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hariharastotram

હિરહર તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ॥
ધમાર્થર્કામમાેક્ષાખ્યચતવુર્ગર્પ્રદાિયનાૈ ।
વ દે હિરહરાૈ દેવાૈ ત્રૈલાેક્યપિરપાિયનાૈ॥ ૧॥
અેકમૂત દ્વધા ભન્નાૈ સસંારાણર્વતારકાૈ ।
વ દેઽહં કામદાૈ દેવાૈ સતતં શવકેશવાૈ॥ ૨॥
દયામયાૈ દ નદિરદ્રતાપહાૈ મહાજૈસાૈ મા યતમાૈ સદા સમાૈ ।
ઉદારલીલાલ લતાૈ સતા સતાૈ નમા મ િનતં્ય શવકેશવાવહમ્॥ ૩॥
અન તમાહા યિનધી િવિધ તુતાૈ શ્રયા યુતાૈ લાેકિવધાનકાિરણાૈ ।
સરુાસરુાધીશનુતાૈ નુતાૈ જગ પતી સદા િવધત્તાં શવકેશવાૈ શવમ્॥ ૪॥
જગ ત્રયીપાલનનાશકારકાૈ પ્રસન્નહાસાૈ િવલસ સદાનનાૈ ।
મહાબલાૈ મ જુલમૂ તધાિરણાૈ શવં િવધત્તાં શવકેશવાૈ સદા॥ ૫॥
મહ વનાૈ માેદકરાૈ પરાૈ વરાૈ મનુીશ્વરૈઃ સિેવતપાદપઙ્ક ૈ ।
અ ૈ સુ તાૈ જગદ શ્વરાૈ સદા શવં િવધત્તાં શવકેશવાૈ મમ॥ ૬॥
નમાેઽ તુ િનતં્ય શિવકેશવા યાં વભક્તસરંક્ષણત પરા યામ્ ।
દેવેશ્વરા યાં ક ણાકરા યાં લાેકત્રયીિન મ તકારણા યામ્॥ ૭॥
સલીલશીલાૈ મહનીયમૂત દયાકરાૈ મ જુલસચ્ચિરત્રાૈ ।
મહાેદયાૈ િવશ્વિવનાેદહેતૂ નમા મ દેવાૈ શવકેશવાૈ તાૈ॥ ૮॥
િત્રશલૂપા ણ વરચક્રપા ણ પીતા બરં પષ્ટિદગ બરં ચ ।
ચતુભુર્જં વા દશબાહુયુક્તં હિર હરં વા પ્રણમા મ િનત્યમ્॥ ૯॥
કપાલમાલાલ લતં શવં ચ સદ્વજૈય તીસ્રગુદારશાેભમ્ ।
િવ ં ચ િનતં્ય પ્ર ણપત્ય યાચે ભવ પદા ભાે હયાેઃ તઃ તાત્॥ ૧૦॥
શવ વમવેાઽ સ હિર વ પાે હરે વમવેાઽ સ શવ વ પઃ ।
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ભ્રા ત્યા જના વાં દ્વિવધ વ પં પ ય ત મૂઢા નનુ નાશહેતાેઃ॥ ૧૧॥
હરે જના યે શવ િપણં વાં વદૂ્રપમીશં કલય ત િનત્યમ્ ।
તે ભાગ્યવ તઃ પુ ષાઃ કદાઽિપ ન યા ત ભા વત્તનયસ્ય ગેહમ્॥ ૧૨॥
શ ભાે જના યે હિર િપણં વાં ભવ વ પં કમલાલયેશમ્ ।
પ ય ત ભ યા ખલુ તે મહા તાૈ યમસ્ય નાે યા ત પુરં કદા ચત્॥ ૧૩॥
શવે હરાૈ ભેદિધયાઽઽિધયુક્તા મુ ક્ત લભ તે ન જના દુરાપામ્ ।
ભુ ક્ત ચ નવૈેહ પર તુ દુઃખં સસંારકૂપે પ તતાઃ પ્રયા ત॥ ૧૪॥
હરે હરાૈ ભેદદશૃાે શં વૈ સસંાર સ ધાૈ પ તતાઃ સતાપાઃ ।
પાપાશયા માેહમયા ધકારે ભ્રા તા મહાદુઃખભરં લભ તે॥ ૧૫॥
સ તાે લસ તઃ સતુરાં હરાૈ ચ હરે ચ િનતં્ય વહુભ ક્તમ તઃ ।
અ તમર્હા તાૈ શવકેશવાૈ તાૈ યાય ત ઉચ્ચૈમુર્દમા ુવ ત॥ ૧૬॥
હરાૈ હરે ચૈક્યમુદારશીલાઃ પ ય ત શશ્વ સખુદાિયલીલાઃ ।
તે ભુ ક્તમુક્તી સમવા ય નનંૂ સખંુ દુરાપં સતુરાં લભ તે॥ ૧૭॥
શવે શવેશઽેિપ ચ કેશવે ચ પદ્માપતાૈ દેવવરે મહા તઃ ।
ભેદં ન પ ય ત પર તુ સ ત તયાેરભેદં કલય ત સત્યમ્॥ ૧૮॥
રમાપ ત વા ગિર પ ત વા િવશ્વેશ્વરં વા જગદ શ્વરં વા ।
િપનાકપા ણ ખલુ શાઙ્ર્ગપા ણ હિર હરં વા પ્રણમા મ િનત્યમ્॥ ૧૯॥
સરેુશ્વરં વા પરમેશ્વરં વા વૈકુ ઠલાેક સ્થતમચ્યુતં વા ।
કૈલાસશલૈ સ્થતમીશ્વરં વા િવ ં ચ શ ભું ચ નમા મ િનત્યમ્॥ ૨૦॥
હિરદર્યાદ્રાર્શયતાં પ્રયાતાે હરાે દયાલૂત્તમભાવમાપ્તઃ ।
અનેકિદવ્યાસ્ત્રધરઃ પરેશઃ પાયાદજસ્રં કૃપયા નતં મામ્॥ ૨૧॥
શષેાેઽ ત યસ્યાભરણ વમાપ્તાે યદ્વા સશુ યા વ મતઃ સદૈવ ।
દેવઃ સ કાેઽપીહ હિરહર્રાે વા કરાેતુ મે મ જુલમઙ્ગલં દ્રાક્॥ ૨૨॥
હિર હરં ચાિપ ભજ ત ભ યા િવભેદબુ દ્ધ પ્રિવહાય નનૂમ્ ।
સદ્ધા મહા તાે મનુયાે મહેચ્છાઃ વચ્છાશયા નારદપવર્તાદ્યાઃ॥ ૨૩॥
સન કુમારાદય ઉન્નતેચ્છા માેહેન હીના મનુયાે મહા તઃ ।
વા તઃ સ્થતં શઙ્કરમચ્યુતં ચ ભેદં પિરત્યજ્ય સદા ભજ તે॥ ૨૪॥
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શષ્ટા વ સષ્ઠાદય આત્મિનષ્ઠાઃ શ્રેષ્ઠાઃ વધમાર્વનકમર્ ચત્તાઃ ।
હૃત્તાપહારં મલહીન ચત્તા હિર હરં ચૈકતયા ભજ તે॥ ૨૫॥
અ યે મહાત્માન ઉદારશીલા ગ્વાદયાે યે પરમષર્ય તે ।
પ ય ત ચૈકં્ય હિરશવર્યાેઃ શ્રીસયંુક્તયાેરત્ર ન સશંયાેઽ ત॥ ૨૬॥
ઇ દ્રાદયાે દેવવરા ઉદારા ત્રૈલાેક્યસરંક્ષણદત્ત ચત્તાઃ ।
હિર હરં ચૈક વ પમવે પ ય ત ભ યા ચ ભજ ત નનૂમ્॥ ૨૭॥
સવષુ વેદેષુ ખલુ પ્ર સદ્ધવૈકુ ઠકૈલાસગયાેઃ સધુા ાેઃ ।
મુકુ દબાલે દુવતંસયાેઃ સચ્ચિરત્રયાેર શ્વરયાેરભેદઃ॥ ૨૮॥
સવાર્ ણ શાસ્ત્રા ણ વદ ત નનંૂ હરેહર્રસ્યૈક્યમુદારમૂતઃ ।
ના ત્યત્ર સ દેહલવાેઽિપ સતં્ય િનતં્ય જના ધમર્ધના ગદ ત॥ ૨૯॥
સવઃ પુરાણૈિરદમવે સકૂ્તં ય દ્વ શ ભાેમર્હનીયમૂત્યાઃ ।
અૈક્યં સદૈવાઽ ત ન ભેદલેશાેઽ ય તીહ ચ ત્યં સજુનૈ તદેવમ્॥ ૩૦॥
ભેદં પ્રપ ય ત નરાધમા યે િવ ણાૈ ચ શ ભાૈ ચ દયાિનધાને ।
તે યા ત પાપાઃ પિરતાપયુક્તા ઘાેરં િવશાલં િનરયસ્ય વાસમ્॥ ૩૧॥
ભૂતાિધપં વા િવબુધાિધપં વા રમેશ્વરં વા પરમેશ્વરં વા ।
પીતા બરં વા હિરદ બરં વા હિર હરં વા પુ ષા ભજ વમ્॥ ૩૨॥
મહ વવય કમનીયદેહમુદારસારં સખુદાિયચેષ્ટમ્ ।
સવષ્ટદેવં દુિરતાપહારં િવ ં શવં વા સતતં ભજ વમ્॥ ૩૩॥
શવસ્ય િવ ણાેશ્ચ િવભાત્યભેદાે વ્યાસાદયાેઽપીહ મહષર્ય તે ।
સવર્જ્ઞભાવં દધતાે િનતા તં વદ ત ચવૈં કલય ત સ તઃ॥ ૩૪॥
મહાશયા ધમર્િવધાનદક્ષા રક્ષાપરા િન જતમાનસા યે ।
તેઽપીહ િવજ્ઞાઃ સમદ શનાે વૈ શવસ્ય િવ ણાેઃ કલય ત્યભેદમ્॥ ૩૫॥
હિરરેવ હરાે હર અેવ હિરનર્ િહ ભેદલવાેઽિપ તયાેઃ પ્ર થતઃ ।
ઇ ત સદ્ધમનુીશયતીશવરા િનગદ ત સદા િવમદાઃ સજુનાઃ॥ ૩૬॥
હર અેવ હિરહર્િરરેવ હરાે હિરણા ચ હરેણ ચ િવશ્વ મદમ્ ।
પ્રિવિન મતમેતદવેિહ સદા િવમદાે ભવ તાૈ ભજ ભાવયુતઃ॥ ૩૭॥
હિરરેવ બભવૂ હરઃ પરમાે હર અેવ બભવૂ હિરઃ પરમઃ ।
હિરતા હરતા ચ તથા મ લતા રચયત્ય ખલં ખલુ િવશ્વ મદમ્॥ ૩૮॥
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ષ વજં વા ગ ડ વજં વા ગર શ્વરં વા ભવુનેશ્વરં વા ।
પ ત પશનૂામથવા યદૂનાં કૃ ણં શવં વા િવબુધા ભજ તે॥ ૩૯॥
ભીમાકૃ ત વા ચરાકૃ ત વા િત્રલાેચનં વા સમલાેચનં વા ।
ઉમાપ ત વાઽથ રમાપ ત વા હિર હરં વા મનુયાે ભજ તે॥ ૪૦॥
હિરઃ વયં વૈ હરતાં પ્રયાતાે હર તુ સાક્ષાદ્ધિરભાવમાપ્તઃ ।
હિરહર્રશ્ચાિપ જગ જનાનામપુાસ્યદેવાૈ ત ઇ ત પ્ર સ દ્ધઃ॥ ૪૧॥
હિરિહ સાક્ષત્ હર અેવ સદ્ધાે હરાે િહ સાક્ષાદ્ધિદરેવ ચા તે ।
હીરહર્રશ્ચ વયમવે ચૈકાે દ્વ પતાં કાયર્વશાત્ પ્રયાતઃ॥ ૪૨॥
હિરજર્ગ પાલનકૃ પ્ર સદ્ધાે હરાે જગન્નાશકરઃ પરાત્મા ।
વ પમાત્રેણ ભદામવાપ્તાૈ દ્વાવેક પાૈ ત ઇમાૈ સરેુશાૈ॥ ૪૩॥
દયિનધાનં િવલસ દ્વધાનં દેવપ્રધાનં નનુ સાવધાનમ્ ।
સાન દસન્માનસભાસમાનં દેવં શવં વા ભજ કેશવં વા॥ ૪૪॥
શ્રીકાૈ તુભાભરણ મ દુકલાવતંસં

કાલીિવલા સનમથાે કમલાિવલાસમ્ ।
દેવં મુરાિરમથ વા િત્રપુરાિરમીશં

ભેદં િવહાય ભજ ભાે ભજ ભૂિર ભ યા॥ ૪૫॥
િવ ઃ સાક્ષાચ્છ ભુરેવ પ્ર સદ્ધઃ શ ભુઃ સાક્ષા દ્વ રેવા ત નનૂમ્ ।
ના ત વ પાેઽપીહ ભેદાવકાશઃ સદ્ધા તાેઽયં સ જનાનાં સમુક્તઃ॥ ૪૬॥
શ ભુિવ શ્ચૈક પાે દ્વમૂ તઃ સતં્ય સતં્ય ગદ્યતે િન શ્ચતં સત્ ।
અ મ ન્મ યા સશંયં કુવર્તે યે પાપાચારા તે નરા રાક્ષસાખ્યાઃ॥ ૪૭॥
િવ ણાૈ શ ભાૈ ના ત ભેદાવભાસઃ સઙ્ખ્યાવ તઃ સ ત અેવં વદ ત ।
અ તઃ િક ચ સિંવ ચ ત્ય વયં દ્રાક્ ભેદં ત્ય વા તાૈ ભજ વ પ્રકામમ્॥ ૪૮॥
િવ ણાેભર્ક્તાઃ શ ભુિવદ્વષેસક્તાઃ શ ભાેભર્ક્તા િવ િવદ્વે ષણાે યે ।
કામક્રાેધા ધાઃ સમુ દાઃ સિન દા િવ દ ત દ્રાક્ તે નરા દુઃખ લમ્॥ ૪૯॥
િવ ણાૈ શ ભાૈ ભેદબુ દ્ધ િવહાય ભ યા યુક્તાઃ સ જના યે ભજ તે ।
તષેાં ભાગ્યં વ તુમીશાે ગુ ના સતં્ય સતં્ય વચ્ યંહ િવ દ્ધ ત વમ્॥ ૫૦॥
હરેિવરાેધી ચ હરસ્ય ભક્તાે હરસ્ય વૈર ચ હરેશ્ચ ભક્તઃ ।
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સાક્ષાદસાૈ રાક્ષસ અેવ નનંૂ ના ત્યત્ર સ દેહલવાેઽિપ સત્યમ્॥ ૫૧॥
શવં ચ િવ ં ચ િવ ભન્નદેહં પ ય ત યે મૂઢિધયાેઽ તનીચાઃ ।
તે િક સસુદ્ ભઃ સતુરાં મહદ્ ભઃ સ ભાષણીયાઃ પુ ષા ભવ ત॥ ૫૨॥
અનેક પં િવિદતૈક પં મહા તમુચ્ચૈર તશા ત ચત્તમ્ ।
દા તં િનતા તં શભુદં સકુા તં િવ ં શવં વા ભજ ભૂિરભ યા॥ ૫૩॥
હરે મુરારે હર હે પુરારે િવ ણાે દયાલાે શવ હે કૃપાલાે ।
દ નં જનં સવર્ગુણૈિવહીનં માં ભક્તમાત પિરપાિહ િનત્યમ્॥ ૫૪॥
હે હે િવ ણાે શ ભુ પ વમવે હે હે શ ભાે િવ પ વમવે ।
સતં્ય સવ સ ત અેવં વદ તઃ સસંારા ધ હ્ય જસા સ તર ત॥ ૫૫॥
િવ ઃ શ ભુઃ શ ભુરેવા ત િવ ઃ શ ભુિવ િવ રેવા ત શ ભુઃ ।
શ ભાૈ િવ ણાૈ ચૈક પ વ મષં્ટ શષ્ટા અેવં સવર્દા સ જપ ત॥ ૫૬॥
દૈવી સ પ દ્વદ્યતે યસ્ય પુંસઃ શ્રીમાન્ સાેઽયં સવર્દા ભ ક્તયુક્તઃ ।
શ ભું િવ ં ચૈક પં દ્વદેહં ભેદં ત્ય વા સ ભજન્માેક્ષમે ત॥ ૫૭॥
યષેાં પુંસામાસરુ સ પદા તે ત્યાેગ્રાર્સાઃ કામલાેભા ભભૂતાઃ ।
ક્રાેધનેા ધા બ ધયુક્તા જના તે શ ભું િવ ં ભેદબુદ્ યા ભજ તે॥ ૫૮॥
કલ્યાણકારં સખુદપ્રકારં િવિનિવકારં િવિહતાપેકારમ્ ।
વાકારમીશં ન કૃતાપકારં શવં ભજ વં િકલ કેશવં ચ॥ ૫૯॥
સ ચ્ચ વ પં ક ણાસકૂુપં ગીવાર્ણભપૂં વરધમર્યપૂમ્ ।
સસંારસારં સુ ચપ્રસારં દેવં હિર વા ભજ ભાે હરં વા॥ ૬૦॥
આન દ સ ધું પરદ નબ ધું માેહા ધકારસ્ય િનકારહેતુમ્ ।
સદ્ધમર્સતેું િરપુધૂમકેતું ભજ વ િવ ં શવમેકબુદ્ યા॥ ૬૧॥
વેદા ત સદ્ધા તમયં દયાલું સ સાઙ્ખ્યશાસ્ત્રપ્ર તપાદ્યમાનમ્ ।
યાયપ્ર સદં્ધ સતુરાં સ મદં્ધ ભજ વ િવ ં શવમેકબુદ્ યા॥ ૬૨॥
પાપાપહારં ચરપ્રચારં કૃતાપેકારં િવલસ દ્વહારમ્ ।
સદ્ધમર્ધારં કમનીયદારં સારં હિર વા ભજ ભાે હરં વા॥ ૬૩॥
િવ ણાૈ હરાૈ ભેદમવેક્ષમાણઃ પ્રાણી િનતા તં ખલુ તા તચેતાઃ । -આદે્દદ્।
પ્રેતાિધપસ્યૈ ત પુરં દુર તં દુઃખં ચ તત્ર પ્ર થતં પ્રયા ત॥ ૬૪॥
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ભાે ભાે જના જ્ઞાનધના મનાગ યચ્ય હરાૈ ચાિપ હરે ચ નનૂમ્ ।
ભેદં પિરત્યજ્ય મનાે િન ય સખંુ ભવ તઃ ખલુ તાૈ ભજ તુ॥ ૬૫॥
આન દસન્મ દર મ દુકા તં શા તં િનતા તં ભવુનાિન પા તમ્ ।
ભા તં સદુા તં િવિહતાસરુા તં દેવં શવં વા ભજ કેશવં વા॥ ૬૬॥
હે હે હરે કૃ ણ જનાદર્નેશ શ ભાે શશાઙ્કાભરણાિધદેવ ।
નારાયણ શ્રીશ જગ વ પ માં પાિહ િનતં્ય શરણં પ્રપન્નમ્॥ ૬૭॥
િવ ણાે દયાલાેઽચ્યુત શાઙ્ર્ગપાણે ભૂતેશ શ ભાે શવ શવર્ નાથ ।
મુકુ દ ગાેિવ દ રમાિધપેશ માં પાિહ િનતં્ય શરણં પ્રપન્નમ્॥ ૬૮॥
કલ્યાણકાિરન્ કમલાપતે હે ગૈર પતે ભીમ ભવેશ શવર્ ।
ગર શ ગાૈર પ્રય શલૂપાણે માં પાિહ િનતં્ય શરણં પ્રપત્રમ્॥ ૬૯॥
હે શવર્ હે શઙ્કર હે પુરારે હે કેશવ હે કૃ ણ હરે મુરારે ।
હે દ નબ ધાે ક ણૈક સ ધાે માં પાિહ િનતં્ય શરણં પ્રપન્નમ્॥ ૭૦॥
હે ચ દ્રમાૈલે હિર પ શ ભાે હે ચક્રપાણે શવ પ િવ ણાે ।
હે કામશત્રાે ખલુ કામતાત માં પાિહ િનતં્ય ભગવન્નમ તે॥ ૭૧॥
સકલલાેકપશાેકિવના શનાૈ પરમર યતયા પ્રિવકા શનાૈ ।
અઘસમૂહિવદારણકાિરણાૈ હિરહરાૈ ભજ મૂઢ ભદાં ત્યજ॥ ૭૨॥
હિરઃ સાક્ષાદ્ધરઃ પ્રાેક્તાે હરઃ સાક્ષાદ્ધિરઃ તઃ ।
ઉભયાેર તરં ના ત સતં્ય સતં્ય નં સશંયઃ॥ ૭૩॥
યાે હરાૈ ચ હરે સાક્ષાદેકમૂતા દ્વધા સ્થતે ।
ભેદં કરાે ત મૂઢાત્મા સ યા ત નરકં ધ્રવુમ્॥ ૭૪॥
યસ્ય બુ દ્ધહર્રાૈ ચાિપ હરે ભેદં ચ પ ય ત ।
સ નરાધમતાં યાતાે રાેગી ભવ ત માનવઃ॥ ૭૫॥
યાે હરાૈ ચ હરે ચાિપ ભેદબુ દ્ધ કરાેત્યહાે ।
ત માન્મૂઢતમાે લાેકે ના યઃ કશ્ચન િવદ્યતે॥ ૭૬॥
મુ ક્ત મચ્છ સ ચેત્તિહ ભેદં ત્યજ હરાૈ હરે ।
અ યથા જન્મલકે્ષષુ મુ ક્તઃ ખલુ સદુુલર્ભા॥ ૭૭॥
િવ ણાેઃ શવસ્ય ચાભેદજ્ઞાનાન્મુ ક્તઃ પ્ર યતે ।
ઇ ત સદ્વદેવાક્યાનાં સદ્ધા તઃ પ્ર તપાિદતઃ॥ ૭૮॥
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િવ ઃ શવઃ શવાે િવ િર ત જ્ઞાનં પ્ર શ યતે ।
અેતજ્જ્ઞાનયુતાે જ્ઞાિન ના યથા જ્ઞાન મ યતે॥ ૭૯॥
હિરહર્રાે હરશ્ચાિપ હિરર તી ત ભાવયન્ ।
ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણામિધકાર ભવેન્નરઃ॥ ૮૦॥
હિર હરં ભન્ન પં ભાવયત્યધમાે નરઃ ।
સ વણર્સઙ્કરાે નનંૂ િવજ્ઞેયાે ભાિવતાત્મ ભઃ॥ ૮૧॥
હર શ ભાે હરે િવ ણાે શ ભાે હર હરે હર ।
ઇ ત િનતં્ય જપન્ જ તુ ર્ વન્મુક્તાે િહ યતે॥ ૮૨॥
ન હિર ચ હરં ચાિપ ભેદબુદ્ યા િવલાેકયેત્ ।
યદ ચ્છેદાત્મનઃ ક્ષેમં બુ દ્ધમાન્ કુશલાે નરઃ॥ ૮૩॥
હરે હર દયાલાે માં પાિહ પાિહ કૃપાં કુ ।
ઇ ત સ જપનાદેવ મુ ક્તઃ પ્રાણાૈ પ્ર ત ષ્ઠતા॥ ૮૪॥
હિર હરં દ્વધા ભન્નં વ તુત વેક પકમ્ ।
પ્રણમા મ સદા ભ યા રક્ષતાં તાૈ મહેશ્વરાૈ॥ ૮૫॥
ઇદં હિરહર તાતે્રં સકંૂ્ત પરમદુલર્ભમ્ ।
ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં દાયકં િદવ્યમુત્તમમ્॥ ૮૬॥
શવકેશવયાેરૈક્યપ્ર તપાદકમીિડતમ્ ।
પઠેયુઃ કૃ તનઃ શા તા દા તા માેક્ષા ભલા ષણઃ॥ ૮૭॥
અેતસ્ય પઠના સવાર્ઃ સદ્ધયાે વશગા તથા ।
દેવયાેિવ શવયાેભર્ ક્તભર્વ ત ભૂ તદા॥ ૮૮॥
ધમાર્થ લભતે ધમર્મથાર્થ ચાથર્મશ્નુતે ।
કામાથ લભતે કામં માેક્ષાથ માેક્ષમશ્નુતે॥ ૮૯॥
દુગર્મે ઘાેરસઙ્ગ્રામે કાનને વધબ ધને ।
કારાગારેઽસ્ય પઠના યતે ત ક્ષણં સખુી॥ ૯૦॥
વેદે યથા સામવેદાે વેદા તાે દશર્ને યથા ।
તાૈ મનુ તયર્દ્વત્ વણષુ બ્રાહ્મણાે યથા॥ ૯૧॥

યથાઽઽશ્રમષેુ સ યાસાે યથા દેવષેુ વાસવઃ ।
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યથાઽશ્વ થઃ પાદપષેુ યથા ગઙ્ગા નદ ષુ ચ॥ ૯૨॥
પુરાણષેુ યથા શ્રેષં્ઠ મહાભારતમુચ્યતે ।
યથા સવષુ લાેકેષુ વૈકુ ઠઃ પરમાેત્તમઃ॥ ૯૩॥
યથા તીથષુ સવષુ પ્રયાગઃ શ્રેષ્ઠ ઈિરતઃ ।
યથા પુર ષુ સવાર્સુ વરા વારાણસી મતા॥ ૯૪॥
યથા દાનષેુ સવષુ ચાન્નદાનં મહત્તમમ્ ।
યથા સવષુ ધમષુ ચાિહસા પરમા તા॥ ૯૫॥
યથા સવષુ સાખૈ્યષેુ ભાજેનં પ્રાહુ ત્તમમ્ ।
તથા તાતે્રષેુ સવષુ તાતે્રમેત પરા પરમ્॥ ૯૬॥
અ યાિન યાિન તાતે્રા ણ તાિન સવાર્ ણ િન શ્ચતમ્ ।
અસ્ય તાતે્રસ્ય નાે યા ત ષાેડશીમિપ સ કલામ્॥ ૯૭॥
ભૂતપ્રેતિપશાચાદ્યા બાલ દ્ધગ્રહાશ્ચ યે ।
તે સવ નાશમાયા ત તાતે્રસ્યાસ્ય પ્રભાવતઃ॥ ૯૮॥
યત્રાસ્ય પાઠાે ભવ ત તાતે્રસ્ય મહતાે ધવુમ્ ।
તત્ર સાક્ષા સદા લ મીવર્સત્યેવ ન સશંયઃ॥ ૯૯॥
અસ્ય તાતે્રસ્ય પાઠેન િવશ્વેશાૈ શવકેશવાૈ ।
સવાર્ન્મનાેરથા પુંસાં પૂરયેતાં ન સશંયઃ॥ ૧૦૦॥
પુ યં પુ યં મહ પુ યં તાતે્રમેત દ્ધ દુલર્ભમ્ ।
ભાે ભાે મુમુક્ષવઃ સવ યૂયં પઠત સવર્દા॥ ૧૦૧॥
ઇત્યચ્યુતાશ્રમ વા મિવર ચતં શ્રીહિરહરાદ્વતૈ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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