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જય મા આધા શક્તિ 
જય આધા શક્તિ મા જય આધા શક્તિ, 
અખડં બ્રહ્ાડં દીપાવયા ં(૨) પડવ ેપ્રગટયા ંમા ... ૐ જય ૐ ... જય ૐ મા અંભઈ મા ... 
 
દ્રિિીયા બેય સ્વરુપ, શશવશક્તિ જાણ.ુ.. મા શશવશક્તિ જાણ,ુ 
બ્રહ્ા ગણપિી ગાયે (૨) હરે ગાય ેહર મા ... ૐ જય ૐ ... 
 
તશૃિયા ત્રણ સ્વરુપ શત્રભવુનમા ંબેઠા ... મા શત્રભવુનમા ંબેઠા, 
દયા થકી િરવેણી (૨) તુ ંિરાવેણી મા ... ૐ જય ૐ ... 
 
ચોથે ચતરુા મહાલક્ષ્મી મા, સચરા ચરવયાપ્યા, મા સચરા ચરવયાપ્યા; 
ચાર ભજુા ચૌ-દ્રદશા (૨) પ્રગટયા દક્ષિણમા ં... ૐ જય ૐ ... 
 
પચંમી પચં ઋશિ પચંમી ગણુ પદમા,ં 
પચં િત્તત્તવ ત્તયા ંસોહીએ (૨) પચં ેિત્તવો મા ... ૐ જય ૐ ... 
 
િષ્ટી ત ુ ંનારાયણી મદ્રહસાસરુ માયો ... મા મદ્રહસાસરુ માયો, 
નરનારીના રુપે (૨) વયાપ્યા સવેમા ં... ૐ જય ૐ ... 
 
સપ્િમી સપ્િ પાિાળ સાશવત્રી સધં્યા ... મા સાશવત્રી સધં્યા, 
ગૌ ગગંા ગાયત્રી (૨) ગૌરી ગીિા મા ... ૐ જય ૐ ... 
 
અષ્ટમી અષ્ટ ભજુા આઈ આનદંા, મા આઈ આનદંા, 
સરુવર મનુીવર જન્મયા (૨) દેવ દૈત્તયો મા ... ૐ જય ૐ ... 
 
નવમી નવકુળ નાગ, સેવ ેનવદુગાા ... મા સેવ ેનવદુગાા, 
નવરાત્રીના પજુન શશવરાત્રીના અચાન કીધા હર બ્રહ્ા ... ૐ જય ૐ ... 
 
દશમી દશ અવિાર જય શવજયાદશમી ... મા જય શવજયાદશમી, 
રામ ેરામ રમાડ્ા ં(૨) રાવણ રોળ્યો મા ... ૐ જય ૐ ... 
 
એકાદશી અગીયારસ કાત્તયાયની કામા, મા કાત્તયાયની માિા, 
કામ દુગાા કાલીકા (૨) શ્યામા ને રામા ... ૐ જય ૐ ... 
 
બારશે બાળા રંુપ, બહચુર અંભઈમા ... મા બહચુર અંભઈમા, 
બટુક ભૈરવ સોહીયે, કાળ ભૈરવ સોહીયે, િારા છે તજુમા ં... ૐ જય ૐ ... 
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િેરસે તળુજા રૂપ, િમે િારૂણી માિા ... મા િમે િારૂણી માિા, 
બ્રહ્ા શવષ્ણ ુસદાશશવ (૨) ગણુ િારા ગાિા ... ૐ જય ૐ ... 
 
ચૌદ્શે ચૌદા રૂપ ચડંી ચામુડંા ... મા ચડંી ચામુડંા, 
ભાવ ભક્તિ કંઇ આપો, ચતરુાઈ કંઈ આપો, શસિંહવાદ્રહની માિા ... ૐ જય ૐ ... 
 
પનૂમે કંુભ ભયો સાભંળજો કરુણા ... મા સાભંળજો કરુણા, 
વશિષ્ઠ દેવે વખાણ્યા, માકંડ મશુનયે વખાણ્યા, ગાય ેશભુ કશવિા ... ૐ જય ૐ ... 
 
સવંિ સોળ સિાવન સોળશે બાવીસ મા ં... મા સોળશે બાવીસ મા,ં 
સવંિ સોળે પ્રગટ્ા ં(૨) રેવા ને િીરે, મા ગગંાને િીરે ... ૐ જય ૐ ... 
 
ત્રબંાવટી નગરીમા ંરૂપાવટી નગરી મા મછંાવટી નગરી, 
સોળ સહસ્ત્ર ત્તયા ંસોહીએ (૨) િમા કરો ગૌરી, મા દયા કરો ગૌરી ... ૐ જય ૐ ... 
 
એકમે એક સ્વરૂપ અંિર નવ ધરશો ... મા અંિર નવ ધરશો, 
ભોળા ભવાનીન ેભજિા,ં ભોળા અંભઈ માને ભજિા ંભવસાગર િરશો ... ૐ જય ૐ ... 
 
ભાવ ન જાણુ ંભક્તિ ન જાણુ ંનવ જાણુ ંસેવા ... મા નવ જાણુ ંસેવા, 
વલ્લલ્લભ ભટ્ટને આપી, સેવકજનને આપી, એવી જ અમને આપો, ચરણોની સેવા ... ૐ જય ૐ ... 
 
શશવશક્તિની આરિી જે કોઈ ગાશ ે... મા જે ભાવ ેગાશે, 
ભણે શશવાનદં સ્વામી, ભણે રામાનદં સ્વામી, સખુ સપંશિ થાશે, 
હર કૈલાસે જાશે, મા અંભઈ દુુઃખ હરશે ... ૐ જય ૐ ... 
 
મા નો મડંપ લાલ ગલુાલ શોભા બહ ુસારી ... મા શોભા બહ ુસારી, 
અબીલ ઉડે આનદેં, ગલુાલ ઉડે આનદેં, જય બહચુર વાળી ... ૐ જય ૐ ... 
 
મા ની ચુદંડી લાલ ગલુાલ શોભા બહુ સારી, મા શોભા બહ ુસારી, 
આંગણ કુતડ નાચે, આંગણ કંુકડ બોલ,ે જય બહચુર વાળી ... ૐ જય ૐ .. 


