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॥ ीिशवसहनामोम ॥्
॥ ॐ॥

िरः ाणःु भभुा नःु वरो वरदो वरः ।
सवा ा सव िवातः सव ः सव करो भवः ॥ १॥
जटी चम िशखडी च सवागः सव भावनः ।
हिर हिरणा सवभतूहरः भःु ॥ २॥
विृ िनविृ िनयतः शातो वुः ।
मशानचारी भगवान ख्चरो गोचरोऽद नः ॥ ३॥
अिभवाो महाकमा  तपी भतू भावनः ।
उवषेः सवलोकजापितः ॥ ४॥
महापो महाकायो वषृपो महायशाः ।
महाऽऽा सवभतू िवपो वामनो मनःु ॥ ५॥
लोकपालोऽिहताा सादो हयगदिभः ।
पिव महांवै िनयमो िनयमायः ॥ ६॥
सवकमा  यभंूािदरािदकरो िनिधः ।
सहाो िवपाः सोमो नसाधकः ॥ ७॥
चः सयू ः गितः केतु हो हपितव रः ।
अिरालयः कता  मगृबाणाप णोऽनघः ॥ ८॥
महातपा घोर तपाऽदीनो दीनसाधकः ।
सवंरकरो मः माणं परमं तपः ॥ ९॥
योगी योो महाबीजो महारतेा महातपाः ।
सवुण रतेाः सव ः सबुीजो वषृवाहनः ॥ १०॥
दशबािनिमषो नीलकठ उमापितः ।
िवपः यं ेो बलवीरोऽबलोगणः ॥ ११॥
गणकता  गणपितिदवासाः काम एव च ।
पिवं परमं मः सवभाव करो हरः ॥ १२॥
कमडधरो धी बाणहः कपालवान ।्
अशनी शती खी पिशी चायधुी महान ॥् १३॥
वुहः सुप तजेजेरो िनिधः ।
उिषी च सवुोदो िवनतथा ॥ १४॥
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दीघ  हिरकेश सतुीथ ः कृ एव च ।
सगृाल पः सवा थ मुडः कुडी कमडः ॥ १५॥
अज मगृप गधारी कप िप ।
ऊरतेोिलंग ऊशायी नभलः ॥ १६॥
िजटैीरवासा ः सनेापितिव भःु ।
अहरोऽथ नं च ितममःु सवुच सः ॥ १७॥
गजहा दैहा लोको लोकधाता गणुाकरः ।
िसहंशा लप आचमाबरावतृः ॥ १८॥
कालयोगी महानादः सव वासतुथः ।
िनशाचरः तेचारी भतूचारी महेरः ॥ १९॥
बभतूो बधनः सवा धारोऽिमतो गितः ।
नृियो िननत नत कः सव लासकः ॥ २०॥
घोरो महातपाः पाशो िनो िगिर चरो नभः ।
सहहो िवजयो वसायो िनितः ॥ २१॥
अमष णो मष णाा यहा कामनाशनः ।
दयापहारी च ससुहो ममथा ॥ २२॥
तजेोऽपहारी बलहा मिुदतोऽथऽिजतो वरः ।
गभंीरघोषो गभंीरो गभंीर बलवाहनः ॥ २३॥
ोधपो ोधो वृकण िितिव भःु ।
सदुीदशनवै महाकायो महाननः ॥ २४॥
िवनेो हिरय ः सयंगुापीडवाहनः ।
ती ताप हय ः सहायः कम कालिवत ॥् २५॥
िवुसािदतो यः समुो वडवामखुः ।
ताशनसहाय शााा ताशनः ॥ २६॥
उतजेा महातजेा जयो िवजयकालिवत ।्
ोितषामयनं िसिः सिंधिव ह एव च ॥ २७॥
िशखी दडी जटी ाली मिूत जो मधू गो बली ।
वणैवी पणवी ताली कालः कालकटंकटः ॥ २८॥
निवह िविधग ुणविृलयोऽगमः ।
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जापितिदशा बािव भागः सव तोमखुः ॥ २९॥
िवमोचनः सरुगणो िहरयकवचोवः ।
मेजो बलचारी च महाचारी तुथा ॥ ३०॥
सवतयू  िननादी च सववापिरहः ।
ालपो िबलावासी हमेमाली तरंगिवत ॥् ३१॥
िदशिकालधकृ ् कम  सव बिवमोचनः ।
बनासरुेाणां यिुध शिुवनाशनः ॥ ३२॥
सांसादो सवुा साः सव साधिुनषिेवतः ।
नो िवभागातुो यभागिवत ॥् ३३॥
सवा वासः सव चारी वा सा वासवोऽमरः ।
हमेो हमेकरो यः सवधारी धरोमः ॥ ३४॥
लोिहताो महाऽ िवजयाो िवशारदः ।
संहो िनहः कता  सप चीरिनवासनः ॥ ३५॥
मुोऽमु दहे दहे ऋिः सवकामदः ।
सवकामसाद सबुलो बलपधकृ ् ॥ ३६॥
सवकामवरवै सवदः सव तोमखुः ।
आकाशिनिधप िनपाती उरगः खगः ॥ ३७॥
रौपऽशरुािदो वसरुिमः सवुच सी ।
वसवुगेो महावगेो मनोवगेो िनशाचरः ॥ ३८॥
सवा वासी ियावासी उपदशेकरो हरः ।
मिुनरा पितलके सभंो सहदः ॥ ३९॥
पी च पिपी चाितदीो िवशापंितः ।
उादो मदनाकारो अथा थ कर रोमशः ॥ ४०॥
वामदवे वाम ादिण वामनः ।
िसयोगापहारी च िसः सवा थ साधकः ॥ ४१॥
िभु िभुप िवषाणी मृरयः ।
महासनेो िवशाख षिभागो गवापंितः ॥ ४२॥
वह िवंभी चमूभंनवै च ।
ऋतुत ु करः कालो मधमु धकुरोऽचलः ॥ ४३॥
वानो वाजसनेो िनमामपिूजतः ।
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चारी लोकचारी सव चारी सचुारिवत ॥् ४४॥
ईशान ईरः कालो िनशाचारी िपनाकधकृ ् ।
िनिमो िनिमं च निन िकरो हिरः ॥ ४५॥
नीर नी च ननो निवध नः ।
भगाि िनहा च कालो िवदावंरः ॥ ४६॥
चतमु ुखो महािलंगािलंगथवै च ।
िलंगाः सरुाो लोकाो यगुावहः ॥ ४७॥
बीजाो बीजकता ऽाानगुतो बलः ।
इितहास करः को गौतमोऽथ जलेरः ॥ ४८॥
दभंो दभंो वदैभंो वैयो वयकरः किवः ।
लोक कता  पश ु पितम हाकता  महौषिधः ॥ ४९॥
अरं परमं  बलवान श् एव च ।
नीित नीितः शुाा शुो माो मनोगितः ॥ ५०॥
बसादः पनो दप णोऽथ िमिजत ।्
वदेकारः सूकारो िवान स्मरमदनः ॥ ५१॥
महामघेिनवासी च महाघोरो वशीकरः ।
अिालो महाालो अितधूो तो हिवः ॥ ५२॥
वषृणः शकंरो िनो वच ी धमूकेतनः ।
नीलथाऽंग शोभनो िनरवहः ॥ ५३॥
िदः िभाव भागी भागकरो लघःु ।
उगं महागं महागभ ः परो यवुा ॥ ५४॥
कृवणः सवुण िेयः सवदिेहनाम ।्
महापादो महाहो महाकायो महायशाः ॥ ५५॥
महामधूा  महामाो महानेो िदगालयः ।
महादो महाकण महामेो महाहनःु ॥ ५६॥
महानासो महाकंबमु हाीवः मशानधकृ ् ।
महावा महोरो अराा मगृालयः ॥ ५७॥
लंबनो लंिबतो महामायः पयोिनिधः ।
महादो महादंो महािजो महामखुः ॥ ५८॥
महानखो महारोमा महाकेशो महाजटः ।
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असपः साद यो िगिर साधनः ॥ ५९॥
हेनोऽहेनवैािजत महामिुनः ।
वृाकारो वृ केतरुनलो वायवुाहनः ॥ ६०॥
मडली मेधामा च दवेदानवदप हा ।
अथवशीष ः सामा ऋहािमतेणः ॥ ६१॥
यजःु पाद भजुो गुः काशो जगंमथा ।
अमोघाथ ः सादािभगः सदुशनः ॥ ६२॥
उपहारियः शवः कनकः कानः िरः ।
नािभन िकरो भाः पुरपितः िरः ॥ ६३॥
ादशासनाो यो यसमािहतः ।
नं किल काल मकरः कालपिूजतः ॥ ६४॥
सगणो गण कार भतू भावन सारिथः ।
भशायी भगोा भभतूग णः ॥ ६५॥
अगणवै लोप महाऽऽा सवपिूजतः ।
शकुंिशकुंः सः शिुचभू तिनषिेवतः ॥ ६६॥
आमः कपोतो िवकमा पितव रः ।
शाखो िवशाखाोो मजुालः सिुनयः ॥ ६७॥
किपलोऽकिपलः शरूायुवै परोऽपरः ।
गव िदिताः सिुवयेः ससुारिथः ॥ ६८॥
परधायधुो दवेाथ  कारी सबुावः ।
त ुबंवीणी महाकोपोरतेा जलेशयः ॥ ६९॥
उो वशंकरो वशंो वशंनादो िनितः ।
सवागपो मायावी सुदो िनलोऽनलः ॥ ७०॥
बनो बकता  च सबुनिवमोचनः ।
सयािरः सकामािरः महादंो महाऽऽयधुः ॥ ७१॥
बािनितः शवः शकंरः शकंरोऽधनः ।
अमरशेो महादवेो िवदवेः सरुािरहा ॥ ७२॥
अिहब ुो िनित चिेकतानो हिरथा ।
अजकैपा कापाली िशकुंरिजतः िशवः ॥ ७३॥
धिरधू मकेतःु ो वैवणथा ।
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धाता श िवु िमा वुो धरः ॥ ७४॥
भावः सव गो वायरुय मा सिवता रिवः ।
उद िवधाता च मााता भतू भावनः ॥ ७५॥
रिततीथ  वामी च सवकामगणुावहः ।
पगभ महागभ वोमनोरमः ॥ ७६॥
बलवांोपशा परुाणः पुयचरुी ।
कुकता  कालपी कुभतूो महेरः ॥ ७७॥
सवा शयो दभ शायी सवषां ािणनापंितः ।
दवेदवेः मखुोऽसः सदसत स्व रिवत ॥् ७८॥
कैलास िशखरावासी िहमवद ् िगिरसंयः ।
कूलहारी कूलकता  बिवो बदः ॥ ७९॥
विणजो वध नो वृो नकुलनछदः ।
सारीवो महाज ु रलोल महौषधः ॥ ८०॥
िसाथ कारी िसाथ ो ाकरणोरः ।
िसहंनादः िसहंदंः िसहंगः िसहंवाहनः ॥ ८१॥
भावाा जगालालो लोकिहतः ।
सारंगो नवचागंः केतमुाली सभावनः ॥ ८२॥
भतूालयो भतूपितरहोरामिनितः ॥ ८३॥
वािहता सव भतूानां िनलय िवभभु वः ।
अमोघः सयंतो ो भोजनः ाणधारणः ॥ ८४॥
धिृतमान म्ितमान द्ः सृत यगुािधपः ।
गोपािलगपिता मो गोचम वसनो हरः ॥ ८५॥
िहरयबा तथा गहुापालः विेशनाम ।्
ितायी महाहष िजतकामो िजतिेयः ॥ ८६॥
गाार सरुाल तपः कम  रितध नःु ।
महागीतो महानृोरोगणसिेवतः ॥ ८७॥
महाकेतधु नधुा तनु क सानचुरलः ।
आवदेनीय आवशेः सव गसखुावहः ॥ ८८॥
तोरणारणो वायःु पिरधावित चकैतः ।
सयंोगो वध नो वृो महावृो गणािधपः ॥ ८९॥
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िनासहाय दवेासरुपितः पितः ।
यु युबा ििवध सपुव णः ॥ ९०॥
आषाढ सषुाड वुो हिर हणो हरः ।
वपरुावत मानेो वसुेो महापथः ॥ ९१॥
िशरोहारी िवमश सवलण भिूषतः ।
अ रथ योगी च सवयोगी महाबलः ॥ ९२॥
समाायोऽसमाायीथ दवेो महारथः ।
िनजवो जीवनो मः शभुाो बककशः ॥ ९३॥
र भतूो रागंो महाऽण विनपानिवत ।्
मलूो िवशालो मतृो ापो िनिधः ॥ ९४॥
आरोहणो िनरोह शलहारी महातपाः ।
सनेाको महाको यगुायगु करो हिरः ॥ ९५॥
यगुपो महापो पवनो गहनो नगः ।
ाय िनवा पणः पादः पिडतो चलोपमः ॥ ९६॥
बमालो महामालः समुालो बलोचनः ।
िवारो लवणः कूपः कुसमुः सफलोदयः ॥ ९७॥
वषृभो वषृभाकंागंो मिण िबो जटाधरः ।
इिव सव ः समुखुः सरुः सवा यधुः सहः ॥ ९८॥
िनवदेनः सधुाजातः सगुारो महाधनःु ।
गमाली च भगवान उ्ानः सवकम णाम ॥् ९९॥
मानो बलो बाः सकलः सवलोचनः ।
तराली कराली ऊ सहंननो वहः ॥ १००॥
छं सुो िवातः सवलोकायो महान ।्
मुडो िवपो िवकृतो दिड मुडो िवकुव णः ॥ १०१॥
हय ः ककुभो वी दीिजः सहपात ।्
सहमधूा  दवेेः सव दवेमयो गुः ॥ १०२॥
सहबाः सवागः शरयः सव लोककृत ।्
पिवं िमधमु ः किनः कृिपगंलः ॥ १०३॥
दडिविनमा ता शती शतपाशधकृ ् ।
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पगभ महागभ गभ जलोवः ॥ १०४॥
गभिकृद ्ा िवद ्ाणो गितः ।
अनपो नकैाा ितमतजेाः यभंवुः ॥ १०५॥
ऊगाा पशपुितवा तरंहा मनोजवः ।
चनी पमालाऽः सरुुरणो नरः ॥ १०६॥
किण कार महावी नीलमौिलः िपनाकधकृ ् ।
उमापितमाकाो जावी धगृमुाधवः ॥ १०७॥
वरो वराहो वरदो वरशेः समुहानः ।
महासादो दमनः शहुा तेिपगंलः ॥ १०८॥
ीताा यताा च सयंताा धानधकृ ् ।
सव पा  सतुा धम साधारणो वरः ॥ १०९॥
चराचराा सूाा सवुषृो गो वषृेरः ।
सािष व सरुािदो िववान स्िवताऽमतृः ॥ ११०॥
ासः सव संपेो िवरः पय यो नयः ।
ऋतःु सवंरो मासः पः संा समापनः ॥ १११॥
कलाकाा लवोमाा मुतऽहः पाः णाः ।
िवें जाबीजं िलंगमािनितः ॥ ११२॥
सदसद ्मं िपता माता िपतामहः ।
ग ारं जाारं मोारं ििवपम ॥् ११३॥
िनवा णं ादन ं चवै लोकः परागितः ।
दवेासरुिविनमा ता दवेासरुपरायणः ॥ ११४॥
दवेासरुगुदवो दवेासरुनमृतः ।
दवेासरुमहामाो दवेासरुगणायः ॥ ११५॥
दवेासरुगणाो दवेासरुगणाणीः ।
दवेाितदवेो दवेिष दवासरुवरदः ॥ ११६॥
दवेासरुेरोदवेो दवेासरुमहेरः ।
सवदवेमयोऽिचो दवेताऽऽाऽऽसभंवः ॥ ११७॥
उिदिमो वैो िवरजो िवरजोऽंबरः ।
ईो ही सरुाो दवेिसहंो नरष भः ॥ ११८॥
िवबधुावरः ेः सव दवेोमोमः ।
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युः शोभनो वजशानः भरुयः ॥ ११९॥
गुः काो िनजः सग ः पिवः सववाहनः ।
गंी गंियो बू राजराजो िनरामयः ॥ १२०॥
अिभरामः सरुगणो िवरामः सव साधनः ।
ललाटाो िवदहेो हिरणो वच सः ॥ १२१॥
ावराणापंितवै िनयमिेयवध नः ।
िसाथ ः सव भतूाथऽिचः सतः शिुचः ॥ १२२॥
तािधपः परं  मुानां परमागितः ।
िवमुो मुतजेा ीमान ्ीवध नो जगत ॥् १२३॥

ीमान ्ीवध नो जगत ॐ् नम इित॥
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