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॥ મહામાર તાતે્રમ્॥

॥ મહામાર તાતે્રમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
દેવ્યવુાચ ।
પુરા બ્રહ્મા તુ માં ટ્વા સમાહૂયાબ્રવીદ્વચઃ ।

મે વચનં પુિત્ર કુ વાદ્યાથ સાદરમ્॥ ૧॥
કલાૈ જના દુરાચારા રા નશ્ચ તથાિવધાઃ ।
અતાે ગ વા ભવું દેિવ ત્યુ પા ભવાશુ ચ॥ ૨॥
પરદ્રવ્યાપહતાર્રઃ પરસ્ત્રીિનરતાઃ સદા ।
દેવ વહરણે સક્તા બ્રહ્મ વહરણે પ॥ ૩॥
તષેાં દાષેવશા વં તુ જનાન્ સહંર િનત્યશઃ ।
બ્રહ્મણવૈં સમાિદષ્ટા ઇ દ્રાદૈ્યઃ સરુસત્તમૈઃ॥ ૪॥
ભવું સમાગતા તત્ર જના જ્ઞા વાથ પાિપનઃ ।
રાજ્ઞાે દાષેા પુરસૃ્કત્ય ગ્રામે ગ્રામે વસા યહમ્ ।
તત્રાિપ પાિપનાે હ વા પનુગ્રાર્મા તરં ભજે॥ ૫॥
અેવં દેશાનિટ વાઽહં સવાર્ સહૃંત્ય વૈ જનાન્ ।
પનુગર્ચ્છા મ સદનં બ્રહ્મણઃ પરમે ષ્ઠનઃ॥ ૬॥
અેવં મદાગમં જ્ઞા વા બુ દ્ધમા પુ યકૃન્નરઃ ।
િવચાયર્ શાસ્ત્રતાે િનતં્ય ગ કાે ભવેદલમ્॥ ૭॥
પત ત મૂ ષકા યત્ર ત્ય ત િવરમ ત ચ ।
તદ્ગહંૃ ત ક્ષણં ત્ય વા સકુટુ બાે વને િવશતે્॥ ૮॥
તત્ર શા ત પ્રકુવ ત મહાદેવ્યાઃ સમીિરતામ્ ।
જિપ વા ચ મહામ તં્ર પિઠ વા તાતે્રમુત્તમમ્॥ ૯॥
“ૐ નમાે ભગવ ત મહામાિરકે ત્યુ િપ ણ સકુટુ બં મામવ વાહા ।”
વને જલાશયં ગ વા ઊ વર્બાહુરધાેમખુઃ ।
વીરાસને ચાપેિવ ય જપને્મ તં્ર સહસ્રશઃ॥ ૧૦॥
સસં્થા ય પ્ર તમાં તત્ર ધપૂદ પાપેહારકૈઃ ।
સ પજૂ્ય િવિધવ પશ્ચા જુહુયા પ્રત્યહં નરઃ॥ ૧૧॥
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॥ મહામાર તાતે્રમ્॥

હિરદ્રાચૂણર્ મશ્રેણ ચત્રાન્નનેવૈ સયંુતઃ ।
સ મદ્ ભઃ ખિદરૈભર્ યા બ્રાહ્મણૈશ્ચ સમ વતઃ॥ ૧૨॥
પત્નીપતુ્રાત્મ ત્યૈશ્ચ જુહુયાદનવુાસરમ્ ।
હાેમા તે ચ પઠેિન્નત્યં તાતે્રમેત જતે દ્રયઃ॥ ૧૩॥
નમાે દેિવ મહાદેિવ સવર્શાેકવશઙ્કર ।
સવર્દા સવર્તાે મહં્ય કૃપાં કુ કૃપામિય॥ ૧૪॥
મેરાૈ કૈલાસ શખરે હેમાદ્રાૈ ગ ધમાદને ।
િનત્ય પ્રયકૃતાવાસે મદ્યમાંસબ લ પ્રયે॥ ૧૫॥
મહાસૈ યસમાયુક્તે સવર્પ્રાણિવિહસકે ।
સવાર્ ભચાિરકે દેિવ સવ વં રક્ષ સવર્દા॥ ૧૬॥
યત્ર કુત્ર સ્થલે વાિપ ય મન્ ક મન્ યદા તદા ।
રક્ષ માં રક્ષ માં દેિવ સપતુ્રપશુ ત્યકમ્॥ ૧૭॥
માઙ્ગલ્યં મઙ્ગલં દેિહ મહામઙ્ગલદાિયિન ।
લાેકાનામભયે સવર્મઙ્ગલે મઙ્ગલ પ્રયે॥ ૧૮॥
ઇ ત તુ વા મહાદેવી ં ભ ક્તભાવને સયંુતઃ ।
ભુ ત વજનૈયુર્ક્તાે દેવી ં તાં મનસા મરન્॥ ૧૯॥
યદા વગ્ હચૈત્યેષુ વાઙ્ક્ષરાવાે ભિવ ય ત ।
કાકશા ત તતઃ કૃ વા ગ્ હં ગ તુમપુક્રમેત્॥ ૨૦॥
સમુુહૂત સનુક્ષત્રે વલઙૃ્કત્ય તતાે ગ્ હમ્ ।
બ્રાહ્મણૈબર્ ધુ ભઃ સાધ સિંવશદે્ગહૃમાત્મનઃ॥ ૨૧॥
વ તવાચનિવપે્ર યઃ શા તસકૂ્તાે ક્તપવૂર્કમ્ ।
દ ક્ષણાં ચ િહર યાિદ દદ્યાચ્છાટ િવવ જતઃ॥ ૨૨॥
બ્રાહ્મણા ભાજેિય વા ચ દેવી ં તાં પ્રાથર્યેદ્ગહેૃ ।
ગચ્છ ગચ્છ મહાદેિવ વસ્થાનં મઙ્ગલં કુ ॥ ૨૩॥
અેવં કૃત્યિવધાનને માિરકાશા ત ત્તમા ।
યતે નાત્ર સ દેહઃ સતં્ય સતં્ય સમીિરતમ્॥ ૨૪॥
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ઇત્યેત ક થતં દેવ્યા દેવે યઃ વાત્મસ ભવમ્ ।
માહા યં પિઠતં યને સાેઽિપ માઙ્ગલ્યમા ુયાત્॥ ૨૫॥
લ ખતં પુ તકં યસ્ય ગ્ હે તષ્ઠ ત સવર્દા ।
તસ્ય માર ભયં ના ત સતં્ય સતં્ય મયાેિદતમ્॥ ૨૬॥
પુ તકં પજૂયેદ્ય તુ શ્રદ્ધયા પરયા સદા ।
સાેઽિપ માઙ્ગલ્યમા ાે ત ઇહામતુ્ર પરાં ગ તમ્॥ ૨૭॥
સવ ત્ય વા સાધયેત દેવી ં યત્નૈધર્નૈરિપ ।
તાે ય ત પરયા ભ યા સવર્કામાથર્ સદ્ધયે॥ ૨૮॥
બડાલા યત્ર ન ય ત યત્ર ન ય ત મૂ ષકાઃ ।
સ્થાનં તચ્ચ પિરત્યજ્યસ્થાનં શૂ યં ચ કારયેત્॥ ૨૯॥
ઇ ત શ્રીદેવીપુરાણે શ્રીમહામાિરકા તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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