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શ્રીસર વતી તાતે્રમ્

શ્રીવાસદેુવાન દિવર ચતમ્ ।
હૃદ્વક્ષ સ્થતિવદુ્રમાિધકમદા ત્રીશસ્ય યા સૂ્ફ તદા
માલાપુ તકપદ્મ ચ્ચ વરદા યા સવર્ભાષા પદા ।
યા શઙ્ખસ્ફિટકક્ષર્નાથિવશદા યા શારદા સવર્દા
પ્રીતા તષ્ઠતુ મન્મખુે સવુરદા વાગ્ ડ્યદા સવર્દા॥ ૧॥
યસ્યાસ્ત્રીણી ગુહાગતાિન િહ પદા યેકં વનેકેિડતં
તાેતું તાં િનગમેિડતાં બુધકુલં તં વલં વ્રીિડતમ્ ।
બ્રહ્માદ્યા અિપ દેવતા નિહ િવદુયર્સ્યાઃ પરં ક્ર િડતં
પ્રાર ધાત્ર નુ તમર્યવે ણા શાદૂર્લિવક્ર િડતમ્॥ ૨॥
અિય સવર્ગુહા સ્થતેઽ જતે મિય તેઽપાઙ્ગદગૃ તુ પૂ જતે ।
વદતૃે નિહ વાગધીશ્વિર વ્યવહારાેઽિપ પરમેશ્વિર॥ ૩॥
સમયાે ચતવાક્પ્રદે મુદે િવદુષાં સસંિદ વાિદવાદદે ।
મિય માતરશષેધારણા દિયતેઽજસ્ય સદા તુ તારણા॥ ૪॥
યદ્ધ તે કમલં ચ તત્ર કમલા લીલાિવહાર હિર-
તસ્યાઃ સિન્નકટેઽસ્ય ના ભકમલે સ્યા લાેકમૂલે િવિધઃ ।
વેદા ભેદ ભદાે મખુષેુ ચ િવધેય વપ્રમાણા ણાં
તે યાે યજ્ઞિવિધ તતાેઽમરગણા વ ત સા પાતુ વાક્॥ ૫॥
નમાે નમ તેઽ તુ મહાસર વ ત પ્રસીદ માતજર્ગતાે મહ વ ત ।
પરે શ વાગ્વાિદિન દેિવ ભા વ ત પ્રકાશકે તેઽ તુ નભાે યશ વ ત॥ ૬॥
િત્રષ ષ્ટવણાર્ઽઽશગુયુક્પરા યા ભૂ વાથ પ ય ત્ય ભધાથ મ યા ।
સ્થાનપ્રયત્નાિદવશાન્મખુે ચ યા વખૈર ત પ્રણમા મ તાં ગામ્॥ ૭॥
વં બ્રહ્મયાેિનરપરા સર વ ત પરાવરા ।
સાક્ષા વભક્તહૃ સસં્થે પ્રસીદ મ તચેતને॥ ૮॥
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સર વતી તુ ત મમાં વાસદેુવસર વતી ।
ચકે્ર યમનજુગ્રાહ નર સહસર વતી॥ ૯॥
ઇ ત શ્રીવાસદેુવાન દસર વતીિવર ચતં શ્રીસર વતી તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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