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॥ સપ્તશતીસારભૂતદુગાર્ તાતે્રમ્॥

॥ સપ્તશતીસારભૂતદુગાર્ તાતે્રમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
અથ યાનમ્ ।
યસ્યા દ ક્ષણભાગકે દશભુ કાલી કરાલા સ્થતા

યદ્વામે ચ સર વતી વસભુુ ભા ત પ્રસન્નાનના ।
ય ષે્ઠ મથનુત્રયં ચ પુરતાે યસ્યા હિરઃ સિૈરભ-

તામષ્ટાદશબાહુમ બુજગતાં લ મી ં મરેન્મ યગામ્॥ ૧॥
ઇ ત યાનમ્॥
લં વ્યાત્મકમપર્યા મ ચરં ગ ધં હમભ્રાત્મકં

પુ પં યં મ દાત્મકં ચ સરુ ભ ધપંૂ િવધૂતાગમમ્ ।
રં વહ્ યાત્મકદિપકં વમ તાત્માનં ચ નવૈેદ્યકં

માતમાર્ન સકા ગ્ હાણ ચરા પ ચાપેચારાનમનૂ્॥ ૧॥
ઇ ત મનસા સ પજૂ્ય પઠેત્ ।
ક પા તે ભજુગાિધપં મુરિરપાવા તીયર્ િનદ્રા મતે

સ તાૈ મધુકૈટભાૈ સરુિરપૂ ત કણર્પીયષૂતઃ ।
દૃ ટ્વા ભી તભરા વતને િવિધના યા સં તુતાઽઘાતયદ્

વૈકુ ઠેન િવમાેહ્ય તાૈ ભગવતી તામ મ કાલી ં ભજે॥ ૧॥
યા પવૂ મિહષાસરુાિદતસરુાેદ તશ્રુ તપ્રાે થત-

ક્રાેધવ્યાપ્ત શવાિદદૈવતનુતાે િનગર્ત્ય તે ેમયી ।
દેવપ્રાપ્તસમ તવષે ચરા સહેન સાકં સરુ-

દ્વષૄે્ટણાં કદનં ચકાર િનતરાં તામ મ લ મી ં ભજે॥ ૨॥
સૈ યં નષ્ટમવેક્ષ્ય ચ રમખુા યાેક્તું યયુયઽથ તાન્

હ વા ઙ્ગખુરાસ્યપુચ્છવલનૈસ્ત્ર તિ ત્રલાેક જનમ્ ।
આક્ર ય પ્રપદેન તં ચ મિહષં શલૂને ક ઠેઽ ભનદ્-

યા મદ્યા ણનતે્રવક્ત્રકમલા તામ મ લ મી ં ભજે॥ ૩॥
બ્રહ્મા િવ મહેશ્વરાૈ ચ ગિદતું યસ્યાઃ પ્રભાવં બલં

નાલં સા પિરપાલનાય જગતાેઽ માકં ચ કુયાર્ન્મ તમ્ ।
ઇ થં શક્રમખુૈઃ તુતાઽમરગણૈયાર્ સં તાઽઽપદ્વ્રજં
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॥ સપ્તશતીસારભૂતદુગાર્ તાતે્રમ્॥

હ તાઽ મી ત વરં દદાવ તશભું તામ મ લ મી ં ભજે॥ ૪॥
ભૂયઃ શુ ભિનશુ ભપીિડતસરૈુઃ તાતંે્ર િહમાદ્રાૈ કૃતં

શ્રુ વા તત્ર સમાગતેશરમણીદેહાદભૂ કાૈ શક ।
યા નજૈગ્રહણેિરતાય સરુ જદ્દતૂાય સ ધારણે

યાે જેતા સ પ તમર્મેત્યકથયત્તામ મ વાણી ં ભજે॥ ૫॥
તદ્દતૂસ્ય વચાે િનશ ય કુિપતઃ શુ ભાેઽથ યં પ્રષેયત્

કેશાકષર્ણિવહ્વલાં બલયુત તામાનયે ત દુ્રતમ્ ।
દૈતં્ય ભ મ ચકાર ધૂમ્રનયનં હુઙ્કારમાત્રેણ યા

ત સૈ યં ચ જઘાન ય ગપ ત તામ મ વાણી ં ભજે॥ ૬॥
ચ ડં મુ ડયુતં ચ સૈ યસિહતં દૃ ટ્વાઽઽગતં સયંુગે

કાલ્યા ભૈરવયા લલાટફલકાદુદ્ભૂતયાઘાતયત્ ।
તાવાદાય સમાગતેત્યથ ચ યા તસ્યાઃ પ્રસન્ના સતી

ચામુ ડતે્ય ભધાં વ્યધાિ ત્રભવુને તામ મ વાણી ં ભજે॥ ૭॥
શ્રુ વા સયં ત ચ ડમુ ડમરણં શુ ભાે િનશુ ભા વતઃ

કુ્રદ્ધ તત્ર સમેત્ય સૈ યસિહતશ્ચકે્રઽદ્ભુતં સયંુગમ્ ।
બ્રહ્મા યાિદયુતા રણે બલપ ત યા રક્તબી સરંુ

ચામુ ડા પિરપીતરક્તમવધીત્તામ મ વાણી ં ભજે॥ ૮॥
દૃ ટ્વા રક્તજનવુર્ધં પ્રકુિપતાૈ શુ ભાે િનશુ ભાેઽ યુભાૈ

ચક્રાતે તુમુલં રણં પ્ર તભયં નાનાસ્ત્રશસ્ત્રાે કરૈઃ ।
તત્રાદં્ય િવિનપાત્ય મૂ ચ્છતમલં છ વા િનશુ ભં શરઃ

ખડ્ગનેનૈમપાતય સપિદ યા તામ મ વાણી ં ભજે॥ ૯॥
શુ ભં ભ્રા વધાદતીવ કુિપતં દુગ વમ યાશ્રયાત્

ગિવષ્ઠા ભવ મેત્યુદ યર્ સહસા યુ ય તમત્યુ કટમ્ ।
અેકૈવાઽ મ ન ચાપરે ત વદતી ભ વા ચ શલૂને યા

વક્ષસ્યનેમપાતયદ્ભુિવ બલાત્તામ મ વાણી ં ભજે॥ ૧૦॥
દૈત્યેઽ મિન્નહતેઽનલપ્ર ત ભદવૈઃ તુતા પ્રા થતા

સવાર્ તપ્રશમાય સવર્જગતઃ વીયાિરનાશાય ચ ।
બાધા દૈત્યજિનભર્િવ ય ત યદા તત્રાવતીયર્ વયં

દૈત્યાન્નાશિયતા યહં વરમદાત્તામ મ વાણી ં ભજે॥ ૧૧॥
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યશ્ચૈતચ્ચિરતત્રયં પઠ ત ના તસ્યૈધતે સ ત ત-
ધાર્ યં ક તધનાિદકં ચ િવપદાં સદ્યશ્ચ નાશાે ભવેત્ ।

ઇત્યુ વા તરધીયત વયમહાે યા પૂ જતા પ્રત્યહં
િવત્તં ધમર્મ ત સતુાંશ્ચ દદતે તામ મ વાણી ં ભજે॥ ૧૨॥

ઇત્યેત ક થતં િનશ ય ચિરતં દેવ્યાઃ શભંુ મેધસા-
રા સાૈ સરુથઃ સમાિધરતુલં વૈ યશ્ચ તપેે તપઃ ।

યા તુષ્ટાઽત્ર પરત્ર જન્મિન વરં રાજં્ય દદાૈ ભૂ તે
જ્ઞાનં ચવૈ સમાધયે ભગવતી ં તામ મ વાણી ં ભજે॥ ૧૩॥

દુગાર્સપ્તશતીત્રયાેદશ મતા યાયાથર્સઙ્ગ ભતં
દુગાર્ તાતે્ર મદં પિઠ ય ત જનાે યઃ ક શ્ચદત્યાદરાત્ ।

તસ્ય શ્રીરતુલા મ તશ્ચ િવમલા પતુ્રઃ કુલાલઙૃ્ક તઃ
શ્રીદુગાર્ચરણારિવ દકૃપયા સ્યાદત્ર કઃ સશંયઃ॥ ૧૪॥

વેદાભ્રાવિનસ મતા ૧૦૪ નવરસા ૬૯ વણાર્ ધતુલ્યાઃ ૪૪ કરા ાયા ૪૨
ન દકરે દવાે ૧૨૯ યુગકરાઃ ૨૪ શલૈદ્વયાે ૨૭ ઽગ્ યઙ્ગકાઃ ૬૩
ચ દ્રા ભાેિધસમા ૪૧ ભુ નલ મતા ૩૨ બાણષેવાે ૫૫ ઽ ણર્વા ૪૧
ન દદ્વ દ્વ ૨૯ સમા ઇતીહ ક થતા અ યાયમ ત્રાઃ ક્રમાત્॥ ૧૫॥
શ્રીમ કાશીકરાપેાખ્યરામકૃ ણસધુીકૃતમ્ ।
દુગાર્ તાતે્ર મદં ધીરાઃ પ ય તુ ગતમ સરાઃ॥ ૧૬॥
ઇ ત શ્રીકાશીકરાપેનામક અન તભટ્ટપતુ્રરામકૃ ણભટ્ટિવર ચત
શ્રીદુગાર્સપ્તશતીસારભૂતદુગાર્ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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॥ સપ્તશતીસારભૂતદુગાર્ તાતે્રમ્॥
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