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         శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం – పూర్వపీఠిక 
 

శుక్లంబర్ధర్ం విష్ణం శశివర్ణం చతుర్భుజం | 
ప్రసన్నవదన్ం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్ననపశంతయే || 

పూర్వపీఠిక || 

వాసుదేవ ఉవాచ | 
తతః స ప్రయతో భూత్వవ మమ త్వత యుధిష్ఠిర్ | 
ప్రంజలః ప్రహ విప్రర్షిర్ననమసంగ్రహమాదితః || ౧ || 

ఉపమన్యార్భవాచ | 
బ్రహమప్రోక్ోః ఋష్ఠప్రోక్ోర్వవదవేదంగసంభవః | 
సర్వలోకేష్ విఖ్యాతం సుోతాం స్తోష్యామి నామభః || ౨ || 

మహదిుర్షవహితః సత్ాః సిద్ధః సర్నవర్థసాధకః | 
ఋష్ఠణా తండినా భక్ోా కృతర్వవదకృత్వతమనా || ౩ || 

యథోక్ోః సాధుభః ఖ్యాతర్భమనిభసోతోవదర్షిభః | 
ప్రవర్ం ప్రథమం సవర్్ాం సర్వభూతహితం శుభం || ౪ || 

శ్రుతః సర్వత్ర జగతి బ్రహమలోక్వత్వర్షతః | 
సత్ాసోతపర్మం బ్రహమ బ్రహమప్రోకోం సనాతన్ం || ౫ || 
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వక్ష్యా యదుకులశ్రేష్ ిశృణుష్యవవహితో మమ | 
వర్యైన్ం భవం దేవం భకోసోవం పర్మేశవర్ం || ౬ || 

తేన్ తే శ్రావయిష్యామి యతోద్బ్రహమ సనాతన్ం | 
న్ శకాం విసోర్నతకృత్నం వకుోం సర్వసా కేన్చిత్ || ౭ || 

యుకేోనాపి విభూతీనామపి వర్ిశతర్పి | 
యసాాదిమధామంతం చ సురైర్పి న్ గమాతే || ౮ || 

కసోసా శకునయాదవకుోం గుణాన్ క్ర్వో్నాన్ మాధవ | 
కం తు దేవసా మహతః సంక్షిప్తోర్థపదక్షర్ం || ౯ || 

శకోతశచర్షతం వక్ష్యా ప్రసాదత్ తసా ధీమతః | 
అప్రపా తు తతోఽన్యజ్ఞం న్ శకాః స్తోతుమీశవర్ః || ౧౦ || 

యద తేనాభాన్యజ్ఞతః సుోతో వ స తద మయా | 
అనాదినిధన్సాాహం జగద్యానేర్మహాతమన్ః || ౧౧ || 

నామానం కంచిత్ముదేేశాం వక్ష్యామావాకోయోనిన్ః | 
వర్దసా వర్వణ్ాసా విశవరూపసా ధీమతః || ౧౨ || 

శృణు నామానం చయం కృష్ణ యదుకోం పదమయోనినా | 
దశనామసహస్రాణి యానాాహ ప్రపిత్వమహః || ౧౩ || 

త్వని నిర్మథా మన్సా దధ్నన ఘృతమివోదధృతం | 
గిర్వః సార్ం యథా హేమ పుష్పసార్ం యథా మధు || ౧౪ || 
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ఘృత్వత్వ్ర్ం యథా మండసోథైతత్వ్ర్ముదధృతం | 
సర్వప్తప్తపహమిదం చతుర్వవదసమనివతం || ౧౫ || 

ప్రయతేననాధిగంతవాం ధ్యర్ాం చ ప్రయత్వతమనా | 
మాంగళ్ాం పౌష్ఠికం చైవ ర్క్షోఘనం ప్తవన్ం మహత్ || ౧౬ || 

ఇదం భక్ోయ దతవాం శ్రదధయా నాసిోక్య చ | 
నాశ్రదధధ్యన్ రూప్తయ నాసిోక్యా హిత్వతమనే || ౧౭ || 

యశచభాసూయతేదేవం క్ర్ణాత్వమన్మీశవర్ం | 
స కృష్ణ న్ర్కం యాతి సః పూర్వః సహాతమజః || ౧౮ || 

ఇదం ధ్యాన్ం ఇదం యోగం ఇదం ధ్యాయమన్యతోమం | 
ఇదం జపామిదం జ్ఞన్ం ర్హసామిదముతోమమ్ || ౧౯ || 

యం జ్ఞత్వవ హాంతక్లేపి గచ్ఛేత పర్మాం గతిం | 
పవిత్రం మంగళ్ం మేథాం కళ్యాణ్మిదముతోమమ్ || ౨౦ || 

ఇదం బ్రహామ పుర్న కృత్వవ సర్వలోకపిత్వమహః | 
సర్వ సోవానాం ర్నజతేవ దివాానాం సమకలపయత్ || ౨౧ || 

తద ప్రభృతి చైవాయం ఈశవర్సా మహాతమన్ః | 
సోవర్నజ ఇతి ఖ్యాతో జగతామర్పూజితః || ౨౨ || 

బ్రహమలోక్దయం సవర్వ్ా సోవర్నజోవత్వర్షతః | 
యతసోండిః పుర్నప్రప తేన్ తండి కృతో భవత్ || ౨౩ || 
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సవర్న్చ్్చవాత్ర భూలోకం తండినా హావత్వర్షతః | 
సర్వమంగళ్ మాంగళ్ాం సర్వప్తప ప్రణాశన్ం || ౨౪ || 

నిగధిష్యా మహాబాహో సోవానాముతోమం సోవం | 
బ్రహమణామపి యద్బ్రహమ పర్నణామపి యతపర్ం || ౨౫ || 

తేజసామపి యతేోజసోపసామపి యతోపః | 
శంత్వనామపి యః శంతో దుాతీనామపి యాదుాతిః || ౨౬ || 

దంత్వనామపి యో దంతో ధీమత్వమపి యా చ ధీః | 
దేవానామపి యో దేవ ఋషీణామపి యసోృష్ఠః || ౨౭ || 

యజ్ఞనామపి యో యజఞశిివానామపి యః శివః | 
ర్భద్రాణామపి యో ర్భద్బః ప్రభః ప్రభవత్వమపి || ౨౮ || 

యోగినామపి యో యోగీ క్ర్ణానాం చ క్ర్ణ్ం | 
యతో లోక్స్ంభవంతి న్ భవంతి యతః పున్ః || ౨౯ || 

సర్వభూత్వతమభూతసా హర్సాామితతేజసః | 
అష్టితోర్సహస్రం తు నామానం శర్వసా మే శృణు || ౩౦ || 

యచ్ఛ్ేరత్వవ మన్యజవాాఘ్ర సర్నవన్ క్మాన్వాప్ాసి || ౩౧ || 
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