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prAdhAnikarahasyam

પ્રાધાિનકરહસ્યમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ॥
અસ્ય શ્રીસપ્તશતીરહ પત્રયસ્ય બ્રહ્મિવ દ્રા ઋષયઃ ,
મહાકાલીમહાલ મીમહાસર વત્યાે દેવતાઃ , અનુષુ્ટપ્ છ દઃ ,
નવદુગાર્મહાલ મીબ જં , શ્રીં શ ક્તઃ ,
મમાભીષ્ટફલ સદ્ધયે જપે િવિનયાેગઃ॥
રા વેાચ॥
ભગવન્નવતારા મે ચ ડકાયા વયાેિદતાઃ ।
અેતષેાં પ્રકૃ ત બ્રહ્મન્ પ્રધાનં વક્તુમહર્ સ॥ ૧॥
આરા યં યન્મયા દેવ્યાઃ વ પં યને વૈ દ્વજ ।
િવિધના બ્રૂિહ સકલં યથાવ પ્રણતસ્ય મે॥ ૨॥
ઋ ષ વાચ॥
ઇદં રહસ્યં પરમમનાખ્યયંે પ્રચક્ષતે ।
ભક્તાેઽસી ત ન મે િક ચત્તવાવાચ્યં નરાિધપ॥ ૩॥
સવર્સ્યાદ્યા મહાલ મી સ્ત્રગુણા પરમેશ્વર ।
લક્ષ્યાલક્ષ્ય વ પા સા વ્યા ય કૃ નં વ્યવ સ્થતા॥ ૪॥
માતુ લઙ્ગં ગદાં ખેટં પાનપાતં્ર ચ બભ્રતી ।
નાગં લઙ્ગં ચ યાેિન ચ બભ્રતી પ મૂધર્િન॥ ૫॥
તપ્તકા ચનવણાર્ભા તપ્તક્ ચનભષૂણા ।
શૂ યં તદ ખલં વને પૂરયામાસ તજેસા॥ ૬॥
શૂ યં તદ ખલં લાેકં િવલાેક્ય પરમેશ્વર ।
બભાર પમપરં તમસા કેવલને િહ॥ ૭॥
સા ભન્ના જનસઙ્કાશા દંષ્ટ્ર ા ચતવરાનના ।
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િવશાલલાેચના નાર બભવૂ તનુમ યમા॥ ૮॥
ખડ્ગપાત્ર શરઃખેટૈરલઙૃ્કતચતુભુર્ ॥
કબ ધહારં શરસા બભ્રાણાિહ શરઃસ્રજમ્॥ ૯॥
તાં પ્રાવેાચ મહાલ મી તામસી પ્રમદાેત્તમામ્ ।
દદા મ તવ નામાિન યાિન કમાર્ ણ તાિન તે॥ ૧૦॥
મહામાયા મહાકાલી મહામાર ધા ષા ।
િનદ્રા ણા ચૈકવીરા કાલરાિત્રદુર્રત્યયા॥ ૧૧॥
ઇમાિન તવ નામાિન પ્ર તપાદ્યાિન કમર્ ભઃ ।
અે ભઃ કમાર્ ણ તે જ્ઞા વા યાેઽધીતે સાેઽશ્નુતે સખુમ્॥ ૧૨॥
તા મત્યુ વા મહાલ મીઃ વ પમપરં પ ।
સ વાખ્યનેા તશદુ્ધને ગુણનેેદુપ્રભ્રં દધાૈ॥ ૧૩॥
અક્ષમાલાઙુ્કશધરા વીણાપુ તકધાિરણી ।
સા બભવૂ વરા નાર નામા યસ્યૈ ચ સા દદાૈ॥ ૧૪॥
મહાિવદ્યા મહાવાણી ભારતી વાક્ સર વતી ।
આયાર્ બ્રાહ્મી કામધનેવુદગભાર્ સરેુશ્વર ॥ ૧૫॥
અથાવેાચ મહાલ મીમર્હાકાલી ં સર વતીમ્॥
યવુાં જનયતાં દેવ્યાૈ મથનુે વાનુ પતઃ॥ ૧૬॥
ઇત્યુ વા તે મહાલ મીઃ સસજર્ મથનંુ વયમ્ ।
િહર યગભા ચરાૈ સ્ત્રીપુંસાૈ કમલાસનાૈ॥ ૧૭॥
બ્રહ્મ વધે િવર ચે ત ધાતિરત્યાહ તં નરમ્॥
શ્રીઃ પદ્મે કમલે લ મીત્યાહ માતા સ્ત્રયં ચ તામ્॥ ૧૮॥
મહાકાલી ભારતી ચ મથનુે જતઃ સહ ।
અેતયાેરિપ પા ણ નામાિન ચ વદા મ તે॥ ૧૯॥
નીલક ઠં રક્તબાહુ શ્વેતાઙ્ગં ચદ્રશખેરમ્ ।
જનયામાસ પુ ષં મહાકાલી સતાં સ્ત્રયમ્॥ ૨૦॥
સ દ્રઃ શઙ્કરઃ સ્થા ઃ કપદ ચ િત્રલાેચનઃ ।
ત્રયીિવદ્યાકામધનેુઃ સા સ્ત્રી ભાષા વરાક્ષરા॥ ૨૧॥
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સર વતી સ્ત્રયં ગાૈર ં કૃ ણં ચ પુ ષં પ ।
જનયામાસ નામાિન તયાેરિપ વદા મ તે॥ ૨૨॥
િવ ઃ કૃ ણાે હૃષીકેશાે વાસદેુવાે જનાદર્નઃ ।
ઉમા ગાૈર સતી ચ ડી સુ દર સભુગા શભુા॥ ૨૩॥
અેવં યવુતયઃ સદ્યઃ પુ ષ વં પ્રપેિદરે ।
ચ મ તાે નુ પ ય ત નેતરે ત દ્વદાે જનાઃ॥ ૨૪॥
બ્રહ્મણે પ્રદદાૈ પત્ની ં મહાલ મી ર્પ ત્રયીમ્ ।
દ્રાય ગાૈર ં વરદાં વાસદેુવાય ચ શ્રયમ્॥ ૨૫॥
વરયા સહ સ ભૂય િવર ચાેઽ ડમ જનત્ ।
બભેદ ભગવાન્ દ્ર તદ્ગાૈયાર્ સહ વીયર્વાન્॥ ૨૬॥
અ ડમ યે પ્રધાનાિદ કાયર્ તમભૂ પ ।
મહાભૂતાત્મકં સવ જગ સ્થાવરજઙ્ગમમ્॥ ૨૭॥
પપુાષે પાલયામાસ ત લ યા સહ કેશવઃ ।
મહાલ મીરેવમ રાજન્ સવશ્વરેશ્વર ॥ ૨૮॥
િનરાકારા ચ સાકારા સવૈ નાના ભધાન ત્ ।
નામાતરૈિન યષૈા ના ા ના યને કેન ચત્॥ ૨૯॥
ઇ ત શ્રીમાકર્ ડયેપુરાણે સાવ ણકે મ વ તરે દેવીમાહા યે
પ્રાધાિનકરહસ્યં સ પૂણર્મ્॥ અ યાય ૧૪
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