
ஸ ருத்ரம - லக ந்யயாஸம : நமகம : சமகம 

ஸஸரரரதஸரமஸ-லக நஸயயஸமஸ

தனஸனன ஸஸரர ரதஸரவடவயன ஸஸவனயகவவ தஸயயனமஸ சசயஸதலஸ

அதயதஸமயநமஸ ஸஸவயதஸமயநமஸ ஸஸரரரதஸரரபமஸ தஸயயவயதஸ

ஸஸதஸத-ஸஸபடக-ஸஙஸகயஸமஸ தஸரஸ-வணதஸரமஸ பஞஸச-வகஸதஸரகமஸ

கஙஸகயதரமஸ தஸபஜமஸ ஸரஸவயபரண பஷஸதமஸ

நரல-கஸரரவமஸ ஸஸயஙஸகயஙஸகமஸ நயக-யஜஸவஞயபவரதஸநமஸ 

வஸயயகஸர சரஸவமயதஸதரரயமஸ ச வவரணஸய மபயபஸரதமஸ

https://lh6.googleusercontent.com/-rEXkgaWSD2A/Up3xfKeMGEI/AAAAAAAAC9s/4lCpz83H5ns/s640/blogger-image-1867884704.jpg


கமணஸடலஸ-வக-ஸஸதஸரயணயமஸ தயரஸணமஸ ஸஸலபயணஸநமஸ

ஜஸவலநஸதமஸ பஸஙஸகலஜடய ஸஸகயமதஸவயயத-தயரஸணமஸ

வஸரஷஸஸகநஸத-ஸமயரடமஸ உமய-வதஹயரஸத-தயரஸணமஸ

அமஸரவதநயபஸலதமஸ ஸயநஸதமஸ தஸவஸய-வபயக ஸமநஸவஸதமஸ

தஸகஸ-வதவதய-ஸமயயகஸதமஸ ஸஸரயஸஸர-நமஸஸகஸரதமஸ 

நஸதஸயமஸ ச ஸயஸஸவதமஸ ஸஸதஸதமஸ தஸரவமகர-மவஸயயமஸ

ஸரஸவ-வஸயயபஸந-மரஸயநமஸ ரதஸரமஸ னவ வஸஸஸவ-ரபஸணமஸ 

ஏவமஸ தஸயயதஸவய தஸவஸஜஸஸஸமஸயகஸ தவதய யஜந-மயரவபதஸ

அஙஸகஙஸகளஸலஸ வதவனதகனள நஸனல நஸறதஸதஸ இனறவயமயதலஸ

பஸரஜனவன பஸரஹஸமய தஸஷஸடத; பயதவயயரஸ-வஸஷஸணஸஸ-தஸஷஸடத;

ஹஸஸதவயயரஸ-ஹரஸஸதஸஷஸடத; பயஹஸவவய-ரஸநஸதஸரஸஸ-தஸஷஸடத;

ஜடவரகஸநஸஸஸ-தஸஷஸடத; ஹஸரதவய ஸஸவஸஸ-தஸஷஸடத; 

கணஸவட வஸவஸஸ தஸஷஸடநஸத; வகஸதஸவர ஸரஸஸவதர தஸஷஸடத;

நயசஸகவயயரஸ-வயயஸஸ-தஸஷஸடத; 

நயனவயயஸஸ-சநஸதஸரயதஸதஸசயய தஸஷஸவடதயமஸ; 

கரஸணவயய-ரஸஸவஸசநய தஸஷஸவடதயமஸ;

லலயவட ரதஸரயஸஸ-தஸஷஸடநஸத; மரஸதஸனஸயயதஸ தஸயயஸஸ-தஸஷஸடநஸத; 

ஸஸரஸஸ மஹயவதவஸஸ-தஸஷஸடத; ஸஸகயயயமஸ வயமவதவஸஸ-தஸஷஸடத;

பஸரஷஸவட பஸனயகர தஸஷஸடத; பரத: ஸஸலர தஸஷஸடத; பயரஸஸஸவவயய:

ஸஸவயஸஙஸகசரய தஸஷஸவடதயமஸ; ஸரஸவவதய வயயஸஸ-தஸஷஸடத; 

தவதய பஹஸ: ஸரஸவவதயகஸநஸரஸ-ஜஸவயலயமயலய-பரஸவஸரதஸஸ-தஸஷஸடத;

ஸரஸவவஷஸ-வஙஸவகஷஸஸரஸவய-வதவதய யதயஸஸதயனமஸ தஸஷஸடநஸத;

மயமஸ ரகநஸத (ஸரஸவயனஸ மஹயஜனயனயமஸ ஸகடமஸபமஸ ரகநஸத)

வதவனதகளஸடமஸ இயகஸகஙஸகனள அளஸதஸத, அனமதஸ வவணஸடதலஸ

அகஸநஸரஸ வம வயசஸ ஸஸரஸத: வயகஸகஸரதவய ஹஸரதயமஸ மயஸ 



அஹ மமஸரவத அமஸரதமஸ பஸரஹஸமணஸ

வயயரஸவம பஸரயவண ஸஸரஸத: பஸரயவணய ஹஸரதவய ஹஸரதயமஸ மயஸ 

அஹ-மமஸரவத அமஸரதமஸ பஸரஹஸமணஸ

ஸஸரஸவயய வம சகயஷஸ ஸஸரஸத: சகயரஸ-ஹஸரதவய ஹஸரதயமஸ 

மயஸ அஹ-மமஸரவத அமஸரதமஸ பஸரஹஸமணஸ

சநஸதஸரமய வம மனஸஸ ஸஸரஸத: மவனய ஹஸரதவய ஹஸரதயமஸ மயஸ 

அஹ-மமஸரவத அமஸரதமஸ பஸரஹஸமணஸ

தஸவஸய வம ஸஸவரயதஸவர ஸஸரஸதய: ஸஸவரயதஸர ஹஸரதவய ஹஸரதயமஸ 

மயஸ அஹ-மமஸரவத அமஸரதமஸ பஸரஹஸமணஸ

ஆவபய வம வரதஸஸ ஸஸரஸதய: வரவதய ஹஸரதவய ஹஸரதயமஸ மயஸ 

அஹ-மமஸரவத அமஸரதமஸ பஸரஹஸமணஸ

பஸரதஸவர வம ஸரரவர ஸஸரஸதய ஸரரர ஹஸரதவய ஹஸரதயமஸ மயஸ 

அஹ-மமஸரவத அமஸரதமஸ பஸரஹஸமணஸ

ஓஷதஸ-வனஸஸபதவயய வம வலயமஸஸ ஸஸரஸதய: வலயமயனஸ ஹஸரதவய 

ஹஸரதயமஸ மயஸ அஹ-மமஸரவத அமஸரதமஸ பஸரஹஸமணஸ

இநஸதஸவரய வம பவல ஸஸரஸத: பல ஹஸரதவய ஹஸரதயமஸ மயஸ 

அஹ-மமஸரவத அமஸரதமஸ பஸரஹஸமணஸ

பரஸஜனஸவயய வம மரஸதஸனஸ ஸஸரஸத: மரஸதய ஹஸரதவய ஹஸரதயமஸ 

மயஸ அஹ-மமஸரவத அமஸரதமஸ பஸரஹஸமணஸ

ஈஸயவனய வம மனஸசயய ஸஸரஸத: மனஸய ஹஸரதவய ஹஸரதயமஸ மயஸ 

அஹ-மமஸரவத அமஸரதமஸ பஸரஹஸமணஸ

ஆதஸமய ம ஆதஸமனஸ ஸஸரஸத: ஆதஸமய ஹஸரதவய ஹஸரதயமஸ மயஸ 

அஹ-மமஸரவத அமஸரதமஸ பஸரஹஸமணஸ

பனரஸம ஆதஸமய பனரயய-ரயகயதஸ பன: பஸரயண; பனரயகத-மயகயதஸ

னவஸஸவயநவரய ரஸஸமஸபஸரஸவய வஸரதயந: அநஸதஸஸ-தஸஷஸடதஸவமஸரதஸஸய வகயபய:

ரதஸரபஸரசஸன மநஸதஸரஙஸகளஸனஸ கரபஸசபயரனள வஸளகஸகஸ தஸகஸபநஸதமஸ சசயஸதலஸ

அஸஸய ஸஸரரரதஸரயதஸயயய-பஸரஸஸன-மஹயமநஸதஸரஸஸய, அவகயர ரஷஸ:

அனஷஸடபஸ சநஸத: ஸஙஸகரஸஷண-மரஸதஸதஸ-ஸஸவரவபய வயயஸயவயதஸதஸய:



பரமபரஷ: ஸ ஏஷ ரதஸவரய வதவதய நம: 

ஸஸவயவயதஸ பரஜமஸ: ஸஸவதரயவயதஸ ஸகஸதஸ: மஹய-வதவயவயதஸ கரலகமஸ: 

ஸஸரர ஸயமஸப-ஸதயஸஸவ-பஸரஸயத ஸஸதஸதஸயரஸவத ஜவப வஸநஸவயயக:

ஓமஸ அகஸனஸவஹயதஸரயதஸமவன அஙஸகஷஸடயபஸயயமஸ நம:

தரஸஸபரஸண-மயஸயதஸமவன தரஸஜநரபஸயயமஸ நம:

சயதரஸமயஸஸயயதஸமவன மதஸயமயபஸயயமஸ நம:

நஸரட-பஸஸ-பநஸதயதஸமவன அநயமஸகயபஸயயமஸ நம:

ஜஸவயயதஸஷஸவடயமயதஸமவன கனஸஷஸடகயபஸயயமஸ நம:

ஸரஸவ-கஸரதஸவயதஸமவன கரதலகரபஸரஷஸடயபஸயயமஸ நம:

ஓமஸ அகஸனஸவஹயதஸரயதஸமவன ஹஸரதயயய நம: 

தரஸஸபரஸண மயஸயதஸமவன ஸஸரவஸ ஸஸவயஹய: சயதரஸமயஸஸயயதஸமவன ஸஸகயனய வஷடஸ: 

நஸரட-பஸஸபநஸதயதஸமவன கவசயய ஹஸமஸ ஜஸவயயதஸஷஸவடயமயதஸமவன வநதஸரதஸரயயய சவளஷடஸ: 

ஸரஸவ-கஸரதஸவயதஸமவன அஸஸதஸரயய படஸ: பரஸபவஸஸஸஸவவரயமஸதஸ தஸகஸபநஸத:



தஸயயனமஸ

லஸஙஸகதஸ வதயறஸறதஸனதயமஸ சஸவயமஸசமயன ரதஸரவதவரஸகனளயமஸ வணஙஸகதலஸ

ஆபயதயல-நப:-ஸஸதலயநஸத-பவன-பஸரஹஸமயணஸட-மயவஸஸஸபரதஸ ஜஸவயயதஸ:

-ஸஸபயடக-லஸஙஸக சமயலஸ-வஸலஸதஸ-பரஸவணநஸத-வயநஸதயமஸரனத:

அஸஸவதயகயபஸலத-வமக-மரஸ-மனஸஸமஸ-ரதஸரயனவயகயனஸ-ஜபனஸ-தஸயயவய-

தரபஸஸஸத-ஸஸதஸதவய தஸரதபதமஸ-வஸபஸவரய-பஸஷஸஞஸவசசஸ-சஸவமஸ

பஸரஹஸமயணஸட-வஸயயபஸதவதஹய பஸஸத-ஹஸமரசய பயஸமயனய-பஜஙஸனக: 

கணஸவட-கயலய:-கபரஸதயகலஸத-ஸஸஸகலயஸஸ-சணஸட வகயதணஸட-ஹஸஸதய: 

தஸரஸயகஸ ரதஸரயகமயலய: பஸரகடத-வஸபவய: ஸயமஸபவய மரஸதஸதஸ-வபதய: 

ரதஸரய: ஸஸரரரதஸர-ஸஸகஸத-பஸரகடத வஸபவய ந: பஸரயசஸசநஸத சஸளகஸயமஸ
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1. தன்னன ஸ ருத்ரவடிவயான ஸிவனயாகவவ த்யயானம சசய்தல

அதயாத்மயாநம ஸிவயாத்மயாநம ஸருத்ரரூபம த்யயாவயத்

ஸஸுத்த-ஸ்படிக-ஸங்கயாஸம த்ர-வணேத்ரம பஞ்ச-வக்த்ரகம

கங்கயாதரம தஸபுஜம ஸர்வயாபரணே பூஷிதம

நீல-க்ரீவம ஸஸயாங்கயாங்கம நயாக-யஜ்வஞயாபவீதிநம வ்யயாக்ர-

சர்வமயாத்தரீயம ச வவரண்ய மபயப்ரதம

கமண்டல-வக-ஸஸூத்ரயாணேயாம தயாரணேம ஸஸூலபயாணிநம

ஜ்வலந்தம பிங்கலஜடயா ஸிகயாமுத்வயயாத-தயாரணேம

வ்ருஷஸ்கந்த-ஸமயாரூடம உமயா-வதஹயார்த-தயாரணேம

அமருவதநயாப்லுதம ஸயாந்தம திவ்ய-வபயாக ஸமந்விதம

திக்-வதவதயா-ஸமயாயுக்தம ஸஸுரயாஸஸுர-நமஸ்க்ருதம நித்யம ச

ஸயாஸ்வதம ஸஸுத்தம  த்ருவமகர-மவ்யயம
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ஸர்வ-வ்யயாபிந-மீஸயாநம ருத்ரம னவ விஸ்வ-ரூபிணேம ஏவம

த்யயாத்வயா த்விஜஸ்ஸமயக் தவதயா யஜந-மயாரவபத்

ஸஸரர கணபதஸ தஸயயனமஸ

கணபதஸனயதஸ சதயழத நமஸ மனஸ எழநஸதரளசஸ சசயஸதலஸ

ஓமஸ கணயனயமஸ தஸவய கணபதஸ ஹவயமவஹ கவஸமஸ கவரனய-மபமஸஸர-வஸஸதமமஸ 

ஜஸவயஷஸடரயஜமஸ பஸரஹஸமணயமஸ பஸரஹஸமணஸஸபத ஆ ந:

ஸஸரணஸவனஸனதஸபஸ: ஸரத ஸயதனமஸ

ஓமஸ ஸஸரர மஹயகணபதவய நம:

சயநஸதஸ பயடமஸ

வயழஸகஸனக நலனஸகனளபஸ சபற வவணஸடவகயளஸனன மனஸ னவதஸதலஸ

ஸஞஸச வம, மயஸஸச வம, பஸரஸயஞஸச வம, னகயமஸஸச வம, கயமஸஸசவம, 

சஸளமனஸஸஸச வம, பதஸரஞஸச வம, ஸஸவரயஸஸச வம, வஸஸயஸஸச வம, 

யஸஸஸச வம, பகஸஸச வம, தஸரவஸணஞஸச வம, யநஸதய ச வம, 

தரஸதய ச வம, கஸவஷமஸஸச வம, தஸரதஸஸஸச வம, வஸஸஸவஞஸச வம, மஹஸஸச வம, 

ஸமஸவஸசஸச வம, ஜஸஞயதஸரஞஸச வம, ஸஸஸஸச வம, பஸரஸஸஸஸச வம, 

ஸரரஞஸச வம, லயஸஸச ம ரதஞஸச வம, மஸரதஞஸச வம, யகஸமஞஸச வம, 

நயமயசஸச வம, ஜரவயதஸஸச வம, தரரஸகயயதஸவஞஸச வம, 

நமஸதஸரஞஸச வம, பயஞஸச வம, ஸஸகஞஸச வம, 

ஸயனஞஸச வம, ஸஸஷய ச வம, ஸஸதஸனஞஸச வம

ஓமஸ ஸயநஸதஸ: ஸயநஸதஸ: ஸயநஸதஸ:



ஸஸரரரதஸர பஸரசஸனமஸ (நமகமஸ)

சஸனஙஸசகயணஸட சஸவனனயமஸ, அவரத ஆயதஙஸகனளயமஸ வணஙஸகஸ, சயநஸதமனடய வவணஸடதலஸ

ஸஸரர ரதஸர பஸரசஸனமஸ - நமகமஸ - மதலஸ அனவயகமஸ

ஓமஸ நவமய பகவவத ரதஸரயய

https://lh5.googleusercontent.com/-uIW3C_49Twg/Up3xZbMia0I/AAAAAAAAC9U/Je_pltC7LXE/s640/blogger-image--1252109466.jpg


நமஸஸவத ரதஸர-மனஸயவ உவதயத இஷவவ நம: நமஸஸவத அஸஸத தனஸவவன பயஹஸபஸயய மத வத 

நம:

யயத இஷஸ: ஸஸவதமய ஸஸவமஸ பபவ வத தன: ஸஸவய ஸரவஸயய

யய தவ தயய வநய ரதஸர மஸரடயய

யய வத ரதஸர ஸஸவய தன-ரவகயரபயப கயஸஸனர தயய நஸஸ-தனவய

ஸநஸதமயய கஸரஸஸநஸதயபஸசயகஸரஹஸ

யயமஸஷஸமஸ கஸரஸஸநஸத ஹஸஸவத பஸபரஸஷஸயஸஸதவவ ஸஸவயமஸ கஸரஸதஸர

தயமஸ கர மய ஹஸமஸ ஸர: பரஷமஸ ஜகதஸ

ஸஸவவன வசஸய தஸவய கஸரஸஸயசஸசய வதயமஸஸ யதய ந:

ஸரஸவமஸஜஸ- ஜகதயகஸம ஸஸமனய அஸதஸ

அதஸயவவயசததஸ வகஸதய பஸரதவமய னதவஸவயய பஸஷகஸ அஹரஸஸச

ஸரஸவயனஸ ஜமஸபயனஸதஸ-ஸரஸவயஸஸச யயத தயனஸய:

அசஸள யஸஸதயமஸவரய அரண உத பபஸர: ஸஸமஙஸகல: வய

வசமய ரதஸரய அபஸவதய தஸக ú ஸஸரஸதய: ஸஹஸஸரவஸய-னவஷய

வஹட ஈமவஹ

அசஸள வயய-வஸரஸபஸபதஸ நரலகஸரரவவய வஸவலயஹஸத: உனதனமஸ

வகயபய அதஸரஸனஸ-னதஸரஸனஸனதஹயரஸய: உனதனமஸ வஸஸஸவய

பதயனஸ ஸ தஸரஷஸவடய மஸரடயயதஸ ந:

நவமய அஸஸத நரலகஸரரவயய ஸஹஸஸரயகயய மரடவஷ அவதய வய

அஸஸய ஸதஸவயவனய ஹமஸ வதபஸவயயகஸரநஸ நம:

பஸரமஞஸச தனஸவனஸஸதஸவ-மபவயய-ரயரஸதஸனஸவயயரஸ-ஜஸயயமஸ யயஸஸச வத

ஹஸஸத இஷவ: பரய தய பகவவய வப

அவததஸய தனஸஸதஸவ ஸஹஸஸரயக ஸவதஷஸவத நஸஸரரஸய

ஸலஸயயனயமஸ மகய ஸஸவவய ந: ஸஸமனய பவ

வஸஜஸயமஸ தன: கபரஸதஸவநய வஸஸலஸவயய பயணவய உத அவநஸநஸ

நஸஸவயஷவ ஆபரஸஸய நஸஷஙஸகதஸ:

யய வத வஹதஸரஸ-மரடஷஸடம ஹஸஸவத பபவ வத தன: தயய

ஸஸமயனஸ வஸஸஸவதஸஸதஸவ-மயகஸமயய பரஸபஸபஜ

நமஸஸவத அஸஸதஸவயயதயயயனயததயய தஸரஷஸணவவ உபயபஸ-யயமத

வத நவமய பயஹஸபஸயயமஸ தவ தனஸவவன

பரஸ-வத-தனஸவவனய வஹதஸ-ரஸஸமயனஸ-வஸரணகஸத வஸஸஸவத: அவதய ய



இஷஸதஸஸஸதவயவர அஸஸமநஸ-நஸவதஹஸ தமஸ

நமஸஸவத அஸஸத பகவனஸ வஸஸஸவவஸஸவரயய மஹயவதவயய தஸரஸயமஸபகயய தஸரஸபரயநஸதகயய 

தஸரஸகயகஸநஸ-கயலயய கயலயகஸநஸ-ரதஸரயய நரலகணஸடயய மஸரதஸயஞஸஜயயய ஸரஸவவஸஸவரயய 

ஸதயஸஸவயய ஸஸரரமனஸ மஹயவதவயய நம:

சஸவசபரமயனஸனஸ சபரனமகனளகஸ கறஸபஸ வபயறஸறதலஸ

ஸஸரர ரதஸர பஸரசஸனமஸ - நமகமஸ - இரணஸடயவத அனவயகமஸ

நவமய ஹஸரணஸய பயஹவவ வஸனயனஸவய தஸஸயமஸ ச பதவய நவமய நவமய

வஸர கஸவஷபஸவயய ஹரஸவகவஸயபஸய: பஸஸனயமஸ பதவய நவமய நம:

ஸஸஸபஸஞஸஜரயய தஸவஸஷரமவத பதரனயமஸ பதவய நவமய நவமய

பபஸலஸயய வஸவஸயயதஸவந னஸனயனயமஸ பதவய நவமய நவமய

ஹரஸவகஸயவயயபவரதஸவந பஷஸடயனயமஸ பதவய நவமய நவமய

பவஸஸய வஹதஸனய ஜகதயமஸ பதவய நவமய நவமய

ரதஸரயயயததயவஸவந கஸவஷதஸரயணயமஸ பதவய நவமய நவமய

ஸஸதயயயஹநஸதஸயயய வனயனயமஸ பதவய நவமய நவமய

வரயஹஸதயய ஸஸதபதவய வஸரகயணயமஸ பதவய நவமய நவமய

மநஸதஸரஸவண வயணஸஜயய ககயணயமஸ பதவய நவமய நவமய

பவநஸதவய வயரஸவஸஸகஸரதயசயயஷதரனயமஸ பதவய நவமய நம:

உசஸனசரஸவகயஷயயயகஸரநஸதயவத பதஸதரனயமஸ பதவய நவமய நம:

கஸரதஸஸஸனவரதயய தயவவத ஸதஸவனயமஸ பதவய நம:

ஸஸரர ரதஸர பஸரசஸனமஸ - நமகமஸ - மனஸறயவத அனவயகமஸ

நம: ஸஹமயநயய நஸவஸயயதஸந ஆவஸயயதஸநரனயமஸ பதவய நவமய நம:

ககபயய நஸஷஙஸகஸவண ஸஸவதநயனயமஸ பதவய நவமய நவமய

நஸஷஙஸகஸண இஷஸதஸமவத தஸஸகரயணயமஸ பதவய நவமய நவமய



வஞஸசவத பரஸவஞஸசவத ஸஸதயயனயமஸ பதவய நவமய நவமய

நஸவசரவவ பரஸசரயயயரணஸயயனயமஸ பதவய நவமய நம:

ஸஸரகயவஸபஸவயய ஜஸகய ஸதஸபஸவயய மஷஸணதயமஸ பதவய நவமய நவமய

ஸஸமதஸபஸவயய நகஸதமஸ சரதஸபஸய: பஸரகஸரநஸதயனயமஸ பதவய நவமய நம:

உஷஸணரஷஸவண கஸரஸசரயய கலஞஸசயனயமஸ பதவய நவமய நம:

இஷஸமதஸபஸவயய தனஸவயவஸபஸயஸஸச வவய நவமய நம

ஆதனஸவயவனபஸய: பஸரதஸததயவனபஸயஸஸச வவய நவமய நம

ஆயசஸசதஸபஸவயய வஸஸஸரஜதஸபஸயஸஸச வவய நவமய நவமய

ஸஸயதஸபஸவயய வஸதஸதஸயதஸபஸயஸஸச வவய நவமய நம

ஆஸரவநபஸய: ஸயயவனபஸயஸஸச வவய நவமய நமஸஸ

தஸஷஸடதஸபஸவயய தயவதஸபஸயஸஸச வவய நவமய நம::

ஸபயபஸய: ஸபயபதஸபஸயஸஸச வவய நவமய நவமய

அஸஸவவபஸவயய ஸஸவபதஸபஸயஸஸச வவய நம:

ஸஸரர ரதஸர பஸரசஸனமஸ - நமகமஸ - நயனஸகயவத அனவயகமஸ

நம ஆவஸயயதஸனரபஸவயய வஸவஸதஸயநஸதரபஸயஸஸச வவய நவமய நம

உகணயபஸயஸஸ-தஸர ஹதரபஸயஸஸச வவய நவமய நவமய

கஸரதஸவஸபஸவயய கஸரதஸஸபதஸபஸயஸஸச வவய நவமய நவமய

வஸரயவதபஸவயய வஸரயதபதஸபஸயஸஸச வவய நவமய நவமய

கவணபஸவயய கணபதஸபஸயஸஸச வவய நவமய நவமய

வஸரவபபஸவயய வஸஸஸவரவபபஸயஸஸச வவய நவமய நவமய

மஹதஸபஸய: க ú லஸலவகபஸயஸஸச வவய நவமய நவமய

ரதஸபஸவயய ரவதபஸயஸஸச வவய நவமய நவமய

வஸநயபஸய: வஸநயனஸபஸயஸஸச வவய நவமய நம:

கதஸதஸரபஸய: ஸஙஸகஸரஹரதஸரபஸயஸஸச வவய நவமய நமஸஸ

தகபஸவயய ரதகயவரபஸயஸஸச வவய நவமய நம:

கலயவலபஸய: கரஸமயவரபஸயஸஸச வவய நவமய நம

பஞஸஜஸஷஸவடபஸவயய நஸஷயவதபஸயஸஸச வவய நவமய நம

இஷஸகஸரதஸபஸவயய தனஸவகஸரதஸபஸயஸஸச வவய நவமய நவமய



மஸரகயபஸய: ஸஸவனஸபஸயஸஸச வவய நவமய நம:

ஸஸவபஸய: ஸஸவபதஸபஸயஸஸச வவய நம:

ஸஸரர ரதஸர பஸரசஸனமஸ - நமகமஸ - ஐநஸதயவத அனவயகமஸ

நவமய பவயய ச ரதஸரயய ச

நம: ஸரஸவயய ச பஸஸபதவய ச

நவமய நரலகஸரரவயய ச ஸஸதஸகணஸடயய ச

நம: கபரஸதஸவன ச வஸயபஸதவகஸயய ச

நம: ஸஹஸஸரயகயய ச ஸததனஸவவன ச

நவமய கஸரஸஸயய ச ஸஸபஸவஸஷஸடயய ச

நவமய மரடஷஸடமயய வசஷஸமவத ச

நவமய ஹஸரஸஸவயய ச வயமனயய ச

நவமய பஸரஹவத ச வரஸஷரயவஸ ச

நவமய வஸரதஸதயய ச ஸமஸவஸரதஸதஸவவன ச

நவமய அகஸரஸயயய ச பஸரதமயய ச

நம ஆஸவவ சயஜஸரயய ச

நம: ஸரகஸரஸயயய ச ஸரபஸயயய ச

நம ஊரஸமஸயயய சயவஸஸவனஸயயய ச

நம: ஸஸவரயதஸஸயயய ச தஸவரபஸயயய ச

ஸஸரர ரதஸர பஸரசஸனமஸ - நமகமஸ - ஆறயவத அனவயகமஸ

நவமய ஜஸவயஷஸடயய ச கனஸஷஸடயய ச

நம: பரஸவஜயய சயபரஜயய ச

நவமய மதஸயமயய சயபகலஸபயய ச

நவமய ஜகனஸயயய ச பதஸனஸயயய ச

நம: வஸயபஸயயய ச பஸரதஸஸரஸயயய ச

நவமய யயமஸயயய ச ÷கமஸயயய ச

நம உரஸவரஸயயய ச கலஸயயய ச



நம: ஸஸவலயகஸயயய சயவஸயனஸயயய ச

நவமய வனஸயயய ச ககஸயயய ச

நம: ஸஸரவயய ச பஸரதஸஸஸரவயய ச

நம ஆஸஸவஷணயய சயஸஸரதயய ச

நம: ஸஸரயய சயவபஸநஸதவத ச

நவமய வரஸமஸவண ச வரதஸவன ச

நவமய பஸலஸமஸவன ச கவசஸவன ச

நம: ஸஸரதயய ச ஸஸரதவஸனயய ச

ஸஸரர ரதஸர பஸரசஸனமஸ - நமகமஸ - ஏழயவத அனவயகமஸ

நவமய தநஸதபஸயயய சயஹநனஸயயய ச

நவமய தஸரஷஸணவவ ச பஸரமஸரஸயய ச

நவமய ததயய ச பஸரஹஸதயய ச

நவமய நஸஷஙஸகஸவண வசஷஸதஸமவத ச

நமஸஸ தரகஸவணஷவவ சயயதஸவன ச

நம: ஸஸவயயதயய ச ஸஸதனஸவவன ச

நம: ஸஸரதஸயயய ச பதஸயயய ச

நம: கடஸயயய ச நரபஸயயய ச

நம: ஸஸதஸயயய ச ஸரஸஸயயய ச

நவமய நயதஸயயய ச னவஸநஸதயய ச

நம: கபஸயயய சயவடஸயயய ச

நவமய வரஸஷஸயயய சயவரஸஷஸயயய ச

நவமய வமகஸயயய ச வஸதஸயதஸயயய ச

நம ஈதஸரஸயயய சயதபஸயயய ச

நவமய வயதஸயயய ச வரஷஸமஸயயய ச

நவமய வயஸஸதவஸயயய ச வயஸஸதபயய ச

ஸஸரர ரதஸர பஸரசஸனமஸ - நமகமஸ - எடஸடயவத அனவயகமஸ

நம: வஸயமயய ச ரதஸரயய ச



நம: தயமஸரயய சயரணயய ச

நம: ஸஙஸகயய ச பஸஸபதவய ச

நம உகஸரயய ச பரமயய ச

நவமய அகஸவர-வதயய ச தவர-வதயய ச

நவமய ஹநஸதஸவர ச ஹநரயவஸ ச

நவமய வஸர÷கபஸவயய ஹரஸவகவஸபஸவயய

நமஸஸதயரயய

நம: ஸமஸபவவ ச மவயயபவவ ச

நம: ஸஙஸகரயய ச மயஸஸகரயய ச

நம: ஸஸவயய ச ஸஸவதரயய ச

நம: தரரஸதஸயயய ச கலஸயயய ச

நம: பயரஸயயய சயவயரஸயயய ச

நம: பஸரதரணயய வசயதஸதரனயய ச

நம ஆதயரஸயயய சயலயதஸயயய ச

நம: ஸஷஸபஸயயய ச வபனஸயயய ச

நம: ஸஸகதஸயயய ச பஸரவயஹஸயயய ச

ஸஸரர ரதஸர பஸரசஸனமஸ - நமகமஸ - ஒனஸபதயவத அனவயகமஸ

நம இரஸணஸயயய ச பஸரபதஸயயய ச

நம: கஸஸஸலயய ச கயணயய ச

நம: கபரஸதஸவந ச பலஸஸதவய ச

நவமய வகயஷஸடஸயயய ச கஸரஹஸயயய ச

நமஸஸதலஸபஸயயய ச வகஹஸயயய ச

நம: கயடஸயயய ச கஹஸவவரஷஸடயய ச

நவமய ஹஸரதயஸயயய ச நஸவவஷஸபஸயயய ச

நம: பயஸவஸயயய ச ரஜஸஸயயய ச

நம: ஸஸஷஸகஸயயய ச ஹரஸதஸயயய ச

நவமய வலயபஸயயய வசயலபஸயயய ச

நம ஊரஸவஸயயய ச ஸஸரஸமஸயயய ச

நம: பரஸணஸயயய ச பரஸணஸதஸயயய ச



நவமய பகரமயணயய சயபஸகஸநவத ச

நம ஆகஸகஸதவத ச பஸரகஸகஸதவத ச

நவமய வ: கஸரஸவகபஸவயய வதவயனய ஹஸரதவயபஸவயய

நவமய வஸகரணவகபஸவயய,

நவமய வஸசஸனஸவதஸவகபஸவயய

நம ஆநஸரஸஹவதபஸவயய

நம ஆமரவதஸவகபஸய

சஸனமஸ தணஸநஸத சஸவனன, ஆயதஙஸகளஸனஸறஸ வநஸத, அரள வவணஸடதலஸ

ஸஸரர ரதஸர பஸரசஸனமஸ - நமகமஸ - பதஸதவயத அனவயகமஸ

தஸரயவப அநஸதஸஸஸபவத தரஸதஸரநஸ-நரலவலயஹஸத

ஏஷயமஸ பரஷயணய- வமஷயமஸ பஸஸனயமஸ மயவபரஸமயவரய

வமய ஏஷயமஸ கஸஞஸசநயமமதஸ

யய வத ரதஸர ஸஸவய தன: ஸஸவய வஸஸஸவயஹ வபஷஜர ஸஸவய

ரதஸரஸஸய வபஷஜர தயய வநய மஸரட ஜரவவஸ

இமய ரதஸரயய தவவஸ கபரஸதஸவன கயதஸவரரயய

பஸரபரயமவஹ மதஸமஸ யதய ந: ஸமஸதஸ தஸவஸபவத சதஷஸபவத

வஸஸஸவமஸ பஷஸடமஸ கஸரயவம அஸஸமஸனஸனனயதரமஸ

மஸரடய வநய ரதஸவரயதவநய மயஸஸகஸரதஸ கயதஸ-வரரயய

நமஸய வஸவதம வத யசஸசமஸ ச வயயஸஸச மனரயயவஜ பஸதய

ததஸஸயய தவ ரதஸர பஸரணரசதய

மய வநய மஹயநஸத-மத மய வநய அரஸபகமஸ மய ந உகநஸத

மத மய ந உகஸதமஸ மய வநய வதர: பஸதரமஸ வமயத

மயதரமஸ பஸரஸயய மய நஸஸதனவவய ரதஸர ரரரஸஷ:

மயநஸஸ-வதயவக தநவய மய ந ஆயஷஸ மய வநய வகயஷஸமய வநய

அஸஸவவஷஸ ரரரஸஷ: வரரயனஸ மய வநய ரதஸர பயமஸவதய-வதரரஸ

ஹவஸஷஸமநஸவதய நமஸய வஸவதம வத

ஆரயதஸவத வகயகஸன உத பரஷகஸவன கயதஸ-வரரயய



ஸஸமஸன-மஸஸவம வத அஸஸத ரகய ச வநய அதஸ ச வதவ

பஸரஹஸயதய ச ந: ஸரஸம யசஸச தஸவஸபரஸஹய:

ஸஸதஹஸ ஸஸரதமஸ கரஸதஸதமஸ யவயநமஸ மஸரகநஸத பரம-மபஹதஸன

மகஸரமஸ மஸரடய ஜரஸதஸவர ரதஸர ஸஸதவயவநய அநஸயநஸவத

அஸஸமநஸ-நஸவபநஸத வஸனய:

பரஸவணய ரதஸரஸஸய வஹதஸரஸ-வஸரணகஸத பரஸ-தஸவவஷஸஸய தரஸமதஸ-

ரகயவயய: அவ-ஸஸதஸரய மகவதஸபஸயஸஸ-தனஷஸவ

மரடஸவஸஸ-வதயகயய தனயயய மஸரடய

மரடஷஸடம ஸஸவதம ஸஸவவய ந: ஸஸமனய பவ பரவம வஸரக

ஆயதமஸ நஸதயய கஸரதஸதஸமஸ வஸயன ஆசர பஸநயகமஸ

பஸபஸரதயகஹஸ

வஸகஸரஸத வஸவலயஹஸத நமஸஸவத அஸஸத பகவ: யயஸஸவத

ஸஹஸஸர வஹதவயய னஸய-மஸஸமநஸ-நஸவபநஸத தய:

ஸஹஸஸரயணஸ ஸஹஸஸரதய பயஹஸவவயஸஸ-தவ வஹதய:

தயஸய-மரஸயவனய பகவ: பரயசரனய மகய கஸரதஸ

சஸவகணஙஸகளகஸக அஞஸசலஸ சசயஸதலஸ

ஸஸரர ரதஸர பஸரசஸனமஸ-நமகமஸ - பதஸசனயனஸறயவத அனவயகமஸ

ஸஹஸஸரயணஸ ஸஹஸஸரவஸய வய ரதஸரய அதஸ பமஸயயமஸ

வதஷய ஸஹஸஸர வயயஜவன வதனஸவயனஸ தனஸமஸஸ

அஸஸமஸனஸ மஹதஸயரஸணவவ நஸதரஸகஸவஷபவய அதஸ

வதஷய ஸஹஸஸர வயயஜவன வதனஸவயனஸ தனஸமஸஸ

நரலகஸரரவய: ஸஸதஸகணஸடய: ஸரஸவய அத: கமயசரய:

வதஷய ஸஹஸஸர வயயஜவன வதனஸவயனஸ தனஸமஸஸ

நரலகஸரரவய: ஸஸதஸகணஸடய தஸவ ரதஸரய உபஸஸரஸதய:

வதஷய ஸஹஸஸர வயயஜவன வதனஸவயனஸ தனஸமஸஸ

வய வஸரகஸவஷகஸ ஸஸஸபஸஞஸஜரய நரலகஸரரவய வஸவலஹஸதய:

வதஷய ஸஹஸஸர வயயஜவன வதனஸவயனஸ தனஸமஸஸ



வய பதயனய மதஸபதவயய வஸஸஸகயஸ: கபரஸதஸன:

வதஷய ஸஹஸஸர வயயஜவன வதனஸவயனஸ தனஸமஸஸ

வய அனஸவனஷஸ வஸவஸதஸயநஸதஸ பயதஸவரஷஸ பஸபவதய ஜனயனஸ

வதஷய ஸஹஸஸர வயயஜவன வதனஸவயனஸ தனஸமஸஸ

வய பதயமஸ பதஸரகய ஐலபஸரதய யவஸயத:

வதஷய ஸஹஸஸர வயயஜவன வதனஸவயனஸ தனஸமஸஸ

வய தரரஸதயனஸ பஸரசரநஸதஸ ஸஸரகயவநஸவதய நஸஷஙஸகஸண:

வதஷய ஸஹஸஸர வயயஜவன வதனஸவயனஸ தனஸமஸஸ

ய ஏதயவநஸதஸஸச பயய ஸஸஸச சஸவஸய ரதஸரய வஸதஸஸதஸவர

வதஷய ஸஹஸஸர வயயஜவன வதனஸவயனஸ தனஸமஸஸ

நவமய ரதஸவரபஸவயய வய பஸரதஸவஸயயமஸ வய நஸதரஸ÷க வய தஸவஸ

வயஷயமனஸனமஸ வயவதய வரஸஷ-மஸஷவஸஸ-வதபஸவயயதஸ பஸரயசரரஸ-தஸ

தகஸணய தஸ பஸரதரசரரஸ-தவஸயதரசரரஸ-தவஸயரஸ-தஸவயஸஸ-வதபஸவயய

நமஸஸ-வத வநய மஸரடயநஸத வத யமஸ தஸவஸஷஸவமய யஸஸச வநய

தஸவவஷஸட தமஸ வவய ஜமஸவப ததயமஸ

நவமய ரதஸவரபஸவயய வய நஸதரஸகஸவஷ வயஷயமஸ வயத இஷவஸஸவதபஸவயய தயஸ

பஸரயசரரஸ-தஸ தகஸணய தஸ பஸரதரசரரஸ-தவஸய தரசரரஸ

தவஸயரஸதஸவயஸஸ-வதபஸவயய நமஸஸ-வத வநய மஸரடயநஸத வத யமஸ தஸவஸஷஸவமய

யஸஸச வநய தஸவவஷஸட தமஸ வவய ஜமஸவய ததயமஸ

நவமய ரதஸவரபஸவயய வய தஸவஸ வயஷயமஸ வரஸஷ- மஸஷவஸஸவதபஸவயய தஸ

பஸரயசரரஸ-தஸ தகஸணய தஸ பஸரதரசரரஸ-தவஸய தரசரரஸ

தவஸயரஸதஸவயஸஸ-வதபஸவயய நமஸஸ-வத வநய மஸரடயநஸத வத யமஸ தஸவஸஷஸவமய 

யஸஸச வநய தஸவவஷஸட தமஸ வவய ஜமஸவப ததயமஸ

எஙஸகமயயஸ யயவமயயஸ உளஸள மகஸகணஸணனன நமஸஸகரஸதஸதலஸ

தஸரஸயமஸபகமஸ யஜயமவஹ ஸஸகநஸதஸமஸ

பஷஸடவரஸதனமஸ உரஸவயரக - மஸவ பநஸதனயனஸ

மஸரதஸவயய - மகரய - மயமஸரதயதஸ

வயய ரதஸவரய அகஸசனய வயய அபஸஸஸ ய ஓஷதரஷஸ 

வயய ரதஸர வஸஸஸவய பவனய வஸவவஸ தஸஸனம ரதஸரயய நவமய அஸஸத



தமஷஸடஹஸ ய: ஸஸவஸஷஸ: ஸஸதனஸவய வயய வஸஸஸவஸஸய கயதஸ

வபஷஜஸஸய யகஸவயமவஹ சஸளமனஸயய

ரதஸரமஸ நவமயபஸரஸ-வதவ-மஸஸரமஸ தவஸஸய

அயமஸ வம ஹஸஸவதய பகவயனயமஸ வம

பகவதஸதர: அயமஸ வம வஸஸஸவ

வபஷவஜய-ய ஸஸவயபஸமரஸஸன:

வய வத ஸஹஸஸர-மயதமஸ பயஸய மஸரதஸவயய

மரஸதஸயயய ஹநஸதவவ தயனஸ யஜஸஞஸஸய மயயயய

ஸரஸவயனவ யஜயமவஹ மஸரதஸயவவ ஸஸவயஹய

மஸரதஸயவவ ஸஸவயஹய

ஓமஸ நவமய பகவவத ரதஸரயய வஸஷஸணவவ

மஸரதஸயரஸ-வம பயஹஸ பஸரயணயனயமஸ கஸரநஸதஸரஸஸ ரதஸவரய மய வஸஸயநஸதக:

வதனயனஸவனனயபஸயயயஸஸவ

நவமய ரதஸரயய வஸஷஸணவவ மஸரதஸயமஸ-வம பயஹஸ

ஓமஸ ஸயநஸதஸ: ஸயநஸதஸ: ஸயநஸதஸ:



(ஸஸரரரதஸரமஸ) சமக பஸரசஸனமஸ

(வரஙஸகனள வவணஸடசஸ சசயஸயபஸபடமஸ பஸரயரஸதஸதனன)

சமகமஸ - மதலஸ அனவயகமஸ

அகஸனஸவதவனரயமஸ வஸஷஸணனவயமஸ வவணஸடகஸசகயணஸட சதயடஙஸகதலஸ

ஓமஸ அகஸனய வஸஷஸண ஸவஜயஷவஸமய வரஸதநஸத வயமஸ கஸர:

தஸயமஸனனரஸ வயவஜபஸரயகதமஸ

இநஸதஸரஸயஙஸகளஸனஸ நலனஸகனள வவணஸடதலஸ

வயஜஸஸச வம, பஸரஸவஸஸச வம, பஸரயதஸஸஸச வம, 

பஸரஸஸதஸஸஸச வம, தரதஸஸஸச வம, கஸரதஸஸச வம, 

https://lh4.googleusercontent.com/-vGfjzgwmrWw/Up3xbDRqssI/AAAAAAAAC9c/5RGTEV60D-Q/s640/blogger-image--1743874013.jpg


ஸஸவரஸஸச வம, ஸஸவலயகஸஸச வம, ஸஸரயவஸஸச வம, 

ஸஸரதஸஸஸச வம, ஜஸவயயதஸஸஸச வம, ஸஸவஸஸச வம, 

பஸரயணஸஸச வம, பயனஸஸச வம, வஸயயனஸஸச வம, 

ஸஸஸஸச வம, சஸதஸதஞஸச ம ஆதஸதஞஸச வம, வயகஸச வம, 

மனஸஸச வம, சக úஸஸச வம, ஸஸவரயதஸரஞஸச வம, 

தகஸஸச வம, பலஞஸச ம ஓஜஞஸச வம, ஸஹஸஸச ம ஆயஸஸச வம, 

ஜரய ச ம ஆதஸமய ச வம, தனஸஸச வம, ஸரஸம ச வம, 

வரஸம ச வம, ஙஸகயனஸ ச வம, ஸஸதயனஸ ச வம, 

பர ஷஸ ச வம, ஸரரரயணஸ ச வம

சமகமஸ - இரணஸடயவத அனவயகமஸ

சசலஸவசஸ சசழஸபஸப வவணஸடதலஸ

ஜஸனயஷஸடஸயஞஸச ம ஆதஸபதஸயஞஸச வம, மனஸயஸஸச வம, 

பயமஸஸச வம, மஸஸச வம, மஸபஸஸச வம, 

வஜமய ச வம, மஹஸமய ச வம, வரஸமய ச வம, 

பஸரதஸமய ச வம, வரஸஷஸமய ச வம, தஸரயகயய ச வம, 

வஸரதஸதஞஸச வம, வஸரதஸதஸஸஸச வம, ஸதஸயஞஸச வம, 

ஸஸரதஸதய ச வம, ஜகசஸச வம, தனஞஸச வம, 

வஸஸஸச வம, தஸவஸஷஸஸஸச வம, கஸரரடய ச வம, 

வமயதஸஸச வம, ஜயதஞஸச வம, ஜநஸஷஸயமயணஞஸச வம, 

ஸஸகஸதஞஸச வம, ஸஸகஸரதஞஸச வம, வஸதஸதஞஸச வம, 

வவதஸயஞஸச வம, பதஞஸச வம, பவஸஷஸயசஸச வம, 

ஸஸகஞஸச வம, ஸஸபதஞஸச ம ரதஸதஞஸச ம ரதஸதஸஸஸச வம, 

கஸலபஸதஞஸச வம, கஸலபஸதஸஸஸச வம, மதஸஸஸச வம, ஸஸமதஸஸஸச வம

சமகமஸ - மனஸறயவத அனவயகமஸ

இகவயழஸகஸனக நலனஸகனள வவணஸடதலஸ



ஸஞஸச வம, மயஸஸச வம, பஸரஸயஞஸச வம, 

னகயமஸஸச வம, கயமஸஸச வம, சஸளமனஸஸஸச வம, 

பதஸரஞஸச வம, ஸஸவரயஸஸச வம, வஸஸயஸஸச வம, யஸஸஸச வம, 

பகஸஸச வம, தஸரவஸணஞஸச வம, யநஸதய ச வம, தரஸதய ச வம, 

÷கமஸஸச வம, தஸரதஸஸஸச வம, வஸஸஸவஞஸச வம, மஹஸஸச வம, 

ஸமஸவஸசஸச வம, ஜஸஞயதஸரஞஸச வம, ஸஸஸஸச வம, 

பஸரஸஸஸஸச வம, ஸரரஞஸச வம, லயஸஸச ம ரதஞஸச வம, 

மஸரதஞஸச வம, யகஸமஞஸச வம, நயமயசஸச வம, 

ஜரவயதஸஸச வம, தரரஸகயயதஸவஞஸச வம, நமஸதஸரஞஸச வம, 

பயஞஸச வம, ஸஸகஞஸச வம, ஸயனஞஸச வம, 

ஸஸஷய ச வம, ஸஸதஸனஞஸச வம

சமகமஸ - நயனஸகயவத அனவயகமஸ

உணவ மறஸறமஸ வஸவசயய நலனஸகனள வவணஸடதலஸ

ஊரஸகஸ ச வம, ஸஸநஸரதய ச வம, பயஸஸச வம, ரஸஸஸச வம, 

கஸரதஞஸச வம, மத ச வம, ஸகஸதஸஸஸச வம, 

ஸபரதஸஸஸச வம, கஸரஷஸஸஸச வம, வஸரஷஸடஸஸச வம, 

னஜதஸரஞஸச ம ஒளதஸபஸதஸயஞஸச வம, ரயஸஸஸச வம, ரயயஸஸச வம, 

பஷஸடஞஸச வம, பஷஸடஸஸச வம, வஸப ச வம, பஸரப ச வம, 

பஹஸ ச வம, பயஸஸச வம, பரஸணஞஸச வம, 

பரஸணதரஞஸச வம, கஸதஸஸஸச வம, கயவயஸஸச வம, 

னஸனஞஸச வம, க ú சஸச வம, வஸரரஹயஸஸச வம, 

யவயஸஸச வம, மயஷயஸஸச வம, தஸலயஸஸச வம, 

மதஸகயஸஸச வம, கலஸவயஸஸச வம, வகயதமயஸஸச வம, 

மஸஸரயஸஸச வம, பஸரஸயஙஸகவஸஸச வம, ணவஸஸச வம, 

ஸஸயயமயகயஸஸச வம, நரவயரயஸஸச வம

சமகமஸ - ஐநஸதயவத அனவயகமஸ



பமஸ, பயஸரயகமஸ சபயரளஸகளஸ, தயதபஸசபயரளஸகளஸ, கடயஸரபஸப, கயட, மலஸனககளஸ, பரமஸபனரசஸ 

சசலஸவமஸ ஆகஸயவறஸனற வவணஸடதலஸ

அஸஸமய ச வம, மஸரதஸதஸகய ச வம, கஸரயஸஸச வம, 

பரஸவதயஸஸச வம, ஸஸகதயஸஸச வம, வனஸஸபதயஸஸச வம, 

ஹஸரணஸயஞஸச வம, யஸஸச வம, ஸரஸஞஸச வம, 

தஸரபஸஸச வம, ஸஸயயமஞஸச வம, வலயஹஞஸச வம, 

கஸனஸஸஸச ம ஆபஸஸச வம, வரரதஸஸச ம ஓஷதயஸஸச வம, 

கஸரஷஸட-பசஸயஞஸச வம, கஸரஷஸட-பசஸயஞஸச வம, 

கஸரயமஸயயஸஸச வம, பஸவ ஆரணஸயயஸஸச யஜஸவஞன கலஸபநஸதயமஸ, 

வஸதஸதஞஸச வம, வஸதஸதஸஸஸச வம, பதஞஸச வம, 

பதஸஸஸச வம, வஸஸ ச வம, வஸதஸஸஸச வம, 

கரஸம ச வம, ஸகஸதஸஸஸச வம, 

ரஸதஸஸச ம ஏமஸஸச ம இதஸஸஸச வம, கதஸஸஸச வம

சமகமஸ - ஆறயவத அனவயகமஸ

பற வயழஸகஸனககஸக நனஸனமகளரளமஸ அனனதஸத வதவனதகளஸனஸ அரளஸ சரகஸக வவணஸடதலஸ

அகஸனஸஸஸச ம இநஸதரஸஸச வம, வஸயமஸஸச ம இநஸதரஸஸச வம, 

ஸவஸதய ச ம இநஸதரஸஸச வம, ஸரஸஸவதர ச ம இநஸதரஸஸச வம, 

பஷய ச ம இநஸதரஸஸச வம, பஸரஹஸஸபதஸஸஸச ம இநஸதரஸஸச வம, 

மஸதஸரஸஸச ம இநஸதரஸஸச வம, வரணஸஸச ம இநஸதரஸஸச வம, 

தஸவஷஸடய ச ம இநஸதரஸஸச வம, தயதய ச ம இநஸதரஸஸச வம, 

வஸஷஸணஸஸச ம இநஸதரஸஸச வம, ஸஸவஸசநய ச ம இநஸதரஸஸச வம, 

மரதஸஸச ம இநஸதரஸஸச வம, வஸஸஸவவ ச வம, 

வதவய இநஸதரஸஸச வம, பஸரதஸவர ச ம இநஸதரஸஸச வம, 

நஸதரஸகஞஸச ம ம இநஸதரஸஸச வம, தஸசயயஸஸச ம ம இநஸதரஸஸச வம, 

தஸஸஸஸச ம இநஸதரஸஸச வம, மரஸதய ச ம இநஸதரஸஸச வம, 

பஸரஜயபதஸஸஸச ம இநஸதரஸஸச வம



சமகமஸ - ஏழயவத அனவயகமஸ

இக-பர அக வயழஸகஸனககஸக நனஸனமகளரளமஸ அனனதஸத கஸரஹ வதவனதகளஸனஸ அரளஸ 

சரகஸக வவணஸடதலஸ

அஸஸஸஸச வம, ரஸஸமஸஸஸச வம, தயபஸயஸஸச வம, 

தஸபதஸஸஸச ம உபயஸஸஸஸச வம, 

நஸதரஸயயமஸஸச ம ஐநஸதஸரவயயவஸஸச வம, 

னமதஸரய வரணஸஸச ம ஆஸஸவஸனஸஸச வம, பஸரதஸபஸரஸஸதயனஸஸச வம, 

ஸஸகஸரஸஸச வம, மநஸதர ச ம ஆகஸரயணஸஸச வம, 

னவஸஸவவதவஸஸச வம, தஸரவஸஸச வம, 

னவஸஸவயநரஸஸச ம ரதகஸரஹயஸஸச வம, 

தஸகஸரயஹஸயயஸஸச ம ஐநஸதஸரயகஸனஸஸச வம, னவஸஸவவதவஸஸச வம, 

மரதஸவதரயயஸஸச வம, மயவஹநஸதஸரஸஸச ச ஆதஸதஸயஸஸச வம, 

ஸயவஸதஸரஸஸச வம, ஸயரஸஸவதஸஸச வம, சபயஷஸணஸஸச வம, 

பயதஸனரவதஸஸச வம, ஹயரஸவயயஜனஸஸச வம

சமகமஸ - எடஸடயவத அனவயகமஸ

யயகஙஸகளஸ, பனஜகளஸ சசயஸவதறஸகயன வயயஸபஸபகளஸ அனமய வவணஸடதலஸ

இதஸமஸஸச வம, பரஸஹஸஸஸச வம, வவதஸஸஸச வம, 

தஸஷஸணஸயயஸஸச வம, ஸஸரசஸஸச வம, சமஸயஸஸச வம, 

கஸரயவயணஸஸச வம, ஸஸவரவஸஸச ம உபரவயஸஸ ச வம, 

தஸஷவவண ச வம, தஸவரயணகலஸஸஸச வம, வயயவஸயயனஸ ச வம, 

பதபஸரசஸச ம ஆதவனரயஸஸச ம ஆகஸனரதஸரஞஸச வம, ஹவஸரஸதயனஞஸச வம, 

கஸரஹயஸஸச வம, ஸதஸஸச வம, பவரயடயஸயஸஸச வம, 

பசதயஸஸச வம, வபஸரதஸஸச வம, ஸஸவகயகயரஸஸச வம

சமகமஸ - ஒனஸபதயவத அனவயகமஸ



யயகஙஸகளஸ, பனஜகளகஸகயன வதவனதகளஸனஸ அரளமஸ, அவறஸனறசஸ சசயஸவதறஸகயன மநஸதஸர 

ஞயனமமஸ வவணஸடதலஸ

அகஸனஸஸஸச வம, கரஸமஸஸச வம, ரஸகஸகஸஸச வம, 

ஸஸரஸயஸஸச வம, பஸரயணஸஸச வம, ஸஸவவமதஸஸச வம, 

பஸரதஸவர ச வம, தஸதஸஸஸச வம, தஸதஸஸஸச வம, 

தஸசயயஸஸச வம, ஸகஸவரர-ரஙஸகலவயய தஸஸஸஸச வம, 

யஜஸவஞன கலஸபநஸதயமஸ, ரகஸச வம, 

ஸயம ச வம, ஸஸவதயமஸஸச வம, யஜஸஸஸச வம, தரக õ ச வம, 

தபஸஸச ம ரதஸஸச வம, வஸரதஞஸச வம, 

வஹயரயதஸரவயயரஸ-வஸரஷஸடஸயய பஸரஹதஸரதநஸதவர ச வம, 

யஜஸவஞன கலஸவபதயமஸ

சமகமஸ - பதஸதயவத அனவயகமஸ

யயகஙஸகளஸ, பனஜகளஸனஸ வஸனளவயகபஸ பலஸவனகபஸ பலனஸகளமஸ சசவஸவவன ஸஸதஸதஸகஸக 

வவணஸடதலஸ

கரஸபயஸஸச வம, வதஸஸயஸஸச வம, தஸரஸயவஸஸஸச வம, 

தஸரஸயவர ச வம, தஸதஸயவயடஸ ச வம, தஸதஸசயயஹஸ ச வம, 

பஞஸசயவஸஸஸச வம, பஞஸசயவர ச வம, தஸரஸவதஸஸஸஸச வம, 

தஸரஸவதஸஸய ச வம, தரஸயவயடஸ ச வம, தரஸசயய ஹர ச வம, 

பஷஸடவயடஸ ச வம, பஷஸசடயஹர ச ம உக õ ச வம, 

வஸய ச ம ரஷபஸஸச வம, வவஹசஸச வம, நடஸவயஞஸச வம, 

வதனஸஸச ம ஆயரஸ யஜஸவஞன கலஸபதயமஸ, 

பஸரயவணய யஜஸவஞன கலஸபதயமஸ, அபயவனய யஜஸவஞன கலஸபதயமஸ, 

வஸயயவனய யஜஸவஞன கலஸபதயமஸ, சக ú ரஸ யஜஸவஞன கலஸபதயமஸ, 

ஸஸவதயதஸரமஸ யஜஸவஞன கலஸபதயமஸ, மவனய யஜஸவஞன கலஸபதயமஸ, 

வயகஸ யஜஸவஞன கலஸபதயமஸ, ஆதஸமய யஜஸவஞன கலஸபதயமஸ, 

யஜஸவஞய யஜஸவஞன கலஸபதயமஸ



சமகமஸ - பதஸசனயனஸறயவத அனவயகமஸ

பலஸவனகதஸ ததஸதவஙஸகளஸனஸ ஞயனமமஸ பரமஸசபயரளஸனஸ அரளஸ வஸளகஸகமமஸ ஸஸதஸதஸகஸக 

வவணஸடதலஸ

ஏகய ச வம, தஸஸஸரஸஸச வம, பஞஸச வம, ஸபஸத ச வம, 

நவ ச ம ஏகயதஸ ச வம, தஸரவயயதஸ ச வம, பஞஸசதஸ ச வம,

ஸபஸததஸ ச வம, நவதஸ ச ம ஏகவஸ ஸதஸஸஸச வம,

தஸரவயயவஸ ஸதஸஸஸச வம, பஞஸசவஸ ஸதஸஸஸச வம, 

ஸபஸதவஸ ஸதஸஸஸச வம, நவவஸ ஸதஸஸஸச ம ஏகதஸரஸ ஸசஸச வம, 

தஸரயஸஸதஸரஸ ஸசஸச ம சதஸஸரஸஸச வம, ஷஸசடய ச வம, 

தஸவயதஸ ச வம, ÷ஷயடஸ ச வம, வஸ ஸதஸஸஸச வம, 

சதரஸவஸ ஸதஸஸஸச வம, ஷஸடயவஸஸதஸஸஸச வம, தஸவயதஸரஸஸசஸச வம, 

ஷடஸதஸரஸ ஸசஸச வம, சதஸவயரஸ ஸசஸச வம, 

சதஸஸசதஸவயரஸ ஸசஸச வம, ஷஸடயசதஸவயரஸ ஸசஸச வம, 

வயஜஸஸச பஸரஸவஸஸசயபஸஜஸஸச கஸரதஸஸச ஸஸவஸஸச மரஸதய ச

வஸயஸஸனஸயஸஸ சயநஸதஸயயயனஸஸ சயநஸதஸயஸஸச சபயவனஸஸச

பவனஸஸசயதஸபதஸஸஸச

சசயறஸ பஸனழ உளஸளஸடஸட அனனதஸதகஸ கறஸறஙஸகளமஸ அகல, கறஸறஸலமஸ சசயலஸலமஸ இனஸனமவய 

நஸனறய, நலமஸ தநஸதரளமயற வவணஸட நஸறஸறலஸ

இடய வதவஹஸரஸ-மனரஸ-யஜஸஞனரரஸ-பஸரஹஸஸபதஸ-ரகஸதயமதயனஸ

ஸஸஸஷதஸ வஸஸஸவவவதவய: ஸஸகஸதவயச: பஸரதஸவஸ-மயதரஸமய மய ஹஸ ஸரரஸ-

மத மனஸஷஸவய மத ஜனஸஷஸவய மத வகஸயயமஸ மத வதஸஷஸயயமஸ மத மதரமஸ 

வதவவபஸவயய வயசமதஸயயஸ ஸஸஸஸரவஷணஸயயமஸ

மனஷஸவயபஸயஸஸ-தமஸ மய வதவய அவநஸத வஸயபயனய பஸதவரயனமதநஸத

ஓமஸ ஸயநஸதஸ: ஸயநஸதஸ: ஸயநஸதஸ:



ஸஸரரரதஸர பயரயயண நஸனறவயகசஸ சசயலஸலவவணஸடய நயமயவளஸகளமஸ, ஸஸவவயபயஸனயதஸ 

மநஸதஸரஙஸகளமஸ 

நயமயவளஸகளஸ

ஓமஸ ஹயமஸ பவயய வதவயய நம: 

ஓமஸ ஹயமஸ ஸரஸவயய வதவய நம: 

ஓமஸ ஹயமஸ ஈஸயனயய வதவயய நம: 

ஓமஸ ஹயமஸ பஸஸபவதரஸ வதவயய நம: 

ஓமஸ ஹயமஸ ரதஸரயய வதவயய நம: 

ஓமஸ ஹயம உகஸரயய வதவயய நம: 

ஓமஸ ஹயமஸ பரமயய வதவயய நம: 

https://lh5.googleusercontent.com/-NtlA1BXXJ6c/Up3xXlfRTRI/AAAAAAAAC9M/PAF_eTa89mY/s640/blogger-image-986984761.jpg


ஓம ஹயமஸ மஹவத வதவயய நம:

ஓமஸ பவயய வதவயய நம:

ஓமஸ பவஸஸய வதவஸஸய பதஸனஸனய நம:

ஓமஸ ஸரஸவயய வதவயய நம:

ஓமஸ ஸரஸவஸஸய வதவஸஸய பதஸனஸனய நம:

ஓமஸ ஈசயனயய வதவயய நம:

ஓமஸ ஈசயனஸஸய வதவஸஸய பதஸனஸனய நம:

ஓமஸ பசபதவய வதவயய நம:

ஓமஸ பசபதஸஸய வதவஸஸய பதஸனஸனய நம:

ஓமஸ ரதஸரயய வதவயய நம:

ஓமஸ ரதஸரஸஸய வதவஸஸய பதஸனஸனய நம:

ஓமஸ உகஸரயய வதவயய நம:

ஓமஸ உகஸரஸஸய வதவஸஸய பதஸனஸனய நம:

ஓமஸ பரமயய வதவயய நம:

ஓமஸ பரமஸஸய வதவஸஸய பதனஸனய நம:

ஓமஸ மஹவத வதவயய நம:

ஓமஸ மஹயவதவஸஸய பதஸனஸனய நம:

ஸஸவவயபயஸன மநஸதஸரமஸ

நஸதனபதவய நம: நஸதனபதயநஸதஸகயய நம: 

ஊரஸதஸவயய நம: ஊரஸதஸவ லஸஙஸகயய நம: 

ஹஸரணஸயயய நம: ஹஸரணஸய லஸஙஸகயய நம: 

ஸஸவரஸணயய நம: ஸஸவரஸண லஸஙஸகயய நம: 

தஸவஸயயய நம: தஸவஸய லஸஙஸகயய நம: 

பவயய நம: பவ லஸஙஸகயய நம: 

ஸரஸவயய நம: ஸரஸவ லஸஙஸகயய நம: 

ஸஸவயய நம: ஸஸவ லஸஙஸகயய நம: 

ஜஸவலயய நம: ஜஸவல லஸஙஸகயயநம: 

ஆதஸமயய நம: ஆதஸம லஸஙஸகயய நம: 



பரமயய நம: பரம லஸஙஸகயய நம: 

ஏததஸ வஸயமஸஸ ஸஸரஸயஸஸய ஸரஸவ லஸஙஸக

ஸஸதயபயதஸ பயணஸமநஸதஸரமஸ பவஸதஸரமஸ

பஸஸசஸம வகஸதஸர பஸரதஸ பயதக மநஸதஸரமஸ

ஸதஸவயயஜயதமஸ பஸரபதஸயயமஸ ஸதஸவயயஜயதயய னவ நவமய நம:

பவவபவவ நயதஸபவவ பவஸஸவ மயமஸ பவவயதஸ பவயய நம:

உதஸதர வகஸதஸர பஸரதஸ பயதக மநஸதஸரமஸ

வயமவதவயய நவமய ஜஸவயஷஸடயய நம: 

ஸஸவரஷஸடயய நவமய ரதஸரயய நம: கயலயய நம: 

கலவஸகரணயய நவமய பலவஸகரணயய நவமய

பலயய நவமய பலபஸரமதனயய நமஸஸ-ஸரஸவ பததமனயய நவமய

மவனயனஸமனயய நம:

தகஸண வகஸதஸர பஸரதஸ பயதக மநஸதஸரமஸ

அவகயவரபஸவயயத வகயவரபஸவயய வகயரவகயரதவரபஸய:

ஸரஸவவபஸயஸஸ-ஸரஸவ ஸரஸவவபஸவயய நமஸஸவத அஸஸத ரதஸர ரவபபஸய:

பஸரயகஸ வகஸதஸர பஸரதஸ பயதக மநஸதஸரமஸ

ததஸபரஷயய வஸதஸமவஹ மஹயவதவயய தரமஹஸ

தநஸவநய ரதஸர: பஸரவசயதயயதஸ

தனஸமவஹஸயய வஸதஸமவஹ வயகஸவஸஸஸதஸதயய தரமஹஸ

தநஸந: ஸஸவ பஸரவசயதயயதஸ

ஊரஸதஸவ வகஸதஸர பஸரதஸ பயதக மநஸதஸரமஸ



ஈஸயன: ஸரஸவ வஸதஸயயனயமஸ ஈஸஸவர: ஸரஸவ பதயனயமஸ 

பஸரஹஸமயதஸபதஸ: பஸரஹஸமவணயதஸபதஸ: பஸரஹஸமய ஸஸவவய வம அஸஸத 

ஸதயஸஸவவயமஸ

நமஸஸகயரயரஸத மநஸதஸரமஸ

நவமய ஹஸரணஸயபயஹவவ ஹஸரணஸயவரஸணயய ஹஸரணஸயரபயய

ஹஸரணஸயபதவய அமஸபஸகயபதய உமயபதவய பஸஸபதவய நவமய நம:

ரத ஸதஸயமஸ பரமஸ பஸரஹஸம பரஷமஸ கஸரஷஸணபஸஙஸகலமஸ

ஊரஸதஸவ-வரதமஸ வஸரபயகமஸ வஸஸஸவரபயய னவ நவமய நம:

ஸரஸவவய னவ ரதஸரஸஸ-தஸஸனம ரதஸரயய நவமய அஸஸத பர÷ஷய

னவ ரதஸரஸஸஸனஸமவஹய நவமய நம: 

வஸஸஸவமஸ பதமஸ பவனமஸ சஸதஸரமஸ

பஹஸதய ஜயதமஸ ஜயயமயனமஸ ச யதஸ ஸரஸவவய ஹஸவயஷ

ரதஸரஸஸ-தஸஸனம ரதஸரயய நவமய அஸஸத

கதஸரதஸரயய பஸரவசதவஸ மரடஷஸடமயய தவஸயவஸ வவய வசம ஸநஸதம

ஹஸரவத ஸரஸவவயஹஸவயஷ ரதஸரஸஸ-தஸஸனம ரதஸரயய நவமய அஸஸத

ஓமஸ ஸயநஸதஸ: ஸயநஸதஸ: ஸயநஸதஸ:
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