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Shukra Stava

શકુ્ર તવરાજઃ

અસ્ય શ્રીશકુ્ર તવરાજસ્ય પ્ર પ તઃ ઋ ષઃ અનુષુ્ટપ્ છ દઃ
શકુ્રાે દેવતા શ્રીશકુ્રપ્રીત્યથ પાઠે િવિનયાેગઃ॥
નમ તે ભાગર્વશ્રેષ્ઠ દૈત્યદાનવપૂ જત ।
ષ્ટરાેધપ્રકત્ર ચ ષ્ટકત્ર નમાે નમઃ॥ ૧॥

દેવયાિનિપત તુ યં વેદવેદાઙ્ગપારગ ।
પરેણ તપસા શદુ્ધઃ શઙ્કરાે લાેકસુ દરઃ॥ ૨॥
પ્રાપ્તાૈ િવદ્યાં વનાખ્યાં ત મૈ શકુ્રાત્મને નમઃ ।
નમ ત મૈ ભગવતે ગપુતુ્રાય વેધસે॥ ૩॥
તારામ ડલમ યસ્થ વભાસાભા સતા બરઃ ।
યસ્યાેદયે જગ સવ મઙ્ગલાહ ભવેિદહ॥ ૪॥
અ તં યાતે હ્યિરષં્ટ સ્યાત્ત મૈ મઙ્ગલ િપણે ।
િત્રપુરાવા સનાે દૈત્યાન્ શવબાણપ્રપીિડતાન્॥ ૫॥
િવદ્યયાઽ વયચ્છુક્રાે નમ તે ગનુ દન ।
યયા તગુરવે તુ યં નમ તે કિવન દન॥ ૬॥
વ લરાજ્યપ્રદાે વ ત મૈ વાત્મને નમઃ ।
ભાગર્વાય નમ તુ યં પવૂર્ગીવાર્ણવ દત॥ ૭॥
વપતુ્રાય યાે િવદ્યાં પ્રાદાત્ત મૈ નમાે નમઃ ।

નમઃ શકુ્રાય કાવ્યાય ગપુતુ્રાય ધીમિહ॥ ૮॥
નમઃ કારણ પાય નમ તે કારણાત્મને ।
તવરાજ મમં પુ યં ભાગર્વસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૯॥
યઃ પઠેચ્છૃ યાદ્વાિપ લભતે વા છતં ફલમ્ ।
પતુ્રકામાે લભે પુત્રાન્ શ્રીકામાે લભતે શ્રયમ્॥ ૧૦॥
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રાજ્યકામાે લભેદ્રાજં્ય સ્ત્રીકામઃ સ્ત્રયમુત્તમામ્ ।
ગવુારે પ્રયત્નને પિઠતવં્ય સમાિહતેઃ॥ ૧૧॥

અ યવારે તુ હાેરાયાં પજૂયેદ્ ગનુ દનમ્ ।
રાેગાતા મુચ્યતે રાેગાદ્ભયાતા મુચ્યતે ભયાત્॥ ૧૨॥
યદ્ય પ્રાથર્યતે જ તુ તત્ત પ્રા ાે ત સવર્દા ।
પ્રાતઃકાલે પ્રકતર્વ્યા ગપુૂ પ્રયત્નતઃ ।
સવર્પાપિવિનમુર્ક્તઃ પ્રા ુયા ચ્છવસિન્નિધમ્॥ ૧૩॥
ઇ ત શ્રીબ્રહ્મયામલે શકુ્ર તવરાજઃ સ પૂણર્ઃ॥
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