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.. shrIstotram ..

॥ શ્રી તાતે્રમ્ ॥
અથાગ્ ેયે ષટ્િત્રશદિધક દ્વશતતમાેઽ યાયઃ ।
પુ કર ઉવાચ -
રાજ્યલ મી સ્થર વાય યથે દ્રણે પુરા શ્રયઃ ।
તુ તઃ કૃતા તથા રા જયાથ તુ તમાચરેત્ ॥ ૧॥
ઇ દ્ર ઉવાચ -
નમ તે સવર્લાેકાનાં જનનીમ ધસ ભવામ્ । varસવર્ભૂતાનાં વનમ બુસ ભવામ્
શ્રયમુિન્ન દ્રપદ્માક્ષી ં િવ વક્ષઃસ્થલ સ્થતામ્ ॥ ૨॥
વં સ દ્ધ વં વધા વાહા સધુા વં લાેકપાવિન ।
સ યા રાિત્રઃ પ્રભા ભૂ તમધા શ્રદ્ધા સર વતી ॥ ૩॥
યજ્ઞિવદ્યા મહાિવદ્યા ગુહ્યિવદ્યા ચ શાેભને ।
આત્મિવદ્યા ચ દેિવ વં િવમુ ક્તફલદાિયની ॥ ૪॥
આ વી ક્ષક ત્રયી વાતાર્ દ ડની ત વમવે ચ ।
સાૈ યા સાૈ યજૈર્ગદૂ્રપૈ વયૈતદે્દિવ પૂિરતમ્ ॥ ૫॥
કા વ યા વા તે દેિવ સવર્યજ્ઞમયં વપુઃ ।
અ યા તે દેવ દેવસ્ય યાે ગ ચ ત્યં ગદા તઃ ॥ ૬॥
વયા દેિવ પિરત્યક્તં સકલં ભવુનત્રયમ્ ।
િવનષ્ટપ્રાયમભવ વયેદાની ં સમેિધતમ્ ॥ ૭॥
દારાઃ પતુ્રા તથાગારં સહૃુદ્ધા યધનાિદકમ્ ।
ભવત્યેતન્મહાભાગે િનતં્ય વદ્વ ક્ષણા ણામ્ ॥ ૮॥
શર રારાેગ્યમૈશ્વયર્મિરપક્ષક્ષયઃ સખુમ્ । varક્ષયઃ વયમ્
દેિવ વદ્દ ૃષ્ટદષૃ્ટાનાં પુ ષાણાં ન દુલર્ભમ્ ॥ ૯॥
વમ બા સવર્ભૂતાનાં દેવદેવાે હિરઃ િપતા ।
વયૈત દ્વ ના ચા બ જગદ્વ્યાપ્તં ચરાચરમ્ ॥ ૧૦॥
માનં કાષેં તથા કાેષં્ઠ મા ગ્ હં મા પિરચ્છદમ્ ।
મા શર રં કલત્ર ચ ત્યજેથાઃ સવર્પાવિન ॥ ૧૧॥
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॥ શ્રી તાતે્રમ્ ॥

મા પતુ્રાન્માસહૃુદ્વગાર્ન્મા પશનૂ્મા િવભષૂણમ્ ।
ત્યજેથા મમ દેવસ્ય િવ ણાવેર્ક્ષઃસ્થલાલયે ॥ ૧૨॥
var ત્યજેથા દેવદેવસ્ય િવ ણાવેર્ક્ષઃસ્થલાશ્રયે
સ વને સત્યશાૈચા યાં તથા શીલાિદ ભગુર્ણૈઃ ।
ત્યજ તે તે નરા સદ્યઃ સ ત્યક્તા યે વયામલે ॥ ૧૩॥
વયાવલાેિકતાઃ સદ્યઃ શીલાદ્યૈર ખલૈગુર્ણૈઃ ।
કુલૈશ્વયશ્ચ યજુ્ય તે પુ ષા િનગુર્ણા અિપ ॥ ૧૪॥
સ શ્લાઘ્યઃ સ ગુણી ધ યઃ સ કુલીનઃ સ બુ દ્ધમાન્ ।
સ શરૂઃ સ ચ િવક્રા તાે ય વયા દેિવ વી ક્ષતઃ ॥ ૧૫॥
સદ્યાે વૈગુ યમાયા ત શીલાદ્યાઃ સકલા ગુણાઃ ।
પરાઙ્મખુી જગદ્ધાત્રી યસ્ય વં િવ વ લભે ॥ ૧૬॥
ન તે વણર્િયતું શક્તા ગુણાન્ જહ્વાિપ વેધસઃ ।
પ્રસીદ દેિવ પદ્મા ક્ષ ના માં ત્યાક્ષીઃ કદાચન ॥ ૧૭॥
પુ કર ઉવાચ
અેવં તુતા દદાૈ શ્રીશ્ચ વર મ દ્રાય ચે સતમ્ ।
સુ સ્થર વં ચ રાજ્યસ્ય સઙ્ગ્રામિવજયાિદકમ્ ॥ ૧૮॥
વ તાતે્રપાઠશ્રવણક ર્ણાં ભુ ક્તમુ ક્તદમ્ ।
શ્રી તાતંે્ર સતતં ત મા પઠેચ્ચ યાન્નરઃ ॥ ૧૯॥
ઇત્યાગ્ ેયે મહાપુરાણે શ્રી તાતંે્ર નામ

ષટ્િત્રશદિધક દ્વશતતમાેઽ યાયઃ ॥ ૨૩૬॥
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