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॥ રાિત્રસકૂ્તાત્મકં દેવી તાતે્રમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
રાિત્રદેવી ં પ્રપદે્યઽહં શરણાગતવ સલામ્ ।
કરાલવદનાં કૃ ણાં દુષ્ટગ્રહિવના શનીમ્॥ ૧॥
નમા મ ખડ્ગહ તાં તાં ખેટહ તાં ભયાનકામ્ ।
વરદાભયહ તાં ચ ભક્તલાેકભયાપહામ્॥ ૨॥
શલૂહ તાં શઙ્ખચક્રગદાચાપષેુધાિરણીમ્ ।
ચતુભુર્ મષ્ટભુ ં દ્વભુ મિરમિદનીમ્॥ ૩॥
અષ્ટાદશભુ ં લ મી ં દશહ તાં સર વતીમ્ ।
સવર્સ પ પ્રદાત્રી ં ચ સવર્િવદ્યાપ્રદાિયનીમ્॥ ૪॥
સહસ્રબાહુચરણાં સહસ્રમખુલાેચનામ્ ।
સહસ્રમુકુટાપેેતાં સહસ્રચરણા બુ મ્॥ ૫॥
પદ્મયાેિનમખુા જસ્થાં િવ વક્ષઃસ્થલ સ્થતામ્ ।
શવાઙ્કિનલયાં ગાૈર ં વ દે મૂ તત્રયા ત્મકામ્॥ ૬॥
આભર્ટ ા વૈ ણવી ચાેગ્રા કુલાિન િવબુધ દ્વષામ્ ।
યા િનદર્હ ત રક્તાક્ષી તાં વ દે સહવાહનામ્॥ ૭॥
મધુકૈટભસહંારં મિહષાસરુમદર્નમ્ ।
યાઽકરાેન્નાૈ મ દુગા તાં વધં શુ ભિનશુ ભયાેઃ॥ ૮॥
ઇ દ્રાિદસવર્દેવાનાં સયૂાર્િદજ્યાે તષામિપ ।
સવર્શ ક્ત વ પા યા રાત્રી ં તાં પ્રણમા યહમ્॥ ૯॥
રાિત્રસકૂ્તં જપેદ્રાત્રાૈ િત્રવારં ચ િદને િદને ।
ભૂતપ્રેતિપશાચાિદચાેરસપાર્િદનાશનમ્॥ ૧૦॥
ઇ ત શ્રીરાિત્રસકૂ્તાત્મકદેવી તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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