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Shri Jvalamukhi Stotram

શ્રી વાલામખુી તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ । શ્રીભૈરવ ઉવાચ ।
તારં યાે ભજતે માતબ જં તવ સધુાકરમ્ ।
પારાવારસતુા િનતં્ય િનશ્ચલા તદ્ગહેૃ વસતે્॥ ૧॥
શૂ યં યાે દહનાિધ ઢમમલં વામા ક્ષસસંિેવતં
સે દંુ બ દુયુતં ભવાિન વરદે વા તે મરેત્ સાધકઃ ।

મૂકસ્યાિપ સરેુ દ્ર સ ધજુલવદ્વાગ્દેવતા ભારતી
ગદ્યઃ પદ્યમયી ં િનરગર્લતરા માતમુર્ખે તષ્ઠ ત॥ ૨॥

શભંુ વહ્ યા ઢં મ તયુતમન પેષ્ટફલદં
સ બ દ્વ દંુ મ દાે યિદ જપ ત બીજં તવ પ્રયમ્ ।

તદા માતઃ વઃસ્ત્રીજનિવહરણક્લેશસિહતઃ
સખુ મ દ્રાેદ્યાને વિપ ત સ ભવે પૂજનરતઃ॥ ૩॥
વાલામખુી ત જપતે તવ નામવણાર્ન્
યઃ સાધકાે ગિરશપ ત્ન સભુ ક્તપવૂર્મ્ ।

તસ્યાઙ્ ઘ્રપદ્મયુગલં સરુનાથવે યાઃ
સીમ તરત્નિકરણૈરનુર જય ત॥ ૪॥

પાશા બુ ભયધરે મમ સવર્શત્રનૂ્
શ દં વ ત મર ત ય તવ મ ત્રમ યે ।

તસ્યાિદ્રપુિત્ર ચરણાૈ બહુપાંસયુુક્તાૈ
પ્રક્ષાલય ત્યિરવધનૂયનાશ્રપુાતાત્॥ ૫॥

ભક્ષયદ્વય મદં યિદ ભ યા સાધકાે જપ ત ચેત સ માતઃ ।
સ મરાિરિરવ વ પ્રસાદત વ પદં ચ લભતે િદવાિનશમ્॥ ૬॥
કૂચર્બીજમનઘં યિદ યાયેત્ સાધક તવ મહેશ્વિર યાેઽ તઃ ।
અષ્ટ હ તકમલષેુ સવુ યા તસ્ય ય બકસમ ત સદ્ધયઃ॥ ૭॥
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ઠદ્વયં તવ મનૂત્તર સ્થતં યાે જપેત્તુ પરમપ્રભાવદમ્ ।
તસ્ય દેિવ હિરશઙ્કરાદયઃ પજૂય ત ચરણાૈ િદવાૈકસઃ॥ ૮॥
ૐ હ્ર ી ં શ્રી ં યક્ષરે દેિવ સરુાસરુિનસિૂદિન ।
ત્રૈલાેક્યાભયદે માત વાર્લામુ ખ નમાેઽ તુ તે॥ ૯॥
ઉિદતાકર્દ્યુતે લ મ લ મીનાથસમ ચતે ।
વરા બુ ભયધરે વાલામુ ખ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૦॥
સવર્સારમિય સવ સવાર્મરનમસૃ્કતે ।
સત્યે સ ત સદાચારે વાલામુ ખ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૧॥
યસ્યા મૂિધ્ન શશી િત્રલાેચનગતા યસ્યા રવી દ્વગ્ યઃ
પાશા ભાજેવરાભયાઃ કરતલા ભાજેેષુ સદ્ધતેયઃ ।

ગાત્રે કુઙુ્કમસિન્નભા દ્યુ તરિહયર્સ્યાગલે ભષૂણં var સ તતં
દેવી ં કાેિટસહસ્રર મસદશૃી ં વાલામખુી ં નાૈ યહમ્॥ ૧૨॥

િનદ્રાં નાે ભજતે િવિધભર્ગવ ત શઙ્કા શવં નાે ત્યજેદ્
િવ વ્યાર્કુલતામલં કમ લનીકા તાેઽિપ ધત્તે ભયમ્ ।

દૃ ટ્વા દેિવ વદ યકાપેદહન વાલાં વલ ત તદા
દેવઃ કુઙુ્કમપીતગ ડયુગલઃ સકં્ર દનઃ ક્ર દ ત॥ ૧૩॥

યામારા ય િદવાિનશં સરુસિરત્તીરે તવૈરાત્મભૂ-
દ્યદ્ભા વરઘમર્ભાનુસદશૃી ં પ્રાપ્તાેઽમરજ્યેષ્ઠતામ્ ।

દાિરદ્ર્યાેરગદષ્ટલાેકિત્રતયીસ વની ં માતરં
દેવી ં તાં હૃદયે શશાઙ્કશકલાચૂડાવતંસાં ભજે॥ ૧૪॥

આપીન તનશ્રાે ણભારન મતાં ક દપર્દપા વલાં
લાવ યાિઙ્કતર યગ ડયુગલાં ય વાં મરેત્ સાધકઃ ।

વ યા તસ્ય ધરા દ શ્વરસતુે ગીવાર્ણવામભ્રવુઃ
પાદા ભાજેતલં ભજ ત િત્રદશા ગ ધવર્ સદ્ધાદયઃ॥ ૧૫॥

હૃ વા દેિવ શરાે િવધેયર્દકરાેત્ પાતં્ર કરા ભાે હે
શલૂપ્રાેતમમું હિર વ્યગમયત્ સદ્ભષૂણં સ્ક ધયાેઃ ।

કાલા તે િત્રતયં મખુે દુકુહરે શ ભાેઃ શરઃ પાવર્ ત
તન્માતભુર્વને િવ ચત્રમ ખલં ને ભવત્યા શવે॥ ૧૬॥

ગાયત્રી પ્રકૃ તગર્લેઽિપ િવ તા સા વં શવે વેધસા
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શ્રી પા હિરણાિપ વક્ષ સ તા યધાર્ઙ્ગભાગે તથા ।
શવણાિપ ભવાિન દેિવ સકલાઃ ખ્યાતું ન શક્તા વયં

વદૂ્રપં હૃિદ માદશૃાં જડિધયાં યાતું કથવૈા ત કા॥ ૧૭॥
વાલામખુી તવ મમં પઠતે સદા યઃ var યદ તઃ
શ્રીમ ત્રરાજસિહતં િવભવૈકહેતુમ્ ।

ઇષ્ટપ્રદાનસમયે ભુિવ ક પ કં્ષ
વગ વ્રજેત્ સરુવધજૂનસિેવતઃ સઃ॥ ૧૮॥

ઇ ત શ્રી દ્રયામલે ત ત્રે દશિવદ્યારહસ્યે
શ્રી વાલામખુી તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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