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shrIshivastutikadambam

શ્રી શવ તુ તકદ બમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ॥
આહ્લાદજનકસ્યાદ્ય સાિન્ન યાત્તવ શઙ્કર ।
ચ દ્રશ્ચ દ્ર વમાપેદે ને ચ દ્રલસ જટ॥ ૧॥
કાલકૂટં નીગ્ હ્યાદાવરક્ષઃ સકલં જગત્ ।
કાે વાઽત્ર િવ મયઃ શ ભાે કાલસ્યૈકસ્ય િનગ્રહે॥ ૨॥
અભવ વં સચૂિયતું લાેકાનામધર્નાર શઃ ।
અધા વેત્યા ાયઃ વાથર્પરાે નાથર્વાદ ઇ ત॥ ૩॥
જડતાિવદલનદ ક્ષત જડતાપહૃ ત કરાે ષ નાે ચને્મે ।
દ ક્ષાભઙ્ગાે ન ભવેદ્દાક્ષાય યા શ્રતાઙ્ગ િકમુ તને॥ ૪॥
પશપુ તમવ માં શ ભાે પશપુ તર સ ગિરશ ય મા વમ્ ।
શ્રુ તર યવેં બ્રૂતે કતર્વ્યા હ્યાત્મરક્ષે ત॥ ૫॥
શીષાપિર ચ દ્ર તે લાેકે શાસ્રે ચ િવખ્યાતઃ ।
ક ઠાપેયર્કલઙ્કઃ પૂણર્ઃ કાેઽયં િનશાકરાે બ્રૂિહ॥ ૬॥
કિવ વવાર શશરિન્નશશેં જડ વનાગે દ્રિવભેદ સહમ્ ।
ગ વગાબદ્ધકિટપ્રદેશં મહ વદં નાૈ મ નતાય શ ભુમ્॥ ૭॥

યદઙ્ ઘ્રપાથાે હસવેનને પ્રયા ત સવાત્તમતાં જડાેઽિપ ।
તમ બકામાનસપદ્મહંસમપુાશ્રયે સ વર ચત્તશદુ્ધયે॥ ૮॥
બહૂનાં જનાનાં મનાેઽભીષ્ટ તં સસુૂ મં િવતીયાર્શુ ગવાર્યસે વમ્ ।
મહેશાન યદ્ય ત શ ક્ત તવાહાે મહન્મન્મનાેઽભીષ્ટમાશુ પ્રયચ્છ॥ ૯॥
અપાં પુ પાધર્સ્ય પ્ર તિદનમહાે ધારણવશાત્
પ્રભાે િક િનવદાદ્ધર ણગતપુ પા લમધનુા ।
રસાદ્ધ સે શીષ શશધરિકર ટાગતનયા-
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સહાય પ્રબ્રૂિહ પ્રણતજનકા યભિરત॥ ૧૦॥
બહાેઃ કાલા ક વા શર સ કૃતવાસં તવ િવધું
િવયાેગં િક પત્યુ ર્શમસહમાના વયમહાે ।
સમા લઙ્ગ ત્યેતાઃ પ તમ તરસા પુ પ મષતઃ
પ્રભાે તારા ત માદ સ સમુિકર ટ વમધનુા॥ ૧૧॥
ભક્તાનાં હૃદ્રથાનાં િનજિનજપદવીપ્રાપ્તયે પાવર્તીશઃ
કા યાપારવારાિન્નિધરગપ ત સયંુતઃ સ ભ્રમેણ ।
આ હ્યૈકં િહ બાહ્યં રથ મહ િન ખલાંશ્ચાલયન્ િક પુરાેક્તાન્
ગવ પક્ષીશવા વાેહર્ર ત ક ણયા શીઘ્રનમ્રેષ્ટદાયી॥ ૧૨॥
મ પાપાનાં બહૂનાં પિર મ તરધનુાઽધીશ ના ત્યેવ નનંૂ
વદ્વ પાપાપેશા તપ્રદ મહ ભવુને ના ત દૈવં ચ સદ્યઃ ।
ત માન્મ પાપરા શ દહ દહ તરસા દેિહ શદુ્ધાં ચ બુ દ્ધ
સ્રાેતઃ શ્રેષ્ઠાવતંસ પ્રણતભયહર પ્રાણનાથાગ યાઃ॥ ૧૩॥
કામં સ તુ સરુાઃ વપાદનમન તાતે્રાચર્ના ભ શ્ચરં
દેહં કશર્યતે જનાય ફલદા તાન્નાશ્રયે વિપ ।
યાે વ યવશા વનામ વદતે લાેકાય શીઘે્રષ્ટદઃ
સાેઽવ્યાદ્ધતેુિવહીનપૂણર્ક ણઃ કા તાિયતાધર્ઃ શવઃ॥ ૧૪॥
િનત્યાિનત્યિવવેકભાેગિવરતી શા ત્યાિદષટ્કં તથા
માેક્ષેચ્છામનપાિયની ં િવતર ભાે શ ભાે કૃપાવાિરધે ।
વેદા તશ્રવણં તદથર્મનનં યાનં ચરં બ્રહ્મણઃ
સ ચ્ચદૂ્રપતનાેરખ ડપરમાન દાત્મનઃ શઙ્કર॥ ૧૫॥
મન્નીકાશતનું પ્રગ્ હ્ય ક ણાવારાિન્નધે સ વરં
ઙ્ગાદ્રાૈ વસ માેદતઃ ક ણયા વ્યાખ્યાન સહાસને ।

કુવ લાેકત ત વધમર્િનરતાં સાખૈ્યરૈશષેૈ ર્તા-
મદ્વતૈાત્મિવબાેધપૂણર્હૃદયાં ચાત વપણાર્પતે॥ ૧૬॥
ય પદા બુજસમચર્નસક્તઃ સ ક્તમાશુ િવષયષેુ િવહાય ।
સ ચ્ચદાત્મિન િવલીનમનસ્કાઃ સ ભવ ત તમહં શવમીડે॥ ૧૭॥
રજનીવ લભચૂડાે રજનીચરસવે્યપદપદ્મઃ ।
રાકાશશાઙ્કધવલાે રાજ ત રમણીગ્ હીતવામાઙ્ગઃ॥ ૧૮॥
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કરવાણીતનુ ભ તે કરવાણીશાઙ્ ઘ્રસન્ન ત માેદાત્ ।
કરવાણીતનુશદ્ુ યૈ કરવાણીશ્રીવહુ વાય॥ ૧૯॥
ઇ ત ઙ્ગેિર શ્રીજગદુ્ગ શ્રીસ ચ્ચદાન દ શવા ભનવ સહ-
ભારતી વા મ ભઃ િવર ચતા શ્રી શવ તવકદ બં સ પૂણર્મ્ ।

Proofread by PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com

shrIshivastutikadambam

pdf was typeset on November 10, 2018

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

shivastutikadambam.pdf 3


	 shrIshivastutikadambam 
	 શ્રીશિવસ્તુતિકદમ્બમ્ 
	Sanskrit Document Information
	Sanskrit Document Text
	Document Credits



