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॥ લઘુસપ્તશતી તાતે્રમ્॥

॥ લઘુસપ્તશતી તાતે્રમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
ય કમર્ ધમર્િનલયં પ્રવદ ત તજ્જ્ઞા
યજ્ઞાિદકં તદ ખલં સકલં વયવૈ ।

વાં ચેતનાયત ઇ ત પ્રિવચાય ચત્તે
િનતં્ય વદ યચરણાૈ શરણં પ્રપદે્ય॥ ૧॥

પાથાેિધનાથતનયાપ તરેવ શષે-
પયર્ઙ્કલા લતવપુઃ પુ ષઃ પુરાણઃ ।

વન્માેહપાશિવવશાે જગદ બ સાેઽિપ
વ્યાઘૂણર્માનનયનઃ શયનં ચકાર॥ ૨॥

ત કાૈતુકં જનિન યસ્ય જનાદર્નસ્ય
કણર્પ્રસતૂમલ ૈ મધુકૈટભાખ્યાૈ ।

તસ્યાિપ યાૈ ન ભવતઃ સલુભાૈ િવહ તું
વન્માયયા કવ લતાૈ િવલયં ગતાૈ તાૈ॥ ૩॥

યન્માિહષં વપુરપવૂર્બલાપેપનં્ન
યન્નાકનાયકપરાક્રમ જ વરં ચ ।

ય લાેકશાેકજનનપ્ર તબદ્ધહાદ
ત લીલયવૈ દ લતં ગિરજે ભવત્યા॥ ૪॥

યાે ધૂમ્રલાેચન ઇ ત પ્ર થતઃ થવ્યાં
ભ મીબભવૂ સમરે તવ હુઙૃ્કતને ।

સવાર્સરુક્ષયકરે ગિરરાજક યે મ યે
વમ યુદહને કૃત અેષ હાેમઃ॥ ૫॥

કેષામિપ િત્રદશનાયકપવૂર્કાણાં જેતું
ન તુ સલુભાિવ ત ચ ડમુ ડાૈ ।

તાૈ દુમર્દાૈ તુ પરમા બરતુલ્ય પે
માત તવા સ કુ લશા પ તતાૈ િવશીણા॥ ૬॥

દાૈત્યેન તે શવ ઇ ત પ્ર થતપ્રભાવાે
દેવાેઽિપ દાનવપતેઃ સદનં જગામ ।
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॥ લઘુસપ્તશતી તાતે્રમ્॥

ભૂયાેઽિપ તસ્ય ચિરતં પ્રથયા ચકાર
સા વં પ્રતી ત શવદૂ તિવજૃ ભતં તત્॥ ૭॥

ચતં્ર તદેતદમરૈરિપ યે ન પેયાઃ
શસ્ત્રા ભધાતપ તતાદુ્રિધરાદપણ ।

ભૂમાૈ બભવૂુર મતાઃ પ્ર તરક્તબી -
તેઽિપ વયવૈ ગગને ગ લતાઃ સમ તાઃ॥ ૮॥

આશ્ચયર્મેતદ ખલં યદભૂઃ સરુાિર-
ત્રૈલાેક્યવૈભવિવલુ ઠનજુષ્ટપાણી ।

શસૈ્ત્રિનહત્ય ભુિવ શુ ભિનશુ ભસજં્ઞાૈ
નીતાૈ વયા જનિન તાવિપ નાકલાેકમ્॥ ૯॥

વત્તજે સ પ્રલયકાલહુતાશનેઽ મન્-
ન તં પ્રયા ત ભવુના ય ખલાિન સદ્યઃ ।

ત મિન્નપત્ય શલભા ઇવ દાનવે દ્રા
ભ મીભ વ ત િહ ભવાિન િકમત્ર ચત્રમ્॥ ૧૦॥

િક વણર્યા મ ભવતી ં ભવ ત પ્રતાપ-
સવંધર્નપ્રણિયની પ્રણમ જનેથુ ।

ત ક ણા મ ભવતી ં ભવ ત પ્રતાપ-
સવંધર્િન પ્રણિયની ં િવપદા સ્થતષેુ॥ ૧૧॥

વામે કરે તિદતરે ચ તથાપેિરષ્ટાત્
પાતં્ર સધુારસયુતં વરમાતુ લઙ્ગમ્ ।

ખેટં ગદાં ચ દધતી ં ભવતી ં ભવાની ં
યાય ત યેઽ ણિનભાં કૃ તન ત અેવ॥ ૧૨॥

યદ્વા ણા પર મદં જગદ બ ય તે
બીજં મરેદનુિદનં મદનાિદ ઢમ્ ।

માયાિઙ્કતં તલિકતં ત ણે દુ બ દુ
નાદૈરતી દ્ર મહ રાજ્યમસાૈ ભનુ ક્ત॥ ૧૩॥

આવાહનં યજનવણર્નમ ગ્ હાતે્રં
કમાર્પર્ણં તવ િવસજર્નમત્ર દેિવ ।

માેહાન્મયા કૃત મદં સકલાપરાધં
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માતઃ ક્ષમ વ વરદે બિહર તરસ્થે॥ ૧૪॥
અ તઃ સ્થતા ય ખલજ તષુુ ત તુ પા
િવદ્યાેતસે બિહિરહા ખલવ તુ પા ।

કા ભૂિરશ દરચના વચના તગા સ
દ નં જનં જનિન મા મહ િન પ્રપ ચમ્॥ ૧૫॥

અેત પઠેદનુિદનં દનુ તકાિર
ચ ડીચિરત્રમતુલં ભુિવ ય સ્ત્રકાલમ્ ।

શ્રીમા સખુી દનજુપૂણર્ભગઃ ક્ષમી સ્યા-
દ્યાેગી ચર તનવપુઃ કિવચક્રવત ॥ ૧૬॥

ઇ ત લઘુસપ્તશતી તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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