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Preface to the first edition 

 
With the blessings of our Guru Sri Sri Vimarshananda Nathendra Saraswathi Maha Swamigal 

and   Lalitha Maha Triupura Sundari,  we are very happy  to release this book  on the occasion 

of the  19
th 

 Aradhana  of   Sri Swamigal,  celebrated  on the  Mahalaya  Amavasya day  ( 11
th

 

October 2015 ) at the Bhaskara Prakasha Ashram, Brampton, Ontario, Canada.  
 

Sri Devi Khadgaadi  Panchadasha  Mala Parayanam has been mentioned as a powerful mantra 

for a   Sri Vidya Upasaka  for Devi worship  and appears  as  Uma-Maheshwara  Samvaada  in 

Vamakeshwara Tantra. 
 

The Mala or the garland is of five types:  Sambudhyanta,  Namonta,  Swaahaanta, Tarpanaanta 

and  Jayaanta.  Each type is combined with Srichakra Devatas.  These Devatas are worshipped 

in the form of  Shakti  (Female),  Shiva (Male)  and  Shiva-Shakti  ( Combinination of  Female 

and  Male ). Thus  the five types of  Malas   combined  with   Shakti,  Shiva  and  Shiva-Shakti 

Mithuna (5 x 3) Devatas of the Sri Chakra comprise fifteen or Panchadasha Malas.  

 

The first Mala - The Sambudhyanta Shakti Mala is alone called Khadgamala, since by reciting 

it and offering this Mala to the Devi, we pray for Her protection. 
 

The second  Mala -  The  Namonta  Shakti  Mala is called  Paaduka Mala  and  by offering this 

garland to the Devi, the devotee seeks to reach Her Paduka or Lotus feet.   
       

The third Mala - The Swaahaanta  Shakti  Mala  is offered to Her  to seek  Anjana Siddhi.  The 

devotee here prays to see  prosperity around him.  Similarly,  for each one of the 15 Malas, the 

Devi  bestows different  boons to the devotees. 
   

Reciting all the Malas  with  Sri Vidya initiation  along with  Lalitha Sahasranama and Trishati 

invokes    Maha Tripurasundari with all Her Aavarna Devatas. 
 

This  text has been  typed  from the  manuscript  written by    Sri K.S. Kameswaran  during his 

learning of Khadgadi Mala from his father and  Guru  Sri Sri Prakashananda Natha Saraswathi 

Swamigal our Paramaguru. 
 

We are thankful to our ashram volunteers for their efforts  in bringing out this publication. Our 

special thanks are due to Srikanth Vaidyanathan,   Sriram Srinivasan  and Akhila Ranganathan 

for their untiring efforts.  
 

We sincerely hope that  this book  will be useful  for the devotees   of    Maha Tripura Sundari 

for their daily prayers. 

 

 

K.R.Yegnarathnam              11
th

 October 2015 

Raghu Ranganathan            Toronto,  Canada. 

Bhaskara Prakasha Ashram  
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க்காதி ப்சதஶ மாலா -     பாராயண  விதி 
 

The Khadgaadi Mala can be offered in one of the following ways. 

 

1. The Khadgaadi Mala Parayanam is started on Shukla Prathama. Ideally, The  Samashti Mala  

is chanted first,  followed by the Mala applicable (refer to the table next page) for that day 

(tithi)  and then  completed  with The  Swarna Kusumanjali Mala. This sequence is 

repeated every day,  substituting  only the middle part  with that day’s (tithi) Mala.    
   

 (or) 
 

2. The entire  Khadgaadi  Mala can be offered in one day itself,  following the same method of 

beginning with The  Samashti Mala, followed by  all the 15 Malas  and completing with The  

Swarna Kusumanjali Mala at the end.  
     

 (or)  
   

3. Those with time constraints  may opt  to  begin with  The Samashti Mala  only once on day 1 

 (Shukla Prathama) and continue every day with that day’s (tithi) Mala. On day 30 (Pournami), 

 The  Swarna  Kusumanjali  Mala is offered  at the end to conclude the Khadgaadi Mala  

 cycle 

 

Exceptions: 
        

1. For days with two ruling tithi (Tithi Dwayam),   the Mala  applicable  for  both  the tithi  are 

offered together.  
   

2. For days  with  no  ruling tithi  (Shoonya tithi),  though   it is not a must,   it is  however 

advisable to offer the Mala applicable for the previous tithi, just to maintain the continuity.  

 
 
 

 

  

‹ Guide to reading and  notations › 

 
1. Each Avarana is given in individual sections and numbered accordingly as in The Samhara krama. 

    The individual numbers within,  represents the position of respective  Devatas  therein. 
   

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

  colour  &  style coding were used in every instance. eg, 
  
  

   1
st
  types  are given in Default style as in  க  = क    ka 

   2
nd

  types are given in Bold type as in            க = ख     Kha 

   3
rd

  types are in Red/Italic/Underscored as in   க =  ग    ga 

   4
th
  types are in Red/Italic/Bold as in        க  =   घ    Gha 
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க்காதி ப்சதஶ மாலா -     பாராயண  விதி 
 

 

தின்  திதி 1  2 மாலா 3  திதி தின் 

1  
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் 
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ப 
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் 

 

 

்ரதமம  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஸ 

 

ம 

 

் 
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மா 
 

லா 

1.1 ஶ ்த ஶ்தி மாலா  

ஸு 
  

வ 

  

் 
  

ண 

 

  

ு 

  

ஸு 
  

மா 
  

் 

  

ஜ 

  

லி 
  

 

மா 
  

லா 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

் 
   

ஷ 
   

ப 
  

  

ண 
   

் 
   

ு 
  

் 
 

 
 

அமாவாமஸ  30 

2 ்விதிமய 1.2 ஶ ்த ஶ்தி  
நமமா்த மாலா 

சு்தஶ  29 

3 ்ிதிமய 1.3 ஶ ்த ஶ்தி 
்வாஹா்த மாலா 

்ரமயாதஶ    28 

4 சு்்தி 1.4 ஶ ்த ஶ்தி  
த்பணா்த மாலா  

்வாதஶ   27 

5 ப்சமி 1.5 ஶ ்த ஶ்தி  
ஜயா்த மாலா 

ஏகாதஶ   26 

6 ஷ்ி  2.1 ஶ்த ஶ வ மாலா தஶமி 25 

7 ஸ்தமி 2.2 ஶ ்த ஶ வ  
நமமா்த மாலா 

நவமி 24 

8 அ்டமி 2.3 ஶ ்த ஶ வ  
்வாஹா்த மாலா 

அ்டமி 23 

9 நவமி  2.4 ஶ ்த ஶ வ  
த்பணா்த மாலா 

ஸ்தமி 22 

10 தஶமி 2.5 ஶ ்த ஶ வ  
ஜயா்த மாலா 

ஷ்ி 21 

11 ஏகாதஶ   3.1 ஶ ்த ஶ்தி ஶ வ  

மிுன மாலா 

ப்சமி 20 

12 ்வாதஶ   3.2 ஶ ்த ஶ்தி ஶ வ 

மிுன நமமா்த மாலா 

சு்்தி 19 

13 ்ரமயாதஶ  3.3 ஶ ்த ஶ்தி ஶ வ 

மிுன ்வாஹா்த மாலா 

்ிதிமய 18 

14 சு்தஶ   3.4 ஶ ்த ஶ்தி ஶ வ 

மிுன த்பணா்த மாலா 

்விதிமய 17 

15 பபௌ்ணமி 3.5 ஶ ்த ஶ்தி ஶ வ  
மிுன ஜயா்த மாலா 
   

்ரதமம 16 
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க்காதி ப்சதஶ மாலா 
 

|| A1 ஸம்ி மாலா || 
 

அ்ய ீ ஸஸௌபா்ய தாயக ப்சதஶ வி்யா மாலா  
மஹா ம்்ர்ய 

அுணாதி்யாதயயா ஷய:  |   காய்்யாதி  ப்சதஶ ச்தா்ஸி 
ீ ப்சதஶ வி்யா மாலா ம்டல ூபிணி  

ீ லலிதா   வி்யா  மஹா ப்டா கா யதவதா 
க..   பஜீ்   |  ஹ..   ஶ்தி:    |  ஸ..  கீலக் 

மம க்காதி  யமாஷா்த ப்சதஶ ஸி்த ௌ  விநியயாக: 
  

          A1.1-A   கர ்யாஸ்                    A1.1-B    ்ுதய  ்யாஸ் 
  

க……   அ்ு்டா்யா் நம:   ்ுதயாய நம:  

ஹ …   த்ஜநீ்யா் நம:  ஶ ரயஸ ்வாஹா  

ஸ…  ம்யமா்யா் நம: ஶ காயய வஷ்  

க……   அனாமிகா்யா் நம:   கவசாய ஹு் 

ஹ…   கனி்ிகா்யா் நம:  யந்ர்ரயாய ஸவௌஷ் 

ஸ…  கர-தல-கர  ்ு்டா்யா் நம:  அ்்ராய  ப் 
   

ூ் ுவ் ஸுவயரா்  இதி தி் ப் : 
 

A1.2  ்யான் 
                                                                                           

o தி்யலகா த்வ ீ்  தபன ஶசி--யவ வாநர-மயீ்    
  நிஷ்ணா் ஷ்ணா-ம்ீப  கமலானா் தவ கலா்  

 மஹா ப்மாட்யா் ்ுதித–மல-மாயயன மனஸா  
  மஹா்த:   ப ய்யதா த தி பரமா்லாத-லஹ ் || 

 

o ்வ-யதயஹா் ூதாபி்- ்ுணிபி-ரணிமா்யாபி:  ஸி் ிபி-ரபியதா 
 நியஷ்யா் ய்்வா மஹமிதி பாவயதி ய:  

 கிமா்ச்ய்  த்ய  ் ணயன  ஸ்ு் ி்  ்ுணயத:  

  மஹா-ஸ்வ்தா்நி்-விரசயதி நீராஜன-வி ி் || 
 

 

 

A1.3   ப்யசாபசார்……      A1.4  ப்சதஶ  ஜப்...… 
  
     

   

ஓ் ஐ்-் ்-ீ் 
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ஓ்  நம் ் ுரஸு்த  
  

1. ்ுதய யதவி 
2. ஶ யரா யதவி 
3. ஶ கா யதவி  

  

  

4. கவச யதவி 
5. யந்ர யதவி 
6. அ்்ர யதவி   

  

 

   
             

1. காயம வ   

2. பகமாலிநி  
3. நி்ய்லி்யந 
4. பபு்யட 

5. வ்ஹி வாஸிநி 
6. மஹா வ்யர வ     

7. ஶ வூதி   
8. ்வ யத  
  

      

9. ுல ஸு்த   

10.நி்யய 

11.நீலபதாயக 
12.விஜயய 

13.ஸ்வ ம்கயே   

14.்வாலா மாலிநி    
15.சி்யர 
16.மஹா நி்யய 
       

   

   

1. பரயம வர பரயம வரமயி 
   

2. மி்யரஶமயி      

3. ஷ்ீஶமயி       
4. ஒ்ீஶமயி       
5. ச்யாந்த  நா மயி 
 

       

 

6. யலாபாு்ராமயி       

7.  அக்்யமயி           

8. காலதாபநமயி   
9.  ்மாசா்ய நா மயி      
10.ு்தயக ஶ வரமயி    
11.தீபகலா நா மயி  
12.வி்ு யதவமயி     
 

13.்ரபாகர யதவமயி            

14.யதயஜா யதவமயி  
15.மயநாஜ யதவமயி  
16.க்யாண யதவமயி          
17.ர்ந யதவமயி   
18.வாஸுயதவமயி    
19.ீராமாந்த நா மயி 
 
       

  

20.பர்ரகாஶ ந்த நா மயி   

21.பரஶ வாந்த நா மயி  
22.பராஶ்்ய்பாமயி 
23.பரா ிகாந்த நா மயி    
24.ுயல வராந்த நா மயி   
25.ஶ ்லா யத்ய்பாமயி   

26.காயம வராந்த நா மயி   

27.காயம வ்ய்பாமயி 
          
       

          

28.பபாகாந்த நா மயி   

29.்லி்நாந்த நா மயி 
30.ஸமயாந்த நா மயி 
31.ஸஹஜாந்த நா மயி  
           
       

        

32.ககநாந்த நா மயி 
33.வி வாந்த நா மயி   வி வாந்த நா மயி
34.விமலாந்த நா மயி 
35.மதநாந்த நா மயி   

36.ுவநாந்த நா மயி 
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37.ீலாந்த நா மயி  
38.்வா்மாந்த நா மயி 
39.் யாந்த நா மயி  
 
 

 

   

40.விம்ஶ ந்த நா மயி 
41.்ரகாஶ ந்த நா மயி   ்ரகாஶ ந்த நா மயி
42.ராமாந்த நா மயி 
   
  

                             

  
  

  
 

1. அணிமா ஸி்ப  

2. லகிமா ஸி்ப   

3. மஹிமா ஸி்ப   

4. ஈஶ ்வ ஸி்ப    

5. வஶ ்வ ஸி்ப   

6. ்ராகா்ய ஸி்ப   

7. ு்தி ஸி்ப    

8. இ்சா ஸி்ப     

9. ்ரா்தி ஸி்ப  

10.ஸ்வகாம ஸி்ப  
     

  

1. ்ரா்ஹி  
2. மாயஹ வ     

3. ஸகௌமா       

4. யவ்ணவி  
5. வாராஹி    
6. மாயஹ்்    

7. சாு்யட   

8. மஹால்மீ வ     

 

  

1. ஸ்வ ஸ்யஷாபிணி  
2. ஸ்வ வி்ராவிணி   
3. ஸ்வாக்ஷிணி      
4. ஸ்வ வஶ்க   

5. ஸ்யவா்மாதிநி  
6. ஸ்வ மஹா்ு ஶ 

7. ஸ்வ பகச   

8. ஸ்வ பயீஜ 

9. ஸ்வ யயாயந   

10.ஸ்வ ் க்யட      ஸ்வ யயாயந ஸ்வ ் க்யட
                      

                 ்யரயலா்ய யமாஹந ச்ர ்வாமிநி              1
st 

்ரகட யயாகிநி 
   

   
   

      
   

1. காமாக்ஷிணி   

2. ு்யாக்ஷிணி    

3. அஹ்காராக்ஷிணி  
4. ஶ்தாக்ஷிணி   

5. ்ப்ஶ க்ஷிணி    

6. ூபாக்ஷிணி  
7. ரஸாக்ஷிணி    

8. க் ாக்ஷிணி 
   

    

9. சி்தாக்ஷிணி  
10.யத்யாக்ஷிணி   

11.்்ு்யாக்ஷிணி  
12.நாமாக்ஷிணி  
13.பஜீாக்ஷிணி    ஆ்மாக்ஷிணி
14.ஆ்மாக்ஷிணி 
15.அ்ுதாக்ஷிணி   
16.ஶ ராக்ஷிணி 
     

                       

                  ஸ்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமிநி                 2
nd  

ு்த யயாகிநி 
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1. அந்க ுஸுயம    

2. அந்க யமகயல   

3. அந்க மதயந   
4. அந்க மதநாுயர  
  

  

5. அந்க யரபக     

6. அந்க யவகிநி  
7. அந்கா்ு ஶ    

8. அந்க மாலிநி 
  

                 

                  ஸ்வ ஸ்யஷாபண ச்ர ்வாமிநி          3
rd

  

ு்ததர யயாகிநி 
   

 

  
   

 

   

  

1. ஸ்வ ஸ்யஷாபிணி  
2. ஸ்வ வி்ராவிணி     

3. ஸ்வாக்ஷிணி   
4. ஸ்வா்லாதிநி      

5. ஸ்வ ஸ்யமாஹிநி  
6. ஸ்வ ் ்பிநி   
7. ஸ்வ ்ு்பிணி 
  

  

8. ஸ்வ வஶ்க      

9. ஸ்வ ர்ஜநி   

10.ஸ்யவா் மாதிநி   

11.ஸ்வா்்  ஸா ிநி     
12.ஸ்வ ஸ்ப்தி ூரணி     
13.ஸ்வ ம்்ரமயி      

14.ஸ்வ ்வ்்வ ஷய்க  
                      

                 ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயக ச்ர ்வாமிநி            4
th  

ஸ்்ரதாய யயாகிநி 
  

 
    
  

1. ஸ்வ ஸி் ி்ரயத   

2.  ஸ்வ ஸ்ப் ்ரயத  ஸ்வ ஸ்ப் ்ரயத
3. ஸ்வ ் ய்க    

4. ஸ்வ ம்கே கா ணி 
5. ஸ்வ காம பல்ரயத         
 

  

6. ஸ்வ ு:க வியமாசநி      
7. ஸ்வ ்ு்ீ ்ரஶமநி 
8. ஸ்வ வி்ந நிவா ணி   ஸ்வ வி்ந நிவா ணி
9. ஸ்வா்க ஸு்த   

10.ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயிநி 
  

                     

                   ஸ்வா்்  ஸா க ச்ர ்வாமிநி         5
th

  

ுல ஸகௌல யயாகிநி 
  

 
    
  

1. ஸ்வ்யே   

2. ஸ்வ ஶ்யத    

3. ஸ்யவ வ்ய ்ரயத   

4. ஸ்வ ோநமயி    

5. ஸ்வ ்யா ி விநாஶ நி    

  

6. ஸ்வா ார ்வூயப   

7. ஸ்வ பாபஹயர   ஸ்வாந்தமயி
8. ஸ்வாந்தமயி 
9. ஸ்வ ரஷா ்வூபிணி  
10.ஸ்யவ்ஸித பல்ரயத   

                       

                     ஸ்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமிநி                 6
th  

நிக்ப யயாகிநி 
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1. வஶ நி  

2. காயம வ     

3. யமாதினி     
4. விமயல 
  

  

5. அுயண   

6. ஜயினி      

7. ஸ்யவ வ     

8. ஸகௌலிநி 
  

                     

                     ஸ்வ யராகஹர ச்ர ்வாமிநி                 7
th  

ரஹ்ய யயாகிநி 
  

   
  
 

  

  

1. பாணிநி   

2. சாபிநி   

3. பாஶ நி      

4. அ்ுஶ நி 
  

  

5. மஹா காயம வ    

6. மஹா வ்யர வ     

7. மஹா பகமாலிநி 

                  

                  ஸ்வ ஸி் ி ்ரதாயக ச்ர ்வாமிநி         8th 

அதி ரஹ்ய யயாகிநி 
  

   

       
 

1. மஹா ் ுரஸு்த  
     

  

2. ீ மஹாப்டா யக 
  

       
   

                    ஸ்வாந்தமய ச்ர ்வாமிநி              9th    

 பராபர ரஹ்ய யயாகிநி  
  

       

    

   

   
  

1. ் ுயர  

2. ் ுயரஶ    

3. ் ுரஸு்த    

4. ் ுரவாஸிநி  
5. ் ுராீ   

6. ் ுரமாலிநி    

7. ் ுராஸி்ப    

8. ் ுரா்யப  
9. ் ுர பபரவி 

  

1. மஹா ் ுரஸு்த   

2. மஹா மாயஹ வ     

3. மஹா மஹா ரா்ேி  
4. மஹா மஹா ஶ்யத  
5. மஹா மஹா ு்யத    
6. மஹா மஹா ே்யத 
7. மஹா மஹா ந்யத   

8. மஹா மஹா ்க்யத  
9. மஹா மஹா ்ப்யத  
10.மஹா மஹா ஶயய 
  

  

மஹா மஹா ீச்ர நகர ஸா்ரா்ய ல்மி  
   

நம்யத நம்யத நம்யத ்வாஹா…  
 

ீ்-் ்-ஐ்-ஓ் 
  

ஓ் 
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க்காதி ப்சதஶ மாலா 
 

( ஶ ்ல ்ரதமம )           ( அமாவாமை ) 

|| 1.1 ஶ ்த ஶ்தி  மாலா || 
 

அ்ய ீ  ஶ ்த  ஶ்தி மாலா   மஹா ம்்ர்ய 

உப்தத்் யாதி்டாய ீ  அுணாதி்ய ஷி:  |  காய்  ச்த:    

ைா்விக   ககார   ப்டாரக படீ்தித   காமம வரா்க  நிலயா  

காமம வ     லலிதா  மஹா ப்டா கா மதவதா 
ஐ்  பஜீ்  |  ்ீ்   ஶ்தி:   |  ஸைௌ:  கீலக் 

மம  க்க  ைி்ததௌ   விநிமயாக: 
      

           1.1.1-A   கர ்யாை்                  1.1.1-B    ்ுதய  ்யாை் 
   

க……   அ்ு்டா்யா் நம:   ்ுதயாய நம:  

ஹ…   த்ஜநீ்யா் நம:  ஶ ரமை ்வாஹா  

ஸ…  ம்யமா்யா் நம: ஶ காமய வஷ்  

க……   அனாமிகா்யா் நம:   கவசாய ஹு் 

ஹ…   கனி்ிகா்யா் நம:  மந்ர்ரயாய ஸவௌஷ் 

ஸ…  கர-தல-கர  ்ு்டா்யா் நம:  அ்்ராய  ப் 
 

ூ் ுவ் ைுவமரா்  இதி தி் ப்த: 
 

1.1.2  ்யான் 
                                

தா்ுஶ் க்க  மா்மநாதி    மயந  ஹ்த ்திமதந மவ  
 

அ்டாதஶ  மஹா்வபீ    ை்ரா்  தபா்தா  பவி்யதி  
 

 

 

1.1.3   ப்மசாபசார்……      1.1.4  ப்சதஶ  ஜப்...… 

  

     

   

ஓ் ஐ்-் ்-ீ் 
  

ஓ்  நம் ் ுரைு்த  
     

1. ்ுதய மதவி 
2. ஶ மரா மதவி 
3. ஶ கா மதவி    

4. கவச மதவி 
5. மந்ர மதவி 
6. அ்்ர மதவி 
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1. காமம வ   

2. பகமாலிநி  
3. நி்ய்லி்மந 
4. தபு்மட 

5. வ்ஹி வாைிநி 
6. மஹா வ்மர வ     

7. ஶ வூதி   
8. ்வ மத 
  

9. ுல ைு்த   

10.நி்மய 

11.நீலபதாமக 
12.விஜமய 

13.ை்வ ம்கமே   

14.்வாலா மாலிநி    
15.சி்மர 
16.மஹா நி்மய 
  

     

   

   

1. பரமம வர பரமம வரமயி 
   

2. மி்மரஶமயி      

3. ஷ்ீஶமயி       
4. ஒ்ீஶமயி       
5. ச்யாந்த  நாதமயி 
 

       

 

6. மலாபாு்ராமயி       

7.  அக்்யமயி           

8. காலதாபநமயி   
9. த்மாசா்ய நாதமயி      
10.ு்தமக ஶ வரமயி    
11.தீபகலா நாதமயி  
12.வி்ு மதவமயி     
 

13.்ரபாகர மதவமயி            

14.மதமஜா மதவமயி  
15.மமநாஜ மதவமயி  
16.க்யாண மதவமயி          
17.ர்ந மதவமயி   
18.வாைுமதவமயி    
19.ீராமாந்த நாதமயி 
 
       

 

20.பர்ரகாஶ ந்த நாதமயி   

21.பரஶ வாந்த நாதமயி  
22.பராஶ்்ய்பாமயி 
   

  

23.பராதிகாந்த நாதமயி    
24.ுமல வராந்த நாதமயி   
25.ஶ ்லா மத்ய்பாமயி   

26.காமம வராந்த நாதமயி   

27.காமம வ்ய்பாமயி 
       
       

     

28.தபாகாந்த நாதமயி   

29.்லி்நாந்த நாதமயி 
30.ைமயாந்த நாதமயி 
31.ைஹஜாந்த நாதமயி  
        
       

      

32.ககநாந்த நாதமயி 
33.வி வாந்த நாதமயி   வி வாந்த நாதமயி
34.விமலாந்த நாதமயி 
35.மதநாந்த நாதமயி   

36.ுவநாந்த நாதமயி   

37.ீலாந்த நாதமயி     

38.்வா்மாந்த நாதமயி 
39.் யாந்த நாதமயி   ் யாந்த நாதமயி
   
       

       

40.விம்ஶ ந்த நாதமயி 
41.்ரகாஶ ந்த நாதமயி   ்ரகாஶ ந்த நாதமயி
42.ராமாந்த நாதமயி 
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1. அணிமா ைி்தத 

2. லகிமா ைி்தத  

3. மஹிமா ைி்தத  

4. ஈஶ ்வ ைி்தத   

5. வஶ ்வ ைி்தத  

6. ்ராகா்ய ைி்தத  

7. ு்தி ைி்தத   

8. இ்சா ைி்தத    

9. ்ரா்தி ைி்தத 

10.ை்வகாம ைி்தத 
   

  

1. ்ரா்ஹி  
2. மாமஹ வ     

3. ஸகௌமா       

4. மவ்ணவி  
5. வாராஹி    
6. மாமஹ்்    

7. சாு்மட   

8. மஹால்மீ வ     

 

  

1. ை்வ ை்மஷாபிணி  
2. ை்வ வி்ராவிணி   
3. ை்வாக்ஷிணி      
4. ை்வ வஶ்க   

5. ை்மவா்மாதிநி  
6. ை்வ மஹா்ு ஶ 

7. ை்வ தகச   

8. ை்வ பமீஜ 

9. ை்வ மயாமந   

10.ை்வ ் க்மட 
   

                    

                 ்மரமலா்ய மமாஹந ச்ர ்வாமிநி              1
st 

்ரகட மயாகிநி 
  

 

  

     
   

1. காமாக்ஷிணி   

2. ு்யாக்ஷிணி    

3. அஹ்காராக்ஷிணி  
4. ஶ்தாக்ஷிணி   

5. ்ப்ஶ க்ஷிணி    

6. ூபாக்ஷிணி  
7. ரைாக்ஷிணி    

8. க்தாக்ஷிணி 
  

    

9. சி்தாக்ஷிணி  
10.மத்யாக்ஷிணி   

11.்்ு்யாக்ஷிணி  
12.நாமாக்ஷிணி  
13.பஜீாக்ஷிணி    ஆ்மாக்ஷிணி
14.ஆ்மாக்ஷிணி 
15.அ்ுதாக்ஷிணி   
16.ஶ ராக்ஷிணி    

                     

                  ை்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமிநி                 2
nd  

ு்த மயாகிநி 
  

 

  
  
  

1. அந்க ுைுமம    

2. அந்க மமகமல   

3. அந்க மதமந   
4. அந்க மதநாுமர  
  

  

5. அந்க மரதக     

6. அந்க மவகிநி  
7. அந்கா்ு ஶ    

8. அந்க மாலிநி 
  

                 

                  ை்வ ை்மஷாபண ச்ர ்வாமிநி          3
rd

  

ு்ததர மயாகிநி 
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1. ை்வ ை்மஷாபிணி  
2. ை்வ வி்ராவிணி     

3. ை்வாக்ஷிணி   
4. ை்வா்லாதிநி      

5. ை்வ ை்மமாஹிநி  
6. ை்வ ்த்பிநி   
7. ை்வ ்ு்பிணி 
  

  

8. ை்வ வஶ்க      

9. ை்வ ர்ஜநி   

10.ை்மவா் மாதிநி   

11.ை்வா்்த ைாதிநி     
12.ை்வ ை்ப்தி ூரணி     
13.ை்வ ம்்ரமயி      

14.ை்வ ்வ்்வ ஷய்க  
                      

                 ை்வ ஸைௌபா்யதாயக ச்ர ்வாமிநி            4
th  

ை்்ரதாய மயாகிநி 
  

 

    
  

1. ை்வ ைி்தி்ரமத   

2.  ை்வ ை்ப் ்ரமத  ை்வ ை்ப் ்ரமத
3. ை்வ ் ய்க    

4. ை்வ ம்கே கா ணி 
5. ை்வ காம பல்ரமத         
 

  

6. ை்வ ு:க விமமாசநி      
7. ை்வ ்ு்ீ ்ரஶமநி 
8. ை்வ வி்ந நிவா ணி   ை்வ வி்ந நிவா ணி
9. ை்வா்க ைு்த   

10.ை்வ ஸைௌபா்யதாயிநி 
  

                     

                   ை்வா்்த ைாதக ச்ர ்வாமிநி         5
th

  

ுல ஸகௌல மயாகிநி 
  

 

    
  

1. ை்வ்மே   

2. ை்வ ஶ்மத    

3. ை்மவ வ்ய ்ரமத   

4. ை்வ ோநமயி    

5. ை்வ ்யாதி விநாஶ நி    

  

6. ை்வாதார ்வூமப   

7. ை்வ பாபஹமர   ை்வாந்தமயி
8. ை்வாந்தமயி 
9. ை்வ ரஷா ்வூபிணி  
10.ை்மவ்ைித பல்ரமத   

                       

                     ை்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமிநி                 6
th  

நிக்ப மயாகிநி 
    

       
  

1. வஶ நி  

2. காமம வ     

3. மமாதினி     
4. விமமல 
  

  

5. அுமண   

6. ஜயினி      

7. ை்மவ வ     

8. ஸகௌலிநி 
  

                     

                     ை்வ மராகஹர ச்ர ்வாமிநி                 7
th  

ரஹ்ய மயாகிநி 
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1. பாணிநி   

2. சாபிநி   

3. பாஶ நி      

4. அ்ுஶ நி 
  

  

5. மஹா காமம வ    

6. மஹா வ்மர வ     

7. மஹா பகமாலிநி 

                  

                  ை்வ ைி்தி ்ரதாயக ச்ர ்வாமிநி         8th 

அதி ரஹ்ய மயாகிநி 
  

  
  

  
 

1. மஹா ் ுரைு்த  
     

  

2. ீ மஹாப்டா மக 
  

       
   

                    ை்வாந்தமய ச்ர ்வாமிநி              9th    

 பராபர ரஹ்ய மயாகிநி  
  

       

 
  

  
  

1. ் ுமர  

2. ் ுமரஶ    

3. ் ுரைு்த    

4. ் ுரவாைிநி  
5. ் ுராீ   

6. ் ுரமாலிநி    

7. ் ுராைி்தத   

8. ் ுரா்மப  
9. ் ுர பபரவி 

  

1. மஹா ் ுரைு்த   

2. மஹா மாமஹ வ     

3. மஹா மஹா ரா்ேி  
4. மஹா மஹா ஶ்மத  
5. மஹா மஹா ு்மத    
6. மஹா மஹா ே்மத 
7. மஹா மஹா ந்மத   

8. மஹா மஹா ்க்மத  
9. மஹா மஹா ்ப்மத  
10.மஹா மஹா ஶமய 
  

 

மஹா மஹா ீச்ர நகர ைா்ரா்ய ல்மி  
  

நம்மத நம்மத நம்மத ்வாஹா…  
 

ீ்-் ்-ஐ்-ஓ் 

 

 

ஓ் 
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க்காதி ப்சதஶ மாலா 
 

( ஶ ்ல ்விதிமய )          ( ்ு்ண சு்தஶ  ) 

|| 1.2 ஶ ்த ஶ்தி நமமா்த மாலா || 
 

அ்ய ீ  ஶ ்த  ஶ்தி  நமமா்த மாலா   மஹா  ம்்ர்ய 

பா்வி்் யாதி்டாய ீமி்ராதி்ய  ஷி:  |  உ்ணி்  ச்த:    

ராஜை  ஏகார    ப்டாரக  படீ்தித    

ஏகவரீ நாம  காமம வரா்க  நிலயா  

ஏகலா நாம   காமம வ  லலிதா மஹா ப்டா கா  மதவதா 
ஐ்  பஜீ்     |   ்ீ்   ஶ்தி:    |  ஸைௌ:  கீலக் 

மம  பாுகா  ைி்ததௌ    விநிமயாக: 

  

         1.2.1A   கர ்யாை்                1.2.1B    ்ுதய  ்யாை் 
   

க……   அ்ு்டா்யா் நம:   ்ுதயாய நம:  

ஹ…   த்ஜநீ்யா் நம:  ஶ ரமை ்வாஹா  

ஸ…  ம்யமா்யா் நம: ஶ காமய வஷ்  

க……   அனாமிகா்யா் நம:   கவசாய ஹு் 

ஹ…   கனி்ிகா்யா் நம:  மந்ர்ரயாய ஸவௌஷ் 

ஸ…  கர-தல-கர  ்ு்டா்யா் நம:  அ்்ராய  ப் 
 

ூ் ுவ் ைுவமரா்  இதி தி் ப்த: 
 

1.2.2  ்யான் 
                                

தா்ுஶ் பாுகா ீ்ம்  ஆ்மநாதி    தவ ப்தி மா்  
 

யதா ்ரமண மா்மரண  ஷணா் ் ுவன ்ரம:  
 

 

 

1.2.3   ப்மசாபசார்……      1.2.4  ப்சதஶ  ஜப்...… 

 
   

 

ஓ் ஐ்-் ்-ீ் 
  

ஓ்  நம் ் ுரைு்த்மய நம: 
      

1. ்ுதய மத்மய நம:     

2. ஶ மரா மத்மய நம:  

3. ஶ கா மத்மய நம:  

4. கவச மத்மய நம:   

5. மந்ர மத்மய நம:      

6. அ்்ர மத்மய நம: 
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1. காமம வ்மய நம:    

2.  பகமாலி்மய நம:   

3. நி்ய்லி்நாமய நம:     

4. தபு்டாமய நம:  

5. வ்ஹி வாைி்மய நம:  

6. மஹா வ்மர வ்மய நம:  

7. ஶ வூ்மய நம:   

8. ்வ தாமய நம:   
 

9. ுல ைு்த்மய நம: 

10.நி்யாமய நம:    

11.நீலபதாகாமய நம:     

12.விஜயாமய நம:   

13.ை்வ ம்கோமய நம:   

14.்வாலா மாலி்மய நம:  

15.சி்ராமய நம:     

16.மஹா நி்யாமய நம: 
  

     
  

   

1. பரமம வர பரமம வரம்மய நம:  
  

2. மி்மரஶம்மய நம:                 

3. ஷ்ீஶம்மய நம:      

4. ஒ்ீஶம்மய நம:           

5. ச்யாந்த நாதம்மய நம:  
 
       

     

6. மலாபாு்ராம்மய நம:       

7. அக்்யம்மய நம:    

8. காலதாபநம்மய நம:          

9. த்மாசா்ய நாதம்மய நம:     

10.ு்தமக ஶ வரம்மய நம: 

11.தீபகலா நாதம்மய நம:   

12.வி்ு மதவம்மய நம:     
 

13.்ரபாகர மதவம்மய நம:      

14.மதமஜா மதவம்மய நம:       

15.மமநாஜ மதவம்மய நம:   

16.க்யாண மதவம்மய நம:      

17.ர்ந மதவம்மய நம:  

18.வாைுமதவம்மய நம: 

19.ீராமாந்த நாதம்மய நம:      
 
       

20.பர்ரகாஶ ந்த நாதம்மய நம:   

21.பரஶ வாந்த நாதம்மய நம: 
22.பராஶ்்ய்பாம்மய நம:  

  

23.பராதிகாந்த நாதம்மய நம:  

24.ுமல வராந்த நாதம்மய நம: 

25.ஶ ்லா மத்ய்பாம்மய நம: 
26.காமம வராந்த நாதம்மய நம: 

27.காமம வ்ய்பாம்மய நம: 
      
       

   

28.தபாகாந்த நாதம்மய நம:    

29.்லி்நாந்த நாதம்மய நம:  
30.ைமயாந்த நாதம்மய நம:   

31.ைஹஜாந்த நாதம்மய நம: 
   
       

 

32.ககநாந்த நாதம்மய நம:   
33.வி வாந்த நாதம்மய நம:    

34.விமலாந்த நாதம்மய நம:     

35.மதநாந்த நாதம்மய நம:   

36.ுவநாந்த நாதம்மய நம:   
37.ீலாந்த நாதம்மய நம:  
38.்வா்மாந்த நாதம்மய நம:   

39.் யாந்த நாதம்மய நம:   
    
       

   

40.விம்ஶ ந்த நாதம்மய நம: 

41.்ரகாஶ ந்த நாதம்மய நம: 

42.ராமாந்த நாதம்மய நம: 
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1. அணிமா ைி்்மய நம:  

2. லகிமா ைி்்மய நம:   

3. மஹிமா ைி்்மய நம:  

4. ஈஶ ்வ ைி்்மய நம:    

5. வஶ ்வ ைி்்மய நம: 
         

 

6. ்ராகா்ய ைி்்மய நம:  

7. ு்தி ைி்்மய நம: 

8. இ்சா ைி்்மய நம:   

9. ்ரா்தி ைி்்மய நம: 

10.ை்வகாம ைி்்மய நம: 
  

1. ்ரா்்மய நம:  

2. மாமஹ வ்மய நம:   

3. ஸகௌமா்மய நம:   

4. மவ்ண்மய நம: 
    

 

5. வாரா்மய நம:  

6. மாமஹ்்்மய நம: 

7. சாு்டாமய நம:  

8. மஹால்மீ வ்மய நம:  
  

  

1. ை்வ ை்மஷாபி்மய நம:  

2. ை்வ வி்ராவி்மய நம:  

3. ை்வாக்ஷி்மய நம:   

4. ை்வ வஶ்க்மய நம:   

5. ை்மவா்மாதி்மய நம: 
     

  

6. ை்வ மஹா்ுஶ மய நம:  

7. ை்வ தகச்மய நம:  

8.  ை்வ பஜீாமய நம:     

9. ை்வ மயா்மய நம:  

10.ை்வ ் க்டாமய நம:  
    

            

              ்மரமலா்ய மமாஹந ச்ர ்வாமி்மய நம:         1
st 

்ரகட மயாகி்மய நம: 
  

 
     

        
 

1. காமாக்ஷி்மய நம:   

2. ு்யாக்ஷி்மய நம:   

3. அஹ்காராக்ஷி்மய நம:   

4. ஶ்தாக்ஷி்மய நம:   

5. ்ப்ஶ க்ஷி்மய நம:  

6. ூபாக்ஷி ்மய நம:      

7.  ரைாக்ஷி்மய நம:   

8. க்தாக்ஷி்மய நம:  
 

 

9. சி்தாக்ஷி்மய நம:  

10.மத்யாக்ஷி்மய நம:   

11.்்ு்யாக்ஷி்மய நம:  

12.நாமாக்ஷி்மய நம:    

13. பஜீாக்ஷி்மய நம:  

14.ஆ்மாக்ஷி்மய நம:    

15. அ்ுதாக்ஷி்மய நம: 

16.ஶ ராக்ஷி்மய நம:   

                 

               ை்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமி்மய நம:            2nd  

ு்த மயாகி்மய நம: 
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1. அந்க ுைுமாமய நம:   

2. அந்க மமகலாமய நம:    

3. அந்க மதநாமய நம:    

4. அந்க மதநாுராமய நம: 
        

 

5. அந்க மரகாமய நம:   

6. அந்க மவகி்மய நம:    

7. அந்கா்ுஶ மய நம:  

8. அந்க மாலி்மய நம:  
                                            

                  

                 ை்வ ை்மஷாபண ச்ர ்வாமி்மய          3rd  

ு்ததர மயாகி்மய 

 

     

  
 

1. ை்வ ை்மஷாபி்மய நம:  

2. ை்வ வி்ராவி்மய நம:  

3. ை்வாக்ஷி்மய நம:    

4. ை்வா்லாதி்மய நம:   

5. ை்வ ை்மமாஹி்மய நம:   

6. ை்வ ்த்பி்மய நம:   

7. ை்வ ்ு்பி்மய நம: 
  

   

 

8. ை்வ வஶ்க்மய நம:   

9. ை்வ ர்ஜ்மய நம:    

10 ை்மவா் மாதி்மய நம:   

11.ை்வா்்த ைாதி்மய நம:    

12.ை்வ ை்ப்தி ூர்மய நம:  

13.ை்வ ம்்ரம்மய நம:             

14.ை்வ ்வ்்வ ஷய்க்மய நம: 
  

            

            ை்வ ஸைௌபா்யதாயக ச்ர ்வாமி்மய நம:          4th  

ை்்ரதாய மயாகி்மய நம: 
 

 

     

  
 

1. ை்வ ைி்தி ்ரதாமய நம:   

2. ை்வ ை்ப் ்ரதாமய நம:   

3. ை்வ ் ய்க்மய நம: 

4. ை்வ ம்கே கா ்மய நம:   

5. ை்வ காம பல்ரதாமய நம: 
  

    

 

6. ை்வ ு:க விமமாச்மய நம:   

7. ை்வ ்ு்ீ ்ரஶம்மய நம:  

8. ை்வ வி்ந நிவா ்மய நம:   

9. ை்வா்க ைு்த்மய நம: 

10.ை்வ ஸைௌபா்யதாயி்மய நம: 
                    

                                                                                   ை்வா்்த ைாதக ச்ர ்வாமி்மய நம:               5th  

ுல ஸகௌல மயாகி்மய நம: 
 

 

     

  

 

 

    
 

http://www.bhaskaraprakasha.com/


Khadgaadi Panchadasha Mala ( 1. Shakti Mala ) 18 

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

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

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

 

  

1. ை்வ்ோமய நம: 

2. ை்வ ஶ்்மய நம:   

3. ை்மவ வ்ய ்ரதாமய நம:      

4. ை்வ ோநம்மய நம:   

5. ை்வ ்யாதி விநாஶ ்மய நம: 
  

 

 

6. ை்வாதார ்வூபாமய நம:  

7. ை்வ பாபஹராமய நம:  

8. ை்வாந்தம்மய நம:  

9. ை்வ ரஷா ்வூபி்மய நம: 

10.ை்மவ்ைித பல்ரதாமய நம:  
  

                 

                ை்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமி்மய நம:            6
th  

நிக்ப மயாகி்மய நம: 
  
 

 

     

  
 

1. வஶ ்மய நம:     

2. காமம வ்மய நம:    

3. மமாதி்மய நம:   

4. விமலாமய நம:   
  

 

5. அுணாமய நம:       

6. ஜயி்மய நம: 
7. ை்மவ வ்மய நம:   

8. ஸகௌலி்மய நம:   
                       

                                                                                                 ை்வ மராகஹர ச்ர ்வாமி்மய நம:      7
th  

ரஹ்ய மயாகி்மய நம: 
  

   
     

  
  

1. பாணி்மய நம:  

2. சாபி்மய நம:    

3. பாஶ ்மய நம:  

4. அ்ுஶ ்மய நம: 
 

  

5. மஹா காமம வ்மய நம:   

6. மஹா வ்மர வ்மய நம:     

7. மஹா பகமாலி்மய நம:  

  
                

             ை்வ ைி்தி ்ரதாயக ச்ர ்வாமி்மய நம:          8th 

அதி ரஹ்ய மயாகி்மய நம: 
 

  
     

  
   

1. மஹா ் ுரைு்த்மய நம: 
     
   

     

2. ீ மஹா ப்டா காமய நம:  
      

              
   

                 ை்வாந்தமய ச்ர ்வாமி்மய நம:          9th
 

 பராபர ரஹ்ய மயாகி்மய நம:  
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1. ் ுராமய நம:       

2.  ் ுமர மய நம:   

3. ் ுரைு்த்மய நம:     

4.  ் ுரவாைி்மய நம:    

5. ் ுராீமய நம:      

6. ் ுரமாலி்மய நம:  

7. ் ுராைி்தாமய நம:    

8. ் ுரா்பாமய நம:  

9. ் ுர பபர்மய நம:     

  

1. மஹா ் ுரைு்த்மய நம:    

2. மஹா மாமஹ வ்மய நம: 

3. மஹா மஹா ரா்மே நம:    

4. மஹா மஹா ஶ்்மய நம:  

5. மஹா மஹா ு்்மய நம:  

6. மஹா மஹா ே்்மய நம:  

7. மஹா மஹா ந்தாமய நம:   

8. மஹா மஹா ்க்தாமய நம:  

9. மஹா மஹா ்ப்தாமய நம: 

10.மஹா மஹா ஶயாமய நம:  
   

 

 

மஹா மஹா ீச்ர நகர ைா்ரா்ய ல்்மய நம:  
 

நம்மத நம்மத நம்மத ்வாஹா…  
 

 

ீ்-் ்-ஐ்-ஓ் 
 

ஓ் 
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க்காதி ப்சதஶ மாலா 
 

( ஶ ்ல ் திமய )             ( ்ு்ண ்ரமயாதஶ  ) 

 1.3 ஶ ்த ஶ்தி ்வாஹா்த மாலா  
 

அ்ய ீ  ஶ ்த  ஶ்தி  ்வாஹா்த மாலா   மஹா ம்்ர்ய 
 

பாமத்் யாதி்டாய ீதா்ராதி்ய  ஷி:  |  அு்ு்  ச்த:    
 

தாமை  ஈகார    ப்டாரக  படீ்தித    

ஈ வர நாம     காமம வரா்க  நிலயா  
 

ஈ வ  நாம  காமம வ   லலிதா மஹா ப்டா கா  மதவதா 
 

ஐ்  பஜீ்   |     ்ீ்   ஶ்தி:   |   ஸைௌ:  கீலக் 
 

மம  அ்ஜன  ைி்ததௌ    விநிமயாக: 
   

         1.3.1A   கர ்யாை்                 1.3.1B    ்ுதய  ்யாை் 
   

க……   அ்ு்டா்யா் நம:   ்ுதயாய நம:  

ஹ…   த்ஜநீ்யா் நம:  ஶ ரமை ்வாஹா  

ஸ…  ம்யமா்யா் நம: ஶ காமய வஷ்  

க……   அனாமிகா்யா் நம:   கவசாய ஹு் 

ஹ…   கனி்ிகா்யா் நம:  மந்ர்ரயாய ஸவௌஷ் 

ஸ…  கர-தல-கர  ்ு்டா்யா் நம:  அ்்ராய  ப் 
 

ூ் ுவ் ைுவமரா்  இதி தி் ப்த: 
 

1.3.2  ்யான் 
                                

ைி்தா்ஜன்   ைமாைா்ய    மதனா்சித  விமலாசன: 

ைி்தி்  ப யதி    ை்வ்ர   ப்த்மதந  ை்ு்திமா்  
 

 
 

1.3.3   ப்மசாபசார்……      1.3.4  ப்சதஶ  ஜப்...… 

 
   

 

ஓ் -ஐ்-் ்-ீ்    

ஓ்  நம் ் ுரைு்த்மய  ்வாஹா    

1. ்ுதய மத்மய     ்வாஹா   

2. ஶ மரா மத்மய            --“--  
3. ஶ கா மத்மய              --“-- 

4. கவச மத்மய        ்வாஹா 
5. மந்ர மத்மய              --“--   

6.  அ்்ர மத்மய            --“--    
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1. காமம வ்மய        ்வாஹா 
2. பகமாலி்மய         --“--  
3. நி்ய்லி்நாமய         --“--   
4. தபு்டாமய             --“  
5. வ்ஹி வாைி்மய      --“--    
6. மஹா வ்மர வ்மய      --“  
7. ஶ வூ்மய           --“--   
8. ்வ தாமய           --“-- 

9. ுல ைு்த்மய     ்வாஹா  
10.நி்யாமய          --“--   
11.நீலபதாகாமய            --“--    

12.விஜயாமய          --“--   
13.ை்வ ம்கோமய      --“--   

14.்வாலா மாலி்மய           --“--   
15.சி்ராமய       --“--   

16.மஹா நி்யாமய        --“--  
  
  
   

1. பரமம வர பரமம வரம்மய ்வாஹா 
  

2. மி்மரஶம்மய       ்வாஹா   
3. ஷ்ீஶம்மய         --“--   
4. ஒ்ீஶம்மய           --“--    
5. ச்யாந்த  நாதம்மய      --“-- 
 
       

     

6. மலாபாு்ராம்மய        --“--   
7. அக்்யம்மய       --“  
8. காலதாபநம்மய                 --“--  
9. த்மாசா்ய நாதம்மய       --“--     
10.ு்தமக ஶ வரம்மய      --“  
11.தீபகலா நாதம்மய          --“--    

12.வி்ு மதவம்மய        --“-- 
 

13.்ரபாகர மதவம்மய         --“--   
14.மதமஜா மதவம்மய         --“--    
15.மமநாஜ மதவம்மய       --“--  
16.க்யாண மதவம்மய        --“--  
17.ர்ந மதவம்மய         --“-- 
18.வாைுமதவம்மய        --“--   
19.ீராமாந்த நாதம்மய        --“  
 
       

     

20.பர்ரகாஶ ந்த நாதம்மய    --“-- 
21.பரஶ வாந்த நாதம்மய      --“--    
22.பராஶ்்ய்பாம்மய        --“  
   

        

23.பராதிகாந்த நாதம்மய ்வாஹா 
24.ுமல வராந்த நாதம்மய  --“--    
25.ஶ ்லா மத்ய்பாம்மய   --“--   
26.காமம வராந்த நாதம்மய  --“--  
27.காமம வ்ய்பாம்மய      --“  
 
       

      

28.தபாகாந்த நாதம்மய      --“  
29.்லி்நாந்த நாதம்மய      --“
30.ைமயாந்த நாதம்மய     --“
31.ைஹஜாந்த நாதம்மய     --“-- 
   
       

      

32.ககநாந்த நாதம்மய         --“-- 
33.வி வாந்த நாதம்மய        --“--  
34.விமலாந்த நாதம்மய       --“--
35.மதநாந்த நாதம்மய     --“
36.ுவநாந்த நாதம்மய         --“-- 
37.ீலாந்த நாதம்மய        --“--  
38.்வா்மாந்த நாதம்மய     --“--   
39.் யாந்த நாதம்மய        --“--  
   
 
       

   

40.விம்ஶ ந்த நாதம்மய      --“-- 
41.்ரகாஶ ந்த நாதம்மய     --“--  
42.ராமாந்த நாதம்மய          --“  
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1. அணிமா ைி்்மய    ்வாஹா 
2. லகிமா ைி்்மய       --“  
3. மஹிமா ைி்்மய           --“--   
4. ஈஶ ்வ ைி்்மய            --“  
5. வஶ ்வ ைி்்மய            --“  
  

  

6. ்ராகா்ய ைி்்மய  ்வாஹா 
7. ு்தி ைி்்மய       --“--   
8.  இ்சா ைி்்மய             --“--      
9. ்ரா்தி ைி்்மய       --“--   
10. ை்வகாம ைி்்மய     --“  
  

  

1. ்ரா்்மய      ்வாஹா 
2. மாமஹ வ்மய         --“-- 
3. ஸகௌமா்மய          --“--   
4.  மவ்ண்மய            --“  
              

  

5. வாரா்மய      ்வாஹா 
6. மாமஹ்்்மய            --“--         
7.  சாு்டாமய        --“  
8. மஹால்மீ வ்மய      --“--         
  

   

1. ை்வ ை்மஷாபி்மய ்வாஹா  
 2. ை்வ வி்ராவி்மய       --“  

3. ை்வாக்ஷி்மய          --“-- 
4. ை்வ வஶ்க்மய         --“  
5. ை்மவா்மாதி்மய         --“  
   

   

6. ை்வ மஹா்ுஶ மய ்வாஹா 

7. ை்வ தகச்மய          --“  
8. ை்வ பஜீாமய           --“--        
9. ை்வ மயா்மய           --“  
10.ை்வ ் க்டாமய        --“  
  

                

           ்மரமலா்ய மமாஹந ச்ர ்வாமி்மய ்வாஹா     1st 

                      ்ரகட மயாகி்மய ்வாஹா 
      

  
     

  
       

1. காமாக்ஷி்மய     ்வாஹா 
2. ு்யாக்ஷி்மய       --“   
3. அஹ்காராக்ஷி்மய      --“  
4. ஶ்தாக்ஷி்மய         --“--         
5. ்ப்ஶ க்ஷி்மய         --“-- 
6. ூபாக்ஷி ்மய          --“--        
7. ரைாக்ஷி்மய            --“   
8. க்தாக்ஷி்மய            --“  
   

            

9. சி்தாக்ஷி்மய     ்வாஹா 
10.மத்யாக்ஷி்மய      --“  
11.்்ு்யாக்ஷி்மய       --“  
12.நாமாக்ஷி்மய          --“--    
13.பஜீாக்ஷி்மய            --“--
14.ஆ்மாக்ஷி்மய         --“--  
15.அ்ுதாக்ஷி்மய         --“-- 
16.ஶ ராக்ஷி்மய          --“  
   

                       

           ை்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமி்மய  ்வாஹா        2nd  

ு்த மயாகி்மய ்வாஹா 
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1. அந்க ுைுமாமய   ்வாஹா  
2. அந்க மமகலாமய          --“-- 
3. அந்க மதநாமய         --“  
4. அந்க மதநாுராமய       --“  
      
   

    

5. அந்க மரகாமய      ்வாஹா  

6. அந்க மவகி்மய           --“--    
7. அந்கா்ுஶ மய           --“  
8. அந்க மாலி்மய           --“     
  

              

            ை்வ ை்மஷாபண ச்ர ்வாமி்மய ்வாஹா     3rd  

ு்ததர மயாகி்மய ்வாஹா 
   

 
     

  
    

1. ை்வ ை்மஷாபி்மய ்வாஹா  
2. ை்வ வி்ராவி்மய       --“--   
3. ை்வாக்ஷி்மய           --“--  
4. ை்வா்லாதி்மய      --“--   
5. ை்வ ை்மமாஹி்மய     --“--   
6. ை்வ ்த்பி்மய      --“--  
7. ை்வ ்ு்பி்மய         --“  
        

        

8. ை்வ வஶ்க்மய   ்வாஹா  
9. ை்வ ர்ஜ்மய            --“  
10.ை்மவா் மாதி்மய         --“--  
11.ை்வா்்த ைாதி்மய      --“
12.ை்வ ை்ப்தி ூர்மய   --“--  
13.ை்வ ம்்ரம்மய          --“
14.ை்வ ்வ்்வ ஷய்க்மய--“  
      

             

         ை்வ ஸைௌபா்யதாயக ச்ர ்வாமி்மய ்வாஹா       4th 

ை்்ரதாய மயாகி்மய ்வாஹா 
   

 
     

 
 
     

1. ை்வ ைி்தி்ரதாமய  ்வாஹா 
2. ை்வ ை்ப் ்ரதாமய      --“  
3. ை்வ ் ய்க்மய        --“  
4. ை்வ ம்கே கா ்மய    --“--     
5. ை்வ காம பல்ரதாமய     --“   
  

    

6. ை்வ ு:க விமமாச்மய ்வாஹா 
7. ை்வ ்ு்ீ ்ரஶம்மய   --“--   
8. ை்வ வி்ந நிவா ்மய    --“--    
9. ை்வா்க ைு்த்மய       --“--     
10.ை்வ ஸைௌபா்யதாயி்மய --“  
    
 

                

            ை்வா்்த ைாதக ச்ர ்வாமி்மய ்வாஹா      5th 

ுல ஸகௌல மயாகி்மய ்வாஹா 
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1. ை்வ்ோமய     ்வாஹா 
2. ை்வ ஶ்்மய         --“--  
3. ை்மவ வ்ய ்ரதாமய     --“  
4. ை்வ ோநம்மய          --“--  
5. ை்வ ்யாதி விநாஶ ்மய  --“  
  

 

6. ை்வாதார ்வூபாமய ்வாஹா 
7. ை்வ பாபஹராமய      --“  
8. ை்வாந்தம்மய           --“--   
9. ை்வ ரஷா ்வூபி்மய --“--
10.ை்மவ்ைித பல்ரதாமய    --“  
  

                  

              ை்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமி்மய ்வாஹா       6th 

நிக்ப மயாகி்மய ்வாஹா 
 

 

     

 
   

1. வஶ ்மய       ்வாஹா 
2. காமம வ்மய          --“--  
3. மமாதி்மய           --“--    
4. விமலாமய               --“--  
    

  

5. அுணாமய       ்வாஹா 
6. ஜயி்மய            --“--  
7. ை்மவ வ்மய       --“--       
8. ஸகௌலி்மய         --“--  
    

               

             ை்வ மராகஹர ச்ர ்வாமி்மய ்வாஹா       7th 

ரஹ்ய மயாகி்மய ்வாஹா 
    

 

     

   
 

1. பாணி்மய      ்வாஹா 
2. சாபி்மய             --“--  

3. பாஶ ்மய        --“--   
4. அ்ுஶ ்மய              --“  
         

   

5. மஹா காமம வ்மய ்வாஹா     

6. மஹா வ்மர வ்மய     --“--      
7. மஹா பகமாலி்மய      --“--     

              

           ை்வ ைி்தி ்ரதாயக ச்ர ்வாமி்மய ்வாஹா      8th  

அதி ரஹ்ய மயாகி்மய ்வாஹா 
   

 

     

   
 

1 மஹா ் ுரைு்த்மய ்வாஹா   

 

2 ீ  மஹாப்டா காமய ்வாஹா 
                 

              ை்வாந்தமய ச்ர ்வாமி்மய ்வாஹா      9th      

பராபர ரஹ்ய மயாகி்மய ்வாஹா 
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1. ் ுராமய          ்வாஹா 

2. ் ுமர மய               --“-- 
3. ் ுரைு்த்மய           --“  
4. ் ுரவாைி்மய           --“--   
5. ் ுராீமய               --“  
6. ் ுரமாலி்மய            --“  
7. ் ுராைி்தாமய          --“  
8. ் ுரா்பாமய             --“-- 
9. ் ுர பபர்மய           --“--    

  

1. மஹா ் ுரைு்த்மய  ்வாஹா 
2. மஹா மாமஹ வ்மய        --“-- 
3. மஹா மஹா ரா்மே         --“-- 
4. மஹா மஹா ஶ்்மய         --“-- 
5. மஹா மஹா ு்்மய         --“-- 
6. மஹா மஹா ே்்மய         --“--  
7. மஹா மஹா ந்தாமய         --“-- 
8. மஹா மஹா ்க்தாமய      --“-- 
9. மஹா மஹா ்ப்தாமய      --“-- 
10.மஹா மஹா ஶயாமய         --“--   
 

 

மஹா மஹா ீச்ர நகர ைா்ரா்ய ல்்மய ்வாஹா 
 

நம்மத நம்மத நம்மத ்வாஹா…  
 

ீ்-் ்-ஐ்-ஓ் 

 

ஓ் 
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க்காதி ப்சதஶ மாலா 
 

( ஶ ்ல சு்்தி )           ( ்ு்ண ்வாதஶ  ) 

|| 1.4 ஶ ்த ஶ்தி த்பணா்த மாலா || 
 

அ்ய ீ  ஶ ்த  ஶ்தி  த்பணா்த மாலா   மஹா ம்்ர்ய 

பாண ீ் ் யாதி்டாய ீ   அ்்யமாதி்ய ஷி:   |   ்ுஹதி்  ச்த:    

  தபாகத   லகார ப்டாரக  படீ்தித   

லஷ  ைாரக  நாம   காமம வரா்க  நிலயா     

லஷ  ைாரகா நாம  காமம வ   லலிதா மஹா  ப்டா கா மதவதா 
ஐ்  பஜீ்  |  ்ீ்   ஶ்தி:   |  ஸைௌ:  கீலக் 

 

மம பல  ைி்ததௌ விநிமயாக: 
   

          1.4.1-A  கர ்யாை்                 1.4.1-B    ்ுதய  ்யாை் 
   

க……   அ்ு்டா்யா் நம:   ்ுதயாய நம:  

ஹ…   த்ஜநீ்யா் நம:  ஶ ரமை ்வாஹா  

ஸ…  ம்யமா்யா் நம: ஶ காமய வஷ்  

க……   அனாமிகா்யா் நம:   கவசாய ஹு் 

ஹ…   கனி்ிகா்யா் நம:  மந்ர்ரயாய ஸவௌஷ் 

ஸ…  கர-தல-கர  ்ு்டா்யா் நம:  அ்்ராய  ப் 
 

ூ் ுவ் ைுவமரா்  இதி தி் ப்த: 
 

1.4.2 ்யான் 
 

பல ைி்தி் மஹ் ்ரா்ய   பாதால தல மயாகிந: 

்ு்்வா தத: ்ரா்ய ைி்தி்   தவ ப்த: ைுகீ பமவ்  
 

 
 

1.4.3   ப்மசாபசார்……      1.4.4  ப்சதஶ  ஜப்...… 

 
   

 

ஓ் -ஐ்-் ்-ீ்    

ஓ்  நம் ் ுரைு்த ் த்பயாமி  
1. ்ுதய மதவ ீ்       த்பயாமி 
2. ஶ மரா மதவ ீ்        --“  
3. ஶ கா மதவ ீ்                                --“-- 

4. கவச மதவ ீ்        த்பயாமி   
5. மந்ர மதவ ீ்            --“-- 
6. அ்்ர மதவ ீ்             --“--    
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1. காமம வ ்      த்பயாமி 
2. பகமாலிநீ்          --“  
3. நி்ய்லி்நா்          --“-- 
4. தபு்டா்          --“--   
5. வ்ஹி வாைிநீ்            --“--   
6. மஹா வ்மர வ ்     --“  
7. ஶ வூதீ்              --“--   
8. ்வ தா்         --“-- 

9. ுல ைு்த ்       த்பயாமி 
10.நி்யா்            --“  
11.நீலபதாகா்        --“  
12.விஜயா்            --“  
13.ை்வ ம்கோ்       --“  
14.்வாலா மாலிநீ்        --“  
15.சி்ரா்         --“  
16.மஹா நி்யா்          --“--  

  
  

பரமம வர பரமம வரமயீ்  த்பயாமி 
 

  

2. மி்மரஶமயீ்       த்பயாமி   
3.  ஷ்ீஶமயீ்        --“  
4. ஒ்ீஶமயீ்                 --“  
5. ச்யாந்த  நாதமயீ்           --“-- 
             

6. மலாபாு்ராமயீ்                     --“  
7.  அக்்யமயீ்        --“  
8. காலதாபநமயீ்                  --“  
9.  த்மாசா்ய நாதமயீ்       --“  
10.ு்தமக ஶ வரமயீ்      --“  
11.தீபகலா நாதமயீ்                     --“  
12.வி்ு மதவமயீ்            --“  
 

13.்ரபாகர மதவமயீ்        --“
14.மதமஜா மதவமயீ்            --“  
15.மமநாஜ மதவமயீ்              --“  

16.க்யாண மதவமயீ்            --“  
17.ர்ந மதவமயீ்         --“  
18.வாைுமதவமயீ்             --“  
19.ீராமாந்த நாதமயீ்       --“  
 
       

     

20.பர்ரகாஶ ந்த நாதமயீ்      --“  
21.பரஶ வாந்த நாதமயீ்        --“  
22.பராஶ்்ய்பாமயீ்           --“  
      

              

23.பராதிகாந்த நாதமயீ்   த்பயாமி 
24.ுமல வராந்த நாதமயீ்     --“  
25.ஶ ்லா மத்ய்பாமயீ்      --“  
26.காமம வராந்த நாதமயீ்     --“  
27.காமம வ்ய்பாமயீ்       --“  
  
       

      

28.தபாகாந்த நாதமயீ்       --“  
29.்லி்நாந்த நாதமயீ்       --“  

30.ைமயாந்த நாதமயீ்       --“  

31.ைஹஜாந்த நாதமயீ்       --“  
 
       

     

32.ககநாந்த நாதமயீ்         --“  
33.வி வாந்த நாதமயீ்         --“  
34.விமலாந்த நாதமயீ்            --“  
35.மதநாந்த நாதமயீ்           --“  
36.ுவநாந்த நாதமயீ்       --“  
37.ீலாந்த நாதமயீ்       --“  
38.்வா்மாந்த நாதமயீ்      --“  
39.் யாந்த நாதமயீ்       --“  
         

           

40.விம்ஶ ந்த நாதமயீ்       --“  
41.்ரகாஶ ந்த நாதமயீ்       --“  
42.ராமாந்த நாதமயீ்           --“-- 
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\ 

1. அணிமா ைி்தி்      த்பயாமி 
2. லகிமா ைி்தி்       --“  
3. மஹிமா ைி்தி்       --“  
4. ஈஶ ்வ ைி்தி்       --“  
5. வஶ ்வ ைி்தி்       --“  
      

  

6. ்ராகா்ய ைி்தி்     த்பயாமி 
7. ு்தி ைி்தி்          --“  
8. இ்சா ைி்தி்          --“  
9. ்ரா்தி ைி்தி்        --“
10.ை்வகாம ைி்தி்      --“  
  

  

1. ்ரா்ஹீ்        த்பயாமி 
2. மாமஹ வ ்               --“  
3. ஸகௌமா ்          --“  
4.  மவ்ணவ ீ்          --“--       

  

5. வாராஹீ்           த்பயாமி 
6. மாமஹ்் ்        --“  
7.  சாு்டா்         --“  
8. மஹால்மீ வ ்     --“--   
    

  

1. ை்வ ை்மஷாபி ணீ்  த்பயாமி 
2. ை்வ வி்ராவிண ீ்           --“  
3. ை்வாக்ஷிண ீ்         --“  
4. ை்வ வஶ்க ்        --“   
5. ை்மவா்மாதிநீ்       --“  
   

  

6. ை்வ மஹா்ுஶ ்  த்பயாமி 
7. ை்வ தகச ்        --“  
8. ை்வ பஜீா்            --“  
9. ை்வ மயாநி்        --“  
10.ை்வ ் க்டா்        --“  
      

                

            ்மரமலா்ய மமாஹந ச்ர ்வாமிநீ்்  த்பயாமி          1st 

                      ்ரகட மயாகிநீ்்   த்பயாமி 
   

 

     

  
    

1. காமாக்ஷிண ீ்          த்பயாமி 
2. ு்யாக்ஷிண ீ்             --“  
3. அஹ்காராக்ஷிண ீ்       --“  
4. ஶ்தாக்ஷிண ீ்          --“  
5. ்ப்ஶ க்ஷிண ீ்          --“  
6. ூபாக்ஷிண ீ்           --“— 
7.  ரைாக்ஷிண ீ்       --“  
8. க்தாக்ஷிண ீ்        --“  
      

   

9. சி்தாக்ஷிண ீ்        த்பயாமி 
10.மத்யாக்ஷிண ீ்            --“  
11.்்ு்யாக்ஷிண ீ்       --“  
12.நாமாக்ஷிண ீ்        --“  
13.பஜீாக்ஷிண ீ்         --“  
14.ஆ்மாக்ஷிண ீ்        --“  
15.அ்ுதாக்ஷிண ீ்        --“  
16.ஶ ராக்ஷிண ீ்        --“  
    

                  

               ை்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமிநீ்்   த்பயாமி           2nd  

ு்த மயாகிநீ்்   த்பயாமி   
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1. அந்க ுைுமா்      த்பயாமி 
2. அந்க மமகலா்            --“  
3. அந்க மதநா்       --“  
4. அந்க மதநாுரா்      --“  
  
 

  

5. அந்க மரகா்          த்பயாமி 
6. அந்க மவகிநீ்்       --“  
7. அந்கா்ுஶ ்       --“  
8. அந்க மாலிநீ்்       --“  
   

                 

            ை்வ ை்மஷாபண ச்ர ்வாமிநீ்்  த்பயாமி            3rd  

ு்ததர மயாகிநீ்்   த்பயாமி 
   

 
     

  
    

1. ை்வ ை்மஷாபிணீ்  த்பயாமி 
2. ை்வ வி்ராவிண ீ்           --“  
3. ை்வாக்ஷிண ீ்           --“  
4. ை்வா்லாதிநீ்்         --“  
5. ை்வ ை்மமாஹிநீ்்       --“  
6. ை்வ ்த்பிநீ்்         --“  
7.  ை்வ ்ு்பிணீ்           --“  
 

 

  

8. ை்வ வஶ்க ்      த்பயாமி 
9. ை்வ ர்ஜநீ்்              --“  
10.ை்மவா் மாதிநீ்்             --“  
11.ை்வா்்த ைாதிநீ்்       --“  
12.ை்வ ை்ப்தி ூரண ீ்       --“  
13.ை்வ ம்்ரமயீ்                 --“  
14.ை்வ ்வ்்வ ஷய்க ்  --“  
 

    

              

           ை்வ ஸைௌபா்யதாயக ச்ர ்வாமிநீ்்  த்பயாமி         4th 

ை்்ரதாய மயாகிநீ்்  த்பயாமி 
     

 
     

 

 
 

  

1. ை்வ ைி்தி ்ரதா்   த்பயாமி 
2. ை்வ ை்ப் ்ரதா்        --“  
3. ை்வ ் ய்க ்            --“  
4. ை்வ ம்கே கா ண ீ்        --“  
5. ை்வ காம பல்ரதா்       --“--   
 

 

 

  

6. ை்வ ு:க விமமாசநீ்் த்பயாமி 
7. ை்வ ்ு்ீ ்ரஶமநீ்்       --“  
8. ை்வ வி்ந நிவா ண ீ்        --“  

9.  ை்வா்க ைு்த ்         --“  
10.ை்வ ஸைௌபா்யதாயிநீ்்    --“--  
 

 

             

   

              ை்வா்்த ைாதக ச்ர ்வாமிநீ்்   த்பயாமி        5th 

ுல ஸகௌல மயாகிநீ்்  த்பயாமி   
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1. ை்வ்ோ்                   த்பயாமி 
2. ை்வ ஶ்தி்               --“  
3. ை்மவ வ்ய ்ரதா்        --“  
4. ை்வ ோநமயீ்               --“  
5. ை்வ ்யாதி விநாஶ நீ்்     --“  
 

 

  

6. ை்வாதார ்வூபா் த்பயாமி  
7. ை்வ பாபஹரா்         --“  
8. ை்வாந்தமயீ்            --“  
9. ை்வ ரஷா ்வூபிண ீ்    --“  
10.ை்மவ்ைித பல்ரதா்     --“  
 

 

 

                 

               ை்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமிநீ்்   த்பயாமி          6th 

நிக்ப மயாகிநீ்்  த்பயாமி  

 

 

 

     

    

1. வஶ நீ்்              த்பயாமி 
2. காமம வ ்              --“  
3. மமாதிநீ்்           --“  
4. விமலா்           --“--   
 

 

  

5. அுணா்              த்பயாமி 
6. ஜயிநீ்்           --“  
7. ை்மவ வ ்       --“  
8. ஸகௌலிநீ்்         --“  
 

 

                

 

               ை்வ மராகஹர ச்ர ்வாமிநீ்்  த்பயாமி            7th 

ரஹ்ய மயாகிநீ்்   த்பயாமி   
 

 

 

     

  
 

 

1. பாணிநீ்்                த்பயாமி 
2. சாபிநீ்்              --“  
3. பாஶ நீ்்                        --“  

4.  அ்ுஶ நீ்்             --“--      
        
 

 

 

5. மஹா காமம வ ்    த்பயாமி 
6. மஹா வ்மர வ ்     --“  
7. மஹா பகமாலிநீ்்        --“  
     

           

   

            ை்வ ைி்தி ்ரதாயக ச்ர ்வாமிநீ்்  த்பயாமி          8th  

அதி ரஹ்ய மயாகிநீ்்   த்பயாமி   
 

\ 

 

     

  
 

 

1 மஹா ் ுரைு்த ்  த்பயாமி 
    

 

 

2 ீ மஹாப்டா கா்   த்பயாமி 
 

               

   

                ை்வாந்தமய ச்ர ்வாமிநீ்்   த்பயாமி        9th  

 பராபர ரஹ்ய மயாகிநீ்்   த்பயாமி   
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1. ் ுரா்        த்பயாமி 
2. ் ுமரஶ ்       --“  
3. ் ுரைு்த ்     --“  
4. ் ுரவாைிநீ்்       --“  

5.  ் ுராீய்       --“  
6. ் ுரமாலிநீ்்      --“  
7. ் ுராைி்தா்    --“  
8. ் ுரா்பா்           --“  
9. ் ுர பபரவ ீ்     --“  
    

  

1. மஹா ் ுரைு்த ்   த்பயாமி 
2. மஹா மாமஹ வ ்         --“  
3. மஹா மஹா ரா்ேீ்       --“  
4. மஹா மஹா ஶ்தி்         --“  
5. மஹா மஹா ு்தி்       --“  
6. மஹா மஹா ே்தி்         --“  
7. மஹா மஹா ந்தா்       --“  
8. மஹா மஹா ்க்தா்       --“  
9. மஹா மஹா ்ப்தா்       --“  
10.மஹா மஹா ஶயா்       --“       
 

 

 

 

மஹா மஹா ீச்ர நகர ைா்ரா்ய ல்மீ் த்பயாமி   
 

நம்மத நம்மத நம்மத ்வாஹா…  
 

ீ்-் ்-ஐ்-ஓ் 
 

ஓ் 
 

http://www.bhaskaraprakasha.com/


Khadgaadi Panchadasha Mala ( 1. Shakti Mala ) 32 

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

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

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

 

 

க்காதி ப்சதஶ மாலா 
 

( ஶ ்ல ப்சமி )                  ( ்ு்ண ஏகாதஶ  ) 

 || 1.5 ஶ ்த  ஶ்தி ஜயா்த மாலா ||   
 

அ்ய ீ ஶ ்த  ஶ்தி ஜயா்த மாலா  மஹா ம்்ர்ய 

வாகி்் யாதி்டாய ீபா்கராதி்ய ஷி: | ப்்தி் ச்த:  

மமாஷத    ் ்கார  ப்டாரக  படீ்தித   

்ுதய  நாம     காமம வரா்க   நிலயா   

்ு்மலகா நாம  காமம வ    லலிதா  மஹா  ப்டா கா  மதவதா   
ஐ்  பஜீ்  |  ்ீ்   ஶ்தி:   |  ஸைௌ:  கீலக் 

மம வா் ைி்ததௌ   விநிமயாக: 
       

         1.5.1-A  கர ்யாை்                1.5.1-B    ்ுதய  ்யாை் 
   

க……   அ்ு்டா்யா் நம:   ்ுதயாய நம:  

ஹ…   த்ஜநீ்யா் நம:  ஶ ரமை ்வாஹா  

ஸ…  ம்யமா்யா் நம: ஶ காமய வஷ்  

க……   அனாமிகா்யா் நம:   கவசாய ஹு் 

ஹ…   கனி்ிகா்யா் நம:  மந்ர்ரயாய ஸவௌஷ் 

ஸ…  கர-தல-கர  ்ு்டா்யா் நம:  அ்்ராய  ப் 
 

ூ் ுவ் ைுவமரா்  இதி தி் ப்த: 
 

1.5.2  ்யான் 
 

வா் ைி்தி்  ்வி விதா ்மரா்தா ஶ பாு்ரஹ மதவிகா 
மஹா கவி்வ ூபா ச  ப்த்மதன ை்ு்திமா்  

 

 

 

1.5.3   ப்மசாபசார்……      1.5.4  ப்சதஶ  ஜப்...… 

 
    

 

ஓ் -ஐ்-் ்-ீ்    

ஓ்  நம் ் ுரைு்த  ஜய ஜய   
 

1 ்ுதய மதவி          ஜய ஜய   

2. ஶ மரா மதவி            --“  
3. ஶ கா மதவி            --“  

4. கவச மதவி       ஜய ஜய 

5. மந்ர மதவி              --“  
6. அ்்ர மதவி       --“     
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1. காமம வ          ஜய ஜய 

2. பகமாலிநி         --“  
3. நி்ய்லி்மந           --“  
4. தபு்மட         -“  
5. வ்ஹி வாைிநி        --“  
6. மஹா வ்மர வ       --“  
7. ஶ வூதி          --“  
8. ்வ மத        --“  
 

 

9. ுல ைு்த     ஜய ஜய 

10.நி்மய           --“  
11.நீலபதாமக         --“  
12.விஜமய           --“  
13.ை்வ ம்கமே       -“  
14.்வாலா மாலிநி       - “  
15.சி்மர          --“  
16.மஹா நி்மய          --“  
 

  
  

 

1. பரமம வர பரமம வரமயி ஜய ஜய   
 

  

2. மி்மரஶமயி            ஜய ஜய 

3. ஷ்ீஶமயி              --“  
4. ஒ்ீஶமயி            --“-- 
5. ச்யாந்த நாதமயி           --“-- 
             

6. மலாபாு்ராமயி            --“  
7. அக்்யமயி           --“  
8. காலதாபநமயி        --“  
9. த்மாசா்ய நாதமயி         --“  
10.ு்தமக ஶ வரமயி        --“  
11.தீபகலா நாதமயி             --“-- 
12.வி்ு மதவமயி        --“  
 

13.்ரபாகர மதவமயி        --“  
14.மதமஜா மதவமயி         --“  
15.மமநாஜ மதவமயி            --“  
16.க்யாண மதவமயி         --“  
17.ர்ந மதவமயி            --“  
18.வாைுமதவமயி              --“  
19.ீராமாந்த நாதமயி       --“  
        
 

20.பர்ரகாஶ ந்த நாதமயி      --“  
21.பரஶ வாந்த நாதமயி      --“  
22.பராஶ்்ய்பாமயி       --“  
       

  

23.பராதிகாந்த நாதமயி    ஜய ஜய 

24.ுமல வராந்த நாதமயி     -“  
25.ஶ ்லா மத்ய்பாமயி      -“  
26.காமம வராந்த நாதமயி     -“  
27.காமம வ்ய்பாமயி         --“  
        

 

28.தபாகாந்த நாதமயி      --“-- 
29.்லி்நாந்த நாதமயி      --“  
30.ைமயாந்த நாதமயி         --“  
31.ைஹஜாந்த நாதமயி       -“  
        

 

32.ககநாந்த நாதமயி       --“  
33.வி வாந்த நாதமயி      --“  
34.விமலாந்த நாதமயி        -“  
35.மதநாந்த நாதமயி       --“  
36.ுவநாந்த நாதமயி      --“  
37.ீலாந்த நாதமயி         --“  
38.்வா்மாந்த நாதமயி      -“  
39.் யாந்த நாதமயி       --“--   
 
       

         

40.விம்ஶ ந்த  நாதமயி       --“  
41.்ரகாஶ ந்த நாதமயி      --“  
42.ராமாந்த நாதமயி          --“-- 
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1. அணிமா ைி்தத        ஜய ஜய  

2.  லகிமா ைி்தத            -“  
3. மஹிமா ைி்தத              --“  
4. ஈஶ ்வ ைி்தத        -“  
5. வஶ ்வ ைி்தத         --“  
 

 

  

6. ்ராகா்ய ைி்தத       ஜய ஜய 

7. ு்தி ைி்தத           --“  
8. இ்சா ைி்தத        --“  
9. ்ரா்தி ைி்தத       -“  
10.ை்வகாம ைி்தத      -“--      
 

 

  

1. ்ரா்ஹி         ஜய ஜய 

2. மாமஹ வ            --“  
3. ஸகௌமா           --“-- 
4. மவ்ணவி                 --“  
  

 

  

5. வாராஹி         ஜய ஜய 

6. மாமஹ்்          --“  
7. சாு்மட        --“  
8. மஹால்மீ வ        --“  
    

 

  

1. ை்வ ை்மஷாபிணி   ஜய ஜய 

2. ை்வ வி்ராவிணி           --“  
3. ை்வாக்ஷிணி         --“  
4. ை்வ வஶ்க         --“  
5. ை்மவா்மாதிநி        -“  
  

  

  

6. ை்வ மஹா்ு ஶ     ஜய ஜய 

7. ை்வ தகச         --“  
8. ை்வ பமீஜ         --“  
9. ை்வ மயாமந        --“  
10.ை்வ ் க்மட             --“  
  

              

   

            ்மரமலா்ய மமாஹந ச்ர ்வாமிநி ஜய ஜய              1st 

                      ்ரகட மயாகிநி  ஜய ஜய   
    

 
     

  
 

   

1. காமாக்ஷிணி       ஜய ஜய 

2. ு்யாக்ஷிணி             --“--
3. அஹ்காராக்ஷிணி       --“  
4. ஶ்தாக்ஷிணி         --“  
5. ்ப்ஶ க்ஷிணி          --“  
6. ூபாக்ஷிணி          --“  
7. ரைாக்ஷிணி          --“  
8. க்தாக்ஷிணி             --“  
  

 

 

  

9. சி்தாக்ஷிணி          ஜய ஜய 

10.மத்யாக்ஷிணி             --“  
11.்்ு்யாக்ஷிணி       --“  
12.நாமாக்ஷிணி         --“  
13.பஜீாக்ஷிணி        --“  
14.ஆ்மாக்ஷிணி        --“  
15.அ்ுதாக்ஷிணி        --“--
16.ஶ ராக்ஷிணி        --“  
 

  

               

              ை்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமிநி  ஜய ஜய             2nd  

ு்த மயாகிநி  ஜய ஜய   
 

 

 
      
 
  

 

http://www.bhaskaraprakasha.com/


Khadgaadi Panchadasha Mala ( 1. Shakti Mala ) 35 

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

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

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

 

  

1. அந்க ுைுமம        ஜய ஜய 

2. அந்க மமகமல       --“  
3. அந்க மதமந        --“  
4. அந்க மதநாுமர        --“  
 

 

  

5. அந்க மரதக       ஜய ஜய 

6. அந்க மவகிநி        --“  
7. அந்கா்ு ஶ        --“  
8. அந்க மாலிநி        --“  
  

                 

 

             ை்வ ை்மஷாபண ச்ர ்வாமிநி  ஜய ஜய            3rd  

ு்ததர மயாகிநி  ஜய ஜய   
 

 

 
     

  
      

 1. ை்வ ை்மஷாபிணி  ஜய ஜய 

2. ை்வ வி்ராவிணி       --“  
3. ை்வாக்ஷிணி         --“  
4. ை்வா்லாதிநி         --“  
5. ை்வ ை்மமாஹிநி      --“  
6. ை்வ ்த்பிநி         --“  
7. ை்வ ்ு்பிணி       --“--  
  

  

8. ை்வ வஶ்க        ஜய ஜய 

9. ை்வ ர்ஜநி        --“  
10.ை்மவா் மாதிநி        --“  
11.ை்வா்்த ைாதிநி       --“  
12.ை்வ ை்ப்தி ூரணி     --“  
13.ை்வ ம்்ரமயி       --“  
14.ை்வ ்வ்்வ ஷய்க     --“  
      

         

    

            ை்வ ஸைௌபா்யதாயக ச்ர ்வாமிநி  ஜய ஜய        4th 

ை்்ரதாய மயாகிநி   ஜய ஜய   
 

 

 
     

 

 
 

  

1. ை்வ ைி்தி ்ரமத     ஜய ஜய 

2. ை்வ ை்ப் ்ரமத      --“  
3. ை்வ ் ய்க           --“  
4. ை்வ ம்கே கா ணி      --“  
5. ை்வ காம பல்ரமத        --“           

 

 

6. ை்வ ு:க விமமாசநி   ஜய ஜய 

7. ை்வ ்ு்ீ ்ரஶமநி      - “  
8. ை்வ வி்ந நிவா ணி      --“  
9. ை்வா்க ைு்த       --“  
10.ை்வ ஸைௌபா்யதாயிநி     --“--      

                

 

              ை்வா்்த ைாதக ச்ர ்வாமிநி  ஜய ஜய        5th 

ுல ஸகௌல மயாகிநி  ஜய ஜய     
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 1. ை்வ்மே            ஜய ஜய 

2. ை்வ ஶ்மத              --“  
3. ை்மவ வ்ய ்ரமத       --“  
4. ை்வ ோநமயி           --“  
5. ை்வ ்யாதி விநாஶ நி      --“-- 
  

 

  

6. ை்வாதார ்வூமப   ஜய ஜய 

7. ை்வ பாபஹமர           --“  
8. ை்வாந்தமயி           --“  
9. ை்வ ரஷா ்வூபிணி    --“
10.ை்மவ்ைித பல்ரமத       - “  
 

  

                      

                  ை்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமிநி  ஜய ஜய         6th 

நிக்ப மயாகிநி  ஜய ஜய     

 

 

 

     

 
  

1. வஶ நி              ஜய ஜய 

2. காமம வ              --“  
3. மமாதினி          --“  
4. விமமல           --“  
   

  

5. அுமண        ஜய ஜய 

6. ஜயினி               --“  
7. ை்மவ வ          --“  
8. ஸகௌலிநி          --“--  
 

 

             

    

               ை்வ மராகஹர ச்ர ்வாமிநி  ஜய ஜய             7th 

ரஹ்ய மயாகிநி  ஜய ஜய     
 

 

 

     

  
 

 

1. பாணிநி             ஜய ஜய 

2. சாபிநி                  --“  
3. பாஶ நி           --“  
4. அ்ுஶ நி                 --“  
         

 

 

5. மஹா காமம வ       ஜய ஜய 

6. மஹா வ்மர வ       --“  
7. மஹா பகமாலிநி        --“  
   

                

            ை்வ ைி்தி ்ரதாயக ச்ர ்வாமிநி  ஜய ஜய           8th  

அதி ரஹ்ய மயாகிநி  ஜய ஜய      
 

\ 

 

     

  
 

 

1 மஹா ் ுரைு்த      ஜய ஜய  
     

 

 

2 ீ மஹாப்டா மக      ஜய ஜய  
 

 

                    

                 ை்வாந்தமய ச்ர ்வாமிநி  ஜய ஜய        9th 

 பராபர ரஹ்ய மயாகிநி  ஜய ஜய     
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1. ் ுமர           ஜய ஜய 

2. ் ுமரஶ       --“  
3. ் ுரைு்த      --“  
4. ் ுரவாைிநி     --“  
5. ் ுராீ     --“  
6. ் ுரமாலிநி       --“  
7. ் ுராைி்தத      --“  
8. ் ுரா்மப       --“  
9. ் ுர பபரவி     --“--  
   

 

1. மஹா ் ுரைு்த      ஜய ஜய 

2. மஹா மாமஹ வ        --“  
3. மஹா மஹா ரா்ேி         --“  
4. மஹா மஹா ஶ்மத         --“  
5. மஹா மஹா ு்மத         --“  
6. மஹா மஹா ே்மத        --“  
7. மஹா மஹா ந்மத       --“  
8. மஹா மஹா ்க்மத       --“  
9. மஹா மஹா ்ப்மத       --“  
10.மஹா மஹா ஶமய           --“--     
        

 

மஹா மஹா ீச்ர நகர ைா்ரா்ய ல்மி  ஜய ஜய     
 

நம்மத நம்மத நம்மத ்வாஹா…  
 

ீ்-் ்-ஐ்-ஓ் 

 

ஓ் 
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க்காதி ப்சதஶ மாலா 
 

( ஶ ்ல ஷ்ி )              ( ்ு்ண தஶமி ) 
|| 2.1 ஶ ்த  ஶ வ மாலா ||  

 

அ்ய ீ  ஶ ்த  ஶ வ மாலா   மஹா ம்்ர்ய 

்ராணண்் யாதி்டாய ீ அ வாதி்ய ஷி: |  ் ்ு்் ச்த:    

ஸா்விக    ஹகார  ப்டாரக    படீ்தித  
 ஹலின ீ  நாம   லலிதா  விூஷிதா்க  நிலய 

ஹீ நாம   காணம வர  மஹா ப்டாரணகா  ணதவதா 
ஐ்  பஜீ்  |  ்ீ்   ஶ்தி:   |   ஸஸௌ:  கீலக் 

மம  ணதஹ ஸி்ததௌ   விநிணயாக: 
 

        2.1.1-A   கர ்யாஸ்              2.1.1-B    ்ுதய  ்யாஸ் 
   

க……  அ்ு்டா்யா் நம:   ்ுதயாய நம:  

ஹ…   த்ஜநீ்யா் நம:  ஶ ரணஸ ்வாஹா  

ஸ… ம்யமா்யா் நம: ஶ காயய வஷ்  

க……  அனாமிகா்யா் நம:  கவசாய ஹு் 

ஹ…   கனி்ிகா்யா் நம:  ணந்ர்ரயாய ஸவௌஷ் 

ஸ… கர-தல-கர  ்ு்டா்யா் நம:  அ்்ராய  ப் 
 

ூ்  ுவ் ஸுவணரா்  இதி தி் ப்த: 
 

2.1.2  ்யான் 
 

ததா ஶ ்யதி ணத ப்த  ஶ ர் ணய ந பா்வதி  
ஶ ்த கா்சன வ்த்ய  கதாபி் காபி ந ஷய:  

 

 

 

2.1.3   ப்ணசாபசார்……      2.1.4  ப்சதஶ  ஜப்...… 

   
    

   

ஓ்-ஐ்-் ்-ீ் 
  

ஓ்  நம் ் ுரஸு்தர 
     

1. ்ுதய ணதவ 

2. ஶ ணரா ணதவ 

3. ஶ கா ணதவ    

4. கவச ணதவ 

5. ணந்ர ணதவ 

6. அ்்ர ணதவ 
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1. காணம வர 
2 பகமாலி்    

3. நி்ய்லி்ந      
4. பபு்ட   

5. வ்ஹி வாஸி்    

6. மஹா வ்ணர வர  
7. ஶ வூத    

8. ்வ த  

9. ுல ஸு்தர  
10.நி்ய 

11.நீலபதாக 
12.விஜய 

13.ஸ்வ ம்கள 

14.்வாலா மாலி் 
15.சி்ர 
16.மஹா நி்ய 

     

   

   

1. பரணம வர பரணம வரமய 

2. மி்ணரஶமய      

3. ஷ்ீஶமய       

4. ஒ்ீஶமய       

5. ச்யாந்த  நாதமய 
 

      

 

6. ணலாபாு்ராமய       

7.  அக்்யமய           

8. காலதாபநமய   

9. த்மாசா்ய நாதமய      

10.ு்தணக ஶ வரமய   

11.தீபகலா நாதமய  

12.வி்ு ணதவமய     
 

13.்ரபாகர ணதவமய            

14.ணதணஜா ணதவமய  

15.மணநாஜ ணதவமய  

16.க்யாண ணதவமய          

17.ர்ந ணதவமய   

18.வாஸுணதவமய    

19.ீராமாந்த நாதமய 
 

      

20.பர்ரகாஶ ந்த நாதமய  

21.பரஶ வாந்த நாதமய 

22.பராஶ்்ய்பாமய   

 

23.பராதிகாந்த நாதமய    

24.ுணல வராந்த நாதமய   

25.ஶ ்லா ணத்ய்பாமய   

26.காணம வராந்த நாதமய   

27.காணம வ்ய்பாமய     
 
      

 

 28.பபாகாந்த நாதமய   

29.்லி்நாந்த நாதமய 

30.ஸமயாந்த நாதமய 

31.ஸஹஜாந்த நாதமய    
  
      

   

32.ககநாந்த நாதமய 

33.வி வாந்த நாதமய   

34.விமலாந்த நாதமய 

35.மதநாந்த நாதமய   

36.ுவநாந்த நாதமய   

37.ீலாந்த நாதமய     

38.்வா்மாந்த நாதமய 

39.் யாந்த நாதமய   
 
       

  

40.விம்ஶ ந்த நாதமய 

41.்ரகாஶ ந்த நாதமய 

42.ராமாந்த நாதமய  
   

http://www.bhaskaraprakasha.com/


Khadgaadi  Panchadasha Mala (2. Shiva Mala)                 40 

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

 

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

 

 

 

1. அணிமா ஸி்பத 

2 .லகிமா ஸி்பத  

3. மஹிமா ஸி்பத  

4. ஈஶ ்வ ஸி்பத   

5. வஶ ்வ ஸி்பத  

6. ்ராகா்ய ஸி்பத  

7. ு்தி ஸி்பத   

8. இ்சா ஸி்பத    

9. ்ரா்தி ஸி்பத 

10.ஸ்வகாம ஸி்பத  

1. ்ரா்ஹ  

2. மாணஹ வர    
3. ஸகௌமார      
4. யவ்ணவ  

5. வாராஹ    

6. மாணஹ்்ர   
7. சாு்ட   

8. மஹால்மீ வர    
 

1. ஸ்வ ஸ்ணஷாபி்   

2. ஸ்வ வி்ராவி்    

3. ஸ்வாக்ஷி்       

4. ஸ்வ வஶ்கர  
5. ஸ்ணவா்மாதி்  
6. ஸ்வ மஹா்ுஶ  

7. ஸ்வ பகசர  
8. ஸ்வ பஜீ       

9. ஸ்வ ணயாணந    
10.ஸ்வ ் க்ட  

                  ்யரணலா்ய ணமாஹந ச்ர ்வாமி்               1st 

்ரகட ணயாகி் 
 
  

     

1. காமாக்ஷி்   

2. ு்யாக்ஷி்    

3. அஹ்காராக்ஷி்  
4. ஶ்தாக்ஷி்   

5. ்ப்ஶ க்ஷி்    

6. ூபாக்ஷி்  
7. ரஸாக்ஷி்    

8. க்தாக்ஷி் 

9. சி்தாக்ஷி்  
10.யத்யாக்ஷி்   

11.்்ு்யாக்ஷி்  
12.நாமாக்ஷி்  
13.பஜீாக்ஷி் 
14.ஆ்மாக்ஷி்    ஆ்மாக்ஷி்
15.அ்ுதாக்ஷி்   
16.ஶ ராக்ஷி்    

                    ஸ்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமி்                2nd  

ு்த ணயாகி் 
 
  

   

1. அந்க ுஸும    

2. அந்க ணமகல   

3. அந்க மதந   
4. அந்க மதநாுர  

5. அந்க ணரக    

6. அந்க ணவகி்  
7. அந்கா்ுஶ    

8. அந்க மாலி் 
                  ஸ்வ ஸ்ணஷாபண ச்ர ்வாமி்           3rd  

ு்ததர ணயாகி் 
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1. ஸ்வ ஸ்ணஷாபி்  
2. ஸ்வ வி்ராவி்     

3. ஸ்வாக்ஷி்   
4. ஸ்வா்லாதி்      

5. ஸ்வ ஸ்ணமாஹி்  
6. ஸ்வ ்த்பி்   
7. ஸ்வ ்ு்பி் 

8. ஸ்வ வஶ்கர     

9. ஸ்வ ர்ஜந   

10.ஸ்ணவா் மாதி்   

11.ஸ்வா்்த ஸாதி்     

12.ஸ்வ ஸ்ப்தி ூரண     

13.ஸ்வ ம்்ரமய      

14.ஸ்வ ்வ்்வ ஷய்கர 
                 ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயக ச்ர ்வாமி்            4th    

 

ஸ்்ரதாய ணயாகி் 
 

  

  

1. ஸ்வ ஸி்தி்ரத 
2.  ஸ்வ ஸ்ப் ்ரத   ஸ்வ ஸ்ப் ்ரத
3. ஸ்வ ் ய்கர   

4. ஸ்வ ம்கள கா ்      
5. ஸ்வ காம பல்ரத    

6. ஸ்வ ு:க விணமாசந      
7. ஸ்வ ்ு்ீ ்ரஶமந 
8. ஸ்வ வி்ந நிவா ண   ஸ்வ வி்ந நிவா ண
9. ஸ்வாஙக ஸு்தர  
10.ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயி் 

                   ஸ்வா்்த ஸாதக ச்ர ்வாமி்                 5th  

ுல ஸகௌல ணயாகி் 
 
  

  

1. ஸ்வ்ஞ   

2. ஸ்வ ஶ்ணத    

3. ஸ்யவ வ்ய ்ரத   

4. ஸ்வ ஞாநமய    

5. ஸ்வ ்யாதி விநாஶந 

6. ஸ்வாதார ்வூப   

7. ஸ்வ பாபஹர  
8. ஸ்வாந்தமய  ஸ்வாந்தமய
9. ஸ்வ ரஷா ்வூபி்  
10.ஸ்ணவ்ஸித பல்ரத    

                     ஸ்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமி்             6th  

நிக்ப ணயாகி் 
  
    

     

1. வஶ ்  

2. காணம வர    

3. ணமாதி்     
4. விமல 

5. அுண   

6. ஜயி்      

7. ஸ்ணவ வர    

8. ஸகௌலி் 
                    ஸ்வ ணராகஹர ச்ர ்வாமி்     7th  

ரஹ்ய ணயாகி் 
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1. பாணி்   

2. சாபி்   

3. பாஶ ்      

4. அ்ுஶ ் 

5. மஹா காணம வர   

6. மஹா வ்ணர வர    

7. மஹா பகமாலி் 

                 ஸ்வ ஸி்தி ்ரதாயக ச்ர ்வாமி்         8th 

அதி ரஹ்ய ணயாகி் 
  
  

  
 

1 மஹா ் ுரஸு்தர          

 

2 ீ மஹாப்டாரக          
                  

                     ஸ்வாந்தமய ச்ர ்வாமி்               9th 

பராபர ரஹ்ய ணயாகி் 
 

 

  

  

1. ் ுர  

2. ் ுணரஶ  

3. ் ுரஸு்தர   

4. ் ுரவாஸி்  
5. ் ுராீ:   

6. ் ுரமாலி்    

7. ் ுராஸி்த   

8. ் ுரா்ப  
9. ் ுர பபரவ 

1. மஹா ் ுரஸு்தர  
2. மஹா மாணஹ வர    
3. மஹா மஹா ராஜ  

4. மஹா மஹா ஶ்ணத  
5. மஹா மஹா ு்ணத    
6. மஹா மஹா ஞ்ணத 
7. மஹா மஹா ந்த   

8. மஹா மஹா ்க்த  
9. மஹா மஹா ்ப்த  
10.மஹா மஹா ஶணய 

 

மஹா மஹா ீச்ர நகர ஸா்ரா்ய ல்மி:  
  

நம்ணத நம்ணத நம்ணத ்வாஹா…  
 

ீ்-் ்-ஐ்-ஓ் 
 

ஓ் 
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க்காதி ப்சதஶ மாலா 
 

( ஶ ்ல ஸ்தமி )               ( ்ு்ண நவமி )   

|| 2.2 ஶ ்த ஶ வ  நணமா்த மாலா ||  
 

அ்ய ீ  ஶ ்த ஶ வ   நணமா்த மாலா   மஹா ம்்ர்ய 

ஜி்ணவ்் யாதி்டாய ீபணக்்ராதி்ய  ஷி:      |      ஜகதீ் ச்த:    

ராஜஸ  ஸகார    ப்டாரக  படீ்தித    

ஸர்வதீ நாம  லலிதா விூஷிதா்க நிலய   
ஸ்வ்ஞ நாம  காணம வர  மஹா ப்டாரணகா  ணதவதா 

ஐ்  பஜீ்     |  ்ீ்   ஶ்தி:    |  ஸஸௌ:  கீலக் 

மம  ணலாஹ  ஸி்ததௌ    விநிணயாக: 
   

         2.2.1-A   கர ்யாஸ்                2.2.1-B    ்ுதய  ்யாஸ் 
  

க……   அ்ு்டா்யா் நம:   ்ுதயாய நம:  

ஹ…   த்ஜநீ்யா் நம:  ஶ ரணஸ ்வாஹா  

ஸ…  ம்யமா்யா் நம: ஶ காயய வஷ்  

க……   அனாமிகா்யா் நம:   கவசாய ஹு் 

ஹ…   கனி்ிகா்யா் நம:  ணந்ர்ரயாய ஸவௌஷ் 

ஸ…  கர-தல-கர  ்ு்டா்யா் நம:  அ்்ராய  ப் 
 

ூ்  ுவ் ஸுவணரா்  இதி தி் ப்த: 
 

2.2.2  ்யான் 
                                

்வ் ப்த ஹ்த ்ப் ஶந  ணலாஹ் அ்டவித் ஶ ணவ 

கா்சன்வமவா்ணநாதி  ஏத்ய ஶ வு்யதா   
 

 

 

2.2.3   ப்ணசாபசார்……      2.2.4  ப்சதஶ  ஜப்...… 

 
   

 

ஓ் ஐ்-் ்-ீ்    

ஓ்  நம் ் ுரஸு்தராய   நம:   

1. ்ுதய ணதவாய நம:     

2. ஶ ணரா ணதவாய நம:   

3. ஶ கா ணதவாய நம:    

4. கவச ணதவாய நம:   

5. ணந்ர ணதவாய நம:     

6. அ்்ர ணதவாய நம:  
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1. காணம வராய நம: 

2. பகமாலிணந நம:   

3. நி்ய்லி்நாய நம:   

4. பபு்டாய நம:  

5. வ்ஹி வாஸிணந நம:  

6. மஹா வ்ணர வராய நம:  

7. ஶ வூதாய நம:  

8. ்வ தாய நம:   

9. ுல ஸு்தராய நம: 

10.நி்யாய நம: 

11.நீலபதாகாய நம:  

12.விஜயாய நம:  

13.ஸ்வ ம்களாய நம:  

14.்வாலா மாலிணந நம:  

15.சி்ராய நம: 

16.மஹா நி்யாய நம: 
     
  
   

1. பரணம வர பரணம வரமயாய நம:  

2. மி்ணரஶமயாய  நம: 

3.  ஷ்ீஶமயாய  நம:  

4. ஒ்ீஶமயாய  நம: 

5.  ச்யாந்த  நாதமயாய நம:  
 

            

6. ணலாபாு்ராமயாய  நம: 

7.  அக்்யமயாய  நம:    

8. காலதாபநமயாய  நம: 

9.  த்மாசா்ய நாதமயாய நம: 

10.ு்தணக ஶ வரமயாய  நம: 

11.தீபகலா நாதமயாய  நம:     

12.வி்ு ணதவமயாய நம:  
 

13.்ரபாகர ணதவமயாய  நம: 

14.ணதணஜா ணதவமயாய நம: 

15.மணநாஜ ணதவமயாய நம:  

16.க்யாண ணதவமயாய நம:  

17.ர்ந ணதவமயாய நம: 

18.வாஸுணதவமயாய நம: 

19.ீராமாந்த நாதமயாய நம:  
 
           

20.பர்ரகாஶ ந்த நாதமயாய நம: 

21.பரஶ வாந்த நாதமயாய நம: 

22.பராஶ்்ய்பாமயாய நம:  

  

23.பராதிகாந்த நாதமயாய நம:  

24.ுணல வராந்த நாதமயாய நம: 

25.ஶ ்லா ணத்ய்பாமயாய நம: 

26.காணம வராந்த நாதமயாய நம:  

27.காணம வ்ய்பாமயாய நம: 
 
       

      

28.பபாகாந்த நாதமயாய நம: 

29.்லி்நாந்த நாதமயாய நம: 

30.ஸமயாந்த நாதமயாய நம:  

31.ஸஹஜாந்த நாதமயாய நம:  
   
       

       

32.ககநாந்த நாதமயாய நம: 

33.வி வாந்த நாதமயாய நம:  

34.விமலாந்த நாதமயாய நம:     

35.மதநாந்த நாதமயாய நம: 

36.ுவநாந்த நாதமயாய நம: 

37.ீலாந்த நாதமயாய நம: 

38.்வா்மாந்த நாதமயாய நம: 

39.் யாந்த நாதமயாய நம:  
      
       

     

40.விம்ஶ ந்த நாதமயாய நம:    
41.்ரகாஶ ந்த நாதமயாய நம:   
42.ராமாந்த நாதமயாய நம: 
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1. அணிமா ஸி்தணய நம: 

2. லகிமா ஸி்தணய நம:  

3. மஹிமா ஸி்தணய நம: 

4. ஈஶ ்வ ஸி்தணய நம: 

5. வஶ ்வ ஸி்தணய நம: 
        

 

6. ்ராகா்ய ஸி்தணய நம: 

7. ு்தி ஸி்தணய நம: 

8. இ்சா ஸி்தணய நம: 

9. ்ரா்தி ஸி்தணய நம: 

10.ஸ்வகாம ஸி்தணய நம: 
 

 

1. ்ரா்ஹாய நம: 

2. மாணஹ வராய நம: 

3. ஸகௌமாராய நம: 

4. யவ்ணவாய நம: 
   

 

5. வாராஹாய நம: 

6. மாணஹ்்ராய நம:   

7. சாு்டாய நம: 

8. மஹால்மீ வராய நம: 
 

 

1. ஸ்வ ஸ்ணஷாபிணண நம: 

2. ஸ்வ வி்ராவிணண நம: 

3. ஸ்வாக்ஷிணண நம: 

4. ஸ்வ வஶ்கராய நம:  

5. ஸ்ணவா்மாதிணன நம:    

 

6. ஸ்வ மஹா்ுஶ ய நம: 

7. ஸ்வ பகசராய நம: 

8. ஸ்வ பஜீாய நம:  

9. ஸ்வ ணயாநணய நம: 

10.ஸ்வ ் க்டாய நம:  
 

            

              ்யரணலா்ய ணமாஹந ச்ர ்வாமிணன நம:           1
st 

்ரகட ணயாகிணன நம: 
  

 
     

       
 

1. காமாக்ஷிணண நம: 

2. ு்யாக்ஷிணண நம:   

3. அஹ்காராக்ஷிணண நம: 

4. ஶ்தாக்ஷிணண நம:   

5. ்ப்ஶ க்ஷிணண நம: 

6. ூபாக்ஷிணண நம:    

7. ரஸாக்ஷிணண நம: 

8. க்தாக்ஷிணண நம:  
 

 

9. சி்தாக்ஷிணண நம: 

10.யத்யாக்ஷிணண நம: 

11.்்ு்யாக்ஷிணண நம: 

12.நாமாக்ஷிணண நம:   

13.பஜீாக்ஷிணண நம: 

14.ஆ்மாக்ஷிணண நம: 

15.அ்ுதாக்ஷிணண நம: 

16.ஶ ராக்ஷிணண நம:  
   

                 

               ஸ்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமிணன நம:              2nd  

ு்த ணயாகிணன நம: 
  

 
     

 

http://www.bhaskaraprakasha.com/


Khadgaadi  Panchadasha Mala (2. Shiva Mala)                 46 

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

 

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

 

 

 

 
 

1. அந்க ுஸுமாய நம: 

2. அந்க ணமகலாய நம: 

3. அந்க மதநாய நம: 

4. அந்க மதநாுராய நம: 
        

 

5. அந்க ணரகாய நம: 

6. அந்க ணவகிணந நம: 

7. அந்கா்ுஶ ய நம: 

8. அந்க மாலிணந நம:  
                                            

                      

              ஸ்வ ஸ்ணஷாபண ச்ர ்வாமிணன நம:          3rd  

ு்ததர ணயாகிணன நம:   
 

 

     

  
 

1. ஸ்வ ஸ்ணஷாபிணண நம: 

2. ஸ்வ வி்ராவிணண நம: 

3. ஸ்வாக்ஷிணண நம: 

4. ஸ்வா்லாதிணந நம: 

5. ஸ்வ ஸ்ணமாஹிணந நம: 

6. ஸ்வ ்த்பிணந நம: 

7. ஸ்வ ்ு்பிணண நம: 
 

 

8. ஸ்வ வஶ்கராய நம: 

9. ஸ்வ ர்ஜனாய நம: 

10.ஸ்ணவா் மாதிணந நம: 

11.ஸ்வா்்த ஸாதிணந நம:  

12.ஸ்வ ஸ்ப்தி ூரணாய நம: 

13.ஸ்வ ம்்ரமயாய நம: 

14.ஸ்வ ்வ்்வ ஷய்கராய நம: 
 

  

            

            ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயக ச்ர ்வாமிணன நம:          4th  

ஸ்்ரதாய ணயாகிணன நம: 
 

 

     

  
 

1. ஸ்வ ஸி்தி ்ரதாய நம: 

2. ஸ்வ ஸ்ப் ்ரதாய நம: 

3. ஸ்வ ் ய்கராய நம: 

4. ஸ்வ ம்கள கா ணண நம: 

5. ஸ்வ காம பல்ரதாய நம: 
  

    

 

6. ஸ்வ ு:க விணமாசனாய நம: 

7. ஸ்வ ்ு்ீ ்ரஶமனாய நம: 

8. ஸ்வ வி்ந நிவாரணாய நம: 

9. ஸ்வா்க ஸு்தராய நம: 

10.ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயிணந நம: 
                   

                                                                                         ஸ்வா்்த ஸாதக ச்ர ்வாமிணன நம:               5th  

ுல ஸகௌல ணயாகிணன நம: 
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1.  ஸ்வ்ஞாய நம: 

2. ஸ்வ ஶ்தணய நம:   

3. ஸ்யவ வ்ய ்ரதாய நம:  

4. ஸ்வ ஞாநமயாய நம:  

5. ஸ்வ ்யாதி விநாஶ ணந நம: 
  

 

 

6. ஸ்வாதார ்வூபாய நம: 

7. ஸ்வ பாபஹராய நம:  

8. ஸ்வாந்தமயாய நம: 

9. ஸ்வ ரஷா ்வூபிணண நம: 

10.ஸ்ணவ்ஸித பல்ரதாய நம:  
  

                 

                 ஸ்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமிணன நம:            6
th  

நிக்ப ணயாகிணன நம: 
  

  
     

  
 

1. வஶ ணந நம: 

2. காணம வராய நம: 

3. ணமாதிணந நம:  

4. விமலாய நம:   
  

 

5. அுணாய நம: 

6. ஜயிணந நம: 

7. ஸ்ணவ வராய நம: 

8. ஸகௌலிணந நம:   
                       

                                                                                             ஸ்வ ணராகஹர ச்ர ்வாமிணன நம:            7
th  

ரஹ்ய ணயாகிணன நம: 
  

   

     

  
  

1. பாணிணந நம: 

2. சாபிணந நம:  

3. பாஶ ணந நம: 

4. அ்ுஶ ணந நம: 
 

  

5. மஹா காணம வராய நம: 

6. மஹா வ்ணர வராய நம: 

7. மஹா பகமாலிணந நம:    

                

              ஸ்வ ஸி்தி ்ரதாயக ச்ர ்வாமிணன நம:           8th 

அதி ரஹ்ய ணயாகிணன நம: 
 

  
     

  
 

1. மஹா ் ுரஸு்தராய நம: 
  

   

 

2. ீ மஹா ப்டாரகாய நம:  
   

       

                  ஸ்வாந்தமய ச்ர ்வாமிணன நம:           9th  

பராபர ரஹ்ய ணயாகிணன நம: 
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1. ் ுராய நம:       

2. ் ுணரஶ ய நம: 

3. ் ுரஸு்தராய நம: 

4. ் ுரவாஸிணந நம: 

5. ் ுராீணய நம: 

6. ் ுரமாலிணந நம: 

7. ் ுராஸி்தாய நம: 

8. ் ுரா்பாய நம: 

9. ் ுர பபரவாய நம:     

1. மஹா ் ுரஸு்தராய நம: 

2. மஹா மாணஹ வராய நம: 

3. மஹா மஹா ராஜாய நம: 

4. மஹா மஹா ஶ்தணய நம: 

5. மஹா மஹா ு்தணய நம: 

6. மஹா மஹா ஞ்தணய நம: 

7. மஹா மஹா ந்தாய நம: 

8. மஹா மஹா ்க்தாய நம: 

9. மஹா மஹா ்ப்தாய நம: 

10.மஹா மஹா ஶயாய நம:   
 

 

மஹா மஹா ீச்ர நகர ஸா்ரா்ய ல்்ணய நம:  
 

நம்ணத நம்ணத நம்ணத ்வாஹா…  
 

 

ீ்-் ்-ஐ்-ஓ் 
 

ஓ் 
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க்காதி ப்சதஶ மாலா 
 

( ஶ ்ல அ்டமி )                ( ்ு்ண அ்டமி ) 
|| 2.3 ஶ ்த ஶ வ  ்வாஹா்த மாலா || 

 

அ்ய ீ  ஶ ்த ஶ வ  ்வாஹா்த  மாலா   மஹா ம்்ர்ய 

சஷு ்் யாதி்டாய ீ விவ்வாதி்ய ஷி:    |    அதி ஜகதீ் ச்த:    

தாமஸ     ககார    ப்டாரக  படீ்தித    

கமலா நாம  லலிதா விூஷிதா்க நிலய   

கால ம்தன நாம     காணம வர  மஹா ப்டாரணகா  ணதவதா 
ஐ்  பஜீ்     |  ்ீ்   ஶ்தி:    |  ஸஸௌ:  கீலக் 

மம   அணிமாதி    ஸி்ததௌ    விநிணயாக: 
   

          2.3.1-A   கர ்யாஸ்              2.3.1-B   ்ுதய  ்யாஸ் 
   

க……   அ்ு்டா்யா் நம:   ்ுதயாய நம:  

ஹ…   த்ஜநீ்யா் நம:  ஶ ரணஸ ்வாஹா  

ஸ…  ம்யமா்யா் நம: ஶ காயய வஷ்  

க……   அனாமிகா்யா் நம:   கவசாய ஹு் 

ஹ…   கனி்ிகா்யா் நம:  ணந்ர்ரயாய ஸவௌஷ் 

ஸ…  கர-தல-கர  ்ு்டா்யா் நம:  அ்்ராய  ப் 
 

ூ்  ுவ் ஸுவணரா்  இதி தி் ப்த: 
 

2.3.2  ்யான் 
                                

்ீரு்வ மஹ்வா்யா: ்ணவ்சா மா்ர ்ரக்பிதா:  

தவ ப்த ஶ ராணா்  அணிமாதி  ுணா்்ுதா:  
 

   
 

2.3.3   ப்ணசாபசார்……      2.3.4  ப்சதஶ  ஜப்...… 

 

ஓ் -ஐ்-் ்-ீ்  
   

ஓ்  நம் ் ுரஸு்தராய  ்வாஹா 
 

1. ்ுதய ணதவாய     ்வாஹா 
2. ஶ ணரா ணதவாய           --“  
3. ஶ கா ணதவாய          --“-- 

4. கவச ணதவாய      ்வாஹா 
5. ணந்ர ணதவாய           --“  
6. அ்்ர ணதவாய         --“  
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1. காணம வராய     ்வாஹா 
2. பகமாலிணந           --“  
3. நி்ய்லி்நாய          --“  
4. பபு்டாய         --“  
5. வ்ஹி வாஸிணந         --“  
6. மஹா வ்ணர வராய      -“  
7. ஶ வூதாய           --“  
8. ்வ தாய           --“  

9. ுல ஸு்தராய    ்வாஹா 
10.நி்யாய            --“  
11.நீலபதாகாய            --“  
12.விஜயாய            --“  
13.ஸ்வ ம்களாய      --“  
14.்வாலா மாலிணந      --“  
15.சி்ராய                 --“  
16.மஹா நி்யாய      --“  

    

  

    

1. பரணம வர பரணம வரமயாய ்வாஹா 
2. மி்ணரஶமயாய     ்வாஹா 
3. ஷ்ீஶமயாய              --“  
4. ஒ்ீஶமயாய          --“  
5. ச்யாந்த நாதமயாய       --“-- 
 

       

     

6. ணலாபாு்ராமயாய          -“  
7. அக்்யமயாய         --“  
8. காலதாபநமயாய        --“  
9. த்மாசா்ய நாதமயாய      - “  
10.ு்தணக ஶ வரமயாய     --“  
11.தீபகலா நாதமயாய           --“--    

12.வி்ு ணதவமயாய      -“    
    

13.்ரபாகர ணதவமயாய      --“  
14.ணதணஜா ணதவமயாய      --“  
15.மணநாஜ ணதவமயாய       --“  
16.க்யாண ணதவமயாய      -“  
17.ர்ந ணதவமயாய          --“  
18.வாஸுணதவமயாய        --“  
19.ீராமாந்த நாதமயாய      --“--       
 

       

     

20.பர்ரகாஶ ந்த நாதமயாய     --“  
21.பரஶ வாந்த நாதமயாய      --“  
22.பராஶ்்ய்பாமயாய         --“  
   

 

23.பராதிகாந்த நாதமயாய ்வாஹா  
24.ுணல வராந்த நாதமயாய   - “  
25.ஶ ்லா ணத்ய்பாமயாய    - “  
26.காணம வராந்த நாதமயாய   -“  
27.காணம வ்ய்பாமயாய       --“  
   

       
        

28.பபாகாந்த நாதமயாய       --“  
29.்லி்நாந்த நாதமயாய       --“  
30.ஸமயாந்த நாதமயாய       - “  
31.ஸஹஜாந்த நாதமயாய      - “  
 
       

     

32.ககநாந்த நாதமயாய          - “  
33.வி வாந்த நாதமயாய        - “  
34.விமலாந்த நாதமயாய       - “--   
35.மதநாந்த நாதமயாய        --“  
36.ுவநாந்த நாதமயாய       --“--
37.ீலாந்த நாதமயாய          - “  
38.்வா்மாந்த நாதமயாய     - “  
39.் யாந்த நாதமயாய          - “  
 
       

 

40.விம்ஶ ந்த நாதமயாய       --“  
41.்ரகாஶ ந்த நாதமயாய      --“  
42.ராமாந்த நாதமயாய           --“-- 
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1. அணிமா ஸி்தணய     ்வாஹா 
2. லகிமா ஸி்தணய             --“  
3. மஹிமா ஸி்தணய      --“  
4. ஈஶ ்வ ஸி்தணய        -“  
5. வஶ ்வ ஸி்தணய       --“-- 

 

6. ்ராகா்ய ஸி்தணய   ்வாஹா 
7. ு்தி ஸி்தணய        --“  
8. இ்சா ஸி்தணய        --“  
9. ்ரா்தி ஸி்தணய         -“
10.ஸ்வகாம ஸி்தணய      --“  
 

 

1. ்ரா்ஹாய      ்வாஹா 
2. மாணஹ வராய            --“  
3. ஸகௌமாராய          --“  
4. யவ்ணவாய             --“  
 

 

5. வாராஹாய      ்வாஹா 
6. மாணஹ்்ராய             --“  
7. சாு்டாய        -“  
8. மஹால்மீ வராய      --“  
 

 

1. ஸ்வ ஸ்ணஷாபிணண ்வாஹா 
2. ஸ்வ வி்ராவிணண          - “  
3. ஸ்வாக்ஷிணண           --“  
4. ஸ்வ வஶ்கராய       -“  
5. ஸ்ணவா்மாதிணந        --“  
 

 

6. ஸ்வ மஹா்ுஶ ய ்வாஹா 
7. ஸ்வ பகசராய          --“  
8. ஸ்வ பஜீாய        -“  
9. ஸ்வ ணயாநணய           --“  
10.ஸ்வ ் க்டாய      --“  
 

              

             ்யரணலா்ய ணமாஹந ச்ர ்வாமிணந ்வாஹா     1st 

                      ்ரகட ணயாகிணந ்வாஹா 
  

  
     

  
 

1. காமாக்ஷிணண    ்வாஹா 
2. ு்யாக்ஷிணண            -“  
3. அஹ்காராக்ஷிணண     --“  
4. ஶ்தாக்ஷிணண        --“  
5. ்ப்ஶ க்ஷிணண      --“  
6. ூபாக்ஷிணண         --“  
7. ரஸாக்ஷிணண           --“  
8. க்தாக்ஷிணண             --“  
 

 

9. சி்தாக்ஷிணண        ்வாஹா 
10.யத்யாக்ஷிணண           -“  
11.்்ு்யாக்ஷிணண      --“  
12.நாமாக்ஷிணண       -“  
13.பஜீாக்ஷிணண        --“  
14.ஆ்மாக்ஷிணண       -“  
15.அ்ுதாக்ஷிணண        --“  
16.ஶ ராக்ஷிணண            --“  
 

               

            ஸ்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமிணந  ்வாஹா       2nd  

ு்த ணயாகிணந ்வாஹா 
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1. அந்க ுஸுமாய     ்வாஹா 
2. அந்க ணமகலாய            --“  
3. அந்க மதநாய         --“  
4. அந்க மதநாுராய      -“-- 
 

 

 

5. அந்க ணரகாய      ்வாஹா 
6. அந்க ணவகிணந        --“  
7. அந்கா்ுஶ ய        --“  
8. அந்க மாலிணந            --“    

                 

            ஸ்வ ஸ்ணஷாபண ச்ர ்வாமிணந ்வாஹா         3rd  

ு்ததர ணயாகிணந ்வாஹா 
 

 
     

  
  

1. ஸ்வ ஸ்ணஷாபிணண ்வாஹா 
2. ஸ்வ வி்ராவிணண          --“  
3. ஸ்வாக்ஷிணண           --“  
4. ஸ்வா்லாதிணந           --“  
5. ஸ்வ ஸ்ணமாஹிணந       --“  
6. ஸ்வ ்த்பிணந         --“  
7. ஸ்வ ்ு்பிணண          --“  
 

  

8. ஸ்வ வஶ்கராய     ்வாஹா 
9. ஸ்வ ர்ஜனாய          --“  
10.ஸ்ணவா் மாதிணந            --“  
11.ஸ்வா்்த ஸாதிணந        --“  
12.ஸ்வ ஸ்ப்தி ூரணாய    --“  
13.ஸ்வ ம்்ரமயாய         --“  
14.ஸ்வ ்வ்்வ ஷய்கராய --“-- 
             

          ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயக ச்ர ்வாமிணந ்வாஹா       4th 

ஸ்்ரதாய ணயாகிணந ்வாஹா 
 

 
     

 
  

1. ஸ்வ ஸி்தி ்ரதாய  ்வாஹா 
2. ஸ்வ ஸ்ப் ்ரதாய       --“  
3. ஸ்வ ் ய்கராய          --“  
4. ஸ்வ ம்கள கா ணண      --“  
5. ஸ்வ காம பல்ரதாய       --“-- 
 

  

6. ஸ்வ ு:க விணமாசனாய ்வாஹா 
7. ஸ்வ ்ு்ீ ்ரஶமனாய   --“  
8. ஸ்வ வி்ந நிவாரணாய     --“  
9. ஸ்வா்க ஸு்தராய       --“  
10.ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயிணந    - “   
               

             ஸ்வா்்த ஸாதக ச்ர ்வாமிணந ்வாஹா           5th 

ுல ஸகௌல ணயாகிணந ்வாஹா 
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1. ஸ்வ்ஞாய          ்வாஹா 
2. ஸ்வ ஶ்தணய           --“  
3. ஸ்யவ வ்ய ்ரதாய      --“  
4. ஸ்வ ஞாநமயாய         --“  
5. ஸ்வ ்யாதி விநாஶ ணந    --“  
  

 

6. ஸ்வாதார ்வூபாய ்வாஹா 
7. ஸ்வ பாபஹராய       --“  
8. ஸ்வாந்தமயாய           --“  
9. ஸ்வ ரஷா ்வூபிணண   --“  
10.ஸ்ணவ்ஸித பல்ரதாய     --“  
 

                

              ஸ்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமிணந ்வாஹா       6th 

நிக்ப ணயாகிணந ்வாஹா 
 

 
     
 
 

1. வஶ ணந      ்வாஹா 
2. காணம வராய           --“  
3, ணமாதிணந         --“  
4. விமலாய            --“    

 

 

5. அுணாய     ்வாஹா 
6, ஜயிணந          --“  
7. ஸ்ணவ வராய       --“  
8, ஸகௌலிணந                    --“  
 

 

             

              ஸ்வ ணராகஹர ச்ர ்வாமிணந ்வாஹா       7th 

ரஹ்ய ணயாகிணந ்வாஹா 
 

 

     

   
 

1. பாணிணந      ்வாஹா 
2. சாபிணந             --“  
3. பாஶ ணந            --“  
4. அ்ுஶ ணந         --“--   
      

 

5. மஹா காணம வராய  ்வாஹா 
2. மஹா வ்ணர வராய     --“  
3. மஹா பகமாலிணந            --“--  

            

           ஸ்வ ஸி்தி ்ரதாயக ச்ர ்வாமிணந ்வாஹா      8th  

அதி ரஹ்ய ணயாகிணந ்வாஹா 
\ 

 

      

   
 

1 மஹா ் ுரஸு்தராய  ்வாஹா 
 

 

2 ீ மஹாப்டாரகாய    ்வாஹா 
                   

              ஸ்வாந்தமய ச்ர ்வாமிணந ்வாஹா      9th 

 பராபர ரஹ்ய ணயாகிணந ்வாஹா 
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1. ் ுராய            ்வாஹா 
2. ் ுணரஶ ய               --“-- 
3. ் ுரஸு்தராய           --“  
4. ் ுரவாஸிணந             --“--   
5. ் ுராீணய               --“  
6. ் ுரமாலிணந              --“  
7. ் ுராஸி்தாய            --“  
8. ் ுரா்பாய               --“-- 
9. ் ுர பபரவாய            --“     

1. மஹா ் ுரஸு்தராய  ்வாஹா 
2. மஹா மாணஹ வராய        --“  
3. மஹா மஹா ராஜாய          --“-- 
4. மஹா மஹா ஶ்தணய        --“-- 
5. மஹா மஹா ு்தணய         --“-- 
6. மஹா மஹா ஞ்தணய        --“--  
7. மஹா மஹா ந்தாய          --“-- 
8. மஹா மஹா ்க்தாய       --“-- 
9. மஹா மஹா ்ப்தாய       --“-- 
10.மஹா மஹா ஶயாய          --“--   
 

 

மஹா மஹா ீச்ர நகர ஸா்ரா்ய ல்்ணய ்வாஹா 
 

நம்ணத நம்ணத நம்ணத ்வாஹா…  
 

ீ்-் ்-ஐ்-ஓ் 

 

ஓ்  
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க்காதி ப்சதஶ மாலா 
 

( ஶ ்ல நவமி )                       ( ்ு்ண ஸ்தமி ) 
|| 2.4 ஶ ்த ஶ வ த்பணா்த  மாலா || 

 

அ்ய ீ  ஶ ்த ஶ வ    த்பணா்த   மாலா மஹா ம்்ர்ய 

்வகி்் யாதி்டாய ீ  ூஷாதி்ய ஷி:  |   ஶ்க ் ச்த:    

பபாகத    ஹகார    ப்டாரக  படீ்தித    

 ஹ வ்லபா நாம   லலிதா விூஷிதா்க நிலய   

ஹரநாத நாம     காணம வர  மஹா ப்டாரணகா  ணதவதா 
ஐ்  பஜீ்     |  ்ீ்   ஶ்தி:    |  ஸஸௌ:  கீலக் 

மம   ஸ்வ வ ய   ஸி்ததௌ    விநிணயாக: 
   

         2.4.1-A   கர ்யாஸ்        2.4.1-B    ்ுதய  ்யாஸ் 
   

க……   அ்ு்டா்யா் நம:   ்ுதயாய நம:  

ஹ…   த்ஜநீ்யா் நம:  ஶ ரணஸ ்வாஹா  

ஸ…  ம்யமா்யா் நம: ஶ காயய வஷ்  

க……   அனாமிகா்யா் நம:   கவசாய ஹு் 

ஹ…   கனி்ிகா்யா் நம:  ணந்ர்ரயாய ஸவௌஷ் 

ஸ…  கர-தல-கர  ்ு்டா்யா் நம:  அ்்ராய  ப் 
 

ூ்  ுவ் ஸுவணரா்  இதி தி் ப்த: 
 

2.4.2  ்யான் 
                                  

ஶ ரம்த் ஸ்ராண் நிணவ்ய  நிஜ ்ு்யவ் 
தவ ப்தா் நிணஷவ்ணத  வஶ ூதா ்ுபாதய:  

  
 

 

1.4.3   ப்ணசாபசார்……      1.4.4  ப்சதஶ  ஜப்...… 

 
   

 

ஓ் -ஐ்-் ்-ீ்    

ஓ்  நம் ் ுரஸு்தர் த்பயாமி  
1. ்ுதய ணதவ்      த்பயாமி 
2. ஶ ணரா ணதவ்       --“  
3. ஶ கா ணதவ்                               --“-- 

4. கவச ணதவ்       த்பயாமி   
5. ணந்ர ணதவ்           --“-- 
6. அ்்ர ணதவ்            --“--    
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1. காணம வர்      த்பயாமி 
2. பகமாலிந்          --“  
3. நி்ய்லி்ந்        --“  
4. பபு்ட்        --“  
5. வ்ஹி வாஸிந்             --“--   
6. மஹா வ்ணர வர்           --“  
7. ஶ வூத்              --“--   
8. ்வ த்         --“-- 

9. ுல ஸு்தர்       த்பயாமி 
10.நி்ய்            --“  
11.நீலபதாக்        --“  
12.விஜய்                  --“  
13.ஸ்வ ம்கள்       --“  
14.்வாலா மாலிந்        --“  
15.சி்ர்         --“  
16.மஹா நி்ய்          --“--  

  
  

 

பரணம வர பரணம வரமய் த்பயாமி 
 

2. மி்ணரஶமய்      த்பயாமி   
3.  ஷ்ீஶமய்       --“  
4. ஒ்ீஶமய்                --“  
5. ச்யாந்த  நாதமய்          --“-- 
 

       

     

6. ணலாபாு்ராமய்                    --“  
7.  அக்்யமய்       --“  
8. காலதாபநமய்                 --“  
9.  த்மாசா்ய நாதமய்      --“  
10.ு்தணக ஶ வரமய்     --“  
11.தீபகலா நாதமய்             --“  
12.வி்ு ணதவமய்           --“  
      

13.்ரபாகர ணதவமய்       --“
14.ணதணஜா ணதவமய்           --“  
15.மணநாஜ ணதவமய்             --“  

16.க்யாண ணதவமய்           --“  
17.ர்ந ணதவமய்        --“  
18.வாஸுணதவமய்            --“  
19.ீராமாந்த நாதமய்      --“  
 

       

     

20.பர்ரகாஶ ந்த நாதமய்     --“  
21.பரஶ வாந்த நாதமய்       --“  
22.பராஶ்்ய்பாமய்          --“--      

 

23.பராதிகாந்த நாதமய்  த்பயாமி 
24.ுணல வராந்த நாதமய்    --“  
25.ஶ ்லா ணத்ய்பாமய்     --“  
26.காணம வராந்த நாதமய்    --“  
27.காணம வ்ய்பாமய்      --“  
 
       

     

28.பபாகாந்த நாதமய்      --“  
29.்லி்நாந்த நாதமய்      --“  

30.ஸமயாந்த நாதமய்      --“  

31.ஸஹஜாந்த நாதமய்      --“  
 
       

     

32.ககநாந்த நாதமய்        --“  
33.வி வாந்த நாதமய்        --“  
34.விமலாந்த நாதமய்           --“  
35.மதநாந்த நாதமய்          --“  
36.ுவநாந்த நாதமய்      --“  
37.ீலாந்த நாதமய்      --“  
38.்வா்மாந்த நாதமய்     --“  
39.் யாந்த நாதமய்      --“  
         

         

40.விம்ஶ ந்த நாதமய்      --“  
41.்ரகாஶ ந்த நாதமய்      --“--
42.ராமாந்த நாதமய்          --“-- 
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1. அணிமா ஸி்தி்      த்பயாமி 
2. லகிமா ஸி்தி்       --“  
3. மஹிமா ஸி்தி்       --“  
4. ஈஶ ்வ ஸி்தி்       --“  
5. வஶ ்வ ஸி்தி்       --“--    

 

6. ்ராகா்ய ஸி்தி்     த்பயாமி 
7. ு்தி ஸி்தி்          --“  
8. இ்சா ஸி்தி்           --“  
9. ்ரா்தி ஸி்தி்        --“
10.ஸ்வகாம ஸி்தி்      --“  
   

 

1   ்ரா்ஹ்       த்பயாமி 
2. மாணஹ வர்                --“  
3. ஸகௌமார்          --“  
4.  யவ்ணவ்         --“--   
   

 

5. வாராஹ்          த்பயாமி 
6. மாணஹ்்ர்        --“  
7.  சாு்ட்         --“  
8. மஹால்மீ வர்           --“--   
   

 

1. ஸ்வ ஸ்ணஷாபி ண் த்பயாமி 
2. ஸ்வ வி்ராவிண்          --“  
3. ஸ்வாக்ஷிண்        --“  
4. ஸ்வ வஶ்கர்        --“   
5. ஸ்ணவா்மாதிந்       --“--
  

 

6. ஸ்வ மஹா்ுஶ்    த்பயாமி 
7. ஸ்வ பகசர்        --“  
8. ஸ்வ பஜீ்                  --“  
9. ஸ்வ ணயாநி்        --“  
10.ஸ்வ ் க்ட்        --“  
     

             

            ்யரணலா்ய ணமாஹந ச்ர ்வாமிந்  த்பயாமி           1st 

                      ்ரகட ணயாகிந்  த்பயாமி 
   

 
     

  
    

1. காமாக்ஷிண்         த்பயாமி 
2. ு்யாக்ஷிண்            --“  
3. அஹ்காராக்ஷிண்      --“  
4. ஶ்தாக்ஷிண்         --“  
5. ்ப்ஶ க்ஷிண்         --“  
6. ூபாக்ஷிண்          --“— 
7.  ரஸாக்ஷிண்      --“  
8. க்தாக்ஷிண்       --“  
   

  

9. சி்தாக்ஷிண்       த்பயாமி 
10.யத்யாக்ஷிண்           --“  
11.்்ு்யாக்ஷிண்      --“  
12.நாமாக்ஷிண்       --“  
13.பஜீாக்ஷிண்        --“  
14.ஆ்மாக்ஷிண்       --“  
15.அ்ுதாக்ஷிண்       --“  
16.ஶ ராக்ஷிண்       --“    

                

               ஸ்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமிந்  த்பயாமி          2nd  

ு்த ணயாகிந்  த்பயாமி   
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1. அந்க ுஸும்      த்பயாமி 
2. அந்க ணமகல்             --“  
3. அந்க மதந்       --“  
4. அந்க மதநாுர்            --“  
 

  

5. அந்க ணரக்          த்பயாமி 
6. அந்க ணவகிந்       --“  
7. அந்கா்ுஶ்       --“  
8. அந்க மாலிந்       --“  
 

               

            ஸ்வ ஸ்ணஷாபண ச்ர ்வாமிந்  த்பயாமி          3rd  

ு்ததர ணயாகிந்  த்பயாமி 
 

 
     

  
  

1. ஸ்வ ஸ்ணஷாபிண் த்பயாமி 
2. ஸ்வ வி்ராவிண்          --“  
3. ஸ்வாக்ஷிண்          --“  
4. ஸ்வா்லாதிந்         --“  
5. ஸ்வ ஸ்ணமாஹிந்       --“  
6. ஸ்வ ்த்பிந்        --“
7.  ஸ்வ ்ு்பிந்          --“  
 

  

8. ஸ்வ வஶ்க ்      த்பயாமி 
9. ஸ்வ ர்ஜந்              --“  
10.ஸ்ணவா் மாதிந்            --“  
11.ஸ்வா்்த ஸாதிந்       --“  
12.ஸ்வ ஸ்ப்தி ூரண்      --“  
13.ஸ்வ ம்்ரமய்                --“  
14.ஸ்வ ்வ்்வ ஷய்கர்   --“  
    

             

           ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயக ச்ர ்வாமிந்  த்பயாமி        4th 

ஸ்்ரதாய ணயாகிந்  த்பயாமி 
 

 
     

 

 
    

1. ஸ்வ ஸி்தி ்ரத்    த்பயாமி 
2. ஸ்வ ஸ்ப் ்ரத்         --“  
3. ஸ்வ ் ய்கர்              --“  
4. ஸ்வ ம்கள கா ண்            --“  
5. ஸ்வ காம பல்ரத்       --“--   
 

             

6. ஸ்வ ு:க விணமாசந் த்பயாமி 
7. ஸ்வ ்ு்ீ ்ரஶமந்      --“  
8. ஸ்வ வி்ந நிவா ண்           --“  

9.  ஸ்வா்க ஸு்தர்         --“  
10.ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயிந்    - “  
 

               

              ஸ்வா்்த ஸாதக ச்ர ்வாமிந்  த்பயாமி            5th 

ுல ஸகௌல ணயாகிந்  த்பயாமி   
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1. ஸ்வ்ஞ்                        த்பயாமி 
2. ஸ்வ ஶ்தி்               --“  
3. ஸ்யவ வ்ய ்ரத்              --“  
4. ஸ்வ ஞாநமய்                    --“  
5. ஸ்வ ்யாதி விநாஶந்      --“  
 

6. ஸ்வாதார ்வூப்  த்பயாமி  
7.  ஸ்வ பாபஹர்         --“  
8. ஸ்வாந்தமய்           --“  
9. ஸ்வ ரஷா ்வூபிண்   --“  
10.ஸ்ணவ்ஸித பல்ரத்     --“  
 

                 

               ஸ்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமிந்  த்பயாமி            6th 

நிக்ப  ணயாகிந்  த்பயாமி  

 

 
     

 
   

1. வஶ ந்                         த்பயாமி 
2. காணம வர்              --“  
3. ணமாதிந்           --“  
4. விமல்           --“--   
 

   

5. அுண்               த்பயாமி 
6. ஜயிந்           --“  
7. ஸ்ணவ வர்       --“  
8. ஸகௌலிந்        --“  
 

                  

               ஸ்வ ணராகஹர ச்ர ்வாமிந்  த்பயாமி           7th 

ரஹ்ய ணயாகிந்  த்பயாமி   
         

 
     

  
 

1. பாணிந்                த்பயாமி 
2. சாபிந்              --“  
3. பாஶ ந்                        --“  

4.  அ்ுஶ ந்             --“--      
           

 

5. மஹா காணம வர்    த்பயாமி 
6. மஹா வ்ணர வர்          --“  
7. மஹா பகமாலிந்        --“  
     

             

            ஸ்வ ஸி்தி ்ரதாயக ச்ர ்வாமிந்  த்பயாமி         8th  

அதி ரஹ்ய ணயாகிந்  த்பயாமி   
\ 

 
     

  
 

1 மஹா ் ுரஸு்தர்  த்பயாமி 
  

 

2 ீ மஹாப்டாரக்     த்பயாமி 
                 

                ஸ்வாந்தமய ச்ர ்வாமிந்  த்பயாமி            9th 

 பராபர ரஹ்ய ணயாகிந்  த்பயாமி   
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1. ் ுர்        த்பயாமி 
2. ் ுணரஶ்             --“  
3. ் ுரஸு்தர்     --“  
4. ் ுரவாஸிந்       --“  

5. ் ுராீய்       --“  
6. ் ுரமாலிந்     --“  
7. ் ுராஸி்த்     --“   
8. ் ுரா்ப்        --“  
9. ் ுர பபரவ்    --“  
    

1. மஹா ் ுரஸு்தர்   த்பயாமி 
2. மஹா மாணஹ வர்          --“  
3. மஹா மஹா ராஜ்       --“  
4. மஹா மஹா ஶ்தி்         --“  
5. மஹா மஹா ு்தி்       --“  
6. மஹா மஹா ஞ்தி்         --“  
7. மஹா மஹா ந்த்       --“  
8. மஹா மஹா ்க்த்        --“  
9. மஹா மஹா ்ப்த்       --“  
10.மஹா மஹா ஶய்       --“       
 

 

மஹா மஹா ீச்ர நகர ஸா்ரா்ய ல்்ய் த்பயாமி   
 

நம்ணத நம்ணத நம்ணத ்வாஹா…  
 

ீ்-் ்-ஐ்-ஓ் 
 

ஓ்  
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க்காதி ப்சதஶ மாலா 
 

( ஶ ்ல தஶமி )             ( ்ு்ண ஷ்ி ) 

|| 2.5 ஶ ்த ஶ வ ஜயா்த மாலா || 
 

அ்ய ீ  ஶ ்த  ஶ வ ஜயா்த மாலா   மஹா ம்்ர்ய 

ணரா்ணர்் யாதி்டாய ீ  ஸவி்ராதி்ய ஷி:   |  அதி ஶ்க ் ச்த:    

ணமாஷத   லகார  ப்டாரக    படீ்தித  
ல்மீ   நாம      லலிதா  விூஷிதா்க  நிலய 

லல்ஜி்வா  நாம     காணம வர  மஹா ப்டாரணகா  ணதவதா 
ஐ்  பஜீ்  |  ்ீ்   ஶ்தி:   |  ஸஸௌ:  கீலக் 

மம ஸ்வாக்ஷண  ஸி்ததௌ   விநிணயாக: 
  

         2.5.1-A   கர ்யாஸ்                2.5.1-B    ்ுதய  ்யாஸ் 
     

க……   அ்ு்டா்யா் நம:   ்ுதயாய நம:  

ஹ…   த்ஜநீ்யா் நம:  ஶ ரணஸ ்வாஹா  

ஸ…  ம்யமா்யா் நம: ஶ காயய வஷ்  

க……   அனாமிகா்யா் நம:   கவசாய ஹு் 

ஹ…   கனி்ிகா்யா் நம:  ணந்ர்ரயாய ஸவௌஷ் 

ஸ…  கர-தல-கர  ்ு்டா்யா் நம:  அ்்ராய  ப் 
 

ூ்  ுவ் ஸுவணரா்   இதி  தி் ப்த: 
 

2.5.2  ்யான் 
 

பஹி: ்ராகார ஸ்ு்தா நிகணளன நிய்் தா: 

்வ் ப்தா்ு்யமாணா்ு ணயாஷித: ஸ்வத்தி ஹி   
 

 

 

2.5.3   ப்ணசாபசார்……      2.5.4  ப்சதஶ  ஜப்...… 

  
    
   

ஓ் ஐ்-் ்-ீ் 

ஓ்  நம் ் ுரஸு்தர ஜய ஜய 

1 ்ுதய ணதவ           ஜய ஜய  

2. ஶ ணரா ணதவ             --“  
3. ஶ கா ணதவ               --“  

4. கவச ணதவ      ஜய ஜய 

5. ணந்ர ணதவ              --“-- 
6. அ்்ர ணதவ       --“     
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1. காணம வர         ஜய ஜய 

2. பகமாலி்         --“  
3. நி்ய்லி்           --“  
4. பபு்ட         -“  
5. வ்ஹி வாஸி்        --“  
6. மஹா வ்ணர வர      --“  
7. ஶ வூத          --“  
8. ்வ த              --“  
 

 

9. ுல ஸு்தர       ஜய ஜய 

10.நி்ய           --“  
11.நீலபதாக         --“  
12.விஜய           --“  
13.ஸ்வ ம்கள       -“  
14.்வாலா மாலி்       - “  
15.சி்ர          --“  
16.மஹா நி்ய          --“  
 

    

    

 

1. பரணம வர பரணம வரமய ஜய ஜய   
 

 

2. மி்ணரஶமய             ஜய ஜய 

3. ஷ்ீஶமய              --“  
4. ஒ்ீஶமய            --“--  
5. ச்யாந்த நாதமய           --“-- 
 

       

       

6. ணலாபாு்ராமய            --“  
7. அக்்யமய           --“  
8. காலதாபநமய        --“  
9. த்மாசா்ய நாதமய         --“  
10.ு்தணக ஶ வரமய        --“  
11.தீபகலா நாதமய              --“-- 
12.வி்ு ணதவமய        --“  
 

13.்ரபாகர ணதவமய               --“  
14.ணதணஜா ணதவமய         --“  
15.மணநாஜ ணதவமய             --“  
16.க்யாண ணதவமய         --“  
17.ர்ந ணதவமய            --“  
18.வாஸுணதவமய              --“  
19.ீராமாந்த நாதமய       --“  
 

       

     

20.பர்ரகாஶ ந்த நாதமய      --“  
21.பரஶ வாந்த நாதமய      --“  
22.பராஶ்்ய்பாமய             --“      

 

23.பராதிகாந்த நாதமய    ஜய ஜய 

24.ுணல வராந்த நாதமய     -“  
25.ஶ ்லா ணத்ய்பாமய      -“  
26.காணம வராந்த நாதமய     -“  
27.காணம வ்ய்பாமய         --“  
  
       

       

28.பபாகாந்த நாதமய          --“  
29.்லி்நாந்த நாதமய         --“  
30.ஸமயாந்த நாதமய         --“  
31.ஸஹஜாந்த நாதமய       -“  
 
       

      

32.ககநாந்த நாதமய             --“  
33.வி வாந்த நாதமய      --“  
34.விமலாந்த நாதமய        -“  
35.மதநாந்த நாதமய       --“  
36.ுவநாந்த நாதமய      --“  
37.ீலாந்த நாதமய         --“  
38.்வா்மாந்த நாதமய      -“  
39.் யாந்த நாதமய       --“--   
  

       

         

40.விம்ஶ ந்த நாதமய         --“  
41.்ரகாஶ ந்த நாதமய      --“  
42.ராமாந்த நாதமய          --“--  
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1. அணிமா ஸி்பத        ஜய ஜய  

2.  லகிமா ஸி்பத           -“  
3. மஹிமா ஸி்பத             --“  
4. ஈஶ ்வ ஸி்பத       -“  
5. வஶ ்வ ஸி்பத        --“  
 

\ 

6. ்ராகா்ய ஸி்பத       ஜய ஜய 

7. ு்தி ஸி்பத           --“  
8. இ்சா ஸி்பத        --“  
9. ்ரா்தி ஸி்பத       -“  
10.ஸ்வகாம ஸி்பத      -“--      
 

  

1. ்ரா்ஹ         ஜய ஜய 

2. மாணஹ வர           --“  
3. ஸகௌமார          --“-- 
4. யவ்ணவ                 --“  
  

  

5. வாராஹ         ஜய ஜய 

6. மாணஹ்்ர         --“  
7. சாு்ட        --“  
8. மஹால்மீ வர       --“  
       

1. ஸ்வ ஸ்ணஷாபி்     ஜய ஜய 

2. ஸ்வ வி்ராவி்             --“  
3. ஸ்வாக்ஷி்         --“  
4. ஸ்வ வஶ்கர        --“  
5. ஸ்ணவா்மாதி்        -“  
   

  

6. ஸ்வ மஹா்ுஶ      ஜய ஜய 

7. ஸ்வ பகசர        --“  
8. ஸ்வ பஜீ         --“  
9. ஸ்வ ணயாணந        --“  
10.ஸ்வ ் க்ட               --“  
                   

            ்யரணலா்ய ணமாஹந ச்ர ்வாமி் ஜய ஜய             1st 

                      ்ரகட ணயாகி்  ஜய ஜய   
   

 
     

  
    

1. காமாக்ஷி்            ஜய ஜய 

2. ு்யாக்ஷி்            --“  
3. அஹ்காராக்ஷி்            --“  
4. ஶ்தாக்ஷி்        --“  
5. ்ப்ஶ க்ஷி்               --“  
6. ூபாக்ஷி்         --“  
7. ரஸாக்ஷி்         --“  
8. க்தாக்ஷி்                  --“  
    

  

9. சி்தாக்ஷி்            ஜய ஜய 

10.யத்யாக்ஷி்               --“  
11.்்ு்யாக்ஷி்             --“  
12.நாமாக்ஷி்         --“  
13.பஜீாக்ஷி்              --“  
14.ஆ்மாக்ஷி்        --“  
15.அ்ுதாக்ஷி்        --“--
16.ஶ ராக்ஷி்        --“  
                   

              ஸ்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமி்  ஜய ஜய            2nd  

ு்த ணயாகி்  ஜய ஜய   
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1. அந்க ுஸும          ஜய ஜய 

2. அந்க ணமகல       --“  
3. அந்க மதந              --“  
4. அந்க மதநாுர        --“  
 

   

5. அந்க ணரக       ஜய ஜய 

6. அந்க ணவகி்        --“  
7. அந்கா்ுஶ        --“  
8. அந்க மாலி்        --“  
                  

             ஸ்வ ஸ்ணஷாபண ச்ர ்வாமி்  ஜய ஜய           3rd  

ு்ததர ணயாகி்  ஜய ஜய   
 

 
     

  
   

1. ஸ்வ ஸ்ணஷாபி்    ஜய ஜய 

2. ஸ்வ வி்ராவி்       --“  
3. ஸ்வாக்ஷி்         --“  
4. ஸ்வா்லாதி்         --“  
5. ஸ்வ ஸ்ணமாஹி்      --“  
6. ஸ்வ ்த்பி்         --“
7. ஸ்வ ்ு்பி்       --“--  
 

   

8. ஸ்வ வஶ்கர       ஜய ஜய 

9. ஸ்வ ர்ஜந              --“  
10.ஸ்ணவா் மாதி்        --“  
11.ஸ்வா்்த ஸாதி்       --“  
12.ஸ்வ ஸ்ப்தி ூரண     --“  
13.ஸ்வ ம்்ரமய       --“  
14.ஸ்வ ்வ்்வ ஷய்கர    --“  
      

              

            ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயக ச்ர ்வாமி்  ஜய ஜய         4th 

ஸ்்ரதாய ணயாகி்   ஜய ஜய   
                   

 
     

 
   

1. ஸ்வ ஸி்தி ்ரத      ஜய ஜய 

2. ஸ்வ ஸ்ப் ்ரத      --“  
3. ஸ்வ ் ய்கர          --“  
4. ஸ்வ ம்கள கா ்      --“  
5. ஸ்வ காம பல்ரத        --“           

   

6. ஸ்வ ு:க விணமாசந   ஜய ஜய 

7. ஸ்வ ்ு்ீ ்ரஶமந      - “  
8. ஸ்வ வி்ந நிவா ண      --“  
9. ஸ்வா்க ஸு்தர            --“  
10.ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயி்     --“--        

                 

              ஸ்வா்்த ஸாதக ச்ர ்வாமி்  ஜய ஜய           5th 

ுல ஸகௌல ணயாகி்  ஜய ஜய     
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1. ஸ்வ்ஞ            ஜய ஜய 

2. ஸ்வ ஶ்ணத              --“  
3. ஸ்யவ வ்ய ்ரத       --“  
4. ஸ்வ ஞாநமய           --“  
5. ஸ்வ ்யாதி விநாஶந      --“-- 
  

 

6. ஸ்வாதார ்வூப    ஜய ஜய 

7. ஸ்வ பாபஹர           --“  
8. ஸ்வாந்தமய           --“  
9. ஸ்வ ரஷா ்வூபி்      --“
10.ஸ்ணவ்ஸித பல்ரத        - “  
  

                     

                 ஸ்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமி்  ஜய ஜய           6th 

நிக்ப ணயாகி்  ஜய ஜய     

     

  
     

 
  

1. வஶ ்              ஜய ஜய 

2. காணம வர             --“  
3. ணமாதி்          --“  
4. விமல           --“  
  

  

5. அுண             ஜய ஜய 

6. ஜயி்               --“  
7. ஸ்ணவ வர                --“  
8. ஸகௌலி்          --“--  
        

                

               ஸ்வ ணராகஹர ச்ர ்வாமி்  ஜய ஜய             7th 

ரஹ்ய ணயாகி்  ஜய ஜய     
        

  
     
  
 

1. பாணி்             ஜய ஜய 

2. சாபி்                  --“  
3. பாஶ ்           --“  
4. அ்ுஶ ்                 --“         

 

5. மஹா காணம வர      ஜய ஜய 

6. மஹா வ்ணர வர      --“  
7. மஹா பகமாலி்        --“  
   

              

            ஸ்வ ஸி்தி ்ரதாயக ச்ர ்வாமி்  ஜய ஜய           8th  

அதி ரஹ்ய ணயாகி்  ஜய ஜய      
        

        
     

  
   

1 மஹா ் ுரஸு்தர     ஜய ஜய   
   

              

2 ீ மஹாப்டாரக       ஜய ஜய   
                         

                 ஸ்வாந்தமய ச்ர ்வாமி்  ஜய ஜய        9th 

 பராபர ரஹ்ய ணயாகி்  ஜய ஜய     
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1. ் ுர           ஜய ஜய 

2. ் ுணரஶ      --“  
3. ் ுரஸு்தர           --“  
4. ் ுரவாஸி்      --“  
5. ் ுராீ:     --“  
6. ் ுரமாலி்       --“  
7. ் ுராஸி்த      --“  
8. ் ுரா்ப       --“  
9. ் ுர பபரவ           --“--  
   

  

1. மஹா ் ுரஸு்தர     ஜய ஜய 

2. மஹா மாணஹ வர       --“  
3. மஹா மஹா ராஜ         --“  
4. மஹா மஹா ஶ்ணத         --“  
5. மஹா மஹா ு்ணத         --“  
6. மஹா மஹா ஞ்ணத        --“  
7. மஹா மஹா ந்த             --“  
8. மஹா மஹா ்க்த       --“  
9. மஹா மஹா ்ப்த       --“  
10.மஹா மஹா ஶய           --“--     
       

 

மஹா மஹா ீச்ர நகர ஸா்ரா்ய ல்மி  ஜய ஜய     
 

நம்ணத நம்ணத நம்ணத ்வாஹா…  
 

ீ்-் ்-ஐ்-ஓ் 
 

ஓ்  
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க்காதி ப்சதஶ மாலா 
 

( ஶ ்ல ஏகாதஶ  )        ( ்ு்ண ப்சமி ) 
|| 3.1 ஶ ்த ஶ்தி ஶ வ  மாலா || 

 

அ்ய ீ  ஶ ்த  ஶ்தி ஶ வ  மிுன  மாலா   மஹா ம்்ர்ய 

அஹ்காரர்் யாதி்டாய ீ ்வ்்ராதி்ய ஷி:  |  அ்ி் ச்த:    

ஸா்விக  ் ்கார ப்டாரக  படீ்தித   
ஹிர்யா நாம  லலிதா விூஷிதா்க நிலயா  

்ுதரய வர  நாம மஹா ப்டாரரகா  ரதவதா 
ஐ்  பஜீ்  |  ்ீ்   ஶ்தி:   |  ஸஸௌ:  கீலக் 

மம ஸ்வ ஸ்ரமாஹந ஸி்ததௌ  விநிரயாக: 
   

         3.1.1-A   கர ்யாஸ்               3.1.1-B    ்ுதய  ்யாஸ் 
   

க……   அ்ு்டா்யா் நம:   ்ுதயாய நம:  

ஹ…   த்ஜநீ்யா் நம:  ஶ ரரஸ ்வாஹா  

ஸ…  ம்யமா்யா் நம: ஶ காயய வஷ்  

க……   அனாமிகா்யா் நம:   கவசாய ஹு் 

ஹ…   கனி்ிகா்யா் நம:  ரந்ர்ரயாய ஸவௌஷ் 

ஸ…  கர-தல-கர  ்ு்டா்யா் நம:  அ்்ராய  ப் 
 

ூ் ுவ் ஸுவரரா்  இதி தி் ப்த: 
 

3.1.2  ்யான் 
                                                

அ்பிரகதவ ப்தானா் அவரலாகந  மா்ரத: 

கி் க்த்ய விிடா்ீ் நர நா  ்ுபாதய:  
 

 

 

3.1.3   ப்ரசாபசார்……      3.1.4  ப்சதஶ  ஜப்...… 
   

    

     

ஓ்-ஐ்-் ்-ீ் 
   

ஓ்  நம்் ுரஸு்த  ஓ்  நம் ் ுரஸு்தர 
 

1. ்ுதய ரதவி    ்ுதய ரதவ 

2. ஶ ரரா ரதவி      ஶ ரரா ரதவ 

3. ஶ கா ரதவி       ஶ கா ரதவ 

4. கவச ரதவி         கவச ரதவ 

5. ரந்ர ரதவி         ரந்ர ரதவ 

6. அ்்ர ரதவி     அ்்ர ரதவ 
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1. காரம வ      காரம வர   
2. பகமாலிநி      பகமாலி் 
3. நி்ய்லி்ரந      நி்ய்லி்     
4. பபு்ரட     பபு்ட 

5. வ்ஹி வாஸிநி    வ்ஹி வாஸி்  
6. மஹா வ்ரர வ    மஹா வ்ரர வர    

7. ஶ வூதி      ஶ வூத   
8. ்வ ரத     ்வ த 
   

9. ுல ஸு்த       ுல ஸு்தர   
10.நி்ரய       நி்ய 

11.நீலபதாரக       நீலபதாக 
12.விஜரய      விஜய  
13.ஸ்வ ம்கரே     ஸ்வ ம்கே 

14.்வாலா மாலிநி      ்வாலா மாலி்   
15.சி்ரர         சி்ர 
16.மஹா நி்ரய     மஹா நி்ய 
   

         

  

   
                 

1. பரரம வர பரரம வரமயி  பரரம வர பரரம வரமய 
 

2. மி்ரரஶமயி      மி்ரரஶமய     
3. ஷ்ீஶமயி        ஷ்ீஶமய 

4. ஒ்ீஶமயி         ஒ்ீஶமய 

5. ச்யாந்த நாதமயி    ச்யாந்த நாதமய 
   
   

 

6. ரலாபாு்ராமயி     ரலாபாு்ராமய 

7. அக்்யமயி            அக்்யமய    
8. காலதாபநமயி     காலதாபநமய   
9. த்மாசா்ய நாதமயி      த்மாசா்ய நாதமய     
10.ு்தரக ஶ வரமயி   ு்தரக ஶ வரமய      
11.தீபகலா நாதமயி     தீபகலா நாதமய    
12.வி்ு ரதவமயி      வி்ு ரதவமய    
13.்ரபாகர ரதவமயி      ்ரபாகர ரதவமய          
14.ரதரஜா ரதவமயி    ரதரஜா ரதவமய    
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15.மரநாஜ ரதவமயி      மரநாஜ ரதவமய    

16.க்யாண ரதவமயி        க்யாண ரதவமய        
17.ர்ந ரதவமயி     ர்ந ரதவமய   
18.வாஸுரதவமயி      வாஸுரதவமய   
19.ீராமாந்த நாதமயி  ீராமாந்த நாதமய    
   
   

 

20.பர்ரகாஶ ந்த நாதமயி   பர்ரகாஶ ந்த நாதமய  

21.பரஶ வாந்த நாதமயி   பரஶ வாந்த நாதமய    
22.பராஶ்்ய்பாமயி    பராஶ்்ய்பாமய   

23.பராதிகாந்த நாதமயி    பராதிகாந்த நாதமய 

24.ுரல வராந்த நாதமயி    ுரல வராந்த நாதமய    
25.ஶ ்லா ரத்ய்பாமயி   ஶ ்லா ரத்ய்பாமய   
26.காரம வராந்த நாதமயி  காரம வராந்த நாதமய   
27.காரம வ்ய்பாமயி    காரம வ்ய்பாமய    
    
   

     

28.பபாகாந்த நாதமயி   பபாகாந்த நாதமய 

29.்லி்நாந்த நாதமயி   ்லி்நாந்த நாதமய   

30.ஸமயாந்த நாதமயி    ஸமயாந்த நாதமய   
31.ஸஹஜாந்த நாதமயி   ஸஹஜாந்த நாதமய 
   
   

  

32.ககநாந்த நாதமயி   ககநாந்த நாதமய 

33.வி வாந்த நாதமயி   வி வாந்த நாதமய 

34.விமலாந்த நாதமயி   விமலாந்த நாதமய   
35.மதநாந்த நாதமயி    மதநாந்த நாதமய 

36.ுவநாந்த நாதமயி    ுவநாந்த நாதமய 

37.ீலாந்த நாதமயி     ீலாந்த நாதமய    
38.்வா்மாந்த நாதமயி   ்வா்மாந்த நாதமய   

39.் யாந்த நாதமயி    ் யாந்த நாதமய 
   
   

 

40.விம்ஶ ந்த நாதமயி   விம்ஶ ந்த நாதமய   
41.்ரகாஶ ந்த நாதமயி   ்ரகாஶ ந்த நாதமய 

42.ராமாந்த நாதமயி    ராமாந்த நாதமய 
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1. அணிமா ஸி்பத    அணிமா ஸி்பத 

2. லகிமா ஸி்பத    லகிமா ஸி்பத   

3. மஹிமா ஸி்பத    மஹிமா ஸி்பத 

4. ஈஶ ்வ ஸி்பத     ஈஶ ்வ ஸி்பத    

5. வஶ ்வ ஸி்பத    வஶ ்வ ஸி்பத    

6. ்ராகா்ய ஸி்பத    ்ராகா்ய ஸி்பத    

7. ு்தி ஸி்பத      ு்தி ஸி்பத   

8. இ்சா ஸி்பத      இ்சா ஸி்பத    

9. ்ரா்தி ஸி்பத    ்ரா்தி ஸி்பத 

10.ஸ்வகாம ஸி்பத    ஸ்வகாம ஸி்பத         

                     

   

   

1. ்ரா்ஹி      ்ரா்ஹ 

2. மாரஹ வ      மாரஹ வர 
3. ஸகௌமா          ஸகௌமார 
4. யவ்ணவி     யவ்ணவ 

5. வாராஹி      வாராஹ 

6. மாரஹ்்       மாரஹ்்ர    
7. சாு்ரட      சாு்ட 

8. மஹால்மீ வ     மஹால்மீ வர  
      

              

  

1. ஸ்வ ஸ்ரஷாபிணி   ஸ்வ ஸ்ரஷாபி்    
2. ஸ்வ வி்ராவிணி    ஸ்வ வி்ராவி்   
3. ஸ்வாக்ஷிணி       ஸ்வாக்ஷி் 

4. ஸ்வ வஶ்க     ஸ்வ வஶ்கர 
5. ஸ்ரவா்மாதிநி      ஸ்ரவா்மாதி் 
6. ஸ்வ மஹா்ு ஶ   ஸ்வ மஹா்ுஶ 

7. ஸ்வ பகச        ஸ்வ பகசர 
8. ஸ்வ பரீஜ           ஸ்வ பஜீ 

9. ஸ்வ ரயாரந        ஸ்வ ரயாரந      
10.ஸ்வ ் க்ரட     ஸ்வ ் க்ட 
  

     

       

்யரரலா்ய ரமாஹந ச்ர ்வாமிநி           

்யரரலா்ய ரமாஹந ச்ர ்வாமி்            1st  

்ரகட ரயாகிநி      ்ரகட ரயாகி்   
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1. காமாக்ஷிணி    காமாக்ஷி்  

2. ு்யாக்ஷிணி    ு்யாக்ஷி் 
3. அஹ்காராக்ஷிணி   அஹ்காராக்ஷி் 
4. ஶ்தாக்ஷிணி    ஶ்தாக்ஷி் 
5. ்ப்ஶ க்ஷிணி    ்ப்ஶ க்ஷி் 
6. ூபாக்ஷிணி    ூபாக்ஷி் 
7. ரஸாக்ஷிணி     ரஸாக்ஷி் 
8. க்தாக்ஷிணி    க்தாக்ஷி் 
                   

9. சி்தாக்ஷிணி    சி்தாக்ஷி் 
10.யத்யாக்ஷிணி    யத்யாக்ஷி் 
11.்்ு்யாக்ஷிணி   ்்ு்யாக்ஷி் 
12.நாமாக்ஷிணி    நாமாக்ஷி் 
13.பஜீாக்ஷிணி     பஜீாக்ஷி்   
14.ஆ்மாக்ஷிணி     ஆ்மாக்ஷி் 
15.அ்ுதாக்ஷிணி     அ்ுதாக்ஷி்   
16.ஶ ராக்ஷிணி      ஶ ராக்ஷி் 
 
 

  

ஸ்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமிநி ஸ்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமி்     2nd 

ு்த ரயாகிநி      ு்த ரயாகி்    

  

  

  
 

1. அந்க ுஸுரம   அந்க ுஸும    

2. அந்க ரமகரல    அந்க ரமகல  

3. அந்க மதரந     அந்க மதந   
4. அந்க மதநாுரர     அந்க மதநாுர   
    

5. அந்க ரரபக      அந்க ரரக    

6. அந்க ரவகிநி    அந்க ரவகி் 
7. அந்கா்ு ஶ     அந்கா்ுஶ 

8. அந்க மாலிநி    அந்க மாலி் 
  
                       

ஸ்வ ஸ்ரஷாபண ச்ர ்வாமிநி         
ஸ்வ ஸ்ரஷாபண ச்ர ்வாமி்          3rd 

ு்ததர ரயாகிநி      ு்ததர ரயாகி்  
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1. ஸ்வ ஸ்ரஷாபிணி   ஸ்வ ஸ்ரஷாபி் 
2. ஸ்வ வி்ராவிணி    ஸ்வ வி்ராவி் 
3. ஸ்வாக்ஷிணி     ஸ்வாக்ஷி் 
4. ஸ்வா்லாதிநி      ஸ்வா்லாதி் 
5. ஸ்வ ஸ்ரமாஹிநி      ஸ்வ ஸ்ரமாஹி்    
6. ஸ்வ ்த்பிநி     ஸ்வ ்த்பி்   
7. ஸ்வ ்ு்பிணி    ஸ்வ ்ு்பி் 
   

8. ஸ்வ வஶ்க          ஸ்வ வஶ்கர 
9. ஸ்வ ர்ஜநி    ஸ்வ ர்ஜந 
10.ஸ்ரவா் மாதிநி   ஸ்ரவா் மாதி் 
11.ஸ்வா்்த ஸாதிநி      ஸ்வா்்த ஸாதி் 
12.ஸ்வ ஸ்ப்தி ூரணி   ஸ்வ ஸ்ப்தி ூரண 

13.ஸ்வ ம்்ரமயி     ஸ்வ ம்்ரமய 

14.ஸ்வ ்வ்்வ ஷய்க   ஸ்வ ்வ்்வ ஷய்கர 
 

  

ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயக ச்ர ்வாமிநி  
ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயக ச்ர ்வாமி்          4th  

ஸ்்ரதாய ரயாகிநி    ஸ்்ரதாய ரயாகி் 
   

  

  

  

 

1. ஸ்வ ஸி்தி ்ரரத   ஸ்வ ஸி்தி ்ரத   

2. ஸ்வ ஸ்ப் ்ரரத      ஸ்வ ஸ்ப் ்ரத     
3. ஸ்வ ் ய்க     ஸ்வ ் ய்கர 
4. ஸ்வ ம்கே கா ணி      ஸ்வ ம்கே கா ்      
5. ஸ்வ காம பல்ரரத     ஸ்வ காம பல்ரத    
   

6. ஸ்வ ு:க விரமாசநி      ஸ்வ ு:க விரமாசந     
7. ஸ்வ ்ு்ீ ்ரஶமநி   ஸ்வ ்ு்ீ ்ரஶமந 
8. ஸ்வ வி்ந நிவா ணி     ஸ்வ வி்ந நிவா ண     
9. ஸ்வா்க ஸு்த    ஸ்வா்க ஸு்தர   

10.ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயிநி  ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயி்  
  

  

ஸ்வா்்த ஸாதக ச்ர ்வாமிநி  
ஸ்வா்்த ஸாதக ச்ர ்வாமி்             5th  

ுல ஸகௌல ரயாகிநி    ுல ஸகௌல ரயாகி் 
   

                                

       3      
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1. ஸ்வ்ரே     ஸ்வ்ே   

2. ஸ்வ ஶ்ரத      ஸ்வ ஶ்ரத 
3. ஸ்யவ வ்ய ்ரரத   ஸ்யவ வ்ய ்ரத 
4. ஸ்வ ோநமயி     ஸ்வ ோநமய   
5. ஸ்வ ்யாதி விநாஶ நி  ஸ்வ ்யாதி விநாஶந 
   

6. ஸ்வாதார ்வூரப   ஸ்வாதார ்வூப   
7. ஸ்வ பாபஹரர    ஸ்வ பாபஹர 
8. ஸ்வாந்தமயி    ஸ்வாந்தமய 

9. ஸ்வ ரஷா ்வூபிணி  ஸ்வ ரஷா ்வூபி் 
10.ஸ்ரவ்ஸித பல்ரரத    ஸ்ரவ்ஸித பல்ரத  
     

 

ஸ்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமிநி  ஸ்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமி்     6th  

நிக்ப ரயாகிநி      நிக்ப ரயாகி் 
 

   

 

   

1. வஶ நி     வஶ ்   

2. காரம வ       காரம வர 
3. ரமாதினி        ரமாதி் 
4. விமரல      விமல 

5. அுரண     அுண 

6. ஜயினி          ஜயி் 
7. ஸ்ரவ வ      ஸ்ரவ வர  
8. ஸகௌலிநி     ஸகௌலி் 
  

   

ஸ்வ ரராகஹர ச்ர ்வாமிநி  ஸ்வ ரராகஹர ச்ர ்வாமி்      7th  
ரஹ்ய ரயாகிநி    ரஹ்ய ரயாகி் 
    

    
 

1. பாணிநி    பாணி் 
2. சாபிநி    சாபி் 

3. பாஶ நி        பாஶ ் 
4. அ்ுஶ நி   அ்ுஶ ் 

     

5. மஹா காரம வ     மஹா காரம வர 
6. மஹா வ்ரர வ      மஹா வ்ரர வர 
7. மஹா பகமாலிநி    மஹா பகமாலி் 
 

ஸ்வ ஸி்தி ்ரதாயக ச்ர ்வாமிநி           

ஸ்வ ஸி்தி ்ரதாயக ச்ர ்வாமி் 
அதி ரஹ்ய ரயாகிநி  அதி ரஹ்ய ரயாகி்       8th 
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1. மஹா ் ுரஸு்த    மஹா ் ுரஸு்தர  

2. ீ மஹாப்டா ரக   ீ மஹாப்டாரக 
 

    

ஸ்வாந்தமய ச்ர ்வாமிநி   ஸ்வாந்தமய ச்ர ்வாமி்     9th  

பராபர ரஹ்ய ரயாகிநி  பராபர ரஹ்ய ரயாகி் 
  

    
  
 

 

1. ் ுரர     ் ுர 
2. ் ுரரஶ       ் ுரரஶ 

3. ் ுரஸு்த     ் ுரஸு்தர 
4. ் ுரவாஸிநி    ் ுரவாஸி்  
5. ் ுராீ     ் ுராீ:    

6. ் ுரமாலிநி      ் ுரமாலி் 
7. ் ுராஸி்பத    ் ுராஸி்த 

8. ் ுரா்ரப      ் ுரா்ப 
9. ் ுர பபரவி    ் ுர பபரவ 
  

         

1. மஹா ் ுரஸு்த    மஹா ் ுரஸு்தர   
2. மஹா மாரஹ வ    மஹா மாரஹ வர   
3. மஹா மஹா ரா்ேி   மஹா மஹா ராஜ   
4. மஹா மஹா ஶ்ரத  மஹா மஹா ஶ்ரத 
5. மஹா மஹா ு்ரத   மஹா மஹா ு்ரத    

6. மஹா மஹா ே்ரத   மஹா மஹா ே்ரத 
7. மஹா மஹா ந்ரத   மஹா மஹா ந்த 
8. மஹா மஹா ்க்ரத    மஹா மஹா ்க்த   
9. மஹா மஹா ்ப்ரத   மஹா மஹா ்ப்த 
10.மஹா மஹா ஶரய    மஹா மஹா ஶய 
 

மஹா மஹா ீச்ர நகர ஸா்ரா்ய ல்மி 
மஹா மஹா ீச்ர நகர ஸா்ரா்ய ல்மீ: 

     

நம்ரத நம்ரத நம்ரத ்வாஹா…  
          

  ீ்-் ்-ஐ்-ஓ்   
 

ஓ் 
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க்காதி ப்சதஶ மாலா 
 

( ஶ ்ல ்வாதஶ  )            ( ்ு்ண சு்்தி )  
|| 3.2 ஶ ்த ஶ்தி ஶ வ நரமா்த மாலா || 

   

அ்ய ீ ஶ ்த ஶ்தி ஶ வ மிுன நரமா்த மாலா  மஹா ம்்ர்ய    
ு்தி்் யாதி்டாய ீவி்்வாதி்ய  ஷி:    

அ்ய்ி் ச்த:    

ராஜஸ ஸகார ப்டாரக  படீ்தித    
ஸகல ஜனன ீநாம   லலிதா விூஷிதா்க நிலய  

ஸ்ரவ வர நாம  மஹா காரம வர   மஹா ப்டாரரகா ரதவதா 
ஐ்  பஜீ்  |  ்ீ்  ஶ்தி:  |  ஸஸௌ:  கீலக்  
மம ஸ்வ ்த்பன ஸி்ததௌ  விநிரயாக: 

 

     3.2.1-A  கர ்யாஸ்        3.2.1-B  ்ுதய  ்யாஸ் 
                 

க……   அ்ு்டா்யா் நம:   ்ுதயாய நம:  

ஹ…   த்ஜநீ்யா் நம:  ஶ ரரஸ ்வாஹா  

ஸ…  ம்யமா்யா் நம: ஶ காயய வஷ்  

க……   அனாமிகா்யா் நம:   கவசாய ஹு் 

ஹ…   கனி்ிகா்யா் நம:  ரந்ர்ரயாய ஸவௌஷ் 

ஸ…  கர-தல-கர  ்ு்டா்யா் நம:  அ்்ராய  ப் 

 

ூ் ுவ் ஸுவரரா்  இதி தி் ப்த: 
 

3.2.2  ்யான் 
            

தவ ப்த ்ராபாரவண  ஶ ரர்் ய ரசதஸா 
ஸா்யா்ு ்த்பதா் ்த்தா: ்வகா்ய விரஹா்மகா: 

 

 

 

3.2.3   ப்ரசாபசார்……      3.2.4  ப்சதஶ  ஜப்...… 
   
    

     

ஓ்-ஐ்-் ்-ீ் 
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ஓ் நம் ் ுரஸு்த்யய நம:    ஓ்  நம் ் ுரஸு்தராய நம: 
  

1. ்ுதய ரத்யய நம:           ்ுதய ரதவாய நம            

2. ஶ ரரா ரத்யய நம:                ஶ ரரா ரதவாய நம  

3. ஶ கா ரத்யய நம:                 ஶ கா ரதவாய நம:    

4. கவச ரத்யய நம:                 கவச ரதவாய நம:   

5. ரந்ர ரத்யய நம:                 ரந்ர ரதவாய நம:                              

6. அ்்ர ரத்யய நம:               அ்்ர ரதவாய நம:  
 
   

   
 

1. காரம வ்யய நம:                காரம வராய நம:  

2. பகமாலி்யய நம:                  பகமாலிரந நம:   

3. நி்ய்லி்நாயய நம:                நி்ய்லி்நாய நம:    

4. பபு்டாயய நம:               பபு்டாய நம:  

5. வ்ஹி வாஸி்யய நம:             வ்ஹி வாஸிரந நம: 

6. மஹா வ்ரர வ்யய நம:         மஹா வ்ரர வராய நம: 

7. ஶ வூ்யய நம:    ஶ வூதாய நம:     

8. ்வ தாயய நம:                  ்வ தாய நம:   
   

9. ுல ஸு்த்யய நம:              ுல ஸு்தராய நம:  

10.நி்யாயய நம:                   நி்யாய நம:    

11.நீலபதாகாயய நம:      நீலபதாகாய நம:    

12.விஜயாயய நம:                   விஜயாய நம:    

13.ஸ்வ ம்கோயய நம:    ஸ்வ ம்கோய நம:  

14.்வாலா மாலி்யய நம:             ்வாலா மாலிரந நம:    

15.சி்ராயய நம:                    சி்ராய நம:       

16.மஹா நி்யாயய நம:              மஹா நி்யாய நம:  
   

 
  

 
 

1. பரரம வர பரரம வரம்யய நம:  பரரம வர பரரம வரமயாய நம: 
 

2. மி்ரரஶம்யய நம:               மி்ரரஶமயாய நம:        

3. ஷ்ீஶம்யய நம:               ஷ்ீஶமயாய நம:      

4. ஒ்ீஶம்யய நம:                ஒ்ீஶமயாய நம:           

5. ச்யாந்த நாதம்யய நம:         ச்யாந்த நாதமயாய நம:   
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6. ரலாபாு்ராம்யய நம:        ரலாபாு்ராமயாய நம:       

7. அக்்யம்யய நம:              அக்்யமயாய நம:    

8. காலதாபநம்யய நம:             காலதாபநமயாய நம:                 

9. த்மாசா்ய நாதம்யய நம:      த்மாசா்ய நாதமயாய நம:       

10.ு்தரக ஶ வரம்யய நம:      ு்தரக ஶ வரமயாய நம: 

11.தீபகலா நாதம்யய நம:    தீபகலா நாதமயாய நம:    

12.வி்ு ரதவம்யய நம:       வி்ு ரதவமயாய நம:    
 

13.்ரபாகர ரதவம்யய நம:        ்ரபாகர ரதவமயாய நம:      

14.ரதரஜா ரதவம்யய நம:    ரதரஜா ரதவமயாய நம:         

15.மரநாஜ ரதவம்யய நம:        மரநாஜ ரதவமயாய நம:  

16.க்யாண ரதவம்யய நம:     க்யாண ரதவமயாய நம:     

17.ர்ந ரதவம்யய நம:        ர்ந ரதவமயாய நம:  

18.வாஸுரதவம்யய நம:        வாஸுரதவமயாய நம:  

19.ீராமாந்த நாதம்யய நம:    ீராமாந்த நாதமயாய நம:       
 
     

 

20.பர்ரகாஶ ந்த நாதம்யய நம:     பர்ரகாஶ ந்த நாதமயாய நம:   

21.பரஶ வாந்த நாதம்யய நம:     பரஶ வாந்த நாதமயாய நம:  

22.பராஶ்்ய்பா ம்யய நம:         பராஶ்்ய்பா மயாய நம:  

23.பராதிகாந்த நாதம்யய நம:        பராதிகாந்த நாதமயாய நம:          

24.ுரல வராந்த நாதம்யய நம:    ுரல வராந்த நாதமயாய நம:  

25.ஶ ்லா ரத்ய்பாம்யய நம: ஶ ்லா ரத்ய்பாமயாய நம:  

26.காரம வராந்த நாதம்யய நம:   காரம வராந்த நாதமயாய நம:   

27.காரம வ்ய்பாம்யய நம:    காரம வ்ய்பாமயாய நம:    
 
     

 

28.பபாகாந்த நாதம்யய நம:    பபாகாந்த நாதமயாய நம:    

29.்லி்நாந்த நாதம்யய நம:  ்லி்நாந்த நாதமயாய நம: 

30.ஸமயாந்த நாதம்யய நம:   ஸமயாந்த நாதமயாய நம:   

31.ஸஹஜாந்த நாதம்யய நம:  ஸஹஜாந்த நாதமயாய நம: 
 
     

 

32.ககநாந்த நாதம்யய நம:   ககநாந்த நாதமயாய நம:   

33.வி வாந்த நாதம்யய நம:     வி வாந்த நாதமயாய நம:  

34.விமலாந்த நாதம்யய நம:     விமலாந்த நாதமயாய நம:   

35.மதநாந்த நாதம்யய நம:          மதநாந்த நாதமயாய நம:  

36.ுவநாந்த நாதம்யய நம:       ுவநாந்த நாதமயாய நம:   
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37.ீலாந்த நாதம்யய நம:      ீலாந்த நாதமயாய நம:  

38.்வா்மாந்த நாதம்யய நம:    ்வா்மாந்த நாதமயாய நம:   

39.் யாந்த நாதம்யய நம:      ் யாந்த நாதமயாய நம:  
 
  

 

40.விம்ஶ ந்த நாதம்யய நம:      விம்ஶ ந்த நாதமயாய நம:    

41.்ரகாஶ ந்த நாதம்யய நம:    ்ரகாஶ ந்த நாதமயாய நம:   

42.ராமாந்த நாதம்யய நம:       ராமாந்த நாதமயாய நம:  
    

 

   

 

 

1. அணிமா ஸி்்யய நம:         அணிமா ஸி்தரய நம: 

2. லகிமா ஸி்்யய நம:         லகிமா ஸி்தரய நம:   

3. மஹிமா ஸி்்யய நம:             மஹிமா ஸி்தரய நம:  

4. ஈஶ ்வ ஸி்்யய நம:             ஈஶ ்வ ஸி்தரய நம:     

5. வஶ ்வ ஸி்்யய நம:           வஶ ்வ ஸி்தரய நம: 

6. ்ராகா்ய ஸி்்யய நம:          ்ராகா்ய ஸி்தரய நம: 

7. ு்தி ஸி்்யய நம:         ு்தி ஸி்தரய நம: 

8. இ்சா ஸி்்யய நம:              இ்சா ஸி்தரய நம:   

9. ்ரா்தி ஸி்்யய நம:         ்ரா்தி ஸி்தரய நம:  

10.ஸ்வகாம ஸி்்யய நம:         ஸ்வகாம ஸி்தரய நம:    
               

 

 

1. ்ரா்்யய நம:              ்ரா்ஹாய நம: 

2. மாரஹ வ்யய நம:            மாரஹ வராய நம: 

3. ஸகௌமா்யய நம:                ஸகௌமாராய நம: 

4. யவ்ண்யய நம:             யவ்ணவாய நம:   

5. வாரா்யய நம:                வாராஹாய நம:    

6. மாரஹ்்்யய நம:             மாரஹ்்ராய நம:   

7. சாு்டாயய நம:              சாு்டாய நம: 

8. மஹால்மீ வ்யய நம:        மஹால்மீ வராய நம:   
  
 

                

1. ஸ்வ ஸ்ரஷாபி்யய நம:  ஸ்வ ஸ்ரஷாபிரண நம:     

2. ஸ்வ வி்ராவி்யய நம:      ஸ்வ வி்ராவிரண நம:   

3. ஸ்வாக்ஷி்யய நம:         ஸ்வாக்ஷிரண நம: 

4. ஸ்வ வஶ்க்யய நம:             ஸ்வ வஶ்கராய நம:   

5. ஸ்ரவா்மாதி்யய நம:        ஸ்ரவா்மாதிரன நம: 
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6. ஸ்வ மஹா்ுஶ யய நம:    ஸ்வ மஹா்ுஶ ய நம:   

7. ஸ்வ பகச்யய நம:            ஸ்வ பகசராய நம:  

8. ஸ்வ பஜீாயய நம:                ஸ்வ பஜீாய நம: 

9. ஸ்வ ரயா்யய நம:            ஸ்வ ரயாநரய நம: 

10.ஸ்வ ் க்டாயய நம:      ஸ்வ ் க்டாய நம:  
  
    

  

்யரரலா்ய ரமாஹந ச்ர ்வாமி்யய நம: 

்யரரலா்ய ரமாஹந ச்ர ்வாமிரன நம:              1st 

்ரகட ரயாகி்யய நம:   ்ரகட ரயாகிரந நம: 
    

   
  

   
 

1. காமாக்ஷி்யய நம:        காமாக்ஷிரண நம:  

2. ு்யாக்ஷி்யய நம:        ு்யாக்ஷிரண நம:   

3. அஹ்காராக்ஷி்யய நம:     அஹ்காராக்ஷிரண நம:  

4. ஶ்தாக்ஷி்யய நம:        ஶ்தாக்ஷிரண நம:   

5. ்ப்ஶ க்ஷி்யய நம:       ்ப்ஶ க்ஷிரண நம:   

6. ூபாக்ஷி்யய நம:               ூபாக்ஷிரண நம:    

7. ரஸாக்ஷி்யய நம:               ரஸாக்ஷிரண நம:   

8. க்தாக்ஷி்யய நம:         க்தாக்ஷிரண நம: 
    

    
          

9. சி்தாக்ஷி்யய நம:              சி்தாக்ஷிரண நம:   

10.யத்யாக்ஷி்யய நம:       யத்யாக்ஷிரண நம:   

11.்்ு்யாக்ஷி்யய நம:    ்்ு்யாக்ஷிரண நம:  

12.நாமாக்ஷி்யய நம:            நாமாக்ஷிரண நம:    

13.பஜீாக்ஷி்யய நம:           பஜீாக்ஷிரண நம:   

14.ஆ்மாக்ஷி்யய நம:         ஆ்மாக்ஷிரண நம:     

15.அ்ுதாக்ஷி்யய நம:         அ்ுதாக்ஷிரண நம: 

16.ஶ ராக்ஷி்யய நம:    ஶ ராக்ஷிரண நம: 
 

    

ஸ்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமி்யய நம: 

ஸ்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமிரந நம:                2nd 

ு்த ரயாகி்யய நம:    ு்த ரயாகிரந நம: 
        

 
  

  
   

http://www.bhaskaraprakasha.com/


Khadgaadi Panchadasha Mala (3. Shakti  Shiva  Mithuna Mala)                                                 80 

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

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

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

 

 

 

1. அந்க ுஸுமாயய நம:      அந்க ுஸுமாய நம:   

2. அந்க ரமகலாயய நம:        அந்க ரமகலாய நம:    

3. அந்க மதநாயய நம:        அந்க மதநாய நம:   

4. அந்க மதநாுராயய நம:    அந்க மதநாுராய நம: 

5. அந்க ரரகாயய நம:         அந்க ரரகாய நம:   

6. அந்க ரவகி்யய நம:        அந்க ரவகிரந நம:      

7. அந்கா்ுஶ யய நம:        அந்கா்ுஶ ய நம:     

8. அந்க மாலி்யய நம:         அந்க மாலிரந நம:    
 

    

ஸ்வ ஸ்ரஷாபண ச்ர ்வாமி்யய நம: 

ஸ்வ ஸ்ரஷாபண ச்ர ்வாமிரந நம:              3rd   

ு்ததர ரயாகி்யய நம:          ு்ததர ரயாகிரந நம:  
  

 
  

 
 

1. ஸ்வ ஸ்ரஷாபி்யய நம:  ஸ்வ ஸ்ரஷாபிரண நம:  

2. ஸ்வ வி்ராவி்யய நம:   ஸ்வ வி்ராவிரண நம:   

3. ஸ்வாக்ஷி்யய நம:    ஸ்வாக்ஷிரண நம:        

4. ஸ்வா்லாதி்யய நம:   ஸ்வா்லாதிரந நம:    

5. ஸ்வ ஸ்ரமாஹி்யய நம:   ஸ்வ ஸ்ரமாஹிரந நம:        

6. ஸ்வ ்த்பி்யய நம:    ஸ்வ ்த்பிரந நம:   

7. ஸ்வ ்ு்பி்யய நம:  ஸ்வ ்ு்பிரண நம:  
  

8. ஸ்வ வஶ்க்யய நம:    ஸ்வ வஶ்கராய நம: 

9. ஸ்வ ர்ஜ்யய நம:    ஸ்வ ர்ஜனாய நம:   

10.ஸ்ரவா் மாதி்யய நம:   ஸ்ரவா் மாதிரந நம:   

11.ஸ்வா்்த ஸாதி்யய நம:   ஸ்வா்்த ஸாதிரந நம:  

12.ஸ்வ ஸ்ப்தி ூர்யய நம:  ஸ்வ ஸ்ப்தி ூரணாய நம: 

13.ஸ்வ ம்்ரம்யய நம:   ஸ்வ ம்்ரமயாய நம:            

14.ஸ்வ ்வ்்வ ஷய்க்யய நம:  ஸ்வ ்வ்்வ ஷய்கராய நம: 
 

 

ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயக ச்ர ்வாமி்யய நம: 

ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயக ச்ர ்வாமிரந நம:             4th  

ஸ்்ரதாய ரயாகி்யய நம:   ஸ்்ரதாய ரயாகிரந நம:  
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1. ஸ்வ ஸி்தி ்ரதாயய நம:   ஸ்வ ஸி்தி ்ரதாய நம:    

2. ஸ்வ ஸ்ப் ்ரதாயய நம:   ஸ்வ ஸ்ப் ்ரதாய நம:    

3. ஸ்வ ் ய்க்யய நம:   ஸ்வ ் ய்கராய நம:   

4. ஸ்வ ம்கே கா ்யய நம:  ஸ்வ ம்கே கா ரண நம:    

5. ஸ்வ காம பல்ரதாயய நம:   ஸ்வ காம பல்ரதாய நம:  
  

6. ஸ்வ ு:க விரமாச்யய நம:      ஸ்வ ு:க விரமாசனாய நம:   

7. ஸ்வ ்ு்ீ ்ரஶம்யய நம:   ஸ்வ ்ு்ீ ்ரஶமனாய நம:   

8. ஸ்வ வி்ந நிவா ்யய நம:   ஸ்வ வி்ந நிவாரணாய நம:    

9. ஸ்வா்க ஸு்த்யய நம:   ஸ்வா்க ஸு்தராய நம:   

10.ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயி்யய நம:  ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயிரந நம:  
 

 

ஸ்வா்்த ஸாதக ச்ர ்வாமி்யய நம: 

ஸ்வா்்த ஸாதக ச்ர ்வாமிரந நம:              5th  

ுல ஸகௌல ரயாகி்யய நம:   ுல ஸகௌல ரயாகிரந நம: 
    

  

  

  
 

1. ஸ்வ்ோயய நம:   ஸ்வ்ோய நம:    

2. ஸ்வ ஶ்்யய நம:    ஸ்வ ஶ்தரய நம:  

3. ஸ்யவ வ்ய ்ரதாயய நம:   ஸ்யவ வ்ய ்ரதாய நம:   

4. ஸ்வ ோநம்யய நம:    ஸ்வ ோநமயாய நம:   

5. ஸ்வ ்யாதி விநாஶ ்யய நம:  ஸ்வ ்யாதி விநாஶ ரந நம:   
   

6. ஸ்வாதார ்வூபாயய நம:   ஸ்வாதார ்வூபாய நம: 

7. ஸ்வ பாபஹராயய நம:   ஸ்வ பாபஹராய நம:     

8. ஸ்வாந்தம்யய நம:     ஸ்வாந்தமயாய நம:  

9. ஸ்வ ரஷா ்வூபி்யய நம:   ஸ்வ ரஷா ்வூபிரண நம:       

10.ஸ்ரவ்ஸித பல்ரதாயய நம:  ஸ்ரவ்ஸித பல்ரதாய நம: 
 

   

ஸ்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமி்யய நம:  ஸ்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமிரந நம:  

நிக்ப ரயாகி்யய நம:    நிக்ப ரயாகிரந நம:      6th 
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1. வஶ ்யய நம:      வஶ ரந நம:     

2. காரம வ்யய நம:      காரம வராய நம:    

3. ரமாதி்யய நம:     ரமாதிரந நம:   

4. விமலாயய நம:      விமலாய நம: 

5. அுணாயய நம:     அுணாய நம:     

6. ஜயி்யய நம:     ஜயிரந நம:   

7. ஸ்ரவ வ்யய நம:    ஸ்ரவ வராய நம: 

8. ஸகௌலி்யய நம:     ஸகௌலிரந நம: 
 

 

ஸ்வ ரராகஹர ச்ர ்வாமி்யய நம:  

ஸ்வ ரராகஹர ச்ர ்வாமிரந நம:          7th 

ரஹ்ய ரயாகி்யய நம:    ரஹ்ய ரயாகிரந நம:  
  

  
  

 
 

1. பாணி்யய நம:    பாணிரந நம:  

2. சாபி்யய நம:      சாபிரந நம:    

3. பாஶ ்யய நம:     பாஶ ரந நம:  

4. அ்ுஶ ்யய நம:     அ்ுஶ ரந நம:  
   
    

         

5. மஹா காரம வ்யய நம:  மஹா காரம வராய நம:  

6. மஹா வ்ரர வ்யய நம:    மஹா வ்ரர வராய நம:    

7. மஹா பகமாலி்யய நம:   மஹா பகமாலிரந நம: 

 

 

ஸ்வ ஸி்தி ்ரதாயக ச்ர ்வாமி்யய நம:  

ஸ்வ ஸி்தி ்ரதாயக ச்ர ்வாமிரந நம:          8th  

அதி ரஹ்ய ரயாகி்யய நம:   அதி ரஹ்ய ரயாகிரந நம:  
    

 

  

 
 

1. மஹா ் ுரஸு்த்யய நம:   மஹா ் ுரஸு்தராய நம: 

2. ீ மஹாப்டா காயய நம:   ீ மஹாப்டாரகாய நம: 
 
     

  
    

   

ஸ்வாந்தமய ச்ர ்வாமி்யய நம:  ஸ்வாந்தமய ச்ர ்வாமிரந நம:   
பராபர ரஹ்ய ரயாகி்யய நம:  பராபர ரஹ்ய ரயாகிரந நம: 9th 
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1. ் ுராயய நம:    ் ுராய நம:    

2. ் ுரர யய நம:      ் ுரரஶ ய நம:   

3. ் ுரஸு்த்யய நம:    ் ுரஸு்தராய நம:    

4. ் ுரவாஸி்யய நம:    ் ுரவாஸிரந நம:     

5. ் ுராீயய நம:     ் ுராீரய நம:     

6. ் ுரமாலி்யய நம:     ் ுரமாலிரந நம:   

7. ் ுராஸி்தாயய நம:    ் ுராஸி்தாய நம: 

8. ் ுரா்பாயய நம:    ் ுரா்பாய நம: 

9. ் ுர பபர்யய நம:    ் ுர பபரவாய நம: 

 
                       

 
 

1. மஹா ் ுரஸு்த்யய நம:   மஹா ் ுரஸு்தராய நம: 

2. மஹா மாரஹ வ்யய நம:     மஹா மாரஹ வராய நம:    

3. மஹா மஹா ரா்யே நம:   மஹா மஹா ராஜாய நம: 

4. மஹா மஹா ஶ்்யய நம:   மஹா மஹா ஶ்தரய நம: 

5. மஹா மஹா ு்்யய நம:   மஹா மஹா ு்தரய நம: 

6. மஹா மஹா ே்்யய நம:   மஹா மஹா ே்தரய நம:    

7. மஹா மஹா ந்தாயய நம:   மஹா மஹா ந்தாய நம:  

8. மஹா மஹா ்க்தாயய நம:  மஹா மஹா ்க்தாய நம: 

9. மஹா மஹா ்ப்தாயய நம:  மஹா மஹா ்ப்தாய நம:     

10.மஹா மஹா ஶயாயய நம:    மஹா மஹா ஶயாய நம:   
 

 

மஹா மஹா ீச்ர நகர ஸா்ரா்ய ல்்யய நம: 

மஹா மஹா ீச்ர நகர ஸா்ரா்ய ல்்ரய நம: 

     

நம்ரத நம்ரத நம்ரத ்வாஹா…  
          

  ீ்-் ்-ஐ்-ஓ்   
 

ஓ் 

  

 

 

 

 
 

http://www.bhaskaraprakasha.com/


Khadgaadi Panchadasha Mala (3. Shakti  Shiva  Mithuna Mala)                                                 84 

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

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

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

 

க்காதி ப்சதஶ மாலா 
 

( ஶ ்ல ்ரரயாதஶ  )                ( ்ு்ண ் தியய ) 
 

|| 3.3 ஶ ்த ஶ்தி ஶ வ  ்வாஹா்த மாலா ||                     
          

  அ்ய ீ ஶ ்த ஶ்தி ஶ வ மிுன ்வாஹா்த மாலா 
மஹா ம்்ர்ய  

மன இ்் யாதி்டாய ீ ்ர்ஹ ூப ீ ்ராதராதி்ய ஷி:    
்ுதி் ச்த:    

தாமஸ ககார ப்டாரக  படீ்தித    
 காமரகாி நாம   லலிதா விூஷிதா்க நிலய  

குணாகர நாம    காரம வர  மஹா ப்டாரரகா ரதவதா    
ஐ்  பஜீ்  |  ்ீ்   ஶ்தி:  |  ஸஸௌ:  கீலக் 

 

மம ஸ்வ ஸ்ு்தி  ஸி்ததௌ  விநிரயாக: 
 

         3.3.1-A   கர ்யாஸ்      3.3.1-B   ்ுதய ்யாஸ் 
   

க……   அ்ு்டா்யா் நம:   ்ுதயாய நம:  

ஹ…   த்ஜநீ்யா் நம:  ஶ ரரஸ ்வாஹா  
ஸ…  ம்யமா்யா் நம: ஶ காயய வஷ்  

க……   அனாமிகா்யா் நம:   கவசாய ஹு் 

ஹ…   கனி்ிகா்யா் நம:  ரந்ர்ரயாய ஸவௌஷ் 

ஸ…  கர-தல-கர  ்ு்டா்யா் நம:  அ்்ராய  ப் 

 

ூ் ுவ் ஸுவரரா் இதி  தி் ப்த: 
 

3.3.2 ்யான் 
 

 த்ம  சா்்த ச  காம ச  ் வ்ரகாSய்  ஶ ண:  

அ்ரயாரஸந ஸி்தி்யா்  தவ ப்த்ய ஶ பரன 
 
 

 

3.3.3   ப்ரசாபசார்……  3.3.4  ப்சதஶ  ஜப்...… 
   
    

     

ஓ்-ஐ்-் ்-ீ் 
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ஓ் நம் ் ுரஸு்த்யய  ்வாஹா 
ஓ் நம் ் ுரஸு்தராய  ்வாஹா 

 

1. ்ுதய ரத்யய     ்வாஹா ்ுதய ரதவாய      ்வாஹா  
2. ஶ ரரா ரத்யய      --“--     ஶ ரரா ரதவாய      --“-- 
3. ஶ கா ரத்யய      --“--     ஶ கா ரதவாய        --“-- 
4. கவச ரத்யய         --“--     கவச ரதவாய        --“--  
5. ரந்ர ரத்யய          --“--   ரந்ர ரதவாய         --“-- 
6. அ்்ர ரத்யய       --“--    அ்்ர ரதவாய      --“-- 
 

  

 
  

1. காரம வ்யய      ்வாஹா காரம வராய    ்வாஹா   
2. பகமாலி்யய         --“--  பகமாலிரந           --“-- 
3. நி்ய்லி்நாயய          --“--   நி்ய்லி்நாய        --“--  
4. பபு்டாயய         --“-- பபு்டாய             --“-- 
5. வ்ஹி வாஸி்யய      --“--     வ்ஹி வாஸிரந     --“-- 
6. மஹா வ்ரர வ்யய     --“--     மஹா வ்ரர வராய       -“--   
7. ஶ வூ்யய             --“--   ஶ வூதாய          --“  
8. ்வ தாயய         --“--     ் வ தாய               --“-- 
 

9. ுல ஸு்த்யய        --“--  ுல ஸு்தராய      --“-- 
10.நி்யாயய         --“--     நி்யாய          --“--    
11.நீலபதாகாயய          --“--     நீலபதாகாய           --“
12.விஜயாயய        --“--     விஜயாய              --“--  
13.ஸ்வ ம்கோயய       --“--    ஸ்வ ம்கோய       --“--  
14.்வாலா மாலி்யய      --“--   ்வாலா மாலிரந      --“--   
15.சி்ராயய         --“--    சி்ராய             --“--  
16.மஹா நி்யாயய        --“--   மஹா நி்யாய       --“-- 
 

 

  

  

1. பரரம வர பரரம வரம்யய ்வாஹா 
    பரரம வர பரரம வரமயாய  --“  
  
 

2. மி்ரரஶம்யய         ்வாஹா   மி்ரரஶமயாய    ்வாஹா  
3. ஷ்ீஶம்யய         --“--     ஷ்ீஶமயாய     --“--          
4. ஒ்ீஶம்யய           --“--    ஒ்ீஶமயாய       --“--    
5. ச்யாந்த  நாதம்யய     --“--  ச்யாந்த  நாதமயாய     --“     
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6. ரலாபாு்ராம்யய   ்வாஹா  ரலாபாு்ராமயாய    ்வாஹா      
7. அக்்யம்யய        --“--   அக்்யமயாய     --“--   
8. காலதாபநம்யய             --“--     காலதாபநமயாய     --“--   
9. த்மாசா்ய நாதம்யய      --“--     த்மாசா்ய நாதமயாய    --“--     
10.ு்தரக ஶ வரம்யய     --“--  ு்தரக ஶ வரமயாய      --“-- 
11.தீபகலா நாதம்யய          --“--     தீபகலா நாதமயாய           --“--    
12.வி்ு ரதவம்யய       --“--     வி்ு ரதவமயாய     --“--      
   

13.்ரபாகர ரதவம்யய        --“--    ்ரபாகர ரதவமயாய     --“--        
14.ரதரஜா ரதவம்யய        --“--    ரதரஜா ரதவமயாய     --“--    
15.மரநாஜ ரதவம்யய       --“--   மரநாஜ ரதவமயாய     --“--    
16.க்யாண ரதவம்யய       --“--  க்யாண ரதவமயாய    -“--  
17.ர்ந ரதவம்யய        --“--  ர்ந ரதவமயாய         --“--  
18.வாஸுரதவம்யய        --“--     வாஸுரதவமயாய         --“--  
19.ீராமாந்த நாதம்யய     --“--     ீ ராமாந்த நாதமயாய    --“--    
    
     

 

20.பர்ரகாஶ ந்த நாதம்யய   --“-- பர்ரகாஶ ந்த நாதமயாய    --“--  
21.பரஶ வாந்த நாதம்யய     --“--    பரஶ வாந்த நாதமயாய      --“  
22.பராஶ்்ய்பாம்யய        --“--     பராஶ்்ய்பாமயாய    --“-- 
23.பராதிகாந்த நாதம்யய      --“--    பராதிகாந்த நாதமயாய      --“--  
24.ுரல வராந்த நாதம்யய  --“--    ுரல வராந்த நாதமயாய   --“--   
25.ஶ ்லா ரத்ய்பாம்யய   --“--  ஶ ்லா ரத்ய்பாமயாய    --“  
26.காரம வராந்த நாதம்யய  --“--     காரம வராந்த நாதமயாய   --“  
27.காரம வ்ய்பாம்யய      --“--    காரம வ்ய்பாமயாய    --“--   
 
     

 

28.பபாகாந்த நாதம்யய       --“--    பபாகாந்த நாதமயாய    --“--    
29.்லி்நாந்த நாதம்யய       --“--    ் லி்நாந்த நாதமயாய     --“
30.ஸமயாந்த நாதம்யய       --“--    ஸமயாந்த நாதமயாய    --“--   
31.ஸஹஜாந்த நாதம்யய     --“--   ஸஹஜாந்த நாதமயாய    - “  
 
     

 

32.ககநாந்த நாதம்யய         --“--    ககநாந்த நாதமயாய    --“  
33.வி வாந்த நாதம்யய       --“--    வி வாந்த நாதமயாய     --“--   
34.விமலாந்த நாதம்யய       --“-- விமலாந்த நாதமயாய    --“--   
35.மதநாந்த நாதம்யய      --“-- மதநாந்த நாதமயாய     --“--  
36.ுவநாந்த நாதம்யய       --“--    ுவநாந்த நாதமயாய      --“--   
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37.ீலாந்த நாதம்யய ்வாஹா ீலாந்த நாதமயாய   ்வாஹா 
38.்வா்மாந்த நாதம்யய    --“-- ்வா்மாந்த நாதமயாய    --“-- 
39.் யாந்த நாதம்யய      --“--   ் யாந்த நாதமயாய     --“  
 
  

 

40.விம்ஶ ந்த நாதம்யய     --“--   விம்ஶ ந்த நாதமயாய     --“  
41.்ரகாஶ ந்த நாதம்யய      --“--   ்ரகாஶ ந்த நாதமயாய    --“  
42.ராமாந்த நாதம்யய      --“--   ராமாந்த நாதமயாய         --“  
 

  
  

  
  

1. அணிமா ஸி்்யய      ்வாஹா  அணிமா ஸி்தரய   ்வாஹா 
2. லகிமா ஸி்்யய              --“--    லகிமா ஸி்தரய        --“-- 
3. மஹிமா ஸி்்யய       --“--    மஹிமா ஸி்தரய    --“--  
4. ஈஶ ்வ ஸி்்யய        --“--    ஈஶ ்வ ஸி்தரய       -“--   
5. வஶ ்வ ஸி்்யய       --“--    வஶ ்வ ஸி்தரய      --“  
6. ்ராகா்ய ஸி்்யய       --“--    ் ராகா்ய ஸி்தரய     --“--     
7. ு்தி ஸி்்யய             --“--  ு்தி ஸி்தரய           --“  
8. இ்சா ஸி்்யய         --“--  இ்சா ஸி்தரய         --“--    
9. ்ரா்தி ஸி்்யய         --“--   ்ரா்தி ஸி்தரய        --“-- 
10.ஸ்வகாம ஸி்்யய      --“--    ஸ்வகாம ஸி்தரய     --“--   
                    
 

     

1. ்ரா்்யய        ்வாஹா  ் ரா்ஹாய    ்வாஹா 
2. மாரஹ வ்யய         --“--  மாரஹ வராய      --“  
3. ஸகௌமா்யய           --“--  ஸகௌமாராய        --“  
4. யவ்ண்யய          --“--    யவ்ணவாய           --“  
5. வாரா்யய         --“-- வாராஹாய        --“-- 
6. மாரஹ்்்யய         --“-- மாரஹ்்ராய           --“  
7. சாு்டாயய       --“--  சாு்டாய      --“  
8. மஹால்மீ வ்யய         --“--    மஹால்மீ வராய     --“-- 
                    
      

1. ஸ்வ ஸ்ரஷாபி்யய ்வாஹா ஸ்வ ஸ்ரஷாபிரண   ்வாஹா  
2. ஸ்வ வி்ராவி்யய  --“--   ஸ்வ வி்ராவிரண     --“  
3. ஸ்வாக்ஷி்யய     --“-- ஸ்வாக்ஷிரண         --“  
4. ஸ்வ வஶ்க்யய    --“--   ஸ்வ வஶ்கராய     --“  
5. ஸ்ரவா்மாதி்யய    --“-- ஸ்ரவா்மாதிரந      --“  
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6. ஸ்வ மஹா்ுஶ யய   --“--   ஸ்வ மஹா்ுஶ ய    --“  
7. ஸ்வ பகச்யய     --“-- ஸ்வ பகசராய       --“  
8. ஸ்வ பஜீாயய      --“--   ஸ்வ பஜீாய      --“  
9. ஸ்வ ரயா்யய       --“-- ஸ்வ ரயாநரய        --“--     
10.ஸ்வ ் க்டாயய    --“--   ஸ்வ ் க்டாய     --“  
           

     

்யரரலா்ய ரமாஹந ச்ர ்வாமி்யய ்வாஹா  
்யரரலா்ய ரமாஹந ச்ர ்வாமிரந    --“--            1st  

்ரகட ரயாகி்யய     ்வாஹா ்ரகட ரயாகிரந    ்வாஹா 
   

 

  

  
 

1. காமாக்ஷி்யய    ்வாஹா காமாக்ஷிரண    ்வாஹா  
2. ு்யாக்ஷி்யய   --“--   ு்யாக்ஷிரண       --“-- 
3. அஹ்காராக்ஷி்யய   --“-- அஹ்காராக்ஷிரண     --“-- 
4. ஶ்தாக்ஷி்யய    --“-- ஶ்தாக்ஷிரண      --“--    
5. ்ப்ஶ க்ஷி்யய      --“-- ்ப்ஶ க்ஷிரண    --“--  
6. ூபாக்ஷி்யய     --“--   ூபாக்ஷிரண       --“--    
7. ரஸாக்ஷி்யய      --“-- ரஸாக்ஷிரண         --“-- 
8. க்தாக்ஷி்யய       --“-- க்தாக்ஷிரண      --“--   
 

9. சி்தாக்ஷி்யய    --“-- சி்தாக்ஷிரண        --“--  
10.யத்யாக்ஷி்யய   --“--   யத்யாக்ஷிரண     - “--   
11.்்ு்யாக்ஷி்யய    --“-- ்்ு்யாக்ஷிரண     --“--  
12.நாமாக்ஷி்யய    --“--   நாமாக்ஷிரண      -“--   
13.பஜீாக்ஷி்யய     --“--   பஜீாக்ஷிரண       --“
14.ஆ்மாக்ஷி்யய    --“--   ஆ்மாக்ஷிரண     --“--   
15.அ்ுதாக்ஷி்யய      --“--   அ்ுதாக்ஷிரண      --“--  
16.ஶ ராக்ஷி்யய    --“--   ஶ ராக்ஷிரண      --“--  
 

 

ஸ்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமி்யய  ் வாஹா    

ஸ்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமிரந    --“--             2nd 

ு்த ரயாகி்யய   ்வாஹா ு்த ரயாகிரந     ்வாஹா 
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1. அந்க ுஸுமாயய  ்வாஹா அந்க ுஸுமாய   ்வாஹா 
2. அந்க ரமகலாயய    --“--   அந்க ரமகலாய      --“--  
3. அந்க மதநாயய    --“--  அந்க மதநாய       --“--  
4. அந்க மதநாுராயய    --“-- அந்க மதநாுராய     --“-- 
5. அந்க ரரகாயய     --“-- அந்க ரரகாய      --“-- 
6. அந்க ரவகி்யய    --“--   அந்க ரவகிரந      --“--   
7. அந்கா்ுஶ யய    --“--  அந்கா்ுஶ ய      --“--  
8. அந்க மாலி்யய    --“-- அந்க மாலிரந      --“-- 
  

  

ஸ்வ ஸ்ரஷாபண ச்ர ்வாமி்யய ்வாஹா  
ஸ்வ ஸ்ரஷாபண ச்ர ்வாமிரந  --“--              3rd 

ு்ததர ரயாகி்யய   ்வாஹா  ு்ததர ரயாகிரந   ்வாஹா 
     

 
  

      
  

1. ஸ்வ ஸ்ரஷாபி்யய ்வாஹா ஸ்வ ஸ்ரஷாபிரண  ்வாஹா 
2. ஸ்வ வி்ராவி்யய   --“-- ஸ்வ வி்ராவிரண     --“  
3. ஸ்வாக்ஷி்யய      --“--  ஸ்வாக்ஷிரண         --“--       
4. ஸ்வா்லாதி்யய   --“-- ஸ்வா்லாதிரந    --“  
5. ஸ்வ ஸ்ரமாஹி்யய   --“--   ஸ்வ ஸ்ரமாஹிரந     --“--      
6. ஸ்வ ்த்பி்யய   --“--   ஸ்வ ்த்பிரந       --“--    
7. ஸ்வ ்ு்பி்யய      --“--   ஸ்வ ்ு்பிரண        --“  
                             

8. ஸ்வ வஶ்க்யய   --“--   ஸ்வ வஶ்கராய       --“--   
9. ஸ்வ ர்ஜ்யய          --“-- ஸ்வ ர்ஜனாய        --“--        
10.ஸ்ரவா் மாதி்யய   --“--   ஸ்ரவா் மாதிரந       --“-- 
11.ஸ்வா்்த ஸாதி்யய    --“-- ஸ்வா்்த ஸாதிரந      --“--      
12.ஸ்வ ஸ்ப்தி ூர்யய  --“--  ஸ்வ ஸ்ப்தி ூரணாய   --“--   
13.ஸ்வ ம்்ரம்யய         --“-- ஸ்வ ம்்ரமயாய       --“--      
14.ஸ்வ ்வ்்வ ஷய்க்யய --“--  ஸ்வ ்வ்்வ ஷய்கராய   --“  
  

 

ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயக ச்ர ்வாமி்யய ்வாஹா   
ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயக ச்ர ்வாமிரந --“--             4th 

ஸ்்ரதாய ரயாகி்யய  ்வாஹா ஸ்்ரதாய ரயாகிரந ்வாஹா 
   

 
  
 

http://www.bhaskaraprakasha.com/


Khadgaadi Panchadasha Mala (3. Shakti  Shiva  Mithuna Mala)                                                 90 

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

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

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

 

   

  

1. ஸ்வ ஸி்தி ்ரதாயய  ்வாஹா  ஸ்வ ஸி்தி ்ரதாய  ்வாஹா 
2. ஸ்வ ஸ்ப் ்ரதாயய   --“--   ஸ்வ ஸ்ப் ்ரதாய    --“--  
3. ஸ்வ ் ய்க்யய   --“-- ஸ்வ ் ய்கராய       --“--      
4. ஸ்வ ம்கே கா ்யய --“--   ஸ்வ ம்கே கா ரண       --“--     
5. ஸ்வ காம பல்ரதாயய       --“--   ஸ்வ காம பல்ரதாய        --“  
     

6. ஸ்வ ு:க விரமாச்யய  --“--   ஸ்வ ு:க விரமாசனாய     --“   
7. ஸ்வ ்ு்ீ ்ரஶம்யய  --“-- ஸ்வ ்ு்ீ ்ரஶமனாய    --“--    
8. ஸ்வ வி்ந நிவா ்யய  --“--  ஸ்வ வி்ந நிவாரணாய   --“-- 
9. ஸ்வா்க ஸு்த்யய     --“-- ஸ்வா்க ஸு்தராய    --“-- 
10.ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயி்யய --“-- ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயிரந    --“-- 
  
 

ஸ்வா்்த ஸாதக ச்ர ்வாமி்யய ்வாஹா   
ஸ்வா்்த ஸாதக ச்ர ்வாமிரந  --“--             5th  

ுல ஸகௌல ரயாகி்யய  ்வாஹா ுல ஸகௌல ரயாகிரந  ்வாஹா 
    

 
  

 
 

 

1. ஸ்வ்ோயய   ்வாஹா ஸ்வ்ோய    ்வாஹா   
2. ஸ்வ ஶ்்யய     --“-- ஸ்வ ஶ்தரய        --“-- 
3. ஸ்யவ வ்ய ்ரதாயய  --“--   ஸ்யவ வ்ய ்ரதாய   --“--      
4. ஸ்வ ோநம்யய   --“--   ஸ்வ ோநமயாய          --“--   
5. ஸ்வ ்யாதி விநாஶ ்யய --“--   ஸ்வ ்யாதி விநாஶ ரந   --“-- 
   

6. ஸ்வாதார ்வூபாயய  --“--   ஸ்வாதார ்வூபாய     --“-- 
7. ஸ்வ பாபஹராயய     --“--   ஸ்வ பாபஹராய          --“  
8. ஸ்வாந்தம்யய    --“--   ஸ்வாந்தமயாய         --“-- 
9. ஸ்வ ரஷா ்வூபி்யய --“-- ஸ்வ ரஷா ்வூபிரண    --“--        
10.ஸ்ரவ்ஸித பல்ரதாயய  --“--   ஸ்ரவ்ஸித பல்ரதாய   --“  
 

 

ஸ்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமி்யய ்வாஹா      
ஸ்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமிரந  --“--               6th 

நிக்ப ரயாகி்யய   ்வாஹா நிக்ப ரயாகிரந    ்வாஹா 
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1. வஶ ்யய     ்வாஹா  வஶ ரந      ்வாஹா     
2. காரம வ்யய     --“--   காரம வராய      --“-- 
3. ரமாதி்யய      --“--    ரமாதிரந        --“  
4. விமலாயய       --“--   விமலாய       --“--    
5. அுணாயய     --“--   அுணாய       --“-- 
6. ஜயி்யய            --“--    ஜயிரந         --“-- 
7. ஸ்ரவ வ்யய    --“--   ஸ்ரவ வராய     --“--     
8. ஸகௌலி்யய     --“--    ஸகௌலிரந       --“    

 

 

ஸ்வ ரராகஹர ச்ர ்வாமி்யய    ் வாஹா    
ஸ்வ ரராகஹர ச்ர ்வாமிரந     --“--           7th  

ரஹ்ய ரயாகி்யய   ்வாஹா ரஹ்ய ரயாகிரந     ்வாஹா 
   

 

  

 
  

1. பாணி்யய    ்வாஹா பாணிரந     ்வாஹா 
2. சாபி்யய      --“-- சாபிரந        --“  
3. பாஶ ்யய     --“--   பாஶ ரந         --“  
4. அ்ுஶ ்யய    --“--   அ்ுஶ ரந       --“--  
   
    

         

5. மஹா காரம வ்யய   --“--   மஹா காரம வராய     --“--  
6. மஹா வ்ரர வ்யய   --“--   மஹா வ்ரர வராய    --“--                 

7. மஹா பகமாலி்யய   --“--   மஹா பகமாலிரந        --“  
  
   

  

ஸ்வ ஸி்தி ்ரதாயக ச்ர ்வாமி்யய ்வாஹா   

ஸ்வ ஸி்தி ்ரதாயக ச்ர ்வாமிரந    --“--         8th  

அதி ரஹ்ய ரயாகி்யய  ் வாஹா அதி ரஹ்ய ரயாகிரந ்வாஹா 
 

 
  

   
 

1. மஹா ் ுரஸு்த்யய  ் வாஹா மஹா ் ுரஸு்தராய ்வாஹா 
2. ீ மஹாப்டா காயய        --“--    ீ  மஹாப்டாரகாய     --“--     
  

 

ஸ்வாந்தமய ச்ர ்வாமி்யய ்வாஹா   
ஸ்வாந்தமய ச்ர ்வாமிரந   --“--              9th           

பராபர ரஹ்ய ரயாகி்யய ்வாஹா 
பராபர ரஹ்ய ரயாகிரந   --“  
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1. ் ுராயய    ்வாஹா ் ுராய      ்வாஹா  
2. ் ுரர யய    --“--   ் ுரரஶ ய      --“-- 
3. ் ுரஸு்த்யய    --“--   ் ுரஸு்தராய      --“-- 
4. ் ுரவாஸி்யய    --“--   ் ுரவாஸிரந      --“  
5. ் ுராீயய     --“--   ் ுராீரய         --“  
6. ் ுரமாலி்யய    --“--   ் ுரமாலிரந       --“  
7. ் ுராஸி்தாயய      --“--   ் ுராஸி்தாய      --“  
8. ் ுரா்பாயய    --“--  ் ுரா்பாய        --“  
9. ் ுர பபர்யய    --“--   ் ுர பபரவாய     --“-- 
 
                                                                                                                           

 

1. மஹா ் ுரஸு்த்யய  ் வாஹா மஹா ் ுரஸு்தராய ்வாஹா 
2. மஹா மாரஹ வ்யய     --“-- மஹா மாரஹ வராய     --“--  
3. மஹா மஹா ரா்யே   --“--  மஹா மஹா ராஜாய     --“-- 
4. மஹா மஹா ஶ்்யய    --“--   மஹா மஹா ஶ்தரய    --“-- 
5. மஹா மஹா ு்்யய   --“-- மஹா மஹா ு்தரய    --“  
6. மஹா மஹா ே்்யய   --“-- மஹா மஹா ே்தரய    --“-- 
7. மஹா மஹா ந்தாயய   --“-- மஹா மஹா ந்தாய     --“-- 
8. மஹா மஹா ்க்தாயய  --“--   மஹா மஹா ்க்தாய    --“--    
9. மஹா மஹா ்ப்தாயய  --“--   மஹா மஹா ்ப்தாய    --“  
10.மஹா மஹா ஶயாயய   --“--   மஹா மஹா ஶயாய     --“  
   

 

மஹா மஹா ீச்ர நகர ஸா்ரா்ய ல்்யய ்வாஹா 
மஹா மஹா ீச்ர நகர ஸா்ரா்ய ல்்ரய ்வாஹா  

       

நம்ரத நம்ரத நம்ரத ்வாஹா…  
          

  ீ்-் ்-ஐ்-ஓ்   
 

ஓ் 
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க்காதி ப்சதஶ மாலா 
 

( ஶ ்ல சு்தஶ  )         ( ்ு்ண ்விதியய )        

|| 3.4 ஶ ்த ஶ்தி ஶ வ  த்பணா்த  மாலா || 
 

  அ்ய ீ  ஶ ்த ஶ்தி ஶ வ மிுன  த்பணா்த மாலா   
மஹா ம்்ர்ய  

்ர்ுதீ்் யாதி்டாய ீ நாராயண ூப ீ ம்யா்நாதி்ய  ஷி:  
அதி ்ுதீ் ச்த:     

பபாகத லகார  ப்டாரக  படீ்தித   
 ீலாவதீ நாம லலிதா விூஷிதா்க நிலய   

லாவ்ய  நாயக நாம   காரம வர  மஹா ப்டாரரகா  ரதவதா 
ஐ்  பஜீ்  |  ்ீ்   ஶ்தி: |  ஸஸௌ:  கீலக் 

மம  பபாக  ஸி்ததௌ  விநிரயாக:  
 

          3.4.1-A  கர ்யாஸ்         3.4.1 B  ்ுதய  ்யாஸ் 
   

க……   அ்ு்டா்யா் நம:   ்ுதயாய நம:  

ஹ…   த்ஜநீ்யா் நம:  ஶ ரரஸ ்வாஹா  
ஸ…  ம்யமா்யா் நம: ஶ காயய வஷ்  

க……   அனாமிகா்யா் நம:   கவசாய ஹு் 

ஹ…   கனி்ிகா்யா் நம:  ரந்ர்ரயாய ஸவௌஷ் 

ஸ…  கர-தல-கர  ்ு்டா்யா் நம:  அ்்ராய  ப் 

 

ூ் ுவ் ஸுவரரா்  இதி தி் ப்த: 
 

3.4.2 ்யான் 
 

அஸலௌகிக் ஸலௌகிக்ச ்விவித் ஸுக ம்டல்   
ந ு்லப்  பர ஶ ரவ  ்வ் பாதா் பபாஜ  ஸ்கினா் 

 

 

 

3.4.3   ப்ரசாபசார்……      3.4.4  ப்சதஶ  ஜப்...… 
   
    

     

ஓ்-ஐ்-் ்-ீ் 
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ஓ் நம் ் ுரஸு்த ் த்பயாமி 
ஓ் நம் ் ுரஸு்தர் த்பயாமி 

  

1. ்ுதய ரதவ ீ்    த்பயாமி  ்ுதய ரதவ்     த்பயாமி   
2. ஶ ரரா ரதவ ீ்     --“--   ஶ ரரா ரதவ்      --“-- 
3. ஶ கா ரதவ ீ்         --“-- ஶ கா ரதவ்         --“--  
4. கவச ரதவ ீ்      --“--   கவச ரதவ்        --“--     
5. ரந்ர ரதவ ீ்         --“--   ரந்ர ரதவ்         --“--   
6. அ்்ர ரதவ ீ்     --“--   அ்்ர ரதவ்      --“-- 
 

  
 
 

1. காரம வ ்     த்பயாமி காரம வர்    த்பயாமி   
2. பகமாலிநீ்           --“-- பகமாலிந்         --“--   
3. நி்ய்லி்நா்       --“--  நி்ய்லி்ந்         --“--   
4. பபு்டா்     --“-- பபு்ட்           --“--   
5. வ்ஹி வாஸிநீ்    --“-- வ்ஹி வாஸிந்     --“-- 
6. மஹா வ்ரர வ ்   --“--   மஹா வ்ரர வர்    --“--   
7. ஶ வூதீ்           --“--   ஶ வூத்           --“-- 
8. ்வ தா்      --“--   ்வ த்       --“--   
    

9. ுல ஸு்த ்     --“-- ுல ஸு்தர்       --“--    

10.நி்யா்          --“--   நி்ய்          --“--    
11.நீலபதாகா்     --“-- நீலபதாக்       --“--   
12.விஜயா்     --“--   விஜய்         --“--  
13.ஸ்வ ம்கோ்         --“--   ஸ்வ ம்கே்      --“--   
14.்வாலா மாலிநீ்      --“--  ்வாலா மாலிந்    --“-- 
15.சி்ரா்      --“--   சி்ர்        --“-- 
16.மஹா நி்யா்      --“--   மஹா நி்ய்       --“--     
 

 

  
  

1. பரரம வர பரரம வரமயீ்  த்பயாமி 
பரரம வர பரரம வரமய் -“  

     

2. மி்ரரஶமயீ்    த்பயாமி   மி்ரரஶமய்       த்பயாமி  
3. ஷ்ீஶமயீ்     --“--   ஷ்ீஶமய்            --“--      
4. ஒ்ீஶமயீ்        --“--  ஒ்ீஶமய்     --“  
5. ச்யாந்த நாதமயீ்    --“--   ச்யாந்த நாதமய்     --“  
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6. ரலாபாு்ராமயீ்       த்பயாமி ரலாபாு்ராமய்    த்பயாமி   
7. அக்்யமயீ்        --“-- அக்்யமய்       --“-- 
8. காலதாபநமயீ்          --“--   காலதாபநமய்          --“-- 
9. த்மாசா்ய நாதமயீ்    --“--   த்மாசா்ய நாதமய்     --“--             
10.ு்தரக ஶ வரமயீ்   --“--   ு்தரக ஶ வரமய்     --“  
11.தீபகலா நாதமயீ்          --“--   தீபகலா நாதமய்         --“--    
12.வி்ு ரதவமயீ்        --“--   வி்ு ரதவமய்      --“--  
       

13.்ரபாகர ரதவமயீ்        --“--  ்ரபாகர ரதவமய்     --“--     
14.ரதரஜா ரதவமயீ்      --“--   ரதரஜா ரதவமய்       --“-- 
15.மரநாஜ ரதவமயீ்     --“--   மரநாஜ ரதவமய்        --“--     
16.க்யாண ரதவமயீ்     --“--  க்யாண ரதவமய்      --“--       
17.ர்ந ரதவமயீ்      --“--  ர்ந ரதவமய்       --“-- 
18.வாஸுரதவமயீ்     --“--   வாஸுரதவமய்       --“--  
19.ீராமாந்த நாதமயீ்           --“-- ீராமாந்த நாதமய்    --“--   
   
       

 

20.பர்ரகாஶ ந்த நாதமயீ்        --“-- பர்ரகாஶ ந்த நாதமய்    --“-- 
21.பரஶ வாந்த நாதமயீ்    --“--   பரஶ வாந்த நாதமய்   --“  
22.பராஶ்்ய்பாமயீ்       --“--   பராஶ்்ய்பாமய்     --“-- 
23.பராதிகாந்த நாதமயீ்        --“--   பராதிகாந்த நாதமய்       --“  
24.ுரல வராந்த நாதமயீ்    --“--  ுரல வராந்த நாதமய்    --“
25.ஶ ்லா ரத்ய்பாமயீ்    --“--   ஶ ்லா ரத்ய்பாமய்    --“--   
26.காரம வராந்த நாதமயீ்   --“--   காரம வராந்த நாதமய்    --“-- 
27.காரம வ்ய்பாமயீ்     --“--   காரம வ்ய்பாமய்       --“  
 
  

 

28.பபாகாந்த நாதமயீ்           --“-- பபாகாந்த நாதமய்     --“-- 
29.்லி்நாந்த நாதமயீ்        --“-- ்லி்நாந்த நாதமய்    --“-- 
30.ஸமயாந்த நாதமயீ்    --“--   ஸமயாந்த நாதமய்    --“-- 
31.ஸஹஜாந்த நாதமயீ்    --“-- ஸஹஜாந்த நாதமய்    --“-- 
 
    

 

32.ககநாந்த நாதமயீ்      --“--   ககநாந்த நாதமய்     --“-- 
33.வி வாந்த நாதமயீ்    --“-- வி வாந்த நாதமய்     --“--  
34.விமலாந்த நாதமயீ்    --“--   விமலாந்த நாதமய்    --“  
35.மதநாந்த நாதமயீ்    - “--   மதநாந்த நாதமய்     --“  
36.ுவநாந்த நாதமயீ்       --“--    ுவநாந்த நாதமய்     --“--  
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37.ீலாந்த நாதமயீ்   த்பயாமி   ீ லாந்த நாதமய்   த்பயாமி            
38.்வா்மாந்த நாதமயீ்   --“--  ்வா்மாந்த நாதமய்    --“--   
39.் யாந்த நாதமயீ்    --“--   ் யாந்த நாதமய்      --“  
    
   

    

40.விம்ஶ ந்த நாதமயீ்   --“-- விம்ஶ ந்த நாதமய்    --“  
41.்ரகாஶ ந்த நாதமயீ்    --“--   ்ரகாஶ ந்த நாதமய்     --“  
42.ராமாந்த நாதமயீ்        --“--  ராமாந்த நாதமய்         --“  
 

   

 

 
   

1. அணிமா ஸி்தி்   த்பயாமி  அணிமா ஸி்தி்    த்பயாமி  
2. லகிமா ஸி்தி்    --“-- லகிமா ஸி்தி்      --“-- 
3. மஹிமா ஸி்தி்    --“--   மஹிமா ஸி்தி்     --“-- 
4. ஈஶ ்வ ஸி்தி்    --“--   ஈஶ ்வ ஸி்தி்     --“-- 
5. வஶ ்வ ஸி்தி்    --“--   வஶ ்வ ஸி்தி்     --“-- 
6. ்ராகா்ய ஸி்தி்    --“--   ்ராகா்ய ஸி்தி்    --“  
7. ு்தி ஸி்தி்       --“--   ு்தி ஸி்தி்        --“--  
8. இ்சா ஸி்தி்   --“--   இ்சா ஸி்தி்      --“-- 
9. ்ரா்தி ஸி்தி்     --“--   ்ரா்தி ஸி்தி்     --“--  
10.ஸ்வகாம ஸி்தி்   --“--   ஸ்வகாம ஸி்தி்     --“  

                       
 

     

1. ்ரா்ஹீ்     த்பயாமி   ் ரா்ஹ்     த்பயாமி  
2. மாரஹ வ ்        --“-- மாரஹ வர்          --“-- 
3. ஸகௌமா ்                --“-- ஸகௌமார்                 --“-- 
4. யவ்ணவ ீ்               --“--   யவ்ணவ்               --“-- 
5. வாராஹீ்                  --“--   வாராஹ்               --“--  
6. மாரஹ்் ்              --“--   மாரஹ்்ர்                --“--  
7. சாு்டா்               --“--   சாு்ட்                --“--  
8. மஹால்மீ வ ்        --“--   மஹால்மீ வர்          --“   
               
 

   

1. ஸ்வ ஸ்ரஷாபிணீ்   த்பயாமி   ஸ்வ ஸ்ரஷாபிண் த்பயாமி   
2. ஸ்வ வி்ராவிண ீ்        --“-- ஸ்வ வி்ராவிண்     --“-- 
3. ஸ்வாக்ஷிண ீ்            --“--   ஸ்வாக்ஷிண்             --“--           
4. ஸ்வ வஶ்க ்              --“--   ஸ்வ வஶ்கர்          --“--   
5. ஸ்ரவா்மாதிநீ்           --“-- ஸ்ரவா்மாதிந்          --“-- 
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6. ஸ்வ மஹா்ுஶ ்    த்பயாமி ஸ்வ மஹா்ுஶ்    த்பயாமி 
7. ஸ்வ பகச ்             --“-- ஸ்வ பகசர்           --“--       
8. ஸ்வ பஜீா்            --“--   ஸ்வ பஜீ்           --“--      
9. ஸ்வ ரயாநி்              --“--   ஸ்வ ரயாந்               --“--          
10.ஸ்வ ் க்டா்          --“--   ஸ்வ ் க்ட்    --“  
  

        

 

்யரரலா்ய ரமாஹந ச்ர ்வாமிநீ்் த்பயாமி      
்யரரலா்ய ரமாஹந ச்ர ்வாமிந் --“--            1st 

்ரகட ரயாகிநீ்    த்பயாமி  ்ரகட ரயாகிந்         த்பயாமி  
 

 

   

 
 

1. காமாக்ஷிண ீ்    த்பயாமி   காமாக்ஷிண்         த்பயாமி 
2. ு்யாக்ஷிண ீ்       --“--   ு்யாக்ஷிண்      --“-- 
3. அஹ்காராக்ஷிண ீ்        --“--   அஹ்காராக்ஷிண்        --“  
4. ஶ்தாக்ஷிண ீ்             --“--   ஶ்தாக்ஷிண்              --“--  
5. ்ப்ஶ க்ஷிண ீ்           --“--   ்ப்ஶ க்ஷிண்          --“-- 
6. ூபாக்ஷிண ீ்               --“--   ூபாக்ஷிண்           --“--   
7. ரஸாக்ஷிண ீ்        --“-- ரஸாக்ஷிண்           --“  
  

8. க்தாக்ஷிண ீ்            --“-- க்தாக்ஷிண்              --“  
9. சி்தாக்ஷிண ீ்            --“--   சி்தாக்ஷிண்        --“  
10.யத்யாக்ஷிண ீ்     --“--   யத்யாக்ஷிண்     --“-- 
11.்்ு்யாக்ஷிண ீ்     --“-- ்்ு்யாக்ஷிண்     --“-- 
12.நாமாக்ஷிண ீ்     --“--   நாமாக்ஷிண்       --“  
13.பஜீாக்ஷிண ீ்      --“-- பஜீாக்ஷிண்            --“  
14.ஆ்மாக்ஷிண ீ்         --“-- ஆ்மாக்ஷிண்      --“-- 
15.அ்ுதாக்ஷிண ீ்     --“-- அ்ுதாக்ஷிண்       --“  
16.ஶ ராக்ஷிண ீ்     --“--  ஶ ராக்ஷிண்       --“--   
 

 

ஸ்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமிநீ்்  த்பயாமி      
ஸ்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமிந்   --“--            2nd  

ு்த ரயாகிநீ்்     த்பயாமி   ு்த ரயாகிந்     த்பயாமி 
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1. அந்க ுஸுமா்    த்பயாமி   அந்க ுஸும்     த்பயாமி 
2. அந்க ரமகலா்     --“--   அந்க ரமகல்     --“-- 
3. அந்க மதநா்    --“-- அந்க மதந்          --“  
4. அந்க மதநாுரா்    --“--   அந்க மதநாுர்      --“-- 
5. அந்க ரரகா்    --“-- அந்க ரரக்          --“--  
6. அந்க ரவகிநீ்்    --“--   அந்க ரவகிந்        --“-- 
7. அந்கா்ுஶ ்     --“--   அந்கா்ுஶ்        --“-- 
8. அந்க மாலிநீ்்    --“--   அந்க மாலிந்       --“--  
 

 

ஸ்வ ஸ்ரஷாபண ச்ர ்வாமிநீ்்  த்பயாமி    
ஸ்வ ஸ்ரஷாபண ச்ர ்வாமிந்  --“--                3rd  

ு்ததர ரயாகிநீ்்   த்பயாமி   ு்ததர ரயாகிந்    த்பயாமி  
                        

 

   
 
 

1. ஸ்வ ஸ்ரஷாபிணீ்   த்பயாமி   ஸ்வ ஸ்ரஷாபிந்   த்பயாமி 
2. ஸ்வ வி்ராவிண ீ்   --“--   ஸ்வ வி்ராவிந்      --“--   
3. ஸ்வாக்ஷிண ீ்       --“--  ஸ்வாக்ஷிந்         --“-- 
4. ஸ்வா்லாதிநீ்்     --“-- ஸ்வா்லாதிந்       --“  
5. ஸ்வ ஸ்ரமாஹிநீ்்   --“-- ஸ்வ ஸ்ரமாஹிந்     - “  
6. ஸ்வ ்த்பிநீ்்    - “--   ஸ்வ ்த்பிந்      --“  
7. ஸ்வ ்ு்பிணீ்       --“--   ஸ்வ ்ு்பிந்        --“  
    

8. ஸ்வ வஶ்க ்    --“--   ஸ்வ வஶ்கர்       --“  
9. ஸ்வ ர்ஜநீ்்      --“--   ஸ்வ ர்ஜந்         --“  
10.ஸ்ரவா் மாதிநீ்்     --“--  ஸ்ரவா் மாதிந்       --“  
11.ஸ்வா்்த ஸாதிநீ்்    --“-- ஸ்வா்்த ஸாதிந்       --“  
12.ஸ்வ ஸ்ப்தி ூரண ீ்      --“--   ஸ்வ ஸ்ப்தி ூரண்      --“--
13.ஸ்வ ம்்ரமயீ்          --“--   ஸ்வ ம்்ரமய்        --“-- 
14.ஸ்வ ்வ்்வ ஷய்க ் --“-- ஸ்வ ்வ்்வ ஷய்கர்   --“  
   

ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயக ச்ர ்வாமிநீ்்   த்பயாமி    
ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயக ச்ர ்வாமிந்  --“--         4th  

ஸ்்ரதாய ரயாகிநீ்்  த்பயாமி ஸ்்ரதாய ரயாகிந்   த்பயாமி 
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1. ஸ்வ ஸி்தி்ரதா்  த்பயாமி   ஸ்வ ஸி்தி்ரத்   த்பயாமி 
2. ஸ்வ ஸ்ப் ்ரதா்  --“-- ஸ்வ ஸ்ப் ்ரத்    --“-- 
3. ஸ்வ ் ய்க ்     --“-- ஸ்வ ் ய்கர்    --“-- 
4. ஸ்வ ம்கே கா ண ீ்     --“--   ஸ்வ ம்கே கா ண்       --“--    
5. ஸ்வ காம பல்ரதா்      --“--  ஸ்வ காம பல்ரத்      --“-- 
  

6. ஸ்வ ு:க விரமாசநீ்்   --“--   ஸ்வ ு:க விரமாசந்       - “--   
7. ஸ்வ ்ு்ீ ்ரஶமநீ்்    --“-- ஸ்வ ்ு்ீ ்ரஶமந்   --“-- 
8. ஸ்வ வி்ந நிவா ண ீ்    --“-- ஸ்வ வி்ந நிவா ண்      - “--    
9. ஸ்வா்க ஸு்த ்      --“-- ஸ்வா்க ஸு்தர்       --“--  
10.ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயிநீ்்   --“-- ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயிந்   --“  
  

   

ஸ்வா்்த ஸாதக ச்ர ்வாமிநீ்்    த்பயாமி          

ஸ்வா்்த ஸாதக ச்ர ்வாமிந்  --“--        5th 

ுல ஸகௌல ரயாகிநீ்்  த்பயாமி   ுல ஸகௌல ரயாகிந்   த்பயாமி 
  

 
  

 
 

1. ஸ்வ்ோ்    த்பயாமி   ஸ்வ்ே்     த்பயாமி 
2. ஸ்வ ஶ்தி்         --“-- ஸ்வ ஶ்தி்       --“--    
3. ஸ்யவ வ்ய ்ரதா்   --“--   ஸ்யவ வ்ய ்ரத்    --“-- 
4. ஸ்வ ோநமயீ்     --“--   ஸ்வ ோநமய்         --“  
5. ஸ்வ ்யாதி விநாஶ நீ்்  --“--   ஸ்வ ்யாதி விநாஶந்    --“-- 
  

6. ஸ்வாதார ்வூபா்   --“--   ஸ்வாதார ்வூப்     --“--   
7. ஸ்வ பாபஹரா்      --“--   ஸ்வ பாபஹர்         --“--  
8. ஸ்வாந்தமயீ்     --“--   ஸ்வாந்தமய்         --“-- 
9. ஸ்வ ரஷா ்வூபிண ீ்   --“-- ஸ்வ ரஷா ்வூபிண்    --“--  
10.ஸ்ரவ்ஸித பல்ரதா்    --“--   ஸ்ரவ்ஸித பல்ரத்    --“-- 
   

 

ஸ்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமிநீ்்  த்பயாமி  
ஸ்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமிந்  --“--              6th  

நிக்ப ரயாகிநீ்்   த்பயாமி நிக்ப ரயாகிந்    த்பயாமி 
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1. வஶ நீ்்    த்பயாமி  வஶ ந்      த்பயாமி 
2. காரம வ ்    --“--   காரம வர்      --“-- 
3. ரமாதிநீ்்     --“--  ரமாதிந்       --“-- 
4. விமலா்        --“--   விமல்            --“--   
5. அுணா்     --“--   அுண்          --“-- 
6. ஜயிநீ்்        --“--   ஜயிந்         --“--  
7. ஸ்ரவ வ ்    --“--   ஸ்ரவ வர்      --“-- 
8. ஸகௌலிநீ்்     --“--   ஸகௌலிந்         --“-- 
 

 

ஸ்வ ரராகஹர ச்ர ்வாமிநீ்்   த்பயாமி   
ஸ்வ ரராகஹர ச்ர ்வாமிந்  --“--         7th  

ரஹ்ய ரயாகிநீ்்    த்பயாமி ரஹ்ய ரயாகிந்    த்பயாமி 
 

 

  
  
 

1. பாணிநீ்்    த்பயாமி   பாணிந்      த்பயாமி  
2. சாபிநீ்்                --“-- சாபிந்          --“-- 
3. பாஶ நீ்்      --“--   பாஶ ந்       --“-- 
4. அ்ுஶ நீ்்     --“--  அ்ுஶ ந்      --“--   
 
    

         

5. மஹா காரம வ ்   --“--  மஹா காரம வர்     --“-- 
6. மஹா வ்ரர வ ்   --“-- மஹா வ்ரர வர்     --“--  
7. மஹா பகமாலிநீ்்     --“--  மஹா பகமாலிந்       --“  
  

 

ஸ்வ ஸி்தி ்ரதாயக ச்ர ்வாமிநீ்் த்பயாமி   
ஸ்வ ஸி்தி ்ரதாயக ச்ர ்வாமிந்  --“--           8th  

அதி ரஹ்ய ரயாகிநீ்்   த்பயாமி  அதி ரஹ்ய ரயாகிந் த்பயாமி 
 

  

  

 
 

1. மஹா ் ுரஸு்த ்  த்பயாமி   மஹா ் ுரஸு்தர்   த்பயாமி 
2. ீ மஹாப்டா கா்      --“-- ீ மஹாப்டாரக்     --“--  
 

 

ஸ்வாந்தமய ச்ர ்வாமிநீ்்  த்பயாமி     
ஸ்வாந்தமய ச்ர ்வாமிந்  --“--           9th  

பராபர ரஹ்ய ரயாகிநீ்்   --“--  பராபர ரஹ்ய ரயாகிந் த்பயாமி 
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1. ் ுரா்    த்பயாமி   ் ுர்        த்பயாமி 
2. ் ுரரஶ ்           --“-- ் ுரரஶ்        --“-- 
3. ் ுரஸு்த ்       --“-- ் ுரஸு்தர்      --“--  
4. ் ுரவாஸிநீ்்     --“-- ் ுரவாஸிந்      --“--    
5. ் ுராீய்     --“--   ் ுராீய்        --“--   
6. ் ுரமாலிநீ்்     --“--   ் ுரமாலிந்       --“  
7. ் ுராஸி்தா்    --“--   ் ுராஸி்த்       --“-- 
8. ் ுரா்பா்     --“--   ் ுரா்ப்          --“--           
9. ் ுர பபரவ ீ்     --“--  ் ுர பபரவ்       --“--  
 
  

   

1. மஹா ் ுரஸு்த ்  த்பயாமி   மஹா ் ுரஸு்தர்   த்பயாமி 
2. மஹா மாரஹ வ ்    --“-- மஹா மாரஹ வர்     --“-- 
3. மஹா மஹா ரா்ேீ்   --“--   மஹா மஹா ராஜ்       --“--     
4. மஹா மஹா ஶ்தி்    --“--  மஹா மஹா ஶ்தி்      --“-- 
5. மஹா மஹா ு்தி்   --“-- மஹா மஹா ு்தி்      --“--  
6. மஹா மஹா ே்தி்    --“--   மஹா மஹா ே்தி்     --“--   
7. மஹா மஹா ந்தா்   --“--   மஹா மஹா ந்த்       --“--  
8. மஹா மஹா ்க்தா்   --“-- மஹா மஹா ்க்த்    --“--  
9. மஹா மஹா ்ப்தா்   --“--   மஹா மஹா ்ப்த்    --“--  
10.மஹா மஹா ஶயா்   --“--   மஹா மஹா ஶய்        --“--        
  

    

        மஹா மஹா ீச்ர நகர ஸா்ரா்ய ல்மீ்  த்பயாமி 
    மஹா மஹா ீச்ர நகர ஸா்ரா்ய ல்்ய்  --“--     

       

நம்ரத நம்ரத நம்ரத ்வாஹா…  
          

  ீ்-் ்-ஐ்-ஓ்   
 

ஓ் 
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க்காதி ப்சதஶ மாலா 
 

( ஸபௌ்ணமி )                      ( ்ு்ண ்ரதயம )  

|| 3.5 ஶ ்த  ஶ்தி ஶ வ  ஜயா்த மாலா ||   
  

அ்ய ீ  ஶ ்த  ஶ்தி  ஶ வ மிுன  ஜயா்த  மாலா  
மஹா ம்்ர்ய 

ுுரஷ்் யாதி்டாய ீமரஹ வர ூப ீ 
ஸாயமாதி்ய   ஷி:  |  ்ுதி் ச்த:    

ரமாஷத  ் ்கார  ப்டாரக  படீ்தித   ஹ வ  நாம    
லலிதா விூஷிதா்க   நிலய  ஹிர்ய  பாஹூ நாம 

 காரம வர  மஹா ப்டாரரகா ரதவதா 
ஐ்  பஜீ்  |  ்ீ்   ஶ்தி:  |  ஸஸௌ:  கீலக் 

 மம ரமாஷ ஸி்ததௌ  விநிரயாக: 
   

         3.5.1-A   கர ்யாஸ்           3.5.1-B  ்ுதய  ்யாஸ் 
   

க……   அ்ு்டா்யா் நம:   ்ுதயாய நம:  

ஹ…   த்ஜநீ்யா் நம:  ஶ ரரஸ ்வாஹா  
ஸ…  ம்யமா்யா் நம: ஶ காயய வஷ்  

க……   அனாமிகா்யா் நம:   கவசாய ஹு் 

ஹ…   கனி்ிகா்யா் நம:  ரந்ர்ரயாய ஸவௌஷ் 

ஸ…  கர-தல-கர  ்ு்டா்யா் நம:  அ்்ராய  ப் 
 

ூ் ுவ் ஸுவரரா்  இதி தி் ப்த: 
 

3.5.2  ்யான் 
 

யா ரதவதா  பபாக க    ஸா ந ரமாஷாய க்பரத  
ரமாஷதா ந ஹி பபாகாய   லலிதா த்வயா்பத் 

லலிதா ப்திீ்தானா்  பபாக ரமாயஷக காரண் 

ஸ்தா்ட மாலா ம்்ர்ய   ஜப் ்யானாதிக் பர் 
 

 

  

3.5.3   ப்ரசாபசார்……      3.5.4  ப்சதஶ  ஜப்...… 
   
    
     

ஓ்-ஐ்-் ்-ீ் 
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ஓ் நம் ் ுரஸு்த  ஜய ஜய ஓ் நம் ் ுரஸு்தர ஜய ஜய 
 

 

1. ்ுதய ரதவி      ஜய ஜய ்ுதய ரதவ        ஜய ஜய   
2. ஶ ரரா ரதவி         --“--  ஶ ரரா ரதவ     --“-- 
3. ஶ கா ரதவி       --“-- ஶ கா ரதவ       --“--  
4. கவச ரதவி      --“-- கவச ரதவ      --“--  
5. ரந்ர ரதவி       --“-- ரந்ர ரதவ       --“--   
6. அ்்ர ரதவி    - “-- அ்்ர ரதவ      --“-- 
 

  

  

 
 

1. காரம வ      ஜய ஜய காரம வர      ஜய ஜய 

2. பகமாலிநி             --“-- பகமாலி்       --“-- 
3. நி்ய்லி்ரந        --“-- நி்ய்லி்         --“-- 
4. பபு்ரட      -“-- பபு்ட       --“-- 
5. வ்ஹி வாஸிநி     --“-- வ்ஹி வாஸி்      --“-- 
6. மஹா வ்ரர வ    --“--  மஹா வ்ரர வர    --“-- 
7. ஶ வூதி      --“-- ஶ வூத      --“  
8. ்வ ரத     --“-- ்வ த       --“  
  

9. ுல ஸு்த        --“-- ுல ஸு்தர      --“-- 
10.நி்ரய         --“-- நி்ய        --“-- 
11.நீலபதாரக      --“--   நீலபதாக         --“-- 
12.விஜரய      --“-- விஜய       --“-- 
13.ஸ்வ ம்கரே    --“-- ஸ்வ ம்கே         --“-- 
14.்வாலா மாலிநி    --“--  ்வாலா மாலி்       --“-- 
15.சி்ரர       --“-- சி்ர        --“-- 
16.மஹா நி்ரய     --“-- மஹா நி்ய      --“-- 
 

 
  

 
 

1. பரரம வர பரரம வரமயி ஜய ஜய  பரரம வர பரரம வரமய ஜய ஜய 
   

2. மி்ரரஶமயி        --“-- மி்ரரஶமய          --“-- 
3. ஷ்ீஶமயி         --“-- ஷ்ீஶமய         --“-- 
4. ஒ்ீஶமயி        --“-- ஒ்ீஶமய          --“-- 
5. ச்யாந்த நாதமயி    --“-- ச்யாந்த நாதமய      --“-- 
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6. ரலாபாு்ராமயி     ஜய ஜய ரலாபாு்ராமய       ஜய ஜய 

7. அக்்யமயி     --“-- அக்்யமய        --“  
8. காலதாபநமயி     --“-- காலதாபநமய       --“  
9. த்மாசா்ய நாதமயி      --“-- த்மாசா்ய நாதமய      --“-- 
10.ு்தரக ஶ வரமயி     --“-- ு்தரக ஶ வரமய      --“  
11.தீபகலா நாதமயி      --“-- தீபகலா நாதமய     --“-- 
12.வி்ு ரதவமயி     --“-- வி்ு ரதவமய       --“-- 
 

13.்ரபாகர ரதவமயி     --“--   ்ரபாகர ரதவமய    --“--       
14.ரதரஜா ரதவமயி     --“-- ரதரஜா ரதவமய      --“-- 
15.மரநாஜ ரதவமயி     --“--  மரநாஜ ரதவமய      --“-- 
16.க்யாண ரதவமயி     --“--  க்யாண ரதவமய       --“--     
17.ர்ந ரதவமயி    --“--  ர்ந ரதவமய      --“-- 
18.வாஸுரதவமயி       --“-- வாஸுரதவமய        --“--
19.ீராமாந்த நாதமயி    --“--  ீராமாந்த நாதமய      --“-- 
 
  

 

20.பர்ரகாஶ ந்த நாதமயி   --“-- பர்ரகாஶ ந்த நாதமய   --“--    
21.பரஶ வாந்த நாதமயி   --“-- பரஶ வாந்த நாதமய     --“-- 
22.பராஶ்்ய்பாமயி    --“-- பராஶ்்ய்பாமய      --“--   
23.பராதிகாந்த நாதமயி   --“-- பராதிகாந்த நாதமய    --“-- 
24.ுரல வராந்த நாதமயி   --“--   ுரல வராந்த நாதமய   --“--   
25.ஶ ்லா ரத்ய்பாமயி   --“-- ஶ ்லா ரத்ய்பாமய   --“-- 
26.காரம வராந்த நாதமயி  --“--  காரம வராந்த நாதமய    --“-- 
27.காரம வ்ய்பாமயி    --“-- காரம வ்ய்பாமய    --“  
 
  

 

28.பபாகாந்த நாதமயி   --“-- பபாகாந்த நாதமய     --“-- 
29.்லி்நாந்த நாதமயி   --“-- ்லி்நாந்த நாதமய      --“--    
30.ஸமயாந்த நாதமயி   --“-- ஸமயாந்த நாதமய     --“--   
31.ஸஹஜாந்த நாதமயி   --“-- ஸஹஜாந்த நாதமய    --“  
 
  

 

32.ககநாந்த நாதமயி    --“-- ககநாந்த நாதமய     --“-- 
33.வி வாந்த நாதமயி    --“-- வி வாந்த நாதமய        --“-- 
34.விமலாந்த நாதமயி   --“--  விமலாந்த நாதமய    --“--  
35.மதநாந்த நாதமயி    --“-- மதநாந்த நாதமய      --“-- 
36.ுவநாந்த நாதமயி    --“-- ுவநாந்த நாதமய     --“-- 
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37.ீலாந்த நாதமயி    ஜய ஜய   ீலாந்த நாதமய       ஜய ஜய   
38.்வா்மாந்த நாதமயி    --“-- ்வா்மாந்த நாதமய       --“--     
39.் யாந்த நாதமயி    --“-- ் யாந்த நாதமய     --“  
   
    

40.விம்ஶ ந்த நாதமயி   --“--   விம்ஶ ந்த நாதமய    --“  
41.்ரகாஶ ந்த நாதமயி   --“-- ்ரகாஶ ந்த நாதமய     --“-- 
42.ராமாந்த நாதமயி    --“--  ராமாந்த நாதமய     --“-- 
   

  

  

 
 

1. அணிமா ஸி்பத      ஜய ஜய அணிமா ஸி்பத      ஜய ஜய   
2. லகிமா ஸி்பத    --“-- லகிமா ஸி்பத      --“--   
3. மஹிமா ஸி்பத      --“-- மஹிமா ஸி்பத       --“-- 
4. ஈஶ ்வ ஸி்பத    --“-- ஈஶ ்வ ஸி்பத     --“--   
5. வஶ ்வ ஸி்பத     --“--  வஶ ்வ ஸி்பத      --“--   
6. ்ராகா்ய ஸி்பத    --“-- ்ராகா்ய ஸி்பத     --“-- 
7. ு்தி ஸி்பத     --“--  ு்தி ஸி்பத       --“--   
8. இ்சா ஸி்பத     --“-- இ்சா ஸி்பத       --“--  
9. ்ரா்தி ஸி்பத    --“-- ்ரா்தி ஸி்பத      --“  
10.ஸ்வகாம ஸி்பத    --“-- ஸ்வகாம ஸி்பத     --“   
          
 

     

1. ்ரா்ஹி     ஜய ஜய  ்ரா்ஹ        ஜய ஜய  
2. மாரஹ வ       --“-- மாரஹ வர       --“--   
3. ஸகௌமா        --“-- ஸகௌமார        --“--  
4. யவ்ணவி     --“--   யவ்ணவ     --“--   
5. வாராஹி     --“-- வாராஹ      --“--  
6. மாரஹ்்       --“--  மாரஹ்்ர       --“-- 
7. சாு்ரட     --“-- சாு்ட       --“-- 
8. மஹால்மீ வ     --“-- மஹால்மீ வர     --“   
           
 

     

1. ஸ்வ ஸ்ரஷாபிணி   ஜய ஜய   ஸ்வ ஸ்ரஷாபி்   ஜய ஜய 

2. ஸ்வ வி்ராவிணி      --“-- ஸ்வ வி்ராவி்     --“--  
3. ஸ்வாக்ஷிணி     --“--   ஸ்வாக்ஷி்      --“--  
4. ஸ்வ வஶ்க    --“-- ஸ்வ வஶ்கர       --“--  
5. ஸ்ரவா்மாதிநி    --“--   ஸ்ரவா்மாதி்      --“--  
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6. ஸ்வ மஹா்ு ஶ  ஜய ஜய ஸ்வ மஹா்ுஶ    ஜய ஜய 

7. ஸ்வ பகச      --“-- ஸ்வ பகசர         --“  
8. ஸ்வ பரீஜ      --“-- ஸ்வ பஜீ        --“--   
9. ஸ்வ ரயாரந     --“-- ஸ்வ ரயாரந     --“--  
10.ஸ்வ ் க்ரட    --“-- ஸ்வ ் க்ட     --“-- 
 

                    

்யரரலா்ய ரமாஹந ச்ர ்வாமிநி  ஜய ஜய    
்யரரலா்ய ரமாஹந ச்ர ்வாமி் --“--         1st  

்ரகட ரயாகிநி    ஜய ஜய ்ரகட ரயாகி்      ஜய ஜய 
   

 
  

 
 

1. காமாக்ஷிணி   ஜய ஜய காமாக்ஷி்      ஜய ஜய 

2. ு்யாக்ஷிணி     --“-- ு்யாக்ஷி்      --“--   
3. அஹ்காராக்ஷிணி   - “-- அஹ்காராக்ஷி்     --“--  
4. ஶ்தாக்ஷிணி     --“--   ஶ்தாக்ஷி்      --“-- 
5. ்ப்ஶ க்ஷிணி     --“-- ்ப்ஶ க்ஷி்      --“-- 
6. ூபாக்ஷிணி     --“--  ூபாக்ஷி்      --“--  
7. ரஸாக்ஷிணி      --“-- ரஸாக்ஷி்       --“  
8. க்தாக்ஷிணி     --“-- க்தாக்ஷி்      --“--   
 

9. சி்தாக்ஷிணி     --“-- சி்தாக்ஷி்      --“  
10.யத்யாக்ஷிணி     -“--  யத்யாக்ஷி்      --“--    
11.்்ு்யாக்ஷிணி    --“-- ்்ு்யாக்ஷி்     --“  
12.நாமாக்ஷிணி      --“-- நாமாக்ஷி்      --“  
13.பஜீாக்ஷிணி     --“-- பஜீாக்ஷி்       --“-- 
14.ஆ்மாக்ஷிணி     --“-- ஆ்மாக்ஷி்       --“  
15.அ்ுதாக்ஷிணி     --“--  அ்ுதாக்ஷி்      --“--  
16.ஶ ராக்ஷிணி     --“--  ஶ ராக்ஷி்       --“--   
 

  

ஸ்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமிநி ஜய ஜய     
ஸ்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமி்  --“--           2nd  

ு்த ரயாகிநி       ஜய ஜய   ு்த ரயாகி்     ஜய ஜய  
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1. அந்க ுஸுரம      ஜய ஜய அந்க ுஸும      ஜய ஜய   
2. அந்க ரமகரல     --“-- அந்க ரமகல        --“-- 
3. அந்க மதரந     --“-- அந்க மதந       --“  
4. அந்க மதநாுரர     --“-- அந்க மதநாுர      --“-- 
5. அந்க ரரபக       --“-- அந்க ரரக        --“  
6. அந்க ரவகிநி     --“-- அந்க ரவகி்       --“-- 
7. அந்கா்ு ஶ     --“-- அந்கா்ுஶ        --“--  
8. அந்க மாலிநி     --“-- அந்க மாலி்      --“-- 
   

 

ஸ்வ ஸ்ரஷாபண ச்ர ்வாமிநி  ஜய ஜய     

ஸ்வ ஸ்ரஷாபண ச்ர ்வாமி் --“--            3rd  

ு்ததர ரயாகிநி    ஜய ஜய   ு்ததர ரயாகி்      ஜய ஜய 
    

 

  

 
 

1. ஸ்வ ஸ்ரஷாபிணி    ஜய ஜய   ஸ்வ ஸ்ரஷாபி்     ஜய ஜய  
2. ஸ்வ வி்ராவிணி    --“-- ஸ்வ வி்ராவி்     --“-- 
3. ஸ்வாக்ஷிணி      --“-- ஸ்வாக்ஷி்      --“--  
4. ஸ்வா்லாதிநி     --“--   ஸ்வா்லாதி்       --“--  
5. ஸ்வ ஸ்ரமாஹிநி    --“-- ஸ்வ ஸ்ரமாஹி்     --“--  
6. ஸ்வ ்த்பிநி     --“-- ஸ்வ ்த்பி்     --“--    
7. ஸ்வ ்ு்பிணி    --“-- ஸ்வ ்ு்பி்     --“-- 
   

8. ஸ்வ வஶ்க      --“--  ஸ்வ வஶ்கர       --“--    
9. ஸ்வ ர்ஜநி    --“-- ஸ்வ ர்ஜந       --“--  
10.ஸ்ரவா் மாதிநி     --“--  ஸ்ரவா் மாதி்      --“--   
11.ஸ்வா்்த ஸாதிநி    --“-- ஸ்வா்்த ஸாதி்     --“--  
12.ஸ்வ ஸ்ப்தி ூரணி   --“-- ஸ்வ ஸ்ப்தி ூரண    --“-- 
13.ஸ்வ ம்்ரமயி    --“-- ஸ்வ ம்்ரமய       --“--  
14.ஸ்வ ்வ்்வ ஷய்க   --“--  ஸ்வ ்வ்்வ ஷய்கர    --“  
    
  

     

ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயக ச்ர ்வாமிநி ஜய ஜய    

ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயக ச்ர ்வாமி்  --“--           4th  

ஸ்்ரதாய ரயாகிநி     ஜய ஜய   ஸ்்ரதாய ரயாகி்     ஜய ஜய 
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1. ஸ்வ ஸி்தி்ரரத     ஜய ஜய   ஸ்வ ஸி்தி்ரத      ஜய ஜய 

2. ஸ்வ ஸ்ப் ்ரரத   --“-- ஸ்வ ஸ்ப் ்ரத     --“-- 
3. ஸ்வ ் ய்க      --“-- ஸ்வ ் ய்கர      --“--  
4. ஸ்வ ம்கே கா ணி   --“--   ஸ்வ ம்கே கா ்     --“--    
5. ஸ்வ காம பல்ரரத   --“--  ஸ்வ காம பல்ரத      --“-- 
    

6. ஸ்வ ு:க விரமாசநி   --“--   ஸ்வ ு:க விரமாசந       - “--   
7. ஸ்வ ்ு்ீ ்ரஶமநி   --“-- ஸ்வ ்ு்ீ ்ரஶமந   --“-- 
8. ஸ்வ வி்ந நிவா ணி    --“--   ஸ்வ வி்ந நிவா ண      --“--  
9. ஸ்வா்க ஸு்த    --“-- ஸ்வா்க ஸு்தர      --“-- 
10.ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயிநி  --“--  ஸ்வ ஸஸௌபா்யதாயி்   --“-- 
 

 

ஸ்வா்்த ஸாதக ச்ர ்வாமிநி ஜய ஜய     

ஸ்வா்்த ஸாதக ச்ர ்வாமி்  --“--          5th  

ுல ஸகௌல ரயாகிநி   ஜய ஜய   ுல ஸகௌல ரயாகி்     ஜய ஜய  
   

 
  

 
 

1. ஸ்வ்ரே      ஜய ஜய   ஸ்வ்ே      ஜய ஜய                              
2. ஸ்வ ஶ்ரத     --“-- ஸ்வ ஶ்ரத      --“-- 
3. ஸ்யவ வ்ய ்ரரத   - “--  ஸ்யவ வ்ய ்ரத    --“--            
4. ஸ்வ ோநமயி    --“-- ஸ்வ ோநமய     --“--  
5. ஸ்வ ்யாதி விநாஶ நி   --“-- ஸ்வ ்யாதி விநாஶந   --“--  
  

6. ஸ்வாதார ்வூரப   --“-- ஸ்வாதார ்வூப    --“--  
7. ஸ்வ பாபஹரர     --“-- ஸ்வ பாபஹர     --“--   
8. ஸ்வாந்தமயி     --“-- ஸ்வாந்தமய     --“-- 
9. ஸ்வ ரஷா ்வூபிணி --“--  ஸ்வ ரஷா ்வூபி்   --“-- 
10.ஸ்ரவ்ஸித பல்ரரத   --“-- ஸ்ரவ்ஸித பல்ரத    --“-- 
 
 

    

 

ஸ்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமிநி ஜய ஜய  

ஸ்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமி் --“--              6th  

நிக்ப ரயாகிநி      ஜய ஜய   நிக்ப ரயாகி்      ஜய ஜய  
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1. வஶ நி      ஜய ஜய   வஶ ்        ஜய ஜய  
2. காரம வ     --“-- காரம வர      --“-- 
3. ரமாதினி       --“-- ரமாதி்         --“--  
4. விமரல        --“-- விமல          - “--  
5. அுரண      --“-- அுண        --“--   
6. ஜயினி        --“--   ஜயி்         --“--    
7. ஸ்ரவ வ      --“-- ஸ்ரவ வர       --“  
8. ஸகௌலிநி      --“-- ஸகௌலி்        --“  
  

 

ஸ்வ ரராகஹர ச்ர ்வாமிநி  ஜய ஜய    
ஸ்வ ரராகஹர ச்ர ்வாமி்  --“--                 7th  

ரஹ்ய ரயாகிநி     ஜய ஜய   ரஹ்ய ரயாகி்        ஜய ஜய 
  

    
  

   
 

1. பாணிநி       ஜய ஜய பாணி்       ஜய ஜய   
2. சாபிநி      --“-- சாபி்       --“-- 
3. பாஶ நி      --“-- பாஶ ்       --“--    
4. அ்ுஶ நி     --“--  அ்ுஶ ்         --“  
  
    

 

6. மஹா காரம வ      --“-- மஹா காரம வர      --“--   
7. மஹா வ்ரர வ     --“-- மஹா வ்ரர வர    --“--   
8. மஹா பகமாலிநி      --“-- மஹா பகமாலி்       --“--  
   

 

ஸ்வ ஸி்தி ்ரதாயக ச்ர ்வாமிநி ஜய ஜய 

ஸ்வ ஸி்தி ்ரதாயக ச்ர ்வாமி் --“--            8th  

அதி ரஹ்ய ரயாகிநி   ஜய ஜய அதி ரஹ்ய ரயாகி்   ஜய ஜய 
  

 
    

 
 

1. மஹா ் ுரஸு்த     ஜய ஜய மஹா ் ுரஸு்தர     ஜய ஜய    
2. ீ மஹாப்டா ரக    --“-- ீ மஹாப்டாரக    --“--  
 

  

ஸ்வாந்தமய ச்ர ்வாமிநி ஜய ஜய    

ஸ்வாந்தமய ச்ர ்வாமி்  --“--             9th  

பராபர ரஹ்ய ரயாகிநி  --“-- பராபர ரஹ்ய ரயாகி் ஜய ஜய  
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1. ் ுரர       ஜய ஜய ் ுர       ஜய ஜய 

2. ் ுரரஶ      --“-- ் ுரரஶ      --“-- 
3. ் ுரஸு்த     --“-- ் ுரஸு்தர     --“-- 
4. ் ுரவாஸிநி    - “--  ் ுரவாஸி்     --“-- 
5. ் ுராீ     --“-- ் ுராீ:          --“--     
6. ் ுரமாலிநி      --“-- ் ுரமாலி்     --“-- 
7. ் ுராஸி்பத     --“-- ் ுராஸி்த     --“-- 
8. ் ுரா்ரப      --“-- ் ுரா்ப       “--  
9. ் ுர பபரவி    --“-- ் ுர பபரவ     --“  
  
     

  

 

1. மஹா ் ுரஸு்த   ஜய ஜய மஹா ் ுரஸு்தர     ஜய ஜய 

2. மஹா மாரஹ வ    --“-- மஹா மாரஹ வர     --“-- 
3. மஹா மஹா ரா்ேி   --“-- மஹா மஹா ராஜ     --“--   
4. மஹா மஹா ஶ்ரத    --“--   மஹா மஹா ஶ்ரத     --“-- 
5. மஹா மஹா ு்ரத     --“--  மஹா மஹா ு்ரத      --“--  
6. மஹா மஹா ே்ரத        --“-- மஹா மஹா ே்ரத     --“-- 
7. மஹா மஹா ந்ரத   --“-- மஹா மஹா ந்த     --“--  
8. மஹா மஹா ்க்ரத   --“-- மஹா மஹா ்க்த     --“--     
9. மஹா மஹா ்ப்ரத    --“-- மஹா மஹா ்ப்த     --“--         
10.மஹா மஹா ஶரய     --“-- மஹா மஹா ஶய       --“--     
 

 

மஹா மஹா ீச்ர நகர ஸா்ரா்ய ல்மீ  ஜய ஜய 

மஹா மஹா ீச்ர நகர ஸா்ரா்ய ல்மீ: ஜய ஜய 
          

நம்ரத நம்ரத நம்ரத ்வாஹா…  
          

  ீ்-் ்-ஐ்-ஓ்   
 

ஓ் 
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க்காதி ப்சதஶ மாலா 
 

|| B1 ஸுவ்ண  ுஸுமா்ஜலி  மாலா || 
 

அ்ய ீ ுஸுமா்சலி மாலா மஹா ம்்ர்ய 

ஸகலல்் யா்டாய ீீ தஷிணாி்்தி  ஷய: |  காய்   ச்த: 

ஸா்விக ராஜஸ தாமஸ ப ோகத லமாஷத  
ப்சதஶ வி்யா  ்டாரக  படீ்தித  

பரமஶ வ ப்ய்க நிலயா  காலம வ  மஹா  ்டா கா லதவதா 
க..   பஜீ்   |  ஹ..   ஶ்தி:   |  ஸ..  கீலக் 

மம ஸ்வ ஸி்த ௌ  விநிலயாக: 
  

          B1.1-A   கர ்யாஸ்                    B1.1-B    ்ுதய  ்யாஸ் 
  

க……   அ்ு்டோ்யா் நம:   ்ுதயாய நம:  

ஹ …   த்ஜநீ்யா் நம:  ஶ ரலஸ ்வாஹா  

ஸ…  ம்யமா்யா் நம: ஶ கோயய வஷ்  

க……   அனாமிகா்யா் நம:   கவசாய ஹு் 

ஹ…   கனி்ிகா்யா் நம:  லந்ர்ரயாய வவௌஷ் 

ஸ…  கர-தல-கர  ்ு்டோ்யா் நம:  அ்்ராய   ் 
   

ூ் ுவ் ஸுவலரா்  இதி தி் ப் : 
 

B1.2  ்யான் 
                                                                                           

o தி்லலகோ த்வ ீ்  தபன ஶசி--யவ வாநர-மயீ்    
  நிஷ்ணா் ஷ்ணா-ம்ீப  கமலானா் தவ கலா்  

 மஹா ப்மாட்யா் ்ுதித–மல-மாலயன மனஸா  
  மஹா்த:   ப ய்லதா த தி பரமா்லாத-லஹ ் || 

 

o ்வ-லதலஹா் ூதாபி்- ்ுணிபி-ரணிமா்யா ி:  ஸி் ி ி-ர ிலதா 
 நிலஷ்யா் ய்்வா மஹமிதி  ோவயதி ய:  

 கிமா்ச்ய்  த்ய  ் ணயன  ஸ்ு் ி்  ்ுணயத:  

  மஹா-ஸ்வ்தா்நி்-விரசயதி நீராஜன-வி ி் || 
 

 

 

B1.3   ப்லசாபசார்……      B1.4  ப்சதஶ  ஜப்...… 
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ஓ்  நம் ் ுரஸு்த  
  

1. ்ுதய லதவி 
2. ஶ லரா லதவி 
3. ஶ கோ லதவி  

  

  

4. கவச லதவி 
5. லந்ர லதவி 
6. அ்்ர லதவி   

  

 

   
             

1. காலம வ   

2.  கமாலிநி  
3. நி்ய்லி்லந 
4. ப ு்லட 

5. வ்ஹி வாஸிநி 
6. மஹா வ்லர வ     

7. ஶ வூதி   
8. ்வ லத  
  

      

9. ுல ஸு்த   

10.நி்லய 

11.நீலபதாலக 
12.விஜலய 

13.ஸ்வ ம்கலே   

14.்வாலா மாலிநி    
15.சி்லர 
16.மஹா நி்லய 
       

   

   

1. பரலம வர பரலம வரமயி 
   

2. மி்லரஶமயி      

3. ஷ்ீஶமயி       
4. ஒ்ீஶமயி       
5. ச்யாந்த  நா மயி 
 

       

 

6. லலாபாு்ராமயி       

7.  அக்்யமயி           

8. காலதாபநமயி   
9.  ்மாசா்ய நா மயி      
10.ு்தலக ஶ வரமயி    
11.தீபகலா நா மயி  
12.வி்ு லதவமயி     
 

13.்ர ோகர லதவமயி            

14.லதலஜா லதவமயி  
15.மலநாஜ லதவமயி  
16.க்யாண லதவமயி          
17.ர்ந லதவமயி   
18.வாஸுலதவமயி    
19.ீராமாந்த நா மயி 
 
       

  

20.பர்ரகாஶ ந்த நா மயி   

21.பரஶ வாந்த நா மயி  
22.பராஶ்்ய்பாமயி 
23.பரா ிகாந்த நா மயி    
24.ுலல வராந்த நா மயி   
25.ஶ ்லா லத்ய்பாமயி   

26.காலம வராந்த நா மயி   

27.காலம வ்ய்பாமயி 
          
       

          

28.ப ோகாந்த நா மயி   

29.்லி்நாந்த நா மயி 
30.ஸமயாந்த நா மயி 
31.ஸஹஜாந்த நா மயி  
           
       

        

32.ககநாந்த நா மயி 
33.வி வாந்த நா மயி   வி வாந்த நா மயி
34.விமலாந்த நா மயி 
35.மதநாந்த நா மயி   

36.ுவநாந்த நா மயி 
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37.ீலாந்த நா மயி  
38.்வா்மாந்த நா மயி 
39.் யாந்த நா மயி  
 
 

 

   

40.விம்ஶ ந்த நா மயி 
41.்ரகாஶ ந்த நா மயி   ்ரகாஶ ந்த நா மயி
42.ராமாந்த நா மயி 
   
  

                             

  
  

  
 

1. அணிமா ஸி்ப  

2. லகிமா ஸி்ப   

3. மஹிமா ஸி்ப   

4. ஈஶ ்வ ஸி்ப    

5. வஶ ்வ ஸி்ப   

6. ்ராகா்ய ஸி்ப   

7. ு்தி ஸி்ப    

8. இ்சோ ஸி்ப     

9. ்ரா்தி ஸி்ப  

10.ஸ்வகாம ஸி்ப  
     

  

1. ்ரா்ஹி  
2. மாலஹ வ     

3. வகௌமா       

4. யவ்ணவி  
5. வாராஹி    
6. மாலஹ்்    

7. சாு்லட   

8. மஹால்மீ வ     

 

  

1. ஸ்வ ஸ்லஷா ிணி  
2. ஸ்வ வி்ராவிணி   
3. ஸ்வாக்ஷிணி      
4. ஸ்வ வஶ்க   

5. ஸ்லவா்மாதிநி  
6. ஸ்வ மஹா்ு ஶ 

7. ஸ்வ பகச   

8. ஸ்வ பலீஜ 

9. ஸ்வ லயாலந   

10.ஸ்வ ் க்லட      ஸ்வ லயாலந ஸ்வ ் க்லட
                      

                 ்யரலலா்ய லமாஹந ச்ர ்வாமிநி              1
st 

்ரகட லயாகிநி 
   

   
   

      
   

1. காமாக்ஷிணி   

2. ு்யாக்ஷிணி    

3. அஹ்காராக்ஷிணி  
4. ஶ்தாக்ஷிணி   

5. ்ப்ஶ க்ஷிணி    

6. ூபாக்ஷிணி  
7. ரஸாக்ஷிணி    

8. க் ோக்ஷிணி 
   

    

9. சி்தாக்ஷிணி  
10.யத்யாக்ஷிணி   

11.்்ு்யாக்ஷிணி  
12.நாமாக்ஷிணி  
13.பஜீாக்ஷிணி    ஆ்மாக்ஷிணி
14.ஆ்மாக்ஷிணி 
15.அ்ுதாக்ஷிணி   
16.ஶ ராக்ஷிணி 
     

                       

                  ஸ்வாஶ  ப ூரக ச்ர ்வாமிநி                 2
nd  

ு்த லயாகிநி 
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1. அந்க ுஸுலம    

2. அந்க லமகலல   

3. அந்க மதலந   
4. அந்க மதநாுலர  
  

  

5. அந்க லரபக     

6. அந்க லவகிநி  
7. அந்கா்ு ஶ    

8. அந்க மாலிநி 
  

                 

                  ஸ்வ ஸ்லஷா ண ச்ர ்வாமிநி          3
rd

  

ு்ததர லயாகிநி 
   

 

  
   

 

   

  

1. ஸ்வ ஸ்லஷா ிணி  
2. ஸ்வ வி்ராவிணி     

3. ஸ்வாக்ஷிணி   
4. ஸ்வா்லாதிநி      

5. ஸ்வ ஸ்லமாஹிநி  
6. ஸ்வ ் ் ிநி   
7. ஸ்வ ்ு் ிணி 
  

  

8. ஸ்வ வஶ்க      

9. ஸ்வ ர்ஜநி   

10.ஸ்லவா் மாதிநி   

11.ஸ்வா்்  ஸா ிநி     
12.ஸ்வ ஸ்ப்தி ூரணி     
13.ஸ்வ ம்்ரமயி      

14.ஸ்வ ்வ்்வ ஷய்க  
                      

                 ஸ்வ வஸௌ ோ்யதாயக ச்ர ்வாமிநி            4
th  

ஸ்்ரதாய லயாகிநி 
  

 
    
  

1. ஸ்வ ஸி் ி்ரலத   

2.  ஸ்வ ஸ்ப் ்ரலத  ஸ்வ ஸ்ப் ்ரலத
3. ஸ்வ ் ய்க    

4. ஸ்வ ம்கே கா ணி 
5. ஸ்வ காம  ல்ரலத         
 

  

6. ஸ்வ ு:க விலமாசநி      
7. ஸ்வ ்ு்ீ ்ரஶமநி 
8. ஸ்வ வி்ந நிவா ணி   ஸ்வ வி்ந நிவா ணி
9. ஸ்வா்க ஸு்த   

10.ஸ்வ வஸௌ ோ்யதாயிநி 
  

                     

                   ஸ்வா்்  ஸா க ச்ர ்வாமிநி         5
th

  

ுல வகௌல லயாகிநி 
  

 
    
  

1. ஸ்வ்லே   

2. ஸ்வ ஶ்லத    

3. ஸ்யவ வ்ய ்ரலத   

4. ஸ்வ ோநமயி    

5. ஸ்வ ்யா ி விநாஶ நி    

  

6. ஸ்வா ோர ்வூலப   

7. ஸ்வ பாபஹலர   ஸ்வாந்தமயி
8. ஸ்வாந்தமயி 
9. ஸ்வ ரஷா ்வூபிணி  
10.ஸ்லவ்ஸித  ல்ரலத   

                       

                     ஸ்வ ரஷாகர ச்ர ்வாமிநி                 6
th  

நிக்  லயாகிநி 
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1. வஶ நி  

2. காலம வ     

3. லமாதினி     
4. விமலல 
  

  

5. அுலண   

6. ஜயினி      

7. ஸ்லவ வ     

8. வகௌலிநி 
  

                     

                     ஸ்வ லராகஹர ச்ர ்வாமிநி                 7
th  

ரஹ்ய லயாகிநி 
  

   
  
 

  

  

1. பாணிநி   

2. சாபிநி   

3. பாஶ நி      

4. அ்ுஶ நி 
  

  

5. மஹா காலம வ    

6. மஹா வ்லர வ     

7. மஹா  கமாலிநி 

                  

                  ஸ்வ ஸி் ி ்ரதாயக ச்ர ்வாமிநி         8th 

அதி ரஹ்ய லயாகிநி 
  

   

       
 

1. மஹா ் ுரஸு்த  
     

  

2. ீ மஹா ்டா லக 
  

       
   

                    ஸ்வாந்தமய ச்ர ்வாமிநி              9th     

 பராபர ரஹ்ய லயாகிநி  
  

       

    

   

   
  

1. ் ுலர  

2. ் ுலரஶ    

3. ் ுரஸு்த    

4. ் ுரவாஸிநி  
5. ் ுராீ   

6. ் ுரமாலிநி    

7. ் ுராஸி்ப    

8. ் ுரா்லப  
9. ் ுர ப ரவி 

  

1. மஹா ் ுரஸு்த   

2. மஹா மாலஹ வ     

3. மஹா மஹா ரா்ேி  
4. மஹா மஹா ஶ்லத  
5. மஹா மஹா ு்லத    
6. மஹா மஹா ே்லத 
7. மஹா மஹா ந்லத   

8. மஹா மஹா ்க்லத  
9. மஹா மஹா ்ப்லத  
10.மஹா மஹா ஶலய 
  

  

மஹா மஹா ீச்ர நகர ஸா்ரா்ய ல்மி  
   

நம்லத நம்லத நம்லத ்வாஹா…  
 

ீ்-் ்-ஐ்-ஓ் 
  

ஓ் 

http://www.bhaskaraprakasha.com/

	Preface to the first edition

