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શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીપરાશર ઉવાચ
સહાસનગતઃ શક્ર સ પ્રા ય િત્રિદવં પનુઃ ।
દેવરાજે્ય સ્થતાે દેવી ં તુષ્ટાવા જકરાં તતઃ॥ ૧॥
ઇ દ્ર ઉવાચ
નમસ્યે સવર્લાેકાનાં જનનીમ જસ ભવામ્ । var સવર્ભૂતાનાં
શ્રયમુિન્નદ્રપદ્માક્ષી ં િવ વક્ષઃસ્થલ સ્થતામ્॥ ૨॥
પદ્માલયાં પદ્મકરાં પદ્મપત્રિનભેક્ષણામ્
વ દે પદ્મમખુી ં દેવી ં પદ્મનાભ પ્રયામહમ્॥ ૩॥
વં સ દ્ધ વં વધા વાહા સધુા વં લાેકપાવની ।
સ યા રાિત્રઃ પ્રભા ભૂ તમધા શ્રદ્ધા સર વતી॥ ૪॥
યજ્ઞિવદ્યા મહાિવદ્યા ગુહ્યિવદ્યા ચ શાેભને ।
આત્મિવદ્યા ચ દેિવ વં િવમુ ક્તફલદાિયની॥ ૫॥
આ વી ક્ષક ત્રયી વાતાર્ દ ડની ત વમવે ચ ।
સાૈ યાસાૈ યજૈર્ગદૂ્રપૈ વયૈતદે્દિવ પૂિરતમ્॥ ૬॥
કા વ યા વા તે દેિવ સવર્યજ્ઞમયં વપુઃ ।
અ યા તે દેવદેવસ્ય યાેગ ચ ત્યં ગદા તઃ॥ ૭॥
વયા દેિવ પિરત્યક્તં સકલં ભવુનત્રયમ્ ।
િવનષ્ટપ્રાયમભવ વયેદાની ં સમેિધતમ્॥ ૮॥
દારાઃ પતુ્રા તથાઽઽગારસહૃુદ્ધા યધનાિદકમ્ ।
ભવત્યેતન્મહાભાગે િનતં્ય વદ્વ ક્ષણા ણામ્॥ ૯॥
શર રારાેગ્યમૈશ્વયર્મિરપક્ષક્ષયઃ સખુમ્ ।
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દેિવ વદ્દ ૃષ્ટદષૃ્ટાનાં પુ ષાણાં ન દુલર્ભમ્॥ ૧૦॥
વમ બા સવર્ભૂતાનાં દેવદેવાે હિરઃ િપતા । var વં માતા સવર્લાેકાનાં
વયૈત દ્વ ના ચા બ જગદ્વ્યાપ્તં ચરાચરમ્॥ ૧૧॥
મા નઃ કાેશ તથા ગાેષં્ઠ મા ગ્ હં મા પિરચ્છદમ્ ।
મા શર રં કલતં્ર ચ ત્યજેથાઃ સવર્પાવિન॥ ૧૨॥
મા પતુ્રાન્મા સહૃુદ્વગાર્ન્મા પશનૂ્મા િવભષૂણમ્ ।
ત્યજેથા મમ દેવસ્ય િવ ણાવેર્ક્ષઃસ્થલાશ્રયે॥ ૧૩॥
સ વને સત્યશાૈચા યાં તથા શીલાિદ ભગુર્ણૈઃ ।
ત્યજ્ય તે તે નરાઃ સદ્યઃ સ ત્યક્તા યે વયાઽમલે॥ ૧૪॥
વયાઽવલાેિકતાઃ સદ્યઃ શીલાદ્યૈર ખલૈગુર્ણૈઃ ।
કુલૈશ્વયશ્ચ પજૂ્ય તે પુ ષા િનગુર્ણા અિપ॥ ૧૫॥
સ શ્લાઘ્યઃ સ ગુણી ધ યઃ સ કુલીનઃ સ બુ દ્ધમાન્ ।
સ શરૂઃ સ ચ િવક્રા તાે ય વયા દેિવ વી ક્ષતઃ॥ ૧૬॥
સદ્યાે વૈગુ યમાયા ત શીલાદ્યાઃ સકલા ગુણાઃ ।
પરાઙ્ગમખુી જગદ્ધાત્રી યસ્ય વં િવ વ લભે॥ ૧૭॥
ન તે વણર્િયતું શક્તા ગુણા જહ્વાઽિપ વેધસઃ ।
પ્રસીદ દેિવ પદ્મા ક્ષ માઽ માં ત્યાક્ષીઃ કદાચન॥ ૧૮॥
શ્રીપરાશર ઉવાચ
અેવં શ્રીઃ સં તુતા સ યક્ પ્રાહ હૃષ્ટા શતક્રતુમ્ ।

વતાં સવર્દેવાનાં સવર્ભૂત સ્થતા દ્વજ॥ ૧૯॥
શ્રી વાચ
પિરતુષ્ટા મ દેવેશ તાતે્રેણાનને તે હરે ।
વરં ણી વ યિ વષ્ટાે વરદાઽહં તવાગતા॥ ૨૦॥
ઇ દ્ર ઉવાચ
વરદા યિદમેદેિવ વરાહા યિદ વાઽ યહમ્ ।
ત્રૈલાેક્યં ન વયા ત્યાજ્યમષે મેઽ તુ વરઃ પરઃ॥ ૨૧॥
તાતે્રેણ ય તથૈતને વાં તાે યત્ય ધસ ભવે ।
સ વયા ન પિરત્યાજ્યાે દ્વતીયાેઽ તુ વરાે મમ॥ ૨૨॥

2 sanskritdocuments.org



શ્રીમહાલ મી તાતે્રમ્ િવ પુરાણા તગર્તમ્

શ્રી વાચ
ત્રૈલાેક્યં િત્રદશશ્રેષ્ઠ ન સ ત્યક્ષ્યા મ વાસવ ।
દત્તાે વરાે મયાઽયં તે તાતે્રારાધનતુષ્ટયા॥ ૨૩॥
યશ્ચ સાયં તથા પ્રાતઃ તાતે્રેણાનને માનવઃ ।
તાે યતે ચેન્ન તસ્યાહં ભિવ યા મ પરાઙ્ગ્મખુી॥ ૨૪॥
શ્રીપારાશર ઉવાચ
અેવં વરં દદાૈ દેવી દેવરા ય વૈ પુરા ।
મતૈ્રેય શ્રીમર્હાભાગા તાતે્રારાધનતાે ષતા॥ ૨૫॥
ગાેઃ ખ્યાત્યાં સમુ પન્ના શ્રીઃ પવૂર્મુદધેઃ પનુઃ ।

દેવદાનવયત્નને પ્રસતૂાઽ તમ થને॥ ૨૬॥
અેવં યદા જગ વામી દેવરા ે જનાદર્નઃ ।
અવતારઃ કરાેત્યેષા તદા શ્રી ત સહાિયની॥ ૨૭॥
પનુશ્ચપદ્મા સ ભૂતા યદાઽિદત્યાેઽભવદ્ધિરઃ ।
યદા ચ ભાગર્વાે રામ તદાભૂદ્ધરણી વયમ્॥ ૨૮॥
રાઘવ વેઽભવ સીતા ક્મણી કૃ ણજન્મિન ।
અ યષેુ ચાવતારેષુ િવ ણાેરેખાઽનપાિયની॥ ૨૯॥
દેવ વે દેવદેહેયં માનષુ વે ચ માનષુી ।
િવ ણાેદહાનુ પાં વૈ કરાેત્યેષાઽઽત્મન તનુમ્॥ ૩૦॥
યશ્ચૈત યા જન્મ લ યા યશ્ચ પઠેન્નરઃ ।
શ્રયાે ન િવચ્યુ ત તસ્ય ગ્ હે યાવ કુલત્રયમ્॥ ૩૧॥
પઠ્યતે યષેુ ચવૈષ ગ્ હેષુ શ્રી તવં મનુે ।
અલ મીઃ કલહાધારા ન તે વા તે કદાચન॥ ૩૨॥
અેતત્તે ક થતં બ્રહ્મ યન્માં વં પિર ચ્છ સ ।
ક્ષીરા ધાૈ શ્રીયર્થા તા પવૂ ગુસતુા સતી॥ ૩૩॥
ઇ ત સકલિવભૂત્યવા પ્તહેતુઃ તુ તિરય મ દ્રમખુાેદ્ગતા િહ લ યાઃ ।
અનુિદન મહ પઠ્યતે ભયવર્સ ત ન તષેુ કદા ચદ યલ મીઃ॥ ૩૪॥
॥ ઇ ત શ્રીિવ પુરાણે મહાલ મી તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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