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indrasahasranAmastotram composed by Ganapti Muni

இnhth³ரஸஹshரநாமshேதாthரmh க³ணபேத: kh’தி:

இnhth³ேரா ேத³வதேமாऽநீல:ஸுபrhண: rhணப³nh⁴ர: ।
விவshய த³தா விவேயஶாேநா விவசrhஷணி: ॥ 1॥
விவாநி சkhrhவிவshமா³thதேரா விவ⁴rhph³’ஹnh ।
ேசகிதாேநா வrhதமாந:shவத⁴யாऽசkhரயா பர: ॥ 2॥
விவாநேரா விவேபா விவாrhவிவதshph’:² ।
விவகrhமா விவேத³ேவா vhவேதா தீ⁴ரநிShkh’த: ॥ 3॥
thஷுஜாதshதிkh³மஶ ◌்’ŋhேகா³ ேத³ேவா ph³ரth◌⁴ேநாऽஷசரnh ।
சாந: பரேமா விth³வாnh அேசா ேராசயnhநஜ: ॥ 4॥
jhேயShேடா² ஜநாநாmh vh’ஷேபா⁴ jhேயாதிrhjhேயShட²mh ஸேஹாம ।
அபி⁴khரநாmh த³தா த⁴rhதா விவshய கrhமண: ॥ 5॥
த⁴rhதா த⁴நாநmh தா⁴th’mh தா⁴தா தி⁴ேரா தி⁴ேயத: ।
யjhஞshய ஸாத⁴ேநா யjhேஞா யjhஞவாஹா அபாமஜ: ॥ 6॥
யjhஞmh ஜுஷாே யஜேதா khதkh³ராvhேऽவிேதர: ।
ஸுவjhjhரchயவேநா ேயாth³தா⁴ யஶேஸா யjhஞிேயா யஹு: ॥ 7॥
அவயாதா ³rhமதீநாmh ஹnhதா பாபshய ரஸ: ।
kh’ஶshய ேசாதி³தா kh’th: kh’தph³ரமா th◌⁴’தvhரத: ॥ 8॥
th◌⁴’ணேவாஜா அவிதாதீ⁴நாmh த⁴நாநாmh ஸத³chத: ।
விஹnhதா தமஸshthவShடா தபாshததார: ॥ 9॥
thேவஷnh’mhணshthேவShஸnhth³’kh ராஷாட³பராத: ।
kh³yhராvh’ேதா⁴த³shமதம: விrhதமshஜ: ॥ 10॥
vh’ஷphரப⁴rhமா விவாநி விth³வாநாத³ŋhrhதி³ரshதவா: ।
மnhth³ேரா மதீநாmh vh’ஷேபா⁴ மthவாnhமதாmh’: ॥ 11॥
மஹாஹshதீ க³ணபதிrhதி⁴யmh nhேவா ph³’ஹshபதி: ।
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இnhth³ரஸஹshரநாமshேதாthரmh க³ணபேத: kh’தி:

மாேநா மத⁴வா மnhதீ³ மrhேகாऽrhேகா ேமதி⁴ேரா மஹாnh ॥ 12॥
॥ இதி phரத²மmh நாமஶதகmh ॥

phரதிப: பேராமாthர: ப: Shத: ।
ஹூத: ர:shதா²தா: மாய: ரnhத³ர: ॥ 13॥
phரஶshத: kh’th ராmh த³rhதா தம: ।
³rhத: ph’thஸுேஜதா வrhபா: phரேவபநீ ॥ 14॥
பph: phரேசத: ப: ◌⁴ பநீயாநphரதிShத: ।
phரvh’th³த: ◌⁴ phரவயா: பாதா ஷNhவாநnhதரா ப⁴ர: ॥ 15॥
ஶாக: பாசஜnhய: ேபா⁴ஜா: வஸு: ।
பிஶŋhக³ராதி: ப: ேராேயாத: ◌⁴ ph’²jhரயா ॥ 16॥
phரkhவ phரதி³வ: rhvhய: ேரா: ◌⁴ rhவஜா ’: ।
phரேணதா phரமதி: பnhய: rhவயாவா phர⁴வஸு: ॥ 17॥
phரயjh: பாவக: ஷா பத³வீ: பதி²kh’thபதி: ।
thமா பேதாேஹதா phரேஹதா phராவிதா பிதா ॥ 18॥
nh’mhண: பrhவேதShடா:² phராசாமnh: ேராத: ।
ராmhபி⁴nh³ரநாth◌⁴’Shய: ராஜா: பphரதி²nhதம: ॥ 19॥
ph’தநாஷாTh³ பா³ஹுஶrhதீ⁴ ph³’ஹth³ேரiΝரநிShTh’த: ।
அபி⁴⁴திரேயாபாSh: ph³’ஹth³ேரரபிதா⁴நவாnh ॥ 20॥
ph³ரமphேயா ph³ரமஜூேதா ph³ரமவாஹா அரŋhக³ம: ।
ேபா³தி⁴nhமநா அவkhர ph³’ஹth³பா⁴iνரthரஹா ॥ 21॥
⁴கrhமா ப⁴ேரkh’thiνrhப⁴th³ரkh’th³ பா⁴rhவேராph◌⁴’: ।
ப⁴ேரஷு ஹvhேயா ⁴rhேயாஜா: ேராஹா phராஶுஷாth phரஷாTh ॥ 22॥
phரப⁴ŋhகீ³மேஷா பீ⁴ேமா ⁴rhயாஸுதிரஶshதிஹா ।
phரஸ விபதிrhவீர: பரshபா: ஶவshஸshபதி: ॥ 23॥
॥ இதி th³விதீயmh நாமஶதகmh ॥
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இnhth³ரஸஹshரநாமshேதாthரmh க³ணபேத: kh’தி:

த³thர: பிth’தம: ுrhபீ⁴:³ பணி: ।
phரthவாாண: ராmh த³rhமாபநshrhபி⁴மாதிஹா ॥ 24॥
ph’தி²vhயா vh’ஷப: ◌⁴ phரthந: phரமnhதீ³ phரத²ம: ph’:² ।
thய:ஸiµth³ரvhயசா: பா: phரேகதசrhஷணீஸஹ: ॥ 25॥
காதா⁴யா: கவிvh’த: ◌⁴ கநீந: khரமாnhkhர: ।
பாவshதா கவிதேமா கி³rhவாஹா: கீேசாத³ந: ॥ 26॥
பாவாnhெகௗஶிக: கா ராஜாmhயshய ேகா³பதி: ।
ெகௗ³rhேகா³rh³ேரா ³ேராऽசshய யவshய³ர ஆ³: ॥ 27॥
சnhth³ர³th◌⁴நசrhஷணிphராசkh’thயேசாத³யnhமதி: ।
சnhth³ரபா⁴iνசிthரதமசmhஷசசkhரமாஸஜ: ॥ 28॥
விஶுShமshவிth³mhநshவிஜாதshவீமத:◌⁴ ।
விrhshவிmhரshவிஶkh³மshவிphரதி: ॥ 29॥
விnh’mhணshவிkh³வshவிராதா⁴shவிkhர: ।
விமாthரshவிkh³ராப⁴shவிேத³ShணshவிShவணி: ॥ 30॥
thshதவஸshதkhவshவிkh³shrhவணிshthரத:³ ।
ரேத²Shட²shதரணிshmhரshthவிமாநநபchத: ॥ 31॥
ேதாத³shதthரshதவி iµஷாணshதவிஷshரா ।
திதிrhவா தshthராதா ⁴rhணிshrhணிshதவshதர: ॥ 32॥
யjhஞvh’th³ேதா⁴ யjhஞியாநாmh phரத²ேமா யjhவேநா vh’த: ◌⁴ ।
அthரகா²ேதா³ऽநிேஷா விஷுேऽஸுnhவnhேதாऽஜுர: ॥ 33॥
அேதாதிrhதா³ph◌⁴ேயாऽrhய: ஶிphணீவாநேகா³ட: ◌⁴ ।
ஆthகrhேऽnhதphரா அெதௗஜா அShத: ॥ 34॥
॥ இதி th’தீயmh நாமஶதகmh ॥

அth³’Shட ஏகரா³rhth◌⁴வ ஊrhth◌⁴வஸாந:ஸநாth³வா ।
shதி²ர:ஸூrhய:shவ⁴thேயாஜா:ஸthயராதா: ◌⁴ ஸநத: ॥ 35॥
phரகlhப:ஸththவாநாmh ேகரchதch³vhயசா: ।
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இnhth³ரஸஹshரநாமshேதாthரmh க³ணபேத: kh’தி:

ஶவ shவபதி:shேவாஜா: ஶசீவாநவிதீ³த⁴: ॥ 36॥
ஸthயஶுShம:ஸthயஸthவா ஸூiν:ஸthயshய ேஸாமபா: ।
த³shேயாrhஹnhதா தி³ேவா த⁴rhதா ராஜா தி³vhயshய ேசதந: ॥ 37॥
’kh³ேயாऽrhவா ேராசமாேநா ரேபா⁴தா³ ’தபா ’த: ।
’ ரணkh’th³ேரவா nh’thவிேயா ரth◌⁴ரேசாத³ந: ॥ 38॥
’Shேவாராேயாऽவநீராஜா ரயிshதா²ேநா ரதா³வஸு: ।
’⁴ா அநிமாேநாऽச:ஸஹமாந:ஸiµth³ய: ॥ 39॥
’ணகாதிrhகி³rhவrhணsh: கீஜ: கி²th³வாக²ஜŋhகர: ।
’ேஷா வஸுவிth³ேவnhேயா வாேஜஷு த³th◌⁴’ஷ: கவி: ॥ 40॥
விரphஶீ வீேதா விphேரா விவேவதா³ ’தாvh’த: ◌⁴ ।
’தkh³த⁴rhமkh’th³ேத⁴iνrhத⁴நth³தா⁴மவrhமவாTh ॥ 41॥
’ேதஜா:ஸணி: ேஸாmhய:ஸmhsh’Shth³’⁴Sh²ர: ।
’த:ஸப³ல:ஸrhவjhரவாஹா ’சீஷம: ॥ 42॥
’kh³த³th◌⁴’Shவாnh’Shெவௗஜா:ஸுேகா³பா:shவயஶshதர: ।
shவபி⁴Shஸுmhந: ேஸஹாந:ஸுநீதி:ஸுkh’த: ஶுசி: ॥ 42॥
’ணயா:ஸஹஸ:ஸூiν:ஸுதா³iν:ஸக³ே வஸு: ।
shேதாmhய:ஸமth³வா ஸthராஹா shேதாமவாஹா ’தீஷஹ: ॥ 44॥
॥ இதி சrhத²mh நாமஶதகmh ॥

ஶவிShட:² ஶவஸ: thர: ஶதமnh: ஶதkhர: ।
ஶkhர: ஶிாநர: ஶுSh thகrhண: ரவயthஸகா² ॥ 45॥
ஶததி: ஶrhத⁴நீதி: ஶதநீத:² ஶதாமக: ◌⁴ ।
ேலாகீ ஶிவதம: thயmh நாமபி³ph◌⁴ரத³நாநத: ॥ 46॥
ஶூர: ஶிph ஸஹshேராதி: ஶுph◌⁴ர: ஶ ◌்’ŋhŋhக³vh’ேஷாநபாth ।
ஶாஸ: ஶாகீ ரவshகாம: ஶவஸாவாநஹmhஸந: ॥ 47॥
ஸுபkh’thஶாந: ஶூஶுவாந: ஶசீபதி: ।
ஸதீநஸthவா ஸநிதா ஶkhதீவாநதkhர: ॥ 48॥
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இnhth³ரஸஹshரநாமshேதாthரmh க³ணபேத: kh’தி:

ஸஹshரேசதா:ஸுமநா: thய: ஶுth³த: ◌⁴ தாமக: ◌⁴ ।
ஸthராதா³வா ேஸாமபாவா ஸுkhர: மஷு த: ॥ 49॥
ேசாத³phரvh’th³ேதா⁴ விவshய ஜக³த: phராணதshபதி: ।
ெசௗthர:ஸுphரகரshேராநா சkhரமாந:ஸதா³vh’த:◌⁴ ॥ 50॥
shவபி⁴Sh:ஸthபதி:ஸthயசாrhவீரதமசதீ ।
சிthரசிகிthவாநாjhஞாதா phரதிமாநmh ஸத:ஸத: ॥ 51॥
shதா²தா:ஸேசதா:ஸதி³வ:ஸுத³mhஸா:ஸுரவshதம: ।
ஸேஹாத:³ஸுத:ஸmhராThஸூபார:ஸுnhவத:ஸகா² ॥ 52॥
ph³ரமவாஹshதேமா ph³ரமா விShiΝrhவshவ:பதிrhஹ: ।
ரய ஸmhshkh’ேதா th³ேரா ரணிேதஶாநkh’chசி²வ: ॥ 53॥
விphரஜூேதா விphரதேமா யேவா வjh ரNhயய: ।
வvhேரா வீரதேராவாrhமாதவா மthஸகா² ॥ 54॥
³rhதரவா விவ³rhேதா வnhத³நth³விசண: ।
vh’Shணிrhவஸுபதிrhவா vh’ஷேபா⁴ வாநீ வஸு: ॥ 55॥
॥ இதி பசமmh நாமஶதகmh ॥

விkh³ேரா விபீ⁴ஷே வநிrhvh’th³தா⁴rhவிேதா vh’ஷா ।
vhரஜph◌⁴’th³vh’thரஹா vh’th³ேதா⁴ விவவாேரா vh’தசய: ॥ 56॥
vh’ஷஜூதிrhvh’ஷரேதா² vh’ஷபா⁴nhேநா vh’ஷkhர: ।
vh’ஷகrhமா vh’ஷம:ஸுத³:ஸுnhவேதா vh’த: ◌⁴ ॥ 57॥
அth³ேராக⁴வாக³ஸுரஹா ேவதா:◌⁴ ஸthராகேராऽஜர: ।
அபார:ஸுஹேவாऽபீ⁴ரபி⁴ப⁴ŋhேகா³ऽŋhகி³ரshதம: ॥ 58॥
அமrhthய:shவாேதா⁴ऽஶthரphரதீேதாऽபி⁴மாதிஷாTh ।
அமth ஸூiνரrhசthrhய:ஸமth³தி³Shரப⁴யŋhகர: ॥ 59॥
அபி⁴ேநதா shபாrhஹராதா: ◌⁴ ஸphதரரபி⁴Shkh’th ।
அநrhவாshவrhதி³Shகrhதா shேதாth’மவிேதாபர: ॥ 60॥
அஜாதஶth: ேஸநாநி ப⁴யாvhப⁴யŋhகர: ।
உகா³ய:ஸthயேயாநி:ஸஹshவாiνrhவராபதி: ॥ 61॥
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இnhth³ரஸஹshரநாமshேதாthரmh க³ணபேத: kh’தி:

உkh³ேரா ேகா³ப உkh³ரபா³ஹுkh³ரத⁴nhேவாkhத²வrhத⁴ந: ।
கா³த²ரவா கி³ராmh ராஜா க³mhபீ⁴ேரா கி³rhவணshதம: ॥ 62॥
வjhரஹshதசrhஷணீநாmh vh’ஷேபா⁴ வjhரத³ண: ।
ேஸாமகாம: ேஸாமபதி: ேஸாமvh’th³த: ◌⁴ ஸுத³ண: ॥ 63॥
ஸுph³ரமா shத²விர:ஸூர:ஸShட:ஸphரதா:²ஸராTh ।
ஹமஶாrhஹவாnhஹmh பதிரshth’த: ॥ 64॥
ரNhயபா³ஹுrhvhதிrhஹேகேஶா மஶ: ।
ஹஶிphேரா ஹrhயமாே ஹஜாேதா ஹmhப⁴ர: ॥ 65॥
ரNhயவrhே ஹrhயேசா ஹவrhபா ஹphய: ।
ஹநிShேடா²ஹrhயேவா ஹvhேயா ஹShடா²ஹேயாஜந: ॥ 66॥
॥ இதி ஷShட²mh நாமஶதகmh ॥

ஸthவா ஸுஶிphர:ஸுthர:ஸுவீர:ஸுதபா ’: ।
கா³தா²nhேயா ேகா³thரபி⁴th³kh³ராமmh வஹமாேநா க³ேவஷண: ॥ 67॥
ShiΝshதsh²ஷ ஈஶாேநா ஈஶாேநா ஜக³ேதா nh’: ।
நrhயாணி விth³வாnhnh’பதி: ேநதாnh’mhணshய : ॥ 68॥
நிேமத⁴மாேநா நrhயாபா:nh⁴நாmh பதிthதர: ।
நrhேயா நிthவாnhநிசிேதா நth³தா³ேபா⁴நஹுShடர: ॥ 69॥
நvhேயா நிதா⁴தா nh’ம:ஸth◌⁴சீந:ஸுதேரண: ।
nh’தமாேநா நத³iνமாnhநவீயாnhnh’தேமாnh’th ॥ 70॥
விசயிShேடா² வjhரபா³ஹுrhvh’thரகா²ேதா³வலmh ஜ: ।
ஜாப⁴rhமா jhேயShட²தேமா ஜநப⁴ோ ஜநmhஸஹ: ॥ 71॥
விவாஷாTh³வmhஸேகா³வshயாnhநிShபாட³ஶநிமாnhnh’ஷாTh ।
rhபி⁴thராஷாட³பி⁴ஷாTh ஜக³தshதsh²ஷshபதி: ॥ 72॥
ஸmhvh’khஸமthஸுஸnhதா⁴தா ஸுஸŋhth³’khஸவிதாऽண: ।
shவrhய:shவேராசி:ஸுthராமா shShேயyhய:ஸநஜா:shவ: ॥ 73॥
kh’Nhவnhநேகதேவ ேக: ேபஶ: kh’Nhவnhநேபஶேஸ ।
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இnhth³ரஸஹshரநாமshேதாthரmh க³ணபேத: kh’தி:

வjhேரண ஹthவீ மேநா மthshேதாthேரா மth³க:³ண: ॥ 74॥
மஹாவீேரா மஹாvhராேதா மஹாyhய: phரமதிrhம ।
மாதா மேகா⁴நாmh மmhShேடா² மnhrhமnhமthதம: ॥ 75॥
ேமேஷா மvh’nhமnhமதா³ேநா மாநாவாnhமேஹமதி: ।
mhரோmh’ேகா மmhShேடா² mhரkh’thவா மஹாமஹ: ॥ 76॥
மத³nhமrh³தாமth³வா மதா³நாmh பதிராதப: ।
ஸுஶshதி:shவshதிதா:³shவrhth³’kh³ராதா⁴நாமாகர: பதி: ॥ 77॥
॥ இதி ஸphதமmh நாமஶதகmh ॥

இஷுஹshத இஷாmh தா³தா வஸுதா³தா வித³th³வஸு: ।
வி⁴திrhvhயாநாஶிrhேவேநா வயாnh விவth³வி:◌⁴ ॥ 78॥
nh’சா:ஸஹு:shவrhவிthஸுயjhஞ:ஸுSh²த:shவ: ।
ஆபி: ph’தி²vhயா ஜநிதா ஸூrhயshய ஜநிதா த: ॥ 79॥
ShபŋhTh³விவஹாயா:shமthதnhதி⁴rhvh’ஷபrhவா vh’ஷnhதம: ।
ஸாதா⁴ரண:ஸுக²ரத:²shவச:ஸthராத³th³⁴த: ॥ 80॥
jhேயShட²ராேஜா ரதா³iνrhஜkh³rhவிthவே வஶீ ।
விதா⁴தா விவமா ஆஶுrhமாயீ vh’th³த⁴மஹாvh’த: ◌⁴ ॥ 81॥
வேரNhேயா விவrhவாthshேயஶாேநா th³ெயௗrhவிசrhஷணி: ।
ஸதீநமnhrhேகா³த³thர:ஸth³ேயாஜாேதாவிப⁴ஜiν: ॥ 82॥
விதnhதஸாyhேயா வாஜாநாmh விப⁴khதா வshவ ஆகர: ।
வீரேகா வீரrhவjhரmh ப³ph◌⁴வீேரNhய ஆkh◌⁴’ணி: ॥ 83॥
வாேநேயா வாஜநிrhவாஜாநாmh பதிராkh’th ।
வாshேதாShபதிrhவrhபணீதிrhவிஶாmh ராஜா வேபாத³ர: ॥ 84॥
வி⁴தth³mhந ஆசkhராதா³ ேதா³த⁴ேதா வத: ◌⁴ ।
ஆக²Nhட³ேலா த³shமவrhசா:ஸrhவேஸேநா விேமாசந: ॥ 85॥
வjhரshய ப⁴rhதா வாrhயாmh பதிrhேகா³th³க³வாmh பதி: ।
விவvhயசா:ஸŋhசகாந:ஸுஹாrhேதா³ ஜநிதா தி³வ: ॥ 86॥
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இnhth³ரஸஹshரநாமshேதாthரmh க³ணபேத: kh’தி:

ஸமnhநாமா த⁴ phரதிேகா ph³’ஹத: பதி: ।
தீ³th◌⁴யாேநா தா³மேநா தா³தா தீ³rhக⁴ரவஸ ’ph◌⁴வஸ: ॥ 87॥
த³mhஸநாவாnhதி³வ:ஸmhmhராTh³ேத³தவஜூேதா தி³வாவஸு: ।
த³ஶேமா ேத³வதா த³ோ ³th◌⁴ேராth³mhநீ th³மnhதம: ॥ 88॥
॥ இthயShடமmh நாமஶதகmh ॥

மmhŋhShட²ராthதா²தீ⁴rhதீ³th³யாேநா த³th◌⁴’rh³தி: ◌⁴ ।
³Shடrh³chயவேநா தி³ேவாமாேநா தி³ேவாvh’ஷா ॥ 89॥
த³ாyhேயா த³shஹாth◌⁴’ShiΝ: த³வாnh தி⁴யாவஸு: ।
த⁴நshph’th³th◌⁴’ேதா தா⁴தா த³யமாேநா த⁴நஜய: ॥ 90॥
தி³vhேயா th³விப³rhஹா ஸnhநாrhய:ஸமrhயshthரா:ம:ஸகா² ।
th³:ஸமாேநா த³mhShேடா² ராத⁴ஸ: பதிரth◌⁴:³ ॥ 91॥
ஸmhராTh ph’தி²vhயா ஓஜshவாnh வேயாதா⁴ ’பா ’: ◌⁴ ।
ஏேகா ராைஜத⁴மாநth³விேட³கவீர உஜயா: ॥ 92॥
ேலாகkh’jhஜநிதாऽசாநாmh ஜநிதா க³வாmh ।
ஜதா ஜiνஷாmh ராஜா கி³rhவ:ஸுnhவேதாऽவிதா ॥ 93॥
அthகmh வஸாந: kh’Shநாmh ராேஜாkhth²ய: ஶிphரவாiν: ।
ஈTh³ேயாதா³வாநிநதேமா ேதா⁴ர:ஸŋhkhரnhத³ந:shவவாnh ॥ 94॥
ஜாkh³’விrhஜக³ேதா ராஜா kh³’thேஸா ேகா³விth³த⁴நாத⁴ந: ।
ேஜதாऽபி⁴⁴ரபாேரா தா³நவாநஸுேராrhணऽவ: ॥ 95॥
th◌⁴’Shவிrhத³நாshதவஸshதவீயாநnhதேமாऽvh’த: ।
ராேயாதா³தா ரயிபதி: விபசிth³vh’thரஹnhதம: ॥ 96॥
அபத:ஷாலபசாth³ த³th◌⁴வாthகார ஆத: ।
ேவாலாவநிShேடா² vh’ShNhயாவாnhvh’ஷNhவாnhvh’ேகாऽவத: ॥ 97॥
க³rhேபா⁴ऽஸமShடகாvhேயாக³ஶுShேமாத³th◌⁴’Shவணி: ।
phரthர: பrhவாஜதா³வா jhேயாதி: கrhதா கி³ராmh பதி: ॥ 98॥
॥ இதி நவமmh நாமஶதகmh ॥
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இnhth³ரஸஹshரநாமshேதாthரmh க³ணபேத: kh’தி:

அநவth³ய:ஸmhph◌⁴’தாேசா வjhவாத³th³வாnhth³மாnh ।
த³shேமா யஜthேரா ேயாதீ⁴யாநகவாrhயதŋhகர: ॥ 99॥
ph’தா³ஸாiνேராயாnh ph³ரமணேசாதி³தா: யம: ।
வnhத³ேநShடா:² ராmh ேப⁴தா ப³nh⁴ேரShடா² ph³’ஹth³தி³வ: ॥ 100॥
வதா ம⁴ேநா ராஜா phரேணநீ: பphரதீ² வா ।
உஶmhேஸாஹவmhேராதா ⁴தா³வா ph³’ஹchch²ரவா: ॥ 101॥
மாதா shதியாநாmh vh’ஷேபா⁴ மேஹாதா³தா மஹாவத: ◌⁴ ।
ஸுkh³mhய:ஸுராதா:◌⁴ ஸthராஷாேடா³த³தீநாmh நேதா³⁴நி: ॥ 102॥
அகாமகrhஶந:shவrhஷா:ஸுmh’க:ஸஹshkh’த: ।
பாshthயshய ேஹாதா nh⁴நாmh vh’ஷாேபா⁴ேஜா ரதீ²தம: ॥ 103॥
ஸகா²iµநீநாmh ஜநிதா:³shவதா⁴வாநஸேமாऽphரதி: ।
மநshவாநth◌⁴வேரா மrhேயா ph³’ப³³khேதா²ऽவிதா ப⁴க:³ ॥ 104॥
அஷாேலாऽல ஆத³rhதா வீரmh கrhதாmh விஶshபதி: ।
ஏக: பதிந: Sh:ஸுவீrhேயா ஹபா:ஸுth³’kh ॥ 105॥
ஏேகா ஹvhய:ஸநாதா³ேகா³ேகாவாகshய ஸணி: ।
ஸுvh’khதிரmh’ேதாऽmh’khத: க²ஜkh’th³வலதா:³ ஶுந: ॥ 106॥
அமthேரா thர ஆகாyhய:ஸுதா³மாph³nh மேஹாம ।
ரத:²ஸுபா³ஹுஶநா ஸுநீேதா² ⁴தா:³ஸுதா:³ ॥ 107॥
மத³shய ராஜா ேஸாமshய பீthவீjhயாnhதி³வ: பதி: ।
தவிவாnhத⁴ேநா th◌⁴ேமா ஹவநthஸஹ:shவராTh ॥ 108॥
॥ இதி த³ஶமmh நாமஶதகmh ॥

॥ அthேரேம ப⁴வnhthபஸmhஹாரேலாகா: ॥
இத³mh ஸஹshரnhth³ரshய நாmhநாmh பரமபாவநmh ।
’kh³ேவத³ேதா க³ணபதி:ஸŋhkh³’ய விநிப³th³த⁴வாnh ॥ 1॥
நாthர நாmhந: ெபௗநkhthயmh ந ச காராதி³ ரணmh ।
ேலாகமth◌⁴ேய ந சாரmhயா ஶதகshேயாபஸmh’தி: ॥ 2॥
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இnhth³ரஸஹshரநாமshேதாthரmh க³ணபேத: kh’தி:

நாmhநாேமஷாmh சா²nhத³ஸthவாthஸrhேவஷாmh ச shவபத: ।
அவேலாkhயா யதா² ச²nhத:³ ஶph³த³ஶுth³தி⁴rhவிசண: ॥ 3॥
அேநகபத³நாமாநி விநிேயாjhயாநி ஜேந ।
சrhth²யnhதphரேயாேக³ஷு vhthkhரமாchச யதா²nhவயmh ॥ 4॥
அshய நாமஸஹshரshய ேவth³த³லshய ேஸவேந ।
rhணmh ப²லmh தth³விjhேஞயmh யthshவாth◌⁴யாயநிேஷவேண ॥ 5॥
மnhthேரph◌⁴ய:ஸmhph◌⁴’தmh ஸாரேமதnhநாமஸஹshரகmh ।
ஏnhth³ரmh ேயா ப⁴ஜேத ப⁴khthயா தshய sh:th³த⁴ேயா வேஶ ॥ 6॥
இnhth³ேரா விஜயேத ேத³வ:ஸrhவshய ஜக³த: பதி: ।
ேவத³லmh ஜயthேயதthதshய நாமஸஹshரகmh ॥ 7॥
॥ இதி ப⁴க³வnhமஹrhரமnhேதவாேநா வாShட²shய
நரmhஹஸூேநாrhக³ணபேத: kh’தி:இnhth³ரஸஹshரநாமshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
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