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.. shAradAShaTkastotram ..

॥ શારદાષટ્ક તાતે્રમ્ ॥
શ્રીગણેશાય નમઃ ॥
વેદા યાસજડાેઽિપ ય કરસરાે તગ્રહા પદ્મભૂ શ્ચતં્ર
િવશ્વ મદં તનાે ત િવિવધં વીતિક્રયં સિક્રયમ્ ।
તાં તુઙ્ગાતટવાસસક્તહૃદયાં શ્રીચક્રરા લયાં
શ્રીમચ્છઙ્કરદે શકે દ્રિવનુતાં શ્રીશારદા બાં ભજે ॥ ૧॥
યઃ ક શ્ચદુ્બ દ્ધહીનાેઽ યિવિદતનમન યાનપૂ િવધાનઃ
કુયાર્દ્યદ્ય બ સવેાં તવ પદસરસી તસવેારતસ્ય ।
ચતં્ર તસ્યાસ્યમ યા પ્રસર ત કિવતા વાિહનીવામરાણાં
સાલઙ્કારા સવુણાર્ સરસપદયુતા યત્નલેશં િવનવૈ ॥ ૨॥
સવેાપૂ નમનિવધયઃ સ તુ દૂરે િનતા તં
કાદા ચ કા તરિપ પદા ભાજેયુગ્મસ્ય તેઽ બ ।
મૂકં રઙં્ક કલય ત સરુાચાયર્ મ દં્ર ચ વાચા
લ યા લાેકાે ન ચ કલયતે તાં કલેઃ િક િહ દાૈઃ યમ્ ॥ ૩॥
દૃ ટ્વા વ પાદપઙે્ક હનમનિવધાવુદ્યતા ભક્તલાેકાન્
દૂરં ગચ્છ ત રાેગા હિર મવ હિરણા વીક્ષ્ય તદ્વ સદૂુરમ્ ।
કાલઃ કુત્રાિપ લીનાે ભવ ત િદનકરે પ્રાેદ્યમાને તમાવેત્
સાખૈ્યં ચાયુયર્થા જં િવકસ ત વચસાં દેિવ ઙ્ગાિદ્રવાસે ॥ ૪॥
વ પાદાબુજપજૂનાપ્તહૃદયા ભાે તશુ દ્ધજર્નઃ
વગ રાૈરવમવે વે ત્ત કમલાનાથા પદં દુઃખદમ્ ।
કારાગારમવૈ ત ચ દ્રનગરં વાગ્દેિવ િક વણર્નૈદૃર્ યં
સવર્મુદ ક્ષતે સ િહ પનુા ર જૂરગાદ્યૈઃ સમમ્ ॥ ૫॥
વ પાદા બુ હં હૃદાખ્યસર સ સ્યાદૂ્રઢમૂલં યદા
વક્ત્રા જે વ મવા બ પદ્મિનલયા તષે્ઠદ્ગહેૃ િનશ્ચલા ।
ક તયાર્સ્ય ત િદક્તટાનિપ પૈઃ સ પૂ જતા સ્યાત્તદા
વાદે સવર્નયે વિપ પ્ર તભટા દૂરે કરાેત્યેવ િહ ॥ ૬॥
ઇ ત શ્રીજગદુ્ગ સહભારતી વા મિવર ચતં શારદાષટ્ક તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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