
  

॥ஆ யாது³ கா³ டக ॥

.. AryAdurgAShTakam ..

sanskritdocuments.org

August 20, 2017



.. AryAdurgAShTakam ..

॥ஆ யாது³ கா³ டக ॥

Sanskrit Document Information

Text title : AryAdurgAShTakam

File name : AryAdurgAShTakam.itx

Category : devii

Location : doc_devii

Author : Anantakavi

Language : Sanskrit

Subject : philosophy/hinduism/religion

Proofread by : PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com

Description-comments : Brihatstotraratnakara 2, Narayana Ram Acharya, Nirnayasagar,

stotrasankhyA 225-425

Latest update : February 10, 2017

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

Site access : http://sanskritdocuments.org

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.

August 20, 2017

sanskritdocuments.org



॥ஆ யாது³ கா³ டக ॥

॥ஆ யாது³ கா³ டக ॥

க³ேணஶாய நம: ॥
ஆ யாது³ கா³ऽபி⁴தா⁴ ஹிமனக³து³ஹிதா ஶ கரா தா⁴ஸன தா²
மாதாஷா மாதுர யாகி²லஜனவினுதாஸ தி²தா வாஸேனऽ ³ ேய

।
கீ³தா க³ த⁴ வஸி ³ைத⁴ விரசிதபி³ருைத³ யாऽகி²லா ேக³ஷு பீதா
ஸ வீதா ப⁴ த ரு’ ைத³ரதிஶுப⁴சரிதா ேத³வதா ந: பு து ॥ 1॥

மாத வா ஸா ப³ப னீ விது³ரகி²லஜ ேவத³ஶா ரா ரேயண

நாஹ ம ேய ததா² வா மயிஹரித³யிதாம பு³ைஜகாஸன தா² ।
நி ய பி ரா ஸ ேத³ேஶ நிஜதனுஜனிதா தா² யேத ேரமபா⁴வா

ஏதா ³ரு’ யானு ⁴ ேயா த³தி⁴தடஸவிேத⁴ ஸ தி²தா த கயாமி ॥
2॥
நாஸீதா³ேலாகிதா வ தனுரதிருசிராऽ ³யாவதீ⁴ யா ம ³ரு’ யா

ேலாேகா யா ேம ⁴ரேமாऽ ⁴ ஸரஸிஜனிலேய நாமயு ³மா ரா தா²
।
ேஸாऽய ஸ ேவா நிர த தவ கனகமயீ திமாேலா ய ஸ ³ய:
ஸாऽப வ ணவ ணவதனுஜனிேத ந ருதா நாபி ³ரு’ டா ॥

3॥
ஸூ ேதா தா ³யம ரா கனகமயதனு: வ ணக ேஜா சஹாரா

ஸாரா ேலாக ரயா த ப⁴க³வதிப⁴வதீ ேயவேமவாக³ேமா த ।
த நாேமா தா ரா தா² கத²மயிவிதத² யா ஸரி த²க ேய

³ரு’ டா ேத² ய த²த ேகா யனயபத²க³தி ஸூசய ய த² ³ரு’ யா

॥ 4॥
த வ ேத மாதர மி ஜக³தி கு³ணவஶா ³வி ருதா தி ர ஏவ

காலீ கீ³ ச தாஸா ரத²மமபி⁴ஹிதா ரு’ ணவ மப ।
ல மீ து வ ணவ விஶத³தனுரேதா² பா⁴ரதீ ேசத³ ஷு

வ சா² ேநா பி ரு’ ப⁴க³வதி ப⁴வதீ ரஸீ ேயவஸி ³த⁴ ॥
5॥
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நாமா ³யாயா: வ ப கனகமயமித³ ம ⁴யமாயா ச யான-
ம யாயா:ஸி ஹ ப ரிதயமபி தெனௗ தா⁴ரய யா தேவ ³ரு’ ।

³ரு’ வா வ ஸ வா யவ ரு’திஸரணீரி தி³ேர ேசத³த யா

வாமா ³யா வி வவ ³யா ரிகு³ணமயதனு ேசதஸா சி தயாமி

॥ 6॥
வ ³ ப ஞானகாமா விவித⁴வித⁴ஸமா லு’ தத ைகரேனைக-
ே ஶ தா நி ஜரா ேத விதி⁴-ஹரி-ஹரஸ ஞா ஜக³ ³வ ³யபாதா:³

।
கா ஶ தி ேம ப⁴வி ரீ ஜலனிதி⁴தனேய ஞாதுமு ³ர தேவத³

ப நா ரபா⁴வாத³பிவிதத²ப²ேலா ேம ப³ ⁴வ ரய ன: ॥ 7॥
அ வ ப³ வ யேனைகரஶுப⁴ஶுப⁴தைர: க பிைதர ப³ த ைக-
ர ³யாஹ ம த³பு³ ³தி:⁴ஸரஸிஜனிலேய ஸாபராேதா⁴ऽ மி ஜாத: ।

த மா வ பாத³ப ³ம ³வயனமித ரா ரா த²யா ேயதேத³வ
த ேயா ேமऽபராேதா⁴ஹரிஹரத³யிேத ேப⁴த³பு³ ³தி⁴ ன ேமऽ தி

॥ 8॥
ஆ யாது³ கா³ டகமித³மன தகவி ரு’த ।
தவ ரீதிகர ⁴யாதி³ ய ⁴ய த²னம பி³ேக ॥ 9॥
இதி மத³ன தகவிவிரசிதமா யாது³ கா³ டக ஸ ண ।
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