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லஸஹshரநாமshேதாthரmh 1

அshய மஹாலஸஹshரநாமshேதாthரமஹாமnhthரshய
மஹாவிShiΝrhப⁴க³வாnh ’:,அiνShphச²nhத:³,
மஹால: ேத³வதா ।mh பீ³ஜmh mh ஶkhதி:,ைரmh கீலகmh ।
மஹாலphரஸாத³th³th◌⁴யrhேத² ஜேப விநிேயாக:³॥
பth³மாநேந பth³மகேர ஸrhவேலாைககேத ।
ஸாnhநிth◌⁴யmh  ேம சிthேத விShiΝவ:shத²லshதி²ேத ॥ 1॥
ப⁴க³வth³த³ேண பாrhேவ யmh ேத³வீமவshதி²தாmh ।
ஈவmh ஸrhவ⁴தாநாmh ஜநநீmh ஸrhவேத³நாmh ॥ 2॥
சாshதாmh சாத³தீmh சாேநthராநநph◌⁴வmh ।
ஸுகேபாலாmh ஸுகrhkh³ரnhயshதெமௗkhதிகNhட³லாmh ॥ 3॥
ஸுேகஶாmh சாபி³mhேபா³Sh²mh ரthநŋhக³க⁴நshதநீmh ।
அலகாkh³ைரரநிைப⁴ரலŋhkh’தiµகா²mh³ஜmh ॥ 4॥
லஸthகநகஸŋhகாஶாmh பீநஸுnhத³ரகnhத⁴ராmh ।
நிShககNh²mh shதநாலmhபி³iµkhதாஹாரவிராதாmh ॥ 5॥
நீலnhதலமth◌⁴யshத²மாணிkhயமேடாjhjhவலாmh ।
ஶுkhலமாlhயாmhப³ரத⁴ராmh தphதஹாடகவrhணிநீmh ॥ 6॥
அநnhயஸுலைப⁴shைதshைதrh³ண: ெஸௗmhயiµைக²rhநிைஜ: ।
அiνபாநவth³யாŋhகீ³mh ஹேரrhநிthயாநபாயிநீmh ॥ 7॥
rhவாஸுேத³வம mhphரதா⁴ேநவேரவ ।
அசிnhthயாநnhதவிப⁴வா பா⁴வாபா⁴வவிபா⁴விநீ ॥ 1॥
அஹmhபா⁴வாthகா பth³மா ஶாnhதாநnhதசிதா³thகா ।
ph³ரமபா⁴வmh க³தா thயkhதேப⁴தா³ஸrhவஜக³nhமயீ ॥ 2॥
ஷாTh³³Nhயrh thரyhயnhதபாthமாநபகா³நீ ।
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ஏகேயாkh³யாऽஶூnhயபா⁴வாkh’திshேதஜ: phரபா⁴விநீ ॥ 3॥
பா⁴vhயபா⁴வகபா⁴வாthமபா⁴vhயா காம⁴கா³ऽऽthம: ◌⁴ ।
பா⁴வாபா⁴வமயீ தி³vhயா ேப⁴th³யேப⁴த³கபா⁴வநீ ॥ 4॥
ஜக³thmhபி³nhயகி²லாதா⁴ரா காமவிjh’mhபி⁴ணீ ।
பசkh’thயக பசஶkhதிமyhயாthமவlhலபா⁴ ॥ 5॥
பா⁴வாபா⁴வாiνகா³ஸrhவஸmhமதாऽऽthேமாப³நீ ।
அph’த²khசாணீ ெஸௗmhயா ெஸௗmhயபvhயவshதி²தா ॥ 6॥
ஆth³யnhதரதா ேத³வீ ப⁴வபா⁴vhயshவபிணீ ।
மஹாவி⁴தி:ஸமதாmh க³தா jhேயாதிrhக³ேணவ ॥ 7॥
shவாதnhthrhயபா ேத³ேவார:shதி²தா தth³த⁴rhமத⁴rhணீ ।
ஸrhவ⁴ேதவ ஸrhவ⁴தமாதாऽऽthமேமாநீ ॥ 9॥
ஸrhவாŋhக³ஸுnhத³ ஸrhவvhயாபிநீ phராphதேயாகி³நீ ।
விiµkhதிதா³யிநீ ப⁴khதிக³mhயா ஸmhஸாரதாணீ ॥ 10॥
த⁴rhமாrhத²ஸாதி⁴நீ vhேயாமநிலயா vhேயாமவிkh³ரஹா ।
பசvhேயாமபதீ³ ரvhயாvh’தி: phராphயணீ ॥ 11॥
ஆநnhத³பா ஸrhவாphதிஶாநீ ஶkhதிநாயிகா ।
ரNhயவrh ைஹரNhயphராகாரா ேஹமமாநீ ॥ 12॥
phரthநரthநா ப⁴th³ரபீடா² ேவஶிநீ ரஜதshரஜா ।
shவாjhஞாகாrhயமரா நிthயா ஸுரபி⁴rhvhேயாமசாணீ ॥ 13॥
ேயாக³ேமவஹா ஸrhவஸுலேப⁴chசா²khயாthகா ।
கkh³ராநதiµகீ² கமலா ஶஶிphரபா⁴ ॥ 14॥
கlhயாணதா³யிநீ கlhயா ககlhமஷநாஶிநீ ।
phரjhஞாபதாऽऽthமாiνபா ஸthேயாபயாசிதா ॥ 15॥
மேநாjhேஞயா jhஞாநக³mhயா நிthயiµkhதாthமேஸவிநீ ।
கrhth’ஶkhதி:ஸுக³ஹநா ேபா⁴khth’ஶkhதிrh³ணphயா ॥ 16॥
jhஞாநஶkhதிரெநௗபmhயா நிrhவிகlhபா நிராமயா ।
அகலŋhகாऽmh’தாதா⁴ரா மஹாஶkhதிrhவிகாநீ ॥ 17॥
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மஹாமாயா மஹாநnhதா³ நி:ஸŋhகlhபா நிராமயா ।
ஏகshவபா thவிதா⁴ ஸŋhkh²யாதீதா நிரஜநா ॥ 18॥
ஆthமஸthதா நிthயஶுசி: பரஶkhதி:ஸுேகா²சிதா ।
நிthயஶாnhதா நிshதரŋhகா³ நிrhபி⁴nhநா ஸrhவேப⁴தி³நீ ॥ 19॥
அஸŋhகீrhऽவிேத⁴யாthமா நிேஷvhயா ஸrhவபாநீ ।
நிShகாமநா ஸrhவரஸாऽேப⁴th³யா ஸrhவாrhத²ஸாதி⁴நீ ॥ 20॥
அநிrhேத³யாऽபதா நிrhவிகாரா thல ।
ப⁴யŋhக th³தி⁴பாऽvhயkhதா ஸத³ஸதா³kh’தி:॥ 21॥
அphரதrhkhயாऽphரதிஹதா நியnhth யnhthரவாநீ ।
ஹாrhத³rhதிrhமஹாrhதி:அvhயkhதா விவேகா³பிநீ ॥ 22॥
வrhத⁴மாநாऽநவth³யாŋhகீ³ நிரவth³யா thவrhக³தா³ ।
அphரேமயாऽkhயா ஸூமா பரநிrhவாணதா³யிநீ ॥ 23॥
அவிகீ³தா தnhthரth³தா⁴ ேயாக³th³தா⁴ऽமேரவ ।
விவஸூதிshதrhபயnhதீ நிthயth’thபா மெஹௗஷதி: ◌⁴ ॥ 24॥
ஶph³தா³வயா ஶph³த³ஸஹா kh’தjhஞா kh’தல ।
thவrhதிநீ thேலாகshதா² ⁴rh⁴வ:shவரேயாநிஜா ॥ 25॥
அkh³ராயாऽkh³ராகாऽநnhதாவயா ஸrhவாதிஶாயிநீ ।
vhேயாமபth³மா kh’த⁴ரா rhணகாமா மேஹவ ॥ 26॥
ஸுவாchயா வாசிகா ஸthயகத²நா ஸrhவபாநீ ।
லயமா லயnhதீ ஜக³jhjhேயShடா² ஶுபா⁴வஹா ॥ 27॥
ஜக³thphரதிShடா² ⁴வநப⁴rhth ³ட⁴phரபா⁴வதீ ।
khயாேயாகா³thகா rhதி:’த³ph³ஜshதா² மஹாkhரமா ॥ 28॥
பரமth³ெயௗ: phரத²மஜா பரமாphதா ஜக³nhநிதி: ◌⁴ ।
ஆthமாநபாயிநீ lhயshவபா ஸமல ॥ 29॥
lhயvh’thதா ஸமவயா ேமாத³மாநா க²க³th◌⁴வஜா ।
phயேசShடா lhயஶீலா வரதா³ காமபிணீ ॥ 30॥
ஸமkh³ரலऽநnhதா lhய⁴தி:ஸநாதநீ ।
மஹrhth³தி: ◌⁴ ஸthயஸŋhகlhபா ப³vh’சா பரேமவ ॥ 31॥
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ஜக³nhமாதா ஸூthரவதீ ⁴ததா⁴th யஶshவிநீ ।
மஹாபி⁴லாஷா ஸாவிth phரதா⁴நா ஸrhவபா⁴நீ ॥ 32॥
நாநாவrhப³ஹுபி⁴தா³ஸrhவjhஞா Nhயகீrhதநா ।
⁴தாரயா ’ேகவrhயேஶாகா வாவாகா ॥ 33॥
ph³ரமாthகா Nhயஜநி:ஸthயகாமா ஸமாதி⁴:◌⁴ ।
ரNhயக³rhபா⁴ க³mhபீ⁴ரா ேகா³⁴: கமலாஸநா ॥ 34॥
தkhேராதா⁴ iµதி³நீ ைவஜயnhதீ மேநாஜவா ।
த⁴நல:shவshதிக ராjhயலrhமஹாஸதீ ॥ 35॥
ஜயலrhமஹாேகா³Sh² மேகா⁴நீ மாத⁴வphயா ।
பth³மக³rhபா⁴ ேவத³வதீ விவிkhதா பரேமSh²நீ ॥ 36॥
ஸுவrhணபி³nh³rhமஹதீ மஹாேயாகி³phயாऽநகா⁴ ।
பth³ேம shதி²தா ேவத³மயீ iµதா³ ஜயவாநீ ॥ 37॥
ஸmhஹதிrhநிrhதா jhேயாதி: நியதிrhவிவிேதா⁴thஸவா ।
th³ரவnhth³யா nh⁴மதீ ேவத³மாதா ம⁴vhரதா ॥ 38॥
விவmhப⁴ரா ைஹமவதீ ஸiµth³ேரchசா²விஹாணீ ।
அiνலா யjhஞவதீ ஶதேகா:ஸுேபஶலா ॥ 39॥
த⁴rhேமாத³யா த⁴rhமேஸvhயா ஸுமா ஸபா⁴வதீ ।
பீ⁴மா ph³ரமshதா மth◌⁴யphரபா⁴ ேத³வrhவnhதி³தா ॥ 40॥
ேத³வேபா⁴kh³யா மஹாபா⁴கா³ phரதிjhஞாrhணேஶவதி: ◌⁴ ।
ஸுவrhணசிரphரkh²யா ேபா⁴கி³நீ ேபா⁴க³தா³யிநீ ॥ 41॥
வஸுphரேதா³thதமவ:◌⁴ கா³யth கமேலாth³ப⁴வா ।
விth³வthphயா பth³மசிநா வShடா² கமேல ॥ 42॥
பth³மphயா ஸுphரஸnhநா phரேமாதா³ phயபாrhவகா³ ।
விவ⁴ஷா காnhதிமதீ kh’Sh வீரேவாthஸுகா ॥ 43॥
ேராசிShக shவphரகாஶா ேஶாப⁴மாநவிஹŋhக³மா ।
ேத³வாŋhகshதா² பணதி: காமவthஸா மஹாமதி:॥ 44॥
இlhவேலாthபலநாபா⁴ऽதி⁴ஶமநீ வரவrhணிநீ ।
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shவநிShடா² பth³மநிலயா ஸth³க³தி: பth³மக³nhதி⁴நீ ॥ 45॥
பth³மவrh காமேயாநி: சNh³கா சாேகாபநா ।
ரதிshiνஷா பth³மத⁴ரா jhயா thைரேலாkhயேமாநீ ॥ 46॥
நிthயகnhயா பி³nh³மாnhயயா ஸrhவமாth’கா ।
க³nhதா⁴thகா ஸுரகா தீ³phதrhதி:ஸுமth◌⁴யமா ॥ 47॥
ph’²ேராணீ ெஸௗmhயiµகீ²ஸுப⁴கா³ விShடரதி: ।
shதாநநா சாத³தீ நிmhநநாபி⁴rhமஹாshதநீ ॥ 48॥
shநிkh³த⁴ேவணீ ப⁴க³வதீ ஸுகாnhதா வாமேலாசநா ।
பlhலவாŋhkh◌⁴: பth³மமநா: பth³மேபா³தா⁴ மஹாphஸரா:॥ 49॥
விth³வthphயா சாஹாஸா ஶுப⁴th³’Sh: கth³நீ ।
கmh³kh³வா ஸுஜக⁴நா ரkhதபாணிrhமேநாரமா ॥ 50॥
பth³நீ மnhத³க³மநா சrhத³mhShThரா சrh⁴ஜா ।
ஶுப⁴ேரகா² விலாஸph◌⁴: ஶுகவாணீ கலாவதீ ॥ 51॥
’ஜுநாஸா கலரவா வராேராஹா தேலாத³ ।
ஸnhth◌⁴யா பி³mhபா³த⁴ரா rhவபா⁴ணீ shthஸமாவயா ॥ 52॥
இுசாபா ஸுமஶரா தி³vhய⁴ஷா மேநாஹரா ।
வாஸவீ பாNhட³ரchச²thரா கரேபா⁴shதிேலாthதமா ॥ 53॥
மnhதிநீ phராணஶkhதி: விபீ⁴ஷNhயஸுதா⁴ணீ ।
ப⁴th³ரா ஜயாவஹா சnhth³ரவத³நா லாலகா ॥ 54॥
சிthராmhப³ரா சிthரக³nhதா⁴ ரthநெமௗஸiµjhjhவலா ।
தி³vhயாதா⁴ தி³vhயமாlhயா விஶாகா² சிthரவாஹநா ॥ 55॥
அmhபி³கா nh⁴தநயா ஸுேரணி:ஸுமஹாஸநா ।
ஸாமphயா நmhதாŋhகீ³ஸrhவேஸvhயா வராŋhக³நா ॥ 56॥
க³nhத⁴th³வாரா ³ராத⁴rhஷா நிthயShடா கணீ ।
ேத³வஜுShடாऽऽதி³thயவrh தி³vhயக³nhதா⁴ ஸு’thதமா ॥ 57॥
அநnhதபாऽநnhதshதா²ஸrhவதா³நnhதஸŋhக³மா ।
யjhஞாஶிநீ மஹாvh’Sh:ஸrhவjhயா வஷThkhயா ॥ 58॥
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ேயாக³phயா வியnhநாபி: ◌⁴ அநnhதரதீnhth³யா ।
ேயாகி³ேஸvhயா ஸthயரதா ேயாக³மாயா ராதநீ ॥ 59॥
ஸrhேவவ ஸுதரணி: ஶரNhயா த⁴rhமேத³வதா ।
ஸுதரா ஸmhvh’தjhேயாதி: ேயாகி³நீ ேயாக³th³தி⁴தா³॥ 60॥
sh’Shஶkhதிrhth³ேயாதமாநா ⁴தா மŋhக³ளேத³வதா ।
ஸmhஹாரஶkhதி: phரப³லா நிபாதி: ◌⁴ பராவரா ॥ 61॥
உthதாணீ தாரயnhதீ ஶாவதீ ஸதிஜயா ।
மஹாரஜஹthகீrhதி: ேயாக³:th³தி⁴ஸாத⁴நீ ॥ 62॥
Nhய: Nhயநிலயா ph³ரமrhph³ராமணphயா ।
ராஜ ராஜகதா ப²ல:shவrhக³தா³யிநீ ॥ 63॥
ேத³வரth³⁴தகதா² ேவத³: திமாrhகி³ணீ ।
தேமாऽபஹாऽvhயயநிதி: ◌⁴ ல ’த³யŋhக³மா ॥ 94॥
mh’தஸவிநீ ஶுph◌⁴ரா சnhth³கா ஸrhவேதாiµகீ² ।
ஸrhேவாthதமா thரவிnhதா³ைமதி² phயத³rhஶநா ॥ 65॥
ஸthயபா⁴மா ேவத³ேவth³யா தா phரணதேபாணீ ।
லphரkh’திஶாநா ஶிவதா³ தீ³phரதீ³பிநீ ॥ 66॥
அபி⁴phயா shைவரvh’thதி: khணீ ஸrhவஸாணீ ।
கா³nhதா⁴ணீ பரக³தி: தththவக³rhபா⁴ ப⁴வாப⁴வா ॥ 67॥
அnhதrhvh’thதிrhமஹாth³ரா விShiΝ³rhகா³ மஹாப³லா ।
மத³யnhதீ ேலாகதா⁴Nhயth³’யா ஸrhவநிShkh’தி:॥ 68॥
ேத³வேஸநாऽऽthமப³லதா³ வஸுதா⁴ iµkh²யமாth’கா ।
ரதா⁴ரா kh◌⁴’தமயீ ஜுவதீ யjhஞத³ ॥ 69॥
ேயாக³நிth³ரா ேயாக³ரதா ph³ரமசrhயா ³ரthயயா ।
mhஹபிசா² மஹா³rhகா³ ஜயnhதீ க²Th³க³தா⁴ணீ ॥ 70॥
ஸrhவாrhதிநாஶிநீ ’Shட ஸrhேவchசா²பகா ।
ஆrhயா யேஶாதா³ வஸுதா³ த⁴rhமகாமாrhத²ேமாதா³॥ 71॥
thஶூநீ பth³மசிநா மஹாகாnh³மாநீ ।
ஏகவீரா ப⁴th³ரகா shவாநnhதி³nhlhலஸth³க³தா³॥ 72॥
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நாராயணீ ஜக³thNhrhவரா th³ணphரஸூ: ।
யjhஞகாமா ேலஹாநா தீrhத²கrhkh³ரவிkhரமா ॥ 73॥
க³thம³த³யாऽthkh³ரா வாரா மாth’பா⁴ஶிணீ ।
அவkhராnhதா ரத²khராnhதா விShiΝkhராnhேதாசாணீ ॥ 74॥
ைவேராசநீ நாரmh தா ஶுப⁴ேத³ ।
தீ³ாவிதா³ விவஶkhதி: பீ³ஜஶkhதி:ஸுத³rhஶநீ ॥ 75॥
phரதீதா ஜக³தீ வnhயதா⁴ணீ கநாஶிநீ ।
அேயாth◌⁴யாऽchசி²nhநஸnhதாநா மஹாரthநா ஸுகா²வஹா ॥ 76॥
ராஜவthயphரதிப⁴யா விநயிth மஹாஶநா ।
அmh’தshயnhதி³நீ மா யjhஞக³rhபா⁴ ஸேம ॥ 77॥
ஆதி’kh³யஜுshஸாமேகா⁴ஷாऽऽராமவேநாthஸுகா ।
ேஸாமபா மாத⁴வீ நிthயகlhயாணீ கமலாrhசிதா ॥ 78॥
ேயாகா³டா⁴ shவாrhத²ஜுShடா வநிவrh தாஸுரா ।
யjhஞவிth³யா ³யவிth³யாऽth◌⁴யாthமவிth³யா kh’தாக³மா ॥ 79॥
ஆphயாயநீ கலாதீதா ஸுthரா பரப⁴khதிதா³ ।
காŋhமா மஹாமாயா ேகாலகாமாऽமராவதீ ॥ 80॥
ஸுவீrhயா :³shவphநஹரா ேத³வகீ வஸுேத³வதா ।
ெஸௗதா³நீ ேமக⁴ரதா²ைத³thயதா³நவமrhதி³நீ ॥ 81॥
ேரயshக சிthரலகாகிநீ ரthநபா³கா ।
மநshயமாநா ள ேராக³நாஶிnhphரதா³॥ 82॥
ேதஜshவிநீ ஸுக²jhவாலா மnhத³ேரகா²ऽmh’தாஶிநீ ।
ph³ரShடா² வநிஶமநீ ஜுஷமா ³thயயா ॥ 83॥
காத³mhப³ ph³ரமரதா விதா⁴thrhjhjhவலஹshதிகா ।
அேph◌⁴யா ஸrhவேதாப⁴th³ரா வயshயா shவshதித³ ॥ 84॥
ஸஹshராshயா jhஞாநமாதா ைவவாநrhயவrhதிநீ ।
phரthயkh³வரா வாரணவthயநஸூயா ³ராஸதா³॥ 85॥
அnhத⁴தீ Nhட³நீ ப⁴vhயா ³rhக³திநாஶிநீ ।
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mh’thஜயா thராஸஹ நிrhப⁴யா ஶthஸூதி³நீ ॥ 86॥
ஏகாரா ஸthரnhth◌⁴ ஸுரபா ஸுராலா ।
ஸkh’th³விபா⁴தா ஸrhவாrhதிஸiµth³ரபேஶாணீ ॥ 87॥
பி³lhவphயாऽவநீ சkhர’த³யா கmh³தீrhத²கா³ ।
ஸrhவமnhthராthகா விth³thஸுவrh ஸrhவரநீ ॥ 88॥
th◌⁴வஜச²thராரயா ⁴திrhைவShணவீ ஸth³³ேjhjhவலா ।
ஸுேஷ ேலாகவிதி³தா காமஸூrhஜக³தா³தி³: ◌⁴ ॥ 89॥
ேவதா³nhதேயாநிrhjhஞாஸா மநீஷா ஸமத³rhஶிநீ ।
ஸஹshரஶkhதிராvh’thதி:ஸுshதி²ரா ேரயஸாmh நிதி: ◌⁴ ॥ 90॥
ேராணீ ேரவதீ சnhth³ரேஸாத³ ப⁴th³ரேமாநீ ।
ஸூrhயா கnhயாphயா விவபா⁴வநீ ஸுவிபா⁴விநீ ॥ 91॥
ஸுphரth³’யா காமசாNhயphரமthதா லலnhதிகா ।
ேமாலrhஜக³th³ேயாநி: vhேயாமல:ஸு³rhலபா⁴ ॥ 92॥
பா⁴shக Nhயேக³ஹshதா² மேநாjhஞா விப⁴வphரதா³ ।
ேலாகshவாnhயchதாrhதா² Shகலா ஜக³தா³kh’தி:॥ 93॥
விசிthரஹாணீ காnhதா வாநீ ⁴தவாநீ ।
phராணிநீ phராணதா³ விவா விவph³ரமாNhட³வாநீ ॥ 94॥
ஸmhrh பரேமாthஸாஹா மதீ பதி: தி: ।
ரயnhதீ யமாமா விவபா phரஸாதி³நீ ॥ 95॥
ஹrhணீ phரத²மா ஶrhவா விஶாலா காமவrhணீ ।
ஸுphரதீகா ph’நிமதீ நிvh’thதிrhவிவிதா⁴ பரா ॥ 96॥
ஸுயjhஞா ம⁴ரா தா³ ேத³வராதிrhமஹாமநா: ।
sh²லா ஸrhவாkh’தி:shேத²மா நிmhநக³rhபா⁴ தேமாiνதா³॥ 97॥
Shrhவாகீ³வ Sh:ஸrhவாதி:³ஸrhவேஶாணீ ।
ஶkhthயாthகா ஶph³த³ஶkhதி: விஶிShடா வாமthமா ॥ 98॥
ஆnhவீகீ thரயீ வாrhதா த³Nhட³நீதிrhநயாthகா ।
vhயா ஸŋhகrhணீ th³ேயாதா மஹாேத³vhயபராதா ॥ 99॥

8 sanskritdocuments.org



லஸஹshரநாமshேதாthரmh 1

கபிலா பிŋhக³லா shவshதா² ப³லாகீ ேகா⁴ஷநnhதி³நீ ।
அதா கrhணீ நீதிrhக³டா³ க³டா³ஸநா ॥ 100॥
லாதி³nhயiνkh³ரஹா நிthயா ph³ரமவிth³யா ரNhமயீ ।
ம ஶுth³த⁴விதா⁴ ph’th²வீ ஸnhதாநிnhயmhஶுமாநீ ॥ 101॥
யjhஞாரயா kh²யாதிபரா shதvhயா vh’Shshthகாலகா³ ।
ஸmhேபா³தி⁴ணி ஶph³த³rh விஜயாmhऽஶுமதீ கலா ॥ 102॥
ஶிவா shphயா kh²யாதி: வயnhதீ நrhவஸு: ।
தீ³ா ப⁴khதாrhதிஹா ரா பா யjhஞஸmhப⁴வா ॥ 103॥
ஆrhth³ரா Shகணீ Nhயா க³Nhயா தா³th³rhயப⁴நீ ।
த⁴nhயா மாnhயா பth³மேந: பா⁴rhக³வீ வmhஶவrhத⁴நீ ॥ 104॥
தீணphரvh’thதி:ஸthகீrhதி: நிேஷvhயாऽக⁴விநாஶிநீ ।
ஸmhjhஞா நி:ஸmhஶயா rhவா வநமாலா வஸுnhத⁴ரா ॥ 105॥
ph’²rhமேஹாthகடாऽஹlhயா மNhட³லாऽऽதமாநதா³ ।
ஸrhவா நிthேயாதி³ேதாதா³ரா jh’mhப⁴மா மேஹாத³யா ॥ 106॥
சnhth³ரகாnhேதாதி³தா சnhth³ரா சரரா மேநாஜவா ।
பா³லா மா வதி: க ப⁴khதவthஸலா ॥ 107॥
ேமதி³nhyhபநிஷnhரா ஸுமவீth³த⁴ேநவ ।
³rhமrhஷணீ ஸுசதா ேபா³தா⁴ ேஶாபா⁴ ஸுவrhசலா ॥ 108॥
யiµநாऽௌணீ க³ŋhகா³ மnhதா³கிnhயமராலயா ।
ேகா³தா³ ேகா³தா³வ சnhth³ரபா⁴கா³ காேவrhத³nhவதீ ॥ 109॥
நீவா ஹூ ராகா வார nh⁴மthயமா ।
vh’th³தி: ◌⁴ shதி²திrhth◌⁴வா ³th³தி: ◌⁴ th³ ³ணக³வரா ॥ 110॥
rhதிrhமாயாthகா sh²rhதிrhvhயாkh²யா ஸூthரா phரஜாவதீ ।
வி⁴திrhநிShகலா ரmhபா⁴ ரா ஸுவிமலா மா ॥ 111॥
phராphதிrhவாஸnhதிகாேலகா² ⁴பீ³ஜா மஹாக³தா³ ।
அேமாகா⁴ ஶாnhதிதா³shthயா jhஞாநேதா³thகrhணீ ஶிகா²॥ 112॥
phரkh’திrhேகா³மதீ லா கமலா காம⁴kh³விதி: ◌⁴ ।
phரjhஞா ராமா பரா ஸnhth◌⁴யா ஸுப⁴th³ரா ஸrhவமŋhக³ளா ॥ 113॥
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நnhதா³ ப⁴th³ரா ஜயா khதா திதி²rhऽmh’தmhப⁴ரா ।
காShடா² காேமவ நிShடா² காmhயா ரmhயா வரா shmh’தி:॥ 114॥
ஶŋhகி²நீ சkhணீ யாமா ஸமா ேகா³thரா ரமா தி³தி: ।
ஶாnhதிrhதா³nhதி:shதி:th³தி:◌⁴ விரஜாऽthjhjhவலாऽvhயயா ॥ 115॥
வாணீ ெகௗ³nhதி³ரா ல: ேமதா⁴ ரth³தா⁴ ஸரshவதீ ।
shவதா⁴ shவாஹா ரதிஷா வஸுவிth³யா th◌⁴’தி:ஸஹா ॥ 116॥
ஶிShேடShடா ச ஶுசிrhதா⁴th ஸுதா⁴ ரோkh◌⁴nhயஜாऽmh’தா ।
ரthநாவளீ பா⁴ரதீடா³ தீ⁴ரதீ: ◌⁴ ேகவலாऽऽthமதா³॥ 117॥
யா ஸா ஶுth³தி: ◌⁴ ஸshதா கா நீலா ராதா⁴ऽmh’ேதாth³ப⁴வா ।
பர⁴rhயாshபதா³rh:◌⁴ காநீ ேஶாகநாஶிநீ ॥ 118॥
மாயாkh’தீ ரஸக⁴நா நrhமதா³ ேகா³லாரயா ।
அrhகphரபா⁴ ரேத²பா⁴வநிலேயnh³phரபா⁴ऽth³⁴தா ॥ 119॥
: kh’ஶாiνphரபா⁴ வjhரலmhப⁴நா ஸrhவ⁴தா³ ।
ேபா⁴க³phயா ேபா⁴க³வதீ ேபா⁴கீ³nhth³ரஶயநாஸநா ॥ 120॥
அவrhவா ரத²மth◌⁴யா ஹshதிநாத³phரேபா³தி⁴நீ ।
ஸrhவலணலNhயா ஸrhவேலாகphயŋhக ॥ 121॥
ஸrhேவாthkh’Shடா ஸrhவமயீ ப⁴வப⁴ŋhகா³பஹாணீ ।
ேவதா³nhதshதா² ph³ரமநீதி: jhேயாதிShமthயmh’தாவஹா ॥ 122॥
⁴தாரயா நிராதா⁴ரா ஸmhதா ஸு³ேthதரா ।
ஸrhவாதிஶாயிநீ phதி:ஸrhவ⁴தshதி²தா th³விஜா ।
ஸrhவமŋhக³ளமாŋhக³lhயா th³’Shடாth³’Shடப²லphரதா³॥ 123॥
இதி லஸஹshரநாமshேதாthரmh ஸmhrhணmh ।

Proofread by PSA Easwaran

shrIlakShmIsahasranAmastotram 1

10 sanskritdocuments.org



லஸஹshரநாமshேதாthரmh 1

pdf was typeset on December 17, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

lakShmIsahasranAmastotram.pdf 11


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

