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प्रास्ताशवक 

संस्कृत भार्ेचा अत्यल्प पररचय जो माध्यनमक नशक्षणाच्या काळातला आह ेतेवढाच. पण हल्ली आंतरजालामळेु 

नकतीतरी वाङ्मय आपल्या मातभृरे्त वाचायला नमळते.. गीताप्रेसने असंख्य संस्कृत ग्रंथ उपलब्ध केलेले आहते. त्यातनू 

अथव समजनू मराठीमध्य ेआणण्याचा प्रयत्व चाल ूआह.े पवूी काही अनवुादानंा श्री. सनुीळजी सामंत यानंी ईसानहत्यमध्ये 

सामील करून घेतल ेआह.े दवेाी अथववशीर्व असेच अथव समजण्याचा प्रयत्न करून पद्यात आणल ेआह.े अथव समजनू 

मळू संस्कृत स्तोत्रे म्हणण ेहा अनधक आनंददायी अनभुव होईल अस ेमला वाटते. अनवुादात काही चकुले असेल तर 

त्यासाठी मला क्षमा करावी आनण सधुारण्याची संधी द्यावी. हा अनवुाद आपल्या सवाांच्या पसंतीस यावा ही अपेक्षा.. 
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अर्वण र्शिका 

स दा सववदा सवु्रतांसी स्मरावे । 

द या द्यावया तयां नवनवाव े। 

ग ुरंूच्या पदासी सदवै नमाव े। 

रूपात त्याच्याच नवश्र्व पहावे ।।। 

स ुधमे सकुमे तया ंतोर्वावे । 

तयांच्याच चरणी मस्तक नमवावे ।। 

सद्गरुू श्री. सवु्रत स्वामी श्री. पथृ्वीराज भालेराव याचंे चरणी अपवण  
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देव्यथववशीर्वम ्

ॐसवे वै दवेा दवेीमपुतस््ुुः 

काशस त्वां महादवेीशत ।।१।। 

सकल दवेगण सामोरे जाहले श्री दवेीस । 

महादवेी कोण तमु्ही साांगावे आम्हास ।।१।। 

साब्रवीत-अहां ब्रह्मस्वरूशपणी ।  

मत्तुः प्रकृपरुुषात्मकां  जगत ्।  

शनू्यां चाशनू्यां च । 

दवेी वद ेमज जाणा, मी ब्रह्मस्वरूशपणी । 

प्रकृशत परुुषासह जग, उत्पन्न मजपासनुी ।। 

जे आह ेआशण नव्हते, अशस्तत्व आशण अभाव । 

त्या अशखल जगताचा, मजपासनू उद्भव ।।२।। 
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अहमानन्दानानन्दौ ।  

अहां शवज्ञानाशवज्ञाने ।  

अहां ब्रह्माब्रह्मणी वेशदतव्ये ।  

अहां पञ्चभतूान्यपञ्चभतूाशन ।  

अहमशखलां जगत ्।।३।। 

आनांद अनानांदरूप, अशवज्ञान शवज्ञान मीच । 

ब्रह्म ह ेसवक मीच, अब्रह्म ही जाणा मीच ।। 

पांचभतू ेअसे मीच, तसेशच अपांचमहाभतू । 

शकबहुना सवक शवश्व, ज ेशदसते ते मीच जगत ।।३।। 

वेदोऽहमवेदोऽहम ्।  

शवद्याहमशवद्याहम ्।  

अजाहमनजाहम ्।  

अधश्चोर्ध्वंशतयकक्चाहम ्।।४।। 

ज्यास नाम जगी वेद, अ्वा जे त्यापरे अवेद । 

जगी शोभते जी शवद्या, अ्वा वेगळी जी अशवद्या ।। 

प्रकृती अ्वा त्याहून शभन्न, जी अजा अशण अनजा । 

खाली वरती आजबूाजसू, सवक आशण सवकत्र मी आह ेसमजा ।।४।।  
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अहां रुद्रशेभवकसशुभश्चराशम ।  

अहमाशदत्यैरुत शवश्वेदवेैुः ।  

अहां शमत्रावरुणावभुौ शवभशमक ।  

अहशमन्द्राग्नी अहमशश्वनावभुौ । ।।५।। 

अकरा रुद्र आठ वस,ु बारा आशदत्य शवशे्वदवे । 

माझाच होतसे सांचार, या रूपात सवक शवश्व ।। 

अशदतीपतु्र जे दोन, शवख्यात शमत्र आशण वरुण । 

तसेच इन्द्र आशण अशग्न, याांचे कररते मी पोषण ।। ५।। 

अहां सोमां त्वष्टारां पषूणां भगां दधाशम ।  

अहां शवष्णमुरुुक्रमां ब्रह्माणमतु प्रजापशतां दधाशम ।।६।। 

सोम आशण आशदत्य जे, त्वष्टा पषूा भग ते । 

या सवांच्या रूपे, मीच शवचरण करते ।। 

तीन पावले टाकूशन, तै्रलोक्य व्यापी त्या शवष्णतुे । 

तसे प्रजापती आशण ब्रह्मा, याांनाही मीच धारते ।।६।। 
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अहां दधाशम द्रशवणां हशवष्मत ेसपु्राव्ये यजमानाय सनु्वते ।  

अहां राष्री सङ्गमनी वसनूाां शचशकतषुी प्र्मा यशज्ञयानाम ्।  

अहां सवुे शपतरमस्य मधूकन्मम योशनरप्सस्वन्तुः समदु्र े। 

 य एवां वेद ।  

स दवैीं सम्पदमाप्सनोशत ।।७।। 

सोम आशण यज्ञभाग जो, नेतो दवेाप्रत त्या जातवेदा। 

जाणा त ेधन माझे स्वरूप, उपासकाांची मी धनदा ।। 

मी ब्रह्मरूप ईश्वरी, प्राधान्ये मीच यज्ञदवेता । 

सवाकत्मक-आकाश शनशमकते, आत्मरूप बरु्ध्दीत मी शस््ता।। 

तसेच मी जाणा चशण्डका, सागरोत्पन्न आशदमाता । 

जाणती या मम एकत्वा, तयाांना प्राप्त दवैी सम्पदा ।।७।। 
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ते दवेा अब्रवुन-् नमो दवेै महादवेै शशवावै सततां नमुः । 

नमुः प्रकृत्यै भद्रायै शनयताुः प्रणताुः स्म ताम ्।।८।। 

दवे करती दवेीस्ततुी, महादवेी नमस्त ेतजु । 

कल्याणप्रद कमकपे्ररणा त,ू नमस्काररतो मी तजु ।। 

गणुसाम्यात शस््त मङ्गल,े नमन कररतो तजु । 

शशवा प्रकृशत त ूभद्रा, शनत्यशच नमस्कार तजु ।।८।। 

तामशग्नवणां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कमकफलेषजुषु्टाम।् 

दगुां दवेीं शरणां प्रपद्यामहऽेसरुान्नाशशयत्र्यै ते नमुः ।।९।। 

अशग्नतेज तव वणक, त ूज्ञानतजेाचे सवुणक । 

दीप्तीमय तव काांती, शनजकतकव्यी तचू पे्ररणा ।। 

दगुे तव चरणकमली, सवक काळ आम्ही शरण । 

तचू आम्हा असे ज्ञात, कररसी असरु शनदाकळण ।।९।। 
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दवेीं वाचमजयन्त दवेास्ताां शवश्वरूपाुः पशवो वदशन्त । 

सा नो मन्द्रषेमजूं दहुानाां धेनवुाकगस्मानपु सषुु्टततै ु।।१०।। 

जी ज्ञात आह ेवैखरी, प्राणरूप दवेे शनशमकली । 

तीच त ूवाग्दवेता मात,े भगवती आनन्दवल्ली ।। 

सामर्थयक आशण अन्नदात्री, कामधेन ूआशदमाता । 

सांतषु्ट होऊशन या स्ततुीने, आम्हा जवळी ये आता ।।१०।। 

कालरात्रीं ब्रह्मस्ततुाां वैष्णवीं स्कदमातरम ्। 

सरस्वतीमशदशतां दिदशुहतरां नमामुः पावनाां शशवाम ्।।११।। 

वैष्णवी ही तचू माते, वदेाांनी गाशयली स्ततुी । 

स्कन्दाची त ूजन्मदात्री, कालरात्री अन ्सरस्वती ।। 

दवेाांची जननी अशदती, आशण दिकन्या सती । 

सवक पापे प्रिाशळशी, तचू मात ेभगवती ।।११।। 
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महालक्ष्मै च शवद्मह ेसवकशक्त्यै च धीमशह । 

तन्नो   दवेी    प्रचोदयात ् ।।१२।। 

आम्ही जाणतो ही दवेी, शवष्णपुत्नी महालक्ष्मी । 

आम्ही कररतो शहचे र्ध्यान, शशक्तरूपीशण लक्ष्मी । 

चशण्डकाशशवा महादवेी, सदा प्रेररत आम्हा करो । 

शतचे साशन्नर्ध््य साधण्याला,उद्यकु्त ती आम्हा करो।।१२।। 

अशदशतर्ह्कजशनष्ट दि या दशुहता तव । 

ताां दवेा अन्वजायन्त भद्रा अमतृबन्धवुः ।।१३।। 

प्रजापती दि राजा, अशदती कन्यका तव । 

अमतृमय कल्याणप्रद, जन्मल ेशतजपासनू दवे ।।१३।। 

कामो योशनुः कमला वज्रपाशणगुकहा हसा मातररश्वाभ्रशमन्द्रुः । 

पनुगुकहा सकला मायया च परुूच्यैषा शवश्वमाताशदशवद्योम ्।।१४।। 

काम योनी कमला इन्द्र, गहुा हचे क ए ई ल ह्रीं । 

ह स वणक तसेच वाय,ू अभ्र इन्द्र ह ेक ह ल आशण ह्रीं ।। 

स क ल वणक आशण ह्रीं, ही पांधरा अिरी श्रीशवद्या । 

सवाकशत्मका जगन्माता, हीच  जाणा मलूशवद्या ।।१४।। 
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एषाऽऽत्मशशक्तुः । एषा शवश्वमोशहनी ।  

पाशाङ्कुशधनबुाकणधरा । एषा श्रीमहाशवद्या ।  

य एवां वेद स शोकं तरशत ।।१५।। 

परमात्म्याची हीच शशक्त, शवश्वमोशहनी हीच । 

हाती शोभत ेपाश अांकुश, शर चाप धारी हीच ।। 

श्रीमहाशवद्या हीच जाणा, पांचदशी मन्त्र म्हणती यास । 

याची पणूक जाण ज्यास, करी पार शोक सागरास ।।१५।।  

नमस्ते अस्त ुभगवशत मातरस्मान ्पाशह सवकतुः ।।१६।। जगन्माते भगवतीमाते, तजुला नमस्कार सदा । 

सवक दुुःख सांकटात, रि रि अम्हा सवकदा ।।१६।। 
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सैषाष्टौ वसवुः । सैषैकादश रुद्राुः ।  

सैषा द्वादशाशदत्याुः । सैषा शवश्वेदवेाुः सोमपा असोमपाश्च ।  

सैषा यातधुाना असरुा रिाांशस शपशाचा यिाुः शसर्ध्दाुः । 

 सैषा सत्त्वरजतमाांशस । सैषा ब्रह्मशवष्णरुूद्ररूशपणी ।  

सैषा प्रजापतीन्द्रमनवुः । सैषा ग्रहनित्रज्योतींशष । 

कलाकाष्ठाशदकालरूशपणी । तामहां प्रणौशम शनत्यम ्।। 

पापहाररणीं दवेीं भशुक्तमशुक्तप्रदाशयनीम ्। 

अनन्ताां शवजयाांशरु्ध्दाां शरण्याां शशवदाां शशवाम ्।।१७।। 

अशनलाशद आठ वस ूहीच, हीच ते अकरा रुद्र । 

आशदत्य बारा शवश्वेदवे, शतचीच ती रूपे भद्र ।। 

यातधुान असरु रािस, शपशाच यि शसर्ध्दगण । 

हीच ब्रह्मा शवष्ण ुमहशे, सत्त्व रज तम गणु ।। 

ही प्रजापती इन्द्र मन,ु नभातील ग्रह नित्र तारे । 

कला काष्ठामय काल हीच, नशमतो आम्ही शहला सत्वरे।। 

भोग मोिाची वरदाशयनी, सवक पाप करी शनरसन । 

 अन्तहीन ही म्हणनू अनन्ता, हीच शरु्ध्द अशतपावन ।। 

शरण जाऊ सवकतोपरी, जी शवजयाचे अशधष्ठान । 

कल्याण करी जी शशवा, सदासवकदा शतज नमन ।।१७ ।। 
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शवयदीकारसांयकु्तां   वीशतहोत्रसमशन्वतम ्। 

अधेन्दलुशसतां दवे्या बीजां सवाक क्साधकम ्।।१८।। 

एकािरी ब्रह्माचे कूट, उलगडू या पहा नीट । 

शवयत हचे आकाश जाणा, त्यास “ह” अिर कूट ।। 

“र” उल्लेशखतो अशग्न पहा, अधकचन्द्र शबांद ूईकार । 

असे ह े दवेीबीज,साधत ेपरुुषा क् चार ।।१८।। 

एवमेकािरां ब्रह्म यतयुः शरु्ध्दचेतसुः । 

र्ध्यायशन्त परमानन्दमया ज्ञानाम्बरुाशयुः ।।१९।। 

परमानन्दपदी रूढ, जे ज्ञानजलाचे अणकव । 

अांतुःकरणी अशत शरु्ध्द, पररत्यागी महाभाव ।। 

त ेसदासववदा रत, यानच एकाक्षरी सतत । 

जो दवेी बीज प्रणव, जपावा तो हृदयात ।।१९।। 
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वाङ्माया ब्रह्मससू्तस्मात ्षष्ठां वक्त्रसमशन्वतम ्। 

सयूोऽवामश्रोत्रशबन्दसुांयकु्तष्टात्ततृीयकुः  । 

नारायणेन सशम्मश्रो वायशु्चाधरयक्ु ततुः । 

शवच्चे नवाणककोऽणकुःस्यान्महदानन्ददायकुः ।।२०।। 

 

 

 

वाणी आशण माया याांची, कूटशचन्ह े “ऐ ां”, “ह्रीं” । तदनांतर ब्रह्मस ूकाम, 

यासशच म्हणती “क्लीं” । व्यांजनातील सहावे “च”, त्यापढेु लावशून काना । 

सयूाकचे अिर “म”कार, त्यापढेु उजवा कणक “उ”कार । 

त्याच्यावरी दऊेन अनसु्वार , “ट” पढुचा शतसरा “ड” कार । 

त्यास जोडोन ते् “आ”कार, वायरूूप दशकशवतो “य” । 

अधर “ऐ ां” चे असे प्रतीक, ते घेऊशन “शवच्चे” उच्चारा ।               

या क्रमे नऊ अक्षरा, जाणावे नवाणव मन्द्त्रा । 

उपासक नवाणव सदा जपती, सदवै यास उपासती । 

ते आनन्द्दसागरी नवहरती, तयांना ब्रह्मसायजु्यमकु्ती।।२०।। 
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हृ्रत्पणु्डरीकमर्ध्यस््ाां प्रातुःसयूकसमप्रभाम ्। 

पाशाङ्कुशधराां सौम्याां वरदाभयहस्तकाम ्। 

शत्रनेत्राां रक्तवसनाां भक्तकामदधुाां भजे ।।२१।। 

भक्ताांचे अांतुःकरण, मलुायम कमल त्यात । 

त्या हृदयसरोजाांतरी, दवेीचा वास सतत ।। 

उदयाचळी सयूक येता, प्रभा त्याची मनोरम । 

त्यासमशच शदसे काांती, दवेी तव प्रभा मम ।। 

पाशअङ्कुश शोभती हाती, मनोहर रूप धाररणी । 

अभय दणे्यास भक्ताांना, वरदहस्त धाररणी ।। 

वसने धारी रक्तवणक, शत्रनयना शोभे दवेी । 

भक्ताांना ती कामधेन,ू सदवै मी भजे दवेी ।।२१।। 
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नमाशम त्वाां महादवेीं महाभयशवनाशशनीम ्। 

महादगुकप्रशमनीं महाकारुण्यरूशपणीम ्।।२२।। 

आमचु्या महाभयाचा, नाश करी त ूलीलया । 

महासांकटे येता पहा, त ूसम क् शनवारया ।। 

तचू आम्हाला शदसे, तारण्या कारुण्यमतूी । 

महादवेी तझु्या चरणी, नमन कररतो भगवती ।।२२।। 
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यस्याुः स्वरूपां ब्रह्मादयो न जानशन्त तस्मादचु्यते अजे्ञया ।  

यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादचु्यते अनन्ता ।  

यस्या लक्ष्यां नोपलक्ष्यत ेतस्मादचु्यते अलक्ष्या ।  

यस्या जननां नोपलभ्यत ेतस्मादचु्यते अजा ।  

एकैक सवकत्र वतकते तस्मादचु्यते एका ।  

एकैक शवश्वरूशपणी तस्मादचु्यते नैका ।  

अत एवोच्यते अज्ञेयानन्तालक्ष्याजैका नैकेशत ।।२३।। 

ब्रह्माशद दवेगणाांनाही, नाही पार स्वरूपाचा । 

त्याांना जी असे अज्ञात, तीच असे “अजे्ञया” साचा । 

अांतपार न कळे कोणा, तीच जाणावी “अनन्ता” । 

दृष्टीस अगोचर स्वरूप, “अलक्ष्या” नामे प्रख्याता । 

दवेी शतला नाही जनन, म्हणशून प्रशसर्ध्द नाम “अजा” । 

सवक ब्रह्माण्ड व्याशपले शजने, शतजवाचनू नाही दजुा । 

तीच एकली जाणा हो, शतज ओळखा “एका” । 

सजली तीच शवश्वरूपे, सा्क करी नाम “नैका” । 

नामे अशी सवक शतजला, आशदमाता चशण्डकेला । 

अज्ञेया अनन्ता अलक्ष्या, अजा एका नैका शतला ।।२३।। 
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मन्त्राणाां मातकृा दवेी शब्दानाां ज्ञानरूशपणी । 

ज्ञानानाां शचन्मयातीता शनू्यानाां शनू्यसाशिणी । 

यस्याुः परतरां नाशस्त सैषा दगुाक प्रकीशतकता ।।२४।। 

मातकृा ती सवक मन्त्रात, शब्दात तीच अ क् ज्ञानी । 

शचन्मयातीत ती ज्ञानात, शनू्यातील शनू्यसाशिणी । 

अन्य कोणी श्रषे्ठ नाही, तीच श्रेष्ठ शत्रभवुनात । 

प्रशसर्ध्द आह ेशत्रलोकी, “दगुाक” नामे शवख्यात ।।२४।। 

ताां दगुां दगुकमाां दवेीं दरुाचारशवघाशतनीम ्। 

नमाशमभवभीतोऽहां सांसाराणकवताररणीम ्।।२५।। 

जाणणे शजला दषु्कर, समळू नाशशते दरुाचार । 

भक्ताांना भवसागरात, ताररते तीच खरोखर ।। 

सांसार भवाणकवात,  सांकटाांना मी भयभीत । 

या दशेव दगुाकदवेीस, नमस्काररतो सदोशदत ।।२५।।  
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इदम्वकशीषं योऽधीते स पञ्चा्वकशीषकजपफलमाप्सनोशत । 

इदम्शीषकमज्ञात्वा योऽचां स््ापयशत- 

शतलिां प्रजप्सत्वाशप सोऽयाकशसशर्ध्दां न शवन्दशत ।  

शतमष्ठोत्तरां चास्य परुश्चयाकशवशधुःस्मतृुः । 

दशवारां पठेद ्यस्त ुसद्युः पापैुः प्रमचु्यते । 

महादगुाकशण तरशत महादवे्याुः प्रसादतुः ।।२६।। 

अ्वकशीषक ह ेदवेीचे, प्रेमभावे पशठता साचे । 

गणपती सयूक नारायण, शशव दवेी या सवाचंे । 

पाचही अ्वकशीषाकचे, पणु्य लाभेल जपाच े। 

प्रशतमा स््ापशून पजून, शतलि आवतकन । 

परांत ुन जाणता अ क्, शनष्फळ होईल अचकन । 

परुश्चरण शवधी याचा, एक शतक अशधक आठ । 

दहा वेळा आवतकन, अ्वकशीषक जपता पाठ । 

सवक पापातनू मकु्त, तसेच सांकट शनरसन । 

महासांकटातनू तरती, होता दगुाकदवेी प्रसन्न ।।२६।। 
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सायमधीयानो शदवसकृतां पापां नाशयशत । 

प्रातरधीयानो राशत्रकृतां पापां नाशयशत ।  

सायां प्रातुः प्रयञु्जानो अपापो भवशत ।  

शनशी्े तरुरयसन्र्ध्यायाां जप्सत्वा वाक् शसशर्ध्दभकवशत । 

 नतूनायाां प्रशतमायाां जप्सत्वा दवेतासाांशनर्ध्यां भवशत ।  

प्राणप्रशतष्ठायाां जप्सत्वा प्राणानाां प्रशतष्ठा भवशत ।  

भौम्याशश्वन्याां महादवेीसांशनधौ जप्सत्वा महामतृ्युां तरशत ।  

स महामतृ्युां तरशत । य एवां वेद । इत्यपुशनषत ्।। 

सांर्ध्यासमयी कररता पाठ पापे जळती शदवसाची ।  

पहाटवेळी मखेु मखुरता पाप ेजळती रात्रीची । 

साांज सकाळी ज्याचे पठण त्या अपाशपत्व लाभते । 

तरुीय मर्ध्यरात्री पठण, त ेवाचाशसर्ध्दी दतेे । 

नतून प्रशतमेसन्मखु पाठ, शमळे चशण्डका साशन्नर्ध्य । 

प्राणप्रशतष्ठा समयी जपता, प्राणाची प्रशतष्ठा सार्ध्य । 

भौमवासरे आशश्वन नित्रात, महादवेी सशन्नध बसनूी । 

जो जपले ह ेअ्वकषीषक, तरेल तो महामतृ्यतूनुी । 

अ्वकशीषक ह ेजाणता, तरेल  महामतृ्यतूनू । 

उपशनषद ह ेशवख्यात, हशेच ब्रह्मशवद्या ज्ञान ।। 
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शरण मी तलुा दवेी भगवती । 

शशवा अशदती तजु ठायी वसती ।   

 काांता त ूतव जमदग्नी पती । 

तव सपुतु्र भगवन्त शवभतूी ।।१।। 

भक्त तझुे आम्ही तजु नशमतो । 

गहन तव चररत्र आम्ही ऐकतो । 

   वाट तव कृपेची आम्ही पाहतो । 

नमन पनुरशप तजुला कररतो ।।२।। 
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कोंदण तजुला तव स्ततुीचे । 

डेरेदार झाड तव कृपादृशष्टचे । 

जवळ करी त ूहीच प्रा्कना । 

करकमले जोडुन हीच अचकना । 

          रमणीय तव मखु आतरु दशकना ।।३।। 
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अथ सप्तश्लोकी दगुाव 
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नशव उवाच 

दनेव त्वं भक्तसलुभे सववकायवनवधानयनी । 

कलौ नह कायवनसध्यथांमपुायं ब्रनूह यत्नतः ।। 

नशवशंकर ते दवेी वदले 

दवेी सत्वर पावसी भक्ता सवव जगाची कती त ू। 

कलीयगुी या परुण्या इच्छा मागव नसनध्दचा दाखव त ू।। 
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दवे्यवुाच 

श्रणु ुदवे प्रवक्ष्यानम कलौ सवेष्टसाधनम ्। 

मया तवैव स्नेहनेाप्यम्बास्तनुतः प्रकाश्यते ।। 

ॐ अस्य श्रीदगुावसप्तश्लोकीस्तोत्रमंत्रस्य नारायण ऋनर्ः, 

अनषुु्टप छंदः, श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो दवेताः, 
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श्रीदगुावप्रीत्यथां सप्तश्लोकीदगुावपाठे नवननयोगः । 

ॐ ज्ञानननामनप चेतांनस दवेी भगवती नह सा । 

बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छनत ।।१।। 
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श्री दवेीन ेउत्तर नदधले 

तमुचीच कृपा आनण स्नेह ेसांगते इष्टसाधन । 

कलीयगुी साधण्यास नसध्दी अम्बास्ततुीचे मनहमान ।। 

( ॐ या दगुावसप्तश्र्लोकी स्तोत्रमंत्राचे ऋनर् नारायण, संस्कृत श्र्लोक अनषुु्टप छंदात असनू याची दवेता 

श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वती आह.े या सप्तश्र्लोकीचा दगुावपाठात 

श्रीदगुावमातेला प्रसन्द्न करण्यासाठी नवननयोग आह.े) 
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महामाया भगवती दवेी पहा नचत्तास मोहवी । 

ज्ञाननयांच्याही मनाला तोर् आनंद दवेवी ।।१।। 
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दगुे स्मतृा हरनस भीतीमशेर्जंतोः 

स्वस्थैः स्मतृा मनतमतीव शभुां ददानस । 

दाररर्यदःुखभयहाररनण का त्वदन्द्या 

सवोपकारकरणाय सदारवनचत्ता ।।२।। 

तजु आठवता दगु ेसवाांचे भय घालवी । 

शांत नचत्ते तजु स्मरता शधु्द बधु्दी पालवी ।। 

भय दःुख आनण दनै्द्य हारसी तनूच दवेी । 

करुणाकरी उपकारी तजुवीण कोण दवेी ।।२।। 
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सववमंगलमंगल्ये नशवे सवावथवसानधके । 

शरण्य ेत्र्यंबके गौरर नारायनण नमोऽस्त ुते ।।३।। 

 

मंगल तूं सवव मंगल करी, कल्याणप्रद त ूनशवा । 

नत्रनेत्र ेशरणावत्सले गौरी, नारायणी नमन तवुा ।।३।। 
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शरणागतदीनातवपररत्राणपरायणे । 

सववस्यानतवहरे दनेव नारायनण नमोऽस्त ुते ।।४।। 

त्रस्त पीनडत दीनांच्या, रक्षणा सदा तत्पर । 

सवाांचे दःुख हारसी दवेी, नारायणी नमन तवुा ।।४।। 
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सववस्वरूपे सवेशे सववशनक्तसमनन्द्वते। 

भयेभ्यस्वानह नो दनेव दगुे दनेव नमोऽस्त ुते ।।५।। 

सवेश्र्वरी तझुे सववत्र रूप, तजु ठायी सवव शक्ती एकरूप । 

भयमकु्त कर दाव तव रूप, दवेी दगुे नमन तवुा ।।५।।  
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रोगानशेर्ानपहनंस तषु्टा 

रुष्टा त ुकामान ्सकलानभीष्टान ्। 

त्वामानश्रतानां न नवपन्द्नराणां 

त्वामानश्रता ह्याश्रयतां प्रयानन्द्त ।।६।। 

सवव रोगांस हारसी त्यांच्या, होता तूं प्रसन्द्न 

कामना नाशसी त्यांच्या, ज्यांवरी त ूअप्रसन्द्न । 

नाहीच संकटे त्यांना, जी तवुा पणूव शरण 

जे मनजु तजु शरण, त्यांसी येती सवव शरण ।।६।।  
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सववबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्यानखलेश्र्वरर । 

एवमेव त्वया कायवस्मद्वरैरनवनाशनम ्।।७।। 

नतन्द्ही लोकांची ईश्र्वरी, बाधा तूं शांत करी 

आमचु ेशत्र ूअरी, नष्ट करी सवेश्र्वरी ।।७।। 

।।इनत श्रीसप्तश्लोकी दगुाव संपणूाव ।। 

।। श्रीसप्तश्लोकी दगुाव संपणूव ।।  



श्री दवेी स्तोत्रम मराठी शशशकाांत कोंडेजकर 

43 
 

 

 


