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ચડકાદયતો

{ ચડકાદયતો }

અય ી ચડકા દય તો મહામય 

માડયે ઋિષઃ, અનુુછદઃ, ી ચડકા દવેતા 

ાં  બીજ,ં  શિઃ, ૂં કીલક,ં

અય ી ચડકા સાદ િસયથ જપ ેિવિનયોગઃ 

ાં  ઇયાિદ ષડગં યાસઃ 

યાન ં

સવમગંળ માંગય ેિશવ ેસવા થ સાિધક ે

શરય ેયબક ેગૌરી નારાયણી નમોતતુ ે

ોવાચ 

અથાતસ ંવયાિમ િવતરેણ યથાતથ ં

ચડકા દય ંગુ ંવકૈામાનસઃ  

ૐ   ળ, ાં , , ૂં જય જય ચામુડ,ે

ચડક,ે િદશ, મિણમકુટકોટીર સઘંિત ચરણારિવદ,ે

ગાયી, સાિવી, સરવિત, મહાિહતાભરણ,ે ભરૈવપ

ધાિરણી, કિટત દંોવદન,ેઘોરે, ઘોરાનનેવલ

વલવાલા સહપિરત,ે મહાહાસ બધરીત િદગતરે,

સવા યધુ પિરપૂણ, કપાલહત,ે ગિજનોરીય,ે

ભતૂવતેાળદપિરત,ે કિપત ધરાધરે,

મધકુટૈમિહષાસરુ, ધૂલોચન ચડમુડરબીજ

શુભંિનશુભંાિદ દૈયિનકઢક,ે કાળરાિ,

મહામાય,ે િશવ,ે િનય,ે ઇાિયમિનરૃિત વણવાયુ
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સોમશેાન ધાન શિ ભતૂ,ે ાિવ િશવતતુ,ે

િભવુનાધારાધારે, વામ,ે યે,ે રૌયિંબક,ે

ાી, માહેિર, કૌમાિર, વૈણવી શિંખની વારાહીાણી

ચામુડા િશવદિૂત મહાકાિળ મહાલમી, મહાસરવતીિતિથત,ે

નાદમયિથત,ે મહોિવષોરગફણામિણઘિટત

મકુટકટકાિદર મહાવાલામય પાદબાહુદડોમાંગ,ે

મહામિહષોપિર ગધવ િવાધરારાિધત,ે

નવરિનિધકોશ ેતવવપ ેવાપાિણપાદપાયપૂથામક,ે

શદપશપરસગધાિદ વપ,ે

વચુઃ ોિજાાણમહાબિુિથત,ે

ૐ કાર  કાર ળ કારહત ેઆં  આયેનયનપા ેવશેય,

ાં  શોષય શોષય,  સકુુમારય સકુુમારય,

 સવ ંવશેય વશેય, લૈોયવર વણિન

સમત િચ ંવશીક વશીક મમ શૂ,

શી ંમારય મારય,  વ સષુુય વથાસ ુઅમા

રાજચોરાિજલ વાત િવષભતૂ-શુય-ુવરાિદ ફોટકાિદ

નાનારોગેયોઃ નાનાિભચારેયો નાનાપવાદેયઃ પરકમ મ

ત યૌષધ શયશૂય ુેયઃ સયમાં

ર ર, ૐ  ાં   ૂં  ઃ,

ાં    ઃ - મમ સવ કાયા િણ

સાધય સાધય હુ ંફ વાહા -

રાજ ારે મશાન ેવા િવવાદ ેશ ુસટ ે

ભતૂાિ ચોર મયથ ેમિય કાયા િણ સાધય  વાહા 

ચડકા દય ંગુ ંિસય ંયઃ પઠેરઃ 
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સવ કામ દ ંપુસંાં ભિુ મુ િયચિત 
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