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શ્રી શવાષ્ટકમ્

ત મૈ નમઃ પરમકારણકારણાય
દ પ્તાે વલ વ લતિપઙ્ગલલાેચનાય ।

નાગે દ્રહારકૃતકુ ડલભષૂણાય
બ્રહ્મે દ્રિવ વરદાય નમઃ શવાય॥ ૧॥

શ્રીમ પ્રસન્નશ શપન્નગભષૂણાય
શલૈે દ્ર વદન ચુ બતલાેચનાય ।

કૈલાસમ દરમહે દ્રિનકેતનાય
લાેકત્રયા તહરણાય નમઃ શવાય॥ ૨॥

પદ્માવદાતમ ણકુ ડલગાે ષાય
કૃ ણાગ પ્રચુરચ દનચ ચતાય ।

ભ માનષુક્તિવકચાે પલમ લકાય
નીલા જક ઠસદશૃાય નમઃ શવાય॥ ૩॥

લ બ સિપઙ્ગલ જટામુકુટાે કટાય
દંષ્ટ્ર ાકરાલિવકટાે કટભૈરવાય ।

વ્યાઘ્રા જના બરધરાય મનાેહરાય
ત્રૈલાેક્યનાથ ન મતાય નમઃ શવાય॥ ૪॥

દક્ષપ્ર પ તમહામખનાશનાય
ક્ષપં્ર મહાિત્રપુરદાનવઘાતનાય ।

બ્રહ્માે જતાે વર્ગકરાેિટિનકૃ તનાય
યાેગાય યાેગન મતાય નમઃ શવાય॥ ૫॥

સસંાર ષ્ટઘટનાપિરવતર્નાય
રક્ષઃ િપશાચગણ સદ્ધસમાકુલાય ।

સદ્ધાેરગગ્રહ ગણે દ્રિનષેિવતાય
શાદૂર્લ ચમર્વસનાય નમઃ શવાય॥ ૬॥
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ભ માઙ્ગરાગકૃત પમનાેહરાય
સાૈ યાવદાતવનમા શ્રતમા શ્રતાય ।

ગાૈર કટાક્ષનયનાધર્ િનર ક્ષણાય
ગાેક્ષીરધારધવલાય નમઃ શવાય॥ ૭॥

આિદત્યસાેમવ ણાિનલસિેવતાય
યજ્ઞા ગ્ હાતે્રવરધૂમિનકેતનાય ।

ઋક્સામવેદમુિન ભઃ તુ તસયંુતાય
ગાપેાય ગાપેન મતાય નમઃ શવાય॥ ૮॥

શવાષ્ટક મદં પુ યં યઃ પઠેત્ શવસિન્નધાૈ
શવલાેકમવા ાે ત શવને સહ માેદતે॥
ઇ ત શ્રીશકંરાચાયર્કૃતં શવાષ્ટકં સ પૂણર્મ્ ।
Encoded and proofread by DPD

shivAShTakam by Adi ShankarAcharya

pdf was typeset on January 7, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

2 sanskritdocuments.org


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

