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shrIlakShmIstotraM indrarachitam

શ્રીલ મી તાતંે્ર ઇ દ્રર ચતમ્

શ્રીસ પદાલ મી તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
યાનમ્ -
સહસ્રદલપદ્મસ્થક ણકાવા સની ં પરામ્ ।
શર પાવર્ણકાેટ દુપ્રભામુ ષ્ટકરાં પરામ્॥ ૧॥
વતજેસા પ્ર વલ તી ં સખુદૃ યાં મનાેહરામ્ ।
પ્રતપ્તકા ચનિનભશાેભાં મૂ તમતી ં સતીમ્॥ ૨॥
રત્નભષૂણભષૂાઢ ાં શાે ભતાં પીતવાસસા ।
ઈષદ્ધાસ્યપ્રસન્નાસ્યાં શશ્વ સુ સ્થરયાવૈનામ્ ।
સવર્સ પ પ્રદાત્રી ં ચ મહાલ મી ં ભજે શભુામ્॥ ૩॥
પુર દર ઉવાચ -

ૐ નમઃ કમલવા સ યૈ નારાય યૈ નમાે નમઃ ।
કૃ ણ પ્રયાયૈ સારાયૈ પદ્માયૈ ચ નમાે નમઃ॥ ૧॥
પદ્મપત્રેક્ષણાયૈ ચ પદ્માસ્થાયૈ નમાે નમઃ ।
પદ્માસનાયૈ પ દ્મ યૈ વૈ ણવ્યૈ ચ નમાે નમઃ॥ ૨॥
સવર્સ પ વ પાયૈ સવર્દા યૈ નમાે નમઃ ।
સખુદાયૈ માેક્ષદાયૈ સ દ્ધદાયૈ નમાે નમઃ॥ ૩॥
હિરભ ક્તપ્રદા યૈ ચ હષર્દા યૈ નમાે નમઃ ।
કૃ ણવક્ષઃ સ્થતાયૈ ચ કૃ ણેશાયૈ નમાે નમઃ॥ ૪॥
કૃ ણશાેભા વ પાયૈ રત્નપદ્મે ચ શાેભને ।
સ પત્યિધષ્ઠા દેવ્યૈ મહાદેવ્યૈ નમાે નમઃ॥ ૫॥
શ યાિધષ્ઠાદેવ્યૈ ચ શસ્યાયૈ ચ નમાે નમઃ ।
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નમાે બુ દ્ધ વ પાયૈ બુ દ્ધદાયૈ નમાે નમઃ॥ ૬॥
વૈકુ ઠે યા મહાલ મીલર્ મીઃ ક્ષીરાેદસાગરે ।
વગર્લ મીિર દ્રગેહે રાજલ મીનર્પાલયે॥ ૭॥
ગ્ હલ મીશ્ચ ગ્ િહણાં ગેહે ચ ગ્ હદેવતા ।
સરુ ભ સા ગવાં માતા દ ક્ષણા યજ્ઞકામની॥ ૮॥
અિદ તદવમાતા વં કમલા કમલાલયે ।
વાહા વં ચ હિવદાર્ને કવ્યદાને વધા તા॥ ૯॥
વં િહ િવ વ પા ચ સવાર્ધારા વસુ ધરા ।
શદુ્ધસ વ વ પા વં નારાયણપરાયાણા॥ ૧૦॥
ક્રાેધિહસાવ જતા ચ વરદા ચ શભુાનના ।
પરમાથર્પ્રદા વં ચ હિરદાસ્યપ્રદા પરા॥ ૧૧॥
યયા િવના જગત્ સવ ભ મીભૂતમસારકમ્ ।
વ તં ચ િવશ્વં ચ શવતુલં્ય યયા િવના॥ ૧૨॥

સવષાં ચ પરા વં િહ સવર્બા ધવ િપણી ।
યયા િવના ન સ ભા યાે બા વવૈબાર્ ધવઃ સદા॥ ૧૩॥
વયા હીનાે બ ધુહીન વ વયા યુક્તઃ સબા ધવઃ ।
ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં વં ચ કારણ િપણી॥ ૧૪॥
યથા માતા તના ધાનાં શશનૂાં શશૈવે સદા ।
તથા વં સવર્દા માતા સવષાં સવર્ પતાઃ॥ ૧૫॥
મા હીન નના ધ તુ સ ચે વ ત દૈવતઃ ।
વયા હીનાે જનઃકાેઽિપ ન વત્યેવ િન શ્ચતમ્॥ ૧૬॥
સપુ્રસન્ન વ પા વં માં પ્રસન્ના ભવા બકે ।
વૈિરગ્ર તં ચ િવષયં દેિહ મહ્મં સનાતિન॥ ૧૭॥
વયં યાવત્ વયા હીના બ ધુહીનશ્ચ ભ કાઃ ।
સવર્સ પ દ્વહીનાશ્ચ તાવદેવ હિર પ્રયે॥ ૧૮॥
રાજં્ય દેિહ શ્રયં દેિહ બલં દેિહ સરેુશ્વિર ।
ક ત દેિહ ધનં દેિહ યશાે મહ્મં ચ દેિહ વૈ॥ ૧૯॥
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કામં દેિહ મ ત દેિહ ભાેગાન દેિહ હિર પ્રયે ।
જ્ઞાનં દેિહ ચ ધમ ચ સવર્સાૈભાગ્યમી સતમ્॥ ૨૦॥
પ્રભાવાં ચ પ્રતાપં ચ સવાર્િધકારમવે ચ ।
જયં પરાક્રમં યુદ્ધે પરમૈશ્વયર્મવૈ ચ॥ ૨૧॥
ઇત્યુ વા ચ મહે દ્રશ્ચ સવઃ સરુગણૈઃ સહ ।
પ્રણમામ સાશ્રનુતે્રાે મૂધ્નાર્ ચવૈ પનુઃ પનુઃ॥ ૨૨॥
બ્રહ્મા ચ શઙ્કરશ્ચવૈ શષેાે ધમર્શ્ચ કેશવઃ ।
સવચકુ્રઃ પિરહારં સરુાથ ચ પનુઃ પનુઃ॥ ૨૩॥
દેવે યશ્ચ વરં દ વા પુ પમાલાં મનાેહરામ્ ।
કેશવાય દદા લ મીઃ સ તુષ્ટા સરુસસંિદ॥ ૨૪॥
યયુદૈવાશ્ચ સ તુષ્ટાઃ વં વં સ્થાન ચ નારદ ।
દેવી યયાેઅૈ હરેઃ ક્રાેડં દષૃ્ટા ક્ષીરાેદશાિયનઃ॥ ૨૫॥
યયતુશ્ચૈય વગ્ હં બ્રહ્મશેાની ચ નારદ ।
દ વા શભુા શષં તાૈ ચ દેવે યઃ પ્રી તપવૂર્કમ્॥ ૨૬॥
ઇદં તાતંે્ર મહાપુ યં િત્રસ યં યઃ પઠે ન્રઃ ।
કુબેરતુલ્યઃ સ ભવેત્ રાજરાજેશ્વરાે મહાન્॥ ૨૭॥
સદ્ધ તાતંે્ર યિદ પઠેત્ સાેઽિપ ક પત નર્રઃ ।
પ ચલક્ષજપનેવૈ તાતે્ર સ દ્ધભર્વે ણામ્॥ ૨૮॥
સદ્ધ તાતંે્ર યિદ પઠેન્માસમેકં ચ સયંતઃ ।
મહાસખુી ચ રાજે દ્રાે ભિવ ય ત ન સશંયઃ॥ ૨૯॥
॥ ઇ તશ્રીઇ દ્રકૃતં લ મી તાતે્રમ્ સ પૂણર્મ્॥
દેવીભાગવતપુરાણે નવમસ્ક ધે અ યાય ૪૨

There are a few extra verses in this version than

the original Devibhagavatapuran 9.42.8-10.5 and 9.42.50-75
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