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bIjaShoDashArNamakarandastotram

બીજષાેડશાણર્મકર દ તાતે્રમ્ અથવા શ્રીમકર દ તવરાજઃ

શ્રીગણેશાય નમઃ॥
િવિનયાેગઃ -
ૐઅસ્ય શ્રીમકર દ- તવ-રાજ-મ ત્રસ્ય બ્રહ્મ-િવદ્યાયાઃ
શ્રીદ ક્ષણામૂ ત ઋ ષઃ, અવ્યક્ત ગાયત્રી છ દઃ,
શ્રીમન્મહા-િત્રપુર-સુ દર દેવતા, અં બીજં,આં શ ક્તઃ, સાૈઃ
ક લકં, દશ-મુદ્રા-બ્રહ્માપેાસન-સાૈભાગ્યં ચતવુર્ગાર્પ્તયે
િવિનયાેગઃ॥
ઋ યાિદ- યાસઃ -
ૐ શ્રીદ ક્ષણામૂ ત-ઋષયે નમઃ શર સ। અવ્યક્ત-ગાયત્રી-છ દસે
નમઃ મખુ।ે શ્રીમન્મહા-િત્રપુર-સુ દર -દેવતાયૈ નમઃ હૃિદ।
અં-બી ય નમઃ લઙ્ગ-યાનેાૈ વા।આ-ંશક્તયે નમઃ નાભાૈ।
સાૈ-ક લકાય નમઃ પાદયાેઃ। દશ-મુદ્રા-બ્રહ્માપેાસન-સાૈભાગ્યાય
ચતવુર્ગાર્પ્તયે િવિનયાેગાય નમઃ સવાર્ઙ્ગે। । । કર- યાસ-શ્રીં
હ્ર ી ં ક્લી ં અ સાૈઃ અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ। ૐ હ્ર ી ં શ્રી ં તજર્ની યાં
નમઃ। કઅે-ઈ-લ-હ્ર ી ં મ યમા યાં નમઃ। -સ-ક-હ-લ-હ્ર ી ં
અના મકા યાં નમઃ। સ-ક-લ-હ્ર ી ં કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ । સાૈઃ અ
ક્લી ં હ્ર ી ં શ્રી ં કરતલ-કર- ષ્ઠા યાં નમઃ।
ષડઙ્ગ- યાસઃ -
શ્રીં હ્ર ી ં ક્લી ં અ સાૈઃ હૃદયાય નમઃ। ૐ હ્ર ી ં શ્રી ં શરસે વાહા।
ક-અે- ઈ-લ-હ્ર ી ં શખાયૈ વષટ્। હ-સ-ક-હ-લ-હ્ર ી ં કવચાય
હુમ્। સ-ક-લ-હ્ર ી ં નતે્ર-ત્રયાય વાષૈટ્। સાૈઃ અ ક્લી ં હ્ર ી ં શ્રી ં
અસ્ત્રાય ફટ્।
યાનમ્ -
બાલાકાર્યુત-તજેસં િત્ર-નયનાં રક્તા બરાે લા સનીમ્।
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નાનાલંકૃ ત-રાજમાન-વપષુે બાલાેડુરાટ્-શખેરામ॥્
હ તૈિર -ધનુઃ ણ સમુશરં પાશં મુદા િવભ્રતીમ્।
શ્રીચક્ર- સ્થત-સુ દર ં િત્ર-જગતામાધાર-ભૂતાં મરેત્॥૧
બાલાકર્-મ ડલાભાસાં, ચતુબાર્હાં િત્ર-લાેચનામ।્
પાશાઙુ્કશ-શરાંશ્ચાપં, ધારય તી ં શવાં ભજે॥૨
માનસ-પજૂનમ્ -
“લં થવ્યાત્મકઙ્ગ ધં શ્રીમહા-િત્રપુર-સુ દર -પાદુકા યાં
નમઃ અનુક પયા મ।” યહ પઢ◌़કર અધાે-મખુ
કિનષ્ઠા-અઙ્ગુષ્ઠ-યાેગ સે ગ ધ-મુદ્રા િદખાઅે। “હં
આકાશાત્મકં પુ પં શ્રીમહા-િત્રપુર-સુ દર -પાદુકા યાં
નમઃ અનુક પયા મ।” યહ પઢ◌़કર અધાે-મખુ
તજર્ની-અઙ્ગુષ્ઠ-યાેગ સે પુ પ-મુદ્રા િદખાઅે। “યં વા વાત્મકં
ધપંૂ શ્રીમહા-િત્રપુર-સુ દર -પાદુકા યાં નમઃ અનુક પયા મ।”
યહ પઢ◌़કર ઊ વર્-મખુ-તજર્ની-અઙ્ગુષ્ઠ-યાેગ સે ધપૂ-મુદ્રા
િદખાઅે।
અથ તાતે્રમ્ ।
શ્રી-ંબીજે નાદ બ દુ દ્વતયશ શકલાકાર પે વ પે
માતમ દેિહ બુ દ્ધ જિહ જિહ દુિરતં પાિહ માં દ નનાથે ।
અજ્ઞાન વા તનાશે ક્ષય ચ ચરે પ્રાે લસ પાદપદ્મે
બ્રહ્મશેાદૈ્યઃ સરેુ દ્રઃૈ સરુગણન મતે સં તુતાં વાં નમા મ॥ ૧॥
લ બીજ વ પે િત્રજગ ત વરદવ્રીડયા યા સ્થતેયં
તાં િનત્યાં શ ભુશ ક્ત િત્રભવુનજનની ં િવશ્વસ પાલની ં ચ ।
સવાર્સાં તાં િનદાનં સકલગુણમયી ં સ ચ્ચદાન વ પાં
તે ે પાં પ્રદ પ્તાં િત્રભવુનન મતાં જ્ઞાનદાત્રી ં નમા મ॥ ૨॥
ક્લી-ંબીજે કામ પ તકુસમુધનુબાર્ણપાશાઙુ્કશાં તાં
વ દે ભા વ સરાે ેદરિવભવદશૃં માેહય તી ં િત્રલાેક મ્ ।
કા ચીમ રહારાઙ્ગદમુકુટલસ વણર્મા ણક્યરત્નૈ-
ભાર્ વ તી મ દુવક્ત્રાં તનભરન મતાં ક્ષીણમ યાં િત્રનતે્રામ્॥ ૩॥
અ-વાણીબીજ પે િત્રભવુનજડતા વા તિવ વં સની વં
શ દવ્રહ્મ વ પાં શ્રુ ત ભરનપુદં ગીયમાના વમવે ।
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માતમ દેિહ બુ દ્ધ મમ સદ સ પરદ્વ દ્વસઙ્ક્ષાેભકત્રામૈ દ્ર ં
વાચ પતેર ય તિવિવધપદં વ પદા ભાજેમીડે॥ ૪॥
સાૈઃ-શ યા કામ પે ઘટપટપ્ર તાૈ દષૃ્ટહેતાૈ સદા યા
માયા કા ચન્મહ વ પ્ર તપિરણતાૈ શલૂભૂતા વમવે ।
કે ચદ્બાહ્યપ્રપ ચા મ ણ મવ િહ તનાૈ ત તુભૂતાત્મિવદ્યા-
િવદ્યાિવભ્રા ત દં ક્ષપય ત જગતાં મેિનરે શદુ્ધભાવાઃ॥ ૫॥
આે માત તે નમ તે શ્રુ તપથગુ યક્ષરબ્રહ્મ પે
મ યામાેહા ધકારે પ તતમનુિદનં પાિહ માં મ દહીનમ્ ।
માેહક્રાેધપ્રલાેભપ્રમથમદચયૈઃ શત્રુ ભઃ પીડ્યતેઽસાૈ
પત્નીપતુ્રાિદ ત્યૈનર્તિવિવધજનૈઃ ઙ્ખલા ભિનબદ્ધમ્॥ ૬॥
હ્ર ીઙ્કારે હ્ર ી વ પે મમ દહ દુિરતં વ્યાિધદાિરદ્ર્યબીજં
માત વ પાદપદં્મ દ્વતયપિરસતે પ્રાથર્યે ભ ક્તલેશમ્ ।
વં વાણી વં ચ લ મી વમ સ ગિરસતુા બ્રહ્મિવ મરારે શ્ચત્તં
િનતં્ય મરાખ્યે કૃત મહ જનિન હૃ કટાકૈ્ષક દેઃ॥ ૭॥
શ્રીઙ્કારે શ્રી વ પે િવતર મિય ધનં ધા યહ ત્યશ્વયુક્તં
વણ મા ણક્યરત્નાદ્ય ભલ ષતયુતં વ પદાથઃ સયુાેગ્યમ્ ।
િવદ્યાં વં દેિહ માેકં્ષ મિય ભવદહને દેિવ દ દહ્યમાને
યાેગી દ્રઃૈ સવે્યમાના તકલષુચયૈમાક્ષમ વષેયદ્ ભઃ॥ ૮॥
કામાે યાેિનશ્ચતુથર્ વરિત્રદશપ તભાવનેશીવબીજં
તાવદ્વણાર્વલી વં નતજનવરદે લાસ્યદે ભ ક્તપ્રીતે ।
વ પાદા ભાજેયુગ્મં હૃદયસર સજે સિન્નધાયૈક ચત્તે
યા વા વ કમર્બ ધં વ તિવમલિધયાે મુક્તવ તાે મનુી દ્રઃ॥ ૯॥
બ્રહ્મે દુઃ કામદેવાે િવયદમરગુ ભાવનેશીવબીજં
તાવદ્વણર્ વ પૈઘર્િટતકનકલતાં વાં પ્રસન્નાેઽ મ માતઃ ।
િવ બ્રહ્મશેમૂધર્ સ્થતમુકુટમ ણપ્રાે લસ પાદપદ્માં
યાેગી દ્રૈ યયપાદા બુ હનખશ શદ્યાેતિવદ્યાે તતાં વામ્॥ ૧૦॥
ઇ દુઃ કામઃ સરેુશાે િવદથનલ ગ્વામનતે્રાધર્ચ દ્રયૈુર્કં્ત
યદ્બ જમેતત્તદિપ તવ વપુઃ સ ચ્ચદાન દ પમ્ ।
બાલા વં ભૈરવી વં િત્રભવુનજનની વાિરણી નીલવણાર્
વં ગાૈર વં ચ કાલી સકલમનુમયી વં મહામાેક્ષદાત્રી॥ ૧૧॥
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સાૈઃકારા બીજરાજ સ્ત્રભવુનજનની શ ક્તરાદ્યા વમવે
વદ્યુક્તઃ શ ભુરેવ પ્રભવ ત ચ લતું વાં િવના ડ્યવાન્ સઃ ।
બ્રહ્મા િવ ઃ કપદ જનિન તવ કૃપાલેશમાત્રાચ્છર રં
ગ્ હ્ણ તઃ ષ્ટરક્ષાપ્રલયમિવચલચ્ચિક્રરે વદ્વશસ્થાઃ॥ ૧૨॥
અૈ બીજં વાગ્ભવાખ્યં વ મહ જડમ ત વા તચ ઃપ્રકાશા
માતઃ કા યધારાભવવ લતદશૃા પ ય ભાં દ નનાથે ।
માેહ્ય તે માેિહતા તે તવ જનિન મહામાયયા બદ્ધ ચત્તાઃ
કા યં પ્રાથર્ય તે તવ પદયુગલે જ્ઞાનવ તાે મનુી દ્રઃ॥ ૧૩॥
ક્લીઙ્કારાે બીજ પ તવ જનિન મનુશ્રેષ્ઠમ યપ્રદેશઃ
સાક્ષાદ્બ્રહ્મ વ પાે મદનતનુલતા બ્રહ્મણાે માેહકત્ર ।
સજુ્ઞાન મેરવક્ત્રા બુજકુહપલસ સ સુ પીયષૂધારા
વેદાશ્ચ વાર અેતે તુિહન ગિરસતુે પ્રાપ્તમીને દ્ર પે॥ ૧૪॥
હ્ર ીઙ્કારાેઙ્કાર પા વ મહ શ શમખુી હ્ર ી ં વ પા વમવે
ક્ષા ત વં વં ચ કા તહર્િરહરકમલાેદ્ભૂત પા વમવે ।
વં સ દ્ધ વં ચ ઋ દ્ધઃ મરિરપુમનસ વં ચ સ માેહય તી
િવદ્યા વં મુ ક્તહેતુભર્વજલિધજદુઃખસ્ય હ ત્રી વમેકા॥ ૧૫॥
શ્રી-ંબીજે શ્રી વ પે મધુિરપુમનસાે મ યમ યા સતા વં
માત વદ્ભ ક્તલેશાદમરપ તરસાૈ પ્રાપ્તવાન્ બુ દ્ધમષેામ્ ।
ઇત્યેવં ષાેડશાણર્ઃ પિઠતમનુિદનં વગર્માેક્ષૈકહેતુઃ
સદ્ધ રષ્ટાૈ લભ તે ય ઇહ ન તુ વરં શ્રેષ્ઠમેતે ભજ તે॥ ૧૬॥
પજૂિય વા િવધાનને મહાિત્રપુરસુ દર મ્ ।
ઇમં તવં પિઠ વા તુ દેવીસાયજુ્યમા ુયાત્॥ ૧૭॥
ઇ ત િવ યામલે શવાેક્તં બીજષાેડશાણર્મકર દ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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