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॥ અષ્ટમૂ ત તાતે્રમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
ઈશા વાસ્ય મદં સવ ચક્ષાેઃ સયૂા અ યત ।
ઇ ત શ્રુ ત વાચાતાે મહાદેવઃ પરાવરઃ॥ ૧॥
અષ્ટમૂતરસાૈ સયૂા મૂ ત વં પિરક પતઃ ।
નતે્રિત્રલાેચનસ્યૈકમસાૈ સયૂર્ તદા શ્રતઃ॥ ૨॥
યસ્ય ભાસા સવર્ મદં િવભાતીિદ શ્રુતેિરમે ।
તમવે ભા તમીશાનમનુભા ત ખગાદયઃ॥ ૩॥
ઈશાનઃ સવર્િવદ્યાનાં ભૂતાનાં ચે ત ચ શ્રુતેઃ ।
વેદાદ નામ યધીશઃ સ બ્રહ્મા કૈનર્ પજૂ્યતે॥ ૪॥
યસ્ય સહંારકાલે તુ ન િક ચદવ શ યતે ।
ષ્ટકાલે પનુઃ સવ સ અેકઃ જ ત પ્રભુઃ॥ ૫॥

સયૂાર્ચદ્રમસાૈ ધાતા યથાપવૂર્મક પયત્ ।
ઇ ત શ્રુતેમર્હાદેવઃ શ્રેષ્ઠાેઽયર્ઃ સકલા શ્રતઃ॥ ૬॥
િવશ્વં ભૂતં ભવદ્ભયં સવ દ્રાત્મકં શ્રુતમ્ ।
ત્યુ જય તારકાેઽતઃ સ યજ્ઞસ્ય પ્રસાધનઃ॥ ૭॥

િવષમાક્ષાેઽિપ સમદક્ૃ સ શવાેઽિપ શવઃ સ ચ ।
ષસસં્થાેઽ ય ત ષાે ગુણાત્માઽ યગુગુણાેઽમલઃ॥ ૮॥
યદાજ્ઞામુદ્વહ ત્યત્ર શરસા સાસરુાઃ સરુાઃ ।
અભ્રં વાતાે વષ ઇતીષવાે યસ્ય સ િવશ્વપાઃ॥ ૯॥
ભષક્રમં વા ભષ ં ણાેમી ત શ્રુતેરવમ્ ।
વભક્તસસંારમહારાેગહતાર્ઽિપ શઙ્કરઃ॥ ૧૦॥
ઇત્યષ્ટમૂ ત તાતંે્ર સ પૂણર્મ્ ।
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