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Bhagavati Puratanapureshvari Stava

ભગવતી પુરાતનપુરેશ્વર તવઃ

ૐઅન્નપૂણશ્વય નમઃ ।
પુરાણપુરનાિયકે સરુવરે દુચૂડ પ્રયે

સરુાસરુનમસૃ્કતે કુ કૃપામનાથે મિય ।
જરામરણના શનીમિધગતા સરુાં વૈ સરુાઃ

ચરાચરસિવિત્ર તે ચરણસવેયવૈામરાઃ॥ ૧॥
પુરાતનપુરાલય પ્રયિવહારલાેલે, શવે,

પુરા તકમનઃ પ્રય,ે પુ ષસાેદિર, શ્રીપુરે ।
સરુાિરકુલમિદિન િત્રિદવવીરસરં ક્ષ ણ,

સુ્ફરદુ્ગ કૃપાિનધે કુ કૃપામનાથે મિય॥ ૨॥
પુરાણિનગમાગમપ્રકરબાેિધતપ્રાભવે,

પુરાણપુ ષા ચતે, શરણમ બ તેઽઙ્ ઘ્રદ્વયમ્ ।
પુરાણસકૃુતવ્રજપ્રકટલ ધસ દશર્ન,ે

પુરાણપુરનાિયકે કુ કૃપામનાથે મિય॥ ૩॥
પુરા િકલ સરેુશ્વિર, િત્રદશદુઃખસ ભેદને

પુરાિરમખુદેવતાિનચયલ ધ પાઽભવઃ ।
પુરાિપ ભવતી સતી િદ તજગવર્િનવાર્િપણી,

પુરાતનપુરેશ્વિર, પ્રયમયી ં કૃપાં સ તનુ॥ ૪॥
પુરા િહ ભવત સતુા િકલ િવશદુ્ધધા ા તા

સરેુ શ ભવગેિહની સરુશર યપાદા બુ ।
ગરાં પ થ ન ગાેચરા ત ણચ દ્રચૂડા બકા

પુરાણપુરનાિયકા જયતુ ચાન્નપૂણશ્વર ॥ ૫॥
કરાક લતપાયસા પરકરાે લસદ્દિવકા

સવુણર્મ ણભષૂણા સરસભક્તપૂરપ્રદા ।
સચુા મખુચ દ્રિધકૃ્કતકલિઙ્ક બ બાઽ બકા
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સરુાસરુનમસૃ્કતા િવજયતાં પુરાણેશ્વર ॥ ૬॥
ચર તનપુરે શ તે ચરતરં િવ ચ ત્યાદ્ભુતં

ચરં િકલ મનુીશ્વરાશ્ચિરત સ ધુમગ્ ાઃ પરમ્ ।
ચરાદિપ સરુા પદં ન ખલુ વા છતં મ વતે

ચરા જતતપઃફલે જય જયાન્નપૂણશ્વિર॥ ૭॥
કલાિનિધકલાધરે કલિવલાસવાણીગુણે

કલાધરકુલા ચતે કલકલારણન્નપૂુરે ।
કલાપ જતતારકાવ લલસિન્નત બાે વલે

કલાિપતપુરાપુરે જય જયાન્નપૂણશ્વિર॥ ૮॥
ધા ધજન વને જનિન સાધુસ વને
મુધાકૃતસધુારસે બુધજનૈ સદા સિેવતે ।

બુધાવ લનુતેઽ બકે, િવિવધવૈભવાનગર્લે,
િવધા મખુપૂ જત,ે જય જયાન્નપૂણશ્વિર॥ ૯॥

મહીસરુકુલાયને, કૃતમહીસરુારાધન,ે
મહીકૃતયુગાણર્વે, મિહતભક્તદાનવ્રતે ।

મહીપ તસમ ચતે િહમમહીધ્રપુ યાઙુ્કરે
મહીમખુરવૈભવે જય જયાન્નપૂણશ્વિર॥ ૧૦॥

સચુા રદનાે વલિ મતલસચ્છરચ્છવર્ર
કરાયુતસદઙૃ્મખુી વમ સ વનં પ્રા ણનામ્ ।

િન ે ચિરતા તાદતૃજનાિપતેષ્ટવ્રજે,
પુરાણપુરનાિયકે જય જયાન્નપૂણશ્વિર॥ ૧૧॥

કૃપાં કુ કૃપાણર્વે િવકલમાશુ કલ્યં કુ
કલે કલષુસ ત ત કલષુયા બ કલ્યા ણિન ।

કુલાચલિનકેતને ક લતકુકુ્કટા લ પ્રયે,
પુરાણપુરનાિયકે, જય જયાન્નપૂણશ્વિર॥ ૧૨॥

િવભ જય િવપત્ત ત િવદારયા તરાયાવ લ
િવભીષય ભયવ્રજં ગદગણં િવિનઘાર્તય ।

િવિનદર્હ િવમૂઢતાં િવકલભાવમુચ્ચાટય
િવપાેથય દિરદ્રતાં જય જયાન્નપૂણશ્વિર॥ ૧૩॥
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સાિવિત્ર સદુપા સતે સકલિન કલાઽઽકાિર ણ,

વમિત્રનયનાેદ્ભવદુ્ય તિવહા સવક્ત્રાે વલે ।
ભિવિત્ર ભવમાે ચિન, પ્રમદકુકુ્કટામાેિદિન,

ધિરિત્ર, પરદેવત,ે કુ કૃપાં પુરાણેશ્વિર॥ ૧૪॥
વમન્નમ મતં દદાસ્ય ખલદુગર્તે યઃ પ્રયા

વમ બ જગતામત વમ સ વનં દેિહનામ્ ।
વદ તકમપુેત્ય યે વિય િવત વતે માનસં

વમાશુ િવતનાે ષ તાન ખલદુલર્ભપ્રાભવાન્॥ ૧૫॥
રમે પરમહં રમે તવપદા જયાે ર યયાેઃ

રમેત કતમાેઽિપ વા ભવસખુે િવરામા તદે ।
રમારમણપૂ જતે ર મતરામનાથા તરે,

રમાઽઽદતૃગુણાકરે જય જયાન્નપૂણશ્વિર॥ ૧૬॥
ઉદ ચતકૃપાભરે સકૃુતસ ચતાલાેકને,

કરા ચતિવપ ચકાલ લતગાનલાેલેઽ બકે ।
પરા ચતસકુા ચન વ લતકા ચકાર જતે

પુરા ચતપુર પ્રયે જય જયાન્નપૂણશ્વિર॥ ૧૭॥
ચરાચરિવધાિયિન વદ ખલં જગ યતે,

વદન્નપિરવિધતા વિય વસ ત િહ પ્રા ણનઃ ।
વમવે િવલયા પદં િન ખલદેિહનાં ચ ડકે,

પુરાણપુરનાિયકે જય જયાન્નપૂણશ્વિર॥ ૧૮॥
વદ બુ હડ બરપ્રમથનાઙ્ ઘ્રયુગ્મં િવના

જનસ્ય જગદ બકે શરણદં િકમ યદ્ભુિવ ।
અત તવ પદા જયાેઃ પ્રિદશ મે ચ ભ ક્ત પરાં

પુરાણપુરનાિયકે જય જયાન્નપૂણશ્વિર॥ ૧૯॥
વમ બ ભવભીષણપ્રબલભાે ગવક્ત્રાિદમં

િવમાેચય કૃપાકિર પ્ર તપદં તવાઙ્ ઘ્ર શ્રતમ્ ।
કુમાિર કુલપા લિન પ્રમથયાશુ પીડાભરં

પરા દ પરં ભયં જય જયાન્નપૂણશ્વિર॥ ૨૦॥
શરઃક લતચ દ્રયા ક લતિદવ્યભષૂાઢ યા

સમ તમુિનવ દ્યયા યુિધ િનર તદૈત્યાૈઘયા ।
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અન ત મતબાેધયા કરવરાત્તિદવ્યાન્નયા
કયાિપ ક ણાદ્રર્યા સશરણા વયં સ તતમ્॥ ૨૧॥

અમ દમિય સ પદં પિરદદા સ પદ્માલયે
સમુ દમિપ વાક્પ ત િવતનષુે ગરાં નાિયકે ।

મુકુ દસહજે મુહુઃ ક લતકા લકા િપ ણ
િવહં સ િદ ત વ લ જય જયાન્નપૂણશ્વિર॥ ૨૨॥

પ્રસીદ જગદ બકે મદ યદ નં વચઃ
િવપ સુ શરણં ભવ પ્ર દ દુગર્માં દુગર્ તમ્ ।

પુરાે મમ દશૃાે શવે કનકભષૂણાભૂ ષતા
ભવાિન ભવ ભાસરુા જય જયાન્નપૂણશ્વિર॥ ૨૩॥

કદા તવ પદાચર્કં િહમમહીધ્રપુ યાઙુ્કરે
િકમભર્ક તવે સતં કથય સાધયા યાશુ તે ।

ઇ ત પ્રયવચાે મધપુ્રકરવષર્માત વતી
પુરાણપુરનાિયકે મમ પુર સમાયાસ્ય સ॥ ૨૪॥

કલક્વ ણતનપૂુરા કિટિનબદ્ધકા ચીગુણા
રણન્મ ણિવભષૂણા ચરણિકિઙ્કણીરાિવણી ।

શરચ્છ શમખુાેદ્ગલન્મધુરવાદમાેદપ્રદા
પુરાણપુરનાિયકે જય જયાન્નપૂણશ્વિર॥ ૨૫॥

અન તદુિરતિક્રયાઽઽચરણચુ ચુમ ય બકે
ન મુ ચ તવ િકઙ્કરં પરમદ નદ નં શવે

િવપ સુ હૃિદ સં તા સકલપાતક વં સની
પ્રસીદ પિરપાલય પ્રણતમન્નપૂણશ્વિર॥ ૨૬॥

મનુી દ્રગણસિેવતે મનજુપાલસ પૂ જતે
મતઙ્ગકુલનાિયકે મધુમદાે વલે માેિહિન ।

મરાલગમના ચતે મરકતપ્રભા યામલે
મનાેહિર મનાે મમ પ્રમદયાન્નપૂણશ્વિર॥ ૨૭॥

ઇદં િકલ કૃતં મયા પ્રણતકામદે માેદદે
સમિપતમહપર્તેર કદ િપકાદાનવત્ ।

પુરાણપુરનાિયકે તવ પદા જયાેદ પ્રયાે-
રપાઙ્ગય ચ માં સદા જય જયાન્નપૂણશ્વિર॥ ૨૮॥
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ઇમાં નક્ષત્રમાલાં -
ભારદ્વાજકુલાે પન્નઃ સુ બરામા ભધાે દ્વજઃ ।
પરાશક્તેઃ પાદમૂલે ભષૂણં ક પયા યહમ્॥
ઇ ત શ્રીસુ બરામશમર્ણાિવર ચતં પુરાતનપુરેશ્વર
ભગવતી તવં સ પૂણર્મ્॥

Prayer for purAtanapureshvarI bhagavatI, the name of the main deity of

village Pazhayannur (literally meaning ‘old village’).

Composed by Shri P. A. Subbarama Sharma of Puthucode
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