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shrIpAdasaptati by shrInArAyaNabhaTTa

શ્રીનારાયણભટ્ટપાદિવર ચતા શ્રીપાદસપ્ત તઃ

દક્ષાધઃકરપ લવે લસદ સ દક્ષાે વર્ગે શૂ લની ં
વામાે વ ફલકાે વલાં કિટતટ ય તા યહ તા બુ મ્ ।
શલૂાગ્રાહતકાસરાસરુ શરાેિનષ્ઠાં પ્રહૃષ્ટાં સરૈુર્-
જુષ્ટા મષ્ટફલપ્રદાં ભગવતી ં મુ ક્તસ્થલસ્થાં ભજે ॥ ૧॥
ય સવંાહનલાે ભનઃ શ શકલાચૂડસ્ય હ તા બુજ-
પશનાિપ ચ લાેિહતાય ત મુહુ વ પાદપઙે્ક હમ્ ।
તનેવૈાેદ્ધતકાસરાસરુ શર શ ◌ૃઙ્ગાગ્રસ ચૂણર્ન-
પ્રાચ ડં્ય તદનુ ષ્ઠતં િકલ કથં મુ ક્તસ્થલસ્થે! શવે! ॥ ૨॥
વ પાદં િનજમ તકે ઘટિયતું કે કે નુ લાેકે જનાઃ
િક િક નારચય ત દુશ્ચરતપશ્ચયાર્સપયાર્િદકમ્ ।
મ યે ધ યતમં તુ દેિવ! મિહષં વૈરસ્થયવૈ વયા
યન્મૂિધ્ન વયમવે પાતકહરં પાદા બુજં પા તતમ્ ॥ ૩॥
વ પાદા બુજમિપતં ક્વ નુ શવે! િકન્નુ ત્રયીમ તકે?
િનતં્ય ત વિવચારદત્તમનસાં ચત્તા બુ ગ્રષેુ વા? ।
િક વા વ પ્રણયપ્રકાપેિવનમન્મારાિરમાૈ લસ્થલે?
િક પ્રાે ખ ડતઘાેરસિૈરભમહાદૈત્યે દ્રમૂદ્ધાર્ તરે? ॥ ૪॥
વ પાદા ચલ પક પલ તકાબાલપ્રવાલદ્વયં
યે તાવ કલય ત તુ શરસા નમ્રેણ કમ્રાે વલમ્ ।
તષેામવે િહ દેિવ! ન દનવનક્ર ડાસુ લ યં પનુઃ
વવર્ લીત ણપ્રવાલભરણં સવેાનુ પં ફલમ્ ॥ ૫॥

ધાવલ્યં પિરલાલ્યતે પુરિરપાેરઙ્ગને તુઙ્ગશ્રીયા
િક ચ યામ લમાિપ કાેમલતરે ભાત્યેવ ગાત્રે હરેઃ ।
તત્તાદકૃ્પદવી ં મમાિપ જનયેત્ય તાેકસવેારસા-
દા યં તવ લીયતે ચરણયાેઃ કા યમૂત! શવે! ॥ ૬॥
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આ યં યિદદં વદ યપદયાેરાભા ત, ત કેચન
પ્રાહુ તુઙ્ગિનત બભારભરણક્લા ત્યા િકલાપેાગતમ્ ।
અ યે માિહષમૂદ્ધર્પેષ મ લતં રક્તદ્રવં મ વતે
મ યેઽહં તુ નતષેુ સા દ્રમનુરાગાેદ્ગારમવેાનયાેઃ ॥ ૭॥
પ્રાહુઃ પદ્મસમાશ્રયં શત ત વ પાદપદ્માશ્રયા-
દ ત વ પદપદ્મવીક્ષણવશા કૃ ણાે।િપ પદ્મેક્ષણઃ ।
ય પદ્માચર્નમામન ત સિુધયાે દાિરદ્ર્યિવદ્રાવણં
મુ ક્તક્ષતે્રગત!ે ભવાિન! તદિપ વ પાદપદ્માચર્નમ્ ॥ ૮॥
પાદં તે સરસી હદુ્રહ મમં ય સવેતે પદ્મભ-ૂ
નૂર્નં ત વિનવાસપઙ્કજવરશ્રીલઙ્ઘનાશઙ્કયા ।
ગાેિવ દાેઽિપ ચ વાિરરા શદુિહતવુાર્સા જબાધા ભયા
વસ્યવૈાગ્રકરાેદ્ગહૃીતકમલત્રાણા ભલાષેણ વા ॥ ૯॥

સવે તે કુલસ પદે નખમયાઃ શીતાંશવ વ પદં
ત પાકાે નનુ વીક્ષ્યતે િહ િનતરામ યષેુ શીતાંશષુુ ।
અેકાે બાલક અેવ માૈ લમિય! તે યાતાે, લલાટાત્મતા-
મ યાે િનમર્લમ ડલદશામ યાૈ તુ ધ યાૈ ગતાૈ ॥ ૧૦॥
ઘાેરં પાદસહસ્રકં પ્રકટયન્નાશાસુ ભાસાં પ ત-
વાર્ તં નાે પનુરા તરં શમિયતું શક્નાે ત શલૈાત્મજે! ।
વ પાદ દ્વતયને કાેમલતરેણાનને ચેતઃ શા
જ તનૂાં બિહર તર ધતમસં કૃ તત્યન તં શવે! ॥ ૧૧॥
સયૂ દ્વ ગ્ સમીરણાિદસકલ વવાર્ સનામનુ્મદઃ
સવાર્ યવે પદાિન યાે મ થતવાન્ દુવાર્રશાૈયા મણા ।
તં ઘાેરં મિહષાસરંુ િનજપદેનૈકેન સ દ્નતી
ય વં પ્રત્યકૃથા તતઃ િકમપરં વદ્વભૈવં બ્રૂમહે ॥ ૧૨॥
અેકં વામતયવૈ, દ ક્ષણતયવૈા ય પદં દેિહનાં
ખ્યાતં મુ ક્તપુરાિધવા સિન! શવે!, ચતં્ર વિય વીદશૃમ્ ।
આનમ્રષેુ જને વભીષ્ટકરણે પાદાવુભાૈ દ ક્ષણા-
વાનમ્રે તુ કૃતાગ સ મરહરે વામા ક્ષ! વામાવુભાૈ ॥ ૧૩॥
આનમ્રસ્ય પુરદુ્રહઃ શર સ તે પાદા જપાતઃ શવે!
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યાદ્યને બભવૂ પઙ્કજવતી માૈ લસ્રવ તી ક્ષણમ્ ।
િક ચાેદ ચતબાલપ લવવતી તા જટાવ લર
લાક્ષાપાતવશને સા યસષુમાસા દ્રા ચ ચા દ્ર કલા ॥ ૧૪॥
દૃ ટ્વા રાિત્રષુ ચ દ્રપાદજિનતાં પાથાે હાણાં વ્યથાં
દેિવ! વં ક ણાકુલવે કુ ષે તદ્વરૈિનયાર્તનમ્ ।
માનાનમ્રમહેશમાૈ લવલભીવાસસ્ય શીત વષાે
િનતં્ય પઙ્કજપાદઘાતજિનતા બાધા યદાધીયતે ॥ ૧૫॥
સ ભ્રા ત તવ દેિવ! સા િવજયતે માનાવનમ્રે શવે!
વ પાદા બુ હપ્રહારમુિદતે મ દં સમુ થાિયિન ।
લાક્ષારાગરસા ણં િનપ તતં ગઙ્ગાપય શીકરં
દૃ ટ્વા શાે ણતશઙ્કયા તર લતા કા તં યદાલ બથાઃ ॥ ૧૬॥
સા પાદ દ્વતયાહ તજર્ય ત ત,ે યસ્યાં ગર દ્રાત્મજે!
પ્રાચીને દુયુતે નખે દુદશકે માૈ લસ્થલીસઙ્ગતે ।
વસ્યૈકાદશમૂ તતાસમુ ચતાનેકાદશવૈાેડુપા-

ના બભ્રાણ ઇવાબભાૈ સ ભગવાનેકાેઽિપ દ્રઃ વયમ્ ॥ ૧૭॥
િક વૈિર ચકરાેિટકાેિટિનહતં િક વા ફ ણગ્રામણી-
િનશ્વાસાિનલખેિદતં વદ મ ત પ્રેમાદ્રર્સ લાિપના ।
માનસ્યાપેશમે કરેણ શનકૈરા દ્નતા શ ભનુા
ભૂયશ્ચુ બતમ બુજદુ્ય ત પદં યાયા મ માયે! તવ ॥ ૧૮॥
પવૂ જહ્નસુતુા સકૃન્મુરિરપાેઃ શ્રીપાદસઙ્ક્ષાલના-
પુ યાદ દશૃવૈભવા સમભવ ગાેિવ દવ દ્યે! શવે! ।
સયંે સ પ્ર ત શ ભુમાૈ લિનલયા માનપ્રસઙ્ગાનતાૈ
િનતં્ય વચ્ચરણાવસચેનભવુા પુ યને ક દગૃ્ભવેત?્ ॥ ૧૯॥
પવૂ વ્યાકરણપ્રપ ચનિવધાૈ લ વા યનેકં પદં
િક નાે પ્તમગાદગાિધપસતુે! શષેઃ ફ ણગ્રામણીઃ ।
આલીનઃ શ શમાૈ લમૂદ્ધર્િન ચરં પ્રેમપ્રકાપેાનતાૈ
લ ધું તે પદમેકમવે કુતુક િનતં્ય યતાે વતર્તે ॥ ૨૦॥
તષ્ઠ ત્યાં પ્રણયપ્રકાપેવશતાે બા પાકુલાક્ષ્યાં વિય
શ્રીક ઠે નખદપર્ણપ્ર તફલદૂ્રપે પુરાવે ત્તિન ।
પાદાગ્રે પ તતાેઽય મત્ય ભિહતે સખ્યા, તવાલાેકનં
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લાેલં પાદતલે િવભા ત સહસા સાકાપેમાલીમખુે ॥ ૨૧॥
કા તાલાેકનલ જયા િવન મતે કા તે મખુા ભાે હે
યાસાૈ ભૂતલપાતુકા નયનયાેઃ શાેભા તવાભાસતે ।
સા તાવત્ત ણા ણા બુજયુગભ્રા ત્યા વદઙ્ ઘ્રદ્વય-
પ્રા તે ભા ત મર દપાનકુતુકભ્રા તવે ઙ્ગાવલી ॥ ૨૨॥
િક બ્રૂમઃ કુિટલાત્મકાેઽિપ કબર ભાર વદ યઃ શવે!
કેલીિવશ્લ થત તનાે ત યદયં વ પાદસં પશર્નમ્ ।
ત ભૂયઃ સમુનાેગણાદતૃગુણ વન્માૈ લસલંાલ્યતાં
ધત્ત;ે ચત્રમસા,ૈ વદઙ્ ઘ્રભજના ક કેન નાે લ યત?ે ॥ ૨૩॥
રાગદ્વષેમખુા િહ િવભ્રમભરા ન ય ત િવશ્વેશ્વિર!
વ સઙ્ગાિદ ત મુ ક્તદેશિનલયે! મ યા જનૈઃ ક યતે ।
ઉદ્યદ્દવ્ષેમુદારિવભ્રમભરં ગાતં્ર દધત્યા વયા
રાગાેઽિપ િધ્રયતેઽિધકં ચરણયાેઃ શાેણા બુજચ્છાયયાેઃ ॥ ૨૪॥
દેિવ! વ પદસ પરાગમિનશં માૈલાૈ સમા બભ્રતાં
સાધનૂામપરાગતવૈ ભવતીત્યાશ્ચયર્મા તા મદમ્ ।
પાદ તે નખરપ્રભાવલ સતાે ગ ત સાેઽયં પનુ-
શ્ચતં્ર નામ ખરપ્રભાવલ સતાે દુષ્ટાસરંુ િપષ્ટવાન્ ॥ ૨૫॥
દ્વ વને સ્થતયાે વદ યપદયાેદ્વતં િનરસ્ય સુ્ફટં
કૈવલ્યપ્ર તપાદને કુશલતા તે ત કાેઽયં ક્રમઃ ? ।
િક વા યુ ક્ત ભરત્ર, મુ ક્તકરતા વ્યક્તવૈ તે પાદયાે-
મુર્ક્તા અેવ િહ િવસુ્ફર ત િવમલા ત સઙ્ ગનાેઽમી નખાઃ ॥ ૨૬॥
પાદાગ્રં તવ કામદં સરુલતાશાખાગ્રમાચ મહે
તા યત્ર િહ બાલપ લવ ચઃ વૈરેવ રાગાેદયૈઃ ।

ઉ સપર્ન્નખમ ડલીસષુમયા પુ પા લ પાિદતા
સ તા લ તશ્ચ મ જુલતરૈમર્ ર શ રવૈઃ ॥ ૨૭॥
દેવીયં તવ સન્નતેશમકુટ વલાકક લાે લની-
ક લાેલાહ ત ભિવશષેિવમલા યાન્નખશ્રે ણકા ।
યદ્ધાવલ્યમવાપ્તુમાત્તકુતુકા તાેયે તપસ્ય ત્યમી
દ નાઃ ફેનકણાશ્ચ માૈ ક્તકગણાઃ શઙ્ખાશ્ચ શઙ્કામહે ॥ ૨૮॥
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માને શ ભુ શરઃપ્રહારચિરતં નવૈ વિદચ્છાકૃતં
ને દેિવ! પદા જયાે તુ પુર જન્મૂદ્ર્ધ્ના િવરાેધાિદદમ્ ।

અેતે પાદનખાંશબુદ્ધકલહાઃ શીતાંશમુ દાિકની-
ભાેગી દ્રાઃ િકલ શઙ્કરસ્ય શરસા શઙ્કાં િવના ર ક્ષતાઃ ॥ ૨૯॥
દેિવ! વચ્ચરણાેચ્ચલન્નખઘ્ ણશ્રેણીષુ લીનાે નમ-
ન્નાભા ત સ્ફિટકાચલસુ્ફટતટ શાયીવ સાયન્નટઃ ।
હંસાલીન ઇવ વયં કમલભૂઃ ક્ષીરા ધશાયીવ ચ
શ્રીભતાર્ મઘવાિપ નાકસિર ત નાયિન્નવાલાેક્યતે ॥ ૩૦॥
ડાેલાકે લિવધાૈ િહમાચલ શલાદેશે સમ યાહતાત્-
પાદાગ્રાત્તવ યાિન યાવકરસપ્રસ્ય દના ય બકે! ।
તા ય યાગતસુ ભસઙ્ગરભવદ્રક્તા બુિવ તારણા-
બ દુક્ષપેિનભાિન ન દદમર વ દ્યાિન વ દામહે ॥ ૩૧॥
ડાેલાકે લષુ યં િહમાચલ શલાલગ્ ં વનવેા સનાે
ભ યા યાે ગવરા સ્ત્રપુ ડ્રક લતે લ પ ત ફાલા તરે ।
યં સદ્ધપ્રમદાઃ સમેત્ય તલકં કુવર્ ત ન વા મુહુ-
તં દાક્ષાય ણ! તે કદા નુ પદયાેર ક્ષેય લાક્ષારસમ્ ? ॥ ૩૨॥

દેિવ! વં મુરવૈિરણઃ પ્રણમને ય ક ચદાકુ ચય
શ્રીપાદા બૂજમ યથાસ્ય શર સ વ પાદલાક્ષા ચતે ।
શ્રીભૂ યાેિરતરપ્રણામકૃત મત્ય યાે યમાશઙ્કયા
રાષેવ્યાકુલયાે શ્ચરં સ ભગવાન્ યેત પયાર્કુલઃ ॥ ૩૩॥
પ્રાગુદ્વાહિવધાૈ િહમાચલસદસ્ય માિધરાપેાય ય-
ન્ન પ્રક્ષ્યા મ િવયદુ્ધની મ ત પનુઃ સતં્ય િવધાતું ચ યત્ ।
દૈત્યાે ક્ષપેણસાહસે િવર ચતે સવંાહનાથ ચ યત-્
ત પાદગ્રહણત્રયં િવજયતે શવ ણ શવાર્ ણ! તે ॥ ૩૪॥
સુ ભ તે િકલ દેિવ! રાગકલહે પાદપ્રહારાે સવં
લ ધું કાિઙ્ક્ષતવાનપુાય મહ ખ વજ્ઞાે ન િવજ્ઞાતવાન્ ।
યદ્યાયાે સ્યત ઘાેરમાિહષવપુધાર્ર સ વૈર તતઃ
પ્રાઘાિન યત મૂિધ્ન કાેમલ ચા પાદારિવ દેન તે ॥ ૩૫॥
આનમ્રે ગિરશે પદપ્રહરણે દત્તે ભવત્યા ષા
“નાથે! િક મિહષાેહા” મત્ય ભિહતે દેવને ત મન્ ક્ષણે ।
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આ લ વાક લત મતાસ,ુ પનુર યુદ્દામપુ યદુ્રષ-
તન્માૈલાૈ જય ત દ્વતીયમિપ તે પાદા જસ તાડનમ્ ॥ ૩૬॥

પાદાગ્રં તવ સઙ્ગરશ્રમવશાદાક્ષાિરલાક્ષારસં
િવ ય તં ગનાયકાપેિર ચરા યાદગે દ્રાત્મજે! ।
ય કા ત્યૈવ ચ લાેિહતાે ગપ તદત્યપ્રહારાેદ્ગલ-
દ્રક્તા ભઃક ણકા વહન્નિપ તથા નામાિન વૈમાિનકૈઃ ॥ ૩૭॥
નવૈા લ પ િન લ પમૂદ્ધર્સ,ુ ન વા સહાપેિર ત્યજ્યતાં
મા ચેદં મિહષસ્ય મૂદ્ર્િધ્ન રભસાદા લ ય લાેલુ યતામ્ ।
પત્યુમા લનદ જલે પર મદં સઙ્ક્ષાલનીયં વયે-
ત્યાલીકે લ ગરાે જય ત ગિરજે! વ પાદલાક્ષાપર્ણે ॥ ૩૮॥
ન વવૈ પ્રથમં વદઙ્ ઘ્રકમલં તાૈ પુ પવ તાવુભાૈ
ત્રૈલાેક્યં મહસા ભભૂય ચરતાે વ્યાેમા તરપ્રા તરે ।
નાથે! તાૈ કથમ યથા પિરગલ લાક્ષારસક્ષા લતાૈ
વીકે્ષ્યતે શશાે ણ બ બમુદયાર ભે પ્રય ભાવુકાૈ ॥ ૩૯॥
ત્રૈલાેક્યં વશય ત, પાપપટલીમુચ્ચાટય ત્યુચ્ચકૈ-
િવદ્વષેં જનય ત્યધમર્િવષયે પ્ર ત ભય ત્યાપદઃ ।
આકષર્ ત્ય ભવા છતાિન મિહષ વવિરણાે મારણા-
શ્ચતં્ર! વ પદ સદ્ધચૂણર્િનવહાઃ ષટ્કમર્ણાં સાધકાઃ ॥ ૪૦॥
િક ક પદુ્રમપ ચકં પ્રણમતામાકાિઙ્ક્ષતાપાદને
િક પ ચાયુધબાણપ ચક મદં મારાિરસ માેહને ।
સૂ મં િક ચન પ ચભૂતવપુષાે િવશ્વસ્ય િક કારણં
વ પાદાઙ્ગુ લપ ચકાત્મક મદં િક ભા ત શ ભાેઃ પ્રયે! ॥ ૪૧॥
ડાેલાકે લષુ દૂરદૂરગમને પ્રેઙ્ખાેલનાિવભ્રમે
મેિદ યામિનપા તતં જય ત તે નાથે! પદા ભાે હમ્ ।
ભ યા સન્નમતાં વદાનનગલદ્ગાના તામૂચ્છર્યા
ભૂ ષે્ઠ ચરશાિયનાં િદિવષદામાઘટ્ટનાસા વસાત્ ॥ ૪૨॥
મ રપ્રસરન્મસારસષુમા પા ક લ દાત્મ
વચ્છચ્છાયનખાંશસુ ચયમયી ગઙ્ગા ચ સઙ્ગામુકા ।

શાેણઃ પાદ ચાં ચયશ્ચ મ લતાે યને વદગ્રે, તતાે
મ જ તીવ નમ ત તત્ર મનુયઃ સવઽિપ શવાર્ઙ્ગને ॥ ૪૩॥
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મ રાિપતશક્રનીલશકલશ્રીચ ચલીકા ચતં
રાજદ્રે િવભૂ ષતં પરમહંસાલી ભરાસિેવતમ્ ।
વ પાદાગ્રસરાજેમઙ્ગુ લદલચ્છાય ભરાભાસરંુ
િવ વગ્રાે ચનખાંશુ લપય સ વચ્છે સમુચ્છાેભતે ॥ ૪૪॥
મ ર વનમ જુિવ કરરવે ત સઙ્ ગનીલાપેલ-
ચ્છાયા પતમાેલવે નખ મષાદક્ષીણતારાગણે ।
સ યારાગિનભ વકા તપટલે વ પાદમૂલાત્મક-
પ્રત્યૂષાપેગમે િહ દેિવ! લભતે લાેકઃ પ્રબાેધાેદયમ્ ॥ ૪૫॥
િવદ્યામુ ક્તરમાવધષૂુ િનતરાં કામાતુરા માનવા-
તપ્તા વન્નખકા તચ દનરસરૈા લ ય ગાતં્ર િનજમ્ ।
વ પાદા જ ચપ્રવાલિન ચતે ભૂમીતલે શરેતે
િનતં્ય દેિવ! ભવ કૃપા પ્રયસખીિવશ્વાસતઃ કેવલમ્ ॥ ૪૬॥
મ રક્વ ણતૈઃ ક્ષપિન્નવ મુહુઃ શ્રીમન્નખાંશદૂ્ગમ-ૈ
દત્યે દં્ર પ્રહસિન્નવા ણ ચા યિન્નવા મૈ શમ્ ।
ધીરાયાં વિય િનિવકારમન સ વ પાદ અેવ સુ્ફટં
પુ ણન્ વૈિરિવકારમષે મિહષ વંસી પિરત્રાયતામ્ ॥ ૪૭॥
ક્ષપં્ર દેિવ! શર પ દને મિહષં િપ ટ્વા તતાેઽધઃ પદં
િદ સ ત્યાં વિય ક ઠભ જન ભયા ક ઠ રવે િવદુ્રતે ।
મેિદ યામિપ ભી તક પતતનાૈ પ્રેમ વરાશા લના
શવણવૈ િન ઙ્કસી િનિહતં પાદદ્વયં તે જયેત્ ॥ ૪૮॥
પવૂ દેિવ! પદા બુજેન મિહષપ્ર વંસના યાસતઃ
પશ્ચા કુ સતસુ ભદૈત્યિવજયાેઽ યવેં કૃતઃ િક વયા? ।
નાે ચેદ્ભા ત કથં કુસુ ભિવજયી પાદા જદેશાેઽય મ-
ત્યાલાપે ગિરશસ્ય ત દ્વજયતે મ દ મતં દેિવ! તે ॥ ૪૯॥
બભ્રાણને મનાેજ્ઞયાવકરસં મ જુ વનન્નપૂુર-
શ્લષેાલઙૃ્ક તશા લના નખમણી તપ્રસાદ શ્રયા ।
અેકેનવૈ પદેન દેિવ! મિહષ વંસે મહીય તરઃ
શ્લાેકાેયં ર ચત વયે ત િવબુધાઃ સશં્લાઘનં કુવર્તે ॥ ૫૦॥
વં શ ભાેમર્િહષી ભવસ્યગસતુે! તનેાપેહાસાય તે
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દૈત્યાેઽયાં મિહષીભવન્નપુગતઃ, સાેઽયં કથં ક્ષ યતે ? ।
ઇ થં નપૂુરિનઃ વનૈિરવ વદન્ પાદ વદ યાે ષા
શસ્ત્રપ્રગ્રહણા પુરૈવ મિહષં િપ ણન્ પિરત્રાયતામ્ ॥ ૫૧॥
દેવ્યા પઙ્કશયાેઽદ્ય કાેઽિપ મિહષચ્છદ્મા મહાન્ ક ટકઃ
પાદેનાહત ઇત્યુદૂઢહ સતં સખ્યા સમાવેિદતે ।
સદ્યઃ ક ટકશા લના કરતલનેાસાદ્ય પાદા બુજં
ગ્ હ્ણન્ના તિવનાેદનાય ગિરશાે યાિ પ્રય તે શવે! ॥ ૫૨॥
વ પાદાઙ્ગુ લપ લવૈરગસતુે! દેિવ! વયં પ ચ ભઃ
પ ચ વં ગ મતાે મહાસરુ ઇ ત વાત્માનુ પં કૃતમ્ ।
અેતૈરેવ નતાે જન સ્ત્રદશતાં નીતાે, મહેશઃ પનુ-
લર્ક્ષ વં ગ મતઃ પ્રસનૂધનષુાે િવ માપનં તદ્દવ્યમ્ ॥ ૫૩॥
બ્રાહ્મં માઘવનં ચ વાહનમહાે મ દૈગર્તૈિન દતં
ધાવલ્યને નખ વષાં િવહ સતાે વાહાેઽિપ માહેશ્વરઃ ।
ઇ થં વાહનવૈિરતાં ભજ ત તે પાદ તતાે મન્મહે
કાત્યાય યમનુા યઘાિન મિહષઃ કાત્તાર્ તવાહભ્રમાત્ ॥ ૫૪॥
સીમ તપ્રકરે સરેુ દ્રસદુશૃાં સ દૂરરેખાત્મના
મા ણક્યદ્યુ તસ જ્ઞયવૈ મકુટ કાેટ ષુ દૈત્યદુ્રહામ્ ।
શ ભાેમૂર્િધ્ન જટાઘટા ણ ચવ્યાજેન પાદપ્રભ-ૈ
વૈકા તે પિરણામમે ત ક ણામૂત! ગર દ્રાત્મજે! ॥ ૫૫॥
નાે કેશઃ પરમાશ્રયઃ સમુનસાં, પાદા જરે શ્ચ તે
નાે મ દાર સતા પરં મત ચમર્ રયાેશ્ચ દ્વયી ।
નાે બાહુઃ કલહં સમેત્ય જય ત, વદ્યાનલીલા યસાૈ
નાે શુ ભત્તરલાક્ષમાનન મદં, પાદા બુજં ચા બકે! ॥ ૫૬॥
નાથે! તાવકવાહ સહચિકતા વ પાદમૂલે નતા
નનંૂ બભ્રમુરભ્રમુ પ્રયમખુા િદકુ્ક ભવીરા શ્ચરમ્ ।
નાેચેદેષ કથં તદુન્નત શર સ દૂરસ દાેહ ે
રાગ તે ચરણા બુજે પિરણમન્નદ્યાિપ િવદ્યાેતતે ॥ ૫૭॥
વ પાદાેઽયમ શ્રતશ્ચ ચર પશાર્ વતાે યાે ગના-
મ તઃસ્થાકૃ ત મભાક્ ચ મિહષપ્ર વંસનપ્રક્રમે ।
અેવં ખ વ ખલાક્ષરાત્મકમમું શલૈે દ્રક ય!ે કથં
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ભાષ તે નતવગર્બ ધુમપવગાર્લ બનં વા જનાઃ? ॥ ૫૮॥
ઉન્મીલન્નખમ ડલીિહમકણઃ, શાેણપ્રભાગૈિરકં
બભ્રાણઃ, પિરશાેભમાનકટકા,ે ભૂયાે વનૈકાશ્રયઃ ।
ગાય સદ્ધવધૂિનષેિવતતલઃ પાદ વદ યઃ શવે!
રાજત્યેષ િહમાિદ્રપાદવિદદં યુક્તં િહમાદ્રઃે સતુ!ે ॥ ૫૯॥
િદક્પાલૈદર્શ ભઃ થક્ થગયં વ પાદયાેરિપતાે
દૃ યાે ભ યનુરાગ અેવ દશધા શાેણાઙ્ગુ લશ્રી મષાત્ ।
પાદા યામિપ તાન્ પ્ર ત પ્રકિટતા નનંૂ પ્રસાદાઙુ્કરા
દૃ ય તે નખકા તપઙ્ ક્તદશકવ્યાજેન શલૈાત્મજે! ॥ ૬૦॥
મેઘાનાં કુ લશસ્ય ચાપ્ર તહતા ધારાઃ ક્રમ તાં ચરં
નાે ન યને્મદદાનવાિરિવભવાે નાકસ્ય નાગસ્ય ચ ।
પતુ્રાેઽયં મમ સિૈનકાશ્ચ દધતાં િનતં્ય જય તઃ સખંુ
વ પાદા બુજપા તનઃ સરુપતેિર થં જય ત્ય થર્નાઃ ॥ ૬૧॥
આજ્યાસક્તકરૈ દ્વજન્મ ભરહં હૂયેય, નાે દાનવૈઃ
વાહારાે ચતમ તુ પાશ્વર્મિનશ,ં તાદક્ૃ ચ હવ્યં લભૈ ।

રક્ષાવાિન ત ભૂ તમાિન ત ચ મે શ દપ્ર સદ્ યા શવે!
નાપેેક્ષ્યાેઽહ મ ત વદઙ્ ઘ્રનમને યાસરુગ્ ે ગરઃ ॥ ૬૧॥
“ વ ભક્તાઘમબુ દ્ધપવૂર્ લ ખતં સ્યાચ્ચે ક્ષમેથાઃ શવે!
કા ત તે મિય રાષેવાન્, કુ પનુ તસ્યાદ્રર્ભાવં શનૈઃ ।
દેિવ વં મિહષા ભહિ ત્ર! ચિકતં ત્રાય વ મે વાહનં”,
કાલસ્યે ત જય ત તે પદનતાૈ લાેલસ્ય સ પ્રાથર્નાઃ ॥ ૬૩॥
ધમાર્ચારપરાેઽહ મત્યવમતાે રક્ષાે ભરેકા વયૈ-
મર્હં્ય દેિવ િવિન દતા િદશમદુ ર્ ત દ્વષશ્ચામરાઃ ।
દૈવાિદત્યુભયચ્યુતાે િવશરણાે રક્ષ્યાેઽહ મત્યાદય-
વ પાદપ્રણતાૈ જય ત િનરતૃેરત્યાકુલાઃ પ્રાથર્નાઃ ॥ ૬૪॥

મ પુ યા મમ વા મુકુ દગ્ હતાભાગ્યં ન સઙ્ક્ષ યતાં
માહં પાિય ષ કુ ભજેન મુિનના ક પા તસયૂણ વા ।
દ્વધેા મે સરુવાિહનીદિયતતા સાધુ વયા રક્ષ્યતાં
વ પાદા બુજપા તનાે જલપતેિર થં જય ત્ય થર્નાઃ ॥ ૬૫॥

shrIpAdasaptati.pdf 9



શ્રીનારાયણભટ્ટપાદિવર ચતા શ્રીપાદસપ્ત તઃ

િવશ્વપ્રાણમયી વમવે, મમ તુ પ્રાહુજર્ગ પ્રાણતાં
સવર્સ્યાિપ સદા ગ તિહ ભવતી, મામવેમાહુજર્નાઃ ।
લ પાદકમીદશૃં જનિન! નઃ, િક કુમર્હે, પાિહમા-
મત્યેવં પવનસ્ય તે પદનતાૈ વાચાે જય ત્યાકુલાઃ ॥ ૬૬॥
શઙ્ખાે લા સગલાે વલે! સમકરે! પદ્મને, કુ દ મત!ે
પાદાગ્રાદતૃકચ્છપે! મખુમહાપદ્મ!ે મુકુ દા શ્રત!ે ।
ઇત્ય મિન્નિધગાિત્ર! નીલનયન!ે ચચાર્ ત્મકે! પાિહમા-
મ થં પાદન તઃ શવે! િવજયતે સખ્યઃુ કુબેરસ્ય તે ॥ ૬૭॥
સન્નામષેુ ભવ પદા બુજનખચ્છાયાં જટાસઙ્ ગની ં
ગઙ્ગેત્યા લજના વદ ત િવતથં મા ભૂમુર્ધા કાેિપની ।
દૃ ષ્ટમર્ યિય! નીયતાં, પ ષમ યેકં વચાે દ યતા-
મીશાનસ્ય ભવાિન! તે પદનતાિવ થં જય ત્ય થર્નાઃ ॥ ૬૮॥
નાભીતાેઽભવમાિદત તવ બલાત્ પશ્ચાદભીતાેઽ યહં
યક્ષેણ િત્રમખુીકૃતાેઽિપ ચતુરાસ્યાેઽહં તવવૈ તવૈઃ ।
વં િવશ્વાત્મતયાપેજ ય ન પનુઃ સ્રષ્ટારમાખ્યાિહ મા-
મ થં દેિવ! જય ત તે પદનતાૈ વાણીપતવેાર્ણયઃ ॥ ૬૯॥
આશીર ત મખુ,ે િવડ બય ત માં ભૂયાેઽિપ ચાશીઃ હા
ભાેગાઃ સ ત સહસ્રધા, પનુરહં ભાેગાન્ કથં પ્રાથર્યે? ।
શષેાેઽહં હયા યશષેસખુ મત્યેતચ્ચ હાસા પદં,
નાથે! ચ તય સવર્ મત્યિહપતે વ પાદપાતાે જયેત્ ॥ ૭૦॥
પાવર્ત્યાઃ પદમત્ર દૃ ય મ ત વા પાદે ભવ વને વા
સાધુ વાત્તદુપા તયે િહતતયા પદ્યા યમૂિન સુ્ફટમ્ ।
સષૈા મુ ક્તપુર ગર દ્રતનયા ભક્તને નારાયણે-
નાબદ્ધા ખલુ સપ્ત તિદશતુ વઃ કલ્યાણહ લાેહલમ્ ॥

Shri Narayana Bhatta, the author of this work is more famous for his

work ᳚Narayaneeyam᳚. Narayaneeyam was composed in his younger days. It

is said that he had a vision (dream) in which Krishna appeared to him

and commanded him to go to Mukkola Bhagavati (Devi) temple in north

Kerala. He went there and stayed there worshipping the Goddess till his
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last days. This temple is also known as Muktisthala. It is said that

the poet attained Mukti there. It was during his stay at Mukkola that

he composed ᳚Sripadasaptati᳚, seventy verses on the divine feet of the

Goddess. It is assumed that he composed only 70 verses because he was

70 years old when he composed this work.
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