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શ્રીબાલાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૧

શ્રીદેવ્યવુાચ -

ભગવ ભા ષતાશષે સદ્ધા ત ક ણાિનધે ।
બાલાિત્રપુરસુ દયાર્ઃ મ ત્રનામસહસ્રકમ્॥ ૧॥
શ્રુ વા ધારિયતું દેવ મમેચ્છા વતર્તેઽધનુા ।
કૃપયા કેવલં નાથ તન્મમાખ્યાતુમહર્ સ॥ ૨॥
ઈશ્વર ઉવાચ -

મ ત્રનામસહસં્ર તે કથયા મ વરાનને ।
ગાપેનીયં પ્રયત્નને ત વં મહેશ્વિર !॥ ૩॥
ગુ વ દનં, શ્રીમહાગણેશવ દનં ચ ।
અસ્ય શ્રીબાલાિત્રપુરસુ દર િદવ્યસહસ્રનામ તાતે્રમહામ ત્રસ્ય
ઈશ્વરઋ ષઃ - અનુષુ્ટ છ દઃ - શ્રીબાલાિત્રપુરસુ દર દેવતા ।
અ બીજં - સાૈઃ શ ક્તઃ - ક્લી ં ક લકમ્ । મમ
શ્રીબાલાિત્રપુરસુ દર પ્રસાદ સદ્ યથ સહસ્રનામ તાતે્રપારાયણે
િવિનયાેગઃ॥
કર યાસઃ -
અઅઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ । ક્લી ં તજર્ની યાં નમઃ ।
સાૈઃ મ યમા યાં નમઃ । અઅના મકા યાં નમઃ ।
ક્લી ં કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ ।સાૈઃ કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ ।
અેવં હૃદયાિદ યાસઃ ।
યાનમ્ -
અકારાસનગ ભતાનલ શખાં સાૈઃ ક્લી ં કલાં બભ્રતી ં
સાવૈણાર્ બરધાિરણી ં વરસધુાધાૈતા તરઙ્ગાે વલામ્ ।
વ દે પુ તકપાશસાઙુ્કશજપસ્રગ્ભાસરુાેદ્ય કરાં
તાં બાલાં િત્રપુરાં ભજે િત્રનયનાં ષટ્ચક્રસ ચાિરણીમ્॥ ૪॥
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શ્રીબાલાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૧

લ મત્યાિદ પ ચપૂ ।
તાતે્રપ્રાર ભઃ
આ સભુગા સુ દર સાૈ યા સષુુ ા સખુદાિયની ।
મનાેજ્ઞા સમુના ર યા શાેભના લ લતા શવા॥ ૫॥
કા તા કા તમતી કા તઃ કામદા કમલાલયા ।
કલ્યાણી કમલા હૃદ્યા પેશલા હૃદયઙ્ગમા॥ ૬॥
સભુદ્રાખ્યા તરમણી સવાર્ સા વી સમુઙ્ગલા ।
રામા ભવ્યવતી ભવ્યા કમનીયાઽ તકાેમલા॥ ૭॥
શાેભા ભરામા રમણી રમણીયા ર ત પ્રયા ।
મનાને્મની મહામાયા માતઙ્ગી મિદરા પ્રયા॥ ૮॥
મહાલ મીમર્હાશ ક્તમર્હાિવદ્યા વ િપણી ।
મહેશ્વર મહાન દા મહાન દિવધાિયની॥ ૯॥
માિનની માધવી મા વી મદ પા મદાે કટા ।
આન દક દા િવજયા િવશ્વેશી િવશ્વ િપણી॥ ૧૦॥
સપુ્રભા કાૈમુદ કા તા બ દુનાદ વ િપણી ।
કામેશ્વર કામકલા કા મની કામવિધની॥ ૧૧॥
ભે ડા ચ ડકા ચ ડી ચામુ ડી મુ ડમા લની ।
અ પા મહા પા ભૂતેશી ભવુનેશ્વર ॥ ૧૨॥
ચત્રા િવ ચત્રા ચત્રાઙ્ગી હેમગભર્ વ િપણી ।
ચૈત ય િપણી િનત્યા િનત્યાિનત્ય વ િપણી॥ ૧૩॥
હ્ર ીઙ્કાર કુ ડલી ધાત્રી િવધાત્રી ભૂતસ લવા । var - હ્ર ીઙ્કારકુ ડલી
ઉન્માિદની મહામાલી સપુ્રસન્ના સરુા ચતા॥ ૧૪॥ var - મહામાર

પરમાન દિન ય દા પરમાથર્ વ િપણી ।
યાેગીશ્વર યાેગમાતા હં સની કલહં સની॥ ૧૫॥
કલા કલાવતી રક્તા સષુુ ાવત્મર્શા લની ।
િવ યાિદ્રિનલયા સૂ મા હેમપદ્મિનવા સની॥ ૧૬॥
બાલા સુ િપણી માયા વરે યા વરદાિયની ।
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િવદુ્રમાભા િવશાલાક્ષી િવ શષ્ટા િવશ્વનાિયકા॥ ૧૭॥
વીરે દ્રવ દ્યા િવશ્વાત્મા િવશ્વા િવશ્વાિદવિધની ।
િવશ્વાે પ ત્તિવશ્વમાયા િવશ્વારા યા િવક વરા॥ ૧૮॥
મદ વન્ના મદાેદ્ ભન્ના માિનની માનવધર્ની ।
મા લની માેિદની મા યા મદહ તા મદાલયા॥ ૧૯॥
મદિન ય દની માતા મિદરાક્ષી મદાલસા ।
મદા ત્મકા મદાવાસા મધુ બ દુકૃતાધરા॥ ૨૦॥
મૂલભૂતા મહામૂલા મૂલાધાર વ િપણી ।
સ દૂરરક્તા રક્તાક્ષી િત્રનતે્રા િત્રગુણા ત્મકા॥ ૨૧॥
વ શની વા શની વાણી વ ણી વા ણી પ્રયા । var - વા ણી
અ ણા ત ણાકાર્ભા ભા મની વિહ્નવા સની॥ ૨૨॥
સદ્ધા સદ્ધશે્વર સ દ્ધ સદ્ધા બા સદ્ધમા કા ।
સદ્ધાથર્દાિયની િવદ્યા સદ્ધાઢ ા સદ્ધસ મતા॥ ૨૩॥
વાગ્ભવા વાક્પ્રદા વ દ્યા વાઙ્મયી વાિદની પરા ।
વિરતા સ વરા તુયાર્ વરિયત્રી વરા ત્મકા॥ ૨૪॥
કમલા કમલાવાસા સકલા સવર્મઙ્ગલા ।
ભગાેદર ભગ ક્લન્ના ભ ગની ભગમા લની॥ ૨૫॥
ભગપ્રદા ભગાન દા ભગેશી ભગનાિયકા ।
ભગા ત્મકા ભગાવાસા ભગા ભગિનપા તની॥ ૨૬॥
ભગાવહા ભગારા યા ભગાઢ ા ભગવાિહની ।
ભગિન ય દની ભગાર્ ભગાભા ભગગ ભણી॥ ૨૭॥
ભગાિદભર્ગભાેગાિદઃ ભગવેદ્યા ભગાેદ્ભવા ।
ભગમાતા ભગાભાેગાઽભગવેદ્યાઽભગાેદ્ભવા॥ ૨૮॥
ભગમાતા ૧ભગાકારા ભગગુહ્યા ભગેશ્વર । var - ૧ભગકૃતા
ભગદેહા ભગાવાસા ભગાેદ્ભેદા ભગાલસા॥ ૨૯॥
ભગિવદ્યા ભગ ક્લન્ના ભગ લઙ્ગા ભગદ્રવા ।
સકલા િન કલા કાલી કરાલી કલભા ષણી॥ ૩૦॥
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કમલા હં સની કાલા ક ણા ક ણાવતી ।
ભા વરા ભૈરવી ભાસા ભદ્રકાલી કુલાઙ્ગના॥ ૩૧॥
રસા ત્મકા રસાવાસા રસસ્ય દા રસાવાહા ।
કામિન ય દની કા યા કા મની કામદાિયની॥ ૩૨॥
િવદ્યા િવધાત્રી િવિવધા િવશ્વધાત્રી ૨િવધાિવધા । var - ૨િત્રિવધા િવધા
૩સવાર્ઙ્ગસુ દર સાૈ યા ૪લાવ યસિરદ બુિધઃ॥ ૩૩॥ var - ૩સવાર્ઙ્ગા સુ દર ૪લાવ યા

ચતુરાઙ્ગી ચતુબાર્હુશ્ચતુરા ૫ચા હં સની । var - ૫ચા હા સની
મ ત્રા મ ત્રમયી માતા મ ણપૂરસમાશ્રયા॥ ૩૪॥
મ ત્રા ત્મકા મ ત્રમાતા મ ત્રગ યા ૬સમુિ ત્રતા । var - ૬સમુ ત્રકા
પુ પબાણા પુ પજેત્રી પુ પણી પુ પવિધની॥ ૩૫॥
વજે્રશ્વર વજ્રહ તા પુરાણી પુરવા સની ।
તારા ૭સતુ ણી તારા ત ણી તાર િપણી॥ ૩૬॥ var - ૭ચ ત ણાકારા

ઇ ચાપા મહાપાશા શભુદા પ્રયવાિદની ।
૮સવર્દા સવર્જનની સવાર્થાર્ સવર્પાવની॥ ૩૭॥ var - ૮સવર્ગા

આત્મિવદ્યા મહાિવદ્યા બ્રહ્મિવદ્યા િવવ વતી ।
શવેશ્વર શવારા યા શવનાથા શવા ત્મકા॥ ૩૮॥
૯આ ત્મકા જ્ઞાનિનલયા િનભદા િન ર્ તપ્રદા । var - ૯આ ત્મકજ્ઞાન
િનવાર્ણ િપણી ૧૦િનત્યા િનયમા િન કલા પ્રભા॥ ૩૯॥ var - ૧૦પૂણાર્

શ્રીફલા શ્રીપ્રદા શ યા શ્રીમયી શવ િપણી ।
કૂ્રરા કુ ડ લની કુ કુિટલા કુિટલાલકા॥ ૪૦॥
મહાેદયા મહા પા ૧૧મહામાયા કલામયી । var - ૧૧મહી માહી
વ શની સવર્જનની ચત્રવાસા િવ ચત્રકા॥ ૪૧॥
સયૂર્મ ડલમ યસ્થા સ્થરા શઙ્કરવ લભા ।
સરુ ભ૧૨ સમુન સયૂાર્ સષુુ ા સાેમભષૂણા॥ ૪૨॥ var - ૧૨ સમુહ સયૂાર્

સધુાપ્રદા સધુાધારા સશુ્રી સ પ ત્ત િપણી ।
અ તા સત્યસઙ્ક પા સત્યા ષડ્ગ્ર થભેિદની॥ ૪૩॥
ઇચ્છાશ ક્તમર્હાશ ક્તઃ િક્રયાશ ક્તઃ પ્રયઙ્કર ।
લીલા લીલાલયાઽઽન દા સૂ મબાેધ વ િપણી॥ ૪૪॥
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સકલા રસના સારા સારગ યા સર વતી ।
પરા પરાયણી પદ્મા પરિનષ્ઠા પરાપરા॥ ૪૫॥
શ્રીમતી શ્રીકર વ્યાે ી શવયાેિનઃ શવેક્ષણા ।
િનરાન દા િનરાખ્યયેા િનદ્વર્ દ્વા િનગુર્ણા ત્મકા॥ ૪૬॥
હતી બ્રાહ્મણી બ્રાહ્મી બ્રહ્માણી બ્રહ્મ િપણી ।
તઃ તઃ શ્રુ તમધા શ્રદ્ધા પુ ષ્ટઃ તુ તમર્ તઃ॥ ૪૭॥

અદ્વયાઽઽન દાસ બાેધા વરા સાૈભાગ્ય િપણી ।
િનરામયા િનરાકારા જૃ ભણી ત ભની ર તઃ॥ ૪૮॥
બાેિધકા કમલા રાૈદ્ર દ્રાિવણી ક્ષાે ભણી મ તઃ ।
કુચેલી કુચમ યસ્થા મ યકૂટ ગ તઃ પ્રયા॥ ૪૯॥
કુલાેત્તીણાર્ કુલવતી બાેધા વાગ્વાિદની સતી ।
ઉમા પ્રયવ્રતા લ મીવર્કુલા કુલ િપણી॥ ૫૦
િવશ્વા ત્મકા િવશ્વયાેિનઃ િવશ્વાસક્તા િવનાયકા ।
યાિયની નાિદની તીથાર્ ૧૩શઙ્કર મ ત્રસા ક્ષણી॥ ૫૧॥ var - ૧૩શાઙ્કર

સન્મ ત્ર િપણી હૃષ્ટા શાઙ્કર સરુશઙ્કર ।
સુ દરાઙ્ગી સરુાવાસા સરુવ દ્યા સરેુશ્વર ॥ ૫૨॥
૧૪સવુણર્વણાર્ સ ક તઃ સવુણાર્ વણર્ િપણી । var - ૧૪સવુણાર્ વણર્સ ક તઃ
લ લતાઙ્ગી વિરષ્ઠા શ્રીર પ દા પ દ િપણી॥ ૫૩॥
શા ભવી સ ચ્ચદાન દા સ ચ્ચદાન દ િપણી ।
જિયની િવશ્વજનની િવશ્વિનષ્ઠા િવલા સની॥ ૫૪॥
ભ્રૂમ યા ખલિન પાદ્યા િનગુર્ણા ગુણવિધની ।
હૃ લખેા ભવુનેશાની ૧૫ભવુના ભવુના ત્મકા॥ ૫૫॥ var - ૧૫ભવના ભવના ત્મકા

િવભૂ તભુર્ તદા ભૂ તઃ સ ભૂ તભૂર્ તકાિરણી ।
ઈશાની શાશ્વતી શવૈી શવાર્ણી શમર્દાિયની॥ ૫૬॥
ભવાની ભાવગા ભાવા ભાવના ભાવના ત્મકા ।
હૃ પદ્મિનલયા શરૂા વરા ત્તઃ વરા ત્મકા॥ ૫૭॥
સૂ મ પા પરાન દા વાત્મસ્થા િવશ્વદા શવા ।
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પિરપૂણાર્ દયાપૂણાર્ મદધૂ ણતલાેચના॥ ૫૮॥
શર યા ત ણાકાર્ભા મધુરક્તા મન વની ।
અન તાઽન તમિહમા િનત્ય પ્તા િનર જના॥ ૫૯॥
અ ચ ત્યા ૧૬શ ક્ત ચ ત્યાથાર્ ચ ત્યા ચ ત્ય વ િપણી । var - ૧૬શ ક્ત શ્ચ ત્યા
જગન્મયી જગન્માતા જગ સારા જગદ્ભવા॥ ૬૦॥
આ યાિયની પરાન દા કૂટસ્થાઽઽવાસ િપણી ।
જ્ઞાનગ યા જ્ઞાનમૂ તઃ જ્ઞાિપની જ્ઞાન િપણી॥ ૬૧॥
ખેચર ખેચર મુદ્રા ખેચર યાેગ િપણી ।
અનાથનાથા િનનાર્થા ઘાેરાઽઘાેર વ િપણી॥ ૬૨॥
સધુાપ્રદા સધુાધારા સધુા પા સધુામયી ।
દહરા દહરાકાશા દહરાકાશમ યગા॥ ૬૩॥
માઙ્ગલ્યા મઙ્ગલકર મહામાઙ્ગલ્યદેવતા ।
માઙ્ગલ્યદાિયણી મા યા સવર્મઙ્ગલદાિયની॥ ૬૪॥
વપ્રકાશા ૧૭મહાભાસા ભા મની ભવ િપ ણ । var - ૧૭મહાભષૂા
કાત્યાયની કલાવાસા ૧૮પૂણર્કામા યશ વની॥ ૬૫॥ var - ૧૮પૂણાર્ કામા

૧૯અથાર્વસાનિનલયા નારાયણમનાેહરા । var - ૧૯અથાર્ઽવસાનિનલયા
માેક્ષમાગર્િવધાનજ્ઞા િવિર ચાે પ ત્તભૂ મકા॥ ૬૬॥
અનુત્તરા મહારા યા દુ પ્રાપા દુર તક્રમા ।
શુ દ્ધદા કામદા સાૈ યા જ્ઞાનદા માનદાિયની॥ ૬૭॥
વધા વાહા સધુા મેધા મધુરા મધુમ દરા ।
િનવાર્ણદાિયની શ્રેષ્ઠા શ મષ્ઠા શારદા ચતા॥ ૬૮॥
સવુચર્લા સરુારા યા શદુ્ધસ વા સરુા ચતા ।
તુ તઃ તુ તમયી તુત્યા તુતુ પા તુ ત પ્રયા॥ ૬૯॥
કામેશ્વર કામવતી કા મની કામ િપણી ।
આકાશગભાર્ િહ્રઙ્કાર કઙ્કાલી કાલ િપણી॥ ૭૦॥
િવ પત્ની િવશદુ્ધાથાર્ િવશ્વ પેશવ દતા ।
િવશ્વવેદ્યા મહાવીરા િવશ્વઘ્ની િવશ્વ િપણી॥ ૭૧॥
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૨૦કુશલાઢ ા ૨૧શીલવતી શલૈસ્થા શલૈ િપણી । var - ૨૦સશુીલાઢ ા - ૨૧શલૈવતી
દ્રાણી ૨૨ચ ડી ખટ્વાઙ્ગી ડાિકની સાિકની પ્રભા॥ ૭૨॥ var - ૨૨ચ ડખટ્વાઙ્ગી

િનત્યા િનવદખટ્વાઙ્ગી જનની જન િપણી ।
તલાેદર જગ સતૂ્રી જગતી વ લની વલી॥ ૭૩॥
સાિકની સારસહૃંદ્યા સવાત્તીણાર્ સદા શવા ।
સુ્ફર તી સુ્ફિરતાકારા સૂ્ફ ત સુ્ફરણ િપણી॥ ૭૪॥
શવદૂતી શવા શષ્ટા શવજ્ઞા શવ િપણી ।
રા ગણી ર જની ર યા રજની રજનીકરા॥ ૭૫॥
િવશ્વ ભરા િવનીતેષ્ટા િવધાત્રી િવિધવ લભા ।
િવદ્યાેતની િવ ચત્રાથાર્ િવશ્વાદ્યા િવિવધા ભધા॥ ૭૬॥
િવશ્વાક્ષરા સર સકા િવશ્વસ્થાઽ તિવચક્ષણા ।
બ્રહ્મયાેિનમર્હાયાેિનઃ કમર્યાેિનસ્ત્રયીતનુઃ॥ ૭૭॥
હાિકની હાિરણી સાૈ યા રાેિહણી રાેગનાશની ।
શ્રીપ્રદા શ્રીશ્રીધરા ચ શ્રીકરા ૨૩શ્રીમતી પ્રયા॥ ૭૮॥ var - ૨૩શ્રીમ તઃ શ્રયા

૨૪શ્રીમતી શ્રીકર શ્રેયાન્ શ્રેયસી ૨૫ચ સરેુશ્વર । var - ૨૪શ્રીમાતા - ૨૫યા
કામેશ્વર કામવતી કામ ગયાર્લય સ્થતા॥ ૭૯॥
દ્રા ત્મકા દ્રમાતા દ્રગ યા રજ વલા ।

અકારષાેડશા તસ્થા ૨૬ભૈરવી હ્લાિદની પરા॥ ૮૦॥ var - ૨૬ભૈરવાહ્લાિદની

કૃપાદેહાઽ ણા નાથા સધુા બ દુ૨૭સમ વતા । var - ૨૭સમા શ્રતા
કાલી કામકલા ક યા પાવર્તી પર િપણી॥ ૮૧॥
માયાવતી ઘાેરમખુી ૨૮નાિદની દ િપની શવા । var - ૨૮વાિદની
મકારા૨૯ તચકે્રશી મહાસનેા િવમાેિહની॥ ૮૨॥ var - ૨૯મા ચકે્રશી

ઉ સકુાઽનુ સકુા હૃષ્ટા હ્ર ીઙ્કાર ચક્રનાિયકા ।
દ્રા ભવાની ચામુ ડી હ્ર ીઙ્કાર સાખૈ્યદાિયની॥ ૮૩

ગ ડા ૩૦ગ ડી ૩૧કૃ ણા સકલા બ્રહ્મચાિરણી । var - ૩૦ગા ડી ૩૧જ્યેષ્ઠા
કૃ ણાઙ્ગા વાિહની કૃ ણા ખેચર કમલા પ્રયા॥ ૮૪॥
ભિદ્રણી દ્રચામુ ડા હ્ર ીઙ્કાર સાૈભગા ધ્રવુા ।
૩૨ગાે ડી ગા ડી જ્યેષ્ઠા ૩૩ વગર્ગા ૩૪બ્રહ્મચાિરણી॥ ૮૫॥ var - ૩૨ગ ડી ૩૩ વગર્દા ૩૪બ્રહ્મવાિદની
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પાનાનુરક્તા પાનસ્થા ભીમ પા ભયાપહા ।
રક્તા ચ ડા સરુાનદ્ના િત્રકાેણા પાનદિપતા॥ ૮૬॥
મહાે સકુા ક્રતપુ્રીતા કઙ્કાલી કાલદિપતા ।
સવર્વણાર્ સવુણાર્ભા પરા તમહાણર્વા॥ ૮૭॥
યાેગ્યાણર્વા નાઘબુ દ્ધવ રપાના નવા ત્મકા ।
દ્વાદશા તસરાજેસ્થા િનવાર્ણસખુદાિયની॥ ૮૮॥
આિદસ વા યાનસ વા શ્રીક ઠ વા તમાેિહની ।
પરા ઘાેરા કરાલાક્ષી વમૂ તમ નાિયકા॥ ૮૯॥
આકાશ લઙ્ગસ ભૂતા પરા તરસા ત્મકા ।
શાઙ્કર શાશ્વતી દ્રા ૩૫કપાલકુલદ િપકા॥ ૯૦॥ var - ૩૫કપાલા કુલદ િપકા

િવદ્યાતનુમર્ ત્રતનુશ્ચ ડા મુ ડા સદુિપતા ।
વાગીશ્વર યાેગમુદ્રા િત્રખ ડા સદ્ધમ ડતા॥ ૯૧॥
ઙ્ગારપીઠિનલયા કાલી માતઙ્ગક યકા॥

સવંતર્મ ડલા તસ્થા ભવુનાેદ્યાનવા સની॥ ૯૨॥
પાદુકાક્રમસ પ્તા ભૈરવસ્થાઽપરા જતા ।
િનવાર્ણસાૈરભા દુગાર્ મિહષાસરુમિદની॥ ૯૩॥
ભ્રમરા બા શખિરકા બ્રહ્મિવ વીશતિપતા ।
ઉન્મત્તહેલાર સકા યાે ગની યાેગદિપતા॥ ૯૪॥
સ તાનાન દની બીજચક્રા પરમકા ણી ।
ખેચર નાિયકા યાેગ્યા પિર ત્તા તમાેિહની॥ ૯૫॥
શાક ભર સ ભિવત્રી સ્ક દાન દ મદાિપતા ।
ક્ષેમઙ્કર સમુાશ્વાસા વગર્દા ૩૬ બ દુકા ણી॥ ૯૬॥ var - ૩૬ બ દુકાિરણી

ચ ચતા ચ ચતપદા ચા ખટ્વાઙ્ગધાિરણી ।
૩૭અસરુા મિ ત્રતપદા ભા મની ભવ િપણી॥ ૯૭॥ var - ૩૭અઘાેરા

ઉષા સઙ્ક ષણી ધાત્રી ચાેમા કાત્યાયની શવા ।
સલુભા દુલર્ભા શાસ્ત્રી મહાશાસ્ત્રી શખ ડની॥ ૯૮॥
યાેગલ મીભાગલ મીઃ રાજ્યલ મીઃ કપા લની ।
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દેવયાેિનભર્ગવતી ધ વની નાિદનીશ્વર ॥ ૯૯॥
૩૮મ ત્રા ત્મકા મહાધાત્રી બ લની કેતુ િપણી । var - ૩૮ક્ષતે્રા ત્મકા
સદાન દા સદાભદ્રા ફ ગનુી રક્તવ ષણી॥ ૧૦૦॥
મ દારમ દરા તીવ્રા ગ્રાિહકા સવર્ભ ક્ષણી ।
અ ગ્ જહ્વા મહા જહ્વા શૂ લની શુ દ્ધદા પરા॥ ૧૦૧॥
સવુ ણકા કાલદૂતી દેવી કાલ વ િપણી ।
૩૯શઙ્ ખની ૪૦નયની ગવુ વારાહી હુમ્ફડા ત્મકા॥ ૧૦૨॥ var - ૩૯કુ ભની ૪૦શયની

ઉગ્રા ત્મકા પદ્મવતી ધજૂર્ટ ચક્રધાિરણી ।
દેવી ત પુ ષા શક્ષા ૪૧સા વી સ્ત્રી પધાિરણી॥ ૧૦૩॥ var - ૪૧મા વી

દક્ષા દાક્ષાયણી દ ક્ષા મદના મદનાતુરા ।
િધ યા િહર યા સર ણઃ ધિરત્રી ધર િપણી॥ ૧૦૪॥
વસધુા વસધુાચ્છાયા વસધુામા સધુામયી ।
ઙ્ ગણી ભીષણા સા દ્ર પ્રેતસ્થાના મતઙ્ ગની॥ ૧૦૫॥

ખ ડની યાે ગની તુ ષ્ટઃ નાિદની ભેિદની નદ ।
ખટ્વાઙ્ ગની કાલરાિત્રઃ મેઘમાલા ધરા ત્મકા॥ ૧૦૬॥
ભાપીઠસ્થા ભવદ્રપા મહાશ્રીધૂર્મ્રલાેચના ।
સખુદા ગ ધની બ ધુબાર્ ધની બ ધમાે ચની॥ ૧૦૭॥
સાિવત્રી સ કૃ તઃ કત્ર ૪૨ચાેમા માયા મહાેદયા । var - ૪૨ક્ષમા
૪૩ગ ધવ સગુુણાકારા સદુ્ગણા ગુણપૂ જતા॥ ૧૦૮॥ var - ૪૩ગણેશ્વર ગણાકારા

િનમર્લા ગિર શ દા શવાર્ણી શમર્દાિયની ।
અેકાિકની સ ધુક યા કાવ્યસતૂ્ર વ િપણી॥ ૧૦૯॥
અવ્યક્ત િપણી વ્યક્તા યાે ગની પીઠ િપણી ।
િનમર્દા ધામદાઽઽિદત્યા િનત્યા સવે્યાઽક્ષરા મકા॥ ૧૧૦॥
તિપની તાિપની દ ક્ષા શાેિધની શવદાિયની ।
વ ત વ તમતી બાલા કિપલા િવસુ્ફ લઙ્ ગઃની॥ ૧૧૧॥
અ ચ મતી દ્યુ તમતી કાૈ લની કવ્યવાિહની ।
જના શ્રતા િવ િવદ્યા માનસી િવ યવા સની॥ ૧૧૨॥
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િવદ્યાધર લાેકધાત્રી સવાર્ સાર વ િપણી ।
પાપઘ્ની સવર્તાેભદ્રા િત્રસ્થા શ ક્તત્રયા ત્મકા॥ ૧૧૩॥
િત્રકાેણિનલયા િત્રસ્થા ત્રયીમાતા ૪૪ત્રયીપ તઃ । var - ૪૪ત્રયીતનુઃ
ત્રયીિવદ્યા ત્રયીસારા ત્રયી પા િત્રપુ કરા॥ ૧૧૪॥
િત્રવણાર્ િત્રપુરા િત્રશ્રીઃ િત્રમૂ ત સ્ત્રદશશે્વર ।
િત્રકાેણસસં્થા િત્રિવધા િત્ર વરા િત્રપુરા બકા॥ ૧૧૫॥
િત્રિવધા િત્રિદવેશાની િત્રસ્થા િત્રપુરદાિહની ।
જઙ્ ઘની સ્ફાેિટની રફૂ તઃ ત ભની શાે ષણી લુતા॥ ૧૧૬॥
અૈઙ્કારાખ્યા વામદેવી ખ ડની ચ ડદ ડની ।
ક્લીકંાર વ સલા હૃષ્ટા સાૈઃકાર મદહં સકા॥ ૧૧૭॥
વ જ્રણી દ્રાિવણી જૈત્રી શ્રીમતી ગાેમતી ધ્રવુા ।
પરતે ેમયી સિંવ પૂણર્પીઠિનવા સની॥ ૧૧૮॥
િત્રધાત્મા િત્રદશા યક્ષા િત્રઘ્ની િત્રપુરમા લની ।
િત્રપુરાશ્રી સ્ત્રજનની િત્રભૂસૈ્ત્રલાેક્યસુ દર ॥ ૧૧૯॥
કુમાર કુ ડલી ધાત્રી બાલા ભક્તેષ્ટદાિયની ।
કલાવતી ભગવતી ભ ક્તદા ભવના શની॥ ૧૨૦॥
સાૈગ ધની સિરદ્વણેી પદ્મરાગિકર િટની ।
ત વત્રયી ત વમયી મિ ત્રણી મ ત્ર િપણી॥ ૧૨૧॥
સદ્ધા શ્રીિત્રપુરાવાસા બાલાિત્રપુરસુ દર ।
(ફલશ્રુ તઃ)
બાલાિત્રપુરસુ દયાર્ મ ત્રનામસહસ્રકમ્॥ ૧૨૨॥
ક થતં દેવદેવે શ સવર્મઙ્ગલદાયકમ્ ।
સવર્રક્ષાકરં દેિવ સવર્સાૈભાગ્યદાયકમ્॥ ૧૨૩॥
સવાર્શ્રયકરં દેિવ સવાર્ન દકરં વરમ્ ।
સવર્પાપક્ષયકરં સદા િવજયવધર્નમ્॥ ૧૨૪॥
સવર્દા શ્રીકરં દેિવ સવર્યાેગીશ્વર મયમ્ ।
સવર્પીઠમયં દેિવ સવાર્ન દકરં પરમ્॥ ૧૨૫॥
સવર્દાૈભાર્ગ્યશમનં સવર્દુઃખિનવારણમ્ ।
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સવાર્ ભચારદાષેઘ્નં પરમ ત્રિવનાશનમ્॥ ૧૨૬॥
પરસૈ ય ત ભકરં શત્રુ ત ભનકારણમ્ ।
મહાચમ કારકરં મહાબુ દ્ધપ્રવધર્નમ્॥ ૧૨૭॥
મહાે પાતપ્રશમનં મહા વરિનવારણમ્ ।
મહાવ યકરં દેિવ મહાસખુફલપ્રદમ્॥ ૧૨૮॥
અેવમેતસ્ય મ ત્રસ્ય પ્રભાવાે વ ણતું મયા ।
ન શક્યતે વરારાેહે ક પકાેિટ શતૈરિપ॥ ૧૨૯॥
યઃ પઠે સઙ્ગમે િનતં્ય સવર્દા મ ત્ર સ દ્ધદમ્॥
(િવ યામલે)
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