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॥ માેિહ યગર્લા તાતે્રમ્॥

॥ માેિહ યગર્લા તાતે્રમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
દેવા ઊચુઃ ।
જય મઙ્ગલ પે વ જય વં ભક્તવ સલે ।
જય સાૈદયર્િનલયે જય કા યવાિરધે॥ ૧॥
મહાલયે ભાે ક ણાલયે માં વં ત્રાિહ દ ના તહરે પ્રપન્નમ્ ।
વ પાદપદ્માવનતાેત્તમાઙ્ગં પ્રસીદ િનતં્ય વરદે શર યે॥ ૨॥
વં િવ િપણી દેિવ વં ચ દ્ર વ િપણી ।
વં બ્રાહ્મી વં ચ શવાર્ણી વ મ દ્રાણી ત ગીયસે॥ ૩॥
વં કલ્યાણી ચ શ્રીવાર્ણી સિહકેયિવદાિરણી ।
વ મ દ્રાણી ચ સાપૈણ કાદ્રવેયિવદાિરણી॥ ૪॥
વૈકુ ઠપદિનઃશ્રેણી િનજર્રાણાં તરઙ્ ગણી ।
ગઙ્ગાધરસ્ય રમણી િનિધવાસપ્રવા સની॥ ૫॥
સહંાિરણી ચ િવપદાં સ પ સ ત તકાિરણી ।
ભવપાશમહાપાશગેહપાશિવદાિરણી॥ ૬॥
સ્ક દ ઉવાચ ।
ઇ ત તે િત્રદશાઃ તુ વા જનાદર્નમન તરમ્ ।
સ્ત્રી પેણા તશાેભાઢ ં માેિહની પકં જગુઃ॥ ૭॥
દેવા ઊચુઃ ।
ઙ્ગારલાવ યસમુદ્ર િપણી વ પશાેભાર તકાેિટ જ વરા ।
વમવે કામી સતદા દાનદા દેવી મુદા રક્ષતુ દૈત્યમાેિહની॥ ૮॥
પ્રતારણા ભજ્ઞતમા સરુાિરણાં નમઃ શર છેદનકાિરિવક્રમા ।
વ પસ માેિહતદાનવવ્ર દેવી મુદા રક્ષતુ દૈત્યમાેિહની॥ ૯॥
દદા ત દાે યાર્મિપ યા ચતુભુર્ શ્રયં િહતત્રે તિવભષૂણાઙ્કનૈઃ ।
આપ ત્તદાિરદ્ર્યિવનાશકાિરણી દેવી મુદા રક્ષનુ દૈત્યમાેિહની॥ ૧૦॥
પીયષૂદાત્રી સતુનુિદવાૈકસાં િદતેઃ સતુાનાં ચ સરુાપ્રદાત્રી ।
ગ્ હીતમાયા મયકા મનીવપુદવી મુદા રક્ષતુ દૈત્યમાેિહની॥ ૧૧॥
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॥ માેિહ યગર્લા તાતે્રમ્॥

સવુણર્પઙે્ક હકેતક શ્રયં શર રવણન ચ જ વરા પ્રસઃૂ ।
વક ઠિધક્કાિરતવ લક ગુણા દેવી મુદા રક્ષતુ દૈત્યમાેિહની॥ ૧૨॥
વદ પ્તકાેટ દુકૃતપ્રભાશ્રયા પ્રભાિવની દૈવતકામપૂિરણી ।
અખ ડમાખ ડલિનજર્ર તુતા દેવી મુદા રક્ષતુ દૈત્યમાેિહની॥ ૧૩॥
યસ્યાઃ પ્રભાવં દ્વસહસ્ર જહ્વઃ સહસ્રવક્ત્રાેઽ યુરગાિધરાજઃ ।
વક્તું પ્રભનુર્ ક્વ તદેતરે જના દેવી મુદા રક્ષતુ દૈત્યમાેિહની॥ ૧૪॥
સ્ક દ ઉવાચ ।
ઇ ત તુતા તૈ સ્ત્રદશઃૈ વભાવૈઃ સા માેિહની પમધાેક્ષજસ્ય ।
ઉવાચ વાક્યં િવનયપ્રસન્ના શ્લ ણં તદા તા પ્રણતાનુદારાન્॥ ૧૫॥
માેિહ યવુાચ ।
આદાૈ પુ ષ પેણ સં તુતાેઽહં જનાદર્નઃ ।
તતઃ સીમ તની પા ભવદ્ ભમાિહની તુતા॥ ૧૬॥
અથ ચષૈ મહાપુ યપુ ષપ્રકૃ ત તવઃ ।
ય અેનં પઠતે િનતં્ય પ્રાત થાય માનવઃ॥ ૧૭॥
મ સમીપે િવશષેેણ શુ ચભૂર્ વા તવ્રતઃ ।
ન દાિરદ્ર્યં ભવેત્તસ્ય ન સઙ્કટમવા ુયાત્॥ ૧૮॥
આરાેગ્યં સતતં ગચ્છેન્ન સ રાેગૈઃ પ્રબાધતે ।
ભૂતપ્રેતિપશાચાનાં ન બાધા ભઃ સ ભૂયતે॥ ૧૯॥
મરણેઽિપ શભુાઁ લાેકા પ્રા ાેતી ત િવિન શ્ચતમ્ ।
ઇદં ક્ષતંે્ર મહાપુ યં દ્ધાતીર મ ત શ્રુતમ્॥ ૨૦॥
િવશષેેણાધનુા તં યુ મ પઙ્ ક્તિનષવેણાત્ ।
મહાલયે ત િવખ્યા ત યાતાઽહં માેિહની વયમ્॥ ૨૧॥
વસા યત્ર સરુાઃ સવ ભવ તાેઽિપ વ સ યથ ।
િત્રરાતં્ર મ સમીપે યાે માેિહ યા અગર્લા તવમ્॥ ૨૨॥
સદા પઠ ત સશ્રદ્ધ તસ્યાહં વા છતપ્રદા ।
મદ્દશર્નકૃતાં પુંસાં મુ ક્તરેવ ન સશંયઃ॥ ૨૩॥
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ઇ ત શ્રીમાેિહ યગર્લા તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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