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॥ શ્રીમાતઙ્ગીશતનામ તાતે્રમ્॥

॥ શ્રીમાતઙ્ગીશતનામ તાતે્રમ્॥
શ્રીભૈરવ્યવુાચ -
ભગવ છ્ર ાેતુ મચ્છા મ માતઙ્ગ્યાઃ શતનામકમ્ ।
યદુ્ગહં્ય સવર્ત ત્રષેુ કેનાિપ ન પ્રકા શતમ્॥ ૧॥
ભૈરવ ઉવાચ -

દેિવ પ્રવક્ષ્યા મ રહસ્યા તરહસ્યકમ્ ।
નાખ્યયેં યત્ર કુત્રાિપ પઠનીયં પરા પરમ્॥ ૨॥
યસ્યૈકવારપઠના સવ િવઘ્ના ઉપદ્રવાઃ ।
ન ય ત ત ક્ષણાદે્દિવ વિહ્નના તૂલરા શવત્॥ ૩॥
પ્રસન્ના યતે દેવી માતઙ્ગી ચાસ્ય પાઠતઃ ।
સહસ્રનામપઠને ય ફલં પિરક તતમ્ ।
ત કાેિટગુ ણતં દેવીનામાષ્ટશતકં શભુમ્॥ ૪॥
અસ્ય શ્રીમાતઙ્ગીશતનામ તાતે્રસ્ય ભગવાન્મતઙ્ગ ઋ ષઃ
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ માતઙ્ગી દેવતા માતઙ્ગીપ્રીતયે જપે િવિનયાેગઃ ।
મહામત્તમાતઙ્ ગની સ દ્ધ પા તથા યાે ગની ભદ્રકાલી રમા ચ ।
ભવાની ભવપ્રી તદા ભૂ તયુક્તા ભવારાિધતા ભૂ તસ પ કર ચ॥ ૧॥
ધનાધીશમાતા ધનાગારદૃ ષ્ટધર્નેશા ચતા ધીરવાપીવરાઙ્ગી ।
પ્રકૃષ્ટપ્રભા િપણી કામ પપ્રહૃષ્ટા મહાક તદા કણર્નાલી॥ ૨॥
કરાલી ભગા ઘાેર પા ભગાઙ્ગી ભગાહ્વા ભગપ્રી તદા ભીમ પા ।
ભવાની મહાકાૈ શક કાેશપૂણાર્ િકશાેર િકશાેર પ્રયાન દ ઈહા॥ ૩॥
મહાકારણાકારણા કમર્શીલા કપા લપ્ર સદ્ધા મહા સદ્ખ ડા ।
મકાર પ્રયા માન પા મહેશી મહાે લા સનીલાસ્યલીલાલયાઙ્ગી॥ ૪॥
ક્ષમાક્ષેમશીલા ક્ષપાકાિરણી ચાક્ષયપ્રી તદા ભૂ તયુક્તા ભવાની ।
ભવારાિધતા ભૂ તસત્યા ત્મકા ચ પ્રભાેદ્ભા સતા ભાનુભા વ કરા ચ॥ ૫॥
ધરાધીશમાતા ધરાગારદૃ ષ્ટધર્રેશા ચતા ધીવરાધીવરાઙ્ગી ।
પ્રકૃષ્ટપ્રભા િપણી પ્રાણ પપ્રકૃષ્ટ વ પા વ પ પ્રયા ચ॥ ૬॥
ચલ કુ ડલા કા મની કા તયુક્તા કપાલાચલા કાલકાેદ્ધાિરણી ચ ।
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॥ શ્રીમાતઙ્ગીશતનામ તાતે્રમ્॥

કદ બ પ્રયા કાેટર કાેટદેહા ક્રમા ક તદા કણર્ પા ચ કા મીઃ॥ ૭॥
ક્ષમાઙ્ગી ક્ષયપ્રેમ પા ક્ષપા ચ ક્ષયાક્ષા ક્ષયાહ્વા ક્ષયપ્રા તરા ચ ।
ક્ષવ કા મની ક્ષાિરણી ક્ષીરપૂણાર્ શવાઙ્ગી ચ શાક ભર શાકદેહા॥ ૮॥
મહાશાકયજ્ઞા ફલપ્રાશકા ચ શકાહ્વા શકાહ્વાશકાખ્યા શકા ચ ।
શકાક્ષા તરાષેા સરુાષેા સરેુખા મહાશષેયજ્ઞાપેવીત પ્રયા ચ॥ ૯॥
જય તી જયા ગ્રતીયાેગ્ય પા જયાઙ્ગા જપ યાનસ તુષ્ટસજં્ઞા ।
જયપ્રાણ પા જય વણર્દેહા જય વા લની યા મની યા ય પા॥ ૧૦॥
જગન્મા પા જગદ્રક્ષણા ચ વધાવાષૈડ તા િવલ બાિવલ બા ।
ષડઙ્ગા મહાલ બ પા સહ તા પદાહાિરણીહાિરણી હાિરણી ચ॥ ૧૧॥
મહામઙ્ગલા મઙ્ગલપ્રેમક તિનશુ ભ ચ્છદા શુ ભદપર્ વહા ચ ।
તથાઽઽન દબી િદમુક્ત વ પા તથા ચ ડમુ ડાપદામખુ્યચ ડા॥ ૧૨॥
પ્રચ ડાપ્રચ ડા મહાચ ડવેગા ચલચ્ચામરા ચામરાચ દ્રક તઃ ।
સચુામીકરા ચત્રભષૂાે વલાઙ્ગી સસુઙ્ગીતગીતા ચ પાયાદપાયાત્॥ ૧૩॥
ઇ ત તે ક થતં દેિવ ના ામષ્ટાેત્તરં શતમ્ ।
ગાે ય ચ સવર્ત ત્રષેુ ગાપેનીય ચ સવર્દા॥ ૧૪॥
અેતસ્ય સતતા યાસા સાક્ષાદે્દવાે મહેશ્વરઃ ।
િત્રસ ય ચ મહાભ યા પઠનીયં સખુાેદયમ્॥ ૧૫॥
ન તસ્ય દુ કરં િક ચ યતે પશર્તઃ ક્ષણાત્ ।
વકૃતં યત્તદેવાપ્તં ત માદાવતર્યે સદા॥ ૧૬॥
સદૈવ સિન્નધાૈ તસ્ય દેવી વસ ત સાદરમ્ ।
અયાેગા યે તવવૈાગ્રે સયુાેગાશ્ચ ભવ ત વૈ॥ ૧૭॥
ત અેવ મત્રભૂતાશ્ચ ભવ ત ત પ્રસાદતઃ ।
િવષા ણ નાપેસપર્ ત વ્યાધયાે ન શ ત તાન્॥ ૧૮॥
લૂતાિવસ્ફાેટકા સવ શમં યા ત ચ ત ક્ષણાત્ ।
જરાપ લતિનમુર્ક્તઃ ક પ વી ભવેન્નરઃ॥ ૧૯॥
અિપ િક બહુનાેક્તને સાિન્ન યં ફલમા ુયાત્ ।
યાવન્મયા પુરા પ્રાેક્તં ફલં સાહસ્રનામકમ્ ।
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ત સવ લભતે મત્યા મહામાયાપ્રસાદતઃ॥ ૨૦॥
ઇ ત શ્રી દ્રયામલે માતઙ્ગીશતનામ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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