
|| શિવસ્તશુ િઃ || 
 
સ્ુટં સ્ફટટકસપ્રભ ંસ્ુટટ હાટકશ્રીજટં 
િિાકંદલિેખરં કશિલુલ્લનેત્રત્રયમ | 
 રક્ષવુરકૃશિમદ્ભુજગભષૂણ ંભશૂ મ  
કદા ન ુશિશ કંઠ  ે વપરુવેક્ષ ે વીક્ષણમ || ૧ || 
શત્રલોચન શવલોચને લસશ   ે લલામાશય ે 
સ્મરો શનયમઘસ્મરો શનયશમનામભદૂ્ભસ્મસા  | 
સ્વભક્ત લ યા વિીકૃ વ ી સ ીય ંસશ  
સ્વભત વિગો ભવાનશિ વિી પ્રસીદ પ્રભો || ૨ || 
મહિે મટહ ોઽશસ  ત્પરુુષ પરુૂષાગ્ર્યો ભવાસસ 
નઘોર ટરપઘુોર  ેઽનવમ વામદેવાચંલલિઃ | 
નમિઃ સિટદજા   ે ત્વશમશ  િચંરૂિોઽંંલચ િઃ 
પ્રિચંય ચ િચંવનૃ્મમ મનસ્ મસ્ ાડ્ય || ૩ || 
રસાઘનરસાનલાશનલશવયદ્વિવસ્વદ્વિધ ુસ 
પ્રયષ્ટૃષ ુશનશવષ્ટશમત્યજ ભજાઆશમ મતૂ્યસષ્ટકમ | 
પ્રિા ંમ ુ ભીષણ ંભવુનમોહન ંચેત્યહો 
વપ ૂશંષ ગણુપુશંષ  ેઽહમહમાત્મનોઽહલંભદે || ૪ || 
શવમકુ્ત િરમાધ્વના ં વ ષડ્ધ્વનામાસ્િદં 
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િદં શનગમવેટદનો જગશ  વામદેવાદયિઃ | 
કથલંચદુિશિલક્ષ ા ભગવ ૈવ સશંવદ્ર ે 
વય ંત ુશવરલા ંરાિઃ કથમમેુિ  ન્મન્મહ ે|| ૫ || 
કઠોર કુઠારયા લલલ શલૂયા બાહયા 
રણડ્ઢમરયાઅ સ્ુરદ્ધટરણયા સખટવાગંયા | 
ચલાલભરચલાલભરપ્યગલણ ાલભરુત્રતૃ્ય  સ 
શ્ચતદુસિા જગશં   ે જય જયેત્યયશુવિસ્મયમ || ૬ || 
પરુશત્રપરુરંધન ંશવશવધદૈત્યશવધ્વસંન ં
િરાક્રમિરંિરા અશિ િરા ન  ે શવસ્મયિઃ | 
અમષસબલહશષિ ક્ષલુભ વિૃનેત્રત્રયો સ 
જ્જ્વલ્વલન હલેયા િલલભ  ંટહ લોકત્રયમ || ૭ || 
સહસ્રનયનો ગહુિઃ સહસહસ્રરક્મમશવિધ ુસ 
ર્ૃસહસ્િશ રુ ાપ્િશ િઃ સસરુશસદ્ધશવધ્યાધરાિઃ | 
ભવત્િદિરાયણાિઃ શ્રીયશમમામગિુઃ પ્રાશથિના ં
ભવાન સરુ રુદૃસિ ંટદિ શિવા ંશિવાવલ્લભ || ૮ || 
 વ શપ્રય માદશ શપ્રય મ ંસદૈવા ંરં 
િયસ્યિુટહ  ંઘ ૃ ંસ્વયશમવ શશ્રયો વલ્લભમ | 
શવલભધ્ય લઘરુ્દુ્ધયિઃ સ્વિરિક્ષલક્ષાશય  ં
િઠંશ  ટહ લઠંુશ   ે િઠહ્યદિઃ શચુા શુટંઠ ાિઃ || ૯ || 
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શનવાસશનલયશશ્ચ ા  વ શિરસ્ શ માસલલકા 
કિાલમશિ  ે કરે ત્વમશિવોઽસ્યન ંશધિયામ | 
 થાઽશિ ભવ િઃ િદં શિવ શિવેત્યદો જલ્િ ાસ 
મટકિંચન ન ટકિંચન વજૃજનમસ્ત્યભસ્મીભવ  || ૧૦ || 
ત્વમેવ ટકલ કામધક સકલકામમાપરૂયન 
અશિ શત્રનયનિઃ સદા વહશસ ચાશત્રનેત્રોદ્ભવમ | 
શવષ ંશવષધરાન દધ  શિબશસ  ેન ચાનદંવાન 
શવરુદ્ધચટર ોલચ ા જગદધીિ  ે લભક્ષ ુા || ૧૧ || 
નમિઃ શિવ શિવાશિવાશિવ શિવાધસ કંૃ ાશિવ ં
નમો હર હર હરાહરહરા ંરીં મે દૃિમ | 
નમો ભવ ભવાભવ પ્રભવ ભ ૂયે સિંદા ં
નમો મડૃ્ નમો નમો નમ ઉમેિ તભુ્ય ંનમિઃ || ૧૨ || 
સ ા ંશ્રવણિદ્ધશ િં સરત ુસત્ર ોતતે્રત્યસૌ 
શિવસ્ય કરુણકુંરા  પ્રશ કૃ ા  સદા સોટદ ા | 
ઇશ  પ્રશથ માનસો વ્યશધ  નામ નારાયણિઃ 
શિવસ્તશુ શમમા ંશિવા ંલલકુચસટૂરસનૂિુઃ સધુીિઃ || ૧૩ || 
|| શ્રી (લલકુચ) નારાયણિટંડ્ ાચાયસશવરલચ ા શિવસ્તશુ િઃ || 
|| ભાર ીરમણમખુ્યપ્રાણા ંગસ  શ્રીકૃષ્ણાિસણમસ્ત ુ|| 

www.yo
us

igm
a.c

om




