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shrIlakShmyaShTottarashatanAmastotram

શ્રીલ યષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
દેવ્યવુાચ
દેવદેવ મહાદેવ િત્રકાલજ્ઞ મહેશ્વર ।
ક ણાકર દેવેશ ભક્તાનુગ્રહકારક॥ ૧॥
અષ્ટાેત્તરશતં લ યાઃ શ્રાેતુ મચ્છા મ ત વતઃ ।
ઈશ્વર ઉવાચ
દેિવ સાધુ મહાભાગે મહાભાગ્યપ્રદાયકમ્ ।
સવશ્વયર્કરં પુ યં સવર્પાપપ્રણાશનમ્॥ ૨॥
સવર્દાિરદ્ર્યશમનં શ્રવણાદ્ભુ ક્તમુ ક્તદમ્ ।
રાજવ યકરં િદવં્ય ગુહ્યાદુ્ગહ્યતમં પરમ્॥ ૩॥
દુલર્ભં સવર્દેવાનાં ચતઃુષ ષ્ટકલા પદમ્ ।
પદ્માદ નાં વરા તાનાં િવધીનાં િનત્યદાયકમ્॥ ૪॥
સમ તદેવસસંવે્યમ ણમાદ્યષ્ટ સ દ્ધદમ્ ।
િકમત્ર બહુનાેક્તને દેવી પ્રત્યક્ષદાયકમ્॥ ૫॥
તવ પ્રીત્યાદ્ય વક્ષ્યા મ સમાિહતમનાઃ શ ◌ૃ મ્ ।
અષ્ટાેત્તરશતસ્યાસ્ય મહાલ મી તુ દેવતા॥ ૬॥
ક્લીબંીજપદ મત્યુક્તં શ ક્ત તુ ભવુનેશ્વર ।
અઙ્ગ યાસઃ કર યાસ સ ઇત્યાિદઃ પ્રક તતઃ॥ ૭॥
યાનમ્ -
વ દે પદ્મકરાં પ્રસન્નવદનાં સાૈભાગ્યદાં ભાગ્યદાં
હ તા યામભયપ્રદાં મ ણગણનૈાર્નાિવધૈભૂર્ ષતામ્ ।
ભક્તાભીષ્ટફલપ્રદાં હિરહરબ્રહ્માિદ ભઃ સિેવતાં
પાશ્વ પઙ્કજશઙ્ખપદ્મિનિધ ભયુર્ક્તાં સદા શ ક્ત ભઃ॥ ૮॥
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સર સજનયને સરાજેહ તે ધવલતરાંશકુગ ધમાલ્યશાેભે ।
ભગવ ત હિરવ લભે મનાેજ્ઞે િત્રભવુનભૂ તકિર પ્રસીદ મહ્યમ્॥ ૯॥
ૐ પ્રકૃ ત િવકૃ ત િવદ્યાં સવર્ભૂતિહતપ્રદામ્ ।
શ્રદ્ધાં િવભૂ ત સરુ ભ નમા મ પરમા ત્મકામ્॥ ૧૦॥
વાચં પદ્માલયાં પદ્માં શુ ચ વાહાં વધાં સધુામ્ ।
ધ યાં િહર મયી ં લ મી ં િનત્યપુષ્ટાં િવભાવર મ્॥ ૧૧॥
અિદ ત ચ િદ ત દ પ્તાં વસધુાં વસધુાિરણીમ્ ।
નમા મ કમલાં કા તાં કામાક્ષી ં ક્રાેધસ ભવામ્॥ ૧૨॥ var કામા ક્ષીરાેદસ ભવામ્

અનુગ્રહપદાં બુ દ્ધમનઘાં હિરવ લભામ્ ।
અશાેકામ તાં દ પ્તાં લાેકશાેકિવના શનીમ્॥ ૧૩॥
નમા મ ધમર્િનલયાં ક ણાં લાેકમાતરમ્ ।
પદ્મ પ્રયાં પદ્મહ તાં પદ્માક્ષી ં પદ્મસુ દર મ્॥ ૧૪॥
પદ્માેદ્ભવાં પદ્મમખુી ં પદ્મનાભ પ્રયાં રમામ્ ।
પદ્મમાલાધરાં દેવી ં પ દ્મની ં પદ્મગ ધનીમ્॥ ૧૫॥
પુ યગ ધાં સપુ્રસન્નાં પ્રસાદા ભમખુી ં પ્રભામ્ ।
નમા મ ચ દ્રવદનાં ચ દ્રાં ચ દ્રસહાેદર મ્॥ ૧૬॥
ચતુભુર્ ં ચ દ્ર પા મ દરા મ દુશીતલામ્ ।
આહ્લાદજનની ં પુ ષ્ટ શવાં શવકર ં સતીમ્॥ ૧૭॥
િવમલાં િવશ્વજનની ં તુ ષ્ટ દાિરદ્ર્યના શનીમ્ ।
પ્રી તપુ કિરણી ં શા તાં શકુ્લમાલ્યા બરાં શ્રયમ્॥ ૧૮॥
ભાસ્કર ં બ વિનલયાં વરારાેહાં યશ વનીમ્ ।
વસુ ધરામુદારાઙ્ગી ં હિરણી ં હેમમા લનીમ્॥ ૧૯॥ (વસુ ધરામુદારાઙ્ગાં)

ધનધા યકર ં સ દ્ધ સદા સાૈ યાં શભુપ્રદામ્ ।
પવે મગતાન દાં વરલ મી ં વસપુ્રદામ્॥ ૨૦॥
શભુાં િહર યપ્રાકારાં સમુદ્રતનયાં જયામ્ ।
નમા મ મઙ્ગલાં દેવી ં િવ વક્ષઃસ્થલ સ્થતામ્॥ ૨૧॥
િવ પત્ની ં પ્રસન્નાક્ષી ં નારાયણસમા શ્રતામ્ ।
દાિરદ્ર્ય વં સની ં દેવી ં સવાપદ્રવહાિરણીમ્॥ ૨૨॥
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નવદુગા મહાકાલી ં બ્રહ્મિવ શવા ત્મકામ્ ।
િત્રકાલજ્ઞાનસ પન્નાં નમા મ ભવુનેશ્વર મ્॥ ૨૩॥
લ મી ં ક્ષીરસમુદ્રરાજતનયાં શ્રીરઙ્ગધામેશ્વર ં
દાસીભૂતસમ તદેવવિનતાં લાેકૈકદ પાઙુ્કરામ્ ।

શ્રીમન્મ દકટાક્ષલ ધિવભવદ્બ્રહ્મે દ્રગઙ્ગાધરાં
વાં ત્રૈલાેક્યકુટુ બની ં સર સ ં વ દે મુકુ દ પ્રયામ્॥ ૨૪॥

માતનર્મા મ કમલે કમલાયતા ક્ષ
શ્રીિવ હૃ કમલવા સિન િવશ્વમાતઃ ।
ક્ષીરાેદજે કમલકાેમલગભર્ગાૈિર લ મ
પ્રસીદ સતતં નમતાં શર યે॥ ૨૫॥
િત્રકાલં યાે જપે દ્વદ્વાન્ ષ માસં િવ જતે દ્રયઃ ।
દાિરદ્ર્ય વંસનં કૃ વા સવર્મા ાેત્યયત્નતઃ॥ ૨૬॥
દેવીનામસહસ્રષેુ પુ યમષ્ટાેત્તરં શતમ્ ।
યને શ્રયમવા ાે ત કાેિટજન્મદિરદ્રતઃ॥ ૨૭॥
ગવુારે શતં ધીમાન્ પઠેદ્વ સરમાત્રકમ્ ।
અષ્ટૈશ્વયર્મવા ાે ત કુબેર ઇવ ભૂતલે॥ ૨૮॥
દાિરદ્ર્યમાેચનં નામ તાતે્રમ બાપરં શતમ્ ।
યને શ્રયમવા ાે ત કાેિટજન્મદિરિદ્રતઃ॥ ૨૯॥
ભુ વા તુ િવપુલાન્ ભાેગાનસ્યાઃ સાયજુ્યમા ુયાત્ ।
પ્રાતઃકાલે પઠેિન્નતં્ય સવર્દુઃખાપેશા તયે ।
પઠં તુ ચ તયેદે્દવી ં સવાર્ભરણભૂ ષતામ્॥ ૩૦॥
॥ ઇ ત શ્રીલ યષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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