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॥ દેવી દશશ્લાેક તુતી॥

॥ દેવી દશશ્લાેક તુતી॥
અથવા અ બાષ્ટકમ્ દેવી પ્રણવશ્લાેક તુ ત ચ

ચેટ ભવન્ િન ખલ ખેટ કદંબવન-વાટ ષુ નાિકપટલી
કાેટ ર ચા તર-કાેટ મણીિકરણ-કાેટ કરં બત પદા ।
પાટ ર ગ ધ કુચશાટ કિવ વ પિરપાટ મ્-અગાિધપ સતુા
ઘાેટ ખુરાદિધક ધાટ મ્ ઉદાર મખુ વીટ રસને તનુતામ્॥ ૧

ચેટ ભવન્ િન ખલ ખેટ = being served by all the worlds
(and their inhabitants; also sky-dwellers i.e., devas)

કરં બત પદા = having feet adorned by
મણીિકરણ-કાેટ = millions of dazzling gems
કાેટ ર ચા તર-કાેટ = on millions of beautiful crowns
નાિક-પટલી = on the heads of a huge multitude of Gods
પાટ ર-ગ ધ = sandalwood-smelling
કુચ-શાટ = breast-cloth (portion of saree covering the breasts)
ઘાેટ -ખુરાત્ અિધક ધાટ મ્ = A swifter gait than that of horse

hooves
મખુ-વીટ રસને તનુતામ્ = may she bestow with the betel juice in

her mouth

દ્વપૈાયન પ્ર ત શાપાયુધ િત્રિદવ સાપેાન ધૂ લ ચરણા
પાપાપહ વમન-ુ પાનુલીન-જન તાપાપનાેદ િનપુણા ।
નીપાલયા સરુ ભ ધપૂાલકા દુિરતકૂપાદ્-ઉદંચયતુ મામ્
પાિધકા શખિર ભપૂાલ વંશ મ ણદ પાિયતા ભગવતી॥ ૨

ધૂ ળ ચરણા = the dust of whose feet is
િત્રિદવ સાપેાન = stairs to heaven
દ્વપૈાયન-પ્ર ત શાપાયુધ = for Sage vyAsa and other

curse-weapon-wielders (ascetics)
પાપાપહ વ = destroy my sins
તાપ અપનાેદ િનપુણા = O mother who are highly skilled in removing the

sorrow of
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॥ દેવી દશશ્લાેક તુતી॥

મન-ુ પ-અનુલીન જન = people who are engrossed in your meditation
and worship

નીપાલયા = O dweller of the kadamba forest!
સરુ ભ ધપૂ અલકા = having fragrant frontal hair curls
દુિરત-કૂપાત્ ઉદંચયતુ મામ્ = pull me out of the abyss/well of

past bad karma
પાિધકા = O lovely one!
શખિર-ભપૂાલ વ શમ ણ-દ પાિયતા = who brought light (by being

born) into the clan of the Mountain-King (Himalaya)

આળ ભર્-આપ્ત તનુરાળ લસત્ િક્રય કપાેળ ષુ ખેલ ત ભવ
વ્યાળ નકુલ્ય સત ચૂળ ભરા ચરણ ધૂળ લસન-્મુિનગણા ।
આળ - ત શ્રવ સ તાળ -દલમ્ વહ ત યાળ ક શાે ભ તલકા
સાળ કરાેતુ મમ કાળ મનઃ વપદ નાળ ક સવેન િવધાૈ॥ ૩

આળ = bee
ભવ-વ્યાળ નકુલી = She who is mongoose to the Serpent-like

birth-death cycle
અ સત ચૂળ ભરા = having profuse thick black hairdo
ચરણ ધૂળ લસન-્મુિનગણા = the dust from whose feet irradiates

the ascetics gathered near them
આળ - ત શ્રવ સ = in her honey-pot-like ears
તાળ -દળમ્ વહ ત તા = who wears a folded leaf as her ear-ornament
અલીક શાે ભ તલકા = and a bright red tilaka shining on her forehead
સા કાળ આળ કરાેતુ મમ મનઃ = May that KALI turn my manas into

a black bee
વ-પદ નાળ ક સવેન િવધાૈ = ever hovering around her black-lotus feet

Alternatively,
કાળ મમ મનઃ શાલી કરાેતુ = May KalI make my mind adept at
વપદ-નાલીક-સવેન-િવધાૈ = the art of worshipping her lotus feet

બાલા તાંશ-ુિનભ-ફાલા મનાગ્-અ ણ ચેલા િનતંબ ફલકે
કાેલાહલ ક્ષિપત કાલામરાકુશલ ક લાલ શાષેણ રિવઃ ।
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॥ દેવી દશશ્લાેક તુતી॥

સ્થૂલા કુચે જલદ નીલા કચે ક લત વીલા કદંબ િવિપને
શલૂાયુધ પ્રણત શીલા િવધાતુ હૃિદ શલૈાિધ-રાજ-તનયા॥ ૪

કંબાવતીવ સ િવડંબા ગલને નવ તુંબાગ વીણ સિવધા
બબાધરા િવનત શબંાયુધાિદ િનકુ ંબા કદંબ િવિપને ।
અંબા કુરઙ્ગ મદ જ તાળ રાે ચિરહ લંબાલકા િદશતુ મે
શમ્ બાહુલેય શ શ બબ અ ભરામ મખુ સબંાિધત તન ભરા॥ ૫

દાસાયમાન સમુહાસા કદંબવન વાસા કુસુભં સમુનાે
વાસા િવપ ચ કૃત રાસા િવધૂત મધુ માસારિવદ મધુરા ।
કાસાર સનૂ ત ત ભાસ અ ભરામ તનુર્ આસાર શીત ક ણા
નાસા મ ણ પ્રવર ભાસા શવા ત મરમાસાયેદ્-ઉપર તમ્॥ ૬

પઙ્કાકરે વપુ ષ કઙ્કાલ રક્ત પુ ષ કઙ્કાિદ પ ક્ષ િવષયે
વં કામનામ-્અય સ િકમ્ કારણમ્ હૃદય પંકાિર મે િહ ગિર મ્ ।
શકંા શલા િન શત ટઙ્કાયમાન પદ સકંાશમાન સમુનાે
ઝંકાિર ગં ત તમ-્અઙ્કાનપુેત શ શ સકંાશ વક્ત્ર કમલામ્॥ ૭

જંભાિર કંુ ભ થુ કંુભાપહા સ કુચ સભંાવ્ય હાર તલકા
રંભા કર દં્ર કર દંભાપહાે ગ ત િડભા અનુરં જત પદા ।
શભંા ઉદાર પિરરંભાઙુ્કરાત્ પુલક દંભાનુરાગ િપશનુા
શમ્ ભાસરુ આભરણ ગુંફા સદા િદશતુ શુભંાસરુ પ્રહરણા॥ ૮

દાક્ષાયણી દનજુ શક્ષા િવધાૈ િવતત દ ક્ષા મનાેહર ગુણા
ભક્ષા શનાે નટન વીક્ષા િવનાેદ મખુ દક્ષા વર પ્રહરણા ।
વીક્ષામ્ િવધેિહ મિય દક્ષા વક ય જન પક્ષા િવપક્ષ િવમખુી
યક્ષેશ સિેવત િનરાકે્ષપ શ ક્ત જય લક્ષ્યાવધાન કલના॥ ૯

દાક્ષાયણી = the daughter of dakSha prajApati
િવતત દ ક્ષા = seriously involved
દનજુ- શક્ષા-િવધાૈ = in keeping our demoniac tendencies under check
મનાેહર ગુણા = has charming qualities
વીક્ષા િવનાેદ મખુ = whose face betrays her immense amusement in watching
ભક્ષા અ શનઃ નટન = the dance of the alms-eater, Siva
દક્ષા વીક્ષામ્ િવધેિહ મિય = May the intelligent one shower her
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look on me
વક ય-જન-પક્ષા = she who is on the side of those who consider

themselves to belong to her
િવપક્ષ િવમખુી = and indifferent to those who pit themselves against

her
િનરાકે્ષપ શ ક્ત = unchallenged power
યક્ષેશ સિેવત = served by kubera, the king of yakShas, and lord of

wealth
જય લક્ષ્યઅવધાન કલના = who brings about attainment and

retention of one’s cherished objectives

વંદા લાેક વર સધંાિયની િવમલ કંુદાવદાત રદના
દંા - દં મ ણ- દંારિવદ મકરંદા ભ ષક્ત ચરણા ।

મંદાિનલા ક લત મંદાર દામ ભર્-અમંદા ભરામ મકુટા
મંદાિકની જવન ભદાન વાચમ્-અરિવદાનના િદશતુ મે॥ ૧૦

યત્રાશયાે ગલ ત તત્રાગ ભવતુ કુત્રાિપ િન તુલ શકુા
સતુ્રામ કાલ મખુ સત્રાસન પ્રકર સતુ્રાણ કાિર ચરણા ।
છત્રાિનલાિપ રય પત્રા ભરામ ગુણ મત્રામર સમ વધૂઃ
કુ ત્રાસ હીન મ ણ ચત્રાકૃ ત સુ્ફિરત પતુ્રાિદ દાન િનપુણા॥ ૧૧

કૂલા ત ગા મ ભય તૂલા વ લ વલન ક લા િનજ તુ ત િવધા
કાેલા હલ ક્ષિપત કાલા અમર કુશલ ક લાલ પાષેણ રતા ।
સ્થૂલા કુચે જલદ નીલા કચે ક લત લીલા કદંબ િવિપને
શલૂાયુધ પ્રણ ત શીલા િવભાતુ હૃિદ શલૈાિધરાજ-તનયા॥ ૧૨

ઇંધાન ક ર મ ણબંધા ભવે હૃદય-બંધાવતીવ ર સકા
સધંાવતી ભવુન સધંારણેઽ ય ત સધાવુદાર િનલયા ।
ગંધાનુભાવ મુહુરંધા લ પીત કચ બંધા સમપર્યતુ મે
શમ્ ધામ ભાનુમિપ ં ધાનમાશુ પદ સધંાનમ યનુગતા॥ ૧૩

- અેતાવત્ ગીયતે ક યતે -

Though this is said to contain 10 verses, it has three more in some
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recensions, and they too are included in the end (11-13).
The metre used for these verses is
called અશ્વ ધાિટ the cadence of hooves of horses, meaning that Mother
Nature’s gait is not slow placed, nor hurrying, but rythmic and rational. So
the chanters are requested to know each word, hence they are painfully
cleaved, blend it with the other and then rythmically chant. Then only you can
listen to its beauty. Desiraju H. Rao.
The verses appears to be known as kAlikA stuti or
devI praNava dashashlokI stuti.

Encoded and proofread by Santhi spasumarthi@yahoo.com and Desiraju H.
Rao
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