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યા દવીL  સવ"�તæેૂ  ુêધા$પણેુ  સJં8થતા ॥ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમ8ત8ય ૈનમો નમ: ॥ 10 ॥ 

યા દવીL  સવ"�તæેૂ  ુછાયા$પણે સJં8થતા ॥ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમો નમ: ॥ 11 ॥ 

યા દવીL  સવ"�તæેૂ  ુશJKત$પણે સJં8થતા ॥ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમો નમ: ॥ 12 ॥ 

યા દવીL  સવ"�તæેૂ  ુ]Fણા$પણેૃ  સJં8થતા ॥ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમો નમ: ॥ 13 ॥ 

યા દવીL  સવ"�તæેૂ  ુUાિંત$પણે સJં8થતા ॥ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમો નમ: ॥ 14 ॥ 

યા દવીL  સવ"�તૂæે ુpિત$પણે સJં8થતા ॥ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમો નમ: ॥ 15 ॥ 

યા દવીL  સવ"�તæેૂ  ુલ�p$પણે સJં8થતા ॥ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમો નમ: ॥ 16 ॥ 

યા દવીL  સવ"�તæેૂ  ુશાિંત$પણે સJં8થતા ॥ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમો નમ: ॥ 17 ॥ 

યા દવીL  સવ"�તૂæે ુT¹ધા$પણે સJં8થતા ॥ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમો નમ: ॥ 18 ॥ 

યા દવીL  સવ"�તæેૂ  ુ4ાિંત$પણે સJં8થતા ॥ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમ8ત8ય ૈનમો નમ: ॥ 19 ॥ 

યા દવીL  સવ"�તæેૂ  ુલÏમી$પણે સJં8થતા ॥ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમો નમ: ॥ 20 ॥ 

યા દLવી સવ"�તæેૂ  ુvિ±$પણેૃ  સJં8થતા ॥ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમ8ત8ય ૈનમો નમ: ॥ 21 ॥ 

યા દવીL  સવ"�તæેૂ  ુ8�િત$પણેૃ  સJં8થતા ॥ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમો નમ: ॥ 22 ॥ 

યા દવીL  સવ"�તæેૂ  ુદયા$પણે સJં8થતા ॥ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમ8ત8ય ૈનમો નમ: ॥ 23 ॥ 

યા દવીL  સવ"�તæેૂ  ુ]ÃFટ$પણેુ  સJં8થતા ॥ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમો નમ: ॥ 24 ॥ 

યા દવીL  સવ"�તæેૂ  ુમા]$પણેૃ  સJં8થતા ॥ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમ8ત8ય ૈનમો નમ: ॥ 25 ॥ 

યા દવીL  સવ"�તæેૂ  ુëાિંત$પણે સJં8થતા ॥ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમો નમ: ॥ 26॥ 

��¯યાણામિધFઠા;ી�તાનાંૂ  ચા5ખધæેયાુ  ॥ �તæેમતત8યૈૂ ુ  �યાપયદૈ�યૈL  નમો નમ: ॥ 27 ॥ 

5ચિત$પણે 6ાqિત�ૃ  મદે�યાXયJ8થતા જગત ં॥ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમ8ત8યૈ નમો નમ: ॥ 28 ॥ 

8]તાસરુ L: Gવ"મભીFટસTંયા±મૂ  Sરદણ�દæુ L L  ુસિેવતા ॥ 

કર]સંાનL ુ  �ભહેતરZ_રZુ L  �ભુિન¯ાÇય5ભહ]ંચાપદુ : ॥ 29 ॥ 

યાસા ં6તચંો¹ધતદÈ Mયતાિપત8ૈમા5ભરZશા અSરતુ L : મ�તયેુ  ॥ 

યાચ 8�તાતMUણમોહિંતનૃ : સવા"પદો ભJKતિવનà�િત5ભૂ : ॥ 30 ॥ 

 

*ગા"*ગા"*ગા"*ગા"ુુ ુુ     ચાલીસાચાલીસાચાલીસાચાલીસા    

 

જય જય જય *ગા"ુ  મહારાની, આ�દશ�કત જગજનની ભવાની. 

*ુ:ખહરણી Sખદાિયનીુ  માતા, અFટિસbY નવિનિધ કZ દાતા. 
 

િનરંકાર હÈ �યોિત ]NહારZુ , િતeલંોકુ  ફલીÈ  ઉ¾જયારZ. 

ચ°¯િવલાટ �ખુ મહાિવશાલા, ન;ે લાલ ìqટZૂ ુ  િવકરાલા. 
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િવ_ભંરZિવ_ભંરZિવ_ભંરZિવ_ભંરZ અ5ખલઅ5ખલઅ5ખલઅ5ખલ િવ_િવ_િવ_િવ_ તણીતણીતણીતણી જનતેાજનતેાજનતેાજનતેા 

 

િવ_ભંરZ અ5ખલ િવ_ તણી જનતેા  

િવ¥ાધરZ વદનમા ંવસજો િવધાતા  

*Æ"bYન ે*ર કરZ સદÆbY આપોુ ુુ ુ   

મામ પા�હ ઓમ ભગવતી ભવ *ઃખ કાપો ુ . 

 

�લો પડZ ભવરણ ેભટqં ભવાનીૂ ુ   

Sઝેુ  ન�હ લગીર કોઈ �દશા જવાની  

ભાસ ેભયકંર વળZ મનના ઉતાપો  

મામ પા�હ ઓમ ભગવતી ભવ *ઃખ કાપો ુ . 

  

આ રંકન ેઉગરવા નથી કોઈ આરો  

જ°માધં Ä ંજનની e ં¨હZ બા� તારોુ   

ના � ંSણો ભગવતી િશ�ના િવલાપોુ ુ ુ   

મામ પા�હ ઓમ ભગવતી ભવ *ઃખ કાપો ુ . 

  

મા,ં કમ" જ°મ કથની કરતા ંિવચા�ું  

આ SÃFટમા ં]જ િવના નથી કોઈ માૃ ુ �ું  

કોન ેકe ંકઠણ યોગ તણો બળાપોુ   

મામ પા�હ ઓમ ભગવતી ભવ *ઃખ કાપો ુ .  

 

e ંકામ 4ોધ મદ મોહ થકZ છકલોુ L   

આડંબર અિત ઘણો મદથી બકલોL L   

દોષો થકZ *િષતના કરZ માફ પાપોુ   

મામ પા�હ ઓમ ભગવતી ભવ *ઃખ કાપો ુ . 

  

ના શાVના Tવણ3 ંપયપાન કZ¼ ંુ  ુ 

ના મ;ં ક 8]િત કથા કદZL ુ  કાઈં કZ¼ ં ુ 

TYા ધરZ નથી કયા" તવ નામ pપો  
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�રbY દ િસbY દ�રbY દ િસbY દ�રbY દ િસbY દ�રbY દ િસbY દL LL LL LL L      

 

�રbY દ િસbY દ અFટ નવ િનbY દL L L ,  

વશંમા ંvbY દૃ L , બાKબાની  

Óદયમ ેïાન દL, 5ચ±મ ે¹યાન દL,  

અભય વરદાન દL, શ�ં રાણીુ   

*ઃખકો *ર કરુ ુ , Sખ ભરGર કરુ ુ ,  

આશ સGંણ" કર દાસ pણીૂ   

રાજનસો �હત દL, q�ંબ સ� 6ીત દુ ુ L ,  

જગમd Aત દL, મા ંભવાની  

 

 

^બા^બા^બા^બા અભયપદઅભયપદઅભયપદઅભયપદ દાયનીદાયનીદાયનીદાયની 

 

^બા અભયપદ દાયની રL, �યામા સાભંળજો સાદ ભીડ ભજંની  

^બા અનાથના નાથની રL, �યામા સાભંળજો સાદ ભીડ ભજંની 

  

હમ ેL �હ�ડોળે �હચક ર L L , હ�ચ ેઆરાSરZ માત ભીડ ભજંની ુ  

સખીયો સગંાથ રમે ગોકડZ રL , આવી આઠમનીરાત ભીડભજંની 

  

સવ" આરાSરZ ચોકમા ંરુ L , આવો તો રમીએ રાસ ભીડ ભજંની  

એવ ેસમય ેઆકાશથી રL , આ�યો  ક�ણ પોકાર ભીડ ભજંની ુ . 

  

કોન ેબોલાવી �જન ેરુ L , �યામા સાભંળજો સાદ ભીડ ભજંની  

મધ દરZય ેતોફાનમા ંરL , માડZ �બેુ  મા�ં વહાણુ   ભીડ ભજંની  

  

આવી કમાણી � ંકામની રુ L , જવા બઠેા �યા ં6ાણ ભીડ ભજંની  

વા� ભયકંર �કતો રુ ં L , દ�રય ેવાÁયો દાટ ભીડ ભજંની  

  

પાણી ભરા� ંવહાણ મા ંરુ L , એ કમ કાઢZ યા pય ભીડ ભજંની L  


