
ી	લ લતા	સહ 	નામ	 તાે મ્

અા	||	

અ 	 ી	લ લતા	 દ 	સહ નામ	 તાે 	મહામં ,	વ શ ા દ	વા દેવતા	ઋષયઃ,	અનુ ુપ્	છંદઃ,	 ી	લ લતા	પરાભ ા રકા	મહા	 પુર
સુંદરી	દેવતા,	અ	બીજં,	 	શ ઃ,	સાૈઃ	કીલકં,	મમ	ધમાથ	કામ	માે 	ચતુ વધ	ફલપુરુષાથ	 સદ્ થ	લ લતા	 પુરસુંદરી	પરાભ ા રકા
સહ 	નામ	જપે	 વ નયાેગઃ

કર ાસઃ
અ	અંગુ ા ાં	નમઃ,	 	તજની ાં	નમઃ,	સાૈઃ	મ મા ાં	નમઃ,	સાૈઃ	અના મકા ાં	નમઃ,	 	ક ન કા ાં	નમઃ,	અ	કરતલ
કરપૃ ા ાં	નમઃ

અંગ ાસઃ
અ	 દયાય	નમઃ,	 	 શરસે	 ાહા,	સાૈઃ	 શખાયૈ	વષટ્,	સાૈઃ	કવચાય	હંુ,	 	ને યાય	વાૈષટ્,	અ	અ ાયફટ્,	ભૂભુવ ુવરાે મ ત
દ બંધઃ

ાનં
અરુણાં	કરુણા	તરં ગતા 	ધૃતપાશાંકુશ	પુ બાણચાપામ્	|
અ ણમા દ ભ	રાવૃતાં	મયૂખૈઃ	અહ મ ેવ	 વભાવયે	ભવાનીમ્	||	1	||

ાયેત્	પ ાસન ાં	 વક સતવદનાં	પ 	પ ાયતા
હેમાભાં	પીતવ ાં	કરક લત	લસમ ેમપ ાં	વરાંગીમ્	|
સવાલંકારયુ ાં	સકલમભયદાં	ભ ન ાં	ભવાન
ી	 વ ાં	શાંતમૂ ત	સકલ	સુરસુતાં	સવસંપત્- દા ીમ્	||	2	||

સકંુકુમ	 વલેપના	મ ળકચું બ	ક તૂ રકાં
સમંદ	હ સતે ણાં	સશરચાપ	પાશાંકુશામ્	|
અશેષ	જનમાે હની	મરુણમા 	ભૂષાે લાં
જપાકુસુમ	ભાસુરાં	જપ વધાૈ	 રે	દં બકામ્	||	3	||

સધૂરારુણ	 વ હાં	 ણયનાં	મા ણ 	માૈ ળ ુર-
ારાનાયક	શેખરાં	 તમુખી	માપીન	વ ાેરુહામ્	|
પા ણ ા	મ લપૂણ	ર 	ચષકં	ર ાે લં	 બ ત
સાૈ ાં	ર ઘટ 	ર 	ચરણાં	 ાયે રામં બકામ્	||	4	||

લ મ ા દ	પંચપૂ ં	 વભાવયેત્

લં	પૃ થવી	ત ા કાયૈ	 ી	લ લતાદે ૈ	ગંધં	પ રક યા મ
હં	અાકાશ	ત ા કાયૈ	 ી	લ લતાદે ૈ	પુ ં	પ રક યા મ
યં	વાયુ	ત ા કાયૈ	 ી	લ લતાદે ૈ	ધૂપં	પ રક યા મ
રં	વહ્ ન	ત ા કાયૈ	 ી	લ લતાદે ૈ	દીપં	પ રક યા મ
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વં	અમૃત	ત ા કાયૈ	 ી	લ લતાદે ૈ	અમૃત	નૈવે ં	પ રક યા મ
સં	સવ	ત ા કાયૈ	 ી	લ લતાદે ૈ	તાંબૂલા દ	સવાેપચારાન્	પ રક યા મ

ગુરુ 	ગુરુ વ ુઃ	ગુરુદવાે	મહે રઃ	|
ગુરુ ા ાત્	પર 	ત ૈ	 ી	ગુરવે	નમઃ	||

હ રઃ	અા

ી	માતા,	 ી	મહારા ી,	 ીમત્- સહાસને રી	|
ચદ 	કંુડસંભૂતા,	દેવકાયસમુ તા	||	1	||

ઉ ાનુ	સહ ાભા,	ચતુબાહુ	સમિ વતા	|
રાગ પ	પાશા ા,	 ાેધાકારાંકુશાે લા	||	2	||

મનાે પે ુકાેદંડા,	પંચત ા 	સાયકા	|
ન રુણ	 ભાપૂર	મ દ્- ાંડમંડલા	||	3	||

ચંપકાશાેક	પુ ાગ	સાૈગં ધક	લસ ચા
કુરુ વદ	મ ણ ેણી	કન ાેટીર	મં ડતા	||	4	||

અ મી	ચં 	 વ ાજ	દ ળક લ	શાે ભતા	|
મુખચં 	કળંકાભ	મૃગના ભ	 વશેષકા	||	5	||

વદન ર	માંગ 	ગૃહતાેરણ	 ચ કા	|
વ લ ી	પરીવાહ	ચલ ીનાભ	લાેચના	||	6	||

નવચંપક	પુ ાભ	નાસાદંડ	 વરા જતા	|
તારાકાં ત	 તર ા ર	નાસાભરણ	ભાસુરા	||	7	||

કદંબ	મંજરી ુ 	કણપૂર	મનાેહરા	|
તાટંક	યુગળીભૂત	તપનાેડુપ	મંડલા	||	8	||

પ રાગ	 શલાદશ	પ રભા વ	કપાેલભૂઃ	|
નવ વ ુમ	 બબ ીઃ	 ા ર	રદન દા	||	9	||

શુ 	 વ ાંકુરાકાર	 જપં 	 યાે લા	|
કપૂરવી ટ	કામાેદ	સમાકષ ગંતરા	||	10	||

નજસ ાપ	માધુય	 વ નભ ત	ક પી	|
મંદ ત	 ભાપૂર	મ ત્-કામેશ	માનસા	||	11	||

અનાક લત	સા ય	ચુબુક	 ી	 વરા જતા	|
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કામેશબ 	માંગ 	સૂ શાે ભત	કંથરા	||	12	||

કનકાંગદ	કેયૂર	કમનીય	ભુ િ વતા	|
ર ૈવેય	 ચતાક	લાેલમુ ા	ફલાિ વતા	||	13	||

કામે ર	 ેમર 	મ ણ	 તપણ તની|
ના ાલવાલ	રાેમા ળ	લતાફલ	કુચ યી	||	14	||

લ રાેમલતા	ધારતા	સમુ ેય	મ મા	|
તનભાર	દળન્-મ 	પ બંધ	વ ળ યા	||	15	||

અરુણારુણ	કાૈસુંભ	વ 	ભા ત્-કટીતટી	|
ર ક ક ણ	કાર 	રશનાદામ	ભૂ ષતા	||	16	||

કામેશ	 ાત	સાૈભા ય	માદવાેરુ	 યાિ વતા	|
મા ણ 	મકુટાકાર	 નુ ય	 વરા જતા	||	17	||

ઇં ગાેપ	પ ર 	 ર	તૂણાભ	જં ઘકા	|
ગૂઢગુ ા	કૂમપૃ 	જ ય ુ	 પદાિ વતા	||	18	||

નખદી ધ ત	સંછ 	નમ ન	તમાેગુણા	|
પદ ય	 ભા લ	પરાકૃત	સરાેરુહા	||	19	||

શ ન	મ ણમં ર	મં ડત	 ી	પદાંબુ 	|
મરાળી	મંદગમના,	મહાલાવ ય	શેવ ધઃ	||	20	||

સવારુણાઽનવ ાંગી	સવાભરણ	ભૂ ષતા	|
શવકામે રાંક ા,	 શવા,	 ાધીન	વ ભા	||	21	||

સુમેરુ	મ ંગ ા,	 ીમ ગર	ના યકા	|
ચતામ ણ	ગૃહાંત ા,	પંચ ાસન તા	||	22	||

મહાપ ાટવી	સં ા,	કદંબ	વનવા સની	|
સુધાસાગર	મ ા,	કામા ી	કામદા યની	||	23	||

દેવ ષ	ગણસંઘાત	 તૂયમાના 	વૈભવા	|
ભંડાસુર	વધાે ુ 	શ સેના	સમિ વતા	||	24	||

સંપ રી	સમા ઢ	 સધુર	 જસે વતા	|
અ ા ઢા ધ તા 	કાે ટકાે ટ	 ભરાવૃતા	||	25	||

ચ રાજ	રથા ઢ	સવાયુધ	પ ર ૃતા	|
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ગેયચ 	રથા ઢ	મં ણી	પ રસે વતા	||	26	||

ક રચ 	રથા ઢ	દંડનાથા	પુર ૃતા	|
વાલામા લ ન	કા 	વહ્ ન ાકાર	મ ગા	||	27	||

ભંડસૈ 	વધાે ુ 	શ 	 વ મહ ષતા	|
ન ા	પરા માટાેપ	 નરી ણ	સમુ ુકા	||	28	||

ભંડપુ 	વધાે ુ 	બાલા વ મ	નં દતા	|
મં યંબા	 વર ચત	 વષંગ	વધતાે ષતા	||	29	||

વશુ 	 ાણહરણ	વારાહી	વીયનં દતા	|
કામે ર	મુખાલાેક	ક ત	 ી	ગણે રા	||	30	||

મહાગણેશ	 ન ભ 	 વ યં 	 હ ષતા	|
ભંડાસુર 	 નમુ 	શ 	 	વ ષણી	||	31	||

કરાંગુ ળ	નખાે 	નારાયણ	દશાકૃ તઃ	|
મહાપાશુપતા ા 	 નદ ધાસુર	સૈ નકા	||	32	||

કામે રા 	 નદ ધ	સભંડાસુર	શૂ કા	|
ાેપ 	મહ ા દ	દેવસં તુત	વૈભવા	||	33	||

હરને ા 	સંદ ધ	કામ	સં વનાૈષ ધઃ	|
ીમ ા ભવ	કૂટૈક	 પ	મુખપંક 	||	34	||

કંઠાધઃ	ક ટપયત	મ કૂટ	 પણી	|
શ કૂટૈક	તાપ 	ક થાેભાગ	ધા રણી	||	35	||

મૂલમં ા કા,	મૂલકૂટ	 ય	કળેબરા	|
કુળામૃતૈક	ર સકા,	કુળસંકેત	પા લની	||	36	||

કુળાંગના,	કુળાંતઃ ા,	કાૈ ળની,	કુળયાે ગની	|
અકુળા,	સમયાંતઃ ા,	સમયાચાર	ત રા	||	37	||

મૂલાધારૈક	 નલયા,	 ં થ	 વભે દની	|
મ ણપૂરાંત	રુ દતા,	 વ ુ ં થ	 વભે દની	||	38	||

અા ા	ચ ાંતરાળ ા,	રુ ં થ	 વભે દની	|
સહ ારાંબુ 	 ઢા,	સુધાસારા ભ	વ ષણી	||	39	||

ત ટ તા	સમરુ ચઃ,	ષટ્-ચ ાેપ ર	સં તા	|
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મહાશ ઃ,	કંુડ લની,	 બસતંતુ	તનીયસી	||	40	||

ભવાની,	ભાવનાગ ા,	ભવાર ય	કુઠા રકા	|
ભ યા,	ભ મૂ ત,	ભ સાૈભા ય	દા યની	||	41	||

ભ યા,	ભ ગ ા,	ભ વ યા,	ભયાપહા	|
શાંભવી,	શારદારા ા,	શવાણી,	શમદા યની	||	42	||

શાંકરી,	 ીકરી,	સા ી,	શર ં નભાનના	|
શાતાેદરી,	શાં તમતી,	 નરાધારા,	 નરંજના	||	43	||

નલપા,	 નમલા,	 ન ા,	 નરાકારા,	 નરાકુલા	|
નગુણા,	 ન ળા,	શાંતા,	 ન ામા,	 નરુપ વા	||	44	||

ન મુ ા,	 ન વકારા,	 ન પંચા,	 નરા યા	|
ન શુ ા,	 ન બુ ા,	 નરવ ા,	 નરંતરા	||	45	||

ન ારણા,	 ન ળંકા,	 નરુપા ધ,	 નરી રા	|
નીરાગા,	રાગમથની,	 નમદા,	મદના શની	||	46	||

ન તા,	 નરહંકારા,	 નમાેહા,	માેહના શની	|
નમમા,	મમતાહં ી,	 ન ાપા,	પાપના શની	||	47	||

ન ાેધા,	 ાેધશમની,	 નલાેભા,	લાેભના શની	|
નઃસંશયા,	સંશય ી,	 નભવા,	ભવના શની	||	48	||

ન વક ા,	 નરાબાધા,	 નભદા,	ભેદના શની	|
નનાશા,	મૃ ુમથની,	 ન યા,	 ન ર હા	||	49	||

ન તુલા,	નીલ ચકુરા,	 નરપાયા,	 નર યા	|
દુલભા,	દુગમા,	દુગા,	દુઃખહં ી,	સુખ દા	||	50	||

દુ દૂરા,	દુરાચાર	શમની,	દાેષવ જતા	|
સવ ા,	સાં કરુણા,	સમાના ધકવ જતા	||	51	||

સવશ મયી,	સવમંગળા,	સદ્ગ ત દા	|
સવ રી,	સવમયી,	સવમં 	 પણી	||	52	||

સવયં ા કા,	સવતં પા,	મનાે ની	|
માહે રી,	મહાદેવી,	મહાલ ી,	મૃડ યા	||	53	||

મહા પા,	મહાપૂ ા,	મહાપાતક	ના શની	|
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મહામાયા,	મહાસ ા,	મહાશ 	મહાર તઃ	||	54	||

મહાભાેગા,	મહૈ યા,	મહાવીયા,	મહાબલા	|
મહાબુ ,	મહા સ ,	મહાયાેગે રે રી	||	55	||

મહાતં ા,	મહામં ા,	મહાયં ા,	મહાસના	|
મહાયાગ	 મારા ા,	મહાભૈરવ	પૂ જતા	||	56	||

મહે ર	મહાક 	મહાતાંડવ	સા ણી	|
મહાકામેશ	મ હષી,	મહા પુર	સુંદરી	||	57	||

ચતુઃષ ુપચારા ા,	ચતુ 	કળામયી	|
મહા	ચતુ 	કાે ટ	યાે ગની	ગણસે વતા	||	58	||

મનુ વ ા,	ચં વ ા,	ચં મંડલમ ગા	|
ચારુ પા,	ચારુહાસા,	ચારુચં 	કળાધરા	||	59	||

ચરાચર	જગ ાથા,	ચ રાજ	 નકેતના	|
પાવતી,	પ નયના,	પ રાગ	સમ ભા	||	60	||

પંચ ેતાસનાસીના,	પંચ 	 પણી	|
ચ યી,	પરમાનંદા,	 વ ાન	ઘન પણી	||	61	||

ાન ાતૃ	 ેય પા,	ધમાધમ	 વવ જતા	|
વ પા,	 ગ રણી,	 પંતી,	તૈજસા કા	||	62	||

સુ ા,	 ા ા કા,	તુયા,	સવાવ ા	 વવ જતા	|
સૃ ક ી,	 પા,	ગાે ી,	ગાે વદ પણી	||	63	||

સંહા રણી,	રુ પા,	 તરાેધાનકરી રી	|
સદા શવાનુ હદા,	પંચકૃ 	પરાયણા	||	64	||

ભાનુમંડલ	મ ા,	ભૈરવી,	ભગમા લની	|
પ ાસના,	ભગવતી,	પ નાભ	સહાેદરી	||	65	||

ઉ ેષ	 ન મષાે 	 વપ 	ભુવનાવ ળઃ	|
સહ શીષવદના,	સહ ા ી,	સહ પાત્	||	66	||

અા 	કીટજનની,	વણા મ	 વધા યની	|
ન ા પ નગમા,	પુ યાપુ ય	ફલ દા	||	67	||

ુ ત	સીમંત	 સધૂરીકૃત	પાદા ધૂ ળકા	|
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સકલાગમ	સંદાેહ	શુ સંપુટ	માૈ કા	||	68	||

પુરુષાથ દા,	પૂણા,	ભાે ગની,	ભુવને રી	|
અં બકા,ઽના દ	 નધના,	હ ર 	સે વતા	||	69	||

નારાયણી,	નાદ પા,	નામ પ	 વવ જતા	|
કારી,	 ીમતી,	 ા,	હેયાેપાદેય	વ જતા	||	70	||

રાજરા ચતા,	રા ી,	ર ા,	રા વલાેચના	|
રંજની,	રમણી,	ર ા,	રણ ક ણ	મેખલા	||	71	||

રમા,	રાકદુવદના,	ર ત પા,	ર ત યા	|
ર ાકરી,	રા સ ી,	રામા,	રમણલંપટા	||	72	||

કા ા,	કામકળા પા,	કદંબ	કુસુમ યા	|
ક ાણી,	જગતીકંદા,	કરુણારસ	સાગરા	||	73	||

કળાવતી,	કળાલાપા,	કાંતા,	કાદંબરી યા	|
વરદા,	વામનયના,	વારુણીમદ વ લા	||	74	||

વ ા ધકા,	વેદવે ા,	 વ ાચલ	 નવા સની	|
વધા ી,	વેદજનની,	 વ ુમાયા,	 વલા સની	||	75	||

ે પા,	 ે ેશી,	 ે 	 ે 	પા લની	|
યવૃ 	 વ નમુ ા,	 ે પાલ	સમ ચતા	||	76	||

વજયા,	 વમલા,	વં ા,	વંદારુ	જનવ લા	|
વા વા દની,	વામકેશી,	વહ્ નમંડલ	વા સની	||	77	||

ભ મત્-ક લ તકા,	પશુપાશ	 વમાેચની	|
સં તાશેષ	પાષંડા,	સદાચાર	 વ તકા	||	78	||

તાપ યા 	સંત 	સમાહ્લાદન	ચં કા	|
તરુણી,	તાપસારા ા,	તનુમ ા,	તમાેઽપહા	||	79	||

ચ ત,	 ત દલ ાથા,	 ચદેક	રસ પણી	|
ા ાનંદલવીભૂત	 ા ાનંદ	સંત તઃ	||	80	||

પરા,	 તી	 પા,	પ યંતી,	પરદેવતા	|
મ મા,	વૈખરી પા,	ભ માનસ	હં સકા	||	81	||

કામે ર	 ાણનાડી,	કૃત ા,	કામપૂ જતા	|
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ંગાર	રસસંપૂણા,	જયા,	 લંધર તા	||	82	||

અાે ાણ	પીઠ નલયા,	 બદુમંડલ	વા સની	|
રહાેયાગ	 મારા ા,	રહ તપણ	ત પતા	||	83	||

સ ઃ	 સા દની,	 વ સા ણી,	સા વ જતા	|
ષડંગદેવતા	યુ ા,	ષાડ્ગુ ય	પ રપૂ રતા	||	84	||

ન ા,	 નરુપમા,	 નવાણ	સુખદા યની	|
ન ા,	ષાેડ શકા પા,	 ીકંઠાધ	શરી રણી	||	85	||

ભાવતી,	 ભા પા,	 સ ા,	પરમે રી	|
મૂલ કૃ ત	ર ા,	 ાઽ 	 પણી	||	86	||

ા પની,	 વ વધાકારા,	 વ ાઽ વ ા	 પણી	|
મહાકામેશ	નયના,	કુમુદાહ્લાદ	કાૈમુદી	||	87	||

ભ હાદ	તમાેભેદ	ભાનુમદ્-ભાનુસંત તઃ	|
શવદૂતી,	 શવારા ા,	 શવમૂ ત,	િ શવંકરી	||	88	||

શવ યા,	 શવપરા,	 શ ે ા,	 શ પૂ જતા	|
અ મેયા,	 કાશા,	મનાેવાચામ	ગાેચરા	||	89	||

ચ ,	 ેતના પા,	જડશ ,	જડા કા	|
ગાય ી,	 ા ત,	 ં ા,	 જબૃંદ	 નષે વતા	||	90	||

ત ાસના,	ત મયી,	પંચકાેશાંતર તા	|
ન ીમમ હમા,	 ન યાૈવના,	મદશા લની	||	91	||

મદઘૂ ણત	ર ા ી,	મદપાટલ	ગંડભૂઃ	|
ચંદન	 વ દ ધાંગી,	ચાંપેય	કુસુમ	 યા	||	92	||

કુશલા,	કાેમલાકારા,	કુરુકુ ા,	કુલે રી	|
કુળકંુડાલયા,	કાૈળ	માગત ર	સે વતા	||	93	||

કુમાર	ગણનાથાંબા,	તુ ઃ,	પુ ,	મ ત,	ધૃ તઃ	|
શાં તઃ,	 િ તમતી,	કાં ત,	ન દની,	 વ ના શની	||	94	||

તે ેવતી,	 નયના,	લાેલા ી	કામ પણી	|
મા લની,	હં સની,	માતા,	મલયાચલ	વા સની	||	95	||

સુમુખી,	ન ળની,	સુ ૂઃ,	શાેભના,	સુરના યકા	|
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કાલકંઠી,	કાં તમતી,	 ાે ભણી,	સૂ પણી	||	96	||

વ ે રી,	વામદેવી,	વયાેઽવ ા	 વવ જતા	|
સ ે રી,	 સ વ ા,	 સ માતા,	યશ ની	||	97	||

વશુ 	ચ નલયા,ઽઽર વણા,	 લાેચના	|
ખ ાંગા દ	 હરણા,	વદનૈક	સમિ વતા	||	98	||

પાયસા યા,	 ા,	પશુલાેક	ભયંકરી	|
અમૃતા દ	મહાશ 	સંવૃતા,	ડા કની રી	||	99	||

અનાહતા 	 નલયા,	 યામાભા,	વદન યા	|
દં ાે લા,ઽ માલા ધધરા,	રુ ધર	સં તા	||	100	||

કાળરા ા દ	શ ાેઘવૃતા,	 ધાૈદન યા	|
મહાવીર 	વરદા,	રા ક યંબા	 પણી	||	101	||

મ ણપૂરા 	 નલયા,	વદન ય	સંયુતા	|
વ ધકાયુધાેપેતા,	ડામયા દ ભ	રાવૃતા	||	102	||

ર વણા,	માંસ ન ા,	ગુડા 	 ીતમાનસા	|
સમ ત	ભ સુખદા,	લા ક ંબા	 પણી	||	103	||

ા ધ ાનાંબુ	જગતા,	ચતુવ 	મનાેહરા	|
શૂલા ાયુધ	સંપ ા,	પીતવણા,ઽ તગ વતા	||	104	||

મેદાે ન ા,	મધુ ીતા,	બં દ ા દ	સમિ વતા	|
દ ાસ 	 દયા,	ડા કની	 પધા રણી	||	105	||

મૂલા	ધારાંબુ ઢા,	પંચવ ા,ઽ સં તા	|
અંકુશા દ	 હરણા,	વરદા દ	 નષે વતા	||	106	||

મુદ્ગાૈદનાસ 	 ચ ા,	સા ક ંબા પણી	|
અા ા	ચ ા નલયા,	શુ વણા,	ષડાનના	||	107	||

મ ાસં ા,	હંસવતી	મુ શ 	સમિ વતા	|
હ ર ા ૈક	ર સકા,	હા કની	 પધા રણી	||	108	||

સહ દળ	પ ા,	સવવણાેપ	શાે ભતા	|
સવાયુધધરા,	શુ 	સં તા,	સવતાેમુખી	||	109	||

સવાૈદન	 ીત ચ ા,	યા ક ંબા	 પણી	|
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ાહા,	 ધા,ઽમ ત,	મધા,	 ુ તઃ,	 ૃ ત,	રનુ મા	||	110	||

પુ યકી તઃ,	પુ યલ ા,	પુ ય વણ	કીતના	|
પુલાેમ ચતા,	બંધમાેચની,	બંધુરાલકા	||	111	||

વમશ પણી,	 વ ા,	 વયદા દ	જગ સૂઃ	|
સવ ા ધ	 શમની,	સવમૃ ુ	 નવા રણી	||	112	||

અ ગ યા,ઽ ચ પા,	ક લક ષ	ના શની	|
કા ા યની,	કાલહં ી,	કમલા 	 નષે વતા	||	113	||

તાંબૂલ	પૂ રત	મુખી,	દા ડમી	કુસુમ ભા	|
મૃગા ી,	માે હની,	મુ ા,	મૃડાની,	 મ પણી	||	114	||

ન તૃ ા,	ભ ન ધ,	 નયં ી,	 ન ખલે રી	|
મૈ ા દ	વાસનાલ ા,	મહા ળય	સા ણી	||	115	||

પરાશ ઃ,	પરા ન ા,	 ાન	ઘન પણી	|
મા ીપાનાલસા,	મ ા,	માતૃકા	વણ	 પણી	||	116	||

મહાકૈલાસ	 નલયા,	મૃણાલ	મૃદુદાેલતા	|
મહનીયા,	દયામૂતી,	મહાસા ા શા લની	||	117	||

અા વ ા,	મહા વ ા,	 ી વ ા,	કામસે વતા	|
ીષાેડશા રી	 વ ા,	 કૂટા,	કામકાે ટકા	||	118	||

કટા કકરી	ભૂત	કમલા	કાે ટસે વતા	|
શરઃ તા,	ચં નભા,	ફાલ 	ધનુઃ ભા	||	119	||

દય ા,	ર વ ા,	 કાેણાંતર	દી પકા	|
દા ાયણી,	દૈ હં ી,	દ ય 	 વના શની	||	120	||

દરાંદાે ળત	દીઘા ી,	દરહાસાે લ ુખી	|
ગુરુમૂ ત,	ગુણ ન ધ,	ગાેમાતા,	ગુહજ ભૂઃ	||	121	||

દેવેશી,	દંડની ત ા,	દહરાકાશ	 પણી	|
તપ ુ 	રાકાંત	 ત થમંડલ	પૂ જતા	||	122	||

કળા કા,	કળાનાથા,	કા ાલાપ	 વનાે દની	|
સચામર	રમાવાણી	સ દ ણ	સે વતા	||	123	||

અા દશ ,	રમેયા,ઽઽ ા,	પરમા,	પાવનાકૃ તઃ	|
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અનેકકાે ટ	 ાંડ	જનની,	 દ વ હા	||	124	||

કારી,	કેવલા,	ગુ ા,	કૈવ 	પદદા યની	|
પુરા,	 જગ ં ા,	 મૂ ત,	 દશે રી	||	125	||

રી,	 દ ગંધા ા,	 સધૂર	 તલકાં ચતા	|
ઉમા,	શૈલ તનયા,	ગાૈરી,	ગંધવ	સે વતા	||	126	||

વ ગભા,	 ણગભા,ઽવરદા	વાગધી રી	|
ાનગ ા,ઽપ ર ે ા,	 ાનદા,	 ાન વ હા	||	127	||

સવવેદાંત	સંવે ા,	સ ાનંદ	 પણી	|
લાેપામુ ા ચતા,	લીલા ુ 	 ાંડમંડલા	||	128	||

અ યા,	 યર હતા,	 વ ા ી,	વે વ જતા	|
યાે ગની,	યાેગદા,	યાે યા,	યાેગાનંદા,	યુગંધરા	||	129	||

ઇ ાશ 	 ાનશ 	 યાશ 	 પણી	|
સવાધારા,	સુ ત ા,	સદસદ્- પધા રણી	||	130	||

અ મૂ ત,	ર જૈ ી,	લાેકયા ા	 વધા યની	|
અેકા કની,	ભૂમ પા,	 ન તા,	 ૈતવ જતા	||	131	||

અ દા,	વસુદા,	વૃ ા,	 ા ૈ 	 પણી	|
બૃહતી,	 ા ણી,	 ા ી,	 ાનંદા,	બ લ યા	||	132	||

ભાષા પા,	બૃહ ેના,	ભાવાભાવ	 વવ જતા	|
સુખારા ા,	શુભકરી,	શાેભના	સુલભાગ તઃ	||	133	||

રાજરાજે રી,	રા દા યની,	રા વ ભા	|
રાજત્-કૃપા,	રાજપીઠ	 નવે શત	 ન તાઃ	||	134	||

રા લ ીઃ,	કાેશનાથા,	ચતુરંગ	બલે રી	|
સા ા દા યની,	સ સંધા,	સાગરમેખલા	||	135	||

દી તા,	દૈ શમની,	સવલાેક	વશંકરી	|
સવાથદા ી,	સા વ ી,	સ દાનંદ	 પણી	||	136	||

દેશકાલાઽપ ર ા,	સવગા,	સવમાે હની	|
સર તી,	શા મયી,	ગુહાંબા,	ગુ પણી	||	137	||

સવાેપા ધ	 વ નમુ ા,	સદા શવ	પ ત તા	|
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સં દાયે રી,	સા ી,	ગુરુમંડલ	 પણી	||	138	||

કુલાે ીણા,	ભગારા ા,	માયા,	મધુમતી,	મહી	|
ગણાંબા,	ગુ કારા ા,	કાેમલાંગી,	ગુરુ યા	||	139	||

તં ા,	સવતં ેશી,	દ ણામૂ ત	 પણી	|
સનકા દ	સમારા ા,	 શવ ાન	 દા યની	||	140	||

ચ ળા,ઽનંદક લકા,	 ેમ પા,	 યંકરી	|
નામપારાયણ	 ીતા,	નં દ વ ા,	નટે રી	||	141	||

મ ા	જગદ ધ ાના	મુ દા,	મુ પણી	|
લા યા,	લયકરી,	લ ા,	રંભા દ	વં દતા	||	142	||

ભવદાવ	સુધાવૃ ઃ,	પાપાર ય	દવાનલા	|
દાૈભા યતૂલ	વાતૂલા,	જરા ાંત	ર વ ભા	||	143	||

ભા યા ચં કા,	ભ ચ કે ક	ઘનાઘના	|
રાેગપવત	દંભાે ળ,	મૃ ુદારુ	કુઠા રકા	||	144	||

મહે રી,	મહાકાળી,	મહા ાસા,	મહાઽશના	|
અપણા,	ચં ડકા,	ચંડમુંડાઽસુર	 નષૂ દની	||	145	||

રા રા કા,	સવલાેકેશી,	 વ ધા રણી	|
વગદા ી,	સુભગા,	 ંબકા,	 ગુણા કા	||	146	||

ગાપવગદા,	શુ ા,	જપાપુ 	 નભાકૃ તઃ	|
અાે ેવતી,	 ુ તધરા,	ય પા,	 ય તા	||	147	||

દુરારા ા,	દુરાદષા,	પાટલી	કુસુમ યા	|
મહતી,	મેરુ નલયા,	મંદાર	કુસુમ યા	||	148	||

વીરારા ા,	 વરાડપા,	 વર ,	 વ તાેમુખી	|
ૂપા,	પરાકાશા,	 ાણદા,	 ાણ પણી	||	149	||

માતાંડ	ભૈરવારા ા,	મં ણી	 તરા ધૂઃ	|
પુરેશી,	જય ેના,	 ન ૈગુ યા,	પરાપરા	||	150	||

સ ાનાઽનંદ પા,	સામર 	પરાયણા	|
કપ દની,	કલામાલા,	કામધુક્,કામ પણી	||	151	||

કળા ન ધઃ,	કા કળા,	રસ ા,	રસશેવ ધઃ	|
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પુ ા,	પુરાતના,	પૂ ા,	પુ રા,	પુ રે ણા	||	152	||

પરં ાે તઃ,	પરંધામ,	પરમાણુઃ,	પરા રા	|
પાશહ તા,	પાશહં ી,	પરમં 	 વભે દની	||	153	||

મૂતા,ઽમૂતા,ઽ ન તૃ ા,	મુ ન	માનસ	હં સકા	|
સ તા,	સ પા,	સવાંતયા મની,	સતી	||	154	||

ાણી,	 જનની,	બહુ પા,	બુધા ચતા	|
સ વ ી,	 ચંડાઽ ા,	 ત ા,	 કટાકૃ તઃ	||	155	||

ાણે રી,	 ાણદા ી,	પંચાશત્-પીઠ પણી	|
વ ંખલા,	 વ વ ા,	વીરમાતા,	 વય સૂઃ	||	156	||

મુકંુદા,	મુ 	 નલયા,	મૂલ વ હ	 પણી	|
ભાવ ા,	ભવરાેગ ી	ભવચ 	 વ તની	||	157	||

છંદ ારા,	શા સારા,	મં સારા,	તલાેદરી	|
ઉદારકી ત,	રુ ામવૈભવા,	વણ પણી	||	158	||

જ મૃ ુ	જરાત 	જન	 વ ાં ત	દા યની	|
સવાેપ નષ	દુ ુ ા,	શાં તીત	કળા કા	||	159	||

ગંભીરા,	ગગનાંતઃ ા,	ગ વતા,	ગાનલાેલુપા	|
ક નાર હતા,	કા ા,	કાંતા,	કાંતાધ	 વ હા	||	160	||

કાયકારણ	 નમુ ા,	કામકે ળ	તરં ગતા	|
કનત્-કનકતાટંકા,	લીલા વ હ	ધા રણી	||	161	||

અ ય	 વ નમુ ા,	મુ ધા	 સા દની	|
અંતમુખ	સમારા ા,	બ હમુખ	સુદુલભા	||	162	||

યી,	 વગ	 નલયા,	 ા,	 પુરમા લની	|
નરામયા,	 નરાલંબા,	 ા ારામા,	સુધાસૃ તઃ	||	163	||

સંસારપંક	 નમ 	સમુ રણ	પં ડતા	|
ય યા,	ય ક ી,	યજમાન	 પણી	||	164	||

ધમાધારા,	ધના ા,	ધનધા 	 વવ ધની	|
વ યા,	 વ પા,	 વ મણ	કા રણી	||	165	||

વ ાસા,	 વ ુમાભા,	વૈ વી,	 વ ુ પણી	|
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અયાે ન,	યાે ન નલયા,	કૂટ ા,	કુલ પણી	||	166	||

વીરગાે ી યા,	વીરા,	નૈ ા,	નાદ પણી	|
વ ાન	કલના,	ક ા	 વદ ધા,	બદવાસના	||	167	||

ત ા ધકા,	ત મયી,	ત મથ	 પણી	|
સામગાન યા,	સાૈ ા,	સદા શવ	કુટંુ બની	||	168	||

સ ાપસ 	માગ ા,	સવાપ 	 નવા રણી	|
ા,	 ભાવમધુરા,	ધીરા,	ધીર	સમ ચતા	||	169	||

ચૈત ા 	સમારા ા,	ચૈત 	કુસુમ યા	|
સદાે દતા,	સદાતુ ા,	તરુણા દ 	પાટલા	||	170	||

દ ણા,	દ ણારા ા,	દર ેર	મુખાંબુ 	|
કાૈ ળની	કેવલા,ઽન ા	કૈવ 	પદદા યની	||	171	||

તાે યા,	 તુ તમતી,	 ુ તસં તુત	વૈભવા	|
મન ની,	માનવતી,	મહેશી,	મંગળાકૃ તઃ	||	172	||

વ માતા,	જગ ા ી,	 વશાલા ી,	 વરા ગણી|
ગ ા,	પરમાેદારા,	પરામાેદા,	મનાેમયી	||	173	||

ાેમકેશી,	 વમાન ા,	વ ણી,	વામકે રી	|
પંચય યા,	પંચ ેત	મંચા ધશા યની	||	174	||

પંચમી,	પંચભૂતેશી,	પંચ	સં ાેપચા રણી	|
શા તી,	શા તૈ યા,	શમદા,	શંભુમાે હની	||	175	||

ધરા,	ધરસુતા,	ધ ા,	ધ મણી,	ધમવ ધની	|
લાેકાતીતા,	ગુણાતીતા,	સવાતીતા,	શમા કા	||	176	||

બંધૂક	કુસુમ	 ા,	બાલા,	લીલા વનાે દની	|
સુમંગળી,	સુખકરી,	સુવેષા ા,	સુવા સની	||	177	||

સુવા સ ચન ીતા,	શાેભના,	શુ 	માનસા	|
બદુ	તપણ	સંતુ ા,	પૂવ ,	 પુરાં બકા	||	178	||

દશમુ ા	સમારા ા,	 પુરા	 ીવશંકરી	|
ાનમુ ા,	 ાનગ ા,	 ાન ેય	 પણી	||	179	||

યાે નમુ ા,	 ખંડેશી,	 ગુણાંબા,	 કાેણગા	|
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અનઘા ુત	ચા ર ા,	વાં છતાથ	 દા યની	||	180	||

અ ાસા ત	શય ાતા,	ષડ ાતીત	 પણી	|
અ ાજ	કરુણામૂ ત,	ર ાન ાંત	દી પકા	||	181	||

અાબાલગાેપ	 વ દતા,	સવાનુ ં 	શાસના	|
ી	ચ રાજ નલયા,	 ીમિ પુર	સુંદરી	||	182	||

ી	 શવા,	 શવશ ૈ 	 પણી,	લ લતાં બકા	|
અેવં	 ીલ લતાદે ા	ના ાં	સાહ કં	જગુઃ	||	183	||

||	ઇ ત	 ી	 ાંડપુરાણે,	ઉ રખંડે,	 ી	હય ીવાગ 	સંવાદે,	 ીલ લતારહ નામ	 ી	લ લતા	રહ નામ	સાહ તાે 	કથનં	નામ
તીયાેઽ ાયઃ	||

સધૂરારુણ	 વ હાં	 ણયનાં	મા ણ 	માૈ ળ ુર-
ારાનાયક	શેખરાં	 તમુખી	માપીન	વ ાેરુહામ્	|
પા ણ ા	મ લપૂણ	ર 	ચષકં	ર ાે લં	 બ ત
સાૈ ાં	ર ઘટ 	ર 	ચરણાં	 ાયે રામં બકામ્	||
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