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Shiva Ashtottarashata Nama stotram

શવાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
દેવા ઊચુઃ ।
ૐજય શ ભાે િવભાે દ્ર વય ભાે જય શઙ્કર ।
જયેશ્વર જયેશાન જય સવર્જ્ઞ કામદ ॥ ૧॥
નીલક ઠ જય શ્રીદ શ્રીક ઠ જય ધજૂર્ટે ।
અષ્ટમૂતઽન તમૂત મહામૂત જયાનઘ ॥ ૨॥
જય પાપહરાનઙ્ગિનઃસઙ્ગાભઙ્ગનાશન ।
જય વં િત્રદશાધાર િત્રલાેકેશ િત્રલાેચન ॥ ૩॥
જય વં િત્રપથાધાર િત્રમાગર્ િત્ર ભ જત ।
િત્રપુરારે િત્રધામૂત જયૈકિત્રજટાત્મક ॥ ૪॥
શ શશખેર શલૂેશ પશપુાલ શવા પ્રય ।
શવાત્મક શવ શ્રીદ સહૃુચ્છ્ર શતનાે જય ॥ ૫॥
સવર્ સવશ ભૂતેશ ગિરશ વં ગર શ્વર ।
જયાેગ્ર પ મીમેશ ભવ ભગર્ જય પ્રભાે ॥ ૬॥
જય દક્ષા વર વં સન્ન ધક વંસકારક ।

ડમા લન્ કપા લસ્થં ભજુઙ્ગા જનભષૂણ ॥ ૭॥
િદગ બર િદશાં નાથ વ્યાેમકેશ ચતા પતે ।
જયાધાર િનરાધાર ભ માધાર ધરાધર ॥ ૮॥
દેવદેવ મહાદેવ દેવતેશાિદદૈવત ।
વિહ્નવીયર્ જય સ્થાણાે જયાયાેિનજસ ભવ ॥ ૯॥
ભવ શવર્ મહાકાલ ભ માઙ્ગ સપર્ભષૂણ ।
ય બક સ્થપતે વાચા પતે ભાે જગતા પતે ॥ ૧૦॥
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શિપિવષ્ટ િવ પાક્ષ જય લઙ્ગ ષ વજ ।
નીલલાેિહત િપઙ્ગાક્ષ જય ખટ્વાઙ્ગમ ડન ॥ ૧૧॥
કૃ ત્તવાસ અિહબુર્ ય ડાનીશ જટા બુ ત્ ।
જગદ્ભ્રાતજર્ગન્માતજર્ગત્તાત જગદુ્ગરાે ॥ ૧૨॥
પ ચવક્ત્ર મહાવક્ત્ર કાલવક્ત્ર ગ સ્ય ત્ ।
દશબાહાે મહાબાહાે મહાવીયર્ મહાબલ ॥ ૧૩॥
અઘાેરઘાેરવક્ત્ર વં સદ્યાે ત ઉમાપતે ।
સદાન દ મહાન દ ન દમૂત જયેશ્વર ॥ ૧૪॥
અેવમષ્ટાેત્તરશતં ના ાં દેવકૃતં તુ યે ।
શ ભાેભર્ યા મર તીહ શ ◌ૃ વ ત ચ પઠ ત ચ ॥ ૧૫॥
ન તાપા સ્ત્રિવધા તષેાં ન શાેકાે ન દયઃ ।
ગ્રહગાેચરપીડા ચ તષેાં ક્વાિપ ન િવદ્યતે ॥ ૧૬॥
શ્રીઃ પ્રજ્ઞાઽઽરાેગ્યમાયુ યં સાૈભાગ્યં ભાગ્યમુન્ન તમ્ ।
િવદ્યા ધમ મ તઃ શ ભાેભર્ ક્ત તષેાં ન સશંયઃ ॥ ૧૭॥
ઇ ત શ્રીસ્ક દપુરાણે સહ્યાિદ્રખ ડે

શવાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ॥
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