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Stotraratnam or Alavandarastotram

shேதாthரரthநmh அத²வா ஆலவnhதா³ரshேதாthரmh

shவாத³யnhநிஹ ஸrhேவஷாmh thரyhயnhதாrhத²mh ஸு³rhkh³ரஹmh ।
shேதாthரயாமாஸ ேயாகீ³nhth³ரshதmh வnhேத³ யாiµநாவயmh ॥
நேமா நேமா யாiµநாய யாiµநாய நேமா நம: ।
நேமா நேமா யாiµநாய யாiµநாய நேமா நம:॥
நேமா யாiµநபாதா³ph³ஜேரiΝபி: ◌⁴ பாவிதாthமேந ।
விதி³தாகி²ல ேவth³யாய ³ரேவ விதி³தாthமேந ॥
நேமாऽசிnhthயாth³⁴தாkhShட jhஞாநைவராkh³யராஶேய ।
நாதா²ய iµநேயऽகா³த⁴ப⁴க³வth³ப⁴khதிnhத⁴ேவ ॥ 1॥
தshைம நேமா ம⁴த³ŋhkh◌⁴ஸேராஜதththவjhஞாநாiνராக³மமாதிஶயாnhதmhேந
।
நாதா²ய நாத²iµநேயऽthர பரthர சாபி நிthயmh யதீ³யசரெணௗ ஶரணmh மதீ³யmh
॥ 2॥
⁴ேயா நேமாऽபதாchதப⁴khதிதththவ-

jhஞாநாmh’தாph³தி⁴பவாஹஶுைப⁴rhவேசாபி: ◌⁴ ।
ேலாேகऽவதீrhணபரமாrhத²ஸமkh³ரப⁴khதி-
ேயாகா³ய நாத²iµநேய யநாmh வராய ॥ 3॥
தththேவந யசித³சிதீ³வரதthshவபா⁴வேபா⁴கா³பவrhக³த³பாயக³தீதா³ர:
।
ஸnhத³rhஶயnhநிரமத ராணரthநmh தshைம நேமா iµநிவராய பராஶராய ॥
4॥
மாதா பிதா வதயshதநயா வி⁴திshஸrhவmh யேத³வ நியேமந
மத³nhவயாநாmh ।
ஆth³யshய ந: லபேதrhவலாபி⁴ராமmh மthதத³ŋhkh◌⁴க³ளmh phரணமா
rhth◌⁴நா ॥ 5॥
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யnhrhth◌⁴நி ேம திஶிரshஸு ச பா⁴தி யsh-

nhநshமnhமேநாரத²பத²shஸகலshஸேமதி ।
shேதாShயா ந:லத⁴நmh லைத³வதmh த-
thபாதா³ரவிnhத³மரவிnhத³விேலாசநshய ॥ 6॥
தththேவந யshய மமாrhணவஶீகராiΝ-

ஶkhேயா ந மாமபி ஶrhவபிதாமஹாth³ைய: ।
கrhmh ததீ³யமமshதிiµth³யதாய
மயmh நேமாऽsh கவேய நிரபthரபாய ॥ 7॥
யth³வா ரமாவதி⁴ யதா²மதி வாphயஶkhத-
shshெதௗmhேயவேமவ க² ேதऽபி ஸதா³shவnhத: ।
ேவதா³சrhiµக²iµகா²ச மஹாrhணவாnhத:
ேகா மjhஜேதாரiΝலாசலேயாrhவிேஶஷ:॥ 8॥
கிைசஷ ஶkhthயதிஶேயந ந ேதऽiνகmhphய-
shshேதாதாபி  shதிkh’ேதந பரேமண ।
தthர மsh ஸுலேபா⁴ மம மnhத³³th³ேத⁴-
thth³யேமாऽயiµசிேதா மம சாph³ஜேநthர ॥ 9॥
நாேவேஸ யதி³ தேதா ⁴வநாnhயநி
நாலmh phரேபா⁴ ப⁴விேமவ த: phரvh’thதி: ।
ஏவmh நிஸrhக³ஸு’தி³ thவயி ஸrhவஜnhேதா-
shshவாnhவிசிthரத³மாதவthஸலthவmh ॥ 10॥
shவாபா⁴விகாநவதி⁴காதிஶேயஶிth’thவmh
நாராயண thவயி ந mh’Shயதி ைவதி³க: க: ।
ph³ரமா ஶிவஶதமக:² பரமshவரா³-

thேயேதऽபி யshய மமாrhணவவிphஷshேத ॥ 11॥
கய: பரமஸththவஸமாரய: க:
க: Nhட³கநயந: ேஷாthதம: க: ।
கshயாதாதஶைதககலாmhஶகாmhேஶ
விவmh விசிthரசித³சிthphரவிபா⁴க³vh’thதmh ॥ 12॥
ேவதா³பஹார³பாதகைத³thயபீடா³-
th³யாபth³விேமாசநமShட²ப²லphரதா³ைந: ।
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ேகாऽnhய: phரஜாபஶுபதீ பபாதி கshய
பாேதா³த³ேகந ஸ ஶிவshshவஶிேராth◌⁴’ேதந ॥ 13॥
கshேயாத³ேர ஹரவிசிiµக:² phரபச:
ேகா ரதீமமஜநிShட ச கshய நாேப: ◌⁴ ।
khராnhthவா நிகீ³rhய நth³கி³ரதி thவத³nhய:
க: ேகந ைவஷ பரவாநிதி ஶkhயஶŋhக:॥ 14॥
thவாmh ஶீலபசைத: பரமphரkh’Shட-

ஸththேவந ஸாthவிகதயா phரப³லச ஶாshthைர: ।
phரkh²யாதைத³வபரமாrhத²விதா³mh மைதச
ைநவாஸுரphரkh’தய: phரப⁴வnhதி ேபா³th³⁴mh ॥ 15॥
உlhலŋhகி⁴தthவித⁴மஸமாதிஶாயி-
ஸmhபா⁴வநmh தவ பvhர⁴மshவபா⁴வmh ।
மாயாப³ேலந ப⁴வதாऽபி நி³யமாநmh
பயnhதி ேகசித³நிஶmh thவத³நnhயபா⁴வா:॥ 16॥
யத³Nhட³மNhடா³nhதரேகா³சரmh ச யth³த³ேஶாthதராNhயாவரநி யாநி ச ।
³: phரதா⁴நmh ஷ: பரmhபத³mh பராthபரmh ph³ரம ச ேத வி⁴தய:॥ 17॥
வஶீ வதா³nhேயா ³ணவாnh’ஜுஶுசிrhmh’³rhத³யாrhம⁴ரshshதி²ரshஸம:
।
kh’தீ kh’தjhஞshthவமshவபா⁴வதshஸமshதகlhயாண³mh’ேதாத³தி: ◌⁴
॥ 18॥
உபrhபrhயph³ஜ⁴ேவாऽபி ஷாnhphரகlhphய ேத ேய ஶதthயiνkhரமாth ।
கி³ரshthவேத³ைகக³வதீ⁴phஸயாஸதா³shதி²தா ேநாth³யமேதாऽதிேஶரேத
॥ 19॥
thவதா³தாநாmh ஜக³³th³ப⁴வshதி²திphரஶஸmhஸாரவிேமாசநாத³ய: ।
ப⁴வnhதி லாவித⁴யச ைவதி³காshthவதீ³யக³mhபீ⁴ரமேநாऽiνஸாண: ॥
20॥
நேமா நேமா வாŋhமநஸாதி⁴மேய நேமா நேமா வாŋhமநைஸக⁴மேய ।
நேமா நேமாऽநnhதமஹாவி⁴தேய நேமா நேமாऽநnhதத³ையகnhத⁴ேவ ॥ 21॥
ந த⁴rhமநிShேடா²ऽsh ந சாthமேவதீ³ ந ப⁴khதிமாmhshthவchசரரவிnhேத³ ।
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அகிசேநாऽநnhயக³திஶரNhய thவthபாத³லmh ஶரணmh phரபth³ேய ॥ 22॥
ந நிnhதி³தmh கrhம தத³shதி ேலாேக ஸஹshரேஶா யnhந மயா vhயதா⁴யி ।
ேஸாऽஹmh விபாகாவஸேர iµnhத³khரnhதா³ஸmhphரthயக³திshதவாkh³ேர ॥
23॥
நிமjhஜேதாऽநnhதப⁴வாrhணவாnhதசிராய ேம லவா லph³த:◌⁴ ।
thவயாபி லph³த⁴mh ப⁴க³வnhநிதா³நீமiνthதமmh பாthரத³mh த³யாயா:॥ 24॥
அ⁴தrhவmh மம பா⁴வி கிmh வா ஸrhவmh ஸேஹ ேம ஸஹஜmh  :³க²mh ।
கிnh thவத³kh³ேர ஶரக³தாநாmh பராப⁴ேவா நாத² ந ேதऽiνப:॥ 25॥
நிராஸகshயாபி ந தாவ³thஸேஹ மேஹஶ ஹாmh தவ பாத³பŋhகஜmh ।
ஷா நிரshேதாऽபி ஶிஶுshshதநnhத⁴ேயா ந ஜா மாசரெணௗ
ஹாஸதி ॥ 26॥
தவாmh’தshயnhதி³நி பாத³பŋhகேஜ நிேவஶிதாthமா கத²மnhயதி³chச²தி ।
shதி²ேதऽரவிnhேத³ மகரnhத³நிrhப⁴ேர ம⁴vhரேதா ேநுரகmh  வீேத ॥
27॥
thவத³ŋhkh◌⁴iµth³தி³ய கதா³பி ேகநசிth³யதா²ததா²வாऽபி ஸkh’thkh’ேதாऽச:

।
தைத³வ iµShthயஶுபா⁴nhயேஶஷதஶுபா⁴நி Shதி ந ஜா யேத
॥ 28॥
உதீ³rhணஸmhஸாரத³வாஶுஶுணிmh ேணந நிrhvhயாphய பராmh ச
நிrhvh’திmh ।
phரயchச²தி thவchசரmh³ஜth³வயாiνராகா³mh’தnh⁴ஶீகர:॥ 29॥
விலாஸவிkhராnhதபராவராலயmh நமshயதா³rhதிபேண kh’தணmh ।
த⁴நmh மதீ³யmh தவ பாத³பŋhகஜmh கதா³iν ஸாாthகரவாணி சுஷா ॥
30॥
கதா³ நஶŋhக²ரதா²ŋhக³கlhபகth◌⁴வஜாரவிnhதா³ŋhஶவjhரலாச²நmh ।
thவிkhரம thவchசரmh³ஜth³வயmh மதீ³யrhதா⁴நமலŋhகShயதி ॥ 31॥
விராஜமாேநாjhjhவலபீதவாஸஸmh shதாதஸூநஸமாமலchச²விmh ।
நிமkh³நநாபி⁴mh தiνப⁴th◌⁴யiµnhநதmh விஶாலவshshத²லேஶாபி⁴லணmh
॥ 32॥
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சகாஸதmh jhயாகிணகrhகைஶஶுைப⁴சrhபி⁴ராஜாiνவிலmhபி³பி⁴rh⁴ைஜ: ।
phயாவதmhேஸாthபலகrhண⁴ஷணலதா⁴லகாப³nhத⁴விமrhத³ஶmhபி: ◌⁴ ॥
33॥
உத³kh³ரபீநாmhஸவிலmhபி³Nhட³லாலகாவப³nh⁴ரகmh³கnhத⁴ரmh ।
iµக²யா nhயkhkh’தrhணநிrhமலாmh’தாmhஶுபி³mhபா³mh³ேஹாjhjhவலயmh
॥ 34॥
phர³th³த⁴iµkh³தா⁴mh³ஜசாேலாசநmh ஸவிph◌⁴ரமph◌⁴லதiµjhjhவலாத⁴ரmh ।
ஶுசிshதmh ேகாமலக³Nhட³iµnhநஸmh லலாடபrhயnhதவிலmhபி³தாலகmh ॥
35॥
sh²ரthகிடாŋhக³த³ஹாரகNh²காமணீnhth³ரகா³ணராதி³பி: ◌⁴ ।
ரதா²ŋhக³ஶŋhகா²க³தா³த⁴iνrhவைரrhலஸthலshயாவநமாலேயாjhjhவலmh
॥ 36॥
சகrhத² யshயா ப⁴வநmh ⁴ஜாnhதரmh தவ phயmh தா⁴ம யதீ³யஜnhம: ◌⁴ ।
ஜக³thஸமshதmh யத³பாŋhக³ஸmhரயmh யத³rhத²மmhேபா⁴தி⁴ரமnhth²யப³nhதி⁴ ச
॥ 37॥
shவைவவphேயண ஸதா³ऽiν⁴தயாphயrhவவth³விshமயமாத³தா⁴நயா ।
³ேணந ேபண விலாஸேசShைதshஸதா³ தைவேவாசிதயா தவ யா
॥ 38॥
தயா ஸஹாநமநnhதேபா⁴கி³நி phரkh’Shடவிjhஞாநப³லகதா⁴மநி ।
ப²மணிthராதமக²மNhட³லphரகாஶமாேநாத³ரதி³vhயதா⁴மநி ॥ 39॥
நிவாஸஶyhயாஸநபா³காmhஶுேகாபதா⁴நவrhஷாதபவாரதி³பி: ◌⁴ ।
ஶரேப⁴ைத³shதவ ேஶஷதாmh க³ைதrhயேதா²சிதmh ேஶஷ இதீrhயேத ஜைந:॥
40॥
தா³ஸshஸகா²வாஹநமாஸநmh th◌⁴வேஜா யshேத விதாநmh vhயஜநmh thரயீமய:
।
உபshதி²தmh ேதந ேரா க³thமதா thவத³ŋhkh◌⁴ஸmhமrhத³கிŋhகேஶாபி⁴நா
॥ 41॥
var thவத³ŋhkh◌⁴ஸmhshபrhஶஸுைக²ககாநா
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thவதீ³ய⁴khேதாjh²தேஶஷேபா⁴நா thவயா நிvh’Shடாthமப⁴ேரண
யth³யதா² ।
phேயண ேஸநாபதிநா nhயேவதி³தthததா²ऽiνஜாநnhதiµதா³ரவீண:॥ 42॥
ஹதாகி²லkhேலஶமலshshவபா⁴வதshஸதா³iνlhையகரைஸshதேவாசிைத:
।
kh³’ததthதthபசாரஸாத⁴ைநrhநிேஷvhயமாணmh ஸசிைவrhயேதா²சிதmh ॥
43॥
அrhவநாநாரஸபா⁴வநிrhப⁴ரphரப³th³த⁴யா iµkh³த⁴வித³kh³த⁴லயா ।
iΝவthphதபராதி³காலயா phரஹrhஷயnhதmh மmh மஹா⁴ஜmh ॥
44॥
அசிnhthயதி³vhயாth³⁴தநிthயெயௗவநshவபா⁴வலாவNhயமயாmh’ேதாத³தி⁴mh
।
யயmh ப⁴khதஜைநகவிதmh ஸமrhத²மாபthஸshக²மrhதி²கlhபகmh ॥
45॥
ப⁴வnhதேமவாiνசரnhநிரnhதரphரஶாnhதநிேஶஷமேநாரதா²nhதர: ।
கதா³ஹைமகாnhதிகநிthயகிŋhகர: phரஹrhஷயிShயா ஸநாத²வித:॥ 46॥
தி⁴க³ஶுசிமவிநீதmh நிrhத³யmh மாமலjhஜmh
பரமஷ ேயாऽஹmh ேயாகி³வrhயாkh³ரக³Nhைய: ।
விதி⁴ஶிவஸநகாth³ையrhth◌⁴யாமthயnhத³ரmh
தவ பஜநபா⁴வmh காமேய காமvh’thத:॥ 47॥
அபராத⁴ஸஹshரபா⁴ஜநmh பதிதmh பீ⁴மப⁴வாrhணேவாத³ேர ।
அக³திmh ஶரக³தmh ஹேர kh’பயா ேகவலமாthமஸாth ॥ 48॥
அவிேவகக⁴நாnhத⁴தி³ŋhiµேக² ப³ஹுதா⁴ ஸnhதத:³க²வrhணி ।
ப⁴க³வnhப⁴வ³rhதி³ேந பத²shக²தmh மாமவேலாகயாchத ॥ 49॥
ந mh’ஷா பரமாrhத²ேமவ ேம ’iΝ விjhஞாபநேமகமkh³ரத: ।
யதி³ ேம ந த³யிShயேஸ தேதா த³யநீயshதவ நாத²³rhலப: ◌⁴ ॥ 50॥
தத³ஹmh thவth³’ேத ந நாத²வாnhமth³’ேத thவmh த³யநீயவாnhந ச ।
விதி⁴நிrhதேமதத³nhயmh ப⁴க³வnhபாலய மா shம ைஜmhயயா ॥ 51॥
வராதி³ஷு ேயாऽபி ேகாऽபி வா ³ணேதாऽஸாநி யதா²ததா²வித: ◌⁴ ।
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தத³யmh தவ பாத³பth³மேயாரஹமth³ையவ மயா ஸமrhபித:॥ 52॥
மம நாத² யத³shதி ேயாऽshmhயஹmh ஸகலmh தth³தி⁴ தைவவ மாத⁴வ ।
நியதshவதி phர³th³த⁴தீ⁴ரத²வா கிnhiν ஸமrhபயா ேத ॥ 53॥
அவேபா³தி⁴தவாநிமாmh யதா² மயி நிthயாmh ப⁴வதீ³யதாmh shவயmh ।
kh’பையவமநnhயேபா⁴kh³யதாmh ப⁴க³வnhப⁴khதிமபி phரயchச² ேம ॥ 54॥
தவதா³shயஸுைக²கஸŋhகி³நாmh ப⁴வேநShவshthவபி கீடஜnhம ேம ।
இதராவஸேத²ஷு மாshம ⁴த³பி ேம ஜnhம சrhiµகா²thமநா ॥ 55॥
ஸkh’ththவதா³காரவிேலாகநாஶயா th’ணீkh’தாiνthதம⁴khதிiµkhதிபி:◌⁴ ।
மஹாthமபி⁴rhமாமவேலாkhயதாmh நயேணऽபி ேத யth³விரேஹாऽதி³shஸஹ:

॥ 56॥
ந ேத³ஹmh ந phராnhந ச ஸுக²மேஶஷாபி⁴லதmh
ந சாthமாநmh நாnhயthகிமபி தவ ேஶஷthவவிப⁴வாth ।
ப³rh⁴தmh நாத²ணமபி ஸேஹ யா ஶததா²
விநாஶmh தthஸthயmh ம⁴மத²ந விjhஞாபநத³mh ॥ 57॥
³ரnhதshயாநாேத³ரபஹரணீயshய மஹேதா
விநாசாேராऽஹmh nh’பஶுரஶுப⁴shயாshபத³மபி ।
த³யாnhேதா⁴ ப³nhேதா⁴ நிரவதி⁴கவாthஸlhயஜலேத⁴ ।
தவ shமாரmh shமாரmh ³ணக³ணதீchசா² க³தபீ:◌⁴ ॥ 58॥
அநிchச²nhநphேயவmh யதி³ நதீchச²nhநிவ ரஜ-

shதமச²nhநchச²th³மshதிவசநப⁴ŋhகீ³மரசயmh ।
ததா²பீthத²mh பmh வசநமவலmhph³யாபி kh’பயா
thவேமைவவmh ⁴தmh த⁴ரணித⁴ர ேம ஶிய மந:॥ 59॥
பிதா thவmh மாதா thவmh த³யித தநயshthவmh phயஸு’-

ththவேமவ thவmh thரmh ³ர க³திசா ஜக³தாmh ।
thவதீ³யshthவth³ph◌⁴’thயshதவ பஜநshthவth³க³திரஹmh
phரபnhநைசவmh ஸthயஹமபி தைவவாsh  ப⁴ர:॥ 60॥
ஜநிthவாऽஹmh வmhேஶ மஹதி ஜக³தி kh²யாதயஶஸாmh
ஶுசீநாmh khதாநாmh ³ணஷதththவshதி²திவிதா³mh ।
நிஸrhகா³ேத³வ thவchசரணகமலகாnhதமநஸா-
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மேதா⁴த: ◌⁴ பாபாthமா ஶரணத³ நிமjhஜா தம ॥ 61॥
அமrhயாத:³ுth³ரசலமதிரஸூயாphரஸவ: ◌⁴
kh’தkh◌⁴ேநா ³rhமாநீ shமரபரவேஶா வசநபர: ।
nh’ஶmhஸ: பாபிShட: கத²மஹேதா :³க²ஜலேத⁴-
ரபாரா³thதீrhணshதவ பசேரயmh சரணேயா:॥ 62॥
ர⁴வர யத³⁴shthவmh தாth³’ேஶா வாயஸshய
phரணத இதி த³யாrhயchச ைசth³யshய kh’Shண: ।
phரதிப⁴வமபராth³⁴rhiµkh³த⁴ஸாjhயேதா³ऽ⁴-
rhவத³ கிமபத³மாக³shதshய ேதऽshதி மாயா:॥ 63॥
நiν phரபnhநshஸkh’ேத³வ நாத² தவாஹமshதி ச யாசமாந: ।
தவாiνகmhphயshshமரத: phரதிjhஞாmh மேத³கவrhஜmh கித³mh vhரதmh ேத ॥
64॥
அkh’thமthவchசரரவிnhத³phேரமphரகrhஷாவதி⁴மாthமவnhதmh ।
பிதாமஹmh நாத²iµநிmh விேலாkhய phரத³ மth³vh’thதமசிnhதயிthவா ॥ 65॥
யthபாதா³mhேபா⁴ஹth◌⁴யாநவிth◌⁴வshதாேஶஷகlhமஷ: ।
வshதாiµபயாேதாऽஹmh யாiµேநயாmh நமாதmh ॥ 66॥
॥ இதி மth³யாiµநiµநிவிரசிதmh ஆலவnhதா³ரshேதாthரரthநmh
ஸmhrhணmh ॥

Encoded by Rajnarayanan C K krajnara at gmail.com

Proofread by Rajnarayanan C K krajnara at gmail.com, PSA Easwaran

Stotraratnam or Alavandarastotram

pdf was typeset on February 21, 2018

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

8 sanskritdocuments.org


	 Stotraratnam or Alavandarastotram 
	 ஸ்தோத்ரரத்நம் அத²வா ஆலவந்தா³ரஸ்தோத்ரம் 
	Sanskrit Document Information
	Sanskrit Document Text
	Document Credits



