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Shri Shiva Sahasranamastotram from Saurapurana

ஶிவஸஹshரநாமshேதாthரmh ெஸௗரராnhதrhக³தmh

(ெஸௗரரேண 41-அth◌⁴யாயாnhதrhக³தmh ।)
’ஷய:ஊ: -
ஸுத³rhஶநாkh²யmh யchசkhரmh லph³த⁴வாmhshதthகத²mh ஹ: ।
மஹாேத³வாth³ப⁴க³வத:ஸthத தth³வkhமrhஹ ॥ 1॥
ஸூத உவாச -

ேத³வாஸுராமப⁴வthஸŋhkh³ராேமாऽth³⁴தத³rhஶந: ।
ேத³வா விநிrhதா ைத³thையrhவிShiΝmh ஶரணமாக³தா: ॥ 2॥
shthவா தmh விவிைத: ◌⁴ shேதாthைர: phரணmhய ரத:shதி²தா: ।
ப⁴யபீ⁴தாச ேத ஸrhேவ தாŋhகா:³ khேலஶிதா ph◌⁴’ஶmh ॥ 3॥
தாnhth³’ShThவா phராஹ ப⁴க³வாnhேத³வேத³ேவா ஜநாrhத³ந: ।
கிமrhத²மாக³தா ேத³வா வkhமrhஹத²ஸாmhphரதmh ॥ 4॥
வச: thவா ஹேரrhேத³வா: phரணmhேயா:ஸுேராthதமா: ।
நிrhதா தா³நைவ:ஸrhேவ ஶரணmh thவாஹாऽऽக³தா: ॥ 5॥
க³திshthவேமவ ேத³வாநாmh thராதா thவmh ேஷாthதம ।
ஹnhமrhஹ தாஶீkh◌⁴ரமவth◌⁴யாnhவாேஜண ॥ 6॥
ஜாலnhத⁴ரவதா⁴rhதா²ய யchசkhரmh ஶூலபாணிந: ।
மஹாேத³வவராlhலph³த⁴mh ஜ ேதந மஹாப³லாnh ॥ 7॥
ேதஷாmh தth³வசநmh thவா ப⁴க³வாnhவாேஜண: ।
அஹmh ேத³வாshததா²நmh கShயாதி ஸுvhரதா: ॥ 8॥
மவthபrhவதmh க³thவா ஜயாமாஸ ஶŋhகரmh ।
ŋhக³mh தthர phரதிShடா²phய shநாphய க³nhேதா⁴த³ைக: ஶுைப: ◌⁴ ॥ 9॥
thவதாkh²ேயந th³ேரண ஸmhjhய ச மேஹவரmh ।
தேதா நாmhநாmh ஸஹshேரண Shடாவ பரேமவரmh ॥ 10॥
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ஶிவஸஹshரநாமshேதாthரmh ெஸௗரராnhதrhக³தmh

phரதிநாம ச பth³மாநி ைதShThவா vh’ஷப⁴th◌⁴வஜmh ।
ப⁴வாth³ையrhநாமபி⁴rhப⁴khthயா shேதாmh ஸiµபசkhரேம ॥ 11॥
விShiΝவாச -

ௐ ப⁴வ: ஶிேவா ஹேரா th³ர: Shகேலா iµkh³த⁴ேலாசந: ।
அkh³ரக³Nhய:ஸதா³சார:ஸrhவ: ஶmh⁴rhமேஹவர: ॥ 12॥
ஈவர:shதா²iΝஶாந:ஸஹshரா:ஸஹshரபாth ।
வயாnhவரேதா³ வnhth³ய: ஶŋhகர: பரேமவர: ॥ 13॥ (வnhய:)

க³ŋhகா³த⁴ர: ஶூலத⁴ர: பராrhைத²கphரேயாஜக: ।
ஸrhவjhஞ:ஸrhவேத³வாதி³rhகி³த⁴nhவா ஜடாத⁴ர: ॥ 14॥
சnhth³ராபீட³சnhth³ரெமௗrhேவதா⁴ விவாமேரவர: ।
ேவதா³nhதஸாரஸnhேதா³ஹ: கபா நீலேலாத: ॥ 15॥
th◌⁴யாநாஹாேராऽபchேச²th³ேயா ெகௗ³ப⁴rhதா க³ேணவர: ।
அShடrhதிrhவிவrhதிshthவrhக:³shவrhக³ஸாத⁴ந: ॥ 16॥
jhஞாநக³mhேயா th³’ட⁴phரjhேஞா ேத³வேத³வshthேலாசந: ।
வாமேத³ேவா மஹாேத³வ: ப: பvh’ேடா⁴ th³’ட: ◌⁴ ॥ 17॥
விவேபா விபாோ வாகீ³ஶ: திமnhthரக:³ ।
ஸrhவphரணவஸmhவாதீ³ vh’ஷாŋhேகா vh’ஷவாஹந: ॥ 18॥
ஈஶ: பிநாகீ க²Thவாŋhகீ³ சிthரேவஷசிரnhதந: ।
மேநாமேயா மஹாேயாகீ³shதி²ேரா ph³ரமாNhட³⁴rhஜ ॥ 19॥
காலகால: kh’thதிவாஸா:ஸுப⁴க:³ phரணவாthமக: ।
நாக³ட:³ஸுசுShேயா ³rhவாஸா: ரஶாஸந: ॥ 20॥
th³’கா³த: ◌⁴ shகnhத³³: பரேமSh² பராயண: ।
அநாதி³மth◌⁴யநித⁴ேநா கி³ேஶா கி³ஜாத⁴வ: ॥ 21॥
ேப³ரப³nh: ◌⁴ கNhேடா² ேலாகவnhth³ேயாthதேமா mh’:³ ।
ஸாமாnhேயா ேத³வேகா த³Nh³ நீலகNhட:² பரவதீ: ◌⁴ ॥ 22॥
விஶாலாோ மஹாvhயாத:◌⁴ ஸுேரஶ:ஸூrhயதாபந: ।
த⁴rhமதா⁴மா மாேthரmh ப⁴க³வாnhப⁴க³ேநthரஹா ॥ 23॥
உkh³ர: பஶுபதிshதாrhய: phயப⁴khத: phயmhவத:³ ।
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ஶிவஸஹshரநாமshேதாthரmh ெஸௗரராnhதrhக³தmh

தா³தா த³யாகேரா த³: கபrhதீ³ காமஶாஸந: ॥ 24॥ (100)

மஶாநநிலயshதிShய: மஶாநshேதா² மேஹவர: ।
ேலாககrhதா ⁴தபதிrhமஹாகrhதா மெஹௗஷதி: ◌⁴ ॥ 25॥
உthதேரா ேகா³பதிrhேகா³phதா jhஞாநக³mhய: ராதந: ।
நீதி:ஸுநீதி: ஶுth³தா⁴thமா ேஸாம: ேஸாமரத:ஸுதீ: ◌⁴ ॥ 25॥
ேஸாமேபாऽmh’தப: ெஸௗmhேயா மஹாநீதிrhமஹாshmh’தி: ।
அஜாதஶthராேலாkhய:ஸmhபா⁴vhேயா ஹvhயவாஹந: ॥ 27॥
ேலாககாேரா ேவத³கார:ஸூthரகார:ஸநாதந: ।
மஹrh: கபிலாசாrhேயா விவதீ³phதிrhவிேலாசந: ॥ 28॥
பிநாகபாணிrh⁴ேத³வ:shவshதிkh’thshவshதித:³ஸுதா⁴ ।
தா⁴thதா⁴மா தா⁴மகர:ஸrhவக:³ஸrhவேகா³சர: ॥ 29॥
ph³ரமsh’kh³விவsh’khஸrhக:³ கrhணிகார: phய: கவி: ।
ஶாேகா² விஶாேகா² ேகா³ஶாக:² ஶிேவா பி⁴ஷக³iνthதம: ॥ 30॥
க³ŋhகா³phலேவாத³ேகா ப⁴vhய: Shகல:shத²பதி:shதி²த: ।
விதாthமா விேத⁴யாthமா ⁴தவாஹநஸாரதி:² ॥ 31॥
ஸக³ே க³ணகாயச ஸுகீrhதிசி²nhநஸmhஶய: ।
காமேத³வ: காமகாேலா ப⁴shேமாth³⁴தவிkh³ரஹ: ॥ 32॥
ப⁴shமphேயா ப⁴shமஶாயீ கா காnhத: kh’தாக³ம: ।
ஸமாvh’thேதா நிvh’thதாthமா த⁴rhமஜ:ஸதா³ஶிவ: ॥ 33॥
அகlhமஷசrhபா³ஹு:ஸrhவாவாேஸா ³ராஸத:³ ।
³rhலேபா⁴ ³rhக³ேமா ³rhக:³ஸrhவாத⁴விஶாரத:³ ॥ 34॥
அth◌⁴யாthமேயாக³நிலய:ஸுதnhshதnhவrhத⁴ந: ।
ஶுபா⁴ŋhேகா³ ேயாக³ஸாரŋhேகா³ ஜக³தீ³ேஶா ஜநாrhத³ந: ॥ 35॥
ப⁴shமஶுth³தி⁴கேரா ேமshேதஜshவீ ஶுth³த⁴விkh³ரஹ: । (200)

ரNhயேரதாshதரணிrhமசிrhமமாலய: ॥ 36॥
மஹாரேதா³ மஹாக³rhத:th³த⁴vh’nhதா³ரவnhதி³த: ।
vhயாkh◌⁴ரசrhமத⁴ேரா vhயா மஹா⁴ேதா மஹாநிதி:◌⁴ ॥ 37॥

shivasahasranAmastotrasaura.pdf 3
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அmh’தாthமாऽmh’தவ: பசயjhஞ: phரப⁴ஜந: ।
பசவிmhஶதிதththவshத:² பாஜாத: பராபர: ॥ 38॥
ஸுலப: ◌⁴ ஸுvhரத: ஶூேரா வாkh³மாையகநிதி⁴rhநிதி: ◌⁴ । (வாŋhமாையகநிதி⁴rhநிதி: ◌⁴)
வrhரம³rhவrhணீ ஶthchச²thதாபந: ॥ 39॥
ஆரம:பண:ாேமா jhஞாநவாநசலசல: ।
phரமாண⁴ேதா ³rhjhேஞய:ஸுபrhே வாவாஹந: ॥ 40॥ (³rhேஜய:)

த⁴iνrhத⁴ேரா த⁴iνrhேவேதா³³ணராஶிrh³கர: ।
அநnhதth³’Shராநnhேதா³ த³Nhேடா³ த³மயிதா த³ம: ॥ 41॥
அவிவாth³ேயா மஹாகாேயா விவகrhமா விஶாரத:³ ।
வீதராேகா³ விநீதாthமா தபshவீ ⁴தவாஹந: ॥ 42॥
உnhமthதேவஷ: phரchச²nhேநா தகாேமா தphய: ।
கlhயாணphரkh’தி: கlhப:ஸrhவேலாகphரஜாபதி: ॥ 43॥
தபshவீ தாரேகா தீ⁴மாnhphரதா⁴நphர⁴ரvhயய: ।
ேலாகபாேலாऽnhதrhதாthமா கlhபாதி:³ கமேலண: ॥ 44॥
ேவத³ஶாshthராrhத²தththவjhேஞா நியேமா நியமாரய: ।
ராஹு:ஸூrhய: ஶநி: ேகrhவிராேமா விth³மchச²வி: ॥ 45॥
ப⁴khதிக³mhய: பரmh ph³ரம mh’க³பா³rhபேऽநக: ◌⁴ ।
அth³th³ேராணிkh’தshதா²ந: பவநாthமா ஜக³thபதி: ॥ 46॥
ஸrhவகrhமாசலshthவShடா மŋhக³Lhேயா மŋhக³ளphரத:³ ।
மஹாதபா தீ³rhக⁴தபா:shத²விShiΝ:shத²விேரா th◌⁴வ: ॥ 47॥
அஹ:ஸmhவthஸேரா vhயால: phரமாணmh பரமmh தப: । (302)

ஸmhவthஸரகேரா மnhthர: phரthயய:ஸrhவத³rhஶந: ॥ 48॥
அஜ:ஸrhேவவர:th³ேதா⁴ மஹாேரதா மஹாப³ல: ।
ேயாகீ³ ேயாேகா³ மஹாேத³வ:th³த:◌⁴ ஸrhவாதி³ரchத: ॥ 49॥
வஸுrhவஸுமநா:ஸthய:ஸrhவபாபஹேரா ஹர: ।
அmh’த: ஶாவத: ஶாnhேதா பா³ணஹshத: phரதாபவாnh ॥ 50॥
கமNhட³த⁴ேரா த⁴nhவீ ேவதா³ŋhேகா³ ேவத³விnhiµநி: ।
ph◌⁴ராShiΝrhேபா⁴ஜநmh ேபா⁴khதா ேலாகேநதா ³ராத⁴ர: ॥ 51॥
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அதீnhth³ேயா மஹாமாய:ஸrhவாவாஸசShபத:² ।
காலேயாகீ³ மஹாநாேதா³ மேஹாthஸாேஹா மஹாசல: ॥ 52॥
மஹா³th³தி⁴rhமஹாவீrhேயா ⁴தசா ரnhத³ர: ।
நிஶாசர: phேரதசா மஹாஶkhதிrhமஹாth³தி: ॥ 53॥
அநிrhேத³யவ:மாnhஸrhவாகrhஷகேரா மத: ।
ப³ஹுேதா ப³ஹுமாேயா நியதாthமாऽப⁴ேயாth³ப⁴வ: ॥ 54॥
ஓஜshேதேஜாth³தித⁴ேரா நrhதக:ஸrhவநாயக: ।
நிthயக⁴Nhடாphேயா நிthயphரகாஶாthமா phரதாபந: ॥ 55॥
’th³த:◌⁴ shபShடாேரா மnhthர:ஸŋhkh³ராம: ஶாரத³phலவ: ।
கா³தி³kh’th³கா³வrhேதா க³mhபீ⁴ேரா vh’ஷவாஹந: ॥ 56॥
இShேடா விஶிShட: ஶிShேடShட: ஶரப:◌⁴ ஸரேபா⁴ த⁴iν: ।
அபாmh நிதி⁴ரதி⁴Shடா²நmh விஜேயா ஜயகாலவிth ॥ 57॥
phரதிSh²த: phரமாணjhேஞா ரNhயகவேசா ஹ: ।
விேமாசநmh ஸுரக³ே விth³ேயேஶா வி³தா⁴ரய: ॥ 58॥
பா³லேபா ப³ேலாnhமாயீ விகrhதா க³ஹேநா ³ஹ: । (ப³ேலாnhமாதீ²?)
கரணmh காரணmh கrhதா ஸrhவப³nhத⁴phரேமாசந: ॥ 59॥ (403)

vhயவஸாேயா vhயவshதா²ந:shதா²நேதா³ ஜநதா³தி³ஜ: ।
³nh³ேபா⁴ லேதா விேவா ப⁴வாthமாऽऽthமநி ஸmhshதி²த: ॥ 60॥
ராஜராஜphேயா ராேமா ராஜடா³மணி: phர: ◌⁴ ।
வீேரவேரா வீரப⁴th³ேரா வீராஸநவிதி⁴rhவிராTh ॥ 61॥
வீரடா³மேணrhஹrhதா தீvhராநnhேதா³ நதீ³த⁴ர: ।
ஆthமாதா⁴ரshthஶூலாŋhக: ஶிபிவிShட: ஶிவாரய: ॥ 62॥
பா³லகி²lhேயா மஹாசாரshதிkh³மாmhஶுrhவாதி: ◌⁴ க²க:³ । (வாலகி²lhேயா)
அபி⁴ராம:ஸுஶரNhய:ஸுph³ரமNhய:ஸுதா⁴பதி: ॥ 63॥
ம⁴மாnhெகௗஶிேகா ேகா³மாnhவிராம:ஸrhவஸாத⁴ந: ।
லலாடாோ விவேத³ஹ:ஸார:ஸmhஸாரசkhரph◌⁴’th ॥ 64॥
அேமாக⁴த³Nhேடா³ மth◌⁴யshேதா²ரNhேயா ph³ரமவrhச ।
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பரph³ரமபேதா³ஹmhஸ: ஶப³ேரா vhயாkh◌⁴ரேகாऽநல: ॥ 65॥ (ஶவேரா)

சிrhவரசிrhவnhth³ேயா வாசshபதிரஹrhபதி: ।
ரவிrhவிேராசந:shகnhத:³ ஶாshதா ைவவshவேதாऽrhஜுந: ॥ 66॥
iµkhதிnhநதகீrhதிச ஶாnhதராம: ரஜய: ।
ைகலாஸபதி: காமா:ஸவிதா ரவிேலாசந: ॥ 67॥
விth³வthதேமா வீதப⁴ேயா விவகrhமாऽநிவாத: ।
நிthேயா நியதகlhயாண: Nhயரவணகீrhதந: ॥ 68॥
³ரரவா விவஸேஹா th◌⁴ேயேயா :³shவphநநாஶந: ।
உthதாரேகா ³Shkh’திஹா ³rhத⁴rhேஷா :³ஸேஹாऽப⁴ய: ॥ 69॥
அநாதி³rh⁴rh⁴ேவா ல: கி thத³ஶாதி⁴ப: ।
விவேகா³phதா விவஹrhதா ஸுவீேரா சிராŋhக³தீ³ ॥ 70॥
ஜநேநா ஜநஜnhமாதி:³ phதிமாnhநீதிமாநத² । (502)

வShட:² கயேபா பா⁴iνrhபீ⁴ேமா பீ⁴மபராkhரம: ॥ 71॥
phரணவ:ஸthபதா²சாேரா மஹாகாேயா மஹாத⁴iν: ।
ஜnhமாதி⁴ேபா மஹாேத³வ:ஸகலாக³மபாரக:³ ॥ 72॥
தththவmh தththவவிேத³காthமா வி⁴திrh⁴தி⁴ஷண: ।
’rhph³ராமணவிth³விShiΝrhஜnhமmh’thஜராதிக:³ ॥ 73॥
யjhேஞா யjhஞபதிrhயjhவா யjhஞாnhேதாऽேமாக⁴விkhரம: ।
மேஹnhth³ேரா ³rhப⁴ர: ேஸநீ யjhஞாŋhேகா³ யjhஞவாஹந: ॥ 74॥
பசph³ரமஸiµthபthதிrhவிவேதா விமேலாத³ய: ।
ஆthமேயாநிரநாth³யnhத:ஷThthmhேஶா ேலாகph◌⁴’thகவி: ॥ 75॥
கா³யthவlhலப: ◌⁴ phராmhஶுrhவிவாவாஸ:ஸதா³ஶிவ: ।
ஶிஶுrhகி³ரத:ஸmhராTh ஸுேஷண:ஸுரஶthஹா ॥ 76॥
அேமேயாऽShடமத²ேநா iµnhேதா³ விக³தjhவர: ।
shவயjhேயாதிரiνjhேயாதிரசல: பரேமவர: ॥ 77॥
பிŋhக³ல: கபிலம: ஶாshthரேநthரshthரயீதiν: ।
jhஞாநshகnhேதா⁴ மஹாjhஞாநீ வீேராthபthதிபphலவீ ॥ 78॥
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ப⁴ேகா³ விவshவாநாதி³thேயா ேயாகா³சாேரா தி³வshபதி: ।
உதா³ரகீrhதிth³ேயாகீ³ஸth³ேயாகீ³ஸத³ஸnhமய: ॥ 79॥
நthரமா நாேகஶ:shவாதி⁴Shடா²நஷடா³ரய: ।
பவிthரபாத:³ பாபாrhமணிேரா நேபா⁴க³தி: ॥ 80॥
’thNhட³கமாந: ஶுkhேரஶாேநா vh’ஷாகபி: ।
Shேடா kh³’ஹபதி: kh’Shண:ஸமrhேதா²ऽநrhத²ஶாஸந: ॥ 81॥
அத⁴rhமஶthரyhய: ஹூத: Shத: ।
ph³’ஹth³⁴ேஜா ph³ரமக³rhேபா⁴ த⁴rhமேத⁴iνrhத⁴நாக³ம: ॥ 82॥
ஜக³th³தி⁴ைத ஸுக³த:மார:ஶலாக³ம: । (602)

ரNhயக³rhேபா⁴ jhேயாதிShமாiνேபnhth³ரshதிராபஹ: ॥ 83॥
அேராக³shதபநாth◌⁴யோ விவாthேரா th³விேஜவர: ।
ph³ரமjhேயாதி:ஸு³th³தா⁴thமா ph³’ஹjhjhேயாதிரiνthதம: ॥ 84॥
மாதாமேஹா மாதவா மநshவீ நாக³ஹாரth◌⁴’kh ।
லshthய: லேஹாऽக³shthேயா ஜாகrhNhய: பராஶர: ॥ 85॥
நிராவரணவிjhஞாேநா விரேசா விShடரரவா: ।
ஆthம⁴ரநிth³ேதா⁴ऽthrhjhஞாநrhதிrhமஹாயஶா: ॥ 86॥
ேலாகடா³மணிrhவீரசnhth³ர:ஸthயபராkhரம: ।
vhயாலகlhேபா மஹாகlhப: கlhபvh’: கலாநிதி: ◌⁴ ॥ 87॥
அலŋhகShiΝரசேலா ேராசிShiΝrhவிkhரேமாthதம: ।
ஆஶு:ஸphதபதிrhேவகீ³ phலவந: ஶிகி²ஸாரதி:² ॥ 88॥
அஸnhShேடாऽதிதி:² ஶுkhத: phரமாதீ² பாபஶாஸந: ।
வஸுரவா: கvhயவாஹ: phரதphேதா விவேபா⁴ஜந: ॥ 89॥
ஜேயா ஜராஶமேநா ேலாதாவshதநபாth ।
ph’ஷத³ேவா நேபா⁴ேயாநி:ஸுphரதீகshதshரஹா ॥ 90॥
நிதா³க⁴shதபேநா ேமக:◌⁴ ப: பரரஜய: ।
ஸுகீ² நீல:ஸுநிShபnhந:ஸுரபி: ◌⁴ ஶிஶிராthமக: ॥ 91॥
வஸnhேதா மாத⁴ேவா kh³Shேமா நப⁴shேயா பீ³ஜவாஹந: ।
மேநா ³th³தி⁴ரஹŋhகார: ேthரjhஞ: ேthரபாலக: ॥ 92॥

shivasahasranAmastotrasaura.pdf 7



ஶிவஸஹshரநாமshேதாthரmh ெஸௗரராnhதrhக³தmh

ஜமத³kh³நிrhஜலநிதி⁴rhவிபாேகா விவகாரக: ।
அத⁴ேராऽiνthதேரா jhேஞேயா jhேயShேடா² நி:ேரயஸாலய: ॥ 93॥
ைஶேலா நாம தrhதா³ேஹா தா³நவாரnhத³ம: । (700)

சாiµNh³ ஜநகசாrhநி:ஶlhேயா ேலாகஶlhய’th ॥ 94॥
சrhேவத³சrhபா⁴வசரசthவரphய: ।
ஆmhநாேயாऽத²ஸமாmhநாயரshதீrhத²ேத³வ: ஶிவாலய: ॥ 95॥
வjhரேபா மஹாேத³வ:ஸrhவபசராசர: ।
nhயாயநிrhவாஹேகா nhயாேயா nhயாயக³mhேயா நிரஜந: ॥ 96॥
ஸஹshரrhதா⁴ ேத³ேவnhth³ர:ஸrhவஶshthரphரப⁴ஜந: ।
iµNhேடா³ விேபா விkh’ேதா த³Nh³ தா³nhேதா ³ேthதர: ॥ 97॥
பிŋhக³லாோऽத²ஹrhயேவா நீலkh³ேவா நிராமய: ।
ஸஹshரபா³ஹு:ஸrhேவஶ: ஶரNhய:ஸrhவேலாகth◌⁴’kh ॥ 98॥
பth³மாஸந: பரmh jhேயாதி: பராவர: பரmh ப²லmh ।
பth³மக³rhேபா⁴ மஹாக³rhேபா⁴ விவக³rhேபா⁴ விலண: ॥ 99॥
யjhஞ⁴kh³வரேதா³ ேத³ேவா வேரஶச மஹாshவந: ।
ேத³வாஸுர³rhேத³வ: ஶŋhகேரா ேலாகஸmhப⁴வ: ॥ 100॥
ஸrhவேவத³மேயாऽசிnhthேயா ேத³வதாஸthயஸmhப⁴வ: ।
ேத³வாதி⁴ேத³ேவா ேத³வrhrhேத³வாஸுரவரphரத:³ ॥ 101॥
ேத³வாஸுேரவேரா தி³vhேயா ேத³வாஸுரமேஹவர: ।
ேத³வாஸுராmh வரேதா³ ேத³வாஸுரநமshkh’த: ॥ 102॥
ேத³வாஸுரமஹாமாthேரா ேத³வாஸுரமஹாரய: ।
ஸrhவேத³வமேயாऽசிnhthேயா ேத³வாநாமாthமஸmhப⁴வ: ॥ 103॥
ஈTh³ேயாऽநீஶ:ஸுரvhயாphேதா ேத³வmhேஹா தி³வாகர: ।
வி³தா⁴kh³ரவர: ேரShட:²ஸrhவேத³ேவாthதேமாthதம: ॥ 104॥
ஶிவth◌⁴யாநரத:மாஶிகீ²பrhவதphய: ।
வjhரஹshத: phரதிShடmhபீ⁴ விவjhஞாநீ நிஶாகர: ॥ 105॥
ph³ரமசா ேலாகசா த⁴rhமசா த⁴நாதி⁴ப: ।
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நnhதீ³ நnhதீ³வேரா நkh³ேநா நkh³நvhரதத⁴ர: ஶுசி: ॥ 106॥
ŋhகா³th◌⁴ய:ஸுராth◌⁴யோ த⁴rhமாth◌⁴யோ கா³வஹ: । (801)

shவவஶ:shவrhக³த:shவrhக:³ஸrhக:³shவரமய:shவந: ॥ 107॥
பீ³ஜாth◌⁴யோ பீ³ஜகrhதா த⁴rhமkh’th³த⁴rhமவrhத⁴ந: ।
த³mhேபா⁴ऽத³mhேபா⁴ மஹாத³mhப:◌⁴ ஸrhவ⁴தமேஹவர: ॥ 108॥
மஶாநநிலயshதிShய: ேஸரphரதிமாkh’தி: । (ேஸரபதிமாkh’தி:)
ேலாேகாthதர:sh²டாேலாகshthrhயmhப³ேகா ப⁴khதவthஸல: ॥ 109॥ (நாக³⁴ஷண: ।)
அnhத⁴காrhமக²th³ேவ விShiΝகnhத⁴ரபாதந: । (மயth³ேவஶீ)
வீதேதா³ேஷாऽய³ேऽnhதகா: ஷத³nhதபி⁴th ॥ 110॥
⁴rhஜ: க²Nhட³பரஶு:ஸகேலா நிShகேலாऽநக: ◌⁴ ।
ஆகார:ஸகலாதா⁴ர: பாNh³ராேகா³ mh’ேகா³ நட: ॥ 111॥
rhண: ரயிதா Nhய:ஸுமார:ஸுேலாசந: ।
ஸாமேக³ய: phய: khர: Nhயகீrhதிரநாமய: ॥ 112॥
மேநாஜவshதீrhத²கேரா ஜேலா விேதவர: ।
விதாnhதகேராऽநnhேதா வஸுேரதா வஸுphரத:³ ॥ 113॥
ஸth³க³தி:ஸthkh’தி: ஶாnhத: காலகNhட:² கலாத⁴ர: ।
மாநீ மnhrhமஹாகால:ஸth³⁴தி:ஸthபராயண: ॥ 114॥
சnhth³ரஸவந: ஶாshதா ேலாகேடா⁴ மஹாதி⁴ப: ।
ேலாகப³nh⁴rhேலாகநாத:² kh’தjhஞ: kh’த⁴ஷண: ॥ 115॥
அநபாேயாऽர: ஶாnhத:ஸrhவஶshthரph◌⁴’தாmh வர: ।
ேதேஜாமேயா th³தித⁴ேரா ேலாகமாேயாऽkh³ரணீரiΝ: ॥ 116॥
ஸுவிshத: phரஸnhநாthமா ³rhஜேயா ³ரதிkhரம: ।
jhேயாதிrhமேயா நிராகாேரா ஜக³nhநாேதா² ஜேலவர: ॥ 117॥
mhபீ³ வீ மஹாேஶாேகா விேஶாக: ேஶாகநாஶந: ।
thேலாேகஶshthேலாகாthமா th³தி: ◌⁴ ஶுth³தி⁴ரேதா⁴ஜ: ॥ 118॥
அvhயkhதலே vhயkhேதா vhயkhதாvhயkhேதா விஶாmhபதி: ।
வரஶீேலா வர³ே க³ேதா க³vhயயேநா மய: ॥ 119॥
ph³ரமா விShiΝ: phரஜாபாேலா ஹmhேஸா ஹmhஸக³திrhமத: ।

shivasahasranAmastotrasaura.pdf 9



ஶிவஸஹshரநாமshேதாthரmh ெஸௗரராnhதrhக³தmh

ேவதா⁴ விதா⁴தா shரShடா ச கrhதா ஹrhதா சrhiµக:² ॥ 120॥
ைகலாஸஶிக²ராவா ஸrhவாவா ஸதா³க³தி: ।
ரNhயக³rhேபா⁴ க³க³ந: ஷ: rhவஜ: பிதா ॥ 121॥
⁴தாலேயா ⁴தபதிrh⁴திேதா³ ⁴வேநவர: ।
ஸmhயேமா ேயாக³விth³ph◌⁴ரShேடா ph³ரமNhேயா ph³ராமணphய: ॥ 122॥
ேத³வphேயா ேத³வநாேதா²ைத³வjhேஞா ேத³வசிnhதக: ।
விஷமாோ விஶாலாோ vh’ஷேதா³ vh’ஷவrhத⁴ந: ॥ 123॥
நிrhமேமா நிரஹŋhகாேரா நிrhேமாேஹா நிபth³ரவ: । (நிபphலவ:)

த³rhபஹா த³rhபே th³’phத:ஸrhவrhபவrhதக: ॥ 124॥
ஸphதவ:ஸஹshராrhசி:shநிkh³த: ◌⁴ phரkh’தித³ண: ।
⁴தப⁴vhயப⁴வnhநாத:² phரப⁴ேவா ph◌⁴ராnhதிநாஶந: ॥ 125॥
அrhேதா²ऽநrhேதா² மஹாேகாஶ: பரகாையகபNh³த: । (பரகாrhையகபNh³த:)
நிShகNhடக: kh’தாநnhேதா³ நிrhvhயாேஜா vhயாஜத³rhஶந: ॥ 126॥
ஸththவவாnhஸாththவிக:ஸthய: கீrhதிshதmhப: ◌⁴ kh’தாக³ம: ।
அகmhபிேதா ³ணkh³ரா ைநகாthமா ேலாககrhமkh’th ॥ 127॥
வlhலப:◌⁴ ஶிவாரmhப: ◌⁴ ஶாnhதப⁴th³ர:ஸமஜஸ: ।
⁴ஶேயா ⁴திkh’th³⁴திrhவி⁴திrh⁴திவாஹந: ॥ 128॥
அகாேயா ⁴தகாயshத:² காலjhஞாேநா மஹாப: ।
ஸthயvhரேதா மஹாthயாக³இchசா²ஶாnhதிபராயண: ॥ 129॥
பராrhத²vh’thதிவரேதா³ விவிkhத: திஸாக³ர: । (1000)

அநிrhவிNhே ³ணkh³ரா நிShகலŋhக: கலŋhகஹா ॥ 130॥
shவபா⁴வப⁴th³ேரா மth◌⁴யshத:² ஶthkh◌⁴ந: ஶthநாஶந: ।
ஶிக²Nh³ கவசீ ஶூ ஜ iµNh³ ச Nhட³ ॥ 131॥
ேமக² ககீ க²Th³கீ³ ெமௗ ஸmhஸாரஸாரதி:² । (மா)

அmh’th:ஸrhவthmhஹshேதேஜாராஶிrhமஹாமணி: ॥ 132॥
அஸŋhkh²ேயேயாऽphரேமயாthமா வீrhயவாnhகாrhயேகாவித:³ ।
ேவth³ேயா ைவth³ேயா வியth³ேகா³phதா ஸphதாவரiµநீவர: ॥ 133॥
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அiνthதேமா ³ராத⁴rhேஷா ம⁴ர: phயத³rhஶந: ।
ஸுேரஶ: ஶரணmh ஶrhம ஸrhவ: ஶph³த³வதாmh க³தி: ॥ 134॥
கால: ப: கரŋhகா: கŋhகணீkh’தவாஸுகி: ।
மேஹShவாேஸா மப⁴rhதா நிShகலŋhேகா விஶ ◌்’ŋhக²ல: ॥ 135॥
th³மணிshதரணிrhத⁴nhய:th³தி⁴த:³th³தி⁴ஸாத⁴ந: ।
விvh’த:ஸmhvh’த: ஶிlhபீ vhேடா⁴ரshேகா மஹா⁴ஜ: ॥ 136॥
ஏகjhேயாதிrhநிராதŋhேகா நரநாராயணphய: ।
நிrhேலேபா நிShphரபசாthமா நிrhvhயkh³ேரா vhயkh³ரநாஶந:॥ 137॥ (நிShphரபசாthமா)

shதvhய:shதவphய:shேதாதா vhேயாமrhதிரநால: ।
நிரேவth³யபேதா³பாேயா விth³யாராஶிரkh’thம: ॥ 138॥
phரஶாnhத³th³தி⁴ருth³ர:ுth³ரஹா நிthயஸுnhத³ர: ।
th◌⁴ேயேயாऽkh³ர⁴rhேயா தா⁴thஶ:ஸாகlhய: ஶrhவபதி: ॥ 139॥
பரமாrhத²³rhvhயாபீ ஶுசிராதவthஸல: ।
ரேஸா ரஸjhஞ:ஸாரjhஞ:ஸrhவஸththவாவலmhப³ந: ॥ 140॥ (1091)

ஏவmh நாmhநாmh ஸஹshேரண Shடாவ கி³ஜாபதிmh ।
ஸmhjhய பரயா ப⁴khthயா Nhட³ைகrhth³விேஜாthதமா: ॥ 141॥
jhஞாஸாrhத²mh ஹேரrhப⁴khthயா கமேலஷு ஶிவ:shவயmh ।
தthைரகmh ேகா³பயாமாஸ கமலmh iµநிŋhக³வா: ॥ 142॥
’ேத Shேப ததா³ விShiΝசிnhதயnhகித³mh thவிதி ।
jhஞாthவாऽऽthமேநாऽiµth³th◌⁴’thய ஜயாமாஸ ஶŋhகரmh ॥ 143॥
அத² jhஞாthவா மஹாேத³ேவா ஹேரrhப⁴khதி ஸுநிசலாmh ।
phரா³rh⁴ேதா மஹாேத³ேவா மNhட³லாthதிkh³மதீ³தி⁴ேத: ॥ 144॥
ஸூrhயேகாphரதீகாஶshthேநthரசnhth³ரேஶக²ர: ।
ஶூலடŋhகத³கா³சkhரnhதபாஶத⁴ேரா வி: ◌⁴ ॥ 145॥
வரதா³ப⁴யபாணிச ஸrhவாப⁴ரண⁴த: ।
தmh th³’ShThவா ேத³வேத³ேவஶmh ப⁴க³வாnhகமேலண: ॥ 146॥
நrhநநாம சரெணௗ த³Nhட³வch²லபாணிந: ।
th³’ShThவா ஶmh⁴mh ததா³ ேத³வா ³th³rhப⁴யவிவலா: ॥ 147॥
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சசால ph³ரம⁴வநmh சகmhேப ச வஸுnhத⁴ரா ।
அத⁴ேசாrhth◌⁴வmh தத: phேத த³தா³ஹ ஶதேயாஜநmh ॥ 148॥
ஶmhேபா⁴rhப⁴க³வதshேதஜshதth³th³’ShThவா phரஹஸஶிவ: ।
அph³ரவீchசா²rhŋhகி³ணmh விphரா: kh’தாஜடmh shதி²தmh ॥ 149॥
ேத³வகாrhயऽத³mh jhஞாததா³நீmh ம⁴ஸூத³ந ।
தி³vhயmh த³தா³ ேத சkhரமth³⁴தmh தthஸுத³rhஶநmh ॥ 150॥
தாrhத²mh ஸrhவேத³வாநாmh நிrhதmh யnhமயா ரா ।
kh³’thவா தth³³ணrhைத³thயாஜ விShே மமாऽऽjhஞயா ॥ 151॥
ஏவiµkhthவா த³ெதௗ³ சkhரmh ஸூrhயாதஸமphரப⁴mh ।
ேலாேகஷு Nhட³கா இதி kh²யாதிmh க³தா ஹ: ॥ 152॥
நshதமph³ரவீchச²mh⁴rhநாராயணமநாமயmh ।
வராநnhயாnhஸுரேரShட² வரயshவ யேத²phதாnh ॥ 153॥
ஏவmh ஶmhேபா⁴rhநிக³தி³தmh thவா ேத³ேவா ஜநாrhத³ந: ।
அph³ரவீthக²Nhட³பரஶுmh phராஜ: phரணயாnhவித: ॥ 154॥
விShiΝவாச -

ப⁴க³வnhேத³வேத³ேவஶ பரமாthமஶிவாvhயய ।
நிசலா thவயி ேம ப⁴khதிrhப⁴வthவிதி வேரா மம ॥ 155॥
ஈவர உவாச -

ப⁴khதிrhமயி th³’டா⁴ விShே ப⁴விShயதி தவாநக⁴ ।
அேஜயshthஷு ேலாேகஷு மthphரஸாதா³th³ப⁴விShய ॥ 156॥
ஸூத உவாச -

ஏவmh த³ththவா வரmh ஶmh⁴rhவிShணேவ phரப⁴விShணேவ ।
அnhதrhேதா th³விஜேரShடா²இதி ேத³ேவாऽph³ரவீth³ரவி: ॥ 157॥
நாmhநாmh ஸஹshரmh யth³தி³vhயmh விShiΝநா ஸiµதீ³தmh ।
ய: பேட²chch²’iΝயாth³வாऽபி ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ॥ 158॥
அவேமத⁴ஸஹshரshய ப²லmh phராphேநாதி நிசிதmh ।
பட²த:ஸrhவபா⁴ேவந விth³யா வா மஹதீ ப⁴ேவ ॥ 159॥
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ஜாயேத மஹைத³வrhயmh ஶிவshய த³யிேதா ப⁴ேவth ।
³shதேர ஜலஸŋhகா⁴ேத யjhஜலmh shத²லதாmh vhரேஜth ॥ 160॥
ஹாராயnhேத மஹாஸrhபா:mhஹ: khடா³mh’கா³யேத ।
தshமாnhநாmhநாmh ஸஹshேரண shேதாதvhேயா ப⁴க³வாஶிவ: ॥ 161॥
phரயchச²thயகி²லாnhகாமாnhேத³ஹாnhேத ச பராmh க³திmh ॥ 162॥
இதி ph³ரமராேபராேண ெஸௗேர ஸூதெஶௗநகஸmhவாேத³
(விShiΝசkhரphராphதிகத²நmh நாைமகசthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய:)
ஶிவஸஹshரநாமshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
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