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shrIbagalAShTottarashatanAmastotram

શ્રીબગલાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્

અથવા બગલામખુી અષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ ।
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
નારદ ઉવાચ ।
ભગવ દેવદેવેશ ષ્ટ સ્થ તલયાત્મક ।
શતમષ્ટાેત્તરં ના ાં બગલાયા વદાધનુા ॥ ૧॥
શ્રીભગવાનવુાચ ।
શ ◌ૃ વ સ પ્રવક્ષ્યા મ ના ામષ્ટાેત્તરં શતમ્ ।
પીતા બયા મહાદેવ્યાઃ તાતંે્ર પાપપ્રણાશનમ્ ॥ ૨॥
યસ્ય પ્રપઠના સદ્યાે વાદ મૂકાે ભવે ક્ષણાત્ ।
િરપુણાં ત ભનં યા ત સતં્ય સતં્ય વદા યહમ્ ॥ ૩॥
ૐઅસ્ય શ્રીપીતા બરાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રસ્ય સદા શવ ઋ ષઃ,
અનુષુ્ટ છ દઃ, શ્રીપીતા બરા દેવતા,
શ્રીપીતા બરાપ્રીતયે પાઠે િવિનયાેગઃ ।
ૐબગલા િવ વિનતા િવ શઙ્કરભા મની ।
બહુલા વેદમાતા ચ મહાિવ પ્રસરૂિપ ॥ ૪॥
મહામ સ્યા મહાકૂ માર્ મહાવારાહ િપણી ।
નાર સહ પ્રયા ર યા વામના બટુ િપણી ॥ ૫॥
મદગ્ ય વ પા ચ રામા રામપ્રપૂ જતા ।

કૃ ણા કપિદની કૃત્યા કલહા કલકાિરણી ॥ ૬॥
બુ દ્ધ પા બુદ્ધભાયાર્ બાૈદ્ધપાખ ડખ ડની ।
ક લ્ક પા ક લહરા ક લદુગર્ ત ના શની ॥ ૭॥
કાેિટસૂ યર્પ્રતીકાશા કાેિટક દપર્માેિહની ।
કેવલા કિઠના કાલી કલા કૈવલ્યદાિયની ॥ ૮॥
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કેશવી કેશવારા યા િકશાેર કેશવ તુતા ।
દ્ર પા દ્રમૂત દ્રાણી દ્રદેવતા ॥ ૯॥

નક્ષત્ર પા નક્ષત્રા નક્ષત્રેશપ્રપૂ જતા ।
નક્ષત્રેશ પ્રયા િનત્યા નક્ષત્રપ તવ દતા ॥ ૧૦॥
ના ગની નાગજનની નાગરાજપ્રવ દતા ।
નાગેશ્વર નાગક યા નાગર ચ નગાત્મ ॥ ૧૧॥
નગાિધરાજતનયા નગરાજપ્રપૂ જતા ।
નવીના નીરદા પીતા યામા સાૈ દ યર્કાિરણી ॥ ૧૨॥
રક્તા નીલા ઘના શભુ્રા શ્વેતા સાૈભાગ્યદાિયની ।
સુ દર સાૈભગા સાૈ યા વણાર્ભા વગર્ તપ્રદા ॥ ૧૩॥
િરપતુ્રાસકર રેખા શત્રુસહંારકાિરણી ।
ભા મની ચ તથા માયા ત ભની માેિહની શભુા ॥ ૧૪॥
રાગદ્વષેકર રાત્રી રાૈરવ વંસકાિરણી ।
ય ક્ષણી સદ્ધિનવહા સદ્ધશેા સ દ્ધ િપણી ॥ ૧૫॥
લઙ્કાપ ત વંસકર લઙે્કશી િરપવુ દતા ।
લઙ્કાનાથકુલહરા મહારાવણહાિરણી ॥ ૧૬॥
દેવદાનવ સદ્ધાૈઘપૂ જતા પરમેશ્વર ।
પરા પા પરમા પરત ત્રિવના શની ॥ ૧૭॥
વરદા વરદારા યા વરદાનપરાયણા ।
વરદેશ પ્રયા વીરા વીરભષૂણભૂ ષતા ॥ ૧૮॥
વસદુા બહુદા વાણી બ્રહ્મ પા વરાનના ।
બલદા પીતવસના પીતભષૂણભૂ ષતા ॥ ૧૯॥
પીતપુ પ પ્રયા પીતહારા પીત વ િપણી ।
ઇ ત તે ક થતં િવપ્ર ના ામષ્ટાેત્તરં શતમ્ ॥ ૨૦॥
યઃ પઠે પાઠયેદ્વાિપ શ ◌ૃ યાદ્વા સમાિહતઃ ।
તસ્ય શત્રુઃ ક્ષયં સદ્યાે યા ત નવૈાત્ર સશંયઃ ॥ ૨૧॥
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પ્રભાતકાલે પ્રયતાે મનુ યઃ પઠે સભુ યા પિર ચ ત્ય પીતામ્ ।
દુ્રતં ભવેત્તસ્ય સમ તબુ દ્ધિવનાશમાયા ત ચ તસ્ય શત્રુઃ ॥ ૨૨॥
॥ ઇ ત શ્રીિવ યામલે નારદિવ સવંાદે

શ્રીબગલાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રં સમાપ્તમ્ ॥
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