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shrIbhuvaneshvarIshatanAmastotram

⁴வேநவஶதநாமshேதாthரmh

ைகலாஸஶிக²ேர ரmhேய நாநாரthேநாபேஶாபி⁴ேத ।
நரநாதாrhதா²ய ஶிவmh பphரchச² பாrhவதீ ॥ 1॥
ேத³vhவாச -

⁴வேநஶீமஹாவிth³யாநாmhநாமShேடாthதரmh ஶதmh ।
கத²யshவ மஹாேத³வ யth³யஹmh தவ வlhலபா⁴ ॥ 2॥
ஈவர உவாச -

’iΝ ேத³வி மஹாபா⁴ேக³shதவராஜத³mh ஶுப⁴mh ।
ஸஹshரநாmhநாமதி⁴கmh th³தி⁴த³mh ேமாேஹகmh ॥ 3॥
ஶுசிபி: ◌⁴ phராதthதா²ய ப²தvhயmh ஸமாைத: ।
thகாலmh ரth³த⁴யா khைத:ஸrhவகாமப²லphரத³mh ॥ 4॥
அshய ⁴வேநவrhயShேடாthதரஶதநாமshேதாthரshய ஶkhதிrh’:

கா³யth ச²nhத:³⁴வேநவ ேத³வதா சrhவrhக³ஸாத⁴ேந ஜேப விநிேயாக:³ ।
ௐ மஹாமாயா மஹாவிth³யா மஹாேபா⁴கா³ மேஹாthகடா ।
மாேஹவ மா ச ph³ரமாணீ ph³ரமபிணீ ॥ 5॥
வாகீ³வ ேயாக³பா ேயாகி³நீேகாேஸவிதா ।
ஜயா ச விஜயா ைசவ ெகௗமா ஸrhவமŋhக³ளா ॥ 6॥
ŋh³லா ச விலா ச jhவாநீ jhவாலபிணீ ।
ஈவ khரஸmhஹா லமாrhக³phரதா³யிநீ ॥ 7॥
ைவShணவீ ஸுப⁴கா³காரா ஸுlhயா லதா ।
வாமாŋhகா³வாமசாரா ச வாமேத³வphயா ததா²॥ 8॥
டா³கிநீ ேயாகி³நீபா ⁴ேதஶீ ⁴தநாயிகா ।
பth³மாவதீ பth³மேநthரா phர³th³தா⁴ ச ஸரshவதீ ॥ 9॥
⁴ச ேக²ச மாயா மாதŋhகீ³ ⁴வேநவ ।
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காnhதா பதிvhரதா ஸா ஸுசு:Nhட³வாநீ ॥ 10॥
உமா மா ேலாேகஶீ ஸுேகஶீ பth³மராகி³ணீ ।
இnhth³ராணீ ph³ரம சாNhடா³ சNh³கா வாவlhலபா⁴ ॥ 11॥
ஸrhவதா⁴மயீrhதிrhஜலபா ஜேலாத³ ।
ஆகாஶீ ரணகா³ைசவ nh’கபாலவி⁴ஷ ॥ 12॥
நrhமதா³ ேமாதா³ைசவ த⁴rhமகாமாrhத²தா³யிநீ ।
கா³யth சாத²ஸாவிth thஸnhth◌⁴யா தீrhத²கா³நீ ॥ 13॥
அShட நவ ைசவ த³ஶmhேயகாத³ஶீ ததா² ।
ெபௗrhணமா ஹூபா திதி²rhதிshவபிணீ ॥ 14॥
ஸுராநாஶகா ச உkh³ரபா ச வthஸலா ।
அநலா அrhத⁴மாthரா ச அ பீதேலாசநா ॥ 15॥
லjhஜா ஸரshவதீ விth³யா ப⁴வாநீ பாபநாஶிநீ ।
நாக³பாஶத⁴ரா rhதிரகா³தா⁴ th◌⁴’தNhட³லா ॥ 16॥
thரபா யக ேதஜshவிநீ ஶுசிshதா ।
அvhயkhதா vhயkhதேலாகா ச ஶmh⁴பா மநshவிநீ ॥ 17॥
மாதŋhகீ³ மthதமாதŋhகீ³ மஹாேத³வphயா ஸதா³ ।
ைத³thயஹா ைசவ வாரா ஸrhவஶாshthரமயீ ஶுபா⁴ ॥ 18॥
ய இத³mh பட²ேத ப⁴khthயா ’iΝயாth³வா ஸமாத: ।
அthேரா லப⁴ேத thரmh நிrhத⁴ேநா த⁴நவாnh ப⁴ேவth ॥ 19॥
rhேகா²ऽபி லப⁴ேத ஶாshthரmh ேசாேராऽபி லப⁴ேத க³திmh ।
ேவதா³நாmh பாட²ேகா விphர:thேயா விஜயீ ப⁴ேவth ॥ 20॥
ைவயsh த⁴நவாnh⁴யாch²th³ரsh ஸுக²ேமத⁴ேத ।
அShடmhயாச சrhத³யாmh நவmhயாmh ைசகேசதஸ:॥ 21॥
ேய பட²nhதி ஸதா³ ப⁴khthயா ந ேத ைவ :³க²பா⁴கி³ந: ।
ஏககாலmh th³விகாலmh வா thகாலmh வா சrhத²கmh ॥ 22॥
ேய பட²nhதி ஸதா³ ப⁴khthயா shவrhக³ேலாேக ச தா: ।
th³ரmh th³’ShThவா யதா² ேத³வா: பnhநகா³ க³ட³mh யதா²॥
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ஶthரவ: phரபலாயnhேத தshய வkhthரவிேலாகநாth ॥ 23॥
இதிth³ரயாமேல ேத³வீஶŋhகரஸmhவாேத³⁴வேநவrhயShேடாthதரஶதநாமshேதாthரmh
॥
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