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Stotraratnam or Alavandarastotram

તાતે્રરતં્ન અથવા આલવ દાર તાતે્રમ્

વાદયિન્નહ સવષાં ત્ર ય તાથ સદુુગ્રર્હમ્ ।
તાતે્રયામાસ યાેગી દ્ર તં વ દે યામનુાહ્વયમ્॥
નમાે નમાે યામનુાય યામનુાય નમાે નમઃ ।
નમાે નમાે યામનુાય યામનુાય નમાે નમઃ॥
નમાે યામનુપાદા જરે ભઃ પાિવતાત્મને ।
િવિદતા ખલ વેદ્યાય ગુરવે િવિદતાત્મને॥
નમાેઽ ચ ત્યાદ્ભુતા ક્લષ્ટ જ્ઞાનવૈરાગ્યરાશયે ।
નાથાય મનુયેઽગાધભગવદ્ભ ક્ત સ ધવે॥ ૧॥
ત મૈ નમાે મધુ જદઙ્ ઘ્રસરાજેત વજ્ઞાનાનુરાગમિહમા તશયા તસી ે ।
નાથાય નાથમનુયેઽત્ર પરત્ર ચાિપ િનતં્ય યદ યચરણાૈ શરણં મદ યમ્॥ ૨॥
ભૂયાે નમાેઽપિર મતાચ્યુતભ ક્તત વ-
જ્ઞાના તા ધપિરવાહશભુવૈર્ચાે ભઃ ।
લાેકેઽવતીણર્પરમાથર્સમગ્રભ ક્ત-

યાેગાય નાથમનુયે ય મનાં વરાય॥ ૩॥
ત વને ય શ્ચદ ચદ શ્વરત વભાવભાેગાપવગર્તદુપાયગતી દારઃ ।
સ દશર્યિન્નરમમીત પુરાણરત્નં ત મૈ નમાે મુિનવરાય પરાશરાય॥ ૪॥
માતા િપતા યવુતય તનયા િવભૂ ત સવ યદેવ િનયમને મદ વયાનામ્ ।
આદ્યસ્ય નઃ કુલપતવેર્કુલા ભરામં શ્રીમત્તદઙ્ ઘ્રયુગલં પ્રણમા મ મૂધ્નાર્॥ ૫॥
યન્મૂિધ્ન મે શ્રુ ત શર સુ ચ ભા ત ય મ-
ન્ન મન્મનાેરથપથ સકલ સમે ત ।
તાે યા મ નઃ કુલધનં કુલદૈવતં ત-
પાદારિવ દમરિવ દિવલાેચનસ્ય॥ ૬॥
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ત વને યસ્ય મિહમાણર્વશીકરા -

શક્યાે ન માતુમિપ શવર્િપતામહાદ્યૈઃ ।
કતુ તદ યમિહમ તુ તમુદ્યતાય
મહં્ય નમાેઽ તુ કવયે િનરપત્રપાય॥ ૭॥
યદ્વા શ્રમાવિધ યથામ ત વા યશક્ત-

તાૈ યવેમવે ખલુ તેઽિપ સદા તવુ તઃ ।
વેદાશ્ચતુમુર્ખમખુાશ્ચ મહાણર્વા તઃ
કાે મ જતાેર કુલાચલયાેિવશષેઃ॥ ૮॥
િક ચષૈ શ ય તશયને ન તેઽનુક ય-
તાેતાિપ તુ તુ તકૃતને પિરશ્રમેણ ।

તત્ર શ્રુમ તુ સલુભાે મમ મ દબુદ્ધ-ે
િરત્યુદ્યમાેઽયમુ ચતાે મમ ચા જનતે્ર॥ ૯॥
નાવેક્ષસે યિદ તતાે ભવુના યમૂિન
નાલં પ્રભાે ભિવતુમવે કુતઃ પ્ર ત્તઃ ।
અેવં િનસગર્સહૃુિદ વિય સવર્જ તાે-
વા મ વ ચત્ર મદમા શ્રતવ સલ વમ્॥ ૧૦॥
વાભાિવકાનવિધકા તશયે શ વં
નારાયણ વિય ન ય ત વૈિદકઃ કઃ ।
બ્રહ્મા શવ શતમખઃ પરમ વરાિડ-
ત્યેતેઽિપ યસ્ય મિહમાણર્વિવપ્રષુ તે॥ ૧૧॥
ક શ્રીિ શ્રયઃ પરમસ વસમાશ્રયઃ કઃ
કઃ પુ ડર કનયનઃ પુ ષાેત્તમઃ કઃ ।
કસ્યાયુતાયુતશતૈકકલાંશકાંશે
િવશ્વં િવ ચત્ર ચદ ચ પ્રિવભાગ ત્તમ્॥ ૧૨॥
વેદાપહારગુ પાતકદૈત્યપીડા-
દ્યાપ દ્વમાેચનમિહષ્ઠફલપ્રદાનૈઃ ।
કાેઽ યઃ પ્ર પશપુતી પિરપા ત કસ્ય
પાદાેદકેન સ શવ વ શરાે તને॥ ૧૩॥
કસ્યાેદરે હરિવિર ચમખુઃ પ્રપ ચઃ
કાે રક્ષતીમમજિનષ્ટ ચ કસ્ય નાભેઃ ।
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ક્રા વા િનગીયર્ પનુ િદ્ગર ત વદ યઃ
કઃ કેન વષૈ પરવાિન ત શક્યશઙ્કઃ॥ ૧૪॥
વાં શીલ પચિરતૈઃ પરમપ્રકૃષ્ટ-
સ વને સા વકતયા પ્રબલૈશ્ચ શાસૈ્ત્રઃ ।
પ્રખ્યાતદૈવપરમાથર્િવદાં મતૈશ્ચ
નવૈાસરુપ્રકૃતયઃ પ્રભવ ત બાેદુ્ધમ્॥ ૧૫॥
ઉ લઙ્ ઘતિત્રિવધસીમસમા તશાિય-
સ ભાવનં તવ પિરવ્રિઢમ વભાવમ્ ।
માયાબલને ભવતાઽિપ િનગૂહ્યમાનં
પ ય ત કે ચદિનશં વદન યભાવાઃ॥ ૧૬॥
યદ ડમ ડા તરગાેચરં ચ યદ્દશાેત્તરા યાવરણાિન યાિન ચ ।
ગુણાઃ પ્રધાનં પુ ષઃ પર પદં પરા પરં બ્રહ્મ ચ તે િવભૂતયઃ॥ ૧૭॥
વશી વદા યાે ગુણવા જુ શુ ચ ર્દુદર્યાલુમર્ધુરિ સ્થર સમઃ ।
કૃતી કૃતજ્ઞ વમ સ વભાવત સમ તકલ્યાણગુણા તાેદિધઃ॥ ૧૮॥
ઉપયુર્પયર્ જભવુાેઽિપ પૂ ષા પ્રક ય તે યે શત મત્યનુક્રમાત્ ।
ગર વદેકૈકગુણાવધી સયા સદા સ્થતા નાેદ્યમતાેઽ તશરેતે॥ ૧૯॥
વદા શ્રતાનાં જગદુદ્ભવ સ્થ તપ્રણાશસસંારિવમાેચનાદયઃ ।
ભવ ત લીલાિવધયશ્ચ વૈિદકા વદ યગ ભીરમનાેઽનુસાિરણઃ॥ ૨૦॥
નમાે નમાે વાઙ્મનસા તભૂમયે નમાે નમાે વાઙ્મનસકૈભૂમયે ।
નમાે નમાેઽન તમહાિવભૂતયે નમાે નમાેઽન તદયૈક સ ધવે॥ ૨૧॥
ન ધમર્િનષ્ઠાેઽ મ ન ચાત્મવેદ ન ભ ક્તમાં વચ્ચરણારિવ દે ।
અિક ચનાેઽન યગ ત શર ય વ પાદમૂલં શરણં પ્રપદે્ય॥ ૨૨॥
ન િન દતં કમર્ તદ ત લાેકે સહસ્રશાે યન્ન મયા વ્યધાિય ।
સાેઽહં િવપાકાવસરે મુકુ દ ક્ર દા મ સ પ્રત્યગ ત તવાગ્રે॥ ૨૩॥
િનમ જતાેઽન તભવાણર્વા ત શ્ચરાય મે કૂલ મવા સ લ ધઃ ।
વયાિપ લ ધં ભગવિન્નદાનીમનુત્તમં પાત્ર મદં દયાયાઃ॥ ૨૪॥
અભૂતપવૂ મમ ભાિવ િક વા સવ સહે મે સહજં િહ દુઃખમ્ ।
િક તુ વદગ્રે શરણાગતાનાં પરાભવાે નાથ ન તેઽનુ પઃ॥ ૨૫॥
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િનરાસકસ્યાિપ ન તાવદુ સહે મહેશ હાતું તવ પાદપઙ્કજમ્ ।
ષા િનર તાેઽિપ શશુ તન ધયાે ન તુ માતુશ્ચરણાૈ જહાસ ત॥ ૨૬॥
તવા તસ્ય દિન પાદપઙ્કજે િનવે શતાત્મા કથમ યિદચ્છ ત ।
સ્થતેઽરિવ દે મકર દિનભર્રે મધવુ્રતાે ને રકં િહ વીક્ષતે॥ ૨૭॥
વદઙ્ ઘ્રમુિદ્દ ય કદાિપ કેન ચદ્યથા તથા વાઽિપ સકૃ કૃતાેઽ ચ લઃ ।
તદૈવ મુ ણાત્યશભુા યશષેત શભુાિન પુ ણા ત ન તુ હીયતે॥ ૨૮॥
ઉદ ણર્સસંારદવાશશુકુ્ષ ણ ક્ષણને િનવ્યાર્ ય પરાં ચ િન ર્ તમ્ ।
પ્રયચ્છ ત વચ્ચરણા ણા બુજદ્વયાનુરાગા ત સ ધુશીકરઃ॥ ૨૯॥
િવલાસિવક્રા તપરાવરાલયં નમસ્યદા તક્ષપણે કૃતક્ષણમ્ ।
ધનં મદ યં તવ પાદપઙ્કજં કદા નુ સાક્ષા કરવા ણ ચ ષા॥ ૩૦॥
કદા પનુ શઙ્ખરથાઙ્ગક પક વ રિવ દાઙુ્કશવજ્રલા છનમ્ ।
િત્રિવક્રમ વચ્ચરણા બુજદ્વયં મદ યમૂધાર્નમલઙ્કિર ય ત॥ ૩૧॥
િવરાજમાનાે વલપીતવાસસં મતાતસીસનૂસમામલચ્છિવમ્ ।
િનમગ્ ના ભ તનુભ યમુન્નતં િવશાલવક્ષ સ્થલશાે ભલક્ષણમ્॥ ૩૨॥
ચકાસતં જ્યાિકણકકર્શૈ શભુૈશ્ચતુ ભરા નુિવલ બ ભભુર્જૈઃ ।
પ્રયાવતંસાે પલકણર્ભષૂણશ્લધાલકાબ ધિવમદર્શં સ ભઃ॥ ૩૩॥
ઉદગ્રપીનાંસિવલ બકુ ડલાલકાવલીબ ધુરક બુક ધરમ્ ।
મખુ શ્રયા યકૃ્કતપૂણર્િનમર્લા તાંશુ બ બા બુ હાે વલ શ્રયમ્॥ ૩૪॥
પ્રબુદ્ધમુગ્ધા બુજચા લાેચનં સિવભ્રમભ્રૂલતમુ વલાધરમ્ ।
શુ ચ મતં કાેમલગ ડમુન્નસં લલાટપયર્ તિવલ બતાલકમ્॥ ૩૫॥
સુ્ફર કર ટાઙ્ગદહારક ઠકામણી દ્રકા ગુણનપૂુરાિદ ભઃ ।
રથાઙ્ગશઙ્ખા સગદાધનવુર્રૈલર્સત્તુલસ્યાવનમાલયાે વલમ્॥ ૩૬॥
ચકથર્ યસ્યા ભવનં ભુ તરં તવ પ્રયં ધામ યદ યજન્મભૂઃ ।
જગ સમ તં યદપાઙ્ગસશં્રયં યદથર્મ ભાેિધરમ યબ ધ ચ॥ ૩૭॥
વવૈશ્વ યેણ સદાઽનુભૂતયા યપૂવર્વ દ્વ મયમાદધાનયા ।
ગુણને પેણ િવલાસચે ષ્ટતૈ સદા તવવૈાે ચતયા તવ શ્રયા॥ ૩૮॥
તયા સહાસીનમન તભાે ગિન પ્રકૃષ્ટિવજ્ઞાનબલૈકધામિન ।
ફણામ ણત્રાતમયખૂમ ડલપ્રકાશમાનાેદરિદવ્યધામિન॥ ૩૯॥
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િનવાસશ યાસનપાદુકાંશકુાપેધાનવષાર્તપવારણાિદ ભઃ ।
શર રભેદૈ તવ શષેતાં ગતૈયર્થાે ચતં શષે ઇતીયર્તે જનૈઃ॥ ૪૦॥
દાસ સખા વાહનમાસનં વ ે ય તે િવતાનં વ્યજનં ત્રયીમયઃ ।
ઉપ સ્થતં તને પુરાે ગ ત્મતા વદઙ્ ઘ્રસ મદર્િકણાઙ્કશાે ભના॥ ૪૧॥
var વદઙ્ ઘ્રસં પશર્સખુૈકકા મના
વદ યભુક્તાે જ્ઝતશષેભાે જના વયા િન ષ્ટાત્મભરેણ યદ્યથા ।
પ્રયેણ સનેાપ તના યવેિદ તત્તથાઽનુ ન તમુદારવીક્ષણૈઃ॥ ૪૨॥
હતા ખલક્લેશમલૈ વભાવત સદાનુકૂલ્યૈકરસૈ તવાે ચતૈઃ ।
ગ્ હીતતત્ત પિરચારસાધનૈિનષવે્યમાણં સ ચવૈયર્થાે ચતમ્॥ ૪૩॥
અપવૂર્નાનારસભાવિનભર્રપ્રબદ્ધયા મુગ્ધિવદગ્ધલીલયા ।
ક્ષણા વિ ક્ષપ્તપરાિદકાલયા પ્રહષર્ય તં મિહષી ં મહાભજુમ્॥ ૪૪॥
અ ચ ત્યિદવ્યાદ્ભુતિનત્યયાવૈન વભાવલાવ યમયા તાેદિધમ્ ।
શ્રયિ શ્રયં ભક્તજનૈક િવતં સમથર્માપ સ ખમ થક પકમ્॥ ૪૫॥
ભવ તમવેાનુચરિન્નર તરપ્રશા તિન શષેમનાેરથા તરઃ ।
કદાહમૈકા તકિનત્યિકઙ્કરઃ પ્રહષર્િય યા મ સનાથ િવતઃ॥ ૪૬॥
િધગશુ ચમિવનીતં િનદર્યં મામલ જં
પરમપુ ષ યાેઽહં યાે ગવયાર્ગ્રગ યૈઃ ।
િવિધ શવસનકાદ્યૈ યાર્તુમત્ય તદૂરં
તવ પિરજનભાવં કામયે કામ ત્તઃ॥ ૪૭॥
અપરાધસહસ્રભાજનં પ તતં ભીમભવાણર્વાેદરે ।
અગ ત શરણાગતં હરે કૃપયા કેવલમાત્મસા કુ ॥ ૪૮॥
અિવવેકઘના ધિદઙ્મખુે બહુધા સ તતદુઃખવ ષ ણ ।
ભગવ ભવદુિદને પથ ખ લતં મામવલાેકયાચ્યુત॥ ૪૯॥
ન ષા પરમાથર્મવે મે િવજ્ઞાપનમેકમગ્રતઃ ।
યિદ મે ન દિય યસે તતાે દયનીય તવ નાથ દુલર્ભઃ॥ ૫૦॥
તદહં વદતૃે ન નાથવાન્મદતૃે વં દયનીયવાન્ન ચ ।
િવિધિન મતમેતદ યં ભગવ પાલય મા મ જૈહ્ યયા॥ ૫૧॥

stotraratnaAlavandAra.pdf 5



તાતે્રરતં્ન અથવા આલવ દાર તાતે્રમ્

વપુરાિદષુ યાેઽિપ કાેઽિપ વા ગુણતાેઽસાિન યથાતથાિવધઃ ।
તદયં તવ પાદપદ્મયાેરહમદૈ્યવ મયા સમિપતઃ॥ ૫૨॥
મમ નાથ યદ ત યાેઽ યહં સકલં ત દ્ધ તવવૈ માધવ ।
િનયત વ મ ત પ્રબુદ્ધધીરથવા િકન્નુ સમપર્યા મ તે॥ ૫૩॥
અવબાેિધતવાિનમાં યથા મિય િનત્યાં ભવદ યતાં વયમ્ ।
કૃપયવૈમન યભાેગ્યતાં ભગવ ભ ક્તમિપ પ્રયચ્છ મે॥ ૫૪॥
તવદાસ્યસખુૈકસઙ્ ગનાં ભવને વ વિપ ક ટજન્મ મે ।
ઇતરાવસથષેુ મા મ ભૂદિપ મે જન્મ ચતુમુર્ખાત્મના॥ ૫૫॥
સકૃ વદાકારિવલાેકનાશયા ણીકૃતાનુત્તમભુ ક્તમુ ક્ત ભઃ ।
મહાત્મ ભમાર્મવલાેક્યતાં નય ક્ષણેઽિપ તે ય દ્વરહાેઽ તદુ સહઃ॥ ૫૬॥
ન દેહં ન પ્રાણાન્ન ચ સખુમશષેા ભલ ષતં
ન ચાત્માનં ના ય કમિપ તવ શષે વિવભવાત્ ।
બિહભૂર્તં નાથ ક્ષણમિપ સહે યાતુ શતથા
િવનાશં ત સતં્ય મધુમથન િવજ્ઞાપન મદમ્॥ ૫૭॥
દુર તસ્યાનાદેરપિરહરણીયસ્ય મહતાે
િવહીનાચારાેઽહં પશરુશભુસ્યા પદમિપ ।
દયા સ ધાે બ ધાે િનરવિધકવા સલ્યજલધે ।
તવ મારં મારં ગુણગણ મતીચ્છા મ ગતભીઃ॥ ૫૮॥
અિનચ્છન્ન યવેં યિદ પનુિરતીચ્છિન્નવ રજ-
તમ છન્નચ્છદ્મ તુ તવચનભઙ્ગીમરચયમ્ ।
તથાપી થં પં વચનમવલ બ્યાિપ કૃપયા
વમવેવૈં ભૂતં ધર ણધર મે શક્ષય મનઃ॥ ૫૯॥
િપતા વં માતા વં દિયત તનય વં પ્રયસહૃુ-
વમવે વં મતં્ર ગુ ર સ ગ તશ્ચા સ જગતામ્ ।
વદ ય વદ્ ત્ય તવ પિરજન વદ્ગ તરહં
પ્રપન્નશ્ચવંૈ સત્યહમિપ તવવૈા મ િહ ભરઃ॥ ૬૦॥
જિન વાઽહં વંશે મહ ત જગ ત ખ્યાતયશસાં
શચુીનાં યુક્તાનાં ગુણપુ ષત વ સ્થ તિવદામ્ ।
િનસગાર્દેવ વચ્ચરણકમલૈકા તમનસા-
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મધાેધઃ પાપાત્મા શરણદ િનમ મ તમ સ॥ ૬૧॥
અમયાર્દઃ દ્રશ્ચલમ તરસયૂાપ્રસવભૂઃ
કૃતઘ્નાે દુમાર્ની મરપરવશાે વ ચનપરઃ ।
શસંઃ પાિપષ્ટઃ કથમહ મતાે દુઃખજલધ-ે
રપારાદુત્તીણર્ તવ પિરચરેયં ચરણયાેઃ॥ ૬૨॥
રઘવુર યદભૂ વં તાદશૃાે વાયસસ્ય
પ્રણત ઇ ત દયાલુયર્ચ્ચ ચૈદ્યસ્ય કૃ ણઃ ।
પ્ર તભવમપરાદુ્ધમુર્ગ્ધસાયજુ્યદાેઽભ-ૂ
વર્દ િકમપદમાગ તસ્ય તેઽ ત ક્ષમાયાઃ॥ ૬૩॥
નનુ પ્રપન્ન સકૃદેવ નાથ તવાહમ મી ત ચ યાચમાનઃ ।
તવાનુક ય મરતઃ પ્ર તજ્ઞાં મદેકવજ િક મદં વ્રતં તે॥ ૬૪॥
અકૃિત્રમ વચ્ચરણારિવ દપ્રેમપ્રકષાર્વિધમાત્મવ તમ્ ।
િપતામહં નાથમુિન િવલાેક્ય પ્રસીદ મદ્વતૃ્તમ ચ તિય વા॥ ૬૫॥
ય પાદા ભાે હ યાનિવ વ તાશષેક મષઃ ।
વ તુતામપુયાતાેઽહં યામનુેયાં નમા મતમ્॥ ૬૬॥
॥ ઇ ત શ્રીમદ્યામનુમુિનિવર ચતં શ્રીઆલવ દાર તાતે્રરત્નં સ પૂણર્મ્॥
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