા લષ્ટમાહ મ પદ્મા
માતઃ શ્રીશાવલાેકાદહમભજ મમાં ત દ્વયાેગ વરા તમ્ ॥ ૧૯॥
રાજ્ઞી પુ યા રહસ્યં કથમિપ ક થતં સત્રપં સાનુતાપં
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શ્રુ વા વૈ(ફ)લ્યભીતસુ્ફિટતિનજમનાઃ કૃચ્છ્ર તઃ સ્થા નુધૈયાર્ ।
વાસુ વં નાે િવભીયા તવ હૃદયગતં નવૈ દુઃસાધમેતત્
સાધ્નાે મ વાં ચ સાધુ પ્રયતમહૃદયાં માેદયામીત્યવાદ ત્ ॥ ૨૦॥
દૃ ટ્વા પદ્માસખી ભઃ સમમથ વકુલાઽઽકાશભૂમીશપત્ની ં
દેિવ પ્રખ્યાતક ત ર્ષ ગિરિનલયઃ શ્રીિનવાસ તવવૈ ।
ક યાં સપ્રેમમૈચ્છ કલયતુ ભવતી પ દ્મનીદાનપવૂ
ત કલ્યાણં સખુનેેત્યવદદથ પશ્ચા યન દત્તથે ત ॥ ૨૧॥
શ્રીમાનાકાિરત તં સરુગુ ર ચરાદેત્ય ચાકાશરાજં
શ્રીમ વૈશાખમાસે સતદલનવમીસયંુતે શકુ્રવારે ।
અ ત હ્યદ્વાહલગ્ ં પ્ર તહતકલષું િન શ્ચતં સપુ્રશ તં
ત મન્ પદ્માિવવાહાે ભવતુ પવરેત્યેવમારાદવાેચત્ ॥ ૨૨॥
સાેઽયં રાજે દ્રમાૈ લ તદનુ સ વકુલાં પ્રષેયન્ વ્યાસસનૂું
દૂતૈરાના ય ત મૈ િવિધવદ ત થસ કારમાધાય ધીમાન્ ।
પ દ્મ યા વાં િવિધ સગુ્ ર્િહણમિધપ ઇત્યુચ્યતાં ભવ્યવાત-
ત્યાખ્યાયારાચ્છુક ષ ફ ણ ગિરિનલયસ્યા તકં પ્રાિહણાેત્તમ્ ॥ ૨૩॥
સદ્ય વષ્ટા તદા વે િવયદિધપિવભાેરાજ્ઞયા રાજધાની ં
નવ્યપ્રાસાદહ યર્પ્રમખુિન પમપ્રાભવાઢ ામકાષ ત્ ।
ર ભા ત ભૈઃ પ્રફુ લપ્રસવફલયુતૈ ર યચૂતપ્રવાલૈઃ
ચત્રૈ સસં્થાનભેદૈ તદનુ પુરજનાેઽભષૂયદ્રઙ્ગવ લ્યા ॥ ૨૪॥
શ્રીર યાત્મ પ્રયં તં મ ણગણિન ચતે િવષ્ટરે સિન્નવે યા-
યજ્ય શ્રીગ ધતૈલૈગર્ગનચરધનુીવાિર ભ નાપિય વા ।

ક્ષાૈમં સ ધાયર્ નૂત્નં ગમદ તલકં ભાલભાગે િવધાયા-
તાનીદ્ગ ધાનુલપેાદ્ય ખલિવધપિર કારમામાેદભૂ ા ॥ ૨૫॥
પશ્ચાદ્બ્રહ્મે દ્રવવૈ વતવ ણકુબેરાિદ ભદવ દૈઃ
તૈ તૈબ્રર્હ્મ ષવયઃ પ્ર થતિનજતપ સ પદુન્મષેવદ્ ભઃ ।
વાણી દ્રાણીભવાનીમખુિવબુધવધૂસ ચયૈર ચતાેઽસાૈ
યુક્તાે માઙ્ગલ્યવાદ્યૈિવયદિધપપુર ં પ્રાિવશચ્છ્ર િનવાસઃ ॥ ૨૬॥
પદ્માશ્રીશાૈ તદાની ં કિરપતગપ તસ્ક ધદેશે િનષ ણાૈ
આદાયાકાશરા ે િનજકુલગુ ભઃ પાૈર દ્ધરૈમાત્યૈઃ ।
સા વીલાેકૈ ર્દઙ્ગાદ્ય ખલશભુમહાતૂયર્ઘાષેૈશ્ચ સાધ
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તીણર્ગ્રામાે સવાૈ તાવનપુમકુતુકાદાિનનાય વગેહમ્ ॥ ૨૭॥
શ્રીપદ્માશ્રીિનવાસાૈ િનજગળલ સતાં શ્રીમતી ં પુ પમાલામ્
અ યાે યં મ દહાસસુ્ફટ ચરમખુા ભાે હાે લીલયવૈ ।
હષા કષ તદાની ં પુરજનહૃદયે વાવહ તાૈ િત્રવારં
દ્ધાચારાનુરાેધા દ્વિનમયમવનીશાઙ્ગણે તાવકાષ્ટાર્મ્ ॥ ૨૮॥

સ શ્રીમાન્ શ્રીિનવાસાે િવયદિધપસતુાપા ણમાલ બ્ય પાણાૈ
િનિદષં્ટ તને રાજ્ઞા િવિવધમ ણમય ત ભિદવ્યા તરાલે ।
શ્રીમ કલ્યાણગેહે મ ણગણિવલસન્મ ટપે વેિદમ યે
ભા વદ્ભા વ પ્રકાશં મ ણમયમિવશત્ પ્રાંશુ કલ્યાણપીઠમ્ ॥ ૨૯॥
પાદાૈ િન ણજ્ય તીથરથ મનજુપ ત શ્રીશમારા ય સ યક્
દ વાઽન પં િકર ટપ્રમખુમ ણમયાશષેભષૂાિવશષેાન્ ।
પતુ્રી ં પદ્માં સહેમાક્ષતકુસમુશભુદ્રવ્યપૂણાર્ બુધારા-
પવૂ પ્રાદાત્ પ્રમાેદા કરકમલતલે સાેઽિપ જગ્રાહ પદ્મામ્ ॥ ૩૦॥
સ્રષ્ટા શ્રીશને પદ્માગલભુિવ િવિધવન્મ ત્રપૂતં પ્રશ તે
લગ્ ે માઙ્ગલ્યસતંૂ્ર સહ શભુિનનદૈધાર્રિય વા િવિધજ્ઞઃ ।
પદ્માહ તા જદત્તૈહુર્તભજુમિપ તૈહાર્વિય વાઽથ લાજૈઃ
અેતાૈ યાપતી શ્રી દ્વજવરવચસાઽતાષેય સ પ્રણમ્રાૈ ॥ ૩૧॥
શ્રીમા બ્રહ્મશેસઙ્ક્ર દનવ ણકુબેરાિદમાન્ દેવસઙ્ઘાન્
દેવાેઽનુજ્ઞા ય સવાર્ન્ શ્વશરુમિપ મુદાઽઽન ય પાદારિવ દે ।
શષેાદ્રાૈ શ ◌ૃઙ્ગભાગે ચરમ ણમહાસાૈધસઙ્ઘે િનતા તં
લ મીપદ્માવતી યામરમત મુિદતઃ પ્રેમસ પૂણર્ચેતાઃ ॥ ૩૨॥
શ્રીમાન્ શ્રીવ સાિઙ્કતવક્ષા વક્ષાેિધવા સલ મીકઃ ।
શ્રીવેઙ્કટેશદેવ સતતં શ્રેયાં સ િદશતુ ભૂયાં સ ॥ ૩૩॥
શ્રીશષેશમાર્ ભનવાપેક્ પ્તઃ પ્રયેણ ભ યા ચ સમિપતાેઽયમ્ ।
પદ્માિવભાેમર્ઙ્ગલક ઠદેશે િવરાજતાં શ્રીનવક ઠતારઃ ॥ ૩૪॥
॥ ઇ ત શ્રીપદ્માવતીપિરણયતારાવ લઃ સમાપ્તા ॥
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