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shrI guru aShTottarashatanAma stotraM

શ્રીગવુાર્ષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્

ગુ બીજ મ ત્ર -ૐગ્રાઁ ગ્રી ં ગ્રા સઃ ગુરવે નમઃ॥
ગુ ગુર્ણવરાે ગાેપ્તા ગાેચરાે ગાપે ત પ્રયઃ । (ગુ ગુર્ણકરાે)
ગુણી ગુણવતાંશ્રેષ્ઠાે ગુ ણાઙ્ગુ રવ્યયઃ॥ ૧॥
જેતા જય તાે જયદાે વાેઽન તાે જયાવહઃ ।
આઙ્ગીરસાેઽ વરાસક્તાે િવિવક્તાેઽ વરકૃ પરઃ॥ ૨॥
વાચ પ તવર્શી વ યાે વિરષ્ઠાે વા ગ્વચક્ષણઃ ।
ચત્તશુ દ્ધકરઃ શ્રીમાન્ ચતૈ્રઃ ચત્ર શખ ડજઃ॥ ૩॥
હદ્રથાે હદ્ભાનુ ર્હ પ તરભીષ્ટદઃ ।

સરુાચાયર્ઃ સરુારા યઃ સરુકાયર્િહતંકરઃ॥ ૪॥
ગીવાર્ણપાષેકાે ધ યાે ગી પ ત ગિરશાેઽનઘઃ ।
ધીવરાે િધષણાે િદવ્યભષૂણાે દેવપૂ જતઃ॥ ૫॥
ધનુધર્રાે દૈત્યહ તા દયાસારાે દયાકરઃ ।
દાિરદ્ર્યનાશકાે ધ યાે દ ક્ષણાયનસ ભવઃ॥ ૬॥
ધનુમ નાિધપાે દેવાે ધનુબાર્ણધરાે હિરઃ ।
આઙ્ગીરસા દસ તાે આઙ્ગીરસકુલસ ભવઃ॥ ૭॥ (આઙ્ગીરસકુલાેદ્ભવઃ)

સ ધુદેશાિધપાે ધીમાન્ વણર્વણર્ઃ ચતુભુર્જઃ । ( વણર્કશ્ચ)
હેમાઙ્ગદાે હેમવપુહમભષૂણભૂ ષતઃ॥ ૮॥
પુ યનાથઃ પુ યરાગમ ણમ ડલમ ડતઃ ।
કાશપુ પસમાનાભઃ ક લદાષેિનવારકઃ॥ ૯॥
ઇ દ્રાિદદેવાેદેવષેાે દેવતાભીષ્ટદાયકઃ ।
અસમાનબલઃ સ વગુણસ પ દ્વભાસરુઃ॥ ૧૦॥
ભૂસરુાભીષ્ટદાે ભૂિરયશઃ પુ યિવવધર્નઃ ।
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ધમર્ પાે ધના યક્ષાે ધનદાે ધમર્પાલનઃ॥ ૧૧॥
સવર્વેદાથર્ત વજ્ઞઃ સવાર્પ દ્વિનવારકઃ ।
સવર્પાપપ્રશમનઃ વમતાનુગતામરઃ॥ ૧૨॥ ( વમાતાનુગતામરઃ, વમાતાનુગતાવરઃ)

ઋગ્વેદપારગાે ઋક્ષરા શમાગર્પ્રચારકઃ ।
સદાન દઃ સત્યસ ધઃ સત્યસકં પમાનસઃ॥ ૧૩॥
સવાર્ગમજ્ઞઃ સવર્જ્ઞઃ સવર્વેદા તિવદ્વરઃ ।
બ્રહ્મપતુ્રાે બ્રાહ્મણેશાે બ્રહ્મિવદ્યાિવશારદઃ॥ ૧૪॥
સમાનાિધકિનમુર્ક્તઃ સવર્લાેકવશવંદઃ ।
સસરુાસરુગ ધવર્વ દતઃ સત્યભાષણઃ॥ ૧૫॥
નમઃ સરેુ દ્રવ દ્યાય દેવાચાયાર્ય તે નમઃ ।
નમ તેઽન તસામ યર્ વેદ સદ્ધા તપારગઃ॥ ૧૬॥
સદાન દ નમ તેઽ તુ નમઃ પીડાહરાય ચ ।
નમાે વાચ પતે તુ યં નમ તે પીતવાસસે॥ ૧૭॥
નમાેઽ દ્વતીય પાય લ બકૂચાર્ય તે નમઃ ।
નમઃ પ્રકૃષ્ટનતે્રાય િવપ્રાણા પતયે નમઃ॥ ૧૮॥
નમાે ભાગર્વ ષ યાય િવપન્નિહતકાિરણે ।
નમ તે સરુસૈ યાનાંિવપ છદ્રાનકેતવે॥ ૧૯॥
હ પ તઃ સરુાચાયા દયાવાન્ શભુલક્ષણઃ ।

લાેકત્રયગુ ઃ શ્રીમાન્ સવર્ગઃ સવર્તાેિવભુઃ॥ ૨૦॥
સવશઃ સવર્દાતુષ્ટઃ સવર્દઃ સવર્પૂ જતઃ ।
અક્રાેધનાે મુિનશ્રેષ્ઠાે દ પ્તકતાર્ જગ પતા॥ ૨૧॥
િવશ્વાત્મા િવશ્વકતાર્ ચ િવશ્વયાેિનરયાેિનજઃ ।
ભૂભુર્વાેધનદાસાજભક્તા વાે મહાબલઃ॥ ૨૨॥
હ પ તઃ કા યપેયાે દયાવાન્ ષુભલક્ષણઃ ।

અભીષ્ટફલદઃ શ્રીમાન્ સભુદ્ગર નમાેઽ તુ તે॥ ૨૩॥
હ પ ત સરુાચાયા દેવાસરુસપુૂ જતઃ ।

આચાયાદાનવાિરષ્ટ સરુમ ત્રી પુરાેિહતઃ॥ ૨૪॥
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કાલજ્ઞઃ કાલઋગ્વેત્તા ચત્તદશ્ચ પ્ર પ તઃ ।
િવ ઃ કૃ ણઃ સદાસૂ મઃ પ્ર તદેવાે વલગ્રહઃ॥ ૨૫॥
॥ ઇ ત ગવુાર્ષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ સ પૂણર્મ્॥
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