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shrIkAshIvishvanAthastotram

શ્રીકાશીિવશ્વનાથ તાતે્રમ્

ક ઠે યસ્ય લસ કરાલગરલં ગઙ્ગાજલં મ તકે
વામાઙ્ગે ગિરરાજરાજતનયા યા ભવાની સતી ।
ન દસ્ક દગણાિધરાજસિહતા શ્રીિવશ્વનાથપ્રભુઃ
કાશીમ દરસં સ્થતાેઽ ખલગુ દયા સદા મઙ્ગલમ્॥ ૧॥
યાે દેવૈરસરૈુમુર્ની દ્રતનયૈગર્ ધવર્યક્ષાેરગૈ-
નાર્ગૈભૂર્તલવા સ ભ દ્વજવરૈઃ સસંિેવતઃ સદ્ધયે ।
યા ગઙ્ગાેત્તરવાિહની પિરસરે તીથરસઙ્ખ્યૈ ર્તા
સા કાશી િત્રપુરાિરરાજનગર દેયા સદા મઙ્ગલમ્॥ ૨॥
તીથાર્નાં પ્રવરા મનાેરથકર સસંારપારાપરા-
ન દા ન દગણેશ્વરૈ પિહતા દેવૈરશષેૈઃ તુતા ।
યા શ ભાેમર્ ણકુ ડલૈકક ણકા િવ ણાે તપાેદ ઘકા
સયંે શ્રીમ ણક ણકા ભગવતી દેયા સદા મઙ્ગલમ્॥ ૩॥
અેષા ધમર્પતાિકની તટ હાસવેાવસન્નાિકની
પ ય પાતિકની ભગીરથતપઃસાફલ્યદેવાિકની ।
પ્રેમા ઢપતાિકની ગિરસતુા સા કેકરા વાિકની
કા યામુત્તરવાિહની સરુનદ દેયા સદા મઙ્ગલમ્॥ ૪॥
િવઘ્નાવાસિનવાસકારણમહાગ ડસ્થલાલ બતઃ
સ દૂરા ણપુ જચ દ્રિકરણપ્રચ્છાિદનાગચ્છિવઃ ।
શ્રીિવશ્વેશ્વરવ લભાે ગિરજયા સાન દકાન દતઃ
મેરાસ્ય તવ ઢુ ઢરાજમુિદતાે દેયા સદા મઙ્ગલમ્॥। ૫॥ ।
કેદારઃ કલશશે્વરઃ પશપુ તધર્મશ્વરાે મ યમાે
જ્યેષે્ઠશાે પશપુશ્ચ ક દુક શવાે િવઘે્નશ્વરાે જ બુકઃ ।
ચ દ્રશેાે હ્ય તેશ્વરાે ગુ શવઃ શ્રી દ્ધકાલેશ્વરાે
મ યેશાે મ ણક ણકેશ્વર શવાે દેયા સદા મઙ્ગલમ્॥ ૬॥
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ગાેકણર્ વથ ભારભૂતનુદનુઃ શ્રી ચત્રગુપ્તેશ્વરાે
યક્ષેશ તલપણર્સઙ્ગમ શવાે શલૈેશ્વરઃ ક યપઃ ।
નાગેશાેઽ ગ્ શવાે િનધીશ્વર શવાેઽગ તીશ્વર તારક-
જ્ઞાનેશાેઽિપ િપતામહેશ્વર શવાે દેયા સદા મઙ્ગલમ્॥ ૭॥
બ્રહ્મા ડં સકલં મનાે ષતરસૈ રત્નૈઃ પયાે ભહર્રં
ખેલૈઃ પૂરયતે કુટુ બિનલયાન્ શ ભાેિવલાસપ્રદા ।
નાનાિદવ્યલતાિવભૂ ષતવપુઃ કાશીપુરાધીશ્વર
શ્રીિવશ્વેશ્વરસુ દર ભગવતી દેયા સદા મઙ્ગલમ્॥ ૮॥
યા દેવી મિહષાસરુપ્રમથની યા ચ ડમુ ડાપહા
યા શુ ભાસરુરક્તબીજદમની શક્રાિદ ભઃ સં તુતા ।
યા શલૂા સધનુઃશરાભયકરા દુગાર્િદસ દ ક્ષણા-
મા શ્રત્યા શ્રતિવઘ્નશસંમયતુ દેયા સદા મઙ્ગલમ્॥ ૯॥
આદ્યા શ્રીિવકટા તત તુ િવર શ્રીમઙ્ગલા પાવર્તી
િવખ્યાતા કમલા િવશાલનયના જ્યેષ્ઠા િવ શષ્ટાનના ।
કામાક્ષી ચ હિર પ્રયા ભગવતી શ્રીઘ ટઘ ટાિદકા
માૈયાર્ ષ ષ્ટસહસ્રમા સિહતા દેયા સદા મઙ્ગલમ્॥ ૧૦॥
આદાૈ પ ચનદં પ્રયાગમપરં કેદારકુ ડં કુ -

ક્ષતંે્ર માનસકં સરાેઽ તજલં શાવસ્ય તીથ પરમ્ ।
મ સ્યાેદયર્થ દ ડખા ડસ લલં મ દાિકની જ બુકં
ઘ ટાકણર્સમુદ્રકૂપસિહતાે દેયા સદા મઙ્ગલમ્॥ ૧૧॥
રેવાકુ ડજલં સર વ તજલં દુવાર્સકુ ડં તતાે
લ મીતીથર્લવાઙુ્કશસ્ય સ લલં ક દપર્કુ ડં તથા ।
દુગાર્કુ ડમસીજલં હનુમતઃ કુ ડપ્રતાપાે જતઃ
પ્રજ્ઞાનપ્રમખુાિન વઃ પ્ર તિદનં દેયા સદા મઙ્ગલમ્॥ ૧૨॥
આદ્યઃ કૂપવર તુ કાલદમનઃ શ્રી દ્ધકૂપાેઽપરાે
િવખ્યાત તુ પરાશર તુ િવિદતઃ કૂપઃ સરાે માનસઃ ।
જૈગીષવ્યમનુેઃ શશાઙ્ક પતેઃ કૂપ તુ ધમાદ્ભવઃ
ખ્યાતઃ સપ્તસમુદ્રકૂપસિહતાે દેયા સદા મઙ્ગલમ્॥ ૧૩॥
લક્ષ્યીનાયક બ દુમાધવહિરલર્ મી સહ તતાે
ગાેિવ દ વથ ગાેિપકા પ્રયતમઃ શ્રીનારદઃ કેશવઃ ।
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ગઙ્ગાકેશવવામનાખ્યતદનુ શ્વેતાે હિરઃ કેશવઃ
પ્રહ્લાદાિદસમ તકેશવગણાે દેયા સદા મઙ્ગલમ્॥ ૧૪॥
લાેલાકા િવમલાકર્માયખુરિવઃ સવંતર્સજં્ઞાે રિવ-
િવખ્યાતાે દુ્રપદુઃખખાેલ્કમ ણઃ પ્રાેક્તાેત્તરાકા રિવઃ ।
ગઙ્ગાકર્ વથ દ્ધ દ્ધિવબુધા કાશીપુર સં સ્થતાઃ
સયૂાર્ દ્વાદશસજં્ઞકાઃ પ્ર તિદનં દેયા સદા મઙ્ગલમ્॥ ૧૫॥
આદ્યાે ઢુ ઢિવનાયકાે ગણપ ત શ્ચ તામ ણઃ સ દ્ધદઃ
સનેાિવઘ્નપ ત તુ વક્ત્રવદનઃ શ્રીપાશપા ણઃ પ્રભુઃ ।
આશાપક્ષિવનાયકાપ્રષકરાે માેદાિદકઃ ષડ્ગુણાે
લાેલાકાર્િદિવનાયકાઃ પ્ર તિદનં દેયા સદા મઙ્ગલમ્॥ ૧૬॥।
હેર બાે નલકૂબરાે ગણપ તઃ શ્રીભીમચ ડીગણાે
િવખ્યાતાે મ ણક ણકાગણપ તઃ શ્રી સ દ્ધદાે િવઘ્નપઃ ।
મુ ડશ્ચ ડમખુશ્ચ કષ્ટહરણઃ શ્રીદ ડહ તાે ગણઃ
શ્રીદુગાર્ખ્યગણાિધપઃ પ્ર તિદનં દેયા સદા મઙ્ગલમ્॥ ૧૭॥
આદ્યાે ભૈરવભીષણ તદપરઃ શ્રીકાલરાજઃ ક્રમા-
ચ્છ્ર સહંારકભૈરવ વથ શ્ચાને્મત્તકાે ભૈરવઃ ।
ક્રાેધશ્ચ ડકપાલભૈરવવરઃ શ્રીભૂતનાથાદયાે
હ્યષ્ટાૈ ભૈરવમૂતર્યઃ પ્ર તિદનં દેયા સદા મઙ્ગલમ્॥ ૧૮॥
આધાતાેઽ બકયા સહ િત્રનયનઃ સાધ ગણનૈર્ દતાં
કાશીમાશુ િવશન્ હરઃ પ્રથમતાે વાષર્ વજેઽવ સ્થતઃ ।
આયાતા દશ ધનેવઃ સકુિપલા િદવ્યૈઃ પયાે ભહર્રં
ખ્યાતં તદ્વષૃભ વજેન કિપલં દેયા સદા મઙ્ગલમ્॥ ૧૯॥
આન દાખ્યવનં િહ ચ પકવનં શ્રીનૈ મષં ખા ડવં
પુ યં ચતૈ્રરથં વશાકિવિપનં ર ભાવનં પાવનમ્ ।
દુગાર્ર યમથાેઽિપ કૈરવવનં દાવનં પાવનં
િવખ્યાતાિન વનાિન વઃ પ્ર તિદનં દેયા સદા મઙ્ગલમ્॥ ૨૦॥
અ લકુલદલનીલઃ કાલદંષ્ટ્ર ાકરાલઃ
સજલજલદનીલાે વ્યાલયજ્ઞાપેવીતઃ ।
અભયવરદહ તાે ડામરાેદ્દામનાદઃ
સકલદુિરતભક્ષાે મઙ્ગલં વાે દદાતુ॥ ૨૧॥
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અધાર્ઙ્ગે િવકટા ગર દ્રતનયા ગાૈર સતી સુ દર
સવાર્ઙ્ગે િવલસ દ્વભૂ તધવલાે કાલાે િવશાલેક્ષણઃ ।
વીરેશઃ સહન દ ઙ્ ગસિહતઃ શ્રીિવશ્વનાથઃ પ્રભુઃ
કાશીમ દરસં સ્થતાેઽ ખલગુ દયા સદા મઙ્ગલમ્॥ ૨૨॥
યઃ પ્રાતઃ પ્રયતઃ પ્રસન્નમનસા પ્રેમપ્રમાેદાકુલઃ
ખ્યાતં તત્ર િવ શષ્ટપાદભવુનેશે દ્રાિદ ભયર્ તુતમ્ ।
પ્રાતઃ પ્રાઙ્મખુમાસનાેત્તમગતાે બ્રૂયાચ્છૃણાેત્યાદરાત્
કાશીવાસમખુા યવા ય સતતં પ્રીતે શવે ધજૂર્િટ॥ ૨૩॥
ઇ ત શ્રીમચ્છઙ્કરાચાયર્િવર ચતં કાશીિવશ્વનાથ તાતે્રમ્॥

Encoded and proofread by Nat Natarajan nat.natarajan at gmail.com, NA

shrIkAshIvishvanAthastotram

pdf was typeset on June 13, 2020

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

4 sanskritdocuments.org


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

