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Shri Shiva Sahasranamastotram from devIbhAgavata

ौीिशवसहॐनामोऽम द्वेीभागवताग तम ्

भगीरथकृतं ौीमहादवेीभागवत उपपरुाण े
भगीरथ उवाच-
ॐ नमे पाव तीनाथ दवेदवे परार ।
अतुानघ पा भीमा िचरानन ॥ १॥
ायािजनधरान पारावारिवविज त ।
पानन महास महाानमय ूभो ॥ २॥
अिजतािमतध ष  िवशे परमेर ।
िवािभतूशे िवाौय जगते ॥ ३॥
िवोपकािरिकैधाम िवाौयाौय ।
िवाधार सदान िवान नमोऽु त े ॥ ४॥
शव सव िवदानिवविज त सरुोम ।
सरुव सरुु सरुराज सरुोम ॥ ५॥
सरुपू सरुये सरुेर सरुाक ।
सरुािरमद क सरुौे तऽे ु नमो नमः ॥ ६॥
ं शुः शुबोध शुाा जगतां पितः ।
शःु यरूमु उमकममलोचनः ॥ ७॥
उमूभावामुमदकोऽमुपवान ।्
उमकठः िशवः शाः सवशाििवधायकः ॥ ८॥
सवा थ दः िशवाधारः िशवायिनरिमऽिजत ।्
िशवदः िशवकता  च िशवहा िशवेरः ॥ ९॥
िशशःु शशैवयुःच िपकेशो जटाधरः ।
गाधरकपद च जटाजटूिवरािजतः ॥ १०॥
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ौीिशवसहॐनामोऽम द्वेीभागवताग तम ्

जिटलो जिटलाराः सवदोमानसः ।
उकेश उ उानामधीरः ॥ ११॥
उलोचनो भीमिनऽेो भीमलोचनः ।
बनऽेो िनऽेी च रनऽेः सनुऽेकः ॥ १२॥
दीघ नऽेःच िपाः स ुू भाः सलुोचनः ।
सोमनऽेोऽिनऽेाः सयू नऽेः सवुीय वान ॥् १३॥
पाः कमला नीलोलदलेणः ।
सलुणः शलूपािणः कपाली किपलेणः ॥ १४॥
ाघणू नयनो धतू ायचमा रावतृः ।
ौीकठो नीलकठाः िशितकठः सकुठकः ॥ १५॥
चचडूधरमौिलः शशाभतृ ।्
शिशकाः शशााभः शशााितमधू जः ॥ १६॥
शशावदनो वीरो वरदो वरलोचनः ।
शरसमाभासः शरिदसमूभः ॥ १७॥
कोिटसयू ू तीकाशाशखेरः ।
अमिूत म हामिूतभममिूत भ यानकः ॥ १८॥
भयदाता भयऽाता भयहता  भयोितः ।
िनभू तो भतूव भतूाा भतूभावनः ॥ १९॥
कौपीनवासा वा सा िववासाः कािमनीपितः ।
करालः कीित दो वैः िकशोरः कामनाशनः ॥ २०॥
कीित पः कुधारी कालकूटकृताशनः ।
कालकूटः सुपी च कुलमूदीपकः ॥ २१॥
कलाकााकः काशीिवहारी कुिटलाननः ।
महाकाननसवंासी कालीूितिववध नः ॥ २२॥
कालीधरः कामचािर कुलकीित िववध नः ।
कामाििः कामकुवरः काम ुकी काममोिहतः ॥ २३
कटाः कनकाभासः कनकोलगाऽकः ।
कामातरुः णादः कुिटलॅकुुटीधरः ॥ २४॥
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ौीिशवसहॐनामोऽम द्वेीभागवताग तम ्

काित केयिपता कोकनदभषूणभिूषतः ।
खायोा खी च िगरीशो गगनेरः ॥ २५
गणाः खटेकधकृ ् खव ः खवतरः खगः ।
खगाढः खगाराः खचेरः खचेरेरः ॥ २६॥
खचेरूदः ोणीपितः खचेरमदकः ।
गणेरो गणिपता गिरो गणभपूितः ॥ २७॥
गुग ुतरो येो गापितरमष णः ।
गीतिूयो गीतरतः सगुोो गोपवृपः ॥ २८॥
गवाढो जगता  गोामी गोपकः ।
गोूदो गोधरो गीृो गान ग्ोकृतासनः ॥ २९।
गोपीशो गुतात गहुावासी सगुोिपतः ।
गजाढो गजा गजािजनधरोऽमजः ॥ ३०॥
महाो महगणो महिवमदकः ।
मानपी गानरतः ूचडो गानिवलः ॥ ३१॥
गानमो गणुी गुो गणुममाशयो गणुः ।
गढूबिुगू ढमिूत गू ढपादिवभिूषतः ॥ ३२॥
गोा गोलोकवासी च गणुवािुणनां वरः ।
हरो हिरतवणा ो मृमुृ ुयो हिरः ॥ ३३॥
हभघुिरसूो हिवहिवभ ुजां वरः ।
अनािदरािदः सवा  आिदतयेवरूदः ॥ ३४॥
अनिवबमो लोको लोकानां पापहारकः ।
गीितः सणुोपतेः सगणुो िनग ुणो गणुी ॥ ३५॥
गणुूीतो गणुवरो िगिरजानायको िगिरः ।
गौरीभता  गणुाढय गोौेासनसिंतः ॥ ३६॥
पासनः पनऽेः पतुः सपुकः ।
पवः पकरः पाढपदाजुः ॥ ३७॥
पिूयतमः पालयः पूकाशकः ।
पकाननसवंासः पकाननभकः ॥ ३८॥
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पकाननसवंासी पारयकृतालयः ।
ूफुवदनः फुकमलाः ूफुकृत ॥् ३९॥
फुेीवरसुः ूफुकमलासनः ।
फुाोजकरः फुमानसः पापहारकः ॥ ४०॥
पापापहारी पुयाा पुयकीित ः सपुुयवान ।्
पुयः पुयतमो धः सपुतूाा पराकः ॥ ४१॥
पुयशेः पुयदः पुयिनरतः पुयभाजनः ।
परोपकारी पािपनाशकः पापहारकः ॥ ४२॥
परुातनः पवू हीनः परिोहिवविज तः ।
पीवरः पीवरमखुः पीनकायः परुाकः ॥ ४३॥
पाशी पशपुितः पाशहः पाषाणिवितः ।
पलाकः परो वेा पाशबिवमोचकः ॥ ४४॥
पशनूामिधपः पाशेा पाशिवभदेकः ।
पाषाणधारी पाषाणशयानः पािशपिूजतः ॥ ४५॥
पाढः पुधनःु पुवृसपुिूजतः ।
पुडरीकः पीतवासा पुडरीकावभः ॥ ४६॥
पानपाऽकरः पानमः पानाितभतूकः ।
पोा पोंरः पतूः पिरऽाताऽिखलेरः ॥ ४७॥
पुडरीकाकता  च पुडरीकासिेवतः ।
पवः ूपीठः पीठभिूमिनवासकः ॥ ४८॥
िपता िपतामहः पाथ ू सोऽभीदायकः ।
िपतणॄां ूीितकता  च ूीितदः ूीितभाजनः ॥ ४९॥
ूीाकः ूीितवशी स ुू ीतः ूीितकारकः ।
ूीितीितपान ्ू ीितयुमवे िह ॥ ५०॥
ूणताित हरः ूाणवभः ूाणदायकः ।
ूाणी ूाणप ूाणमाही मिुनद यः ॥ ५१॥
ूाणनाथः ूीतमनाः सवषां ूिपतामहः ।
वृः ूवृप ूतेः ूणियनां वरः ॥ ५२॥
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पराधीशः परं ोितः परनऽेः पराकः ।
पारिहतः पऽुी पऽुदः पऽुरकः ॥ ५३॥
पऽुिूयः पऽुवँयः पऽुविरपालकः ।
पिरऽाता परावासः परचतेाः परेरः ॥ ५४॥
पितः सव  साः पवमानः परोऽकः ।
परुहा पुत िऽपरुािरः परुाकः ॥ ५५॥
परुरोऽितसूः ूधष धष णः ।
पटुः पटुतरः ूौढः ूपूः पव तालयः ॥ ५६॥
पिुलनः पलुाः िपचःु ूपगः ।
अभीरिसता चडपः िसताकः ॥ ५७॥
सविवािवनोद सवसौयतुः सदा ।
सखुहता  सव सखुी सव लोकैकपावनः ॥ ५८॥
सदावनः सारद सिुसः शुपकः ।
सारः सारतरः सयू ः सोमः सव ू काशकः ॥ ५९॥
सोममडलधारी च समिु िसुपवान ।्
सरुेः सरुौेः सरुासरुिनषिेवतः ॥ ६०॥
सवधम िविनम ुः सव लोकनमृतः ।
सवा चारयतुः सौरः शाः परमवैवः ॥ ६१॥
सवधम िवधानः सवा चारपरायणः ।
सवरोगूशमनः सवरोगापहारकः ॥ ६२॥
ूकृाा महाा च सवधम ू दश कः ।
सवसतुः सव सानसमेणः ॥ ६३॥
सहावदनो हायुः ूहिसताननः ।
साी समवा च सवदश समिवत ॥् ६४॥
सकलः समथ ः समुनाः शवैपिूजतः ।
शोकूशमनः शोकहाऽशोः शभुाितः ॥ ६५॥
शलैः शलैजानाथः शलैनाथः शनैरः ।
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शशासशोितः शशााध िवरािजतः ॥ ६६॥
साधिुूयः साधतुमः साीपितरलौिककः ।
शूपः शूदहेः शूः शूभावनः ॥ ६७॥
शूगामी ँमशानः ँमशानािधपितः सवुाक ् ।
शतसयू ू भः सयू ः सयू दीः सरुािरहा ।
शभुाितः शभुतनःु शभुबिुः शभुाकः ॥ ६८॥
शभुािततनःु शुतनःु शुूभाितः ।
सशुौः शुदशनः शुाभः शुमाधतृ ॥् ६९॥
शुपुिूयः शुवसनः शुकेतनः ।
शषेालरणः शषेरिहतः शषेविेतः ॥ ७०॥
शषेाढः शषेशायी शषेादिवरािजतः ।
सतीिूयः साश समदश समािधमान ॥् ७१॥
सी सियः सी िनःसी सविज तः ।
सिहःु शातैय ः सामगानरतः सदा ॥ ७२॥
सामवेा सातरः ँयामापितरशषेभकु ् ।
तािरणीपितराताॆनयनिरतािूयः ॥ ७३॥
ताराकवसनणीरमणो रतः ।
तिृपिृकता  तारकािरिनषिेवतः ॥ ७४॥
वायकेुशो भरैवशेो भवानीशो भवाकः ।
भवबभु वहरो भवबनमोचकः ॥ ७५॥
अिभभतूोऽिभभतूाा सवभतूूमोहकः ।
भवुनशेो भतूपूो भोगमोफलूदः ॥ ७६॥
दयादननाथ ःसहो दैमदकः ।
दकापितःखनाशको धनधादः ॥ ७७॥
दयावान द्वैतौेो दवेगवसिेवतः ।
नानायधुधरो नानापुगुिवरािजतः ॥ ७८॥
नानासखुूदो नानामिूत धारी च नत कः ।
िनिवानसयंुो िनपोऽिनलोऽनलः ॥ ७९॥
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लवण लघतुरो लघुपिरविज तः ।
लोलाो लोकसूो लावय पिरसयंतुः ॥ ८०॥
नपरुीाससं नागशेो नगपिूजतः ।
नारायणो नारद नानाभरणभिूषतः ॥ ८१॥
नगभतूो नदशेो नः सानमानसः ।
नमो नतनािभ नॆमधूा िभवितः ॥ ८२॥
निकेशो निपूो नानानीरजमगः ।
नवीनिबपऽौघतुो नवघनिुतः ॥ ८३॥
नः सान आनमयानिवलः ।
नालसंः शोभनः सुः सुमितथा ॥ ८४॥
ासनो भीमिचभ ुवनाकरादुः ।
आसः िसकतालीनो वषृासीनो वषृासनः ॥ ८५॥
वरैरिहतो वाय ोती ोतपरायणः ।
ॄाो िवामयो िवाासी िवापितथा ॥ ८६॥
घटाकारो घोटको घोररावो घननः ।
घणू चरुघणूा ा घोरहासो गभीरधीः ॥ ८७॥
चडीपितडमिूत डो मुडी ूचडवाक ् ।
िचतासंितावासिितद डकरः सदा ॥ ८८॥
िचताभािभसिंलितानृपरायणः ।
िचताूमोदी िचाी िचामिणरिचकः ॥ ८९॥
चतवुदमयुतरुाननपिूजतः ।
चीरवासाकोरालिूत लेणः ॥ ९०॥
चलुडलभषूाढयलूषणभिूषतः ।
चलऽेलादलपूरुरािजतः ॥ ९१॥
ावरः िरमिूत  ावरशेः िरासनः ।
ापकः यै िनरतः लूपी लालयः ॥ ९२॥
यैा ितगः िितपरः ाणुपी लािधपः ।
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ऐिहको मदनात  महीमडलपिूजतः ॥ ९३॥
महीिूयो मरवो मीनकेतिुवमदकः ।
मीनपो मिनसंो मगृहो मगृासनः ॥ ९४॥
माग ो मखेलायुो मिैथलीरपिूजतः ।
िमाहीनो मलदो माो मकरासनः ॥ ९५॥
मिूयो मथरुगीम धपुानपरायणः ।
मृवापरः सौरिूयो मोदाितथा ॥ ९६॥
मुडािलभू षणो दडी उडो ललोचनः ।
असासाधकः शरूसेः शोकापनोदनः ॥ ९७॥
ौीपितः ौीससुे ौीधरः ौीिनकेतनः ।
ौीमतां ौीप ौीमाौीिनलयथा ॥ ९८॥
ौमािदेशरिहतः ौीिनवासः िौयाितः ।
ौाः ौादवे ौाो मधरुवाक ् तथा ॥ ९९॥
ूलयाकसाशः ूमनयनोलः ।
असासाधकः शरूसेः शोकापनोदनः ॥ १००॥
िवभतूमयो वैानरनऽेोऽिधमोहकृत ।्
लोकऽाणपरोऽपारगणुः पारिवविज तः ॥ १०१॥
अििजो िजा िवाः सवभतूधकृ ् ।
खचेरः खचेराधीशः सवगः साव लौिककः ॥ १०२॥
सनेानीजनकः ुािवा िरोभिवनाशकः ।
कपालिवलसः कमडभदृिच तः ॥ १०३॥
केवलाप केवलानपकः ।
ोमालयिनवासी च बहृोमपकः ॥ १०४॥
अोजनयनोऽोिधशयानः पुषाितगः ।
िनरालोऽवल सोगानपकः ॥ १०५॥
योगिनिामयो लोकूमोहापहराकः ।
बहृो बहृऽेो बहृाबृ हलः ॥ १०६॥
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बहृपा दो बहृालिवमदकः ।
बहृजुबलोो बहृुडो बहृपःु ॥ १०७॥
बहृदैय युःच बहृदैय दः यम।्
बहृोगसनुो बहृदानदायकः ॥ १०८॥
बहृटाजटूधरो बहृाली बहृनःु ।
इियािधितः सवलोकेियिवमोहकृत ॥् १०९॥
सवियूविृकृत स्वियिनविृकृत।्
ूविृनायकः सविवपिपिरनाशकः ॥ ११०॥
ूविृमाग नतेा ं तेामयः यम ।्
सविृरतो िनं दयानिशवाधरः ॥ १११॥
िितपोयपी िवतिृकरथा ।
तप प णसीतप कप णाकः ॥ ११२॥
तिृकारणभतू सवतिृूसाधकः ।
अभदेो भदेकोऽिदेकोऽे एव िह ॥ ११३॥
अिधाऽिषेरुिजवाहनः ।
अः समधृाः समधृो बलोतः ॥ ११४॥
िचऽयोधी िचऽकमा  िवसष कः यम ।्
भानामीितकरः सवितफलूदः ॥ ११५॥
वािताभीफलदोऽिभानूवत कः ।
बोधनाा बोधनाथा ितगः सवू बोधकृत ॥् ११६॥
िऽजटकैजिटललटूो भयानकः ।
जटाटीनो जटाजटूृावरवचः यम ॥् ११७॥
षामातरु जनकः शिः ूहरतां वरः ।
अनघा ूहारी चानघ धा महापात ॥् ११८॥
योिनमडलमो मखुयोिनरजृणः ।
महाििसशः तेः तेपुॐगितः ॥ ११९॥
मकरिूयो िनं मासत ुहायनाकः ।
नानापुूसनूा नापुरैिच तगाऽकः ॥ १२०॥
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षडयोगिनरतः सदायोगािमानसः ।
सरुासरुिनषेाििव लसादपजः ॥ १२१॥
स ुू कािशतवाः िसततेरगलोलः ।
वनैतयेसमाढः शरिदसहॐवत ॥् १२२॥
जामानजेोिभा लपुो यमः यम ।्
ूलिदुाभ साहासभयरः ॥ १२३॥
ूलयानलपी च ूलयाििचः यम ।्
जगतामकेपुषो जगतां ूलयाकः ॥ १२४॥
ूसीद ं जगाथ जगोन े नमोऽु त े ॥ १२५॥
ौीमहादवे उवाच-
एवं नामसहॐणे राा व ै संतुो हरः ।
ूमगम स ुू समखुाजुः ॥ १२६॥
स तं िवलो िऽदशकैनाथं
पाननं तेिचं ूसम ।्
वषृािधढं भजुगादयै ुतं
ननत  राजा धरणीभजुां वरः ॥ १२७॥
ूोवाच चदें परमेरा मे
एतािन सवा िण सखुाथ कािन ।
तप होम मनुज
यां ूपँयािम शा परशेम ॥् १२८॥
मो न धोि महीतले वा
ग यतं मम नऽेगोचरः ।
सरुासरुाणामिप लभेणः
परारः पणू मयो िनरामयः ॥ १२९॥
ततमवें ूितभाषमाणं
ूाह ूपनाित हरो महेरः ।
िकं त े मनोवाितमवे िवते
वणृु तऽु ददािम तुम ॥् १३०॥
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सचाह पवू किपल शापतः
पातालरे मम पवू वशंजाः ।
भीबभवूःु सगर पऽुा
महाबला दवेसमानिवबमाः ॥ १३१॥
तषेां त ु िनारणकाया हं
गां धरयामिभनतेमुीहे ।
सा त ु दीया परमा िह शिः
िवनाया त े न िह याित पृीम ॥् १३२॥
तदतेिदािम समे गा
ितौ महावगेवती महानदी ।
ूिवँय तििवरे महेरी
पनुात ु सवा गर पऽुान ॥् १३३॥
इवेमाकय  वचः परेरः
ूोवाच वां िितपालपुवम ।्
मनोरथऽेयमविेह पणू
मम ूसादादिचरािवित ॥ १३४॥
ये चािप मां भित एव मा ः
ोऽणे चानने नपृ वुि ।
तषेां त ु पणूा ः सकला मनोरथा
ीवुं भिवि मम ूसादात ॥् १३५॥
ौीमहादवे उवाच-
इवें स वरं ला राजा मनातः ।
दडविणपाह धोऽहं सादतः ॥ १३६॥
ततादध े दवेः णादवे महामत े ।
राजा िनवृ चतेाः स बभवू मिुनसम ॥ १३७॥
राा कृतिमदं ोऽं सहॐनामसंकम ।्
यः पठेरया भा स कैवमवायुात ॥् १३८॥
न चहे ःखं कुऽािप जायत े त नारद ।
जायते परमैय ूसादा महिेशतःु ॥ १३९॥
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महापिद भये घोरे यः पठेोऽमुमम ।्
शोना मसहॐां सव मलवध नम ॥् १४०॥
महाभयहरं सव सखुसिदायकम ।्
स मुते महादवेूसादने महाभयात ॥् १४१॥
िभ े लोकपीडायां दशेोपिव एव वा ।
सू परमशेान ं धपूदीपािदिभम ुन े ॥ १४२॥
यः पठेरया भा ोऽं नामसहॐकम ।्
न त दशेे िभ ं न च लोकािदपीडनम ॥् १४३॥
न चाोपिवो वािप भवदेतेिुनितम ।्
पज ोऽिप यथाकाले विृं तऽ करोित िह ॥ १४४॥
यऽदें पतेोऽं सव पापूणाशनम ।्
सव सयतुा पृी तिशेे भवेवुम ॥् १४५॥
न बिुलकानां तऽानां भवदेिप ।
नाकाले मरणं तऽ ूािणनां जायत े मनु े ॥ १४६॥
न िहंॐाऽ िहंसि दवेदवेूसादतः ।
धा दशेाः ूजा धा यऽ दशे े महेरम ॥् १४७॥
सू पािथ वं िलं पठेऽदेमुमम ।्
चतदु ँ यां त ु कृायां फानु े मािस भितः ॥ १४८॥
यः पठेरमशे नाां दशशताकम ।्
ोऽमसखुदं न पनुज भावते ॥् १४९॥
वायतुुबलो ननू ं िवहरेरणीतले ।
धनशेतुो धनवाप समपवान ॥् १५०॥
िवहरेवेतातुो िनमहानमुहे मः ।
गायां वा कुऽे े ूयाग े वा महेरम ।्
पिरपू पठेु स कैवमवायुात ॥् १५१॥
काँयां य ु पठेदतेोऽं परममलम ।्
त पुयं मिुनौे िकमहं कथयािम त े ॥ १५२॥
एतोऽूसादने स जीववे मानवः ।
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सााहशेतामिेत मिुरे करिता ॥ १५३॥
ूहं ूपठेदतेिमलेू नरोमः ।
स सालोमवाोित दवेदवेूसादतः ॥ १५४॥
यो तेाठयेोऽं सव पापिनबहणम ।्
स मुते महापापां सं वदािम त े ॥ १५५॥
न त महपीडा ाापमृभुयं तथा ।
न तं िषि राजानो न वा ािधभयं भवते ॥् १५६॥
पठेदतेृिद ाा दवेदवें सनातनम ।्
सव दवेमयं पणू रजताििसमूभम ॥् १५७॥
ूफुपजां च चापं वषृजम।्
जटाजटूलालकूटशोिभतिवमहम ॥् १५८॥
िऽशलंू डम चवै दधान ं दवामयोः ।
ीिपचमा रधरं शां ऽलैोमोहनम ॥् १५९॥
एवं िद नरो भा िवभातैठेिद ।
इह भुा परं भोगं परऽ च महामत े ॥ १६०॥
शोः पतां याित िकमथयािम त े ॥ १६१॥
तऽवै सियतुः पठेिददं
ोऽं मम ूीितकरं परं मनु े ।
म िह योऽः ख सोऽिप कृं
जगिवऽायत एव पापतः ॥ १६२॥
॥ ौीमहाभागवते उपपरुाण े भगीरथूों

िशवसहॐनामोऽं सणू म ॥्
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