
ધ્યાન ં
અરુણા ંકરુણા તરંગિતાક્ષીં ધતૃપાશાકુંશ પષુ્પબાણચાપામ | 
અગણમાદિગિ રાવતૃા ંમયખૂ ૈઃ અહમમત્યેવ મવિાવયે િવાનીમ || ૧ || 
હદરૈઃ ઓં 
શ્રી માતા, શ્રી મહારાગ્ન્યી, શ્રીમત-મસિંહાસનેશ્વરી | 
ગચિગ્ગ્નન કંુડસભંતૂા, િેવકાયયસમદુ્યતા || ૧ || 
ઉદ્યદ્ભાન ુસહસ્રાિા, ચતબુાયહ ુસમગ્્વતા | 
રાિસ્વરૂપ પાશાઢ્યા, ક્રોધાકારાકુંશોજ્જ્વલા || ૨ || 
મનોરૂપેક્ષકુોિંડા, પચંત્માત્ર સાયકા | 
મનજારુણ પ્રિાપરૂ મજ્જજિ-બ્રહ્ાડંમડંલા || ૩ || 
ચપંકાશોક પનુ્નાિ સૌિમંધક લસત્કચા 
કુરુમવિંિ મગણશે્રણી કનત્કોટીર મદંડતા || ૪ || 
અષ્ટમી ચદં્ર મવભ્રાજ િગિકસ્થલ શોગિતા | 
મખુચદં્ર કિંકાિ મિૃનાગિ મવશેષકા || ૫ || 
વિનસ્મર માિંલ્ય ગહૃતોરણ ગચલ્લ્લકા | 
વક્ત્ત્રલક્ષ્મી પરીવાહ ચલ્મીનાિ લોચના || ૬ || 
નવચપંક પષુ્પાિ નાસાિંડ મવરાજજતા | 
તારાકામંત મતરસ્કાદર નાસાિરણ િાસરુા || ૭ || 
કિંબ મજંરીક્ત્લપુ્ત કણયપરૂ મનોહરા | 
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તાટંક યિુિીભતૂ તપનોડુપ મડંલા || ૮ || 
પદ્મરાિ મશલાિશય પદરિામવ કપોલભૈૂઃ | 
નવમવદ્રમુ ગબિંબશ્રીૈઃ ્યક્કાદર રિનચ્છિા || ૯ || 
શદુ્ધ મવદ્યાકુંરાકાર દ્વિજપગં્ક્ત્ત િયોજ્જ્વલા | 
કપ ૂયરવીદટ કામોિ સમાકષય દિિતંરા || ૧૦ || 
મનજસલ્લાપ માધયુય મવમનિયર-જત્સત કચ્છપી | 
મિંગ્સ્મત પ્રિાપરૂ મજ્જજત-કામેશ માનસા || ૧૧ || 
અનાકગલત સાદૃશ્ય ચબુકુ શ્રી મવરાજજતા | 
કામેશબદ્ધ માિંલ્ય સતૂ્રશોગિત કંથરા || ૧૨ || 
કનકાિંિ કેયરૂ કમનીય ભજુાગ્્વતા | 
રત્નગ્ર વેય ગચિંતાક લોલમકુ્ત્તા ફલાગ્્વતા || ૧૩ || 
કામેશ્વર પે્રમરત્ન મગણ પ્રમતપણસ્તની| 
નાભ્યાલવાલ રોમાગિ લતાફલ કુચિયી || ૧૪ || 
લક્ષ્યરોમલતા ધારતા સમનેુ્નય મધ્યમા | 
સ્તનિાર િિન-મધ્ય પટ્ટબધં વગિત્રયા || ૧૫ || 
અરુણારુણ કૌસુિં વસ્ત્ર િાસ્વત-કટીતટી | 
રત્નદકિંદકગણ કારમ્ય રશનાિામ ભમૂષતા || ૧૬ || 
કામેશ ગ્ન્યાત સૌિાગ્નય માિયવોરુ િયાગ્્વતા | 
માગણક્ય મકુટાકાર જાનિુય મવરાજજતા || ૧૭ || 
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ઇંદ્રિોપ પદરગક્ષપ્ત સ્મર તણૂાિ જ ંમિકા | 
ગઢૂ્ગલુ્િા કૂમયપષૃ્ઠ જમયષ્ણ ુપ્રપિાગ્્વતા || ૧૮ || 
નખિીમધમત સછંન્ન નમજ્જજન તમોગણુા | 
પિિય પ્રિાજાલ પરાકૃત સરોરુહા || ૧૯ || 
મશિંજાન મગણમજંીર મદંડત શ્રી પિાબંજુા | 
મરાિી મિંિમના, મહાલાવણ્ય શેવમધૈઃ || ૨૦ || 
સવાયરુણાનવદ્યાિંી સવાયિરણ ભમૂષતા | 
મશવકામેશ્વરાકંસ્થા, મશવા, સ્વાધીન વલ્લિા || ૨૧ || 
સમેુરુ મધ્યશૃિંસ્થા, શ્રીમન્નિર નામયકા | 
ગચિંતામગણ ગહૃાતંસ્થા, પચંબ્રહ્ાસનગ્સ્થતા || ૨૨ || 
મહાપદ્માટવી સસં્થા, કિંબ વનવામસની | 
સધુાસાિર મધ્યસ્થા, કામાક્ષી કામિામયની || ૨૩ || 
િેવમષિ િણસિંાત સ્તયૂમાનાત્મ વ િવા | 
િડંાસરુ વધોદ્યકુ્ત્ત શગ્ક્ત્તસેના સમગ્્વતા || ૨૪ || 
સપંત્કરી સમારૂઢ્ મસિંધરુ વ્રજસેમવતા | 
અશ્વારૂઢ્ામધષ્ષ્ઠતાશ્વ કોદટકોદટ ગિરાવતૃા || ૨૫ || 
ચક્રરાજ રથારૂઢ્ સવાયયધુ પદરષ્કૃતા | 
િેયચક્ર રથારૂઢ્ મમંત્રણી પદરસેમવતા || ૨૬ || 
દકદરચક્ર રથારૂઢ્ િંડનાથા પરુસ્કૃતા | 
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્વાલામાગલમન કાગક્ષપ્ત વદ્વિપ્રાકાર મધ્યિા || ૨૭ || 
િડંસ ્ય વધોદ્યકુ્ત્ત શગ્ક્ત્ત મવક્રમહમષિતા | 
મનત્યા પરાક્રમાટોપ મનરીક્ષણ સમતુ્સકુા || ૨૮ || 
િડંપતુ્ર વધોદ્યકુ્ત્ત બાલામવક્રમ નદંિતા | 
મમંત્રણ્યબંા મવરગચત મવષિં વધતોમષતા || ૨૯ || 
મવશકુ્ર પ્રાણહરણ વારાહી વીયયનદંિતા | 
કામેશ્વર મખુાલોક કલ્લ્પત શ્રી િણેશ્વરા || ૩૦ || 
મહાિણેશ મનગિિન્ન મવઘ્નયતં્ર પ્રહમષિતા | 
િડંાસરુેંદ્ર મનમુયક્ત્ત શસ્ત્ર પ્રત્યસ્ત્ર વમષિણી || ૩૧ || 
કરાગંગુિ નખોત્પન્ન નારાયણ િશાકૃમતૈઃ | 
મહાપાશપુતાસ્ત્રાગ્ગ્નન મનિય ગ્નધાસરુ સ મનકા || ૩૨ || 
કામેશ્વરાસ્ત્ર મનિય ગ્નધ સિડંાસરુ શ ૂ્ યકા | 
બ્રહ્ોપેંદ્ર મહેંદ્રાદિ િેવસસં્તતુ વ િવા || ૩૩ || 
હરનેત્રાગ્ગ્નન સિંગ્નધ કામ સજંીવનૌષમધૈઃ | 
શ્રીમિાગ્નિવ કૂટૈક સ્વરૂપ મખુપકંજા || ૩૪ || 
કંઠાધૈઃ કદટપયંત મધ્યકટૂ સ્વરૂમપણી | 
શગ્ક્ત્તકટૈૂક તાપન્ન કટયથોિાિ ધાદરણી || ૩૫ || 
મલૂમતં્રાજત્મકા, મલૂકૂટ ત્રય કિેબરા | 
કુિામતૃ ક રમસકા, કુિસકેંત પાગલની || ૩૬ || 
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કુિાિંના, કુિાતંૈઃસ્થા, કૌગિની, કુિયોગિની | 
અકુિા, સમયાતંૈઃસ્થા, સમયાચાર તત્પરા || ૩૭ || 
મલૂાધારૈક મનલયા, બ્રહ્ગ્રમંથ મવિેદિની | 
મગણપરૂાતં રુદિતા, મવષ્ણગુ્રમંથ મવિેદિની || ૩૮ || 
આગ્ન્યા ચક્રાતંરાિસ્થા, રુદ્રગ્રમંથ મવિેદિની | 
સહસ્રારાબંજુા રૂઢ્ા, સધુાસારાગિ વમષિણી || ૩૯ || 
તદટલ્લતા સમરુગચૈઃ, ષટ-ચક્રોપદર સગં્સ્થતા | 
મહાશગ્ક્ત્તૈઃ, કંુડગલની, ગબસતતં ુતનીયસી || ૪૦ || 
િવાની, િાવનાિમ્યા, િવારણ્ય કુઠાદરકા | 
િદ્રમપ્રયા, િદ્રમમૂતિ, િયક્ત્તસૌિાગ્નય િામયની || ૪૧ || 
િગ્ક્ત્તમપ્રયા, િગ્ક્ત્તિમ્યા, િગ્ક્ત્તવશ્યા, િયાપહા | 
શાિંવી, શારિારાધ્યા, શવાયણી, શમયિામયની || ૪૨ || 
શાકંરી, શ્રીકરી, સાધ્વી, શરચ્ચદં્રમનિાનના | 
શાતોિરી, શામંતમતી, મનરાધારા, મનરંજના || ૪૩ || 
મનલેપા, મનમયલા, મનત્યા, મનરાકારા, મનરાકુલા | 
મનગુયણા, મનષ્કિા, શાતંા, મનષ્કામા, મનરુપપ્લવા || ૪૪ || 
મનત્યમકુ્ત્તા, મનમવિકારા, મનષ્પ્રપચંા, મનરાશ્રયા | 
મનત્યશદુ્ધા, મનત્યબદુ્ધા, મનરવદ્યા, મનરંતરા || ૪૫ || 
મનષ્કારણા, મનષ્કિંકા, મનરુપામધ, મનિરીશ્વરા | 
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નીરાિા, રાિમથની, મનમયિા, મિનામશની || ૪૬ || 
મનમચિંતા, મનરહકંારા, મનમોહા, મોહનામશની | 
મનમયમા, મમતાહતં્રી, મનષ્પાપા, પાપનામશની || ૪૭ || 
મનષ્ક્રોધા, ક્રોધશમની, મનલોિા, લોિનામશની | 
મનૈઃસશંયા, સશંયઘ્ની, મનિયવા, િવનામશની || ૪૮ || 
મનમવિકલ્પા, મનરાબાધા, મનિેિા, િેિનામશની | 
મનનાયશા, મતૃ્યમુથની, મનષ્ષ્ક્રયા, મનષ્પદરગ્રહા || ૪૯ || 
મનસ્તલુા, નીલગચકુરા, મનરપાયા, મનરત્યયા | 
દુલયિા, દુિયમા, દુિાય, દુૈઃખહતં્રી, સખુપ્રિા || ૫૦ || 
દુષ્ટદૂરા, દુરાચાર શમની, િોષવજિતા | 
સવયગ્ન્યા, સાદં્રકરુણા, સમાનામધકવજિતા || ૫૧ || 
સવયશગ્ક્ત્તમયી, સવયમિંિા, સદ્ગમતપ્રિા | 
સવેશ્વરી, સવયમયી, સવયમતં્ર સ્વરૂમપણી || ૫૨ || 
સવયયતં્રાજત્મકા, સવયતતં્રરૂપા, મનો્મની | 
માહશે્વરી, મહાિેવી, મહાલક્ષ્મી, મૃયડમપ્રયા || ૫૩ || 
મહારૂપા, મહાપજૂ્યા, મહાપાતક નામશની | 
મહામાયા, મહાસત્ત્વા, મહાશગ્ક્ત્ત મયહારમતૈઃ || ૫૪ || 
મહાિોિા, મહૈશ્વયાય, મહાવીયાય, મહાબલા | 
મહાબદુ્વદ્ધ, મયહામસદ્વદ્ધ, મયહાયોિેશ્વરેશ્વરી || ૫૫ || 
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મહાતતં્રા, મહામતં્રા, મહાયતં્રા, મહાસના | 
મહાયાિ ક્રમારાધ્યા, મહાિ રવ પજૂજતા || ૫૬ || 
મહશે્વર મહાકલ્પ મહાતાડંવ સાગક્ષણી | 
મહાકામેશ મદહષી, મહામત્રપરુ સુિંરી || ૫૭ || 
ચતૈુઃષષ્ટયપુચારાઢ્યા, ચતષુ્ષષ્ષ્ટ કિામયી | 
મહા ચતષુ્ષષ્ષ્ટ કોદટ યોગિની િણસેમવતા || ૫૮ || 
મનમુવદ્યા, ચદં્રમવદ્યા, ચદં્રમડંલમધ્યિા | 
ચારુરૂપા, ચારુહાસા, ચારુચદં્ર કિાધરા || ૫૯ || 
ચરાચર જિન્નાથા, ચક્રરાજ મનકેતના | 
પાવયતી, પદ્મનયના, પદ્મરાિ સમપ્રિા || ૬૦ || 
પચંપે્રતાસનાસીના, પચંબ્રહ્ સ્વરૂમપણી | 
ગચ્મયી, પરમાનિંા, મવગ્ન્યાન િનરૂમપણી || ૬૧ || 
ધ્યાનધ્યાત ૃધ્યેયરૂપા, ધમાયધમય મવવજિતા | 
મવશ્વરૂપા, જાિદરણી, સ્વપતંી, ત જસાજત્મકા || ૬૨ || 
સપુ્તા, પ્રાગ્ન્યાજત્મકા, તયુાય, સવાયવસ્થા મવવજિતા | 
સષૃ્ષ્ટકત્રી, બ્રહ્રૂપા, િોપ્ત્રી, િોમવિંિરૂમપણી || ૬૩ || 
સહંાદરણી, રુદ્રરૂપા, મતરોધાનકરીશ્વરી | 
સિામશવાનગુ્રહિા, પચંકૃત્ય પરાયણા || ૬૪ || 
િાનમુડંલ મધ્યસ્થા, િ રવી, િિમાગલની | 
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પદ્માસના, િિવતી, પદ્મનાિ સહોિરી || ૬૫ || 
ઉ્મેષ મનમમષોત્પન્ન મવપન્ન ભવુનાવગિૈઃ | 
સહસ્રશીષયવિના, સહસ્રાક્ષી, સહસ્રપાત || ૬૬ || 
આબ્રહ્ કીટજનની, વણાયશ્રમ મવધામયની | 
મનજાગ્ન્યારૂપમનિમા, પણુ્યાપણુ્ય ફલપ્રિા || ૬૭ || 
શ્રમુત સીમતં મસિંધરૂીકૃત પાિાબ્જધગૂિકા | 
સકલાિમ સિંોહ શગુ્ક્ત્તસપંટુ મૌગ્ક્ત્તકા || ૬૮ || 
પરુુષાથયપ્રિા, પણૂાય, િોગિની, ભવુનેશ્વરી | 
અંગબકા,નાદિ મનધના, હદરબ્રહ્ેંદ્ર સેમવતા || ૬૯ || 
નારાયણી, નાિરૂપા, નામરૂપ મવવજિતા | 
હ્રીંકારી, હ્રીમતી, હૃદ્યા, હયેોપાિેય વજિતા || ૭૦ || 
રાજરાજાગચિતા, રાગ્ન્યી, રમ્યા, રાજીવલોચના | 
રંજની, રમણી, રસ્યા, રણજત્કિંદકગણ મેખલા || ૭૧ || 
રમા, રાકેંદુવિના, રમતરૂપા, રમતમપ્રયા | 
રક્ષાકરી, રાક્ષસઘ્ની, રામા, રમણલપંટા || ૭૨ || 
કામ્યા, કામકિારૂપા, કિંબ કુસમુમપ્રયા | 
કલ્યાણી, જિતીકંિા, કરુણારસ સાિરા || ૭૩ || 
કિાવતી, કિાલાપા, કાતંા, કાિંબરીમપ્રયા | 
વરિા, વામનયના, વારુણીમિમવહ્વલા || ૭૪ || 
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મવશ્વામધકા, વેિવેદ્યા, મવિંધ્યાચલ મનવામસની | 
મવધાત્રી, વેિજનની, મવષ્ણમુાયા, મવલામસની || ૭૫ || 
કે્ષત્રસ્વરૂપા, કે્ષતે્રશી, કે્ષત્ર કે્ષત્રગ્ન્ય પાગલની | 
ક્ષયવદૃ્વદ્ધ મવમનમુયક્ત્તા, કે્ષત્રપાલ સમગચિતા || ૭૬ || 
મવજયા, મવમલા, વદં્યા, વિંારુ જનવત્સલા | 
વાગ્નવાદિની, વામકેશી, વદ્વિમડંલ વામસની || ૭૭ || 
િગ્ક્ત્તમત-કલ્પલમતકા, પશપુાશ મવમોચની | 
સહંૃતાશેષ પાષડંા, સિાચાર પ્રવમતિકા || ૭૮ || 
તાપત્રયાગ્ગ્નન સતંપ્ત સમાહ્લાિન ચદંદ્રકા | 
તરુણી, તાપસારાધ્યા, તનમુધ્યા, તમોપહા || ૭૯ || 
ગચમત, સ્તત્પિલક્ષ્યાથાય, ગચિેક રસરૂમપણી | 
સ્વાત્માનિંલવીભતૂ બ્રહ્ાદ્યાનિં સતંમતૈઃ || ૮૦ || 
પરા, પ્રત્યલ્ક્ત્ચતી રૂપા, પશ્યતંી, પરિેવતા | 
મધ્યમા, વ ખરીરૂપા, િક્ત્તમાનસ હમંસકા || ૮૧ || 
કામેશ્વર પ્રાણનાડી, કૃતગ્ન્યા, કામપજૂજતા | 
શૃિંાર રસસપંણૂાય, જયા, જાલધંરગ્સ્થતા || ૮૨ || 
ઓડયાણ પીઠમનલયા, ગબિંદુમડંલ વામસની | 
રહોયાિ ક્રમારાધ્યા, રહસ્તપયણ તમપિતા || ૮૩ || 
સદ્યૈઃ પ્રસાદિની, મવશ્વસાગક્ષણી, સાગક્ષવજિતા | 
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ષડિંિેવતા યકુ્ત્તા, ષાડ્ગણુ્ય પદરપદૂરતા || ૮૪ || 
મનત્યલ્ક્ત્લન્ના, મનરુપમા, મનવાયણ સખુિામયની | 
મનત્યા, ષોડમશકારૂપા, શ્રીકંઠાધય શરીદરણી || ૮૫ || 
પ્રિાવતી, પ્રિારૂપા, પ્રમસદ્ધા, પરમેશ્વરી | 
મલૂપ્રકૃમત રવ્યક્ત્તા, વ્યક્ત્તાવ્યક્ત્ત સ્વરૂમપણી || ૮૬ || 
વ્યામપની, મવમવધાકારા, મવદ્યામવદ્યા સ્વરૂમપણી | 
મહાકામેશ નયના, કુમિુાહ્લાિ કૌમિુી || ૮૭ || 
િક્ત્તહાિય  તમોિેિ િાનમુિ-િાનસુતંમતૈઃ | 
મશવદૂતી, મશવારાધ્યા, મશવમમૂતિ, ગ્શ્શવકંરી || ૮૮ || 
મશવમપ્રયા, મશવપરા, મશષ્ટેષ્ટા, મશષ્ટપજૂજતા | 
અપ્રમેયા, સ્વપ્રકાશા, મનોવાચામ િોચરા || ૮૯ || 
ગચચ્છગ્ક્ત્ત, ચેતનારૂપા, જડશગ્ક્ત્ત, િડાજત્મકા | 
િાયત્રી, વ્યાહૃમત, સ્સધં્યા, દ્વિજબ ૃિં મનષેમવતા || ૯૦ || 
તત્ત્વાસના, તત્ત્વમયી, પચંકોશાતંરગ્સ્થતા | 
મનસ્સીમમદહમા, મનત્યયૌવના, મિશાગલની || ૯૧ || 
મિઘગૂણિત રક્ત્તાક્ષી, મિપાટલ િડંભૈૂઃ | 
ચિંન દ્રવદિગ્નધાિંી, ચાપેંય કુસમુ મપ્રયા || ૯૨ || 
કુશલા, કોમલાકારા, કુરુકુળ્િા, કુલેશ્વરી | 
કુિકંુડાલયા, કૌિ માિયતત્પર સેમવતા || ૯૩ || 
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કુમાર િણનાથાબંા, તષુ્ષ્ટૈઃ, પષુ્ષ્ટ, મયમત, ધ ૃયમતૈઃ | 
શામંતૈઃ, સ્વગ્સ્તમતી, કામંત, નંદિની, મવઘ્નનામશની || ૯૪ || 
તેજોવતી, મત્રનયના, લોલાક્ષી કામરૂમપણી | 
માગલની, હમંસની, માતા, મલયાચલ વામસની || ૯૫ || 
સમુખુી, નગિની, સભુ્ૈૂઃ, શોિના, સરુનામયકા | 
કાલકંઠી, કામંતમતી, ક્ષોગિણી, સકૂ્ષ્મરૂમપણી || ૯૬ || 
વજ્રેશ્વરી, વામિેવી, વયોવસ્થા મવવજિતા | 
મસદે્ધશ્વરી, મસદ્ધમવદ્યા, મસદ્ધમાતા, યશગ્સ્વની || ૯૭ || 
મવશદુ્વદ્ધ ચક્રમનલયા,રક્ત્તવણાય, મત્રલોચના | 
ખટવાિંાદિ પ્રહરણા, વિન ક સમગ્્વતા || ૯૮ || 
પાયસાન્નમપ્રયા, ત્વક્ત્ સ્થા, પશલુોક િયકંરી | 
અમતૃાદિ મહાશગ્ક્ત્ત સવંતૃા, ડાદકનીશ્વરી || ૯૯ || 
અનાહતાબ્જ મનલયા, શ્યામાિા, વિનિયા | 
િંષ્રોજ્જ્વલા,ક્ષમાલામધધરા, રુમધર સગં્સ્થતા || ૧૦૦ || 
કાિરાત્ર્યાદિ શક્ત્ત્યોિવતૃા, ગ્સ્નગ્નધૌિનમપ્રયા | 
મહાવીરેંદ્ર વરિા, રાદકણ્યબંા સ્વરૂમપણી || ૧૦૧ || 
મગણપરૂાબ્જ મનલયા, વિનત્રય સયંતુા | 
વજ્રામધકાયધુોપેતા, ડામયાયદિગિ રાવતૃા || ૧૦૨ || 
રક્ત્તવણાય, માસંમનષ્ઠા, ગડુાન્ન પ્રીતમાનસા | 
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સમસ્ત િક્ત્તસખુિા, લાદક્યબંા સ્વરૂમપણી || ૧૦૩ || 
સ્વામધષ્ઠાનાબં ુજિતા, ચતવુયક્ત્ત્ર મનોહરા | 
શલૂાદ્યાયધુ સપંન્ના, પીતવણાય,મતિમવિતા || ૧૦૪ || 
મેિોમનષ્ઠા, મધપુ્રીતા, બદંિ્યાદિ સમગ્્વતા | 
િધ્યન્નાસક્ત્ત હૃિયા, ડાદકની રૂપધાદરણી || ૧૦૫ || 
મલૂા ધારાબંજુારૂઢ્ા, પચંવક્ત્ત્રા,ગ્સ્થસગં્સ્થતા | 
અંકુશાદિ પ્રહરણા, વરિાદિ મનષેમવતા || ૧૦૬ || 
મદુ્ગૌિનાસક્ત્ત ગચત્તા, સાદક્યબંાસ્વરૂમપણી | 
આગ્ન્યા ચક્રાબ્જમનલયા, શકુ્ત્લવણાય, ષડાનના || ૧૦૭ || 
મજ્જજાસસં્થા, હસંવતી મખુ્યશગ્ક્ત્ત સમગ્્વતા | 
હદરદ્રાન્ન ક રમસકા, હાદકની રૂપધાદરણી || ૧૦૮ || 
સહસ્રિિ પદ્મસ્થા, સવયવણોપ શોગિતા | 
સવાયયધુધરા, શકુ્ત્લ સગં્સ્થતા, સવયતોમખુી || ૧૦૯ || 
સવૌિન પ્રીતગચત્તા, યાદક્યબંા સ્વરૂમપણી | 
સ્વાહા, સ્વધા,મમત, મેધા, શ્રમુતૈઃ, સ્મમૃત, રનતુ્તમા || ૧૧૦ || 
પણુ્યકીમતિૈઃ, પણુ્યલભ્યા, પણુ્યશ્રવણ કીતયના | 
પલુોમજાગચિતા, બધંમોચની, બધંરુાલકા || ૧૧૧ || 
મવમશયરૂમપણી, મવદ્યા, મવયિાદિ જિત્પ્રસૈૂઃ | 
સવયવ્યામધ પ્રશમની, સવયમતૃ્ય ુમનવાદરણી || ૧૧૨ || 
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અગ્રિણ્યા,ગચિંત્યરૂપા, કગલકલ્મષ નામશની | 
કાત્યામયની, કાલહતં્રી, કમલાક્ષ મનષેમવતા || ૧૧૩ || 
તાબંલૂ પદૂરત મખુી, િાદડમી કુસમુપ્રિા | 
મિૃાક્ષી, મોદહની, મખુ્યા, મડૃાની, મમત્રરૂમપણી || ૧૧૪ || 
મનત્યતપૃ્તા, િક્ત્તમનમધ, મનિયતં્રી, મનગખલેશ્વરી | 
મ ત્ર્યાદિ વાસનાલભ્યા, મહાપ્રિય સાગક્ષણી || ૧૧૫ || 
પરાશગ્ક્ત્તૈઃ, પરામનષ્ઠા, પ્રગ્ન્યાન િનરૂમપણી | 
માધ્વીપાનાલસા, મત્તા, માતકૃા વણય રૂમપણી || ૧૧૬ || 
મહાકૈલાસ મનલયા, મણૃાલ મદુૃિોલયતા | 
મહનીયા, િયામતૂી, મયહાસામ્રાજ્યશાગલની || ૧૧૭ || 
આત્મમવદ્યા, મહામવદ્યા, શ્રીમવદ્યા, કામસેમવતા | 
શ્રીષોડશાક્ષરી મવદ્યા, મત્રકૂટા, કામકોદટકા || ૧૧૮ || 
કટાક્ષદકિંકરી ભતૂ કમલા કોદટસેમવતા | 
મશરૈઃગ્સ્થતા, ચદં્રમનિા, ફાલસ્થેંદ્ર ધનૈુઃપ્રિા || ૧૧૯ || 
હૃિયસ્થા, રમવપ્રખ્યા, મત્રકોણાતંર િીમપકા | 
િાક્ષાયણી, િૈત્યહતં્રી, િક્ષયગ્ન્ય મવનામશની || ૧૨૦ || 
િરાિંોગિત િીિાયક્ષી, િરહાસોજ્જ્વલ્મખુી | 
ગરુુમમૂતિ, ગુયણમનમધ, િોમાતા, ગહુજ્મભૈૂઃ || ૧૨૧ || 
િેવેશી, િંડનીમતસ્થા, િહરાકાશ રૂમપણી | 
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પ્રમતપ્મખુ્ય રાકાતં મતમથમડંલ પજૂજતા || ૧૨૨ || 
કિાજત્મકા, કિાનાથા, કાવ્યાલાપ મવનોદિની | 
સચામર રમાવાણી સવ્યિગક્ષણ સેમવતા || ૧૨૩ || 
આદિશગ્ક્ત્ત, રમેયા,ત્મા, પરમા, પાવનાકૃમતૈઃ | 
અનેકકોદટ બ્રહ્ાડં જનની, દિવ્યમવગ્રહા || ૧૨૪ || 
ક્ત્લીંકારી, કેવલા, ગહુ્યા, કૈવલ્ય પિિામયની | 
મત્રપરુા, મત્રજિિદં્યા, મત્રમમૂતિ, જસ્ત્રિશેશ્વરી || ૧૨૫ || 
ત્ર્યક્ષરી, દિવ્યિધંાઢ્યા, મસિંધરૂ મતલકાગંચતા | 
ઉમા, શ લેંદ્રતનયા, િૌરી, િધંવય સેમવતા || ૧૨૬ || 
મવશ્વિિાય, સ્વણયિિાય,વરિા વાિધીશ્વરી | 
ધ્યાનિમ્યા,પદરચ્છેદ્યા, ગ્ન્યાનિા, ગ્ન્યાનમવગ્રહા || ૧૨૭ || 
સવયવેિાતં સવેંદ્યા, સત્યાનિં સ્વરૂમપણી | 
લોપામદુ્રાગચિતા, લીલાક્ત્લપુ્ત બ્રહ્ાડંમડંલા || ૧૨૮ || 
અદૃશ્યા, દૃશ્યરદહતા, મવગ્ન્યાત્રી, વેદ્યવજિતા | 
યોગિની, યોિિા, યોગ્નયા, યોિાનિંા, યિુધંરા || ૧૨૯ || 
ઇચ્છાશગ્ક્ત્ત ગ્ન્યાનશગ્ક્ત્ત દક્રયાશગ્ક્ત્ત સ્વરૂમપણી | 
સવયધારા, સપુ્રમતષ્ઠા, સિસિ-રૂપધાદરણી || ૧૩૦ || 
અષ્ટમમૂતિ, રજાજૈત્રી, લોકયાત્રા મવધામયની | 
એકાદકની, ભમૂરૂપા, મનિતૈા, િ તવજિતા || ૧૩૧ || 
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અન્નિા, વસિુા, વદૃ્ધા, બ્રહ્ાત્મ ક્ય સ્વરૂમપણી | 
બહૃતી, બ્રાહ્ણી, બ્રાહ્ી, બ્રહ્ાનિંા, બગલમપ્રયા || ૧૩૨ || 
િાષારૂપા, બહૃત્સેના, િાવાિાવ મવવજિતા | 
સખુારાધ્યા, શિુકરી, શોિના સલુિાિમતૈઃ || ૧૩૩ || 
રાજરાજેશ્વરી, રાજ્યિામયની, રાજ્યવલ્લિા | 
રાજત-કૃપા, રાજપીઠ મનવેમશત મનજામશ્રતાૈઃ || ૧૩૪ || 
રાજ્યલક્ષ્મીૈઃ, કોશનાથા, ચતરંુિ બલેશ્વરી | 
સામ્રાજ્યિામયની, સત્યસધંા, સાિરમેખલા || ૧૩૫ || 
િીગક્ષતા, િૈત્યશમની, સવયલોક વશકંરી | 
સવાયથયિાત્રી, સામવત્રી, સચ્ચ્ચિાનિં રૂમપણી || ૧૩૬ || 
િેશકાલાપદરલ્ચ્છન્ના, સવયિા, સવયમોદહની | 
સરસ્વતી, શાસ્ત્રમયી, ગહુાબંા, ગહુ્યરૂમપણી || ૧૩૭ || 
સવોપામધ મવમનમુયક્ત્તા, સિામશવ પમતવ્રતા | 
સપં્રિાયેશ્વરી, સાધ્વી, ગરુુમડંલ રૂમપણી || ૧૩૮ || 
કુલોત્તીણાય, િિારાધ્યા, માયા, મધમુતી, મહી | 
િણાબંા, ગહુ્યકારાધ્યા, કોમલાિંી, ગરુુમપ્રયા || ૧૩૯ || 
સ્વતતં્રા, સવયતતેં્રશી, િગક્ષણામમૂતિ રૂમપણી | 
સનકાદિ સમારાધ્યા, મશવગ્ન્યાન પ્રિામયની || ૧૪૦ || 
ગચત્કિા,નિંકગલકા, પે્રમરૂપા, મપ્રયકંરી | 
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નામપારાયણ પ્રીતા, નદંિમવદ્યા, નટેશ્વરી || ૧૪૧ || 
મમથ્યા જિિમધષ્ઠાના મગુ્ક્ત્તિા, મગુ્ક્ત્તરૂમપણી | 
લાસ્યમપ્રયા, લયકરી, લજ્જજા, રંિાદિ વદંિતા || ૧૪૨ || 
િવિાવ સધુાવષૃ્ષ્ટૈઃ, પાપારણ્ય િવાનલા | 
િૌિાયગ્નયતલૂ વાતલૂા, જરાધ્વાતં રમવપ્રિા || ૧૪૩ || 
િાગ્નયાલ્બ્ધચદંદ્રકા, િક્ત્તગચત્તકેદક િનાિના | 
રોિપવયત િંિોગિ, મૃયત્યિુારુ કુઠાદરકા || ૧૪૪ || 
મહશે્વરી, મહાકાિી, મહાગ્રાસા, મહાશના | 
અપણાય, ચદંડકા, ચડંમુડંાસરુ મનષદૂિની || ૧૪૫ || 
ક્ષરાક્ષરાજત્મકા, સવયલોકેશી, મવશ્વધાદરણી | 
મત્રવિયિાત્રી, સિુિા, ત્ર્યબંકા, મત્રગણુાજત્મકા || ૧૪૬ || 
સ્વિાયપવિયિા, શદુ્ધા, જપાપષુ્પ મનિાકૃમતૈઃ | 
ઓજોવતી, દ્યમુતધરા, યગ્ન્યરૂપા, મપ્રયવ્રતા || ૧૪૭ || 
દુરારાધ્યા, દુરાિષાય, પાટલી કુસમુમપ્રયા | 
મહતી, મેરુમનલયા, મિંાર કુસમુમપ્રયા || ૧૪૮ || 
વીરારાધ્યા, મવરાડ્રૂપા, મવરજા, મવશ્વતોમખુી | 
પ્રત્યગ્રપૂા, પરાકાશા, પ્રાણિા, પ્રાણરૂમપણી || ૧૪૯ || 
માતાંડ િ રવારાધ્યા, મમંત્રણી ્યસ્તરાજ્યધૈૂઃ | 
મત્રપરેુશી, જયત્સેના, મનસ્ત્ર ગણુ્યા, પરાપરા || ૧૫૦ || 
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સત્યગ્ન્યાનાનિંરૂપા, સામરસ્ય પરાયણા | 
કપદિિની, કલામાલા, કામધકુ,કામરૂમપણી || ૧૫૧ || 
કિામનમધૈઃ, કાવ્યકિા, રસગ્ન્યા, રસશેવમધૈઃ | 
પષુ્ટા, પરુાતના, પજૂ્યા, પષુ્કરા, પષુ્કરેક્ષણા || ૧૫૨ || 
પરંજ્યોમતૈઃ, પરંધામ, પરમાણૈુઃ, પરાત્પરા | 
પાશહસ્તા, પાશહતં્રી, પરમતં્ર મવિેદિની || ૧૫૩ || 
મતૂાય,મતૂાય,મનત્યતપૃ્તા, મમુન માનસ હમંસકા | 
સત્યવ્રતા, સત્યરૂપા, સવાંતયાયમમની, સતી || ૧૫૪ || 
બ્રહ્ાણી, બ્રહ્જનની, બહરુૂપા, બધુાગચિતા | 
પ્રસમવત્રી, પ્રચડંાગ્ન્યા, પ્રમતષ્ઠા, પ્રકટાકૃમતૈઃ || ૧૫૫ || 
પ્રાણેશ્વરી, પ્રાણિાત્રી, પચંાશત-પીઠરૂમપણી | 
મવશૃખંલા, મવમવક્ત્તસ્થા, વીરમાતા, મવયત્પ્રસૈૂઃ || ૧૫૬ || 
મકંુુિા, મગુ્ક્ત્ત મનલયા, મલૂમવગ્રહ રૂમપણી | 
િાવગ્ન્યા, િવરોિઘ્ની િવચક્ર પ્રવમતિની || ૧૫૭ || 
છિંસ્સારા, શાસ્ત્રસારા, મતં્રસારા, તલોિરી | 
ઉિારકીમતિ, રુિામવ િવા, વણયરૂમપણી || ૧૫૮ || 
જ્મમતૃ્ય ુજરાતપ્ત જન મવશ્રામંત િામયની | 
સવોપમનષ દુદ્ઘુષ્ટા, શાતં્યતીત કિાજત્મકા || ૧૫૯ || 
િિંીરા, િિનાતંૈઃસ્થા, િમવિતા, િાનલોલપુા | 
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કલ્પનારદહતા, કાષ્ઠા, કાતંા, કાતંાધય મવગ્રહા || ૧૬૦ || 
કાયયકારણ મનમુયક્ત્તા, કામકેગિ તરંગિતા | 
કનત-કનકતાટંકા, લીલામવગ્રહ ધાદરણી || ૧૬૧ || 
અજાક્ષય મવમનમુયક્ત્તા, મગુ્નધા ગક્ષપ્રપ્રસાદિની | 
અંતમુયખ સમારાધ્યા, બદહમુયખ સદુુલયિા || ૧૬૨ || 
ત્રયી, મત્રવિય મનલયા, મત્રસ્થા, મત્રપરુમાગલની | 
મનરામયા, મનરાલબંા, સ્વાત્મારામા, સધુાસમૃતૈઃ || ૧૬૩ || 
સસંારપકં મનમયગ્નન સમદુ્ધરણ પદંડતા | 
યગ્ન્યમપ્રયા, યગ્ન્યકત્રી, યજમાન સ્વરૂમપણી || ૧૬૪ || 
ધમાયધારા, ધનાધ્યક્ષા, ધનધા્ય મવવમધિની | 
મવપ્રમપ્રયા, મવપ્રરૂપા, મવશ્વભ્રમણ કાદરણી || ૧૬૫ || 
મવશ્વગ્રાસા, મવદ્રમુાિા, વ ષ્ણવી, મવષ્ણરુૂમપણી | 
અયોમન, યોમનમનલયા, કૂટસ્થા, કુલરૂમપણી || ૧૬૬ || 
વીરિોષ્ઠીમપ્રયા, વીરા, ન ષ્કમ્યાય, નાિરૂમપણી | 
મવગ્ન્યાન કલના, કલ્યા મવિગ્નધા, બૈંિવાસના || ૧૬૭ || 
તત્ત્વામધકા, તત્ત્વમયી, તત્ત્વમથય સ્વરૂમપણી | 
સામિાનમપ્રયા, સૌમ્યા, સિામશવ કુટંુગબની || ૧૬૮ || 
સવ્યાપસવ્ય માિયસ્થા, સવાયપદ્વિ મનવાદરણી | 
સ્વસ્થા, સ્વિાવમધરુા, ધીરા, ધીર સમગચિતા || ૧૬૯ || 
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ચ ત્યાઘ્યય સમારાધ્યા, ચ ત્ય કુસમુમપ્રયા | 
સિોદિતા, સિાતષુ્ટા, તરુણાદિત્ય પાટલા || ૧૭૦ || 
િગક્ષણા, િગક્ષણારાધ્યા, િરસ્મેર મખુાબંજુા | 
કૌગિની કેવલા,નઘ્યાય કૈવલ્ય પિિામયની || ૧૭૧ || 
સ્તોત્રમપ્રયા, સ્તમુતમતી, શ્રમુતસસં્તતુ વ િવા | 
મનગ્સ્વની, માનવતી, મહશેી, મિંિાકૃમતૈઃ || ૧૭૨ || 
મવશ્વમાતા, જિદ્ધાત્રી, મવશાલાક્ષી, મવરાગિણી| 
પ્રિલ્િા, પરમોિારા, પરામોિા, મનોમયી || ૧૭૩ || 
વ્યોમકેશી, મવમાનસ્થા, વજજ્રણી, વામકેશ્વરી | 
પચંયગ્ન્યમપ્રયા, પચંપે્રત મચંામધશામયની || ૧૭૪ || 
પચંમી, પચંભતેૂશી, પચં સખં્યોપચાદરણી | 
શાશ્વતી, શાશ્વત શ્વયાય, શમયિા, શભંમુોદહની || ૧૭૫ || 
ધરા, ધરસતુા, ધ્યા, ધમમિણી, ધમયવમધિની | 
લોકાતીતા, ગણુાતીતા, સવાયતીતા, શમાજત્મકા || ૧૭૬ || 
બધંકૂ કુસમુ પ્રખ્યા, બાલા, લીલામવનોદિની | 
સમુિંિી, સખુકરી, સવેુષાડયા, સવુામસની || ૧૭૭ || 
સવુામસ્યચયનપ્રીતા, શોિના, શદુ્ધ માનસા | 
ગબિંદુ તપયણ સતંષુ્ટા, પવૂયજા, મત્રપરુાગંબકા || ૧૭૮ || 
િશમદુ્રા સમારાધ્યા, મત્રપરુા શ્રીવશકંરી | 
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ગ્ન્યાનમદુ્રા, ગ્ન્યાનિમ્યા, ગ્ન્યાનગ્ન્યેય સ્વરૂમપણી || ૧૭૯ || 
યોમનમદુ્રા, મત્રખડેંશી, મત્રગણુાબંા, મત્રકોણિા | 
અનિાદ્ભુત ચાદરત્રા, વામંછતાથય પ્રિામયની || ૧૮૦ || 
અભ્યાસામત શયગ્ન્યાતા, ષડધ્વાતીત રૂમપણી | 
અવ્યાજ કરુણામમૂતિ, રગ્ન્યાનધ્વાતં િીમપકા || ૧૮૧ || 
આબાલિોપ મવદિતા, સવાયનલુ્લઘં્ય શાસના | 
શ્રી ચક્રરાજમનલયા, શ્રીમમિપરુ સુિંરી || ૧૮૨ || 
શ્રી મશવા, મશવશક્ત્ત્ય ક્ય રૂમપણી, લગલતાગંબકા | 
એવ ંશ્રીલગલતાિેવ્યા નામ્ના ંસાહસ્રકં જગૈુઃ || ૧૮૩ || 
|| ઇમત શ્રી બ્રહ્ાડંપરુાણે, ઉત્તરખડેં, શ્રી હયગ્રીવાિસ્ત્ય સવંાિે, 
શ્રીલગલતારહસ્યનામ શ્રી લગલતા રહસ્યનામ સાહસ્રસ્તોત્ર કથન ંનામ 
દ્વિતીયોધ્યાયૈઃ || 
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