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devIshatakam

દેવીશતકમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
અન તમિહમવ્યાપ્તિવશ્વાં વેધા ન વેદ યામ્ ।
યા ચ માતવે ભજતે પ્રણતે માનવે દયામ્॥ ૧॥
નતાપનીતક્લેશાયાઃ સરુાિરજનતાપની ।
ન તાપની તનુયર્સ્યા તુલ્યા નાદ નતાપની॥ ૨॥
વક્ત્રપદ્મા િવધેભાર્ ત યયા સગર્લયાે દયા ।
યા સાક્ષાદ્યા ચ જિનત સ્થ તસગર્લયાેદયા॥ ૩॥
યા શ્રતા પાવનતયા યાતના ચ્છદનીચયા ।
યાચનીયા િધયા માયાયામાયાસં તુતા શ્રયા॥ ૪॥
નમાં સ વંસમાયા ત અસ્યાઃ તુત્યાદરેણ વઃ ।
તસ્યાઃ સદ્ યૈ િધયાં માતુઃ ક પ તાં પાદરેણવઃ॥ ૫॥
ઋષીણાં સાદયામાસ યા તમાં સ ત્રયીમયી ।
પાયાદ્વઃ સા દયામાિધ ચ્છદં જગ ત બભ્રતી॥ ૬॥
મર દ્વષા યા યયાચે યયા ચેયં િવધેઃ િક્રયા ।
યાં ચાચ્યુતાેઽિપ તુષ્ટાવ તુષ્ટા વઃ સાઽ તુ પાવર્તી॥ ૭॥
યા દમાવનયાગને વારાથા નયસારયા ।
હિરકૈતવહાસ્યાય સાયામા િવ જતા યયા॥ ૮॥
યાયતા જિવમયા સા યસ્યા હા બત કૈિરહ ।
યા રસાયનધારા વા ન ગેયાનવમા દયા॥ ૯॥
સા બુ દ્ધ ત્તમાલાેકઃ સતામાયાર્ પનુાતુ વઃ ।
યદ્ભક્તે ત્તમા લાેકઃ પ્રા ાેત્યેષ િવશદુ્ધતામ્॥ ૧૦॥
અયુદ્ધ સાધતુ્રાણાય સામરા યા સહાિરણા ।
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ખડ્ગને દ પ્રા દેવાનાં સામરાયાસહાિરણા॥ ૧૧॥
ચરણાઘાતિનહતકાસરા ચ રણા જરે ।
રરાજ યા નયજયૈરરાજસજનાનતા॥ ૧૨॥
સાવતાદ્વાેઽ બકાઽ યચ્યર્નામા ન ન યશાે ભતઃ ।
તનાે ત પ્રણતાે યસ્યા ના માનનયશાે ભતઃ॥ ૧૩॥
સયંતં યાચમાનને યસ્યાઃ પ્રાિપ દ્વષા વધઃ ।
સયંતં યા ચ માનને યનુ ક્ત પ્રણતં જનમ્॥ ૧૪॥
યા દમાનવમાન દપદમાનનમાનદા ।
દાનમાનક્ષમાિનત્યધનમાનવમાિનતા॥ ૧૫॥
સા રક્ષતાદપારા તે રસકૃદ્ગાૈરબાિધકા ।
સારક્ષતાદપારાતેરસકૃદ્ગાૈરવાિધકા॥ ૧૬॥
અનુત્તમાેહરાશયાે ભવ ત યામના શ્રતાઃ ।
અનુત્તમાે હરાશયાે યયા ચરં ચ ર જતઃ॥ ૧૭॥
અન તરાગતાપાયા તારિયત્રી ભવાપદઃ ।
અન તરાગતાપાયાઃ સા વાે ગાૈર િહયા ક્રયાઃ॥ ૧૮॥
યામાયાસ જદાસક્તશાેક લસ્ય પા તની ।
યા માતા સવર્દા ભક્તલાેક લસ્ય પાલની॥ ૧૯॥
સામરાગમનાયાસં ત્ય વા સાધ સરુાિર ભઃ ।
સામરા ગમનાયાસન્નુદ્યતા યુિધ યદ્ગણાઃ॥ ૨૦॥
સામાેદયાજયા શાતૈઃ શસૈ્ત્રઃ શત્રાૈ હતે યયા ।
સામાેદયા જયાશા તૈગ વાર્ણૈગર્વર્તાે જહે॥ ૨૧॥
યયાયાયા યયા યૂયં યાે યાેઽયં યેયયૈય યામ્ ।
યયુયાિયયયેયાય યયેઽયાયાય યાયયુક્॥ ૨૨॥
સાઽવ્યાદ્ગાૈર સદા યુ મા સદાયુ મા સ દ્ ય ત ।
શરણં યાં નરાે ગચ્છન્ન રાેગચ્છ દમે ત ચ॥ ૨૩॥
કૃતા પદા યથા સ પદઘાિન સરુવૈિરષુ ।
હ ત યા વાઙ્મયી દૂરાદઘાિન સરુવૈિરષુઃ॥ ૨૪॥
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જતાનયા યા નતા જતારસાતતસારતા ।
ન સાવના નાવસાનયાતનાિરિરના તયા॥ ૨૫॥
મનાેભવારા તમનાે ભરામયા જરામયાપાકરણૈકદક્ષયા ।
મદક્ષયાિન્નમર્લતાં દદાનયા સદા નયાસ્થા િક્રયતાં તવાયર્યા॥ ૨૬॥
સમાયયાિવ દ્રિહતાય યા રણે સમાયયા યા ન જતાિરસનેયા ।
સ મા યયાચે હરમા શ્રતઃ સુ્ફટં સમા યયા મુગ્ધતયા મનાેજ્ઞતાઃ॥ ૨૭॥
સા ભાવક્ષાલવયાર્ નુતિવભિવતનુયાર્ વલક્ષાવભાસા

નાનસ્યાશયપ્રા નવન લનવનપ્રાયશસ્યાનના ।
સાતં વમાર્નનસ્થા રહ સ ર સહરસ્થાનનમાર્વતંસા
પાયાદક્તા રણત્રા મતનમનતમત્રાણરક્તા દયાપા॥ ૨૮॥

ઉપાસતે કૃ ષ્ટકૃતાેદયાં યાં જના સદારાધનમીહમાનાઃ ।
શ ભાેઃ પ્ર સદ્ધા તનુતાં વહ તી ગાૈર િહતં સા ભવતાં િવધેયાત્॥ ૨૯॥
યાં સદ્ય અેવ િત્રદશઃૈ પુમાંસઃ સમા નમસ્ય ત સદાનભાેગાઃ ।
અઘાિન યસ્ય પ્રણતા િવપકૈ્ષઃ સમાનમસ્ય ત સદા નભાેગાઃ॥ ૩૦॥
યસ્યાઃ પ્રભાવાે દ્યુસદાં િવપક્ષસનેા વધાન દિયતાહરસ્ય ।
મનાે બુજસ્યાવહતુ શ્રયૈ વઃ સનેાવધાનં દિયતા હરસ્ય॥ ૩૧॥
સરુા જતા ભાિવતદેવરાજ દ્વપક્ષમા યાત રણાદભીતમ્ ।
વાપં ન વાે ધામ િહતં ન નામ સદૈવસનેા ભવતાેિહતાનામ્॥ ૩૨॥
સરુા જતા ભાિવતદેવરાજ દ્વપક્ષમાયા તરણાદભીતમ્ ।
વાપન્નબાેધામિહતં નનામ સદૈવ સનેા ભવતાે િહતાનામ્॥ ૩૩॥
સરુાિન ત દ્વે ષજનૈર ભદુ્રતાનુદાહરદ્યા વયમાહવાેદ્યતા ।
શવાેઽદ્ય તાપપ્રશમ તયા તવ પ્રશ તયા ત વદશૃા િવધીયતામ્॥ ૩૪॥
વકં્ર બભ્રત્યુપિહતચ દ્રાયાસં યા સમંાેહપ્રશમનસયૂાર્કારા ।
કારાનીતામરમિરમા ચકે્ષપ ક્ષપેત્યક્તા રણભુિવ સા વઃ પાયાત્॥ ૩૫॥
િહતે િહતેઽ તુ તે તુતે જતા જતા મતા મતા ।
જયાજયા જનાેઽજનાે યયા યયાવલં બલમ્॥ ૩૬॥
સ ક્ત વઃ સકૃુતાજર્ને િવદધતી સત્રાં યતાં ત્રાયતાં
દુગાર્ દુગ્રર્હદૂ ષતાેદ્ધતિધયામાયાસદા યા સદા ।
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સાધૂ સાહિવધાનસક્તમનસાં મખુ્યા તતાે ખ્યાતતાં
સં ત્યૈવ - - - મ સરભરસ્ફ તાપદાં તાપદામ્॥ ૩૭॥

યા મૂ ત િકમિપ મરાિરવપષુા ધત્તે સમાયાે જતાં
યાં દૃ ટૈ્વવ િવનાશમાપ સહસા શુ ભઃ સમાયાેઽ જતામ્ ।

યા નમ્રૈઃ સરુ સ દ્ધિક નરનરૈઃ ખેદં િવના શસ્યતે
સા હેતુભર્વતાં િત્રલાેચનવધૂરશ્રીિવનાશસ્ય તે॥ ૩૮॥

સાયાસાયા સ્ત્રલાેક્યાઃ શરણમક ણ ણદૈત્યપ્રવીરા
વૈરં વૈરંશસગગર્હનતમમહામાેહહાદ હર તી ।

શસ્યાશસ્યાદધાના સકલમ ભિહતં ભ ક્તભાજઃ તવૈ
તાદ તાદભ્રદાષેા દ્વષદુપશમની સવર્તઃ પાવર્તી વઃ॥ ૩૯॥

સરુસરુ ચત ચતનવનવભવભવનાનાદરાદરાયેથે ।
લયલયચરણાૈ ચરણાૈ ન ન મા મ નતને નમા મ ન તે॥ ૪૦॥
યા િવ મયં મર ભદા ચકે્રઽઙ્કારાેિપતા નવં નાર ણામ્ ।
િવદધે યચ્ચાપસ્ય ન ચ કે્રઙ્કારાેઽિપ તાનવં નાર ણામ્॥ ૪૧॥
યા હ તાં ચ પ્રયાતા િવહાથસા કંસમાહ તારા તબલને ।
કૃ ણ તવ પરમાયા િવહાય સાકં સમાહતારા તબલને॥ ૪૨॥
તાં નમત યા ચ સમરે વનેકશાે ભા ત ભદ્રકાલી નતયા ।
ખ્યા ત યયા જનતાે વલિવવેકશાેભા તભદ્રાકાલીનતયા॥ ૪૩॥
તાં મરત થા તવૈ િહ માનવતામરસમાનતા રા ત બલાત્ ।
ય પ્રણતં શ્રીઃ શ્રયતે માનવતામરસમાન તારા ત બલાત્॥ ૪૪॥
અનવરાગસમુદ્ભવદેહતામપુગતા દદશૃે ગિરશને યા ।
અનવરાગસમુદ્ભવદેહ તામવનતાેઽ મ જગાિ પ્રયતાં સતીમ્॥ ૪૫॥
મનેે નનૂમનને માનનમુમાના ા નુ મનેાને્મના
નુન્નનેાનેમને િનમાનમમનુા નાે નામ નાનાનુમે ।

માનૈનેામમમાનિન મનનાન્નાના મનાનૂિનમે
સુ ન્મન્નાનનમા નમી મુિનમનાેમાનાનનાેન્ના મિન॥ ૪૬॥

તાં વ દેઽહં નવં દેહં જ્ઞાન પં િવધાય યા ।
સઘુીરસ્ય ત ધીરસ્ય મહામાેહમયી ં વચમ્॥ ૪૭॥
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યાં નુ વા યા ત હૃદ્યાથર્સ યાં ગિર શસ્યતામ્ ।
નાૈ યહં ભ ક્તમાસ્થાય સ યાં ગિરશસ્ય તામ્॥ ૪૮॥
યદાનતાેઽયદાનતાે ન યાત્યયં નયાત્યયમ્ ।
શવે િહતાં શવેિહતાં મરા મતાં મરા મ તામ્॥ ૪૯॥
સર વ તપ્રસાદં મે સ્થ ત ચત્તસર વ ત ।
સર વ ત કુ ક્ષતે્રકુ ક્ષતે્રસર વ ત॥ ૫૦॥
વદ્ભ ક્તભાિવતિધયાે જગતામત્ર યે ત્રયે ।
જન્મવત્તામહં મ યે તષેામવેા ણાં ણામ્॥ ૫૧॥
જગતઃ સા તરેકા વં ગ તરસ્ય સ્થરાિધકા ।
તરસ્યત્રાસતારારેઃ સાસ્યત્રાસરસ સ્થ ત॥ ૫૨॥
વન્નામ મરણાદેવ ન લ મીશ્ચપલાયતે ।
સવર્તઃ પાવર્ ત ક્ષપ્રમલ મીશ્ચ પલાયતે॥ ૫૩॥
જય ત ભક્તા િવત્તેશસમરાય તબાહવે ।
તુ યન્નમ સ્ત્રલાેક્યથર્સમરાય તબાહવે॥ ૫૪॥
સ વં સ ય વમનુ્મીલ્ય હૃિદ ભા સ િવરાજસે ।
દ્વષામર ણા વં સનેાં વાિહનીમુદક પયઃ॥ ૫૫॥
દૂરાગતરસા ધ યઃ સવેતેય તવ તુતીઃ ।
દૂરાગત રસાધ યઃ ક પ તે તસ્ય સદ્ધયઃ॥ ૫૬॥
માેહં હ વા પદં યા સ સા વમ બરવા સના ।
યા ન સં તૂયસે કેન સા વ બરવ સના॥ ૫૭॥
પ્રકા ય ગ્ હ્યપુંસસ્યખેદચ્છેદા બુદાવલી ।
પ્રજ્ઞાત્મનનેિવમલા મતા દૃ ય સ િવદ્વતામ્॥ ૫૮॥
ભવાિન યે િનર તરં તવ પ્રણામલાલસાઃ ।
મન તમાેમલાલસા ભવ ત નૈય તુ ક્વ ચત્॥ ૫૯॥
િવભાવનાકુલા વિય ક્રમેણ દેિવ ભાવના ।
વપુ પ ત સ્થરેતરે િનતા તમવે પુ ય ત॥ ૬૦॥
મહાેઽદયાનામવધી રણને મહાેદયાનામવધીરણને ।
મહાેદયાનામવ ધીરણજેમહાેદયાનામવધીરણને॥ ૬૧॥
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ન મ જનને તીથાર્નાં તિદહ પ્રા યતે શભુમ્ ।
નમ જનને તીથાર્નાં સવેયા યત્તવા બકે॥ ૬૨॥
પ્રયા ત માેહે િનઃસારભારતીવ્રતમેત્યયમ્ ।
વા પ્રાસાદા જનઃ સારભારતીવ્રતમેત્યયમ્॥ ૬૩॥
શાસ્ત્રપ્રભાવહ સતાઃ સતાં યા િનમર્લા ગરઃ ।
શાસ્ત્રપ્રભાવહ સતા વમ બ ત મર ચ્છદઃ॥ ૬૪॥
શમીહ તે સમાનતાે િવભાિવતાેઽત્રસન્ન યઃ ।
િવભાિવતાેઽત્ર સન્નયઃ શમીહતે સ માનતઃ॥ ૬૫॥
માતરં વા પદં સદ્યઆ શ્રતા તે કથં જનાઃ ।
મા તર વાપદં સદ્યઆદં્ય શ્રેયઃ સમા શ્રતાઃ॥ ૬૬॥
ભા ત વત્તનુસશં્લષેે સત્ય બ વપુરનુત્તરમ્ ।
સસંારા ધાૈ સદાહુ તે સતં્ય વપુરનુત્તરમ્॥ ૬૭॥
યચ્છ મે િનત્યસસંઙ્ ગ યચ્છમે તિદદં મનઃ ।
વચ્છલાે ભ ક્તયાેગ તે વચ્છલાેકિવવેકસઃૂ॥ ૬૮॥
કે વલ તે િવત વ તકૃત વ પ્રણતા ભવે ।
કેવલં તે િવત વ તઆસતે િવમલાં િધયમ્॥ ૬૯॥
દેિવ િનદર્ગ્ધકામસ્ય વં િનરાવરણાત્મનઃ ।
હરસ્ય શભુસ તાનં તનેાસાૈ ભ્રાજતે તથા॥ ૭૦॥
દ્વષદ્ ભયા સપિદ િવમુચ્યતે યત તવાનતાે જનિન જયાશયા ન કઃ ।
તવાનતાે જનિનજયા શયાનકઃ કરાે ત તે યુિધ મધુસદૂન વસઃ॥ ૭૧॥
જ્યાયાેિનષ્ઠાિરવયાર્િધિનયમનવર વૈરદત્તાયતાજ્ઞા

વારાધ વાસમ યાિનયજનજનિન જ્ઞેયસસુ્થાવભાસા ।
નાનાપુ યાગમસ્થા જનનમનમયજ્ઞાનન દ્યા વરા ધી-
યાર્તા નવ્યા િવભુ વં નુતસરલમન તામસસ્યાવહાસ્યે॥ ૭૨॥

સ્યેહાવ સ્યા સમ તાનમલરસતનુ વં ભુિવ વ્યાનતાયાર્
ધીરા વ દ્યા ન ન જ્ઞા યમનમનનજસ્થામગ યા પનુાના ।

સા ભાવસ્થા સયુજ્ઞેઽિનનજનજયિન યામસ વાધરા વા
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જ્ઞાતાયત્તાદર વૈરવનમિનિધયાર્ વિરષ્ઠાિનયાજે્યા॥ ૭૩॥
અલાેલકમલે ચત્તલલામકમલાલયે ।
પાિહ ચ ડ મહામાેહભઙ્ગભીમબલામલે॥ ૭૪॥
દુગાર્િપ માતઃ સલુભા સ ભ યા ભવાનુકૂલાિપ ભવં ક્ષણાે ષ ।
અ યેયતાં યા સ સદૈવ દેિવ યેયા સ ચતં્ર ચિરતં તવૈતત્॥ ૭૫॥
મહદેસરુસ ધ મે તમવસમાસઙ્ગમાગમાહરણે ।
હરબહુસરણં તં ચત્તમાેહમવસર ઉમે સહસા॥ ૭૬॥
વ દ્યા પ્રભાતસ યવે સયૂાર્લાેકપ્રવ તની ।
િનવતર્ય સ દેિવ વં મહામાેહમયી ં િનશામ્॥ ૭૭॥
સવંાિદસારસ પત્તીસદાગાેિરજયેસદેુ ।
તવસત્તીરદે સ તુ સસંારે સસુમાનદે॥ ૭૮॥
આગમમ ણસદુમિહમસમસમંદકૃદપરજ સુ ।
િકર સિવભયવિદતાે સમય ઉ જલભાવસહ સુ॥ ૭૯॥
વં વાદે શાસ્ત્રસઙ્ ગ યાં ભા સ વા ચ િદવાૈકસઃ ।
તવાદેશાસ્ત્રસસં્કારા જય ત વરદે દ્વષઃ॥ ૮૦॥
સદાવ્યાજવ શ યાતાઃ સદાત્તજપ શ ક્ષતાઃ ।
દદાસ્યજસ્રં શવતાઃ સદૂાત્તાજિદ શ સ્થતાઃ॥ ૮૧॥
હરેઃ વસારં દેિવ વા જનતા શ્રત્ય ત વતઃ ।
વે ત્ત વસારં દેિવ વા યાેગને ક્ષિપતાશભુા॥ ૮૨॥
સદા ાે ત ય તજ્યા ત તાદશૃં વ પ્રભાવતઃ ।
પ્રભાવતઃ સમાે યને ક પતે માેહનુ ત્તતઃ॥ ૮૩॥
વં સદ્ગ તઃ સતાપારા પરા િવદ્યાે ત્તતીષર્તઃ ।
સસંારાદત્ર ચા બ વં સ વં પા સ િવપ ત્તતઃ॥ ૮૪॥
પરમા યા તપાે ત્તરાયાર્યા તં ત જનાઃ ।
પરમાયાત પાષેાય િધયાં શરણમાદતૃાઃ॥ ૮૫॥
પ્રવાિદમતભેદેષુ દૃ ય તે મિહમાશ્રયઃ ।
ભા ત વિ ત્ર શખસ્યવે શખાનામસમાશ્રયઃ॥ ૮૬॥
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યચ્ચેષ્ટયા તવ સ્ફ તમુદારવસુ ધામતઃ ।
યચ્ચેતાે યાત્યવિહતમુદા રવસધુામતઃ॥ ૮૭॥
સરુદેશસ્ય તે ક ત મ ડન વં નય ત યૈઃ ।
વરદે શસ્યતે ધીરૈભર્વતી ભુિવ દેવતા॥ ૮૮॥
ત વં વીતાવતતતુત્ત વં તતવતી તતઃ ।
િવત્તં િવત્તવ િવત્ત વં વીતાવીતવતાં બત॥ ૮૯॥
તારે શરણમુદ્ય તી સરેુશરણમુદ્યમૈઃ ।
વં દાષેાપા સનાેદગ્ર વદાષેા પા સ નાેદને॥ ૯૦॥
સમુાતરક્ષયાલાેક રક્ષયાત્તમહામનાઃ ।
વં ધૈયર્જનની પા સ જનની તગુણ સ્થતીઃ॥ ૯૧॥
ખ્યા તક પનદક્ષૈકા વં સામગ્યર્જુષા મતઃ ।
સદા સરક્ષસાંમખુ્યદાનવાનામસુ સ્થ તઃ॥ ૯૨॥
સતા સસં સુ સત્તા તે તુતે તે સતતં સતઃ ।
તતા તતૈ ત્ત ત તે ત સૂ તઃ સૂ ત તતાેઽ સ સા॥ ૯૩॥
વદાજ્ઞયા જગ સવ ભા સતં મલનુદ્યતઃ ।
સદા વયા સગ ધવ સ મદ્ધમિરનુ ત્તતઃ॥ ૯૪॥
યતાે યા ત તતાેઽત્યે ત યયા તાં તાયતાં યતૈઃ ।
માતા મતાેત્તમતમા તમાેતીતાં મ ત મમ॥ ૯૫॥
મહત્તાં વં શ્રતા દાસજનં માેહ ચ્છદા વસ ।
યચ્છદ્ધ વં ગતઃ પાપમ યસ્ય પ્રસભં જય॥ ૯૬॥
વાં સાજ્ઞાસુ જગન્માતઃ પષં્ટ જ્ઞાતા સવુત્મર્સુ ।
પ્રજ્ઞા મખુ્યા સમુદ્ભા સ ત થુ વં પ્રદશર્ય॥ ૯૭॥
આજ્ઞાસુ જગન્માતઃ પષં્ટ જ્ઞાતા સવુત્મર્સુ પ્રજ્ઞા ।
ભા સ વં સા મખુ્યા સમુ થુ વં પ્રદશર્ય તત્॥ ૯૮॥
હ યાે ષઃ ક્ષમા અેતા સ દક્ષાેભા તમુન્નતઃ ।
સતેિહતઃ સવેતે તાઃ સતતં યઃ સ તે િહતઃ॥ ૯૯॥
કરાે ષ તા વમુ ખાતમાેહસ્થાને સ્થરા મતીઃ ।
પદં ય તઃ સતુપસા લભતેઽતઃ સશુ ક્લમ॥ ૧૦૦॥
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દેવ્યા વ ાેદ્ગમાિદષ્ટદેવીશતકસજં્ઞયા ।
દે શતાનપુમામાધાદતાે નાેણસતુાે નુ તમ્॥ ૧૦૧॥
હાદર્ વા તિનય ભા વરવપુઃ વવાર્ સનાં સવર્તાે
દુવાર્રાિરપિરક્ષયં િવદધતી યાતવૈ લવાર્ણસઃૂ ।

દેહાધ િનિહતા ભવને ભવુનત્રાણૈકતાનાત્મના
દેિવ વં વ મવાપરા જગ ત કા સ કેસર દ્ર સ્થ તઃ॥ ૧૦૨॥

ક્લેશાને્માથકર સતાં ભવહરાન દૈકહેતાે ગુ -
માર્તા વં જગતાં ભવ ત િવધવાઃ સવ તવાનુગ્રહાત્ ।

દુગ ન ક્વ ચદેવ સીદ ત જન વદ્ભ ક્તપૂતાશયઃ
તુત્યા ભતુર્ર ભન્નયે ત િવબુધૈ વં તૂયસે શ્રીિરવ॥ ૧૦૩॥

યનેાન દકથાયાં િત્રદશાન દે ચ લા લતા વાણી ।
તને સદુુ કરમેત તાતંે્ર દેવ્યાઃ કૃતં ભ યા॥ ૧૦૪॥
ઇ ત શ્રીમદાન દવધર્નાચાયર્િવર ચતં દેવીશતકં સ પૂણર્મ્॥
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