
Mrityunjaya Sahasranama Stotram

mh’thஜயஸஹshரநாமshேதாthரmh

Document Information

Text title : Mrityunjaya Sahasranama Stotram

File name : mRityunjayasahasra.itx

Category : sahasranAma, shiva, stotra

Location : doc_shiva

Author : Traditional

Transliterated by : Ravin Bhalekar ravibhalekar at hotmail.com

Proofread by : Ravin Bhalekar, PSA Easwaran

Description-comments : rudrayAmale tantre devIrahasye. See corresponsing sahasranAmAvaliH

Latest update : February 24, 2021

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

March 7, 2021

sanskritdocuments.org



Mrityunjaya Sahasranama Stotram

mh’thஜயஸஹshரநாமshேதாthரmh

க³ேணஶாய நம: ।
ைப⁴ரவ உவாச ।
அ⁴நா ஶ ◌்’iΝ ேத³ேவஶி ஸஹshராkh²யshதேவாthதமmh ।
மஹாmh’thஜயshயாshய ஸாராth ஸாேராthதேமாthதமmh ॥
அshய மஹாmh’thஜஸஹshரநாமshேதாthர மnhthரshய,
ைப⁴ரவ ’:, உShணிkh ச²nhத:³,மஹாmh’thஜேயா ேத³வதா,
ௐ பீ³ஜmh, ஜுmh ஶkhதி:,ஸ: கீலகmh, ஷாrhத²th³த⁴ேய
ஸஹshரநாம பாேட² விநிேயாக:³ ।
th◌⁴யாநmh -

உth³யchசnhth³ரஸமாநதீ³phதிமmh’தாநnhைத³கேஹmh ஶிவmh
ௐ ஜுmh ஸ: ⁴வைநகsh’Shphர(வி)லேயாth³⁴thேயகராகரmh ।

மthதாரத³ஶாrhணமNh³ததiνmh thrhயmh th³விபா³ஹுmh பரmh
mh’thஜயTh³யவிkhரம³ண: rhணmh ’த³ph³ேஜ ப⁴ேஜ ॥

அத²shேதாthரmh -

ௐ ஜுmh ஸ: ெஹௗmh மஹாேத³ேவா மnhthரjhேஞா மாநதா³யக: । (மnhthேரேஶா
மnhthரநாயக:)
மாநீ மேநாரமாŋhக³ச மநshவீ மாநவrhத⁴ந: ॥ 1॥
மாயாகrhதா மlhலேபா மlhலமாராnhதேகா iµநி: ।
மேஹவேரா மஹாமாnhேயா மnhth மnhthஜநphய: ॥ 2॥
மாேதா மதாmh ேரShேடா² மாக: பேகாऽmh’த: ।
மாதŋhக³ேகா மthதசிthேதா மthதசிnhமthதபா⁴வந: ॥ 3॥
மாநேவShடphரேதா³ ேமேஷா ேமநகாபதிவlhலப: ◌⁴ ।
மாநகாேயா ம⁴shேதயீ மாரkhேதா ேதnhth³ய: ॥ 4॥
ஜேயா விஜயேதா³ ேஜதா ஜேயேஶா ஜயவlhலப: ◌⁴ ।
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mh’thஜயஸஹshரநாமshேதாthரmh

டா³மேரேஶா விபாோ விவேபா⁴khதா விபா⁴வஸு: ॥ 5॥
விேவேஶா விவநாத²ச விவஸூrhவிவநாயக: । (விவதாதச)
விேநதா விநயீ வாதீ³ வாnhதேதா³ வாkhphரேதா³ வ: ॥ 6॥
sh²ல:ஸூேமாऽசேலா ேலாேலா ேலாலவ: கராலக: । (ஸூமசேலா)
விராேத⁴ேயா விராகீ³ேநா விலா லாshயலாலஸ: ॥ 7॥
ேலாலாோ ேலாலதீ⁴rhத⁴rh த⁴நேதா³ த⁴நதா³rhசித: ।
த⁴நீ th◌⁴ேயேயாऽphயth◌⁴ேயயச த⁴rhmhேயா த⁴rhமமேயாத³ய: ॥ 8॥
த³யாவாnh ேத³வஜநேகா ேத³வேஸvhேயா த³யாபதி: ।
³சுrhத³வாேஸா த³mhபீ⁴ ேத³வமயாthமக: ॥ 9॥
ப: கீrhதித:³ காnhத: khேபா³ऽkhபா³thமக:ஜ: ।
³ேதா⁴ விth³யாமய: கா காமகாலாnhத⁴காnhதக: ॥ 10॥
ேவா வphரத:³ ஶுkhர: ஶுth³த: ◌⁴ ஶrhமphரேதா³ऽநக:◌⁴ ।
ஶைநசேரா ேவக³க³திrhவாசாேலா ராஹுரvhயய: ॥ 11॥
ேக: காராபதி: கால:ஸூrhேயாऽதபராkhரம: ।
சnhth³ேரா th³ரபதி: பா⁴shவாnh பா⁴kh³யேதா³ ப⁴rhக³பph◌⁴’th ॥ 12॥
khேரா ⁴rhேதா விேயாகீ³ ச ஸŋhகீ³ க³ŋhகா³த⁴ேரா க³ஜ: ।
க³ஜாநநphேயா கீ³ேதா கா³நீ shநாநாrhசநphய: ॥ 13॥
பரம: பீவராŋhக³ச பாrhவதீவlhலேபா⁴ மஹாnh ।
பராthமேகா விராTh³ெதௗ⁴mhய: வாநேராऽதகrhமkh’th ॥ 14॥
சிதா³நnhதீ³ சாேபா கா³ேடா³ க³ட³phய: ।
நnhதீ³வேரா நேயா நாேகா³ நாகா³லŋhகாரமNh³த: ॥ 15॥
நாக³ஹாேரா மஹாநாேகா³ ேகா³த⁴ேரா ேகா³பதிshதப: ।
thேலாசநshthேலாேகஶshthrhதிshthராnhதக: ॥ 16॥
thதா⁴மேயா ேலாகமேயா ேலாைககvhயஸநாபஹ: ।
vhயஸநீ ேதாத: ஶmh⁴shthதா⁴பshthவrhணபா⁴kh ॥ 17॥
thjhேயாதிshthநாத²shthதா⁴ஶாnhதshthதா⁴க³தி: ।
thதா⁴³ணீ விவகrhதா விவப⁴rhதா அதி⁴ஷ: ॥ 18॥ (thஷ:)
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mh’thஜயஸஹshரநாமshேதாthரmh

உேமேஶா வாஸுகிrhவீேரா ைவநேதேயா விசாரkh’th ।
விேவகாோ விஶாலாோऽவிதி⁴rhவிதி⁴ரiνthதம: ॥ 19॥
விth³யாநிதி:◌⁴ ஸேராஜாோ நி:shமர:shமரநாஶந: ।
shmh’திமாnh shmh’தித:³shமாrhேதா ph³ரமா ph³ரமவிதா³mh வர: ॥ 20॥
ph³ராமvhரதீ ph³ரமசா சரசராநந: ।
சலாசேலாऽசலக³திrhேவகீ³ வீராதி⁴ேபா வர: ॥ 21॥
ஸrhவவாஸ:ஸrhவக³தி:ஸrhவமாnhய:ஸநாதந: ।
ஸrhவvhயாபீ ஸrhவப:ஸாக³ரச ஸேமவர: ॥ 22॥
ஸமேநthர:ஸமth³தி:ஸமகாய:ஸேராவர: ।
ஸரshவாnh ஸthயவாkh ஸthய:ஸthயப:ஸுதீ: ◌⁴ ஸுகீ² ॥ 23॥
shவராTh ஸthய:ஸthயமதீ th³ேரா ெரௗth³ரவrhவஸு: ।
வஸுமாnh வஸுதா⁴நாேதா² வஸுேபா வஸுphரத:³ ॥ 24॥
ஈஶாந:ஸrhவேத³வாநாஶாந:ஸrhவேபா³தி⁴நாmh ।
ஈேஶாऽவேஶேஷாऽவயவீ ேஶஷஶாயீ ய: பதி: ॥ 25॥
இnhth³ரசnhth³ராவதmh ச சராசரஜக³thshதி²தி: ।
shதி²ர:shதா²iΝரiΝ: பீந: பீநவா: பராthபர: ॥ 26॥
பீநேபா ஜடாதா⁴ ஜடாஜூடஸமால: ।
பஶுப: பஶுபதி: பஶுjhஞாநீ பேயாநிதி:◌⁴ ॥ 27॥
ேவth³ேயா ைவth³ேயா ேவத³மேயா விதி⁴jhேஞா விதி⁴மாnh mh’ட:³ ।
ஶூ ஶுப⁴ŋhகர: ேஶாph◌⁴ய: ஶுப⁴கrhதா ஶசீபதி: ॥ 28॥
ஶஶாŋhகத⁴வள:shவா வjh ஶŋhகீ² க³தா³த⁴ர: ।
சrh⁴ஜசாShட⁴ஜ:ஸஹshர⁴ஜமNh³த: ॥ 29॥
shவஹshேதா தீ³rhக⁴ேகேஶா தீ³rhேகா⁴ த³mhப⁴விவrhத: ।
ேத³ேவா மேஹாத³தி⁴rhதி³vhேயா தி³vhயகீrhதிrhதி³வாகர: ॥ 30॥
உkh³ரப உkh³ரபதிkh³ரவாshதேபாமய: ।
தபshவீ ஜலshதாபீ தாபஹா தாபவrhத: ॥ 31॥
ஹவிrhஹேரா ஹயபதிrhஹயேதா³ஹமNh³த: ।
ஹவா மெஹௗஜshேகா நிthேயா நிthயாthமேகாऽநல: ॥ 32॥
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ஸmhமாநீ ஸmhsh’திrhஹா ஸrhகீ³ஸnhநிதி⁴ரnhவய: ।
விth³யாத⁴ேரா விமாநீ ச ைவமாநிகவரphரத:³ ॥ 33॥
வாசshபதிrhவஸாஸாேரா வாமாசா ப³லnhத⁴ர: ।
வாkh³ப⁴ேவா வாஸேவா வாrhவாஸநாபீ³ஜமNh³த: ॥ 34॥
வா ேகாலஶ ◌்’திrhத³ோ த³யjhஞவிநாஶந: ।
தா³ோ ெதௗ³rhபா⁴kh³யஹா ைத³thயமrhத³ேநா ேபா⁴க³வrhத⁴ந: ॥ 35॥
ேபா⁴கீ³ ேராக³ஹேரா ேஹேயா ஹா ஹவி⁴ஷண: ।
ப³ஹுேபா ப³ஹுமதிrhப³ஹுவிthேதா விசண: ॥ 36॥
nh’thதkh’chசிthதஸnhேதாேஷா nh’thதகீ³தவிஶாரத:³ ।
ஶரth³வrhணவி⁴ஷாTh◌⁴ேயா க³லத³kh³ேதா⁴ऽக⁴நாஶந: ॥ 37॥
நாகீ³ நாக³மேயாऽநnhேதாऽநnhதப: பிநாகph◌⁴’th ।
நடேநா ஹாடேகஶாேநா வயாmhச விவrhணph◌⁴’th ॥ 38॥
ஜா²ŋhகா டŋhகஹshதச பாஶீ ஶாrhŋhகீ³ ஶஶிphரப: ◌⁴ ।
ஸஹshரேபா ஸம:³ஸா⁴நாமப⁴யphரத:³ ॥ 39॥
ஸா⁴ேஸvhய:ஸா⁴க³தி: ேஸவாப²லphரேதா³ வி: ◌⁴ ।
ஸுமஹா மth³யேபா மthேதா மthதrhதி:ஸுமnhதக: ॥ 40॥
கீ லாகேரா லாnhத: ப⁴வப³nhைத⁴கேமாசந: ।
ேராசிShiΝrhவிShiΝரchத அrhேதா தேநா நவ: ॥ 41॥
nhயkh³ேராத⁴ேபா ப⁴யேதா³ ப⁴யஹாऽபீ⁴திதா⁴ரண: ।
த⁴ரணீத⁴ரேஸvhயச த⁴ராத⁴ரஸுதாபதி: ॥ 42॥
த⁴ராத⁴ேராऽnhத⁴கrhவிjhஞாநீ ேமாஹவrhத: ।
shதா²iΝேகேஶா ஜ kh³ராmhேயா kh³ராமாராேமா ரமாphய: ॥ 43॥
phயkh’th phயபச விphரேயாகீ³ phரதாபந: ।
phரபா⁴கர: phரபா⁴தீ³phேதா மnhமாநவநீவர: ॥ 44॥
தீணபா³ஹுshதீணகரshதீmhஶுshதீணேலாசந: ।
தீணசிthதshthரயீபshthரயீrhதிshthரயீதiν: ॥ 45॥
ஹவிrh⁴க⁴விஷாmh jhேயாதிrhஹாலாஹேலா ஹபதி: ।
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ஹவிShமlhேலாசேநா ஹாலாமேயா ஹதபph◌⁴’th ॥ 46॥
mhரதி³மாऽऽmhரமேயா vh’ோ ஹுதாேஶா ஹுத⁴kh³³ணீ ।
³ணjhேஞா க³ேடா³ கா³நதthபேரா விkhர khர ॥ 47॥
khரேமவர: khரமகர: khரkh’th khலாnhதமாநஸ: ।
மஹாேதஜா மஹாமாேரா ேமாேதா ேமாஹவlhலப: ◌⁴ ॥ 48॥
மநshவீ thத³ேஶா பா³ேலா பா³லாபதிரகா⁴பஹ: ।
பா³lhேயா ஹேரா ஹாrhேயா க³விrhக³விமேதாऽ³ண: ॥ 49॥
ஸ³ே விthதராTh³வீrhேயா விேராசேநா விபா⁴வஸு: ।
மாலாமேயா மாத⁴வச விகrhதேநாऽவிகthத²ந: ॥ 50॥
மாநkh’nhiµkhதிேதா³ऽlhேயா iµkh²ய: ஶthப⁴யŋhகர: ।
ரNhயேரதா:ஸுப⁴க:³ஸதீநாத:²ராபதி: ॥ 51॥
ேமTh◌⁴ ைமநாகப⁴கி³நீபதிthதமபph◌⁴’th ।
ஆதி³thேயா தி³திேஜஶாேநா தி³திthரயŋhகர: ॥ 52॥
வஸுேத³ேவா மஹாபா⁴kh³ேயா விவாவஸுrhவஸுphய: ।
ஸiµth³ேராऽதேதஜாச க²ேக³nhth³ேரா விஶிகீ² ஶிகீ² ॥ 53॥
க³thமாnh வjhரஹshதச ெபௗேலாநாத² ஈவர: ।
யjhஞேபேயா வாஜேபய: ஶதkhர: ஶதாநந: ॥ 54॥
phரதிShட²shதீvhரவிshரmhபீ⁴ க³mhபீ⁴ேரா பா⁴வவrhத⁴ந: ।
கா³யிShேடா² ம⁴ராலாேபா ம⁴மthதச மாத⁴வ: ॥ 55॥
மாயாthமா ேபா⁴கி³நாmh thராதா நாகிநாShடதா³யக: ।
நாேகnhth³ேரா ஜநேகா ஜnhய:shதmhப⁴ேநா ரmhப⁴நாஶந: ॥ 56॥
ஶŋhகர ஈவர ஈஶ: ஶrhவபதிேஶக²ர: ।
ŋhகா³th◌⁴ய:ஸுராth◌⁴யோ ேவதா³th◌⁴யோ விசாரக: ॥ 57॥
ப⁴rhேகா³ऽநrhkh◌⁴ேயா நேரஶாேநா நரவாஹநேஸவித: ।
சேரா ப⁴விதா பா⁴வீ பா⁴வேதா³ ப⁴வபீ⁴திஹா ॥ 58॥
⁴ேதேஶா மேதா ராேமா விராேமா ராthவlhலப: ◌⁴ ।
மŋhக³ேளா த⁴ரணீthேரா த⁴nhேயா ³th³தி⁴விவrhத⁴ந: ॥ 59॥
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ஜயீ ேவவேரா ஜாேரா ஜாட²ேரா ஜiνதாபந: ।
ஜiνகnhயாத⁴ர: கlhேபா வthஸேரா மாஸபth◌⁴’th ॥ 60॥
’rh’⁴ஸுதாth◌⁴யோ விஹா விஹகா³தி⁴ப: ।
ஶுkhலாmhப³ேரா நீலகNhட:² ஶுkhேலா ph◌⁴’³ஸுேதா ப⁴க:³ ॥ 61॥
ஶாnhத: ஶிவphரேதா³ऽேப⁴th³ேயாऽேப⁴த³kh’chசா²nhதkh’th பதி: ।
நாேதா² தா³nhேதா பி⁴ுபீ தா³th’ேரShேடா² விஶாmhபதி: ॥ 62॥
மார: khேராத⁴ந: khேராதீ⁴ விேராதீ⁴ விkh³ர ரஸ: ।
நீரஸ:ஸரஸ:th³ேதா⁴ vh’ஷணீ vh’ஷகா⁴தந: ॥ 63॥
பசாshய:ஷNhiµக²ைசவ விiµக:²ஸுiµகீ²phய: ।
³rhiµேகா² ³rhஜேயா :³கீ²ஸுகீ²ஸுக²விலாஸத:³ ॥ 64॥
பாth ெபௗth பவிthரச ⁴தாthமா தநாnhதக: ।
அரmh பரமmh தththவmh ப³லவாnh ப³லகா⁴தந: ॥ 65॥
ப⁴lh ெபௗ⁴rhப⁴வாபா⁴ேவா பா⁴வாபா⁴வவிேமாசந: ।
நாராயே iµkhதேகேஶா தி³kh³ேத³ேவா த⁴rhமநாயக: ॥ 66॥
காராேமாphரேதா³ऽேஜேயா மஹாŋhக:³ஸாமகா³யந: ।
தthஸŋhக³ேமா நாமகா சா shமரநிஷூத³ந: ॥ 67॥
kh’Shண: kh’Shmhப³ர:shthயshதாராவrhணshthரபால: ।
thரபாவாnh ³rhக³திthராதா ³rhக³ேமா ³rhக³கா⁴தந: ॥ 68॥
மஹாபாேதா³ விபாத³ச விபதா³mh நாஶேகா நர: ।
மஹாபா³ஹுrhமேஹாரshேகா மஹாநnhத³phரதா³யக: ॥ 69॥
மஹாேநthேரா மஹாதா³தா நாநாஶாshthரவிசண: ।
மஹாrhதா⁴ மஹாத³nhேதா மஹாகrhே மேஹாரக:³ ॥ 70॥
மஹாசுrhமஹாநாேஸா மஹாkh³ேவா தி³கா³லய: ।
தி³kh³வாஸா தி³திேஜஶாேநா iµNh³iµNhடா³ஸூthரth◌⁴’th ॥ 71॥
மஶாநநிலேயாऽராகீ³ மஹாகரதந: ।
ராணேஷாऽபார: பரமாthமா மஹாகர: ॥ 72॥
மஹாலshேயா மஹாேகேஶா மேஹாShேடா² ேமாஹேநா விராTh ।
மஹாiµேகா² மஹாஜŋhேகா⁴ மNhட³ Nhட³ நட: ॥ 73॥
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அஸபthந: பthரகர: பாthரஹshதச பாடவ: ।
லாலஸ:ஸாலஸ:ஸால: கlhபvh’ச கmhபித: ॥ 74॥
கmhபஹா கlhபநாஹா மஹாேக: கேடா²ரக: ।
அநல: பவந: பாட:² பீட²shத:² பீட²பக: ॥ 75॥
பாந:ஶீ பீேநா ேமதா⁴மா மஹா³ணீ ।
மஹாணீரஸmhkhேதா ேத³வதா³நவத³rhபஹா ॥ 76॥
அத²rhவஶீrhஷ: ேஸாmhயாshய: ’khஸஹshராேதண: ।
யஜு:ஸாமiµேகா²³ேயா யஜுrhேவத³விசண: ॥ 77॥
யாjhஞிேகா யjhஞபச யjhஞjhேஞா த⁴ரணீபதி: । (யjhஞkh◌⁴ேநா)
ஜŋhக³ ப⁴ŋhக³ேதா³ பா⁴ஷாத³ோऽபி⁴க³மத³rhஶந: ॥ 78॥
அக³mhய:ஸுக³ம: க²rhவ: ேக² க²Thவாநேநா நய: । (ேக²டாநேநா)
அேமாகா⁴rhத:²nh⁴பதி:ைஸnhத⁴வ:ஸாiνமth◌⁴யக:³ ॥ 79॥
phரதாபீ phரஜயீ phராதrhமth◌⁴யாநஸாயமth◌⁴வர: ।
thகாலjhஞ:ஸுக³ணக: Shகரshத:² பேராபkh’th ॥ 80॥
உபகrhதாபஹrhதா ச kh◌⁴’ணீ ரணஜயphரத:³ ।
த⁴rh சrhமாmhப³ரசாபசாவிேஶாஷண: ॥ 81॥
நkhதசர:காலவஶீ வஶீ வஶிவேராऽவஶ: ।
வேயா வயகேரா ப⁴shமஶாயீ ப⁴shமவிேலபந: ॥ 82॥
ப⁴shமாŋhகீ³ மநாŋhக³ச மாலாமNh³தrhத⁴ஜ: ।
க³ணகாrhய:லாசார:ஸrhவாசார:ஸகா²ஸம: ॥ 83॥
ஸுேரா ேகா³thரபி⁴th³ேகா³phதா பீ⁴மேபா ப⁴யாநக: । (மகேரா)
அணைசகசிnhthயச thஶŋh: ஶŋhதா⁴ரண: ॥ 84॥
ஆர ph³ராமே வjh thய: காrhயேஹக: ।
ைவய: ஶூth³ர: கேபாதshத:² thவShடா Shேடா ஷால: ॥ 85॥
ேராகீ³ ேராகா³பஹ: ஶூர: கபில: கபிநாயக: ।
பிநாகீ சாShடrhதிச திமாnh th◌⁴’திமாmhshததா² ॥ 86॥
ஜலrhதிrhவாrhதிrhஹுதாஶ: ேஸாமrhதிமாnh ।
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ஸூrhயேத³ேவா யஜமாந ஆகாஶ: பரேமவர: ॥ 87॥
ப⁴வஹா ப⁴வrhதிச ⁴தாthமா ⁴தபா⁴வந: ।
ப⁴வ: ஶrhவshததா² th³ர: பஶுநாத²ச ஶŋhகர: ॥ 88॥
கி³ேஜா கி³ஜாநாேதா² கி³nhth³ரச மேஹவர: ।
கி³ஶ: க²Nhட³ஹshதச மஹாiνkh³ேரா க³ேணவர: ॥ 89॥
பீ⁴ம: கபrhதீ³ பீ⁴திjhஞ: க²Nhட³பசNhட³விkhரம: ।
க²Th³க³ph◌⁴’th க²Nhட³பரஶு: kh’thதிவாஸா விஷாபஹ: ॥ 90॥
கŋhகால: கலநாகார:கNhேடா² நீலேலாத: ।
க³ேணவேரா ³ணீ நnhதீ³ த⁴rhமராேஜா ³ரnhதக: ॥ 91॥
ph◌⁴’ŋhகீ³: ரஸாஸாேரா த³யா பமNh³த: ।
அmh’த: காலth³ரச காலாkh³நி: ஶஶிேஶக²ர: ॥ 92॥
ஸth³ேயாஜாத:shவrhணiµஜேமக² ³rhநிthத’th ।
:³shவphந’th phரஸஹேநா ³ணிநாத³phரதிSh²த: ॥ 93॥
ஶுkhலshthஶுkhல:ஸmhபnhந: ஶுசிrh⁴தநிேஷவித: ।
யjhஞேபா யjhஞiµேகா² யஜமாேநShடத:³ ஶுசி: ॥ 94॥
th◌⁴’திமாnh மதிமாnh த³ோ த³யjhஞவிகா⁴தக: ।
நாக³ஹா ப⁴shமதா⁴ ⁴தி⁴தவிkh³ரஹ: ॥ 95॥
கபா Nhட³ ப⁴rhக:³ ப⁴khதாrhதிப⁴ஜேநா வி:◌⁴ ।
vh’ஷth◌⁴வேஜா vh’ஷாேடா⁴ த⁴rhமvh’ஷவிவrhத⁴க: ॥ 96॥
மஹாப³ல:ஸrhவதீrhத:²ஸrhவலணலத: ।
ஸஹshரபா³ஹு:ஸrhவாŋhக:³ ஶரNhய:ஸrhவேலாகkh’th ॥ 97॥
பவிthரshthகnhமnhthர: கநிShட:² kh’Shணபிŋhக³ல: ।
ph³ரமத³Nhட³விநிrhமாதா ஶதkh◌⁴நீபாஶஶkhதிமாnh ॥ 98॥
பth³மக³rhேபா⁴ மஹாக³rhேபா⁴ ph³ரமக³rhேபா⁴ ஜேலாth³ப⁴வ: ।
ேத³வாஸுரவிநிrhமாதா ேத³வாஸுரபராயண: ॥ 99॥
ேத³வாஸுர³rhேத³ேவா ேத³வாஸுரநமshkh’த: ।
³ஹphேயா க³ணேஸvhய: பவிthர:ஸrhவபாவந: ॥ 100॥
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லலாடாோ விவேத³ேவா த³மந: ேவதபிŋhக³ல: ।
விiµkhதிrhiµkhதிேதஜshேகா ப⁴khதாநாmh பரமா க³தி: ॥ 101॥
ேத³வாதிேத³ேவா ேத³வrhrhேத³வாஸுரவரphரத:³ ।
ைகலாஸகி³வா ச மவth³கி³ஸmhரய: ॥ 102॥
நாத²jhய:th³த⁴nh’thேயா நவநாத²ஸமrhசித: ।
கபrhதீ³ கlhபkh’th³th³ர:ஸுமநா த⁴rhமவthஸல: ॥ 103॥
vh’ஷாகபி: கlhபகrhதா நியதாthமா நிரால: ।
நீலகNhேடா² த⁴நாth◌⁴யோ நாத:² phரமத²நாயக: ॥ 104॥
அநாதி³ரnhதரேதா ⁴திேதா³ ⁴திவிkh³ரஹ: ।
ேஸநாகlhேபா மஹாகlhேபா ேயாேகா³ க³கேரா ஹ: ॥ 105॥
க³ேபா மஹாேபா மஹாகீ³ேதா மஹா³ண: ।
விஸrhேகா³ŋhக³பச பவிthர: பாபநாஶந: ॥ 106॥
ஈTh³ேயா மேஹவர: ஶmh⁴rhேத³வmhேஹா நரrhஷப: ◌⁴ ।
வி³ேதா⁴ऽkh³ரவர:ஸூம:ஸrhவேத³வshதேபாமய: ॥ 107॥
ஸுkhத: ேஶாப⁴ேநா வjh ேத³வாநாmh phரப⁴ேவாऽvhயய: ।
³ஹ: காnhேதா நிஜஸrhக:³ பவிthர:ஸrhவபாவந: ॥ 108॥
ஶ ◌்’ŋhகீ³ ஶ ◌்’ŋhக³phேயா ப³ph◌⁴ ராஜராேஜா நிராமய: ।
ேத³வாஸுரக³th◌⁴யோ நியேமnhth³யவrhத⁴ந: ॥ 109॥
thராnhதக கNhட²shthேநthர: பசவkhthரக: । (ஈஶாநshthேநthர:)
கால’th ேகவலாthமா ச ’kh³யஜு:ஸாமேவத³வாnh ॥ 110॥
ஈஶாந:ஸrhவ⁴தாநாவர:ஸrhவரஸாmh ।
ph³ரமேऽதி⁴பதிrhph³ரம ph³ரமேऽதி⁴பதிshததா² ॥ 111॥
ph³ரமா ஶிவ:ஸதா³நnhதீ³ஸதா³நnhத:³ஸதா³ஶிவ: ।
ேமஷshவபசாrhவŋhேகா³ கா³யthபதா⁴ரண: ॥ 112॥
அேகா⁴ேரph◌⁴ேயாऽத² ேகா⁴ேரph◌⁴ேயா ேகா⁴ரேகா⁴ரதராய ச ।
ஸrhவத:ஸrhவஸrhேவph◌⁴ேயா நமshேத th³ரபிேண ॥ 113॥
வாமேத³வshததா² jhேயShட:² ேரShட:² காலகராலக: ।
மஹாகாேலா ைப⁴ரேவேஶா ேவஶீ கலவிகாரண: ॥ 114॥
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ப³லவிகாரே பா³ேலா ப³லphரமத²நshததா² ।
ஸrhவ⁴தாதி³த³மேநா ேத³வேத³ேவா மேநாnhமந: ॥ 115॥
ஸth³ேயாஜாதmh phரபth³யா ஸth³ேயாஜாதாய ைவ நம: ।
ப⁴ேவ ப⁴ேவ நாதிப⁴ேவ ப⁴வshவ மாmh ப⁴ேவாth³ப⁴வ ॥ 116॥
பா⁴வேநா ப⁴வேநா பா⁴vhேயா ப³லகா பரmh பத³mh ।
பர: ஶிவ: பேரா th◌⁴ேயய: பரmh jhஞாநmh பராthபர: ॥ 117॥
பராவர: பலாஶீ ச மாmhஸாஶீ ைவShணேவாthதம: ।
ௐ ஐmh mh mh ெஸௗ: ேத³ேவா ௐ mh ெஹௗmh ைப⁴ரேவாthதம: ॥ 118॥
ௐ ராmh நம: ஶிவாேயதி மnhthேரா வவராத:◌⁴ ।
ௐ mh ஸதா³ஶிவ: ௐ mh ஆப³th³தா⁴ரே மiν: ॥ 119॥
ௐ mh மஹாகராலாshய: ௐ mh ப³கைப⁴ரவ: ।
ப⁴க³வாmhshthrhயmhப³க ௐ mh ௐ mh சnhth³ராrhத⁴ேஶக²ர: ॥ 120॥
ௐ mh ஸmh ஜேலா ⁴mhேரா ௐ mh thரகா⁴தக: ।
ராmh mh mh ஹவாமாŋhக³ ௐ mh mh mh thேலாசந: ॥ 121॥
ௐ ேவத³ேபா ேவத³jhஞ ’kh³யஜு:ஸாமrhதிமாnh ।
th³ேரா ேகா⁴ரரேவாऽேகா⁴ேரா ௐ mhmh அேகா⁴ரைப⁴ரவ: ॥ 122॥
ஓஜுmh ஸ: பீஷஸkhேதாऽmh’தாth◌⁴யோऽmh’தாலஸ: ।
ௐ thrhயmhப³கmh யஜாமேஹ ஸுக³nhதி⁴mh Shவrhத⁴நmh ॥ 123॥
உrhவாகவ ப³nhத⁴நாnhmh’thேயாrhiµய மாऽmh’தாth ।
ௐ ெஹௗmh ஜூmh ஸ: ௐ⁴rh⁴வ:shவ: ௐஜூmhஸ: mh’thஜய: ।
(பா மாmh ஸrhவேத³ேவேஶா mh’thஜய:ஸதா³ஶிவ: ॥ 124॥)

இத³mh நாmhநாmh ஸஹshரmh  ரஹshயmh பரமாth³⁴தmh ।
ஸrhவshவmh நாகிநாmh ேத³வி ஜnhநாmh ⁴வி கா கதா² ॥ 125॥
தவ ப⁴khthயா மயாऽऽkh²யாதmh thஷு ேலாேகஷு ³rhலப⁴mh ।
ேகா³phயmh ஸஹshரநாேமத³mh ஸாாத³mh’தபகmh ॥ 126॥
ய: பேட²th பாட²ேயth³வாபி ராவேயchch²’iΝயாth ததா² ।
mh’thஜயshய ேத³வshய ப²லmh தshய ஶிேவ ஶ ◌்’iΝ ॥ 127॥
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லmhயா kh’Shே தி⁴யா ேவா phரதாேபந தி³வாகர: ।
ேதஜஸா வநிேத³வsh கவிthேவ ைசவ பா⁴rhக³வ: ॥ 128॥
ெஶௗrhேயண ஹஸŋhகாேஶா நீthயmh th³ணஸnhநிப:◌⁴ ।
ஈவரthேவந ேத³ேவஶி மthஸம: கிமத:பரmh ॥ 129॥
ய: பேட²த³rhத⁴ராthேர ச ஸாத⁴ேகா ைத⁴rhயஸmhத: ।
பேட²th ஸஹshரநாேமத³mh th³தி⁴மாphேநாதி ஸாத⁴க: ॥ 130॥
சShபேத²ைசகŋhேக³ மேத³ேஶ வேநऽஜேந ।
மஶாேந phராnhதேர ³rhேக³ பாடா²th th³தி⁴rhந ஸmhஶய: ॥ 131॥
ெநௗகாயாmh ெசௗரஸŋhேக⁴ ச ஸŋhகேட phராணஸŋhேய ।
யthர யthர ப⁴ேய phராphேத விஷவநிப⁴யாதி³ஷு ॥ 132॥
பேட²th ஸஹshரநாமாஶு iµchயேத நாthர ஸmhஶய: ।
ெபௗ⁴மாவshயாmh நிஶீேத² ச க³thவா phேரதாலயmh ஸுதீ:◌⁴ ॥ 133॥
ப²thவா ஸ ப⁴ேவth³ேத³வி ஸாாதி³nhth³ேராऽrhசித:ஸுைர: ।
ஶெநௗ த³rhஶதி³ேந ேத³வி நிஶாயாmh ஸதshதேட ॥ 134॥
பேட²nhநாமஸஹshரmh ைவ ஜேபத³Shேடாthதரmh ஶதmh ।
ஸுத³rhஶேநா ப⁴ேவதா³ஶு mh’thஜயphரஸாத³த: ॥ 135॥
தி³க³mhப³ேரா iµkhதேகஶ:ஸாத⁴ேகா த³ஶதா⁴ பேட²th ।
இஹ ேலாேக ப⁴ேவth³ராஜா பேர iµkhதிrhப⁴விShயதி ॥ 136॥
இத³mh ரஹshயmh பரமmh ப⁴khthயா தவ மேயாதி³தmh ।
மnhthரக³rhப⁴mh மiνமயmh ந சாkh²ேயயmh ³ராthமேந ॥ 137॥
ேநா த³th³யாth பரஶிShேயph◌⁴ய: thேரph◌⁴ேயாऽபி விேஶஷத: ।
ரஹshயmh மம ஸrhவshவmh ேகா³phயmh ³phததரmh கெலௗ ॥ 138॥
ஷNhiµக²shயாபி ேநா வாchயmh ேகா³பநீயmh ததா²thமந: ।
³rhஜநாth³ரணீயmh ச பட²நீயமஹrhநிஶmh ॥ 139॥
ேராதvhயmh ஸாத⁴கiµகா²th³ரணீயmh shவthரவth ।
॥ இதி th³ரயாமேல தnhthேர ேத³வீரஹshேய

mh’thஜயஸஹshரநாமmh ஸmhrhணmh ॥
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