ધ્યાનં
અરુણાં કરુણા તરં ગિતાક્ષીં ધ ૃતપાશાંકુશ પુષ્પબાણચાપામ |
અગણમાદિગિ રાવ ૃતાં મય ૂખૈઃ અહમમત્યેવ મવિાવયે િવાનીમ || ૧ ||
હદરૈઃ ઓં
શ્રી માતા, શ્રી મહારાગ્ન્યી, શ્રીમત-મસિંહાસનેશ્વરી |
ઉદ્યદ્ભાનુ સહસ્રાિા, ચત ુબાય હુ સમગ્્વતા |

om

ગચિગ્ગ્નન કુંડસંભ ૂતા, િે વકાયયસમુદ્યતા || ૧ ||

a.
c

રાિસ્વરૂપ પાશાઢ્યા, ક્રોધાકારાંકુશોજ્જ્વલા || ૨ ||

gm

મનોરૂપેક્ષકુ ોિં ડા, પંચત્માત્ર સાયકા |

ou
si

મનજારુણ પ્રિાપ ૂર મજ્જજિ-બ્રહ્ાંડમંડલા || ૩ ||
ચંપકાશોક પુન્નાિ સૌિંમધક લસત્કચા

.y

કુરુમવિંિ મગણશ્રેણી કનત્કોટીર મંદડતા || ૪ ||

w

w

અષ્ટમી ચંદ્ર મવભ્રાજ િગિકસ્થલ શોગિતા |

w

મુખચંદ્ર કિંકાિ મ ૃિનાગિ મવશેષકા || ૫ ||
વિનસ્મર માંિલ્ય ગૃહતોરણ ગચલ્લ્લકા |
વક્ત્ત્રલક્ષ્મી પરીવાહ ચલ્મીનાિ લોચના || ૬ ||
નવચંપક પુષ્પાિ નાસાિં ડ મવરાજજતા |
તારાકાંમત મતરસ્કાદર નાસાિરણ િાસુરા || ૭ ||
કિં બ મંજરીક્ત્લુપ્ત કણયપ ૂર મનોહરા |

તાટંક યુિિીભ ૂત તપનોડુપ મંડલા || ૮ ||
પદ્મરાિ મશલાિશય પદરિામવ કપોલભ ૂૈઃ |
નવમવદ્ર ુમ ગબિંબશ્રીૈઃ ્યક્કાદર રિનચ્છિા || ૯ ||
શુદ્ધ મવદ્યાંકુરાકાર દ્વિજપંગ્ક્ત્ત િયોજ્જ્વલા |
કપરૂય વીદટ કામોિ સમાકષય દિિંતરા || ૧૦ ||

om

મનજસલ્લાપ માધુયય મવમનિયર-જત્સત કચ્છપી |

મંિગ્સ્મત પ્રિાપ ૂર મજ્જજત-કામેશ માનસા || ૧૧ ||

a.
c

અનાકગલત સાદૃશ્ય ચુબકુ શ્રી મવરાજજતા |

gm

કામેશબદ્ધ માંિલ્ય સ ૂત્રશોગિત કંથરા || ૧૨ ||

ou
si

કનકાંિિ કેય ૂર કમનીય ભુજાગ્્વતા |

રત્નગ્રવેય ગચિંતાક લોલમુક્ત્તા ફલાગ્્વતા || ૧૩ ||

.y

કામેશ્વર પ્રેમરત્ન મગણ પ્રમતપણસ્તની|

w

w

નાભ્યાલવાલ રોમાગિ લતાફલ કુચિયી || ૧૪ ||

w

લક્ષ્યરોમલતા ધારતા સમુન્નેય મધ્યમા |
સ્તનિાર િિન-મધ્ય પટ્ટબંધ વગિત્રયા || ૧૫ ||
અરુણારુણ કૌસુિ
ં વસ્ત્ર િાસ્વત-કટીતટી |
રત્નદકિંદકગણ કારમ્ય રશનાિામ ભ ૂમષતા || ૧૬ ||
કામેશ ગ્ન્યાત સૌિાગ્નય માિય વોરુ િયાગ્્વતા |
માગણક્ય મકુટાકાર જાનુિય મવરાજજતા || ૧૭ ||

ઇંદ્રિોપ પદરગક્ષપ્ત સ્મર ત ૂણાિ જમિકા
ં
|
ગ ૂઢ્ગુલ્િા કૂમયપ ૃષ્ઠ જમયષ્ણુ પ્રપિાગ્્વતા || ૧૮ ||
નખિીમધમત સંછન્ન નમજ્જજન તમોગુણા |
પિિય પ્રિાજાલ પરાકૃત સરોરુહા || ૧૯ ||
ુ |
મશિંજાન મગણમંજીર મંદડત શ્રી પિાંબજા
સવાય રુણાનવદ્યાંિી સવાય િરણ ભ ૂમષતા |

om

મરાિી મંિિમના, મહાલાવણ્ય શેવમધૈઃ || ૨૦ ||

a.
c

મશવકામેશ્વરાંકસ્થા, મશવા, સ્વાધીન વલ્લિા || ૨૧ ||

gm

સુમેરુ મધ્યશૃિ
ં સ્થા, શ્રીમન્નિર નામયકા |

ou
si

ગચિંતામગણ ગૃહાંતસ્થા, પંચબ્રહ્ાસનગ્સ્થતા || ૨૨ ||
મહાપદ્માટવી સંસ્થા, કિં બ વનવામસની |

.y

સુધાસાિર મધ્યસ્થા, કામાક્ષી કામિામયની || ૨૩ ||

w

w

િે વમષિ િણસંિાત સ્ત ૂયમાનાત્મ વિવા |

w

િંડાસુર વધોદ્યુક્ત્ત શગ્ક્ત્તસેના સમગ્્વતા || ૨૪ ||
સંપત્કરી સમારૂઢ્ મસિંધરુ વ્રજસેમવતા |
અશ્વારૂઢ્ામધષ્ષ્ઠતાશ્વ કોદટકોદટ ગિરાવ ૃતા || ૨૫ ||
ુ પદરષ્કૃતા |
ચક્રરાજ રથારૂઢ્ સવાય યધ
િેયચક્ર રથારૂઢ્ મંમત્રણી પદરસેમવતા || ૨૬ ||
દકદરચક્ર રથારૂઢ્ િં ડનાથા પુરસ્કૃતા |

્વાલામાગલમન કાગક્ષપ્ત વદ્વિપ્રાકાર મધ્યિા || ૨૭ ||
િંડસ્ય વધોદ્યુક્ત્ત શગ્ક્ત્ત મવક્રમહમષિતા |
મનત્યા પરાક્રમાટોપ મનરીક્ષણ સમુત્સુકા || ૨૮ ||
િંડપુત્ર વધોદ્યુક્ત્ત બાલામવક્રમ નંદિતા |
મવશુક્ર પ્રાણહરણ વારાહી વીયયનદં િતા |

om

મંમત્રણ્યંબા મવરગચત મવષંિ વધતોમષતા || ૨૯ ||
કામેશ્વર મુખાલોક કલ્લ્પત શ્રી િણેશ્વરા || ૩૦ ||

a.
c

મહાિણેશ મનગિિન્ન મવઘ્નયંત્ર પ્રહમષિતા |

gm

િંડાસુરેંદ્ર મનમુક્ત્ય ત શસ્ત્ર પ્રત્યસ્ત્ર વમષિણી || ૩૧ ||

ou
si

કરાંગગુ િ નખોત્પન્ન નારાયણ િશાકૃમતૈઃ |

મહાપાશુપતાસ્ત્રાગ્ગ્નન મનિય ગ્નધાસુર સમનકા || ૩૨ ||

.y

કામેશ્વરાસ્ત્ર મનિય ગ્નધ સિંડાસુર શ ૂ્યકા |

w

w

બ્રહ્ોપેંદ્ર મહેંદ્રાદિ િે વસંસ્ત ુત વિવા || ૩૩ ||

w

હરનેત્રાગ્ગ્નન સંિગ્નધ કામ સંજીવનૌષમધૈઃ |
શ્રીમિાગ્નિવ કૂટૈક સ્વરૂપ મુખપંકજા || ૩૪ ||
ૂ સ્વરૂમપણી |
કંઠાધૈઃ કદટપયંત મધ્યકટ
ૂ ૈ ક તાપન્ન કટયથોિાિ ધાદરણી || ૩૫ ||
શગ્ક્ત્તકટ
મ ૂલમંત્રાજત્મકા, મ ૂલકૂટ ત્રય કિે બરા |
કુિામ ૃતક રમસકા, કુિસંકેત પાગલની || ૩૬ ||

કુિાંિના, કુિાંતૈઃસ્થા, કૌગિની, કુિયોગિની |
અકુિા, સમયાંતૈઃસ્થા, સમયાચાર તત્પરા || ૩૭ ||
મ ૂલાધારૈ ક મનલયા, બ્રહ્ગ્રંમથ મવિેદિની |
મગણપ ૂરાંત રુદિતા, મવષ્ણુગ્રમં થ મવિેદિની || ૩૮ ||
આગ્ન્યા ચક્રાંતરાિસ્થા, રુદ્રગ્રંમથ મવિેદિની |

om

ુ રૂઢ્ા, સુધાસારાગિ વમષિણી || ૩૯ ||
સહસ્રારાંબજા
તદટલ્લતા સમરુગચૈઃ, ષટ-ચક્રોપદર સંગ્સ્થતા |

a.
c

મહાશગ્ક્ત્તૈઃ, કુંડગલની, ગબસતંત ુ તનીયસી || ૪૦ ||

gm

િવાની, િાવનાિમ્યા, િવારણ્ય કુઠાદરકા |

ou
si

િદ્રમપ્રયા, િદ્રમ ૂમતિ, િયક્ત્તસૌિાગ્નય િામયની || ૪૧ ||
િગ્ક્ત્તમપ્રયા, િગ્ક્ત્તિમ્યા, િગ્ક્ત્તવશ્યા, િયાપહા |

.y

શાંિવી, શારિારાધ્યા, શવાય ણી, શમયિામયની || ૪૨ ||

w

w

શાંકરી, શ્રીકરી, સાધ્વી, શરચ્ચંદ્રમનિાનના |

w

શાતોિરી, શાંમતમતી, મનરાધારા, મનરં જના || ૪૩ ||
મનલેપા, મનમયલા, મનત્યા, મનરાકારા, મનરાકુલા |
મનગુયણા, મનષ્કિા, શાંતા, મનષ્કામા, મનરુપપ્લવા || ૪૪ ||
મનત્યમુક્ત્તા, મનમવિકારા, મનષ્પ્રપંચા, મનરાશ્રયા |
મનત્યશુદ્ધા, મનત્યબુદ્ધા, મનરવદ્યા, મનરં તરા || ૪૫ ||
મનષ્કારણા, મનષ્કિંકા, મનરુપામધ, મનિરીશ્વરા |

નીરાિા, રાિમથની, મનમયિા, મિનામશની || ૪૬ ||
મનમચિંતા, મનરહંકારા, મનમોહા, મોહનામશની |
મનમયમા, મમતાહંત્રી, મનષ્પાપા, પાપનામશની || ૪૭ ||
મનષ્ક્રોધા, ક્રોધશમની, મનલોિા, લોિનામશની |
મનૈઃસંશયા, સંશયઘ્ની, મનિયવા, િવનામશની || ૪૮ ||

om

મનમવિકલ્પા, મનરાબાધા, મનિેિા, િેિનામશની |

મનનાય શા, મ ૃત્યુમથની, મનષ્ષ્ક્રયા, મનષ્પદરગ્રહા || ૪૯ ||

a.
c

મનસ્ત ુલા, નીલગચકુરા, મનરપાયા, મનરત્યયા |

gm

દુલયિા, દુિયમા, દુિાય , દુૈઃખહંત્રી, સુખપ્રિા || ૫૦ ||

ou
si

દુષ્ટદૂરા, દુરાચાર શમની, િોષવજિતા |

સવયગ્ન્યા, સાંદ્રકરુણા, સમાનામધકવજિતા || ૫૧ ||

.y

સવયશગ્ક્ત્તમયી, સવયમિ
ં િા, સદ્ગમતપ્રિા |

w

w

સવેશ્વરી, સવયમયી, સવયમત્ર
ં સ્વરૂમપણી || ૫૨ ||

w

સવયયત્ર
ં ાજત્મકા, સવયતત્ર
ં રૂપા, મનો્મની |
માહેશ્વરી, મહાિે વી, મહાલક્ષ્મી, મડ
ય ૃ મપ્રયા || ૫૩ ||
મહારૂપા, મહાપ ૂજ્યા, મહાપાતક નામશની |
મહામાયા, મહાસત્ત્વા, મહાશગ્ક્ત્ત મયહારમતૈઃ || ૫૪ ||
મહાિોિા, મહૈશ્વયાય, મહાવીયાય, મહાબલા |
મહાબુદ્વદ્ધ, મયહામસદ્વદ્ધ, મયહાયોિેશ્વરે શ્વરી || ૫૫ ||

મહાતંત્રા, મહામંત્રા, મહાયંત્રા, મહાસના |
મહાયાિ ક્રમારાધ્યા, મહાિરવ પ ૂજજતા || ૫૬ ||
મહેશ્વર મહાકલ્પ મહાતાંડવ સાગક્ષણી |
મહાકામેશ મદહષી, મહામત્રપુર સુિરી
ં
|| ૫૭ ||
ચત ુૈઃષષ્ટયુપચારાઢ્યા, ચત ુષ્ષષ્ષ્ટ કિામયી |
મનુમવદ્યા, ચંદ્રમવદ્યા, ચંદ્રમંડલમધ્યિા |

om

મહા ચત ુષ્ષષ્ષ્ટ કોદટ યોગિની િણસેમવતા || ૫૮ ||

a.
c

ચારુરૂપા, ચારુહાસા, ચારુચદ્રં કિાધરા || ૫૯ ||

gm

ચરાચર જિન્નાથા, ચક્રરાજ મનકેતના |

ou
si

પાવયતી, પદ્મનયના, પદ્મરાિ સમપ્રિા || ૬૦ ||
પંચપ્રેતાસનાસીના, પંચબ્રહ્ સ્વરૂમપણી |

.y

ગચ્મયી, પરમાનંિા, મવગ્ન્યાન િનરૂમપણી || ૬૧ ||

w

w

ધ્યાનધ્યાત ૃ ધ્યેયરૂપા, ધમાય ધમય મવવજિતા |

w

મવશ્વરૂપા, જાિદરણી, સ્વપંતી, તજસાજત્મકા || ૬૨ ||
સુપ્તા, પ્રાગ્ન્યાજત્મકા, ત ુયાય , સવાયવસ્થા મવવજિતા |
સ ૃષ્ષ્ટકત્રી, બ્રહ્રૂપા, િોપ્ત્રી, િોમવિંિરૂમપણી || ૬૩ ||
સંહાદરણી, રુદ્રરૂપા, મતરોધાનકરીશ્વરી |
સિામશવાનુગ્રહિા, પંચકૃત્ય પરાયણા || ૬૪ ||
િાનુમડં લ મધ્યસ્થા, િરવી, િિમાગલની |

પદ્માસના, િિવતી, પદ્મનાિ સહોિરી || ૬૫ ||
ઉ્મેષ મનમમષોત્પન્ન મવપન્ન ભુવનાવગિૈઃ |
સહસ્રશીષયવિના, સહસ્રાક્ષી, સહસ્રપાત || ૬૬ ||
આબ્રહ્ કીટજનની, વણાય શ્રમ મવધામયની |
શ્રુમત સીમંત મસિંધ ૂરીકૃત પાિાબ્જધ ૂગિકા |

om

મનજાગ્ન્યારૂપમનિમા, પુણ્યાપુણ્ય ફલપ્રિા || ૬૭ ||
સકલાિમ સંિોહ શુગ્ક્ત્તસંપટુ મૌગ્ક્ત્તકા || ૬૮ ||

a.
c

પુરુષાથયપ્રિા, પ ૂણાય , િોગિની, ભુવનેશ્વરી |

gm

અંગબકા,નાદિ મનધના, હદરબ્રહ્ેંદ્ર સેમવતા || ૬૯ ||

ou
si

નારાયણી, નાિરૂપા, નામરૂપ મવવજિતા |
હ્રીંકારી, હ્રીમતી, હૃદ્યા, હેયોપાિે ય વજિતા || ૭૦ ||

.y

રાજરાજાગચિતા, રાગ્ન્યી, રમ્યા, રાજીવલોચના |

w

w

રં જની, રમણી, રસ્યા, રણજત્કિંદકગણ મેખલા || ૭૧ ||

w

રમા, રાકેંદુવિના, રમતરૂપા, રમતમપ્રયા |
રક્ષાકરી, રાક્ષસઘ્ની, રામા, રમણલંપટા || ૭૨ ||
ુ મપ્રયા |
કામ્યા, કામકિારૂપા, કિં બ કુસમ
કલ્યાણી, જિતીકંિા, કરુણારસ સાિરા || ૭૩ ||
કિાવતી, કિાલાપા, કાંતા, કાિં બરીમપ્રયા |
વરિા, વામનયના, વારુણીમિમવહ્વલા || ૭૪ ||

મવશ્વામધકા, વેિવેદ્યા, મવિંધ્યાચલ મનવામસની |
મવધાત્રી, વેિજનની, મવષ્ણુમાયા, મવલામસની || ૭૫ ||
ક્ષેત્રસ્વરૂપા, ક્ષેત્રેશી, ક્ષેત્ર ક્ષેત્રગ્ન્ય પાગલની |
ક્ષયવ ૃદ્વદ્ધ મવમનમુક્ત્ય તા, ક્ષેત્રપાલ સમગચિતા || ૭૬ ||
મવજયા, મવમલા, વંદ્યા, વંિારુ જનવત્સલા |

om

વાગ્નવાદિની, વામકેશી, વદ્વિમંડલ વામસની || ૭૭ ||
િગ્ક્ત્તમત-કલ્પલમતકા, પશુપાશ મવમોચની |

a.
c

સંહૃતાશેષ પાષંડા, સિાચાર પ્રવમતિકા || ૭૮ ||

gm

તાપત્રયાગ્ગ્નન સંતપ્ત સમાહ્લાિન ચંદદ્રકા |

ou
si

તરુણી, તાપસારાધ્યા, તનુમધ્યા, તમોપહા || ૭૯ ||
ગચમત, સ્તત્પિલક્ષ્યાથાય , ગચિે ક રસરૂમપણી |

.y

સ્વાત્માનંિલવીભ ૂત બ્રહ્ાદ્યાનંિ સંતમતૈઃ || ૮૦ ||

w

w

પરા, પ્રત્યલ્ક્ત્ચતી રૂપા, પશ્યંતી, પરિે વતા |

w

મધ્યમા, વખરીરૂપા, િક્ત્તમાનસ હંમસકા || ૮૧ ||
કામેશ્વર પ્રાણનાડી, કૃતગ્ન્યા, કામપ ૂજજતા |
શૃિ
ં ાર રસસંપ ૂણાય , જયા, જાલંધરગ્સ્થતા || ૮૨ ||
ઓડયાણ પીઠમનલયા, ગબિંદુમંડલ વામસની |
રહોયાિ ક્રમારાધ્યા, રહસ્તપયણ તમપિતા || ૮૩ ||
સદ્યૈઃ પ્રસાદિની, મવશ્વસાગક્ષણી, સાગક્ષવજિતા |

ષડંિિે વતા યુક્ત્તા, ષાડ્ગુણ્ય પદરપ ૂદરતા || ૮૪ ||
મનત્યલ્ક્ત્લન્ના, મનરુપમા, મનવાય ણ સુખિામયની |
મનત્યા, ષોડમશકારૂપા, શ્રીકંઠાધય શરીદરણી || ૮૫ ||
પ્રિાવતી, પ્રિારૂપા, પ્રમસદ્ધા, પરમેશ્વરી |
મ ૂલપ્રકૃમત રવ્યક્ત્તા, વ્યક્ત્તાવ્યક્ત્ત સ્વરૂમપણી || ૮૬ ||

om

વ્યામપની, મવમવધાકારા, મવદ્યામવદ્યા સ્વરૂમપણી |
ુ ાહ્લાિ કૌમુિી || ૮૭ ||
મહાકામેશ નયના, કુમિ

a.
c

િક્ત્તહાિય તમોિેિ િાનુમિ-િાનુસત
ં મતૈઃ |

gm

મશવદૂતી, મશવારાધ્યા, મશવમ ૂમતિ, ગ્શ્શવંકરી || ૮૮ ||

ou
si

મશવમપ્રયા, મશવપરા, મશષ્ટે ષ્ટા, મશષ્ટપ ૂજજતા |
અપ્રમેયા, સ્વપ્રકાશા, મનોવાચામ િોચરા || ૮૯ ||

.y

ગચચ્છગ્ક્ત્ત, ચેતનારૂપા, જડશગ્ક્ત્ત, િડાજત્મકા |

w

w

િાયત્રી, વ્યાહૃમત, સ્સંધ્યા, દ્વિજબિ
ંૃ મનષેમવતા || ૯૦ ||

w

તત્ત્વાસના, તત્ત્વમયી, પંચકોશાંતરગ્સ્થતા |
મનસ્સીમમદહમા, મનત્યયૌવના, મિશાગલની || ૯૧ ||
મિઘ ૂગણિત રક્ત્તાક્ષી, મિપાટલ િંડભ ૂૈઃ |
ુ મપ્રયા || ૯૨ ||
ચંિન દ્રવદિગ્નધાંિી, ચાંપેય કુસમ
કુશલા, કોમલાકારા, કુરુકુળ્િા, કુલેશ્વરી |
કુિકુંડાલયા, કૌિ માિયતત્પર સેમવતા || ૯૩ ||

કુમાર િણનાથાંબા, ત ુષ્ષ્ટૈઃ, પુષ્ષ્ટ, મયમત, ધમૃય તૈઃ |
શાંમતૈઃ, સ્વગ્સ્તમતી, કાંમત, નંદિની, મવઘ્નનામશની || ૯૪ ||
તેજોવતી, મત્રનયના, લોલાક્ષી કામરૂમપણી |
માગલની, હંમસની, માતા, મલયાચલ વામસની || ૯૫ ||
ુ ી, નગિની, સુભ્ ૂૈઃ, શોિના, સુરનામયકા |
સુમખ

om

કાલકંઠી, કાંમતમતી, ક્ષોગિણી, સ ૂક્ષ્મરૂમપણી || ૯૬ ||
વજ્રેશ્વરી, વામિે વી, વયોવસ્થા મવવજિતા |

a.
c

મસદ્ધે શ્વરી, મસદ્ધમવદ્યા, મસદ્ધમાતા, યશગ્સ્વની || ૯૭ ||

gm

મવશુદ્વદ્ધ ચક્રમનલયા,રક્ત્તવણાય, મત્રલોચના |

ou
si

ખટવાંિાદિ પ્રહરણા, વિનક સમગ્્વતા || ૯૮ ||
પાયસાન્નમપ્રયા, ત્વક્ત્સ્થા, પશુલોક િયંકરી |

.y

અમ ૃતાદિ મહાશગ્ક્ત્ત સંવ ૃતા, ડાદકનીશ્વરી || ૯૯ ||

w

w

અનાહતાબ્જ મનલયા, શ્યામાિા, વિનિયા |

w

િં ષ્રોજ્જ્વલા,ક્ષમાલામધધરા, રુમધર સંગ્સ્થતા || ૧૦૦ ||
કાિરાત્ર્યાદિ શક્ત્ત્યોિવ ૃતા, ગ્સ્નગ્નધૌિનમપ્રયા |
મહાવીરેં દ્ર વરિા, રાદકણ્યંબા સ્વરૂમપણી || ૧૦૧ ||
ુ ા|
મગણપ ૂરાબ્જ મનલયા, વિનત્રય સંયત
વજ્રામધકાયુધોપેતા, ડામયાય દિગિ રાવ ૃતા || ૧૦૨ ||
રક્ત્તવણાય, માંસમનષ્ઠા, ગુડાન્ન પ્રીતમાનસા |

સમસ્ત િક્ત્તસુખિા, લાદક્યંબા સ્વરૂમપણી || ૧૦૩ ||
સ્વામધષ્ઠાનાંબ ુ જિતા, ચત ુવયક્ત્ત્ર મનોહરા |
શ ૂલાદ્યાયુધ સંપન્ના, પીતવણાય ,મતિમવિતા || ૧૦૪ ||
મેિોમનષ્ઠા, મધુપ્રીતા, બંદિ્યાદિ સમગ્્વતા |
િધ્યન્નાસક્ત્ત હૃિયા, ડાદકની રૂપધાદરણી || ૧૦૫ ||

om

ુ રૂઢ્ા, પંચવક્ત્ત્રા,ગ્સ્થસંગ્સ્થતા |
મ ૂલા ધારાંબજા

અંકુશાદિ પ્રહરણા, વરિાદિ મનષેમવતા || ૧૦૬ ||

a.
c

મુદ્ગૌિનાસક્ત્ત ગચત્તા, સાદક્યંબાસ્વરૂમપણી |

gm

આગ્ન્યા ચક્રાબ્જમનલયા, શુક્ત્લવણાય , ષડાનના || ૧૦૭ ||

ou
si

મજ્જજાસંસ્થા, હંસવતી મુખ્યશગ્ક્ત્ત સમગ્્વતા |
હદરદ્રાન્નક રમસકા, હાદકની રૂપધાદરણી || ૧૦૮ ||

.y

સહસ્રિિ પદ્મસ્થા, સવયવણોપ શોગિતા |

w

w

ુ ધરા, શુક્ત્લ સંગ્સ્થતા, સવયતોમુખી || ૧૦૯ ||
સવાય યધ

w

સવૌિન પ્રીતગચત્તા, યાદક્યંબા સ્વરૂમપણી |
સ્વાહા, સ્વધા,મમત, મેધા, શ્રુમતૈઃ, સ્મ ૃમત, રનુત્તમા || ૧૧૦ ||
પુણ્યકીમતિૈઃ, પુણ્યલભ્યા, પુણ્યશ્રવણ કીતયના |
પુલોમજાગચિતા, બંધમોચની, બંધરુ ાલકા || ૧૧૧ ||
મવમશયરૂમપણી, મવદ્યા, મવયિાદિ જિત્પ્રસ ૂૈઃ |
સવયવ્યામધ પ્રશમની, સવયમ ૃત્યુ મનવાદરણી || ૧૧૨ ||

અગ્રિણ્યા,ગચિંત્યરૂપા, કગલકલ્મષ નામશની |
કાત્યામયની, કાલહંત્રી, કમલાક્ષ મનષેમવતા || ૧૧૩ ||
ુ પ્રિા |
તાંબ ૂલ પ ૂદરત મુખી, િાદડમી કુસમ
મ ૃિાક્ષી, મોદહની, મુખ્યા, મ ૃડાની, મમત્રરૂમપણી || ૧૧૪ ||
મનત્યત ૃપ્તા, િક્ત્તમનમધ, મનિયત્ર
ં ી, મનગખલેશ્વરી |

om

મત્ર્યાદિ વાસનાલભ્યા, મહાપ્રિય સાગક્ષણી || ૧૧૫ ||
પરાશગ્ક્ત્તૈઃ, પરામનષ્ઠા, પ્રગ્ન્યાન િનરૂમપણી |

a.
c

માધ્વીપાનાલસા, મત્તા, માત ૃકા વણય રૂમપણી || ૧૧૬ ||

gm

મહાકૈ લાસ મનલયા, મ ૃણાલ મ ૃદુિોલયતા |

ou
si

મહનીયા, િયામ ૂતી, મયહાસામ્રાજ્યશાગલની || ૧૧૭ ||
આત્મમવદ્યા, મહામવદ્યા, શ્રીમવદ્યા, કામસેમવતા |

.y

શ્રીષોડશાક્ષરી મવદ્યા, મત્રકૂટા, કામકોદટકા || ૧૧૮ ||

w

w

કટાક્ષદકિંકરી ભ ૂત કમલા કોદટસેમવતા |

w

મશરૈઃગ્સ્થતા, ચંદ્રમનિા, ફાલસ્થેંદ્ર ધનુૈઃપ્રિા || ૧૧૯ ||
હૃિયસ્થા, રમવપ્રખ્યા, મત્રકોણાંતર િીમપકા |
િાક્ષાયણી, િૈ ત્યહંત્રી, િક્ષયગ્ન્ય મવનામશની || ૧૨૦ ||
િરાંિોગિત િીિાયક્ષી, િરહાસોજ્જ્વલ્મુખી |
ગુરુમ ૂમતિ, ગુયણમનમધ, િોમાતા, ગુહજ્મભ ૂૈઃ || ૧૨૧ ||
િે વેશી, િં ડનીમતસ્થા, િહરાકાશ રૂમપણી |

પ્રમતપ્મુખ્ય રાકાંત મતમથમંડલ પ ૂજજતા || ૧૨૨ ||
કિાજત્મકા, કિાનાથા, કાવ્યાલાપ મવનોદિની |
સચામર રમાવાણી સવ્યિગક્ષણ સેમવતા || ૧૨૩ ||
આદિશગ્ક્ત્ત, રમેયા,ત્મા, પરમા, પાવનાકૃમતૈઃ |
અનેકકોદટ બ્રહ્ાંડ જનની, દિવ્યમવગ્રહા || ૧૨૪ ||

om

ક્ત્લીંકારી, કેવલા, ગુહ્યા, કૈ વલ્ય પિિામયની |

મત્રપુરા, મત્રજિિ ંદ્યા, મત્રમ ૂમતિ, જસ્ત્રિશેશ્વરી || ૧૨૫ ||

a.
c

ત્ર્યક્ષરી, દિવ્યિંધાઢ્યા, મસિંધ ૂર મતલકાંગચતા |

gm

ઉમા, શલેંદ્રતનયા, િૌરી, િંધવય સેમવતા || ૧૨૬ ||

ou
si

મવશ્વિિાય , સ્વણયિિાય ,વરિા વાિધીશ્વરી |
ધ્યાનિમ્યા,પદરચ્છે દ્યા, ગ્ન્યાનિા, ગ્ન્યાનમવગ્રહા || ૧૨૭ ||

.y

સવયવેિાંત સંવેદ્યા, સત્યાનંિ સ્વરૂમપણી |

w

w

લોપામુદ્રાગચિતા, લીલાક્ત્લુપ્ત બ્રહ્ાંડમંડલા || ૧૨૮ ||

w

અદૃશ્યા, દૃશ્યરદહતા, મવગ્ન્યાત્રી, વેદ્યવજિતા |
યોગિની, યોિિા, યોગ્નયા, યોિાનંિા, યુિધ
ં રા || ૧૨૯ ||
ઇચ્છાશગ્ક્ત્ત ગ્ન્યાનશગ્ક્ત્ત દક્રયાશગ્ક્ત્ત સ્વરૂમપણી |
સવયધારા, સુપ્રમતષ્ઠા, સિસિ-રૂપધાદરણી || ૧૩૦ ||
અષ્ટમ ૂમતિ, રજાજૈત્રી, લોકયાત્રા મવધામયની |
એકાદકની, ભ ૂમરૂપા, મનિૈતા, િતવજિતા || ૧૩૧ ||

અન્નિા, વસુિા, વ ૃદ્ધા, બ્રહ્ાત્મક્ય સ્વરૂમપણી |
બ ૃહતી, બ્રાહ્ણી, બ્રાહ્ી, બ્રહ્ાનંિા, બગલમપ્રયા || ૧૩૨ ||
િાષારૂપા, બ ૃહત્સેના, િાવાિાવ મવવજિતા |
સુખારાધ્યા, શુિકરી, શોિના સુલિાિમતૈઃ || ૧૩૩ ||
રાજરાજેશ્વરી, રાજ્યિામયની, રાજ્યવલ્લિા |

om

રાજત-કૃપા, રાજપીઠ મનવેમશત મનજામશ્રતાૈઃ || ૧૩૪ ||
રાજ્યલક્ષ્મીૈઃ, કોશનાથા, ચત ુરં િ બલેશ્વરી |

a.
c

સામ્રાજ્યિામયની, સત્યસંધા, સાિરમેખલા || ૧૩૫ ||

gm

િીગક્ષતા, િૈ ત્યશમની, સવયલોક વશંકરી |

ou
si

સવાય થયિાત્રી, સામવત્રી, સચ્ચ્ચિાનંિ રૂમપણી || ૧૩૬ ||
િે શકાલાપદરલ્ચ્છન્ના, સવયિા, સવયમોદહની |

.y

સરસ્વતી, શાસ્ત્રમયી, ગુહાંબા, ગુહ્યરૂમપણી || ૧૩૭ ||

w

w

સવોપામધ મવમનમુક્ત્ય તા, સિામશવ પમતવ્રતા |

w

સંપ્રિાયેશ્વરી, સાધ્વી, ગુરુમડં લ રૂમપણી || ૧૩૮ ||
કુલોત્તીણાય, િિારાધ્યા, માયા, મધુમતી, મહી |
િણાંબા, ગુહ્યકારાધ્યા, કોમલાંિી, ગુરુમપ્રયા || ૧૩૯ ||
સ્વતંત્રા, સવયતત્ર
ં ેશી, િગક્ષણામ ૂમતિ રૂમપણી |
સનકાદિ સમારાધ્યા, મશવગ્ન્યાન પ્રિામયની || ૧૪૦ ||
ગચત્કિા,નંિકગલકા, પ્રેમરૂપા, મપ્રયંકરી |

નામપારાયણ પ્રીતા, નંદિમવદ્યા, નટે શ્વરી || ૧૪૧ ||
મમથ્યા જિિમધષ્ઠાના મુગ્ક્ત્તિા, મુગ્ક્ત્તરૂમપણી |
લાસ્યમપ્રયા, લયકરી, લજ્જજા, રં િાદિ વંદિતા || ૧૪૨ ||
િવિાવ સુધાવ ૃષ્ષ્ટૈઃ, પાપારણ્ય િવાનલા |
િૌિાય ગ્નયત ૂલ વાત ૂલા, જરાધ્વાંત રમવપ્રિા || ૧૪૩ ||

om

િાગ્નયાલ્બ્ધચંદદ્રકા, િક્ત્તગચત્તકેદક િનાિના |

રોિપવયત િં િોગિ, મત્ય ૃ યુિારુ કુઠાદરકા || ૧૪૪ ||

a.
c

મહેશ્વરી, મહાકાિી, મહાગ્રાસા, મહાશના |

gm

અપણાય , ચંદડકા, ચંડમુડં ાસુર મનષ ૂદિની || ૧૪૫ ||

ou
si

ક્ષરાક્ષરાજત્મકા, સવયલોકેશી, મવશ્વધાદરણી |
મત્રવિયિાત્રી, સુિિા, ત્ર્યંબકા, મત્રગુણાજત્મકા || ૧૪૬ ||

.y

સ્વિાય પવિયિા, શુદ્ધા, જપાપુષ્પ મનિાકૃમતૈઃ |

w

w

ઓજોવતી, દ્યુમતધરા, યગ્ન્યરૂપા, મપ્રયવ્રતા || ૧૪૭ ||

w

ુ મપ્રયા |
દુરારાધ્યા, દુરાિષાય, પાટલી કુસમ
ુ મપ્રયા || ૧૪૮ ||
મહતી, મેરુમનલયા, મંિાર કુસમ
વીરારાધ્યા, મવરાડ્રૂપા, મવરજા, મવશ્વતોમુખી |
પ્રત્યગ્ર ૂપા, પરાકાશા, પ્રાણિા, પ્રાણરૂમપણી || ૧૪૯ ||
માતાંડ િરવારાધ્યા, મંમત્રણી ્યસ્તરાજ્યધ ૂૈઃ |
મત્રપુરેશી, જયત્સેના, મનસ્ત્રગુણ્યા, પરાપરા || ૧૫૦ ||

સત્યગ્ન્યાનાનંિરૂપા, સામરસ્ય પરાયણા |
કપદિિ ની, કલામાલા, કામધુક,કામરૂમપણી || ૧૫૧ ||
કિામનમધૈઃ, કાવ્યકિા, રસગ્ન્યા, રસશેવમધૈઃ |
પુષ્ટા, પુરાતના, પ ૂજ્યા, પુષ્કરા, પુષ્કરે ક્ષણા || ૧૫૨ ||
પરં જ્યોમતૈઃ, પરં ધામ, પરમાણુૈઃ, પરાત્પરા |

om

પાશહસ્તા, પાશહંત્રી, પરમંત્ર મવિેદિની || ૧૫૩ ||
મ ૂતાય,મ ૂતાય ,મનત્યત ૃપ્તા, મુમન માનસ હંમસકા |

a.
c

સત્યવ્રતા, સત્યરૂપા, સવાંતયાય મમની, સતી || ૧૫૪ ||

gm

બ્રહ્ાણી, બ્રહ્જનની, બહરૂુ પા, બુધાગચિતા |

ou
si

પ્રસમવત્રી, પ્રચંડાગ્ન્યા, પ્રમતષ્ઠા, પ્રકટાકૃમતૈઃ || ૧૫૫ ||
પ્રાણેશ્વરી, પ્રાણિાત્રી, પંચાશત-પીઠરૂમપણી |

.y

મવશૃખ
ં લા, મવમવક્ત્તસ્થા, વીરમાતા, મવયત્પ્રસ ૂૈઃ || ૧૫૬ ||

w

w

મુકુંિા, મુગ્ક્ત્ત મનલયા, મ ૂલમવગ્રહ રૂમપણી |

w

િાવગ્ન્યા, િવરોિઘ્ની િવચક્ર પ્રવમતિની || ૧૫૭ ||
છંિસ્સારા, શાસ્ત્રસારા, મંત્રસારા, તલોિરી |
ઉિારકીમતિ, રુિામવિવા, વણયરૂમપણી || ૧૫૮ ||
જ્મમ ૃત્યુ જરાતપ્ત જન મવશ્રાંમત િામયની |
સવોપમનષ દુદ્ઘુષ્ટા, શાંત્યતીત કિાજત્મકા || ૧૫૯ ||
િંિીરા, િિનાંતૈઃસ્થા, િમવિતા, િાનલોલુપા |

કલ્પનારદહતા, કાષ્ઠા, કાંતા, કાંતાધય મવગ્રહા || ૧૬૦ ||
કાયયકારણ મનમુક્ત્ય તા, કામકેગિ તરં ગિતા |
કનત-કનકતાટંકા, લીલામવગ્રહ ધાદરણી || ૧૬૧ ||
અજાક્ષય મવમનમુક્ત્ય તા, મુગ્નધા ગક્ષપ્રપ્રસાદિની |
અંતમુખ
ય સમારાધ્યા, બદહમુખ
ય સુદુલયિા || ૧૬૨ ||

om

ત્રયી, મત્રવિય મનલયા, મત્રસ્થા, મત્રપુરમાગલની |

મનરામયા, મનરાલંબા, સ્વાત્મારામા, સુધાસ ૃમતૈઃ || ૧૬૩ ||

a.
c

સંસારપંક મનમયગ્નન સમુદ્ધરણ પંદડતા |

gm

યગ્ન્યમપ્રયા, યગ્ન્યકત્રી, યજમાન સ્વરૂમપણી || ૧૬૪ ||

ou
si

ધમાય ધારા, ધનાધ્યક્ષા, ધનધા્ય મવવમધિની |
મવપ્રમપ્રયા, મવપ્રરૂપા, મવશ્વભ્રમણ કાદરણી || ૧૬૫ ||

.y

મવશ્વગ્રાસા, મવદ્ર ુમાિા, વષ્ણવી, મવષ્ણુરૂમપણી |

w

w

અયોમન, યોમનમનલયા, કૂટસ્થા, કુલરૂમપણી || ૧૬૬ ||

w

વીરિોષ્ઠીમપ્રયા, વીરા, નષ્કમ્યાય, નાિરૂમપણી |
મવગ્ન્યાન કલના, કલ્યા મવિગ્નધા, બૈંિવાસના || ૧૬૭ ||
તત્ત્વામધકા, તત્ત્વમયી, તત્ત્વમથય સ્વરૂમપણી |
સામિાનમપ્રયા, સૌમ્યા, સિામશવ કુટુંગબની || ૧૬૮ ||
સવ્યાપસવ્ય માિયસ્થા, સવાય પદ્વિ મનવાદરણી |
સ્વસ્થા, સ્વિાવમધુરા, ધીરા, ધીર સમગચિતા || ૧૬૯ ||

ુ મપ્રયા |
ચત્યાઘ્યય સમારાધ્યા, ચત્ય કુસમ
સિોદિતા, સિાત ુષ્ટા, તરુણાદિત્ય પાટલા || ૧૭૦ ||
ુ |
િગક્ષણા, િગક્ષણારાધ્યા, િરસ્મેર મુખાંબજા
કૌગિની કેવલા,નઘ્યાય કૈ વલ્ય પિિામયની || ૧૭૧ ||
સ્તોત્રમપ્રયા, સ્ત ુમતમતી, શ્રુમતસંસ્ત ુત વિવા |

om

મનગ્સ્વની, માનવતી, મહેશી, મંિિાકૃમતૈઃ || ૧૭૨ ||
મવશ્વમાતા, જિદ્ધાત્રી, મવશાલાક્ષી, મવરાગિણી|

a.
c

પ્રિલ્િા, પરમોિારા, પરામોિા, મનોમયી || ૧૭૩ ||

gm

વ્યોમકેશી, મવમાનસ્થા, વજજ્રણી, વામકેશ્વરી |

ou
si

પંચયગ્ન્યમપ્રયા, પંચપ્રેત મંચામધશામયની || ૧૭૪ ||
પંચમી, પંચભ ૂતેશી, પંચ સંખ્યોપચાદરણી |

.y

ુ ોદહની || ૧૭૫ ||
શાશ્વતી, શાશ્વતશ્વયાય, શમયિા, શંભમ

w

w

ધરા, ધરસુતા, ધ્યા, ધમમિણી, ધમયવમધિની |

w

લોકાતીતા, ગુણાતીતા, સવાય તીતા, શમાજત્મકા || ૧૭૬ ||
ુ પ્રખ્યા, બાલા, લીલામવનોદિની |
બંધ ૂક કુસમ
સુમિ
ં િી, સુખકરી, સુવેષાડયા, સુવામસની || ૧૭૭ ||
સુવામસ્યચયનપ્રીતા, શોિના, શુદ્ધ માનસા |
ગબિંદુ તપયણ સંત ુષ્ટા, પ ૂવયજા, મત્રપુરાંગબકા || ૧૭૮ ||
િશમુદ્રા સમારાધ્યા, મત્રપુરા શ્રીવશંકરી |

ગ્ન્યાનમુદ્રા, ગ્ન્યાનિમ્યા, ગ્ન્યાનગ્ન્યેય સ્વરૂમપણી || ૧૭૯ ||
યોમનમુદ્રા, મત્રખંડેશી, મત્રગુણાંબા, મત્રકોણિા |
અનિાદ્ભુત ચાદરત્રા, વાંમછતાથય પ્રિામયની || ૧૮૦ ||
અભ્યાસામત શયગ્ન્યાતા, ષડધ્વાતીત રૂમપણી |
અવ્યાજ કરુણામ ૂમતિ, રગ્ન્યાનધ્વાંત િીમપકા || ૧૮૧ ||

om

આબાલિોપ મવદિતા, સવાય નલ્ુ લંઘ્ય શાસના |

શ્રી ચક્રરાજમનલયા, શ્રીમમિપુર સુિરી
ં
|| ૧૮૨ ||

a.
c

શ્રી મશવા, મશવશક્ત્ત્યક્ય રૂમપણી, લગલતાંગબકા |

gm

એવં શ્રીલગલતાિે વ્યા નામ્નાં સાહસ્રકં જગુૈઃ || ૧૮૩ ||

ou
si

|| ઇમત શ્રી બ્રહ્ાંડપુરાણે, ઉત્તરખંડે, શ્રી હયગ્રીવાિસ્ત્ય સંવાિે ,

w

w

w

દ્વિતીયોધ્યાયૈઃ ||

.y

શ્રીલગલતારહસ્યનામ શ્રી લગલતા રહસ્યનામ સાહસ્રસ્તોત્ર કથનં નામ

