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shrI mUkAmbikA divyasahasranAmastotram

શ્રીમૂકા બકા િદવ્યસહસ્રનામ તાતે્રમ્

This beautiful Sahasranama of Shri Mukambika Devi is taken

from the chapter called Kolapura MAhAtmyam of Skanda Mahapurana.

This is a very powerful hymn and a single repetition of this hymn

is said to be equal to SahasraChandi Homa. Shri MukAmbika is the

combination of not only the three prime deities Mahakali, MahalakShmi,

and Mahasarasvati, but also all the other forms of Shridevi like

Kaushiki, Mahishamardini, ShatakShi, and all other gods and goddesses.

By simply chanting this great hymn, one can please all the three

hundred crores of devas who reside in Shridevi. This is a lesser

known hymn probably because it was handed over from a Guru to

Shishya, during the initiation into the Mulamantra of Shri MukAmbika,

known as Gauri PanchadashAkShari. Sage Markandeya says that this

hymn is of indescribable glory and should never be given to the

ignorant who do not worship Shridevi and those who are not

initiated into the secrets of KulAchAra! Please use it with

proper discernment. – Harshanand

સતૂ ઉવાચ ।
પુરા કૈલાસ શખરે માકર્ ડયેાે મહામુિનઃ ।
પપ્રચ્છ ગિર નાથં સદ્ધગ ધવર્સિેવતમ્ ॥ ૧॥
સહસ્રાકર્પ્રતીકાશં િત્રનતંે્ર ચ દ્રશખેરં ।
ભગવત્યા કૃતં કમર્ દાનવાનાં રણે કથમ્ ॥ ૨॥
શ્રી શવ ઉવાચ ।
શ ◌ૃ વ સ પ્રવક્ષ્યા મ યન્માં વં પિર ચ્છ સ ।
િત્રગુણા શ્રીમર્હાલ મીઃ યાેઽસાૈભાગ્યવતી પરા ॥ ૩॥
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યાેગિનદ્રાિનમગ્ સ્ય િવ ણાેર મતતજેસઃ ।
િપન્ઽજૂષત સમુદ્ભૂતાૈ િવખ્યાતાૈ મધુકૈટભાૈ ॥ ૪॥
તયાેઃ િવ ણાેરભૂદ્ભૂયાે યુદં્ધ સાવર્ભયઙ્કરમ્ ।
ચિક્રણા િનહતાવેતાૈ મહામાયાિવમાેિહતાૈ ॥ ૫॥
અથ દેવશર રે યઃ પ્રાદુભૂર્તા મહેશ્વર ।
મિહષં સા મહાવીય અવધીન્નામ પકમ્ ॥ ૬॥
તતાે દૈત્યાિદતૈઃ દેવૈઃ પુ હૂતાિદ ભઃ તુતા ।
સષૈા ભગવતી દૈત્યં ધૂમ્રલાેચનસં જ્ઞતમ્ ॥ ૭॥
ચ ડમુ ડાૈ મહાવીયા રક્તબીજં ભયઙ્કરમ્ ।
િનહત્ય દેવી દૈત્યે દં્ર િનશુ ભમુ િવક્રમમ્ ॥ ૮॥
શુ ભાસરંુ મહાવીય દેવતા ત્યુ િપણમ્ ।
યુ યમાનં સસૈ યં તં અવધીદ બકા પનુઃ ॥ ૯॥
દેવાશ્ચ ઋષયઃ સદ્ધાઃ ગ ધવાર્શ્ચ મુદા તદા ।
તુષુ્ટવુઃ ભ ક્તનમ્રાત્મમૂતર્યઃ પરમેશ્વર મ્ ॥ ૧૦॥
સતૂ ઉવાચ ।
અેત ચ્છ વા શવાેક્તં તત્ માકર્ ડયેાે મહામુિનઃ ।
પદ્મનૈાર્ ાં સહસ્રેણ પજૂયામાસ તાં શવામ્ ॥ ૧૧॥
ૐઅસ્યશ્રી મૂકા બકાયાઃ
વરિદવ્યસહસ્રનામ તાતે્રમાલામહામ ત્રસ્ય
માકર્ ડયે ભગવાન્ ઋ ષઃ - ગાયત્રી છ દઃ -
િત્રમૂત્યક્ય વ િપણી મહાકાલી-મહાલ મી-મહાસર વતી
િત્રગુણા ત્મકા શ્રી મૂકા બકા દેવતા -
હ્ર ાં બીજં - હ્ર ી ં શ ક્તઃ - હં ક લકં -
શ્રી મૂકા બકા વરપ્રસાદ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ ॥
(હ્ર ાં ઇત્યાિદ વા મૂકા બકાયાઃ ગાૈર પ ચદશાક્ષયાર્ખ્યા
બાલકુમાિરકા િવદ્યયા વા યાસમાચરેત્)

યાનમ્ -
શલૈાિધરાજતનયાં શરિદ દુકાેિટ-

ભા વન્ મખુા બુજિકર ટયુતાં િત્રનતે્રામ્ ।
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શઙ્ખાયર્ભી તવરવયર્કરાં મનાેજ્ઞાં
મૂકા બકાં મુિનસરુાઽભયદાં મરા મ ॥ ૧॥

પ્રમત્ત મધુકૈટભાૈ મિહષદાનવં યાઽવધીત્
સધૂમ્રનયનાહ્વયાૈ સબલચ ડમુ ડાવિપ ।

સરક્તદનુ ૈ ભયઙ્કરિનશભુશુ ભાસરુાૈ અસાૈ ।
ભગવતી સદા હૃિદ િવભાતુ મૂકા બકા ॥ ૨॥

પ્રપન્નજનકામદાં પ્રબલમૂકદપાર્પહાં
અનુ ણસકુલાધરાં અિરદરાભયેષ્ટા વતામ્ ।

તિટ દ્વસરભાસરુાં કુટજશલૈમૂલા શ્રતાં ।
અશષેિવભુધા ત્મકાં અનુભ મ મૂકા બકામ્ ॥ ૩॥

॥ લ મત્યાિદ પ ચપૂ ॥
શ્રી માકર્ ડયે ઉવાચ ।
શ્રીં હ્ર ી ં અ ૐ ।
ૐ મૂકા બકા મૂકમાતા મૂકવાગ્ભૂ તદાિયની ।
મહાલ મીઃ મહાદેવી મહારાજ્યપ્રદાિયની ॥ ૧॥
મહાેદયા મહા પા મા યા મિહતિવક્રમા ।
મનવુ દ્યા મહે વાસા મિ ત્રવયાર્ મન વની ॥ ૨॥
મનેકાતનયા માતા મિહતા મા પૂ જતા ।
મહતી મારજનની તસ િવની મ તઃ ॥ ૩॥
મહનીયા મદાે લાસા મ દારકુસમુપ્રભા ।
માધવી મ લકાપૂજ્યા મલયાચલવા સની ॥ ૪॥
મહાઙ્કભ ગની મૂતાર્ મહાસાર વતપ્રદા ।
મત્યર્લાેકાશ્રયા મ યુઃ મ તદા માેક્ષદાિયની ॥ ૫॥
મહાપજૂ્યા મખફલપ્રદા મઘવદાશ્રયા ।
મર ચમા તપ્રાણાઃ મનજેુ્યષ્ઠા મહાષૈિધઃ ॥ ૬॥
મહાકા ણકા મુક્તાભરણા મઙ્ગલપ્રદા ।
મ ણમા ણક્યશાેભાઢ ા મદહીના મદાે કટા ॥ ૭॥
મહાભાગ્યવતી મ દ મતા મન્મથસિેવતા ।
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માયાિવદ્યામયી મ જુભા ષણી મદલાલસા ॥ ૮॥
ડાણી ત્યુમ થની દુભાષા ડ પ્રયા ।
મ ત્રજ્ઞા મત્રસઙ્કાશા મુિનઃ મિહષમિદની ॥ ૯॥
મહાેદયા મહાેરસ્કા ગદૃ ષ્ટઃ મહેશ્વર ।
નાલશીતલા ત્યુઃ મે મ દરવા સની ॥ ૧૦॥
મે યા માતઙ્ગગમના મહામાર વ િપણી ।
મેઘ યામા મેઘનાદા મીનાક્ષી મદનાકૃ તઃ ॥ ૧૧॥
મનાને્મયી મહામાયા મિહષાસરુમાેક્ષદા ।
મનેકાવ દતા મે યા મુિનવ દતપાદુકા ॥ ૧૨॥
ત્યુવ દ્યા ત્યુદાત્રી માેિહની મથનુાકૃ તઃ ।
મહા પા માેિહતાઙ્ગી મુિનમાનસસં સ્થતા ॥ ૧૩॥
માેહનાકારવદના મુસલાયુધધાિરણી ।
મર ચમાલા મા ણક્યભષૂણા મ દગા મની ॥ ૧૪॥
મિહષી મા તગ તઃ મહાલાવ યશા લની ।
દઙ્ગનાિદની મતૈ્રી મિદરામાેદલાલસા ॥ ૧૫॥
માયામયી માેહનાશા મુિનમાનસમ દરા ।
માતાર્ ડકાેિટિકરણા મ યાજ્ઞાનિનવાિરણી ॥ ૧૬॥
ગાઙ્કવદના માગર્દાિયની ગના ભ ક્ ।
મ દમા તસસંવે્યા મ દારત મૂલગા ॥ ૧૭॥
મ દહાસા મદકર મધપુાનસમુદ્યતા મધુરા ।
માધવનુતા માધવી માધવા ચતા ॥ ૧૮॥
માતાર્ ડકાેિટજનની માતાર્ ડગ તદાિયની ।
ણાલમૂ તઃ માયાવી મહાસામ્રાજ્યદાિયની ॥ ૧૯॥
કા તા કા તમખુી કાલી કચિન જત ઙ્ ગકા ।
ક ક્ષી ક જવદના ક તૂર તલકાે વલા ॥ ૨૦॥
ક લકાકારવદના કપૂર્રામાેદસયંુતા ।
કાેિકલાલાપસઙ્ગીતા કનકાકૃ ત બ બ ત્ ॥ ૨૧॥
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ક બુક ઠ ક જહારા ક લદાષેિવના શની ।
ક ચુકાઢ ા ક જ પા કા ચીભષૂણરા જતા ॥ ૨૨॥
ક ઠ રવ જતામ યા કા ચીદામિવભૂ ષતા ।
કૃતિકિઙ્ક ણકાશાેભા કા ચનસ્રાિવનીિવકા ॥ ૨૩॥
કા ચનાેત્તમશાેભાઢ ા કનકાક્ પ્તપાદુકા ।
ક ઠ રવસમાસીના ક ઠ રવપરાક્રમા ॥ ૨૪॥
કલ્યાણી કમલા કા યા કમનીયા કલાવતી ।
કૃ તઃ ક પત ઃ ક તઃ કુટ ચલવા સની ॥ ૨૫॥
કિવ પ્રયા કાવ્યલાેલા કપદ ચરાકૃ તઃ ।
ક ઠ રવ વ કામ પા કા મતદાિયની ॥ ૨૬॥
કૃષા ઃ કેશવનુતા કૃતપ્રજ્ઞા કૃશાેદર ।
કાેશાધીશ્વરસસંવે્યા કૃશાક ષતપાતકા ॥ ૨૭॥
કર દ્રગા મની કેળ કુમાર કલભા ષણી ।
ક લદાષેહરા કાષ્ઠા કરવીરસમુ પ્રયા ॥ ૨૮॥ (કરવીરસમુપ્રભા)

કલા પા કૃ ણનુતા કલાધરસપુૂ જતા ।
કુ ક જેક્ષણા ક યા કલાધરમખુા કિવઃ ॥ ૨૯॥
કલા કલાઙ્ગી કાવેર કાૈમુદ કાલ િપણી ।
કલાઢ ા કાેલસહંત્ર કુસમુાઢ ા કુલાઙ્ગના ॥ ૩૦॥
કુચાેન્નતા કુઙુ્કમાઢ ા કાૈસુ ભકુસમુ પ્રયા ।
કુચશાેભા કાલરાિત્રઃ ક ચકાર યસિેવતા ॥ ૩૧॥
કુષ્ઠરાેગહરા કૂમર્ ષ્ઠા કા મતિવગ્રહા ।
કલાનના કલાલાપા કલાભાધીશ્વરા ચતા ॥ ૩૨॥
કેતક કુસમુપ્રીતા કૈલાસપદદાિયની ।
કપિદની કલામાલા કેશવા ચતપાદુકા ॥ ૩૩॥
કુશાત્મ કેશપાશા કાેલાપુરિનવા સની ।
કાેશનાથા ક્લેશહ ત્રી ક શસવે્યા કૃપાપરા ॥ ૩૪॥
કાૈ તેયા ચતપાદા કા લ દ કુમુદાલયા ।
કન કનકતાટઙ્કા કિરણી કુમુદેક્ષણા ॥ ૩૫॥
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કાેક તની કુ દરદના કુલમાગર્પ્રવ તની ।
કુબેરપૂ જતા સ્ક દમાતા ક લાલશીતલા ॥ ૩૬॥
કાલી કામકલા કાશી કાશપુ પસમપ્રભા ।
િકન્નર કુમુદાહ્લાદકાિરણી કિપલાકૃ તઃ ॥ ૩૭॥
કાયર્કારણિનમુર્ક્તા કૃ મક ટા તમાેક્ષદા ।
િકરાતવિનતા કા તઃ કાયર્કારણ િપણી ॥ ૩૮॥
કિપલા કિપલારા યા કપીશ વજસિેવતા ।
કરાલી કા તકેયાખ્યજનની કા તિવગ્રહા ॥ ૩૯॥
કરભાે ઃ કરે શ્રીઃ કપા લપ્રી તદાિયની ।
કાેલ ષવરસસંવે્યા કૃતજ્ઞા કાિઙ્ક્ષતાથર્દા ॥ ૪૦॥
બાલા બાલિનભા બાણધાિરણી બાણપૂ જતા ।
બસપ્રસનૂનયના બસત તુિનભાકૃ તઃ ॥ ૪૧॥
બહુપ્રદા બહુબલા બાલાિદત્યસમપ્રભા ।
બલાધરિહતા બ દુિનલયા બગલામખુી ॥ ૪૨॥
બદર ફલવક્ષાે બાહ્યદ ભિવવ જતા ।
બલા બલ પ્રયા બ ધુઃ બ ધા બાૈદ્ધા બુધેશ્વર ॥ ૪૩॥ (બુધા બાૈદ્ધા)

બ વ પ્રયા બાલલતા બાલચ દ્રિવભૂ ષતા ।
બુ દ્ધદા બ ધનચ્છેત્રી બ ધૂકકુસમુ પ્રયા ॥ ૪૪॥
બ્રાહ્મી બ્રહ્મનુતા બ્રધ્નતનયા બ્રહ્મચાિરણી ।
હ પ તસમારા યા બુધા ચતપદા બુ ॥ ૪૫॥
હ કુ ક્ષઃ હદ્વાણી હ ષ્ઠા બલેશયા ।

બિહ વજસતુા બિહકચા બી શ્રયા બલા ॥ ૪૬॥
બ દુ પા બી પૂર પ્રયા બાલે દુશખેરા ।
બ ઙુ્કરાેદ્ભવા બીજ િપણી બ્રહ્મ િપણી ॥ ૪૭॥
બાેધ પા હદૂ્રપા બ ધની બ ધમાે ચની ।
બ બસસં્થા બાલ પા બાલરાત્રીશધાિરણી ॥ ૪૮॥
વનદુગાર્ વિહ્નનાૈકા શ્રીવ દ્યા વનસં સ્થતા ।
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વિહ્નતે વિહ્નશ ક્તઃ વિનતારત્ન િપણી ॥ ૪૯॥
વસુ ધરા વસમુતી વસધુા વસદુાિયની ।
વાસવાિદસરુારા યા વ યતાિવિનવ તની ॥ ૫૦॥
િવવેિકની િવશષેજ્ઞા િવ ઃ વૈ ણવપૂ જતા ।
પ ડતા ખલદૈત્યાિરઃ િવજયા િવજયપ્રદા ॥ ૫૧॥
િવલા સની વેદવેદ્યા િવય પજૂ્યા િવશા લની ।
િવશ્વેશ્વર િવશ્વ પા િવશ્વ ષ્ટિવધાિયની ॥ ૫૨॥
વીરપત્ની વીરમાતા વીરલાેકપ્રદાિયની ।
વરપ્રદા વયર્પદા વૈ ણવશ્રીઃ વધવૂરા ॥ ૫૩॥ (વીયર્પ્રદા)

વધૂઃ વાિરિધસ તા વારણાિદસસું સ્થતા ।
વામભાગાિધકા વામા વામમાગર્િવશારદા ॥ ૫૪॥
વા મની વ જ્રસસંવે્યા વ દ્યાયુધધાિરણી ।
વ યા વેદ્યા િવશ્વ પા િવશ્વવ દ્યા િવમાેિહની ॥ ૫૫॥
િવદ્વદૂ્રપા વજ્રનખા વયાવેસ્થાિવવ જતા ।
િવરાેધશમની િવદ્યા વાિરતાૈઘા િવભૂ તદા ॥ ૫૬॥
િવશ્વા ત્મકા િવશ્વપાશમાે ચની વારણ સ્થતા ।
િવબુધાચ્યાર્ િવશ્વવ દ્યા િવશ્વભ્રમણકાિરણી ॥ ૫૭॥
િવલક્ષણા િવશાલાક્ષી િવશ્વા મત્રવરપ્રદા ।
િવ પાક્ષ પ્રયા વાિર ક્ષી વાિરજસ ભવા ॥ ૫૮॥
વાઙ્ગ્મયી વાક્પ તઃ વાયુ પા વારણગા મની ।
વાિધગ ભીરગમના વાિર ક્ષસતી વરા ॥ ૫૯॥
િવષયા િવષયાસક્તા િવદ્યાઽિવદ્યા વ િપણી ।
વીણાધાર િવપ્રપૂજ્યા િવજયા િવજયા વતા ॥ ૬૦॥
િવવેકજ્ઞા િવિધ તુતા િવશદુ્ધા િવજયા ચતા ।
વૈધવ્યના શની વવૈાિહતા િવશ્વિવલા સની ॥ ૬૧॥
િવશષેમાનદા વૈદ્યા િવબુધા તિવના શની ।
િવપુલશ્રાે ણજઘના વ લત્રયિવરા જતા ॥ ૬૨॥
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િવજયશ્રીઃ િવધુમખુી િવ ચત્રાભરણા વતા ।
િવપક્ષવ્રાતસહંત્ર િવપ સહંારકાિરણી ॥ ૬૩॥
િવદ્યાધરા િવશ્વમયી િવર વીરસં તુતા ।
વેદમૂ તઃ વેદસારા વેદભાષાિવચક્ષણા ॥ ૬૪॥
િવ ચત્રવસ્ત્રાભરણા િવભૂ ષતશર િરણી ।
વીણાગાયનસયંુક્તા વીતરાગા વસપુ્રદા ॥ ૬૫॥ (વીણાગાયનસસંક્તા)

િવરા ગણી િવશ્વસારા િવશ્વાવસ્થાિવવ જતા ।
િવભાવસઃુ વયાે દ્ધા વાચ્યવાચક િપણી ॥ ૬૬॥
ત્રહ ત્રી ત્તદાત્રી વા વ પા િવરા જતા ।
વ્રતકાયાર્ વજ્રહ તા વ્રતશીલા વ્રતા વતા ॥ ૬૭॥
વ્રતા ત્મકા વ્રતફલા વ્રતષાડ્ગુ યકાિરણી ।
ત્તઃ વાદા ત્મકા ત્તપ્રદા વયાર્ વષટ્કૃતા ॥ ૬૮॥

િવજ્ઞાત્રી િવબુધા વેદ્યા િવભાવસસુમદ્યુ તઃ । (િવભવા વેદ્યા)
િવશ્વવેદ્યા િવરાેધઘ્ની િવબુધ તાેમ વના ॥ ૬૯॥
વીર તુત્યા િવયદ્યાના િવજ્ઞાનઘન િપણી ।
વરવાણી િવશદુ્ધા તઃકરણા િવશ્વમાેિહની ॥ ૭૦॥
વાગીશ્વર વા ગ્વભૂ તદાિયની વાિર નના ।
વા ણીમદરક્તાક્ષી વામમાગર્પ્રવ તની ॥ ૭૧॥
વામનતે્રા િવરાડપા વતે્રાસરુિનષૂિદની ।
વાક્યાથર્જ્ઞાનસ ધાત્રી વાગિધષ્ઠાનદેવતા ॥ ૭૨॥
વૈ ણવી િવશ્વજનની િવ માયા વરાનના ।
િવશ્વ ભર વી તહાતે્રા િવશ્વેશ્વરિવમાેિહની ॥ ૭૩॥
િવશ્વ પ્રયા િવશ્વકત્ર િવશ્વપાલનત પરા ।
િવશ્વહ ત્રી િવનાેદાઢ ા વીરમાતા વન પ્રયા ॥ ૭૪॥
વરદાત્રી વીતપાનરતા વીરિનબિહણી ।
િવદ્યુિન્નભા વીતરાેગા વ દ્યા િવગતક મષા ॥ ૭૫॥ (વીતરાેગા િવદ્યા)

િવ જતા ખલપાષ ડા વીરચૈત યિવગ્રહા ।
રમા રક્ષાકર ર યા રમણીયા રણ પ્રયા ॥ ૭૬॥
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રક્ષાપરા રાક્ષસઘ્ની રાજ્ઞી રમણરા જતા ।
રાકે દુવદના દ્રા દ્રાણી રાૈદ્રવ જતા ॥ ૭૭॥
દ્રાક્ષધાિરણી રાેગહાિરણી રઙ્ગનાિયકા ।

રાજ્યશ્રીર જતપદા રાજરાજિનષેિવતા ॥ ૭૮॥
ચરા રાેચના રાેચી ઋણમાેચનકાિરણી ।

રજનીશકલાયુક્તા રજતાિદ્રિનકેતના ॥ ૭૯॥
રાગાેષ્ઠ રાગહૃદયા રામા રાવણસિેવતા ।
રક્તબી િદની રક્તલાેચના રાજ્યદાિયની ॥ ૮૦॥
રિવપ્રભા ર તકરા રત્નાઢ ા રાજ્યવ લભા ।
રાજ કુસમુધ મ લા રાજરાજેશ્વર ર તઃ ॥ ૮૧॥
રાધા રાધા ચતા રાૈદ્ર રણન્મ રનપૂુરા ।
રાકારાિત્રઃ ઋજૂરા શઃ દ્રદૂતી ઋગા ત્મકા ॥ ૮૨॥
રાજચ્ચ દ્રજટાજૂટા રાકે દુમખુપઙ્ક ।
રાવણાિરહૃદાવાસા રાવણેશિવમાેિહની ॥ ૮૩॥
રાજ કનકકેયૂરા રાજ કર જતા બુ ।
રાગહારયુતા રામસિેવતા રણપ ડતા ॥ ૮૪॥
ર ભાે રત્નકટકા રાજહંસગતાગ તઃ ।
રા જવર જતપદા રાજ સ હાસન સ્થતા ॥ ૮૫॥
રક્ષાકર રાજવ દ્યા રક્ષાેમ ડલભેિદની ।
દાક્ષાયણી દા ત પા દાનકૃત્ દાનવાિદની ॥ ૮૬॥
દાિરદ્ર્યના શની દાત્રી દયાયુક્તા દુરાસદા ।
દુજર્યા દુઃખશમની દુગર્દાત્રી દુરત્યયા ॥ ૮૭॥
દાસીકૃતામરા દેવમાતા દા ક્ષ યશા લની ।
દાૈભાર્ગ્યહાિરણી દેવી દક્ષયજ્ઞિવના શની ॥ ૮૮॥
દયાકર દ ઘર્બાહુઃ દૂતહ ત્રી િદિવ સ્થતા ।
દયા પા દેવરાજસં તુતા દગ્ધમન્મથા ॥ ૮૯॥
િદનકૃ કાેિટસઙ્કાશા િદિવષિદ્દવ્યિવગ્રહા ।
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દ ન ચ તામ ણઃ િદવ્ય વ પા દ ક્ષતાિયની ॥ ૯૦॥
દ િધ તઃ દ પમાલાઢ ા િદક્પ તઃ િદવ્યલાેચના ।
દુગાર્ દુઃખાૈઘશમની દુિરતઘ્ની દુરાસદા ॥ ૯૧॥
દુજ્ઞયા દુષ્ટશમની દુગાર્મૂ તઃ િદગીશ્વર ।
દુર તાખ્યા દુષ્ટદાહ્યા દુધર્ષાર્ દુ દુ ભ વના ॥ ૯૨॥
દુ પ્રધષાર્ દુરારા યા દુન તજનિનગ્રહા ।
દૂવાર્દલ યામલાઙ્ગી દુ્રતદગૃ્ધષૂણાે જ્ઝતા ॥ ૯૩॥
દેવતા દેવદેવેશી દેવી દે શકવ લભા ।
દેિવકા દેવસવર્ વા દેશપ્રાદેશકાિરણી ॥ ૯૪॥
દાષેાપહા દાષેદૂરા દાષેાકરસમાનના ।
દાેગ્ધ્રી દાજૈર્ યશમની દાૈિહત્રપ્ર તપાિદની ॥ ૯૫॥
દૂત્યાિદક્ર ડનપરા દ્યુમ ણઃ દ્યૂતશા લની ।
દ્યાે તતાશા દ્યૂતપરા દ્યાવાભૂ મિવહાિરણી ॥ ૯૬॥ (દ્યુતવરા)

દ તની દ ડની દંષ્ટ્ર દ તશકૂિવષાપહા ।
દ ભદૂરા દ તસતુા દ ડમાત્રજયપ્રદા ॥ ૯૭॥
દવ કરા દશગ્રીવા દહના ચઃ દિધ પ્રયા ।
દધી ચવરદા દક્ષા દ ક્ષણામૂ ત િપણી ॥ ૯૮॥
દાનશીલા દ ઘર્વ માર્ દ ક્ષણાધશ્વરા । (દ ઘર્ ષ્ઠા)
દતૃા દાિડમીકુસમુપ્રીતા દુગર્દુ કૃતહાિરણી ॥ ૯૯॥
જય તી જનની જ્યાે ના જલ ક્ષી જયપ્રદા ।
જરા જરાયજુપ્રીતા જરામરણવ જતા ॥ ૧૦૦॥
વના વનકર વેશ્વરિવરા જતા ।

જગદ્યાેિનઃ જિનહરા તવેદા જલાશ્રયા ॥ ૧૦૧॥
જતા બરા જતાહારા જતાકારા જગિ પ્રયા ।
જ્ઞાન પ્રયા જ્ઞાનઘના જ્ઞાનિવજ્ઞાનકાિરણી ॥ ૧૦૨॥
જ્ઞાનેશ્વર જ્ઞાનગ યા જ્ઞાતાજ્ઞાતાૈઘના શની ।
જજ્ઞાસા ણર્રિહતા જ્ઞાિનની જ્ઞાનગાેચરા ॥ ૧૦૩॥
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અજ્ઞાન વં સની જ્ઞાન િપણી જ્ઞાનકાિરણી ।
તા તશમની જન્મહાિરણી જ્ઞાનપ જરા ॥ ૧૦૪॥
તહીના જગન્માતા બાલમુિનવ દતા ।
ગ કા જગ પાત્રી જગદ્વ દ્યા જગદુ્ગ ઃ ॥ ૧૦૫॥

જલ ક્ષસતી જેત્રી જગ સહંારકાિરણી ।
જતક્રાેધા જતરતા જતચ દ્રમખુા બુ ॥ ૧૦૬॥
યજ્ઞેશ્વર યજ્ઞફલા યજના યમપૂ જતા ।
ય તઃ યાેિનઃ યવિનકા યાયજૂકા યુગા ત્મકા ॥ ૧૦૭॥
યુગાકૃ તઃ યાેગદાત્રી યજ્ઞા યુદ્ધિવશારદા ।
યુગ્મ પ્રયા યુક્ત ચત્તા યત્નસા યા યશસ્કર ॥ ૧૦૮॥
યા મની યાતનહરા યાેગિનદ્રા ય ત પ્રયા ।
યાતહૃતકમલા યજ્યા યજમાન વ િપણી ॥ ૧૦૯॥
યક્ષેશી યક્ષહરણા ય ક્ષણી યક્ષસિેવતા ।
યાદવસ્ત્રી યદુપ તઃ યમલાજુર્નભ જના ॥ ૧૧૦॥
વ્યાલાલઙ્કાિરણી વ્યાિધહાિરણી વ્યયના શની ।
તરસૃ્કતમહાિવદ્યા તયર્ક્ ષ્ઠા તરાેિહતા ॥ ૧૧૧॥
તલપુ પસમાકારના સકા તીથર્ િપણી ।
તયર્ગ્રપૂા તીથર્પાદા િત્રવગાર્ િત્રપુરેશ્વર ॥ ૧૧૨॥
િત્રસ યા િત્રગુણા યક્ષા િત્રમૂ તઃ િત્રપુરા તક ।
િત્રનતે્રવ લભા યક્ષા ત્રયી ત્રાણપરાયણા ॥ ૧૧૩॥
તારણા તાિરણી તારા તારાપિરકલા તા ।
તારા ત્મકા તારજપા તુિરતાઢ ા ત ત્તમા ॥ ૧૧૪॥
તૂણર્પ્રસાદા તૂણીરધાિરણી તૂણર્સસૃં્કતા ।
તાે ષણી તૂણર્ગમના તુલાહીનાઽતુલપ્રભા ॥ ૧૧૫॥
તરઙ્ ગણી તરઙ્ગાઢ ા તુલા તુ દલપુિત્રણી ।
તનનૂપાત્ ત તુ પા તારાઙ્ગી ત ત્ર િપણી ॥ ૧૧૬॥
તારકાિરઃ તુઙ્ગકુચા તલકા લઃ તલા ચતા ।
તમાપેહા તાક્ષ્યર્ગ તઃ તામસી િત્રિદવેશ્વર ॥ ૧૧૭॥
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તપ વની તપાે પા તાપસડે્યા ત્રયીતનુઃ ।
તપઃફલા તપ સા યા તલાતલિનવા સની ॥ ૧૧૮॥
તા ડવેશ્વરસ પ્રીતા તિટદ ક્ષણસ ભ્રમા ।
તનુમ યા તનૂ પા ત ળભાનુઃ તિટ પ્રભા ॥ ૧૧૯॥
સદસ્યા સદયા સવર્વ દતા સદસ પરા ।
સદ્યઃપ્રસાિદની સધુીઃ સ ચ્ચદાન દ િપણી ॥ ૧૨૦॥
સિરદ્વગેા સદાકારા સિર પ તવસુ ધરા ।
સર પાઙ્ગાભરણા સવર્સાૈભાગ્યદાિયની ॥ ૧૨૧॥
સામસા યા સામગીતા સાેમશખેરવ લભા ।
સાેમવક્ત્રા સાૈ ય પા સાેમયાગફલપ્રદા ॥ ૧૨૨॥
સગુણા સ ક્રયા સત્યા સાધકાભીષ્ટદાિયની ।
સધુાવેણી સાૈધવાસા સજુ્ઞા સશુ્રીઃ સરેુશ્વર ॥ ૧૨૩॥ (સધુાવાણી)

કેતક કુસમુપ્રખ્યા કચિન જતનીરદા ।
કુ તલાિયત ઙ્ગા લઃ કુ ડલીકૃતકૈ શક ॥ ૧૨૪॥
સ દૂરાિઙ્કતકેશા તા ક ક્ષી સકુપાે લકા ।
કન કનકતાટઙ્કા ચ પકાકૃ તના સકા ॥ ૧૨૫॥ (ચલ કનક)

નાસાલઙૃ્કતસન્મુક્તા બ બાેષ્ઠ બાલચ દ્ર ત્ ।
કુ દદ તા િત્રનયના પુ યશ્રવણક તર્ના ॥ ૧૨૬॥
કાલવેણી કુચ જતચકાેરા હારર જતા ।
કરસ્થાઙ્ગુ લકા રત્નકા ચીદામિવરા જતા ॥ ૧૨૭॥
રત્નિકિઙ્ક ણકા ર યનીિવકા રત્નક ચુકા ।
હિરમ યાઽગાધ ષ્ઠા કરભાે ઃ િનત બની ॥ ૧૨૮॥
પદિન જતપદ્માભા ઊ મકાર જતાઙ્ગુ લઃ ।
ગાઙ્ગેયિકિઙ્કણીયુક્તા રમણીયાઙ્ગુલીયુતા ॥ ૧૨૯॥
મા ણક્યરત્નાભરણા મધપુાનિવશારદા ।
મધુમ યા મ દગતા મત્તેભસ્થાઽમરા ચતા ॥ ૧૩૦॥
મયૂરકેતજુનની મલયાચલપુિત્રકા ।
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પરાધર્ભાગા હયર્ક્ષવાહના હિરસાેદર ॥ ૧૩૧॥
હાટકાભા હિરનુતા હંસગા હંસ િપણી ।
હષર્ પા હિરપ તઃ હયા ઢા હિર પ તઃ ॥ ૧૩૨॥ (હષર્પ્રદા)

સવર્ગા સવર્દેવેશી સામગાન પ્રયા સતી ।
સવાપદ્રવસહંત્ર સવર્મઙ્ગલદાિયની ॥ ૧૩૩॥
સાધુ પ્રયા સાગર સવર્કત્ર સનાતની ।
સવાપિનષદુદ્ગ તા સવર્શિત્રિનબિહણી ॥ ૧૩૪॥
સનકાિદમુિન તુત્યા સદા શવમનાેહરા ।
સવર્જ્ઞા સવર્જનની સવાર્ધારા સદાગ તઃ ॥ ૧૩૫॥
સવર્ભૂતિહતા સા યા સવર્શ ક્ત વ િપણી ।
સવર્ગા સવર્સખુદા સવશી સવર્ર જની ॥ ૧૩૬॥
શવેશ્વર શવારા યા શવાન દા શવા ત્મકા । (સવશ્વર )
સયૂર્મ ડલમ યસ્થા શવા શઙ્કરવ લભા ॥ ૧૩૭॥
સધુા લવા સધુાધારા સખુસિંવ વ િપણી ।
શવઙ્કર સવર્મખુી સૂ મજ્ઞાન વ િપણી ॥ ૧૩૮॥
અદ્વયાન દસશંાેભા ભાેગ વગાર્પવગર્દા ।
િવ વસા વૈ ણવાપ્તા િવિવદાથર્િવનાેિદની ॥ ૧૩૯॥
ગિર ગર શપ્રીતા શવાર્ણી શમદાિયની ।
હૃ પદ્મમ યિનલયા સવાજ્ઞ પ્તઃ વરા ત્મકા ॥ ૧૪૦॥
ત ણી ત ણાકાર્ભા ચ ત્યા ચ ત્ય વ િપણી ।
શ્રુ ત તમયી તુત્યા તુ ત પા તુ ત પ્રયા ॥ ૧૪૧॥
ૐકારગભાર્ હ્યાેઽઙ્કાર કઙ્કાલી કાલ િપણી ।
િવશ્વ ભર િવનીતસ્થા િવધાત્રી િવિવધપ્રભા ॥ ૧૪૨॥
શ્રીકર શ્રીમતી શ્રેયઃ શ્રીદા શ્રીચક્રમ યગા ।
દ્વાદશા તસરાજેસ્થા િનવાર્ણસખુદાિયની ॥ ૧૪૩॥
સા વી સવાદ્ભવા સ વા શ્રીક ઠ વા તમાેિહની ।
િવદ્યાતનુઃ મ ત્રતનુઃ મદનાેદ્યાનવા સની ॥ ૧૪૪॥
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યાેગલ મીઃ રાજ્યલ મીઃ મહાલ મીઃ સર વતી ।
સદાન દૈકર સકા બ્રહ્મિવ વાિદવ દતા ॥ ૧૪૫॥ (બ્રહ્મિવ વાશવ દતા)

કુમાર કિપલા કાલી િપઙ્ગાક્ષી કૃ ણિપઙ્ગલા ।
ચ ડઘ ટાઃ મહા સ દ્ધઃ વારાહી વરવ ણની ॥ ૧૪૬॥
કાત્યાયની વાયવુેગા કામાક્ષી કમર્સા ક્ષણી ।
દુગાર્દેવી મહાદેવી આિદદેવી મહાસના ॥ ૧૪૭॥
મહાિવદ્યા મહામાયા િવદ્યાલાેલા તમાેમયી ।
શઙ્ખચક્રગદાહ તા મહામિહષમિદની ॥ ૧૪૮॥
ખડ્ ગની શૂ લની બુ દ્ધ િપણી ભૂ તદાિયની ।
વા ણી જિટની ત્ર તદૈત્યસઙ્ઘા શખ ડની ॥ ૧૪૯॥
સરેુશ્વર શસ્ત્રપજૂ્યા મહાકાલી દ્વ ચતા ।
ઇચ્છાજ્ઞાનિક્રયા સવર્દેવતાન દ િપણી ॥ ૧૫૦॥
મત્તશુ ભિનશુ ભઘ્ની ચ ડમુ ડિવઘા તની ।
વિહ્ન પા મહાકા તઃ હરા જ્યાે નાવતી મરા ॥ ૧૫૧॥
વાગીશ્વર વ્યાેમકેશી મૂકહ ત્રી વરપ્રદા ।
વાહા વધા સધુાશ્વમેધા શ્રીઃ હ્ર ીઃ ગાૈર પરમેશ્વર ॥ ૧૫૨॥

॥ ૐ ॥
॥ ઇ ત શ્રી સ્કા દમહાપુરાણે કાેલાપુરમૂકા બકામાહા યાખ્યે
ઉપાખ્યાને શ્રી દેવ્યાઃ િદવ્યવરસાહાસ્રનામ તાતંે્ર શવમ તુ ॥
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