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Durga Sahasranama Stotram in Tamil – 
! "³#கா³ ஸஹ(ரனாம 

(ேதா.ர/ 

|| # $³%கா³ைய நம꞉ || 
 

|| அத² # $³%கா³ஸஹ0ரநாம0ேதா3ர4 || 

 

நாரத³ உவாச  

 

8மார 8³ணக³4ப;⁴ர ேத³வேஸனாபேத =ரேபா⁴ | 
ஸ%வாப;⁴>ட=ரத³4ʼ @4ʼஸா4ʼ ஸ%வபாப=ரணாஶன4 || 1 || 

 

8³Cயா3³8³Cயதர4ʼ 0ேதா3ர4ʼ ப⁴Dதிவ%த⁴கமFஜஸா | 

மHக³ல4ʼ D³ரஹப;டா³தி³ஶாJதித³4ʼ வD$ம%ஹஸி || 2 || 

 
0கJத³ உவாச  

 
LMʼN நாரத³ ேத³வ%ேஷ ேலாகாPD³ரஹகா4யயா | 

ய3=MʼQச²ஸி பர4ʼ @Rய4ʼ த3ேத வSயாமி ெகௗ$கா3 || 3 || 

 
மாதா ேம ேலாகஜனனV ஹிமவWனக³ஸ3தமா3 | 

ேமனாயா4ʼ =³ரCமவாதி³Wயா4ʼ =ரா$³%X⁴தா ஹர=Yயா || 4 || 

 
மஹதா தபஸா(ஆ)ரா3⁴ய ஶHகர4ʼ ேலாகஶHகர4 | 

0வேமவ வ[லப⁴4ʼ ேப⁴ேஜ கேலவ ஹி கலாநிதி⁴4 || 5 || 

 
நகா³நாமதி⁴ராஜ0$ ஹிமவாW வ\ரஹா$ர꞉ | 

0வஸுதாயா꞉ பY^Vேண வஸி>ேட²ன =ரேபா³தி⁴த꞉ || 6 || 

 
3YேலாகஜனனV ேஸய4ʼ =ரஸWனா 3வய\ @Rயத꞉ | 

=ரா$³%X⁴தா ஸுதா3ேவன த3³வ\ேயாக³4ʼ ஶுப⁴4ʼ 3யஜ || 7 || 

 
ப³ஹு_பா ச $³%ேக³ய4ʼ ப³ஹுநா4ன V ஸனாதனV | 
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ஸனாதன0ய ஜாயா ஸா @3`ேமாஹ4ʼ 3யஜா$⁴னா || 8 || 

 
இதி =ரேபா³தி⁴த꞉ ைஶல꞉ தா4ʼ $>டாவ பரா4ʼ ஶிவா4 | 

ததா³ =ரஸWனா ஸா $³%கா³ ப\தர4ʼ =ராஹ நJதி³னV || 9 || 

 
ம3=ரஸாதா³3பர4ʼ 0ேதா3ர4ʼ CMʼத³ேய =ரதிபா⁴ஸதா4 | 

ேதன நா4னா4ʼ ஸஹ0ேரண XஜயW காமமா=Pஹி || 10 || 

 
இ3bD3வாJத%ஹிதாயா4ʼ $ CMʼத³ேய 0@²Yத4ʼ ததா³ | 

நா4னா4ʼ ஸஹ0ர4ʼ $³%கா³யா꞉ =MʼQச²ேத ேம ய$³DதவாW || 11 || 

 
மHக³லானா4ʼ மHக³ல4ʼ த3³ $³%கா³நாம ஸஹ0ரக4 | 

ஸ%வாப;⁴>ட=ரதா³4ʼ @4ʼஸா4ʼ =³ரவ V4யகி²லகாமத³4 || 12 || 

 
$³%கா³ேத³வ V ஸமாD²யாதா ஹிமவாJMʼஷிMQயேத | 

ச²Jேதா³P>c= ஜேபா ேத³dயா꞉ =`தேய DYயேத ஸதா³ || 13 || 

 
MʼஷிQச²Jதா³4ʼஸி  

 
அ0ய #$³%கா³0ேதா3ரமஹாமJ3ர0ய | ஹிமவாW Mʼஷி꞉ | 

அP>c= ச²Jத³꞉ | $³%கா³ப⁴க³வதV ேத³வதா | 

#$³%கா³=ரஸாத³ஸி3³3⁴ய%ேத² ஜேப வ\நிேயாக³꞉ | 

#ப⁴க³வ3ைய $³%கா³ைய நம꞉ | 

 
ேத³வ V3⁴யான4 

 
ௐ C`4ʼ காலா=⁴ராபா⁴4ʼ கடாை^ரY8லப⁴யதா³4ʼ ெமௗலிப³3³

ேத⁴J$³ேரகா²4ʼ 

ஶHக²4ʼ சDர4ʼ DMʼபாண4ʼ 3Yஶிக²மப\ கைரM3³வஹJதV4ʼ 

3Yேந3ரா4 | 

ஸி4ʼஹ0கJதா⁴தி⁴_டா⁴4ʼ 3Y@⁴வனமகி²ல4ʼ ேதஜஸா XரயJதV4ʼ 

3⁴யாேய3³ $³%கா³4ʼ ஜயாD²யா4ʼ 3Yத³ஶபYdMʼதா4ʼ ேஸவ\தா4ʼ 

ஸி3³தி⁴காைம꞉ || 

 
# $³%கா³ ஸஹ0ரனாம 0ேதா3ர4  

# ஜய$³%கா³ைய நம꞉ | 

ௐ ஶிவா(அ)ேதா²மா ரமா ஶDதிரனJதா நி>கலா(அ)மலா | 
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ஶாJதா மாேஹLவ` நி3யா ஶாLவதா பரமா ^மா || 1 || 

 
அசிJ3யா ேகவலானJதா ஶிவா3மா பரமா3மிகா | 

அநாதி³ரdயயா ஶு3³தா⁴ ஸ%வfஞா ஸ%வகா³(அ)சலா || 2 || 

 
ஏகாேனகவ\பா⁴க³0தா² மாயாதVதா ஸுநி%மலா | 

மஹாமாேஹLவ` ஸ3யா மஹாேத³வ V நிரFஜனா || 3 || 

 
கா>டா² ஸ%வாJதர0தா²(அ)ப\ சிQச²DதிLசா3Yலாலிதா | 

ஸ%வா ஸ%வா3மிகா வ\Lவா fேயாதV_பா(அ)^ரா(அ)4Mʼதா || 4 || 

 
ஶாJதா =ரதி>டா² ஸ%ேவஶா நிdMʼ3திர4Mʼத=ரதா³ | 

dேயாமi%தி%dேயாமஸ4ʼ0தா² dேயாமதா⁴ரா(அ)Qbதா(அ)$லா || 

5 || 
 

அநாதி³நித⁴னா(அ)ேமாகா⁴ காரணா3மகலா8லா | 

Mʼ$=ரத²மஜா(அ)நாப\⁴ர4Mʼதா3மஸமாLரயா || 6 || 

 
=ராேணLவர=Yயா ந4யா மஹாமஹிஷகா⁴தின V | 

=ராேணLவ` =ராண_பா =ரதா⁴ன@MேஷLவ` || 7 || 

 
ஸ%வஶDதிகலா(அ)காமா மஹிேஷ>டவ\நாஶின V | 

ஸ%வகா%யநியJ3` ச ஸ%வX⁴ேதLவேரLவ` || 8 || 

 
அHக³தா³தி³த⁴ரா ைசவ ததா² j8டதா⁴Yண V | 

ஸனாதனV மஹானJதா³(ஆ)காஶேயாநி0தேத²Qயேத || 9 || 

 
சி3=ரகாஶ0வ_பா ச மஹாேயாேக³LவேரLவ` | 

மஹாமாயா ஸ$³>பாரா iல=ரDMʼதி`ஶிகா || 10 || 

 
ஸ4ʼஸாரேயானk꞉ ஸகலா ஸ%வஶDதிஸj3³ப⁴வா | 

ஸ4ʼஸாரபாரா $³%வாரா $³%நி`^ா $³ராஸதா³ || 11 || 

 
=ராணஶDதிLச ேஸdயா ச ேயாகி³னV பரமாகலா | 

மஹாவ\X⁴தி%$³%த³%ஶா iல=ரDMʼதிஸ4ப⁴வா || 12 || 

 
அநா3³யனJதவ\ப⁴வா பரா%தா² @Mஷாரண\꞉ | 

ஸ%க³0தி²3யJதDMʼQைசவ ஸு$³%வாQயா $³ர3யயா || 13 || 
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ஶ=³த³க³4யா ஶ=³த³மாயா ஶ=³தா³D²யானJத³வ\D³ரஹா | 

=ரதா⁴ன@MஷாதVதா =ரதா⁴ன@Mஷா3மிகா || 14 || 

 
@ராண V சிWமயா @4ʼஸாமி>டதா³ @>l_ப\ண V | 

XதாJதர0தா² mட0தா² மஹா@MஷஸFfஞnதா || 15 || 

 
ஜWம4Mʼ3bஜராதVதா ஸ%வஶDதி0வ_ப\ண V | 

வாFசா²=ரதா³(அ)னவQசி²Wன=ரதா⁴னாP=ரேவஶின V || 16 || 

 
ே^3ரfஞா(அ)சிJ3யஶDதி0$ =ேராQயேத(அ)dயDதல^ணா | 

மலாபவ%ஜிதா(ஆ)நாதி³மாயா 3Yதயத33வ\கா || 17 || 

 
=`திLச =ரDMʼதிLைசவ 8³ஹாவாஸா தேதா²Qயேத | 

மஹாமாயா நேகா³3பWனா தாமo ச 3⁴Mவா ததா² || 18 || 

 
dயDதா(அ)dயDதா3மிகா DMʼ>ணா ரDதா ஶுDலா Cயகாரணா | 

=ேராQயேத கா%யஜனனV நி3ய=ரஸவத⁴%மிண V || 19 || 

 
ஸ%க³=ரலயjDதா ச 0Mʼ>l0தி²3யJதத⁴%மிண V | 

=³ரCமக³%பா⁴ ச$%வ\4ʼஶ0வ_பா ப3³மவாஸின V || 20 || 

 
அQbதாCலாதி³கா வ\3³b3³=³ரCமேயாநி%மஹாலயா | 

மஹாலSமp ஸj3³பா⁴வபா⁴வ\தா3மாமேஹLவ` || 21 || 

 
மஹாவ\மானம3⁴ய0தா² மஹாநி3³ரா ஸெகௗ$கா | 

ஸ%வா%த²தா⁴Yண V ஸூSமா Cயவ\3³தா⁴ பரமா%த²தா³ || 22 || 

 
அனJத_பா(அ)னJதா%தா² ததா² @Mஷேமாஹின V | 

அேனகாேனகஹ0தா ச கால3ரயவ\வ%ஜிதா || 23 || 

 
=³ரCமஜWமா ஹர=`தா மதி%=³ரCமஶிவா3மிகா | 

=³ரCேமஶவ\>Nஸ4Xfயா =³ரCமாD²யா =³ரCமஸFfஞnதா 

|| 24 || 
 

dயDதா =ரத²மஜா =³ராCமp மஹாரா3`꞉ =ரகீ%திதா | 

fஞான0வ_பா ைவராD³ய_பா CையLவ%ய_ப\ண V || 25 || 
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த⁴%மா3மிகா =³ரCமi%தி꞉ =ரதிLMத@ம%தி²கா | 

அபா4ʼேயானk꞉ 0வய4X⁴தா மானo த33வஸ4ப⁴வா || 26 || 

 
ஈLவர0ய =Yயா =ேராDதா ஶHகரா%த⁴ஶ`YணV | 

ப⁴வான V ைசவ M3³ராண V மஹாலSமp0ததா²(அ)4ப\³கா || 27 || 

 
மேஹLவரஸj3பWனா @⁴DதிjDதி =ரதா³ய\ன V | 

ஸ%ேவLவ` ஸ%வவJ3³யா நி3யjDதா ஸுமானஸா || 28 || 

 
மேஹJ3³ேராேபJ3³ரனமிதா ஶாHக`ஶாPவ%தின V | 

ஈLவரா%தா⁴ஸனக³தா மாேஹLவரபதிdரதா || 29 || 

 
ஸ4ʼஸாரேஶாஷிண V ைசவ பா%வதV ஹிமவ3ஸுதா | 

பரமானJத³தா³3` ச 8³ணாD³%யா ேயாக³தா³ ததா² || 30 || 

 
fஞானi%திLச ஸாவ\3` லSமp꞉ #꞉ கமலா ததா² | 

அனJத8³ணக³4ப;⁴ரா CbேராநVலமண\=ரபா⁴ || 31 || 

 
ஸேராஜநிலயா க³Hகா³ ேயாகி³3⁴ேயயா(அ)ஸுரா%தி³னV | 

ஸர0வதV ஸ%வவ\3³யா ஜக³ffேய>டா² ஸுமHக³லா || 32 || 

 
வாD³ேத³வ V வரதா³ வ%யா கீ%தி꞉ ஸ%வா%த²ஸாதி⁴கா | 

வாகீ³Lவ` =³ரCமவ\3³யா மஹாவ\3³யா ஸுேஶாப⁴னா || 33 || 

 
D³ராCயவ\3³யா ேவத³வ\3³யா த⁴%மவ\3³யா(ஆ)3மபா⁴வ\தா | 

0வாஹா வ\Lவ4ப⁴ரா ஸி3³தி⁴꞉ ஸா3⁴யா ேமதா⁴ 3⁴Mʼதி꞉ DMʼதி꞉ || 34 

|| 
 

ஸுநVதி꞉ ஸHDMʼதிLைசவ கீ%திதா நரவாஹின V | 

Xஜாவ\பா⁴வ\ன V ெஸௗ4யா ேபா⁴D³யபா⁴D³ ேபா⁴க³தா³ய\ன V || 35 || 

 
ேஶாபா⁴வதV ஶாHக` ச ேலாலா மாலாவ\X⁴ஷிதா | 

பரேம>l²=Yயா ைசவ 3YேலாகீஸுJத³` மாதா || 36 || 

 
நJதா³ ஸJ3⁴யா காமதா⁴3` மஹாேத³வ V ஸுஸா33வ\கா | 

மஹாமஹிஷத³%பD⁴னV ப3³மமாலா(அ)க⁴ஹாYணV || 37 || 

 
வ\சி3ரj8டா ராமா காமதா³தா =ரகீ%திதா | 
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ப\தா4ப³ரத⁴ரா தி³dயவ\X⁴ஷண வ\X⁴ஷிதா || 38 || 

 
தி³dயாD²யா ேஸாமவத³னா ஜக³3ஸ4ʼ0Mʼ>lவ%ஜிதா | 

நி%யJ3ரா யJ3ரவாஹ0தா² நJதி³னV M3³ரகாலிகா || 39 || 

 
ஆதி³3யவ%ணா ெகௗமா` மtரவரவாஹின V | 

ப3³மாஸனக³தா ெகௗ³` மஹாகாu ஸுரா%சிதா || 40 || 

 
அதி³தி%நியதா ெரௗ3³` ப3³மக³%பா⁴ வ\வாஹனா | 

வ\_பா^ா ேகஶிவாஹா 8³ஹா@ரநிவாஸின V || 41 || 

 
மஹாப²லா(அ)னவ3³யாHகீ³ காம_பா ஸY3³வரா | 

பா⁴0வ3³_பா jDதிதா³3` =ரணதDேலஶப⁴Fஜனா || 42 || 

 
ெகௗஶிகீ ேகா³மின V ரா3Y03Yத³ஶாYவ\நாஶின V | 

ப³ஹு_பா ஸு_பா ச வ\_பா _பவ%ஜிதா || 43 || 

 
ப⁴Dதா%திஶமனா ப⁴dயா ப⁴வபா⁴வவ\நாஶின V | 

ஸ%வfஞானப`தாHகீ³ ஸ%வாஸுரவ\ம%தி³கா || 44 || 

 
ப\க0வனV ஸாமகீ³தா ப⁴வாHகநிலயா =Yயா | 

தV³^ா வ\3³யாத⁴` தV³=தா மேஹJ3³ராஹிதபாதின V || 45 || 

 
ஸ%வேத³வமயா த³^ா ஸj3³ராJதரவாஸின V | 

அகலHகா நிராதா⁴ரா நி3யஸி3³தா⁴ நிராமயா || 46 || 

 
காமேத⁴P=³Mʼஹ3³க³%பா⁴ தV⁴மதV ெமௗனநாஶின V | 

நி꞉ஸHக[பா நிராதHகா வ\னயா வ\னய=ரதா³ || 47 || 

 
fவாலாமாலா ஸஹ0ராv⁴யா ேத³வேத³வ V மேனாமயா | 

ஸுப⁴கா³ ஸுவ\ஶு3³தா⁴ ச வஸுேத³வஸj3³ப⁴வா || 48 || 

 
மேஹJ3³ேராேபJ3³ரப⁴கி³னV ப⁴Dதிக³4யா பராவரா | 

fஞானfேஞயா பராதVதா ேவதா³Jதவ\ஷயா மதி꞉ || 49 || 

 
த³^ிணா தா³ஹிகா த³Cயா ஸ%வX⁴தCMʼதி³0தி²தா | 

ேயாக³மாயா வ\பா⁴க³fஞா மஹாேமாஹா க³`யo || 50 || 
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ஸJ3⁴யா ஸ%வஸj3³X⁴தா =³ரCமdMʼ^ாLYயா(அ)தி³தி꞉ | 

ப;³ஜாH8ரஸj3³X⁴தா மஹாஶDதி%மஹாமதி꞉ || 51 || 

 
D²யாதி꞉ =ரfஞாவதV ஸFfஞா மஹாேபா⁴கீ³J3³ரஶாய\ன V | 

ஹVHDMʼதி꞉ ஶHக` ஶாJதி%க³Jத⁴%வக³ணேஸவ\தா || 52 || 

 
ைவLவான` மஹாஶூலா ேத³வேஸனா ப⁴வ=Yயா | 

மஹாரா3` பரானJதா³ ஶசீ $³꞉0வ=னநாஶின V || 53 || 

 
ஈv³யா ஜயா ஜக³3³தா⁴3` $³%வ\fேஞயா ஸு_ப\ண V | 

8³ஹா4ப\³கா க³ேணா3பWனா மஹாப;டா² மM3ஸுதா || 54 || 

 
ஹdயவாஹா ப⁴வானJதா³ ஜக³3³ேயானk꞉ =ரகீ%திதா | 

ஜக³Wமாதா ஜக³W4Mʼ3b%ஜராதVதா ச @³3³தி⁴தா³ || 55 || 

 
ஸி3³தி⁴தா³3` ர3நக³%பா⁴ ர3நக³%பா⁴Lரயா பரா | 

ைத³3யஹJ3` 0ேவ>டதா³3` மHக³ைலகஸுவ\D³ரஹா || 56 || 

 
@MஷாJத%க³தா ைசவ ஸமாதி⁴0தா² தப0வ\ன V | 

தி³வ\0தி²தா 3Yேண3ரா ச ஸ%ேவJ3³Yயமனா3⁴Mʼதி꞉ || 57 || 

 
ஸ%வX⁴தCMʼதி³0தா² ச ததா² ஸ4ʼஸாரதாYண V | 

ேவ3³யா =³ரCமவ\ேவ3³யா ச மஹாuலா =ரகீ%திதா || 58 || 

 
=³ராCமண\=³MʼஹதV =³ராCமp =³ரCமX⁴தா(அ)க⁴ஹாYணV | 

ஹிரRமய; மஹாதா³3` ஸ4ʼஸாரபYவ%திகா || 59 || 

 
ஸுமாலின V ஸு_பா ச பா⁴0வ\ன V தா⁴Yண V ததா² | 

உWiலின V ஸ%வஸபா⁴ ஸ%வ=ர3யயஸா^ிண V || 60 || 

 
ஸுெஸௗ4யா சJ3³ரவத³னா தாRட³வாஸDதமானஸா | 

ஸ33வஶு3³தி⁴க` ஶு3³தா⁴ மல3ரயவ\நாஶின V || 61 || 

 
ஜக³333ரய; ஜக³Wi%தி03Yi%திர4MʼதாLரயா | 

வ\மான0தா² வ\ேஶாகா ச ேஶாகநாஶிWயனாஹதா || 62 || 

 
ேஹம8Rட³லின V காu ப3³மவாஸா ஸனாதனV | 

ஸதா³கீ%தி꞉ ஸ%வX⁴தஶயா ேத³வ V ஸதா4=Yயா || 63 || 
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=³ரCமi%திகலா ைசவ DMʼ3திகா கFஜமாலின V | 

dேயாமேகஶா DYயாஶDதிYQசா²ஶDதி꞉ பராக³தி꞉ || 64 || 

 
ே^ாப\⁴கா க²Rl³காேப⁴3³யா ேப⁴தா³ேப⁴த³வ\வ%ஜிதா | 

அப\⁴Wனா ப\⁴Wனஸ4ʼ0தா²னா வஶின V வ4ʼஶதா⁴Yண V || 65 || 

 
8³CயஶDதி%8³Cயத33வா ஸ%வதா³ ஸ%வேதாjகீ² | 

ப⁴கி³னV ச நிராதா⁴ரா நிராஹாரா =ரகீ%திதா || 66 || 

 
நிரH8ஶபேதா³3³X⁴தா சDரஹ0தா வ\ேஶாதி⁴கா | 

0ரD³வ\ண V ப3³மஸ4ேப⁴த³காYண V பYகீ%திதா || 67 || 

 
பராவரவ\தா⁴னfஞா மஹா@MஷX%வஜா | 

பராவரfஞா வ\3³யா ச வ\3³bfஜிCவா ஜிதாLரயா || 68 || 

 
வ\3³யாமய; ஸஹ0ரா^V ஸஹ0ரவத³னா3மஜா | 

ஸஹ0ரரLமி꞉ஸ3வ0தா² மேஹLவரபதா³Lரயா || 69 || 

 
fவாலின V ஸWமயா dயா=தா சிWமயா ப3³மேப⁴தி³கா | 

மஹாLரயா மஹாமJ3ரா மஹாேத³வமேனாரமா || 70 || 

 
dேயாமலSமp꞉ ஸி4ʼஹரதா² ேசகிதானா(அ)மித=ரபா⁴ | 

வ\LேவLவ` ப⁴க³வதV ஸகலா காலஹாYண V || 71 || 

 
ஸ%வேவ3³யா ஸ%வப⁴3³ரா 8³Cயா w³டா⁴ 8³ஹாரண V | 

=ரலயா ேயாக³தா⁴3` ச க³Hகா³ வ\LேவLவ` ததா² || 72 || 

 
காமதா³ கனகா காJதா கFஜக³%ப⁴=ரபா⁴ ததா² | 

@Rயதா³ காலேகஶா ச ேபா⁴D33` @>கYண V ததா² || 73 || 

 
ஸுேரLவ` X⁴திதா³3` X⁴திX⁴ஷா =ரகீ%திதா | 

பFச=³ரCமஸj3பWனா பரமா%தா²(அ)%த²வ\D³ரஹா || 74 || 

 
வ%ேணாத³யா பா⁴Pi%தி%வாD³வ\fேஞயா மேனாஜவா | 

மேனாஹரா மேஹார0கா தாமo ேவத³_ப\ண V || 75 || 

 
ேவத³ஶDதி%ேவத³மாதா ேவத³வ\3³யா=ரகாஶின V | 
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ேயாேக³LவேரLவ` மாயா மஹாஶDதி%மஹாமய; || 76 || 

 
வ\LவாJத꞉0தா² வ\யWi%தி%பா⁴%க³வ V ஸுரஸுJத³` | 

ஸுரப\⁴%னJதி³னV வ\3³யா நJத³ேகா³பதx3³ப⁴வா || 77 || 

 
பா⁴ரதV பரமானJதா³ பராவரவ\ேப⁴தி³கா | 

ஸ%வ=ரஹரேணாேபதா கா4யா காேமLவேரLவ` || 78 || 

 
அனJதானJத³வ\ப⁴வா CMʼ[ேலகா² கனக=ரபா⁴ | 

m>மாRடா³ த⁴னர3னாv⁴யா ஸுக³Jதா⁴ க³Jத⁴தா³ய\ன V || 79 || 

 
3Yவ\Dரமபேதா³3³X⁴தா ச$ரா0யா ஶிேவாத³யா | 

ஸு$³%லபா⁴ த⁴னா3⁴ய^ா த⁴Wயா ப\Hக³லேலாசனா || 80 || 

 
ஶாJதா =ரபா⁴0வ_பா ச பHகஜாயதேலாசனா | 

இJ3³ரா^V CMʼத³யாJத꞉0தா² ஶிவா மாதா ச ஸ3DYயா || 81 || 

 
கி³Yஜா ச ஸுm³டா⁴ ச நி3ய@>டா நிரJதரா | 

$³%கா³ கா3யாயன V சRy³ சJ3³Yகா காJதவ\D³ரஹா || 82 || 

 
ஹிரRயவ%ணா ஜக³தV ஜக³3³யJ3ர=ரவ%திகா | 

மJத³ரா3³Yநிவாஸா ச ஶாரதா³ 0வ%ணமாலின V || 83 || 

 
ர3னமாலா ர3நக³%பா⁴ db>l%வ\Lவ=ரமாதி²னV | 

ப3³மானJதா³ ப3³மனkபா⁴ நி3ய@>டா DMʼேதா3³ப⁴வா || 84 || 

 
நாராயண V $³>டஶி^ா ஸூ%யமாதா dMʼஷ=Yயா | 

மேஹJ3³ரப⁴கி³னV ஸ3யா ஸ3யபா⁴ஷா ஸுேகாமலா || 85 || 

 
வாமா ச பFசதபஸா4ʼ வரதா³3` =ரகீ%திதா | 

வாQயவ%ேணLவ` வ\3³யா $³%ஜயா $³ரதிDரமா || 86 || 

 
காலரா3Y%மஹாேவகா³ வ Vரப⁴3³ர=Yயா ஹிதா | 

ப⁴3³ரகாu ஜக³Wமாதா ப⁴Dதானா4ʼ ப⁴3³ரதா³ய\ன V || 87 || 

 
கராலா ப\Hக³லாகாரா காமேப⁴33` மஹாமனா꞉ | 

யஶ0வ\ன V யேஶாதா³ ச ஷட³3⁴வபYவ%திகா || 88 || 
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ஶHகி²னV ப3³மின V ஸHD²யா ஸாHD²யேயாக³=ரவ%திகா | 

ைச3ராதி³%வ3ஸரா_டா⁴ ஜக³3ஸ4Xரண VJ3³ரஜா || 89 || 

 
ஶு4ப⁴D⁴னV ேக²சராரா3⁴யா க4@³D³`வா ப³ul³தா | 

க²கா³_டா⁴ மைஹLவ%யா ஸுப3³மநிலயா ததா² || 90 || 

 
வ\ரDதா க³Mட³0தா² ச ஜக³தVCMʼ3³8³ஹாLரயா | 

ஶு4பா⁴தி³மத²னா ப⁴DதCMʼ3³க³Cவரநிவாஸின V || 91 || 

 
ஜக³333ரயாரண V ஸி3³த⁴ஸHக[பா காமதா³ ததா² | 

ஸ%வவ\fஞானதா³3` சான[பக[மஷஹாYணV || 92 || 

 
ஸகேலாபநிஷ3³க³4யா $³>ட$³>=ேரSயஸ3தமா | 

ஸ3³dMʼதா ேலாகஸ4ʼdயா=தா $>l꞉ @>l꞉ DYயாவதV || 93 || 

 
வ\LவாமேரLவ` ைசவ @⁴DதிjDதி=ரதா³ய\ன V | 

ஶிவா3⁴Mʼதா ேலாஹிதா^V ஸ%பமாலாவ\X⁴ஷணா || 94 || 

 
நிரானJதா³ 3Yஶூலாஸித⁴P%பா³ணாதி³தா⁴Yண V | 

அேஶஷ3⁴ேயயi%திLச ேத³வதானா4ʼ ச ேத³வதா || 95 || 

 
வரா4ப\³கா கி³ேர꞉ @3` நிஶு4ப⁴வ\னkபாதின V | 

ஸுவ%ணா 0வ%ணலஸிதா(அ)னJதவ%ணா ஸதா³3⁴Mʼதா || 96 || 

 
ஶாHக` ஶாJதCMʼத³யா அேஹாரா3ரவ\தா⁴ய\கா | 

வ\Lவேகா³=3` m³ட⁴_பா 8³ணX%ணா ச கா³%D³யஜா || 97 || 

 
ெகௗ³` ஶாக4ப⁴` ஸ3யஸJதா⁴ ஸJ3⁴யா3ரய;3⁴Mʼதா | 

ஸ%வபாபவ\நி%jDதா ஸ%வப³Jத⁴வ\வ%ஜிதா || 98 || 

 
ஸாHD²யேயாக³ஸமாD²யாதா அ=ரேமயா jனVl³தா | 

வ\ஶு3³த⁴ஸு8ேலா3³X⁴தா ப\³J$³நாத³ஸமா3³Mʼதா || 99 || 

 
ஶ4@⁴வாமாHககா³ ைசவ ஶஶி$[யனkபா⁴னனா | 

வனமாலாவ\ராஜJதV அனJதஶயநா3³Mʼதா || 100 || 

 
நரநாராயேணா3³X⁴தா நாரஸி4ʼஹV =ரகீ%திதா | 

ைத³3ய=ரமாதி²னV ஶHக²சDரப3³மக³தா³த⁴ரா || 101 || 
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ஸHக%ஷணஸj3பWனா அ4ப\³கா ஸfஜநாLரயா | 

ஸுdMʼதா ஸுJத³` ைசவ த⁴%மகாமா%த²தா³ய\ன V || 102 || 

 
ேமா^தா³ ப⁴Dதிநிலயா @ராண@Mஷா3³Mʼதா | 

மஹாவ\X⁴திதா³(ஆ)ரா3⁴யா ஸேராஜநிலயா(அ)ஸமா || 103 || 

 
அ>டாத³ஶ@⁴ஜா(அ)நாதி³%நVேலா3பலத³லா^ிண V | 

ஸ%வஶDதிஸமா_டா⁴ த⁴%மாத⁴%மவ\வ%ஜிதா || 104 || 

 
ைவராD³யfஞானநிரதா நிராேலாகா நிYJ3³Yயா | 

வ\சி3ரக³ஹனாதா⁴ரா ஶாLவத0தா²னவாஸின V || 105 || 

 
fஞாேனLவ` ப;தேசலா ேவத³ேவதா³Hக³பாரகா³ | 

மன0வ\ன V மWbமாதா மஹாமWbஸj3³ப⁴வா || 106 || 

 
அமWbர4Mʼதா0வாதா³ @ரJத³ரபY>cதா | 

அேஶாQயா ப\⁴Wனவ\ஷயா ஹிரRயரஜத=Yயா || 107 || 

 
ஹிரRயஜனனV ப;⁴மா ேஹமாப⁴ரணX⁴ஷிதா | 

வ\=⁴ராஜமானா $³%fேஞயா fேயாதி>ேடாமப²ல=ரதா³ || 108 || 

 
மஹாநி3³ராஸj3ப3திரநி3³ரா ஸ3யேத³வதா | 

தV³%கா⁴ க83³மின V ப\Hக³ஜடாதா⁴ரா மேனாfஞதV⁴꞉ || 109 || 

 
மஹாLரயா ரேமா3பWனா தம꞉பாேர =ரதி>l²தா | 

3Yத33வமாதா 3Yவ\தா⁴ ஸுஸூSமா ப3³மஸ4ʼLரயா || 110 || 

 
ஶாJ3யதVதகலா(அ)தVதவ\காரா Lேவதேசலிகா | 

சி3ரமாயா ஶிவfஞான0வ_பா ைத³3யமாதி²னV || 111 || 

 
காLயப; காலஸ%பாப⁴ேவண\கா ஶா03ரேயானkகா | 

3ரய;i%தி꞉ DYயாi%திLச$%வ%கா³ ச த³%ஶின V || 112 || 

 
நாராயண V நேரா3பWனா ெகௗjதV³ காJதிதா⁴Yண V | 

ெகௗஶிகீ லலிதா uலா பராவரவ\பா⁴வ\ன V || 113 || 

 
வேரRயா(அ)3³@⁴தமஹா34யா வட³வா வாமேலாசனா | 
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ஸுப⁴3³ரா ேசதனாரா3⁴யா ஶாJதிதா³ ஶாJதிவ%தி⁴னV || 114 || 

 
ஜயாதி³ஶDதிஜனனV ஶDதிசDர=ரவ%திகா | 

3YஶDதிஜனனV ஜWயா ஷvஸூ3ரபYவ%ண\தா || 115 || 

 
ஸுெதௗ⁴தக%மணா(ஆ)ரா3⁴யா bகா³Jதத³ஹனா3மிகா | 

ஸHக%ஷிண V ஜக³3³தா⁴3` காமேயானk꞉ கி`lன V || 116 || 

 
ஐJ3³` 3ைரேலாDயனமிதா ைவ>ணவ V பரேமLவ` | 

=ர3³b4னஜனனV ப\³4ப³ஸேமா>y² ப3³மேலாசனா || 117 || 

 
மேதா³3கடா ஹ4ʼஸக³தி꞉ =ரசRடா³ சRட³வ\Dரமா | 

dMʼஷாதV⁴ஶா பரா3மா ச வ\J3⁴யா ப%வதவாஸின V || 118 || 

 
ஹிமவWேமMநிலயா ைகலாஸ@ரவாஸின V | 

சா{ரஹJ3` நVதிfஞா காம_பா 3ரய;தP꞉ || 119 || 

 
dரத0னாதா த⁴%மஶலீா ஸி4ʼஹாஸனநிவாஸின V | 

வ Vரப⁴3³ரா3³Mʼதா வ Vரா மஹாகாலஸj3³ப⁴வா || 120 || 

 
வ\3³யாத⁴ரா%சிதா ஸி3³த⁴ஸா3⁴யாராதி⁴தபா$³கா | 

Lர3³தா⁴3மிகா பாவனV ச ேமாஹின V அசலா3மிகா || 121 || 

 
மஹா3³@⁴தா வாYஜா^V ஸி4ʼஹவாஹனகா³மின V | 

மனVஷிண V ஸுதா⁴வாண V வ Vணாவாத³னத3பரா || 122 || 

 
Lேவதவாஹநிேஷdயா ச லஸWமதிரMJத⁴தV | 

ஹிரRயா^V ததா² ைசவ மஹானJத³=ரதா³ய\ன V || 123 || 

 
வஸு=ரபா⁴ ஸுமா[யா=தகJத⁴ரா பHகஜானனா | 

பராவரா வராேராஹா ஸஹ0ரநயனா%சிதா || 124 || 

 
#_பா #மதV Lேர>டா² ஶிவநா4ன V ஶிவ=Yயா | 

#=ரதா³ LYதக[யாணா #த⁴ரா%த⁴ஶ`YணV || 125 || 

 
#கலா(அ)னJத3³Mʼ>lLச Cய^ு3³ரா(ஆ)ராதிஸூத³னV | 

ரDதப;³ஜனkஹJ3` ச ைத³3யஸHக³வ\ம%தி³னV || 126 || 
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ஸி4ʼஹா_டா⁴ ஸி4ʼஹிகா0யா ைத³3யேஶாண\தபாய\ன V | 

ஸுகீ%திஸஹிதாQசி²Wனஸ4ʼஶயா ரஸேவதி³னV || 127 || 

 
8³ணாப\⁴ராமா நாகா³Yவாஹனா நி%ஜரா%சிதா | 

நி3ேயாதி³தா 0வயFfேயாதி꞉ 0வ%ணகாயா =ரகீ%திதா || 128 || 

 
வfரத³Rடா³Hகிதா ைசவ ததா²(அ)4MʼதஸFஜVவ\ன V | 

வfரQச²Wனா ேத³வேத³வ V வரவfர0வவ\D³ரஹா || 129 || 

 
மாHக³[யா மHக³லா3மா ச மாலின V மா[யதா⁴Yண V | 

க³Jத⁴%வ V தMணV சாJ3³` க²v³கா³bத⁴த⁴ரா ததா² || 130 || 

 
ெஸௗதா³மின V =ரஜானJதா³ ததா² =ேராDதா =⁴Mʼm³3³ப⁴வா | 

ஏகானHகா³ ச ஶா03ரா%த²8ஶலா த⁴%மசாYண V || 131 || 

 
த⁴%மஸ%வ0வவாஹா ச த⁴%மாத⁴%மவ\நிLசயா | 

த⁴%மஶDதி%த⁴%மமயா தா⁴%மிகானா4ʼ ஶிவ=ரதா³ || 132 || 

 
வ\த⁴%மா வ\Lவத⁴%மfஞா த⁴%மா%தா²Jதரவ\D³ரஹா | 

த⁴%மவ%>மா த⁴%மX%வா த⁴%மபாரHக³தாJதரா || 133 || 

 
த⁴%ேமாபேத³>v` த⁴%மா3மா த⁴%மக³4யா த⁴ராத⁴ரா | 

கபாலின V ஶாகலின V கலாகலிதவ\D³ரஹா || 134 || 

 
ஸ%வஶDதிவ\jDதா ச க%ண\காரத⁴ரா(அ)^ரா| 

க4ʼஸ=ராணஹரா ைசவ bக³த⁴%மத⁴ரா ததா² || 135 || 

 
bக³=ரவ%திகா =ேராDதா 3YஸJ3⁴யா 3⁴ேயயவ\D³ரஹா | 

0வ%கா³பவ%க³தா³3` ச ததா² =ர3ய^ேத³வதா || 136 || 

 
ஆதி³3யா தி³dயக³Jதா⁴ ச தி³வாகரனkப⁴=ரபா⁴ | 

ப3³மாஸனக³தா =ேராDதா க²v³க³பா³ணஶராஸனா || 137 || 

 
ஶி>டா வ\ஶி>டா ஶி>ேட>டா ஶி>டLேர>ட²=ரXஜிதா | 

ஶத_பா ஶதாவ%தா வ\ததா ராஸேமாதி³னV || 138 || 

 
ஸூ%ேயJ$³ேந3ரா =ர3³b4னஜனனV ஸு>c²மாய\ன V | 

ஸூ%யாJதர0தி²தா ைசவ ஸ3=ரதி>ட²தவ\D³ரஹா || 139 || 
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நிdMʼ3தா =ேராQயேத fஞானபாரகா³ ப%வதா3மஜா | 

கா3யாயன V சRl³கா ச சRy³ ைஹமவதV ததா² || 140 || 

 
தா³^ாயணV ஸதV ைசவ ப⁴வான V ஸ%வமHக³லா | 

w⁴4ரேலாசனஹJ3` ச சRட³jRட³வ\நாஶின V || 141 || 

 
ேயாக³நி3³ரா ேயாக³ப⁴3³ரா ஸj3³ரதனயா ததா² | 

ேத³வ=YயHக` ஶு3³தா⁴ ப⁴Dதப⁴Dதி=ரவ%தி⁴னV || 142 || 

 
3Yேண3ரா சJ3³ரj8டா =ரமதா²%சிதபா$³கா | 

அ%ஜுநாப;⁴>டதா³3` ச பாRட³வ=YயகாYண V || 143 || 

 
8மாரலாலனாஸDதா ஹரபா³ஹூபதா⁴னkகா | 

வ\D⁴ேனஶஜனனV ப⁴Dதவ\D⁴ன0ேதாம=ரஹாYண V || 144 || 

 
ஸு0மிேதJ$³jகீ² ந4யா ஜயா=Yயஸகீ² ததா² | 

அநாதி³நித⁴னா =ேர>டா² சி3ரமா[யாPேலபனா || 145 || 

 
ேகாlசJ3³ர=ரதVகாஶா mடஜால=ரமாதி²னV | 

DMʼ3யா=ரஹாYண V ைசவ மாரேணாQசாடன V ததா² || 146 || 

 
ஸுராஸுர=ரவJ3³யாHD⁴Y%ேமாஹD⁴னV fஞானதா³ய\ன V | 

ஷv³ைவYநிD³ரஹக` ைவYவ\3³ராவ\ண V ததா² || 147 || 

 
X⁴தேஸdயா X⁴ததா³3` X⁴தப;டா³வ\ம%தி³கா | 

நாரத³0$தசாY3ரா வரேத³ஶா வர=ரதா³ || 148 || 

 
வாமேத³வ0$தா ைசவ காமதா³ ேஸாமேஶக²ரா | 

தி³Dபாலேஸவ\தா ப⁴dயா பா⁴மின V பா⁴வதா³ய\ன V || 149 || 

 
03`ெஸௗபா⁴D³ய=ரதா³3` ச ேபா⁴க³தா³ ேராக³நாஶின V | 

dேயாமகா³ X⁴மிகா³ ைசவ jனkXfயபதா³4@³ஜா | 

வன$³%கா³ ச $³%ேபா³தா⁴ மஹா$³%கா³ =ரகீ%திதா || 150 || 

 
ப²லLMதி꞉ 

இதVத³4ʼ கீ%தித³4ʼ ப⁴3³ர $³%கா³நாமஸஹ0ரக4 | 

3YஸJ3⁴ய4ʼ ய꞉ பேட²Jநி3ய4ʼ த0ய லSமp꞉ 0தி²ரா ப⁴ேவ3 || 1 || 
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D³ரஹX⁴தப\ஶாசாதி³ப;டா³ நLய3யஸ4ʼஶய4 | 

பா³லD³ரஹாதி³ப;டா³யா꞉ ஶாJதி%ப⁴வதி கீ%தனா3 || 2 || 

 
மாYகாதி³மஹாேராேக³ பட²தா4ʼ ெஸௗD²யத³4ʼ JMʼணா4 | 

dயவஹாேர ச ஜயத³4ʼ ஶ3Mபா³தா⁴நிவாரக4 || 3 || 

 
த³4ப3ேயா꞉ கலேஹ =ரா=ேத மித²꞉ =ேரமாப\⁴வ%த⁴க4 | 

ஆbராேராD³யத³4ʼ @4ʼஸா4ʼ ஸ%வஸ4ப3=ரதா³யக4 || 4 || 

 
வ\3³யாப\⁴வ%த⁴க4ʼ நி3ய4ʼ பட²தாம%த²ஸாத⁴க4 | 

ஶுப⁴த³4ʼ ஶுப⁴கா%ேயஷு பட²தா4ʼ LMʼNதாமப\ || 5 || 

 
ய꞉ Xஜயதி $³%கா³4ʼ தா4ʼ $³%கா³நாமஸஹ0ரைக꞉ | 

@>ைப꞉ 8H8மஸ4மிLைர꞉ ஸ $ ய3காH^ேத CMʼதி³ || 6 || 

 
த3ஸ%வ4ʼ ஸமவா=ேனாதி நா0தி நா03ய3ர ஸ4ʼஶய꞉ | 

யWjேக² 3⁴Yயேத நி3ய4ʼ $³%கா³நாமஸஹ0ரக4 || 7 || 

 
கி4ʼ த0ேயதரமJ3ெரௗைக⁴꞉ கா%ய4ʼ த⁴Wயதம0ய ஹி | 

$³%கா³நாமஸஹ0ர0ய @0தக4ʼ ய3³D³Mʼேஹ ப⁴ேவ3 || 8 || 

 
ந த3ர D³ரஹX⁴தாதி³பா³தா⁴ 0யாWமHக³லா0பேத³ | 

த3³D³Mʼஹ4ʼ @Rயத³4ʼ ே^3ர4ʼ ேத³வ VஸாJநி3⁴யகாரக4 || 9 || 

 
ஏத0ய 0ேதா3ரjD²ய0ய பாட²க꞉ Lேர>ட²மJ3ரவ\3 | 

ேத³வதாயா꞉ =ரஸாேத³ன ஸ%வXfய꞉ ஸுகீ² ப⁴ேவ3 || 10 || 

 
இ3ேயதJநக³ராேஜன கீ%தித4ʼ jநிஸ3தம | 

8³Cயா3³8³Cயதர4ʼ 0ேதா3ர4ʼ 3வய\ 0ேனஹா3 =ரகீ%தித4 || 

11 || 
 

ப⁴Dதாய Lர3³த⁴தா⁴னாய ேகவல4ʼ கீ%3யதாமித³4 | 

CMʼதி³ தா⁴ரய நி3ய4ʼ 3வ4ʼ ேத³dயPD³ரஹஸாத⁴க4 || 12 || 

 
|| இதி #0காJத³@ராேண 0கJத³நாரத³ஸ4ʼவாேத³ 

$³%கா³ஸஹ0ரநாம0ேதா3ர4ʼ ஸ4X%ண4 || 


