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prakRitistotram

પ્રકૃ ત તાતે્રમ્ અથવા ભગવતી ભવુનેશ્વર તુ તરત્નમ્

પ્રસીદ પ્રપ ચ વ પે પ્રધાને પ્રકૃત્યા ત્મકે પ્રા ણનાં પ્રાણસજં્ઞે ।
પ્રણાેતું પ્રભાે પ્રારભે પ્રા જ લ વાં પ્રકૃતાપ્રતક્ય પ્રકામપ્ર ત્તે॥ ૧॥
તુ તવાર્ક્યબદ્ધા પદાત્મવૈ વાક્યં પદં વક્ષરાત્માક્ષરં વં મહે શ ।
ધ્રવું વાં વમવેાક્ષરૈ વન્મયૈ તાે ય સ વન્મયી વાક્પ્ર ત્તયર્તઃ સ્યાત્॥ ૨॥
અ ધાેક્ષજત્રીક્ષણાશ્ચાિપ પં પરં ના ભ ન ત માયામયં તે ।
તવુ તી શ તાં વામમી સ્થૂલ પાં તદેતાવદ બેહ યુક્તં મમાિપ॥ ૩॥
નમ તે સમ તે શ િવ દુ વ પે નમ તે રવ વને ત વા ભધાને ।
નમ તે મહ વં પ્રપન્ને પ્રધાને નમ તે વહઙ્કારત વ વ પે॥ ૪॥
નમઃ શ દ પે નમાે વ્યાેમ પે નમઃ પશર્ પે નમાે વાયુ પે ।
નમાે પતે ેરસા ભઃ વ પે નમ તેઽ તુ ગ ધા ત્મકે ભૂ વ પે॥ ૫॥
નમઃ શ્રાતે્રચમાર્ ક્ષ જહ્વાસ્થનાસાસ્યવાક્પા ણપ પાયુસાપેસ્થ પે ।
મનાેબુદ્ યહઙ્કાર ચત્ત વ પે િવ પે નમ તે િવભાે િવશ્વ પે॥ ૬॥
રિવ વનેભૂ વા તરાત્મા દધા સ પ્ર શ્ચ દ્રમ વને પુ ણા સ ભૂયઃ ।
દહસ્ય ગ્ મૂ તવર્હ ત્યાહુ ત ના મહાદેિવ તજેસ્ત્રયં વત્ત અેવ॥ ૭॥
ચતવુર્ક્ત્રયુક્તા લસદં્ધસવાહા રજઃસં શ્રતા બ્રહ્મસજં્ઞાં દધાના ।
જગ ષ્ટકાયાર્ જગન્મા ભૂતે પરં વ પદં યાયસી શ વમવે॥ ૮॥
િવરાજ કર ટા લસચ્ચક્રશઙ્ખા વહ તી ચ નારાયણાખ્યાં જગ સુ ।
ગુણં સ વમાસ્થાય િવશ્વ સ્થ ત યઃ કરાેતીહ સાઽશાેઽિપ દેિવ વમવે॥ ૯॥
જટાબદ્ધચ દ્રાિહગઙ્ગા િત્રનતે્રા જગ સહંર તી ચ ક પાવસાને ।
તમઃ સં શ્રતા દ્રસજં્ઞાં દધાના વહ તી પરશ્વક્ષમાલે િવભા સ॥ ૧૦॥
સ ચ તાક્ષમાલા સધુાકુ ભલખેાધરા ત્રીક્ષણાદ્ધ દુરાજ કપદાર્ ।
સશુકુ્લાંશકુાક પદેહા સર વત્યિપ વન્મયવૈે શ વાચામધીશા॥ ૧૧॥

1



પ્રકૃ ત તાતે્રમ્ અથવા ભગવતી ભવુનેશ્વર તુ તરત્નમ્

લસચ્છઙ્ખચક્રા ચલ ખડ્ગભીમા નદ સહવાહા વલત્તુઙ્ગમાૈ લઃ ।
દ્રવદૈ્દત્યવગાર્ તવુ સદ્ધસઙ્ઘા વમવેે શ દુવાર્િપ સગાર્િદહીને॥ ૧૨॥
પુરારા તદેહાધર્ભાગા ભવાની ગર દ્રાત્મ વને યષૈા િવભા ત ।
મહાયાે ગવ દ્યા મહેશા સનુાથા મહે ય બકા ત વત વન્મયવૈ॥ ૧૩॥
લસકાૈ તુભાેદ્ધા સતે વ્યાેમનીલે વસ તી ં ચ વક્ષઃસ્થલે કૈટભારેઃ ।
જગદ્વ લભાં સવર્લાેકૈકનાથાં શ્રયં તામહં દેવ્યહં વામવૈ મ॥ ૧૪॥
અ દ્ર ડ્ગુહા ક્ષપાતે્રી દ્રકાણામ્ મહાભૈરવસ્યાિપ ચહં્ન વહ ત્યઃ ।
િવભાે માતરઃ સપ્ત તદૂ્રપ પાઃ સુ્ફર ત્ય વદંશા મહાદેિવ તાશ્ચ॥ ૧૫॥
સમુદ્યિદ્દવાકૃ સહસ્રાભભાસા સદા સ તતાશષેિવશ્વાવકાશે ।
લસન્માૈ લબદ્ધે દુલખેે સપાશાઙુ્કશાભીત્યભીષ્ટાત્તહ તે નમ તે॥ ૧૬॥
પ્રભાક તકા તી િદવારાિત્રસ યાઃ િક્રયાશા ત મસ્રા ધાબુ દ્ધમેધાઃ ।
તવાર્ઙ્મ તઃ સ ત તઃ શ્રીશ્ચ
ભ ક્ત વમવેે શયેઽ યે ચ શ ક્તપ્રભેદાઃ॥ ૧૭॥
હરે બ દુનાદૈઃ સ યાખ્યશા તનૈર્મ તેઽ તુ ભેદપ્ર ભન્નૈર ભન્ને ।
સદા સપ્તપાતાલલાેકાચલા ધગ્રહદ્વ પધાતુ વરાિદ વ પે॥ ૧૮॥
નમ તે સમ તે સમ ત વ પે સમ તષેુ વ તુ વનુસ્યૂતશક્તે ।
શ્રતસ્થૂલસૂ મ વ પે મહે શ તે બાેધ પે યબાેધ વ પે॥ ૧૯॥
મનાે ત્તર તુ ત તે સમ તા તથા વાક્પ્ર ત્તઃ તુ તઃ સ્યાન્મહે શ ।
શર રપ્ર ત્તઃ પ્રણામિક્રયા સ્યાત્ પ્રસીદ ક્ષમ વ પ્રભાે સ તતં મે॥ ૨૦॥
હૃ લખેાજપિવિધમચર્નાિવશષેાનેતા તાં તુ તમિપ િનત્યમાદરેણ ।
યાેઽ યસ્યે સ ખલુ પરાં શ્રયં ચ ગ વા શદંુ્ધ
તદ્ વ્રજ ત પદં પરસ્ય ધા ઃ॥ ૨૧॥
ઇ ત હૃ લખેાિવિહતાે િવિધ ક્તઃ સગં્રહેણ સકલાેઽયમ્ ।
યાેઽ મિન્નયતમના મ ત્રી યાેગી સ્યાત્ સ અેવ ભાેગી ચ॥ ૨૨॥
ઇ ત-આદ્યશઙ્કરાચાયર્િવર ચતં પ્રકૃ ત તાતે્રમ્॥
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