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॥ શ્રી દ્ર ત્યુ જય તવનમ્॥

॥ શ્રી દ્ર ત્યુ જય તવનમ્॥
શ્રીઆન દભૈરવ ઉવાચ -
શ્રુતં ચ સાધનં પુ યં મહા દ્રસ્ય સુ દિર ।
મ ણપૂરે પ્રકાશ ચ ક થતં જ્ઞાનિનણર્યમ્॥ ૧॥
અક માત્ સ દ્ધસ પ ત્ત નુ ત વદ મહા પ્રયામ્ ।
યસ્ય શ્રવણમાત્રેણ પાઠેન યાે ગનીવશમ્॥ ૨॥
શ્રીઆન દભૈરવી ઉવાચ -
પરમાન દદેવેશ યાેગાનામિધપ પ્રભાે ।
તાતંે્ર દ્રસ્ય વક્ષ્યા મ સારા સારં પરા પરમ્॥ ૩॥
યજ્જ્ઞા વા યાે ગનઃ સવ ષટ્ચક્રપિરભેદકાઃ ।
આકાશગા મનઃ સવ વગર્માેક્ષા ભલાષુકાઃ॥ ૪॥
મહાદેવસમાઃ સવ દેવાશ્ચ વગર્ભાે ગનઃ ।
સવર્રક્ષાકરં તાતંે્ર યે પઠ ત િનર તરમ્॥ ૫॥
તે યા ત બ્રહ્મસદનં સદ્ધમખુ્યા મહીતલે॥ ૬॥
ૐભ મ શ ભું સખુમાેક્ષહેતું દં્ર મહાશ ક્તસમાકુલાઙ્ગમ્ ।
રાૈદ્રાત્મકં ચા િહમાંશશુખેરં કાલં ગણેશં સમુખુાય શઙ્કરમ્॥ ૭॥
var રાૈદ્રાથર્કં દ્રિહમાંશશુખેરં કાલં કુલેશં શવશઙ્કર ચે ત

ત્યુ જયં વનરક્ષકં પરં શવં પરબ્રહ્મશર રમઙ્ગલમ્ ।
િહમાંશકુાેિટચ્છિવમાદધાનં ભ મ પદ્મદ્વયમ યસં સ્થતમ્॥ ૮॥
સવાર્ત્મકં કામિવનાશમૂલં તં ચ દ્રચૂડં મ ણપૂરવા સનમ્ । સવાર્થર્કમ્
ચતુભુર્જં જ્ઞાનસમુદ્રયાઢ ં પાશં ગાક્ષં ગુણસતૂ્રવ્યાપ્તમ્॥ ૯॥
ધરામયં તજેસ મ દુકાેિટ વાયું જલેશં ગગનાત્મકં પરમ્ ।
ભ મ દં્ર કુલલાિકનીગતં સવાર્ઙ્ગયાેગં જયદં સરેુશ્વરમ્॥ ૧૦॥
શકંુ્ર મહાભીમનયં પુરાણં (મહાભીમલય)ં
પ્રાણાત્મકં વ્યાિધિવનાશમૂલમ્ ।

યજ્ઞાત્મકં કામિનવારણં ગુ ં (યજ્ઞાથર્કમ્)
ભ મ િવશ્વેશ્વરશઙ્કરં શવમ્॥ ૧૧॥
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॥ શ્રી દ્ર ત્યુ જય તવનમ્॥

વેદાગમાનામ તમૂલદેશં તદુદ્ભવં ભદ્રિહતં પરાપરમ્ । તદ્રિહતં
કાલા તકં બ્રહ્મસનાતન પ્રયં ભ મ શ ભું ગગનાિદ ઢમ્॥ ૧૨॥
શવાગમં શ દમયં િવભાકરં ભા વ પ્રચ ડાનલિવગ્રહં ગ્રહમ્ ।
ગ્રહ સ્થતં જ્ઞાનકરં કરાલં ભ મ શ ભું પ્રકૃતીશ્વરં હરમ્॥ ૧૩॥
છાયાકરં યાેગકરં સખુે દં્ર મતં્ત મહામત્તકુલાે સવાઢયમ્ ।
યાેગેશ્વરં યાેગકલાિનિધ િવિધ િવધાનવક્તારમહં ભ મ॥ ૧૪॥
હેમાચલાલઙ્કતશદુ્ધવેશં વરાભયાદાનિનદાનમૂલમ્ ।
ભ મ કા તં વનમાલશાે ભતં ચામૂલપદ્મામલમા લનં કુલમ્॥ ૧૫॥
વયં પુરાણં પુ ષેશ્વરં ગુ ં મ યાભયાહ્લાદિવભાિવનં ભજે ।
ભાવ પ્રયં પ્રેમકલાધરં શવં ગર શ્વરં ચા પદારિવ દમ્॥ ૧૬॥
યાન પ્રયં જ્ઞાનગભીરયાેગં ભાગ્યા પદં ભાગ્યસમં સલુક્ષણમ્ ।
શલૂાયુઘં શલૂિવભૂ ષતાઙ્ગં શ્રીશઙ્કરં માેક્ષફલિક્રયં ભજે॥ ૧૭॥
નમાે નમાે દ્રગણે ય અેવં ત્યુ જયે યઃ કુલચ ચલે યઃ ।
શ ક્ત પ્રયે યાે િવજયાિદભૂતયે શવાય ધ યાય નમાે નમ તે॥ ૧૮॥
બાહ્યં િત્રશલંૂ વરસૂ મભાવં િવશાલનતે્રં તનુમ યગા મનમ્ ।
મહાિવપદ્દઃુખિવનાશબીજં પ્રજ્ઞાદયાકા તકરં ભ મ॥ ૧૯॥
var મહાિવપદ્ભ મિવલાસબીજં શદુ્ધાેદયં શા તકરં ભ મ
પુરા તકં પૂણર્શર િરણં ગુ ં મરાિરમાદ્યં િનજતકર્માગર્મ્ ।
અનાિદદેવં િદિવ દાષેઘા તનં ભ મ પ ચાક્ષરપુ યસાધનમ્॥ ૨૦॥
િદગ બરં પદ્મમખંુ કરસ્થં સ્થ તિક્રયાયાેગિનયાજેનં ભવમ્ ।
ભાવાત્મકં ભદ્રશર િરણં શવં ભ મ પ ચાનનમકર્વણર્મ્॥ ૨૧॥
માયામયં પઙ્કજદામકાેમલં િદગ્વ્યાિપનં દ ડધરં હરેશ્વરમ્ ।
િત્રપક્ષકં યક્ષરબીજભાવં િત્રપદ્મમૂલં િત્રગુણં ભ મ॥ ૨૨॥
િવદ્યાધરં વેદિવધાનકાય કાયાગતં નીતિનનાદતાષેમ્ ।
િનતં્ય ચતવુર્ગર્ફલાિદમૂલં વેદાિદસતૂ્રં પ્રણમા મ યાેગમ્॥ ૨૩॥
વેદા તવેદ્યં કુલશાસ્ત્રિવજ્ઞં િક્રયામયં યાેગ વધમર્દાનમ્ ।
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ભક્તેશ્વરં ભ ક્તપરાયણં વરં ભક્તં મહાબુ દ્ધકરં ભ યહમ્॥ ૨૪॥
ગતાગતં ગ યમગ યભાવં સમુ લસ કાેિટકલાવતંસમ્ ।
ભાવાત્મકં ભાવમયં સખુાસખંુ ભ મ ભગ પ્રથમા ણપ્રભમ્॥ ૨૫॥
બ દુ વ પં પિરવાદવાિદનં મ યાહ્નસયૂાર્યુતસિન્નભં નવમ્ ।
િવભૂ તદાનં િનજદાનદાનં દાનાત્મકં તં પ્રણમા મ દેવમ્॥ ૨૬॥
કુ ભાપહં શત્રુિનકુ ભઘા તનં દૈત્યાિરમીશં કુલકા મનીશમ્ ।
પ્રીત્યા વતં ચ ત્યમ ચ ત્યભાવં પ્રભાકરાહ્લાદમહં ભ મ॥ ૨૭॥
િત્રમૂ તમૂલાય જયાય શ ભવે િહતાય લાેકસ્ય વપુધર્રાય ।
નમાે ભયા ચ્છન્નિવઘા તને પતે નમાે નમાે િવશ્વશર રધાિરણે॥ ૨૮॥
var ભવાચ્છન્નિનઘા તને તે
તપઃફલાય પ્રકૃ તગ્રહાય ગુણાત્મને સ દ્ધકરાય યાે ગને ।
નમઃ પ્ર સદ્ધાય દયાતુરાય વા છાફલાે સાહિવવધર્નાય તે॥ ૨૯॥
શવમમરમહા તં પૂણર્યાેગાશ્રય તં var શવવરહ તં પુ પયાેગાશ્રય તમ્

ધર ણધરકરા જૈવર્ધર્માનં િત્રસગર્મ્ ।
િવસમમરણઘાતં ત્યુપજંૂ્ય જનેશં var િવસમચરણઘાતં ત્યુધાતં નરેશં

િવિધગણપ તસવે્યં પજૂયે ભાવયા મ॥ ૩૦॥
અેત તાતે્રં પઠે દ્વદ્વાન્ મુિનયાગપરાયણઃ ।
િનતં્ય જગન્નાથગુ ં ભાવિય વા પનુઃ પનુઃ॥ ૩૧॥
મ ણપૂરે વાયુિનષ્ઠાે િનતં્ય તાતંે્ર પઠેદ્ યિદ ।
વન્મુક્તશ્ચ દેહા તે પરં િનવાર્ણમા ુયાત્॥ ૩૨॥
॥ ઇ ત શ્રી દ્રયામલે ઉત્તરત ત્રે મહાત ત્રાેદ્દ પને
દ્ર ત્યુ જય તવનં નામાષ્ટચ વાિરશતમઃ પટલઃ॥
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॥ શ્રી દ્ર ત્યુ જય તવનમ્॥
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