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ShriKrishnasahasranAmstotra from Gargasamhita

க³rhக³ஸmhதாnhதrhக³தmh kh’Shணஸஹshரநாமmh

க³rhக³ உவாச ।
அேதா²kh³ரேஸேநா nh’பதி: thரshயாஶாmh விsh’jhய ச ।
vhயாஸmh பphரchச²ஸnhேத³ஹmh jhஞாthவா விவmh மேநாமயmh ॥ 1॥
உkh³ரேஸந உவாச
ph³ரமnh ேகந phரகாேரண thவா ச ஜக³த:ஸுக²mh ।
ப⁴ேஜth kh’Shணmh பரmhph³ரம தnhேம vhயாkh²யாமrhஹ ॥ 2॥
vhயாஸ உவாச ।
thவத³kh³ேர கத²யிShயா ஸthயmh தகரmh வச: ।
உkh³ரேஸந மஹாராஜ ஶ ◌்’iΝShைவகாkh³ரமாநஸ: ॥ 3॥
ேஸவநmh  ராேஜnhth³ர ராதா⁴kh’Shணேயா: பரmh ।
நிthயmh ஸஹshரநாமph◌⁴யாiµப⁴ேயாrhப⁴khதித: கில ॥ 4॥
ஸஹshரநாம ராதா⁴யா விதி⁴rhஜாநாதி ⁴பேத ।
ஶŋhகேரா நாரத³ைசவ ேகசிth³ைவ சாshமதா³த³ய: ॥ 5॥
உkh³ரேஸந உவாச ।
ராதி⁴காநாமஸாஹshரmh நாரதா³chச ரா தmh ।
ஏகாnhேத தி³vhயஶிபி³ேர ேthேர ரவிkh³ரேஹ ॥ 6॥
ந தmh நாமஸாஹshரmh kh’ShணshயாkhShடகrhமண: ।
வத³ தnhேம ச kh’பயா ேயந ேரேயாऽஹமாphiνயாmh ॥ 7॥
க³rhக³ உவாச ।
thேவாkh³ரேஸநவசநmh ேவத³vhயாேஸா மஹாiµநி: ।
phரஶshய தmh phதமநா: phராஹ kh’Shணmh விேலாகயnh ॥ 8॥
vhயாஸ உவாச ।
ஶ ◌்’iΝ ராஜnh phரவயா ஸஹshரmh நாம ஸுnhத³ரmh ।
ரா shவதா⁴mhநி ராதா⁴ைய kh’Shேணநாேநந நிrhதmh ॥ 9॥
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க³rhக³ஸmhதாnhதrhக³தmh kh’Shணஸஹshரநாமmh

ப⁴க³வாiνவாச ।
இத³mh ரஹshயmh கில ேகா³பநீயmh த³thேத ச ஹாநி:ஸததmh ப⁴ேவth³தி⁴ ।
ேமாphரத³mh ஸrhவஸுக²phரத³mh ஶmh பரmh பராrhத²mh ஷாrhத²த³mh ச ॥ 10॥
பmh ச ேம kh’Shணஸஹshரநாம பேட²th மth³ப இவ phரth³த: ◌⁴ ।
தா³தvhயேமவmh ந ஶடா²ய thர ந தா³mhபி⁴காேயாபதி³ேஶth கதா³பி ॥ 11॥
தா³தvhயேமவmh கvh’தாய ³rhவŋhkh◌⁴ப⁴khதிphரபராயய ।
kh’Shணப⁴khதாய ஸதாmh பராய ததா² மத³khேராத⁴விவrhதாய ॥ 12॥
ௐ அshய kh’Shணஸஹshரநாமshேதாthரமnhthரshய நாராயண’: ।
⁴ஜŋhக³phரயாதmh ச²nhத:³ । kh’Shணசnhth³ேரா ேத³வதா ।
வாஸுேத³ேவா பீ³ஜmh । ராதா⁴ ஶkhதி: । மnhமத:² கீலகmh ।
rhணph³ரமkh’Shணசnhth³ரப⁴khதிஜnhமப²லphராphதேய ஜேப விநிேயாக:³ ॥
அத² th◌⁴யாநmh । (⁴ஜŋhக³phரயாதmh)
ஶிகி²iµடவிேஶஷmh நீலபth³மாŋhக³ேத³ஶmh

வி⁴iµக²kh’தேகஶmh ெகௗshபா⁴பீதேவஶmh ।
ம⁴ரரவகேலஶmh ஶmh ப⁴ேஜ ph◌⁴ராth’ேஶஷmh

vhரஜஜநவநிேதஶmh மாத⁴வmh ராதி⁴ேகஶmh ॥ 13॥
இதி th◌⁴யாநmh ॥
ௐ ஹrhேத³வகீநnhத³ந: கmhஸஹnhதா பராthமா ச பீதாmhப³ர: rhணேத³வ: ।
ரேமஶsh kh’Shண: பேரஶ: ராண: ஸுேரேஶாऽchேதா வாஸுேத³வச ேத³வ: ॥
14॥
த⁴ராபா⁴ரஹrhதா kh’தீ ராதி⁴ேகஶ: பேரா ⁴வேரா தி³vhயேகா³ேலாகநாத:² ।
ஸுதா³mhநshததா² ராதி⁴காஶாபேஹrhkh◌⁴’ணீ மாநிநீமாநேதா³ தி³vhயேலாக: ॥ 15॥
லஸth³ேகா³பேவேஷா யேஜா ராதி⁴காthமா சலthNhட³ல:nhத nhதலshரkh ।
ரத²shத:²கதா³ ராத⁴யா தி³vhயரthந:ஸுதா⁴ெஸௗத⁴⁴சாரே தி³vhயவாஸா:॥ 16॥
கதா³ vh’nhத³காரNhயசா shவேலாேக மஹாரthநmhஹாஸநshத:² phரஶாnhத: ।
மஹாஹmhஸைப⁴(?)சாமைரrhவீjhயமாநசலchச²thரiµkhதாவளீேஶாப⁴மாந: ॥ 17॥
ஸுகீ² ேகாகnhத³rhபலாபி⁴ராம: khவணnhராலऽkh³kh’தாŋhkh◌⁴: ஶுபா⁴ŋhkh◌⁴: ।
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ஸுஜாiνச ரmhபா⁴ஶுேபா⁴:kh’ஶாŋhக:³phரதாபீ ⁴ஶுNhடா³ஸுேதா³rhத³Nhட³க²Nhட:³
॥ 18॥
ஜபாShபஹshதச ஶாேதாத³ரrhமஹாபth³மவshத²லசnhth³ரஹாஸ: ।
லஸthnhத³த³nhதச பி³mhபா³த⁴ர: ஶரthபth³மேநthர: கிேடாjhjhவலாப: ◌⁴ ॥ 19॥
ஸகீ²ேகாபி⁴rhவrhதமாேநா நிேஜ phயாராத⁴யா ராஸஸkhேதா நவாŋhக:³ ।
த⁴ராph³ரமth³ராதி³பி: ◌⁴ phராrhதி²த:ஸth³த⁴ராபா⁴ர³kh’தாrhத²mh phரஜாத: ॥ 20॥
ய³rhேத³வகீெஸௗkh²யேதா³ ப³nhத⁴நchசி²th ஸேஶேஷா வி⁴rhேயாக³மாயீ ச விShiΝ:

।
vhரேஜ நnhத³thேரா யேஶாதா³ஸுதாkh²ேயா மஹாெஸௗkh²யேதா³ பா³லப:
ஶுபா⁴ŋhக:³ ॥ 21॥
ததா² தநாேமாத:³ யாமேபா த³யாshthவேநாப⁴ஜந: பlhலவாŋhkh◌⁴: ।
th’வrhதஸmhஹாரகா ச ேகா³ேபா யேஶாதா³யேஶா விவபphரத³rhஶீ ॥ 22॥
ததா² க³rhக³தி³Shடச பா⁴kh³ேயாத³ய:லஸth³பா³லேக:ஸராம:ஸுவாச: ।
khவணnhைர: ஶph³த³kh³ŋhக³மாணshததா² ஜாiνஹshைதrhvhரேஜஶாŋhக³ேண வா
॥ 23॥
த³தி⁴shph’khசைஹயŋhக³வீ³kh³த⁴ேபா⁴khதா த³தி⁴shேதயkh’th³³kh³த⁴⁴kh³பா⁴Nhட³ேப⁴thதா
।
mh’த³mh ⁴khதவாnh ேகா³பேஜா விவப:phரசNhடா³mhஶுசNhட³phரபா⁴மNh³தாŋhக:³
॥ 24॥
யேஶாதா³கைரrhவrhத⁴நmh phராphத ஆth³ேயா மணிkh³வiµkhதிphரேதா³ தா³மப³th³த: ◌⁴ ।
கதா³ nh’thயமாேநா vhரேஜ ேகா³பிகாபி: ◌⁴ கதா³ நnhத³ஸnhநnhத³ைகrhலாlhயமாந: ॥
25॥
கதா³ ேகா³பநnhதா³ŋhகேகா³பாலபீ கnhதா³ŋhக³ஜாலேகா³ வrhதமாந: ।
க⁴ைநrhமாைதchச²nhநபா⁴Nh³ரேத³ேஶ kh³’ேதா வேரா ராத⁴யா நnhத³ஹshதாth
॥ 26॥
நிேஜ ச ேகா³ேலாகேலாகாக³ேதऽபி மஹாரthநஸŋhைக: ◌⁴ கத³mhபா³vh’ேதऽபி ।
ததா³ ph³ரம ராதி⁴காஸth³விவாேஹ phரதிShடா²mh க³த: த:ஸாமமnhthைர: ॥
27॥
ர ராஸŋhமாலதீநாmh வேநऽபி phயாராத⁴யாऽऽராதி⁴தாrhேதா² ரேமஶ: ।
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variation phயாராத⁴யா ராதி⁴காrhத²mh
த⁴ராநாத²ஆநnhத³த:³நிேகேதா வேநேஶா த⁴நீ ஸுnhத³ேரா ேகா³பிேகஶ: ॥ 28॥
கதா³ ராத⁴யா phராபிேதா நnhத³ேக³ேஹ யேஶாதா³கைரrhலாேதா மnhத³ஹாஸ: ।
ப⁴யீ khவாபி vh’nhதா³ரகாரNhயவா மஹாமnhதி³ேர வாஸkh’th³ேத³வjhய: ॥ 29॥
வேந வthஸசா மஹாவthஸஹா ப³கா:ஸுைர: ேதாऽகா⁴நாமா ।
வேந வthஸkh’th³ேகா³பkh’th³ேகா³பேவஷ: கதா³ ph³ரம ஸmhshத: பth³மநாப:◌⁴
॥ 30॥
விஹா ததா² தால⁴kh³ேத⁴iνகா:ஸதா³ ரேகா ேகா³விஷாrhதி²phரஶீ ।
கnhதா³ŋhக³ஜாலக:³ காயshய த³ nh’thயகா ப²ேணShவphரth³த:◌⁴ ॥ 31॥
ஸல: ஶ jhஞாநத:³ காமரshததா² ேகா³பkh³ேகா³ப ஆநnhத³கா ।
shதி²யkh³நி⁴khபாலேகா பா³லல:ஸுராக³ச வmhஶீத⁴ர: Shபஶீல: ॥ 32॥
phரலmhப³phரபா⁴நாஶேகா ெகௗ³ரவrhே ப³ேலா ேராணீஜச ராமச ேஶஷ: ।
ப³ பth³மேநthரச kh’Shkh³ரஜச த⁴ேரஶ: ப²ணீஶsh நீலாmhப³ராப:◌⁴ ॥ 33॥
மஹாெஸௗkh²யேதா³ யkh³நிஹாேரா vhரேஜஶ: ஶரth³kh³Shமவrhஷாகர:
kh’Shணவrhண: ।
vhரேஜ ேகா³பிகாதசீரஹrhதா கத³mhேப³shதி²தசீரத:³ஸுnhத³ஶ: ॥ 34॥
ுதா⁴நாஶkh’th³யjhஞபthநீமந:shph’khkh’பாகாரக: ேககrhதாவநீஶ: ।
vhரேஜ ஶkhரயாக³phரஶீ தாஶீ ஶுநாரேமாஹphரேதா³ பா³லபீ ॥ 35॥
கி³ேர: ஜேகா நnhத³thேரா யக³th◌⁴ர: kh’பாkh’chச ேகா³வrhத⁴ேநாth³தா⁴நாமா ।
ததா² வாதவrhஷாஹேரா ரகச vhரஜாதீ⁴ஶேகா³பாŋhக³நாஶŋhகித:ஸnh ॥ 36॥
அேக³nhth³ேராப ஶkhரjhய:shத: phராŋhmh’ஷாஶிேகா ேத³வேகா³விnhத³நாமா ।
vhரஜாதீ⁴ஶராகர: பாஶிjhேயாऽiνைஜrhேகா³பைஜrhதி³vhயைவNhட²த³rhஶீ ॥
37॥
சலchசாவmhஶீkhவண: காநீேஶா vhரேஜ காநீேமாஹத:³ காமப: ।
ரஸாkhேதா ர ராஸkh’th³ராதி⁴ேகேஶா மஹாேமாஹேதா³ மாநிநீமாநஹா ॥ 38॥
விஹா வேரா மாந’th³ராதி⁴காŋhேகா³ த⁴ராth³வீபக:³ க²Nhட³சா வநshத:² ।
phேயா யShடவkhரrhth³ரShடா ஸராேதா⁴ மஹாேமாத:³ பth³மஹா phயாrhத:²
॥ 39॥

4 sanskritdocuments.org



க³rhக³ஸmhதாnhதrhக³தmh kh’Shணஸஹshரநாமmh

வடshத:²ஸுரசnhத³நாkhத: phரஸkhேதா vhரஜmh யாக³ேதா ராத⁴யா ேமாநீஷு ।
மஹாேமாஹkh’th³ேகா³பிகாகீ³தகீrhதீ ரஸshத:² ப :³கி²தாகாநீஶ: ॥ 40॥
வேந ேகா³பிகாthயாக³kh’thபாத³சிநphரத³rhஶீ கலாகாரக: காமேமா ।
வஶீ ேகா³பிகாமth◌⁴யக:³ ேபஶவாச: phயாphதிkh’th³ராஸரkhத: கேலஶ: ॥ 41॥
ரஸாரkhதசிthேதா யநnhதshவப:shரஜா ஸmhvh’ேதா வlhலவீமth◌⁴யஸmhshத:² ।
ஸுபா³ஹு:ஸுபாத:³ஸுேவஶ:ஸுேகேஶா vhரேஜஶ:ஸகா²வlhலேப⁴ஶ:ஸுேத³ஶ: ॥
42॥
khவணthகிŋhகிணீஜாலph◌⁴’nhராTh◌⁴ேயா லஸthகŋhகே யŋhக³தீ³ஹாரபா⁴ர: ।
கி சலthNhட³லசாŋh³யsh²ரthெகௗshேபா⁴ மாலதீமNh³தாŋhக:³ ॥
43॥
மஹாnh’thயkh’th³ராஸரŋhக:³ கலாTh◌⁴யசலth³தா⁴ரேபா⁴ பா⁴நீnh’thயkhத: ।
கnhதா³ŋhக³ஜாேகkh’thŋhம:ஸுைரrhநாயிகாநாயைகrhகீ³யமாந: ॥ 44॥
ஸுகா²Th◌⁴யsh ராதா⁴பதி: rhணேபா³த:◌⁴ கடாshதீவlhகி³தph◌⁴விலாஸ: ।
ஸுரmhேயாऽபி: ◌⁴ nhதலாேலாலேகஶ: sh²ரth³ப³rhஹnhத³shரஜா சாேவஷ: ॥
45॥
மஹாஸrhபேதா நnhத³ராபராŋhkh◌⁴:ஸதா³ ேமாத:³ ஶŋhக²ட³phரஶீ ।

variation மஹாேமாத:³
phரஜாரேகா ேகா³பிகாகீ³யமாந: கth³phரஶphரயாஸ:ஸுேரjhய: ॥ 46॥
க: khேராத⁴kh’thகmhஸமnhthேராபேத³Shடா ததா²khரமnhthேராபேத³ஶீ ஸுராrhத:² ।
ப³ ேகஶிஹா Shபவrhேஷாऽமலshததா² நாரதா³th³த³rhஶிேதா vhேயாமஹnhதா ॥
47॥
ததா²khரேஸவாபர:ஸrhவத³rhஶீ vhரேஜ ேகா³பிகாேமாஹத:³லவrhதீ ।
ஸதீராதி⁴காேபா³த⁴த:³shவphநகrhதா விலா மஹாேமாஹநாஶீ shவேபா³த: ◌⁴ ॥ 48॥
vhரேஜ ஶாபதshthயkhதராதா⁴ஸகாேஶா மஹாேமாஹதா³வாkh³நித³kh³தா⁴பதிச ।
ஸகீ²ப³nhத⁴நாnhேமாதாkhர ஆராthஸகீ²கŋhகணshதா³தாkhரர ॥ 49॥
ரத²shேதா² vhரேஜ ராத⁴யா kh’Shணசnhth³ர:ஸு³phேதா க³ ேகா³பைகசால:

।
ஜேலऽkhரஸnhத³rhஶிேதா தி³vhயேபா தி³th³’ு: ேமாநீசிthதேமா ॥ 50॥
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ததா² ரŋhக³காரphரஶீ ஸுவshthர:shர வாயகphதிkh’nhமாjhய: ।
மஹாகீrhதித³சாபி ph³ஜாவிேநாதீ³sh²ரchசNhட³ேகாத³Nhட³kh³ணphரசNhட:³ ॥
51॥
ப⁴டாrhதிphரத:³ கmhஸ:³shவphநகா மஹாமlhலேவஷ: கnhth³ரphரஹா ।
மஹாமாthயஹா ரŋhக³⁴phரேவஶீ ரஸாTh◌⁴ேயா யஶ:shph’kh³ப³ வாkhப:॥ 52॥
மஹாமlhலஹா th³த⁴kh’thshthவேசாऽrhதீ² த⁴ராநாயக: கmhஸஹnhதா ய:³phராkh ।
ஸதா³ ேதா kh³ரேஸநphரth³ேதா⁴ த⁴ராராjhயேதா³ யாத³ைவrhமNh³தாŋhக:³
॥ 53॥
³ேரா: thரேதா³ ph³ரமவிth³ph³ரமபா² மஹாஶŋhக²ஹா த³Nhட³th◌⁴’khjhய ஏவ
।
vhரேஜ th³த⁴வphேரேதா ேகா³பேமா யேஶாதா³kh◌⁴’ணீ ேகா³பிகாjhஞாநேத³ஶீ
॥ 54॥
ஸதா³shேநஹkh’thph³ஜயா தாŋhக³shததா²khரேக³ஹŋhக³ மnhthரேவthதா ।
ததா² பாNhட³வphேரதாkhர ஏவ ஸுகீ²ஸrhவத³rhஶீ nh’பாநnhத³கா ॥ 55॥
மஹாௌணீஹா ஜராஸnhத⁴மாநீ nh’ேபா th³வாரகாகாரேகா ேமாகrhதா ।
ரணீ ஸாrhவெபௗ⁴மshேதா jhஞாநதா³தா ஜராஸnhத⁴ஸŋhகlhபkh’th³தா⁴வத³ŋhkh◌⁴:
॥ 56॥
நகா³³thபதth³th³வாகாமth◌⁴யவrhதீ ததா² ேரவதீ⁴ஷணshதாலசிந: ।
ய³ khணீஹாரகைசth³யேவth³யshததா² khபphரஶீ ஸுகா²ஶீ ॥ 57॥
அநnhதச மாரச காrhShணிச காேமா மேநாஜshததா² ஶmhப³ரா ரதீஶ: ।
ரதீ² மnhமேதா² நேக: ஶ ச shமேரா த³rhபேகா மாநஹா பசபா³ண: ॥ 58॥
phய:ஸthயபா⁴மாபதிrhயாத³ேவேஶாऽத²ஸthராதphேரமர: phரஹாஸ: ।
மஹாரthநேதா³ ஜாmhப³வth³th³த⁴கா மஹாசkhரth◌⁴’khக²Th³க³th◌⁴’kh³ராமஸnhதி: ◌⁴ ॥
59॥
விஹாரshதி²த: பாNhட³வphேரமகா கnhதா³ŋhக³ஜாேமாஹந: கா²Nhட³வாrhதீ² ।
ஸகா² பா²lh³நphதிkh’nhநkh³ரகrhதா ததா²thரவிnhதா³பதி: khட³நாrhதீ² ॥ 60॥
nh’பphேரமkh’th³ேகா³த:ஸphதேபாऽத²ஸthயாபதி: பாப³rh யேத²Shட: ।
nh’ைப:ஸmhvh’தசாபி ப⁴th³ராபதிsh விலா மேதா⁴rhமாநிநீேஶா ஜேநஶ: ॥ 61॥
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ஶுநாரேமாஹாvh’த:ஸthஸபா⁴rhய:ஸதாrhேயா iµரா: ஸŋhக⁴ேப⁴thதா ।
ஸுவீர:ஶிர:க²Nhட³ேநா ைத³thயநாஶீ ஶ ெபௗ⁴மஹா சNhட³ேவக:³ phரவீர: ॥ 62॥
த⁴ராஸmhshத:Nhட³லchச²thரஹrhதா மஹாரthநkh³ ராஜகnhயாபி⁴ராம: ।
ஶசீத: ஶkhரnhமாநஹrhதா ததா² பாஜாதாபஹா ரேமஶ: ॥ 63॥
kh³’ சாமைர: ேஶாபி⁴ேதா பீ⁴Shமகnhயாபதிrhஹாshயkh’nhமாநிநீமாநகா ।
ததா² khணீவாkhப: phேரமேக³ஹ:ஸதீேமாஹந: காமேத³வாபர: ॥ 64॥
ஸுேத³Shண:ஸுசாshததா²சாேத³Shேऽபரசாேத³ேஹா ப³ சா³phத: ।
ஸுதீ ப⁴th³ரசாshததா² சாசnhth³ேரா விசாச சா ரதீ² thரப: ॥ 65॥
ஸுபா⁴iν: phரபா⁴iνshததா² சnhth³ரபா⁴iνrhph³’ஹth³பா⁴iνேரவாShடபா⁴iνச ஸாmhப:³ ।
ஸுthர: khரசிthரேகsh வீேராऽவேஸேநா vh’ஷசிthர³சnhth³ரபி³mhப:³
॥ 66॥
விஶŋhrhவஸுச ேதா ப⁴th³ர ஏக:ஸுபா³ஹுrhvh’ஷ: rhணமாஸsh ேஸாம:
।
வர: ஶாnhதிேரவ phரேகா⁴ேஷாऽத² mhேஹா ப³ேலா rhth◌⁴வேகா³வrhத⁴ேநாnhநாத³
ஏவ ॥ 67॥
மஹாேஶா vh’க: பாவேநா வநிthர:ுதி⁴rhஹrhஷகசாநிேலாऽthரchச ।
ஸுப⁴th³ேரா ஜய:ஸthயேகா வாம ஆrhய:³ ேகாஶ: thரெபௗthரphரth³த: ◌⁴ ॥ 68॥
ஹ த³Nhட³th◌⁴’kh³khஹா சாநிth³த⁴shததா² ராஜபி⁴rhஹாshயேகா³ th³தகrhதா
।
ம⁴rhph³ரமஸூrhபா³ணthபதிச மஹாஸுnhத³ர: காமthேரா ப³ஶ: ॥ 69॥
மஹாைத³thயஸŋhkh³ராமkh’th³யாத³ேவஶ: ப⁴ஜேநா ⁴தஸnhthராஸகா ।
mh’தீ⁴ th³ரth³th³ரேமா mh’தா⁴rhதீ² ததா² shகnhத³thபகrhணphரஹா ॥
70॥
த⁴iνrhப⁴ஜேநா பா³ணமாநphரஹா jhவேராthபthதிkh’thஸmhshதsh jhவேரண ।
⁴ஜாchேச²த³kh’th³பா³ணஸnhthராஸகrhதா mh’ட³phரshேதா th³த⁴kh’th³⁴ப⁴rhதா
॥ 71॥
nh’க³mh iµkhதிேதா³ jhஞாநேதா³ யாத³வாநாmh ரத²shேதா² vhரஜphேரமேபா
ேகா³பiµkh²ய: ।
மஹாஸுnhத³kh³த: Shபமா கnhதா³ŋhக³ஜாேப⁴த³ந:ரபாணி: ॥ 72॥
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மஹாத³mhபி⁴ஹா ெபௗNhTh³ரமாநphரஹாேரா ஶிரேச²த³க: காஶிராஜphரஶீ ।
மஹாௌணீth◌⁴வmhஸkh’chசkhரஹshத: தீ³பேகா ராநாஶகrhதா ॥ 73॥
அநnhேதா மth◌⁴ர: ப²ணீ வாநரா:sh²ரth³ெகௗ³ரவrhே மஹாபth³மேநthர: ।
kh³ராமதிrhயkh³க³ேதா ெகௗ³ரவாrhத:²shத: ெகௗரைவ: பாப³rh ஸஸாmhப:³ ॥
74॥
மஹாைவப⁴வீ th³வாரேகேஶா யேநகசலnhநாரத:³phரபா⁴த³rhஶகsh ।
மஹrhshேதா ph³ரமேத³வ: ராண:ஸதா³ ேஷாட³ஶshthஸஹshரshதி²தச॥
75.. ..

kh³’ ேலாகராபேரா ேலாகதி: phர⁴rhkh³ரேஸநாvh’ேதா ³rhக³khத: ।
ததா² ராஜ³தshேதா ப³nhத⁴ேப⁴thதா shதி²ேதா நாரத³phரshத: பாNhட³வாrhதீ² ॥
76॥
nh’ைபrhமnhthரkh’thth³த⁴வphதிrhேvh’த: thரெபௗthைர:kh³ராமக³nhதா
।
kh◌⁴’ணீ த⁴rhமராஜshேதா பீ⁴மkhத: பராநnhத³ேதா³ மnhthரkh’th³த⁴rhமேஜந ॥ 77॥
தி³ஶாth³ப³ ராஜஸூயாrhத²கா ஜராஸnhத⁴ஹா பீ⁴மேஸநshவப: ।
ததா² விphரேபா க³தா³th³த⁴கrhதா kh’பாrhமஹாப³nhத⁴நchேச²த³கா ॥ 78॥
nh’ைப: ஸmhshேதா யாக³ேதா த⁴rhமேக³ஹmh th³விைஜ: ஸmhvh’ேதா
யjhஞஸmhபா⁴ரகrhதா ।
ஜைந: தைசth³ய³rhவாkhமச மஹாேமாஹேதா³ऽேர: ஶிரchேச²த³கா ॥
79॥
மஹாயjhஞேஶாபா⁴கரசkhரவrhதீ nh’பாநnhத³கா விஹா ஸுஹா ।
ஸபா⁴ஸmhvh’ேதா மாந’thெகௗரவshய ததா² ஶாlhவஸmhஹாரேகா யாநஹnhதா
॥ 80॥
ஸேபா⁴ஜச vh’Shணிrhம: ◌⁴ஶூரேஸேநா த³ஶாrhேஹா ய³rhயnhத⁴ேகா
ேலாகchச ।
th³மnhமாநஹா வrhமth◌⁴’kh³தி³vhயஶshth shவேபா³த: ◌⁴ ஸதா³ ரேகா
ைத³thயஹnhதா ॥ 81॥
ததா² த³nhதவkhthரphரஶீ க³தா³th◌⁴’kh³ஜக³thதீrhத²யாthராகர: பth³மஹார: ।

8 sanskritdocuments.org



க³rhக³ஸmhதாnhதrhக³தmh kh’Shணஸஹshரநாமmh

ஶீ ஸூதஹnhதா kh’பாkh’thshmh’தீேஶாऽமேலா ப³lhவலாŋhக³phரபா⁴க²Nhட³கா
॥ 82॥
ததா² பீ⁴ம³rhேயாத⁴நjhஞாநதா³தாபேரா ேராணீெஸௗkh²யேதா³ ேரவதீஶ: ।
மஹாதா³நkh’th³விphரதா³th³rhயஹா ச ஸதா³ phேரமkh ஸுதா³mhந: ஸஹாய: ॥
83॥
ததா² பா⁴rhக³வேthரக³nhதா ஸராேமாऽத²ஸூrhேயாபராக³த:ஸrhவத³rhஶீ ।
மஹாேஸநயா சாshதி²த: shநாநkhேதா மஹாதா³நkh’nhthரஸmhேமலநாrhதீ² ॥
84॥
ததா² பாNhட³வphதித:³nhதிஜாrhதீ² விஶாலாேமாஹphரத:³ ஶாnhதித³ச ।
வேட ராதி⁴காராத⁴ேநா ேகா³பிகாபி:◌⁴ ஸகீ²ேகாபீ⁴ ராதி⁴காphராணநாத:² ॥ 85॥
ஸகீ²ேமாஹதா³வாkh³நிஹா ைவப⁴ேவஶ:sh²ரthேகாகnhத³rhபலாவிேஶஷ: ।
ஸகீ²ராதி⁴கா:³க²நாஶீ விலா ஸகீ²மth◌⁴யக:³ ஶாபஹா மாத⁴வீஶ: ॥ 86॥
ஶதmh வrhஷவிேப’nhநnhத³thரshததா² நnhத³வோக³த: ஶீதலாŋhக:³ ।
யேஶாதா³ஶுச: shநாநkh’khth³:³க²ஹnhதா ஸதா³ேகா³பிகாேநthரலkh³ேநா vhரேஜஶ:

॥ 87॥
shேதா ேத³வகீேராணீph◌⁴யாmh ஸுேரnhth³ேரா ரேஹா ேகா³பிகாjhஞாநேதா³
மாநத³ச ।
ததா²ஸmhshத: பThடராjhஞீபி⁴ராராth³த⁴நீ லமphராணநாத:²ஸதா³ ॥ 88॥
thபி:◌⁴ ேஷாட³ஶshthஸஹshரshதாŋhக:³ஶுேகா vhயாஸேத³வ:ஸுமnh:தச
।
ப⁴ரth³வாஜேகா ெகௗ³தேமா யாஸு: ஸth³வShட:² ஶதாநnhத³ஆth³ய: ஸராம:
॥ 89॥
iµநி: பrhவேதா நாரேதா³ ெதௗ⁴mhய இnhth³ேராऽேதாऽthrhவிபா⁴Nhட:³ phரேசதா:
kh’பச ।
மார:ஸநnhத³shததா² யாjhஞவlhkhய: ’⁴rhயŋhகி³ரா ேத³வல:mh’கNhட:³ ॥
90॥
மசீ khரெசௗrhவேகா ேலாமஶச லshthேயா ph◌⁴’³rhph³ரமராேதா வShட:²
।
நரசாபி நாராயே த³thத ஏவ ததா² பாணிநி: பிŋhக³ேலா பா⁴Shயகார: ॥ 91॥
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ஸகாthயாயேநா விphரபாதஜசாத² க³rhேகா³³rhகீ³Shபதிrhெகௗ³தஶ: ।
iµநிrhஜாஜ: கயேபா கா³லவச th³விஜ: ெஸௗப⁴சrhShயஶ ◌்’ŋhக³ச கNhவ:

॥ 92॥
th³விதைசகதசாபி ஜாth³ப⁴வச க⁴ந: கrhத³மshயாthமஜ: கrhத³மச ।
ததா² பா⁴rhக³வ: ெகௗthஸகசாணsh ஶுசி: பிphபலாேதா³mh’கNhட³shய thர: ॥
93॥
ஸைபல:shததா²ைஜநி:ஸthஸுமnhrhவேரா கா³ŋhக³ல:shேபா²டேக³ஹ: ப²லாத:³ ।
ஸதா³ ேதா ph³ராமண: ஸrhவபீ iµநீேஶா மஹாேமாஹநாேஶாऽமர: phராkh ॥
94॥
iµநீஶshத: ெஶௗவிjhஞாநதா³தா மஹாயjhஞkh’chசாph◌⁴’தshநாநjhய: ।
ஸதா³ த³ேதா³ nh’ைப: பாப³rh vhரஜாநnhத³ேதா³ th³வாகாேக³ஹத³rhஶீ ॥
95॥
மஹாjhஞாநேதா³ ேத³வகீthரத³சாஸுைர: ேதா nhth³ரேஸநாth³’தச ।
ஸதா³ பா²lh³நphதிkh’th ஸthஸுப⁴th³ராவிவாேஹ th³விபாவphரேதா³ மாநயாந: ॥
96॥
⁴வmh த³rhஶேகா ைமதி²ேலந phரkhேதா th³விேஜநாஶு ராjhஞாshதி²ேதா
ph³ராமணச ।
kh’தீ ைமதி²ேல ேலாகேவேதா³பேத³ஶீ ஸதா³ேவத³வாkhைய: shத: ேஶஷஶாயீ ॥
97॥
பாvh’ேதா ph³ராமணசாமேரஷு ph◌⁴’³phராrhதி²ேதா ைத³thயஹா ேசஶர
।
ஸகா² சாrhஜுநshயாபி மாநphரஹா ததா² விphரthரphரேதா³ தா⁴மக³nhதா ॥ 98॥
விஹாரshதி²ேதா மாத⁴வீபி: ◌⁴ கலாŋhேகா³ மஹாேமாஹதா³வாkh³நித³kh³தா⁴பி⁴ராம: ।
ய³rhkh³ரேஸேநா nh’ேபாऽkhர ஏவ ததா² ேசாth³த⁴வ: ஶூரேஸநச ஶூர: ॥
99॥
’தீ³கச ஸthராதசாphரேமேயா க³த:³ஸாரண:ஸாthயகிrhேத³வபா⁴க:³ ।
ததா² மாநஸ: ஸஜய: யாமகச vh’ேகா வthஸேகா ேத³வேகா ப⁴th³ரேஸந: ॥
100॥
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nh’ேபாऽஜாதஶthrhஜேயா மாth³thேராऽத² பீ⁴ம: kh’ேபா ³th³தி⁴சுச
பாNh:³ ।
ததா² ஶnhதiνrhேத³வபா³க ஏவாத² ⁴ரவாசிthரவீrhேயா விசிthர: ॥ 101॥
ஶலசாபி ³rhேயாத⁴ந: கrhண ஏவ ஸுப⁴th³ராஸுேதா விShiΝராத: phரth³த: ◌⁴ ।
ஸஜnhேமஜய: பாNhட³வ: ெகௗரவச ததா²ஸrhவேதஜா ஹ:ஸrhவபீ ॥ 102॥
vhரஜmh யாக³ேதா ராத⁴யா rhணேத³ேவா வேரா ராஸலாபேரா தி³vhயபீ ।
ரத²shேதா² நவth³வீபக²Nhட³phரத³rhஶீ மஹாமாநேதா³ ேகா³பேஜா விவப: ॥ 103॥
ஸநnhத³ச நnhேதா³ vh’ேஷா வlhலேப⁴ஶ:ஸுதா³மாrhஜுந: ெஸௗப³லshேதாக ஏவ
।
ஸkh’Shே ஶுக: ஸth³விஶாலrhஷபா⁴kh²ய: ஸுேதஜshவிக: kh’Shணthேரா
வத:² ॥ 104॥
ேஶேஶா வேநஶsh vh’nhதா³வேநஶshததா² ம²ேரஶாதி⁴ேபா ேகா³ேலஶ: ।
ஸதா³ ேகா³க³ே ேகா³பதிrhேகா³பிேகேஶாऽத² ேகா³வrhத⁴ேநா ேகா³பதி: கnhயேகஶ: ॥
105॥
அநாதி³sh சாthமா ஹ: ஷச பேரா நிrh³ே jhேயாதிேபா நிஹ: ।
ஸதா³ நிrhவிகார: phரபசாth பரச ஸஸthயsh rhண: பேரஶsh ஸூம: ॥
106॥ ஸமthய ??

th³வாரகாயாmh ததா² சாவேமத⁴shய கrhதா nh’ேபபி ெபௗthேரண ⁴பா⁴ரஹrhதா ।
ந:vhரேஜ ராஸரŋhக³shய கrhதா ஹ ராத⁴யா ேகா³பிகாநாmh ச ப⁴rhதா ॥ 107॥
ஸைத³கshthவேநக: phரபா⁴தாŋhக³shததா² ேயாக³மாயாகர: காலchச ।
ஸுth³’Shrhமஹthதththவப: phரஜாத:ஸடshத²ஆth³யாŋhேரா vh’ப: ॥
108॥
விகாரshதி²தச யஹŋhகார ஏவ ஸைவகாகshைதஜஸshதாமஸச ।
மேநா தி³khஸரshsh ஸூrhய: phரேசேதாऽவிவநிச ஶkhேரா ேபnhth³ரsh
thர: ॥ 109॥
திshthவkhச th³’kh³kh◌⁴ராணவாகி³ரச ⁴ஜாேமTh◌⁴ரக: பாரŋhkh◌⁴:
ஸேசShட: ।
த⁴ராvhேயாமவாrhமாதைசவ ேதேஜாऽத²பmh ரேஸா க³nhத⁴ஶph³த³shph’ஶச ॥
110॥
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ஸசிthதச ³th³தி⁴rhவிராTh காலபshததா² வாஸுேத³ேவா ஜக³thkh’th³த⁴தாŋhக:³
।
ததா²Nhேட³ ஶயாந: ஸேஶஷ: ஸஹshரshவேபா ரமாநாத² ஆth³ேயாऽவதார: ॥
111॥
ஸதா³ஸrhக³kh’thபth³மஜ: கrhமகrhதா ததா² நாபி⁴பth³ேமாth³ப⁴ேவா தி³vhயவrhண: ।
கவிrhேலாகkh’thகாலkh’thஸூrhயேபா நிேமேஷா ப⁴ேவா வthஸராnhேதா மயாnh
॥ 112॥
திதி²rhவாரநthரேயாகா³ச லkh³ேநாऽத² மாேஸா க⁴ ச ண: காSh²கா ச ।
iµஹூrhதsh யாேமா kh³ரஹா யாநீ ச தி³நmh சrhமாலாக³ேதா ேத³வthர: ॥
113॥
kh’ேதா th³வாபரsh thதshதthகsh ஸஹshரmh க³shதthர மnhவnhதரச ।
லய: பாலநmh ஸthkh’திshதthபராrhத⁴mh ஸேதா³thபthதிkh’th³th³vhயேரா
ph³ரமப: ॥ 114॥
ததா²th³ரஸrhக³sh ெகௗமாரஸrhேகா³iµேந:ஸrhக³kh’th³ேத³வkh’thphராkh’தsh
।
திshshmh’தி:shேதாthரேமவmh ராணmh த⁴iνrhேவத³இjhயாத²கா³nhத⁴rhவேவத:³
॥ 115॥
விதா⁴தா ச நாராயண:ஸthமாேரா வராஹshததா² நாரேதா³ த⁴rhமthர: ।
iµநி:கrhத³மshயாthமேஜா த³thத ஏவஸயjhேஞாऽமேரா நாபி⁴ஜ:ph’²ச ॥ 116॥
ஸுமthshயச rhமச த⁴nhவnhதச ததா² ேமாநீ நாரmhஹ: phரதாபீ ।
th³விேஜா வாமேநா ேரiΝகாthரேபா iµநிrhvhயாஸேத³வ: திshேதாthரகrhதா ॥
117॥
த⁴iνrhேவத³பா⁴kh³ராமசnhth³ராவதார:ஸதாபதிrhபா⁴ர’th³ராவ: ।
nh’ப: ேஸkh’th³வாநேரnhth³ரphரஹா மஹாயjhஞkh’th³ராக⁴ேவnhth³ர: phரசNhட:³ ॥
118॥
ப³ல: kh’Shணசnhth³ரsh கlhகி: கேலஶsh ³th³த:◌⁴ phரth³த⁴sh
ஹmhஸ:shததா²வ: ।
’nhth³ேராऽேதா ேத³வைவNhட²நாேதா²யrhதிச மnhவnhதரshயாவதார:॥
119॥
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க³ேஜாth³தா⁴ரண:மiνrhph³ரமthேரா nh’ேபnhth³ரsh ³Shயnhதேஜா தா³நஶீல: ।
ஸth³th³’Shட: ேதா ⁴த ஏவmh ப⁴விShயth³ப⁴வthshதா²வேரா ஜŋhக³ேமாऽlhபmh
மஹchச ॥ 120॥
இதி ⁴ஜŋhக³phரயாேதந ேசாkhதmh ஹேர ராதி⁴ேகஶshய நாmhநாmh ஸஹshரmh ।
பேட²th³ப⁴khதிkhேதா th³விஜ:ஸrhவதா³kh’தாrhேதா²ப⁴ேவthkh’Shணசnhth³ரshவப:
॥ 121॥
மஹாபாபராஶிmh பி⁴நthதி தmh யthஸதா³ைவShணவாநாmh phயmh மŋhக³ளmh ச ।
இத³mh ராஸராகாதி³ேந சாவிநshய ததா² kh’ShணஜnhமாShடமth◌⁴ய ஏவ ॥ 122॥
ததா²ைசthரமாஸshய ராகாதி³ேந வாத² பா⁴th³ேர ச ராதா⁴Shட ஸth³தி³ேந வா ।
பேட²th³ப⁴khதிkhதshthவித³mh ஜயிthவா சrhதா⁴ ஸுiµkhதிmh தேநாதி phரஶshத: ॥
123॥
பேட²thkh’Shணrhயாmh ச vh’nhதா³வேந வா vhரேஜ ேகா³ேல வாபி வmhஶீவேட வா
।
வேட வாேய வா தேட ஸூrhயthrhயா:ஸ ப⁴khேதாऽத² ேகா³ேலாகதா⁴ம phரயாதி ॥
124॥
ப⁴ேஜth³ப⁴khதிபா⁴வாchச ஸrhவthர⁴ெமௗ ஹmh thர சாேநந ேக³ேஹ வேந வா ।
ஜஹாதி ணmh ேநா ஹshதmh ச ப⁴khதmh ஸுவேயா ப⁴ேவnhமாத⁴வ:

kh’Shணசnhth³ர: ॥ 125॥
ஸதா³ ேகா³பநீயmh ஸதா³ ேகா³பநீயmh ஸதா³ ேகா³பநீயmh phரயthேநந ப⁴khைத: ।
phரகாயmh ந நாmhநாmh ஸஹshரmh ஹேரச ந தா³தvhயேமவmh கதா³ லmhபடாய ॥
126॥
இத³mh shதகmh யthர ேக³ேஹऽபி திShேட²th³வேஸth³ராதி⁴காநாத²ஆth³யsh தthர
।
ததா² ஷTh³³: th³த⁴ேயா th³வாத³ஶாபி ³ணshthmhஶth³பி⁴rhலணsh
phரயாnhதி ॥ 127॥
இதிமth³க³rhக³ஸmhதாயாmhஅவேமத⁴க²Nhேட³kh’Shணஸஹshரநாமவrhணநmh
நாைமேகாநஷShதேமாऽth◌⁴யாய: ॥ த³ஶமக²Nhேட³அth◌⁴யாய 59॥
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