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shrIshivasuvarNamAlAstavaH

શ્રી શવસવુણર્માલા તવઃ

શ્રીગણેશાય નમઃ॥
અનેકકાેિટબ્રહ્મા ડજનનીનાયકપ્રભાે ।
અનેકપ્રમખુસ્ક દપિરસિેવત પાિહ મામ્॥ ૧॥
આકારાપારિનવ્યાર્જક ણાયાઃ સતીપતે ।
આશા ભપૂરકાનમ્રિવતતેઃ પાિહ શઙ્કર॥ ૨॥
ઇભાશ્વમખુસ પ ત્તદાનદક્ષકૃપાલવ ।
ઇષ્ટપ્રાલેયશલૈે દ્રપુ યાઃ પાિહ ગર શ મામ્॥ ૩॥
ઈહાશૂ યજનાવા ય નતાન દા ધચ દ્રમઃ ।
ઈશાન સવર્િવદ્યાના મ દુચૂડ સદાઽવ મામ્॥ ૪॥
ઉરગાિધપસરંાજ પદપઙે્ક હદ્વય ।
ઉડુરાજકૃતાેત્તંસ ગિર સખ મામવ॥ ૫॥
ઊર કૃતિવનમ્રેષ્ટપૂગસ પૂરણવ્રત ।
અ ખલામરકાેટ રિનઘ્ ષ્ટપદ પાિહ મામ્॥ ૬॥
ઋ દ્ધદા ભાજેવાસાયાઃ કામમાશુ નમત્તતેઃ ।
શલૈે દ્રતનયાઽઽ શ્લષ્ટ શવર્ માં પાિહ સવર્દા॥ ૭॥
ઋ વરાખ્યયે પાય ભૂ તદાયાદરાદ્દતુમ્ ।
ષ મખુેભાસ્યપજૂ્યાય નમશ્ચ દ્રાધર્માૈલયે॥ ૮॥
કારાખ્યાય લ મીશદુ્રિહણાદ્ય ચતાઙ્ઘ્રયે ।
અપારક ણાજન્મભૂમયે શ ભવે નમઃ॥ ૯॥
વ પ લલાટાક્ષ લાિક યાિદિનષેિવત ।

લાવ યાકર કા યવાિરધે પાિહમાં પ્રભાે॥ ૧૦॥
અેણાઙ્કચૂડ કાણાદશાસ્ત્રપ્રજ્ઞાપ્રદાયક ।
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શાેણાધર નમસ્યા મ વ પાદા બુ હદ્વયમ્॥ ૧૧॥
અૈિહકામુ મકે પુંસાં સલુભે ય પદાચર્નાત્ ।
ચ દ્રાધર્િવલસન્માૈ લ નમા મ તમુમાપ તમ્॥ ૧૨॥
આે મત્યાખ્યાં યસ્ય વેદા વેદા તાશ્ચ જગુમુર્હુઃ ।
આેઙ્કારજપતુષં્ટ તં નાૈ મ ચ દ્રાધર્શખેરમ્॥ ૧૩॥
આૈદાસી યં સમ તષેુ િવષયષેુ પ્રકુવર્તામ્ ।
સલુભં જગદ શાનં પાવર્તીપ તમાશ્રયે॥ ૧૪॥
અઙ્ગશાેભાપરાભૂતકાેિટરાકાિનશાકરમ્ ।
અ તકા તકકામાિદગવર્હાિરણમાશ્રયે॥ ૧૫॥
અશ્ચ ઉશ્ચ મકારશ્ચ યન્નામાવયવાક્ષરાઃ ।
અશષેશભુદાતારં તં નાૈ મ શ શશખેરમ્॥ ૧૬॥
કિવતા તે રતીશતુલં્ય પ તમાસ્થાસિહતવે માિનની ।
તરસા પુ ષં યદઙ્ ઘ્રનમ્રં તમહં નાૈ મ શશાઙ્કબાલચૂડમ્॥ ૧૭॥
ખ ડને ચા દ્રણે િકર ટગને િવરાજમાનં ષભાિધ ઢ ।
ખવાયુતે ેઽ બુધરાિદ પં નમા મ શલૈે દ્રસતુાસમેતમ્॥ ૧૮॥
ગદ્યાિન પદ્યાિન ચ શીઘ્રમવે મૂકસ્ય વક્ત્રાદિપ િનઃસર ત ।
યદ યકા યલવાત્તમીશં નમા મ ચ દ્રાધર્કભા સમાૈ લમ્॥ ૧૯॥
ઘટાેદ્ભવાદ્યા મનુયાે યદઙ્ ઘ્રસમચર્નાતાે મહતી ં પ્રપન્નાઃ ।
સ દ્ધ તમાનમ્રજનેષ્ટદાનિનબદ્ધદ ક્ષં પ્રણમા મ શ ભુમ્॥ ૨૦॥
નકારવાચ્યાય નમ જનાૈઘિવદ્યાપ્રદાનપ્રવણાય શીઘ્રમ્ ।
વટાગમૂલૈકિનકેતનાય શ્રીદ ક્ષણાસ્યાય નમઃ શવાય॥ ૨૧॥
ચયને ભાસાં વપષુશ્ચકાેરબ ધું જય તં જતપુ પચાપમ્ ।
પ્રાલેયશલૈે દ્રસતુામનાેઽ જભાનું ભજે ક ચન દેવવયર્મ્॥ ૨૨॥
છતં્ર ચ વાલવ્યજને મનાેજ્ઞે સમુદ્રકા ચી ં થવી ં ચ લાેકાઃ ।
જવાદ્ભજ તેઽ ય તિક પચાના યદઙ્ ઘનમ્રા તમુમેશમીડે॥ ૨૩॥
જન્મ વનેકેષુ િવધાય ધમાર્ વવણર્યાેગ્યાન્મનુ ેઽ તભ યા ।
જજ્ઞાસતે ય પદમાદરેણ તં નાૈ મ સ ચ્ચ સખુ પમીશમ્॥ ૨૪॥
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ઝર ં દધાનં િદિવષત્તિટ યા ઝિટત્યયાેગ્યાનિપ ભ ક્તપૂણાર્ન્ ।
પનુાનમધ દુલસ કર ટં યવુાનમીશં કલયા મ ચત્તે॥ ૨૫॥
નકાર પાય રવી દુવિહ્નનતે્રાય નાનાિવધ પધત્ર ।
લાેકાવનાયા તમનાેહરાય શલૈે દ્રક યાપતયે નમાેઽ તુ॥ ૨૬॥
ટવણર્વાચ્યાય તિડ પ્રભાય યમાિદયાેગાઙ્ગિવદ ચતાય ।
શમાિદસ પ સિહતા યપાદપદ્માય ગાૈર પતયે નમાેઽ તુ॥ ૨૭॥
ઠપુિક્ત્રવણર્પ્ર તપાિદતાય હરાય િનઃશષેિવષાઘહત્ર ।
શ્રીનીલક ઠાય ય મપ્રવીર યેયાય કુમર્ઃ પ્રણ ત પ્રમાેદાત્॥ ૨૮॥
ડામરપ્રમખુદુઃખસમૂહ વંસદક્ષચરણ મરણસ્ય ।
શલૈ હૃદયપઙ્કજભાનાેઃ શઙ્કરસ્ય ચરણાૈ પ્રણતાેઽ મ॥ ૨૯॥
ઢક્કાખ્યવાદ્યશ્રવણાેત્યુકાય પ્રાૈઢાય ક દપર્શરપ્રભેદે ।
શવાય ચ દ્રાધર્લસ જટાય કુમર્ઃ પ્રમાેદા પ્રણતેઃ સહસ્રમ્॥ ૩૦॥
ણા તદાિદહિરદુ સખુમૂત નાકનાથપિરસિેવતપાદ ।
વાસલાેલ વટ ક્ષતલે માં વારાણસ્યા મવ પાિહ દયાલાે॥ ૩૧॥
તપ્તાઃ સં તવિહ્નના ભુિવ નરાઃ સ પ્રા ય સદે્દ શકં
તસ્યાસ્યાચ્છ તશીષર્વાક્યિનચયં શ્રુ વાથર્યુક્તં મુહુઃ ।
યુ યા શ્રુત્યિવ દ્ધયા તદનુસ ચ ત્યાથર્માદ્યાેિદતં
યા વાઽજસ્રમવા ુવ ત યમહં તં નાૈ મ ગાૈર પ તમ્॥ ૩૨॥
થાયૈયે ત સમ તદેવવિનતા તં્ય યદગ્રેઽ વહં
કુવર્ ત્ય બુજસ ભવપ્ર તયઃ તુ વ ત વેદૈશ્ચ યમ્ ।
ઇ દ્રાણીશરમાધવાિદમસરુા યસ્યાચર્નાં કુવર્તે
ક પાગપ્રભવૈઃ સમુૈ તમિનશં નાૈ યાિદ વ લભમ્॥ ૩૩॥
ઇ ત ઙ્ગેિર શ્રીજગદુ્ગ શ્રીસ ચ્ચદાન દ શવા ભનવ સહ-
ભારતી વા મ ભઃ િવર ચતઃ શ્રી શવસવુણર્માલા તવઃ સ પૂણર્ઃ ।

Proofread by PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com

shivasuvarNamAlAstavaH.pdf 3



શ્રી શવસવુણર્માલા તવઃ

shrIshivasuvarNamAlAstavaH

pdf was typeset on November 10, 2018

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

4 sanskritdocuments.org


	 shrIshivasuvarNamAlAstavaH 
	 શ્રીશિવસુવર્ણમાલાસ્તવઃ 
	Sanskrit Document Information
	Sanskrit Document Text
	Document Credits



