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AdyA Stotram

આદ્યા તાતે્રમ્

ૐ નમઆદ્યાયૈ ।
શ ◌ૃ વ સ પ્રવક્ષ્યા મઆદ્યા તાતંે્ર મહાફલમ્ ।
યઃ પઠેત્ સતતં ભ યા સ અેવ િવ વ લભઃ॥ ૧॥
ત્યુવ્યાર્િધભયં તસ્ય ના ત િક ચત્ કલાૈ યુગે ।
અપતુ્રા લભતે પતંુ્ર િત્રપકં્ષ શ્રવણં યિદ॥ ૨॥
દ્વાૈ માસાૈ બ ધનાન્મુ ક્ત િવપ્રવક્ત્રાત્ શ્રુતં યિદ ।
તવ સા વવ સા ષ માસં શ્રવણં યિદ॥ ૩॥
નાૈકાયાં સઙ્કટે યુદ્ધે પઠના જયમા ુયાત્ ।
લ ખ વા સ્થાપયેદ્ગહેે ના ગ્ ચાૈરભયં ક્વ ચત્॥ ૪॥
રાજસ્થાને જયી િનતં્ય પ્રસન્નાઃ સવર્દેવતા ।
ૐ હ્ર ી ં બ્રહ્માણી બ્રહ્મલાેકે ચ વૈકુ ઠે સવર્મઙ્ગલા॥ ૫॥
ઇ દ્રાણી અમરાવત્યામ બકા વ ણાલયે ।
યમાલયે કાલ પા કુબેરભવને શભુા॥ ૬॥
મહાન દા ગ્ કાનેે ચ વાયવ્યાં ગવાિહની ।
નૈરતૃ્યાં રક્તદ તા ચ અૈશા યાં શલૂધાિરણી॥ ૭॥
પાતાલે વૈ ણવી પા સહલે દેવમાેિહની ।
સરુસા ચ મણી દ્વપે લઙ્કાયાં ભદ્રકા લકા॥ ૮॥
રામેશ્વર સતેુબ ધે િવમલા પુ ષાેત્તમે ।
િવર આૈડ્રદેશે ચ કામાક્ષ્યા નીલપવર્તે॥ ૯॥
કા લકા વઙ્ગદેશે ચ અયાે યાયાં મહેશ્વર ।
વારાણસ્યામન્નપૂણાર્ ગયાક્ષતે્રે ગયેશ્વર ॥ ૧૦॥
કુ ક્ષતે્રે ભદ્રકાલી વ્રજે કાત્યાયની પરા ।
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દ્વારકાયાં મહામાયા મથુરાયાં માહેશ્વર ॥ ૧૧॥
ધા વં સવર્ભૂતાનાં વેલા વં સાગરસ્ય ચ ।
નવમી શકુ્લપક્ષસ્ય કૃ ણસકૈાદશી પરા॥ ૧૨॥
દક્ષસા દુિહતા દેવી દક્ષયજ્ઞિવના શની ।
રામસ્ય નક વં િહ રાવણ વંસકાિરણી॥ ૧૩॥
ચ ડમુ ડવધે દેવી રક્તબીજિવના શની ।
િનશુ ભશુ ભમ થની મધુકૈટભઘા તની॥ ૧૪॥
િવ ભ ક્તપ્રદા દુગાર્ સખુદા માેક્ષદા સદા ।
આદ્યા તવ મમં પુ યં યઃ પઠેત્ સતતં નરઃ॥ ૧૫॥
સવર્ વરભયં ન સ્યાત્ સવર્વ્યાિધિવનાશનમ્ ।
કાેિટતીથર્ફલં તસ્ય લભતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૬॥
જયા મે ચાગ્રતઃ પાતુ િવજયા પાતુ ષ્ઠતઃ ।
નારાયણી શીષર્દેશે સવાર્ઙ્ગે સહવાિહની॥ ૧૭॥
શવદૂતી ઉગ્રચ ડા પ્રત્યઙ્ગે પરમેશ્વર ।
િવશાલાક્ષી મહામાયા કાૈમાર સઙ્ ખની શવા॥ ૧૮॥
ચિક્રણી જયધાત્રી ચ રણમત્તા રણ પ્રયા ।
દુગાર્ જય તી કાલી ચ ભદ્રકાલી મહાેદર ॥ ૧૯॥
નાર સહી ચ વારાહી સ દ્ધદાત્રી સખુપ્રદા ।
ભયઙ્કર મહારાૈદ્ર મહાભયિવના શની॥ ૨૦॥
ઇ ત બ્રહ્મયામલે બ્રહ્મનારદસવંાદે આદ્યા તાતંે્ર સમાપ્તમ્॥
॥ ૐ નમઆદ્યાયૈ ૐ નમઆદ્યાયૈ ૐ નમઆદ્યાયૈ॥
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