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॥ કેતુ તાતે્રમ્॥

॥ કેતુ તાતે્રમ્॥
અથ કેતુ તાતે્રપ્રાર ભઃ ।
ૐ અસ્ય શ્રી કેતુ તાતે્રમહામ ત્રસ્ય વામદેવ ૠ ષઃ ।
અનુષુ્ટ છ દઃ । કેતુદવતા ।
કેતપુ્રસાદ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ ।
ગાૈતમ ઉવાચ ।
મનુી દ્ર સતૂ ત વજ્ઞ સવર્શાસ્ત્રિવશારદ ।
સવર્રાેગહરં બ્રૂિહ કેતાેઃ તાતે્રમનુત્તમમ્॥ ૧॥
સતૂ ઉવાચ ।

ગાૈતમ વક્ષ્યા મ તાતે્રમેતદનુત્તમમ્ ।
ગુહ્યાદુ્ગહ્યતમં કેતાેઃ બ્રમણા ક તતં પુરા॥ ૨॥
આદ્યઃ કરાળવદનાે દ્વતીયાે રક્તલાેચનઃ ।

તીયઃ િપઙ્ગળાક્ષશ્ચ ચતુથા જ્ઞાનદાયકઃ॥ ૩॥
પ ચમઃ કિપલાક્ષશ્ચ ષષ્ઠઃ કાલા ગ્ સિન્નભઃ ।
સપ્તમાે િહમગભર્શ્ચ્ તૂમ્રવણાષ્ટમ તથા॥ ૪॥
નવમઃ કૃત્તક ઠશ્ચ દશમઃ નરપીઠગઃ ।
અેકાદશ તુ શ્રીક ઠઃ દ્વાદશ તુ ગદાયુધઃ॥ ૫॥
દ્વાદશતૈે મહાકૂ્રરાઃ સવાપદ્રવકારકાઃ ।
પવર્કાલે પીડય ત િદવાકરિનશાકરાૈ॥ ૬॥
નામદ્વાદશકં તાતંે્ર કેતાેરેતન્મહાત્મનઃ ।
પઠ ત યેઽ વહં ભ યા તે યઃ કેતુઃ પ્રસીદ ત॥ ૭॥
કુળુક્થધા યે િવ લખેત્ ષટ્કાેણં મ ડલં શભુમ્ ।
પદ્મમષ્ટદળં તત્ર િવ લખેચ્ચ િવધાનતઃ॥ ૮॥
નીલં ઘટં ચ સસં્થા ય િદવાકરિનશાકરાૈ ।
કેતું ચ તત્ર િન ક્ષ ય પજૂિય વા િવધાનતઃ॥ ૯॥
તાતે્રમેત પિઠ વા ચ યાયન્ કેતું વરપ્રદમ્ ।

બ્રાહ્મણં શ્રાેિત્રયં શા તં પજૂિય વા કુટુ બનમ્॥ ૧૦॥
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॥ કેતુ તાતે્રમ્॥

કેતાેઃ કરાળવક્ત્રસ્ય પ્ર તમાં વસ્ત્રસયંુતામ્ ।
કુ ભાિદ ભશ્ચ સયંુક્તાં ચત્રાતારે પ્રદાપયેત્॥ ૧૧॥
દાનનેાનને સપુ્રીતઃ કેતુઃ સ્યાત્તસ્ય સાખૈ્યદઃ ।
વ સરં પ્રયતા ભૂ વા પજૂિય વા િવધાનતઃ॥ ૧૨॥
મૂલમષ્ટાેત્તરશતં યે જપ ત નરાેત્તમાઃ ।
તષેાં કેતપુ્રસાદેન ન કદા ચદ્ભયં ભવેત્॥ ૧૩॥

ઇ ત કેતુ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્ ।
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