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શ્રીગણેશાય નમઃ ।
સતં્ય જ્ઞાનં શદંુ્ધ પૂણ હૃિદ ભાતં

વ દે શ ભું શા તં માયાગુણરિહતમ્ ।
સા ક્ષ પં ત વં િવદ્વદ્ ભગર્ યં

વેદૈજ્ઞયં િનતં્ય ગુ ભક્તવૈદ્યમ્ ।
ૐ હર હર હર મહાદેવ॥ ૧॥

દેવાન્ ભીતાન્ દૃ ટ્વા યઃ કૃપયાિવષ્ટાે
િવષપાનમિપ કૃ વાઽ સતકઠાે તઃ ।

િત્રપુરં બ ભદે યુદ્ધે દુભદં્ય સવ તં
વ દે સવશં દેવૈહૃર્િદ યાતમ્ ।

ૐ હર હર હર મહાદેવ॥ ૨॥
િવઘ્નિવનાશનકતાર્ ભવતાં ય તાતઃ

પજૂ્યાે િન ખલૈદવૈદુર્િરતં હરતુ નઃ ।
સ્ક દઃ પતુ્રાે બલવાન્ તારકાસરુહ તા

વમાત્રે વરદાતા બ્રહ્મચય ધતાર્ ।
ૐ હર હર હર મહાદેવ॥ ૩॥

દશમખુબાણપ્ર તયાે ભક્તા તે તાઃ
નાહં વક્તું શક્તઃ પિરગણનં કૃ વા ।

યે દેવાનામૈશ્વય વાધીનં ચકુ્રઃ
તષેાં ચતં્ર વીય તવ કૃપયા તમ્ ।

ૐ હર હર હર મહાદેવ॥ ૪॥
પૂ ં કતુ િવ નતં્ર વિય સમ યર્

રાજં્ય કુ તે જગતાં ત્રયાણાં તવ દષૃ્ટ ા ।
યતીનાં હૃદયે સ્થ વા કામં નાશિયતા

ગઙ્ગાધર શવ શઙ્કર ગિર ધીશ વમ્ ।
ૐ હર હર હર મહાદેવ॥ ૫॥

સહં ર્ શવ પમુગં્ર તવ યા વા
ભીતા દેવાઃ સવ ભ ક્ત વિય ચકુ્રઃ ।

દુઃખં દૃ ટ્વા જગ ત શરણં વાં યામાે
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॥ િવશ્વેશ્વરનીરાજનમ્॥

દેવાનામિપ દેવં મહાદેવં પ્ર મઃ ।
ૐ હર હર હર મહાદેવ॥ ૬॥

ત્ય વા ધમ બ્રહ્મા દુિહતયાર્સક્તઃ
દ ડં પ્રાપ્ત વત્તઃ પ થાનં નીતઃ ।

િવદ્યાપેદેષુ્ટ વત્તઃ સનકાદ્યા ભક્તાઃ
ઉપદેશં વ ત વૈરાગ્યે સક્તાઃ ।

ૐ હર હર હર મહાદેવ॥ ૭॥
પ્રાણા તે વૈ કા યાં મુ ક્ત સવ યાે

વેદપુરાણૈઃ ક થતાં દદતે િનતં્ય યઃ ।
સવર્જ્ઞં તમનાિદ તાૈ ત યાે ભ યા
અથ કામં ધમ માેકં્ષ લભતે સઃ ।

ૐ હર હર હર મહાદેવ॥ ૮॥
ઇત્યચ્યુતાન દ ગિરિવર ચતં િવશ્વેશ્વરનીરાજનં સ પૂણર્મ્॥
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