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Shri Kamakshi Suprabhatam

શ્રીકામાક્ષીસપુ્રભાતમ્

જગદવન િવધાૈ વં ગ કા ભવાિન
તવ તુ જનિન િનદ્રામાત્મવ ક પિય વા ।

પ્ર તિદવસમહં વાં બાેધયા મ પ્રભાતે
વિય કૃતમપરાધં સવર્મેતં ક્ષમ વ॥ ૧॥

યિદ પ્રભાતં તવ સપુ્રભાતં
તદા પ્રભાતં મમ સપુ્રભાતમ્ ।

ત મા પ્રભાતે તવ સપુ્રભાતં
વક્ષ્યા મ માતઃ કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૨॥

ગુ યાનમ્

યસ્યાઙ્ ઘ્રપદ્મ મકર દિનષવેણાત્ વં
જહ્વાં ગતાઽ સ વરદે મમ મ દ બદ્ધઃ ।

યસ્યાંબ િનત્યમનઘે હૃદયે િવભા સ
તં ચ દ્રશખેર ગુ ં પ્રણમા મ િનત્યમ્॥ ૩॥

જયે જયે દ્રાે ગુ ણા ગ્રહીતાે
મઠાિધપત્યે શ શશખેરેણ ।

યથા ગુ સવર્ ગુણાપેપન્નાે
જયત્યસાૈ મઙ્ગલમાતનાેતુ॥ ૪॥

શભંુ િદશતુ નાે દેવી કામાક્ષી સવર્ મઙ્ગલા
શભંુ િદશતુ નાે દેવી કામકાેટ મઠેશઃ ।

શભંુ િદશતુ ત ચ્છ ય સદુ્ગ ના જયે દ્રાે
સવ મઙ્ગલમવેા તુ મઙ્ગલાિન ભવ તુ નઃ॥ ૫॥
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॥ શભુમ્॥

॥ શ્રીઃ॥

કામા ક્ષ દેવં્યબ તવાદ્રર્દષૃ્ટ ા
મૂકઃ વયં મૂકકિવયર્થાઽસીત્ ।

તથા કુ વં પરમેશ યે
વ પાદમૂલે પ્રણતં દયાદ્ર॥

ઉ ત્તષ્ઠાે ત્તષ્ઠ વરદે ઉ ત્તષ્ઠ જગદ શ્વિર ।
ઉ ત્તષ્ઠ જગદાધારે ત્રૈલાેક્યં મઙ્ગલં કુ ॥ ૧॥
શ ◌ૃણાે ષ ક ચ્ચદ્ વિન થતાેઽયમ્

દઙ્ગભેર પટહાનકાનામ્ ।
વેદ વિન શ ક્ષતભૂસરુાણામ્ ।

શ ◌ૃણાે ષ ભદ્રે કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૨॥
શ ◌ૃણાે ષ ભદ્રે નનુ શઙ્ખ ઘાષેમ્

વૈતા લકાનાં મધુરં ચ ગાનમ્ ।
શ ◌ૃણાે ષ માતઃ િપકકુકુ્કટાનામ્

વિન પ્રભાતે કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૩॥
માતિનર ક્ષ્ય વદનં ભગવાન્ શશાઙ્કાે

લ વતઃ વયમહાે િનલયં પ્રિવષ્ટઃ ।
દ્રષંુ્ટ વદ ય વદનં ભગવાન્ િદનેશાે

હ્યાયા ત દેિવ સદનં કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૪॥
પ યા બ કે ચદ્ તપૂણર્કુ ભાઃ

કે ચદ્ દયાદ્ર તપુ પમાલાઃ ।
કા ચત્ શભુાઙ્ગયાે નનવુાદ્યહ તાઃ

તષ્ઠ ત તષેાં કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૫॥
ભેર દઙ્ગપણવાનકવાદ્યહ તાઃ

તાેતું મહેશદિયતે તુ તપાઠકા વામ્ ।
તષ્ઠ ત દેિવ સમયં તવ કાઙ્ક્ષમાણાઃ
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હ્યુ ત્તષ્ઠ િદવ્યશયનાત્ કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૬॥
માતિનર ક્ષ વદનં ભગવાન્ વદ યમ્

નવૈાે થતઃ શ શિધયા શિયત તવાઙે્ક ।
સબંાેધયાશુ ગિરજે િવમલં પ્રભાતમ્

તં મહેશદિયતે કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૭॥
અ તશ્ચર ત્યા તવ ભષૂણાનામ્

ઝ ઝ વિન નપૂુરકઙ્કણાનામ્ ।
શ્રુ વા પ્રભાતે તવ દશર્નાથ

દ્વાિર સ્થતાેઽહં કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૮॥
વાણી પુ તકમં બકે ગિરસતુે પદ્માિન પદ્માસના

રંભા વંબરડંબરં ગિરસતુા ગઙ્ગા ચ ગઙ્ગાજલમ્ ।
કાલી તાલયુગં દઙ્ગયુગલં દા ચ ન દા તથા ।

નીલા િનમર્લદપર્ણ તવતી તાસાં પ્રભાતં શભુમ્॥ ૯॥
ઉ થાય દેિવ શયનાદ્ભગવાન્ પુરાિરઃ

નાતું પ્રયા ત ગિરજે સરુલાેકનદ્યામ્ ।
નૈકાે િહ ગ તુમનઘે રમતે દયાદ્ર

હ્યુ ત્તષ્ઠ દેિવ શયના કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૧૦॥
પ યાંબ કે ચ ફલપુ પહ તાઃ

કે ચ પુરાણાિન પઠ ત માતઃ ।
પઠ ત વેદા બહવ તવારે

તષેાં જનાનાં કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૧૧॥
લાવ યશવેિધમવેક્ષ્ય ચરં વદ યમ્

ક દપર્દપર્દલનાેઽિપ વશં ગત તે ।
કામાિરચુ બતકપાેલયુગં વદ યં

દ્રષંુ્ટ સ્થતાઃ વયમયે કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૧૨॥
ગાઙ્ગેયતાેયમમવાહ્ય મનુીશ્વરા વાં

ગઙ્ગાજલૈઃ નપિયતું બહવાે ઘટાંશ્ચ ।
વા શરઃસુ ભવતીમ ભકાઙ્ક્ષમાણાઃ
દ્વાિર સ્થતા િહ વરદે કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૧૩॥
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મ દારકુ દકુસમુૈરિપ તપુ પૈઃ
માલાકૃતા િવર ચતાિન મનાેહરા ણ ।

માલ્યાિન િદવ્યપદયાેરિપ દાતુમંબ
તષ્ઠ ત દેિવ મનુયઃ કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૧૪॥

કા ચીકલાપપિરરંભિનત બ બ બમ્
કા મીરચ દનિવલેિપતક ઠદેશમ્ ।

કામેશચુ બતકપાેલમુદારનાસાં
દ્રષંુ્ટ સ્થતાઃ વયમયે કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૧૫॥

મ દ મતં િવમલચા િવશાલનતે્રમ્
ક ઠસ્થલં કમલકાેમલગભર્ગાૈરમ્ ।

ચક્રાિઙ્કતં ચ યુગલં પદયાે ર્ગા ક્ષ
દ્રષંુ્ટ સ્થતાઃ વયમયે કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૧૬॥

મ દ મતં િત્રપુરનાશકરં પુરારેઃ
કામેશ્વરપ્રણયકાપેહરં મતં તે ।

મ દ મતં િવપુલહાસમવે ક્ષતું
તે માતઃ સ્થતાઃ વયમયે કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૧૭॥

માતા શશનૂાં પિરરક્ષણાથર્મ્
ન ચવૈ િનદ્રાવશમે ત લાેકે ।

માતા ત્રયાણાં જગતાં ગ ત વમ્
સદા િવિનદ્રા કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૧૮॥

માતમુર્રાિરકમલાસનવ દતાઙ્ યાઃ
હૃદ્યાિન િદવ્યમધુરા ણ મનાેહરા ણ ।

શ્રાેતું તવાંબ વચનાિન શભુપ્રદાિન
દ્વાિર સ્થતા વયમયે કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૧૯॥

િદગંબરાે બ્રહ્મકપાલપા ણઃ
િવક ણર્કેશઃ ફ ણવે ષ્ટતાઙ્ગઃ ।

તથાઽિપ માત તવ દેિવસઙ્ગાત્
મહેશ્વરાેઽભૂત્ કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૨૦॥

અિય તુ જનિન દત્ત ત યપાનને દેિવ
દ્રિવડ શશરુભૂદ્વૈ જ્ઞાનસ પન્નમૂ તઃ ।
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દ્રિવડતનયભુક્તક્ષીરશષેં ભવાિન
િવતર સ યિદ માતઃ સપુ્રભાતં ભવને્મે॥ ૨૧॥

જનિન તવ કુમારઃ ત યપાનપ્રભાવાત્
શશરુિપ તવ ભતુર્ઃ કણર્મૂલે ભવાિન ।

પ્રણવપદિવશષેં બાેધયામાસ દેિવ
યિદ મિય ચ કૃપા તે સપુ્રભાતં ભવને્મે॥ ૨૨॥

વં િવશ્વનાથસ્ય િવશાલનતે્રા
હાલસ્યનાથસ્ય નુ મીનનતે્રા ।

અેકામ્રનાથસ્ય નુ કામનતે્રા
કામેશ યે કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૨૩॥

શ્રીચ દ્રશખેર ગુ ભર્ગવાન્ શર યે
વ પાદભ ક્તભિરતઃ ફલપુ પપા ણઃ ।

અેકામ્રનાથદિયતે તવ દશર્નાથ
તષ્ઠત્યયં ય તવરાે મમ સપુ્રભાતમ્॥ ૨૪॥

અેકામ્રનાથદિયતે નનુ કામપીઠે
સ પૂ જતાઽ સ વરદે ગુ શઙ્કરેણ ।

શ્રીશઙ્કરાિદગુ વયર્સમ ચતાઙ્ ઘ્રમ્
દ્રષંુ્ટ સ્થતા વયમયે કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૨૫॥

દુિરતશમનદક્ષાૈ ત્યુસ તાસદક્ષાૈ
ચરણમપુગતાનાં મુ ક્તદાૈ જ્ઞાનદાૈ તાૈ ।

અભયવરદહ તાૈ દ્રષુ્ટમંબ સ્થતાેઽહં
િત્રપુરદલન યે સપુ્રભાતં મમાય॥ ૨૬॥

માત તદ યચરણં હિરપદ્મ દૈ્યઃ
વ દં્ય રથાઙ્ગસરસી હશઙ્ખ ચહ્નમ્ ।

દ્રષંુ્ટ ચ યાે ગજનમાનસરાજહંસં
દ્વાિર સ્થતાેઽ મ વરદે કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૨૭॥

પ ય તુ કે ચદ્વદનં વદ યં
તવુ તુ કલ્યાણગુણાં તવા યે ।

નમ તુ પાદા જ યુગં વદ યાઃ
દ્વાિર સ્થતાનાં કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૨૮॥
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કે ચ સમુેરાેઃ શખરેઽ તતુઙ્ગે
કે ચન્મ ણદ્વ પવરે િવશાલે ।

પ ય તુ કે ચ વ દા ધમ યે
પ યા યહં વા મહ સપુ્રભાતમ્॥ ૨૯॥

શભંાવેાર્માઙ્કસસં્થાં શ શિનભવદનાં નીલપદ્માયતાક્ષી ં
યામાઙ્ગાં ચા હાસાં િન બડતરકુચાં પક્વ બબાધરાેષ્ઠ મ્ ।
કામાક્ષી ં કામદાત્રી ં કુિટલકચભરાં ભષૂણૈભૂર્ ષતાઙ્ગી ં
પ યામઃ સપુ્રભાતે પ્રણતજિનમતામદ્ય નઃ સપુ્રભાતમ્॥ ૩૦॥
કામપ્રદાક પત િવભા સ

ના યા ગ તમ નનુ ચાતકાેઽહમ્ ।
વષર્સ્યમાેઘઃ કનકાંબુધારાઃ

કા શ્ચત્તુ ધારાઃ મિય ક પયાશુ॥ ૩૧॥
િત્રલાેચન પ્રયાં વ દે વ દે િત્રપુરસુ દર મ્ ।
િત્રલાેકનાિયકાં વ દે સપુ્રભાતં મમાં બકે॥ ૩૨॥

કૃતજ્ઞતા

કામા ક્ષ દેવં્યબ તવાદ્રર્દષૃ્ટ ા
કૃતં મયેદં ખલુ સપુ્રભાતમ્ ।

સદ્યઃ ફલં મે સખુમંબ લ ધં
તથા ચ મે દુઃખદશા ગતા િહ॥ ૩૩॥

પ્રાથર્ના

યે વા પ્રભાતે પુરત તવાય
પઠ ત ભ યા નનુ સપુ્રભાતમ્ ।

શ ◌ૃ વ ત યે વા વિય બદ્ધ ચત્તાઃ
તષેાં પ્રભાતં કુ સપુ્રભાતમ્॥ ૩૪॥

ઇ ત લ મીકા ત શમાર્ િવર ચતમ્
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શ્રીકામાક્ષીસપુ્રભાતમ્

શ્રીકામાક્ષીસપુ્રભાતમ્ સમાપ્તમ્॥
કામાક્ષી કામાક્ષી
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