
Shri Durga Ashtottarashatanama Stotram

³rhகா³Shேடாthதரஶதநாமshேதாthரmh

Document Information

Text title : durgAShTottarashatanAmastotraM 1 (vishvasAratantra)

File name : durga108.itx

Category : aShTottarashatanAma, devii, durgA, stotra, devI

Location : doc_devii

Transliterated by : Girish Beeharry

Proofread by : Girish Beeharry

Latest update : November 1, 2010

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

January 7, 2021

sanskritdocuments.org



Shri Durga Ashtottarashatanama Stotram

³rhகா³Shேடாthதரஶதநாமshேதாthரmh

॥ ௐ ॥
॥  ³rhகா³ைய நம: ॥

அத²³rhகா³Shேடாthதரஶதநாமshேதாthரmh ।
ஈவர உவாச ।

ஶதநாம phரவயா ஶ ◌்’iΝShவ கமலாநேந ।
யshய phரஸாத³மாthேரண ³rhகா³ phதா ப⁴ேவth ஸதீ ॥ 1॥
ௐ ஸதீ ஸாth◌⁴வீ ப⁴வphதா ப⁴வாநீ ப⁴வேமாசநீ ।
ஆrhயா ³rhகா³ ஜயா சாth³யா thேநthரா ஶூலதா⁴ணீ ॥ 2॥
பிநாகதா⁴ணீ சிthரா சNhட³க⁴Nhடா மஹாதபா: ।
மேநா ³th³தி⁴ரஹŋhகாரா சிthதபா சிதா சிதி: ॥ 3॥
ஸrhவமnhthரமயீ ஸthதா ஸthயாநnhத³shவபிணீ ।
அநnhதா பா⁴விநீ பா⁴vhயா ப⁴vhயாப⁴vhயா ஸதா³க³தி: ॥ 4॥
ஶாmhப⁴வீ ேத³வமாதா ச சிnhதா ரthநphயா ஸதா³ ।
ஸrhவவிth³யா த³கnhயா த³யjhஞவிநாஶிநீ ॥ 5॥
அபrhேநகவrh ச பாடலா பாடலாவதீ ।
பThடாmhப³ர பதா⁴நா கலமரரநீ ॥ 6॥
அேமயவிkhரமா khரா ஸுnhத³ ஸுரஸுnhத³ ।
வந³rhகா³ ச மாதŋhகீ³ மதŋhக³iµநிதா ॥ 7॥
ph³ரா மாேஹவ ைசnhth³ ெகௗமா ைவShணவீ ததா² ।
சாiµNhடா³ைசவ வாரா லச ஷாkh’தி: ॥ 8॥
விமேலாthகrhணீ jhஞாநா khயா நிthயா ச ³th³தி⁴தா³ ।
ப³ஹுலா ப³ஹுலphேரமா ஸrhவவாஹந வாஹநா ॥ 9॥
நிஶுmhப⁴ஶுmhப⁴ஹநநீ மஷாஸுரமrhதி³நீ ।
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ம⁴ைகடப⁴ஹnhth ச சNhட³iµNhட³விநாஶிநீ ॥ 10॥
ஸrhவாஸுரவிநாஶா ச ஸrhவதா³நவகா⁴திநீ ।
ஸrhவஶாshthரமயீ ஸthயா ஸrhவாshthரதா⁴ணீ ததா² ॥ 11॥
அேநகஶshthரஹshதா ச அேநகாshthரshய தா⁴ணீ ।
மா ைசககnhயா ச ைகேஶா வதீ யதி: ॥ 12॥
அphெரௗடா⁴ ைசவ phெரௗடா⁴ ச vh’th³த⁴மாதா ப³லphரதா³ ।
மேஹாத³ iµkhதேகஶீ ேகா⁴ரபா மஹாப³லா ॥ 13॥
அkh³நிjhவாலா ெரௗth³ரiµகீ² காலராthshதபshவிநீ ।
நாராயணீ ப⁴th³ரகா விShiΝமாயா ஜேலாத³ ॥ 14॥
ஶிவ³தீ கரா ச அநnhதா பரேமவ ।
காthயாயநீ ச ஸாவிth phரthயா ph³ரமவாதி³நீ ॥ 15॥
ய இத³mh phரபேட²nhநிthயmh ³rhகா³நாமஶதாShடகmh ।
நாஸாth◌⁴யmh விth³யேத ேத³வி thஷு ேலாேகஷு பாrhவதி ॥ 16॥
த⁴நmh தா⁴nhயmh ஸுதmh ஜாயாmh ஹயmh ஹshதிநேமவ ச ।
சrhவrhக³mh ததா² சாnhேத லேப⁴nhiµkhதிmh ச ஶாவதீmh ॥ 17॥
மாmh ஜயிthவா  th◌⁴யாthவா ேத³வீmh ஸுேரவmh ।
ஜேயth பரயா ப⁴khthயா பேட²nhநாமஶதாShடகmh ॥ 18॥
தshய th³தி⁴rhப⁴ேவth³ ேத³வி ஸrhைவ:ஸுரவைரரபி ।
ராஜாேநா தா³ஸதாmh யாnhதி ராjhயயமவாphiνயாth ॥ 19॥
ேகா³ேராசநாலkhதகŋhேமவ

nh⁴ரகrhரம⁴thரேயண ।
விkh²ய யnhthரmh விதி⁴நா விதி⁴jhேஞா

ப⁴ேவth ஸதா³ தா⁴ரயேத ரா: ॥ 20॥
ெபௗ⁴மாவாshயாநிஶாமkh³ேர சnhth³ேர ஶதபி⁴ஷாmh க³ேத ।
விkh²ய phரபேட²th shேதாthரmh ஸ ப⁴ேவth ஸmhபதா³mh பத³mh ॥ 21॥
॥ இதி விவஸாரதnhthேர ³rhகா³Shேடாthதரஶதநாமshேதாthரmh ஸமாphதmh ॥
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