
shrIpadmAvatIpariNayatArAvaliH

பth³மாவதீபணயதாராவ:

Document Information

Text title : shrIpadmAvatIpariNayatArAvalI

File name : padmAvatIpariNayatArAvalI.itx

Category : devii, stotra, devI

Location : doc_devii

Proofread by : Malleswara Rao Yellapragada malleswararaoy at yahoo.com

Source : Venkatesha KavyakalApa

Latest update : June 10, 2016

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

February 3, 2023

sanskritdocuments.org



shrIpadmAvatIpariNayatArAvaliH

பth³மாவதீபணயதாராவ:

மாநmhேபா⁴தி⁴கnhயாவிஹரணப⁴வநீ⁴தவ:phரேத³ேஶா
பா⁴shவth³ேபா⁴கீ³nhth³ர⁴த⁴ரவரஶிக²ரphராnhதேகரஸjhஞ: ।
ஶவth³ph³ரேமnhth³ரவநிphரiµக²ஸுரவராராth◌⁴யமாநாŋhkh◌⁴பth³ம:
பாயாnhந:நிவாஸ: phரணதஜநமந:காமநாகlhபஶாகீ² ॥ 1॥
மchசnhth³ராnhவவாேய thஜக³தி மேத ⁴பதி: கசநாth
ஆகாஶாkh²ய:shவேதஜ:phரஶதஸகலாராதிக³rhவாnhத⁴கார: ।
phராகா³th³யாஶாவ⁴சகலஶதௌதாthயகீrhதி:
நிrhேவெலௗதா³rhயஶா ஹவ த⁴ரணீmh லாத³யnhநாத³ேரண ॥ 2॥
thராபா⁴வாthகதா³சிnhnh’பலதிலக: thரகாேமShேஹேதா:
ோணீmh ேரண கrhஷnh sh²ரத³மலத³லmh ைஹமமmhேபா⁴ஜமshயாmh ।
th³’ShThவா தshmhச கnhய◌़ ◌ாmh ஸரஜநயநாmh thேகயmh । thவதீ³ேய-
thயாகrhNhயாகாஶவாணீமநவதி⁴கshேமரவkhthேராऽkh³ரthதாmh ॥ 3॥
தshnh யjhஞmh nh’ேபnhth³ேர kh’தவதி ம ⁴வாnhதrhநிதா⁴நmh
தி³vhயmh ேதேஜா வஹnhதீ sh²டதமவிப⁴வா லph³த⁴ஸmhshகாரஸmhபத ।
அrhத²mh ஶkhதிthரயீவாயமபி⁴ஸுஷுேவ ஶkhரஸாth◌⁴வீஸth³’ா
phராphேத காேல iµஹூrhேத லதஶுப⁴³ thரlhயmh ஸுthரmh ॥ 4॥
தா⁴th phேராkhத:ஸ நிkh◌⁴ேநா ³ஷு விதி⁴வதா³கlhphய தjhஜாதகrhம
shவாரshயnhthயmh சாphயபthயmh வஸுத³மவநிஜாmh பth³மெதௗlhேயந பth³மாmh ।
சkhேர பா³லச ேஸாऽயmh வி⁴வ வvh’ேத⁴ வாஸைரஶுkhலபே
பிthராேத³rhph³ரமசrhயvhரதமத² விதி⁴நா phராப சாshthராணி ேவதா³nh ॥ 5॥
பா³லா ராஜnhயெமௗேலரiνதி³நமலாmh vh’th³தி⁴மாஸாth³யமாநா
ேஸயmh லph³ேதா⁴த³யா மகரகேகவாவேலயாŋhக³ேஶாபா⁴ ।
கrhnhதராnhதாபŋhேகஹத³லநயநா மnhத³ஹாேஸாjhjhவலாshயா
ஸுph◌⁴shெஸௗnhத³rhயலவ ஸகலஜநாலாத³⁴thைய ப³⁴வ ॥ 6॥
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பth³மாவதீபணயதாராவ:

தத: கதா³சிth–
தாmh பth³மாmh shவாph³’nhைத³shஸஹ ஸுமவேந பாஜாதphரஸூநா-
nhயாதா³யாதா³ய ரmhேய khவசித³iνலவமNhடேப நிபnhதீmh ।
th³’ShThவா ேகாऽphthதமshthவாmh விவஹதி ஷஸmh’th³ேதா⁴ऽசிேரேண-

thkhதா த³ththவா ஶுபா⁴ஶீவசநமத² யெயௗ நாரத:³ பாரத³: ॥ 7॥
பசாதா³ேக²டேலாபா⁴த³தி⁴ க³ஹநதலmh தா⁴வயnhதmh கnhth³ர
th³’ShThவா ŋhேக³ ரŋhேக³ கமபி ச ஷmh பth³மபthராயதாmh ।
ேகாऽயmh மாnh வநாnhேத விசரதி ஸகி² கிmh th³’Shடவshthவயாऽயmh
ேநா ேசth ph’ShThவா shவபmh shமரசிரதேநாசிthதமாவாஸயா ॥ 8॥
இதி ஸகீ²iµkhதவா தmh phரதி–
கshthவmh ேபா:◌⁴நிவாேஸாऽshmhயஹமகி²லஜக³nhநாயக: காऽ பா³ேல
மாநாகாஶநாமா nh’பலதிலகshதshய பth³மாऽsh th ।
கshமாத³thராக³தshthவmh தணி மநஜmh ph’ச² ஜாேந ந சாஹmh
வாேமா வாேமா ேயா மாமநயத³யி தவ பதா³mhேபா⁴ஜலmh ॥ 9॥
இதி ேதந phரthkhதா-
ேஸயmh யாமா லதாŋhகீ³ஸரஜநயநshயாnhதரŋhக³mh விதி³thவா
ேரேர மா மாநிஷாத³ ஶ ◌்’iΝ மம வசநmh யா ஶீkh◌⁴ரmh பிதா ேம ।
ஆக³nhதா கிmh விவிkhேத வஸ சிரதி Shடiµchசாrhய பாrhேவ
jhஞாthவா ³டா⁴mh ஸகீ²நாmh shதி²திமத² நிரகா³lhலjhதா தா: phரேபேத³ ॥ 10॥
யாேத ராவேநthேர shவயமத²ஸகலாshshவாshஸகீ²shதா விஹாய
shவீயmh phராphயாவேராத⁴mh ’தி³ தமiνபத³mh சிnhதயnhthேயகபmh ।
தீ³நா கnhத³rhபதீvhரphரஹரணவிகலshவாnhதரŋhகா³ kh’ஶாŋhகீ³
ேநா நkhதmh ேநா தி³வா வா shவபிதி விஹரதி shநாதி ⁴ŋhkhேத shம பth³மா ॥ 11॥
ேசதshதshயா விதி³thவா ஸ ச ஹயமதி⁴யாஶு ேக³ஹmh phரபnhந:
kh’chch²ேரதீthய கயா: கத²மபி ஶயநாகா³ரமph◌⁴ேயthய தlhேப ।
தாேமவாnhதrhத³தா⁴ேநா தி³ஶிதி³ஶி ரத: பாrhவதசாபி பth³மாmh
பth³மாமாண: phரதிகலமiµஹ chசிnhதயmhshதth³³ெணௗகா⁴nh ॥ 12॥
ஏேயthதிShட² ேஶேஷ கித³iµபநதmh நாshதி ேத கிmh ³⁴ா
⁴ŋhவ phராதச ஸmhயŋhந  ப³த ப⁴வதா ⁴khதthயாமநnhதீ ।
ஆநாऽऽராchச கிmh ேத ’த³யக³தமேஹா கிmh iν வா ஸுnhத³mh ேத
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பth³மாவதீபணயதாராவ:

th³’ShThவா iµkh³த⁴mh மநshேத த இதி வலா ேமऽபி⁴த⁴thshேவthயph’chச²th ॥
13॥
மாத: காnhதாரேத³ேஶ th³விரத³மiνஸரnhேநகேதா ைத³வேயாகா³th
ஆthயாபி⁴shஸகீ²பி⁴shஸஹ ஸுமவேந பாஜாதாபசாயmh ।
rhவnhதீmh vhேயாமநாmhேநா nh’பலதிலகshயாthமஜாமmh³ஜாmh
அth³ராmh தthகடாைரப’தமப⁴வnhமnhமநேசthயவாதீ³th ॥ 14॥
தத:
ேநmh ஸmhேபா⁴jhய தmh th³ராக³த² kh’தஶபதா² phரshதி²தா தnhநக³rhயா:
மth◌⁴ேயமாrhக³mh மேஹஶmh கலஶஜiµநிநா தmh ஸmhphரணmhய ।
phராphயாiνjhஞாmh மஹrhேஷrhமத³ணநிேத⁴rhvhயாஸஸூேநாஶுகshயா-
தீthயாரNhயாநி பth³மாபி⁴ரத² வலா ஸŋhக³தாऽऽth khரேமண ॥ 15॥
th³’ShThவா ph’ShThவா ச பா³லா: கிஹ வஸத² கா யthயாத³ேராkhthயா
மாத: பth³மாவயshயா வயதி ச ததீ³ேயாthதரmh ஸா நிஶmhய ।
ெபௗந:Nhேயந மth◌⁴ேய பதி² nh’பதநயாஶீலமாகrhணயnhதீ
phராயாthrhணmh phரேமாதா³th³வியத³தி⁴பmh phராmhஶுஹrhmhயாkh³ரபா⁴கா³mh ॥ 16॥
தைத³வ
ஆயாnhதீmh வீதி²காயாமத² ஶதஸுேரmhஶுேகநாசிதாŋhகீ³mh
³ஜாஶŋhகா²தி³⁴ஷாமதி⁴’த³யதலmh shவாthமஜmh தா⁴ரயnhதீmh ।
⁴தmh ப⁴vhயmh ப⁴வth³வ: ப²லமபி கத²யாதி தாரmh ப⁴ணnhதீmh
ஆநாyhேயாேச ப⁴விShயth³வத³ ப²லதி தாmh ராஜபthநீ nhதா³mh ॥ 17॥
ைஸவmh பசாthnhதா³ऽphயயி தவ தநேயாth³யாநேத³ேஶ வாநmh
th³’ShThவா கnhத³rhபlhயmh தநநth³’ஶmh தmh vh’ஷshயnhthயபீ⁴ணmh ।
விth³தா⁴ கnhத³rhபபா³ணரபி⁴லதமஸாவாphiνயாேத³வ பா³ேல-

thkhthவா ராjhஞீமயாthபதி²பதி² ச நrhvhயாஹரnhதீ யேதா²khதmh ॥ 18॥
தத:
thமாஸாth³ய ராjhஞீ தவ கிமபி⁴மதmh ph³ ேம ைநவேகா³phயmh
கிmh வா காrhயmh கShேய தத³பி ச தநேய தnhமமாசவ ஸth³ய: ।
ஏவmh ஸாnhthவmh ஜநnhயா கதி²தமiνக³தா mhShடமாஹ shம பth³மா
மாத:ஶாவேலாகாத³ஹமப⁴ஜமாmh தth³விேயாக³jhவராrhதிmh ॥ 19॥
ராjhஞீ thrhயா ரஹshயmh கத²மபி கதி²தmh ஸthரபmh ஸாiνதாபmh
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பth³மாவதீபணயதாராவ:

thவா ைவ(ப²)lhயபீ⁴தsh²தநிஜமநா: kh’chch²ரத:shதா²shiνைத⁴rhயா ।
வாஸு thவmh ேநா விபீ⁴யாshதவ ’த³யக³தmh ைநவ :³ஸாத⁴ேமதth
ஸாth◌⁴ேநா thவாmh ச ஸா⁴ phயதம’த³யாmh ேமாத³யாthயவாதீ³th ॥ 20॥
th³’ShThவா பth³மாஸகீ²பி:◌⁴ ஸமமத² வலாऽऽகாஶ⁴ஶபthநீmh
ேத³வி phரkh²யாதகீrhதிrhvh’ஷகி³நிலய:நிவாஸshதைவவ ।
கnhயாmh ஸphேரமைமchச²thகலய ப⁴வதீ பth³நீதா³நrhவmh
தthகlhயாணmh ஸுேக²ேநthயவத³த³த² nh’பசாph◌⁴யநnhத³thதேத²தி ॥ 21॥
மாநாகாதshதmh ஸுர³ரசிராேத³thய சாகாஶராஜmh
மnhைவஶாக²மாேஸ தத³லநவஸmhேத ஶுkhரவாேர ।
அshதி யth³வாஹலkh³நmh phரதிஹதகஷmh நிசிதmh ஸுphரஶshதmh
தshnh பth³மாவிவாேஹா ப⁴வ nh’பவேரthேயவமாராத³ேவாசth ॥ 22॥
ேஸாऽயmh ராேஜnhth³ரெமௗshதத³iν ஸ வலாmh phேரஷயnh vhயாஸஸூiνmh
³ைதராநாyhய தshைம விதி⁴வத³திதி²ஸthகாரமாதா⁴ய தீ⁴மாnh ।
பth³nhயா thவாmh விதி⁴thஸுrhkh³’ணமதி⁴ப இthchயதாmh ப⁴vhயவாrhேத-
thயாkh²யாயாராch²கrhmh ப²ணிகி³நிலயshயாnhதிகmh phராேthதmh ॥ 23॥
ஸth³யshthவShடா ததா³thேவ வியத³தி⁴பவிேபா⁴ராjhஞயா ராஜதா⁴நீmh
நvhயphராஸாத³ஹrhmhயphரiµக²நிபமphராப⁴வாTh◌⁴யாமகாrhth ।
ரnhபா⁴shதmhைப: ◌⁴ phர²lhலphரஸவப²லைத ரmhயதphரவால:

சிthைரshஸmhshதா²நேப⁴ைத³shதத³iν ரஜேநாऽ⁴ஷயth³ரŋhக³வlhlhயா ॥ 24॥
ரphயாthமphயmh தmh மணிக³ணநிசிேத விShடேர ஸnhநிேவயா-
ph◌⁴யjhய க³nhத⁴ைதலrhக³க³நசர⁴நீவாபி⁴shshநாபயிthவா ।
ௌமmh ஸnhதா⁴rhய thநmh mh’க³மத³திலகmh பா⁴லபா⁴ேக³ விதா⁴யா-
தாநீth³க³nhதா⁴iνேலபாth³யகி²லவித⁴பShகாரமாேமாத³⁴mhநா ॥ 25॥
பசாth³ph³ரேமnhth³ரைவவshவதவணேப³ராதி³பி⁴rhேத³வph³’nhைத:³
ைதshைதrhph³ரமrhவrhைய: phரதி²தநிஜதபshஸmhப³nhேமஷவth³பி: ◌⁴ ।
வாணீnhth³ராணீப⁴வாநீiµக²வி³த⁴வ⁴ஸசையரசிேதாऽெஸௗ
khேதா மாŋhக³lhயவாth³ையrhவியத³தி⁴பmh phராவிஶchch²நிவாஸ: ॥ 26॥
பth³மாெஶௗ ததா³நீmh கபதக³பதிshகnhத⁴ேத³ேஶ நிஷNhெணௗ
ஆதா³யாகாஶராேஜா நிஜல³பி: ◌⁴ ெபௗரvh’th³ைத⁴ரமாthைய: ।
ஸாth◌⁴வீேலாைகrhmh’த³ŋhகா³th³யகி²லஶுப⁴மஹாrhயேகா⁴ைஷச ஸாrhத⁴mh
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பth³மாவதீபணயதாராவ:

தீrhணkh³ராேமாthஸெவௗ தாவiνபமகாதா³நிநாய shவேக³ஹmh ॥ 27॥
பth³மாநிவாெஸௗ நிஜக³ளலதாmh மதீmh Shபமாலாmh
அnhேயாnhயmh மnhத³ஹாஸsh²டசிரiµகா²mhேபா⁴ேஹா லையவ ।
ஹrhேஷாthகrhஷmh ததா³நீmh ரஜந’த³ேயShவாவஹnhெதௗ thவாரmh
vh’th³தா⁴சாராiνேராதா⁴th³விநிமயமவநீஶாŋhக³ேண தாவகாrhShடாmh ॥ 28॥
ஸ மாnh நிவாேஸா வியத³தி⁴பஸுதாபாணிமாலmhph³ய பாெணௗ
நிrhதி³Shடmh ேதந ராjhஞா விவித⁴மணிமயshதmhப⁴தி³vhயாnhதராேல ।
மthகlhயாணேக³ேஹ மணிக³ணவிலஸnhமNhடேப ேவதி³மth◌⁴ேய
பா⁴shவth³பா⁴shவthphரகாஶmh மணிமயமவிஶth phராmhஶு கlhயாணபீட²mh ॥ 29॥
பாெதௗ³ நிrhணிjhய தீrhைத²ரத² மiνஜபதிஶமாராth◌⁴ய ஸmhயkh
த³ththவாऽநlhபmh கிடphரiµக²மணிமயாேஶஷ⁴ஷாவிேஶஷாnh ।
thmh பth³மாmh ஸேஹமாதஸுமஶுப⁴th³ரvhயrhmh³தா⁴ரா-
rhவmh phராதா³th phரேமாதா³thகரகமலதேல ேஸாऽபி ஜkh³ராஹ பth³மாmh ॥ 30॥
shரShடா ேஶந பth³மாக³ல⁴வி விதி⁴வnhமnhthரதmh phரஶshேத
லkh³ேந மாŋhக³lhயஸூthரmh ஸஹ ஶுப⁴நிநைத³rhதா⁴ரயிthவா விதி⁴jhஞ: ।
பth³மாஹshதாph³ஜத³thைதrhஹுத⁴ஜமபி ைதrhஹாவயிthவாऽத²லாைஜ:
ஏெதௗ ஜாயாபதீ th³விஜவரவசஸாऽேதாஷயthஸmhphரணmhெரௗ ॥ 31॥
மாnhph³ரேமஶஸŋhkhரnhத³நவணேப³ராதி³மாnh ேத³வஸŋhகா⁴nh
ேத³ேவாऽiνjhஞாphய ஸrhவாnh வஶுரமபி iµதா³ऽऽநmhய பாதா³ரவிnhேத³ ।
ேஶஷாth³ெரௗ ஶ ◌்’ŋhக³பா⁴ேக³ சிரமணிமஹாெஸௗத⁴ஸŋhேக⁴ நிதாnhதmh
லபth³மாவதீph◌⁴யாமரமத iµதி³த: phேரமஸmhrhணேசதா: ॥ 32॥
மாnh வthஸாŋhகிதவா வோதி⁴வாலக: ।
ேவŋhகேடஶேத³வshஸததmh ேரயாmh தி³ஶ ⁴யாmh ॥ 33॥
ேஶஷஶrhமாபி⁴நேவாபkhlh’phத: phேயண ப⁴khthயா ச ஸமrhபிேதாऽயmh ।
பth³மாவிேபா⁴rhமŋhக³ளகNhட²ேத³ேஶ விராஜதாmh நவகNhட²தார: ॥ 34॥
॥ இதி பth³மாவதீபணயதாராவ:ஸமாphதா ॥
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