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શ્રીચામુ ડશે્વર અષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્

શ્રી ચામુ ડા માહામાયા શ્રીમ સહાસનેશ્વર
શ્રીિવદ્યા વેદ્યમિહમા શ્રીચક્રપુરવા સની॥ ૧॥
શ્રીક ઠદિયત ગાૈર ગિર ભવુનેશ્વર
મહાકાળ મહા મીઃ માહાવાણી મનાને્મણી॥ ૨॥
સહસ્રશીષર્સયંુક્તા સહસ્રકરમ ડતા
કાૈસુભંવસનાપેેતા રત્નક ચુકધાિરણી॥ ૩॥
ગણેશસ્ક દજનની જપાકુસમુ ભાસરુા
ઉમા કાત્યાયની દુગાર્ મિ ત્રણી દ ડની જયા॥ ૪॥
કરાઙ્ગુ ળનખાે પન્ન નારાયણ દશાકૃ તઃ
સચામરરમાવાણીસવ્યદ ક્ષણસિેવતા॥ ૫॥
ઇ દ્રાક્ષી બગળા બાલા ચકે્રશી િવજયાઽ બકા
પ ચપ્રેતાસના ઢા હિરદ્રાકુઙુ્કમ પ્રયા॥ ૬॥
મહાબલાઽિદ્રિનલયા મિહષાસરુમિદની
મધુકૈટભસહંત્ર મધુરાપુરનાિયકા॥ ૭॥
કામેશ્વર યાેગિનદ્રા ભવાની ચ ડકા સતી
ચક્રરાજરથા ઢા ષ્ટ સ્થત્ય તકાિરણી॥ ૮॥
અન્નપૂણાર્ વલઃ જહ્વા કાળરાિત્ર વ િપણી
િનષુંભ શુભંદમની રક્તબીજિનષૂિદની॥ ૯॥
બ્રાહ્ યાિદમા કા પા શભુા ષટ્ચક્રદેવતા
મૂલપ્રકૃ ત પાઽઽયાર્ પાવર્તી પરમેશ્વર ॥ ૧૦॥
બ દુપીઠકૃતાવાસા ચ દ્રમ ડલમ યકા
ચદ ગ્ કુ ડસભંૂતા િવ યાચલિનવા સની॥ ૧૧॥
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હયગ્રીવાગ ત્ય પજૂ્યા સયૂર્ચ દ્રા ગ્ લાેચના
લ ધરસપુીઠસ્થા શવા દાક્ષાયણીશ્વર ॥ ૧૨॥

નવાવરણસ પજૂ્યા નવાક્ષરમનુ તુતા
નવલાવ ય પાડ્યા વલદ્દવ્ાિત્રશતાયુધા॥ ૧૩॥
કામેશબદ્ધમાઙ્ગલ્યા ચ દ્રરેખા િવભૂ ષતા
ચરચરજગદૂ્રપા િનત્ય ક્લન્નાઽપરા જતા॥ ૧૪॥
આેડ્યાન્નપીઠિનલયા લ લતા િવ સાેદર
દંષ્ટ્ર ાકરાળવદના વજે્રશી વિહ્નવા સની॥ ૧૫॥
સવર્મઙ્ગળ પાડ્યા સ ચ્ચદાન દ િવગ્રહા
અષ્ટાદશસપુીઠસ્થા ભે ડા ભૈરવી પરા॥ ૧૬॥

ડમાલાલસ ક ઠા ભ ડાસરુિવમિધની
પુ ડ્ર ે કા ડ કાેદ ડ પુ પબાણ લસ કરા॥ ૧૭॥
શવદૂતી વેદમાતા શાઙ્કર સહવાહના ।
ચતઃુષષ્ટ પૂચારાડ્યા યાે ગનીગણસિેવતા॥ ૧૮॥
નવદુગાર્ ભદ્રકાળ કદ બવનવા સની
ચ ડમુ ડ શરઃછેત્રી મહારાજ્ઞી સધુામયી॥ ૧૯॥
શ્રીચક્રવરતાટઙ્કા શ્રીશલૈભ્રમરા બકા
શ્રીરાજરાજ વરદા શ્રીમિ ત્રપુરસુ દર ॥ ૨૦॥
શાક બર શા તદાત્રી શતહ ત્રી શવપ્રદા
રાકે દુવદના ર યા રમણીયવરાકૃ તઃ॥ ૨૧॥
શ્રીમ ચામુ ડકાદેવ્યા ના ામષ્ટાેત્તરં શતં
પઠન્ ભ યાઽચર્યન્ દેવી ં સવાર્ન્ કામાનવા ુયાત્ .. ..
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