
લ લતા	અ ાે ર	શત	નામાવ ળ

અા	રજતાચલ	 ંગા 	મ ાયૈ	નમઃ
અા	 હમાચલ	મહાવંશ	પાવનાયૈ	નમઃ
અા	શંકરાધાંગ	સાદય	શરીરાયૈ	નમઃ
અા	લસ રકત	 	 વ હાયૈ	નમઃ
અા	મહા તશય	સાદય	લાવ યાયૈ	નમઃ
અા	શશાંકશેખર	 ાણવ ભાયૈ	નમઃ
અા	સદા	પંચદશા ૈ 	 પાયૈ	નમઃ
અા	વ મા ણ 	કટક	 કરીટાયૈ	નમઃ
અા	ક તૂરી	 તલકાે ા સત	 નટલાયૈ	નમઃ
અા	ભ રેખાં કત	લસ તકાયૈ	નમઃ	||	10	||
અા	 વકચાંભાેરુહદળ	લાેચનાયૈ	નમઃ	
અા	શર ાંપેય	પુ ાભ	ના સકાયૈ	નમઃ
અા	લસ ાંચન	તાટંક	યુગળાયૈ	નમઃ
અા	મ ણદપણ	સંકાશ	કપાેલાયૈ	નમઃ
અા	તાંબૂલપૂ રત ેર	વદનાયૈ	નમઃ
અા	સુપ દા ડમીબીજ	વદનાયૈ	નમઃ
અા	કંબુપૂગ	સમ ાય	કંધરાયૈ	નમઃ
અા	 ૂલમુ ાફલાેદાર	સુહારાયૈ	નમઃ
અા	 ગરીશબ માંગ 	મંગળાયૈ	નમઃ
અા	પ પાશાંકુશ	લસ રા ાયૈ	નમઃ	||	20	||
અા	પ કૈરવ	મંદાર	સુમા લ ૈ	નમઃ
અા	સુવણ	કંુભયુ માભ	સુકુચાયૈ	નમઃ
અા	રમણીયચતુભાહુ	સંયુ ાયૈ	નમઃ
અા	કનકાંગદ	કેયૂર	ભૂ ષતાયૈ	નમઃ
અા	બૃહ ાૈવણ	સાદય	વસનાયૈ	નમઃ
અા	બૃહ તંબ	 વલસ ઘનાયૈ	નમઃ
અા	સાૈભા ય ત	 ંગાર	મ માયૈ	નમઃ
અા	 દ ભૂષણસંદાેહ	રં જતાયૈ	નમઃ
અા	પા ર તગુણા ધ 	પદા ાયૈ	નમઃ
અા	સુપ રાગસંકાશ	ચરણાયૈ	નમઃ	||	30	||
અા	કામકાે ટ	મહાપ 	પીઠ ાયૈ	નમઃ	
અા	 ીકંઠને 	કુમુદ	ચં કાયૈ	નમઃ
અા	સચામર	રમાવાણી	 વરા જતાયૈ	નમઃ
અા	ભ 	ર ણ	દા ય	કટા ાયૈ	નમઃ
અા	ભૂતેશા લગનાે બૂત	પુલકાં યૈ	નમઃ
અા	અનંગભંગજન	કાપાંગ	વી ણાયૈ	નમઃ
અા	 ાેપ 	 શરાેર 	રં જતાયૈ	નમઃ	
અા	શચીમુ ામરવધૂ	સે વતાયૈ	નમઃ
અા	લીલાક ત	 ાંડમંડલાયૈ	નમઃ
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અા	અમૃતા દ	મહાશ 	સંવૃતાયૈ	નમઃ	||	40	||
અા	અેકાપ 	સા ા દા યકાયૈ	નમઃ
અા	સનકા દ	સમારા 	પાદુકાયૈ	નમઃ
અા	દેવષ ભ તૂયમાન	વૈભવાયૈ	નમઃ
અા	કલશાે વ	દુવાસ	પૂ જતાયૈ	નમઃ
અા	મ ેભવ 	ષ 	વ લાયૈ	નમઃ	
અા	ચ રાજ	મહાયં 	મ વય	નમઃ
અા	 ચદ કંુડસંભૂત	સુદેહાયૈ	નમઃ
અા	શશાંકખંડસંયુ 	મકુટાયૈ	નમઃ
અા	મ હંસવધૂ	મંદગમનાયૈ	નમઃ
અા	વંદારુજનસંદાેહ	વં દતાયૈ	નમઃ	||	50	||
અા	અંતમુખ	જનાનંદ	ફલદાયૈ	નમઃ
અા	પ ત તાંગનાભી 	ફલદાયૈ	નમઃ
અા	અ ાજકરુણાપૂરપૂ રતાયૈ	નમઃ
અા	 નતાંત	સ દાનંદ	સંયુ ાયૈ	નમઃ
અા	સહ સૂય	સંયુ 	 કાશાયૈ	નમઃ
અા	ર ચતામ ણ	ગૃહમ ાયૈ	નમઃ
અા	હા નવૃ 	ગુણા ધ 	ર હતાયૈ	નમઃ
અા	મહાપ ાટવીમ 	 નવાસાયૈ	નમઃ
અા	 ત્	 	સુષુ ીનાં	સા ભૂ ૈ	નમઃ
અા	મહાપાપાૈઘપાપાનાં	 વના શ ૈ	નમઃ	||	60	||
અા	દુ ભી ત	મહાભી ત	ભંજનાયૈ	નમઃ
અા	સમ ત	દેવદનુજ	 ેરકાયૈ	નમઃ
અા	સમ ત	 દયાંભાેજ	 નલયાયૈ	નમઃ
અા	અનાહત	મહાપ 	મં દરાયૈ	નમઃ
અા	સહ ાર	સરાે ત	વા સતાયૈ	નમઃ
અા	પુનરાવૃ ર હત	પુર ાયૈ	નમઃ
અા	વાણી	ગાય ી	સા વ ી	સ ુતાયૈ	નમઃ
અા	રમાભૂ મસુતારા 	પદા ાયૈ	નમઃ
અા	લાેપામુ ા ચત	 ીમ રણાયૈ	નમઃ
અા	સહ ર ત	સાદય	શરીરાયૈ	નમઃ	||	70	||
અા	ભાવનામા 	સંતુ 	 દયાયૈ	નમઃ
અા	સ સંપૂણ	 વ ાન	 સ દાયૈ	નમઃ
અા	 લાેચન	કૃતાે ાસ	ફલદાયૈ	નમઃ
અા	સુધા 	મ ણ ીપ	મ ગાયૈ	નમઃ
અા	દ ા ર	 વ નભદ	સાધનાયૈ	નમઃ
અા	 ીનાથ	સાેદરીભૂત	શાે ભતાયૈ	નમઃ
અા	ચં શેખર	ભ ા ત	ભંજનાયૈ	નમઃ
અા	સવાેપા ધ	 વ નમુ 	ચૈત ાયૈ	નમઃ
અા	નામપારાયણાભી 	ફલદાયૈ	નમઃ
અા	સૃ 	 ત	 તરાેધાન	સંક ાયૈ	નમઃ	||	80	||
અા	 ીષાેડશા ર	મં 	મ ગાયૈ	નમઃ
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અા	અના ંત	 યંભૂત	 દ મૂ 	નમઃ
અા	ભ હંસ	પરીમુ 	 વયાેગાયૈ	નમઃ
અા	માતૃ	મંડલ	સંયુ 	લ લતાયૈ	નમઃ
અા	ભંડદૈ 	મહસ 	નાશનાયૈ	નમઃ
અા	 ૂ રભંડ	 શરછ્ચેદ	 નપુણાયૈ	નમઃ
અા	ધા ુત	સુરાધીશ	સુખદાયૈ	નમઃ
અા	ચંડમુંડ નશુંભા દ	ખંડનાયૈ	નમઃ
અા	ર ા 	ર જ ા દ	 શ ણાયૈ	નમઃ
અા	મ હષાસુરદાેવીય	 ન હયૈ	નમઃ	||	90	||
અા	અ કેશ	મહ� ાહ	કારણાયૈ	નમઃ
અા	મહેશયુ 	નટન	ત રાયૈ	નમઃ
અા	 નજભતૃ	મુખાંભાેજ	 ચતનાયૈ	નમઃ
અા	વૃષભ જ	 વ ાન	ભાવનાયૈ	નમઃ
અા	જ મૃ ુજરારાેગ	ભંજનાયૈ	નમઃ
અા	 વદેહમુ 	 વ ાન	 સ દાયૈ	નમઃ
અા	કામ ાેધા દ	ષ ગ	નાશનાયૈ	નમઃ
અા	રાજરા ચત	પદસરાે યૈ	નમઃ
અા	સવવેદાંત	સં સ 	સુત ાયૈ	નમઃ
અા	 ી	વીરભ 	 વ ાન	 નધાનાયૈ	નમઃ	||	100	||
અા	અાશેષ	દુ દનુજ	સૂદનાયૈ	નમઃ
અા	સા ા ીદ ણામૂ ત	મનાે ાયૈ	નમઃ
અા	હયમેથા 	સંપૂ 	મ હમાયૈ	નમઃ
અા	દ પ તસુત	વેષા ાયૈ	નમઃ
અા	સુમબાણે ુ	કાેદંડ	મં ડતાયૈ	નમઃ
અા	 ન યાૈવન	માંગ 	મંગળાયૈ	નમઃ
અા	મહાદેવ	સમાયુ 	શરીરાયૈ	નમઃ
અા	મહાદેવ	ર ાૈ ુ 	મહદે ૈ	નમઃ	
અા	ચતુ વશતં ૈક	 પાયૈ	||108	||	

ી	લ લતા ાે ર	શતનામાવ ળ	સંપૂણમ્
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