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shrI sUkta (Rigveda)

શ્રીસકૂ્ત (ઋગ્વેદ)

ૐ॥ િહર યવણા હિરણી ં સવુણર્રજતસ્ર મ્ ।
ચ દ્રાં િહર મયી ં લ મી ં તવેદાે મ આવહ॥ ૧॥
તાં મ આવહ તવેદાે લ મીમનપગા મનીમ્ ।
યસ્યાં િહર યં િવ દેયં ગામશ્વં પુ ષાનહમ્॥ ૨॥
અશ્વપવૂા રથમ યાં હ તનાદપ્રબાેિધનીમ્ ।
શ્રયં દેવીમપુહ્વયે શ્રીમાર્દેવીજુર્ષતામ્॥ ૩॥
કાં સાે મતાં િહર યપ્રાકારામાદ્રા વલ તી ં પ્તાં તપર્ય તીમ્ ।
પદ્મે સ્થતાં પદ્મવણા તા મહાપેહ્વયે શ્રયમ્॥ ૪॥
ચ દ્રાં પ્રભાસાં યશસા વલ તી ં શ્રયં લાેકે દેવજુષ્ટામુદારામ્ ।
તાં પ દ્મનીમી ં શરણમહં પ્રપદે્યઽલ મીમ ન યતાં વાં ણે॥ ૫॥
આિદત્યવણ તપસાેઽિધ તાે વન પ ત તવ ક્ષાેઽથ બ વઃ ।
તસ્ય ફલાિન તપસા નુદ તુ માયા તરાયાશ્ચ બાહ્યા અલ મીઃ॥ ૬॥
ઉપૈતુ માં દેવસખઃ ક તશ્ચ મ ણના સહ ।
પ્રાદુભૂર્તાેઽ મ રાષ્ટ્ર ેઽ મન્ ક ત દ્ધ દદાતુ મે॥ ૭॥

પપાસામલાં જ્યેષ્ઠામલ મી ં નાશયા યહમ્ ।
અભૂ તમસ દ્ધ ચ સવા િન ર્દ મે ગ્ હાત્॥ ૮॥
ગંધદ્વારાં દુરાધષા િનત્યપુષ્ટાં કર ષણીમ્ ।
ઈશ્વરꣳ સવર્ભૂતાનાં તા મહાપેહ્વયે શ્રયમ્॥ ૯॥
મનસઃ કામમાકૂ ત વાચઃ સત્યમશીમિહ ।
પશનૂાં પમન્નસ્ય મિય શ્રીઃ શ્રયતાં યશઃ॥ ૧૦॥
કદર્મને પ્ર ભૂતા મિય સ ભવ કદર્મ ।
શ્રયં વાસય મે કુલે માતરં પદ્મમા લનીમ્॥ ૧૧॥
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આપઃ જ તુ નગ્ધાિન ચક્લીત વસ મે ગ્ હે ।
િન ચ દેવી ં માતરં શ્રયં વાસય મે કુલે॥ ૧૨॥
આદ્રા પુ કિરણી ં પુ ષ્ટ િપઙ્ગલાં પદ્મમા લનીમ્ ।
ચ દ્રાં િહર મયી ં લ મી ં તવેદાે મ આવહ॥ ૧૩॥
આદ્રા યઃ કિરણી ં ય ષ્ટ સવુણા હેમમા લનીમ્ ।
સયૂા િહર મયી ં લ મી ં તવેદાે મ આવહ॥ ૧૪॥
તાં મ આવહ તવેદાે લ મીમનપગા મનીમ્ ।
યસ્યાં િહર યં પ્રભૂતં ગાવાે દાસ્યાેઽશ્વા વ દેયં પુ ષાનહમ્॥ ૧૫॥
યઃ શુ ચઃ પ્રયતાે ભૂ વા જુહુયાદાજ્ય મ વહમ્ ।
શ્રયઃ પ ચદશચ ચ શ્રીકામઃ સતતં જપેત્॥ ૧૬॥

ફલશ્રુ ત
પદ્માનને પદ્મ ઊ પદ્માક્ષી પદ્મસ ભવે ।
વં માં ભજ વ પદ્માક્ષી યને સાખૈ્યં લભા યહમ્॥
અશ્વદાયી ગાેદાયી ધનદાયી મહાધને ।
ધનં મે જુષતાં દેિવ સવર્કામાંશ્ચ દેિહ મે॥
પતુ્રપાતૈ્ર ધનં ધા યં હ ત્યશ્વાિદગવે રથમ્ ।
પ્ર નાં ભવ સ માતા આયુ મ તં કરાેતુ મામ્॥
ધનમ ગ્ ધર્નં વાયુધર્નં સયૂા ધનં વસઃુ ।
ધન મ દ્રાે હ પ તવર્ ણં ધનમશ્નુ તે॥
વનૈતેય સાેમં િપબ સાેમં િપબતુ ત્રહા ।
સાેમં ધનસ્ય સાે મનાે મહં્ય દદાતુ સાે મનઃ॥
ન ક્રાેધાે ન ચ મા સય ન લાેભાે નાશભુા મ તઃ॥
ભવ ત કૃતપુ યાનાં ભક્તાનાં શ્રીસકંૂ્ત જપે સદા॥
વષર્ તુ તે િવભાવિર િદવાે અભ્રસ્ય િવદ્યુતઃ ।
રાેહ તુ સવર્બી યવ બ્રહ્મ દ્વષાે જિહ॥
પદ્મ પ્રયે પ દ્મિન પદ્મહ તે પદ્માલયે પદ્મદલાયતા ક્ષ ।
િવશ્વ પ્રયે િવ મનાેઽનુકૂલે વ પાદપદં્મ મિય સિન્નધ વ॥
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યા સા પદ્માસનસ્થા િવપુલકિટતટ પદ્મપત્રાયતાક્ષી ।
ગ ભીરા વતર્ના ભઃ તનભર ન મતા શભુ્ર વસ્ત્રાેત્તર યા ।
લ મીિદવ્યૈગર્જે દ્રમૈર્ ણગણ ખ ચતૈ નાિપતા હેમકુ ભૈઃ ।
િનતં્ય સા પદ્મહ તા મમ વસતુ ગ્ હે સવર્માઙ્ગલ્યયુક્તા॥
લ મી ં ક્ષીરસમુદ્ર રાજતનયાં શ્રીરંગધામેશ્વર મ્ ।
દાસીભૂતસમ ત દેવ વિનતાં લાેકૈક દ પાંકુરામ્ ।
શ્રીમન્મ દકટાક્ષલ ધ િવભવ બ્રહ્મે દ્રગઙ્ગાધરામ્ ।
વાં ત્રૈલાેક્ય કુટુ બની ં સર સ ં વ દે મુકુ દ પ્રયામ્॥
સદ્ધલ મીમાક્ષલ મીજર્યલ મી સર વતી ।
શ્રીલ મીવર્રલ મીશ્ચ પ્રસન્ના મમ સવર્દા॥
વરાંકુશાૈ પાશમભી તમુદ્રાં કરૈવર્હ તી ં કમલાસનસ્થામ્ ।
બાલાકર્ કાેિટ પ્ર તભાં િત્રણતે્રાં ભજેહમાદ્યાં જગદ શ્વર ં તામ્॥
સવર્મઙ્ગલમાઙ્ગલ્યે શવે સવાર્થર્ સાિધકે ।
શર યે ય બકે દેિવ નારાય ણ નમાેઽ તુ તે॥
સર સજિનલયે સરાજેહ તે ધવલતરાંશકુ ગ ધમાલ્યશાેભે ।
ભગવ ત હિરવ લભે મનાેજ્ઞે િત્રભવુનભૂ તકિરપ્રસીદ મહ્યમ્॥
િવ પત્ની ં ક્ષમાં દેવી ં માધવી ં માધવ પ્રયામ્ ।
િવ ણાેઃ પ્રયસખીમં્ દેવી ં નમા યચ્યુતવ લભામ્॥
મહાલ મી ચ િવદ્મહે િવ પત્ની ચ ધીમહી ।
તન્નાે લ મીઃ પ્રચાેદયાત્॥
(આન દઃ કદર્મઃ શ્રીદ શ્ચક્લીત ઇ ત િવશ્રુતાઃ ।
ઋષયઃ શ્રયઃ પતુ્રાશ્ચ શ્રીદવીદવતા મતાઃ ( વયમ્
શ્રીરેવ દેવતા॥ ) variation)

(ચ દ્રભાં લ મીમીશાનામ્ સયૂર્ભાં શ્રયમીશ્વર મ્ ।
ચ દ્ર સયૂર્ ગ્ સવાર્ભામ્ શ્રીમહાલ મીમપુા મહે॥ variation)

શ્રીવચર્સ્યમાયુ યમારાેગ્યમાિવધાત્ પવમાનં મહીયતે ।
ધનં ધા યં પશું બહુપતુ્રલાભં શતસવં સરં દ ઘર્માયુઃ॥
ઋણરાેગાિદદાિરદ્ર્યપાપ દપ ત્યવઃ ।
ભયશાેકમન તાપા ન ય તુ મમ સવર્દા॥
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શ્રયે ત શ્રય આિનયાર્ય શ્રયં વયાે જિન યાે દધાતુ ।
શ્રયં વસાના અ ત વમાયન્ ભજં ત સદ્યઃ સિવતા િવદ યનૂ્॥
શ્રય અેવનંૈ ત ચ્છ્ર યામાદધા ત । સ તત ચા વષટ્કૃત્યં
સ ધતં્ત સ ધીયતે પ્રજયા પશુ ભઃ । ય અેવં વેદ ।
ૐ મહાદેવ્યૈ ચ િવદ્મહે િવ પત્ની ચ ધીમિહ ।
તન્નાે લ મીઃ પ્રચાેદયાત્॥

॥ ૐ શા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
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