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Shri Shaktimahimna or Shri Tripuramahimna stotram

શ્રીશ ક્તમિહ અથવા િત્રપુરામિહ તાતે્રમ્

માત તે મિહમા વક્તું શવનેાિપ ન શક્યતે ।
ભ યાહં તાેતુ મચ્છા મ પ્રસીદ મમ સવર્દા ॥ ૧॥
શ્રીમાત સ્ત્રપુરે પરા પરતરે દેિવ િત્રલાેક મહા-
સાૈ દયાર્ણર્વ-મ થનાેદ્ભવસધુા-પ્રાચુયર્-વણા વલમ્ ।
ઉદ્યદ્ભાનુસહસ્રનૂતનજપાપુ પપ્રભં તે વપુઃ
વા તે મે સુ્ફરતુ િત્રકાેણિનલયં જ્યાે તમર્યં વાઙ્મયમ્ ॥ ૨॥

આિદક્ષા ત સમ ત-વણર્-સમુ ણ-પ્રાેતે િવતાનપ્રભે
બ્રહ્માિદ-પ્ર તમા ભક લત-ષડાધારા જ-કક્ષાેન્નતે ।
બ્રહ્મા ડા જ મહાસને જનિન તે મૂ ત ભજે ચન્મયી ં
સાષૈુ ાયત-પીતપઙ્કજ-મહામ ય-િત્રકાેણ સ્થતામ્ ॥ ૩॥
યા બાલે દુ િદવાકરા ક્ષમધુરા યા રક્તપદ્માસના
રત્નાક પ-િવરા જતાઙ્ગ-લ તકા પૂણ દુવક્ત્રાે વલા ।
આક્ષસ્ત્ર ણ-પાશ-પુ તક-કરા યા બાલભાનપુ્રભા
તાં દેવી ં િત્રપુરાં શવં હૃિદ ભજેઽભીષ્ટાથર્ સદ્ધયૈ સદા ॥ ૪॥
વ દે વાગ્ભવમૈ દવાત્મ-સદશૃં વેદાિદ-િવદ્યા- ગરાે
ભાશા દેશસમુદ્ભવાઃ પશગુતા છ દાં સ સપ્ત વરાન્ ।
તાલાન્ પ ચમહા વનીન્ પ્રકટયત્યાત્મપ્રકાશને યત્
તદ્બ જં પદવાક્ય-માન-જનકં શ્રીમા કે તે પરમ્ ॥ ૫॥
ત્રૈલાેક્યસુ્ફટ-મ ત્ર-ત ત્ર-મિહમા વાત્માે ક્ત- પં િવના
યદ્બ જં વ્યવહાર લમ ખલં ના ત્યેવ માત તવ ।
ત ય- મરણ-પ્રસક્ત-સમુ તઃ સવર્જ્ઞતાં પ્રા ય કઃ
શ દબ્રહ્મિનવાસભૂતવદનાે ને દ્રાિદ ભઃ પધર્તે ॥ ૬॥
માત્રા યાઽત્ર િવરાજતેઽ તિવશદા તામષ્ટધા મા કાં
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શ ક્ત કુ ડ લની ં ચતુિવધતનું ય ત વિવન્મ યતે ।
સાેઽિવદ્યા ખલજન્મ-કમર્-દુિરતાર યં પ્રબાેધા ગ્ ના
ભ મીકૃત્ય િવક પ લ-રિહતાે માતઃ પદં તીદ્વ્રજેત્ ॥ ૭॥
તત્તે મ યમ-બીજમ બ કલયા યિદત્યવણ િક્રયા-
જ્ઞાનેચ્છાિદમન તશ ક્ત-િવભવ-વ્ય ક્ત વ્યન ક્ત સુ્ફટમ્ ।
ઉ પ ત- સ્થ ત-ક પ-ક પત-તનુ વાત્મપ્રભાવને યત્
કા યં બ્રહ્મહર શ્વરાિદ-િવબુધૈઃ કામં િક્રયાયાે જતૈઃ ॥ ૮॥
કામાન્ કારણતાં ગતાન્ અગ ણતાન્ કાય-રન ત-ૈમર્હી-
મખુ્યઃૈ સવર્મનાેગતૈ-રિધગતાન્ માનૈરનેકૈઃ સુ્ફટ્મ્ ।
કામક્રાેધ-સલાેભમાેહ-મદમાતસયાર્િર-ષટ્કં ચ યત્
બીજં ભ્રાજય ત પ્રણાૈ મ તદહં તે સાધુ કામેશ્વિર ॥ ૯॥

યદ્ભક્તા ખલ-કામ-પૂરણચણ- વાત્મપ્રભાવં મહા-
ડ્ય વા ત-િવદારણૈક-તર ણજ્યાે તઃ પ્રબાેધપ્રદમ્ ।

યદ્વદેેષુ ચ ગીયતે શ્રુ તમખંુ માત્રાત્રયેણાે મ ત
શ્રીિવદ્યે તવ સવર્રાજ-વશકૃત્ ત કામરાજં ભજે ॥ ૧૦॥
યત્તે દેિવ તીયબીજ-મનલ વાલાવલી-સિન્નભં
સવાર્ધાર-તુર યબીજ-મપરબ્રહ્મા ભધા-શ દતમ્ ।
મૂધર્ યા ત-િવસગર્-ભૂ ષતમહાૈકારાત્મકં ત પરં
સિવદૂ્રપમન ય-તુલ્ય મિહમ વા તે મમ દ્યાેતતામ્ ॥ ૧૧॥

સવર્ સવર્ત અેવ સગર્સમયે કાય દ્રયા ય તરા
તત્તિદ્દવ્ય-હૃષીક-કમર્ ભિરયં સવં્યશ્રવુાના પરા ।
વાગથર્-વ્યવહાર-કારણતનુઃ શ ક્ત-જર્ગદૂ્રિપણી
યદ્બ ત્મકતાં ગતા તવ શવે તન્નાૈ મ બીજં પરમ્ ॥ ૧૨॥
અગ્ ી દુ-દ્યુમ ણ-પ્રભ જન-ધરા-નીરા તર-સ્થાિયની
શ ક્તબ્રર્હ્મહર શ-વાસવ-મખુામત્યાર્સરુાત્મ- સ્થતા ।
ષ્ટસ્થાવરજઙ્ગમ- સ્થત-મહા-ચૈત ય પા ચ યા

યદ્બ જ મરણને સવૈ ભવતી પ્રાદુભર્વત્ય બકે ॥ ૧૩॥

વાત્મ શ્રીિવ જતાજિવ મઘવ શ્રીપૂરણૈકવ્રતં
સ દ્વદ્યા-કિવતા-િવલાસલહર -ક લાે લની-દ પકમ્ ।
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બીજં યત્ િત્રગુણપ્ર ત-જનકં બ્રહ્મે ત યદ્યાે ગનઃ
શા તાઃ સત્યમપુાસતે તિદહ તે ચત્તે દધે શ્રીપરે ॥ ૧૪॥

અેકૈકં તવ મા કે પરતરં સયંાે ગ વાઽયાે ગ વા
િવદ્યાિદપ્રકટ-પ્રભવ-જનકં ડ્યા કારાપહામ્ ।
યિન્નષ્ઠાશ્ચ મહાે પલાસન-મહાિવ -પ્રહન્નાદર્યાે
દેવાઃ વષેુ િવિધ વન ત-મિહમ-સૂ્ફ ત દધત્યેવ તત્ ॥ ૧૫॥
ઇ થં ત્રી યિપ મૂલ-વાગ્ભવ-મહા-શ્રીકામરાજ સુ્ફર-
ચ્છ ત્યાખ્યાિન ચતુઃ- શ્રુ તપ્રકિટતા યુ કૃષ્ટ-કૂટાિન તે ।
ભૂતતુર્ શ્રુ ત સખં્ય-વણર્-િવિદતા યારક્તકા તે શવે
યાે ના ત સ અેવ સવર્જગતાં- સ્થ ત- વંસકૃત્ ॥ ૧૬॥

બ્રહ્મા યાેિન-રમા-સરેુશ્વર-સહૃુ ેખ ભ તૈ તથા
માતાર્ ડે દુ-મનાજે-હંસ-વસધુા-માયા ભ ત્ત સતૈઃ ।
સાેમા ભુ- ક્ષ ત-શ ક્ત ભઃ પ્રકિટત-ૈબાર્ણાઙ્ગવેદૈઃ ક્રમાદ્
વણઃ શ્રી શવદે શકેન િવિદતાં િવદ્યાં તવા બાશ્રયે ॥ ૧૭॥

િનતં્ય ય તવ મા કાક્ષર સખીં સાૈભાગ્યિવદ્યાં જપેત્
સ પજૂ્યા ખલ ચક્રરાજિનલયાં સાય તના ગ્ પ્રભામ્ ।
કામાખ્યં શવનામત વમુભયં વ્યા યા ના સવર્તાે
દ વ્યા તી- મહ તસ્ય સ દ્ધ-ર ચરાત્ સ્યાત્ વ વ પૈકતા ॥ ૧૮॥
કાવ્યવૈાર્ પિઠતૈઃ િકમ પિવદુષાં ેઘુ યમાણૈઃ પનુઃ
િક ત-ૈવ્યાર્કરણૈિવવાેબુિધષયા િક વા ભધાન શ્રયા ।
અેતૈર બ ન બાેભવી ત સકુિવ- તાવત્તવ શ્રીમતાેઃ
યાવન્નાનુસર સર ત સર ણ પાદા જયાેઃ પાવનીમ્ ॥ ૧૯॥
ગેહં નાક ત ગિવતઃ પ્રવણ ત સ્ત્રીસઙ્ગમાે માેક્ષ ત
દ્વષેી મત્ર ત પાતકં સકૃુત ત માવ લભાે દાસ ત ।
ત્યુવદ્ય ત દૂષણં સગુુણ ત વ પાદ-સસંવેનાત્
વાં વ દે ભવભી ત-ભ જનકર ં ગાૈર ં ગર શ પ્રયામ્ ॥ ૨૦॥

આદૈ્યર ગ્ રવી દુ બ બ િનલયે ર બ િત્ર લઙ્ગાત્મ ભઃ-
મશ્રા રક્ત સત પ્રભૈરનપુમૈયુર્ મ પદૈ તૈ સ્ત્ર ભઃ ।
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વાત્માે પાિદત કાલ લાેક િનગમાવસ્થામરાિદ ત્રયૈઃ
ઉદ્ભૂતં િત્રપુરે ત નામ કલયેદ્ય તે સ ધ યાે બુધઃ ॥ ૨૧॥

આદ્યાે યતમથર્ વાચકતયા ઢઃ વરઃ પ ચમઃ
સવા કૃષ્ટતમાથર્ વાચકતયા વણર્ઃ પવગાર્ તકઃ ।
વ વને મહાિવભૂ તસર ણ વાધારગાે હૃદ્ગતાે
ભ્રૂમ યે સ્થત ઇત્યતઃ પ્રણવતા તે ગીયતેઽ બાગમૈઃ ॥ ૨૨॥

ગાયત્રી સ શરા તુર ય સિહતા સ યામયીત્યાગમૈઃ
આખ્યાતા િત્રપુરે વમવે મહતાં શમર્પ્રદા કમર્ણામ્ ।
તત્તદ્દશર્ન મખુ્યશ ક્તરિપ ચ વં બ્રહ્મકમશ્વર
કતાર્ઽહર્ન્ પુ ષાે હિરશ્ચ સિવતા બુદ્ધઃ શવ વં ગુ ॥ ૨૩॥

અન્ન-પ્રાણ-મન-પ્રબાેધ-પરમાન દૈઃ શરઃ-પક્ષયુક્
પુચ્છાત્મ-પ્રકટૈ-મર્હાપેિનષદાં વા ગ્મઃ પ્ર સ દ્ધકૃતૈ ।
કાેશઃૈ પ ચ ભરે ભ-ર બ ભવતીમેતત્ પ્રલીના મ ત
જ્યાે તઃ પ્ર વલ-દુ વલાત્મચપલાં યાે વેદ સ બ્રહ્મિવત્ ॥ ૨૪॥

સ ચ્ચત્ત વમસી ત વાક્યિવિદતૈ-ર યાત્મિવદ્યા- શવ-
બ્રહ્માખ્ય-ૈરતુલ-પ્રભાવ-મિહતૈ- ત વૈ સ્ત્ર ભઃ સદુ્ગરાેઃ ।
વદૂ્રપસ્ય મખુારિવ દ-િવવરાત્ સ પ્રા ય િદક્ષા-મતાે
ય વાં િવ દ ત ત વત- તદહ- મત્યાય સ મુક્તાે ભવેત્ ॥ ૨૫॥

સદ્ધા તૈબર્હુ ભ પ્રમાણ-ગિદતૈર યૈરિવદ્યાતમાે
નક્ષત્રૈિરવ સવર્મ ધતમસં તાવન્ન િન ભદ્યતે ।
યાવત્તે સિવતવે સ મત મદં નાેદે ત િવશ્વા તરે
જ તાે-જર્ન્મ-િવમાેચનૈક ભદુરં શ્રીશા ભવં શ્રી શવે ॥ ૨૬॥

આત્માઽસાૈ સકલે દ્રયાસ્રય-મનાે બુધયાિદ ભઃ શાે ચતઃ
કમાર્બધતનુર્ જિન ચ મરણં પ્રૈતી ત ય કારણમ્ ।
તતે દેિવ મહાિવલસ લહિર િદવ્યયુધાનાં જયઃ
ત માત્ સદુ્ગ મ યપેુત્ય કલયે વામવે ચને્મુચ્યતે ॥ ૨૭॥

નાના-યાેિન-સહસ્ર-સ ભવ-વશા તા જન યઃ ક ત
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પ્રખ્યાતા જનકાઃ િકય ત ઇ ત મે સે સ્ય ત ચાગ્રે ક ત ।
અેતષેાં ગણનવૈ ના ત મહતઃ સસંાર સ ધાે-િવધેઃ
ભીતં માં િનતરા-મન યશરણં રક્ષાનુક પાિનધે ॥ ૨૮॥

દેહક્ષાેભ-કરૈ- ર્ત-ૈબર્હુિવધૈ-દાનૈ ચ-હાેમૈ-જર્પૈઃ
સ તાન-ૈહર્યમેધ-મખુ્ય-સમુખ-ૈનાર્નાિવધૈઃ કમર્ ભઃ ।
ય સઙ્ક પિવક પ લ-મ લનં પ્રા યં પદં તસ્યતે
દૂરાદેવ િનવતર્તે પરતરં માતઃ પદં િનમર્લમ્ ॥ ૨૯॥

પ ચાશિન્નજદેહ ક્ષરમયનૈાર્નાિવધૈધાર્તુ ભઃ
બહ્વથઃ પદવાક્ય-માન-જનકૈ-રથાર્િવનાભાિવતૈઃ ।
સા ભપ્રાયવદથર્-કમર્-ફલદૈઃ ખ્યાતેરન તૈિરદં
િવશ્વં વ્યા ય ચદાત્મનાઽહમહ મત્યુ જૃ ભસે મા કે ॥ ૩૦॥

શ્રીચકં્ર શ્રુ તમૂલકાેશ ઇ ત તે સસંારચક્રાત્મકં
િવખ્યાતં તદિધ ષ્ઠતાક્ષર- શવજ્યાે તમર્યં સવર્તઃ ।
અેતન્મ ત્રમયા ત્મક ભર ણં શ્રીસુ દર ભ ર્તં
મ યે બૈ દવ સહપીઠલ લતે વં બ્રહ્મિવદ્યા શવે ॥ ૩૧॥

બ દુ-પ્રાણ-િવસગર્- વસિહતં બ દુ-િત્ર બ ત્મકં
ષટ્કૂટાિન િવપયર્યેણ િનગદેત્ તારિત્રબાલાક્ષરૈઃ ।
અે ભઃ સ પુિટતં પ્રજ ય િવહરે પ્રાસાદ-મ તં્ર પરં
ગુહ્યદુ્ગહ્યતમં સયાેગજિનતં સદ્ભાેગમાેક્ષપ્રદમ્ ॥ ૩૨॥

આતામ્રાકર્ સહસ્રદ પ્ત પરમા સાૈ દયર્સારૈ-રલં
લાેકાતીત મહાેદયૈ પયુતા સવાપમાઽગાેચરૈઃ ।
નાનાનઘ્યર્-િવભષૂણૈરગ ણતૈ- ર્ વલ્યમાનાઽ ભતઃ
વં માતા સ્ત્રપુરાિરસુ દિર કુ વા તે િનવાસં મમ ॥ ૩૩॥

શ જન્નપુૂર-પાદકઙ્કણ-મહામુદ્રાસલુાક્ષારસા-
લઙ્કાર કત-પાદપઙ્કજ-યુગં શ્રીપાદુકાલઙૃ્કતમ્ ।
ઉદ્ભા વન્નખચ દ્રખ ડ ચરં રાજ જપાસિન્નભં
બ્રહ્માિદ િત્રદશાસરુા ચતમહં મૂિધ્ન મરા ય બકે ॥ ૩૪॥
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આરક્તચ્છિવનાઽ તમાદર્વયુ િનશ્વાસહાયણ યત્
કાૈશયેને િવ ચત્રરત્નધ તતૈમુર્ક્તાફલૈ વલૈઃ ।
કૂજ કા ચન-િકિઙ્કણી ભર ભત સન્નદ્ધકા ચીગુણૈઃ
આદ પ્તં સિુનત બ બ બમ ણં તે પજૂયા ય બકે ॥ ૩૫॥

ક તૂર -ઘનસાર-કુઙુ્કમર -ેગ ધાે કટૈ-શ્ચ દનૈઃ
આ લપ્તં મ ણમાલયાઽ ત ચરં ગ્રવૈેય-હારાિદ ભઃ ।
દ પ્તં િદવ્ય-િવભષૂણૈ-જર્નિન તે જ્યાે ત-િવભા વ કુચ
વ્યાજ- વણર્ધટદ્વયં હિરહર-બ્રહ્માિદ-પીતં ભજે ॥ ૩૬॥

મુક્તારત્નસવુણર્કા તક લતૈ તે બાહુવ લીરહં
કેયૂરાેત્તમ બાહુદ ડવલયૈહર્ તાઙ્ગુલીભષૂણૈઃ ।
સ તાઃ કલયા મ હીરમ ણમન્મુક્તાફલાક લત-
ગ્રીવાપટ્ટિવભષૂણને સભુગે ક ઠં ચ ક બુ શ્રયમ્ ॥ ૩૭॥
તપ્ત વણર્-કૃતાે કુ ડલયુગં મા ણક્ય-મુક્તાે લસ-
દ્ધરાબદ્ધ-મન ય-તુલ્ય-મપરં હૈમં ચ ચક્રદ્વયમ્ ।
શકુ્રાકાર-િનકાર-દક્ષ-મપરં મુક્તાફલં સુ દરં
બભ્ર કણયુગં નમા મ લ લતં નાસાગ્રભાગં શવે ॥ ૩૮॥

ઉદ્યુ પૂણર્ કલાિનિધ શ્ર વદનં ભક્તપ્રસનં્ન સદા
સમુ્ફ લા બુજ-પત્ર- ચત્ર-સષુમા-િધક્કાર દક્ષેક્ષણમ્ ।
સાન દં કૃતમ દહાસમસકૃત્ પ્રાદુભર્વ કાૈતુકં
કુ દાકાર સદુ તપઙ્ ક્ત શ શભા પૂણ મરા ય બકે ॥ ૩૯॥

શ ◌ૃઙ્ગારાિદ-રસાલયં િત્રભવુિન-માલ્યૈ-રતુલ્ય-ૈયુર્તં
સવાર્ઙ્ગીણ સદઙ્ગરાગ-સરુ ભ-શ્રીમદ્વપ-ુદ િપતમ્ ।
તા બૂલાલ ણ પ લવાધર-યુતં ર યં િત્રપુ ડ્ર ં દધ-
દ્ભાલં ન દનચ દનને જનિન યાયા મ તે મઙ્ગલમ્ ॥ ૪૦॥

ત-ચ પક-કુ દકેસર-મહાગ ધાેિદ્નરત્ કેતક
નીપશાેક- શર ષ-મખુ્ય-કુસમુૈઃ પ્રાેતં્ત સત ધૂિપતા ।
આિનલા જન-તુલ્ય-મત્ત-મધપુ-શ્રેણીવ વેણી તવ
શ્રીમાતઃ શ્રયતાં મિદય હૃદયા ભાે ં સરાજેલયે ॥ ૪૧॥
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લખેાલ ય-િવ ચત્ર-રત્ન-ઘિટતં હૈમં િકર ટાેત્તમં
મુક્તા-કા ચન-િકિઙ્કણી-ગણ-મહા-હીર-પ્રબદ્ધાે વલમ્ ।
ચ ચશ્ચ દ્રકલા-કલાપ-મિહતં-દેવદુ્રપુ પા ચતૈઃ
માલ્યૈ-ર બ િવલ બતં સ શખરં બભ્ર ચ્છર તે ભજે ॥ ૪૨॥
ઉિ ક્ષપ્તાેચ્ચસવુણર્-દ ડ-ક લતં-પૂણ દુ- બ બાકૃ ત
ચ્છતં્ર માૈ ક્તક- ચત્રરત્નખ ચતં ક્ષાૈમાંશકુાેતં્ત સતમ્ ।
મુક્ત લ-િવલ બતં-સકલશં નાનાપ્રસનૂા ચતં
ચ દ્રાેઙ્ડામર-ચામરા ણ દધતે શ્રીદેિવ તે વઃ સ્ત્રયઃ ॥ ૪૩॥

િવદ્યા-મ ત્ર-રહસ્યિવન્મુિનગણૈઃ ક્ પ્તાપેચારાચર્નાં
વેદાિદ- તુ ત-ગીયમાન-ચિરતાં વેદા ત-ત વા ત્મકામ્ ।
સવાર્ તાઃ ખલુ તુયર્તા-મપુગતા- વદ્ર મદેવ્યઃ પરાઃ
વાં િનતં્ય સમપુાસતે વિવભવૈઃ શ્રીચક્રનાથે શવે ॥ ૪૪॥

અેવં ય મર ત પ્રબુદ્ધસમુ તઃ શ્રીમ વ પં પરં
દ્ધાેઽ યાશુ યવુા ભવત્યનપુમઃ સ્ત્રીણામનઙ્ગાયતે ।

સાેઽષ્ટૈશ્વયર્- તરસૃ્કત ખલા-સરુશ્રી-જૃ ભણૈકાલયઃ
વીપાલિકર ટ-કાેિટવલ ભ-પુ પા ચતાઙ્ ઘ્ર-ભર્વેત્ત્ ॥ ૪૫॥

અથ તવ ધનુઃ પુ ડ્ર ે વાત્ પ્ર સદ મ તદુ્ય ત
િત્રભવુનવધૂ મુદ્ય જ્યાે નાકલાિનિધ-મ ડલમ્ ।
સકલ જનિન મારં મારં ગતઃ મરતાં નરઃ
િત્રભવુનવધૂ-માેહા બાેધેઃ પ્રપૂણર્િવધ-ુભર્વેત્ ॥ ૪૬॥

પ્રસનૂ શર પ ચક પ્રકટ જૃ ભણાગુ ભતં
િત્રલાેકમવલાેકય ત્યમલચેતસાઽચ ચલમ્ ।
અશષે ત ણીજન મરિવજૃ ભણે યઃ સદા
પટુભર્વ ત તે શવે િત્રજગદઙ્ગનાક્ષાેભણે ॥ ૪૭॥

પાશં પ્રપૂિરત-મહા-સમુ ત-પ્રકાશાે
યાે વા તવ િત્રપુરસુ દિર સુ દર ણામ્ ।
આકષર્ણેઽ ખલવશીકરણે પ્રવીણં
ચત્તે દધા ત સ જગ ત્રય-વ યકૃત્ સ્યાત્ ॥ ૪૮॥

shaktitripurAmahimnastotra.pdf 7



શ્રીશ ક્તમિહ અથવા િત્રપુરામિહ તાતે્રમ્

યઃ વા તે કલય ત કાેિવદ- સ્ત્રલાેક -

ત ભાર ભણચણ-મત્યુદારવીયર્મ્ ।
માત તે િવજય-િન ઙુ્કશં સ યાષેાઃ
દેવા ત ભય ત ચ ભૂભુ ેઽ યસૈ યમ્ ॥ ૪૯॥

ચાપ યાન વશાદ્ભવાેદ્ભવ મહામાેહં મહાજૃ ભણં
પ્રખ્યાતં પ્રસવષેુ ચ તન-વશાત્ તત્તચ્છરવં્ય સધુીઃ ।
પાશ યાનવસાત્ સમ તજગતાં ત્યાવેર્શ વં મહા-
દુગર્ ત ભ-મહાઙુ્કશસ્ય મનનાન્માયા-મમેયાં તરેત્ ॥ ૫૦॥

યાસં કૃ વા ગણેશ-ગ્રહ-ભગણ-મહાયાે ગની-રા શ-પીઠૈઃ
ષડ્ ભઃ શ્રીમા કાણઃ સિહત-બહુકલૈ-રષ્ટવાગ્દેવતા ભઃ ।
સશ્રીક ઠાિદયુગ્મૈ-િવમલિનજતનાૈ કેશવાદ્યૈશ્ચ ત વૈઃ
ષટ્િત્રશદ્ ભશ્ચ ત વૈભર્ગવ ત ભવતી ં ય મરેત્ સ વમવે ॥ ૫૧॥

સરુપ તપુર-લ મી-જૃ ભણાતીતલ મીઃ
પ્રભવ ત િનજગેહે યસ્ય દૈવં વમાય ।
તવ િવિવધકલાનાં પાત્રભૂતસ્ય તસ્ય
િત્રભવુનિવિદતા સા જૃ ભતે ક તરચ્છા ॥ ૫૨॥

માત વં ભૂભુર્વઃ વ-મર્હર સ તપઃ-સત્યલાેકૈશ્ચ સયૂ-
દ્વારજ્ઞાચાયર્-શકુ્રાિક ભરિપ-િનગમબ્રહ્મ ભઃ પ્રાેતશ ક્તઃ ।
પ્રાણાયામાિદયત્નૈઃ કલય સ સકલં માનસં યાનયાેગં
યષેાં તષેાં સપયાર્ ભવ ત સરુકૃતા બ્રહ્મ તે નતે ચ ॥ ૫૩॥

ક્વ મે બુિધવાર્ચા પરમિવદુષાે મ દસર ણઃ
ક્વ તે માત-બ્રહ્મપ્રમખુ-િવદુષા-માપ્તવચસામ્ ।
આભનૂ્મે િવસૂ્ફ તઃ પરતર મિહ તવ નુ તઃ
પ્ર સદં્ધ ક્ષ તવં્ય બહુલતર-ચાપલ્ય મહ મે ॥ ૫૪॥
પ્રસીદ પરદેવતે મમ હૃિદ પ્રભૂતં ભયં
િવધારય દિરદ્રતાં દલય દેિહ સવર્જ્ઞતામ્ ।
િનધેિહ ક ણાિનધે ચરણપદ્મયુગ્મં વકં
િનવારય જરા ત િત્રપુરસુ દિર શ્રી શવે ॥ ૫૫॥
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ઇ ત િત્રપુરસુ દર - તુ ત મમાં પઠેદ્યઃ સધુીઃ
સ સવર્દુિરતાટિવ-પટલ-ચ ડ-દાવાનલઃ ।
ભવને્મન સ વા છત-પ્ર થત- સ દ્ધ- દ્ધભર્વેત્
અનેક-િવધ-સ પદાં પદ-મન તુલ્યાે ભવેત્ ॥ ૫૬॥

વીપાલ પ્રકટમુકુટ સ્રગ્ર ે રા જતાઙ્ ઘ્રઃ
િવદ્યુ પુ ન તનુ તસમારાિધતાે બાિધતાિરઃ ।
િવદ્યાઃ સવાર્ઃ કલય ત હૃદ વ્યાકરાે ત પ્રવાચા
લાેકાશ્ચાયનર્વનવપદૈિર દુ બ બ પ્રકાશઃૈ ॥ ૫૭॥

સગંીતં ગિરજે કિવ વસર ણ-ચા ાય-વાક્ય- તેઃ
વ્યાખ્યાનં હૃિદ તાવક ન-ચરણદ્વ દં ચ સવર્જ્ઞતામ્ ।
શ્રદ્ધાં કમર્ ણ કા લકેઽ તિવપુલ-શ્રીજૃ ભણં મ દરે
સાૈ દય વપુ ષ પ્રકાશમતુલં પ્રા ાે ત િવદ્વાન્ કિવ ॥ ૫૮॥

ભૂ યં વૈદુ યમુદ્યિદ્દનકર િકરણાકરમાકારતજેઃ
સવુ્યકં્ત ભ ક્તમાગ િનગમિનગિદતં દુગર્મં યાેગમાગર્મ્ ।
આયુ યં બ્રહ્મપાે યં હર ગિરિવશદાં ક તમ યેત્ય ભૂમાૈ
દેહા તે બ્રહ્મપારં પર શવચરણાકરમ યે ત િવદ્વાન્ ॥ ૫૯॥
દુવાર્સસા મિહત િદવ્ય મનુીશ્વરેણ
િવદ્યાકલા યવુ ત મન્મથ-મૂ તનૈતત્ ।
તાતંે્ર વ્યધાિય ચરં િત્રપુરા બકાયાઃ

વેદાગમૈક પટલી િવિદતૈકમૂતઃ ॥ ૬૦॥
સદસદનુગ્રહ-િનગ્રહ-ગ્ િહત-મુિનિવગ્રહાે ભગવાન્ ।
સવાર્સામપુિનષદાં દુવાર્સા જય ત દે શકઃ પ્રથમઃ ॥ ૬૧॥
॥ ઇ ત શ્રીદુવાર્સસા મનુી દ્રણે િવર ચતં શ્રીશ ક્તમિહ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્ ॥
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