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Dvadasha Jyotirlinga Stotram

દ્વાદશજ્યાે ત લઙ્ગ તાતે્રમ્

સાૈરાષ્ટ્ર દેશે િવશ્ અદેઽ તર યે જ્યાે તમર્યં ચ દ્રકલાવતંસમ્ । (સાૈરાષ્ટ્ર દેશે વસધુાવકાશ)ે
ભ ક્તપ્રદાનાય કૃપાવતીણ તં સાેમનાથં શરણં પ્રપદે્ય ॥ ૧॥ (કૃતાવતારં તં)

શ્રીશલૈશ ◌ૃઙ્ગે િવબુધા તસઙ્ગે તુલાિદ્રતુઙ્ગેઽિપ મુદા વસ તમ્ ।
(શ્રીશલૈશ ◌ૃઙ્ગે િવિવધપ્રસઙ્ગે શષેાિદ્રશ ◌ૃઙ્ગેઽિપ સદાવસ તમ્ )
તમજુર્નં મ લકપવૂર્મેકં નમા મ સસંારસમુદ્રસતેુમ્ ॥ ૨॥ (પવૂર્મનંે)

અવ તકાયાં િવિહતાવતારં મુ ક્તપ્રદાનાય ચ સ જનાનામ્ ।
અકાલ ત્યાેઃ પિરરક્ષણાથ વ દે મહાકાલમહાસરેુશમ્ ॥ ૩॥
કાવેિરકાનમર્દયાેઃ પિવત્રે સમાગમે સ જનતારણાય ।
સદૈવ મા ધા પુરે વસ તં આેઙ્કારમીશં શવમેકમીડે॥ ૪॥
પવૂાત્તરે પ્ર વ લકાિનધાને સદા શવં તં ગિર સમેતમ્ । (પાર લકા ભધાને)
સરુાસરુારાિધતપાદપદં્મ શ્રીવૈદ્યનાથં તમહં નમા મ ॥ ૫॥ (સતતં નમા મ)

યા યે સદઙ્ગે નગરેઽ તર યે િવભૂ ષતાઙ્ગં િવિવધૈશ્ચ ભાેગૈઃ । (આમદર્સજ્ઞે નગરેચ ર યે)
સદ્ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદમીશમેકં શ્રીનાગનાથં શરણં પ્રપદે્ય ॥ ૬॥ (પ્રદમેકમીશ)ં

મહાિદ્રપાશ્વ ચ તટે રમ તં સ પજૂ્યમાનં સતતં મનુી દ્રઃૈ । (િહમાિદ્રપાશ્વ)
સરુાસરૈુયર્ક્ષ મહાેરગાઢ ૈઃ કેદારમીશં શવમેકમીડે॥ ૭॥ (મહાેરગાદ્યૈઃ કેદારસજ્ઞં)

સહ્યાિદ્રશીષ િવમલે વસ તં ગાેદાવિરતીરપિવત્રદેશે । ( સ હાિદ્રપાશ્વઽિપ તટે રમ ત)ે
યદ્ધશર્ના પાતકમાશુ નાશં પ્રયા ત તં ય બકમીશમીડે॥ ૮॥ (યદ્ધશર્ના પાતક તનાશઃ પ્ર યત)ે

સતુામ્રપણ જલરા શયાેગે િનબ ય સતેું િવ શખૈરસઙ્ખ્યઃૈ ।
(શ્રીતામ્રમણ જલરા શયાેગે િનબ ય સતેું િન શ બ વપત્રૈઃ)
શ્રીરામચ દ્રણે સમિપતં તં રામેશ્વરાખ્યં િનયતં નમા મ ॥ ૯॥ (સમ ચતં તં, સતતં નમા મ)

યં ડાિકિનશાિકિનકાસમાજે િનષવે્યમાણં િપ શતાશનૈશ્ચ । (યાે)
સદૈવ ભીમાિદપદપ્ર સદં્ધ તં શઙ્કરં ભક્તિહતં નમા મ ॥ ૧૦॥
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દ્વાદશજ્યાે ત લઙ્ગ તાતે્રમ્

સાન દમાન દવને વસ તમાન દક દં હતપાપ દમ્ ।
વારાણસીનાથમનાથનાથં શ્રીિવશ્વનાથં શરણં પ્રપદે્ય ॥ ૧૧॥
ઇલાપુરે ર યિવશાલકેઽ મન્ સમુ લસ તં ચ જગદ્વરે યમ્ । (અેલાપુર ર ય શવાલયેઽ મન્, િત્રજગદ્વરે યમ્)
વ દે મહાેદારતર વભાવં ઘ્ ણેશ્વરાખ્યં શરણમ્ પ્રપદે્ય ॥ ૧૨॥ (સદા શવં તં િવષણેશ્વરાખ્યમ્)

જ્યાે તમર્યદ્વાદશ લઙ્ગકાનાં શવાત્મનાં પ્રાેક્ત મદં ક્રમેણ ।
તાતંે્ર પિઠ વા મનુ ેઽ તભ યા ફલં તદાલાેક્ય િનજં ભજેચ્ચ ॥

(અેતાિન લઙ્ગાિન સદૈવ મત્યાર્ઃ પ્રાતઃ પઠ તાેઽમલમાનસાશ્ચ ।
તે પતુ્રપાતૈ્રૈશ્ચ ધનૈ દારૈઃ સ ક ત ભાજઃ સુ ખનાે ભવ ત ॥)

॥ ઇ ત શ્રીમદ્શઙ્કરાચાયર્િવર ચતં
દ્વાદશજ્યાે ત લઙ્ગ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ॥
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