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Shivasahasranamastotram from Shivapurana

શવસહસ્રનામ તાતે્રં શવપુરાણા તગર્તમ્

સતૂ ઉવાચ ।
શ્રૂયતાં ભાે ઋ ષશ્રેષ્ઠ યને તુષ્ટાે મહેશ્વરઃ ।
તદહં કથયા યદ્ય શવં નામસહસ્રકમ્ ॥ ૧॥
શ્રી િવ વાચ ।
ૐ શવાે હરાે ડાે દ્રઃ પુ કરઃ પુ પલાેચનઃ ।
અ થગ યઃ સદાચારઃ શવર્ઃ શ ભુમર્હેશ્વરઃ ॥ ૨॥
ચ દ્રાપીડશ્ચ દ્રમાૈ લિવશ્વં િવશ્વ ભરેશ્વરઃ ।
વેદા તસારસ દાેહઃ કપાલી નીલલાેિહતઃ ॥ ૩॥
યાનાધારાેઽપિરચ્છેદ્યાે ગાૈર ભતાર્ ગણેશ્વરઃ ।
અષ્ટમૂ તિવશ્વમૂ ત સ્ત્રવગર્ઃ વગર્સાધનઃ ॥ ૪॥
જ્ઞાનગ યાે દૃઢપ્રજ્ઞાે દેવદેવ સ્ત્રલાેચનઃ ।
વામદેવાે મહાદેવઃ પટુઃ પિર ઢાે દૃઢઃ ॥ ૫॥
િવશ્વ પાે િવ પાક્ષાે વાગીશઃ શુ ચસત્તમઃ ।
સવર્પ્રમાણસવંાદ ષાઙ્કાે ષવાહનઃ ॥ ૬॥
ઈશઃ િપનાક ખટ્વાઙ્ગી ચત્રવષે શ્ચર તનઃ ।
તમાેહરાે મહાયાેગી ગાેપ્તા બ્રહ્મા ચ ધજૂર્િટઃ ॥ ૭॥ (બ્રહ્મા ડહૃ જટ )

કાલકાલઃ કૃ ત્તવાસાઃ સભુગઃ પ્રણવાત્મકઃ । (પ્રણતાત્મકઃ)
ઉન્નદ્ધ્રઃ પુ ષાે જુ યાે દુવાર્સાઃ પુરશાસનઃ ॥ ૮॥ (ઉન્નધ્રઃ)

િદવ્યાયુધઃ સ્ક દગુ ઃ પરમેષ્ઠ પરા પરઃ ।
અનાિદમ યિનધનાે ગર શાે ગિર ધવઃ ॥ ૯॥
કુબેરબ ધુઃ શ્રીક ઠાે લાેકવણાત્તમાે દુઃ ।
સમાિધવેદ્યઃ કાેદ ડી નીલક ઠઃ પરશ્વધીઃ ॥ ૧૦॥
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િવશાલાક્ષાે ગવ્યાધઃ સરેુશ સયૂર્તાપનઃ ।
ધમર્ધામ ક્ષમાક્ષતંે્ર ભગવાન્ ભગનતે્ર ભત્ ॥ ૧૧॥ (ધમાર્ યક્ષઃ)

ઉગ્રઃ પશપુ ત તાક્ષ્યર્ઃ પ્રયભક્તઃ પર તપઃ ।
દાતા દયાકરાે દક્ષઃ કપદ કામશાસનઃ ॥ ૧૨॥
મશાનિનલયઃ સૂ મઃ મશાનસ્થાે મહેશ્વરઃ ।
લાેકકતાર્ ગપ તમર્હાકતાર્ મહાષૈિધઃ ॥ ૧૩॥
સાેમપાે તપઃ સાૈ યાે મહાતે મહાદ્યુ તઃ ।
તે ેમયાેઽ તમયાેઽન્નમયશ્ચ સધુાપ તઃ ॥ ૧૪॥
ઉત્તરાે ગાપે તગાપ્તા જ્ઞાનગ યઃ પુરાતનઃ ।
ની તઃ સનુી તઃ શદુ્ધાત્મા સાેમઃ સાેમરતઃ સખુી ॥ ૧૫॥
અ તશત્રુરાલાેકસ ભાવ્યાે હવ્યવાહનઃ ।
લાેકકારાે વેદકરઃ સતૂ્રકારઃ સનાતનઃ ॥ ૧૬॥
મહ ષઃ કિપલાચાયા િવશ્વદ પ્ત સ્ત્રલાેચનઃ ।
િપનાકપા ણભૂર્દેવઃ વ તદઃ વ તકૃત્ સધુીઃ ॥ ૧૭॥
ધા ધામા ધામકરઃ સવર્ગઃ સવર્ગાેચરઃ ।
બ્રહ્મ ગ્વશ્વ ક્ સગર્ઃ ક ણકાર પ્રયઃ કિવઃ ॥ ૧૮॥
શાખાે િવશાખાે ગાેશાખઃ શવાે ભષગનુત્તમઃ ।
ગઙ્ગા લવાેદકાે ભવ્યઃ પુ કલઃ સ્થપ તઃ સ્થરઃ ॥ ૧૯॥
િવ જતાત્મા િવધેયાત્મા ભૂતવાહનસાર થઃ ।
સગણાે ગણકાયશ્ચ સકુ ત છન્નસશંયઃ ॥ ૨૦॥
કામદેવઃ કામપાલાે ભ માેદૂ્ધ લતિવગ્રહઃ ।
ભ મ પ્રયાે ભ મશાયી કામી કા તઃ કૃતાગમઃ ॥ ૨૧॥
સમાવતાઽિન ત્તાત્મા ધમર્પુ જઃ સદા શવઃ ।
અક મષશ્ચ પુ યાત્મા ચતુબાર્હુદુર્રાસદઃ ॥ ૨૨॥
દુલર્ભાે દુગર્માે દુગર્ઃ સવાર્યુધિવશારદઃ ।
અ યાત્મયાેગિનલયઃ સતુ તુ ત તવુધર્નઃ ॥ ૨૩॥
શભુાઙ્ગાે લાેકસારઙ્ગાે જગદ શાે જનાદર્નઃ ।
ભ મશુ દ્ધકરાે મે રાજે વી શદુ્ધિવગ્રહઃ ॥ ૨૪॥ (ભ મશુ દ્ધકરાેઽભી )
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અસા યઃ સાધુસા યશ્ચ ત્યમકર્ટ પ ક્ ।
િહર યરેતાઃ પાૈરાણાે િરપુ વહરાે બલી ॥ ૨૫॥
મહાહ્ર દાે મહાગતર્ઃ સદ્ધાે દારવ દતઃ ।
વ્યાઘ્રચમાર્ બરાે વ્યાલી મહાભૂતાે મહાિનિધઃ ॥ ૨૬॥
અ તાે તપઃ શ્રીમાન્ પા ચજ યઃ પ્રભ જનઃ । (પ ચજ યઃ)
પ ચિવશ તત વસ્થઃ પાિર તઃ પરા પરઃ ॥ ૨૭॥
સલુભઃ સવુ્રતઃ શરૂાે વાઙ્મયૈકિનિધિનિધઃ ।
વણાર્શ્રમગુ વર્ણ શત્રુ જચ્છત્રુતાપનઃ ॥ ૨૮॥
આશ્રમઃ ક્ષપણઃ ક્ષામાે જ્ઞાનવાનચલેશ્વરઃ । (શ્રમણઃ)
પ્રમાણભૂતાે દુજ્ઞયઃ સવુણા વાયવુાહનઃ ॥ ૨૯॥
ધનુધર્રાે ધનવુદાે ગુણઃ શ શગુણાકરઃ ।
સત્યઃ સત્યપરાેઽદ નાે ધમાર્ઙ્ગાે ધમર્શાસનઃ ॥ ૩૦॥
અન તદૃ ષ્ટરાન દાે દ ડાે દમિયતા દમઃ ।
અ ભચાયા મહામાયાે િવશ્વકમર્િવશારદઃ ॥ ૩૧॥
વીતરાગાે િવનીતાત્મા તપ વી ભૂતભાવનઃ ।
ઉન્મત્તવષેઃ પ્રચ્છન્નાે જતકામાે જત પ્રયઃ ॥ ૩૨॥
કલ્યાણપ્રકૃ તઃ ક પઃ સવર્લાેકપ્ર પ તઃ ।
તર વી તારકાે ધીમાન્ પ્રધાનઃ પ્રભુરવ્યયઃ ॥ ૩૩॥
લાેકપાલાેઽ તિહતાત્મા ક પાિદઃ કમલેક્ષણઃ । (લાેકપાલાેઽ તરાત્મા ચ)
વેદશાસ્ત્રાથર્ત વજ્ઞાે િનયમાે િનયતાશ્રયઃ ॥ ૩૪॥
ચ દ્રઃ સયૂર્ઃ શિનઃ કેતવુર્રાઙ્ગાે િવદુ્રમચ્છિવઃ ।
ભ ક્તવ યઃ પરં બ્રહ્મા ગબાણાપર્ણાેઽનઘઃ ॥ ૩૫॥ (પરબ્રહ્મ)

અિદ્રરદ્ર્યાલયઃ કા તઃ પરમાત્મા જગદુ્ગ ઃ ।
સવર્કમાર્લય તુષ્ટાે મઙ્ગલ્યાે મઙ્ગલા તઃ ॥ ૩૬॥
મહાતપા દ ઘર્તપાઃ સ્થિવષ્ઠઃ સ્થિવરાે વઃ ।
અહઃ સવં સરાે વ્યા પ્તઃ પ્રમાણં પરમં તપઃ ॥ ૩૭॥
સવં સરકરાે મ ત્રઃ પ્રત્યયઃ સવર્તાપનઃ ।
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અજઃ સવ વરઃ સદ્ધાે મહાતે મહાબલઃ ॥ ૩૮॥
યાેગી યાેગ્યાે મહારેતાઃ સ દ્ધઃ સવાર્િદરગ્રહઃ ।
વસવુર્સમુનાઃ સત્યઃ સવર્પાપહરાે હરઃ ॥ ૩૯॥
સકુ તઃ શાેભનઃ સ્રગ્વી વેદાઙ્ગાે વેદિવન્મુિનઃ ।
ભ્રા જ ભાજનં ભાેક્તા લાેકનાથાે દુરાધરઃ ॥ ૪૦॥
અ તઃ શાશ્વતઃ શા તાે બાણહ તઃ પ્રતાપવાન્ ।
કમ ડલુધરાે ધ વી હ્યવાઙ્મનસગાેચરઃ ॥ ૪૧॥
અતી દ્રયાે મહામાયઃ સવર્વાસશ્ચતુ પથઃ ।
કાલયાેગી મહાનાદાે મહાે સાહાે મહાબલઃ ॥ ૪૨॥
મહાબુ દ્ધમર્હાવીયા ભૂતચાર પુર દરઃ ।
િનશાચરઃ પ્રેતચાર મહાશ ક્તમર્હાદ્યુ તઃ ॥ ૪૩॥
અિનદ યવપુઃ શ્રીમાન્ સવાર્ચાયર્મનાેગ તઃ ।
બહુશ્રુ તમર્હામાયાે િનયતાત્મા ધ્રવુાેઽધ્રવુઃ ॥ ૪૪॥
આેજ તે ે દ્યુ તધરાે જનકઃ સવર્શાસકઃ ।
ત્ય પ્રયાે ત્યિનત્યઃ પ્રકાશાત્મા પ્રકાશકઃ ॥૪૫॥ (િનત્ય ત્યઃ)

પષ્ટાક્ષરાે બુધાે મ ત્રઃ સમાનઃ સારસ લવઃ ।
યુગાિદકૃદ્યુગાવતા ગ ભીરાે ષવાહનઃ ॥ ૪૬॥
ઇષ્ટાે િવ શષ્ટઃ શષ્ટેષ્ટઃ સલુભઃ સારશાેધનઃ ।
તીથર્ પ તીથર્નામા તીથર્દૃ ય તુ તીથર્દઃ ॥ ૪૭॥
અપાં િનિધરિધષ્ઠાનં િવજયાે જયકાલિવત્ । (દુજર્યાે)
પ્ર ત ષ્ઠતઃ પ્રમાણજ્ઞાે િહર યકવચાે હિરઃ ॥ ૪૮॥
િવમાેચનઃ સરુગણાે િવદ્યેશાે બ દુસશં્રયઃ ।
વાત પાેઽમલાને્માયી િવકતાર્ ગહનાે ગુહઃ ॥ ૪૯॥
કરણં કારણં કતાર્ સવર્બ ધિવમાેચનઃ ।
વ્યવસાયાે વ્યવસ્થાનઃ સ્થાનદાે જગદાિદજઃ ॥ ૫૦॥
ગુ દાે લ લતાેઽભેદાે ભાવાત્માત્મિન સં સ્થતઃ ।
વીરેશ્વરાે વીરભદ્રાે વીરાસનિવિધગુર્ ઃ ॥ ૫૧॥
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વીરચૂડામ ણવત્તા ચદાન દાે નદ ધરઃ ।
આજ્ઞાધાર સ્ત્રશલૂી ચ શિપિવષ્ટઃ શવાલયઃ ॥ ૫૨॥
વાલ ખલ્યાે મહાવીર તગ્માંશબુર્િધરઃ ખગઃ । (બાલ ખલ્યાે)
અ ભરામઃ સશુરણઃ સબુ્રહ્મ યઃ સધુાપ તઃ ॥ ૫૩॥
મઘવાન્ કાૈ શકાે ગાેમાન્ િવરામઃ સવર્સાધનઃ । મઘવાકાૈ શકાે
લલાટાક્ષાે િવશ્વદેહઃ સારઃ સસંારચક્ર ત્ ॥ ૫૪॥
અમાેઘદ ડી મ યસ્થાે િહર યાે બ્રહ્મવચર્સઃ । (દ ડા)ે
પરમાથર્ઃ પરાે માયી શ બરાે વ્યાઘ્રલાેચનઃ ॥ ૫૫॥ (પરાેમાયઃ સવંરાે)

ચબર્હુ ચવદ્યાે વાચ પ તરહ પ તઃ ।
રિવિવરાેચનઃ સ્ક દઃ શા તા વવૈ વતાે યમઃ ॥ ૫૬॥
યુ ક્ત ન્નતક તશ્ચ સાનુરાગઃ પુર જયઃ ।
કૈલાસાિધપ તઃ કા તઃ સિવતા રિવલાેચનઃ ॥ ૫૭॥
િવશ્વાેત્તમાે વીતભયાે િવશ્વભતાર્ઽિનવારતઃ ।
િનત્યાે િનયતકલ્યાણઃ પુ યશ્રવણક તર્નઃ ॥ ૫૮॥
દૂરશ્રવાે િવશ્વસહાે યેયાે દુ વ નાશનઃ ।
ઉત્તારણાે દુ કૃ તહા િવજ્ઞેયાે દુ સહાેઽભવઃ ॥ ૫૯॥
અનાિદભૂર્ભુર્વાે લ મીઃ િકર ટ િત્રદશાિધપઃ ।
િવશ્વગાેપ્તા િવશ્વકતાર્ સવુીરાે ચરાઙ્ગદઃ ॥ ૬૦॥
જનનાે જનજન્માિદઃ પ્રી તમાન્ની તમાન્ ધ્રવુઃ ।
વ શષ્ઠઃ ક યપાે ભાનુભ માે ભીમપરાક્રમઃ ॥ ૬૧॥
પ્રણવઃ સ પથાચારાે મહાકાેશાે મહાધનઃ ।
જન્માિધપાે મહાદેવઃ સકલાગમપારગઃ ॥ ૬૨॥
ત વં ત વિવદેકાત્મા િવભુિવ િવભષૂણઃ । (િવ િવભૂ)
ઋ ષબ્રાર્હ્મણ અૈશ્વય જન્મ ત્યુજરા તગઃ ॥ ૬૩॥
પ ચયજ્ઞસમુ પ ત્તિવશ્વેશાે િવમલાેદયઃ । (પ ચત વ)
આત્મયાેિનરનાદ્ય તાે વ સલાે ભક્તલાેક ક્ ॥ ૬૪॥ (અનાદ્ય તાે હ્યાત્મયાેિનર્)

ગાયત્રીવ લભઃ પ્રાંશિુવશ્વાવાસઃ પ્રભાકરઃ ।
શશુ ગિરરતઃ સમ્રાટ્ સષુેણઃ સરુશત્રુહા ॥ ૬૫॥
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અને મિરષ્ટને મશ્ચ મુકુ દાે િવગત વરઃ ।
વય જ્યાે તમર્હાજ્યાે ત તનજુ્યાે તરચ ચલઃ ॥ ૬૬॥

િપઙ્ગળઃ કિપલ મશ્રુભાર્લનતે્રસ્ત્રયીતનુઃ ।
જ્ઞાનસ્ક દાે મહાની તિવશ્વાે પ ત્ત પ લવઃ ॥ ૬૭॥ (સ્ક ધા)ે

ભગાે િવવ વાનાિદત્યાે ગતપારાે હ પ તઃ ।
કલ્યાણગુણનામા ચ પાપહા પુ યદશર્નઃ ॥ ૬૮॥
ઉદારક ત દ્યાેગી સદ્યાેગી સદસન્મયઃ । (સદસ ત્રપઃ)
નક્ષત્રમાલી નાકેશઃ વાિધષ્ઠાનઃ ષડાશ્રયઃ ॥ ૬૯॥
પિવત્રઃ પાપહાર ચ મ ણપૂરાે નભાેગ તઃ । (પાપનાશશ્ચ)
હૃ પુ ડર કમાસીનઃ શક્રઃ શા તાે ષાકિપઃ ॥ ૭૦॥
ઉ ણાે ગ્રહપ તઃ કૃ ણઃ સમથાનથર્નાશનઃ ।
અધમર્શત્રુરજ્ઞેયઃ પુ હૂતઃ પુરશ્રુતઃ ॥ ૭૧॥
બ્રહ્મગભા હદ્ગભા ધમર્ધનેુધર્નાગમઃ ।
જગ દ્ધતષૈી સગુતઃ કુમારઃ કુશલાગમઃ ॥ ૭૨॥
િહર યવણા જ્યાે ત માન્નાનાભૂતરતાે વિનઃ ।
આરાેગ્યાે નયના યક્ષાે િવશ્વા મત્રાે ધનેશ્વરઃ ॥ ૭૩॥ નમના?
બ્રહ્મજ્યાે તવર્સધુામા મહાજ્યાે તરનુત્તમઃ । (વસધુાર્મા)
માતામહાે માતિરશ્વા નભ વાન્નાગહાર ક્ ॥ ૭૪॥
પુલ ત્યઃ પુલહાેઽગ ત્યાે તૂક યર્ઃ પરાશરઃ ।
િનરાવરણિનવાર્રાે વૈર ચ્યાે િવષ્ટરશ્રવાઃ ॥ ૭૫॥
આત્મભૂરિન દ્ધાેિત્રજ્ઞાર્નમૂ તમર્હાયશાઃ ।
લાેકવીરાગ્રણીવ રશ્ચ ડઃ સત્યપરાક્રમઃ ॥ ૭૬॥
વ્યાલક પાે મહાક પઃ ક પ ક્ષઃ કલાધરઃ ।
અલઙ્કિર રચલાે રાે ચ િવક્રમાેન્નતઃ ॥ ૭૭॥
આયુઃ શ દપ તવાર્ગ્મી લવનઃ શ ખસાર થઃ ।
અસં ષ્ટાેઽ ત થઃ શત્રપુ્રમાથી પાદપાસનઃ ॥ ૭૮॥
વસશુ્રવાઃ કવ્યવાહઃ પ્રતપ્તાે િવશ્વભાજેનઃ ।
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જ યાે જરાિદશમનાે લાેિહતશ્ચ તનનૂપાત્ ॥ ૭૯॥
ષદશ્વાે નભાેયાેિનઃ સપુ્રતીક ત મસ્રહા । ( હદશ્વાે)

િનદાઘ તપનાે મેઘભક્ષઃ પરપુર જયઃ ॥ ૮૦॥
સખુાિનલઃ સિુન પન્નઃ સરુ ભઃ શ શરાત્મકઃ ।
વસ તાે માધવાે ગ્રી માે નભસ્યાે બીજવાહનઃ ॥ ૮૧॥
અઙ્ ગરા ગુ રાત્રેયાે િવમલાે િવશ્વપાવનઃ ।
પાવનઃ પુર જચ્છક્રસૈ્ત્રિવદ્યાે વરવાહનઃ ॥ ૮૨॥ (નવવારણઃ)

મનાે બુ દ્ધરહઙ્કારઃ ક્ષતે્રજ્ઞઃ ક્ષતે્રપાલકઃ ।
જમદ ગ્ બર્લિનિધિવગાલાે િવશ્વગાલવઃ ॥ ૮૩॥ (બલિનિધઃ યઃ?)

અઘાેરાેઽનુત્તરાે યજ્ઞઃ શ્રેયાે િનઃશ્રેયસપ્રદઃ ।
શલૈાે ગગનકુ દાભાે દાનવાિરરિર દમઃ ॥ ૮૪॥
ચામુ ડાે જનકશ્ચા િન શલ્યાે લાેકશલ્ય ક્ ।
ચતવુદશ્ચતુભાર્વશ્ચતુરશ્ચતુર પ્રયઃ ॥ ૮૫॥
આ ાયાેઽથ સમા ાય તીથર્દેવઃ શવાલયઃ ।
બહુ પાે મહા પઃ સવર્ પશ્ચરાચરઃ ॥ ૮૬॥
યાયિનણાર્યકાે નેયાે યાયગ યાે િનર જનઃ । ( યાયી)
સહસ્રમૂધાર્ દેવે દ્રઃ સવર્શસ્ત્રપ્રભ જનઃ ॥ ૮૭॥ (શાસ્ત્ર)

મુ ડી િવ પાે િવકૃતાે દ ડી નાદ ગુણાેત્તમઃ । (મુ ડાે દાની)
િપઙ્ગલાક્ષાે િહ બહ્વક્ષાે નીલગ્રીવાે િનરામયઃ ॥ ૮૮॥ (જના યક્ષાે)

સહસ્રબાહુઃ સવશઃ શર યઃ સવર્લાેક ક્ ।
પદ્માસનઃ પર જ્યાે તઃ પાર પયર્ફલપ્રદઃ ॥ ૮૯॥
પદ્મગભા મહાગભા િવશ્વગભા િવચક્ષણઃ ।
પરાવરજ્ઞાે વરદાે વરે યશ્ચ મહા વનઃ ॥ ૯૦॥
દેવાસરુગુ દવાે દેવાસરુનમસૃ્કતઃ ।
દેવાસરુમહા મત્રાે દેવાસરુમહે વરઃ ॥ ૯૧॥
દેવાસરેુશ્વરાે િદવ્યાે દેવાસરુમહાશ્રયઃ ।
દેવદેવાેઽનયાેઽ ચ ત્યાે દેવતાત્માત્મસ ભવઃ ॥ ૯૨॥
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સદ્યાે મહાસરુવ્યાધાે દેવ સહાે િદવાકરઃ ।
િવબુધાગ્રચરઃ શ્રેષ્ઠઃ સવર્દેવાેત્તમાેત્તમઃ ॥ ૯૩॥
શવજ્ઞાનરતઃ શ્રીમાન્ શખી શ્રીપવર્ત પ્રયઃ ।
વજ્રહ તઃ સદ્ધખડ્ગાે નર સહિનપાતનઃ ॥ ૯૪॥
બ્રહ્મચાર લાેકચાર ધમર્ચાર ધનાિધપઃ ।
ન દ ન દ શ્વરાેઽન તાે નગ્ વ્રતધરઃ શુ ચઃ ॥ ૯૫॥
લઙ્ગા યક્ષઃ સરુા યક્ષાે યુગા યક્ષાે યુગાપહઃ ।
વધામા વગતઃ વગ વરઃ વરમયઃ વનઃ ॥ ૯૬॥

બાણા યક્ષાે બીજકતાર્ કમર્કૃદ્ધમર્સ ભવઃ । (ધમર્કૃત્)
દ ભાે લાેભાેઽથ વૈ શ ભુઃ સવર્ભૂતમહેશ્વરઃ ॥ ૯૭॥ (લાેભાેઽથર્િવચ્છ ભુઃ)

મશાનિનલય યક્ષઃ સતેુરપ્ર તમાકૃ તઃ ।
લાેકાેત્તરસુ્ફટાે લાેક ય બકાે નાગભષૂણઃ ॥ ૯૮॥
અ ધકાિરમર્ખદ્વષેી િવ ક ધરપાતનઃ । (મયદ્વષેી)
હીનદાષેાેઽક્ષયગુણાે દક્ષાિરઃ પષૂદ ત ભત્ ॥ ૯૯॥
ધજૂર્િટઃ ખ ડપરશઃુ સકલાે િન કલાેઽનઘઃ ।
અકાલઃ સકલાધારઃ પા ડુરાભાે ડાે નટઃ ॥ ૧૦૦॥
પૂણર્ઃ પૂરિયતા પુ યઃ સકુુમારઃ સલુાેચનઃ ।
સન્માગર્પઃ પ્રયાેઽધૂતર્ઃ પુ યક તરનામયઃ ॥ ૧૦૧॥
મનાજેવ તીથર્કરાે જિટલાે િનયમેશ્વરઃ ।
િવતા તકરાે િનત્યાે વસરેુતા વસપુ્રદઃ ॥ ૧૦૨॥

સદ્ગ તઃ સ દ્ધદઃ સ દ્ધઃ સ તઃ ખલક ટકઃ ।
કલાધરાે મહાકાલભૂતઃ સત્યપરાયણઃ ॥ ૧૦૩॥
લાેકલાવ યકતાર્ ચ લાેકાેત્તરસખુાલયઃ ।
ચ દ્રસ વનઃ શા તા લાેકગ્રાહાે મહાિધપઃ ॥ ૧૦૪॥
લાેકબ ધુલાકનાથઃ કૃતજ્ઞઃ કૃ ત્તભૂ ષતઃ ।
અનપાયાેઽક્ષરઃ કા તઃ સવર્શસ્ત્ર તાં વરઃ ॥ ૧૦૫॥ (શાસ્ત્ર)

તે ેમયાે દ્યુ તધરાે લાેકમાની ઘ્ ણાણર્વઃ ।
શુ ચ મતઃ પ્રસન્નાત્મા હ્યજેયાે દુર તક્રમઃ ॥ ૧૦૬॥
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જ્યાે તમર્યાે જગન્નાથાે િનરાકારાે જલેશ્વરઃ ।
તુ બવીણાે મહાકાયાે િવશાેકઃ શાેકનાશનઃ ॥ ૧૦૭॥
િત્રલાેકપ સ્ત્રલાેકેશઃ સવર્શુ દ્ધરધાેક્ષજઃ ।
અવ્યક્તલક્ષણાે દેવાે વ્યક્તાેઽવ્યક્તાે િવશાપં તઃ ॥ ૧૦૮॥
પરઃ શવાે વસનુાર્સાસારાે માનધરાે યમઃ ।
બ્રહ્મા િવ ઃ પ્ર પાલાે હંસાે હંસગ તવર્યઃ ॥ ૧૦૯॥
વેધા િવધાતા ધાતા ચ સ્રષ્ટા હતાર્ ચતુમુર્ખઃ ।
કૈલાસ શખરાવાસી સવાર્વાસી સદાગ તઃ ॥ ૧૧૦॥
િહર યગભા દુ્રિહણાે ભૂતપાલાેથ ભપૂ તઃ ।
સદ્યાેગી યાેગિવદ્યાેગી વરદાે બ્રાહ્મણ પ્રયઃ ॥ ૧૧૧॥
દેવ પ્રયાે દેવનાથાે દેવકાે દેવ ચ તકઃ ।
િવષમાક્ષાે િવ પાક્ષાે ષદાે ષવધર્નઃ ॥ ૧૧૨॥
િનમર્માે િનરહઙ્કારાે િનમાહાે િન પદ્રવઃ ।
દપર્હા દપર્દાે દપૃ્તઃ સવાર્થર્પિરવતર્કઃ ॥ ૧૧૩॥
સહસ્રા ચભૂર્ તભષૂઃ નગ્ધાકૃ તરદ ક્ષણઃ ।
ભૂતભવ્યભવન્નાથાે િવભવાે ભૂ તનાશનઃ ॥ ૧૧૪॥
અથાઽનથા મહાકાેશઃ પરકાયકપ ડતઃ ।
િન ક ટકઃ કૃતાન દાે િનવ્યાર્ ે વ્યાજમદર્નઃ ॥ ૧૧૫॥
સ વવાન્ સા વકઃ સત્યઃ કૃત નેહઃ કૃતાગમઃ ।
અક પતાે ગુણગ્રાહી નૈકાત્મા નૈકકમર્કૃત્ ॥ ૧૧૬॥
સપુ્રીતઃ સખુદઃ સૂ મઃ સકુરાે દ ક્ષણાિનલઃ ।
ન દસ્ક દાે ધરાે ધુયર્ઃ પ્રકટપ્રી તવધર્નઃ ॥ ૧૧૭॥
અપરા જતઃ સવર્સહાે ગાેિવ દઃ સ વવાહનઃ ।
અ તઃ વ તઃ સદ્ધઃ પૂતમૂ તયર્શાેધનઃ ॥ ૧૧૮॥
વારાહશ ◌ૃઙ્ગ ક્ શ ◌ૃઙ્ગી બલવાનેકનાયકઃ ।
શ ◌ૃ તપ્રકાશઃ શ્રુ તમાનેકબ ધુરનેક ક્ ॥ ૧૧૯॥
શ્રીવ સલઃ શવાર ભઃ શા તભદ્રઃ સમાે યશઃ ।
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ભૂયશાે ભષૂણાે ભૂ તભૂર્ તકૃદ્ ભૂતભાવનઃ ॥ ૧૨૦॥
અક પાે ભ ક્તકાય તુ કાલહાિનઃ કલાિવભુઃ ।
સત્યવ્રતી મહાત્યાગી િનત્યઃ શા તપરાયણઃ ॥ ૧૨૧॥
પરાથર્ ત્તવર્રદાે િવરક્ત તુ િવશારદઃ ।
શભુદઃ શભુકતાર્ ચ શભુનામા શભુઃ વયમ્ ॥ ૧૨૨॥
અન થતાે ગુણગ્રાહી હ્યકતાર્ કનકપ્રભઃ ।
વભાવભદ્રાે મ યસ્થઃ શત્રુઘ્નાે િવઘ્નનાશનઃ ॥ ૧૨૩॥
શખ ડી કવચી શલૂી જટ મુ ડી ચ કુ ડલી ।
અ ત્યુઃ સવર્દક્ૃ સહ તે ેરા શમર્હામ ણઃ ॥ ૧૨૪॥
અસઙ્ખ્યયેાેઽપ્રમેયાત્મા વીયર્વાન્ વીયર્કાેિવદઃ ।
વેદ્યશ્ચ વૈ િવયાેગાત્મા પરાવરમનુીશ્વરઃ ॥ ૧૨૫॥ (સપ્તાવર)

અનુત્તમાે દુરાધષા મધુરઃ પ્રયદશર્નઃ ।
સરેુશઃ શરણઃ સવર્ઃ શ દઃ પ્રતપતાં વરઃ ॥ ૧૨૬॥
કાલપક્ષઃ કાલકાલઃ સકૃુતી કૃતવાસિુકઃ ।
મહે વાસાે મહીભતાર્ િન કલઙ્કાે િવશ ◌ૃઙ્ખલઃ ॥ ૧૨૭॥
દ્યુમ ણ તર ણધર્ યઃ સ દ્ધદઃ સ દ્ધસાધનઃ ।
િવશ્વતઃ સ પ્ર ત્ત તુ વ્યૂઢાેરસ્કાે મહાભજુઃ ॥ ૧૨૮॥
સવર્યાેિનિનરાટઙ્કાે નરનારાયણ પ્રયઃ । (િનરાતઙ્કાે)
િનલપાે ય તસઙ્ગાત્મા િનવ્યર્ઙ્ગાે વ્યઙ્ગનાશનઃ ॥ ૧૨૯॥
તવ્યઃ તવ પ્રયઃ તાેતા વ્યાસમૂ તિનરાકુલઃ । ( તુ ત)

િનરવદ્યમયાપેાયાે િવદ્યારા શશ્ચ સ કૃતઃ ॥ ૧૩૧॥
પ્રશા તબુ દ્ધર ણઃ સઙ્ગ્રહાે િનત્યસુ દરઃ ।
વૈયાઘ્રધુયા ધાત્રીશઃ સઙ્ક પઃ શવર્ર પ તઃ ॥ ૧૩૨॥
પરમાથર્ગુ દર્ત્તઃ સિૂરરા શ્રતવ સલઃ ।
સાેમાે રસજ્ઞાે રસદઃ સવર્સ વાવલ બનઃ ॥ ૧૩૨
અેવં ના ાં સહસ્રેણ તુષ્ટાવ િહ હરં હિરઃ ।
પ્રાથર્યામાસ શ ભું વૈ પજૂયામાસ પઙ્કજૈઃ ॥ ૧૩૩॥
તતઃ સ કાૈતુક શ ભુશ્ચકાર ચિરતં દ્વ ઃ ।
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મહદ્ભૂતં સખુકરં તદેવ શ ◌ૃ તાદરાત્ ॥ ૧૩૪॥
ઇ ત શ્રી શવમહાપુરાણે ચતુ યા કાેિટ દ્રસિંહતાયાં
શવસહસ્રનામવણર્નં નામ પ ચિત્રશાેઽ યાયઃ ॥ ૩૫॥
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