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ઉમાઽષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીઉમામહેશ્વરા યાં નમઃ ।
પાતુ નઃ પાવર્તી દુગાર્ હૈમવત્ય બકા શભુા ।
શવા ભવાની દ્રાણી શઙ્કરાધર્શર િરણી॥ ૧॥
ૐ ઉમા કાત્યાયની ગાૈર કાલી હૈમવતીશ્વર ।
શવા ભવાની દ્રાણી શવાર્ણી સવર્મઙ્ગલા॥ ૨॥
અપણાર્ પાવર્તી દુગાર્ ડાની ચ ડકાઽ બકા ।
આયાર્ દાક્ષાયણી ચવૈ ગિર મનેકાત્મ ॥ ૩॥
સ્ક દામાતા દયાશીલાસુ દર ભક્તરક્ષકા ।
ભક્તવ યા ચ લાવ યિનિધઃ સવર્સખુપ્રદા॥ ૪॥
મહાદેવી ભક્તમનાેહ્વલાિદની કિઠન તની ।
કમલાક્ષી દયાસારા કામાક્ષી િનત્યયાવૈના॥ ૫॥
સવર્સ પ પ્રદા કા તા સવર્સમંાેિહની મહી ।
શભુ પ્રયા ક બુક ઠ કલ્યાણી કમલ પ્રયા॥ ૬॥
સવશ્વર ચ કમલહ તાિવ સહાેદર ।
વીણાવાદ પ્રયા સવર્દેવસ પૂ જતાઙ્ ઘ્રકા॥ ૭॥
કદ બાર યિનલયા િવ યાચલિનવા સની ।
હર પ્રયા કામકાેિટપીઠસ્થા વા છતાથર્દા॥ ૮॥
યામાઙ્ગા ચ દ્રવદના સવર્વેદ વ િપણી ।
સવર્શાસ્ત્ર વ પાચ સવર્દેવમયી તથા॥ ૯॥
પુ હૂત તુતા દેવી સવર્વેદ્યા ગુણ પ્રયા ।
પુ ય વ િપણી વેદ્યા પુ હૂત વ િપણી॥ ૧૦॥
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પુ યાેદયા િનરાધારા શનુાસીરાિદપૂ જતા ।
િનત્યપૂણાર્ મનાેગ યા િનમર્લાઽઽન દપૂિરતા॥ ૧૧॥
વાગીશ્વર ની તમતી મ જુલા મઙ્ગલપ્રદા ।
વા ગ્મની વ જુલા વ દ્યા વયાેઽવસ્થાિવવ જતા॥ ૧૨॥
વાચ પ તમર્હાલ મીમર્હામઙ્ગલનાિયકા ।
સહાસનમયી ષ્ટ સ્થ તસહંારકાિરણી॥ ૧૩॥
મહાયજ્ઞાનતે્ર પા સાિવત્રી જ્ઞાન િપણી ।
વર પધરાયાેગા મનાવેાચામગાેચરા॥ ૧૪॥
દયા પા ચ કાલજ્ઞા શવધમર્પરાયણા ।
વજ્રશ ક્તધરા ચવૈ સૂ માઙ્ગી પ્રાણધાિરણી॥ ૧૫॥
િહમશલૈકુમાર ચ શરણાગતર ક્ષણી ।
સવાર્ગમ વ પા ચ દ ક્ષણા શઙ્કર પ્રયા॥ ૧૬॥
દયાધારા મહાનાગધાિરણી િત્રપુરભૈરવી ।
નવીનચ દ્રચૂડસ્ય પ્રયા િત્રપુરસુ દર ॥ ૧૭॥
ના ામષ્ટાેત્તરશતં ઉમાયાઃ ક તતં સકૃત્ ।
શા તદં ક તદં લ મીયશાેમેધાપ્રદાયકમ્॥ ૧૮॥
॥ ઇ ત શ્રીઉમાઽષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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