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shiva sahasranAma stotram

ौीिशवसहॐनामोऽम ्

महाभारताग तम ्

ततः स ूयतो भूा मम तात यिुधिर ।
ूािलः ूाह िवूिष ना मसहमािदतः ॥ १॥
उपमुवाच
ॄूोैिषूोैवदवदेासवःै ।
सवलोकेष ु िवातं ुं ोािम नामिभः ॥ २॥
महििव िहतःै सःै िसःै सवा थ साधकैः ।
ऋिषणा तिडना भा कृतवैदकृताना ॥ ३॥
यथोैः साधिुभः ातमै ुिनिभदिशिभः ।
ूवरं ूथमं य सव भतूिहतं शभुम ॥् ४॥
ौतुःे सव ऽ जगित ॄलोकावतािरतःै ।
सैरमं ॄ ॄूों सनातनम ।्
वे यकुलौे श ृणुाविहतो मम ॥ ५॥
वरयनै ं भवं दवें भं परमेरम ।्
तने त े ौावियािम य सनातनम ॥् ६॥
न शं िवराृं वंु सव  केनिचत ।्
येुनािप िवभतूीनामिप वष शतरैिप ॥ ७॥
यािदम मं च सरुरैिप न गते ।
क शुयांु गणुाान माधव ॥ ८॥
िकु दवे महतः सिाथ पदारम ।्
शितिरतं वे ूसादा धीमतः ॥ ९॥
अूा त ु ततोऽनुां न शः ोतमुीरः ।
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ौीिशवसहॐनामोऽम ्

यदा तनेानुातः तुो व ै स तदा मया ॥ १०॥
अनािदिनधनाहं जगोनमे हानः ।
नाां किमुशें वायोिननः ॥ ११॥
वरद वरेय िवप धीमतः ।
श ृण ु नाां चयं कृ यं पयोिनना ॥ १२॥
दश नामसहॐािण यााह ूिपतामहः ।
तािन िनम  मनसा दो घतृिमवोृतम ॥् १३॥
िगरःे सारं यथा हमे पुसारं यथा मध ु ।
घतृाारं यथा मडथतैारमृुतम।् १४॥
सवपापापहिमदं चतवुदसमितम ।्
ूयनेािधगं धाय च ूयताना ॥ १५॥
मां पौिकं चवै रों पावनं महत ॥् १६॥
इदं भाय दातं ौधानािकाय च ।
नाौधानपाय नािकायािजतान े ॥ १७॥
यासयूत े दवें कारणाानमीरम ।्
स कृ नरकं याित सहपवूः सहाजःै ॥ १८॥
इदं ानिमदं योगिमदं येमनुमम ।्
इदं जिमदं ान ं रहिमदमुम ॥् १९॥
यं ाा अकालेऽिप गते परमां गितम ।्
पिवऽं मलं में काणिमदमुमम ॥् २०॥
इदं ॄा परुा कृा सव लोकिपतामहः ।
सववानां राजे िदानां समकयत ॥् २१॥
तदा ूभिृत चवैायमीर महानः ।
वराज इित ातो जगमरपिूजतः ॥ २२॥
ॄलोकादयं ग वराजोऽवतािरतः ।
यतिडः परुा ूाप तने तिडकृतोऽभवत ॥् २३॥
गा वैाऽ भलूकं तिडना वतािरतः ।
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ौीिशवसहॐनामोऽम ्

सव मलमां सव पापूणाशनम ॥् २४॥
िनगिदे महाबाहो वानामुमं वम ।्
ॄणामिप य पराणामिप यरम ॥् २५॥
तजेसामिप यजेपसामिप यपः ।
शाीनामिप या शाि ुतीनामिप या िुतः ॥ २६॥
दाानामिप यो दाो धीमतामिप या च धीः ।
दवेानामिप यो दवेो ऋषीणामिप यिृषः ॥ २७॥
यानामिप यो यः िशवानामिप यः िशवः ।
िाणामिप यो िः ूभा ूभवतामिप ॥ २८॥
योिगनामिप यो योगी कारणानां च कारणम ।्
यतो लोकाः सवि न भवि यतः पनुः ॥ २९॥
सवभतूाभतू हरािमततजेसः ।
अोरसहॐं त ु नाां शव  मे श ृण ु ।
युा मनजुाय सवा ामानवािस ॥ ३०॥
(अथ सहॐनामोऽम ।्)
ॐ िरः ाणःु ूभभुमः ूवरो वरदो वरः । (ूभभुा नःु)
सवा ा सव िवातः सवः सव करो भवः ॥ ३१॥
जटी चम िशखी खी सवा ः सव भावनः । (चम िशखडी च)

हर हिरणा सवभतूहरः ूभःु ॥ ३२॥
ूविृ िनविृ िनयतः शातो ीवुः ।
ँमशानवासी भगवाचरो गोचरोऽद नः ॥ ३३॥
अिभवाो महाकमा  तपी भतूभावनः ।
उवषेूः सवलोकूजापितः ॥ ३४॥
महापो महाकायो वषृपो महायशाः ।
महाा सवभतूाा िवपो महाहनःु ॥ ३५॥
लोकपालोऽिहताा ूसादो हयगदिभः ।
पिवऽं च महांवै िनयमो िनयमािौतः ॥ ३६॥
सवकमा  यतू आिदरािदकरो िनिधः ।
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सहॐाो िवशालाः सोमो नऽसाधकः ॥ ३७॥
चः सयू ः शिनः केतमु हो महपितव रः ।
अिऽरानमता  मगृबाणाप णोऽनघः ॥ ३८॥
महातपा घोरतपा अदीनो दीनसाधकः ।
सवंरकरो मः ूमाणं परमं तपः ॥ ३९॥
योगी योो महाबीजो महारतेा महाबलः ।
सवुण रतेाः सव ः सबुीजो बीजवाहनः ॥ ४०॥
दशबािनिमषो नीलकठ उमापितः ।
िवपः यौंेो बलवीरो बलो गणः ॥ ४१॥ (बलवीरोऽबलो)
गणकता  गणपितिदवासाः काम एव च ।
मिवरमो मः सवभावकरो हरः ॥ ४२॥
कमडधरो धी बाणहः कपालवान ।्
अशनी शती खी पिशी चायधुी महान ॥् ४३॥
ॐवुहः सुप तजेजेरो िनिधः ।
उीषी च सवु उदमो िवनतथा ॥ ४४॥
दीघ  हिरकेश सतुीथ ः कृ एव च ।
श ृगालपः िसाथ मुडः सव शभुरः ॥ ४५॥
अज बप गधारी कप िप ।
ऊरतेा ऊिल ऊशायी नभःलः ॥ ४६॥
िऽजटी चीरवासा िः सनेापितिव भःु ।
अहरो नरिममःु सवुच सः ॥ ४७॥
गजहा दैहा कालो लोकधाता गणुाकरः ।
िसहंशा लप आिचमा रावतृः ॥ ४८॥
कालयोगी महानादः सव कामतुथः ।
िनशाचरः ूतेचारी भतूचारी महेरः ॥ ४९॥
बभतूो बधरः भा नरुिमतो गितः ।
नृिूयो िननत नत कः सव लालसः ॥ ५०॥
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घोरो महातपाः पाशो िनो िगिरहो नभः ।
सहॐहो िवजयो वसायो तितः ॥ ५१॥
अधष णो धष णाा यहा कामनाशकः ।
दयागापहारी च ससुहो ममथा ॥ ५२॥
तजेोपहारी बलहा मिुदतोऽथऽिजतोऽवरः । (मिुदतोऽथऽिजतो वरः)
गीरघोषा गीरो गीरबलवाहनः ॥ ५३॥
मोधपो मोधो वृपण िितिव भःु । (वृकण )
सतुीदशनवै महाकायो महाननः ॥ ५४॥
िवनेो हिरय ः सयंगुापीडवाहनः ।
तीताप हय ः सहायः कम कालिवत ॥् ५५॥
िवुू सािदतो यः समिुो वडवामखुः ।
ताशनसहाय ूशााा ताशनः ॥ ५६॥
उमतजेा महातजेा जो िवजयकालिवत ।्
ोितषामयनं िसिः सव िवमह एव च ॥ ५७॥
िशखी मुडी जटी ाली मिूत जो मधू गो बली ।
वणेवी पणवी ताली खली कालकटटः ॥ ५८॥
नऽिवमहमितग ुणबिुलयो गमः । (लयोऽगमः)
ूजापितिव बािव भागः सव गोमखुः ॥ ५९॥ (सवगोऽमखुः)
िवमोचनः ससुरणो िहरयकवचोवः । (सशुरणो)
महेजो बलचारी च महीचारी ॐतुथा ॥ ६०॥
सवतयू िननादी च सवा तोपिरमहः ।
ालपो गहुावासी गहुो माली तरिवत ॥् ६१॥
िऽदशिकालधृम सव बिवमोचनः ।
बनसरुेाणां यिुध शऽिुवनाशनः ॥ ६२॥
साूसादो वा साः सव साधिुनषिेवतः ।
ूनो िवभागो अतुो यभागिवत ॥् ६३॥
सववासः सव चारी वा सा वासवोऽमरः ।
हमैो हमेकरो यः सवधारी धरोमः ॥ ६४॥
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लोिहताो महा िवजयाो िवशारदः ।
सहो िनमहः कता  सप चीरिनवासनः ॥ ६५॥
मुोऽमु दहे काहिलः सवकामदः । (मुो मु)

सवकासूसाद सबुलो बलपधतृ ॥् ६६॥
सवकामवरवै सवदः सव तोमखुः ।
आकाशिनिव प िनपाती वशः खगः ॥ ६७॥
रौिपऽशरुािदो बरिँमः सवुच सी ।
वसवुगेो महावगेो मनोवगेो िनशाचरः ॥ ६८॥
सववासी िौयावासी उपदशेकरोऽकरः ।
मिुनरािनरालोकः स सहॐदः ॥ ६९॥
पी च पप अितदीो िवशाितः ।
उादो मदनः कामो ोऽथ करो यशः ॥ ७०॥
वामदवे वाम ूादिण वामनः ।
िसयोगी महिष  िसाथ ः िससाधकः ॥ ७१॥
िभु िभुप िवपणो मृरयः ।
महासनेो िवशाख षिभागो गवाितः ॥ ७२॥
वळह िवी चमून एव च ।
वृावृकरालो मधमु धकुलोचनः ॥ ७३॥
वाचो वाजसनो िनमाौमपिूजतः ।
ॄचारी लोकचारी सव चारी िवचारिवत ॥् ७४॥
ईशान ईरः कालो िनशाचारी िपनाकवान ।्
िनिमो िनिमं च निन िकरो हिरः ॥ ७५॥
नीर नी च ननो निवध नः ।
भगहारी िनहा च कालो ॄा िपतामहः ॥ ७६॥
चतमु ुखो महािलािलथवै च ।
िलाः सरुाो योगाो यगुावहः ॥ ७७॥
बीजाो बीजकता  अााऽनगुतो बलः ।
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इितहासः सक गौतमोऽथ िनशाकरः ॥ ७८॥
दो दो वदैो वँयो वशकरः किलः ।
लोककता  पशपुितम हाकता  नौषधः ॥ ७९॥
अरं परमं ॄ बलवब एव च ।
नीित नीितः शुाा शुो माो गतागतः ॥ ८०॥
बूसादः सुो दप णोऽथ िमऽिजत ।्
वदेकारो मकारो िवामरमदनः ॥ ८१॥
महामघेिनवासी च महाघोरो वशीकरः ।
अिा लो महाालो अितधूॆ ो तो हिवः ॥ ८२॥
वषृणः शरो िनं वच ी धमूकेतनः । (िनवच ी)
नीलथा शोभनो िनरवमहः ॥ ८३॥
िदः िभाव भागी भागकरो लघःु ।
उ महा महागभ परायणः ॥ ८४॥
कृवणः सवुण  इियं सव दिेहनाम ।्
महापादो महाहो महाकायो महायशाः ॥ ८५॥
महामधूा  महामाऽो महानऽेो िनशालयः ।
महाको महाकण महो महाहनःु ॥ ८६॥
महानासो महाकमु हामीवः ँमशानभाक ् ।
महावा महोरो राा मगृालयः ॥ ८७॥
लनो लितो महामायः पयोिनिधः ।
महादो महादंो महािजो महामखुः ॥ ८८॥
महानखो महारोमा महाकेशो महाजटः ।
ूस ूसाद ूयो िगिरसाधनः ॥ ८९॥
हेनोऽहेनवै अिजत महामिुनः ।
वृाकारो वृकेतरुनलो वायवुाहनः ॥ ९०॥
गडली मेधामा च दवेािधपितरवे च ।
अथवशीष ः सामा ऋहॐािमतेणः ॥ ९१॥
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यजःुपादभजुो गुः ूकाशो जमथा ।
अमोघाथ ः ूसाद अिभगः सदुशनः ॥ ९२॥
उपकारः िूयः सवः कनकः कानिवः ।
नािभन िकरो भावः पुरपितः िरः ॥ ९३॥
ादशासनाो यो यसमािहतः ।
नं किल काल मकरः कालपिूजतः ॥ ९४॥
सगणो गणकार भतूवाहनसारिथः ।
भशयो भगोा भभतूग णः ॥ ९५॥
लोकपालथा लोको महाा सवपिूजतः । (लोकपालथाऽलोको)
शुिशुः सः शिुचभू तिनषिेवतः ॥ ९६॥
आौमः िबयावो िवकममितव रः ।
िवशालशाखाॆोो जुालः सिुनलः ॥ ९७॥
किपलः किपशः शु आयुिैव परोऽपरः ।
गव िदिताः सिुवयेः सशुारदः ॥ ९८॥
परधायधुो दवे अनकुारी सबुावः ।
तुवीणो महाबोध ऊरतेा जलेशयः ॥ ९९॥
उमो वशंकरो वशंो वशंनादो िनितः ।
सवा पो मायावी सुदो िनलोऽनलः ॥ १००॥
बनो बकता  च सबुनिवमोचनः ।
स यािरः स कामािरम हादंो महायधुः ॥ १०१॥
बधािनितः शवः शरः शरोऽधनः । (शरोऽनघः)
अमरशेो महादवेो िवदवेः सरुािरहा ॥ १०२॥
अिहब ुोऽिनलाभ चिेकतानो हिवथा ।
अजकैपा कापाली िऽशरिजतः िशवः ॥ १०३॥
धिरधू मकेतःु ो वौैवणथा ।
धाता शब िवु िमऽा ीवुो धरः ॥ १०४॥
ूभावः सव गो वायरुय मा सिवता रिवः । (सवगोवायरुय मा)
उषु िवधाता च मााता भतूभावनः ॥ १०५॥
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िवभवु ण िवभावी च सवकामगणुावहः ।
पनाभो महागभ वोऽिनलोऽनलः ॥ १०६॥
बलवांोपशा परुाणः पुयचरुी ।
कुकता  कुवासी कुभतूो गणुौषधः ॥ १०७॥
सवा शयो दभ चारी सवषां ूािणनां पितः ।
दवेदवेः सखुासः सदसवरिवत ॥् १०८॥
कैलासिगिरवासी च िहमवििरसौंयः ।
कूलहारी कूलकता  बिवो बूदः ॥ १०९॥
विणजो वध की वृो बकुलनँछदः ।
सारमीवो महाजऽरुलोल महौषधः ॥ ११०॥
िसाथ कारी िसाथ ँ छोाकरणोरः ।
िसहंनादः िसहंदंः िसहंगः िसहंवाहनः ॥ १११॥
ूभावाा जगालालो लोकिहतः ।
सारो नवचबाः केतमुाली सभावनः ॥ ११२॥
भतूालयो भतूपितरहोराऽमिनितः ॥ ११३॥
वािहता सव भतूानां िनलय िवभभु वः ।
अमोघः सयंतो ो भोजनः ूाणधारणः ॥ ११४॥ (ूाणधारकः)
धिृतमाितमाः सृत यगुािधपः ।
गोपािलगपितमा मो गोचम वसनो हिरः। ११५॥
िहरयबा तथा गहुापालः ूविेशनाम ।्
ूकृािरम हाहष िजतकामो िजतिेयः ॥ ११६॥
गाार सवुास तपःसो रितन रः ।
महागीतो महानृो रोगणसिेवतः ॥ ११७॥
महाकेतमु हाधातनु कसानचुरलः ।
आवदेनीय आदशेः सव गसखुावहः ॥ ११८॥
तोरणारणो वातः पिरधी पितखचेरः ।
सयंोगो वध नो वृो अितवृो गणुािधकः ॥ ११९॥
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िन आसहाय दवेासरुपितः पितः ।
यु युबा दवेो िदिव सपुव णः ॥ १२०॥
आषाढ सषुाढ ीवुोऽथ हिरणो हरः ।
वपरुावत मानेो वसौुेो महापथः ॥ १२१॥
िशरोहारी िवमश सवलणलितः ।
अ रथयोगी च सवयोगी महाबलः ॥ १२२॥
समाायोऽसमाायीथ दवेो महारथः ।
िनजवो जीवनो मः शभुाो बककशः ॥ १२३॥
रूभतूो राो महाण विनपानिवत ।्
मलंू िवशालो मतृो ापोिनिधः ॥ १२४॥
आरोहणोऽिधरोह शीलधारी महायशाः ।
सनेाको महाको योगो यगुकरो हिरः ॥ १२५॥
यगुपो महापो महानागहनो वधः ।
ायिनव पणः पादः पिडतो चलोपमः ॥ १२६॥
बमालो महामालः शशी हरसलुोचनः ।
िवारो लवणः कूपियगुः सफलोदयः ॥ १२७॥
िऽलोचनो िवषणाो मिणिवो जटाधरः ।
िबिव सग ः समुखुः शरः सवा यधुः सहः ॥ १२८॥
िनवदेनः सखुाजातः सगुारो महाधनःु ।
गपाली च भगवानुानः सव कम णाम ॥् १२९॥
मानो बलो वायःु सकलः सवलोचनः ।
तलालः कराली ऊसहंननो महान ॥् १३०॥
छऽं सुऽो िवातो लोकः सवा ौयः बमः ।
मुडो िवपो िवकृतो दडी कुडी िवकुव णः। १३१॥
हय ः ककुभो वळो शतिजः सहॐपात ।्
सहॐमधूा  दवेेः सव दवेमयो गुः ॥ १३२॥
सहॐबाः सवा ः शरयः सवलोककृत ।्
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पिवऽं िऽककुः किनः कृिपलः। १३३॥
ॄदडिविनमा ता शतीपाशशिमान ।्
पगभ महागभ ॄगभ जलोवः ॥ १३४॥
गभिॄकृी ॄिवाणो गितः ।
अनपो नकैाा ितमतजेाः यवुः ॥ १३५॥
ऊगाा पशपुितवा तरंहा मनोजवः ।
चनी पनालामः सरुुरणो नरः ॥ १३६॥
किण कारमहाॐवी नीलमौिलः िपनाकधतृ ।्
उमापितमाकाो जावीधगृमुाधवः ॥ १३७॥
वरो वराहो वरदो वरेयः समुहानः ।
महाूसादो दमनः शऽहुा तेिपलः ॥ १३८॥
पीताा परमाा च ूयताा ूधानधतृ ।्
सव पा मखुो धम साधारणो वरः ॥ १३९॥
चराचराा सूाा अमतृो गोवषृेरः ।
सािष व सरुािदो िववािवताऽमतृः १४०॥
ासः सग ः ससुेपो िवरः पय यो नरः ।
ऋत ु सवंरो मासः पः सासमापनः ॥ १४१॥
कला काा लवा माऽा मुता हःपाः णाः ।
िवऽें ूजाबीजं िलमाु िनग मः ॥ १४२॥
सदसमं िपता माता िपतामहः ।
ग ारं ूजाारं मोारं िऽिवपम ॥् १४३॥
िनवा णं ादनवै ॄलोकः परा गितः ।
दवेासरुिविनमा ता दवेासरुपरायणः ॥ १४४॥
दवेासरुगुदवो दवेासरुनमृतः ।
दवेासरुमहामाऽो दवेासरुगणाौयः ॥ १४५॥
दवेासरुगणाो दवेासरुगणामणीः ।
दवेाितदवेो दवेिष दवासरुवरूदः ॥ १४६॥
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दवेासरुेरो िवो दवेासरुमहेरः ।
सवदवेमयोऽिचो दवेतााऽऽसवः ॥ १४७॥
उिििवबमो वैो िवरजो नीरजोऽमरः ॥
ईो हीरो ायो दवेिसहंो नरष भः ॥ १४८॥
िवबधुोऽमवरः सूः सवदवेपोमयः ।
सयुुः शोभनो वळी ूासानां ूभवोऽयः ॥ १४९॥
गहुः काो िनजः सग ः पिवऽं सव पावनः ।
श ृी श ृिूयो बॅू राजराजो िनरामयः ॥ १५०॥
अिभरामः सरुगणो िवरामः सव साधनः ।
ललाटाो िवदवेो हिरणो ॄवच सः ॥ १५१॥
ावराणां पितवै िनयमिेयवध नः ।
िसाथ ः िसभतूाथऽिचः सोतः शिुचः ॥ १५२॥
ोतािधपः परं ॄ भानां परमा गितः ।
िवमुो मुतजेा ौीमाौीवध नो जगत ॥् १५३॥
(इित सहॐनामोऽम ।् )

यथा ूधान ं भगवािनित भा तुो मया ।
य ॄादयो दवेा िवने नष यः ।
ोतम वं च कः ोित जगितम ॥् १५४॥
भिं वें परुृ मया यपितिव भःु ।
ततोऽनुां सा तुो मितमतां वरः ॥ १५५॥
िशवमिेभः वुवें नामिभः पिुवध नःै ।
िनयुः शिुचभ ः ूाोाानमाना ॥ १५६॥
एति परमं ॄ परं ॄािधगित ॥ १५७॥
ऋषयवै दवेा वुतेने तरम ॥् १५८॥
यूमानो महादवेुते िनयतािभः ।
भानकुी भगवानासंाकरो िवभःु ॥ १५९॥
तथवै च मनुषे ु य े मनुाः ूधानतः ।
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आिकाः ौधाना बिभज िभः वःै ॥ १६०॥
भा नमीशान ं परं दवें सनातनम ।्
कम णा मनसा वाचा भावनेािमततजेसः ॥ १६१॥
शयाना जाममाणा ोजपुिवशंथा ।
उिषििमषंवै िचयः पनुःपनः ॥ १६२॥
श ृवः ौावय कथय ते भवम ।्
वुः यूमाना तुि च रमि च ॥ १६३॥
जकोिटसहॐषे ु नानाससंारयोिनष ु ।
जोिव गतपाप भवे भिः ूजायते ॥ १६४॥
उा च भवे भिरना सवभावतः ।
भािवनः कारणे चा सवयु सवथा ॥ १६५॥
एतवेषे ु ापं मनुषे ु न लते ।
िनिव ा िनला िे भिरिभचािरणी ॥ १६६॥
तवै च ूसादने भिते नणॄाम ।्
यने याि परां िसिं तागवतचतेसः ॥ १६७॥ (ये न)
ये सव भावानगुताः ूपे महेरम ।्
ूपवलो दवेः ससंाराामुरते ॥् १६८॥
एवमे िवकुव ि दवेाः ससंारमोचनम ।्
मनुाणामतृ े दवें नाा शिपोबलम ॥् १६९॥
इित तनेेकने भगवादसितः ।
कृिवासाः तुः कृ तिडना शभुबिुना ॥ १७०॥
वमतें भगवतो ॄा यमधारयत ।्
गीयत े च स बुते ॄा शरसिधौ ॥ १७१॥
इदं पुयं पिवऽं च सवदा पापनाशनम ।्
योगदं मोदं चवै ग दं तोषदं तथा ॥ १७२॥
एवमतेठे य एकभा त ु शरम ।्
या गितः सायोगानां ोजतेां गितं तदा ॥ १७३॥
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वमतें ूयने सदा ि सिधौ ।
अमकंे चरेः ूायुादीितं फलम ॥् १७४॥
एतिहं परमं ॄणो िद सिंतम ।्
ॄा ूोवाच शबाय शबः ूोवाच मृवे ॥ १७५॥
मृःु ूोवाच िेो िेिडमागमत ।्
महता तपसा ूािडना ॄसिन ॥ १७६॥
तिडः ूोवाच शबुाय गौतमाय च भाग वः ।
ववैताय मनवे गौतमः ूाह माधव ॥ १७७॥
नारायणाय सााय समािधाय धीमते ।
यमाय ूाह भगवााो नारायणोऽतुः ॥ १७८॥
नािचकेताय भगवानाह ववैतो यमः ।
माक डयेाय वाय नािचकेतोऽभाषत ॥ १७९॥
माक डयेाया ूाो िनयमने जनाद न ।
तवाहमिमऽ वं दां िवौतुम ॥् १८०॥
य मारोयमायुं धं वदेने सिंमतम ।्
ना िवं िवकुव ि दानवा यरासाः ॥ १८१॥
िपशाचा यातधुाना वा गुका भजुगा अिप ।
यः पठेत शिुचः पाथ  ॄचारी िजतिेयः ।
अभयोगो वष त ु सोऽमधेफलं लभते ॥् १८२॥
इित ौीमहाभारत े अनशुासनपव िण दानधम पव िण
अचािरंशोऽायः ॥ ४८ ॥
ौीमहादवेसहॐनामोऽं समाम ।्
ौीकृाप णमु ।
ौीिशवाप णमु ।
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