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॥ શ્રીકા તકેય તાતે્રમ્ ૨॥

॥ શ્રીકા તકેય તાતે્રમ્ ૨॥
ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।
ભા વદ્વજ્રપ્રકાશાે દશશતનયનનેા ચતાે વજ્રપા ણઃ
ભા વન્મુક્તાસવુણાર્ઙ્ગદમુકુટધરાે િદવ્યગ ધાે વલાઙ્ગઃ ।
પાવ જેશાે ગુણાઢ ાે િહમ ગિરતનયાન દનાે વિહ્ન તઃ
પાતુ શ્રીકા તકેયાે નતજનવરદાે ભ ક્તગ યાે દયાલુઃ॥ ૧॥
સનેાનીદવસનેાપ તરમરવરૈઃ સ તતં પૂ જતાઙ્ ઘ્રઃ
સવે્યાે બ્રહ્મ ષમખુ્યિૈવગતક લમલૈજ્ઞાર્િન ભમાક્ષકામૈઃ ।
સસંારા ધાૈ િનમગ્ ૈગ્ ર્હસખુર ત ભઃ પૂ જતાે ભક્ત દૈઃ
સ યક્ શ્રીશ ભુસનૂુઃ કલયતુ કુશલં શ્રીમયૂરાિધ ઢઃ॥ ૨॥
લાેકાંસ્ત્રીન્ પીડય તં િદ તદનજુપ ત તારકં દેવશત્રું
લાેકેશા પ્રાપ્ત સ દ્ધ શતકનકશરૈલ લયા નાશિય વા ।
બ્રહ્મે દ્રાદ્યાિદતેયૈમર્ ણગણખ ચતે હેમ સહાસને યાે
બ્રહ્મ યઃ પાતુ િનતં્ય પિરમલિવલસ પુ પ ષ્ટ ાઽ ભ ષક્તઃ॥ ૩॥
યુદ્ધે દેવાસરુાણામિન મષપ તના સ્થાિપતાે યૂથપ વે
યુક્તઃ કાેદ ડબાણા સકુ લશપિરઘૈઃ સનેયા દેવતાનામ્ ।
હ વા દૈત્યા પ્રમત્તાન્ જયિનનદયુતૈમર્ઙ્ગલવૈાર્દ્યઘાષેૈઃ
હ તશ્રેષ્ઠાિધ ઢાે િવબુધયવુ ત ભવ જતઃ પાતુ યુક્તઃ॥ ૪॥
શ્રીગાૈર કા તપતંુ્ર સરુપતનયયા િવ પુ યા ચ યુક્તં
શ્રીસ્ક દં તામ્રચૂડાભયકુ લશધરં શ ક્તહ તં કુમારમ્ ।
ષડ્ગ્રીવં મ જુવષેં િત્રિદવવરસમુસ્રગ્ધરં દેવદેવં
ષડ્વક્ત્રં દ્વાદશાકં્ષ ગણપ તસહજં તારકાિર નમા મ॥ ૫॥
કૈલાસાેત્તુઙ્ગ ઙ્ગે પ્રમથસરુગણૈઃ પૂ જતં વાિરવાહં
કૈલાસાદ્ર શપતંુ્ર મુિનજનહૃદયાન દનં વાિર ક્ષમ્ ।
ગ ધાડ્યાં પાિર તપ્ર તસમુકૃતાં મા લકાં ધારય તં
ગઙ્ગાપતં્ય ભજેઽહં ગુહમમરનુતં તપ્ત બૂનદાભમ્॥ ૬॥
ભક્તેષ્ટાથર્પ્રદાને િનરતમભયદં જ્ઞાનશ ક્ત સરેુશં
ભ યા િનતં્ય સરુ ષપ્રમખુમુિનગણૈર ચતં રક્તવણર્મ્ ।
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॥ શ્રીકા તકેય તાતે્રમ્ ૨॥

વ દં્ય ગ ધવર્મખુ્યભૈર્વજલિધતિર પીતકાૈશયેવસં્ત્ર
વ દે શ્રીબાહુલેયં મદનિરપુસતંુ કાેિટચ દ્રપ્રકાશમ્॥ ૭॥
તપ્ત વણાર્ભકાયં મધુિરપુતનયાકા તમ ભાજેનતંે્ર
ત વજં્ઞ ચ દ્રમાૈ લ પ્રયસતુ મભવક્ત્રાનજંુ શ ક્તપા ણમ્ ।
ગાઙ્ગેયં કા તકેયં મરસદશૃવપું રત્નહારાે વલાઙ્ગં
ગાનપ્રેમં શભુાઙ્ગં મત ચરમખંુ ચા ભષૂં નમા મ॥ ૮॥
યાયેદ્બાલાકર્કા ત શરવણજિનતં પાવર્તીપ્રી તપુત્રં
યાનપે્રમં કૃપાલું વરદમઘહરં પુ ય પં પિવત્રમ્ ।
િનત્યાન દં વરે યં રજત ગિરવરાેત્તુઙ્ગ ઙ્ગાિધવાસં
િનતં્ય દેવ ષવ દ્યં ભવહરમમલં વેદવેદ્યં પુરાણમ્॥ ૯॥
ઇ ત શ્રીકા તકેય તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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