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shrI shivAShTottarashatanAma stotram

શ્રી શવાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્

પાવર્ત્યુવાચ -

શર રાધર્મહં શ ભાેયન પ્રા સ્યા મ કેશવ ।
તિદદાની ં સમાચ વ તાતંે્ર શીઘ્રફલપ્રદમ્॥
નારાયણ ઉવાચ ।
અ ત ગુહ્યતમં ગાૈિર ના ામષ્ટાેત્તરં શતમ્ ।
શ ભાેરહં પ્રવક્ષ્યા મ પઠતાં શીઘ્રકામદમ્॥
ૐ અસ્ય શ્રી શવાષ્ટાેત્તરશતિદવ્યનામ તાતે્રમાલામ ત્રસ્ય નારાયણઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટ છ દઃ । શ્રીસદા શવઃ પરમાત્મા દેવતા । ગાૈર ઉમા શ ક્તઃ ।
શ્રીસા બસદા શવપ્રીત્યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
અથ યાનમ્ -
શા તાકારં શખિરશયનં નીલક ઠં સરેુશં

િવશ્વધારં સ્ફિટકસદશૃં શભુ્રવણ શભુાઙ્ગમ્ ।
ગાૈર કા તં િત્રતયનયનં યાે ગ ભ યાર્નગ યં

વ દે શ ભું ભવભયહરં સવર્લાેકૈકનાથમ્॥
ધવલવપુષ મ દાેમર્ ડલે સિંનિવષં્ટ

ભજુગવલયહારં ભ મિદગ્ધાઙ્ગમીશમ્ ।
હિરણપરશપુા ણ ચા ચ દ્રાધર્માૈ લ

હૃદયકમલમ યે સ તતં ચન્મયા મ॥
ૐ શવાે મહેશ્વર શ ભુઃ િપનાક શ શશખેરઃ ।
વામદેવાે િવ પાક્ષઃ કપદ નીલલાેિહતઃ॥ ૧॥
શઙ્કર શલૂપા ણશ્ચ ખટ્વાઙ્ગી િવ વ લભઃ ।
શિપિવષ્ટાેઽ બકાનાથઃ શ્રીક ઠાે ભક્તવ સલઃ॥ ૨॥
ભવ શવર્ સ્ત્રલાેકેશ શ તક ઠ શવા પ્રયઃ ।
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ઉગ્રઃ કપાલી કામાિરર ધકાસરુસદૂનઃ॥ ૩॥
ગઙ્ગાધરાે લલાટાક્ષઃ કાલકાલઃ કૃપાિનિધઃ ।
ભીમઃ પરશહુ તશ્ચ ગપા ણજર્ટાધરઃ॥ ૪॥
કૈલાસવાસી કવચી કઠાેર સ્ત્રપુરા તકઃ ।
ષાઙ્કાે ષભા ઢાે ભ માેદૂ્ધ લતિવગ્રહઃ॥ ૫॥

સામ પ્રય વરમયસ્ત્રયીમૂ તરનીશ્વરઃ ।
સવર્જ્ઞઃ પરમાત્મા ચ સાેમસયૂાર્ ગ્ લાેચનઃ॥ ૬॥
હિવયર્જ્ઞમય સાેમઃ પ ચવક્ત્ર સદા શવઃ ।
િવશ્વેશ્વરાે વીરભદ્રાે ગણનાથઃ પ્ર પ તઃ॥ ૭॥
િહર યરેતા દુધર્ષર્ઃ ગર શાે ગિરશાેઽનઘઃ ।
ભજુઙ્ગભષૂણાે ભગા ગિરધ વા ગિર પ્રયઃ॥ ૮॥
કૃ ત્તવાસા પુરારા તભર્ગવાન્ પ્રમથાિધપઃ ।
ત્યુ જય સૂ મતનજુર્ગદ્વ્યાપી જગદુ્ગ ઃ॥ ૯॥

વ્યાેમકેશાે મહાસનેજનકશ્ચા િવક્રમઃ ।
દ્રાે ભૂતપ તઃ સ્થા રિહભુર્ યાે િદગ બરઃ॥ ૧૦॥

અષ્ટમૂ તરનેકાત્મા સા વક શદુ્ધિવગ્રહઃ ।
શાશ્વતઃ ખ ડપરશરુજઃ પાશિવમાેચકઃ॥ ૧૧॥
ડઃ પશપુ તદવાે મહાદેવાેઽવ્યયાે હિરઃ । (મહાદેવાેઽવ્યયઃ પ્રભુઃ)

પષૂાદ ત ભદવ્યગ્રાે દક્ષા વરહરાે હરઃ॥ ૧૨॥
ભગનતે્ર ભદવ્યક્તાે સહસ્રાક્ષ સહસ્રપાત્ ।
અપવગર્પ્રદાેઽન ત તારકઃ પરમેશ્વરઃ॥ ૧૩॥
ફલશ્રુ તઃ ।
અેતદષ્ટાેત્તરં ના ાં શતમા ાયસં મતમ્ ।
(િવ ના ક થતં પવૂ પાવર્ત્યા ઇષ્ટ સદ્ધયે ।)
શઙ્કરસ્ય પ્રયા ગાૈર જ વા શ ભપુ્રસાદદમ્॥ ૧॥
ત્રૈકાલ્યમ વહં દેવી વષર્મેકં પ્રયત્નતઃ ।
અવાપ સા શર રાધ પ્રસાદાચ્છૂલપા ણનઃ॥ ૨॥
ય સ્ત્રસ યં પઠેિન્નત્યં ના ામષ્ટાેત્તરં શતમ્ ।
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શત દ્રિત્રરા ત્યા ય ફલં લભતે નરઃ॥ ૩॥
ત ફલં પ્રા ુયાિન્નત્યમેકા ત્ત્યા નસશંયઃ ।
સકૃદ્વા નામ ભઃ પજૂ્ય કુલકાેિટ સમુદ્ધરેત્॥ ૪॥
બ વપત્રૈઃ પ્રશ તૈશ્ચ પુ પૈશ્ચ તુલસીદલૈઃ ।
તલાક્ષતૈયર્જેદ્ય તુ વન્મુક્તાે ન સશંયઃ॥ ૫॥
ના ામષેાં પશપુતેરેકમવેાપવગર્દમ્ ।
અ યષેાં ચાવ શષ્ટાના ફલં વક્તું ન શક્યતે॥ ૬॥
ઇ ત શ્રી શવરહસ્યે ગાૈર નારાયણસવંાદે

શ્રી શવાષ્ટાેત્તરશતિદવ્યનામા તસ્ત્રાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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