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.. shrIShoDashIshatanAmastotram ..

॥ શ્રીષાેડશીશતનામ તાતે્રમ્॥
ગુ વાચ -

ચતવુર્ક્ત્ર જગન્નાથ તાતંે્ર વદ મિય પ્રભાે ।
યસ્યાનુષ્ઠાનમાત્રેણ નરાે ભ ક્તમવા ુયાત્॥ ૧॥
બ્રહ્માવેાચ -
સહસ્રના ામાકૃ ય ના ામષ્ટાેત્તરં શતમ્ ।
ગુહ્યાદુ્ગહ્યતરં ગુહ્યં સુ દયાર્ઃ પિરક તતમ્॥ ૨॥
અસ્ય શ્રીષાેડ યષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રસ્ય શ ભુરૃ ષઃ
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ શ્રીષાેડશી દેવતા ધમાર્થર્કામમાેક્ષ સદ્ધયે
િવિનયાેગઃ॥
ૐ િત્રપુરા ષાેડશી માતા યક્ષરા િત્રતયા ત્રયી ।
સુ દર સમુખુી સવે્યા સામવેદપરાયણા॥ ૩॥
શારદા શ દિનલયા સાગરા સિરદ બરા ।
શદુ્ધા શદુ્ધતનુ સા વી શવ યાનપરાયણા॥ ૪॥
વા મની શ ભવુિનતા શા ભવી ચ સર વતી ।
સમુદ્રમ થની શીઘ્રગા મની શીઘ્ર સ દ્ધદા॥ ૫॥
સાધુસવે્યા સાધુગ યા સાધુસ તુષ્ટમાનસા ।
ખટ્વાઙ્ગધાિરણી ખવાર્ ખડ્ગખપર્રધાિરણી॥ ૬॥
ષડ્વગર્ભાવરિહતા ષડ્વગર્પિરચાિરકા ।
ષડ્વગાર્ ચ ષડઙ્ગા ચ ષાેઢા ષાેડશવા ષક ॥ ૭॥
ક્રતુ પા ક્રતુમયી ઋભુક્ષક્રતુમ ડતા ।
કવગાર્િદ પવગાર્ તા અ તસ્થાન ત િપણી॥ ૮॥
અકારાકારરિહતા કાલ ત્યુજરાપહા ।
ત વી ત વેશ્વર તારા િત્રવષાર્ જ્ઞાન િપણી॥ ૯॥
કાલી કરાલી કામેશી છાયા સજં્ઞા ય ધતી ।
િનિવક પા મહાવેગા મહાે સાહા મહાેદર ॥ ૧૦॥
મેઘા બલાકા િવમલા િવમલજ્ઞાનદાિયની ।
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॥ શ્રીષાેડશીશતનામ તાતે્રમ્॥

ગાૈર વસુ ધરા ગાે ત્રી ગવા પ તિનષેિવતા॥ ૧૧॥
ભગાઙ્ગા ભગ પા ચ ભ ક્તભાવપરાયણા ।
છન્નમ તા મહાધૂમા તથા ધૂમ્રિવભષૂણા॥ ૧૨॥
ધમર્કમાર્િદ રિહતા ધમર્કમર્પરાયણા ।
સીતા માતઙ્ ગની મેધા મધુદૈત્યિવના શની॥ ૧૩॥
ભૈરવી ભવુના માતાઽભયદા ભવસુ દર ।
ભાવુકા બગલા કૃત્યા બાલા િત્રપુરસુ દર ॥ ૧૪॥
રાેિહણી રેવતી ર યા ર ભા રાવણવ દતા ।
શતયજ્ઞમયી સ વા શતક્રતવુરપ્રદા॥ ૧૫॥
શતચ દ્રાનના દેવી સહસ્રાિદત્યસિન્નભા ।
સાેમસયૂાર્ ગ્ નયના વ્યાઘ્રચમાર્ બરા તા॥ ૧૬॥
અધ દુધાિરણી મત્તા મિદરા મિદરેક્ષણા ।
ઇ ત તે ક થતં ગાે યં ના ામષ્ટાેત્તરં શતમ્॥ ૧૭॥
સુ દયાર્ઃ સવર્દં સવંે્ય મહાપાતકનાશનમ્ ।
ગાપેનીયં ગાપેનીયં ગાપેનીયં કલાૈ યુગે॥ ૧૮॥
સહસ્રનામપાઠસ્ય ફલં યદ્વૈ પ્રક તતમ્ ।
ત મા કાેિટગુણં પુ યં તવસ્યાસ્ય પ્રક તર્નાત્॥ ૧૯॥
પઠે સદા ભ ક્તયુતાે નરાે યાે િનશીથકાલેઽ ય ણાેદયે વા ।
પ્રદાષેકાલે નવમીિદનેઽથવા લભેત ભાેગા પરમાદ્ભુતા પ્રયાન્॥ ૨૦॥
ઇ ત બ્રહ્મયામલે પવૂર્ખ ડે ષાેડ યષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રં સમાપ્તમ્॥
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