
દેવી	મહા મ્	દુગા	સ શ ત	અ માેઽ ાયઃ

ર બીજવધાે	નામ	અ માે ાય	||

ાનં
અરુણાં	કરુણા	તરં ગતા 	ધૃતપાશાંકુશ	પુ બાણચાપામ્	|
અ ણમા ધ ભરાવૃતાં	મયૂખૈ	રહ મ ેવ	 વભાવયે	ભવાનીમ્	||

ઋ ષરુવાચ	||1||

ચંડે	ચ	 નહતે	દૈ ે	મુંડે	ચ	 વ નપા તતે	|
બહુળેષુ	ચ	સૈ ેષુ	 યતે સુરે રઃ	||	2	||

તતઃ	કાેપપરાધીનચેતાઃ	શુંભઃ	 તાપવાન્	|
ઉ ાેગં	સવ	સૈ ાનાં	દૈ ાનામા દદેશ	હ	||3||	

અ 	સવ	બલૈદ ાઃ	ષડશી તરુદાયુધાઃ	|
કંબૂનાં	ચતુરશી ત નયાંતુ	 બલૈવૃતાઃ	||4||	

કાે ટવીયા ણ	પંચાશદસુરાણાં	કુલા ન	વૈ	|
શતં	કુલા ન	ધાૈ ાણાં	 નગ ં તુ	મમા યા	||5||	

કાલકા	દાૈહૃદા	માૈવાઃ	કા ળકેયા તથાસુરાઃ	|
યુ ાય	સ ા	 નયાંતુ	અા યા	 રતા	મમ	||6||	

ઇ ા ા ાસુરાપ તઃ	શુંભાે	ભૈરવશાસનઃ	|
નજગામ	મહાસૈ સહ ૈભહુ ભવૃતઃ	||7||

અાયાંતં	ચં ડકા	 ા	ત ૈ મ તભીષણમ્	|
ા નૈઃ	પૂરયામાસ	ધરણીગગનાંતરમ્	||8||	

તતઃ સહ�	મહાનાદમતીવ	કૃતવા ૃપ	|
ઘંટા નેન	તા ાદાનં બકા	ચાેપબૃંહયત્	||9||	

ધનુ ા સહઘંટાનાં	નાદાપૂ રત દઙ્મુખા	|
નનાદૈભીષણૈઃ	કાળી	 જ યે	 વ તા રતાનના	||10||	

તં	 નનાદમુપ ુ 	દૈ 	સૈ ૈ તુ દશમ્	|
દેવી	 સહ તથા	કાળી	સરાેષૈઃ	પ રવા રતાઃ||11||	

અેત ંતરે	ભૂપ	 વનાશાય	સુર ષામ્	|
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ભવાયામર સહનામ તવીયબલાિ વતાઃ	||12||

ેશગુહ વ ૂનાં	તથ 	ચ	શ યઃ	|
શરીરે ાે વ ન 	ત ૂપૈ ં ડકાં	યયુઃ	||13||

ય 	દેવ 	ય ૂપં	યથા	ભૂષણવાહનમ્	|
ત દેવ	 હ	ત રસુરા ાે ુમાયમાૈ	||14||

હંસયુ વમાના ે	સા સૂ ક	મંડલુઃ	|
અાયાતા	 ણઃ	શ ાણી	 ભધીયતે	||15||

મહે રી	વૃષા ઢા	 શૂલવરધા રણી	|
મહા હવલયા	 ા ાચં રેખા વભૂષણા	||16||

કાૈમારી	શ હ તા	ચ	મયૂરવરવાહના	|
યાે ુમ ાયયાૈ	દૈ ાનં બકા	ગુહ પણી	||17||

તથૈવ	વૈ વી	શ ગરુડાેપ ર	સં તા	|
શંખચ ગધાશાંખર્	ખડ્ગહ તા ુપાયયાૈ	||18||

ય વારાહમતુલં	 પં	યા	 ભ તાે	હરેઃ	|
શ ઃ	સા ાયયાૈ	ત 	વારાહ 	 બ તી	તનુમ્	||19||

નાર સહી	નૃ સહ 	 બ તી	સ શં	વપુઃ	|
ા ા	ત 	સટા ેપ ન 	સંહ તઃ	||20||

વ 	હ તા	તથૈવ ી	ગજરા ે	પ ર તા	|
ા ા	સહ 	નયના	યથા	શ તથૈવ	સા	||21||

તતઃ	પ રવૃ તા ભરીશાનાે	દેવ	શ ભઃ	|
હ ંતામસુરાઃ	શી ં	મમ	 ી ાહ	ચં ડકાં	||22||

તતાે	દેવી	શરીરા ુ	 વ ન ાંતા તભીષણા	|
ચં ડકા	શ ર ુ ા	 શવાશત નના દની	||23||

સા	ચાહ	ધૂ જ ટલં	ઈશાનમપરા જતા	|
દૂત ં	ગ 	ભગવન્	પા 	શુંભ નશુંભયાેઃ	||24||

ૂ હ	શુંભં	 નશુંભં	ચ	દાનવાવ તગ વતાૈ	|
યે	ચા ે	દાનવા ત 	યુ ાય	સમુપ તાઃ	||25||

ૈલાે મ ાે	લભતાં	દેવાઃ	સંતુ	હ વભુજઃ	|
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યૂયં	 યાત	પાતાળં	ય દ	 વતુ મ થ	||26||

બલાવલેપાદથ	ચે વંતાે	યુ કાં ણઃ	|
તદા	ગ ત	તૃ ંતુ	મ વાઃ	 પ શતેન	વઃ	||27||

યતાે	 નયુ ાે	દાૈ ેન	તયા	દે ા	 શવઃ	 યમ્	|
શવદૂતી ત	લાેકેઽ તતઃ	સા	 ા ત	માગતા	||28||

તેઽ પ	 ુ ા	વચાે	દે ાઃ	શવા ાતં	મહાસુરાઃ	|
અમષાપૂ રતા	જ મુય 	કા ાયની	 તા	||29||

તતઃ	 થમમેવા ે	શરશ ૃ વૃ ભઃ	|
વવષુરુ તામષાઃ	 તાં	દેવીમમરારયઃ	||30||

સા	ચ	તાન્	 હતાન્	બાણાન્	◌ંછૂલશ પર ધાન્	|
ચ ેદ	લીલયા ાતધનુમુ ૈમહેષુ ભઃ	||31||

ત ા ત તથા	કાળી	શૂલપાત વદા રતાન્	|
ખ ાંગપાે થતાં ારી ુવતી	 ચર દા	||32||

કમંડલુજલા ેપહતવીયાન્	હતાૈજસઃ	|
ાણી	ચાકરાે ૂ ેન	યેન	 	ધાવ ત	||33||

માહે રી	 શૂલેન	તથા	ચ ેણ	વૈ વી	|
દૈ ાઙ્જઘાન	કાૈમારી	તથા	શ ા ત	કાેપના	||34||

અ ી	કુ લશપાતેન	શતશાે	દૈ દાનવાઃ	|
પેતુ વદા રતાઃ	પૃ ાં	રુ ધરાૈઘ વ ષણઃ	||35||

તુંડ હાર વ તા	દં ા	 ત	વ સઃ	|
વારાહમૂ ા	 પતં ેણ	ચ	 વદા રતાઃ	||36||

નખૈ વદા રતાં ા ાન્	ભ યંતી	મહાસુરાન્	|
નાર સહી	ચચારા ૈ	નાદા	પૂણ દગંબરા	||37||

ચંડા હાસૈરસુરાઃ	 શવદૂ ભદૂ ષતાઃ	|
પેતુઃ	પૃ થ ાં	પ તતાં તાં ખાદાથ	સા	તદા	||38||

ઇ ત	માતૃ	ગણં	 ુ ં	મદ	યંતં	મહાસુરાન્	|
ા ુપાયૈ વ વધૈનશુદવા રસૈ નકાઃ	||39||

પલાયનપરાં ા	દૈ ા ાતૃગણા દતાન્	|
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યાે ુમ ાયયાૈ	 ુ ાે	ર બી ે	મહાસુરઃ	||40||

ર બદુયદા	ભૂમાૈ	પત 	શરીરતઃ	|
સમુ ત ત	મે દ ાં	ત માણાે	મહાસુરઃ	||41||

યુયુધે	સ	ગદાપા ણ ર શ ા	મહાસુરઃ	|
તત ી	 વ ણે	ર બીજમતાડયત્	||42||

કુ લશેનાહત ાશુ	બહુ	સુ ાવ	શાે ણતમ્	|
સમુ ુ તતાે	યાેધા ત પા ત રા માઃ	||43||

યાવંતઃ	પ તતા ત 	શરીરા બદવઃ	|
તાવંતઃ	પુરુષા	 તાઃ	 ત ીયબલ વ માઃ	||44||

તે	ચા પ	યુયુધુ ત 	પુરુષા	ર 	સંભવાઃ	|
સમં	માતૃ ભર ુ શ પાતા તભીષણં	||45||

પુન 	વ 	પાતેન	 ત	મ ય	 શરાે	યદા	|
વવાહ	ર ં	પુરુષા તતાે	 તાઃ	સહ શઃ	||46||

વૈ વી	સમરે	ચૈનં	ચ ેણા ભજઘાન	હ	|
ગદયા	તાડયામાસ	અ ી	તમસુરે રમ્||47||

વૈ વી	ચ ભ 	રુ ધર ાવ	સંભવૈઃ	|
સહ શાે	જગદ્ ા ં	ત માણૈમહાસુરૈઃ	||48||

શ ા	જઘાન	કાૈમારી	વારાહી	ચ	તથા સના	|
માહે રી	 શૂલેન	ર બીજં	મહાસુરમ્	||49||

સ	ચા પ	ગદયા	દૈ ઃ	સવા	અેવાહનત્	પૃથક્	|
માતૄઃ	કાેપસમા વ ાે	ર બી ે	મહાસુરઃ	||50||

ત ાહત 	બહુધા	શ શૂલા દ	 ભભુ વઃ	|	
પપાત	યાે	વૈ	ર ાૈઘ તેનાસંચતશાેઽસુરાઃ	||51||

તૈ ાસુરાસૃ ંભૂતૈરસુરૈઃ	સકલં	જગત્	|
ા માસી તાે	દેવા	ભયમાજ મુરુ મમ્	||52||

તાન્	 વષ ણા	ન્	સુરાન્	 ા	ચં ડકા	 ાહસ રં	|
ઉવાચ	કાળ 	ચામુંડે	 વ તીણ	વદનં	કુરુ	||53||

મ પાતસંભૂતાન્	ર બદૂન્	મહાસુરાન્	|
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ર બદાેઃ	 તી 	 ં	વ ેણાનેન	વે ગના	||54||

ભ યંતી	ચર	રણાે	તદુ ા હાસુરાન્	|
અેવમેષ	 યં	દૈ ઃ	 ેણ	ર ાે	ગ મ ત	||55||

ભ 	માણા	 યા	ચાે ા	ન	ચાે ં ત	ચાપરે	|
ઇ ુ ા	તાં	તતાે	દેવી	શૂલેના ભજઘાન	તમ્	||56||

મુખેન	કાળી	જગૃહે	ર બીજ 	શાે ણતમ્	|
તતાેઽસાવાજઘાનાથ	ગદયા	ત 	ચં ડકાં	||57||

ન	ચા ા	વેદનાં	ચ ે	ગદાપાતાેઽ કામ પ	|
ત ાહત 	દેહા ુ	બહુ	સુ ાવ	શાે ણતમ્	||58||

યત તત ત ેણ	ચામુંડા	સં તી ત	|
મુખે	સમુદ્ગતા	યેઽ ા	ર પાતા હાસુરાઃ	||59||

તાં ખાદાથ	ચામુંડા	પપાૈ	ત 	ચ	શાે ણતમ્	||60||

દેવી	શૂલેન	વ ણે	બાણૈર સ ભર્	ઋ ભઃ	|
જઘાન	ર બીજં	તં	ચામુંડા	પીત	શાે ણતમ્	||61||

સ	પપાત	મહીપૃ ે	શ સંઘસમાહતઃ	|
નીર 	મહીપાલ	ર બી ે	મહાસુરઃ	||62||

તત તે	હષ	મતુલં	અવાપુ દશા	નૃપ	|
તેષાં	માતૃગણાે	 તાે	નનતાસૃં◌ંગમદાે તઃ	||63||

||	 િ ત	 ી	માકડેય	પુરાણે	સાવ નકે	મ વંતરે	દે વ	મહ ે	ર બીજવધાેનામ	અ માે ાય	સમા ં	||

અાહુ ત
અા	જયંતી	સાંગાયૈ	સશ કાયૈ	સપ રવારાયૈ	સવાહનાયૈ	ર ા ૈ	અ માતૃ	સ હતાયૈ	મહાહુ ત	સમપયા મ	નમઃ	 ાહા	||
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