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ીભવુનેયોરશતનામતો

{ ીભવુનેયોરશતનામતો }

અથ ીભવુનેયોરશતનામતો 

ઈર ઉવાચ

મહાસમોિહની દવેી સુદરી ભવુનેરી 

એકારી એકમી એકાકી લોકનાિયકા  ૧

એકપા મહાપા થલૂસૂમશરીિરણી 

બીજપા મહાશિઃ સામ ેજયવધની  ૨

મહારિતમહાશિયિગની પાપનાિશની 

અિસિઃ કલાપા વૈણવી ભકાિલકા  ૩

ભિિયા મહાદવેી હિરાિદિપણી 

િશવપી િવપી કાલપી સખુાિસની  ૪

પરુાણી પુયપા ચ પાવતી પુયવધની 

ાણી પાવતીાણી શરાધશરીિરણી  ૫

નારાયણી મહાદવેી મિહષી સવમલા 

અકારાિદકારાતા ાશકલાધરી  ૬

સતમા િગણુા નારી શરીરોપિકાિરણી 

આકપાતકલાયાિપિસહંારકાિરણી  ૭
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સવશિમહાશિઃ શવા ણી પરમેરી 

લખેા ભવુના દવેી મહાકિવપરાયણા  ૮

ઇછાાનિયાપા અિણમાિદગણુાકા 

નમઃ િશવાય ૈશાતાય ૈશાિર ભવુનેિર  ૯

વદેવદેાપા ચ અિતસૂમા શરીિરણી 

કાલાની િશવાની શવૈધમપરાયણા  ૧૦

કાલાતરી કાલપી સંાના ાણધાિરણી 

ખગેા ચ ખવાી િશલૂવરધાિરણી  ૧૧

અપા બહુપા ચ નાિયકા લોકવયગા 

અભયા લોકરા ચ િપનાકી નાગધાિરણી  ૧૨

વશિમહાશિઃ પાશતોમરધાિરણી 

અાદશભુ દવેી લખેા ભવુના તથા  ૧૩

ખગધારી મહાપા સોમસયૂા િમયગા 

એવ ંશતાક ંનામ તો ંરમણભાિષત  ૧૪

સવપાપશમન ંસવા િરિનવારણ 

સવશુયકરં સદા િવજયવધન  ૧૫

આયુકરં પિુકરં રાકરં યશકર 
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અમરાિદપદૈયમમવાંશકલાપહ  ૧૬

ઇિત ીયામલ ેત ેભવુનેયોરશતનામ સમાત 
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