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ShivasahasranAma Stotram from Shivarahasya

ौीिशवरहाग तं िशवसहॐनामोऽम ्

॥ िशवरहे पमाशं े चािरंशोऽायः ॥
दवेी -
ौतुं सदुश नाानं ो िवापनं मम ।
ूदोष े पािपना तने ाािच तः िशवः ॥ १॥
शषेणे नामसाहऽैं तुः कथमीर ।
ताां ौवणेा मे भयूसी भवित ूभो ॥ २॥
सतूः -

तिन कै्लासिशखरे सखुासीन ं महेरम ।्
ूण ूाथ यामास सा दवेी जगदिंबका ॥ ३॥
तदा देा महादवेः ूािथ तः सव कामदः ।
भवो भवानीमाहें सव पापूणाशकम ॥् ४॥
फणीशो मखुसाहॐैािन नामािन चोवान ।्
तािन वः सवािम यथा मम गरुोः ौतुम ॥् ५॥
ईरः -

ऋिषः छो दवैतं च ताहं बमशऽिबके ।
सहॐनाां पुयं म े फिणः कृतवानमु े ॥ ६॥
ऋिष िह शषेोऽयं छोऽनुपु ्ू कीित तम ।्
दवेतााहमीशािन सवऽ िविनयोजनम ॥् ७॥
ानं त े कथया ौणू ु मगकके ।
कैलास े सिुहरयिवरवरे देा समािलितं

नागै णपःै सदा पिरवतृं वे िशवं सुरम ।्
भाघौघिनकृनकैपरश ुं िबॅाणिमूभं
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ौीिशवरहाग तं िशवसहॐनामोऽम ्

ागै जव (?) सिेवतपदं ायािम साबंं सदा ॥ ८॥
एवं मामिके ाा नामािन ूजपेतः ।
ससंं मां सवा भीाथ िसये ॥ ९॥
पुयकालेष ु सवष ु सोमवारे िवशषेतः ।
िबपऽःै पजै पुयनामािन शिर ॥ १०॥
पजूयेामसाहॐःै सवा थ ू ाय े िशवे ।
यो यं कामयते कामं तं तमाोित शिर ॥ ११॥
धनाथ लभते िवं काथ ककां तथा ।
रााथ रामाोित मोाथ मोमायुात ॥् १२॥
श ृण ु दिेव परं पुयं मातकृानामनुमम ।्
सहॐं ूजपिें धम कामाथ मोभाक ् ॥ १३॥
ईरः -

ॐ ओकंारिनलयाः ओकंाराथ कवाचकः ।
ओकंारशेाकृितरोिमितशकृतिुतः ॥ १४॥
ओकंारकुडिनलयिलपजृनपापत ।्
निमताशषेदवेािदन दीपिुलतसिंतः ॥ १५॥
निवािूयो िनो नामपारायणिूयः ।
महेिनलयो मािन मानसारपापिभत ॥् १६॥
मयरो महायोगी मायाचबूवत कः ।
िशवः िशवतरः शीतः शीताशंकृुतभषूणः ॥ १७॥
धनःुशरकरो ाता धमा धम ू ायाणः ।
आा आताय  आला अनशरखडनः ॥ १८॥
ईशान ई ई इभमकसंतुः ।
उमासिंवामा उशीनरनपृािच तः ॥ १९॥
उरफलूीत उमािदसरुपिूजतः ।
ऋजीषीकृतभचृबो िरप ुू मथनोिज तः ॥ २०॥
िलाच कजनूीतो िली िलसमिूयः ।
िलिपिूयो िबहीनो लीलाकृतजगयः ॥ २१॥
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ौीिशवरहाग तं िशवसहॐनामोऽम ्

ऐीिदितसयंु ऐया िदफलूदः ।
औानपादपूािरौमािदसरुपिूजतः ॥ २२॥
काणाचलकोदडः कािमताथ फलूदः ।
करूीितलकूीतः कपू राभकलेवरः ॥ २३॥
करमसतुूीतः कािदपिरविज तः ।
कितानकेभतूािदः किलकषनाशनः ॥ २४॥
कमलामलसऽेः कमलापितपिूजतः ।
खगोािदवरदः खरीटवरूदः ॥ २५॥
खज ुरवनमः खिडताखडलीकरः ।
खगः खहरः खडः खगगः खाकृितः खसः ॥ २६॥
खडपश ुः खडधनः खिडताराितमडलः ।
गवगणस ुू ीतो गधकृ ् गव नाशकः ॥ २७॥
गाधरो गोगणशेो गणशेवरपऽुकः ।
गितदो गदहा गी गमावरािच तः ॥ २८॥
गगनो गणपितग गनाभोगभषूणः ।
घटाकण िूयो घटी घटजिुतसिुूयः ॥ २९॥
घोटकिूयपऽु धमकालो घनाकृितः ।
घनवाहो घतृाो घनघोषो घटेरः ॥ ३०॥
घटानादकरूीतो घटीभतूमहािगिरः ।
चचडूकरनाितुथः ॥ ३१॥
चमसोदेमडकोपतमु ुखः ।
चःुौोऽमहाहारिडकेशवरूदः ॥ ३२॥
चतेोजहरडातहुऽिूयरः ।
चतमु ुखमखुुतवुदराचरः ॥ ३३॥
चडभानकुराःतमुू ित वपःुितः ।
छािदतानकेलोकािदः छसां गणमगः ॥ ३४॥
छऽचामरशोभाः छोगगितदायकः ।
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ौीिशवरहाग तं िशवसहॐनामोऽम ्

जमाजमाकारो जगाथो जगतः ॥ ३५॥
जुकाजटो जो जतेा जऽजु नाित हा ।
जाराितज नूीतो जनको जिनकोिवदः ॥ ३६॥
जनाद नाद नो जािमजाािदपिरविज तः ।
झणणािजारावो झारोितियः ॥ ३७॥
टिूयकृंितककंभदेी टकारकः ।
टािदवण िूयाो ढानादिूयो रसः ॥ ३८॥
डामिरतमो डमिनशोिभतः ।
ढािनकृतानबिधरीकृतिदखुः ॥ ३९॥
णकारो णणकुोािदणा कृणिवमोचकः ।
तराॆकाामसािदगणुोितः ॥ ४०॥
तमलूिूयातमसां नाशकटः ।
थानासरुहरः ाता ाणःु ानिूयः िरः ॥ ४१॥
दाता दानपितदा ो दशकूिवभिुषतः ।
दशिनयो दीनदयो दिडताराितमडलः ॥ ४२॥
दयहरो दवेो दानवािरद मोदयः ।
दाऽयेिूयो दडी दािडमीकुसमुिूयः ॥ ४३॥
धता धनािधपसखो धनधाूदो धनम ।्
धामिूयोऽसां नाथो धम वाहो धनधु रः ॥ ४४॥
नमारिूयो नाथो निमताशषेःखत ।्
नििूयो नम सखो नम दातीरसिंतः ॥ ४५॥
ननो नमसामीशो नानापो नदीगतः ।
नामूीतो नामपगणुकमिवविज तः ॥ ४६॥
पीनां च पितः पाय ः परमाा परारः ।
पजासनपूािः पनाभवरूदः ॥ ४७॥
पगािधपसारः पशनूां पितपावकः ।
पापहा पिडतः पाो पादपोथनः परः ॥ ४८॥
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ौीिशवरहाग तं िशवसहॐनामोऽम ्

फणीफणालसौिलः फिणकणसरः ।
फिणता नकेवदेोिः फिणमािणभिूषतः ॥ ४९॥
बमोचनकृबु रुालकशोिभतः ।
बली बलवतां मुो बिलपऽुवरूदः ॥ ५०॥
बाणासरुेपूािबा णिलो बपदः ।
वीकृतागमो बालपालको बशोिभतः ॥ ५१॥
भवािदभ वहा भो भवो भावपरायणः ।
भयवदो भतूो भडासरुवरूदः ॥ ५२॥
भगािमथनो भग भवानीशो भयरः ।
भारो भावकुदो भातनभु टः ॥ ५३॥
मयरो महादवेो मायावी मानसारः ।
मायातीतो मथािरम धपुोऽथ मनोनः ॥ ५४॥
मो मधमुासंाा मनोवाचामगोचरः ।
मिडतो मडनाकारो मितदो मानपालकः ॥ ५५॥
मनी मनुप ममिूत म हाहनःु ।
यशरो यपो यिममानसपावनः ॥ ५६॥
यमाकरणो यामी यजमानो यय मी ।
रमानाथािच तपदो रो रितिवशारदः ॥ ५७॥
रंभाूीतो रसो रािऽचरो रावणपिूजतः ।
रपादो रिदवेो रिवमडलमगः ॥ ५८॥
रथरतुो रपानो रथपती रजः ।
रथाको लतनलुा ली लोलगडकः ॥ ५९॥
ललामसोमतािदलिलतापिूजतो लवः ।
वामनो वायुप वराहमथनो वटुः ॥ ६०॥
वाजातो वरो वाय वणेो वराौयः ।
वपधु रो वष वरो विरयान व्रदो वरः ॥ ६१॥
वस ुू दो वसपुितव ाजनपालकः ।
शाः शमपरः शाा शमनाकरः शठः ॥ ६२॥
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ौीिशवरहाग तं िशवसहॐनामोऽम ्

शहः शऽहुा शिमतािखलृतः ।
शरहः शतावत ः शतबतवुरूदः ॥ ६३॥
शःु शाकपुाः शरः शतिगः ।
शाकरः शामनाः शाः शिशकलाधरः ॥ ६४॥
षडाननगुः षडः षम िनरतः षगःु ।
षािदरिसकः षः षीूीतः षडवान ॥् ६५॥
षडूिम रिहतः शः िषः षाुयदायकः ।
सिूयः सधामा ससंाररिहतः समः ॥ ६६॥
सखा सानकुशलः सवसदायकः ।
सगरः सागराः सऽाशः सरणः सहः ॥ ६७॥
साबंः सनातनः साधःु सारासारिवशारदः ।
सामगानिूयः सारः सरा सपुिूजतः ॥ ६८॥
हताराितहसगितहा हािुतिूयः ।
हिरकेशो हिरिाो हिरिणसरोहठः ॥ ६९॥
हिरपृो हरो हाय हिरणािशखडकः ॥
हाहाकारािदरिहतो हननुासो हकृंतः ॥ ७०॥
ललाननो लतासोमो लमीकावरूदः ।
लोदरगुलो लवलीशो लायगः ॥ ७१॥
यीरः मायुः यािदरिहतः मी ।
िऽयाकरः ाः ाऽधम ू वत कः ॥ ७२॥
ियवुध नः ाः पानाथकलधरः ।
पािदपजूनूीतः पणाः रारः ॥ ७३॥
िो मःु सधुा च बामान प्रमेरः ।
िषःु िकृदीशानः शराधारको यवुा॥ ७४॥
अघोरनमुान द्वेो िगरीशः पाकशासनः ।
िगिरऽः पुषः ूाणः पूाणूवत कः ॥ ७५॥
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अवोचो महादवे अिधवा महेरः ।
ईशानः ूथमो दवेो िभषजां पितरीरः ॥ ७६॥
ताॆोऽणो िवनाथो बॅुवै समुलः ।
नीलमीवः िशवो ो दवेदवेो िवलोिहतः ॥ ७७॥
गोपवँयो िवकता  उदहाय जनिेतः ।
िवः सहॐाो मीढुो भगवन ह्रः ॥ ७८॥
शतषेिुधः कपद च सोमो मीढुमो भवः ।
अनातताितधृःु सानां रकः ूभःु ॥ ७९॥
िवेरो महादवेबंकिपरुाकः ।
िऽकािकालः कालाििो नीलोऽिधपोऽिनलः ॥ ८०॥
सवरः सदा शःु ौीमान म्ृुयः िशवः ।
णबाः सैपालो िदशाधीशो वनितः ॥ ८१॥
हिरकेशः पशपुितमः सिरोऽकः ।
िषीमान म्ाग पो बॅिुव ाधी चापालकः ॥ ८२॥
पुो भवािधपो लोकनाथो िातताियकः ।
ऽेशः सतूपोऽहो वनपो रोिहतः पः ॥ ८३॥
वॄशेो मजो वायो भवुो वािरवृतः ।
ओषदीशो महाघोषः बनः पिनायकः ॥ ८४॥
कृवीती धावमनः सनां पितरयः ।
सहमानोऽथ िना िधरािधः कुकुभो नटः ॥ ८५॥
िनषी नेपः को िनचेः पिरचारकः ।
आरयपः सकृािव च िजघासंमु ुपोऽिसमान ॥् ८६॥
नरः ूकृ उीषी िगिरसरः ।
कु इषमुान ध्ी आतान ्ू ितधानवान ॥् ८७॥
आयो िवसजृोऽाा वधेनो आसनः परः ।
शयानः ापकृत ज्ामत ि्तो धावनकारकः ॥ ८८॥
सभापितरुेश उगणृहंितग ुः ।
िवो ोातो गणो िवपो वैकारकः ॥ ८९॥
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महानणीयान र्थपः सनेानीः ऽसमंहः ।
ता च रथकार कुलालः कमकारकः ॥ ९०॥
पिु िनषाद इषकृुकारकः ।
मगृयःु ानपो दवेो भवो िोऽथ शवकः ॥ ९१॥
पशपुो नीलकठ िशितकठः कपदभतृ ।्
ुकेशः सहॐाः शतधा िगरीरः ॥ ९२॥
िशिपिवोऽथ मीढु इषमुान ्वामनः ।
बव ष वया वृः सवंृा पथमोऽिमयः ॥ ९३॥
आशुवैािजरः शीः शी ऊऽथ वनः ।
ॐोतो ीथा ेः किनः पवू जोऽपरः ॥ ९४॥
माथाूग ....

आशषुणेाशरुथः शरूो व ै िभिवमधकृ ् ॥ ९५॥
वथी िवमी कावची ौतुसनेोऽथ िभः ।
धृु ूिहतो तो िनषी तीसायकः ॥ ९६॥
आयधुी ायधुी दवे उपवीती सधुधकृ ् ।
ॐुः पथा काो नीः सूः सरोवः ॥ ९७॥
नावशैकूाावो व मेोऽथ वैतुः।
ई आत वातोो रिँमजो वावोऽपुः ॥ ९८॥
सोमो िथा ताॆ अणः शः ईरः ।
उमो भीमथवैामवेधो रवेधथा ॥ ९९॥
हा हनीयान व्ृ हिरकेशः ूतदनः ।
तारः शमु योभू शर मयरः ॥ १००॥
िशवः िशवतरीः कूः पाय वाय ः ूतारणः ।
उारणथाला आता यः शफेनजः ॥ १०१॥
िसक ूवा इिरयः ूमथः िकंिशलः ।
यणः कूलगो गोः पलुो गृ एव च ॥ १०२॥
तो गेथा काो गरेो दोवः ।
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िनवेः पासमुो रजो हिरतितः ॥ १०३॥
शुो लोथोल ऊः सू  पण जः ।
पण शोऽपगरुकः अिभोिकोिवदः ॥ १०४॥
अवः (?) िकिरक ईशानो दवेािददयारः ।
िवीणको िविचः आिनह आिमवकः ॥ १०५॥
िािपरितदा ता दिरििललोिहतः ।
तवां कपदशः यिरोऽथ गोहनः ॥ १०६॥
पुषो गत गतो यवुा मगृवरोमकः ।
मडृ जिरता िो मीो दवेपितहिरः ॥ १०७॥
मीढुमः िशवतमो भगवानण वारः ।
िशखी च कृिवासा िपनाकी वृं भितः ॥ १०८॥
अीषु वषषवुा तषेु ......

पिृथवीो िदिव अिरितो हरः ॥ १०९॥
अु ितो िवनतेा पिथो वृमलूगः ।
भतूािधपः ूमथप ..... ॥ ११०॥
अवपलः सहॐाः सहॐनयनौवाः ।
ऋगणाा यजमु ः साममो गणािधपः ॥ १११॥
उव शीष परमः िशखाुोऽपसयूकः ।
मऽैायणो िमऽगितडुूीतो िरिटिूयः ॥ ११२॥
उमाधवो िवभता  िवहता  सनातनः ।
सोमो िो मधेपितवकुंव मतां िपता॥ ११३॥
....... अषो अरेरः ।
जलाषभषेजो भिूरदाता सजुिनमा सरुः ॥ ११४॥
सॆाट ्परुािंभद ् ःखः सितः पावनः बतःु ।
िहरयरतेा ध ष िवािधक उबमः ॥ ११५॥
गुगायोऽिमतगणुो महाभतूिऽिवबमः ।
अमतृो अजरोऽजो िोऽिः पुषो िवराट ्॥ ११६॥
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तषुारा िजतपदो महाहष रसाकः ।
महिष बिुदो गोा गुमो गितूदः ॥ ११७॥
गवगानूीताा गीतूीतोशासनः ।
िवषेणहरो हाय हष बोधिवविज तः ॥ ११८॥
भिूयो भिवँयो भयूतसिभत ।्
भवुनशेो भधूराा िववो िवशोषकः ॥ ११९॥
रनाशो रोगनाशो मिुकेशो वरूदः ।
पुडरीकमहाहारः पुडरीकगरः ॥ १२०॥
आखडलमखुुः कुडली कुडलिूयः ।
चडाशंमुडलाः शिशखडिशखडकः ॥ १२१॥
चडतनाडवसाहडकोपोऽिखलाडगः ।
चिडकापिूजतपदो मडनाककाडजः ॥ १२२॥
रणशौडो महादडुडवरदायकः ।
कपालमालाभरणारणः शोकहारणः ॥ १२३॥
िवधारणः शलूकरो घष णः शऽमुारणः ।
गाधरो गरधरिपुशाविलभासरुः ॥ १२४॥
शरािरहरो दहरोऽकहरो हरः ।
िविजोिजदीशानो अिजनिजत त्था ॥ १२५॥
उवरािजि सविजत स्व हारकः ।
मारिनलयो नः कुमालाधरोऽदुः ॥ १२६॥
निूीतो महासः सरुवृिनषिेवतः ।
मचुकुुािच तपदो हीनिेरािच तः ॥ १२७॥
िवाधारो िवनतेा वीितहोऽो िवनीतकः ।
शरः शातः शाा सहमानः सहॐदः ॥ १२८॥
भीमो महेरो िन अबंरारनत नः ।
उमो भवहरो धौो धीरोदाो िवरािजतः ॥ १२९॥
वको िनयतो िवःु पिरवक ईरः ।
उमावरूदो मुडी जिटल शिुचलणः ॥ १३०॥
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चमा रः कािकरः कालवरवषेधकृ ् ।
मखेली अिजनी दडी कपाली मखेलाधरः ॥ १३१॥
सोजातः कािलपितव रेयो वरदो मिुनः ।
वसािूयो वामदवेवू वटमलूग ॥ १३२॥
उकरोमा घोराा लाूीतो लघःु िरः ।
अणोरणीयानीशानः सुरॅःू सतुाडवः ॥ १३३॥
िकरीटमालाभरणो राजराजलसितः ।
हिरकेशो मिुकेशो ोमकेशो यशोधरः ॥ १३४॥
पातालवसनो भता  िशिपिवः कृपाकरः ।
िहरयवण िदाा वषृधमा  िवरोचनः ॥ १३५॥
दैेवरदो वैः सरुवोऽघनाशकः ।
आनशेः कुशावत नावत मधिुूयः ॥ १३६॥
ूसाा िवपाो वनानां पितरयः ।
मकादो वदेवेः सव ॄौदनिूयः ॥ १३७॥
िपशितजटाजटूिडोकिवलोचनः ।
गहृाधारो मामपालो नरिसहंिवनाशकः ॥ १३८॥
महा कूमा पृािधरो भदूारदारकः ॥
िवधीपिूजतपदः पारदो वािरिधितः ॥ १३९॥
महोदयो महादवेो महाबीजो महाधकृ ् ।
उकनागाभरणो िविधकरपातनः ॥ १४०॥
आकाशकोशो हादा ा मायावी ूकृतःे परः ।
शुिशुिमधिुसपुण ः षडिवत ॥् १४१॥
ललनाजनपूािंयलावासोऽिनलाशनः ।
िवतरुीशानो िवतोबारीरः ॥ १४२॥
सवा ा भावनागः तः परमेरः ।
िवभो िविुमाः सवदवेिशरोमिणः ॥ १४३॥
ॄहम सं तथानो ानानमहाफलः ।
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ईरः -

अोरं महादिेव शषेाशषेमखुोतम ।्
इतेामसाअॐं रहं किथतं मया॥ १४४॥
पिवऽिमदमायुं पठतां श ृवतां सदा।
यतेमसाहॐःै िबःै पजकुलःै ॥ १४५॥
पजूयते स्व कालेष ु िशवराऽौ महेिर ।
त मिुं ददामीशे सं सं न सशंयः ॥ १४६॥
मम िूयकरं तेत फ्िणना फिणतं शभुम ।्
पठेत स्वा न ल्भतेवै कामानायुमवे च ॥ १४७॥
नामसाहॐपाठी स यमलोकं न पँयित ।
काण च लभेौिर गितं नाां च वभैवात ॥् १४८॥
नायें गोमतेि नाभाय कदाचन ।
न ूकाँयिमदं दिेव मातकृािसिंहतम ॥् १४९॥
भषे ु लभते िनं भिं मादयोढाम ।्
दाऽभषे ु पापाा रौरवं नरकं ोजते ॥् १५०॥
सतूः -

इित िशववचनं िनश गौरी ूणया ूणता िशवािपे ।
सरुवरतसुरोपुरैिभपू ूमथािधपं ततुोष ॥ १५१॥
तुाव कहरिमदमदहंे

नाघसघंरहरं ूकृम ।्
उृवासरुबृगणेदानलोलं

िवनतमसं िशिपिवमीशम ॥् १५२॥
ौीपाव ती -
चडाशंशुीताशंुताशनऽें चःुौवापारिवलोलहारम ।्
चमा रं चकलावतसं ं चराचरं चतरुाननेम ॥् १५३॥
िवािधकं िविवधानदं िवेरं िवौतुनामसारम ।्
िवनायकें िविधिवपुूं िवभ ुं िवपामजं भजऽेहम ॥् १५४॥
मधमुथनािवरापूपादं मनिसजतननुाशनोदीममु ।्
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मम मानसपससंं मितदान े िनपणुं भजािम शमु ॥् १५५॥
हिरं हरमनयुि दवेा नखैथा पवातःै सघुोणःै ।
निृसहंममु ं शरभाकृितं िशवं मं तदा दानवरपानात ॥् १५६॥
नखरमखुरघातैीया दंयािप

रपिरकरदहेे नाशतापःै सदुी े ।
िदितजकदनमं सहंरं जग

हिरमसरुकुलं दवेतु ै महशेः ।
परशवुरिनखातःै बोडमुोमुी े ॥ १५७॥
रौिनामिभरीशान ं ुाऽथ जगदिंबका।
ूमेाौपुलुका दवें सा गाढं पिरषजे ॥ १५८॥
शौनकः -

कािन रौिािण नामािन ं नो वद िवशषेतः ।
न तिृरीशचिरतं श ृवतां नः ूसीद भो ॥ १५९॥
सतूः -

ताहं वो वदा श ृणंु शौनकादयः ॥
पिवऽािण िविचऽािण देा ूोािन समाः ॥ १६०॥
दवेी -
िदशापंितः पशपुितः पथीनां पितरीरः ।
अानां च पितः शभंःु पुानां च पितः िशवः ॥ १६१॥
जगतां च पितः सोमः ऽेाणां च पितहरः ।
वनानां पितरीशानो वृाणां च पितभ वः ॥ १६२॥
आािधनीनां च पितः ायनूां च पितग ुः ।
पिनां च पिताॆः सनां च पितभ वः ॥ १६३॥
आरयानां पितः शमु ुतां पितगःु ।
ूकृतीनां पितशेः कुानां पितः समः ॥ १६४॥
िो गृपितोा ो भगीरथपितः शभुः ।
असापंितरीशानः सभायाः पितरीरः ॥ १६५॥
सनेापित पितः सवा िधपतये नमः ।
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ूणता िवनता तवािपे भगवन प्िरपािह मां िवभो म ।्
तव कायकटालेशलेशमै ुिदता शर भग  दवेदवे ॥ १६६॥
सतूः -

इित िगिरवरजाूकृवां िुतपं िवबधुािधपो महशेः ।
अिभवी तदा मदुा भवानीिमदमाह रगवनाशकः ॥ १६७॥
िशवः -

इदमगतनये सहॐनाां परमरहमहो महाघशोषम ।्
ूबलतरवरै पातकौधयै िद पठत े िह िजः स मिुभाक ् ॥ १६८॥
शवैं मऽे रहमततरं सद ्ादशाशंाितम ।्
ौुोदारिगरा दरोकथया सिूरतं धािरतम ।्
पापान ं ूलयाय तवित व ै सं वदाििजे ॥ १६९॥
ौिुतिगिरकिरकुग ुभंर े िय िगिरज े परया रमािा ।
िनिहतोऽिजिधयां मदुऽेयमषे ... मम भजनाप णं मदु े ॥ १७०॥
ईरः -

एते पमाशं िवरः किथतो मया ।
रहाथ  दवेिेश िकं भयूः ौोतिुमिस ॥ १७१॥
इं िशववचः ौुा ूणाथ महेरी ।
समािल महादवें सहष िगिरजा तदा॥ १७२॥
ूाह ूमेाौपुलुका ौुा िशवकथासधुाम ।्
दवेी -
अहो धाि दवेशे थाोिधवीिचिभः ॥ १७३॥
ौोऽे पिवऽतां यात े माहां वदे कव।
मामतृ े दवेदवेशे न भदेोऽावयोः िशवः ॥ १७४॥
भव भव भगवन भ्वािपार रगरडनमडनोगड ।
ुरमकुुटोमागा... िददहे ॥ १७५॥
अव भव भवहन ्ू कष पापानमं जडःखभोगसम ।्
तव सखुकथया जगत प्िवऽं भव भवतात भ्वतापहन म्दु े म े ॥ १७६॥
सतूः -
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इित देा तुो दवेो महशेः कणािनिधः ।
तत क्थािनिधः ूोः िशवरमहाखिनः ॥ १७७॥
भवतां दश ननेा िशवभिकथारसःै ।
पािवतोऽि मिुनौेाः िकं भयूः ौोतिुमथ ॥ १७८॥
इित तदनाोजसधुािनिन िगरम ।्
ौुा ूकटरोमाः शौनकः ूाह सादरम ॥् १७९॥
शौनकः -

अहो महादवेकथासधुािुभः सािवतोऽ भवाितः ।
धोऽि ासजुातहष िजःै सजुातरैिप जातहष ः ॥ १८०॥
सतूः -

ौीमैलासवय भवुनजनकतः सौंतुा पुयदाऽी
शोिदकथासधुािलहरी पापापनोदमा ।
देातुवान ग्ुम म मिुनः ा तवान ्
सयें शरिकरषे ु िविहता िवकैमोूदा ॥ १८१॥
इित ौीिशवरहे भगा े पमाशं े
.... नाम चािरंशोऽायः ॥
- ॥ ौीिशवरहम ।् भगा े पमाशंः । अायः ४०। १-१८१ ॥
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