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shrIrAkiNIkeshavasahasranAmastotram

ராகிணீேகஶவஸஹshரநாமshேதாthரmh

க³ேணஶாய நம: ।
ஆநnhத³ைப⁴ரவீ உவாச ।
கத²யா மஹாகால பரமாth³⁴தஸாத⁴நmh ।
Nhட³பிணீ ேத³வீ ராகிNhயா:லவlhலப⁴ ॥ 1॥
மாநஸmh th³ரvhயமாநீய சாத²வா பா³யth³ரvhயகmh ।
அநShட’Shடசிthதச ஜேயth ஸாவதா⁴நத: ॥ 2॥
ப⁴khthயா ஜேபnhலமnhthரmh மாநஸmh ஸrhவேமவ ச ।
ஜயிthவா தேதா ஜphthவா ேஹாமmh rhயாth பராmh’ைத: ॥ 3॥
ஸமாைஸ: பkhவைநேவth³ைய:ஸுக³nhதி⁴ஸுைமshததா² ।
shவயmh⁴ஸுைமநீthயமrhkh◌⁴யmh kh’ththவா நிேவத³ேயth ॥ 4॥
ஸுiµக²mh ஜேயnhநிthயmh ம⁴மாmhேஸந ஶŋhகர ।
ஹுthவா ஹுthவா நrhஹுthவா phராணவாyhவkh³நிஸŋhக³ைம: ॥ 5॥
ph◌⁴ராமயிththவா மேநா பா³ேய shதா²பயிththவா ந: ந: ।
நராக³mhயக³மநmh காரயிththவா ஸுமŋhக³ளmh ॥ 6॥
வாசயிththவா ஸுவாணீபி⁴rhயாசயிththவா ஸவாபிகmh ।
தrhபணmh சாபி⁴ேஷகச ேகவலாஸவைத: ॥ 7॥
மாmhைஸrhiµth³ராதி³பி⁴rhமthshைய:ஸாரth³ரvhைய:ஸபிShடைக: ।
kh◌⁴’தாதி³ஸுப²லrhவாபி யth³ யதா³யாதி ெகௗேக ॥ 8॥
அசலாmh ப⁴khதிமாphேநாதி விவாthேரா யதா² வஶீ ।
தthதth³th³ரvhைய:ஸாத⁴ேகnhth³ேரா நிthயmh ஸnhதrhphய ஸஜேபth ॥ 9॥
ஏதnhமnhthரmh பா²ththவா ச தrhபணச ஸமாசேரth ।
தrhபnhேத சாபி⁴ேஷகmh ஸதா³rhயாchச தாnhthக: ॥ 10॥
லாnhேத சாபி⁴சா நம:shவாஹா பத³mh தத: ।

1



ராகிணீேகஶவஸஹshரநாமshேதாthரmh

தேதா  phரணேமth³ப⁴khthயா அShடாŋhக³நதிபி:◌⁴ phரேபா⁴ ॥ 11॥
ஸஹshரநாmhநா shதவநமShேடாthதரஸமnhவிதmh ।
அrhதா⁴ŋhக³ ராகிணீkhதmh ராகிணீேகஶவshதவmh ॥ 12॥
ஶ ◌்’iΝ தmh ஸகலmh நாத² யthர ரth³தா⁴ ஸதா³ தவ ।
ரவrhத²mh ப³ஹூkhதmh தth kh’பயா ேத வதா³mhயஹ ॥ 13॥
ஏதth ரவணமாthேரண ஸrhவபாபேயா ப⁴ேவth ।
ராகிணீஸŋhக³மmh நாத²shதவநmh நாம பாவநmh ॥ 14॥
ேய பட²nhதி ரth³த⁴யா சாரth³த⁴யா வா ந: ந: ।
தshய ஸrhவ: பாபராஶி:யmh யாதி தி³ஹ ॥ 15॥
காேல காேல மஹாவீேரா ப⁴வthேயவ  ேயாகி³ராTh ।
ஸmhஸாேராthதாரேண khேதா மஹாப³லபராkhரம: ॥ 16॥
ௐ kh’Shே மஹாமாயா யாத³ேவா ேத³வராகிணீ ।
ேகா³விnhேதா³ விவஜநநீ மஹாவிShiΝrhமேஹவ ॥ 17॥
iµnhேதா³ மாலதீ மாலா விமலா விமலாkh’தி: ।
ரமாநாேதா² மஹாேத³வீ மஹாேயாகீ³ phரபா⁴வதீ ॥ 18॥
ைவNhேடா² ேத³வஜநநீ த³ஹேநா த³ஹநphயா ।
ைத³thயாrhைத³thயமதி²நீ iµநீேஶா ெமௗநபா⁴விதா ॥ 19॥
நாராயே ஜயகலா கே கமயீ ।
’ேகஶ: ெகௗஶிகீ ச ேகஶவ: ேகஶிகா⁴திநீ ॥ 20॥
கிேஶாராபி ைகேஶா மஹாகா மஹாகலா ।
மஹாயjhேஞா யjhஞஹrhth த³ேேஶா த³கnhயகா ॥ 21॥
மஹாப³ மஹாபா³லா பா³லேகா ேத³வபா³கா ।
சkhரதா⁴ சkhரகரா சkhராŋhக:³ சkhரமதீ³கா ॥ 22॥
அமேரா வதீ பீ⁴ேமா ப⁴யா ேத³ேவா தி³விshதி²தா ।
கேரா ேவஶதா³ைவth³ேயா ³ ேயாகீ³லshதி²தா ॥ 23॥
ஸமயjhேஞா மாநஸjhஞா khயாவிjhஞ: khயாnhவிதா ।
அேரா வநமாலா ச காலபீ லாரா ॥ 24॥
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விஶாலாோ தீ³rhக⁴ேநthரா ஜயேதா³ ஜயவாஹநா ।
ஶாnhத: ஶாnhதிக யாேமா விமலயாம விkh³ரஹா ॥ 25॥
கமேலேஶா மஹால ஸthய:ஸாth◌⁴வீ ஶிஶு: phரபா⁴ ।
விth³தாகாரவத³ேநா விth³thஜநேபா⁴த³யா ॥ 26॥
ராேத⁴வேரா ராகிணீ ச லேத³வ:லாமரா ।
த³ே த³ணீ தா³ khயாத³ோ மஹாலயா ॥ 27॥
வஶிShட²க³மேநா விth³யா விth³ேயேஶா வாkhஸரshவதீ ।
அதீnhth³ேயா ேயாக³மாதா ரேணஶீ ரணபNh³தா ॥ 28॥
kh’தாnhதேகா பா³லkh’Sh கமநீய:ஸுகாமநா ।
அநnhேதா அநnhத³ணதா³ வாணீநாேதா² வில ॥ 29॥
ேகா³பாேலா ேகா³பவநிதா ேகா³ேகா³ப லாthமஜா ।
ெமௗநீ ெமௗநகேராlhலாஸா மாநேவா மாநவாthமஜா ॥ 30॥
ஸrhவாchசி²nhேநா ேமாநீ ச மாயீ மாயா ஶரஜா ।
அுNhே வjhரேத³ஹshதா² க³ட³shேதா² கா³³ ॥ 31॥
ஸthயphயா khணீ ச ஸthயphராேऽmh’தாபஹா ।
ஸthயகrhமா ஸthயபா⁴மா ஸthயபீ thஸthயதா³ ॥ 32॥
ஶஶீேஶா வி⁴வத³நா kh’Shணவrhே விஶாலதீ:◌⁴ ।
thவிkhரேமா விkhரமshதா²shதி²திமாrhக:³shதி²திphயா ॥ 33॥
மாத⁴ேவா மாத⁴வீ ச ம⁴ஹா ம⁴ஸூத³நீ ।
ைவNhட²நாேதா² விகலா விேவகshேதா² விேவகிநீ ॥ 34॥
விவாத³shேதா² விவாேத³ஶீ mhப⁴க:mhப⁴காகா ।
ஸுதா⁴பாந:ஸுதா⁴பா ஸுேவேஶா ேத³வேமாநீ ॥ 35॥
phரkhயாதா⁴ரேகா த⁴nhயா த⁴nhயாrhேதா² த⁴nhயவிkh³ரஹா ।
த⁴ரணீேஶா மஹாநnhதா ஸாநnhேதா நnhத³நphயா ॥ 36॥
phேயா விphயஹரா ச விphரjhேயா th³விஜphயா ।
காnhேதா வி⁴iµகீ² ேவth³ேயா விth³யா வாகீ³வேராऽ ॥ 37॥
அகா காமரதா கmhேரா விலசரphயா ।
Nhட³ேகா விNhட³shதா²ைவNhேடா² பா³லபா⁴விநீ ॥ 38॥
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பth³மேநthர பth³மமாலா பth³மஹshேதாऽmh³ஜாநநா ।
பth³மநாபி:◌⁴ பth³மேநthரா பth³மshத:² பth³மவாஹநா ॥ 39॥
வாஸுேத³ேவா ph³’ஹth³க³rhபா⁴ மஹாமாநீ மஹாஜநா ।
காNhேயா பா³லக³rhபா⁴ ச ஆகாஶshேதா² விபா⁴Nhட³ஜா ॥ 40॥
ேதேஜாராஶிshைதஜ ச ப⁴யாchச²nhேநா ப⁴யphரதா³ ।
உேபnhth³ேரா வrhணஜாலshதா²shவதnhthரshேதா² விமாநகா³ ॥ 41॥
நேக³nhth³ரshேதா² நாகி³நீ ச நேக³ேஶா நாக³நnhதி³நீ ।
ஸாrhவெபௗ⁴ேமா மஹாகா நேக³nhth³ர: நnhதி³நீஸுதா ॥ 42॥
காமேத³வாரேயா மாயா thரshேதா²thரவாஸநா ।
மாநப⁴ŋhக³கேரா ராவா வாரphய: phயா ॥ 43॥
ஹா ராகிணீ மாதா ஸுthேரா thரரகா ।
காலாnhத கலஹா ேத³வீ பீதவாஸாmhப³ரphயா ॥ 44॥
பாபஹrhதா பாபஹnhth நிShபாப: பாபநாஶிநீ ।
பராநnhத³phேயா நா நபீ மலாபஹா ॥ 45॥
இnhth³ரநீலமணியாேமா மேஹnhth³ேரா நீலபிணீ ।
நீலகNhட²phேயா ³rhகா³ ³rhகா³³rhக³திநாஶிநீ ॥ 46॥
thேகாணமnhதி³ரேதா³ விமாயா மnhதி³ரshதி²தா ।
மகரnhத³ரேஸாlhலாேஸா மகரnhத³ரஸphயா ॥ 47॥
தா³நிஹnhதா ச தா³விநாஶிநீ ।
ககாலலாசார: ககாலப²லாவஹா ॥ 48॥
காலேthரshதி²ேதா ெரௗth³ vhரதshேதா² vhரததா⁴ணீ ।
விஶாலாோ விஶாலாshயா சமthகாேரா கேராth³யமா ॥ 49॥
லகாரshேதா²லாகிநீ ச லாŋhக³ ேலாலயாnhவிதா ।
நாகshேதா² நாகபத³கா நாகாோ நாகரகா ॥ 50॥
காமேகா³ நாமஸmhப³nhதா⁴ ஸாமேவத³விேஶாதி⁴கா ।
ஸாமேவத:³ஸாமஸnhth◌⁴யா ஸாமேகா³ மாmhஸப⁴ணீ ॥ 51॥
ஸrhவப⁴ோ ராthரப⁴ா ேரதshேதா² ேரதபாநீ ।
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ராthகா மஹாராth: காலராthேரா மஹாநிஶா ॥ 52॥
நாநாேதா³ஷஹேரா மாthரா மாரஹnhதா ஸுராபஹா ।
சnhத³நாŋhகீ³ நnhத³th நnhத³பால: விேலாபிநீ ॥ 53॥
iµth³ராகா மஹாiµth³ரா iµth³ேதா iµth³தா ரதி: ।
ஶாkhேதா லாா ேவத³லா ேலாபாiµth³ரா நேராthதமா ॥ 54॥
மஹாjhஞாநத⁴ேராऽjhஞாநீ நீரா மாநஹேராऽமரா ।
ஸthகீrhதீshேதா² மஹாகீrhதீ:லாkh²ேயா லகீrhதீதா ॥ 55॥
ஆஶாவா வாஸநா ஸா லேவthதா ஸுேகா³பிதா ।
அவthத²vh’நிலேயா vh’ஸாரநிவாநீ ॥ 56॥
நிthயvh’ோ நிthயலதா khlh’phத: khlh’phதபத³shதி²த: ।
கlhபvh’ோ கlhபலதா ஸுகால: காலப⁴கா ॥ 57॥
ஸrhவாலŋhகார⁴ஷாTh◌⁴ேயா ஸrhவாலŋhகார⁴தா ।
அகலŋhகீ நிராஹாரா ³rhநீேயா நிராபதா³ ॥ 58॥
காமகrhதா காமகாnhதா காமபீ மஹாஜவா ।
ஜயnhேதா யாஜயnhதீ ச ஜயாkh²ய ஜயதா³யிநீ ॥ 59॥
thவேநா வமாதா ஶலாkh²ேயா விஸுnhத³ரா ।
ேகஶதா⁴ ேகஶிநீ ச காமேஜா காமஜாTh³யதா³ ॥ 60॥
கிŋhகரshேதா² விகாரshதா² மாநஸmhjhேஞா மநீணீ ।
th²யாஹேரா மஹாth²யா th²யாஸrhேகா³ நிராkh’தி ॥ 61॥
நாக³யjhேஞாபவீதச நாக³மாலாவி⁴தா ।
நாகா³kh²ேயா நாக³லபா நாயேகா நாயிகா வ: ◌⁴ ॥ 62॥
நாயகேமேதா³ நா நேரா நாராயணphயா ।
கிராதவrhே ராஸjhஞீ தாரேகா ³ணதாகா ॥ 63॥
ஶŋhகராkh²ேயாऽmh³ஜாகாரா kh’பண: kh’பவதீ ।
ேத³ஶேகா³ ேத³ஶஸnhேதாஷா த³rhேஶா த³rhஶநிவாநீ ॥ 64॥
த³rhஶநjhேஞா த³rhஶநshதா² th³’kh³ th³’தி³ா ஸுேராऽஸுரா: ।
ஸுரபாேலா ேத³வரா thரோ ரேத³வதா ॥ 65॥

rAkiNIkeshavasahasra.pdf 5



ராகிணீேகஶவஸஹshரநாமshேதாthரmh

ராமேஸவீ ஸுக²தா³ஸுக²ேதா³ vhயாஸவாநீ ।
vh’nhதா³வநshேதா² vh’nhதா³ ச vh’nhதா³வnhேயா மஹthத ॥ 66॥
ph³ரமபீ thதா ச தாரகாோ  தாணீ ।
தnhthரrhத²jhஞ: தnhthரவிth³யா ஸுதnhthரjhஞ:ஸுதnhthகா ॥ 67॥
th’phத:ஸுth’phதா ேலாகாநாmh தrhபணshேதா² விலாநீ ।
மரா மnhதி³ரரேதா ம²ரா மnhதி³ேரऽமலா ॥ 68॥
மnhதி³ேரா மnhதி³ராேத³வீ நிrhமாயீ மாயஸmhஹரா ।
வthஸ’த³ேயா வthஸா வthஸேலா ப⁴khதவthஸலா ॥ 69॥
ப⁴khதphேயா ப⁴khதக³mhயா ப⁴khேதா ப⁴khதி: phர:◌⁴ phரபா⁴ ।
ஜேரா ஜரா வேரா ராவா ஹவிrhேஹமா ம:தி ॥ 70॥
ோணீேபா விஜேயாlhலாஸா விஜேயாஜயபிணீ ।
ஜயதா³தா தா³th’ஜாயா ப³ேபா ப³பாகா ॥ 71॥
kh’Shணமாrhஜாரபீ ச kh’Shணமாrhஜாரபிணீ ।
ேகா⁴டகshேதா²ஹயshதா² ச க³ஜேகா³ க³ஜவாஹநா ॥ 72॥
க³ேஜவேரா க³ஜாதா⁴ரா க³ேஜா க³rhஜநதthபரா ।
க³யாஸுேரா க³யாேத³வீ க³ஜத³rhேபா க³ஜாபீதா ॥ 73॥
காமநாப²லth³th◌⁴யrhதீ² காமநாப²லth³தி⁴தா³ ।
த⁴rhமதா³தா த⁴rhமவிth³யா ேமாேதா³ ேமாதா³யிநீ ॥ 74॥
ேமாாரேயா ேமாகrhth நnhத³ேகா³பால ஈவ ।
பதி:மஹாகா கிரே வாபிணீ ॥ 75॥
வாyhவாஹா வாநிShடா² வாபீ³ஜயஶshவிநீ ।
ேஜதா ஜயnhதீ யாக³shேதா² யாக³விth³யா ஶிவ: ஶிவா ॥ 76॥
வாஸேவா வாஸவshதீ² ச வாஸாkh²ேயா த⁴நவிkh³ரஹா ।
ஆக²Nhட³ேலா விக²Nhடா³ ச க²Nhட³shேதா² க²Nhட³க²ஜநீ ॥ 77॥
க²Th³க³ஹshேதா பா³ணஹshதா பா³ணேகா³ பா³ணவாஹநா ।
th³தா⁴nhதjhேஞா th◌⁴வாnhதஹnhth த⁴நshேதா² தா⁴nhயவrhth³தீ⁴நீ ॥ 78॥
ேலாகாiνராேகா³ ராக³shதா²shதி²த:shதா²பகபா⁴வநா ।
shதா²நph◌⁴ரShேடாऽபத³shதா² ச ஶரchசnhth³ரநிபா⁴நநா ॥ 79॥
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சnhth³ேராத³யசnhth³ரவrh சாசnhth³ேரா சிshதி²தா ।
சிகா சிphதா ரசேநா ரசநாஸநா ॥ 80॥
ராஜராேஜா ராஜகnhயா ⁴வேநா ⁴வநாரயா ।
ஸrhவjhஞ:ஸrhவேதாப⁴th³ரா வாசாேலா லயதா⁴திநீ ॥ 81॥
ŋhக³பத⁴ேரா ŋhகா³ கŋhக:³ காலேகஶ ।
ேகவலாநnhத³பாkh²ேயா நிrhவாணேமாதா³யிநீ ॥ 82॥
மஹாேமக⁴கா³ட⁴ மஹாநnhத³பா மஹாேமக⁴ஜாேலா மஹாேகா⁴ரபா ।
மஹாேமக⁴மால:ஸதா³காரபாலா மஹாேமக⁴மாலாமலாேலாலகா ॥ 83॥
வியth³vhயாபேகா vhயாபிகா ஸrhவேத³ேஹ மஹாஶூரவீேரா மஹாத⁴rhமவீரா ।
மஹாகாலபீ மஹாசNhட³பா விேவகீ மைத³கீ ேலஶ:ேலஶீ ॥ 84॥
ஸுமாrhகீ³ஸுகீ³தா ஶுசிshேவா விநிதா மஹாrhேகா விதrhகா ஸுதrhேகாऽவிதrhகா ।
kh’தீnhth³ேரா மேஹnhth³ ப⁴ேகா³ பா⁴kh³யசnhth³ரா சrhேதா² மஹாrhதா² நக:³
கீrhதீசnhth³ரா ॥ 85॥
விஶிShேடா மேஹShrhமநshவீஸுShrhமஹாஷTh³த³லshேதா²மஹாஸுphரகாஶா
।
க³லchசnhth³ரதா⁴ராmh’தshநிkh³த⁴ேத³ேஹா க³லthேகாஸூrhயphரகாஶாபி⁴லாஷா ॥
86॥
மஹாசNhட³ேவேகா³மஹாNhட³ேவகீ³மஹாNhட³க²Nhேடா³மஹாiµNhட³க²Nhடா³
।
லாலph◌⁴ரமchசkhரஸார: phரகாரா லாேலா மலாகா ரசkhரphரஸா ॥ 87॥
லாலkhயாவாnh மஹாேகா⁴ரக²Nhட:³லாலkhரேமண ph◌⁴ரமjhஞாநக²Nhடா³ ।
phரதிShட:²phரதிShடா²phரதீ:phரதீா மஹாkh²ேயா மஹாkh²யாஸுகாேலாऽதிதீ³ா
॥ 88॥
மஹாபசமாசாரShட: phரேசShடா மஹாபசமா phேரமஹா காnhதேசShடா ।
மஹாமthதேவேஶா மஹாமŋhக³ேளஶீ ஸுேரஶ:ேபஶீ வேரா தீ³rhக⁴ேவஶா ॥ 89॥
சேரா பா³யநிShடா² சரசாவrh லாth³ேயாऽலாth³யா யதிrhயாக³வாth³யா ।
ேலாகாபஹnhதா மஹாமாநஹnhth மஹாவிShiΝேயாகீ³ மஹாவிShiΝேயாகா³ ॥
90॥
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திோப⁴ஹnhதாதிுph³த⁴பா³தா⁴ மஹாrhேகா⁴ மஹாrhகா⁴ த⁴நீ ராjhயகாrhயா
।
மஹாராth ஸாnhth³ராnhத⁴காரphரகாேஶா மஹாராth ஸாnhth³ராnhத⁴காரphரேவஶா ॥
91॥
மஹாபீ⁴மக³mhபீ⁴ரஶph³த³phரஶph³ேதா³ மஹாபீ⁴மக³mhபீ⁴ரஶph³தா³பஶph³தா³ ।
லா jhஞாநதா³th யேமா யாமயாthரா வஶீ ஸூமேவஶாவேகா³ நாமமாthரா ॥
92॥
ரNhயாஹnhதா மஹாஶthஹnhth விநாஶphேயா பா³ணநாஶphயா ச ।
மஹாடா³கிநீேஶா மஹாராகிணீேஶா மஹாடா³கிநீ ஸா மஹாராகிணீ ஸா ॥ 93॥
iµnhேதா³மேஹnhth³ேரா மஹாப⁴th³ரசnhth³ராதிthயாக³கrhதா மஹாேயாக³கrhth ।
ேதா மாரஹnhth மேஹேஶஶ இnhth³ரா க³திோப⁴பா⁴ேவா மஹாபா⁴வஜா ॥
94॥
ஶஶீநாmh ஸேஹா விேதா: ◌⁴ ேகாஶkhதி: கத³mhபா³ேதா வாரiµkh²யா ஸதீநா ।
மேஹாlhலாஸதா³தா மஹாகாலமாதா shவயmh ஸrhவthர: shவயmh ேலாகth ॥
95॥
மஹாபாபஹnhதா மஹாபா⁴வப⁴rhth ஹ: காrhதீகீ காrhதீேகா ேத³வேஸநா ।
ஜயாphேதா விphதா லாphேதா க³phதா ஸுவீrhேயா ஸபா⁴ஷா தீேஶாऽபி⁴யாதா
॥ 96॥
ப⁴வாnh பா⁴வல: phய: phேரமஸூமா ஜேநேஶா த⁴ேநஶீ kh’ேபா மாநப⁴ŋhகா³ ।
கேடா²ேராthகடாநாmh மஹா³th³தி⁴தா³தா kh’திshதா²³ணjhேஞா ³நnhத³விjhஞா
॥ 97॥
மஹாகாலjhேயா மஹாகாலjhயா க²கா³kh²ேயா நகா³kh²யா க²ர: க²Th³க³ஹshதா ।
அத²rhேவாऽத²rhவாnhேதா³தshத:² மஹாrhதா² க²க³ோப⁴நாஶா ஹவி:டஹாலா
॥ 98॥
மஹாபth³ம மாலாth◌⁴’ேதா கா³ணபthயா க³ணshேதா² க³பீ⁴ரா ³: jhஞாநக³mhயா ।
க⁴டphராணதா³தா க⁴நாகாரபா ப⁴யாrhேதா²ஙபீ³ஜாஙவாஙகrhதா ॥ 99॥
ப⁴ேவா பா⁴வமாதா நேரா யாமth◌⁴யாதா சலாnhேதாऽசலாkh²யா சேயாऽஜாகா ச ।
ச²லjhஞச²லாTh◌⁴யா ச²காரச²காரா ஜேயா வநshதா²ஜேலேஶா ஜேலஶா॥ 100॥

8 sanskritdocuments.org



ராகிணீேகஶவஸஹshரநாமshேதாthரmh

ஜபஜாபகா ஜக³jhவநீஶா ஜக³thphராணநாேதா² ஜக³தா³லாத³கா ।
ஜ²ேரா ஜ²rhஜ²ஶா ஜ²நthகாரஶph³ேதா³ ஜ²நஜ²ஜநாநாத³ஜ²ŋhகாரராவா ॥ 101॥
ஞைசதnhயகா ஞைகவlhயநா ஹேநாlhலாஸதா⁴ டநthடŋhகஹshதா ।
ட²ேரேஶா பவிShடட²காராதி³ேகா ட³ேரா டா³கிநீேஶா ட³ேரேஶா ட³மாரா ॥ 102॥
ட⁴ேமேஶா  ட⁴khகா வரshதா²நபீ³ேஜா ணவrh தமாலதiν:shதா²நநிShடா² ।
த²காராrhணமாநshத²நிshேதா²ऽஸŋhkh²யா த³யாவாnh த³யாrhth³ரா த⁴ேநேஶா
த⁴நாTh◌⁴யா ॥ 103॥
நவீேநா நேக³பா⁴க³தீrhŋhக³ஹாேரா நேக³ஶீ பர: பாரணீ ஸாதி³பாலா ।
ப²லாthமா ப²லா பா²lh³நீ ேப²ணநாஶ: ப²லா⁴ஷTh◌⁴யா வஶீ வாஸரmhயா ॥ 104॥
ப⁴கா³thமா ப⁴வshth மஹாபீ³ஜமாேநா மஹாபீ³ஜமாலா iµnhத:³ஸுஸூமா ।
யதிshதா² யஶshதா² ரதாநnhத³கrhதா ரதிrhலாகிநீேஶா லயாrhத² phரசNhடா³ ॥ 105॥
phரவாலாŋhக³தா⁴ phரவாலாŋhக³மாலா ஹேலாஹாலேஹலாபத:³ பாத³தாலா ।
வஶீnhth³ர: phரகாேஶா வரshதா²நவாஸா ஶிவ:த⁴ராŋhக:³ ஶலாகா ஶிலா ச ॥ 106॥
ஷடா³தா⁴ரவா ஷடா³தா⁴ரவிth³யா ஷடா³mhேபா⁴ஜஸmhshத:²ஷட³ph³ேஜாபவிShடா
।
ஸதா³ ஸாத⁴ேராkh³ேராபவிShடாऽபராகீ³ ஸுஸூkhதாபயshதா² பலாரயshதி²தா ॥
107॥
ஹரshேதா²kh³ரகrhமா ஹராநnhத³தா⁴ரா ல⁴shேதா² பிshதா² யீுph³த⁴க
ஸŋhkh²யா ।
அநnhேதா நிrhவாஹராகாரபீ³ஜா உரshேதா²ऽphshதா² உரா ஊrhth◌⁴வபா ॥
108॥
’சshேதா²  ’கா³லேஸா தீ³rhக⁴lh’shதா² thவேமேகா  ைசmhபீ³ஜ³rhவீ
³ணshதா² ।
ஸெதௗ³ŋhகாரவrh ெஸௗŋhகாரபீ³ஜா அஸŋhகாரசnhth³ேரா ஸ: காரவீரா ॥
109॥
ஹnhth³ேரா ஹஶா ஹ: kh’Shணபா ஶிேவா ேவத³பா⁴ஷா ச ெஶௗ: phரஸŋhகா³
।
க³th◌⁴யபீ பராநnhத³ப⁴ா பேரேஶா க³ேணஶீ ரேஸா வாஸjhயா ॥ 110॥
சேகா லphராண³th³தி⁴shதி²திshதா²shவயmh காமேத⁴iνshவபீ விபா ।
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ரNhயphரப: ◌⁴  ரNhயphரபா⁴ŋhகீ³ phரபா⁴தாrhகவrhேऽகாரŋhகீ³ ॥
111॥
விபா⁴ ேகாதா⁴ரா த⁴ராதா⁴ர ேகாஷா ரணீேஶா phரthயாதி³ேடாऽத⁴ேரா தா⁴ர
ெஶௗராrhயா ।
மஹாயjhஞஸmhshேதா² மஹாயjhஞநிShடா²ஸதா³கrhமஸŋhக:³ஸதா³மŋhக³ரŋhகா³ ॥
112॥
கிராதீபதி ராகிணீ காலth ஶிலாேகாட நிrhமாணேதா³ஹா விஶாலா ।
கலாrhககலshேதா² கலாகிŋhகிணீshதா² கிேஶார: கிேஶா ேthரகnhயா ॥ 113॥
மஹாலாŋhக³ ப³ேலாth³தா⁴மkh’Shண:லாலாதி³விth³யாऽப⁴ேயா பா⁴வஶூnhயா
।
மஹாலாகிநீ காகிநீ ஶாகிநீேஶா மஹாஸுphரகாஶா பேரா ஹாகிநீஶா ॥ 114॥
ேthரவா phேரமrhதீrhமஹா⁴திேபா⁴கீ³ மஹாேயாகி³நீ ச ।
லாŋhகா³ரகாேரா லாŋhகீ³ஶகnhயா th’தீயshth’தீயாऽth³விதீேயாऽth³விதீயா ॥
115॥
மஹாகnhத³வா மஹாநnhத³காஶீ ரkh³ராமவா மஹாபீட²ேத³ஶா ।
ஜக³nhநாத² வ: shத²லshேதா² வேரNhயா chதாநnhத³கrhதா ரஸாநnhத³கrhth ॥
116॥
ஜக³th³தீ³பகேலா ஜக³th³தீ³பகா மஹாகாமபீ மஹாகாமபீடா² ।
மஹாகாமபீட²shதி²ேரா ⁴தஶுth³தி⁴rhமஹா⁴தஶுth³தி: ◌⁴ மஹா⁴தth³தி: ◌⁴॥ 117॥
phரபா⁴nhத: phரவீ ³shேதா² கி³shதா² க³லth³தா⁴ரதா⁴ மஹாப⁴khதேவஷா ।
ணுnhநிvh’thதிநீvh’thதாnhதராthமா ஸத³nhதrhக³தshதா² லயshதா²நகா³ ॥
118॥
லயாநnhத³காmhயா விஸrhகா³phதவrhேகா³ விஶாலாமாrhகா³லாrhண:லாrh ।
மநshதா² மந:: ப⁴யாநnhத³தா³தா ஸதா³ லாணகீ³தா க³ஜjhஞாநதா³தா
மஹாேமபாயா ॥ 119॥
தேராrhலவா தரjhேஞாபத³rhஶா ஸுேரஶ: ஸேமஶ: ஸுேரஶா ஸுகீ²
க²Th³க³நிShடா² ।
ப⁴யthராணகrhதா ப⁴யjhஞாநஹnhth ஜநாநாmh மக²shேதா² மகா²நnhத³ப⁴ŋhகா³ ॥ 120॥
மஹாஸthபத²shேதா² மஹாஸthபத²jhஞா மஹாபி³nh³மாேநா மஹாபி³nh³மாநா ।
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க²ேக³nhth³ேராபவிShேடா விஸrhகா³nhதரshதா²விஸrhக³phரவிShேடா மஹாபி³nh³நாதா³
॥ 121॥
ஸுதா⁴நnhத³ப⁴khேதா விதா⁴நnhத³iµkhதி: ஶிவாநnhத³ஸுshேதா² விநாநnhத³தா⁴th ।
மஹாவாஹநாலாத³கா ஸுவாஹா ஸுராநnhத³காரா கி³ராநnhத³கா ॥ 122॥
ஹயாநnhத³காnhதி: மதŋhக³shத²ேத³ேவா மதŋhகா³தி⁴ேத³வீ மஹாமthதப: ।
தேத³ேகா மஹாசkhரபாணி: phரசNhடா³ கி²லாபshத²லshேதா²ऽவிஹmhநீஶபthநீ ॥
123॥
ஶிகா²நnhத³கrhதா ஶிகா²ஸாரவா ஸுஶாகmhப⁴ khேராShட ேவத³ேவதீ³ஸுக³nhதா⁴
।
ேகா³ ேயாக³கnhயா த³ேவா தீ³rhக⁴கnhயா ஶரNhய: ஶரNhயா iµநிjhஞாநக³mhயா
ஸுத⁴nhய:ஸுத⁴nhயா ॥ 124॥
ஶஶீ ேவத³ஜnhயா ய யாமவாமா யகாேமா யகாமா ஸதா³ kh³ராமகாமா ।
th◌⁴’தீஶ: th◌⁴’தீஶா ஸதா³ ஹாடகshதா²ऽ யேநேஶாऽயேநஶீ ப⁴காேரா ப⁴கீ³ரா ॥
125॥
சலthக²ஜநshத:² க²லthேக²லநshதா² விவாதீ கிராதீ கி²லாŋhேகா³ऽகி²லாŋhகீ³ ।
ph³’ஹthேக²சரshேதா² ph³’ஹthேக²ச ச மஹாநாக³ராேஜா மஹாநாக³மாலா ॥
126॥
ஹகாராrhth³த⁴ஸmhjhஞா vh’ேதாஹாரமாலா மஹாகாலேநphரஹா பாrhவதீ ச ।
தshரா தshராvh’ேதா :³க²ஹthயா விபnhேநா விபnhநா ³நnhத³கnhயா ॥
127॥
ஸதா³ :³க²ஹnhதா மஹா:³க²ஹnhth phரபா⁴தாrhக வrhண: phரபா⁴தாண: ।
மஹாபrhவதphேரமபா⁴ேவாபபnhேநா மஹாேத³வபthநீஶபா⁴ேவாபபnhநா ॥ 128॥
மஹாேமாநீலphயா ப⁴khதிதா³தா நயாநnhத³ ப⁴khதிphரதா³ ேத³வமாதா ॥ 129॥
இthேயதthகதி²தmh நாத² மஹாshேதாthரmh மேநாரமmh ।
ஸஹshரநாமேயாகா³ऽŋhக³மShேடாthதரஸமnhவிதமmh ॥ 130॥
ய: பேட²th phராதthதா²ய ஶுசிrhவாஶுசிமாநஸ: ।
ப⁴khthயா ஶாnhதிமவாphேநாதி அநாயாேஸந ேயாகி³ராTh ॥ 131॥
phரthயஹmh th◌⁴யாநமாkh’thய thஸnhth◌⁴யmh ய: பேட²th ஶுசி: ।
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ஷNhமாஸாth பரேமா ேயாகீ³ஸthயmh ஸthயmh ஸுேரவர ॥ 132॥
அகாலmh’thஹரணmh ஸrhவvhயாதி⁴விநாஶநmh ।
அபmh’thyhவாதி³ஹரணmh வாரேமகmh பேட²th³யதி³ ॥ 133॥
ப²ththவா ேய ந க³chச²nhதி விபthகாேல மஹாநிஶி ।
அநாயாேஸந ேத யாnhதி மஹாேகா⁴ேர ப⁴யாrhணேவ ॥ 134॥
அகாேல ய: பேட²nhநிthயmh ஸுகாலshதthth³ப⁴ேவth ।
ராஜshவஹரேண ைசவ ஸுvh’thதிஹரதி³ேக ॥ 135॥
மாைஸகபட²நாேத³வ ராஜshவmh ஸ லேப⁴th³ th◌⁴வmh ।
விசரnhதி மஹாவீரா:shவrhேக³ மrhthேய ரஸாதேல ॥ 136॥
க³ேணஶlhயவேநா மஹாkhேராத⁴ஶண: ।
ஏதthshேதாthரphரஸாேத³ந வnhiµkhேதா மதேல ॥ 137॥
மஹாநாமshேதாthரஸாரmh த⁴rhமாத⁴rhமநிபணmh ।
அகshமாth th³தி⁴த³mh காmhயmh காmhயmh பரமth³தி⁴த³mh ॥ 138॥
மஹாலNhட³nhயா: ப⁴வாnhயா:ஸாத⁴ேந ஶுேப⁴ ।
அேப⁴th³யேப⁴த³ேந ைசவ மஹாபாதகநாஶேந ॥ 139॥
மஹாேகா⁴ரதேர காேல ப²thவா th³தி⁴மாphiνயாth ।
ஷThசkhரshதmhப⁴நmh நாத² phரthயஹmh ய: கேராதி  ॥ 140॥
மேநாக³திshதshய ஹshேத ஸ ஶிேவா ந  மாiνஷ: ।
ேயாகா³ph◌⁴யாஸmh ய: கேராதி ந shதவ: பTh²யேத யதி³ ॥ 141॥
ேயாக³ph◌⁴ரShேடா ப⁴ேவth phரmh லாசாரவிலŋhக⁴நாth ।
நாய phரதா³தvhயmh ந க²lhவேலவரmh ॥ 142॥
லாசாரmh ஸமாkh’thய ph³ராம:thயாத³ய: ।
ேயாகி³ந: phரப⁴வnhthேயவ shேதாthரபாடா²th ஸதா³மரா: ॥ 143॥
ஆநnhத³ைப⁴ரவ உவாச
வத³ காnhேத ரஹshயmh ேம மயா ஸrhவச விshmh’தmh ।
மஹாவிஷmh காலடmh பீththவா ேத³வாதி³ரth ॥ 144॥
கNhட²shதா:² ேத³வதா:ஸrhவா ப⁴sh⁴தா:ஸுஸmhph◌⁴’தா: ।
மஹாவிஷjhவாலயா ச மம ேத³ஹshத²ேத³வதா: ॥ 145॥

12 sanskritdocuments.org



ராகிணீேகஶவஸஹshரநாமshேதாthரmh

ைகவlhயநிரதா:ஸrhேவ phராrhத²யnhதி நிரnhதரmh ।
ஷThசkhரmh கத²யிthவா  ஸnhேதாஷmh ேம  phரேபா⁴ ।
ஷThசkhரேப⁴த³கத²நமmh’தரவதி³கmh ॥ 146॥
கதி²thவா மம ஸnhேதாஷmh  கlhயாணி வlhலேப⁴ ।
அmh’தாநnhத³ஜலெதௗ⁴ ஸுதா⁴பி:◌⁴ khதவிkh³ரஹmh ॥ 147॥
kh’ththவா கத²ய ஶீkh◌⁴ரmh ேம சாஷmh பவrhத⁴ய ।
ஆநnhத³ைப⁴ரவீ உவாச
நி³டா⁴rhத² மஹாகால காேலஶ ஜக³தீ³வர ॥ 148॥
ைப⁴ரவாநnhத³நிலய காலடநிேஷவண ।
இதா³நீmh ஶ ◌்’iΝ ேயாகா³rhத² மயி ஸmhேயாக³ ஏவ ச ॥ 149॥
thவா ைசதthkhயாகாrhயmh நேரா ேயாகீ³வேரா ப⁴ேவth ।
மேமாth³ப⁴வ: ேக²ऽமேல ச ஸrhவாகாரவிவrhேத ॥ 150॥
ph◌⁴மth◌⁴ேய ஸrhவேத³ேஹ ச shதா²பயிthவா ச மாmh நர: ।
பா⁴vhயேத சாபchச²nhநmh ph³ரமவிShiΝஶிவாthமகmh ॥ 151॥
மம பmh மஹாகால ஸththவரஜshதம: phயmh ।
ேகவலmh ரேஜாேயாேக³ந ஶரmh நாபி திShட²தி ॥ 152॥
ததா² ேகவலேயாேக³ந தமஸா நாபி திShட²தி ।
ததா² ேகவலஸththேவந ேதா ேத³ phரதிShட²தி ।
அதshth³ணேயாேக³ந தா⁴ரயா நவாŋhக³கmh ॥ 153॥
ஶைந: ஶைந: விேஜதvhயா:ஸththவரஜshதேமா³: ।
ஆெதௗ³thவா ரேஜாத⁴rhமmh பசாthதாமஸேமவ ச ॥ 154॥
ஸrhவேஶேஷ ஸththவ³ணmh நேரா ேயாகீ³வேரா ப⁴ேவth ।
³ணவாnh jhஞாநவாnh வாkh³ ஸுrhத⁴rh ேதnhth³ய: ॥ 155॥
ஶுth³த⁴நிrhமலஸthவmh  ³ணமாthய ேமாபா⁴kh ।
ஸதா³ஸththவ³chச²nhநmh ஷmh கால ஏவ ச ॥ 156॥
பயதீஹ ந கதா³சிjhஜராmh’thவிவrhதmh ।
தmh ஜநmh பரமmh ஶாnhதmh நிrhமலmh th³ைவதவrhதmh ॥ 157॥
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ஸrhவthயாகி³நமாthமாநmh கால:ஸrhவthர ரதி ।
ஜேல வா பrhவேத வாபி மஹாரNhேய ரணshத²ேல ॥ 158॥
⁴க³rhthதநிலேய பீ⁴ேத ஸmhஹாேர ³Shடவிkh³ரேஹ ।
ஸnhதிShட²தி மஹாேயாகீ³ஸthயmh ஸthயmh ேலவர ॥ 159॥
மஹாேயாக³mh ஶ ◌்’iΝ phராணவlhலப⁴ நிேகதந ।
ேயாகா³rhத²mh பரமmh ph³ரமேயாகா³rhத² பரnhதப: ॥ 160॥
ேய ஜாநnhதி மஹாேயாக³mh ரயnhேத ந ச ேத நரா: ।
kh’thவா kh’thவா ஷTh³த³லshய ஸாத⁴நmh kh’thshநஸாத⁴நmh ॥ 161॥
தத:rhயாnhலபth³ேம Nhட³பசாலநmh ।
iµஹுrhiµஹுசாலேநந நேரா ேயாகீ³வேரா ப⁴ேவth ॥ 162॥
ஏகாnhதநிrhமேல ேத³ேஶ ³rhபீ⁴ாதி³விவrhேத ।
வrhஷேமகாஸேந ேயாகீ³ ேயாக³மாrhக³பேரா ப⁴ேவth ॥ 163॥
பth³மாஸநmh ஸதா³rhயாth³ ப³th³த⁴பth³மாஸநmh ததா² ।
மஹாபth³மாஸநmh kh’thவா ததா² சாஸநமஜநmh ॥ 164॥
தthபசாth shவshதிகாkh²யச ப³th³த⁴shவshதிகேமவ ச ।
ேயாகா³ph◌⁴யாேஸ ஸதா³rhயாth மnhthரth³th◌⁴யாதி³கrhமணி ॥ 165॥
சkhராஸநmh ஸதா³ ேயாகீ³ ேயாக³ஸாத⁴நகrhமணி ।
ப³th³த⁴சkhராஸநmh நாம மஹாசkhராஸநmh ததா² ॥ 166॥
kh’thவா ந: phரகrhதvhயmh ப³th³த⁴ேயாேக³வராஸநmh ।
ேயாேக³வராஸநmh kh’thவா மஹாேயாேக³வராஸநmh ॥ 167॥
வீராஸநmh தத:rhயாth மஹாவீராஸநmh ததா² ।
ப³th³த⁴வீராஸநmh kh’thவா நேரா ேயாேக³வேரா ப⁴ேவth ॥ 168॥
தத:rhயாnhமஹாகால ப³th³த⁴khடாஸநmh ।
மஹாkhடமாkh’thய ேகவலmh khடாஸநmh ॥ 169॥
மராஸநேமவmh  மஹாமரேமவ ச ।
ப³th³த⁴மரமாkh’thய நேரா ேயாேக³வேரா ப⁴ேவth ॥ 170॥
ஏதth ஸrhவmh phரவkhதvhயmh விசாrhய ஸுமந:phய ।
அபி⁴ேஷகphரகரேண ஆஸநாதி³phரகாஶகmh ॥ 171॥
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கதி²தvhயmh விேஶேஷண இதா³நீmh ஶ ◌்’iΝஷThkhரமmh ।
ph³ரமா விShiΝச th³ரச ஈவரச ஸதா³ஶிவ: ॥ 172॥
தத: பரஶிேவா ேத³வ:ஷThஶிவா:ஷThphரகாஶகா: ।
ஏேதஷாmh ஷTh³³நnhதா:³ ஶkhதய: பரேத³வதா: ॥ 173॥
ஷThசkhரேப⁴த³நரதா மஹாவிth³யாதி⁴ேத³வதா: ।
ஏேதஷாmh shதவநmh rhயாth பரேத³வஸமnhவிதmh ॥ 174॥
ஏதthphரகாரகரேண யச phரthயஹமாத³ராth ।
khயாநிவிShட:ஸrhவthர பா⁴வநாkh³ரஹபth◌⁴’kh ॥ 175॥
ஸ பயதி ஜக³nhநாத²mh கமேலாபக³தmh ஹmh ।
ஆெதௗ³ஹேரrhத³rhஶநச காரேயth³ேயந Nhட³ ॥ 176॥
தேதா th³ரshய ஸmhjhஞாயாmh லாகிnhயா: ஶுப⁴த³rhஶநmh ।
ஸrhவஶ: khரமேஶா நாத² த³rhஶநmh phராphயேத நர: ॥ 177॥
ஶைந: ஶைநrhமஹாகால ைகலாஸத³rhஶநmh ப⁴ேவth ।
khரேமண ஸrhவth³தி: ◌⁴ shயாth அShடாŋhக³ேயாக³ஸாத⁴நாth ॥ 178॥
அShடாŋhக³ஸாத⁴ேந காேல யth³யth கrhமmh கேராதி  ।
தthஸrhவmh பயthேநந ஶ ◌்’iΝஸாத³ரrhவகmh ।
தthkhயாதி³கமாkh’thய ஶீth◌⁴ரmh ேயாகீ³ ப⁴விShயதி ॥ 179॥
॥ இதி th³ரயாமேல உthதரதnhthேர ைப⁴ரவீைப⁴ரவஸmhவாேத³
ராகிணீேகஶவஸஹshரநாமshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥

Encoded by Mark S.G. Dyczkowski muktAbodha

Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com

shrIrAkiNIkeshavasahasranAmastotram

pdf was typeset on August 22, 2020

rAkiNIkeshavasahasra.pdf 15



ராகிணீேகஶவஸஹshரநாமshேதாthரmh

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

16 sanskritdocuments.org


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

