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bhagavatIstotram

ப⁴க³வதீshேதாthரmh

க³ேணஶாய நம: ।
நமா thவாmh மாதrhth³ரவிணரேதாऽஹmh தவ ஸுேதா

ஜக³th³வnhth³யாmh shவrhேக³ ⁴வி ப³kh³’ேஹ சாபி விதி³தாmh ।
ph’தி²vhயாmh கlhயாணீ மம ப⁴யஹரா thவmh ந ச பரா

யேதாऽஹmh யாதshthவாmh ப⁴வக³தப⁴யாthஸாmhphரதiµேம ॥ 1॥
phரேத³ேஶ நிthயmh ப⁴க³வதி ப⁴வாmhேபா⁴தி⁴தரேண

ஶரNhேய நாshthயnhயா விபத³க⁴ஹரா காபி ஜக³தி ।
ஜேடா³rhேகா²ऽஹmh ேத ஜநநி ந ஜாேந விலத

மேதாऽஹmh ஸmhயாதshதவ பத³பேயாேஜ கி³ஸுேத ॥ 2॥
அேஹா ஸmhஸாேரऽshnh ஜநநி தவ lhயா ந பரா

க²லmh ³Shடmh thரmh ஜக³தி ஜநநீ ரதி நிஜmh ।
பthயkhthேவதா³நீmh ஸகலஸுரvh’nhத³mh கி³ஸுேத

நமா thவாmh ேத³வீmh ப⁴வப⁴யஹராmh மŋhக³ளகராmh ॥ 3॥
ஜக³nhமாதrh³rhேக³ ப⁴வப⁴யவிப⁴ŋhைக³கநிேண

மயா ஸmhஸாேரऽshnh தவ சரணஜாऽபி ந kh’தா ।
ந Shபாmh ஹாரshதவ ஶிர ஶுph◌⁴ேராऽrhபித இதி

மshவாேகா³ மாதrhமம ப³ஹுவித⁴mh ைஶலதநேய ॥ 4॥
த⁴நாth³தீ⁴நmh தீ³நmh பஜநவிநmh ப³ஹுஶுசmh

ததா² ஶthkh³ரshதmh விவித⁴ப⁴யkhதmh ஜட³மதிmh ।
ப⁴வthயா:ஸmhயாதmh நிகடமயி ⁴த⁴ரஸுேத

ஸமாவshதmh th³’ShThயா  ஜக³தி கீrhthயா ச விதி³தmh ॥ 5॥
thவேமகா ஸmhஸாேர ஜநிமத³க⁴நாேஶ phர⁴ரேஹா

thவேமைவகா மாதrhப⁴வப⁴யலயாதா⁴நநி ।
தவாஶா ேம ஶவjhஜநநி நிஜ:³ைக²கத³லேந

விஹாய thவாmh மாத: கஹ நiν ஸmhயா ஶரணmh ॥ 6॥
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ததா² rhேவ காேல phரப³லதரவீrhெயௗ தி³திஸுெதௗ
phரth³ெதௗ⁴ ேஸாத³rhெயௗ ⁴விதி³விக³ெதௗ பீ⁴ஷணதெரௗ ।

நிஶுmhப: ◌⁴ ஶுmhப⁴ச phரவிததமஹாேமாஹக³ஹெநௗ
விநShெடௗ thவாmh phராphயாமரவரiνேத ஶmh⁴த³யிேத ॥ 7॥

ஸுராshthவாmh ஸmhயாதா ஹஹரiνதாmh ைத³thயத³தா:
ஸுராmh ராைய அஸுரலநாஶmh kh’தவதீ ।

அேஹா rhதிrhத⁴nhயா ஸகலஸுரஸmhேஸvhயசர
thவேமைவகா மாதrhஜக³தி ப³ஹுபா விஜயேஸ ॥ 8॥

ப⁴க³வthயா இத³mh shேதாthரmh ேயாகா³நnhேத³ந நிrhதmh ।
ய: பேட²th³ப⁴khதிபா⁴ேவந ப²லShடmh லேப⁴th ஸ:॥ 9॥
இதி ேயாகா³நnhத³விரசிதmh ப⁴க³வதீshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
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