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ShrI ShivasahasranAma Stotram from Rudrayamala tantra

ஶிவஸஹshரநாமshேதாthரmh

ௐ க³ேணஶாய நம: ।
rhவபீ²கா
ௐ ஓŋhகாரநிலயmh ேத³வmh க³ஜவkhthரmh சrh⁴ஜmh ।
பிசNh³லமஹmh வnhேத³ஸrhவவிkh◌⁴ேநாபஶாnhதேய ॥
திshmh’திராநாமாலயmh கலயmh ।
நமா ப⁴க³வthபாத³ஶŋhகரmh ேலாகஶŋhகரmh ॥
ஶŋhகரmh ஶŋhகராசாrhயmh ேகஶவmh பா³த³ராயணmh ।
ஸூthரபா⁴Shயkh’ெதௗ வnhேத³ ப⁴க³வnhெதௗ ந:ந: ॥
வnhேத³ ஶmh⁴iµமாபதிmh ஸுர³mh வnhேத³ ஜக³thகாரணmh
வnhேத³ பnhநக³⁴ஷணmh mh’க³த⁴ரmh வnhேத³ பஶூநாmhபதிmh ।
வnhேத³ஸூrhயஶஶாŋhகவநிநயநmh வnhேத³iµnhத³phயmh
வnhேத³ ப⁴khதஜநாரயmh ச வரத³mh வnhேத³ ஶிவmh ஶŋhகரmh ॥
தவ தththவmh ந ஜாநா கீth³’ேஶாऽ மேஹவர ।
யாth³’ேஶாऽ மஹாேத³வ தாth³’ஶாய நேமா நம: ॥
’ஷய ஊ:-
ஸூத ேவதா³rhத²தththவjhஞ ஶிவth◌⁴யாநபராயண ।
iµkhthபாயmh வதா³shமph◌⁴யmh kh’பாேலா iµநிஸthதம ॥ 1॥
க: ேஸvhய:ஸrhவேத³ேவஷு ேகா வா ஜphேயா மiν:ஸதா³ ।
shதா²தvhயmh thர வா நிthயmh கிmh வா ஸrhவாrhத²ஸாத⁴கmh ॥ 2॥
ஸூத உவாச-
த⁴nhயாnhமnhயாமேஹ நமநnhயஶரnhiµநீnh ।
வnhயாஶிேநா வேநவாஸாnh nhயshதமாiνShயகlhமஷாnh ॥ 3॥
ப⁴வth³பி: ◌⁴ ஸrhவேவதா³rhத²தththவmh jhஞாதமதnhth³ைத: ।
ப⁴வth³பி: ◌⁴ ஸrhவேவதா³rhேதா² jhஞாத ஏவாshதி யth³யபி ॥ 4॥
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ஶிவஸஹshரநாமshேதாthரmh

ததா²பி கிசிth³வயா யதா² jhஞாதmh மயா ததா² ।
ரா ைகலாஸஶிக²ேர ஸுகா²நmh ஜக³thphர⁴mh ॥ 5॥
ேவதா³nhதேவth³யஶாநmh ஶŋhகரmh ேலாகஶŋhகரmh ।
விேலாkhயாதீவ ஸnhShட:ஷNhiµக:²ஸாmhப³வரmh ॥ 6॥
மthவா kh’தாrhத²மாthமாநmh phரணிபthய ஸதா³ஶிவmh ।
பphரchச²ஸrhவேலாகாநாmh iµkhthபாயmh kh’தாஜ: ॥ 7॥
shகnhத³ உவாச-
விேவவர மஹாேத³வ விShiΝph³ரமாதி³வnhதி³த ।
ேத³வாநாmh மாநவாநாmh ச கிmh ேமாshயாshதி ஸாத⁴நmh ॥ 8॥
தவ நாமாnhயநnhதாநி ஸnhதி யth³யபி ஶŋhகர ।
ததா²பி தாநி தி³vhயாநி ந jhஞாயnhேத மயா⁴நா ॥ 9॥
phயாணி ஶிவநாமாநி ஸrhவாணி ஶிவ யth³யபி ।
ததா²பி காநி ரmhயாணி ேதஷு phயதமாநி ேத ॥
தாநி ஸrhவாrhத²தா³nhயth³ய kh’பயா வkhமrhஹ ॥ 10॥
ஸூத உவாச-
மாேராதீ³தாmh வாசmh ஸrhவேலாகதாவஹாmh ।
thவா phரஸnhநவத³நshதiµவாச ஸதா³ஶிவ: ॥ 11॥
ஸதா³ஶிவ உவாச-
ஸா⁴ ஸா⁴ மஹாphராjhஞ ஸmhயkhph’Shட²mh thவயா⁴நா ।
யதி³தா³நீmh thவயா ph’Shடmh தth³வேய ஶ ◌்’iΝஸாத³ரmh ॥ 12॥
ஏவேமவ ரா ெகௗ³rhயா ph’Shட: காயாமஹmh ததா³ ।
ஸமாkh²யாதmh மயா ஸmhயkhஸrhேவஷாmh ேமாஸாத⁴நmh ॥ 13॥
தி³vhயாnhயநnhதநாமாநி ஸnhதி தnhமth◌⁴யக³mh பரmh ।
அShேடாthதரஸஹshரmh  நாmhநாmh phயதரmh மம ॥ 14॥
ஏைககேமவ தnhமth◌⁴ேய நாம ஸrhவாrhத²ஸாத⁴கmh ।
மயாபி நாmhநாmh ஸrhேவஷாmh ப²லmh வkhmh ந ஶkhயேத ॥ 15॥
திலாைதrhபி³lhவபthைர: கமல: ேகாமலrhநைவ: ।
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ஶிவஸஹshரநாமshேதாthரmh

ஜயிShயதி மாmh ப⁴khthயா யshthேவதnhநாமஸŋhkh²யயா ॥ 16॥
ஸ பாேபph◌⁴ய:ஸmhsh’ேதச iµchயேத நாthர ஸmhஶய: ।
தேதா மமாnhதிகmh யாதி நராvh’thதி³rhலப⁴mh ॥ 17॥
ஏைகேகைநவ நாmhநா மாmh அrhசயிthவா th³’ட⁴vhரதா: ।
shேவShடmh ப²லmh phராphiνவnhதி ஸthயேமேவாchயேத மயா ॥ 18॥
ஏதnhநாமாவளீmh யsh பட²nhமாmh phரணேமthஸதா³ ।
ஸ யாதி மம ஸாjhயmh shேவShடmh ப³nh⁴ஸமnhவித: ॥ 19॥
shph’ShThவா மlhŋhக³மமலmh ஏதnhநாமாநி ய: பேட²th ।
ஸ பாதேகph◌⁴ய:ஸrhேவph◌⁴ய:ஸthயேமவ phரiµchயேத ॥ 20॥
யshthேவதnhநாமபி: ◌⁴ ஸmhயkh thகாலmh வthஸராவதி⁴ ।
மாமrhசயதி நிrhத³mhப: ◌⁴ ஸ ேத³ேவnhth³ேரா ப⁴விShயதி ॥ 21॥
ஏதnhநாமாiνஸnhதா⁴நநிரத:ஸrhவதா³ऽiµநா ।
மம phயகரshதshமாnhநிவஸாmhயthர ஸாத³ரmh ॥ 22॥
தthஜயா ேதாऽஹmh ஸ ஏவாஹmh மேதா மம ।
தshமாthphயதரmh shதா²நமnhயnhைநவ  th³’யேத ॥ 23॥
ரNhயபா³ஹுthயாதி³நாmhநாmh ஶmh⁴ரஹmh ’: ।
ேத³வதாphயஹேமவாthர ஶkhதிrhெகௗ³ மம phயா ॥ 24॥
மேஹஶ ஏவ ஸmhேஸvhய:ஸrhைவதி  கீலகmh ।
த⁴rhமாth³யrhதா:² ப²லmh jhேஞயmh ப²லதா³யீ ஸதா³ஶிவ: ॥ 25॥
ௐ

ெஸௗரமNhட³லமth◌⁴யshத²mh ஸாmhப³mh ஸmhஸாரேப⁴ஷஜmh ।
நீலkh³வmh விபாmh நமா ஶிவமvhயயmh ॥
॥ nhயாஸ: ॥
ௐ அshய ஶிவஸஹshரநாமshேதாthரமஹாமnhthரshய ஶmh⁴rh’: ।
அiνShph ச²nhத:³ । பரமாthமா ஸதா³ஶிேவா ேத³வதா ।
மேஹவர இதி பீ³ஜmh । ெகௗ³ ஶkhதி: ।
மேஹஶ ஏவ ஸmhேஸvhய:ஸrhைவதி கீலகmh ।
ஸாmhப³ஸதா³ஶிவ phthயrhேத²iµkh²யஸஹshரநாமஜேப விநிேயாக:³ ।
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ஶிவஸஹshரநாமshேதாthரmh

॥ th◌⁴யாநmh ॥
ஶாnhதmh பth³மாஸநshத²mh ஶஶித⁴ரமடmh பசவkhthரmh thேநthரmh
ஶூலmh வjhரmh ச க²Th³க³mh பரஶுமப⁴யத³mh த³பா⁴ேக³ வஹnhதmh ।
நாக³mh பாஶmh ச க⁴Nhடாmh வரட³மதmh சாŋhஶmh வாமபா⁴ேக³
நாநாலŋhகாரkhதmh shப²கமணிநிப⁴mh பாrhவதீஶmh நமா ॥
ௐ நேமா ப⁴க³வேத th³ராய ।
ௐ ரNhயபா³ஹு: ேஸநாநீrhதி³khபதிshதராTh ஹர: ।
ஹேகஶ: பஶுபதிrhமஹாnh ஸshபிஜேரா mh’ட:³ ॥ 1॥
விvhயாதீ⁴ ப³ph◌⁴ஶ: ேரShட:² பரமாthமா ஸநாதந: ।
ஸrhவாnhநராTh ஜக³thகrhதா Shேடேஶா நnhதி³ேகவர: ॥ 2॥
ஆததாவீ மஹாth³ர:ஸmhஸாராshthர:ஸுேரவர: ।
உபவீதிரஹnhthயாthமா ேthேரேஶா வநநாயக: ॥ 3॥
ேராத:shத²பதி:ஸூேதா வாணிேஜா மnhthnhநத: ।
vh’ேேஶா ஹுத⁴kh³ேத³ேவா ⁴வnhதிrhவாவshkh’த: ॥ 4॥
உchைசrhேகா⁴ேஷா ேகா⁴ரப: பthதீஶ: பாஶேமாசக: ।
ஓஷதீ⁴ஶ: பசவkhthர: kh’thshநவீேதா ப⁴யாநக: ॥ 5॥
ஸஹமாந:shவrhணேரதா: நிvhயாதி⁴rhநிபphலவ: ।
ஆvhயாதி⁴நீஶ: கேபா⁴ நிஷŋhகீ³shேதநரக: ॥ 6॥
மnhthராthமா தshகராth◌⁴யோ வசக: பவசக: ।
அரNhேயஶ: பசேரா நிேச:shதாரக: ॥ 7॥
phரkh’nhேதேஶா கி³சர:ேசேஶா ³ேஹShடத:³ ।
ப⁴வ: ஶrhேவா நீலகNhட:² கபrhதீ³ thராnhதக: ॥ 8॥
vhphதேகேஶா கி³ஶய:ஸஹshரா:ஸஹshரபாth ।
ஶிபிவிShடசnhth³ரெமௗrhரshேவா ⁴Shடேமாऽநக: ◌⁴ ॥ 9॥
வாமேநா vhயாபக: ஶூ வrhயாநஜேடா³ऽநiΝ: ।
ஊrhvhய:ஸூrhmhேயாऽkh³ய: ஶீph◌⁴ய: phரத²ம: பாவகாkh’தி: ॥ 10॥
ஆசாரshதாரகshதாேராऽவshவnhேயாऽநnhதவிkh³ரஹ: ।
th³வீphய:shேராதshய ஈஶாேநா ⁴rhேயா க³vhயயேநா யம: ॥ 11॥
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rhவேஜாऽபரேஜா jhேயShட:² கநிShேடா² விவேலாசந: ।
அபக³lhேபா⁴ மth◌⁴யேமாrhmhேயா ஜக⁴nhேயா ³th◌⁴நிய: phர: ◌⁴ ॥ 12॥
phரதிஸrhேயாऽநnhதப: ேஸாph◌⁴ேயா யாmhேயா ஸுராரய: ।
க²lhேயாrhவrhேயாऽப⁴ய: ேmhய: ேலாkhய: பth²ேயா நேபா⁴ऽkh³ரணீ: ॥ 13॥
வnhேயாऽவஸாnhய: தாthமா ரவ: கய: phரதிரவ: ।
ஆஶுேஷே மஹாேஸேநா மஹாவீேரா மஹாரத:² ॥ 14॥
ஶூேராऽதிகா⁴தேகா வrh வதீ² பி³lhth³யத: ।
தேஸந: த:ஸா கவசீ வஶkh’th³வஶீ ॥ 15॥
ஆஹநnhேயாऽநnhயநாேதா² ³nh³ph◌⁴ேயாऽShடநாஶக: ।
th◌⁴’ShiΝ: phரmh’ஶ இthயாthமா வதா³nhேயா ேவத³ஸmhமத: ॥ 16॥
தீேணஷுபாணி: phரத:shவாத: ◌⁴ ஶshthரவிthதம: ।
ஸுத⁴nhவா ஸுphரஸnhநாthமா விவவkhthர:ஸதா³க³தி: ॥ 17॥
shthய: பth²ேயா விவபா³ஹு: காThேயா நீphேயா ஶுசிshத: ।
ஸூth³ய:ஸரshேயா ைவஶnhேதா நாth³ய:phேயா ’rhமiν: ॥ 18॥
ஸrhேவா வrhShேயா வrhஷப:மார:ஶேலாऽமல: ।
ேமkh◌⁴ேயாऽவrhShேயாऽேமாக⁴ஶkhதி: விth³thேயாऽேமாக⁴விkhரம: ॥ 19॥
³ராஸேதா³ ³ராராth◌⁴ேயா நிrhth³வnhth³ேவா :³ஸஹrhஷப: ◌⁴ ।
ஈth◌⁴ய: khேராத⁴ஶமேநா ஜாகrhண: Shத: ॥ 20॥
ஆதphேயா வாரஜேரா வாthய: காthயாயநீphய: ।
வாshதvhேயா வாshேபா ேரShmhேயா விவrhதா⁴ வஸுphரத:³ ॥ 21॥
ேஸாமshதாmhேராऽண: ஶŋhக:³ th³ர:ஸுக²கர:ஸுkh’th ।
உkh³ேராऽiνkh³ேரா பீ⁴மகrhமா பீ⁴ேமா பீ⁴மபராkhரம: ॥ 22॥
அkh³ேரவேதா⁴ ஹநீயாthமா ஹnhதா ³ேரவேதா⁴ வத: ◌⁴ ।
ஶmh⁴rhமேயாப⁴ேவா நிthய: ஶŋhகர: கீrhதிஸாக³ர: ॥ 23॥
மயshகர: ஶிவதர: க²Nhட³பrhஶுரஜ: ஶுசி: ।
தீrhth²ய:lhேயாऽmh’தாதீ⁴ஶ: பாrhேயாऽவாrhேயாऽmh’தாகர: ॥ 24॥
ஶுth³த: ◌⁴ phரதரே iµkh²ய: ஶுth³த⁴பாணிரேலாப: ।
உchச உthதரணshதாrhயshதாrhயjhஞshதாrhய’th³க³தி: ॥ 25॥
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ஆதாrhய:ஸார⁴தாthமா ஸாரkh³ரா ³ரthயய: ।
ஆலாth³ேயா ேமாத:³ பth²ேயாऽநrhத²ஹா ஸthயஸŋhக³ர: ॥ 26॥
ஶShphய: ேப²nhய: phரவாேயாடா⁴ கthய:ைஸகதாரய: ।
இNhேயா kh³ராமணீ: Nhய: ஶரNhய: ஶுth³த⁴ஶாஸந: ॥ 27॥
வேரNhேயா யjhஞேஷா யjhேஞேஶா யjhஞநாயக: ।
யjhஞகrhதா யjhஞேபா⁴khதா யjhஞவிkh◌⁴நவிநாஶக: ॥ 28॥
யjhஞகrhமப²லாth◌⁴யோ யjhஞrhதிரநார: ।
phரபth²ய: கிmhஶிேலா ேக³ேயா kh³’யshதlhphேயா த⁴நாகர: ॥ 29॥
லshthய:யே ேகா³ShTh²ேயா ேகா³விnhேதா³ கீ³தஸthkhய: ।
’த³yhேயா ’th³யkh’th ’th³ேயா க³வேரShட:² phரபா⁴கர: ॥ 30॥
நிேவShphேயா நியேதாऽயnhதா பாmhஸvhய:ஸmhphரதாபந: ।
ஶுShkhேயா ஹthேயாऽதாthமா ரஜshய:ஸாthவிகphய: ॥ 31॥
ேலாphேயாலphய: பrhணஶth³ய: பrhNhய: rhண: ராதந: ।
⁴ேதா ⁴தபதிrh⁴ேபா ⁴த⁴ேரா ⁴த⁴ராத: ◌⁴ ॥ 32॥
⁴தஸŋhேகா⁴ ⁴தrhதிrh⁴தஹா ⁴தி⁴ஷண: ।
மத³ேநா மாத³ேகா மாth³ேயா மத³ஹா ம⁴ரphய: ॥ 33॥
ம⁴rhம⁴கர: khேரா ம⁴ேரா மத³நாnhதக: ।
நிரஜேநா நிராதா⁴ேரா நிrhphேதா நிபாதி⁴க: ॥ 34॥
நிShphரபேசா நிராகாேரா நிேஹா நிபth³ரவ: ।
ஸththவ:ஸththவ³ேேபத:ஸththவவிth ஸththவவிthphய: ॥ 35॥
ஸththவநிShட:²ஸththவrhதி:ஸththேவஶ:ஸththவவிthதம: ।
ஸமshதஜக³தா³தா⁴ர:ஸமshத³ணஸாக³ர: ॥ 36॥
ஸமshத:³க²விth◌⁴வmh ஸமshதாநnhத³காரண: ।
th³ராமாலாப⁴ரே th³ராphயவthஸல: ॥ 37॥
th³ராவா th³ராேபா th³ராபக: ।
விேவவேரா வீரப⁴th³ர:ஸmhராTh த³மகா²nhதக: ॥ 38॥
விkh◌⁴ேநவேரா விkh◌⁴நகrhதா ³rhேத³வஶிகா²மணி: ।
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⁴ஜேக³nhth³ரலஸthகNhேடா² ⁴ஜŋhகா³ப⁴ரணphய: ॥ 39॥
⁴ஜŋhக³விலஸthகrhே ⁴ஜŋhக³வலயாvh’த: ।
iµநிவnhth³ேயா iµநிேரShேடா²iµநிvh’nhத³நிேஷவித: ॥ 40॥
iµநி’thNhட³கshேதா²iµநிஸŋhைக⁴கவந: ।
iµநிmh’kh³ேயா ேவத³mh’kh³ேயா mh’க³ஹshேதா iµநீவர: ॥ 41॥
mh’ேக³nhth³ரசrhமவஸேநா நரmhஹநிபாதந: ।
mh’thஜேயா mh’thmh’thரபmh’thவிநாஶக: ॥ 42॥
³Shடmh’thர³ShேடShட: mh’thஹா mh’thத: ।
ஊrhth◌⁴ேவா ரNhய: பரேமா நித⁴ேநேஶா த⁴நாதி⁴ப: ॥ 43॥
யஜுrhrhதி:ஸாமrhதி: ’ŋhrhதிrhrhதிவrhத: ।
vhயkhேதா vhயkhததேமாऽvhயkhேதா vhயkhதாvhயkhதshதேமா ஜவீ ॥ 44॥
ŋhக³rhதிரŋhகா³thமா ŋhகா³ŋhகா³thமவிkh³ரஹ: ।
kh³ரஹkh³ரேஹா kh³ரஹாதா⁴ேரா kh³ரஹாகாேரா kh³ரேஹவர: ॥ 45॥
kh³ரஹkh’th³ kh³ரஹபி⁴th³ kh³ரா kh³ரேஹா kh³ரஹவிலண: ।
கlhபாகார: கlhபகrhதா கlhபலணதthபர: ॥ 46॥
கlhேபா கlhபாkh’தி: கlhபநாஶக: கlhபகlhபக: ।
பரமாthமா phரதா⁴நாthமா phரதா⁴நஷ: ஶிவ: ॥ 47॥
ேவth³ேயா ைவth³ேயா ேவத³ேவth³ேயா ேவத³ேவதா³nhதஸmhshத: ।
ேவத³வkhthேரா ேவத³ேவா விேவா மநாஶக: ॥ 48॥
கlhயாணப: கlhயாண: கlhயாண³ணஸmhரய: ।
ப⁴khதகlhயாணேதா³ ப⁴khதகாமேத⁴iν:ஸுராதி⁴ப: ॥ 49॥
பாவந: பாவேகா வாேமா மஹாகாேலா மதா³பஹ: ।
ேகா⁴ரபாதகதா³வாkh³நிrhத³வப⁴shமகணphய: ॥ 50॥
அநnhதேஸாமஸூrhயாkh³நிமNhட³லphரதிமphரப: ◌⁴ ।
ஜக³ேத³கphர:◌⁴shவா ஜக³th³வnhth³ேயா ஜக³nhமய: ॥ 51॥
ஜக³தா³நnhத³ேதா³ ஜnhமஜராமரணவrhத: ।
க²Thவாŋhகீ³ நீதிமாnh ஸthேயா ேத³வதாthமாऽऽthமஸmhப⁴வ: ॥ 52॥

shivasahasrarudrayAmala.pdf 7



ஶிவஸஹshரநாமshேதாthரmh

கபாலமாலாப⁴ரண: கபா விShiΝவlhலப: ◌⁴ ।
கமலாஸநகாலாkh³நி: கமலாஸநத: ॥ 53॥
காலாதீ⁴ஶshthகாலjhேஞா ³Shடவிkh³ரஹவாரக: ।
நாThயகrhதா நடபேரா மஹாநாThயவிஶாரத:³ ॥ 54॥
விராTh³பத⁴ேரா தீ⁴ேரா வீேரா vh’ஷப⁴வாஹந: ।
vh’ஷாŋhேகா vh’ஷபா⁴தீ⁴ேஶா vh’ஷாthமா vh’ஷப⁴th◌⁴வஜ: ॥ 55॥
மேஹாnhநேதா மஹாகாேயா மஹாவா மஹா⁴ஜ: ।
மஹாshகnhேதா⁴ மஹாkh³ேவா மஹாவkhthேரா மஹாஶிரா: ॥ 56॥
மஹாஹiνrhமஹாத³mhShThேரா மஹேதா³Shேடா² மேஹாத³ர: ।
ஸுnhத³ரph◌⁴:ஸுநயந:ஸுலலாட:ஸுகnhத³ர: ॥ 57॥
ஸthயவாkhேயா த⁴rhமேவthதா ஸthயjhஞ:ஸthயவிthதம: ।
த⁴rhமவாnh த⁴rhமநிே த⁴rhேமா த⁴rhமphரவrhதக: ॥ 58॥
kh’தjhஞ: kh’தkh’thயாthமா kh’தkh’thய: kh’தாக³ம: ।
kh’thயவிth kh’thயவிchch²ேரShட:² kh’தjhஞphயkh’thதம: ॥ 59॥
vhரதkh’th³ vhரதவிchch²ேரShேடா² vhரதவிth³வாnh மஹாvhரதீ ।
vhரதphேயா vhரதாதா⁴ேரா vhரதாகாேரா vhரேதவர: ॥ 60॥
அதிராகீ³ வீதராகீ³ ராக³ேஹrhவிராக³விth ।
ராக³kh◌⁴ேநா ராக³ஶமேநா ராக³ேதா³ ராகி³ராக³விth ॥ 61॥
விth³வாnh விth³வthதேமா விth³வjhஜநமாநஸஸmhரய: ।
விth³வjhஜநாரேயா விth³வjhஜநshதvhயபராkhரம: ॥ 62॥
நீதிkh’nhநீதிவிnhநீதிphரதா³தா நீதிவிthphய: ।
விநீதவthஸேலா நீதிshவேபா நீதிஸmhரய: ॥ 63॥
khேராத⁴விth khேராத⁴kh’th khேராதி⁴ஜநkh’th khேராத⁴பth◌⁴’kh ।
ஸkhேராத: ◌⁴ khேராத⁴ஹா khேராதி⁴ஜநஹா khேராத⁴காரண: ॥ 64॥
³ணவாnh ³ணவிchch²ேரShேடா² நிrh³ே ³ணவிthphய: ।
³தா⁴ேரா ³காேரா ³ணkh’th³³ணநாஶக: ॥ 65॥
வீrhயவாnh வீrhயவிchch²ேரShேடா² வீrhயவிth³வீrhயஸmhரய: ।
வீrhயாகாேரா வீrhயகேரா வீrhயஹா வீrhயவrhத⁴க: ॥ 66॥
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காலவிthகாலkh’thகாேலா ப³லkh’th³ ப³லவிth³ப³ ।
மேநாnhமேநா மேநாேபா ப³லphரமத²ேநா ப³ல: ॥ 67॥
விவphரதா³தா விேவேஶா விவமாthைரகஸmhரய: ।
விவகாேரா மஹாவிேவா விவவிேவா விஶாரத:³ ॥ 68॥
variation

விth³யாphரதா³தா விth³ேயேஶா விth³யாமாthைரகஸmhரய: ।
விth³யாகாேரா மஹாவிth³ேயா விth³யாவிth³ேயா விஶாரத:³ ॥68॥
வஸnhதkh’th³வஸnhதாthமா வஸnhேதேஶா வஸnhதத:³ ।
kh³Shமாthமா kh³Shமkh’th³ kh³Shமவrhத⁴ேகா kh³Shமநாஶக: ॥ 69॥
phராvh’Thkh’th phராvh’டா³கார: phராvh’Thகாலphரவrhதக: ।
phராvh’Thphரவrhத⁴க: phராvh’Nhத:² phராvh’Th³விநாஶக: ॥ 70॥
ஶரதா³thமா ஶரth³ேத⁴: ஶரthகாலphரவrhதக: ।
ஶரnhநாத:² ஶரthகாலநாஶக: ஶரதா³ரய: ॥ 71॥
மshவேபா மேதா³மஹா மநாயக: ।
ைஶஶிராthமா ைஶஶிேரஶ:ைஶஶிரrhphரவrhதக: ॥ 72॥
phராchயாthமா த³கார: phரதீchயாthேமாthதராkh’தி: ।
ஆkh³ேநயாthமா நிrh’தீேஶா வாயvhயாthேமஶநாயக: ॥ 73॥
ஊrhth◌⁴வாத: ◌⁴ஸுதி³கா³காேரா நாநாேத³ைஶகநாயக: ।
ஸrhவபmh’கா³கார:ஸrhவபmh’கா³தி⁴ப: ॥ 74॥
ஸrhவபmh’கா³தா⁴ேரா mh’கா³th³thபthதிகாரண: ।
வாth◌⁴யோ வவnhth³ேயா வவிjhவரக: ॥ 75॥
வkh’jhவஹா வவேநா வஸmhரய: ।
jhேயாதி:shவேபா விவாthமா விவநாேதா² வியthபதி: ॥ 76॥
வjhராthமா வjhரஹshதாthமா வjhேரேஶா வjhர⁴த: ।
மார³ஶாேநா க³th◌⁴யோ க³தி⁴ப: ॥ 77॥
பிநாகபாணி:ஸூrhயாthமா ேஸாமஸூrhயாkh³நிேலாசந: ।
அபாயரத: ஶாnhேதா தா³nhேதா த³மயிதா த³ம: ॥ 78॥
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’: ராணஷ: ேஷஶ: ரnhத³ர: ।
காலாkh³நிth³ர:ஸrhேவஶ: ஶமப: ஶேமவர: ॥ 79॥
phரலயாநலkh’th³ தி³vhய: phரலயாநலநாஶக: ।
thயmhப³ேகாऽஷTh³வrhக³நாஶேகா த⁴நத³phய: ॥ 80॥
அோph◌⁴ய: ோப⁴ரத: ோப⁴த:³ ோப⁴நாஶக: ।
ஸத³mhேபா⁴ த³mhப⁴ரேதா த³mhப⁴ேதா³ த³mhப⁴நாஶக: ॥ 81॥
nhேத³nh³ஶŋhக²த⁴வேளா ப⁴shேமாth³⁴தவிkh³ரஹ: ।
ப⁴shமதா⁴ரண’Shடாthமா Sh: ShThயஸூத³ந: ॥ 82॥
shதா²iΝrhதி³க³mhப³ேரா ப⁴rhேகா³ ப⁴க³ேநthரபி⁴³th³யம: ।
thகாkh³நி: காலகாலாkh³நிரth³விதீேயா மஹாயஶா: ॥ 83॥
ஸாமphய:ஸாமேவthதா ஸாமக:³ஸாமக³phய: ।
தீ⁴ேராதா³thேதா மஹாதீ⁴ேரா ைத⁴rhயேதா³ைத⁴rhயவrhத⁴க: ॥ 84॥
லாவNhயராஶி:ஸrhவjhஞ:ஸு³th³தி⁴rh³th³தி⁴மாnhவர: ।
mhப³வீண: கmh³கNhட:² ஶmhப³ராநிkh’nhதந: ॥ 85॥
ஶாrh³லசrhமவஸந: rhநnhேதா³ ஜக³thphய: ।
ஜயphரேதா³ ஜயாth◌⁴யோ ஜயாthமா ஜயகாரண: ॥ 86॥
ஜŋhக³மாஜŋhக³மாகாேரா ஜக³³thபthதிகாரண: ।
ஜக³th³ராகேரா வேயா ஜக³thphரலயகாரண: ॥ 87॥
ஷத³nhதபி⁴³thkh’Shட: பசயjhஞ: phரப⁴ஜக: ।
அShடrhதிrhவிவrhதிரதிrhதிரrhதிமாnh ॥ 88॥
ைகலாஸஶிக²ராவாஸ:ைகலாஸஶிக²ரphய: ।
ப⁴khதைகலாஸத:³ஸூேமா மrhமjhஞ:ஸrhவஶிக: ॥ 89॥
ேஸாம: ேஸாமகலாகாேரா மஹாேதஜா மஹாதபா: ।
ரNhயமராநnhத:³shவrhணேகஶ:ஸுவrhணth³’kh ॥ 90॥
ph³ரமா விவsh’³rhவீேஶா ேமாசேகா ப³nhத⁴வrhத: ।
shவதnhthர:ஸrhவமnhthராthமா th³திமாநதphரப:◌⁴ ॥ 91॥
Shகரா: Nhயகீrhதி: Nhயரவணகீrhதந: ।
Nhயrhதி: Nhயதா³தா NhயாNhயப²லphரத:³ ॥ 92॥
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ஸார⁴த:shவரமேயா ரஸ⁴ேதா ரஸாரய: ।
ௐகார: phரணேவா நாேதா³ phரணதாrhதிphரப⁴ஜந: ॥ 93॥
நிகடshேதா²ऽதி³ரshேதா² வஶீ ph³ரமாNhட³நாயக: ।
மnhதா³ரலநிலேயா மnhதா³ரஸுமாvh’த: ॥ 94॥
vh’nhதா³ரகphயதேமா vh’nhதா³ரகவராrhசித: ।
மாநநnhதகlhயாணபrhே மேஹாத³ய: ॥ 95॥
மேஹாthஸாேஹா விவேபா⁴khதா விவாஶாபரக: ।
ஸுலேபா⁴ऽஸுலேபா⁴ லph◌⁴ேயாऽலph◌⁴ேயா லாப⁴phரவrhத⁴க: ॥ 96॥
லாபா⁴thமா லாப⁴ேதா³ வkhதா th³திமாநநஸூயக: ।
ph³ரமசா th³’டா⁴சா ேத³வmhேஹா த⁴நphய: ॥ 97॥
ேவத³ேபா ேத³வேத³ேவேஶா ேத³வேத³ேவாthதேமாthதம: ।
பீ³ஜராேஜா பீ³ஜேஹrhபீ³ஜேதா³ பீ³ஜvh’th³தி⁴த:³ ॥ 98॥
பீ³ஜாதா⁴ேரா பீ³ஜேபா நிrhபீ³ேஜா பீ³ஜநாஶக: ।
பராபேரேஶா வரத:³ பிŋhக³ேலாऽkh³மேலாசந: ॥ 99॥
பிŋhக³லா:ஸுர³:³:ஸுர³phய: ।
கா³வேஹா கா³தீ⁴ேஶா க³kh’th³க³நாஶக: ॥ 100॥
கrhரெகௗ³ேரா ெகௗ³ேஶா ெகௗ³³³ஹாரய: ।
⁴rhஜ: பிŋhக³லஜேடா ஜடாமNhட³லமNh³த: ॥ 101॥
மேநாஜேவா வேஹரnhத⁴காஸுரஸூத³ந: ।
ேலாகப³nh: ◌⁴ கலாதா⁴ர: பாNh³ர: phரமதா²தி⁴ப: ॥ 102॥
அvhயkhதலே ேயாகீ³ ேயாகீ³ேஶா ேயாக³ŋhக³வ: ।
தாவாேஸா ஜநாவாஸ:ஸுரவாஸ:ஸுமNhட³ல: ॥ 103॥
ப⁴வைவth³ேயா ேயாகி³ைவth³ேயா ேயாகி³mhஹ’தா³ஸந: ।
உthதேமாऽiνthதேமாऽஶkhத: காலகNhேடா² விஷாத³ந: ॥ 104॥
ஆஶாshய: கமநீயாthமா ஶுப: ◌⁴ ஸுnhத³ரவிkh³ரஹ: ।
ப⁴khதகlhபத:shேதாதா shதvhய:shேதாthரவரphய: ॥ 105॥
அphரேமய³தா⁴ேரா ேவத³kh’th³ேவத³விkh³ரஹ: ।
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கீrhthயாதா⁴ர: கீrhதிகர: கீrhதிேஹரேஹக: ॥ 106॥
அphரth◌⁴’Shய: ஶாnhதப⁴th³ர: கீrhதிshதmhேபா⁴ மேநாமய: ।
⁴ஶேயாऽnhநமேயாऽேபா⁴khதா மேஹShவாேஸா மதiν: ॥ 107॥
விjhஞாநமய ஆநnhத³மய: phராணமேயாऽnhநத:³ ।
ஸrhவேலாகமேயா யShடா த⁴rhமாத⁴rhமphரவrhதக: ॥ 108॥
அநிrhவிNhே ³ணkh³ரா ஸrhவத⁴rhமப²லphரத:³ ।
த³யாஸுதா⁴rhth³ரநயேநா நிராஶீரபkh³ரஹ: ॥ 109॥
பராrhத²vh’thதிrhம⁴ேரா ம⁴ரphயத³rhஶந: ।
iµkhதாதா³மபதாŋhேகா³ நி:ஸŋhேகா³ மŋhக³ளாகர: ॥ 110॥
ஸுக²phரத:³ஸுகா²கார:ஸுக²:³க²விவrhத: ।
விஶ ◌்’ŋhக²ேலா ஜக³thகrhதா தஸrhவ: பிதாமஹ: ॥ 111॥
அநபாேயாऽேயா iµNh³ஸுேபா பவrhத: ।
அதீnhth³ேயா மஹாமாேயா மாயாவீ விக³தjhவர: ॥ 112॥
அmh’த: ஶாவத: ஶாnhேதா mh’thஹா கநாஶந: ।
மஹாphேரதாஸநாந: பிஶாசாiνசராvh’த: ॥ 113॥
ெகௗ³விலாஸஸத³ேநா நாநாகா³நவிஶாரத:³ ।
விசிthரமாlhயவஸேநா தி³vhயசnhத³நசrhசித: ॥ 114॥
விShiΝph³ரமாதி³வnhth³யாŋhkh◌⁴:ஸுராஸுரநமshkh’த: ।
கிடேல⁴பா²ேலnh³rhமணிகŋhகண⁴த: ॥ 115॥
ரthநாŋhக³தா³ŋhேகா³ ரthேநேஶா ரthநரதபா³க: ।
நவரthநக³ேேபதகி ரthநகக: ॥ 116॥
நாநாவிதா⁴ேநகரthநலஸthNhட³லமNh³த: ।
தி³vhயரthநக³கீrhணகNhடா²ப⁴ரண⁴த: ॥ 117॥
க³லvhயாலமணிrhநாஸாடph◌⁴ராதெமௗkhதிக: ।
ரthநாŋh³யவிலஸthகரஶாகா²நக²phரப:◌⁴ ॥ 118॥
ரthநph◌⁴ராஜth³ேத⁴மஸூthரலஸthகதட: ப: ।
வாமாŋhகபா⁴க³விலஸthபாrhவதீவீணphய: ॥ 119॥
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லாவலmhபி³தவrhப⁴khதமாநஸமnhதி³ர: ।
மnhத³மnhதா³ரShெபௗக⁴லஸth³வாநிேஷவித: ॥ 120॥
கshவிலஸthபா²ேலா தி³vhயேவஷவிராத: ।
தி³vhயேத³ஹphரபா⁴டஸnhதீ³பிததி³க³nhதர: ॥ 121॥
ேத³வாஸுர³shதvhேயா ேத³வாஸுரநமshkh’த: ।
ஹshதராஜthNhட³க: Nhட³கநிேப⁴ண: ॥ 122॥
ஸrhவாஶாshய³ேऽேமய:ஸrhவேலாேகShட⁴ஷண: ।
ஸrhேவShடதா³தா ஸrhேவShட:sh²ரnhமŋhக³ளவிkh³ரஹ: ॥ 123॥
அவிth³யாேலஶரேதா நாநாவிth³ையகஸmhரய: ।
rhதிப⁴வ: kh’பாேரா ப⁴khேதShடப²லரக: ॥ 124॥
ஸmhrhணகாம: ெஸௗபா⁴kh³யநிதி: ◌⁴ ெஸௗபா⁴kh³யதா³யக: ।
ைததkh’thெஸௗmhய: பராrhைத²கphரேயாஜந: ॥ 125॥
ஶரக³ததீ³நாrhதபthராணபராயண: ।
ShiΝrhேநதா வஷThகாேரா ph◌⁴ராShiΝrhேபா⁴ஜநmh ஹவி: ॥ 126॥
ேபா⁴khதா ேபா⁴ஜயிதா ேஜதா தாrhதமாநஸ: ।
அர: காரணmh khth³த⁴ஸமர: ஶாரத³phலவ: ॥ 127॥
ஆjhஞாபேகchேசா² க³mhபீ⁴ர: கவிrh:³shவphநநாஶக: ।
பசph³ரமஸiµthபthதி: ேthரjhஞ: ேthரபாலக: ॥ 128॥
vhேயாமேகேஶா பீ⁴மேவேஷா ெகௗ³பதிரநாமய: ।
ப⁴வாph³தி⁴தரேபாேயா ப⁴க³வாnh ப⁴khதவthஸல: ॥ 129॥
வேரா வShேடா² ேநதி³Shட:² phய: phயத³வ:ஸுதீ: ◌⁴ ।
யnhதா யவிShட:² ோதி³Shேடா²shத²விShேடா² யமஶாஸக: ॥ 130॥
ரNhயக³rhேபா⁴ ேஹமாŋhேகா³ ேஹமேபா ரNhயத:³ ।
ph³ரமjhேயாதிரநாேவயசாiµNhடா³ஜநேகா ரவி: ॥ 131॥
ேமாாrhதி²ஜநஸmhேஸvhேயா ேமாேதா³ ேமாநாயக: ।
மஹாமஶாநநிலேயா ேவதா³ேவா ⁴ரத:²shதி²ர: ॥ 132॥
mh’க³vhயாேதா⁴ சrhமதா⁴மா phரchச²nhந:shப²கphரப: ◌⁴ ।
ஸrhவjhஞ: பரமாrhதா²thமா ph³ரமாநnhதா³ரேயா வி: ◌⁴ ॥ 133॥
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மேஹவேரா மஹாேத³வ: பரph³ரம ஸதா³ஶிவ: ॥ 134॥
பரph³ரம ஸதா³ஶிவ ௐ நம இதி ।
உthதர பீ²கா
ஏவேமதாநி நாமாநி iµkh²யாநி மம ஷNhiµக² ।
ஶுப⁴தா³நி விசிthராணி ெகௗ³rhைய phேராkhதாநி ஸாத³ரmh ॥ 1॥
வி⁴தி⁴தவ: ஶுth³ேதா⁴ th³ரா⁴ஷண: ।
ஶிவŋhக³ஸபshேதா² நிshஸŋhேகா³ நிrhதாஸந: ॥ 2॥
ஏகாkh³ரசிthேதா நியேதா வஶீ ⁴தேத ரத: ।
ஶிவŋhகா³rhசேகா நிthயmh ஶிைவகஶரண:ஸதா³ ॥ 3॥
மம நாமாநி தி³vhயாநி ேயா ஜேபth³ப⁴khதிrhவகmh ।
ஏவiµkhத³ேேபத:ஸ ேத³ைவ: ேதா ப⁴ேவth ॥ 4॥
ஸmhஸாரபாஶஸmhப³th³த⁴ஜநேமாைகஸாத⁴நmh ।
மnhநாமshமரணmh நmh தேத³வ ஸகலாrhத²த³mh ॥ 5॥
மnhநாைமவ பரmh ஜphயமஹேமவாயாrhத²த:³ ।
அஹேமவ ஸதா³ ேஸvhேயா th◌⁴ேயேயா iµkhthயrhத²மாத³ராth ॥ 6॥
வி⁴திவjhரகவைச: மnhநாமஶரபாணிபி: ◌⁴ ।
விஜய:ஸrhவேதா லph◌⁴ேயா ந ேதஷாmh th³’யேத ப⁴யmh ॥ 7॥
ந ேதஷாmh th³’யேத ப⁴யmh ௐ நம இதி ।
ஸூத உவாச-
இthதீ³தமாகrhNhய மஹாேத³ேவந தth³வச: ।
ஸnhShட:ஷNhiµக:² ஶmh⁴mh Shடாவ கி³ஜாஸுத: ॥ 8॥
shகnhத³ உவாச-
நமshேத நமshேத மஹாேத³வ ஶmhேபா⁴
நமshேத நமshேத phரபnhைநகப³nhேதா⁴ ।
நமshேத நமshேத த³யாஸாரnhேதா⁴
நமshேத நமshேத நமshேத மேஹஶ ॥ 9॥
நமshேத நமshேத மஹாmh’thஹாnh
நமshேத நமshேத மஹா:³க²ஹாnh ।
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நமshேத நமshேத மஹாபாபஹாnh
நமshேத நமshேத நமshேத மேஹஶ ॥ 10॥
நமshேத நமshேத ஸதா³ சnhth³ரெமௗேல
நமshேத நமshேத ஸதா³ ஶூலபாேண ।
நமshேத நமshேத ஸேதா³ைமகஜாேந
நமshேத நமshேத நமshேத மேஹஶ ॥ 11॥
ேவதா³nhதேவth³யாய மஹாத³யாய
ைகலாஸவாஸாய ஶிவாத⁴வாய ।
ஶிவshவபாய ஸதா³ஶிவாய
ஶிவாஸேமதாய நம:ஶிவாய ॥ 12॥
ௐ நம:ஶிவாய இதி
ஸூத உவாச-
இதி shthவா மஹாேத³வmh ஸrhவvhயாபிநவரmh ।
ந:phரணmhயாத² தத:shகnhத³shதshெதௗ² kh’தாஜ: ॥ 13॥
ப⁴வnhேதாऽபி iµநிேரShடா:²ஸாmhப³th◌⁴யாநபராய: ।
ஶிவநாமஜபmh kh’thவா திShட²nh ஸுகி²ந:ஸதா³ ॥ 14॥
ஶிவ ஏவ ஸதா³ th◌⁴ேயய:ஸrhவேத³ேவாthதம: phர: ◌⁴ ।
ஶிவ ஏவ ஸதா³ jhேயா iµkhதிகாைமrhந ஸmhஶய: ॥ 15॥
மேஹஶாnhநாதி⁴ேகா ேத³வ:ஸ ஏவ ஸுரஸthதம: ।
ஸ ஏவ ஸrhவேவதா³nhதேவth³ேயா நாthராshதி ஸmhஶய: ॥ 16॥
ஜnhமாnhதரஸஹshேரஷு யதி³ தphதmh தபshததா³ ।
தshய ரth³தா⁴ மஹாேத³ேவ ப⁴khதிச ப⁴வதி th◌⁴வmh ॥ 17॥
ஸுப⁴கா³ ஜநநீ தshய தshையவ லiµnhநதmh ।
தshையவ ஜnhம ஸப²லmh யshய ப⁴khதி:ஸதா³ஶிேவ ॥ 18॥
ேய ஶmh⁴mh ஸுரஸthதமmh ஸுரக³ணராராth◌⁴யஶmh ஶிவmh
ைஶலாதீ⁴ஶஸுதாஸேமதமமலmh ஸmhஜயnhthயாத³ராth ।
ேத த⁴nhயா: ஶிவபாத³ஜநபரா:யnhேயா ந த⁴nhேயா ஜந:
ஸthயmh ஸthயேஹாchயேத iµநிவரா:ஸthயmh ந:ஸrhவதா² ॥ 19॥
ஸthயmh ந:ஸrhவதா² ௐ நம இதி ।
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நம: ஶிவாய ஸாmhபா³ய ஸக³ய ஸஸூநேவ ।
phரதா⁴நேஷஶாய ஸrhக³shதி²thயnhதேஹதேவ ॥ 20॥
நமshேத கி³ஜாநாத² ப⁴khதாநாShடதா³யக ।
ேத³ ப⁴khதிmh thவயீஶாந ஸrhவாபீ⁴Shடmh ச ேத³ ேம ॥ 21॥
ஸாmhப³ ஶmhேபா⁴ மஹாேத³வ த³யாஸாக³ர ஶŋhகர ।
மchசிthதph◌⁴ரமேரா நிthயmh தவாsh பத³பŋhகேஜ ॥ 22॥
ஸrhவாrhத² ஶrhவ ஸrhேவஶ ஸrhேவாthதம மேஹவர ।
தவ நாமாmh’தmh தி³vhயmh வாkh³ேர மம திShட² ॥ 23॥
யத³ரmh பத³mh ph◌⁴ரShடmh மாthராநmh ச யth³ ப⁴ேவth ।
தthஸrhவmh mhயதாmh ேத³வ phரத³ பரேமவர ॥ 24॥
கரசரணkh’தmh வாkhகாயஜmh கrhமஜmh வா
ரவணநயநஜmh வா மாநஸmh வாऽபராத⁴mh ।
விதமவிதmh வா ஸrhவேமதth மshவ
ஜயஜய கph³ேத⁴ மஹாேத³வ ஶmhேபா⁴ ॥ 25॥
காேயந வாசா மநேஸnhth³ையrhவா
³th³th◌⁴யாऽऽthமநா வா phரkh’ேத:shவபா⁴வாth ।
கேரா யth³யth ஸகலmh பரshைம
ஸதா³ஶிவாேயதி ஸமrhபயா ॥ 26॥
॥ ௐ தthஸth இதி iµkh²யஶிவஸஹshரநாமshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥

The sahasranAma verses are also found in shrIshivarahasya saptamAMsha

with slight variation.
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