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hariharastotram

ஹஹரshேதாthரmh

க³ேணஶாய நம:॥
த⁴rhமாrhத²காமேமாாkh²யசrhவrhக³phரதா³யிெநௗ ।
வnhேத³ஹஹெரௗ ேத³ெவௗ thைரேலாkhயபபாயிெநௗ ॥ 1॥
ஏகrhதீ th³விதா⁴ பி⁴nhெநௗ ஸmhஸாராrhணவதாரெகௗ ।
வnhேத³ऽஹmh காமெதௗ³ ேத³ெவௗ ஸததmh ஶிவேகஶெவௗ ॥ 2॥
த³யாமெயௗ தீ³நத³th³ரதாபெஹௗ மெஹௗஜெஸௗ மாnhயதெமௗ ஸதா³ஸெமௗ ।
உதா³ரலாலெதௗ தாெதௗ நமா நிthயmh ஶிவேகஶவாவஹmh ॥ 3॥
அநnhதமாஹாthmhயநிதீ⁴ விதி⁴shெதௗ யா ெதௗ ேலாகவிதா⁴நகாெணௗ ।
ஸுராஸுராதீ⁴ஶiνெதௗ iνெதௗ ஜக³thபதீ ஸதா³ வித⁴thதாmh ஶிவேகஶெவௗ ஶிவmh
॥ 4॥
ஜக³ththரயீபாலநநாஶகாரெகௗ phரஸnhநஹாெஸௗ விலஸthஸதா³நெநௗ ।
மஹாப³ெலௗ மஜுளrhதிதா⁴ெணௗ ஶிவmh வித⁴thதாmh ஶிவேகஶெவௗ ஸதா³॥
5॥
மஹshவிெநௗ ேமாத³கெரௗ பெரௗ வெரௗ iµநீவைர: ேஸவிதபாத³பŋhகெஜௗ ।
அெஜௗ ஸுஜாெதௗ ஜக³தீ³வெரௗ ஸதா³ஶிவmh வித⁴thதாmh ஶிவேகஶெவௗ மம ॥
6॥
நேமாऽsh நிthயmh ஶிவிேகஶவாph◌⁴யாmh shவப⁴khதஸmhரணதthபராph◌⁴யாmh ।
ேத³ேவவராph◌⁴யாmh ககராph◌⁴யாmh ேலாகthரயீநிrhதிகாரph◌⁴யாmh ॥ 7॥
ஸலஶீெலௗ மஹநீயrhதீ த³யாகெரௗ மஜுளஸchசthெரௗ ।
மேஹாத³ெயௗ விவவிேநாத³ேஹ நமா ேத³ெவௗ ஶிவேகஶெவௗ ெதௗ ॥ 8॥
thஶூலபாணிmh வரசkhரபாணிmh பீதாmhப³ரmh shபShடதி³க³mhப³ரmh ச ।
சrh⁴ஜmh வா த³ஶபா³ஹுkhதmh ஹmh ஹரmh வா phரணமா நிthயmh ॥ 9॥
கபாலமாலாலதmh ஶிவmh ச ஸth³ைவஜயnhதீshர³தா³ரேஶாப⁴mh ।
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ஹஹரshேதாthரmh

விShiΝmh ச நிthயmh phரணிபthய யாேச ப⁴வthபதா³mhேபா⁴ஹேயா:shmh’தி:shதாth ॥
10॥
ஶிவ thவேமவாऽஹshவேபா ஹேர thவேமவாऽ ஶிவshவப: ।
ph◌⁴ராnhthயா ஜநாshthவாmh th³விவித⁴shவபmh பயnhதி டா⁴ நiν நாஶேஹேதா: ॥
11॥
ஹேர ஜநா ேய ஶிவபிணmh thவாmh thவth³பஶmh கலயnhதி நிthயmh ।
ேத பா⁴kh³யவnhத: ஷா: கதா³ऽபி ந யாnhதி பா⁴shவthதநயshய ேக³ஹmh ॥ 12॥
ஶmhேபா⁴ ஜநா ேய ஹபிணmh thவாmh ப⁴வthshவபmh கமலாலேயஶmh ।
பயnhதி ப⁴khthயா க² ேத மஹாnhெதௗ யமshய ேநா யாnhதி ரmh கதா³சிth ॥ 13॥
ஶிேவ ஹெரௗ ேப⁴த³தி⁴யாऽऽதி⁴khதா iµkhதிmh லப⁴nhேத ந ஜநா ³ராபாmh ।
⁴khதிmh ச ைநேவஹ பரnh :³க²mh ஸmhஸாரேப பதிதா: phரயாnhதி ॥ 14॥
ஹேர ஹெரௗ ேப⁴த³th³’ேஶா ph◌⁴’ஶmh ைவ ஸmhஸாரnhெதௗ⁴ பதிதா:ஸதாபா: ।
பாபாஶயா ேமாஹமயாnhத⁴காேர ph◌⁴ராnhதா மஹா:³க²ப⁴ரmh லப⁴nhேத ॥ 15॥
ஸnhேதா லஸnhத:ஸுதராmh ஹெரௗ ச ஹேர ச நிthயmh வஹுப⁴khதிமnhத: ।
அnhதrhமஹாnhெதௗ ஶிவேகஶெவௗ ெதௗ th◌⁴யாயnhத உchைசrhiµத³மாphiνவnhதி॥ 16॥
ஹெரௗ ஹேர ைசkhயiµதா³ரஶீலா: பயnhதி ஶவthஸுக²தா³யிலா: ।
ேத ⁴khதிiµkhதீ ஸமவாphய நmh ஸுக²mh ³ராபmh ஸுதராmh லப⁴nhேத ॥ 17॥
ஶிேவ ஶிேவேஶऽபி ச ேகஶேவ ச பth³மாபெதௗ ேத³வவேர மஹாnhத: ।
ேப⁴த³mh ந பயnhதி பரnh ஸnhதshதேயாரேப⁴த³mh கலயnhதி ஸthயmh ॥ 18॥
ரமாபதிmh வா கி³ஜாபதிmh வா விேவவரmh வா ஜக³தீ³வரmh வா ।
பிநாகபாணிmh க² ஶாrhŋhக³பாணிmh ஹ ஹரmh வா phரணமா நிthயmh ॥ 19॥
ஸுேரவரmh வா பரேமவரmh வா ைவNhட²ேலாகshதி²தமchதmh வா ।
ைகலாஸைஶலshதி²தவரmh வா விShiΝmh ச ஶmh⁴mh ச நமா நிthயmh ॥ 20॥
ஹrhத³யாrhth³ராஶயதாmh phரயாேதா ஹேரா த³யாthதமபா⁴வமாphத: ।
அேநகதி³vhயாshthரத⁴ர: பேரஶ: பாயாத³ஜshரmh kh’பயா நதmh மாmh ॥ 21॥
ேஶேஷாऽshதி யshயாப⁴ரணthவமாphேதா யth³வா ஸுஶyhயாthவத:ஸைத³வ ।
ேத³வ:ஸ ேகாऽபீஹ ஹrhஹேரா வா கேரா ேம மஜுளமŋhக³ளmh th³ராkh ॥ 22॥
ஹmh ஹரmh சாபி ப⁴ஜnhதி ப⁴khthயா விேப⁴த³³th³தி⁴mh phரவிஹாய நmh ।
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th³தா⁴ மஹாnhேதா iµநேயா மேஹchசா:²shவchசா²ஶயா நாரத³பrhவதாth³யா:॥ 23॥
ஸநthமாராத³ய உnhநேதchசா² ேமாேஹந நா iµநேயா மஹாnhத: ।
shவாnhத:shதி²தmh ஶŋhகரமchதmh ச ேப⁴த³mh பthயjhய ஸதா³ ப⁴ஜnhேத ॥ 24॥
ஶிShடா வShடா²த³ய ஆthமநிShடா:² ேரShடா:²shவத⁴rhமாவநகrhமசிthதா: ।
’thதாபஹாரmh மலநசிthதா ஹmh ஹரmh ைசகதயா ப⁴ஜnhேத ॥ 25॥
அnhேய மஹாthமாந உதா³ரஶீலா ph◌⁴’kh³வாத³ேயா ேய பரமrhஷயshேத ।
பயnhதி ைசkhயmh ஹஶrhவேயா:ஸmhkhதேயாரthர ந ஸmhஶேயாऽshதி ॥ 26॥
இnhth³ராத³ேயா ேத³வவரா உதா³ரா thைரேலாkhயஸmhரணத³thதசிthதா: ।
ஹmh ஹரmh ைசகshவபேமவ பயnhதி ப⁴khthயா ச ப⁴ஜnhதி நmh ॥ 27॥
ஸrhேவஷு ேவேத³ஷு க² phரth³த⁴ைவNhட²ைகலாஸக³ேயா:ஸுதா⁴mhேநா: ।
iµnhத³பா³ேலnh³வதmhஸேயா:ஸchசthரேயாவரேயாரேப⁴த:³॥ 28॥
ஸrhவாணி ஶாshthராணி வத³nhதி நmh ஹேரrhஹரshையkhயiµதா³ரrhேத: ।
நாshthயthர ஸnhேத³ஹலேவாऽபி ஸthயmh நிthயmh ஜநா த⁴rhமத⁴நா க³த³nhதி ॥ 29॥
ஸrhைவ: ராணத³ேமவ ஸூkhதmh யth³விShiΝஶmhேபா⁴rhமஹநீயrhthேயா: ।
ஐkhயmh ஸைத³வாऽshதி ந ேப⁴த³ேலேஶாऽphயshதீஹ சிnhthயmh ஸுஜைநshதேத³வmh
॥ 30॥
ேப⁴த³mh phரபயnhதி நராத⁴மா ேய விShெணௗ ச ஶmhெபௗ⁴ ச த³யாநிதா⁴ேந ।
ேத யாnhதி பாபா: பதாபkhதா ேகா⁴ரmh விஶாலmh நிரயshய வாஸmh ॥ 31॥
⁴தாதி⁴பmh வா வி³தா⁴தி⁴பmh வா ரேமவரmh வா பரேமவரmh வா ।
பீதாmhப³ரmh வா ஹத³mhப³ரmh வா ஹmh ஹரmh வா ஷா ப⁴ஜth◌⁴வmh ॥ 32॥
மஹshவிவrhயmh கமநீயேத³ஹiµதா³ரஸாரmh ஸுக²தா³யிேசShடmh ।
ஸrhேவShடேத³வmh ³தாபஹாரmh விShiΝmh ஶிவmh வா ஸததmh ப⁴ஜth◌⁴வmh ॥ 33॥
ஶிவshய விShேச விபா⁴thயேப⁴ேதா³ vhயாஸாத³ேயாऽபீஹ மஹrhஷயshேத ।
ஸrhவjhஞபா⁴வmh த³த⁴ேதா நிதாnhதmh வத³nhதி ைசவmh கலயnhதி ஸnhத:॥ 34॥
மஹாஶயா த⁴rhமவிதா⁴நத³ா ராபரா நிrhதமாநஸா ேய ।
ேதऽபீஹ விjhஞா:ஸமத³rhஶிேநா ைவ ஶிவshய விShே: கலயnhthயேப⁴த³mh ॥ 35॥
ஹேரவ ஹேரா ஹர ஏவ ஹrhந  ேப⁴த³லேவாऽபி தேயா: phரதி²த: ।
இதி th³த⁴iµநீஶயதீஶவரா நிக³த³nhதி ஸதா³ விமதா:³ஸுஜநா:॥ 36॥
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ஹர ஏவ ஹrhஹேரவ ஹேரா ஹ ச ஹேரண ச விவத³mh ।
phரவிநிrhதேமதத³ேவ ஸதா³ விமேதா³ ப⁴வ ெதௗ ப⁴ஜ பா⁴வத:॥ 37॥
ஹேரவ ப³⁴வ ஹர: பரேமா ஹர ஏவ ப³⁴வ ஹ: பரம: ।
ஹதா ஹரதா ச ததா²தா ரசயthயகி²லmh க² விவத³mh ॥ 38॥
vh’ஷth◌⁴வஜmh வா க³ட³th◌⁴வஜmh வா கி³வரmh வா ⁴வேநவரmh வா ।
பதிmh பஶூநாமத²வா ய³நாmh kh’Shணmh ஶிவmh வா வி³தா⁴ ப⁴ஜnhேத ॥ 39॥
பீ⁴மாkh’திmh வா சிராkh’திmh வா thேலாசநmh வா ஸமேலாசநmh வா ।
உமாபதிmh வாऽத² ரமாபதிmh வா ஹmh ஹரmh வா iµநேயா ப⁴ஜnhேத ॥ 40॥
ஹ:shவயmh ைவ ஹரதாmh phரயாேதா ஹரsh ஸாாth³த⁴பா⁴வமாphத: ।
ஹrhஹரசாபி ஜக³jhஜநாநாiµபாshயேத³ெவௗ shத இதி phரth³தி: ◌⁴ ॥ 41॥
ஹrh ஸாth ஹர ஏவ th³ேதா⁴ ஹேரா  ஸாாth³த⁴தி³ேரவ சாshேத ।
ரrhஹரச shவயேமவ ைசேகா th³விபதாmh காrhயவஶாth phரயாத:॥ 42॥
ஹrhஜக³thபாலநkh’thphரth³ேதா⁴ ஹேரா ஜக³nhநாஶகர: பராthமா ।
shவபமாthேரண பி⁴தா³மவாphெதௗ th³வாேவகெபௗ shத இெமௗ ஸுேரெஶௗ ॥
43॥
த³யநிதா⁴நmh விலஸth³விதா⁴நmh ேத³வphரதா⁴நmh நiν ஸாவதா⁴நmh ।
ஸாநnhத³ஸnhமாநஸபா⁴ஸமாநmh ேத³வmh ஶிவmh வா ப⁴ஜ ேகஶவmh வா ॥ 44॥
ெகௗshபா⁴ப⁴ரணnh³கலாவதmhஸmh

காவிலாநமேதா² கமலாவிலாஸmh ।
ேத³வmh iµராமத² வா thராஶmh

ேப⁴த³mh விஹாய ப⁴ஜ ேபா⁴ ப⁴ஜ ⁴ ப⁴khthயா ॥ 45॥
விShiΝ:ஸாாchச²mh⁴ேரவ phரth³த: ◌⁴ ஶmh: ◌⁴ ஸாாth³விShiΝேரவாshதி நmh
।
நாshதி shவlhேபாऽபீஹ ேப⁴தா³வகாஶ: th³தா⁴nhேதாऽயmh ஸjhஜநாநாmh ஸiµkhத:
॥ 46॥
ஶmh⁴rhவிShiΝைசகேபா th³விrhதி:ஸthயmh ஸthயmh க³th³யேத நிசிதmh ஸth ।
அshnhth²யா ஸmhஶயmh rhவேத ேய பாபாசாராshேத நரா ராஸாkh²யா:॥ 47॥
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விShெணௗ ஶmhெபௗ⁴ நாshதி ேப⁴தா³வபா⁴ஸ:ஸŋhkh²யாவnhத:ஸnhத ஏவmh வத³nhதி ।
அnhத: கிசிthஸmhவிசிnhthய shவயmh th³ராkh ேப⁴த³mh thயkhthவா ெதௗ ப⁴ஜshவ
phரகாமmh ॥ 48॥
விShேrhப⁴khதா: ஶmh⁴விth³ேவஷஸkhதா: ஶmhேபா⁴rhப⁴khதா விShiΝவிth³ேவே
ேய ।
காமkhேராதா⁴nhதா: ◌⁴ ஸுமnhதா:³ஸநிnhதா³ விnhத³nhதி th³ராkh ேத நரா :³க²ஜாலmh ॥
49॥
விShெணௗ ஶmhெபௗ⁴ ேப⁴த³³th³தி⁴mh விஹாய ப⁴khthயா khதா:ஸjhஜநா ேய ப⁴ஜnhேத
।
ேதஷாmh பா⁴kh³யmh வshேஶா ³rhேநா ஸthயmh ஸthயmh வchmhயmhஹ விth³தி⁴
தththவmh ॥ 50॥
ஹேரrhவிேராதீ⁴ ச ஹரshய ப⁴khேதா ஹரshய ைவ ச ஹேரச ப⁴khத: ।
ஸாாத³ெஸௗ ராஸ ஏவ நmh நாshthயthர ஸnhேத³ஹலேவாऽபி ஸthயmh ॥
51॥
ஶிவmh ச விShiΝmh ச விபி⁴nhநேத³ஹmh பயnhதி ேய ட⁴தி⁴ேயாऽதிநீசா: ।
ேத கிmh ஸுஸth³பி: ◌⁴ ஸுதராmh மஹth³பி: ◌⁴ ஸmhபா⁴ஷணீயா: ஷா ப⁴வnhதி ॥ 52॥
அேநகபmh விதி³ைதகபmh மஹாnhதiµchைசரதிஶாnhதசிthதmh ।
தா³nhதmh நிதாnhதmh ஶுப⁴த³mh ஸுகாnhதmh விShiΝmh ஶிவmh வா ப⁴ஜ ⁴ப⁴khthயா ॥
53॥
ஹேர iµராேர ஹர ேஹ ராேர விShே த³யாேலா ஶிவ ேஹ kh’பாேலா ।
தீ³நmh ஜநmh ஸrhவ³ணrhவிநmh மாmh ப⁴khதமாrhதmh பபா நிthயmh ॥ 54॥
ேஹ ேஹ விShே ஶmh⁴பshthவேமவ ேஹ ேஹ ஶmhேபா⁴ விShiΝபshthவேமவ ।
ஸthயmh ஸrhேவ ஸnhத ஏவmh வத³nhத: ஸmhஸாராph³தி⁴mh யஜஸா ஸnhதரnhதி ॥
55॥
விShiΝ: ஶmh:◌⁴ ஶmh⁴ேரவாshதி விShiΝ: ஶmh⁴rhவிShiΝrhவிShiΝேரவாshதி ஶmh:◌⁴
।
ஶmhெபௗ⁴ விShெணௗ ைசகபthவShடmh ஶிShடா ஏவmh ஸrhவதா³ஸஜபnhதி ॥
56॥
ைத³வீ ஸmhபth³விth³யேத யshய mhஸ:மாnh ேஸாऽயmh ஸrhவதா³ ப⁴khதிkhத: ।

hariharastotram.pdf 5



ஹஹரshேதாthரmh

ஶmh⁴mh விShiΝmh ைசகபmh th³விேத³ஹmh ேப⁴த³mh thயkhthவா ஸmhப⁴ஜnhேமாேமதி
॥ 57॥
ேயஷாmh mhஸாமாஸு ஸmhபதா³shேத mh’thேயாrhkh³ராஸா: காமேலாபா⁴பி⁴⁴தா: ।
khேராேத⁴நாnhதா⁴ ப³nhத⁴khதா ஜநாshேத ஶmh⁴mh விShiΝmh ேப⁴த³³th³th◌⁴யா ப⁴ஜnhேத
॥ 58॥
கlhயாணகாரmh ஸுக²த³phரகாரmh விநிrhவிகாரmh விேதாபகாரmh ।
shவாகாரஶmh ந kh’தாபகாரmh ஶிவmh ப⁴ஜth◌⁴வmh கில ேகஶவmh ச ॥ 59॥
ஸchசிthshவபmh கஸுபmh கீ³rhவாண⁴பmh வரத⁴rhமபmh ।
ஸmhஸாரஸாரmh ஸுசிphரஸாரmh ேத³வmh ஹmh வா ப⁴ஜ ேபா⁴ ஹரmh வா ॥ 60॥
ஆநnhத³nh⁴mh பரதீ³நப³nh⁴mh ேமாஹாnhத⁴காரshய நிகாரேஹmh ।
ஸth³த⁴rhமேஸmh ⁴மேகmh ப⁴ஜshவ விShiΝmh ஶிவேமக³th³th◌⁴யா ॥ 61॥
ேவதா³nhதth³தா⁴nhதமயmh த³யாmh ஸthஸாŋhkh²யஶாshthரphரதிபாth³யமாநmh ।
nhயாயphரth³த⁴mh ஸுதராmh ஸth³த⁴mh ப⁴ஜshவ விShiΝmh ஶிவேமக³th³th◌⁴யா ॥
62॥
பாபாபஹாரmh சிரphரசாரmh kh’ேதாபகாரmh விலஸth³விஹாரmh ।
ஸth³த⁴rhமதா⁴ரmh கமநீயதா³ரmh ஸாரmh ஹmh வா ப⁴ஜ ேபா⁴ ஹரmh வா ॥ 63॥
விShெணௗ ஹெரௗ ேப⁴த³மேவமாண: phராணீ நிதாnhதmh க² தாnhதேசதா: । -

ஆth³ேத³th³।
phேரதாதி⁴பshையதி ரmh ³ரnhதmh :³க²mh ச தthர phரதி²தmh phரயாதி ॥ 64॥
ேபா⁴ ேபா⁴ ஜநா jhஞாநத⁴நா மநாக³phயrhchேய ஹெரௗ சாபி ஹேர ச நmh ।
ேப⁴த³mh பthயjhய மேநா நிth◌⁴ய ஸுக²mh ப⁴வnhத: க² ெதௗ ப⁴ஜnh ॥ 65॥
ஆநnhத³ஸnhமnhதி³ரnh³காnhதmh ஶாnhதmh நிதாnhதmh ⁴வநாநி பாnhதmh ।
பா⁴nhதmhஸுதா³nhதmh விதாஸுராnhதmh ேத³வmh ஶிவmh வா ப⁴ஜ ேகஶவmh வா॥ 66॥
ேஹ ேஹ ஹேர kh’Shண ஜநாrhத³ேநஶ ஶmhேபா⁴ ஶஶாŋhகாப⁴ரதி⁴ேத³வ ।
நாராயண ஶ ஜக³thshவப மாmh பா நிthயmh ஶரணmh phரபnhநmh ॥ 67॥
விShே த³யாேலாऽchத ஶாrhŋhக³பாேண ⁴ேதஶ ஶmhேபா⁴ ஶிவ ஶrhவ நாத² ।
iµnhத³ ேகா³விnhத³ ரமாதி⁴ேபஶ மாmh பா நிthயmh ஶரணmh phரபnhநmh ॥ 68॥
கlhயாணகாnh கமலாபேத ேஹ ைக³பேத பீ⁴ம ப⁴ேவஶ ஶrhவ ।
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கி³ஶ ெகௗ³phய ஶூலபாேண மாmh பா நிthயmh ஶரணmh phரபthரmh ॥ 69॥
ேஹ ஶrhவ ேஹ ஶŋhகர ேஹ ராேர ேஹ ேகஶவ ேஹ kh’Shண ஹேர iµராேர ।
ேஹ தீ³நப³nhேதா⁴ கணகnhேதா⁴ மாmh பா நிthயmh ஶரணmh phரபnhநmh ॥ 70॥
ேஹ சnhth³ரெமௗேல ஹப ஶmhேபா⁴ ேஹ சkhரபாேண ஶிவப விShே ।
ேஹ காமஶthேரா க² காமதாத மாmh பா நிthயmh ப⁴க³வnhநமshேத ॥ 71॥
ஸகலேலாகபேஶாகவிநாஶிெநௗ பரமரmhயதயா phரவிகாஶிெநௗ ।
அக⁴ஸஹவிதா³ரணகாெணௗ ஹஹெரௗ ப⁴ஜ ட⁴ பி⁴தா³mh thயஜ ॥ 72॥
ஹ:ஸாாth³த⁴ர: phேராkhேதா ஹர:ஸாாth³த⁴:shmh’த: ।
உப⁴ேயாரnhதரmh நாshதி ஸthயmh ஸthயmh நmh ஸmhஶய:॥ 73॥
ேயா ஹெரௗ ச ஹேர ஸாாேத³கrhெதௗ th³விதா⁴ shதி²ேத ।
ேப⁴த³mh கேராதி டா⁴thமா ஸ யாதி நரகmh th◌⁴வmh ॥ 74॥
யshய ³th³தி⁴rhஹெரௗ சாபி ஹேர ேப⁴த³mh ச பயதி ।
ஸ நராத⁴மதாmh யாேதா ேராகீ³ ப⁴வதி மாநவ:॥ 75॥
ேயா ஹெரௗ ச ஹேர சாபி ேப⁴த³³th³தி⁴mh கேராthயேஹா ।
தshமாnhட⁴தேமா ேலாேக நாnhய: கசந விth³யேத ॥ 76॥
iµkhதிchச² ேசthதrh ேப⁴த³mh thயஜ ஹெரௗ ஹேர ।
அnhயதா² ஜnhமலேஷு iµkhதி: க² ஸு³rhலபா⁴ ॥ 77॥
விShே: ஶிவshய சாேப⁴த³jhஞாநாnhiµkhதி: phரஜாயேத ।
இதி ஸth³ேவத³வாkhயாநாmh th³தா⁴nhத: phரதிபாதி³த:॥ 78॥
விShiΝ: ஶிவ: ஶிேவா விShiΝதி jhஞாநmh phரஶிShயேத ।
ஏதjhjhஞாநேதா jhஞாநி நாnhயதா² jhஞாநShயேத ॥ 79॥
ஹrhஹேரா ஹரசாபி ஹரshதீதி பா⁴வயnh ।
த⁴rhமாrhத²காமேமாாமதி⁴கா ப⁴ேவnhநர:॥ 80॥
ஹmh ஹரmh பி⁴nhநபmh பா⁴வயthயத⁴ேமா நர: ।
ஸ வrhணஸŋhகேரா நmh விjhேஞேயா பா⁴விதாthமபி:◌⁴ ॥ 81॥
ஹர ஶmhேபா⁴ ஹேர விShே ஶmhேபா⁴ ஹர ஹேர ஹர ।
இதி நிthயmh ஜபnh ஜnhrhவnhiµkhேதா  ஜாயேத ॥ 82॥

hariharastotram.pdf 7



ஹஹரshேதாthரmh

ந ஹmh ச ஹரmh சாபி ேப⁴த³³th³th◌⁴யா விேலாகேயth ।
யதீ³chேச²தா³thமந: ேமmh ³th³தி⁴மாnh ஶேலா நர:॥ 83॥
ஹேர ஹர த³யாேலா மாmh பா பா kh’பாmh  ।
இதி ஸஜபநாேத³வ iµkhதி: phராெணௗ phரதிSh²தா ॥ 84॥
ஹmh ஹரmh th³விதா⁴ பி⁴nhநmh வshதshthேவகபகmh ।
phரணமா ஸதா³ ப⁴khthயா ரதாmh ெதௗ மேஹவெரௗ ॥ 85॥
இத³mh ஹஹரshேதாthரmh ஸூkhதmh பரம³rhலப⁴mh ।
த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh தா³யகmh தி³vhயiµthதமmh ॥ 86॥
ஶிவேகஶவேயாைரkhயphரதிபாத³க³தmh ।
பேட²: kh’திந: ஶாnhதா தா³nhதா ேமாாபி⁴லாண:॥ 87॥
ஏதshய பட²நாthஸrhவா:th³த⁴ேயா வஶகா³shததா² ।
ேத³வேயாrhவிShiΝஶிவேயாrhப⁴khதிrhப⁴வதி ⁴திதா³॥ 88॥
த⁴rhமாrhதீ²லப⁴ேத த⁴rhமமrhதா²rhதீ² சாrhத²மiνேத ।
காமாrhதீ²லப⁴ேத காமmh ேமாாrhதீ² ேமாமiνேத ॥ 89॥
³rhக³ேம ேகா⁴ரஸŋhkh³ராேம காநேந வத⁴ப³nhத⁴ேந ।
காராகா³ேரऽshய பட²நாjhஜாயேத தthணmh ஸுகீ²॥ 90॥
ேவேத³ யதா²ஸாமேவேதா³ ேவதா³nhேதா த³rhஶேந யதா² ।
shmh’ெதௗ மiνshmh’திrhயth³வth வrhேணஷு ph³ராமே யதா²॥ 91॥
யதா²ऽऽரேமஷு ஸnhnhயாேஸா யதா² ேத³ேவஷு வாஸவ: ।
யதா²ऽவthத:² பாத³ேபஷு யதா² க³ŋhகா³ நதீ³ஷு ச ॥ 92॥
ராேணஷு யதா² ேரShட²mh மஹாபா⁴ரதiµchயேத ।
யதா²ஸrhேவஷு ேலாேகஷு ைவNhட:² பரேமாthதம:॥ 93॥
யதா² தீrhேத²ஷு ஸrhேவஷு phரயாக:³ ேரShட² ஈத: ।
யதா² ஷு ஸrhவாஸு வரா வாராண மதா ॥ 94॥
யதா² தா³ேநஷு ஸrhேவஷு சாnhநதா³நmh மஹthதமmh ।
யதா²ஸrhேவஷு த⁴rhேமஷு சாmhஸா பரமா shmh’தா ॥ 95॥
யதா²ஸrhேவஷு ெஸௗkh²ேயஷு ேபா⁴ஜநmh phராஹுthதமmh ।
ததா²shேதாthேரஷு ஸrhேவஷு shேதாthரேமதthபராthபரmh ॥ 96॥
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அnhயாநி யாநி shேதாthராணி தாநி ஸrhவாணி நிசிதmh ।
அshய shேதாthரshய ேநா யாnhதி ேஷாட³ஶீமபி ஸthகலாmh ॥ 97॥
⁴தphேரதபிஶாசாth³யா பா³லvh’th³த⁴kh³ரஹாச ேய ।
ேத ஸrhேவ நாஶமாயாnhதி shேதாthரshயாshய phரபா⁴வத:॥ 98॥
யthராshய பாேடா² ப⁴வதி shேதாthரshய மஹேதா ⁴வmh ।
தthர ஸாாthஸதா³லrhவஸthேயவ ந ஸmhஶய:॥ 99॥
அshய shேதாthரshய பாேட²ந விேவெஶௗ ஶிவேகஶெவௗ ।
ஸrhவாnhமேநாரதா²nhmhஸாmh ரேயதாmh ந ஸmhஶய:॥ 100॥
Nhயmh Nhயmh மஹthNhயmh shேதாthரேமதth³தி⁴ ³rhலப⁴mh ।
ேபா⁴ ேபா⁴ iµiµவ:ஸrhேவ யmh பட²த ஸrhவதா³॥ 101॥
இthயchதாரமshவாவிரசிதmh ஹஹராth³ைவதshேதாthரmh ஸmhrhணmh ।
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