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Shanti Stotram

શા ત તાતે્રમ્

ન ય તુ પ્રેતકૂ મા ડા ન ય તુ દૂષકા નરાઃ ।
સાધકાનાં શવાઃ સ તુ વા ાયપિરપાલનમ્॥ ૧॥
ન દ તુ માતરઃ સવાર્ જય તુ યાે ગનીગણાઃ ।
જય તુ સદ્ધા ડાિક યાે જય તુ ગુ શક્તયઃ॥ ૨॥
ન દ તુ હ્ય ણમાદ્યાશ્ચ ન દ તુ ગુહ્યકાદયઃ ।
ન દ તુ ભૈરવાઃ સવ સદ્ધિવદ્યાધરાદયઃ॥ ૩॥
યે ચા ાયિવશદુ્ધાશ્ચ મિ ત્રણઃ શદુ્ધબુદ્ધયઃ ।
સવર્દા ન દયાન દં ન દ તુ કુલપાલકાઃ॥ ૪॥
ઇ દ્રાદ્યા તિપતાઃ સ તુ ય તુ વા તુદેવતાઃ ।
ચ દ્રસયૂાર્દયાે દેવા ય તુ ગુ ભ ક્તતઃ॥ ૫॥
નક્ષત્રા ણ ગ્રહા યાેગાઃ કરણાદ્યા તથાપરે ।
તે સવ સુ ખનાે યા તુ માસાશ્ચ તથય તથા॥ ૬॥
ય તુ િપતરઃ સવ ઋતવાે સવં સરાદયઃ ।

ખેચરા ભૂચરાશ્ચવૈ ય તુ મમ ભ ક્તતઃ॥ ૭॥
અ તિરક્ષચરા ઘાેરા યે ચા યે દેવયાનેયઃ ।
સવ તુ સુ ખનાે યા તુ સવાર્ નદ્યશ્ચ પ ક્ષણઃ॥ ૮॥
પવર્તાઃ સુ ખનઃ સ તુ તથા ત ક દરા ગુહાઃ ।
ઋષયાે બ્રાહ્મણાઃ સવ શા ત કુવર્ તુ મે સદા॥ ૯॥
તીથાર્િન પશવાે ગાવાે યાશ્ચા યાઃ પુ યભૂમયઃ ।
દ્ધાઃ પ તવ્રતા નાયર્ઃ શવં કુવર્ તુ મે સદા॥ ૧૦॥
શવં સવર્ત્ર મે ચા તુ પતુ્રદારધનાિદષુ ।
રા નઃ સુ ખનઃ સ તુ ક્ષેમમાગ તુ મે સદા॥ ૧૧॥
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શભુા મે િદવસા યા તુ શવા તષ્ઠ તુ મે શવાઃ ।
દ્વષે્ટારઃ સાધકાનાં ચ સદૈવા ાયદૂષકાઃ॥ ૧૨॥
ડાિકનીનાં મખુે યા તુ પ્તા પ્તાશ્ચ તષેુ તાઃ ।
શત્રવાે નાશમાયા તુ મમ િન દાકરાઃ સદા॥ ૧૩॥
યે િન દકા તે િવપદં પ્રયા તુ યે સાધકા તે પ્રભવ તુ સદ્ધાઃ ।
યે સવર્વીરાઃ ક ણાવલાેકા પુનઃ પુરાત્મન્મમ સિન્નધ વ॥ ૧૪॥
ઇ ત શ્રી દ્રયામલે શા ત તાતંે્ર સ પૂણર્મ્ ।
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