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Shri Renuka khadgamala mantra

શ્રીરે કા ખડ્ગમાલા મ ત્રઃ

॥ શ્રી ગણેશાય નમઃ॥
॥ શ્રી રે કાયૈ નમઃ॥

ૐ રે કા કુ ડલી વક્રા કુ ડલ્યિપ મહાકુલા ।
લીયમાના પ્રકતર્વ્યા વણાચ્ચારેણ શઙ્કર॥
લીયમાના િવ નીિહ િનરાલ બા મહાપદા ।
અપ્રમેયા િવ પાક્ષી ં હુઙ્કારં કુ ડલી શભુા॥
આિદક્ષા તં સમુચ્ચાયર્ પ્રણવં ચા તરે યસતે્ ।
દેહે િવ યસ્ય બી િન રક્ષ રક્ષે ત રે કે॥
રક્ષ માં ભાગર્િવ દેિવ રક્ષ રામપ્રસમૂર્મ ।
જમદ ગ્ પ્રયે રક્ષા મદ ય મદંવપુઃ॥
ૐ શ્રીં હ્ર ી ં ક્રા અ વજ્રવૈરાેચનીયે સમિયની છન્નમ તકે
સકલસરુાસરુવ દતે મહાભપૂાલમાૈ લમાલા ચતચરણકમલે
િવકટદ તચ્છટાટાપેિનવાિર ણ મદ યં શર રં રક્ષ રક્ષ પરમેશ્વિર
હંુ ફટ્ વાહા । ૐભૂઃ વાહા । ૐભવુઃ વાહા ।
ૐ વઃ વાહા । ૐભૂભુર્વઃ વઃ વાહા ।
કમલમાલાભરણભૂ ષતે મહાકાૈ લિન મહાબ્રહ્મવાિદિન મહાઋ ષ પ્રયે
વરદાિયિન મહાભાેગપ્રદે અ મદ યં શર રં વજ્રમયં કુ કુ દુજર્નાન્
હન હન મહીપાલાન્ ક્ષાેભય ક્ષાેભય પરચકં્ર ભ જય ભ જય
જયઙ્કિર મરણમાત્રગા મની ત્રૈલાેક્ય વા મિન સમલવરયૂં રમલવરયૂં
ભમલવરયૂં ક્ષમલવરયૂં શ્રી ભાગર્િવ પ્રસીદ પ્રસીદ વાહા ।

ઇ ત સવાર્ઙ્ગે વ્યાપકં યસતે્ ।
અેષા િવદ્યા મહાિવદ્યા સમયા બલવત્તરા ।
અ તવીયર્તરા તીવ્રા સયૂર્કાેિટસમપ્રભા॥
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કુલાઙ્ગના કુલં સવ મદ યં પરમેશ્વિર ।
દેિવ રક્ષતુ સવાર્ઙ્ગં િદવ્યાઙ્ગી ભાેગદાિયની॥
રક્ષ રક્ષ મહાદેિવ શર રં પરમેશ્વિર ।
મદ યં પરમાન દે આપાદતલમ તકમ્॥
હુઙ્કારં ચ તતઃ કુયાર્ત્ પજૂયેત્ ભુિવમ ડલે ।
પૂ તે વામહ તને હ્ર ીઙ્કારં ચ િત્રધા જપેત્॥
પશ્ચાત્ રે કા મ ત્રેણ મૂલમ ત્રેણ શાઙ્કિર ।
ચક્રાવરણ દેવીનાં રે કાયા મહાજૈસઃ॥
અેકત્ર ગણના પ મ ત્રાે મ ત્રાથર્ ગાેચરઃ ।
માલામ ત્રિવધાનને ક્રમણાેચ્ચારણે ભવેત્॥
ત માત્ ખડ્ગવરં મ તં્ર વતનાૈ રક્ષણં મહત્ ।

યાનમ્
સદ્ધરૈ ચતસુ દરા શ્રુ તમતી રામપ્રસભૂાર્ગર્વી ।
જ્ઞાપણાર્ઽિદ ત રે કા ઋ ષ પ્રયા શ્રીમૂલપીઠે સ્થતા॥
પ ચાણર ભપૂ જતા શ્રુ તધરા ખડ્ગા ભધા માલયા ।
સા મે રક્ષતુ ત પરાચર્નિવધાૈ આવતર્ને ભાિવતા॥

પૂણાર્ન દમયી દેવી મૂલપીઠિનવા સની ।
પરશરુામ પ્રસમૂાર્તા ખડ્ગા ભદાઽ ભરક્ષતુ॥

ૐઅસ્ય શ્રી રે કા શદુ્ધ ખડ્ગમાલા મહામ ત્રસ્ય વણાર્િદત્ય ઋ ષઃ
ગાયત્રી છ દઃ શ્રી રે કા દેવતા અ બીજં હ્ર ી ં શ ક્તઃ ક્રા ક લકં
મમાભીષ્ટ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ । યાયેિન્નત્ય મ ત યાનમ્॥
તાદશૃં ખડ્ગમા ાે ત યને હ ત સ્થતને વૈ ।
અષ્ટાદશ મહાદ્વ પ સમ્રાડ્ભાેક્તા ભિવ ય ત॥

ૐ શ્રીં હ્ર ી ં ક્રા અ ૐ નમઃ
શ્રી સુ દિર ભાગર્િવ હૃદયદેિવ શરાેદેિવ શખાદેિવ કવચદેિવ
નતે્રદેવ્યસ્ત્રદેિવ પ ચદશ ત થ િનત્યે પરમેશ્વર પરમેશ્વિર
મત્રશમિય ષષ્ઠ શમિય ઉડ્ડીશમિય ચયાર્નાથમિય શ્રી રે કામિય

2 sanskritdocuments.org



શ્રીરે કા ખડ્ગમાલા મ ત્રઃ

જમદ ગ્ મિય કાલતાપનમિય ધમાર્ચારમિય મુક્તકેશીશ્વરમિય
દ પકલાનાથમિય શવકલાક યપમિય
ઇ દ્રસરુાિધપ સપિરવાર વ યુધમિય
અ ગ્ તે ેઽિધપ સપિરવાર શ યાયુધમિય
યમિનયમાિધપ સપિરવાર દ ડાયુધમિય
નૈરતૃ્યરક્ષાિધપ સપિરવાર ખડ્ગાયુધમિય
વ ણ જલાિધપ સપિરવાર પાશાયુધમિય
વાયપુ્રાણાિધપ સપિરવાર કુશાયુધમિય
કુબેરયક્ષાિધપ સપિરવાર ગદાયુધમિય
શઙ્કરભૂતાિધપ સપિરવાર શલૂાયુધમિય
િવર ચ વાિધપ સપિરવાર દભાર્યુધમિય
િવ િવશ્વાિધપ સપિરવાર ચક્રાયુધમિય
ભપૂુરપ્રથમરેખે અ ઉ પ ત્તસ વગુણકારણમિય
મ યરેખે શ્રી સ્થ ત ર ેગુણ કારણમિય
અ ત્યરેખે હ્ર ી ં લય તમાેગુણ કારણમિય
ત્રૈલાેક્યમાેહનચક્ર વા મિન પ્રકતયાે ગિન ત ભનમુદ્રે ।
બ્રહ્મા ણ કાૈમાિર વારાિહ શાઙ્કિર ઇ દ્રા ણ કઙ્કા લ કરા લ કા લ મહાકા લ
ચામુ ડે વાલામુ ખ કામાખ્યે કપા લિન ભદ્રકા લ દુગ અ બકે લ લતે
ગાૈિર સમુઙ્ગલે રાેિહ ણ કિપલે શલૂકરે કુ ડ લિન િત્રપુરે કુ કુ લે
ભૈરિવ ભદ્રે ચ દ્રાવ ત નાર સિહ િનર જને હેમકા તે પ્રેતાસને
ઈશાિન વૈશ્વાનિર વૈ ણિવ િવનાયિક યમઘ ટે હર સદ્ધે સર વ ત
તાેતુલે વ દિન શઙ્ ખિન પ દ્મિન ચિત્ર ણ વા ણ ચ ડ વનદેિવ
યમભ ગિન સયૂર્પુિત્ર સશુીલતે કૃ ણ વારાિહ રક્તા ક્ષ કાલરાત્રે
આકા શ શ્રે ષ્ઠિન જયે િવજયે ધૂમાવ ત વાગીશ્વિર કાત્યાિયિન અ ગ્ હાેિત્ર
ચકે્રશ્વિર મહાિવદ્યે ઈશ્વિર સવાર્શાપિરપૂરક ચક્ર વા મિન
ગુપ્તયાે ગિન િવદ્યે હ્ર ી ં પુષ્ટે પ્રજ્ઞે સનીવા લ કુહુ દ્રે વીય
પ્રભે ન દે પાે ષ ણ ઋ દ્ધદે કાલરાત્રે મહારાત્રે ભદ્રકા લ કપિદિન
િવ તે દ ડિન મુ ડિન સે દુખ ડે શખ ડિન િનશુ ભશુ ભમ થિન
મિહષાસરુમિદિન ઇ દ્રા ણ દ્રા ણ શઙ્કરાદ્ધર્શર િર ણ નાિર નારાય ણ
િત્રશૂ લિન પા લિન અ બકે હ્લાિદિન સવર્ સઙ્ક્ષાે ભણચક્ર વા મિન
ગુપ્તતરયાે ગિન ।
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ગાૈિર પદ્મે શ ચ મેધે સાિવિત્ર િવજયે જયે દેવસનેે વધે વાહે
માતઃ લાેકમાતઃ તે પુષ્ટે તુષ્ટે કુલદૈવતે સવર્સાૈભાગ્યદાિયકે
ચક્ર વા મિન સ પ્રદાયયાે ગિન । અ સતાઙ્ગભૈરવમિય બ્રા હ્મ
માહેશ્વિર કાૈમાિર વૈ ણિવ વારાિહ ઇ દ્રા ણ ચામુ ડે મહાલ મ
સવર્રક્ષાકરચક્ર વા મિન િનગભર્યાે ગિન ચતુરસ્ત્રમુદ્રે ।
જયે િવજયે દુગ ભદ્રકા લ ક્ષેમકિર િનત્યે સવાર્થર્સાિધકે
ચક્ર વા મિન કુલાેત્તીણર્યાે ગિન મ સ્યમુદ્રે શઙ્ખિન ય બે પદ્મિન ય બે
ક્લાં મા પુરિનવા સિન હૃદયશ ક્તઃ ।
ક્લી ં મૂલપીઠા શ્રતે વાહા । શરાે શ ક્તઃ ।
ક્લૂં રેણા ગિર પ્રયે વષટ્ શખા શ ક્તઃ ।
ક્લ અેકવીરે હંુ કવચ શ ક્તઃ ।
ક્લા ભાગર્િવ વીરે વાષૈટ્ નતે્ર શ ક્તઃ ।
ક્લઃ રે કે ફટ્ અસ્ત્રશ ક્તઃ ।
સવ રક્ષાકર ચક્ર વા મિન િનગભર્ યાે ગિન ।
ડાં ડાિકિન વગ્ર ક્ષ ણ ચતઃુષ ષ્ઠલક્ષકાેિટયાે ગની વા મનીનાિયકે ।
શાં શાિકિન અ ગ્ર ક્ષ ણ દ્વાિત્રશ લક્ષકાેિટયાે ગની વા મનીનાિયકે ।
લાં લાિકિન માંસર ક્ષ ણષાેડશલક્ષકાેિટયાે ગની વા મનીનાયકે ।
કાં કાિકિન મેદાેર ક્ષ યષ્ટલક્ષકાેિટયાે ગિન વા મનીનાિયકે ।
સાં સાિકિન અ સ્થર ક્ષ ણ ચતુલર્ક્ષકાેિટયાે ગિન વ મનીનાિયકે ।
હાં હાિકિન મ ર ક્ષ ણ દ્વલક્ષકાેિટયાે ગિન વા મન્નીઆિયકે ।
શાં શાિકિન શકુ્રર ક્ષ ણ અેકલક્ષકાેિટયાે ગિન વા મનીનાિયકે ।
સવર્રાેગહરચક્ર વા મિન સવર્રહસ્યયાે ગિન ગાેમખુમુદ્રે ।
ક્લી ં ટઙ્કહ તે પરશરુામજનિન ।
ઉડ્યાનપીઠે ઇચ્છાશ ક્તઃ લ ધરપીઠે જ્ઞાનશ ક્તઃ
કામ પપીઠે િક્રયાશ ક્તઃ સવર્ સ દ્ધપ્રદચક્ર વા મિન અ તરહસ્યયાે ગિન
યાેિનમુદ્રે । શ્રી રે કે બ દુચક્રિનવા સિન પરાપરા તરહસ્યયાે ગિન
શ્રીમૂલપીઠે શ્રીમૂલપીઠે શ શ્રીમૂલપીઠસુ દિર શ્રીમૂલપીઠિનવા સિન
શ્રીમૂલપીઠ શ્ર શ્રીમૂલપીઠમા લિન શ્રીમૂલપીઠ સદ્ધે શ્રીમૂલપીઠા બે
શ્રીમહામૂલપીઠસુ દિર શ્રીમહામાહેશ્વિર મહામહારા જ્ઞ મહામહાશક્તે
મહામહાગુપ્તે મહામહાજ્ઞપ્તે મહામહાન દે મહામહા પ દે મહામહાશયે
મહામહાશ્રીમૂલપીઠચક્રનગર વા મિન સામ્રા જ્ઞ નમ તે નમ તે નમ તે
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શ્રીરે કા ખડ્ગમાલા મ ત્રઃ

વાહા અ ક્રા હ્ર ી ં શ્રી ં ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્ર ી ં ક્રા અ સમ તપ્રકટગુપ્તગુપ્તતરસ પ્રદાયકુલકાૈ લિન
ગભર્રહસ્યા તરહસ્ય પરાપરરહસ્યયાે ગિન શ્રીરાજરાજેશ્વિર
શ્રીરે કાપરમેશ્વિર શ્રીમૂલપીઠેશ્વિર શ્રીપાદુકાં પજૂયા મ નમઃ ।
પુ પા જ લ િનવેદ્ય મૂલને યાસં િવધાય માનસાપેચારૈઃ પજૂયેત્ ।

॥ ઇ ત॥
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