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Shri Dharmasamvardhani Stotram

શ્રીધમર્સવંધર્ની તાતે્રમ્

॥ શ્રીગણેશાય નમઃ॥
ૐ ક અે ઈ લ હ્ર ી ં હ સ ક હ લ હ્ર ી ં સ ક લ હ્ર ી ં શ્રી ં ।
કલ્યાણી કમનીયતૂલકબર ક હારમાલા ચતા

ક તૂર તલકાઙ્કફાલફલકા કામેશ્વરપ્રેયસી ।
કા યા કામકલા ત્મકા કરલસચ્ચાપે પાશાઙુ્કશા

કલ્યાણાિન કરાેતુ મે ભગવતી શ્રીધમર્સવંધર્ની॥ ૧॥
અેતાવત્તિદ ત પ્રમાં અ તગતાં અેણીિકશાેરેક્ષણાં

અેકા તાપ ચ તપ્રસનહૃદયાં અેકાિધપત્યપ્રદામ્ ।
અેવ ભૂતચરાચરૈકજનની ં અેણાઙ્કચૂડ પ્રયાં

અેધેમહ્યિધકં પ્રપદ્ય શરણં શ્રીધમર્સવંધર્નીમ્॥ ૨॥
ઈશાે સઙ્ગિવહારલાેલહૃદયાં ઈહાિવહીનાશયાં

ઈડાના ખલવા ચતાથર્જનની ં ઈશાનસસંિેવતામ્ ।
ઈદૃ ગ્વશ્વજિન સ્થ તક્ષ તકર ં ઈ તવ્યથાના શની ં

ઈડઽેહં પરદેવતાં ભગવતી ં શ્રીધમર્સવંધર્ની॥ ૩॥
લ મીવ લભભારતીપ તશચીપત્યાિદસ પૂ જતા

લ ધાનેકજનુઃસકુમર્િનચયૈલર્ યઙ્ ઘ્રસવેારસા ।
લાવ યા તસારસાગરતનુલર્ક્ષાગમૈલર્ ક્ષતા-

લ ધાથાર્ લલના લસને્મન સ મે શ્રીધમર્સવંધર્ની॥ ૪॥
હ્ર ીઙ્કારા બુજક ણકા તરમહા સહાસના યા સની

હ્ર ીણાત્મીકૃતસવર્લાેકલલનારત્ન વલાવ યભા ।
હ્ર ીશ્રીભી તબુ દ્ધસં તર તશ્રદ્ધાક્ષમા િપણી

હ્ર ીન્નામા મમદુઃખમાશુ હરતુ શ્રીધમર્સવંધર્ની॥ ૫॥
હ તાહ તિવધાિયપીવરકુચા હ તી દ્રકુ ભૈઃ સમં
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હાનાદાનિવવ જતા હિરમ ણ યામાવદાતેક્ષણા ।
હંસા યેયયપદક્રમા હિરહયબ્રહ્માચ્યુતેશા ચતા

હ યાન્મે હતિક બષં હરસખી શ્રીધમર્સવંધર્ની॥ ૬॥
સવાર્ઙ્ગીણિવભષૂણા સમરસા સિંવન્મયી સા વક

સા યા સાગરમખેલાધરસતુા સવર્જ્ઞસ માેિહની ।
સત્યાન દ ચદાકૃ તઃ સરસવાક્ સ તુષ્ટ ચત્તા તુ મે

સસંારાણર્વતારણૈકતર ણઃ શ્રીધમર્સવંધર્ની॥ ૭॥
કલ્યા કા ચનકુ ડલાઙ્ગદધરા ક ઠે મણીમા લકા

કટયાં કા ચનકા ચદામલ સતા કાદ બસ ચાિરણી ।
કાલે ક પતિવશ્વ ષ્ટિવલયા કાત્યાયની કામદા

કામં મે કિઠન તની કલયતુ શ્રીધમર્સવંધર્ની॥ ૮॥
હત્યાદ્યુ કટપાપકૂટદહન વાલાયમાના ભધા

હ તૈહાર્ટકકઙ્કણાવ લધરા હંસાવલીસિેવતા ।
હારાલીપિરશાેભમાનિવપુલપ્રાેત્તુઙ્ગવક્ષાે હા

હત્યાહ કલા િનહ તુ મદધં શ્રીધમર્સવંધર્ની॥ ૯॥
લ ધવ્યાલઘુલ ધભ ય તશયૈલાર્સ્ય પ્રયા લાિકની

લાક્ષાર જતપાદપદ્મયુગલા લ પદાચર્ પ્રયા ।
લાભાલાભસમાન ચત્તમુિદતા લઙે્કશવૈયર્ ચતા

લક્ષ્યાત્મા લ લતા લગને્મન સ મે શ્રીધમર્સવંધર્ની॥ ૧૦॥
હ્ર ીઙ્કારામલદુગ્ધસાગરસધુા હ્ર ીઙ્કારપદ્મે દરા

હ્ર ીઙ્કારાિઙ્કતમ ત્ર પકજનાભીષ્ટાથર્સ દાિયની ।
હ્ર ીઙ્કારા તવાિપકા કમ લની હ્ર ીઙ્કારપેટ મ ણઃ

ક્ષપં્ર મ દ્વષતાં કુલં હ્રસયયુ શ્રીધમર્સવંધર્ની॥ ૧૧॥
સવાર્ન દકર સમ તજનની સ કમર્સ તાે ષણી

સવ્યાસવ્યપથા ચતાઙ્ ઘ્રકમલા સ પૂણર્સ પ કર ।
સા વી સદ્ગ તદાિયની સદસદાકારા સમા સા ક્ષણી

સવર્જ્ઞા મમ સિઙ્ક્ષણાેતુ દુિરતં શ્રીધમર્સવંધર્ની॥ ૧૨॥
ક યાપજૂનસ પ્રહૃષ્ટહૃદયા ક પદુ્રમૂલા સની

કાવ્યાલાપિવનાેિદની ક લમલપ્ર વં સની કા મની ।
કલ્યાણાચલકામુર્ક પ્રયતમા કલ્યાણશલૈાલયા
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કામં કામધુગ તુ મે ભગવતી શ્રીધમર્સવંધર્ની॥ ૧૨॥
લક્ષ્યા લક્ષણબાેધકશ્રુ ત શરઃ સીમ તવાક્યા લ ભ-

લર્ ઢ ા લગિદષ્ટક પલ તકા લગ્ ાશયે યાે ગનામ્ ।
લ મીવ લભસાેદર લવકર લ પદા યા સની

લા લત્યૈકિનિધલર્ગેન્મન સ મે શ્રીધમર્સવંધર્ની॥ ૧૩॥
હ્ર ીઙ્કારા ત ભાનુમ ડલલસજ્યાે ના ભરામાકૃ ત-

હ્ર ીઙ્કારાેદયમેિદનીધરકઠાેરાભીષુ બ બપ્રભા ।
હ્ર ીઙ્કારૈકપરાયણા ભલ ષતાશષેાથર્ ચ તામ ણ-

હૃર્ યને્મે મધનુાયકપ્રણિયની શ્રીધમર્સવંધર્ની॥ ૧૪॥
મધનુાથમનાેમાેદમકરાલયચ દ્રકા ।
ધમર્સવંધર્ની દેવી ધમ સવંધર્યને્મમ॥ ૧૫॥
ઇ ત શ્રીગાેમતીદાસકૃતં શ્રીધમર્સવંધર્ની તાતંે્ર સ પૂણર્મ્ ।
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