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ஸ்ரீ ருத்ரம் சமகம்
ஓம் அக்னா’விஷ்ேணா ஸேஜாஷ’ேஸமாவ’தம்து வாம் கிரஃ’ | த்யும்ைனவாேஜ’பிராக’தம் | வாஜ’ஶ்ச ேம ப்ரஸவஶ்ச’ ேம ப்ரய’திஶ்ச ேம ப்ரஸி’திஶ்ச
ேம ததிஶ்ச’ ேம க்ரது’ஶ்ச ேம ஸ்வர’ஶ்ச ேம ஶ்ேலாக’ஶ்ச ேம ஶ்ராவஶ்ச’
ேம ஶ்ருதி’ஶ்ச ேம ஜ்ேயாதி’ஶ்ச ேம ஸுவ’ஶ்ச ேம ப்ராணஶ்ச’
ேமஉபானஶ்ச’ ேம வ்யானஶ்ச ேமஉஸு’ஶ்ச ேம சித்தம் ச’ ம ஆத’தம் ச ேம
வாக்ச’ ேம மன’ஶ்ச ேம சக்ஷு’ஶ்ச ேம ஶ்ேராத்ரம்’ ச ேம தக்ஷ’ஶ்ச ேம
பலம்’ ச ம ஓஜ’ஶ்ச ேம ஸஹ’ஶ்ச ம ஆயு’ஶ்ச ேம ஜரா ச’ ம ஆத்மா ச’ ேம
தனூஶ்ச’ ேம ஶம’ ச ேம வம’ ச ேமஉம்கா’னி ச ேமஉஸ்தானி’ ச ேம
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பரூக்ம்’ஷி ச ேம ஶr’ராணி ச ேம || 1 ||

gm

a.

ைஜஷ்ட்யம்’ ச ம ஆதி’பத்யம் ச ேம மன்யுஶ்ச’ ேம பாம’ஶ்ச ேமஉம’ஶ்ச
ேமஉம்ப’ஶ்ச ேம ேஜமா ச’ ேம மஹிமா ச’ ேம வrமா ச’ ேம ப்ரதிமா ச’ ேம
வஷ்மா ச’ ேம த்ராகுயா ச’ ேம வ்றுத்தம் ச’ ேம வ்றுத்தி’ஶ்ச ேம ஸத்யம்
ச’ ேம ஶ்ரத்தா ச’ ேம ஜக’ச்ச ேம தனம்’ ச ேம வஶ’ஶ்ச ேம த்விஷி’ஶ்ச ேம
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க்rடா ச’ ேம ேமாத’ஶ்ச ேம ஜாதம் ச’ ேம ஜனிஷ்யமா’ணம் ச ேம ஸூக்தம்
ச’ ேம ஸுக்றுதம் ச’ ேம வித்தம் ச’ ேம ேவத்யம்’ ச ேம பூதம் ச’ ேம
பவிஷ்யச்ச’ ேம ஸுகம் ச’ ேம ஸுபதம் ச ம றுத்தம் ச ம றுத்திஶ்ச ேம
க்லுப்தம் ச’ ேம க்லுப்தி’ஶ்ச ேம மதிஶ்ச’ ேம ஸுமதிஶ்ச’ ேம || 2 ||
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ஶம் ச’ ேம மய’ஶ்ச ேம ப்rயம் ச’ ேமநுகாமஶ்ச’ ேம காம’ஶ்ச ேம
ெஸௗமனஸஶ்ச’ ேம பத்ரம் ச’ ேம ஶ்ேரய’ஶ்ச ேம வஸ்ய’ஶ்ச ேம யஶ’ஶ்ச
ேம பக’ஶ்ச ேம த்ரவி’ணம் ச ேம யன்தா ச’ ேம ததா ச’ ேம ேக்ஷம’ஶ்ச
ேம த்றுதி’ஶ்ச ேம விஶ்வம்’ ச ேம மஹ’ஶ்ச ேம ஸம்விச்ச’ ேம ஜ்ஞாத்ரம்’
ச ேம ஸூஶ்ச’ ேம ப்ரஸூஶ்ச’ ேம sரம்’ ச ேம லயஶ்ச’ ம றுதம் ச’
ேமஉம்றுதம்’ ச ேமஉயக்ஷ்மம் ச ேமநா’மயச்ச ேம ஜவாது’ஶ்ச ேம
தகாயுத்வம் ச’ ேமநமித்ரம் ச ேமஉப’யம் ச ேம ஸுகம் ச’ ேம ஶய’னம் ச
ேம ஸூஷா ச’ ேம ஸுதினம்’ ச ேம || 3 ||
ஊக்ச’ ேம ஸூன்றுதா’ ச ேம பய’ஶ்ச ேம ரஸ’ஶ்ச ேம க்றுதம் ச’ ேம மது’
ச ேம ஸக்தி’ஶ்ச ேம ஸபீ’திஶ்ச ேம க்றுஷிஶ்ச’ ேம வ்றுஷ்டி’ஶ்ச ேம
ைஜத்ரம்’ ச ம ஔத்பி’த்யம் ச ேம ரயிஶ்ச’ ேம ராய’ஶ்ச ேம புஷ்டம் ச ேம
புஷ்டி’ஶ்ச ேம விபு ச’ ேம ப்ரபு ச’ ேம பஹு ச’ ேம பூய’ஶ்ச ேம பூணம் ச’
ேம பூணத’ரம் ச ேமஉக்ஷி’திஶ்ச ேம கூய’வாஶ்ச ேமந்னம்’ ச ேமஉக்ஷு’ச்ச
ேம வ்rஹய’ஶ்ச ேம யவா”ஶ்ச ேம மாஷா”ஶ்ச ேம திலா”ஶ்ச ேம
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முத்காஶ்ச’ ேம கல்வா”ஶ்ச ேம ேகாதூமா”ஶ்ச ேம மஸுரா”ஶ்ச ேம
ப்rயம்க’வஶ்ச ேமஉண’வஶ்ச ேம ஶ்யாமாகா”ஶ்ச ேம னவாரா”ஶ்ச ேம || 4 ||
அஶ்மா ச’ ேம ம்றுத்தி’கா ச ேம கிரய’ஶ்ச ேம பவ’தாஶ்ச ேம ஸிக’தாஶ்ச
ேம வனஸ்-பத’யஶ்ச ேம ஹிர’ண்யம் ச ேமஉய’ஶ்ச ேம sஸம்’ ச ேம
த்ரபு’ஶ்ச ேம ஶ்யாமம் ச’ ேம ேலாஹம் ச’ ேமங்னிஶ்ச’ ம ஆப’ஶ்ச ேம
வருத’ஶ்ச ம ஓஷ’தயஶ்ச ேம க்றுஷ்ணபச்யம் ச’ ேமஉக்றுஷ்ணபச்யம் ச’
ேம க்ராம்யாஶ்ச’ ேம பஶவ’ ஆரண்யாஶ்ச’ யஜ்ேஞன’ கல்பம்தாம் வித்தம் ச’
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ேம வித்தி’ஶ்ச ேம பூதம் ச’ ேம பூதி’ஶ்ச ேம வஸு’ ச ேம வஸதிஶ்ச’ ேம
கம’ ச ேம ஶக்தி’ஶ்ச ேமஉத’ஶ்ச ம ஏம’ஶ்ச ம இதி’ஶ்ச ேம கதி’ஶ்ச ேம ||
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அக்னிஶ்ச’ ம இம்த்ர’ஶ்ச ேம ேஸாம’ஶ்ச ம இம்த்ர’ஶ்ச ேம ஸவிதா ச’ ம
இம்த்ர’ஶ்ச ேம ஸர’ஸ்வத ச ம இம்த்ர’ஶ்ச ேம பூஷா ச’ ம இம்த்ர’ஶ்ச ேம
ப்றுஹஸ்பதி’ஶ்ச ம இம்த்ர’ஶ்ச ேம மித்ரஶ்ச’ ம இம்த்ர’ஶ்ச ேம வரு’ணஶ்ச
ம இம்த்ர’ஶ்ச ேம த்வஷ்டா’ ச ம இம்த்ர’ஶ்ச ேம தாதா ச’ ம இம்த்ர’ஶ்ச ேம

.Y
ou

இம்த்ர’ஶ்ச ேம || 6 ||
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விஷ்ணு’ஶ்ச ம இம்த்ர’ஶ்ச ேமஉஶ்விெனௗ’ ச ம இம்த்ர’ஶ்ச ேம மருத’ஶ்ச
ம இம்த்ர’ஶ்ச ேம விஶ்ேவ’ ச ேம ேதவா இம்த்ர’ஶ்ச ேம ப்றுதிவ ச’ ம
இம்த்ர’ஶ்ச ேமந்தr’க்ஷம் ச ம இம்த்ர’ஶ்ச ேம த்ெயௗஶ்ச’ ம இம்த்ர’ஶ்ச ேம
திஶ’ஶ்ச ம இம்த்ர’ஶ்ச ேம மூதா ச’ ம இம்த்ர’ஶ்ச ேம ப்ரஜாப’திஶ்ச ம
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அக்ம்ஶுஶ்ச’ ேம ரஶ்மிஶ்ச ேமஉதா”ப்யஶ்ச ேமஉதி’பதிஶ்ச ம உபாக்ம்ஶுஶ்ச’
ேமந்தயாமஶ்ச’ ம ஐம்த்ரவாயவஶ்ச’ ேம ைமத்ராவருணஶ்ச’ ம
ஆஶ்வினஶ்ச’ ேம ப்ரதிப்ரஸ்தான’ஶ்ச ேம ஶுக்ரஶ்ச’ ேம மம்த ச’ ம
ஆக்ரயணஶ்ச’ ேம ைவஶ்வேதவஶ்ச’ ேம த்ருவஶ்ச’ ேம ைவஶ்வானரஶ்ச’ ம
றுதுக்ரஹாஶ்ச’ ேமஉதிக்ராஹ்யா”ஶ்ச ம ஐம்த்ராக்னஶ்ச’ ேம
ைவஶ்வேதவஶ்ச’ ேம மருத்வதயா”ஶ்ச ேம மாேஹம்த்ரஶ்ச’ ம ஆதித்யஶ்ச’
ேம ஸாவித்ரஶ்ச’ ேம ஸாரஸ்வதஶ்ச’ ேம ெபௗஷ்ணஶ்ச’ ேம பாத்னவதஶ்ச’
ேம ஹாrேயாஜனஶ்ச’ ேம || 7 ||
இத்மஶ்ச’ ேம பஹிஶ்ச’ ேம ேவதி’ஶ்ச ேம திஷ்ணி’யாஶ்ச ேம ஸ்ருச’ஶ்ச
ேம சமஸாஶ்ச’ ேம க்ராவா’ணஶ்ச ேம ஸ்வர’வஶ்ச ம உபரவாஶ்ச’
ேமஉதிஷவ’ேண ச ேம த்ேராணகலஶஶ்ச’ ேம வாயவ்யா’னி ச ேம
பூதப்றுச்ச’ ம ஆதவனய’ஶ்ச ம ஆக்ன”த்ரம் ச ேம ஹவிதானம்’ ச ேம
க்றுஹாஶ்ச’ ேம ஸத’ஶ்ச ேம புேராடாஶா”ஶ்ச ேம பசதாஶ்ச’
ேமஉவப்றுதஶ்ச’ ேம ஸ்வகாகாரஶ்ச’ ேம || 8 ||
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அக்னிஶ்ச’ ேம கமஶ்ச’ ேமஉகஶ்ச’ ேம ஸூய’ஶ்ச ேம ப்ராணஶ்ச’
ேமஉஶ்வேமதஶ்ச’ ேம ப்றுதிவ ச ேமஉதி’திஶ்ச ேம திதி’ஶ்ச ேம த்ெயௗஶ்ச’
ேம ஶக்வ’rரம்குல’ேயா திஶ’ஶ்ச ேம யஜ்ேஞன’ கல்பன்தாம்றுக்ச’ ேம
ஸாம’ ச ேம ஸ்ேதாம’ஶ்ச ேம யஜு’ஶ்ச ேம தக்ஷா ச’ ேம தப’ஶ்ச ம
றுதுஶ்ச’ ேம வ்ரதம் ச’ ேமேஹாராத்ரேயா”-த்றுஷ்ட்யா ப்று’ஹத்ரதம்தேர ச
ேம யஜ்ேஞன’ கல்ேபதாம் || 9 ||
கபா”ஶ்ச ேம வத்ஸாஶ்ச’ ேம த்யவி’ஶ்ச ேம த்யவச’ ேம தித்யவாட் ச’
ேம தித்ெயௗஹ ச’ ேம பம்சா’விஶ்ச ேம பம்சாவ ச’ ேம த்rவத்ஸஶ்ச’ ேம
த்rவத்ஸா ச’ ேம துயவாட் ச’ ேம துெயௗஹ ச’ ேம பஷ்டவாட் ச’ ேம
பஷ்ெடௗஹ ச’ ம உக்ஷா ச’ ேம வஶா ச’ ம றுஷபஶ்ச’ ேம ேவஹச்ச’
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ேமஉனட்வாம் ச ேம ேதனுஶ்ச’ ம ஆயு’-யஜ்ேஞன’ கல்பதாம் ப்ராேணா
யஜ்ேஞன’ கல்பதாம்-அபாேனா யஜ்ேஞன’ கல்பதாம் வ்யாேனா யஜ்ேஞன’
கல்பதாம் சக்ஷு’-யஜ்ேஞன’ கல்பதாக் ஶ்ேராத்ரம்’ யஜ்ேஞன’ கல்பதாம்
மேனா’ யஜ்ேஞன’ கல்பதாம் வாக்-யஜ்ேஞன’ கல்பதாம்-ஆத்மா யஜ்ேஞன’

gm

கல்பதாம் யஜ்ேஞா யஜ்ேஞன’ கல்பதாம் || 10 ||
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ஏகா’ ச ேம திஸ்ரஶ்ச’ ேம பம்ச’ ச ேம ஸப்த ச’ ேம னவ’ ச ம ஏகா’தஶ ச
ேம த்ரேயாதஶ ச ேம பம்ச’தஶ ச ேம ஸப்தத’ஶ ச ேம னவ’தஶ ச ம
ஏக’விக்ம்ஶதிஶ்ச ேம த்ரேயா’விக்ம்ஶதிஶ்ச ேம பம்ச’விக்ம்ஶதிஶ்ச ேம
ஸப்த விக்ம்’ஶதிஶ்ச ேம னவ’விக்ம்ஶதிஶ்ச ம ஏக’த்rக்ம்ஶச்ச ேம
த்ரய’ஸ்த்rக்ம்ஶச்ச ேம சத’ஸ்-ரஶ்ச ேமஉஷ்ெடௗ ச’ ேம த்வாத’ஶ ச ேம
ேஷாட’ஶ ச ேம விக்ம்ஶதிஶ்ச’ ேம சது’விக்ம்ஶதிஶ்ச
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ேமஉஷ்டாவிக்ம்’ஶதிஶ்ச ேம த்வாத்rக்ம்’ஶச்ச ேம ஷட்-த்rக்ம்’ஶச்ச ேம
சத்வாrக்ம்ஶச்ச’ ேம சது’ஶ்-சத்வாrக்ம்ஶச்ச ேமஉஷ்டாச’த்வாrக்ம்ஶச்ச ேம
வாஜ’ஶ்ச ப்ரஸவஶ்சா’பிஜஶ்ச க்ரது’ஶ்ச ஸுவ’ஶ்ச மூதா ச வ்யஶ்னி’யஶ்சான்த்யாயனஶ்-சாம்த்ய’ஶ்ச ெபௗவனஶ்ச புவ’னஶ்-சாதி’பதிஶ்ச || 11 ||
ஓம் இடா’ ேதவஹூ-மனு’-யஜ்உஜன-ப்றுஹஸ்பதி’ருக்தாமதானி’
ஶக்ம்ஸிஷத்-விஶ்ேவ’-ேதவாஃ ஸூ”க்தவாசஃ ப்றுதி’விமாதமா மா’
ஹிக்ம்s-மது’ மனிஷ்ேய மது’ ஜனிஷ்ேய மது’ வக்ஷ்யாமி மது’ வதிஷ்யாமி
மது’மதம் ேதேவப்ேயா வாசமுத்யாஸக்ம்ஶுஶ்ரூேஷண்யா”ம்
மனுஷ்ேய”ப்யஸ்தம் மா’ ேதவா அ’வம்து ேஶாபாைய’ பிதேராநு’மதம்து ||
ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

