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.. svadhAstotram ..

॥ स्वधास्तोत्रम् ॥
ब्र ोवाच -
स्वधोच्चारणमात्रेण तीथर्स्नायी भवे रः ।
मुच्यते सवर्पापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् ॥ १ ॥
स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यिद वारत्रयं स्मरते् ।
श्राद्धस्य फलमाप्नोत कालतपर्णयोस्तथा ॥ २ ॥
श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः णोत समािहतः ।
लभेच्छ्र ाद्धशतानाञ्च पुण्यमेव न संशयः ॥ ३ ॥
स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं ित्रसन्ध्यं यः पठे रः ।
िप्रयां िवनीतां स लभेत्साध्व पुत्रं गुणा न्वतम् ॥ ४ ॥
िपतॄणां प्राणतुल्या त्वं ि जजीवन िपणी ।
श्राद्धाध ातृदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा ॥ ५ ॥
बिहमर्न्मनसो गच्छ िपतॄणां तुि हेतवे ।
सम्प्रीतये ि जातीनां गृिहणां वृद्धहेतवे ॥ ६ ॥
िनत्यािनत्यस्व पा￭स गुण पा￭स सुव्रते ।
आिवभार्व स्तरोभावः सृ ौ च प्रलये तव ॥ ७ ॥
ॐ स्व स्त च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षणा तथा ।
िन िपता तुवदे षट्प्रशस्ता क मणाम् ॥ ८ ॥
पुरासी वं स्वधागोपी गोलोके राधकासखी ।
धृतोर￭स स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता ॥ ९ ॥
var धृतास्वोर￭स कृष्णेन यतस्तेन स्वधा स्मृता
( extra verses in brahmavaivartapurANa
ध्वस्ता त्वं राधकाशापाद्गोलोकाि मागता ।
कृष्णा ा तया ा पुरा वृन्दा वने वने ॥
कृष्णा लङ्गनपुण्येन भूता मे मानसीसुता ।
अतृ सुरते तेन चतुणार्ं स्वािमनां िप्रया ॥
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॥ स्वधास्तोत्रम् ॥

स्वाहा सा सुन्दरी गोपी पुरासीद् राधकासखी ।
रतौ स्वयं कृष्णमाह तेन स्वाहा प्रक तता ॥
कृष्णेन साधर्ं सुचरं वसन्ते रासमण्डले ।
प्रमत्ता सुर ते  ा ा सा राधया पुरा ॥
तस्याः शापेन सा ध्वस्ता गोलोकाि मागता ।
कृष्णा लङ्गनपुण्येन समभू ि कािमनी ॥
पिवत्र पा परमादेवा ैवर् न्दतानृभः ।
य ामोच्चारणे-नवै नरो मुच्येत पातकात् ॥
या सुशीलाभधागोपी पुरासीद्राधकासखी ।
उवास दक्षणेक्रोडे कृष्णस्य च महात्मनः ॥
प्रध्वस्ता सा च तच्छापाद्गोलोकाि मागता ।
कृष्णा लङ्गनपुण्येन सा बभूव च दक्षणा ॥
सा प्रेयसीरतौ दक्षा प्रशस्ता सवर्कमर्सु ।
उवास दक्षणे भतुर्दर्क्षणा तेन क तता ॥
गोप्यो बभूवु स्तस्रो वै स्वधा स्वाहा च दक्षणा ।
क मणां कमर्पूणार्थर्ं पुरा चैवे रचे्छया ॥)
इत्येवमुक्त्वा स ब्र ा ब्र लोके च संसिद ।
तस्थौ च सहसा स ः स्वधा सािवबर्भूव ह ॥ १० ॥
तदा िपतृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननाम् ।
तां संप्राप्य ययसु्ते च िपतर प्रह षताः ॥ ११ ॥
स्वधा स्तोत्रिमदं पुण्यं यः णोत समािहतः ।
स स्नातः सवर्तीथषु वेदपाठफलं लभेत् ॥ १२ ॥
॥ इत श्रीब्र ववैत्त महापुराणे ि तीये
प्रकृतखण्डे नारदनारायणसण्वादे स्वधोपाख्याने
स्वधोत्प त्त तत्पूजािदकं नामकैचत्वा रशोऽध्यायः ॥ ४१॥
स्वधास्तोत्रं सम्पूणर्म् ।
स्वधास्तोत्रं मराठी अथर्
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.. svadhAstotram ..

ब्र देव म्हणाले
१. स्वधा शब्दाच्या उच्चाराने माणूस तीथार्ंमध्ये स्नान केल्याप्रमाणे
पिवत्र होतो. तो सवर् पापांतून मुक्त होऊन वाजपेय यज्ञाच्या फलाचा
अधकारी होतो.
२. स्वधा, स्वधा, स्वधा अशा तीनवेळा स्मरणाने तो श्राद्ध, काल आण
तपर्ण यांच्या फलाचा प्रा करणारा होतो.
३. श्राद्धाच्या िदवशी जो सावधानतेने स्वधादेवीच्या या स्तोत्राचे
श्रवण करतो, त्याला िनःसंशय शभंर श्राद्ध केल्याचे पुण्य
िमळते.
४. जो माणूस ित्रकाल संध्यासमयी स्वधा, स्वधा, स्वधा या पिवत्र
नामाचा पाठ करतो, त्याला िवनम्र, पतव्रता अण िप्रय पत्नीचा लाभ
होतो. तसेच त्याला सद्गणु संप पुत्राचा लाभ होतो.
५. हे देिव! तूं िपतरांसाठी प्राणतुल्य आहेस. ब्रा णांसाठी
जीवनस्व िपणी आहेस. तूला श्राद्धकमार्ची अध ात्री देवी म्हटले
जाते. तुझ्या कृपेनेच श्राद्ध आण तपर्णाचे फल िमळते.
६. तू िपतरांच्या तुि साठी, ब्रा णांच्या प्रेमासाठी आण
गृहस्थांच्या अभवृद्धसाठी माझ्या मनामधून बाहेर ये.
७. सुव्रते तू नेहमी आहेस. तुझा िवग्रह िनत्य आण गुणमय असतो. तूं
सृि बरोबरच प्रगट होतेस आण प्रलयकाली तुझा िवलय होतो.
८. तु ॐ, नमः, स्व स्त, स्वाहा, स्वधा तसेच दक्षणा आहेस. चारी
वेदांमध्ये तुझ्या या सहा स्व पांचे िववरण केलेले आहे. कमर्काण्डी
लोकांमध्ये या सहा नावाना मोठी मान्यता आहे.
९. हे देिव ! तू या आध गोलोकांत ’ स्वधा ’ नावाची गोपी होतीस
आण राधेची सखी होतीस. भगवान श्रीकृष्णाने तुला आपल्या
वक्षःस्थळावर धारण केले होते. यामुळे तुला स्वधा हे नाव िमळाले.
१०. अशा प्रकारे देवी स्वधाचे गुणगान क न ब्र देव आपल्या सभत
िवराजमान झाले. इतक्यांत भगवती स्वधा त्यांच्यासमोर प्रगट झाली.
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॥ स्वधास्तोत्रम् ॥

११. तेव्हां िपतामहाने त्या कमलनयनी देवीला िपतरांना सम पत
केले. त्या देवीच्या प्रा ीमुळे िपतर अत्यतं आनिंदत झाले व आपल्या
लोक िनघून गेले.
१२. हे भगवती स्वधादेवीचे परम पावन स्तोत्र आहे. जो कोणी सम पत
वृत्तीने हे ऐकेल त्याला सवर् तीथार्ंमध्ये स्नान केल्याचे पुण्य
तसेच वेदपाठाचे फल प्रा होते. अशा रीतीने श्रीब्र ववैतर्
पुराणांतील प्रकृतीखडंांतील हे ब्र देवाने रचलेले स्वधा स्तोत्र
येथे पुरे झाले.

The verses are portion of 41st adhyAya in prakRitikhaNDa of
brahmavaivartapurANa.
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