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Shri Devi SahasranAmastotram

શ્રીદેવીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ કૂમર્પુરાણા તગર્તમ્

ઋષયઃ ઊચુઃ –
કૈષા ભગવતી દેવી શકંરાધર્શર િરણી ।
શવા સતી હૈમવતી યથાવદ્બ્રૂિહ ચ્છતામ્॥ ૧॥
તષેાં તદ્વચનં શ્રુ વા મનુીનાં પુ ષાેત્તમઃ ।
પ્રત્યુવાચ મહાયાેગી યા વા વં પરમં પદમ્॥ ૨॥
શ્રીકૂમર્ ઉવાચ –

પુરા િપતામહેનાેક્તં મે ષે્ઠ સશુાેભનમ્ ।
રહસ્યમેતદ્ િવજ્ઞાનં ગાપેનીયં િવશષેતઃ॥ ૩॥
સાખં્યાનાં પરમં સાખં્યં બ્રહ્મિવજ્ઞાનમુત્તમમ્ ।
સસંારાણર્વમગ્ ાનાં જ તનૂામેકમાેચનમ્॥ ૪॥
યા સા માહેશ્વર શ ક્તજ્ઞાર્ન પાઽ તલાલસા ।
વ્યાેમસજં્ઞા પરા કાષ્ઠા સયંે હૈમવતી મતા॥ ૫॥
શવા સવર્ગતાઽન તા ગુણાતીતા સિુન કલા ।
અેકાનેકિવભાગસ્થા જ્ઞાન પાઽ તલાલસા॥ ૬॥
અન યા િન કલે ત વે સં સ્થતા તસ્ય તજેસા ।
વાભાિવક ચ તન્મૂલા પ્રભા ભાનાેિરવામલા॥ ૭॥
અેકા માહેશ્વર શ ક્તરનેકાપેાિધયાેગતઃ ।
પરાવરેણ પેણ ક્ર ડતે તસ્ય સિન્નધાૈ॥ ૮॥
સયંે કરાે ત સકલં તસ્યાઃ કાયર્ મદં જગત્ ।
ન કાય નાિપ કરણમીશ્વરસ્યે ત સરૂયઃ॥ ૯॥
ચતસ્રઃ શક્તયાે દેવ્યાઃ વ પ વને સં સ્થતાઃ ।
અિધષ્ઠાનવશાત્તસ્યાઃ શ ◌ૃ વં મુિનપુઙ્ગવાઃ॥ ૧૦॥
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શા તિવદ્યા પ્ર તષ્ઠા ચ િન ત્તશ્ચે ત તાઃ તાઃ ।
ચતવુ્યૂર્હ તતાે દેવઃ પ્રાેચ્યતે પરમેશ્વરઃ॥ ૧૧॥
અનયા પરયા દેવઃ વાત્માન દં સમશ્નુતે ।
ચતુ વર્િપ ચ વેદેષુ ચતુમૂર્ તમર્હેશ્વરઃ॥ ૧૨॥
અસ્યા વનાિદસં સદ્ધમૈશ્વયર્મતુલં મહત્ ।
ત સ બ ધાદન તાયાઃ દ્રણે પરમાત્મના॥ ૧૩॥
સષૈા સવશ્વર દેવી સવર્ભૂતપ્રવ તકા ।
પ્રાેચ્યતે ભગવાન્ કાલાે હિરઃ પ્રાણાે મહેશ્વરઃ॥ ૧૪॥
તત્ર સવર્ મદં પ્રાેતમાેત ચવૈા ખલં જગત્ ।
સ કાલાેઽ ગ્ હર્રાે દ્રાે ગીયતે વેદવાિદ ભઃ॥ ૧૫॥
કાલઃ જ ત ભૂતાિન કાલઃ સહંરતે પ્ર ઃ ।
સવ કાલસ્ય વશગા ન કાલઃ કસ્ય ચદ્ વશે॥ ૧૬॥
પ્રધાનં પુ ષ ત વં મહાનાત્મા વહંકૃ તઃ ।
કાલનેા યાિન ત વાિન સમાિવષ્ટાિન યાે ગના॥ ૧૭॥
તસ્ય સવર્જગ સૂ તઃ શ ક્તમાર્યે ત િવશ્રુતા ।
તયેદં ભ્રામયેદ શાે માયાવી પુ ષાેત્તમઃ॥ ૧૮॥
સષૈા માયા ત્મકા શ ક્તઃ સવાર્કારા સનાતની ।
વૈશ્વ પં મહેશસ્ય સવર્દા સ પ્રકાશયેત્॥ ૧૯॥
અ યાશ્ચ શક્તયાે મખુ્યા તસ્ય દેવસ્ય િન મતાઃ ।
જ્ઞાનશ ક્તઃ િક્રયાશ ક્તઃ પ્રાણશ ક્તિર ત ત્રયમ્॥ ૨૦॥
સવાર્સામવે શક્તીનાં શ ક્તમ તાે િવિન મતાઃ ।
માયયવૈાથ િવપ્રે દ્રાઃ સા ચાનાિદરન તયાઃ॥ ૨૧॥
સવર્શ યા ત્મકા માયા દુિનવારા દુરત્યયા ।
માયાવી સવર્શક્તીશઃ કાલઃ કાલકારઃ પ્રભુઃ॥ ૨૨॥
કરાે ત કાલઃ સકલં સહંરેત્ કાલ અેવ િહ ।
કાલઃ સ્થાપયતે િવશ્વં કાલાધીન મદં જગત્॥ ૨૩॥
લ વા દેવાિધદેવસ્ય સિન્નિધ પરમે ષ્ઠનઃ ।
અન તસ્યા ખલેશસ્ય શભંાેઃ કાલાત્મનઃ પ્રભાેઃ॥ ૨૪॥

2 sanskritdocuments.org



શ્રીદેવીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ કૂમર્પુરાણા તગર્તમ્

પ્રધાનં પુ ષાે માયા માયા ચવૈં પ્રપદ્યતે ।
અેકા સવર્ગતાન તા કેવલા િન કલા શવા॥ ૨૫॥
અેકા શ ક્તઃ શવૈકાેઽિપ શ ક્તમાનુચ્યતે શવઃ ।
શક્તયઃ શ ક્તમ તાેઽ યે સવર્શ ક્તસમુદ્ભવાઃ॥ ૨૬॥
શ ક્તશ ક્તમતાેભદં વદ ત પરમાથર્તઃ ।
અભેદં ચાનપુ ય ત યાે ગન ત વ ચ તકાઃ॥ ૨૭॥
શક્તયાે ગિર દેવી શ ક્તમ તાેઽથ શકંરઃ ।
િવશષેઃ ક યતે ચાયં પુરાણે બ્રહ્મવાિદ ભઃ॥ ૨૮॥
ભાેગ્યા િવશ્વેશ્વર દેવી મહેશ્વરપ તવ્રતા ।
પ્રાેચ્યતે ભગવાન્ ભાેક્તા કપદ નીલલાેિહતઃ॥ ૨૯॥
મ તા િવશ્વેશ્વરાે દેવઃ શકંરાે મન્મથા તકઃ ।
પ્રાેચ્યતે મ તર શાની મ તવ્યા ચ િવચારતઃ॥ ૩૦॥
ઇત્યેતદ ખલં િવપ્રાઃ શ ક્તશ ક્તમદુદ્ભવમ્ ।
પ્રાેચ્યતે સવર્વેદેષુ મુિન ભ ત વદ શ ભઃ॥ ૩૧॥
અેત પ્રદ શતં િદવં્ય દેવ્યા માહા યમુત્તમમ્ ।
સવર્વેદા તવેદેષુ િન શ્ચતં બ્રહ્મવાિદ ભઃ॥ ૩૨॥
અેકં સવર્ગતં સૂ મં કૂટસ્થમચલં ધ્રવુમ્ ।
યાે ગન ત પ્રપ ય ત મહાદેવ્યાઃ પરં પદમ્॥ ૩૩॥
આન દમક્ષરં બ્રહ્મ કેવલં િન કલં પરમ્ ।
યાે ગન ત પ્રપ ય ત મહાદેવ્યાઃ પરં પદમ્॥ ૩૪॥
પરા પરતરં ત વં શાશ્વતં શવમચ્યુતમ્ ।
અન તપ્રકૃતાૈ લીનં દેવ્યા ત પરમં પદમ્॥ ૩૫॥
શભંુ િનર જનં શદંુ્ધ િનગુર્ણં દ્વતૈવ જતમ્ ।
આત્માપેલ ધિવષયં દેવ્યા તતપરમં પદમ્॥ ૩૬॥
સષૈા ધાત્રી િવધાત્રી ચ પરમાન દ મચ્છતામ્ ।
સસંારતાપાન ખલાિન્નહ તીશ્વરસશં્રયા॥ ૩૭॥
ત મા દ્વમુ ક્તમ વચ્છન્ પાવર્તી ં પરમેશ્વર મ્ ।
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આશ્રયે સવર્ભૂતાનામાત્મભૂતાં શવા ત્મકામ્॥ ૩૮॥
લ વા ચ પતુ્રી ં શવાર્ણી ં તપ ત વા સદુુશ્ચરન્ ।
સભાયર્ઃ શરણં યાતઃ પાવર્તી ં પરમેશ્વર મ્॥ ૩૯॥
તાં દૃ ટ્વા યમાનાં ચ વેચ્છયવૈ વરાનનામ્ ।
મનેા િહમવતઃ પત્ની પ્રાહેદં પવર્તેશ્વરમ્॥ ૪૦॥
મનેાવેાચ –

પ ય બાલા મમાં રાજન્ રા વસદશૃાનનામ્ ।
િહતાય સવર્ભૂતાનાં તા ચ તપસાઽઽવયાેઃ॥ ૪૧॥
સાેઽિપ દૃ ટ્વા તતઃ દેવી ં ત ણાિદત્યસિન્નભામ્ ।
કપિદની ં ચતવુર્ક્ત્રાં િત્રનતે્રામ તલાલસામ્॥ ૪૨॥
અષ્ટહ તાં િવશાલાક્ષી ં ચ દ્રાવયવભષૂણામ્ ।
િનગુર્ણાં સગુણાં સાક્ષા સદસદ્વ્ય ક્તવ જતામ્॥ ૪૩॥
પ્રણ ય શરસા ભૂમાૈ તજેસા ચા તિવહ્વલઃ ।
ભીતઃ કૃતા જ લ તસ્યાઃ પ્રાવેાચ પરમેશ્વર મ્॥ ૪૪॥
િહમવાનવુાચ –

કા વં દેિવ િવશાલા ક્ષ શશાઙ્કાવયવાિઙ્કતે ।
ન ને વામહં વ સે યથાવદ્બ્રૂિહ ચ્છતે॥ ૪૫॥
ગર દ્રવચનં શ્રુ વા તતઃ સા પરમેશ્વર ।
વ્યાજહાર મહાશલંૈ યાે ગનામભયપ્રદા॥ ૪૬॥
દેવ્યવુાચ –

માં િવ દ્ધ પરમાં શ ક્ત પરમેશ્વરસમાશ્રયામ્ ।
અન યામવ્યયામેકાં યાં પ ય ત મુમુક્ષવઃ॥ ૪૭॥
અહં વૈ સવર્ભાવાનાત્મા સવાર્ તરા શવા ।
શાશ્વતૈશ્વયર્િવજ્ઞાનમૂ તઃ સવર્પ્રવ તકા॥ ૪૮॥
અન તાઽન તમિહમા સસંારાણર્વતાિરણી ।
િદવં્ય દદા મ તે ચ ઃ પ ય મે પમૈશ્વરમ્॥ ૪૯॥
અેતાવદુ વા િવજ્ઞાનં દ વા િહમવતે વયમ્ ।
વં પં દશર્યામાસ િદવં્ય તત્ પારમેશ્વરમ્॥ ૫૦॥

4 sanskritdocuments.org



શ્રીદેવીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ કૂમર્પુરાણા તગર્તમ્

કાેિટસયૂર્પ્રતીકાશં તે ે બ બં િનરાકુલમ્ ।
વાલામાલાસહસ્રાઢ ં કાલાનલશતાપેમમ્॥ ૫૧॥
દંષ્ટ્ર ાકરાલં દુધર્ષ જટામણડલમ ડતમ્ ।
િત્રશલૂવરહ તં ચ ઘાેર પં ભયાનકમ્॥ ૫૨॥
પ્રશા તં સાે યવદનમન તાશ્ચયર્સયંુતમ્ ।
ચ દ્રાવયવલ માણં ચ દ્રકાેિટસમપ્રભમ્॥ ૫૩॥
િકર િટનં ગદાહ તં નપૂુરૈ પશાે ભતમ્ ।
િદવ્યમાલ્યા બરધરં િદવ્યગ ધાનુલપેનમ્॥ ૫૪॥
શઙ્ખચક્રધરં કા યં િત્રનતંે્ર કૃ ત્તવાસસમ્ ।
અ ડસં્થ ચા ડબાહ્યસં્થ બાહ્યમા ય તરં પરમ્॥ ૫૫॥
સવર્શ ક્તમયં શભંુ્ર સવાર્કારં સનાતનમ્ ।
બ્રહ્માે દ્રાપેે દ્રયાેગી દ્રવૈર્ દ્યમાનપદા બુજમ્॥ ૫૬॥
સવર્તઃ પા ણપાદા તં સવર્તાેઽ ક્ષ શરાેમખુમ્ ।
સવર્મા ત્ય તષ્ઠ તં દદશર્ પરમેશ્વરમ્॥ ૫૭॥
દૃ ટ્વા તદ દશૃં પં દેવ્યા માહેશ્વરં પરમ્ ।
ભયને ચ સમાિવષ્ટઃ સ રા હૃષ્ટમાનસઃ॥ ૫૮॥
આત્મ યાધાય ચાત્માનમાેઙ્કારં સમનુ મરન્ ।
ના ામષ્ટસહસ્રેણ તુષ્ટાવ પરમેશ્વર મ્॥ ૫૯॥
િહમવાનવુાચ –

શવાેમા પરમા શ ક્તરન તા િન કલામલા ।
શા તા માહેશ્વર િનત્યા શાશ્વતી પરમાક્ષરા॥ ૬૦॥
અ ચ ત્યા કેવલાઽન ત્યા શવાત્મા પરમા ત્મકા ।
અનાિદરવ્યયા શદુ્ધા દેવાત્મા સવર્ગાઽચલા॥ ૬૧॥
અેકાનેકિવભાગસ્થા માયાતીતા સિુનમર્લા ।
મહામાહેશ્વર સત્યા મહાદેવી િનર જના॥ ૬૨॥
કાષ્ઠા સવાર્ તરસ્થા ચ ચચ્છ ક્તર તલાલસા ।
ન દા સવાર્ ત્મકા િવદ્યા જ્યાેતી પાઽ તાક્ષરા॥ ૬૩॥
શા તઃ પ્ર તષ્ઠા સવષાં િન ત્તર તપ્રદા ।
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વ્યાેમમૂ તવ્યામલયા વ્યાેમાધારાઽચ્યુતાઽમરા॥ ૬૪॥
અનાિદિનધનાઽમાેઘા કારણાત્મા કુલાકુલા ।
ક્રતુઃ પ્રથમ ના ભર તસ્યાત્મસશં્રયા॥ ૬૫॥
પ્રાણેશ્વર પ્રયા માતા મહામિહષઘા તની ।
પ્રાણેશ્વર પ્રાણ પા પ્રધાનપુ ષેશ્વર ॥ ૬૬॥
મહામાયા સદુુ પૂરા મૂલપ્રકૃ તર શ્વર ।
સવર્શ ક્તકલાકારા જ્યાે ના ધાૈમર્િહમા પદા॥ ૬૭॥
સવર્કાયર્િનય ત્રી ચ સવર્ભૂતેશ્વરેશ્વર ।
સસંારયાેિનઃ સકલા સવર્શ ક્તસમુદ્ભવા॥ ૬૮॥
સસંારપારા દુવાર્રા દુિનર ક્ષ્ય દુરાસદા ।
પ્રાણશ ક્તઃ પ્રાણિવદ્યા યાે ગની પરમા કલા॥ ૬૯॥
મહાિવભૂ તદુઘર્ષાર્ મૂલપ્રકૃ તસ ભવા ।
અનાદ્યન તિવભવા પરાથાર્ પુ ષાર ણઃ॥ ૭૦॥
સગર્ સ્થત્ય તકરણી સદુુવાર્ચ્યા દુરત્યયા ।
શ દયાેિનઃ શ દમયી નાદાખ્યા નાદિવગ્રહા॥ ૭૧॥
અનાિદરવ્યક્તગુણા મહાન દા સનાતની ।
આકાશયાેિનયાગસ્થા મહાયાેગેશ્વરેશ્વર ॥ ૭૨॥
મહામાયા સદુુ પારા મૂલપ્રકૃ તર શ્વર ।
પ્રધાનપુ ષાતીતા પ્રધાનપુ ષા ત્મકા॥ ૭૩॥
પુરાણી ચન્મયી પુંસામાિદઃ પુ ષ િપણી ।
ભૂતા તરાત્મા કૂટસ્થા મહાપુ ષસં જ્ઞતા॥ ૭૪॥
જન્મ ત્યુજરાતીતા સવર્શ ક્તસમ વતા ।
વ્યાિપની ચાનવ ચ્છન્ના પ્રધાનાનપુ્રવે શની॥ ૭૫॥
ક્ષતે્રજ્ઞશ ક્તરવ્યક્તલક્ષણા મલવ જતા ।
અનાિદમાયાસં ભન્ના િત્રત વા પ્રકૃ તગુર્હા॥ ૭૬॥
મહામાયાસમુ પન્ના તામસી પાૈ ષી ધ્રવુા ।
વ્યક્તાવ્યક્તા ત્મકા કૃ ણા રક્તા શકુ્લા પ્રસૂ તકા॥ ૭૭॥
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અકાયાર્ કાયર્જનની િનતં્ય પ્રસવધ મણી ।
સગર્પ્રલયિનમુર્ક્તા ષ્ટ સ્થત્ય તધ મણી॥ ૭૮॥
બ્રહ્મગભાર્ ચતુિવશા પદ્મનાભાઽચ્યુતા ત્મકા ।
વૈદ્યુતી શાશ્વતી યાેિનજર્ગન્માતેશ્વર પ્રયા॥ ૭૯॥
સવાર્ધારા મહા પા સવશ્વયર્સમ વતા ।
િવશ્વ પા મહાગભાર્ િવશ્વેશચે્છાનવુ તની॥ ૮૦॥
મહીયસી બ્રહ્મયાેિનઃ મહાલ મીસમુદ્ભવા ।
મહાિવમાનમ યસ્થા મહાિનદ્રાત્મહેતુકા॥ ૮૧॥
સવર્સાધારણી સૂ મા હ્યિવદ્યા પારમા થકા ।
અન ત પાઽન તસ્થા દેવી પુ ષમાેિહની॥ ૮૨॥
અનેકાકારસસં્થાના કાલત્રયિવવ જતા ।
બ્રહ્મજન્મા હરેમૂર્ તબ્રર્હ્મિવ શવા ત્મકા॥ ૮૩॥
બ્રહ્મશેિવ જનની બ્રહ્માખ્યા બ્રહ્મસશં્રયા ।
વ્યક્તા પ્રથમ બ્રાહ્મી મહતી જ્ઞાન િપણી॥ ૮૪॥
વૈરાગ્યૈશ્વયર્ધમાર્ત્મા બ્રહ્મમૂ તહૃર્િદ સ્થતા ।
અપાંયાેિનઃ વયંભૂ તમાર્નસી ત વસભંવા॥ ૮૫॥
ઈશ્વરાણી ચ શવાર્ણી શકંરાદ્ધર્શર િરણી ।
ભવાની ચવૈ દ્રાણી મહાલ મીરથા બકા॥ ૮૬॥
મહેશ્વરસમુ પન્ના ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદા ।
સવશ્વર સવર્વ દ્યા િનતં્ય મુિદતમાનસા॥ ૮૭॥
બ્રહ્મે દ્રાપેે દ્રન મતા શકંરેચ્છાનવુ તની ।
ઈશ્વરાદ્ધાર્સનગતા મહેશ્વરપ તવ્રતા॥ ૮૮॥
સકૃ દ્વભાતા સવાર્ ત સમુદ્રપિરશાે ષણી ।
પાવર્તી િહમવ પુત્રી પરમાન દદાિયની॥ ૮૯॥
ગુણાઢ ા યાેગ યાેગ્યા જ્ઞાનમૂ તિવકા સની ।
સાિવત્રીકમલા લ મીઃ શ્રીરન તાેર સ સ્થતા॥ ૯૦॥
સરાજેિનલયા મુદ્રા યાેગિનદ્રા સરુાિદની ।
સર વતી સવર્િવદ્યા જગ જ્યેષ્ઠા સમુઙ્ગલા॥ ૯૧॥
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વાગ્દેવી વરદા વાચ્યા ક તઃ સવાર્થર્સાિધકા ।
યાેગીશ્વર બ્રહ્મિવદ્યા મહાિવદ્યા સશુાેભના॥ ૯૨॥
ગુહ્યિવદ્યાત્મિવદ્યા ચ ધમર્િવદ્યાત્મભાિવતા ।
વાહા િવશ્વંભરા સ દ્ધઃ વધા મેધા તઃ શ્રુ તઃ॥ ૯૩॥
ની તઃ સનુી તઃ સકૃુ તમાર્ધવી નરવાિહની ।
પજૂ્યા િવભાવર સાૈ યા ભાે ગની ભાેગશાિયની॥ ૯૪॥
શાેભા વંશકર લાેલા મા લની પરમે ષ્ઠની ।
ત્રૈલાેક્યસુ દર ર યા સુ દર કામચાિરણી॥ ૯૫॥
મહાનુભાવા સ વસ્થા મહામિહષમિદની ।
પદ્મમાલા પાપહરા િવ ચત્રા મુકુટાનના॥ ૯૬॥
કા તા ચત્રા બરધરા િદવ્યાબરણભૂ ષતા ।
હંસાખ્યા વ્યાેમિનલયા જગ ષ્ટિવવ દ્ધની॥ ૯૮॥
િનયર્ ત્રા ય ત્રવાહસ્થા ન દની ભદ્રકા લકા ।
આિદત્યવણાર્ કાૈમાર મયૂરવરવાિહની॥ ૯૯॥
ષાસનગતા ગાૈર મહાકાલી સરુા ચતા ।
અિદ તિનયતા રાૈદ્ર પદ્મગભાર્ િવવાહના॥ ૧૦૦॥
િવ પાક્ષી લે લહાના મહાપુરિનવા સની ।
મહાફલાઽનવદ્યાઙ્ગી કામ પા િવભાવર ॥ ૧૦૧॥
િવ ચત્રરત્નમુકુટા પ્રણતા તપ્રભ જની ।
કાૈ શક કષર્ણી રાિત્ર સ્ત્રદશા તિવના શની॥ ૧૦૨॥
બહુ પા વ પા ચ િવ પા પવ જતા ।
ભક્તા તશમની ભવ્યા ભવભારિવનાશની॥ ૧૦૩॥
િનગુર્ણા િનત્યિવભવા િનઃસારા િનરપત્રપા ।
યશ વની સામગી તભર્વાઙ્ગિનલયાલયા॥ ૧૦૪॥
દ ક્ષા િવદ્યાધર દ પ્તા મહે દ્રિવિનપા તની ।
સવાર્ તશાિયની િવશ્વા સવર્ સ દ્ધપ્રદાિયની॥ ૧૦૫॥
સવશ્વર પ્રયા ભાયાર્ સમુદ્રા તરવા સની ।
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અકલઙ્કા િનરાધારા િનત્ય સદ્ધા િનરામયા॥ ૧૦૬॥
કામધનેુ ર્હદ્ગભાર્ ધીમતી માેહના શની ।
િનઃસઙ્ક પા િનરાતઙ્કા િવનયા િવનયપ્રદા॥ ૧૦૭॥
વાલામાલાસહસ્રાઢ ા દેવદેવી મનાેમયી ।
મહાભગવતી ભગાર્ વાસદેુવસમુદ્ભવા॥ ૧૦૮॥
મહે દ્રાપેે દ્રભ ગની ભ ક્તગ યા પરાવરા ।
જ્ઞાનજ્ઞેયા જરાતીતા વેદા તિવષયા ગ તઃ॥ ૧૦૯॥
દ ક્ષણા દહના દાહ્યા સવર્ભૂતનમસૃ્કતા ।
યાેગમાયા િવભાગજ્ઞા મહામાયા મહીયસી॥ ૧૧૦॥
સં યા સવર્સમુદ્ભૂ તબ્રર્હ્મ ક્ષાશ્રયાન તઃ ।
બી ઙુ્કરસમુદ્ભૂ તમર્હાશ ક્તમર્હામ તઃ॥ ૧૧૧॥
ખ્યા તઃ પ્રજ્ઞા ચ તઃ સિંવત્ મહાભાેગી દ્રશાિયની ।
િવકૃ તઃ શાઙ્કર શાસ્ત્રી ગણગ ધવર્સિેવતા॥ ૧૧૨॥
વૈશ્વાનર મહાશાલા દેવસનેા ગુહ પ્રયા ।
મહારાિત્રઃ શવાન દા શચી દુઃ વ ના શની॥ ૧૧૩॥
ઇજ્યા પજૂ્યા જગદ્ધાત્રી દુિવજ્ઞેયા સુ િપણી ।
ગુહા બકા ગુણાે પ ત્તમર્હાપીઠા મ સતુા॥ ૧૧૪॥
હવ્યવાહા તરાગાિદઃ હવ્યવાહસમુદ્ભવા ।
જગદ્યાેિનજર્ગન્માતા જન્મ ત્યુજરા તગા ।
બુ દ્ધમાતા બુ દ્ધમતી પુ ષા તરવા સની॥ ૧૧૭॥
તપ વની સમાિધસ્થા િત્રનતે્રા િદિવસં સ્થતા ।
સવ દ્રયમનાેમાતા સવર્ભૂતહૃિદ સ્થતા॥ ૧૧૮॥
સસંારતાિરણી િવદ્યા બ્રહ્મવાિદમનાેલયા ।
બ્રહ્માણી હતી બ્રાહ્મી બ્રહ્મભૂતા ભવારણી॥ ૧૧૯॥
િહર મયી મહારાિત્રઃ સસંારપિરવ ત્તકા ।
સમુા લની સુ પા ચ ભાિવની તાિરણી પ્રભા॥ ૧૨૦॥
ઉન્મીલની સવર્સહા સવર્પ્રત્યયસા ક્ષણી ।
સસુાૈ યા ચ દ્રવદના તા ડવાસક્તમાનસા॥ ૧૨૧॥
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સ વશુ દ્ધકર શુ દ્ધમર્લત્રયિવના શની ।
જગિ પ્રયા જગન્મૂ ત સ્ત્રમૂ તર તાશ્રયા॥ ૧૨૨॥
િનરાશ્રયા િનરાહારા િનરઙુ્કરવનાેદ્ભવા ।
ચ દ્રહ તા િવ ચત્રાઙ્ગી સ્ર ગ્વણી પદ્મધાિરણી॥ ૧૨૩॥
પરાવરિવધાનજ્ઞા મહાપુ ષપવૂર્ ।
િવદ્યેશ્વર પ્રયા િવદ્યા િવદ્યુ જહ્વા જતશ્રમા॥ ૧૨૪॥
િવદ્યામયી સહસ્રાક્ષી સહસ્રવદનાત્મ ।
સહસ્રર મઃ સ વસ્થા મહેશ્વરપદાશ્રયા॥ ૧૨૫॥
ક્ષા લની સન્મયી વ્યાપ્તા તજૈસી પદ્મબાેિધકા ।
મહામાયાશ્રયા મા યા મહાદેવમનાેરમા॥ ૧૨૬॥
વ્યાેમલ મીઃ સહરથા ચેિકતાના મતપ્રભા ।
વીરેશ્વર િવમાનસ્થા િવશાેકા શાેકના શની॥ ૧૨૭॥
અનાહતા કુ ડ લની ન લની પદ્મવા સની ।
સદાન દા સદાક તઃ સવર્ભૂતાશ્રય સ્થતા॥ ૧૨૮॥
વાગ્દેવતા બ્રહ્મકલા કલાતીતા કલારણી ।
બ્રહ્મશ્રીબ્રર્હ્મહૃદયા બ્રહ્મિવ શવ પ્રયા॥ ૧૨૯॥
વ્યાેમશ ક્તઃ િક્રયાશ ક્તજ્ઞાર્નશ ક્તઃ પરાગ તઃ ।
ક્ષાે ભકા બ ધકા ભેદ્યા ભેદાભેદિવવ જતા॥ ૧૩૦॥
અ ભન્ના ભન્નસસં્થાના વં શની વંશહાિરણી ।
ગુહ્યશ ક્તગુર્ણાતીતા સવર્દા સવર્તાેમખુી॥ ૧૩૧॥
ભ ગની ભગવ પત્ની સકલા કાલકાિરણી ।
સવર્િવત્ સવર્તાેભદ્રા ગુહ્યાતીતા ગુહાર ણઃ॥ ૧૩૨॥
પ્રિક્રયા યાેગમાતા ચ ગઙ્ગા િવશ્વેશ્વરેશ્વર ।
કિપલા કાિપલા કા તાકનકાભાકલા તરા॥ ૧૩૩॥
પુ યા પુ કિરણી ભાેક્ત્રી પુરંદરપુર સરા ।
પાષેણી પરમૈશ્વયર્ભૂ તદા ભૂ તભષૂણા॥ ૧૩૪॥
પ ચબ્રહ્મસમુ પ ત્તઃ પરમાથાર્થર્િવગ્રહા ।
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ધમાદયા ભાનુમતી યાે ગજ્ઞેય મનાજેવા॥ ૧૩૫॥
મનાેહરા મનાેરક્ષા તાપસી વેદ િપણી ।
વેદશ ક્તવદમાતા વેદિવદ્યાપ્રકા શની॥ ૧૩૬॥
યાેગેશ્વરેશ્વર માતા મહાશ ક્તમર્નાેમયી ।
િવશ્વાવસ્થા િવયન્મૂ ત્તિવદ્યનુ્માલા િવહાયસી॥ ૧૩૭॥
િકન્નર સરુ ભવર્ દ્યા ન દની ન દવ લભા ।
ભારતી પરમાન દા પરાપરિવભેિદકા॥ ૧૩૮॥
સવર્પ્રહરણાપેેતા કા યા કામેશ્વરેશ્વર ।
અ ચ ત્યાઽ ચ ત્યિવભવા હૃ લખેા કનકપ્રભા॥ ૧૩૯॥
કૂ મા ડી ધનરત્નાઢ ા સગુ ધા ગ ધદાિયની ।
િત્રિવક્રમપદાેદ્ભૂતા ધનુ પા ણઃ શવાેદયા॥ ૧૪૦॥
સદુુલર્ભા ધનાદ્યક્ષા ધ યા િપઙ્ગલલાેચના ।
શા તઃ પ્રભાવતી દ પ્તઃ પઙ્ક યતલાેચના॥ ૧૪૧॥
આદ્યા હૃ કમલાેદ્ભૂતા ગવાં મતા રણ પ્રયા ।
સ ક્રયા ગિર શદુ્ધા િનત્યપુષ્ટા િનર તરા॥ ૧૪૨॥
દુગાર્ કાત્યાયની ચ ડી ચ ચકા શા તિવગ્રહા ।
િહર યવણાર્ રજની જગદ્ય ત્રપ્રવ તકા॥ ૧૪૩॥
મ દરાિદ્રિનવાસા ચ શારદા વણર્મા લની ।
રત્નમાલા રત્નગભાર્ વી િવશ્વપ્રમા થની॥ ૧૪૪॥
પદ્માનના પદ્મિનભા િનત્યતુષ્ટાઽ તાેદ્ભવા ।
ધુ વતી દુઃપ્રક પા ચ સયૂર્માતા દષૃદ્વતી॥ ૧૪૫॥
મહે દ્રભ ગની મા યા વરે યા વરદાિયકા ।
કલ્યાણી કમલા રામા પ ચભૂતા વરપ્રદા॥ ૧૪૬॥
વાચ્યા વરેશ્વર વ દ્યા દુજર્યા દુર તક્રમા ।
કાલરાિત્રમર્હાવેગા વીરભદ્ર પ્રયા િહતા॥ ૧૪૭॥
ભદ્રકાલી જગન્માતા ભક્તાનાં ભદ્રદાિયની ।
કરાલા િપઙ્ગલાકારા નામભેદા મહામદા॥ ૧૪૮॥
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યશ વની યશાેદા ચ ષડ વપિરવ ત્તકા ।
શઙ્ ખની પ દ્મની સાખં્યા સાખં્યયાેગપ્રવ તકા॥ ૧૪૯॥
ચતૈ્રા સવં સરા ઢા જગ સ પૂરણી દ્ર ।
શુ ભાિરઃ ખેચર વસ્થા ક બુગ્રીવાક લ પ્રયા॥ ૧૫૦॥
ખગ વ ખગા ઢા પરાયાર્ પરમા લની ।
અૈશ્વયર્પદ્મિનલયા િવરક્તા ગ ડાસના॥ ૧૫૧॥
જય તી હૃદુ્ગહા ર યા ગહ્વરેષ્ઠા ગણાગ્રણીઃ ।
સકં પ સદ્ધા સા યસ્થા સવર્િવજ્ઞાનદાિયની॥ ૧૫૨॥
ક લક મષહ ત્રી ચ ગુહ્યાપેિનષદુત્તમા ।
િનષ્ઠા દૃ ષ્ટઃ તવ્યાર્ પ્તઃ પુ ષ્ટ તુ ષ્ટઃ િક્રયાવતી॥ ૧૫૩॥
િવશ્વામરેશ્વરેશાના ભુ ક્તમુર્ ક્તઃ શવાઽ તા ।
લાેિહતા સપર્માલા ચ ભીષણી વનમા લની॥ ૧૫૪॥
અન તશયનાઽન તા નરનારાયણાેદ્ભવા ।
સહી દૈત્યમથની શઙ્ખચક્રગદાધરા॥ ૧૫૫॥
સકંષર્ણસમુ પ ત્તર બકાપાદસશં્રયા ।
મહા વાલા મહામૂ ત્તઃ સમુૂ ત્તઃ સવર્કામધુક્॥ ૧૫૬॥
સપુ્રભા સુ તના સાૈર ધમર્કામાથર્માેક્ષદા ।
ભ્રૂમ યિનલયા પવૂાર્ પુરાણપુ ષાર ણઃ॥ ૧૫૭॥
મહાિવભૂ તદા મ યા સરાજેનયના સમા ।
અષ્ટાદશભુ નાદ્યા નીલાે પલદલપ્રભા । ૧૫૮॥
સવર્શ યાસના ઢા ધમાર્ધમાર્થર્વ જતા ।
વૈરાગ્યજ્ઞાનિનરતા િનરાલાેકા િનિર દ્રયા॥ ૧૫૯॥
િવ ચત્રગહનાધારા શાશ્વતસ્થાનવા સની ।
સ્થાનેશ્વર િનરાન દા િત્રશલૂવરધાિરણી॥ ૧૬૦॥
અશષેદેવતામૂ ત્તદવતા વરદેવતા ।
ગણા બકા ગરેઃ પતુ્રી િનશુ ભિવિનપા તની॥ ૧૬૧॥
અવણાર્ વણર્રિહતા િત્રવણાર્ વસભંવા ।
અન તવણાર્ઽન યસ્થા શકંર શા તમાનસા॥ ૧૬૨॥
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અગાતે્રા ગાેમતી ગાે ત્રી ગુહ્ય પા ગુણાેત્તરા ।
ગાૈગ ગર્વ્ય પ્રયા ગાૈણી ગણેશ્વરનમસૃ્કતા॥ ૧૬૩॥
સત્યમાત્રા સત્યસ યા િત્રસ યા સિંધવ જતા ।
સવર્વાદાશ્રયા સાખં્યા સાખં્યયાેગસમુદ્ભવા॥ ૧૬૪॥
અસખં્યયેાઽપ્રમેયાખ્યા શૂ યા શદુ્ધકુલાેદ્ભવા ।
બ દુનાદસમુ પ ત્તઃ શભંવુામા શ શપ્રભા॥ ૧૬૫॥
િવસઙ્ગા ભેદરિહતા મનાેજ્ઞા મધુસદૂની ।
મહાશ્રીઃ શ્રીસમુ પ ત્ત તમઃપારે પ્ર ત ષ્ઠતા॥ ૧૬૬॥
િત્રત વમાતા િત્રિવધા સસુૂ મપદસશં્રયા ।
શ તા ભીતા મલાતીતા િનિવકારા િનરાશ્રયા॥ ૧૬૭॥
શવાખ્યા ચત્તિનલયા શવજ્ઞાન વ િપણી ।
દૈત્યદાનવિનમાર્ત્રી કા યપી કાલક ણકા॥ ૧૬૮॥
શાસ્ત્રયાેિનઃ િક્રયામૂ તશ્ચતવુર્ગર્પ્રદ શકા ।
નારાયણી નરાેદ્ભૂ તઃ કાૈમુદ લઙ્ગધાિરણી॥ ૧૬૯॥
કામુક લ લતાભાવા પરાપરિવભૂ તદા ।
પરા ત તમિહમા બડવા વામલાેચના॥ ૧૭૦॥
સભુદ્રા દેવક સીતા વેદવેદાઙ્ગપારગા ।
મન વની મ યુમાતા મહામ યુસમુદ્ભવા॥ ૧૭૧॥
અ ત્યુર તા વાદા પુ હૂતા પુ ષુ્ટતા ।
અશાેચ્યા ભન્નિવષયા િહર યરજત પ્રયા॥ ૧૭૨॥
િહર યા રાજતી હૈમા હેમાભરણભૂ ષતા ।
િવભ્રાજમાના દુજ્ઞયા જ્યાે તષ્ટાેમફલપ્રદા॥ ૧૭૩॥
મહાિનદ્રાસમુદ્ભૂ તરિનદ્રા સત્યદેવતા ।
દ ઘાર્ કકુ દ્મની હૃદ્યા શા તદા શા તવ દ્ધની॥ ૧૭૪॥
લ યાિદશ ક્તજનની શ ક્તચક્રપ્રવ તકા ।
િત્રશ ક્તજનની જ યા ષડૂ મપિરવ જતા॥ ૧૭૫॥
સધુામા કમર્કરણી યુગા તદહના ત્મકા ।
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સકંષર્ણી જગદ્ધાત્રી કામયાેિનઃ િકર િટની॥ ૧૭૬॥
અૈ દ્ર ત્રૈલાેક્યન મતા વૈ ણવી પરમેશ્વર ।
પ્રદ્યુ દિયતા દાત્રી યુગ્મદૃ ષ્ટ સ્ત્રલાેચના॥ ૧૭૭॥
મદાે કટા હંસગ તઃ પ્રચ ડા ચ ડિવક્રમા ।
ષાવેશા િવયન્માતા િવ યપવર્તવા સની॥ ૧૭૮॥
િહમવન્મે િનલયા કૈલાસ ગિરવા સની ।
ચાણૂરહ તનયા ની તજ્ઞા કામ િપણી॥ ૧૭૯॥
વેદિવદ્યાવ્રત નાતા ધમર્શીલાઽિનલાશના ।
વીરભદ્ર પ્રયા વીરા મહાકામસમુદ્ભવા॥ ૧૮૦॥
િવદ્યાધર પ્રયા સદ્ધા િવદ્યાધરિનરાકૃ તઃ ।
આ યાયની હર તી ચ પાવની પાષેણી ખલા॥ ૧૮૧॥
મા કા મન્મથાેદ્ભૂતા વાિર વાહન પ્રયા ।
કર ષણી સધુાવાણી વીણાવાદનત પરા॥ ૧૮૨॥
સિેવતા સિેવકા સવે્યા સનીવાલી ગ ત્મતી ।
અ ધતી િહર યાક્ષી ગાઙ્કા માનદાિયની॥ ૧૮૩॥
વસપુ્રદા વસમુતી વસાેધાર્રા વસુધંરા ।
ધારાધરા વરારાેહા વરાવરસહસ્રદા॥ ૧૮૪॥
શ્રીફલા શ્રીમતી શ્રીશા શ્રીિનવાસા શવ પ્રયા ।
શ્રીધરા શ્રીકર કલ્યા શ્રીધરાધર્શર િરણી॥ ૧૮૫॥
અન તદૃ ષ્ટર દ્રા ધાત્રીશા ધનદ પ્રયા ।
િનહ ત્રી દૈત્યસઙ્ઘાનાં સિહકા સહવાહના॥ ૧૮૬॥
સષુેણા ચ દ્રિનલયા સકુ ત છન્નસશંયા ।
રસજ્ઞા રસદા રામા લે લહાના તસ્રવા॥ ૧૮૭॥
િનત્યાેિદતા વયજં્યાે ત સકુા ત વના ।
વજ્રદ ડા વજ્ર જહ્વા વૈદેહી વજ્રિવગ્રહા॥ ૧૮૮॥
મઙ્ગલ્યા મઙ્ગલા માલા મ લના મલહાિરણી ।
ગા ધવ ગા ડી ચા દ્ર ક બલાશ્વતર પ્રયા॥ ૧૮૯॥
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સાૈદા મની જનાન દા ભ્રુકુટ કુિટલાનના ।
ક ણકારકરા કક્ષ્યા કંસપ્રાણાપહાિરણી॥ ૧૯૦॥
યુગ ધરા યુગાવત્તાર્ િત્રસં યા હષર્વિધની ।
પ્રત્યક્ષદેવતા િદવ્યા િદવ્યગ ધા િદવાપરા॥ ૧૯૧॥
શક્રાસનગતા શાક્ર સા યા ચા શરાસના ।
ઇષ્ટા િવ શષ્ટા શષ્ટેષ્ટા શષ્ટા શષ્ટપ્રપૂ જતા॥ ૧૯૨॥
શત પા શતાવત્તાર્ િવનતા સરુ ભઃ સરુા ।
સરેુ દ્રમાતા સદુુ્ય ા સષુુ ણા સયૂર્સં સ્થતા॥ ૧૯૩॥
સમીક્ષ્યા સ પ્ર તષ્ઠા ચ િન ત્તજ્ઞાર્નપારગા ।
ધમર્શાસ્ત્રાથર્કુશલા ધમર્જ્ઞા ધમર્વાહના॥ ૧૯૪॥
ધમાર્ધમર્િવિનમાર્ત્રી ધા મકાણાં શવપ્રદા ।
ધમર્શ ક્તધર્મર્મયી િવધમાર્ િવશ્વધ મણી॥ ૧૯૫॥
ધમાર્ તરા ધમર્મેઘા ધમર્પવૂાર્ ધનાવહા ।
ધમાપદેષ્ટ્ર ધમાર્ત્મા ધમર્ગ યા ધરાધરા॥ ૧૯૬॥
કાપાલી સકલામૂ ત્તઃ કલા ક લતિવગ્રહા ।
સવર્શ ક્તિવિનમુર્ક્તા સવર્શ યાશ્રયાશ્રયા॥ ૧૯૭॥
સવાર્ સવશ્વર સૂ મા સૂ મા જ્ઞાન વ િપણી ।
પ્રધાનપુ ષેશષેા મહાદેવૈકસા ક્ષણી॥ ૧૯૮॥
સદા શવા િવયન્મૂ ત્તિવશ્વમૂ ત્તરમૂ ત્તકા ।
અેવં ના ાં સહસ્રેણ તુ વાઽસાૈ િહમવાન્ ગિરઃ॥ ૧૯૯॥
ભૂયઃ પ્રણ ય ભીતાત્મા પ્રાવેાચેદં કૃતા જ લઃ ।
યદેતદૈશ્વરં પં ઘાેરં તે પરમેશ્વિર॥ ૨૦૦॥
ભીતાેઽ મ સા પ્રતં દૃ ટ્વા પમ યત્ પ્રદશર્ય ।
અેવમુક્તાઽથ સા દેવી તને શલૈને પાવર્તી॥ ૨૦૧॥
સહૃંત્ય દશર્યામાસ વ પમપરં પનુઃ ।
નીલાે પલદલપ્રખ્યં નીલાે પલસગુ ધકમ્॥ ૨૦૨॥
દ્વનતે્રં દ્વભજંુ સાૈ યં નીલાલકિવભૂ ષતમ્ ।
રક્તપાદા બુજતલં સરુક્તકરપ લવમ્॥ ૨૦૩॥
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શ્રીમ દ્વશાલસં તં્તલલાટ તલકાે વલમ્ ।
ભૂ ષતં ચા સવાર્ઙ્ગં ભષૂણૈર તકાેમલમ્॥ ૨૦૪॥
દધાનમુરસા માલાં િવશાલાં હેમિન મતામ્ ।
ઈષિ મતં સુ બ બાેષં્ઠ નપૂુરારાવસયંુતમ્॥ ૨૦૫॥
પ્રસન્નવદનં િદવ્યમન તમિહમા પદમ્ ।
તદ દશૃં સમાલાેક્ય વ પં શલૈસત્તમઃ॥ ૨૦૬॥
ના ામષ્ટસહસ્રં તુ દેવ્યા યત્ સમુદ િરતમ્ ।
જ્ઞા વાઽકર્મ ડલગતાં સભંાવ્ય પરમેશ્વર મ્॥ ૨૦૭॥
અ યચ્યર્ ગ ધપુ પાદૈ્યભર્ ક્તયાેગસમ વતઃ ।
સં મર પરમં ભાવં દેવ્યા માહેશ્વરં પરમ્॥ ૨૦૮॥
અન યમાનસાે િનતં્ય જપેદામરણાદ્ દ્વજઃ ।
સાેઽ તકાલે ત લ વા પરં બ્રહ્માિધગચ્છ ત॥ ૨૦૯॥
અથવા યતે િવપ્રાે બ્રાહ્મણાનાં કુલે શચુાૈ ।
પવૂર્સસં્કારમાહા યાદ્ બ્રહ્મિવદ્યામવા ુયાત્॥ ૨૧૦॥
સ પ્રા ય યાેગં પરમં િદવં્ય તત્ પારમેશ્વરમ્ ।
શા તઃ સવર્ગાતાે ભૂ વા શવસાયજુ્યમા ુયાત્॥ ૨૧૧॥
પ્રત્યેકં ચાથ નામાિન જુહુયાત્ સવનત્રયમ્ ।
પૂતનાિદકૃતૈદાષૈગ્રર્હદાષેૈશ્ચ મુચ્યતે॥ ૨૧૨॥
જપેદ્ વાઽહરહિનત્યં સવં સરમત દ્રતઃ ।
શ્રીકામઃ પાવર્તી ં દેવી ં પજૂિય વા િવધાનતઃ॥ ૨૧૩॥
સ પજૂ્ય પાશ્વર્તઃ શભંું િત્રનતંે્ર ભ ક્તસયંુતઃ ।
લભતે મહતી ં લ મી ં મહાદેવપ્રસાદતઃ॥ ૨૧૪॥
ત માત્ સવર્પ્રયત્નને જપ્તવં્ય િહ દ્વ ત ભઃ ।
સવર્પાપાપનાેદાથ દેવ્યા નામ સહસ્રકમ્॥ ૨૧૫॥
॥ ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં સિંહતાયાં
પવૂર્િવભાગે શ્રીદેવીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
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