
bhagavatIstotram

ભગવતી તાતે્રમ્

Document Information

Text title : bhagavatIstotram

File name : bhagavatIstotram.itx

Category : devii, yogAnanda, devI

Location : doc_devii

Author : Yogananda

Proofread by : Pallasena Narayanaswami ppnswami at gmail.com

Latest update : December 27, 2016

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

May 20, 2023

sanskritdocuments.org



bhagavatIstotram

ભગવતી તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
નમા મ વાં માતદ્રર્િવણરિહતાેઽહં તવ સતુાે

જગદ્વ દ્યાં વગ ભુિવ બ લગ્ હે ચાિપ િવિદતામ્ ।
થવ્યાં કલ્યાણી મમ ભયહરા વં ન ચ પરા
યતાેઽહં યાત વાં ભવગતભયા સા પ્રતમુમે॥ ૧॥

પ્રસીદેશે િનતં્ય ભગવ ત ભવા ભાેિધતરણે
શર યે ના ત્ય યા િવપદઘહરા કાિપ જગ ત ।

જડાે મખૂાઽહં તે જનિન નિહ ને િવલ સત
મતાેઽહં સયંાત તવ પદપયાજેે ગિરસતુે॥ ૨॥

અહાે સસંારેઽ મન્ જનિન તવ તુલ્યા નિહ પરા
ખલં દુષં્ટ પતંુ્ર જગ ત જનની રક્ષ ત િનજમ્ ।

પિરત્ય વેદાની ં સકલસરુ દં ગિરસતુે
નમા મ વાં દેવી ં ભવભયહરાં મઙ્ગલકરામ્॥ ૩॥

જગન્માતદુર્ગ ભવભયિવભઙ્ગૈકિનપુણે
મયા સસંારેઽ મન્ તવ ચરણપૂ ઽિપ ન કૃતા ।

ન પુ પાણાં હાર તવ શર સ શભુ્રાેઽિપત ઇ ત
ક્ષમ વાગાે માતમર્મ બહુિવધં શલૈતનયે॥ ૪॥

ધનાદ્ધ નં દ નં પિરજનિવહીનં બહુશચું
તથા શત્રુગ્ર તં િવિવધભયયુક્તં જડમ તમ્ ।

ભવત્યાઃ સયંાતં િનકટમિય ભૂમીધરસતુે
સમાશ્વ તં દષૃ્ટ ા કુ જગ ત ક ત્યાર્ ચ િવિદતમ્॥ ૫॥

વમેકા સસંારે જિનમદઘનાશે પ્રભુરહાે
વમવેૈકા માતભર્વભયલયાધાનિનપુણા ।

તવાશા મે શશ્વ જનિન િનજદુઃખૈકદલને
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િવહાય વાં માતઃ ક મહ નનુ સયંા મ શરણમ્॥ ૬॥
તથા પવૂ કાલે પ્રબલતરવીયા િદ તસતુાૈ

પ્ર સદ્ધાૈ સાેદયા ભુિવિદિવગતાૈ ભીષણતરાૈ ।
િનશુ ભઃ શુ ભશ્ચ પ્રિવતતમહામાેહગહનાૈ

િવનષ્ટાૈ વાં પ્રા યામરવરનુતે શ ભુદિયતે॥ ૭॥
સરુા વાં સયંાતા હિરહરનુતાં દૈત્યદ લતાઃ

સરુાણાં રક્ષાયૈ અસરુકુલનાશં કૃતવતી ।
અહાે મૂ તધર્ યા સકલસરુસસંવે્યચરણા

વમવેૈકા માતજર્ગ ત બહુ પા િવજયસે॥ ૮॥
ભગવત્યા ઇદં તાતંે્ર યાેગાન દેન િન મતમ્ ।
યઃ પઠેદ્ભ ક્તભાવને ફલ મષં્ટ લભેત્ સઃ॥ ૯॥
ઇ ત યાેગાન દિવર ચતં શ્રીભગવતી તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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