ll श्रीपद्मनाभस्तोत्रम् ll
ll श्रीगणेशाय नमःll

महासपतशययाां तुरीयाां च वत्तृ िम् l परब्रह्मपूणं गडु ाके शकृष्णम् ll
गदाशङ्खचक्रप्रभापद्मयक्त
ु म् l प्रभांु पद्मनाभां नमात्तम नमात्तम ll१ll
सरु ाणाां रमेशां गण
ु ानाां गण
ु ेशम् l सपद्मावत्ततां पद्मजाप्राणमीशम् ll
त्तस्थतेःकारकां सवतभूतात्मतत्त्वम् l ससङ्कषतणां स्वात्तमनां तां नमात्तम ll२ll
तमोंकारतत्त्वां स्मत्तृ तज्ञानमत्तू ततम् l तथा त्तवश्वमाततण्डसामर्थयतशत्तक्तम् ll
महादेवदेवां कृपात्तसन्धुरूपम् l धनश्रीधवां वासुदवे ां नमात्तम ll३ll
सुचण्डाणतवश्चण्डसन्तापग्रस्ताः l चतुवेदचौयं त्तवषण्णो त्तवधाता ll
क्षणे तारकोsभूत्स वैकुण्ठराजा l त्तवसारावतारां नमात्तम नमात्तम ll४ll
सुरारात्ततकायं महामन्थनां तत् l तथा त्तचत्ररत्नात्तन त्तदव्यात्तन तात्तन ll
स धन्वन्तररश्चामतृ ां कालकूटम् l तमेकां हरेः कूमतरूपां नमात्तम ll५ll
पराभूतशक्रश्च नष्टा धररत्री l क्षणे येन दुष्टो त्तजतश्चात्तपनष्टः ll
स वेदान्तज्ञानाकत धारी धराधृक् l वराहां स्वरूपां नमात्तम नमात्तम ll६ll
त्तहरण्याक्षबन्धुमतहाकालनष्टः l महाकालरूत्तपन्नत्तृ सांह प्रसीद ll
सुतस्तस्य राजा च भक्तोिमो वै l नृत्तसांहां सुभद्रां नमात्तम नमात्तम ll७ll
वरां ब्रह्मतत्त्वां धृतां येन देहे l l बलेः शीषतभागे तथान्यस्तपादः ll ll
यत्ततव्यातप्यलोकत्रयां ह्यत्यत्ततष्ठत् l l प्रभुां वामनां तां नमात्तम नमात्तम ll८ll
सहस्राजतनु ो नाम राजात्तधराजा l त्तजतश्चात्तपनष्टस्तथा घोरयुद्धे ll
प्रभुां त्तवप्ररूपां तथा भागतवां तम् l l हररां जामदग्नन्यां नमात्तम नमात्तम ll ll९ll
महादेवताssत्मा धनुवेदधारी l दशग्रीवनाशी सदाक्षेमकारः ll
अयोध्यात्तधपः सूयतवश
ां े प्रदीप्तःl l ससीतां तथा रामदेवां नमात्तम ll१०ll
प्रसन्नस्तु नारायणो नीलवणतः l स कां सत्तिषः के शवश्चारुदिः ll
त्तप्रयां रुत्तममणीशां च राधात्तप्रयां तम् l हरेः कृष्णरूपां नमात्तम नमात्तम ll११ll
त्तचदानन्दरूपां हररां शम्भुरूपम् l मनुष्याकृत्ततां के शवां त्तवठ्ठलां तम् ll
त्तवभुां पाण्डुरङ्गां च मायाधवां तम् l प्रबद्ध
ु ावतारां नमात्तम नमात्तम ll१२ll
महाभीमवीरां हयारूढदेवम् l तथा कत्तककरूपां प्रसन्नां गभीरम् ll
गदा तीक्ष्णखड्गां च शूलश्च हस्ते l हरेः कत्तककरूपां नमात्तम नमात्तम ll१३ll
प्रभो शेषराजन्हरे त्तवश्वनाथ l गरु ो वासदु ेव प्रभो चात्तधधवास ll
प्रभो शेषशात्तयन्धररत्रीधर त्वम् l सदा पात्तह माां देवदेव प्रसीद ll१४ll
- डॉ.पष्ु कराज उदय वततक
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महासपातवरील त्तनद्रा तुरीय अवस्थेशी ( समाधीशी ) एकरूप झाली आहे असा जो पूणतपरब्रह्म आत्तण
त्तनद्रात्तजत कृष्ण आहे; गदा-शांख-चक्र-पद्म-त्तदव्य तेज याांनी युक्त आहे; त्या प्रभू पद्मनाभाला मी पुनः पुनः
नमस्कार करतो. ll १ ll
जो देवाांचा देवश्वे र आत्तण गण
ु ाांचा गणेश आहे ; पद्मावती आत्तण लक्ष्मीचा प्राणत्तप्रय पती आहे ; सवत
प्रात्तणमात्राांचे आत्त्मतत्त्व असलेला, ( उत्पिी-त्तस्थती-लय याांतील ) त्तस्थतीकारक आहे; त्या शेषनागाच्या
स्वामी असलेकया देवाचे मी नमस्कार करतो. ll २ ll
जो ॎकारतत्त्व आहे, मत्तू ततमतां स्मरणशक्ती आत्तण ज्ञान आहे ; ब्रह्माांडातील सवत सूयांचे सामर्थयत असलेली
शक्ती आहे; जो कृपात्तनधान, लक्ष्मीपती, सवतव्यापी परमात्मा असा महादेवाचा देव आहे ; त्याला मी
नमस्कार करतो. ll ३ ll
( प्रलयातील ) खवळलेकया सागरात उष्णतेच्या तापाने त्रासलेले (सवत प्रात्तणमात्र ) आत्तण चारही वेद
चोरीला गेकयाने दःु खी झालेला ब्रह्मदेव याांच्यासाठी वैकांु ठाचा राजा क्षणात तारणहार झाला ; त्या मत्स्य
अवताराला पुनः पुनः नमस्कार करतो. ll ४ ll
ते देव-दानवाांसाठी कायत ठरलेले महामांथन; ती वेगवेगळी आत्तण त्तदव्य रत्ने ; धन्वांतरी, अमतृ आत्तण
हलाहल ( ज्याच्यामळ
ु े सांस्मरणीय ठरले ); त्या कूमत अवताराला मी नमस्कार करतो. ll ५ ll
( त्तहरण्याक्ष नावाच्या राक्षसाकडून ) इांद्र पराभूत झाला आत्तण पृर्थवी हरवली ( त्याने चोरुन नेली ). त्या
दुष्ट राक्षसाला ज्याने क्षणाांत मारले ; जो पृर्थवी आत्तण वेदाांताचा ज्ञानरूपी सूयत धारण के लेला असा आहे ;
त्या वाराह अवताराला मी नमस्कार करतो. ll ६ ll
त्तहरण्याक्षाचा बांधू ( त्तहरण्यकश्यपू ) ज्या महाकाळाने ग्रासला; प्रह्राद राजा (ज्या ) तुझा श्रेष्ठ भक्त आहे;
त्या हे मत्ृ युप्रभो नृत्तसांहा ! प्रसन्न हो. त्या शुभ अवतार असलेकया नृत्तसांहाला मी नमस्कार करतो. ll ७ ll
ज्याने ब्रह्मण्यतत्त्व शरीरी धारण के ले आहे ; जो ( एका पायाने पृर्थवी व्यापू न दुसरा पाय ) बलीच्या
डोमयावर पाय ठेवून उभा रात्तहला; जो यत्तत तीनही लोक व्यापून त्तशकलक रात्तहला; त्या वामन प्रभूला मी
नमस्कार करतो. ll ८ ll
सहस्राजतनु नावाच्या राजात्तधराजाला ज्याने युद्धात त्तजांकले आत्तण वध के ला; त्या ब्राह्मणदेव, जामदग्नन्य
प्रभू परशुरामाला मी पुनः पुनः नमस्कार करतो.ll ९ ll
जो महादेवतेचा ( शांकराचा ) आत्त्मा आहे, धनुवेद धारण करणारा आहे ; रावणाचा नाश करणारा आत्तण
सदा ककयाण करणारा आहे; जो अयोध्येचा राजा सूयतवश
ां ात प्रदीप्त झाला; त्या सीतापती रामदेवाला मी
नमस्कार करतो. ll १० ll
जो नीलवणत, नारायण, प्रसन्न, चारुदि, कां सिेषी के शव आहे; त्या रृदयस्थ राधात्तप्रय आत्तण रुत्तममणीचा
प्राणत्तप्रय पती कृष्ण अवताराचे मी पुनः पुनः नमस्कार करतो.ll ११ ll
जो त्तशवस्वरूप झालेला त्तचदानन्दरूप हरी आहे ; त्या मनष्ु याकृती, के शव, त्तवठ्ठल, मायापती,
सवतव्यापी, पाांडुरगां अशा प्रबद्ध
ु अवताराला पुनः पुनः नमस्कार करतो. ll १२ ll
घोड् यावर आरुढ झालेला, महाभयांकर वीर तसेच प्रसन्न आत्तण खोल असे कत्तककरूप; ज्याच्या हातात
गदा, धारदार तलवार आत्तण त्तत्रशूल आहे ; त्या कत्तककरूपाला मी पुनः पुनः नमस्कार करतो. ll १३ ll
हे नागाांच्या अत्तधपती त्तवश्वनाथ प्रभो ! हे क्षीरसागरवासी वासदु ेव प्रभो ! हे शेषावर प्रसन्नपणे शयन
करणारा अशा पृर्थवीधारी !हे देवाांच्या देवा, प्रसन्न हो. तू माझे सांरक्षण कर. - डॉ.पुष्कराज उदय वततक
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