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Shri Chinnamastashtottarashatanama stotram

શ્રી છન્નમ તાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્

શ્રીપાવર્ત્યુવાચ –

ના ાં સહસ્રમં પરમં છન્નમ તા- પ્રયં શભુમ્ ।
ક થતં ભવતા શ ભાે સદ્યઃ શત્ર-ુિનકૃ તનમ્॥ ૧॥
પનુઃ ચ્છા યહં દેવ કૃપાં કુ મમાપેિર ।
સહસ્ર-નામ-પાઠે ચ અશક્તાે યઃ પુમાન્ ભવેત્॥ ૨॥
તને િક પઠ્યતે નાથ તન્મે બ્રૂિહ કૃપા-મય ।
શ્રી સદા શવ ઉવાચ -

અષ્ટાેત્તર-શતં ના ાં પઠ્યતે તને સવર્દા॥ ૩॥
સહસ્ર્-નામ-પાઠસ્ય ફલં પ્રા ાે ત િન શ્ચતમ્ ।
ૐઅસ્ય શ્રી છન્નમ તાષ્ટાેત્તર-શત-નામ- તાતે્રસ્ય સદા શવ
ઋ ષરનુષુ્ટપ્ છ દઃ શ્રી છન્નમ તા દેવતા
મમ-સકલ- સ દ્ધ-પ્રાપ્તયે જપે િવિનયાેગઃ॥
ૐ છન્નમ તા મહાિવદ્યા મહાભીમા મહાેદર ।
ચ ડશે્વર ચ ડ-માતા ચ ડ-મુ ડ્-પ્રભ જની॥ ૪॥
મહાચ ડા ચ ડ- પા ચ ડકા ચ ડ-ખ ડની ।
ક્રાેિધની ક્રાેધ-જનની ક્રાેધ- પા કુહૂ કલા॥ ૫॥
કાપેાતુરા કાપેયુતા પે-સહંાર-કાિરણી ।
વજ્ર-વૈરાેચની વ વજ્ર-ક પા ચ ડાિકની॥ ૬॥
ડાિકની કમર્-િનરતા ડાિકની કમર્-પૂ જતા ।
ડાિકની સઙ્ગ-િનરતા ડાિકની પ્રેમ-પૂિરતા॥ ૭॥
ખટ્વાઙ્ગ-ધાિરણી ખવાર્ ખડ્ગ-ખ પર-ધાિરણી ।
પ્રેતાસના પ્રેત-યુતા પ્રેત-સઙ્ગ-િવહાિરણી॥ ૮॥
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છન્ન-મુ ડ-ધરા છન્ન-ચ ડ-િવદ્યા ચ ચિત્રણી ।
ઘાેર- પા ઘાેર-દષૃ્ટઘાર-રાવા ઘનાવેર ॥ ૯॥
યાે ગની યાેગ-િનરતા જપ-યજ્ઞ-પરાયણા ।
યાેિન-ચક્ર-મયી યાેિનયાિન-ચક્ર-પ્રવ તની॥ ૧૦॥
યાેિન-મુદ્રા-યાેિન-ગ યા યાેિન-ય ત્ર-િનવા સની ।
ય ત્ર- પા ય ત્ર-મયી ય ત્રેશી ય ત્ર-પૂ જતા॥ ૧૧॥
ક ત્યાર્ કપાર્દની કાલી કઙ્કાલી કલ-કાિરણી ।
આરક્તા રક્ત-નયના રક્ત-પાન-પરાયણા॥ ૧૨॥
ભવાની ભૂ તદા ભૂ તભૂર્ ત-દાત્રી ચ ભૈરવી ।
ભૈરવાચાર-િનરતા ભૂત-ભૈરવ-સિેવતા॥ ૧૩॥
ભીમા ભીમેશ્વર દેવી ભીમ-નાદ-પરાયણા ।
ભવારા યા ભવ-નુતા ભવ-સાગર-તાિરણી॥ ૧૪॥
ભદ્ર-કાલી ભદ્ર-તનુભર્દ્ર- પા ચ ભિદ્રકા ।
ભદ્ર- પા મહા-ભદ્રા સભુદ્રા ભદ્રપા લની॥ ૧૫॥
સભુવ્યા ભવ્ય-વદના સમુખુી સદ્ધ-સિેવતા ।
સ દ્ધદા સ દ્ધ-િનવહા સદ્ધા સદ્ધ-િનષેિવતા॥ ૧૬॥
શભુદા શભુફ◌़◌્ગા શદુ્ધા શદુ્ધ-સ વા-શભુાવહા ।
શ્રેષ્ઠા દૃ ષ્ઠ-મયી દેવી દૃ ષ્ઠ-સહંાર-કાિરણી॥ ૧૭॥
શવાર્ણી સવર્ગા સવાર્ સવર્-મઙ્ગલ-કાિરણી ।
શવા શા તા શા ત- પા ડાની મદાનતુરા॥ ૧૮॥
ઇ ત તે ક થતં દેિવ તાતંે્ર પરમ-દુલર્ભમં ।
ગુહ્યાદ્-ગુહ્ય-તરં ગાે યં ગાપેિનયં પ્રયત્નતઃ॥ ૧૯॥
િકમત્ર બહુનાેક્તને વદગ્રં પ્રાણ-વ લભે ।
મારણં માેહનં દેિવ હ્યુચ્ચાટનમતઃ પરમમ્॥ ૨૦॥
ત ભનાિદક-કમાર્ ણ ઋદ્ધયઃ સદ્ધયાેઽિપ ચ ।
િત્રકાલ-પઠનાદસ્ય સવ સ ય ત્યસશંયઃ॥ ૨૧॥
મહાેત્તમં તાતે્ર મદં વરાનને મયેિરતં િનત્ય મન ય-બુદ્ધયઃ ।
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પઠ ત યે ભ ક્ત-યુતા નરાેત્તમા ભવેન્ન તષેાં િરપુ ભઃ પરાજયઃ॥ ૨૨॥
॥ ઇ ત શ્રી છન્નમ તાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્॥
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