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Shri Adi VarahI sahasranAmastotram

ஆதி³வாராஸஹshரநாமshேதாthரmh

உTh³டா³மரதnhthrhnhதrhக³தmh
॥வாராth◌⁴யாநmh ॥

நேமாऽsh ேத³வி வாரா ஜையŋhகாரshவபிணி ।
ஜய வாரா விேவஶி iµkh²யவாரா ேத நம:॥ 1॥
வாராஹiµகி² வnhேத³ thவாmh அnhேத⁴ அnhதி⁴நி ேத நம: ।
ஸrhவ³rhShடphர³Shடாநாmh வாkhshதmhப⁴நகேர நம:॥ 2॥
நம:shதmhபி⁴நி shதmhேப⁴ thவாmh jh’mhேப⁴ jh’mhபி⁴ணி ேத நம: ।
nhேத⁴ nhதி⁴நி வnhேத³ thவாmh நேமா ேத³ேவஶி ேமாநி ॥ 3॥
shவப⁴khதாநாmh  ஸrhேவஷாmh ஸrhவகாமphரேத³ நம: ।
பா³ேவா:shதmhப⁴கmh வnhேத³வாshதmhப⁴நகாணீmh ॥ 4॥
shதmhப⁴நmh  ஶthmh  ேம ஶthநாஶநmh ।
ஶீkh◌⁴ரmh வயmh ச  ேம யாऽkh³ெநௗ வாகா³thகா shதி²தா ॥ 5॥
ட²சShடயேப thவாmh ஶரணmh ஸrhவதா³ ப⁴ேஜ ।
ஹுமாthேக ப²Th³ேபண ஜய ஆth³யாநேந ஶிேவ ॥ 6॥
ேத³ ேம ஸகலாnh காமாnh வாரா ஜக³தீ³வ ।
நமshph◌⁴யmh நமshph◌⁴யmh நமshph◌⁴யmh நேமா நம:॥ 7॥

॥ வாரா கா³யth ॥
வராஹiµkh²ைய விth³மேஹ । த³Nhட³நாதா²ைய தீ⁴ம ।
தnhேநா அrhkh◌⁴ phரேசாத³யாth ॥

॥ அத²ஆதி³வாராஸஹshரநாமshேதாthரmh ॥
அத² th◌⁴யாநmh ।
வnhேத³ வாராஹவkhthராmh வரமணிமடாmh விth³மேராthர⁴ஷாmh
ஹாராkh³ைரேவயŋhக³shதநப⁴ரநதாmh பீதெகௗேஶயவshthராmh ।
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ஆதி³வாராஸஹshரநாமshேதாthரmh

ேத³வீmh த³ோrhth◌⁴வஹshேத iµஸலமத²பரmh லாŋhக³லmh வா கபாலmh
வாமாph◌⁴யாmh தா⁴ரயnhதீmh வலயககாmh யாமலாmh ஸுphரஸnhநாmh ॥
ஐmh kh³ெலௗmh ஐmh நேமா ப⁴க³வதி வாrhதா வாrhதா வாரா வாரா
வராஹiµகி²
வராஹiµகி²அnhேத⁴ அnhதி⁴நி நம: nhேத⁴ nhதி⁴நி நம: ஜmhேப⁴ ஜmhபி⁴நி நம:
ேமாேஹ ேமாநி நம: shதmhேப⁴ shதmhபி⁴நி நம: ஸrhவ³Shடphர³Shடாநாmh
ஸrhேவஷாmh
ஸrhவவாkhசிthதசுrhiµக²க³திவாshதmhப⁴நmh   ஶீkh◌⁴ரmh வயmh
  । ஐmh kh³ெலௗmh ட:² ட:² ட:² ட:²ஹுmh ப²Th shவாஹா ।
மஹாவாராயmh வா பா³காmh ஜயா நம: ॥
ேத³vhவாச –

கNhட² கnhேதா⁴ தீ³நப³nhேதா⁴ ஜக³thபேத ।
⁴தி⁴தஸrhவாŋhக³ பராthபரதர phரேபா⁴ ॥ 1॥
kh’தாஜடா ⁴thவா ph’chசா²mhேயகmh த³யாநிேத⁴ ।
ஆth³யா யா சிthshவபா யா நிrhவிகாரா நிரஜநா ॥ 2॥
ேபா³தா⁴தீதா jhஞாநக³mhயா டshதா²ऽऽநnhத³விkh³ரஹா ।
அkh³ராயாऽதீnhth³யா ஶுth³தா⁴ நிஹா shவாவபா⁴கா ॥ 3॥
³தீதா நிShphரபசா யவாŋhமநஸேகா³சரா ।
phரkh’திrhஜக³³thபthதிshதி²திஸmhஹாரகாணீ ॥ 4॥
ராrhேத² ஜக³தாmh ேத³வகாrhயாrhத²mh வா ஸுரth³விஷாmh ।
நாஶாய த⁴thேத ஸா ேத³ஹmh தthதthகாrhையகஸாத⁴நmh ॥ 5॥
தthர ⁴த⁴ரrhதா²ய யjhஞவிshதாரேஹதேவ ।
விth³thேகஶரNhயாப³லாகாதி³வதா⁴ய ச ॥ 6॥
ஆவிrhப³⁴வ யா ஶkhதிrhேகா⁴ரா ⁴தா³ரபிணீ ।
வாரா விகடாகாரா தா³நவாஸுரநாஶிநீ ॥ 7॥
ஸth³ய:th³தி⁴க ேத³வீ ேதா⁴ரா ேகா⁴ரதரா ஶிவா ।
தshயா:ஸஹshரநாமாkh²யmh shேதாthரmh ேம ஸiµதீ³ரய ॥ 8॥
kh’பாேலேஶாऽshதி மயி ேசth³பா⁴kh³யmh ேம யதி³ வா ப⁴ேவth ।
அiνkh³ராயா யth³யஹmh shயாmh ததா³ வத³ த³யாநிேத⁴ ॥ 9॥
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ஈவர உவாச ।
ஸா⁴ ஸா⁴ வராேராேஹ த⁴nhயா ப³ஹுமதா ேம ।
ஶுஷாதி³ஸiµthபnhநா ப⁴khதிரth³தா⁴ஸமnhவிதா தவ ॥ 10॥
ஸஹshரநாம வாராயா:ஸrhவth³தி⁴விதா⁴யி ச ।
தவ ேசnhந phரவயா phேய கshய வதா³mhயஹmh ॥ 11॥
கிnh ேகா³phயmh phரயthேநந ஸmhரயmh phராணேதாऽபி ச ।
விேஶஷத: கேக³ ந ேத³யmh யshய கshயசிth ॥
ஸrhேவऽnhயதா²th³தி⁴பா⁴ேஜா ப⁴விShயnhதி வராநேந ॥ 12॥
ௐஅshயவாராஸஹshரநாமshேதாthரshய மஹாேத³வ’:।அiνShphச²nhத:³
।
வாரா ேத³வதா । ஐmh பீ³ஜmh । khேராmh ஶkhதி: ।ஹுmh கீலகmh ।
மம ஸrhவாrhத²th³th◌⁴யrhேத² ஜேப விநிேயாக:³ ।
ௐ வாரா வாமநீ வாமா ப³க³லா வாஸவீ வஸு: ।
ைவேத³ விரஸூrhபா³லா வரதா³ விShiΝவlhலபா⁴ ॥ 13॥
வnhதி³தா வஸுதா³ வயா vhயாthதாshயா வசிநீ ப³லா ।
வஸுnhத⁴ரா வீதிேஹாthரா வீதராகா³ விஹாய ॥ 14॥
ஸrhவா க²நிphயா காmhயா கமலா காசநீ ரமா ।
⁴mhரா கபாநீ வாமா lhலா கலாவதீ ॥ 15॥
யாmhயாऽkh³ேநயீ த⁴ரா த⁴nhயா த⁴rhணீ th◌⁴யாநிநீ th◌⁴வா ।
th◌⁴’திrhலrhஜயா Sh: ஶkhதிrhேமதா⁴ தபshவிநீ ॥ 16॥
ேவதா⁴ ஜயா kh’தி: காnhதி:shவாஹா ஶாnhதிrhத³மா ரதி: ।
லjhஜா மதி:shmh’திrhநிth³ரா தnhth³ரா ெகௗ³ ஶிவா shவதா⁴ ॥ 17॥
சNh³ ³rhகா³ऽப⁴யா பீ⁴மா பா⁴ஷா பா⁴மா ப⁴யாநகா ।
⁴தா³ரா ப⁴யாபஹா பீ⁴rhைப⁴ரவீ ப⁴ŋhக³ரா ப⁴ ॥ 18॥
⁴rh⁴ரா ேகா⁴ஷ ேகா⁴ரா ேகா⁴ணீ ேகா⁴ணஸmhதா ।
க⁴நாத⁴நா க⁴rhக⁴ரா ச ேகா⁴ணkhதாऽக⁴நாஶிநீ ॥ 19॥
rhவாkh³ேநயீ பா யாmhயா வாயvhthதரவாணீ ।
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ஐஶாnhrhth◌⁴வாத:◌⁴shதி²தா ச ph’Shடா த³ாkh³ரவாமகா³॥ 20॥
’nhநாபி⁴ph³ரமரnhth◌⁴ராrhகshவrhக³பாதால⁴கா³ ।
ஐmh :: khmh தீrhத²க³தி: phதிrhதீ⁴rhகீ:³ கலாऽvhயயா ॥ 21॥
’kh³யஜு:ஸாமபா ச பரா யாthNh³mhப³ரா ।
க³தா³ஶkhதிசாேபஷுஶூலசkhரkhரShதா⁴ணீ ॥ 22॥
ஜரதீ வதீ பா³லா சரŋhக³ப³ேலாthகடா ।
ஸthயாரா சாதி⁴ேப⁴th தா⁴th பாth பரா ப: ॥ 23॥
ேthரjhஞா கmhபிநீ jhேயShடா²³ரத⁴rhஶா ⁴ரnhத⁴ரா ।
மாநீ மாநிநீ மாதா மாநநீயா மநshவிநீ ॥ 24॥
மேஹாthகடா மnhக மiνபா மேநாஜவா ।
ேமத³shவிநீ மth³யரதா ம⁴பா மŋhக³ளாऽமரா ॥ 25॥
மாயா மாதாऽऽமயஹ mh’டா³நீ மலா mh’தி: ।
மஹாேத³வீ ேமாஹஹ மஜுrhmh’thஜயாऽமலா ॥ 26॥
மாmhஸலா மாநவா லா மஹாராthமஹாலஸா ।
mh’கா³ŋhகா நகா shயாnhமஷkh◌⁴நீ மத³nhதிகா ॥ 27॥
rhchசா²ேமாஹmh’ஷாேமாகா⁴மத³mh’thமலாபஹா ।
mhஹrhமஷvhயாkh◌⁴ரmh’க³khேராடா³நநா ⁴நீ ॥ 28॥
த⁴ணீ தா⁴ணீ ேத⁴iνrhத⁴th தா⁴வநீ த⁴வா ।
த⁴rhமth◌⁴வநா th◌⁴யாநபரா த⁴நதா⁴nhயத⁴ராphரதா³ ॥ 29॥
பாபேதா³ஷvhயாதி⁴நாஶிநீ th³தி⁴தா³யிநீ ।
கலாகாShடா²thரபாபாऽஹshthவாஸபிணீ ॥ 30॥
ஸmh’th³தா⁴ ஸு⁴ஜா ெரௗth³ ராதா⁴ ராகா ரமாऽரணி: ।
ராமா ரதி: phயா Shடா ரணீ ரவிமth◌⁴யகா³ ॥ 31॥
ரஜநீ ரமணீ ேரவா ரŋhகிநீ ரநீ ரமா ।
ேராஷா ேராஷவதீ ா கராjhயphரதா³ ரதா ॥ 32॥
ா பவதீ ராshயா th³ராணீ ரணபNh³தா ।
க³ŋhகா³ ச யiµநா ைசவ ஸரshவதிshவஸூrhம: ◌⁴ ॥ 33॥
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க³Nhட³கீ ŋhக³ப⁴th³ரா ச காேவ ெகௗஶிகீ ப: ।
க²Thேவாரக³வதீ சாரா ஸஹshராா phரதrhத³நா ॥ 34॥
ஸrhவjhஞா ஶாŋhக ஶாshth ஜடாதா⁴Nhயேயாரதா³ ।
யாவநீ ெஸௗரபீ⁴ ph³ஜா வkhரNhடா³ வேதா⁴th³யதா ॥ 35॥
சnhth³ராபீடா³ ேவத³ேவth³யா ஶŋhகி²நீ நீlhலஓதா ।
th◌⁴யாநாதீதாऽபchேச²th³யா mh’thபா thவrhக³தா³ ॥ 36॥
அபா ப³ஹுபா ச நாநாபா நதாநநா ।
vh’ஷாகபிrhvh’ஷாடா⁴ vh’ேஷஶீ vh’ஷவாஹநா ॥ 37॥
vh’ஷphயா vh’ஷாவrhதா vh’ஷபrhவா vh’ஷாkh’தி: ।
ேகாத³Nh³நீ நாக³டா³ சுShயா பரமாrhதி²கா ॥ 38॥
³rhவாஸா ³rhkh³ரஹா ேத³வீ ஸுராவாஸா ³ராஹா ।
³rhகா³ ராதா⁴ ³rhக³ஹnhth ³ராராth◌⁴யா த³வீய ॥ 39॥
³ராவாஸா :³phரஹshதா :³phரகmhபா ³ணீ ।
ஸுேவணீ ரமணீ யாமா mh’க³vhயாதா⁴ऽrhகதாபிநீ ॥ 40॥
³rhகா³ தாrh பாஶுபதீ ெகௗணபீ ணபாஶநா ।
கபrhதி³நீ காமகாமா கமநீயா கேலாjhவலா ॥ 41॥
காஸாவ’thகாரகாநீ கmh³கNh² kh’தாக³மா ।
கrhகஶா கார காnhதா கlhபாऽகlhபா கடŋhகடா ॥ 42॥
மஶாநநிலயா பி⁴nhநீ க³ஜாடா⁴ க³ஜாபஹா ।
தthphயா தthபரா ராயா shவrhபா⁴iν: காலவசிநீ ॥ 43॥
ஶாகா² விஶாகா² ேகா³ஶாகா²ஸுஶாகா² ேஶஷஶாகி²நீ ।
vhயŋhகா³ஸுபா⁴ŋhகா³ வாமாŋhகா³ நீலாŋhகா³ऽநŋhக³பிணீ ॥ 44॥
ஸாŋhேகா³பாŋhகா³ ச ஶாரŋhகா³ ஶுபா⁴ŋhகா³ ரŋhக³பிணீ ।
ப⁴th³ரா ஸுப⁴th³ரா ப⁴th³ரா mhகா விநதாऽதி³தி: ॥ 45॥
’th³யா வth³யா ஸுபth³யா ச க³th³யபth³யphயா phரஸூ: ।
சrhசிகா ேபா⁴க³வthயmhபா³ஸார ஶப³ ந ॥ 46॥
ேயாகி³நீ Shகலாऽநnhதா பரா ஸாŋhkh²யா ஶசீ ஸதீ ।
நிmhநகா³ நிmhநநாபி⁴ச ஸShiΝrhஜாkh³’தீ பி: ॥ 47॥
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த³மயnhதீ த³ த³Nhேடா³th³த³Nh³நீ தா³ரதா³யிகா ।
தீ³பிநீ தா⁴விநீ தா⁴th த³கnhயா த³th³ரதீ ॥ 48॥
தா³நீ th³ரவிணீ த³rhவீ த³Nh³நீ த³Nhட³நாயிகா ।
தா³நphயா ேதா³ஷஹnhth :³க²தா³th³rhயநாஶிநீ ॥ 49॥
ேதா³ஷதா³ ேதா³ஷkh’th³ேதா³kh³th◌⁴ ேதா³ஹதா³ ேத³விகாऽத³நா ।
த³rhவீக ³rhவதா ³rhகா³ऽth³வயவாதி³நீ ॥ 50॥
சராசராऽநnhதvh’Shnhமthதா கமலாலஸா ।
தாணீ தாரகாnhதாரா பராthமா ph³ஜேலாசநா ॥ 51॥
இnh³rhரNhயகவசா vhயவshதா² vhயவஸாயிகா ।
ஈஶநnhதா³ நதீ³ நாகீ³ யணீ ஸrhபிணீ வ ॥ 52॥
ஸுதா⁴ ஸுரா விவஸஹா ஸுவrhŋhக³த³தா⁴ணீ ।
ஜநநீ phதிபாேக:ஸாmhராjhஞீ ஸmhவி³thதமா ॥ 53॥
அேமயாऽShடத³மநீ பிŋhக³லா ŋhக³தா⁴ணீ ।
சாiµNhடா³ phலாவிநீ ஹாலா ph³’ஹjhjhேயாதிkhரமா ॥ 54॥
ஸுphரதீகா ச ஸுkh³வா ஹvhயவாஹா phரலாபிநீ ।
நப⁴shயா மாத⁴வீ jhேயShடா² ஶிஶிரா jhவாநீ சி: ॥ 55॥
ஶுkhலா ஶுkhரா ஶுசா ேஶாகா ஶுகீ ேப⁴கீ பிகீ ப⁴கீ ।
ph’ஷத³வா நேபா⁴ேயாநீ ஸுphரதீகா விபா⁴வ ॥ 56॥
க³rhவிதா ³rhவிணீ க³Nhயா ³rh³த க³யா ।
க³nhத⁴rhவீ க³ணிகா ³nhth³ரா கா³³ ேகா³பிகாऽkh³ரகா³ ॥ 57॥
க³ேணஶீ கா³நீ க³nhth ேகா³பதிrhக³nhதி⁴நீ க³வீ ।
க³rhதா கா³நநீ ேகா³நா ேகா³ரா ேகா³விதா³mh க³தி: ॥ 58॥
kh³ராதி²கீ kh³ரதி²kh’th³ேகா³Sh² க³rhப⁴பா ³ணணீ ।
பாரshக பாசநதா³ ப³ஹுபா விபிகா ॥ 59॥
ஊஹா vhஹா ³ஹா ச ஸmhேமாஹா ேமாஹஹாணீ ।
யjhஞவிkh³ரணீ யjhஞா யாயஜூகா யஶshவிநீ ॥ 60॥
அkh³நிShேடா²ேமாऽthயkh³நிShேடாேமா வாஜேபயச ேஷாட³ஶீ ।
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Nhட³ேகாऽவேமத⁴ச ராஜஸூயச நாப⁴ஸ: ॥ 61॥
shவிShடkh’th³ப³ஹுெஸௗவrhே ேகா³ஸவச மஹாvhரத: ।
விவth³ph³ரமயjhஞச phராஜாபthய: ஶிலாயவ:॥ 62॥
அவkhராnhேதா ரத²khராnhேதா விShiΝkhராnhேதா விபா⁴வஸு: ।
ஸூrhயkhராnhேதா க³ஜkhராnhேதா ப³பி⁴nhநாக³யjhஞக:॥ 63॥
ஸாவிth சாrhத⁴ஸாவிth ஸrhவேதாப⁴th³ரவாண: ।
ஆதி³thயாமயேகா³ேதா³ஹக³வாமயmh’கா³மயா:॥ 64॥
ஸrhபமய: காலபிஜ: ெகௗNh³nhேயாபநகாஹல: ।
அkh³நிவிth³th³வாத³ஶாஹ:shேவாபாmhஶு: ேஸாமேதா³ஹந: ॥ 65॥
அவphரதிkh³ரேஹா ப³rhரேதா²ऽph◌⁴த³ய ’th³தி⁴ராTh ।
ஸrhவshவத³ே தீ³ா ேஸாமாkh²யா ஸதா³வய:॥ 66॥
கடா²யநச ேகா³ேதா³ஹ:shவாஹாகாரshதநபாth ।
த³Nhடா³ஷேமத⁴ச ேயேநா வjhர இஷுrhயம:॥ 67॥
அŋhகி³ரா கŋhக³ேப⁴Nhடா³ சாnhth³ராயணபராய ।
jhேயாதிShேடா²ம:ேதா த³rhேஶா நnhth³யாkh²ய: ெபௗrhணமாக:॥ 68॥
க³ஜphரதிkh³ரேஹா ராth: ெஸௗரப: ◌⁴ ஶாŋhகலாயந: ।
ெஸௗபா⁴kh³யkh’chச காேஷா ைவதலாயநராம²॥ 69॥
ேஶாசிShகா நாசிேகத: ஶாnhதிkh’thShkh’thததா² ।
ைவநேதேயாchசாடெநௗ ச வஶீகரணமாரேண ॥ 70॥
thைரேலாkhயேமாஹேநா வீர: கnhத³rhபப³லஶாதந: ।
ஶŋhக²ேடா³ க³ஜாchசா²ேயா ெரௗth³ராkh²ேயா விShiΝவிkhரம: ॥ 71॥
ைப⁴ரவ: கவஹாkh²யசாவph◌⁴’ேதா²ऽShடாகபாலக: ।
ெரௗஷTh ெவௗஷTh வஷThகார: பாகஸmhshதா² பதீ ॥ 72॥
சயேநா நரேமத⁴ச கா ரthநதா³நிகா ।
ெஸௗthராமணீ ச பா⁴nhதா³ பா³rhஹshபthேயா ப³லŋhக³ம:॥ 73॥
phரேசதா:ஸrhவஸthரச க³ஜேமத:◌⁴ கரmhப⁴க: ।
ஹவி:ஸmhshதா² ேஸாமஸmhshதா² பாகஸmhshதா² க³thமதீ ॥ 74॥
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ஸthயஸூrhயசமஸ:shkhshேவாக²லேமணீ ।
சபேலா மnhதி²நீ ேம⁴ ப: phராkh³வmhஶகா ॥ 75॥
ரரஶுச ேதா³ph◌⁴யச வாேத:³ பவி:தா² ।
ஆphேதாrhயாேமா th³ேராணகலேஶா ைமthராவண ஆவிந:॥ 76॥
பாthநீவதச மnhதீ² ச ஹாேயாஜந ஏவ ச ।
phரதிphரshதா²நஶுkhெரௗ ச ஸாேத⁴நீ ஸthஸமா ॥ 77॥
ேஹாதாऽth◌⁴வrhshதேதா²th³கா⁴தா ேநதா thவShடா ச ேயாthகா ।
ஆkh³நீth◌⁴ேராऽchச²வகா³Shடாவkh³ராவshthphரதrhத³க:॥ 78॥
ஸுph³ரமNhேயா ph³ராமணச ைமthராவணவாெணௗ ।
phரshேதாதா phரதிphரshதா²தா யஜமாநா th◌⁴வnhthகா ॥ 79॥
ஆாஷதா³jhயmh ச ஹvhயmh கvhயmh ச: பய: ।
ஜுஹூth³⁴ேph◌⁴’th ph³ரமா thரயீ thேரதா தரவிநீ ॥ 80॥
ேராடா³ஶ: பஶுகrhஷ: phேரணீ ph³ரமயjhஞிநீ ।
அkh³நிவா த³rhப⁴ேராமா ph³ரமஶீrhஷா மேஹாத³ ॥ 81॥
அmh’தphராஶிகா நாராயணீ நkh³நா தி³க³mhப³ரா ।
ஓŋhகாணீ சrhேவத³பா திரiνlhவ ॥ 82॥
அShடாத³ஶ⁴ஜா ரmhபா⁴ ஸthயா க³க³நசாணீ ।
பீ⁴மவkhthரா மஹாவkhthரா கீrhதிராkh’Shணபிŋhக³லா ॥ 83॥
kh’Shணrhth³தா⁴ மஹாrhth³தா⁴ ேகா⁴ரrhth³தா⁴ ப⁴யாநநா ।
ேகா⁴ராநநா ேகா⁴ரவா ேகா⁴ரராவா மஹாvhரதா ॥ 84॥
தீ³phதாshயா தீ³phதேநthரா சNhட³phரஹர ஜ ।
ஸுரபீ⁴ ெஸௗநபீ⁴ வீசீ சா²யா ஸnhth◌⁴யா ச மாmhஸலா ॥ 85॥
kh’Sh kh’Shmhப³ரா kh’Shணஶாrhŋhகி³ணீ kh’Shணவlhலபா⁴ ।
thராநீ ேமாநீ th³ேவShயா mh’thபா ப⁴யாவஹா ॥ 86॥
பீ⁴ஷ தா³நேவnhth³ரkh◌⁴நீ கlhபகrhth யŋhக ।
அப⁴யா ph’தி²வீ ஸாth◌⁴வீ ேகஶிநீ vhயாதி⁴ஜnhமஹா ॥ 87॥
அோph◌⁴யா லாதி³நீ கnhயா பவிthரா ேராபிணீ ஶுபா⁴ ।
கnhயாேத³வீ ஸுராேத³வீ பீ⁴மாேத³வீ மத³nhதிகா ॥ 88॥

8 sanskritdocuments.org



ஆதி³வாராஸஹshரநாமshேதாthரmh

ஶாகmhப³ மஹாேவதா ⁴mhரா ⁴mhேரவவ ।
வீரப⁴th³ரா மஹாப⁴th³ரா மஹாேத³வீ மஹாஸு ॥ 89॥
மஶாநவாநீ தீ³phதா சிதிஸmhshதா² சிதிphயா ।
கபாலஹshதா க²Thவாŋhகீ³ க²Th³கி³நீ ஶூநீ ஹ ॥ 90॥
காnhதாணீ மஹாேயாகீ³ ேயாக³மாrhகா³ க³kh³ரஹா ।
⁴mhரேகrhமஹாshயாrhகா³நாmh பவrhதிநீ ॥ 91॥
அŋhகா³Nhயŋhஶகரா க⁴Nhடாவrh ச சkhணீ ।
ேவதா ph³ரமேவதா மஹாேவதாகா ததா²॥ 92॥
விth³யாராjhஞீ ேமாஹராjhஞீ மஹாராjhஞீ மேஹாத³ ।
⁴தmh ப⁴vhயmh ப⁴விShயmh ச ஸாŋhkh²யmh ேயாக³shதேதா த³ம:॥ 93॥
அth◌⁴யாthமmh சாதி⁴ைத³வmh சாதி⁴⁴தாmhஶ ஏவ ச ।
க⁴Nhடாரவா விபா ஶிகி²சிchch²சயphயா ॥ 94॥
க²Th³க³ஶூலக³தா³ஹshதா மஷாஸுரமrhதி³நீ ।
மாதŋhகீ³ மthதமாதŋhகீ³ ெகௗஶிகீ ph³ரமவாதி³நீ ॥ 95॥
உkh³ரேதஜா th³த⁴ேஸநா jh’mhபி⁴ணீ ேமாநீ ததா² ।
ஜயா ச விஜயா ைசவ விநதா கth³ேரவ ச ॥ 96॥
தா⁴th விதா⁴th விkhராnhதா th◌⁴வshதா rhchசா² ச rhchச²நீ ।
த³மநீ தா³நீ த³mhயா ேச²தி³நீ தாபிநீ தபீ ॥ 97॥
ப³nhதி⁴நீ பா³தி⁴நீ ப³nhth◌⁴யா ேபா³தா⁴தீதா ³த⁴phயா ।
ஹணீ ஹாணீ ஹnhth த⁴ணீ தா⁴ணீ த⁴ரா ॥ 98॥
விஸாதி⁴நீ ஸாதி⁴நீ ச ஸnhth◌⁴யா ஸŋhேகா³பநீ phயா ।
ேரவதீ காலகrhணீ ச th³தி⁴லரnhத⁴தீ ॥ 99॥
த⁴rhமphயா த⁴rhமரதி: த⁴rhShடா² த⁴rhமசாணீ ।
vhSh: kh²யாதி:நீவா ஹூ: ’மதீ mh’தி:॥ 100॥
தவாShTh ைவேராசநீ ைமth நீரஜா ைகடேப⁴வ ।
ph◌⁴ரமணீ ph◌⁴ராமணீ ph◌⁴ராமா ph◌⁴ரம ph◌⁴ராம ph◌⁴ரமா ॥ 101॥
நிShகலா கலஹா நீதா ெகௗலாகாரா கேலப³ரா ।
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விth³jhவா வrhணீ ச ரNhயாநிபாதிநீ ॥ 102॥
தகாமா காmh’க³யா ேகாலா கlhபாŋhகி³நீ கலா ।
phரதா⁴நா தாரகா தாரா தாthமா தேப⁴தி³நீ ॥ 103॥
³ரரா பரmhph³ரம மஹாதாநா மஹாஹவா ।
வாணீ vhயணீ வாணீ வீ ேவணீ விஹŋhக³மா ॥ 104॥
ேமாத³phயா ேமாத³கிநீ phலவநீ phலாவிநீ phதி: ।
அஜரா ேலாதா லாா phரதphதா விவேபா⁴நீ ॥ 105॥
மேநா ³th³தி⁴ரஹŋhகார: ேthரjhஞா ேthரபாகா ।
சrhேவதா³ சrhபா⁴ரா சரnhதா சphயா ॥ 106॥
சrhவிணீ ேசாணீ சா சாŋhக சrhமேப⁴ைப⁴ரவீ ।
நிrhேலபா நிShphரபசா ச phரஶாnhதா நிthயவிkh³ரஹா ॥ 107॥
shதvhயா shதவphயா vhயாலா ³ராதவthஸலா ।
நிShகலŋhகா நிராலmhபா³ நிrhth³வnhth³வா நிShபkh³ரஹா ॥ 108॥
நிrh³ நிrhமலா நிthயா நிஹா நிரகா⁴ நவா ।
நிnhth³யா நிராபா⁴ஸா நிrhேமாஹா நீதிநாயிகா ॥ 109॥
நிnhத⁴நா நிShகலா ச லாகாரா நிராமயா ।
iµNhடா³ விபா விkh’தா பிŋhக³லா ³ேthதரா ॥ 110॥
பth³மக³rhபா⁴ மஹாக³rhபா⁴ விவக³rhபா⁴ வில ।
பரமாthமா பேரஶாநீ பரா பாரா பரnhதபா ॥ 111॥
ஸmhஸாரேஸ: khரா rhchசா² மthதா மiνphயா ।
விshமயா ³rhஜயா த³ா தiνஹnhth த³யாலயா ॥ 112॥
பரph³ரமாऽऽநnhத³பா ஸrhவth³தி⁴விதா⁴யிநீ । ௐ।
ஏவiµTh³டா³மரதnhthராnhமேயாth³th◌⁴’thய phரகாஶிதmh ॥ 113॥
ேகா³பநீயmh phரயthேநந நாkh²ேயயmh யshய கshயசிth ।
யதீ³chச² th³தmh th³தி⁴mh ஐவrhயmh சிரவிதாmh ॥ 114॥
ஆேராkh³யmh nh’பஸmhமாநmh ததா³ நாமாநி கீrhதேயth ।
நாmhநாmh ஸஹshரmh வாராயா: மயா ேத ஸiµதீ³தmh ॥ 115॥
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ய: பேட²chch²’iΝயாth³வாபி ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ।
அவேமத⁴ஸஹshரshய வாஜேபயஶதshய ச ॥ 116॥
Nhட³காதshயாபி ப²லmh பாடா²th phரஜாயேத ।
பட²த:ஸrhவபா⁴ேவந ஸrhவா:sh:th³த⁴ய: கேர ॥ 117॥
ஜாயேத மஹைத³வrhயmh ஸrhேவஷாmh த³யிேதா ப⁴ேவth ।
த⁴நஸாராயேத வநிரகா³ேதா⁴ऽph³தி: ◌⁴ கயேத ॥ 118॥
th³த⁴யச th’யnhேத விஷமphயmh’தாயேத ।
ஹாராயnhேத மஹாஸrhபா:mhஹ: khடா³mh’கா³யேத ॥ 119॥
தா³ஸாயnhேத மபாலா ஜக³nhthராயேதऽகி²லmh ।
தshமாnhநாmhநாmh ஸஹshேரண shதா ஸா ஜக³த³mhபி³கா ।
phரயchச²thயகி²லாnh காமாnh ேத³ஹாnhேத பரமாmh க³திmh ॥ 120॥
॥ இதி உTh³டா³மரதnhthராnhதrhக³தmh ஆதி³வாராஸஹshரநாமshேதாthரmh
ஸmhrhணmh ॥
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