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satyavratoktadAmodarastotram

સત્યવ્રતાેક્તદામાેદર તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ॥
સ ધુદેશાેદ્ભવાે િવપ્રાે ના ા સત્યવ્રતઃ સધુીઃ ।
િવરક્ત ઇ દ્રયાથ ય ત્ય વા પતુ્રગ્ હાિદકમ્॥ ૧॥
દાવને સ્થતઃ કૃ ણમાિરરાધ િદવાિનશમ્ ।

િનઃ વઃ સત્યવ્રતાે િવપ્રાે િનજર્નેઽવ્યગ્રમાનસઃ॥ ૨॥
કા તકે પજૂયામાસ પ્રીત્યા દામાેદરં પ ।
તીયેઽિહ્ન સકૃદ્ભુઙ્ક્તે પતં્ર મૂલં ફલં તથા॥ ૩॥

પજૂિય વા હિર તાૈ ત પ્રીત્યા દામાેદરા ભધમ્॥ ૪॥
સત્યવ્રત ઉવાચ ।
નમામીશ્વરં સ ચ્ચદાન દ પં લસ કુ ડલં ગાેકુલે ભ્રાજમાનમ્ ।
યશાેદા ભયાેલખૂલે ધાવમાનં પરા ષ્ટમત્ય તતાે દૂતગાે યા॥ ૫॥
દ તં મુહુનત્રયુગ્મં જ તં કરા ભાજેયુગ્મને સાતઙ્કનતે્રમ્ ।

મુહુઃશ્વાસકં પિત્રરેખાઙ્કક ઠં સ્થતં નાૈ મ દામાેદરં ભક્તવ દ્યમ્॥ ૬॥
વરં દેવ દેહીશ માેક્ષાવિધ વા ન ચા યં ણેઽહં વરેશાદપીહ ।
ઇદં તે વપનુાર્થ ગાપેાલબાલં સદા મે મનસ્યાિવરા તાં િકમ યૈઃ॥ ૭॥
ઇદં તે મખુા ભાજેમત્ય તનીલૈ ર્તં કુ તલૈઃ નગ્ધવક્ત્રૈશ્ચ ગાે યા ।
મુહુશ્ચુ બતં બ બરક્તાધરં મે મનસ્યાિવરા તામલં લક્ષલાભૈઃ॥ ૮॥
નમાે દેવ દામાેદરાન ત િવ ણાે પ્રસીદ પ્રભાે દુઃખ લા ધમગ્ મ્ ।
કૃપાદૃ ષ્ટ ષ્ટ ાઽ તદ નં ચ રક્ષ ગ્ હાણેશ મામજ્ઞમવેા ક્ષદૃ યમ્॥ ૯॥
કુબેરાત્મ ૈ ક્ષમૂત ચ યદ્વ વયા માે ચતાૈ ભ ક્તભા ૈ કૃતાૈ ચ ।
તથા પ્રેમભ ક્ત વકાં મે પ્રયચ્છ ન માેક્ષેઽઽગ્રહાે મેઽ ત દામાેદરેહ॥ ૧૦॥
નમ તે સદુા ે સુ્ફરદ્દ પ્તધા ે તથાેરસ્થિવશ્વસ્ય ધા ે નમ તે ।
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નમાે રાિધકાયૈ વદ ય પ્રયાયૈ નમાેઽન તલીલાય દેવાય તુ યમ્॥ ૧૧॥
નારદ ઉવાચ ।
સત્યવ્રત દ્વજ તાતંે્ર શ્રુ વા દામાેદરાે હિરઃ ।
િવદ્યુ લીલાચમ કારાે હૃદયે શનકૈરભૂત્॥ ૧૨॥
ઇ ત શ્રીસત્યવ્રતકૃતદામાેદર તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
ઇ ત શ્રીપદ્મપુરાણે ક્માઙ્ગદ-માેિહની-સવંાદે
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