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દેવી તાતે્રમ્ ૧

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
નમ તેઽ તુ દુગ સદાન દ પે સરૈુઃ તૂયમાને મનુીનાં સપુજૂ્યે ।
નમ તે જગદ્વ દ્યપાદારિવ દે નમ તે ભવા ભાેિધસ તારદક્ષે॥ ૧॥
નમ તે નમ તે સદા દૈવતજેે્ય તથા દ નદુઃખે દયાક્રા ત ચત્તે ।
નમ તે મહાદેવમા યે ભવાિન સદુ નં વદાસં જનં પાિહ શશ્વત્॥ ૨॥
નમ તે જગદ્વ્યાિપકે િવશ્વ પે સદા યાે ગગ યે વભ યૈકલ યે ।
રમાશારદાશ ભુકા તા વ પે નમ તે મહાકા લકે શદુ્ધ પે॥ ૩॥
નમ તેઽ બકે ભક્તસસંવે્યપાદે નમ તેઽઘિવ વં સકે સવર્શક્તે ।
જગ કાનને ક્રાેધકામાિદિહસ્રૈઃ પર તાેઽ મ માતઃ સદા રક્ષ રક્ષ॥ ૪॥
નમ તે જગદ્બ જ પે મહે શ વભક્તષેુ રક્તે શર યે િત્રનતે્રે ।
વદ યા ન ચા તે િવપન્નાશકાર સસુ પ પ્રદાં વાં સદા સનંતાેઽ મ॥ ૫॥
અહં દેિવ યાચે પદા ભાજેસવેાં ભવત્યા તથા ભ ક્તભાવં ભવેડ્યે ।
પ્રસીદા વ દાસે સદા શલૈપુિત્ર શવાં શઙ્કર ં પાવર્તી ં વાં ભ મ॥ ૬॥
વદ યાે ન મા યાે ન ચા યશ્ચ ગ ય વમેકાઽ સ માતજર્ગ લહેતુઃ ।
જગન્ના શકા પા લકા ચ વમવે ગરેબાર્ લકાં કા લકાં સનંતાેઽહમ્॥ ૭॥
શ્રયં શારદાં શ ભુશ ક્ત મહેશી ં િત્રનતે્રાં ચ દુગા તથા કાલરાિત્રમ્ ।
તષુારાિદ્રપતુ્રી ં જગદ્દઃુખહ ત્રી ં મરન્ દુઃખનાશાે ભવને્માનવાનામ્॥ ૮॥
ઇદં તાતંે્ર મહાદેવ્યા યાેગાન દેન િન મતમ્ ।
યઃ પઠે પ્રાત થાય સ નરાે વા છતં લભેત્॥ ૯॥
ઇ ત યાેગાન દિવર ચતં શ્રીદેવી તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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