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umA akSharamAlA

ઉમાઽક્ષરમાલા તાતે્રમ્

અક્ષરં વાક્પથાતીતં ઋક્ષરાજિનભાનનમ્ ।
રક્ષતાદ્વામ નઃ િક ચદુક્ષવાહનમાેહનમ્॥ ૧॥
આકાશકેશમિહષી ંઆકારિવ જતાવેર્શીમ્ ।
આશાિહનજન યેયાં આશાપાલા ચતાં નુમઃ॥ ૨॥
ઇ દ્રપ્ર તગીવાર્ણવ દતાઙ્ ઘ્રકુશશેયા ।
ચ દ્ર તન ધયાપીડ યા િવજયતેતરામ્॥ ૩॥
ઈશ્વર ં સવર્ભૂતાનાં કઃ શવાં તાેતુમીશ્વરઃ ।
ચતુ ભરસમેતાે ના વદનૈ તબાહુ ભઃ॥ ૪॥
ઉમા નામાિદમા ભામા વામા યામા િવમાનમા ।
િવમાનમા યમાયા મા ભમા રામાનુમાતુ મા॥ ૫॥
ઊ ં તં દ ક્ષણં માતુઃ મરા મ િનજમાસનમ્ ।
ય માદહં પિરભ્રષ્ટઃ કલ્ક ભૂભવુનં ગતઃ॥ ૬॥
ઋષીણાં ચ ષાે જ્યાે તઃ બાલા શલૈસ્ય ચ ષઃ ।
હરસ્ય ચ ષઃ કા તા માતાેમા મમ ચ ષઃ॥ ૭॥
ૠકારં વે ષ્ટતં દ્વા યાં ના યામુભયતાે િદશમ્ ।
આકારાે વા ક્ષમઃ પાતું સ ચ દ્રણે વતં સતઃ॥ ૮॥
કારઃ શીતલાપાઙ્ ગ કકારેણવે સવર્દા ।
શ્લષ્ટ અેવ વયા ગાૈિર મે ધ વા પ્રયજુ્યયે॥ ૯॥
કારાેઽ બ વયા બાલ્યે કલભા ષ ણ ભા ષતઃ ।
નચેદયમસ વણા ગ્ હ્યતે કથમાગમે॥ ૧૦॥
અેણ તન ધયાલાેકં અેકા તાલાેચના તમ્ ।
અેકામ્રનાયકદશૃાેભાર્ગ્યં િવજયતેતરામ્॥ ૧૧॥
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અૈશ્વય કઃ પુમાનીષે્ટ ગિર યાઃ પ્રભા ષતુમ્ ।
ચામરગ્રાિહણી યસ્યાઃ વયમ ભાજેવા સની॥ ૧૨॥
આેઙ્કાર ઇવ શવર્સ્ય હ્ર ીઙ્કાર તવ વાચકઃ ।
અનયાેર બકે ભેદં યાે ન વેદ સ વેદ ના॥ ૧૩॥
આૈદાય દેવતા ધનેુઃ સાૈ દય મ ણપુિત્રકા ।
વયં શ ક્તનર્ગસતુા િત્રલાેક રાજ્યમહર્ ત॥ ૧૪॥
અંસયાેિવનતં સ યગુન્નતં કુચકુ ભયાેઃ॥
અ તં શઙ્કરદશૃાેઃ પરં જય ત દૈવતમ્॥ ૧૫॥
અઃ કુ ઠત્તાેઽભવદ્યષેુ તષેુ દ શતિવક્રમા ।
યાતુધાનષેુ ભીમષેુ પાતુ વાે ભીમભા મની॥ ૧૬॥
કમલાસતુને યત્રાત્ કૃતાિન શ ◌ૃઙ્ગારત ત્રસતૂ્રા ણ ।
તાેકા યિપ બહુલાથાર્ યગ હ સતાિન પા તુ વામ્॥ ૧૭॥
ખં ભવતી ભૂભર્વતી પવનાે ભવતી હુતાશનાે ભવતી ।
સ લલં ચ દેિવ ભવતી ભવતી ં િહ વા ન િક ચદિપ॥ ૧૮॥
ગણપતયે તનઘટયાેઃ પદકમલે સપ્તલાેકભક્તે યઃ ।
અધરમણાૈ િત્રપુર જતે દધા સ પીયષૂમ બ વમ્॥ ૧૯॥
ઘનમ તદાયકવેણી વાણીપ તમખુ્યદેવતાિવનુતા ।
પુરિરપપુા ણગ્ હીતી પૂણ િવદધાતુ મે કામમ્॥ ૨૦॥
ઙ વં વાદસ્ય લપાૈ માતઃ કેનાિપ લઙ્ગભેદેન ।
વદૂ્રપતા પુરારે તદભાવે તુ દ્વયાેરૈક્યમ્॥ ૨૧॥
ચ ચલિવશાલનયના તુઙ્ગકુચા ચ ચર કનીલકચા ।
પ ચમખુસ્ય પુર ધ્રી જગતાઽહઃસ ચયં હરતુ॥ ૨૨॥
છત્રગ્રહણિનયાજે્યા દશશતનતે્રસ્ય ભા મની યસ્યાઃ ।
તસ્યાશ્ચરણમુમાયા ભવાતપે ક્લ યતાં છત્રમ્॥ ૨૩॥
જ બુકનાયકનયનજ્યાે નેયં રઙ્ગશાિયનાે ભ ગની ।
અ ખલાનામ ડાનામિધરાજ્ઞી િવજયતે ચ ડી॥ ૨૪॥
ઝઙૃ્ક ત કરાે ત ચેન્નમત્તષટ્પદાવલી
યન્મખુા બુજન્મના સગુ ધના િનમિ ત્રતા ।
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કણર્કુ તલભ્રમાદ્ભવને નવૈ વાયર્તે
શલૈશક્રપુિત્રકા ધનુાેતુ સા મમ ભ્રમમ્॥ ૨૫॥

ઞમઙણનાઃ સ પ્રાે તા ચપકટતાખ્યષેુ ગાૈિર વગષુ ।
ઉત્તમસજં્ઞાઃ પ્રાજ્ઞૈઃ નરવગ તુ વદઙ્ ઘ્રરતાઃ॥ ૨૬॥
ટઙૃ્ક તમખુિરતિદકં્ક સજં્ય બાણાસનં કરે દધતી ।
યેયા માયા શબર શત્રુભયં તતુર્કામને॥ ૨૭॥
ઠઙ્કમપવૂ લ યા પ્રહસ પ્રવદસ્યલં તુ વદનસ્ય ।
પિરતાે મુિન ભગ તઃ પિરગ્રહાે ધજૂર્ટેજર્ય ત॥ ૨૮॥
ડમ ધરાે ભગવાનિપ ગાય ત યસ્યાઃ શભંુ ગુણવ્રાતમ્ ।
તસ્યાઃ શખિરસતુાયા નાકૃતપુ યાે ભવેદ્વ દ ॥ ૨૯॥
ઢક્કાિદવાદ્યહ તપ્રમથસમારાિધતશ્રવણયુગ્મા ।
શભુ્રિકરણાધર્માૈલેઃ શદુ્ધા તિવલા સની જયતી॥ ૩૦॥
ણટધા વથ ચતુરાે નાથાે યસ્યા તરઙ્ ગણીધાર ।
અગપુ હૂતસતુા સા કરાેતુ મે માનસે નટનમ્॥ ૩૧॥
તનુકા તિવ જતકનકા તર ણઃ સસંારધાેરજલરાશઃે ।
ત ણા ણાભચરણા તનાેતુ મે ગિરસતુા ક્ષેમમ્ । ૩૨॥
થસ્યવે યસ્ય ના ત પ્રાર ભાે યને ન દ્વતીય વમ્ ।
તસ્ય ગ્ ણ ત્યક્ષરતા ય મન્નિપ તન્મહાે જય ત॥ ૩૩॥
દરહ સત દ્વગુણીકૃતમખુકા તજર્ય ત પુર જતઃ કા તા।
નયનાને્મષેિવલાસાે યસ્યાઃ સકલાિન ભવુનાિન॥ ૩૪॥
ધરણીધરસ્ય દુિહતા ધરણીધરવા સનાે વધૂદર્િયતા।
ધરણીિવટસ્ય ભ ગની ધરણીમેતામુમા પાતુ॥ ૩૫॥
નગજે પાયં પાયં લાવ યસધુાં વદ યગાત્રસ્ય ।
નયના જ લના શલૂી બભવૂ ત્યુ જયાે મ યે॥ ૩૬॥
પ ત ગ્રદૃ ષ્ટ ગ્રાે યવુરા ેઽયં સદા મદાપેેતઃ ।
તવ રા જ્ઞ ન ક ણા ચેદ્ ભવુનસ્ય કથં શભંુ ભવતુ॥ ૩૭॥
ફ લતં મમા બ સકૃુતં કાલનેૈતાવતા ન સ દેહઃ ।
યદ્ ભવદ યં તાતંે્ર પિવત્રમીશાિન રચયા મ॥ ૩૮॥
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બ લ ભિનપીડ્યમાનાનબલાન્ પાતું ગ્ હીતજનનાય ।
બલમ બ દેિહ મહં્ય બ લમેત ક પયા મ મનઃ॥ ૩૯॥
ભવદ યસ્ય મહેશ્વિર કટાક્ષના ાે નવસ્ય મેધસ્ય ।
પ્રા ષમહમાશઙે્ક ક ણાં કલ્યાણતાેયમુચઃ॥ ૪૦॥
મ તરિહતઃ તવુ સ વં યં ક ચન ધનિપશા ચકાિવષ્ટમ્ ।
ઇષં્ટ ચ નવૈ લભસે પ ય જગન્માતરં તુ વા॥ ૪૧॥
ય મનાં મતુ યાેગ્યં િનગમાગમવાક્યસ ચયૈ ર્ગ્યમ્ ।
મૂત લાેચનભાગ્યં પુરામરેજર્ય ત નીપવને॥ ૪૨॥
રથચરણપા ણભ ગની દાનવદમની નમ દ્વપચ્છમની ।
ભવુનત્રયસ્ય જનની િવ યે ધરણીધરે જય ત॥ ૪૩॥
લલનાજનપ્રકા ડં કલનાદપરા તબાલકલક ઠમ્ ।
પુરવૈિરણઃ કલતં્ર મુરવૈિર સમ ચતં ભજ રે॥ ૪૪॥
વ દ્યમુમાપદકમલં િન દ્ય મદં સઙ્ગકારણસદનમ્ ।
વય સ સકલેઽ યતીતે નય સ મુધા મુગ્ધ િક કાલમ્ । । ૪૫॥
શ બરશાત્રવશાત્રવકલત્રપદ મત્રમહમહાે ધ યઃ ।
ભૂમ ડલે િવશાલે સદશૃઃ પુ ષાે મયા કાેઽ યઃ । ૪૬॥
ષડ્વદનસ્ય સિવત્રી ષ ણાં હ ત્રી મનઃ સપત્રાનામ્ ।
ષડ્ ભગર્ યં માગભર્ગર્સ્ય પુરિ ધ્રકાસ્થાનમ્॥ ૪૭॥
સવર્ત્ર સઙ્ગમુક્તાે ગવર્િવયુક્તઃ વત ત્રસ ચારઃ ।
િનવર્ણર્યન્ કદા વા શવર્વધૂધામ િવહરા મ॥ ૪૮॥
હિરમખુવ દતચરણા હિરણાઙ્કમદાપહાસ્યર વા ।
હિરણ તન ધયા ક્ષ હિરનાયકવાહના જય ત॥ ૪૯॥
ક્ષિત્રયા તકાિરણઃ પ્રસૂ વમવે કેવલં
નાપ કાિપ ય કલા મમાિપ મા તામગાત્ ।

દુષ્ટલાેકમાિરણી સહશ ક્ત િપણી
ધજૂર્ટેવર્ધૂિટકા ધનુાેતુ સા મદાપદમ્॥ ૫૦॥

॥ ઇ ત શ્રીભગવન્મહ ષરમણા તવેા સનાે વા સષ્ઠસ્ય
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નર સહસનૂાેગર્ણપતેઃ કૃ તઃ ઉમાઽક્ષરમાલા સમાપ્તા ॥
અનુષુ્ટ ત્તમ્ (૧-૧૬) । આયાર્ ત્તમ્ (૧૭-૨૪) ।
તૂણક ત્તમ્ (૨૫) ॥ આયાર્ ત્તમ્ (૨૬-૪૯) । તૂણક ત્તમ્ (૫૦) ।
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