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॥ સબુાહુકૃતા દેવી તુ તઃ॥

॥ સબુાહુકૃતા દેવી તુ તઃ॥
સબુાહુ વાચ -
નમાૈ દેવ્યૈ જગદ્ધા યૈ શવાયૈ સતતં નમઃ ।
દુગાર્યૈ ભગવત્યૈ તે કામદાયૈ નમાે નમઃ॥ ૧॥
નમઃ શવાયૈ શા ત્યૈ તે િવદ્યાયૈ માેક્ષદે નમઃ ।
િવશ્વવ્યા યૈ જગન્માતજર્ગદ્ધા યૈ નમઃ શવે॥ ૨॥
નાહં ગ ત તવ િધયા પિર ચ તયન્ વૈ

ના મ દેિવ સગુણઃ િકલ િનગુર્ણાયાઃ ।
િક તાૈ મ િવશ્વજનની ં પ્રકટપ્રભાવાં
ભક્તા તનાશનપરાં પરમા ચ શ ક્તમ્॥ ૩॥

વાગ્દેવતા વમ સ સવર્ગતવૈ બુ દ્ધ-
િવદ્યા મ તશ્ચ ગ તર ય સ સવર્જ તાેઃ ।

વાં તાૈ મ િક વમ સ સવર્મનાેિનય ત્રી
િક તૂયતે િહ સતતં ખલુ ચાત્મ પમ્॥ ૪॥

બ્રહ્મા હરશ્ચ હિરર યિનશં તવુ તાે
ના તં ગતાઃ સરુવરાઃ િકલ તે ગુણાનામ્ ।

ક્વાહં િવભેદમ તર બ ગુણૈ ર્તાે વૈ
વક્તું ક્ષમ તવ ચિરત્રમહાેઽપ્ર સદ્ધઃ॥ ૫॥

સ સઙ્ગ તઃ કથમહાે ન કરાે ત કામં
પ્રાસઙ્ ગકાિપ િવિહતા ખલુ ચત્તશુ દ્ધઃ ।
માતુરસ્ય િવિહતને સમાગમને
પ્રાપ્તં મયાઽદ્ભુત મદં તવ દશર્નં વૈ॥ ૬॥

બ્રહ્માઽિપ વા છ ત સદૈવ હરાે હિરશ્ચ
સે દ્રાઃ સરુાશ્ચ મનુયાે િવિદતાથર્ત વાઃ ।

યદ્દશર્નં જનિન તેઽદ્ય મયા દુરાપં
પ્રાપ્તં િવના દમશમાિદસમાિધ ભશ્ચ॥ ૭॥

ક્વાહં સમુ દમ તરાશુ તવાવલાેકં
ક્વેદં ભવાિન ભવભષેજમ દ્વતીયમ્ ।
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॥ સબુાહુકૃતા દેવી તુ તઃ॥

જ્ઞાતાઽ સ દેિવ સતતં િકલ ભાવયુક્તા
ભક્તાનુક પનપરામરવગર્પૂજ્યા॥ ૮॥

િક વણર્યા મ તવ દેિવ ચિરત્રમેતદ્
યદ્ર ક્ષતાેઽ ત િવષમેઽત્ર સદુશર્નાેઽયમ્ ।

શત્રૂ હતાૈ સબુ લનાૈ તરસા વયાદ્ય
ભક્તાનુક પ ચિરતં પરમં પિવત્રમ્॥ ૯॥

નાશ્ચયર્મેતિદ ત દેિવ િવચાિરતેઽથ
વં પા સ સવર્મ ખલં સ્થરજઙ્ગમં વૈ ।

ત્રાત વયા ચ િવિનહત્ય િરપુદર્યાતઃ
સરં ક્ષતાેઽયમધનુા ધ્રવુસ ધસનૂુઃ॥ ૧૦॥

ભક્તસ્ય સવેનપરસ્ય વયશાેઽ તદ પ્તં
કતુ ભવાિન ર ચતં ચિરતં વયૈતત્ ।

નાેચે કથં સપુિરગ્ હ્ય સતુાં મદ યાં
યુદ્ધે ભવે કુશલવાનનવદ્યશીલઃ॥ ૧૧॥

શક્તાઽ સ જન્મમરણાિદભયા વહ તું
િક ચત્રમત્ર િકલ ભક્તજનસ્ય કામમ્ ।

વં ગીયસે જનિન ભક્તજનૈરપારા
વં પાપપુ યરિહતા સગુણાઽગુણા ચ॥ ૧૨॥

વદ્દશર્નાદહમહાે સકૃુતી કૃતાથા
તાેઽ મ દેિવ ભવુનેશ્વિર ધ યજન્મા ।

બીજં ન તે ન ભજનં િકલ વે દ્મ માત-
જ્ઞાર્ત તવાદ્ય મિહમા પ્રકટપ્રભાવઃ॥ ૧૩॥

વ્યાસ ઉવાચ -
અેવં તુતા તદા દેવી પ્રસન્નવદના શવા ।
ઉવાચ ચ પં દેવી વરં વરય સવુ્રત॥ ૧૪॥
ઇ ત શ્રીમદે્દવીભાગવતમહાપુરાણે તીયસ્ક ધે
દ્વાિત્રશાેઽ યાયે સબુાહુકૃતા દેવી તુ તઃ સ પૂણાર્ ।
Verse 42-55
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