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chaNDikA hRidaya stotram

ચ ડકાહૃદય તાતે્રમ્

અસ્ય શ્રી ચ ડકા હૃદય તાતે્ર મહામ ત્રસ્ય ।
માક્કર્ ડયે ઋ ષઃ, અનુષુ્ટ ચ્છ દઃ, શ્રી ચ ડકા દેવતા ।
હ્ર ાં બીજં, હ્ર ી ં શ ક્તઃ, હં ક લકં,
અસ્ય શ્રી ચ ડકા પ્રસાદ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ ।
હ્ર ાં ઇત્યાિદ ષડંગ યાસઃ ।
યાનં ।
સવર્મંગળ માંગલ્યે શવે સવાર્ થર્ સાિધકે ।
શર યે ય બકે ગાૈર નારાયણી નમાેઽ તુતે ॥
બ્રહ્માવેાચ ।
અથાત સં પ્રવક્ષ્યા મ િવ તરેણ યથાતથં ।
ચ ડકા હૃદયં ગુહ્યં શ ◌ૃ વૈકાગ્રમાનસઃ । ।
ૐઅ હ્ર ી ં ક્ળ ,ં હ્ર ાં, હ્ર ી,ં હં જય જય ચામુ ડ,ે
ચ ડકે, િત્રદશ, મ ણમકુટકાેટ ર સઘંિટ્ટત ચરણારિવ દે,
ગાયત્રી, સાિવત્રી, સર વ ત, મહાિહકૃતાભરણે, ભૈરવ પ
ધાિરણી, પ્રકિટત દંષ્ટ્ર ાેગ્રવદને,ઘાેરે, ઘાેરાનને વલ
વલ વાલા સહસ્રપિર ત,ે મહાટ્ટહાસ બધર કૃત િદગ તરે,
સવાર્યુધ પિરપૂ ણ, કપાલહ તે, ગ જનાેત્તર યે,
ભૂતવેતાળ દપિર ત,ે પ્રક પત ધરાધરે,
મધુકૈટમિહષાસરુ, ધૂમ્રલાેચન ચ ડમુ ડરક્તબીજ
શુભંિનશુભંાિદ દૈત્યિન ક ઢકે, કાળરાિત્ર,
મહામાયે, શવે, િનત્ય,ે ઇ દ્રા ગ્ યમિનરૃ ત વ ણવાયુ
સાેમેશાન પ્રધાન શ ક્ત ભૂત,ે બ્રહ્માિવ શવ તુતે,
િત્રભવુનાધારાધારે, વામે,જ્યેષે્ઠ, રાૈદ્ર્યં બકે,
બ્રાહ્મી, માહેશ્વિર, કાૈમાિર, વૈ ણવી શં ખની વારાહી દ્રાણી
ચામુ ડા શવદૂ ત મહાકા ળ મહાલ મી, મહાસર વતી ત સ્થતે,
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નાદમ ય સ્થતે, મહાેગ્રિવષાેરગફણામ ણઘિટત
મકુટકટકાિદરત્ન મહા વાલામય પાદબાહુદ ડાેત્તમાંગે,
મહામિહષાપેિર ગ ધવર્ િવદ્યાધરારાિધતે,
નવરત્નિનિધકાેશે ત વ વ પે વાક્પા ણપાદપાયપૂસ્થા ત્મકે,
શ દ પશર્ પરસગ ધાિદ વ પ,ે
વક્ચ ઃ શ્રાતે્ર જહ્વાઘ્રાણમહાબુ દ્ધ સ્થતે,
ૐઅકાર હ્ર ી ં કાર ક્ળ ં કારહ તે આં ક્રા આગ્ ેયનયનપાત્રે પ્રવેશય,
દ્રાં શાષેય શાષેય, દ્ર ં સકુુમારય સકુુમારય,
શ્રીં સવ પ્રવેશય પ્રવેશય, ત્રૈલાેક્યવર વ ણર્િન
સમ ત ચત્તં વશીક વશીક મમ શત્રનૂ,્
શીઘં્ર મારય મારય, ગ્રત્ વ સષુુ ય વસ્થાસુ અ માન્
રાજચાેરા ગ્ જલ વાત િવષભૂત-શત્રુ ત્ય-ુ વરાિદ સ્ફાેટકાિદ
નાનારાેગે યાેઃ નાના ભચારે યાે નાનાપવાદે યઃ પરકમર્ મ ત્ર
ત ત્ર ય ત્રાષૈધ શલ્યશૂ ય દ્રે યઃ સ યઙ્માં
રક્ષ રક્ષ,ૐઅ હ્ર ાં હ્ર ી ં હં હ્ર હ્ર ઃ,
ફ્રાં ફ્ર ં ફ્ર ફ્રા ફ્રઃ - મમ સવર્ કાયાર્ ણ
સાધય સાધય હંુ ફટ્ વાહા -
રાજ દ્વારે મશાને વા િવવાદે શત્રુ સઙ્કટે ।
ભૂતા ગ્ ચાેર મદ્ યસ્થે મિય કાયાર્ ણ સાધય ॥ વાહા ।
ચ ડકા હૃદયં ગુહ્યં િત્રસ યં યઃ પઠેન્નરઃ ।
સવર્ કામ પ્રદં પુંસાં ભુ ક્ત મુ ક્ત પ્રયચ્ચ ત ॥
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