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         శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం – ఉత్ోరపీఠిక 
 

యథా ప్రధానం భగవాన్ ఇతి భక్త్ోా స్తోతో మయా | 
యం న బ్రహ్మాదయో దేవా విదుసోత్త్ోేన నరషయః || ౧ || 

స్తోత్వయమర్ాం వందయం చ కః స్తోష్యతి జగత్పతిం | 
భక్త్ోాత్త్ేవం పురసకృత్య మయా యజఞపతిర్వేభః || ౨ || 

త్తోఽభయనుజ్ఞం సంప్రాపయ స్తోతో మతిమతం వరః | 
శివమేభః స్తోవన్ దేవం నామభః పుష్టివరధనః || ౩ || 

నిత్యయుకోః శుచిరభకోః ప్రాప్నోతయతానమాత్ానా | 
ఏత్ద్ధధ పరమం బ్రహా పరం బ్రహ్మాధిగచఛతి || ౪ || 

ౠష్యశ్చ్వ దేవాశ్్ స్తోవంత్త్యత్త్న త్త్పరం | 
స్తోయమానో మహ్మదేవస్తోష్యత్త్ నియమాత్ాభః || ౫ || 

భక్త్ోనుకంపీ భగవాన్ ఆత్ాసంసా్థకరో విభః | 
త్థైవ చ మనుష్యయషు యే మనుష్యః ప్రధానత్ః || ౬ || 

ఆస్తోక్త్ః శ్రదదధానాశ్ ్బహుభరజనాభః సోవః | 
భక్త్ోా హయననయమీశానం పరం దేవం సనాత్నం || ౭ || 

కరాణా మనస్థ వాచా భావేనామిత్త్త్జసః | 
శ్యానా జ్గ్రమాణాశ్్ వ్రజనుోపవిశ్ంసోథా || ౮ || 
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ఉనిాష్నిోమిష్ంచైవ చింత్యంత్ః పునః పునః | 
శ్ృణ్ేంత్ః శ్రావయంత్శ్్ కథయంత్శ్్ త్త్ భవమ్ || ౯ || 

స్తోవంత్ః స్తోయమానాశ్్ తుష్యంతి చ రమంతి చ | 
జనాకోటిసహస్రేషు నానాసంస్థరయోనిషు || ౧౦ || 

జంతోర్వేగత్పాపసయ భవే భక్ోః ప్రజ్యత్త్ | 
ఉత్పనాో చ భవే భక్ోరననాయ సరేభావత్ః || ౧౧ || 

భావినః క్త్రణే చాసయ సరేయుకోసయ సరేథా | 
ఏత్దేదవేషు దుష్ప్పాపం మనుష్యయషు న లభయత్త్ || ౧౨ || 

నిర్వేఘ్నో నిశ్్లా రుద్రే భక్ోరవయభచార్వణీ | 
త్స్చయవ చ ప్రస్థదేన భక్ోరుత్పదయత్త్ నృణామ్ || ౧౩ || 

యేన యాంతి పరం స్తద్ధధం త్ద్భభవగత్చేత్సః | 
యే సరేభావానుగతః ప్రపదయంత్త్ మహేశ్ేరం || ౧౪ || 

ప్రపనోవత్సలో దేవః సంస్థరత్ తన్ సముదధరేత్ | 
ఏవం అన్యయ వికురేంతి దేవాః సంస్థరమోచనం || ౧౫ || 

మనుష్యణామృత్త్ దేవం నానాయ శ్క్ోసోప్నబలం | 
ఇతి త్త్న్యంద్రకల్పపన భగవాన్ సదసత్పతిః || ౧౬ || 

కృతిోవాస్థః స్తోత్ః కృషా్ త్ండినా శుభబుద్ధధనా | 
సోవమేత్ం భగవతో బ్రహ్మా సేయమధారయత్ || ౧౭ || 
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గీయత్త్ చ స బుదేధాత్ బ్రహ్మా శ్ంకరసనిోధౌ | 
ఇదం పుణ్యం పవిత్రం చ సరేద్భ పాపనాశ్నం || ౧౮ || 

యోగదం మోక్షదం చైవ సేరగదం తోష్దం త్థా | 
ఏవమేత్త్ పఠంత్త్ య ఏకభక్త్ోా తు శ్ంకరం || ౧౯ || 

యా గతిః స్థంఖ్యయోగానాం వ్రజంత్త్యతం గతిం త్ద్భ | 
సోవమేత్ం ప్రయత్త్ోన సద్భ రుద్రసయ సనిోధౌ || ౨౦ || 

అబదమేకం చరేదభకోః ప్రాపుోయాదీప్ససత్ం ఫలం | 
ఏత్ద్రహసయం పరమం బ్రహాణో హృద్ధ సంసా్తత్ం || ౨౧ || 

బ్రహ్మా ప్రోవాచ శ్క్రాయ శ్క్రః ప్రోవాచ మృత్యవే | 
మృతుయః ప్రోవాచ రుద్రేభ్యయ రుద్రేభయసోండిమాగమత్ || ౨౨ || 

మహత త్పస్థ ప్రాపోసోండినా బ్రహాసదాని | 
త్ండిః ప్రోవాచ శుక్రాయ గౌత్మాయ చ భారగవః || ౨౩ || 

వవసేతయ మనవే గౌత్మః ప్రాహ మాధవ | 
నారయణాయ స్థధాయయ సమాధిష్ాయ ధీమత్త్ || ౨౪ || 

యమాయ ప్రాహ భగవాన్ స్థధ్యయ నారయణోఽచ్యయత్ః | 
నాచికేతయ భగవాన్ ఆహ వవసేతో యమః || ౨౫ || 

మారకండేయాయ వారేషేయ నాచికేతోఽభయభాష్త్ | 
మారకండేయానాయా ప్రాపోం నియమేన జనారదన || ౨౬ || 
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త్వాపయహం అమిత్రఘ్ో సోవం దద్భయం హయవిశ్రుత్ం | 
సేరగామారోగయమాయుష్యం ధనయం వేదేన సమిాత్ం || ౨౭ || 

నాసయ విఘ్ోం వికురేంతి ద్భనవా యక్షరక్షస్థః | 
ప్సశాచా యాతుధానాశ్్ గుహయక్త్ భజగా అప్స || ౨౮ || 

యః పఠేత్ శుచిర్భభతే బ్రహాచారీ జిత్త్ంద్రియః | 
అభగోయోగో వరషం తు స్తఽశ్ేమేధఫలం లభేత్ || ౨౯ || 

 


