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Shivasahasranamastotram from Shivapurana

ஶிவஸஹshரநாமshேதாthரmh ஶிவராnhதrhக³தmh

ஸூத உவாச ।
யதாmh ேபா⁴ ’ேரShட² ேயந Shேடா மேஹவர: ।
தத³ஹmh கத²யாmhயth³ய ஶிவmh நாமஸஹshரகmh ॥ 1॥
 விShiΝவாச ।
ௐ ஶிேவா ஹேரா mh’ேடா³ th³ர: Shகர: Shபேலாசந: ।
அrhதி²க³mhய:ஸதா³சார: ஶrhவ: ஶmh⁴rhமேஹவர: ॥ 2॥
சnhth³ராபீட³சnhth³ரெமௗrhவிவmh விவmhப⁴ேரவர: ।
ேவதா³nhதஸாரஸnhேதா³ஹ: கபா நீலேலாத: ॥ 3॥
th◌⁴யாநாதா⁴ேராऽபchேச²th³ேயா ெகௗ³ப⁴rhதா க³ேணவர: ।
அShடrhதிrhவிவrhதிshthவrhக:³shவrhக³ஸாத⁴ந: ॥ 4॥
jhஞாநக³mhேயா th³’ட⁴phரjhேஞா ேத³வேத³வshthேலாசந: ।
வாமேத³ேவா மஹாேத³வ: ப: பvh’ேடா⁴ th³’ட: ◌⁴ ॥ 5॥
விவேபா விபாோ வாகீ³ஶ: ஶுசிஸthதம: ।
ஸrhவphரமாணஸmhவாதீ³ vh’ஷாŋhேகா vh’ஷவாஹந: ॥ 6॥
ஈஶ: பிநாகீ க²Thவாŋhகீ³ சிthரேவஷசிரnhதந: ।
தேமாஹேரா மஹாேயாகீ³ ேகா³phதா ph³ரமா ச⁴rhஜ:॥ 7॥ (ph³ரமாNhட³’jhஜ)

காலகால: kh’thதிவாஸா:ஸுப⁴க:³ phரணவாthமக: । (phரணதாthமக:)
உnhநth³th◌⁴ர: ேஷா ஜுShேயா ³rhவாஸா: ரஶாஸந: ॥ 8॥ (உnhநth◌⁴ர:)

தி³vhயாத: ◌⁴ shகnhத³³: பரேமSh² பராthபர: ।
அநாதி³மth◌⁴யநித⁴ேநா கி³ேஶா கி³ஜாத⁴வ: ॥ 9॥
ேப³ரப³nh: ◌⁴ கNhேடா² ேலாகவrhேthதேமா mh’:³ ।
ஸமாதி⁴ேவth³ய: ேகாத³Nh³ நீலகNhட:² பரவதீ: ◌⁴ ॥ 10॥
விஶாலாோ mh’க³vhயாத: ◌⁴ ஸுேரஶshஸூrhயதாபந: ।
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ஶிவஸஹshரநாமshேதாthரmh ஶிவராnhதrhக³தmh

த⁴rhமதா⁴ம மாேthரmh ப⁴க³வாnh ப⁴க³ேநthரபி⁴th ॥ 11॥ (த⁴rhமாth◌⁴ய:)

உkh³ர: பஶுபதிshதாrhய: phயப⁴khத: பரnhதப: ।
தா³தா த³யாகேரா த³: கபrhதீ³ காமஶாஸந: ॥ 12॥
மஶாநநிலய:ஸூம: மஶாநshேதா² மேஹவர: ।
ேலாககrhதா mh’க³பதிrhமஹாகrhதா மெஹௗஷதி: ◌⁴ ॥ 13॥
ேஸாமேபாmh’தப: ெஸௗmhேயா மஹாேதஜா மஹாth³தி: ।
ேதேஜாமேயாऽmh’தமேயாऽnhநமயச ஸுதா⁴பதி: ॥ 14॥
உthதேரா ேகா³பதிrhேகா³phதா jhஞாநக³mhய: ராதந: ।
நீதி:ஸுநீதி: ஶுth³தா⁴thமா ேஸாம: ேஸாமரத:ஸுகீ² ॥ 15॥
அஜாதஶthராேலாகஸmhபா⁴vhேயா ஹvhயவாஹந: ।
ேலாககாேரா ேவத³கர:ஸூthரகார:ஸநாதந: ॥ 16॥
மஹrh: கபிலாசாrhேயா விவதீ³phதிshthேலாசந: ।
பிநாகபாணிrh⁴ேத³வ:shவshதித:³shவshதிkh’th ஸுதீ: ◌⁴ ॥ 17॥
தா⁴th’தா⁴மா தா⁴மகர:ஸrhவக:³ஸrhவேகா³சர: ।
ph³ரமsh’kh³விவsh’kh ஸrhக:³ கrhணிகாரphய: கவி: ॥ 18॥
ஶாேகா² விஶாேகா² ேகா³ஶாக:² ஶிேவா பி⁴ஷக³iνthதம: ।
க³ŋhகா³phலேவாத³ேகா ப⁴vhய: Shகல:shத²பதி:shதி²ர: ॥ 19॥
விதாthமா விேத⁴யாthமா ⁴தவாஹநஸாரதி:² ।
ஸக³ே க³ணகாயச ஸுகீrhதிசி²nhநஸmhஶய: ॥ 20॥
காமேத³வ: காமபாேலா ப⁴shேமாth³⁴தவிkh³ரஹ: ।
ப⁴shமphேயா ப⁴shமஶாயீ கா காnhத: kh’தாக³ம: ॥ 21॥
ஸமாவrhேதாऽநிvh’thதாthமா த⁴rhமஜ:ஸதா³ஶிவ: ।
அகlhமஷச Nhயாthமா சrhபா³ஹுrh³ராஸத:³ ॥ 22॥
³rhலேபா⁴ ³rhக³ேமா ³rhக:³ஸrhவாத⁴விஶாரத:³ ।
அth◌⁴யாthமேயாக³நிலய:ஸுதnhshதnhவrhத⁴ந: ॥ 23॥
ஶுபா⁴ŋhேகா³ ேலாகஸாரŋhேகா³ ஜக³தீ³ேஶா ஜநாrhத³ந: ।
ப⁴shமஶுth³தி⁴கேரா ேமேராஜshவீ ஶுth³த⁴விkh³ரஹ:॥ 24॥ (ப⁴shமஶுth³தி⁴கேராऽபீ⁴)
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அஸாth◌⁴ய:ஸா⁴ஸாth◌⁴யச ph◌⁴’thயமrhகடபth◌⁴’kh ।
ரNhயேரதா: ெபௗராே வஹேரா ப³ ॥ 25॥
மஹாரேதா³ மஹாக³rhத:th³ேதா⁴ ph³’nhதா³ரவnhதி³த: ।
vhயாkh◌⁴ரசrhமாmhப³ேரா vhயா மஹா⁴ேதா மஹாநிதி:◌⁴ ॥ 26॥
அmh’ேதாmh’தப:மாnh பாசஜnhய: phரப⁴ஜந: । (பசஜnhய:)
பசவிmhஶதிதththவshத:² பாஜாத: பராthபர: ॥ 27॥
ஸுலப: ◌⁴ ஸுvhரத: ஶூேரா வாŋhமையகநிதி⁴rhநிதி: ◌⁴ ।
வrhரம³rhவrhணீ ஶthchச²thதாபந: ॥ 28॥
ஆரம:பண:ாேமா jhஞாநவாநசேலவர: । (ரமண:)

phரமாண⁴ேதா ³rhjhேஞய:ஸுவrhே வாவாஹந: ॥ 29॥
த⁴iνrhத⁴ேரா த⁴iνrhேவேதா³³ண: ஶஶி³கர: ।
ஸthய:ஸthயபேராऽதீ³ேநா த⁴rhமாŋhேகா³ த⁴rhமஶாஸந: ॥ 30॥
அநnhதth³’Shராநnhேதா³ த³Nhேடா³ த³மயிதா த³ம: ।
அபி⁴சாrhேயா மஹாமாேயா விவகrhமவிஶாரத:³ ॥ 31॥
வீதராேகா³ விநீதாthமா தபshவீ ⁴தபா⁴வந: ।
உnhமthதேவஷ: phரchச²nhேநா தகாேமா தphய: ॥ 32॥
கlhயாணphரkh’தி: கlhப:ஸrhவேலாகphரஜாபதி: ।
தரshவீ தாரேகா தீ⁴மாnh phரதா⁴ந: phர⁴ரvhயய: ॥ 33॥
ேலாகபாேலாऽnhதrhதாthமா கlhபாதி:³ கமேலண: । (ேலாகபாேலாऽnhதராthமா ச)
ேவத³ஶாshthராrhத²தthவjhேஞா நியேமா நியதாரய: ॥ 34॥
சnhth³ர:ஸூrhய: ஶநி: ேகrhவராŋhேகா³ விth³மchச²வி: ।
ப⁴khதிவய: பரmh ph³ரமா mh’க³பா³rhபேऽநக:◌⁴ ॥ 35॥ (பரph³ரம)

அth³ரth³rhயாலய: காnhத: பரமாthமா ஜக³th³³: ।
ஸrhவகrhமாலயshShேடா மŋhக³Lhேயா மŋhக³ளாvh’த: ॥ 36॥
மஹாதபா தீ³rhக⁴தபா:shத²விShட:²shத²விேரா th◌⁴’வ: ।
அஹ:ஸmhவthஸேரா vhயாphதி: phரமாணmh பரமmh தப: ॥ 37॥
ஸmhவthஸரகேரா மnhthர: phரthயய:ஸrhவதாபந: ।
அஜ:ஸrhேவshவர:th³ேதா⁴ மஹாேதஜா மஹாப³ல: ॥ 38॥
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ேயாகீ³ ேயாkh³ேயா மஹாேரதா:th³தி: ◌⁴ ஸrhவாதி³ரkh³ரஹ: ।
வஸுrhவஸுமநா:ஸthய:ஸrhவபாபஹேரா ஹர: ॥ 39॥
ஸுகீrhதி: ேஶாப⁴ந:shரkh³வீ ேவதா³ŋhேகா³ ேவத³விnhiµநி: ।
ph◌⁴ராShiΝrhேபா⁴ஜநmh ேபா⁴khதா ேலாகநாேதா² ³ராத⁴ர: ॥ 40॥
அmh’த: ஶாவத: ஶாnhேதா பா³ணஹshத: phரதாபவாnh ।
கமNhட³த⁴ேரா த⁴nhவீ யவாŋhமநஸேகா³சர: ॥ 41॥
அதீnhth³ேயா மஹாமாய:ஸrhவவாஸசShபத:² ।
காலேயாகீ³ மஹாநாேதா³ மேஹாthஸாேஹா மஹாப³ல: ॥ 42॥
மஹா³th³தி⁴rhமஹாவீrhேயா ⁴தசா ரnhத³ர: ।
நிஶாசர: phேரதசா மஹாஶkhதிrhமஹாth³தி: ॥ 43॥
அநிrhேத³யவ:மாnh ஸrhவாசாrhயமேநாக³தி: ।
ப³ஹுதிrhமஹாமாேயா நியதாthமா th◌⁴ேவாऽth◌⁴வ: ॥ 44॥
ஓஜshேதேஜா th³தித⁴ேரா ஜநக:ஸrhவஶாஸக: ।
nh’thயphேயா nh’thயநிthய: phரகாஶாthமா phரகாஶக: ॥45॥ (நிthயnh’thய:)

shபShடாேரா ³ேதா⁴ மnhthர:ஸமாந:ஸாரஸmhphலவ: ।
கா³தி³kh’th³கா³வrhேதா க³mhபீ⁴ேரா vh’ஷவாஹந: ॥ 46॥
இShேடா விஶிShட: ஶிShேடShட:ஸுலப: ◌⁴ ஸாரேஶாத⁴ந: ।
தீrhத²பshதீrhத²நாமா தீrhத²th³’யsh தீrhத²த:³ ॥ 47॥
அபாmh நிதி⁴ரதி⁴Shடா²நmh விஜேயா ஜயகாலவிth । (³rhஜேயா)
phரதிSh²த: phரமாணjhேஞா ரNhயகவேசா ஹ: ॥ 48॥
விேமாசந:ஸுரக³ே விth³ேயேஶா பி³nh³ஸmhரய: ।
வாதேபாऽமேலாnhமாயீ விகrhதா க³ஹேநா ³ஹ: ॥ 49॥
கரணmh காரணmh கrhதா ஸrhவப³nhத⁴விேமாசந: ।
vhயவஸாேயா vhயவshதா²ந:shதா²நேதா³ ஜக³தா³தி³ஜ: ॥ 50॥
³ேதா³லேதாऽேப⁴ேதா³ பா⁴வாthமாthமநி ஸmhshதி²த: ।
வீேரவேரா வீரப⁴th³ேரா வீராஸநவிதி⁴rh³: ॥ 51॥
வீரடா³மணிrhேவthதா சிதா³நnhேதா³ நதீ³த⁴ர: ।
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ஆjhஞாதா⁴ரshthஶூ ச ஶிபிவிShட: ஶிவாலய: ॥ 52॥
வாலகி²lhேயா மஹாவீரshதிkh³மாmhஶுrhப³தி⁴ர: க²க:³ । (பா³லகி²lhேயா)
அபி⁴ராம:ஸுஶரண:ஸுph³ரமNhய:ஸுதா⁴பதி: ॥ 53॥
மக⁴வாnh ெகௗஶிேகா ேகா³மாnh விராம:ஸrhவஸாத⁴ந: । மக⁴வாெகௗஶிேகா
லலாடாோ விவேத³ஹ:ஸார:ஸmhஸாரசkhரph◌⁴’th ॥ 54॥
அேமாக⁴த³Nh³ மth◌⁴யshேதா²ரNhேயா ph³ரமவrhசஸ: । (த³Nhேடா³)
பரமாrhத:² பேரா மாயீ ஶmhப³ேரா vhயாkh◌⁴ரேலாசந: ॥ 55॥ (பேராமாய:ஸmhவேரா)

சிrhப³ஹுசிrhைவth³ேயா வாசshபதிரஹshபதி: ।
ரவிrhவிேராசந:shகnhத:³ ஶாshதா ைவவshவேதா யம: ॥ 56॥
khதிnhநதகீrhதிச ஸாiνராக:³ ரஜய: ।
ைகலாஸாதி⁴பதி: காnhத:ஸவிதா ரவிேலாசந: ॥ 57॥
விேவாthதேமா வீதப⁴ேயா விவப⁴rhதாऽநிவாரத: ।
நிthேயா நியதகlhயாண: Nhயரவணகீrhதந: ॥ 58॥
³ரரேவா விவஸேஹா th◌⁴ேயேயா ³shshவphநநாஶந: ।
உthதாரே ³Shkh’திஹா விjhேஞேயா ³shஸேஹாऽப⁴வ: ॥ 59॥
அநாதி³rh⁴rh⁴ேவா ல: கி thத³ஶாதி⁴ப: ।
விவேகா³phதா விவகrhதா ஸுவீேரா சிராŋhக³த:³ ॥ 60॥
ஜநேநா ஜநஜnhமாதி:³ phதிமாnhநீதிமாnh th◌⁴வ: ।
வஶிShட:² கயேபா பா⁴iνrhபீ⁴ேமா பீ⁴மபராkhரம: ॥ 61॥
phரணவ:ஸthபதா²சாேரா மஹாேகாேஶா மஹாத⁴ந: ।
ஜnhமாதி⁴ேபா மஹாேத³வ:ஸகலாக³மபாரக:³ ॥ 62॥
தththவmh தththவவிேத³காthமா வி⁴rhவிShiΝவி⁴ஷண: । (விShiΝrhவி⁴)
’rhph³ராமண ஐவrhயmh ஜnhமmh’thஜராதிக:³ ॥ 63॥
பசயjhஞஸiµthபthதிrhவிேவேஶா விமேலாத³ய: । (பசதththவ)

ஆthமேயாநிரநாth³யnhேதா வthஸேலா ப⁴khதேலாகth◌⁴’kh ॥ 64॥ (அநாth³யnhேதா
யாthமேயாநிrh)

கா³யthவlhலப: ◌⁴ phராmhஶுrhவிவாவாஸ: phரபா⁴கர: ।
ஶிஶுrhகி³ரத:ஸmhராTh ஸுேஷண:ஸுரஶthஹா ॥ 65॥
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அேநShடேநச iµnhேதா³ விக³தjhவர: ।
shவயjhேயாதிrhமஹாjhேயாதிshதiνjhேயாதிரசசல: ॥ 66॥
பிŋhக³ள: கபிலமrhபா⁴லேநthரshthரயீதiν: ।
jhஞாநshகnhேதா³ மஹாநீதிrhவிேவாthபthதிபphலவ: ॥ 67॥ (shகnhேதா⁴)

ப⁴ேகா³ விவshவாநாதி³thேயா க³தபாேரா ph³’ஹshபதி: ।
கlhயாண³ணநாமா ச பாபஹா Nhயத³rhஶந: ॥ 68॥
உதா³ரகீrhதிth³ேயாகீ³ஸth³ேயாகீ³ஸத³ஸnhமய: । (ஸத³ஸnhthரப:)
நthரமா நாேகஶ:shவாதி⁴Shடா²ந:ஷடா³ரய: ॥ 69॥
பவிthர: பாபஹா ச மணிேரா நேபா⁴க³தி: । (பாபநாஶச)
’thNhட³கமாந: ஶkhர: ஶாnhேதா vh’ஷாகபி: ॥ 70॥
உShே kh³ரஹபதி: kh’Shண:ஸமrhேதா²நrhத²நாஶந: ।
அத⁴rhமஶthரjhேஞய: ஹூத: ரத: ॥ 71॥
ph³ரமக³rhேபா⁴ ph³’ஹth³க³rhேபா⁴ த⁴rhமேத⁴iνrhத⁴நாக³ம: ।
ஜக³th³தி⁴ைத ஸுக³த:மார:ஶலாக³ம: ॥ 72॥
ரNhயவrhே jhேயாதிShமாnhநாநா⁴தரேதா th◌⁴வநி: ।
ஆேராkh³ேயா நயநாth◌⁴யோ விவாthேரா த⁴ேநவர: ॥ 73॥ நமநா?
ph³ரமjhேயாதிrhவஸுதா⁴மா மஹாjhேயாதிரiνthதம: । (வஸுrhதா⁴மா)
மாதாமேஹா மாதவா நப⁴shவாnhநாக³ஹாரth◌⁴’kh ॥ 74॥
லshthய: லேஹாऽக³shthேயா ஜாகrhNhய: பராஶர: ।
நிராவரணநிrhவாேரா ைவரchேயா விShடரரவா: ॥ 75॥
ஆthம⁴ரநிth³ேதா⁴thrhjhஞாநrhதிrhமஹாயஶா: ।
ேலாகவீராkh³ரணீrhவீரசNhட:³ஸthயபராkhரம: ॥ 76॥
vhயாலகlhேபா மஹாகlhப: கlhபvh’: கலாத⁴ர: ।
அலŋhகShiΝரசேலா ேராசிShiΝrhவிkhரேமாnhநத: ॥ 77॥
ஆ: ஶph³த³பதிrhவாkh³ phலவந: ஶிகி²ஸாரதி:² ।
அஸmhsh’Shேடாऽதிதி:² ஶthphரமாதீ² பாத³பாஸந: ॥ 78॥
வஸுரவா: கvhயவாஹ: phரதphேதா விவேபா⁴ஜந: ।
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ஜphேயா ஜராதி³ஶமேநா ேலாதச தநபாth ॥ 79॥
vh’ஷத³ேவா நேபா⁴ேயாநி:ஸுphரதீகshதshரஹா । (ph³’ஹத³ேவா)
நிதா³க⁴shதபேநா ேமக⁴ப⁴: பரரஜய: ॥ 80॥
ஸுகா²நில:ஸுநிShபnhந:ஸுரபி: ◌⁴ ஶிஶிராthமக: ।
வஸnhேதா மாத⁴ேவா kh³Shேமா நப⁴shேயா பீ³ஜவாஹந: ॥ 81॥
அŋhகி³ரா ³ராthேரேயா விமேலா விவபாவந: ।
பாவந: ரchச²khரshthைரவிth³ேயா வரவாஹந: ॥ 82॥ (நவவாரண:)

மேநா ³th³தி⁴ரஹŋhகார: ேthரjhஞ: ேthரபாலக: ।
ஜமத³kh³நிrhப³லநிதி⁴rhவிகா³ேலா விவகா³லவ: ॥ 83॥ (ப³லநிதி: ◌⁴ ய:?)

அேகா⁴ேராऽiνthதேரா யjhஞ: ேரேயா நி:ேரயஸphரத:³ ।
ைஶேலா க³க³நnhதா³ேபா⁴ தா³நவாரnhத³ம: ॥ 84॥
சாiµNhேடா³ ஜநகசாrhநிஶlhேயா ேலாகஶlhயth◌⁴’kh ।
சrhேவத³சrhபா⁴வசரசரphய: ॥ 85॥
ஆmhநாேயாऽத²ஸமாmhநாயshதீrhத²ேத³வ: ஶிவாலய: ।
ப³ஹுேபா மஹாப:ஸrhவபசராசர: ॥ 86॥
nhயாயநிrhயேகா ேநேயா nhயாயக³mhேயா நிரஜந: । (nhயாயீ)
ஸஹshரrhதா⁴ ேத³ேவnhth³ர:ஸrhவஶshthரphரப⁴ஜந: ॥ 87॥ (ஶாshthர)

iµNh³ விேபா விkh’ேதா த³Nh³ நாதீ³³ேthதம: । (iµNhேடா³ தா³நீ)
பிŋhக³லாோ  ப³வோ நீலkh³ேவா நிராமய: ॥ 88॥ (ஜநாth◌⁴யோ)

ஸஹshரபா³ஹு:ஸrhேவஶ: ஶரNhய:ஸrhவேலாகth◌⁴’kh ।
பth³மாஸந: பரjhேயாதி: பாரmhபrhயப²லphரத:³ ॥ 89॥
பth³மக³rhேபா⁴ மஹாக³rhேபா⁴ விவக³rhேபா⁴ விசண: ।
பராவரjhேஞா வரேதா³ வேரNhயச மஹாshவந: ॥ 90॥
ேத³வாஸுர³rhேத³ேவா ேத³வாஸுரநமshkh’த: ।
ேத³வாஸுரமஹாthேரா ேத³வாஸுரமேஹshவர: ॥ 91॥
ேத³வாஸுேரவேரா தி³vhேயா ேத³வாஸுரமஹாரய: ।
ேத³வேத³ேவாऽநேயாऽசிnhthேயா ேத³வதாthமாthமஸmhப⁴வ: ॥ 92॥
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ஸth³ேயா மஹாஸுரvhயாேதா⁴ ேத³வmhேஹா தி³வாகர: ।
வி³தா⁴kh³ரசர: ேரShட:²ஸrhவேத³ேவாthதேமாthதம: ॥ 93॥
ஶிவjhஞாநரத:மாnh ஶிகீ²பrhவதphய: ।
வjhரஹshத:th³த⁴க²Th³ேகா³ நரmhஹநிபாதந: ॥ 94॥
ph³ரமசா ேலாகசா த⁴rhமசா த⁴நாதி⁴ப: ।
நnhதீ³ நnhதீ³வேராऽநnhேதா நkh³நvhரதத⁴ர: ஶுசி: ॥ 95॥
ŋhகா³th◌⁴ய:ஸுராth◌⁴யோ கா³th◌⁴யோ கா³பஹ: ।
shவதா⁴மா shவக³த:shவrhகீ³shவர:shவரமய:shவந: ॥ 96॥
பா³th◌⁴யோ பீ³ஜகrhதா கrhமkh’th³த⁴rhமஸmhப⁴வ: । (த⁴rhமkh’th)
த³mhேபா⁴ ேலாேபா⁴ऽத²ைவஶmh:◌⁴ ஸrhவ⁴தமேஹவர:॥ 97॥ (ேலாேபா⁴ऽrhத²விchச²mh: ◌⁴)
மஶாநநிலயshthrhய: ேஸரphரதிமாkh’தி: ।
ேலாேகாthதரsh²ேடா ேலாகshthrhயmhப³ேகா நாக³⁴ஷண: ॥ 98॥
அnhத⁴காrhமக²th³ேவ விShiΝகnhத⁴ரபாதந: । (மயth³ேவ)

நேதா³ேஷாऽய³ே த³ா: ஷத³nhதபி⁴th ॥ 99॥
⁴rhஜ: க²Nhட³பரஶு:ஸகேலா நிShகேலாऽநக: ◌⁴ ।
அகால:ஸகலாதா⁴ர: பாNh³ராேபா⁴ mh’ேடா³ நட: ॥ 100॥
rhண: ரயிதா Nhய:ஸுமார:ஸுேலாசந: ।
ஸnhமாrhக³ப: phேயாऽ⁴rhத: Nhயகீrhதிரநாமய: ॥ 101॥
மேநாஜவshதீrhத²கேரா ஜேலா நியேமவர: ।
விதாnhதகேரா நிthேயா வஸுேரதா வஸுphரத:³ ॥ 102॥
ஸth³க³தி:th³தி⁴த:³th³தி:◌⁴ ஸjhஜாதி: க²லகNhடக: ।
கலாத⁴ேரா மஹாகால⁴த:ஸthயபராயண: ॥ 103॥
ேலாகலாவNhயகrhதா ச ேலாேகாthதரஸுகா²லய: ।
சnhth³ரஸவந: ஶாshதா ேலாகkh³ராேஹா மஹாதி⁴ப: ॥ 104॥
ேலாகப³nh⁴rhேலாகநாத:² kh’தjhஞ: kh’thதி⁴த: ।
அநபாேயாऽர: காnhத:ஸrhவஶshthரph◌⁴’தாmh வர: ॥ 105॥ (ஶாshthர)

ேதேஜாமேயா th³தித⁴ேரா ேலாகமாநீ kh◌⁴’rhணவ: ।
ஶுசிshத: phரஸnhநாthமா யேஜேயா ³ரதிkhரம: ॥ 106॥
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jhேயாதிrhமேயா ஜக³nhநாேதா² நிராகாேரா ஜேலவர: ।
mhப³வீே மஹாகாேயா விேஶாக: ேஶாகநாஶந: ॥ 107॥
thேலாகபshthேலாேகஶ:ஸrhவஶுth³தி⁴ரேதா⁴ஜ: ।
அvhயkhதலே ேத³ேவா vhயkhேதாऽvhயkhேதா விஶாmhபதி: ॥ 108॥
பர: ஶிேவா வஸுrhநாஸாஸாேரா மாநத⁴ேரா யம: ।
ph³ரமா விShiΝ: phரஜாபாேலா ஹmhேஸா ஹmhஸக³திrhவய: ॥ 109॥
ேவதா⁴ விதா⁴தா தா⁴தா ச shரShடா ஹrhதா சrhiµக:² ।
ைகலாஸஶிக²ராவா ஸrhவாவா ஸதா³க³தி: ॥ 110॥
ரNhயக³rhேபா⁴ th³ே ⁴தபாேலாத² ⁴பதி: ।
ஸth³ேயாகீ³ ேயாக³விth³ேயாகீ³ வரேதா³ ph³ராமணphய: ॥ 111॥
ேத³வphேயா ேத³வநாேதா² ேத³வேகா ேத³வசிnhதக: ।
விஷமாோ விபாோ vh’ஷேதா³ vh’ஷவrhத⁴ந: ॥ 112॥
நிrhமேமா நிரஹŋhகாேரா நிrhேமாேஹா நிபth³ரவ: ।
த³rhபஹா த³rhபேதா³ th³’phத:ஸrhவாrhத²பவrhதக: ॥ 113॥
ஸஹshராrhசிrh⁴தி⁴ஷ:shநிkh³தா⁴kh’திரத³ண: ।
⁴தப⁴vhயப⁴வnhநாேதா² விப⁴ேவா ⁴திநாஶந: ॥ 114॥
அrhேதா²ऽநrhேதா² மஹாேகாஶ: பரகாrhையகபNh³த: ।
நிShகNhடக: kh’தாநnhேதா³ நிrhvhயாேஜா vhயாஜமrhத³ந: ॥ 115॥
ஸththவவாnh ஸாththவிக:ஸthய: kh’தshேநஹ: kh’தாக³ம: ।
அகmhபிேதா ³ணkh³ரா ைநகாthமா ைநககrhமkh’th ॥ 116॥
ஸுphத:ஸுக²த:³ஸூம:ஸுகேரா த³நில: ।
நnhதி³shகnhேதா³ த⁴ேரா ⁴rhய: phரகடphதிவrhத⁴ந: ॥ 117॥
அபராத:ஸrhவஸேஹா ேகா³விnhத:³ஸthவவாஹந: ।
அth◌⁴’த:shவth◌⁴’த:th³த: ◌⁴ தrhதிrhயேஶாத⁴ந: ॥ 118॥
வாராஹஶ ◌்’ŋhக³th◌⁴’kh ஶ ◌்’ŋhகீ³ ப³லவாேநகநாயக: ।
ஶ ◌்’திphரகாஶ: திமாேநகப³nh⁴ரேநகth◌⁴’kh ॥ 119॥
வthஸல: ஶிவாரmhப:◌⁴ ஶாnhதப⁴th³ர:ஸேமா யஶ: ।
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⁴யேஶா ⁴ஷே ⁴திrh⁴திkh’th³ ⁴தபா⁴வந: ॥ 120॥
அகmhேபா ப⁴khதிகாயsh காலஹாநி: கலாவி: ◌⁴ ।
ஸthயvhரதீ மஹாthயாகீ³ நிthய: ஶாnhதிபராயண: ॥ 121॥
பராrhத²vh’thதிrhவரேதா³ விரkhதsh விஶாரத:³ ।
ஶுப⁴த:³ ஶுப⁴கrhதா ச ஶுப⁴நாமா ஶுப:◌⁴ shவயmh ॥ 122॥
அநrhதி²ேதா ³ணkh³ரா யகrhதா கநகphரப:◌⁴ ।
shவபா⁴வப⁴th³ேரா மth◌⁴யshத:² ஶthkh◌⁴ேநா விkh◌⁴நநாஶந: ॥ 123॥
ஶிக²Nh³ கவசீ ஶூ ஜ iµNh³ ச Nhட³ ।
அmh’th:ஸrhவth³’kh mhஹshேதேஜாராஶிrhமஹாமணி: ॥ 124॥
அஸŋhkh²ேயேயாऽphரேமயாthமா வீrhயவாnh வீrhயேகாவித:³ ।
ேவth³யச ைவ விேயாகா³thமா பராவரiµநீவர: ॥ 125॥ (ஸphதாவர)

அiνthதேமா ³ராத⁴rhேஷா ம⁴ர: phயத³rhஶந: ।
ஸுேரஶ: ஶரண:ஸrhவ: ஶph³த:³ phரதபதாmh வர: ॥ 126॥
காலப: காலகால:ஸுkh’தீ kh’தவாஸுகி: ।
மேஹShவாேஸா மப⁴rhதா நிShகலŋhேகா விஶ ◌்’ŋhக²ல: ॥ 127॥
th³மணிshதரணிrhத⁴nhய:th³தி⁴த:³th³தி⁴ஸாத⁴ந: ।
விவத:ஸmhphரvh’thதsh vhேடா⁴ரshேகா மஹா⁴ஜ: ॥ 128॥
ஸrhவேயாநிrhநிராடŋhேகா நரநாராயணphய: । (நிராதŋhேகா)
நிrhேலேபா யதிஸŋhகா³thமா நிrhvhயŋhேகா³ vhயŋhக³நாஶந: ॥ 129॥
shதvhய:shதவphய:shேதாதா vhயாஸrhதிrhநிரால: । (shதி)
நிரவth³யமேயாபாேயா விth³யாராஶிச ஸthkh’த: ॥ 131॥
phரஶாnhத³th³தி⁴ருNhண:ஸŋhkh³ரேஹா நிthயஸுnhத³ர: ।
ைவயாkh◌⁴ர⁴rhேயா தா⁴thஶ:ஸŋhகlhப: ஶrhவபதி: ॥ 132॥
பரமாrhத²³rhத³thத:ஸூராதவthஸல: ।
ேஸாேமா ரஸjhேஞா ரஸத:³ஸrhவஸthவாவலmhப³ந: ॥ 132

ஏவmh நாmhநாmh ஸஹshேரண Shடாவ  ஹரmh ஹ: ।
phராrhத²யாமாஸ ஶmh⁴mh ைவ ஜயாமாஸ பŋhகைஜ: ॥ 133॥
தத:ஸ ெகௗகீ ஶmh⁴சகார சதmh th³விஜா: ।
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ஶிவஸஹshரநாமshேதாthரmh ஶிவராnhதrhக³தmh

மஹth³⁴தmh ஸுக²கரmh தேத³வ ஶ ◌்’iΝதாத³ராth ॥ 134॥
இதி ஶிவமஹாராேண சrhth²யாmh ேகாth³ரஸmhதாயாmh
ஶிவஸஹshரநாமவrhணநmh நாம பசthmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 35॥
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