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ashvattha stotram

અશ્વ થ તાતે્રમ્

શ્રીનારદ ઉવાચ -

અનાયાસને લાેકાેઽયમ્ સવાર્ન્ કામાનવા ુયાત્ ।
સવર્દેવાત્મકં ચૈકં તન્મે બ્રૂિહ િપતામહ॥ ૧॥
બ્રહ્માવેાચ -

શ્રુ દેવ મનુેઽશ્વ થં શદંુ્ધ સવાર્ત્મકં ત મ્ ।
ય પ્રદ ક્ષણતાે લાેકઃ સવાર્ન્ કામાન્ સમશ્નુતે॥ ૨॥
અશ્વ થાદ્દ ક્ષણે દ્રઃ પ શ્ચમે િવ રા સ્થતઃ ।
બ્રહ્મા ચાેત્તરદેશસ્થઃ પવૂ વ દ્રાિદદેવતાઃ॥ ૩॥
સ્ક ધાપેસ્ક ધપત્રષેુ ગાેિવપ્રમનુય તથા ।
મૂલં વેદાઃ પયાે યજ્ઞાઃ સં સ્થતા મુિનપુઙ્ગવ॥ ૪॥
પવૂાર્િદિદ સયંાતા નદ નદસરાેઽ ધયઃ ।
ત માત્ સવર્પ્રયત્નને હ્યશ્વ થં સશં્રયેદુ્બધઃ॥ ૫॥
વં ક્ષીયર્ફલકશ્ચવૈ શીતલસ્ય વન પતે ।
વામારા ય નરાે િવ દ્યાદૈિહકામુ મકં ફલમ્॥ ૬॥
ચલદ્દલાય ક્ષાય સવર્દા શ્રતિવ ણવે ।
બાેિધસ વાય દેવાય હ્યશ્વ થાય નમાે નમઃ॥ ૭॥
અશ્વ થ ય માત્ વિય ક્ષરાજ નારાયણ તષ્ઠ ત સવર્કાલે ।
અથઃ શ્રુત વં સતતં ત ણાં ધ યાેઽ સ ચાિરષ્ટિવનાશકાેઽ સ॥ ૮॥
ક્ષીરદ વં ચ યનેેહ યને શ્રી વાં િનષવેતે ।
સત્યેન તને ક્ષે દ્ર મામિપ શ્રીિનષવેતામ્॥ ૯॥
અેકાદશાત્મ દ્રાેઽ સ વસનુાથ શરાેમ ણઃ ।
નારાયણાેઽ સ દેવાનાં ક્ષરા ેઽ સ િપ પલ॥ ૧૦॥
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અ ગ્ ગભર્ઃ શમીગભા દેવગભર્ઃ પ્ર પ તઃ ।
િહર યગભા ભૂગભા યજ્ઞગભા નમાેઽ તુ તે॥ ૧૧॥
આયુબર્લં યશાે વચર્ઃ પ્ર ઃ પશવુસિૂન ચ ।
બ્રહ્મ પ્રજ્ઞાં ચ મેધાં ચ વં નાે દેિહ વન પતે॥ ૧૨॥
સતતં વ ણાે રક્ષેત્ વામારાદ્દ ૃષ્ટરાશ્રયેત્ ।
પિરત વાં િનષવે તાં ણાિન સખુમ તુ તે॥ ૧૩॥
અ ક્ષ પ દં ભજુ પ દં દુઃ વ ં દુિવ ચ તનમ્ ।
શત્રૂણાં ચ સમુ થાનં હ્યશ્વ થ શમય પ્રભાે॥ ૧૪॥
અશ્વ થાય વરે યાય સવશ્વયર્ પ્રદાિયને ।
નમાે દુઃ વ નાશાય સુ વ ફલદાિયને॥ ૧૫॥
મૂલતાે બ્રહ્મ પાય મ યતાે િવ િપણે ।
અગ્રતઃ શવ પાય ક્ષરા ય તે નમઃ॥ ૧૬॥
યં દૃ ટ્વા મુચ્યતે રાેગૈઃ ટ્વા પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
યદાશ્રયા ચ્ચર વી તમશ્વ થં નમા યહમ્॥ ૧૭॥
અશ્વ થ સમુહાભાગ સભુગ પ્રયદશર્ન ।
ઇષ્ટકામાંશ્ચ મે દેિહ શત્રુ ય તુ પરાભવમ્॥ ૧૮॥
આયુઃ પ્ર ં ધનં ધા યં સાૈભાગ્યં સવર્સ પદમ્ ।
દેિહ દેવ મહા ક્ષ વામહં શરણં ગતઃ॥ ૧૯॥
ઋગ્યજુઃસામમ ત્રાત્મા સવર્ પી પરા પરઃ ।
અશ્વ થાે વેદમૂલાેઽસા ષ ભઃ પ્રાેચ્યતે સદા॥ ૨૦॥
બ્રહ્મહા ગુ હા ચવૈ દિરદ્રાે વ્યાિધપીિડતઃ ।
આ ત્ય લક્ષસઙ્ખ્યં તત્ તાતે્રમેતત્ સખુી ભવેત્॥ ૨૧॥
બ્રહ્મચાર હિવ યાશી વદઃશાયી જતે દ્રયઃ ।
પપાપેહત ચત્તાેઽિપ વ્રતમેતત્ સમાચરેત્॥ ૨૨॥
અેકાહ તં દ્વહ તં વા કુયાર્દ્ગાેમયલપેનમ્ ।
અચત્ પુ ષસકૂ્તને પ્રણવને િવશષેતઃ॥ ૨૩॥
માનૈી પ્રદ ક્ષણં કુયાર્ત્ પ્રાગુક્તફલભાગ્ભવેત્ ।
િવ ણાનેાર્મસહસ્રેણ હ્યચ્યુતસ્યાિપ ક તર્નાત્॥ ૨૪॥
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પદે પદા તરં ગ વા કરચેષ્ટાિવવ જતઃ ।
વાચા તાતંે્ર મનાે યાને ચતુરઙ્ગં પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૨૫॥
અશ્વ થઃ સ્થાિપતાે યને ત કુલં સ્થાિપતં તતઃ ।
ધનાયષુાં સ દ્ધ તુ નરકાત્ તારયેત્ િપ ન્॥ ૨૬॥
અશ્વ થમૂલમા શ્રત્ય શાકાન્નાેદકદાનતઃ ।
અેક મન્ ભાે જતે િવપ્રે કાેિટબ્રાહ્મણભાજેનમ્॥ ૨૭॥
અશ્વ થમૂલમા શ્રત્ય જપહાેમસરુાચર્નાત્ ।
અક્ષયં ફલમા ાે ત બ્રહ્મણાે વચનં યથા॥ ૨૮॥
અેવમાશ્વા સતાેઽશ્વ થઃ સદાશ્વાસાય ક પતે ।
યજ્ઞાથ છેિદતેઽશ્વ થે હ્યક્ષયં વગર્મા ુયાત્॥ ૨૯॥
છન્નાે યને થાઽશ્વ થ છેિદતા િપ દેવતાઃ ।
અશ્વ થઃ પૂ જતાે યત્ર પૂ જતાઃ સવર્દેવતાઃ॥ ૩૦॥
॥ ઇ ત અશ્વ થ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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