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Shri Sharabha Sahasranama Stotram

ஶரப⁴ஸஹshரநாமshேதாthரmh

க³ேணஶாய நம: ।
ேத³vhவாச ।
ேத³வேத³வ மஹாேத³வ ப⁴khதாiνkh³ரஹகாரக ।
³rhலபா⁴ ஶாரபீ⁴விth³யா ³யாth³³யதரா பரா ॥ 1॥
³கா பா³கா th³தி⁴shததா²th³தி⁴ச ேக²ச ।
ஶாபாiνkh³ரஹஸாமrhth²யா பரகாயாphரேவஶேந ॥ 2॥
ஸth³ய: phரthயகாமாrhத²mh ைகrhந ேஸvhயா ஸுராஸுைர: ।
ஶிவ உவாச । (மஹாேத³வ உவாச)
லவாரஸஹshராணி வாதா ந: ந: ॥ 3॥
shthshவபா⁴வாnhமஹாேத³வி நshthவmh பph’chச² ।
மஹா³யmh மஹாேகா³phயmh வாசா²சிnhதாமணி:shmh’தmh ॥ 4॥
ந வkhதvhயmh thவயா ேத³வி ஶாபிதா மேமாப ।
ஸrhவth³தி⁴phரத:³ஸாாth ஶரப: ◌⁴ பரேமவர: ॥ 5॥
தshய நாமஸஹshராணி தவ shேநஹாth³வதா³ ேத ।
ஶ ◌்’iΝ ைசகமநா ⁴thவா ஸாவதா⁴நாவதா⁴ரய ॥ 6॥
ph³ரமா விShiΝச th³ரச ஈஶ: கrhதாஹமvhயய: ।
ேமாஹநshதmhப⁴நாகrhஷமாரேchசாடநம: ॥7॥
th³தி⁴phரத³மth³தா⁴நாmh jhஞாநிநாmh jhஞாநth³தி⁴த³mh ।
ேமாphரத³mh iµiµுmh நாnhயதா² ஶ ◌்’iΝஸாத³ரmh ॥ 8॥
வnhth◌⁴யா வா காகவnhth◌⁴யா வா ஸth³ய: thரphரத:³shthயாmh ।
ஸrhவஶkhதிேதா தா³தா த³யாவாnh ஶரேப⁴வர: ॥ 9॥
தshய நாமஸஹshராணி கத²யா தவ phேய ।
ௐ அshய ஶரப⁴ஸஹshரநாமshேதாthரமஹாமnhthரshய,
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ஶரப⁴ஸஹshரநாமshேதாthரmh

ப⁴க³வாnhகாலாkh³நிth³ர’:, விராThச²nhத:³,
ஶரேப⁴வரபராேஜா ேத³வதா, ௐ க²mh பீ³ஜmh,
shவாஹா ஶkhதி:, ப²Th இதி கீலகmh,
மம த⁴rhமாrhத²காமேமாாrhேத² ஜேப விநிேயாக:³ ।
தthர கா²mh இthயாதி³நா கராŋhக³nhயாெஸௗ rhயாth । தthர மnhthர: -
ௐ கா²mh கா²mh க²mh ப²Th ஸrhவஶthஸmhஹாரய ஶரப⁴ஸாவாய,
பராஜாய ஹுmh ப²Th shவாஹா இதி மnhthர: ।
ௐ ⁴rh⁴வ:shவேராதி தி³kh³ப³nhத:◌⁴ ॥
அத² th◌⁴யாநmh ।
சnhth³ராrhெகௗ வநிth³’Sh:ஶவரநக²சசலாthkh³ரவ:

கா ³rhகா³ ச பௌ ’த³யஜட²ரேகா³ைப⁴ரேவா வாட³வாkh³நி: ।
ஊshெதௗ² vhயாதி⁴mh’th ஶரப⁴வரக²க³சNhட³வாதாதிேவக:³
ஸmhஹrhதா ஸrhவஶthnhஸ ஜயதி ஶரப:◌⁴ ஸாவ:பராஜ: ॥
இதி th◌⁴யாநmh ।
mh’க³shthவrhth³த⁴ஶேரண பாph◌⁴யாmh சநா th³விஜ: ।
அேதா⁴வkhthரச:பாத³ஊrhth◌⁴வவkhthரசrh⁴ஜ: ॥
காலாnhதத³ஹேநாபmhேயா நீலதநி:shவந: ।
அshதth³த³rhஶநாேத³வ விநShடப³லவிkhரம: ॥
ஸடாச²ேடாkh³ரNhடா³ய பவிphத⁴ph◌⁴’ேத (நம: பவிphதrhதேய) ।
அShடபாதா³ய th³ராய நம: ஶரப⁴rhதேய ॥
இதி th◌⁴யாthவா நமshkh’thயஸஹshரநாம பேட²தி³தி ஸஹshரநாமபாட²ஸmhphரதா³ய:
॥
அத²ஸஹshரநாமாநி -
ௐ mh mh th³தீ⁴வர:ஸாாth ேக²mh ேக²mh (க²◌ँ க²◌ँ) க³rhவாபஹாரக: ।
mh mh shphேரmh shph²ேரmh ெஸௗmh ெஸௗmh jhmh jhmh பராஜ:
phரதாபவாnh ॥ 1॥
ெரௗmh ஶிவாய கி³ஶாய தார:ஸmhஸாரபாரக:³ ।
க³திேதா³ மதித:³ஶ: khmh khmh காமகலாத⁴ர: ॥ 2॥
th³தி⁴த:³ ஶரேபா⁴ ேயாகீ³shph²ெரௗmh ஶிவ:th³தி⁴தா³யக: ।
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ஶரப⁴ஸஹshரநாமshேதாthரmh

ஸrhவகlhமஷஹrhthதா ச khmh khmh காலகலாத⁴ர: ॥ 3॥
phmh phmh பீதாmhப³ரத⁴ேரா ப⁴shேமாth³⁴தவிkh³ரஹ: ।
vhmh vhmh விShiΝஸமாராth◌⁴ய:ஸாவ: ஶkhதிமாnhphர:◌⁴ ॥ 4॥
வீரவீராŋhக³ராth◌⁴ேயா (வீரவீேரா க³ராth◌⁴ேயா)mhmhஸŋhகShடக²Nhட³ந:
।
ஶŋhகர: ஶŋhகராராth◌⁴ேயா ராmh mh mh ஶரேப⁴வர: ॥ 5॥
kh³mh kh³mh க³ணபதி: ேஸvhய: பராேஜா மஹா⁴ஜ: ।
ஐmh mh ராmh mh ெஸௗmh mh khmh பரமாthமா ஸுேரவர: ॥ 6॥
shவாஹா ேதா³ மஹாவீேரா ஸrhவ:ஸrhைவநமshkh’த: ।
ஐmh khmh ெஸௗmh ெரௗmh (mh)shph²ேரmh (vhையmh)

ைரmh ைக²mh ைரmh ைரmh பரேமவர: ॥ 7॥
shவாஹா விth³யா நிதா⁴ந:வாமேத³வ: phரதாபவாnh ।
ஐmh ஐmh வாகீ³வேரா ேத³ேவா ைரmh khைரmh thைரmh ரக: ஶிவ: ॥ 8॥
mh (ைரmh) ப²Th shவாஹா vhயாkh◌⁴ரெசௗரநாஶந:th³தி⁴ஸmhத: ।
ph³ரமாவிShiΝஶிவாராth◌⁴ய:mh ஶிவாphராணவlhலப: ◌⁴ ॥ 9॥
ph◌⁴ைரmh ph◌⁴mh ப⁴shேமவkhேதா mh’mh mh’mh mh’thஜயŋhகர: ।
விவmhப⁴ேரா விவகrhதா விவப⁴rhதா ³ேராrh³: ॥ 10॥
khலmh (khmh)mh shவாஹா கீrhதிkhேதா ஈவர:ஸகலாrhத²த:³ ।
ெகௗ³ கி³ரா மஹால mh ஐmh mh நிthயமrhசிதா ॥ 11॥
mh mh shவாஹா ஶிவ: ஶmhேபா⁴ வாசmh வாசாமேகா³சர: ।
ph³ரமNhேயா ph³ரமkh’th³ph³ரம jhெரௗmh jhெரௗmh ஜாkh³ரnhமேஹவர: ॥ 12॥
ெரௗmh ெரௗmh shவாஹா ெதௗ⁴தபாப: ஶாnhதாthமா ஶŋhகர: (ஶாŋhகர:)க²க:³ ।
பnhth³ேரா பராஜச ப⁴khதபகர: பர: ॥ 13॥
உthkh’Shேடாthkh’Shடகrhதாऽऽthமா mh விவாthமா விபா⁴வஸு: ।
khmh கீ²mh கீ²mh ஸுiµகா²நnhேதா³ kh◌⁴ெரௗmh kh²ெரௗmh mhெரௗmh phெரௗmh ஸநாதந:
॥14॥
ஐmh shவாஹா மஹாேத³வ:sh’Shshதி²திலயŋhகர: ।
உkh³ரதாேரா மஹாதாேரா வீரதாேரா jhவேலாjhjhவல: ॥ 15॥
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காலதாேரா த⁴ேரா ேலாலவாjhவாேலா jhவேலாjhjhவல: ।
mh mh khைரmh jhmh ெஸௗmh shவாஹா பாrhவதீஶ: பராthபர: ॥ 16॥
வரத:³ஸாத⁴காநாச ராஜவயmh phரஜாவஶீ (தீ) ।
ைரmh ைரmh th◌⁴ைரmh th◌⁴ைரmh த⁴ராபா⁴ேரா ஹrhதா கrhதா ⁴ேராத⁴ஸ: ॥ 17॥
ேவத³மnhthராrhத²³டா⁴thமா ஶாshthரமnhthராrhத²ஸmhமத: ।
khmh shவாஹா பரேமா தா³தா ௐ ௐ நிrhவாணஸmhபத:³ ॥ 18॥
khெலௗmh phெலௗmh ஹூmh ஹூmh ஶிவா shவாஹா ராjhய (ஜ)ேபா⁴க³ஸுக²phரத:³ ।
ஸrhவெஸௗபா⁴kh³யஸmhkhத: ராmh mh mh ரkhதேலாசந: ॥ 19॥
ஸmhபnhநாோ விபnhநா: yhராmh (phராmh) yhmh (phmh) jhmh jhவரமrhத³ந: ।
khmh mh ஹூmh (mh) ப²Th ந:shவாஹா ேத³வதா³நவேஸவித: ॥ 20॥
கா khmh mh ஶிவா ³rhகா³ பth³வயலஸch²ப: ◌⁴ ।
shவாஹாமnhthராnhவித:ஸthய:ஸthய:ஸthயபராkhரம: ॥ 21॥
பீ⁴ேமா ப⁴யாநேகா த³ோ th³mh th³mh த³மகா²பஹ: ।
ேராக³ேதா³ஷஹர:th³த:◌⁴ th³தி⁴ஸாத⁴நதthபர: ॥ 22॥
ெரௗmh mh காலகாலjhஞாநீ மாநீ தா³நீ ஸுகா²வஹ: ।
mh ப²Th shவாஹா கவிshதrhக: தrhகவிth³யாசர: மாnh ॥ 23॥
க²rhயாŋhக:³ ேக²சவிth³யா கா²mh கீ²mh ²mh க²க³ேதவர: ।
mh mh shவாஹாேதா ேத³ேவா ராஜராேஜா ஸுேரவர: ॥ 24॥
இchசா²th³தீ⁴வேரா ேத³ேவா khயாஶkhதிஸமnhவித: ।
ஆmh ஈmh ஊmh jhஞாநஸmhkhேதா ப⁴க³வாnhஸrhவஸrhவth ॥ 25॥
ஐmh ப²Th shவாஹா பசதththவாthபசதnhமாthரஸாயக: ।
பசடாShடேடேஶா ஶŋhகரசnhth³ரேஶக²ர: ॥ 26॥
வாmh வீmh mh (vhரmh)ைவShணவீவிth³யா mh mh shவாஹா த⁴ரணீத⁴ர: ।
அvhயய:ஸrhவகrhதாऽऽthமா ஶிவ: காலாnhதேகா ஹர: ॥ 27॥
⁴தேவதாலஜா பா³தா⁴ ஶthபா³தா⁴ ரேth³ப⁴வா ।
kh²ைரmh kh²ைரmh (ைக²mh ைக²mh)mh (ஹூmh) ப²Th rhண

ேக⁴ ேக⁴ (ேக⁴mh ேக⁴mh)ஸாவாய phரதாபவாnh ॥ 28॥
ஶீkh◌⁴ரமாரணேத³ேவஶ:shவாஹா சNhட³பராkhரம: ।
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தீணநக²mh தீணத³NhShThரmh தீணபப⁴யŋhகர: (ரmh) ॥ 29॥
தீvhரப⁴khதphரதாேபாkh³ரmh khைரmh kh²ெரௗmh (kh²ைரmh)shவாஹா shவபகmh ।
ஸபா⁴த:ஸபா⁴மாnhய:ஸபா⁴ஸŋhோப⁴காரக: ॥ 30॥
mhெரௗmh ெரௗ (ெரௗmh)mhெரௗ (mhெரௗmh)ெரௗmh

ெஸௗmh kh²ெரௗmh kh²ெரௗmh th³தி⁴ (th³த⁴)மnhthரநிேவஶித: ।
mh mh shவாஹா மஹாேத³ேவா ஆதி³ேத³ேவா ஜக³nhமய: ॥ 31॥
ஸthகrhதா ஸthkh’தாவrhேதா kh²ேரmh kh²ேர (kh²ைர)ŋhகாேரா சித³mhப³ர: ।
தி³க³mhப³ேரா த⁴ராதீ⁴ேஶா ch²mh ch²mh shவாஹா shவபth◌⁴’kh ॥ 32॥
ஆதி³விth³யா ஜக³th³விth³யா khmh phmh mhmh mh (ஹூmh) ஸுேராnhநத: ।
வாமத³ணேதாபmh mh mh khmh ஶŋhகேராऽvhயய: ॥ 33॥
kh²ெரௗmh (kh²ைரmh) kh²ெரௗmh ஹுmh (ஹூmh)ஹுmh (ஹூmh)

ந:mh mh கி³ஜாphயத³rhஶந: ।
shவாஹா விkh◌⁴நாnhதக: (விth³யாnhதக:) ேஸvhய: ேஸவாப²லphரதா³யக: ॥ 34॥
chmh chmh ch²mh khmh மஹாச²th³ம (th³rhய) ச²லஹrhதா ச²லாபஹ: ।
mh mh shவாஹா ஶிவ: ஶmh⁴rhேத³வாஸுரநமshkh’த: ॥ 35॥
கநகாŋhக³த³ேகா தீ⁴ேரா மnhthரதnhthரவரphரத:³ ।
மnhthரதnhthரபராதீ⁴ேநா மnhthரதnhthரவிஹாரக: ॥ 36॥
ஐmh mh khmh மnhthரஸnhShேடா phேரmh (ph²ேரmh)shவாஹா பரேமவர: ।
விவvhயாபீ சாvhயயாthமா th³தா⁴சார:ஸுராrhசித: ॥ 37॥
(விவvhயாphயphரேமயாthமா th³தா⁴ெசௗைர:ஸுராrhசித:)
mh mh khmh கமலாநnhேதா³ காலகாேலா நிராமய: ।
ெஹௗmh (ெரௗmh) ஶிவாய நம:shவாஹா ப⁴வாநீேஶா ப⁴யாபஹ: ॥ 38॥
jhmh khmh jhmh jhmh shphேரmh (shph²ெரௗmh) ெரௗmh ராmh ராmh
ஹmhஸ:shவபக: ।
விகாரஹrhதா ஸrhவjhேஞா ஸrhவஶthயŋhகர: ॥ 39॥
ஹூmh ஹூmh (mh mh)shவாஹா மஹாேத³ேவா iµநீநாmh phராணதா³யக: ।
shthெரௗ:ெரௗmh விராகீ³ khேராதா⁴thமா ph◌⁴mh ph◌⁴mh ப⁴shேமவேரா ஹர: ॥ 40॥
ேலாகjhேயா விேலாமாthமா மாth’காப (வrhண)சாரக: ।
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khmh thmh ப²Th mh ஜக³th³த⁴ (th³ப⁴)rhதா shவாஹா விவmhப⁴ேரா ஹர: ॥ 41॥
th³தி⁴தா³தாதிரkhதாோ ரkhதவ:ஸஹshரபாth ।
சNhட³வாதாதி³ேவகா³thமா mh mh khmh சNh³காrhசித: ॥ 42॥
Nhட³மாலாத⁴ர:மாnh ெரௗmh ெரௗmh shவாஹாகி²ேலவர: ।
த⁴நதா⁴nhயாக³ம: கrhதா காலஹrhதா மேஹவர: ॥ 43॥
ேக²mh ேக²mh ஹூmh ப²Th ந: ெஸௗmh ெரௗmh khmh shவாஹா ⁴தபாலக: ।
⁴தாthமா பராthமா ச :³க²³Shட³ராஸத:³ (:³ேகா² ³Shேடா ³ராஸத:³) ॥
44॥
ஸthயஸŋhகlhபகrhதாऽऽthமா ⁴தநாேதா²ऽvhயய: ஶுசி: ।
mh khmh mh khmh (khmh khmh) ஶிவாநnhேதா³ மதி³ராநnhத³க (ந)nhத³ந: ॥ 45॥
வாமவிth³யாவிஹா ச khmh shவாஹா யதrhபித: ।
mhshவாஹா கா² (கா²mh)தiν:கா² (shவா)thமா ைக²mh ைக²mhஹூmh ப²Thshவாஹா
th’ஷாபஹ: ॥ 46॥
ுதா⁴th’ஷா பஹா ச ுதா⁴th’Sh (kh◌⁴மா)விவrhத⁴ந: ।
நிரஜேநா நிராகாேரா நிrhவிகாேரா த⁴ராத⁴ர: ॥ 47॥
யnhthரமnhthரphரதாேபாkh³ரபரkh’thயாவிநாஶந: ।
mh mh kh’thயகர: ஶmh:◌⁴ பரkh’thயாவிஷாபஹ: ॥ 48॥
ஆthமவிth³யாவிஹா ச ுth³ரவிth³யாவிநாஶக: ।
mh kh³mh ைக²mh (shைவmh) ப²Th ந:shவாஹா ஶŋhகா²ஸுரவிநாஶந: (க:) ॥ 49॥
thராmh thrh’mh (nhராmh nh’mh) nh’mhஹேதேஜாkh³ராnh jhவேலா (ல)jhjhவலநவrhசஸ:

।
ெகௗ²mh ெகௗ²mh கா²mh கா²mh (ைக²mh கா²mh கா²mh) ந:

phேரmh phேரmh (ph²ேரmh ph²ேரmh)ஹூmh ப²Th shவாஹா மதா³பஹ: ॥ 50॥
க³rhவகா³mhபீ⁴rhயmhஹshய nh’mhஹshய (ஸrhவ³Shட)விநாஶkh’th ।
³ேதா³ேரா ³தா⁴ேரா mh ph²ேரmh (ph²ைரmh) ஶph³த³பராயண: ॥ 51॥
’mh th³தி⁴கrhதாऽऽthமா mh shவாஹா த⁴நதா³rhசித: ।
ேதேஜாமய:ஸஹshராோ mh shவாஹா ஹvhய⁴kh shவராTh ॥ 52॥
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khmh khmh khmh khைரmh (kh²ேரmh) shphேரmh (shph²ெரௗmh) ெஸௗmh
ஐவrhயநிேலாऽநல: ।
ஏகபாேதா³ th³விபாத³ச ப³ஹுபாத³சShபத:³ ॥ 53॥
khmh shவாஹா  (mh)ஹயkh³ேவா வீராராதி⁴தபா³க: ।
மா⁴தமஹாphேரதவாஸுேத³வமேயா ஹர: ॥ 54॥
⁴தkhடா³ஸுரkhடா³ khடா³க³nhத⁴rhவகிnhநர: ।
தி³vhயேபா⁴கீ³ஸுராபோ mh mh கா²mh ப²Th பரmh பத:³ ॥ 55॥
vhயாதி⁴ஹா vhயாதி⁴ஹrhதா vhயாதி⁴நாஶநதthபர: ।
வா வாமமாrhக³நிரேதா th³த⁴ஸாth◌⁴யஸுth³தி⁴த:³ ॥ 56॥
Shத³shShத:³shவா ஸமrhத:²ஸrhவவீrhயவாnh ।
kh³ெலௗmh kh³ெலௗmh mh khmh ெஸௗmh mh mh ஹூmh ஹூmh (ஹுmh ஹுmh)
shவாஹா மேஹவர: ॥ 57॥
ஏ ஏ மஹாவீர ஏ பnhth³ர பராTh ।
ஐmh பா (கா⁴)Nh³ேவேஷா ப⁴க³வாnhகாலபீ கலாவ (க)ர: ॥ 58॥
வShேடா² த⁴நேதா³ ஶிShடா (Shேடா)விஶிShட:லரக: ।
த⁴rhமாதி⁴ேபா த⁴rhமrhதி: ph³ரம ph³ரமவிவrhth³த⁴ந: ॥ 59॥
கா⁴mh கா⁴mh ேகா⁴mh ேகா⁴mh ஶநிரேதா ஶரப: ◌⁴ ஸrhவகாமத:³ ।
ph²ைரmh ph²ைரmh mh mh ெஸௗmh mh ப²Th பnhth³ேரா ப⁴க³வாnhஹர: ॥ 60॥
khெரௗmh khெரௗmh ெரௗmh ெரௗmh ெஸௗmh mh mh ஹூmh (ஹுmh) ப²Th
ஶிவŋhகர: ।
ஶரப:◌⁴ கமலாநnhேதா³ உkh³ேராkh³ர: பரேமவர: ॥ 61॥
⁴ ⁴ஜŋhக³மக³shதிச பthரஜாபkh³ரஹ: ।
மnhதா³ரஸுமாேமாேதா³ மாலதீஸுமphய: ॥ 62॥
mhmh mhmh mh mh ெஸௗmh ெஸௗmh mh mh khmh khmh
இShடாrhத²th³தி⁴த:³ ।
அதாŋhேகா³தாŋhக³ச பீதாŋhக:³ பரkh’thயஹா ॥ 63॥
ைக²mh ைக²mh shவாஹா ஸுரேரShேடா² விவாthமா விவவந: ।
சrhமபதா⁴ேநா ைப⁴ரவவnhதி³த: ॥ 64॥

sharabhasahasra.pdf 7



ஶரப⁴ஸஹshரநாமshேதாthரmh

சNhட³சNhடா³ŋhக³சNhடா³thமா சசchசாமரவீத: ।
ெஹௗmh ெஹௗmh ெஹௗmh (ெஹௗ ெஹௗ) பராஜாய பராஜாய khmh shவராTh ॥
65॥
mh mh khmh mh ெஸௗmh shவாஹா ேயாகீ³ேஶா ேயாகி³நீphய: ।
கrhthதா ஹrhதா காலாதீேதா கால (கால:)ஸŋhகrhஷே க⁴ந: ॥ 66॥
உnhமthேதாnhமthதமrhத³ச (மrhth³தீ³ ச)ைப⁴ரேவாnhமthதஸmhத: ।
ம⁴பாநீ மதா³ஹா ஆதா⁴ ஸrhவேத³நாmh ॥ 67॥
மாmhஸப⁴ணகrhதாऽऽthமா விவபீ மேஹாjhjhவல: ।
ஐவrhயதா³தா ப⁴க³வாnh (mh)mh லmhயா phரத: ॥ 68॥
காமேத³வகலாரா அபி⁴ரா (kh’தாnhத:) ஶிவநrhதகீ ।
மஹாபாபஹேராத³rhக (rhகீ)விதrhக (rhகீ)ராjhயkh’th³வஶீ ॥ 69॥
mh mh shவாேஹவேரா ேத³ேவா கா³rhகா³வரphரத:³ ।
ெகௗகீ ெகௗகாkhேதா காmh கீmh shவாஹா ப⁴யாபஹ: ॥ 70॥
மஹாேத³ேவா விபாோ ஶூலபாணி: பிநாகth◌⁴’kh ।
ஶmh: ◌⁴ பஶுபதிrhத³ோ தீ³தாநாஜயŋhகர: ॥ 71॥
தா³mh தா³mh தீ³mh தீ³mh த³ ெஹௗmh ³mh ³mh ³Nh³பா⁴ வாநர: (வாரண:) பர: ।
mh shவாஹா பாரேகா³shவா ட⁴ (ட²)ணTh³ட⁴ணிதபாதக: ॥ 72॥
ஈவேரா ஈphதாrhதா²ŋhேகா³ ஈmh ஈmh ஏவதமாth’க: ।
shphேரmh (shph²ெரௗmh) kh²ph²ேரmh ெஸௗmh mh mh mhmh thmh mh
கமல (மலக)th³வயலாசி²த: ॥ 73॥
சkhரரேth³khேதா thராmh thmh (thmh th) ஶthவிமrhத³ந: ।
க³ŋhகா³த⁴ேரா கா³த⁴rhதி: mh shவாஹா ஸrhவஸmhபத:³ ॥ 74॥
ஹேரா mh’thஹர: கrhதா விதா⁴தா விவேதாiµக:² ।
ஏகவkhthேரா th³விவkhthரச thவkhthர: பசவkhthரக: ॥ 75॥
சrhவkhthர:ஸphதவkhthேராஷShடவkhthேராऽShடவkhthரக:³। (தைத²வசாShடவkhthரக:³)
நவவkhthேரா மஹாதீ⁴ேரா mh mh ேக²mh க:²ஸஹshரக: (க:³) ॥ 76॥
த³ஶவkhthேரா மஹாேதேஜா காநீமத³ப⁴ஜந: ।
jhேயShேடா² ேரShேடா² மஹாேரShேடா² தைத²காத³ஶவkhthர? ॥ 77॥
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ஸrhேவவ பராகா ஸுnhத³ ஸுரஸுnhத³ர: ।
யாமசேடா தீ³phேதா ரkhதேநthேரா ப⁴யŋhகர: ॥ 78॥
மஶாநவா ஸrhவாthமா ைஸnhயshதmhப⁴நகாரக: ।
ேஸநாநீதபேதா³ ேஸநாபதிஜயŋhகர: ॥ 79॥
ph²ேராmh chmh khmh thmh (ph◌⁴mh) ததா² ஆmh mh khேராmh ஹூmh (mh) ப²Th
(ப²Thகார)shவபக: ।
காrhயகrhதா காrhயவkhதா காrhயஸாத⁴நதthபர: ॥ 80॥
mh mh mh khmh ந: khmh khmh shவாஹா ³Shடாrhத²க²Nhட³ந: ।
பரph³ரமshவபாthமா ஆthமதththவமய: மாnh (shவயmh ஹர:)॥ 81॥
விth³யாதththவமேயா ேத³ேவா ஶிவதththவshவயmhஹர: ।
ஸrhவதththவாrhத²தththவாthமா காnhயாகrhஷே ஹர: ॥ 82॥
khலmh khலmh khmh mhmh (mh)ஸூmh mh ।
mh mh mh khmh khmh ப²Th பரமmh பத:³ ।
vhயாதி⁴ஹா விஹா ச khேராதா⁴th³ராjhயவிநாஶந: ॥ 83॥
தி⁴ (சி)ராஹாரஸnhShேடா ரkhதப: (ரப:) பரேமாऽvhயய: ।
Nhயாthமா பாபநShடாthமா காலைப⁴ரவைப⁴ரவ: ॥ 84॥
th³விவ: பசவாkh²ய:ஸphதவ:ஸநாதந: ।
ஹூmh ஹூmh ஹூŋhகாரேசதாthமா (ஹூmh ஹூmh ஹூmh ேவகா³thமா) ேக²mh ேக²mh
க²Nhடா³தா⁴nhவித: ॥ 85॥
ph◌⁴khmh ph◌⁴khmh mhmhெஸௗmh khmh khmhmhஹூmhshவாஹா மஹாப³
।
கபா கபிலாதா⁴ khmh khmh khmh ப⁴க³வாnhப⁴வ: ॥ 86॥
th³th◌⁴யா (th³தா⁴)தி³ேஸவித:mh mh ெரௗmh ெரௗmh shவாஹா ஜக³nhமய: ।
சிnhமயசிthகலாகாnhத:ைசதnhயாthமா phரதாபkh ॥ 87॥
mh vhmh mh (ஹூmh)mh ெஸௗmh ெஹௗmh ெஹௗmh (ெரௗmh ெரௗmh)
ௐ ஶிவாய நம: பத³mh ।
thேநthர: பரமாநnhேதா³mh ப²Th shவாஹா ஸுரவர: (shவேராவர:) ॥ 88॥
வரேதா³ வரதா³தீ⁴ேஶா வாவாஹநவாஹக: ।
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vh’ஷபா⁴ட⁴ஸrhவாthமா ஹூmh ஹூmh ஹூmh பரேமவர: ॥ 89॥
mh mh mh mh ெலௗmh khmh mh mh mh shவாஹாமேயா ³: ।
ph³’ஹshபதிshவபாthமா இnhth³ராthமா சnhth³ரேஶக²ர: ॥ 90॥
சnhth³ரட³சnhth³ரதா⁴ (சnhth³ரசnhth³ராrhத⁴தா⁴ ச) சnhth³ராrhத⁴kh’தேஶக²ர: ।
தாmh³ (ŋhகா)லசrhவணீதா⁴தா ரkhதத³nhத:ஸுேராத: ॥ 91॥
கŋhகாலதா⁴ iµNhடா³thமா Nhட³மாலாத⁴ர: ஶிவ: ।
vhயாkh◌⁴ராmhப³ரத⁴ேரா தா⁴தா ஹrhதா ஸmhஸாரஸாக³ர: ॥ 92॥
யமராஜப⁴யthராஸநாஶந:ஸrhவகாiµக: ।
ph◌⁴ர (ph◌⁴’)Shடகrhதா அஸுரth³ேவShடா ேத³வாநாமப⁴யŋhகர: ॥ 93॥
ஸŋhkh³ராமவா (சா) த⁴rhமாthமா ஸŋhkh³ராேம ஜயவrhத⁴ந: ।
ராஜth³வாேர ஸபா⁴மth◌⁴ேய ராஜராேஜவர: ஶிவ: ॥ 94॥
mh khலmh (khmh) khmh khmh shphேரmh (shph²ேரmh) ஐmh ேமாஹந:
ஸrhவ⁴⁴ஜாmh ।
விவேபா விஶாmhேபா⁴khதா ேயாேகா³ऽShடாŋhக³ (ேயாகா³Shடாŋhக³)நிேஷவித: ॥
95॥
ஜயth³rh’ (ப) மஹாபா⁴க³ வீரவீராதி⁴ேபாjhjhவல ।
ஐmh ப²Th mh ப²Th ஶிவ: thmh ப²Th khmh ப²Th ஹூmh ப²Th கர: பர: ॥ 96॥
ப⁴shமாஸுேரnhth³ரவரேதா³ ப⁴shமாஸுரவிநாஶக: ।
பசாவா (பசாmhவீ)நவநாதா²thமா ஷடா³தா⁴ரமேயா ஹர: ॥ 97॥
ஷTh³த³rhஶநஸம: Nhய:mh mh khmh Nhயத³rhஶக: ।
அகாராதி³ாகாராnhேதா வrhணமாthராrhத²மாthரக: ॥ 98॥
ஆmh ஆmh ஈmh ஈmh ெலௗmh mh mh ெஸௗ: (ெஸௗmh) ஶிவ: பாபக²Nhட³ந: ।
jhராmh khmh jhmh khmh ெஸௗmh ெஸௗmh ெஹௗmh mh shவாஹா ஈஶ: பராthபர:
॥ 99॥
ஏகாேகா th³vhயாகச th’தீயச சrhத²க: ।
ஸrhவjhவரஹேராத³rhேகா jhவரபா³தா⁴நிவாரண: ॥ 100॥
ராஜெசௗராkh³நிபா³தா⁴ ச mh (கீmh)mh ஶமநகாரக: ।
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chmh shph²ைரmh ெரௗmh mh ெஸௗmh (ெரௗmh) mh ப²Th shவாஹா
ஶŋhகரஶŋhகர: ॥ 101॥
மஹாராஜாதி⁴ராஜச ராஜராேஜாऽகி²ேலவர: ।
khmh ch²ெரௗmh mh ப²Th ஶிவாேயதி ஶரபா⁴ய நேமா நம: ॥ 102॥
பீ⁴ஷய thஶாஶாகா²ய ஆதி³மth◌⁴யாnhதவrhத: ।
ஆதி³விth³யா மஹாவிth³யா khmh ch²mh mh ைக²mh shphேரmh (ெஸௗmh)ஹர:
॥ 103॥
ஹூmh ஹூmh shவாஹா அேமயாthமா வரேதா³ வரேத³வர: ।
நிShகலŋhேகா ேவத³ (யதா³)வkhதா வkhதா ஶாshthரshய ³th³தி⁴மாnh ॥ 104॥
கrhதா காரணஶாேநா ⁴rh⁴வ:shவ:shவபக: ।
ல (கல)மாrhக³ரத: ெகௗல: ெகௗகாநாmh த⁴நphரத:³ ॥ 105॥
ஸுக²ராஶிநிதா⁴நாthமா விjhஞாநக⁴நஸாத⁴ந: ।
காெலௗ கlhமஷஹrhதாऽऽthமா ³Shடmhேலchச²விநாஶந: ॥ 106॥
ஹூmh ேக²mh ேக²mh ேக²mh mh ெஸௗmh ெஹௗmh mh khmh chmh mh mh
நேமா நம: ।
shவாஹா ஸrhவாக³மாசா (ேரா) விசா பரேமவர: ॥ 107॥
காஶீ மாயா ததா²ऽேயாth◌⁴யா ம²ரா காnhthயவnhதிகா ।
நிவா ஸrhவதீrhதா²thமா ேகாதீrhத²ப (phர)தா³ரய: ॥ 108॥
க³ŋhகா³ஸாக³ரnh⁴ச phரயாேகா³ Shகரphய: ।
ைந ைநஷாரNhயீ ைநஷாரNhயவாந: ॥ 109॥
Shக Shகராth◌⁴யோ ேth ச ெகௗரவ: ।
ேகா³தா³வ க³யா ைசவ கி³: பrhவதாரய: ॥ 110॥
³ஹாநிவா ப⁴க³வாnh ஶரப: ◌⁴ கமேலண: ।
nh’mhஹக³rhவஹrhதாऽऽthமா ஶுth³தா⁴சாரரத:ஸதா³ ॥ 111॥
ஸrhவத⁴rhமமேயா தீ⁴ேரா ஸrhவேத³வ (ேவத³)மய: ஶிவ: ।
mh ப²Th khmh ப²Th நம: ேக²mh ப²Th மnhthராநாmh th³தி⁴ஸmhபத:³ ॥ 112॥
இதி நாmhநாmh ஸஹshராkh²யாmh ஶரப⁴shய மஹாthமந: ।
ஜாகாேல நிஶிேத² ச மth◌⁴யாேந phரபேட²thphேய ॥ 113॥
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phராத:காேல ச ஸnhth◌⁴யாயாmh ஸ ப⁴ேவthஸmhபதா³mh பத³mh ।
ெபௗ⁴மாவshயாmh சrhத³யாmh ஸŋhkhராnhெதௗ ரவிெபௗ⁴மேயா: ॥ 114॥
ய: பேட²th³ப⁴khதிஸmhkhேதா தshய th³தி⁴rhநஸmhஶய: ।
ஶநிமŋhக³ளவாேர ச உrhth◌⁴வth³’Sh: பேட²nhநர: ॥ 115॥
ஸ ப⁴ேவthபாrhவதீthேரா ஸrhவஶாshthரவிஶாரத:³ ।
ராஜாேநா தா³ஸதாmh யாnhதி ப⁴ேவthஸrhவஜநphய: ॥ 116॥
அதாŋhேகா³ சNhேடா³ khேராத⁴ேசாnhமthதைப⁴ரவ: ।
கபா பீ⁴ஷணைசவ shவயmhைப⁴வைப⁴ரவ: ॥ 117॥
ேய ேய phரேயாகா³shதnhthேரஷு ைதshைதஸாத⁴ய யthப²லmh (ேதஷு ைதshஸாத⁴ேயthப²லmh)
।
தthப²லmh லப⁴ேத phரmh நாமஸாஹshரபாட²த: ॥ 118॥
⁴தphேரதபிஶாசச ேவதாலா th³தி⁴ேசடகா: (th³த⁴ேசShடகா: ।
ேத ஸrhேவ விலயmh யாnhதி ஸாத⁴கshயாshய த³rhஶநாth ॥ 119॥
mhஹா ’ா வாநராச vhயாkh◌⁴ராshஸrhபா வராஹகா: ।
க³ேஜாShThராkhரஸththவாரேயசாnhேயவிஷதா⁴ண: ॥ 120॥
ேத ஸrhேவ விலயmh யாnhதி ஸாத⁴காshயாshய த³rhஶநாth ।
அShடmhயாmh வா சrhத³யாmh நவmhயாmh ³ஸmhதmh (த:) ॥ 121॥
ஜேயthபரயா ப⁴khthயா ஸ ப⁴ேவthஸmhபதா³பத³mh (ப⁴ேவshஸrhவஸmhபதா:³) ।
ேயா நிnhதா³mh ேத நிthயmh நாமஸாஹshரபாட²ேக ॥ 122॥
ேத ³Shடா நாஶமாயாnhதி shவகrhமshயா (shவகrhமேऽ)பராத⁴த: ।
ேமாஹநshதmhப⁴நாகrhஷமாரேchசாடநாதி³கmh ॥ 123॥
பாட²மாthேரண th³th◌⁴யnhதி ஏதthஸthயmh ந ஸmhஶய: ।
மஶாநாŋhகா³ரமா’thய (நாŋhகா³ரமாதா³ய)ஸபrhயாmh ஜவாஸேர ॥ 124॥
ஸாth◌⁴ய (th◌⁴வ)நாமேக²nhமth◌⁴ேய பீதஸூthேரணேவShடேயth ।
நி:ேபchச²thப⁴வேந தshய நயnhதி ஸmhபத:³ ॥ 125॥
thரநாஶmh கீrhதிநாஶmh த⁴நநாஶmh kh³’ஹயmh ।
ய:ஸrhவmhபா³நாmh ⁴யாthஸthயmh ந ஸmhஶய: ॥ 126॥
ேகா³பநீயத³mh தnhthரmh ஸth³ய: phரthயயகாரகmh ।
ந ேத³யmh யshய கshயாபி த³thவா th³தி⁴ேயா ப⁴ேவth ॥ 127॥
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shவமாth’ேயாநிவth³ேகா³phயா விth³ையேஷthயாக³மா ஜ:³ ।
பட²நீயத³mh நிthயmh ஆthமந: ேரய இchச²தா ।
ந iµசதி kh³’ஹmh தshமாlhல வாணீ ஸைத³வ  ॥ 128॥
॥ இதி ஆகாஶைப⁴ரவகlhேப உமாமேஹவரஸmhவாேத³
ஶரேப⁴வரஸஹshரநாமshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
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