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vishveshalaharI

િવશ્વેશલહર

શ્રીગણેશાય નમઃ॥
સ દ્ધબુ દ્ધપ ત વ દે શ્રીગણાધીશ્વરં મુદા ।
તસ્ય યાે વ દનં કુયાર્ત્ સ ધીનાં યાેગ મ વ ત॥ ૧॥
વ દે કાશીપ ત કાશી તા ય કૃપયા પુર ।
પ્રકાશનાથ ભક્તાનાં હાેતારં રત્નધાતમમ્॥ ૨॥
ભક્તાવનં કરાેમી ત મા ગવ વહ શઙ્કર ।
તે યઃ વપૂ ગ્રહણાત્તવેત સત્યમઙ્ ગરઃ॥ ૩॥
મુધા લ મી ં કામય તે ચ ચલાં સકલા જનાઃ ।
કાશી પાં કામયેઽહં લ મીમનપગા મનીમ્॥ ૪॥
પ્રા ુવ તુ જના લ મી ં મદા ધ પસવેનાત્ ।
લભે િવશ્વેશસવેાતાે ગામશ્વં પુ ષાનહમ્॥ ૫॥
ન મ કુટુ બરક્ષાથર્માહૂયા મ શ્રયં બુધાઃ ।
િવશ્વેશ્વરારાધનાથ શ્રયં દેવીમપુાહ્વયે॥ ૬॥
આપાતરમણીયેયં શ્રીમર્દા ધકર ચલા ।
અસારસં તાૈ કાશી ં સા િહ શ્રીર તા સતામ્॥ ૭॥
કાશી ગઙ્ગાન્નપૂણાર્ ચ િવશ્વેશાદ્યાશ્ચ દેવતાઃ ।
અવ તુ બાલમજ્ઞં મામુશતીિરવ માતરઃ॥ ૮॥
સદૈવ દુઃખકાિરણી ં ન સં ત િહ કામયે

શવ પ્રયાં સખુપ્રદાં પરાં પુર ં િહ કામયે ।
વભક્તદુઃખહારકં મનાેરથપ્રપૂરકં

શવં સદા મુદા ભજે મહેરણાય ચક્ષસે॥ ૯॥
વસવેકસતુાદ નાં પાલનં કુવર્તે પાઃ ।
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પાસ્યવેા માં તુ િવશ્વેશ ગીવાર્ણઃ પાિહ નઃ સતુાન્॥ ૧૦॥
િનષવે્ય કા શકાં પુર ં સદા શવં પ્રપજૂ્ય વૈ

ગુરાેમુર્ખારિવ દતઃ સદાિદ પમદ્વયમ્ ।
િવચાયર્ પમાત્મનાે િનષે ય નશ્વરં જડં

ચદાત્મના તમાે ભદં ધનને હ ન્મ ચ્છકમ્॥ ૧૧॥
હે ભાગીર થ હે કા શ હે િવશ્વેશ્વર તે સદા ।
કલયા મ તવં શ્રેષ્ઠમષે રાર તુ તે હૃિદ॥ ૧૨॥
િવશ્વનાથ સદા કા યાં દેહ્ય મ યં ધનં પરમ્ ।
પુરા યુદ્ધષેુ દૈત્યાનાં િવદ્મહે વાં ધન જયમ્॥ ૧૩॥
અિવના શ પુરા દતં્ત ભક્તે યાે દ્રિવણં વયા ।
કા શિવશ્વેશ ગઙ્ગે વામથ તે તુ મીમહે॥ ૧૪॥
સસંારદાવવહ્નાૈ માં પ તતં દુઃ ખતં તવ ।
િવશ્વેશ પાિહ ગઙ્ગાદ્યૈરાગત્ય ષ ભઃ સતુમ્॥ ૧૫॥
કાશી ં પ્ર ત વયં યામ દયયા િવશ્વનાથ તે ।
તત્રવૈ વાસં કુયાર્મ ક્ષે ન વસ ત વયઃ॥ ૧૬॥
હે સર વ ત હે ગઙ્ગે હે કા લ દ સદા વયમ્ ।
ભ મા ત પં તં યાે વઃ શવતમાે રસઃ॥ ૧૭॥
િવશ્વનાથેદમવે વાં યાચામ સતતં વયમ્ ।
સ્થ વા કા યામ વરે વાં હિવ મ તાે જરામહે॥ ૧૮॥
સવાર્સુ સાેમસસં્થાસુ કા યા મ દ્ર વ િપણે ।
હે િવશ્વેશ્વર તે િનતં્ય સાેમં ચાેદા મ પીતયે॥ ૧૯॥
કા યાં રાૈદ્રષેુ ચા યષેુ ય મ વાં મખષેુ વૈ ।
હે િવશ્વેશ્વર દેવૈ વં રાર ધ સવનષેુ નઃ॥ ૨૦॥
માં માેહાદ્યા દુજર્નાશ્ચ બાધ તે િન પ્રયાજેનમ્ ।
િવશ્વેશ્વર તતાે મે વાં વ ત્રી ં િધષણાં વહ॥ ૨૧॥

દ્રાક્ષભ મધાર વાં કા યાં તાૈમીશ સં તવૈઃ ।
વ પાદા બુજ ઙ્ગં માં ન તાેતારં િનદેકરઃ॥ ૨૨॥

િવહાય ચ ચલં વધૂસતુાિદકં િહ દુઃખદં
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વદ યકામસયંુતા ભવેમ કા શકાપુર ।
વસવેકા તનાશક પ્રકૃષ્ટસિંવદપર્ક

ભવવૈ દેવ સ તતં હ્યુત વભ મયવુર્સાે॥ ૨૩॥
િવશ્વેશ કા યાં ગઙ્ગાયાં ના વા વાં ર યવ તુ ભઃ ।
પજૂયામ વયં ભ યા કુ શકાસાે અવસ્યવઃ॥ ૨૪॥
િવશ્વેશ િનત્યમ મ યં ભયમુ પાદય ત યે ।
તષેાં િવધાયાપેમદ તતાે નાે અભયં કૃિધ॥ ૨૫॥
રાક્ષસાનાં વભાવાેઽયં બા યા િવશ્વેશ વકાઃ ।
ભક્તાનુક પયા શ ભાે સવ રક્ષાે િનબહર્ય॥ ૨૬॥
િવશ્વેશ્વર સદા ભીતઃ સસંારાણર્વા જનાત્ ।
માં પાલય સદે ત વાં પુ હૂતમપુબ્રવુે॥ ૨૭॥
ઇદં િવ ય નશ્વરં જડં સદૈવ દુઃખદં
સમ ચતું શવં ગતાઃ પરાં પુર ં યતાે દ્વ ઃ ।
તતાેઽ ભગ ય તાં પુર ં સમચ્યર્ વ તુ ભઃ પરૈઃ
શવં વભક્તમુ ક્તદં ત મલ્ય ખ વ ઈમહે॥ ૨૮॥
કા યાં વયં સદૈવ વાં ય મ સકલૈમર્ખૈઃ ।
િવશ્વેશ્વર વં સમ તૈદવૈરાસ સ બિહ ષ॥ ૨૯॥
યક્ષેશ્વરેણ ર ક્ષતં શ્રેષં્ઠ ધનમખષેુ તે ।
દેિહ વ્યયામ શઙ્કર હ્ય મ યમપ્ર ત કૃતઃ॥ ૩૦॥
મ પૂવર્ મહાશવૈા ભ મ દ્રાક્ષધાિરણઃ ।
િવશ્વેશ્વર સરેુષુ વામદ્વશ મવ યે મરે॥ ૩૧॥
શ ભાેિવધાય યેઽચર્નં તષ્ઠ ત ત પરા યદા ।
તાન્ શઙ્કરાે ગરે દુ્રતં યૂથને ણરેજ ત॥ ૩૨॥
વાં પજૂયામીશ સરંુ માનસિૈદવ્યવ તુ ભઃ ।

હે િવશ્વેશ્વર દેવૈ વં સાેમ રાર ધ નાે હૃિદ॥ ૩૩॥
પ્રાદુભર્વ સ સદ્ય વં ક્લેશાે ભક્તજને યદા ।
તતાેઽહં ક્લેશવાન્ કુવ સદ્યાે તાય વૈ નમઃ॥ ૩૪॥
વામદેવે ત મનૂ ર યતાં યસ્ય સ જગાૈ ।
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ઈશ ત મા ક્રયતે વમદેવાય તે નમઃ॥ ૩૫॥
દયા સ ધાે દ નબ ધાે યાેઽ તીશ વરદઃ કરઃ ।
અ માકં વરદાનને સ યુક્ત તેઽ તુ દ ક્ષણઃ॥ ૩૬॥
દુષ્ટભીતસ્ય મે િનતં્ય કર તેઽભયદાયકઃ ।
મહેશાભયદાને સ્યાદુત સવ્યઃ શતક્રતાે॥ ૩૭॥
મહેશ્વર યપદપદ્મસવેકઃ પુર દરાિદપદિનઃ હઃ સદા ।
જનાેઽ ત યઃ સતતદુગર્તઃ પ્રભાે ણ ક્ષ વસનુા ભવીયસા॥ ૩૮॥
રક્ષણાય ના ત મે વાં િવનેશ સાધનમ્ ।
િનશ્ચયને હે શવ વામવસ્યુરાચકે॥ ૩૯॥
રાેગૈદુઃખવૈિરગણૈશ્ચ યુક્તા વદ્દાસ વાચ્છઙ્કર ત સહ વ ।
ર યં તાતંે્ર રાષેકરં વચાે વા ય ક ચાહં વાયુિરદં વદા મ॥ ૪૦॥
યાયામ વ તુ શઙ્કરં યાચામ ધામ શઙ્કરમ્ ।

કુયાર્મ કમર્ શઙ્કરં વાેચેમ શ તમં હૃદે॥ ૪૧॥
માતા તાતઃ વાિદષં્ઠ ચ પાૈ ષ્ટકં મ વાતે વાક્યં બાલસ્ય કુ સતમ્ ।
યદ્વત્તદ્વાક્યં મેઽ તુ શ ભવે વાદાેઃ વાદ યાે દ્રાય બ ધનમ્॥ ૪૨॥
શવં સગુ ધસયંુતં વભક્તપુ ષ્ટવધર્નમ્ ।
સદુ નભક્તપાલકં િત્રય બકં ય મહે॥ ૪૩॥
દેવ દેવ ગિર વ લભ વં પાિહ પાિહ શવ શ ભાે મહેશ ।
યદ્વદા મ સતતં તાતે્રવાક્યં ત જુષ વ કૃિધ મા દેવવ તમ્॥ ૪૪॥
ત્ય વા સદા િન ફલકાયર્ભારં વા સદા શઙ્કરનામસારમ્ ।
હે વ જન્મા તકનાશકારં યક્ષ્યામહે સાૈમનસાય દ્રમ્॥ ૪૫॥
સ્થ વા કા યાં િનમર્લગઙ્ગાતાેયે ના વા સ પજૂ્ય િત્રદશશે્વરં વૈ ।
તસ્ય તાતંે્ર પાપહરૈ તુ દેવ ભદં્ર કણ ભઃ યામ દેવાઃ॥ ૪૬॥
વારાણસ્યાં શઙ્કરં સરુાઢ ં સપજૂ્યેશં વસુ ભઃ સકુા તૈઃ ।
અગ્રે ત્ય તઃ શવસ્ય પં ભદ્ર પ યેમાક્ષ ભયર્જત્રાઃ॥ ૪૭॥
ઇચ્છામ વાં પજૂિયતું વયં િવશ્વેશ સ તતમ્ ।
પ્રયચ્છ નાે ધનં શ્રેષં્ઠ યશસં વીરવત્તમમ્॥ ૪૮॥
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કા યામુ ષ વા ગઙ્ગાયાં ના વા સ પજૂ્ય શઙ્કરમ્ ।
યા વા તચ્ચરણાૈ િનત્યમલ મીનાર્શયા યહમ્॥ ૪૯॥

અસ પદં વહષર્દં ન ચા યહષર્દાયકં
સદા મુદા પ્રસયૂર્થા ણાે ત ભા ષતં શશાેઃ ।
શવાપગા શવાબલા શવાલયાસમ વત તથા
શવેશ નઃ સરૈુ ગરામપુશ્રુ ત ચર॥ ૫૦॥
સગરસ્યાત્મ ગઙ્ગે મતાઃ સ તાિરતા વયા ।
અગરસ્યાત્મ ત માત્ િક ન તારય સ ધ્રવુમ્॥ ૫૧॥
પ્રાિયકાેઽયં પ્રવાદાેઽ તુ તર ત તવ સિન્નધાૈ ।
તારકં નામ તે ગઙ્ગે સિન્નધેઃ િક પ્રયાજેનમ્॥ ૫૨॥
મીનૈરાયતલાેચને વસમુખુીવા જેન રાેમાવલીયુક્તાે
રાજવતીવ પદ્મમુકુલૈઃ શવૈાલવ લ્યા યુતૈઃ ।
ઉદ્ભા વ જઘનને વાલપુ લનૈ દ્યદ્ભજેુવાે મ ભ-

ગર્તનાે વલના ભકેવ િવલસસ્યષેા પરં હ્નવી॥ ૫૩॥
ઙ્ગાિરતાં જલચરૈઃ શવસુ દરાઙ્ગ-

સઙ્ગાં સદાપહૃતિવશ્વધવા તરઙ્ગામ્ ।
ઙ્ગાકુલા બુજગલન્મકર દતુ દ-

ઙ્ગાવલીિવલ સતાં કલયેઽથ ગઙ્ગામ્॥ ૫૪॥
િવશ્વેશાેઽ સ ધનાિધપ પ્રયસખા િક ચાન્નપૂણાર્પ ત-

ર્માતા ધરણી તાે િન પમાષૈ્ટશ્વયર્યુક્તઃ વયમ્ ।
ચ વાયવ તથાિપ દાસ્ય સ ફલા યાત્માશ્રયા તે ચરં
તે યાેઽતાે બત યજુ્યતે પશપુતે લ ધાવતાર તવ॥ ૫૫॥
દાષેાકરં વહ સ મૂિધ્ન કલઙ્કવ તં

ક ઠે દ્વ જહ્વમ તવક્રગ ત સઘુાેરમ્ ।
પાપીત્યયં મિય કુતાે ન કૃપાં કરાે ષ

યુક્તવૈ તે િવષમદૃ ષ્ટરતાે મહેશ॥ ૫૬॥
અ ત િત્રનતે્રમુડુરાજકલા મમે ત

ગવાર્યતે હ્ય તતરાં બત િવશ્વનાથ ।
વદ્વા સનાે જનનકા શશશાઙ્કચૂડા-

vishveshalaharI.pdf 5



િવશ્વેશલહર

ભાલેક્ષણાશ્ચ ન ભવ ત જનાઃ િકય તઃ॥ ૫૭॥
કામં સ ત્યજ નશ્વરેઽત્ર િવષયે વામં પદં મા િવશ
ક્ષેમં ચાત્મન આચર વમદયં કામં મર વા તકમ્ ।
ભીમં દ ડધરસ્ય યાે ગહૃદયારામં શરપ્રાે લસ સાેમં
ભાવય િવશ્વનાથમિનશં સાેમં સખે માનસે॥ ૫૮॥
સ પજૂ્ય િત્રદશવરં સદા શવં યાે િવશ્વેશ તુ તલહર ં સદા પઠેદ્વૈ ।
કૈલાસે શવપદપઙ્કજરાજહંસ આક પં સ િહ િનવસે ચ્છવ વ પઃ॥ ૫૯॥
અનને પ્રીયતાં દેવાે ભગવાન્ કા શકાપ તઃ ।
શ્રીિવશ્વનાથઃ પવૂષામ માકં કુલદૈવતમ્॥ ૬૦॥
ઇયં િવશ્વેશલહર ર ચતા ખ ડય વના ।
િવશ્વેશતુ ષ્ટદા િનતં્ય વસતાં હૃદયે સતામ્॥ ૬૧॥
ના ા ગુણૈશ્ચાિપ શવવૈ માતા તાતઃ શવ ય બકય વનામા ।
મ લાિરદેવઃ કુલદૈવતં મે શ્રીકાૈ શકસ્યા ત કુલે ચ જન્મ॥ ૬૨॥
ઇ ત શ્રીગણેશદ ક્ષતાત્મજ ય બકદ ક્ષતતનજૂખ ડરાજદ ક્ષતિવર ચતા
િવશ્વેશલહર સ પૂણાર્॥
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