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॥ શકુ્રકૃતા શવ તુ તઃ॥
શકુ્ર ઉવાચ ।
નમાેઽ તુ શ તક ઠાય કિનષ્ઠાય સવુચર્સે ।
લે લહાનાય કાવ્યાય વ સરાયા ધસઃ પતે॥ ૧॥
કપિદને કરાલાય હયર્ ણે વરદાય ચ ।
સં તુતાય સતુીથાર્ય દેવદેવાય રંહસે॥ ૨॥
ઉ ણી ષણે સવુક્ત્રાય બહુ પાય વેધસે ।
વસરેુતાય દ્રાય તપસે ચત્રવાસસે॥ ૩॥
હ્ર વાય વ્યુપ્તકેશાય સનેા યે રાેિહતાય ચ ।
કવયે રાજ ક્ષાય તક્ષકક્ર ડનાય ચ॥ ૪॥
સહસ્ર શરસે ચવૈ સહસ્રાક્ષાય મીઢુષે ।
વરાય ભવ્ય પાય શ્વેતાય પુ ષાય ચ॥ ૫॥
ગરશાય નમાેઽકાર્ય બ લને આજ્યપાય ચ ।
સુ પ્તાય સવુસ્ત્રાય ધ વને ભાગર્વાય ચ॥ ૬॥
િનષઙ્ ગણે ચ તારાય વક્ષાય ક્ષપણાય ચ ।
તામ્રાય ચવૈ ભીમાય ઉગ્રાય ચ શવાય ચ॥ ૭॥
મહાદેવાય શવાર્ય િવશ્વ પ શવાય ચ ।
િહર યાય વિરષ્ઠાય જ્યેષ્ઠાય મ યમાય ચ॥ ૮॥
વા તાે પતે િપનાકાય મુક્તયે કેવલાય ચ ।
ગવ્યાધાય દક્ષાય સ્થાણવે ભાષણાય ચ॥ ૯॥
બહુનતે્રાય ધુ યાર્ય િત્રનતે્રાયેશ્વરાય ચ ।
કપા લને ચ વીરાય ત્યવે ય બકાય ચ॥ ૧૦॥
બભ્રવે ચ િપશઙ્ગાય િપઙ્ગલાયા ણાય ચ ।
િપનાિકને ચષેુમતે ચત્રાય રાેિહતાય ચ॥ ૧૧॥
દુ દુ યાયૈકપાદાય અ ય બુ દ્ધદાય ચ ।
આર યાય ગ્ હસ્થાય યતયે બ્રહ્મચાિરણે॥ ૧૨॥
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॥ શકુ્રકૃતા શવ તુ તઃ॥

સાઙ્ખ્યાય ચવૈ યાેગાય વ્યાિપને દ ક્ષતાય ચ ।
અનાહતાય શવાર્ય ભવ્યેશાય યમાય ચ॥ ૧૩॥
રાેધસે ચેિકતાનાય બ્ર હ્મષ્ઠાય મહષર્યે ।
ચતુ પદાય મે યાય ર ક્ષણે શીઘ્રગાય ચ॥ ૧૪॥
શખ ડને કરાલાય દં ષ્ટ્રણે િવશ્વવેધસે ।
ભા વરાય પ્રતીતાય સદુ પ્તાય સમુેધસે॥ ૧૫॥
કૂ્રરાયાિવકૃતાયવૈ ભીષણાય શવાય ચ ।
સાૈ યાય ચવૈ મખુ્યાય ધા મકાય શભુાયચ॥ ૧૬॥
અવ યાયા તાયવૈ િનત્યાય શાશ્વતાય ચ ।
વ્યા તાય િવ શષ્ટાય ભરતાય ચ સા ક્ષણે॥ ૧૭॥
ક્ષેમાય સહમાનાય સત્યાય ચા તાય ચ ।
કત્ર પરશવે ચવૈ શૂ લને િદવ્યચ ષે॥ ૧૮॥
સાેમપાયાઽઽજ્યપાયવૈ ધૂમપાયાે મપાય ચ ।
શચુયે પિરધાનાય સદ્યાે તાય ત્યવે॥ ૧૯॥
િપ શતાશાય સવાર્ય મેઘાય િવદ્યુતાય ચ ।
વ્યા ત્તાય વિરષ્ઠાય ભિરતાય તરક્ષવે॥ ૨૦॥
િત્રપુરઘ્નાય તીથાર્યાવક્રાય રાેમશાય ચ ।
તગ્માયુધાય વ્યાખ્યાય સુ સદ્ધાય પુલ તયે॥ ૨૧॥
રાેચમાનાય ચ ડાય સ્ફ તાય ઋષભાયચ ।
વ્ર તને યુઙ્જમાનાય શચુયે ચાે વર્રેતસે॥ ૨૨॥
અસરુઘ્નાય વાઘ્નાય ત્યુઘે્ન ય જ્ઞયાય ચ ।
કૃશાનવે પ્રચેતાય વહ્નયે િનમર્લાય ચ॥ ૨૩॥
રક્ષાેઘ્નાય પશઘુ્નાયાિવઘ્નાય શ્વ સતાય ચ ।
િવભ્રા તાય મહા તાય અણર્વે દુગર્માય ચ॥ ૨૪॥
કૃ ણાય ચ જય તાય લાેકાનામીશ્વરાય ચ ।
અના શ્રતાય વે યાય સમ વાિધ ષ્ઠતાયચ॥ ૨૫॥
િહર યબાહવે ચવૈ વ્યાપ્તાય ચ મહાય ચ ।
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સકુમર્ણે પ્રસહ્યાય ચેશાનાય સચુ ષે॥ ૨૬॥
ક્ષપ્રષેવે સદશ્વાય શવાય માેક્ષદાય ચ ।
કિપલાય િપશઙ્ગાય મહાદેવાય ધીમતે॥ ૨૭॥
મહાકાયાય દ પ્તાય રાેદનાય સહાય ચ ।
દૃઢધ વને કવ ચને ર થને ચ વ થને॥ ૨૮॥
ગનુાથાય શકુ્રાય ગહ્વરેષ્ઠાય વેધસે ।
અમાેઘાય પ્રશા તાય સમુેધાય ષાય ચ॥ ૨૯॥
નમાેઽ તુ તુ યં ભગવન્ િવશ્વાય કૃ ત્તવાસસે ।
પશનૂાં પતયે તુ યં ભૂતાનાં પતયે નમઃ॥ ૩૦॥
પ્રણવે ઋગ્યજુઃસા ે વાહાય ચ વધાય ચ ।
વષટ્કારાત્મને ચવૈ તુ યં મ ત્રાત્મને નમઃ॥ ૩૧॥
વષ્ટ્ર ે ધાત્રે તથા કત્ર ચ ઃ શ્રાતે્રમયાય ચ ।
ભૂતભવ્યભવેશાય તુ યં કમાર્ત્મને નમઃ॥ ૩૨॥
વસવે ચવૈ સા યાય દ્રાિદત્યસરુાય ચ ।
િવષાય મા તાયવૈ તુ યં દેવાત્મને નમઃ॥ ૩૩॥
અગ્ ીષ્ટાેમિવિધજ્ઞાય પશમુ ત્રાષૈધાય ચ ।
વય ભવુે હ્ય યવૈ અપવૂર્પ્રથમાય ચ ।
પ્ર નાં પતયે ચવૈ તુ યં બ્રહ્માત્મને નમઃ॥ ૩૪॥
આત્મેશાયાત્મવ યાય સવશા તશયાય ચ ।
સવર્ભૂતાઙ્ગભૂતાય તુ યં ભૂતાત્મને નમઃ॥ ૩૫॥
િનગુર્ણાય ગુણજ્ઞાય વ્યાકૃતાયા તાય ચ ।
િન પાખ્યાય મત્રાય તુ યં સાઙ્ખ્યાત્મને નમઃ॥ ૩૬॥
થવ્યૈ ચા તિરક્ષાય િદવ્યાય ચ મહાય ચ ।

જન તપાય સત્યાય તુ યં લાેકાત્મને નમઃ॥ ૩૭॥
અવ્યક્તાય ચ મહતે ભૂતાદેિર દ્રયાય ચ ।
આત્મજ્ઞાય િવશષેાય તુ યં સવાર્ત્મને નમઃ॥ ૩૮॥
િનત્યાય ચાત્મ લઙ્ગાય સૂ માયવૈેતરાય ચ ।
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બુદ્ યાય િવભવે ચવૈ તુ યં માેક્ષાત્મને નમઃ॥ ૩૯॥
નમ તે િત્રષુ લાેકેષુ નમ તે પરત સ્ત્રષુ ।
સત્યા તષેુ મહાદ્યષેુ ચતષુુર્ ચ નમાેઽ તુ તે॥ ૪૦॥
નમઃ તાતે્રે મયા હ્ય મન્ યિદ ન વ્યાહૃતં ભવેત્ ।
મદ્ભક્ત ઇ ત બ્રહ્મ ય ત સવ ક્ષ તુમહર્ સ॥ ૪૧॥
ઇ ત મ સ્યપુરાણા તગર્તા શકુ્રકૃતા શવ તુ તઃ સમાપ્તા ।
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