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Harabrahmakrita Devistutih

હરબ્રહ્મકૃતા દેવી તુ તઃ

બ્રહ્માવેાચ -

ઇત્યુ વા િવરતે િવ ણાૈ દેવદેવે જનાદર્ને ।
ઉવાચ શઙ્કરઃ શવર્ઃ પ્રણતઃ પુરતઃ સ્થતઃ॥ ૧॥
શવ ઉવાચ -

યિદ હિર તવ દેિવ િવભાવજ-
તદનુ પદ્મજ અેવ તવાેદ્ભવઃ ।

િકમહમત્ર તવાિપ ન સદુ્ગણઃ
સકલલાેકિવધાૈ ચતુરા શવે॥ ૨॥

વમ સ ભૂઃ સ લલં પવન તથા
ખમિપ વિહ્નગુણશ્ચ તથા પનુઃ ।

જનિન તાિન પનુઃ કરણાિન ચ
વમ સ બુ દ્ધમનાેઽ યથ હઙૃ્ક તઃ॥ ૩॥

ન ચ િવદ ત વદ ત ચ યેઽ યથા
હિરહરાજકૃતં િન ખલં જગત્ ।

તવ કૃતાસ્ત્રય અેવ સદૈવ તે
િવરચય ત જગ સચરાચરમ્॥ ૪॥

અવિનવાયખુવિહ્નજલાિદ ભઃ
સિવષયૈઃ સગુણૈશ્ચ જગદ્ભવેત્ ।

યિદ તદા કથમદ્ય ચ ત સુ્ફટં
પ્રભવતી ત તવા બ કલા તે॥ ૫॥

ભવ સ સવર્ મદં સચરાચરં
વમજિવ શવાકૃ તક પતમ્ ।

િવિવધવષેિવલાસકુતૂહલૈ-
િવરમસે રમસઽે બ યથા ચ॥ ૬॥
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સકલલાેક સ રહં હિરઃ
કમલભૂશ્ચ ભવામ યદાઽ બકે ।

તવ પદા બુજપાંસપુિરગ્રહં
સમિધગ ય તદા નનુ ચિક્રમ॥ ૭॥

યિદ દયાદ્રર્મના ન સદા બકે
કથમહં િવિહતશ્ચ તમાેગુણઃ ।

કમલજશ્ચ ર ેગુણસ ભવઃ
સિુવિહતઃ િકમુ સ વગુણાે હિરઃ॥ ૮॥

યિદ ન તે િવષમા મ તર બકે
કથ મદં બહુધા િવિહતં જગત્ ।

સ ચવભપૂ ત ત્યજના તં
બહુધનૈરધનૈશ્ચ સમાકુલમ્॥ ૯॥

તવ ગુણાસ્રય અેવ સદા ક્ષમાઃ
પ્રકટનાવનસહંરણષેુ વૈ ।

હિરહરદુ્રિહણાશ્ચ ક્રમા વયા
િવર ચતા સ્ત્રજગતાં િકલ કારણમ્॥ ૧૦॥

પિર ચતાિન મયા હિરણા તથા
કમલજેન િવમાનગતને વૈ ।

પ થગતૈભુર્વનાિન કૃતાિન વા
કથય કેન ભવાિન નવાિન ચ॥ ૧૧॥
જ સ પા સ જગ જગદ બકે
વકલયા િકયિદચ્છ સ ના શતુમ્ ।

રમયસે વપ ત પુ ષં સદા
તવ ગ ત ન િહ િવદ્મ વયં શવે॥ ૧૨॥

જનિન દેિહ પદા બુજસવેનં
યવુ તભાગવતાનિપ નઃ સદા ।

પુ ષતામિધગ ય પદા બુ -

દ્વરિહતાઃ ક્વ લભેમ સખંુ સુ્ફટમ્॥ ૧૩॥
ન ચર ત મમા બ પદા બુજં
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તવ િવહાય શવે ભવુને વલમ્ ।
િનવ સતું નરદેહમવા ય ચ

િત્રભવુનસ્ય પ ત વમવા ય વૈ॥ ૧૪॥
સદુ ત ના ત મનાગિપ મે ર ત-

યુર્વ તભાવમવા ય તવા તકે ।
પુ ષતા ક્વ સખુાય ભવત્યલં

તવ પદં ન યદ ક્ષણગાેચરમ્॥ ૧૫॥
િત્રભવુનષેુ ભવ વયમ બકે

મમ સદૈવ િહ ક તરનાિવલા ।
યવુ તભાવમવા ય પદા બુજં

પિર ચતં તવ સં તનાશનમ્॥ ૧૬॥
ભુિવ િવહાય તવા તકસવેનં

ક ઇહ વા છ ત રાજ્યમક ટકમ્ ।
ત્રુિટરસાૈ િકલ યા ત યુગાત્મતાં

ન િનકટં યિદ તેઽઙ્ ઘ્રસરાે હમ્॥ ૧૭॥
તપ સ યે િનરતા મનુયાેઽમલા-

તવ િવહાય પદા બુજપજૂનમ્ ।
જનિન તે િવિધના િકલ વ ચતાઃ

પિરભવાે િવભવે પિરક પતઃ॥ ૧૮॥
ન તપસા ન દમને સમાિધના

ન ચ તથા િવિહતૈઃ ક્રતુ ભયર્થા ।
તવ પદા જપરાગિનષવેણા-

દ્ભવ ત મુ ક્તરજે ભવસાગરાત્॥ ૧૯॥
કુ દયાં દયસે યિદ દેિવ માં

કથય મ ત્રમનાિવલમદ્ભુતમ્ ।
સમભવં પ્રજપ સુ ખતાે હ્યહં

સિુવશદં ચ નવાણર્મનુત્તમમ્॥ ૨૦॥
પ્રથમજન્મિન ચાિધગતાે મયા

તદધનુા ન િવભા ત નવાક્ષરઃ ।
કથય માં મનુમદ્ય ભવાણર્વા-
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જનિન તારય તારય તારકે॥ ૨૧॥
ઇત્યુક્તા સા તદા દેવી શવનેાદ્ભુતતજેસા ।
ઉચ્ચચારા બકા મ તં્ર પ્રસુ્ફટં ચ નવાક્ષરમ્॥ ૨૨॥
તં ગ્ હી વા મહાદેવઃ પરાં મુદમવાપ હ ।
પ્રણ ય ચરણાૈ દેવ્યા તત્રવૈાવ સ્થતઃ શવઃ॥ ૨૩॥
જપન્નવાક્ષરં મ તં્ર કામદં માેક્ષદં તથા ।
બીજયુક્તં શભુાેચ્ચારં શઙ્કર ત સ્થવાં તદા॥ ૨૪॥
તં તથાઽવ સ્થતં દૃ ટ્વા શઙ્કરં લાેકશઙ્કરમ્ ।
અવાેચં તાં મહામાયાં સં સ્થતાેઽહં પદા તકે॥ ૨૫॥
ન વેદા વામવેં કલિયતુ મહાસન્નપટવાે
યત તે નાેચુ વાં સકલજનધાત્રીમિવકલામ્ ।
વધાભૂતા દેવી સકલમખહાેમષેુ િવિહતા
તદા વં સવર્જ્ઞા જનિન ખલુ તા િત્રભવુને॥ ૨૬॥
કતાર્ઽહં પ્રકરાે મ સવર્મ ખલં બ્રહ્મા ડમત્યદ્ભુતં
કાેઽ યાે તીહ ચરાચરે િત્રભવુને મત્તઃ સમથર્ઃ પુમાન્ ।
ધ યાેઽ યત્ર ન સશંયઃ િકલ યદા બ્રહ્માઽ મ લાેકા તગાે
મગ્ ાેઽહં ભવસાગરે પ્રિવતતે ગવાર્ ભવેશાિદ ત॥ ૨૭॥
અદ્યાહં તવ પાદપઙ્કજપરાગાદાનગવણ વૈ
ધ યાેઽ મી ત યથાથર્વાદિનપુણાે તઃ પ્રસાદાચ્ચ તે ।
યાચે વાં ભવભી તનાશચતુરાં મુ ક્તપ્રદાં ચેશ્વર ં
િહ વા માેહકૃતં મહા તિનગડં વદ્ભ ક્તયુક્તં કુ ॥ ૨૮॥
અતાેઽહ ચ તાે િવમુક્તઃ કથં સ્યાં

સરાે દમેયા વદાિવ કૃતાદ્વૈ ।
તવાજ્ઞાકરઃ િકઙ્કરાેઽ મી ત નનંૂ

શવે પાિહ માં માેહમગ્ ં ભવા ધાૈ॥ ૨૯॥
ન ન ત યે માનવા તે વદ ત

પ્રભું માં તવાદ્યં ચિરતં્ર પિવત્રમ્ ।
યજ તીહ યે યાજકાઃ વગર્કામા

ન તે તે પ્રભાવં િવદ ત્યેવ કામમ્॥ ૩૦॥
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વયા િન મતાેઽહં િવિધ વે િવહારં
િવકતુ ચતુધાર્ િવધાયાિદસગર્મ્ ।

અહં વે દ્મ કાેઽ યાે િવવેદા તમાયે
ક્ષમ વાપરાધં વહઙ્કારજં મે॥ ૩૧॥

શ્રમં યેઽષ્ટધા યાેગમાગ પ્ર ત્તાઃ
પ્રકુવર્ ત મૂઢાઃ સમાધાૈ સ્થતા વૈ ।

ન ન ત તે નામ માેક્ષપ્રદં વા
સમુચ્ચાિરતં તુ માત મષેણ॥ ૩૨॥

િવચારે પરે ત વસઙ્ખ્યાિવધાને
પદે માેિહતા નામ તે સિંવહાય ।

ન િક તે િવમૂઢા ભવા ધાૈ ભવાિન
વમવેા સ સસંારમુ ક્તપ્રદા વૈ॥ ૩૩॥

પરં ત વિવજ્ઞાનમાદ્યજૈર્નૈય-
રજે ચાનુભૂતં ત્યજ ત્યેવ તે િકમ્ ।

િનમષેાધર્માતં્ર પિવતં્ર ચિરતં્ર
શવા ચા બકા શ ક્તર શે ત નામ॥ ૩૪॥

ન િક વં સમથાર્ઽ સ િવશ્વં િવધાતું
દશૃવૈાશુ સવ ચતુધાર્ િવભક્તમ્ ।

િવનાેદાથર્મવેં િવિધ માં િવધાયા-
િદસગ િકલેદં કરાષેી ત કામમ્॥ ૩૫॥

હિરઃ પાલકઃ િક વયાઽસાૈ મધાવેાર્
તથા કૈટભાદ્ર ક્ષતઃ સ ધુમ યે ।

હરઃ સહૃંતઃ િક વયાઽસાૈ ન કાલે
કથં મે ભ્રવુાેમર્ યદેશા સ તઃ॥ ૩૬॥

ન તે જન્મ કુત્રાિપ દષંૃ્ટ શ્રુતં વા
કુતઃ સ ભવ તે ન કાેઽપીહ વેદ ।

િકલાદ્યા સ શ ક્ત વમેકા ભવાિન
વત ત્રૈઃ સમ તૈરતાે બાેિધતાઽ સ॥ ૩૭॥

વયા સયંુતાેઽહં િવકતુ સમથા
હિરસ્ત્રાતુમ બ વયા સયંુતશ્ચ ।
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હરઃ સ પ્રહતુ વયવૈેહ યુક્તઃ
ક્ષમા નાદ્ય સવ વયા િવપ્રયુક્તાઃ॥ ૩૮॥

યથાઽહં હિરઃ શઙ્કરઃ િક તથાઽ યે
ન તા ન સ તીહ નાે વાઽભિવ યન્ ।

ન મુહ્ય ત કેઽ મ તવાત્ય ત ચત્રે
િવનાેદે િવવાદા પદેઽ પાશયાનામ્॥ ૩૯॥

અકતાર્ ગુણ પષ્ટ અેવાદ્ય દેવાે
િનર હાેઽનપુાિધઃ સદૈવાકલશ્ચ ।

તથાપીશ્વર તે િવતીણ િવનાેદં
સસુ પ યતીત્યાહુરેવં િવિધજ્ઞાઃ॥ ૪૦॥

દષૃ્ટાદષૃ્ટિવભેદેઽ મ પ્રા વત્તાે વૈ પુમા પરઃ ।
ના યઃ કાેઽિપ તીયાેઽ ત પ્રમેયે સિુવચાિરતે॥ ૪૧॥
ન મ યા વેદવાક્યં વૈ ક પનીયં કદાચન ।
િવરાેધાેઽયં મયાઽત્ય તં હૃદયે તુ િવશિઙ્કતઃ॥ ૪૨॥
અેકમવેા દ્વતીયં યદ્બ્રહ્મ વેદા વદ ત વૈ ।
સા િક વં વા યસાૈ વા િક સ દેહં િવિનવતર્ય॥ ૪૩॥
િનઃસશંયં ન મે ચેતઃ પ્રભવત્યિવશિઙ્કતમ્ ।
દ્વ વૈક વિવચારેઽ મિન્નમગ્ ં લકં મનઃ॥ ૪૪॥
વમખુનેાિપ સ દેહં છેત્તુમહર્ સ મામકમ્ ।
પુ યભાેગાચ્ચ મે પ્રાપ્તા સઙ્ગ ત તવ પાદયાેઃ॥ ૪૫॥
પુમાન સ વં સ્ત્રી વા સ વદ િવ તરતાે મમ ।
જ્ઞા વાઽહં પરમાં શ ક્ત મુક્તઃ સ્યાં ભવસાગરાત્॥ ૪૬॥
ઇ ત શ્રીમદે્દવીભાગવતમહાપુરાણે તીયસ્ક ધે
પ ચમાેઽ યાયે હરબ્રહ્મકૃતા દેવી તુ તઃ સ પૂણાર્ ।
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