த்யானம்
அருணாம் கருணா தரம்கிதாக்ஷீம்
த்றுதபாஶாம்குஶ புஷ்பபாணசாபாம் |
அணிமாதிபி ராவ்றுதாம் மயூககஃ
அஹமித்யயவ விபாவயய பவான ீம் || ௧ ||
ஶ்ரீ மாதா, ஶ்ரீ மஹாராக்ன்யீ,

a.
c

ஶ்ரீமத்-ஸிம்ஹாஸயனஶ்வரீ |

om

ஹரிஃ ஓம்

சிதக்னி கும்டஸம்பூதா, யதவகார்யஸமுத்யதா

gm

|| ௧ ||
ஸமன்விதா |

ou
si

உத்யத்பானு ஸஹஸ்ராபா, சதுர்பாஹு

.y

ராகஸ்வரூப பாஶாட்யா,

w

க்யராதாகாராம்குயஶாஜ்ஜ்வலா || ௨ ||

w

w

மயனாரூயபக்ஷுயகாதம்டா, பம்சதன்மாத்ர
ஸாயகா |

னிஜாருண ப்ரபாபூர
மஜ்ஜத்-ப்ரஹ்மாம்டமம்டலா || ௩ ||
சம்பகாயஶாக புன்னாக ஸஸௌகம்திக லஸத்கசா
குருவிம்த மணிஶ்யரண ீ கனத்யகாடீர மம்டிதா ||
௪ ||

அஷ்டமீ சம்த்ர விப்ராஜ தளிகஸ்தல யஶாபிதா
|
முகசம்த்ர களம்காப ம்றுகனாபி வியஶஷகா ||
௫ ||
வதனஸ்மர மாம்கல்ய க்றுஹயதாரண
சில்லிகா |

om

வக்த்ரலக்ஷ்மீ பரீவாஹ சலன்மீ னாப யலாசனா

a.
c

|| ௬ ||

னவசம்பக புஷ்பாப னாஸாதம்ட விராஜிதா |

gm

தாராகாம்தி திரஸ்காரி னாஸாபரண பாஸுரா ||

ou
si

௭ ||

கதம்ப மம்ஜரீக்லுப்த கர்ணபூர மயனாஹரா |

.y

தாடம்க யுகள ீபூத தபயனாடுப மம்டலா || ௮ ||

w

பத்மராக ஶிலாதர்ஶ பரிபாவி கயபாலபூஃ |
௯ ||

w

w

னவவித்ரும பிம்பஶ்ரீஃ ன்யக்காரி ரதனச்சதா ||
ஶுத்த வித்யாம்குராகார த்விஜபம்க்தி
த்வயயாஜ்ஜ்வலா |
கர்பூரவடி
ீ காயமாத ஸமாகர்ஷ த்திகம்தரா || ௧0
||
னிஜஸல்லாப மாதுர்ய வினிர்பர்-த்ஸித கச்சபீ |

மம்தஸ்மித ப்ரபாபூர மஜ்ஜத்-காயமஶ மானஸா
|| ௧௧ ||
அனாகலித ஸாத்றுஶ்ய சுபுக ஶ்ரீ விராஜிதா |
காயமஶபத்த மாம்கல்ய ஸூத்ரயஶாபித கம்தரா
|| ௧௨ ||
கனகாம்கத யகயூர கமன ீய புஜான்விதா |

a.
c

பலான்விதா || ௧௩ ||

om

ரத்னக்கரயவய சிம்தாக யலாலமுக்தா
காயமஶ்வர ப்யரமரத்ன மணி ப்ரதிபணஸ்தன ீ|

gm

னாப்யாலவால யராமாளி லதாபல குசத்வயீ ||

ou
si

௧௪ ||

லக்ஷ்யயராமலதா தாரதா ஸமுன்யனய

.y

மத்யமா |

w
w

௧௫ ||

w

ஸ்தனபார தளன்-மத்ய பட்டபம்த வளித்ரயா ||
அருணாருண ஸகௌஸும்ப வஸ்த்ர
பாஸ்வத்-கடீதடீ |
ரத்னகிம்கிணி காரம்ய ரஶனாதாம பூஷிதா ||
௧௬ ||
காயமஶ க்ன்யாத ஸஸௌபாக்ய மார்தயவாரு
த்வயான்விதா |

மாணிக்ய மகுடாகார ஜானுத்வய விராஜிதா ||
௧௭ ||
இம்த்ரயகாப பரிக்ஷிப்த ஸ்மர தூணாப ஜம்கிகா
|
கூடகுல்பா கூர்மப்றுஷ்ட ஜயிஷ்ணு
ப்ரபதான்விதா || ௧௮ ||

om

னகதீதிதி ஸம்சன்ன னமஜ்ஜன தயமாகுணா |

a.
c

பதத்வய ப்ரபாஜால பராக்றுத ஸயராருஹா ||
௧௯ ||

gm

ஶிம்ஜான மணிமம்ஜீர மம்டித ஶ்ரீ பதாம்புஜா |

ou
si

மராள ீ மம்தகமனா, மஹாலாவண்ய யஶவதிஃ ||
௨0 ||

.y

ஸர்வாருணானவத்யாம்கீ ஸர்வாபரண பூஷிதா

w

|

w

w

ஶிவகாயமஶ்வராம்கஸ்தா, ஶிவா, ஸ்வாதீன
வல்லபா || ௨௧ ||
ஸுயமரு மத்யஶ்றும்கஸ்தா, ஶ்ரீமன்னகர
னாயிகா |
சிம்தாமணி க்றுஹாம்தஸ்தா,
பம்சப்ரஹ்மாஸனஸ்திதா || ௨௨ ||
மஹாபத்மாடவ ீ ஸம்ஸ்தா, கதம்ப

வனவாஸின ீ |
ஸுதாஸாகர மத்யஸ்தா, காமாக்ஷீ காமதாயின ீ
|| ௨௩ ||
யதவர்ஷி கணஸம்காத ஸ்தூயமானாத்ம
கவபவா |
பம்டாஸுர வயதாத்யுக்த ஶக்தியஸனா

om

ஸமன்விதா || ௨௪ ||

a.
c

ஸம்பத்கரீ ஸமாரூட ஸிம்துர வ்ரஜயஸவிதா |
பிராவ்றுதா || ௨௫ ||

gm

அஶ்வாரூடாதிஷ்டிதாஶ்வ யகாடியகாடி

ou
si

சக்ரராஜ ரதாரூட ஸர்வாயுத பரிஷ்க்றுதா |
யகயசக்ர ரதாரூட மம்த்ரிண ீ பரியஸவிதா ||

.y

௨௬ ||

w

கிரிசக்ர ரதாரூட தம்டனாதா புரஸ்க்றுதா |

w

w

ஜ்வாலாமாலினி காக்ஷிப்த வஹ்னிப்ராகார
மத்யகா || ௨௭ ||
பம்டகஸன்ய வயதாத்யுக்த ஶக்தி
விக்ரமஹர்ஷிதா |
னித்யா பராக்ரமாயடாப னிரீக்ஷண
ஸமுத்ஸுகா || ௨௮ ||
பம்டபுத்ர வயதாத்யுக்த பாலாவிக்ரம னம்திதா |

மம்த்ரிண்யம்பா விரசித விஷம்க வதயதாஷிதா
|| ௨௯ ||
விஶுக்ர ப்ராணஹரண வாராஹீ வர்யனம்திதா
ீ
|
காயமஶ்வர முகாயலாக கல்பித ஶ்ரீ கயணஶ்வரா
|| ௩0 ||

om

மஹாகயணஶ னிர்பின்ன விக்னயம்த்ர

a.
c

ப்ரஹர்ஷிதா |

பம்டாஸுயரம்த்ர னிர்முக்த ஶஸ்த்ர

gm

ப்ரத்யஸ்த்ர வர்ஷிண ீ || ௩௧ ||

ou
si

கராம்குளி னயகாத்பன்ன னாராயண
தஶாக்றுதிஃ |

.y

மஹாபாஶுபதாஸ்த்ராக்னி னிர்தக்தாஸுர

w

கஸனிகா || ௩௨ ||

w

w

காயமஶ்வராஸ்த்ர னிர்தக்த ஸபம்டாஸுர
ஶூன்யகா |

ப்ரஹ்யமாயபம்த்ர மயஹம்த்ராதி
யதவஸம்ஸ்துத கவபவா || ௩௩ ||
ஹரயனத்ராக்னி ஸம்தக்த காம
ஸம்ஜீவஸனௌஷதிஃ |
ஶ்ரீமத்வாக்பவ கூகடக ஸ்வரூப முகபம்கஜா ||

௩௪ ||
கம்டாதஃ கடிபர்யம்த மத்யகூட ஸ்வரூபிண ீ |
ஶக்திகூகடக தாபன்ன கட்யயதாபாக தாரிண ீ ||
௩௫ ||
மூலமம்த்ராத்மிகா, மூலகூட த்ரய கயளபரா |
குளாம்றுகதக ரஸிகா, குளஸம்யகத பாலின ீ ||

om

௩௬ ||

a.
c

குளாம்கனா, குளாம்தஃஸ்தா, ஸகௌளின ீ,
குளயயாகின ீ |

gm

அகுளா, ஸமயாம்தஃஸ்தா, ஸமயாசார தத்பரா

ou
si

|| ௩௭ ||

மூலாதாகரக னிலயா, ப்ரஹ்மக்ரம்தி வியபதின ீ

.y

|

w

w

|| ௩௮ ||

w

மணிபூராம்த ருதிதா, விஷ்ணுக்ரம்தி வியபதின ீ
ஆக்ன்யா சக்ராம்தராளஸ்தா, ருத்ரக்ரம்தி
வியபதின ீ |
ஸஹஸ்ராராம்புஜா ரூடா, ஸுதாஸாராபி
வர்ஷிண ீ || ௩௯ ||
தடில்லதா ஸமருசிஃ, ஷட்-சக்யராபரி
ஸம்ஸ்திதா |

மஹாஶக்திஃ, கும்டலின ீ, பிஸதம்து தன ீயஸீ ||
௪0 ||
பவான ீ, பாவனாகம்யா, பவாரண்ய குடாரிகா |
பத்ரப்ரியா, பத்ரமூர்தி, ர்பக்தஸஸௌபாக்ய
தாயின ீ || ௪௧ ||
பக்திப்ரியா, பக்திகம்யா, பக்திவஶ்யா,

om

பயாபஹா |
ஶர்மதாயின ீ || ௪௨ ||

a.
c

ஶாம்பவ,ீ ஶாரதாராத்யா, ஶர்வாண,ீ

gm

ஶாம்கரீ, ஶ்ரீகரீ, ஸாத்வ,ீ ஶரச்சம்த்ரனிபானனா |

ou
si

ஶாயதாதரீ, ஶாம்திமதீ, னிராதாரா, னிரம்ஜனா ||
௪௩ ||

w

னிராகுலா |

.y

னிர்யலபா, னிர்மலா, னித்யா, னிராகாரா,

w

w

னிர்குணா, னிஷ்களா, ஶாம்தா, னிஷ்காமா,
னிருபப்லவா || ௪௪ ||
னித்யமுக்தா, னிர்விகாரா, னிஷ்ப்ரபம்சா,
னிராஶ்ரயா |
னித்யஶுத்தா, னித்யபுத்தா, னிரவத்யா,
னிரம்தரா || ௪௫ ||
னிஷ்காரணா, னிஷ்களம்கா, னிருபாதி,

ர்னிரீஶ்வரா |
ன ீராகா, ராகமதன ீ, னிர்மதா, மதனாஶின ீ || ௪௬
||
னிஶ்சிம்தா, னிரஹம்காரா, னிர்யமாஹா,
யமாஹனாஶின ீ |
னிர்மமா, மமதாஹம்த்ரீ, னிஷ்பாபா,

om

பாபனாஶின ீ || ௪௭ ||

a.
c

னிஷ்க்யராதா, க்யராதஶமன ீ, னிர்யலாபா,
யலாபனாஶின ீ |

ou
si

பவனாஶின ீ || ௪௮ ||

gm

னிஃஸம்ஶயா, ஸம்ஶயக்ன ீ, னிர்பவா,
னிர்விகல்பா, னிராபாதா, னிர்யபதா,

.y

யபதனாஶின ீ |

w

னிர்னாஶா, ம்றுத்யுமதன ீ, னிஷ்க்ரியா,

w

w

னிஷ்பரிக்ரஹா || ௪௯ ||
னிஸ்துலா, ன ீலசிகுரா, னிரபாயா, னிரத்யயா |
துர்லபா, துர்கமா, துர்கா, துஃகஹம்த்ரீ,
ஸுகப்ரதா || ௫0 ||
துஷ்டதூரா, துராசார ஶமன ீ, யதாஷவர்ஜிதா |
ஸர்வக்ன்யா, ஸாம்த்ரகருணா,
ஸமானாதிகவர்ஜிதா || ௫௧ ||

ஸர்வஶக்திமயீ, ஸர்வமம்களா, ஸத்கதிப்ரதா |
ஸர்யவஶ்வரீ, ஸர்வமயீ, ஸர்வமம்த்ர
ஸ்வரூபிண ீ || ௫௨ ||
ஸர்வயம்த்ராத்மிகா, ஸர்வதம்த்ரரூபா,
மயனான்மன ீ |
மாயஹஶ்வரீ, மஹாயதவ,ீ மஹாலக்ஷ்மீ ,

om

ர்ம்றுடப்ரியா || ௫௩ ||

a.
c

மஹாரூபா, மஹாபூஜ்யா, மஹாபாதக னாஶின ீ
|

ou
si

ர்மஹாரதிஃ || ௫௪ ||

gm

மஹாமாயா, மஹாஸத்த்வா, மஹாஶக்தி

மஹாபலா |

.y

மஹாயபாகா, மகஹஶ்வர்யா, மஹாவர்யா,
ீ

w

மஹாபுத்தி, ர்மஹாஸித்தி,

w

w

ர்மஹாயயாயகஶ்வயரஶ்வரீ || ௫௫ ||
மஹாதம்த்ரா, மஹாமம்த்ரா, மஹாயம்த்ரா,
மஹாஸனா |
மஹாயாக க்ரமாராத்யா, மஹாகபரவ பூஜிதா ||
௫௬ ||
மயஹஶ்வர மஹாகல்ப மஹாதாம்டவ
ஸாக்ஷிண ீ |

மஹாகாயமஶ மஹிஷீ, மஹாத்ரிபுர ஸும்தரீ ||
௫௭ ||
சதுஃஷஷ்ட்யுபசாராட்யா, சதுஷ்ஷஷ்டி களாமயீ
|
மஹா சதுஷ்ஷஷ்டி யகாடி யயாகின ீ

சம்த்ரமம்டலமத்யகா |

a.
c

மனுவித்யா, சம்த்ரவித்யா,

om

கணயஸவிதா || ௫௮ ||

சாருரூபா, சாருஹாஸா, சாருசம்த்ர களாதரா ||

gm

௫௯ ||

ou
si

சராசர ஜகன்னாதா, சக்ரராஜ னியகதனா |
பார்வதீ, பத்மனயனா, பத்மராக ஸமப்ரபா || ௬0

.y

||

w

பம்சப்யரதாஸனாஸீனா, பம்சப்ரஹ்ம

w

w

ஸ்வரூபிண ீ |

சின்மயீ, பரமானம்தா, விக்ன்யான கனரூபிண ீ ||
௬௧ ||
த்யானத்யாத்று த்யயயரூபா, தர்மாதர்ம
விவர்ஜிதா |
விஶ்வரூபா, ஜாகரிண,ீ ஸ்வபம்தீ,
கதஜஸாத்மிகா || ௬௨ ||

ஸுப்தா, ப்ராக்ன்யாத்மிகா, துர்யா,
ஸர்வாவஸ்தா விவர்ஜிதா |
ஸ்றுஷ்டிகர்த்ரீ, ப்ரஹ்மரூபா, யகாப்த்ரீ,
யகாவிம்தரூபிண ீ || ௬௩ ||
ஸம்ஹாரிண ீ, ருத்ரரூபா, தியராதானகரீஶ்வரீ |
ஸதாஶிவானுக்ரஹதா, பம்சக்றுத்ய பராயணா ||

om

௬௪ ||

a.
c

பானுமம்டல மத்யஸ்தா, கபரவ,ீ பகமாலின ீ |
பத்மாஸனா, பகவதீ, பத்மனாப ஸயஹாதரீ ||

gm

௬௫ ||
புவனாவளிஃ |

ou
si

உன்யமஷ னிமியஷாத்பன்ன விபன்ன

.y

ஸஹஸ்ரஶ ீர்ஷவதனா, ஸஹஸ்ராக்ஷீ,

w

ஸஹஸ்ரபாத் || ௬௬ ||

w

w

ஆப்ரஹ்ம கீ டஜனன ீ, வர்ணாஶ்ரம விதாயின ீ |
னிஜாக்ன்யாரூபனிகமா, புண்யாபுண்ய பலப்ரதா
|| ௬௭ ||
ஶ்ருதி ஸீமம்த ஸிம்தூரீக்றுத பாதாப்ஜதூளிகா
|
ஸகலாகம ஸம்யதாஹ ஶுக்திஸம்புட
ஸமௌக்திகா || ௬௮ ||

புருஷார்தப்ரதா, பூர்ணா, யபாகின ீ, புவயனஶ்வரீ
|
அம்பிகா,னாதி னிதனா, ஹரிப்ரஹ்யமம்த்ர
யஸவிதா || ௬௯ ||
னாராயண ீ, னாதரூபா, னாமரூப விவர்ஜிதா |
ஹ்ரீம்காரீ, ஹ்ரீமதீ, ஹ்றுத்யா,

om

யஹயயாபாயதய வர்ஜிதா || ௭0 ||
ராஜீவயலாசனா |

a.
c

ராஜராஜார்சிதா, ராக்ன்யீ, ரம்யா,

gm

ரம்ஜன ீ, ரமண ீ, ரஸ்யா, ரணத்கிம்கிணி யமகலா

ou
si

|| ௭௧ ||

ரமா, ராயகம்துவதனா, ரதிரூபா, ரதிப்ரியா |

w

௭௨ ||

.y

ரக்ஷாகரீ, ராக்ஷஸக்ன ீ, ராமா, ரமணலம்படா ||

w

w

காம்யா, காமகளாரூபா, கதம்ப குஸுமப்ரியா |
கல்யாண ீ, ஜகதீகம்தா, கருணாரஸ ஸாகரா ||
௭௩ ||
களாவதீ, களாலாபா, காம்தா, காதம்பரீப்ரியா |
வரதா, வாமனயனா, வாருணமதவிஹ்வலா
ீ
||
௭௪ ||
விஶ்வாதிகா, யவதயவத்யா, விம்த்யாசல

னிவாஸின ீ |
விதாத்ரீ, யவதஜனன ீ, விஷ்ணுமாயா,
விலாஸின ீ || ௭௫ ||
யக்ஷத்ரஸ்வரூபா, யக்ஷத்யரஶ ீ, யக்ஷத்ர
யக்ஷத்ரக்ன்ய பாலின ீ |
க்ஷயவ்றுத்தி வினிர்முக்தா, யக்ஷத்ரபால

om

ஸமர்சிதா || ௭௬ ||

a.
c

விஜயா, விமலா, வம்த்யா, வம்தாரு
ஜனவத்ஸலா |

ou
si

வாஸின ீ || ௭௭ ||

gm

வாக்வாதின ீ, வாமயகஶ ீ, வஹ்னிமம்டல
பக்திமத்-கல்பலதிகா, பஶுபாஶ வியமாசன ீ |

.y

ஸம்ஹ்றுதாயஶஷ பாஷம்டா, ஸதாசார

w

ப்ரவர்திகா || ௭௮ ||

w

w

தாபத்ரயாக்னி ஸம்தப்த ஸமாஹ்லாதன
சம்த்ரிகா |

தருண ீ, தாபஸாராத்யா, தனுமத்யா, தயமாபஹா
|| ௭௯ ||
சிதி, ஸ்தத்பதலக்ஷ்யார்தா, சியதக ரஸரூபிண ீ |
ஸ்வாத்மானம்தலவபூத
ீ
ப்ரஹ்மாத்யானம்த
ஸம்ததிஃ || ௮0 ||

பரா, ப்ரத்யக்சிதீ ரூபா, பஶ்யம்தீ, பரயதவதா |
மத்யமா, கவகரீரூபா, பக்தமானஸ ஹம்ஸிகா
|| ௮௧ ||
காயமஶ்வர ப்ராணனாடீ, க்றுதக்ன்யா,
காமபூஜிதா |
ஶ்றும்கார ரஸஸம்பூர்ணா, ஜயா,

om

ஜாலம்தரஸ்திதா || ௮௨ ||

a.
c

ஓட்யாண பீடனிலயா, பிம்துமம்டல வாஸின ீ |
தர்பிதா || ௮௩ ||

gm

ரயஹாயாக க்ரமாராத்யா, ரஹஸ்தர்பண

ou
si

ஸத்யஃ ப்ரஸாதின ீ, விஶ்வஸாக்ஷிண ீ,
ஸாக்ஷிவர்ஜிதா |

.y

ஷடம்கயதவதா யுக்தா, ஷாட்குண்ய பரிபூரிதா ||

w

௮௪ ||

w

w

னித்யக்லின்னா, னிருபமா, னிர்வாண
ஸுகதாயின ீ |
னித்யா, யஷாடஶிகாரூபா, ஶ்ரீகம்டார்த ஶரீரிண ீ
|| ௮௫ ||
ப்ரபாவதீ, ப்ரபாரூபா, ப்ரஸித்தா, பரயமஶ்வரீ |
மூலப்ரக்றுதி ரவ்யக்தா, வ்யக்தாவ்யக்த
ஸ்வரூபிண ீ || ௮௬ ||

வ்யாபின ீ, விவிதாகாரா, வித்யாவித்யா
ஸ்வரூபிண ீ |
மஹாகாயமஶ னயனா, குமுதாஹ்லாத
ஸகௌமுதீ || ௮௭ ||
பக்தஹார்த தயமாயபத பானுமத்-பானுஸம்ததிஃ
|

om

ஶிவதூதீ, ஶிவாராத்யா, ஶிவமூர்தி, ஶ்ஶிவம்கரீ

a.
c

|| ௮௮ ||

ஶிவப்ரியா, ஶிவபரா, ஶிஷ்யடஷ்டா,

gm

ஶிஷ்டபூஜிதா |

ou
si

அப்ரயமயா, ஸ்வப்ரகாஶா, மயனாவாசாம
யகாசரா || ௮௯ ||

w

|

.y

சிச்சக்தி, ஶ்யசதனாரூபா, ஜடஶக்தி, ர்ஜடாத்மிகா

w

w

காயத்ரீ, வ்யாஹ்றுதி, ஸ்ஸம்த்யா,
த்விஜப்றும்த னியஷவிதா || ௯0 ||
தத்த்வாஸனா, தத்த்வமயீ,
பம்சயகாஶாம்தரஸ்திதா |
னிஸ்ஸீமமஹிமா, னித்யஸயௌவனா,
மதஶாலின ீ || ௯௧ ||
மதகூர்ணித ரக்தாக்ஷீ, மதபாடல கம்டபூஃ |

சம்தன த்ரவதிக்தாம்கீ , சாம்யபய குஸும ப்ரியா
|| ௯௨ ||
குஶலா, யகாமலாகாரா, குருகுள்ளா, குயலஶ்வரீ
|
குளகும்டாலயா, ஸகௌள மார்கதத்பர யஸவிதா
|| ௯௩ ||
ர்த்றுதிஃ |

a.
c

om

குமார கணனாதாம்பா, துஷ்டிஃ, புஷ்டி, ர்மதி,
ஶாம்திஃ, ஸ்வஸ்திமதீ, காம்தி, ர்னம்தின ீ,

gm

விக்னனாஶின ீ || ௯௪ ||

ou
si

யதயஜாவதீ, த்ரினயனா, யலாலாக்ஷீ
காமரூபிண ீ |

w

|| ௯௫ ||

.y

மாலின ீ, ஹம்ஸின ீ, மாதா, மலயாசல வாஸின ீ

w

w

ஸுமுகீ , னளின ீ, ஸுப்ரூஃ, யஶாபனா,
ஸுரனாயிகா |
காலகம்டீ, காம்திமதீ, யக்ஷாபிண ீ,
ஸூக்ஷ்மரூபிண ீ || ௯௬ ||
வஜ்யரஶ்வரீ, வாமயதவ,ீ வயயாவஸ்தா
விவர்ஜிதா |
ஸித்யதஶ்வரீ, ஸித்தவித்யா, ஸித்தமாதா,

யஶஸ்வின ீ || ௯௭ ||
விஶுத்தி சக்ரனிலயா,ரக்தவர்ணா, த்ரியலாசனா
|
கட்வாம்காதி ப்ரஹரணா, வதகனக
ஸமன்விதா || ௯௮ ||
பாயஸான்னப்ரியா, த்வக்ஸ்தா, பஶுயலாக

om

பயம்கரீ |
டாகின ீஶ்வரீ || ௯௯ ||

a.
c

அம்றுதாதி மஹாஶக்தி ஸம்வ்றுதா,

ou
si

வதனத்வயா |

gm

அனாஹதாப்ஜ னிலயா, ஶ்யாமாபா,
தம்ஷ்ட்யராஜ்ஜ்வலா,க்ஷமாலாதிதரா, ருதிர

.y

ஸம்ஸ்திதா || ௧00 ||

w

காளராத்ர்யாதி ஶக்த்யயாகவ்றுதா,

w

w

ஸ்னிக்ஸதௌதனப்ரியா |
மஹாவயரம்த்ர
ீ
வரதா, ராகிண்யம்பா
ஸ்வரூபிண ீ || ௧0௧ ||
மணிபூராப்ஜ னிலயா, வதனத்ரய ஸம்யுதா |
வஜ்ராதிகாயுயதாயபதா, டாமர்யாதிபி ராவ்றுதா
|| ௧0௨ ||
ரக்தவர்ணா, மாம்ஸனிஷ்டா, குடான்ன

ப்ரீதமானஸா |
ஸமஸ்த பக்தஸுகதா, லாகின்யம்பா
ஸ்வரூபிண ீ || ௧0௩ ||
ஸ்வாதிஷ்டானாம்பு ஜகதா, சதுர்வக்த்ர
மயனாஹரா |
பீதவர்ணா,திகர்விதா || ௧0௪ ||

om

ஶூலாத்யாயுத ஸம்பன்னா,

a.
c

யமயதானிஷ்டா, மதுப்ரீதா, பம்தின்யாதி
ஸமன்விதா |

gm

தத்யன்னாஸக்த ஹ்றுதயா, டாகின ீ ரூபதாரிண ீ

ou
si

|| ௧0௫ ||

மூலா தாராம்புஜாரூடா,

.y

பம்சவக்த்ரா,ஸ்திஸம்ஸ்திதா |

w

w

௧0௬ ||

w

அம்குஶாதி ப்ரஹரணா, வரதாதி னியஷவிதா ||
முத்ஸகௌதனாஸக்த சித்தா,
ஸாகின்யம்பாஸ்வரூபிண ீ |
ஆக்ன்யா சக்ராப்ஜனிலயா, ஶுக்லவர்ணா,
ஷடானனா || ௧0௭ ||
மஜ்ஜாஸம்ஸ்தா, ஹம்ஸவதீ முக்யஶக்தி
ஸமன்விதா |

ஹரித்ரான்கனக ரஸிகா, ஹாகின ீ ரூபதாரிண ீ
|| ௧0௮ ||
ஸஹஸ்ரதள பத்மஸ்தா, ஸர்வவர்யணாப
யஶாபிதா |
ஸர்வாயுததரா, ஶுக்ல ஸம்ஸ்திதா,
ஸர்வயதாமுகீ || ௧0௯ ||

om

ஸர்ஸவௌதன ப்ரீதசித்தா, யாகின்யம்பா

a.
c

ஸ்வரூபிண ீ |

ஸ்வாஹா, ஸ்வதா,மதி, ர்யமதா, ஶ்ருதிஃ,

gm

ஸ்ம்றுதி, ரனுத்தமா || ௧௧0 ||

ou
si

புண்யகீ ர்திஃ, புண்யலப்யா, புண்யஶ்ரவண
கீ ர்தனா |

w

௧௧௧ ||

.y

புயலாமஜார்சிதா, பம்தயமாசன ீ, பம்துராலகா ||

|

w

w

விமர்ஶரூபிண ீ, வித்யா, வியதாதி ஜகத்ப்ரஸூஃ
ஸர்வவ்யாதி ப்ரஶமன ீ, ஸர்வம்றுத்யு
னிவாரிண ீ || ௧௧௨ ||
அக்ரகண்யா,சிம்த்யரூபா, கலிகல்மஷ னாஶின ீ |
காத்யாயின ீ, காலஹம்த்ரீ, கமலாக்ஷ
னியஷவிதா || ௧௧௩ ||

தாம்பூல பூரித முகீ , தாடிமீ குஸுமப்ரபா |
ம்றுகாக்ஷீ, யமாஹின ீ, முக்யா, ம்றுடான ீ,
மித்ரரூபிண ீ || ௧௧௪ ||
னித்யத்றுப்தா, பக்தனிதி, ர்னியம்த்ரீ,
னிகியலஶ்வரீ |
கமத்ர்யாதி வாஸனாலப்யா, மஹாப்ரளய

om

ஸாக்ஷிண ீ || ௧௧௫ ||

a.
c

பராஶக்திஃ, பரானிஷ்டா, ப்ரக்ன்யான
கனரூபிண ீ |

ou
si

ரூபிண ீ || ௧௧௬ ||

gm

மாத்வபானாலஸா,
ீ
மத்தா, மாத்றுகா வர்ண
மஹாககலாஸ னிலயா, ம்றுணால

.y

ம்றுதுயதார்லதா |

w

மஹன ீயா, தயாமூர்தீ,

w

w

ர்மஹாஸாம்ராஜ்யஶாலின ீ || ௧௧௭ ||
ஆத்மவித்யா, மஹாவித்யா, ஶ்ரீவித்யா,
காமயஸவிதா |
ஶ்ரீயஷாடஶாக்ஷரீ வித்யா, த்ரிகூடா,
காமயகாடிகா || ௧௧௮ ||
கடாக்ஷகிம்கரீ பூத கமலா யகாடியஸவிதா |
ஶிரஃஸ்திதா, சம்த்ரனிபா, பாலஸ்யதம்த்ர

தனுஃப்ரபா || ௧௧௯ ||
ஹ்றுதயஸ்தா, ரவிப்ரக்யா, த்ரியகாணாம்தர
தீபிகா |
தாக்ஷாயண ீ, கதத்யஹம்த்ரீ, தக்ஷயக்ன்ய
வினாஶின ீ || ௧௨0 ||
தரஹாயஸாஜ்ஜ்வலன்முகீ |

om

தராம்யதாளித தீர்காக்ஷீ,

குஹஜன்மபூஃ || ௧௨௧ ||

a.
c

குருமூர்தி, ர்குணனிதி, ர்யகாமாதா,

gm

யதயவஶ ீ, தம்டன ீதிஸ்தா, தஹராகாஶ ரூபிண ீ |

ou
si

ப்ரதிபன்முக்ய ராகாம்த திதிமம்டல பூஜிதா ||
௧௨௨ ||

w

வியனாதின ீ |

.y

களாத்மிகா, களானாதா, காவ்யாலாப

w

w

ஸசாமர ரமாவாண ீ ஸவ்யதக்ஷிண யஸவிதா ||
௧௨௩ ||

ஆதிஶக்தி, ரயமயா,த்மா, பரமா, பாவனாக்றுதிஃ |
அயனகயகாடி ப்ரஹ்மாம்ட ஜனன ீ,
திவ்யவிக்ரஹா || ௧௨௪ ||
க்லீம்காரீ, யகவலா, குஹ்யா, ககவல்ய
பததாயின ீ |

த்ரிபுரா, த்ரிஜகத்வம்த்யா, த்ரிமூர்தி,
ஸ்த்ரிதயஶஶ்வரீ || ௧௨௫ ||
த்ர்யக்ஷரீ, திவ்யகம்தாட்யா, ஸிம்தூர
திலகாம்சிதா |
உமா, கஶயலம்த்ரதனயா, ஸகௌரீ, கம்தர்வ
யஸவிதா || ௧௨௬ ||

om

விஶ்வகர்பா, ஸ்வர்ணகர்பா,வரதா வாகதீஶ்வரீ |

a.
c

த்யானகம்யா,பரிச்யசத்யா, க்ன்யானதா,
க்ன்யானவிக்ரஹா || ௧௨௭ ||

ou
si

ஸ்வரூபிண ீ |

gm

ஸர்வயவதாம்த ஸம்யவத்யா, ஸத்யானம்த
யலாபாமுத்ரார்சிதா, லீலாக்லுப்த

.y

ப்ரஹ்மாம்டமம்டலா || ௧௨௮ ||

w

அத்றுஶ்யா, த்றுஶ்யரஹிதா, விக்ன்யாத்ரீ,

w

w

யவத்யவர்ஜிதா |

யயாகின ீ, யயாகதா, யயாக்யா, யயாகானம்தா,
யுகம்தரா || ௧௨௯ ||
இச்சாஶக்தி க்ன்யானஶக்தி க்ரியாஶக்தி
ஸ்வரூபிண ீ |
ஸர்வதாரா, ஸுப்ரதிஷ்டா, ஸதஸத்-ரூபதாரிண ீ
|| ௧௩0 ||

அஷ்டமூர்தி, ரஜாகஜத்ரீ, யலாகயாத்ரா
விதாயின ீ |
ஏகாகின ீ, பூமரூபா, னிர்த்கவதா,
த்கவதவர்ஜிதா || ௧௩௧ ||
அன்னதா, வஸுதா, வ்றுத்தா, ப்ரஹ்மாத்கமக்ய
ஸ்வரூபிண ீ |

om

ப்றுஹதீ, ப்ராஹ்மண ீ, ப்ராஹ்மீ ,

a.
c

ப்ரஹ்மானம்தா, பலிப்ரியா || ௧௩௨ ||

பாஷாரூபா, ப்றுஹத்யஸனா, பாவாபாவ

gm

விவர்ஜிதா |

ou
si

ஸுகாராத்யா, ஶுபகரீ, யஶாபனா ஸுலபாகதிஃ
|| ௧௩௩ ||

.y

ராஜராயஜஶ்வரீ, ராஜ்யதாயின ீ, ராஜ்யவல்லபா |

w

w

|| ௧௩௪ ||

w

ராஜத்-க்றுபா, ராஜபீட னியவஶித னிஜாஶ்ரிதாஃ
ராஜ்யலக்ஷ்மீ ஃ, யகாஶனாதா, சதுரம்க
பயலஶ்வரீ |
ஸாம்ராஜ்யதாயின ீ, ஸத்யஸம்தா,
ஸாகரயமகலா || ௧௩௫ ||
தீக்ஷிதா, கதத்யஶமன ீ, ஸர்வயலாக வஶம்கரீ |
ஸர்வார்ததாத்ரீ, ஸாவித்ரீ, ஸச்சிதானம்த

ரூபிண ீ || ௧௩௬ ||
யதஶகாலாபரிச்சின்னா, ஸர்வகா,
ஸர்வயமாஹின ீ |
ஸரஸ்வதீ, ஶாஸ்த்ரமயீ, குஹாம்பா,
குஹ்யரூபிண ீ || ௧௩௭ ||
ஸர்யவாபாதி வினிர்முக்தா, ஸதாஶிவ

om

பதிவ்ரதா |
ரூபிண ீ || ௧௩௮ ||

a.
c

ஸம்ப்ரதாயயஶ்வரீ, ஸாத்வ,ீ குருமம்டல

gm

குயலாத்தீர்ணா, பகாராத்யா, மாயா, மதுமதீ,

ou
si

மஹீ |

கணாம்பா, குஹ்யகாராத்யா, யகாமலாம்கீ ,

.y

குருப்ரியா || ௧௩௯ ||

w

w

ரூபிண ீ |

w

ஸ்வதம்த்ரா, ஸர்வதம்த்யரஶ ீ, தக்ஷிணாமூர்தி
ஸனகாதி ஸமாராத்யா, ஶிவக்ன்யான
ப்ரதாயின ீ || ௧௪0 ||
சித்களா,னம்தகலிகா, ப்யரமரூபா, ப்ரியம்கரீ |
னாமபாராயண ப்ரீதா, னம்திவித்யா,
னயடஶ்வரீ || ௧௪௧ ||
மித்யா ஜகததிஷ்டானா முக்திதா, முக்திரூபிண ீ

|
லாஸ்யப்ரியா, லயகரீ, லஜ்ஜா, ரம்பாதி
வம்திதா || ௧௪௨ ||
பவதாவ ஸுதாவ்றுஷ்டிஃ, பாபாரண்ய
தவானலா |
ஸதௌர்பாக்யதூல வாதூலா, ஜராத்வாம்த

om

ரவிப்ரபா || ௧௪௩ ||

a.
c

பாக்யாப்திசம்த்ரிகா, பக்தசித்தயககி கனாகனா |
யராகபர்வத தம்யபாளி, ர்ம்றுத்யுதாரு குடாரிகா

gm

|| ௧௪௪ ||
மஹாஶனா |

ou
si

மயஹஶ்வரீ, மஹாகாள ீ, மஹாக்ராஸா,

w

|| ௧௪௫ ||

.y

அபர்ணா, சம்டிகா, சம்டமும்டாஸுர னிஷூதின ீ

w

w

க்ஷராக்ஷராத்மிகா, ஸர்வயலாயகஶ ீ,
விஶ்வதாரிண ீ |
த்ரிவர்கதாத்ரீ, ஸுபகா, த்ர்யம்பகா,
த்ரிகுணாத்மிகா || ௧௪௬ ||
ஸ்வர்காபவர்கதா, ஶுத்தா, ஜபாபுஷ்ப
னிபாக்றுதிஃ |
ஓயஜாவதீ, த்யுதிதரா, யக்ன்யரூபா, ப்ரியவ்ரதா

|| ௧௪௭ ||
துராராத்யா, துராதர்ஷா, பாடலீ குஸுமப்ரியா |
மஹதீ, யமருனிலயா, மம்தார குஸுமப்ரியா ||
௧௪௮ ||
வராராத்யா,
ீ
விராட்ரூபா, விரஜா,
விஶ்வயதாமுகீ |

a.
c

ப்ராணரூபிண ீ || ௧௪௯ ||

om

ப்ரத்யக்ரூபா, பராகாஶா, ப்ராணதா,

ன்யஸ்தராஜ்யதூஃ |

gm

மார்தாம்ட கபரவாராத்யா, மம்த்ரிண ீ

ou
si

த்ரிபுயரஶ ீ, ஜயத்யஸனா, னிஸ்த்கரகுண்யா,
பராபரா || ௧௫0 ||

w

பராயணா |

.y

ஸத்யக்ன்யானானம்தரூபா, ஸாமரஸ்ய

w

w

கபர்தின ீ, கலாமாலா, காமதுக்,காமரூபிண ீ ||
௧௫௧ ||

களானிதிஃ, காவ்யகளா, ரஸக்ன்யா,
ரஸயஶவதிஃ |
புஷ்டா, புராதனா, பூஜ்யா, புஷ்கரா,
புஷ்கயரக்ஷணா || ௧௫௨ ||
பரம்ஜ்யயாதிஃ, பரம்தாம, பரமாணுஃ, பராத்பரா |

பாஶஹஸ்தா, பாஶஹம்த்ரீ, பரமம்த்ர
வியபதின ீ || ௧௫௩ ||
மூர்தா,மூர்தா,னித்யத்றுப்தா, முனி மானஸ
ஹம்ஸிகா |
ஸத்யவ்ரதா, ஸத்யரூபா, ஸர்வாம்தர்யாமின ீ,
ஸதீ || ௧௫௪ ||
புதார்சிதா |

a.
c

om

ப்ரஹ்மாண ீ, ப்ரஹ்மஜனன ீ, பஹுரூபா,
ப்ரஸவித்ரீ, ப்ரசம்டாக்ன்யா, ப்ரதிஷ்டா,

gm

ப்ரகடாக்றுதிஃ || ௧௫௫ ||

ou
si

ப்ராயணஶ்வரீ, ப்ராணதாத்ரீ,
பம்சாஶத்-பீடரூபிண ீ |

.y

விஶ்றும்கலா, விவிக்தஸ்தா, வரமாதா,
ீ

w

வியத்ப்ரஸூஃ || ௧௫௬ ||
|

w

w

முகும்தா, முக்தி னிலயா, மூலவிக்ரஹ ரூபிண ீ
பாவக்ன்யா, பவயராகக்ன ீ பவசக்ர ப்ரவர்தின ீ ||
௧௫௭ ||
சம்தஸ்ஸாரா, ஶாஸ்த்ரஸாரா, மம்த்ரஸாரா,
தயலாதரீ |
உதாரகீ ர்தி, ருத்தாமகவபவா, வர்ணரூபிண ீ ||

௧௫௮ ||
ஜன்மம்றுத்யு ஜராதப்த ஜன விஶ்ராம்தி தாயின ீ
|
ஸர்யவாபனிஷ துத்குஷ்டா, ஶாம்த்யதீத
களாத்மிகா || ௧௫௯ ||
கம்பீரா, ககனாம்தஃஸ்தா, கர்விதா,

om

கானயலாலுபா |

a.
c

கல்பனாரஹிதா, காஷ்டா, காம்தா, காம்தார்த
விக்ரஹா || ௧௬0 ||

gm

கார்யகாரண னிர்முக்தா, காமயகளி தரம்கிதா |

ou
si

கனத்-கனகதாடம்கா, லீலாவிக்ரஹ தாரிண ீ ||
௧௬௧ ||

.y

அஜாக்ஷய வினிர்முக்தா, முக்தா

w

க்ஷிப்ரப்ரஸாதின ீ |

w

w

அம்தர்முக ஸமாராத்யா, பஹிர்முக
ஸுதுர்லபா || ௧௬௨ ||
த்ரயீ, த்ரிவர்க னிலயா, த்ரிஸ்தா, த்ரிபுரமாலின ீ
|
னிராமயா, னிராலம்பா, ஸ்வாத்மாராமா,
ஸுதாஸ்றுதிஃ || ௧௬௩ ||
ஸம்ஸாரபம்க னிர்மக்ன ஸமுத்தரண பம்டிதா

|
யக்ன்யப்ரியா, யக்ன்யகர்த்ரீ, யஜமான
ஸ்வரூபிண ீ || ௧௬௪ ||
தர்மாதாரா, தனாத்யக்ஷா, தனதான்ய விவர்தின ீ
|
விப்ரப்ரியா, விப்ரரூபா, விஶ்வப்ரமண காரிண ீ ||

om

௧௬௫ ||

a.
c

விஶ்வக்ராஸா, வித்ருமாபா, கவஷ்ணவ,ீ
விஷ்ணுரூபிண ீ |

gm

அயயானி, ர்யயானினிலயா, கூடஸ்தா,

ou
si

குலரூபிண ீ || ௧௬௬ ||

வரயகாஷ்டீப்ரியா,
ீ
வரா,
ீ
கனஷ்கர்ம்யா,

.y

னாதரூபிண ீ |

w

விக்ன்யான கலனா, கல்யா விதக்தா,

w

w

கபம்தவாஸனா || ௧௬௭ ||
தத்த்வாதிகா, தத்த்வமயீ, தத்த்வமர்த
ஸ்வரூபிண ீ |
ஸாமகானப்ரியா, ஸஸௌம்யா, ஸதாஶிவ
குடும்பின ீ || ௧௬௮ ||
ஸவ்யாபஸவ்ய மார்கஸ்தா, ஸர்வாபத்வி
னிவாரிண ீ |

ஸ்வஸ்தா, ஸ்வபாவமதுரா, தீரா, தீர ஸமர்சிதா
|| ௧௬௯ ||
கசதன்யார்க்ய ஸமாராத்யா, கசதன்ய
குஸுமப்ரியா |
ஸயதாதிதா, ஸதாதுஷ்டா, தருணாதித்ய
பாடலா || ௧௭0 ||

om

தக்ஷிணா, தக்ஷிணாராத்யா, தரஸ்யமர

a.
c

முகாம்புஜா |
பததாயின ீ || ௧௭௧ ||

gm

ஸகௌளின ீ யகவலா,னர்க்யா ககவல்ய

ou
si

ஸ்யதாத்ரப்ரியா, ஸ்துதிமதீ, ஶ்ருதிஸம்ஸ்துத
கவபவா |

.y

மனஸ்வின ீ, மானவதீ, மயஹஶ ீ,

w

மம்களாக்றுதிஃ || ௧௭௨ ||

w

w

விஶ்வமாதா, ஜகத்தாத்ரீ, விஶாலாக்ஷீ,
விராகிண ீ|

ப்ரகல்பா, பரயமாதாரா, பராயமாதா, மயனாமயீ ||
௧௭௩ ||
வ்யயாமயகஶ ீ, விமானஸ்தா, வஜ்ரிண ீ,
வாமயகஶ்வரீ |
பம்சயக்ன்யப்ரியா, பம்சப்யரத மம்சாதிஶாயின ீ ||

௧௭௪ ||
பம்சமீ , பம்சபூயதஶ ீ, பம்ச ஸம்க்யயாபசாரிண ீ |
ஶாஶ்வதீ, ஶாஶ்வகதஶ்வர்யா, ஶர்மதா,
ஶம்புயமாஹின ீ || ௧௭௫ ||
தரா, தரஸுதா, தன்யா, தர்மிண ீ, தர்மவர்தின ீ |
யலாகாதீதா, குணாதீதா, ஸர்வாதீதா,

om

ஶமாத்மிகா || ௧௭௬ ||

a.
c

பம்தூக குஸும ப்ரக்யா, பாலா,
லீலாவியனாதின ீ |

gm

ஸுமம்கள ீ, ஸுககரீ, ஸுயவஷாட்யா,

ou
si

ஸுவாஸின ீ || ௧௭௭ ||

ஸுவாஸின்யர்சனப்ரீதா, யஶாபனா, ஶுத்த

.y

மானஸா |

w

பிம்து தர்பண ஸம்துஷ்டா, பூர்வஜா,

w

w

த்ரிபுராம்பிகா || ௧௭௮ ||
தஶமுத்ரா ஸமாராத்யா, த்ரிபுரா ஶ்ரீவஶம்கரீ |
க்ன்யானமுத்ரா, க்ன்யானகம்யா,
க்ன்யானக்ன்யயய ஸ்வரூபிண ீ || ௧௭௯ ||
யயானிமுத்ரா, த்ரிகம்யடஶ ீ, த்ரிகுணாம்பா,
த்ரியகாணகா |
அனகாத்புத சாரித்ரா, வாம்சிதார்த ப்ரதாயின ீ ||

௧௮0 ||
அப்யாஸாதி ஶயக்ன்யாதா, ஷடத்வாதீத
ரூபிண ீ |
அவ்யாஜ கருணாமூர்தி, ரக்ன்யானத்வாம்த
தீபிகா || ௧௮௧ ||
ஆபாலயகாப விதிதா, ஸர்வானுல்லம்க்ய

om

ஶாஸனா |

a.
c

ஶ்ரீ சக்ரராஜனிலயா, ஶ்ரீமத்த்ரிபுர ஸும்தரீ ||
௧௮௨ ||

ou
si

லலிதாம்பிகா |

gm

ஶ்ரீ ஶிவா, ஶிவஶக்த்கயக்ய ரூபிண ீ,
ஏவம் ஶ்ரீலலிதாயதவ்யா னாம்னாம்

.y

ஸாஹஸ்ரகம் ஜகுஃ || ௧௮௩ ||

w

|| இதி ஶ்ரீ ப்ரஹ்மாம்டபுராயண, உத்தரகம்யட,

w

w

ஶ்ரீ ஹயக்ரீவாகஸ்த்ய ஸம்வாயத,
ஶ்ரீலலிதாரஹஸ்யனாம ஶ்ரீ லலிதா
ரஹஸ்யனாம ஸாஹஸ்ரஸ்யதாத்ர கதனம்
னாம த்விதீயயாத்யாயஃ ||

