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શ્રીદેવીપૂ િવધાનમ્

તત્રાદાૈ રાિધકામ તં્ર શ ◌ૃ નારદ ભ ક્તતઃ॥
બ્રહ્મિવ વાિદ ભિનત્યં સિેવતાે યઃ પરા પરઃ ।
શ્રીરાધે ત ચતુ યર્ તં વહે્ન ર્યા તતઃ પરમ્॥ ૧॥
ષડક્ષરાે મહામ ત્રાે ધમાર્દ્યથર્પ્રકાશકઃ ।
માયાબી િદકશ્ચાયં વા છા ચ તામ ણઃ તઃ॥ ૨॥
વક્ત્રકાેિટસહસ્રૈ તુ જહ્વાકાેિટશતૈરિપ ।
અેતન્મ ત્રસ્ય માહા યં વ ણતું નવૈ શક્યતે॥ ૩॥
જગ્રાહ પ્રથમં મ તં્ર શ્રીકૃ ણાે ભ ક્તત પરઃ ।
ઉપદેશાન્મૂલદેવ્યા ગાેલાેકે રાસમ ડલે॥ ૪॥
િવ તનેાપેિદષ્ટ તુ તને બ્રહ્મા િવરાટ્ તથા ।
તને ધમર્ તને ચાહ મત્યેષા િહ પર પરા॥ ૫॥
અહં જપા મ તં મ તં્ર તનેાહ ષર િડતઃ ।
બ્રહ્માદ્યાઃ સકલા દેવા િનતં્ય યાય ત તાં મુદા॥ ૬॥
કૃ ણાચાર્યાં નાિધકારાે યતાે રાધાચર્નં િવના ।
વૈ ણવૈઃ સકલૈ ત મા કતર્વં્ય રાિધકાચર્નમ્॥ ૭॥
કૃ ણપ્રાણાિધદેવી સા તદધીનાે િવભુયર્તઃ ।
રાસશે્વર તસ્ય િનતં્ય તયા હીનાે ન તષ્ઠ ત॥ ૮॥
રાધ્નાે ત સકલા કામાં ત માદ્રાધે ત ક તતા ।
અત્રાેક્તાનાં મનનૂાં ચ ઋ ષરસ્યાહમવે ચ॥ ૯॥
છ દશ્ચ દેવી ગાયત્રી દેવતાત્ર ચ રાિધકા ।
તારાે બીજં શ ક્તબીજં શ ક્ત તુ પિરક તતા॥ ૧૦॥
મૂલા ત્યા ષડઙ્ગાિન કતર્વ્યાનીતરત્ર ચ ।
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અથ યાયને્મહાદેવી ં રાિધકાં રાસનાિયકામ્॥ ૧૧॥
પવૂાક્તર ત્યા તુ મનુે સામવેદે િવગીતયા ।
શ્વેતચ પકવણાર્ભાં શરિદ દુસમાનનામ્॥ ૧૨॥
કાેિટચ દ્રપ્રતીકાશાં શરદ ભાજેલાેચનામ્ ।
બ બાધરાં થુશ્રાેણી ં કા ચીયુતિનત બનીમ્॥ ૧૩॥
કુ દપઙ્ ક્તસમાનાભદ તપઙ્ ક્તિવરા જતામ્ ।
ક્ષાૈમા બરપર ધાનાં વિહ્નશદુ્ધાંશકુા વતામ્॥ ૧૪॥
ઈષદ્ધાસ્યપ્રસન્નાસ્યાં કિરકુ ભયુગ તનીમ્ ।
સદા દ્વાદશવષ યાં રત્નભષુણભૂ ષતામ્॥ ૧૫॥
શ ◌ૃઙ્ગાર સ ધુલહર ં ભક્તાનુગ્રહકાતરામ્ ।
મ લકામાલતીમાલાકેશપાશિવરા જતામ્॥ ૧૬॥
સકુુમારાઙ્ગલ તકાં રાસમ ડલમ યાગામ્ ।
વરાભયકરાં શા તાં શશ્વ સુ સ્થરયાવૈનામ્॥ ૧૭॥
રત્ન સહાસનાસીનાં ગાપેીમ ડલનાિયકામ્ ।
કૃ ણપ્રાણાિધકાં વેદબાેિધતાં પરમેશ્વર મ્॥ ૧૮॥
અેવં યા વા તતાે બાહ્યે શાલગ્રામે ઘટેઽથવા ।
ય ત્રે વાઽષ્ટદલે દેવી ં પજૂયેત્તુ િવધાનતઃ॥ ૧૯॥
આવાહ્ય દેવી ં ત પશ્ચાદાસનાિદ પ્રદ યતામ્ ।
મૂલમ તં્ર સમુચ્ચાયર્ ચાસનાદ િન ક પયેત્॥ ૨૦॥
પાદં્ય તુ પાદયાેદર્દ્યાન્મ તકેઽઘ્ય સમીિરતમ્ ।
મખુે વાચમનીયં સ્યાિ ત્રવારં મૂલિવદ્યયા॥ ૨૧॥
મધપુક તતાે દદ્યાદેકાં ગાં ચ પય વનીમ્ ।
તતાે નયે નાનશાલાં તાં ચ તત્રવૈ ભાવયેત્॥ ૨૨॥
અ યઙ્ગાિદ નાનિવિધ ક પિય વાથ વાસસી ।
તતશ્ચ ચ દનં દદ્યાન્નાનાલઙ્કારપવૂર્કમ્॥ ૨૩॥
પુ પમાલા બહુિવધા તુલસીમ જર યુતાઃ ।
પાિર તપ્રસનૂાિન શતપત્રાિદકાિન ચ॥ ૨૪॥
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તતઃ કુયાર્ પિવત્રં ત પિરવારાચર્નં િવભાેઃ ।
અગ્ ીશાસરુવાયવ્યમ યે િદ વઙ્ગપજૂનમ્॥ ૨૫॥
કૃ વા પશ્ચાદષ્ટદલે દ ક્ષણાવતર્તાેઽગ્રતઃ ।
માલાવતીમગ્રદલે વિહ્નકાેણે ચ માધવીમ્॥ ૨૬॥
રત્નમાલાં દ ક્ષણે ચ નૈરતૃ્યે તુ સશુીલકામ્ ।
પશ્ચાદ્દલે શ શકલાં પજૂયને્મ તમાન્નરઃ॥ ૨૭॥
મા તે પાિર તાં ચા યુત્તરે ચ પરાવતીમ્ ।
ઈશાનકાેણે સ પજૂ્યા સુ દર પ્રયકાિરણી॥ ૨૮॥
બ્રાહ્ યાદય તુ તદ્બાહ્યેઽ યાશાપાલાં તુ ભપૂુરે ।
વ િદકા યાયુધાિન દેવી મ થં પ્રપજૂયેત્॥ ૨૯॥
તતાે દેવી ં સાવરણાં ગ ધાદૈ્ય પચારકૈઃ ।
રા પેચારસિહતૈઃ પજૂયને્મ તમાન્નરઃ॥ ૩૦॥
તતઃ તવુીત દેવેશી ં તાતે્રનૈાર્મસહસ્રકૈઃ ।
સહસ્રસઙ્ખ્યં ચ જપં િનતં્ય કુયાર્ પ્રયત્નતઃ॥ ૩૧॥
ય અેવં પજૂયેદે્દવી ં રાધાં રાસશે્વર ં પરામ્ ।
સ ભવે દ્વ તુલ્ય તુ ગાેલાેકં યા ત સ તતમ્॥ ૩૨॥
યઃ કા તક્યાં પાૈણર્માસ્યાં રાધાજન્માે સવં બુધઃ ।
કુ તે તસ્ય સાિન્ન યં દદ્યાદ્રાસશે્વર પરા॥ ૩૩॥
કેન ચ કારણનેવૈ રાધા દાવને વને ।
ષભાનુસતુા તા ગાેલાેકસ્થાિયની સદા॥ ૩૪॥
અત્રાેક્તાનાં તુ મ ત્રાણાં વણર્સઙ્ખ્યાિવધાનતઃ ।
પુરશ્ચરણકમાકં્ત દશાંશં હાેમમાચરેત્॥ ૩૫॥
તલૈ સ્ત્ર વાદુસયંુક્તજુૈર્હુયાદ્ભ ક્તભાવતઃ ।
નારદ ઉવાચ
તાતંે્ર વદ મનુે સ યગ્યને દેવી પ્રસીદ ત॥ ૩૬॥
શ્રીનારાયણ ઉવાચ
નમ તે પરમેશાિન રાસમ ડલવા સિન ।
રાસશે્વિર નમ તેઽ તુ કૃ ણપ્રાણાિધક પ્રયે॥ ૩૭॥
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નમસૈ્ત્રલાેક્યજનિન પ્રસીદ ક ણાણર્વે ।
બ્રહ્મિવ વાિદ ભદવવૈર્ દ્યમાનપદા બુજે॥ ૩૮॥
નમઃ સર વતી પે નમઃ સાિવિત્ર શઙ્કિર ।
ગઙ્ગાપદ્માવતી પે ષ ષ્ઠ મઙ્ગલચ ડકે॥ ૩૯॥
નમ તે તુલસી પે નમાે લ મી વ િપ ણ ।
નમાે દુગ ભગવ ત નમ તે સવર્ િપ ણ॥ ૪૦॥
મૂલપ્રકૃ ત પાં વાં ભ મઃ ક ણાણર્વામ્ ।
સસંારસાગરાદ માનુદ્ધરા બ દયાં કુ ॥ ૪૧॥
ઇદં તાતંે્ર િત્રસ યં યઃ પઠેદ્રાધાં મરન્નરઃ ।
ન તસ્ય દુલર્ભં િક ચ કદા ચચ્ચ ભિવ ય ત॥ ૪૨॥
દેહા તે ચ વસિેન્નતં્ય ગાેલાેકે રાસમ ડલે ।
ઇદં રહસ્યં પરમં ન ચાખ્યયેં તુ કસ્ય ચત્॥ ૪૩॥
ઇ ત શ્રીદેવીભાગવતે નવમસ્ક ધે પ ચાશત્તમેઽ યાયે
દેવી પૂ િવધાનં સમાપ્તમ્॥

From kalyANamanjarI, dvitIya bhAgaH rAdhAkalyaNam

sangrahItaM rA. dattagopAlakRRiShNaH, svarNaprakAshanam
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