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shrIbagalAShTottarashatanAmastotram

ப³க³லாShேடாthதரஶதநாமshேதாthரmh

அத²வா ப³க³லாiµகீ²அShேடாthதரஶதநாமshேதாthரmh ।
க³ேணஶாய நம: ।
நாரத³ உவாச ।
ப⁴க³வnhேத³வேத³ேவஶ sh’Shshதி²திலயாthமக ।
ஶதமShேடாthதரmh நாmhநாmh ப³க³லாயா வதா³⁴நா ॥ 1॥
ப⁴க³வாiνவாச ।
ஶ ◌்’iΝ வthஸ phரவயா நாmhநாமShேடாthதரmh ஶதmh ।
பீதாmhப³rhயாmh மஹாேத³vhயா:shேதாthரmh பாபphரஶநmh ॥ 2॥
யshய phரபட²நாthஸth³ேயா வாதீ³ேகா ப⁴ேவthth ।
mh shதmhப⁴நmh யாதி ஸthயmh ஸthயmh வதா³mhயஹmh ॥ 3॥
ௐ அshய பீதாmhப³ராShேடாthதரஶதநாமshேதாthரshய ஸதா³ஶிவ ’:,

அiνShphச²nhத:³,பீதாmhப³ரா ேத³வதா,
பீதாmhப³ராphதேய பாேட² விநிேயாக:³ ।
ௐ ப³க³லா விShiΝவநிதா விShiΝஶŋhகரபா⁴நீ ।
ப³ஹுலா ேவத³மாதா ச மஹாவிShiΝphரஸூரபி ॥ 4॥
மஹாமthshயா மஹாrhmhமா மஹாவாராஹபிணீ ।
நாரmhஹphயா ரmhயா வாமநா ப³பிணீ ॥ 5॥
ஜாமத³kh³nhயshவபா ச ராமா ராமphரதா ।
kh’Sh கபrhதி³நீ kh’thயா கலஹா கலகாணீ ॥ 6॥
³th³தி⁴பா ³th³த⁴பா⁴rhயா ெபௗ³th³த⁴பாக²Nhட³க²Nh³நீ ।
கlhகிபா கஹரா க³rhக³தி நாஶிநீ ॥ 7॥
ேகாஸூrhyhயphரதீகாஶா ேகாகnhத³rhபேமாநீ ।
ேகவலா க²நா கா கலா ைகவlhயதா³யிநீ ॥ 8॥
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ேகஶவீ ேகஶவாராth◌⁴யா கிேஶா ேகஶவshதா ।
th³ரபா th³ரrhதீ th³ராணீ th³ரேத³வதா ॥ 9॥
நthரபா நthரா நthேரஶphரதா ।
நthேரஶphயா நிthயா நthரபதிவnhதி³தா ॥ 10॥
நாகி³நீ நாக³ஜநநீ நாக³ராஜphரவnhதி³தா ।
நாேக³வ நாக³கnhயா நாக³ ச நகா³thமஜா ॥ 11॥
நகா³தி⁴ராஜதநயா நக³ராஜphரதா ।
நவீநா நீரதா³ பீதா யாமா ெஸௗnhத³rhyhயகாணீ ॥ 12॥
ரkhதா நீலா க⁴நா ஶுph◌⁴ரா ேவதா ெஸௗபா⁴kh³யதா³யிநீ ।
ஸுnhத³ ெஸௗப⁴கா³ ெஸௗmhயா shவrhபா⁴ shவrhக³திphரதா³ ॥ 13॥
thராஸக ேரகா² ஶthஸmhஹாரகாணீ ।
பா⁴நீ ச ததா² மாயா shதmhபி⁴நீ ேமாநீ ஶுபா⁴ ॥ 14॥
ராக³th³ேவஷக ராth ெரௗரவth◌⁴வmhஸகாணீ ।
யணீ th³த⁴நிவஹா th³ேத⁴ஶா th³தி⁴பிணீ ॥ 15॥
லŋhகாபதிth◌⁴வmhஸக லŋhேகஶீ வnhதி³தா ।
லŋhகாநாத²லஹரா மஹாராவணஹாணீ ॥ 16॥
ேத³வதா³நவth³ெதௗ⁴க⁴தா பரேமவ ।
பராiΝபா பரமா பரதnhthரவிநாஶிநீ ॥ 17॥
வரதா³ வரதா³ராth◌⁴யா வரதா³நபராய ।
வரேத³ஶphயா வீரா வீர⁴ஷண⁴தா ॥ 18॥
வஸுதா³ ப³ஹுதா³ வாணீ ph³ரமபா வராநநா ।
ப³லதா³ பீதவஸநா பீத⁴ஷண⁴தா ॥ 19॥
பீதShபphயா பீதஹாரா பீதshவபிணீ ।
இதி ேத கதி²தmh விphர நாmhநாமShேடாthதரmh ஶதmh ॥ 20॥
ய: பேட²thபாட²ேயth³வாபி ஶ ◌்’iΝயாth³வா ஸமாத: ।
தshய ஶth:யmh ஸth³ேயா யாதி ைநவாthர ஸmhஶய: ॥ 21॥
phரபா⁴தகாேல phரயேதா மiνShய: பேட²thஸுப⁴khthயா பசிnhthய பீதாmh ।
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th³தmh ப⁴ேவthதshய ஸமshத³th³தி⁴rhவிநாஶமாயாதி ச தshய ஶth: ॥ 22॥
॥ இதி விShiΝயாமேல நாரத³விShiΝஸmhவாேத³

ப³க³லாShேடாthதரஶதநாமshேதாthரmh ஸமாphதmh ॥
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