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સયૂર્ તાતે્રમ્ ૧

આચ ય॥
॥ સઙ્ક પ॥
શ્રીસયૂર્નારાયણદેવતામુિદ્દ ય, પ્રીત્યથર્મ્ ।
શ્રીસયૂર્ તાતે્રમહામ ત્રપઠનં કિર યે॥
અસ્ય શ્રીભગવદાિદત્ય તાતે્રમહામ ત્રસ્ય, અગ ત્યભગવાન્ ઋ ષઃ,
અનુષુ્ટ છ દઃ, શ્રીસયૂર્નારાયણાે દેવતા ।
હ્ર ાં બીજં, હ્ર ી ં શ ક્તઃ, હં ક લકં,
શ્રીસયૂર્નારાયણદેવતાપ્રસાદ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
અથ સયૂર્ તાતે્રપ્રાર ભઃ ।
અસ્ય શ્રીભગવ સયૂર્ તાતે્રમહામ ત્રસ્ય અગ ત્ય ઋ ષઃ । અનુષુ્ટ છ દઃ ।
શ્રીસયૂર્નારાયણાે દેવતા । સૂં બીજમ્ ।
િર શ ક્તઃ । યં ક લકમ્ । સયૂર્પ્રસાદ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ ।
આિદત્યાય અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ । અકાર્ય તજર્ની યાં નમઃ ।
િદવાકરાય મ યમા યાં નમઃ । પ્રભાકરાય અના મકા યાં નમઃ ।
સહસ્રિકરણાય કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ । માતાર્ ડાય કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ ।
આિદત્યાય હૃદયાય નમઃ । અકાર્ય શરસે વાહા ।
િદવાકરાય શખાયૈ વષટ્ । પ્રભાકરાય કવચાય હુમ્ ।
સહસ્રિકરણાય નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ । માતાર્ ડાય અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ભૂભુર્વઃ સવુરાે મ ત િદગ્બ ધઃ॥
યાનમ્ ।
યાયેત્ સયૂર્મન તશ ક્તિકરણં તે ેમયં ભા વરં
ભક્તાનામભયપ્રદં િદનકરં જ્યાે તમર્યં શઙ્કરમ્ ।

આિદત્યં જગદ શમચ્યુતમજં ત્રૈલાેક્યચૂડામ ણ
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ભક્તાભીષ્ટવરપ્રદં િદનમ ણ માતાર્ ડમાદં્ય શભુમ્॥
બ્રહ્મા િવ શ્ચ દ્રશ્ચ ઈશ્વરશ્ચ સદા શવઃ ।
પ ચબ્રહ્મમયાકારાઃ યને તા નમા મ તમ્॥ ૧॥
કાલાત્મા સવર્ભૂતાત્મા વેદાત્મા િવશ્વતાેમખુઃ ।
જન્મ ત્યુજરાવ્યાિધસસંારભયનાશનઃ॥ ૨॥
બ્રહ્મ વ પ ઉદયે મ યાહે્ન તુ સદા શવઃ ।
અ તકાલે વયં િવ સ્ત્રયીમૂ તિદવાકરઃ॥ ૩॥
અેકચક્રાે રથાે યસ્ય િદવ્યઃ કનકભૂ ષતઃ ।
સાેઽયં ભવતુ નઃ પ્રીતઃ પદ્મહ તાે િદવાકરઃ॥ ૪॥
પદ્મહ તઃ પર જ્યાે તઃ પરેશાય નમાે નમઃ ।
અ ડયાનેે કમર્સા ક્ષન્નાિદત્યાય નમાે નમઃ॥ ૫॥
કમલાસન દેવેશ કમર્સા ક્ષન્નમાે નમઃ ।
ધમર્મૂત દયામૂત ત વમૂત નમાે નમઃ॥ ૬॥
સકલેશાય સયૂાર્ય સવર્જ્ઞાય નમાે નમઃ ।
ક્ષયાપ મારગુ માિદવ્યાિધહ ત્રે નમાે નમઃ॥ ૭॥
સવર્ વરહરં ચવૈ સવર્રાેગિનવારણમ્ ।
તાતે્રમેત ચ્છવપ્રાેક્તં સવર્ સ દ્ધકરં પરમ્॥ ૮॥
સવર્સ પ કરં ચવૈ સવાર્ભીષ્ટપ્રદાયકમ્॥

ઇ ત સયૂર્ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્ ।
This stotra, if recited early morning everyday, diseases like

Apasmara, Kshaya, Gulma, etc. will be cured and health will

be restored soon.
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