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shivamahimna stotra ( puShpadanta )

ஶிவமmhநshேதாthர ( Shபத³nhத )

॥ ௐ நம:ஶிவாய ॥
॥அத² ஶிவமmhநshேதாthரmh ॥
மmhந: பாரmh ேத பரமவி³ேஷா யth³யஸth³’ஶீ
shதிrhph³ரமாதீ³நாமபி தத³வஸnhநாshthவயி கி³ர: ।
அதா²ऽவாchய:ஸrhவ:shவமதிபமாவதி⁴ kh³’ணnh
மமாphேயஷ shேதாthேர ஹர நிரபவாத:³ பகர:॥ 1॥
அதீத: பnhதா²நmh தவ ச மமா வாŋhமநஸேயா:
அதth³vhயாvh’ththயா யmh சகிதமபி⁴த⁴thேத திரபி ।
ஸ கshய shேதாதvhய: கதிவித⁴³ண: கshய விஷய:
பேத³ thவrhவாசீேந பததி ந மந: கshய ந வச:॥ 2॥
ம⁴shபீ²தா வாச: பரமமmh’தmh நிrhதவத:
தவ ph³ரமnh கிmh வாக³பி ஸுர³ேராrhவிshமயபத³mh ।
மம thேவதாmh வாணீmh ³ணகத²நNhேயந ப⁴வத:
நாthயrhேத²ऽshnh ரமத²ந ³th³தி⁴rhvhயவதா ॥ 3॥
தைவவrhயmh யthதjhஜக³³த³யராphரலயkh’th
thரயீவsh vhயshதmh திshஷு ³ணபி⁴nhநாஸு தiνஷு ।
அப⁴vhயாநாமshnh வரத³ ரமணீயாமரமணீmh
விஹnhmh vhயாkhேராஶீmh வித³த⁴த இைஹேக ஜட³தி⁴ய:॥ 4॥
கிஹ: கிŋhகாய:ஸ க² கிiµபாயshth⁴வநmh
கிமாதா⁴ேரா தா⁴தா sh’ஜதி கிiµபாதா³ந இதி ச ।
அதrhkhையவrhேய thவyhயநவஸர :³shேதா²ஹததி⁴ய:
தrhேகாऽயmh காmhசிth iµக²ரயதி ேமாஹாய ஜக³த:॥ 5॥
அஜnhமாேநா ேலாகா: கிமவயவவnhேதாऽபி ஜக³தாmh
அதி⁴Shடா²தாரmh கிmh ப⁴வவிதி⁴ரநாth³’thய ப⁴வதி ।
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ஶிவமmhநshேதாthர ( Shபத³nhத )

அநீேஶா வா rhயாth³ ⁴வநஜநேந க: பகேரா
யேதா மnhதா³shthவாmh phரthயமரவர ஸmhேஶரத இேம ॥ 6॥
thரயீ ஸாŋhkh²யmh ேயாக:³ பஶுபதிமதmh ைவShணவதி
phரபி⁴nhேந phரshதா²ேந பரத³மத:³ பth²யதி ச ।
சீநாmh ைவசிthrhயாth³’ஜுல நாநாபத²ஜுஷாmh
nh’ேமேகா க³mhயshthவம பயஸாமrhணவ இவ ॥ 7॥
மேஹா: க²Thவாŋhக³mh பரஶுரநmh ப⁴shம ப²ணிந:
கபாலmh ேசதீயthதவ வரத³ தnhthேராபகரணmh ।
ஸுராshதாmh தாmh’th³தி⁴mh த³த⁴தி  ப⁴வth³⁴phரணிதாmh
ந  shவாthமாராமmh விஷயmh’க³th’Sh ph◌⁴ரமயதி ॥ 8॥
th◌⁴வmh கசிth ஸrhவmh ஸகலமபரshthவth◌⁴வத³mh
பேரா th◌⁴ெரௗvhயாऽth◌⁴ெரௗvhேய ஜக³தி க³த³தி vhயshதவிஷேய ।
ஸமshேதऽphேயதshnh ரமத²ந ைதrhவிshத இவ
shவnh ேர thவாmh ந க² நiν th◌⁴’Shடா iµக²ரதா ॥ 9॥
தைவவrhயmh யthநாth³ ய³ப விசிrhஹரத: ◌⁴
பchேச²mh யாதாவநிலமநலshகnhத⁴வஷ: ।
தேதா ப⁴khதிரth³தா⁴-ப⁴ர³-kh³’ணth³ph◌⁴யாmh கி³ஶ யth
shவயmh தshேத² தாph◌⁴யாmh தவ கிமiνvh’thதிrhந ப²லதி ॥ 10॥
அயthநாதா³ஸாth³ய th⁴வநமைவரvhயதிகரmh
த³ஶாshேயா யth³பா³ஹூநph◌⁴’த-ரணகNh³-பரவஶாnh ।
ஶிர:பth³மேரணீ-ரசிதசரmhேபா⁴ஹ-ப³ேல:

shதி²ராயாshthவth³ப⁴khேதshthரஹர விsh²rhதத³mh ॥ 11॥
அiµShய thவthேஸவா-ஸமதி⁴க³தஸாரmh ⁴ஜவநmh
ப³லாth ைகலாேஸऽபி thவத³தி⁴வஸெதௗ விkhரமயத: ।
அலph◌⁴யாபாதாேலऽphயலஸசதாŋh³Shட²ஶிர
phரதிShடா² thவyhயாth³ th◌⁴வiµபசிேதா iµயதி க²ல:॥ 12॥
யth³’th³தி⁴mh ஸுthராmhே வரத³ பரேமாchைசரபி ஸதீmh
அத⁴சkhேர பா³ண: பஜநவிேத⁴யth⁴வந: ।
ந தchசிthரmh தshnh வவத thவchசரணேயா:
ந கshயாphnhநthைய ப⁴வதி ஶிரஸshthவyhயவநதி:॥ 13॥
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ஶிவமmhநshேதாthர ( Shபத³nhத )

அகாNhட³-ph³ரமாNhட³-யசகித-ேத³வாஸுரkh’பா
விேத⁴யshயாऽऽth³ யshthநயந விஷmh ஸmh’தவத: ।
ஸ கlhமாஷ: கNhேட² தவ ந ேத ந யமேஹா
விகாேராऽபி லாkh◌⁴ேயா ⁴வந-ப⁴ய- ப⁴ŋhக³-vhயஸநிந:॥ 14॥
அth³தா⁴rhதா²ைநவ khவசித³பி ஸேத³வாஸுரநேர
நிவrhதnhேத நிthயmh ஜக³தி ஜயிேநா யshய விஶிகா:² ।
ஸ பயnhநீஶ thவாதரஸுரஸாதா⁴ரணம⁴th
shமர:shமrhதvhயாthமா ந  வஶிஷு பth²ய: பப⁴வ:॥ 15॥
ம பாதா³கா⁴தாth³vhரஜதி ஸஹஸா ஸmhஶயபத³mh
பத³mh விShேrhph◌⁴ராmhயth³ ⁴ஜ-பக⁴-kh³ண-kh³ரஹ- க³ணmh ।
iµஹுrhth³ெயௗrhெதௗ³shth²யmh யாthயநிph◌⁴’த-ஜடா-தா³த-தடா
ஜக³th³ராைய thவmh நட நiν வாைமவ வி⁴தா ॥ 16॥
வியth³vhயாபீ தாரா-க³ண-³ணித-ேப²ேநாth³க³ம-சி:
phரவாேஹா வாராmh ய: ph’ஷதல⁴th³’Shட:ஶிர ேத ।
ஜக³th³th³வீபாகாரmh ஜலதி⁴வலயmh ேதந kh’ததி
அேநைநேவாnhேநயmh th◌⁴’தமம தி³vhயmh தவ வ:॥ 17॥
ரத:² ோணீ யnhதா ஶதth◌⁴’திரேக³nhth³ேரா த⁴iνரேதா²
ரதா²ŋhேக³ சnhth³ராrhெகௗ ரத²-சரண-பாணி:ஶர இதி ।
தி³த⁴ோshேத ேகாऽயmh thரth’ணமாட³mhப³ர விதி: ◌⁴
விேத⁴ைய: khட³nhthேயா ந க² பரதnhthரா: phர⁴தி⁴ய:॥ 18॥
ஹshேத ஸாஹshரmh கமல ப³மாதா⁴ய பத³ேயா:
யேத³ேகாேந தshnh நிஜiµத³ஹரnhேநthரகமலmh ।
க³ேதா ப⁴khthth³ேரக: பணதிமெஸௗ சkhரவஷ:

thரயாmh ராைய thரஹர ஜாக³rhதி ஜக³தாmh ॥ 19॥
khரெதௗ ஸுphேத ஜாkh³ரth thவம ப²லேயாேக³ khரமதாmh
khவ கrhம phரth◌⁴வshதmh ப²லதி ஷாராத⁴நmh’ேத ।
அதshthவாmh ஸmhphேரய khரஷு ப²லதா³ந-phரதி⁴வmh
ெதௗ ரth³தா⁴mh ப³th◌⁴வா th³’ட⁴பகர: கrhமஸு ஜந:॥ 20॥
khயாத³ோ த³: khரபதிரதீ⁴ஶshதiνph◌⁴’தாmh
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ஶிவமmhநshேதாthர ( Shபத³nhத )

’மாrhthவிjhயmh ஶரணத³ஸத³shயா:ஸுர-க³: ।
khரph◌⁴ரmhஶshthவthத: khரப²ல-விதா⁴ந-vhயஸநிந:
th◌⁴வmh கrhmh ரth³தா⁴ வி⁴ரமபி⁴சாராய  மகா:²॥ 21॥
phரஜாநாத²mh நாத² phரஸப⁴மபி⁴கmh shவாmh ³தரmh
க³தmh ேராth³ ⁴தாmh ரமயிஷுmh’Shயshய வஷா ।
த⁴iνShபாேணrhயாதmh தி³வமபி ஸபthராkh’தமiµmh
thரஸnhதmh ேதऽth³யாபி thயஜதி ந mh’க³vhயாத⁴ரப⁴ஸ:॥ 22॥
shவலாவNhயாஶmhஸா th◌⁴’தத⁴iνஷமநாய th’ணவth
ர: phShடmh th³’ShThவா ரமத²ந Shபாத⁴மபி ।
யதி³shthைரணmh ேத³வீ யமநிரத-ேத³ஹாrhத⁴-க⁴டநாth
அைவதி thவாமth³தா⁴ ப³த வரத³iµkh³தா⁴ வதய:॥ 23॥
மஶாேநShவாkhடா³shமரஹர பிஶாசா:ஸஹசரா:
சிதா-ப⁴shமாேலப:shரக³பி nh’கேரா-பகர: ।
அமŋhக³Lhயmh ஶீலmh தவ ப⁴வ நாைமவமகி²லmh
ததா²பி shமrhth’mh வரத³ பரமmh மŋhக³ளம ॥ 24॥
மந: phரthயkh சிthேத ஸவித⁴மவிதா⁴யாthத-மத:
phர’Shயth³ேராமாண: phரமத³-ஸேலாthஸŋhக³தி-th³’ஶ: ।
யதா³ேலாkhயாலாத³mh ரத³இவ நிமjhயாmh’தமேய
த³த⁴thயnhதshதththவmh கிமபி யநshதth கில ப⁴வாnh ॥ 25॥
thவமrhகshthவmh ேஸாமshthவம பவநshthவmh ஹுதவஹ:

thவமாபshthவmh vhேயாம thவiµ த⁴ரணிராthமா thவதி ச ।
பchசி²nhநாேமவmh thவயி பணதா பி³ph◌⁴ரதி கி³ரmh
ந விth³மshதthதththவmh வயஹ  யth thவmh ந ப⁴வ ॥ 26॥
thரயீmh திshேரா vh’thதீshth⁴வநமேதா² thநபி ஸுராnh
அகாராth³ையrhவrhணshthபி⁴ரபி⁴த³த⁴th தீrhணவிkh’தி ।
யmh ேத தா⁴ம th◌⁴வநிபி⁴ரவnhதா⁴நமiΝபி: ◌⁴
ஸமshத-vhயshதmh thவாmh ஶரணத³ kh³’thேயாதி பத³mh ॥ 27॥
ப⁴வ:ஶrhேவா th³ர: பஶுபதிரேதா²kh³ர:ஸஹமஹாnh
ததா² பீ⁴ேமஶாநாவிதி யத³பி⁴தா⁴நாShடகத³mh ।
அiµShnh phரthேயகmh phரவிசரதி ேத³வ திரபி
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ஶிவமmhநshேதாthர ( Shபத³nhத )

phயாயாshைமதா⁴mhேந phரணித-நமshேயாऽsh ப⁴வேத ॥ 28॥
நேமா ேநதி³Shடா²ய phயத³வ த³விShடா²ய ச நம:
நம: ோதி³Shடா²ய shமரஹர மShடா²ய ச நம: ।
நேமா வrhShடா²ய thநயந யவிShடா²ய ச நம:
நம:ஸrhவshைம ேத ததி³த³மதிஸrhவாய ச நம:॥ 29॥
ப³ஹுல-ரஜேஸ விேவாthபthெதௗ ப⁴வாய நேமா நம:
phரப³ல-தமேஸ தth ஸmhஹாேர ஹராய நேமா நம: ।
ஜந-ஸுக²kh’ேத ஸththேவாth³khெதௗ mh’டா³ய நேமா நம:
phரமஹ பேத³ நிshthைர³Nhேய ஶிவாய நேமா நம:॥ 30॥
kh’ஶ-பணதி-ேசத: khேலஶவயmh khவ ேசத³mh
khவ ச தவ ³ண-ேமாlhலŋhகி⁴நீ ஶவth³’th³தி: ◌⁴ ।
இதி சகிதமமnhதீ³kh’thய மாmh ப⁴khதிராதா⁴th³
வரத³ சரணேயாshேத வாkhய-Shேபாபஹாரmh ॥ 31॥
அத-கி³-ஸமmh shயாth கjhஜலmh nh⁴-பாthேர
ஸுர-தவர-ஶாகா² ேலக²நீ பthரiµrhவீ ।
க²தி யதி³ kh³’thவா ஶாரதா³ஸrhவகாலmh
தத³பி தவ ³நாஶ பாரmh ந யாதி ॥ 32॥
அஸுர-ஸுர-iµநீnhth³ைரரrhசிதshேயnh³-ெமௗேல:

kh³ரதி²த-³ணமmhேநா நிrh³ணshேயவரshய ।
ஸகல-க³ண-வShட:² Shபத³nhதாபி⁴தா⁴ந:
சிரமல⁴vh’thைத:shேதாthரேமதchசகார ॥ 33॥
அஹரஹரநவth³யmh ⁴rhஜேட:shேதாthரேமதth
பட²தி பரமப⁴khthயா ஶுth³த⁴-சிthத: மாnh ய: ।
ஸ ப⁴வதி ஶிவேலாேக th³ரlhயshததா²ऽthர
phரரதர-த⁴நா: thரவாnh கீrhதிமாmhச ॥ 34॥
மேஹஶாnhநாபேரா ேத³ேவா மmhேநா நாபரா shதி: ।
அேகா⁴ராnhநாபேரா மnhthேரா நாshதி தththவmh ³ேரா: பரmh ॥ 35॥
தீ³ா தா³நmh தபshதீrhத²mh jhஞாநmh யாகா³தி³கா: khயா: ।
மmhநshதவ பாட²shய கலாmh நாrhஹnhதி ேஷாட³ஶீmh ॥ 36॥
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ஸுமத³ஶந-நாமா ஸrhவ-க³nhத⁴rhவ-ராஜ:

ஶஶித⁴ரவர-ெமௗேலrhேத³வேத³வshய தா³ஸ: ।
ஸ க² நிஜ-மmhேநா ph◌⁴ரShட ஏவாshய ேராஷாth
shதவநத³மகாrhth³ தி³vhய-தி³vhயmh மmhந:॥ 37॥
ஸுர³மபி⁴jhய shவrhக³-ேமாைக-ேஹmh
பட²தி யதி³ மiνShய: phராஜrhநாnhய-ேசதா: ।
vhரஜதி ஶிவ-ஸபmh கிnhநைர:shயமாந:
shதவநத³மேமாக⁴mh Shபத³nhதphரணீதmh ॥ 38॥
ஆஸமாphதத³mh shேதாthரmh Nhயmh க³nhத⁴rhவ-பா⁴தmh ।
அெநௗபmhயmh மேநாஹா ஸrhவவரவrhணநmh ॥ 39॥
இthேயஷா வாŋhமயீ ஜா மchச²ŋhகர-பாத³ேயா: ।
அrhபிதா ேதந ேத³ேவஶ: phயதாmh ேம ஸதா³ஶிவ:॥ 40॥
தவ தththவmh ந ஜாநா கீth³’ேஶாऽ மேஹவர ।
யாth³’ேஶாऽ மஹாேத³வ தாth³’ஶாய நேமா நம:॥ 41॥
ஏககாலmh th³விகாலmh வா thகாலmh ய: பேட²nhநர: ।
ஸrhவபாப-விநிrhiµkhத:ஶிவ ேலாேக மயேத ॥ 42॥
 Shபத³nhத-iµக²-பŋhகஜ-நிrhக³ேதந
shேதாthேரண கிlhபி³ஷ-ஹேரண ஹர-phேயண ।
கNhட²shதி²ேதந ப²ேதந ஸமாேதந
ஸுphணிேதா ப⁴வதி ⁴தபதிrhமேஹஶ:॥ 43॥
॥இதி  Shபத³nhத விரசிதmh ஶிவமmhந:

shேதாthரmh ஸமாphதmh ॥

In some texts, following verses are included as starting ones.

(Stotra Patha Sangraha, page 88, Chakreshvar Sanstha,

Sharika Parvat, Shrinagar)

ௐ நம:ஶிவாய ।
ஆதீ⁴நாமக³த⁴mh தி³vhயmh vhயாதீ⁴நாmh லkh’nhதநmh ।
உபth³ராவாmh த³லநmh மஹாேத³வiµபாshமேஹ ॥ 1॥

6 sanskritdocuments.org



ஶிவமmhநshேதாthர ( Shபத³nhத )

அஹmh பாபீ பாபபண நி:ஶŋhகர ப⁴வாnh ।
அஹmh பீ⁴ேதா பீ⁴தாப⁴யவிதரேண ேத vhயஸநிதா
அஹmh தீ³ேநா தீ³ேநாth³த⁴ரண விதி⁴ஸjhஜshthவதி³தரth
ந ஜாேநऽஹmh வkhmh  ஸகல ேஶாchேய மயி kh’பாmh ॥ 2॥
ஜநshthவத³பாதா³ph³ஜரவணமநநth◌⁴யாநநி:

shவயmh ேத விshதீrh ந க² க ேதஷு கர ।
ப⁴ேவ ேந தீ³ேந மயி மநநேந ந க
கத²mh நாத² kh²யாதshthவம ககா³ர ஸாக³ர இதி ॥ 3॥
ௐ மmhந: பாரmh ேத ....

A copy with Urdu translation (Shiv Ratri Puja Mahimna Stotra

in archive.org has a verse numbered 30 below which appears new.

The booklet has only 35 verses.

வShphரா³rhபா⁴வாத³iνததத³mh ஜnhமநி ரா
ராேர!ைநவாஹmh khவசித³பி ப⁴வnhதmh phரணதவாnh ।
நமnhiµkhத:ஸmhphரthயதiνரஹமkh³ேரphயநதிமாnh
மேஹஶ!nhதvhயmh ததி³த³மபராத⁴th³வயமபி ॥ 30॥
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