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Gauri Ashtottarashatanama Stotram

ગાૈયર્ષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્

દત્તાત્રેયેણ ગાૈયર્ષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રાપેદેશવણર્નમ્ ।
અથ ગાૈયર્ષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ ।
ઇ ત શ્રુ વા કથાં પુ યાં ગાૈર વીયર્િવ ચિત્રતામ્ ।
અ ચ્છદ્ભાગર્વાે ભૂયાે દત્તાત્રેયં મહામુિનમ્ ॥ ૧॥
ભગવન્નદ્ભુતતમં ગાૈયાર્ વીયર્મુદાહૃતમ્ ।
શ ◌ૃ વતાે ન િહ મે પ્તઃ કથાં તે મખુિનઃ તામ્ ॥ ૨॥
ગાૈયાર્ નામાષ્ટશતકં યચ્છચ્યૈ િધષણાે જગાૈ ।
તન્મે કથય યચ્છ્ર ાેતું મનાે મેઽત્ય તમુ સકુમ્ ॥ ૩॥
ભાગર્વેણે થમા ષ્ટાે યાે ગરાડિત્રન દનઃ ।
અષ્ટાેત્તરશતં ના ાં પ્રાહ ગાૈયાર્ દયાિનિધઃ ॥ ૪॥
મદગ્ ય શ ◌ૃ તાતંે્ર ગાૈર નામ ભરિઙ્કતમ્ ।

મનાેહરં વા છતદં મહાઽઽપ દ્વિનવારણમ્ ॥ ૫॥
તાતે્રસ્યાઽસ્ય ઋ ષઃ પ્રાેક્ત અઙ્ ગરા છ દ ઈિરતઃ ।
અનુષુ્ટપ્ દેવતા ગાૈર આપન્નાશાય યાે જપેત્ ॥ ૬॥
હ્ર ાં હ્ર ી ં ઇત્યાિદ િવ યસ્ય યા વા તાતે્રમુદ રયેત્ ॥

॥ યાનમ્ ॥
સહસસં્થાં મેચકાભાં કાૈસુ ભાંશકુશાે ભતામ્ ॥ ૭
ખડ્ગં ખેટં િત્રશલૂ ચ મુદ્ગરં બભ્રતી ં કરૈઃ ।
ચ દ્રચૂડાં િત્રનયનાં યાયે ગાૈર મભીષ્ટદામ્ ॥ ૮॥

॥ તાતે્રમ્ ॥
ૐ ગાૈર ગાજેનની િવદ્યા શવા દેવી મહેશ્વર ।
નારાયણાઽનુ નમ્રભષૂણા નુતવૈભવા ॥ ૯॥
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િત્રનતે્રા િત્ર શખા શ ભુસશં્રયા શ શભષૂણા ।
શલૂહ તા શ્રુતધરા શભુદા શભુ િપણી ॥ ૧૦॥
ઉમા ભગવતી રાિત્રઃ સાેમસયૂાર્ઽ ગ્ લાેચના ।
સાેમસયૂાર્ત્મતાટઙ્કા સાેમસયૂર્કુચદ્વયી ॥ ૧૧॥
અ બા અ બકા અ બુજધરા અ બુ પાઽઽ યાિયની સ્થરા ।
શવ પ્રયા શવાઙ્કસ્થા શાેભના શુ ભના શની ॥ ૧૨॥
ખડ્ગહ તા ખગા ખેટધરા ખાઽચ્છિનભાકૃ તઃ ।
કાૈસુ ભચેલા કાૈસુ ભ પ્રયા કુ દિનભ દ્વ ॥ ૧૩॥
કાલી કપા લની કૂ્રરા કરવાલકરા િક્રયા ।
કા યા કુમાર કુિટલા કુમારા બા કુલેશ્વર ॥ ૧૪॥
ડાની ગશાવાક્ષી દુદેહા ગ પ્રયા ।
ક ડુપૂ જતા મા વી પ્રયા મા ગણેિડતા ॥ ૧૫॥

મા કા માધવી માદ્યન્માનસા મિદરેક્ષણા ।
માેદ પા માેદકર મુિન યેયા મનાને્મની ॥ ૧૬॥
પવર્તસ્થા પવર્પજૂ્યા પરમા પરમાથર્દા ।
પરા પરા પરામશર્મયી પિરણતા ખલા ॥ ૧૭॥
પા શસવે્યા પશપુ ત પ્રયા પશુ ષ તુતા ।
પ ય તી પર ચદૂ્રપા પર વાદહરા પરા ॥ ૧૮॥
સવર્જ્ઞા સવર્ પા સા સ પ ત્તઃ સ પદુન્નતા ।
આપિન્નવાિરણી ભક્તસલુભા ક ણામયી ॥ ૧૯॥
કલાવતી કલામૂલા કલાક લતિવગ્રહા ।
ગણસવે્યા ગણેશાના ગ તગર્મનવ જતા ॥ ૨૦॥
ઈશ્વર શાનદિયતા શ ક્તઃ શ મતપાતકા ।
પીઠગા પીિઠકા પા ષ પજૂ્યા પ્રભામયી ॥ ૨૧॥
મહમાયા મતઙ્ગેષ્ટા લાેકાલાેકા શવાઙ્ગના ॥

॥ ફલશ્રુ તઃ ॥
અેતત્તેઽ ભિહતં રામ ! તાતે્રમત્ય તદુલર્ભમ્ ॥ ૨૨॥
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ગાૈયર્ષ્ટાેત્તરશતનામ ભઃ સમુનાેહરમ્ ।
આપદ ભાેિધતરણે સદુૃઢ લવ પકમ્ ॥ ૨૩॥
અેતત્ પ્રપઠતાં િનત્યમાપદાે યા ત દૂરતઃ ।
ગાૈર પ્રસાદજનનમાત્મજ્ઞાનપ્રદં ણામ્ ॥ ૨૪॥
ભ યા પ્રપઠતાં પુંસાં સ યત્ય ખલમીિહતમ્ ।
અ તે કૈવલ્યમા ાે ત સતં્ય તે ભાગર્વેિરતમ્ ॥ ૨૫॥

The 108 names of Gauri are as recited by

Lord Dattatreya to Parashurama in the

Mahatmya Khandam of the Tripura Rahasyam.
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