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તારાતો

{ તારાતો }

ીગણશેાય નમઃ 

માતનલસરવિત ણમતાં સૌભાયસપદે

યાલીઢપદિથત ેશવિદ મરેાનનાભોહ ે

ફુલેદીવરલોચન ેિનયન ેકકપાલોપલ ેખં

ચાદધતી વમવે શરણ ંવામીરીમાય ે ૧

વાચામીિર ભિકપલિતક ેસવા થિસિિર

ગાતપતરચનાસવા થિસિદ ે

નીલેદીવરલોચનયયતુ ેકાયવારાિધે

સૌભાયાતવધનને પયાિસચ વમમાદૃશ  ૨

ખવ ગવસમહૂપિૂરતતનો સપા િદવષેોવલે

યાવપિરવીતસુદરકિટયાધતૂઘટાિત ે

સઃગલજઃપિરિમલમુડયીમૂ જ-

િથિેણમુડદામલિલત ેભીમ ેભય ંનાશય  ૩

માયાનિવકારપલલનાિબચાબકે

હુફંકારમિય વમવે શરણ ંમામક ેમાદૃશઃ 

મૂતત ેજનિન િધામઘિટતા થલૂાિતસૂમા

પરા વદેાનાં નિહ ગોચરા કથમિપ ાૈનુતામાય ે ૪

વપાદાબજુસવેયા સુિતનો ગછિત સાયુયતાં
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તયાઃ ીપરમેરિનયનાિદસાયામનઃ 

સસંારાબિુધમન ેપટુતનદુ વેમુયાસરુા

માતત ેપદસવેન ેિહ િવમખુા ક મદધીઃ સવેત ે ૫

માતવપદપજયરમુાકોટીિરણતે

દવેા જયસરે િવજિયનો િનઃશમે ગતાઃ 

દવેોઽહ ંભવુન ેન મ ેસમ ઇિત પાં  વહતઃ પરે

તુયાં િનયત ંયથા શિશરવી નાશ ંજિત વય  ૬

વામમરણાપલાયનપરાુ ંચ શા ન તે

ભતૂતેિપશાચરાસગણા ય નાગાિધપાઃ 

દૈયા દાનવપુવા ખચરા યાાિદકા જતવો

ડાિકયઃ કુિપતાતક મનુ માતઃ ણ ંભતૂલ ે ૭

લમીઃ િસિગણ પાદકુમખુાઃ િસાતથા વિૈરણાં

તભાિપ વરાન ેગજઘટાતભતથા મોહન 

માતવપદસવેયા ખલ ુણાં િસયિત ત ેત ેગણુાઃ

લાતઃ કાતમનોભવોઽ ભવિત ુોઽિપ વાચપિતઃ  ૮

તારાકિમદ ંપુય ંભિમા યઃ પઠેરઃ 

ાતમયાકાલ ેચ સાયાે િનયતઃ શિુચઃ  ૯

લભત ેકિવતાં િવાં સવશાાથિવવે

લમીમનરાં ાય ભુવા ભોગાયથેસતા 

કીત કાત ચ નૈય ંાયાત ેમોમાયુા  ૧૦
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 ઇિત ીનીલત ેતારાતો ંસપણૂ 
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