
� வ��� ஸஹ	ர னாம 	ேதா�ர�

ஓ� ஶு�லா�பரதர� வ��� ஶஶிவ�ண� ச���ஜ� |

�ரஸ�னவதன� �யாேய� ஸ�வவ�ேனாபஶா�தேய || 1 ||

ய�ய�வரதவ��ரா�யாஃ பா ஷ�யாஃ பரஃ ஶத� |

வ�ன� ன"�ன�தி ஸதத� வ#வ�ேஸன� தமா#ரேய || 2 ||

%யாஸ� வஸி�ட ன�தார� ஶ�ேதஃ ெபௗ�ரமக*மஷ� |

பராஶரா�மஜ� வ�ேத ஶுகதாத� தேபான"தி� || 3 ||

%யாஸாய வ�� +பாய %யாஸ+பாய வ�ணேவ |

னேமா ைவ �ர-மன"தேய வாஸி�டாய னேமா னமஃ || 4 ||

அவகாராய ஶு�தாய ன"�யாய பரமா�மேன |

ஸைதக +ப +பாய வ�ணேவ ஸ�வஜி�ணேவ || 5 ||

ய�ய �மரணமா�ேரண ஜ�மஸ�ஸாரப�தனா� |

வ/0யேத னம�த�ைம வ�ணேவ �ரபவ�ணேவ || 6 ||

ஓ� னேமா வ�ணேவ �ரபவ�ணேவ |

� ைவஶ�பாயன உவாச
#1�வா த�மா னேஶேஷண பாவனான" ச ஸ�வஶஃ |

2தி�3ரஃ ஶா�தனவ� �னேரவா�ய பாஷத || 7 ||

�தி��ர உவாச
கிேமக� ைதவத� ேலாேக கி� வாஉ�ேயக� பராயண�
��வ�தஃ க� கம�ச�தஃ �ரா�52�மானவாஃ ஶுப� || 8 ||

ேகா த�மஃ ஸ�வத�மாணா� பவதஃ பரேமா மதஃ |

கி� ஜப�/0யேத ஜ���ஜ�மஸ�ஸார ப�தனா� || 9 ||

� ப��ம உவாச
ஜக��ர�� ேதவேதவ மன�த� �1ேஷா�தம� |

��வ�னாம ஸஹ�ேரண �1ஷஃ ஸதேதா�திதஃ || 10 ||
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தேமவ சா�சய�ன"�ய� ப��யா �1ஷம%யய� |

�யாய� ��வ�னம�ய�#ச யஜமான�தேமவ ச || 11 ||

அனாதி ன"தன� வ��� ஸ�வேலாக மேஹ#வர� |

ேலாகா�ய7� ��வ�ன"�ய� ஸ�வ �ஃகாதிேகா பேவ� || 12 ||

�ர-ம8ய� ஸ�வ த�ம9ஞ� ேலாகானா� கீ�தி வ�தன� |

ேலாகனாத� மஹ�<த� ஸ�வ<த பேவா�பவ�|| 13 ||

ஏஷ ேம ஸ�வ த�மாணா� த�ேமாஉதிக தேமாமதஃ |

ய�ப��யா ��ட>கா7� �தைவர�ேச�னரஃ ஸதா || 14 ||

பரம� ேயா மஹ�ேதஜஃ பரம� ேயா மஹ�தபஃ |

பரம� ேயா மஹ��ர-ம பரம� யஃ பராயண� | 15 ||

பவ�ராணா� பவ�ர� ேயா ம�களானா� ச ம�கள� |

ைதவத� ேதவதானா� ச <தானா� ேயாஉ%யயஃ பதா || 16 ||

யதஃ ஸ�வாண <தான" பவ��யாதி 2காகேம |

ய�மி�#ச �ரலய� யா�தி �னேரவ 2க7ேய || 17 ||

த�ய ேலாக �ரதான�ய ஜக�னாத�ய <பேத |

வ�ேணா�னாம ஸஹ�ர� ேம #1� பாப பயாபஹ� || 18 ||

யான" னாமான" ெகௗணான" வ�யாதான" மஹா�மனஃ |

@ஷிபஃ ப கீதான" தான" வAயாமி <தேய || 19 ||

@ஷி�னா�னா� ஸஹ�ர�ய ேவத%யாேஸா மஹா/ன"ஃ ||

ச�ேதாஉ5�B� ததா ேதேவா பகவா� ேதவகீஸுதஃ || 20 ||

அ�@தா� ஶூ�பேவா பDஜ� ஶ�தி�ேதவகின�தனஃ |

� ஸாமா -@தய� த�ய ஶா��ய�ேத வன"29யேத || 21 ||

வ��� ஜி��� மஹாவ��� �ரபவ��� மேஹ#வர� ||

அேனக+ப ைத�யா�த� னமாமி �1ேஷா�தம� || 22 ||

��வ�யாஸஃ
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அ�ய E வ�ேணா�தி%ய ஸஹ�ரனாம �ேதா�ர மஹாம��ர�ய ||

E ேவத%யாேஸா பகவா� @ஷிஃ |

அ5�B� ச�தஃ |

Eமஹாவ��ஃ பரமா�மா Eம�னாராயேணா ேதவதா |

அ�@தா�ஶூ�பேவா பா5 தி பDஜ� |

ேதவகீன�தனஃ �ர�ேடதி ஶ�திஃ |

உ�பவஃ, ே7ாபேணா ேதவ இதி பரேமாம��ரஃ |

ஶ�க�@�ன�தகீ ச�>தி கீலக� |

ஶா�Gகத�வா கதாதர இ�ய��ர� |

ரதா�கபாண ரே7ா�ய இதி ேன�ர� |

� ஸாமாஸாமகஃ ஸாேமதி கவச� |

ஆன�த� பர�ர-ேமதி ேயான"ஃ |

@��ஸுத�ஶனஃ கால இதி தி�ப�தஃ ||

Eவ#வ+ப இதி �யான� |

E மஹாவ�� �>�ய�ேத ஸஹ�ரனாம ஜேப வன"ேயாகஃ |

கர�யாஸஃ
வ#வ� வ���வஷIகார இ�ய�J�டா�யா� னமஃ
அ�@தா� ஶூ�பேவா பா5 தி த�ஜன K�யா� னமஃ 
�ர-ம8ேயா �ர-ம�@� �ர-ேமதி ம�யமா�யா� னமஃ
ஸுவ�ணப�� ரே7ா�ய இதி அனாமிகா�யா� னமஃ
ன"மிேஷாஉன"மிஷஃ �ர�வ Kதி கன"�3கா�யா� னமஃ
ரதா�கபாண ரே7ா�ய இதி கரதல கர�@�டா�யா� னமஃ

அ�க�யாஸஃ
ஸு%ரதஃ ஸு/கஃ ஸூAம இதி 9ஞானாய -@தயாய னமஃ
ஸஹ�ரL�திஃ வ#வா�மா இதி ஐ#வ�யாய ஶிரேஸ �வாஹா
ஸஹ�ரா�சிஃ ஸ�தஜி-வ இதி ஶ��ைய ஶிகாைய வஷI
� ஸாமா ஸாமக�ஸாேமதி பலாய கவசாய ஹு�
ரதா�கபாண ரே7ா�ய இதி ேன�ரா�யா� ெவௗஷI
ஶாGகத�வா கதாதர இதி வ K�யாய அ��ராயபI
@�ஃ ஸுத�ஶனஃ கால இதி தி�ப�தஃ

�யான�
7Kேராத�வ��ரேதேஶ ஶுசிமணவலஸ�ைஸகேதெமௗ�திகானா�
மாலா�N�தாஸன�தஃ �ப3கமணன"ைப�ெமௗ�திைக�ம�3தா�கஃ | 

ஶு�ைரர�ைரரத�ைர1ப வரசிைத�/�தபDOஷ வ�ைஷஃ
ஆன�தK னஃ �ன Kயாத னலினகதா ஶ�கபாண�/J�தஃ || 1 ||
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<ஃ பாெதௗ ய�ய னாப�வயதஸுரன"ல#ச��ர ஸூ�ெயௗ ச ேன�ேர 
க�ணாவாஶாஃ ஶிேரா�ெயௗ�/கமப தஹேனா ய�ய வா�ேதயம�திஃ |

அ�தஃ�த� ய�ய வ#வ� ஸுர னரககேகாேபாகிக�த�வைத�ையஃ 
சி�ர� ர� ர�யேத த� � �வன வ�ஶ� வ��மPஶ� னமாமி || 2 ||

ஓ� னேமா பகவேத வாஸுேதவாய !

ஶா�தாகார� �ஜகஶயன� ப�மனாப� ஸுேரஶ�
வ#வாதார� ககனஸ�@ஶ� ேமகவ�ண� ஶுபா�க� |

லAமPகா�த� கமலனயன� ேயாகிப��யானக�ய� 
வ�ேத வ��� பவபயஹர� ஸ�வேலாைககனாத� || 3 ||

ேமக#யாம� பDதெகௗேஶயவாஸ� 
Eவ�ஸாக� ெகௗ��ேபா�பாஸிதா�க� |

�8ேயாேபத� ��ட>காயதா7� 
வ��� வ�ேத ஸ�வேலாைககனாத� || 4 ||

னமஃ ஸம�த <தானா� ஆதி <தாய <�@ேத |

அேனக+ப +பாய வ�ணேவ �ரபவ�ணேவ || 5||

ஸஶ�கச�ர� ஸகி>டJ�டல� 
ஸபDதவ��ர� ஸரQ1ேஹ7ண� |

ஸஹார வ7ஃ�தல ேஶாப ெகௗ��ப� 
னமாமி வ��� ஶிரஸா ச���ஜ� | 6||

சாயாயா� பா ஜாத�ய ேஹமஸி�ஹாஸேனாப 
ஆQனம��த#யாமமாயதா7மல��@த� || 7 ||

ச��ரானன� ச��பாஹு� Eவ�ஸா�கித வ7ஸ�
1�மிண K ஸ�யபாமா�யா� ஸஹித� �@�ணமா#ரேய || 8 ||

ப�ச�ஜ
ல� - �@தி%யா�மேன க�த� ஸம�பயாமி
ஹ� - ஆகாஶா�மேன ��ைபஃ <ஜயாமி
ய� - வாRவா�மேன Sபமா�ராபயாமி
ர� - அ��யா�மேன தKப� த�ஶயாமி
வ� - அ�@தா�மேன ைனேவ�ய� ன"ேவதயாமி
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ஸ� - ஸ�வா�மேன ஸ�ேவாபசார <ஜா னம�காரா� ஸம�பயாமி

	ேதா�ர�

ஹ ஃ ஓ�

வ#வ� வ���வஷIகாேரா <தப%யபவ��ர�ஃ |

<த�@�<த�@�பாேவா <தா�மா <தபாவனஃ || 1 ||

<தா�மா பரமா�மா ச /�தானா� பரமாகதிஃ |

அ%யயஃ �1ஷஃ ஸா7K ே7�ர9ேஞாஉ7ர ஏவ ச || 2 ||

ேயாேகா ேயாகவதா� ேனதா �ரதான �1ேஷ#வரஃ |

னாரஸி�ஹவ�ஃ Eமா� ேகஶவஃ �1ேஷா�தமஃ || 3 ||

ஸ�வஃ ஶ�வஃ ஶிவஃ �தா��<தாதி�ன"திர%யயஃ |

ஸ�பேவா பாவேனா ப�தா �ரபவஃ �ர�>#வரஃ || 4 ||

�வய�<ஃ ஶ��ராதி�யஃ ��கராே7ா மஹா�வனஃ |

அனாதின"தேனா தாதா வதாதா தா�1�தமஃ || 5 ||

அ�ரேமேயா -@ஷKேகஶஃ ப�மனாேபாஉமர�ர�ஃ |

வ#வக�மா ம5��வ�டா �தவ�டஃ �தவேரா �1வஃ || 6 ||

அ�ரா-யஃ ஶா#வேதா �@�ேணா ேலாஹிதா7ஃ �ரத�தனஃ |

�ர<த�� கJ�தாம பவ�ர� ம�கள� பர� || 7 ||

ஈஶானஃ �ராணதஃ �ராேணா 9ேய�டஃ #ேர�டஃ �ரஜாபதிஃ |

ஹிர8யக�ேபா <க�ேபா மாதேவா ம�ஸூதனஃ || 8 ||

ஈ#வேரா வ�ரமPத�வ K ேமதாவ K வ�ரமஃ �ரமஃ |

அ5�தேமா �ராத�ஷஃ �@த9ஞஃ �@திரா�மவா�|| 9 ||

ஸுேரஶஃ ஶரண� ஶ�ம வ#வேரதாஃ �ரஜாபவஃ |

அஹ�ஸ�வ�ஸேரா %யாளஃ �ர�யயஃ ஸ�வத�ஶனஃ || 10 ||

அஜ�ஸ�ேவ#வரஃ ஸி�தஃ ஸி�திஃ ஸ�வாதிர02தஃ |

%@ஷாகபரேமயா�மா ஸ�வேயாகவன"��@தஃ || 11 ||
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வஸு�வஸுமனாஃ ஸ�யஃ ஸமா�மா ஸ�மித�ஸமஃ |

அேமாகஃ ��ட>காே7ா %@ஷக�மா %@ஷா�@திஃ || 12 ||

1�ேரா பஹுஶிரா ப�1�வ#வேயான"ஃ ஶுசி#ரவாஃ |

அ�@தஃ ஶா#வத�தா��வராேராேஹா மஹாதபாஃ || 13 ||

ஸ�வகஃ ஸ�வ வ�பா5�வ�வ�ேஸேனா ஜனா�தனஃ |

ேவேதா ேவதவத%ய�ேகா ேவதா�ேகா ேவதவ�கவஃ || 14 ||

ேலாகா�ய7ஃ ஸுரா�யே7ா த�மா�ய7ஃ �@தா�@தஃ |

ச�ரா�மா ச��%Oஹ#ச��த��Iர#ச���ஜஃ || 15 ||

�ராஜி���ேபாஜன� ேபா�தா ஸஹி�5�ஜகதாதிஜஃ |

அனேகா வஜேயா ேஜதா வ#வேயான"ஃ �ன�வஸுஃ || 16 ||

உேப��ேரா வாமனஃ �ரா�ஶுரேமாகஃ ஶுசி+�ஜிதஃ |

அதK��ரஃ ஸ��ரஹஃ ஸ�ேகா �@தா�மா ன"யேமா யமஃ || 17 ||

ேவ�ேயா ைவ�யஃ ஸதாேயாகீ வ Kரஹா மாதேவா ம�ஃ |

அதK�� ேயா மஹாமாேயா மேஹா�ஸாேஹா மஹாபலஃ || 18 ||

மஹா��தி�மஹாவ K�ேயா மஹாஶ�தி�மஹா�2திஃ |

அன"�ேத#யவ�ஃ Eமானேமயா�மா மஹா� �@� || 19 ||

மேஹ#வாேஸா மஹKப�தா Eன"வாஸஃ ஸதா�கதிஃ |

அன"1�தஃ ஸுரான�ேதா ேகாவ�ேதா ேகாவதா� பதிஃ || 20 ||

ம>சி�தமேனா ஹ�ஸஃ ஸுப�ேணா �ஜேகா�தமஃ |

ஹிர8யனாபஃ ஸுதபாஃ ப�மனாபஃ �ரஜாபதிஃ || 21 ||

அ�@�2ஃ ஸ�வ�@� ஸி�ஹஃ ஸ�தாதா ஸ�திமா� �திரஃ |

அேஜா ��ம�ஷணஃ ஶா�தா வ#1தா�மா ஸுரா ஹா || 22 ||

J1�J1தேமா தாம ஸ�யஃ ஸ�யபரா�ரமஃ |

ன"மிேஷாஉன"மிஷஃ �ர�வ K வாச�பதி1தாரதKஃ || 23 ||

அ�ரண K�ராமண Kஃ Eமா� �யாேயா ேனதா ஸமPரணஃ
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ஸஹ�ரL�தா வ#வா�மா ஸஹ�ரா7ஃ ஸஹ�ரபா� || 24 ||

ஆவ�தேனா ன"%@�தா�மா ஸ�%@தஃ ஸ��ரம�தனஃ |

அஹஃ ஸ�வ�தேகா வ-ன"ரன"ேலா தரண Kதரஃ || 25 ||

ஸு�ரஸாதஃ �ரஸ�னா�மா வ#வ�@�வ#வ��வ�ஃ |

ஸ�க�தா ஸ��@தஃ ஸா��ஜ-5�னாராயேணா னரஃ || 26 ||

அஸ��ேயேயாஉ�ரேமயா�மா வஶி�டஃ ஶி�ட�@0Uசிஃ |

ஸி�தா�தஃ ஸி�தஸ�க*பஃ ஸி�திதஃ ஸி�தி ஸாதனஃ || 27 ||

%@ஷாஹK %@ஷேபா வ���%@ஷப�வா %@ேஷாதரஃ |

வ�தேனா வ�தமான#ச வவ�தஃ #1திஸாகரஃ || 28 ||

ஸு�ேஜா ��தேரா வா�மP மேஹ��ேரா வஸுேதா வஸுஃ |

ைனக+ேபா �@ஹ�+பஃ ஶிபவ�டஃ �ரகாஶனஃ || 29 ||

ஓஜ�ேதேஜா�2திதரஃ �ரகாஶா�மா �ரதாபனஃ |

@�தஃ �ப�டா7ேரா ம��ர#ச��ரா�ஶு�பா�கர�2திஃ || 30 ||

அ�@தா�ஶூ�பேவா பா5ஃ ஶஶப��ஃ ஸுேர#வரஃ |

ஔஷத� ஜகதஃ ேஸ�ஃ ஸ�யத�மபரா�ரமஃ || 31 ||

<தப%யபவ�னாதஃ பவனஃ பாவேனாஉனலஃ |

காமஹா காம�@�கா�தஃ காமஃ காம�ரதஃ �ர�ஃ || 32 ||

2காதி �@�2காவ�ேதா ைனகமாேயா மஹாஶனஃ |

அ�@#ேயா %ய�த+ப#ச ஸஹ�ரஜிதன�தஜி� || 33 ||

இ�ேடாஉவஶி�டஃ ஶி�ேட�டஃ ஶிக�W னஹுேஷா %@ஷஃ |

�ேராதஹா �ேராத�@�க�தா வ#வபாஹு�மஹKதரஃ || 34 ||

அ02தஃ �ரதிதஃ �ராணஃ �ராணேதா வாஸவா5ஜஃ |

அபா�ன"திரதி�டானம�ரம�தஃ �ரதி�3தஃ || 35 ||

�க�தஃ �க�ததேரா ��ேயா வரேதா வா2வாஹனஃ |

வாஸுேதேவா �@ஹ�பா5ராதிேதவஃ �ர�தரஃ || 36 ||
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அேஶாக�தாரண�தாரஃ ஶூரஃ ெஶௗ �ஜேன#வரஃ |

அ5Xலஃ ஶதாவ�தஃ ப�மP ப�மன"ேப7ணஃ || 37 ||

ப�மனாேபாஉரவ�தா7ஃ ப�மக�பஃ ஶ>ர�@� |

மஹ�தி�@�ேதா %@�தா�மா மஹாே7ா க1ட�வஜஃ || 38 ||

அ�லஃ ஶரேபா பDமஃ ஸமய9ேஞா ஹவ�ஹ ஃ |

ஸ�வல7ணல78ேயா லAமPவா� ஸமிதி�ஜயஃ || 39 ||

வ7ேரா ேராஹிேதா மா�ேகா ேஹ��தாேமாதரஃ ஸஹஃ |

மஹKதேரா மஹாபாேகா ேவகவானமிதாஶனஃ || 40 ||

உ�பவஃ, ே7ாபேணா ேதவஃ Eக�பஃ பரேம#வரஃ |

கரண� காரண� க�தா வக�தா கஹேனா Jஹஃ || 41 ||

%யவஸாேயா %யவ�தானஃ ஸ��தானஃ �தானேதா �1வஃ |

பர�திஃ பரம�ப�டஃ ��டஃ ��டஃ ஶுேப7ணஃ || 42 ||

ராேமா வராேமா வரேஜா மா�ேகாேனேயா னேயாஉனயஃ |

வ Kரஃ ஶ�திமதா� #ேர�ேடா த�ேமாத�ம வ��தமஃ || 43 ||

ைவJ�டஃ �1ஷஃ �ராணஃ �ராணதஃ �ரணவஃ �@�ஃ |

ஹிர8யக�பஃ ஶ�1�ேனா %யா�ேதா வா2ரேதா7ஜஃ || 44 ||

@�ஃ ஸுத�ஶனஃ காலஃ பரேம�W ப �ரஹஃ |

உ�ரஃ ஸ�வ�ஸேரா தே7ா வ#ராேமா வ#வத7ிணஃ || 45 ||

வ�தாரஃ �தாவர �தா�ஃ �ரமாண� பDஜம%யய� |

அ�ேதாஉன�ேதா மஹாேகாேஶா மஹாேபாேகா மஹாதனஃ || 46 ||

அன"�வ8ணஃ �தவ�ேடா <�த�மOேபா மஹாமகஃ |

ன7�ரேனமி�ன7�> 7மஃ, 7ாமஃ ஸமPஹனஃ || 47 ||

ய9ஞ இ9ேயா மேஹ9ய#ச �ர�ஃ ஸ�ர� ஸதா�கதிஃ |

ஸ�வத�ஶ ீவ/�தா�மா ஸ�வ9ேஞா 9ஞான/�தம� || 48 ||

ஸு%ரதஃ ஸு/கஃ ஸூAமஃ ஸுேகாஷஃ ஸுகதஃ ஸு-@� |

மேனாஹேரா ஜித�ேராேதா வ Kர பாஹு�வதாரணஃ || 49 ||
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�வாபனஃ �வவேஶா %யாபD ைனகா�மா ைனகக�ம�@�| |

வ�ஸேரா வ�ஸேலா வ�Q ர�னக�ேபா தேன#வரஃ || 50 ||

த�மJ�த�ம�@�த�மP ஸதஸ�7ரம7ர�||

அவ9ஞாதா ஸஹ��ரா�ஶு�வதாதா �@தல7ணஃ || 51 ||

கப�திேனமிஃ ஸ��வ�தஃ ஸி�ேஹா <த மேஹ#வரஃ |

ஆதிேதேவா மஹாேதேவா ேதேவேஶா ேதவ�@�J1ஃ || 52 ||

உ�தேரா ேகாபதி�ேகா�தா 9ஞானக�யஃ �ராதனஃ |

ஶ>ர <த�@� ேபா�தா கபD��ேரா < த7ிணஃ || 53 ||

ேஸாமேபாஉ�@தபஃ ேஸாமஃ �1ஜி� �1ஸ�தமஃ |

வனேயா ஜயஃ ஸ�யஸ�ேதா தாஶா�ஹஃ ஸா�வதா� பதிஃ || 54 ||

ஜKேவா வனயதா ஸா7K /J�ேதாஉமித வ�ரமஃ |

அ�ேபான"திரன�தா�மா மேஹாததி ஶேயா�தகஃ || 55 ||

அேஜா மஹா�ஹஃ �வாபா%ேயா ஜிதாமி�ரஃ �ரேமாதனஃ |

ஆன�ேதாஉன�தேனான�தஃ ஸ�யத�மா � வ�ரமஃ || 56 ||

மஹ�ஷிஃ கபலாசா�யஃ �@த9ேஞா ேமதின Kபதிஃ |

� பத�� தஶா�யே7ா மஹா#@�கஃ �@தா�த�@� || 57 ||

மஹாவராேஹா ேகாவ�தஃ ஸுேஷணஃ கனகா�கதK |

J-ேயா கபDேரா கஹேனா J�த#ச�ர கதாதரஃ || 58 ||

ேவதாஃ �வா�ேகாஉஜிதஃ �@�ேணா �@டஃ ஸ�க�ஷேணாஉ02தஃ |

வ1ேணா வா1ேணா %@7ஃ ��கராே7ா மஹாமனாஃ || 59 ||

பகவா� பகஹாஉஉன�தK வனமாY ஹலா2தஃ |

ஆதி�ேயா 9ேயாதிராதி�யஃ ஸஹி���கதிஸ�தமஃ || 60 ||

ஸுத�வா க�டபரஶு�தா1ேணா �ரவண�ரதஃ |

திவஃ��@� ஸ�வ�@�%யாேஸா வாச�பதிரேயான"ஜஃ || 61 ||

� ஸாமா ஸாமகஃ ஸாம ன"�வாண� ேபஷஜ� பஷ� |
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ஸ�யாஸ�@0சமஃ ஶா�ேதா ன"�டா ஶா�திஃ பராயண�| 62 ||

ஶுபா�கஃ ஶா�திதஃ �ர�டா J/தஃ Jவேலஶயஃ |

ேகாஹிேதா ேகாபதி�ேகா�தா %@ஷபாே7ா %@ஷ� யஃ || 63 ||

அன"வ�தK ன"%@�தா�மா ஸ�ே7�தா ே7ம�@0சிவஃ |

Eவ�ஸவ7ாஃ Eவாஸஃ Eபதிஃ Eமதா�வரஃ || 64 ||

Eதஃ Eஶஃ Eன"வாஸஃ Eன"திஃ Eவபாவனஃ |

Eதரஃ Eகரஃ #ேரயஃ Eமா�*ேலாக�ரயா#ரயஃ || 65 ||

�வ7ஃ �வ�கஃ ஶதான�ேதா ன�தி�9ேயாதி�கேண#வரஃ |

வஜிதா�மாஉவேதயா�மா ஸ�கீ�தி0சி�னஸ�ஶயஃ || 66 ||

உதK�ணஃ ஸ�வத#ச7ுரன Kஶஃ ஶா#வத�திரஃ |

<ஶேயா <ஷேணா <தி�வேஶாகஃ ேஶாகனாஶனஃ || 67 ||

அ�சி�மான�சிதஃ J�ேபா வஶு�தா�மா வேஶாதனஃ |

அன"1�ேதாஉ�ரதிரதஃ �ர�2�ேனாஉமிதவ�ரமஃ || 68 ||

காலேனமின"ஹா வ Kரஃ ெஶௗ ஃ ஶூரஜேன#வரஃ |

� ேலாகா�மா � ேலாேகஶஃ ேகஶவஃ ேகஶிஹா ஹ ஃ || 69 ||

காமேதவஃ காமபாலஃ காமP கா�தஃ �@தாகமஃ |

அன"�ேத#யவ��வ���வ Kேராஉன�ேதா தன�ஜயஃ || 70 ||

�ர-ம8ேயா �ர-ம�@� �ர-மா �ர-ம �ர-மவவ�தனஃ |

�ர-மவ� �ரா-மேணா �ர-மP �ர-ம9ேஞா �ரா-மண� யஃ || 71 ||

மஹா�ரேமா மஹாக�மா மஹாேதஜா மேஹாரகஃ |

மஹா�ர��மஹாய9வா மஹாய9ேஞா மஹாஹவஃ || 72 ||

�த%யஃ �தவ� யஃ �ேதா�ர� ��திஃ �ேதாதா ரண� யஃ |

<�ணஃ <ரயதா �8யஃ �8யகீ�திரனாமயஃ || 73 ||

மேனாஜவ�தK�தகேரா வஸுேரதா வஸு�ரதஃ |

வஸு�ரேதா வாஸுேதேவா வஸு�வஸுமனா ஹவஃ || 74 ||
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ஸ�கதிஃ ஸ��@திஃ ஸ�தா ஸ�<திஃ ஸ�பராயணஃ |

ஶூரேஸேனா ய�#ேர�டஃ ஸ�ன"வாஸஃ ஸுயா/னஃ || 75 ||

<தாவாேஸா வாஸுேதவஃ ஸ�வாஸுன"லேயாஉனலஃ |

த�பஹா த�பேதா �@�ேதா ��தேராஉதாபராஜிதஃ || 76 ||

வ#வL�தி�மஹாL�தி�தK�தL�திரL�திமா� |

அேனகL�திர%ய�தஃ ஶதL�திஃ ஶதானனஃ || 77 ||

ஏேகா ைனகஃ ஸவஃ கஃ கி� ய�த� பதம5�தம� |

ேலாகப���ேலாகனாேதா மாதேவா ப�தவ�ஸலஃ || 78 ||

ஸுவ�ணவ�ேணா ேஹமா�ேகா வரா�க#ச�தனா�கதK |

வ Kரஹா வஷமஃ ஶூ�ேயா �@தாஶரீசல#சலஃ || 79 ||

அமான K மானேதா மா�ேயா ேலாக�வாமP � ேலாக�@� |

ஸுேமதா ேமதேஜா த�யஃ ஸ�யேமதா தராதரஃ || 80 ||

ேதேஜாஉ%@ேஷா �2திதரஃ ஸ�வஶ��ர�@தா�வரஃ |

�ர�ரேஹா ன"�ரேஹா %ய�ேரா ைனக#@�ேகா கதா�ரஜஃ || 81 ||

ச��L�தி #ச��பாஹு #ச��%Oஹ #ச��கதிஃ |

ச�ரா�மா ச��பாவ#ச��ேவதவேதகபா� || 82 ||

ஸமாவ�ேதாஉன"%@�தா�மா ��ஜேயா �ரதி�ரமஃ |

��லேபா ��கேமா ��ேகா �ராவாேஸா �ரா ஹா || 83 ||

ஶுபா�ேகா ேலாகஸார�கஃ ஸுத���த��வ�தனஃ |

இ��ரக�மா மஹாக�மா �@தக�மா �@தாகமஃ || 84 ||

உ�பவஃ ஸு�தரஃ ஸு�ேதா ர�னனாபஃ ஸுேலாசனஃ |

அ�ேகா வாஜஸனஃ #@�கீ ஜய�தஃ ஸ�வவ9ஜயD || 85 ||

ஸுவ�ணப��ரே7ா�யஃ ஸ�வவாகீ#வேர#வரஃ |

மஹா-@ேதா மஹாக�ேதா மஹா<ேதா மஹான"திஃ || 86 ||

J/தஃ J�தரஃ J�தஃ ப�ஜ�யஃ பாவேனாஉன"லஃ |

அ�@தாேஶாஉ�@தவ�ஃ ஸ�வ9ஞஃ ஸ�வேதா/கஃ || 87 ||
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ஸுலபஃ ஸு%ரதஃ ஸி�தஃ ஶ�1ஜி0ச�1தாபனஃ |

�ய�ேராேதாஉ��பேராஉ#வ�த#சாZரா��ர ன"ஷூதனஃ || 88 ||

ஸஹ�ரா�சிஃ ஸ�தஜி-வஃ ஸ�ைததாஃ ஸ�தவாஹனஃ |

அL�திரனேகாஉசி��ேயா பய�@�பயனாஶனஃ || 89 ||

அ���@ஹ��@ஶஃ �Sேலா Jண�@�ன"�Jேணா மஹா� |

அ�@தஃ �வ�@தஃ �வா�யஃ �ரா�வ�ேஶா வ�ஶவ�தனஃ || 90 ||

பார�@� கதிேதா ேயாகீ ேயாகீஶஃ ஸ�வகாமதஃ |

ஆ#ரமஃ #ரமணஃ, 7ாமஃ ஸுப�ேணா வா2வாஹனஃ || 91 ||

த5�தேரா த5�ேவேதா த�ேடா தமயதா தமஃ |

அபராஜிதஃ ஸ�வஸேஹா ன"ய�தாஉன"யேமாஉயமஃ || 92 ||

ஸ��வவா� ஸா��வகஃ ஸ�யஃ ஸ�யத�மபராயணஃ |

அப�ராயஃ � யா�ேஹாஉ�ஹஃ � ய�@� �>திவ�தனஃ || 93 ||

வஹாயஸகதி�9ேயாதிஃ ஸு1சி�ஹுத��வ�ஃ |

ரவ�வேராசனஃ ஸூ�யஃ ஸவதா ரவேலாசனஃ || 94 ||

அன�ேதா ஹுத��ேபா�தா ஸுகேதா ைனகேஜாஉ�ரஜஃ |

அன"�வ8ணஃ ஸதாம�ஷK ேலாகதி�டானம��தஃ || 95 ||

ஸனா�ஸனாதனதமஃ கபலஃ கபர%யயஃ |

�வ�திதஃ �வ�தி�@��வ�திஃ �வ�தி�� �வ�தித7ிணஃ || 96 

||

அெரௗ�ரஃ J�டY ச�> வ�ர�O�ஜிதஶாஸனஃ |

ஶ�தாதிகஃ ஶ�தஸஹஃ ஶிஶிரஃ ஶ�வ>கரஃ || 97 ||

அ�+ரஃ ேபஶேலா தே7ா த7ிணஃ, 7மிணா�வரஃ |

வ�வ�தேமா வ Kதபயஃ �8ய#ரவணகீ�தனஃ || 98 ||

உ�தாரேணா ���@திஹா �8ேயா �ஃ�வ�னனாஶனஃ |

வ Kரஹா ர7ணஃ ஸ�ேதா ஜKவனஃ ப�யவ�திதஃ || 99 ||
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அன�த+ேபாஉன�த E�ஜிதம�2�பயாபஹஃ |

ச�ர#ேரா கபDரா�மா வதிேஶா %யாதிேஶா திஶஃ || 100 ||

அனாதி�<��ேவா லAமPஃ ஸுவ Kேரா 1சிரா�கதஃ |

ஜனேனா ஜனஜ�மாதி�பDேமா பDமபரா�ரமஃ || 101 ||

ஆதாரன"லேயாஉதாதா ��பஹாஸஃ �ரஜாகரஃ |

ஊ��வகஃ ஸ�பதாசாரஃ �ராணதஃ �ரணவஃ பணஃ || 102 ||

�ரமாண� �ராணன"லயஃ �ராண�@� �ராணஜKவனஃ |

த��வ� த��வவேதகா�மா ஜ�ம�@�2ஜராதிகஃ || 103 ||

<��வஃ �வ�த1�தாரஃ ஸவதா �ரபதாமஹஃ |

ய9ேஞா ய9ஞபதி�ய9வா ய9ஞா�ேகா ய9ஞவாஹனஃ || 104 ||

ய9ஞ�@� ய9ஞ�@� ய9ஞK ய9ஞ�� ய9ஞஸாதனஃ |

ய9ஞா�த�@� ய9ஞJ-யம�னம�னாத ஏவ ச || 105 ||

ஆ�மேயான"ஃ �வய�ஜாேதா ைவகானஃ ஸாமகாயனஃ |

ேதவகீன�தனஃ �ர�டா 7ிதKஶஃ பாபனாஶனஃ || 106 ||

ஶ�க�@�ன�தகீ ச�> ஶா�Gகத�வா கதாதரஃ |

ரதா�கபாணரே7ா�யஃ ஸ�வ�ரஹரணா2தஃ || 107 ||

E ஸ�வ�ரஹரணா2த ஓ� னம இதி |

வனமாY கதK ஶா�Gகீ ஶ�கீ ச�> ச ன�தகீ |

Eமா�னாராயேணா வ���வாஸுேதேவாஉபர7� || 108 ||

E வாஸுேதேவாஉபர7� ஓ� னம இதி |

உ�தர பாக�

பல$%திஃ
இதKத� கீ�தன Kய�ய ேகஶவ�ய மஹா�மனஃ |

னா�னா� ஸஹ�ர� தி%யானாமேஶேஷண �ரகீ�தித�| || 1 ||

ய இத� #@�யா�ன"�ய� ய#சாப ப கீ�தேய�||
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னாஶுப� �ரா�5யா� கி�சி�ேஸாஉ/�ேரஹ ச மானவஃ || 2 ||

ேவதா�தேகா �ரா-மணஃ �யா� 7� ேயா வஜயD பேவ� |

ைவ#ேயா தனஸ�@�தஃ �யா� ஶூ�ரஃ ஸுகமவா�5யா� || 3 ||

த�மா�தK �ரா�5யா�த�மம�தா�தK சா�தமா�5யா� |

காமானவா�5யா� காமP �ரஜா�தK �ரா�5யா��ரஜா�| || 4 ||

ப�திமா� யஃ ஸேதா�தாய ஶுசி�த�கதமானஸஃ |

ஸஹ�ர� வாஸுேதவ�ய னா�னாேமத� �ரகீ�தேய� || 5 ||

யஶஃ �ரா�ேனாதி வ�ல� 9ஞாதி�ராதா�யேமவ ச |

அசலா� # யமா�ேனாதி #ேரயஃ �ரா�ேனா�ய5�தம�| || 6 ||

ன பய� �வசிதா�ேனாதி வ K�ய� ேதஜ#ச வ�ததி |

பவ�யேராேகா �2திமா� பல+ப Jணா�வதஃ || 7 ||

ேராகா�ேதா /0யேத ேராகா�ப�ேதா /0ேயத ப�தனா� |

பயா�/0ேயத பDத�� /0ேயதாப�ன ஆபதஃ || 8 ||

��கா8யதிதர�யாஶு �1ஷஃ �1ேஷா�தம� |

��வ�னாமஸஹ�ேரண ன"�ய� ப�திஸம�வதஃ || 9 ||

வாஸுேதவா#ரேயா ம��ேயா வாஸுேதவபராயணஃ |

ஸ�வபாபவஶு�தா�மா யாதி �ர-ம ஸனாதன�| || 10 ||

ன வாஸுேதவ ப�தானாமஶுப� வ�யேத �வசி� |

ஜ�ம�@�2ஜரா%யாதிபய� ைனேவாபஜாயேத || 11 ||

இம� �தவமதKயானஃ #ர�தாப�திஸம�வதஃ |

29ேயதா�ம ஸுக7ா�தி E�@தி ��@தி கீ�திபஃ || 12 ||

ன �ேராேதா ன ச மா�ஸ�ய� ன ேலாேபா னாஶுபாமதிஃ |

பவ�தி �@த�8யானா� ப�தானா� �1ேஷா�தேம || 13 ||

�ெயௗஃ ஸச��ரா�கன7�ரா க� திேஶா <�மேஹாததிஃ |

வாஸுேதவ�ய வ K�ேயண வ�@தான" மஹா�மனஃ || 14 ||
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ஸஸுராஸுரக�த�வ� ஸயே7ாரகரா7ஸ� |

ஜக�வேஶ வ�தேதத� �@�ண�ய ஸ சராசர�| || 15 ||

இ�� யாண மேனா��திஃ ஸ��வ� ேதேஜா பல� �@திஃ |

வாஸுேதவா�மகா�யாஹுஃ, ே7�ர� ே7�ர9ஞ ஏவ ச || 16 ||

ஸ�வாகமானாமாசாரஃ �ரதம� ப க*பேத |

ஆசர�ரபேவா த�ேமா த�ம�ய �ர�ர02தஃ || 17 ||

@ஷயஃ பதேரா ேதவா மஹா<தான" தாதவஃ |

ஜ�கமாஜ�கம� ேசத� ஜக�னாராயேணா�பவ� || 18 ||

ேயாேகா9ஞான� ததா ஸா��ய� வ�யாஃ ஶி*பாதிக�ம ச |

ேவதாஃ ஶா��ராண வ9ஞானேமத�ஸ�வ� ஜனா�தனா� || 19 ||

ஏேகா வ���மஹ�<த� �@த�<தா�யேனகஶஃ |

�>�ேலாகா�%யா�ய <தா�மா ���ேத வ#வ�க%யயஃ || 20 ||

இம� �தவ� பகவேதா வ�ேணா�%யாேஸன கீ�தித� |

பேட�ய இ0ேச��1ஷஃ #ேரயஃ �ரா��� ஸுகான" ச || 21 ||

வ#ேவ#வரமஜ� ேதவ� ஜகதஃ �ர�ம%யய�|

பஜ�தி ேய ��கரா7� ன ேத யா�தி பராபவ� || 22 ||

ன ேத யா�தி பராபவ� ஓ� னம இதி | 

அ�ஜுன உவாச
ப�மப�ர வஶாலா7 ப�மனாப ஸுேரா�தம |

ப�தானா ம5ர�தானா� �ராதா பவ ஜனா�தன || 23 ||

�பகவா'வாச
ேயா மா� னாமஸஹ�ேரண �ேதா�மி0சதி பா�டவ |

ேஸாஉஹேமேகன #ேலாேகன ��த ஏவ ன ஸ�ஶயஃ || 24 ||

��த ஏவ ன ஸ�ஶய ஓ� னம இதி |

(யாஸ உவாச
வாஸனா�வாஸுேதவ�ய வாஸித� �வன�ரய� |
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ஸ�வ<தன"வாேஸாஉஸி வாஸுேதவ னேமாஉ�� ேத || 25 ||

Eவாஸுேதவ னேமா��த ஓ� னம இதி |

பா�வ��வாச
ேகேனாபாேயன லJனா வ�ேணா�னாமஸஹ�ரக� |

பIயேத ப�3ைத�ன"�ய� #ேரா�மி0சா�யஹ� �ரேபா || 26 ||

ஈ$வர உவாச
Eராம ராம ராேமதி ரேம ராேம மேனாரேம |

ஸஹ�ரனாம த��*ய� ராமனாம வரானேன || 27 ||

Eராம னாம வரானன ஓ� னம இதி |

*ர+ேமாவாச
னேமாஉ��வன�தாய ஸஹ�ரL�தேய 
ஸஹ�ரபாதா7ிஶிேரா1பாஹேவ |

ஸஹ�ரனா�ேன �1ஷாய ஶா#வேத ஸஹ�ரேகாW 2கதா ேண னமஃ 
|| 28 ||

E ஸஹ�ரேகாW 2கதா ேண னம ஓ� னம இதி |

ஸ�ஜய உவாச
ய�ர ேயாேக#வரஃ �@�ேணா ய�ர பா�ேதா த5�தரஃ |

த�ர E�வஜேயா <தி��1வா ன Kதி�மதி�மம || 29 ||

� பகவா� உவாச
அன�யா#சி�தய�ேதா மா� ேய ஜனாஃ ப�2பாஸேத |

ேதஷா� ன"�யாப2�தானா� ேயாகே7ம� வஹா�யஹ�| || 30 ||

ப �ராணாய ஸாSனா� வனாஶாய ச ���@தா�| |

த�மஸ��தாபனா�தாய ஸ�பவாமி 2ேக 2ேக || 31 ||

ஆ�தாஃ வஷ8ணாஃ ஶிதிலா#ச பDதாஃ ேகாேரஷு ச %யாதிஷு 
வ�தமானாஃ |

ஸ�கீ��ய னாராயணஶ�தமா�ர� வ/�த�ஃகாஃ ஸுகிேனா பவ�தி || 32 ||

காேயன வாசா மனேஸ�� ைய�வா ���யா�மனா வா �ர�@ேதஃ 

Page 16 of 17

Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)



�வபாவா� |

கேராமி ய�ய�ஸகல� பர�ைம னாராயணாேயதி ஸம�பயாமி || 33 || 

யத7ர பத�ர�ட� மா�ராஹKன� � ய�பேவ�
த�ஸ�வ� 7�யதா� ேதவ னாராயண னேமாஉ�� ேத |

வஸ�க ப�� மா�ராண பதபாதா7ராண ச
�Oனான" சாதி �தான" 7ம�வ �1ேஷா�தமஃ ||

Web Url: http://www.vignanam.org/veda/sree-vishnu-sahasra-nama-stotram-tamil.html
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