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prachaNDachaNDItrishatI

પ્રચ ડચ ડીિત્રશતી

પ્રથમં શતકમ્
પ્રથમાે મુકુલ તબકઃ

વજં્ર જ ભ ભદઃ સવર્ વં નભસઃ ।
વ દે વૈિરસહં િવદ્યુ જ્યાે તરહમ્॥ ૧॥
સા શ ક્તમર્ તામીશાનસ્ય તતા ।
વ્યાેમાગારરમા સા દેવી પરમા॥ ૨॥
સૂ મં વ્યાિપમહાે દૃ યં વાિરધરે ।
ત વં તે મ તાં રાજ્ઞઃ પ ત્નપરે॥ ૩॥
દ્વા યાં વં વિનતા પા યાં લસ સ ।
અેકા તત્ર શચી ચ ડાચ ડ્યપરા॥ ૪॥
અેકા કા તમતી ભ ર્ ત પસખી ।
અ યા વીયર્વતી પ્રાયાે યુદ્ધસખી॥ ૫॥
અેકા માેહયતે શકં્ર ચ દ્રમખુી ।
અ યા ભીષયતે શત્રનૂકર્મખુી॥ ૬॥
અેકસ્યાં તિટતાે ર યા દ પ્તકલા ।
અ યસ્યાં સતુરામુગ્રા શ ક્તકલા॥ ૭॥
અેકસ્યાઃ સદશૃી સાૈ દય ન પરા ।
અ યસ્યા તુ સમા વીય ના ત્યપરા॥ ૮॥
અેકા સ ચર ત વગ ભાેગવતી ।
અ યા ભા ત નભાેરઙ્ગે યાેગવતી॥ ૯॥
અેકા વા દશયાેઃ ભેદેન દ્વિવધા ।
ઇ દ્રાણી િવબુધૈઃ ગીતા પુ યકથા॥ ૧૦॥
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પ્રચ ડચ ડીિત્રશતી

ચ ડ વં વરદે િપ ડે કુ ડ લની ।
ગીતા ચ્છન્ન શરાઃ પ્રાજ્ઞવૈભિવની॥ ૧૧॥
આહુઃ કુ ડ લની ં યન્મૂ ના િવયુતામ્ ।
ચત્રા સા વચસાે ભઙ્ગી બુ દ્ધમતામ્॥ ૧૨॥
પતુ્રા ચ્છન્ન શરાઃ પુ યાયાઽ જમખુી ।
આિવક્ષત્ િકલ તાં શ ક્તઃ શક્રસખી॥ ૧૩॥
ત માદ્વાયમવ ચ્ચત્તા ભાજેરમા ।
ઉક્તા કૃત્ત શરાઃ સા શ ક્તઃ પરમા॥ ૧૪॥
આે યસ્યબલા તુલ્યા કાિપ નતે ।
રા રેજર્નિન વનાર્ર િવનુતે॥ ૧૫॥
યાવ તાેઽવતરાઃ શક્તેભૂર્ મતલા ।
વીયણાસ્યિધકા તષેુ વં િવમલે॥ ૧૬॥
પ્રાગવે વિય સત્યૈ દ્ર શ ક્તકલા ।
વ્યક્તાઽભૂ ચ્છર સ ચ્છન્ને ભૂિરબલા॥ ૧૭॥
વં છન્ને મહસાં રા શઃ શ ક્તર સ ।
હુઙ્કારેણ િરપવુ્રાતં િનદર્હ સ॥ ૧૮॥
ભાેગાસક્તર તગ્રાહાઙ્કાસનગા ।
બાલાકર્દ્યુ ત પાદા ભાજેયવુા॥ ૧૯॥
છન્નં પા ણતલે મૂધાર્નં દધતી ।
પ્રાણાનાત્મવશે સસં્થા યાનહતી॥ ૨૦॥
સ્ફારાસ્યને િપબ ત્યુ લાેલાન જઃ ।
વ તાનાદધતી દપૃ્તાન્ ભૂ મભજુઃ॥ ૨૧॥
ડાિક યાઽનઘયા વ ણ યા ચ યુતા ।
રામા બાઽવતુ માં િદવ્યં ભાવ મતા॥ ૨૨॥
કાય સાધિયતું વીય વધર્ય મે ।
ચત્તં વાત્મિન ચ ચ્છન્ને સ્થાપય મે॥ ૨૩॥
યાેગં મે િવષયારાત્ય ધ તિરતુમ્ ।
ચત્તં દેિવ કુ વં સાક્ષાિદ્દતુમ્॥ ૨૪॥
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મા દારૈિરવ મે ગાયત્રૈિવમલૈઃ ।
છન્ને સ યતુ તે પાદાચાર્ મુકુલૈઃ॥ ૨૫॥

દ્વતીયાે હતી તબકઃ
િન ખલામયતાપહર િનજસવેકભવ્યકર ।
ગગના તદ પ્તઝર જયતીશ્વર ચ લહર ॥ ૨૬॥
િવિપને િવિપને િવનુતા નગરે નગરે ન મતા ।
જય ત સ્થર ચત્તિહતા જગતાં પતેદર્િયતા॥ ૨૭॥
મ તકૈરિવણી દુકલા મુિનહૃ કમલે કમલા ।
જય ત તુ તદૂરબલા જગદ શવધૂિવમલા॥ ૨૮॥
ક લપક્ષજુષાં દમની કલષુપ્રતતેઃ શમની ।
જય ત તવુતામવની સદયા જગતાે જનની॥ ૨૯॥
અ તચ ડસપુવર્નુતે બલપાૈ ષયાેર મતે ।
જનનં સજુનાવિનતે જગતામપુકારકૃતે॥ ૩૦॥
સકલામયનાશચણે સતતં મરતઃ સગુુણે ।
મમ કાયર્ગતેઃ પ્રથમં મરણં ન ભવ વધમમ્॥ ૩૧॥
મરણસ્ય ભયં તિરતું ક ણારસવાિહિન તે ।
મરણાદ્રસયા મ ગલચ્ચરણા બુ હાદ તમ્॥ ૩૨॥
વિનતાવપષુધ્રણં જગદ બ ન વે દ્મ તવ ।
િવયદ ગ્ તનાેધ્રણં શરસહે વહા મ સદા॥ ૩૩॥
શતશઃ પ્ર તૈધ્રણૈઃ મુિનમ તકવી થષુ સા ।
િવપુલે ગગને િવતતા ચર ત િત્રદશશેસખી॥ ૩૪॥
િવશ ત પ્રિવધાય પથશ્ચરણસ્ય િવભા બગુહામ્ ।
િવિહતસ્ય મમેહ શરસ્યજરે જગદ શ્વિર તે॥ ૩૫॥
ચરણસ્ય િવભા િકમુ તે તવ કાચન વી ચ ત ।
િવિવધા િવદધા ત કથાઃ પ્રિવશ ત્યિય ભ ગુહામ્॥ ૩૬॥
િનજવી ચિવલાસપદં મમ કાય મદં જગ ત ।
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કરણં સરુકાયર્કૃતે તવ િન તુલભે ભવતુ॥ ૩૭॥
મમ વ મર્ ણ હીનબલે યિદ કશ્ચન લાપે ઇવ ।
તમપાેહ્યપિટષ્ઠતમં કુ િવષ્ટપમાતિરદમ્॥ ૩૮॥
સહતા મદમ બવપુ તવ નાટ મપારજવમ્ ।
બિહર તરશત્રુસહં ભજતાં બહુલં ચ બલમ્॥ ૩૯॥
થવી ચ સહેત ન તે તિટદ શ્વિર નાટ જવમ્ ।

ક ણા યિદ દેિવ ન તે વપષુા મહ કા નુ કથા॥ ૪૦॥
તવ શ ક્તઝર પતનં બિહરદ્ભુત ષ્ટિરવ ।
ઇદમ તરન તબલે મિદરારસપાન મવ॥ ૪૧॥
પર મ રસાે મધુરાે મિદરામદકૃ પરમા ।
મધુરા મદકૃચ્ચ શં તવ શ ક્તકલાલહર ॥ ૪૨॥
રસને દ્રયમાત્રામુદં વર ઇ રસઃ કુ તે ।
બિહર તરિપ પ્રમદં તવ શ ક્તકલાલહર ॥ ૪૩॥
વપષુાે મનસશ્ચિધયાે બલમદ્ભુતમાદધતી ।
પ્રમદં ચ જયત્યજરે તવ શ ક્તકલાલહર ॥ ૪૪॥
તવ શ ક્તકલાલહર પિરશાેધયતે ભુિવ યમ્ ।
િવદુરાગમસારિવદઃ સિનમષેમમત્યર્ મમમ્॥ ૪૫॥
લહર મ ખલા બ િવના તવ યાેઽનુભવં વદ ત ।
અિય વ ચત અેષ ષા િવષયેણ મહાિવભવે॥ ૪૬॥
સતતાલહર યિદ તે બિહર તરિપ પ્રગુણા ।
ભવબ ધચયઃ શ થલાે ભુિવ વત અેવ ભવેત્॥ ૪૭॥
ઇહ તાવદપારબલે સકલા અિપ યાેગકથાઃ ।
તવ યાવદન તજુષાે ન પિવત્રઝર પતનમ્॥ ૪૮॥
િવષયાિરિવનાશિવધાૈ રમણીયમપુાયમજે ।
કથયેશ્વિર મે િવશદં તવ ના બ ન સા ય મદમ્॥ ૪૯॥
ગણનાથકવેઃ કૃ ત ભઃ હતી ભિરમા ભર ।
પિર યતુ ચ ડવધૂઃ કપટાગગના ગ્ કલા॥ ૫૦॥
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તીયઃ સપુ્ર તષ્ઠા તબકઃ
ચ ડચ ડકાં બાલભાનુભામ્ ।
નાૈ મ દેવતારાજવ લભામ્॥ ૫૧॥
ના ભમ ડલશ્વેતપદ્મગે ।
ચ ડદ િધતેમર્ ડલે સ્થતામ્॥ ૫૨॥
સૂ મનાિડકાદેહધાિરણીમ્ ।
ઘાેરપાતકવ્રાતહાિરણીમ્॥ ૫૩॥
ઉગ્રિવક્રમ ચ્છન્નમ તકામ્ ।
દગ્ધવાસનાઘાસ લકામ્॥ ૫૪॥
નાૈ મ સ દ્ધયં સદ્ધસં તુતામ્ ।
વજ્રધાિરણઃ શ ક્તમદ્ભુતામ્॥ ૫૫॥
પ્રા ણનાં તનાૈ ત તુસિન્નભામ્ ।
અ બરસ્થલે વ્યાપકપ્રભામ્॥ ૫૬॥
ચા વ ણનીપ્રી તલા લતામ્ ।
ભીમડાિકનીવીયર્ન દતામ્॥ ૫૭॥
દ યદ ક્ષભાભી ષતાસરુામ્ ।
નાૈ મ વ જ્રણઃ શ ક્તમક્ષરામ્॥ ૫૮॥
યા િવશત્તપાે વ તપાતકામ્ ।
રે કાં સતુ ચ્છન્નમ તકામ્॥ ૫૯॥
નાૈ મ તામિરવ્રાતમિદનીમ્ ।
નાકમેિદનીપાલભા મનીમ્॥ ૬૦॥
દેવસુ દર મ તલા લતમ્ ।
અ બકાપદં ભાતુ મે િહતમ્॥ ૬૧॥
શાે યતામયં સવર્ધીપષુા ।
લાેકધાિત્ર તે પાદરાે ચષા॥ ૬૨॥
કાેિટશ તવ પ્રાજ્યશ યઃ ।
િવદ્યુદ બકે પાદપઙ્ક્તયઃ॥ ૬૩॥
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તાસુ િવક્રમાધાિયચે ષ્ટતમ્ ।
તાસુ િવષ્ટપજ્ઞાનમદ્ભુતમ્॥ ૬૪॥
સવર્તાેઽ બ તે પાદચે ષ્ટતમ્ ।
વે ત્ત ત કૃતી નાે જડઃ કૃતમ્॥ ૬૫॥
વે ત્ત યઃ કૃતી તત્રા તદ્બલમ્ ।
વેદ યાે નના તત્ર નાે ફલમ્॥ ૬૬॥
અપર્યેત્તનું યઃ સિવિત્ર તે ।
શ ક્તવૈભવં તત્ર પ ડતે॥ ૬૭॥
પૂ ષાે ભવન્નૂ મરચ્યુતે ।
મત્તનું સૈ્ત્રયં સ ભનુક્તુ તે॥ ૬૮॥
સવર્તાે ગ તભાર્મદ બ તે ।
મદુ્ગહા તરે ભાતુ િવશ્રુતે॥ ૬૯॥
ઉગ્રવૈભવાશ ક્તર તરે ।
ભાતુ તે પદપ્રેયસઃપરે॥ ૭૦॥
ચ ડ તે પનુશ્ચે પ્રચ ડતા ।
ક દગૃ બકે સા મહાેગ્રતા॥ ૭૧॥
મત્યર્હ તનં મ તભેિદની ।
શ ક્તર બ તે પાતુ પાવની॥ ૭૨॥
ઉત્તમાેત્તમા ચત્ત ચ ત્યતામ્ ।
કૃત્તમ તકા મત્તકા શની॥ ૭૩॥
આત્મવૈિરણાં નાશને િવિધમ્ ।
બ્રૂિહ મે જન ય તરાવિધમ્॥ ૭૪॥
ચેતસાેઽ બ તે યતાં િહતમ્ ।
સાપૈ્ર તષ્ઠસદ્ગ તમદ્ભુતમ્॥ ૭૫॥

ચતુથા નરમનાેરમા તબકઃ
અમરપા લની િદ તજના શની ।
ભવુનભપૂતજેર્ય ત ભા મની॥ ૭૬॥
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અ તશભુા નભ તલિવસાિર ભા ।
જગદધી શતજુર્ય ત વ લભા॥ ૭૭॥
સરુમહીપતેહૃર્દયમાેિહની ।
કપટકા મની જય ત માિયની॥ ૭૮॥
જય ત કુ ડલીપુરિનકેતના ।
તિટદધીશ્વર તરલલાેચના॥ ૭૯॥
િવમલમ તકૈહૃર્િદ િવધાિરતા ।
દ લતમ તકા જય ત દેવતા॥ ૮૦॥
જય ત િવદ્યુતાે યવુ તભૂ મકા ।
ઇહ ખલા તકૃ જય ત રે કા॥ ૮૧॥
અ મતિવક્રમે જયજયા બકે ।
પરશધુાિરણાે જનિન રે કે॥ ૮૨॥
િવનતપા લકે ધર ણકા લકે ।
જનપ ત દ્વષાે જનિન પાિહ મામ્॥ ૮૩॥
મમ ક્તદ બુજં તવ પદા બુજે ।
ભજતુ લીનતાં કપટનાયર્જે॥ ૮૪॥
૧૦૮
ક ણયા િક્રયાદ્ભગવતી શભુા ।
મમ મુદાવહં મદમુદારભા॥ ૮૫॥
તવ મદે ષા જય ત દાનવાન્ ।
તવ મદે હરાે નટ ત માેદવાન્॥ ૮૬॥
તવ મદે રિવ તપ ત તજેસા ।
તવ મદે વભૂરવ ત ચાજૈસા॥ ૮૭॥
તવ મદે શશી રમયતેઽ ખલમ્ ।
તવ મદેઽિનલઃ પ્રથયતે બલમ્॥ ૮૮॥
તવ મદેઽનલાે જગ ત રાજતે ।
તવ મદે મુિનિનગમમીક્ષતે॥ ૮૯॥
તવ મદે ધરા ભ્રમ ત મેિદની ।
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તવ મદે તનુમર્મ ચ માેિદની॥ ૯૦॥
દહનક લવિન્ન પમાેગ્રતા ।
શ શમયખૂવ પરમસાૈ યતા॥ ૯૧॥
ગગનદેશવિ સ્થ તરચ ચલા ।
તપનર મવદ્ગ તરપિઙ્કલા॥ ૯૨॥
અ તવન્મદઃ પવનવદ્બલમ્ ।
તવ તરઙ્ગકે િક મવ નાે ફલમ્॥ ૯૩॥
તવ નવામહામદિવધાિયકા ।
અઘહર સરુા જય ત વી ચકા॥ ૯૪॥
તવ સુ ચ ત્તકા જનિન વી ચકા ।
અ તવ ષણી જય ત હ ષણી॥ ૯૫॥
અમરરા જ્ઞદેવ્યસરુિવઘ્નહા ।
અસુ પાસકાનવ ત તે કલા॥ ૯૬॥
અનુગ્ હીતવાક્તવ ગભ તના ।
સકલ સ દ્ધરાડ્ ભવ ત દેિવના॥ ૯૭॥
સતત ચ તનાત્તવ ગુહા તરે ।
િનયતચેતસાે જગિદદં કરે॥ ૯૮॥
જનિન મે િવિધ કથય ભીષણે ।
િવષયશાત્રાવવ્રજિવદારણે॥ ૯૯॥
તવ મનાેરમે સરુપતેિરમાઃ ।
િવદધતાં મુદં નરમનાેરમાઃ॥ ૧૦૦॥

દ્વતીયં શતકમ્
પ ચમાે રથાેદ્ધતા તબકઃ

કૃત્તમ તમિપશાતકતર્ર ં પા ણપદ્મયુગલને બભ્રતીમ્ ।
સં મરા મ ત ણાકર્રાે ચષં યાે ષતં મન સ ચ ડચ ડકામ્॥ ૧૦૧॥
ચ ડચ ડ તવ પા ણપઙ્કજે યિન્નજં લસ ત કૃત્તમ તકમ્ ।
દેિવ સચૂય ત ચત્તનાશનં તત્તવે દ્રહૃદયાિધનાિયકે॥ ૧૦૨॥
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દ પ્તિવગ્રહલતાં મહાબલાં વિહ્નક લિનભરક્તકુ તલામ્ ।
સં મરા મ ર તમન્મથાસનાં દેવતાં ત ણભાસ્કરાનનામ્॥ ૧૦૩॥
ર મ ભ તવ તનૂલતાકૃતા ર મ ભ તવ કૃતાશ્ચ કુ તલાઃ ।
ર મ ભ તવ કૃતં વલન્મખું ર મ ભ તવ કૃતે ચ લાેચને॥ ૧૦૪॥
દેિવ ર મકૃતસવર્િવગ્રહે દૃ ષ્ટપાતકૃતસા વનુગ્રહે ।
અ બરાેદવ સતે શર િરણામ બ પાિહ રિવ બ બચા લકે॥ ૧૦૫॥
યત્તવાસનમશષેમાેહનાૈ િવદ્યુદ ક્ષર તસનૂસાયકાૈ ।
અેતિદ દ્રસ ખ ભાષતે વયા તાવુભાવિપ બલાદધઃ કૃતાૈ॥ ૧૦૬॥
દૃ ષ્ટરેવ તવ શસ્ત્રમાહવે શાત્રવ તુ તવ ન ક્ષમઃ પુરઃ ।
વસ્ત્રમ બ િદશ અેવ િનમર્લાઃ પ્રે ક્ષતું ભવ ત ન પ્રભુઃ પરઃ॥ ૧૦૭॥
ચ ષાં દશશતાિન તે ચ પાતુમવે પરમસ્ય વ જ્રણઃ ।
ભા વતઃ કરસહસ્રમ બકે લાલનાય તવ પાદપદ્મયાેઃ॥ ૧૦૮॥
શલૂમ ગ્ તલકસ્ય ધજૂર્ટેઃ ચક્રમચ્છજલ તચ ષઃ ।
વજ્રમ બ મ તાં ચ ભપૂતેઃ તજેસ તવ કૃતાિન ભાગકૈઃ॥ ૧૦૯॥
ભૈરવીચરણભ બા ધવી તાિરણી ચ સરુપક્ષધાિરણી ।
કા લકા ચ નતપા લકાઽપરાશ્ચ ડચ ડ તવ ભીમભૂ મકાઃ॥ ૧૧૦॥
રક્ષ મે કુલમતી દ્રયે તતે રાક્ષસાિદિન સરૈુઃ સમ ચતે ।
પતુ્રા શ યસિહતાેઽહમ બ તે પાવનં પદસરાે હં શ્રયે॥ ૧૧૧॥
અૈ દ્રદેિવ ભવતી મહાબલા છન્નમ તયવુ ત તુ તે કલા ।
સવર્લાેકબલિવત્તશવેધેઃ પેર ક્ષતાઽ ત તવ કાે બલાવધેઃ॥ ૧૧૨॥
યેયમ બ ચ વલાનને યા ચ કાચન િવભા િવભાવસાૈ ।
તદ્દવ્યં તવ સિવિત્ર તજેસાે ભૂ મનાકિનલયસ્ય વૈભવમ્॥ ૧૧૩॥
પ્રાણદા તવ ચજર્ગ ત્રાયે પ્રાણહૃચ્ચ બત કાયર્ભેદતઃ ।
વૈભવં ભવુનચક્રપા લકે કાે નુ વણર્િયતુમીશ્વર તવ॥ ૧૧૪॥
ઉદ્ભવ તવિવપાકવૈભવે નાશનં ચ જગદ બ દેિહનામ્ ।
યાવૈનં નયનહાિરિનમર્લં વાધર્કં ચ િવતતાતુલપ્રભે॥ ૧૧૫॥
િનબર્લાે ભવ ત ભૂતલે યવુા યચ્ચ દેિવ જરઠાે ભવેદ્બલી ।
તદ્વયં તવ િવ ચત્રપાકતઃ પાકશાસનસ ખ ક્ષરેતરે॥ ૧૧૬॥
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વાધર્કેન બલકા તહાિરણા દા ણને કટુકાયર્કાિરણા ।
ગ્ર તમેતમધનુા પનુઃ કુ ત્રાણદે યવુકવ પદા શ્રતમ્॥ ૧૧૭॥
ભાેગલાલસતયા ન નૂતનં દેિવ િવક્રમમપારમથર્યે ।
અત્ર મે વપુ ષ લાસ્યમ બ તે સાેઢુમવે મમ સયેમથર્ના॥ ૧૧૮॥
શ ક્તર બ મમ કા ચદ તરે યા વયવૈ િનિહતાલમ પકા ।
દ્ધમેત્ય સહતા મયં પરાં બાહ્યશ ક્ત મહ િનગર્લજ્ઝરામ્॥ ૧૧૯॥

અ બ તે નરસરુાસરુ તુતે િદવ્યશ ક્તલહર િવશાેિધતમ્ ।
પાતકાિન જહતીવ મા મમં કામય ત ઇવ સવર્ સદ્ધયઃ॥ ૧૨૦॥
શ ક્તિર દ્રસ ખ ચેન્ન તે ષા ભ ક્તર શ્વિર ન મે ષા યિદ ।
ઉ લસ તુ ર તક તપુીિઠકે શીધ્રમવે મિય યાેગ સદ્ધયઃ॥ ૧૨૧॥
અ તુ ભ ક્તર ખલા બ મે ન વા શ ક્તરેવ તવ સ પ્રશાે ય મામ્ ।
દેવકાયર્કરણક્ષમં બલાદાદધાતુ િવદધાતુ ચા તમ્॥ ૧૨૨॥
આસ્યમ બ તવ યદ્યપી ક્ષતં લાસ્યમેતદનુભૂયતે મયા ।
પાદઘાતત તચૂ ણતા યજે યત્ર યા ત દુિરતાિન સઙ્ક્ષયમ્॥ ૧૨૩॥
વીયશ ક્તલહર િવલા સને િકઙ્કરાય પદપદ્મલ બને ।
ભાષતાં િવષયવૈિરદારણે ભઙ્ગવ જતમપુાયમ બકા॥ ૧૨૪॥
િનમર્લે ક ણયા પ્રપૂિરતે સ તતં િવક સતે મહામહે ।
અ બકાહૃિદ િવત વતા મમાઃ સ પ્રસાદમતુલં રથાેદ્ધતાઃ॥ ૧૨૫॥

ષષ્ઠઃ વાગતા તબકઃ
યાે ગને બલમલં િવદધાના સવેકાય કુશલાિન દદાના ।
અ તુ મે સરુધરાપ તશ ક્તશ્ચેતસશ્ચ વપષુશ્ચ સખુાય॥ ૧૨૬॥
કાયર્મ ત મમ િક ચન સતં્ય ત જયાય િવલપા મ ચ સત્યમ્ ।
અેવમ યકપટૈવ ર તમ વજ્રપા ણસ ખ તે પદપદ્મે॥ ૧૨૭॥
શ્રદ્ધયા તવ નુ ત િવદધા મ શ્રદ્ધયા તવ મનું પ્રજપા મ ।
શ્રદ્ધયા તવ િવજૃ ભતમીક્ષે શ્રદ્ધયા તવ કૃપાં ચ િનર કે્ષ॥ ૧૨૮॥
િવદ્યુદેવ ભવતી ચ મ વાન્ િવદ્યુદેવ ગિરશાે ગિર ચ ।
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િવદ્યુદેવ ગણપઃ સહ સદ્ધઞ્યા ષટ્કભેદ ઇહ કાયર્િવશષેૈઃ॥ ૧૨૯॥
પૂ ષશ્ચ વિનતે ત િવભેદઃ શક્તશ ક્ત ભદયા વચનષેુ ।
તજે અેવ ખલુ િવદ્યુ ત શક્તં વીયર્ અેવ જગદ શ્વિર શ ક્તઃ॥ ૧૩૦॥
િવદ્યુદ બરભુિવ વલતીશે શ દમ બ કુ તે ચ સસુૂ મમ્ ।
ઇ દ્ર દ્રયુગલવ્યવહારે કમર્યુગ્મ મદમીશ્વિર બીજમ્॥ ૧૩૧॥
વૈદ્યુતસ્ય ભવ સ વલતાેઽગ્ ેર બ શ ક્તરસતાં દમિન વમ્ ।
તસ્ય નાદવતઆગમગીતા કા લકા ભવ ત શ ક્તરભીતા॥ ૧૩૨॥
તજેસાે ચરભીમકલા યાં યદ્વદ શ્વિર શચી ભવતી ચ ।
અેવમા શ્રતજનાવિન ગાૈર કા લકા ચ િનનદસ્ય કલા યામ્॥ ૧૩૩॥
વૈદ્યુતાેઽ ગ્ ર ખલેશ્વિર િપ ડે મૂલતામરસપીઠિનષ ણઃ ।
ઇ દ્રયં ભવ ત વા ગ ત દેવં યં િવદાે ગણપ ત કથય ત॥ ૧૩૪॥
ગ્ર થભેદિવકચે સરસીજે જૃ ભમાણ મહ વૈદ્યુતવિહ્નઃ ।
યાં ચ પ્રકટયત્ય તવીયા સવૈ સ દ્ધિર ત કાચન લ મીઃ॥ ૧૩૫॥
િવદ્યુદેવ ભવતી નનુ ભા તી િવદ્યુદેવ નગ િનનદ તી ।
િવદ્યુદેવ તપસાે િવલસ તી િવગ્રહેષુ પરમેશ્વિર સ દ્ધઃ॥ ૧૩૬॥
નવૈ કેવલમુદારચિરત્રે િવદ્યુદદ્ભુતતમા િત્રિવભૂ તઃ ।
વૈભવં બહુ સહસ્રિવભેદં કાે નુ વણર્યતુ પાવિન તસ્યાઃ॥ ૧૩૭॥
વૈદ્યુતં વલનમીશ્વિર િહ વા નવૈ દૈવતમભીષ્ટતમં નઃ ।
ત દ્વભૂ તગુણગાનિવલાેલા ભારતી જયતુ મે બહુલીલા॥ ૧૩૮॥
તજેસશ્ચ સહસશ્ચ િવભેદાદ્યા તનુ તવ ભવત્યુભયાત્મા ।
તદ્વયં ચ મિય ચત્રચિરત્રે જૃ ભતાં નરજગ કુશલાય॥ ૧૩૯॥
પ્રાયશાે િનગમવા ચ પુમાખ્યા ત ત્રાવા ચ વરદે વિનતાખ્યા ।
પ્રા ણનાં જનિન તે િવબુધાનાં તત્ર હેતુરજરે ચભેદઃ॥ ૧૪૦॥
અત્ર સ દ્ધ િદતા મમ દેહે ભૂ મકા ભવુનધાિત્ર તવા યા ।
આહ્વયત્યિધકશ ક્તકૃતે વાં વં ચ સ પ્રિવશ દેહગુહાં નઃ॥ ૧૪૧॥
જૃ ભતા મય મતઃ કુલકુ ડાદ તિરક્ષતલતાેઽવતર વમ્ ।
ઉ લસ વવલસ તુ ચ દેહે વીચયાેઽત્ર ભ ગની દ્વતયસ્ય॥ ૧૪૨॥
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કેવલં ન સહસા મહનીયે તજેસા ચ વરદેઽવતર વમ્ ।
અત્ર સ દ્ધમિપ કેવલવીયા લા સની ં જનિન યાજેય ભાસા॥ ૧૪૩॥
છન્નમુ વલતિટ પ્રભનતંે્ર ક ઠર જલસીગં્રહપાત્રમ્ ।
મ તકં તવ સહેશ્વિર ધ યં મ તકં મમ કરાેતુ િવશૂ યમ્॥ ૧૪૪॥
માે ચતા શ્રતગુહા તરબ ધઃ પ્રાણવાં તવ સિવિત્ર કબ ધઃ ।
વાસનાકુસમુત પકસપુ્તાં સ પ્રબાેધયતુ મે મ તમાપ્તામ્॥ ૧૪૫॥
દેવપજૂ્યચરણા તવ ચેટ િનિવબ ધક ણાપિરપાટ ।
વજ્રપા ણસ ખ શાેકદિરદં્ર વ ણની ભણતુ મે બહુભદ્રમ્॥ ૧૪૬॥
ચ ડચ ડ તવ યુદ્ધવયસ્યા યાે ગવેદ્યિનજવીયર્રહસ્યા ।
ચેતસશ્ચ ભજુયાેશ્ચ સમગં્ર ડાિકની િદશતુ મે બલમુગ્રમ્॥ ૧૪૭॥
મન્મથને સહ રાગરસાદ્રાર્ પૂ ષાિયતરતા ર તર ડ્યા ।
આસનં તવ વશીકુ તાન્મે સવર્લાેકમિપ વજ્રશર રે॥ ૧૪૮॥
દૃ યતાં િવષયવૈિરગણાનાં મદર્નાય રમણીયમપુાયમ્ ।
અ બ શીઘ્રમ ભધાય નય વં મા મમં ચરણપઙ્કજબ ધુમ્॥ ૧૪૯॥
તજેસા ચ સહસા ચ િવભા તી પુ કરે ચ ય મનાં ચ તનષૂુ ।
સ મદં ભજતુ વાસવશ ક્તઃ વાગતા ભરમલા ભિરમા ભઃ॥ ૧૫૦॥

સપ્તમ ઇ દ્રવ તબકઃ
જ્ઞાનાય હાનાય ચ દુગુર્ણાનાં ભાનાય ત વસ્ય પરસ્ય સાક્ષાત્ ।
દેવી ં પ્રપદે્ય સરુપાલશ ક્તમેકામનંશામ ભતાે િવભા તીમ્॥ ૧૫૧॥
ઈશાેઽશર રાે જગતાં પર તાત્ દેવી ખકાયા પિરતાે જગ ત ।
પવૂા િવશદુ્ધાે ગુણગ ધશૂ યઃ સ્થાનં ગુણાનામપરાઽ ખલાનામ્॥ ૧૫૨॥
આક્ર ય લાેકં સકલં િવભા ત નાે કેવલં ભૂિર િવભૂ તર બા ।
શદુ્ધા પર તાદિપ નાથ ચ ત્ત પા િવપાપા પિરતશ્ચકા ત॥ ૧૫૩॥
ત્રાૈલાેક્યભૂ િનરણાેર ણષ્ઠ તસ્યાત્મશ ક્તમર્હતાે મિહષ્ઠા ।
અેતદ્રહસ્યં ભુિવ વેદ યાે ના ત વપ્રસઙ્ગઅેષુ ન તસ્ય માેહઃ॥ ૧૫૪॥
જ્ઞાનં પરં ધમર્વદ શત વં ધમાર્ત્મકં જ્ઞાનમ વ પમ્ ।
શક્તીશયાેભર્ક્તુમશક્યયાેર યવેં િવભાગાે વચસા વ્યધાિય॥ ૧૫૫॥
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દૃ યસ્ય સવર્સ્ય ચ ભાેગકાલે ધમ ચ ધમર્શ્ચ િવભા ત બાેધઃ ।
અ તઃ સમાધાવયમેક પઃ શક્તીશભેદ તદસાવિનત્યઃ॥ ૧૫૬॥
ધમર્ઃ પર તા પરમેશ્વર યા ધ મ વમષેા જગ ત પ્રયા ત ।
યાવ જગ િવતમપ્રણાશમાકાશમા શ્રત્ય મહચ્છર રમ્॥ ૧૫૭॥
વ્યક્તખકાયાં પ્રજગુઃ પુમાંસમેકે પરે ક્લીબમુદાહર ત ।
અ માકમષેા પરમાત્મશ ક્તમાર્તા સમ તસ્ય ચ કાઽિપ નાર ॥ ૧૫૮॥
ચદૂ્રપમત્ય તસસુૂ મમેતત્ જ્યાે તયર્દાકાશશર રમ યમ્ ।
પ્રાણઃ સ અેવ પ્રણવઃ સ અેવ વિહ્નઃ સ અેવા બરદેશવાસી॥ ૧૫૯॥
વાયુશ્ચ દ્રશ્ચ પુર દરશ્ચ તસ્યવૈ િવશ્વં દધતઃ પુમાખ્યાઃ ।
શ ક્તશ્ચ કાલી ચ મહાપ્રચ ડચ ડી ચ યાે ષ પ્રવરાહ્વયાિન॥ ૧૬૦॥
અત્રાિપ ધમ પુ ષઃ પરેષાં ધમર્ તુ નાર િવદુષાં મતને ।
અેષાેઽિપ વાચવૈ ભવે દ્વભાગઃ શક્યાે િવધાતું ન તુ વ તુભેદાત્॥ ૧૬૧॥
વં દેિવ હ ત્રી મિહષાસરુસ્ય શુ ભં સબ ધું હતવત્ય સ વમ્ ।
વં યાેગિનદ્રામધુસદૂનસ્ય ભદ્રા સ શ ક્તબર્લવૈિરણ વમ્॥ ૧૬૨॥
કાલસ્ય લીલાસહચાિરણી વં વામાઙ્ગમસ્ય ધકવૈિરણ વમ્ ।
સ દ્ધ વમશ્રા તતપાે ભગ યા બુ દ્ધ વમ દ્રમનુ યન યા॥ ૧૬૩॥
િવદ્યુ વમાકાશપથે ચર તી સયૂર્પ્રભા વં પિરતાે લસ તી ।
વાલા કૃશાનાેર સ ભીમલીલા વેલા તગા વં પરમસ્ય ચ ત્તઃ॥ ૧૬૪॥
ભેદાઃ સહસ્રં તવ દેિવ સ તુ વં મૂલશ ક્તમર્મ માતરેકા ।
તાતે્રા ણ તે બુ દ્ધમતાં િવભૂ તદ્વારા બહૂનીવ િવભા ત લાેકે॥ ૧૬૫॥
ઉગ્રા ણ પા ણ સહસ્રશ તે સાૈ યાિન ચાશષેસિવિત્ર સ ત ।
વ્યક્ત વમેકં તવ ભૂિરશ ક્તવ્યક્તીઃ થક્ ચ પ્રદદા ત તે યઃ॥ ૧૬૬॥
કુવર્ ત તાઃ પાવિન િવશ્વકાય સવ ચ લાેકા બ િવભૂતય તે ।
વવિરણાં ચ પ્ર તસ ધકાલં ગવ હર ત ક્ષણદાચરાણામ્॥ ૧૬૭॥
ચ ડી પ્રચ ડા તવ યા િવભૂ તઃ વ ત્મકા શ ક્તરપારસારા ।
સા સ પ્રદાયાતુલમ બ વીય દેવી િક્રયાન્માં કૃતદેવકાયર્મ્॥ ૧૬૮॥
આિવ ય યા માં વપષુાે ગુહાયાં ચત્રા ણ તે શ ક્તરજે કરાે ત ।
સા કા તવ પ્રાજ્યિવભૂ તમ યે સદ્ યેય પે િવશદ કુ વ॥ ૧૬૯॥
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સશંાેધનાયવૈ કૃ તઃ િકમસ્યાઃ સ ચાલનાયાિપ િકમુ િક્રયાણામ્ ।
શ યૈ િકમષેા િવદધા ત ચેષ્ટામાહાે વદચ્છાં ચ મ ત પ્રદાતુમ્॥ ૧૭૦॥
પ્રાણપ્રદા ભીમતમા ચ શ ક્તયાર્ કૃત્તશીષા સહસાિવવેશ ।
સા મે િક્રયા પ્રાણબલં પ્રશ તં હ તં ચ મે કાયર્પટંુ કરાેતુ॥ ૧૭૧॥
સ દેહ લં પ્રિવધૂય તજેઃ સ દાિયની કૃત્ત શરાઃ કરાેતુ ।
દારકારાિધતપાદપદ્મા વ દા મ દારલતા શભંુ નઃ॥ ૧૭૨॥

મામાિવશ તી ભવ વા ન વા વં સ પાદયેષં્ટ મમ વા ન વા વમ્ ।
દુજ્ઞયસારે જનિન પ્રચ ડચ ડ વમેકા કુલદૈવતં નઃ॥ ૧૭૩॥
નાશં િવધાતું િવષય દ્વષાં મે પાશત્રયાન્માેચિયતું ચ દેહમ્ ।
શષેાિહવ ય પદિકઙ્કરાય ભાષ વ યાેગં જનિન પ્રચ ડે॥ ૧૭૪॥
સવાર્ત્મશક્તેઃ પદબ ધુગીતાઃ કુવર્ તુ ભૂયાંસ મહ પ્રમાેદમ્ ।
યુ સ્ય દેવ્યા તિટતઃ સમાિધમત્તસ્ય ચત્તસ્ય મમે દ્રવ ઃ॥ ૧૭૫॥

અષ્ટમાે ભયહાિર તબકઃ
ઉગ્રતરનાદાં પાપહરપાદામ્ ।
નાૈ મ ખલમાર ં વજ્રધરનાર મ્॥ ૧૭૬॥
શક્તકરણાનાં ગુપ્તભરણાનામ્ ।
વા તહરિવદુ્યદ્વ ચિકરણાનામ્॥ ૧૭૭॥
િનત્યક ણાનાં વ્યાેમશરણાનામ્ ।
અ મ ગુણવ દ મા ચરણાનામ્॥ ૧૭૮॥
કાચન શબયા દેિવ મુિનનાયાર્મ્ ।
પુ યવદધીતે માેહનકલા તે॥ ૧૭૯॥
કા ચદિપ તસ્યાં માૈિનજનગીતે ।
કૃત્ત શરસીશે ભીષણકલા તે॥ ૧૮૦॥
મ જુતરગુ હારિનકરાયૈ ।
ચાપશરયુ પ્રાે વલકરાયૈ॥ ૧૮૧॥
સવર્જનચ તપર્ણિવભાયૈ ।
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જઙ્ગમિવ ચત્રા વણર્લ તકાયૈ॥ ૧૮૨॥
અભ્ર ચકુરાયૈ શભુ્રહ સતાયૈ ।
માદકમનાેજ્ઞ વાદુવચનાયૈ॥ ૧૮૩॥
ઇ દુવદનાયૈ કુ દરદનાયૈ ।
મ દરકુચાયૈ મ દગમનાયૈ॥ ૧૮૪॥
અ જ લરયં મે ક જનયનાયૈ ।
માૈિનકુલનાય પાવનશબય॥ ૧૮૫॥
પાવનચિરત્રાં મારમણપતુ્રામ્ ।
છન્ન શરસં તાં નાૈ મ મુિનકા તામ્॥ ૧૮૬॥
માતરિય વીયર્ત્રાતવરધમ ।
માઽ તુ હૃિદ માેહઃ સિ તિરપુમ॥ ૧૮૭॥
દેિવ મુિનચેતાે રઙ્ગલસદૂમ ।
માઽ તુ હૃિદ કામઃ સુ સ્થ તિરપુમ॥ ૧૮૮॥
દેવજનભતુર્ઃ પ્રાણસ ખ રામે ।
માઽ તુ હૃિદ ભી તવ યર્દમની મે॥ ૧૮૯॥
વ્યાેમચિર માતભાર્મિય િવસીમે ।
માઽ તુ હૃિદ કાપેાે બુ દ્ધદમનાે મે॥ ૧૯૦॥
સા વવનલાેલે દેિવ બહુલીલે ।
અ તુ મમ ધૈય ચેત સ સવુીયર્મ્॥ ૧૯૧॥
સવર્તનપુાકાધાિય તવ ભવ્યમ્ ।
અ તુ વરતે ે ને મમ િદવ્યમ્॥ ૧૯૨॥
ઇચ્છ ત સિવત્રી યત્ પ્રયસતુાય ।
ત દ્વતર સવ દેિવ ભજકાય॥ ૧૯૩॥
ઇચ્છ ત મનુ યાે યિદ્રપજુનાય ।
મત્તદિય દૂરે પાલય િવધાય॥ ૧૯૪॥
વધર્યતુ તે ે વધર્યતુ શ ક્તમ્ ।
વધર્યતુ મેઽ બા વજ્ર તભ ક્તમ્॥ ૧૯૫॥
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વજ્રમિય માતવર્જ્રધરભક્ત્ઃ ।
અ તુ તવ વીયાર્દત્ર ભુિવ શક્ત્ઃ॥ ૧૯૬॥
ન યતુ સમ તાે વજ્રધરવૈર ।
અેતુ જયમ તવર્જ્રધરનાર ॥ ૧૯૭॥
હ ત તમુ ડઃ કશ્ચન કબ ધઃ ।
અ તુ મમ ભન્નગ્ર થચયબ ધઃ॥ ૧૯૮॥
સાધય મિદષં્ટ યાેગમ ભધાય ।
દેિવ િવષયાિરવ્રાતદમનાય॥ ૧૯૯॥
સ મદયતાન્મે વાંશકૃતશ બામ્ ।
ચા ભયહાિરચ્છ દ ઇદમ બામ્॥ ૨૦૦॥

તીયં શતકમ્
નવમાે મદલખેા તબકઃ

વ દે વાસવશક્તેઃ પાદા જં પ્રયભ મ્ ।
પ્રાતભાર્સ્કરરકં્ત પાપ વંસનશ મ્॥ ૨૦૧॥
હુઙ્કારાનલક લાદગ્ધારા તસમૂહામ્ ।
િવદ્યુદ્ભાસરુવીક્ષાિનધૂર્તા શ્રતમાેહામ્॥ ૨૦૨॥
દેવસ્ત્રીિનટલે દુજ્યાે નાલા લતપાદામ્ ।
મેઘશ્રે યપુ વ્યશ્રાતે્રાકષર્કનાદામ્॥ ૨૦૩॥
દ પ્તાં ભાસ્કરકાેિટચ્છાયાયા મવ મગ્ ામ્ ।
ગાત્રાલ બિવનવૈક્ષાૈમં િક ચિદનગ્ ામ્॥ ૨૦૪॥
ક ઠે ક પતહારાં મુ ડાનાં શતકેન ।
જ્ઞેયામૂલ્યરહસ્યાં િન યાજં ભજકેન॥ ૨૦૫॥
વગર્સ્ય ક્ષ તપાલં પ ય તી ં પ્રણયને ।
ધુ વાનાં િવબુધાનાં ભી ત શક્તશયને॥ ૨૦૬॥
શક્તીનામિધરાજ્ઞી ં માયાનામિધનાથામ્ ।
ચ ડાં કામિપચ ડી ં ગાયા યદ્ભુતગાથામ્॥ ૨૦૭॥
ભ વા મ તકમેતત્ પાદાઘાતબલને ।
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આિવ યા ખલકાયં ખેલ પાવનલીલમ્॥ ૨૦૮॥
વેગનેાવતરત્તે તે નેા શતપાશમ્ ।
ચ ડે ચ ડ સમ તં ગાે યં ભાસયતાન્મે॥ ૨૦૯॥
અ તઃ િક ચ બિહ તે માતદાર્િરતમ તે ।
મામા ત્ય સમ તાત્તજેઃ કમર્ કરાેતુ॥ ૨૧૦॥
ઇ દ્રાણીકલયા ય કૃત્તામાિવશદુગ્રા ।
શકં્ય વણર્િયતું તદ્દ ૃ યં કેન બુધને॥ ૨૧૧॥
પ્રાણાપેતશર રા યાવેષંુ્ટ પ્રભવ તઃ ।
ભેતાલા તવ ત્યાશ્ચ ડે ચ ડ ચર તઃ॥ ૨૧૨॥
છન્નાં સ પ્રિવશ તીવજે્રશ્વયર્ તશક્તા ।
િનઃશષેૈર તભીમૈભતાલૈર ભ ષક્તા॥ ૨૧૩॥
ભેતાલાઃ પરમુગ્રા વં તે વ યિધકાેગ્રા ।
ત માદાહુરિય વાં ચ ડામીશ્વિર ચ ડીમ્॥ ૨૧૪॥
આસીદ્ઘાતિયતું વાં સાધાેધ જર્મદગ્ ેઃ ।
ભેતાલપ્રભુસગાર્યાે લઙ્ઘ્યવૈ િનસગર્મ્॥ ૨૧૫॥
આદેષ્ટાશમિવત્તાે હ તાસા વકમાૈ લઃ ।
વ યા િનશ્ચલસા વી શાેચ્યેતશ્ચ કથા કા॥ ૨૧૬॥
િનયર્દ્રક્તકણે યઃ ક ઠાત્તે ભુિવ તાઃ ।
માયાર્દ્યામયવી ભૂત ત બિવશષેાઃ॥ ૨૧૭॥
કરાગારિનવાસાત્માિહ મપત્યિધપસ્ય ।
તા ભાગર્વશઙ્કા હત્યાયા તવ મૂલમ્॥ ૨૧૮॥

સતં્ય તેઽ બ ચિરત્રાં ભદ્મઃ કાેઽિપ િનગુહ્ય ।
ત્રાતું યાદવક ત મ યાહેતુમવાદ ત્॥ ૨૧૯॥
અ યાગારિનવાસે હત્યા ત્યાગ ઉતાહાે ।
સ્ત્રીણાં ચે પ ષં િધગ્ભાવં પૂ ષ તેઃ॥ ૨૨૦॥
વાત યં વિનતાનાં ત્રાતું માતરધીશે ।
દૂર કતુર્મપારં દૈ યં પ ચમ તેઃ॥ ૨૨૧॥
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ધમ વ્યાજમધમ ભૂલાેકે પિરહતુર્મ્ ।
વેદાથ ચ ગભીરે સ દેહાનિપ હતુર્મ્॥ ૨૨૨॥
ઘાેરં વણર્િવભેદં કતુ ચ તશષેમ્ ।
ઉ લાસં મ તશ યાેમર્હં્ય દેિહ મહા તમ્॥ ૨૨૩॥
યાેગં મે િવષયાર ન્ િનમૂર્લં પિરમાષુ્ટર્મ્ ।
શ્રીમાતઃ કુ ચત્તં કા યને િનદેષુ્ટમ્॥ ૨૨૪॥
ચ ડ્યા ડતમાયાઃ ચત્તં સયંમમત્તમ્ ।
ભૂયઃ સ મદય તાં હૈર બ્યાે મદલખેાઃ॥ ૨૨૫॥

દશમઃ પ યાવક્ત્રા તબકઃ
ઇ દ્રા યાઃ પરમાં શ ક્ત સવર્ભૂતાિધનાિયકામ્ ।
પ્રચ ડચ ડકાં દેવી ં છન્નમ તાં નમા યહમ્॥ ૨૨૬॥
ઇ દ્રા યાઃ શ ક્તસારેણ પ્રાદુભૂર્તે પરા પરે ।
પ્રચ ડચ ડ વ ત્મન્ વૈરાેચિન નમાેઽ તુ તે॥ ૨૨૭॥
વં િવશ્વધાિત્ર ત્રારેઃ આયુધસ્યાિધદેવતા ।
સવર્પ્રચ ડભાવાનાં મ યે પ્રકૃ તતઃ પરા॥ ૨૨૮॥
સવર્ મન્નિપ િવશ્વસ્ય સગઽનગર્લિવક્રમે ।
વત્તશ્ચ ડતમાે ભાવાે ન ભૂતાે ન ભિવ ય ત॥ ૨૨૯॥
તિટતઃ શ ક્તસારેણ વજં્ર િન મતમાયુધમ્ ।
અભૂત્ત દ્વનયદે્દવં તિટદેવ િન ં શતઃ॥ ૨૩૦॥
પવર્તશ્ચ પુલાેમા ચ સજલાેઽયં ઘનાઘનઃ ।
પાવર્તી ત તિટદે્દવી ં પાૈલાેમી ત ચ ત દ્વદુઃ॥ ૨૩૧॥
શવૈાનાં ભાષયા દેિવ વં તિટદે્દિવ પાવર્તી ।
અૈ દ્રાણાં ભાષયા માતઃ પાૈલાેમી વમનામયે॥ ૨૩૨॥
પવૂષાં દિયતઃ શ દાે દુગ ત દુિરતાપહે ।
પ્રચ ડચ ડકાશ દ ઉત્તરેષામ ત પ્રયઃ॥ ૨૩૩॥
વૈ ણવાનાં ગરા દેિવ યાેગમાયા વમદ્ભુતા ।
વાચા હૈર યગભાર્ણાં સિવિત્ર વં સર વતી॥ ૨૩૪॥
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દધાના ભવુનં સવ વ્યાિપકાપ દ્વવ જતા ।
તિટચ્છ દાયતે વ્યાે પ્રા ણત્યિપ િવરાજતે॥ ૨૩૫॥
પ્રચ ડચ ડકા સયંે તિટ સૂ મેણ તજેસા ।
િવશ્વ મન્ન ખલા ભાવાન્માતાઽનુભવ ત વયમ્॥ ૨૩૬॥
ભાવાનામનુભૂતાનાં વાક્ય વનેાવભાસનમ્ ।
ભવત્યવ્યક્તશ દેઽસ્યાઃ સવિવજ્ઞાનશવેધાૈ॥ ૨૩૭॥
યિદ સા સવર્જગતાં પ્રાણશ્ચેતશ્ચ શમેષુી ।
પ્રાણચેતાેમનીષાણાં તસ્યાઃ કાે નામ સશંયઃ॥ ૨૩૮॥
પ્રાણ તી ચ તય તી સા રાજ તી ચ િવહાય સ ।
તિટચ્છ દાયમાના ચ દેવી િવજયતેતરામ્॥ ૨૩૯॥
સચે્છયા દધતી પં માેહનં ક ત્યર્તે શચી ।
પ્રચ ડચ ડકા ગીતા બભ્રાણા ભીષણં વપુઃ॥ ૨૪૦॥
િપ ડે કુ ડ લનીશ ક્તઃ સવૈ બ્રહ્ના ડચા લકા ।
િનદ્રા ત જડદેહેષુ યાે ગદેહેષુ ખેલ ત॥ ૨૪૧॥
અેષા વૈરાેચની દુગાર્ વલ તી તપસા પરા ।
સમુ લસ ત યસ્યા તઃ સ વન્નવે મુચ્યતે॥ ૨૪૨॥
યાે ગનાે બાેધય તી માં યાેગને િનયતવ્રતાઃ ।
સવાર્પર્કસ્ય દેહે સા વયમવે સમુ લસતે્॥ ૨૪૩॥
શાર રશ ક્તમા સ્ય યાેગી સ ચાલકાે ભવેત્ ।
બાહ્યશાર રશ યાે તુ યાેગાે નાનુગ્રહં િવના॥ ૨૪૪॥
ચ ડનાર વ પેણ તિટદૂ્રપેણ ચા બરે ।
િપ ડે કુ ડ લનીત વા ચર તી દેિવ રાજસે॥ ૨૪૫॥
મ તકસ્થાનમનસાે મહાદેિવ િવનાશનાત્ ।
રે કાયામુતાવેશાત્ કૃત્તમ તે ત તે પદમ્॥ ૨૪૬॥
યદાિવશ વમુગ્રેઽ બ રે કામુગ્રતજેસા ।
તદા થઙ્મહાશ ક્તઃ સા વ્ય ક્તઃ સમપદ્યત॥ ૨૪૭॥
વ્યક્તીનાં દુજર્નઘ્નીનાં વત્તે ેભાગજન્મનામ્ ।
બહુ વેિપ વમેકૈવ મૂલશ ક્તઃ સનાતની॥ ૨૪૮॥
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ઉપાયમ ભધાયા બા િવષયાિરિવદારણે ।
પ્રચ ડચ ડકા દેવી િવનય વઙ્ ઘ્રસિેવનમ્॥ ૨૪૯॥
રમય તામપુશ્લાેકય ત યા ત ક્તદ તરમ્ ।
પ યાવક્ત્રા ણ પાપઘ્નીમેતાિન ચ્છન્ન તકામ્॥ ૨૫૦॥

અેકાદશ ઉપ ત તબકઃ
મે પમાન તનભારતા તાં શક્રસ્ય લીલાસહચાિરણી ં તામ્ ।
હતુ સમૂલં હૃદયસ્ય માેહં પ્રચ ડચ ડીમ ભવાદયેઽહમ્॥ ૨૫૧॥
વેદાિદબીજં જલ ક્ષ યા પ્રાણ પ્રયા શીતમયખૂમાૈલેઃ ।
ક તુિવધાતુહૃર્દયાિધનાથા જલં જકારાે દહનને યુક્ત્ઃ॥ ૨૫૨॥
તાેયં પનુદ્વાર્દશવણર્યુક્તં ત્રાયાેદશનેાથ યુતઃ કૃશાનુઃ ।
તાલવ્યવગર્પ્રથમાે નકારઃ તત તુથર્ વરસ પ્રયુક્ત્ઃ॥ ૨૫૩॥
અેકાદશનેાથ યુતઃ સમીરઃ સ ષષ્ઠ બ દુઃ સર ણઃ સરુાણામ્ ।
તદેવ બીજં પનુરસ્ત્રમ તે કૃપીટયાનેેમર્નસાેઽિધનાથા॥ ૨૫૪॥
િવદ્યા વયં સિદશાક્ષરાઢ ા વયં મહાકાલમખુાપેિદષ્ટા ।
ગાે યાસુ ગાે યા સકૃુતૈરવા યા ષષ્ઠ િવનુત્યા પરમે ષ્ઠનાિપ॥ ૨૫૫॥
સ્થાને સહસ્રચ્છદસાયકસ્ય પનુયર્દ શાનમનાેિધનાથા ।
સવાર્થર્દઃ સિદશાક્ષરાેઽ યઃ પ્રચ ડચ ડી મનુ ત્તમઃ સ્યાત્॥ ૨૫૬॥
વેદાિદબીજેન િવહીનમાદ્યં પનુભર્વાનીિવયુતં દ્વતીયમ્ ।
મ ત્રાવુભાૈ ષાેડશવણર્યુક્તાૈ પ્રચ ડચ ડ્યાઃ પિવનાિયકાયાઃ॥ ૨૫૭॥
મ ત્રે તીયે યિદ કૂચર્બીજં સ્થાને રતે ર્ િવતવ લ સ્ય ।
મ ત્રાેઽપરઃ ષાેડશવણર્યુક્ત્ઃ પ્રચ ડચ ડ્યાઃ પટુશ ક્ત ક્ત્ઃ॥ ૨૫૮॥
અયં હરેવર્ લ યા િવહીનાે મ ત્રાેઽપરઃ પ ચદશાક્ષરઃ સ્યાત્ ।
ક્રાેધશ્ચ સ બાેધનમસ્ત્રમગ્ ેઃ સીમ તની ચે ત ધરે દુવણર્ઃ॥ ૨૫૯॥
ધનેુઃ કૃશાનાેહૃદયેશ્વર ચ પ્રચ ડચ ડી મનુર ગ્ વણર્ઃ ।
અેકૈવ ધનેુઃ સરુરાજશક્તેઃ અેકાક્ષરઃ કશ્ચન મ ત્રરાજઃ॥ ૨૬૦॥
અેતષેુ ત ત્રાપ્ર તષેુ ભક્તાે મ ત્રાં નવ વ યતમં ગ્ હી વા ।
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યઃ સશં્રયેતા શ્રતકામધનેું પ્રચ ડચ ડી ં સ ભવેત્ કૃતાથર્ઃ॥ ૨૬૧॥
વેદાિદર ભાે હનતે્ર યા માયાઙુ્કશબ્રહ્નમનાેિધનાથાઃ ।
ઇતીયમવ્યાજર ત જપ તં પ ચાક્ષર રક્ષ ત રે કાયાઃ॥ ૨૬૨॥
ઋ યાિદસઙ્ક તર્નમષેુ માઽ તુ કરાઙ્ગિવ યાસિવિધશ્ચ માઽ તુ ।
મૂ ત યથાેક્તામુત િદવ્યત વં યા વા જપેત્ સ દ્ધરસશંયં સ્યાત્॥ ૨૬૩॥
ના ભસ્થશકુ્લા જગસયૂર્ બ બે સસંક્તરત્ય બુજબાણપીઠે ।
સ્થતાં પદેના યતરેણ સ યગુિ ક્ષપ્તદ પ્તા યતરાઙ્ ઘ્રપદ્મામ્॥ ૨૬૪॥
િદગ બરામકર્સહસ્રભાસમાચ્છાિદતાં દ િધ તપ જરેણ ।
ક ઠસ્થલીભાસરુમુ ડમાલાં લીલાસખીં દેવજનાિધપસ્ય॥ ૨૬૫॥
છન્નં શરઃ ક ણર્કચં દધાનાં કરેણ ક ઠાેદ્ગતર ધારામ્ ।
ધારાત્રયે તત્ર ચ મદ્યધારાં કરસ્થવક્ત્રેણ મુદા િપબ તીમ્॥ ૨૬૬॥
પાશ્વ સખીં ભાસરુવ ણની ં ચ પાશ્વાર્ તરે ભીષણડાિકની ં ચ ।
અ યે િપબ ત્યાવ ગ બુધારે િનર ક્ષમાણામ તસ મદેન॥ ૨૬૭॥
ભયઙ્કરાહીશ્વરબદ્ધમાૈ લ વલદ્યુગા તાનલક લકેશીમ્ ।
સુ્ફર પ્રભાભાસરુિવદ્યુદક્ષી ં ચ ડી ં પ્રચ ડાં િવદધીત ચત્તે॥ ૨૬૮॥
ગુ ફલાક પતચા હારા શીષ શખ ડં શ ખનાે વહ તી ।
ધનુશ્ચ બાણા દધતી કરા યાં સા રે કા વલ્કલ વ ચ ત્યા॥ ૨૬૯॥
તિટજ્ઝર ં કામિપ સ પ્ર યન્ આકાશતઃ સવર્તનાૈ પત તીમ્ ।
માનૈને તષે્ઠદ્ય મનાં વિરષ્ઠાે યદે્યતદ બા મરણં પ્રશ તમ્॥ ૨૭૦॥
દૃ યાનશષેાનિપ વજર્િય વા દૃ ષ્ટ િન ં સૂ મમહઃ વ પામ્ ।
િનભાલયેદ્યન્મનસા વર યાન યાેઽયમ બા મરણસ્ય માગર્ઃ॥ ૨૭૧॥
િવના પ્રપ ત્ત પ્રથમાે ન સ યેત્ માગાઽનયાેઃ કેવલભાવનાતઃ ।
હૃિદસ્થલે યાેગબલને ચત્તેિનષ્ઠાં િવના સ ય ત ન દ્વતીયઃ॥ ૨૭૨॥
આર ભ અેવાત્ર પથાેિવભેદઃ ફલે ન ભેદાે રમણાે યથાહ ।
સ્થતાૈ િધયાે હ તગતાપ્રપ ત્તઃ પ્રપ ત્ત સદ્ધાૈ સલુભવૈ િનષ્ઠા॥ ૨૭૩॥
ઉપાયમેકં િવષયાિરનાશિવધાૈ િવધાયાવગતં મમા બા ।
કૃ વા સમથ ચ િન નુક પાં પ્રચ ડચ ડી પ્રથય વપારામ્॥ ૨૭૪॥
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સ યાનમાગ વરમ ત્રક પં પ્રચ ડચ ડ્યાઃ પિરક તર્ય ત્યઃ ।
ભવ તુ માેદા તશયાય શક્તે પાસકાનામપુ તયાે નઃ॥ ૨૭૫॥

દ્વાદશાે નારા ચકા તબકઃ
વીય જવે ચ પાૈ ષે યાષેાઽિપ િવશ્વતાેઽિધકા ।
માં પાતુ િવશ્વચા લકા માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૭૬॥
શદુ્ધા ચ તઃ સતઃ પુરા પશ્ચાન્નભઃ શર રકા ।
યાષેાતનુ તતઃ પરં માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૭૭॥
પારે પરાત્મનઃ પ્રમા ખે શ ક્ત ત્તમાેત્તમા ।
િપ ડષેુ કુ ડ લ ય માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૭૮॥
નાકે િવલાસશવેિધનાર્લીકલાેચના શચી ।
પ્રાણપ્રકૃષ્ટિવષ્ટપે માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૭૯॥
અેકસ્ય સા મહે દરા દેવી પરસ્ય કા લકા ।
અ માકમુ વલાનના માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૮૦॥
રા વબા ધવાે િદિવ હ્ર ાિદ યપારપુ કરે ।
અ ગ્ મર્નુ યિવષ્ટપે માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૮૧॥
તજેઃ સમ તપાચકં ચ ઃ સમ તલાેકકમ્ ।
ચત્તં સમ ત ચ તકં માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૮૨॥
દ્યાૈ તજેસાં મહાિનિધઃ ભૂ મશ્ચ ભૂતધાિરણી ।
આપશ્ચ સૂ મવીચયાે માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૮૩॥
િનબાર્હુકસ્ય સા કરાે િનમર્ તકસ્ય સા મખુમ્ ।
અ ધસ્ય સા િવલાેચનં માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૮૪॥
પા ણ િવના કરાે ત સા ના ત માનસં િવના ।
ચ િવના ચ વીક્ષતે માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૮૫॥
હ તસ્ય હ ત ઉત્તમઃ ચત્તસ્ય ચત્તમદ્ભુતમ્ ।
નતે્રાસ્ય નતે્રામાયતં માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૮૬॥
સા ભારતી મની ષણાં સા માનસં મહાત્મનામ્ ।
સા લાેચનં પ્ર નતાં માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૮૭॥
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સ ક્તઃ સમ તબાિધકા યુ ક્તઃ સમ તસાિધકા ।
શ ક્તઃ સમ તચા લકા માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૮૮॥
છન્નાઽિપ વધાિરણી ભીમાઽિપ શા તદાિયની ।
યાષેાઽિપ વીયર્વધર્ની માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૮૯॥
માહે દ્રશ ક્ત ત્તમા સૂ માઽિપ ભારવત્તમા ।
શાતાિપ તજેસા તતા માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૯૦॥
પતુ્રેણ કૃત્તમ તકામાિવ ય રે કાતનુમ્ ।
સા ખેલ ત ક્ષમાતલે માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૯૧॥
મામુગ્રપાપહાિરણી સવર્પ્રપ ચધાિરણી ।
પાયાદપાયતાેઽ ખલાન્ માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૯૨॥
ઇ દ્રસેરુાિરહતર્િર ત્રૈલાેક્યભૂ મભતર્િર ।
ભ ક્ત તનાેતુ મે પરાં માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૯૩॥
િનષ્ઠામન યચા લતાં શ્રેષ્ઠાં િધયં ચ સવર્ગામ્ ।
ગીતા સરૈુદર્દાતુ મે માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૯૪॥
સત્યાં ગરં દદાતુ મે િનત્યાં કરાેતુ ચ સ્થ તમ્ ।
ધૂતા ખલાઽઘસ ત તઃ માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૯૫॥
સવ ચ મે કૃતાકૃતં કમાર્ યમ પમવે વા ।
સ પૂરય વનામયા માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૯૬॥
તે ેઝર વ પયા ભૂયાદતૃસ્ય ધારયા ।
િવશ્વાવભા સકેહ મે માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૯૭॥
સા મેઽ પમત્યર્તા શ્રતાં હ વાઽધમામહઙૃ્ક તમ્ ।
આક્ર ય ભાતુ મે તનું માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૯૮॥
આત્માિરનાશને િવિધ સા મેઽ ભધાયવ સલા ।
સવ ધનુાેતુ સશંયં માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૨૯૯॥
અેતા ભ ત્તમાંશુ ભઃ નારા ચકા ભર શ્વર ।
સ તાષેમેતુ વધર્તાં માતા પ્રચ ડચ ડકા॥ ૩૦૦॥
॥ ઇ ત શ્રીભગવન્મહ ષરમણા તવેા સનાે વા સષ્ઠસ્ય
નર સહસનૂાેગર્ણપતેઃ કૃ તઃ પ્રચ ડચ ડીિત્રશતી સમાપ્તા॥
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