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dakShiNAmUrtistotra from Suta Samhita

દ ક્ષણામૂ ત તાતે્રં સતૂસિંહતા

પ્રલ બતજટાબદં્ધ ચ દ્રરેખાવતંસકમ્ ।
નીલગ્રીવં શરચ્ચ દ્રકા ભિવરા જતમ્॥ ૧॥
ગાેક્ષીરધવલાકારં ચ દ્ર બ બસમાનનમ્ ।
સુ મતં સપુ્રસનં્ન ચ વાત્મત વૈકસં સ્થતમ્॥ ૨॥
ગઙ્ગાધરં શવં શા તં લસ કેયૂરમ ડતમ્ ।
સવાર્ભરણસયંુક્તં સવર્લક્ષણસયંુતમ્॥ ૩॥
વીરાસને સમાસીનં વેદયજ્ઞાપેવી તનમ્ ।
ભ મધારા ભરામં તં નાગાભરણભૂ ષતમ્॥ ૪॥
વ્યાઘ્રચમાર્ બરં શદંુ્ધ યાેગપટ્ટા તં શભુમ્ ।
સવષાં પ્રા ણનામાત્મજ્ઞાપ માર ષ્ટતઃ॥ ૫॥
િવ ય તચરણં સ યગ્ જ્ઞાનમુદ્રાધરં હરમ્ ।
સવર્િવજ્ઞાનરત્નાનં કાેશભૂતં સપુુ તકમ્॥ ૬॥
દધાનં સવર્ત વાક્ષમા લકાં કુ ડકામિપ ।
વાત્મભૂતપરાન દપરશ યધર્ િવગ્રહમ્॥ ૭॥
ધમર્ પ ષાપેેતં ધા મકૈવદપારગૈઃ ।
મુિન ભ સઋંતં માયાવટમૂલા શ્રતં શભુમ્॥ ૮॥
ઈશાનં સવર્િવદ્યાનામીશ્વરેશ્વરમવ્યયમ્ ।
ઉ પત્ત્યાિદિવિનમુર્ક્તં આેઙ્કારકમલાસનમ્॥ ૯॥
વાત્મિવદ્યાપ્રદાનને સદા સસંારમાેચકમ્ ।
દં્ર પરમકા યા સવર્પ્રા ણિહતે રતમ્॥ ૧૦॥

ઉપાસકાનાં સવષામભીષ્ટસકલપ્રદમ્ ।
દ ક્ષણામૂ તદેવાખ્યં જગ વગાર્િદકારણમ્॥ ૧૧।
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દ ક્ષણામૂ ત તાતે્રં સતૂસિંહતા

સમાગત્ય મહાભ યા દ ડવ થવીતલે ।
પ્રણ ય બહુશાે દેવં સમારા ય યથા બલમ્॥ ૧૨॥
દ્ર યત્તે મખંુ તને દ ક્ષણં પાિહ મા મ ત ।

ઉ વા પનુઃ પનુદવં પજૂયામાસ ભ ક્તતઃ॥ ૧૩॥
॥ ઇ ત સતૂસિંહતા તગર્તમ્ દ ક્ષણામૂ ત તાતે્રમ્॥
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