
னி�ய ஸ��யா வ�தன� 

 
 

ஶ�ர ஶு�தி 
அபவி�ரஃ பவி�ேரா வா ஸ�வாவதா�” கேதா உபிவா | 

யஃ மேர� ��ட�கா�� ஸ பா�யா�ய�தர �ஶுசிஃ || 

��ட�கா� ! ��ட�கா� ! ��ட�கா�ாய னமஃ | 

 

ஆசமனஃ 

ஓ� ஆச�ய - ஓ� ேகஶவாய வாஹா, ஓ� னாராயணாய வாஹா, ஓ� 
மாதவாய வாஹா, ஓ� ேகாவி�தாய னமஃ, ஓ� வி$ணேவ னமஃ, ஓ� 
ம%ஸூதனாய னமஃ, ஓ� �'வி(ரமாய னமஃ, ஓ� வாமனாய னமஃ, ஓ� 
)தராய னமஃ, ஓ� �*ஷ,ேகஶாய னமஃ, ஓ� ப�மனாபாய னமஃ, ஓ� 
தாேமாதராய னமஃ, ஓ� ஸ�க�ஷணாய னமஃ, ஓ� வாஸுேதவாய னமஃ, 

ஓ� �ர�-�னாய னமஃ, ஓ� அனி/�தாய னமஃ, ஓ� �/ேஷா�தமாய 
னமஃ, ஓ� அேதா�ஜாய னமஃ, ஓ� னாரஸி�ஹாய னமஃ, ஓ� அ1-தாய 
னமஃ, ஓ� ஜனா�தனாய னமஃ, ஓ� உேப��ராய னமஃ, ஓ� ஹரேய னமஃ, 

ஓ� )(*$ணாய னமஃ, ஓ� )(*$ண பர�ர�மேண னேமா னமஃ 

 

�ேதா�சாடன 

உ�தி$ட�% | 2த பிஶாசா | ேய ேத 2மிபாரகாஃ | ேய ேதஷா மவிேராேதன 
| �ர�மக�ம ஸமாரேப | ஓ� 2��வஸுவஃ | 

ைதவ , காய�� ச�தஃ �ராணாயாேம வினிேயாகஃ 

 

�ராணாயாமஃ 

ஓ� 2ஃ | ஓ� �வஃ | ஓ( � ஸுவஃ | ஓ� மஹஃ | ஓ� ஜனஃ | ஓ� தபஃ | 

ஓ( � ஸ�ய� | 

ஓ� த�ஸ’வி%�வேர”4ய� ப�ேகா’ ேதவய’ த,மஹி |  

திேயா ேயா னஃ’ �ரேசாதயா”� || 

ஓமாேபா 5ேயாத, ரேஸா உ�*த� �ர�ம 2-��வ-ஸுவேரா� || 

 

ஸ�க�பஃ 

மேமாபா�த, %'த �ய�வாரா, ) பரேம�வர 6�திய, ) பரேம�வர 
���ய�த�, ஶுேப, ேஶாபேன, அ�-தய 6ஹூ�ேத, ) மஹாவி$ேணா 
ரா5ஞயா, �ரவ�த மானய, அ�ய �ர�மணஃ, �வித,ய பரா�ேத, 

�ேவதவராஹ க8ேப, ைவவ�வத ம9வ�தேர, கலி-ேக, �ரதம பாேத, 

(பாரத ேதஶஃ - ஜ�2 �வ ,ேப, பரத வ�ேஷ, பரத க�ேட, ேமேராஃ 
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த�ிண/உ�தர தி(பாேக; அேம'கா - (ெரௗ�ச �வ ,ேப, ரமணக வ�ேஷ, 

ஐ��'க க�ேட, ஸ�த ஸ6�ரா�தேர, கபிலார4ேய), ேஶாபன (*ேஹ, 

ஸமத ேதவதா �ரா�மண, ஹ'ஹர >/சரண ஸ9னிெதௗ, அமி9, 

வ�தமான, ?யாவஹா'க, சா��ரமான, ... ஸ�வ�ஸேர, ... அயேன, ... *ேத, ... 

மாேஸ, ... பே�, ... திெதௗ, ... வாஸேர, ... ஶுப ன��ர, ஶுப ேயாக, ஶுப 
கரண, ஏவ�>ண, விேஶஷண, விஶி$டாயா�, ஶுப திெதௗ, )மா9, ... 

ேகா�ரஃ, ... னாமேதயஃ, ... ேகா�ரய, ... னாமேதேயாஹ�ஃ 
�ராதஃ/ம�யா�னிக/ஸாய� ஸ��யா� உபாஸி$ேய || 

 

மா�ஜனஃ 

ஓ� ஆேபா ஹி$டா ம’ேயா�வஃ’ | தா ன’ ஊ�ேஜ த’தாதன | மேஹரணா’ய 
ச�’ேஸ | ேயா வஃ’ ஶிவத’ேமா ரஸஃ’ | தய’ பாஜயேத ஹ னஃ | 

உஷத,'’வ மாதரஃ’ | தமா அர’Bக மாம வஃ | யய �யா’ய ஜி’9வத | 

ஆேபா’ ஜனய’தா ச னஃ | 

 

�ராதஃ கால ம��ராசமனஃ 

ஸூ�ய �ச, மாம9- �ச, ம9-பதய �ச, ம9-’(*ேத�யஃ | பாேப�ேயா’ 

ர�9தா� | ய�ரா��யா பாப’ மகா�ஷ� | மனஸா வாசா’ ஹதா�யா� | 

ப��யா 6தேர’ண ஶி�Cசா | ரா�' தத’வD�ப% | ய�கிCச’ %'த� 
மயி’ | இதமஹ� மா ம�*’த ேயா ெனௗ | ஸூ�ேய 5ேயாதிஷி ஜுேஹா’மி 
வாஹா” || 

 

ம�யா ன கால ம��ராசமனஃ 

ஆபஃ’ �ன9% �*திவ ,� �*’திவ , 2தா �’னா% மா� | �ன9% 
�ர�ம’ணபதி ��ர�மா’ 2தா �’னா% மா� | ய%1சி’$ட மேபா”5ய� 
ய�வா’ %�ச'’த� மம’ | ஸ�வ�’ �ன9% மா மாேபா’ உஸதா Cச’ 

�ரதி(ரஹ(( வாஹா” || 

 

ஸாய�கால ம��ராசமனஃ 

அ(னி �ச மா ம9- �ச ம9-பதய �ச ம9-’(*ேத�யஃ | பாேப�ேயா’ 

ர�9தா� | யத�னா பாப’ மகா�ஷ� | மனஸா வாசா’ ஹதா�யா� | 

ப��யா 6தேர’ண ஶி�Cசா | அஹ தத’வD�ப% | ய �கிCச’ %'த� 
மயி’ | இத மஹ� மா ம�*’த ேயாெனௗ | ஸ�ேய 5ேயாதிஷி ஜுேஹாமி 
வாஹா || 

 

ஆச�ய (ஓ� ேகஶவாய வாஹா, ... ) (*$ண பர�ர�மேண னேமா 
னமஃ) 
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�வித"ய மா�ஜனஃ 

ததி (ராவ4ேணா’ அகா'ஷ� | ஜி$ேணா ர�வ’ய வாஜி’னஃ | 

ஸுரபிேனா 6கா’கர��ரண ஆயா(�’ஷி தா'ஷ� || 

 

ஓ� ஆேபா ஹி$டா ம’ேயா�வஃ’ | தா ன’ ஊ�ேஜ த’தாதன | மேஹரணா’ய 
ச�’ேஸ | ேயா வஃ’ ஶிவத’ேமா ரஸஃ’ | தய’ பாஜயேத ஹ னஃ | 

உஷத,'’வ மாதரஃ’ | தமா அர’Bக மாம வஃ | யய �யா’ய ஜி’9வத | 

ஆேபா’ ஜனய’தா ச னஃ | 

 

#னஃ மா�ஜனஃ 

ஹிர’4யவ�ணா �ஶுச’யஃ பாவகாஃ யா ஸு’ஜாதஃ க�யேபா யா 
வி9�ரஃ’ | அ(னி� யா க�ப’9-ததிேர விF’பா தான ஆப�ஶ(( 
ேயானா ப’வ9% | யா ஸா(� ராஜா வ/’ேணா யாதி ம�ேய’ 

ஸ�யா9*ேத அ’வப�ய� ஜனா’னா� | ம% �Gத�ஶுச’ேயா யாஃ பா’வகா 
தான ஆப�ஶ(( ேயானா ப’வ9% | யாஸா�” ேதவா திவி 
(*4வ9தி’ ப�� யா அ9த'’ே� பஹுதா பவ’9தி | யாஃ �*’திவ ,� 
பய’ேஸா9த9தி’ �ஶு(ராதான ஆபஶ(( ேயானா ப’வ9% | யாஃ 
ஶிேவன’ மா ச�ு’ஷா ப�யதாப�ஶிவயா’ தH ேவாப’�*ஶத �வச’ 

�ேம | ஸ�வா(’� அ(ன ,( � ர’�ஸுஷேதா’ ஹுேவ ேவா மயி வ�ேசா பல 
ேமாேஜா னித’�த || 

 

பாபவிேமாசன� 

�/பதா தி’வ 6Cச% | �/பதா திேவ 96’6சானஃ | 

வி9ன னா�வ , மலா’ திவஃ | 2த� பவி�ேர’ேண வா5ய”� ஆப’ 

�ஶு9த9% ைமன’ஸஃ || 

 

ஆச�ய (ஓ� ேகஶவாய வாஹா, ... ) (*$ண பர�ர�மேண னேமா 
னமஃ) 

�ராணாயாம�ய 

 

ல$ஸ�க�பஃ 

2�ேவா(த ஏவ�>ண விேஶஷண விஶி$டாயா� ஶுபதிெதௗ மேமாபா�த 
%'த �ய�வாரா ) பரேம�வர 6�திய ) பரேம�வர ���ய�த� 
�ராதஸ��யா�க யதா காேலாசித அ�(ய�ரதான� க'$ேய || 

 

�ராதஃ காலா�%ய ம��ர� 

ஓ� 2��வஸுவஃ த�ஸ’வி%�வேர”4ய� ப�ேகா’ ேதவய’ த,மஹி | 

திேயா ேயா னஃ’ �ரேசாதயா”� || 3 || 
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ம�யா னா�%ய ம��ர� 

ஓ� ஹ(� ஸ�ஶு’சிஷ �வஸு’ர�த'�ஸ �ேதாதா’ ேவதிஷததி’தி 
�%ேராணஸ� | 9*ஷ �வ’ரஸ �*’தஸ �?ேயா’ம ஸத�ஜா ேகாஜா 
*’தஜா அ’�'ஜா *த�-�*ஹ� || 

 

ஸாய� காலா�%ய ம��ர� 

ஓ� 2��வஸுவஃ த�ஸ’வி%�வேர”4ய� ப�ேகா’ ேதவய’ த,மஹி | 

திேயா ேயா னஃ’ �ரேசாதயா”� || ஓ� 2ஃ | ஓ� �வஃ | ஓ( � ஸுவஃ | ஓ� 
மஹஃ | ஓ� ஜனஃ | ஓ� தபஃ | ஓ( � ஸ�ய� | ஓ� த�ஸ’வி%�வேர”4ய� 
ப�ேகா’ ேதவய’ த,மஹி | திேயா ேயா னஃ’ �ரேசாதயா”� || ஓமாேபா 
5ேயாத, ரேஸா உ�*த� �ர�ம 2-��வ-ஸுவேரா� || 

 

ஸஜல �ரத&ிண� 

ஓ� உ�ய9த’மத� ய9த’ மாதி�ய ம’பி�யாய 9>�வ9-�ரா”�மேணா 
வி�வா9 �ஸகல’�-ப�ரம’�Hேத அஸாவா’தி�ேயா �ர�ேமதி || 

�ர�ைமவ ஸ9-�ர�மா�ேயதி ய ஏவ� ேவத || அஸாவாதி�ேயா �ர�ம 
|| 

 

ஆச�ய (ஓ� ேகஶவாய வாஹா, ... ) (*$ண பர�ர�மேண னேமா 
னமஃ) 

 

ஸ��யா�க த�பண� 

�ராதஃகால த�பண� 

ஸ��யா� த�பயாமி, காய��� த�பயாமி, �ரா�மீ� த�பயாமி, னி�*ஜ,� 
த�பயாமி || 

 

ம�யா ன த�பண� 

ஸ��யா� த�பயாமி, ஸாவி��� த�பயாமி, ெரௗ��� த�பயாமி, னி�*ஜ,� 
த�பயாமி || 

 

ஸாய�கால த�பண� 

ஸ��யா� த�பயாமி, ஸரவத,� த�பயாமி, ைவ$ணவ ,� த�பயாமி, 
னி�*ஜ,� த�பயாமி || 

 

காய�� அவாஹன 

ஓமி�ேயகா�’ர� �ர�ம | அ(னி�ேதவதா �ர�ம’ இ�யா�ஷ� | காய�ர� 
ச9த� பரமா�ம�’ ஸFப� | ஸா-5ய� வி’னிேயாக� || 

Page 4 of 10

www.You
Sigm

a.c
om



 

ஆயா’% வர’தா ேதவ , அ�ர�’ �ர�மஸ�மித� | காய���” ச9த’ஸா� 
மாேதத� �ர’�ம ஜுஷவ’ ேம | யத�னா”�->/’ேத பாப� தத�னா”�-

�ரதி61ய’ேத | ய�ரா�'யா”�->/’ேத பாப� த�ரா�'யா”�-�ரதி61ய’ேத | 

ஸ�வ’ வ�ேண ம’ஹாேதவி ஸ��யாவி’�ேய ஸரவ’தி || 

 

ஓேஜா’ உஸி ஸேஹா’ உஸி பல’மஸி �ராேஜா’ உஸி ேதவானா� 
தாமனாமா’ஸி வி�வ’மஸி வி�வா--ஸ�வ’மஸி ஸ�வா--ரபி2ேரா� | 

காய��-மாவா’ஹயாமி ஸாவி��-மாவா’ஹயாமி ஸரவத,-மாவா’ஹயாமி 
ச9த�ஷ,-னாவா’ஹயாமி �'ய-மாவாஹ’யாமி காய�'யா காய�� 
1ச9ேதா வி�வாமி�ர*ஷி ஸவிதா ேதவதா உ(னி�-6க� �ர�மா 
ஶிேரா வி$J�-�*தய( � /�ர-�ஶிகா �*திவ , ேயானிஃ �ராணாபான 
?யாேனாதான ஸமானா ஸ�ராணா �ேவதவ�ணா ஸா�(யாயன 
ஸேகா�ரா காய�� ச%�வி( � ஶ�ய�ரா �'பதா’ ஷK->�ிஃ ப�ச-

ஶ�ீேஷாபனயேன வி’னிேயாகஃ | ஓ� 2ஃ | ஓ� �வஃ | ஓ( � ஸுவஃ | ஓ� 
மஹஃ | ஓ� ஜனஃ | ஓ� தபஃ | ஓ( � ஸ�ய� | ஓ� த�ஸ’வி%�வேர”4ய� 
ப�ேகா’ ேதவய’ த,மஹி | திேயா ேயா னஃ’ �ரேசாதயா”� || ஓமாேபா 
5ேயாத, ரேஸா உ�*த� �ர�ம 2-��வ-ஸுவேரா� || 

 

ஆச�ய (ஓ� ேகஶவாய வாஹா, ... ) (*$ண பர�ர�மேண னேமா 
னமஃ) 

 

ஜபஸ�க�பஃ 

2�ேவா(த ஏவ�>ண விேஶஷண விஶி$டாயா� ஶுபதிெதௗ மேமாபா�த 
%'த �ய�வாரா ) பரேம�வர 6�திய ) பரேம�வர ���ய�த� 
ஸ��யா�க யதாஶ(தி காய�� மஹாம��ர ஜப� க'$ேய || 

 

கர)யாஸஃ 

ஓ� த�ஸ’வி%ஃ �ர�மா�மேன அ�>$டா�யா� னமஃ | 

வேர”4ய� வி$ணவா�மேன த�ஜன ,�யா� னமஃ | 

ப�ேகா’ ேதவய’ /�ரா�மேன ம�யமா�யா� னமஃ | 

த,மஹி ஸ�யா�மேன அனாமிகா�யா� னமஃ | 

திேயா ேயா னஃ’ 5ஞானா�மேன கனி$Mகா�யா� னமஃ | 

�ரேசாதயா”� ஸ�வா�மேன கரதல கர�*$டா�யா� னமஃ | 

 

அ�க)யாஸஃ 

ஓ� த�ஸ’வி%ஃ �ர�மா�மேன �*தயாய னமஃ | 

வேர”4ய� வி$ணவா�மேன ஶிரேஸ வாஹா | 

Page 5 of 10

www.You
Sigm

a.c
om



ப�ேகா’ ேதவய’ /�ரா�மேன ஶிகாைய வஷK | 

த,மஹி ஸ�யா�மேன கவசாய ஹு� | 

திேயா ேயா னஃ’ 5ஞானா�மேன ேன�ர�ரயாய ெவௗஷK | 

�ரேசாதயா”� ஸ�வா�மேன அ�ராயபK | 

ஓ� 2��வஸுவேராமிதி தி(ப9தஃ | 

 

�யான� 

6(தாவி�/ம ேஹமன,ல தவள1சாைய�-6ைக ���ைணஃ | 

-(தாமி�%னி ப�த ர�ன ம>டா� த�வா�த வ�ணா�மிகா� | 

காய��� வரதாபயாB>ஶ கஶா�ஶு�ரBகபாலBகதா� | 

ஶBகCச(ர மதாரவி9த -கள� ஹைத�வஹ9த,� பேஜ || 

 

ச*�வி�ஶதி +�ரா �ரத�ஶன� 

ஸு6க� ஸ��M�ைசவ விதத� வி�*த� ததா | 

�வி6க� �'6க�ைசவ ச%ஃ பCச 6க� ததா | 

ஷ46ேகா உேதா 6க� ைசவ ?யாபகாCஜலிக� ததா | 

ஶகட� யமபாஶ� ச (ரதித� ஸ�6ேகா96க� | 

�ரல�ப� 6$Mக� ைசவ ம�யஃ O�ேமா வராஹக� | 

ஸி�ஹா(ரா�த� மஹா(ரா�த� 6�கர� ப8லவ� ததா | 

 

ச%�வி�ஶதி 6�ரா ைவ காய��யா� ஸு�ரதி$Mதாஃ | 

இதி6�ரா ன ஜானாதி காய�� னி$பலா பேவ� || 

 

ேயா ேதவ ஸவிதா உமாக� திேயா த�மாதிேகாசராஃ | 

�ேரரேய�தய ய�ப�கத �வேர4ய 6பாமேஹ || 

 

காய�� ம��ர� 

ஓ� ��#வ-ஸுவஃ த�ஸ’வி*�வேர”.ய� ப�ேகா’ ேதவ-ய’ த"மஹி | 

 

திேயா ேயா னஃ’ �ரேசாதயா”� ||  

 

அ/ட+�ரா �ரத�ஶன� 

ஸுரபி�-5ஞான ச(ேர ச ேயானிஃ O�ேமா உத பBகஜ� | 

லிBக� னி�யாண 6�ரா ேச�ய$ட 6�ராஃ �ரகீ�திதாஃ || 

ஓ� த�ஸ�-�ர�மா�பணம% | 

 

ஆச�ய (ஓ� ேகஶவாய வாஹா, ... ) (*$ண பர�ர�மேண னேமா 
னமஃ) 
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�விஃ ப'65ய | 

ஸ(*%ப �*�ய | 

ய�ஸ?ய� பாணி� | 

பாத� | 

�ேரா�தி ஶிரஃ | 

ச�ுஷ, | 

னாஸிேக | 

�ேரா�ேர | 

�*தயமால�ய | 

 

�ராதஃகால ஸூ�ேயாப-தான� 

ஓ� மி�ரய’ ச�ஷண, �*த �ரேவா’ ேதவய’ ஸான ஸி� | ஸ�ய� 
சி�ர�ர’ வதம� | மி�ேரா ஜனா9’ யாதயதி �ரஜான9-மி�ேரா தா’தார 
�*திவ , 6த�யா� | மி�ரஃ (*$P ரனி’மிஷா உபி ச’$ேட ஸ�யாய’ 

ஹ?ய� (*தவ’�விேதம | �ரஸமி’��ர ம��ேயா’ அ% �ரய’வா 
9யத’ ஆதி�ய ஶி�’தி ?ரேதன’ | ன ஹ’9யேத ன ஜ,’யேத 
�ேவாேதாைனன ம(�ேஹா’ அ�ேனா �ய9தி’ேதா ன Qரா� || 

 

ம�யா ன ஸூ�ேயாப-தான� 

ஓ� ஆ ஸ�ேயன ரஜ’ஸா வ�த’மாேனா னிேவஶ’ய 9ன�*த� ம��ய’Cச 
| ஹிர4யேய’ன ஸவிதா ரேதனா உேதேவா யா’தி �வ’னா னிப�ய9’ || 

 

உ�வய 9தம’ஸ ப' ப�ய’9ேதா 5ேயாதி /�த’ர� | ேதவ9-ேத’வ�ரா 
ஸூ�ய மக’9ம 5ேயாதி’ /�தம� ||  

 

உ%�ய� ஜாதேவ’தஸ� ேதவ� வ’ஹ9தி ேகதவஃ’ | �*ேஶ வி�வா’ ய 
ஸூ�ய”� || சி�ர� ேதவானா 6த’கா தன ,’க� ச�ு’�-மி�ரய வ/’ண 
யா(ேனஃ | அ�ரா �யாவா’ �*திவ , அ9த'’�( � ஸூ�ய’ ஆ�மா ஜக’த 
த%ஷ’�ச ||  

 

த1ச�ு’�-ேதவஹி’த� �ரதா”1G(ர 61சர’� | ப�ேய’ம ஶரத’�ஶத� 
ஜ,ேவ’ம ஶரத’�ஶத� ன9தா’ம ஶரத’�ஶத� ேமாதா’ம ஶரத’�ஶத� 
பவா’ம ஶரத’�ஶத( � �*ணவா’ம ஶரத’�ஶத� ப�ர’வாம 
ஶரத’�ஶதமஜ,’தாயாம ஶரத’�ஶத� ேஜா(ச ஸூ�ய�’ �*ேஷ || ய 
உத’கா9மஹேதா உ�ணவா” �வி�ராஜ’மான ஸ'ரய ம�யா�ஸமா’ 

?*ஷேபா ேலா’ஹிதா�ஸூ�ேயா’ விப�சி9மன’ஸா �னா% || 
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ஸாய�கால ஸூ�ேயாப-தான� 

ஓ� இம�ேம’ வ/ண �*த, ஹவ’ ம�யா ச’ �*டய | �வா ம’வ- 
ராச’ேக || த�வா’ யாமி �ர�ம’ணா வ9த’மான த தாஶா”ேத 
யஜ’மாேனா ஹவி�பிஃ’ | அேஹ’டமாேனா வ/ேணஹ ேபா�-/’ஶ(� 
ஸமா’ன ஆ-ஃ �ரேமா’ஷ,ஃ || 

 

ய1சி�திேத விேஶாயதா �ரேதவ வ/ண?ரத� | மின ,மஸி�ய வி�யவி | 

ய�கிCேசத� வ/ணைத?ேய ஜேன உபி�ேராஹ �மH$யா�சராமஸி | 

அசி�ேத ய�தவ த�மா-ேயாபி மமான தமா ேதனேஸா ேதவ�'ஷஃ | 

கிதவாேஸா ய�''��னத,வி ய�வாகா ஸ�ய6தய9ன வி�ம | 

ஸ�வாதாவி$ய ஶிதிேரவேதவா தாேதயாம வ/ண �'யாஸஃ || 

 

தி%ேதவதா னம-காரஃ 

ஓ� னமஃ �ரா1ைய’ திேஶ யா�ச’ ேதவதா’ ஏதயா� �ரதி’வஸ9�ேய 
தா�ய’�ச னமஃ’ | 

ஓ� னமஃ த�ிணாைய திேஶ யா�ச’ ேதவதா’ ஏதயா� �ரதி’வஸ9�ேய 
தா�ய’�ச னமஃ’ | 

ஓ� னமஃ �ரத,”1ைய திேஶ யா�ச’ ேதவதா’ ஏதயா� �ரதி’வஸ9�ேய 
தா�ய’�ச னமஃ’ | 

ஓ� னமஃ உத,”1ைய திேஶ யா�ச’ ேதவதா’ ஏதயா� �ரதி’வஸ9�ேய 
தா�ய’�ச னமஃ’ | 

ஓ� னமஃ ஊ��வாைய’ திேஶ யா�ச’ ேதவதா’ ஏதயா� �ரதி’வஸ9�ேய 
தா�ய’�ச னமஃ’ | 

ஓ� னேமா உத’ராைய திேஶ யா�ச’ ேதவதா’ ஏதயா� �ரதி’வஸ9�ேய 
தா�ய’�ச னமஃ’ | 

ஓ� னேமா உவா9தராைய’ திேஶ யா�ச’ ேதவதா’ ஏதயா� 
�ரதி’வஸ9�ேய தா�ய’�ச னமஃ’ | 

 

+னி னம-காரஃ 

னேமா கBகா ய6னேயா�-ம�ேய ேய’ வஸ9தி ேத ேம �ரஸ9னா�மான 
�சிர�ஜ,வித� வ’�தய9தி னேமா கBகா ய6னேயா�-6னி’�ய�ச னேமா 
னேமா கBகா ய6னேயா�-6னி’�ய�ச ன’மஃ || 

 

ஸ��யாேதவதா னம-காரஃ 

ஸ9�யா’ைய னமஃ’ | ஸாவி’��ைய னமஃ’ | காய’��ைய னமஃ’ | 

ஸர’வ�ைய னமஃ’ | ஸ�வா’�ேயா ேதவதா’�ேயா னமஃ’ | ேதேவ�ேயா 
னமஃ’ | *ஷி’�ேயா னமஃ’ | 6னி’�ேயா னமஃ’ | >/’�ேயா னமஃ’ | 

பி�*’�ேயா னமஃ’ | காேமா உகா�ஷ,” �னேமா னமஃ | ம9- ரகா�ஷ,” �னேமா 
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னமஃ | �*தி?யாபேதேஜா வா-’ராகாஶா� னமஃ | ஓ� னேமா பகவேத 
வாஸு’ேதவாய | யா( � ஸதா’ ஸ�வ2தானி சராணி’ தாவராணி’ ச | 

ஸாய� �ராத �ன’மய9தி ஸா மா ஸ9�யா’ உபிர�% || 

 

ஶிவாய வி$JFபாய ஶிவFபாய வி$ணேவ | 

ஶிவய �*தய� வி$J�வி$ேணா�ச �*தய� ஶிவஃ || 

யதா ஶிவமேயா வி$Jேரவ� வி$Jமயஃ ஶிவஃ | 

யதா உ�தர� ன ப�யாமி ததா ேம வதிரா-ஷி || 

னேமா �ர�ம4ய ேதவாய ேகா �ரா�மண ஹிதாய ச | 

ஜக�திதாய (*$ணாய ேகாவி9தாய னேமா னமஃ || 

 

காய�� உ�வாஸன (�ர-தான�) 

உ�தேம’ ஶிக’ேர ஜாேத 2�யா� ப’�வதR�த’னி | 

�ரா�மேண”�ேயா உ�ய’H 5ஞாதா க1சேத’வி யதாஸு’க� | %ேதா 
மயா வரதா ேவ’தமாதா �ரேசாதய9த, பவேன” �விஜாதா | ஆ-ஃ 
�*தி?யா� �ரவிண� �ர’�மவ�சஸ� ம�ய� த�வா �ரஜா%� 
�ர’�மேலாக� || 

 

னேமா உ�வன�தாய ஸஹரR�தேய ஸஹர பாதா�ி ஶிேரா/ 
பாஹேவ | 

ஸஹர னா�ேன �/ஷாய ஶா�வேத ஸஹரேகாP -க தா'ேண 
னமஃ || 

 

இத� �யா’வா �*திவ , ஸ�யம’% | பித�-மாத�யதி ேஹாப’ �*ேவவா”� 
| 

2த� ேதவானா’ மவேம அேவா’பிஃ | வி�யா ேமஷ� ?*ஜின�’ ஜ,ரதா’H� 
|| 

 

ஆகாஶா�-பதித� ேதாய� யதா க1சதி ஸாகர� | 

ஸ�வேதவ னமகாரஃ ேகஶவ� �ரதிக1சதி ||  

) ேகஶவ� �ரதிக1ச�ேயா9னம இதி | 

 

ஸ�வேவேதஷு ய��4ய� | ஸ�வத,�ேதஷு ய�பல� | 

த�பல� �/ஷ ஆ�ேனாதி %�வாேதவ� ஜனா�தன� || 

%�வாேதவ� ஜனா�தன ஓ� னம இதி || 

வாஸனா�-வாஸுேதவய வாஸித� ேத ஜய�ரய� | 

ஸ�வ2த னிவாேஸா உஸி )வாஸுேதவ னேமா உ%ேத || 

) வாஸுேதவ னேமா உ%ேத ஓ� னம இதி | 
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அபிவாதஃ (�ரவர) 

ச%ஸாகர ப�ய�த� ேகா �ரா�மேண�யஃ ஶுப� பவ% | ... 

�ரவரா9வித ... ேகா�ரஃ ... ஸூ�ரஃ ... ேவத ஶாகா�யாயீ ... அஹ� ேபா 
அபிவாதேய || 

 

ஈ3வரா�பண� 

காேயன வாசா மனேஸ��'ைய�வா | ���யா உ உ�மனா வா �ர(*ேத 
வபாவா� | 

கேராமி ய�ய�-ஸகல� பரைம )ம9னாராயணாேயதி ஸம�பயாமி || 

ஹ'ஃ ஓ� த�ஸ� | த�ஸ�வ� ) பரேம�வரா�பணம% | 
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