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॥ શ્રીતારાશતનામ તાતે્રમ્॥
શ્રી શવ ઉવાચ॥
તાિરણી તરલા ત વી તારા ત ણવ લર ।
તીર પા તર યામા તનુક્ષીણપયાેધરા॥ ૧॥
તુર યા તરલા તીવ્રગમના નીલવાિહની ।
ઉગ્રતારા જયા ચ ડી શ્રીમદેકજટા શરાઃ॥ ૨॥
ત ણી શા ભવી છન્નભાલા ચ ભદ્રતાિરણી ।
ઉગ્રા ચાેગ્રપ્રભા નીલા કૃ ણા નીલસર વતી॥ ૩॥
દ્વતીયા શાેભના િનત્યા નવીના િનત્યનૂતના ।
ચ ડકા િવજયારા યા દેવી ગગનવાિહની॥ ૪॥
અટ્ટહાસ્યા કરાલાસ્યા ચરાસ્યા િદ તપૂ જતા ।
સગુણા સગુણારા યા હર દ્રદેવપૂ જતા॥ ૫॥
રક્ત પ્રયા ચ રક્તાક્ષી િધરાસ્યિવભૂ ષતા ।
બ લ પ્રયા બ લરતા દુગાર્ બલવતી બલા॥ ૬॥
બલ પ્રયા બલરતા બલરામપ્રપૂ જતા ।
અધર્કેશશે્વર કેશા કેશવાસિવભૂ ષતા॥ ૭॥
પદ્મમાલા ચ પદ્માક્ષી કામાખ્યા ગિરન દની ।
દ ક્ષણા ચવૈ દક્ષા ચ દક્ષ દ ક્ષણે રતા॥ ૮॥
વજ્રપુ પ પ્રયા રક્ત પ્રયા કુસમુભૂ ષતા ।
માહેશ્વર મહાદેવ પ્રયા પ ચિવભૂ ષતા॥ ૯॥
ઇડા ચ િપઙ્ગલા ચવૈ સષુુ ા પ્રાણ િપણી ।
ગા ધાર પ ચમી પ ચાનનાિદ પિરપૂ જતા॥ ૧૦॥
ત યિવદ્યા ત ય પા ત યમાગાર્નુસાિરણી ।
ત વ પ્રયા ત વ પા ત વજ્ઞાના ત્મકાઽનઘા॥ ૧૧॥
તા ડવાચારસ તુષ્ટા તા ડવ પ્રયકાિરણી ।
તાલદાનરતા કૂ્રરતાિપની તર ણપ્રભા॥ ૧૨॥
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॥ શ્રીતારાશતનામ તાતે્રમ્॥

ત્રપાયુક્તા ત્રપામુક્તા તિપતા પ્તકાિરણી ।
તા યભાવસ તુષ્ટા શ ક્તભર્ક્તાનુરા ગણી॥ ૧૩॥
શવાસક્તા શવર તઃ શવભ ક્તપરાયણા ।
તામ્રદ્યુ ત તામ્રરાગા તામ્રપાત્રપ્રભાે જની॥ ૧૪॥
બલભદ્રપ્રેમરતા બ લભુગ્બ લક પની ।
રામ પા રામશક્તી રામ પાનુકાિરણી॥ ૧૫॥
ઇત્યેત ક થતં દેિવ રહસ્યં પરમાદ્ભુતમ્ ।
શ્રુ વા માેક્ષમવા ાે ત તારાદેવ્યાઃ પ્રસાદતઃ॥ ૧૬॥
ય ઇદં પઠ ત તાતંે્ર તારા તુ તરહસ્યકમ્ ।
સવર્ સ દ્ધયુતાે ભૂ વા િવહરેત્ ક્ષ તમ ડલે॥ ૧૭॥
તસ્યવૈ મ ત્ર સ દ્ધઃ સ્યાન્મમ સ દ્ધરનુત્તમા ।
ભવત્યેવ મહામાયે સતં્ય સતં્ય ન સશંયઃ॥ ૧૮॥
મ દે મઙ્ગલવારે ચ યઃ પઠેિન્ન શ સયંતઃ ।
તસ્યવૈ મ ત્ર સ દ્ધ સ્યાદ્ગાણપતં્ય લભેત સઃ॥ ૧૯॥
શ્રદ્ધયાઽશ્રદ્ધયા વાિપ પઠેત્તારારહસ્યકમ્ ।
સાેઽ ચરેણવૈ કાલને વન્મુક્તઃ શવાે ભવેત્॥ ૨૦॥
સહસ્રાવતર્નાદે્દિવ પુરશ્ચયાર્ફલં લભેત્ ।
અેવં સતતયુક્તા યે યાય ત વામપુાસતે ।
તે કૃતાથાર્ મહેશાિન ત્યુસસંારવત્મર્નઃ॥ ૨૧॥
ઇ ત વણર્માલાત ત્રે તારાશતનામ તાતંે્ર સમાપ્તમ્॥
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