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Shri Shrividya Stotram

શ્રીશ્રીિવદ્યા તાતે્રમ્

ૐ
શ્રીરામજયમ્ ।

ૐસદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
ૐ શ્રીિવદ્યાયૈ ચ િવદ્મહે । નાદબી ય ધીમિહ ।
તન્નઃ શ ક્તઃ પ્રચાેદયાત્॥
હ્ર ીબંીજપૂ જતે દેિવ મહામે િનવા સિન ।
શ્રીષાેડશાક્ષર િવદ્યે સવુા સિન નમાે તુ તે॥ ૧॥
ષાેડશીપૂ જતે દેિવ ષાેડશીમ ત્ર િપ ણ ।
ષાેડશીગુપ્તસદૂ્રપે ષાેડશ તાતે્રમા લકે॥ ૨॥
નાદ બ દુકલા પે નવાવરણપૂ જતે ।
નાનારાગ તુતે દેિવ નારાય ણ નમાે તુ તે॥ ૩॥
વીણાગાન પ્રયે માતવ ણા દુલસુ વરે ।
વીણાસઁ લયસઙ્ગીતે વીણાલયે નમાે તુ તે॥ ૪॥
ગાના જ લસસન્નૂતે ગાનમ જુલવાગ્વરે ।
ગાનસૂ્ફ તકરે માતગાર્નલાેલે નમાે તુ તે॥ ૫॥
કિવતાપ્રેરણે ગાૈિર કિવહૃ કમલાલયે ।
કિવતાે પલસાૈર યે કાવ્યવાસે નમાે તુ તે॥ ૬॥
નાદાપેા સતસાન દે નાદાકૃ તનમસૃ્કતે ।
નાદાપેા સકહૃન્નાદે નાદમૂલે નમાે તુ તે॥ ૭॥
નામ પાિદસવર્ વે નામ પિવવ જતે ।
નામ પા તસાૈ દય નામ પે નમાે તુ તે॥ ૮॥
રામનામ પ્રયે દેિવ નામગાના તતાે ષતે ।
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નામસઙ્ગીતમાધુય નાદ પે નમાે તુ તે॥ ૯॥
ત્યાગરાજગુ વા મસ સઙ્ગીતપ્રમાેિદતે ।
શ યાપુ પાકૃત તાતે્રરાગભાવે નમાે તુ તે॥ ૧૦॥
મૂકવાક્સં તુતે દેિવ મૂકકાેિકલસુ વને ।
મૂકવા તુ તસશુ્લાેકે મૂકા બકે નમાે તુ તે॥ ૧૧॥
ઇહ ણાપહે માતઃ સજુ્ઞાનક્ષીરપાયને ।
પરાન દપ્રદે માતવર્રાન દે નમાે તુ તે॥ ૧૨॥
શ ક્ત પે શવે માતઃ શવ પે શવ પ્રયે ।
શવશ યૈક્ય ચદૂ્રપે શવશક્તે નમાે તુ તે॥ ૧૩॥
પ્રાણશ ક્તકિવપ્રાણે આત્મશ ક્ત વ િપ ણ ।
નાદશ ક્તમનઃશક્તે શ ક્તમૂલે નમાે તુ તે॥ ૧૪॥
આિદશ ક્તમદ બ વં અ ખલા ડકૈ િપ ણ ।
પ્રસીદ મે નમાે માતઃ તાતે્રમેતત્તવાપર્ણમ્॥ ૧૫॥
મઙ્ગલં તે સમુાઙ્ગલ્યે મઙ્ગલં કમલાલયે ।
મઙ્ગલં સવર્સ સારે શ્રીિવદ્યે શભુમઙ્ગલમ્॥ ૧૬॥
ઇ ત સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મનઃ શ યયા ભક્તયા પુ પયા કૃતં
શ્રીશ્રીિવદ્યા તાતે્રં ગુરાૈ સમિપતમ્ ।
ૐશભુમ તુ ।
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