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ChinnamastAdhyAnam

છન્નમ તા યાનમ્

૧. પ્રત્યાલીઢપદાં સદૈવ દધતી ં છન્નં શરઃ કિત્રકાં
િદગ્વસ્ત્રાં વકબ ધશાે ણતસધુાધારાં િપબ તી ં મુદા ।
નાગાબદ્ધ શરાેમ ણ િત્રનયનાં હૃદ્યુ પલાલઙૃ્કતાં
રત્યાસક્તમનાેભવાપેિર દૃઢાં વ દે જપાસિન્નભામ્॥ ૧॥
૨. દક્ષે ચા ત સતા િવમુક્ત ચકુરા કત્ર તથા ખપર્રમ્ ।
હ તા યાં દધતી ર ેગુણભવા ના ાિપ સા વ ણની॥
દેવ્યા છન્નકબ ધતઃ પતદ ગ્ધારાં િપબ તી મુદા ।
નાગાબદ્ધ શરાેમ ણમર્નુિવદા યેયા સદા સા સરૈુઃ॥ ૨॥
પ્રત્યાલીઢપદા કબ ધિવગલદ્રક્તં િપબ તી મુદા ।
સષૈા યા પ્રલયે સમ તભવુનં ભાેક્તું ક્ષમા તામસી॥
શ ક્તઃ સાિપ પરા પરા ભગવતી ના ા પરા ડાિકની ।
યેયા યાનપરૈઃ સદા સિવનયં ભક્તેષ્ટભૂ તપ્રદા॥ ૩॥
૨. ભા વન્મ ડલમ યગાં િનજ શર છન્નં િવક ણાર્લકમ્ ।
સ્ફારાસ્યં પ્રિપબદ્ગલા વ િધરં વામે કરે બભ્રતીમ્॥
યાભાસક્તર ત મરાપેિરગતાં સખ્યાૈ િનજે ડાિકની-
વ ણ યાૈ પિરદૃ ય માેદક લતાં શ્રી છન્નમ તાં ભજે॥ ૪॥
૩. વનાભાૈ નીરજં યાયા યધ િવક સતં સતમ્ ।
ત પદ્મકાેશમ યે તુ મ ડલં ચ ડરાે ચષઃ॥ ૫॥
જપાકુસમુસઙ્કાશં રક્તબ ધૂકસિન્નભમ્ ।
રજ સ વતમાેરેખા યાેિનમ ડલમ ડતમ્॥ ૬॥
તન્મ યે તાં મહાદેવી ં સયૂર્કાેિટસમપ્રભામ્ ।
છન્નમ તાં કરે વામે ધારય તી ં વમ તકમ્॥ ૭॥
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પ્રસાિરતમખુી ં દેવી ં લે લહાનાગ્ર જિહ્વકામ્ ।
િપબ તી ં રાૈિધર ં ધારાં િનજક ઠિવિનગર્તામ્॥ ૮॥
િવક ણર્કેશપાશાં ચ નાનાપુ પસમ વતામ્ ।
દ ક્ષણે ચ કરે કત્ર મુ ડમાલાિવભૂ ષતામ્॥ ૯॥
િદગ બરાં મહાઘાેરાં પ્રત્યાલીઢપદે સ્થતામ્ ।
અસ્થમાલાધરાં દેવી ં નાગયજ્ઞપેવી તનીમ્॥ ૧૦॥
ર તકામાપેિરષ્ઠાં ચ સદા યાતાં ચ મિ ત્ર ભઃ ।
સદા ષાેડશવષ યાં પીનાેન્નતપયાેધરામ્॥ ૧૧॥
૪. િવપર તરતાસક્તાૈ યાયા મ ર તમન્મથાૈ ।
શાિકનીવ ણનીયુક્તાં વામદ ક્ષણયાેગતઃ॥ ૧૨॥
દેવીગલાેચ્છલદ્રક્તધારાપાનં પ્રકુવર્તીમ્ ।
વ ણની ં લાેિહતાં સાૈ યાં મુક્તકેશી ં િદગ બરામ્॥ ૧૩॥
કપાલકિત્રકાહ તાં વામદ ક્ષણયાેગતઃ ।
નાગયજ્ઞપેવીતાઢ ાં વલત્તે ેમયી મવ॥ ૧૪॥
પ્રત્યાલીઢપદાં િવદ્યાં નાનાલઙ્કારભૂ ષતામ્ ।
સદા દ્વાદશવષ યાં અ સ્થમાલાિવભૂ ષતામ્॥ ૧૫॥
ડાિકની ં વામપાશ્વ તુ ક પસયૂાર્નલાપેમામ્ ।
િવદ્યુ જટાં િત્રનયનાં દ તપઙ્ ક્તબલાિકનીમ્॥ ૧૬॥
દંષ્ટ્ર ાકરાલવદનાં પીનાેન્નતપયાેધરામ્ ।
મહાદેવી ં મહાઘાેરાં મુક્તકેશી ં િદગ બરામ્॥ ૧૭॥
લે લહાનમહા જહ્વાં મુ ડમાલાિવભૂ ષતામ્ ।
કપાલકિત્રકાહ તાં વામદ ક્ષણયાેગતઃ॥ ૧૮॥
દેવીગલાેચ્છલદ્રક્તધારાપાનં પ્રકુવર્તીમ્ ।
કર સ્થતકપાલને ભીષણનેા તભીષણામ્ ।
આ યાં િનષવે્યમાણાં તાં કલયે જગદ શ્વર મ્॥ ૧૯॥
ઇ ત છન્નમ તા યાનમ્॥

Proofread by PSA Easwaran

2 sanskritdocuments.org



છન્નમ તા યાનમ્

ChinnamastAdhyAnam

pdf was typeset on November 26, 2021

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

ChinnamastAdhyAnam.pdf 3


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

