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Shri Shiva Sahasranamastotram from Saurapurana

ौीिशवसहॐनामोऽं ौीसौरपरुाणाग तम ्

(सौरपरुण े ४१-अायाग तम ।्)
ऋषयः ऊचःु -

सदुशनां यबं लवांथं हिरः ।
महादवेागवतः स तुमहिस ॥ १॥
सतू उवाच -

दवेासरुाणामभवामोऽतुदशनः ।
दवेा िविनिज ता दैिैव  ुं शरणमागताः ॥ २॥
ुा तं िविवधःै ोऽःै ूण परुतः िताः ।
भयभीता ते सव तााः ेिशता भशृम ॥् ३॥
ताा ूाह भगवावेदवेो जनाद नः ।
िकमथ मागता दवेा वुमहथ सातम ॥् ४॥
वचः ौुा हरदेवाः ूणोचःु सरुोमाः ।
िनिज ता दानवःै सव शरणं ािमहाऽऽगताः ॥ ५॥
गितमवे दवेानां ऽाता ं पुषोम ।
हमुहिस ताीयमवाािरजेण ॥ ६॥
जालरवधाथा य यबं शलूपािणनः ।
महादवेवरां जिह तने महाबलान ॥् ७॥
तषेां तचनं ौुा भगवाािरजेणः ।
अहं दवेाथा ननू ं किरामीित सोुताः ॥ ८॥
िहमववतं गा पजूयामास शरम ।्
िलं तऽ ूिता ा गोदकैः शभुःै ॥ ९॥
िरताने िेण सू च महेरम ।्
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ौीिशवसहॐनामोऽं ौीसौरपरुाणाग तम ्

ततो नाां सहॐणे तुाव परमेरम ॥् १०॥
ूितनाम च पािन तिैरा वषृभजम ।्
भवानैा मिभभ ा ोत ुं समपुचबमे ॥ ११॥
ौीिवुवाच -

ॐ भवः िशवो हरो िः पुलो मुधलोचनः ।
अमगयः सदाचारः सव ः शमु हेरः ॥ १२॥
ईरः ाणरुीशानः सहॐाः सहॐपात ।्
वरीयारदो वः शरः परमेरः ॥ १३॥ (वः)
गाधरः शलूधरः पराथकूयोजकः ।
सवः सव दवेािदिग िरधा जटाधरः ॥ १४॥
चापीडमौिलवधा िवामरेरः ।
वदेासारसोहः कपाली नीललोिहतः ॥ १५॥
ानाहारोऽपिरेो गौरीभता  गणेरः ।
अमिूत िव मिूत िवग ः ग साधनः ॥ १६॥
ानगो ढूो दवेदवेिलोचनः ।
वामदवेो महादवेः पटुः पिरवढृो ढः ॥ १७॥
िवपो िवपाो वागीशः ौिुतमगः ।
सवू णवसवंादी वषृाो वषृवाहनः ॥ १८॥
ईशः िपनाकी खाी िचऽवषेिरनः ।
मनोमयो महायोगी िरो ॄाडधजू टी ॥ १९॥
कालकालः कृिवासाः सभुगः ूणवाकः ।
नागचडूः सचुुो वा साः परुशासनः ॥ २०॥
गायधुः गुः परमेी परायणः ।
अनािदमिनधनो िगरीशो िगिरजाधवः ॥ २१॥
कुबरेबःु ौीकठो लोकवोमो मृः ।
सामाो दवेको दडी नीलकठः परधीः ॥ २२॥
िवशालाो महााधः सरुशेः सयू तापनः ।
धम धामा माऽें भगवागनऽेहा ॥ २३॥
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ौीिशवसहॐनामोऽं ौीसौरपरुाणाग तम ्

उमः पशपुिताः िूयभः िूयवंदः ।
दाता दयाकरो दः कपद कामशासनः ॥ २४॥ (१००)
ँमशानिनलयिः ँमशानो महेरः ।
लोककता  भतूपितम हाकता  महौषिधः ॥ २५॥
उरो गोपितगा ानगः परुातनः ।
नीितः सनुीितः शुाा सोमः सोमरतः सधुीः ॥ २५॥
सोमपोऽमतृपः सौो महानीितम हािृतः ।
अजातशऽरुालोः साो हवाहनः ॥ २७॥
लोककारो वदेकारः सऽूकारः सनातनः ।
महिष ः किपलाचाय िवदीििव लोचनः ॥ २८॥
िपनाकपािणभू दवेः िकृिदः सधुा ।
धाऽीधामा धामकरः सवगः सव गोचरः ॥ २९॥
ॄसिृवसृग ः किण कारः िूयः किवः ।
शाखो िवशाखो गोशाखः िशवो िभषगनुमः ॥ ३०॥
गावोदको भः पुलः पितः ितः ।
िविजताा िवधयेाा भतूवाहनसारिथः ॥ ३१॥
सगणो गणकाय सकुीित िँछसशंयः ।
कामदवेः कामकालो भोूिलतिवमहः ॥ ३२॥
भिूयो भशायी कामी काः कृतागमः ।
समावृो िनवृाा धम पुः सदािशवः ॥ ३३॥
अकषतबुा ः सवा वासो रासदः ।
लभो ग मो ग ः सवा यधुिवशारदः ॥ ३४॥
अायोगिनलयः सतुुवुध नः ।
शभुाो योगसारो जगदीशो जनाद नः ॥ ३५॥
भशिुकरो मेजेी शुिवमहः । (२००)
िहरयरतेारिणम रीिचम िहमालयः ॥ ३६॥
महा॑दो महागत ः िसवृारवितः ।
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ौीिशवसहॐनामोऽं ौीसौरपरुाणाग तम ्

ायचमधरो ाली महाभतूो महािनिधः ॥ ३७॥
अमतृााऽमतृवपःु पयः ूभनः ।
पिवशंिततः पािरजातः परापरः ॥ ३८॥
सलुभः सोुतः शरूो वामायकैिनिधिन िधः । (वाायकैिनिधिन िधः)
वणा ौमगुव ण शऽिुजऽतुापनः ॥ ३९॥
आौमः पणः ामो ानवानचललः ।
ूमाणभतूो यः सपुण वायवुाहनः ॥ ४०॥ (जयः)
धनधु रो धनवुदो गणुरािशग ुणाकरः ।
अनिरानो दडो दमियता दमः ॥ ४१॥
अिववाो महाकायो िवकमा  िवशारदः ।
वीतरागो िवनीताा तपी भतूवाहनः ॥ ४२॥
उवषेः ूो िजतकामो िजतिूयः ।
काणूकृितः कः सवलोकूजापितः ॥ ४३॥
तपी तारको धीमाधानूभरुयः ।
लोकपालोऽिहताा कािदः कमलेणः ॥ ४४॥
वदेशााथ तो िनयमो िनयमाौयः ।
राः सयू ः शिनः केतिुव रामो िविुमिवः ॥ ४५॥
भिगः परं ॄ मगृबाणाप णोऽनघः ।
अिििोिणकृतानः पवनाा जगितः ॥ ४६॥
सवकमा चला मो मलूदः ।
महातपा दीघ तपाः िवःु िवरो ीवुः ॥ ४७॥
अहः सवंरो ालः ूमाणं परमं तपः । (३०२)
सवंरकरो मः ूयः सवदश नः ॥ ४८॥
अजः सवरः िसो महारतेा महाबलः ।
योगी योगो महादवेः िसः सवा िदरतुः ॥ ४९॥
वसवु समुनाः सः सवपापहरो हरः ।
अमतृः शातः शाो बाणहः ूतापवान ॥् ५०॥
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कमडधरो धी वदेाो वदेिविुनः ।
ॅािजभुजनं भोा लोकनतेा राधरः ॥ ५१॥
अतीियो महामायः सवा वासतुथः ।
कालयोगी महानादो महोाहो महाचलः ॥ ५२॥
महाबिुम हावीय भतूचारी परुरः ।
िनशाचरः ूतेचारी महाशिमहािुतः ॥ ५३॥
अिनदँ यवपःु ौीमावा कष करो मतः ।
बौतुो बमायो िनयतााऽभयोवः ॥ ५४॥
ओजजेोिुतधरो नत कः सव नायकः ।
िनघटािूयो िनूकाशाा ूतापनः ॥ ५५॥
ऋः ारो मः सामः शारदवः ।
यगुािदकृगुावत गीरो वषृवाहनः ॥ ५६॥
इो िविशः िशेः शरभः सरभो धनःु ।
अपां िनिधरिधान ं िवजयो जयकालिवत ॥् ५७॥
ूितितः ूमाणो िहरयकवचो हिरः ।
िवमोचनं सरुगणो िवशेो िवबधुाौयः ॥ ५८॥
बालपो बलोायी िवकता  गहनो गहुः । (बलोाथी?)
करणं कारणं कता  सव बूमोचनः ॥ ५९॥ (४०३)
वसायो वानः ानदो जनदािदजः ।
भो लिलतो िवो भवााऽऽिन सिंतः ॥ ६०॥
राजराजिूयो रामो राजचडूामिणः ूभःु ।
वीरेरो वीरभिो वीरासनिविधिव राट ्॥ ६१॥
वीरचडूामणहेता  तीोानो नदीधरः ।
आाधारिशलूाः िशिपिवः िशवाौयः ॥ ६२॥
बालिखो महाचारिमाशंवुा िरिधः खगः । (वालिखो)
अिभरामः सशुरयः स ुॄ यः सधुापितः ॥ ६३॥
मधमुाौिशको गोमािरामः सव साधनः ।
ललाटाो िवदहेः सारः ससंारचबभतृ ॥् ६४॥

shivasahasranAmastotrasaura.pdf 5



ौीिशवसहॐनामोऽं ौीसौरपरुाणाग तम ्

अमोघदडो मो िहरयो ॄवच सी ।
परॄपदो हंसः शबरो ायकोऽनलः ॥ ६५॥ (शवरो)
िचवरिचव ो वाचितरहप ितः ।
रिविव रोचनः ः शाा ववैतोऽज ुनः ॥ ६६॥
मिुतकीित  शारामः परुयः ।
कैलासपितः कामािरः सिवता रिवलोचनः ॥ ६७॥
िवमो वीतभयो िवकमा ऽिनवािरतः ।
िनो िनयतकाणः पुयौवणकीत नः ॥ ६८॥
रौवा िवसहो येो ःनाशनः ।
उारको ृितहा ध ष ःसहोऽभयः ॥ ६९॥
अनािदभू भ ुवो लीः िकरीटी िऽदशािधपः ।
िवगोा िवहता  सवुीरो िचरादी ॥ ७०॥
जननो जनजािदः ूीितमाीितमानथ । (५०२)
विसः कँयपो भानभुमो भीमपराबमः ॥ ७१॥
ूणवः सथाचारो महाकायो महाधनःु ।
जािधपो महादवेः सकलागमपारगः ॥ ७२॥
तं तिवदकेाा िवभिूतभू ितभषूणः ।
ऋिषॄा णिविजु मृजुराितगः ॥ ७३॥
यो यपितय ा याोऽमोघिवबमः ।
महेो भ रः सनेी याो यवाहनः ॥ ७४॥
पॄसमुििव तो िवमलोदयः ।
आयोिनरनाः षिंशो लोकभृिवः ॥ ७५॥
गायऽीवभः ूाशंिुव ावासः सदािशवः ।
िशशिुग िररतः सॆाट ्सषुणेः सरुशऽहुा ॥ ७६॥
अमयेोऽिरमथनो मकुुो िवगतरः ।
योितरनुोितरचलः परमेरः ॥ ७७॥
िपलः किपलँमौःु शानऽेयीतनःु ।
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ानो महाानी वीरोिपवी ॥ ७८॥
भगो िववानािदो योगाचारो िदवितः ।
उदारकीित ोगी सोगी सदसयः ॥ ७९॥
नऽमाली नाकेशः ािधानषडाौयः ।
पिवऽपादः पापािरम िणपरूो नभोगितः ॥ ८०॥
ुडरीकमासीनः शबेुशानो वषृाकिपः ।
तुो गहृपितः कृः समथऽनथ शासनः ॥ ८१॥
अधमशऽरुः पुतः पुतुः ।
बहृजुो ॄगभ धम धनेधु नागमः ॥ ८२॥
जगितषैी सगुतः कुमारः कुशलागमः । (६०२)
िहरयगभ ोितानपुेििमरापहः ॥ ८३॥
अरोगपनाो िवािमऽो िजेरः ।
ॄोितः सबुुाा बहृोितरनुमः ॥ ८४॥
मातामहो मातिरा मनी नागहारधकृ ् ।
पलुः पलुहोऽगो जातकूय ः पराशरः ॥ ८५॥
िनरावरणिवानो िवरो िवरौवाः ।
आभरूिनोऽिऽा नमिूत म हायशाः ॥ ८६॥
लोकचडूामिणवरः सपराबमः ।
ालको महाकः कवृः कलािनिधः ॥ ८७॥
अलिररुचलो रोिचिुव बमोमः ।
आशःु सपितवगी वनः िशिखसारिथः ॥ ८८॥
असुोऽितिथः शुः ूमाथी पापशासनः ।
वसौुवाः कवाहः ूतो िवभोजनः ॥ ८९॥
जयो जरािरशमनो लोिहताननूपात ।्
पषृदो नभोयोिनः स ुू तीकिमॐहा ॥ ९०॥
िनदाघपनो मघेः पः परपरुयः ।
सखुी नीलः सिुनः सरुिभः िशिशराकः ॥ ९१॥
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वसो माधवो मीो नभो बीजवाहनः ।
मनो बिुरहारः ऽेः ऽेपालकः ॥ ९२॥
जमदिज लिनिधिव पाको िवकारकः ।
अधरोऽनुरो येो ेो िनःौयेसालयः ॥ ९३॥
शलैो नाम तदा हो दानवािररिरमः । (७००)
चामुडी जनकािन ःशो लोकशत ॥् ९४॥
चतवुदतभुा वतरुरिूयः ।
आायोऽथ समाायरीथ दवेः िशवालयः ॥ ९५॥
वळपो महादवेः सव पराचरः ।
ायिनवा हको ायो ायगो िनरनः ॥ ९६॥
सहॐमधूा  दवेेः सव शूभनः ।
मुडो िवपो िवकृतो दडी दाो गणुोरः ॥ ९७॥
िपलाोऽथ हय ो नीलमीवो िनरामयः ।
सहॐबाः सवशः शरयः सवलोकधकृ ् ॥ ९८॥
पासनः परं ोितः परावरः परं फलम ।्
पगभ महागभ िवगभ िवलणः ॥ ९९॥
यभुवरदो दवेो वरशे महानः ।
दवेासरुगुदवः शरो लोकसवः ॥ १००॥
सववदेमयोऽिचो दवेताससवः ।
दवेािधदवेो दवेिष दवासरुवरूदः ॥ १०१॥
दवेासरुेरो िदो दवेासरुमहेरः ।
दवेासरुाणां वरदो दवेासरुनमृतः ॥ १०२॥
दवेासरुमहामाऽो दवेासरुमहाौयः ।
सवदवेमयोऽिचो दवेानामासवः ॥ १०३॥
ईोऽनीशः सरुाो दवेिसहंो िदवाकरः ।
िवबधुामवरः ौेः सव दवेोमोमः ॥ १०४॥
िशवानरतः ौीमािखी ौीपव तिूयः ।
वळहः ूिती िवानी िनशाकरः ॥ १०५॥
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ॄचारी लोकचारी धम चारी धनािधपः ।
नी नीरो नो नोतधरः शिुचः ॥ १०६॥
िलाः सरुाो धमा ो यगुावहः । (८०१)
वशः ग तः ग ः सग ः रमयः नः ॥ १०७॥
बीजाो बीजकता  धम कृम वध नः ।
दोऽदो महादः सवभतूमहेरः ॥ १०८॥
ँमशानिनलयिः सतेरुूितमाकृितः । (सतेरुपितमाकृितः)
लोकोरः ुटालोकको भवलः ॥ १०९॥ (नागभषूणः ।)
अकािरम खषेी िवकुरपातनः । (मयशेी)
वीतदोषोऽयगणुोऽकािरः पषूदिभत ॥् ११०॥
धजू िटः खडपरशःु सकलो िनलोऽनघः ।
आकारः सकलाधारः पाडुरागो मगृो नटः ॥ १११॥
पणू ः परूियता पुयः सकुुमारः सलुोचनः ।
सामगयेः िूयः बूरः पूयकीित रनामयः ॥ ११२॥
मनोजवीथ करो जिटलो जीिवतेरः ।
जीिवताकरोऽनो वसरुतेा वस ुू दः ॥ ११३॥
सितः सृितः शाः कालकठः कलाधरः ।
मानी ममु हाकालः सूितः सरायणः ॥ ११४॥
चसीवनः शाा लोकढो महािधपः ।
लोकबलुकनाथः कृतः कृतभषूणः ॥ ११५॥
अनपायोऽरः शाः सवशभतृां वरः ।
तजेोमयो िुतधरो लोकमायोऽमणीरणःु ॥ ११६॥
सिुवितः ूसाा ज यो रितबमः ।
ोितम यो िनराकारो जगाथो जलेरः ॥ ११७॥
तुी वीणा महाशोको िवशोकः शोकनाशनः ।
िऽलोकेशिलोकाा िसिः शिुरधोजः ॥ ११८॥
अलणो ो ाो िवशाितः ।
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वरशीलो वरगणुो गतो गयनो मयः ॥ ११९॥
ॄा िवःु ूजापालो हंसो हंसगितम तः ।
वधेा िवधाता ॐा च कता  हता  चतमु ुखः ॥ १२०॥
कैलासिशखरावासी सवा वासी सदागितः ।
िहरयगभ गगनः पुषः पवू जः िपता ॥ १२१॥
भतूालयो भतूपितभू ितदो भवुनेरः ।
सयंमो योगिवो ॄयो ॄाणिूयः ॥ १२२॥
दवेिूयो दवेनाथो दवैो दवेिचकः ।
िवषमाो िवशालाो वषृदो वषृवध नः ॥ १२३॥
िनम मो िनरहारो िनमहो िनपिवः । (िनपवः)
दप हा दप णो ः सव त ुपिरवत कः ॥ १२४॥
सिजः सहॐािच ः िधः ूकृितदिणः ।
भतूभभवाथः ूभवो ॅािनाशनः ॥ १२५॥
अथऽनथ महाकोशः परकायकैपिडतः । (परकायकपिडतः)
िनटकः कृतानो िना जो ाजदशनः ॥ १२६॥
सवाािकः सः कीित ः कृतागमः ।
अकितो गणुमाही नकैाा लोककमकृत ॥् १२७॥
ौीवभः िशवारः शाभिः समसः ।
भशूयो भिूतकृूितिव भिूतभू ितवाहनः ॥ १२८॥
अकायो भतूकायः कालानो महापटुः ।
सोतो महााग इाशािपरायणः ॥ १२९॥
पराथ विृवरदो िविवः ौिुतसागरः । (१०००)
अिनिव णो गणुमाही िनलः कलहा ॥ १३०॥
भावभिो मः शऽुः शऽनुाशनः ।
िशखडी कवची शलूी जटी मुडी च कुडली ॥ १३१॥
मखेली ककुी खी मौली ससंारसारिथः । (माली)
अमृःु सव िजिहंजेोरािशम हामिणः ॥ १३२॥
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असयेोऽूमयेाा वीय वााय कोिवदः ।
वेो वैो िवयोा सावरमनुीरः ॥ १३३॥
अनुमो राधष मधरुः िूयदशनः ।
सरुशेः शरणं शम  सव ः शवतां गितः ॥ १३४॥
कालः पः करािरः कणीकृतवासिुकः ।
महेासो महीभता  िनलो िवश ृलः ॥ १३५॥
मुिणरिणध ः िसिदः िसिसाधनः ।
िववतृः सवंतृः िशी ढूोरो महाभजुः ॥ १३६॥
एकोितिन रातो नरनारायणिूयः ।
िनलपो िनपाा िन मो मनाशनः ॥ १३७॥ (िनपाा)
ः विूयः ोता ोममिूत रनाकुलः ।
िनरवेपदोपायो िवारािशरकृिऽमः ॥ १३८॥
ूशाबिुरिुः िुहा िनसुरः ।
येोऽमधयु धाऽीशः साकः शवरीपितः ॥ १३९॥
परमाथ गुा पी शिुचरािौतवलः ।
रसो रसः सारः सवसावलनः ॥ १४०॥ (१०९१)
एवं नाां सहॐणे तुाव िगिरजापितम ।्
सू परया भा पुडरीकैिजोमाः ॥ १४१॥
िजासाथ हरभे ा कमलेष ु िशवः यम ।्
तऽकंै गोपयामास कमलं मिुनपुवाः ॥ १४२॥
ते पु े तदा िविुयििमदं िित ।
ााऽऽनोऽिमृु पजूयामास शरम ॥् १४३॥
अथ ाा महादवेो हरभे ि सिुनलाम ।्
ूाभू तो महादवेो मडलािमदीिधतःे ॥ १४४॥
सयू कोिटूतीकाशिनऽेशखेरः ।
शलूटदगाचबकुपाशधरो िवभःु ॥ १४५॥
वरदाभयपािण सवा भरणभिूषतः ।
तं ा दवेदवेशें भगवामलेणः ॥ १४६॥
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पनुन नाम चरणौ दडवलपािणनः ।
ा शुं तदा दवेा िुवभु यिवलाः ॥ १४७॥
चचाल ॄभवुनं चके च वसुरा ।
अधो ततः ूीत े ददाह शतयोजनम ॥् १४८॥
शोभ गवतजेा ूहसिवः ।
अॄवीािणं िवूाः कृतािलपटंु ितम ॥् १४९॥
दवेकाय िमऽदं ातिमदान मधसुदून ।
िदं ददािम त े चबमतुं तदुशनम ॥् १५०॥
िहताथ सव दवेानां िनिम तं यया परुा ।
गहृीा तणुदैािह िवो ममाऽऽया ॥ १५१॥
एवमुा ददौ चबं सयूा यतुसमूभम ।्
लोकेष ु पुडरीका इित ाितं गता हिरः ॥ १५२॥
पनुमॄवीनुा रायणमनामयम ।्
वरानारुौे वरय यथिेतान ॥् १५३॥
एवं शोिन गिदतं ौुा दवेो जनाद नः ।
अॄवीडपरश ुं ूािलः ूणयाितः ॥ १५४॥
ौीिवुवाच -

भगववेदवेशे परमािवाय ।
िनला िय मे भिभ विित वरो मम ॥ १५५॥
ईर उवाच -

भिमिय ढा िवो भिवित तवानघ ।
अजयेिष ु लोकेष ु मसादािविस ॥ १५६॥
सतू उवाच -

एवं दा वरं शिुव वे ूभिववे ।
अिहतो िजौेा इित दवेोऽॄवीििवः ॥ १५७॥
नाां सहॐं यिं िवनुा समदुीिरतम ।्
यः पठेणयुााऽिप सव पापःै ूमुते ॥ १५८॥
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अमधेसहॐ फलं ूाोित िनितम ।्
पठतः सवभावने िवा वा महती भवे ॥ १५९॥
जायते महदैय िशव दियतो भवते ।्
रे जलसात े यलं लतां ोजते ॥् १६०॥
हाराये महासपा ः िसहंः बीडामगृायत े ।
तााां सहॐणे ोतो भगवािवः ॥ १६१॥
ूयिखलाामाहेाे च परां गितम ॥् १६२॥
इित ौीॄपरुाणोपपरुाण े ौीसौरे सतूशौनकसवंादे
(िवचुबूािकथनं नामकैचािरंशोऽायः)
ौीिशवसहॐनामोऽं सणू म ॥्
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