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Shivasahasranamastotram from Shivapurana

िशवसहॐनामोऽं िशवपरुाणाग तम ्

सतू उवाच ।
ौयूतां भो ऋिषौे यने तुो महेरः ।
तदहं कथया िशवं नामसहॐकम ॥् १॥
ौी िवुवाच ।
ॐ िशवो हरो मडृो िः पुरः पुलोचनः ।
अिथ गः सदाचारः शवः शमु हेरः ॥ २॥
चापीडमौिलिव ं िवरेरः ।
वदेासारसोहः कपाली नीललोिहतः ॥ ३॥
ानाधारोऽपिरेो गौरीभता  गणेरः ।
अमिूत िव मिूत िवग ः ग साधनः ॥ ४॥
ानगो ढूो दवेदवेिलोचनः ।
वामदवेो महादवेः पटुः पिरवढृो ढः ॥ ५॥
िवपो िवपाो वागीशः शिुचसमः ।
सवू माणसवंादी वषृाो वषृवाहनः ॥ ६॥
ईशः िपनाकी खाी िचऽवषेिरनः ।
तमोहरो महायोगी गोा ॄा च धजू िटः ॥ ७॥ (ॄाडटी)
कालकालः कृिवासाः सभुगः ूणवाकः । (ूणताकः)
उः पुषो जुो वा साः परुशासनः ॥ ८॥ (उीः)
िदायधुः गुः परमेी परारः ।
अनािदमिनधनो िगरीशो िगिरजाधवः ॥ ९॥
कुबरेबःु ौीकठो लोकवणमो मृः ।
समािधवेः कोदडी नीलकठः परधीः ॥ १०॥
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िशवसहॐनामोऽं िशवपरुाणाग तम ्

िवशालाो मगृाधः सरुशेयू तापनः ।
धम धाम माऽें भगवान भ्गनऽेिभत ॥् ११॥ (धमा ः)
उमः पशपुिताः िूयभः परपः ।
दाता दयाकरो दः कपद कामशासनः ॥ १२॥
ँमशानिनलयः सूः ँमशानो महेरः ।
लोककता  मगृपितम हाकता  महौषिधः ॥ १३॥
सोमपोमतृपः सौो महातजेा महािुतः ।
तजेोमयोऽमतृमयोऽमय सधुापितः ॥ १४॥
उरो गोपितगा ानगः परुातनः ।
नीितः सनुीितः शुाा सोमः सोमरतः सखुी ॥ १५॥
अजातशऽरुालोकसाो हवाहनः ।
लोककारो वदेकरः सऽूकारः सनातनः ॥ १६॥
महिष ः किपलाचाय िवदीििलोचनः ।
िपनाकपािणभू दवेः िदः िकृत स्धुीः ॥ १७॥
धातधृामा धामकरः सवगः सव गोचरः ।
ॄसिृवसकृ ् सग ः किण कारिूयः किवः ॥ १८॥
शाखो िवशाखो गोशाखः िशवो िभषगनुमः ।
गावोदको भः पुलः पितः िरः ॥ १९॥
िविजताा िवधयेाा भतूवाहनसारिथः ।
सगणो गणकाय सकुीित िँछसशंयः ॥ २०॥
कामदवेः कामपालो भोूिलतिवमहः ।
भिूयो भशायी कामी काः कृतागमः ॥ २१॥
समावतऽिनवृाा धम पुः सदािशवः ।
अकष पुयाा चतबुा  रासदः ॥ २२॥
लभो ग मो ग ः सवा यधुिवशारदः ।
अायोगिनलयः सतुुवुध नः ॥ २३॥
शभुाो लोकसारो जगदीशो जनाद नः ।
भशिुकरो मेरोजी शुिवमहः ॥ २४॥ (भशिुकरोऽभी)
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िशवसहॐनामोऽं िशवपरुाणाग तम ्

असाः साधसुा भृमकटपधकृ ् ।
िहरयरतेाः पौराणो िरपजुीवहरो बली ॥ २५॥
महा॑दो महागत ः िसो बृारवितः ।
ायचमा रो ाली महाभतूो महािनिधः ॥ २६॥
अमतृोमतृपः ौीमान प्ाजः ूभनः । (पजः)
पिवशंिततः पािरजातः परारः ॥ २७॥
सलुभः सोुतः शरूो वायकैिनिधिन िधः ।
वणा ौमगुव ण शऽिुजऽतुापनः ॥ २८॥
आौमः पणः ामो ानवानचलेरः । (ौमणः)
ूमाणभतूो यः सवुण वायवुाहनः ॥ २९॥
धनधु रो धनवुदो गणुः शिशगणुाकरः ।
सः सपरोऽदीनो धमा ो धम शासनः ॥ ३०॥
अनिरानो दडो दमियता दमः ।
अिभचाय महामायो िवकमिवशारदः ॥ ३१॥
वीतरागो िवनीताा तपी भतूभावनः ।
उवषेः ूो िजतकामो िजतिूयः ॥ ३२॥
काणूकृितः कः सवलोकूजापितः ।
तरी तारको धीमान ्ू धानः ूभरुयः ॥ ३३॥
लोकपालोऽिहताा कािदः कमलेणः । (लोकपालोऽराा च)

वदेशााथ तो िनयमो िनयताौयः ॥ ३४॥
चः सयू ः शिनः केतवु राो िविुमिवः ।
भिवँयः परं ॄा मगृबाणाप णोऽनघः ॥ ३५॥ (परॄ)

अििरालयः काः परमाा जगुः ।
सवकमा लयुो मो मलावतृः ॥ ३६॥
महातपा दीघ तपाः िवः िवरो धवृः ।
अहः सवंरो ािः ूमाणं परमं तपः ॥ ३७॥
सवंरकरो मः ूयः सवतापनः ।
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िशवसहॐनामोऽं िशवपरुाणाग तम ्

अजः सवरः िसो महातजेा महाबलः ॥ ३८॥
योगी योयो महारतेाः िसिः सवा िदरमहः ।
वसवु समुनाः सः सवपापहरो हरः ॥ ३९॥
सकुीित ः शोभनः ॐवी वदेाो वदेिविुनः ।
ॅािजभुजनं भोा लोकनाथो राधरः ॥ ४०॥
अमतृः शातः शाो बाणहः ूतापवान ।्
कमडधरो धी वानसगोचरः ॥ ४१॥
अतीियो महामायः सव वासतुथः ।
कालयोगी महानादो महोाहो महाबलः ॥ ४२॥
महाबिुम हावीय भतूचारी परुरः ।
िनशाचरः ूतेचारी महाशिमहािुतः ॥ ४३॥
अिनदँ यवपःु ौीमान स्वा चाय मनोगितः ।
बौिुतम हामायो िनयताा ीवुोऽीवुः ॥ ४४॥
ओजजेो िुतधरो जनकः सवशासकः ।
नृिूयो नृिनः ूकाशाा ूकाशकः ॥४५॥ (िननृः)
ारो बधुो मः समानः सारसवः ।
यगुािदकृगुावत गीरो वषृवाहनः ॥ ४६॥
इो िविशः िशेः सलुभः सारशोधनः ।
तीथ पीथ नामा तीथ ँयु तीथ दः ॥ ४७॥
अपां िनिधरिधान ं िवजयो जयकालिवत ।् (ज यो)
ूितितः ूमाणो िहरयकवचो हिरः ॥ ४८॥
िवमोचनः सरुगणो िवशेो िबसौंयः ।
वातपोऽमलोायी िवकता  गहनो गहुः ॥ ४९॥
करणं कारणं कता  सव बिवमोचनः ।
वसायो वानः ानदो जगदािदजः ॥ ५०॥
गुदो लिलतोऽभदेो भावाािन सिंतः ।
वीरेरो वीरभिो वीरासनिविधग ुः ॥ ५१॥
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िशवसहॐनामोऽं िशवपरुाणाग तम ्

वीरचडूामिणवा िचदानो नदीधरः ।
आाधारिशलूी च िशिपिवः िशवालयः ॥ ५२॥
वालिखो महावीरिमाशंबु िधरः खगः । (बालिखो)
अिभरामः सशुरणः स ुॄ यः सधुापितः ॥ ५३॥
मघवान क्ौिशको गोमान ि्वरामः सव साधनः । मघवाकौिशको
ललाटाो िवदहेः सारः ससंारचबभतृ ॥् ५४॥
अमोघदडी मो िहरयो ॄवच सः । (दडो)
परमाथ ः परो मायी शरो ायलोचनः ॥ ५५॥ (परोमायः सवंरो)
िचब िचवो वाचितरहितः ।
रिविव रोचनः ः शाा ववैतो यमः ॥ ५६॥
यिुतकीित  सानरुागः परुयः ।
कैलासािधपितः काः सिवता रिवलोचनः ॥ ५७॥
िवोमो वीतभयो िवभता ऽिनवारतः ।
िनो िनयतकाणः पुयौवणकीत नः ॥ ५८॥
रौवो िवसहो येो नाशनः ।
उारणो ृितहा िवयेो होऽभवः ॥ ५९॥
अनािदभू भ ुवो लीः िकरीटी िऽदशािधपः ।
िवगोा िवकता  सवुीरो िचरादः ॥ ६०॥
जननो जनजािदः ूीितमाीितमान ी्वुः ।
विशः कँयपो भानभुमो भीमपराबमः ॥ ६१॥
ूणवः सथाचारो महाकोशो महाधनः ।
जािधपो महादवेः सकलागमपारगः ॥ ६२॥
तं तिवदकेाा िवभिुव िुवभषूणः । (िविुव भ)ू

ऋिषॄा ण ऐय जमृजुराितगः ॥ ६३॥
पयसमुििव शेो िवमलोदयः । (पत)

आयोिनरनाो वलो भलोकधकृ ् ॥ ६४॥ (अनाो ायोिनर)्
गायऽीवभः ूाशंिुव ावासः ूभाकरः ।
िशशिुग िररतः सॆाट ्सषुणेः सरुशऽहुा ॥ ६५॥
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िशवसहॐनामोऽं िशवपरुाणाग तम ्

अनिेमिरनिेम मकुुो िवगतरः ।
योितम हाोितनुोितरचलः ॥ ६६॥
िपळः किपलँमौभुा लनऽेयीतनःु ।
ानो महानीितिव ोिपवः ॥ ६७॥ (ो)
भगो िववानािदो गतपारो बहृितः ।
काणगणुनामा च पापहा पुयदशनः ॥ ६८॥
उदारकीित ोगी सोगी सदसयः । (सदसपः)
नऽमाली नाकेशः ािधानः षडाौयः ॥ ६९॥
पिवऽः पापहारी च मिणपरूो नभोगितः । (पापनाश)

ुडरीकमासीनः शबः शाो वषृाकिपः ॥ ७०॥
उो महपितः कृः समथनथ नाशनः ।
अधमशऽरुयेः पुतः परुौतुः ॥ ७१॥
ॄगभ बहृभ धम धनेधु नागमः ।
जगितषैी सगुतः कुमारः कुशलागमः ॥ ७२॥
िहरयवण ोिताानाभतूरतो िनः ।
आरोयो नयनाो िवािमऽो धनेरः ॥ ७३॥ नमना?
ॄोितव सधुामा महाोितरनुमः । (वसधुा मा)
मातामहो मातिरा नभाागहारधकृ ् ॥ ७४॥
पलुः पलुहोऽगो जातकूय ः पराशरः ।
िनरावरणिनवा रो वरैो िवरौवाः ॥ ७५॥
आभरूिनोिऽा नमिूत म हायशाः ।
लोकवीरामणीवरडः सपराबमः ॥ ७६॥
ालको महाकः कवृः कलाधरः ।
अलिररुचलो रोिचिुव बमोतः ॥ ७७॥
आयःु शपितवा मी वनः िशिखसारिथः ।
अससंृोऽितिथः शऽ ुू माथी पादपासनः ॥ ७८॥
वसौुवाः कवाहः ूतो िवभोजनः ।
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जो जरािदशमनो लोिहत तननूपात ॥् ७९॥
वषृदो नभोयोिनः स ुू तीकिमॐहा । (बहृदो)
िनदाघपनो मघेभः परपरुयः ॥ ८०॥
सखुािनलः सिुनः सरुिभः िशिशराकः ।
वसो माधवो मीो नभो बीजवाहनः ॥ ८१॥
अिरा गुराऽयेो िवमलो िवपावनः ।
पावनः परुिजबिैवो वरवाहनः ॥ ८२॥ (नववारणः)
मनो बिुरहारः ऽेः ऽेपालकः ।
जमदिब लिनिधिव गालो िवगालवः ॥ ८३॥ (बलिनिधः यः?)
अघोरोऽनुरो यः ौयेो िनःौयेसूदः ।
शलैो गगनकुाभो दानवािररिरमः ॥ ८४॥
चामुडो जनकािन ँ शो लोकशधकृ ् ।
चतवुदतभुा वतरुतरुिूयः ॥ ८५॥
आायोऽथ समाायीथ दवेः िशवालयः ।
बपो महापः सवपराचरः ॥ ८६॥
ायिनणा यको नयेो ायगो िनरनः । (ायी)
सहॐमधूा  दवेेः सव शूभनः ॥ ८७॥ (शा)

मुडी िवपो िवकृतो दडी नादी गणुोमः । (मुडो दानी)
िपलाो िह बो नीलमीवो िनरामयः ॥ ८८॥ (जनाो)
सहॐबाः सवशः शरयः सवलोकधकृ ् ।
पासनः परोितः पारय फलूदः ॥ ८९॥
पगभ महागभ िवगभ िवचणः ।
परावरो वरदो वरेय महानः ॥ ९०॥
दवेासरुगुदवो दवेासरुनमृतः ।
दवेासरुमहािमऽो दवेासरुमहेरः ॥ ९१॥
दवेासरुेरो िदो दवेासरुमहाौयः ।
दवेदवेोऽनयोऽिचो दवेताासवः ॥ ९२॥
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सो महासरुाधो दवेिसहंो िदवाकरः ।
िवबधुामचरः ौेः सव दवेोमोमः ॥ ९३॥
िशवानरतः ौीमान ि्शखी ौीपव तिूयः ।
वळहः िसखो नरिसहंिनपातनः ॥ ९४॥
ॄचारी लोकचारी धम चारी धनािधपः ।
नी नीरोऽनो नोतधरः शिुचः ॥ ९५॥
िलाः सरुाो यगुाो यगुापहः ।
धामा गतः ग रः रमयः नः ॥ ९६॥
बाणाो बीजकता  कम कृम सवः । (धमकृत ्)
दो लोभोऽथ व ै शःु सवभतूमहेरः ॥ ९७॥ (लोभोऽथ िवःु)
ँमशानिनलयः सतेरुूितमाकृितः ।
लोकोरुटो लोकको नागभषूणः ॥ ९८॥
अकािरम खषेी िवकुरपातनः । (मयषेी)
हीनदोषोऽयगणुो दािरः पषूदिभत ॥् ९९॥
धजू िटः खडपरशःु सकलो िनलोऽनघः ।
अकालः सकलाधारः पाडुराभो मडृो नटः ॥ १००॥
पणू ः परूियता पुयः सकुुमारः सलुोचनः ।
साग पः िूयोऽधतू ः पुयकीित रनामयः ॥ १०१॥
मनोजवीथ करो जिटलो िनयमेरः ।
जीिवताकरो िनो वसरुतेा वस ुू दः ॥ १०२॥
सितः िसिदः िसिः साितः खलकटकः ।
कलाधरो महाकालभतूः सपरायणः ॥ १०३॥
लोकलावयकता  च लोकोरसखुालयः ।
चसीवनः शाा लोकमाहो महािधपः ॥ १०४॥
लोकबलुकनाथः कृतः कृिभिूषतः ।
अनपायोऽरः काः सवशभतृां वरः ॥ १०५॥ (शा)

तजेोमयो िुतधरो लोकमानी घणृाण वः ।
शिुचितः ूसाा जयेो रितबमः ॥ १०६॥
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ोितम यो जगाथो िनराकारो जलेरः ।
तुवीणो महाकायो िवशोकः शोकनाशनः ॥ १०७॥
िऽलोकपिलोकेशः सवशिुरधोजः ।
अलणो दवेो ोऽो िवशापंितः ॥ १०८॥
परः िशवो वसनुा सासारो मानधरो यमः ।
ॄा िवःु ूजापालो हंसो हंसगितव यः ॥ १०९॥
वधेा िवधाता धाता च ॐा हता  चतमु ुखः ।
कैलासिशखरावासी सवा वासी सदागितः ॥ ११०॥
िहरयगभ िुिहणो भतूपालोथ भपूितः ।
सोगी योगिवोगी वरदो ॄाणिूयः ॥ १११॥
दवेिूयो दवेनाथो दवेको दवेिचकः ।
िवषमाो िवपाो वषृदो वषृवध नः ॥ ११२॥
िनम मो िनरहारो िनमहो िनपिवः ।
दप हा दप दो ः सवा थ पिरवत कः ॥ ११३॥
सहॐािच भू ितभषूः िधाकृितरदिणः ।
भतूभभवाथो िवभवो भिूतनाशनः ॥ ११४॥
अथऽनथ महाकोशः परकायकपिडतः ।
िनटकः कृतानो िना जो ाजमदनः ॥ ११५॥
सवान स्ािकः सः कृतहेः कृतागमः ।
अकितो गणुमाही नकैाा नकैकम कृत ॥् ११६॥
स ुू ीतः सखुदः सूः सकुरो दिणािनलः ।
निो धरो धयु ः ूकटूीितवध नः ॥ ११७॥
अपरािजतः सवसहो गोिवः सवाहनः ।
अधतृः धतृः िसः पतूमिूत य शोधनः ॥ ११८॥
वाराहश ृधकृ ् श ृी बलवानकेनायकः ।
श ृितूकाशः ौिुतमानकेबरुनकेधकृ ् ॥ ११९॥
ौीवलः िशवारः शाभिः समो यशः ।
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भयूशो भषूणो भिूतभू ितकृद ्भतूभावनः ॥ १२०॥
अको भिकायु कालहािनः कलािवभःु ।
सोती महाागी िनः शािपरायणः ॥ १२१॥
पराथ विृव रदो िवरु िवशारदः ।
शभुदः शभुकता  च शभुनामा शभुः यम ॥् १२२॥
अनिथ तो गणुमाही कता  कनकूभः ।
भावभिो मः शऽुो िवनाशनः ॥ १२३॥
िशखडी कवची शलूी जटी मुडी च कुडली ।
अमृःु सव क ् िसहंजेोरािशम हामिणः ॥ १२४॥
असयेोऽूमयेाा वीय वान व्ीय कोिवदः ।
वे व ै िवयोगाा परावरमनुीरः ॥ १२५॥ (सावर)
अनुमो राधष मधरुः िूयदशनः ।
सरुशेः शरणः सवः शः ूतपतां वरः ॥ १२६॥
कालपः कालकालः सकृुती कृतवासिुकः ।
महेासो महीभता  िनलो िवश ृलः ॥ १२७॥
मुिणरिणध ः िसिदः िसिसाधनः ।
िवतः सवृु ढूोरो महाभजुः ॥ १२८॥
सवयोिनिन राटो नरनारायणिूयः । (िनरातो)
िनलपो यितसाा िन ो नाशनः ॥ १२९॥
ः विूयः ोता ासमिूत िन राकुलः । (िुत)
िनरवमयोपायो िवारािश सृतः ॥ १३१॥
ूशाबिुरुणः सहो िनसुरः ।
वयैायधयु धाऽीशः सः शवरीपितः ॥ १३२॥
परमाथ गुद ः सिूररािौतवलः ।
सोमो रसो रसदः सवसावलनः ॥ १३२
एवं नाां सहॐणे तुाव िह हरं हिरः ।
ूाथ यामास शुं व ै पजूयामास पजःै ॥ १३३॥
ततः स कौतकुी शुकार चिरतं िजाः ।
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महूतं सखुकरं तदवे श ृणतुादरात ॥् १३४॥
इित ौीिशवमहापरुाण े चतुा कोिटिसिंहतायां
िशवसहॐनामवण न ं नाम पिऽशंोऽायः ॥ ३५॥

Encoded by Srihari teluguinternet at gmail.com

Proofread by Srihari, Usha Rani Sanka usharani.sanka at gmail.com

Shivasahasranamastotram from Shivapurana

pdf was typeset on August 14, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

shivasahasranAmastotrashivapurANa.pdf 11


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

