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॥ દેવીપદપઙ્ક ષ્ટકમ્॥

॥ દેવીપદપઙ્ક ષ્ટકમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
માત વ પદપઙ્કજં કલયતાં ચેતાેઽ બુજે સ તતં

માનાથા બુજસ ભવાિદ્રતનયાકા તૈઃ સમારાિધતમ્ ।
વાચ્છાપૂરણિન જતામરમહી ઙ્ગવર્સવર્ વકં

વાચઃ સૂ ક્તસધુારસદ્રવમુચાે િનયાર્ ત વક્ત્રાેદરાત્॥ ૧॥
માત વ પદપઙ્કજં મનુીમનઃકાસારવાસાદરં

માયામાેહમહા ધકાર મિહરં માના તગપ્રાભવમ્ ।
માતઙ્ગા ભમ ત વક યગમનૈિનમુર્લય કાૈતુકાદ્-

વ દેઽમ દતપઃફલા યનમન તાતે્રાચર્નાપ્રક્રમમ્॥ ૨॥
માત વ પદપઙ્કજં પ્રણમતામાન દવારાિન્નધે

રાકાશારદપૂણર્ચ દ્રિનકરં કામાિહપક્ષીશ્વરમ્ ।
દં પ્રાણ તાં વનામ વદતામત્યાદરા સ વરં
ષડ્ભાષાસિરદ શ્વરં પ્રિવદધ ષા માતુરાચ્ય ભજે॥ ૩॥

કામં ફાલતલે દુરક્ષરત તદવીમમ તાં ન ભી-
માર્ત વ પદપઙ્ક ે થરજસા લુ પા મ તાં િન શ્ચતમ્ ।

માકર્ ડયેમુિનયર્થા ભવપદા ભાે ચર્નાપ્રાભવાત્
કાલં તદ્વદહં ચતુમુર્ખમખુા ભાે તસયૂર્પ્રભે॥ ૪॥
પાપાિન પ્રશમં નયાશુ મમતાં દેહે દ્રયપ્રાણગાં
કામાદ નિપ વૈિરણાે દૃઢતરાન્માેક્ષા વિવઘ્નપ્રદાન્ ।
નગ્ધા પાષેય સ તતં શમદમ યાનાિદમાન્માેદતાે

માત વ પદપઙ્કજં હૃિદ સદા કુવ ગરાં દેવતે॥ ૫॥
માત વ પદપઙ્કજસ્ય મનસા વાચા િક્રયાતાેઽિપ વા
યે કુવર્ ત મુદાઽ વહં બહુિવધૈિદવ્યૈઃ સમુૈરચર્નામ્ ।
શીઘં્ર તે પ્રભવ ત ભૂ મપતયાે િન દ ત ચ વ શ્રયા
જ ભારા તમિપ ધ્રવું શતમખીકષ્ટાપ્તનાક શ્રયમ્॥ ૬॥
માત વ પદપઙ્કજં શર સ યે પદ્માટવીમ યત-
શ્ચ દ્રાભં પ્રિવ ચ તય ત પુ ષાઃ પીયષૂવ યર્ વહમ્ ।
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॥ દેવીપદપઙ્ક ષ્ટકમ્॥

તે ત્યું પ્રિવ જ ત્ય રાેગરિહતાઃ સ યગ્દૃઢાઙ્ગા શ્ચરં
વ ત્યેવ ણાલકાેમલવપુ મ તઃ સુ પા ભુિવ॥ ૭॥

માત વ પદપઙ્કજં હૃિદ મુદા યાય ત યે માનવાઃ
સ ચ્ચદૂ્રપમશષેવેદ શરસાં તા પયર્ગ યં મુહુઃ ।
અત્યાગેઽિપ તનાેરખ ડપરમાન દં વહ તઃ સદા
સવ િવશ્વ મદં િવના શ તરસા પ ય ત તે પૂ ષાઃ॥ ૮॥
ઇ ત દેવીપદપઙ્ક ષ્ટકં સ પૂણર્મ્॥
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