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અ�ય �ી લ	લતા �દ�ય સહ�નામ �તો� મહામ�ં�ય, વિશ�યા�દ વા�દ�વતા ઋષયઃ, અ "ુ#ુપ છંદઃ, �ી 
લ	લતા પરાભ(ા�રકા મહા િ�*રુ + ુદંર, દ�વતા, - બીજ,ં 0લ1 શ20તઃ, સૌઃ ક,લકં, મમ ધમા5થ5 કામ મો7 
ચ9િુવ:ધ ફલ*<ુુષાથ5 િસ=>યથ? લ	લતા િ�*રુ+ુદંર, પરાભ(ા�રકા સહ� નામ જપે િવિનયોગઃ 
 
к������ 
- BC"ુટાEયા ંનમઃ, 0લ1 તFનીEયા ંનમઃ, સૌઃ મ>યમાEયા ંનમઃ, સૌઃ અનાિમકાEયા ંનમઃ, 0લ1 
કિનG"ઠકાEયા ંનમઃ, - કરતલ કર*"ૃઠાEયા ંનમઃ 
 
������� 
- Jદયાય નમઃ, 0લ1 િશરસે �વાહા, સૌઃ િશખાયૈ વષટ, સૌઃ કવMહાય Nુ,ં 0લ1 ને��યાય વૌષટ, - 
અOાયફટ, PPૂુ5વ�+વુરોિમિત �દ�બધંઃ 
 
����� 
અ<ુણા ંક<ુણા તરં	ગતા71 SતૃપાશાTુંશ *"ુપબાણચાપામ | 
અ	ણમા�દ	ભ રાUતૃા ંમVખૈૂઃ અહિમWયેવ િવભાવયે ભવાનીમ || ૧ || 
 
>યાયેત પYાસન�થા ંિવકિસતવદના ંપY પ�ાયતા71 
હ�માભા ંપીતવOા ંકરક	લત લસમZેમપYા ંવરાગંીમ | 
સવા5લકંારV0ુતા ંસકલમભયદા ંભ0તન[ા ંભવાન1 
�ી િવ\ા ંશાતં]િૂત^ સકલ +રુ+તુા ંસવ5સપંત-_દા�ીમ || ૨ || 
 
સTંુTુમ િવલેપના મ	ળકbcુdબ ક�9�ૂરકા ં
સમદં હિસતે7ણા ંસશરચાપ પાશાTુંશામ | 
અશેષ જનમો�હની મ<ુણમાeય Pષૂોfgવલા ં
જપાTુ+મુ ભા+રુા ંજપિવધૌ �મર� દં	બકામ || ૩ || 
 
િસiSરૂા<ુણ િવjહા ંિ�ણયના ંમા	ણk મૌ	ળ�lર- 
mારાનાયક શેખરા ં2�મત]ખુી માપીન વ7ો<ુહામ | 
પા	ણEયા મ	લ*ણૂ5 રWન ચષકં ર0તોWપલ ં	બnત1 
સૌdયા ંરWનઘટ�થ ર0ત ચરણા ં>યાયેWપરામ	ંબકામ || ૪ || 
 
લિમWયા�દ પMંહ*qંૂ િવભાવયેત 
 
લ ં*િૃથવી તWWવાrWમકાયૈ �ી લ	લતાદ��યૈ ગધં ંપ�રકeપયાિમ 
હ ંઆકાશ તWWવાrWમકાયૈ �ી લ	લતાદ��યૈ *"ુપ ંપ�રકeપયાિમ 
ય ંવાV ુતWWવાrWમકાયૈ �ી લ	લતાદ��યૈ Sપૂ ંપ�રકeપયાિમ 
રં વtu તWWવાrWમકાયૈ �ી લ	લતાદ��યૈ દ,પ ંપ�રકeપયાિમ 

વ ંઅ]તૃ તWWવાrWમકાયૈ �ી લ	લતાદ��યૈ અ]તૃ નૈવે\ ંપ�રકeપયાિમ 

સ ંસવ5 તWWવાrWમકાયૈ �ી લ	લતાદ��યૈ તાvંલૂા�દ સવwપચારાન પ�રકeપયાિમ 
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C<ુુx5y C<ુુિવ:"zઃુ C<ુુદ{વો મહ�|રઃ | 
C<ુુ<્ �સા7ાત પરxy ત�મૈ �ી Cરુવે નમઃ || 
 
હ�રઃ � 
 
�ી માતા, �ી મહારા~ી, �ીમત-િસiહાસને|ર, | 
	ચદ2�ન TંુડસPંતૂા, દ�વકાય5સ]\ુતા || ૧ || 
 
ઉ\�ા  ુસહ�ાભા, ચ9બુા5Nુ સમ2�વતા | 
રાગ�વ�પ પાશાઢ�ા, �ોધાકારાTુંશોfgવલા || ૨ || 
 
મનો�પે�કુોદંડા, પચંત�મા� સાયકા | 
િનq<ુણ _ભા*રૂ મfજદ-xyાડંમડંલા || ૩ || 
 
ચપંકાશોક *�ુાગ સૌગિંધક લસWકચા 
Tુ<ુિવiદ મ	ણ�ેણી કનWકોટ,ર મ�ંડતા || ૪ || 
 
અ"ટમી ચ�ં િવnાજ દ	ળક�થલ શો	ભતા | 
]ખુચ�ં કળંકાભ ]ગૃના	ભ િવશેષકા || ૫ || 
 
વદન�મર માગંeય Cહૃતોરણ 	ચceલકા | 
વ0�લ�મી પર,વાહ ચલ�મીનાભ લોચના || ૬ || 
 
નવચપંક *"ુપાભ નાસાદંડ િવરાrજતા | 
તારાકાિંત િતર�કા�ર નાસાભરણ ભા+રુા || ૭ || 
 
કદંબ મજંર,0��ુત કણ5*રૂ મનોહરા | 
તાટંક Vગુળ,Pતૂ તપનો�ુપ મડંલા || ૮ || 
 
પYરાગ િશલાદશ5 પ�રભાિવ કપોલPઃૂ | 
નવિવ�મુ 	બiબ�ીઃ �ય�ા�ર રદનMછદા || ૯ || 
 
�Zુ િવ\ાTુંરાકાર t�જપ2ં0ત �યોfgવલા | 
ક* ૂ5રવી�ટ કામોદ સમાકષ5 ��ગતંરા || ૧૦ || 
 
િનજસeલાપ માSયુ5 િવિનભ5ર-rWસત કMછપી | 
મદં2�મત _ભા*રૂ મfજત-કામેશ માનસા || ૧૧ || 
 
અનાક	લત સા�ૃ�ય bvુકુ �ી િવરાrજતા | 
કામેશબZ માગંeય +�ૂશો	ભત કંથરા || ૧૨ || 
 
કનકાગંદ ક�Vરૂ કમનીય Pqુ2�વતા | 
રWનjૈવેય 	ચiતાક લોલ]0ુતા ફલા2�વતા || ૧૩ || 
 
કામે|ર _ેમરWન મ	ણ _િતપણ�તની| 
નાEયાલવાલ રોમા	ળ લતાફલ Tુચ�યી || ૧૪ || 
 
લ�યરોમલતા ધારતા સ]�ુેય મ>યમા | 
�તનભાર દળન-મ>ય પ(બધં વ	ળ�યા || ૧૫ || 
 
અ<ુણા<ુણ કૌ+ુભં વO ભા�વત-કટ,તટ, | 
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રWન�કi�ક	ણ કારdય રશનાદામ Pિૂષતા || ૧૬ || 
 
કામેશ ~ાત સૌભા�ય માદ5વો<ુ �યા2�વતા | 
મા	ણk મTુટાકાર q �ુય િવરાrજતા || ૧૭ || 
 
��ગોપ પ�ર	7�ત �મર 9ણૂાભ જ ંિઘકા | 
CઢૂCeુભા Tૂમ5*"ૃઠ જિય"z ુ_પદા2�વતા || ૧૮ || 
 
નખદ,િધિત સછં� નમfજન તમોCણુા | 
પદ�ય _ભાqલ પરાTૃત સરો<ુહા || ૧૯ || 
 
િશiqન મ	ણમ�ંર મ�ંડત �ી પદાvંqુ | 
મરાળ, મદંગમના, મહાલાવ�ય શેવિધઃ || ૨૦ || 
 
સવા5<ુણા உનવ\ાગંી સવા5ભરણ Pિૂષતા | 
િશવકામે|રાકં�થા, િશવા, �વાધીન વeલભા || ૨૧ || 
 
+મેુ<ુ મ>ય�ૃગં�થા, �ીમ�ગર નાિયકા | 
	ચiતામ	ણ Cહૃાતં�થા, પચંxyાસન2�થતા || ૨૨ || 
 
મહાપYાટવી સ�ંથા, કદંબ વનવાિસની | 
+ધુાસાગર મ>ય�થા, કામા7ી કામદાિયની || ૨૩ || 
 
દ�વિષ: ગણસઘંાત �9યૂમાનાWમ વૈભવા | 
ભડંા+રુ વધો�0ુત શ20તસેના સમ2�વતા || ૨૪ || 
 
સપંWકર, સમા�ઢ િસiSરુ �જસેિવતા | 
અ|ા�ઢાિધG"ઠતા| કો�ટકો�ટ 	ભરાUતૃા || ૨૫ || 
 
ચ�રાજ રથા�ઢ સવા5Vધુ પ�ર"Tૃતા | 
ગેયચ� રથા�ઢ મિં�ણી પ�રસેિવતા || ૨૬ || 
 
�ક�રચ� રથા�ઢ દંડનાથા *રુ�Tૃતા | 
gવાલામા	લિન કા	7�ત વtu_ાકાર મ>યગા || ૨૭ || 
 
ભડંસૈ�ય વધો�0ુત શ20ત િવ�મહિષ:તા | 
િનWયા પરા�માટોપ િનર,7ણ સ]Wુ+કુા || ૨૮ || 
 
ભડં*�ુ વધો�0ુત બાલાિવ�મ ન�ંદતા | 
મિં��યબંા િવર	ચત િવષગં વધતોિષતા || ૨૯ || 
 
િવ��ુ _ાણહરણ વારાહ, વીય5ન�ંદતા | 
કામે|ર ]ખુાલોક કceપત �ી ગણે|રા || ૩૦ || 
 
મહાગણેશ િન	ભ�� િવ નય�ં _હિષ:તા | 
ભડંા+રુ¡� િન]ુ50ત શO _WયO વિષ:ણી || ૩૧ || 
 
કરાCં	ુળ નખોWપ� નારાયણ દશાTૃિતઃ | 
મહાપા�પુતાOા2�ન િનદ5�ધા+રુ સૈિનકા || ૩૨ || 
 
કામે|રાO િનદ5�ધ સભડંા+રુ ��ૂયકા | 
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xyોપ¢� મહ¡�ા�દ દ�વસ�ં9તુ વૈભવા || ૩૩ || 
 
હરને�ા2�ન સદં�ધ કામ સ�ંવનૌષિધઃ | 
�ીમ�ા�ભવ Tૂટ£ક �વ�પ ]ખુપકંq || ૩૪ || 
 
કંઠાધઃ ક�ટપય¤ત મ>યTૂટ �વ�િપણી | 
શ20તTૂટ£ક તાપ� કટ�થોભાગ ધા�રણી || ૩૫ || 
 
]લૂમ�ંાrWમકા, ]લૂTૂટ �ય કળેબરા | 
Tુળા]તૃૈક રિસકા, Tુળસકં�ત પા	લની || ૩૬ || 
 
Tુળાગંના, Tુળાતંઃ�થા, કૌ	ળની, Tુળયો	ગની | 
અTુળા, સમયાતંઃ�થા, સમયાચાર તWપરા || ૩૭ || 
 
]લૂાધાર£ક િનલયા, xyjિંથ િવભે�દની | 
મ	ણ*રૂાતં <ુ�દતા, િવ"zjુિંથ િવભે�દની || ૩૮ || 
 
આ~ા ચ�ાતંરાળ�થા, <ુ�jિંથ િવભે�દની | 
સહ�ારાvંqુ �ઢા, +ધુાસારા	ભ વિષ:ણી || ૩૯ || 
 
ત�ટeલતા સમ<ુ	ચઃ, ષટ-ચ�ોપ�ર સ2ં�થતા | 
મહાશ20તઃ, Tંુડ	લની, 	બસત9ં ુતનીયસી || ૪૦ || 
 
ભવાની, ભાવનાગdયા, ભવાર�ય Tુઠા�રકા | 
ભ�િ_યા, ભ�]િૂત:, ભ50તસૌભા�ય દાિયની || ૪૧ || 
 
ભ20તિ_યા, ભ20તગdયા, ભ20તવ�યા, ભયાપહા | 
શાભંવી, શારદારા>યા, શવા5ણી, શમ5દાિયની || ૪૨ || 
 
શાકંર,, �ીકર,, સા>વી, શરMચ�ંિનભાનના | 
શાતોદર,, શાિંતમતી, િનરાધારા, િનરંજના || ૪૩ || 
 
િનલ?પા, િનમ5લા, િનWયા, િનરાકારા, િનરાTુલા | 
િનCુ5ણા, િન"કળા, શાતંા, િન"કામા, િન<ુપ�લવા || ૪૪ || 
 
િનWય]0ુતા, િનિવ:કારા, િન"_પચંા, િનરા�યા | 
િનWય�Zુા, િનWયvZુા, િનરવ\ા, િનરંતરા || ૪૫ || 
 
િન"કારણા, િન"કળંકા, િન<ુપાિધ, િન:ર,|રા | 
નીરાગા, રાગમથની, િનમ5દા, મદનાિશની || ૪૬ || 
 
િનિ¥ંતા, િનરહકંારા, િનમwહા, મોહનાિશની | 
િનમ5મા, મમતાહ�ંી, િન"પાપા, પાપનાિશની || ૪૭ || 
 
િન"�ોધા, �ોધશમની, િનલwભા, લોભનાિશની | 
િનઃસશંયા, સશંય ની, િનભ5વા, ભવનાિશની || ૪૮ || 
 
િનિવ:કeપા, િનરાબાધા, િનભ?દા, ભેદનાિશની | 
િનના5શા, ]WૃVમુથની, િનG"�યા, િન"પ�રjહા || ૪૯ || 
 
િન�9લુા, નીલ	ચTુરા, િનરપાયા, િનરWયયા | 
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�ુલ5ભા, �ુગ5મા, �ુગા5, �ુઃખહ�ંી, +ખુ_દા || ૫૦ || 
 
�ુ"ટ�ૂરા, �ુરાચાર શમની, દોષવrFતા | 
સવ5~ા, સા�ંક<ુણા, સમાનાિધકવrFતા || ૫૧ || 
 
સવ5શ20તમયી, સવ5મગંળા, સ§િત_દા | 
સવ?|ર,, સવ5મયી, સવ5મ�ં �વ�િપણી || ૫૨ || 
 
સવ5ય�ંાrWમકા, સવ5ત�ં�પા, મનો�મની | 
માહ�|ર,, મહાદ�વી, મહાલ�મી, ] ૃ5ડિ_યા || ૫૩ || 
 
મહા�પા, મહા* ૂ̈ યા, મહાપાતક નાિશની | 
મહામાયા, મહાસWWવા, મહાશ20ત મ5હારિતઃ || ૫૪ || 
 
મહાભોગા, મહ£|યા5, મહાવીયા5, મહાબલા | 
મહાvtુZ, મ5હાિસtZ, મ5હાયોગે|ર�|ર, || ૫૫ || 
 
મહાત�ંા, મહામ�ંા, મહાય�ંા, મહાસના | 
મહાયાગ �મારા>યા, મહાભૈરવ *rૂજતા || ૫૬ || 
 
મહ�|ર મહાકeપ મહાતાડંવ સા	7ણી | 
મહાકામેશ મ�હષી, મહાિ�*રુ + ુદંર, || ૫૭ || 
 
ચ9ઃુષ"ટ©પુચારાઢ�ા, ચ9"ુષG"ટ કળામયી | 
મહા ચ9"ુષG"ટ કો�ટ યો	ગની ગણસેિવતા || ૫૮ || 
 
મ િુવ\ા, ચ�ંિવ\ા, ચ�ંમડંલમ>યગા | 
ચા<ુ�પા, ચા<ુહાસા, ચા<ુચ�ં કળાધરા || ૫૯ || 
 
ચરાચર જગ�ાથા, ચ�રાજ િનક�તના | 
પાવ5તી, પYનયના, પYરાગ સમ_ભા || ૬૦ || 
 
પચં_ેતાસનાસીના, પચંxy �વ�િપણી | 
	ચ�મયી, પરમાનદંા, િવ~ાન ઘન�િપણી || ૬૧ || 
 
>યાન>યા9 ૃ>યેય�પા, ધમા5ધમ5 િવવrFતા | 
િવ|�પા, qગ�રણી, �વપતંી, તૈજસાrWમકા || ૬૨ || 
 
+�ુતા, _ા~ાrWમકા, 9યુા5, સવા5વ�થા િવવrFતા | 
+Gૃ"ટક�ª, xy�પા, ગો��ી, ગોિવiદ�િપણી || ૬૩ || 
 
સહંા�રણી, <ુ��પા, િતરોધાનકર,|ર, | 
સદાિશવા jુહદા, પચંTૃWય પરાયણા || ૬૪ || 
 
ભા મુડંલ મ>ય�થા, ભૈરવી, ભગમા	લની | 
પYાસના, ભગવતી, પYનાભ સહોદર, || ૬૫ || 
 
ઉ�મેષ િનિમષોWપ� િવપ� Pવુનાવ	ળઃ | 
સહ�શીષ5વદના, સહ�ા7ી, સહ�પાત || ૬૬ || 
 
આxy ક,ટજનની, વણા5�મ િવધાિયની | 
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િનq~ા�પિનગમા, *�ુયા*�ુય ફલ_દા || ૬૭ || 
 
«િુત સીમતં િસiSરૂ,Tૃત પાદા¬જS	ૂળકા | 
સકલાગમ સદંોહ �2ુ0તસ*ંટુ મૌ20તકા || ૬૮ || 
 
*<ુુષાથ5_દા, *ણૂા5, ભો	ગની, Pવુને|ર, | 
B	બકા, உના�દ િનધના, હ�રxy¢� સેિવતા || ૬૯ || 
 
નારાયણી, નાદ�પા, નામ�પ િવવrFતા | 
1કાર,, ,મતી, J\ા, હ�યોપાદ�ય વrFતા || ૭૦ || 
 
રાજરાq	ચ�તા, રા~ી, રdયા, રા�વલોચના | 
રંજની, રમણી, ર�યા, રણrWકં�ક	ણ મેખલા || ૭૧ || 
 
રમા, રાક¡�ુવદના, રિત�પા, રિતિ_યા | 
ર7ાકર,, રા7સ ની, રામા, રમણલપંટા || ૭૨ || 
 
કાdયા, કામકળા�પા, કદંબ Tુ+મુિ_યા | 
કeયાણી, જગતીકંદા, ક<ુણારસ સાગરા || ૭૩ || 
 
કળાવતી, કળાલાપા, કાતંા, કાદંબર,િ_યા | 
વરદા, વામનયના, વા<ુણીમદિવ®લા || ૭૪ || 
 
િવ|ાિધકા, વેદવે\ા, િવi>યાચલ િનવાિસની | 
િવધા�ી, વેદજનની, િવ"zમુાયા, િવલાિસની || ૭૫ || 
 
7ે��વ�પા, 7ે�ેશી, 7ે� 7ે�~ પા	લની | 
7યUtૃZ િવિન]ુ50તા, 7ે�પાલ સમ	ચ�તા || ૭૬ || 
 
િવજયા, િવમલા, વ\ંા, વદંા<ુ જનવWસલા | 
વા�વા�દની, વામક�શી, વtuમડંલ વાિસની || ૭૭ || 
 
ભ20તમત-કeપલિતકા, પ�પુાશ િવમોચની | 
સJંતાશેષ પાષડંા, સદાચાર _વિત:કા || ૭૮ || 
 
તાપ�યા2�ન સતં�ત સમા¯ાદન ચ�ં�કા | 
ત<ુણી, તાપસારા>યા, ત મુ>યા, તમો உપહા || ૭૯ || 
 
	ચિત, �તWપદલ�યાથા5, 	ચદ�ક રસ�િપણી | 
�વાWમાનદંલવીPતૂ xyા\ાનદં સતંિતઃ || ૮૦ || 
 
પરા, _Wયc0ચતી �પા, પ�યતંી, પરદ�વતા | 
મ>યમા, વૈખર,�પા, ભ0તમાનસ હિંસકા || ૮૧ || 
 
કામે|ર _ાણનાડ,, Tૃત~ા, કામ*rૂજતા | 
�ૃગંાર રસસ*ંણૂા5, જયા, qલધંર2�થતા || ૮૨ || 
 
ઓડ±ાણ પીઠિનલયા, 	બi�ુમડંલ વાિસની | 
રહોયાગ �મારા>યા, રહ�તપ5ણ તિપ:તા || ૮૩ || 
 
સ\ઃ _સા�દની, િવ|સા	7ણી, સા	7વrFતા | 
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ષડંગદ�વતા V0ુતા, ષા²C�ુય પ�ર*�ૂરતા || ૮૪ || 
 
િનWયc0લ�ા, િન<ુપમા, િનવા5ણ +ખુદાિયની | 
િનWયા, ષોડિશકા�પા, �ીકંઠાધ5 શર,�રણી || ૮૫ || 
 
_ભાવતી, _ભા�પા, _િસZા, પરમે|ર, | 
]લૂ_Tૃિત ર�ય0તા, �ય0તા உ�ય0ત �વ�િપણી || ૮૬ || 
 
�યાિપની, િવિવધાકારા, િવ\ા உિવ\ા �વ�િપણી | 
મહાકામેશ નયના, Tુ]દુા¯ાદ કૌ]દુ, || ૮૭ || 
 
ભ0તહાદ5  તમોભેદ ભા મુદ-ભા સુતંિતઃ | 
િશવ�ૂતી, િશવારા>યા, િશવ]િૂત:, 2�શવકંર, || ૮૮ || 
 
િશવિ_યા, િશવપરા, િશ"ટ�"ટા, િશ"ટ*rૂજતા | 
અ_મેયા, �વ_કાશા, મનોવાચામ ગોચરા || ૮૯ || 
 
	ચMછ20ત, ¥ેતના�પા, જડશ20ત, FડાrWમકા | 
ગાય�ી, �યાJિત, �સ>ંયા, t�જv ૃદં િનષેિવતા || ૯૦ || 
 
તWWવાસના, તWWવમયી, પચંકોશાતંર2�થતા | 
િન�સીમમ�હમા, િનWયયૌવના, મદશા	લની || ૯૧ || 
 
મદ³	ૂણ�ત ર0તા7ી, મદપાટલ ગડંPઃૂ | 
ચદંન �વ�દ�ધાગંી, ચાપંેય Tુ+મુ િ_યા || ૯૨ || 
 
Tુશલા, કોમલાકારા, Tુ<ુTુ´ળા, Tુલે|ર, | 
TુળTંુડાલયા, કૌળ માગ5તWપર સેિવતા || ૯૩ || 
 
Tુમાર ગણનાથાબંા, 9Gુ"ટઃ, *Gુ"ટ, મ5િત, Sૃ5િતઃ | 
શાિંતઃ, �વ2�તમતી, કાિંત, ન¤�દની, િવ નનાિશની || ૯૪ || 
 
તેજોવતી, િ�નયના, લોલા7ી કામ�િપણી | 
મા	લની, હિંસની, માતા, મલયાચલ વાિસની || ૯૫ || 
 
+]ુખુી, ન	ળની, +µુઃૂ, શોભના, +રુનાિયકા | 
કાલકંઠ,, કાિંતમતી, 7ો	ભણી, +�ૂમ�િપણી || ૯૬ || 
 
વ¶|ર,, વામદ�વી, વયો உવ�થા િવવrFતા | 
િસZે|ર,, િસZિવ\ા, િસZમાતા, યશ2�વની || ૯૭ || 
 
િવ�tુZ ચ�િનલયા, உર0તવણા5, િ�લોચના | 
ખ·વાગંા�દ _હરણા, વદનૈક સમ2�વતા || ૯૮ || 
 
પાયસા�િ_યા, Wવ0 �થા, પ�લુોક ભયકંર, | 
અ]તૃા�દ મહાશ20ત સUંતૃા, ડા�કની|ર, || ૯૯ || 
 
અનાહતા¬જ િનલયા, �યામાભા, વદન�યા | 
દં"¸ોfgવલા, உ7માલાિધધરા, <ુિધર સ2ં�થતા || ૧૦૦ || 
 
કાળરા¹યા�દ શ0WયોઘUતૃા, 2�ન�ધૌદનિ_યા | 
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મહાવીર¡� વરદા, રા�ક�યબંા �વ�િપણી || ૧૦૧ || 
 
મ	ણ*રૂા¬જ િનલયા, વદન�ય સVંતુા | 
વºાિધકાVધુોપેતા, ડામયા5�દ	ભ રાUતૃા || ૧૦૨ || 
 
ર0તવણા5, માસંિન"ઠા, Cડુા� _ીતમાનસા | 
સમ�ત ભ0ત+ખુદા, લા�ક�યબંા �વ�િપણી || ૧૦૩ || 
 
�વાિધ"ઠાનાvં ુજગતા, ચ9વુ50� મનોહરા | 
�લૂા\ાVધુ સપં�ા, પીતવણા5, உિતગિવ:તા || ૧૦૪ || 
 
મેદોિન"ઠા, મS_ુીતા, બ�ંદ�યા�દ સમ2�વતા | 
દ>ય�ાસ0ત Jદયા, ડા�કની �પધા�રણી || ૧૦૫ || 
 
]લૂા ધારાvંqુ�ઢા, પચંવ0�ા, உ2�થસ2ં�થતા | 
BTુશા�દ _હરણા, વરદા�દ િનષેિવતા || ૧૦૬ || 
 
]§ુૌદનાસ0ત 	ચmા, સા�ક�યબંા�વ�િપણી | 
આ~ા ચ�ા¬જિનલયા, �0ુલવણા5, ષડાનના || ૧૦૭ || 
 
મfqસ�ંથા, હસંવતી ]»ુયશ20ત સમ2�વતા | 
હ�ર�ા�ૈક રિસકા, હા�કની �પધા�રણી || ૧૦૮ || 
 
સહ�દળ પY�થા, સવ5વણwપ શો	ભતા | 
સવા5Vધુધરા, �0ુલ સ2ં�થતા, સવ5તો]ખુી || ૧૦૯ || 
 
સવ¼દન _ીત	ચmા, યા�ક�યબંા �વ�િપણી | 
�વાહા, �વધા, உમિત, મ?ધા, «િુતઃ, �]િૃત, ર mુમા || ૧૧૦ || 
 
*�ુયક,િત:ઃ, *�ુયલEયા, *�ુય�વણ ક,ત5ના | 
*લુોમq	ચ�તા, બધંમોચની, બSંરુાલકા || ૧૧૧ || 
 
િવમશ5�િપણી, િવ\ા, િવયદા�દ જગW_+ઃૂ | 
સવ5�યાિધ _શમની, સવ5]WૃV ુિનવા�રણી || ૧૧૨ || 
 
અjગ�યા, உ	ચiWય�પા, ક	લકeમષ નાિશની | 
કાWયાિયની, કાલહ�ંી, કમલા7 િનષેિવતા || ૧૧૩ || 
 
તાvંલૂ *�ૂરત ]ખુી, દા�ડમી Tુ+મુ_ભા | 
]ગૃા7ી, મો�હની, ]»ુયા, ]ડૃાની, િમ��િપણી || ૧૧૪ || 
 
િનWય9�ૃતા, ભ0તિનિધ, િન:ય�ંી, િન	ખલે|ર, | 
મૈ¹યા�દ વાસનાલEયા, મહા_ળય સા	7ણી || ૧૧૫ || 
 
પરાશ20તઃ, પરાિન"ઠા, _~ાન ઘન�િપણી | 
મા>વીપાનાલસા, મmા, મા9કૃા વણ5 �િપણી || ૧૧૬ || 
 
મહાક£લાસ િનલયા, ]ણૃાલ ]�ુૃદોલ5તા | 
મહનીયા, દયા]તૂª, મ5હાસા[ા¨યશા	લની || ૧૧૭ || 
 
આWમિવ\ા, મહાિવ\ા, �ીિવ\ા, કામસેિવતા | 

Page 8 of 13

Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)



�ીષોડશા7ર, િવ\ા, િ�Tૂટા, કામકો�ટકા || ૧૧૮ || 
 
કટા7�કiકર, Pતૂ કમલા કો�ટસેિવતા | 
િશરઃ2�થતા, ચ�ંિનભા, ફાલ�થ¢� ધ ઃુ_ભા || ૧૧૯ || 
 
Jદય�થા, રિવ_»યા, િ�કોણાતંર દ,િપકા | 
દા7ાયણી, દ£Wયહ�ંી, દ7ય~ િવનાિશની || ૧૨૦ || 
 
દરાદંો	ળત દ,ઘા57ી, દરહાસોfgવલ�]ખુી | 
C<ુુ]િૂત:, Cુ5ણિનિધ, ગwમાતા, Cહુજ�મPઃૂ || ૧૨૧ || 
 
દ�વેશી, દંડનીિત�થા, દહરાકાશ �િપણી | 
_િતપ�]»ુય રાકાતં િતિથમડંલ *rૂજતા || ૧૨૨ || 
 
કળાrWમકા, કળાનાથા, કા�યાલાપ િવનો�દની | 
સચામર રમાવાણી સ�યદ	7ણ સેિવતા || ૧૨૩ || 
 
આ�દશ20ત, રમેયા, உWમા, પરમા, પાવનાTૃિતઃ | 
અનેકકો�ટ xyાડં જનની, �દ�યિવjહા || ૧૨૪ || 
 
0લ1કાર,, ક�વલા, C½ુા, ક£વeય પદદાિયની | 
િ�*રુા, િ�જગ�\ંા, િ�]િૂત:, rOદશે|ર, || ૧૨૫ || 
 
¹ય7ર,, �દ�યગધંાઢ�ા, િસiSરૂ િતલકા	ંચતા | 
ઉમા, શૈલ¢�તનયા, ગૌર,, ગધંવ5 સેિવતા || ૧૨૬ || 
 
િવ|ગભા5, �વણ5ગભા5, உવરદા વાગધી|ર, | 
>યાનગdયા, உપ�રMછે\ા, ~ાનદા, ~ાનિવjહા || ૧૨૭ || 
 
સવ5વેદાતં સવંે\ા, સWયાનદં �વ�િપણી | 
લોપા]�ુા	ચ�તા, લીલા0��ુત xyાડંમડંલા || ૧૨૮ || 
 
અ�ૃ�યા, �ૃ�યર�હતા, િવ~ા�ી, વે\વrFતા | 
યો	ગની, યોગદા, યો�યા, યોગાનદંા, Vગુધંરા || ૧૨૯ || 
 
ઇMછાશ20ત ~ાનશ20ત ��યાશ20ત �વ�િપણી | 
સવ5ધારા, +_ુિત"ઠા, સદસદ-�પધા�રણી || ૧૩૦ || 
 
અ"ટ]િૂત:, રq¿�ી, લોકયા�ા િવધાિયની | 
એકા�કની, Pમૂ�પા, િન�Áતા, �તૈવrFતા || ૧૩૧ || 
 
અ�દા, વ+દુા, UZૃા, xyાWમૈk �વ�િપણી | 
vહૃતી, xાyણી, xાyી, xyાનદંા, બ	લિ_યા || ૧૩૨ || 
 
ભાષા�પા, vહૃWસેના, ભાવાભાવ િવવrFતા | 
+ખુારા>યા, �ભુકર,, શોભના +લુભાગિતઃ || ૧૩૩ || 
 
રાજરાÂ|ર,, રા¨યદાિયની, રા¨યવeલભા | 
રાજત-Tૃપા, રાજપીઠ િનવેિશત િનqિ�તાઃ || ૧૩૪ || 
 
રા¨યલ�મીઃ, કોશનાથા, ચ9રંુગ બલે|ર, | 
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સા[ા¨યદાિયની, સWયસધંા, સાગરમેખલા || ૧૩૫ || 
 
દ,	7તા, દ£Wયશમની, સવ5લોક વશકંર, | 
સવા5થ5દા�ી, સાિવ�ી, સÃMચદાનદં �િપણી || ૧૩૬ || 
 
દ�શકાલા உપ�રcMછ�ા, સવ5ગા, સવ5મો�હની | 
સર�વતી, શાOમયી, Cહુાબંા, C½ુ�િપણી || ૧૩૭ || 
 
સવwપાિધ િવિન]ુ50તા, સદાિશવ પિત�તા | 
સ_ંદાયે|ર,, સા>વી, C<ુુમડંલ �િપણી || ૧૩૮ || 
 
Tુલોmીણા5, ભગારા>યા, માયા, મSમુતી, મહ, | 
ગણાબંા, C½ુકારા>યા, કોમલાગંી, C<ુુિ_યા || ૧૩૯ || 
 
�વત�ંા, સવ5ત�ંેશી, દ	7ણા]િૂત: �િપણી | 
સનકા�દ સમારા>યા, િશવ~ાન _દાિયની || ૧૪૦ || 
 
	ચWકળા, உનદંક	લકા, _ેમ�પા, િ_યકંર, | 
નામપારાયણ _ીતા, ન�ંદિવ\ા, નટ�|ર, || ૧૪૧ || 
 
િમÄયા જગદિધ"ઠાના ]2ુ0તદા, ]2ુ0ત�િપણી | 
લા�યિ_યા, લયકર,, લfq, રંભા�દ વ�ંદતા || ૧૪૨ || 
 
ભવદાવ +ધુાUGૃ"ટઃ, પાપાર�ય દવાનલા | 
દૌભા5�ય9લૂ વા9લૂા, જરા>વાતં રિવ_ભા || ૧૪૩ || 
 
ભા�યાc¬ધચ�ં�કા, ભ0ત	ચmક��ક ઘનાઘના | 
રોગપવ5ત દંભો	ળ, ]ૃ5WVદુા<ુ Tુઠા�રકા || ૧૪૪ || 
 
મહ�|ર,, મહાકાળ,, મહાjાસા, મહા உશના | 
અપણા5, ચ�ંડકા, ચડં]ુડંા உ+રુ િનÅ�ૂદની || ૧૪૫ || 
 
7રા7રાrWમકા, સવ5લોક�શી, િવ|ધા�રણી | 
િ�વગ5દા�ી, +ભુગા, ¹યબંકા, િ�CણુાrWમકા || ૧૪૬ || 
 
�વગા5પવગ5દા, �Zુા, જપા*"ુપ િનભાTૃિતઃ | 
ઓજોવતી, �િુતધરા, ય~�પા, િ_ય�તા || ૧૪૭ || 
 
�ુરારા>યા, �ુરાદષા5, પાટલી Tુ+મુિ_યા | 
મહતી, મે<ુિનલયા, મદંાર Tુ+મુિ_યા || ૧૪૮ || 
 
વીરારા>યા, િવરાÆપા, િવરq, િવ|તો]ખુી | 
_WયÇપૂા, પરાકાશા, _ાણદા, _ાણ�િપણી || ૧૪૯ || 
 
માતા¤ડ ભૈરવારા>યા, મિં�ણી �ય�તરા¨યSઃૂ | 
િ�*રુ�શી, જયWસેના, િનOૈC�ુયા, પરાપરા || ૧૫૦ || 
 
સWય~ાના உનદં�પા, સામર�ય પરાયણા | 
કપ�દÈની, કલામાલા, કામSકુ,કામ�િપણી || ૧૫૧ || 
 
કળાિનિધઃ, કા�યકળા, રસ~ા, રસશેવિધઃ | 
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*"ુટા, *રુાતના, * ૂ̈ યા, *"ુકરા, *"ુકર�7ણા || ૧૫૨ || 
 
પરં¨યોિતઃ, પરંધામ, પરમાzઃુ, પરાWપરા | 
પાશહ�તા, પાશહ�ંી, પરમ�ં િવભે�દની || ૧૫૩ || 
 
]તૂા5, உ]તૂા5, உિનWય9�ૃતા, ]િુન માનસ હિંસકા | 
સWય�તા, સWય�પા, સવા¤તયા5િમની, સતી || ૧૫૪ || 
 
xyાણી, xyજનની, બNુ�પા, vધુા	ચ�તા | 
_સિવ�ી, _ચડંાÉઞા, _િત"ઠા, _કટાTૃિતઃ || ૧૫૫ || 
 
_ાણે|ર,, _ાણદા�ી, પચંાશત-પીઠ�િપણી | 
િવ�ૃખંલા, િવિવ0ત�થા, વીરમાતા, િવયW_+ઃૂ || ૧૫૬ || 
 
]Tુુંદા, ]2ુ0ત િનલયા, ]લૂિવjહ �િપણી | 
ભાવ~ા, ભવરોગ ની ભવચ� _વિત:ની || ૧૫૭ || 
 
છંદ�સારા, શાOસારા, મ�ંસારા, તલોદર, | 
ઉદારક,િત:, <ુ�ામવૈભવા, વણ5�િપણી || ૧૫૮ || 
 
જ�મ]WૃV ુજરાત�ત જન િવ�ાિંત દાિયની | 
સવwપિનષ �ુË"ટા, શાWંયતીત કળાrWમકા || ૧૫૯ || 
 
ગભંીરા, ગગનાતંઃ�થા, ગિવ:તા, ગાનલો�પુા | 
કeપનાર�હતા, કા"ઠા, કાતંા, કાતંાધ5 િવjહા || ૧૬૦ || 
 
કાય5કારણ િન]ુ50તા, કામક�	ળ તરં	ગતા | 
કનત-કનકતાટંકા, લીલાિવjહ ધા�રણી || ૧૬૧ || 
 
અq7ય િવિન]ુ50તા, ]�ુધા 	7__સા�દની | 
Bત]ુ5ખ સમારા>યા, બ�હ]ુ5ખ +�ુુલ5ભા || ૧૬૨ || 
 
�યી, િ�વગ5 િનલયા, િ��થા, િ�*રુમા	લની | 
િનરામયા, િનરાલબંા, �વાWમારામા, +ધુા+િૃતઃ || ૧૬૩ || 
 
સસંારપકં િનમ5�ન સ]Zુરણ પ�ંડતા | 
ય~િ_યા, ય~ક�ª, યજમાન �વ�િપણી || ૧૬૪ || 
 
ધમા5ધારા, ધના>ય7ા, ધનધા�ય િવવિધ:ની | 
િવ_િ_યા, િવ_�પા, િવ|nમણ કા�રણી || ૧૬૫ || 
 
િવ|jાસા, િવ�મુાભા, વૈ"ણવી, િવ"z�ુિપણી | 
અયોિન, યwિનિનલયા, Tૂટ�થા, Tુલ�િપણી || ૧૬૬ || 
 
વીરગો"ઠ,િ_યા, વીરા, નૈ"કdયા5, નાદ�િપણી | 
િવ~ાન કલના, કeયા િવદ�ધા, બÌદવાસના || ૧૬૭ || 
 
તWWવાિધકા, તWWવમયી, તWWવમથ5 �વ�િપણી | 
સામગાનિ_યા, સૌdયા, સદાિશવ Tુ#ંુ	બની || ૧૬૮ || 
 
સ�યાપસ�ય માગ5�થા, સવા5પt� િનવા�રણી | 
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�વ�થા, �વભાવમSરુા, ધીરા, ધીર સમ	ચ�તા || ૧૬૯ || 
 
ચૈત�યા ય5 સમારા>યા, ચૈત�ય Tુ+મુિ_યા | 
સદો�દતા, સદા9"ુટા, ત<ુણા�દWય પાટલા || ૧૭૦ || 
 
દ	7ણા, દ	7ણારા>યા, દર�મેર ]ખુાvંqુ | 
કૌ	ળની ક�વલા, உન યા5 ક£વeય પદદાિયની || ૧૭૧ || 
 
�તો�િ_યા, �9િુતમતી, «િુતસ�ં9તુ વૈભવા | 
મન2�વની, માનવતી, મહ�શી, મગંળાTૃિતઃ || ૧૭૨ || 
 
િવ|માતા, જગZા�ી, િવશાલા7ી, િવરા	ગણી| 
_ગeભા, પરમોદારા, પરામોદા, મનોમયી || ૧૭૩ || 
 
�યોમક�શી, િવમાન�થા, વrºણી, વામક�|ર, | 
પચંય~િ_યા, પચં_ેત મચંાિધશાિયની || ૧૭૪ || 
 
પચંમી, પચંPતેૂશી, પચં સ»ંયોપચા�રણી | 
શા|તી, શા|તૈ|યા5, શમ5દા, શPંમુો�હની || ૧૭૫ || 
 
ધરા, ધર+તુા, ધ�યા, ધિમ:ણી, ધમ5વિધ:ની | 
લોકાતીતા, Cણુાતીતા, સવા5તીતા, શમાrWમકા || ૧૭૬ || 
 
બSંકૂ Tુ+મુ _»યા, બાલા, લીલાિવનો�દની | 
+મુગંળ,, +ખુકર,, +વુેષાડ±ા, +વુાિસની || ૧૭૭ || 
 
+વુાિસ�યચ5ન_ીતા, શોભના, �Zુ માનસા | 
	બi�ુ તપ5ણ સ9ં"ુટા, *વૂ5q, િ�*રુા	ંબકા || ૧૭૮ || 
 
દશ]�ુા સમારા>યા, િ�*રુા �ીવશકંર, | 
~ાન]�ુા, ~ાનગdયા, ~ાન~ેય �વ�િપણી || ૧૭૯ || 
 
યોિન]�ુા, િ�ખડં�શી, િ�Cણુાબંા, િ�કોણગા | 
અનઘાÍત ચા�ર�ા, વાિંછતાથ5 _દાિયની || ૧૮૦ || 
 
અEયાસાિત શય~ાતા, ષડ>વાતીત �િપણી | 
અ�યાજ ક<ુણા]િૂત:, ર~ાન>વાતં દ,િપકા || ૧૮૧ || 
 
આબાલગોપ િવ�દતા, સવા5 eુલ ંય શાસના | 
�ી ચ�રાજિનલયા, �ીમિÎ*રુ +ુદંર, || ૧૮૨ || 
 
�ી િશવા, િશવશ0Wયૈk �િપણી, લ	લતા	ંબકા | 
એવ ં�ીલ	લતાદ��યા નાdના ંસાહ�કં જCઃુ || ૧૮૩ || 
 

|| ઇિત �ી xyાડં*રુાણે, ઉmરખડં�, �ી હયjીવાગ�Wય સવંાદ�, �ીલ	લતારહ�યનામ �ી લ	લતા રહ�યનામ 
સાહ��તો� કથન ંનામ t�તીયો உ>યાયઃ || 
 
િસiSરૂા<ુણ િવjહા ંિ�ણયના ંમા	ણk મૌ	ળ�lર- 
mારાનાયક શેખરા ં2�મત]ખુી માપીન વ7ો<ુહામ | 
પા	ણEયા મ	લ*ણૂ5 રWન ચષકં ર0તોWપલ ં	બnત1 
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સૌdયા ંરWનઘટ�થ ર0ત ચરણા ં>યાયેWપરામ	ંબકામ || 
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