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shrI lalitA sahasra nAma stotram

லதாஸஹshரநாமshேதாthரmh rhவபீ²கா ப²லதி
ஸதmh

மாத:லேத phரத³ !
ெலௗthயநிrhத ஜபாஸுமாiνராகா³mh
பாஶாŋhெஶௗ த⁴iνஷூநபி தா⁴ரயnhதீmh ।
தாmhேரமணமாlhயவிேஶஷ⁴ஷாmh
தாmh³லதiµகீ²mh thராmh நமா ॥ 1॥
ம⁴ராnhம⁴ரா மதாnhமதா
mh’³லாnhmh’³லா ஸுலபா⁴thஸலபா⁴ ।
அத³ ஸத³யாthஸத³யா
லதாlhலதா லதாऽவ மாmh ॥ 2॥
லதmh சரணஸேராேஜ லததரmh வத³நஶீதசிபி³mhேப³ ।
லததமmh shதேராசி லதாkh²யmh வsh ேம ரத: ॥ 3॥
thவthphரஸூதshthவதா³jhஞphதshthவதா³ஸshthவthபராயண: ।
thவnhநாமசிnhதநபரshthவத³rhேத²ऽஹmh நிேயாத: ॥ 4॥
thவயாrhதத³mh ஸrhவmh தவ shவmh பரேமவ ।
thவத³தீ⁴நmh கேராஹ thவத³rhேத² தnhநிேயாஜேய ॥ 5॥
தவ ேத³வி வேஶ வrhேத தவாjhஞாேமவ பாலயnh ।
தவ நாமாநி க³ணயnh thவயி ேய க³ஹாண மாmh ॥ 6॥
ஏஷா ப⁴khthயா தவ விரசிதா யா ேத³வி ேஸவா
shவீkh’thையநாmh ஸபதி³ஸகலாnhேமऽபராதா⁴nh மshவ ।
nhநmh யthதthதவ கணயா rhணதாேம ஸth³ய:
ஸாநnhத³ ேம ’த³யகமேல ேதऽsh நிthயmh நிவாஸ: ॥ 7॥
லதாஸஹshரநாமshேதாthரmh
(உேபாth³தா⁴தாkh²யா phரத²மா கலா)
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லதாஸஹshரநாமshேதாthரmh rhவபீ²கா ப²லதி ஸதmh

³rhph³ரமா ³rhவிShiΝ:³rhேத³ேவா மேஹவர: ।
³:ஸாாthபரmh ph³ரம தshைம ³ரேவ। நம: ॥ 1॥
வnhேத³³பத³th³வnhth³வமவாŋhமநஸேகா³சரmh ।
ரkhதஶுkhலphரபா⁴ரmh அதrhkhயmh thைரரmh மஹ: ॥ 2॥
ஶுkhலாmhப³ரத⁴ரmh விShiΝmh ஶஶிவrhணmh சrh⁴ஜmh ।
phரஸnhநவத³நmh வnhேத³ஸrhவவிkh◌⁴ேநாபஶாnhதேய ॥ 3॥
thராmh லநிதி⁴ேட³ऽணயmh காமராஜவிth³தா⁴ŋhகீ³mh ।
th³ணrhேத³ைவrhநிiνதாேமகாnhதாmh பி³nh³கா³mh மஹாரmhபா⁴mh ॥ 1॥
லதாநாமஸஹshேர ச²லாrhணஸூthராiνயாயிnhய: ।
பபா⁴ஷா பா⁴Shயnhேத ஸŋhேபாthெகௗகphரேமாதா³ய ॥ 2॥
பசாஶேத³க ஆெதௗ³ நாமஸு ஸாrhத⁴th³vhயஶீதிஶதmh ।
ஷட³ஶீதி:ஸாrhதா⁴nhேத ஸrhேவ விmhஷதிஶதthரயmh ேலாகா: ॥ 3॥
த³ஶ:◌⁴ ஸாrhத⁴nh’பாலா அth◌⁴Shடmh ஸாrhத⁴நவஷட³th◌⁴Shடmh ।
iµநிஸூதஹயாmhபா³ேவாkhதிrhth◌⁴யாநேமேகந ॥ 4॥ BSR part 2 NR AchArya

அக³shthய உவாச -

அவாநந மஹா³th³ேத⁴ ஸrhவஶாshthரவிஶாரத³ ।
கதி²தmh லதாேத³vhயா: சதmh பரமாth³⁴தmh ॥ 1॥
rhவmh phரா³rhப⁴ேவா மா: தத: பThடாபி⁴ேஷசநmh ।
ப⁴Nhடா³ஸுரவத⁴ைசவ விshதேரண thவேசாதி³த: ॥ 2॥
வrhணிதmh ரmh சாபி மஹாவிப⁴வவிshதரmh ।
மthபசத³ஶாrhயா: மமா வrhணிதshததா² ॥ 3॥
ேஷாடா⁴nhயாஸாத³ேயா ேத³vhயா: nhயாஸக²Nhேட³ஸதா: ।
அnhதrhயாக³khரமைசவ ப³rhயாக³khரமshததா² ॥ 4॥
மஹாயாகா³khரமசாபி ஜாக²Nhேட³ஸதா: ।
ரசரணக²Nhேட³  ஜபலணதmh ॥ 5॥
ேஹாமக²Nhேட³ thவயா phேராkhேதா ேஹாமth³ரvhயவிதி⁴khரம: ।
சkhரராஜshய விth³யாயா:ேத³vhயா ேத³ஶிகாnhமேநா: ॥ 6॥
ரஹshயக²Nhேட³ தாதா³thmhயmh பரshபரiµதீ³தmh ।

2 sanskritdocuments.org
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shேதாthரக²Nhேட³ ப³ஹுவிதா: ◌⁴ shதய: பகீrhதிதா: ॥ 7॥
மnhthணீத³Nh³நீேத³vhேயா: phேராkhேத நாமஸஹshரேக ।
ந  லதாேத³vhயா: phேராkhதmh நாமஸஹshரகmh ॥ 8॥
தthர ேம ஸmhஶேயா ஜாேதா ஹயkh³வ த³யாநிேத⁴ ।
கிmh வா thவயா விshmh’தmh தjhjhஞாthவா வா ஸiµேபதmh ॥ 9॥
மம வா ேயாkh³யதா நாshதி ேராmh நாமஸஹshரகmh ।
கிமrhத²mh ப⁴வதா ேநாkhதmh தthர ேம காரணmh வத³ ॥ 10॥
ஸூத உவாச -

இதி ph’Shேடா ஹயkh³ேவா iµநிநா mhப⁴ஜnhமநா ।
phர’Shேடா வசநmh phராஹ தாபஸmh mhப⁴ஸmhப⁴வmh ॥ 11॥
ஹயkh³வ உவாச -

ேலாபாiµth³ராபேதऽக³shthய ஸாவதா⁴நமநா: ஶ ◌்’iΝ ।
நாmhராmh ஸஹshரmh யnhேநாkhதmh காரணmh தth³வதா³ ேத ॥ 12॥
ரஹshயதி மthவாऽஹmh ேநாkhதவாmhshேத ந சாnhயதா² ।
நச ph’chச²ேத ப⁴khthயா தshமாthதthேத வதா³mhயஹmh ॥ 13॥
ph³யாchசி²Shயாய ப⁴khதாய ரஹshயமபி ேத³ஶிக: ।
ப⁴வதா ந phரேத³யmh shயாத³ப⁴khதாய கதா³சந ॥ 14॥
ந ஶடா²ய ந ³Shடாய நாவிவாஸாய கrhசிth ।
மாth’ப⁴khதிkhthதாய விth³யாராஜேவதி³ேந ॥ 15॥
உபாஸகாய ஶுth³தா⁴ய ேத³யmh நாமஸஹshரகmh ।
யாநி நாமஸஹshராணி ஸth³ய:th³தி⁴phரதா³நி ைவ ॥ 16॥
தnhthேரஷு லதாேத³vhயாshேதஷு iµkh²யத³mh iµேந ।
விth³ையவ  மnhthராmh தthர காதி³rhயதா² பரா ॥ 17॥
ராmh ரவ ஶkhதீநாmh லதா யதா² ।
விth³ேயாபாஸகாநாmh ச யதா² ேத³வ: பர: ஶிவ: ॥ 18॥
ததா² நாமஸஹshேரஷு பரேமதthphரகீrhதிதmh ।
யதா²shய பட²நாth³ேத³வீ phயேத லதாmhபி³கா ॥ 19॥
அnhயநாமஸஹshரshய பாடா²nhந phயேத ததா² ।
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மா: phதேய தshமாத³நிஶmh கீrhதேயதி³த³mh ॥ 20॥
பி³lhவபthைரசkhரராேஜ ேயாऽrhசேயlhலதாmhபி³காmh ।
பth³ையவாmh ளShைபேரபி⁴rhநாமஸஹshரைக: ॥ 21॥
ஸதா³ phரஸாத³mh ேத தshய mhஹாஸேநவ ।
சkhராதி⁴ராஜக³ph◌⁴யrhchய ஜphthவா பசத³ஶாmh ॥ 22॥
ஜபாnhேத கீrhதேயnhநிthயத³mh நாமஸஹshரகmh ।
ஜபshதாth³யஶkhதேசthபேட²nhநாமஸஹshரகmh ॥ 23॥
ஸாŋhகா³rhசேந ஸாŋhக³jhஜேப யthப²லmh ததா³phiνயாth ।
உபாஸேந shதீரnhயா: பேட²த³ph◌⁴த³ேயா  ஸ: ॥ 24॥
இத³mh நாமஸஹshரmh  கீrhதேயnhநிthயகrhமவth ।
சkhரராஜாrhசநmh ேத³vhயா ஜேபா நாmhநாmh ச கீrhதநmh ॥ 25॥
ப⁴khதshய kh’thயேமதாவத³nhயத³ph◌⁴த³யmh வி:³ ।
ப⁴khதshயாவயகத³mh நாமஸாஹshரகீrhதநmh ॥ 26॥
தthர ேஹmh phரவயா ஶ ◌்’iΝ thவmh mhப⁴ஸmhப⁴வ ।
ரா லதாேத³வீ ப⁴khதாநாmh தகாmhயயா ॥ 27॥
வாkh³ேத³வீrhவஶிநீiµkh²யா:ஸமாேத³மph³ரவீth ।
ேத³vhவாச -

வாkh³ேத³வதா வஶிnhயாth³யா: ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh வசநmh மம ॥ 28॥
ப⁴வthேயா மthphரஸாேத³ந phேராlhலஸth³வாkh³வி⁴தய: ।
மth³ப⁴khதாநாmh வாkh³வி⁴திphரதா³ேந விநிேயாதா: ॥ 29॥
மchசkhரshய ரஹshயjhஞா மம நாமபராய: ।
மம shேதாthரவிதா⁴நாய தshமாதா³jhஞாபயா வ: ॥ 30॥
th◌⁴வமŋhகிதmh shேதாthரmh மம நாமஸஹshரைக: ।
ேயந ப⁴khைத:shதாயா ேம ஸth³ய: phதி: பரா ப⁴ேவth ॥ 31॥
ஹயkh³வ உவாச -

இthயாjhஞphதாshதேதா ேத³vhய:ேத³vhயா லதாmhப³யா ।
ரஹshையrhநாமபி⁴rhதி³vhையசkh:shேதாthரமiνthதமmh ॥ 32॥
ரஹshயmh நாமஸாஹshரதி தth³விதmh பரmh ।
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தத: கதா³சிthஸத³shதி²thவா mhஹாஸேநऽmhபி³கா ॥ 33॥
shவேஸவாவஸரmh phராதா³th ஸrhேவஷாmh mhப⁴ஸmhப⁴வ ।
ேஸவாrhத²மாக³தாshதthர thவthயாணீshரthயேகாடய: ॥ 34॥
லநாராயநாmh ச ேகாடய:ஸiµபாக³தா: ।
ெகௗ³ேகாஸேமதாநாmh th³ராமபி ேகாடய: ॥ 35॥
மnhthணீத³Nh³நீiµkh²யா: ேஸவாrhத²mh யாshஸமாக³தா: ।
ஶkhதேயா விவிதா⁴காராshதாஸாmh ஸŋhkh²யா ந விth³யேத ॥ 36॥
தி³vhெயௗகா⁴ மாநெவௗகா⁴ச th³ெதௗ⁴கா⁴ச ஸமாக³தா: ।
தthர லதாேத³வீ ஸrhேவஷாmh த³rhஶநmh த³ெதௗ³ ॥ 37॥
ேதஷு th³’ShThேவாபவிShேடஷு shேவ shேவ shதா²ேந யதா²khரமmh ।
தத:லதாேத³வீகடாாேபேசாதி³தா: ॥ 38॥
உthதா²ய வஶிநீiµkh²யா ப³th³தா⁴ஜடாshததா³ ।
அshவnhநாமஸாஹshைர:shவkh’ைதrhலmhதாmhபி³காmh ॥ 39॥
thவா shதவmh phரஸnhநாऽ⁴lhlhதா பரேமவ ।
ேத ஸrhேவ விshமயmh ஜkh³⁴rhேய தthர ஸத³shதி²தா: ॥ 40॥
தத: phேராவாச லதா ஸத³shயாnh ேத³வதாக³nh ।
மமாjhஞையவ வாkh³ேத³vhயசkh:shேதாthரமாiνऽthதமmh ॥ 41॥
அŋhகிதmh நாமபி⁴rhதி³vhையrhமம phதிவிதா⁴யைக: ।
தthபட²th◌⁴வmh ஸதா³யmh shேதாthரmh மthphதிvh’th³த⁴ேய ॥ 42॥
phரவrhதயth◌⁴வmh ப⁴khேதஷு மம நாமஸஹshரகmh ।
இத³mh நாமஸஹshரmh ேம ேயா। ப⁴khத: பட²ேத ஸkh’th ॥ 43॥
ஸ ேம phயதேமா jhேஞயshதshைம காமாnhத³தா³mhயஹmh ।
சkhேர மாmh ஸதா³ph◌⁴யrhchய ஜphthவா பசத³ஶாmh ॥ 44॥
பசாnhநாமஸஹshரmh மmh கீrhதேயnhமம Shடேய ।
மாமrhசய வா மா வா விth³யாmh ஜப வா ந வா ॥ 45॥
கீrhதேயnhநாமஸஹshரத³mh மthphதேய ஸதா³ ।
மthphthயா ஸகலாnh காமாmhlhலப⁴ேத நாthர ஸmhஶய: ॥ 46॥
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தshமாnhநாமஸஹshரmh ேம கீrhதயth◌⁴வmh ஸதா³த³ராth ।
ஹயkh³வ உவாச -

இதி லேதஶாநீ ஶாshதி ேத³வாnhஸஹாiνகா³nh ॥ 47॥
ததா³jhஞயா ததா³ரph◌⁴ய ph³ரமவிShiΝமேஹவரா: ।
ஶkhதேயா மnhthரணீiµkh²யா இத³mh நாமஸஹshரகmh ॥ 48॥
பட²nhதி ப⁴khthயா ஸததmh லதாபShடேய ।
தshமாத³வயmh ப⁴khேதந கீrhதநீயத³mh iµேந ॥ 49॥
ஆவயகthேவ ேஹshேத மயா phேராkhேதா iµநீவர ।
இதா³நீmh நாமஸாஹshரmh வயா ரth³த⁴யா ஶ ◌்’iΝ ॥ 50॥
இதி லதாஸஹshரநாmhnhேபாth³தா⁴தphரகரணmh ஸமாphதmh ॥

॥ nhயாஸ: ॥
அshய லதாஸஹshரநாமshேதாthரமஹாமnhthரshய வஶிnhயாத³ேயா
வாkh³ேத³வதா ’ஷய: ।
அiνShph ச²nhத:³ । லதா பரேமவ ேத³வதா ।
மth³பா³kh³ப⁴வேடதி பீ³ஜmh । மth◌⁴யேடதி ஶkhதி: ।
ஶkhதிேடதி கீலகmh । th◌⁴யாநmh ।
மம லதாமஹாthரஸுnhத³phரஸாத³th³தி⁴th³வாரா
சிnhதிதப²லாவாphthயrhேத² ஜேப விநிேயாக:³ ।
॥ கரnhயாஸ: ॥
ஐmh அŋh³Shடா²ph◌⁴யாmh நம: । khmh தrhஜநீph◌⁴யாmh நம: ।
ெஸௗ: மth◌⁴யமாph◌⁴யாmh நம: । ெஸௗ:அநாகாph◌⁴யாmh நம: ।
khmh கநிSh²காph◌⁴யாmh நம: । ஐmh கரதலகரph’Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
॥ அŋhக³nhயாஸ: ॥
ஐmh ’த³யாய நம: । khmh ஶிரேஸ shவாஹா । ெஸௗ: ஶிகா²ைய வஷTh ।
ெஸௗ: கவசாய ஹுmh । khmh ேநthரthரயாய ெவௗஷTh । ஐmh அshthராய ப²Th ।
⁴rhப⁴வshஸுவேராதி தி³kh³ப³nhத: ◌⁴ ।

॥ th◌⁴யாநmh ॥
nh³ராண விkh³ரஹாmh thநயநாmh மாணிkhயெமௗ sh²ரth
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தாரா நாயக ேஶக²ராmh shதiµகீ²மாபீநவோஹாmh ।
பாணிph◌⁴யாமrhணரthநசஷகmh ரkhேதாthபலmh பி³ph◌⁴ரதீmh
ெஸௗmhயாmh ரthந க⁴டshத² ரkhதசரmh th◌⁴யாேயth பராமmhபி³காmh ॥
அmh கதரŋhகி³தாmh th◌⁴’தபாஶாŋhஶShபபா³ணசாபாmh ।
அணிமாதி³பி⁴ராvh’தாmh மைக²ரஹthேயவ விபா⁴வேய ப⁴வாநீmh ॥
th◌⁴யாேயth பth³மாஸநshதா²mh விகதவத³நாmh பth³மபthராயதாmh
ேஹமாபா⁴mh பீதவshthராmh கரகதலஸth³ேத⁴மபth³மாmh வராŋhகீ³mh ।
ஸrhவாலŋhகாரkhதாmh ஸதத மப⁴யதா³mh ப⁴khதநmhராmh ப⁴வாநீmh
விth³யாmh ஶாnhதrhதிmh ஸகலஸுரiνதாmh ஸrhவ ஸmhபthphரதா³thmh ॥
ஸŋhமவிேலபநாமகmhபி³கshகாmh
ஸமnhத³ஹேதmh ஸஶரசாபபாஶாŋhஶாmh ।
அேஶஷஜநேமாநீmh அணமாlhய⁴ஷாmhப³ராmh
ஜபாஸுமபா⁴ஸுராmh ஜபவிெதௗ⁴ shமராmhயmhபி³காmh ॥
லthயாதி³பசஜா
“லmh” ph’தி²வீதththவாthகாைய லதாேத³vhைய க³nhத⁴mh பகlhபயா ।
“ஹmh”ஆகாஶதththவாthகாைய லதாேத³vhைய Shபmh பகlhபயா ।
“யmh” வாதththவாthகாைய லதாேத³vhைய ⁴பmh பகlhபயா ।
“ரmh” வநிதththவாthகாைய லதாேத³vhைய தீ³பmh பகlhபயா ।
“வmh”அmh’ததththவாகாைய லதாேத³vhைய அmh’தmh மஹாைநேவth³யmh
பகlhபயா ।
“ஸmh”ஸrhவதththவாthகாைய லதாேத³vhைய ஸrhேவாபசாரஜாmh
பகlhபயா ।
(தத: பாராயணmh rhயாth ।)

॥ அத²லதாஸஹshரநாமshேதாthரmh ॥
(th³விதீயா தாபிநீ கலா 1-100 நாமாநி)
மாதா மஹாராjhஞீ மthmhஹாஸேநவ ।
சித³kh³நிNhட³ஸmh⁴தா ேத³வகாrhயஸiµth³யதா ॥ 1॥
உth³யth³பா⁴iνஸஹshராபா⁴ சrhபா³ஹுஸமnhவிதா ।
ராக³shவபபாஶாTh◌⁴யா khேராதா⁴காராŋhேஶாjhjhவலா ॥ 2॥
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மேநாேபுேகாத³Nhடா³ பசதnhமாthரஸாயகா ।
நிஜாணphரபா⁴ரமjhஜth³ph³ரமாNhட³மNhட³லா ॥ 3॥
சmhபகாேஶாகnhநாக³ெஸௗக³nhதி⁴கலஸthகசா ।
விnhத³மணிேரணீகநthேகாரமNh³தா ॥ 4॥
அShடசnhth³ரவிph◌⁴ராஜத³கshத²லேஶாபி⁴தா ।
iµக²சnhth³ரகலŋhகாப⁴mh’க³நாபி⁴விேஶஷகா ॥ 5॥
வத³நshமரமாŋhக³lhயkh³’ஹேதாரணசிlhகா ।
வkhthரலபவாஹசலnhநாப⁴ேலாசநா ॥ 6॥
நவசmhபகShபாப⁴நாஸாத³Nhட³விராதா ।
தாராகாnhதிதிரshகாநாஸாப⁴ரணபா⁴ஸுரா ॥ 7॥
கத³mhப³மஜkh’phதகrhணரமேநாஹரா ।
தாடŋhகக³ளீ⁴ததபேநா³பமNhட³லா ॥ 8॥
பth³மராக³ஶிலாத³rhஶபபா⁴விகேபால: ◌⁴ ।
நவவிth³மபி³mhப³nhயkhகாரத³நchச²தா³ ॥ 9॥ த³ஶநchச²தா³

ஶுth³த⁴விth³யாŋhராகாரth³விஜபŋhkhதிth³வேயாjhjhவலா ।
கrhரவீகாேமாத³ஸமாகrhதி³க³nhதரா ॥ 10॥
நிஜஸlhலாபமா⁴rhயவிநிrhப⁴rhthதகchச²பீ । நிஜஸmhலாப
மnhத³shதphரபா⁴ரமjhஜthகாேமஶமாநஸா ॥ 11॥
அநாகதஸாth³’யசி³கவிராதா । ³க
காேமஶப³th³த⁴மாŋhக³lhயஸூthரேஶாபி⁴தகnhத⁴ரா ॥ 12॥
கநகாŋhக³த³ேகரகமநீய⁴ஜாnhவிதா ।
ரthநkh³ைரேவயசிnhதாகேலாலiµkhதாப²லாnhவிதா ॥ 13॥
காேமவரphேரமரthநமணிphரதிபணshதநீ ।
நாph◌⁴யாலவாலேராமாலதாப²லசth³வயீ ॥ 14॥
லயேராமலதாதா⁴ரதாஸiµnhேநயமth◌⁴யமா ।
shதநபா⁴ரத³லnhமth◌⁴யபThடப³nhத⁴வளிthரயா ॥ 15॥
அணெகௗஸுmhப⁴வshthரபா⁴shவthகத ।
ரthநகிŋhகிணிகாரmhயரஶநாதா³ம⁴தா ॥ 16॥
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காேமஶjhஞாதெஸௗபா⁴kh³யமாrhத³ேவாth³வயாnhவிதா ।
மாணிkhயiµடாகாரஜாiνth³வயவிராதா ॥ 17॥
இnhth³ரேகா³பபphதshமரப⁴ஜŋhகி⁴கா ।
³ட⁴³lhபா²rhமph’Shட²ஜயிShiΝphரபதா³nhவிதா ॥ 18॥
நக²தீ³தி⁴திஸச²nhநநமjhஜநதேமா³ ।
பத³th³வயphரபா⁴ஜாலபராkh’தஸேராஹா ॥ 19॥
ஜாநமணிமரமNh³தபதா³mh³ஜா । ஶிஜாந
மராமnhத³க³மநா மஹாலாவNhயேஶவதி: ◌⁴ ॥ 20॥
ஸrhவாऽநவth³யாŋhகீ³ஸrhவாப⁴ரண⁴தா ।
ஶிவகாேமவராŋhகshதா² ஶிவா shவாதீ⁴நவlhலபா⁴ ॥ 21॥
ஸுேமமth◌⁴யஶ ◌்’ŋhக³shதா²மnhநக³ரநாயிகா ।
சிnhதாமணிkh³’ஹாnhதshதா² பசph³ரமாஸநshதி²தா ॥ 22॥
மஹாபth³மாடவீஸmhshதா² கத³mhப³வநவாநீ ।
ஸுதா⁴ஸாக³ரமth◌⁴யshதா² காமா காமதா³யிநீ ॥ 23॥
ேத³வrhக³ணஸŋhகா⁴தshயமாநாthமைவப⁴வா ।
ப⁴Nhடா³ஸுரவேதா⁴th³khதஶkhதிேஸநாஸமnhவிதா ॥ 24॥
ஸmhபthகஸமாட⁴nh⁴ரvhரஜேஸவிதா ।
அவாடா⁴தி⁴Sh²தாவேகாேகாபி⁴ராvh’தா ॥ 25॥
சkhரராஜரதா²ட⁴ஸrhவாத⁴பShkh’தா ।
ேக³யசkhரரதா²ட⁴மnhthணீபேஸவிதா ॥ 26॥
கிசkhரரதா²ட⁴த³Nhட³நாதா²ரshkh’தா ।
jhவாலாமாநிகாphதவநிphராகாரமth◌⁴யகா³ ॥ 27॥
ப⁴Nhட³ைஸnhயவேதா⁴th³khதஶkhதிவிkhரமஹrhதா ।
நிthயாபராkhரமாேடாபநிணஸiµthஸுகா ॥ 28॥
ப⁴Nhட³thரவேதா⁴th³khதபா³லாவிkhரமநnhதி³தா ।
மnhthNhயmhபா³விரசிதவிஷŋhக³வத⁴ேதாதா ॥ 29॥ (விஶுkhரவத⁴ேதாதா)
(See a note at the end)
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விஶுkhரphராணஹரணவாராவீrhயநnhதி³தா । (விஷŋhக³phராணஹரண)

காேமவரiµகா²ேலாககlhபிதக³ேணவரா ॥ 30॥
மஹாக³ேணஶநிrhபி⁴nhநவிkh◌⁴நயnhthரphரஹrhதா ।
ப⁴Nhடா³ஸுேரnhth³ரநிrhiµkhதஶshthரphரthயshthரவrhணீ ॥ 31॥
கராŋh³நேகா²thபnhநநாராயணத³ஶாkh’தி: ।
மஹாபாஶுபதாshthராkh³நிநிrhத³kh³தா⁴ஸுரைஸநிகா ॥ 32॥
காேமவராshthரநிrhத³kh³த⁴ஸப⁴Nhடா³ஸுரஶூnhயகா ।
ph³ரேமாேபnhth³ரமேஹnhth³ராதி³ேத³வஸmhshதைவப⁴வா ॥ 33॥
ஹரேநthராkh³நிஸnhத³kh³த⁴காமஸவெநௗஷதி: ◌⁴ ।
மth³வாkh³ப⁴வைடகshவபiµக²பŋhகஜா ॥ 34॥
கNhடா²த: ◌⁴கபrhயnhதமth◌⁴யடshவபிணீ ।
ஶkhதிைடகதாபnhநகThயேதா⁴பா⁴க³தா⁴ணீ ॥ 35॥
லமnhthராthகா லடthரயகேலப³ரா ।
லாmh’ைதகரகா லஸŋhேகதபாநீ ॥ 36॥
லாŋhக³நா லாnhதshதா² ெகௗநீ லேயாகி³நீ ।
அலா ஸமயாnhதshதா²ஸமயாசாரதthபரா ॥ 37॥
லாதா⁴ைரகநிலயா ph³ரமkh³ரnhதி²விேப⁴தி³நீ ।
(th’தீயா ⁴mhகா கலா 101-200 நாமாநி)
மணிராnhததி³தா விShiΝkh³ரnhதி²விேப⁴தி³நீ ॥ 38॥
ஆjhஞாசkhராnhதராலshதா² th³ரkh³ரnhதி²விேப⁴தி³நீ ।
ஸஹshராராmh³ஜாடா⁴ ஸுதா⁴ஸாராபி⁴வrhணீ ॥ 39॥
த³lhலதாஸமசி:ஷThசkhேராபஸmhshதி²தா ।
மஹாஸkhதி:Nhட³நீ பி³ஸதnhதநீய ॥ 40॥
ப⁴வாநீ பா⁴வநாக³mhயா ப⁴வாரNhயடா²கா ।
ப⁴th³ரphயா ப⁴th³ரrhதிrhப⁴khதெஸௗபா⁴kh³யதா³யிநீ ॥ 41॥
ப⁴khதிphயா ப⁴khதிக³mhயா ப⁴khதிவயா ப⁴யாபஹா ।
ஶாmhப⁴வீ ஶாரதா³ராth◌⁴யா ஶrhவாணீ ஶrhமதா³யிநீ ॥ 42॥
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ஶாŋhக க ஸாth◌⁴வீ ஶரchசnhth³ரநிபா⁴நநா ।
ஶாேதாத³ ஶாnhதிமதீ நிராதா⁴ரா நிரஜநா ॥ 43॥
நிrhேலபா நிrhமலா நிthயா நிராகாரா நிராலா ।
நிrh³ நிShகலா ஶாnhதா நிShகாமா நிபphலவா ॥ 44॥
நிthயiµkhதா நிrhவிகாரா நிShphரபசா நிராரயா ।
நிthயஶுth³தா⁴ நிthய³th³தா⁴ நிரவth³யா நிரnhதரா ॥ 45॥
நிShகார நிShகலŋhகா நிபாதி⁴rhநிவரா ।
நீராகா³ ராக³மத²நீ நிrhமதா³ மத³நாஶிநீ ॥ 46॥
நிசிnhதா நிரஹŋhகாரா நிrhேமாஹா ேமாஹநாஶிநீ ।
நிrhமமா மமதாஹnhth நிShபாபா பாபநாஶிநீ ॥ 47॥
நிShkhேராதா⁴ khேராத⁴ஶமநீ நிrhேலாபா⁴ ேலாப⁴நாஶிநீ ।
நி:ஸmhஶயா ஸmhஶயkh◌⁴நீ நிrhப⁴வா ப⁴வநாஶிநீ ॥ 48॥ நிshஸmhஶயா

நிrhவிகlhபா நிராபா³தா⁴ நிrhேப⁴தா³ ேப⁴த³நாஶிநீ ।
நிrhநாஶா mh’thமத²நீ நிShkhயா நிShபkh³ரஹா ॥ 49॥
நிshலா நீலசிரா நிரபாயா நிரthயயா ।
³rhலபா⁴ ³rhக³மா ³rhகா³ :³க²ஹnhth ஸுக²phரதா³ ॥ 50॥
³Shட³ரா ³ராசாரஶமநீ ேதா³ஷவrhதா ।
ஸrhவjhஞா ஸாnhth³ரக ஸமாநாதி⁴கவrhதா ॥ 51॥
(சrhதீ² மchயாkh²யா கலா 201-300 நாமாநி)
ஸrhவஶkhதிமயீ ஸrhவமŋhக³ளா ஸth³க³திphரதா³ ।
ஸrhேவவ ஸrhவமயீ ஸrhவமnhthரshவபிணீ ॥ 52॥
ஸrhவயnhthராthகா ஸrhவதnhthரபா மேநாnhமநீ ।
மாேஹவ மஹாேத³வீ மஹாலrhmh’ட³phயா ॥ 53॥
மஹாபா மஹாjhயா மஹாபாதகநாஶிநீ ।
மஹாமாயா மஹாஸththவா மஹாஶkhதிrhமஹாரதி: ॥ 54॥
மஹாேபா⁴கா³ மைஹவrhயா மஹாவீrhயா மஹாப³லா ।
மஹா³th³தி⁴rhமஹாth³தி⁴rhமஹாேயாேக³வேரவ ॥ 55॥
மஹாதnhthரா மஹாமnhthரா மஹாயnhthரா மஹாஸநா ।
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மஹாயாக³khரமாராth◌⁴யா மஹாைப⁴ரவதா ॥ 56॥
மேஹவரமஹாகlhபமஹாதாNhட³வஸாணீ ।
மஹாகாேமஶம மஹாthரஸுnhத³ ॥ 57॥
ச:ஷShThபசாராTh◌⁴யா ச:ஷShகலாமயீ ।
மஹாச:ஷShேகாேயாகி³நீக³ணேஸவிதா ॥ 58॥
மiνவிth³யா சnhth³ரவிth³யா சnhth³ரமNhட³லமth◌⁴யகா³ ।
சாபா சாஹாஸா சாசnhth³ரகலாத⁴ரா ॥ 59॥
சராசரஜக³nhநாதா² சkhரராஜநிேகதநா ।
பாrhவதீ பth³மநயநா பth³மராக³ஸமphரபா⁴ ॥ 60॥
பசphேரதாஸநாநா பசph³ரமshவபிணீ ।
சிnhமயீ பரமாநnhதா³ விjhஞாநக⁴நபிணீ ॥ 61॥
th◌⁴யாநth◌⁴யாth’th◌⁴ேயயபா த⁴rhமாத⁴rhமவிவrhதா ।
விவபா ஜாக³ணீ shவபnhதீ ைதஜஸாthகா ॥ 62॥
ஸுphதா phராjhஞாthகா rhயா ஸrhவாவshதா²விவrhதா ।
sh’Shகrhth ph³ரமபா ேகா³phth ேகா³விnhத³பிணீ ॥ 63॥
ஸmhஹாணீ th³ரபா திேராதா⁴நகவ ।
ஸதா³ஶிவாऽiνkh³ரஹதா³ பசkh’thயபராய ॥ 64॥
பா⁴iνமNhட³லமth◌⁴யshதா²ைப⁴ரவீ ப⁴க³மாநீ ।
பth³மாஸநா ப⁴க³வதீ பth³மநாப⁴ஸேஹாத³ ॥ 65॥
உnhேமஷநிேஷாthபnhநவிபnhந⁴வநாவ ।
ஸஹshரஶீrhஷவத³நா ஸஹshரா ஸஹshரபாth ॥ 66॥
ஆph³ரமகீடஜநநீ வrhரமவிதா⁴யிநீ ।
நிஜாjhஞாபநிக³மா NhயாNhயப²லphரதா³ ॥ 67॥
திமnhதnh³kh’தபாதா³ph³ஜ⁴கா ।
ஸகலாக³மஸnhேதா³ஹஶுkhதிஸmhடெமௗkhதிகா ॥ 68॥
ஷாrhத²phரதா³ rh ேபா⁴கி³நீ ⁴வேநவ ।
அmhபி³காऽநாதி³நித⁴நா ஹph³ரேமnhth³ரேஸவிதா ॥ 69॥
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நாராயணீ நாத³பா நாமபவிவrhதா ।
(பச jhவாநீ கலா 301-400 நாமாநி)
ŋhகா மதீ ’th³யா ேஹேயாபாேத³யவrhதா ॥ 70॥
ராஜராஜாrhசிதா ராjhஞீ ரmhயா ராவேலாசநா ।
ரஜநீ ரமணீ ரshயா ரணthகிŋhகிணிேமக²லா ॥ 71॥
ரமா ராேகnh³வத³நா ரதிபா ரதிphயா ।
ராக ராஸkh◌⁴நீ ராமா ரமணலmhபடா ॥ 72॥
காmhயா காமகலாபா கத³mhப³ஸுமphயா ।
கlhயாணீ ஜக³தீகnhதா³ கரஸஸாக³ரா ॥ 73॥
கலாவதீ கலாலாபா காnhதா காத³mhப³phயா ।
வரதா³ வாமநயநா வாணீமத³விவலா ॥ 74॥
விவாதி⁴கா ேவத³ேவth³யா விnhth◌⁴யாசலநிவாநீ ।
விதா⁴th ேவத³ஜநநீ விShiΝமாயா விலாநீ ॥ 75॥
ேthரshவபா ேthேரஶீ ேthரேthரjhஞபாநீ ।
யvh’th³தி⁴விநிrhiµkhதா ேthரபாலஸமrhசிதா ॥ 76॥
விஜயா விமலா வnhth³யா வnhதா³ஜநவthஸலா ।
வாkh³வாதி³நீ வாமேகஶீ வநிமNhட³லவாநீ ॥ 77॥
ப⁴khதிமthகlhபலதிகா பஶுபாஶவிேமாசிநீ ।
ஸmh’தாேஶஷபாஷNhடா³ஸதா³சாரphரவrhதிகா ॥ 78॥ பாக²Nhடா³

தாபthரயாkh³நிஸnhதphதஸமாலாத³நசnhth³கா ।
தணீ தாபஸாராth◌⁴யா தiνமth◌⁴யா தேமாऽபஹா ॥ 79॥
சிதிshதthபத³லயாrhதா² சிேத³கரஸபிணீ ।
shவாthமாநnhத³லவீ⁴தph³ரமாth³யாநnhத³ஸnhததி: ॥ 80॥
பரா phரthயkhசிதீபா பயnhதீ பரேத³வதா ।
மth◌⁴யமா ைவக²பா ப⁴khதமாநஸஹmhகா ॥ 81॥
காேமவரphராணநா³ kh’தjhஞா காமதா ।
ஶ ◌்’ŋhகா³ரரஸஸmhrh ஜயா ஜாலnhத⁴ரshதி²தா ॥ 82॥
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ஓTh³யாணபீட²நிலயா பி³nh³மNhட³லவாநீ ।
ரேஹாயாக³khரமாராth◌⁴யா ரஹshதrhபணதrhபிதா ॥ 83॥
ஸth³ய:phரஸாதி³நீ விவஸாணீ ஸாவrhதா ।
ஷட³ŋhக³ேத³வதாkhதா ஷாTh³³Nhயபதா ॥ 84॥
நிthயkhnhநா நிபமா நிrhவாணஸுக²தா³யிநீ ।
நிthயாேஷாட³ஶிகாபா கNhடா²rhத⁴ஶணீ ॥ 85॥
phரபா⁴வதீ phரபா⁴பா phரth³தா⁴ பரேமவ ।
லphரkh’திரvhயkhதா vhயkhதாvhயkhதshவபிணீ ॥ 86॥
(ஷSh² chயாkh²யா கலா 401-500 நாமாநி)
vhயாபிநீ விவிதா⁴காரா விth³யாவிth³யா-shவபிணீ ।
மஹாகாேமஶநயநiµதா³லாத³ெகௗiµதீ³ ॥ 87॥
ப⁴khதஹாrhத³தேமாேப⁴த³பா⁴iνமth³பா⁴iνஸnhததி: ।
ஶிவ³தீ ஶிவாராth◌⁴யா ஶிவrhதி: ஶிவŋhக ॥ 88॥
ஶிவphயா ஶிவபரா ஶிShேடShடா ஶிShடதா ।
அphரேமயா shவphரகாஶா மேநாவாசாமேகா³சரா ॥ 89॥
சிchச²khதி ேசதநாபா ஜட³ஶkhதிrhஜடா³thகா ।
கா³யth vhயா’தி:ஸnhth◌⁴யா th³விஜph³’nhத³நிேஷவிதா ॥ 90॥
தththவாஸநா தththவமயீ பசேகாஶாnhதரshதி²தா ।
நி:மமமா நிthயெயௗவநா மத³ஶாநீ ॥ 91॥ நிshம

மத³⁴rhணிதரkhதா மத³பாடலக³Nhட³:◌⁴ ।
சnhத³நth³ரவதி³kh³தா⁴ŋhகீ³ சாmhேபயஸுமphயா ॥ 92॥
ஶலா ேகாமலாகாரா lhலா ேலவ ।
லNhடா³லயா ெகௗலமாrhக³தthபரேஸவிதா ॥ 93॥
மாரக³ணநாதா²mhபா³ Sh: Shrhமதிrhth◌⁴’தி: ।
ஶாnhதி:shவshதிமதீ காnhதிrhநnhதி³நீ விkh◌⁴நநாஶிநீ ॥ 94॥
ேதேஜாவதீ thநயநா ேலாலாகாமபிணீ ।
மாநீ ஹmhநீ மாதா மலயாசலவாநீ ॥ 95॥
ஸுiµகீ² நநீ ஸுph◌⁴: ேஶாப⁴நா ஸுரநாயிகா ।
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காலகNh² காnhதிமதீ ோபி⁴ணீ ஸூமபிணீ ॥ 96॥
வjhேரவ வாமேத³வீ வேயாऽவshதா²விவrhதா ।
th³ேத⁴வ th³த⁴விth³யா th³த⁴மாதா யஶshவிநீ ॥ 97॥
விஶுth³தி⁴சkhரநிலயாऽऽரkhதவrh thேலாசநா ।
க²Thவாŋhகா³தி³phரஹர வத³ைநகஸமnhவிதா ॥ 98॥
பாயஸாnhநphயா thவkhshதா² பஶுேலாகப⁴யŋhக ।
அmh’தாதி³மஹாஶkhதிஸmhvh’தா டா³கிநீவ ॥ 99॥
அநாஹதாph³ஜநிலயா யாமாபா⁴ வத³நth³வயா ।
த³mhShThேராjhjhவலாऽமாலாதி³த⁴ரா தி⁴ரஸmhshதி²தா ॥ 100॥
காலராthrhயாதி³ஶkhthெயௗக⁴vh’தா shநிkh³ெதௗ⁴த³நphயா ।
மஹாவீேரnhth³ரவரதா³ ராகிNhயmhபா³shவபிணீ ॥ 101॥
மணிராph³ஜநிலயா வத³நthரயஸmhதா ।
வjhராதி³காேதா⁴ேபதா டா³மrhயாதி³பி⁴ராvh’தா ॥ 102॥
(ஸphத ஸுஷுmh கலா 501-600 நாமாநி)
ரkhதவrh மாmhஸநிShடா²³டா³nhநphதமாநஸா ।
ஸமshதப⁴khதஸுக²தா³லாகிnhயmhபா³shவபிணீ ॥ 103॥
shவாதி⁴Shடா²நாmh³ஜக³தா சrhவkhthரமேநாஹரா ।
ஶூலாth³யாத⁴ஸmhபnhநா பீதவrhऽதிக³rhவிதா ॥ 104॥
ேமேதா³நிShடா² ம⁴phதா ப³nhதி⁴nhயாதி³ஸமnhவிதா ।
த³th◌⁴யnhநாஸkhத’த³யா காகிநீபதா⁴ணீ ॥ 105॥
லாதா⁴ராmh³ஜாடா⁴ பசவkhthராऽshதி²ஸmhshதி²தா ।
அŋhஶாதி³phரஹர வரதா³தி³நிேஷவிதா ॥ 106॥
iµth³ெகௗ³த³நாஸkhதசிthதா ஸாகிnhயmhபா³shவபிணீ ।
ஆjhஞாசkhராph³ஜநிலயா ஶுkhலவrh ஷடா³நநா ॥ 107॥
மjhஜாஸmhshதா²ஹmhஸவதீiµkh²யஶkhதிஸமnhவிதா ।
ஹth³ராnhைநகரகா ஹாகிநீபதா⁴ணீ ॥ 108॥
ஸஹshரத³லபth³மshதா²ஸrhவவrhேபேஶாபி⁴தா ।
ஸrhவாத⁴த⁴ரா ஶுkhலஸmhshதி²தா ஸrhவேதாiµகீ² ॥ 109॥
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ஸrhெவௗத³நphதசிthதா யாகிnhயmhபா³shவபிணீ ।
shவாஹா shவதா⁴ऽமதிrhேமதா⁴ தி:shmh’திரiνthதமா ॥ 110॥
Nhயகீrhதி: Nhயலph◌⁴யா Nhயரவணகீrhதநா ।
ேலாமஜாrhசிதா ப³nhத⁴ேமாசநீ ப³nh⁴ராலகா ॥ 111॥ ேமாசநீ ப³rhப³ராலகா

விமrhஶபிணீ விth³யா வியதா³தி³ஜக³thphரஸூ: ।
ஸrhவvhயாதி⁴phரஶமநீ ஸrhவmh’thநிவாணீ ॥ 112॥
அkh³ரக³Nhயாऽசிnhthயபா ககlhமஷநாஶிநீ ।
காthயாயநீ காலஹnhth கமலாநிேஷவிதா ॥ 113॥
தாmh³லதiµகீ² தா³³ஸுமphரபா⁴ ।
mh’கா³ ேமாநீ iµkh²யா mh’டா³நீ thரபிணீ ॥ 114॥
நிthயth’phதா ப⁴khதநிதி⁴rhநியnhth நிகி²ேலவ ।
ைமthrhயாதி³வாஸநாலph◌⁴யா மஹாphரலயஸாணீ ॥ 115॥
பரா ஶkhதி: பரா நிShடா² phரjhஞாநக⁴நபிணீ ।
மாth◌⁴வீபாநாலஸா மthதா மாth’காவrhணபிணீ ॥ 116॥
மஹாைகலாஸநிலயா mh’லmh’³ேதா³rhலதா ।
மஹநீயா த³யாrhதிrhமஹாஸாmhராjhயஶாநீ ॥ 117॥
ஆthமவிth³யா மஹாவிth³யா விth³யா காமேஸவிதா ।
ேஷாட³ஶாவிth³யா thடா காமேகாகா ॥ 118॥
கடாகிŋhக⁴தகமலாேகாேஸவிதா ।
ஶிர:shதி²தா சnhth³ரநிபா⁴ பா⁴லshேத²nhth³ரத⁴iν:phரபா⁴ ॥ 119॥
’த³யshதா² ரவிphரkh²யா thேகாnhதரதீ³பிகா ।
தா³ாயணீ ைத³thயஹnhth த³யjhஞவிநாஶிநீ ॥ 120॥
(அShட ேபா⁴க³தா³ கலா 601-700 நாமாநி)
த³ராnhேதா³ததீ³rhகா⁴ த³ரஹாேஸாjhjhவலnhiµகீ² ।
³rhதிrh³ணநிதி⁴rhேகா³மாதா ³ஹஜnhம:◌⁴ ॥ 121॥
ேத³ேவஶீ த³Nhட³நீதிshதா² த³ஹராகாஶபிணீ ।
phரதிபnhiµkh²யராகாnhததிதி²மNhட³லதா ॥ 122॥
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கலாthகா கலாநாதா² காvhயாலாபவிேநாதி³நீ । விேமாதி³நீ
ஸசாமரரமாவாணீஸvhயத³ணேஸவிதா ॥ 123॥
ஆதி³ஶkhதிரேமயாऽऽthமா பரமா பாவநாkh’தி: ।
அேநகேகாph³ரமாNhட³ஜநநீ தி³vhயவிkh³ரஹா ॥ 124॥
khŋhகா ேகவலா ³யா ைகவlhயபத³தா³யிநீ ।
thரா thஜக³th³வnhth³யா thrhதிshthத³ேஶவ ॥ 125॥
thrhய தி³vhயக³nhதா⁴Th◌⁴யா nh³ரதிலகாசிதா ।
உமா ைஶேலnhth³ரதநயா ெகௗ³ க³nhத⁴rhவேஸவிதா ॥ 126॥
விவக³rhபா⁴ shவrhணக³rhபா⁴ऽவரதா³ வாக³தீ⁴வ ।
th◌⁴யாநக³mhயாऽபchேச²th³யா jhஞாநதா³ jhஞாநவிkh³ரஹா ॥ 127॥
ஸrhவேவதா³nhதஸmhேவth³யா ஸthயாநnhத³shவபிணீ ।
ேலாபாiµth³ராrhசிதா லாkh’phதph³ரமாNhட³மNhட³லா ॥ 128॥
அth³’யா th³’யரதா விjhஞாth ேவth³யவrhதா ।
ேயாகி³நீ ேயாக³தா³ ேயாkh³யா ேயாகா³நnhதா³ க³nhத⁴ரா ॥ 129॥
இchசா²ஶkhதிjhஞாநஶkhதிkhயாஶkhதிshவபிணீ ।
ஸrhவாதா⁴ரா ஸுphரதிShடா²ஸத³ஸth³பதா⁴ணீ ॥ 130॥
அShடrhதிரஜாைஜth ேலாகயாthராவிதா⁴யிநீ । அஜாேஜth
ஏகாகிநீ ⁴மபா நிrhth³ைவதா th³ைவதவrhதா ॥ 131॥
அnhநதா³ வஸுதா³ vh’th³தா⁴ ph³ரமாthைமkhயshவபிணீ ।
ph³’ஹதீ ph³ராமணீ ph³ரா ph³ரமாநnhதா³ ப³phயா ॥ 132॥
பா⁴ஷாபா ph³’ஹthேஸநா பா⁴வாபா⁴வவிவrhதா ।
ஸுகா²ராth◌⁴யா ஶுப⁴க ேஶாப⁴நா ஸுலபா⁴ க³தி: ॥ 133॥
ராஜராேஜவ ராjhயதா³யிநீ ராjhயவlhலபா⁴ ।
ராஜthkh’பா ராஜபீட²நிேவஶிதநிஜாதா ॥ 134॥
ராjhயல: ேகாஶநாதா² சரŋhக³ப³ேலவ ।
ஸாmhராjhயதா³யிநீ ஸthயஸnhதா⁴ ஸாக³ரேமக²லா ॥ 135॥
தீ³தா ைத³thயஶமநீ ஸrhவேலாகவஶŋhக ।
ஸrhவாrhத²தா³th ஸாவிth ஸchசிதா³நnhத³பிணீ ॥ 136॥
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(நவ விவா கலா 701-800 நாமாநி)
ேத³ஶகாலாபchசி²nhநா ஸrhவகா³ஸrhவேமாநீ ।
ஸரshவதீ ஶாshthரமயீ ³ஹாmhபா³³யபிணீ ॥ 137॥
ஸrhேவாபாதி⁴விநிrhiµkhதா ஸதா³ஶிவபதிvhரதா ।
ஸmhphரதா³ேயவ ஸாth◌⁴வீ ³மNhட³லபிணீ ॥ 138॥
ேலாthதீrh ப⁴கா³ராth◌⁴யா மாயா ம⁴மதீ ம ।
க³mhபா³³யகாராth◌⁴யா ேகாமலாŋhகீ³³phயா ॥ 139॥
shவதnhthரா ஸrhவதnhthேரஶீ த³rhதிபிணீ ।
ஸநகாதி³ஸமாராth◌⁴யா ஶிவjhஞாநphரதா³யிநீ ॥ 140॥
சிthகலாऽऽநnhத³ககா phேரமபா phயŋhக ।
நாமபாராயணphதா நnhதி³விth³யா நேடவ ॥ 141॥
th²யாஜக³த³தி⁴Shடா²நா iµkhதிதா³iµkhதிபிணீ ।
லாshயphயா லயக லjhஜா ரmhபா⁴தி³வnhதி³தா ॥ 142॥
ப⁴வதா³வஸுதா⁴vh’Sh: பாபாரNhயத³வாநலா ।
ெதௗ³rhபா⁴kh³யலவாலா ஜராth◌⁴வாnhதரவிphரபா⁴ ॥ 143॥
பா⁴kh³யாph³தி⁴சnhth³கா ப⁴khதசிthதேககிக⁴நாக⁴நா ।
ேராக³பrhவதத³mhேபா⁴rhmh’thதா³டா²கா ॥ 144॥
மேஹவ மஹாகா மஹாkh³ராஸா மஹாஶநா ।
அபrh சNh³கா சNhட³iµNhடா³ஸுரநிஷூதி³நீ ॥ 145॥
ராராthகா ஸrhவேலாேகஶீ விவதா⁴ணீ ।
thவrhக³தா³th ஸுப⁴கா³ thrhயmhப³கா th³thகா ॥ 146॥
shவrhகா³பவrhக³தா³ ஶுth³தா⁴ ஜபாShபநிபா⁴kh’தி: ।
ஓேஜாவதீ th³தித⁴ரா யjhஞபா phயvhரதா ॥ 147॥
³ராராth◌⁴யா ³ராத⁴rhஷா பாடஸுமphயா ।
மஹதீ ேமநிலயா மnhதா³ரஸுமphயா ॥ 148॥
வீராராth◌⁴யா விராTh³பா விரஜா விவேதாiµகீ² ।
phரthயkh³பா பராகாஶா phராணதா³ phராணபிணீ ॥ 149॥
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மாrhதாNhட³ைப⁴ரவாராth◌⁴யா மnhthணீnhயshதராjhய: ◌⁴ । மாrhதNhட³
thேரஶீ ஜயthேஸநா நிshthைர³Nhயா பராபரா ॥ 150॥
ஸthயjhஞாநாநnhத³பா ஸாமரshயபராய ।
கபrhதி³நீ கலாமாலா காம⁴kh காமபிணீ ॥ 151॥
கலாநிதி:◌⁴ காvhயகலா ரஸjhஞா ரஸேஶவதி: ◌⁴ ।
(த³ஶ ேபா³தி⁴நீ கலா 801-900 நாமாநி)
Shடா ராதநா jhயா Shகரா Shகேர ॥ 152॥
பரjhேயாதி: பரnhதா⁴ம பரமாiΝ: பராthபரா ।
பாஶஹshதா பாஶஹnhth பரமnhthரவிேப⁴தி³நீ ॥ 153॥
rhதாऽrhதாऽநிthயth’phதா iµநிமாநஸஹmhகா ।
ஸthயvhரதா ஸthயபா ஸrhவாnhதrhயாநீ ஸதீ ॥ 154॥
ph³ரமாணீ ph³ரமஜநநீ ப³ஹுபா ³தா⁴rhசிதா ।
phரஸவிth phரசNhடா³ऽऽjhஞா phரதிShடா² phரகடாkh’தி: ॥ 155॥
phராேணவ phராணதா³th பசாஶthபீட²பிணீ ।
விஶ ◌்’ŋhக²லா விவிkhதshதா² வீரமாதா வியthphரஸூ: ॥ 156॥
iµnhதா³iµkhதிநிலயா லவிkh³ரஹபிணீ ।
பா⁴வjhஞா ப⁴வேராக³kh◌⁴நீ ப⁴வசkhரphரவrhதிநீ ॥ 157॥
ச²nhத:³ஸாரா ஶாshthரஸாரா மnhthரஸாரா தேலாத³ ।
உதா³ரகீrhதிth³தா³மைவப⁴வா வrhணபிணீ ॥ 158॥
ஜnhமmh’thஜராதphதஜநவிராnhதிதா³யிநீ ।
ஸrhேவாபநிஷ³th³⁴Shடா ஶாnhthயதீதகலாthகா ॥ 159॥
க³mhபீ⁴ரா க³க³நாnhதshதா² க³rhவிதா கா³நேலாபா ।
கlhபநாரதா காShடா²ऽகாnhதா காnhதாrhத⁴விkh³ரஹா ॥ 160॥
காrhயகாரணநிrhiµkhதா காமேகதரŋhகி³தா ।
கநthகநகதாடŋhகா லாவிkh³ரஹதா⁴ணீ ॥ 161॥
அஜா யவிநிrhiµkhதா iµkh³தா⁴ phரphரஸாதி³நீ ।
அnhதrhiµக²ஸமாராth◌⁴யா ப³rhiµக²ஸு³rhலபா⁴ ॥ 162॥
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thரயீ thவrhக³நிலயா thshதா² thரமாநீ ।
நிராமயா நிராலmhபா³shவாthமாராமா ஸுதா⁴sh’தி: ॥ 163॥ ஸுதா⁴shதி:

ஸmhஸாரபŋhகநிrhமkh³நஸiµth³த⁴ரணபNh³தா ।
யjhஞphயா யjhஞகrhth யஜமாநshவபிணீ ॥ 164॥
த⁴rhமாதா⁴ரா த⁴நாth◌⁴யா த⁴நதா⁴nhயவிவrhதி⁴நீ ।
விphரphயா விphரபா விவph◌⁴ரமணகாணீ ॥ 165॥
விவkh³ராஸா விth³மாபா⁴ ைவShணவீ விShiΝபிணீ ।
அேயாநிrhேயாநிநிலயா டshதா²லபிணீ ॥ 166॥
(ஏகாத³ஶீ தா⁴ணீ கலா 901-1000 நாமாநி)
வீரேகா³Sh²phயா வீரா ைநShகrhmhயா நாத³பிணீ ।
விjhஞாநகலநா கlhயா வித³kh³தா⁴ ைப³nhத³வாஸநா ॥ 167॥
தththவாதி⁴கா தththவமயீ தththவமrhத²shவபிணீ ।
ஸாமகா³நphயா ெஸௗmhயா ஸதா³ஶிவmhபி³நீ ॥ 168॥ ேஸாmhயா

ஸvhயாபஸvhயமாrhக³shதா²ஸrhவாபth³விநிவாணீ ।
shவshதா²shவபா⁴வம⁴ரா தீ⁴ரா தீ⁴ரஸமrhசிதா ॥ 169॥
ைசதnhயாrhkh◌⁴யஸமாராth◌⁴யா ைசதnhயஸுமphயா ।
ஸேதா³தி³தா ஸதா³Shடா ததி³thயபாடலா ॥ 170॥
த³த³ராth◌⁴யா த³ரshேமரiµகா²mh³ஜா ।
ெகௗநீேகவலாऽநrhkh◌⁴யைகவlhயபத³தா³யிநீ ॥ 171॥
shேதாthரphயா shதிமதீ திஸmhshதைவப⁴வா ।
மநshவிநீ மாநவதீ மேஹஶீ மŋhக³ளாkh’தி: ॥ 172॥
விவமாதா ஜக³th³தா⁴th விஶாலா விராகி³ணீ ।
phரக³lhபா⁴ பரேமாதா³ரா பராேமாதா³ மேநாமயீ ॥ 173॥
vhேயாமேகஶீ விமாநshதா² வjhணீ வாமேகவ ।
பசயjhஞphயா பசphேரதமசாதி⁴ஶாயிநீ ॥ 174॥
பச பச⁴ேதஶீ பசஸŋhkh²ேயாபசாணீ ।
ஶாவதீ ஶாவைதவrhயா ஶrhமதா³ ஶmh⁴ேமாநீ ॥ 175॥
த⁴ராத⁴ரஸுதா த⁴nhயா த⁴rhணீ த⁴rhமவrhதி⁴நீ ।
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ேலாகாதீதா ³தீதா ஸrhவாதீதா ஶமாthகா ॥ 176॥
ப³nh⁴கஸுமphரkh²யா பா³லா லாவிேநாதி³நீ ।
ஸுமŋhக³ளீ ஸுக²க ஸுேவஷாTh◌⁴யா ஸுவாநீ ॥ 177॥
ஸுவாnhயrhசநphதாऽऽேஶாப⁴நா ஶுth³த⁴மாநஸா ।
பி³nh³தrhபணஸnhShடா rhவஜா thராmhபி³கா ॥ 178॥
த³ஶiµth³ராஸமாராth◌⁴யா thராவஶŋhக ।
jhஞாநiµth³ரா jhஞாநக³mhயா jhஞாநjhேஞயshவபிணீ ॥ 179॥
ேயாநிiµth³ரா thக²Nhேட³ஶீ th³mhபா³ thேகாணகா³ ।
அநகா⁴ऽth³⁴தசாthரா வாசி²தாrhத²phரதா³யிநீ ॥ 180॥
அph◌⁴யாஸாதிஶயjhஞாதா ஷட³th◌⁴வாதீதபிணீ ।
அvhயாஜகrhதிரjhஞாநth◌⁴வாnhததீ³பிகா ॥ 181॥
ஆபா³லேகா³பவிதி³தா ஸrhவாiνlhலŋhkh◌⁴யஶாஸநா ।
சkhரராஜநிலயா மththரஸுnhத³ ॥ 182॥
ஶிவா ஶிவஶkhthையkhயபிணீ லதாmhபி³கா ।
ஏவmh லதா ேத³vhயா நாmhநாmh ஸாஹshரகmh ஜ:³ ॥
॥ இதி ph³ரமாNhட³ ராேண உthதரக²Nhேட³ஹயkh³வாக³shthயஸmhவாேத³
லதாஸஹshரநாமshேதாthரகத²நmh ஸmhrhணmh ॥

ப²லதி:
(மாkh²யா th³வாத³ஶீ கலா)
இthேயதnhநாமஸாஹshரmh கதி²த ேத க⁴ேடாth³ப⁴வ ।
ரஹshயாநாmh ரஹshயmh ச லதாphதிதா³யகmh ॥ 1॥
அேநந ஸth³’ஶmh shேதாthரmh ந ⁴தmh ந ப⁴விShயதி ।
ஸrhவேராக³phரஶமநmh ஸrhவஸmhபthphரவrhத⁴நmh ॥ 2॥
ஸrhவாபmh’thஶமநmh காலmh’thநிவாரணmh ।
ஸrhவjhவராrhதிஶமநmh தீ³rhகா⁴Shயphரதா³யகmh ॥ 3॥
thரphரத³மthராmh ஷாrhத²phரதா³யகmh ।
இத³mh விேஶஷாchch²ேத³vhயா:shேதாthரmh phதிவிதா⁴யகmh ॥ 4॥
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ஜேபnhநிthயmh phரயthேநந லேதாபாshதிதthபர: ।
phராத:shநாthவா விதா⁴ேநந khthவயாகrhம ஸமாphய ச ॥ 5॥
ஜாkh³’ஹmh தேதா க³thவா சkhரராஜmh ஸமrhசேயth ।
விth³யாmh ஜேபth ஸஹshரmh வா thஶதmh ஶதேமவ வா ॥ 6॥
ரஹshயநாமஸாஹshரத³mh பசாthபேட²nhநர: ।
ஜnhமமth◌⁴ேய ஸkh’chசாபி ய ஏதthபட²ேத ஸுதீ:◌⁴ ॥ 7॥
தshய Nhயப²லmh வேய ஶ ◌்’iΝ thவmh mhப⁴ஸmhப⁴வ ।
க³ŋhகா³தி³ஸrhவதீrhேத²ஷு ய:shநாயாthேகாஜnhமஸு ॥ 8॥
ேகாŋhக³phரதிShடா²mh ச ய:rhயாத³விiµkhதேக ।
ேthேர  ேயா த³th³யாthேகாவாரmh ரவிkh³ரேஹ ॥ 9॥
ேகாmh ெஸௗவrhணபா⁴ராmh ேராthேயஷு th³விஜnhமஸு ।
ய: ேகாmh ஹயேமதா⁴நாமாஹேரth³ கா³thரேராத⁴ ॥ 10॥
ஆசேரthபேகாrhேயா நிrhஜேல ம⁴தேல ।
³rhபி⁴ே ய: phரதிதி³நmh ேகாph³ராமணேபா⁴ஜநmh ॥ 11॥
ரth³த⁴யா பரயா rhயாthஸஹshரபவthஸராnh ।
தthNhயmh ேகா³ணிதmh லேப⁴thNhயமiνthதமmh ॥ 12॥
ரஹshயநாமஸாஹshேர நாmhேராऽphேயகshய கீrhதநாth ।
ரஹshயநாமஸாஹshேர நாைமகமபி ய: பேட²th ॥ 13॥
தshய பாபாநி நயnhதி மஹாnhthயபி ந ஸmhஶய: ।
நிthயகrhமாநiνShடா²நாnhநிth³த⁴கரத³பி ॥ 14॥
யthபாபmh ஜாயேத mhஸாmh தthஸrhவmh நயதி th◌⁴வmh ।
ப³ஹுநாthர கிiµkhேதந ஶ ◌்’iΝ thவmh mhப⁴ஸmhப⁴வ ॥ 15॥
அthைரகநாmhேநா யா ஶkhதி: பாதகாநாmh நிவrhதேந ।
தnhநிவrhthயமக⁴mh கrhmh நாலmh ேலாகாசrhத³ஶ ॥ 16॥
யshthயkhthவா நாமஸாஹshரmh பாபஹாநிமபீ⁴phஸதி ।
ஸ ஶீதநிvh’thயrhத²mh மைஶேல நிேஷவேத ॥ 17॥
ப⁴khேதா ய: கீrhதேயnhநிthயத³mh நாமஸஹshரகmh ।
தshைம தாேத³வீ phதாऽபீ⁴Shடmh phரயchச²தி ॥ 18॥
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அகீrhதயnhநித³mh shேதாthரmh கத²mh ப⁴khேதா ப⁴விShயதி ।
நிthயmh ஸŋhகீrhதநாஶkhத: கீrhதேயthNhயவாஸேர ॥ 19॥
ஸŋhkhராnhெதௗ விஷுேவ ைசவ shவஜnhமthதேயऽயேந ।
நவmhயாmh வா சrhத³யாmh தாயாmh ஶுkhரவாஸேர ॥ 20॥
கீrhதேயnhநாமஸாஹshரmh ெபௗrhணமாshயாmh விேஶஷத: ।
ெபௗrhணமாshயாmh சnhth³ரபி³mhேப³ th◌⁴யாthவா லதாmhபி³காmh ॥ 21॥
பேசாபசாைர:ஸmhjhய பேட²nhநாமஸஹshரகmh ।
ஸrhேவ ேராகா:³ phரணயnhதி தீ³rhக⁴மாச விnhத³தி ॥ 22॥
அயமாShகேரா நாம phரேயாக:³ கlhபேசாதி³த: ।
jhவராrhதmh ஶிர shph’ShThவா பேட²nhநாமஸஹshரகmh ॥ 23॥
தththphரஶமmh யாதி ஶிரshேதாேதா³ jhவேராऽபி ச ।
ஸrhவvhயாதி⁴நிvh’ththயrhத²mh shph’ShThவா ப⁴shம ஜேபதி³த³mh ॥ 24॥
தth³ப⁴shமதா⁴ரேத³வ நயnhதி vhயாத⁴ய:th ।
ஜலmh ஸmhமnhthrhய mhப⁴shத²mh நாமஸாஹshரேதா iµேந ॥ 25॥
அபி⁴ேசth³kh³ரஹkh³ரshதாnhkh³ரஹா நயnhதி தthth ।
ஸுதா⁴ஸாக³ரமth◌⁴யshதா²mh th◌⁴யாthவா லதாmhபி³காmh ॥ 26॥
ய: பேட²nhநாமஸாஹshரmh விஷmh தshய விநயதி ।
வnhth◌⁴யாநாmh thரலாபா⁴ய நாமஸாஹshரமnhthதmh ॥ 27॥
நவநீதmh phரத³th³யாth thரலாேபா⁴ ப⁴ேவத³th◌⁴வmh ।
ேத³vhயா: பாேஶந ஸmhப³th³தா⁴பா⁴kh’Shடாப⁴ŋh³ேஶந ச ॥ 28॥
th◌⁴யாthவாऽபீ⁴Shடாmh shthயmh ராthெரௗ ஜேபnhநாமஸஹshரகmh ।
ஆயாதி shவஸபmh ஸா யth³யphயnhத: ரmh க³தா ॥ 29॥
ராஜாகrhஷணகாமேசth³பா⁴ஜாவஸத²தி³ŋhiµக:² ।
thராthரmh ய: பேட²தchch²ேத³வீth◌⁴யாநthபர: ॥ 30॥
ஸ ராஜா பாரவேயந ரŋhக³mh வா மதŋhக³ஜmh ।
ஆயாயாதி நிகடmh தா³ஸவthphரணிபthய ச ॥ 31॥
தshைம ராjhயmh ச ேகாஶmh ச த³தா³thேயவ வஶmh க³த: ।
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ரஹshயநாமஸாஹshரmh ய: கீrhதயதி நிthயஶ: ॥ 32॥
தnhiµகா²ேலாகமாthேரண iµேயlhேலாகthரயmh iµேந ।
யshthவித³mh நாமஸாஹshரmh ஸkh’thபட²தி ப⁴khதிமாnh ॥ 33॥
தshய ேய ஶthரவshேதஷாmh நிஹnhதா ஶரேப⁴வர: ।
ேயா வாऽபி⁴சார ேத நாமஸாஹshரபாட²கmh ॥ 34॥
நிவrhthயmh தthkhயாmh ஹnhயாthதmh ைவ phரthயŋhகி³ரா shவயmh ॥ ।
ேய khரth³’ShThயா வீnhேத நாமஸாஹshரபாட²கmh ॥ 35॥
தாநnhதா⁴nhேத phரmh shவயmh மாrhதNhட³ைப⁴ரவ: ।
த⁴நmh ேயா ஹரேத ேசாைரrhநாமஸாஹshரஜாபிந: ॥ 36॥
யthர thர shதி²தmh வாபி ேthரபாேலா நிஹnhதி தmh ।
விth³யாஸு ேத வாத³mh ேயா விth³வாnhநாமஜாபிநா ॥ 37॥
தshய வாkhயதmhப⁴நmh ஸth³ய: கேராதி நேலவ ।
ேயா ராஜா ேத ைவரmh நாமஸாஹshரஜாபிநா ॥ 38॥
சரŋhக³ப³லmh தshய த³Nh³நீ ஸmhஹேரthshவயmh ।
ய: பேட²nhநாமஸாஹshரmh ஷNhமாஸmh ப⁴khதிஸmhத: ॥ 39॥
லசாnhத⁴lhயரதா ஸதா³ திShட²தி த’ேஹ ।
மாஸேமகmh phரதிதி³நmh thவாரmh ய: பேட²nhநர: ॥ 40॥
பா⁴ரதீ தshய வாkh³ேர ரŋhேக³ nh’thயதி நிthயஶ: ।
யshthேவகவாரmh பததி பமாthரமதnhth³த: ॥ 41॥
iµயnhதி காமவஶகா³ mh’கா³யshதshய வீth ।
ய: பேட²nhநாமஸாஹshரmh ஜnhமமth◌⁴ேய ஸkh’nhநர: ॥ 42॥
தth³th³’Shேகா³சராshஸrhேவ iµchயnhேத ஸrhவகிlhபி³ைஷ: ।
ேயா ேவthதி நாமஸாஹshரmh தshைம ேத³யmh th³விஜnhமேந ॥ 43॥
அnhநmh வshநmh த⁴நmh தா⁴nhயmh நாnhேயph◌⁴யsh கதா³சந ।
மnhthரராஜmh ேயா ேவthதி சkhரmh ய:ஸமrhசதி ॥ 44॥
ய: கீrhதயதி நாமாநி தmh ஸthபாthரmh வி³rh³தா: ◌⁴ ।
தshைம ேத³யmh phரயthேநந ேத³வீphதிchச²தா ॥ 45॥
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ந கீrhதயதி நாமாநி மnhthரராஜmh ந ேவthதி ய: ।
பஶுlhய:ஸ விjhேஞயshதshைம த³thதmh நிரrhத²கmh ॥ 46॥
பய விth³யாவி³ஷshேதph◌⁴ேயா த³th³யாth³விசண: ।
மnhthரராஜஸth³’ேஶா யதா² மnhேரா ந விth³யேத ॥ 47॥
ேத³வதா லதாlhயா யதா² நாshதி க⁴ேடாth³ப⁴வ ।
ரஹshயநாமஸாஹshரlhயா நாshதி ததா²shதி ॥ 48॥
கி²thவா shதேக யsh நாமஸாஹshரiµthதமmh ।
ஸமrhசேயthஸதா³ ப⁴khthயா தshய Shயதி ஸுnhத³ ॥ 49॥
ப³ஹுநாthர கிiµkhேதநா ஶ ◌்’iΝ thவmh mhப⁴ஸmhப⁴வ ।
நாேநந ஸth³’ஶmh shேதாthரmh ஸrhவதnhthேரஷு th³’யேத ॥ 50॥
தshமா³பாஸேகா நிthயmh கீrhதேயதி³த³மாத³ராth ।
ஏபி⁴rhநாமஸஹshைரsh சkhரmh ேயாऽrhசேயthஸkh’th ॥ 51॥
பth³ைமrhவா ளShைப: கlhஹாைரrhவா கத³mhப³ைக: ।
சmhபைகrhஜாதிஸுைம: மlhகாகரவீரைக: ॥ 52॥
உthபலrhபி³lhவபthைரrhவா nhத³ேகஸரபாடல: ।
அnhைய:ஸுக³nhதி⁴ஸுைம: ேகதகீமாத⁴வீiµைக:² ॥ 53॥
தshய Nhயப²லmh வkhthmh ந ஶkhேராதி மேஹவர: ।
ஸா ேவthதி லதாேத³வீ shவசkhராrhசநஜmh ப²லmh ॥ 54॥
அnhேய கத²mh விஜாநீrhph³ரமாth³யா:shவlhபேமத⁴ஸ: ।
phரதிமாஸmh ெபௗrhணமாshயாேமபி⁴rhநாமஸஹshரைக: ॥ 55॥
ராthெரௗ யசkhரராஜshதா²மrhசேயthபரேத³வதாmh ।
ஸ ஏவ லதாபshதth³பா லதா shவயmh ॥ 56॥
ந தேயாrhவிth³யேத ேப⁴ேதா³ ேப⁴த³kh’thபாபkh’th³ப⁴ேவth ।
மஹாநவmhயாmh ேயா ப⁴khத:ேத³வீmh சkhரமth◌⁴யகா³mh ॥ 57॥
அrhசேயnhநாமஸாஹshைரshதshய iµkhதி: கேர shதி²தா ।
யsh நாமஸஹshேரண ஶுkhரவாேர ஸமrhசேயth ॥ 58॥
சkhரராேஜ மஹாேத³வீmh தshய Nhயப²லmh ஶ ◌்’iΝ ।
ஸrhவாnhகாமாநவாphேயஹ ஸrhவெஸௗபா⁴kh³யஸmhத: ॥ 59॥
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thரெபௗthராதி³ஸmhkhேதா ⁴khthயா ேபா⁴கா³nhயேத²phதாnh ।
அnhேத லதாேத³vhயா:ஸாjhயமதி³rhலப⁴mh ॥ 60॥
phராrhத²நீயmh ஶிவாth³ையச phராphேநாthேயவ ந ஸmhஶய: ।
ய:ஸஹshரmh ph³ராமநாேமபி⁴rhநாமஸஹshரைக: ॥ 61॥
ஸமrhchய ேபா⁴ஜேயth³ப⁴khthயா பாயஸாபஷTh³ரைஸ: ।
தshைம phதி லதா shவஸாmhராjhயmh phரயchச²தி ॥ 62॥
ந தshய ³rhலப⁴mh வsh thஷு ேலாேகஷு விth³யேத ।
நிShகாம: கீrhதேயth³யsh நாமஸாஹshரiµthதமmh ॥ 63॥
ph³ரயjhஞாநமவாphேநாதி ேயந iµchேயத ப³nhத⁴நாth ।
த⁴நாrhதீ² த⁴நமாphேநாதி யேஶாऽrhதீ² சாயாth³யஶ: ॥ 64॥
விth³யாrhதீ² சாயாth³விth³யாmh நாமஸாஹshரகrhதிநாth ।
நாேநந ஸth³’ஶmh shேதாthரmh ேபா⁴க³ேமாphரத³mh iµேந ॥ 65॥
கீrhதநீயத³mh தshமாrhேபா⁴க³ேமாாrhதி²பி⁴நைர: ।
சராரமநிShைட²ச கீrhதநீயத³mhஸதா³ ॥ 66॥
shவத⁴rhமஸமiνShடா²நைவகlhயபrhதேய ।
கெலௗ பாைபகப³ஹுேல த⁴rhமாiνShடா²நவrhேத ॥ 67॥
நாமஸŋhகீrhதநmh iµkhthவா nh’mh நாnhயthபராயணmh ।
ெலௗகிகாth³வசநாnhiµkh²யmh விShiΝநாமாiνகீrhதநmh ॥ 68॥
விShiΝநாமஸஹshராchச ஶிவநாைமகiµthதமmh ।
ஶிவநாமஸஹshராchச ேத³vhயா நாைமகiµthதமmh ॥ 69॥
ேத³வீநாமஸஹshராணி ேகாஶ:ஸnhதி mhப⁴ஜ ।
ேதஷு iµkh²யmh த³ஶவித⁴mh நாமஸாஹshரiµchயேத ॥ 70॥
ரஹshயநாமஸாஹshரத³mh ஶshதmh த³ஶshவபி ।
தshமாthஸŋhகீrhதேயnhநிthயmh கேதா³ஷநிvh’thதேய ॥ 71॥
iµkh²யmh மாth’நாேமதி ந ஜாநnhதி விேமாதா: ।
விShiΝநாமயபரா: ேகchசி²வநாமபரா: பர ॥ 72॥
ந கசித³பி ேலாேகஷு லதாநாமதthபர: ।
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ேயநாnhய ேத³வதாநாம கீrhதிதmh ஜnhமேகாஷு ॥ 73॥
தshையவ ப⁴வதி ரth³தா⁴ ேத³வீநாமகீrhதேந ।
சரேம ஜnhமநி யதா²விth³ேயாபாஸேகா ப⁴ேவth ॥ 74॥
நாமஸாஹshரபாட²ச ததா² சரமஜnhமநி ।
யைத²வ விரலா ேலாேக விth³யாராஜேவதி³ந: ॥ 75॥
தைத²வ விரேலா ³யநாமஸாஹshரபாட²க: ।
மnhthரராஜஜபைசவ சkhரராஜாrhசநmh ததா² ॥ 76॥
ரஹshயநாமபாட²ச நாlhபshய தபஸ: ப²லmh ।
அபட²nhநாமஸாஹshரmh phணேயth³ேயா மேஹவmh ॥ 77॥
ஸ சுஷா விநா பmh பேயேத³வ விட⁴தீ:◌⁴ ।
ரஹshயநாமஸாஹshரmh thயkhthவா ய:th³தி⁴காiµக: ॥ 78॥
ஸ ேபா⁴ஜநmh விநா நmh ுnhநிthதிமபீ⁴phஸதி!
ஸ ப⁴khேதா லதாேத³vhயா:ஸ நிthயmh கீrhதேயதி³த³mh ॥ 79॥
நாnhயதா² phயேத ேத³வீ கlhபேகாஶைதரபி ।
தshமாth³ரஹshயநாமாநி மா: phரயத: பேட²th ॥ 80॥
இதி ேத கதி²தmh shேதாthரmh ரஹshயmh mhப⁴ஸmhப⁴வ ।
நாவிth³யாேவதி³ேந ph³யாnhநாப⁴khதாய கதா³சந ॥ 81॥
யைத²வ ேகா³phயா விth³யா ததா² ேகா³phயத³mh iµேந ।
பஶுlhேயஷு ந ph³யாjhஜேநஷு shேதாthரiµthதமmh ॥ 82॥
ேயா த³தா³தி விடா⁴thமா விth³யாரதாய ச ।
தshைம phயnhதி ேயாகி³nhய: ேஸாऽநrhத:²ஸுமஹாnhshmh’த: ॥ 83॥
ரஹshயநாமஸாஹshரmh தshமாthஸŋhேகா³பேயதி³த³mh ।
shவதnhthேரண ப⁴யா ேநாkhதmh தவாபி கலேஶாth³ப⁴வ ॥ 84॥
லதாphேரரேணைநவ மேயாkhதmh shேதாthரiµthதமmh ।
ேதந Shடா மஹாேத³வீ தவாபீ⁴Shடmh phரதா³shயதி ॥ 85॥
ஸூத உவாச -

இthkhthவா ஹயkh³ேவா th◌⁴யாthவா லதாmhபி³காmh ।
ஆநnhத³மkh³ர’த³ய:ஸth³ய: லகிேதாऽப⁴வth ॥ 86॥
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ph³ரமாNhட³ராணத:

பாஶாŋhேஶுஸுமராதபசஶாகா²mh
பாடlhயஶாஸுஷுமாசித கா³thரவlhmh ।
phராசீநவாkhshதபதா³mh பரேத³வதாmh thவாmh
பசாதா⁴rhசிதபதா³mh phரணமா ேத³வீmh ॥

Before we begin, let us offer ourselves at the feet of

the Divine Mother, shrImat mahAtripurasundarI.

This introduction deals with the background on

lalitAsahasranAma (the purANa etc) and the importance of

Shri Chakra, the diagrammitical form for meditation.

(Only a brief description is provided here since it

has been extensively described by Adi Shankara in the text of

SaundaryalaharI. A detailed description of Lalita yantra (Shri

Chakra) is given in the Hindu Tantrik page

http://www.shivashakti.com/)

Among the 18 purANas, brahmANDa-purANa is well known for the

extolation of Lalita. It explains in detail the appearance of

the Goddess Lalita to save the world from the clutches of the

demon bhaNDAsura. There are three important sub-texts in this

purANa.

The first of these texts is LalitopAkhyAna, consisting of 45

chapters and is found in the last chapter of the purANa. The

last five chapters are especially well known. They extol the

greatness of the Divine mother, the significance of the mantra

of the goddess (shoDashAkSharI-vidyA), the various mudras and

postures to be practiced, meditations, initiations etc., and

the mystical placement of the deities involved in Shri Chakra.

The next text is the lalitA trishati in which 300 names of the
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goddess is featured. There is a well known commentary on this

work by Adi ShankarAchArya.

The third text is the celebrated LalitA sahasranAma, which

consists of 320 verses in three chapters. The first chapter is

51 verses, and relates that the 1000 names of LalitA were

recited by various devatas as commanded by the goddess herself.

This chapter also explains that the verses are in anuShTup

ChaNDaH(metre known as anuShTup)

and that the deity Lalita is invoked in three kUTas

(vAgbhava, kAmarAja, and shakti). The second chapter of the

text contains the thousand names of the goddess in 182 1/2

verses (which is transliterated below). The third and final

chapter is 86 1/2 verses long and enumerates the benefits

accrued by reciting these one thousand names of the Goddess.

This is mainly to encourage people to recite the names with

concentration to achieve, if not anything else, a peace of mind.

Lalita trishati and lalitA sahasranAma are dialogues between

the sage Agastya and the god Hayagriva (Pronounced as

hayagrIva). Hayagriva is the

incarnation of ViShNu who assumed the form of a horse

to kill a demon by the same name. Agastya was a

sage of great renown, who is immortalized as a star in the

celestial heavens(one of the seven Rishi-s, saptarShi or Ursa Major).

He is the patron saint of Tamilnadu being a

founder of a system of medicine called Siddha, and also having

drunk the whole ocean in his kamaNDalum. According to yAska’s

Nirukta, Agastya is the half-brother of the great sage,

VasishTha.

The story of the meeting of Agastya and Hayagriva is

given in the lalitopAkhyAna and is quite interesting. Agastya

was visiting several places of pilgrimage and was sad to see
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many people steeped in ignorance and involved in only sensual

pleasures. He came to kA nchi and worshipped kAmAkShI and sought

a solution for the masses. Pleased with the devotion and his

caring for the society, Lord ViShNu appeared before Agastya

and provided the sage Agastya with the solution of ‘curing’ the

worldly folk from ignorance. He explained that He is the

primordial principle, and the source and the end of everything.

Though He is above forms and guNas, He involves himself in

them. He goes on to explain that a person should recognize that

He is the pradhAna (primordial) transformed into the universe,

and that He is also the puruSha (conscious spirit) who is

transcendental and beyond all qualities(guNa-s) and forms. However to

recognize this, one has to perform severe penance,

self-discipline etc. If (since) this is difficult, Lord ViShNu

advises that the worship of the goddess will achieve the

purpose of life, given as liberation from bondage,

very easily. He points out that even

other Gods like Shiva and Brahma have worshiped the goddess

TripurA. ViShNu concludes his discourse saying that this was

revealed to Agastya so that he (Agastya) can spread the message

to god, sages, and humans. ViShNu requests Agastya to approach

his incarnation, Hayagriva and disappears from Agastya’s

sight.

Agastya approaches Hayagriva with devotion and reverence.

Hayagriva reveals to Agastya that the great Goddess, lalitA,

is without beginning or end and is the foundation of the entire

universe. The great goddess abides in everyone and can be

realized only in meditation. The worship of

goddess is done with the lalitA sahasranamA (1000 names) or

with trishati (300 names) or with aShTottaranAma (108 names) or

with Shri Chakra (diagrammatical form for meditation).
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In tantra shAstra, each devi/deva is worshipped as a mantra,

and yantra. Shri Chakra is used to represent the divine mother

diagrammatically. It denotes how the power of a small point in

the centre of the Shri Chakra transforms itself into a series

of triangles, circles, and lines. One can meditate on the Shri

Chakra itself knowing the significance of the triangles and

circles. These forms respresent the various transformations of

the Reality. One can realize that the universe has evolved through

the undifferentiated consciousness and has eventually

become the universe as

we know it. The recitation of sahasranAma and trishati are

used in the worship of Shri Chakra. The correspondence

between Shri Chakra as a yantra and the fifteen letter mantra

of the goddess (pa nchadashIvidyA, pronounced panchadashIvidyA)

is achieved by carefully studying the Shri Chakra which is

constructed using the symbolism of the three kUTa-s and the

significance of the fifteen letters of the shrIvidyA. It is

said that if meditation on Shri Chakra is not possible,

recitation of the sahasranAma with utmost devotion

would confer the same benefits, perhaps in longer time-frame.

The sahasranAma also mentions how to meditate on the various

centres of consciousness (chakras) in one’s body. Kundalini, meaning

coiled up, ordinarly resides in the muladhAra chakra,

at the base of spine, and when it rises

to the sahasrAra chakra at the top of the head, one becomes

aware of the ultimate reality.

Before reciting the sahasranAma, it is advised that

the divine mother be meditated upon according to the dhyAna

shloka-s, given in the beginning of the text.

(reposted here with English meaning)

॥ th◌⁴யாநmh ॥
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nh³ராண விkh³ரஹாmh thநயநாmh மாணிkhயெமௗ sh²ரth
தாரா நாயக ேஶக²ராmh shதiµகீ² மாபீந வோஹாmh ।
பாணிph◌⁴யாமrhண ரthந சஷகmh ரkhேதாthபலmh பி³ph◌⁴ரதீmh
ெஸௗmhயாmh ரthந க⁴டshத² ரkhதசரmh th◌⁴யாேயth பராமmhபி³காmh ॥
The Divine mother is to be meditated upon

as shining in a vermilion-red body, with a

triple eyes, sporting a crown of rubies

studded with the crescent moon, a face all

smiles, a splendid bust, one hand holding

a jewel-cup brimming with mead, and the

other twirling a red lotus.

அmh க தரŋhகி³தாmh
th◌⁴’த பாஶாŋhஶ Shப பா³ணசாபாmh ।
அணிமாதி³பி⁴ ராvh’தாmh மைக²-
ரஹthேயவ விபா⁴வேய ப⁴வாநீmh ॥
I meditate on the great Empress. She

is red in color, and her eyes are full

of compassion, and holds the noose, the

goad, the bow and the flowery arrow in

Her hands. She is surrounded on all sides

by powers such as aNimA for rays and

She is the Self within me.

th◌⁴யாேயth பth³மாஸநshதா²mh விகதவத³நாmh பth³மபthராயதாmh
ேஹமாபா⁴mh பீதவshthராmh கரகதலஸth³ேத⁴மபth³மாmh வராŋhகீ³mh ।
ஸrhவாலŋhகார khதாmh ஸதத மப⁴யதா³mh ப⁴khதநmhராmh ப⁴வாநீmh
விth³யாmh ஶாnhத rhதிmh ஸகல ஸுரiνதாmh ஸrhவ ஸmhபthphரதா³thmh ॥
The Divine Goddess is to be meditated upon

as seated on the lotus with petal eyes.

She is golden hued, and has lotus flowers in Her hand.

She dispels fear of the devotees who bow before Her.
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She is the embodiment of peace, knowledge

(vidyA), is praised by gods and grants

every kind of wealth wished for.

ஸŋhம விேலபநாமகmhபி³ கshகாmh
ஸமnhத³ஹேதmh ஸஶர சாப பாஶாŋhஶாmh ।
அேஶஷஜந ேமாநீmh அண மாlhய ⁴ஷாmhப³ராmh
ஜபாஸும பா⁴ஸுராmh ஜபவிெதௗ⁴ shமேர த³mhபி³காmh ॥
I meditate on the Mother, whose eyes

are smiling, who holds the arrow, bow,

noose and the goad in Her hand. She is

glittering with red garlands and ornaments.

She is painted with kumkuma on her forehead

and is red and tender like the japa flower.

May the Divine Mother guide us in our every action and thought,

and may She confer upon us the greatest gift of all, mokSha,

the liberation.

OM tat sat.

As mentioned in Brahmanda purana, Shyamala devi (Mantrini)

fought with Vishukra and killed him with Brahmashironamakastra

(a powerful weapon named brahmashira). Dandanatha devi (Potrini)

killed Vishanga with her plough weapon and pestle. However in

Lalita sahasranama it is mentioned that Vishukra was killed by

Varahi, and Vishanga was killed by Mantrini as above -

mantriNyambAvirachitaviSha NgavadhatoShitA

vishukraprANaharaNavArAhIvIryananditA

As a cautionary note, the sahasranAmastotram and trishati are not

readily available in the Brahmandapurana book. It is possible that

they belong to khilAs (appendix) of the purana added later.
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sahasranAma encoding and notes provided by

Prof. M. Giridhar giridhar@chemeng.Isc.ernet.in

Proofread by Kirk Wortman kirkwort@hotmail.com, DPD

Brihatstotraratnakara part 2 by NR Acharya has some verses and markings

different than above.

shrI lalitA sahasra nAma stotram

pdf was typeset on December 4, 2021

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

34 sanskritdocuments.org


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

