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દ�વદ�વ! મહાદ�વ! િ�કાલ�! મહ��ર! 

ક�ુણાકર દ�વેશ! ભ�તા��ુહકારક! || 

અ�ટો�ર શત ંલ� યાઃ #ો$િુમ%છાિમ ત''વતઃ || 
 

��� ���� 

દ�િવ! સા) ુમહાભાગે મહાભા+ય ,દાયકમ | 
સવ-�ય.કરં /0ુય ંસવ.પાપ ,ણાશનમ || 
સવ.દા3ર4 શમન ં#વણા56�ત 76ુ�તદમ | 
રાજવ9યકરં 3દ:ય ં;<ુાદ-;<ુતરં પરમ || 
=ુલ.ભ ંસવ.દ�વાના ંચ$�ુષ@�ટ કળાBપદમ | 
પCાદDના ંવરાતંાના ંિનધીના ંિન'યદાયકમ || 
સમBત દ�વ સસેં:યમ અGણમાH�ટ િસIJદમ | 
3કમ� બLુનો�તેન દ�વી ,'યMદાયકમ || 
તવ ,ી'યાH વ�યાિમ સમા3હતમના9NPૃ ુ| 
અ�ટો�ર શતBયાBય મહાલ6�મB$ ુદ�વતા || 
�લQ બીજ પદિમ'R�ુત ંશ6�તB$ ુSવુને�રD | 
TગUયાસઃ કરUયાસઃ સ ઇ'યા3દ ,કDિતWતઃ || 
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વદં� પCકરા ં,સXવદના ંસૌભા+યદા ંભા+યદા ં 
હBતાZયામભય,દા ંમGણગણૈઃ નાનાિવધૈઃ Sિૂષતામ | 
ભ�તાભી�ટ ફલ,દા ંહ3રહર ^_ાિધGભBસેિવતા ં
પા�̀ પકંજ શખંપC િનિધGભઃ R�ુતા ંસદા શ6�તGભઃ || 
 

સરિસજ નયને સરોજહBતે ધવળ તરાNંકુ ગધંમાbય શોભે | 
ભગવિત હ3રવbલભે મનો�ે િ�Sવુન Sિૂતક3ર ,સીદમ<મ || 
 

c 

,dૃિતe, િવdૃિતe, િવHા,ં સવ.Sતૂ 3હત,દામ | 
#Jા,ં િવSિૂતe, fરુGભe, નમાિમ પરમાg'મકામ || 1 || 

 

વાચ,ં પCાલયા,ં પCા,ં NGુચe, Bવાહા,ં Bવધા,ં fધુામ | 
ધUયા,ં 3હર0યયQ, લ�મQ, િન'ય/�ુટા,ં િવભાવરDમ || 2 || 
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અ3દિતe ચ, 3દિતe, દDhતા,ં વfધુા,ં વfધુા3રણીમ | 
નમાિમ કમલા,ં કાતંા,ં Mમા,ં Mીરોદ સભંવામ || 3 || 

 

અ��ુહપરા,ં iIુJe, અનઘા,ં હ3રવbલભામ | 
અશોકા,મ7તૃા ંદDhતા,ં લોકશોક િવનાિશનીમ || 4 || 

 

નમાિમ ધમ.િનલયા,ં ક�ુણા,ં લોકમાતરમ | 
પCિ,યા,ં પCહBતા,ં પCાMQ, પCfુદંરDમ || 5 || 

 

પCોkવા,ં પC7ખુQ, પCનાભિ,યા,ં રમામ | 
પCમાલાધરા,ં દ�વQ, પિCનQ, પCગિંધનીમ || 6 || 

 

/0ુયગધંા,ં f,ુસXા,ં ,સાદાGભ7ખુQ, ,ભામ | 
નમાિમ ચlંવદના,ં ચlંા,ં ચlંસહોદરDમ || 7 || 

 

ચ$Sુુ.mં, ચlંnપા,ં o3દરા,િમe=ુશીતલામ | 
આqાદ જનનQ, /@ુ�ટં, િશવા,ં િશવકરQ, સતીમ || 8 || 

 

િવમલા,ં િવ�જનનQ, $@ુ�ટં, દા3ર4 નાિશનીમ | 
,ીિત /�ુક3રણQ, શાતંા,ં N�ુલમાbયાબંરા,ં િ#યમ || 9 || 

 

ભાBકરQ, Gબbવિનલયા,ં વરારોહા,ં યશ6Bવનીમ | 
વfુધંરા, 7દુારાગંા,ં હ3રણQ, હ�મમાGલનીમ || 10 || 

 

ધનધાUયકરQ, િસIJe, sૈણસૌ યા,ં Nભુ,દામ | 
�પૃવે9મ ગતાનદંા,ં વરલ�મQ, વf,ુદામ || 11 || 

 

Nભુા,ં 3હર0ય,ાકારા,ં સ7lુતનયા,ં જયામ | 
નમાિમ મગંળા ંદ�વQ, િવ�P ુવMઃBથલ 6Bથતામ || 12 || 

 

િવ�Pપુ'નQ, ,સXાMQ, નારાયણ સમાિ#તામ | 
દા3ર4 uવિંસનQ, દ�વQ, સવvપlવ વા3રણીમ || 13 || 

 

નવ=ુગાw, મહાકાળQ, ^_ િવ�P ુિશવાg'મકામ | 
િ�કાલ�ાન સપંXા,ં નમાિમ Sવુને�રDમ || 14 || 

 

લ�મQ Mીરસ7lુરાજ તનયા ં#ીરંગધામે�રDમ | 
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દાસીSતૂ સમBતદ�વ વિનતા ંલોકxક દDપાdુંરામ || 
#ીમUમદં કટાM લyધ િવભવદ-^_zl ગગંાધરામ | 
'વા ં�ૈલો{ dુ|ંુGબનQ સરિસmં વદં� 7dંુુદિ,યામ || 15 || 

 

માતન.માિમ! કમલે! કમલાયતાGM! 

#ી િવ�P ુ}ત-કમલવાિસિન! િવ�માતઃ! 
Mીરોદ~ કમલ કોમલ ગભ.ગૌ3ર! 

લ�મી! ,સીદ સતત ંસમતા ંશર0યે || 16 || 

 

િ�કાલ ંયો જપેત િવ�ાન ષ0માસ ંિવgજતz3lયઃ | 
દા3ર4 uવસંન ંdૃ'વા સવ.માhનોત-યય'નતઃ | 
દ�વીનામ સહsે� ુ/0ુયમ�ટો�રં શતમ | 
યેન િ#ય મવાhનોિત કો3ટજUમ દ3રlતઃ || 17 || 

 

S;ૃવુાર� શત ંધીમાન પઠ�ત વ'સરમા�કમ | 
અ�ટx�ય. મવાhનોિત dુબેર ઇવ Sતૂલે || 
દા3ર4 મોચન ંનામ Bતો�મબંાપરં શતમ | 
યેન િ#ય મવાhનોિત કો3ટજUમ દ3રlતઃ || 18 || 

 

S�ુ'વા$ ુિવ/લુાન ભોગાન Tતે સાR�ુયમાh�યુાત | 
,ાતઃકાલે પઠ�િX'ય ંસવ. =ુઃખોપ શાતંયે | 
પઠં$ ુGચeતયે�ેવQ સવા.ભરણ Sિૂષતામ || 19 || 

 

ઇિત #ી લ�મી અ�ટો�ર શતનામ Bતો� ંસ/ંણૂ.મ 

 
 
Web Url: http://www.vignanam.org/veda/sree-lakshmi-ashtottara-satanaama-stotram-gujarati.html 
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