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॥ ગ ડાપેિનષત્॥

॥ ગ ડાપેિનષત્॥
િવષં બ્રહ્મા તિરક્તં સ્યાદ તં બ્રહ્મમાત્રકમ્ ।
બ્રહ્મા તિરક્તં િવષવદ્બ્રહ્મમાત્રં ખગેડહમ્॥
ૐભદં્ર કણ ભઃ યામ દેવાઃ॥ ભદં્ર પ યેમાક્ષ ભયર્જત્રાઃ॥
સ્થરૈરઙ્ગૈ તુષુ્ટવાꣳસ તનૂ ભઃ॥ વ્યશમે દેવિહતં યદાયુઃ॥
વ ત ન ઇ દ્રાે દ્ધશ્રવાઃ॥ વ ત નઃ પષૂા િવશ્વવેદાઃ॥
વ ત ન તાક્ષ્યા અિરષ્ટને મઃ॥ વ ત નાે હ પ તદર્ધાતુ॥
ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
હિરઃ ૐ॥ ગા ડબ્રહ્મિવદ્યાં પ્રવક્ષ્યા મ યાં બ્રહ્મા િવદ્યાં
નારદાય પ્રાવેાચ નારદાે હ સનેાય હ સને ઇ દ્રાય ઇ દ્રાે
ભરદ્વા ય ભરદ્વા ે વ કામે યઃ શ યે યઃ પ્રાયચ્છત્ ।
અસ્યાઃ શ્રીમહાગ ડબ્રહ્મિવદ્યાયા બ્રહ્મા ઋ ષઃ । ગાયત્રી છ દઃ ।
શ્રીભગવાન્મહાગ ડાે દેવતા । શ્રીમહાગ ડપ્રીત્યથ મમ
સકલિવષિવનાશનાથ જપે િવિનયાેગઃ ।ૐ નમાે ભગવતે
અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ । શ્રી મહાગ ડાય તજર્ની યાં વાહા ।
પક્ષી દ્રાય મ યમા યાં વષટ્ । શ્રીિવ વ લભાય
અના મકા યાં હુમ્ । ત્રૈલાેક્ય પિરપૂ જતાય કિન ષ્ઠકા યાં વાષૈટ્ ।
ઉગ્રભયઙ્કરકાલાનલ પાય કરતલકર ષ્ઠા યાં ફટ્ ।
અેવં હૃદયાિદ યાસઃ । ભૂભુર્વઃ સવુરાે મ ત િદગ્બ ધઃ । યાનમ્ ।
વ તકાે દ ક્ષણં પાદં વામપાદં તુ કુ ચતમ્ ।
પ્રા જલીકૃતદાેયુર્ગ્મં ગ ડં હિરવ લભમ્॥ ૧॥
અન તાે વામકટકાે યજ્ઞસતંૂ્ર તુ વાસિુકઃ ।
તક્ષકાઃ કિટસતંૂ્ર તુ હારઃ કાકાટ ઉચ્યતે॥ ૨॥
પદ્માે દ ક્ષણકણ તુ મહાપદ્મ તુ વામકે ।
શઙ્ખઃ શરઃપ્રદેશે તુ ગુ લક તુ ભુ તરે॥ ૩॥
પાૈ ડ્રકા લકનાગા યાં ચામરા યાં વી જતમ્ ।
અેલાપતુ્રકનાગાદ્યૈઃ સવે્યમાનં મુદા વતમ્॥ ૪॥
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॥ ગ ડાપેિનષત્॥

કિપલાકં્ષ ગ ત્મ તં સવુણર્સદશૃપ્રભમ્ ।
દ ઘર્બાહંુ હ સ્ક ધં નાદાભરણભૂ ષતમ્॥ ૫॥
આ નુતઃ સવુણાર્ભમાકટ ાે તુિહનપ્રભમ્ ।
કુઙુ્કમા ણમાક ઠં શતચ દ્ર િનભાનનમ્॥ ૬॥
નીલાગ્રના સકાવક્ત્રં સમુહચ્ચા કુ ડલમ્ ।
દંષ્ટ્ર ાકરાલવદનં િકર ટમુકુટાે વલમ્॥ ૭॥
કુઙુ્કમા ણસવાર્ઙ્ગં કુ દે દુધવલાનનમ્ ।
િવ વાહ નમ તુ યં ક્ષેમં કુ સદા મમ॥ ૮॥
અેવં યાયેિ ત્રસ યાસુ ગ ડં નાગભષૂણમ્ ।
િવષં નાશયતે શીઘં્ર તૂલર શ મવાનલઃ॥ ૯॥
આેમીમા નમાે ભગવતે શ્રીમહાગ ડાય પક્ષી દ્રાય
િવ વ લભાય ત્રૈલાેક્યપિરપૂ જતાય ઉગ્રભયંકરકાલાનલ પાય
વજ્રનખાય વજ્રતુ ડાય વજ્રદ તાય વજ્રદંષ્ટ્ર ાય
વજ્રપુચ્છાય વજ્રપક્ષાલ ક્ષતશર રાય આેમીકેહ્યેિહ
શ્રીમહાગ ડાપ્ર તશાસના મન્નાિવશાિવશ દુષ્ટાનાં
િવષં દૂષયદૂષય ષ્ટાનાં નાશયનાશય
દ દશકૂાનાં િવષં દારયદારય પ્રલીનં િવષં
પ્રણાશયપ્રણાશય સવર્િવષં નાશયનાશય હનહન
દહદહ પચપચ ભ મીકુ ભ મીકુ હંુ ફટ્ વાહા॥
ચ દ્રમ ડલસકંાશ સયૂર્મ ડલમુ ષ્ટક ।
વીમ ડલમુદ્રાઙ્ગ શ્રીમહાગ ડાય િવષં

હરહર હંુ ફટ્ વાહા॥ૐ ક્ષપ વાહા॥આેમી ં
સચર ત સચર ત ત કાર મ કાર િવષાણાં ચ િવષ િપણી
િવષદૂ ષણી િવષશાષેણી િવષના શની િવષહાિરણી
હતં િવષં નષં્ટ િવષમ તઃપ્રલીનં િવષં પ્રનષં્ટ
િવષં હતં તે બ્રહ્મણા િવષં હત મ દ્રસ્ય વજે્રણ વાહા॥
ૐ નમાે ભગવતે મહાગ ડાય િવ વાહનાય
ત્રૈલાેક્યપિરપૂ જતાય વજ્રનખવજ્રતુ ડાય વજ્રપક્ષાલંકૃત-
શર રાય અેહ્યેિહ મહાગ ડ િવષં છ ધ ચ્છ ધ
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॥ ગ ડાપેિનષત્॥

આવેશયાવેશય હંુ ફટ્ વાહા॥
સપુણાઽ સ ગ ત્માિ ત્ર ત્તે શરાે ગાયત્રં ચ ઃ તાેમ આત્મા
સામ તે તનવૂર્મદેવં્ય હદ્રથ તરે પક્ષાૈ યજ્ઞાય જ્ઞયં
પુચ્છં છ દાંસ્યઙ્ગાિન િધ ણયા શફા યજંૂ શ નામ॥
સપુણાઽ સ ગ ત્મા દવં ગચ્છ સવુઃ પત આેમી ં બ્રહ્મિવદ્યા-
મમાવાસ્યાયાં પાૈણર્માસ્યાં પુરાવેાચ સચર ત સચર ત
ત કાર મ કાર િવષના શની િવષદૂ ષણી િવષહાિરણી હતં
િવષં નષં્ટ િવષં પ્રનષં્ટ િવષં હત મ દ્રસ્ય વજે્રણ વાહા॥
ત યમ્ । યદ્યન તકદૂતાેઽ સ યિદ વાન તકઃ વયં સચર ત સચર ત
ત કાર મ કાર િવષના શની િવષદૂ ષણી હતં િવષં નષં્ટ
િવષં હત મ દ્રસ્ય વજે્રણ િવષં હતં તે બ્રહ્મણા િવષ મ દ્રસ્ય
વજે્રણ વાહા ।
યિદ વાસિુકદૂતાેઽ સ યિદ વા વાસિુકઃ વયં સચર ત સચર ત
ત કાર મ કાર િવષના શની િવષદૂ ષણી હતં િવષં
નષં્ટ િવષં હત મ દ્રસ્ય વજે્રણ િવષં હતં તે બ્રહ્મણા
િવષ મ દ્રસ્ય વજે્રણ વાહા યિદ વા તક્ષકઃ વયં સચર ત
સચર ત ત કાર મ કાર િવષના શની િવષદૂ ષણી હતં િવષં
નષં્ટ િવષં હત મ દ્રસ્ય વજે્રણ િવષં હતં બ્રહ્મણા
િવષ મ દ્રસ્ય વજે્રણ વાહા॥
યિદ કકાટકદૂતાેઽ સ યિદ વા કકાટકઃ વયં સચર ત સચર ત
ત કાર મ કાર િવષના શની િવષદૂ ષણી હતં િવષં નષં્ટ િવષં
હત મ દ્રસ્ય વજે્રણ િવષં હતં તે બ્રહ્મણા િવષ મ દ્રસ્ય વજે્રણ વાહા॥
યિદ પદ્મકદૂતાેઽ સ યિદ વા પદ્મકઃ વયં સચર ત સચર ત
ત કાર મ કાર િવષના શની િવષદૂ ષણી હતં િવષં
નષં્ટ િવષં હત મ દ્રસ્ય વજે્રણ િવષં હતં તે બ્રહ્મણા
િવષ મ દ્રસ્ય વજે્રણ વાહા॥
યિદ મહાપદ્મકદૂતાેઽ સ યિદ વા મહાપદ્મકઃ વયં
સચર ત સચર ત ત કાર મ કાર િવષના શની િવષદૂ ષણી હતં
િવષં નષં્ટ િવષં હત મ દ્રસ્ય વજે્રણ િવષં હતં તે બ્રહ્મણા
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॥ ગ ડાપેિનષત્॥

િવષ મ દ્રસ્ય વજે્રણ વાહા॥
યિદ શઙ્ખકદૂતાેઽ સ યિદ વા શઙ્ખકઃ વયં
સચર ત સચર ત ત કાર મ કાર િવષના શની િવષદૂ ષણી
હતં િવષં નષં્ટ િવષં હત મ દ્રસ્ય વજે્રણ િવષં
હતં તે બ્રહ્મણા િવષ મ દ્રસ્ય વજે્રણ વાહા॥
યિદ ગુ લકદૂતાેઽ સ યિદ વા ગુ લકઃ વયં સચર ત સચર ત
ત કાર મ કાર િવષના શની િવષદૂ ષણી િવષહાિરણી
હતં િવષં નષં્ટ િવષં હત મ દ્રસ્ય વજે્રણ િવષં
હતં તે બ્રહ્મણા િવષ મ દ્રસ્ય વજે્રણ વાહા॥
યિદ પાૈ ડ્રકા લકદૂતાેઽ સ યિદ વા પાૈ ડ્રકા લકઃ વયં
સચર ત સચર ત ત કાર મ કાર િવષના શની િવષદૂ ષણી
િવષહાિરણી હતં િવષં નષં્ટ િવષં હત મ દ્રસ્ય વજે્રણ
િવષં હતં તે બ્રહ્મણા િવષ મ દ્રસ્ય વજે્રણ વાહા॥
યિદ નાગકદૂતાેઽ સ યિદ વા નાગકઃ વયં સચર ત સચર ત
ત કાર મ કાર િવષના શની િવષદૂ ષણી િવષહાિરણી હતં
િવષં નષં્ટ િવષં હત મ દ્રસ્ય વજે્રણ િવષં હતં તે
બ્રહ્મણા િવષ મ દ્રસ્ય વજે્રણ વાહા॥
યિદ લૂતાનાં પ્રલૂતાનાં યિદ શ્ચકાનાં યિદ ઘાેટકાનાં
યિદ સ્થાવરજઙ્ગમાનાં સચર ત સચર ત ત કાર મ કાર
િવષના શની િવષદૂ ષણી િવષહાિરણી હતં િવષં નષં્ટ
િવષં હત મ દ્રસ્ય વજે્રણ િવષં હતં તે બ્રહ્મણા િવષ મ દ્રસ્ય
વજે્રણ વાહા । અન તવાસિુકતક્ષકકકાટકપદ્મકમહાપદ્મક-
શઙ્ખકગુ લકપાૈ ડ્રકા લકનાગક ઇત્યેષાં િદવ્યાનાં
મહાનાગાનાં મહાનાગાિદ પાણાં િવષતુ ડાનાં િવષદ તાનાં
િવષદંષ્ટ્ર ાણાં િવષાઙ્ગાનાં િવષપુચ્છાનાં િવશ્વચારાણાં
શ્ચકાનાં લૂતાનાં પ્રલૂતાનાં મૂ ષકાણાં ગ્ હગાૈ લકાનાં

ગ્ હગાેિધકાનાં ઘ્રણાસાનાં ગ્ હ ગિરગહ્વરકાલાનલવ મીકાેદ્ભૂતાનાં
તાણાર્નાં પાણાર્નાં કાષ્ઠદા ક્ષકાેટરસ્થાનાં
મૂલ વગ્દા િનયાર્સપત્રપુ પફલાેદ્ભૂતાનાં દુષ્ટક ટકિપશ્વાન-
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મા ર્રજંબુકવ્યાઘ્રવરાહાણાં જરાયુ ડ ેદ્ ભ જ વેદ નાં
શસ્ત્રબાણક્ષતસ્ફાેટવ્રણમહાવ્રણકૃતાનાં કૃિત્રમાણામ યષેાં
ભૂતવેતાલકૂ મા ડિપશાચપ્રેતરાક્ષસયક્ષભયપ્રદાનાં
િવષતુ ડદંષ્ટ્ર ાનાં િવષાઙ્ગાનાં િવષપુચ્છાનાં િવષાણાં
િવષ િપણી િવષદૂ ષણી િવષશાે ષણી િવષના શની િવષહાિરણી
હતં િવષં નષં્ટ િવષમ તઃપ્રલીનં િવષં પ્રનષં્ટ િવષં હતં તે
બ્રહ્મણા િવષ મ દ્રસ્ય વજે્રણ વાહા । ય ઇમાં બ્રહ્મિવદ્યામમાવાસ્યાયાં
પઠેચ્છૃ યાદ્વા યાવ વં ન િહસ ત સપાર્ઃ । અષ્ટાૈ બ્રાહ્મણા ગ્રાહિય વા
ણને માેચયેત્ । શતં બ્રાહ્મણા ગ્રાહિય વા ચ ષા માેચયેત્ ।
સહસ્રં બ્રાહ્મણા ગ્રાહિય વા મનસા માેચયેત્ । સપાર્ જલે ન મુ ચ ત ।
ણે ન મુ ચ ત । કાષે્ઠ ન મુ ચ તીત્યાહ ભગવા બ્રહ્મતે્યુપિનષત્॥
ૐભદં્ર કણ ભઃ યામ દેવાઃ॥ ભદં્ર પ યેમાક્ષ ભયર્જત્રાઃ॥
સ્થરૈરઙ્ગૈ તુષુ્ટવાꣳસ તનૂ ભઃ॥ વ્યશમે દેવિહતં યદાયુઃ॥
વ ત ન ઇ દ્રાે દ્ધશ્રવાઃ॥ વ ત નઃ પષૂા િવશ્વવેદાઃ॥
વ ત ન તાક્ષ્યા અિરષ્ટને મઃ॥ વ ત નાે હ પ તદર્ધાતુ॥
ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥ હિરઃ ૐ ત સત્॥
ઇ ત શ્રીગા ડાપેિનષ સમાપ્તા॥
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