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கணேஷ ஸ்ண ோத்ரம் 
 

ஓம் சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும்  

ஷஷிவர்னம் சதுர்புஜம்  

பிரசன்ன வதனம் த்யாயீத்  

சர்வ விக்னனாப சாந்தனய || 
 

ஆகஜானன பத்மார்க்கம் கஜானன மகார்நிசம்  

அநேகதந்தம் பக்தாோம் ஏக தந்த முபாசமநே || 

 

வக்ரதுண்ட மோகாய சூர்யநகாடி சமப்ரப 

நிர்விக்னம் குருநம நதவ சரவ் கார்நயஷு சர்வதா || 

 

கஜானனம் பூத கனாதி நசவிதம்  

கபித்த ஜம்நபா பலசார பக்ஷிதம்  

உமாசுதம் நசாக விோச காரணம் 

ேமாமி விக்நனஷ்வர பாத பங்கஜம் || 
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ஶ்ரீ மஹோ கணேஶ பம்சரத்னம்  
  

முதா கராத்த ன ாதகம் ஸதா விமுக்தி ஸாதகம்   

களாதராவதம்ஸகம் விலாஸினலாக ரக்ஷகம்   

அனாயககக னாயகம் வினாஶினதப கதத்யகம்   

னதாஶுபாஶு னாஶகம் ன ாமி தம் வினாயகம்   (1)   

 

னனததராதி பீகரம் னனவாதிதார்க பாஸ்வரம்   

ன த்ஸுராரி னிர்ஜரம் னதாதிகாபதுத்டரம்   

ஸுனரஶ்வரம் னிதீஶ்வரம் கனஜஶ்வரம் கனேஶ்வரம்   

 னேஶ்வரம் த ாஶ்ரனய பராத்பரம் னிரன்தரம்    (2) 

 

ஸ ஸ்த னலாக ஶங்கரம் னிரஸ்த கதத்ய குஞ்ஜரம்   

தனரதனராதரம் வரம் வனரப வக்த்ர க்ஷரம்   

க்றுபாகரம் க்ஷ ாகரம் முதாகரம் யஶஸ்கரம்   

 னஸ்கரம் ன ஸ்க்றுதாம் ன ஸ்கனராமி பாஸ்வரம்   (3)    

 

அகிஞ்சனார்தி  ார்ஜனம் சிரன்தனனாக்தி பாஜனம்   

புராரி பூர்வ னன்தனம் ஸுராரி கர்வ சர்வேம்   

ப்ரபஞ்ச னாஶ பீஷேம் தனஞ்ஜயாதி பூஷேம்   

கனபால தானவாரேம் பனஜ புராே வாரேம்    (4)   

 

னிதான்த கான்தி தன்த கான்தி  ன்த கான்தி காத் ஜம்   

அசின்த்ய ரூப ன்த ஹீன  ன்தராய க்றுன்தனம்   

ஹ்றுதன்தனர னிரன்தரம் வஸன்தன வ னயாகினாம்   

தன கதன்தன வ தம் விசின்தயாமி ஸன்ததம்    (5)    

 

 ோகனேஶ பஞ்சரத்ன ாதனரே னயாஉன்வேம்   

ப்ரஜல்பதி ப்ரபாதனக ஹ்றுதி ஸ் ரன் கனேஶ்வரம்   

அனராகதா னதாஷதாம் ஸுஸாஹிதீம் ஸுபுத்ரதாம்   

ஸ ாஹிதாயு ரஷ்டபூதி  ப்யுகபதி னஸாஉசிராத்  (6) 
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சங்கட நாசன கணபதி ஸ்ததாத்ரம்  
 

ோரத உவச்ச 

 
ப்ரணம்ய சிரசா நதவம் 

ககௌரி புத்ரம், விோயகம் 

பக்த்ய வியாச ஸ்மநரன் நித்ய 

மாய காம அர்த்த சித்தநய 

 
பிரதாமம் வக்ர துண்டம் சா, 

ஏகதந்தம் த்வீதியாகம் 

த்ரித்யம் கிருஷ்ண பிங்கலாக்ஷம் 

கஜாவக்த்ரம் சதுர்தகம் 

 
லம்நபாதரம் பஞ்சாமம் சா, 

ஷாஸ்தம் விகடநமவ சா, 

சப்தமம் விக்னராஜம் சா, 

தூம்ர வர்ணம் தடாஷ்தமம் 

 
ேவமம் பல சந்தரம் சா, 

தசமம் து வினயாகம், 

ஏகாதசம் கணபதிம்  

த்வாதசம் த கஜானனம்  

 

 

 

 

http://www.teluguone.com/
http://www.vignanam.org/


Property of HTCSCI, please leave in the temple after prayer 

 

Information copied from various websites such as www.teluguone.com, www.vignanam.org and www. 
telugu.devotionalonly.com and others for the purose helping devotees.  Not to be used for commercial purposes. 

Page 7 

 

த்வாதசசதனி ேமனி, 

த்ரிசந்த்யம் யா பாநடன் ேர, 

ோ சா விக்ன பயம் த்சய 

சர்வ சித்தி கரம் த்ருவம்  

 
வித்யார்த்தி லபனத வித்யம், 

தனர்தி லபனத தனம், 

புத்ரர்த்தி லபனத புத்திரன், 

ன ாக்ஷர்த்தி லபனத கதீம். 

 

ஜனபத் கேபதி ஸ்னதாத்ரம் , 

ஷட்பீர்  கச பலம் லனபத், 

சம்வட்சனரன சித்திம் சா, 

லபனத நத்ர சம்சயா. 

 

அஷ்டனம் பிரம் ானம் சா, 

லிகிஹித்வா யா ச ர்னபாஏத், 

தஸ்ய வித்ய பவத்  

ஸர்வா கனநசஷ்ய பிரசாதத. 
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ஸரஸ்வ  ீஸ்ண ோத்ரம்  

 

யா கும்னதம்து துஷாரோரதவளா யா ஶுப்ரவஸ்த்ராவ்றுதா 

யா வீோவரதம்ட ம்டிதகரா யா ஶ்னவதபத் ாஸனா   

யா ப்ரஹ் ாச்யுத ஶம்கரப்ரப்றுதிபிர்னதகவஸ்ஸதா பூஜிதா 

ஸா  ாம் பாது ஸரஸ்வதீ பகவதீ னிஶ்னஶஷஜாட்யாபோ (1)    

 

னதார்பிர்யுக்தா சதுர்பிஃ ஸ்படிக ணினிகப ரக்ஷ ாலாம்ததானா 

ேஸ்னதகனனகன பத் ம் ஸித பிச ஶுகம் புஸ்தகம் சாபனரே   

பாஸா கும்னதம்துஶம்கஸ்படிக ணினிபா பாஸ ானாஸ ானா 

ஸா ன  வாக்னதவனதயம் னிவஸது வதனன ஸர்வதா ஸுப்ரஸன்னா  (2)    

 

ஸுராஸுகரஸ்னஸவிதபாதபம்கஜா கனர விராஜத்க னீயபுஸ்தகா   

விரிம்சிபத்னீ க லாஸனஸ்திதா ஸரஸ்வதீ ன்றுத்யது வாசி ன  ஸதா    (3) 

    

 

 

ஸரஸ்வதீ ஸரஸிஜனகஸரப்ரபா தபஸ்வினீ ஸிதக லாஸனப்ரியா   

கனஸ்தனீ க லவினலாலனலாசனா  னஸ்வினீ பவது வரப்ரஸாதினீ    (4)    

 

ஸரஸ்வதி ன ஸ்துப்யம் வரனத கா ரூபிணி   

வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி ஸித்திர்பவது ன  ஸதா    (5)    
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ஸரஸ்வதி ன ஸ்துப்யம் ஸர்வனதவி னன ா ன ஃ   

ஶாம்தரூனப ஶஶிதனர ஸர்வனயானக னன ா ன ஃ    (6)    

 

னித்யானம்னத னிராதானர னிஷ்களாகய னன ா ன ஃ   

வித்யாதனர விஶாலாக்ஷி ஶுத்தஜ்ஞானன னன ா ன ஃ    (7)    

 

ஶுத்தஸ்படிகரூபாகய ஸூக்ஷ் ரூனப னன ா ன ஃ   

ஶப்தப்ரஹ்மி சதுர்ேஸ்னத ஸர்வஸித்த்கய னன ா ன ஃ    (8)    

 

முக்தாலம்க்றுத ஸர்வாம்க்கய மூலாதானர னன ா ன ஃ   

மூல ம்த்ரஸ்வரூபாகய மூலஶக்த்கய னன ா ன ஃ    (9)    

 

 னனான் னி  ோனபானக வாகீஶ்வரி னன ா ன ஃ   

வாக்ம்கய வரதேஸ்தாகய வரதாகய னன ா ன ஃ    (10)    

 

னவதாகய னவதரூபாகய னவதாம்தாகய னன ா ன ஃ   

குேனதாஷவிவர்ஜின்கய குேதீப்த்கய னன ா ன ஃ    (11)    

 

ஸர்வஜ்ஞானன ஸதானம்னத ஸர்வரூனப னன ா ன ஃ   

ஸம்பன்னாகய கு ார்கய ச ஸர்வஜ்னஞ னத னன ா ன ஃ    (12)    

 

னயாகானார்ய உ ானதவ்கய னயாகானம்னத னன ா ன ஃ   

திவ்யஜ்ஞான த்ரினனத்ராகய திவ்யமூர்த்கய னன ா ன ஃ    (13)    

 

அர்தசம்த்ரஜடாதாரி சம்த்ரபிம்னப னன ா ன ஃ   

சம்த்ராதித்யஜடாதாரி சம்த்ரபிம்னப னன ா ன ஃ    (14)    

 

அணுரூனப  ோரூனப விஶ்வரூனப னன ா ன ஃ   

அணி ாத்யஷ்டஸித்தாகய ஆனம்தாகய னன ா ன ஃ    (15)    

 

ஜ்ஞான விஜ்ஞான ரூபாகய ஜ்ஞானமூர்னத னன ா ன ஃ   

னானாஶாஸ்த்ர ஸ்வரூபாகய னானாரூனப னன ா ன ஃ    (16)    
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பத் ஜா பத் வம்ஶா ச பத் ரூனப னன ா ன ஃ   

பரன ஷ்ட்கய பராமூர்த்கய ன ஸ்னத பாபனாஶினீ    (17)    

 

 ோனதவ்கய  ோகாள்கய  ோலக்ஷ்ம்கய னன ா ன ஃ   

ப்ரஹ் விஷ்ணுஶிவாகய ச ப்ரஹ் னார்கய னன ா ன ஃ    (18)    

 

க லாகரபுஷ்பா ச கா ரூனப னன ா ன ஃ   

கபாலிகர் தீப்தாகய கர் தாகய னன ா ன ஃ    (19)    

 

ஸாயம் ப்ராதஃ பனடன்னித்யம் ஷண் ாஸாத்ஸித்திருச்யனத   

னசாரவ்யாக்ரபயம் னாஸ்தி படதாம் ஶ்றுண்வதா பி    (20)    

 

இத்தம் ஸரஸ்வதீ ஸ்னதாத்ர கஸ்த்யமுனி வாசகம்   

ஸர்வஸித்திகரம் ன்றூோம் ஸர்வபாபப்ரோஶனம்    (21)    
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ஶ்ரீ ஸரஸ்வ  ீஅஷ்ண ோத் ர ஶ  னோம ஸ்ண ோத்ரம் 
 

ஸரஸ்வதீ  ோபத்ரா  ோ ாயா வரப்ரதா    

ஶ்ரீப்ரதா பத் னிலயா பத் ாக்ஷீ பத் வக்த்ரகா   (1)     

 

ஶிவானுஜா புஸ்தகத்றுத் ஜ்ஞானமுத்ரா ர ா பரா    

கா ரூபா  ோவித்யா  ோபாதகனாஶினீ   (2)     

 

 ோஶ்ரயா  ாலினீ ச  ோபபாகா  ோபுஜா    

 ோபாகா  போத்ஸாோ திவ்யாங்கா ஸுரவம்திதா  (3)     

 

 ோகாலீ  ோபாஶா  ோகாரா  ோங்குஶா    

ஸீதா ச வி லா விஶ்வா வித்யுன் ாலா ச கவஷ்ேவீ   (4)     

 

சம்த்ரிகா சம்த்ரவதனா சம்த்ரபலகாவிபூஷிதா    

ஸாவித்ரீ ஸுரஸா பதவீ திவ்யாலம்காரபூஷிதா  (5)     

 

வாக்பதவீ வஸுதா தீவ்ரா  ோபத்ரா  ோபலா    

பபாகதா பாரதீ பா ா பகாவிம்தா பகா தீ ஶிவா    (6)    

 

ஜடிலா விம்த்யவாஸா ச விம்த்யாசலவிராஜிதா    

சம்டிகா கவஷ்ேவீ ப்ராஹ்மீ ப்ரஹ் ஜ்ஞாகனகஸாதனா    (7)     
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பஸௌதாமினீ ஸுதாமூர்திஸ்ஸுபத்ரா ஸுரபூஜிதா    

ஸுவாஸினீ ஸுனாஸா ச வினித்ரா பத் பலாசனா    (8)     

 

வித்யாரூபா விஶாலாக்ஷீ ப்ரஹ் ஜாயா  ோபலா    

த்ரயீமூர்தீ த்ரிகாலஜ்ஞா த்ரிகுோ ஶாஸ்த்ரரூபிணீ    (9)     

 

ஶும்பாஸுரப்ர தினீ ஶுபதா ச ஸர்வாத்மிகா    

ரக்தபீஜனிேம்த்ரீ ச சாமுண்டா சாம்பிகா ததா    (10)     

 

முண்டகாய ப்ரேரோ தூம்ரபலாசன ர்தனா    

ஸர்வபதவஸ்துதா பஸௌம்யா ஸுராஸுரன ஸ்க்றுதா    (11)     

 

காலராத்ரீ கலாதாரா ரூப பஸௌபாக்யதாயினீ    

வாக்பதவீ ச வராபராோ வாராஹீ வாரிஜாஸனா    (12)     

 

சித்ராம்பரா சித்ரகம்தா சித்ர ால்யவிபூஷிதா    

காம்தா கா ப்ரதா வம்த்யா வித்யாதரா ஸூபூஜிதா   (13)     

 

ஶ்பவதாஸனா னீலபுஜா சதுர்வர்கபலப்ரதா    

சதுரானனஸாம்ராஜ்யா ரக்த த்யா னிரம்ஜனா    (14)     

 

ேம்ஸாஸனா னீலஜங்கா ப்ரஹ் விஷ்ணுஶிவாத்மிகா    

எவம் ஸரஸ்வதீ பதவ்யா னாம்னா ஷ்படாத்தரஶதம்    (15)     

 

இதி ஶ்ரீ ஸரஸ்வத்யஷ்படாத்தரஶதனா ஸ்பதாத்ரம் ஸம்பூர்ேம்     
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ஶ்ரீ துர்கோ அஷ்ண ோத் ர ஶ  னோம ஸ்ண ோத்ரம்  
 

துர்கா ஶிவா  ோலக்ஷ்மீ-ர் ோபகௌரீ ச சம்டிகா  

ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வனலானகஶீ ஸர்வகர் பலப்ரதா  (1) 

 

ஸர்வதீர்த யீ புண்யா னதவனயானி-ரனயானிஜா  

பூமிஜா னிர்குோதாரஶக்திஶ்சானீஶ்வரீ ததா  (2) 

 

னிர்குோ னிரேம்காரா ஸர்வகர்வவி ர்தினீ  

ஸர்வனலாகப்ரியா வாணீ ஸர்வவித்யாதினதவதா  (3) 

 

பார்வதீ னதவ ாதா ச வனீஶா விம்த்யவாஸினீ  

னதனஜாவதீ  ோ ாதா னகாடிஸூர்யஸ ப்ரபா  (4) 

 

னதவதா வஹ்னிரூபா ச ஸனராஜா வர்ேரூபிணீ  

குோஶ்ரயா குே த்யா குேத்ரயவிவர்ஜிதா  (5) 

 

கர் ஜ்ஞானப்ரதா காம்தா ஸர்வஸம்ோரகாரிணீ  

தர் ஜ்ஞானா தர் னிஷ்டா ஸர்வகர் விவர்ஜிதா  (6) 
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கா ாக்ஷீ கா ஸம்ேர்த்ரீ கா க்னராதவிவர்ஜிதா  

ஶாம்கரீ ஶாம்பவீ ஶாம்தா சம்த்ரஸூர்யாக்னினலாசனா  (7) 

 

ஸுஜயா ஜயபூமிஷ்டா ஜாஹ்னவீ ஜனபூஜிதா  

ஶாஸ்த்ரா ஶாஸ்த்ர யா னித்யா ஶுபா சம்த்ரார்த ஸ்தகா  (8) 

 

பாரதீ ப்ரா ரீ கல்பா கராளீ க்றுஷ்ேபிம்களா  

ப்ராஹ்மீ னாராயணீ பரௌத்ரீ சம்த்ராம்றுதபரிவ்றுதா  (9) 

 

ஜ்னயஷ்னடம்திரா  ோ ாயா ஜகத்ஸ்றுஷ்ட்யாதிகாரிணீ  

ப்ரஹ் ாம்டனகாடிஸம்ஸ்தானா காமினீ க லாலயா  (10) 

 

காத்யாயனீ கலாதீதா காலஸம்ோரகாரிணீ  

னயாகனிஷ்டா னயாககம்யா னயாகத்னயயா தபஸ்வினீ  (11) 

 

ஜ்ஞானரூபா னிராகாரா பக்தாபீஷ்டபலப்ரதா  

பூதாத்மிகா பூத ாதா பூனதஶா பூததாரிணீ  (12) 

 

ஸ்வதானாரீ த்யகதா ஷடாதாராதிவர்தினீ  

ன ாஹிதாம்ஶுபவா ஶுப்ரா ஸூக்ஷ் ா  ாத்ரா னிராலஸா  (13) 

 

னிம்னகா னீலஸம்காஶா னித்யானம்தா ேரா பரா  

ஸர்வஜ்ஞானப்ரதானம்தா ஸத்யா துர்லபரூபிணீ  (14) 

 

ஸரஸ்வதீ ஸர்வகதா ஸர்வாபீஷ்டப்ரதாயினீ  

இதி ஶ்ரீதுர்காஷ்னடாத்தர ஶதனா ஸ்னதாத்ரம் ஸம்பூர்ேம் (15) 
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ஶ்ரீ துர்கோ அஷ்ண ோத் ர ஶ  னோம ஸ்ண ோத்ரம்  
 

அயி கிரினன்தினி னன்திதன தினி விஶ்வ-வினனாதினி னன்தனுனத 

கிரிவர வின்த்ய-ஶினராஉதி-னிவாஸினி விஷ்ணு-விலாஸினி ஜிஷ்ணுனுனத  

பகவதி னே ஶிதிகண்ட-குடும்பிணி பூரிகுடும்பிணி பூரிக்றுனத 

ஜய ஜய னே  ஹிஷாஸுர- ர்தினி ரம்யகபர்தினி கஶலஸுனத (1) 

 

ஸுரவர-ேர்ஷிணி துர்தர-தர்ஷிணி துர்முக- ர்ஷிணி ேர்ஷரனத 

த்ரிபுவன-னபாஷிணி ஶங்கர-னதாஷிணி கல் ஷ-ன ாஷிணி னகாஷரனத  

தனுஜ-னினராஷிணி திதிஸுத-னராஷிணி துர் த-னஶாஷிணி ஸிம்துஸுனத 

ஜய ஜய னே  ஹிஷாஸுர- ர்தினி ரம்யகபர்தினி கஶலஸுனத (2) 

 

அயி ஜகதம்ப  தம்ப கதம்பவன-ப்ரியவாஸினி ோஸரனத 

ஶிகரி-ஶினரா ணி துங-ஹி ாலய-ஶ்றுங்கனிஜாலய- த்யகனத  

 து துனர  து-ககதப-கஞ்ஜினி ககதப-பஞ்ஜினி ராஸரனத 

ஜய ஜய னே  ஹிஷாஸுர- ர்தினி ரம்யகபர்தினி கஶலஸுனத (3) 

 

அயி ஶதகண்ட-விகண்டித-ருண்ட-விதுண்டித-ஶுண்ட-கஜாதிபனத 

ரிபு-கஜ-கண்ட-விதாரே-சண்டபராக்ர -பஶௌண்ட-ம்றுகாதிபனத  

னிஜ-புஜதம்ட-னிபாடித-சண்ட-னிபாடித-முண்ட-படாதிபனத 

ஜய ஜய னே  ஹிஷாஸுர- ர்தினி ரம்யகபர்தினி கஶலஸுனத (4) 
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அயி ரேதுர் த-ஶத்ரு-வனதாதித-துர்தர-னிர்ஜர-ஶக்தி-ப்றுனத 

சதுர-விசார-துரீே- ோஶய-தூத-க்றுத-ப்ர தாதிபனத  

துரித-துரீே-துராஶய-துர் தி-தானவ-தூத-க்றுதான்த னத 

ஜய ஜய னே  ஹிஷாஸுர- ர்தினி ரம்யகபர்தினி கஶலஸுனத (5) 

 

அயி னிஜ ேும்க்றுதி ாத்ர-னிராக்றுத-தூம்ரவினலாசன-தூம்ரஶனத 

ஸ ர-வினஶாஷித-னஶாணிதபீஜ-ஸமுத்பவனஶாணித-பீஜ-லனத  

ஶிவ-ஶிவ-ஶும்பனிஶும்ப- ோேவ-தர்பித-பூதபிஶாச-பனத 

ஜய ஜய னே  ஹிஷாஸுர- ர்தினி ரம்யகபர்தினி கஶலஸுனத (6) 

 

தனுரனுஸங்கரே-க்ஷே-ஸங்க-பரிஸ்புரதங்க-னடத்கடனக 

கனக-பிஶங்க-ப்றுஷத்க-னிஷங்க-ரஸத்பட-ஶ்றுங்க-ேதாவடுனக  

க்றுத-சதுரங்க-பலக்ஷிதி-ரங்க-கடத்-பேுரங்க-ரடத்-படுனக 

ஜய ஜய னே  ஹிஷாஸுர- ர்தினி ரம்யகபர்தினி கஶலஸுனத (7) 

 

அயி ஶரோகத-கவரிவதூ-வரவீரவராபய-தாயிகனர 

த்ரிபுவன ஸ்தக-ஶூல-வினராதி-ஶினராதி-க்றுதாஉ ல-ஶூலகனர  

துமி-துமி-தா ர-துன்துபி-னாத- னோ-முகரீக்றுத-திங்னிகனர 

ஜய ஜய னே  ஹிஷாஸுர- ர்தினி ரம்யகபர்தினி கஶலஸுனத (8) 

 

ஸுரலலனா-ததனதயி-தனதயி-ததாபினனயாதர-ன்றுத்ய-ரனத 

ோஸவிலாஸ-ேுலாஸ- யிப்ரே-தார்தஜனனமித-ப்னர பனர  

திமிகிட-திக்கட-திக்கட-திமித்வனி-னகாரம்றுதங்க-னினாதரனத 

ஜய ஜய னே  ஹிஷாஸுர- ர்தினி ரம்யகபர்தினி கஶலஸுனத (9) 

 

ஜய-ஜய-ஜப்ய-ஜனய-ஜய-ஶப்த-பரஸ்துதி-தத்பர-விஶ்வனுனத 

ஜேஜே-ஜிஞ்ஜிமி-ஜிங்க்றுத-னூபுர-ஶிஞ்ஜித-ன ாஹிதபூதபனத  

னடித-னடார்த-னடீனட-னாயக-னாடகனாடித-னாட்யரனத 

ஜய ஜய னே  ஹிஷாஸுர- ர்தினி ரம்யகபர்தினி கஶலஸுனத (10) 

 

அயி ஸு னஃ ஸு னஃ ஸு னஃ ஸு னஃ ஸு னனாேர கான்தியுனத 

ஶ்ரிதரஜனீரஜ-னீரஜ-னீரஜனீ-ரஜனீகர-வக்த்ரவ்றுனத  

ஸுனயனவிப்ர -ரப்ர- ர-ப்ர ர-ப்ர -ரப்ர ராதிபனத 

ஜய ஜய னே  ஹிஷாஸுர- ர்தினி ரம்யகபர்தினி கஶலஸுனத (11) 
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 ஹித- ோேவ- ல்ல தல்லிக- ல்லித-ரல்லக- ல்ல-ரனத 

விரசிதவல்லிக-பல்லிக- ல்லிக-ஜில்லிக-பில்லிக-வர்கவ்றுனத  

ஸித-க்றுதபுல்ல-ஸமுல்லஸிதாஉருே-தல்லஜ-பல்லவ-ஸல்லலினத 

ஜய ஜய னே  ஹிஷாஸுர- ர்தினி ரம்யகபர்தினி கஶலஸுனத (12) 

 

அவிரள-கண்டகளன்- த-ன துர- த்த- தங்கஜராஜ-பனத 

த்ரிபுவன-பூஷேபூத-களானிதிரூப-பனயானிதிராஜஸுனத  

அயி ஸுததீஜன-லாலஸ- ானஸ-ன ாேன- ன் தராஜ-ஸுனத 

ஜய ஜய னே  ஹிஷாஸுர- ர்தினி ரம்யகபர்தினி கஶலஸுனத (13) 

 

க லதளா ல-னகா ல-கான்தி-கலாகலிதாஉ ல-பாலதனல 

ஸகல-விலாஸகளா-னிலயக்ர -னகளிகலத்-கலேம்ஸகுனல  

அலிகுல-ஸம்குல-குவலய ம்டல-ப ௌளிமிலத்-வகுலாலிகுனல 

ஜய ஜய னே  ஹிஷாஸுர- ர்தினி ரம்யகபர்தினி கஶலஸுனத (14) 

 

கர-முரளீ-ரவ-வீஜித-கூஜித-லஜ்ஜித-னகாகில- ஞ்ஜுருனத 

மிலித-மிலின்த- னனாேர-குஞ்ஜித-ரஞ்ஜித-கஶலனிகுஞ்ஜ-கனத  

னிஜகேபூத- ோஶபரீகே-ரம்கே-ஸம்ப்றுத-னகளிதனத 

ஜய ஜய னே  ஹிஷாஸுர- ர்தினி ரம்யகபர்தினி கஶலஸுனத (15) 

 

கடிதட-பீத-துகூல-விசித்ர- யூக-திரஸ்க்றுத-சன்த்ரருனச 

ப்ரேதஸுராஸுர-ப ௌளி ணிஸ்புரத்-அம்ஶுலஸன்-னகஸாம்த்ரருனச  

ஜித-கனகாசலப ௌளி- னதார்ஜித-னிர்ஜரகுஞ்ஜர-கும்ப-குனச 

ஜய ஜய னே  ஹிஷாஸுர- ர்தினி ரம்யகபர்தினி கஶலஸுனத (16) 

 

விஜித-ஸேஸ்ரககரக-ஸேஸ்ரககரக-ஸேஸ்ரககரகனுனத 

க்றுத-ஸுரதாரக-ஸங்கர-தாரக ஸங்கர-தாரகஸூனு-ஸுனத  

ஸுரத-ஸ ாதி-ஸ ான-ஸ ாதி-ஸ ாதிஸ ாதி-ஸுஜாத-ரனத 

ஜய ஜய னே  ஹிஷாஸுர- ர்தினி ரம்யகபர்தினி கஶலஸுனத (17) 

 

பதக லம் கருோனிலனய வரிவஸ்யதி னயாஉனுதினம் ன ஶினவ 

அயி க னல க லானிலனய க லானிலயஃ ஸ கதம் ன பனவத்  

தவ பதன வ பரம்பத-மித்யனுஶீலயனதா    கிம் ன ஶினவ 

ஜய ஜய னே  ஹிஷாஸுர- ர்தினி ரம்யகபர்தினி கஶலஸுனத (18) 
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கனகலஸத்கல-ஸின்துஜகலரனுஷிஞ்ஜதி பத குேரங்கபுவம் 

பஜதி ஸ கிம் னு ஶசீகுசகும்பத-தடீபரி-ரம்ப-ஸுகானுபவம்  

தவ சரேம் ஶரேம் கரவாணி னதா ரவாணி னிவாஶி ஶிவம் 

ஜய ஜய னே  ஹிஷாஸுர- ர்தினி ரம்யகபர்தினி கஶலஸுனத (19) 

 

தவ வி னலஉன்துகலம் வதனனன்து லம் ஸகலம் னனு கூலயனத 

கிமு புருேூத-புரீம்துமுகீ-ஸுமுகீபிரபஸௌ-விமுகீ-க்ரியனத  

   து  தம் ஶிவனா -தனன பவதீ-க்றுபயா கிமுத க்ரியனத 

ஜய ஜய னே  ஹிஷாஸுர- ர்தினி ரம்யகபர்தினி கஶலஸுனத (20) 

 

அயி  யி தீனதயாளுதயா கருோபரயா பவிதவ்யமுன  

அயி ஜகனதா ஜனனீ க்றுபயாஸி யதாஸி ததானுமிதாஸி ரன   

யதுசித த்ர பவத்யுரரீ குருதா-துருதாப பா-குருனத 

ஜய ஜய னே  ஹிஷாஸுர- ர்தினி ரம்யகபர்தினி கஶலஸுனத (21) 

   

http://www.teluguone.com/
http://www.vignanam.org/


Property of HTCSCI, please leave in the temple after prayer 

 

Information copied from various websites such as www.teluguone.com, www.vignanam.org and www. 
telugu.devotionalonly.com and others for the purose helping devotees.  Not to be used for commercial purposes. 

Page 19 

 

 

 

 
கம்கோ ஸ்ண ோத்ரம்  

 
ரசன: ஆதி ஶம்கராசார்ய 

 

னதவி! ஸுனரஶ்வரி! பகவதி! கம்னக த்ரிபுவனதாரிணி தரளதரம்னக  

ஶம்கரப ௌளிவிோரிணி வி னல     திராஸ்தாம் தவ பதக னல (1) 

 

பாகீரதிஸுகதாயினி  ாதஸ்தவ ஜல ஹி ா னிகன  க்யாதஃ  

னாேம் ஜானன தவ  ஹி ானம் பாஹி க்றுபா யி  ா ஜ்ஞானம் (2) 

 

ேரிபதபாத்யதரம்கிணி கம்னக ஹி விதுமுக்தாதவளதரம்னக  

தூரீகுரு    துஷ்க்றுதிபாரம் குரு க்றுபயா பவஸாகரபாரம் (3) 

 

தவ ஜல  லம் னயன னிபீதம் பர பதம் கலு னதன க்றுஹீதம்  

 ாதர்கம்னக த்வயி னயா பக்தஃ கில தம் த்ரஷ்டும் ன ய ஃ ஶக்தஃ (4) 

 

பதினதாத்தாரிணி ஜாஹ்னவி கம்னக கம்டித கிரிவர ம்டித பம்னக  

பீஷ் ஜனனி னே முனிவரகன்னய பதிதனிவாரிணி த்ரிபுவன தன்னய (5) 

 

கல்பலதாமிவ பலதாம் னலானக ப்ரே தி யஸ்த்வாம் ன பததி னஶானக  

பாராவாரவிோரிணி கம்னக விமுகயுவதி க்றுததரலாபாம்னக (6) 
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தவ னசன் ாதஃ ஸ்னராதஃ ஸ்னாதஃ புனரபி ஜடனர னஸாபி ன ஜாதஃ  

னரகனிவாரிணி ஜாஹ்னவி கம்னக கலுஷவினாஶினி  ஹின ாத்தும்னக (7) 

 

புனரஸதம்னக புண்யதரம்னக ஜய ஜய ஜாஹ்னவி கருோபாம்னக  

இம்த்ரமுகுட ணிராஜிதசரனே ஸுகனத ஶுபனத ப்றுத்யஶரண்னய (8) 

 

னராகம் னஶாகம் தாபம் பாபம் ேர ன  பகவதி கு திகலாபம்  

த்ரிபுவனஸானர வஸுதாோனர த்வ ஸி கதிர்   கலு ஸம்ஸானர (9) 

 

அலகானம்னத பர ானம்னத குரு கருோ யி காதரவம்த்னய  

தவ தடனிகனட யஸ்ய னிவாஸஃ கலு கவகும்னட தஸ்ய னிவாஸஃ (10) 

 

வரமிே னீனர க னடா மீனஃ கிம் வா தீனர ஶரடஃ க்ஷீேஃ  

அதவாஶ்வபனசா  லினனா தீனஸ்தவ ன ஹி தூனர ன்றுபதிகுலீனஃ (11) 

 

னபா புவனனஶ்வரி புண்னய தன்னய னதவி த்ரவ யி முனிவரகன்னய  

கம்காஸ்தவமி   லம் னித்யம் படதி னனரா யஃ ஸ ஜயதி ஸத்யம் (12) 

 

னயஷாம் ஹ்றுதனய கம்கா பக்திஸ்னதஷாம் பவதி ஸதா ஸுகமுக்திஃ  

 துராகம்தா பம்ஜடிகாபிஃ பர ானம்தகலிதலலிதாபிஃ (13) 

 

கம்காஸ்னதாத்ரமிதம் பவஸாரம் வாம்சிதபலதம் வி லம் ஸாரம்  

ஶம்கரனஸவக ஶம்கர ரசிதம் படதி ஸுகீஃ தவ இதி ச ஸ ாப்தஃ (14) 
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மஹோ லக்ஷ்ம்யஷ் கம்  
 

இன்த்ர உவாச –  

 

ன ஸ்னதஉஸ்து  ோ ானய ஶ்ரீபீனட ஸுரபூஜினத  

ஶங்கசக்ர கதாேஸ்னத  ோலக்ஷ்மி னன ாஉஸ்து னத (1) 

 

ன ஸ்னத கருடாரூனட னடாலாஸுர பயங்கரி  

ஸர்வபாபேனர னதவி  ோலக்ஷ்மி னன ாஉஸ்து னத (2) 

 

ஸர்வஜ்னஞ ஸர்வவரனத ஸர்வ துஷ்ட பயம்கரி  

ஸர்வதுஃக ேனர னதவி  ோலக்ஷ்மி னன ாஉஸ்து னத (3) 

 

ஸித்தி புத்தி ப்ரனத னதவி புக்தி முக்தி ப்ரதாயினி  

 ன்த்ர மூர்னத ஸதா னதவி  ோலக்ஷ்மி னன ாஉஸ்து னத (4) 

 

ஆத்யன்த ரஹினத னதவி ஆதிஶக்தி  னேஶ்வரி  

னயாகஜ்னஞ னயாக ஸம்பூனத  ோலக்ஷ்மி னன ாஉஸ்து னத (5) 

 

ஸ்தூல ஸூக்ஷ்   ோபரௌத்னர  ோஶக்தி  னோதனர  

 ோ பாப ேனர னதவி  ோலக்ஷ்மி னன ாஉஸ்து னத (6) 
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பத் ாஸன ஸ்தினத னதவி பரப்ரஹ்  ஸ்வரூபிணி  

பரன ஶி ஜகன் ாதஃ  ோலக்ஷ்மி னன ாஉஸ்து னத (7) 

 

ஶ்னவதாம்பரதனர னதவி னானாலங்கார பூஷினத  

ஜகஸ்தினத ஜகன் ாதஃ  ோலக்ஷ்மி னன ாஉஸ்து னத (8) 

 

 ோலக்ஷ் ஷ்டகம் ஸ்னதாத்ரம் யஃ பனடத் பக்தி ான் னரஃ  

ஸர்வ ஸித்தி  வாப்னனாதி ராஜ்யம் ப்ராப்னனாதி ஸர்வதா (9) 

 

ஏககானல பனடன்னித்யம்  ோபாப வினாஶனம்  

த்விகால்ம் யஃ பனடன்னித்யம் தன தான்ய ஸ ன்விதஃ (10) 

 

த்ரிகாலம் யஃ பனடன்னித்யம்  ோஶத்ரு வினாஶனம்  

 ோலக்ஷ்மீ ர்பனவன்-னித்யம் ப்ரஸன்னா வரதா ஶுபா (11) 

 

இன்த்யக்றுத ஶ்ரீ  ோலக்ஷ்ம்யஷ்டக ஸ்னதாத்ரம் ஸம்பூர்ேம் 
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கனக  ோரோ ஸ்ண ோத்ரம்  

 ரசன: ஆதி ஶம்கராசார் 

 

வம்னத வம்தாரு  ம்தார மிம்தி ரானம்த கம்தலம் 

அ ம்தானம்த ஸம்னதாே பம்துரம் ஸிம்துரானன  

 

அம்கம் ேனரஃ புலக பூஷே  ாஶ்ரயன்தீ  

ப்றும்காம்கனனவ முகுளாபரேம் த ாலம்  

அம்கீக்றுதாகில விபூதி ரபாம்கலீலா  

 ாம்கல்யதாஸ்து     ம்கள னதவதாயாஃ (1) 

 

 

முக்தா முேுர்விதததீ வதனன முரானரஃ  

ப்னர த்ரபா ப்ரணிஹிதானி கதாகதானி  

 ாலாத்றுனஶா ர் துகரீவ  னோத்பனல யா  

ஸா ன  ஶ்ரியம் திஶது ஸாகர ஸம்பாவா யாஃ (2) 

 

விஶ்வா னரம்த்ர பத விப்ர  தானதக்ஷ  

 ானம்த னேது ரதிகம் முரவித்வினஷாபி  

ஈஷன்னிஷீதது  யி க்ஷே மீக்ஷோர்தம் 

இம்தீவனராதர ஸனோதர மிம்தியா யாஃ (3) 
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ஆமீலிதாக்ஷ  திக்ய  முதா முகும்த  

 ானம்த கம்த  னினஷஷ  னம்க னனத்ரம்  

அனககர ஸ்தித கனீனிக பத் னனத்ரம்  

பூத்கய பவன்   புஜம்க ஶயாம்கனா யாஃ (4) 

 

பாஹ்வம்தனர  துஜிதஃ ஶ்ரிதபகௌஸ்துனப யா  

ோராவளீவ ேரினீல யீ விபாதி  

கா ப்ரதா பகவனதாஉபி கடாக்ஷ ாலா  

கள்யாே  ாவேது ன  க லாலயா யாஃ (5) 

 

காலாம்புதாளி லலினதாரஸி ககடபானரஃ  

தாராதனர ஸ்புரதி யா தடிதம்க னனவ  

 ாதஸ்ஸ ஸ்த ஜகதாம்  ேனீயமூர்திஃ  

பத்ராணி ன  திஶது பார்கவ னம்தனா யாஃ (6) 

 

ப்ராப்தம் பதம் ப்ரத தஃ கலு யத்ப்ரபாவாத்  

 ாம்கல்ய பாஜி  து ாதினி  ன் னதன  

 ய்யபனத த்ததிே  ம்தர மீக்ஷோர்தம்  

 ம்தாலஸம் ச  கராலய கன்யகா யாஃ (7) 

 

தத்யாத்தயானு பவனனா த்ரவிோம்பு தாரா  

 ஸ்மின்ன கிம்சன விேம்க ஶிபஶௌ விஷண்னே  

துஷ் ர்  கர்   பனீய சிராய தூரம்  

னாராயே ப்ரேயினீ னயனாம்பு வாேஃ (8) 

 

 

இஷ்டா விஶிஷ்ட  தனயாபி யயா தயார்த்ர  

த்றுஷ்ட்யா த்ரிவிஷ்ட பபதம் ஸுலபம் லபம்னத  

த்றுஷ்டிஃ ப்ரஹ்றுஷ்ட க னலாதர தீப்தி ரிஷ்டாம்  

புஷ்டி க்றுஷீஷ்ட    புஷ்கர விஷ்டரா யாஃ (9) 

 

கீர்தவ னததி கருடத்வஜ ஸும்தரீதி  

ஶாகம்பரீதி ஶஶனஶகர வல்லனபதி  

ஸ்றுஷ்டி ஸ்திதி ப்ரளய னகளிஷு ஸம்ஸ்திதாகய  

தஸ்கய ன  ஸ்த்ரிபுவகனக குனரா ஸ்தருண்கய (10) 
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ஶ்ருத்கய னன ாஉஸ்து ஶுபகர்  பலப்ரஶூத்னய  

ரத்கய னன ாஉஸ்து ர ணீய குோர்ேவாகய  

ஶக்த்கய னன ாஉஸ்து ஶதபத்ர னினகதனாகய  

புஷ்ட்கய னன ாஉஸ்து புருனஷாத்த  வல்லபாகய (11) 

 

னன ாஉஸ்து னாளீக னிபானனாகய  

னன ாஉஸ்து துக்னதாததி ஜன் பூம்கய  

னன ாஉஸ்து னஸா ாம்றுத னஸாதராகய  

னன ாஉஸ்து னாராயே வல்லபாகய (12) 

 

னன ாஉஸ்து னே ாம்புஜ பீடிகாகய 

னன ாஉஸ்து பூ ண்டல னாயிகாகய  

னன ாஉஸ்து னதவாதி தயா பராகய 

னன ாஉஸ்து ஶாரம்காயுத வல்லபாகய (13) 

 

னன ாஉஸ்து கான்கய க னலக்ஷோகய 

னன ாஉஸ்து பூத்கய புவன ப்ரஸூத்கய  

னன ாஉஸ்து னதவாதிபி ரர்சிதாகய 

னன ாஉஸ்து னம்தாத் ஜ வல்லபாகய (14) 

 

ஸம்பத்கராணி ஸகனலம்த்ரிய னம்தனானி  

ஸாம்ராஜ்ய தான னிரதானி ஸனராருோக்ஷி  

த்வத்வம்தனானி துரிதாேரனோத்யதானி  

 ான வ  ாதரனிஶம் கலயம்து  ான்னய (15) 

 

யத்கடாக்ஷ ஸமுபாஸனா விதிஃ  

னஸவகஸ்ய ஸகலர்த ஸம்பதஃ  

ஸம்தனனாதி வசனாம்க  ானகஸஃ  

த்வாம் முராரி ஹ்றுதனயஶ்வரீம் பனஜ (16) 

 

ஸரஸிஜனிலனய ஸனராஜேஸ்னத  

தவள த ாம்ஶுக கம்த ால்ய னஶானப  

பகவதி ேரிவல்லனப  னனாஜ்னஞ 

த்ரிபுவன பூதிகரீ ப்ரஸீத  ஹ்யம் (17) 
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திக்கஸ்தபிஃ கனக கும்பமுகாவ ஸ்றுஷ்ட  

ஸ்வர்வாஹினீ வி லசாரு ஜல ப்லுதாம்கீம்  

ப்ராதர்ன ாமி ஜகதாம் ஜனனீ  னஶஷ  

னலாகதினாத க்றுஹிணீ  ம்றுதாப்தி புத்ரீம் (18) 

 

க னல க லாக்ஷ வல்லனப த்வம்  

கருோபூர தரம்கிகத ரபாம்ககஃ  

அவனலாகய  ா  கிம்சனானம்  

ப்ரத ம் பாத்ர  க்றுதி ம் தயாயாஃ (19) 

 

ஸ்துவம்தி னய ஸ்துதிபி ரமூபி ரன்வேம்  

த்ரயீ யீம் த்ரிபுவன  ாதரம் ர ாம்  

குோதிகா குருதுர பாக்ய பாஜினனா  

பவம்தி னத புவி புத பாவிதாஶயாஃ (20) 

 

ஸுவர்ேதாரா ஸ்னதாத்ரம் யச்சம்கராசார்ய னிர்மிதம் த்ரிஸம்த்யம் யஃ 

பனடன்னித்யம் ஸ குனபர ஸன ா பனவத 
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லிங்கோஷ் கம்  
 

ப்ரஹ் முராரி ஸுரார்சித லிங்கம் 

னிர் லபாஸித னஶாபித லிங்கம்  

ஜன் ஜ துஃக வினாஶக லிங்கம் 

தத்-ப்ரே ாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் (1) 

 

னதவமுனி ப்ரவரார்சித லிங்கம் 

கா தேன கருோகர லிங்கம்  

ராவே தர்ப வினாஶன லிங்கம் 

தத்-ப்ரே ாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் (2) 

 

ஸர்வ ஸுகம்த ஸுனலபித லிங்கம் 

புத்தி விவர்தன காரே லிங்கம்  

ஸித்த ஸுராஸுர வம்தித லிங்கம் 

தத்-ப்ரே ாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் (3) 

 

கனக  ோ ணி பூஷித லிங்கம் 

பணிபதி னவஷ்டித னஶாபித லிங்கம்  

தக்ஷ ஸுயஜ்ஞ னினாஶன லிங்கம் 

தத்-ப்ரே ாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் (4) 
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குங்கு  சம்தன னலபித லிங்கம் 

பங்கஜ ோர ஸுனஶாபித லிங்கம்  

ஸஞ்சித பாப வினாஶன லிங்கம் 

தத்-ப்ரே ாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் (5) 

 

னதவகோர்சித னஸவித லிங்கம் 

பாகவ-ர்பக்திபினரவ ச லிங்கம்  

தினகர னகாடி ப்ரபாகர லிங்கம் 

தத்-ப்ரே ாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் (6) 

 

அஷ்டதனளாபரினவஷ்டித லிங்கம் 

ஸர்வஸமுத்பவ காரே லிங்கம்  

அஷ்டதரித்ர வினாஶன லிங்கம் 

தத்-ப்ரே ாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் (7) 

 

ஸுரகுரு ஸுரவர பூஜித லிங்கம் 

ஸுரவன புஷ்ப ஸதார்சித லிங்கம்  

பராத்பரம் பர ாத் க லிங்கம் 

தத்-ப்ரே ாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் (8) 

 

லிங்காஷ்டகமிதம் புண்யம் யஃ பனடஶ்ஶிவ ஸன்னிபதௌ  

ஶிவனலாக வாப்னனாதி ஶினவன ஸே ன ாதனத (9) 
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பில்வோஷ் கம்  

 

 த்ரிதளம் த்ரிகுோகாரம் த்ரினனத்ரம் ச த்ரியாயுதம் 

த்ரிஜன்  பாபஸம்ோரம் ஏகபில்வம் ஶிவார்பேம் (1) 

 

த்ரிஶாககஃ பில்வபத்கரஶ்ச அச்சித்கரஃ னகா கலஃ ஶுகபஃ 
தவபூஜாம் கரிஷ்யாமி ஏகபில்வம் ஶிவார்பேம் (2) 

 

னகாடி கன்யா  ோதானம் திலபர்வத னகாடயஃ 
காம்சனம் க்ஷீலதானனன ஏகபில்வம் ஶிவார்பேம் (3) 

 

காஶீனக்ஷத்ர னிவாஸம் ச காலகபரவ தர்ஶனம் 
ப்ரயானக  ாதவம் த்றுஷ்ட்வா ஏகபில்வம் ஶிவார்பேம் (4)  

 

இம்துவானர வ்ரதம் ஸ்தித்வா னிராோனரா  னேஶ்வராஃ 
னக்தம் பேௌஷ்யாமி னதனவஶ ஏகபில்வம் ஶிவார்பேம் (5) 

 

ரா லிம்க ப்ரதிஷ்டா ச கவவாஹிக க்றுதம் ததா 
தடாகானிச ஸம்தானம் ஏகபில்வம் ஶிவார்பேம் (6) 

 

அகம்ட பில்வபத்ரம் ச ஆயுதம் ஶிவபூஜனம் 
க்றுதம் னா  ஸேஸ்னரே ஏகபில்வம் ஶிவார்பேம் (7) 
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உ யா ஸேனதனவஶ னம்தி வாேனன வ ச 
பஸ் னலபன ஸர்வாம்கம் ஏகபில்வம் ஶிவார்பேம் (8) 

 

ஸாலக்ரான ஷு விப்ராோம் தடாகம் தஶகூபனயாஃ 
யஜ்னனகாடி ஸேஸ்ரஸ்ச ஏகபில்வம் ஶிவார்பேம் (9) 

 

தம்தி னகாடி ஸேஸ்னரஷு அஶ்வன த ஶதக்ரபதௌ 
னகாடிகன்யா  ோதானம் ஏகபில்வம் ஶிவார்பேம் (10) 

 

பில்வாோம் தர்ஶனம் புண்யம் ஸ்பர்ஶனம் பாபனாஶனம் 
அனகார பாபஸம்ோரம் ஏகபில்வம் ஶிவார்பேம் (11) 

 

ஸேஸ்ரனவத பானடஷு ப்ரஹ் ஸ்தாபன முச்யனத 
அனனகவ்ரத னகாடீனாம் ஏகபில்வம் ஶிவார்பேம் (12) 

 

அன்னதான ஸேஸ்னரஷு ஸேஸ்னராப னயனம் ததா 
அனனக ஜன் பாபானி ஏகபில்வம் ஶிவார்பேம் (13)  

 

பில்வஸ்னதாத்ரமிதம் புண்யம் யஃ பனடஶ்ஶிவ ஸன்னிபதௌ 
ஶிவனலாக வாப்னனாதி ஏகபில்வம் ஶிவார்பேம் (14) 
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ஶ்ரீ ருத்ரம் லகுன்யோஸம்  

 

ஓம் அதாத் ானக்ம் ஶிவாத் ானக் ஶ்ரீ ருத்ரரூபம் த்யானயத் || 

 

ஶுத்தஸ்படிக ஸம்காஶம் த்ரினனத்ரம் பம்ச வக்த்ரகம் |  

கம்காதரம் தஶபுஜம் ஸர்வாபரே பூஷிதம் || 

 

னீலக்ரீவம் ஶஶாம்காம்கம் னாக யஜ்னஞாப வீதினம் |  

வ்யாக்ர சர்ன ாத்தரீயம் ச வனரண்ய பய ப்ரதம் || 

 

க ம்டல்-வக்ஷ ஸூத்ராோம் தாரிேம் ஶூலபாணினம் | 

ஜ்வலன்தம் பிம்களஜடா ஶிகா முத்த்னயாத தாரிேம் || 

 

வ்றுஷ ஸ்கம்த ஸ ாரூடம் உ ா னதோர்த தாரிேம் | 

அம்றுனதனாப்லுதம் ஶான்தம் திவ்யனபாக ஸ ன்விதம் || 

 

திக்னதவதா ஸ ாயுக்தம் ஸுராஸுர ன ஸ்க்றுதம் | 

னித்யம் ச ஶாஶ்வதம் ஶுத்தம் த்ருவ- க்ஷர- வ்யயம் | 

 

ஸர்வ வ்யாபின-மீஶானம் ருத்ரம் கவ விஶ்வரூபிேம் | 

ஏவம் த்யாத்வா த்விஜஃ ஸம்யக் தனதா யஜன ாரனபத் || 
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அதானதா ருத்ர ஸ்னானார்சனாபினஷக விதிம் வ்யா”க்ஷ்யாஸ்யா ஃ | ஆதித 

ஏவ தீர்னத ஸ்னாத்வா உனதத்ய ஶுசிஃ ப்ரயனதா ப்ரஹ் சாரீ ஶுக்லவாஸா 

னதவாபிமுகஃ ஸ்தித்வா ஆத் னி னதவதாஃ ஸ்தாபனயத் || 

 

ப்ரஜனனன ப்ரஹ் ா திஷ்டது | பாதனயார்-விஷ்ணுஸ்திஷ்டது | 

ேஸ்தனயார்-ேரஸ்திஷ்டது | பாஹ்னவாரின்த்ரஸ்திஷ்டது | 

ஜடனரஉஅக்னிஸ்திஷ்டது | ஹ்றுத’னய ஶிவஸ்திஷ்டது | கண்னட 

வஸவஸ்திஷ்டன்து | வக்த்னர ஸரஸ்வதீ திஷ்டது | னாஸிகனயார்-

வாயுஸ்திஷ்டது | னயனனயாஶ்-சம்த்ராதித்பயௌ திஷ்னடதாம் | 

கர்ேனயாரஶ்விபனௌ திஷ்னடதாம் | லலானட ருத்ராஸ்திஷ்டன்து | 

மூர்த்ன்யாதித்யாஸ்திஷ்டன்து | ஶிரஸி  ோனதவஸ்திஷ்டது | ஶிகாயாம் 

வா னதவாஸ்திஷ்டது | ப்றுஷ்னட பினாகீ திஷ்டது | புரதஃ ஶூலீ திஷ்டது | 

பார்ஶ்யனயாஃ ஶிவாஶம்கபரௌ திஷ்னடதாம் | ஸர்வனதா வாயுஸ்திஷ்டது | 

தனதா பஹிஃ ஸர்வனதாஉக்னிர்-ஜ்வாலா ாலா-பரிவ்றுதஸ்திஷ்டது | 

ஸர்னவஷ்வம்னகஷு ஸர்வா னதவதா யதாஸ்தானம் திஷ்டன்து |  ாக்ம் 

ரக்ஷன்து | 

அக்னிர்ன ’ வாசி ஶ்ரிதஃ | வாக்த்றுத’னய | ஹ்றுத’யம்  யி’ | 

அே ம்றுனத” | அம்றுதம் ப்ரஹ் ’ணி | 

வாயுர்ன ” ப்ரானே ஶ்ரிதஃ | ப்ரானோ ஹ்றுத’னய | ஹ்றுத’யம்  யி’ | 

அே ம்றுனத” | அம்றுதம் ப்ரஹ் ’ணி | ஸூர்னயா’ ன  சக்ஷுஷி ஶ்ரிதஃ | 

சக்ஷுர்-ஹ்றுத’னய | ஹ்றுத’யம்  யி’ | அே ம்றுனத” | அம்றுதம் 

ப்ரஹ் ’ணி | சன்த்ர ா’ ன   ன’ஸி ஶ்ரிதஃ |  னனா ஹ்றுத’னய | 

ஹ்றுத’யம்  யி’ | அே ம்றுனத” | அம்றுதம் ப்ரஹ் ’ணி | தினஶா’ ன  

ஶ்னராத்னர” ஶ்ரிதாஃ | ஶ்னராத்ரக்ம் ஹ்றுத’னய | ஹ்றுத’யம்  யி’ | 

அே ம்றுனத” | அம்றுதம் ப்ரஹ் ’ணி | ஆனபான  னரதஸி ஶ்ரிதாஃ | 

னரனதா ஹ்றுத’னய | ஹ்றுத’யம்  யி’ | அே ம்றுனத” | அம்றுதம் 

ப்ரஹ் ’ணி | ப்றுதிவீ ன  ஶரீ’னர ஶ்ரிதாஃ | ஶரீ’ரக்ம் ஹ்றுத’னய | 

ஹ்றுத’யம்  யி’ | அே ம்றுனத” | அம்றுதம் ப்ரஹ் ’ணி | ஓஷதி 

வனஸ்பதனயா’ ன  னலா ’ஸு ஶ்ரிதாஃ | னலா ா’னி ஹ்றுத’னய | 

ஹ்றுத’யம்  யி’ | அே ம்றுனத” | அம்றுதம் ப்ரஹ் ’ணி | இன்த்னரா’ ன  

பனல” ஶ்ரிதஃ | பலக்ம் ஹ்றுத’னய | ஹ்றுத’யம்  யி’ | அே ம்றுனத” | 

அம்றுதம் ப்ரஹ் ’ணி | பர்ஜன்னயா’ ன  மூர்த்னி ஶ்ரிதஃ | மூர்தா 

ஹ்றுத’னய | ஹ்றுத’யம்  யி’ | அே ம்றுனத” | அம்றுதம் ப்ரஹ் ’ணி | 

ஈஶா’னனா ன   ன்பயௌ ஶ்ரிதஃ |  ன்யுர்-ஹ்றுத’னய | ஹ்றுத’யம்  யி’ | 

அே ம்றுனத” | அம்றுதம் ப்ரஹ் ’ணி | ஆத் ா  ’ ஆத் னி’ ஶ்ரிதஃ | 

ஆத் ா ஹ்றுத’னய | ஹ்றுத’யம்  யி’ | அே ம்றுனத” | அம்றுதம் 

ப்ரஹ் ’ணி | புன’ர்  ஆத் ா புனராயு ராகா”த் | புனஃ’ ப்ராேஃ 
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புனராகூ’த ாகா”த் | கவஶ்வானனரா ரஶ்மிபி’ர்-வாவ்றுதானஃ | 

அன்தஸ்தி’ஷ்டத்வம்றுத’ஸ்ய னகாபாஃ || 

 

அஸ்ய ஶ்ரீ ருத்ராத்யாய ப்ரஶ்ன  ோ ன்த்ரஸ்ய, அனகார றுஷிஃ, 

அனுஷ்டுப் சன்தஃ, ஸங்கர்ஷே மூர்தி ஸ்வரூனபா னயாஉஸாவாதித்யஃ 

பர புருஷஃ ஸ ஏஷ ருத்னரா னதவதா | ன ஃ ஶிவானயதி பீஜம் | 

ஶிவதரானயதி ஶக்திஃ |  ோனதவானயதி கீலகம் | ஶ்ரீ ஸாம்ப ஸதாஶிவ 

ப்ரஸாத ஸித்த்யர்னத ஜனப வினினயாகஃ || 

 

ஓம் அக்னினோத்ராத் னன அம்குஷ்டாப்யாம் ன ஃ | தர்ஶபூர்ே  ாஸாத் னன தர்ஜனீப்யாம்  

ன ஃ | சாதுர்- ாஸ்யாத் னன  த்ய ாப்யாம் ன ஃ | னிரூட 

பஶுபம்தாத் னன அனாமிகாப்யாம் ன ஃ | ஜ்னயாதிஷ்னடா ாத் னன 

கனிஷ்டிகாப்யாம் ன ஃ | ஸர்வக்ரத்வாத் னன கரதல கரப்றுஷ்டாப்யாம் 

ன ஃ || 

 

அக்னினோத்ராத் னன ஹ்றுதயாய ன ஃ | தர்ஶபூர்ே  ாஸாத் னன 

ஶிரனஸ ஸ்வாோ | சாதுர்- ாஸ்யாத் னன ஶிகாகய வஷட் | னிரூட 

பஶுபம்தாத் னன கவசாய ேும் | ஜ்னயாதிஷ்னடா ாத் னன 

னனத்ரத்ரயாய பவௌஷட் | ஸர்வக்ரத்வாத் னன அஸ்த்ராயபட் | 

பூர்புவஸ்ஸுவனராமிதி திக்பன்தஃ || 

 

த்யானம்% 

 

ஆபாதாள-னபஃஸ்தலான்த-புவன-ப்ரஹ் ாண்ட- ாவிஸ்புரத்-  

ஜ்னயாதிஃ ஸ்பாடிக-லிம்க-ப ௌளி-விலஸத்-பூர்னேன்து-வான்தாம்றுகதஃ 

| 

அஸ்னதாகாப்லுத-ன க-மீஶ- னிஶம் ருத்ரானு-வாகாம்ஜபன்  

த்யானய-தீப்ஸித-ஸித்தனய த்ருவபதம் விப்னராஉபிஷிம்னச-ச்சிவம் || 

 

ப்ரஹ் ாண்ட வ்யாப்தனதோ பஸித ஹி ருசா பாஸ ானா புஜம்ககஃ 

கண்னட காலாஃ கபர்தாஃ கலித-ஶஶிகலா-ஶ்சண்ட னகாதண்ட ேஸ்தாஃ | 

த்ர்யக்ஷா ருத்ராக்ஷ ாலாஃ ப்ரகடிதவிபவாஃ ஶாம்பவா மூர்தினபதாஃ 

ருத்ராஃ ஶ்ரீருத்ரஸூக்த-ப்ரகடிதவிபவா னஃ ப்ரயச்சன்து பஸௌக்யம் || 

 

ஓம் கோனா”ம் த்வா கேப’திக்ம் ேவா னே கவிம் 

க’வீனாமு’ப ஶ்ர’வஸ்த ம் | ஜ்னயஷ்டராஜம் ப்ரஹ் ’ோம் 
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ப்ரஹ் ேஸ்பத ஆ னஃ’ ஶ்றுண்வன்னூதிபி’ஸ்ஸீத ஸாத’னம் || 

 ோகேபதனய ன ஃ || 

 

ஶம் ச’ ன   ய’ஶ்ச ன  ப்ரியம் ச’ ன உனுகா ஶ்ச’ ன  கா ’ஶ்ச ன  

பஸௌ னஸஶ்ச’ ன  பத்ரம் ச’ ன  ஶ்னரய’ஶ்ச ன  வஸ்ய’ஶ்ச ன  யஶ’ஶ்ச 

ன  பக’ஶ்ச ன  த்ரவி’ேம் ச ன  யன்தா ச’ ன  தர்தா ச’ ன  னக்ஷ ’ஶ்ச ன  

த்றுதி’ஶ்ச ன  விஶ்வம்’ ச ன   ே’ஶ்ச ன  ஸம்விச்ச’ ன  ஜ்ஞாத்ரம்’ ச ன  

ஸூஶ்ச’ ன  ப்ரஸூஶ்ச’ ன  ஸீரம்’ ச ன  லயஶ்ச’   றுதம் ச’ ன உம்றுதம்’ 

ச ன உயக்ஷ் ம் ச ன உனா’ யச்ச ன  ஜீவாது’ஶ்ச ன  தீர்காயுத்வம் ச’ ன 

உனமித்ரம் ச ன உப’யம் ச ன  ஸுகம் ச’ ன  ஶய’னம் ச ன  ஸூஷா ச’ ன  

ஸுதினம்’ ச ன  || 

 

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ || 
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ஶ்ரீ ருத்ரம் னமகம்  
  

ஶ்ரீ ருத்ர ப்ரஶ்னஃ 

 

க்றுஷ்ே யஜுர்னவதீய கதத்திரீய ஸம்ஹிதா 
சதுர்தம் கவஶ்வனதவம் காண்டம் பம்ச ஃ ப்ரபாடகஃ 

 

ஓம் னன ா பகவனத’ ருத்ராய || 

ன ’ஸ்னத ருத்ர  ன்யவ’ உனதாத இஷ’னவ ன ஃ’ | ன ’ஸ்னத அஸ்து 

தன்வ’னன பாேுப்யா’முத னத ன ஃ’ | யா த இஷுஃ’ ஶிவத’ ா ஶிவம் 

பபூவ’ னத தனுஃ’ | ஶிவா ஶ’ரவ்யா’ யா தவ தயா’ னனா ருத்ர ம்றுடய | யா 

னத’ ருத்ர ஶிவா தனூரனகாராஉபா’பகாஶினீ | தயா’ னஸ்தனுவா 

ஶன்த’ யா கிரி’ஶம்தாபிசா’கஶீஹி | யாமிஷும்’ கிரிஶம்த ேஸ்னத 

பிபர்ஷ்யஸ்த’னவ | ஶிவாம் கி’ரித்ர தாம் கு’ரு  ா ஹிக்ம்’ஸீஃ புரு’ஷம் 

ஜக’த்| ஶினவன வச’ஸா த்வா கிரிஶாச்சா’வதா ஸி | யதா’ னஃ 

ஸர்வமிஜ்ஜக’தயக்ஷ் க்ம் ஸு னா அஸ’த் | அத்ய’னவாசததிவக்தா 

ப்ர’தன ா கதவ்னயா’ பிஷக் | அஹீக்’ஶ்ச ஸர்வாம்”ஜம்பயன்த்ஸர்வா”ஶ்ச 

யாதுதான்யஃ’ | அபஸௌ யஸ்தாம்னரா அ’ருே உத பப்ருஃ ஸு’ ம்களஃ’ 

| னய னச ாக்ம் ருத்ரா அபினதா’ திக்ஷு ஶ்ரிதாஃ ஸ’ேஸ்ரனஶா

உகவஷாக்ம் னேட’ ஈ னே | அபஸௌ னயா’உவஸர்ப’தி னீல’க்ரீனவா 

வினலா’ஹிதஃ | உகதனம்’ னகாபா அ’த்றுஶன்-னத்று’ஶன்-னுதோர்யஃ’ | 

உகதனம் விஶ்வா’ பூதானி ஸ த்றுஷ்னடா ம்று’டயாதி னஃ | னன ா’ 

http://www.teluguone.com/
http://www.vignanam.org/


Property of HTCSCI, please leave in the temple after prayer 

 

Information copied from various websites such as www.teluguone.com, www.vignanam.org and www. 
telugu.devotionalonly.com and others for the purose helping devotees.  Not to be used for commercial purposes. 

Page 36 

 

அஸ்து னீல’க்ரீவாய ஸேஸ்ராக்ஷாய மீடுனஷ” | அனதா னய அ’ஸ்ய 

ஸத்வா’னனாஉேம் னதப்னயா’உகரன்ன ஃ’ | ப்ரமும்’ச தன்வ’னஸ்-

த்வமுபனயாரார்த்னி’ னயார்ஜ்யாம் | யாஶ்ச னத ேஸ்த இஷ’வஃ பரா தா 

ப’கனவா வப | அவதத்ய தனுஸ்த்வக்ம் ஸே’ஸ்ராக்ஷ ஶனத’ஷுனத | 

னிஶீர்ய’ ஶல்யானாம் முகா’ ஶினவா னஃ’ ஸு னா’ பவ | விஜ்யம் தனுஃ’ 

கபர்தினனா விஶ’ல்னயா பாே’வாக்ம் உத | அனன’ஶன்-னஸ்னயஷ’வ 

ஆபுர’ஸ்ய னிஷம்கதிஃ’ | யா னத’ னேதிர்-மீ’டுஷ்ட  ேஸ்னத’ பபூவ’ னத 

தனுஃ’ | தயாஉஸ் ான், விஶ்வதஸ்-த்வ ’யக்ஷ் யா பரி’ப்புஜ | ன ’ஸ்னத 

அஸ்த்வாயுதாயானா’ததாய த்றுஷ்ேனவ” | உபாப்யா’முத னத னன ா’ 

பாேுப்யாம் தவ தன்வ’னன | பரி’ னத தன்வ’னனா னேதிரஸ் ான்-

வ்று’ேக்து விஶ்வதஃ’ | அனதா ய இ’ஷுதிஸ்தவானர அஸ் ன்னினத’ஹி 

தம் ( 1 ) 
 

ஶம்ப’னவ ன ஃ’ | ன ’ஸ்னத அஸ்து பகவன்-விஶ்னவஶ்வராய’ 

 ோனதவாய’ த்ர்யம்பகாய’ த்ரிபுரான்தகாய’ த்ரிகாக்னிகாலாய’ 

காலாக்னிருத்ராய’ னீலகண்டாய’ ம்றுத்யும்ஜயாய’ ஸர்னவஶ்வ’ராய’ 

ஸதாஶிவாய’ ஶ்ரீ ன்- ோனதவாய ன ஃ’ || 

 

னன ா ஹிர’ண்ய பாேனவ னஸனான்னய’ திஶாம் ச பத’னய னன ா னன ா’ 

வ்றுனக்ஷப்னயா ேரி’னகனஶப்யஃ பஶூனாம் பத’னய னன ா ன ஃ’ 

ஸஸ்பிம்ஜ’ராய த்விஷீ’ னத பதீனாம் பத’னய னன ா னன ா’ பப்லுஶாய’ 

விவ்யாதினனஉன்னா’னாம் பத’னய னன ா னன ா 

ேரி’னகஶானயாபவீதினன’ புஷ்டானாம் பத’னய னன ா னன ா’ பவஸ்ய’ 

னேத்கய ஜக’தாம் பத’னய னன ா னன ா’ ருத்ராயா’ததாவினன 

னக்ஷத்ரா’ோம் பத’னய னன ா ன ஃ’ ஸூதாயாேம்’த்யாய வனா’னாம் 

பத’னய னன ா னன ா னராஹி’தாய ஸ்தபத’னய வ்றுக்ஷாோம் பத’னய 

னன ா னன ா’  ம்த்ரினே’ வாணிஜாய கக்ஷா’ோம் பத’னய னன ா 

னன ா’ புவம்தனய’ வாரிவஸ்க்றுதா-பயௌஷ’தீனாம் பத’னய னன ா ன ’ 

உச்கசர்-னகா’ஷாயாக்ரன்தய’னத பத்தீனாம் பத’னய னன ா ன ஃ’ 

க்றுத்ஸ்னவீதாய தாவ’னத ஸத்த்வ’னாம் பத’னய ன ஃ’ ( 2 )  

 

ன ஃ ஸே’ ானாய னிவ்யாதின’ ஆவ்யாதினீ’னாம் பத’னய னன ா ன ஃ’ 

ககுபாய’ னிஷம்கினே” ஸ்னதனானாம் பத’னய னன ா னன ா’ 

னிஷம்கிே’ இஷுதி னத’ தஸ்க’ராோம் பத’னய னன ா னன ா வம்ச’னத 

பரிவம்ச’னத ஸ்தாயூனாம் பத’னய னன ா னன ா’ னினசரனவ’ 

http://www.teluguone.com/
http://www.vignanam.org/


Property of HTCSCI, please leave in the temple after prayer 

 

Information copied from various websites such as www.teluguone.com, www.vignanam.org and www. 
telugu.devotionalonly.com and others for the purose helping devotees.  Not to be used for commercial purposes. 

Page 37 

 

பரிசராயார’ண்யானாம் பத’னய னன ா ன ஃ’ ஸ்றுகாவிப்னயா 

ஜிகாக்ம்’ஸத்ப்னயா முஷ்ேதாம் பத’னய னன ா னன ா’உஸி த்ப்னயா 

னக்தம்சர’த்ப்யஃ ப்ரக்றுன்தானாம் பத’னய னன ா ன ’ உஷ்ணீஷினன’ 

கிரிசராய’ குலும்சானாம் பத’னய னன ா ன  இஷு’ த்ப்னயா 

தன்வாவிப்ய’ஶ்ச னவா னன ா ன ’ ஆதன்-வானனப்யஃ’ 

ப்ரதிததா’னனப்யஶ்ச னவா னன ா ன ’ ஆயச்ச’த்ப்னயா விஸ்றுஜத்-ப்ய’ஶ்ச 

னவா னன ா னன ாஉஸ்ஸ’த்ப்னயா வித்ய’த்-ப்யஶ்ச னவா னன ா ன  

ஆஸீ’னனப்யஃ ஶயா’னனப்யஶ்ச னவா னன ா ன ஃ’ ஸ்வபத்ப்னயா 

ஜாக்ர’த்-ப்யஶ்ச னவா னன ா ன ஸ்திஷ்ட’த்ப்னயா தாவ’த்-ப்யஶ்ச னவா 

னன ா ன ஃ’ ஸபாப்யஃ’ ஸபாப’திப்யஶ்ச னவா னன ா னன ா 

அஶ்னவப்னயாஉஶ்வ’பதிப்யஶ்ச னவா ன ஃ’ ( 3 ) 

 

ன ’ ஆவ்யாதினீ”ப்னயா விவித்ய’ன்தீப்யஶ்ச னவா னன ா ன  

உக’ோப்யஸ்த்றுகம்-ேதீப்யஶ்ச’ னவா னன ா னன ா’ க்றுத்னஸப்னயா’ 

க்றுத்ஸப’திப்யஶ்ச னவா னன ா னன ா வ்ரானத”ப்னயா வ்ராத’பதிப்யஶ்ச 

னவா னன ா னன ா’ கனேப்னயா’ கேப’திப்யஶ்ச னவா னன ா னன ா 

விரூ’னபப்னயா விஶ்வரூ’னபப்யஶ்ச னவா னன ா னன ா’  ேத்ப்யஃ’, 

க்ஷுல்லனகப்ய’ஶ்ச னவா னன ா னன ா’ ரதிப்னயாஉரனதப்ய’ஶ்ச னவா 

னன ா னன ா ரனத”ப்னயா ரத’பதிப்யஶ்ச னவா னன ா ன ஃ’ 

னஸனா”ப்யஃ னஸனானிப்ய’ஶ்ச னவா னன ா ன ஃ’, க்ஷத்த்றுப்யஃ’ 

ஸம்க்ரஹீத்றுப்ய’ஶ்ச னவா னன ா ன ஸ்தக்ஷ’ப்னயா ரதகானரப்ய’ஶ்ச னவா 

னன ா’ ன ஃ குலா’னலப்யஃ கர் ானர”ப்யஶ்ச னவா னன ா ன ஃ’ 

பும்ஜிஷ்னட”ப்னயா னிஷானதப்ய’ஶ்ச னவா னன ா ன ஃ’ 

இஷுக்றுத்ப்னயா’ தன்வக்றுத்-ப்ய’ஶ்ச னவா னன ா னன ா’ ம்றுகயுப்யஃ’ 

ஶ்வனிப்ய’ஶ்ச னவா னன ா ன ஃ ஶ்வப்யஃ ஶ்வப’திப்யஶ்ச னவா ன ஃ’  

( 4 ) 

 

னன ா’ பவாய’ ச ருத்ராய’ ச ன ஃ’ ஶர்வாய’ ச பஶுபத’னய ச னன ா 

னீல’க்ரீவாய ச ஶிதிகம்டா’ய ச ன ஃ’ கபர்தினன’ ச வ்யு’ப்தனகஶாய ச 

ன ஃ’ ஸேஸ்ராக்ஷாய’ ச ஶதத’ன்வனன ச னன ா’ கிரிஶாய’ ச 

ஶிபிவிஷ்டாய’ ச னன ா’ மீடுஷ்ட’ ாய னசஷு’ னத ச னன ா” 

ஹ்ரஸ்வாய’ ச வா னாய’ ச னன ா’ ப்றுேனத ச வர்ஷீ’யனஸ ச னன ா’ 

வ்றுத்தாய’ ச ஸம்வ்றுத்வ’னன ச னன ா அக்ரி’யாய ச ப்ரத ாய’ ச ன ’ 

ஆஶனவ’ சாஜிராய’ ச ன ஃ ஶீக்ரி’யாய ச ஶீப்யா’ய ச ன ’ ஊர்ம்யா’ய 

சாவஸ்வன்யா’ய ச ன ஃ’ ஸ்த்னராதஸ்யா’ய ச த்வீப்யா’ய ச ( 5 ) 

 

னன ா” ஜ்னயஷ்டாய’ ச கனிஷ்டாய’ ச ன ஃ’ பூர்வஜாய’ சாபரஜாய’ ச 

னன ா’  த்ய ாய’ சாபகல்பாய’ ச னன ா’ ஜகன்யா’ய ச புத்னி’யாய ச 
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ன ஃ’ னஸாப்யா’ய ச ப்ரதிஸர்யா’ய ச னன ா யாம்யா’ய ச னக்ஷம்யா’ய ச 

ன ’ உர்வர்யா’ய ச கல்யா’ய ச ன ஃ ஶ்னலாக்யா’ய சாஉவஸான்யா’ய ச 

னன ா வன்யா’ய ச கக்ஷ்யா’ய ச ன ஃ’ ஶ்ரவாய’ ச ப்ரதிஶ்ரவாய’ ச ன ’ 

ஆஶுனஷ’ோய சாஶுர’தாய ச ன ஃ ஶூரா’ய சாவபின்தனத ச னன ா’ 

வர்மினே’ ச வரூதினன’ ச னன ா’ பில்மினன’ ச கவசினன’ ச ன ஃ’ 

ஶ்ருதாய’ ச ஶ்ருதனஸ’னாய ச ( 6 ) 

 

னன ா’ தும்துப்யா’ய சாேனன்யா’ய ச னன ா’ த்றுஷ்ேனவ’ ச 

ப்ரம்றுஶாய’ ச னன ா’ தூதாய’ ச ப்ரஹி’தாய ச னன ா’ னிஷம்கினே’ 

னசஷுதி னத’ ச ன ’ஸ்-தீக்ஷ்னேஷ’னவ சாயுதினன’ ச ன ஃ’ ஸ்வாயுதாய’ 

ச ஸுதன்வ’னன ச ன ஃ ஸ்ருத்யா’ய ச பத்யா’ய ச ன ஃ’ காட்யா’ய ச 

னீப்யா’ய ச ன ஃ ஸூத்யா’ய ச ஸரஸ்யா’ய ச னன ா’ னாத்யாய’ ச 

கவஶம்தாய’ ச ன ஃ கூப்யா’ய சாவட்யா’ய ச னன ா வர்ஷ்யா’ய 

சாவர்ஷ்யாய’ ச னன ா’ ன க்யா’ய ச வித்யுத்யா’ய ச ன  ஈத்ரியா’ய 

சாதப்யா’ய ச னன ா வாத்யா’ய ச னரஷ்மி’யாய ச னன ா’ வாஸ்தவ்யா’ய ச 

வாஸ்துபாய’ ச ( 7 ) 

 

ன ஃ னஸா ா’ய ச ருத்ராய’ ச ன ’ஸ்தாம்ராய’ சாருோய’ ச ன ஃ’ 

ஶம்காய’ ச பஶுபத’னய ச ன ’ உக்ராய’ ச பீ ாய’ ச னன ா’ அக்னரவதாய’ 

ச தூனரவதாய’ ச னன ா’ ேன்த்னர ச ேனீ’யனஸ ச னன ா’ வ்றுனக்ஷப்னயா 

ேரி’னகனஶப்னயா ன ’ஸ்தாராய ன ’ஶ்ஶம்பனவ’ ச  னயாபனவ’ ச ன ஃ’ 

ஶம்கராய’ ச  யஸ்கராய’ ச ன ஃ’ ஶிவாய’ ச ஶிவத’ராய ச ன ஸ்தீர்த்யா’ய 

ச கூல்யா’ய ச ன ஃ’ பார்யா’ய சாவார்யா’ய ச ன ஃ’ ப்ரதர’ோய 

னசாத்தர’ோய ச ன ’ ஆதார்யா’ய சாலாத்யா’ய ச ன ஃ ஶஷ்ப்யா’ய ச 

னபன்யா’ய ச ன ஃ’ ஸிகத்யா’ய ச ப்ரவாஹ்யா’ய ச ( 8 ) 

 

ன ’ இரிண்யா’ய ச ப்ரபத்யா’ய ச ன ஃ’ கிக்ம்ஶிலாய’ ச க்ஷய’ோய ச 

ன ஃ’ கபர்தினன’ ச புலஸ்தனய’ ச னன ா னகாஷ்ட்யா’ய ச க்றுஹ்யா’ய ச 

ன ஸ்-தல்ப்யா’ய ச னகஹ்யா’ய ச ன ஃ’ காட்யா’ய ச கஹ்வனரஷ்டாய’ ச 

னன ா” ஹ்றுதய்யா’ய ச னினவஷ்ப்யா’ய ச ன ஃ’ பாக்ம் ஸவ்யா’ய ச 

ரஜஸ்யா’ய ச ன ஃ ஶுஷ்க்யா’ய ச ேரித்யா’ய ச னன ா னலாப்யா’ய 

னசாலப்யா’ய ச ன ’ ஊர்ம்யா’ய ச ஸூர்ம்யா’ய ச ன ஃ’ பர்ண்யாய ச 

பர்ேஶத்யா’ய ச னன ா’உபகுர ா’ோய சாபிக்னனத ச ன ’ ஆக்கிதனத ச 

ப்ரக்கிதனத ச னன ா’ வஃ கிரினகப்னயா’ னதவானாக்ம் ஹ்றுத’னயப்னயா 

னன ா’ விக்ஷீேனகப்னயா னன ா’ விசின்வத்-னகப்னயா ன ’ ஆனிர் 

ேனதப்னயா ன ’ ஆமீவத்-னகப்யஃ’ ( 9 ) 
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த்ரானப அன்த’ஸஸ்பனத தரி’த்ரன்-னீல’னலாஹித | ஏஷாம் 

புரு’ஷாோன ஷாம் ப’ஶூனாம்  ா னபர் ாஉனரா ன ா ஏ’ஷாம் 

கிம்சனா ’ த் | யா னத’ ருத்ர ஶிவா தனூஃ ஶிவா விஶ்வாே’னபஷஜீ | 

ஶிவா ருத்ரஸ்ய’ னபஷஜீ தயா’ னனா ம்றுட ஜீவனஸ” || இ ாக்ம் ருத்ராய’ 

தவனஸ’ கபர்தினன” க்ஷயத்வீ’ராய ப்ரப’ரா னே  திம் | யதா’ னஃ 

ஶ ஸ’த் த்விபனத சது’ஷ்பனத விஶ்வம்’ புஷ்டம் க்ரான ’ 

அஸ்மின்னனா’துரம் | ம்றுடா னனா’ ருத்னராத னனா  ய’ஸ்க்றுதி 

க்ஷயத்வீ’ராய ன ’ஸா வினத  னத | யச்சம் ச னயாஶ்ச  னு’ராயனஜ பிதா 

தத’ஶ்யா  தவ’ ருத்ர ப்ரணீ’பதௌ |  ா னனா’  ோன்த’முத  ா னனா’ 

அர்பகம்  ா ன உக்ஷ’ன்தமுத  ா ன’ உக்ஷிதம் |  ா னனா’உவதீஃ பிதரம் 

ன ாத  ாதரம்’ ப்ரியா  ா ன’ஸ்தனுனவா’ ருத்ர ரீரிஷஃ |  ா ன’ஸ்னதானக 

தன’னய  ா ன ஆயு’ஷி  ா னனா னகாஷு  ா னனா அஶ்னவ’ஷு ரீரிஷஃ | 

வீரான் ா னனா’ ருத்ர பாமினதாஉவ’தீர்-ேவிஷ் ’ன்னதா ன ’ஸா வினத  

னத | ஆராத்னத’ னகாக்ன உத பூ’ருஷக்னன க்ஷயத்வீ’ராய ஸும்-ன ஸ்ன  னத’ 

அஸ்து | ரக்ஷா’ ச னனா அதி’ ச னதவ ப்ரூஹ்யதா’ ச னஃ ஶர் ’ யச்ச 

த்விபர்ோ”ஃ | ஸ்துஹி ஶ்ருதம் க’ர்தஸதம் யுவா’னம் ம்றுகன்ன 

பீ மு’பேன்துமுக்ரம் | ம்றுடா ஜ’ரித்னர ரு’த்ர ஸ்தவா’னனா அன்யன்னத’ 

அஸ் ன்னிவ’பன்து னஸனா”ஃ | பரி’னோ ருத்ரஸ்ய’ னேதிர்-வ்று’ேக்து 

பரி’ த்னவஷஸ்ய’ துர் தி ர’கானயாஃ | அவ’ ஸ்திரா  கவ’த்-ப்யஸ்-தனுஷ்வ 

மீட்-வ’ஸ்னதாகாய தன’யாய ம்றுடய | மீடு’ஷ்ட  ஶிவ’ த ஶினவா னஃ’ 

ஸு னா’ பவ | பரன  வ்றுக்ஷ ஆயு’தன்னிதாய க்றுத்திம் வஸா’ன ஆச’ர 

பினா’கம் பிப்ரதாக’ஹி | விகி’ரித வினலா’ஹித ன ’ஸ்னத அஸ்து பகவஃ | 

யாஸ்னத’ ஸேஸ்ரக்ம்’ னேதனயான்ய ஸ் ன்-னிவபன்து தாஃ | 

ஸேஸ்ரா’ணி ஸேஸ்ரதா பா’ேுனவாஸ்தவ’ னேதயஃ’ | 

தாஸாமீஶா’னனா பகவஃ பராசீனா முகா’ க்றுதி ( 10 ) 

 

ஸேஸ்ரா’ணி ஸேஸ்ரனஶா னய ருத்ரா அதி பூம்யா”ம் | னதஷாக்ம்’ 

ஸேஸ்ரனயாஜனனஉவதன்வா’னி தன் ஸி | அஸ்மின்- ’ேத்-ய’ர்ேனவ”

உன்தரி’னக்ஷ பவா அதி’ | னீல’க்ரீவாஃ ஶிதிகண்டா”ஃ ஶர்வா அதஃ, 

க்ஷ’ ாசராஃ | னீல’க்ரீவாஃ ஶிதிகண்டா திவக்ம்’ ருத்ரா உப’ஶ்ரிதாஃ | னய 

வ்றுனக்ஷஷு’ ஸஸ்பிம்ஜ’ரா னீல’க்ரீவா வினலா’ஹிதாஃ | னய பூதானாம்-

அதி’பதனயா விஶிகாஸஃ’ கபர்தி’னஃ | னய அன்னன’ஷு விவித்ய’ன்தி 

பாத்னர’ஷு பிப’னதா ஜனான்’ | னய பதாம் ப’திரக்ஷ’ய ஐலப்றுதா’ யவ்யுதஃ’ 

| னய தீர்தானி’ ப்ரசர’ன்தி ஸ்றுகாவ’ன்னதா னிஷம்கிேஃ’ | ய ஏதாவ’ன்தஶ்ச 

பூயாக்ம்’ஸஶ்ச தினஶா’ ருத்ரா வி’தஸ்தினர | னதஷாக்ம்’ ஸேஸ்ரனயாஜனன

உவதன்வா’னி தன் ஸி | னன ா’ ருத்னரப்னயா னய ப்று’திவ்யாம் னய”

உன்தரி’னக்ஷ னய திவி னயஷா ன்னம் வானதா’ வர்-ஷமிஷ’வஸ்-னதப்னயா 

தஶ ப்ராசீர்தஶ’ தக்ஷிோ தஶ’ ப்ரதீசீர்-தனஶா-தீ’சீர்-தனஶார்த்வாஸ்-
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னதப்னயா ன ஸ்னத னனா’ ம்றுடயன்து னத யம் த்விஷ்ன ா யஶ்ச’ னனா 

த்னவஷ்டி தம் னவா ஜம்னப’ ததாமி ( 11 ) 

 

த்ர்யம்’பகம் யஜா னே ஸுகன்திம் பு’ஷ்டிவர்த’னம் | உர்வாருகமி’வ 

பம்த’னான்-ம்றுத்னயா’ர்-முக்ஷீய  ாஉம்றுதா”த் | னயா ருத்னரா அக்பனௌ 

னயா அப்ஸு ய ஓஷ’தீஷு னயா ருத்னரா விஶ்வா புவ’னா வினவஶ தஸ்க ’ 

ருத்ராய னன ா’ அஸ்து | தமு’ ஷ்டுஹி யஃ ஸ்விஷுஃ ஸுதன்வா னயா 

விஶ்வ’ஸ்ய க்ஷய’தி னபஷஜஸ்ய’ | யக்ஷ்வா” னே பஸௌ” னஸாய’ 

ருத்ரம் னன ா”பிர்-னதவ ஸு’ரம் துவஸ்ய | அயம் ன  ேஸ்னதா 

பக’வானயம் ன  பக’வத்தரஃ | அயம் ன ” விஶ்வனப”ஷனஜாஉயக்ம் 

ஶிவாபி’ ர்ஶனஃ | னய னத’ ஸேஸ்ர’ யுதம் பாஶா ம்றுத்னயா  ர்த்யா’ய 

ேன்த’னவ | தான் யஜ்ஞஸ்ய’  ாயயா ஸர்வானவ’ யஜா னே | ம்றுத்யனவ 

ஸ்வாோ’ ம்றுத்யனவ ஸ்வாோ” | ப்ராோனாம் க்ரன்திரஸி ருத்னரா  ா’ 

விஶான்தகஃ | னதனான்னனனா”ப்யாயஸ்வ || 

ஓம் னன ா பகவனத ருத்ராய விஷ்ேனவ ம்றுத்யு’ர்ன  பாஹி || 

 

ஸதாஶினவாம் | 

 

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’  
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ஶ்ரீ ருத்ரம் சமகம்  
  

ஓம் அக்னா’விஷ்னோ ஸனஜாஷ’னஸ ாவ’ர்தம்து வாம் கிரஃ’ | 

த்யும்கனர்-வானஜ’பிராக’தம் | வாஜ’ஶ்ச ன  ப்ரஸவஶ்ச’ ன  ப்ரய’திஶ்ச 

ன  ப்ரஸி’திஶ்ச ன  தீதிஶ்ச’ ன  க்ரது’ஶ்ச ன  ஸ்வர’ஶ்ச ன  ஶ்னலாக’ஶ்ச 

ன  ஶ்ராவஶ்ச’ ன  ஶ்ருதி’ஶ்ச ன  ஜ்னயாதி’ஶ்ச ன  ஸுவ’ஶ்ச ன  

ப்ராேஶ்ச’ ன உபானஶ்ச’ ன  வ்யானஶ்ச ன உஸு’ஶ்ச ன  சித்தம் ச’   

ஆதீ’தம் ச ன  வாக்ச’ ன   ன’ஶ்ச ன  சக்ஷு’ஶ்ச ன  ஶ்னராத்ரம்’ ச ன  

தக்ஷ’ஶ்ச ன  பலம்’ ச   ஓஜ’ஶ்ச ன  ஸே’ஶ்ச   ஆயு’ஶ்ச ன  ஜரா ச’   

ஆத் ா ச’ ன  தனூஶ்ச’ ன  ஶர் ’ ச ன  வர் ’ ச ன உம்கா’னி ச ன 

உஸ்தானி’ ச ன  பரூக்ம்’ஷி ச ன  ஶரீ’ராணி ச ன  || 1 || 
 

கஜஷ்ட்யம்’ ச   ஆதி’பத்யம் ச ன   ன்யுஶ்ச’ ன  பா ’ஶ்ச ன உ ’ஶ்ச 

ன உம்ப’ஶ்ச ன  னஜ ா ச’ ன   ஹி ா ச’ ன  வரி ா ச’ ன  ப்ரதி ா ச’ 

ன  வர்ஷ் ா ச’ ன  த்ராகுயா ச’ ன  வ்றுத்தம் ச’ ன  வ்றுத்தி’ஶ்ச ன  

ஸத்யம் ச’ ன  ஶ்ரத்தா ச’ ன  ஜக’ச்ச ன  தனம்’ ச ன  வஶ’ஶ்ச ன  

த்விஷி’ஶ்ச ன  க்ரீடா ச’ ன  ன ாத’ஶ்ச ன  ஜாதம் ச’ ன  

ஜனிஷ்ய ா’ேம் ச ன  ஸூக்தம் ச’ ன  ஸுக்றுதம் ச’ ன  வித்தம் ச’ ன  
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னவத்யம்’ ச ன  பூதம் ச’ ன  பவிஷ்யச்ச’ ன  ஸுகம் ச’ ன  ஸுபதம் ச   

றுத்தம் ச   றுத்திஶ்ச ன  க்லுப்தம் ச’ ன  க்லுப்தி’ஶ்ச ன   திஶ்ச’ ன  

ஸு திஶ்ச’ ன  || 2 || 

ஶம் ச’ ன   ய’ஶ்ச ன  ப்ரியம் ச’ ன உனுகா ஶ்ச’ ன  கா ’ஶ்ச ன  

பஸௌ னஸஶ்ச’ ன  பத்ரம் ச’ ன  ஶ்னரய’ஶ்ச ன  வஸ்ய’ஶ்ச ன  

யஶ’ஶ்ச ன  பக’ஶ்ச ன  த்ரவி’ேம் ச ன  யன்தா ச’ ன  தர்தா ச’ ன  

னக்ஷ ’ஶ்ச ன  த்றுதி’ஶ்ச ன  விஶ்வம்’ ச ன   ே’ஶ்ச ன  ஸம்விச்ச’ ன  

ஜ்ஞாத்ரம்’ ச ன  ஸூஶ்ச’ ன  ப்ரஸூஶ்ச’ ன  ஸீரம்’ ச ன  லயஶ்ச’   

றுதம் ச’ ன உம்றுதம்’ ச ன உயக்ஷ் ம் ச ன உனா’ யச்ச ன  ஜீவாது’ஶ்ச 

ன  தீர்காயுத்வம் ச’ ன உனமித்ரம் ச ன உப’யம் ச ன  ஸுகம் ச’ ன  

ஶய’னம் ச ன  ஸூஷா ச’ ன  ஸுதினம்’ ச ன  || 3 || 
 

ஊர்க்ச’ ன  ஸூன்றுதா’ ச ன  பய’ஶ்ச ன  ரஸ’ஶ்ச ன  க்றுதம் ச’ ன  

 து’ ச ன  ஸக்தி’ஶ்ச ன  ஸபீ’திஶ்ச ன  க்றுஷிஶ்ச’ ன  வ்றுஷ்டி’ஶ்ச ன  

கஜத்ரம்’ ச   ஔத்பி’த்யம் ச ன  ரயிஶ்ச’ ன  ராய’ஶ்ச ன  புஷ்டம் ச ன  

புஷ்டி’ஶ்ச ன  விபு ச’ ன  ப்ரபு ச’ ன  பேு ச’ ன  பூய’ஶ்ச ன  பூர்ேம் 

ச’ ன  பூர்ேத’ரம் ச ன உக்ஷி’திஶ்ச ன  கூய’வாஶ்ச ன உன்னம்’ ச ன 

உக்ஷு’ச்ச ன  வ்ரீேய’ஶ்ச ன  யவா”ஶ்ச ன   ாஷா”ஶ்ச ன  திலா”ஶ்ச 

ன  முத்காஶ்ச’ ன  கல்வா”ஶ்ச ன  னகாதூ ா”ஶ்ச ன   ஸுரா”ஶ்ச ன  

ப்ரியம்க’வஶ்ச ன உே’வஶ்ச ன  ஶ்யா ாகா”ஶ்ச ன  னீவாரா”ஶ்ச ன   

|| 4 || 
 

அஶ் ா ச’ ன  ம்றுத்தி’கா ச ன  கிரய’ஶ்ச ன  பர்வ’தாஶ்ச ன  ஸிக’தாஶ்ச 

ன  வனஸ்-பத’யஶ்ச ன  ஹிர’ண்யம் ச ன உய’ஶ்ச ன  ஸீஸம்’ ச ன  

த்ரபு’ஶ்ச ன  ஶ்யா ம் ச’ ன  னலாேம் ச’ ன உக்னிஶ்ச’   ஆப’ஶ்ச ன  

வீருத’ஶ்ச   ஓஷ’தயஶ்ச ன  க்றுஷ்ேபச்யம் ச’ ன உக்றுஷ்ேபச்யம் ச’ 

ன  க்ராம்யாஶ்ச’ ன  பஶவ’ ஆரண்யாஶ்ச’ யஜ்னஞன’ கல்பம்தாம் 

வித்தம் ச’ ன  வித்தி’ஶ்ச ன  பூதம் ச’ ன  பூதி’ஶ்ச ன  வஸு’ ச ன  

வஸதிஶ்ச’ ன  கர் ’ ச ன  ஶக்தி’ஶ்ச ன உர்த’ஶ்ச   ஏ ’ஶ்ச   இதி’ஶ்ச 

ன  கதி’ஶ்ச ன  || 5 || 
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அக்னிஶ்ச’   இம்த்ர’ஶ்ச ன  னஸா ’ஶ்ச   இம்த்ர’ஶ்ச ன  ஸவிதா ச’   

இம்த்ர’ஶ்ச ன  ஸர’ஸ்வதீ ச   இம்த்ர’ஶ்ச ன  பூஷா ச’   இம்த்ர’ஶ்ச ன  

ப்றுேஸ்பதி’ஶ்ச   இம்த்ர’ஶ்ச ன  மித்ரஶ்ச’   இம்த்ர’ஶ்ச ன  

வரு’ேஶ்ச   இம்த்ர’ஶ்ச ன  த்வஷ்டா’ ச   இம்த்ர’ஶ்ச ன  தாதா ச’   

இம்த்ர’ஶ்ச ன  விஷ்ணு’ஶ்ச   இம்த்ர’ஶ்ச ன உஶ்விபனௌ’ ச   

இம்த்ர’ஶ்ச ன   ருத’ஶ்ச   இம்த்ர’ஶ்ச ன  விஶ்னவ’ ச ன  னதவா 

இம்த்ர’ஶ்ச ன  ப்றுதிவீ ச’   இம்த்ர’ஶ்ச ன உன்தரி’க்ஷம் ச   இம்த்ர’ஶ்ச 

ன  த்பயௌஶ்ச’   இம்த்ர’ஶ்ச ன  திஶ’ஶ்ச   இம்த்ர’ஶ்ச ன  மூர்தா ச’   

இம்த்ர’ஶ்ச ன  ப்ரஜாப’திஶ்ச   இம்த்ர’ஶ்ச ன  || 6 || 
 

அக்ம்ஶுஶ்ச’ ன  ரஶ்மிஶ்ச ன உதா”ப்யஶ்ச ன உதி’பதிஶ்ச   

உபாக்ம்ஶுஶ்ச’ ன உன்தர்யா ஶ்ச’   ஐம்த்ரவாயவஶ்ச’ ன  

க த்ராவருேஶ்ச’   ஆஶ்வினஶ்ச’ ன  ப்ரதிப்ரஸ்தான’ஶ்ச ன  

ஶுக்ரஶ்ச’ ன   ம்தீ ச’   ஆக்ரயேஶ்ச’ ன  கவஶ்வனதவஶ்ச’ ன  

த்ருவஶ்ச’ ன  கவஶ்வானரஶ்ச’   றுதுக்ரோஶ்ச’ ன உதிக்ராஹ்யா”ஶ்ச 

  ஐம்த்ராக்னஶ்ச’ ன  கவஶ்வனதவஶ்ச’ ன   ருத்வதீயா”ஶ்ச ன  

 ானேம்த்ரஶ்ச’   ஆதித்யஶ்ச’ ன  ஸாவித்ரஶ்ச’ ன  ஸாரஸ்வதஶ்ச’ ன  

பபௌஷ்ேஶ்ச’ ன  பாத்னீவதஶ்ச’ ன  ோரினயாஜனஶ்ச’ ன  || 7 || 
 

இத் ஶ்ச’ ன  பர்ஹிஶ்ச’ ன  னவதி’ஶ்ச ன  திஷ்ணி’யாஶ்ச ன  ஸ்ருச’ஶ்ச 

ன  ச ஸாஶ்ச’ ன  க்ராவா’ேஶ்ச ன  ஸ்வர’வஶ்ச   உபரவாஶ்ச’ ன 

உதிஷவ’னே ச ன  த்னராேகலஶஶ்ச’ ன  வாயவ்யா’னி ச ன  பூதப்றுச்ச’ 

  ஆதவனீய’ஶ்ச   ஆக்னீ”த்ரம் ச ன  ேவிர்தானம்’ ச ன  க்றுோஶ்ச’ 

ன  ஸத’ஶ்ச ன  புனராடாஶா”ஶ்ச ன  பசதாஶ்ச’ ன உவப்றுதஶ்ச’ ன  

ஸ்வகாகாரஶ்ச’ ன  || 8 || 
 

அக்னிஶ்ச’ ன  கர் ஶ்ச’ ன உர்கஶ்ச’ ன  ஸூர்ய’ஶ்ச ன  ப்ராேஶ்ச’ ன 

உஶ்வன தஶ்ச’ ன  ப்றுதிவீ ச ன உதி’திஶ்ச ன  திதி’ஶ்ச ன  த்பயௌஶ்ச’ 

ன  ஶக்வ’ரீரம்குல’னயா திஶ’ஶ்ச ன  யஜ்னஞன’ கல்பன்தாம்றுக்ச’ ன  

ஸா ’ ச ன  ஸ்னதா ’ஶ்ச ன  யஜு’ஶ்ச ன  தீக்ஷா ச’ ன  தப’ஶ்ச   

றுதுஶ்ச’ ன  வ்ரதம் ச’ ன உனோராத்ரனயா”ர்-த்றுஷ்ட்யா 

ப்று’ேத்ரதம்தனர ச ன  யஜ்னஞன’ கல்னபதாம் || 9 || 
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கர்பா”ஶ்ச ன  வத்ஸாஶ்ச’ ன  த்ர்யவி’ஶ்ச ன  த்ர்யவீச’ ன  தித்யவாட் ச’ 

ன  தித்பயௌஹீ ச’ ன  பம்சா’விஶ்ச ன  பம்சாவீ ச’ ன  த்ரிவத்ஸஶ்ச’ ன  

த்ரிவத்ஸா ச’ ன  துர்யவாட் ச’ ன  துர்பயௌஹீ ச’ ன  பஷ்டவாட் ச’ ன  

பஷ்படௌஹீ ச’   உக்ஷா ச’ ன  வஶா ச’   றுஷபஶ்ச’ ன  னவேச்ச’ ன 

உனட்வாம் ச ன  னதனுஶ்ச’   ஆயு’ர்-யஜ்னஞன’ கல்பதாம் ப்ரானோ 

யஜ்னஞன’ கல்பதாம்-அபானனா யஜ்னஞன’ கல்பதாம் வ்யானனா 

யஜ்னஞன’ கல்பதாம் சக்ஷு’ர்-யஜ்னஞன’ கல்பதாக் ஶ்னராத்ரம்’ யஜ்னஞன’ 

கல்பதாம்  னனா’ யஜ்னஞன’ கல்பதாம் வாக்-யஜ்னஞன’ கல்பதாம்-ஆத் ா 

யஜ்னஞன’ கல்பதாம் யஜ்னஞா யஜ்னஞன’ கல்பதாம் || 10 || 
 

ஏகா’ ச ன  திஸ்ரஶ்ச’ ன  பம்ச’ ச ன  ஸப்த ச’ ன  னவ’ ச   ஏகா’தஶ ச 

ன  த்ரனயாதஶ ச ன  பம்ச’தஶ ச ன  ஸப்தத’ஶ ச ன  னவ’தஶ ச   

ஏக’விக்ம்ஶதிஶ்ச ன  த்ரனயா’விக்ம்ஶதிஶ்ச ன  பம்ச’விக்ம்ஶதிஶ்ச ன  

ஸப்த விக்ம்’ஶதிஶ்ச ன  னவ’விக்ம்ஶதிஶ்ச   ஏக’த்ரிக்ம்ஶச்ச ன  

த்ரய’ஸ்த்ரிக்ம்ஶச்ச ன  சத’ஸ்-ரஶ்ச ன உஷ்படௌ ச’ ன  த்வாத’ஶ ச ன  

னஷாட’ஶ ச ன  விக்ம்ஶதிஶ்ச’ ன  சது’ர்விக்ம்ஶதிஶ்ச ன 

உஷ்டாவிக்ம்’ஶதிஶ்ச ன  த்வாத்ரிக்ம்’ஶச்ச ன  ஷட்-த்ரிக்ம்’ஶச்ச ன  

சத்வாரிக்ம்ஶச்ச’ ன  சது’ஶ்-சத்வாரிக்ம்ஶச்ச ன உஷ்டாச’த்வாரிக்ம்ஶச்ச 

ன  வாஜ’ஶ்ச ப்ரஸவஶ்சா’பிஜஶ்ச க்ரது’ஶ்ச ஸுவ’ஶ்ச மூர்தா ச 

வ்யஶ்னி’யஶ்-சான்த்யாயனஶ்-சாம்த்ய’ஶ்ச பபௌவனஶ்ச புவ’னஶ்-

சாதி’பதிஶ்ச || 11 || 
 

ஓம் இடா’ னதவேூர்- னு’ர்-யஜ்ஞனீர்-ப்றுேஸ்பதி’ருக்தா தானி’ 

ஶக்ம்ஸிஷத்-விஶ்னவ’-னதவாஃ ஸூ”க்தவாசஃ ப்றுதி’வி ாதர் ா  ா’ 

ஹிக்ம்ஸீர்- து’  னிஷ்னய  து’ ஜனிஷ்னய  து’ வக்ஷ்யாமி  து’ 

வதிஷ்யாமி  து’ தீம் னதனவப்னயா வாசமுத்யாஸக்ம்ஶுஶ்ரூனஷண்யா”ம் 

 னுஷ்னய”ப்யஸ்தம்  ா’ னதவா அ’வம்து னஶாபாகய’ பிதனரா

உனு’ தம்து || 
 

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ || 
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ஶ்ரீ ணவம்கண ஶ்வர ஸுப்ரபோ ம் 
 

ரசன: ப்ரதிவாதி பயம்கரம் அன்ன னவதம்தாசார 

 

பகௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ரா  பூர்வாஸம்த்யா ப்ரவர்தனத  

உத்திஷ்ட னரஶார்தூல கர்தவ்யம் கதவ ாஹ்னிகம் (1) 

 

உத்திஷ்னடாத்திஷ்ட னகாவிம்த உத்திஷ்ட கருடத்வஜ  

உத்திஷ்ட க லாகாம்த த்கரனலாக்யம்  ம்களம் குரு (2) 

 

 ாதஸ்ஸ ஸ்த ஜகதாம்  துககடபானரஃ 

வனக்ஷாவிோரிணி  னனாேர திவ்யமூர்னத  

ஶ்ரீஸ்வாமினி ஶ்ரிதஜனப்ரிய தானஶீனல 

ஶ்ரீ னவம்கனடஶ தயினத தவ ஸுப்ரபாதம் (3) 

 

தவ ஸுப்ரபாத ரவிம்த னலாசனன 

பவது ப்ரஸன்னமுக சம்த்ர ம்டனல  

விதி ஶம்கனரம்த்ர வனிதாபிரர்சினத 

வ்றுஶ கஶலனாத தயினத தயானினத (4) 

 

அத்ர்யாதி ஸப்த றுஷயஸ்ஸமுபாஸ்ய ஸம்த்யாம் 

ஆகாஶ ஸிம்து க லானி  னனாேராணி  

ஆதாய பாதயுக  ர்சயிதும் ப்ரபன்னாஃ 

னஶஷாத்ரி னஶகர வினபா தவ ஸுப்ரபாதம் (5) 
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பம்சானனாப்ஜ பவ ஷண்முக வாஸவாத்யாஃ 

த்கரவிக்ர ாதி சரிதம் விபுதாஃ ஸ்துவம்தி  

பாஷாபதிஃ படதி வாஸர ஶுத்தி  ாராத் 

னஶஷாத்ரி னஶகர வினபா தவ ஸுப்ரபாதம் (6) 

 

ஈஶத்-ப்ரபுல்ல ஸரஸீருே னாரினகள 

பூகத்ரு ாதி ஸு னனாேர பாலிகானாம்  

ஆவாதி  ம்த னிலஃ ஸேதிவ்ய கம்கதஃ 

னஶஷாத்ரி னஶகர வினபா தவ ஸுப்ரபாதம் (7) 

 

உன்மீல்யனனத்ர யுகமுத்த  பம்ஜரஸ்தாஃ 

பாத்ராவஸிஷ்ட கதலீ பல பாயஸானி  

புக்த்வாஃ ஸலீல  தனகளி ஶுகாஃ படம்தி 

னஶஷாத்ரி னஶகர வினபா தவ ஸுப்ரபாதம் (8) 

 

தம்த்ரீ ப்ரகர்ஷ  துர ஸ்வனயா விபம்ச்யா 

காயத்யனம்த சரிதம் தவ னாரனதாஉபி  

பாஷா ஸ க்ர  ஸத்-க்றுதசாரு ரம்யம் 

னஶஷாத்ரி னஶகர வினபா தவ ஸுப்ரபாதம் (9) 

 

ப்றும்காவளீ ச  கரம்த ரஸானு வித்த 

ஜும்காரகீத னினகதஃ ஸேனஸவனாய  

னிர்யாத்யுபாம்த ஸரஸீ க னலாதனரப்யஃ 

னஶஷாத்ரி னஶகர வினபா தவ ஸுப்ரபாதம் (10) 

 

னயாஷாகனேன வரதத்னி வி த்ய ானன 

னகாஷாலனயஷு ததி ம்தன தீவ்ரனகாஷாஃ  

னராஷாத்கலிம் விததனத ககுபஶ்ச கும்பாஃ 

னஶஷாத்ரி னஶகர வினபா தவ ஸுப்ரபாதம் (11) 

 

பத்ன ஶமித்ர ஶதபத்ர கதாளிவர்காஃ 

ேர்தும் ஶ்ரியம் குவலயஸ்ய னிஜாம்கலக்ஷ்ம்யாஃ  

னபரீ னினாதமிவ பிப்ரதி தீவ்ரனாதம் 

னஶஷாத்ரி னஶகர வினபா தவ ஸுப்ரபாதம் (12) 

 

http://www.teluguone.com/
http://www.vignanam.org/


Property of HTCSCI, please leave in the temple after prayer 

 

Information copied from various websites such as www.teluguone.com, www.vignanam.org and www. 
telugu.devotionalonly.com and others for the purose helping devotees.  Not to be used for commercial purposes. 

Page 47 

 

ஶ்ரீ ன்னபீஷ்ட வரதாகில னலாக பம்னதா  

ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ ஜகனதக தகயக ஸிம்னதா  

ஶ்ரீ னதவதா க்றுே புஜாம்தர திவ்யமூர்னத 

ஶ்ரீ னவம்கடாசலபனத தவ ஸுப்ரபாதம் (13) 

 

ஶ்ரீ ஸ்வாமி புஷ்கரிணிகாப்லவ னிர் லாம்காஃ 

ஶ்னரயார்தினனா ேரவிரிம்சி ஸனம்தனாத்யாஃ  

த்வானர வஸம்தி வரனனத்ர ேனதாத்த  ாம்காஃ 

ஶ்ரீ னவம்கடாசலபனத தவ ஸுப்ரபாதம் (14) 

 

ஶ்ரீ னஶஷகஶல கருடாசல னவம்கடாத்ரி 

னாராயோத்ரி வ்றுஷபாத்ரி வ்றுஷாத்ரி முக்யாம்  

ஆக்யாம் த்வதீய வஸனத ரனிஶம் வதம்தி 

ஶ்ரீ னவம்கடாசலபனத தவ ஸுப்ரபாதம் (15) 

 

னஸவாபராஃ ஶிவ ஸுனரஶ க்றுஶானுதர்  

ரனக்ஷாம்புனாத பவ ான தனாதி னாதாஃ  

பத்தாம்ஜலி ப்ரவிலஸன்னிஜ ஶீர்ஷனதஶாஃ 

ஶ்ரீ னவம்கடாசலபனத தவ ஸுப்ரபாதம் (16) 

 

தாடீஷு னத விேகராஜ ம்றுகாதிராஜ 

னாகாதிராஜ கஜராஜ ேயாதிராஜாஃ  

ஸ்வஸ்வாதிகார  ஹி ாதிக  ர்தயம்னத 

ஶ்ரீ னவம்கடாசலபனத தவ ஸுப்ரபாதம் (17) 

 

ஸூர்னயம்து பபௌ  புதவாக்பதி காவ்யபஶௌரி 

ஸ்வர்பானுனகது திவிஶத்-பரிஶத்-ப்ரதானாஃ  

த்வத்தாஸதாஸ சர ாவதி தாஸதாஸாஃ 

ஶ்ரீ னவம்கடாசலபனத தவ ஸுப்ரபாதம் (18) 

 

தத்-பாததூளி பரித ஸ்புரினதாத்த ாம்காஃ 

ஸ்வர்காபவர்க னிரனபக்ஷ னிஜாம்தரம்காஃ  

கல்பாக ா கலனயாஉஉகுலதாம் லபம்னத 

ஶ்ரீ னவம்கடாசலபனத தவ ஸுப்ரபாதம் (19) 
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த்வத்னகாபுராக்ர ஶிகராணி னிரீக்ஷ ாோஃ 

ஸ்வர்காபவர்க பதவீம் பர ாம் ஶ்ரயம்தஃ  

 ர்த்யா  னுஷ்ய புவனன  தி ாஶ்ரயம்னத 

ஶ்ரீ னவம்கடாசலபனத தவ ஸுப்ரபாதம் (20) 

 

ஶ்ரீ பூமினாயக தயாதி குோம்றுதாப்னத 

னதவாதினதவ ஜகனதக ஶரண்யமூர்னத  

ஶ்ரீ ன்னனம்த கருடாதிபி ரர்சிதாம்க்னர 

ஶ்ரீ னவம்கடாசலபனத தவ ஸுப்ரபாதம் (21) 

 

ஶ்ரீ பத் னாப புருனஷாத்த  வாஸுனதவ 

கவகும்ட  ாதவ ஜனார்தன சக்ரபானே  

ஶ்ரீ வத்ஸ சிஹ்ன ஶரோகத பாரிஜாத 

ஶ்ரீ னவம்கடாசலபனத தவ ஸுப்ரபாதம் (22) 

 

கம்தர்ப தர்ப ேர ஸும்தர திவ்ய மூர்னத 

காம்தா குசாம்புருே குட் ல னலாலத்றுஷ்னட  

கல்யாே னிர் ல குோகர திவ்யகீர்னத 

ஶ்ரீ னவம்கடாசலபனத தவ ஸுப்ரபாதம் (23) 

 

மீனாக்றுனத க டனகால ன்றுஸிம்ே வர்ணின் 

ஸ்வாமின் பரஶ்வத தனபாதன ரா சம்த்ர  

னஶஷாம்ஶரா  யதுனம்தன கல்கிரூப 

ஶ்ரீ னவம்கடாசலபனத தவ ஸுப்ரபாதம் (24) 

 

ஏலாலவம்க கனஸார ஸுகம்தி தீர்தம் 

திவ்யம் வியத்ஸரிது னே கனடஷு பூர்ேம்  

த்றுத்வாத்ய கவதிக ஶிகா ேயஃ ப்ரஹ்றுஷ்டாஃ 

திஷ்டம்தி னவம்கடபனத தவ ஸுப்ரபாதம் (25) 

 

பாஸ்வானுனததி விகசானி ஸனராருோணி 

ஸம்பூரயம்தி னினகதஃ ககுனபா விேம்காஃ  

ஶ்ரீகவஷ்ேவாஃ ஸதத  ர்தித  ம்களாஸ்னத 

தா ாஶ்ரயம்தி தவ னவம்கட ஸுப்ரபாதம் (26) 
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ப்ரஹ் ாதயா ஸ்ஸுரவரா ஸ்ஸ ேர்ஷயஸ்னத 

ஸம்தஸ்ஸனம்தன முகாஸ்த்வத னயாகிவர்யாஃ  

தா ாம்தினக தவ ஹி  ம்கள வஸ்து ேஸ்தாஃ 

ஶ்ரீ னவம்கடாசலபனத தவ ஸுப்ரபாதம் (27) 

 

லக்ஶ்மீனிவாஸ னிரவத்ய குகேக ஸிம்னதா 

ஸம்ஸாரஸாகர ஸமுத்தரகேக னஸனதா  

னவதாம்த னவத்ய னிஜகவபவ பக்த னபாக்ய 

ஶ்ரீ னவம்கடாசலபனத தவ ஸுப்ரபாதம் (28) 

 

இத்தம் வ்றுஷாசலபனதரிே ஸுப்ரபாதம் 

னய  ானவாஃ ப்ரதிதினம் படிதும் ப்ரவ்றுத்தாஃ   

னதஷாம் ப்ரபாத ஸ னய ஸ்ம்றுதிரம்கபாஜாம் 

ப்ரஜ்ஞாம் பரார்த ஸுலபாம் பர ாம் ப்ரஸூனத (29) 
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ஶ்ரீ ணவம்கண ஶ்வர ஸ்ண ோத்ரம் 
 

ரசன: ப்ரதிவாதி பயம்கரம் அன்ன னவதம்தாசாரி 

 

க லாகுச சூசுக கும்க னதா 

னியதாருணி தாதுல னீலதனனா  

க லாயத னலாசன னலாகபனத 

விஜயீபவ னவம்கட கஶலபனத (1) 

 

ஸசதுர்முக ஷண்முக பம்சமுனக 

ப்ரமுகா கிலகதவத ப ௌளி னே  

ஶரோகத வத்ஸல ஸாரனினத 

பரிபாலய  ாம் வ்றுஷ கஶலபனத (2) 

 

அதினவலதயா தவ துர்விஷகே 

ரனு னவலக்றுகத ரபராதஶகதஃ  

பரிதம் த்வரிதம் வ்றுஷ கஶலபனத 

பரயா க்றுபயா பரிபாஹி ேனர (3) 

 

அதி னவம்கட கஶல முதார னத- 

ர்ஜனதாபி  தாதிக தானரதாத்  

பரனதவதயா கதிதானிகக ஃ 

க லாதயிதான்ன பரம்கலனய (4) 
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கல னவணுர வாவஶ னகாபவதூ 

ஶத னகாடி வ்றுதாத்ஸ் ர னகாடி ஸ ாத்  

ப்ரதி பல்லவிகாபி  தாத்-ஸுகதாத் 

வஸுனதவ ஸுதான்ன பரம்கலனய (5) 

 

அபிரா  குோகர தாஶரனத 

ஜகனதக தனுர்தர தீர னத  

ரகுனாயக ரா  ரன ஶ வினபா 

வரனதா பவ னதவ தயா ஜலனத (6) 

 

அவனீ தனயா க னீய கரம் 

ரஜனீகர சாரு முகாம்புருேம்  

ரஜனீசர ராஜத ன ாமி ஹிரம் 

 ேனீய  ேம் ரகுரா  னய (7) 

 

ஸுமுகம் ஸுஹ்றுதம் ஸுலபம் ஸுகதம் 

ஸ்வனுஜம் ச ஸுகாய  ன ாகஶரம்  

அபோய ரகூத்வய  ன்ய ேம் 

ன கதம்சன கம்சன ஜாதுபனஜ (8) 

 

வினா னவம்கனடஶம் ன னானதா ன னாதஃ 

ஸதா னவம்கனடஶம் ஸ் ராமி ஸ் ராமி  

ேனர னவம்கனடஶ ப்ரஸீத ப்ரஸீத 

ப்ரியம் னவம்கபடஶ ப்ரயச்ச ப்ரயச்ச (9) 

 

அேம் தூரதஸ்னத பதாம் னபாஜயுக்  

ப்ரோன ச்சயா கத்ய னஸவாம் கனராமி  

ஸக்றுத்னஸவயா னித்ய னஸவாபலம் த்வம் 

ப்ரயச்ச பயச்ச ப்ரனபா னவம்கனடஶ (10) 

 

அஜ்ஞானினா  யா னதாஷா ன னஶஷான்விஹிதான் ேனர  

க்ஷ ஸ்வ த்வம் க்ஷ ஸ்வ த்வம் னஶஷகஶல ஶிகா னே (11) 
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ஶ்ரீ ணவம்கண ஶ்வர ப்ரபத் ி 
 

ரசன: ப்ரதிவாதி பயம்கரம் அன்ன னவதம்தாசார 

 

ஈஶானாம் ஜகனதாஉஸ்ய னவம்கடபனத ர்விஷ்னோஃ பராம் ப்னரயஸீம் 

தத்வக்ஷஃஸ்தல னித்யவாஸரஸிகாம் தத்-க்ஷாம்தி ஸம்வர்தினீம்  

பத் ாலம்க்றுத பாணிபல்லவயுகாம் பத் ாஸனஸ்தாம் ஶ்ரியம் 

வாத்ஸல்யாதி குனோஜ்ஜ்வலாம் பகவதீம் வம்னத ஜகன் ாதரம்) 

 

ஶ்ரீ ன் க்றுபாஜலனினத க்றுதஸர்வனலாக 

ஸர்வஜ்ஞ ஶக்த னதவத்ஸல ஸர்வனஶஷின்  

ஸ்வாமின் ஸுஶீல ஸுல பாஶ்ரித பாரிஜாத 

ஶ்ரீனவம்கனடஶசரபேௌ ஶரேம் ப்ரபத்னய (2) 

 

ஆனூபுரார்சித ஸுஜாத ஸுகம்தி புஷ்ப 

பஸௌரப்ய பஸௌரபகபரௌ ஸ ஸன்னினவபஶௌ  

பஸௌம்பயௌ ஸதானுபனனஉபி னவானுபாவ்பயௌ 

ஶ்ரீனவம்கனடஶ சரபேௌ ஶரேம் ப்ரபத்னய (3) 

 

ஸத்னயாவிகாஸி ஸமுதித்த்வர ஸாம்த்ரராக 

பஸௌரப்யனிர்பர ஸனராருே ஸாம்யவார்தாம்  

ஸம்யக்ஷு ஸாேஸபனதஷு வினலகயம்பதௌ 

ஶ்ரீனவம்கனடஶ சரபேௌ ஶரேம் ப்ரபத்னய (4) 
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னரகா ய த்வஜ ஸுதாகலஶாதபத்ர 

வஜ்ராம்குஶாம்புருே கல்பக ஶம்கசக்கரஃ  

பவ்கயரலம்க்றுததபலௌ பரதத்த்வ சிஹ்கனஃ 

ஶ்ரீனவம்கனடஶ சரபேௌ ஶரேம் ப்ரபத்னய (5) 

 

தாம்னராதரத்யுதி பராஜித பத் ராபகௌ 

பாஹ்கயர்- னோபி ரபிபூத  னேம்த்ரனீபலௌ  

உத்ய ன்னகாம்ஶுபி ருதஸ்த ஶஶாம்க பாபஸௌ 

ஶ்ரீனவம்கனடஶ சரபேௌ ஶரேம் ப்ரபத்னய (6) 

 

ஸ ப்னர பீதி க லாகர பல்லவாப்யாம்  

ஸம்வாேனனஉபி ஸபதி க்ல   ாததாபனௌ  

காம்தா னவாங் ானஸ னகாசர பஸௌகு ார்பயௌ 

ஶ்ரீனவம்கனடஶ சரபேௌ ஶரேம் ப்ரபத்னய (7) 

 

லக்ஷ்மீ  ஹீ ததனுரூப னிஜானுபாவ 

னீகாதி திவ்ய  ஹிஷீ கரபல்லவானாம்  

ஆருண்ய ஸம்க்ர ேதஃ கில ஸாம்த்ரராபகௌ 

ஶ்ரீனவம்கனடஶ சரபேௌ ஶரேம் ப்ரபத்னய (8) 

 

னித்யான த்விதி ஶிவாதி கிரீடனகாடி  

ப்ரத்யுப்த தீப்த னவரத்ன ேஃ ப்ரனராகேஃ  

னீராஜனாவிதி முதார முபாததாபனௌ 

ஶ்ரீனவம்கனடஶ சரபேௌ ஶரேம் ப்ரபத்னய (9) 

 

“விஷ்னோஃ பனத பர ” இத்யுதித ப்ரஶம்பஸௌ 

பயௌ “ த்வ உத்ஸ” இதி னபாக்ய தயாஉப்யுபாத்பதௌ  

பூயஸ்தனததி தவ பாணிதல ப்ரதிஷ்படௌ 

ஶ்ரீனவம்கனடஶ சரபேௌ ஶரேம் ப்ரபத்னய (10) 

 

பார்தாய தத்-ஸத்றுஶ ஸாரதினா த்வகயவ 

பயௌ தர்ஶிபதௌ ஸ்வசரபேௌ ஶரேம் வ்ரனஜதி  

பூனயாஉபி  ஹ்ய மிே பதௌ கரதர்ஶிபதௌ னத 

ஶ்ரீனவம்கனடஶ சரபேௌ ஶரேம் ப்ரபத்னய (11) 
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 ன்மூர்த்னி காளியபனன விகடாடவீஷு  

ஶ்ரீனவம்கடாத்ரி ஶிகனர ஶிரஸி ஶ்ருதீனாம்  

சித்னதஉப்யனன்ய  னஸாம் ஸ  ாஹிபதௌ னத 

ஶ்ரீனவம்கனடஶ சரபேௌ ஶரேம் ப்ரபத்னய (12) 

 

அம்லான ஹ்றுஷ்ய தவனீதல கீர்ேபுஷ்பபௌ 

ஶ்ரீனவம்கடாத்ரி ஶிகராபரோய- ாபனௌ  

ஆனம்திதாகில  னனா னயபனௌ தகவ பதௌ 

ஶ்ரீனவம்கனடஶ சரபேௌ ஶரேம் ப்ரபத்னய (13) 

 

ப்ராயஃ ப்ரபன்ன ஜனதா ப்ரத ாவகாஹ்பயௌ 

 ாதுஃ ஸ்தனாவிவ ஶினஶா ரம்றுதாய ாபேௌ  

ப்ராப்பதௌ பரஸ்பர துலா  துலாம்தபரௌ னத 

ஶ்ரீனவம்கனடஶ சரபேௌ ஶரேம் ப்ரபத்னய (14) 

 

ஸத்த்னவாத்தகரஃ ஸதத னஸவ்யபதாம்புனஜன 

ஸம்ஸார தாரக தயார்த்ர த்றுகம்சனலன  

பஸௌம்னயாபயம்த்று முனினா    தர்ஶிபதௌ னத 

ஶ்ரீனவம்கனடஶ சரபேௌ ஶரேம் ப்ரபத்னய (15) 

 

ஶ்ரீஶ ஶ்ரியா கடிகயா த்வதுபாய பானவ 

ப்ராப்னயத்வயி ஸ்வயமுனபய தயா ஸ்புரம்த்யா  

னித்யாஶ்ரிதாய னிரவத்ய குோய துப்யம் 

ஸ்யாம் கிம்கனரா வ்றுஷகிரீஶ ன ஜாது  ஹ்யம் (16) 

 

இதி ஶ்ரீனவம்கனடஶ ப்ரபத்தி 
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ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ர னோம ஸ்ண ோத்ரம் 
ரசன: னவத வ்யா 

 

ஶுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ேம் சதுர்புஜம்  

ப்ரஸன்னவதனம் த்யானயத் ஸர்வ விக்னனாபஶாம்தனய (1) 

 

யஸ்யத்விரதவக்த்ராத்யாஃ பாரிஷத்யாஃ பரஶ்ஶதம்  

விக்னம் னிக்னம்தி ஸததம் விஶ்வக்னஸனம் த ாஶ்ரனய (2) 

 

வ்யாஸம் வஸிஷ்ட னப்தாரம் ஶக்னதஃ பபௌத்ர கல் ஷம்  

பராஶராத் ஜம் வம்னத ஶுகதாதம் தனபானிதிம் (3) 

 

வ்யாஸாய விஷ்ணு ரூபாய வ்யாஸரூபாய விஷ்ேனவ  

னன ா கவ ப்ரஹ் னிதனய வாஸிஷ்டாய னன ா ன ஃ (4) 

 

அவிகாராய ஶுத்தாய னித்யாய பர ாத் னன  

ஸகதக ரூப ரூபாய விஷ்ேனவ ஸர்வஜிஷ்ேனவ (5) 

 

யஸ்ய ஸ் ரே ாத்னரே ஜன்  ஸம்ஸார பம்தனாத்  

விமுச்யனத ன ஸ்தஸ்க  விஷ்ேனவ ப்ரபவிஷ்ேனவ (6) 

 

ஓம் னன ா விஷ்ேனவ ப்ரபவிஷ்ேனவ  

ஶ்ரீ கவஶம்பாயன உவாச 
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ஶ்ருத்வா தர் ா னனஶனஷே பாவனானி ச ஸர்வஶஃ  

யுதிஷ்டிரஃ ஶாம்தனவம் புனனரவாப்ய பாஷத (7) 

யுதிஷ்டிர உவாச 

கின கம் கதவதம் னலானக கிம் வாஉப்னயகம் பராயேம் 

ஸ்துவம்தஃ கம் க ர்சம்தஃ ப்ராப்னுயுர்- ானவாஃ ஶுபம் (8) 

 

னகா தர் ஃ ஸர்வதர் ாோம் பவதஃ பரன ா  தஃ  

கிம் ஜபன்-முச்யனத ஜன்துர்-ஜன் ஸம்ஸார பம்தனாத் (9) 

 

ஶ்ரீ பீஷ்ம உவாச 

ஜகத்ப்ரபும் னதவனதவ  னம்தம் புருனஷாத்த ம்  

ஸ்துவன்னா  ஸேஸ்னரே புருஷஃ ஸதனதாத்திதஃ (10) 

 

தன வ சார்சயன்னித்யம் பக்த்யா புருஷ வ்யயம்  

த்யாயன் ஸ்துவன்ன ஸ்யம்ஶ்ச யஜ ானஸ்தன வ ச (11) 

 

அனாதி னிதனம் விஷ்ணும் ஸர்வனலாக  னேஶ்வரம்  

னலாகாத்யக்ஷம் ஸ்துவன்னித்யம் ஸர்வ துஃகாதினகா பனவத் (12) 

 

ப்ரஹ் ண்யம் ஸர்வ தர் ஜ்ஞம் னலாகானாம் கீர்தி வர்தனம்  

னலாகனாதம்  ேத்பூதம் ஸர்வபூத பனவாத்பவம்(13) 

 

ஏஷ ன  ஸர்வ தர் ாோம் தர்ன ாஉதிக தன ா தஃ  

யத்பக்த்யா பும்டரீகாக்ஷம் ஸ்தகவரர்னசன்னரஃ ஸதா (14) 

 

பர ம் னயா  ேத்னதஜஃ பர ம் னயா  ேத்தபஃ  

பர ம் னயா  ேத்-ப்ரஹ்  பர ம் யஃ பராயேம்  15) 

 

பவித்ராோம் பவித்ரம் னயா  ம்களானாம் ச  ம்களம்  

கதவதம் னதவதானாம் ச பூதானாம் னயாஉவ்யயஃ பிதா (16) 

 

யதஃ ஸர்வாணி பூதானி பவன்த்யாதி யுகாகன   

யஸ்மிம்ஶ்ச ப்ரலயம் யாம்தி புனனரவ யுகக்ஷனய (17) 
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தஸ்ய னலாக ப்ரதானஸ்ய ஜகன்னாதஸ்ய பூபனத  

விஷ்னோர்னா  ஸேஸ்ரம் ன  ஶ்ருணு பாப பயாபேம் (18) 

 

யானி னா ானி பகௌோனி விக்யாதானி  ோத் னஃ  

றுஷிபிஃ பரிகீதானி தானி வக்ஷ்யாமி பூதனய (19) 

 

றுஷிர்னாம்னாம் ஸேஸ்ரஸ்ய னவதவ்யானஸா  ோமுனிஃ 

சம்னதாஉனுஷ்டுப் ததா னதனவா பகவான் னதவகீஸுதஃ (20) 

 

அம்றுதாம் ஶூத்பனவா பீஜம் ஶக்திர்னதவகினம்தனஃ  

த்ரிஸா ா ஹ்றுதயம் தஸ்ய ஶாம்த்யர்னத வினியுஜ்யனத (21) 

 

விஷ்ணும் ஜிஷ்ணும்  ோவிஷ்ணும் ப்ரபவிஷ்ணும்  னேஶ்வரம் 

அனனகரூப கதத்யாம்தம் ன ாமி புருனஷாத்த ம் (22) 

 

பூர்வன்யாஸஃ 

அஸ்ய ஶ்ரீ விஷ்னோர்திவ்ய ஸேஸ்ரனா  ஸ்னதாத்ர  ோ ம்த்ரஸ்ய 

ஶ்ரீ னவதவ்யானஸா பகவான் றுஷிஃ  

அனுஷ்டுப் சம்தஃ  

ஶ்ரீ  ோவிஷ்ணுஃ பர ாத் ா ஶ்ரீ ன்னாராயனோ னதவதா  

அம்றுதாம் ஶூத்பனவா பானுரிதி பீஜம்  

னதவகீ னம்தனஃ ஸ்ரஷ்னடதி ஶக்திஃ  

உத்பவஃ, னக்ஷாபனோ னதவ இதி பரன ா ம்த்ரஃ  

ஶம்கப்றுன்னம்தகீ சக்ரீதி கீலகம்  

ஶார்ங்கதன்வா கதாதர இத்யஸ்த்ரம்  

ரதாம்கபாணி ரனக்ஷாப்ய இதி னனத்ரம்  

த்ரிஸா ாஸா கஃ ஸான தி கவசம்  

ஆனம்தம் பரப்ரஹ்ன தி னயானிஃ  

றுதுஸ்ஸுதர்ஶனஃ கால இதி திக்பம்தஃ 

ஶ்ரீ விஶ்வரூப இதி த்யானம்  

ஶ்ரீ  ோவிஷ்ணு ப்ரீத்யர்னத ஸேஸ்ரனா  ஜனப வினினயாகஃ  

 

கரன்யாஸஃ 

விஶ்வம் விஷ்ணுர்வஷட்கார இத்யம்குஷ்டாப்யாம் ன ஃ 

அம்றுதாம் ஶூத்பனவா பானுரிதி தர்ஜனீப்யாம் ன ஃ  

ப்ரஹ் ண்னயா ப்ரஹ் க்றுத் ப்ரஹ்ன தி  த்ய ாப்யாம் ன ஃ 
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ஸுவர்ேபிம்து ரனக்ஷாப்ய இதி அனாமிகாப்யாம் ன ஃ 

னிமினஷாஉனிமிஷஃ ஸ்ரக்வீதி கனிஷ்டிகாப்யாம் ன ஃ 

ரதாம்கபாணி ரனக்ஷாப்ய இதி கரதல கரப்றுஷ்டாப்யாம் ன  

 

அம்கன்யாஸஃ 

ஸுவ்ரதஃ ஸுமுகஃ ஸூக்ஷ்  இதி ஜ்ஞானாய ஹ்றுதயாய ன ஃ 

ஸேஸ்ரமூர்திஃ விஶ்வாத் ா இதி ஐஶ்வர்யாய ஶிரனஸ ஸ்வாோ 

ஸேஸ்ரார்சிஃ ஸப்தஜிஹ்வ இதி ஶக்த்கய ஶிகாகய வஷட் 

த்ரிஸா ா ஸா கஸ்ஸான தி பலாய கவசாய ேும் 

ரதாம்கபாணி ரனக்ஷாப்ய இதி னனத்ராப்யாம் பவௌஷட் 

ஶாங்கதன்வா கதாதர இதி வீர்யாய அஸ்த்ராயபட் 

றுதுஃ ஸுதர்ஶனஃ கால இதி திக்பம்த 

 

த்யானம் 

க்ஷீனராதன்வத் ப்ரனதனஶ ஶுசி ணி விலஸத் கஸகனத ப ௌக்திகானாம்  

 ாலாக்லுப்தா ஸனஸ்தஃ ஸ்படிக ணி னிகபர்-ப ௌக்திககர்-

 ம்டிதாம்கஃ   

ஶுப்கரரப்கர ரதப்கர ருபரிவிரசிகதர்முக்த பீயூஷ வர்கஷஃ 

ஆனம்தீ னஃ புனீயா தரினலின கதா ஶம்கபாணிர்முகும்தஃ (1) 

 

பூஃ பாபதௌ யஸ்ய னாபிர்வியதஸுர னிலஶ்சம்த்ர ஸூர்பயௌ ச னனத்னர  

கர்ோவாஶாஃ ஶினராத்பயௌர்முக பி தேனனா யஸ்ய வாஸ்னதய  ப்திஃ  

அம்தஸ்தம் யஸ்ய விஶ்வம் ஸுர னரககனகா னபாகி கம்தர்வ கதத்கயஃ  

சித்ரம் ரம் ரம்யனத தம் த்ரிபுவன வபுஶம் விஷ்ணுமீஶம் ன ாமி (2) 

 

ஓம் னன ா பகவனத வாஸுனதவாய ! 

ஶான்தாகாரம் புஜகஶயனம் பத் னாபம் ஸுனரஶம்  

விஶ்வாகாரம் ககன ஸத்றுஶம் ன கவர்ேம் ஶுபாம்கம்  

லக்ஷ்மீகாம்தம் க லனயனம் னயாகி ஹ்றுத்த்யான கம்யம்  

வம்னத விஷ்ணும் பவ பய ேரம் ஸர்வ னலாககக னாதம் (3) 

 

ன க ஶ்யா ம் பீத பகௌனஶய வாஸம் ஶ்ரீவத்ஸாகம் 

பகௌஸ்துனபாத்பாஸிதாம்கம்  

புண்னயானபதம் பும்டரீகாயதாக்ஷம் விஷ்ணும் வம்னத ஸர்வனலாககக 

னாதம்(4) 
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ன ஃ ஸ ஸ்த பூதானாம் ஆதி பூதாய பூப்றுனத  

அனனகரூப ரூபாய விஷ்ேனவ ப்ரபவிஷ்ேனவ (5) 

 

ஸஶம்கசக்ரம் ஸகிரீட கும்டலம் ஸபீதவஸ்த்ரம் ஸரஸீருனேக்ஷேம்  

ஸோர வக்ஷஃஸ்தல னஶாபி பகௌஸ்துபம் ன ாமி விஷ்ணும் ஶிரஸா 

சதுர்புஜம்  (6) 

 

சாயாயாம் பாரிஜாதஸ்ய னே ஸிம்ோஸனனாபரி 

ஆஸீன ம்புதஶ்யா   ாயதாக்ஷ  லம்க்றுதம் (7) 

 

சம்த்ரானனம் சதுர்பாேும் ஶ்ரீவத்ஸாம்கித வக்ஷஸம் 

ருக்மிணீ ஸத்யபா ாப்யாம் ஸஹிதம் க்றுஷ்ே ாஶ்ரனய (8) 

 

பம்சபூஜ 

லம் – ப்றுதிவ்யாத் னன கம்தம் ஸ ர்பயாமி 

ேம் – ஆகாஶாத் னன புஷ்கபஃ பூஜயாமி 

யம் – வாய்வாத் னன தூப ாக்ராபயாமி 

ரம் – அக்ன்யாத் னன தீபம் தர்ஶயாமி 

வம் – அம்றுதாத் னன கனனவத்யம் னினவதயாமி 

ஸம் – ஸர்வாத் னன ஸர்னவாபசார பூஜா ன ஸ்காரான் ஸ ர்பயா  

 

ஸ்னதாத்ரம் 

 

ேரிஃ ஓ  

விஶ்வம் விஷ்ணுர்வஷட்கானரா பூதபவ்ய பவத்ப்ரபுஃ  

பூதக்றுத் பூதப்றுத்பானவா பூதாத் ா பூதபாவனஃ (1) 

 

பூதாத் ா பர ாத் ா ச முக்தானாம் பர ாகதிஃ  

அவ்யயஃ புருஷஃ ஸாக்ஷீ னக்ஷத்ரஜ்னஞாஉக்ஷர ஏவ ச (2) 

 

னயானகா னயாகவிதாம் னனதா ப்ரதான புருனஷஶ்வரஃ  

னாரஸிம்ேவபுஃ ஶ்ரீ ான் னகஶவஃ புருனஷாத்த ஃ (3) 

 

ஸர்வஃ ஶர்வஃ ஶிவஃ ஸ்தாணுர்-பூதாதிர்னிதிரவ்யயஃ  

ஸம்பனவா பாவனனா பர்தா ப்ரபவஃ ப்ரபுரீஶ்வரஃ (4) 
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ஸ்வயம்பூஃ ஶம்புராதித்யஃ புஷ்கரானக்ஷா  ோஸ்வனஃ  

அனாதி னிதனனா தாதா விதாதா தாதுருத்த ஃ (5) 

 

அப்ரன னயா ஹ்றுஷீனகஶஃ பத் னானபாஉ ரப்ரபுஃ  

விஶ்வகர் ா  னுஸ்த்வஷ்டா ஸ்தவிஷ்டஃ ஸ்தவினரா த்ருவஃ (6) 

 

அக்ராஹ்யஃ ஶாஶ்வனதா க்றுஷ்னோ னலாஹிதாக்ஷஃ ப்ரதர்தனஃ  

ப்ரபூதஸ்த்ரிககுப்தா  பவித்ரம்  ம்களம் பரம் (7) 

 

ஈஶானஃ ப்ராேதஃ ப்ரானோ ஜ்னயஷ்டஃ ஶ்னரஷ்டஃ ப்ரஜாபதிஃ  

ஹிரண்யகர்னபா பூகர்னபா  ாதனவா  துஸூதனஃ (8) 

 

ஈஶ்வனரா விக்ரமீதன்வீ ன தாவீ விக்ர ஃ க்ர ஃ  

அனுத்தன ா துராதர்ஷஃ க்றுதஜ்ஞஃ க்றுதிராத் வான்(9) 

 

ஸுனரஶஃ ஶரேம் ஶர்  விஶ்வனரதாஃ ப்ரஜாபவஃ  

அேஸ்ஸம்வத்ஸனரா வ்யாளஃ ப்ரத்யயஃ ஸர்வதர்ஶனஃ (10) 

 

அஜஸ்ஸர்னவஶ்வரஃ ஸித்தஃ ஸித்திஃ ஸர்வாதிரச்யுதஃ  

வ்றுஷா கபிரன யாத் ா ஸர்வனயாக வினிஸ்ஸ்றுதஃ (11) 

 

வஸுர்வஸு னாஃ ஸத்யஃ ஸ ாத் ா ஸம்மிதஸ்ஸ ஃ  

அன ாகஃ பும்டரீகானக்ஷா வ்றுஷகர் ா வ்றுஷாக்றுதிஃ (12) 

 

ருத்னரா பேுஶிரா பப்ருர்விஶ்வனயானிஃ ஶுசிஶ்ரவாஃ  

அம்றுதஃ ஶாஶ்வத ஸ்தாணுர்வரானரானோ  ோதபாஃ (13) 

 

ஸர்வகஃ ஸர்வ வித்பானுர்விஷ்வக்னஸனனா ஜனார்தனஃ  

னவனதானவத விதவ்யம்னகா னவதாம்னகா னவதவித்கவிஃ (14) 

 

னலாகாத்யக்ஷஃ ஸுராத்யனக்ஷா தர் ாத்யக்ஷஃ க்றுதாக்றுதஃ  

சதுராத் ா சதுர்வ்யூேஃ சதுர்தம்ஷ்ட்ரஃ சதுர்புஜஃ (15) 
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ப்ராஜிஷ்ணுர்னபாஜனம் னபாக்தா ஸஹிஷ்னுர்ஜகதாதிஜஃ  

அனனகா விஜனயா னஜதா விஶ்வனயானிஃ புனர்வஸுஃ (16) 

 

உனபம்த்னரா வா னஃ ப்ராம்ஶுரன ாகஃ ஶுசிரூர்ஜிதஃ  

அதீம்த்ரஃ ஸம்க்ரேஃ ஸர்னகா த்றுதாத் ா னியன ா ய ஃ (17) 

 

னவத்னயா கவத்யஃ ஸதானயாகீ வீரோ  ாதனவா  துஃ  

அதீம்த்ரினயா  ோ ானயா  னோத்ஸானோ  ோபலஃ (18) 

 

 ோபுத்திர் ோவீர்னயா  ோஶக்திர் ோத்யுதிஃ  

அனிர்னதஶ்யவபுஃ ஶ்ரீ ானன யாத் ா  ோத்ரி த்றுக் (19) 

 

 னேஶ்வானஸா  ஹீபர்தா ஶ்ரீனிவாஸஃ ஸதாம்கதிஃ  

அனிருத்தஃ ஸுரானம்னதா னகாவிம்னதா னகாவிதாம் பதிஃ (20) 

 

 ரீசிர்த னனா ேம்ஸஃ ஸுபர்னோ புஜனகாத்த ஃ  

ஹிரண்யனாபஃ ஸுதபாஃ பத் னாபஃ ப்ரஜாபதிஃ (21) 

 

அம்றுத்யுஃ ஸர்வத்றுக்-ஸிம்ேஃ ஸம்தாதா ஸம்தி ான் ஸ்திரஃ  

அனஜா துர் ர்ஷேஃ ஶாஸ்தா விஶ்ருதாத் ா ஸுராரிோ (22) 

 

குருர்-குருதன ா தா ஃ ஸத்ய-ஸ்ஸத்ய பராக்ர ஃ  

னிமினஷாஉனிமிஷஃ ஸ்ரக்வீ வாசஸ்பதி ருதாரதீஃ (23) 

 

அக்ரணீஃ க்ரா ணீஃ ஶ்ரீ ான் ன்யானயானனதா ஸமீரேஃ 

ஸேஸ்ரமூர்தா விஶ்வாத் ா ஸேஸ்ராக்ஷஃ ஸேஸ்ரபாத் (24) 

 

ஆவர்தனனா னிவ்றுத்தாத் ா ஸம்வ்றுதஃ ஸம்ப்ர ர்தனஃ  

அேஃ ஸம்வர்தனகா வஹ்னி-ரனினலா தரணீதரஃ (25) 

 

ஸுப்ரஸாதஃ ப்ரஸன்னாத் ா விஶ்வத்றுக்-விஶ்வபுக்-விபுஃ  

ஸத்கர்தா ஸத்க்றுதஃ ஸாதுர்-ஜஹ்னுர்-னாராயனோ னரஃ (26) 
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அஸம்க்னயனயாஉப்ரன யாத் ா விஶிஷ்டஃ ஶிஷ்ட க்றுச்சுசிஃ  

ஸித்தார்தஃ ஸித்த ஸம்கல்பஃ ஸித்திதஃ ஸித்தி ஸாதனஃ (27) 

 

வ்றுஷாஹீ வ்றுஷனபா விஷ்ணுர்-வ்றுஷபர்வா வ்றுனஷாதரஃ  

வர்தனனா வர்த ானஶ்ச விவிக்தஃ ஶ்ருதிஸாகரஃ (28) 

 

ஸுபுனஜா துர்தனரா வாக்மீ  னேம்த்னரா வஸுனதா வஸுஃ  

கனகரூனபா ப்றுேத்-ரூபஃ ஶிபிவிஷ்டஃ ப்ரகாஶனஃ (29) 

 

ஓஜஸ்னதனஜா த்யுதிதரஃ ப்ரகாஶாத் ா ப்ரதாபனஃ  

றுத்தஃ ஸ்பஷ்டாக்ஷனரா  ம்த்ர-ஶ்சம்த்ராம்ஶுர்-பாஸ்கரத்யுதிஃ (30) 

 

அம்றுதாம் ஶூத்பனவா பானுஃ ஶஶபிம்துஃ ஸுனரஶ்வரஃ  

ஔஷதம் ஜகதஃ னஸதுஃ ஸத்யதர்  பராக்ர ஃ (31) 

 

பூதபவ்ய பவன்னாதஃ பவனஃ பாவனனாஉனலஃ  

கா ோ கா க்றுத்-காம்தஃ கா ஃ கா ப்ரதஃ ப்ரபுஃ (32) 

 

யுகாதி க்றுத்யுகாவர்னதா கனக ானயா  ோஶனஃ  

அத்றுஶ்னயா வ்யக்தரூபஶ்ச ஸேஸ்ரஜிதனம்தஜித் (33) 

 

இஷ்னடாஉவிஶிஷ்டஃ ஶிஷ்னடஷ்டஃ ஶிகம்டீ னேுனஷா வ்றுஷஃ  

க்னராதோ க்னராத க்றுத்கர்தா விஶ்வபாேுர்- ஹீதரஃ (34) 

 

அச்யுதஃ ப்ரதிதஃ ப்ராேஃ ப்ராேனதா வாஸவானுஜஃ  

அபாம் னிதிரதிஷ்டான  ப்ர த்தஃ ப்ரதிஷ்டிதஃ (35) 

 

ஸ்கம்தஃ ஸ்கம்ததனரா துர்னயா வரனதா வாயுவாேனஃ  

வாஸுனதனவா ப்றுேத்-பானுராதினதவஃ புரம்தரஃ (36) 

 

அனஶாகஸ்தாரே ஸ்தாரஃ ஶூரஃ பஶௌரிர்-ஜனனஶ்வரஃ  

அனுகூலஃ ஶதாவர்தஃ பத்மீ பத்  னினபக்ஷேஃ (37) 
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பத் னானபாஉரவிம்தாக்ஷஃ பத் கர்பஃ ஶரீரப்றுத்  

 ேர்திர்-றுத்னதா வ்றுத்தாத் ா  ோனக்ஷா கருடத்வஜஃ (38) 

 

அதுலஃ ஶரனபா பீ ஃ ஸ யஜ்னஞா ேவிர்ேரிஃ  

ஸர்வலக்ஷே லக்ஷண்னயா லக்ஷ்மீவான் ஸமிதிம்ஜயஃ (39) 

 

விக்ஷனரா னராஹினதா  ார்னகா னேதுர்-தான ாதரஃ ஸேஃ  

 ஹீதனரா  ோபானகா னவகவான மிதாஶனஃ (40) 

 

உத்பவஃ, னக்ஷாபனோ னதவஃ ஶ்ரீகர்பஃ பரன ஶ்வரஃ  

கரேம் காரேம் கர்தா விகர்தா கேனனா குேஃ (41) 

 

வ்யவஸானயா வ்யவஸ்தானஃ ஸம்ஸ்தானஃ ஸ்தானனதா த்ருவஃ  

பரர்திஃ பர ஸ்பஷ்டஃ துஷ்டஃ புஷ்டஃ ஶுனபக்ஷேஃ (42) 

 

ரான ா விரான ா விரனஜா  ார்னகானனனயா னனயாஉனயஃ  

வீரஃ ஶக்தி தாம் ஶ்னரஷ்னடா தர்ன ாதர்  விதுத்த ஃ (43) 

 

கவகும்டஃ புருஷஃ ப்ராேஃ ப்ராேதஃ ப்ரேவஃ ப்றுதுஃ  

ஹிரண்யகர்பஃ ஶத்ருக்னனா வ்யாப்னதா வாயுரனதாக்ஷஜஃ (44) 

 

றுதுஃ ஸுதர்ஶனஃ காலஃ பரன ஷ்டீ பரிக்ரேஃ  

உக்ரஃ ஸம்வத்ஸனரா தனக்ஷா விஶ்ரான ா விஶ்வதக்ஷிேஃ (45) 

 

விஸ்தாரஃ ஸ்தாவர ஸ்தாணுஃ ப்ர ாேம் பீஜ வ்யயம்  

அர்னதாஉனர்னதா  ோனகானஶா  ோனபானகா  ோதனஃ (46) 

 

அனிர்விண்ேஃ ஸ்தவிஷ்னடா பூத்தர் யூனபா  ோ கஃ  

னக்ஷத்ரனனமிர்-னக்ஷத்ரீ க்ஷ ஃ, க்ஷா ஃ ஸமீேனஃ (47) 

 

யஜ்ஞ இஜ்னயா  னேஜ்யஶ்ச க்ரது-ஸ்ஸத்ரம் ஸதாம்கதிஃ  

ஸர்வதர்ஶீ விமுக்தாத் ா ஸர்வஜ்னஞா ஜ்ஞானமுத்த ம் (48) 
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ஸுவ்ரதஃ ஸுமுகஃ ஸூக்ஷ் ஃ ஸுனகாஷஃ ஸுகதஃ ஸுஹ்றுத்  

 னனாேனரா ஜிதக்னரானதா வீர பாேுர்-விதாரேஃ (49) 

 

ஸ்வாபனஃ ஸ்வவனஶா வ்யாபீ கனகாத் ா கனககர் க்றுத்  

வத்ஸனரா வத்ஸனலா வத்ஸீ ரத்னகர்னபா தனனஶ்வரஃ (50) 

 

தர் குப்தர் க்றுத்தர்மீ ஸதஸத்-க்ஷர க்ஷரம் 

அவிஜ்ஞாதா ஸேஸ்த்ராம்ஶுர்விதாதா க்றுதலக்ஷேஃ (51) 

 

கபஸ்தினனமிஃ ஸத்த்வஸ்தஃ ஸிம்னோ பூத  னேஶ்வரஃ  

ஆதினதனவா  ோனதனவா னதனவனஶா னதவப்றுத்-குருஃ (52) 

 

உத்தனரா னகாபதிர்-னகாப்தா ஜ்ஞானகம்யஃ புராதனஃ  

ஶரீர பூதப்றுத் னபாக்தா கபீம்த்னரா பூரிதக்ஷிேஃ (53) 

 

னஸா னபாஉம்றுதபஃ னஸா ஃ புருஜித் புருஸத்த ஃ  

வினனயா ஜயஃ ஸத்யஸம்னதா தாஶார்ேஃ ஸாத்வதாம் பதிஃ (54) 

 

ஜீனவா வினயிதா ஸாக்ஷீ முகும்னதாஉமித விக்ர ஃ  

அம்னபானிதிரனம்தாத் ா  னோததி ஶனயாம்தகஃ (55) 

 

அனஜா  ோர்ேஃ ஸ்வாபாவ்னயா ஜிதாமித்ரஃ ப்ரன ாதனஃ  

ஆனம்னதாஉனம்தனனானம்தஃ ஸத்யதர் ா த்ரிவிக்ர ஃ (56) 

 

 ேர்ஷிஃ கபிலாசார்யஃ க்றுதஜ்னஞா ன தினீபதிஃ  

த்ரிபதஸ்-த்ரிதஶாத்யனக்ஷா  ோஶ்றும்கஃ க்றுதான்தக்றுத் (57) 

 

 ோவரானோ னகாவிம்தஃ ஸுனஷேஃ கனகாம்கதீ  

குஹ்னயா கபீனரா கேனனா குப்தஶ்சக்ர கதாதரஃ (58) 

 

னவதாஃ ஸ்வாம்னகாஉஜிதஃ க்றுஷ்னோ த்றுடஃ ஸம்கர்ஷனோஉச்யுதஃ  

வருனோ வாருனோ வ்றுக்ஷஃ புஷ்கரானக்ஷா  ோ னாஃ (59) 
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பகவான் பகோஉ உனம்தீ வன ாலீ ேலாயுதஃ  

ஆதித்னயா ஜ்னயாதிராதித்யஃ ஸஹிஷ்னுர்-கதிஸத்த ஃ (60) 

 

ஸுதன்வா கம்டபரஶுர்-தாருனோ த்ரவிேப்ரதஃ  

திவஸ்ப்றுக்-ஸர்வ த்றுக்வானஸா வாசஸ்பதிரனயானிஜஃ (61) 

 

த்ரிஸா ா ஸா கஃ ஸா  னிர்வாேம் னபஷஜம் பிஷக்  

ஸன்யாஸ க்றுச்ச ஃ ஶாம்னதா னிஷ்டா ஶாம்திஃ பராயேம் 62) 

 

ஶுபாம்கஃ ஶாம்திதஃ ஸ்ரஷ்டா குமுதஃ குவனலஶயஃ  

னகாஹினதா னகாபதிர்-னகாப்தா வ்றுஷபானக்ஷா வ்றுஷப்ரியஃ (63) 

 

அனிவர்தீ னிவ்றுத்தாத் ா ஸம்னக்ஷப்தா னக்ஷ க்றுச்சிவஃ  

ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷாஃ ஶ்ரீவாஸஃ ஶ்ரீபதிஃ ஶ்ரீ தாம்வரஃ (64) 

 

ஶ்ரீதஃ ஶ்ரீஶஃ ஶ்ரீனிவாஸஃ ஶ்ரீனிதிஃ ஶ்ரீவிபாவனஃ  

ஶ்ரீதரஃ ஶ்ரீகரஃ ஶ்னரயஃ ஶ்ரீ ான் னலாகத்ரயாஶ்ரயஃ (65) 

 

ஸ்வக்ஷஃ ஸ்வம்கஃ ஶதானம்னதா னம்திர்-ஜ்னயாதிர்-கனேஶ்வரஃ  

விஜிதாத் ா வினதயாத் ா ஸத்கீர்தி-ச்சின்ன ஸம்ஶயஃ (66) 

 

உதீர்ேஃ ஸர்வதஶ்சக்ஷு ரனீஶஃ ஶாஶ்வதஸ்திரஃ  

பூஶனயா பூஷனோ பூதிர்-வினஶாகஃ னஶாகனாஶனஃ (67) 

 

அர்சிஷ் ா னர்சிதஃ கும்னபா விஶுத்தாத் ா வினஶாதனஃ  

அனிருத்னதாஉப்ரதிரதஃ ப்ரத்யும்னனாஉமித விக்ர ஃ (68) 

 

காலனனமினிோ வீரஃ பஶௌரிஃ ஶூரஃ ஜனனஶ்வரஃ  

த்ரினலாகாத் ா த்ரினலானகஶஃ னகஶவஃ னகஶிோ ேரிஃ (69) 

 

கா னதவஃ கா பாலஃ காமீ காம்தஃ க்றுதாக ஃ  

அனிர்னதஶ்யவபுர்-விஷ்ணுர்-வீனராஉனம்னதா தனம்ஜயஃ (70) 
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ப்ரஹ் ண்னயா ப்ரஹ் க்றுத் ப்ரஹ் ா ப்ரஹ்  ப்ரஹ் விவர்தனஃ  

ப்ரஹ் வித்-ப்ராஹ் னோ ப்ரஹ்மீ ப்ரஹ் ஜ்னஞா ப்ராஹ் ேப்ரியஃ (71) 

 

 ோக்ரன ா  ோகர் ா  ோனதஜா  னோரகஃ  

 ோக்ரதுர்- ோயஜ்வா  ோயஜ்னஞா  ோேவிஃ (72) 

 

ஸ்தவ்யஃ ஸ்தவப்ரியஃ ஸ்னதாத்ரம் ஸ்துதிஃ ஸ்னதாதா ரேப்ரியஃ  

பூர்ேஃ பூரயிதா புண்யஃ புண்ய கீர்தி ரனா யஃ (73) 

 

 னனாஜவ-ஸ்தீர்தகனரா வஸுனரதா வஸுப்ரதஃ  

வஸுப்ரனதா வாஸுனதனவா வஸுர்-வஸு னா ேவிஃ (74) 

 

ஸத்கதிஃ ஸத்க்றுதிஃ ஸத்தா ஸத்பூதிஃ ஸத்பராயேஃ  

ஶூரனஸனனா யதுஶ்னரஷ்டஃ ஸன்னிவாஸஃ ஸுயாமுனஃ (75) 

 

பூதாவானஸா வாஸுனதவஃ ஸர்வாஸு னிலனயாஉனலஃ  

தர்போ தர்பனதா த்றுப்னதா துர்தனராஉதாபராஜிதஃ (76) 

 

விஶ்வமூர்திர்- ோமூர்திர்-தீப்தமூர்தி ரமூர்தி ான்  

அனனக மூர்திரவ்யக்தஃ ஶதமூர்திஃ ஶதானனஃ (77) 

 

ஏனகா கனகஃ ஸவஃ கஃ கிம் யத்தத்-பத  னுத்த ம்  

னலாகபம்துர்-னலாகனானதா  ாதனவா பக்தவத்ஸலஃ (78) 

 

ஸுவர்ேவர்னோ னே ாம்னகா வராம்கஶ்சம்தனாம்கதீ  

வீரோ விஷ ஃ ஶூன்னயா க்றுதா ஶீரசலஶ்சலஃ (79) 

 

அ ானீ  ானனதா  ான்னயா னலாகஸ்வாமீ த்ரினலாகத்றுத்(க்)  

ஸுன தா ன தனஜா தன்யஃ ஸத்யன தா தராதரஃ (80) 

 

னதனஜாஉவ்றுனஷா த்யுதிதரஃ ஸர்வஶஸ்த்ர ப்றுதாம்வரஃ  

ப்ரக்ரனோ னிக்ரனோ வ்யக்னரா கனகஶ்றும்னகா கதாக்ரஜஃ (81) 

 

http://www.teluguone.com/
http://www.vignanam.org/


Property of HTCSCI, please leave in the temple after prayer 

 

Information copied from various websites such as www.teluguone.com, www.vignanam.org and www. 
telugu.devotionalonly.com and others for the purose helping devotees.  Not to be used for commercial purposes. 

Page 67 

 

சதுர்மூர்தி ஶ்சதுர்பாேு ஶ்சதுர்வ்யூே ஶ்சதுர்கதிஃ  

சதுராத் ா சதுர்பாவஃ சதுர்னவத வினதகபாத் (82) 

 

ஸ ாவர்னதாஉனிவ்றுத்தாத் ா துர்ஜனயா துரதிக்ர ஃ  

துர்லனபா துர்கன ா துர்னகா துராவானஸா துராரிோ (83) 

 

ஶுபாம்னகா னலாகஸாரம்கஃ ஸுதம்துஃ தம்துவர்தனஃ  

இம்த்ரகர் ா  ோகர் ா க்றுதகர் ா க்றுதாக ஃ (84) 

 

உத்பவஃ ஸும்தரஃ ஸும்னதா ரத்னனாபஃ ஸுனலாசனஃ  

அர்னகா வாஜஸனஃ ஶ்றும்கீ ஜயம்தஃ ஸர்வவிஜ்ஜயீ (85) 

 

ஸுவர்ேபிம்து ரனக்ஷாப்யஃ ஸர்வவாகீ ஶ்வனரஶ்வரஃ  

 ோஹ்றுனதா  ோகர்னதா  ோபூனதா  ோனிதிஃ (86) 

 

குமுதஃ கும்தரஃ கும்தஃ பர்ஜன்யஃ பாவனனாஉனிலஃ  

அம்றுதானஶாஉம்றுதவபுஃ ஸர்வஜ்ஞஃ ஸர்வனதாமுகஃ (87) 

 

ஸுலபஃ ஸுவ்ரதஃ ஸித்தஃ ஶத்ருஜிச்சத்ருதாபனஃ  

ன்யக்னரானதா தும்பனராஉஶ்வத்தஃ சாணூராம்த்ர னிஷூதனஃ (88) 

 

ஸேஸ்ரார்சிஃ ஸப்தஜிஹ்வஃ ஸப்கததாஃ ஸப்தவாேனஃ  

அமூர்தி ரனனகாஉசிம்த்னயா பயக்றுத்-பயனாஶனஃ (89) 

 

அணுர்-ப்றுேத்-க்றுஶஃ ஸ்தூனலா குேப்றுன்னிர்குனோ  ோன்  

அத்றுதஃ ஸ்வத்றுதஃ ஸ்வாஸ்யஃ ப்ராக்வம்னஶா வம்ஶவர்தனஃ (90) 

 

பாரப்றுத்-கதினதா னயாகீ னயாகீஶஃ ஸர்வகா தஃ  

ஆஶ்ர ஃ ஶ்ர ேஃ, க்ஷா ஃ ஸுபர்னோ வாயுவாேனஃ (91) 

 

தனுர்தனரா தனுர்னவனதா தம்னடா த யிதா த ஃ  

அபராஜிதஃ ஸர்வஸனோ னியம்தாஉனியன ாஉய ஃ (92) 
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ஸத்த்வவான் ஸாத்த்விகஃ ஸத்யஃ ஸத்ய தர்  பராயேஃ  

அபிப்ராயஃ ப்ரியார்னோஉர்ேஃ ப்ரியக்றுத்-ப்ரீதிவர்தனஃ (93) 

 

விோய ஸகதிர்-ஜ்னயாதிஃ ஸுருசிர்-ேுதபுக்விபுஃ  

ரவிர்-வினராசனஃ ஸூர்யஃ ஸவிதா ரவினலாசனஃ (94) 

 

அனம்னதா ேுதபுக் னபாக்தா ஸுகனதா கனகனஜாஉக்ரஜஃ  

அனிர்விண்ேஃ ஸதா ர்ஷீ னலாகதிஷ்டான  த்புதஃ (95) 

 

ஸனாத் ஸனாதனத ஃ கபிலஃ கபிரவ்யயஃ  

ஸ்வஸ்திதஃ ஸ்வஸ்திக்றுத்-ஸ்வஸ்திஃ ஸ்வஸ்திபுக் ஸ்வஸ்திதக்ஷிேஃ (96) 

 

அபரௌத்ரஃ கும்டலீ சக்ரீ விக்ரம்யூர்ஜிதஶாஶனஃ  

ஶப்தாதிகஃ ஶப்தஸேஃ ஶிஶிரஃ ஶர்வரீகரஃ (97) 

 

அக்ரூரஃ னபஶனலா தனக்ஷா தக்ஷிேஃ, க்ஷமிோம் வரஃ  

வித்வத்தன ா வீதபயஃ புண்யஶ்ரவே கீர்தனஃ (98) 

 

உத்தாரனோ துஷ்க்றுதிோ புண்னயா துஃஸ்வப்னனாஶனஃ  

வீரோ ரக்ஷேஃ ஸம்னதா ஜீவனஃ பர்யவஸ்திதஃ (99) 

 

அனம்தரூனபாஉனம்த ஶ்ரீர்ஜித ன்யுர்-பயாபேஃ  

சதுரஶ்னரா கபீராத் ா விதினஶா வ்யாதினஶா திஶஃ (100) 

 

அனாதிர்-பூர்புனவா லக்ஷ்மீஃ ஸுவீனரா ருசிராம்கதஃ  

ஜனனனா ஜனஜன் ாதிர்-பீன ா பீ  பராக்ர ஃ (101) 

 

ஆதார னிலனயாஉதாதா புஷ்போஸஃ ப்ரஜாகரஃ  

ஊர்த்வகஃ ஸத்பதாசாரஃ ப்ராேதஃ ப்ரேவஃ பேஃ (102) 

 

ப்ர ாேம் ப்ராேனிலயஃ ப்ராேப்றுத் ப்ராேஜீவனஃ  

தத்த்வம் தத்த்வ வினதகாத் ா ஜன் ம்றுத்யு ஜராதிகஃ (103) 
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பூர்புவஃ ஸ்வஸ்தருஸ்தாரஃ ஸவிதா ப்ரபிதா ேஃ  

யஜ்னஞா யஜ்ஞபதிர்-யஜ்வா யஜ்ஞாம்னகா யஜ்ஞவாேனஃ (104) 

 

யஜ்ஞப்றுத் யஜ்ஞக்றுத் யஜ்ஞீ யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞஸாதனஃ  

யஜ்ஞான்தக்றுத் யஜ்ஞ குஹ்ய  ன்ன ன்னாத ஏவ ச (105) 

 

ஆத் னயானிஃ ஸ்வயம்ஜானதா கவகானஃ ஸா காயனஃ  

னதவகீனம்தனஃ ஸ்ரஷ்டா க்ஷிதீஶஃ பாபனாஶனஃ (106) 

 

ஶம்கப்றுன்னம்தகீ சக்ரீ ஶார்ங்க தன்வா கதாதரஃ  

ரதாம்கபாணி ரனக்ஷாப்யஃ ஸர்வப்ரேரோயுதஃ (107) 

 

ஶ்ரீ ஸர்வப்ரேரோயுத ஓம் ன  இதி  

வன ாலீ கதீ ஶார்ங்கீ ஶம்கீ சக்ரீ ச னம்தகீ  

ஶ்ரீ ான்னாராயனோ விஷ்ணுர்-வாஸுனதனவாஉபிரக்ஷது (108) 

 

ஶ்ரீ வாஸுனதனவாஉபிரக்ஷது ஓம் ன  இதி  

உத்தர பாகம் 

 

பலஶ்ருதிஃ 

இதீதம் கீர்தனீயஸ்ய னகஶவஸ்ய  ோத் னஃ  

னாம்னாம் ஸேஸ்ரம் திவ்யானா  னஶனஷே ப்ரகீர்திதம் (1) 

 

ய இதம் ஶ்றுணுயான்னித்யம் யஶ்சாபி பரிகீர்தனயத் 

னாஶுபம் ப்ராப்னுயாத் கிம்சித்-னஸாஉமுத்னரே ச  ானவஃ (2) 

 

னவதாம்தனகா ப்ராஹ் ேஃ ஸ்யாத் க்ஷத்ரினயா விஜயீ பனவத்  

கவஶ்னயா தனஸம்றுத்தஃ ஸ்யாத் ஶூத்ரஃ ஸுக  வாப்னுயாத் (3) 

 

தர் ார்தீ ப்ராப்னுயாத்தர்   ர்தார்தீ சார்த  ாப்னுயாத்  

கா ான வாப்னுயாத் காமீ ப்ரஜார்தீ சாப்னுயாத் ப்ரஜாம் (4) 

 

பக்தி ான் யஃ ஸனதாத்தாய ஶுசிஃ ஸத்கத ானஸஃ  

ஸேஸ்ரம் வாஸுனதவஸ்ய னாம்னான தத் ப்ரகீர்தனயத் (5) 
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யஶஃ ப்ராப்னனாதி விபுலம் யாதி ப்ராதான்யன வ ச  

அசலாம் ஶ்ரிய ாப்னனாதி ஶ்னரயஃ ப்ராப்னனாத்ய னுத்த ம் (6) 

 

ன பயம் க்வசிதாப்னனாதி வீர்யம் னதஜஶ்ச விம்ததி  

பவத்யனரானகா த்யுதி ான் பலரூப குோன்விதஃ (7) 

 

னராகார்னதா முச்யனத னராகாத்-பத்னதா முச்னயத பம்தனாத்  

பயான்-முச்னயத பீதஸ்து முச்னயதாபன்ன ஆபதஃ (8) 

 

துர்காண்யதிதர த்யாஶு புருஷஃ புருனஷாத்த ம்  

துவன்னா  ஸேஸ்னரே னித்யம் பக்தி ஸ ன்விதஃ (9) 

 

வாஸுனதவாஶ்ரனயா  ர்த்னயா வாஸுனதவ பராயேஃ  

ஸர்வபாப விஶுத்தாத் ா யாதி ப்ரஹ்  ஸனாதனம் (10) 

 

ன வாஸுனதவ பக்தானா  ஶுபம் வித்யனத க்வசித்  

ஜன்  ம்றுத்யு ஜராவ்யாதி பயம் கனனவாபஜாயனத (11) 

 

இ ம் ஸ்தவ தீயானஃ ஶ்ரத்தாபக்தி ஸ ன்விதஃ  

யுஜ்னயதாத்  ஸுகக்ஷாம்தி ஶ்ரீத்றுதி ஸ்ம்றுதி கீர்திபிஃ (12) 

 

ன க்னரானதா ன ச  ாத்ஸர்யம் ன னலானபா னாஶுபா திஃ  

பவம்தி க்றுதபுண்யானாம் பக்தானாம் புருனஷாத்தன  (13) 

 

த்பவௌஃ ஸ சம்த்ரார்க னக்ஷத்ரா கம் தினஶா பூர் னோததிஃ  

வாஸுனதவஸ்ய வீர்னயே வித்றுதானி  ோத் னஃ (14) 

 

ஸஸுராஸுர கம்தர்வம் ஸயனக்ஷாரக ராக்ஷஸம்  

ஜகத்வனஶ வர்தனததம் க்றுஷ்ேஸ்ய ஸ சராசரம் (15) 

 

இம்த்ரியாணி  னனாபுத்திஃ ஸத்த்வம் னதனஜா பலம் த்றுதிஃ  

வாஸுனதவாத்  கான்யாேுஃ, னக்ஷத்ரம் னக்ஷத்ரஜ்ஞ ஏவ ச (16) 
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ஸர்வாக ானா  ாசாரஃ ப்ரத ம் பரிகல்பனத  

ஆசர ப்ரபனவா தர்ன ா தர் ஸ்ய ப்ரபுரச்யுதிஃ (17) 

 

றுஷயஃ பிதனரா னதவா  ோபூதானி தாதவஃ  

ஜம்க ா ஜம்க ம் னசதம் ஜகன்னாராயனோத்பவம் (18) 

 

னயானகாஜ்ஞானம் ததா ஸாம்க்யம் வித்யாஃ ஶில்பாதிகர்  ச  

னவதாஃ ஶாஸ்த்ராணி விஜ்ஞானன தத் ஸர்வம் ஜனார்தனாத் (19) 

 

ஏனகா விஷ்ணுர்- ேத்-பூதம் ப்றுதக்பூதா ன்யனனகஶஃ  

த்ரீன்னலாகான் வ்யாப்ய பூதாத் ா பும்க்னத விஶ்வபுகவ்யயஃ (20) 

 

இ ம் ஸ்தவம் பகவனதா விஷ்னோர்-வ்யானஸன கீர்திதம்  

பனடத்ய இச்னசத்-புருஷஃ ஶ்னரயஃ ப்ராப்தும் ஸுகானி ச (21) 

 

விஶ்னவஶ்வர ஜம் னதவம் ஜகதஃ ப்ரபு வ்யயம் 

பஜம்தி னய புஷ்கராக்ஷம் ன னத யாம்தி பராபவம் (22) 

 

ன னத யாம்தி பராபவம் ஓம் ன  இதி   

அர்ஜுன உவாச 

பத் பத்ர விஶாலாக்ஷ பத் னாப ஸுனராத்த   

பக்தானா  னுரக்தானாம் த்ராதாபவ ஜனார்தன (23) 

 

ஶ்ரீபகவான் உவாச 

னயா  ாம் னா  ஸேஸ்னரே ஸ்னதாதுமிச்சதி பாம்டவ  

னஸாஉேன னகன ஶ்னலானகன ஸ்துத ஏவ ன ஸம்ஶயஃ (24) 

 

ஸ்துத ஏவ ன ஸம்ஶய ஓம் ன  இதி  

வ்யாஸ உவாச 

வாஸனாத்-வாஸுனதவஸ்ய வாஸிதம் புவனத்ரயம்  

ஸர்வபூத னிவானஸாஉஸி வாஸுனதவ னன ாஉஸ்துனத (25) 

 

ஶ்ரீவாஸுனதவ னன ாஸ்துத ஓம் ன  இதி  
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பார்வத்யுவாச 

னகனனாபானயன லகுனா விஷ்னோர்-னா  ஸேஸ்ரகம்  

பட்யனத பம்டிகதர்-னித்யம் ஶ்னராது மிச்சாம்யேம் ப்ரனபா (26) 

 

ஈஶ்வர உவாச 

ஶ்ரீரா  ரா  ரான தி ரன  ரான   னனாரன   

ஸேஸ்ரனா  தத்துல்யம் ரா னா  வரானனன (27) 

 

ஶ்ரீரா  னா  வரானன ஓம் ன  இதி  

ப்ரஹ்மமாவாச 

னன ாஉஸ்த்வனம்தாய ஸேஸ்ரமூர்தனய ஸேஸ்ர பாதாக்ஷி ஶினராரு 

பாேனவ  

ஸேஸ்ர னாம்னன புருஷாய ஶாஶ்வனத ஸேஸ்ரனகாடீ யுக தாரினே 

ன ஃ (28) 

 

ஶ்ரீ ஸேஸ்ர னகாடீ யுகதாரினே ன  ஓம் ன  இதி  

 

ஸம்ஜய உவாச 

யத்ர னயானகஶ்வரஃ க்றுஷ்னோ யத்ர பார்னதா தனுர்தரஃ  

தத்ர ஶ்ரீர்-விஜனயா பூதிர்-த்ருவா னீதிர்- திர்-   (29) 

 

ஶ்ரீ பகவான் உவாச 

அனன்யாஶ்சிம்த யம்னதா  ாம் னய ஜனாஃ பர்யுபாஸனத  

னதஷாம் னித்யாபியுக்தானாம் னயாகனக்ஷ ம் வோம்யேம் (30) 

 

பரித்ராோய ஸாதூனாம் வினாஶாய ச துஷ்க்றுதாம்  

தர்  ஸம்ஸ்தாபனார்தாய ஸம்பவாமி யுனக யுனக (31) 

 

ஆர்தாஃ விஷண்ோஃ ஶிதிலாஶ்ச பீதாஃ னகானரஷு ச வ்யாதிஷு 

வர்த ானாஃ  

ஸம்கீர்த்ய னாராயே ஶப்த ாத்ரம் விமுக்த துஃகாஃ ஸுகினனா பவம்தி 

(32) 

 

கானயன வாசா  னனஸம்த்ரி கயர்வா புத்த்யாத் னா வா ப்ரக்றுனதஃ 

ஸ்வபாவாத் 

கனராமி யத்யத்-ஸகலம் பரஸ்க  னாராயோனயதி ஸ ர்பயாமி (33) 
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யதக்ஷர பதப்ரஷ்டம்  ாத்ராஹீனம் து யத்பனவத் 

தத்ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் னதவ னாராயே னன ாஉஸ்துனத  

விஸர்க பிம்து  ாத்ராணி பத பாதாக்ஷராணி ச 

ன்யூனானி சாதிரிக்தானி க்ஷ ஸ்வ புருனஷாத்த ஃ 

 

 

  

http://www.teluguone.com/
http://www.vignanam.org/


Property of HTCSCI, please leave in the temple after prayer 

 

Information copied from various websites such as www.teluguone.com, www.vignanam.org and www. 
telugu.devotionalonly.com and others for the purose helping devotees.  Not to be used for commercial purposes. 

Page 74 

 

 

 
 

ஶ்ரீ ணவம்கண ஶ்வர ணகோவிம்  னோமோவளி  
 

 

ஶ்ரீனிவாஸா னகாவிம்தா ஶ்ரீ னவம்கனடஶா னகாவிம்தா 

பக்த வத்ஸல னகாவிம்தா பாகவதா ப்ரிய னகாவிம்தா 

னித்ய னிர் ல னகாவிம்தா னீலன க ஶ்யா  னகாவிம்தா 

னகாவிம்தா ேரி னகாவிம்தா னகாகுல னம்தன னகாவிம்த 

 

புராே புருஷா னகாவிம்தா பும்டரீகாக்ஷ னகாவிம்தா 

னம்த னம்தனா னகாவிம்தா னவனீத னசாரா னகாவிம்தா 

பஶுபாலக ஶ்ரீ னகாவிம்தா பாப வின ாசன னகாவிம்தா 

துஷ்ட ஸம்ோர னகாவிம்தா துரித னிவாரே னகாவிம்தா 

னகாவிம்தா ேரி னகாவிம்தா னகாகுல னம்தன னகாவிம்த 

 

ஶிஷ்ட பரிபாலக னகாவிம்தா கஷ்ட னிவாரே னகாவிம்தா 

வஜ்ர  குடதர னகாவிம்தா வராே மூர்தீ னகாவிம்தா 

னகாபீஜன னலால னகாவிம்தா னகாவர்தனனாத்தார னகாவிம்தா 

தஶரத னம்தன னகாவிம்தா தஶமுக  ர்தன னகாவிம்தா 

னகாவிம்தா ேரி னகாவிம்தா னகாகுல னம்தன னகாவிம்த 
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பக்ஷி வாேனா னகாவிம்தா பாம்டவ ப்ரிய னகாவிம்தா 

 த்ஸ்ய கூர்  னகாவிம்தா  து ஸூதனா ேரி னகாவிம்தா 

வராே ன்ருஸிம்ே னகாவிம்தா வா ன ப்றுகுரா  னகாவிம்தா 

பலரா ானுஜ னகாவிம்தா பபௌத்த கல்கிதர னகாவிம்தா 

னகாவிம்தா ேரி னகாவிம்தா னகாகுல னம்தன னகாவிம்த 

 

னவணு கான ப்ரிய னகாவிம்தா னவம்கட ர ோ னகாவிம்தா 

ஸீதா னாயக னகாவிம்தா ஶ்ரிதபரிபாலக னகாவிம்தா 

தரித்ரஜன னபாஷக னகாவிம்தா தர்  ஸம்ஸ்தாபக னகாவிம்தா 

அனாத ரக்ஷக னகாவிம்தா ஆபத்பாம்தவ னகாவிம்தா 

னகாவிம்தா ேரி னகாவிம்தா னகாகுல னம்தன னகாவிம்த 

 

ஶரோகதவத்ஸல னகாவிம்தா கருோ ஸாகர னகாவிம்தா 

க ல தளாக்ஷா னகாவிம்தா காமித பலதாத னகாவிம்தா 

பாப வினாஶக னகாவிம்தா பாஹி முரானர னகாவிம்தா 

ஶ்ரீமுத்ராம்கித னகாவிம்தா ஶ்ரீவத்ஸாம்கித னகாவிம்தா 

னகாவிம்தா ேரி னகாவிம்தா னகாகுல னம்தன னகாவிம்த 

 

தரணீ னாயக னகாவிம்தா தினகர னதஜா னகாவிம்தா 

பத் ாவதீ ப்ரிய னகாவிம்தா ப்ரஸன்ன மூர்னத னகாவிம்தா 

அபய ேஸ்த னகாவிம்தா அக்ஷய வரதா னகாவிம்தா 

ஶம்க சக்ரதர னகாவிம்தா ஸாரம்க கதாதர னகாவிம்தா 

னகாவிம்தா ேரி னகாவிம்தா னகாகுல னம்தன னகாவிம்த 

 

விராஜ தீர்த னகாவிம்தா வினராதி  ர்தன னகாவிம்தா 

ஸாலக்ரா  ேர னகாவிம்தா ஸேஸ்ர னா  னகாவிம்தா 

லக்ஷ்மீ வல்லப னகாவிம்தா லக்ஷ் ோக்ரஜ னகாவிம்தா 

கஸ்தூரி திலக னகாவிம்தா காம்சனாம்பரதர னகாவிம்தா 

னகாவிம்தா ேரி னகாவிம்தா னகாகுல னம்தன னகாவிம்த 

 

கருட வாேனா னகாவிம்தா கஜராஜ ரக்ஷக னகாவிம்தா 

வானர னஸவித னகாவிம்தா வாரதி பம்தன னகாவிம்தா 

ஏடு பகாம்டல வாடா னகாவிம்தா ஏகத்வ ரூபா னகாவிம்தா 

ரா  க்ரிஷ்ோ னகாவிம்தா ரகுகுல னம்தன னகாவிம்தா 

னகாவிம்தா ேரி னகாவிம்தா னகாகுல னம்தன னகாவிம்த 
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ப்ரத்யக்ஷ னதவ னகாவிம்தா பர  தயாகர னகாவிம்தா 

வஜ்ர  குடதர னகாவிம்தா கவஜயம்தி  ால னகாவிம்தா 

வட்டீ காஸுல வாடா னகாவிம்தா வாஸுனதவ தனயா னகாவிம்தா 

பில்வபத்ரார்சித னகாவிம்தா பிக்ஷுக ஸம்ஸ்துத னகாவிம்தா 

னகாவிம்தா ேரி னகாவிம்தா னகாகுல னம்தன னகாவிம்த 

 

ஸ்த்ரீ பும் ரூபா னகாவிம்தா ஶிவனகஶவ மூர்தி னகாவிம்தா 

ப்ரஹ் ானம்த ரூபா னகாவிம்தா பக்த தாரகா னகாவிம்தா 

னித்ய கள்யாே னகாவிம்தா னீரஜ னாபா னகாவிம்தா 

ேதி ரா  ப்ரிய னகாவிம்தா ேரி ஸர்னவாத்த  னகாவிம்தா 

னகாவிம்தா ேரி னகாவிம்தா னகாகுல னம்தன னகாவிம்த 

 

ஜனார்தன மூர்தி னகாவிம்தா ஜகத் ஸாக்ஷி ரூபா னகாவிம்தா 

அபினஷக ப்ரிய னகாவிம்தா அபன்னிராஸாத னகாவிம்தா 

னித்ய ஶுபாத னகாவிம்தா னிகில னலானகஶா னகாவிம்தா 

னகாவிம்தா ேரி னகாவிம்தா னகாகுல னம்தன னகாவிம்த 

 

ஆனம்த ரூபா னகாவிம்தா அத்யம்த ரஹித னகாவிம்தா 

இேபர தாயக னகாவிம்தா இபராஜ ரக்ஷக னகாவிம்தா 

பத்  தலக்ஷ னகாவிம்தா பத் னாபா னகாவிம்தா 

னகாவிம்தா ேரி னகாவிம்தா னகாகுல னம்தன னகாவிம்த 

 

திரு ல னிவாஸா னகாவிம்தா துலஸீ வன ால னகாவிம்தா 

னஶஷ ஸாயி னகாவிம்தா னஶஷாத்ரி னிலய னகாவிம்தா 

ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸா னகாவிம்தா ஶ்ரீ னவம்கனடஶா னகாவிம்தா 

னகாவிம்தா ேரி னகாவிம்தா னகாகுல னம்தன னகாவிம்த 
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ஶ்ரீ ணவம்கண ஶ்வர வஜ்ர கவச ஸ்ண ோத்ரம்  

 
ரசன: றுஷி  ார்கம்னட 

 ார்கம்னடய உவா 

 

னாராயேம் பரப்ரஹ்  ஸர்வகாரே காரகம் 

ப்ரபத்னய பவம்கனடஶாக்யாம் தனதவ கவசம்   

 

ஸேஸ்ரஶீர்ஷா புருனஷா னவம்கனடஶஶ்ஶினரா வது 

ப்ரானேஶஃ ப்ராேனிலயஃ ப்ராோண் ரக்ஷது ன  ேரி 

 

ஆகாஶராட் ஸுதானாத ஆத் ானம் ன  ஸதாவது 

னதவனதனவாத்தன ாபாயாத்னதேம் ன  னவம்கனடஶ்வர 

 

ஸர்வத்ர ஸர்வகானலஷு  ம்காம்பாஜானிஶ்வரஃ 

பாலனயன் ாம் ஸதா கர் ஸாபல்யம் னஃ ப்ரயச்சத 

 

ய ஏதத்வஜ்ரகவச னபத்யம் னவம்கனடஶிதுஃ 

ஸாயம் ப்ராதஃ பனடன்னித்யம் ம்றுத்யும் தரதி னிர்பய 

 

இதி ஶ்ரீ பவம்கனடஸ்வர வஜ்ரகவசஸ்னதாத்ரம் ஸம்பூர்ேம்  
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ஶ்ரீ ணவம்கண ஶ மம்களோஶோஸனம்  
 

ரசன: ப்ரதிவாதி பயம்கரம் அன்ன னவதம்தாசார 

 

ஶ்ரியஃ காம்தாய கல்யாேனிதனய னிதனயஉர்தினாம்  

ஶ்ரீனவம்கட னிவாஸாய ஶ்ரீனிவாஸாய  ம்களம் (1) 

 

லக்ஷ்மீ ஸவிப்ர ானலாக ஸுப்ரூ விப்ர  சக்ஷுனஷ  

சக்ஷுனஷ ஸர்வனலாகானாம் னவம்கனடஶாய  ம்களம் (2) 

 

ஶ்ரீனவம்கடாத்ரி ஶ்றும்காக்ர  ம்களாபரோம்க்ரனய  

 ம்களானாம் னிவாஸாய ஶ்ரீனிவாஸாய  ம்களம் (3) 

 

ஸர்வாவய பஸௌம்தர்ய ஸம்பதா ஸர்வனசதஸாம்  

ஸதா ஸம்ன ாேனாயாஸ்து னவம்கனடஶாய  ம்களம் (4) 

 

னித்யாய னிரவத்யாய ஸத்யானம்த சிதாத் னன  

ஸர்வாம்தராத் னன ஶீ த்-னவம்கனடஶாய  ம்களம் (5) 

 

ஸ்வத ஸ்ஸர்வவினத ஸர்வ ஶக்தனய ஸர்வனஶஷினே  

ஸுலபாய ஸுஶீலாய னவம்கனடஶாய  ம்களம் (6) 
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பரஸ்க  ப்ரஹ் னே பூர்ேகா ாய பர ாத் னன  

ப்ரயும்னஜ பரதத்த்வாய னவம்கனடஶாய  ம்களம் (7) 

 

ஆகாலதத்த்வ  ஶ்ராம்த  ாத் னா  னுபஶ்யதாம்  

அத்றுப்த்யம்றுத ரூபாய னவம்கனடஶாய  ம்களம் (8) 

 

ப்ராயஃ ஸ்வசரபேௌ பும்ஸாம் ஶரண்யத்னவன பாணினா  

க்றுபயாஉஉதிஶனத ஶ்ரீ த்-னவம்கனடஶாய  ம்களம் (9) 

 

தயாஉம்றுத தரம்கிண்யா ஸ்தரம்ககரிவ ஶீதகலஃ  

அபாம்கக ஸ்ஸிம்சனத விஶ்வம் னவம்கனடஶாய  ம்களம் (10) 

 

ஸ்ரக்-பூஷாம்பர னேதீனாம் ஸுஷ ாஉஉவேமூர்தனய  

ஸர்வார்தி ஶ னாயாஸ்து னவம்கனடஶாய  ம்களம் (11) 

 

ஶ்ரீகவகும்ட விரக்தாய ஸ்வாமி புஷ்கரிணீதனட  

ர யா ர  ாோய னவம்கனடஶாய  ம்களம் (12) 

 

ஶ்ரீ த்-ஸும்தரஜா  ாத்றுமுனி  ானஸவாஸினன  

ஸர்வனலாக னிவாஸாய ஶ்ரீனிவாஸாய  ம்களம் (13) 

 

 ம்களா ஶாஸனபகரர்- தாசார்ய புனராகக ஃ  

ஸர்கவஶ்ச பூர்கவராசார்கயஃ ஸத்க்றுதாயாஸ்து  ம்களம் (14) 

 

ஶ்ரீ பத் ாவதீ ஸன த ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ பரப்ரஹ் னே ன  
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ஸுப்ரஹ்மண்ய அஷ் கம் கரோவலம்ப ஸ்ண ோத்ரம் 
 

னே ஸ்வாமினாத கருோகர தீனபம்னதா, 

ஶ்ரீபார்வதீஶமுகபம்கஜ பத் பம்னதா  

ஶ்ரீஶாதினதவகேபூஜிதபாதபத் , 

வல்லீஸனாத    னதஹி கராவலம்பம் (1) 

 

னதவாதினதவனுத னதவகோதினாத, 

னதனவம்த்ரவம்த்ய ம்றுதுபம்கஜ ம்ஜுபாத  

னதவர்ஷினாரதமுனீம்த்ரஸுகீதகீர்னத, 

வல்லீஸனாத    னதஹி கராவலம்பம் (2) 

 

னித்யான்னதான னிரதாகில னராகோரின், 

தஸ் ாத்ப்ரதான பரிபூரிதபக்தகா   

ஶ்றுத்யாக ப்ரேவவாச்யனிஜஸ்வரூப, 

வல்லீஸனாத    னதஹி கராவலம்பம் (3) 

 

க்பரௌம்சாஸுனரம்த்ர பரிகம்டன ஶக்திஶூல, 

பாஶாதிஶஸ்த்ரபரி ம்டிததிவ்யபானே  

ஶ்ரீகும்டலீஶ த்றுததும்ட ஶிகீம்த்ரவாே, 

வல்லீஸனாத    னதஹி கராவலம்பம் (4) 
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னதவாதினதவ ரத ம்டல  த்ய னவத்ய, 

னதனவம்த்ர பீடனகரம் த்றுடசாபேஸ்தம்  

ஶூரம் னிேத்ய ஸுரனகாடிபிரீட்ய ான, 

வல்லீஸனாத    னதஹி கராவலம்பம் (5) 

 

ோராதிரத்ன ணியுக்தகிரீடோர, 

னகயூரகும்டலலஸத்கவசாபிரா   

னே வீர தாரக ஜயா ரப்றும்தவம்த்ய, 

வல்லீஸனாத    னதஹி கராவலம்பம் (6) 

 

பம்சாக்ஷராதி னு ன்த்ரித காங்கனதாகயஃ, 

பம்சாம்றுகதஃ ப்ரமுதினதம்த்ரமுககர்முனீம்த்கரஃ  

பட்டாபிஷிக்த ேரியுக்த பராஸனாத, 

வல்லீஸனாத    னதஹி கராவலம்பம் (7) 

 

ஶ்ரீகார்தினகய கருோம்றுதபூர்ேத்றுஷ்ட்யா, 

கா ாதினராககலுஷீக்றுததுஷ்டசித்தம்  

பக்த்வா து  ா வகளாதர காம்திகான்த்யா, 

வல்லீஸனாத    னதஹி கராவலம்பம் (8) 

 

ஸுப்ரஹ் ண்ய கராவலம்பம் புண்யம் னய படன்தி த்வினஜாத்த ாஃ  

னத ஸர்னவ முக்தி  ாயான்தி ஸுப்ரஹ் ண்ய ப்ரஸாததஃ  

ஸுப்ரஹ் ண்ய கராவலம்பமிதம் ப்ராதருத்தாய யஃ பனடத்  

னகாடிஜன் க்றுதம் பாபம் தத்க்ஷோனதவ னஶ்யதி(9) 
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ஶ்ரீ ரோம பன்ச ரத்ன ஸ்ண ோத்ரம் 

ரசன: ஆதி ஶம்கராசார் 

 

கம்ஜாதபத்ராயத னலாசனாய கர்ோவதம்னஸாஜ்ஜ்வல கும்டலாய 

காருண்யபாத்ராய ஸுவம்ஶஜாய னன ாஸ்து ரா ாயஸலக்ஷ் ோய (1) 

 

வித்யுன்னிபாம்னபாத ஸுவிக்ரோய வித்யாதகரஸ்ஸம்ஸ்துத ஸத்குோய 

வீராவதாரய வினராதிேர்த்னர னன ாஸ்து ரா ாயஸலக்ஷ் ோய (2) 

 

ஸம்ஸக்த திவ்யாயுத கார்முகாய ஸமுத்ர கர்வாபேராயுதாய 

ஸுக்ரீவமித்ராய ஸுராரிேம்த்னர னன ாஸ்து ரா ாயஸலக்ஷ் ோய (3) 

 

பீதாம்பராலம்க்றுத  த்யகாய பிதா னேம்த்ரா ர வம்திதாய 

பித்னர ஸ்வபக்தஸ்ய ஜனஸ்ய  ாத்னர னன ாஸ்து ரா ாயஸலக்ஷ் ோய (4) 

 

னன ா ன ஸ்னத கில பூஜிதாய னன ா ன ஸ்னதம்துனிபானனாய 

னன ா ன ஸ்னத ரகுவம்ஶஜாய னன ாஸ்து ரா ாயஸலக்ஷ் ோய (5) 

 

இ ானி பம்சரத்னானி த்ரிஸம்த்யம் யஃ பனடன்னரஃ 

ஸர்வபாப வினிர்முக்தஃ ஸ யாதி பர ாம் கதிம்(6) 

 

இதி ஶ்ரீஶம்கராசார்ய விரசித ஶ்ரீரா பம்சரத்னம் ஸம்பூர்ே  
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ஶ்ரீ  ஹனுமோன் சோலீஸோ 

ரசன: துலஸீ தாஸ 

 

மதாஹா 

ஶ்ரீ குரு சரன ஸனராஜ ரஜ னிஜ னு முகுரு ஸுதாரி  

பரனஊ ரகுபர பி ல ஜஸு னஜா தாயகு பல சாரி) 

புத்திஹீன னனு ஜானினக ஸுமிபரௌ பவன கு ார  

பல புத்தி வித்யா னதேு ன ாஹி ேரேு கனலஸ பிகார்) 

 

த்யானம் 

னகாஷ்பதீக்றுத வாராஶிம்  ஶகீக்றுத ராக்ஷஸம்  

ரா ாயே  ோ ாலா ரத்னம் வம்னத அனிலாத் ஜம்) 

யத்ர யத்ர ரகுனாத கீர்தனம் தத்ர தத்ர க்றுத ஸ்த காம்ஜலிம்  

பாஷ்பவாரி பரிபூர்ே னலாசனம்  ாருதிம் ன த ராக்ஷஸாம்தகம்) 

 

சசௌபாஈ 

ஜய ேனு ான ஜ்ஞான குே ஸாகர  

ஜய கபீஶ திேு னலாக உஜாகர (1) 

 

ரா தூத அதுலித பலதா ா  

அம்ஜனி புத்ர பவனஸுத னா ா (2) 
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 ோவீர விக்ர  பஜரங்கீ  

கு தி னிவார ஸு தி னக ஸங்கீ)3) 

 

கம்சன வரே விராஜ ஸுனவஶா  

கானன கும்டல கும்சித னகஶா (4) 

 

ோதவஜ்ர ஔ த்வஜா விராகஜ  

காம்னத மூம்ஜ ஜனனஊ ஸாகஜ (5 

 

ஶம்கர ஸுவன னகஸரீ னன்தன  

னதஜ ப்ரதாப  ோஜக வன்தன (6) 

 

வித்யாவான குணீ அதி சாதுர  

ரா  காஜ கரினவ னகா ஆதுர (7) 

 

ப்ரபு சரித்ர ஸுனினவ னகா ரஸியா  

ரா லகன ஸீதா  ன பஸியா (8 

 

ஸூக்ஷ்  ரூபதரி ஸியஹிம் திகாவா  

விகட ரூபதரி லம்க ஜராவா (9) 

 

பீ  ரூபதரி அஸுர ஸம்ோனர  

ரா சம்த்ர னக காஜ ஸம்வானர (10) 

 

லாய ஸம்ஜீவன லகன ஜியானய  

ஶ்ரீ ரகுவீர ேரஷி உர லானய (11) 

 

ரகுபதி கீன்ஹீ பேுத படாஈ  

து     ப்ரிய பரதஹி ஸ  பாஈ (12) 

 

ஸேஸ வதன தும்ேனரா ஜாஸ காகவ  

அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட லகாகவ (13) 
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ஸனகாதிக ப்ரஹ் ாதி முனீஶா  

னாரத ஶாரத ஸஹித அஹீஶா (14) 

 

ஜ (ய ) குனபர திகபால ஜோம் னத  

கவி னகாவித கஹி ஸனக கோம் னத (15) 

 

து  உபகார ஸுக்ரீவஹி கீன்ோ  

ரா  மிலாய ராஜபத தீன்ோ (16) 

 

தும்ேனரா  ன்த்ர விபீஷே  ானா  

லம்னகஶ்வர பஏ ஸப ஜக ஜானா (17) 

 

யுக ஸேஸ்ர னயாஜன பர பானூ  

லீல்னயா தாஹி  துர பல ஜானூ (18) 

 

ப்ரபு முத்ரிகா ன லி முக  ாஹீ  

ஜலதி லாம்கி கனய அசரஜ னாஹீ (19) 

 

துர்க  காஜ ஜகத னக னஜனத  

ஸுக  அனுக்ரே தும்ேனர னதனத (20) 

 

ரா  துஆனர து  ரகவானர  

னோத ன ஆஜ்ஞா பினு கபஸானர (21) 

 

ஸப ஸுக லகே தும்ோரீ ஶரோ  

து  ரக்ஷக காேூ னகா டர னா (22) 

 

ஆபன னதஜ தும்ோனரா ஆகப  

தீனனாம் னலாக ோம்க னத காம்கப (23) 

 

பூத பிஶாச னிகட னஹி ஆகவ  

 ேவீர ஜப னா  ஸுனாகவ (24) 
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னாகஸ னராக ேகர ஸப பீரா  

ஜபத னிரம்தர ேனு த வீரா (25) 

 

ஸம்கட னதம்(னஸம்) ேனு ான சுடாகவ  

 ன க்ர  வசன த்யான னஜா லாகவ (26) 

 

ஸப பர ரா  தபஸ்வீ ராஜா  

தினனக காஜ ஸகல து  ஸாஜா (27) 

 

ஔர  னனாரத னஜா னகாஇ லாகவ  

னஸாஈ அமித ஜீவன பல பாகவ (28) 

 

சானரா யுக பரிதாப தும்ோரா  

கே பரஸித்த ஜகத உஜியாரா (29) 

 

ஸாது ஸன்த னக து  ரகவானர  

அஸுர னிகன்தன ரா  துலானர (30) 

 

அஷ்டஸித்தி பனௌ(னவ) னிதி னக தாதா  

அஸ வர தீன்ே ஜானகீ  ாதா (31) 

 

ரா  ரஸாயன தும்ோனர பாஸா  

ஸாத ரனோ ரகுபதி னக தாஸா (32) 

 

தும்ேனர பஜன ரா னகா பாகவ  

ஜன  ஜன  னக துக பிஸராகவ (33) 

 

அம்த கால ரகுவர புரஜாஈ  

ஜோம் ஜன்  ேரிபக்த கோஈ (34) 

 

ஔர னதவதா சித்த ன தரஈ  

ேனு த னஸஇ ஸர்வ ஸுக கரஈ (35) 
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ஸம்கட ககட மிகட ஸப பீரா  

னஜா ஸுமிகர ேனு த பல வீரா (36) 

 

கஜ கஜ கஜ ேனு ான னகாஸாஈ  

க்றுபா கனரா குருனதவ கீ னாஈ (37 ( 

 

னஜா ஶத வார பாட கர னகாஈ  

சூடஹி பன்தி  ோ ஸுக னோஈ (38) 

 

னஜா யே பகட ேனு ான சாலீஸா  

னோய ஸித்தி ஸாகீ பகௌரீஶா (39) 

 

துலஸீதாஸ ஸதா ேரி னசரா  

கீகஜ னாத ஹ்றுதய  ே னடரா (40) 

 

மதாஹா 

பவன தனய ஸங்கட ேரே –  ங்கள மூரதி ரூப்  

ரா  லகன ஸீதா ஸஹித – ஹ்றுதய பஸேு ஸுரபூப்) 

 

ஸியாவர ரா சன்த்ரகீ ஜய  பவனஸுத ேனு ானகீ ஜய  னபானலா பாஈ ஸப 

ஸன்தனகீ ஜய  
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ஶ்ரீ ஆம்ஜணனய  ம் கம் 
  

 

ஶ்ரீ ஆம்ஜனனயம் ப்ரஸன்னாம்ஜனனயம் 

ப்ரபாதிவ்யகாயம் ப்ரகீர்தி ப்ரதாயம் 
 

பனஜ வாயுபுத்ரம் பனஜ வாலகாத்ரம் பனஜேம் பவித்ரம் 
பனஜ ஸூர்யமித்ரம் பனஜ ருத்ரரூபம் 

 

பனஜ ப்ரஹ் னதஜம் படம்சுன் ப்ரபாதம்பு 
ஸாயம்த்ரமுன் னீனா ஸம்கீர்தனல் னஜஸி 

 

னீ ரூபு வர்ணிம்சி னீமீத னன தம்டகம் பபாக்கடின் னஜய 
னீ மூர்திகாவிம்சி னீஸும்தரம் பபம்சி னீ தாஸதாஸும்டகவ 

 

ரா பக்தும்டகன னின்னு னனபகால்பசதன் 
னீ கடாக்ஷம்புனன் ஜூசினத னவடுகல் னசஸினத 

 

னா ப ாராலிம்சினத னன்னு ரக்ஷிம்சினத 
அம்ஜனானதவி கர்பான்வயா னதவ 

 

னின்பனம்ச னனபனம்தவாடன் 
தயாஶாலிகவ ஜூசியுன் தாதகவ ப்னராசியுன் 

 

தக்கரன் னில்சியுன் பதால்லி ஸுக்ரீவுகுன்- ம்த்ரிகவ 
ஸ்வாமி கார்யார்தக  னயகி 

 

http://www.teluguone.com/
http://www.vignanam.org/


Property of HTCSCI, please leave in the temple after prayer 

 

Information copied from various websites such as www.teluguone.com, www.vignanam.org and www. 
telugu.devotionalonly.com and others for the purose helping devotees.  Not to be used for commercial purposes. 

Page 89 

 

ஶ்ரீரா  பஸௌமித்ருலம் ஜூசி வாரின்விசாரிம்சி 
ஸர்னவஶு பூஜிம்சி யப்பானுஜும் பம்டு காவிம்சி 

 

வாலினின் ஜம்பிம்சி காகுத்த்ஸ திலகுன் க்றுபாத்றுஷ்டி வீக்ஷிம்சி 
கிஷ்கிம்தனகபதம்சி ஶ்ரீரா  கார்யார்தக  லம்க னகபதம்சியுன் 

 

லம்கிணின் ஜம்பியுன் லம்கனுன் கால்சியுன் 
யப்பூமிஜம் ஜூசி யானம்தமுப்பபாம்கி யாயும்கரம்பிச்சி 

 

யாரத்னமுன் பதச்சி ஶ்ரீராமுனகுன்னிச்சி ஸம்னதாஷமுன்னஜஸி 
ஸுக்ரீவுனின் யம்கதுன் ஜாம்பவம்து ன்னலுன்னீலுலன் கூடி 

 

யானஸதுவுன் தாடி வானருல்மூககல பபன்மூககல 
யாகதத்யுலன் த்ரும்சகா ராவணும்டம்த காலாக்னி ருத்ரும்டுகா வச்சி 

 

ப்ரஹ் ாம்டக னட்டி யா ஶக்தினின்கவசி யாலக்ஷணுன் 
மூர்சபனாம்திம்பகானப்புனட னீவு 

 

ஸம்ஜீவினின்பதச்சி பஸௌமித்ரிகின்னிச்சி ப்ராேம்பு ரக்ஷிம்பகா 
கும்பகர்ோதுல ன்வீருலம் னபார ஶ்ரீரா  பாோக்னி 

 

வாரம்தரின் ராவணுன் ஜம்பகா னம்த னலாகம்பு லானம்தக  யும்ட 
னவ்னவளனு ன்விபீஷுணுன் னவடுகன் னதாடுகன் வச்சி பட்டாபினஷகம்பு  

 

னசயிம்சி, 

ஸீதா ோனதவினின் பதச்சி ஶ்ரீராமுகுன்னிச்சி, 
 

யம்தன்னனயாத்யாபுரின்பஜாச்சி பட்டாபினஷகம்பு ஸம்ரம்பக யுன்ன 
னீகன்ன னாபகவ்வருன் கூர்மி னலரம்சு  ன்னிம்சி ஶ்ரீரா பக்த  

ப்ரஶஸ்தம்புகா 
னின்னு னஸவிம்சி னீ கீர்தனல் னசஸினன் பாபமுல்ல்பாயுனன பயமுலுன் 
தீருனன பாக்யமுல் கல்குனன ஸாம்ராஜ்யமுல் கல்கு ஸம்பத்துலுன்  

கல்குனனா 
வானராகார னயாபக்த  ம்தார னயாபுண்ய ஸம்சார னயாதீர னயாவீர 

னீனவ ஸ ஸ்தம்புகா பனாப்பி யாதாரக ப்ரஹ்   ம்த்ரம்பு படியிம்சுசுன்  
ஸ்திரம்முகன் 

வஜ்ரனதேம்புனுன் தால்சி ஶ்ரீரா  ஶ்ரீரா யம்சுன்  னஃபூதக ன 
எப்புடுன்  
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தப்பகன் 
தலதுனா ஜிஹ்வயம்தும்டி னீ தீர்கனதேம்மு த்கரனலாக்ய ஸம்சாரிகவ  

ரா  
னா ாம்கிதத்யானிகவ ப்ரஹ் னதஜம்புனன் பரௌத்ரனீஜ்வால 

கல்னலால ோவீர ேனு ம்த ஓம்கார ஶப்தம்புலன் பூத ப்னரதம்புலன் 

 

 பபன் 
பிஶாசம்புலன் ஶாகினீ டாகினீத்யாதுலன் காலிதய்யம்புலன் 

னீது வாலம்புனன் ஜுட்டி னனலம்படம் பகாட்டி னீமுஷ்டி காதம்புலன் 
 

பாேுதம்டம்புலன் னரா கம்டம்புலன் த்ரும்சி காலாக்னி 
ருத்ரும்டகவ னீவு ப்ரஹ் ப்ரபாபாஸிதம்கபன னீதிவ்ய னதஜம்புனுன்  

ஜூசி 
ரானராரி னாமுத்து னரஸிம்ே யன்சுன் தயாத்றுஷ்டி 
வீக்ஷிம்சி னன்னனலு னாஸ்வாமினயா யாம்ஜனனயா 

 

ன ஸ்னத ஸதா ப்ரஹ் சாரீ 
ன ஸ்னத னன ாவாயுபுத்ரா ன ஸ்னத ன ஃ  
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மம்த்ர புஷ்பம் 
 

னயா’உபாம் புஷ்பம் னவத’ புஷ்ப’வான் ப்ரஜாவா”ன் பஶு ான் ப’வதி | 

சம்த்ர ா வா அபாம் புஷ்பம்” | புஷ்ப’வான் ப்ரஜாவா”ன் பஶு ான் 

ப’வதி | ய ஏவம் னவத’ | னயாஉபா ாயத’னம் னவத’ | ஆயதன’வான் பவதி 
| 

அக்னிர்வா அபா ாயத’னம் | ஆயத’னவான் பவதி | னயா”க்னனராயத’னம் 

னவத’ | ஆயத’னவான் பவதி | ஆனபாவா அக்னனராயத’னம் | 

ஆயத’னவான் பவதி | ய ஏவம் னவத’ | னயா’உபா ாயத’னம் னவத’ | 

ஆயத’னவான் பவதி | 
 

வாயுர்வா அபா ாயத’னம் | ஆயத’னவான் பவதி | னயா வானயாராயத’னம் 

னவத’ | ஆயத’னவான் பவதி | ஆனபா கவ வானயாராயத’னம் | 

ஆயத’னவான் பவதி | ய ஏவம் னவத’ | னயா’உபா ாயத’னம் னவத’ | 

ஆயத’னவான் பவதி | 
 

அபஸௌ கவ தப’ன்னபா ாயத’னம் ஆயத’னவான் பவதி | னயா’

உமுஷ்யதப’த ஆயத’னம் னவத’ | ஆயத’னவான் பவதி | ஆனபா’ வா 

அமுஷ்யதப’த ஆயத’னம் |ஆயத’னவான் பவதி | ய ஏவம் னவத’ | னயா’

உபா ாயத’னம் னவத’ | ஆயத’னவான் பவதி | 
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சம்த்ர ா வா அபா ாயத’னம் | ஆயத’னவான் பவதி | யஃ சம்த்ர ’ஸ 

ஆயத’னம் னவத’ | ஆயத’னவான் பவதி | ஆனபா கவ சம்த்ர ’ஸ 

ஆயத’னம் | ஆயத’னவான் பவதி | ய ஏவம் னவத’ | னயா’உபா ாயத’னம் 

னவத’ | ஆயத’னவான் பவதி | 
 

னக்ஷ்த்ர’த்ராணி வா அபா ாயத’னம் | ஆயத’னவான் பவதி | னயா 

னக்ஷ்த்ர’த்ராோ ாயத’னம் னவத’ | ஆயத’னவான் பவதி | ஆனபா கவ 

னக்ஷ’த்ராோ ாயத’னம் | ஆயத’னவான் பவதி | ய ஏவம் னவத’ | னயா’

உபா ாயத’னம் னவத’ | ஆயத’னவான் பவதி | 
 

பர்ஜன்னயா வா அபா ாயத’னம் | ஆயத’னவான் பவதி | யஃ 

பர்ஜன்ய’ஸ்யாயத’னம் னவத’ | ஆயத’னவான் பவதி | ஆனபா கவ 

பர்ஜன்யஸ்யாயத’னம் | ஆயத’னவான் பவதி | ய ஏவம் னவத’ | னயா’

உபா ாயத’னம் னவத’ | ஆயத’னவான் பவதி | 
 

ஸம்வத்ஸனரா வா அபா ாயத’னம் | ஆயத’னவான் பவதி | யஃ 

ஸம்’வத்ஸரஸ்யாயத’னம் னவத’ | ஆயத’னவான் பவதி | ஆனபா கவ 

ஸம்’வத்ஸரஸ்யாயத’னம் னவத’ | ஆயத’னவான் பவதி | ய ஏவம் னவத’ | 

னயா”உப்ஸு னாவம் ப்ரதி’ஷ்டிதாம் னவத’ | ப்ரத்னயவ தி’ஷ்டதி | 
 

ஓம் ராஜாதிராஜாய’ ப்ரஸஹ்ய ஸாஹினன” | னன ா’ வயம் 

கவ”ஶ்ரவோய’ குர் னே | ஸ ன  கா ான் கா  கா ா’ய  ஹ்யம்” | 

கான ஶ்வனரா கவ”ஶ்ரவனோ த’தாது | குனபராய’ கவஶ்ரவோய’ | 

 ோராஜாய ன ஃ’ | 
 

ஓம்” தத்ப்ரஹ்  | ஓம்” தத்வாயுஃ | ஓம்” ததாத் ா | 

ஓம்” தத்ஸத்யம் | ஓம்” தத்ஸர்வம்” | ஓம்” தத்-புனரார்ன ஃ || 
 

அம்தஶ்சரதி பூனதஷு குோயாம் விஶ்வமூர்திஷு 

த்வம் யஜ்ஞஸ்த்வம் வஷட்காரஸ்த்வ-மிம்த்ரஸ்த்வக்ம்  

ருத்ரஸ்த்வம் விஷ்ணுஸ்த்வம் ப்ரஹ் த்வம்’ ப்ரஜாபதிஃ | 
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த்வம் ததாப ஆனபா ஜ்னயாதீரனஸாஉம்றுதம் ப்ரஹ்  பூர்புவஸ்ஸுவனராம் 

| 
ஈஶானஸ்ஸர்வ வித்யானாமீஶ்வர ஸ்ஸர்வபூதானாம் 

ப்ரஹ் ாதிபதிர்-ப்ரஹ் னோஉதிபதிர்-ப்ரஹ் ா ஶினவா ன  அஸ்து ஸதா 

ஶினவாம் | 
 

தத்விஷ்னனாஃ பர ம் பதக்ம் ஸதா பஶ்யம்தி 
ஸூரயஃ திவீவசக்ஷு ராததம் தத்வி ப்ரானஸா 
விபஸ்யனவா ஜாக்றுோன் ஸத்ஸமிம்தனத 

தத்விஷ்னனார்ய-த்பர ம் பதம் | 
 

றுதக்ம் ஸத்யம் ப’ரம் ப்ரஹ்  புருஷம்’ க்றுஷ்ேபிம்க’லம் |  

ஊர்த்வனர’தம் வி’ரூபா’க்ஷம் விஶ்வரூ’பாய கவ னன ா ன ஃ’ ||  
 

ஓம் னாராயோய’ வித் னே’ வாஸுனதவாய’ தீ ஹி |  

தன்னனா’ விஷ்ணுஃ ப்ரனசாதயா”த் || 
 

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ | 
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ஓம் ஜய ஜக ஶீ ஹணர 
 

ஓம் ஜய ஜகதீஶ ேனர 

ஸ்வாமீ ஜய ஜகதீஶ ேனர 

பக்த ஜனனாம் னக ஸம்கட, 

தாஸ ஜனனாம் னக ஸம்கட, 

க்ஷே ன ம் தூர கனர, 

ஓம் ஜய ஜகதீஶ ேனர (1) 

 

னஜா த்யானவ பல பானவ, 

துக பினனஸ  ன கா 

ஸ்வாமீ துக பினனஸ  ன கா 

ஸுக ஸம் தி கர ஆனவ, 

ஸுக ஸம் தி கர ஆனவ, 

கஷ்ட மினட தன கா 

ஓம் ஜய ஜகதீஶ ேனர (2) 

 

 ாத பிதா து  ன னர, 

ஶரே கேூம் க ம் கிஸகீ 

ஸ்வாமீ ஶரே கேூம் க ம் கிஸகீ . 

து  பின ஔர ன தூஜா, 

து  பின ஔர ன தூஜா, 

ஆஸ கரூம் க ம் ஜிஸகீ 

ஓம் ஜய ஜகதீஶ ேனர (3) 

 

து  பூரே பர ாத் ா, 

து  அம்தரயாமீ 

ஸ்வாமீ து  அன்தரயாமீ 

பராப்ரஹ்  பரன ஶ்வர, 

பராப்ரஹ்  பரன ஶ்வர, 

து  ஸப னக ஸ்வாமீ 

ஓம் ஜய ஜகதீஶ ேனர (4) 
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து  கருோ னக ஸாகர, 

து  பாலனகர்தா 

ஸ்வாமீ து  பாலனகர்தா, 

க ம் மூரக கல காமீ 

க ம் னஸவக து  ஸ்வாமீ, 

க்றுபா கனரா பர்தார 

ஓம் ஜய ஜகதீஶ ேனர (5) 

 

து  னோ ஏக அனகாசர, 

ஸபனக ப்ராேபதி, 

ஸ்வாமீ ஸபனக ப்ராேபதி, 

கிஸ வித மிலூம் தயா ய, 

கிஸ வித மிலூம் தயா ய, 

து னகா க ம் கு தி 

ஓம் ஜய ஜகதீஶ ேனர (6) 

 

தீனபம்து துகேர்தா, 

டாகுர து  ன னர, 

ஸ்வாமீ து  ரன னர 

அபனன ோத உடானவா, 

அபனீ ஶரே லகானவா 

த்வார படா னதனர 

ஓம் ஜய ஜகதீஶ ேனர (7) 

 

விஷய விகார மிடானவா, 

பாப ேனரா னதவா, 

ஸ்வாமீ பாப ேனரா னதவா, 

ஶ்ரத்தா பக்தி படானவா, 

ஶ்ரத்தா பக்தி படானவா, 

ஸம்தன கீ னஸவா 

ஓம் ஜய ஜகதீஶ ேனர (8) 
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ஸஸௌம் ர்ய லஹரி  
 

ரசன: ஆதி ஶம்கராசார் 

ப்ரதம பாகஃ – ஆனன்த லஹரி 

 

புப ௌஸ்கலித பாதானாம் பூமினரவா வலம்பனம்  

த்வயீ ஜாதா பராதானாம் த்வன வ ஶரேம் ஶினவ 

 

ஶிவஃ ஶக்த்யா யுக்னதா யதி பவதி ஶக்தஃ ப்ரபவிதும் 

ன னசனதவம் னதனவா ன கலு குஶலஃ ஸ்பன்திது பி 

அதஸ்த்வாம் ஆராத்யாம் ேரி-ேர-விரின்சாதிபி ரபி 

ப்ரேன்தும் ஸ்னதாதும் வா கத- க்ர்த புண்யஃ ப்ரபவதி(1) 

 

தனீயாம்ஸும் பாம்ஸும் தவ சரே பங்னகருே-பவம் 

விரிம்சிஃ ஸம்சின்வன் விரசயதி னலாகா-னவிகலம்  

வேத்னயனம் பஶௌரிஃ கத பி ஸேஸ்னரே ஶிரஸாம் 

ேரஃ ஸம்க்ஷுத்-கயனம் பஜதி பஸினதாத்தூள னவிதிம்(2) 

 

அவித்யானா- ன்த-ஸ்திமிர-மிஹிர த்வீபனகரீ 

ஜடானாம் கசதன்ய-ஸ்தபக  கரன்த ஶ்ருதிஜரீ  

தரித்ராோம் சின்தா ணி குேனிகா ஜன் ஜலபதௌ 

னி க்னானாம் தம்ஷ்ட்ரா முரரிபு வராேஸ்ய பவதி(3) 

 

த்வதன்யஃ பாணிபயா- பயவரனதா கதவதகேஃ 

த்வன கா கனவாஸி ப்ரகடித-வரபீத்யபினயா  

பயாத் த்ராதும் தாதும் பல பி ச வாம்சாஸ திகம் 

ஶரண்னய னலாகானாம் தவ ஹி சரோனவவ னிபுபேௌ (4) 

 

ேரிஸ்த்வா ாரத்ய ப்ரேத-ஜன-பஸௌபாக்ய-ஜனனீம் 

புரா னாரீ பூத்வா புரரிபு பி னக்ஷாப  னயத்  

ஸ் னராஉபி த்வாம் னத்வா ரதினயன-னலஹ்னயன வபுஷா 

முனீனா ப்யன்தஃ ப்ரபவதி ஹி ன ாோய  ேதாம் (5) 

 

தனுஃ பபௌஷ்பம் ப ௌர்வீ  துகர யீ பஞ்ச விஶிகாஃ 

வஸன்தஃ ஸா ன்னதா  லய ரு-தானயாதன-ரதஃ  
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ததாப்னயகஃ ஸர்வம் ஹி கிரிஸுனத கா பி க்றுபாம் 

அபாம்காத்னத லப்த்வா ஜகதித- னங்னகா விஜயனத (6) 

 

க்வேத்காஞ்சீ-தா ா கரி கலப கும்ப-ஸ்தனனதா 

பரிக்ஷீோ  த்னய பரிேத ஶரச்சன்த்ர-வதனா  

தனுர்பாோன் பாஶம் ஸ்றுணி பி ததானா கரதகலஃ 

புரஸ்தா தாஸ்தாம் னஃ புர திது ரானோ-புருஷிகா (7) 

 

ஸுதாஸின்னதார் த்னய ஸுரவிட-பிவாடீ-பரிவ்றுனத 

 ணித்வீனப னீனபா-பவனவதி சின்தா ணி க்றுனே  

ஶிவகானர  ஞ்னச பர ஶிவ-பர்யங்க னிலயாம் 

பஜன்தி த்வாம் தன்யாஃ கதிசன சிதானன்த-லேரீம் (8) 

 

 ஹீம் மூலாதானர க பி  ணிபூனர ேுதவேம் 

ஸ்திதம் ஸ்வதிஷ்டானன ஹ்றுதி  ருத- ாகாஶ-முபரி  

 னனாஉபி ப்ரூ த்னய ஸகல பி பித்வா குலபதம் 

ஸேஸ்ரானர பத்ன  ஸ ேரேஸி பத்யா விேரனஸ (9) 

 

ஸுதாதாராஸாகர-ஶ்சரேயுகலான்த-ர்விகலிகதஃ 

ப்ரபம்சம் ஸின்ஞ்ன்தீ புனரபி ரஸாம்னாய- ேஸஃ 

அவாப்ய ஸ்வாம் பூமிம் புஜகனிப- த்யுஷ்ட-வலயம் 

ஸ்வ ாத் ானம் க்றுத்வா ஸ்வபிஷி குலகுண்னட குேரிணி (10) 

 

சதுர்பிஃ ஶ்ரீகண்கடஃ ஶிவயுவதிபிஃ பஞ்சபிபி 

ப்ரபின்னாபிஃ ஶம்னபார்னவபிரபி மூலப்ரக்றுதிபிஃ  

சதுஶ்சத்வாரிம்ஶத்-வஸுதல-கலாஶ்ச்-த்ரிவலய- 

த்ரினரகபிஃ ஸார்தம் தவ ஶரேனகாோஃ பரிேதாஃ (11) 

 

த்வதீயம் பஸௌன்தர்யம் துஹினகிரிகன்னய துலயிதும் 

கவீன்த்ராஃ கல்பன்னத கத பி விரிஞ்சி-ப்ரப்றுதயஃ  

யதானலாபகௌத்ஸுக்யா-த ரலலனா யான்தி  னஸா 

தனபாபிர்துஷ்ப்ராபா பி கிரிஶ-ஸாயுஜ்ய-பதவீம் (12) 

 

னரம் வர்ஷீயாம்ஸம் னயனவிரஸம் னர் ஸு ஜடம் 

தவாபாம்கானலானக பதித- னுதாவன்தி ஶதஶஃ  
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கலத்னவணீபன்தாஃ குசகலஶ-விஸ்த்ரிஸ்த-ஸிசயா 

ேடாத் த்ருட்யத்காஞ்னயா விகலித-துகூலா யுவதயஃ (13) 

 

 

 

க்ஷிபதௌ ஷட்பஞ்சாஶத்-த்விஸ திக-பஞ்சாஶ-துதனக 

ேுதனஶ த்வாஷஷ்டி-ஶ்சதுரதிக-பஞ்சாஶ-தனினல  

திவி த்விஃ ஷட் த்ரிம்ஶன்  னஸி ச சதுஃஷஷ்டிரிதி னய 

 யூகா-ஸ்னதஷா- ப்யுபரி தவ பாதாம்புஜ-யுகம் (14) 

 

ஶரஜ்ஜ்னயாத்ஸ்னா ஶுத்தாம் ஶஶியுத-ஜடாஜூட- குடாம் 

வர-த்ராஸ-த்ராே-ஸ்படிககுடிகா-புஸ்தக-கராம்  

ஸக்றுன்ன த்வா னத்வா கதமிவ ஸதாம் ஸன்னிததனத 

 து-க்ஷீர-த்ராக்ஷா- துரி -துரீோஃ பணிதயஃ (15) 

 

கவீன்த்ராோம் னசதஃ க லவன-பாலாதப-ருசிம் 

பஜன்னத னய ஸன்தஃ கதிசிதருோன வ பவதீம்  

விரிஞ்சி-ப்னரயஸ்யா-ஸ்தருேதர-ஶ்ர்றுங்கர லேரீ- 

கபீராபி-ர்வாக்பிஃ ர்விதததி ஸதாம் ரஞ்ஜன மீ (16) 

 

ஸவித்ரீபி-ர்வாசாம் சஶி- ணி ஶிலா-பங்க ருசிபி- 

ர்வஶின்யத்யாபி-ஸ்த்வாம் ஸே ஜனனி ஸம்சின்தயதி யஃ  

ஸ கர்தா காவ்யானாம் பவதி  ேதாம் பங்கிருசிபி- 

ர்வனசாபி-ர்வாக்னதவீ-வதன-க லான ாத  துகரஃ (17) 

 

தனுச்சாயாபிஸ்னத தருே-தரணி-ஶ்ரீஸரணிபி- 

ர்திவம் ஸர்வா-முர்வீ- ருணி னி  க்னாம் ஸ் ரதி யஃ  

பவன்த்யஸ்ய த்ரஸ்ய-த்வனேரிே-ஶாலீன-னயனாஃ 

ஸனோர்வஶ்யா வஶ்யாஃ கதி கதி ன கீர்வாே-கணிகாஃ (18) 

 

முகம் பின்தும் க்றுத்வா குசயுக த-ஸ்தஸ்ய ததனதா 

ேரார்தம் த்யானயத்னயா ேர ஹிஷி னத  ன் தகலாம்  

ஸ ஸத்யஃ ஸம்னக்ஷாபம் னயதி வனிதா இத்யதிலகு 

த்ரினலாகீ ப்யாஶு ப்ர யதி ரவீன்து-ஸ்தனயுகாம் (19) 

 

http://www.teluguone.com/
http://www.vignanam.org/


Property of HTCSCI, please leave in the temple after prayer 

 

Information copied from various websites such as www.teluguone.com, www.vignanam.org and www. 
telugu.devotionalonly.com and others for the purose helping devotees.  Not to be used for commercial purposes. 

Page 99 

 

கிரன்தீ- ங்னகப்யஃ கிரே-னிகுரும்பம்றுதரஸம் 

ஹ்றுதி த்வா  ாதத்னத ஹி கரஶிலா-மூர்திமிவ யஃ  

ஸ ஸர்பாோம் தர்பம் ஶ யதி ஶகுன்ததிப இவ 

ஜ்வரப்லுஷ்டான் த்றுஷ்ட்யா ஸுகயதி ஸுதாதாரஸிரயா (20) 

 

 

தடில்னலகா-தன்வீம் தபன ஶஶி கவஶ்வானர  யீம் 

னிஷ்ண்ோம் ஷண்ோ ப்யுபரி க லானாம் தவ கலாம்  

 ோபத் ாதவ்யாம் ம்றுதித- ல ானயன  னஸா 

 ோன்தஃ பஶ்யன்னதா தததி பர ாஹ்லாத-லேரீம் (21) 

 

பவானி த்வம் தானஸ  யி விதர த்றுஷ்டிம் ஸகருோம் 

இதி ஸ்னதாதும் வாஞ்சன் கதயதி பவானி த்வமிதி யஃ  

தகதவ த்வம் தஸ்க  திஶஸி னிஜஸாயுஜ்ய-பதவீம் 

முகுன்த-ப்ரம்னேன்த்ர ஸ்புட  குட னீராஜிதபதாம் (22) 

 

த்வயா ஹ்றுத்வா வா ம் வபு-ரபரித்றுப்னதன  னஸா 

ஶரீரார்தம் ஶம்னபா-ரபர பி ஶங்னக ஹ்றுத பூத்  

யனததத் த்வத்ரூபம் ஸகல ருோபம் த்ரினயனம் 

குசாப்யா ானம்ரம் குடில-ஶஶிசூடால- குடம் (23) 

 

ஜகத்ஸூனத தாதா ேரிரவதி ருத்ரஃ க்ஷபயனத 

திரஸ்குர்வ-ன்னனதத் ஸ்வ பி வபு-ரீஶ-ஸ்திரயதி  

ஸதா பூர்வஃ ஸர்வம் ததித  னுக்றுஹ்ோதி ச ஶிவ- 

ஸ்தவாஜ்ஞா  லம்ப்ய க்ஷேசலிதனயா ர்ப்ரூலதிகனயாஃ (24) 

 

த்ரயாோம் னதவானாம் த்ரிகுே-ஜனிதானாம் தவ ஶினவ 

பனவத் பூஜா பூஜா தவ சரேனயா-ர்யா விரசிதா  

ததா ஹி த்வத்பானதாத்வேன- ணிபீடஸ்ய னிகனட 

ஸ்திதா ஹ்னயனத-ஶஶ்வன்முகுலித கனராத்தம்ஸ- குடாஃ (25) 

 

விரிஞ்சிஃ பஞ்சத்வம் வ்ரஜதி ேரிராப்னனாதி விரதிம் 

வினாஶம் கீனானஶா பஜதி தனனதா யாதி னிதனம்  

விதன்த்ரீ  ானேன்த்ரீ-விததிரபி ஸம்மீலித-த்றுஶா 

 ோஸம்ோனரஉஸ்மின் விேரதி ஸதி த்வத்பதி ரபஸௌ (26) 
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ஜனபா ஜல்பஃ ஶில்பம் ஸகல பி முத்ராவிரசனா 

கதிஃ ப்ராதக்ஷிண்ய-க்ர ே- ஶனாத்யா ேுதி-விதிஃ  

ப்ரோ ஃ ஸம்னவஶஃ ஸுக கில- ாத் ார்பே-த்றுஶா 

ஸபர்யா பர்யாய-ஸ்தவ பவது யன்ன  விலஸிதம் (27) 

 

ஸுதா ப்யாஸ்வாத்ய ப்ரதி-பய-ஜரம்றுத்யு-ேரிணீம் 

விபத்யன்னத விஶ்னவ விதி-ஶத காத்யா திவிஷதஃ  

கராலம் யத் க்ஷ்னவலம் கபலிதவதஃ காலகலனா 

ன ஶம்னபாஸ்தன்மூலம் தவ ஜனனி தாடங்க  ஹி ா (28) 

 

கிரீடம் கவரிஞ்சம் பரிேர புரஃ ககடபபிதஃ 

கனடானர னகாடீனர ஸ்கலஸி ஜஹி ஜம்பாரி- குடம்  

ப்ரேம்னரஷ்னவனதஷு ப்ரஸப-முபயாதஸ்ய பவனம் 

பவஸ்யப்யுத்தானன தவ பரிஜனனாக்தி-ர்விஜயனத (29) 

 

ஸ்வனதனோத்பூதாபி-ர்க்றுணிபி-ரணி ாத்யாபி-ரபினதா 

னினஷவ்னய னித்னய த்வா  ேமிதி ஸதா பாவயதி யஃ  

கி ாஶ்சர்யம் தஸ்ய த்ரினயன-ஸம்றுத்திம் த்றுேயனதா 

 ோஸம்வர்தாக்னி-ர்விரசயதி னீராஜனவிதிம் (30) 

 

சதுஃ-ஷஷ்டயா தன்த்கரஃ ஸகல  திஸன்தாய புவனம் 

ஸ்திதஸ்தத்த்த-ஸித்தி ப்ரஸவ பரதன்த்கரஃ பஶுபதிஃ  

புனஸ்த்வ-ன்னிர்பன்தா தகில-புருஷார்கதக கடனா- 

ஸ்வதன்த்ரம் னத தன்த்ரம் க்ஷிதிதல  வாதீதர-திதம் (31) 

 

ஶிவஃ ஶக்திஃ கா ஃ க்ஷிதி-ரத ரவிஃ ஶீதகிரேஃ 

ஸ் னரா ேம்ஸஃ ஶக்ர-ஸ்ததனு ச பரா- ார-ேரயஃ  

அமீ ஹ்றுல்னலகாபி-ஸ்திஸ்றுபி-ரவஸானனஷு கடிதா 

பஜன்னத வர்ோஸ்னத தவ ஜனனி னா ாவயவதாம் (32) 

 

ஸ் ரம் னயானிம் லக்ஷ்மீம் த்ரிதய-மித- ாபதௌ தவ  னனா 

ர்னிதாகயனக னித்னய னிரவதி- ோனபாக-ரஸிகாஃ  

பஜன்தி த்வாம் சின்தா ணி-குேனிபத்தாக்ஷ-வலயாஃ 

ஶிவாக்பனௌ ஜுஹ்வன்தஃ ஸுரபிக்றுத-தாராேுதி-ஶகத (33) 
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ஶரீரம் த்வம் ஶம்னபாஃ ஶஶி-மிஹிர-வனக்ஷாருே-யுகம் 

தவாத் ானம்  ன்னய பகவதி னவாத் ான- னகம்  

அதஃ னஶஷஃ னஶஷீத்யய-முபய-ஸாதாரேதயா 

ஸ்திதஃ ஸம்பன்னதா வாம் ஸ ரஸ-பரானன்த-பரனயாஃ (34) 

 

 னஸ்த்வம் வ்னயா  த்வம்  ருதஸி  ருத்ஸாரதி-ரஸி 

த்வ ாப-ஸ்த்வம் பூமி-ஸ்த்வயி பரிேதாயாம் ன ஹி பரம்  

த்வன வ ஸ்வாத் ானம் பரிண் யிதும் விஶ்வ வபுஷா 

சிதானன்தாகாரம் ஶிவயுவதி பானவன பிப்றுனஷ (35) 

 

தவாஜ்ஞசக்ரஸ்தம் தபன-ஶஶி னகாடி-த்யுதிதரம் 

பரம் ஶம்பு வன்னத பரிமிலித-பார்ஶ்வம் பரசிதா  

ய ாராத்யன் பக்த்யா ரவி ஶஶி ஶுசீனா- விஷனய 

னிரானலானக உனலானக னிவஸதி ஹி பானலாக-புவனன (36) 

 

விஶுத்பதௌ னத ஶுத்தஸ்பதிக விஶதம் வ்னயா -ஜனகம் 

ஶிவம் னஸனவ னதவீ பி ஶிவஸ ான-வ்யவஸிதாம்  

யனயாஃ கான்த்யா யான்த்யாஃ ஶஶிகிரண்-ஸாரூப்யஸரனே 

விதூதான்த-ர்த்வான்தா விலஸதி சனகாரீவ ஜகதீ (37) 

 

ஸமுன்மீலத் ஸம்வித்க ல- கரன்கதக-ரஸிகம் 

பனஜ ேம்ஸத்வன்த்வம் கி பி  ேதாம்  ானஸசரம்  

யதாலாபா-தஷ்டாதஶ-குணித-வித்யாபரிேதிஃ 

யதாதத்னத னதாஷாத் குே- கில- த்ப்யஃ பய இவ (38) 

 

தவ ஸ்வாதிஷ்டானன ேுதவே- திஷ்டாய னிரதம் 

தமீனட ஸம்வர்தம் ஜனனி  ேதீம் தாம் ச ஸ யாம்  

யதானலானக னலாகான் தேதி  ேஸி க்னராத-கலினத 

தயார்த்ரா யா த்றுஷ்டிஃ ஶிஶிர-முபசாரம் ரசயதி (39) 

 

தடித்வன்தம் ஶக்த்யா திமிர-பரிபன்தி-ஸ்புரேயா 

ஸ்புர-ன்னா னரத்னாபரே-பரிேத்னதன்த்ர-தனுஷம்  

தவ ஶ்யா ம் ன கம் க பி  ணிபூகரக-ஶரேம் 

னினஷனவ வர்ஷன்தம்-ேரமிஹிர-தப்தம் த்ரிபுவனம் (40) 
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தவாதானர மூனல ஸே ஸ யயா லாஸ்யபரயா 

னவாத் ான  ன்னய னவரஸ- ோதாண்டவ-னடம்  

உபாப்யா ன தாப்யா-முதய-விதி முத்திஶ்ய தயயா 

ஸனாதாப்யாம் ஜஜ்னஞ ஜனக ஜனனீ த் ஜகதிதம் (41) 

 

த்விதீய பாகஃ – சஸௌன்தர்ய லஹரீ 

 

ககத-ர் ாணிக்யத்வம் ககன ணிபிஃ ஸான்த்ரகடிதம் 

கிரீடம் னத கே ம் ஹி கிரிஸுனத கீதயதி யஃ 

ஸ னீனடயச்சாயா-ச்சுரே-ஶகலம் சன்த்ர-ஶகலம் 

தனுஃ பஶௌனாஸீரம் கிமிதி ன னிபத்னாதி திஷோம் (42) 

 

துனனாது த்வான்தம் ன-ஸ்துலித-தலினதன்தீவர-வனம் 

கனஸ்னிக்த-ஶ்லக்ஷ்ேம் சிகுர னிகுரும்பம் தவ ஶினவ  

யதீயம் பஸௌரப்யம் ஸேஜ-முபலப்தும் ஸு னனஸா 

வஸன்த்யஸ்மின்  ன்னய பல தன வாடீ-விடபினாம் (43) 

 

தனனாது னக்ஷ ம் ன-ஸ்தவ வதனபஸௌன்தர்யலேரீ 

பரீவாேஸ்னராதஃ-ஸரணிரிவ ஸீ ன்தஸரணிஃ 

வேன்தீ- ஸின்தூரம் ப்ரபலகபரீ-பார-திமிர 

த்விஷாம் ப்றுன்கத-ர்வன்தீக்றுதன வ னவீனார்க னகரேம் (44) 

 

அராகல ஸ்வாபாவ்யா-தலிகலப-ஸஶ்ரீபி ரலககஃ 

பரீதம் னத வக்த்ரம் பரிேஸதி பங்னகருேருசிம்  

தரஸ்ன னர யஸ்மின் தஶனருசி கிஞ்ஜல்க-ருசினர 

ஸுகன்பதௌ  ாத்யன்தி ஸ் ரதேன சக்ஷு-ர் துலிேஃ (45) 

 

லலாடம் லாவண்ய த்யுதி வி ல- ாபாதி தவ யத் 

த்விதீயம் தன் ன்னய  குடகடிதம் சன்த்ரஶகலம்  

விபர்யாஸ-ன்யாஸா துபய பி ஸம்பூய ச மிதஃ 

ஸுதானலபஸ்யூதிஃ பரிே தி ராகா-ஹி கரஃ (46) 

 

ப்ருபவௌ புக்னன கிம்சித்புவன-பய-பங்கவ்யஸனினி 

த்வதீனய னனத்ராப்யாம்  துகர-ருசிப்யாம் த்றுதகுேம்  

தனு ர் ன்னய ஸவ்னயதரகர க்றுஹீதம் ரதிபனதஃ 

ப்ரனகாஷ்னட முஷ்படௌ ச ஸ்தகயனத னிகூடான்தர-முன  (47) 
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அேஃ ஸூனத ஸவ்ய தவ னயன- ர்காத் கதயா 

த்ரியா ாம் வா ம் னத ஸ்றுஜதி ரஜனீனாயகதயா  

த்றுதீயா னத த்றுஷ்டி-ர்தரதலித-னே ாம்புஜ-ருசிஃ 

ஸ ாதத்னத ஸன்த்யாம் திவஸர்-னிஶனயா-ரன்தரசரீம் (48) 

 

விஶாலா கல்யாணீ ஸ்புதருசி-ரனயாத்யா குவலகயஃ 

க்றுபாதாராதாரா கி பி  துராஉஉனபாகவதிகா  

அவன்தீ த்றுஷ்டிஸ்னத பேுனகர-விஸ்தார-விஜயா 

த்ருவம் தத்தன்னா -வ்யவேரே-னயாக்யாவிஜயனத (49) 

 

கவீனாம் ஸன்தர்ப-ஸ்தபக- கரன்கதக-ரஸிகம் 

கடாக்ஷ-வ்யானக்ஷப-ப்ர ரகலபபௌ கர்ேயுகலம்  

அமுஞ்ச்ன்பதௌ த்றுஷ்ட்வா தவ னவரஸாஸ்வாத-தரபலௌ 

அஸூயா-ஸம்ஸர்கா-தலிகனயனம் கிஞ்சிதருேம் (50) 

 

ஶினவ ஶங்காரார்த்ரா ததிதரஜனன குத்ஸனபரா 

ஸனராஷா கங்காயாம் கிரிஶசரினத விஸ் யவதீ  

ேராஹிப்னயா பீதா ஸரஸிருே பஸௌபாக்ய-ஜனனீ 

ஸகீஷு ஸ்ன ரா னத  யி ஜனனி த்றுஷ்டிஃ ஸகருோ (51) 

 

கனத கர்ோப்யர்ேம் கருத இவ பக்ஷ் ாணி தததீ 

புராம் னபத்து-ஶ்சித்தப்ரஶ -ரஸ-வித்ராவே பனல  

இன  னனத்னர னகாத்ராதரபதி-குனலாத்தம்ஸ-கலினக 

தவாகர்ோக்றுஷ்ட ஸ் ரஶர-விலாஸம் கலயதஃ(52) 

 

விபக்த-த்கரவர்ண்யம் வ்யதிகரித-லீலாஞ்ஜனதயா 

விபாதி த்வன்னனத்ர த்ரிதய மித-மீஶானதயினத  

புனஃ ஸ்ரஷ்டும் னதவான் த்ருஹிே ேரி-ருத்ரானுபரதான் 

ரஜஃ ஸத்வம் னவப்ரத் த  இதி குோனாம் த்ரயமிவ (53) 

 

பவித்ரீகர்தும் னஃ பஶுபதி-பராதீன-ஹ்றுதனய 

தயாமித்கர ர்னனத்கர-ரருே-தவல-ஶ்யா  ருசிபிஃ  

னதஃ னஶானோ கங்கா தபனதனனயதி த்ருவமும் 

த்ரயாோம் தீர்தானா-முபனயஸி ஸம்னபத- னகம் (54) 
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னின னஷான்ன ஷாப்யாம் ப்ரலயமுதயம் யாதி ஜகதி 

தனவத்யாேுஃ ஸன்னதா தரணிதர-ராஜன்யதனனய  

த்வதுன்ன ஷாஜ்ஜாதம் ஜகதித- னஶஷம் ப்ரலயதஃ 

பனரத்ராதும் ஶம்ங்னக பரிஹ்றுத-னின ஷா-ஸ்தவ த்றுஶஃ (55) 

 

 

தவாபர்னே கர்னே ஜபனயன கபஶுன்ய சகிதா 

னிலீயன்னத னதானய னியத  னின ஷாஃ ஶபரிகாஃ  

இயம் ச ஶ்ரீ-ர்பத்தச்சதபுடகவாடம் குவலயம் 

ஜோதி ப்ரத்யூனஷ னிஶி ச விகதய்ய ப்ரவிஶதி(56) 

 

த்றுஶா த்ராகீயஸ்யா தரதலித னீனலாத்பல ருசா 

தவீயாம்ஸம் தீனம் ஸ்னபா க்றுபயா  ா பி ஶினவ  

அனனனாயம் தன்னயா பவதி ன ச னத ோனிரியதா 

வனன வா ேர்ம்னய வா ஸ கர னிபானதா ஹி கரஃ (57) 

 

அராலம் னத பாலீயுகல- கராஜன்யதனனய 

ன னகஷா- ாதத்னத குஸு ஶர னகாதண்ட-குதுகம்  

திரஶ்சீனனா யத்ர ஶ்ரவேபத-முல்ல்ங்ய்ய விலஸன் 

அபாம்க வ்யாஸம்னகா திஶதி ஶரஸன்தான திஷோம் (58) 

 

ஸ்புரத்கண்டானபாக-ப்ரதிபலித தாட்ங்க யுகலம் 

சதுஶ்சக்ரம்  ன்னய தவ முகமிதம்  ன் தரதம்  

ய ாருஹ்ய த்ருஹ்ய த்யவனிரத  ர்னகன்துசரேம் 

 ோவீனரா  ாரஃ ப்ர தபதனய ஸஜ்ஜிதவனத (59) 

 

ஸரஸ்வத்யாஃ ஸூக்தீ-ரம்றுதலேரீ பகௌஶலேரீஃ 

பிப்னத்யாஃ ஶர்வாணி ஶ்ரவே-சுலுகாப்யா- விரலம்  

ச த்காரஃ-ஶ்லாகாசலித-ஶிரஸஃ குண்டலகனோ 

ஜேத்ககரஸ்தாகரஃ ப்ரதிவசன- ாசஷ்ட இவ னத (60) 

 

அபஸௌ னாஸாவம்ஶ-ஸ்துஹினகிரிவண்ஶ-த்வஜபடி 

த்வதீனயா னனதீயஃ பலது பல- ஸ் ாகமுசிதம்  

வேத்யன்தர்முக்தாஃ ஶிஶிரகர-னிஶ்வாஸ-கலிதம் 

ஸம்றுத்த்யா யத்தாஸாம் பஹிரபி ச முக்தா ணிதரஃ (61) 
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ப்ரக்றுத்யாஉஉரக்தாயா-ஸ்தவ ஸுததி தன்தச்சதருனசஃ 

ப்ரவக்ஷ்னய ஸத்றுஶ்யம் ஜனயது பலம் வித்ரு லதா  

ன பிம்பம் தத்பிம்ப-ப்ரதிபலன-ராகா-தருணிதம் 

துலா த்ரானராடும் கதமிவ விலஜ்னஜத கலயா (62) 

 

 

ஸ்மிதஜ்னயாத்ஸ்னாஜாலம் தவ வதனசன்த்ரஸ்ய பிபதாம் 

சனகாராோ- ாஸீ-ததிரஸதயா சஞ்சு-ஜடி ா  

அதஸ்னத ஶீதாம்னஶா-ரம்றுதலேரீ  ாம்லருசயஃ 

பிபன்தீ ஸ்வச்சன்தம் னிஶி னிஶி ப்றுஶம் காஞ்ஜி கதியா (63) 

 

அவிஶ்ரான்தம் பத்யுர்குேகே கதாம்னரடனஜபா 

ஜபாபுஷ்பச்சாயா தவ ஜனனி ஜிஹ்வா ஜயதி ஸா  

யதக்ராஸீனாயாஃ ஸ்படிகத்றுஷ-தச்சச்சவி யி 

ஸரஸ்வத்யா மூர்திஃ பரிே தி  ாணிக்யவபுஷா (64) 

 

ரனே ஜித்வா கதத்யா னபஹ்றுத-ஶிரஸ்த்கரஃ கவசிபிஃ 

னிவ்றுத்கத-ஶ்சண்டாம்ஶ-த்ரிபுரேர-னிர் ால்ய-விமுககஃ  

விஶானகன்த்னரானபன்த்கரஃ ஶஶிவிஶத-கர்பூரஶகலா 

விலீயன்னத  ாதஸ்தவ வதனதாம்பூல-கபலாஃ (65) 

 

விபஞ்ச்யா காயன்தீ விவித- பதானம் பஶுபனத- 

ஸ்த்வயாரப்னத வக்தும் சலிதஶிரஸா ஸாதுவசனன  

ததீகய-ர் ாதுர்கய-ரபலபித-தன்த்ரீகலரவாம் 

னிஜாம் வீோம் வாணீம் னிசுலயதி னசானலன னிப்றுதம் (66) 

 

கரக்னரே ஸ்ப்றுஷ்டம் துஹினகிரிோ வத்ஸலதயா 

கிரினஶனனா-தஸ்தம் முேுரதரபானாகுலதயா  

கரக்ராஹ்யம் ஶம்னபார்முகமுகுரவ்றுன்தம் கிரிஸுனத 

கதம்கரம் ப்ரூ -ஸ்தவ சுபுகன ாபம்யரஹிதம் (67) 

 

புஜாஶ்னலஷான்னித்யம் புரத யிதுஃ கன்டகவதீ 

தவ க்ரீவா தத்னத முகக லனால-ஶ்ரியமியம்  

ஸ்வதஃ ஶ்னவதா காலா கரு பேுல-ஜம்பால லினா 

ம்றுோலீலாலித்யம் வேதி யதனதா ோரலதிகா (68) 
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கனல னரகாஸ்திஸ்னரா கதி க க கீகதக னிபுனே 

விவாே-வ்யானத்த-ப்ரகுேகுே-ஸம்க்யா ப்ரதிபுவஃ  

விராஜன்னத னானாவித- துர-ராகாகர-புவாம் 

த்ரயாோம் க்ரா ாோம் ஸ்திதி-னிய -ஸீ ான இவ னத (69) 

 

 

ம்றுோலீ-ம்றுத்வீனாம் தவ புஜலதானாம் சதஸ்றுோம் 

சதுர்பிஃ பஸௌன்த்ரயம் ஸரஸிஜபவஃ ஸ்பதௌதி வதகனஃ  

னனகப்யஃ ஸன்த்ரஸ்யன் ப்ரத - தனா தன்தகரினபாஃ 

சதுர்ோம் ஶீர்ஷாோம் ஸ - பயேஸ்தார்பே-தியா (70) 

 

னகானா-முத்னயாகத-ர்னவனலினராகம் விேஸதாம் 

கராோம் னத கான்திம் கதய கதயா ஃ கதமுன   

கயாசித்வா ஸாம்யம் பஜது கலயா ேன்த க லம் 

யதி க்ரீடல்லக்ஷ்மீ-சரேதல-லாக்ஷாரஸ-சேம் (71) 

 

ஸ ம் னதவி ஸ்கன்த த்விபிவதன பீதம் ஸ்தனயுகம் 

தனவதம் னஃ னகதம் ேரது ஸததம் ப்ரஸ்னுத-முகம்  

யதானலாக்யாஶங்காகுலித ஹ்றுதனயா ோஸஜனகஃ 

ஸ்வகும்பபௌ னேரம்பஃ பரிம்றுஶதி ேஸ்னதன ஜடிதி (72) 

 

அமூ னத வனக்ஷாஜா-வம்றுதரஸ- ாணிக்ய குதுபபௌ 

ன ஸன்னதேஸ்பன்னதா னகபதி பதானக  னஸி னஃ  

பிபன்பதௌ பதௌ யஸ் ா தவிதித வதூஸங்க ரஸிபகௌ 

கு ாராவத்யாபி த்விரதவதன-க்பரௌஞ்ச்தலபனௌ (73) 

 

வேத்யம்ப ஸ்த்ம்னபர -தனுஜ-கும்பப்ரக்றுதிபிஃ 

ஸ ாரப்தாம் முக்தா ணிபிர லாம் ோரலதிகாம்  

குசானபானகா பிம்பாதர-ருசிபி-ரன்தஃ ஶபலிதாம் 

ப்ரதாப-வ்யாமிஶ்ராம் புரத யிதுஃ கீர்திமிவ னத (74) 

 

தவ ஸ்தன்யம்  ன்னய தரணிதரகன்னய ஹ்றுதயதஃ 

பயஃ பாராவாரஃ பரிவேதி ஸாரஸ்வதமிவ  

தயாவத்யா தத்தம் த்ரவிடஶிஶு-ராஸ்வாத்ய தவ யத் 

கவீனாம் ப்பரௌடானா  ஜனி க னீயஃ கவயிதா (75) 
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ேரக்னராத-ஜ்வாலாவலிபி-ரவலீனடன வபுஷா 

கபீனர னத னாபீஸரஸி க்றுதஸனஙா  னஸிஜஃ  

ஸமுத்தஸ்பதௌ தஸ் ா-தசலதனனய தூ லதிகா 

ஜனஸ்தாம் ஜானீனத தவ ஜனனி னரா ாவலிரிதி (76) 

 

 

யனததத்காலின்தீ-தனுதர-தரங்காக்றுதி ஶினவ 

க்றுனஶ  த்னய கிஞ்சிஜ்ஜனனி தவ யத்பாதி ஸுதியாம்  

வி ர்தா-தன்னயான்யம் குசகலஶனயா-ரன்தரகதம் 

தனூபூதம் வ்னயா  ப்ரவிஶதிவ னாபிம் குேரிணீம் (77) 

 

ஸ்தினரா கங்கா வர்தஃ ஸ்தனமுகுல-னரா ாவலி-லதா 

கலாவாலம் குண்டம் குஸு ஶர னதனஜா-ேுதபுஜஃ  

ரனத-ர்லீலாகாரம் கி பி தவ னாபிர்கிரிஸுனத 

னபலத்வாரம் ஸித்னத-ர்கிரிஶனயனானாம் விஜயனத (78) 

 

னிஸர்க-க்ஷீேஸ்ய ஸ்தனதட-பனரே க்ல ஜுனஷா 

ன ன்மூர்னத ர்னாரீதிலக ஶனகக-ஸ்த்ருட்யத இவ  

சிரம் னத  த்யஸ்ய த்ருடித தடினீ-தீர-தருோ 

ஸ ாவஸ்தா-ஸ்னதம்னனா பவது குஶலம் கஶலதனனய (79) 

 

குபசௌ ஸத்யஃ ஸ்வித்ய-த்தடகடித-கூர்பாஸபிதுபரௌ 

கஷன்பதௌ-பதௌர்மூனல கனககலஶாபபௌ கலயதா  

தவ த்ராதும் பங்காதலமிதி வலக்னம் தனுபுவா 

த்ரிதா னத்த்ம் னதவீ த்ரிவலி லவலீவல்லிபிரிவ (80) 

 

குருத்வம் விஸ்தாரம் க்ஷிதிதரபதிஃ பார்வதி னிஜாத் 

னிதம்பா-தாச்சித்ய த்வயி ேரே ரூனபே னிதனத  

அதஸ்னத விஸ்தீர்னோ குருரய னஶஷாம் வஸு தீம் 

னிதம்ப-ப்ராக்பாரஃ ஸ்தகயதி ஸகுத்வம் னயதி ச (81) 

 

கரீன்த்ராோம் ஶுண்டான்-கனககதலீ-காண்டபடலீம் 

உபாப்யாமூருப்யா-முபய பி னிர்ஜித்ய பவதி  

ஸுவ்றுத்தாப்யாம் பத்யுஃ ப்ரேதிகடினாப்யாம் கிரிஸுனத 

விதிஜ்னஞ ஜானுப்யாம் விபுத கரிகும்ப த்வய ஸி (82) 
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பரானஜதும் ருத்ரம் த்விகுேஶரகர்பபௌ கிரிஸுனத 

னிஷங்பகௌ ஜங்னக னத விஷ விஶினகா பாட- க்றுத  

யதக்னர த்றுஸ்யன்னத தஶஶரபலாஃ பாதயுகலீ 

னகாக்ரச்சன் ானஃ ஸுர முகுட-ஶாகேக-னிஶிதாஃ (83) 

 

 

ஶ்ருதீனாம் மூர்தானனா தததி தவ பயௌ னஶகரதயா 

  ாப்னயபதௌ  ாதஃ னஶரஸி தயயா னதஹி சரபேௌ  

யய ஓஃ பாத்யம் பாதஃ பஶுபதி ஜடாஜூட தடினீ 

யனயா-ர்லாக்ஷா-லக்ஷ்மீ-ரருே ேரிசூடா ணி ருசிஃ (84) 

 

னன ா வாகம் ப்ரூன ா னயன-ர ணீயாய பதனயாஃ 

தவாஸ்க  த்வன்த்வாய ஸ்புட-ருசி ரஸாலக்தகவனத  

அஸூயத்யத்யன்தம் யதபிேனனாய ஸ்ப்றுேயனத 

பஶூனா-மீஶானஃ ப்ர தவன-கங்னகலிதரனவ (85) 

 

ம்றுஷா க்றுத்வா னகாத்ரஸ்கலன- த கவலக்ஷ்யனமிதம் 

லலானட பர்தாரம் சரேக னல தாடயதி னத  

சிராதன்தஃ ஶல்யம் தேனக்றுத முன்மூலிதவதா 

துலானகாடிக்வாகேஃ கிலிகிலித மீஶான ரிபுோ (86) 

 

ஹி ானீ ேன்தவ்யம் ஹி கிரினிவாகஸக-சதுபரௌ 

னிஶாயாம் னித்ராேம் னிஶி-சர பானக ச விஶபதௌ  

வரம் லக்ஷ்மீபாத்ரம் ஶ்ரிய- திஸ்றுேன்னதா ஸ யினாம் 

ஸனராஜம் த்வத்பாபதௌ ஜனனி ஜயத-ஶ்சித்ரமிே கிம் (87) 

 

பதம் னத கீர்தீனாம் ப்ரபத பதம் னதவி விபதாம் 

கதம் னீதம் ஸத்பிஃ கடின-க டீ-கர்பர-துலாம்  

கதம் வா பாேுப்யா-முபய னகானல புரபிதா 

யதாதாய ன்யஸ்தம் த்றுஷதி தய ானனன  னஸா (88) 

 

னகக-ர்னாகஸ்த்ரீோம் கரக ல-ஸம்னகாச-ஶஶிபிஃ 

தரூோம் திவ்யானாம் ேஸத இவ னத சண்டி சரபேௌ  

பலானி ஸ்வஃஸ்னதப்யஃ கிஸலய-கராக்னரே தததாம் 

தரித்னரப்னயா பத்ராம் ஶ்ரிய னிஶ- ஹ்னாய ததபதௌ (89) 
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ததானன தீனனப்யஃ ஶ்ரிய னிஶ- ாஶானுஸத்றுஶீம் 

அ ன்தம் பஸௌன்தர்யம் ப்ரகர- கரன்தம் விகிரதி  

தவாஸ்மின்  ன்தார-ஸ்தபக-ஸுபனக யாது சரனே 

னி ஜ்ஜன்  ஜ்ஜீவஃ கரேசரேஃ ஷ்ட்சரேதாம் (90) 

 

 

பதன்யாஸ-க்ரீடா பரிசய-மிவாரப்து- னஸஃ 

ஸ்கலன்தஸ்னத னகலம் பவனகலேம்ஸா ன ஜேதி  

அதஸ்னதஷாம் ஶிக்ஷாம் ஸுபக ணி- ஞ்ஜீர-ரணித- 

ச்சலாதாசக்ஷாேம் சரேக லம் சாருசரினத (91) 

 

கதாஸ்னத  ஞ்சத்வம் த்ருஹிே ேரி ருத்னரஶ்வர ப்றுதஃ 

ஶிவஃ ஸ்வச்ச-ச்சாயா-கடித-கபட-ப்ரச்சதபடஃ  

த்வதீயானாம் பாஸாம் ப்ரதிபலன ராகாருேதயா 

ஶரீரீ ஶ்றுங்கானரா ரஸ இவ த்றுஶாம் னதாக்தி குதுகம் (92) 

 

அராலா னகனஶஷு ப்ரக்றுதி ஸரலா  ன்தேஸினத 

ஶிரீஷாபா சித்னத த்றுஷதுபலனஶாபா குசதனட  

ப்றுஶம் தன்வீ  த்னய ப்றுது-ருரஸிஜானராே விஷனய 

ஜகத்த்ரதும் ஶம்னபா-ர்ஜயதி கருோ காசிதருோ (93) 

 

கலங்கஃ கஸ்தூரீ ரஜனிகர பிம்பம் ஜல யம் 

கலாபிஃ கர்பூகர-ர் ரகதகரண்டம் னிபிடிதம்  

அதஸ்த்வத்னபானகன ப்ரதிதினமிதம் ரிக்தகுேரம் 

விதி-ர்பூனயா பூனயா னிபிடயதி னூனம் தவ க்றுனத (94) 

 

புராரன்னத-ரன்தஃ புர ஸி தத-ஸ்த்வசரேனயாஃ 

ஸபர்யா- ர்யாதா தரலகரோனா- ஸுலபா  

ததா ஹ்னயனத னீதாஃ ஶத கமுகாஃ ஸித்தி துலாம் 

தவ த்வானராபான்தஃ ஸ்திதிபி-ரணி ாத்யாபி-ர ராஃ (95) 

 

கலத்ரம் கவதாத்ரம் கதிகதி பஜன்னத ன கவயஃ 

ஶ்ரினயா னதவ்யாஃ னகா வா ன பவதி பதிஃ ககரபி தகனஃ  

 ோனதவம் ஹித்வா தவ ஸதி ஸதீனா- சரன  

குசப்யா- ாஸங்கஃ குரவக-தனரா-ரப்யஸுலபஃ (96) 
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கிரா ாேு-ர்னதவீம் த்ருஹிேக்றுஹிணீ- ாக வினதா 

ேனரஃ பத்னீம் பத் ாம் ேரஸேசரீ- த்ரிதனயாம்  

துரீயா காபி த்வம் துரதிக -னிஸ்ஸீ - ஹி ா 

 ோ ாயா விஶ்வம் ப்ர யஸி பரப்ரஹ்  ஹிஷி (97) 

 

 

கதா கானல  ாதஃ கதய கலிதாலக்தகரஸம் 

பினபயம் வித்யார்தீ தவ சரே-னிர்னேஜனஜலம்  

ப்ரக்றுத்யா மூகானா பி ச கவிதா0காரேதயா 

கதா தத்னத வாணீமுகக ல-தாம்பூல-ரஸதாம் (98) 

 

ஸரஸ்வத்யா லக்ஷ்ம்யா விதி ேரி ஸபத்னனா விேரனத 

ரனதஃ பதிவ்ரத்யம் ஶிதிலபதி ரம்னயே வபுஷா  

சிரம் ஜீவன்னனவ க்ஷபித-பஶுபாஶ-வ்யதிகரஃ 

பரானன்தாபிக்யம் ரஸயதி ரஸம் த்வத்பஜனவான் (99) 

 

ப்ரதீப ஜ்வாலாபி-ர்திவஸகர-னீராஜனவிதிஃ 

ஸுதாஸூனத-ஶ்சன்த்னராபல-ஜலலகவ-ரக்யரசனா  

ஸ்வகீகயரம்னபாபிஃ ஸலில-னிதி-பஸௌஹித்யகரேம் 

த்வதீயாபி-ர்வாக்பி-ஸ்தவ ஜனனி வாசாம் ஸ்துதிரியம் (100) 

 

பஸௌன்தயலேரி முக்யஸ்னதாத்ரம் ஸம்வார்ததாயகம்  

பகவத்பாத ஸன்க்லுப்தம் பனடன் முக்பதௌ பனவன்னரஃ 

பஸௌன்தர்யலேரி ஸ்னதாத்ரம் ஸம்பூர்ே  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teluguone.com/
http://www.vignanam.org/


Property of HTCSCI, please leave in the temple after prayer 

 

Information copied from various websites such as www.teluguone.com, www.vignanam.org and www. 
telugu.devotionalonly.com and others for the purose helping devotees.  Not to be used for commercial purposes. 

Page 111 

 

ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவோஸ கத்யம்  
  

ஶ்ரீ தகில ஹீ ம்டல ம்டனதரணீதர  ம்டலாகம்டலஸ்ய, 

னிகிலஸுராஸுரவம்தித வராேனக்ஷத்ர விபூஷேஸ்ய, னஶஷாசல 

கருடாசல ஸிம்ோசல வ்றுஷபாசல னாராயோசலாம்ஜனாசலாதி 

ஶிகரி ாலாகுலஸ்ய, னாதமுக னபாதனிதிவீதிகுேஸாபரே ஸத்த்வனிதி 

தத்த்வனிதி பக்திகுேபூர்ே ஶ்ரீகஶலபூர்ே குேவஶம்வத 

பர புருஷக்றுபாபூர விப்ர ததும்கஶ்றும்க 

கலத்ககனகம்காஸ ாலிம்கிதஸ்ய, ஸீ ாதிக குே ரா ானுஜமுனி 

னா ாம்கித பேு பூ ாஶ்ரய ஸுரதா ாலய வனரா ாயத 

வனஸீ ாபரிவ்றுத விஶம்கடதட னிரம்தர விஜ்றும்பித பக்திரஸ 

னிர்கரானம்தார்யாோர்ய ப்ரஸ்ரவேதாராபூர விப்ர த ஸலிலபரபரித 

 ோதடாக  ம்டிதஸ்ய, கலிகர்த   ல ர்தன கலினதாத்ய  விலஸத்ய  

னிய ாதி  முனிகேனினஷவ்ய ாே ப்ரத்யக்ஷீபவன்னிஜஸலில 

ஸ ஜ்ஜன ன ஜ்ஜன னிகிலபாபனாஶனா பாபனாஶன தீர்தாத்யாஸிதஸ்ய, 

முராரினஸவக ஜராதிபீடித னிரார்திஜீவன னிராஶ பூஸுர வராதிஸும்தர 

ஸுராம்கனாரதி கராம்கபஸௌஷ்டவ கு ாரதாக்றுதி கு ாரதாரக 

ஸ ாபனனாதய தனூனபாதக  ோபதா ய விோபனனாதித ஸகலபுவன 

விதித கு ாரதாராபிதான தீர்தாதிஷ்டிதஸ்ய, தரணிதல கதஸகல ேதகலில 

ஶுபஸலில கதபேுள விவித ல ேதிசதுர ருசிரதர வினலாகன ாத்ர 

விதளித விவித  ோபாதக ஸ்வாமிபுஷ்கரிணீ ஸன தஸ்ய, பேுஸம்கட 

னரகாவட பததுத்கட கலிகம்கட கலுனஷாத்பட ஜனபாதக வினிபாதக 

ருசினாடக கரோடக கலஶாஹ்றுத க லாரத ஶுப ம்ஜன ஜலஸஜ்ஜன 

பரபரித னிஜதுரித ேதினிரத ஜனஸதத னிரஸ்தனிரர்கள னபபீய ான 

ஸலில ஸம்ப்றுத விஶம்கட கடாேதீர்த விபூஷிதஸ்ய, ஏவ ாதி  

பூரி ம்ஜி  ஸர்வபாதக கர்வோபக ஸின்துடம்பர ோரிஶம்பர 

விவிதவிபுல புண்யதீர்தனிவே னிவாஸஸ்ய, ஶ்ரீ னதா னவம்கடாசலஸ்ய 

ஶிகரனஶகர ோகல்பஶாகீ, கர்வீபவததி கர்வீக்றுத குருன ர்வீஶகிரி 

முனகார்வீதர குலதர்வீகர தயினதார்வீதர ஶிகனரார்வீ ஸதத ஸதூர்வீக்றுதி 

சரேகன கர்வசர்வேனிபுே தனுகிரே ஸ்றுணித கிரிஶிகர 

னஶகரதருனிகர திமிரஃ, வாணீபதிஶர்வாணீ தயினதன்த்ராணிஶ்வர முக 

னாணீனயாரஸனவணீ னிபஶுபவாணீ னுத ஹி ாணீ ய ஸ்தன னகாணீ 

பவதகில புவனபவனனாதரஃ, கவ ானிககுரு பூ ாதிக குே ரா ானுஜ 

க்றுததா ாகர கரதா ாரி தரலலா ாச்சகனக தா ாயித னிஜரா ாலய 

னவகிஸலய ய னதாரே ாலாயித வன ாலாதரஃ, காலாம்புத  ாலானிப 

னீலாலக ஜாலாவ்றுத பாலாப்ஜ ஸலீலா ல பாலாம்கஸமூலாம்றுத 

தாராத்வயாவதீரே தீரலலிததர விஶததர கன கனஸார  னயார்த்வபும்ட்ர 

னரகாத்வயருசிரஃ, ஸுவிகஸ்வர தளபாஸ்வர க னலாதர கதன துர 
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னவனகஸர ததிபாஸுர பரிபிம்ஜர கனகாம்பர கலிதாதர லலினதாதர 

ததாலம்ப ஜம்பரிபு  ணிஸ்தம்ப கம்பீரி தம்பஸ்தம்ப ஸமுஜ்ஜ்றும்ப ாே 

பீவனராருயுகள ததாலம்ப ப்றுதுல கதலீ முகுல  தேரேஜம்கால 

ஜம்காயுகளஃ, னவ்யதல பவ்ய ல பீத ல னஶாணி லஸன்ம்றுதுல 

ஸத்கிஸலயாஶ்ருஜலகாரி பல னஶாேதல பதக ல னிஜாஶ்ரய 

பலபம்தீக்றுத ஶரதிம்து ம்டலீ விப்ர தாதப்ர ஶுப்ர 

புனர்பவாதிஷ்டிதாம்குளீகாட னிபீடித பத் ாவனஃ, ஜானுதலாவதி லம்ப 

விடம்பித வாரே ஶும்டாதம்ட விஜ்றும்பித னீல ணி ய கல்பகஶாகா 

விப்ர தாயி ம்றுோளலதாயித ஸமுஜ்ஜ்வலதர கனகவலய னவல்லிகதகதர 

பாேுதம்டயுகளஃ, யுகபதுதித னகாடி கரகர ஹி கர  ம்டல 

ஜாஜ்வல்ய ான ஸுதர்ஶன பாம்சஜன்ய ஸமுத்தும்கித ஶ்றும்காபர 

பாேுயுகளஃ, அபினவஶாே ஸமுத்னதஜித  ோ ோ னீலகம்ட 

 தகம்டன னிபுே னவீன பரிதப்த கார்தஸ்வர கவசித  ேனீய ப்றுதுல 

ஸாலக்ரா  பரம்பரா கும்பித னாபி ம்டல பர்யம்த லம்ப ான 

ப்ராலம்பதீப்தி ஸ ாலம்பித விஶால வக்ஷஃஸ்தலஃ, கம்காஜர தும்காக்றுதி 

பம்காவளி பம்காவே பஸௌதாவளி பாதாவே தாரானிப ோராவளி 

தூராேத னகோம்தர ன ாோவே  ஹி   ஸ்றுணித  ோதிமிரஃ, 

பிம்காக்றுதி ப்றும்கார னிபாம்கார தளாம்கா ல னிஷ்காஸித துஷ்கார்யக 

னிஷ்காவளி தீபப்ரப னீபச்சவி தாபப்ரத கனக ாலிகா பிஶம்கித 

ஸர்வாம்கஃ, னவதளித தளவலித ம்றுதுலலித க லததி  தவிேதி சதுரதர 

ப்றுதுலதர ஸரஸதர கனகஸர ய ருசிரகம்டிகா க னீயகம்டஃ, 

வாதாஶனாதிபதி ஶயன க ன பரிசரே ரதிஸன தாகில பேதரததி 

 திகரவர கனக ய னாகாபரே பரிவீதாகிலாம்கா வகமித ஶயன 

பூதாஹிராஜ ஜாதாதிஶயஃ, ரவினகாடீ பரிபாடீ தரனகாடீ ரவராடீ கிதவீடீ 

ரஸதாடீ தர ணிகேகிரே விஸரே ஸததவிதுத திமிரன ாே 

கார்பனகேஃ, அபரிமித விவிதபுவன பரிதாகம்ட ப்ரஹ் ாம்ட ம்டல 

பிசம்டிலஃ, ஆர்யதுர்யானம்தார்ய பவித்ர கனித்ரபாத பாத்ரீக்றுத னிஜசுபுக 

கதவ்ரேகிே விபூஷே வேனஸூசித ஶ்ரிதஜன வத்ஸலதாதிஶயஃ, 

 ட்டுடிம்டி  ட ரு ஜர்கர காேளீ படோவளீ ம்றுது த்தலாதி ம்றுதம்க 

தும்துபி டக்கிகாமுக ஹ்றுத்ய வாத்யக  துர ம்கள னாதன துர னாடாரபி 

பூபாள பிலேரி  ாயா ாளவ பகௌள அஸானவரீ ஸானவரீ ஶுத்தஸானவரீ 

னதவகாம்தாரீ தன்யாஸீ னபகட ஹிம்துஸ்தானீ காபீ னதாடி னாடகுரும்ஜீ 

ஶ்ரீராக ஸேன அடாே ஸாரம்கீ தர்பாரு பம்துவராளீ வராளீ கள்யாணீ 

பூரிகள்யாணீ யமுனாகள்யாணீ ேுனஶனீ ஜம்னஜாடீ பகௌ ாரீ கன்னட 

கரேரப்ரியா கலேம்ஸ னாதனா க்ரியா முகாரீ னதாடீ புன்னாகவராளீ 

காம்னபாஜீ கபரவீ யதுகுலகாம்னபாஜீ ஆனம்தகபரவீ ஶம்கராபரே 

ன ாேன னரகுப்தீ பஸௌராஷ்ட்ரீ னீலாம்பரீ குேக்ரியா ன ககர்ஜனீ 

ேம்ஸத்வனி னஶாகவராளீ  த்ய ாவதீ னஜம்ஜுருடீ ஸுரடீ த்விஜாவம்தீ 

http://www.teluguone.com/
http://www.vignanam.org/


Property of HTCSCI, please leave in the temple after prayer 

 

Information copied from various websites such as www.teluguone.com, www.vignanam.org and www. 
telugu.devotionalonly.com and others for the purose helping devotees.  Not to be used for commercial purposes. 

Page 113 

 

 லயாம்பரீ காபீபரஶு தனாஸிரீ னதஶிகனதாடீ ஆஹிரீ வஸம்தபகௌளீ 

ஸம்து னகதாரபகௌள கனகாம்கீ ரத்னாம்கீ கானமூர்தீ வனஸ்பதீ வாசஸ்பதீ 

தானவதீ  ானரூபீ னஸனாபதீ ேனு த்னதாடீ னதனுகா னாடகப்ரியா 

னகாகிலப்ரியா ரூபவதீ காயகப்ரியா வகுளாபரே சக்ரவாக ஸூர்யகாம்த 

ோடகாம்பரீ ஜம்காரத்வனீ னடகபரவீ கீரவாணீ ேரிகாம்னபாதீ 

தீரஶம்கராபரே னாகானம்தினீ யாகப்ரியாதி விஸ்று ர ஸரஸ கானருசிர 

ஸம்தத ஸம்தன்ய ான னித்னயாத்ஸவ பனக்ஷாத்ஸவ  ானஸாத்ஸவ 

ஸம்வத்ஸனராத்ஸவாதி விவினதாத்ஸவ க்றுதானம்தஃ ஶ்ரீ தானம்தனிலய 

வி ானவாஸஃ, ஸதத பத் ாலயா பதபத் னரணு ஸம்சிதவக்ஷஸ்தல 

படவாஸஃ, ஶ்ரீஶ்ரீனிவாஸஃ ஸுப்ரஸன்னனா விஜயதாம். 

ஶ்ரீஅலர்ன ல் ம்கா னாயிகாஸன தஃ ஶ்ரீஶ்ரீனிவாஸ ஸ்வாமீ ஸுப்ரீதஃ 

ஸுப்ரஸன்னனா வரனதா பூத்வா, பவன பாடலீ பாலாஶ பில்வ புன்னாக சூத 

கதளீ சம்தன சம்பக  ம்ஜுள  ம்தார ஹிம்ஜுலாதி திலக  ாதுலும்க 

னாரினகள க்பரௌம்சானஶாக  ாதூகா லக ஹிம்துக னாகனகதக பூர்ேகும்த 

பூர்ேகம்த ரஸ கம்த வன வம்ஜுள கர்ஜூர ஸால னகாவிதார ஹிம்தால 

பனஸ விகட கவகஸவருே தருக ரே விசுளம்காஶ்வத்த யக்ஷ வஸுத 

வர் ாத  ன்த்ரிணீ தின்த்ரிணீ னபாத ன்யக்னராத கடவடல ஜம்பூ தல்லீ 

வீரதசுல்லீ வஸதி வாஸதீ ஜீவனீ னபாஷணீ ப்ரமுக னிகில ஸம்னதாே 

த ால  ாலா  ஹித விராஜ ான சஷக  யூர ேம்ஸ பாரத்வாஜ னகாகில 

சக்ரவாக கனபாத கருட னாராயே னானாவித பக்ஷிஜாதி ஸமூே ப்ரஹ்  

க்ஷத்ரிய கவஶ்ய ஶூத்ர னானாஜாத்யுத்பவ னதவதா னிர் ாே  ாணிக்ய 

வஜ்ர கவடூர்ய னகான திக புஷ்யராக பத் ரானகம்த்ர னீல 

ப்ரவாளப ௌக்திக ஸ்படிக னே  ரத்னகசித தகத்தகாய ான ரத கஜ துரக 

பதாதி னஸனா ஸமூே னபரீ  த்தள முரவக ஜல்லரீ ஶம்க காேள 

ன்றுத்யகீத தாளவாத்ய கும்பவாத்ய பம்சமுகவாத்ய 

அேமீ ார்கன்னடீவாத்ய கிடிகும்தலவாத்ய ஸுரடீபசௌம்னடாவாத்ய 

திமிலகவிதாளவாத்ய தக்கராக்ரவாத்ய கம்டாதாடன ப்ரஹ் தாள ஸ தாள 

பகாட்டரீதாள டக்கரீதாள எக்காள தாராவாத்ய படேகாம்ஸ்யவாத்ய 

பரதனாட்யாலம்கார கின்பனர கிம்புருஷ ருத்ரவீோ முகவீோ வாயுவீோ 

தும்புருவீோ காம்தர்வவீோ னாரதவீோ ஸ்வர ம்டல 

ராவேேஸ்தவீோஸ்தக்ரியாலம்க்ரியாலம்க்றுதானனகவிதவாத்ய 

வாபீகூபதடாகாதி கம்காயமுனா னரவாவருோ 

னஶாேனதீனஶாபனதீ ஸுவர்ேமுகீ னவகவதீ னவத்ரவதீ க்ஷீரனதீ 

பாேுனதீ கருடனதீ கானவரீ தாம்ரபர்ணீ ப்ரமுகாஃ  ோபுண்யனத்யஃ 

ஸஜலதீர்கதஃ ஸனோபயகூலம்கத ஸதாப்ரவாே 

றுக்யஜுஸ்ஸா ாதர்வே னவதஶாஸ்த்னரதிோஸ புராே 

ஸகலவித்யானகாஷ பானுனகாடிப்ரகாஶ சம்த்ரனகாடி ஸ ான 

னித்யகள்யாே பரம்பனராத்தனராத்தராபிவ்றுத்திர்பூயாதிதி பவம்னதா 

http://www.teluguone.com/
http://www.vignanam.org/


Property of HTCSCI, please leave in the temple after prayer 

 

Information copied from various websites such as www.teluguone.com, www.vignanam.org and www. 
telugu.devotionalonly.com and others for the purose helping devotees.  Not to be used for commercial purposes. 

Page 114 

 

 ோம்னதானுக்றுஹ்ேம்து, ப்ரஹ் ண்னயா ராஜா தார்மினகாஸ்து, 

னதனஶாயம் னிருபத்ரனவாஸ்து, ஸர்னவ ஸாதுஜனாஸ்ஸுகினனா 

விலஸம்து, ஸ ஸ்தஸன் ம்களானி ஸம்து, உத்தனராத்தராபிவ்றுத்திரஸ்து, 

ஸகலகள்யாே ஸம்றுத்திரஸ்து || 

 

புருஷ ஸூக் ம்  
  

ஓம் தச்சம் னயாராவ்று’ணீ னே | காதும் யஜ்ஞாய’ | காதும் யஜ்ஞப’தனய | 

கதவீ” ஸ்வஸ்திர’ஸ்து னஃ | ஸ்வஸ்திர் ானு’னஷப்யஃ | ஊர்த்வம் ஜி’காது 

னபஷஜம் | ஶம் னனா’ அஸ்து த்விபனத” | ஶம் சது’ஷ்பனத | 

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ || 

 

ஸேஸ்ர’ஶீர்ஷா புரு’ஷஃ | ஸேஸ்ராக்ஷஃ ஸேஸ்ர’பாத் | 

ஸ பூமிம்’ விஶ்வனதா’ வ்றுத்வா | அத்ய’திஷ்டத்தஶாம்குளம் || 

 

புரு’ஷ ஏனவதக்ம் ஸர்வம்” | யத்பூதம் யச்ச பவ்யம்” | 

உதாம்று’தத்வ ஸ்னயஶா’னஃ | யதன்னன’னாதினராே’தி || 

 

ஏதாவா’னஸ்ய  ஹி ா | அனதா ஜ்யாயாக்’ஶ்ச பூரு’ஷஃ | 

பானதா”உஸ்ய விஶ்வா’ பூதானி’ | த்ரிபாத’ஸ்யாம்றுதம்’ திவி || 

 

த்ரிபாதூர்த்வ உகதத்புரு’ஷஃ | பானதா”உஸ்னயோஉஉப’வாத்புனஃ’ | 

தனதா விஷ்வண்-வ்ய’க்ரா த் | ஸாஶனானஶனன அபி || 

 

தஸ் ா”த்விராட’ஜாயத | விரானஜா அதி பூரு’ஷஃ | 

ஸ ஜானதா அத்ய’ரிச்யத | பஶ்சாத்-பூமி னதா’ புரஃ || 

 

யத்புரு’னஷே ேவிஷா” | னதவா யஜ்ஞ த’ன்வத | 

வஸன்னதா அ’ஸ்யாஸீதாஜ்யம்” | க்ரீஷ்  இத் ஶ்ஶரத்தவிஃ || 

 

ஸப்தாஸ்யா’ஸன்-பரிதயஃ’ | த்ரிஃ ஸப்த ஸமிதஃ’ க்றுதாஃ | 

னதவா யத்யஜ்ஞம் த’ன்வானாஃ | அப’த்னன்-புரு’ஷம் பஶும் || 

 

தம் யஜ்ஞம் பர்ஹிஷி ப்பரௌக்ஷன்’ | புரு’ஷம் ஜாத ’க்ரதஃ | 

னதன’ னதவா அய’ஜன்த | ஸாத்யா றுஷ’யஶ்ச னய || 
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தஸ் ா”த்யஜ்ஞாத்-ஸ’ர்வேுதஃ’ | ஸம்ப்று’தம் ப்றுஷதாஜ்யம் | 

பஶூக்-ஸ்தாக்ஶ்ச’க்னர வாயவ்யான்’ | ஆரண்யான்-க்ராம்யாஶ்ச னய || 

 

தஸ் ா”த்யஜ்ஞாத்ஸ’ர்வேுதஃ’ | றுசஃ ஸா ா’னி ஜஜ்ஞினர | 

சம்தாக்ம்’ஸி ஜஜ்ஞினர தஸ் ா”த் | யஜுஸ்தஸ் ா’தஜாயத || 

 

தஸ் ாதஶ்வா’ அஜாயன்த | னய னக னசா’பயாத’தஃ | 

கானவா’ ே ஜஜ்ஞினர தஸ் ா”த் | தஸ் ா”ஜ்ஜாதா அ’ஜாவயஃ’ || 

 

யத்புரு’ஷம் வ்ய’ததுஃ | கதிதா வ்ய’கல்பயன் | 

முகம் கி ’ஸ்ய பகௌ பாேூ | காவூரூ பாதா’வுச்னயனத || 

 

ப்ராஹ் னோ”உஸ்ய முக’ ாஸீத் | பாேூ ரா’ஜன்யஃ’ க்றுதஃ | 

ஊரூ தத’ஸ்ய யத்கவஶ்யஃ’ | பத்ப்யாக்ம் ஶூத்னரா அ’ஜாயதஃ || 

 

சம்த்ர ா  ன’னஸா ஜாதஃ | சனக்ஷாஃ ஸூர்னயா’ அஜாயத | 

முகாதின்த்ர’ஶ்சாக்னிஶ்ச’ | ப்ராோத்வாயுர’ஜாயத || 

 

னாப்யா’ ஆஸீதன்தரி’க்ஷம் | ஶீர்ஷ்னோ த்பயௌஃ ஸ ’வர்தத | 

பத்ப்யாம் பூமிர்திஶஃ ஶ்னராத்ரா”த் | ததா’ னலாகாக்ம் அக’ல்பயன் || 

 

னவதாேன ’தம் புரு’ஷம்  ோம்தம்” | ஆதித்யவ’ர்ேம் த ’ஸஸ்து பானர 

| 

ஸர்வா’ணி ரூபாணி’ விசித்ய தீரஃ’ | னா ா’னி க்றுத்வாஉபிவதன், 

யதாஉஉஸ்னத” || 

 

தாதா புரஸ்தாத்யமு’தாஜோர’ | ஶக்ரஃ ப்ரவித்வான்-ப்ரதிஶஶ்சத’ஸ்ரஃ | 

தன வம் வித்வானம்றுத’ இே ப’வதி | னான்யஃ பன்தா அய’னாய 

வித்யனத || 

 

யஜ்னஞன’ யஜ்ஞ ’யஜம்த னதவாஃ | தானி தர் ா’ணி ப்ரத ான்யா’ஸன் | 

னத ே னாகம்’  ஹி ானஃ’ ஸசன்னத | யத்ர பூர்னவ’ ஸாத்யாஸ்ஸன்தி’ 

னதவாஃ || 
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அத்ப்யஃ ஸம்பூ’தஃ ப்றுதிவ்கய ரஸா”ச்ச | விஶ்வக’ர் ேஃ 

ஸ ’வர்ததாதி’ | 

தஸ்ய த்வஷ்டா’ விதத’த்ரூபன ’தி | தத்புரு’ஷஸ்ய விஶ்வ ாஜா’ன க்னர” 

|| 

 

 

னவதாேன தம் புரு’ஷம்  ோன்தம்” | ஆதித்யவ’ர்ேம் த ’ஸஃ 

பர’ஸ்தாத் | 

தன வம் வித்வானம்றுத’ இே ப’வதி | னான்யஃ பன்தா’ வித்யனத

உய’னாய || 

 

ப்ரஜாப’திஶ்சரதி கர்னப’ அன்தஃ | அஜாய’ ானனா பேுதா விஜா’யனத | 

தஸ்ய தீராஃ பரி’ஜானன்தி னயானிம்” |  ரீ’சீனாம் பதமிச்சன்தி னவதஸஃ’ || 

 

னயா னதனவப்ய ஆத’பதி | னயா னதவானாம்” புனராஹி’தஃ | 

பூர்னவா னயா னதனவப்னயா’ ஜாதஃ | னன ா’ ருசாய ப்ராஹ் ’னய || 

 

ருசம்’ ப்ராஹ் ம் ஜனய’ன்தஃ | னதவா அக்னர தத’ப்ருவன் | 

யஸ்த்கவவம் ப்ரா”ஹ் னோ வித்யாத் | தஸ்ய னதவா அஸன் வனஶ” || 

 

ஹ்ரீஶ்ச’ னத லக்ஷ்மீஶ்ச பத்ன்பயௌ” | அனோராத்னர பார்ஶ்னவ | 

னக்ஷ’த்ராணி ரூபம் | அஶ்விபனௌ வ்யாத்தம்” | 

இஷ்டம்  ’னிஷாே | அமும்  ’னிஷாே | ஸர்வம்’  னிஷாே ||  

 

தச்சம் னயாராவ்று’ணீ னே | காதும் யஜ்ஞாய’ | காதும் யஜ்ஞப’தனய | 

கதவீ” ஸ்வஸ்திர’ஸ்து னஃ |  

ஸ்வஸ்திர் ானு’னஷப்யஃ | ஊர்த்வம் ஜி’காது னபஷஜம் | ஶம் னனா’ அஸ்து 

த்விபனத” | ஶம் சது’ஷ்பனத | 

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ || 
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ஶ்ரீ ஸூக் ம்  
. 
 

ஓம் || ஹிர’ண்யவர்ோம் ேரி’ணீம் ஸுவர்ே’ரஜதஸ்ர’ஜாம் | சம்த்ராம் 

ஹிரண் ’யீம் லக்ஷ்மீம் ஜாத’னவனதா   ஆவ’ே || 

 

தாம்   ஆவ’ே ஜாத’னவனதா லக்ஷ்மீ ன’பகாமினீ”ம் | 

யஸ்யாம் ஹிர’ண்யம் விம்னதயம் கா ஶ்வம் புரு’ஷானேம் || 

 

அஶ்வபூர்வாம் ர’த த்யாம் ேஸ்தினா”த-ப்ரனபாதி’னீம் | 

ஶ்ரியம்’ னதவீமுப’ஹ்வனய ஶ்ரீர் ா னதவீர்ஜு’ஷதாம் || 

 

காம் னஸா”ஸ்மிதாம் ஹிர’ண்யப்ராகாரா’ ார்த்ராம் ஜ்வலம்’தீம் த்றுப்தாம் 

தர்பயம்’தீம் | 

பத்ன  ஸ்திதாம் பத் வ’ர்ோம் தாமினோப’ஹ்வனய ஶ்ரியம் || 

 

சம்த்ராம் ப்ர’பாஸாம் யஶஸா ஜ்வலம்’தீம் ஶ்ரியம்’ னலானக 

னதவஜு’ஷ்டாமுதாராம் | 

தாம் பத்மினீ’மீம் ஶர’ே ேம் ப்ரப’த்னயஉலக்ஷ்மீர்ன ’ னஶ்யதாம் த்வாம் 

வ்று’னே || 

 

ஆதித்யவ’ர்னே தபனஸாஉதி’ஜானதா வனஸ்பதிஸ்தவ’ வ்றுனக்ஷாஉத 

பில்வஃ | 

தஸ்ய பலா’னி தபஸானு’தம்து  ாயாம்த’ராயாஶ்ச’ பாஹ்யா அ’லக்ஷ்மீஃ || 

 

உகபது  ாம் னதவஸகஃ கீர்திஶ்ச  ணி’னா ஸே | 

ப்ராதுர்பூனதாஉஸ்மி’ ராஷ்ட்னரஉஸ்மின் கீர்திம்று’த்திம் ததாது’ ன  || 

 

க்ஷுத்பி’பாஸா ’லாம் ஜ்னயஷ்டா ’லக்ஷீம் னா’ஶயாம்யேம் | 

அபூ’தி ஸ’ம்றுத்திம் ச ஸர்வாம் னிர்ணு’த ன  க்றுோத் || 

 

கம்தத்வாராம் து’ராதர்ஷாம் னித்யபு’ஷ்டாம் கரீஷிணீ”ம் | 

ஈஶ்வரீக்ம்’ ஸர்வ’பூதானாம் தாமினோப’ஹ்வனய ஶ்ரியம் || 
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 ன’ஸஃ கா  ாகூதிம் வாசஃ ஸத்ய ’ஶீ ஹி | 

பஶூனாம் ரூப ன்ய’ஸ்ய  யி ஶ்ரீஃ ஶ்ர’யதாம் யஶஃ’ || 

 

கர்தன ’ன ப்ர’ஜாபூதா  யி ஸம்ப’வ கர்த  | 

ஶ்ரியம்’ வாஸய’ ன  குனல  ாதரம்’ பத்  ாலி’னீம் || 

 

ஆபஃ’ ஸ்றுஜம்து’ ஸ்னிக்தானி சிக்லீத வ’ஸ ன  க்றுனே | 

னி ச’ னதவீம்  ாதரம் ஶ்ரியம்’ வாஸய’ ன  குனல || 

 

ஆர்த்ராம் புஷ்கரி’ணீம் புஷ்டிம் ஸுவர்ோம் னே’  ாலினீம் | 
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ஓம்  ோனதவ்கய ச’ வித் னே’ விஷ்ணுபத்னீ ச’ தீ ஹி | தன்னனா’ 

லக்ஷ்மீஃ ப்ரனசாதயா”த் || 

 

ஶ்ரீ-ர்வர்ச’ஸ்வ- ாயு’ஷ்ய- ானரா”க்ய ாவீ’தாத் பவ’ ானம்  ஹீயனத” | 

தான்யம் தனம் பஶும் பேுபு’த்ரலாபம் ஶதஸம்”வத்ஸரம் தீர்க ாயுஃ’ || 

 

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||  

 

 

 

 

http://www.teluguone.com/
http://www.vignanam.org/

