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Devistuti ShakrAdaya or Mahishantakarisuktam )

શક્રાદયકૃતા દેવી તુ તઃ અથવા મિહષ તકર સકૂ્તમ્

દુગાર્ સપ્તશત્યા તગર્તમ્

॥ અથ ચતુથાઽ યાયઃ॥
ઋ ષ વાચ॥ ૧॥

શક્રાદયઃ સરુગણા િનહતેઽ તવીય
ત મ દુરાત્મિન સરુાિરબલે ચ દેવ્યા ।

તાં તુષુ્ટવુઃ પ્રણ તનમ્ર શરાેધરાંસા
વા ગ્ભઃ પ્રહષર્પુલકાેદ્ગમચા દેહાઃ॥ ૨॥

દેવ્યા યયા તત મદં જગદાત્મશ યા
િન શષેદેવગણશ ક્તસમૂહમૂત્યાર્ ।

તામ બકામ ખલદેવમહ ષપજૂ્યાં
ભ યા નતાઃ મ િવદધાતુ શભુાિન સા નઃ॥ ૩॥

યસ્યાઃ પ્રભાવમતુલં ભગવાનન તાે
બ્રહ્મા હરશ્ચ ન િહ વક્તુમલં બલં ચ ।

સા ચ ડકા ખલજગ પિરપાલનાય
નાશાય ચાશભુભયસ્ય મ ત કરાેતુ॥ ૪॥

યા શ્રીઃ વયં સકૃુ તનાં ભવને વલ મીઃ
પાપાત્મનાં કૃતિધયાં હૃદયષેુ બુ દ્ધઃ ।

શ્રદ્ધા સતાં કુલજનપ્રભવસ્ય લ
તાં વાં નતાઃ મ પિરપાલય દેિવ િવશ્વમ્॥ ૫॥

િક વણર્યામ તવ પમ ચ ત્યમેતત્
િક ચા તવીયર્મસરુક્ષયકાિર ભૂિર ।

િક ચાહવષેુ ચિરતાિન તવાદ્ભુતાિન
સવષુ દેવ્યસરુદેવગણાિદકેષુ॥ ૬॥
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હેતુઃ સમ તજગતાં િત્રગુણાિપ દાષેૈ-
નર્ જ્ઞાયસે હિરહરાિદ ભર યપારા ।

સવાર્શ્રયા ખલ મદં જગદંશભૂત-
મવ્યાકૃતા િહ પરમા પ્રકૃ ત વમાદ્યા॥ ૭॥

યસ્યાઃ સમ તસરુતા સમુદ રણને
પ્ત પ્રયા ત સકલષેુ મખષેુ દેિવ ।

વાહા સ વૈ િપ ગણસ્ય ચ પ્તહેતુ-
ચ્ચાયર્સે વમત અેવ જનૈઃ વધા ચ॥ ૮॥
યા મુ ક્તહેતુરિવચ ત્યમહાવ્રતા વં

અ યસ્યસે સિુનયતે દ્રયત વસારૈઃ ।
માેક્ષા થ ભમુર્િન ભર તસમ તદાષેૈ-

િવદ્યા સ સા ભગવતી પરમા િહ દેિવ॥ ૯॥
શ દા ત્મકા સિુવમલગ્યર્જુષાં િનધાન-

મુદ્ગ થર યપદપાઠવતાં ચ સા ામ્ ।
દેવી ત્રયી ભગવતી ભવભાવનાય

વાત્તાર્ ચ સવર્જગતાં પરમા ત્ત હ ત્રી॥ ૧૦॥
મેધા સ દેિવ િવિદતા ખલશાસ્ત્રસારા

દુગાર્ સ દુગર્ભવસાગરનાૈરસઙ્ગા ।
શ્રીઃ કૈટભાિરહૃદયૈકકૃતાિધવાસા

ગાૈર વમવે શ શમાૈ લકૃતપ્ર તષ્ઠા॥ ૧૧॥
ઈષ સહાસમમલં પિરપૂણર્ચ દ્ર-

બ બાનુકાિર કનકાેત્તમકા તકા તમ્ ।
અત્યદ્ભુતં પ્રહૃતમાત્ત ષા તથાિપ

વક્ત્રં િવલાેક્ય સહસા મિહષાસરેુણ॥ ૧૨॥
દૃ ટ્વા તુ દેિવ કુિપતં ભ્રુકુટ કરાલ-

મુદ્યચ્છશાઙ્કસદશૃચ્છિવ યન્ન સદ્યઃ ।
પ્રાણાન્મુમાેચ મિહષ તદતીવ ચતં્ર

કૈ ર્ વ્યતે િહ કુિપતા તકદશર્નને॥ ૧૩॥
દેિવ પ્રસીદ પરમા ભવતી ભવાય

સદ્યાે િવનાશય સ કાપેવતી કુલાિન ।
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િવજ્ઞાતમેતદધનુવૈ યદ તમેત-
ન્નીતં બલં સિુવપુલં મિહષાસરુસ્ય॥ ૧૪॥

તે સ મતા જનપદેષુ ધનાિન તષેાં
તષેાં યશાં સ ન ચ સીદ ત ધમર્વગર્ઃ ।

ધ યા ત અેવ િન તાત્મજ ત્યદારા
યષેાં સદા યુદયદા ભવતી પ્રસન્ના॥ ૧૫॥

ધ યાર્ ણ દેિવ સકલાિન સદૈવ કમાર્-
યત્યાદતૃઃ પ્ર તિદનં સકૃુતી કરાે ત ।

વગ પ્રયા ત ચ તતાે ભવતીપ્રસાદા-
લાેકત્રયેઽિપ ફલદા નનુ દેિવ તને॥ ૧૬॥

દુગ તા હર સ ભી તમશષેજ તાેઃ
વસ્થૈઃ તા મ તમતીવ શભુાં દદા સ ।
દાિરદ્ર્યદુઃખભયહાિર ણ કા વદ યા

સવાપકારકરણાય સદાઽઽદ્રર્ ચત્તા॥ ૧૭॥
અે ભહર્તજૈર્ગદુપૈ ત સખંુ તથૈતે

કુવર્ તુ નામ નરકાય ચરાય પાપમ્ ।
સઙ્ગ્રામ ત્યુમિધગ ય િદવં પ્રયા તુ

મ વે ત નનૂમિહતા વિનહં સ દેિવ॥ ૧૮॥
દૃ ટૈ્વવ િક ન ભવતી પ્રકરાે ત ભ મ

સવાર્સરુાનિરષુ ય પ્રિહણાે ષ શસ્ત્રમ્ ।
લાેકા પ્રયા તુ િરપવાેઽિપ િહ શસ્ત્રપૂતા

ઇ થં મ તભર્વ ત તે વિપ તેઽ તસા વી॥ ૧૯॥
ખડ્ગપ્રભાિનકરિવસુ્ફરણૈ તથાેગ્રૈઃ

શલૂાગ્રકા તિનવહેન દશૃાેઽસરુાણામ્ ।
યન્નાગતા િવલયમંશમુિદ દુખ ડ-

યાેગ્યાનનં તવ િવલાેકયતાં તદેતત્॥ ૨૦॥
દુ ર્ત્ત ત્તશમન્ં તવ દેિવ શીલં

પં તથૈતદિવ ચ ત્યમતુલ્યમ યૈઃ ।
વીય ચ હિ ત્ર હૃતદેવપરાક્રમાણાં

વૈિર વિપ પ્રકિટતવૈ દયા વયે થમ્॥ ૨૧॥
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કેનાપેમા ભવતુ તેઽસ્ય પરાક્રમસ્ય
પં ચ શત્રુભયકાયર્ તહાિર કુત્ર ।

ચત્તે કૃપા સમરિનષુ્ઠરતા ચ દષૃ્ટા
વ યવે દેિવ વરદે ભવુનત્રયેઽિપ॥ ૨૨॥

ત્રૈલાેક્યમેતદ ખલં િરપનુાશનને
ત્રાતં વયા સમરમૂધર્િન તેઽિપ હ વા ।

નીતા િદવં િરપુગણા ભયમ યપા ત-
મ માકમનુ્મદસરુાિરભવં નમ તે॥ ૨૩॥
શલૂને પાિહ નાે દેિવ પાિહ ખડ્ગને ચા બકે ।
ઘ ટા વનને નઃ પાિહ ચાપજ્યાિનઃ વનને ચ॥ ૨૪॥
પ્રાચ્યાં રક્ષ પ્રતીચ્યાં ચ ચ ડકે રક્ષ દ ક્ષણે ।
ભ્રામણનેાત્મશલૂસ્ય ઉત્તરસ્યાં તથેશ્વિર॥ ૨૫॥
સાૈ યાિન યાિન પા ણ ત્રૈલાેક્યે િવચર ત તે ।
યાિન ચાત્યથર્ઘાેરા ણ તૈ રક્ષા માં તથા ભવુમ્॥ ૨૬॥
ખડ્ગશલૂગદાદ િન યાિન ચાસ્ત્રાિન તેઽ બકે ।
કરપ લવસઙ્ગીિન તૈર માન્રક્ષ સવર્તઃ॥ ૨૭॥

ઋ ષ વાચ॥ ૨૮॥
અેવં તુતા સરૈુિદવ્યૈઃ કુસમુનૈર્ દનાેદ્ભવૈઃ ।
અ ચતા જગતાં ધાત્રી તથા ગ ધાનુલપેનૈઃ॥ ૨૯॥
ભ યા સમ તૈ સ્ત્રદશિૈદવ્યૈધૂર્પૈ તુ ધૂિપતા ।
પ્રાહ પ્રસાદસમુખુી સમ તાન્ પ્રણતાન્ સરુાન્॥ ૩૦॥

દેવ્યવુાચ॥ ૩૧॥
િવ્રયતાં િત્રદશાઃ સવ યદ મત્તાેઽ ભવા છતમ્॥ ૩૨॥

દેવા ઉચુઃ॥ ૩૩॥
ભગવત્યા કૃતં સવ ન િક ચદવ શ યતે ।
યદયં િનહતઃ શત્રુર માકં મિહષાસરુઃ॥ ૩૪॥
યિદ ચાિપ વરાે દેય વયાઽ માકં મહેશ્વિર ।
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સં તા સં તા વં નાે િહસથેાઃ પરમાપદઃ॥ ૩૫॥
યશ્ચ મત્યર્ઃ તવૈરે ભ વાં તાે યત્યમલાનને॥ ૩૬॥
તસ્ય િવત્ત દ્ધિવભવૈધર્નદારાિદસ પદામ્ ।
દ્ધયેઽ મ પ્રસન્ના વં ભવેથાઃ સવર્દા બકે॥ ૩૭॥

ઋ ષ વાચ॥ ૩૮॥
ઇ ત પ્રસાિદતા દેવજૈર્ગતાેઽથ તથાઽત્મનઃ ।
તથેત્યુ વા ભદ્રકાલી બભવૂા તિહતા પ॥ ૩૯॥
ઇત્યેત ક થતં ભપૂ સ ભૂતા સા યથા પુરા ।
દેવી દેવશર રે યાે જગ ત્રયિહતૈ ષણી॥ ૪૦॥
પનુશ્ચ ગાૈર દેહા સા સમુદ્ભૂતા યથાભવત્ ।
વધાય દુષ્ટદૈત્યાનાં તથા શુ ભિનશુ ભયાેઃ॥ ૪૧॥
રક્ષણાય ચ લાેકાનાં દેવાનામપુકાિરણી ।
તચ્છૃ વ મયાઽઽખ્યાતં યથાવ કથયા મ તે॥ ૪૨॥
ઇ ત શ્રી માકર્ ડયેપુરાણે સાવ ણકે મ વ તરે દેવીમાહા યે

શક્રાિદ તુ તનાર્મ ચતુથાઽ યાયઃ॥ ૪॥
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