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શવાષ્ટકમ્ અગ ત્યકૃત અથવા અગ તાષ્ટકમ્

અગ ત્યપ્રાેક્તં શવાષ્ટકમ્ ।
અદ્ય મે સફલં જન્મ ચાદ્ય મે સફલં તપઃ ।
અદ્ય મે સફલં જ્ઞાનં શ ભાે વ પાદદશર્નાત્॥ ૧॥
કૃતાથાઽહં કૃતાથાઽહં કૃતાથાઽહં મહેશ્વર ।
અદ્ય તે પાદપદ્મસ્ય દશર્ના ભક્તવ સલ॥ ૨॥
શવ શ ભુઃ શવ શ ભુઃ શવ શ ભુઃ શવ શવઃ ।
ઇ ત વ્યાહરતાે િનતં્ય િદના યાયા તુ યા તુ મે॥ ૩॥
શવે ભ ક્ત શવે ભ ક્ત શવે ભ ક્તભર્વેભવે ।
સદા ભૂયાત્ સદા ભૂયા સદા ભૂયા સિુનશ્ચલા॥ ૪॥
આજન્મ મરણં યસ્ય મહાદેવા યદૈવતમ્ ।
માજિન યત મદં્વશે તાે વા દ્રા ગ્વપદ્યતામ્॥ ૫॥
તસ્ય યમાનસ્ય ગભર્સ્થસ્યાઽિપ દેિહનઃ ।

માભનૂ્મમ કુલે જન્મ યસ્ય શ ભનુર્-દૈવતમ્॥ ૬॥
વયં ધ યા વયં ધ યા વયં ધ યા જગ ત્રયે ।
આિદદેવાે મહાદેવાે યદ મ કુલદૈવતમ્॥ ૭॥
હર શ ભાે મહાદેવ િવશ્વેશામરવ લભ ।
શવશઙ્કર સવાર્ત્મન્નીલક ઠ નમાેઽ તુ તે॥ ૮॥
અગ ત્યાષ્ટકમેતત્તુ યઃ પઠે ચ્છવસિન્નધાૈ ।
શવલાેકમવા ાે ત શવને સહ માેદતે॥ ૯॥
॥ ઇત્યગ ત્યાષ્ટકં સ પૂણર્મ્॥
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