
  

॥ દેવીભગવતી તુ તઃ ॥
.. devIbhagavatIstutiH ..

sanskritdocuments.org

August 20, 2017



.. devIbhagavatIstutiH ..

॥ દેવીભગવતી તુ તઃ॥

Sanskrit Document Information

Text title : bhagavatIstuti sudyumna

File name : bhagavatIstutisudyumnailA.itx

Category : devii

Location : doc_devii

Language : Sanskrit

Subject : philosophy/hinduism/religion

Transliterated by : Vishwas Bhide

Proofread by : Vishwas Bhide, PSA Easwaran

Source : Devi Bhagavat Mahapurana 1.12 Verses 41-53

Acknowledge-Permission: Vishwas Bhide http://satsangdhara.net

Latest update : June 14, 2017

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

Site access : http://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and
research. The file is not to be copied or reposted without permission, for
promotion of any website or individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

August 20, 2017

sanskritdocuments.org



॥ દેવીભગવતી તુ તઃ॥

॥ દેવીભગવતી તુ તઃ॥
ઇલાવેાચ -
િદવં્ય ચ તે ભગવ ત પ્ર થતં વ પં
દષંૃ્ટ મયા સકલલાેકિહતાનુ પમ્ ।

વ દે વદં ઘ્રકમલં સરુસઙ્ઘસવંે્ય
કામપ્રદં જનિન ચાિપ િવમુ ક્તદં ચ॥ ૧॥

કાે વે ત્ત તેઽ બ ભુિવ મત્યર્તનુિનકામં
મુહ્ય ત યત્ર મનુયશ્ચ સરુાશ્ચ સવ ।

અૈશ્વયર્મેતદ ખલં કૃપણે દયાં ચ
દૃ ટૈ્વવ દેિવ સકલં િકલ િવ મયાે મે॥ ૨॥

શ ભુહર્િરઃ કમલ ે મઘવા રિવશ્ચ
િવત્તેશવિહ્નવ ણાઃ પવનશ્ચ સાેમઃ ।
ન ત નવૈ વસવાેઽિપ િહ તે પ્રભાવં
બુ યે કથં તવ ગુણાનગુણાે મનુ યઃ॥ ૩॥
ના ત િવ ર મતદ્યુ તર બ સાક્ષા-
વાં સા વક મુદિધ ં સકલાથર્દાં ચ ।

કાે રાજસી ં હર ઉમાં િકલ તામસી ં વાં
વેદા બકે ન તુ પનુઃ ખલુ િનગુર્ણાં વામ્॥ ૪॥

ક્વાહં સમુ દમ તરપ્ર તમપ્રભાવઃ
ક્વાયં તવા તિનપુણાે મિય સપુ્રસાદઃ ।
ને ભવાિન ચિરતં ક ણાસમેતં
ય સવેકાંશ્ચ દયસે વિય ભાવયુક્તાન્॥ ૫॥
ત્ત વયા હિરરસાૈ વનજેશયાિપ
નવૈાચરત્યિપ મુદં મધુસદૂનશ્ચ ।

પાદાૈ તવાિદપુ ષઃ િકલ પાવકેન
કૃ વા કરાે ત ચ કરેણ શભુાૈ પિવત્રાૈ॥ ૬॥

વા છત્યહાે હિરરશાેક ઇવા તકામં
પાદાહ ત પ્રમુિદતઃ પુ ષઃ પુરાણઃ ।
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॥ દેવીભગવતી તુ તઃ॥

તાં વં કરાે ષ ષતા પ્રણતં ચ પાદે
દૃ ટ્વા પ ત સકલદેવનુતં મરાતર્મ્॥ ૭॥

વક્ષઃસ્થલે વસ સ દેિવ સદૈવ તસ્ય
પયર્ઙ્કવ સચુિરતે િવપુલેઽ તશા તે ।

સાૈદા મનીવ સઘુને સિુવભૂ ષતે ચ
િક તે ન વાહનમસાૈ જગદ શ્વરાેઽિપ॥ ૮॥

વં ચે જહા સ મધુસદૂનમ બ કાપેા-
ન્નવૈા ચતાેઽિપ સ ભવે કલ શ ક્તહીનઃ ।

પ્રત્યક્ષમવે પુ ષં વજના વજ ત
શા તં શ્રયાે જ્ઝતમતીવ ગુણૈિવયુક્તમ્॥ ૯॥

બ્રહ્માદયઃ સરુગણા ન તુ િક યવુત્યાે
યે વ પદા બુજમહિનશમાશ્રય ત ।

મ યે વયવૈ િવિહતાઃ ખલુ તે પુમાંસઃ
િક વણર્યા મ તવ શ ક્તમન તવીય॥ ૧૦॥

વં નાપુમાન્ન ચ પુમાિન ત મે િવક પાે
યાકા સ દેિવ સગુણા નનુ િનગુર્ણા વા ।

તાં વાં નમા મ સતતં િકલ ભાવયુક્તાે
વા છા મ ભ ક્તમચલાં વિય માતરં તુ॥ ૧૧॥

સતૂ ઉવાચ -
ઇ ત તુ વા મહીપાલાે જગામ શરણં તદા ।
પિરતુષ્ટા દદાૈ દેવી તત્ર સાયજુ્યમાત્મિન॥ ૧૨॥
સદુુ્ય તુ તતઃ પ્રાપ પદં પરમકં સ્થરમ્ ।
તસ્યા દેવ્યાઃ પ્રસાદેન મનુીનામિપ દુલર્ભમ્॥ ૧૩॥
ઇ ત શ્રીમદે્દવીભાગવતમહાપુરાણે પ્રથમસ્ક ધા તરગતે
દ્વાદશાેઽ યાયે સદુ્યુ અેવં ઇલાકૃતં દેવીભગવતી તુ તઃ સ પૂણાર્ ।
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