
Shri Shiva Sahasranamastotram from Saurapurana

શ્રી શવસહસ્રનામ તાતે્રં શ્રીસાૈરપુરાણા તગર્તમ્

Document Information

Text title : shivasahasranAmastotra from Saurapurana

File name : shivasahasranAmastotrasaura.itx

Category : shiva, sahasranAma

Location : doc_shiva

Transliterated by : DPD

Proofread by : DPD, Sivakumar Thyagarajan Iyer, PSA Easwaran

Description/comments : shrIbrahmapurANopapurANe shrIsaure sUtashaunakasaMvAde adhyAya 41

Latest update : December 11, 2021

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.

August 14, 2022

sanskritdocuments.org



Shri Shiva Sahasranamastotram from Saurapurana

શ્રી શવસહસ્રનામ તાતે્રં શ્રીસાૈરપુરાણા તગર્તમ્

(સાૈરપુરણે ૪૧-અ યાયા તગર્તમ્ ।)
ઋષયઃ ઊચુઃ -
સદુશર્નાખ્યં યચ્ચકં્ર લ ધવાં ત કથં હિરઃ ।
મહાદેવાદ્ભગવતઃ સત્ત તદ્વક્તુમહર્ સ ॥ ૧॥
સતૂ ઉવાચ -

દેવાસરુાણામભવ સઙ્ગ્રામાેઽદ્ભુતદશર્નઃ ।
દેવા િવિન જતા દૈત્યૈિવ ં શરણમાગતાઃ ॥ ૨॥
તુ વા તં િવિવધૈઃ તાતે્રૈઃ પ્રણ ય પુરતઃ સ્થતાઃ ।
ભયભીતાશ્ચ તે સવ ક્ષતાઙ્ગાઃ ક્લે શતા શમ્ ॥ ૩॥
તા દૃ ટ્વા પ્રાહ ભગવા દેવદેવાે જનાદર્નઃ ।
િકમથર્માગતા દેવા વક્તુમહર્થ સા પ્રતમ્ ॥ ૪॥
વચઃ શ્રુ વા હરેદવાઃ પ્રણ યાેચુઃ સરુાેત્તમાઃ ।
િન જતા દાનવૈઃ સવ શરણં વા મહાઽઽગતાઃ ॥ ૫॥
ગ ત વમવે દેવાનાં ત્રાતા વં પુ ષાેત્તમ ।
હ તુમહર્ સ તા શીઘ્રમવ યા વાિરજેક્ષણ ॥ ૬॥
લ ધરવધાથાર્ય યચ્ચકં્ર શલૂપા ણનઃ ।

મહાદેવવરા લ ધં જિહ તને મહાબલાન્ ॥ ૭॥
તષેાં તદ્વચનં શ્રુ વા ભગવા વાિરજેક્ષણઃ ।
અહં દેવા તથા નનંૂ કિર યામી ત સવુ્રતાઃ ॥ ૮॥
િહમવ પવર્તં ગ વા પજૂયામાસ શઙ્કરમ્ ।
લઙ્ગં તત્ર પ્ર તષ્ઠા ય ના ય ગ ધાેદકૈઃ શભુૈઃ ॥ ૯॥
વિરતાખ્યને દ્રણે સ પજૂ્ય ચ મહેશ્વરમ્ ।
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તતાે ના ાં સહસ્રેણ તુષ્ટાવ પરમેશ્વરમ્ ॥ ૧૦॥
પ્ર તનામ ચ પદ્માિન તૈિર ટ્વા ષભ વજમ્ ।
ભવાદ્યનૈાર્મ ભભર્ યા તાેતું સમપુચક્રમે ॥ ૧૧॥
શ્રીિવ વાચ -

ૐભવઃ શવાે હરાે દ્રઃ પુ કલાે મુગ્ધલાેચનઃ ।
અગ્રગ યઃ સદાચારઃ સવર્ઃ શ ભુમર્હેશ્વરઃ ॥ ૧૨॥
ઈશ્વરઃ સ્થા ર શાનઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ।
વર યા વરદાે વ દ્યઃ શઙ્કરઃ પરમેશ્વરઃ ॥ ૧૩॥ (વ યઃ)

ગઙ્ગાધરઃ શલૂધરઃ પરાથકપ્રયાજેકઃ ।
સવર્જ્ઞઃ સવર્દેવાિદ ગિરધ વા જટાધરઃ ॥ ૧૪॥
ચ દ્રાપીડશ્ચ દ્રમાૈ લવધા િવશ્વામરેશ્વરઃ ।
વેદા તસારસ દાેહઃ કપાલી નીલલાેિહતઃ ॥ ૧૫॥
યાનાહારાેઽપિરચ્છેદ્યાે ગાૈર ભતાર્ ગણેશ્વરઃ ।
અષ્ટમૂ તિવશ્વમૂ ત સ્ત્રવગર્ઃ વગર્સાધનઃ ॥ ૧૬॥
જ્ઞાનગ યાે દૃઢપ્રજ્ઞાે દેવદેવ સ્ત્રલાેચનઃ ।
વામદેવાે મહાદેવઃ પટુઃ પિર ઢાે દૃઢઃ ॥ ૧૭॥
િવશ્વ પાે િવ પાક્ષાે વાગીશઃ શ્રુ તમ ત્રગઃ ।
સવર્પ્રણવસવંાદ ષાઙ્કાે ષવાહનઃ ॥ ૧૮॥
ઈશઃ િપનાક ખટ્વાઙ્ગી ચત્રવષે શ્ચર તનઃ ।
મનાેમયાે મહાયાેગી સ્થરાે બ્રહ્મા ડધજૂર્ટ ॥ ૧૯॥
કાલકાલઃ કૃ ત્તવાસાઃ સભુગઃ પ્રણવાત્મકઃ ।
નાગચૂડઃ સચુ યાે દુવાર્સાઃ પુરશાસનઃ ॥ ૨૦॥
દગૃાયુધઃ સ્ક દગુ ઃ પરમેષ્ઠ પરાયણઃ ।
અનાિદમ યિનધનાે ગર શાે ગિર ધવઃ ॥ ૨૧॥
કુબેરબ ધુઃ શ્રીક ઠાે લાેકવ દ્યાેત્તમાે દુઃ ।
સામા યાે દેવકાે દ ડી નીલક ઠઃ પરશ્વધીઃ ॥ ૨૨॥
િવશાલાક્ષાે મહાવ્યાધઃ સરેુશઃ સયૂર્તાપનઃ ।
ધમર્ધામા ક્ષમાક્ષતંે્ર ભગવા ભગનતે્રહા ॥ ૨૩॥
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ઉગ્રઃ પશપુ ત તાક્ષ્યર્ઃ પ્રયભક્તઃ પ્રયવંદઃ ।
દાતા દયાકરાે દક્ષઃ કપદ કામશાસનઃ ॥ ૨૪॥ (૧૦૦)

મશાનિનલય ત યઃ મશાનસ્થાે મહેશ્વરઃ ।
લાેકકતાર્ ભૂતપ તમર્હાકતાર્ મહાષૈિધઃ ॥ ૨૫॥
ઉત્તરાે ગાપે તગાપ્તા જ્ઞાનગ યઃ પુરાતનઃ ।
ની તઃ સનુી તઃ શદુ્ધાત્મા સાેમઃ સાેમરતઃ સધુીઃ ॥ ૨૫॥
સાેમપાેઽ તપઃ સાૈ યાે મહાની તમર્હા તઃ ।
અ તશત્રુરાલાેક્યઃ સ ભાવ્યાે હવ્યવાહનઃ ॥ ૨૭॥
લાેકકારાે વેદકારઃ સતૂ્રકારઃ સનાતનઃ ।
મહ ષઃ કિપલાચાયા િવશ્વદ પ્તિવલાેચનઃ ॥ ૨૮॥
િપનાકપા ણભૂર્દેવઃ વ તકૃ વ તદઃ સધુા ।
ધાત્રીધામા ધામકરઃ સવર્ગઃ સવર્ગાેચરઃ ॥ ૨૯॥
બ્રહ્મ ગ્વશ્વ ક્સગર્ઃ ક ણકારઃ પ્રયઃ કિવઃ ।
શાખાે િવશાખાે ગાેશાખઃ શવાે ભષગનુત્તમઃ ॥ ૩૦॥
ગઙ્ગા લવાેદકાે ભવ્યઃ પુ કલઃ સ્થપ તઃ સ્થતઃ ।
િવ જતાત્મા િવધેયાત્મા ભૂતવાહનસાર થઃ ॥ ૩૧॥
સગણાે ગણકાયશ્ચ સકુ ત છન્નસશંયઃ ।
કામદેવઃ કામકાલાે ભ માેદૂ્ધ લતિવગ્રહઃ ॥ ૩૨॥
ભ મ પ્રયાે ભ મશાયી કામી કા તઃ કૃતાગમઃ ।
સમા ત્તાે િન ત્તાત્મા ધમર્પુ જઃ સદા શવઃ ॥ ૩૩॥
અક મષશ્ચતુબાર્હુઃ સવાર્વાસાે દુરાસદઃ ।
દુલર્ભાે દુગર્માે દુગર્ઃ સવાર્યુધિવશારદઃ ॥ ૩૪॥
અ યાત્મયાેગિનલયઃ સતુ તુ ત તવુધર્નઃ ।
શભુાઙ્ગાે યાેગસારઙ્ગાે જગદ શાે જનાદર્નઃ ॥ ૩૫॥
ભ મશુ દ્ધકરાે મે તજે વી શદુ્ધિવગ્રહઃ । (૨૦૦)
િહર યરેતા તર ણમર્ર ચમર્િહમાલયઃ ॥ ૩૬॥
મહાહ્ર દાે મહાગતર્ઃ સદ્ધ દારવ દતઃ ।
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વ્યાઘ્રચમર્ધરાે વ્યાલી મહાભૂતાે મહાિનિધઃ ॥ ૩૭॥
અ તાત્માઽ તવપુઃ પ ચયજ્ઞઃ પ્રભ જનઃ ।
પ ચિવશ તત વસ્થઃ પાિર તઃ પરાપરઃ ॥ ૩૮॥
સલુભઃ સવુ્રતઃ શરૂાે વાગ્માયૈકિનિધિનિધઃ । (વાઙ્માયૈકિનિધિનિધઃ)
વણાર્શ્રમગુ વર્ણ શત્રુ જચ્છત્રુતાપનઃ ॥ ૩૯॥
આશ્રમઃ ક્ષપણઃ ક્ષામાે જ્ઞાનવાનચલશ્ચલઃ ।
પ્રમાણભૂતાે દુજ્ઞયઃ સપુણા વાયવુાહનઃ ॥ ૪૦॥ (દુજયઃ)

ધનુધર્રાે ધનવુદાે ગુણરા શગુર્ણાકરઃ ।
અન તદૃ ષ્ટરાન દાે દ ડાે દમિયતા દમઃ ॥ ૪૧॥
અિવવાદ્યાે મહાકાયાે િવશ્વકમાર્ િવશારદઃ ।
વીતરાગાે િવનીતાત્મા તપ વી ભૂતવાહનઃ ॥ ૪૨॥
ઉન્મત્તવષેઃ પ્રચ્છન્નાે જતકામાે જત પ્રયઃ ।
કલ્યાણપ્રકૃ તઃ ક પઃ સવર્લાેકપ્ર પ તઃ ॥ ૪૩॥
તપ વી તારકાે ધીમા પ્રધાનપ્રભુરવ્યયઃ ।
લાેકપાલાેઽ તિહતાત્મા ક પાિદઃ કમલેક્ષણઃ ॥ ૪૪॥
વેદશાસ્ત્રાથર્ત વજ્ઞાે િનયમાે િનયમાશ્રયઃ ।
રાહુઃ સયૂર્ઃ શિનઃ કેતુિવરામાે િવદુ્રમચ્છિવઃ ॥ ૪૫॥
ભ ક્તગ યઃ પરં બ્રહ્મ ગબાણાપર્ણાેઽનઘઃ ।
અિદ્રદ્રાે ણકૃતસ્થાનઃ પવનાત્મા જગ પ તઃ ॥ ૪૬॥
સવર્કમાર્ચલ વષ્ટા મઙ્ગલ્યાે મઙ્ગલપ્રદઃ ।
મહાતપા દ ઘર્તપાઃ સ્થિવ ઃ સ્થિવરાે ધ્રવુઃ ॥ ૪૭॥
અહઃ સવં સરાે વ્યાલઃ પ્રમાણં પરમં તપઃ । (૩૦૨)
સવં સરકરાે મ ત્રઃ પ્રત્યયઃ સવર્દશર્નઃ ॥ ૪૮॥
અજઃ સવશ્વરઃ સદ્ધાે મહારેતા મહાબલઃ ।
યાેગી યાેગાે મહાદેવઃ સદ્ધઃ સવાર્િદરચ્યુતઃ ॥ ૪૯॥
વસવુર્સમુનાઃ સત્યઃ સવર્પાપહરાે હરઃ ।
અ તઃ શાશ્વતઃ શા તાે બાણહ તઃ પ્રતાપવાન્ ॥ ૫૦॥
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કમ ડલુધરાે ધ વી વેદાઙ્ગાે વેદિવન્મુિનઃ ।
ભ્રા જ ભાજનં ભાેક્તા લાેકનેતા દુરાધરઃ ॥ ૫૧॥
અતી દ્રયાે મહામાયઃ સવાર્વાસશ્ચતુ પથઃ ।
કાલયાેગી મહાનાદાે મહાે સાહાે મહાચલઃ ॥ ૫૨॥
મહાબુ દ્ધમર્હાવીયા ભૂતચાર પુર દરઃ ।
િનશાચરઃ પ્રેતચાર મહાશ ક્તમર્હાદ્યુ તઃ ॥ ૫૩॥
અિનદ યવપુઃ શ્રીમા સવાર્કષર્કરાે મતઃ ।
બહુશ્રુતાે બહુમાયાે િનયતાત્માઽભયાેદ્ભવઃ ॥ ૫૪॥
આેજ તે ેદ્યુ તધરાે નતર્કઃ સવર્નાયકઃ ।
િનત્યઘ ટા પ્રયાે િનત્યપ્રકાશાત્મા પ્રતાપનઃ ॥ ૫૫॥
ઋદ્ધઃ પષ્ટાક્ષરાે મ ત્રઃ સઙ્ગ્રામઃ શારદ લવઃ ।
યુગાિદકૃદ્યુગાવતા ગ ભીરાે ષવાહનઃ ॥ ૫૬॥
ઇષ્ટાે િવ શષ્ટઃ શષ્ટેષ્ટઃ શરભઃ સરભાે ધનુઃ ।
અપાં િનિધરિધષ્ઠાનં િવજયાે જયકાલિવત્ ॥ ૫૭॥
પ્ર ત ષ્ઠતઃ પ્રમાણજ્ઞાે િહર યકવચાે હિરઃ ।
િવમાેચનં સરુગણાે િવદ્યેશાે િવબુધાશ્રયઃ ॥ ૫૮॥
બાલ પાે બલાને્માયી િવકતાર્ ગહનાે ગુહઃ । (બલાને્માથી?)
કરણં કારણં કતાર્ સવર્બ ધપ્રમાેચનઃ ॥ ૫૯॥ (૪૦૩)

વ્યવસાયાે વ્યવસ્થાનઃ સ્થાનદાે જનદાિદજઃ ।
દુ દુભાે લ લતાે િવશ્વાે ભવાત્માઽઽત્મિન સં સ્થતઃ ॥ ૬૦॥
રાજરાજ પ્રયાે રામાે રાજચૂડામ ણઃ પ્રભુઃ ।
વીરેશ્વરાે વીરભદ્રાે વીરાસનિવિધિવરાટ્ ॥ ૬૧॥
વીરચૂડામણેહર્તાર્ તીવ્રાન દાે નદ ધરઃ ।
આત્માધાર સ્ત્રશલૂાઙ્કઃ શિપિવષ્ટઃ શવાશ્રયઃ ॥ ૬૨॥
બાલ ખલ્યાે મહાચાર તગ્માંશવુાર્િરિધઃ ખગઃ । (વાલ ખલ્યાે)
અ ભરામઃ સશુર યઃ સબુ્રહ્મ યઃ સધુાપ તઃ ॥ ૬૩॥
મધુમા કાૈ શકાે ગાેમા વરામઃ સવર્સાધનઃ ।
લલાટાક્ષાે િવશ્વદેહઃ સારઃ સસંારચક્ર ત્ ॥ ૬૪॥
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અમાેઘદ ડાે મ યસ્થાે િહર યાે બ્રહ્મવચર્સી ।
પરબ્રહ્મપદાે હંસઃ શબરાે વ્યાઘ્રકાેઽનલઃ ॥ ૬૫॥ (શવરાે)

ચવર્ર ચવર્ દ્યાે વાચ પ તરહપર્ તઃ ।
રિવિવરાેચનઃ સ્ક દઃ શા તા વવૈ વતાેઽજુર્નઃ ॥ ૬૬॥
મુ ક્ત ન્નતક તશ્ચ શા તરામઃ પુર જયઃ ।
કૈલાસપ તઃ કામાિરઃ સિવતા રિવલાેચનઃ ॥ ૬૭॥
િવદ્વત્તમાે વીતભયાે િવશ્વકમાર્ઽિનવાિરતઃ ।
િનત્યાે િનયતકલ્યાણઃ પુ યશ્રવણક તર્નઃ ॥ ૬૮॥
દૂરશ્રવા િવશ્વસહાે યેયાે દુઃ વ નાશનઃ ।
ઉત્તારકાે દુ કૃ તહા દુધર્ષા દુઃસહાેઽભયઃ ॥ ૬૯॥
અનાિદભૂર્ભુર્વાે લ મીઃ િકર ટ િત્રદશાિધપઃ ।
િવશ્વગાેપ્તા િવશ્વહતાર્ સવુીરાે ચરાઙ્ગદ ॥ ૭૦॥
જનનાે જનજન્માિદઃ પ્રી તમાન્ની તમાનથ । (૫૦૨)
વ સષ્ઠઃ ક યપાે ભાનુભ માે ભીમપરાક્રમઃ ॥ ૭૧॥
પ્રણવઃ સ પથાચારાે મહાકાયાે મહાધનુઃ ।
જન્માિધપાે મહાદેવઃ સકલાગમપારગઃ ॥ ૭૨॥
ત વં ત વિવદેકાત્મા િવભૂ તભૂર્ તભષૂણઃ ।
ઋ ષબ્રાર્હ્મણિવ દ્વ જર્ન્મ ત્યુજરા તગઃ ॥ ૭૩॥
યજ્ઞાે યજ્ઞપ તયર્ વા યજ્ઞા તાેઽમાેઘિવક્રમઃ ।
મહે દ્રાે દુભર્રઃ સનેી યજ્ઞાઙ્ગાે યજ્ઞવાહનઃ ॥ ૭૪॥
પ ચબ્રહ્મસમુ પ ત્તિવશ્વતાે િવમલાેદયઃ ।
આત્મયાેિનરનાદ્ય તઃ ષટ્િત્રશાે લાેક કિવઃ ॥ ૭૫॥
ગાયત્રીવ લભઃ પ્રાંશિુવશ્વાવાસઃ સદા શવઃ ।
શશુ ગિરરતઃ સમ્રાટ્ સષુેણઃ સરુશત્રુહા ॥ ૭૬॥
અમેયાેઽિરષ્ટમથનાે મુકુ દાે િવગત વરઃ ।
વય જ્યાે તરનજુ્યાે તરચલઃ પરમેશ્વરઃ ॥ ૭૭॥
િપઙ્ગલઃ કિપલ મશ્રુઃ શાસ્ત્રનતે્રસ્ત્રયીતનુઃ ।
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જ્ઞાનસ્ક ધાે મહાજ્ઞાની વીરાે પ ત્ત પ લવી ॥ ૭૮॥
ભગાે િવવ વાનાિદત્યાે યાેગાચારાે િદવ પ તઃ ।
ઉદારક ત દ્યાેગી સદ્યાેગી સદસન્મયઃ ॥ ૭૯॥
નક્ષત્રમાલી નાકેશઃ વાિધષ્ઠાનષડાશ્રયઃ ।
પિવત્રપાદઃ પાપાિરમર્ ણપૂરાે નભાેગ તઃ ॥ ૮૦॥
હૃ પુ ડર કમાસીનઃ શકેુ્રશાનાે ષાકિપઃ ।
તુષ્ટાે ગ્ હપ તઃ કૃ ણઃ સમથાઽનથર્શાસનઃ ॥ ૮૧॥
અધમર્શત્રુરક્ષ યઃ પુ હૂતઃ પુ ષુ્ટતઃ ।
હદ્ભુ ે બ્રહ્મગભા ધમર્ધનેુધર્નાગમઃ ॥ ૮૨॥

જગ દ્ધતષૈી સગુતઃ કુમારઃ કુશલાગમઃ । (૬૦૨)
િહર યગભા જ્યાે ત માનપુે દ્ર ત મરાપહઃ ॥ ૮૩॥
અરાેગ તપના યક્ષાે િવશ્વા મત્રાે દ્વજેશ્વરઃ ।
બ્રહ્મજ્યાે તઃ સબુુદ્ધાત્મા હ જ્યાે તરનુત્તમઃ ॥ ૮૪॥
માતામહાે માતિરશ્વા મન વી નાગહાર ક્ ।
પુલ ત્યઃ પુલહાેઽગ ત્યાે તૂક યર્ઃ પરાશરઃ ॥ ૮૫॥
િનરાવરણિવજ્ઞાનાે િવર ચાે િવષ્ટરશ્રવાઃ ।
આત્મભૂરિન દ્ધાેઽિત્રજ્ઞાર્નમૂ તમર્હાયશાઃ ॥ ૮૬॥
લાેકચૂડામ ણવ રશ્ચ દ્રઃ સત્યપરાક્રમઃ ।
વ્યાલક પાે મહાક પઃ ક પ ક્ષઃ કલાિનિધઃ ॥ ૮૭॥
અલઙ્કિર રચલાે રાે ચ િવક્રમાેત્તમઃ ।
આશઃુ સપ્તપ તવગી લવનઃ શ ખસાર થઃ ॥ ૮૮॥
અસ તુષ્ટાેઽ ત થઃ શકુ્તઃ પ્રમાથી પાપશાસનઃ ।
વસશુ્રવાઃ કવ્યવાહઃ પ્રતપ્તાે િવશ્વભાજેનઃ ॥ ૮૯॥
જયાે જરાિરશમનાે લાેિહતાશ્વ તનનૂપાત્ ।
ષદશ્વાે નભાેયાેિનઃ સપુ્રતીક ત મસ્રહા ॥ ૯૦॥
િનદાઘ તપનાે મેઘઃ પક્ષઃ પરપુર જયઃ ।
સખુી નીલઃ સિુન પન્નઃ સરુ ભઃ શ શરાત્મકઃ ॥ ૯૧॥
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વસ તાે માધવાે ગ્રી માે નભસ્યાે બીજવાહનઃ ।
મનાે બુ દ્ધરહઙ્કારઃ ક્ષતે્રજ્ઞઃ ક્ષતે્રપાલકઃ ॥ ૯૨॥
જમદ ગ્ જર્લિનિધિવપાકાે િવશ્વકારકઃ ।
અધરાેઽનુત્તરાે જ્ઞેયાે જ્યેષ્ઠાે િનઃશ્રેયસાલયઃ ॥ ૯૩॥
શલૈાે નામ ત દાર્હાે દાનવાિરરિર દમઃ । (૭૦૦)
ચામુ ડી જનકશ્ચા િનઃશલ્યાે લાેકશલ્યહૃત્ ॥ ૯૪॥
ચતવુદશ્ચતુભાર્વશ્ચતુરશ્ચ વર પ્રયઃ ।
આ ાયાેઽથ સમા ાયર તીથર્દેવઃ શવાલયઃ ॥ ૯૫॥
વજ્ર પાે મહાદેવઃ સવર્ પશ્ચરાચરઃ ।
યાયિનવાર્હકાે યાયાે યાયગ યાે િનર જનઃ ॥ ૯૬॥
સહસ્રમૂધાર્ દેવે દ્રઃ સવર્શસ્ત્રપ્રભ જનઃ ।
મુ ડાે િવ પાે િવકૃતાે દ ડી દા તાે ગુણાેત્તરઃ ॥ ૯૭॥
િપઙ્ગલાક્ષાેઽથ હયર્શ્વાે નીલગ્રીવાે િનરામયઃ ।
સહસ્રબાહુઃ સવશઃ શર યઃ સવર્લાેક ક્ ॥ ૯૮॥
પદ્માસનઃ પરં જ્યાે તઃ પરાવરઃ પરં ફલમ્ ।
પદ્મગભા મહાગભા િવશ્વગભા િવલક્ષણઃ ॥ ૯૯॥
યજ્ઞભુગ્વરદાે દેવાે વરેશશ્ચ મહા વનઃ ।
દેવાસરુગુ દવઃ શઙ્કરાે લાેકસ ભવઃ ॥ ૧૦૦॥
સવર્વેદમયાેઽ ચ ત્યાે દેવતાસત્યસ ભવઃ ।
દેવાિધદેવાે દેવ ષદવાસરુવરપ્રદઃ ॥ ૧૦૧॥
દેવાસરેુશ્વરાે િદવ્યાે દેવાસરુમહેશ્વરઃ ।
દેવાસરુાણાં વરદાે દેવાસરુનમસૃ્કતઃ ॥ ૧૦૨॥
દેવાસરુમહામાત્રાે દેવાસરુમહાશ્રયઃ ।
સવર્દેવમયાેઽ ચ ત્યાે દેવાનામાત્મસ ભવઃ ॥ ૧૦૩॥
ઈડ્યાેઽનીશઃ સરુવ્યાપ્તાે દેવ સહાે િદવાકરઃ ।
િવબુધાગ્રવરઃ શ્રેષ્ઠઃ સવર્દેવાેત્તમાેત્તમઃ ॥ ૧૦૪॥
શવ યાનરતઃ શ્રીમા શખી શ્રીપવર્ત પ્રયઃ ।
વજ્રહ તઃ પ્ર તષ્ટ ભી િવશ્વજ્ઞાની િનશાકરઃ ॥ ૧૦૫॥
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બ્રહ્મચાર લાેકચાર ધમર્ચાર ધનાિધપઃ ।
ન દ ન દ શ્વરાે નગ્ ાે નગ્ વ્રતધરઃ શુ ચઃ ॥ ૧૦૬॥
લઙ્ગા યક્ષઃ સરુા યક્ષાે ધમાર્ યક્ષાે યુગાવહઃ । (૮૦૧)
વવશઃ વગર્તઃ વગર્ઃ સગર્ઃ વરમયઃ વનઃ ॥ ૧૦૭॥
બી યક્ષાે બીજકતાર્ ધમર્કૃદ્ધમર્વધર્નઃ ।
દ ભાેઽદ ભાે મહાદ ભઃ સવર્ભૂતમહેશ્વરઃ ॥ ૧૦૮॥
મશાનિનલય ત યઃ સતેુરપ્ર તમાકૃ તઃ । (સતેુરપ તમાકૃ તઃ)
લાેકાેત્તરઃ સુ્ફટાલાેક ય બકાે ભક્તવ સલઃ ॥ ૧૦૯॥ (નાગભષૂણઃ ।)
અ ધકાિરમર્ખદ્વષેી િવ ક ધરપાતનઃ । (મયદ્વશેી)
વીતદાષેાેઽક્ષયગુણાેઽ તકાિરઃ પષૂદ ત ભત્ ॥ ૧૧૦॥
ધજૂર્િટઃ ખ ડપરશઃુ સકલાે િન કલાેઽનઘઃ ।
આકારઃ સકલાધારઃ પા ડુરાગાે ગાે નટઃ ॥ ૧૧૧॥
પૂણર્ઃ પૂરિયતા પુ યઃ સકુુમારઃ સલુાેચનઃ ।
સામગેયઃ પ્રયઃ કૂ્રરઃ પૂ યક તરનામયઃ ॥ ૧૧૨॥
મનાજેવ તીથર્કરાે જિટલાે િવતેશ્વરઃ ।
િવતા તકરાેઽન તાે વસરેુતા વસપુ્રદઃ ॥ ૧૧૩॥

સદ્ગ તઃ સ કૃ તઃ શા તઃ કાલક ઠઃ કલાધરઃ ।
માની મ તુમર્હાકાલઃ સદ્ભૂ તઃ સ પરાયણઃ ॥ ૧૧૪॥
ચ દ્રસ વનઃ શા તા લાેક ઢાે મહાિધપઃ ।
લાેકબ ધુલાકનાથઃ કૃતજ્ઞઃ કૃતભષૂણઃ ॥ ૧૧૫॥
અનપાયાેઽક્ષરઃ શા તઃ સવર્શસ્ત્ર તાં વરઃ ।
તે ેમયાે દ્યુ તધરાે લાેકમાયાેઽગ્રણીર ઃ ॥ ૧૧૬॥
સિુવ મતઃ પ્રસન્નાત્મા દુજર્યાે દુર તક્રમઃ ।
જ્યાે તમર્યાે િનરાકારાે જગન્નાથાે જલેશ્વરઃ ॥ ૧૧૭॥
તુ બી વીણા મહાશાેકાે િવશાેકઃ શાેકનાશનઃ ।
િત્રલાેકેશ સ્ત્રલાેકાત્મા સ દ્ધઃ શુ દ્ધરધાેક્ષજઃ ॥ ૧૧૮॥
અવ્યક્તલક્ષણાે વ્યક્તાે વ્યક્તાવ્યક્તાે િવશા પ તઃ ।
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વરશીલાે વરગુણાે ગતાે ગવ્યયનાે મયઃ ॥ ૧૧૯॥
બ્રહ્મા િવ ઃ પ્ર પાલાે હંસાે હંસગ તમર્તઃ ।
વેધા િવધાતા સ્રષ્ટા ચ કતાર્ હતાર્ ચતુમુર્ખઃ ॥ ૧૨૦॥
કૈલાસ શખરાવાસી સવાર્વાસી સદાગ તઃ ।
િહર યગભા ગગનઃ પુ ષઃ પવૂર્જઃ િપતા ॥ ૧૨૧॥
ભૂતાલયાે ભૂતપ તભૂર્ તદાે ભવુનેશ્વરઃ ।
સયંમાે યાેગિવદ્ભ્રષ્ટાે બ્રહ્મ યાે બ્રાહ્મણ પ્રયઃ ॥ ૧૨૨॥
દેવ પ્રયાે દેવનાથાે દૈવજ્ઞાે દેવ ચ તકઃ ।
િવષમાક્ષાે િવશાલાક્ષાે ષદાે ષવધર્નઃ ॥ ૧૨૩॥
િનમર્માે િનરહઙ્કારાે િનમાહાે િન પદ્રવઃ । (િન પ લવઃ)
દપર્હા દપર્ણાે દપૃ્તઃ સવર્તુર્પિરવતર્કઃ ॥ ૧૨૪॥
સપ્ત જહ્વઃ સહસ્રા ચઃ નગ્ધઃ પ્રકૃ તદ ક્ષણઃ ।
ભૂતભવ્યભવન્નાથઃ પ્રભવાે ભ્રા તનાશનઃ ॥ ૧૨૫॥
અથાઽનથા મહાકાેશઃ પરકાયૈકપ ડતઃ । (પરકાયકપ ડતઃ)
િન ક ટકઃ કૃતાન દાે િનવ્યાર્ ે વ્યાજદશર્નઃ ॥ ૧૨૬॥
સ વવા સા વકઃ સત્યઃ ક ત ત ભઃ કૃતાગમઃ ।
અક પતાે ગુણગ્રાહી નૈકાત્મા લાેકકમર્કૃત્ ॥ ૧૨૭॥
શ્રીવ લભઃ શવાર ભઃ શા તભદ્રઃ સમ જસઃ ।
ભૂશયાે ભૂ તકૃદ્ભૂ તિવભૂ તભૂર્ તવાહનઃ ॥ ૧૨૮॥
અકાયાે ભૂતકાયસ્થઃ કાલજ્ઞાનાે મહાપટુઃ ।
સત્યવ્રતાે મહાત્યાગ ઇચ્છાશા તપરાયણઃ ॥ ૧૨૯॥
પરાથર્ ત્તવરદાે િવિવક્તઃ શ્રુ તસાગરઃ । (૧૦૦૦)
અિનિવ ણાે ગુણગ્રાહી િન કલઙ્કઃ કલઙ્કહા ॥ ૧૩૦॥
વભાવભદ્રાે મ યસ્થઃ શત્રુઘ્નઃ શત્રનુાશનઃ ।
શખ ડી કવચી શલૂી જટ મુ ડી ચ કુ ડલી ॥ ૧૩૧॥
મખેલી ક ચુક ખડ્ગી માૈલી સસંારસાર થઃ । (માલી)
અ ત્યુઃ સવર્ જ સહ તે ેરા શમર્હામ ણઃ ॥ ૧૩૨॥
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અસઙ્ખ્યયેાેઽપ્રમેયાત્મા વીયર્વા કાયર્કાેિવદઃ ।
વેદ્યાે વૈદ્યાે િવયદ્ગાેપ્તા સપ્તાવરમનુીશ્વરઃ ॥ ૧૩૩॥
અનુત્તમાે દુરાધષા મધુરઃ પ્રયદશર્નઃ ।
સરેુશઃ શરણં શમર્ સવર્ઃ શ દવતાં ગ તઃ ॥ ૧૩૪॥
કાલઃ પક્ષઃ કરઙ્કાિરઃ કઙ્કણીકૃતવાસિુકઃ ।
મહે વાસાે મહીભતાર્ િન કલઙ્કાે િવશ ◌ૃઙ્ખલઃ ॥ ૧૩૫॥
દ્યુમ ણ તર ણધર્ યઃ સ દ્ધદઃ સ દ્ધસાધનઃ ।
િવ તઃ સં તઃ શ પી વ્યૂઢાેરસ્કાે મહાભજુઃ ॥ ૧૩૬॥
અેકજ્યાે તિનરાતઙ્કાે નરનારાયણ પ્રયઃ ।
િનલપાે િન પ્રપ ચાત્મા િનવ્યર્ગ્રાે વ્યગ્રનાશનઃ ॥ ૧૩૭॥ (િન પ્રપશ્ચાત્મા)

તવ્યઃ તવ પ્રયઃ તાેતા વ્યાેમમૂ તરનાકુલઃ ।
િનરવેદ્યપદાપેાયાે િવદ્યારા શરકૃિત્રમઃ ॥ ૧૩૮॥
પ્રશા તબુ દ્ધર દ્રઃ દ્રહા િનત્યસુ દરઃ ।
યેયાેઽગ્રધુયા ધાત્રીશઃ સાકલ્યઃ શવર્ર પ તઃ ॥ ૧૩૯॥
પરમાથર્ગુ વ્યાર્પી શુ ચરા શ્રતવ સલઃ ।
રસાે રસજ્ઞઃ સારજ્ઞઃ સવર્સ વાવલ બનઃ ॥ ૧૪૦॥ (૧૦૯૧)

અેવં ના ાં સહસ્રેણ તુષ્ટાવ ગિર પ તમ્ ।
સ પજૂ્ય પરયા ભ યા પુ ડર કૈ દ્વ ેત્તમાઃ ॥ ૧૪૧॥
જજ્ઞાસાથ હરેભર્ યા કમલષેુ શવઃ વયમ્ ।
તત્રૈકં ગાપેયામાસ કમલં મુિનપુઙ્ગવાઃ ॥ ૧૪૨॥
હૃતે પુ પે તદા િવ શ્ચ તય ક મદં વ ત ।
જ્ઞા વાઽઽત્મનાેઽ ક્ષમુદૃ્ધત્ય પજૂયામાસ શઙ્કરમ્ ॥ ૧૪૩॥
અથ જ્ઞા વા મહાદેવાે હરેભર્ ક્ત સિુનશ્ચલામ્ ।
પ્રાદુભૂર્તાે મહાદેવાે મ ડલા ત્તગ્મદ િધતેઃ ॥ ૧૪૪॥
સયૂર્કાેિટપ્રતીકાશ સ્ત્રનતે્રશ્ચ દ્રશખેરઃ ।
શલૂટઙ્કદગાચક્રકુ તપાશધરાે િવભુઃ ॥ ૧૪૫॥
વરદાભયપા ણશ્ચ સવાર્ભરણભૂ ષતઃ ।
તં દૃ ટ્વા દેવદેવેશં ભગવા કમલેક્ષણઃ ॥ ૧૪૬॥
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પનુનર્નામ ચરણાૈ દ ડવચ્છૂલપા ણનઃ ।
દૃ ટ્વા શ ભું તદા દેવા દુદુ્રવુભર્યિવહ્વલાઃ ॥ ૧૪૭॥
ચચાલ બ્રહ્મભવુનં ચક પે ચ વસુ ધરા ।
અધશ્ચાે વ તતઃ પ્રીતે દદાહ શતયાજેનમ્ ॥ ૧૪૮॥
શ ભાેભર્ગવત તજે તદ્દ ૃ ટ્વા પ્રહસ શવઃ ।
અબ્રવીચ્છાઙ્ર્ ગણં િવપ્રાઃ કૃતા જ લપુટં સ્થતમ્ ॥ ૧૪૯॥
દેવકાયર્ મઽદં જ્ઞાત મદાની ં મધુસદૂન ।
િદવં્ય દદા મ તે ચક્રમદ્ભુતં ત સદુશર્નમ્ ॥ ૧૫૦॥
િહતાથ સવર્દેવાનાં િન મતં યન્મયા પુરા ।
ગ્ હી વા તદુ્ગણૈદત્યા જિહ િવ ણાે મમાઽઽજ્ઞયા ॥ ૧૫૧॥
અેવમુ વા દદાૈ ચકં્ર સયૂાર્યુતસમપ્રભમ્ ।
લાેકેષુ પુ ડર કાક્ષ ઇ ત ખ્યા ત ગતા હિરઃ ॥ ૧૫૨॥
પનુ તમબ્રવીચ્છ ભનુાર્રાયણમનામયમ્ ।
વરાન યા સરુશ્રેષ્ઠ વરય વ યથે સતાન્ ॥ ૧૫૩॥
અેવં શ ભાેિનગિદતં શ્રુ વા દેવાે જનાદર્નઃ ।
અબ્રવી ખ ડપરશું પ્રા જ લઃ પ્રણયા વતઃ ॥ ૧૫૪॥
શ્રીિવ વાચ -

ભગવ દેવદેવેશ પરમાત્મ શવાવ્યય ।
િનશ્ચલા વિય મે ભ ક્તભર્વ વ ત વરાે મમ ॥ ૧૫૫॥
ઈશ્વર ઉવાચ -

ભ ક્તમર્િય દૃઢા િવ ણાે ભિવ ય ત તવાનઘ ।
અજેય સ્ત્રષુ લાેકેષુ મ પ્રસાદાદ્ભિવ ય સ ॥ ૧૫૬॥
સતૂ ઉવાચ -

અેવં દ વા વરં શ ભુિવ ણવે પ્રભિવ ણવે ।
અ તિહતાે દ્વજશ્રેષ્ઠા ઇ ત દેવાેઽબ્રવીદ્રિવઃ ॥ ૧૫૭॥
ના ાં સહસ્રં યિદ્દવ્યં િવ ના સમુદ િરતમ્ ।
યઃ પઠેચ્છૃ યાદ્વાઽિપ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ॥ ૧૫૮॥
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અશ્વમેધસહસ્રસ્ય ફલં પ્રા ાે ત િન શ્ચતમ્ ।
પઠતઃ સવર્ભાવને િવદ્યા વા મહતી ભવે ॥ ૧૫૯॥
યતે મહદૈશ્વય શવસ્ય દિયતાે ભવેત્ ।

દુ તરે જલસઙ્ઘાતે ય જલં સ્થલતાં વ્રજેત્ ॥ ૧૬૦॥
હારાય તે મહાસપાર્ઃ સહઃ ક્ર ડા ગાયતે ।
ત માન્ના ાં સહસ્રેણ તાેતવ્યાે ભગવા શવઃ ॥ ૧૬૧॥
પ્રયચ્છત્ય ખલા કામા દેહા તે ચ પરાં ગ તમ્ ॥ ૧૬૨॥
ઇ ત શ્રીબ્રહ્મપુરાણાપેપુરાણે શ્રીસાૈરે સતૂશાનૈકસવંાદે
(િવ ચક્રપ્રા પ્તકથનં નામૈકચ વાિરશાેઽ યાયઃ)
શ્રી શવસહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ॥
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