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Shri Shivasahasranamastotra from Vayupurana Adhyaya 30

શ્રી શવસહસ્રનામ તાતે્રં વાયપુુરાણે અ યાય ૩૦

॥ દક્ષ ઉવાચ॥
ૐ નમ તે દેવદેવેશ દેવાિરબલસદૂન ।
દેવે દ્ર હ્યમરશ્રેષ્ઠ દેવદાનવપૂ જત॥ ૩૦.૧૮૦॥
સહસ્રાક્ષ િવ પાક્ષ યક્ષ યક્ષાિધપ પ્રય ।
સવર્તઃ પા ણપાદ વં સવર્તાેઽ ક્ષ શરાેમખુઃ ।
સવર્તઃ શ્રુ તમાન્ લાેકે સવાર્ના ત્ય તષ્ઠ સ॥ ૩૦.૧૮૧॥
શઙુ્કકણર્ મહાકણર્ કુ ભકણાર્ણર્વાલય ।
ગજે દ્રકણર્ ગાેકણર્ પા ણકણર્ નમાેઽ તુ તે॥ ૩૦.૧૮૨॥
શતાેદર શતાવત્તર્ શત જહ્વ શતાનન ।
ગાય ત વાં ગાયિત્રણાે હ્યચ્ચર્ય ત તથા ચ્ચનઃ॥ ૩૦.૧૮૩॥
દેવદાનવગાેપ્તા ચ બ્રહ્મા ચ વં શતક્રતુઃ ।
મૂત્ત શ વં મહામૂત સમુદ્રા બુ ધરાય ચ॥ ૩૦.૧૮૪॥
સવાર્ હ્ય મન્ દેવતા તે ગાવાે ગાેષ્ઠ ઇવાસતે ।
શર ર તે પ્રપ યા મ સાેમમ ગ્ જલેશ્વરમ્॥ ૩૦.૧૮૫॥
આિદત્યમથ િવ ચ બ્રહ્માણં સ હ પ તમ્ ।
િક્રયા કા ય કારણ ચ કત્તાર્ કરણમવે ચ॥ ૩૦.૧૮૬॥
અસચ્ચ સદસચ્ચવૈ તથવૈ પ્રભવાવ્યયમ્ ।
નમાે ભવાય શવાર્ય દ્રાય વરદાય ચ॥ ૩૦.૧૮૭॥
પશનૂાં પતયે ચવૈ નમ વ ધકઘા તને ।
િત્રજટાય િત્રશીષાર્ય િત્રશલૂવરધાિરણે॥ ૩૦.૧૮૮॥
ય બકાય િત્રનતે્રાય િત્રપુરઘ્નાય વૈ નમઃ ।
નમશ્ચ ડાય મુ ડાય પ્રચ ડાય ધરાય ચ॥ ૩૦.૧૮૯॥

1



શ્રી શવસહસ્રનામ તાતે્રં વાયપુુરાણે અ યાય ૩૦

દ ડ માસક્તકણાર્ય દ ડમુ ડાય વૈ નમઃ ।
નમાેઽદ્ધર્દ ડકેશાય િન કાય િવકૃતાય ચ॥ ૩૦.૧૯૦॥
િવલાેિહતાય ધૂમ્રાય નીલગ્રીવાય તે નમઃ ।
નમ વપ્ર ત પાય શવાય ચ નમાેઽ તુ તે॥ ૩૦.૧૯૧॥
સૂ યાર્ય સૂ યર્પતયે સૂ યર્ વજપતાિકને ।
નમઃ પ્રમથનાથાય ષસ્ક ધાય ધ વને॥ ૩૦.૧૯૨॥
નમાે િહર યગભાર્ય િહર યકવચાય ચ ।
િહર યકૃતચૂડાય િહર યપતયે નમઃ॥ ૩૦.૧૯૩॥
સત્રઘાતાય દ ડાય વણર્પાનપુટાય ચ ।
નમઃ તુતાય તુત્યાય તૂયમાનાય વૈ નમઃ॥ ૩૦.૧૯૪॥
સવાર્યાભક્ષ્યભક્ષ્યાય સવર્ભૂતા ત્તરાત્મને ।
નમાે હાતે્રાય મ ત્રાય શકુ્લ વજપતાિકને॥ ૩૦.૧૯૫॥
નમાે નમાય ન યાય નમઃ િક લિકલાય ચ ।
નમ તે શયમાનાય શિયતાયાે થતાય ચ॥ ૩૦.૧૯૬॥
સ્થતાય ચલમાનાય મુદ્રાય કુિટલાય ચ ।
નમાે નત્તર્નશીલાય મખુવાિદત્રકાિરણે॥ ૩૦.૧૯૭॥
નાટ ાપેહારલુ ધાય ગીતવાદ્યરતાય ચ ।
નમાે જ્યેષ્ઠાય શ્રેષ્ઠાય બલપ્રમથનાય ચ॥ ૩૦.૧૯૮॥
કલનાય ચ ક પાય ક્ષયાયાપેક્ષયાય ચ ।
ભીમદુ દુ ભહાસાય ભીમસને પ્રયાય ચ॥ ૩૦.૧૯૯॥
ઉગ્રાય ચ નમાે િનતં્ય નમ તે દશબાહવે ।
નમઃ કપાલહ તાય ચતાભ મ પ્રયાય ચ॥ ૩૦.૨૦૦॥
િવભીષણાય ભી માય ભી મવ્રતધરાય ચ ।
નમાે િવકૃતવક્ષાય ખડ્ગ જહ્વાગ્રદં ષ્ટ્રણે॥ ૩૦.૨૦૧॥
પક્વામમાંસલુ ધાય તુ બવીણા પ્રયાય ચ ।
નમાે ષાય યાય ણયે ષણાય ચ॥ ૩૦.૨૦૨॥
કટઙ્કટાય ચ ડાય નમઃ સાવયવાય ચ ।
નમ તે વરકૃ ણાય વરાય વરદાય ચ॥ ૩૦.૨૦૩॥
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વરગ ધમાલ્યવસ્ત્રાય વરા તવરયે નમઃ ।
નમાે વષાર્ય વાતાય છાયાયૈ આતપાય ચ॥ ૩૦.૨૦૪॥
નમાે રક્તિવરક્તાય શાેભનાયાક્ષમા લને ।
સ ભન્નાય િવ ભન્નાય િવિવક્તિવકટાય ચ॥ ૩૦.૨૦૫॥
અઘાેર પ પાય ઘાેરઘાેરતરાય ચ ।
નમઃ શવાય શા તાય નમઃ શા તતરાય ચ॥ ૩૦.૨૦૬॥
અેકપાદ્બહુનતે્રાય અેકશીષર્ન્નમાેઽ તુ તે ।
નમાે દ્ધાય લુ ધાય સિંવભાગ પ્રયાય ચ॥ ૩૦.૨૦૭॥
પ ચમાલા ચતાઙ્ગાય નમઃ પાશપુતાય ચ ।
નમશ્ચ ડાય ઘ ટાય ઘ ટયા જગ્ધરિ ધ્રણે॥ ૩૦.૨૦૮॥
સહસ્રશતઘ ટાય ઘ ટામાલા પ્રયાય ચ ।
પ્રાણદ ડાય ત્યાગાય નમાે િહ લિહલાય ચ॥ ૩૦.૨૦૯॥
હંૂહૂઙ્કારાય પારાય હંૂહૂઙ્કાર પ્રયાય ચ ।
નમશ્ચ શ ભવે િનતં્ય ગિર ક્ષકલાય ચ॥ ૩૦.૨૧૦॥
ગભર્માંસશ ◌ૃગાલાય તારકાય તરાય ચ ।
નમાે યજ્ઞાિધપતયે દુ્રતાયાપેદુ્રતાય ચ॥ ૩૦.૨૧૧॥
યજ્ઞવાહાય દાનાય ત યાય તપનાય ચ ।
નમ તટાય ભવ્યાય તિડતાં પતયે નમઃ॥ ૩૦.૨૧૨॥
અન્નદાયાન્નપતયે નમાેઽ વન્નભવાય ચ ।
નમઃ સહસ્રશી ણ ચ સહસ્રચરણાય ચ॥ ૩૦.૨૧૩॥
સહસ્રાેદ્યતશલૂાય સહસ્રનયનાય ચ ।
નમાેઽ તુ બાલ પાય બાલ પધરાય ચ॥ ૩૦.૨૧૪॥
બાલાના ચવૈ ગાે ત્રે ચ બાલક્ર ડનકાય ચ ।
નમઃ શદુ્ધાય બુદ્ધાય ક્ષાેભણાયાક્ષતાય ચ॥ ૩૦.૨૧૫॥
તરઙ્ગાિઙ્કતકેશાય મુક્તકેશાય વૈ નમઃ ।
નમઃ ષટ્કમર્િનષ્ઠાય િત્રકમર્િનરતાય ચ॥ ૩૦.૨૧૬॥
વણાર્શ્રમાણાં િવિધવત્ થક્કમર્પ્રવ તને ।
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નમાે ઘાષેાય ઘાે યાય નમઃ કલકલાય ચ॥ ૩૦.૨૧૭॥
શ્વેતિપઙ્ગલનતે્રાય કૃ ણરક્તક્ષણાય ચ ।
ધમાર્થર્ કામમાેક્ષાય ક્રથાય કથનાય ચ॥ ૩૦.૨૧૮॥
સાઙ્ખ્યાય સાઙ્ખ્યમખુ્યાય યાેગાિધપતયે નમઃ ।
નમાે ર યિવર યાય ચતુ પથરતાય ચ॥ ૩૦.૨૧૯॥
કૃ ણા જનાેત્તર યાય વ્યાલયજ્ઞાપેવી તને ।
ઈશાનવજ્રસહંાય હિરકેશ નમાેઽ તુ તે ।
અિવવેકૈકનાથાય વ્યક્તાવ્યક્ત નમાેઽ તુ તે॥ ૩૦.૨૨૦॥
કામ કામદ કામધ્ન ષ્ટાેદપૃ્તિનષૂદન ।
સવર્ સવર્દ સવર્જ્ઞ સ યારાગ નમાેઽ તુ તે॥ ૩૦.૨૨૧॥
મહાબાલ મહાબાહાે મહાસ વ મહાદ્યુતે ।
મહામેઘવરપ્રેક્ષ મહાકાલ નમાેઽ તુ તે॥ ૩૦.૨૨૨॥
સ્થૂલ ણાર્ઙ્ગજિટને વલ્કલા જનધાિરણે ।
દ પ્તસયૂાર્ ગ્ જિટને વલ્કલા જનવાસસે ।
સહસ્રસયૂર્પ્ર તમ તપાેિનત્ય નમાેઽ તુ તે॥ ૩૦.૨૨૩॥
ઉન્માદનશતાવત્તર્ ગઙ્ગાતાેયાદ્ધર્મૂદ્ધર્જ ।
ચ દ્રાવત્તર્ યુગાવત્તર્ મેઘાવત્તર્ નમાેઽ તુ તે॥ ૩૦.૨૨૪॥
વમન્નમન્નકત્તાર્ ચ અન્નદશ્ચ વમવે િહ ।
અન્નસ્રષ્ટા ચ પક્તા ચ પક્વભુક્તપચે નમઃ॥ ૩૦.૨૨૫॥
જરાયુ ેઽ ડજશ્ચવૈ વેદ ેદ્ ભ જ અેવ ચ ।
વમવે દેવદેવશાે ભૂતગ્રામશ્ચતુિવધઃ॥ ૩૦.૨૨૬ ।
ચરાચરસ્ય બ્રહ્મા વં પ્ર તહત્તાર્ વમવે ચ ।
વમવે બ્રહ્મિવદુષામિપ બ્રહ્મિવદાં વરઃ॥ ૩૦.૨૨૭॥
સ વસ્ય પરમા યાેિનર વાયજુ્યાે તષાં િનિધઃ ।
ઋક્સામાિન તથાેઙ્કારમાહુ વાં બ્રહ્મવાિદનઃ॥ ૩૦.૨૨૮॥
હિવહાર્વી હવાે હાવી હુવાં વાચાહુ તઃ સદા ।
ગાય ત વાં સરુશ્રેષ્ઠ સામગા બ્રહ્મવાિદનઃ॥ ૩૦.૨૨૯॥
યજુમર્યાે ઋઙ્મયશ્ચ સામાથવર્મય તથા ।
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પઠ્યસે બ્રહ્મિવદ્ ભ વં ક પાપેિનષદાં ગણૈઃ॥ ૩૦.૨૩૦॥
બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ શદૂ્રા વણાર્વરાશ્ચ યે ।
વામવે મેઘસઙ્ઘાશ્ચ િવશ્વ ત િનતગ જર્તમ્॥ ૩૦.૨૩૧॥
સવં સર વ તવાે માસા માસાદ્ધર્મવે ચ ।
કલા કાષ્ઠા િનમષેાશ્ચ નક્ષત્રા ણ યુગા ગ્રહાઃ॥ ૩૦.૨૩૨॥
ષાણાં કકુદં વં િહ ગર ણાં શખરા ણ ચ ।
સહાે ગાણાં પતતાં તાક્ષ્યાઽન તશ્ચ ભાે ગનામ્॥ ૩૦.૨૩૩॥
ક્ષીરાેદાે હ્યુદધીના ચ ય ત્રાણાં ધનુરેવ ચ ।
વજ્ર પ્રહરણાના ચ વ્રતાનાં સત્યમવે ચ॥ ૩૦.૨૩૪॥
ઇચ્છા દ્વષેશ્ચ રાગશ્ચ માેહઃ ક્ષામાે દમઃ શમઃ ।
વ્યવસાયાે તલાભઃ કામક્રાેધાૈ જયાજયાૈ॥ ૩૦.૨૩૫॥
વં ગદ વં શર ચાિપ ખટ્વાઙ્ગી ઝઝર્ર તથા ।
છેત્તા ભેત્તા પ્રહત્તાર્ ચ વં નેતા ય તકાે મતઃ॥ ૩૦.૨૩૬॥
દશલક્ષણસયંુક્તાે ધમાઽથર્ઃ કામ અેવ ચ ।
ઇ દ્રઃ સમુદ્રાઃ સિરતઃ પ વલાિન સરાં સ ચ॥ ૩૦.૨૩૭॥
લતાવ લી ણાષૈ યઃ પશવાે ગપ ક્ષણઃ ।
દ્રવ્યકમર્ગુણાર ભઃ કાલપુ પફલપ્રદઃ॥ ૩૦.૨૩૮॥
આિદશ્ચા તશ્ચ મ યશ્ચ ગાય યાેઙ્કાર અેવ ચ ।
હિરતાે લાેિહતઃ કૃ ણાે નીલઃ પીત તથા ણઃ॥ ૩૦.૨૩૯॥
કદુ્રશ્ચ કિપલશ્ચવૈ કપાેતાે મેચક તથા ।
સવુણર્રેતા િવખ્યાતઃ સવુણર્શ્ચા યતાે મતઃ॥ ૩૦.૨૪૦॥
સવુણર્નામા ચ તથા સવુણર્ પ્રય અેવ ચ ।
વ મ દ્રાેઽથ યમશ્ચવૈ વ ણાે ધનદાેઽનલઃ॥ ૩૦.૨૪૧॥
ઉ ફુ લ શ્ચત્રભાનુશ્ચ વભાર્નુભાર્નુરેવ ચ ।
હાતે્રં હાેતા ચ હાેમ વં હુત ચ પ્રહુતં પ્રભુઃ॥ ૩૦.૨૪૨॥
સપુણર્ ચ તથા બ્રહ્મ યજુષાં શત િદ્રયમ્ ।
પિવત્રાણાં પિવતં્ર ચ મઙ્ગલાના ચ મઙ્ગલમ્॥ ૩૦.૨૪૩॥
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ગિરઃ તાેક તથા ક્ષાે વઃ પુદ્ગલ અેવ ચ ।
સ વં વ ચ રજ વ ચ તમશ્ચ પ્રજનં તથા॥ ૩૦.૨૪૪॥
પ્રાણાેઽપાનઃ સમાનશ્ચ ઉદાનાે વ્યાન અેવ ચ ।
ઉન્મષેશ્ચવૈ મષેશ્ચ તથા જૃ ભતમવે ચ॥ ૩૦.૨૪૫॥
લાેિહતાઙ્ગાે ગદ દંષ્ટ્ર મહાવક્ત્રાે મહાેદરઃ ।
શુ ચરાેમા હિરચ્છ્મશ્રુ દ્ર્ વકેશ સ્ત્રલાેચનઃ॥ ૩૦.૨૪૬॥
ગીતવાિદત્ર ત્યાઙ્ગાે ગીતવાદનક પ્રયઃ ।
મ સ્યાે જલી જલાે જલ્યાે જવઃ કાલઃ કલી કલઃ॥ ૩૦.૨૪૭॥
િવકાલશ્ચ સકુાલશ્ચ દુ કાલઃ કલનાશનઃ ।
ત્યુશ્ચવૈ ક્ષયાેઽ તશ્ચ ક્ષમાપાયકરાે હરઃ॥ ૩૦.૨૪૮॥
સવંત્તર્કાેઽ તકશ્ચવૈ સવંત્તર્કબલાહકાૈ ।
ઘટાે ઘટ કાે ઘ ટ કાે ચૂડાલાેલબલાે બલમ્॥ ૩૦.૨૪૯॥
બ્રહ્મકાલાેઽ ગ્ વક્ત્રશ્ચ દ ડી મુ ડી ચ દ ડ ક્ ।
ચતુયુર્ગશ્ચતવુદશ્ચતુહાત્રશ્ચતુ પથઃ॥ ૩૦.૨૫૦॥
ચતુરા શ્રમવેત્તા ચ ચાતવુર્ યર્કરશ્ચ હ ।
ક્ષરાક્ષર પ્રયાે ધૂત્તાઽગ યાેઽગ યગણાિધપઃ॥ ૩૦.૨૫૧॥
દ્રાક્ષમાલ્યા બરધરાે ગિરકાે ગિરક પ્રયઃ ।
શ પીશઃ શ પનાં શ્રેષ્ઠઃ સવર્ શ પપ્રવત્તર્કઃ॥ ૩૦.૨૫૨॥
ભગનતે્રા તકશ્ચ દ્રઃ પૂ ણાે દ તિવનાશનઃ ।
ગૂઢાવત્તર્શ્ચ ગૂઢશ્ચ ગૂઢપ્ર તિનષેિવતા॥ ૩૦.૨૫૩॥
તરણ તારકશ્ચવૈ સવર્ભૂતસતુારણઃ ।
ધાતા િવધાતા સ વાનાં િનધાતા ધારણાે ધરઃ॥ ૩૦.૨૫૪॥
તપાે બ્રહ્મ ચ સત્ય ચ બ્રહ્મચયર્મથાજર્વમ્ ।
ભૂતાત્મા ભૂતકૃદ્ભૂતાે ભૂતભવ્યભવાેદ્ભવઃ॥ ૩૦.૨૫૫॥
ભૂભુર્વઃ વિરતશ્ચવૈ તથાે પ ત્તમર્હેશ્વરઃ ।
ઈશાનાે વીક્ષણઃ શા તાે દુદાર્ તાે દ તનાશનઃ॥ ૩૦.૨૫૬॥
બ્રહ્માવત્તર્ સરુાવત્તર્ કામાવત્તર્ નમાેઽ તુ તે ।
કામ બ બિનહત્તાર્ ચ ક ણકારરજઃ પ્રયઃ॥ ૩૦.૨૫૭॥
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મખુચ દ્રાે ભીમમખુઃ સમુખુાે દુમુર્ખાે મખુઃ ।
ચતુમુર્ખાે બહુમખુાે રણે હ્ય ભમખુઃ સદા॥ ૩૦.૨૫૮॥
િહર યગભર્ઃ શકુિનમર્હાેદિધઃ પરાે િવરાટ્ ।
અધમર્હા મહાદ ડાે દ ડધાર રણ પ્રયઃ॥ ૩૦.૨૫૯॥
ગાેતમાે ગાપે્રતારશ્ચ ગાે ષેશ્વરવાહનઃ ।
ધમર્કૃદ્ધમર્સ્રષ્ટા ચ ધમા ધમર્િવદુત્તમઃ॥ ૩૦.૨૬૦॥
ત્રૈલાેક્યગાેપ્તા ગાેિવ દાે માનદાે માન અેવ ચ ।
તષ્ઠન્ સ્થરશ્ચસ્થા શ્ચ િન ક પઃ ક પ અેવ ચ॥ ૩૦.૨૬૧॥
દુવાર્રણાે દુિવષદાે દુઃસહાે દુર તક્રમઃ ।
દુદ્ધર્રાે દુ પ્રક પશ્ચ દુિવદાે દુ જર્યાે જયઃ॥ ૩૦.૨૬૨॥
શશઃ શશાઙ્કઃ શમનઃ શીતાે ણં દુજર્રાઽથ ટ્ ।
આધયાે વ્યાધયશ્ચવૈ વ્યાિધહા વ્યાિધગશ્ચ હ॥ ૩૦.૨૬૩॥
સહ્યાે યજ્ઞાે ગા વ્યાધા વ્યાધીનામાકરાેઽકરઃ ।
શખ ડી પુ ડર કાક્ષઃ પુ ડર કાવલાેકનઃ॥ ૩૦.૨૬૪॥
દ ડધરઃ સદ ડશ્ચ દ ડમુ ડિવભૂ ષતઃ ।
િવષપાેઽ તપશ્ચવૈ સરુાપઃ ક્ષીરસાેમપઃ॥ ૩૦.૨૬૫॥
મધપુશ્ચાજ્યપશ્ચવૈ સવર્પશ્ચ મહાબલઃ ।
ષાશ્વવાહ્યાે ષભ તથા ષભલાેચનઃ॥ ૩૦.૨૬૬॥
ષભશ્ચવૈ િવખ્યાતાે લાેકાનાં લાેકસ કૃતઃ ।
ચ દ્રાિદત્યાૈ ચ ષી તે હૃદય ચ િપતામહઃ ।
અ ગ્ રાપ તથા દેવાે ધમર્કમર્પ્રસાિધતઃ॥ ૩૦.૨૬૭॥
ન બ્રહ્મા ન ચ ગાેિવ દઃ પુરાણઋષયાે ન ચ ।
માહા યં વેિદતું શક્તા યાથાત યને તે શવ॥ ૩૦.૨૬૮॥
યા મૂત્તર્યઃ સસુૂ મા તે ન મહં્ય યા ત દશર્નમ્ ।
તા ભમા સતતં રક્ષ િપતા પતુ્ર મવાૈરસમ્॥ ૩૦.૨૬૯॥
રક્ષ માં રક્ષણીયાેઽહં તવાનઘ નમાેઽ તુ તે॥
ભક્તાનુક પી ભગવાન્ ભક્તશ્ચાહં સદા વિય॥ ૩૦.૨૭૦॥

shivasahasranAmastotravAyupurANa.pdf 7



શ્રી શવસહસ્રનામ તાતે્રં વાયપુુરાણે અ યાય ૩૦

યઃ સહસ્રા યનેકાિન પુંસામાહૃત્ય દુદ્દર્શઃ ।
તષ્ઠત્યેકઃ સમુદ્રા તે સ મે ગાેપ્તા તુ િનત્યશઃ॥ ૩૦.૨૭૧॥
યં િવિનદ્રા જતશ્વાસાઃ સ વસ્થાઃ સમદ શનઃ ।
જ્યાે તઃ પ ય ત યુ ના ત મૈ યાેગાત્મને નમઃ॥ ૩૦.૨૭૨॥
સ ભક્ષ્ય સવર્ ભૂતાિન યુગા તે સમપુ સ્થતે ।
યઃ શતેે જલમ યસ્થ તં પ્રપદે્યઽ સશુાિયનમ્॥ ૩૦.૨૭૩॥
પ્રિવ ય વદને રાહાેયર્ઃ સાેમં ગ્રસતે િન શ ।
ગ્રસત્યકર્ ચ વભાર્નુભૂર્ વા સાેમા ગ્ રેવ ચ॥ ૩૦.૨૭૪॥
યેઽઙ્ગુષ્ઠમાત્રાઃ પુ ષા દેહસ્થાઃ સવર્દેિહનામ્ ।
રક્ષ તુ તે િહ માં િનતં્ય િનત્યમા યાયય તુ મામ્॥ ૩૦.૨૭૫॥
યે ચા યુ પ તતા ગભાર્દધાેભાગગતાશ્ચ યે ।
તષેાં વાહાઃ વધાશ્ચવૈ આ ુવ તુ વદ તુ ચ॥ ૩૦.૨૭૬॥
યે ન રાેદ ત દેહસ્થાઃ પ્રા ણનાે રાેદય ત ચ ।
હષર્ય ત ચ હૃ ય ત નમ તે યાેઽ તુ િનત્યશઃ॥ ૩૦.૨૭૭॥
યે સમુદ્રે નદ દુગ પવર્તષેુ ગુહાસુ ચ ।
ક્ષમૂલષેુ ગાેષે્ઠષુ કા તારગહનષેુ ન॥ ૩૦.૨૭૮॥
ચતુ પથષેુ ર યાસુ ચ વરેષુ સભાસુ ચ ।
ચ દ્રાકર્યાેમર્ યગતા યે ચ ચ દ્રાકર્ર મષુ॥ ૩૦.૨૭૯॥
રસાતલગતા યે ચ યે ચ ત મા પરઙ્ગતાઃ ।
નમ તે યાે નમ તે યાે નમ તે યશ્ચ િનત્યશઃ ।
સૂ માઃ સ્થૂલાઃ કૃશા હ્ર વા નમ તે ય તુ િનત્યશઃ॥ ૩૦.૨૮૦॥
સવર્ વં સવર્ગાે દેવ સવર્ભૂતપ તભર્વાન્ ।
સવર્ભૂતા તરાત્મા ચ તને વં ન િનમિ ત્રતઃ॥ ૩૦.૨૮૧॥
વમવે ચજે્યસે ય માદ્યજ્ઞૈિવિવધદ ક્ષણૈઃ ।
વમવે કત્તાર્ સવર્સ્ય તને વં ન િનમિ ત્રતઃ॥ ૩૦.૨૮૨॥
અથ વા માયયા દેવ માેિહતઃ સૂ મયા વયા ।
અેત માત્ કારણાદ્વાિપ તને વં ન િનમિ ત્રતઃ॥ ૩૦.૨૮૩॥

8 sanskritdocuments.org



શ્રી શવસહસ્રનામ તાતે્રં વાયપુુરાણે અ યાય ૩૦

પ્રસીદ મમ દેવેશ વમવે શરણં મમ ।
વં ગ ત વં પ્ર તષ્ઠા ચ ન ચા યા ત ન મે ગ તઃ॥ ૩૦.૨૮૪॥
તુ વવૈં સ મહાદેવં િવરરામ પ્ર પ તઃ ।
ભગવાનિપ સપુ્રીતઃ પનુદર્ક્ષમભાષત॥ ૩૦.૨૮૫॥
પિરતુષ્ટાેઽ મ તે દક્ષ તવનેાનને સવુ્રત ।
બહુનાત્ર િકમુક્તને મ સમીપં ગ મ ય સ॥ ૩૦.૨૮૬॥
અથનૈમબ્રવીદ્વાક્યં ત્રૈલાેક્યાિધપ તભર્વઃ ।
કૃ વાશ્વાસકરં વાક્યં વાક્યજ્ઞાે વાક્યમાહતમ્॥ ૩૦.૨૮૭॥
દક્ષ દક્ષ ન કત્તર્વ્યાે મ યુિવઘ્ન મમં પ્ર ત ।
અહં યજ્ઞહા ન વ યાે દૃ યતે ત પુરા વયા॥ ૩૦.૨૮૮॥
ભૂયશ્ચ તં વર મમં મત્તાે ગ્ હ્ણ વ સવુ્રત ।
પ્રસન્નવદનાે ભૂ વા વમેકાગ્રમનાઃ શ ◌ૃ ॥ ૩૦.૨૮૯॥
અશ્વમેધસહસ્રસ્ય વાજપેયશતસ્ય ચ ।
પ્ર પતે મ પ્રસાદાત્ ફલભાગી ભિવ ય સ॥ ૩૦.૨૯૦॥
વેદાન્ ષડઙ્ગાનુદૃ્ધત્ય સાઙ્ખ્યા યાેગાંશ્ચ કૃ નશઃ ।
તપશ્ચ િવપુલં ત વા દુશ્ચરં દેવદાનવૈઃ॥ ૩૦.૨૯૧॥
અથદ્દર્શાદ્ધર્સયંુક્તૈગૂર્ઢમપ્રાજ્ઞિન મતમ્ ।
વણાર્શ્રમકૃતૈધર્મિવપર તં ક્વ ચ સમમ્॥ ૩૦.૨૯૨॥
શ્રુત્યથર યવ સતં પશપુાશિવમાેક્ષણમ્ ।
સવષામાશ્રમાણા તુ મયા પાશપુતં વ્રતમ્ ।
ઉ પાિદતં શભંુ દક્ષ સવર્પાપિવમાેક્ષણમ્॥ ૩૦.૨૯૩॥
અસ્ય ચીણર્સ્ય ય સ યક્ ફલં ભવ ત પુ કલમ્ ।
તદ તુ તે મહાભાગ માનસ ત્યજ્યતાં વરઃ॥ ૩૦.૨૯૪॥
અેવમુ વા મહાદેવઃ સપત્નીકઃ સહાનુગઃ ।
અદશર્નમનપુ્રાપ્તાે દક્ષસ્યા મતિવક્રમઃ॥ ૩૦.૨૯૫॥
અવા ય ચ તદા ભાગં યથાેક્તં બ્રહ્મણા ભવઃ ।
વર ચ સવર્ધમર્જ્ઞાે બહુધા વ્યભજત્તદા ।
શા ત્યથ સવર્ભૂતાનાં શ ◌ૃ વં તત્ર વૈ દ્વ ઃ॥ ૩૦.૨૯૬॥
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શીષાર્ ભતાપાે નાગાનાં પવર્તાનાં શલા જઃ ।
અપા તુ ના લકાં િવદ્યાિન્નમાક ભજુગે વિપ॥ ૩૦.૨૯૭॥
વાૈરકઃ સાૈરભેયાણામષૂરઃ થવીતલે ।
ઇભા નામિપ ધમર્જ્ઞ દૃ ષ્ટપ્રત્યવરાેધનમ્॥ ૩૦.૨૯૮॥
ર ધ્રાેદ્ભૂતં તથાશ્વાનાં શખાેદ્ભેદશ્ચ બિહણામ્ ।
નતે્રરાેગઃ કાેિકલાનાં વરઃ પ્રાેક્તાે મહાત્મ ભઃ॥ ૩૦.૨૯૯॥
અ નાં િપત્તભેદશ્ચ સવષા મ ત નઃ શ્રુતમ્ ।
શકુાનામિપ સવષાં િહ મકા પ્રાેચ્યતે વરઃ ।
શાદૂર્લે વિપ વૈ િવપ્રાઃ શ્રમાે વર ઇહાેચ્યતે॥ ૩૦.૩૦૦॥
માનષુષેુ તુ સવર્જ્ઞ વરાે નામષૈ ક તતઃ ।
મરણે જન્મિન તથા મ યે ચ િવશતે સદા॥ ૩૦.૩૦૧॥
અેતન્માહેશ્વરં તે ે વરાે નામ સદુા ણઃ ।
નમસ્યશ્ચવૈ મા યશ્ચ સવર્પ્રા ણ ભર શ્વરઃ॥ ૩૦.૩૦૨॥
ઇમાં વરાે પ ત્તમદ નમાનસઃ પઠે સદા યઃ સસુમાિહતાે નરઃ ।
િવમુક્તરાેગઃ સ નરાે મુદા યુતાે લભેત કામાન્ સ યથામની ષતાન્॥ ૩૦.૩૦૩॥
દક્ષપ્રાેક્તં તવ ચાિપ ક ત્તર્યેદ્યઃ શ ◌ૃણાે ત વા ।
નાશભંુ પ્રા ુયાત્ િક ચદ્દ ઘર્ ચાયુરવા ુયાત્॥ ૩૦.૩૦૪॥
યથા સવષુ દેવષેુ વિરષ્ઠાે યાેગવાન્ હરઃ ।
તથા તવાે વિરષ્ઠાેઽયં તવાનાં બ્રહ્મિન મતઃ॥ ૩૦.૩૦૫॥
યશાેરાજ્યસખુૈશ્વયર્િવત્તાયુધર્નકાિઙ્ક્ષ ભઃ ।
તાેતવ્યાે ભ ક્તમાસ્થાય િવદ્યાકામૈશ્ચ યત્નતઃ॥ ૩૦.૩૦૬॥
વ્યાિધતાે દુઃ ખતાે દ નશ્ચાૈરત્ર તાે ભયાિદતઃ ।
રાજકાયર્િનયુક્તાે વા મુચ્યતે મહતાે ભયાત્॥ ૩૦.૩૦૭॥
અનને ચવૈ દેહેન ગણાનાં સ ગણાિધપઃ ।
ઇહ લાેકે સખંુ પ્રા ય ગણ અેવાપેપદ્યતે॥ ૩૦.૩૦૮॥
ન ચ યક્ષાઃ િપશાચા વા ન નાગા ન િવનાયકાઃ ।
કુયુર્િવઘ્નં ગ્ હે તસ્ય યત્ર સં તૂયતે ભવઃ॥ ૩૦.૩૦૯॥
શ ◌ૃ યાદ્વા ઇદં નાર સભુ યા બ્રહ્મચાિરણી ।
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િપ ભભર્ ર્પક્ષા યાં પજૂ્યા ભવ ત દેવવત્॥ ૩૦.૩૧૦॥
શ ◌ૃ યાદ્વા ઇદં સવ ક ત્તર્યેદ્વા યભી ણશઃ ।
તસ્ય સવાર્ ણ કાયાર્ ણ સ દ્ધ ગચ્છ ત્યિવઘ્નતઃ॥ ૩૦.૩૧૧॥
મનસા ચ તતં યચ્ચ યચ્ચ વાચા યુદાહૃતમ્ ।
સવ સ પદ્યતે તસ્ય તવનસ્યાનુક ત્તર્નાત્॥ ૩૦.૩૧૨॥
દેવસ્ય સગુહસ્યાથ દેવ્યા ન દ શ્વરસ્ય તુ ।
બ લ િવભવતઃ કૃ વા દમને િનયમને ચ॥ ૩૦.૩૧૩॥
તતઃ સ યુક્તાે ગ્ હ્ણ યાન્નામા યાશુ યથાક્રમમ્ ।
ઈ સતાન્ લભતેઽત્યથ કામાન્ ભાેગાંશ્ચ માનવઃ ।
તશ્ચ વગર્મા ાે ત સ્ત્રીસહસ્રપિર તઃ॥ ૩૦.૩૧૪॥
સવર્ કમર્સુ યુક્તાે વા યુક્તાે વા સવર્પાતકૈઃ ।
પઠન્ દક્ષકૃતં તાતંે્ર સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
તશ્ચ ગણસાલાેક્યં પજૂ્યમાનઃ સરુાસરૈુઃ॥ ૩૦.૩૧૫॥
ષવે િવિધયુક્તને િવમાનને િવરાજતે ।
આભૂતસ લવસ્થાયી દ્રસ્યાનુચરાે ભવેત્॥ ૩૦.૩૧૬॥
ઇત્યાહ ભગવાન્ વ્યાસઃ પરાશરસતુઃ પ્રભુઃ ।
નૈતદ્વદેયતે ક શ્ચન્નેદં શ્રાવ્ય તુ કસ્ય ચત્॥ ૩૦.૩૧૭॥
શ્રુ વૈત પરમં ગુહ્યં યેઽિપ સ્યુઃ પાપકાિરણઃ ।
વૈ યાઃ સ્ત્રયશ્ચ શદૂ્રાશ્ચ દ્રલાેકમવા ુયુઃ॥ ૩૦.૩૧૮॥
શ્રાવયેદ્ય તુ િવપ્રે યઃ સદા પવર્સુ પવર્સુ ।
દ્રલાેકમવા ાે ત દ્વ ે વૈ નાત્ર સશંયઃ॥ ૩૦.૩૧૯॥
ઇ ત શ્રીમહાપુરાણે વાયપુ્રાેક્તે દક્ષશાપવણર્નં નામ િત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૩૦॥
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