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Shri Vishvanathamangalastotram

શ્રીિવશ્વનાથમઙ્ગલ તાતે્રમ્

ગઙ્ગાધરં શ શિકશાેરધરં િત્રલાેક -

રક્ષાધરં િનિટલચ દ્રધરં િત્રધારમ્ ।
ભ માવધૂલનધરં ગિરરાજક યા-
િદવ્યાવલાેકનધરં વરદં પ્રપદે્ય॥ ૧॥
ગંગા અેવં બાલ ચ દ્રકાે ધારણ કરનવેાલે, િત્રલાેકાેકાે રક્ષા કરનવેાલે,
મ તકપર ચ દ્રમા અેવં િત્રધાર (ગંગા) -કાે ધારણ કરનવેાલે,
ભ મકા ઉદૂ્ધલન કરનવેાલે તથા પાવર્તીકાે િદવ્ય દૃ ષ્ટસે દેખનવેાલે,
વરદાતા ભગવાન શકંરક મ શરણમ હઁૂ॥ ૧॥
કાશીશ્વરં સકલભક્તજના તહારં
િવશ્વેશ્વરં પ્રણતપાલનભવ્યભારમ્ ।
રામેશ્વરં િવજયદાનિવધાનધીરં
ગાૈર શ્વરં વરદહ તધરં નમામઃ॥ ૨॥
કાશીકે ઈશ્વર, સ પૂણર્ ભક્તજનકાે પીડાકાે દૂર કરનવેાલે, િવશ્વેશ્વર,
પ્રણતજનાકાે રક્ષાકા ભવ્ય ભાર ધારણ કરનવેાલે, ભગવાન રામકે
ઈશ્વર, િવજય પ્રદાનકે િવધાનમ ધીર અેવં વરદ મુદ્રા ધારણ
કરનવેાલે, ભગવાન ગાૈર શવરકાે હમ પ્રણામ કરતે હ॥ ૨॥
ગઙ્ઘાેત્તમાઙ્કક લતં લ લતં િવશાલં
તં મઙ્ગલં ગરલનીલગલં લલામમ્ ।
શ્રીમુ ડમાલ્યવલયાે વલમ જુલીલં
લ મીશવરા ચતપદા બુજમાભ મઃ॥ ૩॥
જનકે ઉત્તમાંગમ ગંગા સશુાે ભત હાે રહી હ, ે સુ દર તથા
િવશાલ હ, ે મંગલ વ પ હ, જનકા ક ઠ હાલાહલ િવષસે
નીલવણર્કા હાનેેસે સુ દર હૈ, ે મુ ડક માલા ધારણ કરનવેાલે,
કંકણસે ઉ વલ તથા મધુર લીલા કરનવેાલે હ, િવ કે દ્વારા પૂ જત
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ચરણકમલવાલે ભગવાન શકંરકાે હમ ભજતે હ॥ ૩॥
દાિર યદુઃખદહનં કમનં સરુાણાં
દ ના તદાવદહનં દમનં િરપૂણામ્ ।
દાનં શ્રયાં પ્રણમનં ભવુનાિધપાનાં
માનં સતાં ષભવાહનમાનમામઃ॥ ૪॥
દાિરદ્ર્ય અેવં દુઃખકા િવનાશ કરનવેાલે, દેવતાઆમ સુ દર,
દાનૈાકાે પીડાકાે િવનષ્ટ કરનેકે લયે દાવાનલ વ પ, શત્રુઆકા
િવનાશ કરનવેાલે, સમ ત અૈશ્વયર્ પ્રદાન કરનવેાલે, ભવુનાિધપાકે
પ્રણ યઆૈર સ પુ ષાકે મા ય ષભવાહન ભગવાન શકંરકાે
હમ ભલીભાઁ ત પ્રણામ કરતે હ॥ ૪॥
શ્રીકૃ ણચ દ્રશરણં રમણં ભવા યાઃ
શશવ પ્રપન્નભરણં ધરણં ધરાયાઃ ।
સસંારભારહરણં ક ણં વરે યં
સતંાપતાપકરણં કરવૈ શર યમ્॥ ૫॥
શ્રીકૃ ણચ દ્ર કે શરણ, ભવાનીકે પ ત, શરણાગતકા સદા
ભરણ કરનવેાલે, વીકાે ધારણ કરનવેાલે, સસંારકે ભારકાે હરણ
કરનવેાલે, ક ણ, વરે ય તથા સતંાપકાે નષ્ટ કરનવેાલે ભગવાન
શકંરક મ શરણ ગ્રહણ કરતા હઁૂ॥ ૫॥
ચ ડીિપચ ડલિવતુ ડ તા ભષેકં
શ્રીકા તકેયકલ ત્યકલાવલાેકમ્ ।
ન દ શવરાસ્યવરવાદ્યમહાે સવાઢ ં
સાે લાસહાસ ગિરજં ગિરશં તમીડે॥ ૬॥
ચ ડી, િપચ ડલ તથા ગણેશકે શુ ડદ્વારા અ ભ ષક્ત, કા તકેયકે
સુ દર ત્યકલાકા અવલાેકન કરનવેાલે, ન દ શવરકે મખુ પી
શ્રેષ્ઠ વાદ્યસે પ્રસન્ન રહનવેાલે તથા સાે લાસ ગિર કાે હઁસાનવેાલે
ભગવાન ગર શક મ તુ ત કરતા હઁૂ॥ ૬॥
શ્રીમાેિહનીિનિવડરાગભરાપેગૂઢં
યાેગેશ્વરેશવરહદ બુજવાસરાસમ્ ।
સ માેહનં ગિરસતુા ચતચ દ્રચૂડં
શ્રીિવશ્વનાથમિધનાથમપુૈ મ િનત્યમ્॥ ૭॥
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શ્રીમાેિહનીકે દ્વારા ઉ કટ અેવં પૂણર્ પ્રી તસે આ લ ગત, યાેગેશ્વરાકે
ઈશ્વરકે હૃ કમલમ રાસકે દ્વારા િનત્ય િનવાસ કરનવેાલે, માેહ
ઉ પન્ન કરનવેાલે, પાવર્તીકે દ્વારા પૂ જત શ શશખેર, સવશ્વર
શ્રીિવશવનાથકાે મ િનત્ય નમસ્કાર કરતા હઁૂ॥ ૭॥
આપદ્ િવન ય ત સ ય ત સવર્સ પદ્
િવઘ્નાઃ પ્રયા ત િવલયં શભુમ યુદે ત ।
યાેગ્યાઙ્ગના પ્તરતુલાેત્તમપતુ્રલાભાે
િવશ્વેશ્વર તવ મમં પઠતાે જનસ્ય॥ ૮॥
ઇસ િવશ્વેશ્વરકે તાતે્રકા પાઠ કરનવેાલે મનુ યક આપ ત્ત દૂર હાે તી
હૈ, બહ સભી સ પ ત્તસે પિરપૂણર્ હાે તા હૈ, ઉસકે િવઘ્ન દૂર હાે
તે હ તથા વહ સબ પ્રકારકા કલ્યાણ પ્રાપ્ત કરતા હૈ, ઉસે ઉત્તમ

સ્ત્રીરત્ન તથા અનપુમ ઉત્તમ પતુ્રકા લાભ હાેતા હૈ॥ ૮॥
વ દ િવમુ ક્તમિધગચ્છ ત તૂણર્મે ત
વા યં િદત ઉપૈ ત ગ્ હં પ્રવાસી ।
િવદ્યાયશાેિવજય ઇષ્ટસમ તલાભઃ
સ પદ્યતેઽસ્ય પઠનાત્ તવનસ્ય સવર્મ્॥ ૯॥
ઇસ િવશ્વેશ્વર તવકા પાઠ કરનેસે બ ધનમ પડ◌़◌ા મનુ ય બ ધનસે
મુક્ત હાે તા હૈ, રાેગસે પીિડત વ્ય ક્ત શીઘ્ર વા ય- લાભ પ્રાપ્ત
કરતા હૈ, પ્રવાસી શીઘ્ર હી િવદેશસે ઘર આ તા હૈ તથા િવદ્યા,
યશ, િવજયઆૈર સમ ત અ ભલાષાઆક પૂ ત હાે તી હૈ॥ ૯॥
ક યા વરં સલુભતે પઠનાદમુ ય
તાતે્રસ્ય ધા યધન દ્ધસખંુ સ મચ્છન્ ।
િક ચ પ્રસીદ ત િવભુઃ પરમાે દયાલુઃ
શ્રીિવશ્વનાથ ઇહ સ ભજતાેઽસ્ય સા બઃ॥ ૧૦॥
ઇસ તાતે્રકા પાઠ કરનેસે ક યા ઉત્તમ વર પ્રાપ્ત કરતી હૈ,
ધન-ધા યકાે દ્ધ તથા સખુક અ ભલાષા પૂણર્ હાેતી હૈ અેવં ઉસપર
વ્યાપક પરમ દયાલુ ભગવાન શ્રીિવશ્વેશવર પાવર્તીકે સિહત પ્રસન્ન
હાે તે હ॥ ૧૦॥
કાશીપીઠાિધનાથને શઙ્કરાચાયર્ ભ ણા ।
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મહેશ્વરેણ ગ્ર થતા તાતે્રમાલા શવારિપતા॥ ૧૧॥
કાશીપીઠકે શકંરાચાયર્પદપર પ્ર ત ષ્ઠત શ્રી વામી મહેશ્વરાન દ ને
ઇસ તાતે્રમાલાક રચના કર ભગવાન િવશ્વનાથકાે સમિપત િકયા॥ ૧૧॥
॥ ઇ ત કાશીપીઠાધીશ્વરશઙ્કરાચાયર્શ્રી વા મમહેશ્વરાન દસર વતીિવર ચતં
શ્રીિવશ્વનાથમઙ્ગલ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
॥ ઇસ પ્રકાર કાશીપીઠાધીશવર શકંરાચાયર્ શ્રી વામી
મહેશ્વરાન દસર વતીિવર ચત શ્રીિવશવનાથમંગલ તાતે્ર સ પૂણર્ હુઆ॥
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