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॥ શ્રીમાતઙ્ગી યાનમ્॥
તાલીદલનેાિપતકણર્ભષૂાં
મા વીમદાેદૂ્ઘ ણતનતે્રપદ્મામ્ ।
ઘન તની ં શ ભવુધૂં નમા મ ।
તિડ લતાકા તમનઘ્યર્ભષૂામ્॥ ૧॥
ઘન યામલાઙ્ગી ં સ્થતાં રત્નપીઠે
શકુસ્યાેિદતં વતી ં રક્તવસ્ત્રામ્ ।
સરુાપાનમત્તાં સરાજે સ્થતાં શ્રી ં
ભજે વ લક ં વાદય તી ં મતઙ્ગીમ્॥ ૨॥
મા ણક્યાભરણા વતાં મતમખુી ં નીલાે પલાભાં વરાં
ર યાલક્તક લપ્તપાદકમલાં નતે્રત્રયાે લા સનીમ્ ।
વીણાવાદનત પરાં સરુનુતાં ક રચ્છદ યામલાં
માતઙ્ગી ં શ શશખેરામનુભજે તા બૂલપૂણાર્નનામ્॥ ૩॥
યામાઙ્ગી ં શ શશખેરાં િત્રનયનાં વેદૈઃ કરૈ બભ્રતી ં
પાશં ખેટમથાઙુ્કશં દૃઢમ સ નાશાય ભક્ત દ્વષામ્ ।
રત્નાલઙ્કરણપ્રભાે વલતનું ભા વ કર ટાં શભુાં
માતઙ્ગી ં મનસા મરા મ સદયાં સવાર્થર્ સ દ્ધપ્રદામ્॥ ૪॥
દેવી ં ષાેડશવા ષક ં શવગતાં મા વીરસાઘૂ ણતાં
યામાઙ્ગીમ ણા બરાં થુકુચાં ગુ વલીશાે ભતામ્ ।
હ તા યાં દધતી ં કપાલમમલં તી ણાં તથા કિત્રકાં
યાયને્માનસપઙ્કજે ભગવતીમુ ચ્છષ્ટચા ડા લનીમ્॥ ૫॥
ઇ ત શ્રીમાતઙ્ગી યાનમ્॥
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