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shivamahimna stotra ( puShpadanta )

શ્રી શવમિહ તાતે્ર ( પુ પદ ત )

॥ ૐ નમઃ શવાય॥
॥ અથ શ્રી શવમિહ તાતે્રમ્॥

મિહ ઃ પારં તે પરમિવદુષાે યદ્યસદશૃી
તુ તબ્રર્હ્માદ નામિપ તદવસન્ના વિય ગરઃ ।

અથાઽવાચ્યઃ સવર્ઃ વમ તપિરણામાવિધ ગ્ ણન્
મમા યષે તાતે્રે હર િનરપવાદઃ પિરકરઃ॥ ૧॥
અતીતઃ પંથાનં તવ ચ મિહમા વાઙ્મનસયાેઃ
અતદ્વ્યા ત્ત્યા યં ચિકતમ ભધત્તે શ્રુ તરિપ ।
સ કસ્ય તાેતવ્યઃ ક તિવધગુણઃ કસ્ય િવષયઃ
પદે વવાર્ચીને પત ત ન મનઃ કસ્ય ન વચઃ॥ ૨॥
મધુસ્ફ તા વાચઃ પરમમ તં િન મતવતઃ
તવ બ્રહ્મન્ િક વાગિપ સરુગુરાેિવ મયપદમ્ ।
મમ વેતાં વાણી ં ગુણકથનપુ યને ભવતઃ
પનુામીત્યથઽ મન્ પુરમથન બુ દ્ધવ્યર્વ સતા॥ ૩॥
તવૈશ્વય યત્ત જગદુદયરક્ષાપ્રલયકૃત્
ત્રયીવ તુ વ્ય તં તસ્રષુુ ગુણ ભન્નાસુ તનષુુ ।
અભવ્યાનામ મન્ વરદ રમણીયામરમણીં
િવહ તું વ્યાક્રાેશી ં િવદધત ઇહૈકે જડિધયઃ॥ ૪॥
િકમીહઃ િકકાયઃ સ ખલુ િકમપુાય સ્ત્રભવુનં
િકમાધારાે ધાતા જ ત િકમપુાદાન ઇ ત ચ ।
અતક્યશ્વય વ યનવસર દુઃસ્થાે હતિધયઃ
કુતકાઽયં કાં શ્ચત્ મખુરય ત માેહાય જગતઃ॥ ૫॥
અજન્માનાે લાેકાઃ િકમવયવવ તાેઽિપ જગતાં
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શ્રી શવમિહ તાતે્ર ( પુ પદ ત )

અિધષ્ઠાતારં િક ભવિવિધરનાદતૃ્ય ભવ ત ।
અનીશાે વા કુયાર્દ્ ભવુનજનને કઃ પિરકરાે
યતાે મ દા વાં પ્રત્યમરવર સશંરેત ઇમે॥ ૬॥
ત્રયી સાઙ્ખ્યં યાેગઃ પશપુ તમતં વૈ ણવ મ ત
પ્ર ભન્ને પ્રસ્થાને પર મદમદઃ પ ય મ ત ચ ।
ચીનાં વૈ ચ યાદજુૃકુિટલ નાનાપથજુષાં
ણામેકાે ગ ય વમ સ પયસામણર્વ ઇવ॥ ૭॥

મહાેક્ષઃ ખટ્વાઙ્ગં પરશરુ જનં ભ મ ફ ણનઃ
કપાલં ચેતીયત્તવ વરદ ત ત્રાપેકરણમ્ ।
સરુા તાં તા દ્ધ દધ ત તુ ભવદ્ભપૂ્ર ણિહતાં
ન િહ વાત્મારામં િવષય ગ ણા ભ્રમય ત॥ ૮॥
ધ્રવું ક શ્ચત્ સવ સકલમપર વધ્રવુ મદં
પરાે ધ્રાવૈ્યાઽધ્રાવૈ્યે જગ ત ગદ ત વ્ય તિવષયે ।
સમ તેઽ યેત મન્ પુરમથન તૈિવ મત ઇવ
તવુન્ જહ્ર ે મ વાં ન ખલુ નનુ ષ્ટા મખુરતા॥ ૯॥

તવૈશ્વય યત્નાદ્ યદુપિર િવિર ચહર્િરરધઃ
પિરચ્છેતું યાતાવિનલમનલસ્ક ધવપષુઃ ।
તતાે ભ ક્તશ્રદ્ધા-ભરગુ -ગ્ ણદ્ યાં ગિરશ યત્
વયં તસ્થે તા યાં તવ િકમનુ ત્તનર્ ફલ ત॥ ૧૦॥

અયત્નાદાસાદ્ય િત્રભવુનમવૈરવ્ય તકરં
દશાસ્યાે યદ્બાહૂન ત-રણક ડૂ-પરવશાન્ ।
શરઃપદ્મશ્રેણી-ર ચતચરણા ભાે હ-બલેઃ
સ્થરાયા વદ્ભક્તે સ્ત્રપુરહર િવસૂ્ફ જત મદમ્॥ ૧૧॥
અમુ ય વ સવેા-સમિધગતસારં ભજુવનં
બલાત્ કૈલાસઽેિપ વદિધવસતાૈ િવક્રમયતઃ ।
અલ યાપાતાલેઽ યલસચ લતાંગુષ્ઠ શર સ
પ્ર તષ્ઠા વ યાસીદ્ ધ્રવુમપુ ચતાે મુહ્ય ત ખલઃ॥ ૧૨॥
યદૃ દ્ધ સતુ્રા ણાે વરદ પરમાેચ્ચૈરિપ સતી ં
અધશ્ચકે્ર બાણઃ પિરજનિવધેયિત્રભવુનઃ ।
ન ત ચ્ચતં્ર ત મન્ વિરવ સતિર વચ્ચરણયાેઃ
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શ્રી શવમિહ તાતે્ર ( પુ પદ ત )

ન કસ્યા યુન્નત્યૈ ભવ ત શરસ વ યવન તઃ॥ ૧૩॥
અકા ડ-બ્રહ્મા ડ-ક્ષયચિકત-દેવાસરુકૃપા
િવધેયસ્યાઽઽસીદ્ ય સ્ત્રનયન િવષં સહૃંતવતઃ ।
સ ક માષઃ ક ઠે તવ ન કુ તે ન શ્રયમહાે
િવકારાેઽિપ શ્લાઘ્યાે ભવુન-ભય- ભઙ્ગ- વ્યસિનનઃ॥ ૧૪॥
અ સદ્ધાથાર્ નવૈ ક્વ ચદિપ સદેવાસરુનરે
િનવતર્ તે િનતં્ય જગ ત જિયનાે યસ્ય િવ શખાઃ ।
સ પ યન્નીશ વા મતરસરુસાધારણમભૂત્
મરઃ મતર્વ્યાત્મા ન િહ વ શષુ પ યઃ પિરભવઃ॥ ૧૫॥
મહી પાદાઘાતાદ્ વ્રજ ત સહસા સશંયપદં
પદં િવ ણાેભ્રાર્ યદ્ ભજુ-પિરઘ- ગ્ણ-ગ્રહ- ગણમ્ ।
મુહુદ્યાદા યં યાત્યિન ત-જટા-તાિડત-તટા
જગદ્રક્ષાયૈ વં નટ સ નનુ વામવૈ િવભુતા॥ ૧૬॥
િવયદ્વ્યાપી તારા-ગણ-ગુ ણત-ફેનાેદ્ગમ- ચઃ
પ્રવાહાે વારાં યઃ ષતલઘુદષૃ્ટઃ શર સ તે ।
જગદ્દવ્ીપાકારં જલિધવલયં તને કૃત મ ત
અનનેવૈાેન્નેયં તમિહમ િદવં્ય તવ વપુઃ॥ ૧૭॥
રથઃ ક્ષાેણી ય તા શત તરગે દ્રાે ધનુરથાે
રથાઙ્ગે ચ દ્રાકા રથ-ચરણ-પા ણઃ શર ઇ ત ।
િદધક્ષાે તે કાેઽયં િત્રપુર ણમાડ બર િવિધઃ
િવધેયૈઃ ક્ર ડ ત્યાે ન ખલુ પરત ત્રાઃ પ્રભુિધયઃ॥ ૧૮॥
હિર તે સાહસ્રં કમલ બ લમાધાય પદયાેઃ
યદેકાનેે ત મન્ િનજમુદહરન્નતે્રકમલમ્ ।
ગતાે ભ યુદ્રકેઃ પિરણ તમસાૈ ચક્રવપષુઃ
ત્રયાણાં રક્ષાયૈ િત્રપુરહર ગ ત જગતામ્॥ ૧૯॥
ક્રતાૈ સપુ્તે ગ્રત્ વમ સ ફલયાેગે ક્રતુમતાં
ક્વ કમર્ પ્ર વ તં ફલ ત પુ ષારાધન તે ।
અત વાં સ પ્રેક્ષ્ય ક્રતષુુ ફલદાન-પ્ર તભવું
શ્રુતાૈ શ્રદ્ધાં બ વા દૃઢપિરકરઃ કમર્સુ જનઃ॥ ૨૦॥
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શ્રી શવમિહ તાતે્ર ( પુ પદ ત )

િક્રયાદક્ષાે દક્ષઃ ક્રતપુ તરધીશ તનુ તાં
ઋષીણામા વજ્યં શરણદ સદસ્યાઃ સરુ-ગણાઃ ।
ક્રતુભ્રંશ વત્તઃ ક્રતુફલ-િવધાન-વ્યસિનનઃ
ધ્રવું કતુ શ્રદ્ધા િવધુરમ ભચારાય િહ મખાઃ॥ ૨૧॥
પ્ર નાથં નાથ પ્રસભમ ભકં વાં દુિહતરં
ગતં રાેિહદ્ ભૂતાં િરરમિયષુ યસ્ય વપષુા ।
ધનુ પાણેયાર્તં િદવમિપ સપત્રાકૃતમમું
ત્રસ તં તેઽદ્યાિપ ત્યજ ત ન ગવ્યાધરભસઃ॥ ૨૨॥
વલાવ યાશસંા તધનષુમહ્નાય ણવત્

પુરઃ લુષં્ટ દૃ ટ્વા પુરમથન પુ પાયુધમિપ ।
યિદ સૈ્ત્રણં દેવી યમિનરત-દેહાધર્-ઘટનાત્
અવૈ ત વામદ્ધા બત વરદ મુગ્ધા યવુતયઃ॥ ૨૩॥
મશાને વાક્ર ડા મરહર િપશાચાઃ સહચરાઃ
ચતા-ભ માલપેઃ સ્રગિપ કરાેટ -પિરકરઃ ।
અમઙ્ગલ્યં શીલં તવ ભવતુ નામવૈમ ખલં
તથાિપ મ ર્ણાં વરદ પરમં મઙ્ગલમ સ॥ ૨૪॥
મનઃ પ્રત્યક્ ચત્તે સિવધમિવધાયાત્ત-મ તઃ
પ્રહૃ યદ્રાેમાણઃ પ્રમદ-સ લલાે સઙ્ગ ત-દશૃઃ ।
યદાલાેક્યાહ્લાદં હ્ર દ ઇવ િનમજ્યા તમયે
દધત્ય ત ત વં િકમિપ ય મન તત્ િકલ ભવાન્॥ ૨૫॥
વમકર્ વં સાેમ વમ સ પવન વં હુતવહઃ
વમાપ વં વ્યાેમ વમુ ધર ણરાત્મા વ મ ત ચ ।
પિર ચ્છન્નામવંે વિય પિરણતા બભ્ર ત ગરં
ન િવદ્મ તત્ત વં વય મહ તુ યત્ વં ન ભવ સ॥ ૨૬॥
ત્રયી ં તસ્રાે ત્તી સ્ત્રભવુનમથાે ત્રીનિપ સરુાન્
અકારાદ્યવૈર્ણ સ્ત્ર ભર ભદધત્ તીણર્િવકૃ ત ।
તુર યં તે ધામ વિન ભરવ ધાનમ ભઃ
સમ ત-વ્ય તં વાં શરણદ ગ્ ણાત્યાે મ ત પદમ્॥ ૨૭॥
ભવઃ શવા દ્રઃ પશપુ તરથાેગ્રઃ સહમહાન્
તથા ભીમેશાનાિવ ત યદ ભધાનાષ્ટક મદમ્ ।

4 sanskritdocuments.org



શ્રી શવમિહ તાતે્ર ( પુ પદ ત )

અમુ મન્ પ્રત્યેકં પ્રિવચર ત દેવ શ્રુ તરિપ
પ્રયાયા મૈધા ે પ્ર ણિહત-નમસ્યાેઽ મ ભવતે॥ ૨૮॥
નમાે નેિદષ્ઠાય પ્રયદવ દિવષ્ઠાય ચ નમઃ
નમઃ ક્ષાેિદષ્ઠાય મરહર મિહષ્ઠાય ચ નમઃ ।
નમાે વ ષષ્ઠાય િત્રનયન યિવષ્ઠાય ચ નમઃ
નમઃ સવર્ મૈ તે તિદદમ તસવાર્ય ચ નમઃ॥ ૨૯॥
બહુલ-રજસે િવશ્વાે પત્તાૈ ભવાય નમાે નમઃ
પ્રબલ-તમસે તત્ સહંારે હરાય નમાે નમઃ ।
જન-સખુકૃતે સ વાેિદ્રક્તાૈ ડાય નમાે નમઃ
પ્રમહ સ પદે િનસૈ્ત્રગુ યે શવાય નમાે નમઃ॥ ૩૦॥
કૃશ-પિરણ ત-ચેતઃ ક્લેશવ યં ક્વ ચેદં
ક્વ ચ તવ ગુણ-સીમાે લઙ્ ઘની શશ્વદૃ દ્ધઃ ।
ઇ ત ચિકતમમ દ કૃત્ય માં ભ ક્તરાધાદ્
વરદ ચરણયાે તે વાક્ય-પુ પાપેહારમ્॥ ૩૧॥
અ સત- ગિર-સમં સ્યાત્ ક જલં સ ધ-ુપાત્રે
સરુ-ત વર-શાખા લખેની પત્રમવુ ।
લખ ત યિદ ગ્ હી વા શારદા સવર્કાલં
તદિપ તવ ગુણાનામીશ પારં ન યા ત॥ ૩૨॥
અસરુ-સરુ-મનુી દ્રરૈ ચતસ્યે દુ-માૈલેઃ
ગ્ર થત-ગુણમિહ ાે િનગુર્ણસ્યેશ્વરસ્ય ।
સકલ-ગણ-વિરષ્ઠઃ પુ પદ તા ભધાનઃ

ચરમલઘુ ત્તૈઃ તાતે્રમેતચ્ચકાર॥ ૩૩॥
અહરહરનવદ્યં ધજૂર્ટેઃ તાતે્રમેતત્
પઠ ત પરમભ યા શદુ્ધ- ચત્તઃ પુમાન્ યઃ ।
સ ભવ ત શવલાેકે દ્રતુલ્ય તથાઽત્ર
પ્રચુરતર-ધનાયુઃ પતુ્રવાન્ ક તમાંશ્ચ॥ ૩૪॥
મહેશાન્નાપરાે દેવાે મિહ ાે નાપરા તુ તઃ ।
અઘાેરાન્નાપરાે મ ત્રાે ના ત ત વં ગુરાેઃ પરમ્॥ ૩૫॥
દ ક્ષા દાનં તપ તીથ જ્ઞાનં યાગાિદકાઃ િક્રયાઃ ।
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મિહ તવ પાઠસ્ય કલાં નાહર્ ત ષાેડશીમ્॥ ૩૬॥
કુસમુદશન-નામા સવર્-ગ ધવર્-રાજઃ
શ શધરવર-માૈલેદવદેવસ્ય દાસઃ ।
સ ખલુ િનજ-મિહ ાે ભ્રષ્ટ અેવાસ્ય રાષેાત્
તવન મદમકાષ દ્ િદવ્ય-િદવં્ય મિહ ઃ॥ ૩૭॥

સરુગુ મ ભપજૂ્ય વગર્-માેક્ષૈક-હેતું
પઠ ત યિદ મનુ યઃ પ્રા જ લનાર્ ય-ચેતાઃ ।
વ્રજ ત શવ-સમીપં િકન્નરૈઃ તૂયમાનઃ
તવન મદમમાેઘં પુ પદ તપ્રણીતમ્॥ ૩૮॥

આસમાપ્ત મદં તાતંે્ર પુ યં ગ ધવર્-ભા ષતમ્ ।
અનાપૈ યં મનાેહાિર સવર્મીશ્વરવણર્નમ્॥ ૩૯॥
ઇત્યેષા વાઙ્મયી પૂ શ્રીમચ્છઙ્કર-પાદયાેઃ ।
અિપતા તને દેવેશઃ પ્રીયતાં મે સદા શવઃ॥ ૪૦॥
તવ ત વં ન ના મ ક દશૃાેઽ સ મહેશ્વર ।
યાદશૃાેઽ સ મહાદેવ તાદશૃાય નમાે નમઃ॥ ૪૧॥
અેકકાલં દ્વકાલં વા િત્રકાલં યઃ પઠેન્નરઃ ।
સવર્પાપ-િવિનમુર્ક્તઃ શવ લાેકે મહીયતે॥ ૪૨॥
શ્રી પુ પદ ત-મખુ-પઙ્કજ-િનગર્તને
તાતે્રેણ િક બષ-હરેણ હર- પ્રયેણ ।

ક ઠ સ્થતને પિઠતને સમાિહતને
સપુ્રી ણતાે ભવ ત ભૂતપ તમર્હેશઃ॥ ૪૩॥
॥ ઇ ત શ્રી પુ પદ ત િવર ચતં શવમિહ ઃ

તાતંે્ર સમાપ્તમ્॥

In some texts, following verses are included as starting ones.

(Stotra Patha Sangraha, page 88, Chakreshvar Sanstha,

Sharika Parvat, Shrinagar)

ૐ નમઃ શવાય ।
આધીનામગધં િદવં્ય વ્યાધીનાં મૂલકૃ તનમ્ ।
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ઉપદ્રાવાણાં દલનં મહાદેવમપુા મહે॥ ૧॥
અહં પાપી પાપક્ષપણ િનપૂણાઃ શઙ્કર ભવાન્ ।
અહં ભીતાે ભીતાભયિવતરણે તે વ્યસિનતા
અહં દ નાે દ નાેદ્ધરણ િવિધસ જ વિદતરત્
ન નેઽહં વક્તું કુ સકલ શાેચ્યે મિય કૃપામ્॥ ૨॥
જન વદપાદા જશ્રવણમનન યાનિનપુણાઃ
વયં તે િવ તીણાર્ ન ખલુ ક ણા તષેુ કરણા ।

ભવે લીને દ ને મિય મનનહીને ન ક ણા
કથં નાથ ખ્યાત વમ સ ક ણાગાર સાગર ઇ ત॥ ૩॥
ૐ મિહ ઃ પારં તે ....

A copy with Urdu translation (Shiv Ratri Puja Mahimna Stotra

in archive.org has a verse numbered 30 below which appears new.

The booklet has only 35 verses.

વપુ પ્રાદુભાર્વાદનુત મતદં જન્મિન પુરા
પુરારે! નવૈાહં ક્વ ચદિપ ભવ તં પ્રણતવાન્ ।
નમન્મુક્તઃ સ પ્રત્યતનુરહમગ્રે યન તમાન્
મહેશ! ક્ષ તવં્ય તિદદમપરાધદ્વયમિપ॥ ૩૦॥
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