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shrIgurusahasranAmastotram

³ஸஹshரநாமshேதாthரmh

॥ ௐ க³mh க³ணபதேய நம:॥
॥³ரேவ நம:॥
॥பரம³ரேவ நம:॥
॥பராthபர³ரேவ நம:॥
॥பரேமSh²³ரேவ நம:॥
॥ ௐ பரமாthமேந நம:॥
॥ஶிேவாkhதmh ஹkh’Shணவிரசிதmh ॥
॥ அத²³ஸஹshரநாமshேதாthரmh ॥
ைகலாஸஶிக²ராநmh சnhth³ரக²Nhட³விராதmh ।
பphரchச² விநயாth³ப⁴khthயா ெகௗ³ நthவா vh’ஷth◌⁴வஜmh ॥ 1॥
॥ேத³vhவாச ॥
ப⁴க³வnh ஸrhவத⁴rhமjhஞ ஸrhவஶாshthரவிஶாரத³ ।
ேகேநாபாேயந ச கெலௗ ேலாகாrhதிrhநாஶேமShயதி ॥ 2॥
தnhேம வத³ மஹாேத³வ யதி³ ேதऽshதி த³யா மயி ।
॥மஹாேத³வ உவாச ॥
அshதி ³யதமmh thேவகmh jhஞாநmh ேத³வி ஸநாதநmh ॥ 3॥
அதீவ ச ஸுேகா³phயmh ச கதி²mh ைநவ ஶkhயேத ।
அதீவ ேம phயாதி கத²யா ததா²பி ேத ॥ 4॥
ஸrhவmh ph³ரமமயmh ேயதthஸmhஸாரmh sh²லஸூமகmh ।
phரkh’thயா  விநா ைநவ ஸmhஸாேரா பபth³யேத ॥ 5॥
தshமாth phரkh’திrhலகாரணmh ைநவ th³’யேத ।
பாணி ப³ஹுஸŋhkh²யாநி phரkh’ேத:ஸnhதி மாநிநி ॥ 6॥
ேதஷாmh மth◌⁴ேய phரதா⁴நmh  ³பmh மேநாரமmh ।
விேஶஷத: கேக³ நராmh ⁴khதிiµkhதித³mh ॥ 7॥
தshேயாபாஸகாைசவ ph³ரமாவிShiΝஶிவாத³ய: ।
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³ஸஹshரநாமshேதாthரmh

ஸூrhயசnhth³ரச வண:ேப³ேராऽkh³நிshததா²பரா:॥ 8॥
³rhவாஸாச வShட²ச த³thதாthேரேயா ph³’ஹshபதி: ।
ப³ஹுநாthர கிiµkhேதந ஸrhேவேத³வா உபாஸகா:॥ 9॥
³mh ச phரஸாேத³ந ⁴khதிiµkhthயாதி³பா⁴கி³ந: ।
ஸmhவிthகlhபmh phரவயா ஸchசிதா³நnhத³லணmh ॥ 10॥
யthகlhபாராத⁴ேநைநவ shவாthமாநnhேதா³ விராஜேத ।
ேமேராthதரேத³ேஶ  ஶிலாைஹமாவதீ  ॥ 11॥
த³ஶேயாஜநவிshதீrh தீ³rhக⁴ேஷாட³ஶேயாஜநா ।
வரரthைநச க²சிதா அmh’தmh shரவேத ஸதா³॥ 12॥
ேஸாthதி²தா ஶph³த³நிrhiµkhதா th’ணvh’விவrhதா ।
தshேயாப வராேராேஹ ஸmhshதி²தா th³த⁴கா ॥ 13॥
ேவதி³காஜநநிrhiµkhதா தnhநதீ³ஜலஸmhshதி²தா ।
ேவதி³காமth◌⁴யேத³ேஶ  ஸmhshதி²தmh ச ஶிவாலயmh ॥ 14॥
ஹshதாShடகஸுவிshதாரmh ஸமnhதாchச தைத²வ ச ।
தshேயாப ச ேத³ேவஶி பவிShேடா யஹmh phேய ॥ 15॥
தி³vhயாph³த³வrhஷபசாஶthஸமாெதௗ⁴ ஸmhshதி²ேதா யஹmh ।
மஹா³பேத³ th³’Shடmh ³ட⁴mh ெகௗஹலmh மயா ॥ 16॥
விநிேயாக:³-
ௐ அshய ³ஸஹshரநாமமாலாமnhthரshய
ஸதா³ஶிவ’:

நாநாவிதா⁴நி ச²nhதா³mh ³rhேத³வதா ³phthயrhேத²
ஸகலஷாrhத²th³th◌⁴யrhேத²
³ஸஹshரநாம ஜேப விநிேயாக:³ ।
॥ அதா²ŋhக³nhயாஸ:॥
ஸதா³ஶிவ’ஷேய நம: ஶிர ॥
நாநாவித⁴ச²nhேத³ph◌⁴ேயா நம:iµேக²॥
³ேத³வதாைய நம:’த³ேய ॥
 ஹmh பீ³ஜாய நம:³ேய ॥
 ஶmh ஶkhதேய நம: பாத³ேயா:॥
 khெரௗmh கீலகாய நம:ஸrhவாŋhேக³॥
॥ அத²³கா³யthமnhthர:॥
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³ஸஹshரநாமshேதாthரmh

ௐ ³ேத³வாய விth³மேஹ பரம³ரேவ ச தீ⁴ம
தnhேநா ஷ: phரேசாத³யாth ॥
॥ இதி ³கா³யthமnhthர:॥
॥ அத² கரnhயாஸ:॥
ௐ ஸதா³ஶிவ³ரேவ நம:அŋh³Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ விShiΝ³ரேவ நம: தrhஜநீph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ph³ரம³ரேவ நம: மth◌⁴யமாph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ³ இnhth³ராய நம:அநாகாph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ³ஸகலேத³வபிேண நம: கநிSh²காph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ³பசதththவாthமேந நம: கரதலகரph’Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
॥ அத²’த³யாதி³nhயாஸ:॥
ௐ ஸதா³ஶிவ³ரேவ நம:’த³யாய நம: ।
ௐ விShiΝ³ரேவ நம: ஶிரேஸ shவாஹா ।
ௐ ph³ரம³ரேவ நம: ஶிகா²ைய வஷTh ।
ௐ ³ இnhth³ராய நம: ேநthரthரயாய ெவௗஷTh ।
ௐ ³ஸகலேத³வபிேண நம: கவசாய ஹுmh ।
ௐ ³பசதththவாthமேந நம:அshthராய ப²Th ।
॥ அத² th◌⁴யாநmh ॥
ஹmhஸாph◌⁴யாmh பvh’thதபthரகமலrhதி³vhையrhஜக³thகாரண-

rhவிேவாthகீrhணமேநகேத³ஹநிலயmh shவchச²nhத³மாthேமchச²யா ।
தthதth³ேயாkh³யதயா shவேத³ஶிகதiνmh பா⁴ைவகதீ³பாŋhரmh ।
phரthயாரவிkh³ரஹmh ³பத³mh th◌⁴யாேயth³th³விபா³ஹுmh ³mh ॥ 17॥
விவmh vhயாபிதமாதி³ேத³வமமலmh நிthயmh பரnhநிShகலmh
நிthேயாth²lhலஸஹshரபthரகமலrhநிthயாைரrhமNhட³ைப: ।
நிthயாநnhத³மநnhதrhணமகி²லnhதth³ph³ரம நிthயmh shமேர-
தா³thமாநmh shவமiνphரவிய ஹேர shவchச²nhத³த:ஸrhவக³mh ॥ 18॥
॥ இதி th◌⁴யாநmh ॥
॥ அத² மnhthர:॥
॥ ௐ ஐmh mh mh ³ரேவ நம:॥
॥ இதி மnhthர:॥
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³ஸஹshரநாமshேதாthரmh

thவmh  மாமiνஸnhேத⁴ ஸஹshரஶிரஸmhphர⁴mh ।
ததா³iµேக²ஷு ேம nhயshதmh ஸஹshரmh லயேத shததா³॥ 19॥
இத³mh விவதாrhதா²ய ரஸநாரŋhக³ேகா³சரmh ।
phரகாஶயிthவா ேமதி³nhயாmh பரமாக³மஸmhமதாmh ॥ 20॥
இத³mh ஶடா²ய rhகா²ய நாshதிகாய phரகீrhதேந ।
அஸூேயாபஹதாயாபி ந phரகாயmh கதா³சந ॥ 21॥
விேவகிேந விஶுth³தா⁴ய ேவத³மாrhகா³iνஸாேண ।
ஆshதிகாயாthமநிShடா²ய shவாthமnhயவிkh’தாய ச ॥ 22॥
³நாமஸஹshரmh ேத kh’ததீ⁴தி³ேத ஜேய ।
ப⁴khதிக³mhயshthரயீrhதிrhபா⁴ஸkhேதா வஸுதா⁴தி⁴ப:॥ 23॥
ேத³வேத³ேவா த³யாnh⁴rhேத³வேத³வஶிகா²மணி: ।
ஸுகா²பா⁴வ:ஸுகா²சார: ஶிவேதா³iµதி³தாஶய:॥ 24॥
அவிkhய: khயாrhதிரth◌⁴யாthமா ச shவபவாnh ।
sh’ShThயாமலேயா ⁴தாthமா த⁴rh யாthராrhத²ேசShத:॥ 25॥
அnhதrhயா காலப: காலாவயவிபிண: ।
நிrh³ணச kh’தாநnhேதா³ ேயாகீ³ நிth³ராநிேயாஜக:॥ 26॥
மஹா³nhதrhநிphத: Nhயாrhணவராthமவாnh ।
நிரவth³ய: kh’பாrhதிrhnhயாயவாkhயநியாமக:॥ 27॥
அth³’ShடேசShட:டshேதா² th◌⁴’தெலௗகிகவிkh³ரஹ: ।
மஹrhமாநேஸாlhலாேஸா மஹாமŋhக³ளதா³யக:॥ 28॥
ஸnhேதாத:ஸுரvhராத:ஸா⁴சிthதphரஸாத³க: ।
ஶிவேலாகாய நிrhேத³Shடா ஜநாrhத³நச வthஸல:॥ 29॥
shவஶkhthth³தா⁴தாேஶஷகபாட: பிth’வாஹந: ।
ேஶேஷாரக³ப²ணச²thர: ேஶாேஷாkhthயாshயஸஹshரக:॥ 30॥
kh’தாthமவிth³யாவிnhயாேஸா ேயாக³மாயாkh³ரஸmhப⁴வ: ।
அஜநshநிkh³த⁴நயந: பrhயாயாŋhதshத:॥ 31॥
லாshதரலாேலாகshthராஸுரப⁴ஜந: ।
th³விேஜாதி³தshவshthயயேநா மnhthரேதா ஜலாphத:॥ 32॥
phரஶshதநாமகரே ஜாசŋhkhரமேthஸுக: ।
vhயாலவிகாரthநேகா⁴ேஷா ேகா⁴ஷphரஹrhஷண:॥ 33॥
ஸnhiµக:² phரதிபி³mhபா³rhதீ² kh³வாvhயாkh◌⁴ரநேகா²jhjhவல: ।
பŋhகாiνேலபசிேரா மாmhஸேலாகதல:॥ 34॥
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³ஸஹshரநாமshேதாthரmh

th³’Shடஜாiνகரth³வnhth³வ: phரதிபி³mhபா³iνகாரkh’th ।
அvhயkhதவrhணvhயாvh’thதி:shதலயரேதா³th³க³ம:॥ 35॥
தா⁴thகரஸமாலmhபீ³ phரshக²லchசிthரசŋhkhரம: । ??

ேமணீ ேமphேதா ேவiΝவாth³யவிஶாரத:³॥ 36॥
நிth³த⁴லாஸmh’Shட: கNhடா²iνkh’தேகாகில: ।
உபாthதஹmhஸக³மந:ஸrhவஸththவதாiνkh’th ॥ 37॥
மேநாjhஞ: பlhலேவாthதmhஸ: Shபshேவchசா²thமNhட³ல: ।
மஜுஸதமரபாத:³ காசநகŋhகண:॥ 38॥
அnhேயாnhயshபrhஶநkhடா³ப: பரமேகதந: ।
phரதிth◌⁴வாநphரiµதி³த: ஶாகா²சரசŋhkhரம:॥ 39॥
ph³ரமthராணகேரா தா⁴th’shத:ஸrhவாrhத²ஸாத⁴க: ।
ph³ரமph³ரமமேயாऽvhயkhத: ேதஜாshதvhய:ஸுகா²thமக:॥ 40॥
நிkhேதா vhயாkh’ேதா vhயkhதிrhநிராலmhப³விபா⁴வந: ।
phரப⁴விShiΝரதnhth³ேகா ேத³வvh’ாதி³பth◌⁴’kh ॥ 41॥
ஆகாஶ:ஸrhவேத³வாதி³ரணீயsh²லபவாnh । ??

vhயாphயாvhயாphயkh’தாகrhதா விசாராசாரஸmhமத:॥ 42॥
ச²nhேதா³மய: phரதா⁴நாthமா rhேதா rhthதth³வயாkh’தி: ।
அேநகrhதிரkhேராத:◌⁴ பராthபரபராkhரம:॥ 43॥
ஸகலாவரதீத:ஸrhவேத³வமேஹவர: ।
அநnhயவிப⁴வ:ஸthயப:shவrhேக³வராrhசித:॥ 44॥ ?

மஹாphரபா⁴வjhஞாநjhஞ: rhவக:³ஸகலாthமஜ: ।
shேதாஹrhேதா ph³ரமா ப⁴khதவthஸலவாkhphய:॥ 45॥
ph³ரமாநnhேதா³த³ெதௗ⁴தாŋhkh◌⁴:லாைவசிthrhயேகாவித:³ ।
விலாஸஸகலshேமேரா க³rhவலாவிேலாகந:॥ 46॥
அபி⁴vhயkhதத³யாthமா ச ஸஹஜாrhத⁴shேதா iµநி: ।
ஸrhேவவர:ஸrhவ³ண: phரth³த:◌⁴ ஸாthவதrhஷப: ◌⁴ ॥ 47॥
அNhட²தா⁴மா சnhth³ராrhக’Shடராகாஶநிrhமல: ।
அப⁴ேயா விவதசுshதேதா²thதம³ணphர: ◌⁴ ॥ 48॥
அஹமாthமா மthphராண: பரமாthமாऽऽth³யஶீrhஷவாnh ।
தா³வாkh³நிபீ⁴தshய ³ேராrhேகா³phதா தா³வாநிkh³நநாஶந:॥ 49॥ ??

iµஜாடvhயkh³நிஶமந: phராvh’Thகாலவிேநாத³வாnh । ?

ஶிலாnhயshதாnhந⁴kh³ஜாதெஸௗthயசாŋh³லாஶந:॥ 50॥ ??
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³ஸஹshரநாமshேதாthரmh

கீ³தாshபீ²தஸthேரா நாத³நrhதிதப³rhண: ।
ராக³பlhலவிதshதா²iΝrhகீ³தாநதபாத³ப:॥ 51॥
விshமாதth’ணshயாkh³ரkh³ராmh’க³விேலாப⁴ந: । ??

vhயாkh◌⁴ராதி³mhshரரஜnhைவரஹrhதா ஸுகா³யந:॥ 52॥ ??

நிShயnhத³th◌⁴யாநph³ரமாதி³வீேதா விவவnhதி³த: ।
ஶாேகா²thகீrhணஶnhெதௗக⁴ச²thராshதி²தப³லாஹக:॥ 53॥
அshபnhத:³ பரமாநnhத³சிthராயிதசராசர: ।
iµநிjhஞாநphரேதா³ யjhஞshேதா வாShட²ேயாக³kh’th ॥ 54॥ ?

ஶthphேராkhதkhயாப: ஶthயjhஞநிவாரண: ।
ரNhயக³rhப⁴’த³ேயா ேமாஹvh’thதிநிவrhதக:॥ 55॥ ?

ஆthமjhஞாநநிதி⁴rhேமதா⁴ கீஶshதnhமாthரபவாnh । ?? kesha

?? kIsha = monkey, tanmAtrarUpavAn kIshaH – monkey having assumed a very

small size as Hanuman in Lanka while searching for Seeta – wild imagination?

இnhth³ராkh³நிவத³ந: காலநாப:◌⁴ ஸrhவாக³மshத:॥ 56॥
ய:ஸththவதீ: ◌⁴ ஸா th³வnhth³வாராமாthம³ரக:³ ।
அjhஞாதபாேரா விேவஶ:அvhயாkh’தவிஹாரவாnh ॥ 57॥
ஆthமphரதீ³ேபா விjhஞாநமாthராthமா நிேகதந: ।
ph’th²வீ shவத:phரகாஶாthமா ’th³ேயா யjhஞப²லphரத:³॥ 58॥
³ணkh³ரா ³ணth³ரShடா ³ட⁴shவாthமாiν⁴திமாnh ।
கவிrhஜக³th³பth³ரShடா பரமாரவிkh³ரஹ:॥ 59॥
phரபnhநபாலேநா மாலாமiνrhph³ரமவிவrhத⁴ந: ।
வாkhயவாசகஶkhthயாrhத:²ஸrhவvhயாபீ ஸுth³தி⁴த:³॥ 60॥
shவயmhphர⁴ரநிrhவிth³ய:shவphரகாஶசிரnhதந: ।
நாதா³thமா மnhthரேகாேஶா நாநாவாதா³iνேராத⁴க:॥ 61॥
கnhத³rhபேகாலாவNhய: பராrhைத²கphரேயாஜக: ।
அப⁴யீkh’தேத³ெவௗக: ◌⁴ கnhயகாப³nhத⁴ேமாசந:॥ 62॥
khடா³ரthநப³ஹrhthதா வணchச²thரேஶாபி⁴த: ।
ஶkhராபி⁴வnhதி³த: ஶkhரஜநநீNhட³லphரத:³॥ 63॥
யஶshவீ நாபி⁴ராth³யnhதரத:ஸthகதா²phய: ।
அதி³திphரshதshேதாthேரா ph³ரமாth³thkh’ShடேசShத:॥ 64॥
ராண:ஸmhய ஜnhம யதி⁴ப: ஶஶேகாऽrhத²த:³ ।
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ph³ரமக³rhப⁴பராநnhத:³ பாஜாதாபஹாரkh’th ॥ 65॥
ெபௗNhTh³கphராணஹரண: காஶீராஜநிஷூத³ந: ।
kh’thயாக³rhவphரஶமேநா விசkh’thயாக³rhவத³rhபஹா ॥ 66॥ ???

கmhஸவிth◌⁴வmhஸந: ஶாnhதஜநேகாப⁴யாrhத³ந: ।
iµநிேகா³phதா பிth’வரphரத:³ஸrhவாiνதீ³த:॥ 67॥ ?

ைகலாஸயாthராஸுiµேகா² ப³த³rhyhயாரம⁴ஷண: ।
க⁴Nhடாகrhணkhயாேதா³kh³தா⁴ேதாேதா ப⁴khதவthஸல:॥ 68॥ ?

iµநிvh’nhதா³திதி²rhth◌⁴ேயேயா க⁴Nhடாகrhணவரphரத:³ ।
தபசrhயா பசிமாth³ேயா வாேஸா பிŋhக³ஜடாத⁴ர:॥ 69॥
phரthயkh’த⁴ேதஶ: ஶிவshேதாதா ஶிவshத: ।
³:shவயmh வராேலாகெகௗகீ ஸrhவஸmhமத:॥ 70॥
கேதா³ஷநிராகrhthதா த³ஶநாமா th³’ட⁴vhரத: ।
அேமயாthமா ஜக³thshவா வாkh³ ைசth³யஶிேராஹர:॥ 71॥
³ச Nhட³காோ விShiΝச ம⁴ஸூத³ந: ।
³மாத⁴வேளாேகேஶா ³வாமநபth◌⁴’kh ॥ 72॥
விேதாthதமஸthகாேரா வாஸவாphத இShடத:³ । ? வாஸவாthபShத:
உthதŋhகஹrhஷதா³thமா ேயா தி³vhயபphரத³rhஶக:॥ 73॥
ஜநகாவக³தshேதாthேரா பா⁴ரத:ஸrhவபா⁴வந: ।
அேஸாTh◌⁴யயாத³ேவாth³ேரேகா விதாthபத:॥ 74॥ ??

soDhya – unable to bear; yAdavodrekaH – excessive predominance of Yadavas

ஸiµth³ரபிதாசrhயiµஸேலா vh’Shணிŋhக³வ: ।
iµநிஶாrh³லபth³மாŋhக:ஸநாதி³thத³ஶாrhதி³த:॥ 75॥ ??

³phரthயவஹாேராkhத:shவதா⁴மக³மேநாthஸுக: ।
phரபா⁴ஸாேலாகேநாth³khேதா நாநாவித⁴நிthதkh’th ॥ 76॥
ஸrhவயாத³வஸmhேஸvhய:ஸrhேவாthkh’Shடபchச²த:³ ।
ேவலாகாநநஸசா ேவலாநீலஹதரம:॥ 77॥
காலாthமா யாத³வாநnhதshதிஸnhShடமாநஸ: ।
th³விஜாேலாகநஸnhShட: Nhயதீrhத²மேஹாthஸவ:॥ 78॥ ??

ஸthகாராலாதி³தாேஶஷ⁴ஸுேரா ⁴ஸுரphய: ।
Nhயதீrhத²phத: Nhய: Nhயத³shதீrhத²பாவந:॥ 79॥
விphரஸாthshவkh’த: ேகாஶதேகாஸுவrhணத:³ ।
shவமாயாேமாதாேஶஷth³ரவீேரா விேஶஷth ॥ 80॥
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ph³ரமNhயேத³வ: திமாnh ேகா³ph³ராமணதாய ச ।
வரஶீல: ஶிவாரmhப:◌⁴ shவஸmhவிjhஞாதrhthதிமாnh ॥ 81॥
shவபா⁴வப⁴th³ர:ஸnhthர:ஸுஶரNhய:ஸுலண: ।
ஸாமகா³நphேயா த⁴rhேமா ேத⁴iνவrhமதேமாऽvhயய:॥ 82॥ ??

சrhக³khயாகrhthதா விவபphரத³rhஶக: ।
அகாலஸnhth◌⁴யாக⁴டந: சkhராŋhகிதச பா⁴shகர:॥ 83॥
³Shடphரமத²ந: பாrhத²phரதிjhஞாphரதிபாலக: ।
மஹாத⁴ேநா மஹாவீேரா வநமாலாவி⁴ஷண:॥ 84॥
ஸுர:ஸூrhேயா mh’கNhட³ச பா⁴shகேரா விவத: ।
ரவிshதேமாஹா வநிச வாட³ேவா வட³வாநல:॥ 85॥
ைத³thயத³rhபவிநாஶீ ச க³ேடா³ க³டா³kh³ரஜ: ।
phரபசீ பசபச லதா³lhமச ேகா³பதி:॥ 86॥
க³ŋhகா³ ச யiµநாபீ ேகா³தா³ ேவthராவதீ ததா² ।
காேவ நrhமதா³ தாபீ க³Nhட³கீ ஸர ரஜ:॥ 87॥
ராஜஸshதாமஸ:ஸாththவீ ஸrhவாŋhகீ³ஸrhவேலாசந: ।
iµதா³மேயாऽmh’தமேயா ேயாகி³நீவlhலப: ◌⁴ ஶிவ:॥ 88॥
³th³ேதா⁴ ³th³தி⁴மதாmh ேரShேடா² விShiΝrhShiΝ: ஶசீபதி: ।
sh’Shசkhரத⁴ேரா ேலாேகா விேலாேகா ேமாஹநாஶந:॥ 89॥
ரேவா ராேவா ரேவா ராேவா ப³ேலா பா³லப³லாஹக: ।
ஶிவth³ேரா நேலா நீேலா லாŋhக³ லாŋhக³லாரய:॥ 90॥
பாரக: பாரகீ ஸாrhவீ வடபிphபலகாkh’தீ: । ??

mhேலchச²ஹா காலஹrhதா ச யேஶா jhஞாநmh ச ஏவ ச ॥ 91॥
அchத: ேகஶேவா விShiΝrhஹ:ஸthேயா ஜநாrhத³ந: ।
ஹmhேஸா நாராயே ேலா நீேலா ப⁴khதபராயண:॥ 92॥
மாயாவீ வlhலப⁴³rhவிராேமா விஷநாஶந: ।
ஸஹshரபா⁴iνrhமஹாபா⁴iνrhவீரபா⁴iνrhமேஹாத³தி:◌⁴ ॥ 93॥
ஸiµth³ேராऽph³தி⁴ரபார: பாராவாரஸthபதி: ।
ேகா³லாநnhத³கா ச phரதிjhஞாphரதிபாலக:॥ 94॥
ஸதா³ராம: kh’பாராேமா மஹாராேமா த⁴iνrhத⁴ர: ।
பrhவத: பrhவதாகாேரா க³ேயா ேக³ேயா th³விஜphய:॥ 95॥
கமலாவதேரா ராேமா, ப⁴vhேயா யjhஞphரவrhthதக: ।
th³ெயௗrhதி³ெவௗ தி³வஓ தி³vhெயௗ பா⁴வீ பா⁴வப⁴யாபஹா ॥ 96॥
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பாrhவதீபா⁴வஸேதா ப⁴rhthதா லவிலாஸவாnh ।
விலா ஸஹ ஸrhேவா ³rhவீ க³rhவிதேலாசந:॥ 97॥
மாயாசா ஸுத⁴rhமjhேஞா வேநா வநாnhதக: ।
யேமா யமாrhயமேநா யா யாமவிதா⁴யக:॥ 98॥
லதா சnhth³காமா மா மாலாmh³ஜாரய: ।
அmh³ஜாோ மஹாயோ த³சிnhதாமணி: phர: ◌⁴ ॥ 99॥
ேமேராைசவ ச ேகதா³ரப³த³rhyhயாரமமாக³த: ।
ப³த³வநஸnhதphேதா vhயாஸ:ஸthயவதீ ஸுத:॥ 100॥
ph◌⁴ரமராநிஹnhதா ச ஸுதா⁴nh⁴வி⁴த³ய: ।
சnhth³ேரா ரவி: ஶிவ: ஶூ சkh ைசவ க³தா³த⁴ர:॥ 101॥
ஸஹshரநாம ச ³ேரா: ப²தvhயmh ஸமாைத: ।
shமரthபாபராஶீநாmh க²Nhட³நmh mh’thநாஶநmh ॥ 102॥
³ப⁴khதphயகரmh மஹாதா³th³rhயநாஶநmh ।
ph³ரமஹthயா ஸுராபாநmh பரshthக³மநmh ததா²॥ 103॥
பரth³ரvhயாபஹரணmh பரேதா³ஷஸமnhவிதmh ।
மாநஸmh வாசிகmh காயmh யthபாபmh பாபஸmhப⁴வmh ॥ 104॥
ஸஹshரநாமபட²நாthஸrhவmh நயதி தthth ।
மஹாதா³th³rhயkhேதா ேயா ³rhவா ³ப⁴khதிமாnh ॥ 105॥
காrhதிkhயாmh ய: பேட²th³ராthெரௗ ஶதமShேடாthதரmh பேட²th ।
ஸுவrhmhப³ரதா⁴ ச ஸுக³nhத⁴Shபசnhத³ைந:॥ 106॥
shதகmh ஜயிthவா ச ைநேவth³யாதி³பி⁴ேரவ ச ।
மஹாமாயாŋhகிேதா தீ⁴ேரா பth³மமாலாவி⁴ஷண:॥ 107॥
phராதரShேடாthதரmh ேத³வி பட²nhநாம ஸஹshரகmh ।
ைசthரஶுkhேல ச kh’Shேண ச ஹுஸŋhkhராnhதிவாஸேர ॥ 108॥
ப²தvhயmh phரயthேநந thைரேலாkhயmh ேமாஹேயthth ।
iµkhதாநாmhமாலயா khேதா ³ப⁴khthயா ஸமnhவித:॥ 109॥
ரவிவாேர ச ஶுkhேர ச th³வாத³யாmh ராth³த⁴வாஸேர ।
ph³ராமnhேபா⁴ஜயிthவா ச ஜயிthவா விதா⁴நத:॥ 110॥
பட²nhநாமஸஹshரmh ச தத:th³தி: ◌⁴ phரஜாயேத ।
மஹாநிஶாயாmh ஸததmh ³ெரௗ வா ய: பேட²thஸதா³॥ 111॥
ேத³ஶாnhதரக³தா ல:ஸமாயாதி ந ஸmhஶய: ।
thைரேலாkhேய ச மஹாலmh ஸுnhத³rhய: காமேமாதா:॥ 112॥
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iµkh³தா: ◌⁴ shவயmh ஸமாயாnhதி ெகௗ³ரவாchச ப⁴ஜnhதி தா: ।
ேராகா³rhthேதா iµchயேத ேராகா³thப³th³ேதா⁴ iµchேயத ப³nhத⁴நாth ॥ 113॥
³rhவிணீ விnhத³ேத thரmh கnhயா விnhத³தி ஸthபதிmh ।
ராஜாேநா வஶதாmh யாnhதி கிmhந:ுth³ரமாiνஷா:॥ 114॥
ஸஹshரநாமரவthபட²நாthஜநாthphேய ।
தா⁴ரthஸrhவமாphேநாதி ³ரேவா நாthர ஸmhஶய:॥ 115॥
ய: பேட²th³³ப⁴khத:ஸnh ஸ யாதி பரமmh பத³mh ।
kh’Shேணேநாkhதmh ஸமாஸாth³ய மயா phேராkhதmh ரா ஶிவmh ॥ 116॥
நாரதா³ய மயா phேராkhதmh நாரேத³ந phரகாஶிதmh ।
மயா thவயி வராேராேஹ! phேராkhதேமதthஸு³rhலப⁴mh ॥ 117॥
ஶடா²ய பாபிேந ைசவ லmhபடாய விேஶஷத: ।
ந தா³தvhயmh ந தா³தvhயmh ந தா³தvhயmh கதா³சந ॥ 118॥
ேத³யmh தா³nhதாய ஶிShயாய ³ப⁴khதிரதாய ச ।
ேகா³தா³நmh ph³ரமயjhஞச வாஜேபயஶதாநி ச ॥ 119॥
அவேமத⁴ஸஹshரshய பட²தச ப²லmh லேப⁴th ।
ேமாஹநmh shதmhப⁴நmh ைசவ மாரேchசாடநாதி³கmh ॥ 120॥
யth³யth³வாச²தி சிthேத  phராphேநாதி ³ப⁴khதித: ।
ஏகாத³யாmh நர:shநாthவா ஸுக³nhத⁴th³ரvhயஸmhத:॥ 121॥
ஆஹாரmh ph³ராமேண த³ththவா த³mh shவrhண⁴ஷணmh ।
ஆரmhப⁴கrhthதாெஸௗ ஸrhவmh ஸrhவமாphேநாதி மாநவ:॥ 122॥
ஶதாவrhthதmh ஸஹshரச ய: பேட²th³³ரேவ ஜநா: ।
³ஸஹshரநாமshய phரஸாதா³thஸrhவமாphiνயாth ॥ 123॥
யth³ேக³ேஹ shதகmh ேத³வி தmh ைசவ திShட²தி ॥
ந மா ந ச ³rhபி⁴mh ேநாபஸrhக³mh ப⁴யmh khவசிth ॥ 124॥
ஸrhபாதி³⁴தயாth³யா நயnhேத நாthர ஸmhஶய: ।
³rhவா மஹாேத³வி! வேஸthதshய kh³’ேஹ ததா²॥ 125॥
யthர ேக³ேஹ ஸஹshரmh ச நாmhநாmh திShட²தி தmh ।
³ேரா: kh’பயா ஶிShேயா ph³ரமஸாjhயமாphiνயாth ॥ 126॥
॥ இதி ஹkh’Shணவிநிrhேத ph³’ஹjhjhேயாதிஷாrhணேவऽShடேம
த⁴rhமshகnhேத⁴ ஸmhேமாஹநதnhthேராkhத³ஸஹshரநாமshேதாthரmh ॥
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