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shrImantrarAjapada stotram

શ્રીમ ત્રરાજપદ તાતે્રમ્

પા ચરાત્ર આગમીય અિહબુર્ ય સિંહતાત્
શ્રીમ ત્રરાજપદ તાતે્રમ્
શ્રી ઈશ્વર ઉવાચ -

ત્તાે ફુ લિવશાલાક્ષં િવપક્ષક્ષયદ ક્ષતમ્ ।
િનનાદત્ર તિવશ્વા ડં િવ મુગ્રં નમા યહમ્॥ ૧॥
સવરવ યતાં પ્રાપં્ત સબલાૈઘં િદતેઃ સતુમ્ ।
નખાગ્રૈઃ શકલીચકે્ર ય તં વીરં નમા યહમ્॥ ૨॥
પદાવષ્ટ ધપાતાલં મૂધાર્િવષ્ટિત્રિવષ્ટપમ્ ।
ભજુપ્રિવષ્ટાષ્ટિદશં મહાિવ ં નમા યહમ્॥ ૩॥
જ્યાેતી ં યક દુનક્ષત્ર વલનાદ યનુક્રમાત્ ।
વલ ત તજેસા યસ્ય તં વલ તં નમા યહમ્॥ ૪॥
સવ દ્રયૈરિપ િવના સવ સવર્ત્ર સવર્દા ।
યાે ના ત નમા યાદ્યં તમહં સવર્તાેમખુમ્॥ ૫॥
નરવત્ સહવચ્ચવૈ યસ્ય પં મહાત્મનઃ ।
મહાસટં મહાદંષ્ટ્રં તં સહં નમા યહમ્॥ ૬॥
યન્નામ મરણાદ્ ભીતાઃ ભૂતવેતાલરાક્ષસાઃ ।
રાેગાદ્યાશ્ચ પ્રણ ય ત ભીષણં તં નમા યહમ્॥ ૭॥
સવાઽિપ યં સમા શ્રત્ય સકલં ભદ્રમશ્નુતે ।
શ્રયા ચ ભદ્રયા જુષ્ટાે ય તં ભદં્ર નમા યહમ્॥ ૮॥
સાક્ષા વકાલે સ પ્રાપ્તં ત્યું શત્રુગણા વતમ્ । (શત્રુગણાનિપ)
ભક્તાનાં નાશયેદ્ય તુ ત્યુ ત્યું નમા યહમ્॥ ૯॥
નમસ્કારાત્મકં ય મૈ િવધાયાઽઽત્મિનવેદનમ્ ।
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શ્રીમ ત્રરાજપદ તાતે્રમ્

ત્યક્તદુઃખાેઽિકલાન્ કામાન્ અશ્ન તં તં નમા યહમ્॥ ૧૦॥
દાસભૂતાઃ વતઃ સવ હ્યાત્માનઃ પરમાત્મનઃ ।
અતાેઽહમિપ તે દાસઃ ઇ ત મ વા નમા યહમ્॥ ૧૧॥

ફલશ્રુ તઃ
શઙ્કરેણાદરાત્ પ્રાેક્તં પદાનાં ત વિનણર્યમ્ ।
િત્રસ યં યઃ પઠેત્ તસ્ય શ્રીિવદ્યાઽઽયુશ્ચ વધર્તે॥
ઇ ત શ્રીમ ત્રરાજપદ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્ ।
Encoded by Vijayaraghavan Bashyam <वय@यॅओम>्
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