ശ്രീ ഗണേശായ നമഃ ||
ശ്രീസുദര്ശന പരബ്രഹ്മണേ നമഃ ||
അഥ ശ്രീസുദര്ശന സഹസ്രനാമ സണതാത്രമ് ||
കൈലാസശിഖണര രണമേ മുക്താമാേിൈേ മംഡണപ |
രക്തസിംഹാസനാസീനം പ്രമകഥഃ പരിവാരിതമ് || ൧||
ബദ്ാംജലിപുടാ ഭൂതവാ പപ്രച്ഛ വിനയാനവിതാ |
ഭര്താരം സരവധര്മജ്ഞം പാരവതീ പരണമശവരമ് || ൨||
പാരവതീ -യത് തവണയാക്തം ജഗന്നാഥ സുഭ്രുശം ണേമമിച്ഛതാമ് |
സൗദര്ശനം രുണത ശാസ്ത്രം നാസ്ത്ിചാനേദിതി പ്രണഭാ || ൩||
തത്ര ൈാചിത് വിവോസ്ഥി തമര്ഥം പ്രതി ണമ പ്രണഭാ |
ഏവമുക്തസ്ത്വഹിര്ബുദ്ധ്ന്േഃ പാരവതീം പ്രതേുവാച താമ് || ൪||
അഹിര്ബുദ്ധ്ന്േ -സംശണയാ യദി ണത തത്ര തം ബ്രൂഹി തവം വരാനണന |
ഇണതേവമുക്താ ഗിരിജാ ഗിരിണശന മഹാത്മനാ || ൫||
പുനഃ ണപ്രാവാച സരവജ്ഞം ജ്ഞാനമുദ്രാധരം പതിമ് ||
പാരവതേുവാച -ണലാണൈ സൗദര്ശനം മംത്രം യംത്രംതത്തത് പ്രണയാഗവത് || ൬||
സരവം വിജ്ഞാതുമഭേത്ര യഥാവത് സമനുഷ്ഠിതുമ് |
അതിണവലമശക്താനാം തം മാര്ഗം ഭൃശമീഛ്താമ് || ൭||

ണൈാ മാര്ഗഃ ൈാ ൈഥിസണതഷാമ് ൈാരേസിദ്ിഃ ൈഥം ഭണവത് |
ഏതന്ണമ ബ്രൂഹി ണലാണൈശ തവദനേഃ ണൈാ വണദതമുമ് || ൮||
ഈശവര ഉവാച -അഹം ണത ൈഥയിശോമി സരവ സിദ്ിൈരം ശുഭമ് |
അനായാണസന യജ്ജപ്ത്വാ നരസ്സിദ്ിമവാപ്നുയാത് || ൯||
തശ്ച സൗദര്ശനം ദിവേം ഗുഹേം നാമസഹസ്രൈമ് |
നിയമാത് പഠതാം നൠോം ചിംതിതാര്ഥ പ്രദായൈമ് || ൧൦||
തസേ നാമസഹസ്രസേ ണസാഽഹണമവ ഋഷിഃ സ്മൃതഃ |
ഛംണദാനുഷ്ടുപ് ണദവതാ തു പരമാത്മാ സുദര്ശനഃ || ൧൧||
ശ്രീം ബീജം ഹ്ീം തു ശക്തിസ്സാ ക്ീം ൈീലൈമുദാഹൃതമ് |
സമസ്ത്ാഭീഷ്ട സിധേര്ണഥ വിനിണയാഗ ഉദാഹൃതഃ || ൧൨||
ശംഖം ചക്രം ച ചാപാദി ധോനമസേ സമീരിതമ് ||
ധോനം -ശംഖം ചക്രം ച ചാപം പരശുമസിമിശും ശൂല പാശാംൈുശാബ്ജമ്
ബിഭ്രാേം വജ്രണഖടൗ ഹല മുസല ഗദാ ൈുംദമതേുഗ്ര ദംഷ്ടരമ് |
ജവാലാ ണൈശം ത്രിണനത്രം ജവല ദലനനിഭം ഹാര ണൈയൂര ഭൂഷമ്
ധോണയത് ഷടണൈാേ സംസ്ഥം സൈല രിപുജന പ്രാേ
സംഹാരി ചക്രമ് ||
|| ഹരിഃ ഓമ് ||
ശ്രീചക്രഃ ശ്രീൈരഃ ശ്രീശഃ ശ്രീവിഷ്ുഃ ശ്രീവിഭാവനഃ |
ശ്രീമദാംതേ ഹരഃ ശ്രീമാന് ശ്രീവത്സൈൃത ലേേഃ || ൧||

ശ്രീനിധിഃ ശ്രീവരഃ സ്രഗവീ ശ്രീലേ്മീ ൈരപൂജിതഃ |
ശ്രീരതഃ ശ്രീവിഭുഃ സിംധുൈനോപതിഃ അണധാേജഃ || ൨||
അചേുതശ്ചാംബുജഗ്രീവഃ സഹസ്രാരഃ സനാതനഃ |
സമര്ചിണതാ ണവദമൂര്തിഃ സമതീത സുരാഗ്രജഃ || ൩||
ഷടണൈാേ മധേണഗാ വീരഃ സരവണഗാഽഷ്ടഭുജഃ പ്രഭുഃ |
ചംഡണവണഗാ ഭീമരവഃ ശിപിവിഷ്ടാര്ചിണതാ ഹരിഃ || ൪||
ശാശവതഃ സൈലഃ ശോമഃ ശോമലഃ ശൈടാര്ഥനഃ |
കദതോരിഃ ശാരദസ്കംധഃ സൈടാേഃ ശിരീഷഗഃ || ൫||
ശരപാരിര്ഭക്തവശേഃ ശശാംണൈാ വാമണനാവേയഃ |
വരൂഥീവാരിജഃ ൈംജണലാചണനാ വസുധാദിപഃ || ൬||
വണരണേോ വാഹണനാഽനംതഃ ചക്രപാേിര്ഗദാഗ്രജഃ |
ഗഭീണരാ ണഗാലൈാധീണശാ ഗദാപേിസ്സുണലാചനഃ || ൭||
സഹസ്രാേഃ ചതുര്ബാഹുഃ ശംഖചക്ര ഗദാധരഃ |
ഭീഷണോ ഭീതിണദാ ഭണദ്രാ ഭീമാഭീഷ്ട ഫലപ്രദഃ || ൮||
ഭീമാര്ചിണതാ ഭീമണസണനാ ഭാനുവംശ പ്രൈാശൈഃ |
പ്രഹ്ലാദവരദഃ ബാലണലാചണനാ ണലാൈപൂജിതഃ || ൯||
ഉത്തരാമാനണദാ മാനീ മാനവാഭീഷ്ട സിദ്ിദഃ |
ഭക്തപാലഃ പാപഹാരീ ബലണദാ ദഹനധവജഃ || ൧൦||
ൈരീശഃ ൈനണൈാ ദാതാ ൈാമപാല പുരാതനഃ |
അക്രൂരഃ ക്രൂരജനൈഃ ക്രൂരദംഷ്ടരഃ ൈുലാദിപഃ || ൧൧||

ക്രൂരൈര്മാ ക്രൂരരൂപി ക്രൂരഹാരീ ൈുണശശയഃ |
മംദണരാ മാനിനീൈാംണതാ മധുഹാ മാധവപ്രിയഃ || ൧൨||
സുപ്രതപ്ത് സവര്േരൂപീ ബാോസുര ഭുജാംതൈൃത് |
ധരാധണരാ ദാനവാരിര്ദനുണജംദ്രാരി പൂജിതഃ || ൧൩||
ഭാഗേപ്രണദാ മഹാസത്ണതവാ വിശവാത്മാ വിഗതജവരഃ |
സുരാചാരോര്ചിണതാ വണശോ വാസുണദണവാ വസുപ്രദഃ || ൧൪||
പ്രേതാര്തിഹരഃ ണശ്രഷ്ടഃ ശരേേഃ പാപനാശനഃ |
പാവണൈാ വാരോദ്രീണശാ കവൈുംണഠാ വിഗതൈല്മഷഃ || ൧൫||
വജ്രദംഷ്ടണരാ വജ്രനണഖാ വായുരൂപീ നിരാശ്രയഃ |
നിരീണഹാ നിസ്പൃണഹാ നിണതോ നീതിണജ്ഞാ നീതിപാവനഃ ||
൧൬||
നീരൂണപാ നാരദനുണതാ നൈുലാചല വാസൈൃത് |
നിതോനംണദാ ബൃഹദ്ധ്നഭാനുഃ ബൃഹദീശഃ പുരാതനഃ || ൧൭||
നിധിനാമധിണപാഽനംണദാ നരൈാര്േവ താരൈഃ |
അഗാണധാഽവിരണലാ മര്ണതോ ജവാലാണൈശഃ ൈൈാര്ചിതഃ || ൧൮||
തരുേസ്ത്നുൈൃത് ഭക്തഃ പരമഃ ചിത്തസംഭവഃ |
ചിംതേസ്സതവനിധിഃ സാഗ്രസചിദാനംദഃ ശിവപ്രിയഃ || ൧൯||
ശിന്ശുമാരശ്ശതമഖഃ ശാതൈുംഭ നിഭപ്രഭഃ |
ണഭാക്താരുണേണശാ ബലവാന് ബാലഗ്രഹ നിവാരൈഃ || ൨൦||
സരവാരിഷ്ട പ്രശമണനാ മഹാഭയ നിവാരൈഃ |

ബംധുഃ സുബംധുഃ സുപ്രീതസ്സംതുഷ്ടസ്സുരസന്നുതഃ || ൨൧||
ബീജണൈണശോ ബണൈാ ഭാനുഃ അമിതാര്ചിര്പാംപതിഃ |
സുയണജ്ഞാ ണജോതിഷശ്ശാംണതാ വിരൂപാേഃ സുണരശവരഃ || ൨൨||
വഹ്നിപ്രാൈാര സംവീണതാ രക്തഗര്ഭഃ പ്രഭാൈരഃ |
സുശീലഃ സുഭഗഃ സവേഃ സുമുഖഃ സുഖദഃ സുഖീ || ൨൩||
മഹാസുരഃ ശിരച്ണഛതാ പാൈശാസന വംദിതഃ |
ശതമൂര്തി സഹസ്രാണരാ ഹിരേേ ണജോതിരവേയഃ || ൨൪||
മംഡലീ മംഡലാൈാരഃ ചംദ്രസൂരോഗ്നി ണലാചനഃ |
പ്രഭംജനഃ തീേ്േധാരഃ പ്രശാംതഃ ശാരദപ്രിയഃ || ൨൫||
ഭക്തപ്രിണയാ ബലിഹണരാ ലാവണേോലേേപ്രിയഃ |
വിമണലാ ദുര്ലഭസണസാമേസ്സുലണഭാ ഭീമവിക്രമഃ || ൨൬||
ജിതമനേുഃ ജിതാരാതിഃ മഹാണോ ഭൃഗുപൂജിതഃ |
തത്തവരൂപഃ തത്തവണവദിഃ സരവതതവ പ്രതിഷ്ഠിതഃ ||൨൭||
ഭാവണജ്ഞാ ബംധുജനണൈാ ദീനബംധുഃ പുരാേവിത് |
ശസണത്രണശാ നിര്മണതാ ണനതാ നണരാ നാനാസുരപ്രിയഃ || ൨൮||
നാഭിചണക്രാ നതാമിണത്രാ നധീശ ൈരപൂജിതഃ |
ദമനഃ ൈാലിൈഃ ൈര്മീ ൈാംതഃ ൈാലാര്ഥനഃ ൈവിഃ || ൨൯||
വസുംധണരാ വായുണവണഗാ വരാണഹാ വരുോലയഃ |
ൈമനീയൈൃതിഃ ൈാലഃ ൈമലാസന ണസവിതഃ |
ൈൃപാലുഃ ൈപിലഃ ൈാമീ ൈാമിതാര്ഥ പ്രദായൈഃ || ൩൦||

ധര്മണസതുര്ധര്മപാണലാ ധര്മീ ധര്മമയഃ പരഃ |
ജവാലാജിമ്ഹഃ ശിഖാമൗളീഃ സുരൈാരേ പ്രവര്തൈഃ || ൩൧||
ൈലാധരഃ സുരാരിഘ്നഃ ണൈാപഹാ ൈാലരൂപദൃൈ് |
ദാതാഽഽനംദമണയാ ദിണവോ ബ്രഹ്മരൂപീ പ്രൈാശൈൃത് || ൩൨ |
സരവയജ്ഞമണയാ യണജ്ഞാ യജ്ഞഭുൈ് യജ്ഞഭാവനഃ |
വഹ്നിധവണജാ വഹ്നിസണഖാ വംജുളദ്രുമ മൂലൈഃ || ൩൩||
ദേഹാ ദാനൈാരീ ച നണരാ നാരായേപ്രിയഃ |
കദതേദംഡധണരാ ദാംതഃ ശുഭ്രാംഗഃ ശുഭദായൈഃ || ൩൪||
ണലാഹിതാണോ മഹാരൗദ്രൗ മായാരൂപധരഃ ഖഗഃ |
ഉന്നണതാ ഭാനുജഃ സാംണഗാ മഹാചക്രഃ പരാക്രമീ || ൩൫||
അഗ്നീണശാഽഗ്നിമയഃ ദവഗ്നിണലാചണനാഗ്നി സമപ്രഭഃ |
അഗ്നിമാനഗ്നിരസണനാ യുദ്ണസവീ രവിപ്രിയഃ || ൩൬||
ആശ്രിത ഘൗഘ വിധവംസീ നിതോനംദ പ്രദായൈഃ |
അസുരഘണനാ മഹാബാഹൂര്ഭീമൈര്മാ ശുഭപ്രദഃ || ൩൭||
ശശാംൈ പ്രേവാധാരഃ സമസ്ഥാശീ വിഷാപഹഃ |
തര്ണൈാ വിതര്ണൈാ വിമണലാ ബിലണൈാ ബാദരായേഃ || ൩൮||
ബദിരഗ്നസചക്രവാളഃ ഷടണൈാോംതര്ഗതസശിഖീഃ |
ദൃതധനവാ ണശാഡഷാണോ ദീര്ഘബാഹൂര്ദരീമുഖഃ || ൩൯||
പ്രസന്ണനാ വാമജനണൈാ നിമ്ണനാ നീതിൈരഃ ശുചിഃ |
നരണഭദി സിംഹരൂപീ പുരാധീശഃ പുരംദരഃ || ൪൦||
രവിസ്ത്ുണതാ യൂതപാണലാ യുതപാരിസ്സതാംഗതിഃ |

ഹൃഷിണൈണശാ ദവിത്രമൂര്തിഃ ദവിരഷ്ടായുദഭൃത് വരഃ || ൪൧||
ദിവാൈണരാ നിശാനാണഥാ ദിലീപാര്ചിത വിഗ്രഹഃ |
ധനവംതരിസശോമളാരിര്ഭക്തണശാൈ വിനാശൈഃ || ൪൨||
രിപുപ്രാേ ഹണരാ ണജതാ ശൂരസചാതുരേ വിഗ്രഹഃ |
വിധാതാ സചിദാനംദസ്സരവദുഷ്ട നിവാരൈഃ || ൪൩||
ഉലണൈാ മണഹാലണൈാ രകണതാല്കസ്സഹണസ്രാല്കസശതാര്ചിഷഃ |
ബുദ്ധ്നണധാ ബൗദ്ഹണരാ ബൗദ് ജനണമാണഹാ ബുധാശ്രയഃ || ൪൪ ||
പൂര്േണബാധഃ പൂര്േരൂപഃ പൂര്േൈാണമാ മഹാദേുതിഃ |
പൂര്േമംത്രഃ പൂര്േഗാത്രഃ പൂര്േഷാഡ്ഗുേേ വിഗ്രഹഃ || ൪൫||
പൂര്േണനമിഃ പൂര്നനാഭിഃ പൂര്ോശീ പൂര്േമാനസഃ |
പൂര്േസാരഃ പൂര്േശക്തിഃ രംഗണസവി രേപ്രിയഃ || ൪൬||
പൂരിതാണശാഽരിഷ്ടദാതി പൂര്ോര്ഥഃ പൂര്േഭൂഷേഃ |
പദ്ധ്നമഗര്ഭഃ പാരിജാതഃ പരമിത്രസശരാൈൃതിഃ || ൪൭||
ഭൂബൃതവപുഃ പുേേമൂര്തി ഭൂഭൃതാം പതിരാശുൈഃ |
ഭാണഗോദണയാ ഭക്തവണശോ ഗിരിജാവലലഭപ്രിയഃ || ൪൮||
ഗവിഷ്ടണടാ ഗജമാനീണശാ ഗമനാഗമന പ്രിയഃ |
ബ്രഹ്മചാരി ബംധുമാനീ സുപ്രതീൈസ്സുവിക്രമഃ || ൪൯||
ശംൈരാഭീഷ്ടണദാ ഭവേഃ സാചിവേസ്സവേലേേഃ |
മഹാഹംസസ്സുഖൈണരാ നാഭാഗ തനയാര്ചിതഃ || ൫൦||
ണൈാടിസൂരേപ്രണഭാ ദീപണതാ വിദേുത്ണൈാടി സമപ്രഭഃ |

വജ്രൈലണപാ വജ്രസണഖാ വജ്രനിര്ഘാത നിസവനഃ || ൫൧||
ഗിരീണശാ മാനണദാ മാണനോ നാരായേ ൈരാലയഃ |
അനിരുദ്ഃ പരാമര്ഷീ ഉണപംദ്രഃ പൂര്േവിഗ്രഹഃ || ൫൨||
ആയുണധശസശതാരിഘ്നഃ ശമനഃ ശതകസനിൈഃ |
സരവാസുര വണധാദേുക്തഃ സൂരേ ദുര്മാന ണഭദൈഃ || ൫൩||
രാഹുവിപണലാഷൈാരീ ച ൈാശീനഗര ദാഹൈഃ |
പീയുഷാംശു പരംണജോതിഃ സംപൂര്േ ക്രതുഭുൈ് പ്രഭുഃ || ൫൪||
മാംധാതൃ വരദസശുദ്ധ്നണധാ ഹരണസവേസശചീഷ്ടദഃ |
സഹിഷ്ുര്ബലഭുൈ് വീണരാ ണലാൈഭൃലണലാൈനായൈഃ ||൫൫||
ദുരവാണസാമുനി ദര്പഘണനാ ജയണതാ വിജയപ്രിയഃ |
പുരാധീണശാഽസുരാരാതിഃ ണഗാവിംദ ൈരഭൂഷേഃ || ൫൬||
രഥരൂപീ രഥാധീശഃ ൈാലചക്ര ൈൃപാനിധിഃ |
ചക്രരൂപധണരാ വിഷ്ുഃ സ്ഥൂലസൂേ്മശ്ശിഖിപ്രഭഃ || ൫൭||
ശരോഗത സംത്രാതാ ണവതാളാരിര്മഹാബലഃ |
ജ്ഞാനണദാ വാകപതിര്മാനീ മഹാണവണഗാ മഹാമേിഃ || ൫൮||
വിദേുത് ണൈണശാ വിഹാണരശഃ പദ്ധ്നമണയാനിഃ ചതുര്ഭുജഃ |
ൈാമാത്മാ ൈാമദഃ ൈാമീ ൈാലണനമി ശിണരാഹരഃ || ൫൯||
ശുഭ്രസശുചീസശുനാസീരഃ ശുക്രമിത്രഃ ശുഭാനനഃ |
വൃഷൈാണയാ വൃഷാരാതിഃ വൃഷണഭംദ്ര സുപൂജിതഃ || ൬൦||
വിശവംഭണരാ വീതിണഹാണത്രാ വീണരോ വിശവജനപ്രിയഃ |

വിശവൈൃത് വിശവണഭാ വിശവഹര്താ സാഹസൈര്മൈൃത് || ൬൧||
ബാേബാഹൂഹണരാ ണജോതിഃ പരാത്മാ ണശാൈനാശനഃ |
വിമലാദിപതിഃ പുണേോ ജ്ഞാതാ ണജ്ഞയഃ പ്രൈാശൈഃ || ൬൨||
മ്ണലച്ഛ പ്രഹാരീ ദുഷ്ടഘ്നഃ സൂരേമംഡലമധേഗഃ |
ദിഗംബണരാ വൃശാദ്രീണശാ വിവിധായുധ രൂപൈഃ || ൬൩||
സതവവാന് സതേവാഗീശഃ സതേധര്മ പരായേഃ |
രുദ്രപ്രീതിൈണരാ രുദ്ര വരണദാ രുഗവിണഭദൈഃ || ൬൪||
നാരായണോ നക്രണഭദീ ഗണജംദ്ര പരിണമാേൈഃ |
ധര്മപ്രിയഃ ഷഡാധാണരാ ണവദാത്മാ ഗുേസാഗരഃ || ൬൫||
ഗദാമിത്രഃ പൃഥുഭുണജാ രസാതല വിണഭദൈഃ |
തണമാകവരീ മഹാണതജാഃ മഹാരാണജാ മഹാതപാഃ || ൬൬||
സമസ്ത്ാരിഹരഃ ശാംത ക്രൂണരാ ണയാണഗശവണരശവരഃ |
സ്ഥവിരസ്സവര്േ വര്ോംഗഃ ശത്രുകസനേ വിനാശൈൃത് || ൬൭||
പ്രാണജ്ഞാ വിശവതനുത്രാതാ ശൃതിസ്മൃതിമയഃ ൈൃതി |
വേക്താവേക്ത സവരൂപാംസഃ ൈാലചക്രഃ ൈലാനിധിഃ || ൬൮||
മഹാധേുതിരണമയാത്മാ വജ്രണനമിഃ പ്രഭാനിധിഃ |
മഹാസ്ഫുലിംഗ ധാരാര്ചിഃ മഹായുദ് ൈൃതചേുതഃ || ൬൯||
ൈൃതജ്ഞസ്സഹണനാ വാഗ്മീ ജവാലാമാലാ വിഭൂഷേഃ |
ചതുര്മുഖനുതഃ ശ്രീമാന് ഭ്രാജിഷ്ുര്ഭക്തവത്സലഃ || ൭൦||
ചാതുരേഗമനശ്ചക്രീ ചാതുരവര്ഗ പ്രദായൈഃ |

വിചിത്രമാലോഭരേഃ തീേ്േധാരഃ സുരാര്ചിതഃ || ൭൧||
യുഗൈൃത് യുഗപാലശ്ച യുഗസംധിരേുഗാംതൈൃത് |
സുതീേ്ോരഗണോ ഗണമോ ബലിധവംസീ ത്രിണലാൈപഃ || ൭൨||
ത്രിണനത്രസ്ത്രിജഗദവംധേഃ തൃേീൈൃത മഹാസുരഃ |
ത്രിൈാലജ്ഞസ്ത്രിണലാൈജ്ഞഃ ത്രിനാഭിഃ ത്രിജഗത്പ്രിയഃ || ൭൩||
സരവയംത്രമണയാ മംത്രസ്സരവശത്രു നിബര്ഹേഃ |
സരവഗസ്സരവവിത് സൗമേസ്സരവണലാൈഹിതംൈരഃ ||൭൪||
ആദിമൂലഃ സദ്ധ്നഗുോണ്ോ വണരേേസ്ത്രിഗുോത്മൈഃ |
ധോനഗമേഃ ൈല്മഷഘ്നഃ ൈലിഗരവ പ്രണഭദൈഃ || ൭൫||
ൈമനീയ തനുത്രാേഃ ൈുംഡലീ മംഡിതാനനഃ |
സുൈുംഠീൈൃത ചംണഡശഃ സുസംത്രസ്ഥ ഷഡാനനഃ || ൭൬||
വിഷാധീൈൃത വിഘണനണശാ വിഗതാനംദ നംദിൈഃ |
മഥിത പ്രമഥവേൂഹഃ പ്രേത പ്രമദാധിപഃ || ൭൭||
പ്രാേഭിോ പ്രണദാഽനംണതാ ണലാൈസാേീ മഹാസവനഃ |
ണമധാവീ ശാശവണഥാഽക്രൂരഃ ക്രൂരൈര്മാഽപരാജിതഃ || ൭൮||
അരീ ദൃഷ്ടണടാഽപ്രണമയാത്മാ സുംദരശ്ശത്രുതാപനഃ |
ണയാഗ ണയാഗീശവരാധീണശാ ഭക്താഭീഷ്ട പ്രപൂരൈഃ || ൭൯||
സരവൈാമപ്രണദാഽചിംതേഃ ശുഭാംഗഃ ൈുലവര്ധനഃ |
നിരവിൈാണരാഽംംതരൂണപാ നരനാരായേപ്രിയഃ || ൮൦||
മംത്ര യംത്ര സവരൂപാത്മാ പരമംത്ര പ്രണഭദൈഃ |

ഭൂതണവതാള വിധവംസീ ചംഡ ൈൂഷ്ാംഡ ഖംഡനഃ || ൮൧||
യേ രണോഗേ ധവംസീ മഹാൈൃതോ പ്രദാഹൈഃ |
സൈലീൈൃത മാരീചഃ കഭരവ ഗ്രഹ ണഭദൈഃ || ൮൨||
ചൂര്േിൈൃത മഹാഭൂതഃ ൈബലീൈൃത ദുര്ഗ്രഹഃ |
സുദുര്ഗ്രണഹാ ജംഭണഭദീ സൂചീമുഖ നിഷൂദനഃ || ൮൩||
വൃണൈാദരബണലാദ്ര്ത്താ പുരംദര ബലാനുഗഃ |
അപ്രണമയ ബലഃ സവാമീ ഭക്തപ്രീതി വിവര്ധനഃ || ൮൪||
മഹാഭൂണതശവരശ്ശൂണരാ നിതേസശാരദവിഗ്രഹഃ |
ധര്മാധേണോ വിധര്മഘ്നഃ സുധര്മസ്ഥാപൈശ്ശിവഃ || ൮൫||
വിധൂമജവലണനാ ഭാനുര്ഭാനുമാന് ഭാസവതാമ് പതിഃ |
ജഗന്ണമാഹന പാടീരസ്സണരവാപദ്രവ ണശാധൈഃ || ൮൬||
ൈുലിശാഭരണോ ജവാലാവൃതസ്സൗഭാഗേ വര്ധനഃ |
ഗ്രഹപ്രധവംസൈഃ സവാത്മരേണൈാ ധാരോത്മൈഃ || ൮൭||
സംതാപണനാ വജ്രസാരസ്സുണമധാഽമൃത സാഗരഃ |
സംതാന പംജണരാ ബാേതാടംണൈാ വജ്രമാലിൈഃ || ൮൮||
ണമഖാലഗ്നിശിണഖാ വജ്ര പംജരസ്സസുരാംൈുശഃ |
സരവണരാഗ പ്രശമണനാ ഗാംധരവ വിശിഖാൈൃതിഃ || ൮൯||
പ്രണമാഹ മംഡണലാ ഭൂത ഗ്രഹ ശൃംഖല ൈര്മൈൃത് |
ൈലാവൃണതാ മഹാശംഖു ധാരേസശലേ ചംദ്രിൈഃ || ൯൦||
ണഛദണനാ ധാരൈസശലേ േൂണത്രാന്മൂലന തത്പരഃ |

ബംധനാവരേസശലേ ൈൃംതണനാ വജ്രൈീലൈഃ || ൯൧||
പ്രതീൈബംധണനാ ജവാലാ മംഡലസശസ്ത്രധാരേഃ |
ഇംദ്രാേീമാലിൈഃ ൈൃതോ ദംഡസചിത്തപ്രണഭദൈഃ || ൯൨||
ഗ്രഹ വാഗുരിൈസ്സരവ ബംധണനാ വജ്രണഭദൈഃ |
ലഘുസംതാന സംൈലണപാ ബദ്ഗ്രഹ വിണമാചനഃ || ൯൩||
മൗലിൈാംചന സംധാതാ വിപേ മതണഭദൈഃ |
ദിഗ്ബംധന ൈരസ്സൂചീ മുഖാഗ്നിസചിത്തപാതൈഃ || ൯൪||
ണചാരാഗ്നി മംഡലാൈാരഃ പരൈംൈാള മര്ദനഃ |
താംത്രീൈസശത്രുവംശഘണനാ നാനാനിഗള ണമാചനഃ || ൯൫||
സമസ്ഥണലാൈ സാരംഗഃ സുമഹാ വിഷദൂഷേഃ |
സുമഹാ ണമരുണൈാദംഡഃ സരവ വശേൈണരശവരഃ || ൯൬||
നിഖിലാൈര്ഷേപടുഃ സരവ സമ്ണമാഹ ൈര്മൈൃത് |
സംസ്ഥംബന ൈരഃ സരവ ഭൂണതാചാടന തത്പരഃ || ൯൭||
അഹിതാമയ ൈാരീ ച ദവിഷന്മാരേ ൈാരൈഃ |
ഏൈായന ഗദാമിത്ര വിണദവഷേ പരായേഃ || ൯൮||
സരവാര്ഥ സിദ്ിണദാ ദാതാ വിധാതാ വിശവപാലൈഃ |
വിരൂപാണോ മഹാവോഃ വരിഷ്ടണടാ മാധവപ്രിയഃ || ൯൯||
അമിത്രൈര്ശന ശാംതഃ പ്രശാംതഃ പ്രേതാര്തിഹാ |
രമേീണയാ രണോത്സാണഹാ രക്താണോ രേപംഡിതഃ || ൧൦൦||
രോംതൈൃത് രതാൈാരഃ രതാംണഗാ രവിപൂജിതഃ |

വീരഹാ വിവിധാൈാരഃ വരുോരാധിണതാ വശീഃ |
സരവ ശത്രു വധാൈാംേീ ശക്തിമാന് ഭക്തമാനദഃ || ൧൦൧||
സരവണലാൈധരഃ പുേേഃ പുരുഷഃ പുരുണഷാത്തമഃ |
പുരാേഃ പുംഡരീൈാേഃ പരമര്മ പ്രണഭദൈഃ || ൧൦൨||
വീരാസനഗണതാ വര്മീ സരവാധാണരാ നിരംൈുശഃ |
ജഗത്രണോ ജഗന്മൂര്തിഃ ജഗദാനംദ വര്ധനഃ || ൧൦൩||
ശാരദഃ ശൈടാരാതിഃ ശംൈരസശൈടാൈൃതിഃ |
വിരകണതാ രക്തവര്ോണ്ോ രാമസായൈ രൂപദൃത് || ൧൦൪||
മഹാവരാഹ് ദംഷ്ടരാത്മാ നൃസിംഹ നഗരാത്മൈഃ |
സമദൃങണമാേണദാ വംണധോ വിഹാരീ വീതൈല്മഷഃ || ൧൦൫||
ഗംഭീണരാ ഗര്ഭണഗാ ണഗാപ്ത്ാ ഗഭസ്ത്ിര്ഗുഹേണഗാഗുരുഃ |
ശ്രീധരഃ ശ്രീരതസശ്രാംതഃ ശത്രുഘ്നസശൃതിണഗാചരഃ || ൧൦൬||
പുരാണോ വിതണതാ വീരഃ പവിത്രസചരോഹവയഃ |
മഹാധീണരാ മഹാവീണരോ മഹാബല പരാക്രമഃ || ൧൦൭||
സുവിഗ്രണഹാ വിഗ്രഹഘ്നഃ സുമാനീ മാനദായൈഃ |
മായീ മായാപണഹാ മംത്രീ മാണനോ മാനവിവര്ധനഃ || ൧൦൮||
ശത്രുസംഹാരൈസശൂരഃ ശുക്രാരിശ്ശംൈരാര്ചിതഃ |
സരവാധാരഃ പരംണജോതിഃ പ്രാേഃ പ്രാേഭൃതചേുതഃ || ൧൦൯||
ചംദ്രധാമാഽപ്രതിദവംദഃ പരമാത്മാ സുദുര്ഗമഃ |
വിശുദ്ാത്മാ മഹാണതജാഃ പുേേശണലാൈഃ പുരാേവിത് || ൧൧൦||

സമസ്ഥ ജഗദാധാണരാ വിണജതാ വിക്രമഃ ക്രമഃ |
ആദിണദണവാ ധ്രുണവാ ദൃശേഃ സാത്തവിൈഃ പ്രീതിവര്ധനഃ || ൧൧൧||
സരവണലാൈാശ്രയസണസവേഃ സരവാത്മാ വംശവര്ധനഃ |
ദുരാധര്ഷഃ പ്രൈാശാത്മാ സരവദൃൈ് സരവവിത്സമഃ || ൧൧൨||
സദ്ധ്നഗതിസ്സതവസംപന്നഃ നിതേസംൈല്പ ൈല്പൈഃ |
വര്േീ വാചസ്പതിരവാഗ്മീ മഹാശക്തിഃ ൈലാനിധിഃ || ൧൧൩||
അംതരിേഗതിഃ ൈലേഃ ൈലിൈാലുഷേ ണമാചനഃ |
സതേധര്മഃ പ്രസന്നാത്മാ പ്രൈൃഷ്ടണടാ ണവോമവാഹനഃ || ൧൧൪||
ശിതധാരസശിഖി രൗണദ്രാ ഭണദ്രാ രുദ്രസുപൂജിതഃ |
ദരിമുഖാഗ്നിജംഭഘണനാ വീരഹാ വാസവപ്രിയഃ || ൧൧൫||
ദുസ്ത്രസ്സുദുരാണരാണഹാ ദുര്ണജ്ഞണയാ ദുഷ്ടനിഗ്രഹഃ |
ഭൂതാവാണസാ ഭൂതഹംതാ ഭൂണതണശാ ഭൂതഭാവനഃ || ൧൧൬||
ഭാവണജ്ഞാ ഭവണരാഗഘണനാ മണനാണവഗീ മഹാഭുജഃ |
സരവണദവമയഃ ൈാംതഃ സ്മൃതിമാന് സരവപാവനഃ || ൧൧൭||
നീതിമന് സരവജിത് സൗണമോ മഹര്ഷീരപരാജിതഃ |
രുദ്രാംബരീഷ വരണദാ ജിതമായഃ പുരാതനഃ || ൧൧൮||
അധോത്മ നിലണയാ ണഭാക്താ സംപൂര്േസ്സരവൈാമദഃ |
സണതോഽേണരാ ഗഭീരാത്മാ വിശവഭര്താ മരീചിമാന് || ൧൧൯||
നിരംജണനാ ജിതഭ്രാംശുഃ അഗ്നിഗര്ണഭാഽഗ്നി ണഗാചരഃ |
സരവജിത് സംഭണവാ വിഷ്ുഃ പൂണജോ മംത്രവിതക്രിയഃ || ൧൨൦||

ശതാവര്ത്തഃ ൈലാനാഥഃ ൈാലഃ ൈാലമണയാ ഹരിഃ |
അരൂണപാ രൂപസംപന്ണനാ വിശവരൂണപാ വിരൂപൈൃത് || ൧൨൧||
സവാമോത്മാ സമരശലാഘീ സുവ്രണതാ വിജയാംവിതഃ |
ചംഡ്ഘ്നസചംഡൈിരേഃ ചതുരസചാരേപ്രിയഃ || ൧൨൨||
പുേേൈീര്തിഃ പരാമര്ഷീ നൃസിംണഹാ നാഭിമധേഗഃ |
യജ്ഞാത്മ യജ്ഞസംൈലണപാ യജ്ഞണൈതുര്മണഹശവരഃ || ൧൨൩||
ജിതാരിരേജ്ഞനിലയശ്ശരേേശ്ശൈടാൈൃതിഃ |
ഉത്ണത്മാഽനുത്ണത്മാനംഗസ്സാംഗസ്സരവാംഗ ണശാഭനഃ || ൧൨൪||
ൈാലാഗ്നിഃ ൈാലണനമിഘ്നഃ ൈാമി ൈാരുേേസാഗരഃ |
രമാനംദൈണരാ രാണമാ രജനീശാംതരസ്ഥിതഃ || ൧൨൫||
സംവര്ധന സമരാംണവഷീ ദവിഷത്പ്രാേ പരിഗ്രഹഃ |
മഹാഭിമാനീ സംധാതാ സരവാധീണശാ മഹാഗുരുഃ || ൧൨൬
സിദ്ഃ സരവജഗണദോനിഃ സിദ്ാര്ഥസ്സരവസിദ്ിദഃ |
ചതുണരവദമയശ്ശാസ്ഥാ സരവശാസ്ത്ര വിശാരദഃ || ൧൨൭ ||
തിരസ്കൃതാര്ൈ ണതജസണൈാ ഭാസ്കരാരാധിതശ്ശുഭഃ |
വോപീ വിശവംഭണരാ വേഗ്രഃ സവയംണജോതിരനംതൈൃത് || ൧൨൮||
ജയശീണലാ ജയാൈാംേീ ജാതണവണദാ ജയപ്രദഃ |
ൈവിഃ ൈലോേദഃ ൈാണമോ ണമാേണദാ ണമാഹനാൈൃതിഃ || ൧൨൯||
ൈുംൈുമാരുേ സരവാംഗ ൈമലാേഃ ൈവീശവരഃ |
സുവിക്രണമാ നിഷ്കളംണൈാ വിശവകണസണനാ വിഹാരൈൃത് || ൧൩൦||
ൈദംബാസുര വിധവംസീ ണൈതനഗ്രഹ ദാഹൈഃ |

ജുഗുപ്സാഗ്നസ്ത്ീേ്േധാണരാ കവൈുംഠ ഭുജവാസൈൃത് || ൧൩൧||
സാരജ്ഞഃ ൈരുോമൂര്തിഃ കവഷ്ണവാ വിഷ്ുഭക്തിദഃ |
സുക്രുതണജ്ഞാ മണഹാദാണരാ ദുഷ്കൃതഘ്നസ്സുവിഗ്രഹഃ || ൧൩൨||
സരവാഭീഷ്ട പ്രണദാഽംംണതാ നിതോനംണദാ ഗുോൈരഃ |
ചക്രീ ൈുംദധരഃ ഖഡ്ഗീ പരശവത ധണരാഽഗ്നിഭൃത് || ൧൩൩||
ദൃതാംൈുണശാ ദംഡധരഃ ശക്തിഹസ്ഥസ്സുശംഖഭ്രുത് |
ധനവീ ദൃതമഹാപാണശാ ഹലി മുസലഭൂഷേഃ || ൧൩൪||
ഗദായുധധണരാ വജ്രീ മഹാശൂല ലസത്ഭുജഃ |
സമസ്ത്ായുധ സംപൂര്േസ്സുദര്ശന മഹാപ്രഭുഃ || ൧൩൫||
||

ഫലശൃതിഃ

||

ഇതി സൗദര്ശനം ദിവേം ഗുഹേം നാമസഹസ്രൈമ് |
സരവസിദ്ിൈരം സരവ യംത്ര മംത്രാത്മൈം പരമ് || ൧൩൬||
ഏതന്നാമ സഹസ്രം തു നിതേം യഃ പണഠത് സുധീഃ |
ശൃണോതി വാ ശ്രാവയതി തസേ സിദ്ിഃ ൈരസ്ത്ിതാ || ൧൩൭||
കദതോനാം ണദവശത്രൂോം ദുര്ജയാനാം മഹൗജസാമ് |
വിനാശാര്ഥമിദം ണദവി ഹണരാ രാസാധിതം മയാ || ൧൩൮||
ശത്രുസംഹാരൈമിദം സരവദാ ജയവര്ധനമ് |
ജല കശല മഹാരേേ ദുര്ഗണമഷു മഹാപതി || ൧൩൯||
ഭയംൈണരഷു ശാപത്സു സംപ്രാപണതഷു മഹത്സുച |
യസ്സൈൃത് പഠനം ൈുരോത് തസേ കനവ ഭണവത് ഭയമ് || ൧൪൦||

ബ്രഹ്മഘ്നശ്ച പശുഘ്നശ്ച മാതാപിതൠ വിനിംദൈഃ |
ണദവാനാം ദൂഷൈശ്ചാപി ഗുരുതല്പഗണതാഽപി വാ || ൧൪൧||
ജപ്ത്വാ സൈൃതിദം സണതാത്രം മുചേണത സരവൈില്ബികഷഃ |
തിഷ്ഠന് ഗച്ഛന് സവപന് ഭുംജന് ജാഗ്രന്നപി ഹസന്നപി || ൧൪൨||
സുദര്ശന നൃസിംണഹതി ണയാ വണദത്തു സൈൃന്നരഃ |
സ കവ ന ലിപേണത പാകപഃ ഭുക്തിം മുക്തിം ച വിംദതി ||
൧൪൩||
ആദണയാ വോദയസ്സണരവ ണരാഗാ ണരാഗാദിണദവതാഃ |
ശീഘ്രം നശേംതി ണത സണരവ പഠനാത്തസേ കവ നൃോമ് ||
൧൪൪||
ബഹൂനാത്ര ൈിമുകണതന ജപണതവദം മംത്ര പുഷ്കലമ് |
യത്ര മര്തേശ്ചണരത് തത്ര രേതി ശ്രീസുദര്ശനഃ || ൧൪൫||
ഇതി ശ്രീ വിഹണഗശവര ഉത്തരഖംണഡ ഉമാമണഹശവരസംവാണദ
മംത്രവിധാണന ശ്രീ സുദര്ശന സഹസ്രനാമ സണതാത്രം നാമ
ണഷാഡശ പ്രൈാശഃ ||

