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॥ શ્રીઃ॥
॥ અથ વેદસાર શવ તાતે્રમ્॥

પશનૂાં પ ત પાપનાશં પરેશં
ગજે દ્રસ્ય કૃ ત્ત વસાનં વરે યમ્ ।

જટાજૂટમ યે સુ્ફરદ્ગાઙ્ગવાિર
મહાદેવમેકં મરા મ મરાિરમ્॥ ૧॥

મહેશં સરેુશં સરુારા તનાશં
િવભું િવશ્વનાથં િવભૂત્યઙ્ગભષૂમ્ ।

િવ પાક્ષ મ દ્વકર્વિહ્નિત્રનતે્રં
સદાન દમીડે પ્રભું પ ચવક્ત્રમ્॥ ૨॥

ગર શં ગણેશં ગલે નીલવણ
ગવે દ્રાિધ ઢં ગુણાતીત પમ્ ।

ભવં ભા વરં ભ મના ભૂ ષતાઙ્ગં
ભવાનીકલત્રં ભજે પ ચવક્ત્રમ્॥ ૩॥

શવાકા ત શભંાે શશાઙ્કાધર્માૈલે
મહેશાન શૂ લ જટાજૂટધાિરન્ ।

વમેકાે જગદ્વ્યાપકાે િવશ્વ પઃ
પ્રસીદ પ્રસીદ પ્રભાે પૂણર્ પ॥ ૪॥

પરાત્માનમેકં જગદ્બ જમાદ્યં
િનર હં િનરાકારમાકારવેદ્યમ્ ।

યતાે યતે પાલ્યતે યને િવશ્વં
તમીશં ભજે લીયતે યત્ર િવશ્વમ્॥ ૫॥

ન ભૂ મન ચાપાે ન વિહ્નનર્ વાયુ-
નર્ ચાકાશમા તે ન ત દ્રા ન િનદ્રા ।

ન ચાે ણં ન શીતં ન દેશાે ન વષેાે
ન યસ્યા ત મૂ ત સ્ત્રમૂ ત તમીડે॥ ૬॥

અજં શાશ્વતં કારણં કારણાનાં
શવં કેવલં ભાસકં ભાસકાનામ્ ।
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॥ વેદસાર શવ તાતે્રમ્॥

તુર યં તમઃપારમાદ્ય તહીનં
પ્રપદે્ય પરં પાવનં દ્વતૈહીનમ્॥ ૭॥

નમ તે નમ તે િવભાે િવશ્વમૂત
નમ તે નમ તે ચદાન દમૂત ।

નમ તે નમ તે તપાેયાેગગ ય
નમ તે નમ તે શ્રુ તજ્ઞાનગ ય॥ ૮॥

પ્રભાે શલૂપાણે િવભાે િવશ્વનાથ
મહાદેવ શભંાે મહેશ િત્રનતે્ર ।

શવાકા ત શા ત મરારે પુરારે
વદ યાે વરે યાે ન મા યાે ન ગ યઃ॥ ૯॥

શભંાે મહેશ ક ણામય શલૂપાણે
ગાૈર પતે પશપુતે પશપુાશના શન્ ।

કાશીપતે ક ણયા જગદેતદેક-
વંહં સ પા સ િવદધા સ મહેશ્વરાેઽ સ॥ ૧૦॥

વત્તાે જગદ્ભવ ત દેવ ભવ મરારે
વ યવે તષ્ઠ ત જગ ડ િવશ્વનાથ ।

વ યવે ગચ્છ ત લયં જગદેતદ શ
લઙ્ગાત્મકે હર ચરાચરિવશ્વ િપન્॥ ૧૧॥

ઇ ત શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્સ્ય
શ્રીગાેિવ દભગવ પજૂ્યપાદ શ યસ્ય
શ્રીમચ્છંકરભગવતઃ કૃતાૈ
વેદસાર શવ તાતે્રં સપંૂણર્મ્ ।
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