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॥ મહાદેવ તુ તઃ॥

॥ મહાદેવ તુ તઃ॥
જય શઙ્કર શા ત શશાઙ્ક ચે
ચરાથર્દ સવર્દ સવર્શચુે ।

શુ ચદત્તગ્ હીતમહાપેહૃતે
હૃતભક્તજનાેદ્ધતતાપતતે॥ ૧॥
તતસવર્હૃદ બર વરદ નતે
નત જનમહાવનદાહકૃતે ।
કૃતિવિવધચિરત્રતનાે સતુનાે
તનુિવ શખિવશાષેણધૈયર્િનધે॥ ૨॥
િનધનાિદિવવ જત કૃતન તકૃત્
કૃ તિવિહતમનાેરથપન્નગ ત્ ।
નગભ ર્સતુાિપતવામવપુઃ
વવપુઃ પિરપૂિરતસવર્જગત્ । ૩
િત્રજગન્મય પ િવ પ સદુગૃ્
દગૃુદ ચનકુ ચનકૃતહુતભુક્ ।
ભવ ભૂતપતે પ્રમથૈકપતે
પ તતે વિપ દત્તકરપ્ર તે॥ ૪॥
પ્ર તા ખલભૂતલસવંરણ
પ્રણવ વિનસાૈધસધુાંશધુર ।
ધરરાજકુમાિરકયા પરયા
પિરતઃ પિરતુષ્ટ નતાેઽ મ શવ॥ ૫॥
શવ દેવ ગર શ મહેશ િવભાે
િવભવપ્રદ ગિરશ શવેશ ડ ।
ડયાેડુપ તધ્ર જગિ ત્રતયં

કૃતય ત્રણભ ક્તિવઘાતકૃતામ્॥ ૬॥
ન કૃતા તત અેષ િવભે મ હર
પ્રહરાશુ મહાઘમમાેઘમતે ।
ન મતા તરમ યદવૈ મ શવં
શવપાદનતેઃ પ્રણતાેઽ મ તતઃ॥ ૭॥
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॥ મહાદેવ તુ તઃ॥

િવતતેઽત્ર જગત્ય ખલેઽઘહરં
હરતાષેણમવે પરં ગુણવત્ ।
ગુણહીનમહીનમહાવલયં
પ્રલયા તકમીશ નતાેઽ મ તતઃ॥ ૮॥
ઇ ત તુ વા મહાદેવં િવરરામાઙ્ ગરઃ સતુઃ ।
વ્યતરચ્ચ મહેશાનઃ તુત્યા તુષ્ટાે વરા બહૂન્॥ ૯॥
હતા તપસાનને હતાં પ તરે યહાે ।

ના ા હ પ તિર ત ગ્રહે વચ્યા ભવ દ્વજ॥ ૧૦॥
અસ્ય તાતે્રસ્ય પઠનાદિપ વાગુિદયાચ્ચ યમ્ ।
તસ્યસ્યા સસૃં્કતા વાણી િત્ર ભવર્ષ સ્ત્રકાલતઃ॥ ૧૧॥
અસ્ય તાતે્રસ્ય પઠનાિન્નયતં મમ સિન્નધાૈ ।
ન દુ ર્ત્તાૈ પ્ર ત્તઃ સ્યાદિવવેકવતાં ણામ્॥ ૧૨॥
અદઃ તાતંે્ર પઠ જ તુ ર્તુ પીડાં ગ્રહાેદ્ભવામ્ ।
ન પ્રા સ્ય ત તતાે જ ય મદં તાતંે્ર મમાગ્રતઃ॥ ૧૩॥
િનતં્ય પ્રાતઃ સમુ થાય યઃ પિઠ ય ત માનવઃ ।
ઇમાં તુ ત હિર યેઽહં તસ્ય બાધાઃ સદુા ણાઃ॥ ૧૪॥
વ પ્ર ત ષ્ઠત લઙ્ગસ્ય પૂ ં કૃ વા પ્રયત્નતઃ ।
ઇમાં તુ તમધીયાનાે મનાવેા છામવા સ્ય ત॥ ૧૫॥
ઇ ત શ્રીમહાદેવ તુ તઃ સમાપ્તા ।
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