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shivastavarAjaH

શવ તવરાજઃ

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
સતૂ ઉવાચ ।
અેકદા નારદાે યાેગી પરાનુગ્રહત પરઃ ।
િવમ સરાે વીતરાગાે બ્રહ્મલાેકમપુાયયાૈ॥ ૧॥
તત્ર દૃ ટ્વા સમાસીનં િવધાતારં જગ પ તમ્ ।
પ્રણ ય શરસા ભૂમાૈ કૃતા જ લરભાષત॥ ૨॥
નારદ ઉવાચ ।
બ્રહ્મ જગ પતે તાત નતાેઽ મ વ પદા બુજમ્ ।
કૃપયા પરયા દેવ ય છા મ તદુચ્યતામ્॥ ૩॥
શ્રુ તશાસ્ત્રપુરાણાિન વદાસ્યા સશં્રુતાિન ચ ।
તથાિપ મન્મનાે યા ત સ દેહં માેહકારણમ્॥ ૪॥
સવર્મ ત્રાિધકાે મ ત્રઃ સદા યઃ ક ઉચ્યતે ।
સવર્ યાનાિદકં યાનં સદા યેય મહા ત િકમ્॥ ૫॥
વેદાપેિનષદાં સારમાયુઃશ્રીજયવધર્નમ્ ।
મુ ક્તકાઙ્ક્ષાપરૈિનત્યં કઃ તવઃ પઠ્યતે બુધૈઃ॥ ૬॥
ઇમં મ સશંયં તાત વં ભેત્તા સ ન કશ્ચન ।
બ્રૂિહ કા ણયભાવને મહં્ય શશુ્રષૂવે િહતમ્॥ ૭॥
શ્રુ વાઽઙ્ગજવચાે વેધા હૃિદ હષર્મપુાગતઃ ।
દેવદેવં શવાકા તં ન વા ચાહ મનુીશ્વરમ્॥ ૮॥
બ્રહ્માવેાચ ।
સાધુ ષં્ટ મહાપ્રાજ્ઞ લાેકાનુગ્રહત પર ।
સ સવ તે પ્રવક્ષ્યા મ ગાપેનીયં પ્રયત્નતઃ॥ ૯॥
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પ્રણવં પવૂર્મુચ્ચાયર્ નમઃશ દં સમુચ્ચરેત્ ।
સચતુ યકવચનં શવં ચવૈ સમુચ્ચરેત્॥ ૧૦॥
અેષ શવૈાે મહામ ત્રઃ ષડ્વણાર્ખ્યાે િવમુ ક્તદઃ ।
સવર્મ ત્રાિધકઃ પ્રાેક્તઃ શવને જ્ઞાન િપણા॥ ૧૧॥
અનને મ ત્રરાજેન નાશિયતું ન શક્યતે ।
તચ્ચ પાપં ન પ યા મ માગર્માણાેઽિપ સવર્દા॥ ૧૨॥
અયં સસંારદાવા ગ્ માહસાગરવાડવઃ ।
ત મા પ્રયત્નતઃ પતુ્ર મ ત્રાે ગ્રાહ્યાે મુમુ ભઃ॥ ૧૩॥
મા પતુ્રાિદહા યાેઽિપ વેદધમર્િવવ જતઃ ।
સકૃદુચ્ચારણાદસ્ય સાયજુ્યમુ ક્તમા ુયાત્॥ ૧૪॥
િક પનુવર્ક્ષ્યતે પતુ્ર વાચારપિરિન ષ્ઠતઃ ।
સવર્મ ત્રા વ જ્ય વ મમં મ તં્ર સદા જપ॥ ૧૫॥
યાનં તેઽહં પ્રવક્ષ્યા મ જ્ઞા વા યન્મુચ્યતે ચરાત્ ।
વેદાપેિનષદાેક્તં ચ યાેગગ યં સનાતનમ્॥ ૧૬॥
ઇ દ્રયા ણ િનય યાદાૈ યતવાગ્યતમાનસઃ ।
વ તકાદ્યાસનયુતાે હૃિદ યાનં સમારભેત્॥ ૧૭॥
ના ભનાલં હૃિદસ્થં ચ પઙ્કજં પિરક પયેત્ ।
રક્તવણર્મષ્ટદલં ચ ત્રસયૂાર્િદશાે ભતમ્॥ ૧૮॥
સમ તા ક પ કે્ષણ વે ષ્ટતં કા તમ સદા ।
તન્મ યે શઙ્કરં યાયેદે્દવદૈવં જગદુ્ગ મ્ ॥ ૧૯॥
કપૂર્રસદશૃં ચ દશખેરં શલૂપા ણનમ્ ।
િત્રલાેચન મહાદેવં દ્વભજંુ ભ મભૂ ષતમ્॥ ૨૦॥।
પરાધર્ભષૂણયુતં ક્વણન્નપૂુરમ ડતમ્ ।
સરત્નમખેલાબદ્ધકિટવસં્ત્ર સકુ ડલમ્॥ ૨૧॥
નીલક ઠં જટાવ તં સિકર ટં સશુાે ભતમ્ ।
ગ્રવૈેયાિદપ્રબ ધઢ ં પાવર્તીસિહતં પુરમ્॥ ૨૨॥
કૃપાલું જગદાધારં સ્ક દાિદપિરવે ષ્ટતમ્ ।
ઇ દ્રણે પૂ જતં યક્ષરાજેન વ્ય જતં િવભુમ્॥ ૨૩॥
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પ્રેતરાજ તુતં નીરનાથને ન મતં મુહુઃ ।
બ્રહ્મણા ગીયમાનં ચ િવ વ દં્ય મુિન તુતમ્॥ ૨૪॥
યાનમેતન્મયા ખ્યાતં સતૂ વેદા તશખેરમ્ ।
સવર્પાપક્ષયકરં જયસ પ ત્તવધર્નમ્॥ ૨૫॥
અનને સદશૃં તાત ના ત સસંારતારકમ્ ।
સવર્ યાનાિદકં યાનં ગાપેનીયં સતુ વયા॥ ૨૬॥
કાયવાઙ્માનસાે થં ય પાપમ યચ્ચ િવદ્યતે ।
ત સવ નાશમાયા ત યાના સત્યં વચાે મમ॥ ૨૭॥
વેદશાસ્ત્રપુરાણાિન સે તહાસાિન યાિન ચ ।
યાનસ્ય તાિન સવાર્ ણ કલાં નાહર્ ત ષાેડશીમ્॥ ૨૮॥
પ્રે ણા કુ મહાભાગ યાનમેત દ્વમુ ક્તદમ્ ।
અથ તે વચ્ યહં યાે ગન્ તવં સવાત્તમં ચ યત્॥ ૨૯॥
બ્રહ્માસ્યવૈ ઋ ષઃ પ્રાેક્તાેઽનુષુ્ટપ્ છ દઃ પ્રક તતમ્ ।
શવાે વૈ દૈવતં પ્રાેક્તં બીજં ત્યુ જયં મતમ્॥ ૩૦॥
ક લકં નીલક ઠશ્ચ શ ક્તઃ પ્રાેક્તા હર તથા ।
િનયાેગઃ સવર્ સદ્ યથ મુ ક્તકામાય વૈ મતઃ॥ ૩૧॥
શરસ્યાસ્યે હૃિદ પદે કટ ાં બાહ્વાે તુ વ્યાપકે ।
ઋષયદ િન ક્રમાદ્યુ જે સાઙ્ગુષ્ટાઙ્ગુ લ ભઃ સતુ॥ ૩૨॥
મ ત્ર યાસં તતઃ કુયાર્ચ્છ ચૈકાગ્રમાન વઃ ।
ષડક્ષરા ણ યુ યાદઙ્ગુષ્ઠાદ્યઙ્ગુલીષુ ચ॥ ૩૩॥
હૃદયે ચ શરસ્યવે શખાયાં કવચે યથા ।
નતે્રત્રયે તથાઽસે્ત્ર ચ વણાર્ હ્યવેં ચ ષટ ક્રમાત્॥ ૩૪॥
નમઃ વાહા વષટ્ હંુ ચ સવાષટ્ ફટ્ક્રમાે વદેત્ ।
મ ત્ર યાસ મમં કૃ વા તવ યામં સામાચરેત્॥ ૩૫॥
શવં ડં પશપુ ત શઙ્કરં ચ દ્રશખેરમ્ ।
ભવં ચવૈ ક્રમાદેવમઙ્ગુષ્ટાિદહૃદાિદષુ॥ ૩૬॥
સવર્ યાસા પ્રયુ ત ચતુથ સિહતા સતુ ।
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નમાેયુતાન્નમશ્ચવૈ શરસાિદષુ વજર્યેત્॥ ૩૭॥
શવં સવાર્ત્મકં સવર્પ ત સવર્જન પ્રયમ્ ।
સવર્દુઃખહરં ચવૈ માેહનં ગિરશં ભજે॥ ૩૮॥
કામઘં્ન કામદં કા તં કાલ ત્યુિનવતર્કમ્ ।
કલાવ તં કલાધીશં વ દેઽહં ગિર પ તમ્॥ ૩૯॥
પરેશં પરમં દેવં પર બ્રહ્મ પરા પરમ્ ।
પરપીડાહરં િનતં્ય પ્રણમા મ ષ વજમ્॥ ૪૦॥
લાેકેશં લાેકવ દં્ય ચ લાેકકતાર્રમીશ્વરમ્ ।
લાેકપાલં હરં વ દે ધીરં શ શિવભષૂણમ્॥ ૪૧॥
શવાપ ત ગિરપ ત સવર્દેવપ ત િવભુમ્ ।
પ્રમથાિધપ ત સૂ મં નાૈ યહં શ ખલાેચનમ્॥ ૪૨॥
ભૂતેશં ભૂતનાથં ચ ભૂતપ્રેતિવનાશનમ્ ।
ભૂધર ભપૂ ત શા તં શલૂપા ણમહં ભજે॥ ૪૩॥
કૈલાસવા સનં રાૈદં્ર ફ ણરાજિવભષૂણમ્ ।
ફ ણબદ્ધજટાજૂટં પ્રણમા મ સદા શવમ્॥ ૪૪॥
નીલક ઠં દશભજંુ યકં્ષ ધૂમ્રિવલાેચનમ્ ।
િદગ બરં િદશાધીશં નમા મ િવષભષૂણમ્॥ ૪૫॥
મુક્તીશં મુ ક્તદં મુક્તં મુક્તગ યં સનાતનમ્ ।
સ પ ત િનમર્લં શ ભું નતાેઽ મ સકલાથર્દમ્ ॥ ૪૬॥
િવશ્વેશં િવશ્વનાથં ચ િવશ્વપાલનત પરમ્ ।
િવશ્વમૂ ત િવશ્વહરં પ્રણમા મ જટાધરમ્॥ ૪૭॥
ગઙ્ગાધરં કપાલાકં્ષ પ ચવક્તં્ર િત્રલાેચનમ્ ।
િવદ્યુ કાેિટપ્રતીકાશં વ દઽહં પાવર્તાપ તમ્॥ ૪૮॥
સ્ફિટકાભં જના તઘ્નં દેવદેવમુમાપ તમ્ ।
િત્રપુરાિર િત્રલાેકેશં નતાેઽ મ ભવતારકમ્॥ ૪૯॥
અવ્યક્તમક્ષરં દા તં માેહસાગરતારકમ્ ।
તુ તપ્રીયં ભ ક્તગ યં સદા વ દે હિર પ્રયમ્॥ ૫૦॥
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અમલં િનમર્લં નાથમપ ત્યુભયાપહમ્ ।
ભીમયુદ્ધકરં ભીમવરદં તં નતાેઽ યહમ્॥ ૫૧॥
હિરચક્રપ્રદં યાે ગ યેયમૂ ત સમુઙ્ગલમ્ ।
ગજચમાર્ બરધરં પ્રણમા મ િવભૂ તદમ્॥ ૫૨॥
આન દકાિરણં સાે યં સુ દરં ભવુનેશ્વરમ્ ।
કાશી પ્રયં કા શરાજં વરદં પ્રણતાેઽ યહમ્॥ ૫૩॥
મશાનવ સનં ભવં્ય ગ્રહપીડાિવનાશનમ્ ।
મહા તં પ્રણવં યાેગં ભજેઽહં દ નરક્ષકમ્॥ ૫૪॥
જ્યાે તમર્યં જ્યાે ત પં જતક્રાેધં તપ વનમ્ ।
અન તં વગર્દં વગર્પાલં વ દે િનર જનમ્॥ ૫૫॥
વેદવેદં્ય પાપહરં ગુપ્તનાથમતી દ્રયમ્ ।
સત્યાત્મકં સત્યહરં િનર હં તં નતાેઽ યહમ્॥ ૫૬॥
દ્વ િપચમાત્તર યં ચ શવમૂધાર્િવભષૂણમ્ ।
અસ્થમાલં શ્વેતવણ નમા મ ચ દ્રશખેરમ્॥ ૫૭॥
શૂ લનં સવર્ભૂતસં્થ ભક્તાેદ્ધરણસં સ્થતમ્ ।
લઙ્ગમૂ ત સદ્ધસવંે્ય સદ્ધ સ દ્ધપ્રદાયકમ્॥ ૫૮॥
અનાિદિનધનાખ્યં તં રામસવંે્ય જયપ્રદમ્ ।
યાેધાિદ યજ્ઞભાેક્તારં વ દે િનતં્ય પરાવરમ્॥ ૫૯॥
અ ચ ત્યમચલં િવ ં મહાભાગવતાેત્તમમ્ ।
પરઘં્ન પરવેદં્ય ચ વ દે વૈકુ ઠનાયકમ્॥ ૬૦॥
આન દં િનભર્યં ભક્તવાિ ચ્છતાથર્પ્રદાયકમ્ ।
ભવાનીપ તમાચાય વ દેઽહં ન દકેશ્વરમ્॥ ૬૧॥
સાેમ પ્રયં સાેમનાથં યક્ષરાજિનષેિવતમ્ ।
સવાર્ધારં સિુવ તારં પ્રણમા મ િવભૂ તદમ્॥ ૬૨॥
અન તનામાનમન ત પમનાિદમ યા તમનાિદસ વમ્ ।
ચદૂ્રપમેકં ભવનાગ સહં ભ મ િનતં્ય ભવુનાિધનાથમ્॥ ૬૩॥
વેદાપેગીતં િવધુશખેરં ચ સરુાિરનાથા ચતપાદપદ્મમ્ ।
કપૂર્રગાૈરં ભજુગે દ્રહારં ના મ ત વં શવમવે ના યમ્॥ ૬૪॥
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ગણાિધણાથં શ તક ઠમાદ્યં તજે વનં સવર્મનાે ભરામમ્ ।
સવર્જ્ઞમીશં જગદાત્મકં ચ પ ચાનનં િનત્યમહં નમા મ॥ ૬૫॥
િવશ્વ જં ત્યકરં પ્રયં તં િવશ્વાત્મકં િવશ્વિવધૂતપાપમ્ ।
ત્યુ જયં ભાલિવલાેચનં ચ ચેતઃ સદા ચ તય દેવદેવમ્॥ ૬૬॥
કપા લનં સપર્કૃતાવતંસં મનાવેચાેગાેચરમ બુ ક્ષમ્ ।
ક્ષમા બુિધ દ નદયાકરં તં નમા મ િનતં્ય ભવરાેગવૈદ્યમ્॥ ૬૭॥
સવાર્ તરસ્થં જગદાિદહેતું કાલજ્ઞમાત્માનમન તપાદમ્ ।
અન તબાહૂદરમ તક્રાક્ષં લલાટનતંે્ર ભજ ચ દ્રમાૈ લમ્॥ ૬૮॥
સવર્પ્રદં ભક્તસખુાવહં ચ પુ પાયુધાિદપ્રણ ત પ્રયં ચ ।
િત્રલાેકનાથં ઋણબ ધનાશં ભજ વ િનતં્ય પ્રણતા તનાશમ્॥ ૬૯॥
આન દમૂ ત સખુક પ કં્ષ કુમારનાથં િવ તપ્રપ ચમ્ ।
યજ્ઞાિદનાથં પરમપ્રકાશં નમા મ િવશ્વ ભરમી શતારમ્॥ ૭૦॥
ઇત્યેવં તવમાખ્યાતં શવસ્ય પરમાત્મનઃ ।
પાપક્ષયકરં પતુ્ર સાયજુ્યમુ ક્તદાયકમ્॥ ૭૧॥
સવર્રાેગહરં માેક્ષપ્રદં સ દ્ધપ્રદાયકમ્ ।
માઙ્ગલ્યં ભુ ક્તમુ યાિદસાધનં જયવધર્નમ્॥ ૭૨॥
સવર્ તવાેત્તમં િવ દ્ધ સવર્વેદા તશખેરમ્ ।
પઠ વાનુિદનં તાત પ્રે ણા ભ યા િવશુ દ્ધકૃત્॥ ૭૩॥
ગાેહા સ્ત્રીબાલિવપ્રાિદહ તા ય પાપકૃત્તથા ।
િવશ્વાસધાતચાર ચ ખાદ્યપેયાિદદૂષક્રઃ॥ ૭૪॥
કાેિટજન્મા જતૈઃ પાપૈરસખં્યાતૈશ્ચ વે ષ્ટતઃ ।
અષ્ટાેત્તરશતા પાઠાત્ શદુ્ધાે ભવ ત િન શ્ચતમ્॥ ૭૫॥
મહારાેગયુતાે વાિપ ત્યુગ્રહયુત તથા ।
િત્રશત્તદસ્ય પઠના સવર્દુઃખં િવન ય ત॥ ૭૬॥
રાજવ યે સહસ્રં તુ સ્ત્રીવ યે ચ તદધર્કમ્ ।
મત્રવ યે પ ચશતં પાઠં કુયાર્ સમાિહતઃ॥ ૭૭॥
લક્ષપાઠાદ્ભવેચ્ચવૈ શવ અેવ ન સશંયઃ ।
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બહુના િક મહાેક્તને ભાવના સ દ્ધદાયકઃ॥ ૭૮॥
પાવર્ત્યા સિહતં ગર દ્ર શખરે મુક્તામયે સુ દરે
પીઠે સં સ્થન મ દુશખેરમહનાર્થાિદસસંિેવતમ્ ।
પ ચાસ્યં ફ ણરાજકઙ્કણધરં ગઙ્ગાધરં શૂ લનં
યકં્ષ પાપહરં નમા મ સતતં પદ્માસનસં્થ શવમ્॥ ૭૯॥
ઇ ત શ્રીપદ્મપુરાણે બ્રહ્મનારદસવંાદે શવ તવરાજઃ સ પૂણર્ઃ॥
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