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Shri ShoDashabAhunRisiMhAShTakam

શ્રીષાેડશબાહુ સહાષ્ટકમ્

ભખૂ ડં વારણા ડં પરવરિવરટં ડંપડંપાે ડંપં
િડ િડ િડ િડ િડિડ બં દહમિપ દહમૈઃ ઝ પઝ પૈશ્ચઝ પૈઃ ।
તુલ્યા તુલ્યા તુ તુલ્યાઃ ધુમધુમધુમકૈઃ કુઙુ્કમાઙૈ્કઃ કુમાઙૈ્કઃ
અેતત્તે પૂણર્યુક્તમહરહકરહઃ પાતુ માં નાર સહઃ॥ ૧॥
ભૂ દ્ભૂ દ્ભજુઙ્ગં પ્રલયરવવરં પ્ર વલદ્ વાલમાલં
ખજર્જ ખજર્દુજ ખખચખચખ ચ ખજર્દુજર્જર્ય તમ્ ।
ભૂભાગં ભાેગભાગં ગગગગગગનં ગદર્મત્યુર્ગ્રગ ડં
વચ્છં પુચ્છં વગચ્છં વજનજનનુતઃ પાતુ માં નાર સહઃ॥ ૨॥
અેનાભ્રં ગજર્માનં લઘુલઘુમકરાે બાલચ દ્રાકર્દંષ્ટ્ર ાે
હેમા ભાજંે સરાજંે જટજટજિટલાે ડ્યમાન તુભી તઃ ।
દ તાનાં બાધમાનાં ખગટખગટવાે ભાજે નુ સરેુ દ્રાે
િન પ્રત્યૂહં સરા ગહગહગહતઃ પાતુ માં નાર સહઃ॥ ૩॥
શઙ્ખં ચકં્ર ચ ચાપં પરશમુશ મષું શલૂપાશાઙુ્કશાસં્ત્ર
બભ્ર તં વજ્રખેટં હલમુસલગદાકુ તમત્યુગ્રદંષ્ટ્રમ્ ।
વાલાકેશં િત્રનતંે્ર વલદનલિનભં હારકેયૂરભષૂં
વ દે પ્રત્યેક પં પરપદિનવસઃ પાતુ માં નાર સહઃ॥ ૪॥
પાદદ્વ દં્વ ધિરત્રીકિટિવપુલતરાે મે મ યૂઢ્વમૂ ં
ના ભ બ્રહ્મા ડ સ ધુઃ હૃદયમિપ ભવાે ભૂતિવદ્વ સમેતઃ ।
દુશ્ચક્રાઙં્ક વબાહંુ કુ લશનખમખંુ ચ દ્રસયૂાર્ ગ્ નતંે્ર
વક્ત્રં વિહ્ન સિુવદ્યુ સરુગણિવજયઃ પાતુ માં નાર સહઃ॥ ૫॥
નાસાગ્રં પીનગ ડં પરબલમથનં બદ્ધકેયૂરહારં
રાૈદં્ર દંષ્ટ્ર ાકરાલં અ મતગુણગણં કાેિટસયૂાર્ ગ્ નતે્રમ્ ।
ગા ભીય િપઙ્ગલાક્ષં ભ્રુકુિટતિવમખંુ ષાેડશાધાધર્બાહંુ
વ દે ભીમાટ્ટહાસં િત્રભવુનિવજયઃ પાતુ માં નાર સહઃ॥ ૬॥
કે કે સહાષ્ટકે નરવરસદશૃં દેવભી વં ગ્ હી વા
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દેવ દ્યાે િવપ્રદ ડં પ્ર તવચન પયાયા યનપ્રત્યનષૈીઃ ।
શાપં ચાપં ચ ખડ્ગં પ્રહ સતવદનં ચક્રચક્ર ચકેન
આે મત્યે દૈત્યનાદં પ્રકચિવિવદુષા પાતુ માં નાર સહઃ॥ ૭॥
ઝં ઝં ઝં ઝં ઝકારં ઝષઝષઝ ષતં નુદેશં ઝકારં
હંુ હંુ હંુ હંુ હકારં હિરત કહહસા યં િદશે વં વકારમ્ ।
વં વં વં વં વકારં વદનદ લતતં વામપકં્ષ સપુકં્ષ
લં લં લં લં લકારં લઘવુણિવજયઃ પાતુ માં નાર સહઃ॥ ૮॥
ભૂતપ્રેતિપશાચયક્ષગણશઃ દેશા તરાેચ્ચાટના
ચાેરવ્યાિધમહ વરં ભયહરં શત્રુક્ષયં િનશ્ચયમ્ ।
સ યાકાલે જપતમષ્ટક મદં સદ્ભ ક્તપવૂાર્િદ ભઃ
પ્રહ્લાદેવ વરાે વર તુ જિયતા સ પૂ જતાં ભૂતયે॥ ૯॥ ।
ઇ ત શ્રીિવજયી દ્રય તકૃતં શ્રીષાેડશબાહુ સહાષ્ટકં સ પૂણર્મ્॥
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