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ShrI ShivasahasranAma Stotram from Rudrayamala tantra

ौीिशवसहॐनामोऽम ्

ॐ ौीगणशेाय नमः ।
पवू पीिठका
ॐ ओकंारिनलयं दवें गजवं चतभु ुजम ।्
िपचिडलमहं वे सव िवोपशाये ॥
ौिुतिृतपरुाणानामालयं कणालयम ।्
नमािम भगवादशरं लोकशरम ॥्
शरं शराचाय केशवं बादरायणम ।्
सऽूभाकृतौ वे भगवौ पनुःपनुः ॥
वे शमुमुापितं सरुगंु वे जगारणं
वे पगभषूणं मगृधरं वे पशनूाितम ।्
वे सयू शशाविनयनं वे मकुुिूयं
वे भजनाौयं च वरदं वे िशवं शरम ॥्
तव तं न जानािम कीशोऽिस महेर ।
याशोऽिस महादवे ताशाय नमो नमः ॥
ऋषय ऊचःु-
सतू वदेाथ त िशवानपरायण ।
मुपुायं वदां कृपालो मिुनसम ॥ १॥
कः सेः सवदवेषे ु को वा जो मनःु सदा ।
ातं कुऽ वा िनं िकं वा सवा थ साधकम ॥् २॥
ौीसतू उवाच-

धाामहे ननूमनशरणानुीन ।्
वािशनो वनवेासान ्मानुकषान ॥् ३॥
भविः सववदेाथ तं ातमतितःै ।
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ौीिशवसहॐनामोऽम ्

भविः सववदेाथ ात एवाि यिप ॥ ४॥
तथािप िकिािम यथा ातं मया तथा ।
परुा कैलासिशखरे सखुासीन ं जगभमु ॥् ५॥
वदेावेमीशान ं शरं लोकशरम ।्
िवलोातीव सुः षमखुः सामीरम ॥् ६॥
मा कृताथ माानं ूिणप सदािशवम ।्
पू सवलोकानां मुपुायं कृतािलः ॥ ७॥
ौी उवाच-

िवेर महादवे िवुॄ ािदवित ।
दवेानां मानवानां च िकं मोाि साधनम ॥् ८॥
तव नामानािन सि यिप शर ।
तथािप तािन िदािन न ाये मयाधनुा ॥ ९॥
िूयािण िशवनामािन सवा िण िशव यिप ।
तथािप कािन रािण तषे ु िूयतमािन त े ॥
तािन सवा थ दा कृपया वुमहिस ॥ १०॥
ौीसतू उवाच-

कुमारोदीिरतां वाचं सव लोकिहतावहाम ।्
ौुा ूसवदनमवुाच सदािशवः ॥ ११॥
ौीसदािशव उवाच-

साध ु साध ु महाूा सृं याधनुा ।
यिददान या पृं ते श ृण ु सादरम ॥् १२॥
एवमवे परुा गौया  पृः काँयामहं तदा ।
समाातं मया सवषां मोसाधनम ॥् १३॥
िदाननामािन सि तगं परम ।्
अोरसहॐं त ु नाां िूयतरं मम ॥ १४॥
एकैकमवे ते नाम सवा थ साधकम ।्
मयािप नाां सवषां फलं वंु न शते ॥ १५॥
ितलातिैब पऽःै कमलःै कोमलनै वःै ।
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ौीिशवसहॐनामोऽम ्

पजूियित मां भा यतेामसया ॥ १६॥
स पापेः ससंतृे मुते नाऽ सशंयः ।
ततो ममािकं याित पनुराविृलभम ॥् १७॥
एकैकेनवै नाा मां अच िया ढोताः ।
ें फलं ूावुि समवेोते मया ॥ १८॥
एतामावल यु पठां ूणमेदा ।
स याित मम सायुं ें बसुमितः ॥ १९॥
ृा मिममलं एतामािन यः पठेत ।्
स पातकेः सवः समवे ूमुते ॥ २०॥
यतेामिभः सक् िऽकालं वराविध ।
मामच यित िनद ः स दवेेो भिवित ॥ २१॥
एतामानसुानिनरतः सवदाऽमनुा ।
मम िूयकरािवसाऽ सादरम ॥् २२॥
तजूया पिूजतोऽहं स एवाहं मतो मम ।
ताियतरं ानमवै िह ँयते ॥ २३॥
िहरयबािरािदनाां शरुहं ऋिषः ।
दवेताहमवेाऽ शिगरी मम िूया ॥ २४॥
महशे एव ससंेः सविरित िह कीलकम ।्
धमा था ः फलं यें फलदायी सदािशवः ॥ २५॥

ॐ
सौरमडलमं सां ससंारभषेजम ।्
नीलमीवं िवपां नमािम िशवमयम ॥्
॥ ासः ॥
ॐ अ ौीिशवसहॐनामोऽमहाम शुिषः ।
अनुपु छ्ः । परमाा ौीसदािशवो दवेता ।
महेर इित बीजम ।् गौरी शिः ।
महशे एव ससंेः सविरित कीलकम ।्
ौीसासदािशव ूीथ मुसहॐनामजप े िविनयोगः ।
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ौीिशवसहॐनामोऽम ्

॥ ानम ॥्
शां पासनं शिशधरमकुटं पवं िऽनऽें
शलंू वळं च खं परशमुभयदं दभाग े वहम ।्
नागं पाशं च घटां वरडमयतुं चाशं वामभाग े
नानालारयंु िटकमिणिनभं पाव तीशं नमािम ॥
ॐ नमो भगवते िाय ।
ॐ िहरयबाः सनेानीिदितराट ्हरः ।
हिरकेशः पशपुितम हान स्िरो मडृः ॥ १॥
िवाधी बशः ौेः परमाा सनातनः ।
सवा राट ्जगता  पुशेो निकेरः ॥ २॥
आततावी महािः ससंाराः सरुेरः ।
उपवीितरहाा ऽेशेो वननायकः ॥ ३॥
रोिहतः पितः सतूो वािणजो मितः ।
वृशेो तभुदवेो भवुिवा िरवृतः ॥ ४॥
उघैषो घोरपः पीशः पाशमोचकः ।
ओषधीशः पवः कृवीतो भयानकः ॥ ५॥
सहमानः णरतेाः िनािधिन पवः ।
आािधनीशः ककुभो िनषी नेरकः ॥ ६॥
माा तराो वकः पिरवकः ।
अरयशेः पिरचरो िनचेः ायरुकः ॥ ७॥
ूकृशेो िगिरचरः कुशेो गहुेदः ।
भवः शव नीलकठः कपद िऽपरुाकः ॥ ८॥
ुकेशो िगिरशयः सहॐाः सहॐपात ।्
िशिपिवमौिल॑ो मीढुमोऽनघः ॥ ९॥
वामनो ापकः शलूी वषयानजडोऽनणःु ।
ऊः सूऽिमयः शीः ूथमः पावकाकृितः ॥ १०॥
आचारारकारोऽवोऽनिवमहः ।
ीः ॐोत ईशानो धयु गयनो यमः ॥ ११॥
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ौीिशवसहॐनामोऽम ्

पवू जोऽपरजो ेः किनो िवलोचनः ।
अपगो ममो जघो बिुयः ूभःु ॥ १२॥
ूितसयऽनपः सोो याो सरुाौयः ।
खोवयऽभयः ेः ोः पो नभोऽमणीः ॥ १३॥
वोऽवसाः पतूाा ौवः कः ूितौवः ।
आशषुणेो महासनेो महावीरो महारथः ॥ १४॥
शरूोऽितघातको वम वथी िबितः ।
ौतुसनेः ौतुः साी कवची वशकृशी ॥ १५॥
आहनोऽननाथो ोऽिरनाशकः ।
धृःु ूमशृ इाा वदाो वदेसतः ॥ १६॥
तीषेपुािणः ूिहतः ायधुः शिवमः ।
सधुा स ुू साा िववः सदागितः ॥ १७॥
ॐुः पो िवबाः काो नीो शिुचितः ।
सूः सरो वशैो नाः कूो ऋिषम नःु ॥ १८॥
सव व वष पः कुमारः कुशलोऽमलः ।
मेोऽवऽमोघशिः िवुोऽमोघिवबमः ॥ १९॥
रासदो राराो िनो ःसहष भः ।
ईिीयः बोधशमनो जातकुण ः पुतुः ॥ २०॥
आतो वायरुजरो वाः काायनीिूयः ।
वाो वापुो रेो िवमधूा  वस ुू दः ॥ २१॥
सोमाॆोऽणः शः िः सखुकरः सकृुत ।्
उमोऽनमुो भीमकमा  भीमो भीमपराबमः ॥ २२॥
अमवेधो हनीयाा हा रवेधो वधः ।
शमु योभवो िनः शरः कीित सागरः ॥ २३॥
मयरः िशवतरः खडपश ुरजः शिुचः ।
तीः कूोऽमतृाधीशः पायऽवायऽमतृाकरः ॥ २४॥
शुः ूतरणो मुः शुपािणरलोपः ।
उ उरणाय ाय ाय ितः ॥ २५॥
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ौीिशवसहॐनामोऽम ्

आताय ः सारभतूाा सारमाही रयः ।
आलाो मोदः पोऽनथ हा ससरः ॥ २६॥
शः फेः ूवाोढा िसकः सकैताौयः ।
इिरयो मामणीः पुयः शरयः शुशासनः ॥ २७॥
वरेयो यपुषो यशेो यनायकः ।
यकता  यभोा यिविवनाशकः ॥ २८॥
यकमफलाो यमिूत रनातरुः ।
ूपः िकंिशलो गेो गृो धनाकरः ॥ २९॥
पलुः यणो गोो गोिवो गीतसियः ।
दो कृत ्ो गरेः ूभाकरः ॥ ३०॥
िनवेो िनयतोऽया पासंः सतापनः ।
शुो हिरोऽपतूाा रजः सािकिूयः ॥ ३१॥
लोोलः पण शः पय ः पणू ः परुातनः ।
भतूो भतूपितभू पो भधूरो भधूरायधुः ॥ ३२॥
भतूसो भतूमिूत भू तहा भिूतभषूणः ।
मदनो मादको माो मदहा मधरुिूयः ॥ ३३॥
मधमु धकुरः बूरो मधरुो मदनाकः ।
िनरनो िनराधारो िनो िनपािधकः ॥ ३४॥
िनपो िनराकारो िनरीहो िनपिवः ।
सः सगणुोपतेः सिवत स्िवियः ॥ ३५॥
सिनः समिूत ः सशेः सिवमः ।
समजगदाधारः समगणुसागरः ॥ ३६॥
समःखिवसंी समानकारणः ।
िामालाभरणो िािूयवलः ॥ ३७॥
िावा िापो िापकः ।
िवेरो वीरभिः सॆाट ्दमखाकः ॥ ३८॥
िवेरो िवकता  गुदविशखामिणः ।
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ौीिशवसहॐनामोऽम ्

भजुगेलसठो भजुाभरणिूयः ॥ ३९॥
भजुिवलसण भजुवलयावतृः ।
मिुनवो मिुनौेो मिुनवृिनषिेवतः ॥ ४०॥
मिुनुडरीको मिुनसकैजीवनः ।
मिुनमृयो वदेमृयो मगृहो मनुीरः ॥ ४१॥
मगृेचमवसनो नरिसहंिनपातनः ।
मृुयो मृमुृरुपमृिुवनाशकः ॥ ४२॥
मृरुेः मृहुा मृपुिूजतः ।
ऊ िहरयः परमो िनधनशेो धनािधपः ॥ ४३॥
यजमुू ित ः साममिूत ः ऋिूत मू ित विज तः ।
ो तमोऽो ामो जवी ॥ ४४॥
िलमिूत रिलाा िलािलािवमहः ।
महमहो महाधारो महाकारो महेरः ॥ ४५॥
महकृद ्महिभद ्माही महो महिवलणः ।
काकारः ककता  कलणतरः ॥ ४६॥
को काकृितः कनाशकः कककः ।
परमाा ूधानाा ूधानपुषः िशवः ॥ ४७॥
वेो वैो वदेवेो वदेवदेासंतुः ।
वदेवो वदेिजो िविजो िजनाशकः ॥ ४८॥
काणपः काणः काणगणुसौंयः ।
भकाणदो भकामधनेःु सरुािधपः ॥ ४९॥
पावनः पावको वामो महाकालो मदापहः ।
घोरपातकदावािद वभकणिूयः ॥ ५०॥
अनसोमसयूा िमडलूितमूभः ।
जगदकेूभःुामी जगो जगयः ॥ ५१॥
जगदानदो जजरामरणविज तः ।
खाी नीितमान स्ो दवेतााऽऽसवः ॥ ५२॥
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ौीिशवसहॐनामोऽम ्

कपालमालाभरणः कपाली िववुभः ।
कमलासनकालािः कमलासनपिूजतः ॥ ५३॥
कालाधीशिकालो िवमहवारकः ।
नाकता  नटपरो महानािवशारदः ॥ ५४॥
िवरापधरो धीरो वीरो वषृभवाहनः ।
वषृाो वषृभाधीशो वषृाा वषृभजः ॥ ५५॥
महोतो महाकायो महावा महाभजुः ।
महाो महामीवो महावो महािशराः ॥ ५६॥
महाहनमु हादंो महदोो महोदरः ।
सुरॅःू सनुयनः सलुलाटः सकुरः ॥ ५७॥
सवाो धम वेा सः सिवमः ।
धम वान ध्म िनपणुो धम धम ू वत कः ॥ ५८॥
कृतः कृतकृाा कृतकृः कृतागमः ।
कृिवत कृ्िवेः कृतिूयकृमः ॥ ५९॥
ोतकृद ्ोतिवेो ोतिवान म्हाोती ।
ोतिूयो ोताधारो ोताकारो ोतेरः ॥ ६०॥
अितरागी वीतरागी रागहतेिुव रागिवत ।्
रागो रागशमनो रागदो रािगरागिवत ॥् ६१॥
िवान ि्वमो िवनमानससौंयः ।
िवनाौयो िवनपराबमः ॥ ६२॥
नीितकृीितिवीितूदाता नीितिवियः ।
िवनीतवलो नीितपो नीितसौंयः ॥ ६३॥
बोधिवत ब्ोधकृत ब्ोिधजनकृत ब्ोधपधकृ ् ।
सबोधः बोधहा बोिधजनहा बोधकारणः ॥ ६४॥
गणुवान ग्णुिवेो िनग ुणो गणुिवियः ।
गणुाधारो गणुाकारो गणुकृद ्गणुनाशकः ॥ ६५॥
वीय वान व्ीय िवेो वीय िवीय सौंयः ।
वीया कारो वीय करो वीय हा वीय वध कः ॥ ६६॥

8 sanskritdocuments.org



ौीिशवसहॐनामोऽम ्

कालिवालकृालो बलकृद ्बलिवली ।
मनोनो मनोपो बलूमथनो बलः ॥ ६७॥
िवूदाता िवशेो िवमाऽकैसौंयः ।
िवकारो महािवो िविवो िवशारदः ॥ ६८॥
variation

िवाूदाता िवशेो िवामाऽकैसौंयः ।
िवाकारो महािवो िवािवो िवशारदः ॥६८॥
वसकृसाा वसशेो वसदः ।
मीाा मीकृद ्मीवध को मीनाशकः ॥ ६९॥
ूावृ त ्ू ावडृाकारः ूावृालूवत कः ।
ूावृवध कः ूावृणाथः ूाविृनाशकः ॥ ७०॥
शरदाा शरतेःु शरालूवत कः ।
शराथः शरालनाशकः शरदाौयः ॥ ७१॥
िहमपो िहमदो िहमहा िहमनायकः ।
शिैशराा शिैशरशेः शिैशरत ुू वत कः ॥ ७२॥
ूााा दिणाकारः ूतीाोराकृितः ।
आयेाा िनतीशो वायाशेनायकः ॥ ७३॥
ऊा धःसिुदगाकारो नानादशेकैनायकः ।
सवपिमगृाकारः सव पिमगृािधपः ॥ ७४॥
सवपिमगृाधारो मगृाुिकारणः ।
जीवाो जीववो जीविवीवरकः ॥ ७५॥
जीवकृीवहा जीवजीवनो जीवसौंयः ।
ोितःपो िवाा िवनाथो िवयितः ॥ ७६॥
वळाा वळहाा वळशेो वळभिूषतः ।
कुमारगुरीशानो गणाो गणािधपः ॥ ७७॥
िपनाकपािणः सयूा ा सोमसयूा िलोचनः ।
अपायरिहतः शाो दाो दमियता दमः ॥ ७८॥
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ऋिषः परुाणपुषः पुषशेः परुरः ।
कालाििः सवशः शमपः शमेरः ॥ ७९॥
ूलयानलकृद ् िदः ूलयानलनाशकः ।
िऽयकोऽिरषग नाशको धनदिूयः ॥ ८०॥
अोः ोभरिहतः ोभदः ोभनाशकः ।
सदो दरिहतो ददो दनाशकः ॥ ८१॥
कुेशधवलो भोूिलतिवमहः ।
भधारणाा तिुः पुिरसदूनः ॥ ८२॥
ाणिुदगरो भग भगनऽेिभमः ।
िऽकािः कालकालािरितीयो महायशाः ॥ ८३॥
सामिूयः सामवेा सामगः सामगिूयः ।
धीरोदाो महाधीरो धयै दो धयै वध कः ॥ ८४॥
लावयरािशः सवः सबुिुब ुिमारः ।
तुवीणः ककुठः शरािरिनकृनः ॥ ८५॥
शा लचमवसनः पणूा नो जगियः ।
जयूदो जयाो जयाा जयकारणः ॥ ८६॥
जमाजमाकारो जगिकारणः ।
जगिाकरो वँयो जगलयकारणः ॥ ८७॥
पषूदिभृः पयः ूभकः ।
अमिूत िव मिूत रितमिूत रमिूत मान ॥् ८८॥
कैलासिशखरावासः कैलासिशखरिूयः ।
भकैलासदः सूो मम ः सव िशकः ॥ ८९॥
सोमः सोमकलाकारो महातजेा महातपाः ।
िहरयँमौरुानः णकेशः सवुण क ् ॥ ९०॥
ॄा िवसगृवुशो मोचको बविज तः ।
तः सवमाा िुतमानिमतूभः ॥ ९१॥
पुराः पुयकीित ः पुयौवणकीत नः ।
पुयमिूत ः पुयदाता पुयापुयफलूदः ॥ ९२॥
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सारभतूः रमयो रसभतूो रसाौयः ।
ॐकारः ूणवो नादो ूणताित ू भनः ॥ ९३॥
िनकटोऽितरो वशी ॄाडनायकः ।
मारमलूिनलयो मारकुसमुावतृः ॥ ९४॥
वृारकिूयतमो वृारकवरािच तः ।
ौीमाननकाणपिरपणू महोदयः ॥ ९५॥
महोाहो िवभोा िवाशापिरपरूकः ।
सलुभोऽसलुभो लोऽलो लाभूवध कः ॥ ९६॥
लाभाा लाभदो वा िुतमाननसयूकः ।
ॄचारी ढाचारी दवेिसहंो धनिूयः ॥ ९७॥
वदेपो दवेदवेशेो दवेदवेोमोमः ।
बीजराजो बीजहतेबुजदो बीजविृदः ॥ ९८॥
बीजाधारो बीजपो िनबजो बीजनाशकः ।
परापरशेो वरदः िपलोऽयुमलोचनः ॥ ९९॥
िपलाः सरुगुः गुः सरुगुिूयः ।
यगुावहो यगुाधीशो यगुकृगुनाशकः ॥ १००॥
कपू रगौरो गौरीशो गौरीगुगहुाौयः ।
धजू िटः िपलजटो जटामडलमिडतः ॥ १०१॥
मनोजवो जीवहतेरुकासरुसदूनः ।
लोकबःु कलाधारः पाडुरः ूमथािधपः ॥ १०२॥
अलणो योगी योगीशो योगपुवः ।
िौतावासो जनावासः सरुवासः समुडलः ॥ १०३॥
भववैो योिगवैो योिगिसहंदासनः ।
उमोऽनुमोऽशः कालकठो िवषादनः ॥ १०४॥
आशाः कमनीयाा शभुः सुरिवमहः ।
भकतः ोता ः ोऽवरिूयः ॥ १०५॥
अूमयेगणुाधारो वदेकृदेिवमहः ।

shivasahasrarudrayAmala.pdf 11



ौीिशवसहॐनामोऽम ्

कीा धारः कीित करः कीित हतेरुहतेकुः ॥ १०६॥
अूधृः शाभिः कीित ो मनोमयः ।
भशूयोऽमयोऽभोा महेासो महीतनःु ॥ १०७॥
िवानमय आनमयः ूाणमयोऽदः ।
सवलोकमयो या धमा धम ू वत कः ॥ १०८॥
अिनिव णो गणुमाही सव धम फलूदः ।
दयासधुािनयनो िनराशीरपिरमहः ॥ १०९॥
पराथ विृम धरुो मधरुिूयदशनः ।
मुादामपरीताो िनःसो मलाकरः ॥ ११०॥
सखुूदः सखुाकारः सखुःखिवविज तः ।
िवश ृलो जगता  िजतसवः िपतामहः ॥ १११॥
अनपायोऽयो मुडी सुपो पविज तः ।
अतीियो महामायो मायावी िवगतरः ॥ ११२॥
अमतृः शातः शाो मृहुा मकूनाशनः ।
महाूतेासनासीनः िपशाचानचुरावतृः ॥ ११३॥
गौरीिवलाससदनो नानागानिवशारदः ।
िविचऽमावसनो िदचनचिच तः ॥ ११४॥
िवुॄ ािदवािः सरुासरुनमृतः ।
िकरीटलेिढफालेमिणकणभिूषतः ॥ ११५॥
रादाो रशेो ररितपाकः ।
नवरगणोपतेिकरीटी रककुः ॥ ११६॥
नानािवधानकेरलसुडलमिडतः ।
िदरगणाकीण कठाभरणभिूषतः ॥ ११७॥
गलालमिणना सापटुॅािजतमौिकः ।
रालुीयिवलसरशाखानखूभः ॥ ११८॥
रॅाजमेसऽूलसिटतटः पटुः ।
वामाभागिवलसाव तीवीणिूयः ॥ ११९॥
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लीलावलितवपभु मानसमिरः ।
ममारपुौघलसायिुनषिेवतः ॥ १२०॥
करूीिवलसालो िदवषेिवरािजतः ।
िददहेूभाकूटसीिपतिदगरः ॥ १२१॥
दवेासरुगुो दवेासरुनमृतः ।
हराजुडरीकः पुडरीकिनभेणः ॥ १२२॥
सवा शागणुोऽमयेः सव लोकेभषूणः ।
सवदाता सवः ुरलिवमहः ॥ १२३॥
अिवालेशरिहतो नानािवकैसौंयः ।
मिूत भवः कृपापरूो भेफलपरूकः ॥ १२४॥
सणू कामः सौभायिनिधः सौभायदायकः ।
िहतषैी िहतकृौः पराथकूयोजनः ॥ १२५॥
शरणागतदीनात पिरऽाणपरायणः ।
िजनुता वषारो ॅािजभुजनं हिवः ॥ १२६॥
भोा भोजियता जतेा िजतािरिज तमानसः ।
अरः कारणं बुसमरः शारदवः ॥ १२७॥
आापकेो गीरः किवःनाशकः ।
पॄसमुिः ऽेः ऽेपालकः ॥ १२८॥
ोमकेशो भीमवषेो गौरीपितरनामयः ।
भवाितरणोपायो भगवान भ्वलः ॥ १२९॥
वरो विरो निेदः िूयः िूयदवः सधुीः ।
या यिवः ोिदो िवो यमशासकः ॥ १३०॥
िहरयगभ हमेाो हमेपो िहरयदः ।
ॄोितरनावेामुडाजनको रिवः ॥ १३१॥
मोािथ जनससंेो मोदो मोनायकः ।
महाँमशानिनलयो वदेाो भरूथः िरः ॥ १३२॥
मगृाधो चम धामा ूः िटकूभः ।
सवः परमाथा ा ॄानाौयो िवभःु ॥ १३३॥
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महेरो महादवेः परॄ सदािशवः ॥ १३४॥
ौीपरॄ सदािशव ॐ नम इित ।
उर पीिठका
एवमतेािन नामािन मुािन मम षमखु ।
शभुदािन िविचऽािण गौय ूोािन सादरम ॥् १॥
िवभिूतभिूषतवपःु शुो िाभषूणः ।
िशविलसमीपो िनो िनिज तासनः ॥ २॥
एकामिचो िनयतो वशी भतूिहत े रतः ।
िशविलाच को िनं िशवकैशरणः सदा ॥ ३॥
मम नामािन िदािन यो जपेिपवू कम ।्
एवमुगणुोपतेः स दवेःै पिूजतो भवते ॥् ४॥
ससंारपाशसबंजनमोकैसाधनम ।्
मामरणं ननू ं तदवे सकलाथ दम ॥् ५॥
मामवै परं जमहमवेायाथ दः ।
अहमवे सदा सेो येो मुथ मादरात ॥् ६॥
िवभिूतवळकवचःै मामशरपािणिभः ।
िवजयः सवतो लो न तषेां ँयते भयम ॥् ७॥
न तषेां ँयते भयम ॐ् नम इित ।
ौीसतू उवाच-

इदुीिरतमाकय  महादवेने तचः ।
सुः षमखुः शुं तुाव िगिरजासतुः ॥ ८॥
ौी उवाच-

नमे नमे महादवे शो
नमे नमे ूपकैबो ।
नमे नमे दयासारिसो
नमे नमे नमे महशे ॥ ९॥
नमे नमे महामृहुािरन ्
नमे नमे महाःखहािरन ।्
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नमे नमे महापापहािरन ्
नमे नमे नमे महशे ॥ १०॥
नमे नमे सदा चमौले
नमे नमे सदा शलूपाण े ।
नमे नमे सदोमकैजान े
नमे नमे नमे महशे ॥ ११॥
वदेावेाय महादयाय
कैलासवासाय िशवाधवाय ।
िशवपाय सदािशवाय
िशवासमतेाय नमःिशवाय ॥ १२॥
ॐ नमःिशवाय इित
ौीसतू उवाच-

इित ुा महादवें सव ािपनमीरम ।्
पनुःूणाथ ततः ौ कृतािलः ॥ १३॥
भवोऽिप मिुनौेाः साानपरायणाः ।
िशवनामजपं कृा ित ु सिुखनः सदा ॥ १४॥
िशव एव सदा येः सव दवेोमः ूभःु ।
िशव एव सदा पूो मिुकामनै  सशंयः ॥ १५॥
महशेाािधको दवेः स एव सरुसमः ।
स एव सववदेावेो नाऽाि सशंयः ॥ १६॥
जारसहॐषे ु यिद तं तपदा ।
त ौा महादवे े भि भवित ीवुम ॥् १७॥
सभुगा जननी त तवै कुलमुतम ।्
तवै ज सफलं य भिः सदािशवे ॥ १८॥
ये शुं सरुसमं सरुगणरैारामीशं िशवं
शलैाधीशसतुासमतेममलं सजूयादरात ।्
त े धाः िशवपादपजूनपराः ो न धो जनः
सं सिमहोते मिुनवराः सं पनुः सव था ॥ १९॥
सं पनुः सव था ॐ नम इित ।
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नमः िशवाय सााय सगणाय ससनूवे ।
ूधानपुषशेाय सग िहतेवे ॥ २०॥
नमे िगिरजानाथ भानािमदायक ।
दिेह भिं यीशान सवा भीं च दिेह मे ॥ २१॥
सा शो महादवे दयासागर शर ।
मिॅमरो िनं तवा ु पदपजे ॥ २२॥
सवा थ  शव  सवश सवम महेर ।
तव नामामतृं िदं िजाम े मम ितत ु ॥ २३॥
यदरं पदं ॅं माऽाहीन ं च यद ्भवते ।्
तव तां दवे ूसीद परमेर ॥ २४॥
करचरणकृतं वाायजं कम जं वा
ौवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम ।्
िविहतमिविहतं वा सव मतेत ्म
जयजय कणाे ौीमहादवे शो ॥ २५॥
कायने वाचा मनसिेयवैा 
बुाऽऽना वा ूकृतःे भावात ।्
करोिम यत स्कलं परै
सदािशवायिेत समप यािम ॥ २६॥
॥ ॐ तत इ्ित ौीमुिशवसहॐनामोऽं सणू म ॥्

The sahasranAma verses are also found in shrIshivarahasya saptamAMsha

with slight variation.
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