
  

સાૈભાગ્યાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્

saubhAgyAShTottarashatanAmastotram

sanskritdocuments.org

July 14, 2019



saubhAgyAShTottarashatanAmastotram

સાૈભાગ્યાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્

Sanskrit Document Information

Text title : saubhAgyAShTottarashatanAmastotram

File name : saubhAgya108str.itx

Category : aShTottarashatanAma, devii, dashamahAvidyA, stotra, dattAtreyAnandanAtha, devI

Location : doc_devii

Author : Dattatreya

Transliterated by : Sridhar Seshagiri seshagir at engineering.sdsu.edu

Proofread by : Sridhar Seshagiri seshagir at engineering.sdsu.edu, Avinash Sathaye sohum

at ms.uky.edu, NA

Description-comments : 26th adhyAya mAhAtmya khaNDam of tripurA rahasyam

Latest update : December 22, 2002, May 21, 2011

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

July 14, 2019

sanskritdocuments.org



saubhAgyAShTottarashatanAmastotram

સાૈભાગ્યાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્

દત્તાત્રેયેણ કૃતં સાૈભાગ્યાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રાપેદેશવણર્નમ્
િનશ યૈત મદગ્ યાે માહા યં સવર્તાેઽિધકમ્ ।
તાતે્રસ્ય ભૂયઃ પપ્રચ્છ દત્તાત્રેયં ગુ ત્તમમ્॥ ૧॥
ભગવન્ વન્મખુા ભાજેિનગર્મદ્વાક્સુધારસમ્ ।
િપબતઃ શ્રાેતમખુતાે વધર્તેઽનુક્ષણં ષા॥ ૨॥
અષ્ટાેત્તરશતં ના ાં શ્રીદેવ્યા ય પ્રસાદતઃ ।
કામઃ સ પ્રાપ્તવાન્ લાેકે સાૈભાગ્યં સવર્માેહનમ્॥ ૩॥
સાૈભાગ્યિવદ્યાવણાર્નામુદ્ધારાે યત્ર સં સ્થતઃ ।
ત સમાચ વ ભગવન્ કૃપયા મિય સવેકે॥ ૪॥
િનશ યવૈં ભાગર્વાે ક્ત દત્તાત્રેયાે દયાિનિધઃ ।
પ્રાવેાચ ભાગર્વં રામં મધુરાઽક્ષરપવૂર્કમ્॥ ૫॥

ભાગર્વ ! યત્ ષં્ટ ના ામષ્ટાેત્તરં શતમ્ ।
શ્રીિવદ્યાવણર્રત્નાનાં િનધાન મવ સં સ્થતમ્॥ ૬॥
શ્રીદેવ્યા બહુધા સ ત નામાિન ભાગર્વ ।
સહસ્રશતસખં્યાિન પુરાણે વાગમષેુ ચ॥ ૭॥
તષેુ સારતમં હ્યેત સાૈભાગ્યાઽષ્ટાેત્તરાઽઽત્મકમ્ ।
યદુવાચ શવઃ પવૂ ભવા યૈ બહુધાઽ થતઃ॥ ૮॥
સાૈભાગ્યાઽષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રસ્ય ભાગર્વ ।
ઋ ષ ક્તઃ શવ છ દાેઽનુષુ્ટપ્ શ્રીલ લતાઽ બકા॥ ૯॥
દેવતા િવ યસે કૂટત્રયેણાઽઽવત્યર્ સવર્તઃ ।
યા વા સ પજૂ્ય મનસા તાતે્રમેતદુદ રયેત્॥ ૧૦॥
॥ િત્રપુરા બકાયૈ નમઃ॥
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કામેશ્વર કામશ ક્તઃ કામસાૈભાગ્યદાિયની।
કામ પા કામકલા કા મની કમલાઽઽસના॥ ૧૧॥
કમલા ક પનાહીના કમનીયકલાવતી ।
કમલા ભારતીસવે્યા ક પતાઽશષેસં તઃ॥ ૧૨॥
અનુત્તરાઽનઘાઽન તાઽદ્ભુત પાઽનલાેદ્ભવા ।
અ તલાેકચિરત્રાઽ તસુ દયર્ તશભુપ્રદા॥ ૧૩॥
અઘહ ય તિવ તારાઽચર્નતુષ્ટાઽ મતપ્રભા ।
અેક પૈકવીરૈકનાથૈકા તાઽચર્ન પ્રયા॥ ૧૪॥
અેકૈકભાવતુષૈ્ટકરસકૈા તજન પ્રયા ।
અેધમાનપ્રભાવૈધદ્ભક્તપાતકના શની॥ ૧૫॥
અેલામાેદમખુનૈાેઽિદ્રશક્રાયુધસમ સ્થ તઃ ।
ઈહાશૂ યે સતેશાિદસવે્યેશાનવરાઙ્ગના॥ ૧૬॥
ઈશ્વરાઽઽજ્ઞાિપકેકારભાવ્યે સતફલપ્રદા ।
ઈશાને તહરેક્ષષેદ ણાક્ષીશ્વરેશ્વર ॥ ૧૭॥
લ લતા લલના પા લયહીના લસત્તનુઃ ।
લયસવાર્ લયક્ષાે ણલર્યકણ લયા ત્મકા॥ ૧૮॥
લ ઘમા લઘુમ યાઽઽઢ ા લલમાના લઘુદુ્રતા ।
હયાઽઽ ઢા હતાઽ મત્રા હરકા તા હિર તુતા॥ ૧૯॥
હયગ્રીવેષ્ટદા હાલા પ્રયા હષર્સમુદ્ધતા ।
હષર્ણા હ લકાભાઙ્ગી હ ત્ય તૈશ્વયર્દાિયની॥ ૨૦॥
હલહ તાઽ ચતપદા હિવદાર્નપ્રસાિદની ।
રામરામાઽ ચતા રાજ્ઞી ર યા રવમયી ર તઃ॥ ૨૧॥
ર ક્ષણીરમણીરાકા રમણીમ ડલ પ્રયા ।
ર ક્ષતાઽ ખલલાેકેશા રક્ષાેગણિનષૂિદની॥ ૨૨॥
અ બા તકાિર ય ભાજે પ્રયાઽ તકભયઙ્કર ।
અ બુ પાઽ બુજકરાઽ બુજ તવરપ્રદા॥ ૨૩॥
અ તઃપૂ પ્રયાઽ તઃ વ િપ ય તવર્ચાેમયી ।
અ તકાઽરા તવામાઙ્ક સ્થતાઽ તઃસખુ િપણી॥ ૨૪॥

2 sanskritdocuments.org



સાૈભાગ્યાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્

સવર્જ્ઞા સવર્ગા સારા સમા સમસખુા સતી ।
સ ત તઃ સ તતા સાેમા સવાર્ સાઙ્ખ્યા સનાતની॥ ૨૫॥

॥ ફલશ્રુ તઃ॥
અેતત્તે ક થતં રામ ના ામષ્ટાેત્તરં શતમ્ ।
અ તગાે ય મદં ના ઃ સવર્તઃ સારમુદૃ્ધતમ્॥ ૨૬॥
અેતસ્ય સદશૃં તાતંે્ર િત્રષુ લાેકેષુ દુલર્ભમ્ ।
અપ્રાક યમભક્તાનાં પુરતાે દેવતા દ્વષામ્॥ ૨૭॥
અેતત્ સદા શવાે િનતં્ય પઠ ત્ય યે હરાદયઃ ।
અેત પ્રભાવા ક દપર્સૈ્ત્રલાેક્યં જય ત ક્ષણાત્॥ ૨૮॥
સાૈભાગ્યાઽષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર મનાેહરમ્ ।
ય સ્ત્રસ યં પઠેિન્નત્યં ન તસ્ય ભુિવ દુલર્ભમ્॥ ૨૯॥
શ્રીિવદ્યાપેાસનવતામેતદાવ યકં મતમ્ ।
સકૃદેત પ્રપઠતાં નાઽ ય કમર્ િવલુ યતે॥ ૩૦॥
અપિઠ વા તાતે્ર મદં િનતં્ય નૈ મ ત્તકં કૃતમ્ ।
વ્યથ ભવ ત નગ્ ેન કૃતં કમર્ યથા તથા॥ ૩૧॥
સહસ્રનામપાઠાદાવશક્ત વેતદ રયેત્ ।
સહસ્રનામપાઠસ્ય ફલં શતગુણં ભવેત્॥ ૩૨॥
સહસ્રધા પિઠ વા તુ વીક્ષણાન્નાશયેિદ્રપનૂ્ ।
કરવીરરક્તપુ પૈહુર્ વા લાેકાન્ વશં નયેત્॥ ૩૩॥
ત ભેયત્ શ્વેતકુસમુનૈ લૈ ચ્ચાટયેિદ્રપનૂ્ ।
મિરચૈિવદ્વષેેણાય લવઙ્ગવૈ્યાર્િધનાશને॥ ૩૪॥
સવુા સનીબ્રાર્હ્મણાન્ વા ભાજેયેદ્ય તુ નામ ભઃ ।
યશ્ચ પુ પૈઃ ફલવૈાર્િપ પજૂયેત્ પ્ર તનામ ભઃ॥ ૩૫॥
ચક્રરાજેઽથવાઽ યત્ર સ વસચે્છ્ર પુરે ચરમ્ ।
યઃ સદા વતર્યન્ના તે નામાઽષ્ટશતમુત્તમમ્॥ ૩૬॥
તસ્ય શ્રીલ લતા રાજ્ઞી પ્રસન્ના વા છતપ્રદા॥
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The saubhAgyAShTottarashatanAmastotram was recited by

Dattatreya to Parashurama. This is a very secretive and

potent text, and that is mandatory for shrIvidyopAsakA-s

(verse 30, line 1). The rishi for this stotram is Lord

Shiva, it is in Anushtup meter and the deity is shrIlalitAmbikA.

The text is in 26th adhyAya gauryupAkhyAna of mAhAtmyakANDam

in tripurA rahasya.
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