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શ્રીગણેશાય નમઃ ।
િવપ્રપ ય ઊચુઃ ।
વં બ્રહ્મ પરમં ધામ િનર હાે િનરહઙૃ્ક તઃ ।
િનગુર્ણશ્ચ િનરાકારઃ સાકારઃ સગુણઃ વયમ્॥ ૧॥
સા ક્ષ પશ્ચ િન લપ્તઃ પરમાત્મા િનરાકૃ તઃ ।
પ્રકૃ તઃ પુ ષ વં ચ કારણં ચ તયાેઃ પરમ્॥ ૨॥
ષ્ટ સ્થત્ય તિવષયે યે ચ દેવાસ્ત્રયઃ તાઃ ।

તે વદંશાઃ સવર્બી બ્રહ્મિવ મહેશ્વરાઃ॥ ૩॥
યસ્ય લાે ાં ચ િવવરે ચાઽ ખલં િવશ્વમીશ્વરઃ ।
મહાિવરાઙ્મહાિવ વં તસ્ય જનકાે િવભાે॥ ૪॥
તજે વં ચાઽિપ તજે વી જ્ઞાનં જ્ઞાની ચ ત પરઃ ।
વેદેઽિનવર્ચનીય વં ક વાં તાેતુ મહેશ્વરઃ॥ ૫॥
મહદાિદ ષ્ટસતંૂ્ર પ ચતન્માત્રમવે ચ ।
બીજં વં સવર્શક્તીનાં સવર્શ ક્ત વ પકઃ॥ ૬॥
સવર્શક્તીશ્વરઃ સવર્ઃ સવર્શ યાશ્રયઃ સદા ।
વમનીહઃ વય જ્યાે તઃ સવાર્ન દઃ સનાતનઃ॥ ૭॥
અહાેઽ યાકારહીન વં સવર્િવગ્રહવાનિપ ।
સવ દ્રયાણાં િવષયં ના સ ને દ્રયી ભવાન્॥ ૮॥
સર વતી જડીભૂતા ય તાતે્રે યિન્ન પણે ।
જડીભૂતાે મહેશશ્ચ શષેાે ધમા િવિધઃ વયમ્॥ ૯॥
પાવર્તી કમલા રાધા સાિવત્રી દેવસરૂિપ ।
વેદશ્ચ જડતાં યા ત કે વા શક્તા િવપ શ્ચતઃ॥ ૧૦॥
વયં િક તવનં કૂમર્ઃ સ્ત્રયઃ પ્રાણેશ્વરેશ્વર ।
પ્રસન્નાે ભવ નાે દેવ દ નબ ધાે કૃપાં કુ ॥ ૧૧॥
ઇ ત પેતુશ્ચ તા િવપ્રપ ય તચ્ચરણા બુજે ।
અભયં પ્રદદાૈ તા યઃ પ્રસન્નવદનેક્ષણઃ॥ ૧૨॥
િવપ્રપત્નીકૃતં તાતંે્ર પૂ કાલે ચ યઃ પઠેત્ ।
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॥ શ્રીકૃ ણ તાતંે્ર િવપ્રપત્નીકૃતમ્॥

સ ગ ત િવપ્રપત્નીનાં લભતે નાઽત્ર સશંયઃ॥ ૧૩॥
॥ ઇ ત શ્રીબ્રહ્મવવૈત િવપ્રપત્નીકૃતં શ્રીકૃ ણ તાતંે્ર
સમાપ્તમ્॥
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