
shrIchaturviMshatyavatArastotram 3

சrhவிmhஶthயவதாரshேதாthரmh 3

Document Information

 File name : chaturviMshatyavatArastotram3.itx

Category : vishhnu, dashAvatAra, stotra, vishnu, chaturviMshati

Location : doc_vishhnu

Proofread by : PSA Easwaran

Description/comments : dvitIyaskandhe brahmanAradasaMvAde saptamo.adhyAyaH

Latest update : December 5, 2021

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.

December 5, 2021

sanskritdocuments.org



shrIchaturviMshatyavatArastotram 3

சrhவிmhஶthயவதாரshேதாthரmh 3

பா⁴க³வதராnhதrhக³தmh ஸrhக:³ 2அth◌⁴யாய: 7
ph³ரேமாவாச ।
யthேராth³யத:திதேலாth³த⁴ரய பி³ph◌⁴ரth
khெரௗ³mh தiνmh ஸகலயjhஞமயீமநnhத: ।

அnhதrhமஹாrhணவ உபாக³தமாதி³ைத³thயmh
தmh த³mhShThரயாth³வ வjhரத⁴ேரா த³தா³ர ॥ 1॥

ஜாேதா ேசரஜநயthஸுயமாnhஸுயjhஞ
ஆதிஸூiνரமராநத² த³யாmh ।

ேலாகthரயshய மஹதீமஹரth³யதா³rhதிmh
shவாயmh⁴ேவந மiνநா ஹthயkhத: ॥ 2॥

ஜjhேஞ ச கrhத³மkh³’ேஹ th³விஜ ேத³வஹூthயாmh
shthபி: ◌⁴ ஸமmh நவபி⁴ராthமக³திmh shவமாthேர ।

ஊேச யயாthமஶமலmh ³ணஸŋhக³பŋhகmh
அshnhவி⁴ய கபிலshய க³திmh phரேபேத³ ॥ 3॥

அthேரரபthயமபி⁴காŋhத ஆஹ Shேடா
த³thேதா மயாஹதி யth³ப⁴க³வாnhஸ த³thத: ।

யthபாத³பŋhகஜபராக³பவிthரேத³ஹா
ேயாக³rhth³தி⁴மாப⁴யீmh ய³ைஹஹயாth³யா: ॥ 4॥

தphதmh தேபா விவித⁴ேலாகsh’யா ேம
ஆெதௗ³ஸநாthshவதபஸ:ஸ ச:ஸேநாऽ⁴th ।

phராkhகlhபஸmhphலவவிநShடஹாthமதththவmh
ஸmhயkh³ஜகா³த³iµநேயா யத³சதாthமnh ॥ 5॥

த⁴rhமshய த³³தrhயஜநிShட rhthயாmh
நாராயே நர இதி shவதப:phரபா⁴வ: ।

th³’ShThவாऽऽthமேநா ப⁴க³வேதா நியமாவேலாபmh
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சrhவிmhஶthயவதாரshேதாthரmh 3

ேத³vhயshthவநŋhக³ph’தநா க⁴mh ந ேஶ: ॥ 6॥
காமmh த³ஹnhதி kh’திேநா நiν ேராஷth³’ShThயா
ேராஷmh த³ஹnhதiµத ேத ந த³ஹnhthயஸயmh ।

ேஸாऽயmh யத³nhதரமலmh phரவிஶnhபி³ேப⁴தி
காம: கத²mh iν நரshய மந: ரேயத ॥ 7॥

விth³த:◌⁴ ஸபthnhதி³தபthபி⁴ரnhதி ராjhேஞா
பா³ேலாऽபி ஸnhiνபக³தshதபேஸ வநாநி ।

தshமா அதா³th³th◌⁴வக³திmh kh³’ணேத phரஸnhேநா
தி³vhயா:shவnhதி iµநேயா ய³பrhயத⁴shதாth ॥ 8॥

யth³ேவநiµthபத²க³தmh th³விஜவாkhயவjhர-
நிShphShடெபௗஷப⁴க³mh நிரேய பதnhதmh ।

thராthவாrhதி²ேதா ஜக³தி thரபத³mh ச ேலேப⁴
³kh³தா⁴ வஸூநி வஸுதா⁴ ஸகலாநி ேயந ॥ 9॥

நாேப⁴ரஸாvh’ஷப⁴ ஆஸ ஸுேத³விஸூiν-

rhேயா ைவ சசார ஸமth³’kh³ஜட³ேயாக³சrhயாmh ।
யthபாரமஹmhshயmh’ஷய: பத³மாமநnhதி
shவshத:² phரஶாnhதகரண: பiµkhதஸŋhக:³ ॥ 10॥

ஸthேர மமாஸ ப⁴க³வாnhஹயஶீரஷாேதா²
ஸாாthஸ யjhஞஷshதபநீயவrhண: ।

ச²nhேதா³மேயா மக²மேயாऽகி²லேத³வதாऽऽthமா
வாேசா ப³⁴ஶதீ: வஸேதாऽshய நshத: ॥ 11॥

மthshேயா கா³nhதஸமேய மiνேநாபலph³த: ◌⁴
ோணீமேயா நிகி²லவநிகாயேகத: ।

விshரmhதாiνப⁴ேய ஸேல iµகா²nhேம
ஆதா³ய தthர விஜஹார ஹ ேவத³மாrhகா³nh ॥ 12॥

ேராத³தா⁴வமரதா³நவத²பாநாmh
உnhமth²நதாமmh’தலph³த⁴ய ஆதி³ேத³வ: ।

ph’Shேட²ந கchச²பவrhவித³தா⁴ர ேகா³thரmh
நிth³ராேऽth³பவrhதகஷாணகNh:³ ॥ 13॥
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சrhவிmhஶthயவதாரshேதாthரmh 3

thைரபிShடேபாப⁴யஹா ஸ nh’mhஹபmh
kh’thவா ph◌⁴ரமth³ph◌⁴த³mhShThரகராலவkhthரmh ।

ைத³thேயnhth³ரமாஶு க³த³யாபி⁴பதnhதமாரா-
³ெரௗ நிபாthய வித³தா³ர நைக:²sh²ரnhதmh ॥ 14॥

அnhத:ஸரshப³ேலந பேத³ kh³’ேதா
kh³ராேஹண த²பதிரmh³ஜஹshத ஆrhத: ।

ஆேஹத³மாதி³ஷாகி²லேலாகநாத²
தீrhத²ரவ: ரவணமŋhக³ளநாமேத⁴ய ॥ 15॥

thவா ஹshதமரrhதி²நமphரேமய-

சkhராத:◌⁴ பதக³ராஜ⁴ஜாதி⁴ட: ◌⁴ ।
சkhேரண நkhரவத³நmh விநிபாThய தshமா-
th³த⁴shேத phரkh³’ய ப⁴க³வாnhkh’பேயாjhஜஹார ॥ 16॥

jhயாயாnh³ணரவரேஜாऽphயதி³ேத:ஸுதாநாmh
ேலாகாnhவிசkhரம இமாnhயத³தா²தி⁴யjhஞ: ।

மாmh வாமேநந ஜkh³’ேஹ thபத³chச²ேலந
யாchஞாmh’ேத பதி² சரnhphர⁴பி⁴rhந சாlhய: ॥ 17॥

நாrhேதா² ப³ேலரயiµkhரமபாத³ெஶௗசmh
ஆப: ஶிகா²th◌⁴’தவேதா வி³தா⁴தி⁴பthயmh ।

ேயா ைவ phரதிதmh’ேத ந சிகீrhஷத³nhய-
தா³thமாநமŋhக³ மநஸா ஹரேயऽபி⁴ேமேந ॥ 18॥

ph◌⁴யmh ச நாரத³ ph◌⁴’ஶmh ப⁴க³வாnhவிvh’th³த⁴-
பா⁴ேவந ஸா⁴ பShட உவாச ேயாக³mh ।

jhஞாநmh ச பா⁴க³வதமாthமஸதththவதீ³பmh
யth³வாஸுேத³வஶர வி³ரஜைஸவ ॥ 19॥

சkhரmh ச தி³வவிஹதmh த³ஶஸு shவேதேஜா
மnhவnhதேரஷு மiνவmhஶத⁴ேரா பி³ப⁴rhதி ।

³Shேடஷு ராஜஸு த³மmh vhயத³தா⁴thshவகீrhதிmh
ஸthேய thph’Shட² உஶதீmh phரத²யmhசthைர: ॥ 20॥

த⁴nhவnhதச ப⁴க³வாnhshவயேமவ கீrhதி-
rhநாmhநா nh’mh ஜாmh ஜ ஆஶு ஹnhதி ।
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சrhவிmhஶthயவதாரshேதாthரmh 3

யjhேஞ ச பா⁴க³மmh’தாரவாவnhத⁴
ஆShயேவத³மiνஶாshthயவதீrhய ேலாேக ॥ 21॥

thரmh யாய விதி⁴ேநாபph◌⁴’தmh மஹாthமா
ph³ரமth◌⁴³jh²தபத²mh நரகாrhதிphஸு ।

உth³த⁴nhthயஸாவவநிகNhடகiµkh³ரவீrhய-
shth:ஸphதkh’thவ உதா⁴ரபரவேத⁴ந ॥ 22॥

அshமthphரஸாத³ஸுiµக:² கலயா கேலஶ
இவாவmhஶ அவதீrhய ³ேராrhநிேத³ேஶ ।

திShட²nhவநmh ஸத³யிதாiνஜ ஆவிேவஶ
யshnhவிth◌⁴ய த³ஶகnhத⁴ர ஆrhதிமாrhchச²th ॥ 23॥

யshமா அதா³³த³தி⁴ட⁴ப⁴யாŋhக³ேவேபா
மாrhக³mh ஸபth³யரmh ஹரவth³தி³த⁴ோ: ।

³ேர ஸு’nhமதி²தேராஷஸுேஶாணth³’ShThயா
தாதphயமாநமகேராரக³நkhரசkhர: ॥ 24॥

வ:shத²லshபrhஶkh³ணமேஹnhth³ரவாஹ-

த³nhைதrhவிட³mhபி³தகph³ஜுஷ ஊட⁴ஹாஸmh ।
ஸth³ேயாऽஸுபி: ◌⁴ ஸஹ விேநShயதி தா³ரஹrh-

rhவிsh²rhைதrhத⁴iνஷ உchசரேதாऽதி⁴ைஸnhேய ॥ 25॥
⁴ேம:ஸுேரதரவத²விமrhதி³தாயா:
khேலஶvhயயாய கலயா தkh’Shணேகஶ: ।

ஜாத: கShயதி ஜநாiνபலயமாrhக:³
கrhமாணி சாthமமேமாபநிப³nhத⁴நாநி ॥ 26॥

ேதாேகந வஹரணmh ய³கிகாயா-
shthைரமாகshய ச பதா³ ஶகேடாऽபvh’thத: ।

யth³ŋhக³தாnhதரக³ேதந தி³விshph’ேஶாrhவா
உnhலநmh thவிதரதா²rhஜுநேயாrhந பா⁴vhயmh ॥ 27॥

யth³ைவ vhரேஜ vhரஜபஶூnhவிஷேதாயபீதாnh
பாலாmhshthவவயத³iνkh³ரஹth³’Shvh’ShThயா ।

தch²th³த⁴ேயऽதிவிஷவீrhயவிேலாலவmh
உchசாடயிShய³ரக³mh விஹரnhரதி³nhயாmh ॥ 28॥
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சrhவிmhஶthயவதாரshேதாthரmh 3

தthகrhம தி³vhயவ யnhநிஶி நி:ஶயாநmh
தா³வாkh³நிநா ஶுசிவேந பத³யமாேந ।

உnhேநShயதி vhரஜமேதாऽவதாnhதகாலmh
ேநthேர பிதா⁴phய ஸப³ேலாऽநதி⁴க³mhயவீrhய: ॥ 29॥

kh³’ணீத யth³ய³பப³nhத⁴மiµShய மாதா
ஶுlhப³mh ஸுதshய ந  தthதத³iµShய மாதி ।

யjhjh’mhப⁴ேதாऽshய வத³ேந ⁴வநாநி ேகா³பீ
ஸmhவீய ஶŋhகிதமநா: phரதிேபா³தி⁴தாऽऽth ॥ 30॥

நnhத³mh ச ேமாயதி ப⁴யாth³வணshய பாஶா-
th³ேகா³பாnhபி³ேலஷு பிதாnhமயஸூiνநா ச ।

அnhயாph’தmh நிஶி ஶயாநமதிரேமண
ேலாகmh விNhட²iµபேநShயதி ேகா³லmh shம ॥ 31॥

ேகா³ைபrhமேக² phரதிஹேத vhரஜவிphலவாய
ேத³ேவऽபி⁴வrhஷதி பஶூnhkh’பயா ரு: ।

த⁴rhேதாchசி²nhth◌⁴ரவ ஸphததி³நாநி ஸphத
வrhேஷா மth◌⁴ரமநைக⁴ககேர ஸலmh ॥ 32॥

khட³nhவேந நிஶி நிஶாகரரெகௗ³rhயாmh
ராேஸாnhiµக:² கலபதா³யதrhchசி²ேதந ।

உth³தீ³பிதshமரஜாmh vhரஜph◌⁴’th³வ⁴நாmh
ஹrhrhஹShயதி ஶிேரா த⁴நதா³iνக³shய ॥ 33॥

ேய ச phரலmhப³க²ரத³rh³ரேகயShட-
மlhேலப⁴கmhஸயவநா: கபிெபௗNhTh³ரகாth³யா: ।

அnhேய ச ஶாlhவஜப³lhவலத³nhதவkhர-
ஸphேதாஶmhப³ரவி³ரத²khiµkh²யா: ॥ 34॥

ேய வா mh’ேத⁴ ஸதிஶாந ஆthதசாபா:
காmhேபா³ஜமthshயsh’ஜயைககயாth³யா: ।

யாshயnhthயத³rhஶநமலmh ப³லபாrhத²பீ⁴ம-
vhயாஜாவேயந ஹ நிலயmh ததீ³யmh ॥ 35॥

காேலந ததி⁴யாமவmh’ய nh’mh
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shேதாகாஷாmh shவநிக³ேமா ப³த ³ரபார: ।
ஆவிrhதshthவiνக³mh ஸ  ஸthயவthயாmh
ேவத³th³மmh விடபேஶா விப⁴Shயதி shம ॥ 36॥

ேத³வth³விஷாmh நிக³மவrhthமநி நிSh²தாநாmh
rhபி⁴rhமேயந விதாபி⁴ரth³’யrhபி: ◌⁴ ।

ேலாகாnhkh◌⁴நதாmh மதிவிேமாஹமதிphரேலாப⁴mh
ேவஷmh விதா⁴ய ப³ஹு பா⁴Shயத ஔபத⁴rhmhயmh ॥ 37॥

யrhயாலேயShவபி ஸதாmh ந ஹேர: கதா:²sh:
பாஷNh³ேநா th³விஜஜநா vh’ஷலா nh’ேத³வா: ।

shவாஹா shவதா⁴ வஷ³தி shம கி³ேரா ந யthர
ஶாshதா ப⁴விShயதி கேலrhப⁴க³வாnhகா³nhேத ॥ 38॥

ஸrhேக³ தேபாऽஹmh’ஷேயா நவ ேய phரேஜஶா:
shதா²ேநऽத² த⁴rhமமக²மnhவமராவநீஶா: ।

அnhேத thவத⁴rhமஹரமnhவஶாஸுராth³யா
மாயாவி⁴தய இமா: ஶkhதிபா⁴ஜ: ॥ 39॥

விShேrhiν வீrhயக³ணநாmh கதேமாऽrhஹதீஹ
ய: பாrhதி²வாnhயபி கவிrhவிமேம ரஜாmh ।

சshகmhப⁴ ய:shவரஹஸாshக²லதா thph’Shட²mh
யshமாththஸாmhயஸத³நா³கmhபயாநmh ॥ 40॥

நாnhதmh விதா³mhயஹம iµநேயாऽkh³ரஜாshேத
மாயாப³லshய ஷshய ேதாऽவரா ேய ।

கா³யnh³nhத³ஶஶதாநந ஆதி³ேத³வ:

ேஶேஷாऽ⁴நாபி ஸமவshயதி நாshய பாரmh ॥ 41॥
ேயஷாmh ஸ ஏஷ ப⁴க³வாnhத³யேயத³நnhத:
ஸrhவாthமநாऽऽதபேதா³ யதி³ நிrhvhயகmh ।

ேத ³shதராமதிதரnhதி ச ேத³வமாயாmh
ைநஷாmh மமாஹதி தீ: ◌⁴ வஶ ◌்’கா³லப⁴ேய ॥ 42॥

ேவதா³ஹமŋhக³ பரமshய  ேயாக³மாயாmh
யmh ப⁴வச ப⁴க³வாநத²ைத³thயவrhய: ।

பthநீ மேநா:ஸ ச மiνச ததா³thமஜாச
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phராசீநப³rhrh’⁴ரŋhக³ உத th◌⁴வச ॥ 43॥
இவாைரலiµnhத³விேத³ஹகா³தி⁴-
ரkh◌⁴வmhப³ஷஸக³ரா க³யநாஹுஷாth³யா: ।

மாnhதா⁴thரலrhகஶதத⁴nhவiνரnhதிேத³வா
ேத³வvhரேதா ப³ரrhthதரேயா தி³ப: ॥ 44॥

ெஸௗப⁴rhதŋhகஶிபி³ேத³வலபிphபலாத³-
ஸாரshவேதாth³த⁴வபராஶர⁴ேஷ: ।

ேயऽnhேய விபீ⁴ஷணஹம³ேபnhth³ரத³thத-
பாrhதா²rhShேஷணவி³ரதேத³வவrhயா: ॥ 45॥

ேத ைவ வித³nhthயதிதரnhதி ச ேத³வமாயாmh
shthஶூth³ரஹூணஶப³ரா அபி பாபவா: ।

யth³யth³⁴தkhரமபராயணஶீலஶிா-
shதிrhயkh³ஜநா அபி கிiµ ததா⁴ர ேய ॥ 46॥

ஶவthphரஶாnhதமப⁴யmh phரதிேபா³த⁴மாthரmh
ஶுth³த⁴mh ஸமmh ஸத³ஸத: பரமாthமதththவmh ।

ஶph³ேதா³ ந யthர காரகவாnhkhயாrhேதா²
மாயா பைரthயபி⁴iµேக² ச விலjhஜமாநா ॥ 47॥

தth³ைவ பத³mh ப⁴க³வத: பரமshய mhேஸா
ph³ரேமதி யth³வி³ரஜshரஸுக²mh விேஶாகmh ।

ஸth◌⁴rhயŋhநியmhய யதேயா யமகrhதேஹதிmh
ஜ:shவரா³வ நிபாநக²நிthரnhth³ர: ॥ 48॥

ஸ ேரயஸாமபி வி⁴rhப⁴க³வாnhயேதாऽshய
பா⁴வshவபா⁴வவிதshய ஸத: phரth³தி: ◌⁴ ।

ேத³ேஹ shவதா⁴விக³ேமऽiνவிஶீrhயமாேண
vhேயாேமவ தthர ேஷா ந விஶீrhயேதऽஜ: ॥ 49॥

ேஸாऽயmh ேதऽபி⁴தshதாத ப⁴க³வாnhவிவபா⁴வந: ।
ஸமாேஸந ஹேரrhநாnhயத³nhயshமாthஸத³ஸchச யth ॥ 50॥
இத³mh பா⁴க³வதmh நாம யnhேம ப⁴க³வேதாதி³தmh ।
ஸŋhkh³ரேஹாऽயmh வி⁴தீநாmh thவேமதth³வி  ॥ 51॥

chaturviMshatyavatArastotram3.pdf 7



சrhவிmhஶthயவதாரshேதாthரmh 3

யதா²ஹெரௗ ப⁴க³வதி nh’mh ப⁴khதிrhப⁴விShயதி ।
ஸrhவாthமnhயகி²லாதா⁴ேர இதி ஸŋhகlhphய வrhணய ॥ 52॥
மாயாmh வrhணயேதாऽiµShய ஈவரshயாiνேமாத³த: ।
ஶ ◌்’Nhவத: ரth³த⁴யா நிthயmh மாயயாthமா ந iµயதி ॥ 53॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
th³விதீயshகnhேத⁴ ph³ரமநாரத³ஸmhவாேத³ஸphதேமாऽth◌⁴யாய: ॥

From Srimad Bhagavatam Canto-skandha 2 chapter-adhyAya 7
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