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Shri Dakshinamurti Stotram 2

શ્રીદ ક્ષણામૂ ત તાતે્રમ્ ૨

ઉપાસકાનાં યદુપાસનીયમપુાત્તવાસં વટશા ખમૂલે ।
તદ્ધામ દા ક્ષ યજુષા વમૂત્યાર્ ગતુર્ ચત્તે મમ બાેધ પમ્॥ ૧॥
અદ્રાક્ષમક્ષીણદયાિનધાનમાચાયર્માદ્યં વટમૂલભાગે ।
માનૈને મ દ મતભૂ ષતને મહ ષલાેકસ્ય તમાે નુદ તમ્॥ ૨॥
િવદ્રાિવતાશષેતમાેગણને મુદ્રાિવશષેેણ મુહુમુર્નીનામ્ ।
િનરસ્ય માયાં દયયા િવધત્તે દેવાે મહાં ત વમસી ત બાેધમ્॥ ૩॥
અપારકા યસધુાતરઙ્ગૈરપાઙ્ગપાતૈરવલાેકય તમ્ ।
કઠાેરસસંારિનદાઘતપ્તાન્મનુીનહં નાૈ મ ગુ ં ગુ ણામ્॥ ૪॥
મમાદ્યદેવાે વટમૂલવાસી કૃપાિવશષેા કૃતસિન્નધાનઃ ।
આકાર પામપુિદ ય િવદ્યામાિવદ્યક વા તમપાકરાેતુ॥ ૫॥
કલા ભિર દાેિરવ ક પતાઙ્ગં મુક્તાકલાપૈિરવ બદ્ધમૂ તમ્ ।
આલાેકયે દે શકમપ્રમેયમનાદ્યિવદ્યા ત મરપ્રભાતમ્॥ ૬॥
વદક્ષ નુ સ્થતવામપાદં પાદાેદરાલંકૃતયાેગપટ્ટમ્ ।
અપ તેરાિહતપાદમઙ્ગે પ્રણાૈ મ દેવં પ્ર ણધાનવ તમ્॥ ૭॥
ત વાથર્મ તવેસતા ષીણાં યવુાઽિપ યઃ સન્નપુદેષુ્ટમીષ્ટે ।
પ્રણાૈ મ તં પ્રાક્તનપુ ય લૈરાચાયર્માશ્ચયર્ગુણાિધવાસમ્॥ ૮॥
અેકેન મુદ્રાં પરશું કરેણ કરેણ ચા યને ગં દધાનઃ ।
વ નુિવ ય તકરઃ પુર તાદાચાયર્ચૂડામ ણરાિવર તુ॥ ૯॥
આલપેવ તં મદનાઙ્ગભૂત્યા શાદૂર્લકૃત્ત્યા પિરધાનવ તમ્ ।
આલાેકયે ક ચન દે શકે દ્રમજ્ઞાનવારાકરવાડવા ગ્ મ્॥ ૧૦॥
ચા મતં સાેમકલાવતંસં વીણાધરં વ્યક્તજટાકલાપમ્ ।
ઉપાસતે કેચન યાે ગન વામપુાત્તનાદાનુભવપ્રમાેદમ્॥ ૧૧॥
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ઉપાસતે યં મનુયઃ શકુાદ્યા િનરા શષાે િનમર્મતાિધવાસાઃ ।
તં દ ક્ષણામૂ તતનું મહેશમપુા મહે માેહમહા તશા ત્યૈ॥ ૧૨॥
કા ત્યા િન દતકુ દક દલવપુ યર્ગ્રાેધમૂલે વસ -

કા યા તવાિર ભમુર્િનજનં સભંાવય વી ક્ષતૈઃ ।
માેહ વા તિવભેદનં િવરચય બાેધને તત્તાદશૃા

દેવ ત વમસી ત બાેધયતુ માં મુદ્રાવતા પા ણના॥ ૧૩॥
અગાૈરગાત્રૈરલલાટનતે્રૈરશા તવષેૈરભજુઙ્ગભષૂૈઃ ।
અબાેધમુદ્રરૈનપા તિનદ્રરૈપૂણર્કામૈરમરૈરલં નઃ॥ ૧૪॥
દૈવતાિન ક ત સ ત ચાવનાૈ નવૈ તાિન મનસાે મતાિન મે ।
દ ક્ષતં જડિધયામનુગ્રહે દ ક્ષણા ભમખુમવે દૈવતમ્॥ ૧૫॥
મુિદતાય મુગ્ધશ શનાવતં સને ભ સતાવલપેરમણીયમૂતર્યે ।
જગદ દ્ર લરચનાપટ યસે મહસે નમાેઽ તુ વટમૂલવા સને॥ ૧૬॥
વ્યાલ બની ભઃ પિરતાે જટા ભઃ કલાવશષેેણ કલાધરેણ ।
પ યઁ લલાટેન મખુે દુના ચ પ્રકાશસે ચેત સ િનમર્લાનામ્॥ ૧૭॥
ઉપાસકાનાં વમુમાસહાયઃ પૂણ દુભાવં પ્રકટ કરાે ષ ।
યદદ્ય તે દશર્નમાત્રતાે મે દ્રવત્યહાે માનસચ દ્રકા તઃ॥ ૧૮॥
ય તે પ્રસન્નામનુસ દધાનાે મૂ ત મુદા મુગ્ધશશાઙ્કમાૈલેઃ ।
અૈશ્વયર્માયુલર્ભતે ચ િવદ્યામ તે ચ વેદા તમહારહસ્યમ્॥ ૧૯॥
॥ ઇ ત દ ક્ષણામૂ ત તાતે્રં (૨) સ પૂણર્મ॥્
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