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Pradosha Stotrashtakam

પ્રદાષે તાતે્રાષ્ટકમ્

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
સતં્ય બ્રવી મ પરલાેકિહતં બ્રવી મ
સારં બ્રવી યપુિનષદૃ્ધદયં બ્રવી મ ।

સસંારમુ બણમસારમવા ય જ તાેઃ
સારાેઽયમીશ્વરપદા બુ હસ્ય સવેા॥ ૧॥

યે નાચર્ય ત ગિરશં સમયે પ્રદાષેે
યે ના ચતં શવમિપ પ્રણમ ત ચા યે ।

અેત કથાં શ્રુ તપુટૈનર્ િપબ ત મૂઢા તે
જન્મજન્મસુ ભવ ત નરા દિરદ્રાઃ॥ ૨॥

યે વૈ પ્રદાષેસમયે પરમેશ્વરસ્ય,

કુવર્ ત્યન યમનસાઽ ઘ્રસરાજેપૂ મ્ ।
િનતં્ય પ્ર દ્ધધનધા યકલત્રપુત્રસાૈભાગ્ય-
સ પદિધકા ત ઇહૈવ લાેકે॥ ૩॥

કૈલાસશલૈભવુને િત્રજગ જિનત્રી ં ગાૈર ં
િનવે ય કનકા ચતરત્નપીઠે ।
તં્ય િવધાતુમ ભવા છ ત શલૂપાણાૈ
દેવાઃ પ્રદાષેસમયે નુ ભજ ત સવ॥ ૪॥

વાગ્દેવી તવ લક શતમખાે વે ં દધ પદ્મજ-
તાલાેિન્નદ્રકરાે રમા ભગવતી ગેયપ્રયાેગા વતા ।

િવ ઃ સા દ્ર દઙ્ગવાદનપટુદવાઃ સમ તાિ સ્થતાઃ
સવે તે તમનુ પ્રદાષેસમયે દેવં ડાનીપ તમ્॥ ૫॥

ગ ધવર્યક્ષપતગાેરગ સદ્ધસા ય-
િવદ્યાધરામરવરા સરસાં ગણાંશ્ચ ।

યેઽ યે િત્રલાેકિનલયા સહભૂતવગાર્ઃ
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પ્રાપ્તે પ્રદાષેસમયે હરપાશ્વર્સસં્થાઃ॥ ૬॥
અતઃ પ્રદાષેે શવ અેક અેવ
પજૂ્યાેઽથ ના યે હિરપદ્મ દ્યાઃ ।

ત મન્મહેશે િવિધનજે્યમાને
સવ પ્રસીદ ત સરુાિધનાથાઃ॥ ૭॥

અેષ તે તનયઃ પવૂર્જન્મિન બ્રાહ્મણાેત્તમઃ ।
પ્ર તગ્રહૈવર્યાે િન યે ન દાનાદૈ્યઃ સકુમર્ ભઃ॥ ૮॥
અતાે દાિરદ્ર્યમાપન્નઃ પતુ્ર તે દ્વજભા મિન ।
તદ્દાષેપિરહારાથ શરણાં યાતુ શઙ્કરમ્॥ ૯॥
॥ ઇ ત શ્રીસ્કા દાેક્તં પ્રદાષે તાતે્રાષ્ટકં સ પૂણર્મ્॥
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