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Shri Dharmashastuh Ashtottarashatanama Stotram

શ્રીધમર્શા તુઃ અષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્

શ્રીપૂણાર્પુ કલા બાસમેત શ્રીહિરહરપતુ્ર વા મને નમઃ ॥
યાનમ્ -
ક હારાે વલ નીલકુ તલભરં કાલા બુદ યામલં

કપૂર્રાક લતા ભરામવપષું કુ દે દુ બ બાનનમ્ ।
શ્રીદ ડાઙુ્કશ-પાશ-શલૂ-િવલસ પા ણ મદા ત-

દ્વપા ઢં શત્રુિવમદર્નં હૃિદ મહાશા તારમાદ્યં ભજે ॥
ૐ મહાશા તા મહાદેવાે મહાદેવસતુાેઽવ્યયઃ ।
લાેકકતાર્ લાેકભતાર્ લાેકહતાર્પરા પરઃ ॥ ૧॥
િત્રલાેકરક્ષકાે ધ વી તપ વી ભૂતસિૈનકઃ ।
મ ત્રવેદ મહાવેદ મા તાે જગદ શ્વરઃ ॥ ૨॥
લાેકા યક્ષાેઽગ્રણીઃ શ્રીમાનપ્રમેયપરાક્રમઃ ।
સ હા ઢાે ગ ઢાે હયા ઢાે મહેશ્વરઃ ॥ ૩॥
નાનાશસ્ત્રધરાેઽનઘા નાનાિવદ્યાિવશારદઃ ।
નાના પધરાે વીરાે નાનાપ્રા ણિનષેિવતઃ ॥ ૪॥
ભૂતેશાે ભૂ તદાે ત્યાે ભજુઙ્ગાભરણાે વલઃ ।
ઇ ધ વી પુ પબાણાે મહા પાે મહાપ્રભુઃ ॥ ૫॥
માયાદેવીસતુાે મા યાે મહનીયાે મહાગુણઃ ।
મહાશવૈાે મહા દ્રાે વૈ ણવાે િવ પૂજકઃ ॥ ૬॥
િવઘે્નશાે વીરભદ્રશેાે ભૈરવાે ષ મખુ પ્રયઃ ।
મે શ ◌ૃઙ્ગસમાસીનાે મુિનસઙ્ઘિનષેિવતઃ ॥ ૭॥
વેદાે ભદ્રાે જગન્નાથાે ગણનાથાે ગણેશ્વરઃ ।
મહાયાેગી મહામાયી મહાજ્ઞાની મહા સ્થરઃ ॥ ૮॥
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વેદશા તા ભૂતશા તા ભીમહાસપરાક્રમઃ ।
નાગહારાે નાગકેશાે વ્યાેમકેશઃ સનાતનઃ ॥ ૯॥
સગુણાે િનગુર્ણાે િનત્યાે િનત્ય પ્તાે િનરાશ્રયઃ ।
લાેકાશ્રયાે ગણાધીશશ્ચતુ ષ ષ્ટકલામયઃ ॥ ૧૦॥
ઋગ્યજુઃસામાથવાર્ત્મા મ લકાસરુભ જનઃ ।
િત્રમૂ તદત્યમથનઃ પ્રકૃ તઃ પુ ષાેત્તમઃ ॥ ૧૧॥
કાલજ્ઞાની મહાજ્ઞાની કામદઃ કમલેક્ષણઃ ।
ક પ ક્ષાે મહા ક્ષાે િવદ્યા ક્ષાે િવભૂ તદઃ ॥ ૧૨॥
સસંારતાપિવચ્છેત્તા પશલુાેકભયઙ્કરઃ ।
રાેગહ તા પ્રાણદાતા પરગવર્િવભ જનઃ ॥ ૧૩॥
સવર્શાસ્ત્રાથર્ ત વજ્ઞાે ની તમાન્ પાપભ જનઃ ।
પુ કલાપૂણાર્સયંુક્તઃ પરમાત્મા સતાઙ્ગ તઃ ॥ ૧૪॥
અન તાિદત્યસઙ્કાશઃ સબુ્રહ્મ યાનુ ે બલી ।
ભક્તાનુક પી દેવેશાે ભગવાન્ ભક્તવ સલઃ ॥
ઇ ત શ્રીધમર્શા તુઃ અષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્ ॥
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