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Arya Panchadashi Stotram

આયાર્પ ચદશી તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
ૐ ક અે ઈ લ હ્ર ી ં હ સ ક હ લ હ્ર ી ં સ ક લ હ્ર ી ં શ્રી ં ।
કરક લતચાપબાણાં ક હારાઙ્ ઘ્ર નમા મ કલ્યાણીમ્ ।
ક દપર્દપર્જનની ં કલષુહરાં કા મતાથર્ફલદાત્રીમ્॥ ૧॥
અેષા તાેતુમ્ વાણી નવૈ સમથાર્ તવે શ મિહમાનમ્ ।
શષેાેઽ ય દસહસ્રૈઃ શષંે કૃતવાન્ મહે શ તવ ચિરતમ્॥ ૨॥
ઈ શ વાિદસપુજૂ્યા મ દ દરકેશાભારસૂ લ સતામ્ ।
ઇ દ વરદલનયનામી સતદાત્રી ં નમા મ શવાર્ણીમ્॥ ૩॥
લસદ ણભાનુકાેિટદુ્ય તિનિધમ બાં સરેુ દ્રલક્ષ્યપદામ્ ।
લ લતાં નમા મ બાલે લ લત શવહૃદયકમલકલહંસીમ્॥ ૪॥
હ્ર ીકંારબીજ પે િહમ ગિરક યે હર દ્રભવવ દે્ય ।
િહમકરધવલચ્છત્રે િહતાય ભવ નઃ સદા મહારા જ્ઞ॥ ૫॥
હષા કરજનિયત્રી હ સતજ્યાે ના તવેયમનવદે્ય ।
હરગલહાલાહલમિપ હર ત ત્રૈલાેક્યમાેહ ત મરં તે॥ ૬॥
સકલમનાેરથદાને સત્યિપ ચરણે નતસ્ય તવ િનપુણે ।
સસંવે્યતે સરુત ઃ સદાજ્ઞલાેકૈનુર્ કૃચ્છ્ર ફલદાતા॥ ૭॥
કનક ચે ચટુલગતે કિઠન તનભારનમ્રકૃશમ યે ।
કા તે કઙ્કણહ તે ક બુગ્રીવે નમાેઽ તુ તે ક ણે॥ ૮॥
હરનયનાન દકરે હરાઙ્કસસં્થે હિરપ્રમખુવ દે્ય ।
હરનટનસા ક્ષભૂતે હરાધર્દેહે નમાેઽ તુ તે સકૃુપે॥ ૯॥
લ મીપ્રદક ણા યા લ મીપ તમ પમ બ કતુર્મલમ્ ।
લક્ષ્યમ્ કુ માં તસ્યા લાવ યા તતરઙ્ગમાલે વમ્॥ ૧૦॥
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હ્ર ીકંારરત્નગભ હેમાચલમ દર તનાે લ સતે ।
હેર બ પ્રયજનિન હે વસધુે દેિહ મે ક્ષમાં િનત્યમ્॥ ૧૧॥
સ સ પ્રદાયિવિદતે સકલાગમિનગમસારત વમિય ।
સાિવ યપર્ય વદને સકલરસાશ્રયસવુાક્સુધાધારામ્॥ ૧૨॥
કરકઙ્કણમ ણિદનમ ણકરિવક સતચરણકમલમકર દમ્ ।
ક ણાપયાેિનધે મે કામા ક્ષ વા તષટ્પદઃ િપબતુ॥ ૧૩॥
લસિદ ચાપસમુશરલ ક્ષતદાવેર્ લવીયર્મભયને ।
લક્ષાિધકદૈત્યકુલં લવપુટવાસં કૃતં કથં ચત્રમ્॥ ૧૪॥
હ્ર ીકંારકે લભવને િહમકરમાૈલ્યઙ્કમ જુપયર્ઙે્ક ।
હૃદયસરાજેે મે વસ હૃદયાન દપ્રબાેધપરહં સ॥ ૧૫॥
આયાર્પ ચદશી ં તામાયા યાે ભજ ત શદુ્ધધીિનત્યમ્ ।
ભાય લ મીવા યાૈ પયાર્તાત્ તસ્ય સાદરં ભવતઃ॥ ૧૬॥
ઇત્યાન દનાથપાદપદ્માપે િવના કા યપગાતે્રાે પન્નનેા ધ્રેણ
ત્યાગરાજના ા િવર ચતમાયાર્પ ચદશી તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
Encoded and proofread by Sridhar Seshagiri seshagir at egr.msu.edu

Arya Panchadashi Stotram

pdf was typeset on December 27, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

2 sanskritdocuments.org


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

