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Shri Vindhyeshvari Chalisa

શ્રી િવ યેશ્વર ચલીસ

દાેહ
નમાે નમાે િવ યેશ્વર નમાે નમાે જગદ બ ।
સ તજના કે કજ મ મઁ કરતી નહી ં િવલ બ॥
જય જય જય િવ યચલ રની । અિદ શ ક્ત જગ િવિદત ભવની॥
સહવિહની જૈ જગ મત । જય જય જય િત્રભવુન સખુદત॥
કષ્ટ િનવિરની જય જગ દેવી । જય જય જય જય અસરુસરુ સવેી॥
મિહમ અ મત અપર તુ હર । શષે સહસ મખુ વણર્ત હર ॥
દ નન કે દુઃખ હરત ભવની । નિહ દેખ્યાે તુમ સમ કાેઈ દની॥
સબ કર મનસ પુરવત મત । મિહમ અ મત જગત િવખ્યત॥
ે જન યન તુ હરાે લવૈ । સાે તુરતિહ વં છત ફલ પવૈ॥

તૂ હી વૈ ણવી તૂ હી દ્રણી । તૂ હી શરદ અ બ્રહ્મણી॥
રમ રિધક શમ કલી । તૂ હી મત સ તન પ્ર તપલી॥
ઉમ મધવી ચ ડી વલ । બે ગ માેિહ પર હાેહુ દયલ॥
તૂ હી િહગલજ મહરની । તૂ હી શીતલ અ િવજ્ઞની॥
દુગર્ દુગર્ િવન શની મત । તૂ હી લ મી જગ સખુદત॥
તૂ હી જ હવી અ ઉત્રની । હેમવતી અ બે િનવર્ની॥
અષ્ટભુ વરિહની દેવી । કરત િવ શવ જકર સવેી॥
ચાસટ્ઠ દેવી કલ્યની । ગાૈર મંગલ સબ ગુણ ખની॥
પટન મુ બ દ ત કુમર । ભદ્રકલી સનુ િવનય હમર ॥
વજ્રધિરણી શાેક ન શની । અયુ ર ક્શણી િવ યવ સની॥
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જયઆૈર િવજય બૈતલી । મતુ સગુ ધ અ િવકરલી ।
નમ અન ત તુ હર ભવની । બરન િક મ મનષુ અજ્ઞની॥
જ પર કૃપ મતુ તવ હાેઈ । તાે વહ કરૈ ચહૈ મન ેઈ॥
કૃપ કરહુ માે પર મહરની । સ દ્ધ કિરય અ બે મમ બની॥
ે નર ધરૈ મતુ કર યન । તકર સદ હાેય કલ્યન॥

િવપ ત્ત તિહ સપનેહુ નિહ અવૈ । ે દેવી કર જપ કરવૈ॥
ે નર કહં ઋણ હાેય અપર । સાે નર પઠ કરૈ શત બર॥

િનશ્ચય ઋણ માેચન હાેઈ જઈ । ે નર પઠ કરૈ મન લઈ॥
અ તુ ત ે નર પઢ◌़◌ે પઢ◌़વે । ય જગ મ સાે બહુ સખુ પવૈ॥
જકાે વ્યિધ સતવૈ ભઈ । જપ કરત સબ દૂિર પરઈ॥
ે નર અ ત બ દ મહં હાેઈ । બર હજર પઠ કર સાેઈ॥

િનશ્ચય બ દ તે છુિટ જઈ । સત્ય બચન મમ મનહુ ભઈ॥
જ પર ે કછુ સકંટ હાેઈ । િનશ્ચય દે બિહ સુ મરૈ સાેઈ॥
ે નર પતુ્ર હાેય નિહ ભઈ । સાે નર ય િવિધ કરે ઉપઈ॥

પંચ વષર્ સાે પઠ કરવૈ । નાૈરતર મ િવપ્ર જમવૈ॥
િનશ્ચય હાેય પ્રસન્ન ભવની । પતુ્ર દેિહ તકહં ગુણ ખની ।
વજ નિરયલ અિન ચઢ◌़વૈ । િવિધ સમેત પજૂન કરવવૈ॥
િનત પ્ર ત પઠ કરૈ મન લઈ । પ્રેમ સિહત નિહ અન ઉપઈ॥
યહ શ્રી િવ યચલ ચલીસ । રંક પઢ◌़ત હાવેે અવનીસ॥
યહ જિન અચરજ મનહુ ભઈ । કૃપ દૃ ષ્ટ તપર હાેઈ જઈ॥
જય જય જય જગમતુ ભવની । કૃપ કરહુ માે પર જન જની॥

અરતી શ્રી િવ યેશ્વર ક

સનુ મેર દેવી પવર્ત વ સની તેર પર ન પય॥ ટેક.॥
પન સપુર વજ નિરયલ લે તર ભટ ચઢ◌़ય । સનુ.।
સવુ ચાેલી તેરે અંગ િવરજે કેસર તલક લગય । સનુ.।
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નંગે પગ અકબર અય સાનેે ક છત્ર ચઢ◌़ય । સનુ.।
ઉઁચે ઉઁચે પવર્ત ભયાે િદવલાે નીચે શહર બસય । સનુ.।
ક લયુગ દ્વપર ત્રેત મ યે ક લયુગ રજ સબય । સનુ.।
ધપૂ દ પ નવૈેદ્ય અરતી માેહન ભાેગ લગય । સનુ.।
યનૂ ભગત મૈય તેરે ગુણ ગવ મનવં છત ફલ પય । સનુ.।

॥ ઇ ત॥
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