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(દેવીભાગવતતશ્ચ)
અથ પ ચમાેઽ યાયઃ ।
નારાયણ ઉવાચ ।
વાગ્દેવતાયાઃ તવનં શ્રૂયતાં સવર્કામદમ્ ।
મહામુિનયાર્જ્ઞવ ક્યાે યને તુષ્ટાવ તાં પુરા॥ ૧॥
ગુ શાપાચ્ચ સ મુિનહર્તિવદ્યાે બભવૂ હ ।
તદા જગામ દુહ્ખાતા રિવસ્થાનં ચ પુ યદમ્॥ ૨॥
સ પ્રા યતપસા સયૂ કાેણાક દૃ ષ્ટગાેચરે ।
તુષ્ટાવ સયૂ શાેકેન રાેદ સ પનુઃ પનુઃ॥ ૩॥
સયૂાર્ તં પાઠયામાસ વેદવેદાઙ્ગમીશ્વરઃ ।
ઉવાચ તુિહ વાગ્દેવી ં ભ યા ચ શ્રુ તહેતવે॥ ૪॥
ત મત્યુ વા દ નનાથાે હ્ય તધાર્નં જગામ સઃ ।
મુિન ના વા ચ તુષ્ટાવ ભ ક્તનમ્રાત્મક ધરઃ॥ ૫॥
યાજ્ઞવ ક્ય ઉવાચ ।
કૃપાં કુ જગન્માતમાર્મવેં હતતજેસમ્ ।
ગુ શાપા તભ્રષં્ટ િવદ્યાહીનં ચ દુઃ ખતમ્॥ ૬॥
જ્ઞાનં દેિહ ત દેિહ િવદ્યાં દેિહ દેવતે ।
પ્ર તષ્ઠાં કિવતાં દેિહ શાક્તં શ યપ્રબાેિધકામ્॥ ૭॥
ગ્ર થિન મ તશ ક્ત ચ સ ચ્છ યં સપુ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
પ્ર તભાં સ સભાયાં ચ િવચારક્ષમતાં શભુામ્॥ ૮॥
લુપ્તાં સવા દૈવવશાન્નવં કુ પનુઃ પનુઃ ।
યથાઽઙુ્કરં જનય ત ભગવા યાેગમાયયા॥ ૯॥
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બ્રહ્મ વ પા પરમા જ્યાે ત પા સનાતની ।
સવર્િવદ્યાિધદેવી યા તસ્યૈ વા યૈ નમાે નમઃ॥ ૧૦॥
યયા િવના જગ સવ શશ્વ વ તં સદા ।
જ્ઞાનાિધદેવી યા તસ્યૈ સર વત્યૈ નમાે નમઃ॥ ૧૧॥
યયા િવના જગ સવ મૂકમનુ્મત્તવ સદા ।
વાગિધષ્ઠા દેવી યા તસ્યૈ વા યૈ નમાે નમઃ॥ ૧૨॥
િહમચ દનકુ દે દુકુમુદા ભાજેસિંનભા ।
વણાર્િધદેવી યા તસ્યૈ ચાક્ષરાયૈ નમાે નમઃ॥ ૧૩॥
િવસગર્ બ દુમાત્રાણાં યદિધષ્ઠાનમવે ચ ।
ઇ થં વં ગીયસે સદ્ ભભાર્રત્યૈ તે નમાે નમઃ॥ ૧૪॥
યયા િવનાઽત્ર સખં્યાકૃ સખં્યાં કતુ ન શક્નુતે ।
કાલ સખં્યા વ પા યા તસ્યૈ દેવ્યૈ નમાે નમઃ॥ ૧૫॥
વ્યાખ્યા વ પા યા દેવી વ્યાખ્યાિધષ્ઠા દેવતા ।
ભ્રમ સદ્ધા ત પા યા તસ્યૈ દેવ્યૈ નમાે નમઃ॥ ૧૬॥
તશ ક્તજ્ઞાર્નશ ક્તબુર્ દ્ધશ ક્ત વ િપણી ।

પ્ર તભાક પનાશ ક્તયાર્ ચ તસ્યૈ નમાે નમઃ॥ ૧૭॥
સન કુમારાે બ્રહ્માણં જ્ઞાનં પપ્રચ્છ યત્ર વૈ ।
બભવૂ જડવ સાેઽિપ સદ્ધા તં કતુર્મક્ષમઃ॥ ૧૮॥
તદાઽઽજગામ ભગવાનાત્મા શ્રીકૃ ણ ઈશ્વરઃ ।
ઉવાચ સ ચ તં તાૈિહ વાણી મ ત પ્ર પતે॥ ૧૯॥
સ ચ તુષ્ટાવ તાં બ્રહ્મા ચાઽઽજ્ઞયા પરમાત્મનઃ ।
ચકાર ત પ્રસાદેન તદા સદ્ધા તમુત્તમમ્॥ ૨૦॥
યદા યન તં પપ્રચ્છ જ્ઞાનમેકં વસુ ધરા ।
બભવૂ મૂકવ સાેઽિપ સદ્ધા તં કતુર્મક્ષમઃ॥ ૨૧॥
તદા વાં ચ સ તુષ્ટાવ સ ત્ર તઃ ક યપાજ્ઞયા ।
તતશ્ચકાર સદ્ધા તં િનમર્લં ભ્રમભ જનમ્॥ ૨૨॥
વ્યાસઃ પુરાણસતંૂ્ર સમ ચ્છદ્વા મિક યદા ।
var વ્યાસઃ પુરાણસતૂ્રશ્ચ સમ ચ્છતવા મિકમ્ ।
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માનૈીભૂતઃ સ સ માર વામવે જગદ બકામ્॥ ૨૩॥
તદા ચકાર સદ્ધા તં વદ્વરેણ મનુીશ્વરઃ ।
સ પ્રાપ િનમર્લં જ્ઞાનં પ્રમાદ વંસકારણમ્॥ ૨૪॥
પુરાણ સતંૂ્ર શ્રુ વા સ વ્યાસઃ કૃ ણકલાેદ્ભવઃ ।
વાં સષવેે ચ દ યાૈ તં શતવષ ચ પુ ક્કરે॥ ૨૫॥
તદા વત્તાે વરં પ્રા ય સ કવી દ્રાે બભવૂ હ ।
તદા વેદિવભાગં ચ પુરાણાિન ચકાર હ॥ ૨૬॥
યદા મહે દ્રે પપ્રચ્છ ત વજ્ઞાનં શવા શવમ્ ।
ક્ષણં વામવે સ ચ ત્ય તસ્યૈ જ્ઞાનં દધાૈ િવભુઃ॥ ૨૭॥
પપ્રચ્છ શ દશાસં્ત્ર ચ મહે દ્ર ચ હ પ તમ્ ।
િદવં્ય વષર્સહસ્રં ચ સ વાં દ યાૈ ચ પુ કરે॥ ૨૮॥
તદા વત્તાે વરં પ્રા ય િદવ્યં વષર્સહસ્રકમ્ ।
ઉવાચ શ દશાસં્ત્ર ચ તદથ ચ સરેુશ્વરમ્॥ ૨૯॥
અ યાિપતાશ્ચ યૈઃ શ યાઃ યૈરધીતં મનુીશ્વરૈઃ ।
તે ચ વાં પિરસ ચ ત્ય પ્રવતર્ તે સરેુશ્વિર॥ ૩૦॥
વં સં તુતા પૂ જતા ચ મનુી દ્રમનુમાનવૈઃ ।
દૈત્યૈશ્ચ સરૈુશ્ચાિપ બ્રહ્મિવ શવાિદ ભઃ॥ ૩૧॥
જડીભૂતઃ સહસ્રાસ્યઃ પ ચવક્ત્રશ્ચતુમુર્ખઃ ।
યાં તાેતું િકમહં તાૈ મ તામેકાસ્યને માનવઃ॥ ૩૨॥
ઇત્યુ વા યાજ્ઞવ ક્યશ્ચ ભ ક્તનમ્રાત્મક ધરઃ ।
પ્રણનામ િનરાહારાે રાેદ ચ મુહુમુર્હુઃ॥ ૩૩॥
તદા જ્યાે તઃ વ પા સા તનેાઽદષૃ્ટાઽ યવુાચ તમ્ ।
સકુવી દ્રાે ભવેત્યુ વા વૈકુ ઠં ચ જગામ હ॥ ૩૪॥
મહામખૂર્શ્ચ દુમધા વષર્મેકં ચ યઃ પઠેત્ ।
સ પ ડતશ્ચ મેધાવી સકુિવશ્ચ ભવેદ્ધ્રવુમ્॥ ૩૫॥
ઇ ત શ્રીબ્રહ્મવવૈત મહાપુરાણે પ્રકૃ તખ ડે નારદનારાયણસવંાદે
યાજ્ઞવ ક્યાેક્ત વાણી તવનં નામ પ ચમાેઽ યાયઃ॥
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ઇ ત શ્રીમદે્દવીભાગવતે મહાપુરાણે નવમસ્ક ધે
યાજ્ઞવ ક્યકૃતં સર વતી તાતે્રવણર્નં નામ પ ચમાેઽ યાયઃ॥
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