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shrI ve NkaTesha sahasranAma stotram

ேவŋhகேடஶஸஹshரநாமshேதாthரmh

வShட² உவாச-
ப⁴க³வnh ேகந விதி⁴நா நாமபி⁴rhேவŋhகேடவரmh ।
ஜயாமாஸ தmh ேத³வmh ph³ரமா  கமல: ஶுைப: ◌⁴ ॥ 1॥
ph’chசா² தாநி நாமாநி ³ண ேயாக³பராணி கிmh ।
iµkh²யvh’thதீநி கிmh ph³ லகாNhயத²வா ஹேர:॥ 2॥
நாரத³ உவாச -

நாமாnhயநnhதாநி ஹேர:³ணேயாகா³நி காநி சிth ।
iµkh²ய vh’thதீநி சாnhயாநி லகாNhயபராணி ச ॥ 3॥
பரமாrhைத:²ஸrhவஶph³ைத³ேரேகா jhேஞய: பர: மாnh ।
ஆதி³மth◌⁴யாnhதரத: thவvhயkhேதாऽநnhதபph◌⁴’th ॥ 4॥
சnhth³ராrhக வநிவாyhவாth³யா kh³ரஹrhாணி நேபா⁴ தி³ஶ: ।
அnhவயvhயதிேரகாph◌⁴யாmh ஸnhதி ேநா ஸnhதி யnhமேத:॥ 5॥
தshய ேத³வshய நாmhநாmh  பாரmh க³nhmh  க:ம: ।
ததா²ऽபி சாபி⁴தா⁴நாநி ேவŋhகேடஶshய காநிசிth ॥ 6॥
ph³ரமகீ³தாநி Nhயாநி தாநி வயா ஸுvhரத ।
ய³chசாரணமாthேரண விiµkhதாக: ◌⁴ பரmh vhரேஜth ॥ 7॥
ேவŋhகேடஶshய நாmhநாmh  ஸஹshரshய ’rhவிதி: ◌⁴ ।
ச²nhேதா³ऽiνSh²ph ததா² ேத³வ:வthஸாŋhேகா ரமாபதி:॥ 8॥
பீ³ஜ⁴தshதேதா²ŋhகாேரா mh khmh ஶkhதிச கீலகmh ।
ௐ நேமா ேவŋhகேடஶாேயthயாதி³rhமnhthேராऽthர கth²யேத ॥ 9॥
ph³ரமாNhட³க³rhப: ◌⁴ கவசமshthரmh சkhரக³தா³த⁴ர: ।
விநிேயாேகா³ऽபீ⁴Shடth³ெதௗ⁴ ’த³யmh ஸாமகா³யந:॥
th◌⁴யாநmh -

பா⁴shவchச²nhth³ரமெஸௗ யதீ³யநயேந பா⁴rhயா யதீ³யா ரமா
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ேவŋhகேடஶஸஹshரநாமshேதாthரmh

யshமாth³விவsh’ட³phய⁴th³யலmh யth³th◌⁴யாநkhதmh ஸதா³
நாேதா² ேயா ஜக³தாmh நேக³nhth³ர³rhநாேதா²ऽபி யth³ப⁴khதிமாnh
தாேதா ேயா மத³நshய ேயா ³தஹா தmh ேவŋhகேடஶmh ப⁴ேஜ ॥
ஊrhth◌⁴ைவ ஹshெதௗ யதீ³ெயௗ ஸுரத³ளேந பி³ph◌⁴ரெதௗ ஶŋhக²சkhேர
ேஸvhயாவŋhkh◌⁴ shவகீயாவபி⁴த³த⁴த³த⁴ேரா த³ே யshய பாணி: ।
தாவnhமாthரmh ப⁴வாph³தி⁴mh க³மயதி ப⁴ஜதாேகா³ வாமபாணி:
வthஸாŋhகச லrhய³ர லஸதshதmh ப⁴ேஜ ேவŋhகேடஶmh ॥
இதி th◌⁴யாயnh ேவŋhகேடஶmh வthஸாŋhகmh ரமாபதிmh ।
ேவŋhகேடேஶா விபா இthயாரph◌⁴ய ஜேபthkhரமாth ॥ 10॥
ௐ ேவŋhகேடேஶா விபாோ விேவேஶா விவபா⁴வந: ।
விவsh’ŋh விவஸmhஹrhதா விவphராே விராTh³வ:॥ 11॥
ேஶஷாth³நிலேயாऽேஶஷப⁴khத:³க²phரஶந: ।
ேஶஷshthய: ேஶஷஶாயீ விேஶஷjhேஞா வி:◌⁴ shவ: ◌⁴ ॥ 12॥
விShiΝrhShiΝச வrhதி⁴ShiΝthஸவிShiΝ:ஸShiΝக: ।
ph◌⁴ராShiΝச kh³ரShiΝச வrhதிShiΝச ப⁴ShiΝக:॥ 13॥
காலயnhதா காலேகா³phதா கால: காலாnhதேகாऽகி²ல: ।
காலக³mhய: காலகNhட²வnhth³ய: காலகேலவர:॥ 14॥
ஶmh: ◌⁴ shவயmh⁴ரmhேபா⁴ஜநாபி⁴shதmhபி⁴தவாதி: ◌⁴ ।
அmhேபா⁴தி⁴நnhதி³நீஜாநி: ேஶாmhேபா⁴ஜபத³phரப: ◌⁴ ॥ 15॥
கmh³kh³வ: ஶmhப³ராப: ஶmhப³ரேஜண: ।
பி³mhபா³த⁴ேரா பி³mhப³பீ phரதிபி³mhப³khயாதிக:³॥ 16॥
³ணவாnh ³ணக³mhயச ³தீேதா ³ணphய:
³rh³ணth◌⁴வmhஸkh’thஸrhவஸு³ே ³ணபா⁴ஸக:॥ 17॥
பேரஶ: பரமாthமா ச பரjhேயாதி: பரா க³தி: ।
பரmh பத³mh வியth³வாஸா: பாரmhபrhயஶுப⁴phரத:³॥ 18॥
ph³ரமாNhட³க³rhேபா⁴ ph³ரமNhேயா ph³ரமsh’Th◌⁴ph³ரமேபா³தி⁴த: ।
ph³ரமshthேயா ph³ரமவாதீ³ ph³ரமசrhயபராயண:॥ 19॥
ஸthயvhரதாrhத²ஸnhShடshஸthயபீ ஜ²ஷாŋhக³வாnh ।
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ேவŋhகேடஶஸஹshரநாமshேதாthரmh

ேஸாமகphராணஹா சாநீதாmhநாேயாऽph³தி⁴ஸசர:॥ 20॥
ேத³வாஸுரவரshthய: பதnhமnhத³ரதா⁴ரக: ।
த⁴nhவnhத: கchச²பாŋhக:³ பேயாநிதி⁴விமnhத²க:॥ 21॥
அமராmh’தஸnhதா⁴தா th◌⁴’தஸmhேமாநீவ: ।
ஹரேமாஹகமாயாவீ ர:ஸnhேதா³ஹப⁴ஜந:॥ 22॥
ரNhயாவிதா³ ச யjhேஞா யjhஞ விபா⁴வந: ।
யjhஞீேயாrhவீஸ³th³த⁴rhதா லாkhேராட:³ phரதாபவாnh ॥ 23॥
த³Nhட³காஸுரவிth◌⁴வmh வkhரத³mhShThர மாத⁴ர: ।
க³nhத⁴rhவஶாபஹரண: Nhயக³nhேதா⁴ விசண:॥ 24॥
கராலவkhthர: ேஸாமாrhகேநthர:ஷTh³³ணைவப⁴வ: ।
ேவதேகா⁴ணீ ⁴rhணிதph◌⁴rh⁴rh⁴ரth◌⁴வநிவிph◌⁴ரம:॥ 25॥
th³ராகீ⁴யாnh நீலேகஶீ ச ஜாkh³ரத³mh³ஜேலாசந: ।
kh◌⁴’வாnh kh◌⁴’ணிஸmhேமாேஹா மஹாகாலாkh³நிதீ³தி⁴தி:॥ 26॥
jhவாலாகராலவத³ேநா மேஹாlhகாலவீண: ।
ஸடாநிrhபி⁴Nhணேமெகௗ⁴ேகா⁴ த³mhShThராkh³vhயாphததி³khதட:॥ 27॥
உchch²வாஸாkh’Shட⁴ேதேஶா நி:வாஸthயkhதவிவsh’Th ।
அnhதrhph◌⁴ரமjhஜக³th³க³rhேபா⁴ऽநnhேதா ph³ரமகபால’th ॥ 28॥
உkh³ேரா வீேரா மஹாவிShiΝrhjhவலந:ஸrhவேதாiµக:² ।
nh’mhேஹா பீ⁴ஷே ப⁴th³ேரா mh’thmh’th:ஸநாதந:॥ 29॥
ஸபா⁴shதmhேபா⁴th³ப⁴ேவா பீ⁴ம: ஶீேராமா மேஹவர: ।
th³வாத³ஶாதி³thயடா³ல: கlhப⁴மஸடாchச²வி:॥ 30॥
ரNhயேகாரshத²லபி⁴nhநநக:²mhஹiµேகா²ऽநக: ◌⁴ ।
phரலாத³வரேதா³ தீ⁴மாnh ப⁴khதஸŋhக⁴ phரதிSh²த:॥ 31॥
ph³ரமth³ராதி³ஸmhேஸvhய:th³த⁴ஸாth◌⁴யphரத: ।
லnh’mhேஹா ேத³ேவேஶா jhவாலாவாnhthரமாக:॥ 32॥
க²Th³கீ³ ேக² மேஹShவா கபா iµஸ ஹ ।
பாஶீ ஶூ மஹாபா³ஹுrhjhவரkh◌⁴ேநா ேராக³Nhட²க:॥ 33॥
ெமௗkh சா²thரேகா த³Nh³ kh’Shநத⁴ேரா வ: ।
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அதீ⁴தேவேதா³ ேவதா³nhேதாth³தா⁴ரேகா ph³ரமைநSh²க:॥ 34॥
அநஶயநphத:ஆதி³ேதேயாऽநேகா⁴ ஹ: ।
ஸmhவிthphயshஸாமேவth³ேயா ப³ேவமphரதிSh²த:॥ 35॥
ப³ாதபாதா³ph³ேஜா விnhth³யாவவிமாநித: ।
thபாத³⁴shவீகrhதா விவபphரத³rhஶக:॥ 36॥
th◌⁴’தthவிkhரம:ஸாŋhkh◌⁴நக²பி⁴nhநாNhட³க²rhபர: ।
பjhஜாதவாநீதா⁴ராபவிthதஜக³ththரய:॥ 37॥
விதி⁴ஸmhமாநித: Nhேயா ைத³thயேயாth³தா⁴ ஜேயாrhத: ।
ஸுரராjhயphரத:³ ஶுkhரமத³’th ஸுக³தீவர:॥ 38॥
ஜாமத³kh³nhய:டா² ச காrhதவீrhயவிதா³ரண: ।
ேரiΝகாயாஶிேராஹா ³Shடthயமrhத³ந:॥ 39॥
வrhசshவீ தா³நஶீலச த⁴iνShமாnh ph³ரமவிthதம: ।
அthத³kh³ர:ஸமkh³ரச nhயkh³ேராேதா⁴ ³Shடநிkh³ரஹ:॥ 40॥
ரவிவmhஶஸiµth³⁴ேதா ராக⁴ேவா ப⁴ரதாkh³ரஜ: ।
ெகௗஸlhயாதநேயா ராேமா விவாthர phயŋhகர:॥41॥
தாடகா:ஸுபா³ஹுkh◌⁴ேநா ப³லாதிப³லமnhthரவாnh ।
அஹlhயாஶாபவிchேச²தீ³ phரவிShடஜநகாலய:॥ 42॥
shவயmhவரஸபா⁴ஸmhshத² ஈஶசாபphரப⁴ஜந: ।
ஜாநகீபேணதா ச ஜநகாதீ⁴ஶஸmhshத:॥ 43॥
ஜமத³kh³நிதஜாதேயாth³தா⁴ऽேயாth◌⁴யாதி⁴பாkh³ரணீ: ।
பிth’வாkhயphரதீபாலshthயkhதராjhய:ஸலமண:॥ 44॥
ஸதசிthரடshேதா² ப⁴ரதாதராjhயக: ।
காகத³rhபphரஹrhதா ச த³Nhட³காரNhயவாஸக:॥ 45॥
பசவThயாmh விஹா ச shவத⁴rhமபேபாஷக: ।
விராத⁴ஹாऽக³shthயiµkh²யiµநிஸmhமாநித:॥ 46॥
இnhth³ரசாபத⁴ர: க²Th³க³த⁴ரசாயஸாயக: ।
க²ராnhதேகா ³ஷshthஶிரshகrhvh’ஷ:॥ 47॥
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தத: ஶூrhபணகா²நாஸாchேச²thதா வlhகலதா⁴ரக: ।
ஜடாவாnh பrhணஶாலாshேதா² மாசப³லமrhத³க:॥ 48॥
பராThkh’தஸmhவாேதா³ ரவிேதஜா மஹாப³ல: ।
ஶப³rhயாநீதப²ல⁴kh³த⁴மthபேதாத:॥ 49॥
ஸுkh³வாப⁴யேதா³ைத³thயகாயேபணபா⁴ஸுர: ।
ஸphததாலஸiµchேச²thதா வா’thகபிஸmhvh’த:॥ 50॥
வாஸூiνkh’தாேஸவshthயkhதபmhப:ஶாஸந: ।
உத³nhவthதீரக:³ ஶூேரா விபீ⁴ஷணவரphரத:³॥ 51॥
ேஸkh’th³ைத³thயஹா phராphதலŋhேகாऽலŋhகாரவாnh shவயmh ।
அதிகாயஶிரேச²thதா mhப⁴கrhணவிேப⁴த³ந:॥ 52॥
த³ஶகNhட²ஶிேராth◌⁴வmh ஜாmhப³வthphரiµகா²vh’த: ।
ஜாநகீஶ:ஸுராth◌⁴ய:ஸாேகேதஶ: ராதந:॥ 53॥
Nhயேலாேகா ேவத³ேவth³ய:shவாதீrhத²நிவாஸக: ।
லஸர:ேகளிேலாேலா லேஶா ேலாகரக:॥ 54॥
ேத³வகீக³rhப⁴ஸmh⁴ேதா யேஶாேத³ணலாத: ।
வஸுேத³வkh’தshேதாthேரா நnhத³ேகா³பமேநாஹர:॥ 55॥
சrh⁴ஜ: ேகாமலாŋhேகா³ க³தா³வாnhநீலnhதல: ।
தநாphராணஸmhஹrhதா th’வrhதவிநாஶந:॥ 56॥
க³rhகா³ேராபிதநாமாŋhேகா வாஸுேத³ேவா யாேதா⁴ஜ: ।
ேகா³பிகாshதnhயபாயீ ச ப³லப⁴th³ராiνேஜாऽchத:॥ 57॥
ைவயாkh◌⁴ரநக²⁴ஷச வthஸth³வthஸவrhத⁴ந: ।
ரஸாராஶநரேதா த³தி⁴பா⁴Nhட³phரமrhத³ந:॥ 58॥
நவநீதாபஹrhதா ச நீலநீரத³பா⁴ஸுர: ।
அபீ⁴ரth³’Shடெதௗ³rhஜnhேயா நீலபth³மநிபா⁴நந:॥ 59॥
மாth’த³rhஶிதவிவாshய: உக²லநிப³nhத⁴ந: ।
நலப³ரஶாபாnhேதா ேகா³⁴ch²தாŋhக³க:॥ 60॥
ேகா³ஸŋhக⁴ரக:ேஶா ph³’nhதா³ரNhயநிவாஸக: ।
வthஸாnhதேகா ப³கth³ேவ ைத³thயாmh³த³மஹாநில:॥ 61॥
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மஹாஜக³ரசNhடா³kh³நி: ஶகடphராணகNhடக: ।
இnhth³ரேஸvhய: Nhயகா³thர: க²ரவNhட³தீ³தி⁴தி:॥ 62॥
தாலபkhவப²லாஶீ ச காளீயப²ணித³rhபஹா ।
நாக³பthநீshதிphத: phரலmhபா³ஸுரக²Nhட³ந:॥ 63॥
தா³வாkh³நிப³லஸmhஹா ப²லஹா க³தா³kh³ரஜ: ।
ேகா³பாŋhக³நாேசலேசார: பாேதா²லாவிஶாரத:³॥ 64॥
வmhஶீகா³நphரவீணச ேகா³பீஹshதாmh³ஜாrhசித: ।
iµநிபthnhயா’தாஹாேரா iµநிேரShேடா²iµநிphய:॥ 65॥
ேகா³வrhth³த⁴நாth³ஸnhத⁴rhதா ஸŋhkhரnhத³நதேமாऽபஹ: ।
ஸ³th³யாநவிலா ச ராஸkhடா³பராயண:॥ 66॥
வph◌⁴யrhசிேதா ேகா³பீphராrhதி²த: ேஷாthதம: ।
அkhரshதிஸmhphத:ph³ஜாெயௗவநதா³யக:॥ 67॥
iµShேகார:phரஹா ச சாேராத³ரதா³ரண: ।
மlhலth³தா⁴kh³ரக³Nhயச பிth’ப³nhத⁴நேமாசக:॥ 68॥
மthதமாதŋhக³பசாshய: கmhஸkh³வாநிkh’nhதந: ।
உkh³ரேஸநphரதிShடாதா ரthநmhஹாஸநshதி²த:॥ 69॥
காலேநக²லth³ேவ iµnhத³வரphரத:³ ।
ஸாlhவேஸவித³rhத⁴rhஷராஜshமயநிவாரண:॥ 70॥
khமக³rhவாபஹா ச khணீநயேநாthஸவ: ।
phரth³mhநஜநக: கா phரth³mhேநா th³வாரகாதி⁴ப:॥ 71॥
மNhயாஹrhதா மஹாமாேயா ஜாmhப³வthkh’தஸŋhக³ர: ।
ஜாmh³நதா³mhப³ரத⁴ேரா க³mhேயா ஜாmhப³வதீவி: ◌⁴ ॥ 72॥
காnhதீ³phரதி²தாராமேகrh³ஜாவதmhஸக: ।
மnhதா³ரஸுமேநாபா⁴shவாnh ஶசீஶாபீ⁴Shடதா³யக:॥ 73॥
ஸthராnhமாநேஸாlhலா ஸthயாஜாநி: ஶுபா⁴வஹ: ।
ஶதத⁴nhவஹர:th³த: ◌⁴ பாNhட³வphயேகாthஸவ:॥ 74॥
ப⁴th³ரphய:ஸுப⁴th³ராயா ph◌⁴ராதா நாkh³நாதீவி:◌⁴ ।
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கிடNhட³லத⁴ர: கlhபபlhலவலாத:॥ 75॥
ைப⁴Shphரணயபா⁴ஷாவாnh thரவிnhதா³தி⁴ேபாऽப⁴ய: ।
shவrhதிேகஸmhphேதா லமேதா³ரமாநஸ:॥ 76॥
phராkh³jhேயாதிஷாதி⁴பth◌⁴வmh தthைஸnhயாnhதகேராऽmh’த: ।
⁴shேதா ⁴ேபா⁴ேகா³ ⁴ஷmhப³ரஸmhத:॥ 77॥
ப³ஹுராமாkh’தாலாேதா³ க³nhத⁴மாlhயாiνேலபந: ।
நாரதா³th³’Shடசேதா ேத³ேவேஶா விவராTh³³:॥ 78॥
பா³ணபா³ஹுவிதா³ரச தாபjhவரவிநாஶக: ।
உேஷாth³த⁴rhஷயிதாऽvhயkhத: ஶிவவாkhShடமாநஸ:॥ 79॥
மேஹஶjhவரஸmhshthய: ஶீதjhவரப⁴யாnhதக: ।
nh’க³ராேஜாth³தா⁴ரகச ெபௗNhTh³ரகாதி³வேதா⁴th³யத:॥ 80॥
விவிதா⁴chச²ேலாth³விkh³நph³ராமேணஷு த³யாபர: ।
ஜராஸnhத⁴ப³லth³ேவ ேகஶிைத³thயப⁴யŋhகர:॥ 81॥
சkh ைசth³யாnhதக:ஸph◌⁴ேயா ராஜப³nhத⁴விேமாசக: ।
ராஜஸூயஹவிrhேபா⁴khதா shநிkh³தா⁴ŋhக:³ ஶுப⁴லண:॥ 82॥
தா⁴நாப⁴ணஸmhphத:ேசலாபீ⁴Shடதா³யக: ।
ஸththவாதி³³ணக³mhபீ⁴ேரா th³ெரௗபதீ³மாநரக:॥ 83॥
பீ⁴Shமth◌⁴ேயேயா ப⁴khதவேயா பீ⁴மjhேயா த³யாநிதி: ◌⁴ ।
த³nhதவkhthரஶிரேச²thதா kh’Shண: kh’Shஸக:²shவராTh ॥ 84॥
ைவஜயnhதீphரேமாதீ³ ச ப³rhப³rhஹவி⁴ஷண: ।
பாrhத²ெகௗரவஸnhதா⁴நகா :³ஶாஸநாnhதக:॥ 85॥
³th³ேதா³ விஶுth³த: ◌⁴ ஸrhவjhஞ: khரmhஸாவிநிnhத³க: ।
thரshthமாநப⁴ŋhக:³ஸrhவஶாshthரவிஶாரத:³॥ 86॥
நிrhவிகாேரா நிrhமமச நிராபா⁴ேஸா நிராமய: ।
ஜக³nhேமாஹகத⁴rh ச தி³kh³வshthேரா தி³khபதீவர:॥ 87॥
கlhகீ mhேலchச²phரஹrhதா ச ³Shடநிkh³ரஹகாரக: ।
த⁴rhமphரதிShடாகா ச சாrhவrhNhயவிபா⁴க³kh’th ॥ 88॥
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கா³nhதேகா கா³khராnhேதா க³kh’th³க³பா⁴ஸக: ।
காமா: காமகா ச நிShகாம: காதாrhத²த:³॥ 89॥
ப⁴rhேகா³ வேரNhயmh ஸவி: ஶாrhŋhகீ³ைவNhட²மnhதி³ர: ।
ஹயkh³வ:ைகடபா⁴: kh³ராஹkh◌⁴ேநா க³ஜரக:॥ 90॥
ஸrhவஸmhஶயவிchேச²thதா ஸrhவப⁴khதஸiµthஸுக: ।
கபrhதீ³ காமஹா ச கலா காShடா shmh’திrhth◌⁴’தி:॥ 91॥
அநாதி³ரphரேமெயௗjhஞா: phரதா⁴ந:ஸnhநிபக: ।
நிrhேலாேபா நி:shph’ேஹாऽஸŋhேகா³ நிrhப⁴ேயா நீதிபாரக:³॥ 92॥
நிShேபShேயா நிShkhய: ஶாnhேதா நிShphரபேசா நிதி⁴rhநய:
கrhmhயகrh விகrh ச கrhேமphஸு: கrhமபா⁴வந:॥ 93॥
கrhமாŋhக:³ கrhமவிnhயாேஸா மஹாகrh மஹாvhரதீ ।
கrhம⁴khகrhமப²லத:³ கrhேமஶ: கrhமநிkh³ரஹ:॥ 94॥
நேரா நாராயே தா³nhத: கபில: காமத:³ ஶுசி: ।
தphதா ஜphதாऽமாலாவாnh க³nhதா ேநதா லேயா க³தி:॥ 95॥
ஶிShேடா th³ரShடா th³ேவShடா ேராShடா ேவShடா மஹாநட: ।
ேராth³தா⁴ ேபா³th³தா⁴ மஹாேயாth³தா⁴ ரth³தா⁴வாnh ஸthயதீ: ◌⁴ ஶுப:◌⁴ ॥ 96॥
மnhth மnhthேரா மnhthரக³mhேயா மnhthரkh’th பரமnhthர’th ।
மnhthரph◌⁴’nhமnhthரப²லேதா³ மnhthேரேஶா மnhthரவிkh³ரஹ:॥ 97॥
மnhthராŋhேகா³ மnhthரவிnhயாேஸா மஹாமnhthேரா மஹாkhரம: ।
shதி²ரதீ:◌⁴ shதி²ரவிjhஞாந:shதி²ரphரjhஞ:shதி²ராஸந:॥ 98॥
shதி²ரேயாக:³shதி²ராதா⁴ர:shதி²ரமாrhக:³shதி²ராக³ம:।
நிேரயேஸா நிேஹாऽkh³நிrhநிரவth³ேயா நிரஜந:॥ 99॥
நிrhைவேரா நிரஹŋhகாேரா நிrhத³mhேபா⁴ நிரஸூயக: ।
அநnhேதாऽநnhதபா³ஹூரநnhதாŋhkh◌⁴ரநnhதth³’kh ॥ 100॥
அநnhதவkhthேராऽநnhதாŋhேகா³ऽநnhதேபா யநnhதkh’th ।
ஊrhth◌⁴வேரதா ஊrhth◌⁴வŋhேகா³rhth◌⁴வrhth◌⁴ேவாrhth◌⁴வஶாக²க:॥ 101॥
ஊrhth◌⁴வ ஊrhth◌⁴வாth◌⁴வர ச rhth◌⁴வjhவாேலா நிரால: ।
பீ³ஜmh பீ³ஜphரேதா³ நிthேயா நிதா³நmh நிShkh’தி: kh’தீ ॥ 102॥
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மஹாநணீயnh க³மா ஸுஷமா சிthரமாக: ।
நப⁴shshph’ŋhநப⁴ேஸா jhேயாதிrhநப⁴shவாnhநிrhநபா⁴ நப:◌⁴ ॥ 103॥
அ⁴rhவி: ◌⁴ phர: ◌⁴ ஶmh⁴rhமயாந ⁴rh⁴வாkh’தி: ।
மஹாநnhேதா³ மஹாஶூேரா மேஹாராஶிrhமேஹாthஸவ:॥ 104॥
மஹாkhேராேதா⁴ மஹாjhவாேலா மஹாஶாnhேதா மஹா³ண: ।
ஸthயvhரத:ஸthயபர:ஸthயஸnhத: ◌⁴ ஸதாŋhக³தி:॥ 105॥
ஸthேயஶ:ஸthயஸŋhகlhப:ஸthயசாthரலண: ।
அnhதசேரா யnhதராthமா பரமாthமா சிதா³thமக:॥ 106॥
ேராசேநா ேராசமாநச ஸா ெஶௗrhஜநாrhத³ந: ।
iµnhேதா³ நnhத³நிShபnhத:³shவrhணபி³nh:³ ரnhத³ர:॥ 107॥
அnhத³ம:ஸுமnhத³ச nhத³மnhதா³ரஹாஸவாnh ।
shயnhத³நாட⁴சNhடா³ŋhேகா³யாநnhதீ³ நnhத³நnhத³ந:॥ 108॥
அநஸூயாநnhத³ேநாऽthேநthராநnhத:³ஸுநnhத³வாnh ।
ஶŋhக²வாnhபŋhகஜகர:ŋhமாŋhேகா ஜயாŋhஶ:॥ 109॥
அmhேபா⁴ஜமகரnhதா³Th◌⁴ேயா நிShபŋhேகாऽக³பŋhகில: ।
இnhth³ரசnhth³ரரத²சnhth³ேராऽதிசnhth³ரசnhth³ரபா⁴ஸக:॥ 110॥
உேபnhth³ர இnhth³ரராஜச வாகி³nhth³ரசnhth³ரேலாசந ।
phரthயkh பராkh பரnhதா⁴ம பரமாrhத:² பராthபர:॥ 111॥
அபாரவாkh பாரகா³ பாராவார: பராவர: ।
ஸஹshவாநrhத²தா³தா ச ஸஹந:ஸாஹ ஜயீ ॥ 112॥
ேதஜshவீ வாவிஶிகீ² தபshவீ தாபேஸாthதம: ।
ஐவrhேயாth³⁴திkh’th³⁴திைரவrhயாŋhக³கலாபவாnh ॥ 113॥
அmhேபா⁴தி⁴ஶாயீ ப⁴க³வாnh ஸrhவjhஞshஸாமபாரக:³ ।
மஹாேயாகீ³ மஹாதீ⁴ேரா மஹாேபா⁴கீ³ மஹாphர:◌⁴ ॥ 114॥
மஹாவீேரா மஹாShrhமஹாShrhமஹா³ண: ।
மஹாேத³ேவா மஹாபா³ஹுrhமஹாத⁴rhேமா மேஹவர:॥ 115॥
ஸபேகா³³ரகா³ shவrhக³மாrhக³நிரrhக³ல: ।
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நேகா³ நக³த⁴ேரா நாேகா³ நாேக³ேஶா நாக³பாலக:॥ 116॥
ரNhமய:shவrhணேரதா ரNhயாrhசிrhரNhயத:³ ।
³ணக³Nhய: ஶரNhயச Nhயகீrhதி: ராணக:³॥ 117॥
ஜnhமph◌⁴’jhஜnhயஸnhநth³ேதா⁴ தி³vhயபசாேதா⁴ வஶீ ।
ெதௗ³rhஜnhயப⁴ŋhக:³ பrhஜnhய: ெஸௗஜnhயநிலேயாऽலய:॥ 118॥
ஜலnhத⁴ராnhதேகா ப⁴shமைத³thயநாஶீ மஹாமநா: ।
ேரShடரவிShேடா² th³ராகி⁴Shேடா² க³Shேடா² க³ட³th◌⁴வஜ:॥ 119॥
jhேயShேடா² th³ர⁴Shேடா² வrhShேடா² th³ராகி⁴யாnh phரணவ: ப²ணீ ।
ஸmhphரதா³யகர:shவா ஸுேரேஶா மாத⁴ேவா ம: ◌⁴ ॥ 120॥
நிrhநிேமேஷா விதி⁴rhேவதா⁴ ப³லவாnh வநmh ப³ ।
shமrhதா ேராதா விகrhதா ச th◌⁴யாதா ேநதா ஸேமாऽஸம:॥ 121॥
ேஹாதா ேபாதா மஹாவkhதா ரnhத மnhதா க²லாnhதக: ।
தா³தா kh³ராஹயிதா மாதா நியnhதாऽநnhத ைவப⁴வ:॥ 122॥
ேகா³phதா ேகா³பயிதா ஹnhதா த⁴rhமஜாக³தா த⁴வ: ।
கrhதா ேthரகர: ேthரphரத:³ ேthரjhஞ ஆthமவிth ॥ 123॥
ேth ேthரஹர: ேthரphய: ேமகேரா மth ।
ப⁴khதிphரேதா³iµkhதிதா³யீ ஶkhதிேதா³ khதிதா³யக:॥ 124॥
ஶkhதிŋhெஜௗkhதிகshரkh³வீ ஸூkhதிராmhநாயஸூkhதிக:³ ।
த⁴நஜேயா த⁴நாth◌⁴யோ த⁴நிேகா த⁴நதா³தி⁴ப:॥ 125॥
மஹாத⁴ேநா மஹாமாநீ ³rhேயாத⁴நவிமாநித: ।
ரthநாகேரா ரthநேராசீ ரthநக³rhபா⁴ரய: ஶுசி:॥ 126॥
ரthநஸாiνநிதி⁴rhெமௗளிரthநாபா⁴ ரthநகŋhகண: ।
அnhதrhலேயாऽnhதரmhயா சாnhதrhth◌⁴ேயேயா தாஸந:॥ 127॥
அnhதரŋhேகா³ த³யாவாmhச யாnhதrhமாேயா மஹாrhணவ: ।
ஸரஸth³த⁴ரக:th³தி: ◌⁴ ஸாth◌⁴ய:ஸதா³க³தி:॥ 128॥
ஆ:phரேதா³ மஹாShமாநrhசிShமாேநாஷதீ⁴பதி: ।
அShடரShடபா⁴ேகா³ऽShடகph³vhயாphதயேஶா thரதீ ॥ 129॥
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அShடாபத:³ஸுவrhேபா⁴ யShடrhதிshthrhதிமாnh ।
அshவphந:shவphநக:³shவphந:ஸுshவphநப²லதா³யக:॥ 130॥
:³shவphநth◌⁴வmhஸேகா th◌⁴வshத³rhநிthத: ஶிவŋhகர: ।
ஸுவrhணவrhணshஸmhபா⁴vhேயா வrhணிேதா வrhணஸmhiµக:²॥ 131॥
ஸுவrhணiµக²தீரஶிவth◌⁴யாதபதா³mh³ஜ: ।
தா³ாயணீவசshShேடா ³rhவாேஸாth³’Shேகா³சர:॥ 132॥
அmhப³ஷvhரதphேதா மஹாkh’thதிவிப⁴ஜந: ।
மஹாபி⁴சாரகth◌⁴வmh காலஸrhபப⁴யாnhதக:॥ 133॥
ஸுத³rhஶந: காலேமக⁴யாமமnhthரபா⁴வித: ।
ேஹமாmh³ஜஸர:shநாயீ மேநாபா⁴விதாkh’தி:॥ 134॥
phரத³தாmh³ஜshரkh³வீ ேக:நிதி⁴rhப⁴வ: ।
phரேதா³ வாமேநா லநாயகச சrh⁴ஜ:॥ 135॥
ஸnhth’phதshதrhபிதshதீrhத²shநாth’ெஸௗkh²யphரத³rhஶக: ।
அக³shthயshதிஸmh’Shேடா த³rhஶிதாvhயkhதபா⁴வந:॥ 136॥
கபிலாrhசி: கபிலவாnh ஸுshநாதாக⁴விபாடந: ।
vh’ஷாகபி: கபிshவாமேநாऽnhத:shதி²தவிkh³ரஹ:॥ 137॥
வநிphேயாऽrhத²ஸmhபா⁴vhேயா ஜநேலாகவிதா⁴யக: ।
வநிphரேபா⁴ வநிேதஜா: ஶுபா⁴பீ⁴Shடphரேதா³ ய ॥ 138॥
வாணேthரநிலேயா வே வாரrhசித: ।
வாshதா²நkh’தாவாேஸா வாேகா³ வாஸmhph◌⁴’த:॥ 139॥
யமாnhதேகாऽபி⁴ஜநேநா யமேலாகநிவாரண: ।
யநாமkh³ரக³Nhயச ஸmhய யமபா⁴வித:॥ 140॥
இnhth³ேராth³யாநஸபshத²இnhth³ரth³’kh³விஷய: phர:◌⁴ ।
யராTh ஸரவாேஸா யyhயநிதி⁴ேகாஶkh’th ॥ 141॥
shவாதீrhத²kh’தாவாஸ:shவாth◌⁴ேயேயா யேதா⁴ஜ: ।
வராஹாth³யShடதீrhதா²பி⁴ேஸவிதாŋhkh◌⁴ஸேராஹ:॥ 142॥
பாNh³தீrhத²பி⁴khதாŋhேகா³ தி⁴Sh²ரவரphரத:³ ।
பீ⁴மாnhத:கரட: ◌⁴ ேவதவாஹநஸkh²யவாnh ॥ 143॥
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நலாப⁴யேதா³ மாth³ஸஹேத³வாபி⁴வnhதி³த: ।
kh’Shஶபத²ஸnhதா⁴தா nhதீshதிரேதா த³ ॥ 144॥
நாரதா³தி³iµநிshthேயா நிthயகrhமபராயண: ।
த³rhஶிதாvhயkhதபச வீநாத³phரேமாதி³த:॥ 145॥
ஷThேகாதீrhத²சrhயாவாnh ேத³வதீrhத²kh’தாரம: ।
பி³lhவாமலஜலshநாயீ ஸரshவthயmh³ேஸவித:॥ 146॥
mh³த³க ஸmhshபrhஶஜநசிthததேமாऽபஹ: ।
மthshயவாமநrhமாதி³தீrhத²ராஜ: ராணph◌⁴’th ॥ 147॥
சkhரth◌⁴ேயயபதா³mhேபா⁴ஜ: ஶŋhக²தபா³க: ।
ராமதீrhத²விஹா ச ப³லப⁴th³ரphரதிShத:॥ 148॥
ஜாமத³kh³nhயஸரshதீrhத²ஜலேஸசநதrhபித: ।
பாபாபஹாகீலாலஸுshநாதாக⁴விநாஶந:॥ 149॥
நேபா⁴க³ŋhகா³பி⁴khதச நாக³தீrhதா²பி⁴ேஷகவாnh ।
மாரதா⁴ராதீrhத²shேதா² வேவஷ:ஸுேமக²ல:॥ 150॥
vh’th³த⁴shய ஸுமாரthவphரத:³ ெஸௗnhத³rhயவாnh ஸுகீ² ।
phயmhவேதா³ மஹாவாலநnhத³ந:॥ 151॥
நீலேகா³ரதா⁴ரா⁴rhவராஹாசலநாயக: ।
ப⁴ரth³வாஜphரதிShடா²வாnh ph³’ஹshபதிவிபா⁴வித:॥ 152॥
அஜநாkh’தஜாவாnh ஆஜேநயகராrhசித: ।
அஜநாth³நிவாஸச iµஜேகஶ: ரnhத³ர:॥ 153॥
கிnhநரth³வயஸmhப³nhதி⁴ப³nhத⁴ேமாphரதா³யக: ।
ைவகா²நஸமகா²ரmhேபா⁴ vh’ஷjhேஞேயா vh’ஷாசல:॥ 154॥
vh’ஷகாயphரேப⁴thதா ச khட³நாசாரஸmhph◌⁴ரம: ।
ெஸௗவrhசேலயவிnhயshதராjhேயா நாராயண phய:॥ 155॥
³rhேமேதா⁴ப⁴ஜக: phராjhேஞா ph³ரேமாthஸவமேஹாthஸுக: ।
ப⁴th³ராஸுரஶிரேசதா ப⁴th³ரேth ஸுப⁴th³ரவாnh ॥ 156॥
mh’க³யாऽணஸnhநாஹ: ஶŋhக²ராஜnhயShத:³ ।
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shதா²iΝshேதா²ைவநேதயாŋhக³பா⁴விேதா யஶரவாnh ॥ 157॥
ேபா⁴கீ³nhth³ரேபா⁴க³ஸmhshதா²ேநா ph³ரமாதி³க³ணேஸவித: ।
ஸஹshராrhகchச²டாபா⁴shவth³யிமாநnhத:shதி²ேதா ³ணீ ॥ 158॥
விShவkhேஸநkh’தshேதாthர:ஸநnhத³நவvh’தா: ।
ஜாநvhயாதி³நதீ³ேஸvhய:ஸுேரஶாth³யபி⁴வnhதி³த:॥ 159॥
ஸுராŋhக³நாnh’thயபேரா க³nhத⁴rhேவாth³கா³யநphய: ।
ராேகnh³ஸŋhகாஶநக:² ேகாமலாŋhkh◌⁴ரஸேராஹ:॥ 160॥
கchச²பphரபத:³nhத³³lhபக:shவchச²rhபர: ।
ேம³ரshவrhணவshthராTh◌⁴யகேத³ஶshத²ேமக²ல:॥ 161॥
phேராlhலஸch²காபா⁴shவthகேத³ஶ: ஶுப⁴ŋhகர: ।
அநnhதபth³மஜshதா²நநாபி⁴rhெமௗkhதிகமாக:॥ 162॥
மnhதா³ரசாmhேபயமா ரthநாப⁴ரணஸmhph◌⁴’த: ।
லmhப³யjhேஞாபவீதீ ச சnhth³ரக²Nhட³ேலபவாnh ॥ 163॥
வரேதா³ऽப⁴யத³சkh ஶŋhகீ² ெகௗshப⁴தீ³phதிமாnh ।
வthஸாŋhகிதவshேகா லஸmhத’thதட:॥ 164॥
நீேலாthபல நிபா⁴கார: ேஶாmhேபா⁴ஜஸமாநந: ।
ேகாமnhமத²லாவNhயசnhth³காshதத:॥ 165॥
ஸுதா⁴shவchேசா²rhth◌⁴வNhTh³ரச கshதிலகாசித: ।
Nhட³ேகண:shவchேசா² ெமௗேஶாபா⁴விராத:॥ 166॥
பth³மshத:² பth³மநாப⁴ச ேஸாமமNhட³லேகா³ ³த: ◌⁴ ।
வநிமNhட³லக:³ஸூrhய:ஸூrhயமNhட³லஸmhshதி²த:॥ 167॥
பதிrh⁴ஜாநிச விமலாth³யபி⁴ஸmhvh’த: ।
ஜக³thmhப³ஜநிதா ரக: காதphரத:³॥ 168॥
அவshதா²thரயயnhதா ச விவேதஜshshவபவாnh ।
jhஞphதிrhjhேஞேயா jhஞாநக³mhேயா jhஞாநாதீத:ஸுராதிக:³॥ 169॥
ph³ரமாNhடா³nhதrhப³rhvhயாphேதா ேவŋhகடாth³க³தா³த⁴ர: ।
ேவŋhகடாth³க³தா³த⁴ர ௐ நம:இதி ॥
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ஏவmh ேவŋhகேடஶshய கீrhதிதmh பரமாth³⁴தmh ॥ 170॥
நாmhநாmh ஸஹshரmh ஸmhராvhயmh பவிthரmh Nhயவrhth³த⁴நmh ।
ரவthஸrhவேதா³ஷkh◌⁴நmh ேராக³kh◌⁴நmh mh’thநாஶநmh ॥ 171॥
தா³th³rhயேப⁴த³நmh த⁴rhmhயmh ஸrhைவவrhயப²லphரத³mh ।
காலாவிஷவிchேச²தி³jhவராபshமாரப⁴ஜநmh ॥ 172॥
ஶthயகரmh ராஜkh³ரஹபீடா³நிவாரணmh ।
ph³ரமராஸShமாNhட³ேப⁴தாலப⁴யப⁴ஜநmh ॥ 173॥
விth³யாபி⁴லா விth³யாவாnh த⁴நாrhதீ² த⁴நவாnh ப⁴ேவth ।
அநnhதகlhபவீ shயாதா³Shகாேமா மஹாயஶா:॥ 174॥
thராrhதீ²ஸு³nhthராnh லேப⁴தாऽऽShமதshதந: ।
ஸŋhkh³ராேம ஶthவிஜயீ ஸபா⁴யாmh phரதிவாதி³th ॥ 175॥
தி³vhையrhநாமபி⁴ேரபி⁴sh ளஜநாthஸkh’th ।
ைவNhட²வா ப⁴க³வthஸth³’ேஶா விShiΝஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 176॥
கலாரஜநாnhமாஸாth th³விதீய இவ யராTh ।
நீேலாthபலாrhசநாthஸrhவராஜjhய:ஸதா³ ப⁴ேவth ॥ 177॥
’thஸmhshதி²ைதrhநாமபி⁴sh ⁴யாth³th³’kh³விஷேயா ஹ: ।
வாசி²தாrhத² ததா³ த³thவா ைவNhட²mh ச phரயchச²தி ॥ 178॥
thஸnhth◌⁴யmh ேயா ஜேபnhநிthயmh ஸmhjhய விதி⁴நா வி⁴mh ।
thவாரmh பசவாரmh வா phரthயஹmh khரமேஶா ய ॥ 179॥
மாஸாத³லநாஶ:shயாth th³விமாஸாth shயாnhநேரnhth³ரதா ।
thமாஸாnhமஹைத³வrhயmh ததshஸmhபா⁴ஷணmh ப⁴ேவth ॥ 180॥
மாஸmh பட²nhnhநகrhமrhதிmh ச ஸமவாphiνயாth ।
மாrhக³ph◌⁴ரShடச ஸnhமாrhக³mh க³தshவ:shவmh shவகீயகmh ॥ 181॥
சாசlhயசிthேதாऽசாசlhயmh மநshshவாshth²யmh ச க³chச²தி ।
ஆராேராkh³யைமவrhயmh jhஞாநmh ேமாmh ச விnhத³தி ॥ 182॥
ஸrhவாnhகாமாநவாphேநாதி ஶாவதmh ச பத³mh ததா² ।
ஸthயmh ஸthயmh நshஸthயmh ஸthயmh ஸthயmh ந ஸmhஶய:॥ 183॥
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 ph³ரமாNhட³ராேண வShட²நாரத³ஸmhவாேத³ேவŋhகடாசலமாஹாthmhேய
 ேவŋhகேடஶ ஸஹshரநாம shேதாthராth◌⁴யாய:ஸமாphத:॥

Proofread and thoroughly revised by YV Malleswara Rao malleswararaoy@yahoo.com

shrI ve NkaTesha sahasranAma stotram

pdf was typeset on November 22, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

venkateshasahasra.pdf 15


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

