
ી	લ ી	અ ાે ર	શતનામ	 તાે મ્

દે ુવાચ
દેવદેવ!	મહાદેવ!	 કાલ !	મહે ર!
કરુણાકર	દેવેશ!	ભ ાનુ હકારક!	||
અ ાે ર	શતં	લ ાઃ	 ાેતુ મ ા મ	ત તઃ	||

ઈ ર	ઉવાચ
દે વ!	સાધુ	મહાભાગે	મહાભા ય	 દાયકં	|
સવ યકરં	પુ યં	સવપાપ	 ણાશનમ્	||
સવદા ર ્ય	શમનં	 વણા ુ 	મુ દમ્	|
રાજવ યકરં	 દ ં	ગુ ાદ્-ગુ તરં	પરં	||
દુલભં	સવદેવાનાં	ચતુ 	કળા દમ્	|
પ ાદીનાં	વરાંતાનાં	 નધીનાં	 ન દાયકમ્	||
સમ ત	દેવ	સંસે ં	અ ણમા 	 સ દં	|
કમ 	બહુનાે ેન	દેવી	 દાયકં	||
તવ	 ી ા 	વ ા મ	સમા હતમના ણુ	|
અ ાે ર	શત ા 	મહાલ તુ	દેવતા	||

	બીજ	પદ મ ુ ં	શ તુ	ભુવને રી	|
અંગ ાસઃ	કર ાસઃ	સ	ઇ ા દ	 કી તતઃ	||

ાનમ્
વંદે	પ કરાં	 સ વદનાં	સાૈભા યદાં	ભા યદાં	
હ તા ામભય દાં	મ ણગણૈઃ	નાના વધૈઃ	ભૂ ષતાં	|
ભ ાભી 	ફલ દાં	હ રહર	 ા ધ ભ ે વતાં
પા 	પંકજ	શંખપ 	 ન ધ ભઃ	યુ ાં	સદા	શ ભઃ	||

સર સજ	નયને	સરાેજહ તે	ધવળ	તરાંશુક	ગંધમા 	શાેભે	|
ભગવ ત	હ રવ ભે	મનાે ે	 ભુવન	ભૂ તક ર	 સીદમ મ્	||

અા
કૃ ત,	 વકૃ ત,	 વ ાં,	સવભૂત	 હત દાં	|
ાં,	 વભૂ ત,	સુર ભ,	નમા મ	પરમા કામ્	||	1	||

વાચં,	પ ાલયાં,	પ ાં,	શુ ચ,	 ાહાં,	 ધાં,	સુધાં	|
ધ ાં,	 હર યય ,	લ ,	 ન પુ ાં,	 વભાવરીમ્	||	2	||

અ દ ત	ચ,	 દ ત,	દી ાં,	વસુધાં,	વસુધા રણ 	|
નમા મ	કમલાં,	કાંતાં,	 માં,	 ીરાેદ	સંભવામ્	||	3	||

અનુ હપરાં,	બુ ,	અનઘાં,	હ રવ ભાં	|
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અશાેકા,મમૃતાં	દી ાં,	લાેકશાેક	 વના શનીમ્	||	4	||

નમા મ	ધમ નલયાં,	કરુણાં,	લાેકમાતરં	|
પ યાં,	પ હ તાં,	પ ા ,	પ સુંદરીમ્	||	5	||

પ ાે વાં,	પ મુખ ,	પ નાભ યાં,	રમાં	|
પ માલાધરાં,	દેવ ,	પ ન ,	પ ગં ધનીમ્	||	6	||

પુ યગંધાં,	સુ સ ાં,	 સાદા ભમુખ ,	 ભાં	|
નમા મ	ચં વદનાં,	ચં ાં,	ચં સહાેદરીમ્	||	7	||

ચતુભુ ં,	ચં પાં,	ઇં દરા, મદુશીતલાં	|
અાહ્લાદ	જનન ,	પુ ,	 શવાં,	 શવકર ,	સતીમ્	||	8	||

વમલાં,	 વ જનન ,	તુ ,	દા ર ્ય	ના શન 	|
ી ત	પુ રણ ,	શાંતાં,	શુ મા ાંબરાં,	 યમ્	||	9	||

ભા ર ,	 બ વ નલયાં,	વરારાેહાં,	યશ ન 	|
વસુંધરા,	મુદારાંગાં,	હ રણ ,	હેમમા લનીમ્	||	10	||

ધનધા કર ,	 સ ,	 ૈણસાૈ ાં,	શુભ દાં	|
નૃપવે મ	ગતાનંદાં,	વરલ ,	વસુ દામ્	||	11	||

શુભાં,	 હર ય ાકારાં,	સમુ તનયાં,	જયાં	|
નમા મ	મંગળાં	દેવ ,	 વ ુ	વ ઃ લ	 તામ્	||	12	||

વ ુપ ,	 સ ા ,	નારાયણ	સમા તાં	|
દા ર ્ય	 ં સન ,	દેવ ,	સવાેપ વ	વા રણીમ્	||	13	||

નવદુગાં,	મહાકાળ ,	 	 વ ુ	 શવા કાં	|
કાલ ાન	સંપ ાં,	નમા મ	ભુવને રીમ્	||	14	||

લ 	 ીરસમુ રાજ	તનયાં	 ીરંગધામે ર 	|
દાસીભૂત	સમ તદેવ	વ નતાં	લાેકૈક	દીપાંકુરામ્	||
ીમ ંદ	કટા 	લ 	 વભવદ્- 	ગંગાધરાં	|
ાં	 ૈલાે 	કુટંુ બન 	સર સ ં	વંદે	મુકંુદ યામ્	||	15	||

માતનમા મ!	કમલે!	કમલાયતા !
ી	 વ ુ	 ત્-કમલવા સ ન!	 વ માતઃ!
ીરાેદજ ે	કમલ	કાેમલ	ગભગાૈ ર!

લ ી!	 સીદ	સતતં	સમતાં	શર યે	||	16	||
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કાલં	યાે	જપેત્	 વ ાન્	ષ માસં	 વ જત યઃ	|
દા ર ્ય	 ંસનં	કૃ ા	સવમા ાેત્-યય તઃ	|
દેવીનામ	સહ ેષુ	પુ યમ ાે રં	શતં	|
યેન	 ય	મવા ાે ત	કાે ટજ 	દ ર તઃ	||	17	||

ભૃગુવારે	શતં	ધીમાન્	પઠેત્	વ રમા કં	|
અ ૈ ય	મવા ાે ત	કુબેર	ઇવ	ભૂતલે	||
દા ર ્ય	માેચનં	નામ	 તાે મંબાપરં	શતં	|
યેન	 ય	મવા ાે ત	કાે ટજ 	દ ર તઃ	||	18	||

ભુ ાતુ	 વપુલાન્	ભાેગાન્	અંતે	સાયુ મા ુયાત્	|
ાતઃકાલે	પઠે ં	સવ	દુઃખાેપ	શાંતયે	|
પઠંતુ	 ચતયે ેવ 	સવાભરણ	ભૂ ષતામ્	||	19	||

ઇ ત	 ી	લ ી	અ ાે ર	શતનામ	 તાે ં	સંપૂણમ્

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/sree-lakshmi-ashtottara-satanaama-stotram-gujarati.html
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