
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

સોમતો

{ સોમતો }

અથ સોમતોારભઃ 

અય ીસોમતોમહામય ગૌતમ ઋિષઃ  અનુુછદઃ 

સોમો દવેતા  સોમીયથ જપ ેિવિનયોગઃ 

વાં અુાયાં નમઃ  વ તજ નીયાં નમઃ 

વૂ ંમયમાયાં નમઃ  વ અનાિમકાયાં નમઃ 

વ કિનિકાયાં નમઃ  વઃ કરતલકરાયાં નમઃ 

વાં દયાય નમઃ  વ િશરસ ેવાહા 

વૂ ંિશખાય ૈવષ  વ કવચાય હુ 

વ નેયાય વૌષ  વઃ અાય ફ 

ભભૂુવઃ સવુરોિમિત િદબધઃ 

યાન 

તેાબરોવલતનુ ંિસતમાયગધં

તેાયુરથગ ંસરુસિેવતાિ 

દોયાં  તાભયગદ ંવરદ ંસધુાં શું

ીવસમૌિકધરં ણમાિમ ચં  ૧

આયેભાગ ેસરથો દશાાયે યામનુદશેજ 

યમખુથતરુપીઠ ેગદાધરો નોઽવત ુરોિહણીશઃ  ૨

ચં નમાિમ વરદ ંશરય િવભષૂણ 

કલાિનધ કાતપ ંકયેરૂમકુટોવલ  ૩
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વરદ ંવચરણ ંવાસદુવેય લોચન 

વસધુાાદનકરં િવધું ત ંણમાયહ  ૪

તેમાયાબરધરં તેગધાનલુપેન 

તેછોલસમૌલ શિશન ંણમાયહ  ૫

સવ ંજગીવયિસ સધુારસમયઃૈ કરૈઃ 

સોમ દિેહ મમારોય ંસધુાપિૂરતમડલ  ૬

રા વ ંાણાનાં ચ રમાયા અિપ સોદરઃ 

રા નાથૌષધીનાં ર માં રજનીકર  ૭

શરય િશરોર ંશાણ િવલોચન 

તારકાણામધીશવ ંતારયાઽમામહાપદઃ  ૮

કયાણમતૂ વરદ કણારસવાિરધે 

કલશોદિધસતકલાનાથ પાં કુ  ૯

ીરાણવસમુૂત િચતામિણસહોવ 

કાિમતાથા  દિેહ વ ંકપમુસહોદર  ૧૦

તેાબરઃ તેિવભષૂણાો ગદાધરઃ તેિચબાહુઃ 

ચઃ સધુામા વરદઃ િકરીટી યેાંિસ મ ંદદાત ુદવેઃ  ૧૧

ઇદ ંિનશાકરતો ંયઃ પઠે યહ ંનરઃ 
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ઉપવાસ મુયતે ના કાયા  િવચારણા  ૧૨

ઇિત સોમતો ંસપણૂ 

Encoded and proofread by KSR Ramachandran ramachandran\_ksr at yahoo.ca

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated oday

http://sanskritdocuments.org

Soma Stotram Lyrics in Gujarati PDF
% File name : somastotram.itx
% Location : doc\_z\_misc\_navagraha
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : KSR Ramachandran ramachandran\_ksr at yahoo.ca
% Proofread by : KSR Ramachandran ramachandran\_ksr at yahoo.ca
% Description-comments : From Grantha/Tamil book Adityadi Navagraha Stotra
% Latest update : June 25, 2012
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% 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 for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%

We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built
the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ October 13, 2015 ] at Stotram Website

http://sanskritdocuments.org
http://stotram.co.in
http://sanskritdocuments.org/

