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॥ સપર્ભયનાશક મનસા તાતે્રમ્॥
યાનં
ચા ચ પકવણાર્ભાં સવાર્ઙ્ગસમુનાેહરામ્ ।
નાગે દ્રવાિહની ં દેવી ં સવર્િવદ્યાિવશારદામ્॥
શ્રીનારાયણ ઉવાચ -
નમઃ સ દ્ધ વ પાયૈ વરદાયૈ નમાે નમઃ ।
નમઃ ક યપક યાયૈ શકંરાયૈ નમાે નમઃ॥ ૧॥
બાલાનાં રક્ષણક ય નાગદેવ્યૈ નમાે નમઃ ।
નમઆ તીકમાત્રે તે જર કાવ્ય નમાે નમઃ॥ ૨॥
તપ વ યૈ ચ યાે ગ યૈ નાગ વસ્રે નમાે નમઃ ।
સા વ્યૈ તપસ્યા પાયૈ શ ભુ શ યે ચ તે નમઃ॥ ૩॥
॥ ફલશ્રુ તઃ॥
ઇ ત તે ક થતં લ મ મનસાયા તવં મહત્ ।
યઃ પઠ ત િનત્ય મદં શ્રાવયેદ્વાિપ ભ ક્તતઃ॥
ન તસ્ય સપર્ભી તવ િવષાેઽ ય તં ભવ ત ।
વંશ નાં નાગભયં ના ત શ્રવણમાત્રતઃ॥
॥ ઇ ત શ્રીમનસા તાતે્રમ્॥
હે લ મી યહ મનસા દેવી કા મહાન્ તાતે્ર કહા હૈ ।
ે િનત્ય ભ ક્તપવૂર્ક ઇસે પઢતા યા સનુતા હૈ

ઉસે સાઁપા કા ભય નહી ં હાેતા આૈર િવષ ભી અ ત હાે તા હૈ ।
ઉસકે વંશ મ જન્મ લનેવેાલા કાે ઇસકે શ્રવણ
માત્ર સે સાઁપા કા ભય નહી ં હાેતા ।
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