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॥ દેવી માહા યે અેકાદશાેઽ યાયઃ॥
ૐઋ ષ વાચ॥ ૧॥
દેવ્યા હતે તત્ર મહાસરેુ દ્રે

સે દ્રાઃ સરુા વિહ્નપુરાેગમા તામ્ ।
કાત્યાયની ં તુષુ્ટવુિરષ્ટલાભાદ્
િવકા શવક્ત્રા જિવકા શતાશાઃ॥ ૨॥

દેિવ પ્રપન્ના તહરે પ્રસીદ
પ્રસીદ માતજર્ગતાેઽ ખલસ્ય ।

પ્રસીદ િવશ્વેશ્વિર પાિહ િવશ્વં
વમીશ્વર દેિવ ચરાચરસ્ય॥ ૩॥

આધારભૂતા જગત વમેકા
મહી વ પેણ યતઃ સ્થતા સ ।

અપાં વ પ સ્થતયા વયૈત-
દા યાયતે કૃ નમલઙ્ઘ્યવીય॥ ૪॥

વં વૈ ણવીશ ક્તરન તવીયાર્
િવશ્વસ્ય બીજં પરમા સ માયા ।

સ માેિહતં દેિવ સમ તમેતત્
વં વૈ પ્રસન્ના ભુિવ મુ ક્તહેતુઃ॥ ૫॥

િવદ્યાઃ સમ તા તવ દેિવ ભેદાઃ
સ્ત્રયઃ સમ તાઃ સકલા જગ સુ ।

વયૈકયા પૂિરતમ બયૈતત્
કા તે તુ તઃ તવ્યપરાપરાે ક્તઃ॥ ૬॥

સવર્ભૂતા યદા દેવી ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાિયની ।
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વં તુતા તુતયે કા વા ભવ તુ પરમાેક્તયઃ॥ ૭॥
સવર્સ્ય બુ દ્ધ પેણ જનસ્ય હૃિદ સં સ્થતે ।
વગાર્પવગર્દે દેિવ નારાય ણ નમાેઽ તુ તે॥ ૮॥
કલાકાષ્ઠાિદ પેણ પિરણામપ્રદાિયિન ।
િવશ્વસ્યાપેરતાૈ શક્તે નારાય ણ નમાેઽ તુ તે॥ ૯॥
સવર્મઙ્ગલમાઙ્ગલ્યે શવે સવાર્થર્સાિધકે ।
શર યે ય બકે ગાૈિર નારાય ણ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૦॥
ષ્ટ સ્થ તિવનાશાનાં શ ક્તભૂતે સનાતિન ।

ગુણાશ્રયે ગુણમયે નારાય ણ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૧॥
શરણાગતદ નાતર્પિરત્રાણપરાયણે ।
સવર્સ્યા તહરે દેિવ નારાય ણ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૨॥
હંસયુક્તિવમાનસ્થે બ્રહ્માણી પધાિર ણ ।
કાૈશા ભઃક્ષિરકે દેિવ નારાય ણ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૩॥
િત્રશલૂચ દ્રાિહધરે મહા ષભવાિહિન ।
માહેશ્વર વ પેણ નારાય ણ નમાેઽ તુતે॥ ૧૪॥
મયૂરકુકુ્કટ તે મહાશ ક્તધરેઽનઘે ।
કાૈમાર પસસં્થાને નારાય ણ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૫॥
શઙ્ખચક્રગદાશાઙ્ર્ગગ્ હીતપરમાયુધે ।
પ્રસીદ વૈ ણવી પે નારાય ણ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૬॥
ગ્ હીતાેગ્રમહાચકે્ર દંષ્ટ્ર ાેદૃ્ધતવસુ ધરે ।
વરાહ િપ ણ શવે નારાય ણ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭॥
સહ પેણાેગ્રેણ હ તું દૈત્યાન્ કૃતાેદ્યમે ।
ત્રૈલાેક્યત્રાણસિહતે નારાય ણ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૮॥
િકર િટિન મહાવજે્ર સહસ્રનયનાે વલે ।
ત્રપ્રાણહરે ચૈ દ્ર નારાય ણ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૯॥
શવદૂતી વ પેણ હતદૈત્યમહાબલે ।
ઘાેર પે મહારાવે નારાય ણ નમાેઽ તુ તે॥ ૨૦॥
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દંષ્ટ્ર ાકરાલવદને શરાેમાલાિવભષૂણે ।
ચામુ ડે મુ ડમથને નારાય ણ નમાેઽ તુ તે॥ ૨૧॥
લ મ લ જે મહાિવદ્યે શ્રદ્ધે પુ ષ્ટ વધે ધ્રવુે ।
મહારાિત્ર મહામાયે નારાય ણ નમાેઽ તુ તે॥ ૨૨॥
મેધે સર વ ત વરે ભૂ ત બાભ્રિવ તામ સ ।
િનયતે વં પ્રસીદેશે નારાય ણ નમાેઽ તુતે॥ ૨૩॥
સવર્ વ પે સવશે સવર્શ ક્તસમ વતે ।
ભયે યસ્ત્રાિહ નાે દેિવ દુગ દેિવ નમાેઽ તુ તે॥ ૨૪॥
અેતત્તે વદનં સાૈ યં લાેચનત્રયભૂ ષતમ્ ।
પાતુ નઃ સવર્ભૂતે યઃ કાત્યાયિન નમાેઽ તુ તે॥ ૨૫॥
વાલાકરાલમત્યુગ્રમશષેાસરુસદૂનમ્ ।
િત્રશલંૂ પાતુ નાે ભીતેભર્દ્રકા લ નમાેઽ તુ તે॥ ૨૬॥
િહન ત દૈત્યતે ં સ વનનેાપૂયર્ યા જગત્ ।
સા ઘ ટા પાતુ નાે દેિવ પાપે યાે નઃ સતુાિનવ॥ ૨૭॥
અસરુા ગ્વસાપઙ્કચ ચત તે કરાે વલઃ ।
શભુાય ખડ્ગાે ભવતુ ચ ડકે વાં નતા વયમ્॥ ૨૮॥
રાેગાનશષેાનપહં સ તુષ્ટા

ષ્ટા તુ કામાન્ સકલાનભીષ્ટાન્ ।
વામા શ્રતાનાં ન િવપન્નરાણાં

વામા શ્રતા હ્યાશ્રયતાં પ્રયા ત॥ ૨૯॥
અેત કૃતં ય કદનં વયાદ્ય

ધમર્ દ્વષાં દેિવ મહાસરુાણામ્ ।
પૈરનેકૈબર્હુધાત્મમૂ ત
કૃ વા બકે ત પ્રકરાે ત કા યા॥ ૩૦॥

િવદ્યાસુ શાસે્ત્રષુ િવવેકદ પે-
વાદ્યષેુ વાક્યષેુ ચ કા વદ યા ।

મમ વગતઽ તમહા ધકારે
િવભ્રામયત્યેતદતીવ િવશ્વમ્॥ ૩૧॥
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રક્ષાં સ યત્રાેગ્રિવષાશ્ચ નાગા
યત્રારયાે દસ્યુબલાિન યત્ર ।

દાવાનલાે યત્ર તથા ધમ યે
તત્ર સ્થતા વં પિરપા સ િવશ્વમ્॥ ૩૨॥

િવશ્વેશ્વિર વં પિરપા સ િવશ્વં
િવશ્વા ત્મકા ધારયસીહ િવશ્વમ્ ।

િવશ્વેશવ દ્યા ભવતી ભવ ત
િવશ્વાશ્રયા યે વિય ભ ક્તનમ્રાઃ॥ ૩૩॥

દેિવ પ્રસીદ પિરપાલય નાેઽિરભીતે-
િનત્યં યથાસરુવધાદધનુવૈ સદ્યઃ ।

પાપાિન સવર્જગતાં પ્રશમં નયાશુ
ઉ પાતપાકજિનતાંશ્ચ મહાપેસગાર્ન્॥ ૩૪॥

પ્રણતાનાં પ્રસીદ વં દેિવ િવશ્વા તહાિર ણ ।
ત્રૈલાેક્યવા સનામીડ્યે લાેકાનાં વરદા ભવ॥ ૩૫॥
દેવ્યવુાચ॥ ૩૬॥
વરદાહં સરુગણા વરં યન્મનસચે્છથ ।
તં વં પ્રયચ્છા મ જગતામપુકારકમ્॥ ૩૭॥
દેવા ઊચુઃ॥ ૩૮॥
સવાર્બાધાપ્રશમનં ત્રૈલાેક્યસ્યા ખલેશ્વિર ।
અેવમવે વયા કાયર્મ મદ્વિૈરિવનાશનમ્॥ ૩૯॥
દેવ્યવુાચ॥ ૪૦॥
વવૈ વતેઽ તરે પ્રાપ્તે અષ્ટાિવશ તમે યુગે ।
શુ ભાે િનશુ ભશ્ચવૈા યાવુ પ સ્યેતે મહાસરુાૈ॥ ૪૧॥
ન દગાપેગ્ હે તા યશાેદાગભર્સ ભવા ।
તત તાૈ નાશિય યા મ િવ યાચલિનવા સની॥ ૪૨॥
પનુર ય તરાૈદ્રણે પેણ થવીતલે ।
અવતીયર્ હિન યા મ વપૈ્ર ચત્તાંશ્ચ દાનવાન્॥ ૪૩॥
ભક્ષય ત્યાશ્ચ તાનુગ્રાન્ વપૈ્ર ચત્તાન્ મહાસરુાન્ ।
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રક્તા દ તા ભિવ ય ત દાિડમીકુસમુાપેમાઃ॥ ૪૪॥
તતાે માં દેવતાઃ વગ મત્યર્લાેકે ચ માનવાઃ ।
તવુ તાે વ્યાહિર ય ત સતતં રક્તદ તકામ્॥ ૪૫॥
ભૂયશ્ચ શતવા ષક્યામના ષ્ટ ામન ભ સ ।
મુિન ભઃ સં તા ભૂમાૈ સ ભિવ યા યયાેિન ॥ ૪૬॥
તતઃ શતને નતે્રાણાં િનર ક્ષ યા યહં મનુીન્ ।
ક તર્િય ય ત મનુ ઃ શતાક્ષી મ ત માં તતઃ॥ ૪૭॥
તતાેઽહમ ખલં લાેકમાત્મદેહસમુદ્ભવૈઃ ।
ભિર યા મ સરુાઃ શાકૈરા ષ્ટેઃ પ્રાણધારકૈઃ॥ ૪૮॥
શાક ભર ત િવખ્યા ત તદા યાસ્યા યહં ભુિવ ।
તત્રવૈ ચ વિધ યા મ દુગર્માખ્યં મહાસરુમ્॥ ૪૯॥
દુગાર્દેવી ત િવખ્યાતં તન્મે નામ ભિવ ય ત ।
પનુશ્ચાહં યદા ભીમં પં કૃ વા િહમાચલે॥ ૫૦॥
રક્ષાં સ ભક્ષિય યા મ મનુીનાં ત્રાણકારણાત્ ।
તદા માં મનુયઃ સવ તાે ય ત્યાનમ્રમૂતર્યઃ॥ ૫૧॥
ભીમાદેવી ત િવખ્યાતં તન્મે નામ ભિવ ય ત ।
યદા ણાખ્યસૈ્ત્રલાેક્યે મહાબાધાં કિર ય ત॥ ૫૨॥
તદાહં ભ્રામરં પં કૃ વાસખં્યયેષટ્પદમ્ ।
ત્રૈલાેક્યસ્ય િહતાથાર્ય વિધ યા મ મહાસરુમ્॥ ૫૩॥
ભ્રામર ત ચ માં લાેકા તદા તાે ય ત સવર્તઃ ।
ઇ થં યદા યદા બાધા દાનવાે થા ભિવ ય ત॥ ૫૪॥
તદા તદાવતીયાર્હં કિર યા યિરસકં્ષયમ્॥ ૫૫॥
॥ વ ત શ્રીમાકર્ ડયેપુરાણે સાવ ણકે મ વ તરે દેવીમાહા યે
નારાયણી તુ તઃ સ પૂણાર્॥ ૧૧॥
નારાયણીસકૂ્તમ્
મહાલસા નારાયણી તુ તઃ

Encoded by Smt. K. Shankaran and
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