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AmnAyastotram

આ ાય તાતે્રમ્

અથ દ્રયામલતઃ શવિવર ચતં આ ાય તાતે્રમ્ ।
શ્રીનાથાિદગુ ત્રયં ગણપ ત પીઠત્રયં ભૈરવમ્ ।
સદ્ધાૈઘં વટુકત્રયં પદયુગં દૂતીક્રમં મ ડલમ્॥
વીરા દ્વ્યષ્ટચતુ કષ ષ્ટનવકં વીરાવલીપ ચકમ્ ।
શ્રીમન્મા લિનમ ત્રરાજસિહતં વ દે ગુરાેમર્ ડલમ્॥
(ગુ પાદુકામનુમુચ્ચાયર્ સમુખુાિદ ભઃ
પ ચમુદ્રા ભઃ શ્રીગુ ં પ્રણ ય)

પવૂાર્ ાયઃ -
શદુ્ધિવદ્યા ચ બાલા ચ દ્વાદશાધાર્ મતઙ્ ગની ।
દ્વજ વસાિધની િવદ્યા ગાયત્રી વેદમા કા॥ ૧॥
ગાણપત્યં કા તકેયં ત્યુ જયં નીલક ઠમ્ ।
ય બકં તવેદાશ્ચ તથા પ્રત્યઙ્ ગરાદયઃ॥ ૨॥
મખુાત્ત પુ ષા તા દ્વકાેટ મ ત્રનાિયકાઃ ।
અેતાઃ કામ ગર દ્રાશ્ચ પવૂાર્ ાયસ્ય દેવતાઃ॥ ૩॥
ગુ ત્રયાિદપીઠા તં ચતુિવશ સહસ્રકમ્ ।
અેતદાવરણાપેેતં પવૂાર્ ાયં ભ યહમ્॥ ૪॥
િવશદુ્ધાૈ ચ તયેદ્ધ માન્ પવૂાર્ ાયસ્ય દેવતાઃ ।
દ ક્ષણા ાયઃ -
સાૈભાગ્યિવદ્યા બગળા વારાહી વટુક તથા॥ ૫॥
શ્રી તરસ્કિરણી પ્રાેક્તા મહામાયા પ્રક તતા ।
અઘાેરં શરભં ખડ્ગરાવણં વીરભદ્રકમ્॥ ૬॥
રાૈદં્ર શા તા પાશપુતાદ્યસ્ત્રશસ્ત્રાિદભૈરવાઃ ।
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દ ક્ષણામૂ તમ ત્રાદ્યાઃ શવૈાગમસમુદ્ભવાઃ॥ ૭॥
અઘાેરમખુસ ભૂતં મદંશં કાેિટસઙ્ખ્યકમ્ ।
પવૂર્પીઠ સ્થતા દેિવ દ ક્ષણા ાયદેવતાઃ॥ ૮॥
દ્વસહસ્રં તુ દેવ્ય તાઃ પિરવારસમ વતાઃ ।
ભૈરવાિદપદદ્વ દં્વ ભજે દ ક્ષણમુત્તમમ્॥ ૯॥
અનાહતે ચ તયેચ્ચ દ ક્ષણા ાયદેવતાઃ ।
પ શ્ચ ાયાયઃ -
લાપેામુદ્રા મહાદેવી અ બા ચ ભવુનેશ્વર ॥ ૧૦॥
અન્નપૂણાર્ કામકલા સવર્ સ દ્ધપ્રદાિયની।
સદુશર્નં વનૈતેયં કાતર્વીય સહકમ્॥ ૧૧॥
નામત્રયં રામમ તં્ર ગાપેાલં સાૈરમવે ચ ।
ધ વ તર દ્વ લં ચ ઇ દ્રાિદસરુમ ત્રકમ્॥ ૧૨॥
દત્તાત્રેયં દ્વાદશાષ્ટાૈ વૈ ણવાગમચાેિદતાઃ ।
સદ્યાે તમખુાેદ્ભૂતા મ ત્રાઃ સ્યુઃ કાેિટસઙ્ખ્યકાઃ॥ ૧૩॥
અેતા લ ધ્રપીઠસ્થાઃ પ શ્ચમા ાયદેવતાઃ ।
દૂત્યાિદ ચ ચતુ ષ ષ્ટ સદ્ધા તં િત્રસહસ્રકમ્॥ ૧૪॥
આ ાય પ શ્ચમં વ દે સવર્દા સવર્કામદમ્ ।
મ ણપૂરે ચ તનીયાઃ પ શ્ચમા ાયદેવતાઃ॥ ૧૫॥
ઉત્તરા ાયઃ -
તુર યા બા મહાધાર્ ચ અશ્વા ઢા તથવૈ ચ ।
મશ્રા બા ચ મહાલ મીઃ શ્રીમદ્વાગ્વાિદની અિપ॥ ૧૬॥
દુગાર્ કાળ તતશ્ચ ડી નકુલી ચ પુ ળ દની ।
રે કા લ મવાગીશમા કાદ્યાઃ વયવંરા॥ ૧૭॥
પ ચા ાયસમાપેેતં શ્રીિવદ્યાખ્યં મદંશકમ્ ।
વામદેવમખુાેદ્ભૂતા દ્વકાેિટમ ત્રનાિયકાઃ॥ ૧૮॥
અેતા આેડ્યાણપીઠસ્થાઃ શાક્તાગમસમુદ્ભવાઃ ।
દ્વસહસ્રં તુ દેવ્ય તાઃ પિરવારસમ વતાઃ॥ ૧૯॥
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મુદ્રાિદનવકં ચવૈ સદ્ધાનાં મથનંુ તથા ।
વીરાવળ પ ચકં ચ ભજેદા ાયમુત્તરમ્॥ ૨૦॥
વાિધષ્ઠાને ચ તનીયા ઉત્તરા ાયદેવતાઃ ।
ઊ વાર્ ાયઃ -
પરાપરા ચ સા દેવી પરાશા ભવમવે ચ॥ ૨૧॥
પ્રાસાદં દહરં હંસં મહાવાક્યાિદકં પરમ્ ।
પ ચાક્ષરં મહામ તં્ર તારકં જન્મતારકમ્॥ ૨૨॥
ઈશાનમખુસ ભૂતં વાત્માન દપ્રકાશકમ્ ।
કાેિટસઙ્ખ્યા મહાદેિવ મદૂ્રપાઃ સવર્ સ દ્ધદાઃ॥ ૨૩॥
અેતાઃ શા ભવપીઠસ્થાઃ સહસ્રપિરવાિરતાઃ ।
આરા ય મા લનીપવૂ મ ડલા તં તથવૈ ચ॥ ૨૪॥
સાયજુ્યહેતુકં િનતં્ય વ દે ચાે વર્મક મષમ્ ।
ઊ વાર્ ાયમનૂિન્નત્યં મૂલાધારે િવભાવયેત્॥ ૨૫॥
અનુત્તરા ાયઃ -
મતર્વ્યા પાદુકા પવૂ ચરણં તદન તરમ્ ।
પ ચા બા નવનાથાશ્ચ મૂલિવદ્યા તતઃ પરમ્ ।
આધારિવદ્યાષટ્કં ચ પનુરઙ્ ઘ્રદ્વયં ક્રમાત્॥ ૨૬॥
શા ભવી ચાથ હૃ લખેા સમયા પરબાેિધની ।
કાૈલપ ચાક્ષર પ ચદશાણાર્ઽનુત્તરા ત્મકા॥ ૨૭॥
ષાેડશી પૂ તિવદ્યા ચ મહાિત્રપુરસુ દર ।
ઊ વર્શ્રીપાદુકાપૂવ ચરણા તં ગુ ક્રમાત્॥ ૨૮॥
પશ્ચાદનુતરં વ દે પરબ્રહ્મ વ િપણીમ્ ।
અનુત્તરા ાયમનનૂાજ્ઞાનાચકે્ર િવભાવયેત્॥ ૨૯॥
શ્રીનાથગુ મ ત્રાદ ન્ મ ડલા તં યથાક્રમમ્ ।
સપ્તકાેિટમહામ તં્ર દ્વાદશા તે સદા મરેત્॥ ૩૦॥
શુ ચવાર્ યશુ ચવાર્િપ ગચ્છં તષ્ઠન્ વપન્નિપ ।
મ ત્રૈકશરણાે િવદ્વાન્ મનસાિપ સદા મરન્॥ ૩૧॥
તત્ત સ દ્ધ ચ સાહસ્રં જપે સાધકપુઙ્ગવઃ ।
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જપા તે શદુ્ધમાલા ચ આ ાય તાતે્રમુત્તમમ્॥ ૩૨॥
લ લતાનામસાહસ્રં સવર્પૂ તકરં તવમ્ ।
તવરાજં ચ પ ચૈતે ભક્તઃ પ્ર તિદનં પઠેત્॥ ૩૩॥
ભુ વા ભાેગાન્ યથાકામં સવર્ભૂતિહતે રતઃ ।
સભાયાર્પતુ્રસાૈભાગ્યઃ સભૂ તઃ પશમુાન્ ભવેત્॥ ૩૪॥
અેકવારં જપેદેતત્ કાેિટયજ્ઞફલં લભેત્ ।
અેત દ્વજ્ઞાનમાત્રેણ સવષાં દે શકાેત્તમઃ॥
શવસાયજુ્યમા ાે ત શવયાેરેવશાસનાત્॥ ૩૫॥
॥ ઇ ત દ્રયામલત ત્રે ઉમમાહેશ્વરસવંાદે

શવનેર ચતમા ાય તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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