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saptashatI siddha sampuTamantrAH

સપ્તશતી સદ્ધ સ પુટમ ત્રાઃ

શ્રીદુગાર્-સપ્તશતી કે કુછ સદ્ધ સ પુટ મ ત્ર

૧) સામૂિહક કલ્યાણ કે લયે
દેવ્યા યયા તત મદં જગદાત્મશ યા
િન શષેદેવગણશ ક્તસમૂહમૂત્યાર્ ।
તામ બકામ ખલદેવમહ ષપજૂ્યાં
ભ યા નતાઃ મ િવદધાતુ શભુાિન સા નઃ॥

૨) િવશ્વ કે અશભુ તથા ભય કા નાશ કરને કે લયે
યસ્યાઃ પ્રભાવમતુલં ભગવાન તાે
બ્રહ્મ હરશ્ચ ન િહ વક્તુમલં બલં ચ ।
સા ચ ડકા ખલજગ પિરપાલનાય
નાશાય ચાશભુભયસ્ય મ ત કરાેતુ॥

૩) િવશ્વ ક રક્ષા કે લયે
યા શ્રીઃ વયં સકૃુ તનાં ભવને વલ મીઃ
પાપાત્મનાં કૃતિધયાં હૃદયષેુ બુ દ્ધઃ ।
શ્રદ્ધા સતાં કુલજનપ્રભવસ્ય લ
તાં વાં નતાઃ મ પિરપાલય દેિવ િવશ્વમ્॥

૪) િવશ્વ કે અ યુદય કે લયે
િવશ્વેશ્વિર વં પિરપા સ િવશ્વં
િવશ્વા ત્મકા ધારયસી ત િવશ્વમ્ ।
િવશ્વેશવ દ્યા ભવતી ભવ ત
િવશ્વાશ્રયા યે વિય ભ ક્તનમ્રાઃ॥

૫) િવશ્વવ્યાપી િવપ ત્તયા કે નાશ કે લયે
દેિવ પ્રપન્ન તહરે પ્રસીદ
પ્રસીદ માતજર્ગતાેઽ ખલસ્ય ।
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પ્રસીદ િવશ્વેશ્વિર પાિહ િવશ્વં
વમીશ્વર દેિવ ચરાચરસ્ય॥

૬) િવશ્વ કે પાપ-તાપ-િનવારણ કે લયે
દેિવ પ્રસીદ પિરપાલય નાેઽિરભીતે-
િનત્યં યથાસરુવધાદધનુવૈ સદ્યઃ ।
પાપાિન સવર્જગતાં પ્રશમં નયાશુ
ઉ પાતપાકજિનતાંશ્ચ મહાપેસગાર્ન્॥

૭) િવપ ત્તનાશ કે લયે
શરણાગતદ નાતર્પિરત્રાણપરાયણે ।
સવાર્સ્યા તહરે દેિવ નારાય ણ નમાેઽ તુ તે॥

૮) િવપ ત્તનાશઆૈર્ શભુ ક પ્રા પ્ત કે લયે
કરાેતુ સા નઃ શભુહેતુર શ્વર
શભુાિન ભદ્રા ય ભહ તુ ચાપદઃ ।

૯) ભયનાશ કે લયે
ક) સવર્ વ પે સવશે સવર્શ ક્તસમ વતે ।

ભયે યસ્ત્રાિહ નાે દેિવ દુગ દેિવ નમાેઽ તુ તે॥
ખ) અેતત્તે વદનં સાૈ યં લાેચનત્રયભૂ ષતમ્ ।

પાતુ નઃ સવર્ભી ત યઃ કાત્યાયિન નમાેઽ તુ તે॥
ગ) વાલાકરાલમત્યુગ્રમશષેાસરુસદૂનમ્ ।

િત્રશલંૂ પાતુ નાે ભીતેભર્દ્રકા લ નમાેઽ તુ તે॥
૧૦) પાપનાશ કે લયે

િહન ત દૈત્યતે ં સ વનનેાપૂયર્ યા જગત્ ।
સા ઘ ટા પાતુ નાે દેિવ પાપે યાેઽનઃ સતુાિનવ॥

૧૧) રાેગનાશ કે લયે
રાેગાનશષેાનપહં સ તુષ્ટા
ષ્ટા તુ કામાન્ સકલાનભીષ્ટાન્ ।
વામા શ્રતાનાં ન િવપન્નરાણાં
વામા શ્રતા હ્યાશ્રયતાં પ્રયા ત॥

૧૨) મહામાર નાશ કે લયે
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જય તી મઙ્ગલા કાલી ભદ્રકાલી કપા લની ।
દુગાર્ ક્ષમા શવા ધાત્રી વાહા વધા નમાેઽ તુ તે॥

૧૩)આરાેગ્ય આૈર સાૈભાગ્ય પ્રા પ્ત કે લયે
દેિહ સાૈભાગ્યમારાેગ્યં દેિહ મે પરમં સખુમ્ ।
પં દેિહ યશાે જયં દેિહ યશાે દેિહ દ્વષાે જિહ॥

૧૪) સલુક્ષણા પત્ની ક પ્રા પ્ત કે લયે
પત્ની ં મનાેરમાં દેિહ મનાે ત્તાનુસાિરણીમ્ ।
તાિરણી ં દુગર્સસંારસાગરસ્ય કુલાેદ્ભવામ્॥

૧૫) બાધાશા ત કે લયે
સવાર્બાધાપ્રશમનં ત્રૈલાેક્યા ખલેશ્વિર ।
અેવમવે વયા કાયર્મ મદ્વિૈરિવનાશનમ્॥

૧૬) સવર્િવધ અ યુદય કે લયે
તે સ મતા જનપદેષુ ધનાિન તષેાં
તષેાં યશાં સ ન ચ સીદ ત ધમર્વગર્ઃ ।
ધ યા ત અેવ િન તાત્મજ ત્યદારા
યષેાં સદા યુદયદા ભવતી પ્રસન્ના॥

૧૭) દાિરદ્ર્યદુઃખાિદનાશ કે લયે
દુગ તા હર સ ભી તમશષેજ તાેઃ
વસ્થૈઃ તા મ તમતીવ શભુાં દદા સ ।
દાિરદ્ર્યદુઃખભયહાિર ણ કા વદ યા
સવાપકારકરણાય સદાઽઽદ્રર્ ચત્તા॥

૧૮) રક્ષા પાને કે લયે
શલૂને પાિહ નાે દેિવ પાિહ ખડ્ગને ચા બકે ।
ઘ ટા વનને નઃ પાિહ ચાપજ્યાિનઃ વનને ચ॥

૧૯) સમ ત િવદ્યાઆ ક આૈર્ સમ ત સ્ત્રયા મ
મા ભાવ ક પ્રા પ્ત કે લયે

િવદ્યા સમ તા તવ દેિવ ભેદાઃ
સ્ત્રયઃ સમ તાઃ સકલા જગ સુ ।
વૈકયા પૂિરતમ બયૈતત્ ।
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કા તે તુ તઃ તવ્યપરા પરાેિ તઃ॥
૨૦) સબ પ્રકાર કે કલ્યાણ કે લયે

સવર્મઙ્ગલમઙ્ગલ્યે શવે સવાર્થર્સાિધકે ।
શર યે ય બકે ગાૈિર નારાય ણ નમાેઽ તુ તે॥

૨૧) શ ક્તપ્રા પ્ત કે લયે
ષ્ટ સ્થ તિવનાશાનાં શ ક્તભૂતે સનાતિન ।
ગુણાશ્રયે ગુણમયે નારાય ણ નમાેઽ તુ તે॥

૨૨) પ્રસન્નતાપ્રા પ્ત કે લયે
પ્રણતાનાં પ્રસીદ વં દેિવ િવશ્વા તહાિર ણ ।
ત્રૈલાેક્યવા સનામીડ્યે લાેકાનાં વરદા ભવ॥

૨૩) િવિવધ ઉ દ્રવા સે બચને કે લયે
રક્ષાં સ યત્રાેગ્રિવષાશ્ચ નાગા
યત્રારયાે દસ્યુબલાિન યત્ર ।
દાવાનલાે યત્ર તથા ધમ યે
તત્ર સ્થતા વં પિરપા સ િવશ્વમ્॥

૨૪) બાધામુક્ત હાેકર ધનઆૈર્ પતુ્રાિદ ક પ્રા પ્ત કે લયે
સવર્બાધાિવિનમુર્ક્તાે ધનધા યસતુા વતઃ ।
મનુ યાે મ પ્રસાદેન ભિવ ય ત ન સશંયઃ॥

૨૫) ભુ ક્તમુ ક્ત ક પ્રા પ્ત કે લયે
િવધેિહ દેિવ કલ્યાણં િવધેિહ પરમાં શ્રયમ્ ।
પં દેિહ જયં દેિહ યશાે દેિહ દ્વષાે જિહ॥

૨૬) પાપનાશ તથા ભ ક્તપ્રા પ્ત કે લયે
નતે યઃ સવર્દા ભ યા ચ ડકે દુિરતાપહે ।
પં દેિહ જયં દેિહ યશાે દેિહ દ્વષાે જિહ॥

૨૭) વગર્ આૈર માેક્ષ કે લયે
સવર્ભૂતા યદા દેવી વગર્મુ ક્તપ્રદાિયની ।
વં તુતા તુતયે કા વા ભવ તુ પરમાેત્તયઃ॥

૨૮) વગર્ આૈર મુ ક્ત કે લયે
સવર્સ્ય બુ દ્ધ પેણ જનસ્ય હૃિદ સં સ્થતે ।
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વગાર્પવગર્દે દેિવ નારાય ણ નમાેઽ તુ તે॥
૨૯) માેક્ષ ક પ્રા પ્ત કે લયે

વં વૈ ણવી શ ક્તરન તવીયાર્
િવશ્વસ્ય બીજં પરમા સ માયા ।
સ માેિહતં દેિવ સમ તમેતત્
વં વૈ પ્રસન્ના ભુિવ મુ ક્તહેતુઃ॥

૩૦) વ મે સ દ્ધ-અ સ દ્ધ નને કે લયે
દુગ દેિવ નમ તુ યં સવર્કામાથર્સાિધકે ।
મમ સ દ્ધમ સ દ્ધ વા વ ે સવ પ્રદશર્ય॥
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