
શવ	સહ 	નામ	 તાે મ્

અા

રઃ	 ાણુઃ	 ભુભાનુઃ	 વરાે	વરદાે	વરઃ	|
સવા ા	સવ વ ાતઃ	સવઃ	સવકરાે	ભવઃ	||	1	||

જટી	ચમી	 શખંડી	ચ	સવાંગઃ	સવાંગઃ	સવભાવનઃ	|
હ ર 	હ રણા 	સવભૂતહરઃ	 ભુઃ	||	2	||

વૃ 	 નવૃ 	 નયતઃ	શા તાે	 ુવઃ	|
મશાનચારી	ભગવાનઃ	ખચરાે	ગાેચરાેઽદનઃ	||	3	||

અ ભવા ાે	મહાકમા	તપ ી	ભૂત	ભાવનઃ	|
ઉ વેષ ઃ	સવલાેક પ તઃ	||	4	||

મહા પાે	મહાકાયાે	વૃષ પાે	મહાયશાઃ	|
મહાઽઽ ા	સવભૂત 	 વ પાે	વામનાે	મનુઃ	||	5	||

લાેકપાલાેઽ◌ંત હતા ા	 સાદાે	હયગદ ભઃ	|
પ વ 	મહાં ૈવ	 નયમાે	 નયમા યઃ	||	6	||

સવકમા	 યંભૂ ા દરા દકરાે	 ન ધઃ	|
સહ ા ાે	 વ પા ઃ	સાેમાે	ન સાધકઃ	||	7	||

ચં ઃ	સૂયઃ	ગ તઃ	કેતુ હાે	 હપ તવરઃ	|
અ રદ્\{\}યાલયઃ	કતા	મૃગબાણાપણાેઽનઘઃ	||	8	||

મહાતપા	ઘાેર	તપાઽદીનાે	દીનસાધકઃ	|
સંવ રકરાે	મં ઃ	 માણં	પરમં	તપઃ	||	9	||

યાેગી	યાે ાે	મહાબી ે	મહારેતા	મહાતપાઃ	|
સુવણરેતાઃ	સવ ઃ	સુબી ે	વૃષવાહનઃ	||	10	||

દશબાહુ ન મષાે	નીલકંઠ	ઉમાપ તઃ	|
વ પઃ	 યં	 ે ાે	બલવીરાેઽબલાેગણઃ	||	11	||

ગણકતા	ગણપ ત દ વાસાઃ	કામ	અેવ	ચ	|
પ વ ં	પરમં	મં ઃ	સવભાવ	કરાે	હરઃ	||	12	||

કમંડલુધરાે	ધ વી	બાણહ તઃ	કપાલવાનઃ	|
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અશની	શત ી	ખડ્ગી	પ શી	ચાયુધી	મહાનઃ	||	13	||

ુવહ તઃ	સુ પ 	તેજ તેજ રાે	 ન ધઃ	|
ઉ ષી	ચ	સુવ ાેદ ાે	 વનત તથા	||	14	||

દીઘ 	હ રકેશ 	સુતીથઃ	કૃ 	અેવ	ચ	|
સૃગાલ	 પઃ	સવાથાે	મુંડઃ	કંુડી	કમંડલુઃ	||	15	||

અજ 	મૃગ પ 	ગંધધારી	કપ પ	|
ઉ રેતાે લગ	ઉ શાયી	નભ તલઃ	||	16	||

જટૈ ીરવાસા 	રુ ઃ	સેનાપ ત વભુઃ	|
અહ રાેઽથ	ન ં	ચ	 ત મમ ુઃ	સુવચસઃ	||	17	||

ગજહા	દૈ હા	લાેકાે	લાેકધાતા	ગુણાકરઃ	|
સહશાદૂલ પ 	અા ચમાંબરાવૃતઃ	||	18	||

કાલયાેગી	મહાનાદઃ	સવવાસ તુ થઃ	|
નશાચરઃ	 ેતચારી	ભૂતચારી	મહે રઃ	||	19	||

બહુભૂતાે	બહુધનઃ	સવાધારાેઽ મતાે	ગ તઃ	|
નૃ યાે	 ન નતાે	નતકઃ	સવલાસકઃ	||	20	||

ઘાેરાે	મહાતપાઃ	પાશાે	 ન ાે	 ગ ર	ચરાે	નભઃ	|
સહ હ તાે	 વજયાે	 વસાયાે	 ન દતઃ	||	21	||

અમષણાે	મષણા ા	ય હા	કામનાશનઃ	|
દ ય ાપહારી	ચ	સુસહાે	મ મ તથા	||	22	||

તે ેઽપહારી	બલહા	મુ દતાેઽથાેઽ જતાે	વરઃ	|
ગંભીરઘાેષાે	ગંભીરાે	ગંભીર	બલવાહનઃ	||	23	||

ાેધ પાે	 ાેધાે	વૃ કણ ત વભુઃ	|
સુદી ણદશન ૈવ	મહાકાયાે	મહાનનઃ	||	24	||

વ ેનાે	હ રય ઃ	સંયુગાપીડવાહનઃ	|
તી ણ	તાપ 	હય ઃ	સહાયઃ	કમકાલ વતઃ	||	25	||

વ ુ સા દતાે	ય ઃ	સમુ ાે	વડવામુખઃ	|
હુતાશનસહાય 	 શાંતા ા	હુતાશનઃ	||	26	||

ઉ તે 	મહાતે 	જયાે	 વજયકાલ વતઃ	|
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ાે તષામયનં	 સ ઃ	સં ધ વ હ	અેવ	ચ	||	27	||

શખી	દંડી	જટી	 વાલી	મૂ ત ે	મૂધગાે	બલી	|
વૈણવી	પણવી	તાલી	કાલઃ	કાલકટંકટઃ	||	28	||

ન વ હ	 વ ધગુણવૃ લયાેઽગમઃ	|
પ ત દશા	બાહુ વભાગઃ	સવતાેમુખઃ	||	29	||

વમાેચનઃ	સુરગણાે	 હર યકવચાે વઃ	|
મેઢ ે	બલચારી	ચ	મહાચારી	 તુત તથા	||	30	||

સવતૂય	 નનાદી	ચ	સવવા પ ર હઃ	|
ાલ પાે	 બલાવાસી	હેમમાલી	તરંગ વતઃ	||	31	||

દશ કાલધૃકઃ	કમ	સવબંધ વમાેચનઃ	|
બંધન ાસુર ાણાં	યુ ધ	શ ુ વનાશનઃ	||	32	||

સાં સાદાે	સુવાસાઃ	સવસાધુ નષે વતઃ	|
ં દનાે	 વભાગ ાતુ ાે	ય ભાગ વતઃ	||	33	||

સવાવાસઃ	સવચારી	દુવાસા	વાસવાેઽમરઃ	|
હેમાે	હેમકરાે	ય ઃ	સવધારી	ધરાે મઃ	||	34	||

લાે હતા ાે	મહાઽ 	 વજયા ાે	 વશારદઃ	|
સં હાે	 ન હઃ	કતા	સપચીર નવાસનઃ	||	35	||

મુ ાેઽમુ 	દેહ 	દેહ	ઋ ઃ	સવકામદઃ	|
સવકામ સાદ 	સુબલાે	બલ પધૃકઃ	||	36	||

સવકામવર ૈવ	સવદઃ	સવતાેમુખઃ	|
અાકાશ ન ધ પ 	 નપાતી	ઉરગઃ	ખગઃ	||	37	||

રાૈ પાઽશુરા દ ાે	વસુરિ મઃ	સુવચસી	|
વસુવેગાે	મહાવેગાે	મનાેવેગાે	 નશાચરઃ	||	38	||

સવાવાસી	 યાવાસી	ઉપદેશકરાે	હરઃ	|
મુ નરા 	પ તલાેકે	સંભાે 	સહ દઃ	||	39	||

પ ી	ચ	પ પી	ચા તદી ાે	 વશાંપ તઃ	|
ઉ ાદાે	મદનાકારાે	અથાથકર	રાેમશઃ	||	40	||

વામદેવ 	વામ 	 ા દ ણ 	વામનઃ	|
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સ યાેગાપહારી	ચ	 સ ઃ	સવાથસાધકઃ	||	41	||

ભ ુ 	 ભ ુ પ 	 વષાણી	મૃદુર યઃ	|
મહાસેનાે	 વશાખ 	ષ ભાગાે	ગવાંપ તઃ	||	42	||

વ હ ત 	 વ ંભી	ચમૂ તંભનૈવ	ચ	|
ઋતુઋતુ	કરઃ	કાલાે	મધુમધુકરાેઽચલઃ	||	43	||

વાન ાે	વાજસેનાે	 ન મા મપૂ જતઃ	|
ચારી	લાેકચારી	સવચારી	સુચાર વતઃ	||	44	||

ઈશાન	ઈ રઃ	કાલાે	 નશાચારી	 પનાકધૃકઃ	|
ન મ ાે	 ન મ ં	ચ	નં દન દકરાે	હ રઃ	||	45	||

નંદી ર 	નંદી	ચ	નંદનાે	નં દવધનઃ	|
ભગ ા 	 નહંતા	ચ	કાલાે	 વદાંવરઃ	||	46	||

ચતુમુખાે	મહા લગ ારુ લગ તથૈવ	ચ	|
લગા ઃ	સુરા ાે	લાેકા ાે	યુગાવહઃ	||	47	||

બી ાે	બીજકતાઽ ા ાનુગતાે	બલઃ	|
ઇ તહાસ	કરઃ	ક ાે	ગાૈતમાેઽથ	જલે રઃ	||	48	||

દંભાે	 દંભાે	વૈદંભાે	વૈ યાે	વ યકરઃ	ક વઃ	|
લાેક	કતા	પશુ	પ તમહાકતા	મહાૈષ ધઃ	||	49	||

અ રં	પરમં	 	બલવાનઃ	શ 	અેવ	ચ	|
ની ત ની તઃ	શુ ા ા	શુ ાે	મા ાે	મનાેગ તઃ	||	50	||

બહુ સાદઃ	 પનાે	દપણાેઽથ	 મ જતઃ	|
વેદકારઃ	સૂ કારાે	 વ ાનઃ	સમરમદનઃ	||	51	||

મહામેઘ નવાસી	ચ	મહાઘાેરાે	વશીકરઃ	|
અ વાલાે	મહા વાલાે	અ તધૂ ાે	હુતાે	હ વઃ	||	52	||

વૃષણઃ	શંકરાે	 ન ાે	વચ ી	ધૂમકેતનઃ	|
નીલ તથાઽ◌ંગલુ 	શાેભનાે	 નરવ હઃ	||	53	||

િ તદઃ	 િ તભાવ 	ભાગી	ભાગકરાે	લઘુઃ	|
ઉ ંગ 	મહાંગ 	મહાગભઃ	પરાે	યુવા	||	54	||

કૃ વણઃ	સુવણ યઃ	સવદે હનામઃ	|
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મહાપાદાે	મહાહ તાે	મહાકાયાે	મહાયશાઃ	||	55	||

મહામૂધા	મહામા ાે	મહાને ાે	 દગાલયઃ	|
મહાદંતાે	મહાકણાે	મહામેઢાે	મહાહનુઃ	||	56	||

મહાનાસાે	મહાકંબુમહા ીવઃ	 મશાનધૃકઃ	|
મહાવ ા	મહાેર ાે	અંતરા ા	મૃગાલયઃ	||	57	||

લંબનાે	લં બતાે 	મહામાયઃ	પયાે ન ધઃ	|
મહાદંતાે	મહાદં ાે	મહા જ ાે	મહામુખઃ	||	58	||

મહાનખાે	મહારાેમા	મહાકેશાે	મહાજટઃ	|
અસપ ઃ	 સાદ 	 યાે	 ગ ર	સાધનઃ	||	59	||

ેહનાેઽ ેહન ૈવા જત 	મહામુ નઃ	|
વૃ ાકારાે	વૃ 	કેતુરનલાે	વાયુવાહનઃ	||	60	||

મંડલી	મેરુધામા	ચ	દેવદાનવદપહા	|
અથવશીષઃ	સામા 	ઋકઃસહ ા મતે ણઃ	||	61	||

યજુઃ	પાદ	ભુ ે	ગુ ઃ	 કાશાે	જંગમ તથા	|
અમાેઘાથઃ	 સાદ ા ભગ ઃ	સુદશનઃ	||	62	||

ઉપહાર યઃ	શવઃ	કનકઃ	કાઝ્ ચનઃ	 રઃ	|
ના ભન દકરાે	ભા ઃ	પુ ર પ તઃ	 રઃ	||	63	||

ાદશ ાસન ા ાે	ય ાે	ય સમા હતઃ	|
ન ં	ક લ 	કાલ 	મકરઃ	કાલપૂ જતઃ	||	64	||

સગણાે	ગણ	કાર 	ભૂત	ભાવન	સાર થઃ	|
ભ શાયી	ભ ગાે ા	ભ ભૂત તરુગણઃ	||	65	||

અગણ ૈવ	લાેપ 	મહાઽઽ ા	સવપૂ જતઃ	|
શંકુ શંકુઃ	સંપ ઃ	શુ ચભૂત નષે વતઃ	||	66	||

અા મ ઃ	કપાેત ાે	 વ કમાપ તવરઃ	|
શાખાે	 વશાખ તા ાે ાે	 મુ લઃ	સુ ન યઃ	||	67	||

ક પલાેઽક પલઃ	શૂરાયુ ૈવ	પરાેઽપરઃ	|
ગંધવાે	 દ ત તા યઃ	સુ વ ેયઃ	સુસાર થઃ	||	68	||

પર ધાયુધાે	દેવાથ	કારી	સુબાંધવઃ	|
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તુંબવીણી	મહાકાેપાે રેતા	જલેશયઃ	||	69	||

ઉ ાે	વંશકરાે	વંશાે	વંશનાદાે	 ન દતઃ	|
સવાંગ પાે	માયાવી	સુ દાે	 નલાેઽનલઃ	||	70	||

બંધનાે	બંધકતા	ચ	સુબંધન વમાેચનઃ	|
સય ા રઃ	સકામા રઃ	મહાદં ાે	મહાઽઽયુધઃ	||	71	||

બાહુ ન દતઃ	શવઃ	શંકરઃ	શંકરાેઽધનઃ	|
અમરેશાે	મહાદેવાે	 વ દેવઃ	સુરા રહા	||	72	||

અ હબુ ાે	 નઋ ત 	ચે કતાનાે	હ ર તથા	|
અજકૈપા 	કાપાલી	 શંકુર જતઃ	 શવઃ	||	73	||

ધ વંત રધૂમકેતુઃ	 ં દાે	વૈ વણ તથા	|
ધાતા	શ 	 વ ુ 	 મ ા	 ુવાે	ધરઃ	||	74	||

ભાવઃ	સવગાે	વાયુરયમા	સ વતા	ર વઃ	|
ઉદ 	 વધાતા	ચ	માંધાતા	ભૂત	ભાવનઃ	||	75	||

ર તતીથ 	વા મી	ચ	સવકામગુણાવહઃ	|
પ ગભાે	મહાગભ ં વ ાેમનાેરમઃ	||	76	||

બલવાં ાેપશાંત 	પુરાણઃ	પુ યચઝ્ ચુરી	|
કુરુકતા	કાલ પી	કુરુભૂતાે	મહે રઃ	||	77	||

સવાશયાે	દભશાયી	સવષાં	 ા ણનાંપ તઃ	|
દેવદેવઃ	મુખાેઽસ ઃ	સદસતઃ	સવર વતઃ	||	78	||

કૈલાસ	 શખરાવાસી	 હમવદઃ	 ગ રસં યઃ	|
કૂલહારી	કૂલકતા	બહુ વ ાે	બહુ દઃ	||	79	||

વ ણ ે	વધનાે	વૃ ાે	નકુલ ંદન છદઃ	|
સાર ીવાે	મહાજ ુ	રલાેલ 	મહાૈષધઃ	||	80	||

સ ાથકારી	 સ ાથ ંદાે	 ાકરણાે રઃ	|
સહનાદઃ	 સહદં ઃ	 સહગઃ	 સહવાહનઃ	||	81	||

ભાવા ા	જગ ાલ ાલાે	લાેક હત તરુઃ	|
સારંગાે	નવચ ાંગઃ	કેતુમાલી	સભાવનઃ	||	82	||

ભૂતાલયાે	ભૂતપ તરહાેરા મ ન દતઃ	||	83	||	
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વા હતા	સવભૂતાનાં	 નલય 	 વભુભવઃ	|
અમાેઘઃ	સંયતાે	 ાે	ભાેજનઃ	 ાણધારણઃ	||	84	||

ધૃ તમાનઃ	મ તમાનઃ	દ ઃ	સ ૃત 	યુગા ધપઃ	|
ગાેપા લગાેપ ત ામાે	ગાેચમવસનાે	હરઃ	||	85	||

હર યબાહુ 	તથા	ગુહાપાલઃ	 વે શનામઃ	|
ત ાયી	મહાહષાે	 જતકામાે	 જત યઃ	||	86	||

ગાંધાર 	સુરાલ 	તપઃ	કમ	ર તધનુઃ	|
મહાગીતાે	મહાનૃ ાે સરાેગણસે વતઃ	||	87	||

મહાકેતુધનુધાતુનક	સાનુચર લઃ	|
અાવેદનીય	અાવેશઃ	સવગંધસુખાવહઃ	||	88	||

તાેરણ તારણાે	વાયુઃ	પ રધાવ ત	ચૈકતઃ	|
સંયાેગાે	વધનાે	વૃ ાે	મહાવૃ ાે	ગણા ધપઃ	||	89	||

ન ા સહાય 	દેવાસુરપ તઃ	પ તઃ	|
યુ 	યુ બાહુ 	 વધ 	સુપવણઃ	||	90	||

અાષાઢ 	સુષાડ 	 ુવાે	હ ર	હણાે	હરઃ	|
વપુરાવતમાને ાે	વસુ ે ાે	મહાપથઃ	||	91	||

શરાેહારી	 વમશ 	સવલ ણ	ભૂ ષતઃ	|
અ 	રથ	યાેગી	ચ	સવયાેગી	મહાબલઃ	||	92	||

સમા ાયાેઽસમા ાય તીથદેવાે	મહારથઃ	|
નજીવાે	 વનાે	મં ઃ	શુભા ાે	બહુકકશઃ	||	93	||

ર 	 ભૂતાે	ર ાંગાે	મહાઽણવ નપાન વતઃ	|
મૂલાે	 વશાલાે	 મૃતાે	 ા તપાે	 ન ધઃ	||	94	||

અારાેહણાે	 નરાેહ 	શલહારી	મહાતપાઃ	|
સેનાક ાે	મહાક ાે	યુગાયુગ	કરાે	હ રઃ	||	95	||

યુગ પાે	મહા પાે	પવનાે	ગહનાે	નગઃ	|
ાય	 નવાપણઃ	પાદઃ	પં ડતાે	 ચલાેપમઃ	||	96	||

બહુમાલાે	મહામાલઃ	સુમાલાે	બહુલાેચનઃ	|
વ તારાે	લવણઃ	કૂપઃ	કુસુમઃ	સફલાેદયઃ	||	97	||
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વૃષભાે	વૃષભાંકાંગાે	મ ણ	 બ વાે	જટાધરઃ	|
ઇંદુ વસવઃ	સુમુખઃ	સુરઃ	સવાયુધઃ	સહઃ	||	98	||

નવેદનઃ	સુધા તઃ	સુગંધારાે	મહાધનુઃ	|
ગંધમાલી	ચ	ભગવાનઃ	ઉ ાનઃ	સવકમણામઃ	||	99	||

મંથાનાે	બહુલાે	બાહુઃ	સકલઃ	સવલાેચનઃ	|
તર તાલી	કર તાલી	ઊ 	સંહનનાે	વહઃ	||	100	||

છ ં	સુ ાે	 વ ાતઃ	સવલાેકા યાે	મહાનઃ	|
મુંડાે	 વ પાે	 વકૃતાે	દં ડ	મુંડાે	 વકુવણઃ	||	101	||

હય ઃ	કકુભાે	વ 	દી જ ઃ	સહ પાતઃ	|
સહ મૂધા	દેવ ઃ	સવદેવમયાે	ગુરુઃ	||	102	||

સહ બાહુઃ	સવાંગઃ	શર યઃ	સવલાેકકૃતઃ	|
પ વ ં	 મધુમ ઃ	ક ન ઃ	કૃ પગલઃ	||	103	||

દંડ વ નમાતા	શત ી	શતપાશધૃકઃ	|
પ ગભાે	મહાગભાે	 ગભાે	જલાે વઃ	||	104	||

ગભિ ત કૃદઃ	 ા	 વદઃ	 ા ણાે	ગ તઃ	|
અનંત પાે	નૈકા ા	 ત મતે ઃ	 યંભુવઃ	||	105	||

ઊ ગા ા	પશુપ તવાતરંહા	મનાેજવઃ	|
ચંદની	પ માલાઽગ્\{\}યઃ	સુર ુ રણાે	નરઃ	||	106	||

ક ણકાર	મહા વી	નીલમાૈ લઃ	 પનાકધૃકઃ	|
ઉમાપ તરુમાકાંતાે	 હ્નવી	ધૃગુમાધવઃ	||	107	||

વરાે	વરાહાે	વરદાે	વરેશઃ	સુમહા નઃ	|
મહા સાદાે	દમનઃ	શ ુહા	 ેત પગલઃ	||	108	||

ીતા ા	 યતા ા	ચ	સંયતા ા	 ધાનધૃકઃ	|
સવપા 	સુત તા યાે	ધમસાધારણાે	વરઃ	||	109	||

ચરાચરા ા	સૂ મા ા	સુવૃષાે	ગાે	વૃષે રઃ	|
સા ષવસુરા દ ાે	 વવ ાનઃ	સ વતાઽમૃતઃ	||	110	||

ાસઃ	સવ 	સં ેપાે	 વ તરઃ	પયયાે	નયઃ	|
ઋતુઃ	સંવ રાે	માસઃ	પ ઃ	સં ા	સમાપનઃ	||	111	||

8
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


કલાકા ા	લવાેમા ા	મુહૂતાેઽહઃ	 પાઃ	 ણાઃ	|
વ ે ં	 બીજં	 લગમા ન દતઃ	||	112	||

સદસદઃ	 મ ં	 પતા	માતા	 પતામહઃ	|
ગ ારં	 ારં	માે ારં	 વ પમઃ	||	113	||

નવાણં	હ્લાદનં	ચૈવ	 લાેકઃ	પરાગ તઃ	|
દેવાસુર વ નમાતા	દેવાસુરપરાયણઃ	||	114	||

દેવાસુરગુરુદવાે	દેવાસુરનમ ૃતઃ	|
દેવાસુરમહામા ાે	દેવાસુરગણા યઃ	||	115	||

દેવાસુરગણા ાે	દેવાસુરગણા ણીઃ	|
દેવા તદેવાે	દેવ ષદવાસુરવર દઃ	||	116	||

દેવાસુરે રાેદેવાે	દેવાસુરમહે રઃ	|
સવદેવમયાેઽ ચ ાે	દેવતાઽઽ ાઽઽ સંભવઃ	||	117	||

ઉ દ માે	વૈ ાે	 વર ે	 વર ેઽ◌ંબરઃ	|
ઈ ાે	હ તી	સુર ા ાે	દેવ સહાે	નરષભઃ	||	118	||

વબુધા વરઃ	 ે ઃ	સવદેવાે માે મઃ	|
યુ ઃ	શાેભનાે	વજશાનઃ	 ભુર યઃ	||	119	||

ગુરુઃ	કાંતાે	 નજઃ	સગઃ	પ વ ઃ	સવવાહનઃ	|
ંગી	 ંગ યાે	બ ૂ	રાજરા ે	 નરામયઃ	||	120	||

અ ભરામઃ	સુરગણાે	 વરામઃ	સવસાધનઃ	|
લલાટા ાે	 વ દેહાે	હ રણાે	 વચસઃ	||	121	||

ાવરાણાંપ ત ૈવ	 નયમ યવધનઃ	|
સ ાથઃ	સવભૂતાથાેઽ ચ ઃ	સ તઃ	શુ ચઃ	||	122	||

તા ધપઃ	પરં	 	મુ ાનાં	પરમાગ તઃ	|
વમુ ાે	મુ તે 	 ીમાનઃ	 ીવધનાે	જગતઃ	||	123	||

ીમાનઃ	 ીવધનાે	જગતઃ	અા	નમ	ઇ ત	||

ઇ ત	 ી	મહાભારતે	અનુશાસન	પવ	 ી	 શવ	સહ નામ	 તાે મ્	સંપૂણમ્	||
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