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શ્રીગણેશાય નમઃ॥
ઋ ષ વાચ ।
િત્રગુણા તામસી દેવી સા વક યા વયાેિદતા ।
સા શવાર્ ચ ડકા દુગાર્ ભદ્રા ભગવતીયર્તે॥ ૧॥
યાેગિનદ્રા હરે ક્તા મહાકાલી તમાેગુણા ।
મધુકૈટભનાશાથ યાં તુષ્ટાવા બુ સનઃ॥ ૨॥
દશવક્ત્રા દશભુ દશપાદા જનપ્રભા ।
િવશાલયા રાજમાના િત્રશ લાેચનમાલયા॥ ૩॥
સુ્ફરદ્દશનદંષ્ટ્ર ા સા ભીમ પાિપ ભૂ મપ ।
પસાૈભાગ્યકા તીનાં સા પ્ર તષ્ઠાં મહા શ્રયામ્॥ ૪॥
ખડ્ગબાણગદાશલૂશઙ્ખચક્રભુશિુડ ત્ ।
પિરઘં કામુર્કં શીષ િનશ્ચાેતદુ્રિધરં દધાૈ॥ ૫॥
અેષા સા વૈ ણવી માયા મહાકાલી દુરત્યયા ।
આરાિધતા વશીકુયાર્ પૂ કતુર્શ્ચરાચરમ્॥ ૬॥
સવર્દેવશર રે યાે યાઽઽિવભૂર્તાઽ મતપ્રભા ।
િત્રગુણા સા મહાલ મીઃ સાક્ષાન્મિહષમિદની॥ ૭॥
શ્વેતાનના નીલભુ સશુ્વેત તનમ ડલા ।
રક્તમ યા રક્તપાદા રક્તજઙ્ઘાે ન્મદા॥ ૮॥
સુ ચત્રજઘના ચત્રમાલ્યા બરિવભષૂણા ।
ચત્રાનુલપેના કા ત પસાૈભાગ્યશા લની॥ ૯॥
અષ્ટાદશભુ પજૂ્યા સા સહસ્રભુ સતી ।
આયુધા યત્ર વક્ષ્ય તે દ ક્ષણાધઃકરક્રમાત્॥ ૧૦॥
અક્ષમાલા ચ કમલં બાણાેઽ સઃ કુ લશં ગદા ।
ચકં્ર િત્રશલંૂ પરશઃુ શઙ્ખાે ઘ ટા ચ પાશકઃ॥ ૧૧॥
શ ક્તદર્ ડશ્ચમર્ ચાપં પાનપાતં્ર કમ ડલુઃ ।
અલઙૃ્કતભુ મે ભરાયુધૈઃ કમલાસનામ્॥ ૧૨॥
સવર્દેવમયીમીશાં મહાલ મી મમાં પ ।
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પજૂયે સવર્લાેકાનાં સ દેવાનાં પ્રભુભર્વેત્॥ ૧૩॥
ગાૈર દેહા સમુદ્ભૂતા યા સ વૈકગુણાશ્રયા ।
સાક્ષા સર વતી પ્રાેક્તા શુ ભાસરુિનબિહણી॥ ૧૪॥
દધાૈ ચાષ્ટભુ બાણાન્મુસલં શલૂચક્ર ત્ ।
શઙ્ખં ઘ ટાં લાઙ્ગલં ચ કામુર્કં વસધુાિધપ॥ ૧૫॥
અેષા સ પૂ જતા ભ યા સવર્જ્ઞ વં પ્રયચ્છ ત ।
િનશુ ભમ થની દેવી શુ ભાસરુિનબિહણી॥ ૧૬॥
ઇત્યુક્તાિન વ પા ણ મૂત નાં તવ પા થવ ।
ઉપાસનં જગન્માતુઃ થગાસાં િનશામય॥ ૧૭॥
મહાલ મીયર્દા પજૂ્યા મહાકાલી સર વતી ।
દ ક્ષણાેત્તરયાેઃ પજેૂ્ય ષ્ઠતાે મથનુત્રયમ્॥ ૧૮॥
િવર ચઃ વરયા મ યે દ્રાે ગાૈયાર્ ચ દ ક્ષણે ।
વામે લ યા હૃષીકેશઃ પુરતાે દેવતાત્રયમ્॥ ૧૯॥
અષ્ટાદશભુ મ યે વામે ચાસ્યા દશાનના ।
દ ક્ષણેઽષ્ટભુ લ મીમર્હતી ત સમચર્યેત્॥ ૨૦॥
અષ્ટાદશભુ ચષૈા યદા પજૂ્યા નરાિધપ ।
દશાનના ચાષ્ટભુ દ ક્ષણાેત્તરયાે તદા॥ ૨૧॥
કાલ ત્યૂ ચ સ પજૂ્યાૈ સવાર્િરષ્ટપ્રશા તયે ।
યદા ચાષ્ટભુ પજૂ્યા શુ ભાસરુિનબિહણી॥ ૨૨॥
નવાસ્યાઃ શક્તયઃ પજૂ્યા તદા દ્રિવનાયકાૈ ।
નમાે દેવ્યા ઇ ત તાતે્રૈમર્હાલ મી ં સમચર્યેત્॥ ૨૩॥
અવતારત્રયાચાર્યાં તાતે્રમ ત્રા તદાશ્રયાઃ ।
અષ્ટાદશભુ ચષૈા પજૂ્યા મિહષમિદની॥ ૨૪॥
મહાલ મીમર્હાકાલી સવૈ પ્રાેક્તા સર વતી ।
ઈશ્વર પુ યપાપાનાં સવર્લાેકમહેશ્વર ॥ ૨૫॥
મિહષા તકર યને પૂ જતા સ જગ પ્રભુઃ ।
પજૂયે જગતાં ધાત્રી ં ચ ડકાં ભક્તવ સલામ્॥ ૨૬॥
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અઘાર્િદ ભરલઙ્કારૈગર્ ધપુ પૈ તથાેત્તમૈઃ ।
ધપૂૈદ પૈશ્ચ નવૈેદૈ્યનાર્નાભક્ષ્યસમ વતૈઃ॥ ૨૭॥
િધરાક્તને બ લના માંસને સરુયા પ ।

પ્રણામાચમનીયને ચ દનને સગુ ધના॥ ૨૮॥
સકપૂર્રૈશ્ચ તા બૂલૈભર્ ક્તભાવસમ વતૈઃ ।
વામભાગેઽગ્રતાે દેવ્યા છન્નશીષ મહાસરુમ્॥ ૨૯॥
પજૂયને્મિહષં યને પ્રાપ્તં સાયજુ્યમીશયા ।
દ ક્ષણે પુરતઃ સહં સમગં્ર ધમર્મીશ્વરમ્॥ ૩૦॥
વાહનં પજૂયેદે્દવ્યા તં યને ચરાચરમ્ ।
તતઃ કૃતા જ લભૂર્ વા તવુીત ચિરતૈિરમૈઃ॥ ૩૧॥
અેકેન વા મ યમને નૈકેનેતરયાેિરહ ।
ચિરતાધ તુ ન જપે જપ છદ્રમવા ુયાત્॥ ૩૨॥
તાતે્રમ ત્રૈઃ તવુીતેમાં યિદ વા જગદ બકામ્ ।
પ્રદ ક્ષણાનમસ્કારા કૃ વા મૂ ઘ્ન કૃતા જ લઃ॥ ૩૩॥
ક્ષમાપયે જગદ્ધાત્રી ં મુહુમુર્હુરતિદ્રતઃ ।
પ્ર તશ્લાેકં ચ જુહુયા પાયસં તલસિપષા॥ ૩૪॥
જુહુયા તાતે્રમ ત્રવૈાર્ ચ ડકાયૈ શભંુ હિવઃ ।
નમાનેમઃપદૈદવી ં પજૂયે સસુમાિહતઃ॥ ૩૫॥
પ્રયતઃ પ્રા જ લઃ પ્રહ્વઃ પ્રાણાનારાે ય ચાત્મિન ।
સુ ચરં ભાવયેદે્દવી ં ચ ડકાં તન્મયાે ભવેત્॥ ૩૬॥
અેવં યઃ પજૂયેદ્ભ યા પ્રત્યહં પરમેશ્વર મ્ ।
ભુ વા ભાેગાન્ યથાકામં દેવીસાયજુ્યમા ુયાત્॥ ૩૭॥
યાે ન પજૂયતે િનતં્ય ચ ડકાં ભક્તવ સલામ્ ।
ભ મીકૃત્યાસ્ય પુ યાિન િનદર્હે પરમેશ્વર ॥ ૩૮॥
ત મા પૂજય ભપૂાલ સવર્લાેકમહેશ્વર મ્ ।
યથાેક્તને િવધાનને ચ ડકાં સખુમા સ્ય સ॥ ૩૯॥
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॥ વૈકૃ તકં રહસ્યમ્॥

ઇ ત શ્રીમાકર્ ડયેપુરાણે સયૂર્સાવ ણકે મ વ તરે દેવીમાહા યે
વૈકૃ તકં રહસ્યં સ પૂણર્મ્॥ અ યાય ૧૫
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