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ஓம்

ஶுக்லாம்பரதரம்

வ�ஷ்�ம்

ஶஶிவர்ணம்|

ப்ரஸன்னவதனம் த்யாேயத் ஸர்வவ�க்ேனாப|| 1 ||
யஸ்யத்வ�ரதவக்த்ர: பா�ஷத்ய: பர: ஶதம்|
வ�க்னம் ன�க்னம்தி ஸததம் வ�ஶ்வக்ேஸனம் || 2 ||
வ்யாஸம் வஸிஷ்ட னப்தாரம்: ெபௗத்ரமகல்மஷ|
பராஶராத்மஜம் வம்ேத ஶுகதாதம் தேபான�|| 3 ||
வ்யாஸாய வ�ஷ்� �பாய வ்யாஸ�பாய வ�ஷ்|
னேமா ைவ ப்ரஹ்மன�தேய வாஸிஷ்டாய னேமா: || 4 ||
அவ�காராய ஶுத்தாய ன�த்யாய பரமாத்ம|
ஸைதக �ப �பாய வ�ஷ்ணேவ ஸர்வஜிஷ்ண|| 5 ||
யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ேரண ஜன்மஸம்ஸாரபம|
வ��ச்யேத னமஸ்தஸ்ைம வ�ஷ்ணேவ ப்ரபவ�|| 6 ||
ஓம் னேமா வ�ஷ்ணேவ ப்ரபவ�ஷ்|
� ைவஶம்பாய உவாச
ஶ்�த்வா தர்மா

னேஶேஷண பாவனான� ச ஸ: |

�திஷ்�: ஶாம்தனவம் �னேரவாப்ய பா|| 7 ||
�திஷ்� உவாச
கிேமகம் ைதவதம் ேலாேக கிம்உப்ேயகம் பராய
ஸ்�வம: கம் கமர்ச: ப்ராப்��ர்மா: ஶுபம்|| 8 ||
ேகா தர்: ஸர்வதர்மாணாம் : பரேமா மத: |
கிம் ஜபன்�ச்யேத ஜன்�ர்ஜன்மஸம்ஸார || 9 ||
� ப� ஷ் உவாச
ஜகத்ப்ர�ம் ேதவேதவ மனம்தம் ��ேஷா|
ஸ்�வன்னாம

ஸஹஸ்ேரண : ஸதேதாத்தி: || 10 ||

தேமவ சார்சயன்ன�த்யம் பக்த்யா ��ஷ|
த்யாயன் ஸ்�வன்னமஸ்யம்ஶ்ச யஜமானஸ|| 11 ||
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அனாதி ன�தனம் வ�ஷ்�ம் ஸர்வேலாக மேஹஶ|
ேலாகாத்யக்ஷம் ஸ்�வன்ன�த்ய:காதிேகா பேவத்|| 12 ||
ப்ரஹ்மண்யம் ஸர்வ

தர்மஜ்ஞம் ேலா கானாம் கீர|

ேலாகனாதம் மஹத்�தம் ஸர்வ�த பேவா|| 13 ||
ஏஷ ேம ஸர்வ தர்மாணாம் தரஉதிக தேமாமத: |
யத்பக்த்யா �ம்ட�காக்ஷம் ஸ்தை: ஸதா || 14 ||
பரமம் ேயா மஹத்ே: பரமம் ேயா மஹத்: |
பரமம் ேயா மஹத்ப்ரஹ்ம பர: பராயணம்|| 15 ||
பவ�த்ராணாம் பவ�த்ரம் ேயா

மம்களானாம்

ச |

ைதவதம் ேதவதானாம் ச �தானாம் உவ்ய: ப�தா || 16 ||
யத: ஸர்வாண� �தான� பவன்த்யாதி �காக|
யஸ்மிம்ஶ்ச ப்ரலயம் யாம்தி �னேரவ || 17 ||
தஸ்ய ேலாக ப்ரதானஸ்ய ஜகன்னாதஸ்ய |
வ�ஷ்ேணார்னாம

ஸஹஸ்ரம் ேம ஶ்�� பாப

பய|| 18 ||

யான� னாமான� ெகௗணான� வ�க்யாதான� மஹாத்: |
�ஷிப�: ப�கீதான� தான� வ�யாமி �தேய || 19 ||
�ஷிர்னாம்னாம் ஸஹஸ்ரஸ்ய ேவதவ்யாேஸா : ||
சம்ேதஉ�ஷ்�ப் ததா ேதேவா பகவான் ேதவகீ: || 20 ||
அம்�தாம் ஶூத்பேவா ப�ஜம் ஶக்திர்ேதவ: |
த்�ஸாமா ஹ்�தயம் தஸ்ய ஶாம்த்யர்ேத வ�ன|| 21 ||
வ�ஷ்�ம் ஜிஷ்�ம்

மஹாவ�ஷ்�ம் ப்ரபவ�ஷ்�ம்||

அேனக�ப ைதத்யாம்தம் னமாமி ��ேஷாத்|| 22 ||
�ர்வன்ய:
அஸ்ய

� வ�ஷ்ேணார்திவ்ய ஸஹஸ்ரனாம ஸ்ேதாத்ர மஹா||

� ேவதவ்யாேஸா பகவான் �: | அ�ஷ்�ப் ச: | �மஹாவ�ஷ்:
பரமாத்மா

�மன்னாராயேணா ேதவத| அம்�தாம்ஶூத்பேவா பா��

ப�ஜம்| ேதவகீனம்த: ஸ்ரஷ்ேடதி ஶக: | உத்ப:, ேக்ஷாபேணா ேதவ இத
Koyilnet

Page 2

பரேமாமம்த: | ஶம்கப்�ன்னம்தகீ சக்�தி க| ஶார்ங்கதன்வா கதா
இத்யஸ்த்| ரதாம்கபாண� ரேக்ஷாப்ய இதி ேன| த்�ஸாமாஸாம:
ஸாேமதி கவசம்| ஆனம்தம் பரப்ரஹ்ேமதி ே: | ��ஸ்ஸுதர்: கால 
இதி திக்பம: ||
�வ�ஶ்வ�ப இதி த்யான| � மஹாவ�ஷ்� ப்�த்யர்ேத ஸஹஸ்
ஜேப வ�ன�ேயாக: |
கரன்யா:
வ�ஶ்வம் வ�ஷ்�ர்வஷட்கார

இத்யம்�ஷ்ட:

அம்�தாம் ஶூத்பேவா பா��தி த ர்ஜன�ப்ய:
ப்ரஹ்மண்ேயா ப்ரஹ்மக்�த் ப்ரஹ்ேமதி மத்:
ஸுவர்ணப�ம்� ரேக்ஷாப்ய இதி அனாமிகாப்:
ன�மிேஷாஉன�மிஷ: ஸ்ரக்வ�தி கன�ஷ்�காப்யா:
ரதாம்கபாண� ரேக்ஷாப்ய இதி கரதல கரப்�ஷ்டாப:
அம்கன்ய:
ஸுவ்ர: ஸு�க: ஸூ�ம இதி ஜ்ஞானாய ஹ்�தயாய :
ஸஹஸ்ர�ர்: வ�ஶ்வாத்மா இதி ஐஶ்வர்யாய ஶிரேஸ

ஸ

ஸஹஸ்ரார்: ஸப்தஜிஹ்வ இதி ஶக்த்ைய ஶிகாைய
த்�ஸாமா ஸாமகஸ்ஸாேமதி பலாய கவசாய ஹ
ரதாம்கபாண� ரேக்ஷாப்ய இதி ேனத்ராப்யாம
ஶாங்கதன்வா கதாதர இதி வ�ர்யாய அஸ்த்
��: ஸுதர்ஶ: கால இதி திக்பம:
த்யான
க்ஷ�ேராதன்வத்ப்ரேதேஶ ஶுசிமண�வ�லஸத்ைஸகேதெமௗக்
மாலாக்�ப்தாஸன: ஸ்ப�கமண�ன�ைபர்ெமௗக்திைகர்மம்: |
ஶுப்ைரரப்ைரரதப்ைர�ப�வ�ரசிைதர்�க்தப��ஷ:
ஆனம்த� : �ன �யாத�னலினகதா ஶம்கபாண�ர்��: || 1 ||
�: பாெதௗ யஸ்ய னாப�ர்வ�யதஸுரன�லஶ்சம்த்ர ஸூர்ெயௗ ச
கர்ணாவாஶ: ஶிேராத்ெயௗர்�கமப�

தஹேனா யஸ்ய வாஸ்ேதய: |

அம்:ஸ்தம் யஸ்ய வ�ஶ்வம் ஸுர னரககேகாேபாகிகம்தர:
சித்ரம் ரம் ரம்யேத தம் த்��வன வ�ஶம்
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ஓம் னேமா பகவேத வாஸுேதவாய!
ஶான்தாகாரம் �ஜகஶயனம் பத்மனாபம்

ஸ

வ�ஶ்வாதாரம் ககனஸத்�ஶம் ேமகவர்ணம் ஶு|
ல�ம�காம்தம் கமலனயனம் ேயாகிப�ர்த்யா
வம்ேத வ�ஷ்�ம் பவபயஹரம் ஸர்வேலாைகக|| 3 ||
ேமகஶ்யாமம் ப�தெகௗேஶயவா
�வத்ஸாகம் ெகௗஸ்�ேபாத்பாஸிதா|
�ண்ேயாேபதம் �ம்ட�காயத
வ�ஷ்�ம் வம்ேத ஸர்வேலாைககன|| 4 ||
னம: ஸமஸ்த �தானாம் ஆதி �தாய �ப்�|
அேனக�ப �பாய வ�ஷ்ணேவ ப்ரபவ�ஷ்ண|| 5||
ஸஶம்கசக்ரம் ஸகி�ட�ம
ஸப�தவஸ்த்ரம்

ஸர��ேஹக|

ஸஹார வக:ஸ்தல ேஶாப� ெகௗஸ்�
னமாமி வ�ஷ்�ம் ஶிரஸா ச�ர்�| 6||
சாயாயாம் பா�ஜாதஸ்ய

ேஹமஸிம்ஹாஸேன

ஆ�னமம �தஶ்யாமமாயதாக்ஷமலம்க|| 7 ||
சம்த்ரானனம் ச�ர்பாஹும் �வத்ஸாம்க
�க்மிண� ஸத்யபாமாப்யாம் ஸஹிதம் க்�ஷ்ண|| 8 ||
பம்ச�
லம்– ப்�திவ்யாத்மேன கம்தம் ஸமர
ஹம்– ஆகாஶாத்மேன �ஷ்: �ஜயாமி
யம்– வாய்வாத்மேன �பமாக்ராபய
ரம்– அக்ன்யாத்மேன த�பம் தர்
வம்– அம்�தாத்மேன ைனேவத்யம் ன�ேவத
ஸம்– ஸர்வாத்மேன ஸர்ேவாபசார �ஜா னமஸ்காரான் ஸமர
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ஸ்ேதாத்
ஹ�: ஓம
வ�ஶ்வம் வ�ஷ்�ர்வஷட்காேரா �தபவ்ய: |
�தக்�த்�தப்�த்பாேவா �தாத்மா �: || 1 ||
�தாத்மா பரமாத்மா ச �க்தானாம் பரம: |
அவ்ய: ��ஷ: ஸாக்ஷ� ேக்ஷத்உக்ஷர ஏவ || 2 ||
ேயாேகா ேயாகவ�தாம் ேனதா ப்ரதான ��ேஷஶ: |
னாரஸிம்ஹவ: �மான் ேகஶ: ��ேஷாத்த: || 3 ||
ஸர்: ஶர்: ஶிவ: ஸ்தா�ர்�தாதிர்ன�திர: |
ஸம்பேவா பாவேனா பர்தா ப்: ப்ர��ஶ்: || 4 ||
ஸ்வயம: ஶம்�ராதித: �ஷ்கராேக்ஷா மஹா: |
அனாதின�தேனா தாதா வ�தாதா தா��த்த: || 5 ||
அப்ரேமேயா ஹ்�ஷ�ே: பத்மனாேப உமரப்ர: |
வ�ஶ்வகர்மா ம�ஸ்த்வஷ்டா ஸ: ஸ்தவ�ேரா த்: || 6 ||
அக்ராஹ: ஶாஶ்வேதா க்�ஷ்ேணா ேலாஹி: ப்ரதர்: |
ப்ர�தஸ்த்�க�ப்தாம பவ�த்ரம் மம்க|| 7 ||
ஈஶான: ப்ராண: ப்ராேணா ஜ்ேய: ஶ்ேரஷ: ப்ரஜாபத: |
ஹிரண்யகர்ேபா �கர்ேபா மாதேவா ம�ஸ: || 8 ||
ஈஶ்வேரா வ�க்ரம�தன்வ� ேமதாவ� வ�: க்ர: |
அ�த்தேமா �ராதர: க்�தஜ: க்�திராத்மவ || 9 ||
ஸுேரஶ: ஶரணம்

ஶர்ம வ�ஶ்வே: ப்ரஜாப: |

அஹஸ்ஸம்வத்ஸேரா வ: ப்ரத்: ஸர்வதர்: || 10 ||
அஜஸ்ஸர்ேவஶ: ஸித்: ஸித்த: ஸர்வாதிரச்: |
வ்�ஷாகப�ரேமயாத்மா ஸர்வேயாகவ�ன�ஸ: || 11 ||
வஸுர்வஸுமன: ஸத்: ஸமாத்மா ஸம்மிதஸ: |
அேமாக: �ம்ட�காேக்ஷா வ்�ஷகர்மா வ்�: || 12 ||
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�த்ேரா பஹுஶிரா பப்�ர்வ�ஶ்வே: ஶுசிஶ்ரவ: |
அம்�: ஶாஶ்வதஸ்தா�ர்வராேராேஹா மஹா: || 13 ||
ஸர்வ: ஸர்வ வ�த்பா�ர்வ�ஷ்வக்ேஸேனா ஜ: |
ேவேதா ேவதவ�தவ்யம்ேகா ேவதாம்ேகா ேவதவ�த: || 14 ||
ேலாகாத்ய: ஸுராத்யேக்ஷா தர்ம: க்�தாக்: |
ச�ராத்மா ச�ர்வ் ச�ர்தம்ஷ் ச�ர்�: || 15 ||
ப்ராஜிஷ்�ர்ேபாஜனம் ேபாக்தா ஸஹிஷ்�ர்: |
அனேகா வ�ஜேயா ேஜதா வ�ஶ்வேயான: �னர்வஸ: || 16 ||
உேபம்த்ேரா வா: ப்ராம்ஶுரேம: ஶுசி�ர்ஜி: |
அத�ம்த: ஸம்க்: ஸர்ேகா த்�தாத்மா ன�யேமா: || 17 ||
ேவத்ேயா ைவத: ஸதாேயாகீ வ�ரஹா மாதேவா ம�: |
அத�ம்த்�ேயா

மஹாமாேயா மேஹாத்ஸாேஹா மஹ: || 18 ||

மஹா�த்தி மஹாவ�ர்ேயா மஹாஶக்த மஹாத்�த: |
அன�ர்ேதஶ்ய: �மானேமயாத்மா மஹாத்�த்|| 19 ||
மேஹஶ்வாேஸா மஹ�பர்தா �ன�வ: ஸதாம்கத: |
அன��த்: ஸுரானம்ேதா ேகாவ�ம்ேதா ேகாவ�தாம் : || 20 ||
ம�சிர்தமேனா

ஹம: ஸுபர்ேணா �ஜேகாத்: |

ஹிரண்யனா: ஸுதபா: பத்மனா: ப்ரஜாபத: || 21 ||
அம்�த: ஸர்வத்�க் ஸ: ஸம்தாதா ஸம்திமான் ஸ: |
அேஜா �ர்மர்: ஶாஸ்தா வ�ஶ்�தாத்மா ஸுரா�|| 22 ||
��ர்��தேமா தாம ஸத: ஸத்யபராக்: |
ன�மிேஷாஉன�மிஷ: ஸ்ரக் வாசஸ்பதி�தாரத: || 23 ||
அக்ரண�க்ராம: �மான் ன்யாேயா ேனதா ஸம�:
ஸஹஸ்ர�ர்தா வ�ஶ்வாத்மா ஸஹ: ஸஹஸ்ரபாத|| 24 ||
ஆவர்தேனா ன�வ்�த்தாத்மா ஸ: ஸம்ப்ரமர: |
அஹ: ஸம்வர்தேகா வஹ்ன�ரன�ேலா
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ஸுப்ரஸா: ப்ரஸன்னாத்மா வ�ஶ்வத்�க்வ�ஶ: |
ஸத்கர்தா ஸத்: ஸா�ர்ஜஹ்�ர்னாராயேணா: || 26 ||
அஸம்க்ேயே உப்ரேமயாத்மா வ�ஶி: ஶிஷ்டக்�ச்: |
ஸித்தார: ஸித்தஸம்க: ஸித்தி: ஸித்தி ஸாத: || 27 ||
வ்�ஷாஹ� வ்�ஷேபா வ�ஷ்�ர்வ்�ஷபர்வா வ: |
வர்தேனா வர்தமானஶ்ச வ�வ: ஶ்�திஸாக: || 28 ||
ஸு�ேஜா �ர்தேரா வாக் ம� மேஹம்த்ேரா வஸுேதா: |
ைனக�ேபா ப்�ஹத்: ஶிப�வ�ஷ்: ப்ரகாஶ: || 29 ||
ஓஜஸ்ேதேஜாத்�தி: ப்ரகாஶாத்மா ப்ரத: |
�த்: ஸ்பஷ்டாக்ஷேரா மம்த்ரஶ்சம்த்ராம்ஶு: || 30 ||
அம்�தாம்ஶூத்பேவா : ஶஶப�ம்: ஸுேரஶ்வ: |
ஔஷதம் ஜக: ேஸ�: ஸத்யதர்மபராக: || 31 ||
�தபவ்யபவன்ன: பவன: பாவேனாஉனல: |
காமஹா காமக்�த்கா: காம: காமப்ர: ப்ர: || 32 ||
�காதி க்�த்�காவர்ேதா ைனகமாேயா மஹ: |
அத்�ஶ்ேயா வ்யக்த�பஶ்ச ஸஹஸ்ரஜிதன|| 33 ||
இஷ்ேடஉவ�ஶிஷ்: ஶிஷ்ேடஷ: ஶிகம்� னஹேஷா வ்�: |
க்ேராதஹா க்ேராதக்�த்கர்தா வ�ஶ்வபாஹு: || 34 ||
அச்�: ப்ரதி: ப்ரா: ப்ராணேதா வாஸவா�: |
அபாம்ன�திரதிஷ்டானமப்ர: ப்ரதிஷ்: || 35 ||
ஸ்கம: ஸ்கம்ததேரா �ர்ேயா வரேதா வா�வ: |
வாஸுேதேவா ப்�ஹத்பா�ராதிே: �ரம்த: || 36 ||
அேஶாகஸ்தாரணஸ்த: ஶூர: ெஶௗ�ர்ஜேனஶ்: |
அ��ல: ஶதாவர்: பத்ம� பத்மன�ேப: || 37 ||
பத்மனாேபஉரவ�ம்தா: பத்மகர: ஶ�ரப்�த|
மஹர்திர்�த்ேதா வ்�த்தாத்மா மஹாேக்ஷ: || 38 ||
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அ�ல: ஶரேபா ப�ம: ஸமயஜ்ேஞா

ஹவ�ர்: |

ஸர்வலக்ஷணலக்ஷண்ேயா ல�ம�வான் ஸ: || 39 ||
வ�க்ஷேரா ேராஹிேதா மார்ேகா ேஹ�ர்தாே: ஸஹ: |
மஹ�தேரா மஹாபாேகா ேவகவானமிதாஶன: || 40 ||
உத்ப:, ேக்ஷாபேணா ே: �கர்: பரேமஶ்வ: |
கரணம் காரணம் கர்தா வ�கர்தா கஹேன: || 41 ||
வ்யவஸாேயா வ்யவஸ்: ஸம்ஸ்த: ஸ்தானேதா த்: |
பரர்த: பரமஸ்பஷ: �ஷ்: �ஷ்: ஶுேபக்: || 42 ||
ராேமா வ�ராேமா வ�ரேஜா மார்ேகாேனேயா னேயஉனய: |
வ�ர: ஶக்திமதாம் ஶ்ேரஷ்ேடா தர்ேமாதர்ம : || 43 ||
ைவ�ம்: ��ஷ: ப்ரா: ப்ராண: ப்ரண: ப்�: |
ஹிரண்யகர: ஶத்�க்ேனா வ்யாப்ேதா வா�ரே: || 44 ||
��: ஸுதர்ஶ: கால: பரேமஷ்� ப�க்: |
உக்: ஸம்வத்ஸேரா தேக்ஷா வ�ஶ்ராேமா வ�ஶ: || 45 ||
வ�ஸ்தா: ஸ்தாவர ஸ்த: ப்ரமாணம் ப�ஜமவ்ய|
அர்ேதஉனர்ேதா மஹாேகாேஶா மஹாேபாேகா மஹாத: || 46 ||
அன�ர்வ�ண: ஸ்தவ�ஷ்ேடா �த்தர்ம�ேபா ம: |
னக்ஷத்ரேனமிர்னக்:, க்ஷ: ஸம�ஹன: || 47 ||
யஜ்ஞ இஜ்ேயா மேஹஜ்யஶ்ச: ஸத்ரம் ஸதாம்: |
ஸர்வதர்ஶீ வ��க்தாத்மா ஸர்வஜ்ேஞா ஜ்ஞா|| 48 ||
ஸுவ்ர: ஸு�க: ஸூ�ம: ஸுேகாஷ: ஸுகத: ஸுஹ்�த|
மேனாஹேரா ஜிதக்ேராேதா வ�ர பாஹுர்வ�தா: || 49 ||
ஸ்வாப: ஸ்வவேஶா வ்யாப� ைனகாத்மா ைனககர்| |
வத்ஸேரா வத்ஸேலா வத்� ரத்னகர்ேபா த: || 50 ||
தர்ம�ப்தர்மக்�த்தர்ம� ஸதஸத||
அவ�ஜ்ஞாதா ஸஹஸ்த்ராம்ஶுர்வ�தாதா க: || 51 ||
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கபஸ்திேனம: ஸத்த்வ: ஸிம்ேஹா �த மேஹஶ்: |
ஆதிேதேவா மஹாேதேவா ேதேவேஶா ேதவப்�த்: || 52 ||
உத்தேரா ேகாபதிர்ேகாப்தா ஜ்ஞா: �ராதன: |
ஶ�ர �தப்�த் ேபாக்தா கப�ம்த்ேரா �: || 53 ||
ேஸாமேபாஉம்�த: ேஸாம: ��ஜித் ��ஸத்: |
வ�னேயா ஜய: ஸத்யஸம்ேதா தாஶா: ஸாத்வதாம் ப: || 54 ||
ஜ�ேவா வ�னய�தா ஸாக்ஷ�
அம்ேபான�திரனம்தாத்மா

��ம்உமித வ�க்ர: |
மேஹாததி ஶேயா: || 55 ||

அேஜா மஹார்: ஸ்வாபாவ்ேயா ஜிதாமி: ப்ரேமாத: |
ஆனம்ேதஉனம்தேனானம: ஸத்யதர்மா த்�வ�: || 56 ||
மஹர்ஷ: கப�லாசார்: க்�தஜ்ேஞா ேமதின�ப: |
த்�பதஸ்த்�தஶாத்யேக்ஷா ம: க்�தான்தக்|| 57 ||
மஹாவராேஹா ேகாவ�ம்: ஸுேஷண: கனகாம்கத�|
�ஹ்ேயா கப�ேரா கஹேனா

�ப்தஶ்சக்ர க: || 58 ||

ேவதா: ஸ்வாம்ேஉஜித: க்�ஷ்ேணா த: ஸம்கர்ஷேணா உச: |
வ�ேணா வா�ேணா வ்�: �ஷ்கராேக்ஷா மஹா: || 59 ||
பகவான் பகஹஉஉனம்த� வனமா�

ஹலா�: |

ஆதித்ேயா ஜ்ேயாதிராதி: ஸஹிஷ்�ர்கதிஸத: || 60 ||
ஸுதன்வா கம்டபரஶுர்தா�ேணா த்ரவ�: |
திவ:ஸ்ப்�க் ஸர்வத்�க்வ்யாேஸா வாசஸ்பத: || 61 ||
த்�ஸாமா ஸாம: ஸாம ன�ர்வாணம் ேபஷஜம் ப�|
ஸன்யாஸக்�ச: ஶாம்ேதா ன�ஷ்டா ஶாம: பராயணம| 62 ||
ஶுபாம்: ஶாம்தி: ஸ்ரஷ்டா �: �வேலஶய: |
ேகாஹிேதா ேகாபதிர்ேகாப்தா வ்�ஷபாேக்ஷா வ: || 63 ||
அன�வர்த� ன�வ்�த்தாத்மா ஸம்ேக்ஷப்தா ே: |
�வத்ஸவக: �வாஸ: �பதி: �மதாம்வ: || 64 ||
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�த: �ஶ: �ன�வாஸ: �ன�தி: �வ�பாவன: |
�தர: �கர: ஶ்ேர: �மாம்ல்ேலாகத்ரயா: || 65 ||
ஸ்வ: ஸ்வம: ஶதானம்ேதா னம்திர்ஜ்ேயாதிர்க: |
வ�ஜிதாத்மஉவ�ேதயாத்மா ஸத்கீர்திச்சின்: || 66 ||
உத�ர்: ஸர்வதஶ்சக்ஷு: ஶாஶ்வதஸ்த: |
�ஶேயா �ஷேணா �திர்வ�ேஶா: ேஶாகனாஶன: || 67 ||
அர்சிஷ்மானர்: �ம்ேபா வ�ஶுத்தாத்மா வ�ேஶ: |
அன��த்ேதஉப்ரதிர: ப்ரத்�ம்ேனா உமிதவ�: || 68 ||
காலேனமின�ஹா வ�ர: ெஶௗ�: ஶூரஜேனஶ்வ: |
த்�ேலாகாத்மா த்�ேலா: ேகஶவ: ேகஶிஹா ஹ�: || 69 ||
காமேதவ: காமபால: காம� காம்: க்�தாக: |
அன�ர்ேதஶ்யவ�ர்வ�ஷ்�ர் உனம்ேதா தனம்: || 70 ||
ப்ரஹ்மண்ேயா ப்ரஹ்மக்�த் ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்ம: |
ப்ரஹ்மவ�த் ப்ராஹ்மேணா ப்ரஹ்ம�
மஹாக்ரேமா மஹாகர்மா

ப்ரஹ்மஜ்ேஞா: || 71 ||

மஹாேதஜா மேஹா: |

மஹாக்ர�ர்மஹாயஜ்வா மஹாயஜ்ேஞா

மஹ: || 72 ||

ஸ்தவ: ஸ்தவப்: ஸ்ேதாத்ரம் ஸ: ஸ்ேதாதா ரணப்: |
�ர்: �ரய�தா �ண்: �ண்யகீர்திரனா: || 73 ||
மேனாஜவஸ்த�ர்தகேரா வஸுேரதா வஸுப: |
வஸுப்ரேதா வாஸுேதேவா வஸுர்வஸுமனா ஹ: || 74 ||
ஸத்கத: ஸத்க்�: ஸத்தா ஸத்�: ஸத்பராய: |
ஶூரேஸேனா ய�ஶ்ேரஷ: ஸன்ன�வா: ஸுயா�ன: || 75 ||
�தாவாேஸா வாஸுேதவ: ஸர்வாஸுன�லேயஉனல: |
தர்பஹா தர்பேதா த்�ப்ேதா �ரஉதாபராஜித: || 76 ||
வ�ஶ்வ�ர்திர்மஹா�ர்திர்த�ப்த�ர்திர�|
அேனக�ர்திரவ்ய: ஶத�ர்த: ஶதானன: || 77 ||
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ஏேகா ைனக: ஸவ: க: கிம் யத்தத் பதம�த்|
ேலாகபம்�ர்ேலாகனாேதா மாதேவா பக்தவ: || 78 ||
ஸுவர்ணவர்ேணா

ேஹமாம்ேகா வராம்கஶ்சம்தன|

வ�ரஹா வ�ஷம: ஶூன்ேயா க்�த ாஶீரசலஶ: || 79 ||
அமான � மானேதா மான்ேயா ேலாகஸ்வாம� த்�ேலாகத|
ஸுேமதா ேமதேஜா தன்: ஸத்யேமதா தராத: || 80 ||
ேதேஜாஉவ்�ேஷா த்�தி: ஸர்வஶஸ்த்ரப்�த: |
ப்ரக்ரேஹா ன�க்ரேஹா வ்யக்ேரா ைனகஶ்�ம்ேகா: || 81 ||
ச�ர்�ர்தி ஶ்ச�ர்பாஹு ஶ்ச�ர்வ்�ஹ : |
ச�ராத்மா ச�ர்பாவஶ்ச�ர்ேவதவ�ேதக|| 82 ||
ஸமாவர்ேதஉன�வ்�த்தாத்மா �ர்ஜேயா �ரத: |
�ர்லேபா �ர்கேமா �ர்ேகா �ராவாேஸா �ரா�|| 83 ||
ஶுபாம்ேகா ேலாகஸாரம: ஸுதம்�ஸ்தம்�வ: |
இம்த்ரகர்மா மஹாகர்மா க்�தகர்மா : || 84 ||
உத்ப: ஸும்த: ஸும்ேதா ரத்னன: ஸுேலாசன: |
அர்ேகா வாஜஸ: ஶ்�ம்கீ ஜய: ஸர்வவ�ஜ்ஜய|| 85 ||
ஸுவர்ணப�ம்�ரேக்: ஸர்வவாகீஶ்வேரஶ: |
மஹாஹ்�ேதா மஹாகர்ேதா

மஹா�ேதா

மஹான�: || 86 ||

��த: �ம்த: �ம்: பர்ஜன: பாவேனாஉன�ல: |
அம்�தாேஶஉம்�தவ: ஸர்வஜ: ஸர்வேதா�: || 87 ||
ஸுலப: ஸுவ்ர: ஸித்: ஶத்�ஜிச்சத்�த: |
ன்யக்ேராேஉ�ம்பேரா உஶ்வத்தஶ்சா�ராம்த்ர : || 88 ||
ஸஹஸ்ரார்: ஸப்தஜிஹ: ஸப்ைதத: ஸப்தவாஹ: |
அ�ர்திரனேகஉசிம்த்ேயா பயக்�த்பய: || 89 ||
அ�ர்ப்�ஹத்: ஸ்�ேலா

�ணப்�ன்ன�ர்�ேணா ம|

அத்�: ஸ்வத்: ஸ்வாஸ: ப்ராக்வம்ேஶா
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பாரப்�த் கதிேதா ேயா கீ ேயாக: ஸர்வகாம: |
ஆஶ்ர: ஶ்ரம:, க்ஷ: ஸுபர்ேணா வா�வாஹ: || 91 ||
த�ர்தேரா த�ர்ேவேதா தம்ேடா தமய�தா: |
அபராஜித: ஸர்வஸேஹா ன�யம்உன�யேமா 
உயம: || 92 ||
ஸத்த்வவான் ஸாத்: ஸத்: ஸத்யதர்மபரா: |
அப�ப்ரா: ப்�யார்ேஉர்: ப்�யக்�த் ப்�தி: || 93 ||
வ�ஹாயஸகதிர்ஜ்ேயா: ஸு�சிர்ஹுத�க்வ: |
ரவ�ர்வ�ேராச: ஸூர்: ஸவ�தா ரவ�ேலாசன: || 94 ||
அனம்ேதா

ஹுத�க்ேபாக்தா ஸுகேதா ைனகஉக்ர: |

அன�ர்வ�ண: ஸதாமர்ஷ� ேலாகதிஷ்டானமத: || 95 ||
ஸனாத்ஸனாதனத: கப�ல: கப�ரவ்ய: |
ஸ்வஸ்த: ஸ்வஸ்திக்�த்ஸ: ஸ்வஸ்தி�க் ஸ்வஸ்த: || 96 ||
அெரௗத்: �ம்ட� சக்� வ�க்ரம்�ர்ஜி: |
ஶப்தாதி: ஶப்தஸ: ஶிஶிர: ஶர்வ�க: || 97 ||
அக்�: ேபஶேலா தேக்ஷா தக:, க்ஷமிணாம: |
வ�த்வத்தேமா வ�த: �ண்யஶ்ரவணகீர: || 98 ||
உத்தாரேணா �ஷ்க்�திஹா �ண்ே:ஸ்வப்னனா: |
வ�ரஹா ரக்: ஸம்ேதா ஜ�வ: பர்யவஸ்த: || 99 ||
அனம்த�ேபஉனம்த

�ர்ஜிதமன்�ர்ப: |

ச�ரஶ்ேரா கப�ராத்மா வ�திேஶா வ்யாதிேஶா

: || 100 ||

அனாதிர்�ர்�ேவா ல�: ஸுவ�ேரா �சிராம்க: |
ஜனேனா ஜனஜன்மாதிர்ப�ேமா ப�மபராக: || 101 ||
ஆதாரன�லேயாஉதாதா �ஷ்பஹா: ப்ரஜாக: |
ஊர்த்: ஸத்பதாசா: ப்ராண: ப்ரண: பண: || 102 ||
ப்ரமாணம் ப்ராணன: ப்ராணப்�த் ப்ராண: |
தத்த்வம் தத்த்வவ�ேதகாத்மா ஜன்மம்�: || 103 ||
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�ர்�: ஸ்வஸ்த�ஸ்: ஸவ�தா ப்ரப�தாம: |
யஜ்ேஞா யஜ்ஞபதிர்யஜ்வா யஜ்ஞாம்ேகா
யஜ்ஞப்�த்

ய: || 104 ||

யஜ்ஞக்�த் யஜ்ஞ� யஜ்ஞ�க: |

யஜ்ஞான்தக்�த்

யஜ்ஞ�ஹ்யமன்னமன்ன|| 105 ||

ஆத்மேயான: ஸ்வயம்ஜாேதா ைவக: ஸாமகாயன: |
ேதவகீனம்த: ஸ்ரஷ்டா க்ஷ: பாபனாஶன: || 106 ||
ஶம்கப்�ன்னம்தகீ சக்� ஶார்ங்கதன்: |
ரதாம்கபாண�ரேக்ஷ: ஸர்வப்ரஹரணா: || 107 ||
� ஸர்வப்ரஹரணா�த ஓம் னம இ|
வனமா� கத� ஶார்ங்கீ ஶம்கீ சக்� ச னம|
�மான்னாராயேணா வ�ஷ்�ர்வாஸுேத உப�ரக்ஷ|| 108 ||
� வாஸுேதேவாஉப�ரக்ஷ� ஓம் னம இ|
உத்த பாகம
பலஶ்�த:
இத�தம் கீர்தன�யஸ்ய
னாம்னாம்

ேகஶவஸ்ய மஹ: |

ஸஹஸ்ரம் திவ்யானாமேஶேஷண ப்ரக| || 1 ||

ய இதம் ஶ்��யான்ன�த்யம் யஶ்சாப� ப�க||
னாஶுபம் ப்ராப்�யாத் கிம்சஉ�த்ேரஹ ச மான: || 2 ||
ேவதாம்தேகா ப்ராஹ: ஸ்யாத் க்ஷத்�ேயா வ�ஜய� |
ைவஶ்ேயா தனஸம்�: ஸ்யாத் ஶூ: ஸுகமவாப்�யாத|| 3 ||
தர்மார்த� ப்ராப்�யாத்தர்மமர்தார்த� சார்|
காமானவாப்�யாத் காம� ப்ரஜார்த� ப்ராப்�யா| || 4 ||
பக்திமான்: ஸேதாத்தாய

ஶுசிஸ்தத்கதம: |

ஸஹஸ்ரம் வாஸுேதவஸ்ய னாம்னாேமதத் ப்ரகீ|| 5 ||
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யஶ: ப்ராப்ேனாதி வ��லம் ஜ்ஞாதிப்ராதான்ய|
அசலாம் ஶ்�யமாப்ேனாதி ஶ: ப்ராப்ேனாத்ய�த| || 6 ||
ன பயம் க்வசிதாப்ேனாதி வ�ர்யம் ேதஜஶ்ச வ|
பவத்யேராேகா த்�திமான் பல�ப �ணான: || 7 ||
ேராகார்ேதா �ச்யேத ேராகாத்பத்ேதா �ச்ேயத பம|
பயான்�ச்ேயத ப�தஸ்� �ச்ேயதாபன்: || 8 ||
�ர்காண்யதிதரத்யாஶு : ��ேஷாத்தமம|
ஸ்�வன்னாமஸஹஸ்ேரண ன�த்யம் பக்தி: || 9 ||
வாஸுேதவாஶ்ரேயா மர்த்ேயா வாஸுேதவபர: |
ஸர்வபாபவ�ஶுத்தாத்மா யாதி ப்ரஹ்ம ஸ| || 10 ||
ன வாஸுேதவ பக்தானாமஶுபம் வ�த்யேத க்வ|
ஜன்மம்�த்�ஜராவ்யாதிபயம் ைனேவாபஜ|| 11 ||
இமம் ஸ்தவமத�ய: ஶ்ரத்தாபக்திஸமன: |
�ஜ்ேயதாத்ம ஸுகக்ஷாம்தி �த்�தி ஸ்ம்�தி: || 12 ||
ன க்ேராேதா ன ச மாத்ஸர்யம் ன ேலாேபா னாஶுப: |
பவம்தி க்�த�ண்யானாம் பக்தானாம் ��ேஷ|| 13 ||
த்ெய: ஸசம்த்ரார்கனக்ஷத்ரா கம் திேஶா �ர: |
வாஸுேதவஸ்ய வ�ர்ேயண வ�த்�தான� மஹா: || 14 ||
ஸஸுராஸுரகம்தர்வம் ஸயேக்ஷாரகர|
ஜகத்வேஶ வர்தேததம் க்�ஷ்ணஸ்ய ஸ | || 15 ||
இம்த்�யாண� மேனா�த: ஸத்த்வம் ேதேஜா பலம் : |
வாஸுேதவாத்மகான்யா:, ேக்ஷத்ரம் ேக்ஷத்ரஜ|| 16 ||
ஸர்வாகமானாமாசா: ப்ரதமம் ப�கல்ப|
ஆசரப்ரபேவா தர்ேமா தர்மஸ்ய ப்ர: || 17 ||
�ஷய: ப�தேரா ேதவா மஹா�தான� தாதவ: |
ஜம்கமாஜம்கமம் ேசதம் ஜகன்னாராயேணா|| 18 ||
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ேயாேகாஜ்ஞானம் ததா ஸாம்க்யம் : ஶில்பாதிகர்ம |
ேவதா: ஶாஸ்த்ராண� வ�ஜ்ஞானேமதத்ஸர்வம் ஜனா|| 19 ||
ஏேகா வ�ஷ்�ர்மஹத்�தம் ப்�தக்�தா: |
த்�ம்ேலாகான்வ்யாப்ய �தாத்மா �ம்க்ேத வ: || 20 ||
இமம் ஸ்தவம் பகவேதா வ�ஷ்ேணார்வ்யா ேஸன கீ |
பேடத்ய இச்ேசத்: ஶ்ேர: ப்ராப்�ம் ஸுகான�|| 21 ||
வ�ஶ்ேவஶ்வரமஜம் ேதவம்: ப்ர�மவ்ய|
பஜம்தி ேய �ஷ்கராக்ஷம் ன ேத யாம்தி ப|| 22 ||
ன ேத யாம்தி பராபவம் ஓம் னம இ|
அர்ஜு உவாச
பத்மபத்ர வ�ஶாலாக்ஷ பத்மனாப ஸுேர|
பக்தானா ம�ரக்தானாம் த்ராதா பவ ஜனா|| 23 ||
�பகவா�வாச
ேயா மாம் னாமஸஹஸ்ேரண ஸ்ேதா�மிச்சதி பா|
ேஸாஉஹேமேகன ஶ்ேலாேகன ஸ்�த ஏவ ன ஸம: || 24 ||
ஸ்�த ஏவ ன ஸம்ஶய ஓம் னம இ|
வ்யா உவாச
வாஸனாத்வாஸுேதவஸ்ய வாஸிதம் �வனத்|
ஸர்வ�தன�வாேஸஉஸி வாஸுேதவ னேமா 
உஸ்� ேத|| 25 ||
�வாஸுேதவ னேமாஸ்�த ஓம் னம இத|
பார்வத்�வ
ேகேனாபாேயன ல�னா வ�ஷ்ேணார்னாமஸஹஸ்ர|
பட்யேத பம்�ைதர்ன�த்யம் ஶ்ேரா�மிச்சாம்யஹ|| 26 ||
ஈஶ்வ உவாச
�ராம ராம ராேமதி ரேம ராேம மேனாரேம |
ஸஹஸ்ரனாம தத்�ல்யம் ராமனாம வரா|| 27 ||
�ராம னாம வரானன ஓம் னம இதி|
ப்ரஹ்ேமாவ
னேமாஉஸ்த்வனம்தாய ஸஹஸ்ர�ர
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ஸஹஸ்ரபாதாக்ஷிஶிேரா�பாஹ|
ஸஹஸ்ரனாம்ேன ��ஷாய ஶாஶ்வேத ஸஹஸ்ரேகா� �கதா�ே:
|| 28 ||
� ஸஹஸ்ரேகா� �கதா�ேண னம ஓம் னம இத|
ஸம்ஜ உவாச
யத்ர ேயாேகஶ்: க்�ஷ்ேணா யத்ர பார்ேதா த: |
தத்ர

�ர்வ�ஜேயா �திர்த்�வா ன�திர்மத|| 29 ||

� பகவான உவாச
அனன்யாஶ்சிம்தயம்ேதா மாம் ே: பர்�பாஸேத|
ேதஷாம் ன�த்யாப��க்தானாம் ேயாகேக்ஷமம் | || 30 ||
ப�த்ராணாய ஸா�னாம் வ�னாஶாய ச �ஷ்க்| |
தர்மஸம்ஸ்தாபனார்தாய ஸம்பவாமி �ேக|| 31 ||
ஆர்த: வ�ஷண்ண: ஶிதிலாஶ்ச ப�த: ேகாேரஷு ச வ்யாதிஷு வர்தமா: |
ஸம்கீர்த்ய னாராயணஶப்தமாத்ரம்

:கா: ஸுகிேனா பவம்தி|| 32 ||

காேயன வாசா மனேஸம்த்�ையர்வா �த்த்யாத்மனா வா :
ஸ்வபாவாத|
கேராமி யத்யத்ஸகலம் பரஸ்ைம னாராயணாேயதி ஸமர்ப|| 33 ||
யதக்ஷர பதப்ரஷ்டம் மாத்ராஹ�னம் �
தத்ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் ேதவ னாராஉஸ்� ேத|
வ�ஸர்க ப�ம்� மாத்ராண� பதபாதாக்ஷர
ன்�னான� சாதி�க்தான� க்ஷமஸ்வ ��ே: ||
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