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બ્રહ્માવેાચ -
જય દેવ મહાદેવ જયેશ્વર મહેશ્વર ।
જય સવર્ગુણશ્રેષ્ઠ જય સવર્સરુાિધપ॥ ૧॥
જય પ્રકૃ તકલ્યા ણ જય પ્રકૃ તનાિયકે ।
જય પ્રકૃ તદૂરે વં જય પ્રકૃ તસુ દિર॥ ૨॥
જયામાેઘમહામાય જયામાેઘમનાેરથ ।
જયામાેઘમહાલીલ જયામાેઘમહાબલ॥ ૩॥
જય િવશ્વજગન્માતજર્ય િવશ્વજગન્મયે ।
જય િવશ્વજગદ્ધાિત્ર જય િવશ્વજગ સ ખ॥ ૪॥
જય શાશ્વ તકૈશ્વય જય શાશ્વ તકાલય ।
જય શાશ્વ તકાકાર જયશાશ્વ તકાનુગ॥ ૫॥
જયાત્મત્રયિનમાર્િત્ર જયાત્મત્રયપા લિન ।
જયાત્મત્રયસહંિત્ર જયાત્મત્રયનાિયકે॥ ૬॥
જયાવલાેકનાયત્તજગ કારણ હંણ । var જયાવલાેકનાે કૃષ્ટ
જયાપેેક્ષાકટાક્ષાે થહુતભુગ્ભુક્તમાૈ ક્તક॥ ૭॥
જય દેવાદ્યિવજ્ઞેય વાત્મસૂ મદશૃાે વલે ।
જય સ્થૂલાત્મશ યેશજેય વ્યાપ્તચરાચરે॥ ૮॥
var સ્થૂલાત્મશ યંશવ્યાપ્તિવશ્વચરાચરે

જય નામૈકિવ ય તિવશ્વત વસમુચ્ચય ।
જયાસરુ શરાેિનષ્ઠશ્રેષ્ઠાનુગકદ બક॥ ૯॥
જયાપેા શ્રતસરંક્ષાં સિંવધાનપટ યસી ।
જયાને્મૂ લતસસંારિવષ ક્ષાઙુ્કરાેદ્ગમે॥ ૧૦॥
જય પ્રાદે શકૈશ્વયર્વીયર્શાૈયર્િવજૃ ભણે ।
જય િવશ્વબિહભૂર્ત િનર તપરવૈભવ॥ ૧૧॥
જય પ્રણીતપ ચાથર્પ્રયાેગપરમા ત ।
જય પ ચાથર્િવજ્ઞાનસધુા તાતે્ર વ િપણે॥ ૧૨॥ var સખુસ્રાેતઃ વ િપણે

જય ત ઘાેરસસંારમહારાેગ ભષગ્વર ।
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॥ અધર્નાર શ્વર તાતે્રમ્ ૩॥

જયાનાિદમલાજ્ઞાનતમઃપટલચ દ્રકે॥ ૧૩॥
જય િત્રપુરકાલાગ્ ે જય િત્રપુરભૈરિવ ।
જય િત્રગુણિનમુર્ક્તે જય િત્રગુણમિદિન॥ ૧૪॥
જય પ્રથમસવર્જ્ઞ જય સવર્પ્રબાેિધક । var પ્રમથસવર્જ્ઞ
જય પ્રચુરિદવ્યાઙ્ગ જય પ્રા થતદાિયિન॥ ૧૫॥
ક્વ દેવ તે પરં ધામ ક્વ ચ તુચ્છં ચ નાે વચઃ ।
તથાિપ ભગવન્ ભ યા પ્રલપ તં ક્ષમ વ મામ્॥ ૧૬॥
િવજ્ઞા યવૈંિવધૈઃ સકૂ્તૈિવશ્વકમાર્ ચતુમુર્ખઃ ।
નમશ્ચકાર દ્રાય દ્રા યૈ ચ મુહુમુર્હુઃ॥ ૧૭॥
ઇદં તાતે્રવરં પુ યં બ્રહ્મણા સમુદ િરતમ્ ।
અધર્નાર શ્વરં નામ શવયાેહર્ષર્વધર્નમ્॥ ૧૮॥
ય ઇદં ક તર્યેદ્ભ યા યસ્ય કસ્યાિપ શક્ષયા । var શુ ચ તદ્ગતમાનસઃ ।
મહ ફલમવા ાે ત શવયાેઃ પ્રી તકારણાત્॥ ૧૯॥
સકલભવુનભૂતભાવના યાં
જનનિવનાશિવહીનિવગ્રહા યામ્ ।
નરવરયવુતીવપુધર્રા યાં
સતતમહં પ્રણતાેઽ મ શઙ્કરા યામ્॥ ૨૦॥
॥ ઇ ત શ્રીશવૈે મહાપુરાણે વાયવીયસિંહતાયાં પવૂર્ભાગે
શવ શવા તુ તવણર્નં નામ પ ચદશા યાયે
અધર્નાર શ્વર તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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