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Parameshvarastutisarastotram

પરમેશ્વર તુ તસાર તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ॥
વમેકઃ શદુ્ધાેઽ સ વિય િનગમબાહ્યામલમયં
પ્રપ ચં પ ય ત ભ્રમપરવશાઃ પાપિનરતાઃ ।
બિહ તે યઃ કૃ વા વપદશરણં માનય િવભાે
ગજે દ્રે દષંૃ્ટ તે શરણદ વદા યં વપદદમ્॥ ૧॥
ન ષ્ટે તે હાિનયર્િદ િહ કૃપયાતાેઽવ સ ચ માં
વયાનેકે ગુપ્તા વ્યસન મ ત તેઽ ત શ્રુ તપથે ।
અતાે મામુદ્ધતુ ઘટય મિય દૃ ષ્ટ સિુવમલાં
ન િરક્તાં મે યાચ્ઞાં વજનરત કતુ ભવ હરે॥ ૨॥
કદાહં ભાેઃ વા મિન્નયતમનસા વાં હૃિદ ભજન્નભદ્રે
સસંારે હ્યનવરતદુઃખેઽ ત િવરસઃ ।
લભેયં તાં શા ત પરમમુિન ભયાર્ હ્યિધગતા
દયાં કૃ વા મે વં િવતર પરશા ત ભવહર॥ ૩॥
િવધાતા ચે દ્વશ્વં જ ત જતાં મે શભુકૃ ત
િવધુશ્ચે પાતા માઽવતુ જિન તેદુર્ઃખજલધેઃ ।
હરઃ સહંતાર્ સહંરતુ મમ શાેકં સજનકં
યથાહં મુક્તઃ સ્યાં િકમિપ તુ તથા તે િવદધતામ્॥ ૪॥
અહં બ્રહ્માન દ વમિપ ચ તદાખ્યઃ સિુવિદતઃ
તતાેઽહં ભન્નાે નાે કથમિપ ભવત્તઃ શ્રુ તદશૃા ।
તથા ચેદાની ં વં વિય મમ િવભેદસ્ય જનની ં
વમાયાં સવંાયર્ પ્રભવ મમ ભેદં િનર સતુમ્॥ ૫॥
કદાહં હે વા મન્ જિન તમયં દુઃખિન બડં
ભવં િહ વા સત્યેઽનવરતસખુે વાત્મવપુ ષ ।
રમે ત મિન્નતં્ય િન ખલમનુયાે બ્રહ્મર સકા
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રમ તે ય મ તે કૃતસકલકૃત્યા ય તવરાઃ॥ ૬॥
પઠ ત્યેકે શાસં્ત્ર િનગમમપરે ત પરતયા
યજ ત્ય યે વાં વૈ દદ ત ચ પદાથા તવ િહતાન્ ।
અહં તુ વા મ તે શરણમગમં સં તભયાદ્યથા
તે પ્રી તઃ સ્યા દ્ધતકર તથા વં કુ િવભાે॥ ૭॥
અહંજ્યાે તિનત્યાે ગગન મવ પ્તઃ સખુમયઃ
શ્રુતાૈ સદ્ધાેઽદ્વતૈઃ કથમિપ ન ભન્નાેઽ મ િવધુતઃ ।
ઇ ત જ્ઞાતે ત વે ભવ ત ચ પરઃ સં તલયાત્
અત ત વજ્ઞાનં મિય સઘુટયે વં િહ કૃપયા॥ ૮॥
અનાદાૈ સસંારે જિન તમયે દુઃ ખતમના
મુમુ સન્ ક શ્ચદ્ભજ ત િહ ગુ ં જ્ઞાનપરમમ્ ।
તતાે જ્ઞા વા યં વૈ તુદ ત ન પનુઃ ક્લેશિનવહૈઃ
ભજેઽહં તં દેવં ભવ ત ચ પરાે યસ્ય ભજનાત્॥ ૯॥
િવવેકાે વૈરાગ્યાે ન ચ શમદમાદ્યાઃ ષડપરે
મુમુક્ષા મે ના ત પ્રભવ ત કથં જ્ઞાનમમલમ્ ।
અતઃ સસંારા ધે તરણસર ણ મામપુિદશન્
વબુ દ્ધ શ્રાૈતી ં મે િવતર ભગવં વં િહ કૃપયા॥ ૧૦॥
કદાહં ભાે વા મિન્નગમમ તવેદ્યં શવમયં
ચદાન દં િનતં્ય શ્રુ તહૃતપિરચ્છેદિનવહમ્ ।
વમથાર્ ભન્નં વામ ભરમ ઇહાત્મ યિવરતં
મનીષામવેં મે સફલય વદા ય વકૃપયા॥ ૧૧॥
યદથ સવ વૈ પ્રયમસધુનાિદ પ્રભવ ત
વયં ના યાથા િહ પ્રય ઇ ત ચ વેદે પ્રિવિદતમ્ ।
સઆત્મા સવષાં જિન તમતાં વેદગિદતઃ
તતાેઽહં તં વેદ્યં સતતમમલં યા મ શરણમ્॥ ૧૨॥
મયા ત્યક્તં સવ કથમિપ ભવે વાત્મિન મ તઃ
વદ યા માયા માં પ્ર ત તુ િવપર તં કૃતવતી ।
તતાેઽહં િક કુયા ન િહ મમ મ તઃ ક્વાિપ ચર ત
દયાં કૃ વા નાથ વપદશરણં દેિહ શવદમ્॥ ૧૩॥

2 sanskritdocuments.org



પરમેશ્વર તુ તસાર તાતે્રમ્

નગા દૈત્યાઃ ક શા ભવજલિધપારં િહ ગ મતા વયા
ચા યે વા મ ક મ ત સમયેઽ મ છિયતવાન્ ।
ન હેલાં વં કુયાર્ વિય િનિહતસવ મિય િવભાે
ન િહ વાઽહં િહ વા કમિપ શરણં ચા યમગમમ્॥ ૧૪॥
અન તાદ્યા િવજ્ઞાનગુણજલધે તેઽ તમગમન્નતઃ
પારં યાયાત્તવ ગુણગણાનાં કથમયમ્ ।
ગ્ ણ યાવ દ્ધ વા જિન તહરં યા ત પરમાં
ગ ત યાે ગપ્રા યા મ ત મન સ બુદ્ વાહમનવમ્॥ ૧૫॥
ઇ ત શ્રીમન્માૈ ક્તકરામાેદાસીન શ યબ્રહ્માન દિવર ચતં
પરમેશ્વર તુ તસાર તાતે્રમ્ સ પૂણર્મ્॥
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