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About this book 
 
 
 
 

 This book is intended for use by members of Bhaskara Prakasha Ashram to guide 
the chanting of the mantras during performance of  Chandi Homam. This book does not 
represent the entirety of Puja and Homa Krama prescribed for the performance of a Chandi 
Homam, and we want to emphasize that there are aspects of the Homam that are 
performed by the Acharya not documented in this publication.  
 

This publication is a useful companion to the audio publication “Durga Saptashati Parayana 
Krama” ( https://bhaskaraprakasha.org/publications/audio/ ) of Bhaskara Prakasha Ashram. It is in 
the same order as the audio publication with the exception of the Sankalpam, which is only 
in this book. 
 

The Sankalpam in this publication is provided to enable devotees participating in the 
forthcoming Sahasra Chandi Yagnya, being performed by Bhaskara Prakasha Ashram.   
 

We have put in our best efforts to ensure that this publication is error free. However, if you 
notice any errors, typos or corrections required to this book, please let us know at  
info@bhaskaraprakasha.org. 
 
 No part of this publication should be used in an unauthorized manner without the 
permission and authorization from Bhaskara Prakasha Ashram. 
 
 This book is dedicated to the disciples of Bhaskara Prakasha Ashram and we pray to 
our Guru Parampara and Chandika Mahalakshmi  to bestow blessings to all members and 
disciples of our Ashram. 

 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bhaskaraprakasha.org/publications/audio/
https://bhaskaraprakasha.org/home/
mailto:info@bhaskaraprakasha.org
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Sri Sri  Vimarshānanda  Nāthēndra  Saraswati  Mahāswāmigal 
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Preface to the first edition 

 

śrī gurubhyōnamaḥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durgā Saptaśati, also known as Dēvī māhātmyam, is a text from the Mārkaṇḍēya purāṇam. 
Chanting the Dēvī māhātmyam is a highly potent form of Dēvī worship due to the seven hundred 
powerful mantras contained in the verses of durgā saptaśati. These seven hundred mantras are 
chanted in the performance of a Chaṇdī hōmam as oblations are offered to Dēvī. 
 
 This book is a distilled version of the  Chaṇdī hōmam  procedures  documented  by our 
guru śrī śrī Vimarśānanthēndra Saraswati Swāmigal (1902–1996). śrī Vimarśānandā, the founder of 
Bhaskara Prakasha Ashram, travelled to all parts of India teaching Veda, Agama, Tantra and śrīvidyā 
upāsana to many devotees.  
 
 In 1996, just prior to attaining Maha Samadhi,  śrī Vimarśānandā  directed his  grandson 
and senior disciples, śrī Raghu Y Ranganathan  (śrī Svabhāvānandanāthā ),  śmt Akhila Ranganathan 
(śrī Kāmēśvaryambā),  śrī Kumar Ramachandran and smt. Gowri Ramachandran to establish 
Bhaskrara Prakasha Ashram in North America and Europe. 
 
 The hallmark of Bhaskara Prakasha Ashram is the unbroken lineage of śrīvidyā Gurus and the 
immense faith and devotion of the sadhaka and upasaka to their Gurus and Guru Parampara. All 
Bhaskara Prakasha Ashram devotees follow the principles and traditional practices prescribed by the  
Siddhamalli  Guru  Parampara  under the guidance of  current Gurus  of the ashram.  
 
 śrī Vimarśānandā’s dedication to the performance of rituals with utmost devotion, sincerity and 
his commitment to excellence is manifested in every endeavour of the Ashram and its members, 
whether it is a daily Puja, a Chaṇdī hōmam or a grand Kumbhābhiṣēkam (temple consecration). 
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 Today, Bhaskara Prakasha Ashram conducts numerous spiritual activities due to the dedicated 
efforts of its volunteers who donate their time and monetary resources for the conduct of various 
Ashram activities. We pray to the supreme goddess Maha Tripura Sundari to shower her blessings 
on all of Bhaskara Prakasha Ashram’s disciples and volunteers who work for the well being of the 
entire world.  
 

 All of our publications are possible due to the  guidance provided by śrī Gñānānanda Tīrtha 
Swāmigal, the current pīṭhādhipati of Bhaskara Prakasha Ashram, and śrī R. Ramakrishnan Dikshitar 
(śrī Pūrṇānandanāthā), who leads the Publications and Research aspects of the ashram. 
  

 On behalf of all of the members of the Ashram, I would like to express my sincere gratitude 
to   śrī. R. Ramakrishnan Dikshithar,   śrī. Shankara Narayanan,    śmt. Latha Ramani Sundaresan,  
Dr. Mythili Seetharaman  and    śmt. Sivasakthi Subramanian from India,   śrī Raghu Y Ranganathan,   
śmt Akhila Ranganathan, śrī Kumar Ramachandran, śrī Addepalli Suryanarayana, śmt Addepalli Sarada, 
śrī Sriram Srinivasan,  śmt Uma Murali,  and many others  from North America. This publication 
would not have been possible without their tireless efforts in typesetting and editing this publication. 
 

 Bhaskara Prakasha Ashram thanks the yeomen service rendered 
by late Smt. Janaki Ramachandran and late Shri T.A. Ramachandran, 
parents of Shri Kumar Ramachandran,   who played  a vital role  in 
inspiring many disciples of BPA through their knowledge,  drive, hard 
work, and undying faith.  They created multiple works  that made it 
much easier for everyone to follow the teachings of our Shri Vidya 
Guru parampara.  
 
Dedicated to the holy feet of our Guru Parampara. 
 
 
K.R.Yegnarathnam                December 2018 
 
Global Head, Bhaskara Prakasha Ashram          Chennai, India 
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śrī śrī Gñānānanda Tīrtha Swāmigal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 śrī Gñānānanda Tīrtha Swāmīgal  is the illustrious second son and also a very competent 
disciple of rare talent of our guru maharaj  śrī Vimarśānanthēndra Saraswati Swamigal.  To put 
it in a nutshell, he is a practicing śrī vidyōpāsaka par excellence and no field or practices in the 
Great Ocean of śrī Vidya worship is untouched or unvisited by him.  
 
 He took Sanyasa Ashram on 1st January, 2017  on the banks of river  Tāmraparṇi  in 
Siddhamalli Village, Tamil Nadu.   Siddhamalli  is the birthplace  of  our  revered Moola Guru  
śrī Kāmēśvarānanda nātha,  wherein  he built the famous  Lalithambika Mutt  and  installed the  
śrī Lalithambika Vigraha in the Mutt temple. 

 
 śrī Gñānānanda Tīrtha Swāmīgal  has been instrumental  in leading  the ritual  practices  
of various Puja and Temple kumbhābhiṣēkam conducted by Bhaskara Prakasha Ashram. 
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śrī R. Ramakrishnan   and  śmt Lalitha Ramakrishnan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 śrī Ramakrishnan Dikshitar (śrī Pūrṇānandanātha) and his wife  Smt. Lalitha Ramakrishnan 
(śrī Lōpāmudra) are respected śrīvidyā upāsaka. Practicing śrīvidyā upāsana for the past 60 years, 
they are  raised and venerated  by practitioners of  śrīvidyā Tantra  for their deep knowledge of 
Tantra and Agama scriptures.  śrī Ramakrishnan has incredible memory  to recollect the different 
ideas provided in different Tantra texts. He has done  extensive research on  śrīvidyā  Tantra, 
especially  from the  manuscripts  relating to  śrīvidyā  Tantra  preserved at the  Adyar Library, 
Theosophical Society of India. 
 
 śrī Ramakrishnan is the Poorva-ashrama son of śrī śrī Vimarśānanthēndra Saraswati 
Swāmigal. Currently living in Madurai, India, śrī Ramakrishnan  is leading the publication division 
of Bhaskara Prakasha Ashram by providing expert knowledge and advice about using the Tantra 
texts for Puja and Homa.  
 
 Bhaskara Prakasha Ashram is extremely grateful to  both śrī Ramakrishnan and śmt 
Lalitha Ramakrishnan for their generous help in bringing out Upasana Krama texts and their 
continuing guidance to Ashram’s spiritual activities.  
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śrī Raghu Y Ranganathan and  śmt Akhila Ranganathan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

śrī Raghu Y Ranganathan (śrī Svabhāvānandanāthā) and śmt Akhila Ranganathan (śrī 
kāmēśvaryambā) are  senior disciples of His Holiness śrī śrī Vimarśānanthēndra Saraswati 
Swāmigal, the founder of Bhaskara Prakasha Ashram. Raghu is also the poorva-ashrama grand 
son of śrī śrī Vimarśānanthēndra Saraswati Swāmigal and son of śrī K.R.Yegnarathnam.  
 
Raghu has been leading the Bhaskara Prakasha Ashram (BPA) activities outside India and is the 
President of BPA in North America. Raghu started his training in veda in gurukul style from his 
guru and grand father at the age of seven. He was initiated into śrīvidyā upāsana and 
accompanied his Guru in performing more than 500 Chaṇdī hōmam, śrīvidyā hōmam and śrīvidyā 
navāvaraṇa pūjā. Raghu's first independent śata Chaṇḍī hōmam was performed at śrī Kamakshi 
temple in New Delhi in 1988 at the age of 23.   Raghu and Akhila have initiated and taught 
Dēvī māhātmyam, traditional Vedic chanting and śrīvidyā Tantra worship to  many devotees in 
Kenya, Singapore, UAE, USA and Canada since 1996. They have travelled widely in the USA 
and Canada performing various Puja and Homa including śata Chaṇḍī hōmam, śahasra Chaṇḍī 
hōmam, atirudram and śrīvidyā navāvaraṇa hōmam. In addition to their passion for teaching Veda, 
Agama and Tantra to sincere devotees,  Raghu and Akhila, striving for continuous improvements, 
are continuing to learn the ocean of knowledge available in our scriptures.  

 
They prefer to be called Shishya, because they are mentored, taught and provided insights into 
the performance of Puja and Homa by śrī Gñānānanda Tīrtha Swāmīgal, śri K.R.Yegnarathnam, 
and śri. Ramakrishnan. 

*** 
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A guide to reading the notations 
 

To help identify the phonetic variations  required to pronounce different types of  consonants,   

a distinct type of  Colour & Style  visual  notation is used. Eg 
 

1st  types are given in default style as in  க  क  ka  |  3rd types are in red/italic/underscored as in  க  ग ga 

           2nd   types are given in bold as in   க  ख  Kha  |  4th   types are in red/italic/bold as in  க   घ   Gha 
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-ததவ ீ மாஹாத்ம்யம்-    

 
 

 

 

 
 

 

*** ஸ்ரீ குரு சரணாரவிந்தாப்யாம்  நம: ***  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ஶ க்லாம் பரதரம்  விஷ்ணும்  ஶஶ  வர்ணம் சதுர்புஜம் 

ப்ரஸன்ன  வதனம் த்யாதயத்  ஸர்வ  விக்தனாப  ஶ ந்ததய 
 

                  | |         | 

ஓம் கணானாம் த்வா கணபதிகும் ஹவாமதஹ 
                                                                     ------------------------------                                            ------------------------- 

 

            |          |         | 

கவிம் கவனீாமுபம ரவஸ்தமம் | 
                          --------------------------                                         ---------------------------                                                   ----------------------- 

          | 

ஜ்தயஷ்டராஜம் ப்ரம்ஹணாம்  ப்ரம்ஹணஸ்பதி 
                         ---------------------------                                                           - -----------------------                       ------------------------------                       ------------------------ 

         |        |    | 

ஆன:  ரி ண்வந்நூதிபி : ஸீத ஸாதனம் || 
                                                                   ----------------------------                                  --------------------------------                                                                  ----------------------- 

 

*** ஓம் ஸ்ரீ மஹாகணபததய நம: *** 
 

 

 

 

 

 

 

 

*** ஸ்ரீ மாத்தர நம: *** 
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-1.1 குரு ப்ரார்த்தனா- 
-- ஸித்தமல்லி ( பாஸ்கர  ப்ரகாஶ ரம )  குரு பரம்பரா -- 

 

 

        ஆதி குரு 
        ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி 
 

: 

: 
* 

       

        ஸ்ரீ பாஸ்கரராய  மகீ 

        ( ஸ்ரீ பாஸுராநன்த நாத ) 

 
 

: 

 

        காமம வராநன்த நாத  / காமம வர்யம்பா 

 

 
 

| 

 

        ராமாநன்த நாத /  ராமாம்பா 

 

 
 

| 

 

        ப்ரகாஶ நன்த நாத  / விமர்ஶ ம்பா 
 
 

 

| 
|     

            

         விமர்ஶ நன்த நாத  / ஸத்யாம்பா 
   

 

| 
 

   

 

 

 

       

 
 

1. ஞானாநன்த நாத  /    2. பூர்ணாநன்த நாத /   3. பூர்ணாநன்த நாத /   4. ஸ்வபாவநன்த நாத / 

  ஞானாம்பா       பூர்ணாம்பா       மலாபாமுத்ரா              காமம வர்யம்பா 
 

http://www.bhaskaraprakasha.com/
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Notes  

➢ 1. ஸ்வ குரு  is the Guru who initiated one with the Highest – “ மந்த்ரம் ”  
➢ 2. பரம குரு  is the Guru of one's (Swa)Guru 
➢ 3. பரமமஷ்டி குரு is the Guru of one's Paramaguru  

 

Reference Grid for Paduka Mantram - 
 

மந்த்மராபமதஶம் 1. ஸ்வ குரு 2. பரம குரு 3. பரமமஷ்டி குரு 

1. ஞானாநன்த நாத 
ஞானாம்பா  ஸமமத  
ஞானாநன்த நாத 

ஸத்யாம்பா ஸமமத   
விமர்ஶ நந்த  நாத    

விமர்ஶ ம்பா    ஸமமத   
ப்ரகாஶ நந்த நாத   

2. பூர்ணாநன்த நாத 
பூர்ணாம்பா  ஸமமத  
பூர்ணாநன்த நாத 

ஸத்யாம்பா ஸமமத   
விமர்ஶ நந்த  நாத 

விமர்ஶ ம்பா    ஸமமத   
ப்ரகாஶ நந்த நாத 

3. பூர்ணாநன்த நாத 
மலாபாமுத்ரா  ஸமமத  
பூர்ணாநன்த நாத 

ஸத்யாம்பா ஸமமத   
விமர்ஶ நந்த  நாத 

விமர்ஶ ம்பா    ஸமமத   
ப்ரகாஶ நந்த நாத 

4. ஸ்வபாவநன்த நாத 
காமம வர்யம்பா ஸமமத  
ஸ்வபாவநன்த நாத 

ஸத்யாம்பா ஸமமத   
விமர்ஶ நந்த  நாத 

விமர்ஶ ம்பா    ஸமமத   
ப்ரகாஶ நந்த நாத 

 

குரு பாதுகா 
 

1. ஸ்வ குரு 

 ஓம்-ஐம்-ஹ்ரீம்-ஸ்ரீம்    ஐம்-க்லீம்-ஸஸௌ:      

 ஹம்ஸ:  ஶ வ:  மஸாஹம். 
 ஸ்வரூப நிரூபண மஹதமவ  ஸ்ரீ குரமவ நம:  
  

 _ _ _ _  ஸமமத  _ _ _ _  குரு  ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: 
 

   

2. பரம குரு 

 ஓம்-ஐம்-ஹ்ரீம்-ஸ்ரீம்    ஐம்-க்லீம்-ஸஸௌ:    

 மஸாஹம்  ஹம்ஸ:  ஶ வ:  

   ஸ்வச்சப்ரகாஶ விமர்ஶ மஹதமவ  பரம குரமவ நம: 
   

 _ _ _ _  ஸமமத  _ _ _ _  பரம குரு  ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: 
  

   

3. பரமமஷ்டி குரு 

 ஓம்-ஐம்-ஹ்ரீம்-ஸ்ரீம்    ஐம்-க்லீம்-ஸஸௌ:  

   ஹம்ஸ:  ஶ வ:  மஸாஹம்  ஹம்ஸ:       

  ஸ்வாத்மாராம பஞ்சர விலீந மதஜமஸ   பரமமஷ்டி குரமவ நம: 
    

 _ _ _ _  ஸமமத  _ _ _ _  பரமமஷ்டி குரு  ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: 
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-1.2 ஸ்ரீ கணபதி அதர்வஶ ர்ஷம்-  

 
     |      |    |    

ஓம் |  பத்ரம் கர்ணணபி :  ருணுயாம  ணதவா:  | பத்ரம்   ப ணயமாக்ஷபிர் – 
                  _______________          __________-_________               ---------------------                                                 --------------------------                                                       ------------------------  

 

      |         | |            |        |   

யஜத்ரா:   |  ஸ்திரர ரங்ரகஸ்   துஷ்டுவாகும்      ஸஸ்தநூபி :  | 
                              ------------------------------                                  -------------------------------                                  ------------------------------ 

 

           |   |    |          |        |  

வ்ய ஶம ணதவஹிதம்  யதாயு:  |   ஸ்வஸ்தி ந இந்த்ணரா  வ்ரி த்த ரவா: | 
  ---------------------------------                          ------------------------------                                 ------------------------------                                                           -----------------------------                         ------------------------------ 

 

  |         |    

ஸ்வஸ்தி ந:  பூஷா     வி வ ணவதா:  |   ஸ்வஸ்தி ந ஸ்தார்க்ஷ்ணயா – 
                                      -----------------------------                                                                                              -------------------------    -------------------------------                                 ------------------------------------  -------------------------                          -------------- 

 

      |          |   

அரிஷ்டணநமி:  |  ஸ்வஸ்தி ணநா        ப்ரி ஹஸ்பதிர்  ததாது  |   
                         --------------------- -                                                  -------------------------------                                                                ----------------------------------- 

 

              | 

ஓம்  ஶ ந்தி:  ஶ ந்தி:  ஶ ந்தி: ||          
                                           -----------------------------                                                                             ----------------------- 

 
 

 
     |      |        

ஓம்  நமஸ்ணத கணபதணய  | 
                   ---------         
             |           |    

த்வணமவ   ப்ரத்யக்ஷம்  தத்வமஸி   |  த்வணமவ  ணகவலம்  கர்தாஸி   | 
          -----------                                               ---------- --------------          - -----------           -----------      ---------- 
        |               |    

த்வணமவ  ணகவலம்  தர்தாஸி    |  த்வணமவ  ணகவலம்  ஹர்தாஸி | 
    -----------  -----------                          ----------                  ------------       ------------     ---------- 
           ||  

த்வணமவ  ஸர்வம்  கல்விதம் ப்ரம்ஹாஸி   |   
      ---------------- 
           | 

த்வம்  ஸாக்ஷா-தாத்மாஸி    நித்யம்  ||   1 
     --------- 

 
 |   |  

ரி தம்  வச்மி    |   ஸத்யம் வச்மி ||        2 
  -----------                           ---------- 

 
       |        | |  |    | |        |              | |  
அவ த்வம் மாம்   |  அவ  வக்தாரம்  |  அவ  ணராதாரம்   |  அவ தாதாரம் | 
---------        ---------            ---------    --------------                                              ---------      |    | ||          ||  
அவ  தாதாரம்   |    அவாநூ-சானம வ ஸிஷ்யம்  |  
 ----------                         --------------    |         | |       |           | |                             | |   
அவ   ப சாத்தாத்   |   அவ  புரஸ்தாத்    |   அணவாத்தராத்தாத்  | 
 ---------                                      ---------                                                              ----------    |    | |   |           | |       | |  
அவ   தக்ஷிணாத்தாத்     |    அவ  ணசார்த்வாத்தாத்   |   அவா தராத்தாத் | 
   ------------                                        -------------         ---------              |     
ஸர்வணதா மாம்  பாஹி-பாஹி   ஸமந்தாத் ||                           3 
           ------------ 
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       |           | 
த்வம்  வாங்மயஸ்த்வம்  சிந்மய:   | த்வமாநந்தமயஸ்த்வம் ப்ரம்ஹமய: |  
     -----------                   ---------------- 
           |             | 
த்வம்  ஸச்சிதாநந்தா   Sத்விதீணயாஸி  |   த்வம்  ப்ரத்யக்ஷம்  ப்ரம்ஹாஸி | 
       ---------------    ----------                   ---------------              | 

த்வம்  ஞாநமணயா    விஞ்ஞாநமணயாஸி  ||       4 
         ----------------- 
   
    | 

ஸர்வம்    ஜகதிதம்   த்வத்ணதா  ஜாயணத  |  ஸர்வம்  ஜகதிதம்    
             -----------    |                 | 
த்வத்தஸ் திஷ்டதி   |   ஸர்வம்   ஜகதிதம்   த்வயி   லயணமஷ்யதி   | 
      ----------          ----------     | 
ஸர்வம் ஜகதிதம்  த்வயி  ப்ரத்ணயதி   |  
         ----------------       |     | |     
த்வம் பூமி-ராணபா –Sநணலா Sநிணலா-நப :   |   த்வம் சத்வாரி வாக்பதாநி  || 5 
       -----------                                                 -------------- 

 
    |         |         
த்வம்  குணத்ரயாதீத:  |    த்வம்  ணதஹத்ரயாதீத: | 
  ---------          -  -  ---------                          -------------                               --------- 

             |                  | 
த்வம்  காலத்ரயாதீத:   |    த்வம்    மூலாதார-ஸ்திணதாஸி   நித்யம்  | 
   -------------  -----------                                                       -------------          |          | 
த்வம்  ஶக்தி த்ரயாத்மக:   |  த்வாம்  ணயாகிணநா  த்யாயந்தி  நித்யம்  | 
            ----------          ----------- 
 

 

த்வம்  ப்ரம்ஹாஸ்த்வம் – விஷ்ணுஸ்த்வம் – ருத்ரஸ்த்வம் – இந்த்ரஸ்த்வம்- 

அக்நிஸ்த்வம் – வாயுஸ்த்வம் - ஸூர்யஸ்த்வம் - சந்த்ரமாஸ்த்வம் – 
ப்ரம்ஹ   பூர் புவ ஸ்வணராம்  ||         6 
  ------------                   ---------- 

 
           |          | | 

கணாதிம்  பூர்வமுச்சார்ய  வர்ணாதிம்ஸ் ததநந்தரம் | 
   ______                                    ___ ___                     ______________      _______________           _____________   

         |   |   

அனுஸ்வார: பரதர:  |  அர்ததந் துலஸிதம்    |   தாணரண  ரி த்தம்   |  
   _------_______     -------------                                           ----------- 
   |    | |          |  
ஏதத்தவ மநுஸ்வ ரூபம்    |  ககார: பூர்வ  ரூபம்       |  அகாணரா   மத்யம  ரூபம் |  
      ----------------    -----------------     -----------------      | |            |       |   
அநுஸ்வாரஸ் -சாந்த்ய ரூபம்   |  பிந்து  ருத்தர  ரூபம்   |   நாத :  ஸந்தானம்  |  
       -----------------            -----------------                              ----------------- 
            ||         |             |   

ஸகும்ஹிதா    ஸந்தி :   |   ரஸஷா கணணஶ  வித்யா  |   கணக  ரி ஷி:  | 
    -----------------                                              ----------------                           --------------- 
 

    |                   |   

நி ரி த்  காயத்ரீச்  சந்த :   |  ஓம் ஸ்ரீ  மஹா கணபதிர்  ணதவதா   |   
       ---------------                                               ------------- 

 

     ஓம்   கம்  கணபதணய  நம:   ||                       7 
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   |  |    | 
 ஏக   தந்தாய   வித்மணஹ   வக்ர துண்டாய   தமீஹி  | 
          ----------------                                        -----------------                               ----------------- 
   |     | | 
 தந்ணநா   தந்தி :  ப்ரணசாதயாத் ||       8 
           ------------ 
    
    |           |             | 
ஏக தந்தம்    சதுர் ஹஸ்தம்     பாஶ  மங்குஶ    தாரிணம் |  
                                 ----------------             - -----------------                                                        -----------           --------------                     -                                --------------- 
    |                 |                         |      | 
ரி தம் ச -வரதம்  ஹஸ்ரதர்   பிப்ராணம்  மூஷக த்வஜம் |  
  ---------------                                                         -------------------                 ---------------                                                    --------------- 
    |   |       |    | 
ரக்தம்   லம்தபாதரம்    ஶ ர்ப கர்ணகம்   ரக்த  வாஸஸம்  | 
   -----------------   -----------------                       ----------            -----------                                                                                ------------- 
    |    |     |    | 
ரக்த   கந்தானு லிப்தாங்கம்    ரக்த புஷ்ரப:  ஸுபூஜிதம்    |  
        ---------------                     -----------------             ---------------             ------------           --------------- 
 

     |      |         |    | 
பக்தாநு  கம்பினம்  ணதவம்     ஜகத்  காரணமச்யுதம்   | 
 ---------------                               ----------------        ---------------        --------------  --------------------    

       |        |                  | |                  |  
ஆவிர்பூதம்  ச  _ஸ்ரி ஷ்ட்யாததௌ  ப்ரக்ரி ணத:   புருஷாத்பரம் | 
  --------------                         ----------------                                 ---------------                       -----------------                                      -----------                                       ------------ 
   |      |          |      | 
ஏவம் த்யாயதி    ணயா  நித்யம்      ஸ ணயாகீ     ணயாகிநாம்   வர: ||   9 
   -----------------         ---------------              --------------                                             -----------------                                           -------------- 

 

 நணமா வ்ராதபதணய    நணமா கணபதணய     நம: ப்ரமதபதணய 

 நமஸ்ணத  அஸ்து  லம்தபாதராய   ஏக தந்தாய    விக்ந வினாஶ ணன   
       | 
 ஶ வ ஸுதாய     ஸ்ரீ வரதமூர்த்தணய  நணமா  நம:  ||           10 

        ----------------- 
 

 

 

 
      |                                 | 
ஏதத- தர்வஶ ர்ஷம் ணயாதணீத   |   ஸ-ப்ரம்ஹ  பூயாய  கல்பணத  |       
             -----------------     ------------ 

       |                      |             

ஸ ஸர்வத்ர   ஸுகணமதணத    |       ஸ- ஸர்வ விக்ரநர்  ந  பாத்யணத    
     ----------------                     ----------------            |   
ஸ -பஞ்ச மஹா பாபாத்   ப்ரமுச்யணத |  
      ---------------- 

 
  |        |  
ஸாயமதயீாணனா -திவஸ க்ரி தம்      - பாபம்  நாஶயதி | 
-----------------                                   ----------------                     -----------------                                          ----------------    |      | 
ப்ராதரதயீாணனா -ராத்ரி க்ரி தம்           - பாபம்  நாஶயதி |   
   ---------------                       -----------------                     -----------------          --------------- 

       |         | 
ஸாயம் ப்ராத: ப்ரயுஞ்ஜாணனா:     - Sபாணபா  பவதி  |  
    -----------------               -----------------                                              ---------- 
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       | 
ஸர்வத்ராதயீாணனா  -Sபவிக்ணனா    பவதி  | 
        -------------  
    |  
தர்மார்த்த-காம- ணமாக்ஷம் ச   விந்ததி  |   
        ---------------                    | 
இத-மதர்வஶ ர்ஷ-மஶ ஷ்யாய    ந-ணதயம்  | 
        -----------------     |             | 
ணயா  யதி   ணமாஹாத்-தாஸ்யதி   -  ஸ பாபயீான்  பவதி  | 
    -----------------                                             -------------            |    | 
ஸஹஸ்ரா வர்த்தனாத்யம்   யம் காமமதணீத  தம்  தமணந ந  ஸாதணயத் || 11 
       --------------    ----------------   
 
      |        | 
அணநந  கணபதி-ம-பிஷிஞ்சதி         ஸ_வாக்மீ   பவதி |  
         ---------------          --------------         |            |                  | 
சதுர்த்யாமந–ஸ்நன் ஜபதி  ஸ வித்யாவாந்   பவதி |  இத்யதர்வண வாக்யம் |  
            ---------------                                                    -------------                                                  ---------------      |           | 
ப்ரம்ஹாத்யா-வரணம்  வித்யாந்  - ந_பிதபதி -கதாசணநதி  ||         12 
  -----------------    -----------------                                                      ----------------- 
  
       |                | 
ணயா தூர்வாங்குரரர்   யஜதி           ஸ -ரவ ரவணணா-Sபணமா    பவதி  | 
    ---------------           --------------   |           |         |  
ணயா  லாரஜர்  யஜதி       ஸ -ய ஶ வான் பவதி  |   ஸ  ணமதாவான்  பவதி | 
      -----------------      ---------------      --------------        |          | 
ணயா  ணமாதக-    ஸஹஸ்ணரண  யஜதி       ஸ-  வாஞ்சித  பல-மவாப்ணநாதி  |  
           -----------------         -------------------    |          | 
ய: ஸாஜ்ய   ஸமித் பிர்  யஜதி     ஸ ஸர்வம் லபணத  ஸ   ஸர்வம் லபணத ||  13 
          -----------------          ----------------- 
 
         |         |  
அஷ்தடௌ ப்ராம்ஹணான் ஸம்யக் க்ராஹயித்வா ஸூர்ய வர்சஸ்வ ீபவதி | 
           ----------------       -------------       |   
ஸூர்ய  க்ரணஹ   மஹா-நத்யாம்  ப்ரதிமாஸம்  நிததௌ  வா  ஜப்த்வா -  - 
            -------------               --------------      |  
ஸித்த-மந்த்ணரா      பவதி   |  
                   -------------- 

 
    |         |  
மஹா   விக்நாத்      ப்ரமுச்யணத  |    மஹா  ணதாஷாத்    ப்ரமுச்யணத   | 
              ----------------                                            ----------------    |                    | 
மஹா     பாபாத்   ப்ரமுச்யணத  | ஸ -ஸர்வவித்   பவதி   ஸ -ஸர்வவித் பவதி |
           -------------                                                --------------          |      |  | 
ய  ஏவம் ணவத  | இத்யுபநிஷத் ||              14  
  -----------------                          ------------ 
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-1.3 தேவ ீ அதர்வஶ ர்ஷம்- 

 

 

ஓம்  |  ஸர்தவ   வவ  தேவா  தேவமீ்  உப ேஸ்து:   |   

காஸித்வம்   மஹாதேவேீி   | ஸாப்ரவதீ்   |              1 

 

அஹம் ப்ரம்ஹ  ஸ்வரூபிணி    |    மத்ே:   ப்ரக்ரி ேி   புருஷாத்மகம் ஜகத் |  
ஶ ந்யம் ச  ஶ ந்யம் ச   ||                2 

 

அஹம்  ஆனந்ோ னா     நந்தேௌ  |   அஹம்  விங்ஞானா    விங்ஞாதன | 
அஹம்  ப்ரம்ஹா   ப்ரம்ஹணி   தவேிேவ்தய | 
அஹம்  பஞ்ச   பூோந்ய    பஞ்ச பூோநி | அஹம்  அகிலம்   ஜகத் ||         3 

 

தவதோஹ  ம தவதோஹம்    |  வித்யாஹ ம   வித்யாஹம்    |  
அஜாஹம நஜாஹம்   |  அத தசார்த்வம்  ச   ேிர்யக்-சாஹம் ||    4 
        
            |                          | |      | | 

அஹம்   ருத்தரபிர்   வஸு-பிஸ்-சராமி | அஹம்  ஆேித்வய  ருே வி வ தேவவ: 
                                                         --------------------------               

     

    

 

                 |               |   

அஹம்  மித்ரா  வருணா  உபபௌ பிபர்மி |  
--======----------                                          -------------------------                                                    --------------------------------                

                           | | 

அஹ-மிந்த்ராக்நீ  அஹ-ம வினா உபபௌ ||           5 
   -------------------                             --------------------------                                                                          -------------------------                                                                                                                                                  ------------------------ 

 
                                                                           || |                          

அஹம்  தஸாமம்  த்வஷ்ட்டாரம்    பூஷணம் பகம்  ேதாமி  | 
அஹம் விஷ்ணுமு-ருக்ரமம்-    ப்ரம்ஹாண முே  ப்ராஜாபேிம்  ேதாமி ||       6 

 
                  |    |              |                          |                 

அஹம் ேதாமி த்ரவிணம் ஹவிஷ்மதே    ஸுப்ராவ் தய தய -தய  - 

__------------_          ------------------------                                              -------------------                                                                                                                                                                                              ----------------------   

                                      -           | 

- யஜமானாய  ஸுந்வதே  | 
                              --------------------- 

                 
         | |                                                         |                                                                          | |                | |    

அஹம் ராஷ்டரீ- ஸங்கமன ீ வஸூநாம்  - சிகிதுஷீ ப்ரதமா யஞ்ஞியானாம் | 
          -----------------------                                                    --------------------------- 

 

            

         |                   |                    |       | 

அஹம் ஸுதவ   பிேர மஸ்ய  மூர்த்தந்   மம தயாநிரப்ஸ்வ  அந்ே:  ஸமுத்தர | 
-----------------------                              ------------------------                                    ------------------------                          ------------------------- 

 

 

 

 

    

ய ஏவம் தவே |   ஸ வேவமீ்  ஸம்பேமாப்தநாேி  ||                  7 

 

தே   தேவா  அப்ரி வந் | 
 நதமா தேவ்வய   மஹாதேவ்வய   ஶ வாவய ஸேேம் நம: 

  நம: ப்ரக்ரி த்வய  பத்ராவய     நியோ:  ப்ரணோ ஸ்மோம் ||      8 
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          |      |                         |     | | 

ோமக்நி வர்ணாம் ேபஸா ஜ்வலந்ேீம்   வவதராசனமீ்  கர்ம பதலஷு  ஜுஷ்டாம் 
       ----------------------------         ---------------------------                                                     ----------------------                                      -------------------                                  ------------------                                                    -------------------      

                     |                             ||                 | | 

துர்காம் தேவகீு ம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்யா  மதஹSஸுரான் நாஶயித்ர்வய தே நம: || 9 
-----------------------                              ------------------------------       -------------------------        -------------------------- 

                                  

தேவமீ் வாச ம ஜநயந்ே தேவா: ோம் வி வரூபா:  பஶதவா வேந்ேி | 
ஸாதநா மந்த்தர   ஷ மூர்ஜம் துஹானா ததநுர்வா கஸ்மாநுப  ஶ ஷ்த்து வேதூ || 10 

 

 கால  ராத்ரீம்  ப்ரம்ஹ  ஸ்துோம்     வவஷ்ணவமீ்  ஸ்கந்ே  மாேரம் | 
 ஸரஸ்வேீம்  அேிேிம் ேக்ஷ  துஹிேரம்   நமாம:  பாவநாம்  ஶ வாம் ||       11  

 
     |             |                             |    

மஹாலக்ஷ்ம்வய ச வித்மதஹ   ஸர்வ  ஶக்த்வய ச தீமஹி  
           ---------------------------          ----------------------                   -----------------------------------     
 

                      |                                                   | | 

ேந்தநா தேவ ீ ப்ரதசாேயாத் ||           12 
   -------------------------                                 ----------------------- 

   

 அேிதிர்  ஹ்ய ஜநிஷ்ட    ேக்ஷயா  துஹிோ  ேவ |  
 ோம்  தேவா  அன்வஜாயந்ே  பத்ரா  அம்ரி ே  பந்ேவ: ||                13 

 
காதமா  தயாநி:   கமலா  வஜ்ரபாணி:   குஹா ஹஸா  மாேரி வாப்ர-மிி்ந்த்ர: | 

புநர் குஹா ஸகலா மாயயா    ச  புரூச்-வயஷா  வி வ மாோSேி  வித்தயாம் ||    14 

 
       | | 

ஏஷாத்ம ஶக்ேி:   | ஏஷா வி வ தமாஹின ீ| பாஶ ங்குஶ தநுர் பாணதரா |  
ஏஷா ஸ்ரீ மஹாவித்யா | ய ஏவம் தவே   ஸ ஶ கம் ேரேி ||           15 

 

நமஸ்தே அஸ்து பகவேி மாேரஸ்மாந் பாஹி ஸர்வே: ||                 16  

 

வஸஷாஷ்தடௌ வஸவ:  |  வஸவஷகாேஶ ருத்ரா: | 

வஸஷா த்வேஶ ேித்யா:  |  

வஸஷா வி தவ தேவா: தஸாமபா அதஸாம பா ச | 
வஸஷா யாது தானா அஸுரா –ரக்ஷாம்ஸி -பிஶ சா யக்ஷா: -ஸித்தா:  || 

 

வஸஷா   ஸத்வ   ரஜஸ்   ேமாம்ஸி  | வஸஷா  ப்ரம்ஹ   விஷ்ணு   ருத்ர  ரூபிண ீ| 

வஸஷா   ப்ரஜாபேீந்த்ர  ம நவ:  | வஸஷா  க்ரஹ  நக்ஷத்ர  ஜ்தயாேீம்ஷி | 
கலா  காஷ்டாேி  கால  ரூபிண ீ | ோம்  அஹம்  ப்ரதணௌமி  நித்யம் ||         17 

  

பாபா  பஹாரிணமீ் தேவமீ்   புக்ேி  முக்ேி  ப்ரோயினமீ்   
  அனந்ோம்  விஜயாம்  ஶ த்தாம்   ஶரண்யாம்  ஶ வதாம்  ஶ வாம் | 
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           | | 

 வியேீகார  ஸம்யுக்ேம்   வேீிதஹாத்ர  ஸமந்விேம்  

  அர்ததந்து லஸிேம்  தேவ்யா    பஜீம்   ஸர்வார்த்த  ஸாதகம் ||    18 

 

 ஏவதமகாக்ஷரம் ப்ரம்ஹ  யேய: ஶ த்த தசேஸ: | 

  த்யாயந்ேி பரமானந்ே  மயா ஞானாம் புராஶய: ||        19 

   

 வாங் மாயா ப்ரம்ஹ ஸுஸ்ேஸ்மாத் ஷஷ்டம் வக்த்ர ஸமந்விேம் 

  ஸூர்தயா S வாம தராத்ர- பிந்து  ஸம்யுக்-ேஷ்டா த்ரி ேீயக: | 

 நாராயதண ந ஸம்மி தரா  வாயு சா--தர-யுக்ேே:  

  விச்தச நவார்ண தகார்ண: ஸ்யா மஹோ நந்ே ோயக: ||     20 

 

 ஹ்ரி த் புண்டரீக மத்யஸ்தாம்  ப்ராே: ஸூர்ய ஸமப்ரபாம் | 

  பாஶ ங்குஶ தராம் தஸௌம்யாம்  வரோ பய ஹஸ்ேகாம் | 

 த்ரிதநத்ராம் ரக்ே வஸனாம்   பக்ே காம துகாம் பதஜ ||      21 

 

 நமாமி த்வாம் மஹாதேவமீ்  மஹாபய வினாஶ நீம் | 

  மஹா துர்க ப்ரஶமநீம்  மஹா காருண்ய ரூபிணமீ் ||        22 

 

யஸ்யா  ஸ்வரூபம் ப்ரம்ஹாேதயா  ந ஜாநந்ேி ேஸ்மாதுச்யதே,  அஞ்தஞயா | 
யஸ்யா  அந்தோ    ந லப்யதே     ேஸ்மாதுச்யதே.  அனந்ோ | 
யஸ்யா  லக்ஷ்யம்  தநாப லக்ஷ்யதே    ேஸ்மாதுச்யதே,  அலக்ஷ்யா | 
யஸ்யா  ஜனநம்    தலாப லப்யதே    ேஸ்மாதுச்யதே,  அஜா | 
ஏவகய்வ  ஸர்வத்ர வர்ேதே      ேஸ்மாதுச்யதே,  ஏகா | 
ஏவகய்வ  வி வரூபிண ீ     ேஸ்மாதுச்யதே-S-தநகா | 
 
 அே ஏ தவாச்யதே அஞ்தஞயா –நந்ோ –லக்ஷ்யா –வஜகா -வநதகேி ||    23 

 
 மந்த்ராணாம் மாத்ரி கா தேவ ீ  ஶப்ோனாம் ஞானரூபிண ீ| 

 ஞானாநாம் சின்மயா ேீோ  ஶ ந்யாநாம் ஶ ந்யஸாக்ஷிண ீ| 

 யஸ்யா: பரேரம் நாஸ்ேி  வஸஶ   துர்கா  ப்ரகீர்ேிோ ||      24 

 
 ோம் துர்காம்  துர்கமாம் தேவமீ்   துராசார விகாேிநீம் | 

 நாமாமி பவ பீதோஹம்    ஸம்ஸாரார்-ணவ -ோரிணமீ் ||      25 
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இேம் அதர்வஶ ர்ஷம் தயாததீே  ஸ பஞ்சா-தர்வஶ ர்ஷ ஜப பல மாப்தநாேி | 
 

 இேம் அதர்வஶ ர்ஷம் அஞ்ஞாத்வா-  தயார் சாம் ஸ்தாபயேி – 
 ஶேலக்ஷம் ப்ரஜப்த்வாபி தஸார்ச்சா ஸித்திம் ந விந்ேேி ||  
 ஶேம் அஷ்தடாத்ேரம் சாஸ்ய புர சர்யா விதி:  ஸ்ம்ரி ே: | 

 ேஶ வாரம் பதடத் யஸ்து   ஸத்ய: பாவபர் ப்ரமுச்யதே | 
 மஹா துர்காணி ேரேி  மஹாதேவ்யா: ப்ரஸாேே: ||       1 

 

 ஸாயம-தயீாதனா -ேிவஸ க்ரி ேம்  – பாபம்  நாஶயேி | 

 ப்ராேர-தயீாதனா – ராத்ரி க்ரி ேம்     – பாபம் நாஶயேி |   
 ஸாயம்  ப்ராே: ப்ரயுஞ்ஜாதனா   அபாதபா   பவேி | 
 நிஶ தத துரீய ஸந்த்யாயாம் ஜப்த்வா  வாக் ஸித்திர் பவேி ||  
 

 நூேனாயாம்  ப்ரேிமாயாம் ஜப்த்வா   தேவோ   ஸாந்நித்யம்  பவேி | 
 ப்ராண  ப்ரேிஷ்டாயாம்  ஜப்த்வா     ப்ராணாநாம்  ப்ரேிஷ்டா  பவேி | 
 பபௌமா- விந்யாம்   மஹாதேவ ீ  ஸந்நிபதௌ   ஜப்த்வா – 

 மஹா  ம்ரி த்யும்  ேரேி  | ஸ மஹா  ம்ரி த்யும்  ேரேி |      2 

 ய ஏவம் தவே இத்யு-பநிஷத் ||            

     
 

 
 

     |      |    |    

ஓம் |  பத்ரம் கர்தணபி :  ருணுயாம  தேவா:  | பத்ரம்   ப தயமாக்ஷபிர் – 
                  _______________          __________-_________               ---------------------                                                 --------------------------                                                       ------------------------  

 

      |         | |            |        |   

யஜத்ரா:   |  ஸ்திவர ரங்வகஸ்   துஷ்டுவாகும்      ஸஸ்ேநூபி :  | 
                              ------------------------------                                  -------------------------------                                  ------------------------------ 

 

           |   |    |          |        |  

வ்ய ஶம தேவஹிேம்  யோயு:  |   ஸ்வஸ்ேி ந இந்த்தரா  வ்ரி த்த ரவா: | 
  ---------------------------------                          ------------------------------                                 ------------------------------                                                           -----------------------------                         ------------------------------ 

 

  |         |    

ஸ்வஸ்ேி ந:  பூஷா     வி வ தவோ:  |   ஸ்வஸ்ேி ந ஸ்ோர்க்ஷ்தயா – 
                                        -----------------------------                                                                                              -------------------------    -------------------------------                                 ------------------------------------  -------------------------                                          ---------------------- 

 

      |          |   

அரிஷ்டதநமி:  |  ஸ்வஸ்ேி தநா        ப்ரி ஹஸ்பேிர்  ேதாது  |   
                                  ------------------------                                                  -------------------------------                                                                ----------------------- 

 

     | 

ஓம்  ஶ ந்ேி:  ஶ ந்ேி:  ஶ ந்ேி: ||          
                                           -----------------------------                                                                                ----------------------- 

 

*** ஓம் *** 
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/-1.4 ஸஹஸ்ர  சண்டீ   மஹா யஞ்ஞ ஸங்கல்பம்- 

 

ஶ க்லாம் பரதரம்  விஷ்ணும்  ஶஶ  வர்ணம் சதுர்புஜம் 

ப்ரஸன்ன  வதனம் த்யாயயத்  ஸர்வ  விக்யனாப  ஶ ந்தயய  
 

ப்ராணாயாமம் - 9... X 3 
 

மயமாபார்த்த ஸமஸ்த்த  துரித  க்ஷயத்வாரா   ஸ்ரீ பரயம வர  ப்ரீத்யர்த்தம் 

ஸ்ரீ மஹாகாள ீ மஹாலக்ஷமீ  மஹாஸரஸ்வதீ  ஸ்வரூபிண ீ

சண்டிகா  மஹாலக்ஷ்மீ   ப்ரஸாத  ஸித்யர்த்தம். 

 

தயதவ  லக்னம்    ஸுதினம்  தயதவ    தாரா பலம்     சந்த்ர பலம்   தயதவ 

வித்யாபலம்    ததவபலம்  தயதவ     லக்ஷ்மீபயத  யத    அங்க்ரியுகம்  ஸ்மராமி 
 

ஶ பே ஶ ேயன முஹூர்த்யத    அபவித்ர: பவித்யரா வா   
ஸர்வாவஸ்தாம் கயதாபி வா   ய: ஸ்மயரத் புண்டரீகாக்ஷம்  

ஸ: பாஹ்யாப்யந்தர: ஶ சி: 
 

மானஸம்  வாசிகம் பாபம்   கர்மணா  ஸமுபார்ஜிதம் 

ஸ்ரீ ராம ஸ்மரயணதைவ  வ்யயபாஹதி  ை ஸம்ஶய: 

 

ஸ்ரீ ராம ராம ராம 

 

திதிர்-விஷ்ணு:    ததா வார:    ைக்ஷத்ரம்  விஷ்ணுயரவச 
யயாக ச   கரணம் தசவ   ஸர்வம்  ஸ்ரீ விஷ்ணுமயம் ஜகத் 

 

ஸ்ரீ யகாவிந்த யகாவிந்த  யகாவிந்த 
 

அஸ்ய ஸ்ரீ ேகவத:   மஹா விஷ்யணா:   ஆதி புருஷஸ்ய ஆஞ்ஞயா    
ப்ரவர்த்தமானஸ்ய    ஶ ே யயாக  ஶ ே கரண   ஏவங்குண   ஸகல 
வி ஶஷண  விஶ ஷ்டாயாம்  அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம்  ஶ ே திததௌ   

 

அஸ்மாகம் ஸர்யவஷாம்  ஸக  குடும்ோனாம்  யக்ஷமஸ்ததர்யாதி    
ஸர்வாேீஷ்ட  ஸித்யர்த்தம் 

 

தர்மார்த்த காம யமாக்ஷாதி  ைிகில சதுர்வித புருஷார்த்த ஸித்யர்த்தம் 

http://www.bhaskaraprakasha.com/


Sankalpam                    Part 1 -  12  

 

 

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

ஸர்யவஷாம்  ஜன்ம லக்ன  ஜன்ம ராஶ  வஶ த்   ைாம லக்ன  ைாம ராஶ   

வஶ ச்ச   மஹா தஶ தி    பஹுவித   தஶ பஹார   சித்ர ஸூக்ஷ்ம 
ப்ராணாதி வஶ ச்ச  யகாசார   வஶ ச்ச    
 

யய யய க்ரஹா:  ஸ்திதி ோவ   ஆயலாக  யயாக காரகதா  ஆதி பத்யாதிபி:   
ப்ரதிகூலா:  யதஷாம் க்ரஹாணாம்   ஆநுகூல்ய ஸித்யர்த்தம்     

 

யய யய க்ரஹா:  ஸ்திதி ோவ   ஆயலாக  யயாக காரகதா  ஆதி பத்யாதிபி:  
அநுகூலா:   யதஷாம் க்ரஹாணாம்   அதிஶயித  ஶ ே ேல  ப்ரதாத்ரி த்வ   
ஸித்யர்த்தம்    

 

ஆயு: ஆயராக்ய  ஸஸௌோக்ய   பல  ஸ்ரீ  கீர்த்தி  ோக்ய   தை தான்ய  
மண ீவஸ்த்ர  பூஷண  க்ருஹ  க்ராம  மஹாராஜ்ய  ஸாம்ராஜ்யாதி  
ஸமஸ்த  ைிகில  ஸுக    அவாப்த்யர்த்தம்  
 

அஸ்மத்  குருவர்யாணாம்  ஸ்ரீவித்யா படீாதிபானாம்    ஸ்ரீவித்யா குருணாம்     

ஸ்ரீ ோஸ்கர ப்ரகாஶ ஆ ரம  ப்ரதிஷ்டாபனாசார்யானாம் 

  

ஸ்ரீ விமர்ஶ னந்த  ைாபதந்த்ர ஸரஸ்வதீ  மஹாஸ்வாமீனாம்     

பூர்ண க்ரி பா  வி ஶஷ அநுக்ரஹ புரஸ்ஸரம்  
ஸமஸ்த  குரு மண்டல  ஸ்மரண  வந்தன  பூர்வகம்  

 

ஸ்ரீ விக்யன வராதி  த்ரய: த்ரிம்ஶத்  யகாடி யதவதானாம்   ப்ரஸாத பூர்வகம்  
 

அத்ர ஸன்ைிஹிதானாம்  யராத்ரீயாணாம்  மஹைீயாணாம்   
ஸமஸ்த ஆஸ்திக மஹாஜனானாம் ச   ஆஶ ர்வாத பூர்வகம் 

ஸ்ரீ ஸத்குரு சரணாரவிந்த வந்தன  பூர்வகம்   மஹதா-ப்யராத்ஸாயஹன   
 

 ஸ்ரீ ஸஹஸ்ர சண்டீ ஹவன  ததங்கத்யவன 
                                                           ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 

 

ந்யாஸ  மூல மந்த்ர ஜப  பூஜா  பாரயண யராத்ர படனாதிகம் அத்ய கரிஷ்யய.        
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1.5 துர்கா  மாத்ரி கா ந்யாஸம் 
       

  1. ரி ஷ்யாதி ந்யாஸம் 
 

Head  ஓம் | ப்ரம்ஹ - விஷ்ணு - ருத்ர ரி ஷிப்யயா நம:    

Mouth   காயத்ரீ- உஷ்ணிக் – அநுஷ்டுப் - சந்யதப்யயா நம:  

Heart    மஹாகாள ீ- மஹாலக்ஷ்மீ - மஹாஸரஸ்வதீ யதவதாப்யயா நம:  
  

  Guhyam  ஐம்  ப ீஜாய  நம:    

   Feet   ஹ்ரீம்    ஶக்தயய நம:  

  Nabhi   க்லீம்    கீலகாய  நம:  
 

 

 

2. மாத்ரி கா ந்யாஸம் 

 

ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீ   மஹா துர்கா  மாத்ரி கா    மஹாமந்த்ரஸ்ய 
 

Head  ப்ரம்ஹா  ரி ஷி :    |  Mouth  காயத்ரீ சந்த:  
  

Heart  ஸ்ரீ மஹாதுர்கா ஸ்வரூபிண ீ மாத்ரி கா  ஸரஸ்வதீ  யதவதா 
  

    ஹ்ராம்   பஜீம் |  ஹ்ரீம்     ஶக்தி: 
   (  ஹயலப்யயா  க் ..... க்ஷ் )  ( ஸ்வயரப்யயா  அம்  ...அ: ) 
 

ஹ்ரூம்    கீலகம் 
( பிந்துப்யயா  அ ....  க்ஷம்) 

 

மஹாதுர்கா   ப்ரஸாத   ஸித்யர்த்தே 

மஹாதுர்கா   மாத்ரி கா    ந்யாயஸ  விநியயாக:  
 

 

வ்யாபகம்  → x 3  
 

  அம்-ஆம்  இம் - ஈம்  உம் - ஊம் ரி ம்-  றி ம்     

  லி ம் - லி ம்  ஏம் ஐம்  ஓம்  ஔம் அம்  அ: 
   

 

 
   

 நம: 

  கம்  கம்  கம் கம்   ஙம் 

  சம்  சம்  ஜம் ஜம்  ஞம் 

  டம்  டம்  டம் டம்  ணம் 

  தம்  ேம்  தம் ேம்  னம் 

  பம்  பம்  பம்  பம்   மம் 

  யம் - ரம் - லம் - வம்      

  ஶம் - ஷம் - ஸம் - ஹம் - ளம் - க்ஷம் 
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3  அக்ஷர ஷடங்க  ந்யாஸம் 

 
1. கர ந்யாஸம் 

 

 
ஹ் 

ரீ 

ம் 

- 

ஸ்ரீ 

ம் 

அம்    கம்-கம்   கம்-கம்    ஙம் ஆம் அங்குஷ்டாப்யாம்  நம: 

இம்    சம்-சம்   ஜம்-ஜம்    ஞம் ஈம் தர்ஜநீப்யாம்  நம: 

உம்    டம்-டம்  டம்-டம்    ணம் ஊம் மத்யமாப்யாம்  நம: 

ஏம்    தம்-ேம்   தம்-ேம்    னம் ஐம் அநாமிகாப்யாம்  நம: 

ஓம்    பம்-பம்   பம்-பம்     மம் ஔம் கநிஷ்டிகாப்யாம்  நம: 

அம் 
யம்-ரம்-லம்-வம் 

ஶம்-ஷம்-ஸம்-ஹம்-ளம்-க்ஷம் 
அ: 

கர_தல_கர  - 
ப்ரி ஷ்டாப்யாம்   நம: 

 

2. அங்க  ந்யாஸம் 
 

ஹ் 

ரீ 

ம் 

- 

ஸ்ரீ 

ம் 

அம்    கம்-கம்   கம்-கம்    ஙம்  ஆம் ஹ்ரி தயாய  நம: 

இம்    சம்-சம்    ஜம்-ஜம்   ஞம் ஈம் ஶ ரயஸ  ஸ்வாஹா 
உம்    டம்-டம்   டம்-டம்   ணம் ஊம் ஶ காயய  வஷட் 

ஏம்    தம்-ேம்   தம்-ேம்    னம்  ஐம் கவசாய  ஹும் 

ஓம்    பம்-பம்   பம்-பம்     மம்  ஔம் யநத்ர த்ரயாய வவௌஷட் 

அம் 
யம்-ரம்-லம்-வம்   

ஶம்-ஷம்- ஸம்-ஹம் ளம்-க்ஷம்   
அ: அஸ்த்ராய  பட் 

 

பூ: புவ: ஸுவ: ஓம்  இதி  திக் பந்ே: 
 

த்யாநம் 
 

கட்கம் சக்ர கதேஷு  சாப  பரிகா ம்  ஶ லம்  புஷுண்டீம்  ஶ ர: | 
 ஶங்கம்  ஸந்-தே-தீம்  கயர: த்ரிநயனாம்  ஸர்வாங்க  பூஷாவ்ரி தாம் || 
  

நீலா மத்யுதி  மாஸ்ய  பாத  தஶகாம்  யஸயவ  மஹாகாளிகாம் | 

 யாமஸ்வதௌத் ஸ்வபியத ஹவரௌ  கமலயஜா  ஹந்தும் மதும் யகடபம் || 
 

பஞ்தசாபசாரம் =» 
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  4.1 Head  » 
 

Head 

ஹ் 

ரீ 

ம் 

- 
ஸ்ரீ 

ம் 

- 
து 
ம் 
- 
து 
ர் 
கா 
யை 

- 

நம: 

அம் துர்கா யய   நம: 

Face - all over ஆம் வகௌஶ காயய  நம: 

Rt Eye இம் உமாயய  நம: 

Lt Eye ஈம் சண்டாயய  நம: 

Rt Ear உம் மாயஹ வர்யய  நம: 

Lt Ear ஊம் ஶ வாயய  நம: 

Rt Nostril ரி ம்  வி யவ வர்யய  நம: 

Lt Nostril றி ம் ஜகத்ோத்ர்யய நம: 

Rt Cheek லி ம் ஸ்ேிதி ஸம்ஹார காரிண்யய நம: 

Lt Cheek லி ம்    யயாக  நித்ராயய  நம: 

Upper Lip ஏம் பகவத்யய  நம: 

Lower Lip ஐம் யதவ்யய  நம: 

Upper Teeth  ஓம் ஸ்வாஹாயய  நம: 

Lower Teeth ஔம் ஸ்வோயய  நம: 

Tongue Tip அம் ஸுோயய  நம: 
Top of the Head 

or Throat 
அ: ஸ்ரி ஷ்டி  ராஹுத்யய நம: 

 

  4.2 Right Hand  »  Left Hand  » 
 

 

Rt Shoulder Jt ஹ் 

ரீ 

ம் 

- 

ஸ்ரீ 

ம் 

- 

து 
ம் 

- 
து 
ர் 
கா 
யை 

- 

நம: 

கம் கலாயய நம: 

Rt Elbow Inner Jt கம் மாயாயய நம: 

Rt Wrist Inner Jt கம் ரமாயய நம: 

Rt Finger Palm Jt கம் ஜ்யயஷ்ட்டாயய நம: 

Rt Finger Tip ஙம் ஸ்துத்யய நம: 
    

Lt Shoulder Jt சம் புஷ்ட்யய நம: 

Lt Elbow Inner Jt சம் ஸ்ேித்யய நம: 

Lt Wrist Inner Jt ஜம் கத்யய நம: 

Lt Finger Palm Jt ஜம் ரத்யய நம: 

Lt Finger Tip ஞம் ப்ரீத்யய நம: 
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 4.3 Right Leg  »  Left Leg  »  Waist  » 
 

 

 

 4.4 Heart  » Around Shoulder » Rt  & Lt Hand » Rt & Lt Leg » Down & Up 
  

Heart 
ஹ் 

ரீ 

ம் 

- 

ஸ்ரீ 

ம் 

- 

து 
ம் 

- 
து 
ர் 
கா 
யை 

- 

நம: 

யம் லஜ்ஜாயய நம:   

Rt Shoulder Top ரம்     நித்ராயய நம: 

Back Neck Jt லம் முத்ராயய நம: 

Lt Shoulder Top வம் சிதாத்மிகாயய நம: 
     

Heart-up-Rt Hand Tip ஶம்  கிரிஜாயய நம: 

Heart-up-Lt Hand Tip ஷம் பாரத்யய நம: 

Heart-Down-Rt Leg-Toe ஸம் லக்ஷ்ம்யய நம: 

Heart-Down-Lt Leg-Toe ஹம் ஶச்யய நம: 
    

Guhyam — All the way 
Down 

ளம்  ஸம்ஞ்யாயய  நம:  

Guhyam — All the way Up  க்ஷம் விபாவர்யய நம: 

Rt Thigh Jt 
ஹ் 

ரீ 

ம் 

- 

ஸ்ரீ 

ம் 

- 

து 
ம் 

- 

து 
ர் 
கா 
யை 

- 

ந 

ம: 

 

டம் த்ரி த்யய  நம: 

Rt Knee Jt டம் நீத்யய  நம: 

Rt Ankle Jt டம்  விபூத்யய  நம: 

Rt Foot-Toe Jt டம் பூத்யய  நம: 

Rt Toe Tip ணம் உந்நத்யய  நம: 
    

Lt Thigh Jt தம்  க்ஷித்யய  நம: 

Lt Knee Jt ேம்     க்ஷாந்த்யய  நம: 

Lt Ankle Jt தம் க்ஷுத்யய  நம: 

Lt Foot-Toe Jt ேம்     காந்த்யய  நம: 

Lt Toe Tip Jt னம் ஶ ந்த்யய நம: 
    

Rt Trunk-Waist பம் க்லாந்த்யய  நம: 

Lt Trunk-Waist பம்     மஹாத்யுத்யய நம: 

Low Back பம் க்ஷுதாயய நம: 

Naabhi பம்     பிபாஶ யய நம: 

Stomach மம் ஸ்ப்ரி ஹாயய நம:  
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5.1 ஸர்வாங்க  ந்யாஸம் - ஐம் பஜீம்  (வ்யாபகம்) 
 

கட்கின ீ ஶ லின ீ தகாரா   கதின ீ சக்ரிண ீ தோ |     

 ஶங்கின ீ சாபின ீ பாண   புஶ ண்டீ   பரிகாயுோ || 
 

வஸௌம்யா  வஸௌம்ய-தரா- ஶஷ   வஸௌம்யய-ப்யஸ்த்-வதி  ஸுந்தரீ | 
 பரா பராணாம்  பரமா   த்வயமவ  பரயம வரீ || 
 

யச்ச- கிஞ்சித்  க்வஜித்-வஸ்து   ஸத-ஸத்வா-கிலாத்மியக | 
 தஸ்ய-ஸர்வஸ்ய யா  ஶக்தி:  ஸா-த்வம்  கிம்-ஸ்தூயயஸ ததா || 
 

யயா த்வயா  ஜகத்-ஸ்ரஷ்டா   ஜகத் பாத்யத்தி  யயா ஜகத் |  

 யஸாபி  நித்ரா-வஶம் நீத:  கஸ்த்வாம்  ஸ்யதாது  மியஹ வர: || 
 

விஷ்ணு:  ஶரீர க்ரஹண  மஹ-மீஶ ந  ஏவ ச |         

 காரிதாஸ்யத யயதா-Sதஸ்-த்வாம் க:ஸ்யதாதும் ஶக்திமான் பயவத் || ( ஐம்)  
 

5.2 ஸர்வாங்க  ந்யாஸம் - ஹ்ரீம் பஜீம்  (வ்யாபகம்) 
 

ஶ யலந  பாஹியநா யதவி  பாஹி  கட்யகந  சாம்பியக | 
 கண்டா ஸ்வயனந  ந: பாஹிச்  சாபஜ்யாநி  ஸ்வயனந ச || 

 

ப்ராச்யாம்-ரக்ஷ  ப்ரதீச்யாம்-ச   சண்டியக  ரக்ஷ-தக்ஷியண | 
 ப்ராமயண நாத்ம -ஶ லஸ்ய  உத்தரஸ்யாம்  ததே வரி  || 
 

வஸௌம்யாநி  யாநி ரூபாணி  த்யரயலாக்யய  விசரந்தி யத | 
 

 யாநி  சாத்யர்த்ே தகாராணி  யத-ரக்ஷாஸ் மாம்  ஸ்ேதா புவம் || 
 

கட்க  ஶ ல  கதாதீநி   யாநி  சாஸ்த்ராணி  யதம்பியக  | 
 கரபல்லவ  ஸங்கீநி  யத-ரஸ்மாந்  ரக்ஷ-ஸர்வத: ||      ( ஹ்ரீம் )   
 

5.3 ஸர்வாங்க  ந்யாஸம்  - க்லீம் பஜீம் (வ்யாபகம்) 
 

ஸர்வ ஸ்வரூயப  ஸர்யவ ஶ ஸர்வ ஶக்தி ஸமன்வியத || 
 பயயப்யஸ்-த்ராஹி யநா யதவி துர்யக யதவி நயமாSஸ்து யத || 
 
 

ஏதத் யத வதனம்  வஸௌம்யம் யலாசனத்ரய-பூஷிதம் | 

 பாது ந: ஸர்வ பீதிப்ய: காத்யாயனி நயமாSஸ்து யத || 
 

ஜ்வாலா-கரால-மத்யுக்ர-ம ஶஷாஸுர-ஸூதனம் | 

 த்ரீஶ லம் பாது யநா பீயதர்-பத்ரகாலி நயமாSஸ்து யத || 
 
 

ஹிநஸ்தி யதத்ய-யதஜம்ஸி ஸ்வயனனா பூர்ய யா ஜகத் | 
 ஸா கண்டா பாது யநா யதவி பாயபப்யயா ந: ஸுதானிவ || 

அஸுரா-ஸ்ரி க்வஸா-பங்க  -சர்சிதஸ்யத கயராஜ்வல: |  
 ஶ பாய கட்யகா பவது  சண்டியக த்வாம் நதா வயம் ||       ( க்லீம் ) 
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6. நவாக்ஷரீ ஷடங்க ந்யாஸம் 
  

அக்ஷரம் 1. கர ந்யாஸம் 2. அங்க  ந்யாஸம் 

ஐம் அங்குஷ்டாப்யாம் நம: ஹ்ரி தயாய நம: 

ஹ்ரீம் தர்ஜநீப்யாம்  நம: ஶ ரயஸ ஸ்வாஹா  
க்லீீ்ம் மத்யமாப்யாம்  நம:   ஶ காயய வஷட்    

சாமுண்டாயய அநாமிகாப்யாம் நம: கவசாய ஹும் 

விச்யச கநிஷ்டிகாப்யாம்  நம:   யநத்ர த்ரயாய வவௌஷட் 

ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் 
சாமுண்டாயய   விச்யச   

கர-தல-கர  
ப்ரி ஷ்டாப்யாம்  நம: 

அஸ்த்ராய  பட் 

 

 

7. நவாக்ஷரீ அக்ஷர ந்யாஸம் 
 

Top of Head   ஹ் 

ரீ 

ம் 

- 

ஸ்ரீ 

ம்  

ஐம் நம: Rt Nostril   ஹ் 

 ரீ 

 ம் 

- 

 ஸ்ரீ 

 ம்  

டாம் நம: 

Rt Eye ஹ்ரீம் நம: Lt Nostril யயம் நம: 

Lt Eye க்லீம் நம: Front of Face விம் நம: 

Rt Ear சாம் நம:  Heart > Guhyam ச்யச நம: 

Lt Ear மும் நம:   

 

-ஸர்வாங்க  வ்யாபகம் - நவாக்ஷரீ x 8-  
 
 

8 தஶ திக் ந்யாஸ:    
 

Start from front and pray clockwise in each direction around the head.  

(Assume the direction you  face as East) 

 

 

ஹ் 

ரீ 

ம் 

 

ஸ்ரீ 

ம்  
 

East ஐம் ப்ராச்யய நம:   

South East ஐம் ஆக்யநய்யய நம:   

South ஹ்ரீம் தக்ஷிணாயய நம:   

South West ஹ்ரீம் நிர்ரி த்யய நம:   

West க்லீம் ப்ரதீச்யய நம:   

North West க்லீம்  வாயவ்யய நம:   

North சாமுண்டாயய உதீச்யய நம:    

North East விச்யச ஈஶ நாயய நம:    

Up ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் சாமுண்டாயய விச்யச ஊர்த்வாயய நம:   

Down ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் சாமுண்டாயய விச்யச பூம்யய நம:   
  

 * ஓம்  
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-1.6 ஸித்த குஞ்சிகா ஸ்த ாத்ரம்- 
 

|| ஓம் || 
ஶ வ உவாச 
 

ருணு த வி  ப்ரவக்ஷ்யாமி   குஞ்சிகா ஸ்த ாத்ரமுத் மம் | 
ShruNu   De’vip  Pravakkshyaami  KunjikaaS Sthottra-muttamamm | 
 

தயன மந்த்ர  ப்ராபாதவண  சண்டீ ஜாப :  ஶ பபா  பதவத் ||     1 

Ye’na MannttraP Praabhaave’Na  ChaNDee JaabaS Shubho Bhave’t || 
 

ந கவசம் நார்கலா  ஸ்த ாத்ரம்  கீலகம் ந ரஹஸ்யகம் | 
na Kavacham NaargalaaS Stottramm Keelakam na Rahassyakamm | 
 

ந ஸூக் ம் நாபி த்யாநம்-ச  ந ந்யாதஸா ந ச வார்ச்சனம் ||   2 

na Sookktam naapid Dhyaanam Cha nan-nyaaaso na Cha Vaarcchanamm || 
  

குஞ்சிகா பாட மாத்தரண   துர்கா  பாட பலம் லபபத் ||    3 

Kunjikaa  Paatha Maattre’Na  Durgaa Paatha Phalamm Labhe’t || 
 

அ ி குஹ்ய ரம் த வி  த வாநாமபி துர்லபம் | 
Ati Guhhyataramm  De’vi  De’vaanaamapi Durlabhamm | 
 

தகாபநீயம்  ப்ரயத்தனந   ஸ்வதயாநிரிவ  பார்வ ி ||     4 

GopaneeyammP Prayatne’naS Swayoniriva Paarvati || 
 

மாரணம்  தமாஹநம்  வ யம்    ஸ் ம்பதநாச்சாட்டநா ிகம் | 
MaaraNamm Mohanamm  VashyamS  Sthambha-nocc-chaatta-naa-dikam | 
 

பாட மாத்தரண  ஸம் ஸித்தயத்   குஞ்சிகா ஸ்த ாத்ரமுத் மம் ||  5 

Paatha Maatre’Na  Sam  Siddhye’t   KunjikaaS Stottra-muttamamm || 
 

ஓம்  ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் சாமுண்டாயய விச்தச | 
 Ohm Aim Hreemm Kleemm ChaamuNDaayai Vicche’ 
 ஓம் க்லலௌம்  ஹும்  க்லீம் ஜூம்  ஸ:  ஜ்வாலய-ஜ்வாலய | 
 Ohm Gloumm  Humm  Kkleemm Juumm Sahaj JwaalayaJ Jwaalaya  

 ஜ்வல-ஜ்வல  ப்ரஜ்வல-ப்ரஜ்வல | 
 JwalaJ JwalaP  PrajjwalaP Prajjwala 

 ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம்  சாமுண்டாயய விச்தச | 
 Aim Hreemm Kleemm ChaamuNDaayai Vicche’ 
 ஜ்வல ஹம்  ஸம்  ளம்  க்ஷம்  பட் ஸ்வாஹா ||    6 

 Jwala  Hamm  Samm Lhamm Kshamm Phatt Swaahaa 
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நமஸ்த  ருத்ர ரூபிண்யய  நமஸ்த  மதுமர்த் ினி | 
namaste’ Ruddra RoopiNyai  namaste’ Madhumarddini | 
 

நம: யகடபஹாரிண்யய  நமஸ்த  மஹிஷார்த் ினி ||    7 

namahk Kaitabha-haariNyai  namaste’ Mahishaarddini || 
 

நமஸ்த  ஶ ம்ப ஹந்த்யர ச  நிஶ ம்பா-ஸுர கா ினி | 
namaste’ Shummbha Hantttrai Cha  nishummbhaasura ghaatini | 
 

ஜாக்ர ம் ஹி மஹாத வி  ஜபம் ஸித்திம் குருஷ்வ தம ||    8 

Jaaggratam Hi Mahaade’vi  Japam Siddhimm Kurushva me’ || 
 

ஐம்காரி ஸ்ரி ஷ்டி ரூபாயய  ஹ்ரீம்காரி ப்ர ி பாலிகா | 
AimkaariS Srshhti   Roopaayaih  HreemkaariP  Prati Paalikaa | 
 

க்லீம்காரி காம ரூபிண்யய  பஜீ ரூதப நதமாSஸ்து த  ||    9 

Kleemkaari  Kaama RoopiNyai  Beeja Roope’ namOastu te’ || 
 

சாமுண்டா சண்ட கா ீ ச யயகாரி வர ாயின ீ| 
ChaamuNDa ChaNDa  Ghaatee Cha  Yaikaari Varadaayinee | 
 

விச்தச ச பய ா நித்யம்  நமஸ்த  மந்த்ர ரூபிணி ||          10 

Vicche’ Cha Bhayadaa nittyam  namaste’ Mannttra RoopNi || 
 

 

தாம் -தமீ் -தூம் -தூர்ஜதட: பத்ன ீ  வாம் -வமீ் -வூம் -வாகத ீ வரீ | 
Dhaam Dheem Dhoom Dhoorjate’F Patnee Vaam Veem Voom Vaagadheeswaree | 
 

க்ராம் -க்ரீம் -க்ரூம் -காளிகா த வி ஶ ம் -ஶ ம் -ஶ ம் தம ஶ பம் குரு ||  11 

Kkraam Kkreem Kkroom Kaalikaa De’vi  Shaam Sheem Shoom Me’ Shubham Kuru || 
   

ஹும் -ஹும் -ஹூம்கார ரூபிண்யய   ஜம் -ஜம் -ஜம் -ஜம்பநா ின ீ| 
Hum   Hum    Hoomkaara  RoopiNyai    Jam Jam  Jam Jambhanaadinee | 
 

ப்ராம் -ப்ரீம் -ப்ரூம் -பபரவ ீ பத்தர பவாந்யய த  நதமா நம: ||     12 

Bhraam Bhreem Bhroom  Bairavee Bhaddre’  Bhavaanyai Te’ namo namaha || 
 

அம், கம், சம், டம்,  ம், பம், யம், ஶம், வமீ், தும், ஐம், வமீ், ஹம், க்ஷம் | 
Am Kam Cham Tam Tam Pam Yam Sham Veem Dhum Aim Veem Ham Ksham | 
 

திஜாக்ரம்-திஜாக்ரம் த்தராடய-த்தராடய   ீப் ம் குரு குரு ஸ்வாஹா ||   13 

Dhijaaggram DhijaaggramT TrotayaT Trotaya    Deeptamm Kuru KuruS Swahaa || 
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பாம் -பமீ் -பூம் -பார்வ ீ பூர்ணா   காம் -கீம் -கூம் பகசரீ  தா | 
Paam Peem Poom Paarvatee PoorNaa Khaam Kheem Khoom Khe’charee Tathaa | 
 

ஸாம் -ஸீம் -ஸூம் ஸப் ஶ ீ த வ்யா  மந்த்ர ஸித்திம் குருஷ்வ தம ||  14 

Saam Seem Soom Sappthashatee De’vvyaa  Mannttra Siddhimm Kurushhwa me’ || 
 

இ ம் து  குஞ்சிகா  ஸ்த ாத்ரம் மந்த்ர  ஜாகர் ி  தஹ தவ | 
Idam tu  KunjikaaS Sthottram   Mannttra Jaagarti  He’tave’ | 
 

அபக்த  யநவ   ா வ்யம்  தகாபி ம் ரக்ஷ பார்வ ி ||    15 

Abakkte’ naiva  Daatavvyam   Gopitamm Rakksha Paarvati || 
 

யஸ்து  குஞ்சிகயா த வி ஹநீாம்  ஸப் ஶ ீம்  பபடத் | 
Yastu  Kunjikayaa  De’vi   Heenaam  Sapptashateemm Pathe’t | 
 

ந  ஸ்ய  ஜாயத   ஸித்திர்-ரரண்தய  தரா னம் யதா ||    16 

na Tassya Jaayate’  Siddhir-RaraNye’  Rodanamm Yathaa || 
 

*** ஓம் *** 
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1.7 தேவ ீகவசம் 

 

ஓம் | அஸ்ய ஸ்ரீ சண்டீ  கவசஸ்ய | ப்ரம்ஹா  ரி ஷி: | 
Ohm | Assya   Shri ChaNDee Kavachassya |  Brammhaa Rishi-hi 

 

அனுஷ்டுப் சந்ே:  |  சாமுண்டா  தேவோ | 
Anushtup Chanda-ha | ChaamuNDaa De’vataa 

 

அங்கன்யாத ாக்ே மாேதரா பஜீம் | ேிக் பந்த தேவோ: ேத்வம் | 
Anganyaasokkta  Maataro Beejam     | Dig bandha De’vataas Tattvamm 

 

ஸ்ரீ ஜகேம்பா ப்ரீத்யர்தத   ப்ேஶேீ பாடாங்கத்தவன  ஜதப  விநிதயாக: || 
Shree Jagatambaap Preettyarthe’ Sapptashatee Paathaangatve’ne  Jape’ Viniyoga-ha 

 

 

 

ஓம்  நம: சண்டிகாயய  

Ohm namas ChaNDikaayai 
 

மார்கண்தடய  உவாச  || 
MaarkaNde’ya Vuvaacha 
 

யத்  குஹ்யம் பரமம் த ாதக    ர்வ  ரக்ஷாகரம்  ந்ரி ணாம் | 
Yad Guhhyamm Paramam Loke’   Sarrva  Rakkshaakaram nruNaamm 
 

யன்ந  கஸ்ய  சிோக்யாேம்  ேந்தம  ப்ரூஹி  பிோமஹ ||    1 

Yanna  Kassya   Chidaakkhyaatam    Tannme’b  Broohi     Pitaamaha 
 

ப்ரம்தஹாவாச || 
Bramhovaacha 
 

அஸ்ேி குஹ்யேமம் விப்ர   ர்வ  பூதோபகாரகம் | 
Assti    Guhhyatamam Vippra  Sarrva Bhootopakaarakamm 
 

தேவ்யாஸ்து கவசம்  புண்யம்   ேச்ச்ருணுஷ்வ   மஹாமுதந ||   2 

De’vvyaasstu  Kavachamm PuNNyamm  Tach-chruNushh-va   Mahaamune’ 
 

ப்ரதமம்  ஶ  புத்ரீ ச த்விேீயம் ப்ரம்ஹசாரிண ீ| 
 

Prathamam Shaila Puttree Chad Dviteeyammb BrammhachaariNee 
 

த்ரிேீயம்  சந்த்ர  கண்தடேி  கூஷ்மாண்தடேி  சதுர்தகம் ||    3 

Triteeyamm Chandra GhaNthe’ti  KooshmaaNde’ti  Chaturthakamm 
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பஞ்சமம்  ஸ்கந்ே  மாதேேி ஷஷ்டம்  காத்யாயநீேி ச | 
Panchamamms Skannda Maate’ti  Shashtham  Kaattyaayaneeti Cha 
 

 ப்ேமம்  கா ராத்ரீேி   மஹா ககௌரீேி  சாஷ்டமம் ||    4 

Sapptamamm Kaalaraattreeti   Mahaa Gowreeti   Chaashtamamm 
 

நவமம்  ித்தி  ோத்ரீ ச நவதுர்கா: ப்ரகீர்ேிோ: | 
navamamm Siddhi  Daattree Cha  navadurgaaFp Prakeertitaa-ha 

உக்ோன்  தயோனி  நாமானி  ப்ரம்ஹயணவ  மஹாத்மனா ||   5 

Vukktaan  Ye’taani  naamaanib  BramhaNaiva  Mahaattmanaa 
 
 

அக்நி நா  ேஹ்யமானஸ்து  ஶத்ரு  மத்தய கதோ  ரதண | 
Agni naa  Dahhyamaanasstu  Shatru  Madhye’ Gato RaNe’ 
 

விஷதம  துர்கதம  யசவ  பயார்ோ:  ஶரணம் கோ: ||    6 

Vishame’  Durrgame’ Chaiva Bhayaarrtaas SharaNang-gataa-ha 
 

நதேஷாம்  ஜாயதே  கிஞ்சித் -அஶ பம் ரண   ங்கதட | 
nate’shaamm Jaayate’   Kinchid ashubham RaNa Sangkate’ 
 

நாபேம்  ேஸ்ய  ப யாமி  ஶ க  து:க  பயம்  ந ஹி ||    7 

naapadam Tassya Passhyaami  Shoka Duhkkha Bhayamm na hi 
 

யயஸ்து பக்த்யா ஸ்ம்ரி ோ நூநம்  தேஷாம்  வ்ரி த்தி: ப்ரஜாயதே | 
Yaisstu Bhakkttyaas Smrutaa noonamm   Te’shaamm  VriddhiFp  Prajaayate’ 
 

தய த்வாம்  ஸ்மரன்ேி தேதவஶ   ரக்ஷத   ோந்ந   ம்ஶய: ||  8 

Ye’t Tvaamms Smarannti  De’ve’shi  Rakkshase’ Taann-na Sammshaya-ha 
 

ப்தரே   ம்ஸ்தாது சாமுண்டா  வாராஹி  மஹிஷா னா | 
Ppre’ta Sammssthaatu ChamuNDaa  Vaaraahi   Mahishaasanaa 
 

ஐந்த்ரி  கஜ   மாரூடா   யவஷ்ணவ ீ  கருடா னா ||    9 

Aiindri  Gaja Samaaroodhaa  VaishhNavee  Garudaasanaa 
 

மாதஹ வரீ வ்ரி ஷாரூடா   ககௌமாரீ  ஶ கி வாஹனா | 
Maahe’shvareev  Vrushaaroodhaa  Kaumaaree  Shikhi Vaahanaa 
 

 க்ஷ்மீ: பத்மா னா  தேவ ீபத்ம  ஹஸ்ோ  ஹரிப்ரியா ||   10 

Lakshmeef Padmaasanaa  De’vee  Padma Hastaa   Harippriyaa 
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தவே ரூபதரா  தேவ ீ ஈ வரீ  வ்ரி ஷ வாஹனா | 
Shwe’ta Roopadharaa De’vee Eashwaree Vrsha-vaahanaa 
 

ப்ராம்ஹ ீ ஹம்    மாரூடா   ர்வாபரண  பூஷிோ ||    11 

Bbraamhee Hammsa Samaaroodhaa   SarvaabharaNa Bhooshitaa 
 

இத்தயோ மாேர:   ர்வா:   ர்வதயாக   மந்விோ: | 
Ittye’taa   Maataras Sarrvaas Sarrvyoga Samanvitaa-ha 
 

நானாபரண  ஶ பாட்யா  நானா  ரத்தனாப  ஶ பிோ: ||    12 

naanaabharaNa Shobhaadhyaa  naanaa Ratnopa Shobhitaa-ha 
 

த்ரி யந்தே  ரதமாரூடா  தேவ்ய:  க்தராத   மாகு ா: | 
Ddrushyannte’ Rathamaaroodhaa  De’vvyahk Krodha  Samaakulaa-ha 
 

ஶங்கம்  சக்ரம்  கோம் ஶக்ேிம்  ஹ ம் ச  மு  ாயுதம் ||   13 

Shankhamm Chakkramm Gadaamm  Shakktimm Halannj Cha Musalaayudhamm 
 

தகடகம்  தோமரம்  யசவ  பரஶ ம்  பாஶதமவ ச | 
Khe’takamm Tomaramm Chaiva   Parashumm  Paashame’va Cha 
 

குந்ோயுதம்  த்ரிஶ  ஞ் ச  ஶ ர்ங்க-மாயுத-முத்ேமம் ||    14 

Kunntaayaudhammt Trishoolannj Cha Shaarnnga-maayudha-muttamamm 
 

யேத்யானாம் தேஹ நாஶ ய  பக்ோநா - மபயாய ச | 
Daittyaanaamm  De’ha naashaaya  Bhakktaanaa-mabhayaaya Cha 
 

தாரயந்த்யா-யுதா நீத்தம்  தேவானாஞ் ச  ஹிோய யவ ||    15 

Dhaarayanattyaa-YuDhaa neetthamm De’vaanaanj cha Hitaaya Vai 
 

நமஸ்தேSஸ்து  மஹாகரௌத்தர  மஹாதகார  பராக்ரதம | 
namaste’sstu  Mahaarauddre’  Mahaaghora  Paraakkrame’ 
 

மஹாபத   மதஹாத் ாதஹ  மஹாபய  வினாஶ நி ||    16 

Mahaabale’   Mahottsaahe’  Mahaabhaya Vinaashini 
 

த்ராஹி மாம்  தேவி  துஷ்ப்தரக்ஷ்தய   ஶத்ரூணாம்  பயவர்த்திநி | 
Ttraahimaamm  De’vi  Dush-ppre’kkshye’    ShattrooNaamm Bhayavarddhini 
 

ப்ராச்யாம்  ரக்ஷது  மாயமந்த்ரீ  ஆக்தநயா -மக்நி  தேவோ ||   17 

Ppraacchyaamm Rakkshatu Maamaindree Aagne’yaa-mAgni De’vataa 
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ேக்ஷிதண -Sவது  வாராஹ ீ  யநர்ரி த்யாம்   கட்க  தாரிண ீ| 
DakkshiNe’ -avatu  Vaaraahee   nairrutyaamm   Khadga DhaariNee 
 

ப்ரேீச்யாம்  வாருண ீ ரதக்ஷத்   வாயவ்யாம்  ம்ரி கவாஹிநீ ||   18 

Pprateecchyaamm VaaruNee Rakkshe’d   Vaayavvyaamm  Mruga-vaahinee 
 

உேீச்யாம்  பாது  ககௌமாரீ  ஐஶ ந்யாம்  ஶ  தாரிண ீ| 
Vudeecchyaamm Paatu Kaumaaree Aiishaanyaamm Shoola-dhaariNee 
 

ஊர்த்வம் ப்ரம்ஹாணி தம ரதக்ஷத்  -ேதஸ்ோத்  யவஷ்ணவ ீ ேதா || 19 
Oorrddhwamm BramhaaNi  Me’  Rakshe’d  Dadhasstaad VaishaNavee Tathaa 
 

ஏவம் ேஶ  ேி ஶ  ரதக்ஷச்--சாமுண்டா  ஶவவாஹனா | 
E’vamm Dasha Disho Rakkshe’c ChaamuNDaa  Shavavaahanaa 
 

ஜயா தம  சாக்ரே: பாது  விஜயா  பாது  ப்ரி ஷ்டே: ||    20 

Jayaa Me’  ChaaggrataF Paatu Vijayaa Paatup Prashathata-ha 
 

அஜிோ  வாம பார் தவ து   ேக்ஷிதண  ச பராஜிோ | 
Ajittaa Vaama Paarrshve’ tu   Dakkshine’ Cha Paraajitaa 
 

ஶ கா முத்தயாேிநீ  ரதக்ஷத் -உமா  மூர்த்நிவ்  வ்யவஸ்திோ ||  21 

Shikhaa -Muddyothinee Rakkshe’d-vumaa Moorddhniv Vyavassthitaa 
 

மா ாதரீ   ாதட ச  ப்ருகவௌ  ரதக்ஷத்  யஶஸ்விநீ | 
Maalaadharee Lalaate’ Chab Bhruvau  Raakshe’d Yashassvinee 
 

த்ரிதநத்ரா ச  ப்ருதவார்  மத்தய  யமகண்டா ச  நா ிதக ||   22 

Ttrine’ttraa Chab Bhruvor  Maddhye’  YamaghaNtaa Cha naasike’ 
 

ஶங்கின ீ  சக்ஷுதஷார்  மத்தய  தராத்ரதயார்  த்வார வா ிநீ | 
Shankhinee Chakkshu-shor Maddhye’s   Shrotrayor Dwaara-vaasinee 
 

கதபாக ௌ  கா ிகா  ரதக்ஷத்   கர்ண மூத   து  ஶ ங்கரீ ||   23 

Kapolau   Kaalikaa   Rakkshe’t  KarrNa   Moole’ Tu Shaankaree 
 

நா ிகாயாம்   ுகந்தா ச   உத்ேதராஷ்தட ச  சர்சிகா | 
naasikaayaamm Suganndhaa Cha Vutttaroshthe’ Cha Charchikaa 
 

அததர  சாம்ரி ேக ா   ஜிஹ்வாயாம்  ச  ரஸ்வேீ ||    24 

Adhare’ Chaam mrutakalaa  Jihhvaayaamm  Cha Saraswatee 
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ேந்ோந்  ரக்ஷது  ககௌமாரீ  கண்ட  தே ஶ  து  சண்டிகா | 
Dantaan Rakkshatu Kaumaaree  KaNtha De’she’   Tu ChaNdikaa 
 

கண்டிகாம்  சித்ரகண்டா ச  மஹாமாயா  ச ோலுதக ||    25 

GhaNtikaamm  ChittraghaNtaa Cha  Mahaamayaa  Cha Taaluke’ 
 

காமாக்ஷீ  சிபுகம்  ரதக்ஷத்  வாசம் தம   ர்வமங்க ா | 
Kaamaakkshee Chibukamm Rakkshe’d Vaacham Me’ Sarrvamangalaa 
 

க்ரீவாயாம்  பத்ரகாலீ ச  ப்ரி ஷ்ட வம் ஶ  தநுர்தரீ ||    26 

Gree-vaayaamm BhadraKaalee Chap Prsshtha Vammshe’ Dhanurdharee 
 

நீ க்ரீவா பஹி:(ஷ்)கண்தட  ந ிகாம்  ந கூபரீ | 
neelaggreevaa Bahi(s)hkaNthe’  nalikaamm  nalakoobaree 
 

ஸ்கந்ததயா: கட்கின ீ ரதக்ஷத்  பாஹூதம  வஜ்ரதாரிண ீ||    27 

Sskandhayoh Khadginee Rakkshe’d   Baahoome’ VajradhaariNee 
 

ஹஸ்ேதயார் ேண்டின ீ ரதக்ஷத்  அம்பிகா  சாங்குலீஷு ச | 
Hasstayor  DaNdinee Rakkshe’d-ammbikaa Chaanguleeshu Cha 
 

நகான் சூத வரீ  ரதக்ஷத்   குகக்ஷௌ  ரதக்ஷத் குத வரீ ||   28 

nakhaann Choole’shvaree Rakkshe’t  Kukkshou  Rakhshe’t Kule’shwaree 
 

ஸ்ேகநௌ  ரதக்ஷன்  மஹாதேவ ீ  மந:  ஶ க  வினாஶ நீ | 
Sstanau    Rakkshe’n  Mahaade’vee  Manass Shoka Vinaashinee 
 

ஹ்ரி ேதய    ிோ தேவ ீ உேதர  ஶ  தாரிண ீ||     29 

Hrdaye’  Lalitaa De’vee   Vudare’ Shoola-dhaariNee 
 

நாபபௌ ச  காமிநீ   ரதக்ஷத்   குஹ்யம்  குஹ்தய வரீ ேதா | 
naabhau Cha Kaaminee Rakkshe’d Guhhyamm Guhhye’shwaree Tathaa 
பூேனா  காமிகா  தமட்ரம்   குதே  மஹிஷவாஹிநீ ||    30 

Pootanaa Kaamikaa Me’dhramm Gude’ Mahishavaahinee 
 

கட்யாம்  பகவேீ   ரதக்ஷஜ்  ஜானுநீ  விந்த்யவா ிநீ | 
Kattyaamm Bhagavatee Rakshe’j  Jaanunee Vinddhyavaasinee 
 

ஜங்தக மஹாப ா   ரதக்ஷத்    ர்வ-காமப்-ப்ரோயிநீ ||    31 

Jannghe’  Mahaa-balaa  Rakkshe’t   Sarrva-kaamap-pradaayinee 
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குல்பதயார்  நார ிம்ஹ ீச   பாே  ப்ரி ஷ்தட து  யேஜஸீ | 

Gullphayor naarasimmhee Cha   Paada Prshthe’ Tu Taijasee 
 

பாோங்குலீஷு  ஸ்ரீ ரதக்ஷத்  பாோ-தஸ்ே   வா ிநீ ||    32 

Paadaan-guleeshu  Shree rakkshe’t  Paadaa-dhasstala  Vaasinee 
 

நகான்  ேம்ஷ்ட்ரா  கராலீ ச  தகஶ ம் -யசதவார்த்வ- தகஶ நீ | 
nakhaann Dammshttraa Karaalee Cha Ke’shammssh Chaivordhva Ke’shinee 
 

தராமக்கூதபஷு  ககௌதபரீ   த்வசம்   வாகீ  வரீ ேதா ||    33 

Romakkoope’shu   Kaube’reet    Tvachamm Vageeshwaree Tathaa 
 

ரக்ே  மஜ்ஜாவ   ாமாம் ான்   யஸ்தி  தமோம் ி  பார்வேீ | 
Rakkta Majjaava  Saa-maammsaann  Yassthi  Me’daammsi  Paarvatee 
 

அன்த்ராணி  கா   ராத்ரி ச  பித்ேம் ச முகுதட வரீ ||    34 

AnnttraaNi   Kaala RaattrishCha   Pittamm Cha Mukute’shwaree 
 

பத்மாவேீ  பத்மதகா ஶ  கதப  சூடாமணிஸ் ேதா | 
Padmaavatee Padmakoshe’  Kaphe’ ChooDaamaNis Tathaa 
 

ஜ்வா ாமுகீ  நகஜ்வா ாம்  -அதபத்யா    ர்வ- ந்திஷு ||   35 

Jjwaalaamukhee  nakhajjwaalaam-abhe’dyaa  Sarrava-sannddhishu 
 

ஶ க்ரம்  ப்ரம்ஹாணி  தம ரதக்ஷ  ச்சாயாம்   சத்தர வரீ ேதா | 
Shukkrammb BramhaaNi   Me’ Rakkshe’ch  cChaayaamm Chattre’shwaree Tathaa 
 

அஹங்காரம்  மதநா புத்திம்  ரதக்ஷன்  தம தர்மதாரிண ீ||    36 

Ahankaaramm  Mano  Buddhimm   Rakkshe’n Me’ DharmadhaariNee 
  

ப்ராணா  பாகநௌ   ேதாவ்யாந   முோனம்  ச   மானகம் | 
PpraaNaa  Paanau  Tathaavvyaana  Mudaanamm Cha Samaanakamm 
 

வஜ்ரஹஸ்ோ  சதம  ரதக்ஷத்  ப்ராணம்   கல்யாண ஶ பனா ||  37 

Vajjrahastaa Chame’ Rakshe’t   PraaNamm KallyaaNa Shobhanaa 
 

ரத   ரூதப ச  கந்தத ச  ஶப்தேஸ்  ஸ்பர் ஶ ச தயாகின ீ| 
Rase’ Roope’ Cha Gandhe’ Cha  Shabbde’s Sparshe’ Cha Yoginee 
 

 த்வம்  ரஜஸ்  ேம யசவ  ரதக்ஷன்  நாராயண ீ  ோ ||   38 

Sattvamm  Rajass  Tamash Chaiva   Rakkshe’n  naraayaNees Sadaa 
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ஆயூ  ரக்ஷது  வாராஹ ீ  தர்மம்  ரக்ஷது  யவஷ்ணவ ீ| 
Aayoo Rakkshatu Vaaraahee  Dharmamm Rakkshatu VaishhNavee 
 

யஶ:  கீர்ேிம் ச   க்ஷ்மீம்  ச   தனம்  வித்யாம்  ச சக்ரிண ீ||    39 

Yashahk Keertinj Cha Lakkshmeenj Cha Dhanamm Viddyaamm Cha ChakkriNee 
 

தகாத்ரமிந்த்ராணி  தம  ரதக்ஷத்   பஶ ந் தம   ரக்ஷ சண்டிதக | 
Gottram-indraaNi   Me’   Rakkshe’t  Pashoonme’   Rakksha ChaNDike’ 
 

புத்ரான்  ரதக்ஷன்  மஹா க்ஷ்மீர்   பார்யாம்  ரக்ஷது  பபரவ ீ ||     40 
Puttraan  Rakkshe’n  Mahaalakkshmeer  Bhaarryaamm Rakkshatu Bhairavee 
 

பந்தானம்   ுபதா  ரதக்ஷன்  மார்கம்  தக்ஷமகரீ ேதா | 
Panthaanamm Supathaa  Rakkshe’n  Maargamm Kkshe’makaree Tathaa 
 

ராஜத்வாதர   மஹா க்ஷ்மீர்   விஜயா   ர்வே:  ஸ்திோ ||   41 

Raajaddvaare’  Mahaalakkshmeer   Vijayaa  Sarvatas  Sthitaa 
 

ரக்ஷாஹநீம் து   யத் ஸ்தானம்    வர்ஜிேம்  கவதசந  து | 
Rakkshaaheenamm Tu Yats Sthaanamm Varjitamm Kavache’na Tu 
 

ேத்   ர்வம்  ரக்ஷ தம  தேவி  ஜயந்ேீ   பாபநாஶ ன ீ||    42 

Tat Sarvamm  Rakksha me’ De’vi   Jayanntee   Paapa naashinee 
 

பேதமகம்   ந  கச்தசத்து   யேீச்தசச்  சுபமாத்மன: | 
Padame’kam  na  Gacche’ttu  Yadeecche’ch  Chuba- maatmana-ha 
 

கவதச நா  வ்ரி தோ  நித்யம்  யத்ர  யத்யர வ கச்சேி ||    43 

Kavache’ naav Vrto   Nittyamm   Yattra Yttrai va Gacchati 
 

ேத்ர  ேத்ரார்த   ாப ச   விஜய:  ார்வ  காமிக: | 
Tattra Tattraartha Laabhashcha  Vijayas  Saarrva-kaamika-ha 
 

யம் யம்  சிந்ேயதே காமம்  ேம் ேம்  ப்ராப்தனாேி  நி சிேம் | 
Yam Yam Chintayate’ Kaamamm Tam Tamp Praapnoti nishchitamm 
 

பரயம வர்ய  மது ம்   ப்ராப்ஸ்யதே  பூேத  புமான் ||    44 

Paramaishwarrya -Matulammp Praappssyate’  Bhootale’ pumaann 
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நிர்பதயா  ஜாயதே  மர்த்ய:   ங்க்ராதமஷ்வ-பராஜிே: | 
nirbhayo  Jaayate’  Marttyas   Sangraa-me’sh-va-paraajita-ha 
 

த்யரத ாக்தய  து  பதவத்  பூஜ்ய:  கவதச நா  வ்ரே: புமான் ||   45 

Trailokkye’ tu  Bhave’t  Poojyahk Kavache’ naav Vrtafpumaann 
 

இேம் து  தேவ்யா  கவசம்  தேவானாமபி   துர் பம் | 
Idamm tu  De’vvyaa Kaavchamm De’vaanaamapi Durlabhamm 
 

ய: பதடத்  ப்ரயதோ நித்யம்   த்ரி ந்த்யம்  ரத்தயாந் விே: ||   46 

Yaf Pathe’tp  Prayato  nittyammt  Trisanddhyamms  Shraddhayaan Vita-ha 
 

யேவ ீ க ா பதவத்-ேஸ்யத்   த்யரத ாக்தயஷ்வ-பராஜிே: | 
Daivee-kalaa  Bhave’t-tassyat    Trailokye’sh-va-paraajita-ha 
 

ஜதீவத்   வர்ஷ  ஶேம்  ாக்ர  -மபம்ரி த்யு  விவர்ஜிே: ||    47 

Jeeve’d  Varrsha  Shatamm   Saagra-mapam-Mrtttyu   Vivarjita-ha 
 

ந யந்ேி வ்யா-தய: - ர்தவ  லூோ விஸ்தபாடகாேய: | 
nasshyantiv Vyaa-Dhayas-Sarrve’  Lootaa  Visphota –kaadaya-ha 
 

ஸ்தாவரம்  ஜங்கமம் யசவ  க்ரி த்ரிமம்  சாபி  யத்விஷம் ||   48 

Sthaavaram  Jangamamm Chaiva  Krttrimamm Chaapi Yaddvishamm 
 

அபிசாராணி  ர்வாணி  மந்த்ர யந்த்ராணி பூேத  | 
AbhichaaraaNi  SarrvaaNi   Mannttra YannttraaNi Bhootale’ 
பூசரா: தகசரா யசவ  ஜ ஜா  தசாப தேஶகா: ||     49 

Bhoocharaahk  Khe’charaash-chaiva  Jalajaa-shchopa  De’shikaa-ha 
 

 ஹஜா கு ஜா மா ா  டாகின ீஶ கின ீேதா | 
Sahajaa   Kulajaa   Maalaa   Daakinee Shaakinee Tathaa 
 

அந்ேரிக்ஷ சரா தகாரா  டாகின்ய ச மஹாப ா: ||     50 

Antarikksha Charaa  Ghoraa  Daakinyashcha Mahaabalaa-ha 
 

க்ரஹ-பூே பிஶ சா ச  யக்ஷ கந்தர்வ ராக்ஷ ா: | 
Ggraha-Bhoota Pishaachaashcha  Yakksha Ganndharvva Raakkshasaa-ha 
 

ப்ரம்ஹ ராக்ஷ  தவோ ா:  கூஷ்மாண்டா பபரவா ேய: ||   51 

Brammha Raakkshasa Ve’taalaah KooshmaaNDaa  Bhairavaa  Daya-ha 
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ந யந்ேி ேர்ஶனாத் ேஸ்ய  கவதச ஹ்ரி ேி  ம்ஸ்திதே | 
nasshyanti Darrshanaatt-tssya   Kavache’ Hrdi   Samssthite’ 
 

மாதனான்நேிர் பதவத்  ராஞ்யஸ்  தேதஜாவ்ரி த்தி கரம் பரம் ||   52 

Maanonntair  Bhave’d Ragnyas   Tejovvrddhi Karamm Paramm 
 
 

யஶ ா வர்ததே த ாSபி   கீர்த்ேி மண்டிே பூேத  | 
Yashsaa  Varddhate’ Sopi   Keerrtti  MaNDita Bhootale’ 
 

ஜதபத்  ப்ேஶேீம் சண்டீம்  க்ரி த்வா து கவசம் புரா ||    53 

Jape’t  Sapptashateemm ChaNDeemmk Krtttvaa tu Kavachamm Puraa 
 

யாவத் பூமண்ட ம் தத்தே   ஶ  வன கானநம் | 
Yaavad BhoomaNdalamm Dhatte’  Sashaila Vana Kaananamm 
 

ோவத் ேிஷ்டேி தமேின்யாம்   ந்ேேி: புத்ர கபௌத்ரிகீ ||    54 

Taavat  Tisshtati  Me’dinyaamm   SantatiF  Puttra Pouttrikee 
 

தேஹான்தே பரமம் ஸ்தாநம்   யத் ுயரரபி துர் பம் | 
De’haannte’  Paramamms Sthaanamm  Yatt-surair-rapi Durrlabhamm 
 

ப்ராப்தனாேி புருதஷா நித்யம்   மஹாமாயா ப்ர ாேே: ||    55 

Ppraappnoti Purusho  nittaymm  Mahaamaayaap Prasaadata-ha 
 

 பதே பரமம் ரூபம்  ஶ தவந  ஹதமாேதே ||      56 

Labhate’ Paramamm Roopamm Shive’na Sahamodate’ 
 

 

ஓம்  
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1.8 அர்கலா ஸ்த ாத்ரம் 

 
ஓம் | அஸ்ய ஸ்ரீ   அர்கலா ஸ்த ாத்ர   மஹா மந்த்ரஸ்ய  | 

Ohm |  Assya Shri  Argalaas Stottra  Mahaa Manttrassya 
 

விஷ்ணு:  ரி ஷி: |   அனுஷ்டுப் சந் :  | ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ: த வ ா  | 
   VishNuR Rishihi  |  Anushtupp  Chandaha  | Shree MahaaLakshmeeR De’vataa 

 

ஸ்ரீ ஜக ம்பா  ப்ரீததய  ஸப் ஶ ீ பாடாங்கத்தவன   ஜதப விநிதயாக: | 
Shree Jagadammbaap Preethaye’ Sapptashatee  Paathaangattve’na  Jape’ Viniyogaha 

 
 

 

ஓம்  நம: சண்டிகாயய | 

Ohm namas ChaNDikaayai 
 

மார்கண்தேய  உவாச | 
MaarkaNDe’ya Vuvaacha 
 

ஜயந் ீ  மங்கலா காலீ  பத்ரகாலீ  கபாலின ீ | 
Jayantee Mangalaa Kaalee   Bhadrakaalee Kapaalinee 

துர்கா க்ஷமா ஶவா தாத்ரீ ஸ்வாஹா ஸ்வதா  நதமாSஸ்து த  ||   1 

Durgaak Kshamaa Shivaa Dhaaatrees Swaahaas Swadhaa  namOasstu te’ 
 

ஜய த்வம்  த வி சாமுண்தே  ஜய பூ ார் ி  ஹாரிண ீ| 
Jayat Tvamm De’vi ChaamuNDe’   Jaya Bhootaarti HaariNee 
 

ஜய  ஸர்வகத  த வி   காலராத்ரி நதமாSஸ்து த  ||         2 

Jaya Sarrvagate’  De’vi  Kaalarattri namOsstu te’ 
 

மதுயகேப   வித்ராவி  விதாத்ரி   வரத   நம: | 
MadhuKaitabha Viddraavi  Vidhaattru  Varade’ namaha 
 

ரூபம் த ஹி  ஜயம் த ஹி  ய ஶ  த ஹி  த்விதஷா  ஜஹி ||       3 
Rupam  De’hi Jayamm De’hi   Yasho   De’hid  Dvisho Jahi 
 

மஹிஷாஸுர  நிர்ணாஶ   பக் ாநாம்   ஸுகத    நம:  | ரூபம்..|| 4 

Mahishaasura nirNaashi  Bhaktaanaamm  Sukhade’  namaha         | Rupam..|| 
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ரக் பஜீ  வதத  த வி   சண்ேமுண்ே   வினாஶ நி        | ரூபம்..|| 5 

Rakktabeeja Vadhe’  De’vi  ChaNDaMuNDa  Vinaashini              | Rupam..|| 
 

ஶ ம்பஸ்யயவ நிஶ ம்பஸ்ய  தூம்ராக்ஷஸ்ய ச மர்த் ினி  | ரூபம்..|| 6 

Shummbhassyaiva nishummbhassya  Dhoomraakkshassya  Cha Marddini   | Rupam..|| 
 

வந் ி ாங்க்ரி யுதக  த வி  ஸர்வ  ஸஸௌபாக்ய  ாயினி   | ரூபம்..|| 7 

Vanditaanghri Yuge’  De’vi  Sarrva  Sowbhaaggya  Daayini    | Rupam..|| 
 

அசிந்த்ய  ரூப  சரித   ஸர்வ  ஶத்ரு  வினாஶ நி         | ரூபம்...|| 8 

Achinnttya   Roopa  Charite’ Sarrva  Shattru  Vinaashini        | Rupam.…|| 
 

நத ப்ய: ஸர்வ ா  பக்த்யா   சண்டிதக  துரி ாபதஹ   | ரூபம்..|| 9 

nate’bbhyas  Sarrvadaa  Bhakkttyaa  ChaNDike’  Duritaapahe’    | Rupam..|| 
 

ஸ்துவத்ப்தயா பக் ிபூர்வம் த்வாம் சண்டிதக வ்யாதிநாஶனி | ரூபம்..|| 10 

Stuvaddbhyo Bhakktipoorrvammt Tvaamm ChaNDike’v Vyaadhinaashini   | Rupam...|| 
 

சண்டிதக  ஸ  ம்  தய த்வாம் அர்சயன் ீஹ  பக் ி :   | ரூபம்..||  11 

ChaNDike’ Satatam Ye’t Tvaam archayanteeha Bhakktita-ha     | Rupam..|| 
 

த ஹி ஸஸௌபாக்ய-மாதராக்யம் த ஹிதம பரமம் ஸுகம்  | ரூபம்..||  12 

De’hi  Sowbhaaggya-maaroggyamm  De’hi-me’ Paramamm Sukhamm   | Rupam..|| 
 

விததஹி  த்விஷ ாம்  நாஶம்  விததஹி பலமுச்சயக:    | ரூபம்..||  13 

Vidhe’hid  Dvishataamm  naashamm  Vidhe’hi   Balamucchchkai-hi   | Rupam..|| 
 

விததஹி  த வி  கல்யாணம்  விததஹி  பரமாம் ரியம்  | ரூபம்..||  14 

Vidhe’hi  De’vi  KallyaaNamm  Vidhe’hi  Paramaamms Shriyamm   | Rupam..|| 
 

ஸுராஸுர  ஶ தரா ரத்ன   நிக்ரி ஷ்ே  சரதணSம்பிதக    | ரூபம்..||  15 

Suraasura  Shirorattna   nighrshhta CharaNe’ammbike’     | Rupam...|| 
 

வித்யாவந் ம் யஶஸ்வந் ம்  லக்ஷ்மீவந் ம்  ஜனம் குரு   | ரூபம்..||  16 

Viddyaavanntamm Yashassvanntamm Lakkshmeevanntamm Janamm Kuru   | Rupam..|| 
 

ப்ரசண்ே  ய த்ய  ர்பக்தன   சண்டிதக ப்ரண ாயதம   | ரூபம்..||  17 

PrachaNDa-daittya-darpaghne’  ChaNDike’p PraNataayame’    | Rupam..|| 
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சதுர்புதஜ  சதுர்வக்த்ர    ஸம்ஸ்துத   பரதம வரி    | ரூபம்..||  18 

Chaturrbhuje’ Chaturrvakkttra  Sammsstute’ Parame’shwari     | Rupam..|| 
 

க்ரி ஷ்தணந ஸம்ஸ்துத  த வி ஶ வத் பக்த்யா ஸ ாம்பிதக | ரூபம்..||19 

KrishNe’na  Sammsstute’  De’vi Shashwad Bhakkttyaa Sadaambike     | Rupam..|| 
 

ஹிமாசல  ஸு ாநாத   ஸம்ஸ்துத   பரதம வரி    | ரூபம்..,||   20 

Himaachala  Sutaanaatha  Sammsstute’  Parame’shwari     | Rupam..|| 
 
 

இந்த்ராண ீப ி ஸத்பாவ  பூஜித  பரதம வரி      | ரூபம்.. ||  21 

IndraaNee pati  Sadbhaava  Poojite’  Parame’shwari     | Rupam..|| 
 

த வி  ப்ரசண்ே த ார் ண்ே  ய த்ய   ர்ப்ப  வினாஶ நி   | ரூபம்... ||  22 

De’vip  PrachaNDa DorrdaNDa   Daittya Darppa Vinaashini    | Rupam..|| 
 

த வி பக்  ஜதனாத்யாம  த் ா-நந்த ா- தயSம்பிதக    | ரூபம்.. ||     23 

De’vi Bhakkta Janoddhyaama   Dattaa naando Daye’ambike’   | Rupam.. || 
 
 

பத்னமீ் மதநாரமாம் த ஹி   மதநா-வ்ரி த் ானு-ஸாரிணமீ்  | 
Pattneemm Manoramaamm De’hi  Manov-Vrttaanu-SaariNeemm |  
 

 ாரிணமீ்  துர்க  ஸம்ஸார   ஸாகரஸ்ய  குதலாத்  பவாம்  ||       24 

TaariNeemm Durrga Sammsaara   Saagarassya   Kulodd-bhavaamm || 
 
 

இ ம் ஸ்த ாத்ரம்  படித்வா து  மஹாஸ்த ாத்ரம்  பதடன் நர: | 
Idamms Stottramm Pathittvaa Tu  Mahaasstottramm Pathe’nn nara-ha | 
 

ஸ து ஸப் ஶ ீ   ஸங்க்யா   வரமாப்தநா ி   ஸம்ப ாம்  |       25 

Sa Tu Sappttashatee Sankhyaa   Varamaappnoti  Sammpadaamm ||  

 
 

ஓம்  
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      1.9 கீலகம் 

 

ஓம் | அஸ்ய ஸ்ரீ  கீலக மந்த்ரஸ்ய  | 
Ohm |  Assya Shri  Keelaka Manttrassya 

ஶ வ ரி ஷி:  |  அனுஷ்டுப் சந்த:   |  ஸ்ரீமஹா ஸரஸ்வதீ ததவதா  | 
Shiva Rishihi  | Anushtupp  Chandaha  |  Shree MahaaSarasswatee  De’vataa 

ஸ்ரீ ஜகதம்பா  ப்ரீத்யர்த்தம்  ஸப்தஶதீ பாடாங்கத்தவன    
ஜதப விநிதயாக:  

Shree Jagadammbaap Preettyartthamm’ Sapptashatee  Paathaangattve’na  Jape’ Viniyogaha 
 
 

 

ஓம்  நம: சண்டிகாயய  

Ohm namas ChaNDikaayai 
 

மார்கண்தேய  உவாச | 
MaarkaNDe’ya Vuvaacha 
 

விஶ த்த ஞ்ஞான  ததஹாய  த்ரிதவதீ திவ்ய சக்ஷுதஷ | 
Visuddhag Gnaana  De’haayat  Trtive’dee  Divvaya Chakkshushe’ 
 

தரய: ப்ராப்தி  நிமித்தாய  நம:  தஸாமார்த்த  தாரிதே ||     1 

Shre’yaF Praappti  nimittaaya   namas Somaarddha  DhaariNe’ 
 

ஸர்வ தமத த்விஜாநீயான்  மந்த்ராோ-மபி  கீலகம் | 
Sarrva  Me’tad Dwijaaneeyaan   MannttraaNaam-abhi Keelakamm 
 

தஸாSபி தக்ஷம-மவாப்தனாதி  ஸததம் ஜாப்ய தத் பர: ||      2 

SOapik Kshe’ma-Mavaappnoti  Satatamm Jaappya Tat Para-ha 
 

ஸித்த்யந்த் யுச்சாேனாதீனி  வஸ்தூனி ஸகலான்-யபி | 
Siddhyantt  Yucchaatanaadeeni  Vasstooni Sakalaann-yapi 
 

ஏ ததன ஸ்துவதாம் ததவ ீ ஸ்ததாத்ர மாத்தரே ஸித்யதி ||      3 

E’ te’nas Stuvataamm  De’vees  Stottra-maattre’Na  Siddhyati 
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ந மந்த்தரா நநௌஷதம் தத்ர  ந கிஞ்சி-தபி வித்யதத | 
na-mannttro  naushadhamm Tattra   na-kinchi-dapi  Viddyate’ 
 

விநாஜாப்தயன ஸித்தயத  ஸர்வ-முச்சாேனாதிகம் ||       4 

Vinaajaappye’na  Siddhye’ta  Sarrva-mucchaatanaadikamm 
 

ஸமக்ராண்-யபி ஸித்த்யந்தி  தலாக ஶங்கா-மிமாம் ஹர: | 
SamaggraaN-yapi  Siddhyannti  Loga-Shankaa-mimaamm  Hara-ha 
 

க்ரி த்வா நிமந்த்ர-யாமாஸ  ஸர்வதமவ-மிதம் ஶ பம் ||      5 

Krttvaa nimannttra-yaamaasa  Sarrva-me’va-midamm Shubhamm 
 

ஸ்ததாத்ரம் யவ சண்டிகாயாஸ்து  தச்ச குப்தம் சகார ஸ: | 

Sstottramm  Vaii  ChaNDikaayaasstu   Taccha Gupptamm Chakaara Sa-ha 
 

ஸமாப்திர் ந ச புண்யஸ்ய  தாம் யதா-வந்-நியந்த்ரோம் ||      6 

Samaapptir na Cha PuNyassya  Taamm Yataavann-ni-yannttraNaamm 
 

தஸாSபி தக்ஷம-மவாப்தனாதி  ஸர்வதமவம் ந ஸம்ஶய: | 
SOapik  Kshe’ma-mavaappnoti  Sarrva Me’vamm na-Sammshaya-ha 
 

க்ரி ஷ்ோயாம் வா சதுர்த யாம்  அஷ்ேம்யாம் வா ஸமாஹித: ||  7 
KkrshhNaayaamm   Vaa Chaturrdashyaamm Ashhtatammyaamm Vaa Samaahita-ha 
 

ததாதி  ப்ரதி க்ரி ண்ஹாதி   நான்யததஷா ப்ரஸீததி | 
Dadaatip  Prati gruNhaati  nannyathaishaap  Praseedati 
 

இத்தம் ரூதபே கீதலன  மஹாதததவன கீலிதம் ||       8 

Itthamm  Roope’Na  Keele’na Mahade’ve’na  Keelitamm 
 

தயா நிஷ்கீலாம்  விதாயயனாம்  நித்யம் ஜபதி ஸம்ஸ்புேம் | 
Yo nishhkeelaamm Vidhaayainaamm nittyamm Japati Samssphutamm 
 

ஸ ஸித்த: ஸ கே:  தஸாSபி  கந்தர்தவா ஜாயதத நர: ||      9 

Sa_Siddhas  Sa_GaNas  SOapi  Ganndharrvo Jaayate’  nara-ha 
 

ந யசவாப்யே-தஸ்-தஸ்ய  பயம்  க்வாபஹீ  ஜாயதத |  
na_Chaiaappya-ta-tass-tassya  Bhayammk Kwaapeeha Jaayate’ 
 

நாப ம்ரி த்யு வஶம் யாதி  ம்ரி ததா தமாக்ஷம வாப்னுயாத் ||      10 

naapa Mruttyu Vashamm Yaati   Mrto   Mokkshama-Vaappnuyaat 
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ஜ்ஞாத்வா ப்ராரப்ய  குர்வதீ  ந்யகுர்வாதோ விந யதி | 
Ggnaattvaap Praarabbhya Kurrveeta  nyakkurrvaaNo  Vinasshyati 
 

தததா ஞ்ஞாத்யவவ ஸம்பன்ன-மிதம் ப்ராப்யதத புதத: ||      11 

Tatog  Gnaattvaiva   Sammpanna-midammp Praarabbhyate’ Budhai-hi 
 

நஸௌபாக்யாதி ச  யத்-கிஞ்சித் த்ரி யதத லல னாஜதன | 
Sowbhaaggyaadi Cha  Yat-Kinchid-Drusshyate’ Lala naajane’ 
 

தத் ஸர்வம் தத் ப்ரஸாததன  ததன ஜாப்ய-மிதம் ஶ பம் ||      12 

Tatt_Sarrvamm Tatt_Pprasaade’na  Te’na  Jaappya-midamm Shubhamm 
 

ஶயனஸ்து ஜப்ய மாதனSஸ்மின் ஸ்ததாத்தர ஸம்பத்தி-ருச்ச-யக: | 
Shanaisstu  Jappya Maane’assminns  Stottre’ Sammpatti-ruccha-kai-hi 
 

பவத்தயவ ஸமக்ராபி  தத: ப்ராரப்யதமவ தத் ||        13 

Bhavatye’va  Samaggraapi  TataF Praarabbhyame’va Tat 
 

ஐ வர்யம் யத் ப்ரஸாததன   நஸௌபாக்-யாதராக்ய ஸம்பத: |  
Aisshvarryamm Yattp Praasaade’na   Sowbhaag-gyaaroggya-sammpada-ha 
 

ஶத்ருஹாநி: பதரா தமாக்ஷ:  ஸ்தூயதத ஸா ந கிம் ஜயன: ||     14 

SattruhaaniF  Paro  Mokkshas  Stooyate’  Saa  na Kimnjanai-hi  
 

**** ஓம் **** 
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1.10 ராத்ரி ஸூக்தம்   

 ( தந்த்ரராக்தம் ) 
 

வி ரவ வரீம் ஜகத் தாத்ரீம்   ஸ்திதி ஸம்ஹார காரிணமீ் | 
Vishwe’shwareem Jagat Dhaattreems Sthiti Sammhaara KaariNeem 
 

நித்ராம் பகவதீம் விஷ்ரணா -ரதுலாம் ரதஜஸ: ப்ரபு : ||             1 

niddraam Bhagawateem VishhNo-ratulaamm Te’jasaf Prabhuhu 
 

ப்ரம்ரஹாவாச 
Bramhovaacha 

 

த்வம்-ஸ்வாஹா த்வம் ஸ்வதா  த்வம் ஹி வஷட்கார: ஸ்வராத்மிகா || 2 
Tvams-Swaahaat -Tvams-Swadhaat-Tvam-he Vashattkaaras Swaraatmikaa 
 

ஸுதா  த்வமக்ஷரர  நித்ரே  த்ரிதா  மாத்ராத்மிகா ஸ்திதா | 
Sudhaat Tvamakkshare’ nittye’t  Tridhaa Maattraattmikaas Sthitaa 
 

அர்த்த மாத்ரா ஸ்திதா நித்ோ -ோனுச்சார்ோ வி ஶஷத: ||          3 

Arrddha Maattraas  Sthitaa nittyaa  -Yaanucchaarryaa Vishe’shataha 
 

த்வரமவ  ஸந்த்ோ ஸாவித்ரீ  த்வம் ரதவி  ஜனநீ  பரா | 
Tvame’va Sannddhyaa Saavittreet  Tvamm De’vi Jananee Paraa 
 

த்வயே தத் தார்ேரத வி வம்  த்வயே தத் ஸ்ரி ஜ்ேரத ஜகத் ||    4 

Tvayai Tad-Dhaaryate’ Vishvammt  Tvayai Tats Srjyate’ Jagat 
 

த்வயே தத் பால்ேரத ரதவி  த்வமத்ஸ்ேந்ரத  ச –ஸர்வதா | 
Tvayai Tat Paallyate’  De’vit  Tvatmatssyamnte’ cha-Sarrvadaa 
 

விஸ்ரி ஷ்ட ௌ ஸ்ரி ஷ்டி  ரூபா த்வம்  ஸ்திதி ரூபா  ச –பாலரன ||  5 
Visrushhtaus  Srshhti  Roopaat Tvams  Sthiti Roopaa  cha-Paalane’ 
 

ததா  ஸம்ஹ்ரி தி  ரூபாந்ரத  ஜகரதாஸ்ே  ஜகன்மரே | 
Tathaa Sammhrti Roopaannte’  Jagatossya Jagannmaye’ 
 

மஹாவித்ோ மஹாமாோ  மஹாரமதா  மஹாஸ்ம்ரி தி: ||          6 

Mahaavidyaa  Mahaamaayaa Mahaame’dhaa  Mahaassmrtihi 
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மஹாரமாஹா ச-பவதீ  மஹாரதவ ீ மஹாஸுரீ | 
Mahaamohaa  cha-Bhavatee  Mahaade’vee Mahaasuree 
 

ப்ரக்ரி திஸ்-த்வம் ச-ஸர்வஸ்ே குண த்ரே விபாவின ீ||      7 

Prakrtisst-Tvamj cha-Sarrvassya GuNattraya Vibhaavinee 
 

காலராத்ரிர்  மஹாராத்ரிர்  ரமாஹராத்ரிஸ்  ச -தாருணா | 
Kaalaraattrir Mahaaraattrir Moharaattris cha –DaaruNaa 
 

த்வம் ஸ்ரீஸ் த்வமீ வரீ-த்வம்-ஹ்ரீஸ் த்வம் புத்திர் பபாத லக்ஷணா ||  8 
Tvam-Shreesst Tvameeshvareet Tvam-Hreest Tvamm Buddhir Bhoda LakkshaNaa  
 

லஜ்ஜா-புஷ்டிஸ் ததா-துஷ்டிஸ்   த்வம்-ஶ ந்தி: க்ஷாந்திரரவ ச | 
Lajjaa-Pushhtiss  Tathaa-Tushhtis  Tvamm-Shanntihi | Kshaanntire’va cha 
கட்கின ீ ஶ லின ீபகாரா  கதின ீ சக்ரிண ீததா ||          9 

Khadginee Shoolinee Ghoraa Gadinee ChakkriNee Tathaa 
  
ஶங்கின ீ சாபின ீ பாண   புஶ ண்டீ  பரிகாயுதா | 
Shangkhinee Chaapinee BaaNaa BhushuNdee Parigaayudhaa 
 

டஸௌம்ோ டஸௌம்ே-தரா- ஶஷ டஸௌம்ரே-ப்ேஸ்த்-வதி ஸுந்தரீ||  10 

Sowmmyaa Sowmmya Taraa She’sha Sowmmye’b Bhyast-tvati-Sunndaree 
 

பரா பராணாம் பரமா  த்வரமவ  பரரம வரீ | 
Paraa ParaaNaamm Paramaat Tvame’va Parame’shwaree 
 

ேச்ச- கிஞ்சித்  க்வஜித்-வஸ்து   ஸத-ஸத்வா-கிலாத்மிரக ||         11 

Yaccha -Kinjchit  Kwajid-vasstu   Sada-sadvaa-Khilaatmike’ 
 

தஸ்ே-ஸர்வஸ்ே ோ ஶக்தி: ஸா த்வம்  கிம் ஸ்தூேரஸ ததா | 
Tassya Sarrvassya Yaa Shakktis  Saat-Tvamm Kims-Stooyase’ Tadaa 
 

ேோ த்வோ  ஜகத்-ஸ்ரஷ் ா  ஜகத் பாத்ேத்தி  ரோ ஜகத் ||        12 

Yayaat Tvayaa Jagats-Srashhtaa  Jagat Paattyatti  Yo Jagat 
 

ரஸாSபி  நித்ரா-வஶம் நீத:  கஸ்த்வாம் ஸ்ரதாது  மிரஹ வர: | 
SOapi niddra Vashamm  neetahk  Kassttvaamms Stotu  Mihe’shwaraha 
 

விஷ்ணு: ஶரீர க்ரஹண  மஹ-மீஶ ந  ஏவ ச ||           13 

VishhNus Shareerag GrahaNa Maha-Meeshaana e’va cha 
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காரிதாஸ்ரத  ேரதா-Sதஸ்-த்வாம்  க:ஸ்ரதாதும் ஶக்திமான் பரவத் | 
Kaaritaasste’  Yato-atass-tvaam Kasstotumm Shakktimaan Bhave’t 
 

ஸா த்வமித்தம் ப்ராபாயவ: -ஸ்யவ -ருதாயரர் ரதவி ஸம்ஸ்துதா ||   14 
Saat tvamittthamm  Prabhaavais-Svai  -Rudaarair  De’vi Sammstutaa 
 

ரமாஹயேடதௌ  துராதர்ஷா-வஸுடரௌ  மதுயக பபௌ  |  

Mohayaitau  Duraadharrshaa- vasurau MadhuKaitabhau 
 

ப்ரரபாதம் ச-ஜகத் ஸ்வாமீ  நீேதா-மச்யுரதா லகு ||       15 

Prabodhanj cha Jagat Swaamee neeyataa-macchyuto Laghu 
 

ரபாதஸ் ச -க்ரிே  தாமஸ்ே  ஹந்து ரமடதௌ மஹாஸுடரௌ ||     16 

Bodhass chak Kriya Taamassya   Hanntu Me’tau  Mahaasurau 
  

*** ஓம் ***  
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1.11 நவாக்ஷரீ பூர்வாங்க ஜபம்  
  

     அஸ்ய ஸ்ரீ ( நவாக்ஷரீ or / ) சண்டீ  மஹாலக்ஷ்மீ  மஹாமந்த்ரஸ்ய | 
Assya Shri ( Navaaksharee / )ChaNDee Mahaalakshmee Mahaamanttrassya | 

ப்ரம்ஹ  விஷ்ணு  ருத்ரா  ரி ஷய: | 
Bramha VishNu Ruddraa Rishayaha | 

காயத்ரீ- உஷ்ணிக் - அநுஷ்டுப் -சந்தாம்ஸி | 
Gayatree VushNik Anushtupp Chandaamsi | 

ஸ்ரீ மஹாகாள ீமஹாலக்ஷ்மீ  மஹாஸரஸ்வத்யயா யதவதா: | 
Shri Mahaakaalee Mahaalakshmee Mahaasarassvatyo De’vathaaha 

 

ஐம் பஜீம்  |  ஹ்ரீம்  ஶக்தி: |  க்லீம் கீலகம் | 
Aim Beejam | Hreem Shaktihi  | Kleeem Keelakam | 

ஸ்ரீ மஹாகாள ீமஹாலக்ஷ்மீ மஹாஸரஸ்வதீ ப்ரீத்யர்தே 
Shree Mahaakaalee Mahaalakshmee Mahaasarasswateep Preetyarthe’ 

ஜயப விநியயாக: || 
Jape’ Viniyogaha || 

 

 

 

மூலம் 1 & 2 1. கர ந்யாஸம் 2. அங்க ந்யாஸம் 

ஐம் 

Aim 
அங்குஷ்டாப்யாம் நம: 
Angushthaabhyaam namaha 

ஹ்ரி தயாய  நம: 
Hrdayaayaa  namaha 

ஹ்ரீம் 

Hreem 
தர்ஜநீப்யாம் நம: 
Tarjaneebhyaam namaha 

ஶ ரயஸ  ஸ்வாஹா  
Shirase’s Swaahaa 

க்லீீ்ம் 

Kleem 
மத்யமாப்யாம் நம:   
Maddhyamaabhhyaam namaha 

ஶ காயய வஷட் 

Shikhaayai  Vashatt 

சாமுண்டாயய 

ChaamuNDaayai 
அநாமிகாப்யாம் நம: 
Anaamikaabhyaam namaha 

கவசாய   ஹும் 

Kavachaaya Hum 

விச்யச 
Vicche’ 

கநிஷ்டிகாப்யாம் நம:  
Kanishthikhabhyaam namaha 

யநத்ர த்ரயாய  வவௌஷட் 

ne’ttrat trayaaya Voushatt 
ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் 
சாமுண்டாயய விச்யச 
Aim Hreem Kleem  

ChaamuNDaayai Vicche’   

கர-தல-கர 
ப்ரி ஷ்டாப்யாம் நம: 
Kara Tala Kara  

Prushthaabhyaam namaha 

அஸ்த்ராய  பட் 

Asttraaya  Phatt 

 

பூ: புவ : ஸுவ: ஓம்  இதி திக் பந்ே: 
Bhoor Bhuvass Suvarohm Iti-Dig-Bandhaha 
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த்யாநம் 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. மஹாகாள ீ– 
 

கட்கம் சக்ர கயதஷு  சாப  பரிகா ம்  ஶ லம் புஷுண்டீம்  ஶ ர: | 
Khadgam Chakkra Gade’shu   Chaapa  Parighaamm  Shoolam   BhushuNdeemm  Shiraha | 
 ஶங்கம்  ஸந்-தே-தீம்  கயர: த்ரிநயனாம்  ஸர்வாங்க  பூஷாவ்ரி தாம் || 
     Shankham San-Dadha-teemm KaraiS  trinayanaamm  Sarrvaanga  BhooshaaVVrutaam || 
 

நீலா மத்யுதி-மாஸ்ய  பாத  தஶகாம்  யஸயவ  மஹாகாளிகாம் | 
neelaash Madhyuti   Maassya  Paada Dashakaamm  Se’ve’ Mahaa Kalikaamm | 
 யாமஸ்வதௌத் ஸ்வபியத ஹவரௌ  கமலயஜா  ஹந்தும்  மதும் யகடபம் || 
             YaamastoutS  Swapite’  Harau  Kamalajo  Hanntumm  Madhumm Kaitabhamm  || 
 

2. மஹாலக்ஷ்மீ -  
 

அக்ஷஸ்ரக்  பரஶ ம்  கயதஷு  குலிஶம்  பத்மம் ேநு:  குண்டிகாம் | 
Akkshassrakk  Parashum  Gad’eshu  Kulishamm  Padmam Dhanush KuNDikaamm  | 
 தண்டம் ஶக்திம்-அஸிம் ச சர்ம  ஜலஜம்  கண்டாம்  ஸுரா பாஜனம் || 
 DaNdhamm  Shaktim asim Cha  Charma  Jalajamm GhaNtaam Suraa Bhaajanamm  || 
 

ஶ லம்  பாஶ  ஸுதர்ஶயன ச  தே-தீம்  ஹஸ்யத:  ப்ரஸந்னா நநாம் | 
Shoolam  Paasha Sudarshane’ Cha  Dadha-teemm HasstaiF Prasannaa nanaamm | 
 யஸயவ  யஸரிப  மர்திநீம் இஹ  மஹாலக்ஷ்மீம் ஸயராஜ ஸ்ேிதாம்  || 
 Se’ve’  Sairibha  Mardineem iha  Mahaa Lakkshmeem  Sarojas Sthitaamm   || 
 

3. மஹாஸரஸ்வதி – 
 

கண்டா ஶ ல ஹலாநி  ஶங்க முஸயல  சக்ரம்  ேநு: ஸாயகம் | 
GhaNtaa Shoola Halaani  Shankha Musale’  Chakkram DhanuS  Saayakamm | 
 ஹஸ்தாப்யஜர் தே-தீம் கனாந்த விலஸத் ஶ தாம் ஶ  துல்ய ப்ரபாம் || 
 Hasstaabjair Dadha-teemm  Ghanaanta Vilasat  Sheetaamm  Shu  TullyaP  Prabhaam || 
 

வகௌரி யதஹ  ஸமுத்பவாம்  த்ரிஜகதாம்- ஆோர பூதாம்  மஹா- 
Gauri De’ha  Samud BhavaammT  TriJagataam aadhaara Bhootaam Mahaa- 
 -பூர்வாம் அத்ர  ஸரஸ்வதீம் அனுபயஜ  ஶ ம்பாதி  யதத்யார்த்திநீம்  ||  
 

 -Poorvaam attra   Sarasswateem anubhaje’ Shummbhaadi  Daittyaarddineemm  || 
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பஞ்யசாபசாரம்  
 

லம்  ப்ரி ேிவ்யாத்மயந  கந்ேம் கல்பயாமி 
Lam   Prthivyaatmane’   Gandham Kalpayaami 

ஹம் ஆஹாஶ த்மயந   புஷ்பம் கல்பயாமி 
Ham  Aahaashaatmane’  Pushpam Kalpayaami 

யம் வாய்வாத்மயந   தூபம் கல்பயாமி 
Yam  Vaayvaatmane’   Dhoopam Kalpayaami 

ரம்  அக்ன்யாத்மயந   தீபம் கல்பயாமி 
Rum  Agnyaatmane’   Deepam Kalpayaami 

வம்  அம்ரி தாத்மயந   அம்ரி தம் கல்பயாமி 
Vam  Ammrtaatmane’   Ammrtam Kalpayaami 

ஸம்  ஸர்வாத்மயந   ஸமஸ்யதாபசாராந் ஸமர்பயாமி  
Sum  Sarrvaatmane’   Samastopachaaraann Samarpayaami 
 

ஜபம் 
  

Type 1  ஶ த்ே  மூல ஜபம் –( ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் சாமுண்டாயய விச்யச )  X 108
  

Type 2  மாத்ரி கா அக்ஷர ஸஹித ஜபம்   (Refer below for the pattern followed )*  
        
 

 

* Reference for  Type 2  Japam   
 

Matruka Aksharam is Individually  First Prefixed,  next  Prefixed & Suffixed respectively,  

then both individually and Group wise Suffixed  as given below. 

( For even further details, refer to the Appendix section in the last two pages of this book )   
 

 Attachment Matruka Flow As in # 

1 Prefix with அம் to  ளம் ( Forward  ) அம்  ..9  to  ளம் ..9   (1-50) 
2 Prefix & Suffix  க்ஷம்  and   ளம்  ( Interpose )  க்ஷம் ..9  ளம் (51) 

3 Suffix with ஹம் to ஆம் ( Reverse )  ..9 ஹம் to ..9 ஆம் (52-100) 

4 Suffix to the group once each 
—“— 
—“— 
—“— 
—“— 
—“— 
—“— 
—“-- 

( Forward ) அம் to அ: ..9 

கம்  to ஙம் ..9 
சம்  to ஞம் ..9 
டம்  to ணம் ..9 

தம்  to னம் ..9 
பம்  to மம் ..9 
யம் to வம் .9 
ஶம் to க்ஷம் ..9 

(101) 

(102) 

(103) 

(104) 

(105) 

(106) 

(107) 

(108) 
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1.12 ஸப்தஶதீ பூர்வாங்க  ந்யாஸம் 
 

ஓம்   ப்ரதம  மத்யமமாத்தர  சரித்ராணாம் | 
Ohm Prathama Maddhyamottara CharittraaNaam | 

ப்ரம்ஹ  விஷ்ணு  ருத்ரா  ரி ஷய: | 
Brammha  VishhNu   Ruddraa Rishayaha 

 

ஸ்ரீ மஹாகாள ீமஹாலக்ஷ்மீ மஹாஸரஸ்வத்மயா மதவதா: | 
Shree Mahaakaalee Mahaalakkshmee Mahaasaraswatyo De’vataaha 

 

காயத்ரீ - உஷ்ணிக் - அநுஷ்டுப்  சந்தாம்ஸி | 
Gayattree  VushNik    Anushtupp   Chandaamsee 

 

நந்தா  - ஶ கம்பரீ - பீமா  ஶக்தய : | 
nandaa Shakambaree Bheemaa Shaktyaha 

 

ரக்த தந்திகா – துர்கா - ப்ராமர்மயா  பஜீாநி | 
Rakkhadanthikaa Durgaab Bhraamaryo  Beejaani 

அக்நி – வாயு - ஸூர்யாஸ்  தத்வாநி | 
Agni Vayu  Sooryaas Tattvaani 

 

ரி க் - யஜுஸ் - ஸாமமவதா   த்யாநாநி | 
Rig  YajusS Saamave’daad Dhyaanaani 
ஸகல  காமனா  ஸித்தமய | 

Sakala Kaamanaa Siddhaye’ 
 

ஸ்ரீ மஹாகாள ீமஹாலக்ஷ்மீ மஹாஸரஸ்வதீ மதவதாப் 
Shree Mahaakaalee Mahaalakshmee Mahaasarasswatee De’vataap 

ப்ரீத்யர்தத  ஜமப  விநிமயாக:  || 
Preettyarthe’ Jape’ Viniyogaha 

 

கர  ந்யாஸம் 

 

ஓம் |  கட்கிநீ ஶ லிநீ தகோரா  கதிநீ சக்ரிண ீ ததோ | 
Ohm | Khadginee Shoolinee  Ghoraa   Gadinee ChakkriNee  Tathaa  
 

 ஶங்கிநீ  சாபிநீ பாண  புஷுண்டீ  பரிகோயுதோ  || 
 Shankhinee Chaapinee BaaNa  BhushuNDee Parighaayudhaa  
 

➢ அங்குஷ்டோப்யாம்  நம:   |  Angushthaabhyaam namaha 
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ஶ மலந பாஹிமநா மதவி  பாஹி கட்மகந  சாம்பிமக | 
Shoole’na  Paahino De’vi  Paahi  Khadge’na Chaambike’ 
 

 கண்டா  ஸ்வமனந ந: பாஹிச்  சாபஜ்யாநி  ஸ்வமனந ச || 
 GhaNtaas Swane’na     naF Paahich   ChaapajyaaniS Swane’ na Cha  
 

➢ தர்ஜநீப்யாம்  நம: | Tarjaneebhyaam namaha 
 

ப்ராச்யாம்-ரக்ஷ  ப்ரதீச்யாம்-ச   சண்டிமக  ரக்ஷ-தக்ஷிமண | 
 

Praacchyaam  RakkshaP  Prateecchyaam Cha  ChaNDike’  Rakksha DakkshiNe’ 
 

 ப்ராமமண நாத்ம -ஶ லஸ்ய  உத்தரஸ்யாம் ததத வரி  || 
 

 BraamaNe’ nattma  Shoolassya Uttarassyaam Tathe’shwari  
 

➢ மத்யமாப்யாம்  நம: | Madhyamaabhyaam namaha 
 

ஸஸௌம்யாநி யாநி ரூபாணி   த்ரரமலாக்மய விசரந்தி மத | 
Sowmyaani Yaani  RoopaaNit  TraiLokkye’ Vicharannti Te’ 
 

 யாநி சாத்யர்த்த  தகோராணி  ரத-ரக்ஷாஸ் மாம் ஸ்ததோ புவம் || 
 

 Yaani Chaatyartha GhoraaNi  Tai Rakkshaas Maams Stathaa Bhuvamm 
 

 

➢ அநாமிகாப்யாம்  நம : | Anaamikaabhyaam namaha 
 

கட்க  ஶ ல  கதாதீநி  யாநி  சாஸ்த்ராணி  மதம்பிமக  | 
Khadga Shoola GadaaDeeni Yaani ChaassttraaNi Te’mbike’ 
 

 கரபல்லவ  ஸங்கீநி  ரத-ரஸ்மாந் ரக்ஷ-ஸர்வத:  || 
 

 Kara Pallava Sangeeni  Tai Rassmaann Rakksha Sarrvataha 
 

➢ கநிஷ்டிகாப்யாம்  நம: | Kanishthikaabhyaam namaha 
 

ஸர்வ ஸ்வரூமப ஸர்மவ ஶ  ஸர்வ ஶக்தி ஸமந்விமத  | 
Sarrvas Swaroope’  Sarrve’she’  Sarrva  Shakkti Samannnvite’ 
 

 பமயப்யஸ் த்ராஹிமநா மதவி துர்மக மதவி நமமாSஸ்து மத  || 
 Bhaye’bhyasst Traahino  De’vi  Durge’ Devi’  namOstu te’ 
 

➢ கர_தல_கர  ப்ரி ஷ்டோப்யாம்  நம: || Karatalakara Prshthaabhyaam namaha 
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ஹ்ரி தயாதி  ந்யாஸம் 
 

கட்கிநீ  ஶ லிநீ தகோரா  கதிநீ  சக்ரிண ீ ததோ | 
Khadginee  Shoolinee  Ghoraa  Gadinee  ChakkriNee Tathaa  

 ஶங்கிநீ  சாபிநீ  பாண  புஷுண்டீ  பரிகோயுதோ  || 
 Shankhinee Chaapinee BaaNa  BhushuNDee Parighaayudhaa  

➢ ஹ்ரி தயாய  நம: | Hrdayaaya namaha 
 

ஶ மலந  பாஹிமநா மதவி  பாஹி  கட்மகந  சாம்பிமக | 
Shoole’na  Paahino  De’vi  Paahi  Khadge’na Chaambike’ 
 கண்டோ ஸ்வமனந  ந: பாஹிச்  சாபஜ்யாநி ஸ்வமனந ச || 
 GhaNthaas Swane’na  naF Paahich ChaapajyaaniS Swane’ na Cha  
 

➢ ஶ ரமஸ  ஸ்வாஹா   | Shirase’s Swaahaa 
  

ப்ராச்யாம்-ரக்ஷ  ப்ரதீச்யாம்-ச  சண்டிமக  ரக்ஷ-தக்ஷிமண | 
Praacchyaam   RakkshaP  Prateecchyaam Cha  ChaNDike’  Rakksha DakkshiNe’ 
 ப்ராமமண நாத்ம -ஶ லஸ்ய  உத்தரஸ்யாம் ததத வரி  || 
 BraamaNe’ nattma  Shoolassya  Uttarassyaam Tathe’shwari  
 

➢ ஶ கோரய  வஷட்  | Shikhaayai Vashat 
 

ஸஸௌம்யாநி  யாநி  ரூபாணி  த்ரரமலாக்மய விசரந்தி மத | 
Sowmyaani Yaani  RoopaaNit  TraiLokkye’ Vicharannti Te’ 
 யாநி  சாத்யர்த்த  தகோராணி ரத-ரக்ஷாஸ் மாம்  ஸ்ததோ  புவம் || 
  

 Yaani Chaatyartha GhoraaNi hai Rakkshaas Maams Stathaa Bhuvamm 
 

➢ கவசாய  ஹும் | Kavachaaya Hum 
 

கட்க ஶ ல கதாதீநி  யாநி  சாஸ்த்ராணி  மதம்பிமக  | 
Khadga Shoola GadaaDeeni Yaani ChaassttraaNi Te’mbike’ 
 கரபல்லவ  ஸங்கீநி  ரத-ரஸ்மாந்  ரக்ஷ-ஸர்வத:  || 
 

 Kara Pallava Sangeeni Tai Rassmaann  Rakksha Sarrvataha 
 

➢ மநத்ர த்ரயாய  ஸவௌஷட் | n’ettrat trayaaya Voushat 
 

ஸர்வ  ஸ்வரூமப  ஸர்மவ ஶ  ஸர்வ  ஶக்தி  ஸமந்விமத  | 
Sarrvas Swaroope’ Sarrveshe’  Sarrva  Shakkti Samannvite’ 
 பமயப்யஸ்த்ராஹிமநா  மதவி  துர்மக  மதவி  நமமாSஸ்து மத  || 
 Bhaye’bhyasst Traahino   De’vi  Durge’   De’vi  namOstu te’ 
 

➢ அஸ்த்ராய  பட்   ||  Assttraaya Phat ||   
 

பூ: புவ: ஸுவ: ஓம் இதி  திக்  பந்த: || Bhoor Bhuvas Suvaromm Iti Dig Bandhaha || 
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த்யாநம் 

 

வித்யுத்தாம ஸமப்ரபோம் ம்ரி கபதி ஸ்கந்த ஸ்திதாம் பீஷணாம் | 
Vidyuddaama SamaP Prabhaam MrgapatiS  Skanndas Sthitaam  BheeshaNaamm 
 

 கந்யாபி : கரவால தகட விலஸத்  தஸ்தா பிரா மஸவிதாம் || 
 Kannyaabih KaraVaala  Khe’ta  Vilasad  Dasstaa  Bhiraa  Se’vitaamm 
 

ஹஸ்ரத: சக்ர கதாஸி தகட விஶ கோம்: சாபம் குணம் தர்ஜநீம் | 
HasstaiS Chakkra  Gadaasi  Khe’ta  VishikhaammS  Chaapam GuNam  Tarjaneemm 
 

 பிப்ராணாம்-அநலாத்மிகாம் ஶஶ தராம் துர்காம் த்ரிமநத்ராம் பமஜ || 
 BibbhraaNaam analaattmikaamm  ShashiDharaamm DurgaammT Trine’ttraam  Bhaje’ 
 

 

பஞ்மசாபசாரம் 

 

  லம்   ப்ரி த்வியாத்மமந  கந்தம் கல்பயாமி 
  Lam   Prithviyaatmane’  Gandham Kalpayaami 

  ஹம் ஆகாஶ த்மமந    புஷ்பம் கல்பயாமி 
  Ham   Aakaashaamane’  Pushpam Kalpayaami 

  யம் வாய்வாத்மமந   தூபம் கல்பயாமி 
  Yam   Vaayvaathmane’  Dhoopam Kalpayaami 

  ரம்  அக்நியாத்மமந   தீபம் கல்பயாமி 
  Rum   Agniyaatmane’   Deepam Kalpayaami 

  வம்  அம்ரி தாத்மமந   அம்ரி தம் கல்பயாமி 
  Vam   Ammrtaatmane’   Ammrtam Kalpayaami 

  ஸம்  ஸர்வாத்மமந   ஸமஸ்மதாபசாராந்  ஸமர்பயாமி 
  Sam   Sarvaatmane’   Samastopachaaraann Samarpayaami 

 

*** ஓம் *** 
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ஸ்ரீ துர்கா  ஸப்ேஶேீ 
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-ப்ரதம சரித்ரம் - ப்ரததமாSத்யாய:-  

-2.1 மதுககடப   வதம்-  

 
அத்யாய தேவோ                பஜீம் 
வாக்பவ பஜீாதிஷ்டாத்ரீ, ஸ்ரீ மஹாகாள ீ         ( ஐம் ) 

Vaagbhava Beejaadhishthaatree, Sri Mahaakaalee            ( Aim ) 

 
 

 
ஓம் நம: சண்டிகாகய I  
Om namash ChaNdikaayai I 

 
ஓம் ஐம் மார்க்கண்தடய உவாச II         1 

Om Aim MaarkaNde’ya Uvaacha II  
 

ஸாவர்ணி: ஸூர்ய ேனதயா தயா மனு: கத்யதேஷ்டம:   

SaavarNis Soorya Tanayo Yo Manuh Kathyates’htamaha  
நிஶ மய ேதுத் பத்ேிம் விஸ்ேராத் கேதோ மம II      2 

nishaamaya Tadut Pattim Vistaraad Gadato’ Mama II  
 

மஹா மாயானு பாதவன யதா மன்வந்ேராேிப:   

Mahaa Maayaanu bhaave’na Yathaa Manvantaraadipaha  
ஸ பபூவ மஹா பாக: ஸாவர்ணிர் ஸ்ேனதயா ரதவ: II     3 

Sa Babhoova Mahaa Bhaagas SaavarNir Stanayo Rave’he’ II  
 

ஸ்வாதரா சிதேன்ேதர பூர்வம் கசத்ர வம்ஶ ஸமுத் பவ:   

Swaaro’ Chishe’ntare’ Poorvam Chaitra Vamsha Samud bhavaha  
ஸுரததா  நாம ராஜா பூத் ஸமஸ்தே க்ஷிேி மண்டதே II     4 

Suratho naama Raaja Bhoot Samaste’ Kshiti MaNdale’ II  
 

ேஸ்ய  பாேயே:  ஸம்யக் ப்ரஜா: புத்ரானி வவௌரஸான்   
Tasya Paalayatas Samyak Praajaf Putraani Vaurasaan  

பபூவு: ஶத்ரதவா பூபா: தகாோ வித்வம்ஸி நஸ்ேோ II     5 

Babhoovuh Shatravo Bhoopah Kola Vidhwamsi nastadaa II  

 

ேஸ்ய கேர பவத் யுத்த மேி ப்ரபே ேண்டின:   

Tasya Taira Bhavad Yuddha Mati Prabala DaNdinaha  

ந்யூகனரபி ஸ கேர் யுத்தத  தகாோ வித்வம்ஸி பிர்ஜிே: II    6 

nyoonairapi Sa Tair Yuddhe’ Kolaa Vidhwamsi Bhirjitaha II  
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ேேஸ் ஸ்வபுரம் ஆயாதோ நிஜ தேஶ திதபா பவத்  
Tatas Swapuram Aayaato nija De’sha Dhipo Bhavat  
ஆக்ரான்ேஸ் ஸ மஹா பாகஸ் கேஸ் ேோ ப்ரபோரிபி : II    7 

Aakraantas Sa Mahaa Bhaagas Tais Tadaa Prabalaaribhihi II  

 

அமாத்கயர் பேிபிர் துஷ்கடர் துர்பேஸ்ய துராத்மபி:   
Amaatyair Balibhir Dushtair Durbalasya Duraatmabhihi  

தகா ஶ  பேம் சாபஹ்ரி ேம் ேத்ராபி ஸ்வபுதர ேே: II      8 

Kosho Balam ChaaPahrutam Tatraapi Swapure’ Tataha II  
 

ேதோ ம்ரி கயா வ்யாதஜன ஹ்ரி ே ஸ்வாம்யஸ்  ஸ பூபேி:   
Tato Mrugayaa Vyaaje’na Hruta Swaamyas Sa Bhoopatihi  
ஏகாகீ ஹயமாரி ஹ்ய ஜகாம கஹனம் வனம் II      9 

E’kaakee Haya Maaruhya Jagaama Gahanam Vanam II  
 

ஸ ேத்ரா ரம மத்ராக்ஷீத்  த்விஜ வர்யஸ்ய தமதஸ:    

Sa Tatraashrama Madraaksheed Dwijavaryasya Me’dhasaha  
ப்ரஶ ன்ே  வாபோ கீர்ணம் முனி ஶஷ்தயாப ஶ பிேம் II    10 

Prashaantas Shwaapadaa KeerNam Muni Shishyopa Shobhitam II  

  

ேஸ்ததௌ கஞ்சித் ஸ காேம் ச முனினா தேன ஸத்க்ரி ே:    

Tasthau Kanchit sa Kaalam Cha Muninaa Te’na Satkrutaha  
இே தசே  ச விசரம்ஸ் ேஸ்மின் முனிவரா ரதம II     11 

Itashchetash Cha Vicharams Tasmin Munivaraashrame’ II  
 

தஸாSசிந்ேயத் ேோ ேத்ர மமத்வா க்ரி ஷ்ட தசேன:    

sOachintayat Tadaa Tatra Mamatvaa Krushta Che’tanaha  
மத்பூர்கவ:  பாேிேம் பூர்வம் மயா ஹனீம் புரம் ஹி ேத் II    12 

Mat Poorvaif Paalitam Poorvam Mayaa Heenam Puram Hi Tat II  

 

மத் ப்ரி த்கயஸ் கேர ஸத் வ்ரி த்கேர் தர்மே: பால்யதே நவா   
Mad Bhrutyais Taira Sad Vruttair Dharmataf Paalyate’ navaa  
ந ஜாதன ஸ ப்ரதாதனா தம ஶ ர ஹஸ்ேீ ஸோமே: II     13 

na Jaane’ Sa Pradhaano Me’ Shoora Hastee Sadaamadaha II  
 

மம கவரி வஶம் யாே:  கான் தபாகானு பேப்ஸ்யதே   
Mama Vairi Vasham Yaathah Kaan Bhogaanu Palapsyate’  
தய மமாநுகோ நித்யம் ப்ரஸாே தன தபாஜகந: II      14 

Ye’ Mamaanugataa nityam Prasaada Dhana Bhojanaihi II  
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அனுவ்ரி த்ேிம் த்ரி வம் தேSத்ய குர்வன் த்யன்ய மஹ ீப்ரி ோம்   
Anuvruttim Dhruvam tE’dhya Kurvan Tyanya Mahee Bhrutaam  
அஸம்யக் வ்யய  ஶ கேஸ் கே:  குர்வத்பி:  ஸேேம் வ்யயம் II   15 

Asamyag Vyaya Sheelais Taih Kurvadbhis Satatam Vyayam II  

 

ஸஞ்சிே:  தஸாSேி து:தேன க்ஷயம் தகா ஶ  கமிஷ்யேி   
Sanchitas SOati duhkhe’na Kshayam Kosho Gamishyati 
ஏேச்சாந் யச்ச ஸேேம் சிந்ேயாமாஸ பார்த்திவ: II      16 

E’tacchaan Yachcha Satatam Chintayaamaasa Paarthivaha II  
 

ேத்ர விப்ரா ரமா-ப்யா ஶ கவ யதமகம் ேேர்ஶ ஸ:    

Tatra Vipraashramaa-bhyaashe Vaishyame’kam Dadarsha Saha  
ஸ ப்ரி ஷ்டஸ் தேன கஸ்த்வம் தபா தஹது சாகமதநSத்ர க: II    17 

Sa Prushtas T’ena Kastvam Bho He’tushchaagamane’tra kaha II 
 

ஸ ஶ க இவ கஸ்மாத் த்வம் துர்மனா இவ ேக்ஷ்யதஸ 

Sa Shoka Iva Kasmaat tvam Durmanaa Iva Lakshyase’  
இத்யாகர்ண்ய வசஸ் ேஸ்ய பூபதே:  ப்ரணதயாேிேம் II     18 

ItyaakarNya Vachas Tasya Bhoopate’f PraNayoditam II 
 

ப்ரத்யுவாச ஸ ேம் கவ ய: ப்ர ரயா வனதோ ந்ரி பம் II     19 

Pratyuvcaacha Sa Tam Vaishyaf Prashrayaa Vanato nrupam II 

 

கவ ய உவாச II           20 

Vaishya Uvaacha II 

 

ஸமாதிர் நாம கவ தயாSஹம் உத்பன்தனா தனிநாம் குதே II    21 

Samaadhir naama VaishyOaham-utpanno Dhaninaam Kule’ II 
 

புத்ர ோகரர் நிரஸ்ே ச தன தோபா ேஸா துபி: 
Putra Daarair nirastascha Dhana Lobhaa Dasaa Dhubihi  

விஹனீ ச தகனர் ோகர:  புத்கர-ராோய தம தனம் II     22 

Viheenash Cha Dhanair Daaraif Puthrai-raadaaya Me’ Dhanam II 
 

வனமப்யாகதோ து:ேீ நிரஸ்ே சாப்ே பந்துபி:  
Vanambhyaagato Duhkhee nirastas Chaapta Bandhubhihi 

தஸாSஹம் ந தவத்மி புத்ராணாம் குஶோ குஶோத்மிகாம் II    23 

SOaham na Ve’dmi PutraaNaam Kushalaa Kushalaatmikaam II 
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ப்ரவ்ரி த்ேிம் ஸ்வஜனானாம் ச ோராணாம் சாத்ர ஸம்ஸ்திே: 

Pravruttim Swajanaanaam Cha DaaraaNaam Chaatra Samsthitaha 

கிம் நு தேோம் க்ருதஹ தக்ஷமம் அதக்ஷமம் கிம் நு ஸாம்ப்ரேம் II   24 

Kim nu Te’shaam Gruhe’ Kshe’mam Akshe’mam Kim nu Saampratam II  
 

கதம் தே  கிம் நு ஸத்வ்ரி த்ோ:  துர்வ்ரி த்ோ:  கிம் நு தம ஸுோ: II   25 

Katham Te’ Kim nu Sadvruttaar Durvruttaah Kim nu Me’ Sutaaha II 
 

ராதஜாவாச II            26 

Raajovaacha II 
 

கயர் நிரஸ்தோ பவாம்ல் லுப்தத: புத்ர ோராேி பிர்தகன: II    27 

Yair nirasto Bhavaaml Lubdhaif Putra Dhaaraadi Bhirdhanaihi II 
 

தேேு கிம் பவே:  ஸ்தநஹ மனு பத்னாேி மானஸம் II     28 

Te’shu Kim Bhavatas Sne’ha Manu Badhnaati Maanasam II 
 

கவ ய உவாச II           29 

Vaishya Uvaacha II 

 

ஏவ தம ேத்யதா ப்ராஹ பவானஸ்மத் கேம் வச: II      30 

E’va me’ tadhyathaa Praaha Bhavaanasmad Gatam Vachaha II 
 

கிம் கதராமி ந பத்னாேி மம நிஷ்டுரோம் மன: 

Kim Karomi na Badhnaati Mama nishthurataam Manaha 

கய:  ஸன்த்யஜ்ய பித்ரி  ஸ்தநஹம் தன லுப்ததர் நிராக்ரி ே: II   31 

Yais Santyajya Pitru Sne’ham Dhana Lubdhair niraa Krutaha II 
 

பேி ஸ்வஜன ஹார்ேம் ச ஹார்ேி தேஷ்தவவ தம மன: 

Pati Swajana Haardam Cha Haardi Te’shve’va Me’ Manaha 
கிதமேன்-நாபி ஜானாமி ஜானன்னபி மஹாமதே II      32 

Kime’tan naabhi Jaanaami Jaananapi Mahaa Mate’ II 
 

யத் ப்தரம ப்ரவணம் சித்ேம் விகுதணஷ்வபி பந்துேு  
Yat Pre’ma PravaNam Chittam ViguNe’shvapi Bandhushu 
தேோம் க்ரி தே தம நி: வாதஸா  வேௌர் மனஸ்யம் ச ஜாயதே II   33 

Te’shaam Krute’ Me’ nihshwaaso Daur Manasyam Cha Jaayate’ II 
 

கதராமி கிம் யன்ன மனஸ் தேஷ்வ ப்ரீேிேு நிஷ்டுரம் II     34 

Karomi Kim Yanna Manas Te’shva Preetishu nishthuram II 
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மார்க்கண்தடய உவாச II          35 

MaarkaNde’ya Uvaacha II 
 

ேேஸ்வேௌ  ஸஹிவேௌ விப்ர  ேம் முனிம் ஸமுபஸ்திவேௌ II    36 

Tatastau Sahitau Vipra Tam Munim Samupasthitau II 

 

ஸமாதிர் நாம கவ தயாSவஸௌ ஸ ச பார்த்திவ ஸத்ேம: 

Samaadhir naama VaishyOasau  Sa Cha Paarthiva Sattamaha 

க்ரி த்வா து வேௌ யதா ந்யாயம் யதார்ஹம் தேன ஸம்விேம் II    37 

Krutvaa Tu Tau Yathaa nyaayam Yathaarham Te’na Samvidam II 
 

உப விஷ்வடௌ கதா:  கா ச்சிச் சக்ரதுர் கவ ய பார்திவவௌ II    38 

Upavishtau Kathaah Kaashchich Chakratur Vaishya Paarthivau II 

 

ராதஜாவாச II            39 

Raajovaacha II 

 

பகவம்ஸ் த்வாமஹம் ப்ரஷ்டும் இச்சாம்தயகம் வேஸ்வ ேத் II    40 

Bhagavams Tvaamaham Prashtum Ichchaamye’kam Vadasva Tat II 
 

து:ோய யன்தம மனஸ:  ஸ்வசித்ோ யத் ேோம் வினா 
Duhkhaaya Yanme’ Manasas Svachittaa Yat Tataam Vinaa 
மமத்வம் கே ராஜ்யஸ்ய ராஜ்யாங்தகஷ்-வேிதேஷ்வபி II     41 

Mamatvam Gata Raajyasya Raajyaange’sh-vakhileshvapi II 
 

ஜானதோபி யோஞஸ்ய கிதமேன் முனி ஸத்ேம  
Jaanatopi Yataangyasya Kime’tan Muni Sattama 
அயம் ச நிக்ரி ே:  புத்கரர் ோகரர் ப்ரி த்கயஸ் ேததாஜ்ஜிே: II    42 

Ayam Cha nikrhaf Putrair Daarair Bhrutyais Tathojjitaha II 

 

ஸ்வஜதனன ச ஸன் த்யக்ேஸ் தேேு ஹார்ேீ ேதாப்யேி  
Swajane’na Cha Sun Tyaktas Te’shu Haardee Tathaapyati 
ஏவதமே ேதாஹம் ச  த்வாவப்யத்-யந்ே து:ேிவேௌ II     43 

E’vame’sha Tathaaham Cha Dwaavapyat-yanta Duhkitau II 
 

த்ரி ஷ்ட தோதேபி விேதய மமத்வா க்ரி ஷ்ட மானவஸௌ 

Drushta Doshe’pi Vishaye’ Mamatvaa krishta Maanasau 
ேத் கிதமேன் மஹாபாக யன்தமாதஹா ஞானிதனாரபி II     44 

Tat Kime’tan Mahaabhaaga Yanmoho Gnaaninorapi II 
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மமாஸ்ய ச பவத்தயோ விதவகான்தஸ்ய மூடோ II      45 

Mamaasya Cha Bhavatye’shaa Vive’kaandhasya Moodhataa II 
 

ரி ேிருவாச II            46 

Rishiruvaacha II 

 

ஞானமஸ்ேி ஸமஸ்ேஸ்ய ஜன்தோர் விேய தகாசதர II     47 

Gyaanamasti Samastasya Jantor Vishaya Gochare’ II 
 

விேய  ச மஹா பாக யாேி கசவம் ப்ரி தக் ப்ரி தக்  
Vishayas Cha Mahaa bhaaga Yaati Chaivam Pruthak Pruthak 

ேிவாந்தா :  ப்ராணின:  தகசித்-ராத்ரா வந்தாஸ் ேதா பதர II    48 

Divaandhaaf PraaNinah Kechid-raatraa Vandhaas Tathaa pare’ II 
 

தகசித் திவா ேதா ராத்வரௌ ப்ராணினஸ்  துல்ய த்ரி ஷ்டய:  

Kechid Dhivaa Tathaa Raatrau PraaNinas Tulya Drushtayaha 

ஞானிதனா மனுஜா:  ஸத்யம்  கிம் து தே  நஹி தகவேம் II    49 

Gyaanino Manujaas Satyam Kim Tu Te’ nahi Ke’valam II 
 

யதோ ஹி ஞானின:  ஸர்தவ பஶ  பக்ஷி ம்ரி காேய:  

Yato hi Gyaaninas Sarve’ Pashu Pakshi Mrugaadayaha 
ஞானம் ச ேன் மனுஷ்யாணாம் யத்தேோம் ம்ரி க பக்ஷிணாம் II    50 

Gyaanam Cha Tan ManushyaNaam Yat Te’shamm Mruga PakshiNaam II 
 

மனுஷ்யாணாம் ச யத் தேோம் துல்ய மன்யத் ேததா பதயா:  

ManushyaaNaam Cha Yat Te’shaam Tulya Manyat Tatho Bhayoho 
ஞாதனபி ஸேி ப கயோன் பேங்காஞ் சாவ சஞ்சுேு II     51 

Gyaane’pi Sati Pashyaitaan Patangaanj Chaava changchushu II 
 

கண தமாக்ஷா த்ரி ோன் தமாஹாத் படீ்யமானா-னபிக் க்ஷுோ  
KaNa Mokshaa Drutaan Mohaat Peedyamaanaa-napik Kshudaa 

மானுோ மனுஜ  வ்யாக்ர ஸாபிோோ:  ஸுோன் ப்ரேி II    52 

Maanushaa Manuja Vyaagra Saabhilaashaas Sutaan Prati II 

 

தோபாத் ப்ரத்யுபகாராய நன்தவோன் கிம் ந ப யஸி 
Lobhaat Pratyupakaaraaya nanve’taan Kim na Pashyasi 
ேதாபி மமோ வர்த்தே தமாஹகர்த்தே நிபாேிோ: II      53 

Tathaapi Mamataa Varte’ Mohagarte’ nipaatitaahaa II 
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மஹா மாயா ப்ரபாதவண ஸம்ஸாரஸ் ஸ்திேி காரிணா 
Mahaa Maayaa Prabhaave’Na Samsaaras Sthiti KaariNaa 
ேன்னாத்ர விஸ்மய:  கார்தயா தயாக நித்ரா ஜகத்பதே: II     54 

Tannaatra Vismayah Kaaryo Yoga nidraa Jagat Pate’he’ II 
 

மஹா  மாயா ஹதர கசோ  ேயா ஸம் தமாஹ்யதே ஜகத் 
Mahaa Maaya Hare’shchaishaa Tayaa Sam mohyate’ Jagat 
ஞானினாமபி தசோம்ஸி தேவ ீ பகவேீ ஹி ஸா II      55 

Gyaaninaamapi Che’taamsi De’vee Bhagavatee Hi Saa II 
 

போோ க்ரி ஷ்ய தமாஹாய மஹா  மாயா ப்ரயச்சேி 
Balaadaa krushya Mohaaya Mahaa Maayaa Prayachchati 

ேயா விஸ்ரி ஜ்யதே வி வம் ஜகதே ேச் சராசரம் II      56 

Tayaa Visrujyate’ Vishwam Jagate’ Tach charaacharam II 
 

கஸோ ப்ரஸன்னா வரோ  ந்ரி ணாம் பவேி முக்ேதய  
Saishaa Prasanna Varadaa nruNaam Bhavati Mukt’aye’ 
ஸா வித்யா பரமா முக்தேர் தஹது பூோ ஸநாேன ீ II     57 

Saa Vidyaa Paramaa Mukte’r He’tu Bhootaa Sanaatanee II 
 

ஸம்ஸார பந்த  தஹது  ச கஸவ ஸர்தவ வதர வரீ II     58 

Samsaara Bandha He’tush Cha Saiva Sarve’shvareshvaree II 
 

ராதஜாவாச II            59 

Raajovaacha II 

 

பகவன் கா ஹி ஸா தேவ ீ மஹாமாதயேி யாம் பவான்  II     60 

Bhagavan Kaa Hi Saa De’vee Mahaa Maaye’ti Yaam Bhavaan II 
 

ப்ரவேீி கத-முத்பன்னா ஸா கர்மாஸ்யா ச கிம் த்விஜ  
Braveeti Katha Mutpannaa Saa Karmaasyaascha Kim Dwija 

யத் ப்ரபாவா ச ஸா  தேவ ீ யத் ஸ்வரூபா யதுத்பவா II     61 

Yat Prabhaavaa Cha Saa De’vee Yat Swaroopaa Yadudbhavaa II 
 

ேத் ஸர்வம் தராதும் இச்சாமி  த்வத்தோ ப்ரம்ஹ விோம் வர II   62 

Tat Sarvan Shrotum Ichchaami Tvatto Bramha Vidaam Vara II  

 

ரி ேிருவாச II            63 

Rishiruvaacha II 
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நித்கயவ ஸா ஜகன்மூர்ேிஸ் ேயா ஸர்வமிேம் ேேம் II     64 

nityaiva Saa Jagan Moortis Tayaa Sarvamidam Tatam II 

 

ேதாபி ேத் ஸமுத்பத்ேிர் பஹுதா  ரூயோம் மம  
Tathaapi Tat Samutpattir Bahudhaa Shrooyataam Mama 

தேவானாம் கார்ய ஸித்த்யர்த்தம் ஆவிர்பவேி ஸா யோ  II    65 

De’vaanaam Kaarya Siddhyartham Aavir Bhavati Saa Yadaa II 
 

உத்பன்தனேி ேோ தோதக ஸா  நித்யாப்ய-பிதயீதே 
Utpanne’ti Tadaa Loke’ Saa nityaapya Bidheeyate’ 
தயாக நித்ராம் யோ விஷ்ணுர் ஜகத்தய கார்ணவ ீக்ரி தே II    66 

Yoga nidraam Yadaa VishNur Jagatye’ KaarNnavee Krute’ II 
 

ஆஸ்ேீர்ய ஶேம-பஜத் கல்பாந்தே பகவான் ப்ரபு :  

Aasteerya Se’sham-abhajat Kalpaante’ Bhagavaan Prabhuhu 
ேோ த்வாவஸுவரௌ தோவரௌ விக்யாவேௌ மது ககடதபௌ II    67 

Tadaa Dwaavasurau Ghorau Vikhyaatau Madhukaitabhau II 

 

விஷ்ணு கர்ண-மதோத் பூவேௌ  ஹன்தும் ப்ரம்ஹாண முத்யவேௌ 

VishNu KarNa-malod Bhootau Hantum BramhaaNa Mudhyatau 

ஸ நாபி கமதே விஷ்தணா:  ஸ்திதோ ப்ரம்ஹா  ப்ரஜாபேி: II    68 

Sa naabhi Kamale’ VishNos Sthito Bramhaa Prajaapatihi II 
 

த்ரி ஷ்ட்வா  ோவஸுவரௌ தசாக்வரௌ ப்ரஸுப்ேம் ச ஜனார்ேனம் 

Drushtwaa Taavasurau Chograu Prasuptam Cha Janaardanam 

துஷ்டாவ தயாக  நித்ராம் ோ-தமகாக்ர ஹ்ரி ேய ஸ்திே: II     69 

Tushtaava Yoga nidraam Taame’kaagra Hrudayas Sthitaha II 
 

விதபாத  நார்தாய ஹதரர் ஹரி தநத்ர க்ரி ோேயாம்  
Vibodha naarthaaya Hare’r Hari ne’tra Krutaalayaam 
வி தவ வரீம் ஜகத் தாத்ரீம்  ஸ்திேி ஸம்ஹார காரிணமீ் II    70 

Vishwe’shwareem Jagat Dhaattreems Sthiti Sammhaara KaariNeem II 
 

நித்ராம் பகவேீம் விஷ்தணா -ரதுோம்  தேஜஸ: ப்ரபு: II     71     

niddraam Bhagawateem VishhNo-ratulaamm Te’jasaf Prabhuhu II 
 

ப்ரம்தஹாவாச II           72 

Bramhovaacha II 
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த்வம்-ஸ்வாஹா -த்வம்-ஸ்வதா -த்வம்-ஹி   வேட்கார: ஸ்வராத்மிகா II   73 

Tvams-Swaahaat -Tvams-Swadhaat-Tvam-hi Vashattkaaras Swaraatmikaa II 

 

ஸுதா –த்வமக்ஷதர  நித்தய  த்ரிதா  மாத்ராத்மிகா ஸ்திோ 
Sudhaat Tvamakkshare’ nittye’t Tridhaa Maattraattmikaas Sthitaa 
அர்த்த மாத்ரா ஸ்திோ நித்யா -யானுச்சார்யா வி ஶேே: II           74 

Arrddha Maattraas Sthitaa nittyaa -Yaanucchaarryaa Vishe’shataha II 
 

த்வதமவ  ஸந்த்யா ஸாவித்ரீ  த்வம் தேவி  ஜனநீ  பரா 
Tvame’va Sannddhyaa Saavittreet  Tvamm De’vi Jananee Paraa 
த்வகய ேத் தார்யதே வி வம்  த்வகய ேத்  ஸ்ரி ஜ்யதே ஜகத் II        75 

Tvayai Tad-Dhaaryate’ Vishvammt  Tvayai Tats  Srjyate’ Jagat II 
 

த்வகய ேத் பால்யதே தேவி  த்வமத்ஸ்யந்தே  ச –ஸர்வோ 
Tvayai Tat Paallyate’  De’vit   Tvatmatssyante’ cha-Sarrvadaa 
விஸ்ரி ஷ்வடௌ  ஸ்ரி ஷ்டி  ரூபா-த்வம்  ஸ்திேி ரூபா  ச –பாேதன II    76 

Visrushhtaus  Srshti   Roopaat Tvams Sthiti Roopaa  cha-Paalane’ II 
 

ேதா  ஸம்ஹ்ரி ேி  ரூபாந்தே  ஜகதோஸ்ய  ஜகன்மதய 

Tathaa Sammhrti Roopaannte’   Jagatossya Jagannmaye’ 
மஹாவித்யா  மஹாமாயா   மஹாதமதா  மஹாஸ்ம்ரி ேி: II          77 

Mahaavidyaa   Mahaamaayaa   Mahaame’dhaa  Mahaassmrtihi II 
 

மஹாதமாஹா ச-பவேீ   மஹாதேவ ீ மஹாஸுரீ 
Mahaamohaa   cha-Bhavatee  Mahaade’vee Mahaasuree 
ப்ரக்ரி ேிஸ்-த்வஞ் ச-ஸர்வஸ்ய குண த்ரய விபாவின ீII           78 

Prakrtisst-Tvanj cha-Sarrvassya GuNattraya Vibhaavinee II 

 

காேராத்ரிர்  மஹாராத்ரிர்   தமாஹராத்ரிஸ்  ச ோருணா 
Kaalaraattrir Mahaaraattrir Moharaattris cha DaaruNaa 

த்வம் -ஸ்ரீஸ் -த்வமீ வரீ-த்வம்-ஹ்ரீஸ்  த்வம் புத்திர் தபாே ேக்ஷணா II  79 

Tvam-Shreesst Tvameeshvareet Tvam-Hreest Tvamm Buddhir Bho’da LakkshaNaa II  
 

ேஜ்ஜா-புஷ்டிஸ்  ேதா-துஷ்டிஸ்  த்வம் ஶ ந்ேி:  க்ஷாந்ேிதரவ ச 
Lajjaa-Pushhtiss    Tathaa-Tushhtis    Tvamm Shanntihi  Kshaanntire’va cha 
ேட்கின ீ ஶ ேின ீதோரா  கேின ீ சக்ரிண ீேதா II            80 

Khadginee Shoolinee Gho’raa Gadinee ChakkriNee Tathaa II 
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ஶங்ேின ீ சாபின ீ பாண   புஶ ண்டீ  பரிகாயுதா 
Shangkhinee Chaapinee BaaNaa BhushuNdee Parigaayudhaa 

வஸௌம்யா வஸௌம்ய-ேரா- ஶே வஸௌம்தய-ப்யஸ்த்-வேி ஸுந்ேரீ II   81 

Sowmmyaa Sowmmya Taraa She’sha Sowmmye’b Bhyast-tvati-Sunndaree II 
 

பரா பராணாம்  பரமா   த்வதமவ  பரதம வரீ 
Paraa ParaaNaamm Paramaat Tvame’va Parame’shwaree 
யச்ச- கிஞ்சித்   க்வஜித்-வஸ்து   ஸே-ஸத்வா-ேிோத்மிதக II         82 

Yaccha -Kinjchit  Kwajid-vasstu   Sada-sadvaa-Khilaatmike’ II 
 

ேஸ்ய-ஸர்வஸ்ய யா  ஶக்ேி:  ஸா-த்வம்  கிம்-ஸ்தூயதஸ ேோ 
Tassya Sarrvassya Yaa Shakktis  Saat-Tvamm Kims-Stooyase’ Tadaa 
யயா த்வயா  ஜகத்-ஸ்ரஷ்டா   ஜகத் பாத்யத்ேி  தயா ஜகத் II          83 

Yayaat Tvayaa Jagats-Srashhtaa  Jagat Paattyatti  Yo Jagat II 

 

தஸாபி  நித்ரா-வஶம் நீே:  கஸ்த்வாம் ஸ்தோது  மிதஹ வர: 

Sopi   niddra-Vashamm  neetahk  Kassttvaamms Stotu Mihe’shwaraha 
விஷ்ணு:  ஶரீர க்ரஹண  மஹ-மீஶ ந  ஏவ ச II            84 

VishhNus Shareerag GrahaNa Maha-Meeshaana Ye’va cha II 
 

காரிோஸ்தே  யதோ-ேஸ்-த்வாம்  க:ஸ்தோதும்  ஶக்ேிமான் பதவத் 
Kaaritaasste’  Yato-tass-tvaam Kassto’tumm Shakktimaan Bhave’t 
ஸாத்வமித்தம் ப்ராபாகவ: -ஸ்கவ -ருோகரர் தேவி ஸம்ஸ்துோ II    85 

Saattvamittthamm Prabhaavais-Svai  -Rudaarair  De’vi Sammstutaa II 
 

தமாஹகயவேௌ  துராதர்ோ-வஸுவரௌ  மதுககடதபௌ   

Mo’hayaitau  Duraadharrshaa- vasurau MadhuKaitabhau 
ப்ரதபாதஞ் ச-ஜகத் ஸ்வாமீ  நீயோ-மச்யுதோ ேகு II        86 

Prabodhanj cha -Jagat Swaamee neeyataa-macchyuto’ Laghu II 
 
தபாதஸ் ச -க்ரிய  ோமஸ்ய   ஹந்து  தமவேௌ  மஹாஸுவரௌ II     87 

Bodhass chak Kriya Taamassya   Hanntu Me’tau  Mahaasurau II 
 

ரி ேிருவாச II            88 

Rishuruvaacha II  

 

ஏவம் ஸ்துோ ேோ தேவ ீ ோமஸீ ேத்ர தவதஸா II      89 

E’vam Stutaa Tadaa De’vee Taamasee Tatra Ve’dhasaa II 
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விஷ்தணா:  ப்ரதபாத  நார்த்தாய நிஹன்தும் மதுககடதபௌ  

VishNof Prabodha naarthaaya nihantum MadhuKaitabhau 

தநத்ராஸ்ய நாஸிகா பாஹு ஹ்ரி ேதயப்யஸ் ேததா ரஸ: II    90 

ne’traasya naasikaa Baahu Hrudaye’bhyas Tatho Rasaha II 
 

நிர்கம்ய தர்ஶதன ேஸ்வேௌ ப்ரம்ஹதணா வ்யக்ே ஜன்மன:  

nirgamya Dharshane’ Tastau BramhaNo Vyakta Janmanaha 
உத்ேஸ்ததௌ ச ஜகன்நாதஸ் ேயா முக்தோ ஜனார்ேன: II     91 

Uttasthau Ja Jagannathas Tayaa Mukto Janaardanaha II 

 

ஏகார்ணதவSஹி ஶயனாத்   ேே: ஸ ேத்ரி ஶ ச வேௌ 

E’kaarNavE’hi Shayanaat Tatas Sa Dadrushe’ Cha Tau 
மது ககடதபௌ துராத்மானாவேி வரீ்ய பராக்ரவமௌ II      92 

Madhu Kaitabhau Duraatmaanaavati Veerya Paraakramau II 

 

க்தராத ரக்தேக்ஷணா வத்தும் ப்ரம்ஹாணம் ஜனிதோத்யவமௌ  
Krodha Rakte’shaNaa Vattum BramhaaNam Janitodhyamau 
ஸமுத்தாய ேே-ஸ்ோப்யாம் யுயுதத பகவான் ஹரி: II     93 

Samutthaaya Tata-staabhyaam Yuyudhe’ Bhagavaan Harihi II 
 

பஞ்ச வர்ே  ஸஹஸ்ராணி  பாஹு ப்ரஹரதணா  விபு : 

Pancha Varsha SahasraaNi Baahu praharaNo Vibhuhu 

ோவப்யேி பதோன் மத்வேௌ  மஹா மாயா  விதமாஹிவேௌ II    94 

Taavapyati Balon Mattau Mahaa Maayaa Vimohitau II 

 

உக்ேவந்வேௌ  வதராSஸ்மத்தோ  வ்ரியோமிேி  தகஶவம் II    95 

Uktavantau VarOasmatto Vriyataamiti Ke’shavam II 
 

ஸ்ரீ பகவானுவாச II           96 

Shri Bhagavaanuvaacha II 

 

பதவோ மத்ய தம துஷ்வடௌ மம வத்யாவுபாவபி II      97 

Bhave’taa Madhya Me’ Tushtau Mama Vadhyaavubhaavapi II 
 

கிமன்தயன  வதரணாத்ர  ஏோவத்ேி வ்ரி ேம் மம II      98 

Kimanye’na Vare’Naatra E’taa Vaddhi Vrutam Mama II 
 

ரி ேிருவாச II            99 

Rishiruvaacha II 
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வஞ்சிோப்யாமிேி  ேோ   ஸர்வமாதபா-மயம் ஜகத் II      100 

Vanchitaabhyaamiti Tadaa Sarvamaapo Mayam Jagat II 

 

விதோக்ய  ோப்யாம்  கேிதோ  பகவான்  கமதேக்ஷண: 

Vilokya Taabhyaam Gadito Bhagavaan Kamale’kshaNaha 
ஆவாம் ஜஹி ந யத்தரார்வ ீ ஸேிதேன பரிப்லுோ II     101 

Aavaam Jahi Na Yatrorvee Salile’na Pariplutaa II 
 

ரி ேிருவாச II            102 

Rishuruvaacha II 

 

ேததத்  யுக்த்வா  பகவோ  ஶங்ே சக்ர  கோ ப்ரி ோ  
Tathe’t Yuktvaa Bhagavataa Shankha Chakra Gadaa Bhrutaa 
க்ரி த்வா  சக்தரண  கவ ச்சின்தன ஜேதன ஶ ரஸீ ேதயா: II    103 

Krutvaa Chakre’Na Vaich Chinne’ Jaghane’ Shirasee Tayoho II 
 

ஏவதமோ ஸமுத்பன்னா  ப்ரம்ஹணா  ஸம்ஸ்துோ  ஸ்வயம் 

E’vame’shaa Samutpannaa BramhaNaa Samstutaa Swayam 
ப்ரபாவ-மஸ்யா  தேவ்யாஸ்து  பூய  ருணு  வோமி தே II ஐம் ஓம் II  104 

Prabhaava-masyaa De’vyaastu Bhooyas ShruNu Vadaami Te’ II Aim Om II 
 
 

  
                              _ _ 

ஸத்யா: ஸம் து  யஜமானஸ்ய காமா: 
      Sattyaas   Santu    Yajamaanssya Kaa-mÄ-haa 

  

Î நதமா தேவ்கய மஹா தேவ்கய ஶவாகய ஸேேம் நம: 

namo  De’vvyai  Mahaa De’vvyai  Shivaayai  Satatam namaha 
நம: ப்ரக்ரி த்கய பத்ராகய நியோ: ப்ரணோ ஸ்மோம் 

namaF Prakrttyai  Bhadraa-yai  niyataaF PraNataas Smataamm 
 

ஸாங்காகய  ஸாயுதாகய  ஸ பரிவாராகய  ஸர்வாத்மிகாகய 

Saangaayai Saayudhaayai Sa Parivaaraayai Sarvaatimikaayai 
 

வாக்பவ  பஜீாதிஷ்டாத்ர்கய, ஸ்ரீ மஹாகாள்கய நம: 

Vaagbhava Beejaadhishthaatriyai, Sri Mahaakaalyai namaha 
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 மத்யம சரித்ரம் - த்விதீயயோSத்யோய:-  

-2.2  மஹிஷோஸுர ஸஸன்ய வதம்-  

 
அத்யோய யதவதோ                        பஜீம் 

லக்ஷ்மீ  பஜீோதிஷ்டாத்ரீ, ஸ்ரீ மஹோலக்ஷ்மீ           ( ஹ்ரீம் ) 
Lakshmee  Beejaadhishthaatree, Sri Mahaalakshmee        ( Hreem ) 
 
 

 
ஓம் ஹ்ரீம்  ரி ஷிருவோச ||            1-105 
Om Hreem  Rishiruvaacha || 

 
யதவோஸுர- மபூத் -யுத்தம்  பூர்ண-மப்த -ஶதம் புரோ   
De’vaasura-mabhoodh Yuddham PoorNa-mabda Shatam Puraa  
மஹியஷ Sஸுரோணோம் அதியப யதவோனோம் ச புரந்தயர ||        2-106 
MahishE’-suraaNaam Adhipe’ De’vaanaam Cha Purandare’ ||  
 
தத்ரோஸுஸரர்-  மஹோ வரீ்ஸயர் -யதவ ஸஸன்யம் பரோஜிதம்   
Tatraasurair Mahaa Veeryair -De’va Sainyam Paraajitam  
ஜித்வோ ச- ஸகலோன் யதவோ-னிந்த்யரோSபூன் மஹிஷோஸுர: ||           3-107 
Jitvaa Cha Sakalaan De’vaa-nindrOa-bhoon Mahishaasuraha || 
 

தத: பரோஜிதோ யதவோ: பத்ம யயோனிம் ப்ரஜோபதிம்  
Tataf Paraajitaa De’vaaf Padma yonim Prajaapatim 
புரஸ்க்ரி த்ய கதோஸ்- தத்ர யத்யரஶ- கருட -த்வஜஜௌ ||       4-108 
Puraskrutya Gataas- Tatra Yatre’sha Garuda Dhawajau ||  
 
யதா வ்ரி த்தம் தயயோஸ் தத்வன்- மஹிஷோஸுர -யசஷ்டிதம்  
Yathaa Vruttam Tayos Tadvan Mahishaasura -Che’shtitam  
த்ரிதஶ :  கதயோமோஸுர் யதவோபி பவ விஸ்தரம் ||        5-109 
Tridhashah Kathayaamaasur De’vaabhi Bhava Vistaram || 
 
ஸூர்யயந்த்ரோக்ன்-யநியலன்தூனோம் யமஸ்ய வருணஸ்ய ச 
Soorye’ndraagnya- nile’ndoonaam Yamasya VaruNasya Cha 
அன்யயஷோம் சோதிகோரோன் ஸ ஸ்வயயமவோதி - திஷ்டதி ||        6-110 
Anye’shaam Chaadhikaaraan Sa Swayame’vaadhi Tishthati || 
 

ஸ்வர்கோன்- நிரோக்ரி தோ: ஸர்யவ  யதன யதவ கணோ புவி   
Swargaan- niraakrutaas Sarve’ Te’na De’va GaNaa Bhuvi  
விசரந்தி யதா மர்த்யோ மஹியஷண துரோத்மனோ ||        7-111 
Vicharanti Yathaa Martyaa Mahishe’Na Duraatmana ||  
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ஏதத்வ: கதிதம்  ஸர்வ-மமரோரி-வியசஷ்டிதம்   
E’tadvah Kathitam Sarva-mamaraari- Viche’shtitam  
ஶரணம் வ: ப்ரபன்னோ: ஸ்யமோ  வதஸ்- தஸ்ய விசிந்த்யதோம் ||      8-112 
SharaNam Vaf Prapannaas Smo Vadhas- Tasya Vichintyataam || 
 

இத்தம் நிஶம்ய யதவோனோம்  வசோம்ஸி மதுஸூதன:   
Ittham nishamya De’vaanaam Vachaamsi Madhusoodhanaha  
சகோர யகோபம்  ஶம்பு ச  ப்ருகுடீ-குடிலோனஜனௌ ||        9-113 
Chakaara Kopam Shambhushcha Bhrukutee- Kutilaananau || 
 

தயதோSதி  யகோப -பூர்ணஸ்ய சக்ரியணோ வதநோத் தத:    
TatOati Kopa -PoorNasya ChakriNo Vadanaat Tataha  

நி சக்ரோம மஹத்யதயஜோ  ப்ரம்ஹண: ஶங்கரஸ்ய  ச ||     10-114 
nishchakraama Mahatte’jo BramhaNash Shankarasya Cha ||  
 

அன்யயஷோம் ஸசவ  யதவோனோம் ஶக்ரோதீனோம் ஶரீரத:    
Anye’shaam Chaiva De’vaanaam Shakraadeenaam Shareerataha  
நிர்கதம் ஸுமஹத்- யதஜஸ்  தச்ஸசக்யம் ஸம கச்சத ||      11-115 
nirgatam Sumahat- Te’jas Tacchaikyam Sama GacChata || 
 

அதீவ யதஜஸ: கூடம் ஜ்வலந்தமிவ பர்வதம்   
Ateeva Te’jasah Kootam Jwalantamiva Parvatam  
தத்ரி ஶ ஸ்யத ஸுரோஸ் தத்ர ஜ்வோலோ -வ்யோப்த -திகன்தரம் ||     12-116 
Dadurshuste’ Suraas Tatra Jwaalaa -Vyaapta Digantaram || 
 

அதுலம் தத்ர தத்யதஜ: ஸர்வ யதவ ஶரீரஜம்   
Atulam Tatra Tat Te’jas Sarve De’va Shareerajam  
ஏகஸ்தம்  தத பூன்-நோரீ வ்யோப்த- யலோக த்ரயம் த்விஷோ ||     13-117 
E’kastham Tada Bhoon- naaree Vyaapta- Loka Trayam Twishaa || 
 
யத பூச்-சாம்பவம் யதஜஸ் யதனோ ஜோயத தன் முகம்   
Yada Bhooch Chaambhavam Te’jas Te’naa Jaayata Tan Mukham  
யோம்யயன சோ பவன் யகஶ  போஹயவோ விஷ்ணு யதஜஸோ ||      14-118 
Yaamye’na Chaa bhavan Ke’shaa Baahavo VishNu Te’jasaa || 
 
ஜஸௌம்யயன ஸ்தனயயோர் யுக்மம் மத்யம் ஸசன்த்யரண சோ பவத்   
Sowmye’na Stanayor Yugmam Madhyam Chaindre’Na Chaa Bhavat  
வோருயணந ச ஜங்ககாரூ நிதம்பஸ் யதஜஸோ புவ:  ||     15-119 
VaaruNe’na Cha Janghoroo nitambas Te’jasaa Bhuvaha || 
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ப்ரம்ஹணஸ் யதஜஸோ போஜதௌ   ததங்குல்யயோ Sர்க யதஜஸோ  
BramhaNas Te’jasaa Paadau TadangulyO arka Te’jasaa I 
வஸூனோம் ச கரோங்குல்ய: ஜகௌயபயரண ச நோஸிகோ ||      16-120 
Vasoonaam Cha Karaangulyah Kaube’reNa Cha naasikaa || 
 

தஸ்யோஸ்து தந்தோ: ஸம்பூதோ:  ப்ரோஜோபத்யயன யதஜஸோ 
Tasyaastu Dantaas Sambhootaaf Praajaapatye’na Te’jasaa 
நயன த்ரிதயம் ஜஞ்யே ததா  போவக யதஜஸோ  ||      17-121 
nayana Tritayam Jagnye’ Tathaa Paavaka Te’jasaa || 
 

ப்ருஜவௌ ச ஸந்த்யயயோஸ் யதஜ:  ரவணோவனிலஸ்ய ச  
Bhruvau Cha Sandhyayos Te’jas ShravaNaavanilasya Cha 
அன்யயஷோம்  ஸசவ யதவோனோம் ஸம்பவஸ் யதஜஸோம் ஶ வோ ||         18-122 
Anye’shaam Chaiva De’vaanaam Sambhavas Te’jasaam Shivaa || 
 

தத: ஸமஸ்த  யதவோனோம் யதயஜோ  ரோஶ  ஸமுத்பவோம் 
Tatas Samasta De’vaanaam Te’jo Raashi Samudbhavaam 
தோம் வியலோக்ய முதம் ப்ரோபு -ரமரோ மஹிஷோர்திதோ:  ||      19-123  
Taam Vilokya Mudam Praapu-ramaraa Mahishaarditaaha || 
 
ஶ லம் ஶ லோத் வினிஷ்க்ரி ஷ்ய  தஜதௌ தஸ்ஸய பினோகத்ரி க்  
Shoolam Shoolaad Vinishkrushya Dadau Tasyai Pinaakadhruk 
சக்ரம் ச  தத்தவோன் க்ரி ஷ்ணஸ்  ஸமுத் போத்ய ஸ்வ சக்ரத: ||      20-124 
Chakram Cha Dattavaan KrishNas Samut paadhya Swa Chakrataha || 
 
ஶங்கம் ச வருண  ஶக்திம் தஜதௌ   தஸ்ஸய ஹுதோஶந: 
Shankham Cha Varunash Shaktim Dadau Tasyai Hutaashanaha 
மோருயதோ  தத்தவோம்   சோபம்  போண பூர்யண தகதஷுதீ ||      21-125 
Maaruto Dattavaamss Chaapam BaaNa PoorNe’ Tathe’shudhee || 
  
வஜ்ரமிந்த்ர: ஸமுத் போத்ய  குலிஶ -தமரோதிப:  
Vajramindras Samut paadhya Kulishaa-tamaraadhipaha 
தஜதௌ  தஸ்ஸய ஸஹஸ்ரோயஷோ கண்டோம்  ஐரோவதோத் கஜோத் ||         22-126 
Dadau Tasyai Sahasraaksho GhaNtaam Iraavataad Gajaat || 
 
கோலதண்டோ -த்யயமோ தண்டம் போஶம் சோம்புபதிர் தஜதௌ 
KaalaDaNdaa-dhyamo DaNdam Paasham Chaambu Patir Dadau 
ப்ரஜோபதி  சோஷமோலோம் தஜதௌ  ப்ரம்ஹோ கமண்டலும் ||      23-127 
Prajaapatish Chaakshamaalaam Dadau Bramhaa KamaNdalum || 
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ஸமஸ்த  யரோம கூயபஷு   நிஜர மீன் திவோகர:  
Samasta Roma Koope’shu nijarashmeen Diwaakaraha 
கோல ச தத்தவோன் கட்கம்  தஸ்யோ  சர்ம  ச நிர்மலம் ||      24-128 
Kaalashcha Dattavaan Khadgam Tasyaash charma Cha nirmalam || 
 
ஷீயரோத -சோமலம் ஹோர-மஜயர ச ததாம்பயர  
Ksheerodash-chaamalam Haara-majare’ Cha Tathaambare’ 
சூடோமணிம் ததா திவ்யம் குண்டயல கடகோனி ச ||      25-129 
ChoodamaNi Tathaa Divyam KuNdale’ Katakaani Cha || 
 
அர்த சந்த்ரம்  ததா  ஶ ப்ரம்  யகயூரோன் ஸர்வ போஹுஷு 
Ardha Chandram Tathaa Shubhram Ke’yooraan Sarva Baahushu 
நூபுஜரௌ விமஜலௌ தத்வத் –க்ஸரயவயக--மனுத்தமம் ||      26-130   
noopurau Vimalau Tadvad-Graive’yaka-manuttamam || 
 
அங்குலீயக ரத்னோனி  ஸமஸ்தோ-ஸ்வங்குலீஷு ச  
Anguleeyaka Ratnaani Samastaa-svanguleeshu Cha 
வி வகர்மோ தஜதௌ  தஸ்ஸய பரஶ ம் சோதி  நிர்மலம் ||      27-131 
Vishwakarmaa Dadau Tasyai Parashum Chaati nirmalam || 
 
அஸ்த்ரோண்யயனக ரூபோணி ததா கபத்யம் ச தம்ஶனம் I  
AstrraaNyane’ka RoopaaNi Tathaa Bhe’dhyam Cha Damshanam I 
அம்லோன பங்கஜோம் மோலோம் ஶ ரஸ்யுரஸி சோபரோம் ||      28-132 
Amlaana Pankajaam Maalaam Shirasyurasi Chaaparaam || 
 
அததஜ் ஜலதிஸ் தஸ்ஸய பங்கஜம் சோதி ஶ பனம்  
Adadaj Jaladhis Tasyai Pankajam Chaati Shobhanam 
ஹிமவோன் வோஹனம் ஸிம்ஹம் ரத்நோனி விவிதானி  ச ||      29-133 
Himavaan Vaahanam Simham Ratnaani Vividhaani Cha || 
 

ததோவ ஶ ன்யம்  ஸுரயோ போன  போத்ரம் தனோதிப:  
Dadaava Shoonyam Surayaa Paana Paatram Dhanaadhipaha 
ஶஷ  ச  ஸர்வ நோயக ஶ  மஹோ மணி விபூஷிதம் ||      30-134 

She’shas cha Sarva naage’sho Mahaa MaNi Vibhooshitam || 
 

நோக ஹோரம் தஜதௌ  தஸ்ஸய தத்யத ய: ப்ரி திவமீிமோம்  
naaga haaram Dadau Tasyai Dhatte’ yaf Prthiveemimaam 
அன்ஸயரபி ஸுஸரர்-யதவ ீ பூஷஸண-ரோயுஸதஸ் ததா ||      31-135 
Anayairapi Surair- De’vee BhooshaNai-raayudhais Tathaa || 
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ஸம்மோனிதோ நனோ யதோச்ஸச: ஸோட்டஹோஸம் முஹுர் முஹு:  
Sammaanitaa nanaa doCChais Saattahaasam Muhur Muhuhu I 

தஸ்யோ  நோயதன  ககாயரண  க்ரி த்ஸ்ன-மோபூரிதம் நப : ||      32-136 
Tasyaa naade’na Ghore’Na Krutsnamaa-Pooritam nabhaha || 
 
அமோயதோதி-மஹதோ  ப்ரதி  ஶப்யதோ  மஹோனபூத்  
Amaayataati-Mahataa Prati Shabdo Mahaanabhoot 

சுஷுபு : ஸகலோ  யலோகோ: ஸமுத்ரோ ச சகம்பியர ||      33-137 
Chukshubus Sakalaa Lokaas Samudraashcha ChaKampire’ || 
 

சசோல வஸுதா   யசலு: ஸகலோ ச மஹ ீதரோ:  
Chachaala Vasudhaa Che’lus Sakalaashcha Mahee dharaaha 
ஜயயதி யதவோ ச முதோ தோமூசு: ஸிம்ஹ வோஹினமீ் ||      34-138 
Jaye’ti De’vaashcha mudaa Taamoochus Simha Vaahineem || 
 

துஷ்டுவுர்  முனய ஸசனோம் பக்தி-நம்ரோத்ம  மூர்தய:  
Tushtuvur Munayashchainaam Bhakti-namraatma Moortayaha 

த்ரி ஷ்ட்வோ ஸமஸ்தம் ஸம்ஷுப்தம்  த்ஸரயலோக்ய  மமரோரய: ||      35-139 
Drushtvaa Samastam Samkshubdham Trailokya Mamaraarayaha || 
 

ஸன்னத்தாகில ஸஸந்யோஸ்யத  ஸமுத்தஸ்து-ருதோயுதா : 
Sannaddhaakhila Sainyaaste’ Samuttasthu-Rudaayudhaaha 
ஆ: கியமத திதி க்யரோதா   தோபாஷ்ய மஹிஷோஸுர: ||      36-140 
Aah Kime’ta diti Krodhaa  Daabhashya Mahishaasuraha || 
 

அப்ய -தாவத  தம் ஶப்த -ம ஶஸஷ -ரஸுஸரர் வ்ரி த: 
Abhya -Dhaavata Tam Shabda -mashe’shai -rasurair Vrutaha 
ஸ ததர்ஶ தயதோ  யதவமீ்  வ்யோப்த  யலோக த்ரயோம்  த்விஷோ  ||      37-141 
Sa Dadarsha Tato De’veeem Vyaapta Loka Trayaam Twishaa || 
 
போதோ  க்ரோந்த்யோ நத புவம் கிரீயடோல்-லிகிதோம்பரோம்  
Paadaa kraantyaa nata bhuvam Kireetol Likhitaambaraam 

யஷோபிதோ ஶஷ  போதோலோம் தனுர்-ஜ்யோ-நி: ஸ்வயனன  தோம் ||         38-142 
Kshobhitaa She’sha Paataalaam Dhanur-jyaa-nis Swane’na Taam || 
 
தி ஶ  புஜ  ஸஹஸ்யரண  ஸமன்தோத் வ்யோப்ய ஸம்ஸ்திதோம்  
Disho Bhuja Sahasre’Na Samantaad Vyaapya Samsthitaam 
தத: ப்ரவ வ்ரி யத  யுத்தம்  தயோ யதவ்யோ  ஸுரத்விஷோம் ||      39-143 
Tataf Prava vrute’ Yuddham Tayaa De’vyaa Suradvishaam || 
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ஶஸ்த்ரோஸ்த்ஸரர்  பஹுதா   முக்ஸத-ரோதீபித திகன்தரம்    
Shastraastrair Bahudhaa Muktai-raadeepita Digantaram 

மஹிஷோஸுர யஸனோன ீ   ஶஷுரோக்யயோ மஹோஸுர: ||      40-144 
Mahishaasura Se’naaneesh Shikshuraakhyo Mahaasuraha || 
 

யுயுகத  சோமர  சோன்ஸய  சதுரங்க பலோன்வித: 
Yuyudhe’ Chaamarash Chaanyaish Chaturanga Balaanvitaha 
ரதானோ-மயுஸதஷ் ஷட்பி  ருதக்ரோக்யயோ மஹோஸுர: ||      41-145 
Rathaanaa-mayutaish Shadbhi  rudagraakhyo Mahaasuraha || 
 

அயுத்யதோ யுதோனோம் ச ஸஹஸ்யரண  மஹோ ஹனு:  
Ayudhyataa Yutaanaam Cha  Sahasre’Na Mahaa Hanuhu 
பஞ்சோஶத்பி  ச  நியுஸத-ரஸியலோமோ மஹோஸுர: ||      42-146 
Panchaashadbhish Cha niyutai-rasilomaa Mahaasuraha || 
 

அயுதோனோம் ஶஸதஷ் ஷட்பி : போஷ்கயலோ யுயுகத  ரயண  
Ayutaanaam Shataish shadbhir Baashkalo Yuyudh’e RaNe’ 
கஜ வோஜி ஸஹஸ்ஜரௌகக -ரயனஸக: பரிவோரித: ||      43-147 
Gaja vaaji Sahasraughai -rane’kaif Parivaaritaha || 
 
வ்ரி யதோ ரதானோம்  யகோட்யோ ச  யுத்கத தஸ்மின் ந யுத்யத  
Vruto Rathaanaam Kotyaa Cha Yuddhe’ Tasmin na Yuddhyata 
பிடோலோக்யயோ-S-யுதோனோம் ச பஞ்சோஶத்பி ரதாயுஸத: ||      44-148 
BidaalaakhyOa-yutaanaam Cha Panchaashadbhi Rathaa Yutaihi || 
 

யுயுகத  ஸம்யுயக  தத்ர  ரதானோம் பரிவோரித:  
Yuyudhe’ Samyuge’ Tatra Rathaanaam Parivaaritaha 
அன்யய ச  தத்ரோ யுத ஶ   ரத  நோக ஹஸயர்-வ்ரி தோ: ||      45-149 
Anye’ Cha Tatraa Yutasho Ratha Naaga Hayair-Vrutaahaa || 
 

யுயுது :  ஸம்யுயக  யதவ்யோ ஸஹ தத்ர மஹோஸுரோ: 
Yuyudhus Samyuge’ De’vyaa Saha Tatra Mahaasuraaha 
யகோடி யகோடி ஸஹஸ்த்ஸரஸ் து  ரதானோம் தன்தினோம் ததா ||      46-150 
Koti Koti Sahasrais Tu Rathaanaam Dantinaam Tathaa || 
 

ஹயோனோம் ச வ்ரி யதோ யுத்கத  தத்ரோபூன் மஹிஷோஸுர:  
Hayaanaam Cha Vruto Yuddhe’ Tatraabhoon Mahishaasuraha 
யதோமஸரர் பிந்தி  போஸல  ச ஶக்திபிர்  முஸஸலஸ் ததா ||      47-151 
Tomarair Bhindi Paalaishcha Shaktibhir Musalais Tathaa || 
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யுயுது :  ஸம்யுயக  யதவ்யோ கட்ஸக :  பரஶ  பட்டி ஶ: 
Yuyudhus Samyuge’ De’vyaa Khadgaif Parashu Pattishaihi 
யகசிச்ச  சிஷிபு: ஶக்தீ:  யகசித்  போஶ ம்ஸ் ததா  பயர ||      48-152 
Ke’chicha Chikshipush Shakteeh Ke’chit Paashaams Tathaa Pare’ || 
 

யதவமீ்  கட்க  ப்ரஹோஸரஸ் து  யத தோம் ஹன்தும் ப்ரசக்ரமு:  
De’veem Khadga Prahaarais tu Te’ Taam Hantum Prachakramuhu 
ஸோபி  யதவ ீ  ததஸ்தோனி  ஶஸ்த்ரோண்-யஸ்த்ரோணி சண்டிகோ ||      49-153 
Saapi De’vee Tatastaani ShastraaN-yastraaNi ChaNdikaa || 
 
லீலஸயவ  ப்ரசிச்கசத  நிஜ  ஶஸ்த்ரோஸ்த்ர வர்ஷிண ீ  
Leelayaiva PrachiCChe’da nija Shastraastra VarshiNee 
அனோயஸ்தோனனோ  யதவ ீ ஸ்தூயமோனோ ஸுரர்ஷிபி : ||      50-154 
Anaayastaananaa De’vee Stooyamaanaa Surarshibhihi || 
 
முயமோசோஸுர  யதயஹஷு  ஶஸ்த்ரோண்-யஸ்த்ரோணி யச வரீ  
Mumochaasura De’he’shu ShastraaN-yastraaNi Che’shwaree 
யஸோSபி  க்ரி த்கதா  துதஸயடோ  யதவ்யோ வோஹன  யகஸரீ ||      51-155 
SOapi Kruddho’ Dhutasato De’vyaa Vaahana Ke’saree || 
 

சசோரோஸுர ஸஸன்யயஷு  வயனஷ்விவ  ஹுதோஶந:  
Chachaara Sura Sainye’shu Vane’shviva Hutaashanaha 
நி: வோஸோன் முமுயச யோம் ச  யுத்யமோனோ ரயணSம்பிகோ ||          52-156 
nish Shwaasaan Mumuche’ Yaamshcha Yuddhyamaanaa RaNE’mbikaa || 
 

த ஏவ  ஸத்ய: ஸம்பூதோ  கணோ:  ஶத ஸஹஸ்ரஶ:  
Ta e’va Sadhyas Sambhoota GaNaash Shata Sahasrashaha 
யுயுதுஸ்யத  பரஶ பிர்  பிந்தி   போலோஸி பட்டி ஶ:  ||      53-157 
Yuyudhuste’ Parashubhir Bhindi Paalaasi Pattishaihi || 
 

நோஶயந்யதோ Sஸுர கணோன்  யதவ ீ ஶக்த்யுப ப்ரும்ஹிதோ:  
naashayantOasura GaNaan Devee Shaktyupa Brumhitaahaa 

அவோதயந்த படஹோன்  கணோ: ஶங்காஸ் ததா  பயர  ||      54-158 
Avaadayanta Patahaan GaNaash Shankhaas Tatha Pare’ || 
 
ம்ரி தங்கோம் ச  தகதவோன்யய தஸ்மின் யுத்த  மயஹோத்ஸயவ  
Mrudangaamshcha Tathaivaanye’ Tasmin Yuddha Mahotsave’ 
தயதோ யதவ ீ த்ரிஶ யலன கதயோ ஶக்தி வ்ரி ஷ்டிபி : ||      55-159 
Tato De’vee Trishoole’na Gadayaa Shakti Vrushtibihi || 
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கட்கோதிபி ச  ஶத ஶ   நிஜகான மஹோ ஸுரோன்  
Khadgaadibhishcha Shatasho nijaghaana Mahaasuraan 
போதயோமோஸ ஸசவோன்யோன் கண்டோ ஸ்வன  வியமோஹிதோன் ||      56-160 
Paatayaamaasa Chaivaanyaan GhaNtaa Swana Vimohitaan || 
 
அஸுரோன் புவி போ ஶன பத்த்வோ சோன்யோன கர்ஷயத் 
Asuraan Bhuvi Paashe’na Baddhwaa Chaanyaana Karshayat 
யகசித் த்விதா க்ரி தோஸ் தீக்ஷ்ஸண: கட்க  போஸதஸ் ததா பயர ||         57-161 
Ke’chid Dwidhaa Krutaas Teekshnaih Khadga paatais Tathaa Pare’ || 
 
வியபோதிதோ   நிபோயதன கதயோ புவி ஶரயத 
Vipothitaa nipaate’na Gadayaa Bhuvi She’rate’ 
யவமு ச  யகசித் ருதிரம் முஸயலன ப்ரி ஷம் ஹதோ: ||      58-162 
Ve’muscha Ke’chid rudhiram Musale’na Bhrusham Hataahaa || 
 

யகசின் நிபதிதோ பூஜமௌ  பின்னோ: ஶ யலன வஷஸி 
Ke’chin nipatitaa Bhoomau Bhinnaash Shoole’na Vakshasi 
நிரந்தரோ: ஶஜரௌககண  க்ரி தோ: யகசித் ரணோஜியர ||      59-163 
nrantaraash Sharau Ghe’Na Krutaah Ke’chid raNaajire’ || 
 

யயனோனு கோரிண:  ப்ரோணோன்  முமுசுஸ் த்ரித ஶ ர்தனோ: 
Shye’naanu KaariNaf PraaNaan Mumuchus Trida Shaardanaahaa 
யகஷோம்சித் போஹவ  சின்னோ சின்ன க்ரீவோஸ் ததா  பயர  ||      60-164 
Ke’shaamchid Baahavash CChinnaa CChinna Greevaas Tathaa Pare’ || 
 

ஶ ரோம்ஸி  யபது-ரந்யயஷோ -மன்யய  மத்யய விதோரிதோ: 
Shiraamsi Pe’tu-ranye’shaa Manye’ Madhye’ Vidaaritaahaa 
விச்சின்ன ஜங்காஸ் த்வபயர  யபதுருர்வ்யோ மஹோஸுரோ: ||      61-165 
VicChinaa Janghaas Tvapare’ Pe’tururvyaa Mahaasuraahaa || 
 

ஏக போஹ்வஷி சரணோ: யகசித் யதவ்யோ த்விதா   க்ரி தோ:  
E’ka Baahvakshi CharaNaah Ke’chid De’vyaa Dwidhaa Krutaahaa 
சின்யனSபி சோன்யய ஶ ரஸி  பதிதோ: புனருத்திதோ: ||      62-166 
ChinnE’pi Chaanye’ Shirasi Patitaaf Punarutthitaahaa || 
 

கபந்தா  யுயுதுர் யதவ்யோ  க்ரி ஹதீ  பரமோயுதா:  
Kabandhaa Yuyudhur De’vyaa Gruheeta Paramaayudhaahaa 
நன்ருது  சோபயர  தத்ர  யுத்கத  தூர்ய லயோ ரிதோ: ||      63-167 
nanrutush Chaapare’ Tatra Yuddhe’ Toorya Layaa Shritaahaa || 
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கபந்தா   சின்ன ஶ ரஸ: கட்க ஶக்த்யுரி ஷ்டி போணய:  
Kabandhaash CChinna Shirasah Khadga Shaktyrushti PaaNayaha 

திஷ்ட  திஷ்கடதி  பாஷந்யதோ  யதவ ீ மன்யய மஹோஸுரோ: ||      64-168 
Tishtha Tishtheti Bhaashanto De’vee Manye’ Mahaasuraahaa || 
 

போதிஸத  ரத நோகோ ஸவ -ரஸுஸர  ச வஸுந்தரோ  
Paatitai Ratha naagaashvai-rasuraish cha Vasundharaa 

அகம்யோ ஸோ பவத்  தத்ர  யத்ரோ பூத்ஸ மஹோரண: ||      65-169 
Agamyaa Saa Bhavat Tatra Yatraa Bhootsa MahaaraNaha || 
 

ஶ ணிஜதௌகா  மஹோ  நத்ய: ஸத்யஸ் தத்ர ப்ரஸு ஸ்ருவு: 
ShoNitaughaa Mahaa nadhyas Sadhyas Tatra Prasu sruvuhu 
மத்யய சோஸுர  ஸஸன்யஸ்ய வோரணோ  ஸுரவோஜினோம் ||      66-170 
Madhye’ Chaasura Sainyasya VaaraNaa Suravajinaam || 
 

ஷயணன தன் மஹோஸஸன்ய-மஸுரோணோம்  ததாம்பிகோ 
KshaNe’na Tan Mahaa SainyamasuraaNaam Tathaambikaa 
நின்யய ஷயம் யதா  வன்ஹினிஸ் த்ரி ணதோரு மஹோசயம் ||      67-171 
ninye’ Kshayam Yathaa Vanhis TruNa Daaru Mahaachayam || 
 

ஸ  ச  ஸிம்யஹோ மஹோநோத   முத்ஸ்ரி ஜன் துத யகஸர: 
Sa Cha Simho Mahaanaada Mutsrujan Dhuta Ke’saraha 
ஶரீயரப்யயோ-S-மரோரீணோ -மஸூனிவ விசின்வதி ||      68-172 
Shareere’bhyO -amaraareeNaa- Masooniva Vichinvati I| 
 

யதவ்யோ  கஸண ச ஸதஸ் தத்ர  க்ரி தம்  யுத்தம்  மஹோஸுஸர:  
De’vyaa GaNaishcha Tais Tatra Krutam Yuddham Mahaa Suraihi 
யகதஷோம்  துதுஷுர்  யதவோ: புஷ்ப  வ்ரி ஷ்டி முயசோ திவி || ஓம் ||    69-173 
Yathaishaam Tutushur De’vaaf Pushpa Vrushti Mucho Divi || Om ||  
 
   

                             _ _ 

ஸத்யோ: ஸம் து  யஜமோனஸ்ய கோமோ: 

      Sattyaas   Santu   Yajamaanssya Kaa-mÄ-haa 
  

Î நயமோ யதவ்ஸய மஹோ யதவ்ஸய ஶவோஸய ஸததம் நம: 

namo  De’vvyai  Mahaa De’vvyai  Shivaayai  Satatam namaha 
நம: ப்ரக்ரி த்ஸய பத்ரோஸய நியதோ: ப்ரணதோ ஸ்மதோம் 

   namaF Prakrttyai  Bhadraa-yai  niyataaF PraNataas Smataamm 
 

ஸோங்கோஸய  ஸோயுதாஸய  ஸ பரிவோரோஸய  ஸர்வோத்மிகோஸய 
Saangaayai Saayudhaayai Sa Parivaaraayai Sarvaatimikaayai 

 

லக்ஷ்மீ  பஜீோதிஷ்டாத்ர்ஸய,  ஸ்ரீ மஹோலக்ஷ்ம்ஸய நம: 

Lakshmee Beejaadhishthaatrai, Sri Mahaalakshmyai namaha 
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 த்ரிதீய ோSத் ோ :-  

-2.3  மஹிஷோஸுர வதம்-  

 
அத் ோ  யதவதோ                            பஜீம் 

அஷ்டோவிம்ஶதி வர்ணோத்மிகோ, ஸ்ரீ மஹோலக்ஷ்மீ          ( ஹ்ரீம் ) 
Ashtaavimshati VarNaatmikaa, Sri Mahaalakshmee          ( Hreem ) 
 
 

 
ஓம் ரி ஷிருவோச ||              1-174 
Om  Rishiruvaacha || 
 

நிஹன் மோனம் தத் ஸஸன் -மவயலோக்  மஹோஸுர: 
nihanyamaanam Tat Sainyam-avalokya Mahaa Suraha 

யஸனோன ீ  சிக்ஷுர: யகோபோத் ய ௌ ய ோத்து -மதாம்பிகோம் ||       2-175 
Se’naaneesh Chikshurah  Kopaadhyayau Yoddhu-mathaambikaam || 
 

ஸ யதவமீ் ஶரவர்யஷண  வவர்ஷ  ஸமயரSஸுர: 
Sa De’veem Sharavarshe’Na Vavarsha SamarE’asuraha 
 தா  யமருகியர:  ரி ங்கம் யதோ  வர்யஷண  யதோ த : ||            3-176 
Yathaa Me’ru Gire’sh Shrungam Toya Varshe’Na Toyadhaha || 
 
தஸ் ச் சித்வோ தயதோ யதவ ீ லீலஸ வ ஶயரோத்கரோன் 
Tasyac Chitvaa Tato De’vee Leelayaiva Sharot Karaan 
ஜகான துரகோன் போஸணர்- ந்தோரம் ஸசவ வோஜினோன் ||        4-177 
Jaghaana Turagaan BaaNair yantaaram Chaiva Vaajinaan || 
 

சிச்சசத ச தனு: ஸத்ய ோ  த்வஜம் சோதி ஸமுச்ச்ரிதம் 
ChicCheda Cha Dhanus Sadhyo Dhwajam Chaati SamucChritam 

விவ் ோத ஸசவ கோத்யரஷு  சின்ன தன்வோன மோஶ ஸக: ||        5-178 
Vivyaadha Chaiva Gaatre’shu cChinna Dhanvaana Maashugaihi || 
 

ஸ ச்சின்ன- தன்வோ விரசதா ஹதோ யவோ ஹத ஸோரதி: 
Sa cChinna-  Dhanvaa Viratho Hataashvo Hata Saarathihi 

அப் தாவத தோம் யதவமீ் கட்க சர்ம தயரோSஸுர: ||         6-179 
Abhyadhaavata Taam De’veem Khadga Charma DharOasuraha || 
 
ஸிம்ஹ மோஹத்  கட்யகன  தீக்ஷ்ண தாயரண மூர்தனி 
Simhamaahatya Khadge’na TeekshNa Dhaare’Na Moordhani 
ஆஜகான புயஜ ஸவ்ய  யதவ-ீமப் தி  யவகவோன் ||         7-180 
Aajaghaana Bhuje’ Savye’ De’vee-mapyati Ve’gavaan || 
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தஸ் ோ:  கட்யகோ புஜம் ப்ரோப்  பபால ந்ரி ப நந்தன 
Tasyaah Khadgo Bhujam Praapya Paphaala nrupa nandana 

தயதோ  ஜக்ரோஹ ஶ லம் ஸ யகோபோ தருண யலோசன: ||       8-181 
Tato Jagraaha Shoolam Sa Kopaa daruNa Lochanaha || 

 
சியக்ஷப  ச ததஸ் தத்து பத்ரகோல் ோம் மஹோஸுர: 
Chikshe’pa Cha Tatas tattu Bhadra Kaalyaam Mahaasuraha 
ஜோஜ்வல் மோனம் யதயஜோபீ  ரவி பிம்ப-மிவோம்பரோத் ||        9-182 
Jaajwalyamaanam Te’jobhee Ravi Bimba-mivaambaraat || 
 
த்ரி ஷ்ட்வோ ததோ  பதச்-சூலம் யதவ ீ ஶ ல-மமுஞ்சத  
Drushtvaa Tadaa PataC-Choolam De’vee Shoola-mamunchata 
தச்சூலம் ஶததா  யதன  நீதம் ஸ ச மஹோ ஸுர: ||        10-183 
TacChoolam Shatadhaa te’na  neetam Sa Cha Mahaasuraha || 
 
ஹயத தஸ்மின் மஹோ வரீ்ய  மஹிஷஸ்  சமூபயதௌ 
Hate’ Tasmin Mahaa Veerye’  Mahishasya Chamoopatau 
ஆஜகோம கஜோரூட  சோமரஸ் த்ரிதஶ ர்தன: ||         11-184 
Aajagaam Gajaaroodhash Chaamaras Tridashaardanaha || 

 
யஸோSபி ஶக்திம் முயமோசோத  யதவ் ோ: தோமம்பிகோ த்ரி தம்  
SOapi Shaktim Mumpchaatha De’vyaas Taamambikaa Drutam 
ஹுங்கோரோ-பிஹதோம் பூயமௌ போத ோமோஸ நிஷ்ப்ரபாம் ||       12-185 
Hunkaaraa-bhihataam Bhoomau Paatayaamaasa nishprabhaam || 

 
பக்னோம் ஶக்திம் நிபதிதோம் த்ரி ஷ்ட்வோ க்யரோத ஸமன்வித:  
Bhagnaam Shaktim nipatitaam Drushtvaa Krodha Samanvitaha 

சியக்ஷப சோமர: ஶ லம் போஸண:  ததபி ஸோSச்சினத் ||          13-186 
Chikshe’pa Chaamarash Shoolam BaaNais Tadapi SaaAcChinat || 
 
தத: ஸிம்ஹ: ஸமுத்பத்  கஜ கும்பான்தயர ஸ்தித:  
Tatas Simhas Samutpatya Gaja Kumbhaantare’ Sthitaha 
போஹு யுத்சதன யுயுசத   யதயனோச்ஸச: த்ரிதஶ ரிணோ ||       14-187 
Baahu Yuddhe’na Yuyudhe Te’nochchais TridashaariNaa || 
 
யுத்த் மோயநௌ ததஸ்யதௌ  து  தஸ்மோன் நோகோன்  மஹமீ் கயதௌ  
Yuddhyamaanau Tatastau Tu Tasmaan naagaan Maheem Gatau 

யுயுதாயதSதி  ஸம்ரப்ததௌ   ப்ரஹோஸர ரதி தோருஸண: ||       15-188 
Yuyudhaate’ati Samrabdhau Prahaarai rati DaaruNaihi || 
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தயதோ யவகோத் கமுத்பத்   நிபத்  ச ம்ரி கோரிணோ 
Tato Ve’gaat Khamutpatya nipatya Cha MrugaariNaa 
கர ப்ரஹோயரண ஶ ர  சோமரஸ்  ப்ரி தக்  க்ரி தம் ||        16-189 
Karaprahaare’Na Shirash Chaamarasya Pruthak Krutam || 
 
உதக்ர ச ரயண யதவ் ோ ஶ லோ வ்ரி க்ஷோதி  பிர்ஹத: 
Udagrashcha RaNe’ De’vyaa Shilaa Vrukshaadi Bhirhataha 
தந்த முஷ்டி தஸல  ஸசவ கரோல ச நிபோதித: ||        17-190 
Danta Mushti Talaish Chaiva Karaalash Cha nipaatitaha || 

 
யதவ ீக்ரி த்தா  கதோ  போஸத  சூர்ண ோமோஸ யசோத்ததம் 
De’vee Kruddhaa Gadaa Paataish ChoorNayaamaasa Choddhatam 
போஷ்கலம் பிந்தி  போயலன  போஸண: தோம்ரம் ததான்தகம் ||      18-191 
Baashkalam Bhindi Paale’na BaaNais Taamram Tathaandhakam || 
 
உக்ரோஸ் -முக்ர வரீ் ம் ச தததவ ச மஹோஹனும் 
Ugraasya-mugra veeryam Cha Tathaiva Cha Mahaahanum 
த்ரியநத்ரோ ச த்ரிஶ யலன ஜகான பரயம வரீ ||        19-192 
Trine’traa Cha Trishoole’na Jaghaana Parame’shwaree || 
 
பிடோலஸ் ோஸினோ கோ ோத் போத ோமோஸ ஸவ ஶ ர: 
Bidaalasyaasinaa Kaayaat Paatayaamaasa Vai Shiraha 
துர்தரம் துர்முகம் யசோதபௌ ஶஸரர்-நின்ய   மக்ஷ ம் ||       20-193 
Durdharam Durmukham Chobhau Sharair-ninye’ Yamakshayam || 
 
ஏவம் ஸம்க்ஷீ மோயண து ஸ்வஸஸன்ய  மஹிஷோஸுர: 
E’vam SamksheeyamaaNe’ tu Swasainye’ Mahishaasuraha 
மோஹியஷண ஸ்வரூயபண த்ரோஸ ோமோஸ தோன் கணோன் ||      21-194 
Maahishe’Na Swaroope’Na Traasayaamaasa Taan GaNaan || 
 
கோம் சித் துண்ட ப்ரஹோயரண குரயக்ஷஸபஸ் ததா பரோன்  
Kaamshchit TuNda Prahaare’Na Khurakshe’pais Tathaa Paraan 
லோங்கூல தோடிதோம்  சோன் ோஞ் ச்ரி ங்கோப் ோம் ச விதோரிதோன் ||      22-195 
Laangoola Taaditaamsh Chaanyaanj Chrungaabhyaam Cha Vidaaritaan || 

 
யவயகன கோம் சிதபரோன் நோயதன ப்ரமயணன ச 
Ve’ge’na Kaamshchitaparaan naade’na BhramaNe’na Cha 
நி: வோஸ பவயனநோன் ோன் போத ோமோஸ பூதயல ||        23-196 
nis shwaasa Pavane’naanyaan Paatayaamaasa Bhootale’ || 
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நிபோத்  ப்ரமதானகீம் அப்  தாவத யஸோSஸுர:  
nipaatya Pramathaaneekam Abhya Dhaavata SOasuraha 

ஸிம்ஹம் ஹன்தும் மஹோ யதவ் ோ: யகோபம் சக்யர தயதோSம்பிகோ ||     24-197 
Simham Hantum Mahaa De’vyaah Kopam Chakre’ TatOambikaa || 
 
யஸோSபி யகோபோன் மஹோ வரீ் : குரக்ஷுண்ண மஹதீல: 
SOapi Kopaan Mahaa Veeryah KhurakshuNNa Maheetalaha 
ரி ங்கோப் ோம் பர்வதோனுச்சோம்  சியக்ஷப ச நனோத ச ||       25-198 

Shrungaabhyaam Parvataanuchaamsh Chikshe’pa Cha nanaada Cha || 
 
யவக ப்ரமண விக்ஷுண்ணோ மஹ ீதஸ்  வ் ஶ ர் த  
Ve’ga BhramaNa VikshuNNaa Mahee Tasya Vyasheeryata 
லோங்கூயலனோ ஹத -சோப்தி  : ப்லோவ ோமோஸ ஸர்வத: ||       26-199 
Laangoole’naa Hatash- Chaabdhif Plaavayaamaasa Sarvataha || 
 

துத  ரி ங்க  விபின்னோ ச கண்டம் கண்டம் யுயுர் கனோ:  
Dhuta Shrunga Vibhinnashcha KhaNdam KhaNdam Yuyur ghanaahaa 

வோஸோ நிலோஸ்தோ: ஶத ஶ  நியபதுர்  நபயஸோ Sசலோ: ||       27-200 
Shwaasaa nilaastaash Shatashi nipe’tur nabhasO achalaahaa || 
 
இதி க்யரோத  ஸமோத்மோத -மோபதந்தம் மஹோஸுரம் 
Iti Krodha Samaadhmaata -maapatantam Mahaasuram 
த்ரி ஷ்ட்வோ ஸோ சண்டிகோ  யகோபம் தத்வதா  ததோ கயரோத் ||      28-201 
Drushtvaa Saa ChaNdikaa Kopam Tadvadhaaya Tadaa Karot || 

 
ஸோ க்ஷிப்த்வோ தஸ்  ஸவ போஶம் தம் பபந்த மஹோஸுரம் 
Saak Kshiptvaa Tasya Vai Paasham Tam Babandha Mahaasuram 
தத் ோஜ மோஹிஷம் ரூபம் யஸோSபி பத்சதா மஹோம்ரி சத ||      29-202 
Tatyaaja Maahisham Roopam SOapi Baddho Mahaamrudhe’ || 
 
தத: ஸிம்யஹோ -Sபவத் ஸத்ய ோ  ோவத் தஸ் ோம்பிகோ ஶ ர: 
Tatah SimhO abhavat Sadhyo Yaavat Tasyaambikaa Shiraha 

சினத்தி தோவத் புருஷ:  கட்க போணிர-த்ரி ஷ் த ||       30-203 
cChinatti Taavat Purushah Khadga PaaNira-Drushyata || 

 
தத ஏவோஶ  புருஷம் யதவ ீ சிச்சசத  ஸோ ஸக:  
Tata e’vaashu Purusham De’vee chicCheda Saayakaihi 
தம் கட்க சர்மணோ ஸோர்தம் தத: யஸோSபூன் மஹோ கஜ: ||       31-204 
Tam Khadga CharmaNaa Saardham Tatas SOabhoon Mahaa Gajaha || 
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கயரண ச மஹோ ஸிம்ஹம் தம் ச கர்ஷ ஜகர்ஜ ச  
Kare’Na Cha Mahaa Simham Tam Cha karsha Jagarja Cha 
கர்ஷ தஸ்து கரம் யதவ ீ கட்யகன நிரக்ரி ன்தத ||          32-205 
Karsha Tastu Karam De’vee Khadge’na nirakruntata || 
 
தயதோ மஹோஸுயரோ பூய ோ மோஹிஷம் வபுரோ ஸ்தித:  
Tato Mahaasuro Bhooyo Maahisham Vapuraa Sthitaha 
தததவ யக்ஷோப ோமோஸ த்ஸரயலோக் ம் ஸ சரோசரம் ||       33-206 
Tathaivak Kshobhayaamaasa Trilokyam Sa Charaacharam || 

 
தத: க்ரி த்தா  ஜகன்மோதோ   சண்டிகோ போன-முத்தமம்  
Tatah Kruddhaa Jagan Maataa ChaNdikaa Paana-muttamam 

பயபௌ புன: புன  ஸசவ ஜஹோஸோருண யலோசனோ ||       34-207 
Papau Punaf Punash Chaiva JahaasaaruNa Lochanaa || 

 
நனர்த சோஸுர: யஸோSபி பலவரீ்  மயதோத்தத:  
nanarda Chaasuras SOapi Bala Veerya Madodhataha 
விஷோணோப் ோம் ச சியக்ஷப சண்டிகோம்  ப்ரதி பூதரோன் ||       35-208 
VishaaNaabhyaam Cha Chikshe’pa Chandikaam Prati Bhoodharaan || 
 
ஸோ  ச தோன் ப்ரஹிதோம்ஸ் யதன சூர்ண ந்தீ  ஶயரோத்கஸர:  
Saa Cha Taan Prahitaams te’na ChoorNayantee Sharotkaraihi 
உவோச தம் மயதோத் தூத முக-ரோகோ குலோக்ஷரம் ||        36-209 
Uvaacha Tam Madod Dhoota Mukha Raagaa Kulaaksharam || 

 
யதவ்யுவோச ||              37-210 
De’vyuvaacha || 
 
கர்ஜ கர்ஜ  க்ஷணம் மூட மது   ோவத் பிபோம் ஹம் 
Garja Garja KshaNam Moodha Madhu Yaavat Pibaamyaham 

ம ோ  த்வ ி ஹயதSத்ஸரவ கர்ஜிஷ் ன்த் ோஶ  யதவதோ: ||      38-211 
Mayaa Twayi HatE’atraiva Garjishyantyaashu De’vataahaa || 
 
ரி ஷிருவோச ||              39-212 
Rishiruvaacha || 

 
ஏவமுக்த்வோ ஸமுத்பத்   ஸோSSரூடா  தம் மஹோஸுரம் 
E’vamuktvaa  Samutpatyaa SaAAroodha  Tam Mahaasuram 
போயதனோக்ரம்  கண்சட ச ஶ யலஸனந-மதோட த் ||        40-213 
Paade’naakramya KaNthe’ Cha Shoole’naina-mataadayat || 
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தத: யஸோSபி  பதோSSக்ரோன்தஸ் த ோ நிஜ முகாத் தத:  
Tatas SOapi PadAAakraantas Taya nija Mukhaat Tataha 

அர்த  நிஷ்க்ரோந்த ஏவோஸீத்  யதவ் ோ வரீ்ய ண  ஸம்வ்ரி த: ||      41-214 
Ardha nishkraanta e’vaaseed De’vya Veerye’Na Samvrutaha || 
 
அர்த  நிஷ்க்ரோந்த  ஏவோயஸௌ யுத்த் மோயனோ மஹோஸுர:  
Ardha nishkraanta e’vaasau Yuddhya Maano Mahaasuraha 
த ோ மஹோஸினோ யதவ் ோ ஶ ர சித்வோ நிபோதித: ||        42-215 
Tayaa Mahaasinaa De’vyaa ShirashChitvaa nipaatitaha || 
 
தயதோ  ஹோ-ஹோ க்ரி தம் ஸர்வம் ஸதத்  ஸஸன் ம் நனோஶ தத் 
Tato Haa Haa Krutam Sarvam Daitya Sainyam nanaasha Tat 

ப்ரஹர்ஷம் ச பரம் ஜக்மு: ஸகலோ யதவதோ கணோ: ||           43-216 
Praharsham Cha Param Jagmus Sakalaa De’vataa GaNaahaa || 
 
துஷ்டுவுஸ்தோம் ஸுரோ யதவமீ் ஸஹ திவ்ஸ : மஹர்ஷிபி :  
Tushtuvustaam Suraa De’veem Saha Divyair Maharshibhihi 
ஜகுர் கந்தர்வ பதய ோ நன்ருது  சோப்ஸயரோ கணோ: || ஓம் ||      44-217 
Jagur Gandharva Patayo nanrutush Chaapsaro GaNaahaa || Om || 

 
 

  
                           _ _ 

ஸத் ோ: ஸம் து   ஜமோனஸ்  கோமோ: 

      Sattyaas   Santu    Yajamaanssya Kaa-mÄ-haa 
  

Î நயமோ யதவ்ஸ  மஹோ யதவ்ஸ  ஶவோஸ  ஸததம் நம: 

   namo  De’vvyai  Mahaa De’vvyai  Shivaayai  Satatam namaha 
           நம: ப்ரக்ரி த்ஸ  பத்ரோஸ  நி தோ: ப்ரணதோ ஸ்மதோம் 

namaF Prakrttyai  Bhadraa-yai  niyataaF PraNataas Smataamm 
 

ஸோங்கோஸ   ஸோயுதாஸ   ஸ பரிவோரோஸ   ஸர்வோத்மிகோஸ  
Saangaayai Saayudhaayai Sa Parivaaraayai Sarvaatimikaayai 

 

அஷ்டோ விம்ஶதி வர்ணோத்மிகோஸ ,  ஸ்ரீ மஹோலக்ஷ்ம்ஸ  நம: 

Ashtaavimshati VarNatmikaayai, Sri Mahaalakshmyai namaha 
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 சதுர்த ோSத்யாய:-  

-2.4 ஶக்ராதய ஸ்துதி-  
 
அத்யாய ததவதா                    பஜீம் 

த்ரிவர்ணாத்மிகா, ஶக்தி லக்ஷ்மீ                  ( ஹ்ரீம் ) 
TrivarNaatmikaa, Shakti Lakshmee           ( Hreem ) 
 
 

 
ஓம் ரி ஷிருவாச ||              1-218 
Om Rishiruvaacha || 

 
 ஶக்ராதய:  ஸுரகணா நிஹதத Sதி வரீ்தய-  
 Shaktaadayas SuragaNaa nihate’ ati Veerye’- 

 தஸ்மின் துராத்மனி ஸுராரி பதல ச ததவ்யா  
 Tasmin Duraatmani Suraari Bale’ Cha De’vyaa 
 

 தாம் துஷ்டுவு: ப்ரணதி-நம்ர ஶ தரா- ராம்ஸா-  
 Taam Tushtuvuf PraNati-namra Shiro-dharaamsaa- 

 வாக்பி : ப்ரஹர்ஷ புலதகாத்கம சாரு ததஹா: ||       2-219 
 Vaagbhif Praharsha Pulakodgama Chaaru De’haahaa || 

 
 ததவ்யா யயா தத-மிதம் ஜகதாத்ம ஶக்த்யா-  
 De’vyaah Yayaa Tatamidam Jagadaatma Shaktyaa- 

 நி: ஶஷ ததவ கண ஶக்தி ஸமூஹ மூர்த்யா  
 nish she’sha De’va GaNa Shakti Samooha Moortyaa 
 

 தாமம்பிகா -மகில ததவ மஹர்ஷி பூஜ்யாம்-  
 Taamambikaa -makhila De’va Maharshi Poojyaam- 

 பக்த்யா நதா: ஸ்ம வித ோது  ஶ போனி ஸா ந: ||       3-220 
 Bhaktyaa nataas Sma Vidadhaatu Shubhaani Saa naha || 

 
 யஸ்யா: ப்ரபோவ-மதுலம் பகவானனந்ததா- 
 Yasyaaf Prabhaavamatulam Bhagavaanananto- 

 ப்ரம்ஹா ஹர ச ந ஹி வக்துமலம் பலம் ச  
 Bramhaa Harashcha na Hi Vaktumalam Balam Cha 

 

 ஸா சண்டிகாகில ஜகத் பரி பாலனாய-  
 Saa ChaNdikaakhila Jagat Pari Paalanaaya- 

 நாஶ ய சாஶ ப பயஸ்ய மதிம் கதராது ||        4-221 
 naashaaya Chaashubha bhayasya Matim Karotu || 
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யா ஸ்ரீ: ஸ்வயம் ஸுக்ரி திநாம் பவதனஷ்வ லக்ஷ்மீ:-  
 Yaa Shrees Swayam Sukrutinaam Bhavane’shva Lakshmeef- 

 பாபாத்மனாம் க்ரி த  ியாம் ஹ்ரி ததயஷு புத் ி : 
 Paapaatmanaam Kruta Dhiyaam Hrudaye’shu Buddhihi 

  

ரத் ோ  ஸதாம் குல ஜன ப்ரபவஸ்ய லஜ்ஜா- 
 Shraddhaa Sataam Kula Jana Prabhavasya Lajjaa- 

 தாம் த்வாம் நதா: ஸ்ம பரிபாலய ததவி வி வம் ||           5-222 
 Taam Tvaam nataas Sma Paripaalaya De’vi Vishwam || 
 

 கிம் வர்ணயாம தவ ரூப-மசிந்த்ய-தமதத்- 
 Kim VarNayaama Tava Roopam-achintyaam-e’tat- 

 கிம் சாதி வரீ்ய-மஸுரக்ஷய காரி பூரி  
 Kim Chaati Veeryam-asurakshaya Kaari Bhoori 

  

கிம் சாஹதவஷு  சரிதானி தவாத் புதானி-  
 Kim Chaahave’shu Charitaani Tavaad Bhutaani- 

 ஸர்தவஷு ததவ்யஸுர ததவ கணாதிதகஷு ||        6-223 
 Sarve’shu De’vyasura De’va Ganaadi Ke’shu || 

 
 தஹது: ஸமஸ்த ஜகதாம் த்ரிகுணாபி ததாஷஷ: - 
 He’tus Samasta Jagataam TriguNaapi Doshair- 

 ந ஞாயதஸ ஹரி ஹராதிபி ரப்யபாரா 
 na Gyaayase Hari Haraadibhi rapya Paaraa 
 

 ஸர்வா ரயாகில -மிதம் ஜகதம்ஶ பூத-  
 Sarvaashrayaa-khila-midam Jagadamsha bhoota- 

 மவ்யா க்ரி தா ஹி பரமா ப்ரக்ரி தி ஸ்த்வமாத்யா ||       7-224 
 Mavyaa Krutaa Hi Paramaa Prakrutis stvamaadhyaa || 

 
 யஸ்யா: ஸமஸ்த ஸுரதா ஸமுதீரதணந- 
 Yasyaas Samasta Surataa SamudeeraNe’na- 

 த்ரி ப்திம் ப்ரயாதி ஸகதலஷு மதகஷு ததவி  
 Truptim Prayaati Sakale’shu Makhe’shu De’vi 
 

 ஸ்வாஹாஸி ஷவ பித்ரி  கணஸ்ய ச த்ரி ப்தி தஹது- 
 Swaahaasi Vai Pitru GaNasya Cha Trupti He’tu– 

 ருச்சார்யதஸ த்வமத ஏவ ஜஷன: ஸ்வ ோ  ச ||            8-225 
 Rucchaaryase’ Tvamata e’va Janais Swadhaa Cha || 
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யா முக்தி தஹது-ரவி சிந்த்ய மஹா வ்ரதா த்வம்-   
 Yaa Mukti He’tu-ravi Chintya Mahaa Vrataa Tvam- 

  அப்யஸ்யதஸ ஸுநியததன்த்ரிய தத்வ ஸாஷர:  
 Abhyasyase’ Suniyate’ndriya Tatva Saaraihi 
 

 தமாக்ஷார் ிபி : முனிபிரஸ்த ஸமஸ்த ததாஷஷ: -  
 Mokshaarthibhir Muni Bhirasta Samasta Doshair- 

 வித்யாஸி  ஸா  பகவதீ பரமா ஹி ததவி ||        9-226 
 Vidhyaasi Saa Bhagavatee Paramaa Hi De’vi || 

 
 ஶப்தாத்மிகா  ஸுவிமலர்க்ய ஜுஷாம் நி ோனம்-   
 Shabdaatmikaa Suvimalargya Jushaam nidhaanam- 

 உத்கீத ரம்ய பத பாடவதாம் ச ஸாம்நாம்  
 Udgeeta Ramya Padha Paathavataam Cha Saamnaam 
 

 ததவ ீத்ரய ீபகவதீ பவ போவனாய- 
 De’vee Trayee Bhagavatee Bhava Bhaavanaaya- 

 வார்தா ச ஸர்வ ஜகதாம் பரமார்த்தி ஹன்த்ரீ ||      10-227 
 Vaartaa Cha Sarva Jagataam Paramaarti Hantree || 

 
 தம ோஸி ததவி விதிதாகில ஶ ஸ்த்ர ஸாரா-  
 Me’dhaasi De’vi Viditaakhila Shaastra Saaraa- 

 துர்காஸி  துர்க பவ ஸாகர நநௌர ஸங்கா  
 Durgaasi Durga Bhava Saagara naura Sangaa 
 

 ஸ்ரீ: ஷகடபோரி ஹ்ரி தஷயக க்ரி தா ிவாஸா-  
 Shreeh Kaitabhaari Hrudayaika Krutaadhivaasaa- 

 நகௌரீ த்வதமவ ஶஶ  நமௌலி க்ரி த ப்ரதிஷ்டோ ||      11-228 
 Gowree Twame’va Shashi Mowli Kruta Pratishthaa || 

 
 ஈஷத் ஸஹாஸ-மமலம் பரிபூர்ண சந்த்ர-  
 Eashat Sahaasam-amalam ParipoorNa Chandra- 

 பிம்பானுகாரி கனதகாத்தம காந்தி காந்தம் 
 Bimbaanukaari Kanakottama Kaanti Kaantam 
 

 அத்யத்புதம் ப்ரஹ்ரி த மாத்தருஷா த ோபி- 
 Atyadbhutam Prahurta Maatarushaa Tathaapi- 

 வக்த்ரம் விதலாக்ய ஸஹஸா மஹிஷாஸுதரண ||      12-229 
 Vaktram Vilokya Sahasaa Mahishaasure’Na || 
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த்ரி ஷ்ட்வா து ததவி குபிதம் ப்ரி குடீ கராலம்- 
 Drushtvaa Tu De’vi Kupitam Bhrukutee Karaalam- 

 உத்யச்ச ஶ ங்க ஸத்ரி  -ஶச்சவி யன்ன ஸத்ய:  
 UdhyacCha Shaanga Sadru-shacChavi Yanna Sadhyaha 
 

 ப்ராணான் முதமாச மஹிஷஸ்-தததீவ சித்ரம்- 
 PraaNaan Mumocha Mahishas-tadateeva Chitram- 

 ஷக: -ஜவீ்யதத ஹி குபிதாந்தக தர்ஶதனன ||       13-230 
 Kair-jeevyate’ Hi Kupitaantaka Darshane’na || 

 
 ததவி ப்ரஸீத பரமா பவதீ பவாய-  
 De’vip Praseeda Paramaa Bhavatee Bhavaaya- 

 ஸத்தயா வினாஶயஸி தகாபவதீ குலானி  
 Sadhyo Vinaashayasi Kopavatee Kulaani 
 

 விஞ்யாத-தமத  ததுனுஷனவ யதஸ்த தமதன்-  
 Vignyaatameta dadhanunaiva Yadasta Me’tan- 

 நீதம் பலம் ஸுவிபுலம் மஹிஷாஸுரஸ்ய ||       14-231 
 neetam Balam Suvipulam Mahishaasurasya || 

 
 தத ஸம்மதா ஜனபததஷு  னானி ததஷாம்- 
 Te’ Sammataa Janapade’shu Dhanaani Te’shaam- 

 ததஷாம் யஶ ம்ஸி  ந ச ஸீததி  ர்ம வர்க :  
 Te’shaam Yashaamsi na Cha Seedati Dharma Vargaha 
 

  ன்யாஸ்த ஏவ நிப்ரி தாத்மஜ ப்ரி த்ய தாரா- 
 Dhanyaasta e’va nibhrutaatmaja Bhrutya Daaraa- 

 தயஷாம் ஸதாப்யுதயதா  பவதீ ப்ரஸன்னா ||       15-232 
 Ye’shaam Sadhaabhyudayadaa Bhavatee Prasannaa || 

 
  ர்ம்யாணி ததவி ஸகலானி ஸஷதவ கர்மாண்- 
 DharmyaaNi De’vi Sakalaani Sadaiva KarmaaN- 

 யத் யாத்ரி த: ப்ரதி தினம் ஸுக்ரி தீ கதராதி  
 Yat Yaadrutaf Prati Dinam Sukrutee Karoti 
 

 ஸ்வர்கம் ப்ரயாதி ச தததா பவதீ ப்ரஸாதால்- 
 Swargam Prayaati Cha Tato Bhavatee Prasaadaal- 

 தலாக த்ரதயSபி பலதா நனு ததவி ததன ||       16-233 
 Loka TrayE’api Phaladaa nanu De’vi Te’na || 
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துர்தக ஸ்ம்ரி தா ஹரஸி பீதிமதஸஷ ஜன்ததா:-  
 Durge’ Smrutaa Harasi Bheetimase’sha Jantos- 

 ஸ்வஸ்ஷத: ஸ்ம்ரி தா மதி -மதீவ ஶ போம் ததாஸி 
 Swastais Smrutaa Mati Mateeva Shubhaam Dadaasi 
 

 தாரித்ர்ய து:க பயஹாரிணி கா த்வதன்யா-  
 Daaridrya Dukkha Bhaya HaariNi Kaa Tvadanyaa-  

 ஸர்தவாப கார கரணாய ஸதாSSர்த்ர சித்தா ||       17-234 
 Sarvopa Kaara KaraNaaya SadaAArdra Chittaa || 

 
 ஏபி : ஹஷதர் ஜகதுஷபதி ஸுகம் தத தத-  
 E’bhir Hatair Jagatupaiti Sukham Tataite’- 

 குர்வந்து நாம நரகாய சிராய பாபம்  
 Kurvantu naama narakaaya Chiraaya Paapam 
 

 ஸங்க்ராம ம்ரி த்யு -ம ிகம்ய திவம் ப்ரயாந்து-  
 Sangraama Mrutyum-Adhigamya Divam Prayaantu- 

 மத்தவதி நூன மஹிதான் வினிஹம்ஸி ததவி ||      18-235 
Matve’ti noona Mahitaan Vinihamsi De’vi || 

 
 த்ரி ஷ்ட்ஷவவ கிம் ந பவதீ ப்ரகதராதி பஸ்ம-  
 Drushtvaiva Kim na Bhavatee Prakaroti Bhasma- 

 ஸர்வாஸுரா -நரிஷு யத் ப்ரஹிதணாஷி ஶஸ்த்ரம்  
 Sarvaasuraa -narishu Yat PrahiNoshi Shastram 
 

 தலாகான் ப்ரயாந்து ரிபதவாSபி ஹி ஶஸ்த்ர பூதா- 
 Lokaan Prayaantu RipavOapi Hi Shastra Poota- 

 இத் ம் மதிர் பவதி ததஷ்வபி தத Sதி ஸாத்வ ீ||      19-236 
 Ittham Matir Bhavati Te’shvapi Te’ ati Saadhvee || 

 

 கட்க ப்ரபோ -நிகர விஸ்புரஷணஸ் தததாக்ஷர: - 
 Khadga Prabhaa-nikara VisphuraNais Tatograish- 

 ஶ லாக்ர காந்தி நிவதஹன த்ரி ஶ  ஸுராணாம்  
 Shoolaagra Kaanti nivahe’na Drusho SuraaNaam 
 

 யன்னாகதா விலயமம் ஶ மதிந்து கண்ட- 
 Yannaagataa Vilayamam Shumadindu Khanda- 

 தயாக்யானனம் தவ விதலாகயதாம் ததத தத் ||       20-237 
 Yogyaananam Tava Vilokayataam Tade’ Tat || 
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துர்வ்ரி த்த வ்ரி த்த ஶமனம் தவ ததவி ஶ லம்-  
 Durvurtta Vrutta Shamanam Tava De’vi Sheelam- 

 ரூபம் தத  தத விசின்த்ய மதுல்ய மன்ஷய: 
 Roopam Tathai tada vichintya Matulya Manyaihi 
 

 வரீ்யம் ச ஹந்த்ரி  ஹ்ரி த ததவ பராக்ரமாணாம்-  
 Veeryam Cha Hantru Hruta De’va ParaakramaaNaam- 

 ஷவரிஷ்வபி ப்ரகடிஷதவ தயா த்வதயத் ம் ||       21-238 
 Vairishvapi Prakatitaiva Dayaa Tvaye’ttham || 

 

 தகதனாபமா பவது ததSஸ்ய பராக்ரமஸ்ய- 
 Ke’nopamaa Bhavatu Te’sya Paraakramasya- 

 ரூபம் ச ஶத்ரு பய கார்யதி-ஹாரி குத்ர 
 Roopam Cha Shatru Bhaya Kaaryati Haari Kutra 
 

 சித்தத க்ரி பா ஸமர நிஷ்டுரதா ச த்ரி ஷ்டா-  
 Chitte’ Krupaa Samara nishthurataa Cha Drushtaa- 

 த்வய்தயவ ததவி வரதத புவன த்ரதய Sபி ||       22-239 
 Twayye’va De’vi Varade’ Bhuvana TrayE’pi || 

 

 த்ஷரதலாக்ய தமத -தகிலம் ரிபு நாஶதனன-  
 Trailokya Me’ta -dakhilam Ripu naashane’nat- 

 த்ராதம் த்வயா ஸமர மூர் னி தத Sபி ஹத்வா 
 Traatam Twayaa Samara Moordhani tE’api Hatvaa 
 

 நீதா திவம் ரிபுகணா பயமப்ய பாஸ்தம்-  
 neetaa Divam RipugaNaa Bhayamapya Paastam- 

 அஸ்மாக முன்மத ஸுராரி பவம் நமஸ்தத ||       23-240 
Asmaaka Munmada Suraari Bhavam namaste’ || 

 

ஶ தலன பாஹிதனா ததவி பாஹி கட்தகன சாம்பிதக 
Shoole’na Paahino De’vi Paahi Khadge’na Chaambike’ 
கண்டா ஸ்வதநன ந: பாஹி சாபஜ்யானி: ஸ்வதநன ச ||       24-241 
Ghantaa Swan’ena naf Paahi Chaapajyaanis Swane’na Cha || 
 

ப்ராச்யாம் ரக்ஷ ப்ரதீச்யாம் ச சண்டிதக ரக்ஷ தக்ஷிதண 
Praachyaam Raksha Prateechyaam Cha ChaNdike’ Raksha DakshiNe’ 
ப்ராமதணனாத்ம ஶ லஸ்ய உத்தரஸ்யாம் தத வரி ||      25-242 
BraamaNe’naatma Shoolasya Uttarasyaam Tathe’shwari || 
 

நஸௌம்யானி யானி ரூபாணி த்ஷரதலாக்தய விசரந்தி தத  
Sowmyaani Yaani RoopaaNi Trailokye’ Vicharanti Te’ 
யானி சாத்யர்  தகோராணி ஷத ரக்ஷாஸ் மாம்ஸ் த ோ புவம் ||      26-243             
Yaani Chaatyartha GhoraaNi Tai Rakshaas Maams Tathaa Bhuvam || 
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கட்க ஶ ல கதா  தீனி யானி சாஸ்த்ராணி தத Sம்பிதக 
Khadga Shoola Gadaa Deeni Yaani ChaastraaNi tE’ambike’ 
கர பல்லவ ஸங்கீனி ஷத ரஸ்மான் ரக்ஷ ஸர்வத: ||        27-244 
Kara Pallava Sangeeni Tai Rasmaan Raksha Sarvataha || 

 
ரி ஷிருவாச ||              28-245 
Rishiruvaacha || 

 
ஏவம் ஸ்துதா ஸுஷரர் திவ்ஷய: குஸுஷம: நந்ததநாத் பஷவ: 
E’vam Stutaa Surair Divyaih Kusumair nandanod Bhavaihi 
அர்சிதா ஜகதாம்  ோத்ரீ த ோ கந் ோனு தலபஷன: ||        29-246 
Architaa Jagadaam Dhaatree Tathaa Gandhaanu Le’panaihi || 
 
பக்த்யா ஸமஸ்ஷதஸ் த்ரித ஶர் திவ்ஷயர் தூஷபஸ்து தூபிதா 
Bhaktyaa Samastais Tridashair Divyair Dhoopaistu Dhoopitaa 
ப்ராஹ ப்ரஸாத ஸுமுகீ ஸமஸ்தான் ப்ரணதான் ஸுரான் ||      30-247 
Praaha Prasaada Sumukhee Samastaan PraNataan Suraan || 

 
ததவ்யுவாச ||              31-248 
De’vyuvaacha || 
 
வ்ரியதாம் த்ரிதஶ : ஸர்தவ யதஸ்மத்ததாSபி வாஞ்சிதம் ||      32-249 
Vriyataam Tridashaas Sarve YadasmattO abhi VaanChitam || 

 
ததவா ஊசு: ||              33-250 
De’vaa Oochuhu || 
 
பகவத்யா க்ரி தம் ஸர்வம் ந கிஞ்சி -தவ ஶஷ்யதத ||      34-251 
Bhagavatyaa Krutam Sarvam na Kinchi dava Shishyate’ || 
 
யதயம் நிஹத: ஶத்ரு-ரஸ்மாகம் மஹிஷாஸுர:  
Yadayam nihatash Shatru-rasmaakam Mahishaasuraha 
யதி சாபி வதரா ததயஸ் த்வயாஸ்மாகம் மதஹ வரி ||       35-252 
Yadi Chaapi Varo De’yas Twayaasmaakam Mahe’shwari || 
 

ஸம்ஸ்ம்ரி தா ஸம்ஸ்ம்ரி தா த்வம் தநா ஹிம்தஸதா: பரமா பத : 
Samsmrutaa Samsmrutaa Tvam no Himse’taaf Paramaa Padaha 
ய ச மர்த்ய: ஸ்தஷவதரபி : த்வாம் ஸ்ததாஷ்யத் யமலானதன ||     36-253 
Yashcha Martyas Stavaire’bhis Twaam Stoshyat Yamalaanane’ || 
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தஸ்ய வித்தர்த் ி  விபஷவர்  ன தாராதி ஸம்பதாம் 
Tasya Vittarddhi Vibhavair Dhana Daaraadi Sampadaam 

வ்ரி த் தய Sஸ்மத் ப்ரஸன்னா த்வம் பதவதா: ஸர்வதாம்பிதக ||        37-254 
VruddhayE’asmat Prasannaa Tvam Bhave’taas Sarvadambike’ || 
 

ரி ஷிருவாச ||              38-255 
Rishiruvaacha || 
 

இதி ப்ரஸாதிதா ததஷவர் ஜகததாSர்த  த ோSSத்மன:  
Iti Prasaaditaa De’vair JagatOarthe’ TathAAtmanaha 
தத த் யுக்த்வா பத்ரகாலீ பபூவாந்தர்ஹிதா ந்ரி ப ||        39-256 
Tathe’t Yuktvaa Bhadrakaalee Babhoovaantarhitaa  nrupa || 
 

இத்தயதத் க ிதம் பூப ஸம்பூதா ஸா ய ோ புரா 
Itye’tat Kathitam Bhoopa Sambhootaa Saa Yathaa Puraa 
ததவ ீததவ ஶரீதரப்தயா ஜகத்ரய ஹிஷதஷிண ீ||        40-257 
De’vee De’va Shareere’bhyo Jagatraya HitaishiNee || 
 

புன ச நகௌரீ ததஹாத் ஸா ஸமுத்பூதா ய ோ பவத் 
Punashcha Gowree  De’haat saa Samudbhootaa Yathaa Bhavat 
வ ோய துஷ்ட ஷதத்யானாம் த ோ ஶ ம்ப நிஶ ம்பதயா: ||       41-258 
Vadhaaya Dushta Daityaanaam Tathaa Shumbha nishumbhayoho || 
 

ரக்ஷணாய ச  தலாகானாம் ததவானா-முபகாரிண ீ
RakshaNaaya Cha Lokaanaam De’vaanaa-mupakaariNee 
தச் ச்ருணுஷ்வ மயாSSக்யாதம் ய ோவத் க யாமி தத || ஹ்ரீம் ஓம் ||     42-259  
Tac ChruNushva MayAAkhyaatam Yathaavat Kathayaami Te’ || Hreem Om || 
 
 
  
                            _ _ 

ஸத்யா: ஸம் து  யஜமானஸ்ய காமா: 

      Sattyaas   Santu    Yajamaanssya Kaa-mÄ-haa 
  

Î நதமா ததவ்ஷய மஹா ததவ்ஷய ஶவாஷய ஸததம் நம: 

namo  De’vvyai  Mahaa De’vvyai  Shivaayai  Satatam namaha 
           நம: ப்ரக்ரி த்ஷய பத்ராஷய நியதா: ப்ரணதா ஸ்மதாம் 
   namaF Prakrttyai  Bhadraayai  niyataaF PraNataas Smataamm 
 

ஸாங்காஷய  ஸாயு ோஷய  ஸ பரிவாராஷய  ஸர்வாத்மிகாஷய 
Saangaayai Saayudhaayai Sa Parivaaraayai Sarvaatimikaayai 

 

த்ரிவர்ணாத்மிகாஷய, ஶக்தி லக்ஷ்ம்ஷய நம: 

TrivarNaatmikaayai, Shakti Lakshmyai namaha  
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 உத்தம சரித்ரம் - பஞ்சமமோSத்யோய:-  

-2.5 மதவ ீதூத ஸம்வோதம்-  

 
அத்யோய மதவதோ                 பஜீம் 

விஷ்ணு மோயோதி  த்ரமயோ விம்ஶதி மதவதோ             ( க்லீம் ) 
VishNu Maayaadi Trayo Vimshati De’vataa           ( Kleem ) 
 
 

 
ஓம் க்லீம்  ரி ஷிருவோச ||              1-260 
Om  Kleem  Rishiruvaacha || 
 

புரோ ஶ ம்ப நிஶ ம்பாப்யோம் அஸுரோப்யோம் ஶசீபமத:  
Puraa Shumbha nishumbhaabhyaam Asuraabhyaam Shachee Pate’he’ 
த்ரர ம ோக்யம் யஞ்ஞ பாகோ ச ஹ்ரி தோ மத ப ோ ரயோத் ||             2-261 
Trai lokyam Yagya Bhaagaashcha Hrutaa Mada Balaashrayaat || 
 
தோமவவ ஸூர்யதோம் தத்வ-ததிகோரம் தததந்தவம் 
Taave’va Sooryataam Tadva Dadhikaaram Tathaindavam 
ககௌமபர மத யோம்யம் ச சக்ரோமத வருணஸ்ய ச ||               3-262 
Kaube’ra matha Yaamyam Cha Chakraate’ VaruNasya Cha || 
 
தோமவவ  பவனர்த்திம் ச சக்ரதுர் வன்ஹி கர்ம ச 
Taave’va Pavanarddhim Cha Chakratur Vanhi Karma Cha 
தமதோ ததவோ வினிர்தூதோ  ப்ரஷ்ட ரோஜ்யோ: பரோஜிதோ: ||              4-263 
Tato De’vaa Vinirdhootaa Bhrashta Raajyaaf Parajitaahaa || 
 

ஹ்ரி தோதிகோரோஸ் த்ரிதஶ : தோப்யோம் ஸர்மவ நிரோக்ரி தோ:  
Hrutaadhikaaraas Tridashaas Taabhyaam Sarve’ niraakrutaahaa  
மஹோ ஸுரோப்யோம் தோம் மதவமீ் ஸம் ஸ்மரந்த்ய  பரோஜிதோம் ||         5-264 
Mahaa Suraabhyaam Taam De’veem Samsmarantya Paraajitaam || 
 

தயோஸ்மோகம் வமரோ தத்மதோ யதாSSபத்ஸு ஸ்ம்ரி தோகி ோ: 
Tayaasmaakam Varo Datto YathaAApatsu Smrutaakhilaahaa 

பவதோம் நோஶயிஷ்யோமி தத் க்ஷணோத் பரமோ பத: ||           6-265 
Bhavataam naashayishyaami Tat KshaNaat Paramaa Padaha || 
 
இதி க்ரி த்வோ மதிம் மதவோ ஹிமவந்தம் நமக வரம்  
Iti Krutvaa Matim De’vaa Himavantam nage’shvaram 
ஜக்மு: தத்ர தமதோ மதவமீ் விஷ்ணு மோயோம் ப்ரதுஷ்டுவு: ||             7-266 
Jagmus Tatra Tato De’veem VishNu Maayaam Pratushtuvuhu || 
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மதவோ ஊசு: ||                     8-267 
De’vaa Oochuhu || 
 

நமமோ  மதவ்ரய  மஹோமதவ்ரய  ஶவோரய  ஸததம் நம: 
namo De’vyai   Mahaade’vyai  Shivaayai Satatam namaha 
நம: ப்ரக்ரி த்ரய  பத்ரோரய நியதோ: ப்ரணதோ ஸ்மதோம் ||              9-268 
namaf Prakrttyai  Bhadraayai  naiyataaf  PraNataas smatamm 
 

கரௌத்ரோரய நமமோ நித்யோரய  ககௌர்ரய  தாத்ர்ரய நமமோ நம: 
Roudraayai   namo   nityaayai  Gowryai  Dhaatryai namo namaha 

ஜ்மயோத்ஸ்னோரய  மசந்து  ரூபிண்ரய  ஸுகாரய ஸததம் நம: ||         10-269 
Jyotssnaayai Che’ndu  RoopiNyai  Sukhaayai Satatamm namaha 
 

கல்யோண்ரய ப்ரணதோம் வ்ரி த்த்ரய  ஸித்த்ரய குர்மமோ நமமோ நம: 
KallyaaNyaip PraaNataam Vrddhyyai Siddhyai Kurrmo namo namaha 

ரநர்ரி த்ரய பூப்ரி தோம்  க்ஷ்ம்ரய  ஶர்வோண்ரய மத நமமோ நம: ||        11-270 
nairruttyai  Bhoobbhrtaamm Lakkshhmyai  SharrvaaNyai Te’ namo namaha 
 

துர்கோரய  துர்க போரோரய  ஸோரோரய ஸர்வ கோரிண்ரய 
Durrgaayai  Durga  Paaraayai  Saraayai  Sarrva kaariNyai 

க்யோத்ரய  தரதவ க்ரி ஷ்ணோரய தூம்ரோரய ஸததம் நம: ||      12-271 
Khyaattyai  Tataiva  KrshNaayai  Dhoommraayai  Satatam namaha 
 

அதி கஸௌம்யோதி கரௌத்ரோரய  நதோஸ் தஸ்ரய நமமோ நம: 
Ati  Sowmmyaati   Rauddraayai   nataass Tassyai namo namaha 

நமமோ ஜகத் ப்ரதிஷ்டாரய  மதவ்ரய க்ரி த்ரய நமமோ நம: ||            13-272 
namo Jagat  Pratishhthaayai  De’vvyai Krttyai namo namaha 
 
 

 

யோ மதவ ீ ஸர்வ பூமதஷு விஷ்ணு  மோமயதி  ஶப்திதோ  
Yaa De’vee  Sarrva  Bhoote’shu   VishhNu   Maaye’ti Shabditaa 
நமஸ்தஸ்ரய || 14 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 15 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  16-275 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha || 
 

யோ மதவ ீ ஸர்வ பூமதஷு மசதமனத்யபி  தீயமத  
Yaa De’vee  Sarrva  Bhoote’shu   Che’tane’ttyabhi Dheeyate’     

நமஸ்தஸ்ரய || 17 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 18 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  19-278 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha || 
 

யோ மதவ ீ ஸர்வ பூமதஷு  புத்தி     ரூமபண ஸம்ஸ்திதோ  
Yaa De’vee  Sarrva  Bhoote’shu  Buddhi     Roope’Na Sammsthitaa        
நமஸ்தஸ்ரய || 20 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 21 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  22-281 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha || 
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யோ மதவ ீ ஸர்வ பூமதஷு   நித்ரோ    ரூமபண ஸம்ஸ்திதோ 
Yaa De’vee  Sarrva  Bhoote’shu    niddraa     Roope’Na Sammsthitaa 
நமஸ்தஸ்ரய || 23 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 24 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  25-284 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha || 
   
யோ மதவ ீ ஸர்வ பூமதஷு  க்ஷுதா    ரூமபண ஸம்ஸ்திதோ  
Yaa De’vee  Sarrva  Bhoote’shuk   Kshudhaa    Roope’Na Sammsthitaa 
நமஸ்தஸ்ரய || 26 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 27 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  28-287 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha || 
 
யோ மதவ ீ ஸர்வ பூமதஷு    சாயோ     ரூமபண ஸம்ஸ்திதோ 
Yaa De’vee  Sarrva  Bhoote’shuc   CChaayaa    Roope’Na Sammsthitaa 
நமஸ்தஸ்ரய || 29 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 30 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  31-290 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha || 
 
 

    

யோ மதவ ீ ஸர்வ பூமதஷு    ஶக்தி      ரூமபண ஸம்ஸ்திதோ 
Yaa De’vee  Sarrva  Bhoote’shu    Shakkti      Roope’Na Sammsthitaa 
நமஸ்தஸ்ரய || 32 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 33 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  34-293 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha ||  
 
யோ மதவ ீ ஸர்வ பூமதஷு    த்ரி ஷ்ணோ ரூமபண ஸம்ஸ்திதோ 
Yaa De’vee  Sarrva  Bhoote’shu    TrshhNaa     Roope’Na Sammsthitaa 
நமஸ்தஸ்ரய || 35 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 36 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  37-296 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha || 
 
யோ மதவ ீ ஸர்வ பூமதஷு   க்ஷோந்தி    ரூமபண ஸம்ஸ்திதோ 
Yaa De’vee  Sarrva  Bhoote’shuk   Kshaanti      Roope’Na Sammsthitaa 
நமஸ்தஸ்ரய || 38 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 39 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  40-299 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha || 
 
யோ மதவ ீ ஸர்வ பூமதஷு    ஜோதி      ரூமபண ஸம்ஸ்திதோ 
Yaa De’vee  Sarrva  Bhoote’shu    Jaati        Roope’Na Sammsthitaa 
நமஸ்தஸ்ரய || 41 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 42 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  43-302 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha || 
 
 

 

யோ மதவ ீ ஸர்வ பூமதஷு    ஜ்ஜோ    ரூமபண ஸம்ஸ்திதோ 
Yaa De’vee  Sarrva  Bhoote’shu   Lajjaa       Roope’Na Sammsthitaa 
நமஸ்தஸ்ரய || 44 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 45 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  46-305 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha || 
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யோ மதவ ீ ஸர்வ  பூமதஷு   ஶ ந்தி     ரூமபண ஸம்ஸ்திதோ 
Yaa De’vee  Sarrva   Bhoote’shu  Shannti       Roope’Na Sammsthitaa 
நமஸ்தஸ்ரய || 47 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 48 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  49-308 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha || 
 
யோ மதவ ீ ஸர்வ பூமதஷு  ரத்தா    ரூமபண ஸம்ஸ்திதோ 
Yaa De’vee  Sarrva  Bhoote’shus   Shraddhaa    Roope’Na Sammsthitaa 
நமஸ்தஸ்ரய || 50 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 51 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  52-311 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha || 
  
யோ மதவ ீ ஸர்வ பூமதஷு   கோந்தி      ரூமபண ஸம்ஸ்திதோ 
Yaa De’vee  Sarrva  Bhoote’shu   Kaanti       Roope’Na Sammsthitaa       
நமஸ்தஸ்ரய || 53 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 54 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  55-314 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha || 
 
 

 

யோ மதவ ீ ஸர்வ பூமதஷு    க்ஷ்மீ     ரூமபண ஸம்ஸ்திதோ 
Yaa De’vee  Sarrva  Bhoote’shu    Lakkshmee    Roope’Na Sammsthitaa        
நமஸ்தஸ்ரய || 56 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 57 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  58-317 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha || 
 
யோ மதவ ீ ஸர்வ பூமதஷு   வ்ரி த்தி    ரூமபண ஸம்ஸ்திதோ  
Yaa De’vee  Sarrva  Bhoote’shu   Vrutti        Roope’Na Sammsthitaa 
நமஸ்தஸ்ரய || 59 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 60 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  61-320 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha || 
 
யோ மதவ ீ ஸர்வ பூமதஷு   ஸ்ம்ரி தி   ரூமபண ஸம்ஸ்திதோ 
Yaa De’vee  Sarrva  Bhoote’shus   Smrti        Roope’Na Sammsthitaa 
நமஸ்தஸ்ரய || 62 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 63 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  64-323 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha || 
 
யோ மதவ ீ ஸர்வ பூமதஷு   தயோ       ரூமபண ஸம்ஸ்திதோ 
Yaa De’vee  Sarrva  Bhoote’shu    Dayaa       Roope’Na Sammsthitaa 
நமஸ்தஸ்ரய || 65 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 66 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  67-326 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha || 
 
யோ மதவ ீ ஸர்வ பூமதஷு    துஷ்டி     ரூமபண ஸம்ஸ்திதோ 
Yaa De’vee  Sarrva  Bhoote’shu   Tushti       Roope’Na Sammsthitaa 
நமஸ்தஸ்ரய || 68 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 69 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  70-329 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha || 
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யோ மதவ ீ ஸர்வ பூமதஷு   மோத்ரி      ரூமபண ஸம்ஸ்திதோ 
Yaa De’vee  Sarrva  Bhoote’shu    Maatr        Roope’Na Sammsthitaa 
நமஸ்தஸ்ரய || 71 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 72 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  73-332 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha || 
 
யோ மதவ ீ ஸர்வ பூமதஷு    ப்ரோந்தி     ரூமபண  ஸம்ஸ்திதோ 
Yaa De’vee  Sarrva  Bhoote’shub   Bhrannti      Roope’Na  Sammsthitaa       
நமஸ்தஸ்ரய || 74 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 75 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  76-335 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha || 
 
 

 

இந்த்ரியோணோம்  அதிஷ்த்ரீ  பூதோனோஞ் சோகிம ஷு  யோ 
IndriyaaNaam  adhishhthaatree  Bhootaanaanj Chaakhile’shu Yaa 
பூமதஷு ஸததம் தஸ்ரய  வ்யோப்தி மதவ்ரய நமமோ நம: ||       77-336 
Bhoote’shu Satatamm Tassyaiv  Vyaappti   De’vvyai namo namaha || 
 
சிதி ரூமபண  யோ க்ரி த்ஸ்ன   மமதத்  வ்யோப்ய  ஸ்திதோ ஜகத் 
Chiti Roope’Na  Yaa Krtssna   Me’tad  VaayappyaS  Sthitaa Jagat 
நமஸ்தஸ்ரய || 78 ||  நமஸ்தஸ்ரய || 79 ||  நமஸ்தஸ்ரய நமமோ நம: ||  80-339 
namastasyai || namastasyai || namastasyai namo namaha || 
 
 

 

 ஸ்துதோ ஸுரர: பூர்வ -மபீஷ்ட-ஸம் ரயோத் 
 Stutaa Suraif  Poorrva-mabheeshhta Sammsshrayaat- 
  ததா ஸுமரந்த்மரண  திமனஷு மஸவிதோ 
  Tathaa Sure’ndre’Na  Dine’shu Se’vitaa 
 கமரோது ஸோ ந: ஶ ப மஹது-ரீ வரீ  
 Karotu Saa naas Shubhahe’tu-reeshwaree 
  ஶ பானி பத்ரோண்யபி  ஹந்து சோபத :  ||        81-340
  Shubhaani  BhaddraaNyabhi Hanntu Chaapadaha  || 
 
 யோ  ஸோம்ப்ரதம்  மசோத்தத -ரதத்ய தோபிரதர்- 
 Yaa  Saamppratamm Choddhata-Daittya Taapitair 
  -அஸ்மோபிரீஶ   ச  ஸுரரர்  நமஸ்யமத   
  Assmaabhireeshaa Cha Surairr namassyate’ 
 யோ ச ஸ்ம்ரி தோ  தத் க்ஷணமமவ  ஹந்திந: 
 Yaa Chas smrtaa Tat-kkshaName’va Hanntinas  

  ஸர்வோபமதோ பக்தி விநம்ர-மூர்திபி :  ||        82-341 
  Sarrvaapado Bhakkti  Vinammra Moortibhihi  || 
 
ரி ஷிருவோச ||               83-342 
Rishiruvaacha || 
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ஏவம் ஸ்தவோதி யுக்தோனோம் மதவோனோம் தத்ர போர்வதீ  
E’vam Stavaadi Yuktaanaam De’vaanaam Tatra Paarvatee 
ஸ்நோது-மப்யோயகயௌ மதோமய ஜோன்ஹவ்யோ  ந்ரி ப நந்தன ||           84-343 
Snaatu-mabhyaayayau Toye’ Jaanhavyaa nrupa nandana || 
 

ஸோ ப்ரவதீ்தோன் ஸுரோன் ஸுப்ரூர்  பவத்பி : ஸ்தூயமதSத்ரகோ  
Saa braveettaan Suraan Subhroor Bhavadbhis Stuyate’Atrakaa 
ஶரீர மகோஶ த சோஸ்யோ: ஸமுத்பூதோ ப்ரவ ீ  -ச்சிவோ ||           85-344 
Shareera Kosha Tashchaasyaas Samudbhootaa Bravee cChivaa || 
 

ஸ்மதோத்ரம் மரம தத் க்ரியமத ஶ ம்ப ரதத்ய நிரோக்ரி ரத:  
Stotram Mamai Tat Kriyate’ Shumbha Daitya niraakrutaihi 
மதரவ: ஸமமரத: ஸமமர  நிஶ ம்மபன  பரோஜிரத: ||            86-345 
De’vais Same’tais Samare’ nishumbhe’na Paraajitaihi || 
 

ஶரீர மகோஶ த் யத் தஸ்யோ: போர்வத்யோ நி: ஸ்ரி தோம்பிகோ  
Shareera Koshaadh Yat Tasyaaf Paarvatyaa nis srutaambikaa 
ககௌஶ கீதி ஸமஸ்மதஷு தமதோ ம ோமகஷு கீயமத ||            87-346 
Kaushikeeti Samaste’shu Tato Loke’shu Geeyate’ || 
 
தஸ்யோம் வினிர்கதோயோம் து க்ரி ஷ்ணோபூத் ஸோபி போர்வதீ  
Tasyaam Vinirgataayaam Tu KrishNaa-bhoot saapi Paarvatee 
கோ ிமகதி ஸமோக்யோதோ ஹிமோச  க்ரி தோ ரயோ ||             88-347 
Kaalike’ti Samaakhyaataa  Himaachala Krutaashrayaa || 
 
தமதோSம்பிகோம் பரம் ரூபம் பிப்ரோணோம் ஸுமமனோஹரம் 
TatOambikaam Param Roopam BibhraaNaam Sumanoharam 

ததர்ஶ சண்மடோ முண்ட ச ப்ரி த்கயௌ ஶ ம்ப நிஶ ம்பமயோ: ||            89-348 
Dadarsha ChaNdo MuNdashcha Bhrutyau Shumbha nishumbhayoho || 
 
தோப்யோம் ஶ ம்பாய சோக்யோதோ ஸோதீவ ஸுமமனோஹரோ 
Taabhyaam Shumbhaaya Chaakhyaataa Saateeva Sumanoharaa 
கோப்யோஸ்மத ஸ்த்ரீ மஹோரோஜ பாஸயந்தீ ஹிமோச ம் ||             90-349 
Kaapyaaste’ Stree Mahaaraaja Bhaasayantee Himaachalam || 
 
ரநவ தோத்ரி க் க்வசித் ரூபம்  த்ரி ஷ்டம்  மகனசி-துத்தமம்  
naiva Taadruk Kvachid Roopam Drushtam Ke’nachi-duttamam 
ஞோயதோம் கோப்யகஸௌ மதவ ீ க்ரி ஹ்யதோம் சோ ஸுமர வர ||            91-350 
Gyaayataam Kaapyasow De’vee Gruhyataam Chaa Sure’shwara || 
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ஸ்த்ரீ ரத்னம் அதி சோர்வங்கீ த்மயோதயன்தீ திஶஸ் த்விஷோ 
Stree Ratnam ati Chaarvangee Dhyotayantee Dishas twishaa 
ஸோ து திஷ்டதி ரதத்மயந்த்ர  தோம்  பவோன் த்ரஷ்டு மர்ஹதி ||          92-351 
Saa Tu Tishthati Daityendra Taam Bhavaan Drashtu marhati || 
 
யோனி ரத்னோனி மணமயோ கஜோ வோதீனி ரவ ப்ரதபா  
Yaani Ratnaani MaNayo Gajaashwaadeeni Vai Prabho 
த்ரரம ோக்மய து ஸமஸ்தோனி  ஸோம்ப்ரதம் பாந்தி மத க்ருமஹ ||         93-352 
Trailokye’ tu Samastaani Saampratam Bhaanti Te’ Gruhe’ || 
 

ஐரோவத: ஸமோனமீதோ கஜரத்னம் புரந்தரோத் 
Iraavatas Samaaneeto Gaja Ratnam Purandaraat 

போரிஜோத தரு சோயம்  தததமவோச்ரச:  ரவோ ஹய: ||            94-353 
Paarijaata Tarushchaayam TathaivocChaish Shravaa Hayaha || 
 
விமோனம் ஹம்ஸ ஸம்யுக்த மமதத் திஷ்டதி மதSங்கமண 
Vimaanam Hamsa Sumyukta me’tat Tishthati tE’ngaNe’ 
ரத்ன பூதமிஹோ நீதம்  யதோ ஸீத் மவதமஸோSத்புதம் ||               95-354 
Ratna Bhootamihaa neetam Yadaa seed ve’DhasOadbhutam || 
 

நிதிமரஷ மஹோபத்ம: ஸமோனமீதோ தமன வரோத் 
nidhire’sha Mahaapadmas Samaaneeto Dhane’shvaraat 
கிஞ்ஜல்கினமீ் தகதௌ  சோப்திர் மோ ோ-மம் ோன பங்கஜோம் ||           96-355 
Kinjalkineem Dadau Chaabdhir Maalaam amlaana Pankajaam || 
 
சத்ரம் மத வோருணம் மகமஹ கோஞ்சனஸ்ரோவி திஷ்டதி  
Chatram Te’ VaaruNam Ge’he’ Kaanchansraavi Tishthati 
ததாயம் ஸ்யந்தனவமரோ ய: புரோஸீத்  ப்ரஜோபமத: ||             97-356 
Tathaayam Syandanavaro Yaf Puraaseet Prajaapate’he’ || 
 
ம்ரி த்மயோ -ருத்க்ரோந்திதோ நோம ஶக்திரீஶ த்வயோ ஹ்ரி தோ  
Mrutyo -Rutkraantidaa naama Shaktireesha Tvayaa Hrutaa 

போஶ: ஸ ி   ரோஜஸ்ய  ப்ரோதுஸ் தவ பரிக்ரமஹ ||        98-357 
Paashas Salila Raajasya Bhraatus Tava Parigrahe’ || 
 

நிஶ ம்பஸ்யோப்தி  ஜோதோ ச ஸமஸ்தோ ரத்ன ஜோதய: 
nishumbhayaabdhi Jaataash Cha Samastaa Ratna Jaatayaha  
வன்ஹிரபி தகதௌ துப்ய -மக்னி ஶளமச  ச வோஸஸீ ||            99-358 
Vanhirapi Dadau Tubhyam agni Shauche’ Cha Vaasasee || 
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ஏவம் ரதத்மயந்த்ர ரத்னோனி ஸமஸ்தோன்யோ ஹ்ரி தோனி மத  
E’vam Daitye’ndra Ratnaani Samastaanyaa Hrutaani Te’ 
ஸ்த்ரீ ரத்ன-மமஷோ கல்யோண ீ த்வயோ  கஸ்மோன்ன க்ரி ஹ்யமத ||     100-359 
Stree Ratna-me’shaa KalyaaNee Tvayaa Kasmaanna Gruhyate’ || 
 
ரி ஷிருவோச ||              101-360 
Rishiruvaacha || 
 

நிஶம்மயதி  வச: ஶ ம்ப :  ஸ ததோ  சண்ட முண்டமயோ:  
nishamye’ti Vachash Shumbas Sa Tadaa ChaNda MuNdayoho 
ப்மரஷயோமோஸ ஸுக்ரீவம் தூதம் மதவ்யோ மஹோஸுரம் ||          102-361 
Pre’shayaamaasa Sugreevam Dootam De’vyaa Mahaasuram || 
 
இதி மசதி ச வக்தவ்யோ ஸோ கத்வோ வசனோன் மம  
Iti Che’ti Cha Vaktavyaa Saa Gatvaa Vachanaan Mama 
யதா சோப்மயதி ஸம்ப்ரீத்யோ ததா கோர்யம் த்வயோ  கு ||          103-362 
Yathaa Chaabhye’ti Sampreetyaa Tathaa Kaaryam Twayaa Laghu || 
 
ஸ  தத்ர கத்வோ யத்ரோஸ்மத ஶம ோத் மத ஶ -Sதி ஶ பமன 
Sa Tatra Gatvaa Yatraaste’ Shailodh De’shE’ ati Shobhahne’ 
ஸோ மதவ ீ தோம் தத: ப்ரோஹ  க்ஷ்ணம் மதுரயோ கிரோ ||          104-363 
Saa De’vee Taam Tataf Praaha ShlakshNam Madhurayaa Giraa || 
 
தூத உவோச ||              105-364 
Doota Uvaacha || 
 

மதவி ரதத்மய வர: ஶ ம்ப:  த்ரரம ோக்மய  பரமம வர: 
De’vi Daitye’shwarash Shumbhas Trilokye’ Parame’shwaraha 
தூமதோSஹம் ப்மரஷிதஸ்மதன  த்வத் ஸகோஶ -மிஹோகத: ||         106-365 
DootOaham Pre’shitaste’na Twat Sakaashaa Mihaagataha || 
 

அவ்யோ ஹதோஞ்ஞ: ஸர்வோஸு  ய: ஸதோ மதவ மயோனிஷு 
Avyaa Hataagyas Sarvaasu Yas Sadaa De’va Yonishu 
நிர்ஜிதோகி  ரதத்யோரி: ஸ யதோஹ ருணுஷ்வ தத் ||         107-366 
nirjitaakhila Daityaaris Sa Yadaahas ShruNushva Tat || 
 

மம த்ரரம ோக்யம் அகி ம் மம  மதவோ வஶ னுகோ :  
Mama Trilokyam Akhilam Mama De’va Vashaanugaahaa  
யஞ்ஞ பாகோனஹம் ஸர்வோ -நுபோ நோமி ப்ரி தக் ப்ரி தக் ||          108-367 
Yagya Bhaagaanaham Sarvaa nupaashnaami Pruthak Pruthak || 
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த்ரரம ோக்மய வர ரத்னோனி மம வ யோன்ய ஶஷத:  
Trilokye’ Vara Ratnaani Mama Vashyaanya She’shataha 
தததவ கஜ ரத்னம் ச ஹ்ரி த்வோ மதமவந்த்ர வோஹனம் ||          109-368 
Tathaiva Gaja Ratnam Cha Hrutvaa De’vendra Vaahanam || 
 

க்ஷீமரோத மதமனோத் பூதம் அ வ ரத்னம் மமோமரர:  
Ksheeroda Mathanot Bhootam Ashwa Ratnam Mamaamaraihi 
உச்ரச ரவஸ ஸம்ஞம் தத் ப்ரணிபத்ய ஸமர்பிதம் ||          110-369 
UcChaishravasa Samgyam Tat Pranipatya Samarpitam || 
 
யோனி சோன்யோனி மதமவஷு கந்தர்மவஷூ -ரமகஷு ச 
Yaani Chaanyaani De’ve’shu Gandharve’shoo Rage’shu Cha 
ரத்ன பூதோனி பூதோனி தோனி மய்மயவ ஶ பமன ||           111-370 
Ratna Bhootaani Bhootaani Taani Mayye’va Shobhane’ || 
 
ஸ்த்ரீ ரத்ன பூதோம் த்வோம் மதவி ம ோமக மன்யோ மமஹ வயம் 
Stree Ratna Bhootaam Twaam De’vi Loke’ Manyaa mahe’ Vayam 
ஸோ  த்வம் -அஸ்மோனுபோ -கச்ச யமதோ ரத்ன புமஜோ வயம் ||           112-371 
Saa Tvam asmaanupaa -GacCha Yato Ratna Bhujo Vayam || 
 
மோம் வோ மமோனுஜம் வோபி நிஶ ம்ப -முரு விக்ரமம் 
Maam Vaa Mamaanujam Vaapi nishumbha-muru Vikramam 

பஜ த்வம் சஞ்ச ோ போங்கி  ரத்ன பூதோஸி ரவ யத: ||          113-372 
Bhajatwam Chanchalaa Paangi Ratna Bhootaasi Vai Yataha || 
 
பரரம வர்ய-மது ம் ப்ரோப்ஸ்யமஸ மத் பரிக்ரோஹோத்  
Paramaishvaryamatulam Praapsyase Mat Parigrahaat 
ஏதத் புத்த்யோ ஸமோம ோச்ய மத் பரிக்ரஹதோம் வ்ரஜ ||          114-373 
E’tad Buddhyaa Samaalochya Mat Parigrahataam Vraja || 
 
ரி ஷிருவோச ||              115-374 
Rishiruvaacha || 
 

இத்யுக்தோ ஸோ ததோ மதவ ீ கம்பீரோந்த: ஸ்மிதோ ஜககௌ  
Ityuktaa Saa Tadaa De’vee Gambheeraantas Smitaa Jagau 
துர்கோ பகவதீ பத்ரோ  யமயதம்  தார்யமத ஜகத் ||           116-375 
Durgaa Bhagavatee Bhadraa Yaye’dam Dhaaryate’ Jagat || 
 
மதவ்யுவோச ||              117-376 
De’vyuvaacha || 
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ஸத்யமுக்தம்  த்வயோ  நோத்ர  மித்யோ கிஞ்சித் த்வமயோதிதம் 
Satyamuktam Twayaa naatra Mityaa Kinchit Twayoditam 

த்ரரம ோக்யோதிபதி:  ஶ ம்தபா  நிஶ ம்ப  சோபி தோத்ரி ஶ: ||         118-377 
Trailokyaadhipatish Shumbho nishumbhash Chaapi Taadrushaha || 
 
கிம் த்வத்ர  யத் ப்ரதிஞ்யோதம்  மித்யோ தத் க்ரியமத கதம் 
Kim Tvatra Yat Pratigyaatam Mityaa Tat Kriyate’ Katham 
ரூயதோம் அல்ப புத்தி  த்வோத் ப்ரதிஞ்யோ  யோ க்ரி தோ புரோ ||         119-378 

Shrooyataam alpa Buddhitvaat Pratingyaa Yaa Krutaa Puraa || 
 
மயோ மோம் ஜயதி ஸங்க்ரோமம மயோ மம தர்ப்பம் வ்யமபோஹதி  
Yo Maam Jayati Sangraame’ Yo Me’ Darpam Vyapohati 
மயோ மம ப்ரதிபம ோ ம ோமக ஸ மம பர்த்தோ பவிஷ்யதி ||          120-379 
Yo Me’ Pratibalo Loke’ Sa Me’ Bhartaa Bhavishyati || 
 

ததோ கச்ச து ஶ ம்தபாSத்ர நிஶ ம்தபா  வோ மஹோஸுர: 
Tadaa GacCha tu ShumbhOatra nishumbho Vaa Mahaasuraha 
மோம் ஜித்வோ கிம் சிமரணோத்ர போணிம் க்ரி ண்ஹோது மம  கு ||         121-380 
Maam Jitvaa Kim Chire’Naatra PaaNim GruNhaatu Me’ Laghu || 
 

தூத உவோச ||              122-381 
Doota Uvaacha || 
 

அவ ிப்தோஸி ரமவம் த்வம் மதவி ப்ரூஹி மமோக்ரத:  
Avaliptaasi Maivam Twam De’vi Broohi Mamaagrataha 
த்ரரம ோக்மய க: புமோம்ஸ் திஷ்தட தக்மர ஶ ம்ப நிஶ ம்பமயோ: ||     123-382 
Trilokye’ Kaf Pumaams Tishthe’ dagre’ Shumbha nishumbhayoho || 
 
அன்மயஷோமபி ரதத்யோனோம் ஸர்மவ மதவோ ந ரவ யுதி  
Anye’shaamapi Daityaanaam Sarve’ De’vaa na Vai Yudhi 
திஷ்டந்தி ஸம்முதக மதவி  கிம் புன: ஸ்த்ரீ த்வமமகிகோ ||         124-383 
Tishthanti Sammukhe’ De’vi Kim Punas Stree Twame’kikaa || 
 

இந்த்ரோத்யோ: ஸக ோ மதவோஸ் தஸ்துர்-மயஷோம்  ந ஸம்யுமக 
Indradhyaas Sakalaa De’vaas Tastur Ye’shaam na Samyuge’ 
ஶ ம்பாதீனோம் கதம் மதஷோம் ஸ்த்ரீ ப்ரயோஸ்யஸி ஸம்முகம் ||        125-384 
Shumbhaadeenaam Katham Te’shaam Stree Prayaasyasi Sammukham || 
 

ஸோ  த்வம் கச்ச மரயமவோக்தோ போர் வம் ஶ ம்ப நிஶ ம்பமயோ: 
Saa Twam GacCha Mayaivoktaa Paarshvam Shumbha nishumbhayoho 
மகஶ கர்ஷண  நிர்தூத ககௌரவோ மோ கமிஷ்யஸி ||           126-385 
Ke’shaakarshaNa nirdhoota Gowravaa Maa Gamishyasi || 
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மதவ்யுவோச ||              127-386 
De’vyuvaacha || 
 
ஏவமமதத் பலீ ஶ ம்தபா நிஶ ம்ப சோதி வரீ்யவோன் 
E’vame’tad Balee Shumbho nishumbhash Chaati Veeryavaan 
கிம் கமரோமி ப்ரதிஞ்ஞோ மம யதனோ ம ோசிதோ புரோ ||           128-387 
Kim Karomi Pratigyaa me’ Yadanaa Lochitaa Puraa || 
 

ஸ த்வம் கச்ச மமயோக்தம் மத யமத தத் ஸர்வ மோத்ரி த:  
Sa Twam GacCha Mayoktam te’ Yade’ Tat Sarva Maadrutaha 
ததோ சக்ஷ்வோ-ஸுமரந்த்ரோய ஸ ச யுக்தம் கமரோது தத் || ஓம் ||        129-388 
Tadaa Chakshvaa Sure’ndraaya Sa Cha Yuktam Karotu Tat || Om || 
 
 

  
                            _ _ 

ஸத்யோ: ஸம் து  யஜமோனஸ்ய கோமோ: 
      Sattyaas   Santu    Yajamaanssya Kaa-mÄ-haa 
  

நமமோ மதவ்ரய மஹோமதவ்ரய ஶவோரய ஸததம் நம: 
namo  De’vvyai  Mahaa De’vvyai  Shivaayai  Satatam namaha 

நம:  ப்ரக்ரி த்ரய பத்ரோரய நியதோ: ப்ரணதோ ஸ்மதோம் 
namaF Prakrttyai  Bhadraa-yai  niyataaF PraNataas Smataamm 

 

ஸோங்கோரய  ஸோயுதாரய  ஸ பரிவோரோரய  ஸர்வோத்மிகோரய 
Saangaayai Saayudhaayai Sa Parivaaraayai Sarvaatimikaayai 

 

விஷ்ணு மோயோதி  த்ரமயோ விம்ஶதி மதவதோரய நம: 

VishNu Maayaadi Trayo Vimshati De’vataayai namaha  
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-ஷஷ்ட ோSத்யாய:-  

-2.6 தூம்ரல ாசன வதம்-  

 
அத்யாய லேவோ                பஜீம் 
ஶோக்ஷ,ீ தூம்ராக்ஷ ீ            ( க்லீம் ) 
Shataakshee, Dhoomraakshee                   ( Kleem ) 
  
 

 
ஓம் ரி ஷிருவாச ||              1-389 
Om Rishiruvaacha ||  

 

இத்யாகர்ண்ய வலசா லேவ்யா: ஸ தூலோSமர்ஷ பூரிே:  

ItyaakarNya Vacho De’vyaas Sa DootOamarsha Pooritaha 
ஸமாசஷ்ட ஸமாகம்ய தேத்ய ராஜாய விஸ்ேராத் ||            2-390 

Samaachashta Samaagamya Daitya Raajaaya Vistaraat || 
 

ேஸ்ய தூேஸ்ய ேத் வாக்ய-மாகர்ண்யா ஸுரராட் ேே: 

Tasya Dootasya Tad Vaakya-maakarNya Suraraat Tataha 

ஸக்லராத: ப்ராஹ தேத்யானா-மதிபம் தூம்ர ல ாசனம் ||            3-391 

Sakrodhaf Praaha Daityaanaa-madhipam Dhoomra Lochanam || 

 

லஹ தூம்ர ல ாசனாஶ   த்வம் ஸ்வதஸன்ய பரிவாரிே:  
He’ Dhoomra Lochanaashu Twam Swasainya Parivaaritaha 
ோமானய  ப ாத் துஷ்டாம்  லகஶ கர்ஷண விஹ்வ ாம் ||           4-392 

Taamaanaya Balaad Dushtaam Ke’shaakarshaNa Vihvalaam || 
 

ேத் பரித்ராணே: க சித் யேி லவாத்ேிஷ் லே Sபர: 

Tat ParitraaNadah Kashchid Yadi Vottishthate’ aparaha 
ஸ ஹன்ேவ்லயா Sமலரா வாபி யலக்ஷா கந்தர்வ ஏவ வா ||       5-393 
Sa HantavyO amaro Vaapi Yaksho Gandharva e’a va Vaa || 
 

 
ரி ஷிருவாச ||               6-394 

Rishiruvaacha || 
 

லேனாஞ்ப்ேஸ் ேே: ஶ க்ரம் ஸ தேத்லயா தூம்ர ல ாசன: 

Te’naagyaptas Tatash Sheeghram Sa Daityo Dhoomra Lochanaha 
வ்ரி ே: ஷஷ்ட்யா ஸஹஸ்ராணாம் அஸுராணாம் த்ரி ேம் யயயௌ ||      7-395 

Vrutash Shashtyaa SahasraaNaam AsuraaNaam Dhrutam Yayau || 
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ஸ த்ரி ஷ்ட்வா  ோம்  ேலோ லேவமீ் துஹினாச  ஸம்ஸ்திோம் 

Sa Drushtvaa Taam Tato De’veem Tuhinaachala Samsthitaam 
ஜகாலோச்தச: ப்ரயாஹேீி  மூ ம் ஶ ம்ப  நிஶ ம்பலயா: ||            8-396 
Jagaadocchaif Prayaaheeti Moolam Shumbha nishumbhayoho || 

 

ந லசத் ப்ரீத்யாத்ய பவேீ  மத் பர்ோர-முதபஷ்யேி 
na Che’t Preetyaadya Bhavatee Mad Bhartaaram Upaishyati 
ேலோ ப ான்னயாம்-லயஷ லகஶ கர்ஷண விஹ்வ ாம் ||        9-397 
Tato Balaannayaam Ye’sha Ke’shaakarshaNa Vihvalaam || 
 

லேவ்யுவாச ||              10-398 
De’vyuvaacha || 
 

தேத்லய வலரண ப்ரஹிலோ ப வான் ப  ஸம்வ்ரி ே: 

Daitye’shvare’Na Prahito Balavaan Bala Samvrutaha 
ப ான்னயஸி மாலமவம் ேே: கிம் லே கலராம்யஹம் ||       11-399 
Balaannayasi Maame’vam Tatah Kim Te’ Karomyaham || 
 

ரி ஷிருவாச ||              12-400 
Rishuruvaacha || 

 

இத்யுக்ே: லஸாSப்ய தோவத்ோ -மஸுலரா தூம்ரல ாசன: 

Ityuktas SOabhya Dhaavattaa Masuro Dhoomralochanaha 

ஹுங்காலரதணவ ேம் பஸ்ம  ஸா சகாராம்பிகா ேே: ||       13-401 
Hunkaare’Naiva Tam Bhasma  Saa Chakaaraambikaa Tataha || 
 

அத க்ரி த்தம் மஹா தஸன்ய-மஸுராணாம் ேதோம்பிகா  
Atha Kruddham Mahaa Sainyam-asuraaNaam Tathaambikaa 

வவர்ஷ ஸாயதகஸ் ேீக்ஷ்தணஸ் ேதோ ஶக்ேி பர வதத: ||      14-402 

Vavarsha Saayakais TeekshNais Tathaa Shakti Parashwadhaihi || 

 

ேலோ துேஸட: லகாபாத் க்ரி த்வா நாேம் ஸுதபரவம் 
Tato Dhutasatah Koppat Krutvaa naadam Subhairavam 

பபாோ ஸுர லஸனாயாம் ஸிம்லஹா லேவ்யா: ஸ்வ வாஹன: ||     15-403 

Papaataa Sura Se’naayaam Simho De’vyaas Swa Vaahaanaha || 
 
காம் சித் கர ப்ரஹாலரண தேத்யானாஸ்லயன சாபரான்  
Kaamshchit Kara Prahaare’Na Daityaanaasye’na Chaaparaan 
ஆக்ரம்ய சாதலரணான்யான் ஸ ஜகோன மஹா ஸுரான் ||       16-404 
Aakramya Chaadhare’Naanyaan Sa Jaghaana Mahaa Suraan || 
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லகஷாம்சித் பாடயாமாஸ நதக: லகாஷ் ோனி லகஸரீ 
Ke’shaamchit Paatayaamaasa nakhaih Koshthaani Ke’saree 
ேதோ ே  ப்ரஹாலரண ஶ ராம்ஸி க்ரி ேவான் ப்ரி தக் ||      17-405 

Tathaa Tala Prahaare’Na Shiraamsi Kritavaan Pruthak || 
 

விச்சின்ன பாஹு ஶ ரஸ: க்ரி ோஸ்-லேன ேதோபலர 
VicChinna Baahu Shirasah Krutaas-te’na Tathaapare’ 
பயபௌ ச ருதிரம் லகாஷ் ோ ேன்லயஷாம் துே லகஸர: ||      18-406 

Papau Cha Rudhiram Koshthaa danye’shaam Dhuta Ke’saraha || 
 

க்ஷலணன ேத் ப ம் ஸர்வம் க்ஷயம் நீேம் மஹாத்மனா 
KshaNe’na Tad Balam Sarvam Kshayam neetam Mahaatmanaa 
லேன லகஸரிணா லேவ்யா வாஹலனனாேி லகாபினா ||       19-407 

Te’na Ke’sariNaa De’vyaa Vahane’naati Kopinaa || 
 
ரி த்வா ேமஸுரம் லேவ்யா நிஹேம் தூம்ரல ாசனம் 

Shrutvaa Tamasuram De’vyaa nihatam Dhoomralochanam 
ப ம் ச க்ஷயிேம் க்ரி த்ஸ்னம் லேவ ீலகஸரிணா ேே: ||       20-408 

Balam Chak Kshayitam Krutsnam De’vee Ke’sariNaa Tataha || 
 

சுலகாப தேத்யாதிபேி: ஶ ம்ப: ப்ரஸ்புரிோ தர: 

Chukopa Daityaadhipatish Shumbhaf Prasphuritaa Dharaha 

ஆஞ்யாபயாமாஸ ச யேௌ சண்ட முண்யடௌ மஹாஸுயரௌ ||      21-409 
Aangnyaapayaamaasa Cha Tau ChaNda MuNdau Mahaasurau || 

 

லஹ சண்ட லஹ முண்ட பத ர் பஹுபி : பரிவாரியேௌ 

He’ ChaNda He’ MuNda Balair Bahubif Parivaaritau 
ேத்ர கச்சே கத்வா ச ஸா ஸமானயீோம்  கு ||        22-410 

Tatra GacChata Gatvaa Cha Saa Samaaneeyataam Laghu || 
 

லக ஶஷ்வா க்ரி ஷ்ய பத்த்வா வா  யேி வ: ஸம்ஶலயா யுதி  
Ke’she’shvaa krushya Baddhvaa Vaa Yadi Vas Samshayo Yudhi 
ேோ ஶஷாயுதத: ஸர்தவ-ரஸுதரர் வினிஹன்யோம் ||       23-411 

Tadaa Se’shaayudhais Sarvai-rasurair Vinihanyataam || 
 
ேஸ்யாம் ஹோயாம் துஷ்டாயாம் ஸிம்லஹ  ச வினிபாேிலே 
Tasyaam Hataayaam Dushtaayaam Simhe’ Cha Vinipaatite’ 
ஶ க்ர-மாகம்யோம் பத்த்வா க்ரி ஹதீ்வா ோமோம்பிகாம் || ஓம் ||     24-412 

Sheeghra-maagamyataam Baddhvaa Gruheetvaa Taamataambikaam || Om || 
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                          _ _ 

ஸத்யா: ஸம் து  யஜமானஸ்ய காமா: 

      Sattyaas   Santu   Yajamaanssya- Kaa-mÄ-ha 

  

நலமா லேவ்தய மஹா லேவ்தய ஶவாதய ஸேேம் நம: 

namo  De’vvyai  Mahaa De’vvyai  Shivaa-yai  Satatam namaha 
நம: ப்ரக்ரி த்தய பத்ராதய நியோ: ப்ரணோ ஸ்மோம் 

   namaF Prakrttyai  Bhadraayai  niyataaF PraNataas Smataamm 
 

ஸாங்காதய  ஸாயுதோதய  ஸ பரிவாராதய  ஸர்வாத்மிகாதய 

Saangaayai Saayudhaayai Sa Parivaaraayai Sarvaatimikaayai 
 

ஶோக்ஷ்தய, தூம்ராக்ஷ்தய நம: 

Shataakshyai,  Dhoomraakshyai namaha 
  

 

 

http://www.bhaskaraprakasha.com/


Ch-7. Chanda Munda Vadham          Part 2 - 99 
 

 

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

-ஸப்தம ோSத்யோய:-  
-2.7 சண்ட-முண்ட வதம்-  

 
அத்யோய மதவதோ                பஜீம் 
கர்பூர பஜீோதிஷ்டாத்ரீ, கோள ீசோமுண்டோ மதவ ீ          ( க்லீம் ) 
Karpoora Beejaadhishthatree Kaalee ChamuNdaa De’vee        ( Kleem ) 
  
 

      
ஓம் ரி ஷிருவோச ||              1-413 
Om Rishiruvaacha || 
  

ஆஞ்யப்தோஸ்மத  தமதோ ததத்யோ  சண்ட முண்ட புமரோக ோ:  
Aagnyaptaaste’ Tato Daityaash ChaNda MuNda Purogamaahaa 
சதுரங்க பம ோ மபதோ யயுரப் -யுத்யதோ யுதா : ||          2-414 
Chaturanga Balope’taa Yayurabh Yudyataa Yudhaahaa || 
 
தத்ரி ஶ ஸ்மத தமதோ மதவ ீ  ீஷத்தாஸோம் வ்யவஸ்திதோம் 
Dadrushuste’ Tato De’veemeeshad Dhaasaam Vyavasthitaam 
ஸிம்ஹஸ்மயோபரி  ஶம ந்த்ர  ரி ங்மக   ஹதி கோஞ்சமே ||      3-415 
Simhasyopari Shaile’ndra Shrunge’ Mahati Kaanchane’ || 
 

மத  த்ரி ஷ்ட்வோ தோம் ஸ ோதோது  முத்ய ம் சக்ரி  ருத்யதோ: 
Te’ Drushtvaa Taam Samaadaatu Mudyamam Chakru-rudyataahaa 
ஆக்ரி ஷ்ட சோ போஸிதரோஸ் ததான்மய தத் ஸ ீபகோ : ||        4-416 
Aakrushta Chaapaasidharaas Tathaanye’ Tat Sameepagaahaa || 
 

தத: மகோபம் சகோமரோச்தச -ரம்பிகோ தோேரீன் ப்ரதி 
Tatah Kopam Chakaarocchai-rambikaa Taanareen Prati 
மகோமபே சோஸ்யோ வதேம்  ஷீவர்ண  பூத் ததோ ||         5-417 
Kope’na Chaasyaa Vadanam MasheevarNa Mabhoot Tadaa || 
 
ப்ரி குடீ குடி ோத் தஸ்யோ   ோட ப கோத் த்ரி தம்  
Bhrukutee Kutilaat Tasyaa Lalaata Phalakaad dhrutam 

கோலீ கரோ  வதேோ விேிஷ்க்ரோந்தோஸி போஶ ே ீ||         6-418 
Kalee Karaala Vadanaa Vinishkraantaasi  Paashinee || 
 
விசித்ர கட்வோங்கதரோ நர  ோ ோ விபூஷணோ 
Vichitra Khadvaangadharaa nara Maalaa VibhooshaNa 
த்வபீி சர்  பரீதாேோ ஶ ஷ்க- ோம்ஸோதி பபரவோ ||         7-419 
Dweepi Charma Pareedhaanaa Shushka Maamsaati Bhairavaa || 
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அதி விஸ்தோர வதேோ ஜிஹ்வோ   ே பீஷணோ 
Ati Vistaara Vadanaa Jihvaa Lalana BheeshaNaa 
நி க்ேோ ரக்த நயேோ நோதோ பூரித திங்முகா ||          8-420 
nimagnaa Rakta nayanaa naadaa Poorita Dingmukhaa || 
 
ஸோ மவமகேோபி பதிதோ காதயன்தீ  ஹோ ஸுரோன் 
Saa Ve’ge’naabhi Patitaa Ghaatayantee Mahaasuraan 
தஸன்மய தத்ர ஸுரோரீணோ - பக்ஷயத தத் ப ம் ||         9-421 
Sainye’ Tatra SuraareeN -aamabhakshyata Tad Balam || 
 
போர்ஷ்ணி க்ரோஹோங்குஶ க்ரோஹி மயோத கண்டோ ஸ ன்விதோன் 
Paarshnig Graahaankusha Graahi Yodha Ghantaa Samanvitaan 
ஸ ோதோதயக ஹஸ்மதே முகக சிமக்ஷப வோரணோன் ||       10-422 
Samaadaayaika Haste’na Mukhe’ Chikshe’pa VaaraNaan || 
 
தபதவ மயோதம் துரதக ரதம் ஸோரதிேோ ஸஹ 
Tathaiva Yodham Turagai Ratham Saarathinaa Saha 
நிக்ஷிப்ய வக்த்மர தஶதே  சர்வ-யந்த்யதி பபரவம் ||       11-423 
nikshipya Vaktre’ Dashanaish Charva-yantyati Bhairavam || 
 
ஏகம் ஜக்ரோஹ மக ஶஷு க்ரீவோயோ த சோபரம் 
E’kam Jagraaha Ke’she’shu Greevaayaamatha Chaaparam 
போமதேோக்ரம்ய தசவோன்ய முரஸோன்ய  மபோதயத் ||       12-424 
Paade’naakramya Chaivaanya Murasaanya Mapothayat || 
 

ததர் -முக்தோேி ச ஶஸ்த்ரோணி  ஹோஸ்த்ரோணி ததாஸுதர: 
Tair Muktaani Cha ShastraaNi MahaastraaNi Tathaa Suraihi 
முககே ஜக்ரோஹ ருஷோ தஶதேர்  திதோன்யபி ||        13-425 
Mukhe’na Jagraaha Rushaa Dashanair Mathitaanyapi || 
 
ப ிேோம் தத் ப ம் ஸர்வ- ஸுரோணோம் துரோத் ேோம்  
Balinaam Tad Balam Sarva-masuraaNaam Duraatmanaam 
  ர்தோ பக்ஷ யச்சோன்யோ நன்யோம் சோ தோடயத் ததா ||      14-426 
Mamardaa Bhaksha Yacchaanyaa nanyaamshchaa Taadayat Tathaa || 
 

அஸிேோ நிஹதோ: மகசித் மகசித் கட்வோங்க  தோடிதோ: 
Asinaa nihataah Ke’chit Ke’chit Khatvaanga Taaditaahaa 
ஜக்முர் விேோஶ- ஸுரோ தந்தோ க்ரோபி ஹதோஸ் ததா ||       15-427 
Jagmur Vinaasha-masuraa Dantaa Graabhi Hataas Tathaa || 
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க்ஷமணே தத் ப ம் ஸர்வ - ஸுரோணோம் நிபோதிதம்  
KshaNe’na Tad Balam SarvamasuraaNaam nipaatitam 
த்ரி ஷ்ட்வோ சண்மடோ Sபி துத்ரோவ  தோம்  கோலீ தி பீஷணோம் ||      16-428 
Drushtvaa ChaNdOabhi Dudraava Taam Kaaleemati BheeshaNaam || 
 

ஶரவர்தஷர்  ஹோ பீத : பீ ோக்ஷீம் தோம்  ஹோஸுர:  
Shara Varshair Mahaa Bheemair Bheemaaksheem Taam Mahaa Suraha 

சாதயோ ோஸ சக்தர  ச முண்ட: க்ஷிப்தத: ஸஹஸ்ரஶ: ||      17-429 

Chaadayaamaasa Chakraish Cha Mudahak Kshiptais Sahasrashaha || 
 
தோேி சக்ரோண்யமேகோேி விஶ ோேோேி தன் முகம்  
Taani ChakraaNyane’kaani Vishamaanaani Tan Mukham 
பபுர் -யதார்க பிம்போேி ஸுபஹூேி கமேோதரம் ||        18-430 
Babhur- yathaarka Bimbaani Subahooni Ghanodaram || 
 
தமதோ ஜஹோஸோதிருஷோ பீ ம் பபரவ நோதிே ீ
Tato Jahaasaatirushaa Bheemam Bhairva naadinee 
கோலீ கரோ  வக்த்ரோந்தர் துர்தர்ஶ தஶமேோஜ் ஜ்வ ோ ||      19-431 
Kalee Karaala Vaktraantar Durdarsha Dashanoj jwalaa || 
 
உத்தாய ச  ஹோஸிம்ஹம் மதவ ீசண்ட  தாவத 
Utthaaya Cha Mahaa Simham De’vee ChaNdama Dhaavata 
க்ரி ஹதீ்வோ சோஸ்ய மக ஶஷு ஶ ரஸ்மதேோ ஸிேோச்சிேத் ||      20-432 
Gruheetvaa Chaasya Ke’she’shu Shiraste’naa Sinaac Chinat || 
 
அத முண்மடோSப்ய தாவத்தோம் த்ரி ஷ்ட்வோ சண்டம் நிபோதிதம்  
Atha MuNdOabhya Dhaavattaam Drushtvaa ChaNdam nipaatitam 
த ப்ய போத யத் பூம ௌ  ஸோ கட்கோபி ஹதம் ருஷோ ||       21-433 
Tamapya Paata Yad Bhoomau Saa Khadgaabhi hatam Rushaa || 
 

ஹத ஶஷம் தத: தஸன்யம் த்ரி ஷ்ட்வோ சண்டம் நிபோதிதம் 
Hata Se’sham Tatas Sainyam Drushtvaa ChaNdam nipaatitam 
முண்டம் ச ஸு ஹோ வரீ்யம் தி ஶ  கபமஜ பயோதுரம் ||       22-434 
MuNdam Cha Sumahaa Veeryam Disho Bhe’je’ Bhayaaturam || 
 

ஶ ர  சண்டஸ்ய  கோலீ  ச க்ரி ஹதீ்வோ முண்டம வ ச 
Shirash ChaNdasya Kaalee Cha Gruheetvaa MuNdame’va Cha 
ப்ரோஹ ப்ரசண்டோட்டஹோஸ  ி ர - ப்மயத்ய சண்டிகோம் ||      23-435 
Praaha PrachaNdaattahaasa Mishramabhye’tya ChaNdikaam || 
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 யோ தவோ த்மரோப ஹ்ரி மதௌ  சண்ட முண்மடௌ  ஹோபஶ  
Mayaa Tavaa tropa hrutau ChaNda MuNdau Mahaa Pashoo 
யுத்த யஞ்மே ஸ்வயம் ஶ ம்பம் நிஶ ம்பம் ச ஹேிஷ்யஸி ||      24-436 
Yuddha Yagnye’ Swayam Shumbham nishumbham Cha Hanishyasi || 
 
ரி ஷிருவோச ||              25-437 
Rishiruvaacha || 
 
தோவோேமீதௌ தமதோ த்ரி ஷ்ட்வோ சண்ட முண்மடௌ  ஹோஸுமரௌ 
Tavaaneetau Tato Drushtvaa ChaNda MuNdau Mahaasurau 

உவோச கோலீம் கல்யோண ீ  ிதம் சண்டிகோ வச: ||        26-438 
Uvaacha Kaaleem KalyaaNee Lalitam ChaNdikaa Vachaha || 
 
யஸ் ோச் சண்டம் ச முண்டம் ச க்ரி ஹதீ்வோ த்வமுபோகதோ 
Yasmaach ChaNdam Cha MuNdam Cha Gruheetvaa Twamupaagataa 
சோமுண்மடதி தமதோ ம ோமக க்யோதோ மதவ ீ பவிஷ்யஸி || ஓம் ||     27-439 
ChaamuNde’ti Tato Loke’ Khyaataa De’vee Bhavishyasi || Om || 
 
 

 
  

                          _ _ 

ஸத்யோ: ஸம் து  யஜ ோேஸ்ய கோ ோ: 
      Sattyaas   Santu   Yajamaanssya- Kaa-mÄ-ha 

  

நம ோ மதவ்தய  ஹோ மதவ்தய ஶவோதய ஸததம் ந : 
namo  De’vvyai  Mahaa De’vvyai  Shivaa-yai  Satatam namaha 

ந : ப்ரக்ரி த்தய பத்ரோதய நியதோ: ப்ரணதோ ஸ் தோம் 
   namaF Prakrttyai  Bhadraayai  niyataaF PraNataas Smataamm 
 

ஸோங்கோதய  ஸோயுதாதய  ஸ பரிவோரோதய  ஸர்வோத் ிகோதய 
Saangaayai Saayudhaayai Sa Parivaaraayai Sarvaatimikaayai 

 

கர்பூர பஜீோதிஷ்டாத்ர்தய, கோள ீசோமுண்டோ மதவ்தய ந : 
Karpoora Beejaadhishthatrai Kaalee ChamuNdaa De’vvyai namaha 
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-அஷ்டம ோSத்யோய:-  
-2.8 ரக்தபஜீ வதம்-  

 
அத்யோய மதவதோ                பஜீம் 
அஷ்ட  ோத்ரி கோ ஸஹித ரக்தோக்ஷீ மதவ ீ        ( க்லீம் ) 
Ashta Maatrukaa Sahita Rakktaakshee De’vee               ( Kleem ) 
  
 

      
ஓம் ரி ஷிருவோச ||              1-440 
Om Rishiruvaacha || 
  
சண்மட ச நிஹமத ததத்மய முண்மட ச வினிபோதிமத 
ChaNde’ Cha nihate’ Daitye’ MuNde’ Cha Vinipaatite’ 
பஹுமேஷு ச தஸன்மயஷு க்ஷயிமதஷ்-வஸுமர வர: ||       2-441 
Bahule’shu Cha Sainye’shu Kshayite’sh-vasure’shvaraha || 
 

தத:  மகோப  பரோதனீ  மசதோ:  ஶ ம்ப:  ப்ரதோபவோன் 
Tatah Kopa Paraadheena Cheètaash Shumbhaf Prataapavaan 
உத்மயோகம் ஸர்வ தஸன்யோனோம் ததத்யோனோ ோதி மதஶ ஹ ||       3-442 
Udyogam Sarva Sainyaanaam Daityaanaamaadi De’sha Ha || 
 
அத்ய ஸர்வ பதேர் ததத்யோ: ஷடஶ தி ருதோயுதா :  
Adya Sarva Balair Daityaash Shadasheeti RudaaYudhaahaa 
கம்பூனோம் சதுர ஶ திர் நிர்யோந்து ஸ்வ பதேர் வ்ரி தோ: ||        4-443 
Kamboonaam Chatura Sheetir niryaantu Swa Balair Vrutaahaa || 
 
மகோடி வரீ்யோணி பஞ்சோஶத -Sஸுரோணோம் குேோனி தவ 
Koti VeeryaaNi Panchaashada -asuraaNaam Kulaani Vai 
ஶதம் குேோனி ததௌம்ரோணோம் நிர்கச்சன்து   ோஞ்ஞயோ ||        5-444 
Shatam Kulaani DhaumraaNaam nirgacChantu Mamaagnyayaa || 
 
கோேகோ ததௌர் ஹ்ரி தோ த ௌர்யோ:  கோேமகயோஸ் ததா ஸுரோ: 
Kaalakaa Daur Hrudaa Mauryaah Kaalake’yaas Tathaa Suraahaa 
யுத்தாய ஸஜ்ஜோ நிர்யோன்து ஆஞ்ஞயோ த்வரிதோ    ||        6-445 
Yuddhaaya Sajjaa niryaantu Aagyayaa Twaritaa Mama || 
 
இத்யோ ஞோப்யோ  ஸுரபதி: ஶ ம்பபா பபரவ ஶ ஸந:  
Ityaa Gnyaapyaa Surapatish Shumbho Bhairava Shaasanaha 
நிர்ஜகோ   ஹோ தஸன்ய ஸஹஸ்தரர் பஹுபிர் வ்ரி த: ||       7-446 
nirjagaama Mahaa Sainya Sahasrair Bahubhir Vrutaha || 
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ஆயோந்தம் சண்டிகோ த்ரி ஷ்ட்வோ  தத் தஸன்ய- தி பீஷணம் 
Aayaantam ChaNdikaa Drushtvaa Tat Sainyam-ati BheeshaNam 
ஜ்யோஸ்வதன: பூரயோ ோஸ  தரண ீககனோன்தரம் ||         8-447 
Jyaaswanaif Poorayaamaasa DharaNee Gaganaantaram || 
 

தத:  ஸிம்மஹோ  ஹோனோத - தீவ க்ரி தவோன் ந்ரி ப  
Tatas Simho Mahaanaada  mateeva Krutavaan nrupa 
கண்டோ ஸ்வமனன தன்னோத - ம்பிகோ மசோப ப்ரும்ஹயத் ||       9-448 
GhaNtaa Swane’na Tannaada-mambikaa Chopa Brumhayat || 
 

தனுர்ஜ்யோ ஸிம்ஹ கண்டோனோம்  நோதோ பூரித திங்முகா 
Dhanurjyaa Simha GhaNtaanaam naadhaa Poorita Ding Mukhaa 
நினோததர் பீஷதண: கோலீ  ஜிக்மய விஸ்தோரி தோனனோ ||       10-449 
ninaadair BheeshaNaih Kaalee Jigye’ Vistaari taananaa || 
 

தம் நினோத முப ரி த்ய ததத்ய தஸன்தய -சதுர்திஶம் 
Tam ninaada Mupashrutya Daitya Sainyaaish Chatur Disham 
மதவ ீஸிம்ஹ: ததா கோலீ  ஸமரோதஷ: பரிவோரிதோ: ||       11-450 
De’vee Simhas Tathaa Kalee Saroshaif Parivaaritaahaa || 
 

ஏதஸ் ின்னந்தமர பூப வினோஶ ய-ஸுர-த்விஷோம்  
E’tasminnatare’ Bhoopa  Vinaashaaya Sura-dwishaam 
பவோயோ ர ஸிம்ஹோனோ - தி வரீ்ய பேோன் விதோ: ||        12-451 
Bhavaayaamara Simhaanaam ati Veerya Balaanvi taahaa || 
 

ப்ரம்மஹஶ குஹ விஷ்ணூனோம்  தமதந்த்ரஸ்ய ச ஶக்தய: 
Bramhe’sha  Guha VishNoonaam Tate’ndrasya Cha Shaktayaha 
ஶரீமரப்மயோ வினிஷ்க்ரம்ய தத் ரூதப  சண்டிகோம் யயு: ||      13-452 
Shareere’bhyo Vinishkramya Tad roopais Chandikaam Yayuhu || 
 

யஸ்ய மதவஸ்ய யத் ரூபம் யதா பூஷண வோஹனம் 
Yasya De’vasya Yad Roopam Yathaa BhooshaNa Vaahanam 
தத்வ மதவ ஹி தச்சக்தி -ரஸுரோன் மயோத்து  ோயதயௌ ||       14-453 
Tadva De’vahi TacChakti-rasuraan Yoddhu Maayayau || 
 

ஹம்ஸயுக்த வி ோனோக்மர ஸோக்ஷ ஸூத்ர க ண்டலு:  
Hamsa Yukta Vimaanaagre’ Saaksha Sootra KamaNdaluhu 
ஆயோதோ ப்ரம்ஹண: ஶக்திர்  ப்ரம்ஹோண ீஸோபிதீயமத ||       15-454 
Aayaataa BramhaNash Shaktir BramhaaNee Saa Bhidheeyate’ || 
 
 ோமஹ வரீ  வ்ரி ஷோரூடா  த்ரிஶ ே வரதாரிண ீ
Maahe’shwaree Vrushaaroodhaa Trishoola Vara DhaariNee 
 ஹோ ஹிவேயோ ப்ரோப்தோ  சந்த்ர மரகா விபூஷணோ ||       16-455 
Mahaa Hivalayaa Praaptaa Chandra Re’khaa VibhooshaNaa || 
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தகௌ ோரீ ஶக்தி ஹஸ்தோ ச  யூர வர வோஹனோ 
Kaumaaree Shakti Hastaa Cha Mayoora Vara Vaahaanaa 
மயோத்து - ப்யோ யதயௌ ததத்யோ-னம்பிகோ குஹ ரூபிண ீ||       17-456 
Yoddhum abhyaa yayau Daityaan ambikaa Guha RoopiNee || 
 

தபதவ தவஷ்ணவ ீஶக்தி: கருமடோ-பரி ஸம்ஸ்திதோ 
Tathaiva VaishNavee Shaktir Garudo Pari Samsthitaa 
ஶங்க சக்ர கதோ ஶ ர்ங்க  கட்க ஹஸ்தோப்யுபோ யதயௌ ||       18-457 
Shankha Chakra Gadaa Shaarnga Khadga Hastaabhyupaa yayau || 
 

யஞ்ஞ வோரோஹ- துேம்  ரூபம் யோ பிப்ரமதோ ஹமர:  
Yagnya Vaaraaham atualm Roopam Yaa Bibhrato Hare’he’ 
ஶக்தி: ஸோப்யோயதயௌ  தத்ர வோரோஹமீ் பிப்ரதீம் தனும் ||       19-458 
Shaktis Saapyaayayai Tatra  Vaaraaheem Bibhrateem Tanum || 
 

நோரஸிம்ஹ ீ ந்ரி ஸிம்ஹஸ்ய  பிப்ரதீ ஸத்ரி ஶம் வபு:  
naarasimhee nrusimhasya Bibhratee Sadrusham Vapuhu 
ப்ரோப்தோ  தத்ர  ஸடோமக்ஷப க்ஷிப்த நக்ஷத்ர ஸம்ஹதி: ||       20-459 
Praaptaa Tatra Sataakshe’pa Kshipta nakshatra Samhatihi || 
 

வஜ்ர ஹஸ்தோ தபததவந்த்ரீ கஜ ரோமஜோபரி ஸ்திதோ 
Vajrahastaa Tathaivaindree Gaja Raajopari Stithaa 
ப்ரோப்தோ ஸஹஸ்ர நயனோ யதா ஶக்ரஸ் தபதவ ஸோ ||       21-460 
Praaptaa Sahasra nayanaa Yathaa Shakras Tathaiva Saa || 
 

தத: பரிவ்ரி தஸ்தோபி -ரீஶ மனோ மதவ ஶக்திபி :  
Tataf Parivrutaastaabheer Eshaano De’va Shaktibhihi 
ஹன்யந்தோ – ஸுரோ: ஶ க்ரம்     ப்ரீத்யோSSஹ சண்டிகோம் ||      22-461 
Hanyantaam asuraas Sheeghram Mamap PreetyaaAAha ChaNdikaam || 
 

தமதோ மதவ ீ ஶரீரோத்து  வினிஷ்க்ரோந்தோதி பீஷணோ 
Tato De’vee Shareeraattu Vinish Kraantaati BheeshaNaa 
சண்டிகோ ஶக்தி-ரத்-யுக்ரோ ஶ வோ ஶத நினோதின ீ ||        23-462 
ChaNdikaa Shakti Rat-yugraa Shivaa Shata ninaadinee || 
 

ஸோ சோஹ தூம்ர ஜடிே - ீஶ ன - பரோஜிதோ 
Saa Chaaha  Dhoomra Jatilam eeshaanam Aparaajitaa 
தூத த்வம் கச்ச பகவன் போர் வம் ஶ ம்ப  நிஶ ம்பமயோ: ||          24-463 
Doota Twam GacCha Bhagavan Paarshvam Shumbha nishumbhayoho || 
 

ப்ரூஹி ஶ ம்பம் நிஶ ம்பம் ச  தோனவோவதி கர்விததௌ  
Broohi Shumbham nishumbham Cha Daanavaavati Garvitau 
மய சோன்மய தோனவோஸ் தத்ர  யுத்தாய ஸமுப ஸ்திதோ: ||      25-464 
E’a Chaanye’ Daanavaas Tatra Yuddhaaya Samupa Sthitaahaa || 
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த்தரமேோக்ய- ிந்த்மரோ ேபதோம் மதவோ: ஸந்து ஹவிர் புஜ: 
Trailokyamindro Labhataam De’vaas Santu Havir Bhujaha 
யூயம் ப்ரயோத போதோேம்  யதி ஜவீிது - ிச்சத ||        26-465 
Yooyam Prayaata Paataalaam Yadi  Jeevitu-micChata || 
 

பேோவமேபோ தத மசத் பவந்மதோ யுத்த கோங்க்ஷிண:  
Balaavale’paa datha Che’d Bhavanto Yuddha KaangshiNaha 
ததோ கச்சத த்ரி ப்யந்து   ச்சிவோ: பிஶ மதன வ: ||        27-466 
Tadaa GacChata Trupyantu MacChivaaf Pishite’na vaha || 
 

யமதோ நியுக்மதோ ததௌத்மயன  தயோ மதவ்யோ ஶ வ: ஸ்வயம் 
Yato niyukto Dautye’na Tayaa De’vyaa Shivas Swayam 
ஶ வதூதீதி மேோமக Sஸ் ிம்ஸ் தத:  ஸோ க்யோதி  ோகதோ ||      28-467 
Shiva Dooteetiti Loke’asmims Tatas  Saa Khyaati Maagataa || 
 

மதSபி ரி த்வோ வமசோ மதவ்யோ:  ஶர்வோக்யோதம்  ஹோ ஸுரோ:  
Te’apis Shrutvaa Vacho De’vyaash Sharvaakhyaatam Mahaasuraahaa 
அ ர்ஷோ பூரிதோ ஜக்முர்  யத்ர  கோத்யோயன ீ ஸ்திதோ ||       29-468 
Amarshaa Pooritaa Jagmur Yatra Kaatyaayanee Sthitaa || 
 

தத: ப்ரத -ம வோக்மர ஶர ஶக்த்யுரி ஷ்டி வ்ரி ஷ்டிபி  : 
Tataf Prathama-me’vaagre’ Shara Shaktyurushti Vrushtibhihi 
வவர்ஷு ருத்ததோ  ர்ஷோஸ் தோம் மதவ ீ   ரோரய: ||       30-469 
Vavarshu Ruddhaa Marshaas Taam De’vee mamaraarayaha || 
 

ஸோ சதோன் ப்ரஹிதோன் போணோன்  சூே ஶக்தி பர வதான்  
Saa Cha Taan Prahitaan BaaNaanc Choola Shakti Parshvadhaan 
சிச்பசத லீேயோSSத் ோத தனுர் முக்ததர்  மஹஷுபி : ||       31-470 
ChicChe’da LeelayaAAdhmaata Dhanur Muktair Mahe’shubhihi || 
 

தஸ்யோ க்ரதஸ் ததா கோலீ  ஶ ே போத விதோரிதோன்  
Tasyaa gratas Tathaa Kaalee Shoola Paata Vidaaritaan 
கட்வோங்க மபோதிதோம்  சோரீன்  குர்வதீ வ்யசரத் ததோ ||      32-471 
Khatvaanga Potitaamsh Chaareen Kurvatee Vyacharat Tadaa || 
 

க ண்டலு ஜேோமக்ஷப ஹத வரீ்யோன் ஹததௌ ஜஸ:  
KamaNdalu Jalaakshe’pa Hata Veeryaan Hatau jasaha 
ப்ரம்ஹோண ீ சோகமரோச் சத்ரூன் மயன மயனஸ்  தாவதீ ||          33-472 
BramhaaNee Chaakaroch Chatroon  Ye’na Ye’naSma Dhaavatee || 
 

 ோமஹ வரீ த்ரிஶ மேன ததா சக்மரண தவஷ்ணவ ீ 
Maahe’shwaree Trishoole’na Tathaa Chakre’Na VaishNavee 
ததத்யோன் ஜகான தகௌ ோரீ ததா ஶக்த்யோதி மகோபனோ ||       34-473 
Daityaan Jaghaana Kaumaaree Tathaa Shaktyaati Kopana || 
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ஐந்த்ரீ குேிஶ போமதன  ஶத ஶ   ததத்ய தோனவோ:  
Aindree Kulisha Paate’na Shatasho Daitya Daanavaahaa 
மபதுர் விதோரிதோ: ப்ரி த்வ்யோம் ருதிதரௌக  ப்ரவர்ஷிண: ||       35-474 
Pe’tur Vidaaritaaf Pruthvyaam Rudhiraughap PravarshiNaha || 
 

துண்ட ப்ரஹோர வித்வஸ்தோ தம்ஷ்ட்ரோ க்ரக்ஷத வக்ஷஸ:  
TuNdap Prahaara Vidhvastaa Damshtraa Grakshata Vakshasaha 
வோரோஹ மூர்த்யோ ந்யபதம்  சக்மரண ச விதோரிதோ: ||       36-475 
Vaaraaha Moortyaa nyapatamsh Chakre’Na Cha Vidaaritaahaa || 
 

நபகர் விதோரிதோம்  சோன்யோன் பக்ஷயந்தீ  ஹோஸுரோன் 
nakhair Vidaaritaamsh Chaanyaan Bhakshayantee Mahaa Suraan 
நோரஸிம்ஹ ீசசோ ரோதஜௌ நோதோ பூர்ண திகம்பரோ ||        37-476 
naarasimhee caChaa Raajau naadaa PoorNa Digambaraa || 
 

சண்டோட்ட-ஹோதஸ-ரஸுரோ:  ஶவதூத்யபி தூஷிதோ: 
Chandaatta Haasair-asuraash Shivadootyabhi Dooshitaahaa 
மபது: ப்ரி திவ்யோம்  பதிதோம்ஸ் தோம்  ச காதோத ஸோ  ததோ ||      38-477 
Pe’tuf Pruthivyaam Patitaams Taamsh Cha Khaadaata Saa Tadaa || 
 

இதி  ோத்ரி  கணம் க்ரி த்தம்  ர்தயன்தம்  ஹோ ஸுரோன் 
Iti Maatru GaNam Kruddham Mardayantam Mahaa Suraan 
த்ரி ஷ்ட்வோ-ப்யுபோதயர் விவிபதர் மநஶ ர் மதவோரி தஸனிகோ: ||     39-478 
Drushtvaa-bhyupaayair Vividhair ne’shur De’vaari Sainikaahaa || 
 

பேோயன பரோன் த்ரி ஷ்ட்வோ ததத்யோன்  ோத்ரி  கணோர்திதோன் 
Palaayana Paraan Drushtvaa Daityaan Maatru GaNaarditaan 
மயோத்து - ப்யோயதயௌ க்ரி த்பதா  ரக்தபமீஜோ  ஹோஸுர: ||      40-479 
Yoddhum Abhyaayayau Kruddho Rakta Beejo Mahaasuraha || 
 

ரக்த பிந்துர் யதோ பூத ௌ பதத் யஸ்ய  ஶரீரத: 
Rakta Bindur Yadaa Bhoomau Patat Yyasya Shareerataha 
ஸமுத் பததி ம தின்யோம் தத் ப்ர ோணஸ் ததோஸுர: ||       41-480 
Samut Patati Me’dinyaam Tat PramaaNas Tadaasuraha || 
 

யுயுபத ச கதோ போணி-ரிந்த்ர ஶக்த்யோ  ஹோஸுர:  
Yuyudhe’ Cha Gadaa PaaNirindra Shaktyaa Mahaasuraha 
தத  தசந்த்ரீ ஸ்வ வஜ்மரண ரக்தபஜீ  தோடயத் ||        42-481 
Tatash Chaindree Swa Vajre’Na Raktabeeja mataadayat || 
 

குேி ஶனோ  ஹதஸ்யோஶ  பஹு ஸுஸ்ரோவ ஶ ணிதம் 
Kulishe’naa Hatasyaashu Bahu Susraava ShoNitam 
ஸமுத் தஸ்துஸ் தமதோ மயோதாஸ் தத்ரூபோஸ் தத் பரோக்ர ோ: ||      43-482 
Samut Tasthus Tato Yodhaas Tadroopaas Tat Paraakramaahaa || 
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யோவந்த: பதிதோஸ்  தஸ்ய  ஶரீரோத் ரக்த பிந்தவ: 
Yaavantaf Patitaas Tasya Shareeraad Rakta Bindavaha 
தோவந்த: புருஷோ ஜோதோஸ் தத் வரீ்ய பே விக்ர ோ: ||        44-483 
Taavantaf Purushaa Jaataas Tad Veerya Bala Vikramaahaa || 
 

மத சோபி யுயுதுஸ் தத்ர புருஷோ ரக்த ஸம்பவோ:  
Te’ Chaapi Yuyudhus Tatra Purushaa Rakta Sambhavaahaa 
ஸ ம்  ோத்ரி பி -ரத்-யுக்ர  ஶஸ்த்ர  போதோதி பீஷணம் ||       45-484 
Samam Maatrubhi -rat-Yugra Shastra Paataati BheeshaNam || 
 

புன ச வஜ்ர போமதன  க்ஷத ஸ்ய ஶ மரோ யதோ  
Punashcha Vajra Paade’na Kshatamasya Shiroyadaa 
வவோஹ ரக்தம் புருஷோஸ் தமதோ ஜோதோ ஸஹஸ்ரஶ: ||       46-485 
Vavaaha Raktam Purushaas Tato Jaataa Sahasrashaha || 
 

தவஷ்ணவ ீ ஸ மர  தசனம் சக்மரணோபி  ஜகான ஹ  
VaishNavee Samare’ Chainam Chakre’Naabhi Jaghaana Ha 
கதயோ தோடயோ ோஸ ஐந்த்ரீ த  ஸுமர வரம் ||        47-486 
Gadayaa Taadayaamaasa Aindree Tama Sure’shwaram || 
 

தவஷ்ணவ ீசக்ர பின்னஸ்ய ருதிரஸ்ரோவ ஸம்பதவ:  
VaishNavee Chakra Bhinnasya Rudhrirasraava Sambhavaihi 
ஸஹஸ்ர ஶ  ஜகத் வ்யோப்தம் தத் ப்ர ோதணர்  ஹோஸுதர: ||      48-487 
Sahasrasho Jagad Vyaaptam Tat PramaaNair Mahaa Suraihi || 
 

ஶக்த்யோ ஜகான  தகௌ ோரீ வோரோஹ ீச ததாஸினோ  
Shaktyaa Jaghaana Kaumaaree Varaahee Cha Tathaasinaa 
 ோமஹ வரீ த்ரிஶ மேன ரக்தபஜீம்  ஹோஸுரம் ||        49-488 
Maahe’shwaree Trishoole’na Rakta Beejam Mahaasuram || 
 

ஸ சோபி கதயோ ததத்ய: ஸர்வோ ஏவோஹனத் ப்ரி தக் 
Sa Chaapi Gadayaa Daityas Sarvaa e’vaahanat Pruthak 
 ோத்றி : மகோப ஸ ோவிஷ்மடோ ரக்தபமீஜோ  ஹோஸுர: ||       50-489 
Maatrooh Kopa Samaavishto Rakta Beejo Mahaasuraha || 
  

தஸ்யோ ஹதஸ்ய பஹுதா  ஶக்தி ஶ ேோதிபிர் புவி  
Tasyaa Hatasya Bahudhaa Shakti Shoolaadibhir bhuvi 
பபோதமயோ தவ ரக்ததௌகஸ் மதனோ ஸஞ்சத ஶ  -Sஸுரோ: ||     51-490 
Papaata Yo Vai Raktaughas Te’naa SanChatashO asuraahaa || 
 

தத சோ ஸுரோ ஸ்ரி க் ஸம்பூதத -ரஸுதர: ஸகேம் ஜகத்  
Taishchaa Suraa sruk Sambhootai-rasurais  Sakalam Jagat 
வ்யோப்த ோஸீத் தமதோ மதவோ பய ோ ஜக்மு -ருத்த ம் ||       52-491 
Vyaaptamaaseet Tato De’vaa Bhayamaa Jagmu-ruttamam || 
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தோன் விஷண்ணோன் ஸுரோன்  த்ரி ஷ்ட்வோ  சண்டிகோ ப்ரோஹ ஸத்வரோ 
Taan VishaNNaan Suraan Drushtvaa ChaNdikaa Praaha Satvaraa 
உவோச கோலீம் சோமுண்மட விஸ்தீர்ணம் வதனம் குரு ||       53-492 
Uvaacha Kaaleem ChaamuNde’ VisteerNam Vadanam Kuru || 
 

 ச்சஸ்த்ர போத ஸம்பூதோன்  ரக்த பிந்தூன்  ஹோஸுரோன் 
MacChastra Paata Sambhootaan Rakta Bindoon Mahaasuraan 
ரக்த பிந்மதோ : ப்ரதீச்ச த்வம் வக்த்மரணோமநன மவகினோ ||       54-493 
Rakta Bindof PrateecCha Tvam Vaktre’Naane’na Ve’ginaa || 
 

பக்ஷயந்தீ சர ரமண  ததுத்பன்னோன்  ஹோஸுரோன்  
Bhakshayantee Chara RaNe’ Tadutpannaan Mahaasuraan 
ஏவம ஷ க்ஷயம் ததத்ய:   க்ஷீண ரக்மதோ க ிஷ்யதி ||       55-494 
E’vame’sha Kshayam Daityaha  KsheeNa Rakto Gamishyati || 
 

பக்ஷ்ய ோணோஸ் த்வயோ மசோக்ரோ  ந மசோத்பத்ஸ்யந்தி சோபமர  
BhaksyamaaNaas Twayaa Chograa na Chot Patsyanti Chaapare’ 
இத்யுக்த்வோ தோம் தமதோ மதவ ீ ஶ மேனோபி -ஜகான தம் ||          56-495 
Ityuktvaa Taam Tato De’vee Shoole’naabhi Jaghaana Tam || 
 

முபகன  கோலீ  ஜக்ரி மஹ  ரக்தபஜீஸ்ய ஶ ணிதம் 
Mukhe’na Kaalee Jagruhe’ Rakta Beejasya ShoNitam 
தமதோSஸோவோ ஜகானோத கதயோ தத்ர சண்டிகோம் ||        57-496 
TatO asaavaa Jaghaanaatha Gadayaa Tatra ChaNdikaam || 
 

ந சோஸ்யோ மவதனோம் சக்மர  கதோ போமதோSல்பிகோ பி  
na Chaasyaa Ve’danaam Chakre Gadaa PaatOlpi Kaamapi 
தஸ்யோ ஹதஸ்ய மதஹோத்து பஹு ஸுஸ்ரோவ ஶ ணிதம் ||      58-497 
Tasyaa Hatasya De’haattu Bahu Susraava ShoNitam || 
 

யதஸ்  ததஸ்  தத் வக்த்மரண  சோமுண்டோ ஸம் ப்ரதீச்சதி 
Yatas Tatas Tad Vaktre’Na ChaamuNdaa Sam prateecChati 
முபக ஸமுத்கதோ மயSஸ்யோ ரக்த போதோன்  ஹோஸுரோ: ||       59-498 
Mukhe’ Samudgataa Ye’asya Rakta Paataan Mahaasuraahaa || 
 

தோம்  ச காதோத சோமுண்டோ  பதபௌ தஸ்ய ச ஶ ணிதம்  
Taamsh Cha Khaadaatha ChaamuNdaa Papau Tasya Cha ShoNitam 
மதவ ீ ஶ மேன வஜ்மரண போதணரஸிபிர் ரிஷ்டிபி : ||       60-499 
De’vee Shoole’na Vajre’Na  BaaNairasibhir Rishtibhihi || 
 

ஜகான ரக்தபஜீம் தம் சோமுண்டோ  பதீ ஶ ணிதம்  
Jaghaana Rakta Beejam Tam ChaamuNdaa Peeta ShoNitam 
ஸ பபோத  ஹ ீப்ரி ஷ்பட ஶஸ்த்ர ஸங்க ஸ ோஹத: ||       61-500  
Sa Papaata Mahee Prushthe’ Shastra Sangha Samaahataha || 
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நீரக்த ச  ஹபீோே ரக்தபமீஜோ  ஹோஸுர:  
neeraktashcha Maheepaala Raktabeejo Mahaasuraha 
ததஸ்மத ஹர்ஷ- துே  வோபுஸ் த்ரிதஶ  ந்ரி ப ||        62-501 
Tataste’ Harsha-matula mavaapus Tridashaa nrupa || 
 

மதஷோம்  ோத்ரி  கமணோ Sஜோமதோ நனர்தோஸ்ரி ங்  மதோத்தத: || ஓம் ||     63-502 
Te’shaam Maatru GaNo Jaato  nanartaa Srung Madoddhataha || Om || 
 
 
 
                                | | 

ஸத்யோ: ஸம் து  யஜ ோனஸ்ய கோ ோ: 
      Sattyaas   Santu    Yajamaanssya- Kaa-mÄ-ha 

  

நம ோ மதவ்தய  ஹோ மதவ்தய ஶவோதய ஸததம் ந : 
namo  De’vvyai   Mahaa De’vvyai  Shivaa-yai  Satatam namaha 
ந : ப்ரக்ரி த்தய பத்ரோதய நியதோ: ப்ரணதோ ஸ் தோம் 
namaF Prakrttyai  Bhadraayai  niyataaF PraNataas Smataamm 

 

ஸோங்கோதய  ஸோயுதாதய  ஸ பரிவோரோதய  ஸர்வோத் ிகோதய 
Saangaayai Saayudhaayai Sa Parivaaraayai Sarvaatimikaayai 

 

அஷ்ட  ோத்ரி கோ  ஸஹிதோதய,  ரக்தோக்ஷ்தய மதவ்தய ந : 
Ashta Maatrukaa Sahitaayai Rakktaakshayai De’vvyai namaha 
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- நவம ோSத்யோய:-  

-2.9 நிஶ ம்ப  வதம்-  

 
அத்யோய மேவேோ                பஜீம் 
வோக்பவ பஜீோதிஷ்டாத்ரீ, ஸ்ரீ  ஹோகோள ீ         ( க்லீம் ) 
Vaagbhava Beejaadhishthaatree, Sri Mahaakaalee                 ( Kleem ) 

  
 

      
ஓம் ரோமஜோவோச ||              1-503 
Om Raajovaacha || 

 
விசித்ர- ிே ோக்யோேம் பகவன் பவேோ    
Vichitram-idam-aakhyaatam Bhagavan Bhavataa Mama 
மேவ்யோ  சரிே  ோஹோத்ம்யம் ரக்ேபஜீ வதா ரிேம் ||        2-504 
De’vyaash Charita Maahaatmyam Raktabeeja Vadhaashritam || 
 
பூய மசச் சாம்யஹம் மரோதும் ரக்ேபமீஜ நிபோேிமே 
Bhooyashche’c Chaamyaham Shrotum Raktabeeje’ nipaatite’ 
சகோர ஶ ம்பபா யத் கர்   நிஶ ம்ப  சோேி மகோபன: ||        3-505 
Chakaara Shumbo Yat Karma nishumbhash Chaati  Kopanaha || 

 
ரி ஷிருவோச ||               4-506 
Rishiruvaacha || 

 

சகோர மகோப- துலம் ரக்ேபமீஜ நிபோேிமே 
Chakaara Kopam atulam Rakta Beeje’ nipaatite’ 
ஶ ம்பாஸுமரோ நிஶ ம்ப  ச ஹமேஷ்வன்-மயஷு சோஹமவ ||       5-507 
Shumbhaasuro nishumbhashcha Hate’shvan-ye’shu Chaahave’ || 
 
ஹன்ய ோனம்  ஹோஸஸன்யம் விமலோக்யோ ர்ஷ முத்வஹன் 
Hanyamaanam Mahaa Sainyam Vilokyaamarsha Mudvahann 
அப்ய தாவன் நிஶ ம்பபா Sத முக்யயோ-ஸுர-மஸனயோ ||        6-508 
Abhya Dhaavan nishumbhO atha Mukhyaya-asura Se’nayaa || 
 
ேஸ்யோ க்ரேஸ் ேதா ப்ரி ஷ்பட போர் வ மயோ ச  ஹோஸுரோ:  
Tasyaa gratas Tathaa Prushthe’ Paarshvayoscha Mahaasuraahaa 
ஸந்ேஷ்ட ௌஷ்ட பு ோ: க்ரி த்தா  ஹன்தும் மேவ ீமுபோயயு: ||       7-509 
Sandashtaushtha Putaah Kruddhaa Hantum De’veem upaayayuhu || 
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ஆஜகோ   ஹோவரீ்ய: ஶ ம்பபா Sபி ஸ்வ பஸலர் வ்ரி ே:  
Aajagaama Mahaaveeryas ShumbhOapi Swa Balair Vrutaha 

நிஹந்தும் சண்டிகோம் மகோபோத் க்ரி த்வோ யுத்தம் து  ோத்ரி பி : ||       8-510 
nihantum ChaNdikaam Kopaat Krutvaa Yuddham Tu Maatrubhihi || 

 
ேமேோ யுத்த - ேீவோஸீத்  மேவ்யோ ஶ ம்ப நிஶ ம்பமயோ: 
Tato Yuddha Mateevaaseed De’vyaa Shumba nishumbayoho 
ஶரவர்ஷ - ேீமவோக்ரம் ம கமயோரிவ வர்ஷமேோ: ||         9-511 
Shara Varsha-Mateevogram Me’ghayoriva Varshatoho || 
 
சிச்மசேோஸ் ேோஞ்-சரோம்ஸ் ேோப்யோம் சண்டிகோ ஸ்வ ஶமரோத்கஸர:  

ChicChe’daas Taanj-cCharaams Taabhyaam  ChaNdikaa Swa Sharot Karaihi 
ேோ யோ ோஸ சோங்மகஷு  ஶஸ்த்டரௌகக -ரஸுமர வடரௌ ||      10-512 
Taadayaamaasa Chaange’shu Shastraughair -asure’shwarau || 
 

நிஶ ம்பபா நிஶ ேம் கட்கம் சர்  சோேோய ஸுப்ரபம் 
nishumbho nishitam Khadgam Charma Chaadaaya Suprabham 
அேோ யன் மூர்த்னி ஸிம்ஹம் மேவ்யோ வோஹன-முத்ே ம் ||      11-513 
Atadayan Moordhni Simham De’vyaa Vaahanamuttamam || 
 
ேோடிமே வோஹமன மேவ ீ க்ஷுரப்மரணோஸி-முத்ே ம்  
Taadite’ Vaahane’ De’vee Kshurapre’Naasi-muttamam 
நிஶ ம்பஸ்யோஶ  சிச்பசே  சர்  சோப்யஷ்  சந்த்ரகம் ||       12-514 
nishumbasyaashu ChicChe’da Charma Chaapyashta Chandrakam || 
 
சின்மன சர் ணி கட்மக ச  ஶக்ேிம் சிமக்ஷப மஸோSஸுர:  
CChinne’ CharmaNi Khadge’ Cha Shaktim Chikshe’pa SOasuraha 
ேோ ப்யஸ்ய த்விதா  சக்மர  சக்மரணோபி முகா கேோம் ||       13-515 
Taamapyasya Dwidhaa Chakre’ Chakre’Naabhi Mukhaa Gataam || 
 
மகோபோத்  ோமேோ நிஶ ம்பபா  Sத ஶ லம் ஜக்ரோஹ ேோனவ:  
Kopaadh Maato nishumbhO atha Shoolam Jagraaha Daanavaha 
ஆயோந்ேம் முஷ்டி போமேன மேவ ீ ேச்சோப்ய சூர்ணயத் ||       14-516 
Aayaantam Mushti Paate’na De’vee Tacchaapya ChoorNayat || 
 
ஆவித்யோத கேோம் மஸோ Sபி சிமக்ஷப சண்டிகோம் ப்ரேி 
Aavidhyaatha Gadaam SOapi Chikshe’pa ChaNdikaam Prati 
ஸோபி மேவ்யோ த்ரிஶ மலன பின்னோ பஸ் த்வ - ோகேோ ||       15-517 
Saapi De’vyaa Trishoole’na Bhinnaa Bhasmatva-maagataa || 
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ேே: பரஶ  ஹஸ்ேம் ேம்  ஆயோந்ேம் ஸேத்ய புங்கவம் 
Tataf Parashu Hastam Tam Aayaantam Daitya Pungavam 
ஆஹத்ய மேவ ீ போடணௌகக –ரபோேயே பூேமல ||        16-518 
Aahatya De’vee BaaNaughai-rapaatayata Bhootale’ || 
 
ேஸ் ின் நிபேிமே பூட ௌ நிஶ ம்பப பீ  விக்ரம   
Tasmin nipatite’ Bhoomau nishumbhe’ Bheema Vikrame’ 
ப்ரோேர்ய ேீவ ஸங்க்ரி த்த: ப்ரயடயௌ ஹன்து- ம்பிகோம் ||       17-519 
Bhraatarya teeva Samgkruddhaf Prayayau Hantum-ambikaam || 
 

ஸ ரதஸ் தஸ் ேதாத்-யுச்கசர்  க்ரி ஹேீ பர ோயுகத : 
Sa Rathas thas Tathaat-tyucChair Gruheeta Paramaayudhaihi 

புஸஜரஷ் ோபி -ரதுஸலர்  வ்யோப்யோ ஶஷம் பபபௌ  நப : ||      18-520 
Bhujairashtaabhir atulair Vyaapyaa She’sham Babhau nabhaha || 
 
ே ோயோந்ேம் ஸ ோமலோக்ய  மேவ ீ ஶங்க -வோேயத்  
Tamaayaantam Samaalokya De’vee Shankhama-vaadayat 
ஜ்யோ ஶப்ேம் சோபி தனுஷ  சகோரோேீவ து : ஸஹம் ||       19-521 
Jyaa Shabdam Chaapi Dhanushash Chakaaraateeva Dussaham || 

 
பூரயோ ோஸ ககுபபா  நிஜ கண் ோ ஸ்வமனன ச 
Poorayaamaasa Kakubho nija GhaNtaa Swane’na Cha 
ஸ ஸ்ே ஸேத்ய ஸஸன்யோனோம் மேமஜோ வத விதாயினோ ||      20-522 
Samasta Daitya Sainyaanaam Te’jo Vadha Vidhaayinaa || 
 
ேே: ஸிம்மஹோ  ஹோ நோஸேஸ் த்யோஜிமேப  ஹோ  ஸே: 

Tatas Simho Mahaanaadais Tyaajite’bha Mahaa Madaihi 
பூரயோ ோஸ ககனம் கோம் ேகதவ ேி ஶ  ேஶ ||        21-523 
Poorayaamaasa Gaganam Gaam Tathaiva Disho Dasha || 

 
ேே: கோலீ ஸமுத்பத்ய ககனம் க்ஷ் ோ -ேோ யத்  
Tatah Kaalee Samutpatya  Gaganam Kshmaama taadayat 

கரோப்யோம் ேன்- நிநோமேன  ப்ரோக்ஸ்வனோஸ்மே ேிமரோஹிேோ: ||      22-524 

Karaabhyaam Tanninaade’na Praakswanaaste’ Tirohitaahaa || 
 

அட் ோ-ட் ஹோஸ- ஶ வம்  ஶ வதூேீ சகோர ஹ 
Atta-attahaasa-mashivam Shivadootee Chakaara Ha 

ஸே: ஶப்ஸே –ரஸுரோ-ஸ்த்மரஸு: ஶ ம்ப  :  மகோபம் பரம் யடயௌ ||     23-525 
Taish Shabdair –Asuraa-stre’sush Shumbhah Kopam Param Yayau || 
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துரோத் ம் -ஸ்ேிஷ்ட ேிஷ்படேி வ்யோஜ ஹோரோம்பிகோ யேோ 
Duraatmams Tishtha Tishthe’ti Vyaaja Haaraambikaa Yadaa 
ேேோ ஜமயத்ய -பிஹிேம் மேஸவ-ரோகோஶ ஸம்ஸ்திஸே: ||       24-526 
Tadaa Jayetya Bhihitam De’vair-aakaasha Samsthitaihi || 
 
ஶ ம்பபனோகத்ய யோ ஶக்ேிர் முக்ேோ ஜ்வோலோேி பீஷணோ 
Shumbhe’naagatya Yaa Shaktir Muktaa Jwaalaati BheeshaNaa 
ஆயோன்ேீ வன்ஹி கூ ோபா  ஸோ நிரஸ்ேோ  மஹோல்கயோ  ||      25-527 
Aayaantee Vanhi Kootaabhaa  Saa nirastaa Maholkayaa || 

 
ஸிம்ஹ நோமேன ஶ ம்பஸ்ய  வ்யோப்ேம் மலோக த்ரயோன்ேரம்  
Simha naade’na Shumbhasya Vyaaptam Loka trayaantaram 
நிர்காே நி: ஸ்வமனோ பகாமரோ ஜிேவோ-னவனபீமே ||        26-528 
nirghaata nisswano Ghoro Jitavaa-navaneepate’ || 
 
ஶ ம்ப  முக்ேோஞ்-சரோன் மேவ ீ ஶ ம்பஸ் ேத் ப்ரஹிேோஞ்-சரோன் 
Shumbha Muktaanj-cCharaan De’vee Shumbhas Tat Prahitaanj-cCharaan 
சிச்பசே ஸ்வஶஸர -ருக்ஸர: ஶே ஶ  Sத  ஸஹஸ்ரஶ: ||       27-529 
ChicChe’da Swasharai -rugrais ShatashO atha Sahasrashaha || 
 
ேே: ஸோ சண்டிகோ க்ரி த்தா  ஶ மலனோபி ஜகான ேம் 

Tatas Saa ChaNdikaa Kruddhaa Shoole’naabhi  Jaghaana Tam 
ஸ  ேேோபி ஹமேோ பூட ௌ மூர்ச்சிமேோ நிபபோே ஹ ||       28-530 
Sa Tadaabhi hato Bhoomau MoorcChito nipapaata Ha || 

 
ேமேோ நிஶ ம்ப : ஸம்ப்ரோப்ய மசேனோ  ோத்ே கோர்முக:  
Tato nishumbhas Sampraapya Che’tanaa maatta Kaarmukaha 
ஆஜகான ஶஸரர் மேவமீ் கோலீம் மகஸரிணம் ேதா ||        29-531 
Aajaghaana Sharair De’veem Kaaleem Ke’sariNam Tathaa || 
 
புன ச க்ரி த்வோ போஹூனோ - யுேம் ேனுமஜ வர: 
Punashcha Krutvaa Baahoonaa -mayutam Danuje’shwaraha 
சக்ரோயுமேன ேிேிஜ  சாேயோ ோஸ சண்டிகோம் ||        30-532 
Chakraayute’na Ditijash CChaadayaamaasa ChaNdikaam || 
 
ேமேோ பகவேீ க்ரி த்தா துர்கோ துர்கோர்ேி நோஶ ன ீ
Tato Bhagavatee Kruddhaa Durgaa Durgaarti naashinee 

சிச்பசே ேோனி சக்ரோணி ஸ்வஶஸர: ஸோயகோம்  ச ேோன் ||          31-533 
ChicChe’da Taani ChakraaNi Swasharais Saaya Kaamsh cha Taan || 
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ேமேோ நிஶ ம்பபா  மவமகன  கேோ - ோேோய சண்டிகோம் 
Tato nishumbho Ve’ge’na Gadaa-maadaaya ChaNdikaam I 
அப்யதாவே ஸவ ஹன்தும் ஸேத்ய மஸனோ -ஸ ோவ்ரி ே: ||      32-534 
Abhyadhaavata Vai Hantum Daitya Se’naa Samaavrutaha || 
 
ேஸ்யோ பேே ஏவோஶ  கேோம் சிச்பசே சண்டிகோ 
Tasyaa Patata e’vaashu Gadaam ChicChe’da ChaNdikaa 
கட்மகன ஶ ே தாமரண ஸ ச ஶ லம் ஸ ோேமே ||        33-535 
Khadge’na Shita Dhaare’Na Sa Cha Shoolam Samaadade’ || 
 
ஶ ல ஹஸ்ேம் ஸ ோயோன்ேம் நிஶ ம்ப   ரோர்த்ேனம் 
Shoola Hastam Samaayaantam nishumbha Mamaraarddanam 
ஹ்ரி ேி விவ்யோத ஶ மலன  மவகோ வித்பதன சண்டிகோ ||       34-536 
Hrudi Vivyaadha Shoole’na Ve’gaa Viddhe’na ChaNdikaa || 
 
பின்னஸ்ய ேஸ்ய ஶ மலன ஹ்ரி ேயோன் நி: ஸ்ரி மேோ Sபர: 

Bhinnasya Tasya Shoole’na Hrudayaan nis SrutOaparaha 
 ஹோபமலோ  ஹோவரீ்யஸ் ேிஷ்படேி புருமஷோ வேன் ||       35-537 
Mahaabalo Mahaa Veeryas Tishthe’ti Purusho Vadann || 
 
ேஸ்ய நிஷ்க்ரோ மேோ மேவ ீ ப்ரஹஸ்ய ஸ்வனவத் ேே: 
Tasya nishkraamato De’vee Prahasya Swanavat Tataha 
ஶ ர  சிச்பசே கட்மகன  ேமேோ Sஸோவ பேத் புவி ||        36-538 
Shiras ChicChe’da Khadge’na TatOasaava Patad Bhuvi || 
 
ேே: ஸிம்ஹ  சகா மேோக்ரம் ேம்ஷ்ட்ரோ -க்ஷுண்ண ஶ மரோ தரோன் 
Tatas Simhash Chakhaa Dogram Damshtraa KshuNNa Shirodharaan 

அஸுரோம்ஸ் ஸ்ேோம்ஸ் ேதா கோலீ ஶ வதூேீ ேதா பரோன் ||      37-539 
Asuraams Staams Tathaa Kaalee Shivadootee Tathaaparaan || 

 
டகௌ ோரீ ஶக்ேி நிர்பின்னோ: மகசின்-மனஶ ர்  ஹோஸுரோ:  
Kaumaaree Shakti nirbhinnaah Ke’chin-ne’shur Mahaa Suraaha 
ப்ரஹ் ோண ீ ந்த்ர பூமேன மேோமய நோன்மய நிரோக்ரி ேோ: ||       38-540 

BrahmaaNee Mantra Poote’na Toye naanye’ niraakrutaaha || 
 
 ோமஹ வரீ த்ரிஶ மலன பின்னோ: மபதுஸ் ேதா பமர   
Maaheshwaree Trishoole’na Bhinnaf Pe’tus Tathaa Pare’ 
வோரோஹ ீதுண்  காமேன மகசிச் சூர்ண ீ க்ரி ேோ புவி ||       39-541 
Vaaraahee TuNda Ghaate’na Ke’chich ChoorNee Krutaa Bhuvi || 
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கண் ம் -கண் ம் ச சக்மரண ஸவஷ்ணவ்யோ ேோனவோ: க்ரி ேோ: 
KhaNdam -KhaNdam Cha Chakre’Na VaishNavyaa Daanavaah Krutaaha 
வஜ்மரண  ஸசந்த்ரீ ஹஸ்ேோக்ர விமுக்மேன ேதா பமர ||       40-542 
Vajre’Na Chaindree Hastaagra Vimukte’na Tathaa Pare’ || 
 
மகசித்-விமனஶ  -ரஸுரோ: மகசின் நஷ் ோ  ஹோ ஹவோத்  
Ke’chid -vine’shur -asuraah Ke’chin nashtaa Mahaa Havaat 
பக்ஷிேோ  சோபமர கோலீ  ஶ வதூேீ ம்ரி கோதிஸப: || ஓம் ||       41-543 
Bhakshitaash Chaapare Kaalee Shivadootee Mrugaadhipaihi || Om || 

 
 
  

                              | |  

ஸத்யோ: ஸம் து  யஜ ோனஸ்ய கோ ோ: 

      Sattyaas   Santu    Yajamaanssya- Kaa-mÄ-ha 

  

நம ோ மேவ்ஸய  ஹோ மேவ்ஸய ஶவோஸய ஸேேம் ந : 
namo  De’vvyai  Mahaa De’vvyai  Shivaa-yai  Satatam namaha 

ந : ப்ரக்ரி த்ஸய பத்ரோஸய நியேோ: ப்ரணேோ ஸ் ேோம் 
   namaF Prakrttyai  Bhadraayai  niyataaF PraNataas Smataamm 
 

ஸோங்கோஸய  ஸோயுதாஸய  ஸ பரிவோரோஸய  ஸர்வோத் ிகோஸய 
Saangaayai Saayudhaayai Sa Parivaaraayai Sarvaatimikaayai 

 

வோக்பவ  பஜீோதிஷ்டாத்ர்ஸய, ஸ்ரீ  ஹோகோள்ஸய ந : 

Vaagbhava Beejaadhishthaatriyai, Sri Mahaakaalyai namaha 
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- தஶம ோSத்யோய:-  
-2.10 ஶ ம்ப வதம்-  

 
அத்யோய மதவதோ                பஜீம் 
ஸிம்ஹ வோஹினி, த்ரிஶ ல போஶதாரிண ீ           ( க்லீம் ) 
Simha Vaahini, Trishoola PaashadhaariNee                     ( Kleem ) 
  
 

      
ஓம் ரி ஷிருவோச ||              1-544 
Om Rishiruvaacha || 
 
நிஶ ம்பம் நிஹதம் த்ரி ஷ்ட்வோ ப்ரோதரம் ப்ரோண ஸம் ிதம்  
nishumbham nihatam Drushtvaa Bhraataram PraaNa Sammitam 

ஹன்ய ோனம் பலம் சசவ ஶ ம்ப : க்ரி த்ததா Sப்ரவதீ்வச: ||       2-545 
Hanyamaanam Balam Chaiva Shumbah Kruddho Abraveed Vachaha || 
 
பலோவமல போத் -துஷ்மே த்வம்  ோ துர்மே  ேர்வ- ோவஹ  
Balaavale’ Paad -Dushte’ Twam Maa Durge’ Garva-maavaha 
அன்யோஸோம் பல ோ ரித்ய யுத்த்யமஸ யோதி  ோனின ீ||            3-546 
Anyaasaam Balamaashritya Yuddhyase’ Yaati Maaninee 
 
மதவ்யுவோச ||               4-547 
De’vyuvaacha || 
 
ஏசேவோஹம் ஜேத்  யத்ர த்விதீயோ ேோ   ோ-பரோ 
E’kaivaaham Jagat Yatra Dwiteeyaa Kaa Mama-aparaa 
ப சயதோ துஷ்ே  ய்மயவ விஶந்த்மயோ  த்விபூதய: ||            5-548 
Pashyaitaa Dushta Mayye’va Vishantyo Madvibhootayaha || 
 

தத: ஸ ஸ்தோஸ்-தோ மதவ்மயோ ப்ரம்ஹோண ீப்ரமுகா  லயம்  
Tatas Samastaas Taa De’vyo BrahmaaNee Pramukhaa layam 
தஸ்யோ மதவ்யோஸ்-தனனௌ ஜக்மு -மரசேவோஸீத் ததோம்பிேோ ||           6-549 
Tasyaa De’vyaastanau Jagmur-e’kaivaaseet Tadaambikaa || 
 
மதவ்யுவோச ||               7-550 
De’vyuvaacha || 
 
அஹம் விபூத்யோ பஹுபி -ரிஹ  ரூசபர் யதோ ஸ்திதோ 
Aham Vibhootyaa Bahubhiriha Roopair Yadaa Sthitaa 
தத் ஸம்ஹ்ரி தம்  சயசேவ திஷ்டாம்யோனஜௌ ஸ்திமரோ பவ ||           8-551 
Tat Samhrutam Mayaikaiva Tishthaamyaajau Sthiro Bhava || 
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ரி ஷிருவோச ||               9-552 
Rishiruvaacha || 
 

தத: ப்ரவ வ்ரி மத யுத்தம்  மதவ்யோ: ஶ ம்பஸ்ய மசோபமயோ:  
Tataf Prava Vrute’ Yuddham De’vyaash Shumbhasya Chobhayoho 
ப யதோம் ஸர்வ மதவோனோம் அஸுரோணோம் ச தோருணம் ||          10-553 
Pashyataam Sarva De’vaanaam asuraaNaam Cha DaaruNam || 
 

ஶரவர்சஷ: ஶசத: ஶஸ்த்சரஸ்  ததாஸ்த்சர  சசவ தோருசண: 
Sharavarshais Shitais Shastrais Tathaastraish Chaiva DaaruNaihi 

தமயோர் யுத்த - பூத் பூய:  ஸர்வ மலோே பயங்ேரம் ||           11-554 
Tayor Yuddha -mabhood Bhooyas Sarva Loka Bhayankaram || 
 

திவ்யோன்-யஸ்த்ரோணி ஶத ஶ  முமுமச  யோன்யதாம்பிேோ 
Divyaan-yastraaNi Shatasho Mumuche’ Yaanyathaambikaa 
பபஞ்ஜ தோனி சதத்மயந்த்ரஸ் தத் ப்ரதீகாத ேர்த்ரி பி : ||          12-555 
Babhanja Taani Daitye’ndras Tat Prateeghaata Kartrubhihi || 
 

முக்தோனி மதன சோஸ்த்ரோணி திவ்யோனி பரம வரீ 
Muktaani Te’na ChaastraaNi Divyaani Parame’shwaree 
பபஞ்ஜ லீலசய மவோக்ர  ஹுங்ேோமரோச் சோரணோதிபி : ||       13-556 
Babhanja Leelayai Vogra Hungkaaroch chaaranaadibhihi || 
 

தத:  ஶர ஶசதர் மதவ ீ ோச்சாதயத மஸோ Sஸுர:  
Tatash Shara Shatair De’vee maacChaadayata SOasuraha 
ஸோபி தத்  குபிதோ மதவ ீ தனு  சிச்தசத மசஷுபி : ||          14-557 
Saapi Tat Kupitaa De’vee Dhanush ChicChe’da Che’shubhihi || 
 

சின்மன தனுஷி  சதத்மயந்த்ரஸ்  ததா ஶக்தி  தா தமத 
CChinne’ Dhanushi Daitye’ndras Tathaa Shakti Mathaa Dade’ 
சிச்தசத  மதவ ீ சக்மரண  தோ ப்யஸ்ய  ேமர ஸ்திதோம் ||          15-558 
Chiche’da De’vee Chakre’Na Taamapyasya Kare’ Sthitaam || 
 

தத: கட்ே -முபோதோய  ஶத சந்த்ரம் ச பானு த் 
Tatah Khadga Mupaadaaya Shata Chandram Cha Bhaanumat 

அப்ய தாவத்  ததோ  மதவமீ்  சதத்யோனோ - திமப வர: ||          16-559 
Abhya Dhaavat Tadaa De’veem Daityanaam Adhipe’shwaraha || 
 

தஸ்யோ பதத ஏவோஶ  கட்ேம் சிச்தசத  சண்டிேோ 
Tasyaa Patata e’vaashu Khadgam chicChe’da ChaNdikaa 
தனுர் முக்சத: ஶசதர் போசண  சர்  சோர்க்ே ேரோ லம் ||      17-560  
Dhanur Muktaish Shitair BaaNaish Charma Chaarka Karaamalam || 
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ஹதோ வ:  ஸ  ததோ  சதத்ய  சின்ன தன்வோ விஸோரதி:  
Hataashvas Sa Tadaa Daityash CChinna Dhanvaa Visaarathihi 
ஜக்ரோஹ முத்ேரம் தகார - ம்பிேோ நிதமனோத்-யத: ||           18-561 
Jagraaha Mudgaram Ghoram -ambikaa nidhanod-yataha || 
 

சிச் தசதோ பததஸ் தஸ்ய முத்ேரம் நிஶசத: ஶசர: 
ChicChe’daa Patatas Tasya Mudgaram nishitaish Sharaihi 
ததாபி மஸோ Sப்ய தாவத்தோம் முஷ்டி முத்யம்ய மவேவோன் ||         19-562 
Tathaapi SOabhya Dhaavattaam Mushti Mudyamya Ve’gavaan || 
 

ஸ முஷ்டிம் போதயோ ோஸ ஹ்ரி தமய  சதத்ய புங்ேவ:  
Sa Mushtim Paatayaamaasa Hrudaye’ Daitya Pungavaha 
மதவ்யோஸ்-தம் சோபி ஸோ மதவ ீ தமலமனோரஸ்ய தோேயத் ||      20-563 
De’vyaas-tam Chaapi Saa De’vee Tale’norasya Taadayat || 
 

தலப் ப்ரஹோரோபி ஹமதோ நிபபோத  ஹதீமல  
Talap Prahaaraabhi hato nipapaata Maheetale’ 
ஸ சதத்ய ரோஜ: ஸஹஸோ  புனமரவ தததா-த்தித: ||       21-564 
Sa Daitya Raajas Sahasaa Punare’va Tathottithaha || 
 

உத்பத்ய ச ப்ர க்ரி ஹ்மயோச்சசர் மதவமீ்  ேேன  ோஸ்தித:  
Utpatya Cha Pra gruhyocchair De’veem Gagana maasthitaha 
தத்ரோபி ஸோ நிரோதாரோ யுயுதத  மதன சண்டிேோ ||           22-565 
Tatraapi Saa niraadhaaraa Yuyudhe’ Te’na ChaNdikaa || 

 

நியுத்தம் தக  ததோ  சதத்ய   சண்டிேோ  ச  பரஸ்பரம் 
niyuddham Khe’ Tadaa Daityash ChaNdikaa Cha Parasparam 
சக்ரது: ப்ரத ம் ஸித்த  முனி விஸ் ய ேோரேம் ||           23-566 
Chakratuf Prathamam Siddha Muni Vismaya Kaarakam || 
 

தமதோ நியுத்தம் ஸுசிரம் க்ரி த்வோ மதனோம்பிேோ ஸஹ 
Tato niyuddham Suchiram Krutvaa Te’naambikaa Saha 
உத்போத்ய  ப்ரோ யோ ோஸ சிமேப தரண ீதமல ||           24-567 
Utpaatya Bhraamayaamaasa Chikshe’pa DharaNee Tale’ ||  
 

ஸ ேிப்மதோ தரணமீ்  ப்ரோப்ய  முஷ்டி -முத்யம்ய மவேித: 
Sak Kshipto DharaNeem Praapya Mushti Mudhyamya Ve’gitaha 
அப்ய தாவத  துஷ்ேோத் ோ சண்டிேோ  நிதமனச்சயோ ||           25-568 
Abhya Dhaavata Dushtaatmaa ChaNdikaa nidhane’cChayaa || 
 

த ோயோந்தம் தமதோ மதவ ீஸர்வ சதத்ய ஜமன வரம் 
Tamaayantam Tato De’vee Sarva Daitya Jane’shwaram 
ஜேத்யோம் போதயோ ோஸ பித்வோ ஶ மலன வேஸி ||       26-569 
Jagatyaam Paatayaamaasa Bhitvaa Shoole’na Vakshasi ||  
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ஸ ேதோஸு: பபோமதோர்வ்யோம் மதவ ீ ஶ லோக்ர விேத: 
Sa Gataasuf Papaatorvyaam De’vee Shoolaagra Vikshataha 
சோலயன் ஸேலோம் ப்ரி த்வமீ் ஸோப்தி  த்வபீோம் ஸ பர்வதோம் ||         27-570 
Chaalayan Sakalaam Pruthveem Saabdhi Dweepaam Sa Parvataam || 
 

தத: ப்ரஸன்ன - கிலம் ஹமத தஸ் ின் துரோத் னி 
Tataf Prasannam -akhilam Hate’ Tasmin Duraatmani 
ஜேத் ஸ்வோஸ்த்ய - தீவோப  நிர் லம் சோ பவன் நப : ||       28-571 
Jagat Swaasthya Mateevaapa nirmalam Chaa Bhavan nabhaha || 
 

உத்போத  ம கா : மஸோல்ேோ மய  ப்ரோேோ ஸம்ஸ்மத ஶ ம் யயு:  
Utpaata Me’ghaas Solkaa Ye’ Praagaa Samste’ Shamam Yayuhu 
ஸரிமதோ  ோர்ே வோஹின்யஸ் ததா ஸம்ஸ்-தத்ர போதிமத ||         29-572 
Sarito Maarga Vaahinyas Tataa Tathaa Sams Tatra Paatite’ || 
 

தமதோ  மதவ ேணோ: ஸர்மவ ஹர்ஷ  நிர்பர  ோனஸோ: 
Tato De’va gaNaas Sarve’ Harsha nirbhara Maanasaahaa 
பபூவுர் –நிஹமத  தஸ் ின் ேந்தர்வோ லலிதம் ஜகு : ||           30-573 
Bahoovur nihate’ Tasmin Gandharvaa Lalitam Jaguhu || 
 

அவோதயன்ஸ் தததவோன்மய நன்ருது  சோப் ஸமரோ ேணோ: 
Avaadayans Tathaivaanye’ nanrutush Chaap SarogaNaahaa 
வவு: புண்யோஸ் ததா வோதோ: ஸுப்ரதபா  Sபூத்  திவோேர: ||          31-574 
Vavuf PuNyaas Tathaa Vaataas SuprabhO abhood Diwaakaraha || 
 

ஜஜ்வலு  சோக்நய: ஶ ந்தோ:  ஶ ந்தோ  திக்  ஜனித  ஸ்வனோ: || ஓம் ||       32-575 
Jajwalush Chaagnayash Shaantaash Shaantaa Dig Janita Swanaahaa || Om || 
 
 
  

                              | |  

ஸத்யோ: ஸம் து  யஜ ோனஸ்ய ேோ ோ: 
      Sattyaas   Santu    Yajamaanssya- Kaa-mÄ-ha 

  

நம ோ மதவ்சய  ஹோ மதவ்சய ஶவோசய ஸததம் ந : 
namo  De’vvyai  Mahaa De’vvyai  Shivaa-yai  Satatam namaha 

ந : ப்ரக்ரி த்சய பத்ரோசய நியதோ: ப்ரணதோ ஸ் தோம் 
   namaF Prakrttyai  Bhadraayai  niyataaF PraNataas Smataamm 
 

ஸோங்ேோசய  ஸோயுதாசய  ஸ பரிவோரோசய  ஸர்வோத் ிேோசய 
Saangaayai Saayudhaayai Sa Parivaaraayai Sarvaatimikaayai 

 

ஸிம்ஹ வோஹின்சய,  த்ரிஶ ல போஶதாரிண்சய ந : 
Simha Vaahinyai, Trishoola PaashadhaariNyai namaha 
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-ஏகாத ஶ Sத்யாய:-  
-2.11 ததவ ீஸ்துதி-  

 
அத்யாய ததவதா                பஜீம் 
ஸர்வ நாராயண ீ             ( க்லீம் ) 
Sarva naaraayaNee                        ( Kleem ) 
  
 

      

ஓம் ரி ஷிருவாச ||              1-576 
Om Rishiruvaacha ||  
  

 ததவ்யா ஹதத தத்ர மஹா ஸுதரந்த்தர-  
 De’vyaa Hate’ Tatra Mahaa Sure’ndre’ 

 தஸந்த்ரா: ஸுரா  வன்ஹி புதராகமாஸ்தாம் 
 Se’ndraas Suraa Vanhi Purogamaastaam 

 காத்யாயனமீ் துஷ்டு வுரிஷ்ட லாபாத் - 
 Kaatyaayaneem Tushtu Vurishta Laabhaad  
  விகாஶ  வக்த்ராப்ஜ விகாஶ  தாஶ : ||         2-577 

 Vikaashi Vaktraabja Vikaashi Taashaahaa || 
 

 ததவிப் ப்ரபன்னார்தி ஹதர ப்ரஸீத -  
 Devip Prapannaarti Hare’p Praseeda 

 ப்ரஸீத மாதர் ஜகததா Sகிலஸ்ய 
 Praseeda Maatar JagatO akhilasya 

 ப்ரஸீத வி தவ வரி பாஹி வி வம் -  
 Praseeda Vishwe’shvari Paahi Vishwam 

 த்வமீ வரீ ததவி சரா சரஸ்ய ||          3-578 
 Twameeshvaree De’vi Charaa Charasya || 

 

 ஆதார பூதா ஜகதஸ் த்வதமகா - 
 Adhaara Bhoota Jagatas Twame’kaa 

 மஹ ீஸ்வரூதபண யத: ஸ்திதாஸி 
  Mahee Swaroope’Na Yatas Sthitaasi 
 அபாம் ஸ்வரூப ஸ்திதயா த்வயய தத் - 
 Apaam Swaroopa Sthitayaa Twayai Tad- 

 ஆப்யாயதத க்ரி த்ஸ்ன மலங்க்ய வரீ்தய ||        4-579 
 Aapyaayate’ Krutsna Malanghya Veerye’ || 

 
 த்வம் யவஷ்ணவ ீ ஶக்தி-ரனந்த வரீ்யா-  
 Twam VaishNavee Shaktirananta Veeryaa  

 வி வஸ்ய பஜீம் பரமாஸி மாயா  
 Vishwasya Beejam Paramaasi Maayaa I 

 ஸம்தமாஹிதம் ததவி ஸமஸ்த தமதத் -  
 Sammohitam De’vi Samasta me’tat 

 த்வம் யவ ப்ரஸன்னா புவி முக்தி தஹது: ||            5-580 
 Twam Vai Prasannaa Bhuvi Mukti He’tuhu || 

http://www.bhaskaraprakasha.com/


Ch-11. De’vee Stuti          Part 2 - 122 
 

 

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

 வித்யா: ஸமஸ்தா: தவ ததவி பபதா :  -  
 Vidyaas Samastaas Tava De’vi Bhe’daas 

 ஸ்த்ரிய: ஸமஸ்தா: ஸகலா ஜகத்ஸு 
 Striyas Samastaas Sakalaa Jagatsu 

 த்வயயகயா பூரித-மம்பயய தத் -  
 Twayaikayaa Pooritam-ambayai Tat 

 கா தத ஸ்துதி: ஸ்தவ்ய பரா பதராக்தி: ||            6-581  
 Kaa Te’ Stutis Stavya Paraa Paroktihi || 

 
ஸர்வ பூதா யதா ததவ ீ ஸ்வர்க முக்தி ப்ரதாயின ீ
Sarva Bhootaa Yadaa De’vee Swarga Muktip Pradaayinee 
த்வம் ஸ்துதா ஸ்துததய கா வா பவந்து பர தமாக்தய: ||                7-582 
Twam Stutaa Stutaye’ Kaa Vaa Bhavantu Para Moktayaha || 
 

ஸர்வஸ்ய புத்தி ரூதபண  ஜனஸ்ய ஹ்ரி தி ஸம்ஸ்திதத 
Sarvasya Buddhi Roope’Na Janasya Hrudi Samsthite’ 
ஸ்வர்கா  பவர்கதத ததவி  நாராயணி நதமாSஸ்து தத ||           8-583 
Swargaa Pavargade’ De’vi naaraayaNi namOastu te’ || 
 

கலா காஷ்டாதி ரூதபண  பரிணாம ப்ரதாயினி 
Kalaa Kaashthaadi Roope’Na PariNaamap Pradaayini 
வி வஸ்தயா பரததௌ ஶக்தத நாராயணி நதமாSஸ்து தத ||       9-584 
Vishwasyo Paratau Shakte’ naaraayaNi namOastu te’ || 
 

ஸர்வ மங்கல மாங்கல்தய ஶ தவ ஸர்வார்த ஸாதிதக 
Sarva Mangala Maangalye’ Shive’ Sarvaartha Saadhike’ 
ஶரண்தய த்ரயம்பதக தகௌரி  நாராயணி நதமாSஸ்து தத ||      10-585 
SharaNye’ Trayambake’ Gowri naaraayaNi namOastu te’ || 
 

ஸ்ரி ஷ்டி ஸ்திதி வினாஶ நாம்  ஶக்தி பூதத ஸநாதனி  
Srushti Sthiti Vinaashaanaam Shakti Bhoote’ Sanaatani 
குணா ரதய குணமதய நாராயணி நதமாSஸ்து தத ||           11-586 
GuNaashraye’ GuNamaye’ naaraayaNi namOastu te’ || 
 

ஶரணாகத தீனார்த பரித்ராண பராயதண 
SharaNaagata Deenaarta ParitraaNa ParaayaNe’ 
ஸர்வஸ்யார்த்தி ஹதர ததவி  நாராயணி நதமாSஸ்து தத ||      12-587 
Sarvasyaarti Hare’ De’vi naaraayaNi namOastu te’ || 
 

ஹம்ஸ யுக்த விமானஸ்பத  ப்ரம்ஹாண ீரூப தாரிணி 
Hamsa Yukta Vimaanasthe’ BrahmaaNee Roopa DhariNi 
தகௌஶ ம்ப :  க்ஷரிதக ததவி  நாராயணி நதமாSஸ்து தத ||      13-588 
Kaushaambhaha Ksharike’ De’vi naaraayaNi namOastu te’ || 
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த்ரிஶ ல சந்த்ராஹி -ததர  மஹா வ்ரி ஷப வாஹினி 
Trishoola Chandraahi-dhare’ Mahaa Vrushabha Vaahini 
மாதஹ வரீ ஸ்வரூதபண  நாராயணி நதமாSஸ்து தத ||          14-589 
Maahe’shwaree Swaroope’Na naaraayaNi namOastu te’ || 
 
மயூர குக்குட வ்ரி தத மஹாஶக்தி ததர Sனபக 
Mayoora Kukkuta Vrute’ MahaaShakti-Dhare’anaghe’ 
தகௌமாரீ ரூப ஸம்ஸ்தாதன நாராயணி நதமாSஸ்து தத ||          15-590 
Kaumaaree Roopa Samsthaane’ naaraayaNi namOastu te’ || 
 
ஶங்க சக்ர கதா  ஶ ர்ங்க  க்ரி ஹதீ பரமாயுபத  
Shankha Chakra Gadaa Shaarnga Gruheeta Paramaayudhe’ 
ப்ரஸீத யவஷ்ணவ ீரூதப  நாராயணி நதமாSஸ்து தத ||       16-591 
Praseeda VaishNavee Roope’ naaraayaNi namOastu te’ || 
 
க்ரி ஹதீதாக்ர மஹா சக்தர தம்ஷ்ட்தரா த்ரி த வஸுந்ததர 
Gruheetogra Mahaa Chakre’ Damshtrod Dhruta Vasundhare’ 
வராஹ ரூபிணி  ஶ தவ  நாராயணி நதமாSஸ்து தத ||       17-592 
Varaaha RoopiNi Shive’ naaraayaNi namOastu te’ || 
 
ந்ரி ஸிம்ஹ ரூதபதணாக்தரண  ஹன்தும் யதத்யான் க்ரி ததாத்யதம 
nrusimha Roope’Nogre’Na Hantum Daityaan Krutodyame’ 
த்யரதலாக்ய த்ராண ஸஹிதத  நாராயணி நதமாSஸ்து தத ||         18-593 
Trailokyat TraaNa Sahite’ naaraayaNi namOastu te’ || 
 
கிரீடினி மஹா வஜ்தர  ஸஹஸ்ர நயதனாஜ்-ஜ்வதல 
Kireetini Mahaa Vajre’ Sahasra nayanoj-jwale’ 
வ்ரி த்ர ப்ராண  ஹதர  யசந்த்ரி  நாராயணி நதமாSஸ்து தத ||         19-594 
Vrutrap PraaNa Hare’ Chaindri  naaraayaNi namOastu te’ || 
 
ஶ வதூதீ ஸ்வரூதபண ஹத யதத்ய மஹாபதல 
Shivadooti Swaroope’Na Hata Daitya Mahaabale’ 
பகார ரூதப மஹாராதவ  நாராயணி நதமாSஸ்து தத ||       20-595 
Ghora Roope’ Mahaaraave’ naaraayaNi namOastu te’ || 
 
தம்ஷ்ட்ரா கரால வததன ஶ தரா மாலா விபூஷதண  
Damshtraa Karaala Vadane’ Shiro Maala VibhooshaNe’ 
சாமுண்தட முண்ட மததன  நாராயணி நதமாSஸ்து தத ||          21-596 
ChaamuNde’ MuNda Mathane’ naaraayaNi namOastu te’ || 
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லக்ஷ்மி லஜ்தஜ மஹா வித்தய  ரத்பத புஷ்டி ஸ்வபத த்ரி தவ  
Lakshmi Lajje’ Mahaa Vidye’ Shraddhe’ Pushti Swadhe’ Dhruve’ 
மஹா ராத்ரி மஹாSவித்தய நாராயணி நதமாSஸ்து தத ||       22-597 
Mahaa Raatri MahaaAvidye’ naaraayaNi namOastu te’ || 
 

தமபத ஸரஸ்வதி வதர  பூதி பாப்ரவி  தாமஸி 
Me’dhe’ Saraswati Vare’ Bhooti Baabhravi Taamasi 
நியதத த்வம் ப்ரஸீதத ஶ  நாராயணி நதமாSஸ்து தத ||      23-598 
niyate’ Twam Praseede’she’ naaraayaNi namOastu te’ || 
 

ஸர்வ ஸ்வரூதப ஸர்தவ ஶ  ஸர்வ ஶக்தி ஸமன்விதத 
Sarva Swaroope’ Sarve’she’ Sarva Shakti Samanvite’ 
பதயப்ய: த்ராஹி தநா ததவி  துர்தக ததவி நதமாSஸ்து தத ||         24-599 
Bhaye’bhyas Traahino De’vi Durge’ De’vi namOastu te’ || 
 

ஏ தத் தத வதனம் தஸௌம்யம் தலாசனத்ரய பூஷிதம் 
E’tat Te’ Vadanam Sowmyam Lochanatraya Bhooshitam 
பாதுந:  ஸர்வ  பீதிப்ய:  காத்யாயனி நதமாSஸ்து தத ||          25-600 
Paatu nas Sarva Bheetibhyah Kaatyaayani namOastu te’ || 
 

ஜ்வாலா கரால மத்யுக்ர  ம ஶஷாஸுர  ஸூதனம் 
Jwaalaa Karaala Matyugram Ashe’shaa Sura Soodanam 
த்ரிஶ லம் பாது தநா பீததர்  பத்ரகாலி நதமாSஸ்து தத ||          26-601 
Trishoolam Paatu no Bheete’r BhadraKali namOastu te’ || 
 

ஹினஸ்தி யதத்ய ததஜாம்ஸி  ஸ்வதனனா பூர்ய யா ஜகத் 
Hinasti Daitya Te’jaamsi Swane’naa Poorya Yaa Jagat 
ஸா  கண்டா பாது  தநா  ததவி  பாதபப்தயா Sந: ஸுதானிவ ||         27-602 
Saa GhaNtaa Paatu no De’vi Paape’bhyOanas Sutaaniva || 
 

அஸுரா ஸ்ரி க் வஸா பங்க  சர்சிதஸ்தத கதராஜ்ஜ்வல: 
Asuraa Srug Vasaa Panka Charchitaste’ Karojjwalaha 
ஶ பாய கட்தகா பவது  சண்டிதக த்வாம் நதா வயம் ||          28-603 
Shubhaaya Khadgo Bhavatu ChaNdike’ Twaam nataa Vayam || 
 

 தராகான ஶஷான் அபஹம்ஸி துஷ்டா  
 Rogaanashe’shaan apahamsi Tushtaa 

 ருஷ்டா  து  காமான் ஸகலான பீஷ்டான் 
 Rushtaatu Kaamaan Sakalaana-bheeshtaan 

 த்வா-மா ரிதானாம் ந விபன்னராணாம்  
 Twaam-aashritaanaam na VipannaraaNaam  

 த்வா-மா ரிதா ஹ்யா ரயதாம் ப்ரயாந்தி ||       29-604 
 Twaam-aashritaa Hyaashrayataam Prayaanti || 
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 ஏ தத் க்ரி தம் யத் கதனம் த்வயாத்ய  
 E’ tat Krutam Yat Kadanam Twayaadya 

 தர்மத்விஷாம் ததவி மஹாஸுராணாம் 
 Dharmadwishaam De’vi MahaasuraaNaam 

 ரூயபர் அதனயகர் பஹுதா SSத்ம மூர்த்திம்  
 Roppair Ane’kair BahudhaaAAtma Moortim  

 க்ரி த்வாம்பிதக  தத் ப்ரகதராதி கான்யா ||          30-605 
 Krutvaambike’ Tat Prakaroti Kaanyaa || 

 

 வித்யாஸு ஶ ஸ்த்தரஷு விதவக தீதபஷ் 
 Vidyaasu Shaastre’shu Vive’ka Deepe’sh 

 வாத்தயஷு வாக்தயஷு ச கா த்வ-தன்யா 
 Vaadye’shu Vaakye’shu Cha Kaa Twa-dhanyaa 

 மம த்வ கர்தத  Sதி மஹாந்தகாதர  
 Mam twa garte’ ati Mahaandhakaare’  

 விப்ராமயத் தயத ததீவ வி வம்  ||        31-606 
 Vibhraamayat Ye’ta dateeva Vishwam || 

 

 ரக்ஷாம்ஸி யத்தராக்ர விஷா ச நாகா  
 Rakshaamsi Yatrogra Vishaash Cha naaga 

 யத்ராரதயா தஸ்யு பலானி யத்ர  
 Yatraarayo Dasyu Balaani Yatra 

 தாவானதலா  யத்ர  ததாப்தி மத்தய  
 Daavaanalo Yatra Tathaabdhi Madhye’ 

 தத்ர ஸ்திதா த்வம்  பரிபாஸி வி வம் ||       32-607 
 Tatra Sthitaa Twam Paripaasi Vishwam || 

 

 வி தவ வரி  த்வம் பரிபாஸி வி வம்  
 Vishwe’shwari Twam Paripaasi Vishwam 

 வி வாத்மிகா  தாரயஸீதி வி வம் 
 Vishwaatmikaa Dhaarayaseeti Vishwam 

 வி தவஶ வந்த்யா பவதீ பவந்தி  
 Vishwe’sha Vandyaa Bhavatee  Bhavanti  

 வி வா ரயா தய  த்வயி பக்தி நம்ரா: ||          33-608 
 Vishwaashrayaa Ye’ Twayi Bhakti namraahaa || 

 

 ததவி ப்ரஸீத பரிபாலய தநாSரி பீததர் 
 De’vip Praseeda Paripaalaya nOari Bheete’r 

 நித்யம் யதாஸுர வதா  ததுயனவ  ஸத்ய: 
 nityam Yathaasura Vadhaa  Dadhunaiva Sadyaha 

 பாபானி ஸர்வ ஜகதாம் ப்ரஶமம் நயாஶ  
 Paapaani Sarva Jagataam Prashamam nayaashu 

 உத்பாத பாக ஜனிதாம் ச மதஹாப ஸர்கான் ||      34-609 
 Utpaata Paaka Janitaamsh Cha Mahopa Sargaan || 
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ப்ரணதானாம் ப்ரஸீத  த்வம்  ததவி வி வார்த்தி ஹாரிணி 
PraNataanaam Praseeda Twam De’vi Vishwaarti HaariNi 
த்யரதலாக்ய  வாஸினா  மீட்தய  தலாகானாம் வரதா பவ ||      35-610 

Trilokya Vaasinaa Meedye’ Lokaanaam Varadaa Bhava || 
 

ததவ்யுவாச ||              36-611 

De’vyuvaacha || 
 

வரதாஹம் ஸுரகணா  வரம் யன் மனதஸச்சத 
Varadaaham SuragaNaa Varam Yan Manase’cChata 
தம் வ்ரி ணுத்வம் ப்ரயச்சாமி  ஜகதாம் உபகாரகம் ||           37-612 

Tam VruNudhwam PrayacChaami Jagataam Upakaarakam || 

 

ததவா ஊசு : ||                 38-613 

De’vaa Oochuhu || 
 

ஸர்வா பாதா ப்ரஶமனம்  த்யரதலாக்யஸ்-யாகிதல வரி 

Sarvaa Baadhaa Prashamanam Trilokyas-yaakhileshwari 

ஏவதமவ த்வயா கார்யம் அஸ்மத் யவரி வினாஶனம் ||       39-614 

E’vame’va Twayaa Kaaryam Asmad Vairi Vinaashanam || 
 

ததவ்யுவாச ||              40-615 

De’vyuvaacha ||  

 

யவவஸ்வதத Sன்ததர ப்ராப்தத  அஷ்டா-விம்ஶதி தம யுதக 
Vaivasvate’ antare’ Praapte’ Ashtaa-vimshati Me’ Yuge’ 
ஶ ம்பபா நிஶ ம்ப  யசவான்யா  வுத்பத்ஸ்தயதத மஹாஸுதரௌ ||       41-616 
Shumbho nishumbhas Chaivaanyaa Vutpatsye’te’ Mahaa Surau || 
 

நந்ததகாப க்ருதஹ ஜாதா  ய ஶ தா கர்ப ஸம்பவா 
nandagopa Gruhe’ Jaataa Yashodhaa Garbha Sambhavaa I 
ததஸ்ததௌ நாஶயிஷ்யாமி  விந்த்யாசல நிவாஸின ீ||       42-617 

Tatastau naashayishyaami Vindhyaachala nivaasinee || 

 

புனரப்யதி தரௌத்தரண  ரூதபண ப்ரி திவ ீததல 

Punarapyati Rowdre’Na Roope’Na Pruthivee Tale’ 
அவதீர்ய ஹனிஷ்யாமி  யவப்ர சித்தாம்ஸ்து தானவான் ||          43-618 

Avateerya Hanishyaami Vaipra Chittamstu Daanavaan || 
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பக்ஷயன்த்யா ச தானுக்ரான்  யவப்ர சித்தான் மஹாஸுரான் 

Bhakshayant Yaashcha Taanugraan Vaipra Chittaan Mahaasuraan 

ரக்தா தந்தா பவிஷ்யந்தி  தாடிமீ குஸுதமாபமா: ||           44-619 

Raktaa Dantaa Bhavishyanti Daadimee Kusumopamaahaa || 
 

தததா மாம் ததவதா: ஸ்வர்தக  மர்த்ய தலாதக ச மானவா:  
Tato Maam De’vataa Swarge’ Martya Loke’ Cha Maanavaahaa 
ஸ்துவந்ததா வ்யாஹரிஷ்யந்தி  ஸததம்  ரக்த தன்திகாம் ||         45-620 

Stuvanto Vyaaharishyanti Satatam Rakta Dantikaam || 
 

பூய ச ஶத வார்ஷிக்யா  மனா வ்ரி ஷ்ட்யா மனம்பஸி  
Bhooyashcha Shata Vaarshikyaa Manaa Vrushtyaa Manambhasi 

முனிபி : ஸம்ஸ்துதா பூதமௌ  ஸம்பவிஷ்யாம் யதயாநிஜா ||      46-621 

Munibhis Samstutaa Bhoomau  Sambhavishyaam Yayonijaa || 
 

தத: ஶததன தநத்ராணாம்  நிரீக்ஷிஷ்யாமி யன் முனனீ்  
Tatash Shate’na ne’traaNaam nireekshishyaami Yan Muneen 
கீர்த்தயிஷ்யந்தி மனுஜா: ஶதாக்ஷீமிதி மாம் தத: ||           47-622 

Keertayishyanti Manujaash Shataaksheemiti Maam Tataha || 
 

தததா Sஹ-மகிலம் தலாக-மாத்ம ததஹ ஸமுத்பயவ:  
TatO aha-makhilam Loka-maatma De’ha Samud Bhavaihi 
பரிஷ்யாமி ஸுரா  ஶ யக-ராவ்ரி ஷ்பட: ப்ராண தாரயக: ||      48-623 

Bharishyaami Suraash Shaakair Avrushthe’f PraaNa Dhaarakaihi 
 

ஶ கம்பரீதி விக்யாதிம்  ததா  யாஸ்யாம்-யஹம் புவி  
Shaakambhareeti Vikhyaatim Tadaa Yaasyaam-yaham Bhuvi 

தத்யரவ ச வதிஷ்யாமி  துர்கமாக்யம் மஹாஸுரம் ||       49-624 

Tatraiva Cha Vadhishyaami Durgamaakhyam Mahaasuram || 
 

துர்கா ததவதீி விக்யாதம் தன்தம நாம பவிஷ்யதி 
Durgaa De’veeti Vikhyaatam Tanme’ naama Bhavishyati 
புன சாஹம் யதா பீமம் ரூபம் க்ரி த்வா ஹிமாசதல ||          50-625 

Punashchaaham Yadaa Bheemam Roopam Krutvaa Himaachale’ || 
 

ரக்ஷாம்ஸி பக்ஷயிஷ்யாமி  முனனீாம் த்ராண காரணாத் 
Rakshaamsi Bhakshayishyaami Muneenaam TraaNa KaaraNaat 

ததா  மாம் முனய: ஸர்தவ  ஸ்ததாஷ்யன்த்யா நம்ர மூர்த்தய: ||     51-626 

Tadaa Maam Munayas Sarve’ Stoshyantyaa namra Moortayaha || 
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பீமா ததவதீி விக்யாதம் தன்தம நாம பவிஷ்யதி  
Bheemaa De’veeti Vikhyaatam Tanme’ naama Bhavishyati 
யதா-ருணாக்யஸ் த்யரதலாக்தய  மஹா பாதாம் கரிஷ்யதி ||         52-627 

Yadaa-ruNaakhyas Trilokye’ Mahaa Baadhaam Karishyati || 
 

ததாஹம் ப்ராமரம் ரூபம் க்ரி த்வா Sஸங்க்தயய ஷட்பதம் 

Tadaaham Bhraamaram Roopam Krutvaa asankhye’ya Shatpadam 
த்யரதலாக்யஸ்ய ஹிதார்தாய  வதிஷ்யாமி மஹாஸுரம் ||      53-628 

Trilokyasya Hitaarthaaya Vadhishyaami Mahaasuram || 

 

ப்ராமரீதி ச மாம் தலாகாஸ் ததா  ஸ்ததாஷ்யந்தி ஸர்வத: 
Bhraamareeti Cha Maam Lokaas Tadaa Stoshyanti Sarvataha 

இத்தம் யதா யதா பாதா  தானதவாத்தா பவிஷ்யதி ||       54-629 

Ittham Yadaa Yadaa Baadhaa Danavottha Bhavishyati || 

 

ததா ததா -வதீர்யாஹம் கரிஷ்யாம் யரி ஸம்க்ஷயம் || ஓம் ||      55-630 

Tadaa Tadaa-vateeryaaham Karishyaam-yari Samkshayam || Om || 
 
 
 
  
                              | |  

ஸத்யா: ஸம் து  யஜமானஸ்ய காமா: 
      Sattyaas   Santu    Yajamaanssya- Kaa-mÄ-ha 

  

நதமா ததவ்யய மஹா ததவ்யய ஶவாயய ஸததம் நம: 
namo  De’vvyai  Mahaa De’vvyai  Shivaa-yai  Satatam namaha 

நம: ப்ரக்ரி த்யய பத்ராயய நியதா: ப்ரணதா ஸ்மதாம் 
   namaF Prakrttyai  Bhadraayai  niyataaF PraNataas Smataamm 
 

ஸாங்காயய  ஸாயுதாயய  ஸ பரிவாராயய  ஸர்வாத்மிகாயய 
Saangaayai Saayudhaayai Sa Parivaaraayai Sarvaatimikaayai 

 

ஸர்வ நாராயண்யய நம: 
Sarva naaraayaNyai namaha 
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-த்வாத ஶ Sத்யாய:-  
-2.12 பல ஸ்துதி-  

 
அத்யாய ததவதா                பஜீம் 
ஸ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தரீ            ( க்லீம் ) 

Sri Baalaa Tripurasundaree                       ( Kleem ) 
  

 

      

ஓம் ததவ்யுவாச ||              1-631 

Om De’vyuvaacha || 
 

ஏபி: ஸ்தவவ ச மாம் நித்யம் ஸ்ததாஷ்யதத ய: ஸமாஹித: 
E’bhis Stavaishcha Maam nityam Stoshyate’ Yas Samaahitaha 
தஸ்யாஹம் ஸகலாம் பாதாம் நாஶயிஷ்யாம்ய ஸம்ஶயம் ||       2-632 

Tasyaaham Sakalaam Baadhaam naashayishyaamya Samshayam || 

 

மது வகடப  நாஶம்  ச மஹிஷாஸுர காதனம்  
Madhu Kaitabha naasham Cha Mahishaasura Ghaatanam 

கீர்த்தயிஷ்யந்தி  தய  தத்வத்  வதம்  ஶ ம்ப நிஶ ம்பதயா: ||       3-633 

Keertayishyanti Ye’ Tadvad Vadham Shumba nishumbhayoho  || 
 

அஷ்டம்யாம் ச  சதுர்த யாம்  நவம்யாம்  வசக தசதஸ: 

Ashtamyaam Cha Chaturdashyaam navamyaam Chaika Che’tasaha 
தராஷ்யந்தி  வசவ தய பக்த்யா  மம மாஹாத்ம்ய-முத்தமம் ||       4-634 

Shroshyanti Chaiva Ye’ Bhaktyaa Mama Maahaatmyam Uttamam || 
 

ந ததஷாம் துஷ்க்ரி தம் கிஞ்சித்  துஷ்க்ரி ததாத்தா ந சாபத: 
na Te’shaam Dushkrutam Kinchid Dushkrutotthaa na Chaapadaha 
பவிஷ்யதி ந தாரித்ர்யம் ந வச தவஷ்ட விதயாஜனம் ||        5-635 

Bhavishyati na Daaridryam na Chai Ve’shta Viyojanam || 
 

ஶத்ருததா ந  பயம் தஸ்ய  தஸ்யுததா வா  ந ராஜத: 
Shatruto na Bhayam Tasya Dasyuto Vaa na Raajataha 

ந ஶஸ்த்ராநல –ததா யயௌகாத் கதாசித் ஸம் பவிஷ்யதி ||        6-636 

na Shastraa nala-to Yaughaat Kadaachit Sam bhavishyati || 
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தஸ்மான் மவமதன் மாஹாத்ம்யம்  படிதவ்யம் ஸமாஹிவத: 
Tasmaan Mamaitan Maahaatmyam Pathitavyam Samaahitaihi 

தராதவ்யம் ச ஸதா பக்த்யா  பரம் ஸ்வஸ்த்யயனம் ஹி தத் ||      7-637 

Shrotavyam Cha Sadaa Bhaktyaa Param Swastyayanam Hi Tat 

 

உபஸர்கா  ந ஶஷாம்ஸ்து  மஹா மாரீ ஸமுத் பவான் 

Upasargaa nashe’shaamstu Mahaa Maaree Saumud Bhavaan 
ததா  த்ரிவித -முத்பாதம்  மாஹாத்ம்யம்  ஶமதயன் மம ||       8-638 

Tathaa Trividham utpaatam Maahaatmyam Shamaye’n Mama || 
 

யத்வர தத் பட்யதத ஸம்யங்  நித்ய-மாயததன மம 

Yatrai Tat Pathyate’ Samyang nityam-aayatane’ Mama 
ஸதா ந தத் விதமாக்ஷ்யாமி  ஸான்னித்யம் தத்ர தம ஸ்திதம் ||      9-638 

Sadaa na Tad Vimokshyaami Saannidhyam Tatra Me’ Sthitam || 
 

பலி ப்ரதாதன பூஜாயாம் அக்னி கார்தய மதஹாத்ஸதவ 

Bali pradaane’ Poojaayaam agni Kaarye’ Mahotsave’  

ஸர்வம் மவமதச்சரித -முச்சார்யம் ராவ்யதமவ ச ||       10-640 

Sarvam Mamaitac charitam ucChaaryam Shraavyame’va Cha || 
 

ஜானதா Sஜானதா வாபி பலி பூஜாம் ததா க்ரி தாம் 

Jaanataa ajaanataa Vaapi Bali Poojaam Tathaa Krutaam 

ப்ரதீச்சிஷ்யாம்-யஹம் ப்ரீத்யா  வன்ஹி தஹாமம் ததா க்ரி தம் ||     11-641 

PrateecChishyaam-yaham Preetyaa Vanhi Homam Tathaa Krutam || 

 

ஶரத்காதல மஹா பூஜா  க்ரியதத யா ச வார்ஷிகீ 
Sharatkaale’ Mahaa Poojaa Kriyate’ Yaa Cha Vaarshikee 
தஸ்யாம் மவமதன் மாஹாத்ம்யம்  ரி த்வா பக்தி ஸமன்வித: ||     12-642 

Tasyaam Mamaitan Maahaatmyam Shrutvaa Bhakti Samanvitaha || 

 

ஸர்வா பாதா வினிர்முக்ததா தன தான்ய ஸுதான்வித: 
Sarvaa Baadhaa Vinirmukto Dhana Dhaanya Sutaanvitaha 

மனுஷ்தயா மத் ப்ரஸாததன  பவிஷ்யதி ந ஸம்ஶய: ||       13-643 

Manushyo Mat Prasaade’na Bhavishyati na Samshayaha || 
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ரி த்வா  மவமதன்  மாஹாத்ம்யம்  ததா  தசாத்பத்தய: ஶ பா: 
Shrtutvaa Mamaitan Maahaatmyam Tathaa Chot Pattayas Shubhaahaa 

பராக்ரமம் ச யுத்ததஷு  ஜாயதத நிர்பய: புமான் ||        14-644 

Paraakramam Cha Yuddhe’shu Jaayate’ nirbhayaf Pumaan || 
 

ரிபவ: ஸம்க்ஷயம் யாந்தி  கல்யாணம் தசாப பத்யதத 
Ripavas Samkshyama Yaanti KalyaaNam Chopa Padyate’ 
நந்ததத ச குலம் பும்ஸாம்  மாஹாத்ம்யம் மம ருண்வதாம் ||      15-645 

nandate’ Cha Kulam Pumsaam Maahaatmyam Mama ShruNvataam || 
 

ஶ ந்தி கர்மணி ஸர்வத்ர  ததா து: ஸ்வப்ன தர்ஶதன 

Shaanti KarmaNi Sarvatra Tathaa Dus Swapna Darshane’ 
க்ரஹ படீாஸு தசாக்ராஸு  மாஹாத்ம்யம் ருணுயான் மம ||      16-646 

Graha Peedaasu Chograasu Maahaatmyam ShruNuyaan Mama || 

 

உபஸர்கா : ஶமம் யாந்தி க்ரஹ படீா ச தாருணா: 
Upasargaash Shamam Yaanti Graha Peedaash Cha DaaruNaahaa 

து: ஸ்வப்னம் ச ந்ரி பிர் த்ரி ஷ்டம்  ஸுஸ்வப்ன-முப-ஜாயதத ||      17-647 

Dus Swapnam Cha nrubhir Drushtam Suswapna-mupa Jaayate’ || 
 

பால க்ரஹாபி பூதானாம் பாலானாம் ஶ ந்தி காரகம் 

Baala grahaabhi Bhootaanaam Baalaanaam Shaanti Kaarakam 

ஸம்காத தபதத ச ந்ரி ணாம் வமத்ரீ கரண-முத்தமம் ||      18-648 

Samghaata Bhe’de’ Cha nruNaam Maitree KaraNam-uttamam || 
 

துர்வ்ரி த்தாநா -ம ஶஷாணாம் பல ஹானி கரம் பரம் 

Durvruttaanaa -mashe’shaaNaam Balahaani Karam Param 
ரதக்ஷா பூத பிஶ சானாம் படனா ததவ நாஶனம் ||        19-649 

Raksho Bhoota Pishaachaanaam Pathanaa De’va naashanam || 
 

ஸர்வம் மவமதன் மாஹாத்ம்யம்  மம ஸன்னிதி காரகம் 

Sarvam Mamaitan Maahaatmyam Mama Sannidhi Kaarakam 

பஶ  புஷ்பார்க்ய தூவப  ச  கந்த தீவபஸ் தததாத்தவம: ||      20-650 

Pashu Pushpaarghya Dhoopaish Cha Gandha Deepais Tathottamaihi || 
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விப்ராணாம் தபாஜவனர் தஹாவம: ப்தராக்ஷணவீய -ரஹர்நிஶம் 

VipraaNaam Bhojanair Homaif ProkshaNeeyai-raharnisham 

அன்வய ச விவிததர் தபாவக: ப்ரதாவனர் வத்ஸதரண யா ||      21-651 

Anyaishcha Vividhair Bhogaif Pradaanair Vatsare’Na Yaa || 
 

ப்ரீதிர் தம க்ரியதத ஸாஸ்மின்  ஸக்ரி த் ஸுசரிதத ரி தத 
Preetir me’  Kriyate’  Saasmin  Sakrut  Sucharite’  Shrute’ 
ரி தம் ஹரதி பாபானி ததா SSதராக்யம் ப்ரயச்சதி ||        22-652 

Shrutam Harati Paapaani Tathaa-Arogyam PrayacChati || 

 

ரக்ஷாம் கதராதி பூததப்தயா ஜன்மனாம் கீர்த்தனம் மம 

Rakshaam Karoti Bhoote’byo Janmanaam Keertanam Mama 
யுத்ததஷு சரிதம் யன்தம  துஷ்ட வதத்ய நிபர்ஹணம் ||       23-653 

Yuddhe’shu Charitam Yanme’ Dushta Daitya nibharhaNam || 
 

தஸ்மிஞ்ச்ரி  தத வவரி க்ரி தம்  பயம் பும்ஸாம் ந ஜாயதத 
TasminjcChru te’ Vairi Krutam Bhayam Pumsaam na Jaayate’ 
யுஷ்மாபி: ஸ்துததயா யா ச யா ச ப்ரம்ஹர்ஷிபி: க்ரி தா: ||      24-654 

Yushmaabhis Stutayo Yaashcha Yaashcha Bramharshibhih Krutaahaa || 

 

ப்ரம்ஹணா ச க்ரி தாஸ் தாஸ்து  ப்ரயச்சந்தி  ஶ பாம்  மதிம் 

BramhaNaa Cha Krutaas Taastu PrayacChanti Shubhaam Matim 

அரண்தய  ப்ரான்ததர வாபி  தாவாக்னி  பரிவாரித: ||       25-655 

AraNye’ Praantare’ Vaapi Daavaagni Parivaaritaha || 
 

தஸ்யுபிர் வா வ்ரி த: ஶ ன்தய  க்ரி ஹதீதா வாபி ஶத்ருபி: 
Dasyubhir vaa Vrutash Shoonye’ Gruheeto Vaapi Shatrubhihi 
ஸிம்ஹ வ்யாக்ரானுயாததா  வா  வதன வா வன ஹஸ்திபி: ||      26-656 

Simha Vyaaghraanuyaato Vaa Vane’ Vaa Vana Hastibhihi || 
 

ராஞ்ஞா  க்ரி த்ததன சாஞ்ஞப்ததா வத்தயா பந்த கததாSபி வா 
Raagnyaa Kruddhe’na Chaag-gnyapto Vadhyo Bandha GatOapi Vaa 
ஆகூர்ணிததா  வா  வாததன  ஸ்தித:  தபாதத மஹார்ணதவ ||        27-657 

AaghoorNito Vaa Vaate’na Sthitaf Pote’ MahaarNave’ || 
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பதத்ஸு சாபி ஶஸ்த்தரஷு ஸங்க்ராதம ப்ரி ஶ தாருதண 

Patatsu Chaapi Shastre’shu Sangraame’ Bhrusha DaaruNe’ 
ஸர்வா பாதாஸு தகாராஸு தவதனாப்யர்திததா Sபிவா ||       28-658 

Sarvaa Baadhaasu Ghoraasu Ve’danaabhyarditO apivaa || 
 

ஸ்மரன் மவம தத் சரிதம் நதரா முச்தயத ஸங்கடாத் 
Smaran Mamai Tat Charitam naro Muchye’ta Sankataat 
மம ப்ரபாவாத் ஸிம்ஹாத்யா  தஸ்யதவா வவரிணஸ்  ததா ||      29-659 

Mama Prabhaavaat Simhaadyaa Dasyavo VairiNas Tathaa || 

 

தூரா ததவ பலாயந்தத ஸ்மரத  சரிதம் மம ||         30-660 

Dooraa De’va Palaayante’ Smaratash Charitam Mama || 
 

ரி ஷிருவாச ||              31-661 

Rishiruvaacha || 

 

இத்யுக்த்வா ஸா பகவதீ சண்டிகா சண்ட விக்ரமா ||        32-662 

Ityuktvaa Saa Bhagavatee ChaNdikaa ChaNda Vikramaa || 

  

ப யதாதமவ  ததவானாம்  தத்வரவாந்தர தீயத 
Pashyataame’va De’vaanaam Tatraivaantara Dheeyata 
ததSபி ததவா நிராதங்கா: ஸ்வாதிகாரான் யதா புரா ||       33-663  

Te’api De’vaa niraatankaas Swaadhikaaraan Yathaa Puraa || 
 

யஞ்ஞ  பாக  புஜ:  ஸர்தவ  சக்ருர்  வினி ஹதாரய: 
Yagnya Bhaaga Bhujas Sarve’ Chakrur Vini Hataarayaha 
வதத்யா  ச ததவ்யா  நிஹதத  ஶ ம்தப ததவரியபௌ யுதி ||      34-664 

Daityaash Cha De’vyaa nihate’ Shumbhe’ De’varipau Yudhi || 
 

ஜகத் வித்வம்ஸினி தஸ்மின்  மதஹாக்தர Sதுல விக்ரதம 

Jagat Vidhvamsini Tasmin Mahogre’ atula Vikrame’ 
நிஶ ம்தப ச மஹாவரீ்தய  ஶஷா:  பாதால -மாயயு: ||       35-665 

nishumbhe’ Cha Mahaa Veerye’ She’shaaf Paataala -maayayuhu || 
 

ஏவம் பகவதீ ததவ ீ ஸா நித்யாபி புன: புன: 
E’vam Bhagavatee De’vee Saa nityaapi Punaf Punaha 
ஸம்பூய குருதத பூப ஜகத: பரிபாலனம் ||         36-666 

Sambhooya Kurute’ Bhoopa Jagataf Paripaalanam || 

http://www.bhaskaraprakasha.com/


Ch-12. Phala Stuti          Part 2 - 134 
 

 

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

தவய தன் தமாஹ்யதத வி வம் வஸவ வி வம் ப்ரஸூயதத 
Tayai Tan Mohyate’ Vishwam Saiva Vishwam Prasooyate’ 
ஸா  யாசிதா  ச விஞ்ஞானம் துஷ்டா ரி த்திம் ப்ரயச்சதி ||      37-667 

Saa Yaachitaa Cha Vigyaanam Tushtaa Riddhim PrayacChati || 

 

வ்யாப்தம் தவய தத் ஸகலம்  ப்ரம்ஹாண்டம் மனுதஜ வர 
Vyaaptam Tayai Tat Sakalam BramhaaNdam Manuje’shwara 
மஹாகால்யா மஹாகாதல மஹாமாரீ ஸ்வரூபயா ||       38-668 

Mahaakaalyaa Mahaakaale’ Mahaamaaree Swaroopayaa || 
 

வஸவகாதல மஹாமாரீ வஸவ  ஸ்ரி ஷ்டிர்  பவத்யஜா 
Saivakaale’ Mahaamaaree Saiva Srushtir Bhavatyajaa 
ஸ்திதிம் கதராதி பூதானாம் வஸவகாதல ஸநாதன ீ||       39-669 

Sthitim Karoti Bhootaanam Saivakaale’ Sanaatanee || 
 

பவகாதல ந்ரி ணாம் வஸவ  லக்ஷ்மீர்  வ்ரி த்தி ப்ரதா க்ருதஹ 

Bhavakaale’ nruNaam Saiva Lakshmeer Vruddhip Pradaa Gruhe’ 
வஸவா பாதவ ததா Sலக்ஷ்மீர்  வினாஶ தயாப ஜாயதத ||         40-670 

Saivaa Bhaave’ Tathaa alakshmeer Vinaashaayopa Jaayate’ || 
 

ஸ்துதா ஸம்பூஜிதா புஷ்வபர்  தூப கந்தாதிபிஸ் ததா 
Stutaa Sampoojitaa Pushpair Dhoopa Gandhaadibhis Tathaa 

ததாதி வித்தம் புத்ராம்  ச மதிம்  தர்தம கதிம் ஶ பாம் || ஓம் ||       41-671 

Dadaati Vittam Putraamsh Cha Matim Dharme’ Gatim Shubhaam || Om || 
 
 

  
                              | |  

ஸத்யா: ஸம் து  யஜமானஸ்ய காமா: 
      Sattyaas   Santu    Yajamaanssya- Kaa-mÄ-ha 

  

நதமா ததவ்வய  மஹா ததவ்வய ஶவாவய ஸததம் நம: 
namo  De’vvyai  Mahaa De’vvyai  Shivaa-yai  Satatam namaha 

நம: ப்ரக்ரி த்வய பத்ராவய நியதா: ப்ரணதா ஸ்மதாம் 

   namaF Prakrttyai  Bhadraayai  niyataaF PraNataas Smataamm 
 

ஸாங்காவய  ஸாயுதாவய  ஸ பரிவாராவய  ஸர்வாத்மிகாவய 

Saangaayai Saayudhaayai Sa Parivaaraayai Sarvaatimikaayai 
 

ஸ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தர்வய நம: 
Sri Balaa Tripurasundaryai namaha 
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-த்ரய ோத ஶ Sத் ோ :-  
-2.13 வர ப்ரதோனம்-  

 
அத் ோ  யதவதோ                பஜீம் 

ஸ்ரீ மஹோ த்ரிபுரஸுந்தரீ            ( க்லீம் ) 

Sri Mahaa Tripurasundaree                       ( Kleem ) 
  

 

      

ஓம் ரி ஷிருவோச ||              1-672 

Om Rishiruvaacha || 

 

ஏ தத் யத கதிதம் பூப யதவ ீ மோஹோத்ம்  -முத்தமம்  
E’ tat Te’ Kathitam Bhoopa De’vee Maahaatmyam -Uttamam 
ஏவம் ப்ரபாவோ ஸோ யதவ ீ   ய தம் தார் யத ஜகத் ||        2-673 

E’vam Prabhaavaa Saa De’vee Ya ye’dam Dhaaryate’ Jagat || 
 

வித் ோ தததவ க்ரி யத பகவத் விஷ்ணு மோ  ோ 
Vidyaa Tathaivak Kriyate’ Bhagavad VishNu Maayayaa 
த ோ த்வயமஷ வவ  ச தததவோன்ய  வியவகின: ||        3-674 

Tayaa Twame’sha Vaishyascha Tathaivaanye’ Vive’kinaha || 
 

யமோஹ் ந்யத யமோஹிதோ  வசவ யமோஹயமஷ் ந்தி சோபயர 
Mohyante’ Mohitaash Chaiva Mohame’shyanti Chaapare’ 
தோமுவபஹி மஹோரோஜ ஶரணம் பரயம வரீம் ||         4-675 

Taamupaihi Mahaaraaja SharaNam Parame’shwareem || 
 

ஆரோதிதோ வஸவ ந்ரி ணோம் பபாக ஸ்வர்கோ பவர்கதோ ||        5-676 

Aaraadhitaa Saiva nruNaam Bhogas Swargaa Pavargadaa || 

 

மோர்க்கண்யே  உவோச ||             6-677 

MaarkkaNde’ya Uvaacha || 
 

இதி தஸ்  வச: ரி த்வோ ஸுரத:  ஸ நரோதிப: ||         7-678 

Iti Tasya Vachas Shrutvaa Surathas Sa naraadhipaha || 
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ப்ரணிபத்  மஹோபாகம் தம் ரி ஷிம் ஶம்ஸித வ்ரதம் 

PraNipatya Mahaa Bhaagam Tam  Rishim Sham Sitavratam 

நிர்விண்யணோ Sதி மமத்யவன ரோஜ் ோ பஹரயணன ச ||        8-679 

nirviNNO ati Mamatve’na Raajyaa PaharaNe’na Cha || 
 

ஜகோம ஸத் ஸ் தபயஸ ஸ ச வவ ய ோ மஹோமுயன 

Jagaama Sadyas Tapase’ Sa Cha Vaishyo Mahaamune’ 
ஸன் -தர்ஶநோர்த்த -மம்போ ோ  நதீ புலின ஸம்ஸ்தித: ||        9-680 

San-darshanaartha mambaayaa nadee Pulina Samsthitaha || 

 

ஸ ச வவ  ஸ் தபஸ் யதயப யதவ ீஸூக்தம் பரம் ஜபன்  
Sa Cha Vaishyas Tapas Te’pe’ De’vee Sooktam Paranj Japann 
ததௌ தஸ்மின் புலியன யதவ் ோ: க்ரி த்வோ மூர்த்திம் மஹ ீம மீ் ||     10-681 

Tau Tasmin Puline’ De’vyaah Krutvaa Moortim Mahee Mayeem || 
 

அர்ஹணோம் சக்ரதுஸ் தஸ் ோ: புஷ்ப தூபோக்னி தர்பவண:  

ArhaNaanj Chakratus Tasyaaf Pushpa Dhoopaagni TarpaNaihi 

நிரோஹோதரௌ  தோஹோதரௌ தன் மனஸ்தகௌ ஸமோஹிததௌ ||      11-682 

niraahaarau Yataahaarau Tan Manaskau Samaahitau || 

 

தத துஸ்ததௌ பலிம் வசவ  நிஜ கோத்ரோ ஸ்ரி குக்ஷிதம் 

Dada Tustau Balim Chaiva nija Gaatraa Srugukshitam 

ஏவம் ஸமோரோத யதோஸ் -த்ரிபிர்  வர்வஷர்   தோத்மயனோ: ||      12-683 

E’vam Samaaraa Dhayatos -Tribhir Varshair Yataat Manoho || 
 

பரிதுஷ்ேோ ஜகத் தாத்ரீ ப்ரத் க்ஷம் ப்ரோஹ சண்டிகோ ||       13-684 

Paritushtaa Jagad Dhaatree Pratyaksham Praaha ChaNdikaa || 

 

யதவ்யுவோச ||              14-685 

De’vyuvaacha || 
 

 த் ப்ரோர்த் யத த்வ ோ பூப  த்வ ோ ச குல நந்தன 

Yat Praarthyate’t Tvayaa Bhoopat Tvayaa Cha Kula nandana 
மத்தஸ் தத் ப்ரோப் தோம் ஸர்வம்  பரிதுஷ்ேோ ததோமி தத் ||       15-686 

Mat tas tat Praapyataam Sarvam Paritushtaa Dadaami Tat  || 
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மோர்க்கண்யே  உவோச ||            16-687 

MaarkkaNde’ya Uvaacha || 
 

தயதோ வவ்யர  ந்ரி யபோ ரோஜ்   -மவிப்ரம்  - ன்  ஜன்மனி 
Tato Vavre’ nrupo Raajya-mavibhramSh-yanya Janmani 
அத்வரவ ச நிஜம் ரோஜ் ம்  ஹத ஶத்ரு பலம் பலோத் ||       17-688 

Atraiva Cha nijam Raajyam Hata Shatru Balam Balaat || 

 

யஸோSபி வவ  ஸ் தயதோ ஞ்ஞோனம்  வவ்யர நிர்விண்ண மோனஸ:  

SOapi Vaishyas Tatog Gnyaanam Vavre’ nirviNNa Maanasaha 
மயமத் ஹ-மிதி ப்ரோஞ்ஞ:  ஸங்க விச்யுதி கோரகம் ||       18-689 

Mame’tyaha-miti Praangyas Sanga Vicchyuti Kaarakam || 
 

யதவ்யுவோச ||              19-690 

De’vyuvaacha || 
 

ஸ்வல்வப-ரயஹோபிர் ந்ரி பயத ஸ்வம் ரோஜ் ம் ப்ரோப்ஸ் யத பவோன் ||     20-691 
Swalpai -rahobhir nrupate’ Swam Raajyam Praapsyate Bhavaan || 
 

ஹத்வோ ரிபூ ந ஸ்கலிதம்  தவ தத்ர பவிஷ் தி ||        21-692 

Hatvaa Ripoo na skhalitam Tava Tatra Bhavishyati || 

 

ம்ரி த ச பூ : ஸம்ப்ரோப்   ஜன்ம  யதவோத்  விவஸ்வத: ||      22-693 

Mrutashcha Bhooyas Sampraapya Janma De’vaad  Vivaswataha || 
 

ஸோவர்ணியகோ நோம மனுர் பவோன் புவி பவிஷ் தி ||        23-694 

SaavarNiko naama Manur Bhavaan Bhuvi Bhavishyati || 

 

வவ  வர்  த்வ ோ   ச  வயரோ Sஸ்மத்யதோ Sபிவோஞ்சித: ||      24-695 

Vaishyavaryat Tvayaa Yashcha VarO asmattO abhi VaancChitaha || 

 

தம் ப்ர ச்சோமி ஸம் ஸித்த்வ   தவ ஞ்ஞோனம் பவிஷ் தி ||      25-696 

Tum PrayacChaami Sam Siddhyai  Tavag Gynaanam Bhavishyati  || 
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மோர்க்கண்யே  உவோச ||            26-697 

MaarkkaNde’ya Uvaacha || 
 

இதி தத்வோ தய ோர் யதவ ீ  தா -பிலஷிதம் வரம் ||        27-698 

Iti Datvaa Tayor De’vee Yatha abhilashitam Varam || 
 

பபூவோந்தர் ஹிதோ ஸத்ய ோ  பக்த் ோ தோப் ோ -மபிஷ்டுதோ 
Babhoovaantar Hitaa Sadyo  Bhaktyaa Taabhyaam -Abhishthutaa 

ஏவம் யதவ் ோ வரம் லப்த்வோ   ஸுரத:  க்ஷத்ரி ர்ஷப : ||       28-699 

E’vam De’vyaa Varam Labdhvaa   Surathaha   Kshatriyarshabhaha || 
 

ஸூர் ோஜ் ஜன்ம ஸமோஸோத்   ஸோவர்ணிர் பவிதோ மனு: ||      29-700 

Sooryaaj Janma Samaa Saadya SaavarNir Bhavitaa Manuhu || 

   

   ஸோவர்ணிர் பவிதோ மனு: || க்லீம் ஓம் ||  

 SaavarNir Bhavitaa Manuhu || Kleem Om || 

 
 

  

                              | |  

ஸத் ோ: ஸம் து   ஜமோனஸ்  கோமோ: 
      Sattyaas   Santu    Yajamaanssya- Kaa-mÄ-ha 

  

நயமோ யதவ்வ   மஹோ யதவ்வ  ஶவோவ  ஸததம் நம: 
namo  De’vvyai   Mahaa De’vvyai  Shivaa-yai  Satatam namaha 

           நம: ப்ரக்ரி த்வ  பத்ரோவ  நி தோ: ப்ரணதோ ஸ்மதோம் 

   namaF Prakrttyai  Bhadraayai  niyataaF Pranataas Smataamm 
 

ஸோங்கோவ   ஸோயுதாவ   ஸ பரிவோரோவ   ஸர்வோத்மிகோவ  

Saangaayai Saayudhaayai Sa Parivaaraayai Sarvaatimikaayai 
 

ஸ்ரீ மஹோ த்ரிபுரஸுந்தர்வ   ஸ்ரீ வித் ோவ  நம: 
Sri Mahaa Tripurasundaryai  Sri Vidyaayai namaha 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ஓம் ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3.1 ஸப்தஶதீ  உத்தராங்க  ந்யாஸம்  
 

ஷடங்க ந்யாஸம் 
 

கட்கிநீ  ஶ லிநீ ககோரா  கதிநீ  சக்ரிண ீ ததோ | 
Khadginee  Shoolinee  Ghoraa  Gadinee  ChakkriNee Tathaa  
 ஶங்கிநீ  சாபிநீ  பாண  புஷுண்டீ  பரிகோயுதோ  || 
 Shankhinee Chaapinee BaaNa  BhushuNDee Parighaayudhaa  

➢ ஹ்ரி தயாய  நம: | Hrdayaaya namaha 
 

ஶ லலந  பாஹிலநா லதவி  பாஹி  கட்லகந  சாம்பிலக | 
Shoole’na  Paahino  De’vi  Paahi  Khadge’na Chaambike’ 
 கண்டா ஸ்வலேந  ந: பாஹிச்  சாபஜ்யாநி ஸ்வலேந ச || 
 GhaNtaas Swane’na  naF Paahich ChaapajyaaniS Swane’ na Cha  
 

➢ ஶ ரலஸ  ஸ்வாஹா   | Shirase’s Swaahaa 
  

ப்ராச்யாம்-ரக்ஷ  ப்ரதீச்யாம்-ச  சண்டிலக  ரக்ஷ-தக்ஷிலண | 
Praacchyaam   RakkshaP  Prateecchyaam Cha  ChaNDike’  Rakksha DakkshiNe’ 
 ப்ராமலண நாத்ம -ஶ லஸ்ய  உத்தரஸ்யாம் தகத வரி  || 
 BraamaNe’ nattma  Shoolassya  Uttarassyaam Tathe’shwari  
 

➢ ஶ கோயய  வஷட்  | Shikhaayai Vashat 
 

ஸஸௌம்யாநி  யாநி  ரூபாணி  த்யரலலாக்லய விசரந்தி லத | 
Sowmyaani Yaani  RoopaaNit  TraiLokkye’ Vicharannti Te’ 
 யாநி  சாத்யர்த்த  ககோராணி யத-ரக்ஷாஸ் மாம்  ஸ்ததோ  புவம் || 

 Yaani Chaatyartha GhoraaNi hai Rakkshaas Maams Stathaa Bhuvamm 
 

➢ கவசாய  ஹும் | Kavachaaya Hum 
 

கட்க ஶ ல கதாதீநி  யாநி  சாஸ்த்ராணி  லதம்பிலக  | 
Khadga Shoola Gadaadeeni Yaani ChaassttraaNi Te’mbike’ 
 கரபல்லவ  ஸங்கீநி  யத-ரஸ்மாந்  ரக்ஷ-ஸர்வத:  || 
 Kara Pallava Sangeeni Tai Rassmaann  Rakksha Sarrvataha 
 

➢ லநத்ர த்ரயாய  ஸவௌஷட் | n’ettrat trayaaya Vaushat 
 

ஸர்வ  ஸ்வரூலப  ஸர்லவ ஶ  ஸர்வ  ஶக்தி  ஸமந்விலத  | 
Sarrvas Swaroope’ Sarrve’she’  Sarrva  Shakkti Samannvite’ 
 பலயப்யஸ் த்ராஹிலநா  லதவி  துர்லக  லதவி  நலமாSஸ்து லத  || 
 Bhaye’bhyasst Traahino   De’vi  Durge’   De’vi  namostu te’ 
 

➢ அஸ்த்ராய  பட்   ||  Assttraaya Phat || 

     பூ: புவ: ஸுவ: ஓம்  இதி திக்  விலமாக: ||  

    Bhoor Bhuvas Suvaromm   Iti Dig Vimokaha || 
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த்யாநம் 

 

வித்யுத்தாம ஸமப்ரபோம் ம்ரி கபதி ஸ்கந்த ஸ்திதாம் பீஷணாம் | 
Vidyuddaama SamaP Prabhaam MrgapatiS  Skanndhas Sthitaam  BheeshaNaamm 
 

 கந்யாபி : கரவால ககட விலஸத்  தஸ்தா பிரா லஸவிதாம் || 
 Kannyaabih KaraVaala  Khe’ta  Vilasad  Dasstaa  Bhiraa  Se’vitaamm 
 

ஹஸ்யத: சக்ர கதாஸி ககட விஶ கோம்: சாபம் குணம் தர்ஜநீம் | 
HasstaiS Chakkra  Gadaasi  Khe’ta  VishikhaammS  Chaapam GuNam  Tarjaneemm 
 

 பிப்ராணாம்-அநலாத்மிகாம் ஶஶ தராம் துர்காம் த்ரிலநத்ராம் பலஜ || 
 BibbhraaNaam analaattmikaamm  ShashiDharaamm DurgaammT Trine’ttraam  Bhaje’ 
 

பஞ்லசாபசாரம் 

 
  லம்   ப்ரி த்வியாத்மலந  கந்தம் கல்பயாமி 
  Lam   Prithviyaatmane’  Gandham Kalpayaami 

  ஹம் ஆகாஶ த்மலந    புஷ்பம் கல்பயாமி 
  Ham   Aakaashaamane’  Pushpam Kalpayaami 

  யம் வாய்வாத்மலந   தூபம் கல்பயாமி 
  Yam   Vaayvaathmane’  Dhoopam Kalpayaami 

  ரம்  அக்நியாத்மலந   தீபம் கல்பயாமி 
  Rum   Agniyaatmane’   Deepam Kalpayaami 

  வம்  அம்ரி தாத்மலந   அம்ரி தம் கல்பயாமி 
  Vam   Ammrtaatmane’   Ammrtam Kalpayaami 

  ஸம்  ஸர்வாத்மலந   ஸமஸ்லதாபசாராந்  ஸமர்பயாமி 
    Sam   Sarvaatmane’   Samastopachaaraann Samarpayaami 

 

***** 
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3.2 நவாக்ஷரீ உத்தராங்க ஜபம் 
 

நவாக்ஷரீ ஜபம் 
  

Type 1  ஶ த்த மூல ஜபம் – ( ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் சாமுண்டாயை விச்சச ) X 108
  

Type 2  மாத்ரி கா அக்ஷர ஸஹித ஜபம்  (Same as in Poorvangam. Refer below )*  
        

 

* Reference for  Type 2  Japam   
   

 Attachment Matruka Flow As in # 

1 Prefix with அம் to  ளம் (Forward) அம்  ..9  to  ளம் ..9   (1-50) 

2 Prefix & Suffix  க்ஷம்  and   ளம்  (Interpose) க்ஷம் ..9  ளம் (51) 

3 Suffix with ஹம் to ஆம் (Reverse)    ..9  ஹம் to ..9 ஆம் (52-100) 

4 Suffix to the group  once each   

—“— 
—“— 
—“— 
—“— 
—“— 
—“— 
—“-- 

(Forward) அம் to அ: ..9 

கம்  to ஙம் ..9 
சம்  to ஞம் ..9 
டம்  to ணம் ..9 
தம்  to னம் ..9 
பம்  to மம் ..9 
ைம் to வம் .9 
ஶம் to க்ஷம் ..9 

(101) 

(102) 

(103) 

(104) 

(105) 

(106) 

(107) 

(108) 

( For even further details, refer to the Appendix section in the last two pages of this book ) 
 

       

ஷடங்க  ந்ைாஸம் 
 

    ஐம்    ஹ்ரி தைாை நம: 

    Aim   Hrdayaaya namaha 

    ஹ்ரீம்   ஶ ரசஸ  ஸ்வாஹா 
    Hreem   Shirase’  Swaahaa 
    க்லீீ்ம்   ஶ காயை  வஷட் 

    Kleem   Shikhaayai Vashatt 

    சாமுண்டாயை  கவசாை  ஹும் 

    ChaamuNDaayai  Kavachaaya Hum 

    விச்சச   சநத்ர த்ரைாை  வவௌஷட் 

    Vicche’   ne’ttrat trayaaya Vaushat 
  ஐம் ஹ்ரீம் க்லீீ்ம் சாமுண்டாயை விச்சச  அஸ்த்ராை  பட் 

  Aim Hreem Kleem ChaamuNDaayai Vicche’ Asttraya  Phatt 
    பூ: புவ : ஸுவ: ஓம்   இதி திக் விசமாக: 

BoorBhuvassSuvaRohm Iti Dig Vimokaha 
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த்ைாநம் 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. மஹாகாள ீ– 
 

கட்கம் சக்ர கசதஷு  சாப  பரிகா ம்  ஶ லம் புஷுண்டீம்  ஶ ர: | 
Khadgam Chakkra Gade’shu   Chaapa  Parighaamm  Shoolam   BhushuNdeemm  Shiraha | 
 ஶங்கம்  ஸந்-தத-தீம்  கயர: த்ரிநைனாம்  ஸர்வாங்க  பூஷாவ்ரி தாம் || 
     Shankham San-Dadha-teemm KaraiS  trinayanaamm  Sarrvaanga  BhooshaaVVrutaam || 

நீலா மத்யுதி-மாஸ்ை  பாத  தஶகாம்  சஸசவ  மஹாகாளிகாம் | 
neelaash Madhyuti   Maassya  Paada Dashakaamm  Se’ve’ Mahaa Kalikaamm | 
 ைாமஸ்வதௌத் ஸ்வபிசத ஹவரௌ  கமலசஜா  ஹந்தும்  மதும் யகடபம் || 
             YaamastoutS  Swapite’  Harau  Kamalajo  Hanntumm  Madhumm Kaitabhamm  || 
 

2. மஹாலக்ஷ்மீ -  
 

அக்ஷஸ்ரக்  பரஶ ம்  கசதஷு  குலிஶம்  பத்மம் தநு:  குண்டிகாம் | 
Akkshassrakk  Parashum  Gad’eshu  Kulishamm  Padmam Dhanush KuNDikaamm  | 
 தண்டம் ஶக்திம்-அஸிம் ச சர்ம  ஜலஜம்  கண்டாம்  ஸுரா பாஜனம் || 
 DaNdhamm  Shaktim asim Cha  Charma  Jalajamm GhaNtaam Suraa Bhaajanamm  || 

ஶ லம்  பாஶ  ஸுதர்ஶசன ச  தத-தீம்  ஹஸ்யத:  ப்ரஸந்னா நநாம் | 
Shoolam  Paasha Sudarshane’ Cha  Dadha-teemm HasstaiF Prasannaa nanaamm | 
 சஸசவ  யஸரிப  மர்திநீம் இஹ  மஹாலக்ஷ்மீம் ஸசராஜ ஸ்திதாம்  || 
 Se’ve’  Sairibha  Mardineem iha  Mahaa Lakkshmeem  Sarojas Sthitaamm   || 
 

3. மஹாஸரஸ்வதி – 
 

கண்டா ஶ ல ஹலாநி  ஶங்க முஸசல  சக்ரம்  தநு: ஸாைகம் | 
GhaNtaa Shoola Halaani  Shankha Musale’  Chakkram DhanuS  Saayakamm | 
 ஹஸ்தாப்யஜர் தத-தீம் கனாந்த விலஸத் ஶ தாம் ஶ  துல்ை ப்ரபாம் || 

 Hasstaabjair Dadha-teemm  Ghanaanta Vilasat  Sheetaamm  Shu  TullyaP  Prabhaam || 

வகௌரி சதஹ  ஸமுத் பவாம்  த்ரிஜகதாம்- ஆதார பூதாம்  மஹா- 
Gauri De’ha  Samud BhavaammT  TriJagataam aadhaara Bhootaam Mahaa- 
 -பூர்வாம்-அத்ர  ஸரஸ்வதீம்-அனுபசஜ  ஶ ம்பாதி  யதத்ைார்த்திநீம்  ||  
 

 -Poorvaam attra   Sarasswateem anubhaje’ Shummbhaadi  Daittyaarddineemm  || 
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பஞ்சசாபசாரம்  
 

லம்  ப்ரி திவ்ைாத்மசந  கந்தம் கல்பைாமி 
Lam   Prthivyaatmane’   Gandham Kalpayaami 

ஹம் ஆஹாஶ த்மசந   புஷ்பம் கல்பைாமி 
Ham  Aahaashaatmane’  Pushpam Kalpayaami 

ைம் வாய்வாத்மசந   தூபம் கல்பைாமி 
Yam  Vaayvaatmane’   Dhoopam Kalpayaami 

ரம்  அக்ன்ைாத்மசந   தீபம் கல்பைாமி 
Rum  Agnyaatmane’   Deepam Kalpayaami 

வம்  அம்ரி தாத்மசந   அம்ரி தம் கல்பைாமி 
Vam  Ammrtaatmane’   Ammrtam Kalpayaami 

ஸம்  ஸர்வாத்மசந   ஸமஸ்சதாபசாராந் ஸமர்பைாமி  
Sum  Sarrvaatmane’   Samastopachaaraann Samarpayaami 

 
  

http://www.bhaskaraprakasha.com/


De’vee Sooktam – Tantroktam                  Part 3 - 144 
 

 

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

 

3.3 தேவ ீ ஸூக்ேம்   
( ேந்த்த ோக்ேம் ) 

 

நத ோ தேவ்யை   ஹோதேவ்யை ஶ வோயை ஸேேம் ந : | 
namo De’vvyai  Mahaade’vvyai  Shivaayai Satatam namaha 
ந : ப் க்ரி த்யை பத் ோயை  நிைேோ: ப் ண ேோஸ்  ேோம் ||      1 

namaf Prakrttyai  Bhaddraayai  naiyataaf  PraNa taassma Tamm 
 

ர ௌத் ோயை  நத ோ நித்ைோயை  ர ௌர்யை  தாத்ர்யை  நத ோ ந : | 
Rouddraayai  namo  nittyaayai  Gowrryai  Dhaattryai nano namaha 

ஜ்தைோத்ஸ்னோயை தேந்து  ரூபிண்யை  ஸுகாயை ஸேேம் ந : ||       2 
Jyottssnaayai Che’ndu RoopiNyai  Sukhaayai Satatamm namaha 
 

 ல்ைோண்யை ப் ணேோம்  வ்ரி த்த்யை ஸித்த்யை குர்த ோ நத ோ ந : | 
KallyaaNyaip PraaNataam  Vrddhyyai Siddhyai Kurrmo namo namaha 

யநர்ரி த்யை பூப்ரி ேோம் லக்ஷ்ம்யை  ஶர்வோண்யை தே  நத ோ ந : ||    3 
nairruttyai Bhoobbhrtaamm Lakkshhmyai SharrvaaNyai Te’ namo namaha 
 

துர் ோயை துர்   போ ோயை  ஸோ ோயை ஸர்வ  ோரிண்யை  | 
Durrgaayai  Durga  Paaraayai  Saraayai  Sarrva kaariNyai 

க்ைோத்யை  ேயேவ  க்ரி ஷ்ணோயை  தூம் ோயை  ஸேேம் ந : ||      4 

Khyaattyai  Tataiva  KrshNaayai  Dhoommraayai  Satatam namaha 
 

அேி ரஸௌம்ைோேி  ர ௌத் ோயை  நேோஸ் ேஸ்யை நத ோ ந : | 
Ati  Sowmmyaati  Rauddraayai nataass Tassyai namo namaha 

நத ோ ஜ த்  ப் ேிஷ்டாயை  தேவ்யை  க்ரி த்யை நத ோ ந : ||       5 

namo Jagat  Prtishhthaayai  De’vvyai  Krttyai  namo namaha 
 
 

 

ைோ தேவ ீ ஸர்வ பூதேஷு  விஷ்ணு   ோதைேி  ஶப்ேிேோ | 
Yaa De’vee Sarrva Bhoote’shu   VishhNu Maaye’ti Shabditaa 
 

ந ஸ்ேஸ்யை  ந ஸ்ேஸ்யை  ந ஸ்ேஸ்யை  நத ோ ந : ||           6 

namasstassyai  namasstassyai namsstassyai  namo namaha 

 

ைோ தேவ ீ ஸர்வ பூதேஷு  தேேதனத்ைபி  தைீதே   | நமஸ்..|  7 

Yaa De’vee Sarrva Bhoote’shu   Che’tane’ttyabhi Dheeyate’      | namass..| 
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ைோ தேவ ீ ஸர்வ பூதேஷு  புத்தி     ரூதபண ஸம்ஸ்திேோ  | நமஸ்..|  8 

Yaa De’vee Sarrva Bhoote’shu   Buddhi      Roope’Na  Sammsthitaa   | namass..|  

ைோ தேவ ீ ஸர்வ பூதேஷு  நித் ோ    ரூதபண ஸம்ஸ்திேோ  | நமஸ்..|  9 

Yaa De’vee Sarrva Bhoote’shu  niddraa      Roope’Na  Sammsthitaa   | namass..|  

ைோ தேவ ீ ஸர்வ பூதேஷு  க்ஷுதா    ரூதபண ஸம்ஸ்திேோ  | நமஸ்..|  10 

Yaa De’vee Sarrva Bhoote’shuk   Kshudhaa    Roope’Na  Sammsthitaa   | namass..| 
ைோ தேவ ீ ஸர்வ பூதேஷு  சாைோ     ரூதபண ஸம்ஸ்திேோ  | நமஸ்..|  11 

Yaa De’vee Sarrva Bhoote’shuc   CChaayaa    Roope’Na  Sammsthitaa   | namass..| 
 
 

    

ைோ தேவ ீ ஸர்வ பூதேஷு  ஶக்ேி      ரூதபண ஸம்ஸ்திேோ  | நமஸ்..|  12 

Yaa De’vee Sarrva Bhoote’shu   Shakkti    Roope’Na  Sammsthitaa   | namass..| 
ைோ தேவ ீ ஸர்வ பூதேஷு  த்ரி ஷ்ணோ ரூதபண ஸம்ஸ்திேோ | நமஸ்..|  13 

Yaa De’vee Sarrva Bhoote’shu   TrshhNaa   Roope’Na  Sammsthitaa   | namass..| 
ைோ தேவ ீ ஸர்வ பூதேஷு  க்ஷோந்ேி    ரூதபண ஸம்ஸ்திேோ  | நமஸ்..|  14 

Yaa De’vee Sarrva  Bhoote’shuk  Kshaanti    Roope’Na  Sammsthitaa   | namass..| 
ைோ தேவ ீ ஸர்வ பூதேஷு  ஜோேி       ரூதபண ஸம்ஸ்திேோ  | நமஸ்..|  15 

Yaa De’vee Sarrva Bhoote’shu   Jaati       Roope’Na  Sammsthitaa   | namass..| 
 
 

 

ைோ தேவ ீ ஸர்வ பூதேஷு  லஜ்ஜோ     ரூதபண ஸம்ஸ்திேோ  | நமஸ்..|  16 

Yaa De’vee Sarrva Bhoote’shu   Lajjaa      Roope’Na  Sammsthitaa   | namass..| 
ைோ தேவ ீ ஸர்வ பூதேஷு  ஶ ந்ேி     ரூதபண ஸம்ஸ்திேோ | நமஸ்..|  17 

Yaa De’vee Sarrva Bhoote’shu   Shannti     Roope’Na  Sammsthitaa   | namass..| 
ைோ தேவ ீ ஸர்வ பூதேஷு   த்தா    ரூதபண ஸம்ஸ்திேோ  | நமஸ்..|  18 

Yaa De’vee Sarrva Bhoote’shus  Shraddhaa   Roope’Na  Sammsthitaa   | namass..| 
ைோ தேவ ீ ஸர்வ  பூதேஷு  ோந்ேி   ரூதபண ஸம்ஸ்திேோ  | நமஸ்..|  19 

Yaa De’vee Sarrva  Bhoote’shu  Kaanti      Roope’Na  Sammsthitaa   | namass..| 
 
 

 

ைோ தேவ ீ ஸர்வ  பூதேஷு லக்ஷ் ீ  ரூதபண ஸம்ஸ்திேோ  | நமஸ்..|  20 

Yaa De’vee  Sarrva Bhoote’shu Lakkshmee   Roope’Na  Sammsthitaa   | namass..| 
ைோ தேவ ீ ஸர்வ  பூதேஷு வ்ரி த்ேி    ரூதபண ஸம்ஸ்திேோ  | நமஸ்..|  21 

Yaa De’vee Sarrva  Bhoote’shu  Vrutti     Roope’Na  Sammsthitaa   | namass..| 
ைோ தேவ ீ ஸர்வ பூதேஷு  ஸ்ம்ரி ேி   ரூதபண ஸம்ஸ்திேோ  | நமஸ்..|  22 

Yaa De’vee Sarrva  Bhoote’shus  Smrti     Roope’Na  Sammsthitaa   | namass..| 
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ைோ தேவ ீ ஸர்வ பூதேஷு  ேைோ      ரூதபண ஸம்ஸ்திேோ  | நமஸ்..|  23 

Yaa De’vee Sarrva Bhoote’shu   Dayaa    Roope’Na  Sammsthitaa   | namass..| 
ைோ தேவ ீ ஸர்வ பூதேஷு  துஷ்டி     ரூதபண ஸம்ஸ்திேோ  | நமஸ்..|  24 

Yaa De’vee Sarrva Bhoote’shu   Tushhti   Roope’Na  Sammsthitaa   | namass..| 
ைோ தேவ ீ ஸர்வ பூதேஷு   ோத்ரி      ரூதபண ஸம்ஸ்திேோ  | நமஸ்..|  25 

Yaa De’vee Sarrva Bhoote’shu   Maatr    Roope’Na  Sammsthitaa   | namass..| 
ைோ தேவ ீ ஸர்வ பூதேஷு  ப் ோந்ேி    ரூதபண ஸம்ஸ்திேோ  | நமஸ்..|  26 

Yaa De’vee Sarrva Bhoote’shub   Bhrannti   Roope’Na  Sammsthitaa   | namass..| 
 
 

 

இந்த்ரிைோணோம்  அதிஷ்டாத்ரீ  பூேோனோஞ் ேோகிதலஷு  ைோ | 
IndriyaaNaam  adhishhthaatree  Bhootaanaanj Chaakhile’shu Yaa 
பூதேஷு ஸேேம் ேஸ்யை  வ்ைோப்ேி  தேவ்யை  நத ோ ந : ||        27 

Bhoote’shu Satatamm  Tassyaiv  Vyaappti  De’vvyai namo namaha 
 

ேிேி ரூதபண ைோ க்ரி த்ஸ்ன  த ேத் வ்ைோப்ை ஸ்திேோ ஜ த் | நமஸ்..|  28 

Chiti Roope’Na Yaa Krtssna Me’tad VaayappyaS  Sthitaa Jagat   | namass..| 
 

 ஸ்துேோ ஸுய : பூர்வ - பீஷ்ட ஸம்  ைோத் 
 Stutaa  Suraif  Poorrvam -abheeshhta Sammsshrayaat- 

  ேதா ஸுத ந்த்த ண  ேிதனஷு தஸவிேோ | 
  Tathaa Sure’ndre’Na  Dine’shu Se’vitaa 
  த ோது ஸோ ந: ஶ பதஹது-ரீ வரீ  
 Karotu Saa naas Shubhahe’tu-reeshwaree 
  ஶ பானி பத் ோண்ைபி  ஹந்து ேோபே : ||                   29 
  Shubhaani  BhaddraaNyabhi Hanntu Chaapadaha 
 

 ைோ  ஸோம்ப் ேம் தேோத்தே -யேத்ை  ேோபியேர்- 
 Yaa Saamppratamm Choddhata-Daittya Taapitair 

  -அஸ் ோபிரீஶ   ே  ஸுய ர் ந ஸ்ைதே |  
  Assmaabhireeshaa Cha Surairr namassyate’ 
 ைோ ே ஸ்ம்ரி ேோ  ேத் க்ஷணத வ  ஹந்ேிந: 
 Yaa Chas smrtaa Tat-kkshaName’va  Hanntinas  
  ஸர்வோபதேோ  பக்ேி  விநம் -மூர்ேிபி : ||          30 
  Sarrvaapado Bhakkti Vinammra  Moortibhihi 

 

***ஓம்*** 
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ரஹஸ்ய த்ரயம் (1-3) 
  

-3.4 ப்ராதானிகம்  ரஹஸ்யம்-  

 

அஸ்ய ஸ்ரீ  ஸப்தஶதீ  ரஹஸ்ய த்ரயஸ்ய | 
Assya shree Sappthashatee Rahassyat trayassya 

நாராயண ரி ஷி:  |  அநுஷ்டுப்  சந்த: | 

naaraayaNa Rishihi   |  Anusshtup Chandaha | 

ஸ்ரீ மஹாகாள ீ மஹாலக்ஷ்மீ  மஹாஸரஸ்வத்யயா யதவதா: | 

Shree Mahaakaalee Mahaalakkshmee Mahaasarasswatyo De’vataaha 
யததாக்த  பலாவாப்த்யர்தத  ஜயே  விநியயாக: || 

Yathokta Phalavaapttayarrthe’  Jape’ Viniyogaha 
 

 

 

ராயஜாவாச / Raajovaacha 
 

பகவந் நவ தாரா யம  சண்டிகாயாஸ் த்வயயாதிதா: | 

Bhagavan nava-taaraa me’  ChaNdikaayas  twayodhitaaha 
ஏயதஷாம் ப்ரக்ரி திம் ப்ரம்ஹன்  ப்ரதானம் வக்து மர்ஹஸி ||         1 
Ye’te’shaamp prakrtim  BramhaNap  Praadhaanam Vakktu Marrhasi 
 

ஆராத்யம் யன் மயா யதவ்யா:  ஸ்வரூேம் யயந ச த்விஜ | 
Aaraaddhyaam yan mayaa De’vvyaas  Swaroopam Ye’na chad Dwija 
விதினா ப்ரூஹி ஸகலம்  யதாவத் ப்ரணதஸ்ய யம ||      2 

Vidhinaab  Broohi  Sakalam  Yataavat  PraNatassya me’ 
 

ரி ஷிருவாச / Rishiruvaacha 
 

இதம் ரஹஸ்யம் ேரம  மனாக்யயயம் ப்ரசக்ஷயத | 
Idam Rahassyam Parama  Manaakhye’yamp  Prachakksha te’ 
பக்யதா-Sஸீதி  ந யம கிஞ்சித்  தவா  வாச்யம்  நராதிே ||     3 

BhaktO-aseeti na me’ Kinchit  Tavaa Vaacchyam  naraadhipa 
 

ஸர்வஸ்யாத்யா மஹாலக்ஷ்மீ:  த்ரிகுணா ேரயம வரீ | 
Sarrvassyaadhyaa  Mahaa Lakkshmeest  TriguNaa  Parame’shwaree 
லக்ஷ்யா லக்ஷ்ய ஸ்வரூோ ஸா  வ்யாப்ய க்ரி த்ஸ்னம் வ்யவஸ்திதா ||  4 
Lakkshyaa Lakkshyas Swaroopaa Saaav Vyaappya  Krtsnam Vyavassthitaa 
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மாதுலுங்கம் கதாம்  தேடம்  ோன ோத்ரம்  ச ேிப்ரதீ | 
Maatulungam  Gadaam  Khe’tam  Paanapaattra cha Bibbhratee 
நாகம் லிங்கம் ச  யயானிம் ச  ேிப்ரதீ  ந்ரி ே  மூர்த்தனி ||   5 

naagam  Lingam cha  Yonim cha  Bibbhratee  nrpa Moorddhani 
 

தப்த காஞ்சன வர்ணாபா  தப்த காஞ்சன  பூஷணா | 
Thappta Kaanchana VarrNaabhaa  Thappta Kaanchana BhooshaNaa 

ஶ ன்யம் தத ேிலம்  ஸ்யவன  பூரயாமாஸ  யதஜஸா ||   6 

Shoonnyam Tadakhilama  Swe’na Poorayaamaasa te’jasaa 
 

ஶ ன்யம் தத ேிலம்  யலாகம்  வியலாக்ய  ேரயம வரி | 
Shoonnyam Tadakhilam Lokam Vilokkya  Parame’shwari 
ேபார  ேரமம் ரூேம்  தமஸா யகவயலன  ஹி ||     7 

Babhaara Paramam Roopam Tamasaa  Ke’vale’na hi 
 

ஸா பின்னா ஜன  ஸங்காஶ   தம்ஷ்ட்ராங்கித வரானனா | 
Saa bhinnaa  Jana  Sangkaashaa Damshttraaangkita Varaananaa 

விஶ ல யலாசனா நாரீ  ேபூவ  தனு  மத்யமா ||       8 

Vishaala Lochanaa  naaree  Baboova  Tanu Madhyamaa 
 

ேட்க ோத்ர ஶ ர: தேடட  -ரலங்க்ரி த சதுர்ப்புஜா | 
Khadga Paattras Shirahk Khe’tai  -Ralanngkrta Chaturbbhujaa 
கேந்த ஹாரம் ஶ ரஸா  ேிப்ராணா ஹி ஶ ர: ஸ்ரஜம் ||          9 

Kabanndha haaram  Shirasaa  BibbhraaNaa hi  Shiras srajam 
 

ஸா ப்யராவாச மஹாலக்ஷ்மீம்  தாமஸீ ப்ரமயதாத்தமா | 
Saap provaacha  Mahaalakkshmeem  Taamaseep  Pramadottamaa 

நாம கர்ம ச யம மாதர்  யதஹி துப்யம்  நயமா நம: ||    10 

naama Karma cha me’ Maatar  De’hi  Tubbhyam  namo nama’ha 
 

தாம் ப்யராவாச மஹாலக்ஷ்மீ:  தாமஸீம் ப்ரமயதாத்தமாம் | 
Taamp provaacha Mahaalakkshmes Taamaseem Pramadottamaam 

ததாமி தவ நாமானி  யானி கர்மாணி தானி யத ||     11 

Dadaami Tava naamani  Yaani KarrmaaNi Taani te’ 
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மஹாமாயா மஹாகாள ீ மஹாமாரீ க்ஷுதா த்ரி ஷா | 
Mahaamaaya  Mahaakaalee  Mahaamaareek Kshudhaa trshaa 

நித்ரா த்ரி ஷ்ணா டசகவரீா  காலராத்ரிர் துரத்யயா ||     12 

niddraa  TrshhNaa  Chaikaveera   Kaala rattrir Durattyayaa 
 

இமானி தவ நாமானி  ப்ரதி ோத்யானி கர்மபி : | 
Imaani Tava naamanip  Prati Paaddhyaani Karrmabhi hi 

ஏபி : கர்மாணி யத ஞாத்வா  யயாSதீயத யஸாS னுயத ஸுேம் ||   13 

E’bhih KarmaaNi Te’ gnaatwaa  yO-adeete’ sOshnute’ Sukham 
 

தாமித் யுக்த்வா மஹாலக்ஷ்மீ:  ஸ்வரூே-மேரம் ந்ரி ே | 
Taam-it Yuktthwaa Mahaalakkshmees  Swaroopa maparam nrpa 

ஸத்-வாக்யயனாதித் ஶ த்ததன  குயணயனந்து ப்ரப ம் தததௌ ||    14 

Sat vaakkhye’ naatit  Shuddhe’na  GuNe’nendup  Prabham Dadau 
 

அக்ஷமாலா-Sங்குஶ-தரா  வணீா புஸ்தக தாரிண ீ| 
Akkshamaala-ankusha dharaa  VeeNaa  Pustaka DhaariNee 

ஸா ேபூவ வரா நாரீ  நாமான்-யஸ்டய ச ஸா தததௌ ||     15 

Saa  babhoova Varaa naari  naamaan-yassayai  cha saa  Dadau. 
 

மஹாவித்யா மஹாவாண ீ பாரதீ வாக் ஸரஸ்வதீ | 
Mahaaviddyaa  MahaavaaNee  Bhaaratee  vaak Sarasswatee 

ஆர்யா ப்ராம்ஹ ீகாமததனுர்  யவத-கர்பா ச த ீ வரீ ||    16 

Aaryaab Braamhee  Kaamadhe’nur Ve’da Garbhaa cha dheeshwaree 
 

அததாவாச மஹாலக்ஷ்மீர்  மஹாகாளமீ் ஸரஸ்வதீம் | 
Atho vaacha Mahaalakkshmeer  Mahaa kaaleem Sarasswateem 

யுவாம் ஜனயதாம் யதவ்தயௌ  மிதுயன ஸ்வானு ரூேத: ||               17 

Yuvaam Janayataam  De’vvyau  Mithune’s  Swaanu  Roopataha 
 

இத்யுக்த்வா யத மஹாலக்ஷ்மீ: ஸஸர்ஜ மிதுனம் ஸ்வயம் | 
It yukktwa te’  Mahaalaakshmees  Sasarrja   Mithunams  Swayam 
ஹிரண்ய கர்பபௌ  ருசிதரௌ  ஸ்த்ரீ பும்தஸௌ கமலாஸதநௌ ||   18 

HiraNya Garrbhau Ruchiraus  Stree  Pummsau Kamalaasanau 
 

 

http://www.bhaskaraprakasha.com/


Praadhaanikam Rahassyam                                                                                                 Part 3 - 150                                                                          

 

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

 

 

ப்ரம்ஹன் விதத விரிஞ்யசதி  தா தரித்யாஹ தம் நரம் | 
Bramhan Vidhe’  Vrinjche’ti  Dhaa Tarittyaaha Tam naram 
ஸ்ரீ: ேத்யம கமயல லக்ஷ்மீ  த்யாஹ மாதா ச தாம் ஸ்த்ரியம் ||   19 

ShreeF Paddme’ Kamale’ Lakkshmeet  Tyaaha  Maataa cha Taams Striyam 
 

மஹாகாள ீபாரதீ ச  மிதுயன ஸ்ரி ஜத: ஸஹ | 
Mahaakaalee Bhaaratee cha   Mithune’s  Srujatas Saha 
ஏதயயா-ரேி ரூோணி  நாமானி ச வதாமி யத ||      20 

E’tayorapi  RoopaaNi  naamaani cha  Vadaami te’ 
 

நீலகண்டம் ரக்தோஹும்  யவதாங்கம் சந்த்ர ஶேரம் | 
neelakantham  Rakktabaahums  Shwe’taangam  Channdra she’kharam 
ஜனயாமாஸ  புருஷம்  மஹாகாள ீஸிதாம் ஸ்த்ரியம் ||     21 

Janayaamaasa  Purusham  Mahaakaalee  Sitaams Striyam 
 

 

ஸ ருத்ர: ஶங்கர: ஸ்தாணு:  கேர்த்தீ  ச த்ரியலாசன: | 

Sa RuddraS  ShangkaraS  SthaaNuK  Kaparrddee  chat  Trilochanaha 

த்ரய ீவித்யா காமததனு:  ஸா ஸ்த்ரீ பாஷாக்ஷரா ஸ்வரா ||    22 

Trayee Viddyaa  Kamadhenus  Saa ssttree  BhaashaaKsharaas Swaraa 
 

ஸரஸ்வதீ ஸ்த்ரியம் தகௌரீம்  க்ரி ஷ்ணம் ச புருஷம் ந்ரி ே | 
Sarasswatee Striyam  Gowreem  KrishNam cha  Purusham nrpa 

ஜனயா மாஸ நாமானி  தயயா-ரேி வதாமி யத ||      23 

Janayaa maasa naamaani  Tayorapi Vadaami te’ 
 

விஷ்ணு: க்ரி ஷ்யணா ஹ்ரி ஷீயக ஶ  வாஸுயதயவா ஜனார்தன: | 

Visshnuk KrishNoh  Hrsheeke’sho  Vaasude’vo Janaarrdanaha 
உமா தகௌரீ ஸதீ சண்டீ  ஸுந்தரீ ஸுபகா ஶ வா ||     24 

Umaa  Gowree  Satee  ChaNdee Sunndaree  Subhagaa  Shivaa 
 

 

ஏவம் யுவ தய: ஸத்ய: புருஷத்வம் ப்ரயேதியர | 
E’vam  Yuva  Tayas  Saddyaf   Purushattwamp   Prape’dire’ 
சக்ஷுஷ் மந்யதா நு ே யந்தி   யநதயர Sதத்வியதா ஜனா: ||     25 

Chakkshush Mannto nu Passhyannti  ne’tare’ atad -dwido Janaaha 
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ப்ரம்ஹயண ப்ர-தததௌ ேத்னமீ்  மஹாலக்ஷ்மீர் -ந்ரி ே த்ரயமீ் | 
BramhaNe’p  Pra-dadau  Pattneem   Mahaalakkshmeer nrpat Trayeem 
ருத்ராய தகௌரீம் வரதாம்  வாஸுயதவாய  ச ரியம் ||     26 

Ruddraaya Gowreem  Varadaam  Vaasude’vaaya  chas Shriyaam 
 

ஸ்வரயா ஸஹ ஸம்பூய  விரிஞ்ச்யயா Sண்ட மஜ-ீஜனத் | 
Swarayaa  saha Sambhooya Virinjchyo aNda  Majee janat 

ேிதபத பகவான் ருத்ரஸ்  தத் தகௌர்யா ஸஹ வரீ்யவான் ||    27 

Bibhe’da  Bhagawaan Ruddras  Tad Gowrryaa   Saha Veerryavaan 
 

அண்ட மத்யய ப்ரதானாதி  கார்ய ஜாத மபூந் ந்ரி ே | 
ANda Maddhye’p  Pradhaanaadi  Kaarrya  Jaatha Mabhoon nrpa 
மஹா பூதாத் மகம் ஸர்வம்  ஜகத் ஸ்தாவர ஜங்கமம் ||      28 

Mahaa Bhootaat Makam Sarrvam  Jagat Sthaavara Jangamam 
 

புயோஷ ோலயா மாஸ  தல்லக்ஷ்ம்யா ஸஹ யகஶவ: | 

Puposha  Paalayaamaasa  Tal Lakkshmyaa Saha Ke’shava ha 
ஸந்ஜஹார ஜகத் ஸர்வம்  ஸஹ தகௌர்யா மயஹ வர: ||       29 

Sanjahaara  Jagat Sarrvam  Saha Gowrryaa Mahe’shwaraha 
 

மஹாலக்ஷ்மீ: மஹா ராஜ  ஸர்வ ஸத்வ மயீ வரீ | 
Mahaalakshmeer  Mahaa raja  Sarrva Satwa Maeeshwaree 
 

நிராகாரா ச ஸாகாரா  டஸவ நானா-பிதான-ப்ரி த் | 
niraakaaraa cha Saakaaraa  Saiva  naanaa bhidhaana bhrt 

நாமாந்தடரர்  நிரூப்டயஷா  நாம்னா நான்யயன யகனசித் ||    30 

naamaantarair  nirooppyaishaa  naammnaa  naannye’na Ke’na chit 
 

 *** ஓம் *** 
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ரஹஸ்ய த்ரயம் (2-3)  
 

 -3.5 வைக்ரி திகம்  ரஹஸ்யம்- 
 

ரி ஷிருைாச / Rrishiruvaacha 
 

த்ரிகுணா தாமஸீ ததை ீ ஸாத்ைிகீயா  த்ரித ோ-திதா | 
TriguNaa Taamasee De’vee  Saatvikee yaat Tridhoditaa 
ஸா ஶர்ைா  சண்டிகா துர்கா  பத்ரா பகைதீர்  யதத ||    1 

Saa Sharrvaa ChaNdikaa  Durgaa Bhaddra  Bhagawateer yate’ 
 

தயாக நித்ரா  ஹதர ருக்தா  மஹாகாள ீ ததமாகுணா | 
Yoga niddraa  Hare’ Rukktaa   Mahaakaalee  TamoguNaa 
மது வகடப  நாஶ ர்த் ம்  யாம் துஷ்டோ-ைாம்புஜாஸன: ||   2 

Madhu Kaitabha naashaartham  Yaam  Tusshtha vaam bujaasanaha 
 

தஶ ைக்த்ரா  தஶபுஜா   தஶ பாதான் ஜன ப்ரபோ | 
Dasha Vakhttraa  Dasha Bhujaa  Dasha Paadaan janap Prabhaa 

ைிஶ லயா  ராஜமானா  த்ரிம்ஶல்தலாசன  மாலயா ||    3 

Vishaalayaa Raajamaanta  Trimmshal lochana Maalayaa 
 

 

ஸ்புரத்தஶன  தம்ஷ்ட்ரா ஸா  பீம ரூபாபி பூமிப | 
Sphuraddashana Dammshtraa saa  Bhheema Roopaapi Bhoomipa 

ரூப ஸஸௌபோக்ய  காந்தீனாம்  ஸா ப்ரதிஷ்டோ மஹா ரிய: ||   4 

Roopa Soubhaaggya Kaannteenaam  saap Pratishthaa Mahaa Shriyaha 
 

கட்க பாண  கதா ஶ ல  சக்ர ஶங்க புஶ ண்டி ப்ரி த் | 
Khaddga BaaaNa Gadaa Shoola   Chakkra Shankha  BhushuNdi  Bhrt 

பரிகம் கார்முகம்  ஶ ர்ஷம் நி ச்தயா தத் ரு ிரம்  தத ௌ  ||   5 

Parigham Kaarrmukam Sheersham  nishchyo tad drudhiram  Dadhau 

 

 

ஏஷா ஸா வைஷ்ணை ீ மாயா  மஹாகாள ீதுரத்யயா | 
E’shaa saa VaisshNavee Maayaa  Mahaa Kaalee  Durattyayaa  

ஆரா ிதா ைஶ குர்யாத்  பூஜா கர்து  சராசரம் ||     6 

Aaraadhitaa  Vasheekurryaath   Poojaa Karttus Charaacharam 
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ஸர்ை ததை ஶரீதரப்தயா யாSSைிர்ப் பூதா மிதப்ரபோ | 
Sarrva De’va Shareere’bbhyo  YaaAAvirb Bhootaa  Mitapprabhaa 

த்ரிகுணா ஸா மஹாலக்ஷ்மீ: ஸாக்ஷாந் மஹிஷமர்தின ீ||    7 

TriguNaa saa Mahaalakkshmees  Saakkshaan Mahisha Marrddinee 
 

 

தைதானனா  நீலபுஜா  ஸு தைத ஸ்தன மண்டலா | 
Shwe’taananaa neela Bhujaa  Sushve’tas  Stana MaNdalaa 
ரக்த மத்யா ரக்தபாதா  நீல ஜங்தகோரு ருன்மதா ||    8 

Rakkta Maddhyaa Rakktapaadaa   neela Janghoru Runnmataa 
 

ஸுசித்ர  ஜகனா சித்ர  மால்யாம்பர  ைிபூஷணா | 
Suchittra Jaghanaa  Chittra   Maallyaambara VibhooshaNaa 

சித்ரானு தலபனா காந்தி  ரூப  ஸஸௌபோக்ய  ஶ லின ீ||    9 

Chittraanu le’pana   Kaanti Roopa  Saubhaaggya Shaalinee 
 

அஷ்டா தஶ புஜா  பூஜ்யா  ஸா ஸஹஸ்ர புஜா ஸதீ | 
Ashtaa-dasha-bhujaa Poojjyaa  Saa Sahassra-bhujaa Satee 

ஆயு ோன்  யத்ர  ைக்ஷ்யந்தத  தக்ஷிணா : கர க்ரமாத் ||        10 

Aayudhaan Yattra  Vakkshyannte’   DakkshiNaa-dhah-karak-kramaat 
 

அக்ஷமாலா  ச கமலம்  பாதணாSஸி: குலிஶம் கதா | 
Akkshamaalaa cha Kamalam  BaaNOasih  Kulisham  Gadaa 

சக்ரம் த்ரீஶ லம் பரஶ :  ஶங்தகோ கண்டா ச பாஶக: ||        11 

Chakkram Trishoolam   Parashus  Shankho  Ghantaa cha Paashakaha 
 

ஶக்திர் தண்ட   சர்ம சாபம்  பான பாத்ரம் கமண்டலு: | 

Shakktir  DaNdash Charrma Chaapam  Paanapaattram KamaNdaluhu 

அலங்க்ரி த புஜா தமபி  ராயுத :  கமலாஸனாம் ||        12 

Alangkrta Bhujaa Me’bhi Raayudhaih Kamaalaasanaam 
 

ஸர்ை ததைமய ீமீஶ ம்  மஹாலக்ஷ்மீ மிமாம் ந்ரி ப | 
Sarrva De’va Mayee Meeshaam  Mahaalakkshmee mimaam   nrpa 

பூஜதயத் ஸர்ை தலாகானாம்  ஸ ததைானாம் ப்ரபுர் பதைத் ||        13 

Poojaye’t  Sarrva Lokaanaam Sa  De’vaanaam  Prabhur  Bhave’t 
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ஸகௌரீ ததஹாத்  ஸமுத் பூதா யா ஸத்வைக குணா ரயா | 
Gauree  De’haat  Samud Bhoota   Yaa  Satvaika  GuNashrayaa 

ஸாக்ஷாத் ஸரஸ்ைதீ  ப்தராக்த்தா ஶ ம்போஸுர  நிபர்ஹிண ீ||       14 

Saakkshaat  Sarasswateep   Prokkttaa Shummbhaasura  nibarhiNee 

 

 

தத ோ சாஷ்ட புஜா பாண  முஸதல ஶ ல சக்ர ப்ரி த் | 
Dadhau  Chaashta bhujaa BaaNa  Musale’  Shoola Chakkra Bhrt  
ஶங்கம் கண்டாம்  லாங்கலம் ச கார்முகம் ைஸு ோ ிப ||       15 

Shankham  GhaNtaam  Laangalan cha  Kaarmukam Vasudhaadhipa 
 

ஏஷா ஸம் பூஜிதா பக்த்யா  ஸர்ைஞ் ஞத்ைம் ப்ரயச்சதி | 
E’shaa Sam Poojitaa  Bhakkttyaa Sarrvag Gnyattwam  Prayacchati  

நிஶ ம்ப  ம ின ீ ததை ீ ஶ ம்போஸுர  நிபர்ஹிண ீ||        16 

nishummbha  Madhinee   De’vee   Shummbhaasura  nibarrhiNee 
 

இத் யுக்தானி ஸ்ைரூபாணி  மூர்த்தீனாம்  தை பார்த் ிை | 
It Yukttaanis SwaroopaNi  Moortteenaam   Tava Paarrtthiva 

உபாஸனம்  ஜகன் மாது: ப்ரி    காஸாம் நிஶ மய ||        17 

Upaasanam  Jagannmaatuf    Prdha  Gaasaam  nishaamaya 
 

மஹாலக்ஷ்மீர்  யதா  பூஜ்யா  மஹாகாள ீஸரஸ்ைதீ | 
Mahaalakkshmeer Yadaa   Poojjyaa  Mahaakaalee  Sarasswatee 

தக்ஷிதணாத்-தரதயா: பூஜ்தய  ப்ரி ஷ்டததா மிதுன த்ரயம் ||        18 

DakkshiNot Tarayof  Poojjye’  Prshthato Mithunat Trayam 
 

ைிரஞ்சி: ஸ்ைரயா  மத்தய  ருத்தரா ஸகௌர்யா ச தக்ஷிதண | 
Viranjchis  Swarayaa  Maddhye’    Ruddro  Gaurryaa  cha  DakkshiNe’ 
ைாதம லக்ஷ்ம்யா  ஹ்ரி ஷீதகஶ:  புரததா ததைதா  த்ரயம் ||       19 

Vaame’ Lakkshmyaah  Hrsheeke’shaf  Purato   De’vataat Trayam 
 

அஷ்டா தஶ புஜா மத்தய  ைாதம சாஸ்யா தஶ னனா | 
Asshtaa dasha Bhujaa  Maddhye’   Vaame’   Chassyaa  Dashaananaa 
தக்ஷிதண Sஷ்ட புஜா  லக்ஷ்மீர்  மஹதீதி ஸமர்சதயத் ||        20 

DakkshiNe’ ashta bhujaa  Lakkshmeer Mahateeti  Samarrchaye’t 
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அஷ்டா தஶபுஜா  வசஷா  யதா  பூஜ்யா  நரா ிப | 
Asshtaa dasha bhujaa   Chaishaa  Yadaa  Poojjyaa naraadhipa 

தஶ னனா சாஷ்ட புஜா  தக்ஷிதணாத்-தரதயாஸ் ததா ||        21 

Dashaananaa Chaasshta-bhujaa  DakkshiNot Tarayos Tadaa 
 

கால ம்ரி த்யூ ச ஸம்பூஜ்ஸயௌ  ஸர்ைாரிஷ்ட  ப்ரஶ ந்ததய | 
Kaala Mrtyoo  cha Sammpoojyau   Sarrvvaarisshtap  Prashaantaye’ 
யதா  சாஷ்டபுஜா பூஜ்யா  ஶ ம்போஸுர  நிபர்ஹிண ீ||         22 

Yadaa Chaashta-bhujaa Poojjyaa  Shummbhaasura nibarhiNee 
 

நைாஸ்யா: ஶக்தய: பூஜ்யா: ததா  ருத்ர ைிநாயஸகௌ | 
navaasyaas  Shakktyaaf  Poojjyaas  Tadaa  Ruddra Vinaayakau 

நதமா ததவ்யா  இதி ஸ்ததாத்வரர்  மஹாலக்ஷ்மீம் ஸமர்சதயத் ||       23 
namo De’vyaa  Itis  Stottrair  Mahaalakkshmeem  Samarrchaye’t 
 

அைதார  த்ரயார் ச்சாயாம்  ஸ்ததாத்ர மந்த்ராஸ் ததா ரயா: | 
Avataarat Trayaarcchaayaam   Stottra Mannttraass Tadaashrayaaha 

அஷ்டா  தஶபுஜா  வசஷா பூஜ்யா  மஹிஷ-மர்தின ீ||        24 

Asahtaa Dasha-bhujaa  Chaishaa  Poojjyaa Mahisha Marddinee 
 

மஹாலக்ஷ்மீர்  மஹாகாள ீ வஸை ப்தராக்தா ஸரஸ்ைதீ | 
Mahaalakkshmeer Mahaakaalee   Saivap Prokktaa Sarasswatee 

ஈ ைரீ புண்ய  பாபானாம்  ஸர்ை தலாக  மதஹ ைரீ ||        25 

Eashwaree  PuNya Paapaanaam  Sarrva Loka Mahe’shwaree 
 

மஹிஷாந்தகரீ தயந  பூஜிதா  ஸ ஜகத்  ப்ரபு : | 

Mahishaantakaree  Ye’na  Poojitaa Sa Jagat Prabhuhu 
பூஜதயஜ் ஜகதாம்  ோத்ரீம்  சண்டிகாம் பக்த ைத்ஸலாம் ||        26 

Poojaye’j Jagataam  Dhaattreem   ChaNDikaam Bhakkta Vattsalaam 
 

அர்க்யாதிபி  ரலங்காவரர்  கந்   புஷ்வபஸ் த ோக்ஷவத: | 
Arrghyaadibhi  Ralangkaarair   Gandha  Pusshpais  Thathaakkshataihi 
 

தூவபர் தீவப ச வநதைத்வயர்  நானா பக்ஷ்ய  ஸமன்ைிவத: ||      27 

Dhoopair  Deepais cha  naïve’ddyair  naanaa Bhakkshya  Samannvitaihi 
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ரு ி ராக்ததன பலினா  மாம்தஸன ஸுரயா ந்ரி ப | 
Rudhi Raakkte’na   Balinaa Maamse’na  Surayaan nrpa  

ப்ரணாம் ஆசமனதீயன  சந்ததனன  ஸுகந் ினா ||         28 

PraNaam aaacha-manee-ye’na   Channdane’na  Sugandhinaa 
 

ஸ கர்பூவர  ச தாம்பூவலர்  பக்தி போை  ஸமன்ைிவத: | 
Sa  Karrpooraish cha  Taamboolair  Bhakkti  Bhaava Samannvitaihi  

ைாமபோதக Sக்ரததா ததவ்யா   சின்ன ஶ ர்ஷம்  மஹாஸுரம் ||       29 

Vaama Bhaage’agGrato  De’vvyaash Chinna  Sheerisham Mahaasuram 
 

பூஜதயன் மஹிஷம் தயந  ப்ராப்தம்  ஸாயுஜ்ய  மீஶயா | 
Poojaye’n  Mahisham  Ye’nap  Praapptam  Saayujjya  meeshayaa 
தக்ஷிதண  புரத: ஸிம்ஹம்  ஸமக்ரம்   ர்ம-மீ ைரம் ||         30 

DakkshiNe’  Puratas  Simmham  Samaggram  Dharrma meesshwaram 
 

ைாஹனம்  பூஜதயத் ததவ்யா  த்ரி தம் தயந சராசரம் | 
Vaahanam Poojaye’t  Devyaa   Dhrtam  Ye’na  Charaacharam 
குர்யாச்ச  ஸ்தைனம்   மீாம்ஸ்  தஸ்யா ஏகாக்ர மானஸ: ||        31 

Kurryaach chas  Stavanam  Dheemaams  Tassyaa  E’kaaggra  Maanasaha 
 

தத: க்ரி தாஞ்ஜலிர்  பூத்ைா  ஸ்துைதீ  சரிவத  ரிவம: | 
Tatah  Krtaannjalir  Bhootvaas  Stuveeta  Charitai  Rimaihi 

ஏதகன ைா  மத்யதமன  வநதக-தந-தர-தயாரிஹ ||              32 

E’ke’na  vaa  Maddhyame’na  naike’ne’ - tara-yoriha 
 

சரிதார்த் ம் து ந  ஜதபஜ்  ஜபஞ் சித்ர  மைாப்னுயாத் | 
Charitaarddham  tu na  Jape’j  Japanjc  Chiddra  mavaappnuyaat 
ப்ரதக்ஷிணா  நமஸ்காரான்  க்ரி த்ைா மூர்த்னி  க்ரி தாஞ்ஜலி: ||      33 

PradakkshiNaa  namassakaaraan  Krttvaa Moorddhni  Krtaanjalihi 
 

க்ஷமா பதயஜ்  ஜகத்   ோத்ரீம்  முஹுர்முஹு ரதந்த்ரித: | 
Kkshamaa paye’j  Jagad  Dhaaattreem   Muhur muhu  Ratanddritaha 
ப்ரதி  தலாகம்  ச  ஜுஹுயாத்  பாயஸம் தில  ஸர்ப்பிஷா ||         34 

Pratis Shlokan cha Juhuyaat  Paayasam  Tila Sarrppishaa 
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ஜுஹுயாத் ஸ்ததாத்ர  மந்த்வரர் ைா  சண்டிகாவய ஶ பம் ஹைி: | 
Juhuyaats Stottra Manntrair  vaa  ChaNdikaayai  Shubham havihi 

பூதயா  நாம பவதர் ததைமீ்  பூஜதயத்  ஸுஸமாஹித: ||       35 

Bhooyo naama  Padair  De’veem  Poojaye’t  Susamaahitaha 
 

ப்ரயத: ப்ராஞ்ஜலி: ப்ரஹ்ை:  ப்ரணம் யாதராப்ய  சாத்மனி | 
Prayataf  Ppraanjalif  Prahhwaf  PpraNam  Yaaroppya  Chaattmani 

ஸுசிரம் போைதய-தீ ஶ ம்   சண்டிகாம்  தன்மதயா  பதைத் ||     36 

Suchiram  Bhaavaye’ deeshaam  ChaNdikaam  Tanmayo Bhave’t 
 

ஏைம் ய: பூஜதயத்  பக்த்யா  ப்ரத்யஹம்  பரதம ைரீம் | 
Ye’vam Yaf Poojaye’t  Bhakkttyaap  Prattyaham  Parame’shwareem 
புக்த்ைா  தபோகான்  ய ோ காமம்  ததை ீ ஸாயுஜ்ய மாப்னுயாத் ||   37 

Bhukkttvaa Bhogaan  Yathaa Kaamam  De’vee   Saayujjya  Maappnuyaat 
 

தயா ந  பூஜ யதத  நித்யம்  சண்டிகாம்  பக்த ைத்ஸலாம் | 
Yo na  Pooja Yate’  nittyam  ChaNdikaam  Bhakkta Vattsalaam 
பஸ்மீ-க்ரி த்-யாஸ்ய  புண்யானி  நிர்த்-ததஹத்  பரதம ைரீ ||   38 

Bhassmee  Krtt yaassya  PuNyaani  nird-dahe’t  Parame’shwaree 
 

தஸ்மாத்  பூஜய  பூபால   ஸர்ை  தலாக  மதஹ ைரீம் | 
Tassmaat   Poojaya  Bhoopaala  Sarrva Lokha  Mahe’shwareem 
யத ோக்ததன  ைி ோதனன  சண்டிகாம்  ஸுக -மாப்ஸ்யஸி ||    39 

Yathokkte’na   Vidhane’na   ChaNdikaam  Sukham appssyasi 
 

*** ஓம் ***  
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ரஹஸ்ய த்ரயம் (3-3) 
 

-3.6 மூர்த்தி ரஹஸ்யம்- 

 

ரி ஷிருவாச / Rishiruvaacha 
 

நந்தா  பகவதீ நாம  யா பவிஷ்யதி நந்தஜா | 
nanndaa Bhagawatee naama  Yaa Bhavishhyati nanndajaa 
ஸ்துதா  ஸா பூஜிதா  பக்த்யா  வஶ குர்யாஜ்  ஜகத் த்ரயம் ||   1 
Stutaa Saa Poojitaa Bhakkttyaa  Vasheekurryaaj Jagat Trayam  
 

கனககாத்தம  காந்தி: ஸா  ஸுகாந்தி  கனகாம்பரா | 
Kanakottama Kaantis Saa  Sukaanntti Kanakaambaraa 
கதவ ீ கனக  வர்ணாபா   கனககாத்தம  பூஷணா ||     2 
De’vee Kanaka VarrNaabhaa  Kanakottama BhooshaNaa 
 

கமலாங்குஶ  பாஶ ப்ஜஜ  ரலங்க்ரி த  சதுர்ப்  புஜா | 
Kamalaangkusha Paashaabjai  Ralankrta Chaturb Bhujaa 
இந்திரா  கமலா  லக்ஷ்மீ:  ஸா ஸ்ரீ  ருக்மாம் புஜாஸனா ||    3 
Indiraa Kamalaa Lakkshmees Saas Shree Rukkmaam Bhujaasanaa 
 

யா ரக்த  தந்திகா நாம  கதவ ீ  ப்கராக்தா  மயானக | 
Yaa Rakkta Dantitaa naama  De’veep Prokktaa mayaanagha 
தஸ்யா:  ஸ்வரூபம்  வக்ஷ்யாமி  ருணு  ஸர்வ  பயாபஹம் ||   4  
Tassyaas Swaroopam Vakkshyaamis ShruNu Sarrva Bhayaapaham 
 

ரக்தாம்பரா  ரக்த  வர்ணா  ரக்த ஸர்வாங்க  பூஷணா | 
Rakktaabaraa Rakkta VarrNaa Rakkta Sarrvaannga BhooshaNaa 
ரக்தாயுதா  ரக்த கநத்ரா  ரக்த  ககஶ தி  பீஷணா ||    5 
Rakktaayudhaa Rakkta ne’ttraa Rakkta Ke’shaati BheeshaNaa 
 

ரக்த  தீக்ஷ்ண  நகா  ரக்த  தஶனா  ரக்த தந்திகா | 
Rakkta TeekkshNa nakhaa Rakkta Dashanaa Rakkta Danntikaa 
பதிம்  நாரீ  வானுரக்தா  கதவ ீ பக்தம் பகஜஜ்  ஜனம் ||    6 
Patim naaree Vaanurakktaa  De’vee Bhakktam Baje’j Janam 
 
வஸுகதவ   விஶ லா  ஸா   ஸுகமரு  யுகல ஸ்தன ீ| 
Vasude’va Vishaalaa Saa   Sume’ru Yugalas stanee 
தீர்க்ககௌ  லம்பாவதி ஸ்தூலலௌ  தாவதீவ மகநாஹலரௌ ||    7 
Deergghau Lammbaavatis Sthoolau  Taavateeva Mano Harau 
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கர்க  ஶ வதி  காந் லதௌ லதௌ  ஸர்வானந்த  பகயாநித ீ| 
Karrka Shaavati kann Tau Tau  Sarrvaanannda Payonidhee 
பக்தான்  ஸம்பா-யகயத்  கதவ ீ ஸர்வ  காம துககௌ  ஸ்தலநௌ ||  8 
Bhakktaan Sammpaa-yaye’d De’vee  Sarrva Kaama Dughaus Stanau 
 

கட்கம்  பாத்ரம்  ச முஸலம் லாங்கலம் ச  பிபர்தி  ஸா | 
Khadgam Paattram Cha Musalam  Laangalam Cha Bibharrti Saa 
ஆக்யாதா  ரக்த  சாமுண்டா  கதவ ீ கயாகக வரீ தி  ச ||   9 
Aakkhyaataa Rakkta ChaamuNDaa  De’vee Yoge’shwaree Ti Cha 
 
அனயா  வ்யாப்த  மகிலம்  ஜகத்  ஸ்தாவர  ஜங்கமம் | 
Anayaav Vyaappta Makhilam   Jagats Sthaavara Jangamam 
இமாம் ய:  பூஜகயத்  பக்த்யா  ஸ வ்யாப்கனாதி  சராசரம் ||   10 
Imaamm yaf Poojaye’t Bhakkttyaa  Sav Vyaappnoti Charaacharam 
 
அதகீத  ய இமம்  நித்யம்  ரக்த  தந்த்யா  வபு:  ஸ்தவம் | 
Adheete’ Ya Imam nittyam   Rakkta Dannttyaa Vapus Stavam 
தம் ஸா  பரிசகரத்  கதவ ீ பதிம்  ப்ரிய மிவாங்கனா ||    11 
Tam Saa Parichare’d De’vee  Patimp Priya Mivaanganaa 
 
ஶ கம்பரீ  நீல  வர்ணா  நீகலாத்பல  விகலாசனா | 
Shaakammbharee neela VarrNaa  neelotpala Vilochanaa 
கம்பீர  நாபிஸ் த்ரிவலீ  விபூஷித  தனூதரீ||      12 
Gammbheera naabhist Trivalee  Vibhooshita Tanoodaree 
 
ஸுகர்க்க ஶ  ஸகமாத்துங்க  வ்ரி த்த பநீ  கன ஸ்தன ீ| 
Sukarrkka Sha Samottunga  Vrtta Peena Ghanas Stanee 

முஷ்டிம் ஶலீ  முகாபூர்ணம்  கமலம் கமலாலயா ||    13 
Mushhttim Shilee MukhaapoorrNam  Kamalam Kamalaalayaa 
 
புஷ்ப பல்லவ மூலாதி  பலாட்யம் ஶ க  ஸஞ்சயம் | 
Pushhpa Pallava Moolaadi  Phalaadyam Shaaka Sannjchayam 
காம்யானந்த ரஜஸர் யுக்தம்  க்ஷுத்-த்ரி ண்-ம்ரி த்யு பயாபஹம் ||    14 
Kaammyaanannta Rasair Yukktam Kshut-TrN-Mrttyu Bhayaapaham 
 
கார்முகம் ச ஸ்புரத் காந்தி  பிப்ரதீ பரகம வரீ | 
Kaarrmukham Chas Sphurat Kaanti  Bibbhratee  Parame’shwaree 
ஶ கம்பரீ ஶதாகீ்ஷ ஸா   ஜஸவ துர்கா ப்ரகீர்த்திதா ||     15 
Shaakambharee Shataakkshee Saa Saiva Durgaap Prakeerrtt-titaa 
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வி ஶ கா துஷ்ட தமன ீ ஶமன ீதுரிதா பதாம் | 
Vishokaa Dushhta Damanee  Shamanee Duritaa Padaaam 
உமா லகௌரீ ஸதீ சண்டீ   காளிகா ஸா ச பார்வதி ||     16 
Umaa Gauree Satee ChaNDee  Kaalikaa Saa Cha Paarrvati 
 
ஶ கம்பரீம்  ஸ்துவன்  த்யாயன்  ஜபன்  ஸம்-பூஜயந்-நமன் | 
Shaakammbhareems Stuvan Dhyaayan  Japan Sampoojayan namann 
அக்ஷய்ய ம நுகத ஶ க்ர  மன்ன பானாம்ரி தம் பலம் ||    17 
Akkshayya Mashnute’ Sheegghra  Manna Paanaamrtam Phalam 
 

பீமாபி நீல வர்ணா ஸா  தம்ஷ்ட்ரா  தஶன  பாஸுரா | 
Bheemaapi neela VarrNaa Saa  Dammshttraa  Dashana Bhasuraa 
விஶ ல  கலாசனா நாரீ  வ்ரி த்த  பனீ  பகயாதரா ||    18 
Vishaala  Lochanaa naaree   Vrtta Peena Payodharaa 
 

சந்த்ரஹாஸம்  ச டமரும்  ஶ ர: பாத்ரம் ச பிப்ரதீ | 
Channdrahaasam Cha Damarum  Shiraf Paattram Cha Bibbhratee 
ஏகவரீா  காலராத்ரி:  ஜஸகவாக்தா  காமதா ஸ்துதா ||    19 
E’kaveera Kaalaraattris   Saivokktaa Kaamadaas Stutaa 
 
கதகஜா  மண்டல துர் தர்ஶ   ப்ராமரீ சித்ர காந்தி ப்ரி த் | 
Te’jo MaNDala Durr  Darrshaab Bhraamaree Chittra Kaanti Bhrt 
சித்ரானு கலபனா கதவ ீ  சித்ரா பரண பூஷிதா ||     20 
Chittraanu Le’panaa De’vee  Chittraa bharaNa Bhooshitaa 
 
சித்ர ப்ரமர பாணி: ஸா  மஹா மாரீ தி கீயகத | 
Chittrab Bhramara PaaNissaa   Mahaa Maaree Ti Geeyate’ 
இத்கயதா மூர்த்தகயா கதவ்யா  யா: க்யாதா  வஸுதாதிப ||   21 
Itye’taa Moortttayao De’vvyaa  Yaah khyaataa Vasudhaadhipa 
 
ஜகன் மாது  சண்டிகாயா:  கீர்த்திதா: காம ததன வ: | 
Jagan Maatush ChaNDikaayaah  Keerttitaahk Kaama dhe’na vaha 
இதம் ரஹஸ்யம் பரமம்  ந வாச்யம் கஸ்ய  சித் த்வயா ||    22 
Idam Rahassyam Paramam  na Vaacchyamm Kassya Chit Twayaa 
 
வ்யாக்யானம் திவ்ய மூர்த்தீனாம்  அபீஷ்ட  பலதாயகம் | 
Vyaakkhyaanam Divvya Moortteenaam abheeshhtha Phaladaayakam 
தஸ்மாத் ஸர்வ ப்ரயத்கன ந  கதவமீ்  ஜப நிரந்தரம் ||     23 
Tassmaat Sarrvap Prayatne’na  De’veem Japa niranntaram 
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ஸப்த ஜன்மார்ஜிஜதர் தகாஜரர்  ப்ரம்ஹ ஹத்யா ஸஜமரபி | 
Sappta Jannmaarjitair Ghoorair  Brammha-hattyaa Samairapi 
பாட மாத்கரண  மந்த்ராணாம் முச்யகத ஸர்வ கில்பிஜஷ: ||    24 
Paatha Maattre’Na  MannttraaNaam Mucchyate’ Sarrva Killbishaihi 
 
கதவ்யா த்யானம் மயா க்யாதம்  குஹ்யாத் குஹ்ய தரம் மஹத் | 
De’vvyaad Dhyaanamm Mayaak Khyaatam Guhhyaat Guhhya Taram Mahat 
தஸ்மாத்  ஸர்வ ப்ரயத்கனந   ஸர்வ காம பல ப்ரதம் ||    25 
Tassmaat Sarrvap Prayatne’na   Sarrva Kaama Phalap Pradam 
 
ஸர்வ  ரூப மய ீகதவ ீ  ஸர்வம் கதவ ீ மயம் ஜகத் | 
Sarrva Roopa Mayee De’vee Sarrvamm De’vee Mayam Jagat 
அகதாSஹம் வி வ ரூபாம் த்வாம்  நமாமி பரகம வரீம் ||    26  
Atoaham Vishhwa Roopaam Tvaam  namaami Parame’wareem 
 

*** ஓம் *** 
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3.7 புஷ்பாஞ்ஜலி 
 

 
 

கர்பூற  நீராஜனம் 
 

              |                     | | 

ஓம் ராஜாதி ராஜாய ப்ரஸஹ்ய ஸாஹினன | 
                                                      --------------------                 --------------------                                               ---------------------                                                          ----------------------    --------------------   

             |                | |            |                 

நன ா வயம்  வவ ரவணாய குர் னஹ | 
                     ------------------                                                                                                                                                                                             -----------------     

                                               |               | | 

ஸ ன  கா ான் கா  கா ாய  ஹ்யம் | 

 ---------------                                                                 ------------------                                                                                                                                                     -----------------    

     | |                 | 

கான வனரா வவ ரவனணா ததாது | 

  ---------------                               --------------------                                             ------------------                                                                                           -----------------------   

      |            | 

குனபராய வவ ரவணாய | 

  --------------------                    --------------------                                                                                                                     ----------------------   
        | 

 ஹா ராஜாய ந : ||                 1 

------------------                     --------------------                                                            --------------------                                                                

 
 

      

 

 ந்த்ர புஷ்பம் 

       
  |      ||      

னயாSபாம் புஷ்பம் னவத  |  

                                                 -----------------        |       | |          | 

புஷ்பவான் ப்ரஜாவான் பஶ  ான் பவதி | 
                 -----------------------                                           --------------------- 

         | |     

சந்த்ர ா வா  அபாம் புஷ்பம் | 

---------------                                                           ------------------------                                                  --------------------      

        |       | |          | 

புஷ்பவான் ப்ரஜாவான் பஶ  ான் பவதி | 

                 ---------------                                                       ---------------------            

            |       |     |      |              |  

ய ஏவம் னவத | னயாSபா ாயதனம் னவத | ஆயதனவான் பவதி ||    2   
                                     ---------------------                                                                                                                     --------------------                                         -----------------                                                                    ----------------------   

 
 

 

 னதவமீ் வாச   ஜநயந்த னதவாஸ்  

  தாம் வி வரூபா:  பஶனவா வதந்தி | 
 

 ஸானநா  ந்த்னர  ஷ மூர்ஜம் துஹானா 
  னதநுர்  வாகஸ் ாநுப   ஶ ஷ்த்து வததூ…..Î ||               3 
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 யத்வாக்வ-தந்தி அவினசத நானி  
                                 -------------------           |  | |           |  

  ராஷ்ட்ரி னதவானாம் நிஷஸாத  ந்த்ரா | 

                                                      --------------------                  ---------------------                                                    |               | 

 சத ர ஊர்ஜந் துதுனஹ பயாகும் ஸிக்வஸ்வ்ய 

                                            ---------------------                                                                                                                                                                                  --------------------  

                     |          

  தஸ்யா: பர ம் ஜ கா  ||          4 
                                                         -------------------              

 

 

 
         |                     ||                            | 

ககௌரீ  ி ாய ஸலிலானி தக்ஷத்-னயகபதீ த்விபதீ ஸா சதுஷ்பதீ |   

--------- -------------------                              ------------------------                          ------------------------                           -----------------------         -------------------------                                  -----------------   --   

     |        |                   |              | |       | 

அஷ்டாபதீ நவபதீ பபூவுஷீ ஸஹஸ்ராக்ஷரா பரன  வ்னயா ன் ||     5 

------------------------                                             -------------------                                              --------------------------    -------------------------                                       ---------------------- 

 

 

                 |                  |          | | 

கந்த-த்வாராம் துராதர்ஷாம்   நித்யபுஷ்டாம் கரீஷிணமீ் | 

------------------                         ---------------------                ---------------------                              --- -----------------            ----------------------                                 ---------------------------              -------------------- 

    ||                ||                                          ||    

ஈ வரீகும் ஸர்வபூதானாம் தா ி னஹாப ஹ்வனய  ரியம் ||      6 

-------------------                                    ----------------------    ------------------------------------                                       ---------------------                                                ---------------------- 

 
 

  

ப்ரதக்ஷிணம்  
 

1 ஶ னலந  பாஹினநா  னதவி   பாஹி  கட்னகந  சாம்பினக  
கண்டா  ஸ்வனனந  ந: பாஹிச்  சாபஜ்யாநி  ஸ்வனனந ச || 

 

2 ப்ராச்யாம்-ரக்ஷ  ப்ரதீச்யாம்-ச  சண்டினக  ரக்ஷ-தக்ஷினண | 
 ப்ரா னண நாத்  -ஶ லஸ்ய   உத்தரஸ்யாம்  ததத வரி  || 

 

3 கஸௌம்யாநி யாநி  ரூபாணி  த்வரனலாக்னய  விசரந்தி  னத | 
 யாநி சாத்யர்த்த  தகாராணி  வத-ரக்ஷாஸ்  ாம்  ஸ்ததா புவம் || 
 

4 கட்க ஶ ல கதாதீநி  யாநி  சாஸ்த்ராணி னதம்பினக  | 
   கரபல்லவ  ஸங்கீநி  வத-ரஸ் ாந்   ரக்ஷ-ஸர்வத: ||          7 

 

(Chap 4, 24-27) 
 

 

 

 ஶ னவ-ஶ வ-ஸுஶ தலாSம்ரி த-தரங்க-கந்ததால்லஸந் -  
   -நவாவரண-னதவனத- நவ-நவாம்ரி தஸ்-யந்தினி | 
 

 குருக்ர -புரஸ்க்ரி னத- குண-ஶரீர- நித்னயாஜ்வனல-  
  -ஷடங்க- பரிவாரினத- கலித-னயஷ- புஷ்பாஞ்ஜலி: ||    8 
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ந ஸ்காரம் 

 

 நன ா னதவ்வய   ஹானதவ்வய  ஶ வாவய ஸததம் ந : | 

 ந : ப்ரக்ரி த்வய பத்ராவய  நியதா:  ப்ரணதா Sஸ் தாம் ||        9 
 
 

 

 
 

புஷ்பாஞ்ஜலி 
 

ஸாங்காவய ஸாயுதாவய ஸ பரிவாராவய ஸர்வாத் ிகாவய 

ஸ்ரீ  ஹா த்ரிபுரஸுந்தர்வய ந : 
ஸ்ரீ  ஹாகாள ீ ஹாலக்ஷ் ீ   ஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிண ீ  

ஸ்ரீ சண்டிகா  ஹாலக்ஷ்ம்வய ந : 
   னவனதாக்த  ந்த்ர புஷ்பாஞ்ஜலிம் ஸ ர்பயா ி     10 
 

 

 

 

ந ஸ்காரம்  
 

1. நன ா னதவ்வய  ஹானதவ்வய ஶ வாவய ஸததம் ந : | 

 ந : ப்ரக்ரி த்வய பத்ராவய நியதா: ப்ரண தாஸ்  தாம் ||  
 

2. கரௌத்ராவய நன ா நித்யாவய ககௌர்வய தாத்ர்வய நன ா ந : | 

 ஜ்னயாத்ஸ்னாவய னசந்து  ரூபிண்வய ஸுகாவய ஸததம் ந : ||  
 

3. கல்யாண்வய ப்ரணதாம் வ்ரி த்த்வய ஸித்த்வய குர்ன ா நன ா ந : | 

 வநர்ரி த்வய பூப்ரி தாம் லக்ஷ்ம்வய ஶர்வாண்வய னத நன ா ந : || 
 

4. துர்காவய  துர்க  பாராவய ஸாராவய  ஸர்வ காரிண்வய  | 
 க்யாத்வய  தததவ க்ரி ஷ்ணாவய  தூம்ராவய   ஸததம் ந : || 
  

5. அதி கஸௌம்யாதி கரௌத்ராவய  நதாஸ் தஸ்வய நன ா ந : | 

 நன ா ஜகத் ப்ரதிஷ்டாவய  னதவ்வய க்ரி த்வய நன ா ந : ||     11 
     

(Chap 5, 9-13) 
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ப்ரார்த்தவன 
 

1 ஸர்வ  ங்கள  ாங்கல்னய  ஶ னவ  ஸர்வார்த  ஸாதினக | 
 சரண்னய  த்ரியம்பினக  ககௌரி  நாராயணி  நன ாSஸ்து னத ||  

 

2 ஶரணாகத  தீனார்த்த  பரித்ராண பராயனண | 
 ஸர்வஸ்யார்த்தி  ஹனர  னதவி நாராயணி நன ாSஸ்து னத ||  
 

3 ஸர்வ ஸ்வரூனப  ஸர்னவ ஶ  ஸர்வ ஶக்தி ஸ ன்வினத | 
 பனயப்ய: த்ராஹி னநா னதவி  துர்னக னதவி நன ாSஸ்து னத || 

 

4 ஏ தத் னத வதனம்  கஸௌம்யம் னலாசன த்ரய பூஷிதம் | 
 பாது ந: ஸர்வ பீதிப்ய: காத்யாயனி  நன ாSஸ்து னத || 

 

5 ஜ்வாலா-கரால- த்யுக்ர- ஶஷாஸுர-ஸூதனம் | 
 த்ரீஶ லம் பாது னநா பீனதர் பத்ரகாலி நன ாSஸ்து னத || 

 

6 ஹிநஸ்தி வதத்ய-னதஜாம்ஸி  ஸ்வனனனா பூர்ய யா ஜகத் | 
 ஸா கண்டா பாது னநா னதவி  பானபப்னயாSந: ஸுதானிவ || 

 

7 அஸுரா-ஸ்ரி க் வ ஸா-பங்க  -சர்சிதஸ்னத கனரா ஜ்வல: |  

 ஶ பாய கட்னகா பவது   சண்டினக த்வாம் நதா வயம் ||  
 

8 னராகா  ந  ஶஷான் அபஹம்ஸி  துஷ்டா 
  ருஷ்டா து  கா ான்   ஸகலா  ந பீஷ்டான் | 
 த்வா ா  ரி தானாம்  ந விபந் நராணாம் 

  த்வா ா  ரி தா ஹ்யா ரயதாம்  ப்ரயாந்தி || 
  

9 ஸர்வ பாதா  ப்ரஶ னம்  த்வரனலாக்யஸ் யாகினல வரி | 
 ஏவ ன வ  த்வயா கார்யம்   அஸ் த் வவரி  விநாஶனம் || 
 

(Chap 11 – 10,12,24-29,39) 
   

10 ஆயுர் னதஹி  தநம் னதஹி  வித்யாம்  னதஹி   னஹ வரீ |   

 ஸ ஸ்த  அகிலம்  னதஹி   னதஹி ன   பரன வரி || 
  

 

   11 ரூபம் னதஹி ய ஶ  னதஹி  பகம் னதவி  பகவதி | 
 புத்ரான் னதஹி  தநம் னதஹி  ஸர்வ கா ாம் ச னதஹி ன  || 
 

   12  ஹிஷக்னி   ஹா ானய சாமுண்னட  முண்ட  ாலினி | 
 ஆயுரானராக்ய ஐ வர்யம்  னதஹி னதவி  நன ாSஸ்து னத ||  12 
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சதுர்னவதம் 

  
   | |       |         |          | |  
1 அக்ன ீீனள புனராஹிதம் யஞ்ஞஸ்ய னதவ ம்ரி த்விஜம் 
 -------------------------        --------------------                   --------------------                            --------------------------    ---------------------     | |      | 
 னஹாதாரம் ரத்ன  தாத ம் | 
            -  ---------------------  
 
              |          |           |      
2 இனஷத்வா:  ஊர்னஜத்வா வாயவஸ்த்த  உபாயவஸ்த  னதனவா   
 -----------------------                ---------------------------                                   -------------------------                                                   ----------------------                                                                       ----------------------- 
 

          |          |                                |                              | 
 வ:  ஸவிதா  ப்ரார்ப்பயது னரஷ்ட்டத ாய கர் னண | 
        -----------------------                                  --------------------                                                                               -------------------- 

       |  |               |   
3. அக்ன ஆயாஹி வதீனய க்ரிணானனா ஹவ்ய தாதனய 
             -------------------                                     -----------------------                                          -------------------------            -------------------------           |     | 
 நினஹாதா ஸத்ஸி பர்ஹிஷி | 
        --------------------- 

 

 
                   |                                      |           |                        | |  

4. ஶந்னநா னதவ:ீ (ர)-அபிஷ்டய  ஆனபா பவந்து பதீனய  
                                                  -------------------------                                              -----------------------------------------                                            -   ---------------                                  ----------------------- 

                                  |    
 சம்   னயா:(ர)-அபிஸ்ரவந்து ந: ||       13 
      -------------------------------- 

 
 

 
    |            | | 

 அதானதா தர்ஶ பூர்ண  ாகஸௌ வ்யாக்யா யா : | 
 ---------------------------------                                                  -------------------------                                                                  ---------------------------        |                  | 

 ப்ராதரக்னினஹாத்ரம் ஹுத்வா | 
 -------------------------------    ---------------------           |            

 அன்ய- ாஹ- னயீம் ப்ரணயீ | 
                                      - --------------------- 

  |  |  

 அக்ன-ீரன்வா  ததாதி | 
            ---------------------                                               -----------------     -       -------------------------      |   |      

 ந கத ரினயான்ய  க்நிம் ப்ரணயதி || 
                       --- ------------------                                                       ------------------------                                                    ------------------- 

 
 

   |         |      |  

 ஆத்யம் புருஷ ீஶ நம்  புருஹூதம் புருஸ்க்ரி தம் | 
 --------------------------------                                                                    -----------------------                       -------------------------                                                                                                                                                  -----------------------   

                      |                                             |          | 

 ப்ரதன காக்ஷரம் ப்ரம்ஹ    வ்யக்தா வ்யக்த ஸநாதனம் ||   14 
  ---------------------         --------------------             ----------------------------                                                                           ------------------------                       -------------------------                                                                                               ------------------- 

 

ஹரி: ஓம் 
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3.8 க்ஷமா  ப்ரார்த்தனா 

 
௮பராத ஸஹஸ்ராணி  க்ரியந்தே Sஹர்நிஶம் மயா | 
Aparaadha SahasraaNik  Kriyante’ahrnishamm  Mayaa  
    ோதஸா Sயமிேி மாம் மத்வா  க்ஷமஸ்வ பரதம வரி ||         1 

    Daaso  ayamiti  Maam  Matvaak  Kshamassva  Parame’shwari  
 

ஆவாஹநம் ந ஜாநாமி   ந ஜாநாமி விஸர்ஜனம் | 

Aavaahanam  na Jaanaami  na Jaanaami Visarrjanamm  

    பூஜாம் விதிம் ந ஜாநாமி   க்ஷம்யோம் பரதம வரி ||          2 

    Poojaamm vidhim na Jaanaamik Kshmyataam  Parame’shwari  
 

மந்த்ர ஹநீம் க்ரியா ஹநீம்   பக்ேி ஹநீம் ஸுதர வரி | 

Mannttra heenammk Kriyaa Heenamm Bhakkti Heenamm Sure’shwari  
    யத் பூஜிேம்  மயா தேவி   பரிபூர்ணம் ேேஸ்து தம ||          3 

    Yat poojitam Mayaa De’vi ParipoorNamm Tadastu  Me’  
 

அபராத ஶேம் க்ரி த்வா   ஜகேம்தபேி  தசாச்சதரத் | 
Aparaadha-shatam Krttvaa  Jagadambe’ti  Chocchare’t  
    யாம் கேிம் ஸமவாப்தநாேி  ந ோம் ப்ரம்ஹாேய: ஸுரா: ||      4 

    Yaam  Gatimm Samavaappnoti   na Taammb Bramhaa dayaS Suraaha  

 

ஸாபராததோ Sஸ்மி ஶரணம்   ப்ராப்ேஸ் த்வாம்  ஜகேம்பிதக | 
Saa paraadhOasmi    SharaNammp  Praapptast Tvaam   Jagadambike’  
     இோன ீமநு கம்ப்தயா Sஹம்  யததச்சஸி  ேதோ குரு ||       5 

 Idaanee  Manu KampyOahamm   Yathe’cchasi   Tathaa Kuru  
            

அஞ்ஞாநாத்வி ஸ்ம்ரி தேர் ப்ராந்த்யா   யந்-ந்யூநம்-அதிகம் க்ரி ேம் | 

Ag-gnyaa-naadviS    Smrte’rb    Bhraanttyaa   Yann-nyoo-na-madhikamm Krtam  
     ேத்ஸர்வம் க்ஷம்யோம் தேவி   ப்ரஸீே பரதம வரி ||       6 

 Tat Sarvammk Kshammyataam De’vip  Praseeda Parame’shwari  
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காதம வரி ஜகந்மாே:   ஸச்சிோநந்ே-விக்ரதஹ | 

Kaame’shwari Jaganmaataha   Sacchidaanannda Viggrahe’  
     க்ரஹாணார்-சாமிமாம் ப்ரீத்யா  ப்ரஸீே பரதம வரி ||       7 

 Ggrahaa-Naar-chaamimaammp Preettyaap Praseeda Parame’shwari  
 

யேக்ஷர பே ப்ரி ஷ்டம் மாத்ராஹனீம் து யத் பதவத் | 
Yatakkshara Pada Bhrshtham Maattraaheenam tu Yat Bhave’t 
 ேத் ஸர்வம் க்ஷம்யோம் தேவி நாராயணி நதமாSஸ்து தே ||      8 

 Tat Sarrvammk Kshammyataam De’vi naaraaayaNi namosthute’ 
 

விஸர்க பிந்து மாத்ராணி  பே பாோக்ஷராணி ச | 
Visarrga Bindu MaattraaNi Pada PaadaakksharaaNi Cha 

 ந்யூனாேி விக்ோன் ஏோனி க்ஷமஸ்வ பரதம வரி ||            9 

 nyuunaati vikktaan E’taanik Kshamassva Parame’shwari 
 

குஹ்யாேி குஹ்ய தகாப்த்ரீ த்வம் க்ரி ஹாணாஸ்மத் க்ரி ேம் ஜபம் | 

Guhhyaati  Guhhya Gopp-ttreet-tvamm Grhaa-Naasmat    Krtamm Japam  

     ஸித்திர் பவது தம தேவி  த்வத் ப்ரஸாோத் ஸுதர வரி ||        10 

 Siddhhir  Bhavatu Me’  De’vit  Tvat   Prasaadaat   Sure’shwari  
 

ஸர்வ ரூப மய ீதேவி ஸர்வம் தேவி மயம் ஜகத் ||    

Sarrva Roopa Mayee De’vi Sarrvam De’vi Mayam Jagat 
 அதோSஹம் வி வ ரூபாம் த்வாம் நமாமி பரதம வரி ||          11 

 AtOaham   vishva   roopaam  tvaam  nammami parame’shwari 
 

ஸர்வம்   ஜகேம்பார்பணமஸ்து 

 

****   ஓம்    **** 
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-4.1 மஹிஷாஸுர   மர்தினி   ஸ்ததாத்ரம்- 
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அயி கிரி  நன்தினி   நன்தித தமதினி   வி வ  விதனாதினி   நன்திநுதத 
 Ayi  giri  nandini   nandita   me‘dini   vishwa   vino’dini   nandinute‘ 
 கிரிவர வின்த்ய ஶ தராதினி வாஸினி   விஷ்ணு   விலாஸினி ஜிஷ்ணுநுதத 
 Girivara vindya shiro’dhini vaasini Vishnu vilaasini jishNunute‘ 
 

பகவதி  தஹ  ஶ தி   கண்ட  குடும்பினி   பூரி  குடும்பினி   பூரி க்ரி தத 
Bhagavati he‘    shiti    kantha     kutumbini      boori     kutumbini      boori    krte‘ 
 ஜய  ஜய   தஹ  மஹிஷாஸுர மர்தினி  ரம்ய  கபர்தினி  ஶலஸுதத   

 Jaya jaya  he’y  mahishaasura   mardini   ramya  kapardini  shailasute‘   1 

  
ஸுரவர வர்ஷிணி  துர்தர தர்ஷிணி  துர்முக மர்ஷிணி  ஹர்ஷரதத  
Suravara  varshiNi   durdhara  dharshiNi  durmukha  marshiNi   harsharate‘ 
 த்ரிபுவன தபாஷிணி  ஶங்கர ததாஷிணி கில்பிஷ தமாஷிணி ககோஷரதத 
 Tribhuvana  po’shiNi    Shankara  to’shiNi    kilbisha   mo’shini     gho’sharate‘ 
 

தநுஜநி தராஷிணி திதிஸுத தராஷிணி துர்மத ஶ ஷிணி  ஸிந்துஸுதத 
Danujani ro’shiNi    ditisuta   ro’shiNi    durmada   sho’shiNi    sindhusute‘ 
 ( ஜய ஜய ….. )  ( Jaya jaya ….. )        2 

 
அயி ஜகதம்ப  மதம்ப கதம்ப  வனப்ரிய  வாஸினி  ஹாஸரதத 
Ayi   jagadamba madamba kadamba vanapriya   vaasini   haasarate‘ 
 ஶ கரி ஶ தராமணி  துங்க ஹிமாலய  ரி ங்க நிஜாலய  மத்ய கதத 
 Shikhari  shiro’maNi   tunga    himaalaya    shrnga   nijaalaya   madhya gate‘ 
 

மதுமதுதர மதுககடப கஞ்ஜினி  ககடப பஞ்ஜினி  ராஸரதத 
Madhu madhure‘ madhukaitabha  ganjini kaitabha bhanjini  raasarate‘ 
 ( ஜய ஜய ….. )  ( Jaya jaya ….. )        3 

       
அயி ஶத கண்ட    விகண்டித  ருண்ட    விதுண்டித  ஶ ண்ட   கஜாதிபதத 
Ayi shata khaNda   vikhaNdita  ruNda   vituNdita   shuNda   gajaadhipate‘ 
 ரிபு  கஜ  கண்ட   விதாரண   சண்ட   பராக்ரம  ஶ ண்ட   ம்ரி காதிபதத 
 Ripu gaja gaNda  vidaaraNa chaNda  paraakrama shuNda mrgaadhipate‘ 
 

நிஜ   புஜ  தண்ட    நிபாதித  கண்ட   விபாதித  முண்ட   படாதிபதத 
nija bhuja danda nipaatita khanda vipaatita muNda bataadhipate‘ 
 ( ஜய ஜய ….. )  ( Jaya jaya ….. )        4 
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அயி ரண துர்மத  ஶத்ரு வகதோதித  துர்தர நிர்ஜர  ஶக்தி ப்ரி தத 
Ayi  raNa  durmata shatru  vadho’dita  durdhara  nirjara  shakti Bhrte’ 
 சதுர விசார  துரீண மஹாஶவ  தூத க்ரி த ப்ரமதோதிபதத 
 Chatura vichaara dhureeNa mahaashiva  doota krta  pramathaadhipate‘ 
 

துரித துரீஹ  துராஶய துர்மதி  தானவதூத க்ரி தான்தமதத 
Durita dureeha  duraashaya durmati   daanavdoota  krtaantamate‘ 
 ( ஜய ஜய ….. )  ( Jaya jaya ….. )        5 

 
அயி ஶரணாகத கவரிவதூவர  வரீவராபய தாயகதர 
Ayi sharaNaagata  vairivadhoovara   veeravaraabhaya daayakare‘ 
 த்ரிபுவன மஸ்தக ஶ ல விதராதி  ஶ தராSதி  க்ரி தாமல ஶ லகதர 
 Tribhuvana mastaka  shoola  viro’dhi  shirO’dhi   krtaamala  shoolakare‘ 
 

துமி துமி தாமர  துன்துபிநாத  மதஹா முகரீ க்ரி த திக்மகதர 
Dumi dumi taamara  dundubhinaada  maho’mukhari krta   digmakare‘ 
 ( ஜய ஜய ….. )  ( Jaya jaya ….. )        6 

 
அயி நிஜ ஹும்க்ரி தி மாத்ர நிராக்ரி த  தூம்ர விதலாசன தூம்ர ஶதத 
Ayi nija humkrti   maatra  niraakrta   dhoomra  vilochana dhoomra shate‘ 
 ஸமர வி ஶ ஷித தஷாணித பஜீ  ஸமுத்பவ ஶ ணித பஜீலதத 
 Samara visho’shita   sho’Nita beeja   samudbhava   sho’Nita   beejalate‘ 
 

ஶ வ ஶவ ஶ ம்ப  விஶ ம்ப  மஹாபவ  தர்பித பூத பிஶ சரதத 
Shiva shiva shumbha  vishumbha  mahaabhava  tarpita bhoota pishaacharate‘ 
 ( ஜய ஜய ….. )  ( Jaya jaya ….. )        7 

  
தனு ரணு  ஷங்க   ரணக்ஷண  ஸங்க   பரிஸ்புர  தங்க   நடத் கடதக 
Danu raNu  Shanga  raNakshaNa sanga   parisphura  danga  natat katake‘ 
 கனக பிஶங்க    ப்ரி ஶத்க நிஷங்க    ரஸத்பட   ரி ங்க ஹதாவடுதக 
 Kanaka pishanga  prshatka  nishanga   rasatpata  shringa   hataavatuke‘ 
 

க்ரி த  சதுரங்க   பலக்ஷிதி ரங்க  கடத் பஹு ரங்க    ரடத் படுதக 
Krta  chaturanga  balakshiti ranga  Ghatad bahu ranga   ratat patuke‘ 
 ( ஜய ஜய ….. )  ( Jaya jaya ….. )        8 
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ஜய  ஜய  ஜப்ய    ஜதய ஜய ஶப்த     பரஸ்துதி  தத்பர   வி வநுதத 
Jaya jaya japya   jaye‘ jaya  shabda   parastuti   tatpara  vishvanute‘ 
 பண  பண   பிஞ்ஜிபி   பிங்க்ரி த   நூபுர     ஸிஞ்ஜித  தமாஹித   பூதபதத 
 PhaNa PhaNa Bhinjhipi  Bhinggrta  noopura  sinjita  mo’hita  Bhootapate‘ 
 

நடித  நடார்த   நடீ    நட   நாயக    நாடித   நாட்ய   ஸுகாநரதத 
natita nataardha natee nata naayaka  naatita naatya  sukaanarate‘ 
 ( ஜய ஜய ….. )  ( Jaya jaya ….. )        9 

 
அயி ஸுமன: ஸுமன:  ஸுமன:  ஸுமன:  ஸுமதனாஹர காந்தியுதத 
Ayi  sumanas  sumanas   sumanas    sumanas    sumano’hara   kaantiyute‘ 

  ரி த  ரஜன ீ ரஜன ீ ரஜன ீ ரஜன ீ ரஜன ீ கர வக்த்ர வ்ரி தத 
 Shrta  rajanee  rajanee rajanee rajanee  rajanee  kara vaktra vrte‘ 
 

ஸுநயன விப்ரமர ப்ரமர  ப்ரமர  ப்ரமர ப்ரமராதிபதத 
Sunayana  vibhramara bhramara bhramara bhramara bhramaraadhipate‘ 
 ( ஜய ஜய ….. )  ( Jaya jaya ….. )           10 

 
ஸஹித  மஹாஹவ  மல்லம தல்லிக  மல்லித ரல்லக  மல்லரதத 
Sahita   mahaahava    mallama  tallika     mallita  rallaka    mallarate‘ 
 விரசித வல்லிக  பல்லிக மல்லிக  பில்லிக பில்லிக  வர்க வ்ரி தத 
 Virachita vallika     pallika mallika      bhillika bhillika    varga vrite‘ 
 

ஶ தக்ரி த புல்ல ஸமுல்ல ஸிதாருண  தல்லஜ  பல்லவ ஸல்லலிதத 
Shitakrta phulla    samulla sitaaruNa      tallaja pallava   sallalite‘ 
 ( ஜய ஜய ….. )  ( Jaya jaya ….. )           11 

 
அவிரலகண்ட கலன்மத தமதுர   மத்த மதங்கஜ ராஜபதத 
AviralagaNda   galanmada   me‘dura   matta matangaja   raajapate‘ 
 த்ரிபுவன பூஷண  பூதகலாநிதி  ரூப பதயாநிதி  ராஜஸுதத 
 Tribhuvana bhooshaNa bhootakalaanidhi roopa payo’nidhi   raajasute‘ 
 

அயி ஸுத தீஜன லாலஸ மானஸ தமாஹன மன்மத ராஜஸுதத 
Ayi suda   teejana   laalasa maanasa   mo’hana  manmata  raajasute‘ 
 ( ஜய ஜய ….. )  ( Jaya jaya ….. )           12 
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கமல தளாமல  தகாமள காந்தி  கலா கலிதாமல  பால லதத 
Kamala dalhaamala ko’malha kaanti  kalaa kalitaamala   Baala late‘ 
 ஸகல விலாஸ கலா நிலய க்ரம  தகலிச லத்கல ஹம்ஸ குதல 

 Sakala  vilaasa kalaa  nilaya karma   ke‘licha latkala   hamsa kule‘ 
 

அளிகுல ஸங்குல குவலய மண்டல மமௌலி மிலத் பகுளாளிகுதல 

Alhikula   sankula   kuvalaya maNdala   mauli   milat   bakulhaalhikule‘ 
 ( ஜய ஜய ….. )  ( Jaya jaya ….. )           13 

 
கரமுரள ீரவ   வஜீித கூஜித லஜ்ஜித தகாகில மஞ்ஜுமதத 
Karamuralhee rava veejita koojita  lajjita     ko’kila   manjumate‘ 
 மிலித புலிந்த மதனாஹர குஞ்சித ரஞ்சித ஶல நிகுஞ்ஜகதத 
 Milita  pulinda  mano’hara    gunchita  ranchita   shaila nikunjagate‘ 
 

நிஜ குண பூத மஹா ஶப ரீகண  ஸத்குண ஸம்ப்ரி த தகளிததல 

nija guNa bhoota mahaa shabareegaNa sadguNa sambhrta ke‘lhitale‘ 
 ( ஜய ஜய ….. )  ( Jaya jaya ….. )           14 

 
கடி தட பதீ துகூல விசித்ர மயூக திரஸ்க்ரி த  சந்த்ர ருதச 
Kati tata peeta dukoola vichitra  mayookha tiraskrta   chandra ruche‘ 
 ப்ரணத ஸுராஸுர மமௌளி மணிஸ்புர தம்ஶ ல ஸந்நக சந்த்ர ருதச  
 praNata suraasura   maulhi   maNisphura    damshula   sannaka chandra ruche‘ 
 

ஜித கனகாசல மமௌளி பததார்ஜித  நிர்பர குஞ்ஜர கும்பகுதச 
Jita kanakaachala maulhi   pado’rjita    nirbhara    kunjara kumbhakuche‘ 
 ( ஜய ஜய ….. )  ( Jaya jaya ….. )           15 

 
விஜித ஸஹஸ்ர ககரக ஸஹஸ்ர  ககரக ஸஹஸ்ர ககரகநுதத  
Vijita   sahasra   karaika  sahasra     karaika  sahasra   karaikanute‘ 
 க்ரி தஸுர தாரக ஸங்கர தாரக ஸங்கர தாரக ஸூநுஸுதத 
 Krtasura   taaraka  sangara   taaraka sangara  taaraka soonusute‘ 
 

ஸுரத ஸமாதி  ஸமான ஸமாதி   ஸமாதி  ஸமாதி  ஸுஜா தரதத 
Suratha samaadhi  samaana samaadhi    samaadhi samaadhi   sujaa tarate‘ 
 ( ஜய ஜய ….. )  ( Jaya jaya ….. )           16 
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பத கமலம் கருணாநிலதய வரிவஸ்யதி தயாSனுதினம் ஸ ஶ தவ 

Pada kamalam karuNaanilaye‘   varivasyati    yO’nudinam sa shive‘ 
 அயிகமதல கமலா நிலதய  கமலா  நிலய: ஸ கதம் ந ப தவத் 
 Ayi kamalam kamalaa  nilaye‘    kamalaa  nilayas  sa katham na bhave‘t 
 

தவ பததமவ பரம் பதமித்யனு ஶ லயததா மம   கிம் ந ஶ தவ 

Tava padame‘va param padamityanu sheelayato’   mama kim na shive‘ 
 ( ஜய ஜய ….. )  ( Jaya jaya ….. )           17 

 
கனக லஸத்கல ஸிந்து ஜகலரநு ஸிஞ்சிநு தத குண ரங்க புவம் 

Kanaka lasatkala   sindhu  jalairanu    sinjichinu te‘ guNa ranga bhuvam 
 பஜதி ஸ கிம் ந  ஶஶ  குச கும்ப  தடீபரி ரம்ப  ஸுகோநுபவம் 

 Bhajati sa kim na sashee kucha kumbha  tateepari rambha sukhaanubhavam 
 

தவ சரணம் ஶரணம் கரவாணி நதாமர வாணி நி வாஸி ஶ வம் 

Tava charaNam sharaNam karavaaNi  nataamara vaaNi ni vaasi shivam 

 ( ஜய ஜய ….. )  ( Jaya jaya ….. )           18  

 
தவ விமதலந்து குலம் வததனந்து மலம் ஸகலம் நனு கூலயதத 
Tava vimale‘ndu kulam   vadanendu malam   sakalam  nanu koolayate‘ 
 கிமு புருஹூத புரீந்து முகீ  ஸுமுகீ பிரமஸௌ விமுகீ க்ரியதத 
 Kimu puruhoota pureendu mukhee   sumukhee  bhirasau  vimukhee  kriyate‘   
 

மம து மதம் ஶவநா மததன பவதீ க்ரி பயா கிமுத க்ரியதத 
Mama tu matam shivanaa madhane‘ bhavattee krupayaa kimuta kryate‘ 
 ( ஜய ஜய ….. )  ( Jaya jaya ….. )           19 

 
அயி மயி  தீன  தயாளு  தயா   க்ரி பகய வ   த்வயா   பவி தவ்ய  முதம 

Ayi mayi deenadayaalhu  tayaa  krpayai va tvayaa bhavi davya mume‘ 
 அயி ஜகததா   ஜனன ீ  க்ரி பயாஸி    யதோஸி   ததோ S னுமிதோஸி ரதத 
 Ayi jagado’  jananee   krupayaasi  yathaasi tathaA numithaasi rate‘ 
 

யதுசித  மத்ர   பவத் யுரரீ    குரு  தாதுரு  தாப    மபா  குருதத 
Yaduchita matra bhavat yuraree  kuru taaduru taapa  mapaa kurute‘ 
 ( ஜய ஜய ….. )  ( Jaya jaya ….. )           20 
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- ரஹஸ்ய நாம ஸஹஸ்ரம் - 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ragam Sequence  
 

Shlokam  From To Ragam 

த்யானம் ஸிந்தூராருண விக்ரஹாம் த்யாயயத் பராமம்பிகாம் கம்பீர நாட்டை 

1   - 38i ஸ்ரீ மாதா ஸ்ரீ மஹாராஞ்ஞீ மூலாதாடரக நிலயா கம்பீர நாட்டை 

38ii - 52i மணிபூராந்த ருதிதா  ஸர்வ ஶக்தி மய ீ ககௌடை 

52ii – 70i ஸர்யவ வரீ ஸர்வமய ீ நாராயண ீ நாத ரூபா ஆரபி 
70ii – 87i ஹ்ரீம்காரீ ஹ்ரீமதீ வ்யாபின ீ விவிதாகாரா வராைி 
87ii – 103i மஹாகாயமஶ நயன ரக்தவர்ணா மாம்ஸ நிஷ்டா ஸ்ரீ ராகம் 

103ii - 120 ஸமஸ்த பக்த ஸுகதா  தாக்ஷாயண ீடதத்யஹந்த்ரீ ஆநன்த பபரவ ீ

121 – 136 தரான்யதாைித தீர்காகீ்ஷ ஸர்வார்த்த  தாத்ரீ கல்யாண ீ

137 – 152i யதஶ காலா பரிச்சின்னா  கலாநிதி :  காவ்ய கலா ரீதி ககௌடை 

152ii – 167i புஷ்ைா புராதனா வரீயகாஷ்டீ  ப்ரியா வரீா நாத நாம க்ரியா 
167ii – 167i விஞ்ஞான கலனா கல்யா  ஸ்ரீ ஶ வா ஶ வஶக்த்டயக்ய  நாட்ை குரிஞ்சி 
த்யானம் ஸிந்தூராருண விக்ரஹாம் த்யாயயத் பராமம்பிகாம் நாட்டை 
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ஸர்வ ஸித்திகர 
 

-4.2 ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம ஸ்யதாத்ரம்-  

  
ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீ  லலிதா திவ்ய ஸஹஸ்ரநாம  ஸ்யதாத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய  

வஶன்யாதி   வாக்யதவதா ரி ஷய: 

அநுஷ்டுப் சந்த:   ஸ்ரீ லலிதா பரயம வரீ  யதவதா 
க.. பஜீம்    ஹ... ஶக்தி:    ஸ.. கீலகம் 

ஸ்ரீ லலிதா மஹா த்ரிபுரஸுந்தரீ ப்ரஸாத  ஸித்யர்த்தத  ஜயப விநியயாக : 
 
 

 

பூர்வாங்க—ந்யாஸம் 
 

மூலம் 1&2  1. கர ந்யாஸம்  2. அங்க ந்யாஸம் 

க ….     அங்குஷ்டாப்யாம் நம:  
 ஹ்ரி தயாய நம:  

ஹ..     தர்ஜநீப்யாம் நம:  ஶ ர ஶ ஸ்வாஹா  
ஸ… மத்யமாப்யாம் நம: ஶ காடய வஷட்  

க …   அனாமிகாப்யாம் நம:  கவசாய ஹும்  

ஹ..     கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:  யநத்ர த்ரயாய கவௌஷட்  

ஸ… கர-தல-கர ப்ரி ஷ்டாப்யாம் நம: அஸ்த்ராய பட்  
 

பூ: புவ: ஸுவயராம்     இதி   திக் பந்த: 
 
  

 

       த்யானம்         ( கம்பீர நாட்டை ) 
 

ஸிந்தூராருண விக்ரஹாம் த்ரிநயனாம் மாணிக்ய கமௌைி ஸ்புரத் 
தாராநாயக ஶகராம் ஸ்மிதமுகீம் ஆபனீ  வயக்ஷாருஹாம் | 
பாணிப்யாம் அலிபூர்ண ரத்ன சஷகம் ரக்யதாத்பலம் பிப்ரதீம் 

கஸௌம்யாம் ரத்ன கைஸ்த  ரக்த சரணாம் த்யாயயத் பராமம்பிகாம் || 
 
 
 

பஞ்யசாபசாரம் 
 

  லம் …..   ப்ரி திவ்யாத்மயன  கந்தம் கல்பயாமி  
  ஹம் …   ஆகாஶ த்மயன  புஷ்பம் கல்பயாமி 
  யம் ….….   வாய்வாத்மயன  தூபம் கல்பயாமி 
  ரம் .………  அக்ன்யாத்மயன  தீபம் கல்பயாமி  
  வம் .……  அம்ரி தாத்மயன  அம்ரி தம் கல்பயாமி 
  ஸம் .….  ஸர்வாத்மயன  ஸமஸ்யதாபசாரான் ஸமர்பயாமி 
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-ஸ்யதாத்ரம்- 
 

                    | ஓம் |      ( கம்பீர நாட்டை ) 
ஸம்பவம்               
ஸ்ரீ மாதா ஸ்ரீமஹாராஞ்ஞீ  ஸ்ரீமத் ஸிம்ஹாஸயன வரீ  
 சிதக்னி குண்ை ஸம்பூதா  யதவகார்ய ஸமுத்யதா ||      1  
 
உத்யத் பாநு ஸஹஸ்ராபா  சதுர்பாஹு ஸமன்விதா 
 ராகஸ்வரூப பாஶ ட்யா க்யராதாகாரா-ங்கு ஶ ஜ்வலா  ||      2 
 
மயனாருயபக்ஷு யகாதண்ைா  பஞ்ச தன்மாத்ர ஸாயகா 
 நிஜாருண ப்ரபாபூர  மஜ்ஜத் ப்ரம்ஹாண்ை மண்ைலா ||     3 

 
யக ஶதி பாத  வர்ணடன 

சம்பகா ஶ க புன்நாக கஸௌகந்திக லஸத்கசா 
 குருவிந்த மணி யரண ீகனத் யகாடீர மண்டிதா ||      4 
 
அஷ்ைமீ சந்த்ர விப்ராஜ –தலிக ஸ்தல ஶ பிதா  
 முகசந்த்ர கைங்காப  ம்ரி க நாபி வி ஶஷகா ||       5 
 
வதனஸ்மர மாங்கல்ய க்ருஹ யதாரண சில்லிகா 
 வக்த்ர லக்ஷ்மீ பரீவாஹ சலன்மீனாப யலாசனா ||      6 
 
நவ சம்பக பூஷ்பாப  நாஸாதண்ை விராஜிதா  
 தாராகாந்தி திரஸ்காரி நாஸாபரண பாஸுரா ||       7 
 
கதம்ப மஞ்ஜரீ க்லுப்த கர்ணபூர மயனாஹரா  
 தாைங்க யுகை ீபூத தபயனாடுப மண்ைலா ||       8 
 
பத்மராக ஶலாதர்ஶ பரிபாவி கயபாலபூ : 
 நவ வித்ரும பிம்ப ஸ்ரீ ந்யக்காரீ ரதனச்சதா ||       9 
 
ஶ த்த வித்யாங்குராகார த்விஜ பங்க்தி த்வயயாஜ்வலா 
 கர்பூர வடீிகா யமாத ஸமாகர்ஷ திகந்தரா ||       10 
 
நிஜஸல்லாப மாதுர்ய விநிர்ப்பத்ஸித கச்சப ீ
 மந்தஸ்மித ப்ரபாபூர மஜ்ஜத் காயமஶ மானஸா ||      11 
 
அநாகலித ஸாத்ரி ய சிபுக ஸ்ரீ விராஜிதா  
 காயமஶ பத்த மாங்கல்ய ஸூத்ர ஶ பித கந்தரா ||      12 
 
கனகாங்கத யகயூர கமனயீ புஜான்விதா  
 ரத்ன க்டரயவய சிந்தாக யலால முக்தா பலான்விதா ||     13  
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காயம வர ப்யரம ரத்ன மணி ப்ரதிபண ஸ்தன ீ
 நாப்யால வால யராமாலி லதா பல குசத்வய ீ||       14 
 
லக்ஷ்யயராம லதா தாரதா -ஸமுன்யநய மத்யமா  
 ஸ்தன பார தலன் மத்ய பட்ை பந்த வலித்ரயா ||      15 
 
அருணாருண ககௌஸும்ப வஸ்த்ர பாஸ்வத் கடீதடீ 
 ரத்ன கிங்கிணிகா ரம்ய ரஶனா தாம பூஷிதா ||       16 
 
காயமஶ ஞ்ஞாத கஸௌபாக்ய மார்தயவாரு த்வயான் விதா 
 மாணிக்ய மகுைாகார ஜாநுத்வய விராஜிதா ||       17 
 
இந்த்ரயகாப பரிக்ஷிப்த ஸ்மர தூணாப ஜங்கிகா  
 கூடகுல்பா கூர்ம ப்ரி ஷ்ட ஜயிஷ்ணு ப்ரபதான் விதா ||     18 
 
நக தீதிதி ஸஞ்சன்ன நமஜ்ஜன தயமாகுணா  
 பதத்வய ப்ரபாஜால பராக்ரி த ஸயராருஹா ||       19 
 
ஸிஞ்ஜான மணி மஞ்ஜரீ மண்டித ஸ்ரீ பதாம்புஜா 
 மராை ீமந்த கமனா மஹா லாவண்ய ஶவதி  : ||      20 
 
ஸர்வாருணா Sநவத்யாங்கீ ஸர்வாபரண பூஷிதா 
 ஶவ கயம வராங்கஸ்தா ஶவா ஸ்வாதனீ வல்லபா ||     21 

 
ஸ்ரீநகர வர்ணடன 
ஸுயமரு மத்ய ரி ங்கஸ்தா ஸ்ரீமன் நகர நாயிகா  
 சிந்தாமணி க்ருஹான்தஸ்தா பஞ்ச ப்ரம்ஹாஸன ஸ்திதா ||    22 
 
மஹாபத்மாைவ ீஸம்ஸ்தா கதம்ப வன வாஸின ீ
 ஸுதா ஸாகர மத்யஸ்தா காமாக்ஷீ காமதாயின ீ      23 
 
பண்ைாஸுர வதம் 
யதவர்ஷி கண ஸங்காத ஸ்தூயமானாத்ம டவபவா 
 பண்ைாஸுர வததாத்யுக்த ஶக்தியஸனா ஸமன்விதா ||     24 
 
ஸம்பத்கரீ ஸமாரூட ஸிந்துர வ்ரஜ யஸவிதா 
 அ வாரூடா -திஷ்டிதா வ யகாடி யகாடிபி -ராவ்ரி தா ||     25 
 
சக்ரராஜ ரதாரூட ஸர்வாயுத பரிஷ்க்ரி தா 
 யகயசக்ர ரதா ரூட மந்த்ரிண ீபரி யஸவிதா ||       26 
 
கிரிசக்ர ரதாரூட தண்ைநாதா புரஸ்க்ரி தா 
 ஜ்வாலாமாலினிகா Sக்ஷிப்த வன்ஹி ப்ராகார மத்யகா ||     27 
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பண்ைடஸன்ய வததாத்யுக்த ஶக்தி விக்ரம ஹர்ஷிதா 
 நித்யா பராக்ரமாயைாப நிரீக்ஷண ஸமுத்ஸுகா ||      28 
 
பண்ைபுத்ர வததாத்யுக்த பாலா விக்ரம நன்திதா 
 மந்த்ரிண்யம்பா விரசித விஷங்க வத யதாஷிதா ||      29 
 
விஶ க்ர ப்ராண ஹரண வாராஹ ீவரீ்ய நன்திதா 
 காயம வர முகாயலாக கல்பித ஸ்ரீ கயண வரா ||      30 
 
மஹாகயணஶ நிர்பின்ன விக்னயந்த்ர ப்ரஹர்ஷிதா 
 பண்ைாஸுயரந்த்ர நிர்முக்த ஶஸ்த்ர ப்ரத்யஸ்த்ர வர்ஷிண ீ||    31 
 
கராங்குலி நதகாத்பன்ன நாராயண தஶ  க்ரி தி: 
 மஹா பாஶ பதாஸ்த்ராக்னி நிர்தக்தா-ஸுர டஸநிகா ||     32 
 
காயம வராஸ்த்ர நிர்தக்த  ஸ பண்ைாஸுர ஶ ன்யகா 
 ப்ரம்யஹாயபந்த்ர மயஹந்த்ராதி யதவ ஸம்ஸ்துத டவபவா ||    33 
 
ஹரயநத்ராக்னி ஸந்தக்த  காம ஸஞ்ஜவீ கநௌஷதி  :       34i 
 
மந்த்ர / ஸூக்ஷ்ம ரூபம்  

ஸ்ரீமத் வாக்பவ கூடைக ஸ்வரூப முக பங்கஜா ||             34ii 
 
கண்டாத: கடி பர்யந்த மத்யகூை ஸ்வரூபிண ீ
 ஶக்தி கூடைகதாபன்ன கட்யததா பாக தாரிண ீ||       35 
 
மூலமந்த்ராத்மிகா மூலகூைத்ரய கயலபரா 
 குலாம்ரி டதக ரஸிகா குலஸங்யகத பாலின ீ||       36 
 
குலாங்கனா குலான்தஸ்தா ககௌலின ீகுல யயாகின ீ
 அகுலா ஸமயான்தஸ்தா ஸமயாசார தத்பரா ||       37 
 
மூலாதாடரக நிலயா ப்ரம்ஹ க்ரன்தி விதபதின ீ|          38i  
 
 

( ககௌடை ) 
மணிபூரான்த ருதிதா விஷ்ணு க்ரன்தி விதபதின ீ||          38ii 
 
ஆஞ்ஞா சக்ராந்தராலஸ்தா ருத்ர க்ரன்தி விதபதின ீ
 ஸஹஸ்ராரா -ம்புஜாரூடா  ஸுதா ஸாராபி வர்ஷிண ீ||     39 
 

தடில்-லதா ஸமருசி: ஷட் சக்யரா பரி ஸம்ஸ்திதா 
 மஹா ஶக்தி: குண்ைலின ீபிஸதன்து தனயீஸீ ||      40 
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பக்தாநுக்ரஹம் 

பவான ீபாவனா கம்யா பவாரண்ய குடாரிகா 
 பத்ர ப்ரியா பத்ரமூர்த்தி: பக்த கஸௌபாக்ய தாயின ீ||       41 
 
பக்திப்ரியா பக்திகம்யா பக்திவ யா பயாபஹா 
 ஶ ம்பவ ீஶ ரதா Sராத்யா ஶர்வாண ீஶர்மதாயின ீ||      42 
 
ஶ ங்கரீ ஸ்ரீகரீ ஸாத்வ ீ ஶரத் சந்த்ர நிபாநனா  
 ஶ யதாதரீ ஶ ந்திமதீ நிராதாரா நிரஞ்ஜனா ||       43 
 
நிர்குண ஸ்வரூபம் 

நிர்யலபா நிர்மலா நித்யா நிராகாரா நிராகுலா 
 நிர்குணா நிஷ்கலா ஶ ந்தா நிஷ்காமா நிருபப்லவா ||      44 
 
நித்யமுக்தா நிர்விகாரா நிஷ்ப்ரப்ஞ்சா நிரா ரயா 
 நித்ய ஶ த்தா  நித்ய புத்தா  நிரவத்யா நிரன்தரா ||      45 
 
நிஷ்காரணா நிஷ்கைங்கா நிருபாதி : நிரீ வரா 
 நீராகா ராக மதனா நிர்மதா மத நாஶன ீ||        46 
 
நி சின்தா நிரஹங்காரா நிர்யமாஹா யமாஹ நாஶன ீ
 நிர்மமா மமதா ஹந்த்ரீ நிஷ்பாபா பாப நாஶன ீ||       47 
 

நிஷ்க்யராதா க்யராத ஶமன ீ நிர்யலாபா யலாப நாஶன ீ

 நி: ஸம்ஶயா ஸம்ஶயக்ன ீ நிர்பவா பவ நாஶன ீ||      48 
 
நிர்விகல்பா நிராபாதா  நிர்தபதா தபத நாஶன ீ
 நிர்நாஶ  ம்ரி த்யு மதன ீநிஷ்க்ரியா நிஷ்பரிக்ரஹா ||      49 
 
நிஸ்துலா நீலசிகுரா நிரபாயா நிரத்யயா 
 துர்லபா  துர்கமா துர்கா  து :க ஹந்த்ரீ ஸுகப்ரதா ||      50 
 
ஸகுயணாபாஸடன  

துஷ்ைதூரா துராசார ஶமன ீ யதாஷ வர்ஜிதா 
 ஸர்வஞ்ஞா ஸாந்த்ர கருணா ஸமானாதிக வர்ஜிதா ||      51 
 
ஸர்வ ஶக்திமய ீஸர்வ மங்கைா ஸத்கதி ப்ரதா |        52i 
 
 

( ஆரபி ) 
ஸர்யவ வரீ ஸர்வமய ீஸர்வமந்த்ர ஸ்வரூபிண ீ ||       52ii 
 
ஸர்வ யந்த்ராத்மிகா ஸர்வ தந்த்ர ரூபா மயனாந்மன ீ
 மாயஹ வரீ மஹாயதவ ீமஹாலக்ஷ்மீ: ம்ரி ை ப்ரியா ||     53 
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மஹாரூபா மஹாபூஜ்யா மஹா பாதக நாஶன ீ
 மஹாமாயா மஹாஸத்வா மஹாஶக்தி: மஹாரதி: ||      54 
 
மஹாதபாகா மடஹ வர்யா மஹாவரீ்யா மஹாபலா 
 மஹாபுத்தி : மஹாஸித்தி : மஹா யயாயக வயர வரீ ||      55 
 
மஹாதந்த்ரா மஹாமந்த்ரா மஹாயந்த்ரா மஹாஸனா 
 மஹாயாக க்ரமாராத்யா மஹாபபரவ பூஜிதா ||       56 
 
மயஹ வர மஹாகல்ப மஹாதாண்ைவ ஸாக்ஷிண ீ
 மஹாகாயமஶ மஹிஷீ மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ ||       57 
 
சது: ஷஷ்டி உபசாராட்யா சது: ஷஷ்டி கலாமய ீ
 மஹா சது: ஷஷ்டி யகாடி யயாகின ீகண யஸவிதா ||      58 
 
மநுவித்யா சந்த்ர வித்யா சந்த்ர மண்ைல மத்யகா 
 சாருரூபா சாருஹாஸா சாருசந்த்ர கலாதரா ||       59 
 
சராசர ஜகன்நாதா சக்ரராஜ நியகதனா  
 பார்வதீ பத்ம நயனா பத்மராக ஸமப்ரபா ||       60 

 
பஞ்ச ப்ரம்ஹ ஸ்வரூபம் / பஞ்ச க்ரி த்யம் 

பஞ்ச ப்யரதாஸனாஸீனா பஞ்ச ப்ரம்ஹ ஸ்வரூபிண ீ

 சின்மய ீபரமாநன்தா  விஞ்ஞான கனரூபிண ீ||       61 
 
த்யான த்யாத்ரி  த்யயய ரூபா தர்மா தர்ம விவர்ஜிதா  
 வி வரூபா ஜாகரிண ீஸ்வபந்தீ டதஜஸாத்மிகா ||      62 
 
ஸுப்தா ப்ராஞ்ஞாத்மிகா துர்யா ஸர்வாவஸ்தா விவர்ஜிதா 
 ஸ்ரி ஷ்கர்த்ரீ ப்ரம்ஹ ரூபா யகாப்த்ரீ யகாவிந்த ரூபிண ீ||     63 
 
ஸம்ஹாரிண ீருத்ர ரூபா தியராதானகரீ வரீ 
 ஸதா ஶவாSநுக்ரஹதா பஞ்ச க்ரி த்ய பராயணா ||      64 
 
விபூதி 
பாநு மண்ைல மத்யஸ்தா பபரவ ீபகமாலின ீ
 பத்மாஸனா பகவதீ பத்மநாப ஸயஹாதரீ ||       65 
 

உன்யமஷ நிமியஷாத்பன்ன விபன்ன புவனாவலீ: 
 ஸஹஸ்ர ஶ ர்ஷவதனா ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரபாத் ||     66 
 
ஆப்ரம்ஹகீை ஜனநீ வர்ணா ரம விதாயின ீ
      நீஜாஞ்ஞா ரூப நிகமா புண்யா புண்ய பல ப்ரதா ||      67 
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ருதி ஸீமந்த ஸிந்தூரீ க்ரி த பாதாப்ஜ தூைிகா  
 ஸகலாகம ஸந்யதாஹ ஶ க்தி ஸம்புை கமௌக்திகா ||     68 
 
புருஷார்த ப்ரதா பூர்ணா தபாகின ீபுவயன வரீ 
 அம்பிகா Sனாதி நிதனா ஹரிப்ரம்யஹந்த்ர யஸவிதா ||     69 
 
நாராயண ீநாதரூபா நாமரூப விவர்ஜிதா |         70i 

 
 

( வராைி ) 
ஹ்ரீம்காரீ ஹ்ரீமதீ ஹ்ரி த்யா யஹயயாபாயதய வர்ஜிதா ||            70ii 
 
ராஜ ராஜார்சிதா ராஞ்ஞீ  ரம்யா ராஜவீ யலாசனா 
 ரஞ்ஜன ீரமண ீரஸ்யா  ரணத் கிங்கிணி யமகலா ||        71 
 
ரமா ராயகந்து வதனா  ரதிரூபா ரதிப்ரியா 
 ரக்ஷாகரீ ராக்ஷஸக்ன ீராமா ரமண லம்பைா ||       72 
 
காம்யா காம கலாரூபா கதம்ப குஸும ப்ரியா 
 கல்யாண ீஜகதீ கந்தா கருணாரஸ ஸாகரா ||       73 
 
கலாவதீ கலா லாபா காந்தா காதம்பரீ ப்ரியா 
 வரதா வாமநயனா வாருண ீமத விஹ்வலா ||       74 
 
வி வாதிகா யவத யவத்யா விந்த்யாசல நிவாஸின ீ
 விதாத்ரீ யவதஜனநீ விஷ்ணு மாயா விலாஸின ீ||      75 
 
யக்ஷத்ர ஸ்வரூபா யக்ஷத்யரஶ   யக்ஷத்ர யக்ஷத்ரஞ்ஞ பாலின ீ 
 க்ஷயவ்ரி த்தி  விநிர்முக்தா யக்ஷத்ரபால ஸமர்சிதா ||      76 
 
விஜயா விமலா வந்த்யா வந்தாரு ஜன வத்ஸலா 
 வாக்வாதின ீவாமயகஶ  வன்ஹி மண்ைல வாஸின ீ||      77 
 
பக்திமத் கல்ப லதிகா பஶ  பாஶ வியமாசின ீ
 ஸம்ஹ்ரிதா ஶஷ பாஷண்ைா ஸதாசார ப்ரவர்த்திகா ||     78 
 
தாபத்ரயாக்னி ஸந்தப்த ஸமாஹ்லாதன சந்த்ரிகா 
 தருண ீதாபஸாராத்யா தநுமத்யா தயமாSபஹா ||      79 
 

சிதி: தத்பத லக்ஷ்யார்த்தா சியதக ரஸ ரூபிண ீ
 ஸ்வாத்மானந்தலவ ீபூத ப்ரம்ஹாத்யானந்த ஸந்ததி: ||     80 
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ஶப்த ரூபம்  
பரா ப்ரத்யக் சிதீ ரூபா ப யந்தீ பரயதவதா 
 மத்யமா டவகரீ ரூபா பக்த மானஸ ஹம்ஸிகா ||       81 
 
படீம் / அங்க யதவதா 
காயம வர ப்ராண நாடீ க்ரி தஞ்ஞா காம பூஜிதா 
 ரி ங்கார ரஸ ஸம்பூர்ணா ஜயா ஜாலந்தர ஸ்திதா ||      82 
 
ஓட்யாண படீ நிலயா பிந்து மண்ைல வாஸின ீ
 ரயஹாயாக க்ரமாராத்யா ரஹஸ்-தர்பண தர்ப்பிதா ||       83 
 

ஸத்ய: ப்ரஸாதின ீவி வ ஶ க்ஷிண ீஸாக்ஷி வர்ஜிதா 
 ஷைங்க யதவதா யுக்தா ஷாட்குண்ய பரிபூரிதா ||       84 
 
நித்யக்லின்னா நிருபமா நிர்வாண ஸுகதாயின ீ
 நித்யா யஷாைஶகா ரூபா ஸ்ரீகண்டார்த்த ஶரீரிண ீ||      85 
 
ப்ராபாவதீ ப்ரபாரூபா ப்ரஸித்தா பரயம வரீ 
 மூலப்ரக்ரி தி ரவ்யக்தா வ்யக்தா Sவ்யக்த ஸ்வரூபிண ீ||     86 
 
வ்யாபின ீவிவிதாகாரா வித்யா Sவித்யா ஸ்வரூபிண ீ|       87i 

 
 

( ஸ்ரீ ராகம் ) 
மஹாகாயமஶ நயன குமுதாஹ்லாத ககௌமுதீ ||          87ii 
 

பக்தஹார்த தயமாதபத பானுமத் பானு ஸந்ததி: 
 ஶவதூதீ ஶவாராத்யா ஶவமூர்த்தி: ஶவங்கரீ ||       88 
 

ஶ வப்ரியா ஶவபரா ஶஷ்யைஷ்ைா ஶஷ்ை பூஜிதா 
 அப்ரயமயா ஸ்வப்ரகாஶ  மயனாவாசா -மயகாசரா ||       89 
 

சிச்சக்தி: யசதனா ரூபா ஜை ஶக்தி: ஜைாத்மிகா  
 காயத்ரீ வ்யாஹ்ரி தி : ஸந்த்யா த்விஜ ப்ரி ந்த நியஷவிதா ||     90 
 
தத்வாஸனா தத்வ-மய ீபஞ்சயகாஶ ன்தர ஸ்திதா 
 நி: ஸீம மஹிமா நித்ய கயௌவநா மத ஶ லின ீ||      91 
 

மத கூர்ணித ரக்தாக்ஷீ மதபாைல கண்ைபூ : 
 சந்தன த்ரவ திக்தாங்கீ சாம்யபய குஸும ப்ரியா ||      92 
 
குஶலா யகாமைா காரா குருகுல்லா குயல வரீ 
 குல குண்ைாலயா ககௌல மார்க தத்பர யஸவிதா ||      93 
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குமார கணநாதாம்பா  துஷ்டி: புஷ்டி:  மதி: த்ரி தி: 
 ஶ ந்தி: ஸ்வஸ்திமதீ காந்தி: நன்தின ீவிக்ன நாஶன ீ||     94 
 
யதயஜாவதீ த்ரிநயனா யலாலாக்ஷீ காமரூபிண ீ 
 மாலின ீஹம்ஸின ீமாதா மலயாசல வாஸின ீ||      95 
 

ஸுமுகீ நலின ீஸுப்ரூ: ஶ பனா ஸுரநாயிகா 
 காலகண்டீ காந்திமதீ யக்ஷாபிண ீஸூக்ஷ்ம ரூபிண ீ||      96 
 
வஜ்யர வரீ வாமயதவ ீவயயா Sவஸ்தா விவர்ஜிதா 
 ஸித்தத வரீ ஸித்த வித்யா ஸித்த மாதா யஶஸ்வின ீ||     97 
 
யயாகின ீரூபம் 

விஶ த்தி சக்ர நிலயா Sரக்தவர்ணா த்ரியலாசனா 
 கட்வாங்காதி ப்ரஹரணா  வதடனக ஸமன்விதா ||      98 
 
பாயஸான்ன ப்ரியா த்வக்ஸ்தா பஶ யலாக பயங்கரீ 
 அம்ரி தாதி மஹாஶக்தி ஸம்வ்ரி தா ைாகின ீ வரீ ||      99 
 
அநாஹதாப்ஜ நிலயா யாமாபா  வதன த்வயா 
 தம்ஷ்ட்யராஜ்வலா Sக்ஷ மாலாதி தரா ருதிர ஸம்ஸ்திதா ||     100 
 
காலாராத்ர்யாதி ஶக்த்கயௌக வ்ரி தா ஸ்நிக்ததௌ தனப்ரியா 
 மஹாவயீரந்த்ர வரதா  ராகிண்யம்பா ஸ்வரூபிண ீ||      101 
 
மணிபூராப்ஜ நிலயா வதனத்ரய ஸம்யுதா  
 வஜ்ராதிகா -யுததா -யபதா ைாமர்-யாதி பரிவ்ரி தா ||      102 
 
ரக்தவர்ணா மாம்ஸ நிஷ்டா குைான்ன ப்ரீத மானஸா |       103i 

 
 

( ஆநன்த பபரவ ீ) 
ஸமஸ்த பக்த ஸுகதா  லாகின்யம்பா ஸ்வரூபிண ீ||       103ii 
 
ஸ்வாதிஷ்டானாம்புஜ கதா சதுர்வக்த்ர மயநாஹரா 
 ஶ லாத்யாயுத ஸம்பன்னா பதீவர்ணா Sதி கர்விதா ||      104 
 
யமததா நிஷ்டா மதுப்ரீதா பந்தின்யாதி ஸமன்விதா 
 தத்யன்னா ஸக்த ஹ்ரி தயா காகின ீரூப தாரிண ீ||      105 
 
மூலாதாராம்-புஜாரூடா  பஞ்ச வக்த்ரா Sஸ்தி ஸம்ஸ்திதா  
 அங்குஶ தி ப்ரஹரணா  வரதாதி  நியஷவிதா ||       106 
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முத்ககௌதனா ஸக்த சித்தா ஸாகின்யம்பா ஸ்வரூபிண ீ
 ஆஞ்ஞா சக்ராப்ஜ நிலயா ஶ க்லவர்ணா ஷைாநனா ||      107 
 
மஜ்ஜா ஸம்ஸ்தா ஹம்ஸவதீ முக்ய ஶக்தி ஸமன்விதா 
 ஹரித்ரான்டனக ரஸிகா ஹாகின ீரூப தாரிண ீ||      108 
 
ஸஹஸ்ர தை பத்மஸ்தா ஸர்வ வர்யணாப ஶ பிதா 
 ஸர்வாயுததரா ஶ க்ல ஸம்ஸ்திதா ஸர்வயதாமுகீ ||      109 
 

ஸர்கவௌதன ப்ரீத சித்தா யாகின்யம்பா ஸ்வரூபிண ீ
 ஸ்வாஹா ஸ்வதா Sமதிர் யமதா  ருதி: ஸ்ம்ரி தி-ரநுத்தமா ||    110 
 
விபூதி விஸ்தாரம் 

புண்யகீர்த்தி: புண்ய லப்யா  புண்ய ரவண கீர்த்தனா 
 புயலாமஜார்ச்சிதா பந்த யமாசன ீபர்பராலகா ||        111 
 

விமர்ஶ ரூபிண ீவித்யா  வியதாதி  ஜகத் ப்ரஸூ: 
 ஸர்வ வ்யாதி  ப்ரஶமன ீ  ஸர்வ ம்ரி த்யு நிவாரிண ீ||      112 
 

அக்ரகண்யா Sசிந்த்ய ரூபா கலிகல்மஷ நாஶன ீ
 காத்யாயன ீகாலஹந்த்ரீ கமலாக்ஷ நியஷவிதா ||       113 
 

தாம்பூல பூரிதமுகீ தாடிமீ குஸும ப்ரபா 
 ம்ரி காக்ஷீ யமாஹின ீமுக்யா ம்ரி ைான ீமித்ர ரூபிண ீ||     114 
 

நித்ய த்ரி ப்தா பக்தநிதி :  நியந்த்ரீ நிகியல வரீ 
 டமத்ர்யாதி வாஸனா லப்யா  மஹா ப்ரைய ஸாக்ஷிண ீ||     115 
 

பராஶக்தி: பராநிஷ்டா ப்ரஞ்ஞான கன ரூபிண ீ
 மாத்வ ீபானா-லஸா மத்தா மாத்ரி கா வர்ண ரூபிண ீ||     116 
 

மஹாடகலாஸ நிலயா ம்ரி ணாை ம்ரி து யதார்லதா 
 மஹநீயா தயாமூர்த்தி: மஹா ஸாம்ராஜ்ய ஶ லின ீ||      117 
 

ஆத்மவித்யா மஹாவித்யா ஸ்ரீ வித்யா காமயஸவிதா 
 ஸ்ரீ யஷாைஶ க்ஷரீ வித்யா த்ரிகூைா காமயகாடிகா ||      118 
 

கைாக்ஷ கிங்கரீபூத கமலா யகாடி யஸவிதா |         119i 
 
பாவனா ரூபம்  

ஶ ர: ஸ்திதா சந்த்ரநிபா பாலஸ்ததந்த்ர தனு: ப்ரபா ||        119ii 
 

ஹ்ரி தயஸ்தா ரவிப்ரக்யா த்ரியகாணாந்தர தீபிகா 
 தாக்ஷாயண ீடதத்யஹந்த்ரீ தக்ஷ யஞ்ஞ விநாஶன ீ||     120 
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               ( கல்யாண ீ) 
அநுக்ரஹ ரூபம் 
தரா-ந்யதாலித தீர்காக்ஷீ தர-ஹாயஸா-ஜ்வலன் முகீ 
 குருமூர்த்தி: குணநிதி: யகாமாதா குஹஜன்மபூ: ||      121 
 
யதயவஶ  தண்ை நீதிஸ்தா தஹராகாஶ ரூபிண ீ
 ப்ரதிபன் முக்ய ராகான்த திதி மண்ைல பூஜிதா ||       122 
 
கலாத்மிகா கலாநாதா காவ்யா லாப வியநாதின ீ
 ஸசாமர ரமா வாண ீ ஸவ்ய தக்ஷிண யஸவிதா ||       123 
 

ஆதிஶக்தி ரயமயா SSத்மா பரமா பாவனா க்ரி தி: 
 அயநக யகாடி ப்ரம்ஹாண்ை ஜனன ீதிவ்ய விக்ரஹா       124 
 
க்லீம்காரீ யகவலா குஹ்யா டகவல்ய பத தாயின ீ
 த்ரிபுரா த்ரிஜகத் வந்த்யா த்ரிமூர்த்தி: த்ரித ஶ வரீ ||         125 
 
த்ர்யக்ஷரீ திவ்ய கந்தாட்யா ஸிந்தூர திலகாஞ்சிதா  
 உமா ஶயலந்த்ர தனயா ககௌரீ கந்தர்வ யஸவிதா ||      126 
 
வி வ கர்பா ஸ்வர்ண கர்பா  Sவரதா வாகத ீ வரீ 
 த்யானகம்யா Sபரிச்தசத்யா  ஞானதா  ஞான விக்ரஹா ||     127 
 
ஸர்வ யவதாந்த ஸம்யவத்யா ஸத்யாநன்த ஸ்வரூபிண ீ
 யலாபாமுத்ரார்சிதா லீலா க்லி ப்த ப்ரம்ஹாண்ை மண்ைலா ||    128 
 
அத்ரி யா த்ரி ய ரஹிதா விஞ்ஞாத்ரீ யவத்ய வர்ஜிதா 
 யயாகின ீயயாகதா யயாக்யா  யயாகாநன்தா  யுகந்தரா ||     129 
 
இச்சா ஶக்தி ஞ்ஞான ஶக்தி க்ரியா ஶக்தி ஸ்வரூபிண ீ
 ஸர்வாதாரா ஸுப்ரதிஷ்ட்டா  ஸத-ஸத் ரூப தாரிண ீ||     130 
 

அஷ்ைமூர்த்தி: அஜாடஜத்ரீ  யலாகயாத்ரா விதாயின ீ
 ஏகாகின ீபூம ரூபா நிர்த்டவதா த்டவத வர்ஜிதா ||      131 
 
அன்னதா  வஸுதா  வ்ரி த்தா  ப்ரம்ஹாத்-டமக்ய ஸ்வரூபிண ீ
 ப்ரி ஹதீ ப்ராம்ஹண ீப்ராம்ஹ ீப்ரம்ஹாநன்தா பலிப்ரியா ||     132 
 
பாஷாரூபா ப்ரி ஹத்யஸநா  பாவா பாவ விவர்ஜிதா 
 ஸுகாராத்யா ஶ பகரீ ஶ பனா ஸுலபா கதி: ||      133 
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அநுக்ரஹ ஸர்வாதிகாரம் 
ராஜ ராயஜ வரீ ராஜ்ய -தாயின ீ ராஜ்ய வல்லபா 
 ராஜத் க்ரி பா ராஜபடீ  நியவஶ த நிஜா ரிதா ||       134 
 
ராஜ்யலக்ஷ்மீ யகாஶநாதா சதுரங்க பயல வரீ 
 ஸாம்ராஜ்ய தாயின ீஸத்யஸந்தா  ஸாகர யமகலா ||     135 
 
தீக்ஷிதா டதத்ய ஶமன ீஸர்வயலாக வஶங்கரீ 
 ஸர்வார்த்த தாத்ரீ ஸாவித்ரீ ஸச்சிதாநன்த ரூபிண ீ         136 

 
 

( ரீதி ககௌடை ) 
யதஶ காலா -பரிச்சின்னா ஸர்வகா  ஸர்வ யமாஹின ீ
 ஸரஸ்வதீ ஶ ஸ்த்ரமய ீகுஹாம்பா குஹ்ய ரூபிண ீ||      137 
 
ஸர்யவாபாதி  விநிர்முக்தா ஸதாஶவ பதிவ்ரதா  
 ஸம்ப்ரதாயய வரீ ஸாத்வ ீ குரு மண்ைல ரூபிண ீ||      138 
 
குயலாத்தீர்ணா பகாராத்யா மாயா மதுமதீ மஹ ீ
 கணாம்பா குஹ்யகா-ராத்யா யகாமைாங்கீ குருப்ரியா ||        139 
 
ஸ்வதந்த்ரா ஸர்வ தந்த்யரஶ  தக்ஷிணாமூர்த்தி ரூபிண ீ
 ஸநகாதி ஸமாராத்யா ஶவஞ்ஞான ப்ரதாயின ீ||      140 
 
சித்கலாSSநன்த கலிகா ப்யரமரூபா ப்ரியங்கரீ  
 நாமபாராயண ப்ரீதா  நன்தி வித்யா நயை வரீ ||      141 
 
மித்யா ஜகததிஷ்ட்டானா முக்திதா முக்தி ரூபிண ீ
 லாஸ்யப்ரியா லயகரீ லஜ்ஜா ரம்பாதி வந்திதா ||      142 

 
அநுக்ரஹ விதம் 
பவ தாவ ஸுதா வ்ரி ஷ்டி:  பாபாரண்ய தவாநலா 
 கதௌர்பாக்ய தூல வாதூலா ஜரா -த்த்வாந்த ரவிப்ரபா ||     143 
 
பாக்யாப்தி  சந்த்ரிகா பக்த சித்த யககி கனா கனா 
 யராகபர்வத தம்தபாைிர் ம்ரி த்யுதாரு குடாரிகா ||      144 
 
திவ்ய லீடல 

மயஹ வரீ மஹாகாை ீமஹாக்ராஸா மஹாஶனா 
 அபர்ணா சண்டிகா சண்ை முண்ைாஸுர நிஷூதின ீ||      145 
 
க்ஷரா க்ஷராத்மிகா ஸர்வ யலாயகஶ  வி வதாரிண ீ 
 த்ரிவர்க தாத்ரீ ஸுபகா  த்ர்யம்பகா த்ரிகுணாத்மிகா ||     146 
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ஸ்வர்கா -பவர்கதா ஶ த்தா  ஜபாபுஷ்ப நிபாக்ரி தி: 
 ஓயஜாவதீ த்யுதிதரா யஞ்ஞ ரூபா ப்ரிய வ்ரதா ||      147 
 
துராராத்யா துராதர்ஷா பாைலீ குஸும ப்ரியா 
 மஹதீ யமரு நிலயா மந்தார குஸும ப்ரியா ||       148 
 
வரீாராத்யா விராட் ரூபா விரஜா வி வயதாமுகீ 
 ப்ரத்யக் ரூபா பராகாஶ  ப்ராணதா ப்ராண ரூபிண ீ||      149 
 
மார்தாண்ை பபரவாராத்யா மந்த்ரிண ீந்யஸ்த ராஜ்யதூ : 
 த்ரிபுயரஶ  ஜயத்யஸனா  நிஸ்த்டரகுண்யா பராபரா ||         150 
 
ஸத்ய ஞ்ஞானாநன்த ரூபா ஸாமரஸ்ய பராயணா 
 கபர்தின ீகலா மாலா காமதுக் காம ரூபிண ீ||       151 
 
கலாநிதி : காவ்ய கலா ரஸஞ்ஞா ரஸ ஶவதி  :            152i 
 
 

( நாத நாம க்ரியா ) 
புஷ்ைா புராதனா பூஜ்யா புஷ்கரா புஷ்கயரக்ஷணா        152ii 
 

பரஞ்ஜ்யயாதி: பரந்தாம பரமாணு: பராத்பரா 
 பாஶஹஸ்தா பாஶஹந்த்ரீ பர மந்த்ர விதபதின ீ||      153 
 
மூர்தா Sமூர்தா Sநித்ய த்ரி ப்தா முனிமானஸ ஹம்ஸிகா 
 ஸத்ய வ்ரதா ஸத்ய ரூபா ஸர்வான்தர்யாமின ீஸதீ ||     154 

 
ஜகத் பரிபாலனம் 
ப்ரம்ஹாண ீப்ரம்ஹ ஜநன ீ பஹூரூபா புதார்சிதா 
 ப்ரஸவித்ரீ ப்ரசண்ைா SSஞ்ஞா ப்ரதிஷ்டா ப்ரகைா க்ரி தி: ||     155 
 
ப்ராயண வரீ ப்ராண தாத்ரீ பஞ்சாஶத் படீ ரூபிண ீ
 வி ரி ங்கலா விவிக்தஸ்தா  வரீமாதா வியத்ப்ரஸூ: ||     156 
 
முகுந்தா முக்தி நிலயா மூலவிக்ரஹ ரூபிண ீ
 பாவஞ்ஞா பவ யராகக்ன ீ பவ சக்ர ப்ரவர்தின ீ||      157 
 
சந்த: ஸாரா ஶ ஸ்த்ர ஸாரா மந்த்ர ஸாரா தயலாதரீ 
 உதாரகீர்த்தி -ருத்தாம  டவபவா வர்ண ரூபிண ீ||      158 
 
ஜன்ம ம்ரி த்யு ஜராதப்த ஜன வி ரான்தி தாயின ீ
 ஸர்யவாபநிஷ -துத் குஷ்ைா ஶ ந்யதீத கலாத்மிகா ||      159 
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கம்பீரா ககனாந்தஸ்தா கர்விதா கான யலாலுபா 
 கல்பனா ரஹிதா காஷ்டா Sகாந்தா காந்தார்த விக்ரஹா ||     160 
 
கார்ய காரண நிர்முக்தா காமயகலி தரங்கிதா 
 கநத்கனக தாைங்கா லீலா விக்ரஹ தாரிண ீ||        161 
 
அஜா க்ஷய வினிர்முக்தா முக்தா க்ஷிப்ர ப்ரஸாதின ீ
 அந்தர்முக ஸமாராத்யா பஹிர்முக ஸு துர்லபா ||       162 
 
த்ரய ீத்ரிவர்க நிலயா த்ரிஸ்தா த்ரிபுர மாலின ீ
 நிராமயா நிராலம்பா ஸ்வாத்மாராமா ஸுதா ஸ்ருதி: ||      163 
 
ஸம்ஸாரபங்க நிர்மக்ன ஸமுத்தரண பண்டிதா 
 யஞ்ஞ ப்ரியா யஞ்ஞ கர்த்ரீ யஜமான ஸ்வரூபிண ீ||       164 
 
தர்மாதாரா தனாத்யக்ஷா தன தான்ய விவர்தின ீ
 விப்ர ப்ரியா விப்ர ரூபா வி வ ப்ரமண காரிண ீ||       165 
 
வி வ க்ராஸா வித்ருமாபா  டவஷ்ணவ ீவிஷ்ணு ரூபிண ீ
 அயயானிர் யயானி நிலயா கூைஸ்தா குலரூபிண ீ||       166 
 
வரீயகாஷ்டீ ப்ரியா வரீா டநஷ்கர்ம்யா நாத ரூபிண ீ|       167i 

 
 

அநுக்ராஹ்ய மார்கம்         ( நாட்ை குரிஞ்சி ) 
 
விஞ்ஞான கலனா கல்யா விதக்தா டபன்தவாஸனா ||       167ii 
 
தத்வாதிகா தத்வமய ீதத்வமர்த ஸ்வரூபிண ீ
 ஸாமகான ப்ரியா கஸௌம்யா ஸதாஶவ குடும்பின ீ||      168 
 
ஸவ்யா-பஸவ்ய மார்கஸ்தா ஸர்வாபத் விநிவாரிண ீ
 ஸ்வஸ்தா ஸ்வபாவ மதுரா தீரா தீர ஸமர்சிதா ||      169 
 
டசதன்யார்க்ய ஸமாராத்யா டசதன்ய குஸும ப்ரியா 
 ஸயதாதிதா ஸதாதுஷ்ைா தருணாதித்ய பாைலா ||      170 
 
தக்ஷிணா தக்ஷிணாராத்யா தரஸ்யமர முகாம்புஜா 
 ககௌலின ீயகவலா Sநர்க்ய டகவல்ய பத தாயின ீ||      171 
 
ஸ்யதாத்ர ப்ரியா ஸ்துதிமதீ ருதி ஸம்ஸ்துத டவபவா 
 மனஸ்வின ீமானவதி மயஹஶ  மங்கைா க்ரி தி: ||      172 
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வி வ மாதா ஜகத் தாத்ரீ விஶ லாக்ஷீ விராகிண ீ
 ப்ரகல்பா பரயமாதாரா பராயமாதா மயனாமய ீ||       173 
 
வ்யயாமயகஶ  விமானஸ்தா வஜ்ரிண ீவாமயக வரீ 
 பஞ்ச யஞ்ஞ ப்ரியா பஞ்ச ப்யரத மஞ்சாதி ஶ யின ீ||      174 
 
பஞ்சமீ பஞ்ச பூயதஶ  பஞ்ச ஸங்க்யயாபசாரிண ீ
 ஶ வதீ ஶ வடத வர்யா ஶர்மதா ஶம்பு யமாஹின ீ||     175 
 
தரா தர ஸுதா தன்யா தர்மிண ீதர்மவர்தின ீ
 யலாகாதீதா குணாதீதா ஸர்வாதீதா ஶமாத்மிகா ||      176 
 
பன்தூக குஸும ப்ரக்யா பாலா லீலா வியனாதின ீ
 ஸுமங்கலீ ஸுககரீ ஸுயவஷாட்யா ஸுவாஸின ீ||      177 
 
ஸுவாஸின்யர்சன ப்ரீதா SS ஶ பனா ஶ த்த மானஸா 
 பிந்து தர்பண ஸன்துஷ்ைா பூர்வஜா த்ரிபுராம்பிகா ||      178 
 
தஶமுத்ரா ஸமராத்யா த்ரிபுரா ஸ்ரீ வஶங்கரீ 
 ஞான முத்ரா ஞானகம்யா ஞான-ஞ்யஞய ஸ்வரூபிண ீ||     179 
 
யயானி முத்ரா த்ரிகண்யைஶ  த்ரிகுணாம்பா த்ரியகாணகா 
 அனகா Sத்புத சாரித்ரா வாஞ்சிதார்த ப்ரதாயின ீ||      180 
 
அப்யாஸாதிஶய ஞாதா ஷைத்வா-தீத ரூபிண ீ
 அவ்யாஜ கருணா மூர்த்தி: அஞ்ஞான த்வான்த தீபிகா ||     181 
 
ஆபால யகாப விதிதா ஸர்வானுல்லங்க்ய ஶ ஸனா 
 ஸ்ரீ சக்ர ராஜ நிலயா ஸ்ரீமத் த்ரிபுரஸுந்தரீ ||       182 
 

ஸ்ரீ ஶவா ஶவஶக்த்டயக்ய ரூபிண ீலலிதாம்பிகா || ஓம் ||      183 
 

 

 

உத்தராங்க ந்யாஸம் 
 

மூலம் அங்க ந்யாஸம் 

க ….     ஹ்ரி தயாய நம:  

ஹ..     ஶ ர ஶ ஸ்வாஹா  
ஸ… ஶ காடய வஷட்  

க …   கவசாய ஹும்  

ஹ..     யநத்ர த்ரயாய கவௌஷட்   

ஸ… அஸ்த்ராய பட்  
 

பூ: புவ: ஸுவயராம்  இதி திக் வியமாக: 
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       த்யானம்                ( நாட்டை ) 
 

ஸிந்தூராருண விக்ரஹாம் த்ரிநயனாம் மாணிக்ய கமௌைி ஸ்புரத் 
தாராநாயக ஶகராம் ஸ்மிதமுகீம் ஆபனீ  வயக்ஷாருஹாம் | 
பாணிப்யாம் அலிபூர்ண ரத்ன சஷகம் ரக்யதாத்பலம் பிப்ரதீம் 

கஸௌம்யாம் ரத்ன கைஸ்த  ரக்த சரணாம் த்யாயயத் பராமம்பிகாம் || 
 

 

 
பஞ்யசாபசாரம் 

 
  லம் …..   ப்ரி திவ்யாத்மயன  கந்தம் கல்பயாமி  
  ஹம் …   ஆகாஶ த்மயன  புஷ்பம் கல்பயாமி 
  யம் ….….   வாய்வாத்மயன  தூபம் கல்பயாமி 
  ரம் .………  அக்ன்யாத்மயன  தீபம் கல்பயாமி  
  வம் .……  அம்ரி தாத்மயன  அம்ரி தம் கல்பயாமி 
  ஸம் .….  ஸர்வாத்மயன  ஸமஸ்யதாபசாரான் ஸமர்பயாமி 
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4.3 ஸ்ரீ தேவ ீ  வவபவா சர்ய 
  

அஷ்த ாத்ேர 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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Ragam Sequence  
 

Shlokam  From To Ragam 
த்யானம் அதி மதுர சாபஹஸ்தாம் குலஸுந்தரீம் வந்தத கானடா 
1   - 19 ககார ரூபா கல்யாண ீ ஹ்ரீம்கார தவத்யா   கானடா 
20  – 30i ஹகார ரூபா  கல்ப வல்லீ ஸமபுஜா ஹிந்ததாளம் 

30ii - 42 ஹகாரார்தா ஹம்ஸ கதி: ஹ்ரீம்கார ஸுமதனா மாத்வ ீ   தமாஹனம் 

43  – 59 ஸகாராக்யா ஸமரஸா ஹ்ரீம்கார மந்த்ர ஸர்வஸ்வா மத்யமாவதி 
த்யானம் அதி மதுர சாபஹஸ்தாம் குலஸுந்தரீம் வந்தத கானடா 
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ஸர்வ பூர்த்திகர 
  

4.4  லலிதா த்ரிஶதீ ஸ்ததாத்ரம் 

 

ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீ லலிதா த்ரிஶதீ ஸ்ததாத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய  
 

பகவான் ஹயக்ரீவ ரி ஷி: 

 

அநுஷ்டுப் சந்த:   ஸ்ரீ லலிதா மஹா த்ரிபுரஸுந்தரீ ததவதா 
 

க.. பஜீம்   ஹ... ஶக்தி:    ஸ.. கீலகம் 
 

ஸ்ரீ லலிதா மஹா த்ரிபுரஸுந்தரீ ப்ரஸாத  ஸித்யர்த்தத  ஜதப விநிதயாக : 
 
 

 

பூர்வாங்க—ந்யாஸம் 
 

மூலம் 1&2  1. கர ந்யாஸம்  2. அங்க ந்யாஸம் 

க ….     அங்குஷ்டாப்யாம் நம:   ஹ்ரி தயாய நம:  

ஹ..     தர்ஜநீப்யாம் நம:  ஶ ர ஶ ஸ்வாஹா  

ஸ… மத்யமாப்யாம் நம: ஶ காயய வஷட்  

க …   அனாமிகாப்யாம் நம:  கவசாய ஹும்  

ஹ..     கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:  தநத்ர த்ரயாய வவௌஷட்   

ஸ… கர-தல-கர ப்ரி ஷ்டாப்யாம் நம:  அஸ்த்ராய பட்  
 

பூ: புவ: ஸுவதராம்   இதி   திக் பந்த: 
 

 
 

த்யானம் 

( கானடா ) 
அதி மதுர சாபஹஸ்தாம் அபரிமிதா தமாத பாண வஸௌரப்யாம் 

அருணாம் அதிஶய கருணாம் அபிநவ குலஸுந்தரீம் வந்தத 
 
 
 

பஞ்தசாபசாரம் 
 

  லம் …..   ப்ரி திவ்யாத்மதன  கந்தம் கல்பயாமி  
  ஹம் …   ஆகாஶ த்மதன  புஷ்பம் கல்பயாமி 
  யம் ….….   வாய்வாத்மதன  தூபம் கல்பயாமி 
  ரம் .………  அக்ன்யாத்மதன  தீபம் கல்பயாமி  
  வம் .……  அம்ரி தாத்மதன  அம்ரி தம் கல்பயாமி 
  ஸம் .….  ஸர்வாத்மதன  ஸமஸ்ததாபசாரான் ஸமர்பயாமி 
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-ஸ்ததாத்ரம்- 
 

( கானடா ) 
ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ உவாச 
ஓம் | ககார ரூபா கல்யாண ீகல்யாண குண ஶ லின ீ

 கல்யாண ஶல நிலயா கமனயீா கலாவதீ ||       1 
 

கமலாக்ஷ ீகல்மஷக்ன ீகருணாம்ரி த ஸாகரா 
 கதம்ப கானனா வாஸா கதம்ப குஸுமப்ரியா ||       2 
 

கந்தர்ப வித்யா கந்தர்ப ஜனகாபாங்க வகீ்ஷணா 
 கர்பூர வடீீ வஸௌரப்ய கல்தலாலித ககுப்தடா ||       3 
 

கலிததாஷஹரா கஞ்ச தலாசனா கம்ர விக்ரஹா 
 கர்மாதி ஸாக்ஷிண ீகாரயித்ரீ கர்ம பலப்ரதா ||       4 
 

ஏகார ரூபா யசகாக்ஷர் ஏகாதநகா க்ஷரா க்ரி தி: 
 ஏதத் ததித்ய நிர்தத யா யசகாநன்த சிதா க்ரி தி: ||       5 
 

ஏவமித்யாகமா தபாத்யா யசகபக்தி மதர்சிதா 
 ஏகாக்ர சித்த நிர்த்யாதா யசஷணா ரஹிதா த்ரி தா ||      6 
 

ஏலா ஸுகந்தி ஶகுரா யசன: கூட வினாஶன ீ

 ஏக தபாகா யசகரஸா யசயக ர்ய ப்ரதாயின ீ||       7 
 

ஏகாத பத்ர ஸாம்ராஜ்ய ப்ரதா  யசகான்த பூஜிதா 
 ஏத மானப்ரபா  யசஜததனஜ ஜ்ஜகதீ வரீ ||        8 
 

ஏக வரீாதி ஸம்தஸவ்யா யசக ப்ராபவ ஶ லின ீ

 ஈகார ரூபிண ீஶ த்ரீ தசப்ஸிதார்த ப்ரதாயின ீ||       9 
 

ஈத்ரி  கித்ய விநிர்தத யா தச வரத்வ விதாயின ீ

 ஈஶ னாதி ப்ரம்ஹமய ீதசஶத்வாத்-யஷ்ட ஸித்திதா ||     10 
 

ஈக்ஷித்ரீக்ஷண ஸ்ரி ஷ்டாண்ட தகாடிரீ வர வல்லபா 
 ஈடிதா தச வரார்தாங்க  ஶரீதரஶ தி ததவதா ||      11 
 

ஈ வர ப்தரரணகரீ தசஶ தாண்டவ ஸாக்ஷிண ீ
 ஈ வதராத்ஸங்க நிலயா தசதிபாதா விநாஶன ீ||      12 
 

ஈஹா விரஹிதா தசஶ ஶக்திரீஷத் ஸ்மிதானனா 
 லகார ரூபா லலிதா லக்ஷ்மீ வாண ீநிதஷவிதா ||      13 
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லாகின ீலலனா ரூபா லஸத் தாடிம பாடலா 
 லலன்திகா லஸத்பாலா லலாட நயனார்சிதா ||      14 
 

லக்ஷதணாஜ் ஜ்வல திவ்யாங்கீ லக்ஷதகாட்யண்ட நாயிகா 
 லக்ஷ்யார்த்தா லக்ஷணா கம்யா லப்த காமா லதா தனு: ||     15 
 

லலாம ராஜ தலிகா லம்பிமுக்தா லதாஞ்சிதா 
 லம்தபாதர ப்ரஸூர்லப்யா லஜ்ஜாட்யா லயவர்ஜிதா ||     16 
 

ஹ்ரீம்கார ரூபா ஹ்ரீம்கார நிலயா ஹ்ரீம்பத ப்ரியா 
 ஹ்ரீம்கார பஜீா ஹ்ரீம்கார மந்த்ரா ஹ்ரீம்கார லக்ஷணா ||     17 
 

ஹ்ரீம்கார ஜப ஸுப்ரீதா ஹ்ரீம் மதீ  ஹ்ரீம் விபூஷணா 
 ஹ்ரீம் ஶ லா ஹ்ரீம் பதாராத்யா  ஹ்ரீம்கர்பா  ஹ்ரீம் பதாபிதா ||   18 
 

ஹ்ரீம்கார வாச்யா ஹ்ரீம்கார பூஜ்யா ஹ்ரீம்கார படீிகா 
 ஹ்ரீம்கார தவத்யா ஹ்ரீம்கார சின்த்யா ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஶரீரிண ீ||    19 

 
 

( ஹிந்ததாளம் ) 

ஹகார ரூபா ஹலத்ரி த் பூஜிதா ஹரிதணக்ஷணா 
 ஹரப்ரியா ஹராராத்யா ஹரி ப்ரம்தஹன்த்ர வன்திதா ||     20 
 

ஹயாரூடா தஸவிதாங்க்ரி: ஹயதமத ஸமர்சிதா 
 ஹர்யக்ஷ வாஹனா ஹம்ஸ வாஹனா ஹத தானவா ||     21 
 

ஹத்யாதி பாப ஶமன ீஹரித வாதி தஸவிதா 
 ஹஸ்தி கும்தபாத்துங்க குசா ஹஸ்தி க்ரி த்தி ப்ரியாங்கனா ||    22 
 

ஹரித்ரா குங்குமா திக்தா  ஹர்ய வாத்ய மரார்சிதா 
 ஹரிதகஶ ஸகீ ஹாதி வித்யா ஹாலா மதாலஸா ||     23 
 

ஸகார ரூபா ஸர்வஞ்ஞா ஸர்தவஶ  ஸர்வ மங்களா 
 ஸர்வ கர்த்ரீ ஸர்வ தாத்ரீ ஸர்வ ஹன்த்ரீ ஸனாதன ீ||     24 
 

ஸர்வா நவத்யா ஸர்வாங்க ஸுந்தரீ ஸர்வ ஸாக்ஷிண ீ

 ஸர்வாத்மிகா ஸர்வ வஸௌக்ய தாத்ரீ ஸர்வ விதமாஹின ீ||    25 
 

ஸர்வாதாரா ஸர்வகதா ஸர்வாவகுண வர்ஜிதா 
 ஸர்வாருணா ஸர்வ மாதா ஸர்வாபரண பூஷிதா ||      26 
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ககாரார்தா காலஹன்த்ரீ காதமஶ  காமிதார்ததா 
 காம ஸஞ்ஜவீின ீகல்யா கடின ஸ்தன மண்டலா ||      27 
 

கரதபாரு: கலா நாத முகீ கச ஜிதாம்புதா  
 கடாக்ஷஸ்யன்தி கருணா கபாலீ ப்ராண நாயிகா ||      28 
 

காருண்ய விக்ரஹா காந்தா காந்தி தூத ஜபாவலி: 
 கலாலாபா கம்பு கண்டீ கர நிர்ஜித பல்லவா ||      29 
 

கல்ப வல்லீ ஸமபுஜா கஸ்தூரீ திலதகாஜ்ஜ்வலா ||       30i 
 
 

( தமாஹனம் )  

ஹகாரார்தா ஹம்ஸ கதி: ஹாடகா-பரதணாஜ்வலா       30ii 
 

ஹாரஹாரி குசாதபாகா ஹாகின ீஹல்ய வர்ஜிதா 
 ஹரித்பதி ஸமாராத்யா ஹடாத்கார ஹதாஸுரா ||      31 
 

ஹர்ஷ ப்ரதா ஹவிர் தபாக்த்ரீ ஹார்த ஸன்தமஸாபஹா 
 ஹல்லீஸ லாஸ்ய ஸந்துஷ்டா ஹம்ஸ மந்த்ரார்த ரூபிண ீ||    32 
 

ஹாதனாபாதான நிர்முக்தா ஹர்ஷிண ீஹரிதஸாதரீ  
 ஹாஹா ஹூஹூ முக ஸ்துத்யா ஹாநி விரி த்தி விவர்ஜிதா ||    33 
 

ஹய்யங்கவனீ ஹ்ரி தயா ஹரிதகாபாருணாம் ஶ கா  
 லகாரார்தா லதா பூஜ்யா லயஸ்தித்யுத் பதவ வரீ ||       34 
 

லாஸ்ய தர்ஶன ஸன்துஷ்டா லாபா லாப விவர்ஜிதா 
 லங்க்தய தராஞ்ஞா லாவண்ய ஶ லின ீலகு ஸித்திதா ||     35 
 

லாக்ஷா ரஸ ஸ வர்ணாபா லக்ஷ்மணாக்ரஜ பூஜிதா 
 லப்தயதரா லப்த பக்தி ஸுலபா லாங்கலாயுதா ||      36 
 

லக்ன சாமர ஹஸ்த ஸ்ரீ ஶ ரதா பரிவஜீிதா  
 லஜ்ஜா பத ஸமாராத்யா லம்படா லகுதல வரீ ||      37 
 

லப்த மானா லப்த ரஸா லப்த ஸம்பத் ஸமுன்னதி: 
 ஹ்ரீம்காரிண ீஹ்ரீம்காராதி : ஹ்ரீம்மத்யா ஹ்ரீம் ஶ காமணி: ||    38 
 

ஹ்ரீம்கார குண்டாக்னி ஶ கா ஹ்ரீம்கார ஶஶ  சந்த்ரிகா 
 ஹ்ரீம்கார பாஸ்கர ருசி: ஹ்ரீம்காராம்தபாத சஞ்சலா ||     39 
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ஹ்ரீம்கார கந்தாங்குரிகா ஹ்ரீம்காயரக பராயணா 
 ஹ்ரீம்கார தீர்கிகா ஹம்ஸீ ஹ்ரீம்காதராத்யான தககின ீ||     40 
 

ஹ்ரீம்காராரண்ய ஹரிண ீஹ்ரீம்காராவால வல்லரீ 
 ஹ்ரீம்கார பஞ்சர ஶ கீ ஹ்ரீம்காராங்கண தீபிகா ||      41 
 

ஹ்ரீம்கார கந்தரா ஸிம்ஹ ீஹ்ரீம்காராம்தபாஜ ப்ரி ங்கிகா 
 ஹ்ரீம்கார ஸுமதனா மாத்வ ீ ஹ்ரீம்கார தரு மஞ்ஜரீ ||     42 

 
 

( மத்யமாவதி ) 
ஸகாராக்யா ஸமரஸா ஸகலாகம ஸம்ஸ்துதா 
 ஸர்வ தவதான்த தாத்பர்ய பூமி: ஸத ஸதா ரயா ||      43 
 

ஸகலா ஸச்சிதாநன்தா ஸாத்வ ீஸத்கதி தாயின ீ

 ஸனகாதி முனித்தயயா ஸதாஶவ குடும்பின ீ||      44 
 

ஸகலாதிஷ்டான ரூபா ஸத்வரூபா ஸமாக்ரி தி: 
 ஸர்வ ப்ரபஞ்ச நிர்மாத்ரீ ஸமானாதிக வர்ஜிதா ||      45 
 

ஸர்தவாத்துங்கா ஸங்கஹனீா ஸத்குணா ஸகதலஷ்டதா 
 ககாரிண ீகாவ்ய தலாலா காதம வர மதனாஹரா ||      46 
 

காதம வர ப்ராணநாடீ காதம ஶ த்ஸங்க வாஸின ீ

 காதம வர லிங்கிதாங்கீ காதம வர ஸுகப்ரதா ||      47 
 

காதம வர ப்ரணயின ீகாதம வர விலாஸின ீ

 காதம வர தப ஸித்தி : காதம வர மன: ப்ரியா ||      48 
 

காதம வர ப்ராண நாதா காதம வர விதமாஹின ீ

 காதம வர ப்ரம்ஹ வித்யா காதம வர க்ருதஹ வரீ ||     49 
 

காதம வராஹ்லாதகரீ காதம வர மதஹ வரீ  
 காதம வரீ காமதகாடி நிலயா காங்க்ஷிதார்ததா ||      50 
 

லகாரிண ீலப்த ரூபா லப்ததீ : லப்த வாஞ்சிதா 
 லப்த பாப மதனா தூரா லப்தாஹங்கார துர்கமா ||      51 
 

லப்த ஶக்தி: லப்த ததஹா லப்யத வர்ய ஸமுன்னதி: 
 லப்த புத்தி : லப்த லீலா லப்த வயௌவன ஶ லின ீ||      52 
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லப்தாதிஶய ஸர்வாங்க வஸௌந்தர்யா லப்த விப்ரமா  
 லப்த ராகா லப்த கதி: லப்தானங்காகம ஸ்திதி: ||      53 
 

லப்த தபாகா லப்த ஸுகா லப்த ஹர்ஷாபி பூஜிதா 
 ஹ்ரீம்கார மூர்த்தி: ஹ்ரீம்கார வஸௌத ரி ங்க கதபாதிகா ||    54 
 

ஹ்ரீம்கார து க்தாப்தி  ஸுதா  ஹ்ரீம்கார கமதலந்திரா 
 ஹ்ரீம்கார மணி தீபார்ச்சி: ஹ்ரீம்கார தரு ஶ ரிகா ||     55 
 

ஹ்ரீம்கார தபடகமணி: ஹ்ரீம்காரா தர்ஶ பிம்பிகா 
 ஹ்ரீம்கார தகாஶ ஶ  லதா ஹ்ரீம்காரா ஸ்தான நர்த்தகீ ||     56 
 

ஹ்ரீம்கார ஶ க்திகா முக்தாமணி: ஹ்ரீம்கார தபாதிதா 
 ஹ்ரீம்கார மய வஸௌவர்ண ஸ்தம்ப வித்ரி ம புத்ரிகா ||     57 
 

ஹ்ரீம்கார தவததாபநிஷத் ஹ்ரீம்காராத்வர தக்ஷிணா  
 ஹ்ரீம்கார நன்தனா ராம நவ கல்பக வல்லரீ ||      58 
 

ஹ்ரீம்கார ஹிமவத் கங்கா ஹ்ரீம்காரார்ணவ வகௌஸ்துபா 
 ஹ்ரீம்கார மந்த்ர ஸர்வஸ்வா ஹ்ரீம்கார பர வஸௌக்யதா | ஓம் ||    59 

 
 

 

உத்தராங்க ந்யாஸம் 
 

மூலம் அங்க ந்யாஸம் 

க ….     ஹ்ரி தயாய நம:  

ஹ..     ஶ ர ஶ ஸ்வாஹா  

ஸ… ஶ காயய வஷட்  

க …   கவசாய ஹும்  

ஹ..     தநத்ர த்ரயாய வவௌஷட்   

ஸ… அஸ்த்ராய பட்  

 

பூ: புவ: ஸுவதராம்  இதி திக் விதமாக: 
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த்யானம் 

( கானடா ) 
அதி மதுர சாபஹஸ்தாம் அபரிமிதா தமாத பாண வஸௌரப்யாம் 

அருணாம் அதிஶய கருணாம் அபிநவ குலஸுந்தரீம் வந்தத 
 
 

 
பஞ்தசாபசாரம் 

 
  லம் …..   ப்ரி திவ்யாத்மதன  கந்தம் கல்பயாமி  
  ஹம் …   ஆகாஶ த்மதன  புஷ்பம் கல்பயாமி 
  யம் ….….   வாய்வாத்மதன  தூபம் கல்பயாமி 
  ரம் .………  அக்ன்யாத்மதன  தீபம் கல்பயாமி  
  வம் .……  அம்ரி தாத்மதன  அம்ரி தம் கல்பயாமி 
  ஸம் .….  ஸர்வாத்மதன  ஸமஸ்ததாபசாரான் ஸமர்பயாமி 
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-4.3 தேவ ீஸ்துேி- 
 

( ஸுருட்டி ) 

 

கதேஶ   க்ரஹ  நக்ஷத்ர    த ோகின ீ ரோஶ  ரூபிேமீ் 

 தேவ ீம்  மந்த்ரம மீ்  நநௌமி    மோத்ரி கோம்  படீ  ரூபிேமீ்  1 
    

ப்ரேமோமி  மஹோதேவமீ்    மோத்ரி கோம்  பரதம வரீம் 

 கோல ஹல்தலோ  ஹதலோல்  தலோல    கலனோ  ஶம கோரிேமீ்  2 

 

 ே க்ஷரரக  மோத்தரபி     ஸம் ஸித்தே   ஸ்பர்ேதே  நர: 

 ரவிேோர்தக்ஷந்து   கந்ேர்ப்ப   ஶங்கரோ  நல  விஷ்ணுபி:   3 

 

 ேக்ஷர  ஸ சித் ஜ்த ோத்ஸ்னோ   மண்டிேம்  புவந த்ர ம் 

 வந்தே   ஸர்தவ வரீம் தேவமீ்   மஹோஸ்ரீ  ஸித்ே  மோத்ரி கோம்  4 

 

 ேக்ஷர  மஹோ ஸூத்ர    ப்தரோே  தமேத்  ஜகத்ர ம் 

 ப்ரம்ஹோண்டோேி  கடா  ஹோந்ேம்   ேோம் வந்தே  ஸித்ே  மோத்ரி கோம் 5 
 

 தேகோேஶ மோோரம்  பஜீம் தகோே த்ரத ோத் பவம்  

 ப்ரம்ஹோண்டோேி  கடா  ஹோந்ேம்   ஜகே த் ோபி த்ரி ஷ் தே  6 

 

அகசோேி டதோ நர்ே   ப ஶ க்ஷர  வர்கிேமீ்  

 தஜஷ்டாங்க  போஹு  போேோக்ர   மத்  வோந்ே  நிவோஸினமீ்  7 

 

ேோமீகோரோக்ஷ தரோத்ோரோம்   ஸோரோத்  ஸோரோம் பரோத் பரோம் 

 ப்ரேமோமி  மஹோதேவமீ்    பரமோனந்ே  ரூபிேமீ்    8 

 

அத் ோபி   ஸ் ோ  ஜோனந்ேி    நமனோ-கபி  தேவேோ: 

 தக ம் கஸ்மோத் க்வ தகதநேி    ஸ ரூபோ   ரூப  பாவனோம்  9 

 

வந்தே  ேோ மஹ-மரக்ஷ ோம்   க்ஷகோ-ரோக்ஷர  ரூபிேமீ் 

 தேவமீ் குல  கதலோல்லோஸ  ப்தரோல்ல  ஸந்ேீம்  பரோம் ஶவோம்  10 
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வர்கோநு க்ரம த ோதகந   ஸ் ோம்  மோத்ரஷ்டகம் ஸ்ேிேம் 

 வந்தே  ேோம் அஷ்ட  வர்தகோத்ே  மஹோ ஸித் ஷ்ட -தக வரீம் 11 

 

கோம பூர்ே  ஜகோரோக்     ஸ்ரீ படீாந்ேர்  நிவோஸினமீ் 

 சதுரோஞ்ஞோ  தகோஶ  பூேோம்   நநௌமி  ஸ்ரீ த்ரிபுரோ மஹம்   12 

 

இேி  த்வோேஶபி   தலோரக   ஸ்ேவனம்   ஸர்வ ஸித்ேி   க்ரி து 

 தேவ் ோஸ் த்வ  கண்ட  ரூபோ ோ   ஸ்ேவனம்  ேவ ேத்   ே:  13 

 

பூநமௌ  ஸ்கலிே  போேோனோம்   பூமிதரவோ   வலம்பனம் 

 த்வ ி  ஜோேோ  பரோோனோம்    த்வதமவ   ஶரேம் ஶதவ…..        
    

த்வதமவ  ஶரேம் ஶதவ.….. த்வதமவ   ஶரேம் ஶதவ…..   14 

 
ஓம் 
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-4.4 லலிதாம்பா பஜந்- 
 

  

மங்கள ஹாரத்தி 
 

 

 

 
 

 

! 

 

 
 

 
 

 

 

ஸ்ரீமாதா – ஸ்ரீமாதா ஹ்ரீ்ம்-ஸ்ரீம் மாதா  லலிதாம்பா  | ஸ்ரீமாதா……… | 

ஸ்ரீபாலா - ஸ்ரீபாலா   ஐம்-க்லீம்-ஸ ௌ:   பாலாம்பா       | ஸ்ரீபாலா….…. | 

கல்யாண ீ- கல்யாண ீ  ககார-ரூபா   கல்யாண ீ      | கல்யாண…ீ. | 

ஹ்ரம்கார - ஹ்ரம்கார ஹ்ரம்கார  பர ஸ ௌக்யதா    | ஹ்ரம்கார. |  

ஸ்ரீமாதா - ஸ்ரீமாதா  ஹ்ரம்-ஸ்ரீம்-மாதா  லலிதாம்பா ||  
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-4.4 ஸ்ரீவித்யா மந்த்ர கீர்த்தனம்- 
 

( தீக்ஷிதர் க்ரி தி )                 ( மத்யமாவதி ) 
 

 ஸ்ரீ ராஜ  ராஜஜ வர    மஹா  த்ரிபுர ுந்தர 

  லலிதா பட்டாரிகாம்  பஜஜஹம்  பஜஜ  | 
  

 விஜதஹ  ககவல்யம்  ஆஶ   ஏஹி  ஜதஹி  மாம் பாஹி | 
             ஸ்ரீ ராஜ     ராஜஜ வரம்  பஜஜ....  || 

 

 ஆராதயாமி      ததம்    

 கம் கணபதிம்    ஸ ௌ:  ஶரவணம் | 
 

 அம்  ஆம்  ஸ ௌ:      த்கரஜலாக்யம்  | 

 ஐம்  க்லீம் ஸ ௌ:       ர்வாஶ ம் | 
 ஹ்ரம்  க்லீம்  ஸ ௌ:    ம்ஜ ாபணம் | 
 

 கஹம் ஹ்க்லீம்  ஹ்ஸ ௌ:                ஸ ௌபாக்யம் | 
 ஹ்க ம்   ஹ்ஸ்க்லீம்    ஹ்ஸ ௌ:      ர்வார்த்தம் | 
 ஹ்ரம்  க்லீம்   ப்ஜலம்               ர்வரக்ஷாம் | 
 

 ஹ்ரம்  ஸ்ரீம்  ஸ ௌ:       ஜராகஹரம் | 
 ஹ்ஸ்கரம்   ஹ்ஸ்க்ல்ரம்  ஹ்ஸ்ஸரௌ:   ர்வ  ித்திம் | 
 க-ஏ-ஈ-ல-ஹ்ரம்   ஹ- -கஹல-ஹ்ரம்    கல- ஹ்ரம் – 
            - ஸ்ரீம்    ர்வாநந்தம் ||  
  

 ஸ்ரீ நாதா  நந்த   குரு பாதுகாம்   பூஜஜய  

  தா சிதா  நந்த   நாததாSஹம்   

 காஜம வராங்க   நிலயாம்  || 
 

 கவ ரவண  விநுத  தநினமீ் | கணபதி  குரு குஹ  ஜனனமீ்    

 நிரதி ஶய    ஶ ப   மங்களாம்  மங்களாம்   ஜய மங்களாம் || 
 

 ஸ்ரீ ராஜ  ராஜஜ வரம்   …….  ……. ப…ஜஜ .... || 
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 ப்ரார்த்தனா 

 

ஶ ந்தி ஸ்தவம் 
 

  ம்  பூஜகானாம்  பரிபாலகானாம் 

  யஜதன்த்ரியாணாம்   ச தஜபாதநானாம் | 

 ஜதஶஸ்ய  ராஷ்ட்ரஸ்ய  குலஸ்ய  ராஞ்ஞாம் 

  கஜராது  ஶ ந்திம்  பகவான்  குஜலஶ:  || 

 

 நந்தன்து   ாதக  குலான் அணிமாதி   ித்தா: 

  ஶ பா:  பதந்து    மய த்வி   ஜயாகினனீாம் 

  ா  ஶ ம்பவ ீ  ஸ்புரது   காபி  மமாப்ய  வஸ்தா 
  யஸ்யாம்  குஜரா:  ஶரண  பங்கஜ  ஜமவ லப்யம் || 
 

 ஶவாத் -யவனி பர்யன்தம்  ப்ரம்ஹாதி  ஸ்தம்ப    ம்யுதம் 

  காலாஞ்ஞாதி  ஶவாந்தம்  ச  ஜகத்  யஞ்ஜஞன த்ரி ப்யது -  

ஜகத்  யஞ்ஜஞன த்ரி ப்யது - ஜகத் யஞ்ஜஞன த்ரி ப்யது || 
 

ஜதவ-நாத  குஜரா ஸ்வாமின்  ஜதஶக  ஸ்வாத்ம  நாயக 
த்ராஹி த்ராஹி  க்ரி பா  ிந்ததா   பூஜாம்  பூர்ண தராம் குரு || 

 
*** ஓம்*** 
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-A1. மாத்ரி கா அக்ஷர  ஸஹித நவாக்ஷரீ ஜபம்- 
 

Detailed  reference  for  Type 2  Japam   

 

As outlined before, the Matruka Aksharam is Individually  First  Prefixed,  next  Prefixed  
& Suffixed respectively, then both individually and Group wise Suffixed.  One full cycle 

constitutes a count of 108 japam.  
 

Note : The Navakashari mantram is denoted  by the  notation form  9.. .  Please say the 
full mantram  “ ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் சாமுண்டாயை விச்சச “ in all the instance.   
        

 
 

  

 

1. Prefixed Individually -  Forward  Flow   அம் to  ளம் # 

அம் 9..  
ஆம் 9..  
இம்  9.. 
ஈம்  9..  
உம்  9..  
ஊம்  9..  
ரி ம்  9..  
றி ம்  9..  
லி ம் 9..  
லி ம்  9.. 
 

ஏம்   9..  
ஐம்  9.. 
ஓம்  9.. 
ஔம் 9..  
அம்  9..  
அ: 9.. 
கம்  9..  
கம்  9..  
கம்  9.. 
கம்  9.. 
ஙம்  9.. 

சம்  9..  
சம்  9..  
ஜம்  9..   
ஜம்  9..   
ஞம்  9.. 
டம்  9..  
டம்  9.. 
டம்  9.. 
டம்  9..  
ணம்  9..    

தம்  9..  
தம்  9..  
தம்   9.. 
தம்  9..  
னம்  9.. 
பம்  9..     
பம்  9..    
பம்  9..   
பம்  9..     
மம்  9.. 
 

ைம்  9.. 
ரம்  9.. 
லம்   9.. 
வம்   9..  
ஶம்  9.. 
ஷம்   9.. 
ஸம்  9.. 
ஹம்  9.. 
ளம்  9.. 
 

 (1-50) 

 

 

2. Prefixed & Suffixed respectively - Interpose # 

க்ஷம்  9..  ளம் (51) 
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3. Suffixed Individually -  Reverse Flow   ஹம் to ஆம்  # 

9..   ஹம் 

9..   ஸம் 

9..   ஷம்  

9..   ஶம்   

9..   வம்   

9..   லம்  

9..   ரம்    

9..   ைம் 

9..     மம் 

9..     பம் 

9..     பம் 

9..     பம் 

9..     பம் 

9..     னம் 

9..     தம் 

9..     தம் 

9..     தம் 

9..     தம் 

9..     ணம் 

9..     டம் 

9..     டம் 

9..     டம் 

9..     டம் 

9..     ஞம் 

9..     ஜம் 

9..     ஜம் 

9..     சம் 

9..     சம் 

9..     ஙம் 

9..     கம் 

9..     கம் 

9..     கம் 

9..     கம் 

9..     அ: 

9..     அம் 

9..     ஔம் 

9..     ஓம் 

9..     ஐம்  

9..     ஏம் 

9..  லி ம் 

9..  லி ம் 

9..  றி ம் 

9..  ரி ம் 

9..  ஊம் 

9..  உம் 

9..  ஈம் 

9..  இம் 

9..  ஆம்  

 

(52-100) 

 

4. Suffixed once Group Wise    -  Forward Flow # 

அம் - ஆம்  இம் - ஈம்  உம் - ஊம்  ரி ம் - றி ம்   
லி ம் - லி ம்   ஏம் - ஐம்  ஓம் - ஔம் அம்  - அ:  9.. (101) 

கம் - கம்    கம்   -  கம்    ஙம்  9.. (102) 

சம்   -   சம்  ஜம்  - ஜம்    ஞம்  9.. (103) 

டம் - டம்  டம் - டம்   ணம்  9.. (104) 

தம்   -  தம்  தம்  -  தம்  னம்  9.. (105) 

பம்    - பம்  பம்  - பம்  மம்  9.. (106) 

ைம்   ரம்    லம்   வம்    9..  (107) 

ஶம் ஷம்   ஸம்  ஹம்   ளம் க்ஷம்  9.. (108) 

 

*** 

On completion  proceed  to  the respective  section of  Parayanam   
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