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અન્નપૂણાર્ તાતે્રમ્ ૨

શ્રીબ્રહ્મભૈરવ ઉવાચ -

સાધનાિન ચ સવાર્ ણ શ્રુતાિન તવ સવુ્રત ।
ઇદાની ં વદ દેવેશ તાતે્રા ણ કવચાિન ચ॥ ૧॥
શ્રી શવ ઉવાચ -

કથયા મ તવ નેહાત્ તાતે્રા ણ કવચાિન ચ ।
અન્નપૂણાર્પ્રી તદાિન સાવધાનાેઽવધારય॥ ૨॥
હ્ર ીકંારં પ્રથમં નમાે ભગવ ત વાહાવસાનાં ધ્રવું
મ તં્ર સપ્તદશાક્ષરં જપ ત તે માહેશ્વિર પ્રાે ક્ષતમ્ ।

યાયેઽ બે ત ણા ણં તવ વપુિનત્યાન્નપૂણ શવે
ગેહે તસ્ય િવરાજતે સરભસં િદવ્યાન્નરા શધ્રુર્વમ્॥ ૩॥

હ્ર ીકંારમુ ત કમનીયવક્ત્રાં ચ દ્રાઙ્કરેખા વતભાલભાગામ્ ।
ઈશા કા તાં પ્રણમા મ િનત્યાં લ મીિવલાસા પદપાદપીઠામ્॥ ૪॥
નમાેઽ તુ તુ યં ગિરરાજક યે નમાેઽ તુ કામા તકવ લભાયૈ ।
નમાેઽ તુ પઙે્ક હલાેચનાયૈ નમઃ શવાયૈ શ શભષૂણાયૈ॥ ૫॥
વામે કરેઽ તમયં કલશ ચ દક્ષે

વણાર્િઙ્કતાં નનુ પ લાન્નમયી ચ દવ મ્ ।
ચત્રાં સવુણર્વસનાં ગિરશસ્ય કા તાં
સ પદ્મપત્રનયનાં મનસાહમીડે॥ ૬॥

વામે મા ણક્યપાતં્ર મધુરસભિરતં બભ્રતી ં પા ણપદ્મે
િદવ્યૈરત્નૈઃ પ્રપૂણા મ ણમયવલયે દ ક્ષણે રત્નદવ મ્ ।

રક્તાઙ્ગી પીનતુઙ્ગ તનભરિવલસં તારહારાં િત્રનતે્રાં
વ દે પૂણ દુ બ બપ્ર તિનિધવદનામ બકામન્નપૂણાર્મ્॥ ૭॥

ભગવ ત ભવરાેગાત્ પીિડતં દુ કૃતાે થાત્
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અન્નપૂણાર્ તાતે્રમ્ ૨

સતુદુિહ કલત્રાપેદ્રવેણાનુ તમ્ ।
િવલસદ તદષૃ્ટ ા વીક્ષ્ય િવભ્રા ત ચત્તમ્
સકલભવુનમાતસ્ત્રાિહ મામન્નપૂણ॥ ૮॥

માહેશ્વર મા શ્રતક પવ લીમહં ભવચ્છેદકર ં ભવાનીમ્ ।
ધાતર્ યાતનયા યપેુત વામન્નપૂણા શરણં પ્રપદે્ય॥ ૯॥
દાિરદ્ર્યદાવાનલદહ્યમાનં નમાેઽન્નપૂણ ગિરરાજક યે ।
કૃપા બુવષર ભ ષ ચ વં માં વ પાદપદ્માિપત ચત્ત ત્તમ્॥ ૧૦॥
ઇત્યન્નપૂણાર્ તવરત્નમેતચ્છ્લાેકાષ્ટકં યઃ પઠતીહ ભ યા ।
ત મૈ દદાત્યન્નસ દ્ધરા શ શ્રય ચ િવદ્યા ચ પરત્ર મુ ક્તમ્॥ ૧૧॥
ઇત્યન્નદાક પે ષાેડશપટલે અન્નપૂણાર્ તાતે્રં સમાપ્તમ્ ।
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