
Shri Shiva-PadadikeshAnta Stuti

શ્રી શવપાદાિદકેશા ત તુ તઃ

Document Information

Text title : shivapAdAdikeshAntastutiH

File name : shivapAdAdikeshAntastutiH.itx

Category : shiva, shankarAchArya

Location : doc_shiva

Author : Shankaracharya

Transliterated by : Rajnarayanan C K krajnara at gmail.com

Proofread by : Rajnarayanan C K, PSA Easwaran psaeaswaran

Description-comments : Brihatstotraratnakara 1927 Madras, page 144 to 152

Latest update : January 25, 2017

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

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

are generated using sanscript.

May 31, 2020

sanskritdocuments.org



Shri Shiva-PadadikeshAnta Stuti

શ્રી શવપાદાિદકેશા ત તુ તઃ

કલ્યાણં વાે િવધત્તાં કટકતટલસ ક પવાટ િનકુ જ-
ક્ર ડાસસંક્તિવદ્યાધરિનવહવધૂગીત દ્રાપદાનઃ ।
તારૈહર બનાદૈ તર લતિનનદત્તારકારા તકેક -

કૈલાસ શવર્િન ર્ત્ય ભજનકપદ સવર્દા પવર્તે દ્રઃ ॥ ૧॥
યસ્ય પ્રાહુ વ પં સકલિદિવષદાં સારસવર્ વયાેગં
યત્યેષુ શાઙ્ર્ગધ વા સમજિન જગતાં રક્ષણે ગ કઃ ।
માવૈ દવ કરાણામિપ ચ પિર ઢઃ પૂસ્ત્રયી સા ચ લકં્ષ્ય
સાેઽવ્યાદવ્યાજમ માન શવ ભદિનશં નાિકનાં શ્રીિપનાકઃ ॥ ૨॥
આતઙ્કાવેગહાર સકલિદિવષદામઙ્ ઘ્રપદ્માશ્રયાણાં
માતઙ્ગાદ્યુગ્રદૈત્યપ્રકરતનુગલદ્રક્તધારાત્તધારઃ ।
કૂ્રરઃ સરૂાયુતાનામિપ ચ પિરભવં વીયભાસા િવત વન્
ઘાેરાકારઃ કુઠારાે દૃઢતરદુિરતાખ્યાટવી ં પાટયેન્નઃ ॥ ૩॥
કાલારાતેઃ કરાગ્રે કૃતવસ ત ર શાણશાતાે િરપૂણાં
કાલે કાલે કુલાિદ્ર પ્રવરતનયયા ક પત નેહલપેઃ ।
પાયાન્નઃ પાવકા ચઃપ્રસરસખમખુઃ પાપહ તા િનતા તં
શલૂ શ્રીપાદસવેાભજનપરહૃદાં પાલનૈકા તશીલઃ ॥ ૪॥ ભજનરસજુષાં

દેવસ્યાઙ્કાશ્રયાયાઃ કુલ ગિરદુિહતનુત્રકાેણપ્રચાર-
પ્ર તારાનત્યુદારાન્ િપપિઠષુિરવ યાે િનત્યમત્યાદરેણ ।
આધત્તે ભઙ્ ગતુઙ્ગૈરિનશમવયવૈર તરઙ્ગં સમાેદં
સાેમાપીડસ્ય સાેઽયં પ્રિદશતુ કુશલં પા ણરઙ્ગઃ કુરઙ્ગઃ ॥ ૫॥
ક ઠપ્રા તાવસ જ કનકમયમહાઘ ટકાઘાેરઘાષેૈઃ
ક ઠારાવૈરકુ ઠૈરિપ ભિરતજગચ્ચક્રવાલા તરાલઃ ।
ચ ડઃ પ્રાેદ્દ ડશ ◌ૃઙ્ગઃ કકુદકબ લતાેત્તુઙ્ગકૈલાસશ ◌ૃઙ્ગઃ
ક ઠે કાલસ્ય વાહઃ શમયતુ દુિરતં શાશ્વતઃ શાક્કરે દ્રઃ ॥ ૬॥ શમય ત શમલં
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શ્રી શવપાદાિદકેશા ત તુ તઃ

િનયર્દ્દાના બુધારાપિરમલતરલીભૂતલાેલ બપાલી
ઝઙ્ગારૈઃ શઙ્કરાદ્રઃે શખરશતદર ઃ પૂરય ભૂિરઘાષેૈઃ ।
શાવર્ સાવૈણર્શલૈપ્ર તમ થવુપુ સવર્િવઘ્નાપેહતાર્
શવાર્ યાઃ પવૂર્સનૂુ સ ભવતુ ભવતાં વ તદાે હ તવક્ત્રઃ ॥ ૭॥
યઃ પુ યૈદવતાનાં સમજિન શવયાે શ્લાઘ્યવીરૈકમત્યાત્ var વીયકમત્યાત્]
યન્ના શ્રૂયમાણે િદ તજભટઘટા ભી તભારં ભજ તે ।
ભૂયા સાેઽયં િવભૂત્યૈ િન શતશર શખાપાિટતક્રાૈ ચશલૈ-
સસંારાગાધકૂપાેદરપ તતસમુત્તારક તારકાિરઃ ॥ ૮॥

આ ઢપ્રાૈઢવેગપ્રિવ જતપવનં તુઙ્ગતુઙ્ગં તુરઙ્ગં
ચેલં નીલં વસાનઃ કરતલિવલસ કા ડકાેદ ડદ ડઃ ।
રાગદ્વષેાિદનાનાિવધ ગપટલીભી તકૃદ્ભૂતભતાર્
કુવર્ન્નાખેટલીલાં પિરલસતુ મનઃ કાનને મામક ને ॥ ૯॥
અ ભાે યાં ચ ર ભારથચરણલતાદ્વ દ્વકુ ભી દ્રકુ ભૈ-
બ બેને દાેશ્ચ ક બાે પિર િવલસતા િવદુ્રમેણાે પલા યામ્ ।
અ ભાેદેનાિપ સ પાિદતમપુજિનતાડ બરં શ બરારેઃ
શ ભાે સ ભાેગયાેગ્યં િકમિપ ધન મદં સ ભવે સ પદે નઃ ॥ ૧૦॥
વેણીસાૈભાગ્યિવ માિપતતપનસતુાચા વેણીિવલાસા-
વાણીિનધૂર્તવાણીકરતલિવ તાેદારવીણાિવરાવાન્ ।
અેણીનતે્રા તભઙ્ગીિનરસનિનપુણાપાઙ્ગકાેણાનપુાસે
શાેણાન્ પ્રાણાનુદૂઢપ્ર તનવસષુમાક દલાિન દુમાૈલૈઃ ॥ ૧૧॥
ત્તાર ભષેુ હ તાહતમુરજિધ મ દ્ધકૃતૈરત્યુદારૈ-
શ્ચત્તાન દં િવધત્તે સદ સ ભગવત સ તતં ય સ ન દ ।
ચ ડીશાદ્યા તથા યે ચતુરગુણગણપ્રા ણત વા મસ કા-
રાે કષાદ્ય પ્રતાપાઃ પ્રમથપિર ઢા સ તુ સ તાે ષણાે નઃ ॥ ૧૨॥
var રાે કષાદ્ય પ્રસાદાઃ પ્રમથપિર ઢાઃ પા તુ

મુક્તામા ણક્ય લૈઃ પિરક લતમહાસાલમાલાેકનીયં
પ્રત્યુપ્તાનઘર્રત્નૈિદ શ ભવનૈઃ ક પતૈિદક્પતીનામ્ ।
ઉદ્યાનૈરિદ્રક યાપિરજનવિનતામાનનીયૈઃ પર તં
હૃદ્યં તુત્યં સરુાણાં મમ ભવુનપતેધાર્મ સાેમાધર્માૈલેઃ ॥ ૧૩॥
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var હૃદ્યં હૃદ્ય તુ િનતં્ય

ત ભજૈર્ ભાિરરત્નપ્રવરિવર ચતૈ સ તાપેા તભાગં
શુ ભ સાપેાનમાગ શુ ચમ ણિનચયૈગુર્ ભતાન પ શ પમ્ ।
કુ ભૈ સ પૂણર્શાેભં શર સ સઘુિટતૈઃ શાતકુ ભૈરપઙૈ્ક-
શ ભાે સ ભાવનીયં સકલમુિનજનૈ સવર્દા સપુ્રસન્નઃ ॥ ૧૪॥ જનૈઃ વ તદં સ્યા સદાે નઃ

ય તાે મ યે સભાયાઃ પિરસરિવલસ પાદપીઠા ભરામાે
હૃદ્યઃ પાદૈશ્ચતુ ભઃ કનકમ ણમયૈ ચ્ચકૈ વલાત્મા ।
વાસાેરત્નને કેના યિધક દુકરેણાસ્ત્રતાે િવ તશ્રીઃ- var તરેણા તાે
પીઠઃ પીડાધરં નઃ શમયતુ શવયાે વૈરસવંાસયાેગ્યઃ ॥ ૧૫॥ પીડાભરં

આસીનસ્યાિધપીઠં િત્રજગદિધપતેરઙ્ ઘ્રપીઠાનષુક્તાૈ
પાથાે ભાેગભા ૈ પિર દુલતલાે લા સપદ્મા ભલખેાૈ ।
પાતાં પાદાવુભાૈ તાૈ નમદમરિકર ટાે લસચ્ચા હીર્-
શ્રેણીશાેણાયમાનાેન્નતનખદશકાેદ્ભાસમાનાૈ સમાનાૈ ॥ ૧૬॥
યન્નાદાે વેદવાચાં િનગદ ત િન ખલં લક્ષણં પ ક્ષકેતુ-
લર્ મીસ ભાેગસાખૈ્યં િવરચય ત યયાેશ્ચાપદે પભેદે ।
શ ભાે સ ભાવનીયે પદકમલસમાસઙ્ગત તુઙ્ગશાેભે
માઙ્ગલ્યં ન સમગ્રં સકલસખુકરે નપૂુરે પૂરયેતામ્ ॥ ૧૭॥
અઙ્ગે શ ◌ૃઙ્ગારયાનેે સપિદ શલભતાં નતે્રવહ્નાૈ પ્રયાતે
શત્રાે દૃ્ધત્ય ત માિદષુિધયુગમધાે ય તમગ્રે િકમેતત્ ।
શઙ્કા મ થં નતાનામમરપિરષદામ તરં કૂરયત્ત-
સઙ્ઘાતં ચા જઙ્ઘાયુગમ ખલપતેરંહસાં સહંરેન્નઃ ॥ ૧૮॥
નુદ્વ દ્વને મીન વજ પરસમુદ્રાપેમાનને સાકં

રાજ તાૈ રાજર ભાકિરકરકનક ત ભસ ભાવનીયાૈ ।
ઊ ગાૈર કરા ભાે હસરસસમામદર્નાન દભા ૈ-
ચા દૂર િક્રયા તાં દુિરતમપુ ચતં જન્મજન્મા તરે નઃ ॥ ૧૯॥
આમુક્તાનઘર્રત્નપ્રકરકરપિર વક્તકલ્યાણકા ચી-
દા ા બદ્ધને દુગ્ધદ્યુ તિનચયમષુા ચીનપટ્ટા બરેણ ।
સવંીતે શલૈક યાસચુિરતપિરપાકાયમાણે િનત બે
િનતં્ય નનર્તુર્ ચત્તં મમ િન ખલજગ વા મન સાેમમાૈલેઃ ॥ ૨૦॥

shivapAdAdikeshAntastutiH.pdf 3



શ્રી શવપાદાિદકેશા ત તુ તઃ

સ યાકાલાનુરજ્યિદ્દનકરસ ચા કાલધાૈતને ગાધં
વ્યાનદ્ધિ નગ્ધવણર્ સરસમુદરબ ધને પીતાપેમને । var નગ્ધમુગ્ધઃ
ઉદ્દ પ્રૈ વપ્રકાશૈ પ ચતમિહમા મન્મથારે દારાે
મ યાે મ યાથર્સ યઙ્મમ િદશતુ સદા સઙ્ગ ત મઙ્ગલાનામ્ ॥ ૨૧॥
નાભીચક્રાલવાલાન્નવનવસષુમાદાેહદશ્રીપર તા-
દુદ્ગચ્છ તી પુર તાદુદરપથમ તક્ર ય વક્ષઃ પ્રયા તી ।
યમા કામાગમાથર્પ્રકથન લિપવદ્ભાસતે યા િનકામં

સા મા સાેમાધર્માૈલે સખુયતુ સતતં રાેમવ લીમત લી ॥ ૨૨॥
આશ્લષેે વિદ્ર યાઃ કિઠનકુચતટ લપ્તકા મીરપઙ્ક-
વ્યાસઙ્ગાદુદ્યદકર્દ્યુ ત ભ પ ચત પધર્મુદ્દામહૃદ્યમ્ ।
દક્ષારાતે દૂઢપ્ર તનવમ ણમાલાવલીભાસમાનં
વક્ષાે િવક્ષાે ભતાઘં સતતન તજુષાં રક્ષતાદક્ષતન્નઃ ॥ ૨૩॥
વામાઙે્ક િવ ફુર ત્યા કરતલિવલસચ્ચા રક્તાે પલાયાઃ
કા તાયા વામવક્ષાે હભર શખરાને્મદર્નવ્યગ્રમેકમ્ ।
અ યાંસ્ત્રીન યુદારા વરપરશુ ગાલઙૃ્કતા સ ધુમાૈલ-ે var તાિન દુમાૈલે-
બાર્હૂનાબદ્ધહેમાઙ્ગદમ ણકટકાન તરાલાેકયામઃ ॥ ૨૪॥
સ ભ્રા તાયા શવાયાઃ પ તિવલયભયા સવર્લાેકાપેતાપા- var ભયા સવર્લાેકાપેતાપા
સિંવગ્ સ્યાિપ િવ ણાેઃ સરભસમુભયાવેાર્રણપ્રેરણા યામ્ ।
મ યે ત્રૈશઙ્કવીયામનુભવ ત દશાં યત્ર હાલાહલાે મા
સાેઽયં સવાર્પદાં નઃ શમયતુ િનચયં નીલક ઠસ્ય ક ઠઃ ॥ ૨૫॥
હૃદ્યૈરદ્ર દ્રક યા દુદશનપદૈમુર્િદ્રતાે િવદુ્રમશ્રી-
દ્દય્ાેત ત્યા િનતા તં ધવલધવલયા મ શ્રતાે દ તકા ત્યા ।

મુક્તામા ણક્યપૂર વ તકરસદશૃા તજેસા ભાસમાન- var મા ણક્ય લ
સદ્યાે તસ્ય દદ્યાદધરમ ણરસાૈ સ પદાં સ ચયન્નઃ ॥ ૨૬॥

કણાર્લઙ્કારનાનામ ણિનકર ચાં સ ચયૈર ચતાયાં
વ યાર્યાં વણર્પદ્માેદરપિરિવલસ ક ણકાસિન્નભાયામ્ ।
પદ્ધત્યાં પ્રાણવાયાેઃ પ્રણતજનહૃદ ભાજેવાનસ્યશ ભાે-
િનત્યં ન શ્ચત્તમેત દ્વરચયતુ સખુનેા સકાં ના સકાયામ્ ॥ ૨૭॥
અત્ય તં ભાસમાને ચરતર ચાં સઙ્ગમા સન્મણીના-
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મુદ્યચ્ચ ડાંશધુામપ્રસરિનરસન પષ્ટદષૃ્ટાપદાને ।
ભૂયા તાં ભૂતયે નઃ કિરવરજિયનઃ કણર્પાશાવલ બે
ભક્તાલીભાલસ જ જિનમરણ લપેઃ કુ ડલે કુ ડલે તે ॥ ૨૮॥
યા યાં કાલવ્યવસ્થા ભવ ત તનુમતાં યાે મખંુ દેવતાનાં
યષેામાહુ વ પં જગ ત મુિનવરા દેવતાનાં ત્રયી ં તામ્ ।
દ્રાણીવક્ત્રપઙે્ક હસતતિવહારાે તુકે દ દરે ય-
તે ય સ્ત્ર યઃ પ્રણામા જ લમપુરચયે ત્રીક્ષણસ્યેક્ષણે યઃ ॥ ૨૯॥

વામં વામાઙ્કગાયા વદનસર સજે વ્યાવલદ્વ લભાયા
વ્યાન ે વ યદ ય પનુર લકભવં વીતિન શષેરાૈક્ષ્યમ્ ।
ભૂયાે ભૂયાેઽિપ માેદાિન્નપતદ તદયાશીતલં ચૂતબાણે
દક્ષારેર ક્ષણાનાં ત્રયમપહરતાદાશુ તાપત્રયન્નઃ ॥ ૩૦॥
ય મન્નધે દુમુગ્ધદ્યુ ત ત મર તરસ્કારિન ત દ્રકા તાૈ var ધુ તિનચય
કા મીરક્ષાેદસઙ્ક પત મવ ચરં ચત્રકં ભા ત નતે્રમ્ ।
ત મન્નુ લીલ ચ લીનટવરત ણીલાસ્યરઙ્ગાયમાણે
કાલારેભાર્લદેશે િવહરતુ હૃદયં વીત ચ તા તરન્નઃ ॥ ૩૧॥
વા મન્ ગઙ્ગા મવાઙ્ગીકુ તવ શરસા મામપીત્યથર્ય તી ં

ધ યાં ક યાં ખરાંશાે શર સ વહ ત િક વષે કા યશાલી ।
ઇ થં શઙ્કાં જનાનાં જનયદ તઘનં કૈ શકં કાલમેઘ-
ચ્છાયં ભૂયાદુદારં િત્રપુરિવજિયનઃ શ્રેયસે ભૂયસનેઃ ॥ ૩૨॥
શ ◌ૃઙ્ગારાક પયાેગ્યૈ શખિરવરસતુાસ સખીહ તલનૂૈ-
સનૂૈરાબદ્ધમાલાવ લપિરિવલસ સાૈરભાકૃષ્ટ ઙ્ગમ્ ।

તુઙ્ગં મા ણક્યકા ત્યા પિરહ સતસરુાવાસશલૈે દ્રશ ◌ૃઙ્ગં
સઙ્ઘન્નઃ સઙ્કટાનાં િવઘટયતુ સદા કાઙ્કટ કં િકર ટમ્ ॥ ૩૩॥
વક્રાકારઃ કલઙ્ક જડતનુરહમ યઙ્ ઘ્રસવેાનુભાવા-
દુત્તંસ વં પ્રયાત સલુભતરઘ્ ણાસ્ય દનશ્ચ દ્રમાૈલેઃ ।
ત સવે તાં જનાૈઘા શવ મ ત િનજયાવસ્થયાિપ બ્રવુાણં var િનજયાવસ્થયવૈ
વ દે દેવસ્ય શ ભાેમર્કુટસઘુિટતં મુગ્ધપીયષૂભાનુમ્ ॥ ૩૪॥
કા ત્યા સમુ્ફ લમ લીકુસમુધવલયા વ્યા ય િવશ્વં િવરાજન્
ત્તાકારાે િવત વન્મુહુરિપ ચ પરાં િન ર્ ત પાદભા મ્ ।

સાન દં ન દદાે ણા મ ણકટકવતા વાહ્યમાનઃ પુરારેઃ
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શ્વેતચ્છત્રાખ્યશીતદુ્ય તરપહરતાદાપદ તાપદા નઃ ॥ ૩૫॥
િદવ્યાક પાે વલાનાં શવ ગિરસતુયાેઃ પાશ્વર્યાેરા શ્રતાનાં
દ્રાણીસ સખીનામ તતરલકટાક્ષા ચલૈર ચતાનામ્ । var સખીનાં મદતરલ

ઉદ્વે લદ્બાહુવ લીિવલસનસમયે ચામરા દાેલનીના-
મુદ્ભૂતઃ કઙ્કણાલીવલયકલકલાે વારયેદાપદાે નઃ ॥ ૩૬॥
વગાક સુ દર ણાં સલુ લતવપષુાં વા મસવેાપરાણાં

વ ગદ્ભષૂા ણ વક્ત્રા બુજપિરિવગલન્મુગ્ધગીતા તાિન ।
િનતં્ય ત્તા યપુાસે ભજુિવધુ તપદ યાસભાવાવલાેક-
પ્રત્યુદ્ય પ્રી તમાદ્ય પ્રથમનટનટ દત્તસ ભાવનાિન ॥ ૩૭॥
સ્થાનપ્રા યા વરાણાં િકમિપ િવશદતાં વ્ય જયન્મ જુવીણા-
વાનાવ ચ્છન્નતાલક્રમમ ત મવા વાદ્યમાનં શવા યામ્ ।

નાનારાગાિદહૃદ્યં નવરસમધુર તાતે્ર તાનુિવદં્ધ
ગાનં વીણામહષઃ કલમ તલ લતં કણર્પૂરાયતાન્નઃ ॥ ૩૮॥
ચેતાે તપ્રમાેદં સપિદ િવદધ ત પ્રા ણનાં વા ણનીનાં
પા ણદ્વ દ્વાગ્રકૂજ સલુ લતિવલસ વણર્તાલાનુકૂલા ।
var પા ણદ્વ દ્વાગ્ર ગ્ર સલુ લતર ણત વણર્
વીયારાવેણ પાથાેધરરવપટુના નાદય તી ં મયૂર ં

માયૂર મ દભાવં મ ણમુરજભવા માજર્ના માજર્યેન્નઃ ॥ ૩૯॥
દેવે યાે દાનવે યઃ િપ મુિનપિરષ સદ્ધિવદ્યાધરે ય-
સા યે યશ્ચારણે યાે મનજુપશલુસ તક ટાિદકે યઃ । var પશપુત ત

શ્રીકૈલાસપ્ર ઢા ણિવટિપમખુાશ્ચાિપ યે સ ત તે ય-
સવ યાે િનિવચારં ન તમપુરચયે શવર્પાદાશ્રયે યઃ ॥ ૪૦॥

ઇ થં યાયન્ પ્રભાતે પ્ર તિદવસ મદં તાતે્રરતં્ન પઠેદ્યઃ var યિન્ન થં
િક વા બ્રૂમ તદ યં સચુિરતમથવા ક તર્યામ સમાસાત્ ।
સ પ તં સમગં્ર સદ સ બહુમ ત સવર્લાેક પ્રય વં
સ પ્રા યાયુ શતા તે પદમય ત પરબ્રહ્મણાે મન્મથારેઃ ॥ ૪૧॥
ઇ ત શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્સ્ય
શ્રીગાેિવ દભગવ પજૂ્યપાદ શ યસ્ય શ્રીમચ્છઙ્કરભગવતઃ કૃતાૈ
શ્રી શવપાદાિદકેશા તવણર્ન તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ॥
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