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DeviStotra by Vishnu

દેવી તાતે્રં િવ નાકૃતમ્

શ્રીભગવાનવુાચ -

નમાે દેવ્યૈ પ્રકૃત્યૈ ચ િવધા યૈ સતતં નમઃ ।
કલ્યાણૈ કામદાયૈ ચ દ્ યૈ સદ્ યૈ નમાે નમઃ॥ ૧॥
સ ચ્ચદાન દ િપ યૈ સસંારારણયે નમઃ ।
પ ચકૃત્યિવધા યૈ તે ભવુને યૈ નમાે નમઃ॥ ૨॥
સવાર્િધષ્ટાન પાયૈ કૂટસ્થાયૈ નમાે નમઃ ।
અધર્માત્રાથર્ભૂતાયૈ હૃ લખેાયૈ નમાે નમઃ॥ ૩॥
જ્ઞાતં મયાઽ ખલ મદં વિય સિન્નિવષં્ટ

વત્તાેઽસ્ય સ ભવલયાવિપ માતરદ્ય ।
શ ક્તશ્ચ તેઽસ્ય કરણે િવતતપ્રભાવા

જ્ઞાતાઽધનુા સકલલાેકમયી ત નનૂમ્॥ ૪॥
િવ તાયર્ સવર્મ ખલં સદસ દ્વકારં

સ દશર્યસ્યિવકલં પુ ષાય કાલે ।
ત વૈશ્ચ ષાેડશ ભરેવ ચ સપ્ત ભશ્ચ

ભાસી દ્ર લ મવ નઃ િકલ ર જનાય॥ ૫॥
ન વા તે િકમિપ વ તુગતં િવભા ત

વ્યા યવૈ સવર્મ ખલં વમવ સ્થતાઽ સ ।
શ ક્ત િવના વ્યવહૃતાે પુ ષાેઽ યશક્તાે

વ ભ યતે જનિન બુ દ્ધમતા જનને॥ ૬॥
પ્રીણા સ િવશ્વમ ખલં સતતં પ્રભાવૈઃ

વૈ તજેસા ચ સકલં પ્રકટ કરાે ષ ।
અ સ્યવે દેિવ તરસા િકલ ક પકાલે

કાે વેદ દેિવ ચિરતં તવ વૈ ભવસ્ય॥ ૭॥
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ત્રાતા વયં જનિન તે મધુકૈટભા યાં
લાેકાશ્ચ તે સિુવતતાઃ ખલુ દ શતા વૈ ।

નીતાઃ સખુસ્ય ભવને પરમાં ચ કાેિટ
યદ્દશર્નં તવ ભવાિન મહાપ્રભાવમ્॥ ૮॥

નાહં ભવાે ન ચ િવિર ચ િવવેદ માતઃ
કાેઽ યાે િહ વે ત્ત ચિરતં તવ દુિવભાવ્યમ્ ।

કાનીહ સ ત ભવુનાિન મહાપ્રભાવે
હ્ય મ ભવાિન ર ચતે રચનાકલાપે॥ ૯॥

અ મા ભરત્ર ભવુને હિરર ય અેવ
દષૃ્ટઃ શવઃ કમલજઃ પ્ર થતપ્રભાવઃ ।

અ યષેુ દેિવ ભવુનપેુ ન સ ત િક તે
િક િવદ્મ દેિવ િવતતં તવ સપુ્રભાવમ્॥ ૧૦॥

યાચેઽ બ તેઽઙ્ ઘ્રકમલં પ્ર ણપત્ય કામં
ચત્તે સદા વસતુ પ મદં તવૈતત્ ।

નામાિપ વક્ત્રકુહરે સતતં તવવૈ
સ દશર્નં તવ પદા બુજયાેઃ સદૈવ॥ ૧૧॥
ત્યાેઽયમ ત સતતં મિય ભાવનીયં
વાં વા મની ત મનસા નનુ ચ તયા મ ।

અેષાઽઽવયાેરિવરતા િકલ દેિવ ભૂયા-
દ્વ્યા પ્તઃ સદૈવ જનની સતુયાેિરવાથ॥ ૧૨॥

વં વે સ સવર્મ ખલં ભવુનપ્રપ ચં
સવર્જ્ઞતા પિરસમા પ્તિનતા તભૂ મઃ ।

િક પામરેણ જગદ બ િનવેદનીયં
યદ્યુક્તમાચર ભવાિન તવેઙ્ ગતં સ્યાત્॥ ૧૩॥

બ્રહ્મા જત્યવ ત િવ માપ તશ્ચ
સહંારકારક ઇયં તુ જને પ્ર સ દ્ધઃ ।

િક સત્યમેતદિપ દેિવ તવેચ્છયા વૈ
કતુ ક્ષમા વયમજે તવ શ ક્તયુક્તાઃ॥ ૧૪॥

ધાત્રી ધરાધરસતુે ન જગ દ્બભ ત
આધારશ ક્તર ખલં તવ વૈ બભ ત ।
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સયૂાઽિપ ભા ત વરદે પ્રભયા યુત તે
વં સવર્મેતદ ખલં િવર િવભા સ॥ ૧૫॥

બ્રહ્માઽહમીશ્વરવરઃ િકલ તે પ્રભાવા-
સવ વયં જિનયુતા ન યદા તુ િનત્યાઃ ।

કેઽ યે સરુાઃ શતમખપ્રમખુાશ્ચ િનત્યા
િનત્યા વમવે જનની પ્રકૃ તઃ પુરાણા॥ ૧૬॥

વં ચેદ્ભવાિન દયસે પુ ષં પુરાણં
નેઽહમદ્ય તવ સિંનિધગઃ સદૈવ ।

નાેચેદહં િવભુરનાિદરનીહ ઈશાે
િવશ્વાત્મધીિર ત તમઃપ્રકૃ તઃ સદૈવ॥ ૧૭॥

િવદ્યા વમવે નનુ બુ દ્ધમતાં નરાણાં
શ ક્ત વમવે િકલ શ ક્તમતાં સદૈવ ।

વં ક તકા તકમલામલતુ ષ્ટ પા
મુ ક્તપ્રદા િવર તરેવ મનુ યલાેકે॥ ૧૮॥

ગાય ય સ પ્રથમવેદકલા વમવે
વાહા વધા ભગવતી સગુણાધર્માત્રા ।

આ ાય અેવ િવિહતાે િનગમાે ભવત્યૈ
સ વનાય સતતં સરુપવૂર્ નામ્॥ ૧૯॥

માેક્ષાથર્મવે રચયસ્ય ખલં પ્રપ ચં
તષેાં ગતાઃ ખલુ યતાે નનુ વભાવમ્ ।

અંશા અનાિદિનધનસ્ય િકલાનઘસ્ય
પૂણાર્ણર્વસ્ય િવતતા િહ યથા તરઙ્ગાઃ॥ ૨૦॥
વાે યદા તુ પિરવે ત્ત તવવૈ કૃત્યં
વં સહંરસ્ય ખલમેતિદ ત પ્ર સદ્ધમ્ ।

નાટ ં નટેન ર ચતં િવતથેઽ તરઙ્ગે
કાય કૃતે િવરમસે પ્ર થતપ્રભાવા॥ ૨૧॥

ત્રાતા વમવે મમ માેહમયાદ્ભવા ધે-
વામ બકે સતતમે મ મહા તદે ચ ।

રાગાિદ ભિવર ચતે િવતથે િકલા તે
મામવે પાિહ બહુદુઃખકરે ચ કાલે॥ ૨૨॥
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નમાે દેિવ મહાિવદ્યે નમા મ ચરણાૈ તવ ।
સદા જ્ઞાનપ્રકાશં મે દેિહ સવાર્થર્દે શવે॥ ૨૩॥
ઇ ત શ્રીમદે્દવીભાગવતમહાપુરાણે તીયસ્ક ધા તરગતમ્
ચતુથાઽ યાયે િવ નાકૃતં દેવી તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।

Verses 27 through 49
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