
Shri Sadashivapramanika

શ્રીસદા શવપ્રમા ણકા

Document Information

Text title : sadAshivapramANikA

File name : sadAshivapramANikA.itx

Category : shiva, puShpAshrIvatsan

Location : doc_shiva

Author : Pushpa Srivatsan

Transliterated by : N V Vathsan nvvathsan at gmail.com

Proofread by : N V Vathsan nvvathsan at gmail.com

Translated by

Source : Stotra Pushapavali 2017

Latest update : March 6, 2022

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is entirely original composition of Smt. Pushpa Srivatsan, and copyright Smt.

Pushpa Srivatsan. All rights reserved by the author. 1) Under no conditions can either

the whole or any part of this composition be translated, adapted, or used for commercial

purposes. 2) Neither the whole nor any part of this composition can be reproduced,

recorded, used in public perfomances, or distributed in any other waywithout prior written

permission from the copyright holder, the author Smt. Pushpa Srivatsan (contact N V

Vathsan nvvathsan@gmail.com).

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are converted using sanscript.

March 6, 2022

1



sanskritdocuments.org



Shri Sadashivapramanika

શ્રીસદા શવપ્રમા ણકા

ૐ
શ્રીરામજયમ્ ।

ૐસદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
ૐસદા શવાય િવદ્મહે । ગઙ્ગાધરાય ધીમિહ ।
તન્નાે ભદ્રઃ પ્રચાેદયાત્ ।

અથ શ્રીસદા શવપ્રમા ણકા ।
સદા શવં મુદામયં સધુાકરપ્રભાસકમ્ ।
સદા ભજે સગુઙ્ ગકં વરાત્મકં વરાસરમ્॥ ૧॥
સપુ ચવક્ત્રગારસં ગુ પ્રગીતક તર્નમ્ ।
સપુ ચવાિરવાસનં ગુ પ્રગેયરાસકમ્॥ ૨॥
સુ ત્યલાસગાલયં શવામયં શવાસહમ્ ।
સશુઙ્કરં વશઙ્કરં ભયાપહં યમાપહમ્॥ ૩॥
કુકાલવૈિરણં ભવં ભવા ધતાિરણં ભગમ્ ।
સરુામનામતન્મયં સનુામક તર્નાલયમ્॥ ૪॥
સર ગમાપધાિનસાસસુપ્તનાદમાેિદતમ્।
નમા મ તં શવાત્મકં વરપ્રદં શભુપ્રદમ્॥ ૫॥
સપુુ પમા લકાપર્ણં સપુુ પનાદસાૈરભમ।્
પ્રમાણપુ પવષર્ણં પ્રમા ણતા તમઙ્ગલમ્॥ ૬॥
સદા શવપ્રમા ણકા સદા શવપ્રચાેિદતા।
સદાપ્રમાેદદાિયકા સદા શવા સમુઙ્ગલા॥ ૭॥
સદા શવાય મઙ્ગલં ઉમાવરાય મઙ્ગલમ્।
વરાેદયાય મઙ્ગલં સભુષે ય મઙ્ગલમ્॥ ૮॥
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સદુ્ગ ત્યાગરા યર્ શ યાપુ પાસગુી તકા ।
સદા શવગુ પ્રીતા સદામઙ્ગલદાિયકા॥ ૯॥
ઇ ત સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મનઃ શ યયા ભક્તયા પુ પયા કૃતા
શ્રીસદા શવપ્રમા ણકા ગુરાૈ સમિપતા ।
ૐશભુમ તુ ।
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