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Tantroktam rAtrisUktam

ત ત્રાેકં્ત રાિત્રસકૂ્તમ્

િવશ્વેશ્વર ં જગદ્ધાત્રી ં સ્થ તસહંારકાિરણીમ્ ।
િનદ્રાં ભગવતી ં િવ ણાેરતુલાં તજેસઃ પ્રભુઃ॥ ૧॥
બ્રહ્માવેાચ –

વં વાહા વં વધા વં િહ વષટ્કારઃ વરા ત્મકા ।
સધુા વમક્ષરે િનત્યે િત્રધા માત્રા ત્મકા સ્થતા॥ ૨॥
અધર્માત્રા સ્થતા િનત્યા યાનુચ્ચાયાર્ િવશષેતઃ ।
વમવે સ યા સાિવત્રી વં દેવી જનની પરા॥ ૩॥
વયૈતદ્ધાયર્તે િવશ્વં વયૈત જ્યતે જગત્ ।
વયૈત પાલ્યતે દેિવ વમ સ્ય તે ચ સવર્દા॥ ૪॥
િવ ષ્ટાૈ ષ્ટ પા વમ્ સ્થ ત પા ચ પાલને ।
તથા સહૃં ત પા તે જગતાેઽસ્ય જગન્મયે॥ ૫॥
મહાિવદ્યા મહામાયા મહામેધા મહા તઃ ।
મહામાેહા ચ ભવતી મહાદેવી મહાસરુ ॥ ૬॥
પ્રકૃ ત વં ચ સવર્સ્ય ગુણત્રયિવભાિવની ।
કાલરાિત્રમર્હારાિત્રમાહરાિત્રશ્ચ દા ણા॥ ૭॥
વં શ્રી વમીશ્વર વં હ્ર ી વં બુ દ્ધબાધલક્ષણા ।
લ પુ ષ્ટ તથા તુ ષ્ટ વં શા તઃ ક્ષા તરેવ ચ॥ ૮॥
ખડ્ ગની શૂ લની ઘાેરા ગિદની ચિક્રણી તથા ।
શઙ્ ખની ચાિપની બાણભુશુ ડીપિરઘાયુધા॥ ૯॥
સાૈ યા સાૈ યતરાશષેસાૈ યે ય વ તસુ દર ।
પરાપરાણાં પરમા વમવે પરમેશ્વર ॥ ૧૦॥
યચ્ચ િક ચત્ ક્વ ચદ્વ તુ સદસદ્વા ખલા ત્મકે ।
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તસ્ય સવર્સ્ય યા શ ક્તઃ સા વં િક તૂયસે તદા॥ ૧૧॥
યયા વયા જગ સ્રષ્ટા જગ પાત્ય ત્ત યાે જગત્ ।
સાેઽિપ િનદ્રાવશં નીતઃ ક વાં તાેતુ મહેશ્વરઃ॥ ૧૨॥
િવ ઃ શર રગ્રહણમહમીશાન અેવ ચ ।
કાિરતા તે યતાેઽત વાં કઃ તાેતું શ ક્તમા ભવેત્॥ ૧૩॥
સા વ મ થં પ્રભાવૈઃ વૈ દારૈદિવ સં તુતા ।
માેહયૈતાૈ દુરાધષાર્વસરુાૈ મધુકૈટભાૈ॥ ૧૪॥
પ્રબાેધં ન જગ વામી નીયતામચ્યુતાે લઘુ ।
બાેધશ્ચ િક્રયતામસ્ય હ તુમેતાૈ મહાસરુાૈ॥ ૧૫॥
॥ ઇ ત ત ત્રાેકં્ત રાિત્રસકૂ્તમ્॥

યા દેવી સવર્ભૂતષેુ િનદ્રા પેણ સં સ્થતા ।
નમ તસ્યૈ નમ તસ્યૈ નમ તસ્યૈ નમાે નમઃ॥

॥ ઇ ત॥

ત ત્રાેકં્ત રાિત્રસકૂ્તં િહ દ ભાવાથર્
ે ઇસ િવશ્વ ક અધીશ્વર , જગત્ કાે ધારણ કરનવેાલી, સસંાર કા પાલનઆૈર સહંાર કરનવેાલી તથા તજેઃ વ પ

ભગવાન્ િવ ક અનપુમ શ ક્ત હ, ઉ હી ં ભગવતી િનદ્રાદેવી ક ભગવાન્ બ્રહ્મા તુ ત કરને લગે॥ ૧॥
બ્રહ્મા ને કહા - દેિવ! તુમ હી વાહા, તુમ હી વધા આૈર તુમ હી વષટ્કાર હાે । વર ભી તુ હારે હી વ પ હ
। તુમ હી વનદાિયની સધુા હાે । િનત્યઅક્ષર પ્રણવ મઅકાર, ઉકાર, મકાર - ઇન તીન માત્રાઆ કે અ તિરક્ત

ે બ દુ પા િનત્ય અધર્માત્રા હૈ, જસકા િવશષે પ સે ઉચ્ચારણ નહી ં િકયા સકતા, વહ ભી તુમ હી હાે ।
દેિવ! તુમ હી સં યા,સાિવત્રી તથા પરમ જનની હાે॥ ૨-૩॥
દેિવ! તુમ હી ઇસ િવશ્વ-બ્રહ્મા ડ કાે ધારણ કરતી હાે। તુમ સે હી ઇસ જગત્ ક ષ્ટ હાેતી હૈ । તુમ હી સે
ઇસકા પાલન હાેતા હૈ આૈર સદા તુમ હી ક પ કે અ ત મ સબકાે અપના ગ્રાસ બના લેતી હાે॥ ૪॥
જગન્મયી દેિવ! ઇસ જગત્ ક ઉ પ ત્ત કે સમય તુમ ષ્ટ પા હાે, પાલન કાલ મ સ્થ ત પા હાે તથા ક પા ત કે
સમય સહંાર પ ધારણ કરનવેાલી હાે॥ ૫॥
તુમ હી મહાિવદ્યા, મહામાયા, મહામેધા, મહા ત, મહામાેહ પા, મહાદેવી આૈર મહાસરુ હાે॥ ૬॥
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તુમ હી તીના ગુણા કાે ઉ પન્ન કરનવેાલી સબક પ્રકૃ ત હાે । ભયંકર કાલરાિત્ર, મહારાિત્ર આૈર માેહરાિત્ર ભી તુમ
હી હાે॥ ૭॥
તુમ હી શ્રી, તુમ હી ઈશ્વર , તુમ હી હ્ર ી આૈર તુમ હી બાેધ વ પા બુ દ્ધ હાે । લ , પુ ષ્ટ, તુ ષ્ટ, શા ત આૈર
ક્ષમા ભી તુમ હી હાે॥ ૮॥
તુમખડ્ગધાિરણી,શલૂધાિરણી, ઘાેર પા તથા ગદા,ચક્ર,શખંઆૈર ધનષુ ધારણ કરનવેાલી હાે । બાણ,ભુશુ ડી
આૈર પિરઘ - યે ભી તુ હારે અસ્ત્ર હ॥ ૯॥
તુમ સાૈ ય આૈર સાૈ યતર હાે - ઇતના હી નહી,ં જતને ભી સાૈ ય અેવં સુ દર પદાથર્ હ, ઉન સબક અપેક્ષા તુમ
અત્યિધક સુ દર હાે । પર આૈર અપર - સબસે પરે રહનવેાલી પરમેશ્વર તુમ હી હાે॥ ૧૦॥
સવર્ વ પે દેિવ! કહી ં ભી સત-્અસત્ પ ે કુછ વ તુઅ હ આૈર ઉન સબક ે શ ક્ત હૈ, વહ તુમ હી હાે।
અૈસી અવસ્થા મ તુ હાર તુ ત ક્યા હાે સકતી હૈ ?॥ ૧૧॥

ે ઇસ જગત્ ક ષ્ટ, પાલન આૈર સહંાર કરતે હ, ઉન ભગવાન્ કાે ભી જબ તુમ ને િનદ્રા કે અધીન કર િદયા હૈ,
તબ તુ હાર તુ ત કરને મ યહાં કાનૈ સમથર્ હાે સકતા હૈ ?॥ ૧૨॥
મુઝકાે,ભગવાન્ શકંર કાે તથા ભગવાન્ િવ કાે ભી તુમને હી શર ર ધારણ કરાયા હૈ;અતઃ તુ હાર તુ ત કરને
ક શ ક્ત િકસમ હૈ ?॥ ૧૩॥
દેિવ! તુમ તાે અપને ઇન ઉદાર પ્રભાવા સે હી પ્રશં સત હાે। યે ે દાનેા દુધર્ષર્ અસરુ મધુ આૈર કૈટભ હ, ઇનકાે
માેહ મ ડાલ દાે આૈર જગદ શ્વર ભગવાન્ િવ કાે શીઘ્ર હી જગા દાે । સાથ હી ઇનકે ભીતર ઇન દાનેા મહાન્
અસરુા કાે માર ડાલને ક બુ દ્ધ ઉ પન્ન કર દાે॥ ૧૪-૧૫॥
॥ ઇસ પ્રકાર ત ત્રાેક્ત રાિત્રસકૂ્ત સ પૂણર્ હુઆ॥

ે દેિવ સબ પ્રા ણયા મ િનદ્રા પ સે સ્થત હ,
ઉનકાે નમસ્કાર, ઉનકાે નમસ્કાર, ઉનકાે બારંબાર નમસ્કાર હૈ॥
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