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shrIdurgAstotram from Rudrayamala

શ્રીદુગાર્ તાતે્રમ્ દ્રયામલા તગર્તમ્

અથ દુગાર્ તાતે્રમ્ ।
શ્રીભૈરવ ઉવાચ
અધનુા દેિવ વક્ષ્યા મ દુગાર્ તાતે્રં મનાેહરમ્ ।
મૂલમ ત્રમયં િદવં્ય સવર્સાર વતપ્રદમ્॥ ૧॥
દુગાર્ તશમનં પુ યં સાધકાનાં જયપ્રદમ્ ।
દુગાર્યા અઙ્ગભૂતં તુ તાતે્રરાજં પરા પરમ્॥ ૨॥
શ્રીદુગાર્ તાતે્રરાજસ્ય ઋ ષદવાે મહેશ્વરઃ ।
છ દાેઽનુષુ્ટપ્ દેવતાિપ શ્રીદુગાર્ષ્ટાક્ષરા શવે॥ ૩॥
દંુ બીજ ચ પરા શ ક્તઃ નમઃ ક લકમીશ્વિર ।
ધમાર્થર્કામમાેક્ષાથ શ્રીદુગાર્ તાતે્રપાઠે િવિનયાેગઃ॥ ૪॥
અથ યાનમ્
દૂવાર્િનભાં િત્રનયનાં િવલસ કર ટાં

શઙ્ખા જખડ્ગશરખેટકશલૂચાપામ્ ।
સ તજર્ની ં ચ દધતી ં મિહષાસનસ્થાં

દુગાર્ તવારકુલપીઠગતાં ભજેઽહમ્॥ ૧॥
તારં હારં મ ત્રમાલા સબુીજં યાયેદ તયા બલં બાલકા તઃ ।
તસ્ય મારં મારમઙ્ ઘ્રદ્વયં ચ ર યાયા ત વગર્તા કામવ યા॥ ૨॥
માયાં જપેદ્ય તવ મ ત્રમ યે દુગ સદા દુગર્ તખેદ ખન્નઃ ।
ભવેચ્ચ ભૂમાૈ પમા લમાલામા ણક્યિન ર્ષ્ટપદારિવ દઃ॥ ૩॥
ચાિક્રયં યિદ જપેત્તવાઽઙ્ ઘ્રકે ચક્રમ યગત ઈશ્વર શ્વિર ।
સાધકાે ભવ ત ચક્રવ તનાં નાયકાે મમ િવલાસકાેિવદઃ॥ ૪॥
ચિક્રબીજમપરં મરે ચ્છવે યાેઽિરવગર્િવિહતાદતવ્યયઃ ।
આિનમેઽલગતે જપેિદ્રપનૂ્ વા જવારણરથા શ્રતાે નરઃ॥ ૫॥
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દુગાર્બીજં યાે જપેત્ પ્રેતભૂમાૈ સાયં માયા ભ મનાઽઽ લપ્તકાયઃ ।
િત્રવાર્રણાનાં નાયકાે દેિવ ।
મ ત્રી ભુ વા રાજં્ય પ્રાજ્યમાજં્ય કરાે ત॥ ૬॥
વાયવ્યબીજં યિદ સાધકાે જપેત્ પ્રયાકુચદ્વ દ્વિવમદર્નક્ષમઃ ।
સમ તકા તાજનનતે્રવાગુરાે િવલાસહંસાે ભિવતા સ પાવર્ ત॥ ૭॥
િવશ્વે િવશ્વેશ્વિર યિદ જપેત્ કામવેલાકલાતા

રાત્રાૈ માત્રાક્ષરિવલ સતં માસ ઈશાિન નામ ।
તસ્ય મેરાનનસર સ ભ્રાજમાનાઙ્ગલ મી

વ યાવ યં સરૂપૂરવઘૂમાૈ લ માલા વશામા॥ ૮॥
ભૂગેહા શ્ચત વિહ્ન ત્તિવલસન્નાગાર ત્તા ચત-

વ્યગ્રારાે લ સતા ગ્ કાેણ િવલસચ્છ્ર બ દુ પીઠ સ્થતામ્ ।
યાયેચ્ચેત સ શવર્પ ત્ન ભવતી ં મા વીરસા ણતાં
યાે મ ત્રી સ ભિવ ય ત મરસમઃ સ્ત્રીણાં ધર યાં િદિવ॥ ૯॥

દુગાર્ તવં મનુમયં મનુરાજમાૈ લ-
માર્ ણક્યમુત્તમ શવાઙ્ગરહસ્યભૂતમ્ ।

પ્રાતઃ પઠેદ્યિદ જપાવસરેઽયર્માયાં
ભૂમાૈ ભવેત્ સ પ તિદિવ દેવનાથઃ॥ ૧૦॥

ઇદં તાતંે્ર મહાપુ યં પ ચાઙ્ગૈક શરાેમ ણમ્ ।
યઃ પઠેદધર્રાત્રે તુ તસ્ય વ યં જગ ત્રયમ્॥ ૧૧॥
ઇદં પ ચાઙ્ગમ ખલં શ્રીદુગાર્યા રહસ્યકમ્ ।
સવર્ સ દ્ધપ્રદં ગુહ્યં સવર્દા પિરપૂરકમ્॥ ૧૨॥ સવાર્શા
ગુહ્યં મ ત્રરહસં્ય તુ તવ ભ યા પ્રકા શતમ્ ।
અભક્તાય ન દાતવ્ય મત્યાજ્ઞા પારમેશ્વર ॥ ૧૩॥
શ્રીદેવ્યવુાચ
ભગવન્ ભવતા તને કથનને મહેશ્વર ।
શ્રીપ ચાઙ્ગસ્ય દુગાર્યા અથ પ્રીતા યહં પરમ્॥ ૧૪॥
શ્રીભૈરવ ઉવાચ
ઇદં રહસ્યં પરમં દુગાર્સવર્ વમુત્તમમ્ ।
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પ ચાઙ્ગં વ ણતં ગાે યં ગાપેનીયં વયાેિનવત્॥ ૧૫॥
ઇ ત શ્રી દ્રયામલેત ત્રે દેવીરહસ્યે દુગાર્ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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