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.. Shri Subrahmanya Sahasranamastotram ..

॥ ौीस ुॄ यसहॐनामोऽम म्ाक डयेूोम ॥्
ािममलै सहॐनामोऽम ्

ॐ ौी गणशेाय नमः ।
अ ौी स ुॄ य सहॐनामोऽमहाम, माक डये ऋिषः ।
अनुुः । ौी स ुॄ यो दवेता । शरजाऽय इित बीज,ं
शिधरोऽय इित शिः । काित केय इित कीलकम ।्
बौभदेीग लम ।् िशिखवाहन इित कवचम ्, षमखु इित ानम ।्
ौी स ुॄ य ूसाद िसथ नाम पारायणे िविनयोगः ।
करासः
ॐ शं ओारपाय ओजोधराय ओजिन े सुाय
िचान े भािूपाय अुाां नमः । var भापाय
ॐ रं षोण मिनलयाय षिरीटधराय ौीमते षडाधाराय
षडाननाय ललाटषणऽेाय अभयवरदहाय तज नीां नमः ।
ॐ वं षमखुाय शरजन ेशभुलणाय िशिखवाहनाय
षडराय ािमनाथाय ममाां नमः ।
ॐ णं कृशानसुवाय कविचन े कुुटजाय
शरूमदनाय कुमाराय स ुॄ याय (स ुॄ य) अनािमकाां नमः ।
ॐ भं कप कोिटिदिवमहाय िषाहवे ादशााय
मलूूकृितरिहताय किनिकाां नमः ।
ॐ वं सिदानपाय सवपान ेखटेधराय खिन े
शिहाय ॄकैिपणे करतलकरपृाां नमः ॥
एवं दयािदासः । ॐ भभू ुववुरोिमित िदबः ।
ानम -्
ायेमखुिमकोिटसशं रूभाशोिभतं var वे षमखु
बालाकिुत षिरीटिवलसेयरू हाराितम ।्
कणा लित कुडल ूिवलसडलःै शोिभतं ?? was missing la?
काी कणिकिणीरवयतुं ारसारोदयम ॥्
षं िशिखवाहनं िऽनयनं िचऽारालतं
वळं शिमिसं िऽशलूमभयं खटंे धनुबकम ।्
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॥ ौीस ुॄ यसहॐनामोऽम म्ाक डयेूोम ॥्

पाशं कुुटमशं च वरदं दोिभ दधेान ं सदा ?de?
ायामीित िसिदं िशवसतुं ं सरुारािधतम ॥्
िष जं षमखुमिकासतुं कुमारमािद सहॐतजेसम ।्
वे मयरूासनमिसवं सनेामाहमभीिसये ॥
लिमािद पपजूा ।
अथ ोऽम ।्
ॐ स ुॄ यः सरुशेानः सरुािरकुलनाशनः ।
ॄयो ॄिवद ्ॄा ॄिवागुग ुः ॥ १॥
ईशानगुरो पः सनातनः ।
ूधानपुषः कता  कम  काय च कारणम ॥् २॥
अिधान ं च िवान ं भोा भोग केवलः ।
अनािदिनधनः साी िनया िनयमो यमः ॥ ३॥
वाितवा दो वामी वाो वावाचकथा ।
िपतामहगुलकगुाथ बोधकः ॥ ४॥
ूणवाथपदेा चाजो ॄ सनातनः ।
वदेावेो वदेाा वदेािदवदबोधकः ॥ ५॥
वदेाो वदेगु वदेशााथ बोधकः ।
सविवाकः शातुिकलागुः ॥ ६॥
माथ ममिूत  मतूवत कः ।
मी मो मबीजं महामोपदशेकः ॥ ७॥
महोाहो महाशिमहाशिधरः ूभःु ।
जगा जगता  जगिूत ज गयः ॥ ८॥
जगदािदरनािद जगीजं जगुः ।
ोितम यः ूशााा सिदानिवमहः ॥ ९॥
सखुमिूत ः सखुकरः सखुी सखुकराकृितः ।
ाता येो ानपो िा नबलं बधुः ॥ १०॥
िविुज मु िसु ूभिवःु सिहकुः ।
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.. Shri Subrahmanya Sahasranamastotram ..

विध भुू रुजरिितःु ािराज वम ॥् ११॥
ऋजःु सगुःसलुभो लभो लाभ ईितः ।
िवो िवानभोा च िशवानूदायकः ॥ १२॥
महदािदरहारो भतूािदभू तभावनः ।
भतूभ भिव भतू भभवभःु ॥ १३॥
दवेसनेापितनता कुमारो दवेनायकः ।
तारकािरम हावीय ः िसहंविशरोहरः ॥ १४॥
अनकेकोिटॄाड पिरपणूा सरुाकः ।
सरुानकरः ौीमानसरुािदभयरः ॥ १५॥
असरुाः परुाबकरभरेीिननादनः ।
सरुवो जनानकरिशिणिनः ॥ १६॥
ुटाहाससुारकासरुमानसः ।
महाबोधो महोाहो महाबलपराबमः ॥ १७॥
महाबिुम हाबाम हामायो महाधिृतः ।
रणभीमः शऽहुरो धीरोदागणुोरः ॥ १८॥
महाधनमु हाबाणो महादवेिूयाजः ।
महाखो महाखटेो महासो महािुतः ॥ १९॥
महिध  महामायी मयरूवरवाहनः ।
मयरूबहा तपऽो मयरूनटनिूयः ॥ २०॥
महानभुावोऽमयेााऽमयेौी महाूभःु ।
सगुणुो ग ुणषेी िनग ुणो िनम लोऽमलः ॥ २१॥
सबुलो िवमलः काः कमलासन पिूजतः ।
कालः कमलपऽाः किलकषनाशनः ॥ २२॥
महारणो महायोा महायुिूयोऽभयः ।
महारथो महाभागो भाभीफलूदः ॥ २३॥
भिूयः िूयः ूमे ूयेान ्ू ीितधरः सखा ।
गौरीकरसरोजाम लालनीय मखुाजुः ॥ २४॥
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॥ ौीस ुॄ यसहॐनामोऽम म्ाक डयेूोम ॥्

कृिकापानकैमषदनाजुः ।
चचडूाभभूाग िवहारणिवशारदः ॥ २५॥
ईशाननयनानकलावयनािसकः ।
चचडूकराोज पिरमृभजुाविलः ॥ २६॥
लोदर सहबीडा लटः शरसवः ।
अमरानननालीक चकोरीपणू  चमाः ॥ २७॥
सवा  सुरः ौीशः ौीकरः ौीूदः िशवः ।
वीसखो वनचरो वा वाचितव रः ॥ २८॥
चचडूो बिहिप शखेरो मकुटोलः ।
गडुाकेशः सवुृोिशरा मारशखेरः ॥ २९॥
िबाधरः कुदो जपाशोणामलोचनः ।
षशनीनटीररसनो मधरुनः ॥ ३०॥
मघेगीरिनघषः िूयवाक ् ूुटारः ।
ितवोलाागीरवीणः ॥ ३१॥
कणा दीघ नयनः कण भषूण भिूषतः ।
सकुुडलागडः कमुीवो महाहनःु ॥ ३२॥
पीनासंो गढूजऽु पीनवृभजुाविलः ।
राो रकेयरूो रकणभिूषतः॥ ३३॥
ािकणा लसामूकोवलयोलः ।
रखेाशजऽपािणपो महायधुः ॥ ३४॥
सरुलोक भया बालाणकरोदयः ।
अलुीयकराशं ु िगणुोखारः ॥ ३५॥
पीनवा महाहारो नवरिवभषूणः ।
िहरयगभ हमेाो िहरयकवचो हरः ॥ ३६॥
िहरमय िशराणो िहरयाो िहरयदः ।
िहरयनािभिवली लिलतोदरसुरः ॥ ३७॥
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.. Shri Subrahmanya Sahasranamastotram ..

सवुण सऽूिवलसिशटकटीतटः ।
पीतारधरो रमखेलावतृ मकः ॥ ३८॥
पीवरालोमवृोजुानगु ुगुकः ।
शचबाकुिलशजरखेािपजः ॥ ३९॥
नवरोलादकटकः परमायधुः ।
सरुेमकुटूोिण रितपाकः ॥ ४०॥
पूािानखरो दवेसेपाकः ।
पाव तीपािण कमलपिरमृपदाजुः ॥ ४१॥
ममात गमनो माो मागणुाकरः ।
बौ दारणदौजाः णः णिवभागकृत ॥् ४२॥
सगुमो ग मो ग रारोहोऽिरः सहः ।
सभुगः समुखुः सयू ः सयू मडलमगः ॥ ४३॥
िकरोपससंृसिृसरंितािखलः ।
जगा जगता  जगहंारकारकः ॥ ४४॥
ावरो जमो जतेा िवजयो िवजयूदः ।
जयशीलो िजताराितिज तमायो िजतासरुः ॥ ४५॥
िजतकामो िजतबोधो िजतमोहमुोहनः ।
कामदः कामभृामी कामपः कृतागमः ॥ ४६॥
काः कः किलसंी कारकुसमुिूयः ।
रामो रमियता रो रमणीजनवभः ॥ ४७॥
रसो रसमिूत  रसो नवरसाकः ।
रसाा रिसकाा च रासबीडापरो रितः ॥ ४८॥
सयू कोिटूतीकाशः सोमसयूा िलोचनः ।
कलािभः कलापी कलापी सकलूभःु ॥ ४९॥
िबना दः कलामिूत ः कलातीतोऽराकः ।
माऽाकारः राकारः एकमाऽो िमाऽकः ॥ ५०॥
िऽमाऽकतमुा ऽो ः सराकः ।
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॥ ौीस ुॄ यसहॐनामोऽम म्ाक डयेूोम ॥्

नाा िवयुाा सयंुाा राकः ॥ ५१॥
िवसज नीयोऽनुारः सव वण तनमु हान ।्
अकारााऽकुाराा मकाराा िऽवण कः ॥ ५२॥
ओारोऽथ वषारः ाहाकारः धाकृितः ।
आितहवन ं हं होताऽय ुम हाहिवः ॥ ५३॥
ॄोाता सद बिहिरं सिमः ।
कं पशःु परुोडाशः आिमा वाजवािजनम ॥् ५४॥
पवनः पावनः पतूः पवमानः पराकृितः ।
पिवऽं पिरिधः पणू पाऽमूुितिरनम ॥् ५५॥
िवशोधनं पशपुितः पशपुाशिवमोचकः ।
पाकयो महायो यो यपितय जःु ॥ ५६॥
याो यग या यफलूदः ।
याभयू पितय ौीय वाहनः ॥ ५७॥
यराड ्यिवसंी यशेो यरकः ।
सहॐबाः सवा ा सहॐाः सहॐपात ॥् ५८॥
सहॐवदनो िनः सहॐाा िवराट ्राट ्।
सहॐशीष िव तजैसः ूा आवान ॥् ५९॥
अणबुृ हृशः लूो दीघ ॑ वामनः ।
सूः सूतरोऽनो िवपो िनरनः ॥ ६०॥
अमतृशेोऽमतृाहारोऽमतृदाताऽमतृावान ।्
अहोपियामा च सापो िदनाकः ॥ ६१॥
अिनमषेो िनमषेाा कला काा णाकः ।
मुत घिटकापो यामो यामाकथा ॥ ६२॥
पवूा पो मापः सायापकः ।
अपराोऽितिनपणुः सवनाा ूजागरः ॥ ६३॥
वेो वदेियता वदेो वदेो िवदां वरः ।
िवनयो नयनतेा च िवनबिूयः ॥ ६४॥
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.. Shri Subrahmanya Sahasranamastotram ..

िवगोा िवभोा िवकृिभषेजम ।्
िवरो िवपितिव रािमोहनः ॥ ६५॥
िवसाी िवहा वीरो िवरािधपः ।
वीरबावरहा वीराो वीरसिैनकः ॥ ६६॥
वीरवादिूयः शरू एकवीरः सरुािधपः ।
शरूपासरुषेी तारकासरुभनः ॥ ६७॥
तारािधपारहारः शरूहाऽवाहनः ।
शरभः शरसतूः शः शरवणशेयः ॥ ६८॥
शािरः शावः शःु साधःु साधजुनिूयः ।
साराः सारकः सवः शाव ः शाव जनिूयः ॥ ६९॥
गासतुोऽितगीरो गीरदयोऽनघः ।
अमोघिवबमबबभःू शबपिूजतः ॥ ७०॥
चबपािणबपितबवालाभपूितः ।
साव भौमरुपितः सव लोकािधरकः ॥ ७१॥
साधपुः ससः सवतां वरः ।
सिूयः सगितः सलोकजनिूयः ॥ ७२॥
भतूभ भविूपो भतूभभवभःु ।
भतूािदभू तमो भतूिवसंकारकः ॥ ७३॥
भतूूितासता  भतूािधानमयः ।
ओजोिनिधग ुणिनिधजेोरािशरकषः ॥ ७४॥
कषः किलसंी कलौ वरदिवमहः ।
काणमिूत ः कामाा कामबोधिवविज तः ॥ ७५॥
गोा गोपाियता गिुग ुणातीतो गणुाौयः ।
समतू रजोमिूत मोमिूत िदाकः ॥ ७६॥
दवेसनेापितभू मा मिहमा मिहमाकरः ।
ूकाशपः पापः पवनः पावनोऽनलः ॥ ७७॥
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॥ ौीस ुॄ यसहॐनामोऽम म्ाक डयेूोम ॥्

कैलासिनलयः काः कनकाचल काम ुकः ।
िनधू तो दवेभिूत ाकृितः बतरुकः ॥ ७८॥
उपे इवािज उबमः ।
िवबाो िवजयबाो िववकेिवनयूदः ॥ ७९॥
अिवनीतजनसंी सवा वगणुविज तः ।
कुलशलैकैिनलयो वीवाितिवॅमः ॥ ८०॥
शावः शतुनयः शरािवभषूणः ।
यःू वशः ः पुराः पुवः ॥ ८१॥
मनमुा नवगोा च िवः िवरो यवुा ।
बालः िशशिुन यवुा िनकौमारवान म्हान ॥् ८२॥
अमापो मा समुहः सुराकृितः ।
ूमदनः ूभतूौीलिहताोऽिरमद नः ॥ ८३॥
िऽधामा िऽककुिौीः िऽलोकिनलयोऽलयः ।
शमदः शम वान श्म  शरयः शरणालयः ॥ ८४॥
ाणःु िरतरः येान ि्रौीः िरिवबमः ।
िरूितः िरधीिव रतेाः ूजाभवः ॥ ८५॥
अयः ूयः ौेः सव योगिविनःसतृः ।
सवयोगेरः िसः सवः सव दश नः ॥ ८६॥
वसवु समुना दवेो वसरुतेा वस ुू दः ।
समाा समदश च समदः सवदश नः ॥ ८७॥
वषृाकृितवृ षाढो वषृकमा  वषृिूयः ।
शिुचः शिुचमनाः शुः शुकीित ः शिुचौवाः ॥ ८८॥
रौिकमा  महारौिो िाा िसवः ।
अनकेमिूत िव ााऽनकेबारिरमः ॥ ८९॥
वीरबािव सनेो िवनयेो िवनयूदः । vinayo??
सवगः सव िववः सव वदेागोचरः ॥ ९०॥
किवः परुाणोऽनशुाा लूलू अणोरणःु ।
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ॅािजिुव  ु िवनतुः कृकेशः िकशोरकः ॥ ९१॥
भोजनं भाजनं भोा िवभोा िवशां पितः ।
िवयोिनिव शालाो िवरागो वीरसिेवतः ॥ ९२॥
पुयः पुयशाः पूः पतूकीित ः पनुव सःु ।
सरुेः सव लोकेो महेोपेवितः ॥ ९३॥
िववेो िवपितिव भिृभषेजम ।्
मधमु धरुसीतो माधवः शिुचलः ॥ ९४॥
शबुः श ुॅ गणुः शुः शोकहा शिुचितः ।
महेासो िवपुितः महीहा महीपितः ॥ ९५॥
मरीिचम दनो मानी मातगितरतुः ।
हंसः सपुणू ः समुनाः भजुेशभजुाविलः ॥ ९६॥
पनाभः पशपुितः पारो वदेपारगः ।
पिडतः परघाती च साता सिमान स्मः ॥ ९७॥
मष णो शाा ध ष युधष णः ।
िवाताा िवधयेाा िवूातिवबमः ॥ ९८॥
साग दिेशको माग रको माग दायकः ।
अिनोऽिनौीरािदो दैमदनः ॥ ९९॥
अिनमषेोऽिनमषेािजगामणीग ुणी ।
सृः सवृाा िनवृााऽऽिवमः ॥ १००॥
अिच ानच नूीतः पाशभृावको मत ।्
सोमः सौः सोमसतुः सोमसुोमभषूणः ॥ १०१॥
सवसामिूयः सवसमः सवसहो वसःु ।
उमासनूुमाभ उुमखुपजः ॥ १०२॥
अमृरुमराराितमृमुृ ुयोऽिजतः ।
मारकुसमुापीडो मदनाकवभः ॥ १०३॥
मावदनाकारो मालतीकुसमुिूयः ।
स ुू सादः सरुाराः समुखुः समुहायशाः ॥ १०४॥
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॥ ौीस ुॄ यसहॐनामोऽम म्ाक डयेूोम ॥्

वषृपवा  िवपाो िवनेो वषृोदरः ।
मुो मुगितमो मकुुो मुली मिुनः ॥ १०५॥
ौतुवान स्ौुतुः ौोता ौिुतगः ौिुततुः ।
वध मानो वनरितवा नूिनषिेवतः ॥ १०६॥
वामी वरो वावको वसदुवेवरूदः ।
महेरो मयरूः शिहिशलूधतृ ॥् १०७॥
ओजजे तजेी ूतापः स ुू तापवान ।्
ऋिः समिृः सिंसिः सिुसिः िससिेवतः ॥ १०८॥
अमतृाशोऽमतृवपरुमतृोऽमतृदायकः ।
चमावदनक ् चशीतलः ॥ १०९॥
मितमाीितमाीितः कीित माीित वध नः ।
औषधं चौषधीनाथः ूदीपो भवमोचनः ॥ ११०॥
भारो भारतनभुा नभु यिवनाशनः ।
चतयु ुगवाता यगुधम ू वत कः ॥ १११॥
अयजुो िमथनु ं योगो योगो योगपारगः ।
महाशनो महाभतूो महापुषिवबमः ॥ ११२॥
यगुाकृगुावत ँयाँयपकः ।
सहॐिजहामिूत ः सहॐायधुपिडतः ॥ ११३॥
अनासरुसहंता  स ुू ितः सखुाकरः ।
अबोधनः बोधहा शऽबुोधिवमदनः ॥ ११४॥
िवमिुत िव बािव िवतो मखुः ।
िवशेो िवससंेो ावाभिूमिववध नः ॥ ११५॥
अपाििधरकता ऽमदाताऽदाणः ।
अोजमौिलीवः ूाणः ूाणूदायकः ॥ ११६॥
ः धरो धयु धाय धिृतरनातरुः ।
आतरुौषिधरमो वैनाथोऽगदरः ॥ ११७॥
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दवेदवेो बहृानःु भा नःु पवभः ।
अकुलः कुलनतेा च कुलॐा कुलेरः ।११८॥
िनिधिन िधिूयः शपािदिनिधसिेवतः ।
शतानः शतावत ः शतमिूत ः शतायधुः ॥ ११९॥
पासनः पनऽेः पािः पपािणकः ।
ईशः कारणकाया ा सूाा लूमिूत मान ॥् १२०॥
अशरीरी िऽशरीरी शरीरऽयनायकः ।
जामपािधपितः लोकािभमानवान ॥् १२१॥
सषुुवािभमानी सव साी तरुीयगः ।
ापनः वशो ापी िवमिूत िव रोचनः ॥ १२२॥
वीरसनेो वीरवषेो वीरायधुसमावतृः ।
सव लणलयो लीवान श्भुलणः ॥ १२३॥
समयः ससुमय समािधजनवभः ।
अतलुोऽतुमिहमा शरभोपमिवबमः ॥ १२४॥
अहतेहुतमुातेःु हतेहुतेमुदाौयः ।
िवरो रोिहतो रो िवरो िवजनिूयः ॥ १२५॥
महीधरो मातिरा मामकरालयः ।
ममाािदरोो रोिवोभकारकः ॥ १२६॥
गहुो गहुाशयो गोा गुो गणुमहाण वः ।
िनोगो महोोगी िनिन रोधो िनरशः॥ १२७॥
महावगेो महाूाणो महेरमनोहरः ।
अमतृाशोऽिमताहारो िमतभािमताथ वाक ् ॥ १२८॥
अोः ोभकृमेः मेवान ्मेवध नः ।
ऋ ऋिूदो मो मकेिकिनषदूनः ॥ १२९॥
धम धम िवदां ौेो वकुैठो वासविूयः ।
परधीरोऽपराबा पिरतुः परासुत ॥् १३०॥
रामो रामनतुो रो रमापितनतुो िहतः ।
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॥ ौीस ुॄ यसहॐनामोऽम म्ाक डयेूोम ॥्

िवरामो िवनतो िवान व्ीरभिो िविधिूयः ॥ १३१॥
िवनयो िवनयूीतो िवमतोमदापहः ।
सवशिमतां ौेः सव दैभयरः ॥ १३२॥
शऽुःशऽिुवनतः शऽसुूधष कः ।
सदुश न ऋतपुितव सो माधवो मधःु ॥ १३३॥
वसकेिलिनरतो वनकेिलिवशारदः ।
पुधलूीपिरवतृो नवपवशखेरः ॥ १३४॥
जलकेिलपरो जो जुकोपलािलतः ।
गाेयो गीतकुशलो गापरूिवहारवान ॥् १३५॥
गाधरो गणपितग णनाथसमावतृः ।
िवौामो िवौमयतुो िवभिुवदिणः ॥ १३६॥
िवारो िवमहो ासो िवरण तरः ।
िवनतान कारी च पाव तीूाणननः ॥
िवशाखः षमखुः काित केयः कामूदायकः ॥ १३७॥
इित ौीस ुॄ यसहॐनामोऽं सणू म ।्
। ॐ शरवणभव ॐ ।

The sahasranAmastotram is practised in Swamimalai.
It is said that the benefits that one would get by visiting
Lord SwaminathA in Swamimalai could be attained by reciting
the Sahasranama by Markandeya since the name itself is called
as Swamimalai Sahasranama.
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