
Shri Shiva Sahasranamastotram from devIbhAgavata

શ્રી શવસહસ્રનામ તાતે્રમ્ દેવીભાગવતા તગર્તમ્

Document Information

Text title : shivasahasranAmastotra from devIbhAgavata

File name : shivasahasranAmastotradevIbhAgavata.itx

Category : sahasranAma, shiva

Location : doc_shiva

Transliterated by : DPD

Proofread by : DPD, Nithesh Bharadwaj Sivakumar

Description/comments : bhagIrathakRitam shrImahAdevIbhAgavata upapurANe

Latest update : March 31, 2018

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

January 23, 2022

sanskritdocuments.org



Shri Shiva Sahasranamastotram from devIbhAgavata

શ્રી શવસહસ્રનામ તાતે્રમ્ દેવીભાગવતા તગર્તમ્

ભગીરથકૃતં શ્રીમહાદેવીભાગવત ઉપપુરાણે
ભગીરથ ઉવાચ-
ૐ નમ તે પાવર્તીનાથ દેવદેવ પરા પર ।
અચ્યુતાનઘ પ ચાસ્ય ભીમાસ્ય ચરાનન॥ ૧॥
વ્યાઘ્રા જનધરાન ત પારાવારિવવ જત ।
પ ચાનન મહાસ વ મહાજ્ઞાનમય પ્રભાે॥ ૨॥
અ જતા મતદુધર્ષર્ િવશ્વેશ પરમેશ્વર ।
િવશ્વાત્મ વશ્વભૂતેશ િવશ્વાશ્રય જગ પતે॥ ૩॥
િવશ્વાપેકાિર વશ્વૈકધામ િવશ્વાશ્રયાશ્રય ।
િવશ્વાધાર સદાન દ િવશ્વાન દ નમાેઽ તુ તે॥ ૪॥
શવર્ સવર્િવદજ્ઞાનિવવ જત સરુાેત્તમ ।
સરુવ દ્ય સરુ તુત્ય સરુરાજ સરુાેત્તમ॥ ૫॥
સરુપજૂ્ય સરુ યેય સરેુશ્વર સરુા તક ।
સરુાિરમદર્ક સરુશ્રેષ્ઠ તેઽ તુ નમાે નમઃ॥ ૬॥
વં શદુ્ધઃ શદુ્ધબાેધશ્ચ શદુ્ધાત્મા જગતાં પ તઃ ।
શ ભુઃ વય ભૂરત્યુગ્ર ઉગ્રકમાગ્રલાેચનઃ॥ ૭॥
ઉગ્રપ્રભાવશ્ચાત્યુગ્રમદર્કાેઽત્યુગ્ર પવાન્ ।
ઉગ્રક ઠઃ શવઃ શા તઃ સવર્શા તિવધાયકઃ॥ ૮॥
સવાર્થર્દઃ શવાધારઃ શવાયિનર મત્ર જત્ ।
શવદઃ શવકતાર્ ચ શવહ તા શવેશ્વરઃ॥ ૯॥
શશઃુ શશૈવયુક્ત ચ િપઙ્ગકેશાે જટાધરઃ ।
ગઙ્ગાધરકપદ ચ જટાજૂટિવરા જતઃ॥ ૧૦॥
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જિટલાે જિટલારા યઃ સવર્દાને્મત્તમાનસઃ ।
ઉન્મત્તકેશ ઉન્મત્ત ઉન્મત્તાનામધીશ્વરઃ॥ ૧૧॥
ઉન્મત્તલાેચનાે ભીમ સ્ત્રનતે્રાે ભીમલાેચનઃ ।
બહુનતે્રાે દ્વનતે્રી ચ રક્તનતે્રઃ સનુતે્રકઃ॥ ૧૨॥
દ ઘર્નતે્ર ચ િપઙ્ગાક્ષઃ સપુ્રભાખ્યઃ સલુાેચનઃ ।
સાેમનતે્રાેઽ ગ્ નતે્રાખ્યઃ સયૂર્નતે્રઃ સવુીયર્વાન્॥ ૧૩॥
પદ્માક્ષઃ કમલાક્ષશ્ચ નીલાે પલદલેક્ષણઃ ।
સલુક્ષણઃ શલૂપા ણઃ કપાલી કિપલેક્ષણઃ॥ ૧૪॥
વ્યાઘૂણર્નયનાે ધૂતા વ્યાઘ્રચમાર્ બરા તઃ ।
શ્રીક ઠાે નીલક ઠાખ્યઃ શ તક ઠઃ સકુ ઠકઃ॥ ૧૫॥
ચ દ્રચૂડશ્ચ દ્રધરશ્ચ દ્રમાૈ લઃ શશાઙ્ક ત્ ।
શ શકા તઃ શશાઙ્કાભઃ શશાઙ્કાિઙ્કતમૂધર્જઃ॥ ૧૬॥
શશાઙ્કવદનાે વીરાે વરદાે વરલાેચનઃ ।
શરચ્ચ દ્રસમાભાસઃ શરિદ દુસમપ્રભઃ॥ ૧૭॥
કાેિટસયૂર્પ્રતીકાશશ્ચ દ્રાસ્યશ્ચ દ્રશખેરઃ ।
અષ્ટમૂ તમર્હામૂ તભ મમૂ તભર્યાનકઃ॥ ૧૮॥
ભયદાતા ભયત્રાતા ભયહતાર્ ભયાે જ્ઝતઃ ।
િનભૂર્તાે ભૂતવ દ્યશ્ચ ભૂતાત્મા ભૂતભાવનઃ॥ ૧૯॥
કાપૈીનવાસા દુવાર્સા િવવાસાઃ કા મનીપ તઃ ।
કરાલઃ ક તદાે વૈદ્યઃ િકશાેરઃ કામનાશનઃ॥ ૨૦॥
ક ત પઃ કુ તધાર કાલકૂટકૃતાશનઃ ।
કાલકૂટઃ સુ પી ચ કુલમ ત્રપ્રદ પકઃ॥ ૨૧॥
કલાકાષ્ઠાત્મકઃ કાશીિવહાર કુિટલાનનઃ ।
મહાકાનનસવંાસી કાલીપ્ર તિવવધર્નઃ॥ ૨૨॥
કાલીધરઃ કામચાિર કુલક તિવવધર્નઃ ।
કામાિદ્રઃ કામુકવરઃ કામુર્ક કામમાેિહતઃ॥ ૨૩
કટાક્ષઃ કનકાભાસઃ કનકાે વલગાત્રકઃ ।
કામાતુરઃ ક્વણ પાદઃ કુિટલભ્રુકુટ ધરઃ॥ ૨૪॥
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કા તકેયિપતા કાેકનદભષૂણભૂ ષતઃ ।
ખટ્વાઙ્ગયાેદ્ધા ખડ્ગી ચ ગર શાે ગગનેશ્વરઃ॥ ૨૫
ગણા યક્ષઃ ખેટક ક્ ખવર્ઃ ખવર્તરઃ ખગઃ ।
ખગા ઢઃ ખગારા યઃ ખેચરઃ ખેચરેશ્વરઃ॥ ૨૬॥
ખેચર વપ્રદઃ ક્ષાેણીપ તઃ ખેચરમદર્કઃ ।
ગણેશ્વરાે ગણિપતા ગિરષ્ઠાે ગણભપૂ તઃ॥ ૨૭॥
ગુ ગુર્ તરાે જ્ઞેયાે ગઙ્ગાપ તરમષર્ણઃ ।
ગીત પ્રયાે ગીતરતઃ સગુાે યાે ગાપે દપઃ॥ ૨૮॥
ગવા ઢાે જગદ્ભતાર્ ગાે વામી ગાે વ પકઃ ।
ગાપે્રદાે ગાેધરાે ગ્ ધ્રાે ગ ત્માન્ ગાેકૃતાસનઃ॥ ૨૯।
ગાપેીશાે ગુ તાતશ્ચ ગુહાવાસી સગુાેિપતઃ ।
ગ ઢાે ગ સ્યશ્ચ ગ જનધરાેઽગ્રજઃ॥ ૩૦॥
ગ્રહા યક્ષાે ગ્રહગણાે દુષ્ટગ્રહિવમદર્કઃ ।
માન પી ગાનરતઃ પ્રચ ડાે ગાનિવહ્વલઃ॥ ૩૧॥
ગાનમત્તાે ગુણી ગુહ્યાે ગુણગ્રમાશયાે ગુણઃ ।
ગૂઢબુ દ્ધગૂર્ઢમૂ તગૂર્ઢપાદિવભૂ ષતઃ॥ ૩૨॥
ગાેપ્તા ગાેલાેકવાસી ચ ગુણવા ગુ ણનાં વરઃ ।
હરાે હિરતવણાર્ક્ષાે ત્યુ ર્ત્યુ જયાે હિરઃ॥ ૩૩॥
હવ્યભુઘિરસ પજૂ્યાે હિવહર્િવભુર્ ં વરઃ ।
અનાિદરાિદઃ સવાર્દ્ય આિદતેયવરપ્રદઃ॥ ૩૪॥
અન તિવક્રમાે લાેકાે લાેકાનાં પાપહારકઃ ।
ગી પ તઃ સદુ્ગણાપેેતઃ સગુણાે િનગુર્ણાે ગુણી॥ ૩૫॥
ગુણપ્રીતાે ગુણવરાે ગિર નાયકાે ગિરઃ ।
ગાૈર ભતાર્ ગુણાઢયશ્ચ ગાેશ્રેષ્ઠાસનસં સ્થતઃ॥ ૩૬॥
પદ્માસનઃ પદ્મનતે્રઃ પદ્મતુષ્ટઃ સપુદ્મકઃ ।
પદ્મવક્ત્રઃ પદ્મકરઃ પદ્મા ઢપદા બુજઃ॥ ૩૭॥
પદ્મ પ્રયતમઃ પદ્માલયઃ પદ્મપ્રકાશકઃ ।
પદ્મકાનનસવંાસઃ પદ્મકાનનભ જકઃ॥ ૩૮॥
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પદ્મકાનનસવંાસી પદ્માર યકૃતાલયઃ ।
પ્રફુ લવદનઃ ફુ લકમલાક્ષઃ પ્રફુ લકૃત્॥ ૩૯॥
ફુ લે દ વરસ તુષ્ટઃ પ્રફુ લકમલાસનઃ ।
ફુ લા ભાજેકરઃ ફુ લમાનસઃ પાપહારકઃ॥ ૪૦॥
પાપાપહાર પુ યાત્મા પુ યક તઃ સપુુ યવાન્ ।
પુ યઃ પુ યતમાે ધ યઃ સપુૂતાત્મા પરાત્મકઃ॥ ૪૧॥
પુ યેશઃ પુ યદઃ પુ યિનરતઃ પુ યભાજનઃ ।
પરાપેકાર પાિપષ્ઠનાશકઃ પાપહારકઃ॥ ૪૨॥
પુરાતનઃ પવૂર્હીનઃ પરદ્રાેહિવવ જતઃ ।
પીવરઃ પીવરમખુઃ પીનકાયઃ પુરા તકઃ॥ ૪૩॥
પાશી પશપુ તઃ પાશહ તઃ પાષાણિવ પ તઃ ।
પલાત્મકઃ પરાે વેત્તા પાશબદ્ધિવમાેચકઃ॥ ૪૪॥
પશનૂામિધપઃ પાશચ્છેત્તા પાશિવભેદકઃ ।
પાષાણધાર પાષાણશયાનઃ પા શપૂ જતઃ॥ ૪૫॥
પશ્વા ઢઃ પુ પધનુઃ પુ પ દસપુૂ જતઃ ।
પુ ડર કઃ પીતવાસા પુ ડર કાક્ષવ લભઃ॥ ૪૬॥
પાનપાત્રકરઃ પાનમત્તઃ પાના તભૂતકઃ ।
પાેષ્ટા પાે ટ્્ટવરઃ પૂતઃ પિરત્રાતાઽ ખલેશ્વરઃ॥ ૪૭॥
પુ ડર કાક્ષકતાર્ ચ પુ ડર કાક્ષસિેવતઃ ।
પ લવસ્થઃ પ્રપીઠસ્થઃ પીઠભૂ મિનવાસકઃ॥ ૪૮॥
િપતા િપતામહઃ પાથર્પ્રસન્નાેઽભીષ્ટદાયકઃ ।
િપ ણાં પ્રી તકતાર્ ચ પ્રી તદઃ પ્રી તભાજનઃ॥ ૪૯॥
પ્રીત્યાત્મકઃ પ્રી તવશી સપુ્રીતઃ પ્રી તકારકઃ ।
પ્રી તહૃ પ્રી ત પાત્મન્ પ્રી તયુક્ત વમવે િહ॥ ૫૦॥
પ્રણતા તહરઃ પ્રાણવ લભઃ પ્રાણદાયકઃ ।
પ્રાણી પ્રાણ વ પશ્ચ પ્રાણગ્રાહી મુિનદર્યઃ॥ ૫૧॥
પ્રાણનાથઃ પ્રીતમનાઃ સવષાં પ્રિપતામહઃ ।
દ્ધઃ પ્ર દ્ધ પશ્ચ પ્રેતઃ પ્રણિયનાં વરઃ॥ ૫૨॥
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પરાધીશઃ પરં જ્યાે તઃ પરનતે્રઃ પરાત્મકઃ ।
પા યરિહતઃ પતુ્રી પતુ્રદઃ પતુ્રરક્ષકઃ॥ ૫૩॥
પતુ્ર પ્રયઃ પતુ્રવ યઃ પતુ્રવ પિરપાલકઃ ।
પિરત્રાતા પરાવાસઃ પરચેતાઃ પરેશ્વરઃ॥ ૫૪॥
પ તઃ સવર્સ્ય સ પાલ્યઃ પવમાનઃ પરાેઽ તકઃ ।
પુરહા પુ હૂતશ્ચ િત્રપુરાિરઃ પુરા તકઃ॥ ૫૫॥
પુર દરાેઽ તસ પજૂ્યઃ પ્રધષા દુ પ્રધષર્ણઃ ।
પટુઃ પટુતરઃ પ્રાૈઢઃ પ્રપજૂ્યઃ પવર્તાલયઃ॥ ૫૬॥
પુ લનસ્થઃ પુલ ત્યાખ્યઃ િપઙ્ગચ ઃ પ્રપન્નગઃ ।
અભી ર સતાઙ્ગશ્ચ ચ ડ પઃ સતાઙ્ગકઃ॥ ૫૭॥
સવર્િવદ્યાિવનાેદશ્ચ સવર્સાખૈ્યયુતઃ સદા ।
સખુહતાર્ સવર્સખુી સવર્લાેકૈકપાવનઃ॥ ૫૮॥
સદાવનઃ સારદશ્ચ સુ સદ્ધઃ શદુ્ધ પકઃ ।
સારઃ સારતરઃ સયૂર્ઃ સાેમઃ સવર્પ્રકાશકઃ॥ ૫૯॥
સાેમમ ડલધાર ચ સમુદ્ર સ ધુ પવાન્ ।
સરુજે્યષ્ઠઃ સરુશ્રેષ્ઠઃ સરુાસરુિનષેિવતઃ॥ ૬૦॥
સવર્ધમર્િવિનમુર્ક્તઃ સવર્લાેકનમસૃ્કતઃ ।
સવાર્ચારયુતઃ સાૈરઃ શાક્તઃ પરમવૈ ણવઃ॥ ૬૧॥
સવર્ધમર્િવધાનજ્ઞઃ સવાર્ચારપરાયણઃ ।
સવર્રાેગપ્રશમનઃ સવર્રાેગાપહારકઃ॥ ૬૨॥
પ્રકૃષ્ટાત્મા મહાત્મા ચ સવર્ધમર્પ્રદશર્કઃ ।
સવર્સ પદ્યુતઃ સવર્સ પદ્દાનસમેક્ષણઃ॥ ૬૩॥
સહાસ્યવદનાે હાસ્યયુક્તઃ પ્રહ સતાનનઃ ।
સાક્ષી સમક્ષવક્તા ચ સવર્દશ સમ તિવત્॥ ૬૪॥
સકલજ્ઞઃ સમથર્જ્ઞઃ સમુનાઃ શવૈપૂ જતઃ ।
શાેકપ્રશમનઃ શાેકહ તાઽશાેચ્યઃ શભુા વતઃ॥ ૬૫॥
શલૈજ્ઞઃ શલૈ નાથઃ શલૈનાથઃ શનૈશ્ચરઃ ।
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શશાઙ્કસદશૃજ્યાે તઃ શશાઙ્કાધર્િવરા જતઃ॥ ૬૬॥
સાધુ પ્રયઃ સાધુતમઃ સા વીપ તરલાૈિકકઃ ।
શૂ ય પઃ શૂ યદેહઃ શૂ યસ્થઃ શૂ યભાવનઃ॥ ૬૭॥
શૂ યગામી મશાનસ્થઃ મશાનાિધપ તઃ સવુાક્ ।
શતસયૂર્પ્રભઃ સયૂર્ઃ સયૂર્દ પ્તઃ સરુાિરહા ।
શભુા વતઃ શભુતનુઃ શભુબુ દ્ધઃ શભુાત્મકઃ॥ ૬૮॥
શભુા વતતનુઃ શકુ્લતનુઃ શકુ્લપ્રભા વતઃ ।
સશુાૈક્લઃ શકુ્લદશનઃ શકુ્લાભઃ શકુ્લમાલ્ય ત્॥ ૬૯॥
શકુ્લપુ પ પ્રયઃ શકુ્લવસનઃ શકુ્લકેતનઃ ।
શષેાલઙ્કરણઃ શષેરિહતઃ શષેવે ષ્ટતઃ॥ ૭૦॥
શષેા ઢઃ શષેશાયી શષેાઙ્ગદિવરા જતઃ ।
સતી પ્રયઃ સાશઙ્કશ્ચ સમદશ સમાિધમાન્॥ ૭૧॥
સ સઙ્ગી સિ પ્રયઃ સઙ્ગી િનઃસઙ્ગી સઙ્ગવ જતઃ ।
સિહ ઃ શાશ્વતૈશ્વયર્ઃ સામગાનરતઃ સદા॥ ૭૨॥
સામવેત્તા સા યતરઃ યામાપ તરશષેભુક્ ।
તાિરણીપ તરાતામ્રનયન વિરતા પ્રયઃ॥ ૭૩॥
તારાત્મક વગ્વસન ત ણીરમણાે રતઃ ।
પ્ત પ પ્તકતાર્ તારકાિરિનષેિવતઃ॥ ૭૪॥

વાયુકેશાે ભૈરવેશાે ભવાનીશાે ભવા તકઃ ।
ભવબ ધુભર્વહરાે ભવબ ધનમાેચકઃ॥ ૭૫॥
અ ભભૂતાેઽ ભભૂતાત્મા સવર્ભૂતપ્રમાેહકઃ ।
ભવુનેશાે ભૂતપજૂ્યાે ભાેગમાેક્ષફલપ્રદઃ॥ ૭૬॥
દયાલુદ નનાથશ્ચ દુઃસહાે દૈત્યમદર્કઃ ।
દક્ષક યાપ તદુર્ઃખનાશકાે ધનધા યદઃ॥ ૭૭॥
દયાવાન્ દૈવતશ્રેષ્ઠાે દેવગ ધવર્સિેવતઃ ।
નાનાયુધધરાે નાનાપુ પગુચ્છિવરા જતઃ॥ ૭૮॥
નાનાસખુપ્રદાે નાનામૂ તધાર ચ નતર્કઃ ।
િનત્યિવજ્ઞાનસયંુક્તાે િનત્ય પાેઽિનલાેઽનલઃ॥ ૭૯॥
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લ ધવણા લઘુતરાે લઘુ વપિરવ જતઃ ।
લાેલાક્ષાે લાેકસ પજૂ્યાે લાવ ય પિરસયંુતઃ॥ ૮૦॥
નપુર યાસસસં્થશ્ચ નાગેશાે નગપૂ જતઃ ।
નારાયણાે નારદશ્ચ નાનાભરણભૂ ષતઃ॥ ૮૧॥
નગભૂતાે નગ્ દેશાે નગ્ ઃ સાન દમાનસઃ ।
નમસ્યાે નતના ભશ્ચ નમ્રમૂધાર્ ભવ દતઃ॥ ૮૨॥
ન દકેશાે ન દપૂજ્યાે નાનાનીરજમ યગઃ ।
નવીન બ વપત્રાૈઘતુષ્ટાે નવઘનદ્યુ તઃ॥ ૮૩॥
ન દઃ સાન દ આન દમયશ્ચાન દિવહ્વલઃ ।
નાલસસં્થઃ શાેભનસ્થઃ સસુ્થઃ સસુ્થમ ત તથા॥ ૮૪॥
વ પાસનાે ભીમ ચભુર્વના તકરા બુદઃ ।

આસન્નઃ સકતાલીનાે ષાસીનાે ષાસનઃ॥ ૮૫॥
વૈરસ્યરિહતાે વાયા વ્રતી વ્રતપરાયણઃ ।
બ્રાહ્ યાે િવદ્યામયાે િવદ્યા યાસી િવદ્યાપ ત તથા॥ ૮૬॥
ઘ ટાકારાે ઘાેટકસ્થાે ઘાેરરાવાે ઘન વનઃ ।
ઘૂણર્ચ રઘૂણાર્ત્મા ઘાેરહાસાે ગભીરધીઃ॥ ૮૭॥
ચ ડીપ તશ્ચ ડમૂ તશ્ચ ડાે મુ ડી પ્રચ ડવાક્ ।
ચતાસસં્થ શ્ચતાવાસ શ્ચ તદર્ ડકરઃ સદા॥ ૮૮॥
ચતાભ મા ભસં લપ્ત શ્ચતા ત્યપરાયણઃ ।
ચતાપ્રમાેદ ચ સાક્ષી ચ તામ ણર ચ તકઃ॥ ૮૯॥
ચતવુદમયશ્ચ શ્ચતુરાનનપૂ જતઃ ।
ચીરવાસાશ્ચકાેરાક્ષશ્ચલન્મૂ તશ્ચલેક્ષણઃ॥ ૯૦॥
ચલ કુ ડલભષૂાઢયશ્ચલદ્ભષૂણભૂ ષતઃ ।
ચલન્નતે્રશ્ચલ પાદશ્ચલન્નપૂુરરા જતઃ॥ ૯૧॥
સ્થાવરઃ સ્થરમૂ તશ્ચ સ્થાવરેશઃ સ્થરાસનઃ ।
સ્થાપકઃ સ્થૈયર્િનરતઃ સ્થૂલ પી સ્થલાલયઃ॥ ૯૨॥
સ્થૈયાર્ તગઃ સ્થ તપરઃ સ્થા પી સ્થલાિધપઃ ।
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અૈિહકાે મદનાતર્શ્ચ મહીમ ડલપૂ જતઃ॥ ૯૩॥
મહી પ્રયાે મત્તરવાે મીનકેતુિવમદર્કઃ ।
મીન પાે મિનસસં્થાે ગહ તાે ગાસનઃ॥ ૯૪॥
માગર્સ્થાે મખેલાયુક્તાે મૈ થલીશ્વરપૂ જતઃ ।
મ યાહીનાે મઙ્ગલદાે માઙ્ગલ્યાે મકરાસનઃ॥ ૯૫॥
મ સ્ય પ્રયાે મથુરગીમર્ધપુાનપરાયણઃ ।
દુવાક્યપરઃ સાૈર પ્રયાે માેદા વત તથા॥ ૯૬॥

મુ ડા લભૂર્ષણાે દ ડી ઉદ્દ ડાે વલલાેચનઃ ।
અસા યસાધકઃ શરૂસવે્યઃ શાેકાપનાેદનઃ॥ ૯૭॥
શ્રીપ તઃ શ્રીસસુવે્યશ્ચ શ્રીધરઃ શ્રીિનકેતનઃ ।
શ્રીમતાં શ્રી વ પશ્ચ શ્રીમા શ્રીિનલય તથા॥ ૯૮॥
શ્રમાિદક્લેશરિહતઃ શ્રીિનવાસઃ શ્રયા વતઃ ।
શ્રદ્ધાલુઃ શ્રાદ્ધદેવશ્ચ શ્રાદ્ધાે મધુરવાક્ તથા॥ ૯૯॥
પ્રલયાગ્ યકર્સઙ્કાશઃ પ્રમત્તનયનાે વલઃ ।
અસા યસાધકઃ શરૂસવે્યઃ શાેકાપનાેદનઃ॥ ૧૦૦॥
િવશ્વભૂતમયાે વૈશ્વાનરનતે્રાેઽિધમાેહકૃત્ ।
લાેકત્રાણપરાેઽપારગુણઃ પારિવવ જતઃ॥ ૧૦૧॥
અ ગ્ જહ્વાે દ્વ સ્યશ્ચ િવશ્વાસ્યઃ સવર્ભૂત ક્ ।
ખેચરઃ ખેચરાધીશઃ સવર્ગઃ સાવર્લાૈિકકઃ॥ ૧૦૨॥
સનેાનીજનકઃ ધા ધવાર્િરક્ષાેભિવનાશકઃ ।
કપાલિવલસદ્ધ તઃ કમ ડલુ દ ચતઃ॥ ૧૦૩॥
કેવલાત્મ વ પશ્ચ કેવલજ્ઞાન પકઃ ।
વ્યાેમાલયિનવાસી ચ હદ્વ્યાેમ વ પકઃ॥ ૧૦૪॥
અ ભાજેનયનાેઽ ભાેિધશયાનઃ પુ ષા તગઃ ।
િનરાલ બાેઽવલ બશ્ચ સ ભાેગાન દ પકઃ॥ ૧૦૫॥
યાેગિનદ્રામયાે લાેકપ્રમાેહાપહરાત્મકઃ ।
હદ્વક્ત્રાે હન્નતે્રાે હદ્વાહુ ર્હદ્વલઃ॥ ૧૦૬॥
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હ સપાર્ઙ્ગદાે દુષ્ટ હદ્વાલિવમદર્કઃ ।
હદ્ભજુબલાને્મત્તાે હત્તુ ડાે હદ્વપુઃ॥ ૧૦૭॥
હદૈશ્વયર્યુક્ત ચ હદૈશ્વયર્દઃ વયમ।્
હ સ ભાેગસનુષ્ટાે હદાન દદાયકઃ॥ ૧૦૮॥
હ જટાજૂટધરાે હન્માલી હદ્ધનુઃ ।

ઇ દ્રયાિધ ષ્ઠતઃ સવર્લાેકે દ્રયિવમાેહકૃત્॥ ૧૦૯॥
સવ દ્રયપ્ર ત્તકૃત્ સવ દ્રયિન ત્તકૃત્।
પ્ર ત્તનાયકઃ સવર્િવપ ત્તપિરનાશકઃ॥ ૧૧૦॥
પ્ર ત્તમાગર્નેતા વં વત ત્રેચ્છામયઃ વયમ્ ।
સ પ્ર ત્તરતાે િનતં્ય દયાન દ શવાધરઃ॥ ૧૧૧॥
ક્ષ ત પ તાેય પી િવશ્વ પ્તકર તથા ।
તપર્ તપર્ણસ પ્રીત તપર્ક તપર્ણાત્મકઃ॥ ૧૧૨॥
પ્તકારણભૂતશ્ચ સવર્ પ્તપ્રસાધકઃ ।

અભેદાે ભેદકાેઽ ચ્છદ્યચ્છેદકાેઽચ્છેદ્ય અેવ િહ॥ ૧૧૩॥
અ ચ્છન્નધ વાઽ ચ્છન્નષેુર ચ્છન્ન વજવાહનઃ ।
અદષૃ્ટઃ સમ ષ્ટાસ્ત્રઃ સમ ષ્ટાે બલાેન્નતઃ॥ ૧૧૪॥
ચત્રયાેધી ચત્રકમાર્ િવશ્વસઙ્કષર્કઃ વયમ્ ।
ભક્તાનામી સતકરઃ સવ સતફલપ્રદઃ॥ ૧૧૫॥
વા છતાભીષ્ટફલદાેઽ ભન્નજ્ઞાનપ્રવતર્કઃ ।
બાેધનાત્મા બાેધનાથાર્ તગઃ સવર્પ્રબાેધકૃત્॥ ૧૧૬॥
િત્રજટશ્ચૈકજિટલશ્ચલ જૂટાે ભયાનકઃ ।
જટાટ નાે જટાજૂટ ષ્ટાવરવચઃ વયમ્॥ ૧૧૭॥
ષા માતુરસ્ય જનકઃ શ ક્તઃ પ્રહરતાં વરઃ ।
અનઘાર્સ્ત્રપ્રહાર ચાનઘર્ધ વા મહાઘ્યર્પાત્॥ ૧૧૮॥
યાેિનમ ડલમ યસ્થાે મખુયાેિનરજૃ ભણઃ ।
મહાિદ્રસદશૃઃ શ્વેતઃ શ્વેતપુ પસ્રગ વતઃ॥ ૧૧૯॥
મકર દ પ્રયાે િનતં્ય માસતુર્હાયનાત્મકઃ ।
નાનાપુ પપ્રસનૂાર્નાપુ પૈર ચતગાત્રકઃ॥ ૧૨૦॥
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ષડઙ્ગયાેગિનરતઃ સદાયાેગાદ્રર્માનસઃ ।
સરુાસરુિનષવે્યાઙ્ ઘ્રિવલસ પાદપઙ્કજઃ॥ ૧૨૧॥
સપુ્રકા શતવક્ત્રા જઃ સતેતરગલાે વલઃ ।
વનૈતેયસમા ઢઃ શરિદ દુસહસ્રવત્॥ ૧૨૨॥

વલ્યમાન તે ે ભ વાર્લપુ ે યમઃ વયમ્ ।
પ્ર વલ દ્વદ્યુદાભશ્ચ સાટ્ટહાસભયઙ્કરઃ॥ ૧૨૩॥
પ્રલયાનલ પી ચ પ્રલયા ગ્ ચઃ વયમ્ ।
જગતામેકપુ ષાે જગતાં પ્રલયાત્મકઃ॥ ૧૨૪॥
પ્રસીદ વં જગન્નાથ જગદ્યાનેે નમાેઽ તુ તે॥ ૧૨૫॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ-
અેવં નામસહસ્રેણ રાજ્ઞા વૈ સં તુતાે હરઃ ।
પ્રત્યક્ષમગમત્તસ્ય સપુ્રસન્નમખુા બુજઃ॥ ૧૨૬॥
સ તં િવલાેક્ય િત્રદશકૈનાથં
પ ચાનનં શ્વેત ચ પ્રસન્નમ્ ।
ષાિધ ઢં ભજુગાઙ્ગદૈયુર્તં

નનતર્ રા ધરણીભુ ં વરઃ॥ ૧૨૭॥
પ્રાવેાચ ચેદં પરમેશ્વરાદ્ય મે
અેતાિન સવાર્ ણ સખુાથર્કાિન ।
તપશ્ચ હાેમશ્ચ મનુ યજન્મ
ય વાં પ્રપ યા મ દશૃા પરેશમ્॥ ૧૨૮॥
મત્તાે ન ધ યાે ત મહીતલે વા
વગ યત વં મમ નતે્રગાેચરઃ ।

સરુાસરુાણામિપ દુલર્ભેક્ષણઃ
પરા પરઃ પૂણર્મયાે િનરામયઃ॥ ૧૨૯॥
તત તમવંે પ્ર તભાષમાણં
પ્રાહ પ્રપના તહરાે મહેશ્વરઃ ।
િક તે મનાવેા છતમવે િવદ્યતે

વ ત પુત્ર દદા મ તુ યમ્॥ ૧૩૦॥
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સચાહ પવૂ કિપલસ્ય શાપતઃ
પાતાલર ધ્રે મમ પવૂર્વંશ ઃ ।
ભ મીબભવૂુઃ સગરસ્ય પતુ્રા
મહાબલા દેવસમાનિવક્રમાઃ॥ ૧૩૧॥
તષેાં તુ િન તારણકા યયા હ્યહં
ગઙ્ગાં ધર યામ ભનેતુમીહે ।
સા તુ વદ યા પરમા િહ શ ક્તઃ
િવનાજ્ઞયા તે ન િહ યા ત વીમ્॥ ૧૩૨॥
તદેતિદચ્છા મ સમેત્ય ગઙ્ગા
ક્ષતાૈ મહાવેગવતી મહાનદ ।
પ્રિવ ય ત મ વવરે મહેશ્વર
પનુાતુ સવાર્ સગરસ્ય પતુ્રાન્॥ ૧૩૩॥
ઇત્યેવમાક યર્ વચઃ પરેશ્વરઃ
પ્રાવેાચ વાક્યં ક્ષ તપાલપુઙ્ગવમ્ ।
મનાેરથ તેઽયમવેિહ પૂણા
મમ પ્રસાદાદ ચરાદ્ભિવ ય ત॥ ૧૩૪॥
યે ચાિપ માં ભ ક્તત અેવ મત્યાર્ઃ
તાતે્રેણ ચાનને પ તવુ ત ।

તષેાં તુ પૂણાર્ઃ સકલા મનાેરથા
ધ્રવું ભિવ ય ત મમ પ્રસાદાત્॥ ૧૩૫॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ-
ઇત્યેવં સ વરં લ વા રા હૃષ્ટમના તતઃ ।
દ ડવ પ્ર ણપત્યાહ ધ યાેઽહં વ પ્રસાદતઃ॥ ૧૩૬॥
તતશ્ચા તદર્ધે દેવઃ ક્ષણાદેવ મહામતે ।
રા િન ર્ત્તચેતાઃ સ બભવૂ મુિનસત્તમ॥ ૧૩૭॥
રાજ્ઞા કૃત મદં તાતંે્ર સહસ્રનામસજં્ઞકમ્ ।
યઃ પઠે પરયા ભ યા સ કૈવલ્યમવા ુયાત્॥ ૧૩૮॥
ન ચેહ દુઃખં કુત્રાિપ યતે તસ્ય નારદ ।

યતે પરમૈશ્વય પ્રસાદાચ્ચ મહે શતુઃ॥ ૧૩૯॥
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મહાપિદ ભયે ઘાેરે યઃ પઠે તાતે્રમુત્તમમ્ ।
શ ભાનેાર્મસહસ્રાખ્યં સવર્મઙ્ગલવધર્નમ્॥ ૧૪૦॥
મહાભયહરં સવર્સખુસ પ ત્તદાયકમ્ ।
સ મુચ્યતે મહાદેવપ્રસાદેન મહાભયાત્॥ ૧૪૧॥
દુ ભકે્ષ્ય લાેકપીડાયાં દેશાપેદ્રવ અેવ વા ।
સ પજૂ્ય પરમેશાનં ધપૂદ પાિદ ભમુર્ને॥ ૧૪૨॥
યઃ પઠે પરયા ભ યા તાતંે્ર નામસહસ્રકમ્ ।
ન તસ્ય દેશે દુ ભક્ષં ન ચ લાેકાિદપીડનમ્॥ ૧૪૩॥
ન ચા યાપેદ્રવાે વાિપ ભવેદેત સિુન શ્ચતમ્ ।
પજર્ યાેઽિપ યથાકાલે ષ્ટ તત્ર કરાે ત િહ॥ ૧૪૪॥
યત્રેદં પઠ્યતે તાતંે્ર સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
સવર્સસ્યયુતા વી ત મ દેશે ભવેદ્ધ્રવુમ્॥ ૧૪૫॥
ન દુષ્ટબુ દ્ધલાકાનાં તત્રસ્થાનાં ભવેદિપ ।
નાકાલે મરણં તત્ર પ્રા ણનાં યતે મનુે॥ ૧૪૬॥
ન િહસ્રા તત્ર િહસ ત દેવદેવપ્રસાદતઃ ।
ધ યા દેશાઃ પ્ર ધ યા યત્ર દેશે મહેશ્વરમ્॥ ૧૪૭॥
સ પજૂ્ય પા થવં લઙ્ગં પઠેદ્યત્રેદમુત્તમમ્ ।
ચતુદર્ યાં તુ કૃ ણાયાં ફા ગનુે મા સ ભ ક્તતઃ॥ ૧૪૮॥
યઃ પઠે પરમેશસ્ય ના ાં દશશતાખ્યકમ્ ।
તાતે્રમત્ય તસખુદં ન પનુજર્ન્મભાગ્ભવેત્॥ ૧૪૯॥

વાયુતુલ્યબલાે નનંૂ િવહરેદ્ધરણીતલે ।
ધનેશતુલ્યાે ધનવા ક દપર્સમ પવાન્॥ ૧૫૦॥
િવહરેદે્દવતાતુલ્યાે િનગ્રહાનુગ્રહે ક્ષમઃ ।
ગઙ્ગાયાં વા કુ ક્ષતે્રે પ્રયાગે વા મહેશ્વરમ્ ।
પિરપજૂ્ય પઠેદ્ય તુ સ કૈવલ્યમવા ુયાત્॥ ૧૫૧॥
કા યાં ય તુ પઠેદેત તાતંે્ર પરમમઙ્ગલમ્ ।
તસ્ય પુ યં મુિનશ્રેષ્ઠ િકમહં કથયા મ તે॥ ૧૫૨॥
અેત તાતે્રપ્રસાદેન સ વન્નવે માનવઃ ।
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સાક્ષાન્મહેશતામે ત મુ ક્તર તે કર સ્થતા॥ ૧૫૩॥
પ્રત્યહં પ્રપઠેદેત દ્બ વમૂલે નરાેત્તમઃ ।
સ સાલાેક્યમવા ાે ત દેવદેવપ્રસાદતઃ॥ ૧૫૪॥
યાે હ્યેત પાઠયે તાતે્રં સવર્પાપિનબહર્ણમ્ ।
સ મુચ્યતે મહાપાપા સતં્ય સતં્ય વદા મ તે॥ ૧૫૫॥
ન તસ્ય ગ્રહપીડા સ્યાન્નાપ ત્યુભયં તથા ।
ન તં દ્વષ ત રા નાે ન વા વ્યાિધભયં ભવેત્॥ ૧૫૬॥
પઠેદેતદૃ્ધિદ યા વા દેવદેવં સનાતનમ્ ।
સવર્દેવમયં પૂણ રજતાિદ્રસમપ્રભમ્॥ ૧૫૭॥
પ્રફુ લપઙ્ક સં્ય ચ ચા પં ષ વજમ્।
જટાજૂટ વલ કાલકૂટશાે ભતિવગ્રહમ્॥ ૧૫૮॥
િત્રશલંૂ ડમ ચવૈ દધાનં દક્ષવામયાેઃ ।
દ્વ િપચમાર્ બરધરં શા તં ત્રૈલાેક્યમાેહનમ્॥ ૧૫૯॥
અેવં હૃિદ નરાે ભ યા િવભાવ્યૈત પઠેદ્યિદ ।
ઇહ ભુ વા પરં ભાેગં પરત્ર ચ મહામતે॥ ૧૬૦॥
શ ભાેઃ વ પતાં યા ત િકમ ય કથયા મ તે॥ ૧૬૧॥
તત્રવૈ સદ્ભ ક્તયુતઃ પઠેિદદં
તાતંે્ર મમ પ્રી તકરં પરં મનુે ।

મત્યા િહ યાેઽ યઃ ખલુ સાેઽિપ કૃચ્છ્રં
જગ પિવત્રાયત અેવ પાપતઃ॥ ૧૬૨॥
॥ શ્રીમહાભાગવતે ઉપપુરાણે ભગીરથપ્રાેક્તં

શવસહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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