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shrIdevI khaDgamAlA stotraratnam

શ્રીદેવી ખડ્ગમાલા તાતે્રરત્નમ્

પ્રાથર્ના
હ્ર ીઙ્કારાનનગ ભતાનલ શખાં સાૈઃ ક્લીઙ્કલાં બભ્રતી ં
સાવૈણાર્ બરધાિરણી ં વરસધુાધાૈતાં િત્રનતે્રાે વલામ્ ।

વ દે પુ તકપાશમઙુ્કશધરાં સ્રગ્ભૂ ષતામુ વલાં
વાં ગાૈર ં િત્રપુરાં પરા પરકલાં શ્રીચક્રસ ચાિરણીમ્॥

અસ્ય શ્રીશદુ્ધશ ક્તમાલામહામ ત્રસ્ય, ઉપસ્થે દ્રયાિધષ્ઠાયી
વ ણાિદત્ય ઋ ષઃ દેવી ગાયત્રી છ દઃ સા વક
કકારભટ્ટારકપીઠ સ્થત કામેશ્વરાઙ્કિનલયા મહાકામેશ્વર શ્રી
લ લતા ભટ્ટાિરકા દેવતા, અ બીજં ક્લી ં શ ક્તઃ, સાૈઃ ક લકં મમ
ખડ્ગ સદ્ યથ સવાર્ભીષ્ટ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ, મૂલમ ત્રેણ
ષડઙ્ગ યાસં કુયાર્ત્॥

યાનમ્
તાદશૃં ખડ્ગમા ાે ત યને હ ત સ્થતનેવૈ
અષ્ટાદશમહાદ્વ પસમ્રાડ્ભાેક્તાભિવ ય ત

આરક્તાભાંિત્રનતે્રામ ણમવસનાં રત્નતાટઙ્કર યાં
હ તા ભાજૈે સપાશાઙુ્કશમદનધનુ સાયકૈિવસુ્ફર તીમ્ ।

આપીનાેત્તુઙ્ગવક્ષાે હકલશલુઠત્તારહારાે વલાઙ્ગી ં
યાયેદ ભાે હસ્થામ ણમવસનામીશ્વર મીશ્વરાણામ્॥

લ મત્યાિદપ ચ પૂ ં કુયાર્ત્, યથાશ ક્ત મૂલમ તં્ર જપેત્ ।
લં - થવીત વા ત્મકાયૈ શ્રીલ લતાિત્રપુરસુ દર પરાભટ્ટાિરકાયૈ

ગ ધં પિરક પયા મ - નમઃ
હં -આકાશત વા ત્મકાયૈ શ્રીલ લતાિત્રપુરસુ દર પરાભટ્ટાિરકાયૈ પુ પં

પિરક પયા મ - નમઃ
યં - વાયુત વા ત્મકાયૈ શ્રીલ લતાિત્રપુરસુ દર પરાભટ્ટાિરકાયૈ ધપંૂ
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પિરક પયા મ - નમઃ
રં - તજે ત વા ત્મકાયૈ શ્રીલ લતાિત્રપુરસુ દર પરાભટ્ટાિરકાયૈ દ પં

પિરક પયા મ - નમઃ
વં - અ તત વા ત્મકાયૈ શ્રીલ લતાિત્રપુરસુ દર પરાભટ્ટાિરકાયૈ

અ તનવૈેદ્યં પિરક પયા મ - નમઃ
સં - સવર્ત વા ત્મકાયૈ શ્રીલ લતાિત્રપુરસુ દર પરાભટ્ટાિરકાયૈ

તા બૂલાિદસવાપચારાન્ પિરક પયા મ - નમઃ

શ્રીદેવી સ બાેધનં - ૧
ૐ અ હ્ર ી ં શ્રી ં અ ક્લી ં સાૈઃ ૐ નમ સ્ત્રપુરસુ દિર,

યાસાઙ્ગદેવતાઃ -૬
હૃદયદેિવ, શરાેદેિવ, શખાદેિવ, કવચદેિવ, નતે્રદેિવ,
અસ્ત્રદેિવ,

ત થિનત્યાદેવતાઃ -૧૬
કામેશ્વિર, ભગમા લિન, િનત્ય ક્લન્ને, ભે ડ,ે વિહ્નવા સિન,
મહાવજે્રશ્વિર, શવદૂ ત, વિરતે, કુલસુ દિર, િનત્ય,ે

નીલપતાકે, િવજયે, સવર્મઙ્ગલે, વાલામા લિન, ચત્ર,ે
મહાિનત્ય,ે

િદવ્યાૈઘગુરવઃ -૭
પરમેશ્વરપરમેશ્વિર, મત્રેશમિય, ષષ્ઠ શમિય, ઉડ્ડીશમિય,
ચયાર્નાથમિય, લાપેામુદ્રામિય, અગ ત્યમિય,

સદ્ધાૈઘગુરવઃ -૪
કાલતાપશમિય, ધમાર્ચાયર્મિય, મુક્તકેશીશ્વરમિય, દ પકલાનાથમિય,

માનવાૈઘગુરવઃ -૮
િવ દેવમિય, પ્રભાકરદેવમિય, તે ેદેવમિય, મનાજેદેવમિય,
કલ્યાણદેવમિય, વાસદેુવમિય, રત્નદેવમિય, શ્રીરામાન દમિય,

શ્રીચક્ર પ્રથમાવરણદેવતાઃ -૩૨
અ ણમા સદ્ધ,ે લ ઘમા સદ્ધ,ે ગિરમા સદ્ધ,ે મિહમા સદ્ધ,ે
ઈ શ વ સદ્ધ,ે વ શ વ સદ્ધ,ે પ્રાકા ય સદ્ધ,ે ભુ ક્ત સદ્ધ,ે
ઇચ્છા સદ્ધ,ે પ્રા પ્ત સદ્ધ,ે સવર્કામ સદ્ધ,ે બ્રા હ્મ,

માહેશ્વિર, કાૈમાિર, વૈ ણિવ, વારાિહ, માહે દ્ર, ચામુ ડ,ે
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મહાલ મ, સવર્સઙ્ક્ષાે ભ ણ, સવર્િવદ્રાિવ ણ, સવાર્ક ષ ણ,
સવર્વશઙ્કિર, સવાન્માિદિન, સવર્મહાઙુ્કશ,ે સવર્ખેચિર,
સવર્બીજે, સવર્યાનેે, સવર્િત્રખ ડ,ે ત્રૈલાેક્યમાેહન
ચક્ર વા મિન, પ્રકટયાે ગિન,

શ્રીચક્ર દ્વતીયાવરણદેવતાઃ -૧૮
કામાક ષ ણ, બુદ્ યાક ષ ણ, અહંકારાક ષ ણ, શ દાક ષ ણ,
પશાર્ક ષ ણ, પાક ષ ણ, રસાક ષ ણ, ગ ધાક ષ ણ,
ચત્તાક ષ ણ, ધૈયાર્ક ષ ણ, ત્યાક ષ ણ, નામાક ષ ણ,
બી ક ષ ણ,આત્માક ષ ણ, અ તાક ષ ણ, શર રાક ષ ણ,
સવાર્શાપિરપૂરકચક્ર વા મિન, ગુપ્તયાે ગિન,

શ્રીચક્ર તીયાવરણદેવતાઃ -૧૦
અનઙ્ગકુસમુ,ે અનઙ્ગમખેલ,ે અનઙ્ગમદને, અનઙ્ગમદનાતુરે,
અનઙ્ગરેખે, અનઙ્ગવે ગિન, અનઙ્ગાઙુ્કશ,ે અનઙ્ગમા લિન,
સવર્સઙ્ક્ષાેભણચક્ર વા મિન, ગુપ્તતરયાે ગિન,

શ્રીચક્ર ચતુથાર્વરણદેવતાઃ -૧૬
સવર્સઙ્ક્ષાે ભ ણ, સવર્િવદ્રાિવિન, સવાર્ક ષ ણ,
સવર્હ્લાિદિન, સવર્સ માેિહિન, સવર્ ત ભિન, સવર્જૃ ભ ણ,
સવર્વશઙ્કિર, સવર્ર જિન, સવાન્માિદિન, સવાર્થર્સાિધકે,
સવર્સ પ ત્તપૂિર ણ, સવર્મ ત્રમિય, સવર્દ્વ દ્વક્ષયઙ્કિર,
સવર્સાૈભાગ્યદાયકચક્ર વા મિન, સ પ્રદાયયાે ગિન,

શ્રીચક્ર પ ચમાવરણદેવતાઃ -૧૨
સવર્ સ દ્ધપ્રદે, સવર્સ પ પ્રદે, સવર્ પ્રયઙ્કિર,
સવર્મઙ્ગલકાિર ણ, સવર્કામપ્રદે, સવર્દુઃખિવમાેચિન,
સવર્ ત્યુપ્રશમિન, સવર્િવઘ્નિનવાિર ણ, સવાર્ઙ્ગસુ દિર,
સવર્સાૈભાગ્યદાિયિન, સવાર્થર્સાધકચક્ર વા મિન,
કુલાેત્તીણર્યાે ગિન,

શ્રીચક્ર ષષ્ઠાવરણદેવતાઃ -૧૨
સવર્જ્ઞે, સવર્શક્તે, સવશ્વયર્પ્રદાિયિન, સવર્જ્ઞાનમિય,
સવર્વ્યાિધિવના શિન, સવાર્ધાર વ પે, સવર્પાપહરે,
સવાર્ન દમયી, સવર્રક્ષા વ િપ ણ, સવ સતફલપ્રદે,
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સવર્રક્ષાકરચક્ર વા મિન, િનગભર્યાે ગિન,

શ્રીચક્ર સપ્તમાવરણદેવતાઃ -૧૦
વ શિન, કામેશ્વિર, માેિદિન, િવમલે, અ ણે, જિયિન,
સવશ્વિર, કાૈ લિન, સવર્રાેગહરચક્ર વા મિન,
રહસ્યયાે ગિન,

શ્રીચક્ર અષ્ટમાવરણદેવતાઃ -૯
બા ણિન, ચાિપિન, પા શિન, અઙુ્ક શિન, મહાકામેશ્વિર,
મહાવજે્રશ્વિર, મહાભગમા લિન, સવર્ સ દ્ધપ્રદચક્ર વા મિન,
અ તરહસ્યયાે ગિન,

શ્રીચક્ર નવમાવરણદેવતાઃ -૩
શ્રી શ્રીમહાભટ્ટાિરકે, સવાર્ન દમયચક્ર વા મિન,
પરાપરા તરહસ્યયાે ગિન,

નવચકે્રશ્વર નામાિન -૯
િત્રપુરે, િત્રપુરે શ, િત્રપુરસુ દિર, િત્રપુરવા સિન,
િત્રપુરાશ્રીઃ, િત્રપુરમા લિન, િત્રપુરા સદ્ધ,ે િત્રપુરા બ,
મહાિત્રપુરસુ દિર,

શ્રીદેવી િવશષેણાિન - નમસ્કારનવાક્ષર ચ -૯
મહામહેશ્વિર, મહામહારા જ્ઞ, મહામહાશક્તે, મહામહાગુપ્તે,
મહામહાજ્ઞપ્તે, મહામહાન દે, મહામહાસ્ક ધે, મહામહાશયે,
મહામહા શ્રીચક્રનગરસામ્રા જ્ઞ, નમ તે નમ તે નમ તે નમઃ ।
ફલશ્રુ તઃ
અેષા િવદ્યા મહા સ દ્ધદાિયની તમાત્રતઃ ।
અ ગ્ વાતમહાક્ષાેભે રા રાષ્ટ્રસ્ય િવ લવે॥
લુ ઠને તસ્કરભયે સઙ્ગ્રામે સ લલ લવે ।
સમુદ્રયાનિવક્ષાેભે ભૂતપ્રેતાિદકે ભયે॥
અપ માર વરવ્યાિધ ત્યુક્ષામાિદજે ભયે ।
શાિકની પૂતનાયક્ષરક્ષઃકૂ મા ડજે ભયે॥
મત્રભેદે ગ્રહભયે વ્યસને વા ભચાિરકે ।
અ યે વિપ ચ દાષેષેુ માલામ તં્ર મરેન્નરઃ॥
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સવાપદ્રવિનમુર્ક્ત સાક્ષા ચ્છવમયાેભવેત્ ।
આપ કાલે િનત્યપૂ ં િવ તારા કતુર્મારભેત્॥
અેકવારં જપ યાનં સવર્પૂ ફલં લભેત્ ।
નવાવણર્દેવીનાં લ લતાયા મહાજૈસઃ॥
અેકત્ર ગણના પાે વેદવેદાઙ્ગગાેચરઃ ।
સવાર્ગમરહસ્યાથર્ઃ મરણા પાપના શની॥
લ લતાયા મહેશા યા માલા િવદ્યા મહીય સ ।
નરવ યં નરે દ્રાણાં વ યં નાર વશઙ્કરમ્॥
અ ણમાિદગુણૈશ્વય ર જનં પાપભ જનમ્ ।
તત્તદાવરણસ્થાિય દેવતા દમ ત્રકમ્॥
માલામ તં્ર પરં ગુહ્યાં પરં ધામપ્રક તતમ્ ।
શ ક્તમાલા પ ચધા સ્યા ચ્છવમાલા ચ તાદશૃી॥
ત માદ્ગાે યતરાદ્ગાે યં રહસ્યં ભુ ક્તમુ ક્તદમ્॥
ઇ ત શ્રીવામકેશ્વરત ત્રે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
દેવીખડ્ગમાલા તાતે્રરત્નં સમાપ્તમ્ ।
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