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-ஸ்ரீ தேவ ீவவபவா சர்ய- அஷ்த ாத்ேரம்- 
  

-1. ஶே நாம ஸ்தோத்ரம்- 
 

ஓம்    அஸ்ய ஸ்ரீ  தேவ ீ வவபவா சர்ய  அஷ்த ாத்ேர  

ஶே  ேிவ்ய  நாம   ஸ்தோத்ர  மஹா மந்த்ரஸ்ய  
 

ஆனந்ே  பபரவ  ரி ஷி:     |     அனுஷ்டுப்   சந்ே:    

ஆனந்ே  பபரவ ீ  ஸ்ரீ மஹாத்ரிபுரஸுந்ேரீ  தேவோ  
 

க.. பஜீம்   ஹ... ஶக்ேி:  ஸ.. கீலகம் 
 

ஆனந்ே  பபரவ ீ  ஸ்ரீ மஹாத்ரிபுரஸுந்ேரீ  ப்ரஸாே ஸித்யர்த்தே ஜதப விநிதயாக :  
 

  
 

பூர்வாங்க—ந்யாஸம் 
 

மூலம் 1&2  1. கர ந்யாஸம்  2. அங்க ந்யாஸம் 
க ….     அங்குஷ்டாப்யாம் நம:   ஹ்ரி ேயாய நம:  
ஹ..     ேர்ஜநீப்யாம் நம:  ஶ ர ஶ ஸ்வாஹா  
ஸ… மத்யமாப்யாம் நம: ஶ காவய வஷட்  
க …   அனாமிகாப்யாம் நம:  கவசாய ஹும்  
ஹ..     கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:  தநத்ர த்ரயாய வவௌஷட்  
ஸ… கர-ேல-கர ப்ரி ஷ்டாப்யாம் நம:  அஸ்த்ராய பட்  

 

பூ: புவ: ஸுவதராம்  இேி ேிக் பந்ே: 
 

  
 

த்யானம் 
 
 குங்கும-பங்க-ஸமாபாம்   அங்குஶ-பா ஶக்ஷு -தகாேண்  ஶராம்  | 
 பங்கஜ-மத்ய-நிஷண்ணாம்  பங்தக-ருஹ-தலாசனாம் பராம் வந்தே  || 
 
  

 

பஞ்தசாபசாரம் 
 

  லம் ……… ப்ரி ேிவ்யாத்மதன கந்ேம் கல்பயாமி  
  ஹம் …. ஆகாஶ த்மதன  புஷ்பம் கல்பயாமி 
  யம் ….…. வாய்வாத்மதன  தூபம் கல்பயாமி 
  ரம் .……… அக்ன்யாத்மதன  ேீபம் கல்பயாமி  
  வம் .…… அம்ரி ோத்மதன அம்ரி ேம் கல்பயாமி 
  ஸம் .…. ஸர்வாத்மதன  ஸமஸ்தோபசாரான் ஸமர்பயாமி 
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ஸ்தோத்ரம் 
( ஷண்முகப்ரியா ) 

  
ஓம் | பரமானந்ே  லஹரீ    பர வசேன்ய  ேீபிகா  

   ஸ்வயம்  ப்ரகாஶ  கிரணா    நித்ய  வவபவ ஶ லின ீ     1 
 
விஶ த்ே   தகவலா  கண்    ஸத்ய  காலாத்ம  ரூபிண ீ
 ஆேி   மத்யாந்ே  ரஹிோ   மஹாமாயா  விலாஸின ீ     2 
  
குணத்ரய  பரிச்தசத்ரீ   ஸர்வ  ேத்வ  ப்ரகாஶன ீ     
 ஸ்த்ரீ  பும்ஸ  பாவ  ரஸிகா   ஜகத்  ஸர்காேி   லம்ப ா            3 

 
அ ஶஷ  நாம  ரூபாேி   தபேச் தசே ரவிப்ரபா 
 அனாேி   வாஸனா  ரூபா   வாஸதனா த்யத்  ப்ரபஞ்சிகா       4 
 
ப்ரபஞ்தசா பஶம ப்வரௌடா    சராசர   ஜகன்மய ீ

 ஸமஸ்ே  ஜகோ ோரா   ஸர்வ  ஸஞ்ஜவீதநாத் ஸுகா   5 
 
பக்ே தசதோ  மயானந்ே   ஸ்வார்த்ே  வவபவ  விப்ரமா 

 ஸர்வாகர்ஷண  வஷ்யாேி     ஸர்வ கர்ம  துரந்ேரா    6 
 
விஞ்ஞாந  பரமானந்ே    வித்யா  ஸந்ோன  ஸித்ேிோ 

 ஆயுராதராக்ய  வஸௌபாக்ய  பல  ஸ்ரீ கீர்த்ேி  பாக்யோ       7 
 
ேன ோன்ய  மண ீ வஸ்த்ர   பூஷா   தலபன  மால்யோ 

 க்ருஹ  க்ராம  மஹாராஜ்ய  ஸாம்ராஜ்ய  ஸுகோயின ீ   8 
 
ஸப்ோங்க ஶக்ேி ஸம்பூர்ண  ஸார்வ பபௌம பலப்ரோ 
 ப்ரம்ஹ விஷ்ணு ஶதவந்த்ராேி  பே வி ராணந க்ஷமா       9 
 
புக்ேி முக்ேி மஹா பக்ேி விரக்த்-யத்வவே ோயின ீ
 நிக்ரஹா Sநுக்ரஹா த்யக்ஷா  ஞான நிர்தவே ோயின ீ           10 
 
பரகாய  ப்ரதவஶ ேி   தயாக   ஸித்ேி  ப்ரோயின ீ

 ஶஷ்   ஸஞ்ஜவீந  ப்வரௌடா   துஷ்   ஸம்ஹார  ஸித்ேிோ         11 

 
லீலா வினிர்மிோ தநக   தகாடி   ப்ரம்ஹாண்   மண் லா 

 ஏகா  Sதநகாத்மிகா  நானா  ரூபிண்-யர்ோங்கதன வரீ          12 
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ஶ வ ஶக்ேி மய ீநித்ய  ரி ங்காவரக ரஸ ப்ரியா 
 துஷ் ா புஷ் ா Sபரிச்சின்னா  நித்ய வயௌவன தமாஹின ீ         13 
 
ஸமஸ்ே தேவோ ரூபா  ஸர்வ தேவாேி தேவோ 
 தேவர்ஷி பித்ரி  ஸித்ோேி  தயாகின ீபபரவாத்மிகா          14 
 
நிேி ஸித்ேி மண ீமுத்ரா  ஶஸ்த்ரா-ஸ்த்ராயுே பாஸுரா 
  சத்ர சாமர வாேித்ர  போகா வ்யஜனாஞ்சிோ           15 
 
ஹஸ்த்-ய வரே பாோே  அமாத்ய தஸனா ஸு தஸவிோ 
 புதராஹிே குலாச்சார்ய  குரு ஶஷ்யாேி தஸவிோ          16 
 
ஸுோ  ஸமுத்ர மத்தயாத்யத்  ஸுரத்ரி ம நிவாஸின ீ
 மணி த்வபீாந்ேர ப்தராத்யத்  கேம்ப வன வாஸின ீ          17 
 
சிந்ோமணி க்ருஹாந்ேஸ்ோ  மணிமண் ப மத்யகா   
 ரத்ன  ஸிம்ஹாஸன  ப்தராத்யத்  ஶவ  மஞ்ஜாேி   ஶ யின ீ         18 
 
ஸோ ஶவ  மஹாலிங்க    மூல  ஸங்கட்ட  தயாநிகா   
 அன்தயான்யா  லிங்க  ஸங்கர்ஷ   கண்டூ  ஸம்க்ஷுப்ே  மாநஸா       19 
 
கதலாத்யத்  பிந்து  காளிந்ய   துர்ய  நாே  பரம்பரா    
 நாோன்ோனந்ே  ஸந்தோஹ   ஸ்வயம் வ்யக்ே  வதசாSம்ரி ோ        20 
 
காமராஜ  மஹா   ேந்த்ர   ரஹஸ்யா  சார ேக்ஷிணா    
 மகார பஞ்ஜ தகாத்பூே  ப்வரௌடான் தோல்லாஸ ஸுந்ேரீ         21 
 
ஸ்ரீ சக்ர ராஜ நிலயா  ஸ்ரீவித்யா மந்த்ர விக்ரஹா    
 அகண்  ஸச்சிோனந்ே  ஶவ ஶக்த்வயக்ய ரூபிண ீ          22 
 
த்ரிபுரா த்ரிபுதரஶ ன ீ மஹா த்ரிபுர ஸுந்ேரீ    
 த்ரிபுரா வாஸ ரஸிகா  த்ரிபுரா ஸ்ரீ ஸ்வரூபிண ீ          23 
 
மஹா பத்ம  வனாந்ேஸ்ோ  ஸ்ரீமத் த்ரிபுர மாலின ீ    
 மஹா த்ரிபுர ஸித்ோம்பா   ஸ்ரீ மஹா த்ரிபுராம்பிகா          24 
 
நவ சக்ர க்ரமா தேவ ீ மஹா த்ரிபுர பபரவ ீ     
 ஸ்ரீமாோ லலிோ பாலா ராஜ ராதஜ வரீ ஶவா           25 
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உத்பத்ேி ஸ்ேிேி ஸம்ஹார க்ரம சக்ர நிவாஸின ீ   
 அர்ே தமர்வாத்ம சக்ரஸ்ோ  ஸர்வ தலாக மதஹ வரீ         26 
 
வல்மீக புர மத்யஸ்ோ  ஜம்பூவன நிவாஸின ீ
 அருணாசல  ரி ங்கஸ்ோ  வ்யாக்ராலய  நிவாஸின ீ         27 
   
ஸ்ரீ காளஹஸ்ேி நிலயா  காஶ புர நிவாஸின ீ
 ஸ்ரீமத் வகலாஸ நிலயா த்வாேஶ ந்ே மதஹ வரீ                       28 
 
ஸ்ரீ தஷா ஶ ந்ே மத்யஸ்ோ  ஸர்வ தவோந்ே லக்ஷிோ 
 ருேி ஸ்ம்ரி ேி  புராதணேி-ஹாஸாக-மகதல வரீ          29  
 
பூே பபௌேிக ேன்மாத்ர  தேவோ  ப்ராண ஹ்ரி ன் மய ீ
 ஜதீவ வர ப்ரம்ஹ  ரூபா ஸ்ரீ குணாட்யா குணாத்மிகா       30 
 
அவஸ்த்ோத்ரய நிர்முக்ோ  வாக்ரதமாமா மஹ ீமய ீ
 காயத்ரீ புவதநஶ ன ீ துர்கா  காள்யாேி ரூபிண ீ          31 
 
மத்ஸ்ய கூர்ம வராஹாேி  நானா ரூப விலாஸின ீ
 மஹா தயாகீ வரா ராத்யா  மஹா வரீ வர ப்ரோ          32 
 
ஸித்தே வர குலா ராத்யா  ஸ்ரீமச் சரண வவபவா | ஓம் |          33 

 
  

 
உத்ேராங்க ந்யாஸம் 

 
மூலம் அங்க ந்யாஸம் 

க ….     ஹ்ரி ேயாய நம:  
ஹ..     ஶ ர ஶ ஸ்வாஹா  
ஸ… ஶ காவய வஷட்  
க …   கவசாய ஹும்  
ஹ..     தநத்ர த்ரயாய வவௌஷட்   
ஸ… அஸ்த்ராய பட்  

 
பூ: புவ: ஸுவதராம்  இேி ேிக் விதமாக: 
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த்யானம் 

 
 குங்கும-பங்க-ஸமாபாம்   அங்குஶ-பா ஶக்ஷு-தகாேண்  ஶராம்  | 
 பங்கஜ-மத்ய-நிஷண்ணாம்  பங்தக-ருஹ-தலாசனாம் பராம் வந்தே  || 

   

 
பஞ்தசாபசாரம் 

 
  லம் ……… ப்ரி ேிவ்யாத்மதன கந்ேம் கல்பயாமி  
  ஹம் …. ஆகாஶ த்மதன  புஷ்பம் கல்பயாமி 
  யம் ….…. வாய்வாத்மதன  தூபம் கல்பயாமி 
  ரம் .……… அக்ன்யாத்மதன  ேீபம் கல்பயாமி  
  வம் .…… அம்ரி ோத்மதன அம்ரி ேம் கல்பயாமி 
  ஸம் .…. ஸர்வாத்மதன  ஸமஸ்தோபசாரான் ஸமர்பயாமி 

 
ஓம் 
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-ஸ்ரீ தேவ ீ வவபவா சர்ய அஷ்த ாத்ேரம்-  
-2. பூஜநம்- 

 
3 15 பரமானந்ே லஹரீ  தேவ ீஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம:  
3 15 பர வசேன்ய ேீபிகா --“-- 
3 15 ஸ்வயம் ப்ரகாஶ கிரணா --“-- 
3 15 நித்ய வவபவ ஶ லின ீ --“--    
3 15 விஶ த்ே தகவலா கண்  ஸத்ய காலாத்ம ரூபிண ீ --“--  
3 15 ஆேி மத்யாந்ே ரஹிோ  --“-- 
3 15 மஹாமாயா  விலாஸின ீ --“--        
3 15 குணத்ரய  பரிச்தசத்ரீ  --“-- 
3 15 ஸர்வ ேத்வ ப்ரகாஶ ன ீ --“--           
3 15 ஸ்த்ரீ பும்ஸ பாவ ரஸிகா --“--           10 
 
3 15 ஜகத் ஸர்காேி  லம்ப ா --“--          
3 15 அ ஶஷ நாம ரூபாேி  தபேச் தசே ரவிப்ரபா --“-- 
3 15 அனாேி வாஸனா ரூபா  --“-- 
3 15 வாஸதனாத்யத் ப்ரபஞ்சிகா --“--  
3 15 ப்ரபஞ்தசா பஶம ப்வரௌடா --“-- 
3 15 சராசர  ஜகன்மய ீ --“--  
3 15 ஸமஸ்ே ஜகோ ோரா  --“-- 
3 15 ஸர்வ  ஸஞ்ஜவீதநாத் ஸுகா --“--            
3 15 பக்ே தசதோ மயானந்ே  ஸ்வார்த்ே வவபவ விப்ரமா --“-- 
3 15 ஸர்வாகர்ஷண வஷ்யாேி  ஸர்வ கர்ம துரந்ேரா --“--            20    
          
3 15 விஞ்ஞாந பரமானந்ே வித்யா  --“-- 
3 15 ஸந்ோன ஸித்ேிோ --“-- 
3 15 ஆயுராதராக்ய வஸௌபாக்ய பல ஸ்ரீ கீர்த்ேி பாக்யோ  --“--  
3 15 ேன ோன்ய மண ீ வஸ்த்ர  பூஷா தலபன மால்யோ --“-- 
3 15 க்ருஹ க்ராம மஹாராஜ்ய ஸாம்ராஜ்ய ஸுகோயின ீ --“-- 
3 15 ஸப்ோங்க ஶக்ேி ஸம்பூர்ண  ஸார்வ பபௌம பலப்ரோ --“--   
3 15 ப்ரம்ஹ விஷ்ணு ஶ தவந்த்ராேி  பே வி ராண நக்ஷமா --“--   
3 15 புக்ேி முக்ேி மஹா பக்ேி விரக்த்-யத்வவே ோயின ீ --“-- 
3 15 நிக்ரஹா -Sநுக்ரஹா த்யக்ஷா  --“-- 
3 15 ஞான நிர்தவே ோயின ீ --“--                30 
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3 15 பரகாய ப்ரதவஶ ேி தயாக ஸித்ேி ப்ரோயின ீ 
தேவ ீஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: 

3 15 ஶ ஷ்  ஸஞ்ஜவீந ப்வரௌடா  --“-- 
3 15 துஷ்  ஸம்ஹார ஸித்ேிோ  --“--    
3 15 லீலா வினிர்மிோSதநக  தகாடி ப்ரம்ஹாண்  மண் லா --“-- 
3 15 ஏகா --“-- 
3 15 அதநகாத்மிகா --“--                 
3 15 நானா ரூபிண ீ --“-- 
3 15 அர்ோங்கதன வரீ --“--     
3 15 ஶ வ ஶக்ேி மய ீ --“-- 
3 15 நித்ய ரி ங்காவரக ரஸ ப்ரியா --“--                   40 
 
3 15 துஷ் ா --“-- 
3 15 புஷ் ா --“-- 
3 15 அபரிச்சின்னா --“-- 
3 15 நித்ய வயௌவன தமாஹின ீ --“--    
3 15 ஸமஸ்ே தேவோ ரூபா  --“--                
3 15 ஸர்வ தேவாேி தேவோ --“-- 
3 15 தேவர்ஷி பித்ரி  ஸித்ோேி  தயாகின ீபபரவாத்மிகா  --“-- 
3 15 நிேி ஸித்ேி மண ீமுத்ரா --“-- 
3 15 ஶஸ்த்ரா-ஸ்த்ராயுே  பாஸுரா --“-- 
3 15 சத்ர சாமர வாேித்ர  போகா வ்யஜனாஞ்சிோ --“--          50 
 
3 15 ஹஸ்த்-ய வரே பாோே அமாத்ய தஸனா  ஸு தஸவிோ --“-- 
3 15 புதராஹிே குலாச்சார்ய  குரு ஶ ஷ்யாேி தஸவிோ  --“--  
3 15 ஸுோ ஸமுத்ர மத்தயாத்யத்  ஸுரத்ரி ம நிவாஸின ீ --“-- 
3 15 மணி த்வபீாந்ேர ப்தராத்யத்  கேம்ப வன வாஸின ீ  --“--      
3 15 சிந்ோமணி க்ருஹாந்ேஸ்ோ  --“-- 
3 15 மணிமண் ப மத்யகா --“-- 
3 15 ரத்ன ஸிம்ஹாஸன ப்தராத்யத் ஶவ மஞ்ஜாேி ஶ யின ீ --“-- 
3 15 ஸோஶ வ மஹாலிங்க  மூல ஸங்கட்ட தயாநிகா --“--  
3 15 அன்தயான்யா லிங்க ஸங்கர்ஷ கண்டூ ஸம்க்ஷுப்ே மாநஸா  --“--    60 
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3 15 கதலாத்யத் பிந்து காளிந்ய துர்ய நாே பரம்பரா  
தேவ ீஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம:  

3 15 நாோன்ோனந்ே ஸந்தோஹ  ஸ்வயம் வ்யக்ே வதசாSம்ரி ோ --“-- 
3 15 காமராஜ மஹா ேந்த்ர ரஹஸ்யா சார ேக்ஷிணா --“-- 
3 15 மகார பஞ்ஜ தகாத்பூே ப்வரௌடான் தோல்லாஸ ஸுந்ேரீ --“--            
3 15 ஸ்ரீ சக்ர ராஜ நிலயா  --“-- 
3 15 ஸ்ரீவித்யா மந்த்ர விக்ரஹா --“--    
3 15 அகண்  ஸச்சிோனந்ே  ஶ வ ஶக்த்வயக்ய ரூபிண ீ--“--    
3 15 த்ரிபுரா --“-- 
3 15 த்ரிபுதரஶ ன ீ --“-- 
3 15 மஹா த்ரிபுர ஸுந்ேரீ  --“-- 
 
3 15 த்ரிபுரா வாஸ ரஸிகா  --“--          70 
3 15 த்ரிபுரா ஸ்ரீ ஸ்வரூபிண ீ --“--        
3 15 மஹா பத்ம வனாந்ேஸ்ோ  --“--          
3 15 ஸ்ரீமத் த்ரிபுர மாலின ீ --“--   
3 15 மஹா த்ரிபுர ஸித்ோம்பா --“-- 
3 15 ஸ்ரீ மஹா த்ரிபுராம்பிகா  --“--   
3 15 நவ சக்ர க்ரமா --“-- 
3 15 மஹா த்ரிபுர பபரவ ீ --“--     
3 15 ஸ்ரீ மாோ --“-- 
3 15 லலிோ --“--  
3 15 பாலா       --“--            80 
 
3 15 ராஜ ராதஜ வரீ --“--            
3 15 ஶ வா  --“--    
3 15 உத்பத்ேி ஸ்ேிேி ஸம்ஹார க்ரம சக்ர நிவாஸின ீ --“-- 
3 15 அர்ே தமர்வாத்ம சக்ரஸ்ோ  --“-- 
3 15 ஸர்வ தலாக மதஹ வரீ  --“--  
3 15 வல்மீக புர மத்யஸ்ோ  --“-- 
3 15 ஜம்பூவன நிவாஸின ீ --“-- 
3 15 அருணாசல ரி ங்கஸ்ோ --“-- 
3 15 வ்யாக்ராலய நிவாஸின ீ --“--    
3 15 ஸ்ரீ காளஹஸ்ேி நிலயா  --“--             90 
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3 15 காஶ புர நிவாஸின ீ தேவ ீஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம:    
3 15 ஸ்ரீமத் வகலாஸ நிலயா --“-- 
3 15 த்வாேஶ ந்ே மதஹ வரீ --“--    
3 15 ஸ்ரீ தஷா ஶ ந்ே மத்யஸ்ோ --“--  
3 15 ஸர்வ தவோந்ே லக்ஷிோ 
3 15 ருேி ஸ்ம்ரி ேி புராதண-ேிஹாஸா-கமகதல வரீ --“--    
3 15 பூே பபௌேிக ேன்மாத்ர தேவோ ப்ராண ஹ்ரி ன் மய ீ --“-- 
3 15 ஜதீவ வர ப்ரம்ஹ  ரூபா --“-- 
3 15 ஸ்ரீ குணாட்யா    --“--       
3 15 குணாத்மிகா  --“--                100 
 
3 15 அவஸ்த்ோத்ரய நிர்முக்ோ --“--      
3 15 வாக்ரதமாமா மஹ ீமய ீ --“-- 
3 15 காயத்ரீ புவதநஶ ன ீ துர்கா  காள்யாேி ரூபிண ீ --“--   
3 15 மத்ஸ்ய கூர்ம வராஹாேி  நானா ரூப விலாஸின ீ --“-- 
3 15 மஹா தயாகீ வரா ராத்யா --“-- 
3 15 மஹா வரீ வர ப்ரோ   --“-- 
3 15 ஸித்தே வர குலா ராத்யா --“-- 
3 15 ஸ்ரீமச் சரண வவபவா --“--             108 
 

ஓம் 
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-ஸ்ரீ தேவ ீ வவபவா சர்ய அஷ்த ாத்ேரம்-  
-3. ேர்பணம்- 

 
3 15 பரமானந்ே லஹரீ  தேவ ீஸ்ரீ பாதுகாம் ேர்பயாமி நம:  
3 15 பர வசேன்ய ேீபிகா --“-- 
3 15 ஸ்வயம் ப்ரகாஶ கிரணா --“-- 
3 15 நித்ய வவபவ ஶ லின ீ --“--    
3 15 விஶ த்ே தகவலா கண்  ஸத்ய காலாத்ம ரூபிண ீ --“--  
3 15 ஆேி மத்யாந்ே ரஹிோ  --“-- 
3 15 மஹாமாயா  விலாஸின ீ --“--        
3 15 குணத்ரய  பரிச்தசத்ரீ  --“-- 
3 15 ஸர்வ ேத்வ ப்ரகாஶ ன ீ --“--           
3 15 ஸ்த்ரீ பும்ஸ பாவ ரஸிகா --“--           10 
 
3 15 ஜகத் ஸர்காேி  லம்ப ா --“--          
3 15 அ ஶஷ நாம ரூபாேி  தபேச் தசே ரவிப்ரபா --“-- 
3 15 அனாேி வாஸனா ரூபா  --“-- 
3 15 வாஸதனாத்யத் ப்ரபஞ்சிகா --“--  
3 15 ப்ரபஞ்தசா பஶம ப்வரௌடா --“-- 
3 15 சராசர  ஜகன்மய ீ --“--  
3 15 ஸமஸ்ே ஜகோ ோரா  --“-- 
3 15 ஸர்வ  ஸஞ்ஜவீதநாத் ஸுகா --“--            
3 15 பக்ே தசதோ மயானந்ே  ஸ்வார்த்ே வவபவ விப்ரமா --“-- 
3 15 ஸர்வாகர்ஷண வஷ்யாேி  ஸர்வ கர்ம துரந்ேரா --“--            20    
          
3 15 விஞ்ஞாந பரமானந்ே வித்யா  --“-- 
3 15 ஸந்ோன ஸித்ேிோ --“-- 
3 15 ஆயுராதராக்ய வஸௌபாக்ய பல ஸ்ரீ கீர்த்ேி பாக்யோ  --“--  
3 15 ேன ோன்ய மண ீ வஸ்த்ர  பூஷா தலபன மால்யோ --“-- 
3 15 க்ருஹ க்ராம மஹாராஜ்ய ஸாம்ராஜ்ய ஸுகோயின ீ --“-- 
3 15 ஸப்ோங்க ஶக்ேி ஸம்பூர்ண  ஸார்வ பபௌம பலப்ரோ --“--   
3 15 ப்ரம்ஹ விஷ்ணு ஶ தவந்த்ராேி  பே வி ராண நக்ஷமா --“--   
3 15 புக்ேி முக்ேி மஹா பக்ேி விரக்த்-யத்வவே ோயின ீ --“-- 
3 15 நிக்ரஹா -Sநுக்ரஹா த்யக்ஷா  --“-- 
3 15 ஞான நிர்தவே ோயின ீ --“--                30 
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3 15 பரகாய ப்ரதவஶ ேி தயாக ஸித்ேி ப்ரோயின ீ 
தேவ ீஸ்ரீ பாதுகாம் ேர்பயாமி நம: 

3 15 ஶ ஷ்  ஸஞ்ஜவீந ப்வரௌடா  --“-- 
3 15 துஷ்  ஸம்ஹார ஸித்ேிோ  --“--    
3 15 லீலா வினிர்மிோSதநக  தகாடி ப்ரம்ஹாண்  மண் லா --“-- 
3 15 ஏகா --“-- 
3 15 அதநகாத்மிகா --“--                 
3 15 நானா ரூபிண ீ --“-- 
3 15 அர்ோங்கதன வரீ --“--     
3 15 ஶ வ ஶக்ேி மய ீ --“-- 
3 15 நித்ய ரி ங்காவரக ரஸ ப்ரியா --“--                   40 
 
3 15 துஷ் ா --“-- 
3 15 புஷ் ா --“-- 
3 15 அபரிச்சின்னா --“-- 
3 15 நித்ய வயௌவன தமாஹின ீ --“--    
3 15 ஸமஸ்ே தேவோ ரூபா  --“--                
3 15 ஸர்வ தேவாேி தேவோ --“-- 
3 15 தேவர்ஷி பித்ரி  ஸித்ோேி  தயாகின ீபபரவாத்மிகா  --“-- 
3 15 நிேி ஸித்ேி மண ீமுத்ரா --“-- 
3 15 ஶஸ்த்ரா-ஸ்த்ராயுே  பாஸுரா --“-- 
3 15 சத்ர சாமர வாேித்ர  போகா வ்யஜனாஞ்சிோ --“--          50 
 
3 15 ஹஸ்த்-ய வரே பாோே அமாத்ய தஸனா  ஸு தஸவிோ --“-- 
3 15 புதராஹிே குலாச்சார்ய  குரு ஶ ஷ்யாேி தஸவிோ  --“--  
3 15 ஸுோ ஸமுத்ர மத்தயாத்யத்  ஸுரத்ரி ம நிவாஸின ீ --“-- 
3 15 மணி த்வபீாந்ேர ப்தராத்யத்  கேம்ப வன வாஸின ீ  --“--      
3 15 சிந்ோமணி க்ருஹாந்ேஸ்ோ  --“-- 
3 15 மணிமண் ப மத்யகா --“-- 
3 15 ரத்ன ஸிம்ஹாஸன ப்தராத்யத் ஶவ மஞ்ஜாேி ஶ யின ீ --“-- 
3 15 ஸோஶ வ மஹாலிங்க  மூல ஸங்கட்ட தயாநிகா --“--  
3 15 அன்தயான்யா லிங்க ஸங்கர்ஷ கண்டூ ஸம்க்ஷுப்ே மாநஸா  --“--    60 
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3 15 கதலாத்யத் பிந்து காளிந்ய துர்ய நாே பரம்பரா  
தேவ ீஸ்ரீ பாதுகாம் ேர்பயாமி நம:  

3 15 நாோன்ோனந்ே ஸந்தோஹ  ஸ்வயம் வ்யக்ே வதசாSம்ரி ோ --“-- 
3 15 காமராஜ மஹா ேந்த்ர ரஹஸ்யா சார ேக்ஷிணா --“-- 
3 15 மகார பஞ்ஜ தகாத்பூே ப்வரௌடான் தோல்லாஸ ஸுந்ேரீ --“--            
3 15 ஸ்ரீ சக்ர ராஜ நிலயா  --“-- 
3 15 ஸ்ரீவித்யா மந்த்ர விக்ரஹா --“--    
3 15 அகண்  ஸச்சிோனந்ே  ஶ வ ஶக்த்வயக்ய ரூபிண ீ--“--    
3 15 த்ரிபுரா --“-- 
3 15 த்ரிபுதரஶ ன ீ --“-- 
3 15 மஹா த்ரிபுர ஸுந்ேரீ  --“-- 
 
3 15 த்ரிபுரா வாஸ ரஸிகா  --“--          70 
3 15 த்ரிபுரா ஸ்ரீ ஸ்வரூபிண ீ --“--        
3 15 மஹா பத்ம வனாந்ேஸ்ோ  --“--          
3 15 ஸ்ரீமத் த்ரிபுர மாலின ீ --“--   
3 15 மஹா த்ரிபுர ஸித்ோம்பா --“-- 
3 15 ஸ்ரீ மஹா த்ரிபுராம்பிகா  --“--   
3 15 நவ சக்ர க்ரமா --“-- 
3 15 மஹா த்ரிபுர பபரவ ீ --“--     
3 15 ஸ்ரீ மாோ --“-- 
3 15 லலிோ --“--  
3 15 பாலா       --“--            80 
 
3 15 ராஜ ராதஜ வரீ --“--            
3 15 ஶ வா  --“--    
3 15 உத்பத்ேி ஸ்ேிேி ஸம்ஹார க்ரம சக்ர நிவாஸின ீ --“-- 
3 15 அர்ே தமர்வாத்ம சக்ரஸ்ோ  --“-- 
3 15 ஸர்வ தலாக மதஹ வரீ  --“--  
3 15 வல்மீக புர மத்யஸ்ோ  --“-- 
3 15 ஜம்பூவன நிவாஸின ீ --“-- 
3 15 அருணாசல ரி ங்கஸ்ோ --“-- 
3 15 வ்யாக்ராலய நிவாஸின ீ --“--    
3 15 ஸ்ரீ காளஹஸ்ேி நிலயா  --“--             90 
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3 15 காஶ புர நிவாஸின ீ தேவ ீஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம:    
3 15 ஸ்ரீமத் வகலாஸ நிலயா --“-- 
3 15 த்வாேஶ ந்ே மதஹ வரீ --“--    
3 15 ஸ்ரீ தஷா ஶ ந்ே மத்யஸ்ோ --“--  
3 15 ஸர்வ தவோந்ே லக்ஷிோ 
3 15 ருேி ஸ்ம்ரி ேி புராதண-ேிஹாஸா-கமகதல வரீ --“--    
3 15 பூே பபௌேிக ேன்மாத்ர தேவோ ப்ராண ஹ்ரி ன் மய ீ --“-- 
3 15 ஜதீவ வர ப்ரம்ஹ  ரூபா --“-- 
3 15 ஸ்ரீ குணாட்யா    --“--       
3 15 குணாத்மிகா  --“--                100 
 
3 15 அவஸ்த்ோத்ரய நிர்முக்ோ --“--      
3 15 வாக்ரதமாமா மஹ ீமய ீ --“-- 
3 15 காயத்ரீ புவதநஶ ன ீ துர்கா  காள்யாேி ரூபிண ீ --“--   
3 15 மத்ஸ்ய கூர்ம வராஹாேி  நானா ரூப விலாஸின ீ --“-- 
3 15 மஹா தயாகீ வரா ராத்யா --“-- 
3 15 மஹா வரீ வர ப்ரோ   --“-- 
3 15 ஸித்தே வர குலா ராத்யா --“-- 
3 15 ஸ்ரீமச் சரண வவபவா --“--             108 
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-ஸ்ரீ தேவ ீ வவபவா சர்ய அஷ்த ாத்ேரம்- 
-4. தஹாமம்-  

 
3 15 பரமானந்ே லஹரீ  தேவ்வய ஸ்வாஹா 
3 15 பர வசேன்ய ேீபிகா --“-- 
3 15 ஸ்வயம் ப்ரகாஶ கிரணா --“-- 
3 15 நித்ய வவபவ ஶ லின ீ  --“--    
3 15 விஶ த்ே தகவலா கண்  ஸத்ய காலாத்ம ரூபிண ீ --“--  
3 15 ஆேி மத்யாந்ே ரஹிோ  --“-- 
3 15 மஹாமாயா  விலாஸின ீ --“--        
3 15 குணத்ரய  பரிச்தசத்ரீ  --“-- 
3 15 ஸர்வ ேத்வ ப்ரகாஶ ன ீ --“--           
3 15 ஸ்த்ரீ பும்ஸ பாவ ரஸிகா --“--           10 
 
3 15 ஜகத் ஸர்காேி  லம்ப ா --“--          
3 15 அ ஶஷ நாம ரூபாேி  தபேச் தசே ரவிப்ரபா --“-- 
3 15 அனாேி வாஸனா ரூபா  --“-- 
3 15 வாஸதனாத்யத் ப்ரபஞ்சிகா --“--  
3 15 ப்ரபஞ்தசா பஶம ப்வரௌடா --“-- 
3 15 சராசர  ஜகன்மய ீ --“--  
3 15 ஸமஸ்ே ஜகோ ோரா  --“-- 
3 15 ஸர்வ  ஸஞ்ஜவீதநாத் ஸுகா --“--            
3 15 பக்ே தசதோ மயானந்ே  ஸ்வார்த்ே வவபவ விப்ரமா --“-- 
3 15 ஸர்வாகர்ஷண வஷ்யாேி  ஸர்வ கர்ம துரந்ேரா --“--            20    
          
3 15 விஞ்ஞாந பரமானந்ே வித்யா  --“-- 
3 15 ஸந்ோன ஸித்ேிோ --“-- 
3 15 ஆயுராதராக்ய வஸௌபாக்ய பல ஸ்ரீ கீர்த்ேி பாக்யோ  --“--  
3 15 ேன ோன்ய மண ீ வஸ்த்ர  பூஷா தலபன மால்யோ --“-- 
3 15 க்ருஹ க்ராம மஹாராஜ்ய ஸாம்ராஜ்ய ஸுகோயின ீ --“-- 
3 15 ஸப்ோங்க ஶக்ேி ஸம்பூர்ண  ஸார்வ பபௌம பலப்ரோ --“--   
3 15 ப்ரம்ஹ விஷ்ணு ஶ தவந்த்ராேி  பே வி ராண நக்ஷமா --“--   
3 15 புக்ேி முக்ேி மஹா பக்ேி விரக்த்-யத்வவே ோயின ீ --“-- 
3 15 நிக்ரஹா -Sநுக்ரஹா த்யக்ஷா  --“-- 
3 15 ஞான நிர்தவே ோயின ீ --“--                30 
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3 15 பரகாய ப்ரதவஶ ேி தயாக ஸித்ேி ப்ரோயின ீ  தேவ்வய ஸ்வாஹா 
3 15 ஶ ஷ்  ஸஞ்ஜவீந ப்வரௌடா  --“-- 
3 15 துஷ்  ஸம்ஹார ஸித்ேிோ  --“--    
3 15 லீலா வினிர்மிோSதநக  தகாடி ப்ரம்ஹாண்  மண் லா --“-- 
3 15 ஏகா --“-- 
3 15 அதநகாத்மிகா --“--                 
3 15 நானா ரூபிண ீ --“-- 
3 15 அர்ோங்கதன வரீ --“--     
3 15 ஶ வ ஶக்ேி மய ீ --“-- 
3 15 நித்ய ரி ங்காவரக ரஸ ப்ரியா --“--                   40 
 
3 15 துஷ் ா --“-- 
3 15 புஷ் ா --“-- 
3 15 அபரிச்சின்னா --“-- 
3 15 நித்ய வயௌவன தமாஹின ீ --“--    
3 15 ஸமஸ்ே தேவோ ரூபா  --“--                
3 15 ஸர்வ தேவாேி தேவோ --“-- 
3 15 தேவர்ஷி பித்ரி  ஸித்ோேி  தயாகின ீபபரவாத்மிகா  --“-- 
3 15 நிேி ஸித்ேி மண ீமுத்ரா --“-- 
3 15 ஶஸ்த்ரா-ஸ்த்ராயுே  பாஸுரா --“-- 
3 15 சத்ர சாமர வாேித்ர  போகா வ்யஜனாஞ்சிோ --“--          50 
 
3 15 ஹஸ்த்-ய வரே பாோே அமாத்ய தஸனா ஸு தஸவிோ  --“-- 
3 15 புதராஹிே குலாச்சார்ய  குரு ஶ ஷ்யாேி தஸவிோ  --“--  
3 15 ஸுோ ஸமுத்ர மத்தயாத்யத்  ஸுரத்ரி ம நிவாஸின ீ --“-- 
3 15 மணி த்வபீாந்ேர ப்தராத்யத்  கேம்ப வன வாஸின ீ  --“--      
3 15 சிந்ோமணி க்ருஹாந்ேஸ்ோ  --“-- 
3 15 மணிமண் ப மத்யகா --“-- 
3 15 ரத்ன ஸிம்ஹாஸன ப்தராத்யத் ஶவ மஞ்ஜாேி ஶ யின ீ --“-- 
3 15 ஸோஶ வ மஹாலிங்க  மூல ஸங்கட்ட தயாநிகா --“--  
3 15 அன்தயான்யா லிங்க ஸங்கர்ஷ கண்டூ ஸம்க்ஷுப்ே மாநஸா  --“--    60 
 
 
 

http://www.bhaskaraprakasha.com/
http://www.bhaskaraprakasha.com/


De’vee Vaibhavashcharya Ashto’tram  

 

 

Copyright@Bhaskara Prakasha Ashram                                 http:// www.bhaskaraprakasha.com/

   

16 

3 15 கதலாத்யத் பிந்து காளிந்ய துர்ய நாே பரம்பரா   தேவ்வய ஸ்வாஹா 
3 15 நாோன்ோனந்ே ஸந்தோஹ  ஸ்வயம் வ்யக்ே வதசாSம்ரி ோ --“-- 
3 15 காமராஜ மஹா ேந்த்ர ரஹஸ்யா சார ேக்ஷிணா --“-- 
3 15 மகார பஞ்ஜ தகாத்பூே ப்வரௌடான் தோல்லாஸ ஸுந்ேரீ --“--            
3 15 ஸ்ரீ சக்ர ராஜ நிலயா  --“-- 
3 15 ஸ்ரீவித்யா மந்த்ர விக்ரஹா --“--    
3 15 அகண்  ஸச்சிோனந்ே  ஶ வ ஶக்த்வயக்ய ரூபிண ீ--“--    
3 15 த்ரிபுரா --“-- 
3 15 த்ரிபுதரஶ ன ீ --“-- 
3 15 மஹா த்ரிபுர ஸுந்ேரீ  --“-- 
 
3 15 த்ரிபுரா வாஸ ரஸிகா  --“--          70 
3 15 த்ரிபுரா ஸ்ரீ ஸ்வரூபிண ீ --“--        
3 15 மஹா பத்ம வனாந்ேஸ்ோ  --“--          
3 15 ஸ்ரீமத் த்ரிபுர மாலின ீ --“--   
3 15 மஹா த்ரிபுர ஸித்ோம்பா --“-- 
3 15 ஸ்ரீ மஹா த்ரிபுராம்பிகா  --“--   
3 15 நவ சக்ர க்ரமா --“-- 
3 15 மஹா த்ரிபுர பபரவ ீ --“--     
3 15 ஸ்ரீ மாோ --“-- 
3 15 லலிோ --“--  
3 15 பாலா       --“--            80 
 
3 15 ராஜ ராதஜ வரீ --“--            
3 15 ஶ வா  --“--    
3 15 உத்பத்ேி ஸ்ேிேி ஸம்ஹார க்ரம சக்ர நிவாஸின ீ --“-- 
3 15 அர்ே தமர்வாத்ம சக்ரஸ்ோ  --“-- 
3 15 ஸர்வ தலாக மதஹ வரீ  --“--  
3 15 வல்மீக புர மத்யஸ்ோ  --“-- 
3 15 ஜம்பூவன நிவாஸின ீ --“-- 
3 15 அருணாசல ரி ங்கஸ்ோ --“-- 
3 15 வ்யாக்ராலய நிவாஸின ீ --“--    
3 15 ஸ்ரீ காளஹஸ்ேி நிலயா  --“--             90 
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3 15 காஶ புர நிவாஸின ீ தேவ்வய ஸ்வாஹா 
3 15 ஸ்ரீமத் வகலாஸ நிலயா --“-- 
3 15 த்வாேஶ ந்ே மதஹ வரீ --“--    
3 15 ஸ்ரீ தஷா ஶ ந்ே மத்யஸ்ோ --“--  
3 15 ஸர்வ தவோந்ே லக்ஷிோ 
3 15 ருேி ஸ்ம்ரி ேி புராதண-ேிஹாஸா-கமகதல வரீ --“--    
3 15 பூே பபௌேிக ேன்மாத்ர தேவோ ப்ராண ஹ்ரி ன் மய ீ --“-- 
3 15 ஜதீவ வர ப்ரம்ஹ  ரூபா --“-- 
3 15 ஸ்ரீ குணாட்யா    --“--       
3 15 குணாத்மிகா  --“--                100 
 
3 15 அவஸ்த்ோத்ரய நிர்முக்ோ --“--      
3 15 வாக்ரதமாமா மஹ ீமய ீ --“-- 
3 15 காயத்ரீ புவதநஶ ன ீ துர்கா  காள்யாேி ரூபிண ீ --“--   
3 15 மத்ஸ்ய கூர்ம வராஹாேி  நானா ரூப விலாஸின ீ --“-- 
3 15 மஹா தயாகீ வரா ராத்யா --“-- 
3 15 மஹா வரீ வர ப்ரோ   --“-- 
3 15 ஸித்தே வர குலா ராத்யா --“-- 
3 15 ஸ்ரீமச் சரண வவபவா --“--             108 
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-ஸ்ரீ தேவ ீவவபவா சர்ய அஷ்த ாத்ேரம்- 
-5. நமஸ்காரம் -  

 
3 15 பரமானந்ே லஹர்வய நம: 
3 15 பர வசேன்ய ேீபிகாவய நம: 
3 15 ஸ்வயம் ப்ரகாஶ கிரணாவய நம: 
3 15 நித்ய வவபவ ஶ லின்வய நம:     
3 15 விஶ த்ே தகவலா கண்   ஸத்ய காலாத்ம ரூபிண்வய நம: 
3 15 ஆேி மத்யாந்ே ரஹிோவய நம: 
3 15 மஹாமாயா  விலாஸின்வய நம:        
3 15 குணத்ரய  பரிச்தசத்ரிவய நம: 
3 15 ஸர்வ ேத்வ ப்ரகாஶ ன்வய நம:            
3 15 ஸ்த்ரீ பும்ஸ பாவ ரஸிகாவய நம:          10 
 
3 15 ஜகத் ஸர்காேி  லம்ப ாவய நம:          
3 15 அ ஶஷ நாம ரூபாேி  தபேச் தசே ரவிப்ரபாவய நம: 
3 15 அனாேி வாஸனா ரூபாவய நம:  
3 15 வாஸதனாத்யத் ப்ரபஞ்சிகாவய நம:    
3 15 ப்ரபஞ்தசா பஶம ப்வரௌடாவய நம: 
3 15 சராசர  ஜகன்மய்வய நம: 
3 15 ஸமஸ்ே ஜகோ ோராவய நம:   
3 15 ஸர்வ  ஸஞ்ஜவீதநாத் ஸுகாவய நம:             
3 15 பக்ே தசதோ மயானந்ே  ஸ்வார்த்ே வவபவ விப்ரமாவய நம: 
3 15 ஸர்வாகர்ஷண வஷ்யாேி  ஸர்வ கர்ம துரந்ேராவய நம:          20    
          
3 15 விஞ்ஞாந பரமானந்ே வித்யாவய நம: 
3 15 ஸந்ோன ஸித்ேிோவய நம: 
3 15 ஆயுராதராக்ய வஸௌபாக்ய பல ஸ்ரீ கீர்த்ேி பாக்யோவய நம:   
3 15 ேன ோன்ய மண ீ வஸ்த்ர  பூஷா தலபன மால்யோவய நம: 
3 15 க்ருஹ க்ராம மஹாராஜ்ய ஸாம்ராஜ்ய ஸுகோயின்வய நம:  
3 15 ஸப்ோங்க ஶக்ேி ஸம்பூர்ண  ஸார்வ பபௌம பலப்ரோவய நம:  
3 15 ப்ரம்ஹ விஷ்ணு ஶ தவந்த்ராேி  பே வி ராண நக்ஷமாவய நம:    
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3 15 புக்ேி முக்ேி மஹா பக்ேி விரக்த்ய-த்வவே ோயின்வய நம: 
3 15 நிக்ரஹா -Sநுக்ரஹா த்யக்ஷாவய நம:   
3 15 ஞான நிர்தவே ோயின்வய நம:                30 
   
3 15 பரகாய ப்ரதவஶ ேி  தயாக ஸித்ேி  ப்ரோயின்வய நம: 
3 15 ஶ ஷ்  ஸஞ்ஜவீந ப்வரௌடாவய நம: 
3 15 துஷ்  ஸம்ஹார ஸித்ேிோராவய நம:    
3 15 லீலா வினிர்மிோ தநக  தகாடி ப்ரம்ஹாண்  மண் லாவய நம: 
3 15 ஏக வய நம: 
3 15 அதநகாத்மிகாவய நம:                   
3 15 நானா ரூபிண்வய நம: 
3 15 அர்ோங்கதன வர்வய நம:     
3 15 ஶ வ ஶக்ேி மய்வய நம: 
3 15 நித்ய ரி ங்காவரக ரஸ ப்ரியாவய நம:                   40 
 
3 15 துஷ் ாவய நம: 
3 15 புஷ் ாவய நம: 
3 15 அபரிச்சின்னாவய நம: 
3 15 நித்ய வயௌவன தமாஹின்வய நம:    
3 15 ஸமஸ்ே தேவோ ரூபாவய நம:                
3 15 ஸர்வ தேவாேி தேவோவய நம: 
3 15 தேவர்ஷி பித்ரி  ஸித்ோேி  தயாகின ீபபரவாத்மிகாவய நம:  
3 15 நிேி ஸித்ேி மண ீமுத்ராவய நம:  
3 15 ஶஸ்த்ரா-ஸ்த்ராயுே  பாஸுராவய நம: 
3 15 சத்ர சாமர வாேித்ர  போகா வ்யஜனாஞ்சிோவய நம:         50 
 
3 15 ஹஸ்த்ய- வரே பாோே அமாத்ய தஸனா  ஸு தஸவிோவய நம: 
3 15 புதராஹிே குலாச்சார்ய  குரு ஶ ஷ்யாேி தஸவிோவய நம:  
3 15 ஸுோ ஸமுத்ர மத்தயாத்யத்  ஸுரத்ரி ம நிவாஸின்வய நம: 
3 15 மணி த்வபீாந்ேர ப்தராத்யத்  கேம்ப வன வாஸின்வய நம:             
3 15 சிந்ோமணி க்ருஹாந்ேஸ்ோவய நம:  
3 15 மணிமண் ப மத்யகாவய நம: 
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3 15 ரத்ன ஸிம்ஹாஸன ப்தராத்யத் ஶவ மஞ்ஜாேி ஶ யின்வய நம: 
3 15 ஸோஶ வ மஹாலிங்க  மூல ஸங்கட்ட தயாநிகாவய நம:  
3 15 அன்தயான்யா லிங்க ஸங்கர்ஷ  கண்டூ ஸம்க்ஷுப்ே     
        மாநஸாவய நம:          60 
 
3 15 கதலாத்யத் பிந்து  காளிந்ய  துர்ய நாே பரம்பராவய நம: 
3 15 நாோன்ோனந்ே ஸந்தோஹ  ஸ்வயம் வ்யக்ே   
            வதசாSம்ரி ோவய நம:  
3 15 காமராஜ மஹா ேந்த்ர ரஹஸ்யா சார ேக்ஷிணாவய நம:   
3 15 மகார பஞ்ஜ தகாத்பூே ப்வரௌடான் தோல்லாஸ ஸுந்ேர்வய நம:            
3 15 ஸ்ரீ சக்ர ராஜ நிலயாவய நம:  
3 15 ஸ்ரீவித்யா மந்த்ர விக்ரஹாவய நம:    
3 15 அகண்  ஸச்சிோனந்ே  ஶ வ ஶக்த்வயக்ய ரூபிண்வய நம:    
3 15 த்ரிபுராவய நம: 
3 15 த்ரிபுதரஶ ன்வய நம: 
3 15 மஹா த்ரிபுர ஸுந்ேர்வய நம:   
 
3 15 த்ரிபுரா வாஸ ரஸிகாவய நம:          70 
3 15 த்ரிபுரா ஸ்ரீ ஸ்வரூபிண்வய நம:         
3 15 மஹா பத்ம வனாந்ேஸ்ோவய நம:           
3 15 ஸ்ரீமத் த்ரிபுர மாலின்வய நம:   
3 15 மஹா த்ரிபுர ஸித்ோம்பாவய நம: 
3 15 ஸ்ரீ மஹா த்ரிபுராம்பிகாவய நம:     
3 15 நவ சக்ர க்ரமா தேவ்வய நம:  
3 15 மஹா த்ரிபுர பபரவ்வய நம:     
3 15 ஸ்ரீ மாத்தர நம: 
3 15 லலிோவய நம: 
3 15 பாலாவய நம:            80 
 
3 15 ராஜ ராதஜ வர்வய நம:            
3 15 ஶ வாவய நம:     
3 15 உத்பத்ேி ஸ்ேிேி ஸம்ஹார க்ரம சக்ர நிவாஸின்வய நம:  
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3 15 அர்ே தமர்வாத்ம சக்ரஸ்ோவய நம: 
3 15 ஸர்வ தலாக மதஹ வர்வய நம:    
3 15 வல்மீக புர மத்யஸ்ோவய நம:  
3 15 ஜம்பூவன நிவாஸின்வய நம: 
3 15 அருணாசல ரி ங்கஸ்ோவய நம: 
3 15 வ்யாக்ராலய நிவாஸின்வய நம:     
3 15 ஸ்ரீ காளஹஸ்ேி நிலயாவய நம:              90 
 
3 15 காஶ புர நிவாஸின்வய நம:        
3 15 ஸ்ரீமத் வகலாஸ நிலயாவய நம: 
3 15 த்வாேஶ ந்ே மதஹ வர்வய நம:     
3 15 ஸ்ரீ தஷா ஶ ந்ே மத்யஸ்ோவய நம:  
3 15 ஸர்வ தவோந்ே லக்ஷிோவய நம: 
3 15 ருேி ஸ்ம்ரி ேி புராதண-ேிஹாஸா-கமகதல வர்வய நம:    
3 15 பூே பபௌேிக ேன்மாத்ர தேவோ ப்ராண ஹ்ரி ன் மய்வய நம: 
3 15 ஜதீவ வர ப்ரம்ஹ  ரூபாவய நம: 
3 15 ஸ்ரீ குணாட்யாவய நம:       
3 15 குணாத்மிகாவய நம:                100 
 
3 15 அவஸ்த்ோத்ரய நிர்முக்ோவய நம:      
3 15 வாக்ர தமாமா மஹ ீமய்வய நம: 
3 15 காயத்ரீ புவதநஶ ன ீ துர்கா  காள்யாேி ரூபிண்வய நம:   
3 15 மத்ஸ்ய கூர்ம வராஹாேி  நானா ரூப விலாஸின்வய நம: 
3 15 மஹா தயாகீ வரா ராத்யாவய நம:   
3 15 மஹா வரீ வர ப்ரோவய நம:   
3 15 ஸித்தே வர குலா ராத்யாவய நம:  
3 15 ஸ்ரீமச் சரண வவபவாவய நம:            108 
 

ஓம் 
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