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॥ અનામય તાતે્રમ્॥

॥ અનામય તાતે્રમ્॥
ણાત ત્રે મન સ તમસા દુિદને બ ધવુત

માદગૃ્જ તુઃ કથમિધકરાેત્યૈશ્વરં જ્યાે તર યમ્ ।
વાચઃ સ્ફ તા ભગવ ત હરે સિન્નકૃષ્ટાત્મ પા-

તુત્યાત્માન વય મવમખુાદસ્ય મે િન પત ત॥ ૧॥
વેધા િવ વર્ ણધનદાૈ વાસવાે િવતેશ-
શ્ચ દ્રાિદત્યે વસવ ઇ ત યા દેવતા ભન્નકક્ષ્યા ।
મ યે તાસામિપ ન ભજતે ભારતી તે વ પં
સ્થૂલે વંશે શ ત સદશૃં ત પુનમાર્દશૃાેઽિપ॥ ૨॥
તન્નસ્થાણાે તુ તર તભરા ભ ક્ત ચ્ચૈમુર્ખી ચેદ્
ગ્રા ય તાેતા ભવ ત પુ ષઃ ક શ્ચદાર યકાે વા ।
નાે ચેદ્ભ ક્ત વિય ચ યિદ વા બ્રહ્મિવદ્યા વધીતે
નાનુ યેય તવ પશરુસાવાત્મકમાર્ન ભજ્ઞઃ॥ ૩॥
િવશ્વં પ્રાદુભર્વ ત લભતે વામિધષ્ઠાયકં ચેત્
નેહાે પ ત્તયર્િદ જનિયતા ના ત ચૈત યયુક્તઃ ।
ક્ષત્યાદ નાં ભવ િનજકલાવત્તયા જન્મવત્તા
સ યત્યેવં સ ત ભગવત સવર્લાેકાિધપત્યમ્॥ ૪॥
ભાેગ્યામાહુઃ પ્રકૃ ત ષયશ્ચેતનાશ ક્તશૂ યાં
ભાેક્તા ચનૈાં પિરણમિયતું બુ દ્ધવત સમથર્ઃ ।
ભાેગાે ય મન્ ભવ ત મથનુે પુ કલ તત્ર હેતુઃ
નીલગ્રીવ વમ સ ભવુનસ્થાપનાસતૂ્રધારઃ॥ ૫॥
ભન્નાવસ્થં જગ ત બહુના દેશકાલપ્રભેદાદ્
દ્વા યાં પાપા ય ભ ગિર હરન્ યાનેવદ્ય ક્રમા યામ્ ।
પ્રેક્ષ્યા ઢ જ ત િનયમાદસ્ય સવ િહ યત્તત્
સવર્જ્ઞ વં િત્રભવુન યત્ર સતંૂ્ર ન િક ચત્॥ ૬॥
ચા દ્રકેે રજ સ જગતાં જન્મસ વે પ્રકૃષ્ટે
યાત્રાં ભૂય તમ સ બહુલે બભ્રત સહૃં ત ચ ।
બ્રહ્માદૈ્યત પ્રકૃ તગહનં ત ભપયર્ તમાસીત્
ક્ર ડાવ તુ િત્રનયન મનાે ત્તમાત્રાનુગં તે॥ ૭॥
કૃ ત્ત શ્ચત્રા િનવસનપદે ક પતા પાૈ ડર કાે
વાસાગારં િપ વનભવું વાહનં ક શ્ચદુક્ષા ।
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॥ અનામય તાતે્રમ્॥

અેવં પ્રાહુઃ પ્રલઘુહૃદયા યદ્યિપ વાથર્પાષેં
વાં પ્રત્યેકં વન ત ભગવન્નીશ ઇત્યેષ શ દઃ॥ ૮॥
ક્ પ્તાક પઃ િકમયમ શવૈર સ્થમખુ્યઃૈ પદાથઃ
ક સ્યાદસ્ય તનકલશયાેભાર્રનમ્રા ભવાની ।
બાણાૈ ખડ્ગઃ પરશિુરદમ યક્ષસતંૂ્ર િકમસ્યેત્
યા ચક્ષાણાે હર કૃતિવયામ તુ હાસ્યૈકવેદ્યઃ॥ ૯॥
ય કાપાલવ્રતમિપ મહદ્ ષ્ટમેકા તઘાેરં
મુક્તેર વા સ પનુરમલઃ પાવનઃ િક ન તઃ ।
દાક્ષાય યાં પ્રયતમતયા વતર્તે યાેગમાયા
સા સ્યાદ્ધત્તે મથનુચિરતં દ્ધમૂલં પ્ર નામ્॥ ૧૦॥
ક શ્ચન્મત્યર્ઃ ક્રતુકૃશતનનુ લક ઠ વયા ચેદ્
દૃ ષ્ટ નગ્ધ સ પનુરમરસ્ત્રીભજુગ્રાહ્યક ઠઃ ।
અ યા ઢ સપુિર તં સ્થાનમાખ ડલીયં
વં ચે કુ્રદ્ધ સ પત ત િનરાલ બનાે વા ત લે॥ ૧૧॥
શશ્વદ્બાલ્યં શરવણભવં ષ મખંુ દ્વાદશાકં્ષ
તે ે યત્તે કનકન લનીપદ્મપત્રાવદાતમ્ ।
િવ માયર્ તે સરુયવુતય તને સે દ્રાવરાેધા
દૈત્યે દ્રાણામસરુજિયનાં બ ધનાગારવાસમ્॥ ૧૨॥
વેગાકૃષ્ટગ્રહરિવશ શવ્યશ્નવુાનં િદગ તાત્
યકુ્કવાર્ણં પ્રલયપયસામૂ મભઙ્ગાવલપેમ્ ।
મુક્તાકારં હર તવ જટાબદ્ધસં પ શ સદ્યાે
જજ્ઞે ચૂડા કુસમુસભુગં વાિર ભાગીરથીયમ્॥ ૧૩॥
ક માષ તે મરકત શલાભઙ્ગકા તનર્ ક ઠે
ન વ્યાચષ્ટે ભવુનિવષયી ં વ પ્રસાદપ્ર ત્તમ્ ।
વારાં ગભર્સ્ય િહ િવષમયાે મ દરક્ષાેભજન્મા
નવૈં દ્ધાે યિદ ન ભવ ત સ્થાવરં જઙ્ગમં વા॥ ૧૪॥
સ ધાયાસં્ત્ર ધનુ ષ િનયમાને્માિય સ માેહનાખ્યં
પાશ્વ તષ્ઠન્ ગિરશસદશૃે પ ચબાણાે મુહૂતર્મ્ ।
ત માદૂ વ દહનપિરધાૈ રાષદૃ ષ્ટપ્રસતૂે
રક્તાશાેક તવિકત ઇવ પ્રા તધૂમ દ્વરેફઃ॥ ૧૫॥
લઙ્કાનાથં લવણજલિધસૂ્થલવેલાે મદ ઘઃ
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॥ અનામય તાતે્રમ્॥

કૈલાસં તે િનલયનગર ં બાહુ ભઃ ક પય તમ્ ।
આક્રાેશદ્ ભવર્ મત િધરૈરાનનૈરા લુતાક્ષૈ-
રાપાતાલાનયદલસાબદ્ધમઙ્ગુષ્ઠકમર્॥ ૧૬॥
અૈશ્વય તેઽ ય ણતપતન્નેકમૂધાર્વશષેઃ
પાદદ્વ દં્વ દશમખુ શરઃ પુ ડર કાપેહારઃ ।
યનેવૈાસાવિધગતફલાે રાક્ષસશ્રીિવધેય-
શ્ચકે્ર દેવાસરુપિરષદાે લાેકપાલૈકશત્રુઃ॥ ૧૭॥
ભ ક્તબાર્ણાસરુમિપ ભય પાદપદ્ય શ તં
સ્થાનં ચ દ્રાભરણ ગમયામાસ લાેકસ્ય મૂિધ્ન ।
નહ્યસ્યાિપ ભ્રુકુિટનયનાદ ગ્ દંષ્ટ્ર ાકરાલં
દ્રષંુ્ટ ક શ્ચદ્વદનમશકદે્દવદૈત્યેશ્વરેષુ॥ ૧૮॥
પાદ યાસાન્નમ ત વસધુા પન્નગસ્ક ધલગ્ ા
બાહુક્ષપેાદ્ ગ્રહગણયુતં ઘૂણર્તે મેઘ દમ્ ।
ઉ સાદ્ય તે ક્ષણ મવ િદશાે હુઙૃ્કતનેા તમાતં્ર
ભન્નાવસ્થં ભવ ત ભવુનં વ યપુક્રા ત ત્તે॥ ૧૯॥
નાે વ ગ યં સર સજભવુાે ના યધ શાઙ્ર્ગપાણ-ે
રાસીદ ય તવ હુતવહ ત ભમૂત્યાર્ સ્થતસ્ય ।
ભૂય તા યામપુિર લઘનુા િવ મયને તવુદ્ યાં
ક ઠે કાલં કિપલનયનં પમાિવબર્ભવૂ॥ ૨૦॥
શ્લા યાં દૃ ષ્ટ દુિહતિર ગરે યર્સ્ય ચાપાે વર્કાેટ ાં
કૃ વા બાહંુ િત્રપુરિવજયાન તરં તે સ્થતસ્ય ।
મ દારાણાં મધુરસરુભયાે ષ્ટયઃ પેતુરાદ્રાર્ઃ
વગાદ્યાનભ્રમરવિનતાદત્તદ ઘાર્નુયાતાઃ॥ ૨૧॥

ઉદૃ્ધત્યૈકં નયનમ ણં નગ્ધતારાપરાગં
પૂણધાદ્યઃ પરમસલુભે દુ કરાણાં સહસ્રે ।
ચકં્ર ભજેે દહનજિટલં દ ક્ષણં તસ્ય હ તં
બાલસ્યવે દ્યૂ તવલિયતં મ ડલં ભાસ્કરસ્ય॥ ૨૨॥
િવ શ્ચકે્ર કરતલગતે િવષ્ટપાનાં ત્રયાણાં
દત્તાશ્વાસાે દનુસતુ શર છેદદ ક્ષાં બબ ધ ।
પ્રત્યાસનં્ન તદિપ નયનં પુ ડર કાતુકાિર
શ્લાઘ્યા ભ ક્ત સ્ત્રનયન ભવત્યિપતા િક ન સતૂે॥ ૨૩॥
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॥ અનામય તાતે્રમ્॥

સવ્યે શલંૂ િત્ર શખરમપરે દાે ણ ભક્ષાકપાલં
સાેમાે મુગ્ધ શર સ ભજુગઃ ક શ્ચદંશાેત્તર યઃ ।
કાેઽયં વષે સ્ત્રનયન કુતાે દષૃ્ટ ઇત્યિદ્રક યા
પ્રાયેણ વાં હસ ત ભગવન્ પ્રેમિનયર્િ ત્રતાત્મા॥ ૨૪॥
આદ્ર નાગા જનમવયવગ્ર થમ દ્બભ્રદંસે
પં પ્રા ડ્ઘન ચમહાભૈરવં દશર્િય વા ।

પ યન્ ગાૈર ં ભયચલકરાલ બતસ્ક ધહ તાં
મ યે પ્રીત્યા દૃઢ ઇ ત ભવાન્ વજ્રદેહેઽિપ તઃ॥ ૨૫॥
વ્યાલાક પા િવષમનયના િવદુ્રમાતામ્રભાસાે

યા મશ્રા જિટલ શરશ્ચ દ્રરેખાવતંસાઃ ।
િનત્યાન દા િનયતલ લતાઃ નગ્ધક માષક ઠાઃ
દેવા દ્રા તપરશવ તે ભિવ ય ત ભક્તાઃ॥ ૨૬॥
મ ત્રા યાસાે િનયમિવધય તીથર્યાત્રાનુરાેધાે
ગ્રામે ભક્ષાચરણમુટજે બીજ ત્તવર્ને વા
ઇત્યાયાસે મહ ત રમતામપ્રગ ભઃ ફલાથ

ત્યેવાહં તવચરણયાેિન ર્ ત સાધયા મ॥ ૨૭॥
આ તાં તાવ નપનમપુિરક્ષીરધારાપ્રવાહૈઃ
નેહા યઙ્ગાે ભવનકરણં ગ ધપુ પાપર્ણં વા ।

ય તે ક શ્ચ કર ત કુસમુા યુિદ્દશન્ પાદપીઠં
ભૂયાે નવૈ ભ્રમ ત જનનીગભર્કારાગ્ હેષુ॥ ૨૮॥
શકુ્તાકારં મુિન ભરિનશં ચેત સ યાયમાનં
મુક્તાગીરં શર સજિટલે હ્નવીમુદ્વહ તમ્ ।
નાનાકારં નવશ શકલાશખેરં નાગહારં
નાર મશ્રં તનર શરાેમાલ્યમીશં નમા મ॥ ૨૯॥
તયર્ગ્યાનેાૈ િત્રદશિનલયે માનષુે રાક્ષસે વા
યક્ષાવાસે િવષધરપુરે દેવ િવદ્યાધરે વા ।
ય મન્ ક મ સકૃુતિનલયે જન્મિન શ્રેયસાે વા
ભૂયાદ્યુ મચ્ચરણકમલ યાિયની ચત્ત ત્તઃ॥ ૩૦॥
વ દે દં્ર વરદમમલં દ ડનં મુ ડધાિર
િદવ્યજ્ઞાનં િત્રપુરદહનં શઙ્કરં શલૂપા ણમ્ ।
તે ેરા શ િત્રભવુનગુ ં તીથર્માૈ લ િત્રનતંે્ર
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કૈલાસસ્થં ધનપ તસખં પાવર્તીનાથમીશમ્॥ ૩૧॥
યાેગી ભાેગી િવષભુગ ત ક્ શસ્ત્રપા ણ તપ વી
શા તઃ કૂ્રરઃ શ મતિવષયઃ શલૈક યાસહાયઃ ।
ભક્ષા ત્ત સ્ત્રભવુનપ તઃ શુ દ્ધમાન સ્થમાલી
શક્યાે જ્ઞાતું કથ મવ શવ વં િવ દ્ધ વભાવઃ॥ ૩૨॥
ઉપિદશ ત યદુચ્ચજૈ્યા તરા ાયિવદ્યાં
પરમ પરમદૂરં દૂરમાદ્ય તશૂ યામ્ ।
િત્રપુરજિયની ત મન્ દેવદેવે િનિવષ્ટાં
ભગવ ત પિરવતાન્માિદની ભ ક્તર તુ॥ ૩૩॥
ઇ ત િવર ચતમેતચ્ચા ચ દ્રાધર્માૈલે-
લર્ લતપદમુદારં દ ડના પ ડતને ।
તવનમવનકામનેાત્મનાેઽનામયાખ્યં

ભવ ત િવગતરાેગી જ તુરેત જપને॥ ૩૪॥
તાતંે્ર સ યક્પરમિવદુષા દ ડનાં વાચ્ય ત્તાન્

મ દાક્રા તાન્ િત્રભવુનગુરાેઃ પાવર્તીવ લભસ્ય ।
કૃ વા તાતંે્ર યિદ સભુગમા ાે ત િનતં્ય િહ પુ યં
તને વ્યાિધ હર હર ણાં તાતે્રપાઠેન સત્યમ્॥ ૩૫॥
ઇ ત દ ડિવર ચતમનામય તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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