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॥ દેવી તવનમ્ મનુકૃતમ્॥
મનુ વાચ -
જય દેિવ િવશાલા ક્ષ જય સવાર્ તર સ્થતે॥ ૧॥
મા યે પજેૂ્ય જગદ્ધાિત્ર સવર્મઙ્ગલમઙ્ગલે ।
વ કટાક્ષાવલાેકેન પદ્મભૂઃ જતે જગત્॥ ૨॥
વૈકુ ઠઃ પાલયત્યેવ હરઃ સહંરતે ક્ષણાત્ ।
શચીપ ત સ્ત્રલાેક્યાશ્ચ શાસકાે ભવદાજ્ઞયા॥ ૩॥
પ્રા ણનઃ શક્ષયત્યેવ દ ડને ચ પરેતરાટ્ ।
યાદસામિધપઃ પાશી પાલનં માદશૃામિપ॥ ૪॥
કુ તે સ કુબેરાેઽિપ િનધીનાં પ તરવ્યયઃ ।
હુતભુઙ્નૈરતૃાે વાયુર શાનઃ શષે અેવ ચ॥ ૫॥
વદંશસ ભવા અેવ વચ્છ ક્તપિર િંહતાઃ ।
અથાિપ યિદ મે દેિવ વરાે દેયાેઽ ત સા પ્રતમ્॥ ૬॥
તદા પ્રહ્વાઃ સગર્કાય િવઘ્ના ન ય તુ મે શવે ।
વાગ્ભવસ્યાિપ મ ત્રસ્ય યે કે ચદુપસિેવનઃ॥ ૭॥
તષેાં સ દ્ધઃ સ વરાિપ કાયાર્ણાં યતામિપ ।
યે સવંાદ મમં દેિવ પઠ ત શ્રાવય ત ચ॥ ૮॥
તષેાં લાેકે ભુ ક્તમુક્તી સલુભે ભવતાં શવે ।

ત મર વં ભવતુ વ વં સાૈષ્ઠવં તથા॥ ૯॥
જ્ઞાન સ દ્ધઃ કમર્માગર્સં સ દ્ધરિપ ચા તુ િહ ।
પતુ્રપાતૈ્રસ દ્ધશ્ચ યેિદત્યેવ મે વચઃ॥ ૧૦॥
ઇ ત શ્રીમદે્દવીભાગવતમહાપુરાણે દશમ સ્ક ધા તરગતમ્
પ્રથમાેઽ યાયે મનુકૃતં દેવી તવનં સ પૂણર્મ્ ।
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