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Shivastotram Asitakrita

શ્રી શવ તાતે્રં અ સતકૃત

શ્રીગણેશાય નમઃ॥
અ સત ઉવાચ ।
જગદુ્ગરાે નમ તુ યં શવાય શવદાય ચ ।
યાેગી દ્રાણાં ચ યાેગી દ્ર ગુ ણાં ગુરવે નમઃ॥ ૧॥
ત્યાે ર્ત્યુ વ પેણ ત્યુસસંારખ ડન
ત્યાેર શ ત્યુબીજ ત્યુ જય નમાેઽ તુ તે॥ ૨॥

કાલ પં કલયતાં કાલકાલેશ કારણ ।
કાલાદતીત કાલસ્થ કાલકાલ નમાેઽ તુ તે॥ ૩॥
ગુણાતીત ગુણાધાર ગુણબીજ ગુણાત્મક ।
ગુણીશ ગુ ણનાં બીજ ગુ ણનાં ગુરવે નમઃ॥ ૪॥
બ્રહ્મ વ પ બ્રહ્મજ્ઞ બ્રહ્મભાવે ચ ત પરઃ ।
બ્રહ્મબીજ વ પેણ બ્રહ્મબીજ નમાેઽ તુ તે॥ ૫॥
ઇ ત તુ વા શવં ન વા પુર તસ્થાૈ મનુીશ્વરઃ ।
દ નવ સાશ્રનુતે્રશ્ચ પુલકા ચતિવગ્રહઃ॥ ૬॥
અ સતને કૃતં તાતંે્ર ભ ક્તયુક્તશ્ચ યઃ પઠેત્ ।
વષર્મેકં હિવ યાશી શઙ્કરસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૭॥
સ લભેદ્વૈ ણવં પતંુ્ર જ્ઞાિનનં ચર િવનમ્ ।
ભવેદ્ધનાઢ ાે દુઃખી ચ મૂકાે ભવ ત પ ડતઃ॥ ૮॥
અભાયા લભતે ભાયા સશુીલાં ચ પ તવ્રતામ્ ।
ઇહ લાેકે સખંુ ભુ વા યાત્ય તે શવસિન્નિધમ્॥ ૯॥
ઇદં તાતંે્ર પુરા દતં્ત બ્રહ્મણા ચ પ્રચેતસે ।
પ્રચેતસા વપતુ્રાયા સતાય દત્તમુત્તમમ્॥ ૧૦॥
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શ્રી શવ તાતે્રં અ સતકૃત

ઇ ત શ્રીબ્રહ્મવવૈત મહાપુરાણે શ્રીકૃ ણજન્મખ ડે
અ સતકૃત શવ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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