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devyaShTakam

દેવ્યષ્ટકમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
મહાદેવી ં મહાશ ક્ત ભવાની ં ભવવ લભામ્ ।
ભવા તભ જનકર ં વ દે વાં લાેકમાતરમ્॥ ૧॥
ભક્ત પ્રયાં ભ ક્તગ યાં ભક્તાનાં ક તવિધકામ્ ।
ભવ પ્રયાં સતી ં દેવી ં વ દે વાં ભક્તવ સલામ્॥ ૨॥
અન્નપૂણા સદાપૂણા પાવર્તી ં પવર્પૂ જતામ્ ।
મહેશ્વર ં ષા ઢાં વ દે વાં પરમેશ્વર મ્॥ ૩॥
કાલરાિત્ર મહારાિત્ર માેહરાિત્ર જનેશ્વર મ્ ।
શવકા તાં શ ભુશ ક્ત વ દે વાં જનનીમુમામ્॥ ૪॥
જગ કત્ર જગદ્ધાત્રી ં જગ સહંારકાિરણીમ્ ।
મુિન ભઃ સં તુતાં ભદ્રાં વ દે વાં માેક્ષદાિયનીમ્॥ ૫॥
દેવદુઃખહરામ બાં સદા દેવસહાયકામ્ ।
મુિનદેવૈઃ સદાસવે્યાં વ દે વાં દેવપૂ જતામ્॥ ૬॥
િત્રનતે્રાં શઙ્કર ં ગાૈર ં ભાેગમાેક્ષપ્રદાં શવામ્ ।
મહામાયાં જગદ્બ ં વ દે વાં જગદ શ્વર મ્॥ ૭॥
શરણાગત વાનાં સવર્દુઃખિવના શનીમ્ ।
સખુસ પ કરાં િનત્યાં વ દે વાં પ્રકૃ ત પરામ્॥ ૮॥
શરણાગત વાનાં સવર્દુઃખિવના શનીમ્ ।
સખુસ પ કરાં િનત્યાં વ દે વાં પ્રકૃ ત પરામ્॥ ૯॥
દેવ્યષ્ટક મદં પુ યં યાેગાન દેન િન મતમ્ ।
યઃ પઠેદ્ભ ક્તભાવને લભતે સ પરં સખુમ્॥ ૧૦॥
ઇ ત યાેગાન દિવર ચતં શ્રીદેવ્યષ્ટકં સ પૂણર્મ્॥
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