
Shiv Chalisa Lyrics in Gujrati / શિવ ચાલીસા 

વાાંચો ગજુરાતીમાાં 

|| દોહા || 

જય ગણેશ ગગગિજાસુવન મંગલ મૂલ સુજાન । 

કહત અયોધ્યાદાસ તુમ દેઉ અભય વિદાન ॥ 

॥ ચૌપાઈ॥ 

જય ગગગિજાપગત દીનદયાલા । 

સદા કિત સન્તન પ્રગતપાલા ॥ 

ભાલ ચન્રમા સોહત નીકે । 

કાનન કુણ્ડલ નાગ ફની કે ॥ 

અંગ ગૌિ ગશિ ગંગ બહાય ે। 

મુણ્ડમાલ તન ક્ષાિ લગાયે ॥ 

વસ્ત્ર ખાલ બાઘમ્બિ સોહે । 

છગવ કો દેગખ નાગ મન મોહે ॥ 

મૈના માતુ ગક હવે દુલાિી । 

વામ અંગ સોહત છગવ ન્યાિી ॥ 

કિ ગિશૂલ સોહત છગવ ભાિી । 

કિત સદા શિુન ક્ષયકાિી ॥ 

નંદી ગણેશ સોહૈં તહં કૈસ ે। 

સાગિ મધ્ય કમલ હૈં જસૈ ે॥ 

કાગતિક શ્યામ ઔિ ગણિાઊ । 

યા છગવ કૌ કગહ જાત ન કાઊ ॥ 

દેવન જબહી ંજાય પુકાિા । 

તબગહં દુખ પ્રભુ આપ ગનવાિા ॥ 



ગકયા ઉપરવ તાિક ભાિી । 

દેવન સબ ગમગલ તુમગહં જુહાિી ॥ 

તુિત ષડાનન આપ પઠાયૌ । 

લવ ગનમેષ મહં માગિ ગગિાયૌ ॥ 

આપ જલંધિ અસુિ સંહાિા । 

સુયશ તુમ્હાિ ગવગદત સંસાિા ॥ 

ગિપુિાસુિ સન યુદ્ધ મચાઈ । 

તબગહં કૃપા કિ લીન બચાઈ ॥ 

ગકયા તપગહં ભાગીિથ ભાિી । 

પુિબ પ્રગતજ્ઞા તાસુ પુિાિી ॥ 

દાગનન મહં તુમ સમ કોઉ નાહી ં। 

સેવક સ્તુગત કિત સદાહી ં॥ 

વેદ માગહ મગહમા તુમ ગાઈ । 

અકથ અનાગદ ભેદ નહી ંપાઈ ॥ 

પ્રકટે ઉદગધ મંથન મેં જ્વાલા । 

જિત સુિાસુિ ભએ ગવહાલા ॥ 

કીન્હ દયા તહં કિી સહાઈ । 

નીલકંઠ તબ નામ કહાઈ ॥ 

પૂજન િામચંર જબ કીન્હા ં। 

જીત કે લંક ગવભીષણ દીન્હા ॥ 

સહસ કમલ મેં હો િહે ધાિી । 

કીન્હ પિીક્ષા તબગહં ગિપુિાિી ॥ 

એક કમલ પ્રભુ િાખેઉ જોઈ । 

કમલ નયન પૂજન ચહં સોઈ ॥ 



કગઠન ભગિ દેખી પ્રભુ શંકિ । 

ભયે પ્રસન્ન ગદએ ઇગછછત વિ ॥ 

જય જય જય અનંત અગવનાશી । 

કિત કૃપા સબકે ઘટ વાસી ॥ 

દુષ્ટ સકલ ગનત મોગહ સતાવૈં । 

ભ્રમત િહૌ ંમોહે ચૈન ન આવૈં ॥ 

િાગહ િાગહ મૈં નાથ પુકાિો । 

યહ અવસિ મોગહ આન ઉબાિો ॥ 

લે ગિશૂલ શિુન કો માિો । 

સંકટ સે મોગહં આન ઉબાિો ॥ 

માત ગપતા ભ્રાતા સબ કોઈ । 

સંકટ મેં પૂછત નગહં કોઈ ॥ 

સ્વામી એક હૈ આસ તુમ્હાિી । 

આય હિહુ મમ સંકટ ભાિી ॥ 

ધન ગનધિન કો દેત સદા હી । 

જો કોઈ જાંચે સો ફલ પાહી ં॥ 

અસ્તુગત કેગહ ગવગધ કિો ંતુમ્હાિી । 

ક્ષમહુ નાથ અબ ચૂક હમાિી ॥ 

શંકિ હો સંકટ કે નાશન । 

મંગલ કાિણ ગવઘ્ન ગવનાશન ॥ 

યોગી યગત મુગન ધ્યાન લગાવૈં । 

શાિદ નાિદ શીશ નવાવૈં ॥ 

નમો નમો જય નમઃ ગશવાય । 

સુિ બ્રહ્માગદક પાિ ન પાય ॥ 



જો યહ પાઠ કિ ેમન લાઈ । 

તા પિ હોત હૈં શમ્ભુ સહાઈ ॥ 

િગનયાં જો કોઈ હો અગધકાિી । 

પાઠ કિ ેસો પાવન હાિી ॥ 

પુિ હોન કી ઇછછા જોઈ । 

ગનશ્ચય ગશવ પ્રસાદ તેગહ હોઈ ॥ 

પગણ્ડત િયોદશી કો લાવે । 

ધ્યાન પૂવિક હોમ કિાવ ે॥ 

િયોદશી વ્રત કિ ૈહમેશા । 

તન નગહં તાકે િહૈ કલેશા ॥ 

ધૂપ દીપ નૈવેદ્ય ચઢાવેશંકિ। 

શંકિ સમ્મુખ પાઠ સુનાવે ॥ 

જન્મ જન્મ કે પાપ નસાવ ે। 

અન્ત ધામ ગશવપુિ મેં પાવે ॥ 

કહૈં અયોધ્યાદાસ આસ તુમ્હાિી । 

જાગન સકલ દુખ હિહુ હમાિી ॥ 

|| દોહા || 

ગનત નેમ ઉગઠ પ્રાતઃહી પાઠ કિો ચાલીસ । 

તુમ મેિી મનકામના પૂણિ કિો જગદીશ ॥ 

માગસિ છગઠ હેમંત ઋતુ, સંવત ચૌદસ જાન । 

સ્તુગત ચાલીસા ગશવગહં, પૂણિ કીન કલ્યાણ ॥ 

॥ ઇગત ॥ 
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