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shrIpadmAvatIstotram

பth³மாவதீshேதாthரmh

: ॥
அsh பth³மஸேராமth◌⁴யாதா³விrh⁴தmh பரmh மஹ: ।
வேஶ யshய பரmh தா⁴ம தth³vh’ஷாசல மாshதி²தmh ॥ 1॥
அநnhயாதீ⁴நவிப⁴வமth³⁴தmh ைத³வதmh ரேய ।
மாதரmh ஜக³தாmh லmh ஜக³nhமா: பராmh phயாmh ॥ 2॥
ஸகீ²பி⁴திபி⁴rhநிthயmh யாmh யதா²வth பநாயிதாmh ।
ஆகrhNhய ’த³ேய nhயshயnh லph³தா⁴thமா நிதி: ◌⁴ பர: ॥ 3॥
மாshேத நாமேத⁴யmh தth ேத³ப³ேததி ஹrhth◌⁴வmh ।
பth³மேத³vhchயேத ேதந நிthயShடதயா thவயா ॥ 4॥
phரஜா: பதிphயா: kh’thவா ேபா⁴க³ஸாmhயவிதி⁴thஸயா ।
shவchசா²யாரயணmh தாஸு தேநா kh’பயா ரேம ॥ 5॥
ஸேராஜெஸௗரபா⁴ऽऽதா⁴யி தி³vhயmh லாவNhயவrh ேத ।
வஶீkh’தvh’ஷாth³ஶmh பmh பாபmh vhயேபாஹ ॥ 6॥
அப⁴ேய kh’பயா ேத³வி phரதிjhஞாேத thவயா ஹ: ।
vhயாஜப⁴ŋhக³பி⁴யா வkhதி phரபthதிmh பாணிiµth³ரயா ॥ 7॥
யயா க² பShவkhேதா ேத³ேவா ேத³வthவமiνேத ।
ரth³த⁴யா ஸrhவேலாைககதாmh thவாmh மாதரmh ரேய ॥ 8॥
அmh³ஜநிவாஸரகாமmh³ஜேநthரshய வlhலபா⁴mh ேத³வீmh ।
அநவth³ய³ணக³mhநா யmh பராmh நிshஸமாmh வnhேத³ ॥ 9॥
ஆரய மாநஸmh ஸுக²மாநாமmh³ேஜ ஜக³jhஜநநீmh ।
ஆதரணேஹேதாராth³’தபth³மாவதீபாmh ॥ 10॥
phரணமயதி ஸvhயகரேதா த³ணேதா யா த³தா³தி சாphயப⁴யmh ।
shவாதீ⁴நேலாகvh’thதிmh ஸேராஜவாஸாmh பராmh வnhேத³ ॥ 11॥
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பரயா மயா thவயா க² பரேமாऽ⁴thஷ ஏஷ ேத³வி ததா² ।
அபரமதாऽऽபthதிபி⁴யாऽநபாயிநீiµர த⁴thேத thவாmh ॥ 12॥
நிkh³ரஹநிதாnhத³ராமாkh³ரஹரைத: phர³th³த⁴விப⁴வாmh thவாmh ।
phராphயாmh phராபக⁴தாmh பரமாmh விShே: phயாmh வnhேத³ ॥ 13॥
நிகி²லவி⁴திநியnhதா யthபத³லாாŋhகலேதாரshக: ।
அthயnhதெஸௗmhயrhதிmh மாதரமநகா⁴mh யmh வnhேத³ ॥ 14॥
³Shkh’தகrhth’ப³Shkh’திப³th³த⁴ரth³ேத⁴ பேர ஹெரௗ mh ।
phரா³Shkh’தவசநஸுதா⁴mh யmh phரபth³ேய ஶுப⁴mh த³த³தீmh ॥ 15॥
அகி²லராதth³ையrh³ண: பராmh thவாmh நிய ஸvhட³mh ।
விShiΝmh தீrhth◌⁴வmh :ஸகீ²shthவமாதி³Shடவthய shேதாmh ॥ 16॥
பாபாநி வrhத⁴யதி ந: பேரா ரணmh ைதசிகீrhஷுரதிேவலmh ।
ரோவதா⁴nhத இவ ேத பரmhப⁴mh மாதரth³⁴தmh phஸு: ॥ 17॥
அநைக⁴ரmh³ஜவாநி கடாைதshஸஹஜஶீதலrhதி³vhைய: ।
அchதேபாlhலாபி⁴ரshமாக ப⁴கமthர ேத³ thவmh ॥ 18॥
ஶுகரமth◌⁴யேஶாபி⁴ஶுப⁴ஸth³மஸiµjhjhவலயா
vh’ஷகி³ஶ ◌்’ŋhக³வாேஷாthதமஸmhதயா ।
அகி²லஜக³th³தி⁴ைதகபரயா kh’பயா பரயா
மம ஶுப⁴மsh நிthயமநயாऽநக⁴யா ரமயா ॥ 19॥
கமலஹர தீ³vhயth³தி³vhயபாmh ரயnhத:
நரபி ஹூேதாऽnhேய ச யாmh phராphதஸthதா: ।
vh’ஷகி³வரவா யth³வேஶ விேதாऽெஸௗ
ஸவிநயமயமshைய ஸா⁴ ப³th³ேதா⁴ऽஜrhேம ॥ 20॥
thராயshவ மாமகி²லரணஜாக³ேக
நாராயணshய ’த³ேய விதாதி⁴வாேஸ ।
பாேதா²ஜவாஸரேக பத³பŋhகஜmh ேத
காNhய³kh³த⁴ஜலேத⁴ ஶரணmh ப⁴ஜா ॥ 21॥
shthவmh தா ஶரணphஸுபி⁴ரமாrhதராவmh
thவா தா vh’ஷகி³ஶ⁴ஜாnhதராலmh ।
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தmh ராவயshயத² ஶ ◌்’ஸமshதேமந:
 ஸrhவமபி ேஶஷஜேநாசிதmh ந: ॥ 22॥
மth◌⁴ேய ஸமshதஜக³தீ³ஶிரph³ஜேக³ேஹ
மாதசிதச ப⁴வதீ phரணேவ விபா⁴nhதீ ।
ஸthயmh vhயநkhதி க⁴டநாmh ஸரைஸrhவேசாபி: ◌⁴
ேஶஷாth³க³shய சரேண ஶரrhதி²நாmh ந: ॥ 23॥
ஶுகபthதநவாஸதthபராmh ஜக³தாmh பா⁴kh³யமiνkh³ரஹாthகாmh ।
ஸரஹவாநீமாmh ஶரணmh யாph◌⁴யஹமnhவஹmh யmh ॥ 24॥
அதிஶாyhயiνபதி³vhயபா ஸததmh thவmh தரகshத² ெஶௗேர: ।
த³யயா vh’ஷைஶலமாேதऽshnh கமேலऽத:◌⁴ கமேல யதா³விரா: ॥ 25॥
vh’ஷபrhவதŋhக³ஶ ◌்’ŋhக³பா⁴ஜா
நிதா மாth³’ஶநீசரrhேத² ।
யkh³வகடஶகாvhயகலாபmh
கமேல கரைஸகஸாnhth³ரா
shவகஸmhவீணஸmhஹதிrhth◌⁴வmh thவம ॥ 26॥
நிகேடऽthர கி³ெரௗ ஸமாக³ேதாऽெஸௗ
தநயா:!ைமவபி⁴ேதா வித⁴thத பாபmh ।
இதி :³க²நிராசிகீrhஷுரshம-
thphரதிேபா³தா⁴rhத²ைஹthய பா⁴ மாத: ॥ 27॥
பதிேரஷ பரmh பத³mh விஹாய
phரதி²தmh ேவŋhகடைஶலமாதshஸnh ।
உபதிShட²தி ேம ³ணீப⁴வshதth
ந ப⁴யmh வ: ரயேததி வ மாத: ॥ 28॥
நாநாபாNhயதி⁴க³தவதீ நாத²ேமநmh ரயnhதீ
நாகிthவmh thவmh ஜநநி தiνேஷ நாரகிShவphயரmh யth ।
தthகிmh சிthரmh ஜக³தி ஹதகா: கShடக³thயா தேவத³mh
phராphதா: பாதா³mh³ஜஹ லஸnhthேயவ லph³ேத⁴Shடவrhகா:³ ॥ 29॥
(phபணீ -அரmh - ph◌⁴’ஶmh, ேரப²ஶூnhயthயphயrhத:² ।
நாரகிmh ேரப²ஶூnhயthேவ நாகிthவmh ।

padmAvatIstotram.pdf 3



பth³மாவதீshேதாthரmh

ஹதகா:ஹதககாரா இthயrhதா²nhதரmh । இத³mh இகாரத³mh
கShடக³ெதௗ ககாரஹாெநௗ இகாேர ஸதி இShடக³திrhப⁴வதி)
thவதா³Shேடாரshேக shவகசரணkh³மmh phரணயத:
phரபthதvhயmh ேத³ேவ phரகடயதி நாராயண இஹ ।
thவமmhப³:shவshnh திதiµபாயthவமப⁴ய-
sh²kh’thயா பthயா தமiνகmhphய phரத²ய ॥ 30॥
தபஸா நிவாேஸந phராphதாmh ஶுகேர ரா ।
யmh பth³மாவதீthத²mh phரணேதா வீரராக⁴வ: ॥ 31॥
இதி தrhகாrhணவச பNh³தரthந வாthshய
வீரராக⁴வவிரசிதmh பth³மாவதீshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
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