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ஓ� ||  
 

அ�ய � லலிதா தி�ய ஸஹ�ரனாம �ேதா�ர மஹாம��ர�ய, 

வஶி�யாதி வா�ேதவதா �ஷயஃ, அ���� ச�தஃ, � லலிதா 
பராப!டா#கா மஹா �#%ர ஸு�த' ேதவதா, ஐ� பீஜ�, �+� ஶ�திஃ, 

ெஸௗஃ கீலக�, மம த/மா/த காம ேமா0 ச1/வித பல%3ஷா/த 
ஸி��ய/ேத லலிதா �#%ரஸு�த' பராப!டா#கா ஸஹ�ர னாம ஜேப 
வினிேயாகஃ 
 
கர�யாஸஃ 

ஐ� அ�5�டா�யா� னமஃ, �+� த/ஜன 6�யா� னமஃ, ெஸௗஃ 
ம�யமா�யா� னமஃ, ெஸௗஃ அனாமிகா�யா� னமஃ, �+� கனி�7கா�யா� 
னமஃ, ஐ� கரதல கர���டா�யா� னமஃ 
 
அ�க�யாஸஃ 

ஐ� 8�தயாய னமஃ, �+� ஶிரேஸ �வாஹா, ெஸௗஃ ஶிகாைய வஷ!, 

ெஸௗஃ கவ:ஹாய ஹு�, �+� ேன�ர�ரயாய ெவௗஷ!, ஐ� 
அ��ராயப!, ;/%வ�ஸுவேராமிதி தி�ப�தஃ 
 
�யான� 

அ3ணா� க3ணா தர�கிதா06� ��தபாஶா�5ஶ %�பபாணசாபா� | 

அணிமாதிபி ரா��தா� ம=ைகஃ அஹமி�ேயவ விபாவேய பவான 6� || ௧ || 
 
�யாேய� ப�மாஸன�தா� விகஸிதவதனா� ப�ம ப�ராயதா06� 
ேஹமாபா� பீதவ��ரா� கரகலித லஸம�ேதமப�மா� வரா�கீ� | 
ஸ/வால�கார?�தா� ஸகலமபயதா� ப�தன�ரா� பவான 6� 

� வி�யா� ஶா�த@/தி� ஸகல ஸுரஸுதா� ஸ/வஸ�ப�-�ரதா�'� || 

௨ || 
 
ஸ5�5ம விேலபனா மளிகC�பி க�D#கா� 
ஸம�த ஹஸிேத0ணா� ஸஶரசாப பாஶா�5ஶா� | 
அேஶஷ ஜனேமாஹின 6 ம3ணமாEய ;ேஷாFFவலா� 
ஜபா5ஸும பாஸுரா� ஜபவிெதௗ �மேர த�பிகா� || ௩ || 
 
ஸி�Dரா3ண வி�ரஹா� �#ணயனா� மாணி�ய ெமௗளி�%ர- 
�தாரானாயக ேஶகரா� �மிதHகீ மாபீன வே0ா3ஹா� | 
பாணி�யா மலி;/ண ர�ன சஷக� ர�ேதா�பல� பி�ரத6� 
ெஸௗ�யா� ர�னகட�த ர�த சரணா� �யாேய�பராம�பிகா� || ௪ || 
 
லமி�யாதி ப�:ஹ;ஜா� விபாவேய� 
 

ல� ��திவ 6 த��வா�மிகாைய � லலிதாேத�ைய க�த� ப#கEபயாமி 
ஹ� ஆகாஶ த��வா�மிகாைய � லலிதாேத�ைய %�ப� ப#கEபயாமி 
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ய� வா? த��வா�மிகாைய � லலிதாேத�ைய Dப� ப#கEபயாமி 
ர� வ8னி த��வா�மிகாைய � லலிதாேத�ைய த6ப� ப#கEபயாமி 
வ� அ��த த��வா�மிகாைய � லலிதாேத�ைய அ��த ைனேவ�ய� 
ப#கEபயாமி 
ஸ� ஸ/வ த��வா�மிகாைய � லலிதாேத�ைய தா�;லாதி 
ஸ/ேவாபசாரா� ப#கEபயாமி 
 
53/�ர8ம 53/வி�Kஃ 53/ேதேவா மேஹLவரஃ | 
53/ �ஸா0ா� பர�ர8ம த�ைம � 5ரேவ னமஃ || 
 
ஹ#ஃ ஓ� 
 
� மாதா, � மஹாராFஞ6, �ம�-ஸி�ஹாஸேனLவ' | 
சித�னி 5�டஸ�;தா, ேதவகா/யஸH�யதா || ௧ || 
 
உ�ய�பா� ஸஹ�ராபா, ச1/பாஹு ஸம�விதா | 
ராக�வOப பாஶா!யா, �ேராதாகாரா�5ேஶாFFவலா || ௨ || 
 
மேனாOேப0ுேகாத�டா, ப�சத�மா�ர ஸாயகா | 
னிஜா3ண �ரபா;ர மFஜ�-�ர8மா�டம�டலா || ௩ || 
 
ச�பகாேஶாக %�னாக ெஸௗக�திக லஸ�கசா 
53வி�த மணிLேரண 6 கன�ேகாPர ம�7தா || ௪ || 
 
அ�டமீ ச��ர வி�ராஜ தளிக�தல ேஶாபிதா | 
Hகச��ர கள�காப ��கனாபி விேஶஷகா || ௫ || 
 
வதன�மர மா�கEய ��ஹேதாரண சிEலிகா | 
வ��ரலSமீ ப'வாஹ சல�மீனாப ேலாசனா || ௬ || 
 
னவச�பக %�பாப னாஸாத�ட விராஜிதா | 
தாராகா�தி திர�கா# னாஸாபரண பாஸுரா || ௭ || 
 
கத�ப ம�ஜ'�V�த க/ண;ர மேனாஹரா | 
தாட�க ?கள 6;த தபேனா�ப ம�டலா || ௮ || 
 
ப�மராக ஶிலாத/ஶ ப#பாவி கேபால;ஃ | 
னவவி�3ம பி�ப�ஃ �ய�கா# ரதன:சதா || ௯ || 
 
ஶு�த வி�யா�5ராகார �விஜப��தி �வேயாFFவலா | 
க/;ரவ 67 காேமாத ஸமாக/ஷ �திக�தரா || ௧0 || 
 
னிஜஸEலாப மா1/ய வினி/ப/-�ஸித க:சபீ | 
ம�த�மித �ரபா;ர மFஜ�-காேமஶ மானஸா || ௧௧ || 
 
அனாகலித ஸா��Lய C%க � விராஜிதா | 
காேமஶப�த மா�கEய ஸூ�ரேஶாபித க�தரா || ௧௨ || 
 
கனகா�கத ேக=ர கமன 6ய %ஜா�விதா | 
ர�ன�ைரேவய சி�தாக ேலாலH�தா பலா�விதா || ௧௩ || 
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காேமLவர �ேரமர�ன மணி �ரதிபண�தன6| 
னா�யாலவால ேராமாளி லதாபல 5ச�வயீ || ௧௪ || 
 
லSயேராமலதா தாரதா ஸH�ேனய ம�யமா | 
�தனபார தள�-ம�ய ப!டப�த வளி�ரயா || ௧௫ || 
 
அ3ணா3ண ெகௗஸு�ப வ��ர பா�வ�-கPதP | 
ர�னகி�கிணி கார�ய ரஶனாதாம ;ஷிதா || ௧௬ || 
 
காேமஶ Fஞாத ெஸௗபா�ய மா/தேவா3 �வயா�விதா | 
மாணி�ய ம5டாகார ஜா��வய விராஜிதா || ௧௭ || 
 
இ��ரேகாப ப#0ி�த �மர Dணாப ஜ�கிகா | 
[ட5Eபா [/ம���ட ஜயி�K �ரபதா�விதா || ௧௮ || 
 
னகத6திதி ஸ�ச�ன னமFஜன தேமா5ணா | 
பத�வய �ரபாஜால பரா��த ஸேரா3ஹா || ௧௯ || 
 
ஶி�ஜான மணிம�ஜ6ர ம�7த � பதா�%ஜா | 
மராள 6 ம�தகமனா, மஹாலாவ\ய ேஶவதிஃ || ௨0 || 
 
ஸ/வா3ணாநவ�யா�கீ ஸ/வாபரண ;ஷிதா | 
ஶிவகாேமLவரா�க�தா, ஶிவா, �வாத6ன வEலபா || ௨௧ || 
 
ஸுேம3 ம�யL��க�தா, �ம�னகர னாயிகா | 
சி�தாமணி ��ஹா�த�தா, ப�ச�ர8மாஸன�திதா || ௨௨ || 
 
மஹாப�மாடவ 6 ஸ��தா, கத�ப வனவாஸின 6 | 
ஸுதாஸாகர ம�ய�தா, காமா06 காமதாயின 6 || ௨௩ || 
 
ேதவ/ஷி கணஸ�காத �Dயமானா�ம ைவபவா | 
ப�டாஸுர வேதா�?�த ஶ�திேஸனா ஸம�விதா || ௨௪ || 
 
ஸ�ப�க' ஸமாOட ஸி�1ர �ரஜேஸவிதா | 
அLவாOடாதி�7தாLவ ேகா7ேகா7 பிரா��தா || ௨௫ || 
 
ச�ரராஜ ரதாOட ஸ/வா?த ப#���தா | 
ேகயச�ர ரதாOட ம��#ண 6 ப#ேஸவிதா || ௨௬ || 
 
கி#ச�ர ரதாOட த�டனாதா %ர���தா | 
Fவாலாமாலினி கா0ி�த வ8னி�ராகார ம�யகா || ௨௭ || 
 
ப�டைஸ�ய வேதா�?�த ஶ�தி வி�ரமஹ/ஷிதா | 
னி�யா பரா�ரமாேடாப னி'0ண ஸH�ஸுகா || ௨௮ || 
 
ப�ட%�ர வேதா�?�த பாலாவி�ரம ன�திதா | 
ம��#\ய�பா விரசித விஷ�க வதேதாஷிதா || ௨௯ || 
 
விஶு�ர �ராணஹரண வாராஹ6 வ 6/யன�திதா | 
காேமLவர Hகாேலாக கEபித � கேணLவரா || ௩0 || 
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மஹாகேணஶ னி/பி�ன வி�னய��ர �ரஹ/ஷிதா | 
ப�டாஸுேர��ர னி/H�த ஶ��ர �ர�ய��ர வ/ஷிண 6 || ௩௧ || 
 
கரா�5ளி னேகா�ப�ன னாராயண தஶா��திஃ | 
மஹாபாஶுபதா��ரா�னி னி/த�தாஸுர ைஸனிகா || ௩௨ || 
 
காேமLவரா��ர னி/த�த ஸப�டாஸுர ஶூ�யகா | 
�ர8ேமாேப��ர மேஹ��ராதி ேதவஸ��1த ைவபவா || ௩௩ || 
 
ஹரேன�ரா�னி ஸ�த�த காம ஸ�ஜ6வெனௗஷதிஃ | 
�ம�வா�பவ [ைடக �வOப Hகப�கஜா || ௩௪ || 
 
க�டாதஃ க7ப/ய�த ம�ய[ட �வOபிண 6 | 
ஶ�தி[ைடக தாப�ன க!யேதாபாக தா#ண6 || ௩௫ || 
 
@லம��ரா�மிகா, @ல[ட �ரய கேளபரா | 
5ளா��ைதக ரஸிகா, 5ளஸ�ேகத பாலின 6 || ௩௬ || 
 
5ளா�கனா, 5ளா�தஃ�தா, ெகௗளின 6, 5ளேயாகின 6 | 
அ5ளா, ஸமயா�தஃ�தா, ஸமயாசார த�பரா || ௩௭ || 
 
@லாதாைரக னிலயா, �ர8ம�ர�தி விேபதின 6 | 
மணி;ரா�த 3திதா, வி�K�ர�தி விேபதின 6 || ௩௮ || 
 
ஆFஞா ச�ரா�தராள�தா, 3�ர�ர�தி விேபதின 6 | 
ஸஹ�ராரா�%ஜா Oடா, ஸுதாஸாராபி வ/ஷிண 6 || ௩௯ || 
 
த7Eலதா ஸம3சிஃ, ஷ!-ச�ேராப# ஸ��திதா | 
மஹாஶ�திஃ, 5�டலின 6, பிஸத�1 தன 6ய^ || ௪0 || 
 
பவான 6, பாவனாக�யா, பவார\ய 5டா#கா | 
ப�ர�#யா, ப�ர@/தி, /ப�தெஸௗபா�ய தாயின 6 || ௪௧ || 
 
ப�தி�#யா, ப�திக�யா, ப�திவLயா, பயாபஹா | 
ஶா�பவ 6, ஶாரதாரா�யா, ஶ/வாண6, ஶ/மதாயின 6 || ௪௨ || 
 
ஶா�க', �க', ஸா�வ 6, ஶர:ச��ரனிபானனா | 
ஶாேதாத', ஶா�திமத6, னிராதாரா, னிர�ஜனா || ௪௩ || 
 
னி/ேலபா, னி/மலா, னி�யா, னிராகாரா, னிரா5லா | 
னி/5ணா, னி�களா, ஶா�தா, னி�காமா, னி3ப�லவா || ௪௪ || 
 
னி�யH�தா, னி/விகாரா, னி��ரப�சா, னிராLரயா | 
னி�யஶு�தா, னி�ய%�தா, னிரவ�யா, னிர�தரா || ௪௫ || 
 
னி�காரணா, னி�கள�கா, னி3பாதி, /னி'Lவரா | 
ன6ராகா, ராகமதன 6, னி/மதா, மதனாஶின 6 || ௪௬ || 
 
னிLசி�தா, னிரஹ�காரா, னி/ேமாஹா, ேமாஹனாஶின 6 | 
னி/மமா, மமதாஹ��', னி�பாபா, பாபனாஶின 6 || ௪௭ || 
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னி��ேராதா, �ேராதஶமன6, னி/ேலாபா, ேலாபனாஶின 6 | 
னிஃஸ�ஶயா, ஸ�ஶய�ன6, னி/பவா, பவனாஶின 6 || ௪௮ || 
 
னி/விகEபா, னிராபாதா, னி/ேபதா, ேபதனாஶின 6 | 
னி/னாஶா, ���?மதன6, னி��#யா, னி�ப#�ரஹா || ௪௯ || 
 
னி�1லா, ன6லசி5ரா, னிரபாயா, னிர�யயா | 
1/லபா, 1/கமா, 1/கா, 1ஃகஹ��', ஸுக�ரதா || ௫0 || 
 
1�டDரா, 1ராசார ஶமன6, ேதாஷவ/ஜிதா | 
ஸ/வFஞா, ஸா��ரக3ணா, ஸமானாதிகவ/ஜிதா || ௫௧ || 
 
ஸ/வஶ�திமய,ீ ஸ/வம�களா, ஸ�கதி�ரதா | 
ஸ/ேவLவ', ஸ/வமயீ, ஸ/வம��ர �வOபிண 6 || ௫௨ || 
 
ஸ/வய��ரா�மிகா, ஸ/வத��ரOபா, மேனா�மன6 | 
மாேஹLவ', மஹாேதவ 6, மஹாலSமீ, /��ட�#யா || ௫௩ || 
 
மஹாOபா, மஹா;Fயா, மஹாபாதக னாஶின 6 | 
மஹாமாயா, மஹாஸ��வா, மஹாஶ�தி /மஹாரதிஃ || ௫௪ || 
 
மஹாேபாகா, மைஹLவ/யா, மஹாவ 6/யா, மஹாபலா | 
மஹா%�தி, /மஹாஸி�தி, /மஹாேயாேகLவேரLவ' || ௫௫ || 
 
மஹாத��ரா, மஹாம��ரா, மஹாய��ரா, மஹாஸனா | 
மஹாயாக �ரமாரா�யா, மஹாைபரவ ;ஜிதா || ௫௬ || 
 
மேஹLவர மஹாகEப மஹாதா�டவ ஸா0ிண 6 | 
மஹாகாேமஶ மஹிஷ6, மஹா�#%ர ஸு�த' || ௫௭ || 
 
ச1ஃஷ�!?பசாரா!யா, ச1�ஷ�7 களாமயீ | 
மஹா ச1�ஷ�7 ேகா7 ேயாகின 6 கணேஸவிதா || ௫௮ || 
 
ம�வி�யா, ச��ரவி�யா, ச��ரம�டலம�யகா | 
சா3Oபா, சா3ஹாஸா, சா3ச��ர களாதரா || ௫௯ || 
 
சராசர ஜக�னாதா, ச�ரராஜ னிேகதனா | 
பா/வத6, ப�மனயனா, ப�மராக ஸம�ரபா || ௬0 || 
 
ப�ச�ேரதாஸனா^னா, ப�ச�ர8ம �வOபிண 6 | 
சி�மய,ீ பரமான�தா, விFஞான கனOபிண 6 || ௬௧ || 
 
�யான�யா�� �ேயயOபா, த/மாத/ம விவ/ஜிதா | 
விLவOபா, ஜாக#ண 6, �வப�த6, ைதஜஸா�மிகா || ௬௨ || 
 
ஸு�தா, �ராFஞா�மிகா, 1/யா, ஸ/வாவ�தா விவ/ஜிதா | 
���7க/�', �ர8மOபா, ேகா��', ேகாவி�தOபிண 6 || ௬௩ || 
 
ஸ�ஹா#ண6, 3�ரOபா, திேராதானக'Lவ' | 
ஸதாஶிவா��ரஹதா, ப�ச���ய பராயணா || ௬௪ || 
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பா�ம�டல ம�ய�தா, ைபரவ 6, பகமாலின 6 | 
ப�மாஸனா, பகவத6, ப�மனாப ஸேஹாத' || ௬௫ || 
 
உ�ேமஷ னிமிேஷா�ப�ன விப�ன %வனாவளிஃ | 
ஸஹ�ரஶ/ீஷவதனா, ஸஹ�ரா06, ஸஹ�ரபா� || ௬௬ || 
 
ஆ�ர8ம கீடஜனன6, வ/ணாLரம விதாயின 6 | 
னிஜாFஞாOபனிகமா, %\யா%\ய பல�ரதா || ௬௭ || 
 
L3தி ^ம�த ஸி�D'��த பாதா�ஜDளிகா | 
ஸகலாகம ஸ�ேதாஹ ஶு�திஸ�%ட ெமௗ�திகா || ௬௮ || 
 
%3ஷா/த�ரதா, ;/ணா, ேபாகின 6, %வேனLவ' | 
அ�பிகா,நாதி னிதனா, ஹ#�ர8ேம��ர ேஸவிதா || ௬௯ || 
 
னாராயண6, னாதOபா, னாமOப விவ/ஜிதா | 
8'�கா', 8'மத6, 8��யா, ேஹேயாபாேதய வ/ஜிதா || ௭0 || 
 
ராஜராஜா/சிதா, ராFஞ6, ர�யா, ராஜ6வேலாசனா | 
ர�ஜன 6, ரமண 6, ர�யா, ரண�கி�கிணி ேமகலா || ௭௧ || 
 
ரமா, ராேக�1வதனா, ரதிOபா, ரதி�#யா | 
ர0ாக', ரா0ஸ�ன6, ராமா, ரமணல�படா || ௭௨ || 
 
கா�யா, காமகளாOபா, கத�ப 5ஸும�#யா | 
கEயாண6, ஜகத6க�தா, க3ணாரஸ ஸாகரா || ௭௩ || 
 
களாவத6, களாலாபா, கா�தா, காத�ப'�#யா | 
வரதா, வாமனயனா, வா3ண6மதவி8வலா || ௭௪ || 
 
விLவாதிகா, ேவதேவ�யா, வி��யாசல னிவாஸின 6 | 
விதா�', ேவதஜனன6, வி�Kமாயா, விலாஸின 6 || ௭௫ || 
 
ே0�ர�வOபா, ே0�ேரஶ,ீ ே0�ர ே0�ரFஞ பாலின 6 | 
0ய���தி வினி/H�தா, ே0�ரபால ஸம/சிதா || ௭௬ || 
 
விஜயா, விமலா, வ��யா, வ�தா3 ஜனவ�ஸலா | 
வா�வாதின 6, வாமேகஶ,ீ வ8னிம�டல வாஸின 6 || ௭௭ || 
 
ப�திம�-கEபலதிகா, பஶுபாஶ விேமாசன 6 | 
ஸ�8�தாேஶஷ பாஷ�டா, ஸதாசார �ரவ/திகா || ௭௮ || 
 
தாப�ரயா�னி ஸ�த�த ஸமா8லாதன ச��#கா | 
த3ண6, தாபஸாரா�யா, த�ம�யா, தேமா உபஹா || ௭௯ || 
 
சிதி, �த�பதலSயா/தா, சிேதக ரஸOபிண 6 | 
�வா�மான�தலவ 6;த �ர8மா�யான�த ஸ�ததிஃ || ௮0 || 
 
பரா, �ர�ய�சித6 Oபா, பLய�த6, பரேதவதா | 
ம�யமா, ைவக'Oபா, ப�தமானஸ ஹ�ஸிகா || ௮௧ || 
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காேமLவர �ராணனாP, ��தFஞா, காம;ஜிதா | 
L��கார ரஸஸ�;/ணா, ஜயா, ஜால�தர�திதா || ௮௨ || 
 
ஓ!யாண பீடனிலயா, பி�1ம�டல வாஸின 6 | 
ரேஹாயாக �ரமாரா�யா, ரஹ�த/பண த/பிதா || ௮௩ || 
 
ஸ�யஃ �ரஸாதின 6, விLவஸா0ிண6, ஸா0ிவ/ஜிதா | 
ஷட�கேதவதா ?�தா, ஷா!5\ய ப#;#தா || ௮௪ || 
 
னி�ய�லி�னா, னி3பமா, னி/வாண ஸுகதாயின 6 | 
னி�யா, ேஷாடஶிகாOபா, �க�டா/த ஶ'#ண6 || ௮௫ || 
 
�ரபாவத6, �ரபாOபா, �ரஸி�தா, பரேமLவ' | 
@ல�ர��தி ர�ய�தா, �ய�தா உ�ய�த �வOபிண 6 || ௮௬ || 
 
�யாபின 6, விவிதாகாரா, வி�யா உவி�யா �வOபிண 6 | 
மஹாகாேமஶ னயனா, 5Hதா8லாத ெகௗHத6 || ௮௭ || 
 
ப�தஹா/த தேமாேபத பா�ம�-பா�ஸ�ததிஃ | 
ஶிவDத6, ஶிவாரா�யா, ஶிவ@/தி, Lஶிவ�க' || ௮௮ || 
 
ஶிவ�#யா, ஶிவபரா, ஶி�ேட�டா, ஶி�ட;ஜிதா | 
அ�ரேமயா, �வ�ரகாஶா, மேனாவாசாம ேகாசரா || ௮௯ || 
 
சி:ச�தி, LேசதனாOபா, ஜடஶ�தி, /ஜடா�மிகா | 
காய�', �யா8�தி, �ஸ��யா, �விஜ���த னிேஷவிதா || ௯0 || 
 
த��வாஸனா, த��வமயீ, ப�சேகாஶா�தர�திதா | 
னி�^மமஹிமா, னி�யெயௗவனா, மதஶாலின 6 || ௯௧ || 
 
மத[/ணித ர�தா06, மதபாடல க�ட;ஃ | 
ச�தன �ரவதி�தா�கீ, சா�ேபய 5ஸும �#யா || ௯௨ || 
 
5ஶலா, ேகாமலாகாரா, 535_ளா, 5ேலLவ' | 
5ள5�டாலயா, ெகௗள மா/கத�பர ேஸவிதா || ௯௩ || 
 
5மார கணனாதா�பா, 1�7ஃ, %�7, /மதி, /��திஃ | 
ஶா�திஃ, �வ�திமத6, கா�தி, /ன�தின 6, வி�னனாஶின 6 || ௯௪ || 
 
ேதேஜாவத6, �#னயனா, ேலாலா06 காமOபிண 6 | 
மாலின 6, ஹ�ஸின 6, மாதா, மலயாசல வாஸின 6 || ௯௫ || 
 
ஸுHகீ, னளின 6, ஸு�Oஃ, ேஶாபனா, ஸுரனாயிகா | 
காலக�P, கா�திமத6, ே0ாபிண 6, ஸூSமOபிண 6 || ௯௬ || 
 
வFேரLவ', வாமேதவ 6, வேயா உவ�தா விவ/ஜிதா | 
ஸி�ேதLவ', ஸி�தவி�யா, ஸி�தமாதா, யஶ�வின 6 || ௯௭ || 
 
விஶு�தி ச�ரனிலயா, உர�தவ/ணா, �#ேலாசனா | 
க!வா�காதி �ரஹரணா, வதைனக ஸம�விதா || ௯௮ || 
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பாயஸா�ன�#யா, �வ� �தா, பஶுேலாக பய�க' | 
அ��தாதி மஹாஶ�தி ஸ���தா, டாகின 6Lவ' || ௯௯ || 
 
அனாஹதா�ஜ னிலயா, Lயாமாபா, வதன�வயா | 
த��!ேராFFவலா, உ0மாலாதிதரா, 3திர ஸ��திதா || ௧00 || 
 
காளரா�/யாதி ஶ��ேயாக��தா, �னி�ெதௗதன�#யா | 
மஹாவ 6ேர��ர வரதா, ராகி\ய�பா �வOபிண 6 || ௧0௧ || 
 
மணி;ரா�ஜ னிலயா, வதன�ரய ஸ�?தா | 
வFராதிகா?ேதாேபதா, டாம/யாதிபி ரா��தா || ௧0௨ || 
 
ர�தவ/ணா, மா�ஸனி�டா, 5டா�ன �'தமானஸா | 
ஸம�த ப�தஸுகதா, லாகி�ய�பா �வOபிண 6 || ௧0௩ || 
 
�வாதி�டானா�% ஜகதா, ச1/வ��ர மேனாஹரா | 
ஶூலா�யா?த ஸ�ப�னா, பீதவ/ணா, உதிக/விதா || ௧0௪ || 
 
ேமேதானி�டா, ம1�'தா, ப�தி�யாதி ஸம�விதா | 
த�ய�னாஸ�த 8�தயா, டாகின 6 Oபதா#ண 6 || ௧0௫ || 
 
@லா தாரா�%ஜாOடா, ப�சவ��ரா, உ�திஸ��திதா | 
அ�5ஶாதி �ரஹரணா, வரதாதி னிேஷவிதா || ௧0௬ || 
 
H�ெகௗதனாஸ�த சி�தா, ஸாகி�ய�பா�வOபிண 6 | 
ஆFஞா ச�ரா�ஜனிலயா, ஶு�லவ/ணா, ஷடானனா || ௧0௭ || 
 
மFஜாஸ��தா, ஹ�ஸவத6 H�யஶ�தி ஸம�விதா | 
ஹ#�ரா�ைனக ரஸிகா, ஹாகின 6 Oபதா#ண 6 || ௧0௮ || 
 
ஸஹ�ரதள ப�ம�தா, ஸ/வவ/ேணாப ேஶாபிதா | 
ஸ/வா?ததரா, ஶு�ல ஸ��திதா, ஸ/வேதாHகீ || ௧0௯ || 
 
ஸ/ெவௗதன �'தசி�தா, யாகி�ய�பா �வOபிண 6 | 
�வாஹா, �வதா, உமதி, /ேமதா, L3திஃ, ���தி, ர��தமா || ௧௧0 || 
 
%\யகீ/திஃ, %\யல�யா, %\யLரவண கீ/தனா | 
%ேலாமஜா/சிதா, ப�தேமாசன 6, ப�1ராலகா || ௧௧௧ || 
 
விம/ஶOபிண 6, வி�யா, வியதாதி ஜக��ரஸூஃ | 
ஸ/வ�யாதி �ரஶமன6, ஸ/வ���? னிவா#ண 6 || ௧௧௨ || 
 
அ�ரக\யா, உசி��யOபா, கலிகEமஷ னாஶின 6 | 
கா�யாயின 6, காலஹ��', கமலா0 னிேஷவிதா || ௧௧௩ || 
 
தா�;ல ;#த Hகீ, தா7மீ 5ஸும�ரபா | 
��கா06, ேமாஹின 6, H�யா, ��டான 6, மி�ரOபிண 6 || ௧௧௪ || 
 
னி�ய���தா, ப�தனிதி, /னிய��', னிகிேலLவ' | 
ைம�/யாதி வாஸனால�யா, மஹா�ரளய ஸா0ிண 6 || ௧௧௫ || 

Page 8 of 13

Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)



 
பராஶ�திஃ, பரானி�டா, �ரFஞான கனOபிண 6 | 
மா�வ 6பானாலஸா, ம�தா, மா��கா வ/ண Oபிண 6 || ௧௧௬ || 
 
மஹாைகலாஸ னிலயா, ��ணால ��1ேதா/லதா | 
மஹன6யா, தயா@/த6, /மஹாஸா�ராFயஶாலின 6 || ௧௧௭ || 
 
ஆ�மவி�யா, மஹாவி�யா, �வி�யா, காமேஸவிதா | 
�ேஷாடஶா0' வி�யா, �#[டா, காமேகா7கா || ௧௧௮ || 
 
கடா0கி�க' ;த கமலா ேகா7ேஸவிதா | 
ஶிரஃ�திதா, ச��ரனிபா, பால�ேத��ர த�ஃ�ரபா || ௧௧௯ || 
 
8�தய�தா, ரவி�ர�யா, �#ேகாணா�தர த6பிகா | 
தா0ாயண6, ைத�யஹ��', த0யFஞ வினாஶின 6 || ௧௨0 || 
 
தரா�ேதாளித த6/கா06, தரஹாேஸாFFவல�Hகீ | 
53@/தி, /5ணனிதி, /ேகாமாதா, 5ஹஜ�ம;ஃ || ௧௨௧ || 
 
ேதேவஶ,ீ த�டன6தி�தா, தஹராகாஶ Oபிண 6 | 
�ரதிப�H�ய ராகா�த திதிம�டல ;ஜிதா || ௧௨௨ || 
 
களா�மிகா, களானாதா, கா�யாலாப விேனாதின 6 | 
ஸசாமர ரமாவாண 6 ஸ�யத0ிண ேஸவிதா || ௧௨௩ || 
 
ஆதிஶ�தி, ரேமயா, உ�மா, பரமா, பாவனா��திஃ | 
அேனகேகா7 �ர8மா�ட ஜனன6, தி�யவி�ரஹா || ௧௨௪ || 
 
�+�கா', ேகவலா, 58யா, ைகவEய பததாயின 6 | 
�#%ரா, �#ஜக�வ��யா, �#@/தி, ��#தேஶLவ' || ௧௨௫ || 
 
�/ய0', தி�யக�தா!யா, ஸி�Dர திலகா�சிதா | 
உமா, ைஶேல��ரதனயா, ெகௗ', க�த/வ ேஸவிதா || ௧௨௬ || 
 
விLவக/பா, �வ/ணக/பா, உவரதா வாகத6Lவ' | 
�யானக�யா, உப#:ேச�யா, Fஞானதா, Fஞானவி�ரஹா || ௧௨௭ || 
 
ஸ/வேவதா�த ஸ�ேவ�யா, ஸ�யான�த �வOபிண 6 | 
ேலாபாH�ரா/சிதா, +லா�V�த �ர8மா�டம�டலா || ௧௨௮ || 
 
அ��Lயா, ��Lயரஹிதா, விFஞா�', ேவ�யவ/ஜிதா | 
ேயாகின 6, ேயாகதா, ேயா�யா, ேயாகான�தா, ?க�தரா || ௧௨௯ || 
 
இ:சாஶ�தி Fஞானஶ�தி �#யாஶ�தி �வOபிண 6 | 
ஸ/வதாரா, ஸு�ரதி�டா, ஸதஸ�-Oபதா#ண 6 || ௧௩0 || 
 
அ�ட@/தி, ரஜாைஜ�', ேலாகயா�ரா விதாயின 6 | 
ஏகாகின 6, ;மOபா, னி/�ைவதா, �ைவதவ/ஜிதா || ௧௩௧ || 
 
அ�னதா, வஸுதா, ���தா, �ர8மா�ைம�ய �வOபிண 6 | 
��ஹத6, �ரா8மண6, �ரா8மீ, �ர8மான�தா, பலி�#யா || ௧௩௨ || 
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பாஷாOபா, ��ஹ�ேஸனா, பாவாபாவ விவ/ஜிதா | 
ஸுகாரா�யா, ஶுபக', ேஶாபனா ஸுலபாகதிஃ || ௧௩௩ || 
 
ராஜராேஜLவ', ராFயதாயின 6, ராFயவEலபா | 
ராஜ�-��பா, ராஜபீட னிேவஶித னிஜாL#தாஃ || ௧௩௪ || 
 
ராFயலSமீஃ, ேகாஶனாதா, ச1ர�க பேலLவ' | 
ஸா�ராFயதாயின 6, ஸ�யஸ�தா, ஸாகரேமகலா || ௧௩௫ || 
 
த60ிதா, ைத�யஶமன6, ஸ/வேலாக வஶ�க' | 
ஸ/வா/ததா�', ஸாவி�', ஸ:சிதான�த Oபிண 6 || ௧௩௬ || 
 
ேதஶகாலா உப#:சி�னா, ஸ/வகா, ஸ/வேமாஹின 6 | 
ஸர�வத6, ஶா��ரமய,ீ 5ஹா�பா, 58யOபிண 6 || ௧௩௭ || 
 
ஸ/ேவாபாதி வினி/H�தா, ஸதாஶிவ பதி�ரதா | 
ஸ��ரதாேயLவ', ஸா�வ 6, 53ம�டல Oபிண 6 || ௧௩௮ || 
 
5ேலா�த6/ணா, பகாரா�யா, மாயா, ம1மத6, மஹ6 | 
கணா�பா, 58யகாரா�யா, ேகாமலா�கீ, 53�#யா || ௧௩௯ || 
 
�வத��ரா, ஸ/வத��ேரஶ,ீ த0ிணா@/தி Oபிண 6 | 
ஸனகாதி ஸமாரா�யா, ஶிவFஞான �ரதாயின 6 || ௧௪0 || 
 
சி�களா,ந�தகலிகா, �ேரமOபா, �#ய�க' | 
னாமபாராயண �'தா, ன�திவி�யா, னேடLவ' || ௧௪௧ || 
 
மி�யா ஜகததி�டானா H�திதா, H�திOபிண 6 | 
லா�ய�#யா, லயக', லFஜா, ர�பாதி வ�திதா || ௧௪௨ || 
 
பவதாவ ஸுதா���7ஃ, பாபார\ய தவானலா | 
ெதௗ/பா�யDல வாDலா, ஜரா�வா�த ரவி�ரபா || ௧௪௩ || 
 
பா�யா�திச��#கா, ப�தசி�தேககி கனாகனா | 
ேராகப/வத த�ேபாளி, /���?தா3 5டா#கா || ௧௪௪ || 
 
மேஹLவ', மஹாகாள 6, மஹா�ராஸா, மஹா உஶனா | 
அப/ணா, ச�7கா, ச�டH�டா உஸுர னிஷூதின 6 || ௧௪௫ || 
 
0ரா0ரா�மிகா, ஸ/வேலாேகஶ,ீ விLவதா#ண 6 | 
�#வ/கதா�', ஸுபகா, �/ய�பகா, �#5ணா�மிகா || ௧௪௬ || 
 
�வ/காபவ/கதா, ஶு�தா, ஜபா%�ப னிபா��திஃ | 
ஓேஜாவத6, �?திதரா, யFஞOபா, �#ய�ரதா || ௧௪௭ || 
 
1ராரா�யா, 1ராத/ஷா, பாட+ 5ஸும�#யா | 
மஹத6, ேம3னிலயா, ம�தார 5ஸும�#யா || ௧௪௮ || 
 
வ 6ராரா�யா, விரா!Oபா, விரஜா, விLவேதாHகீ | 
�ர�ய�Oபா, பராகாஶா, �ராணதா, �ராணOபிண 6 || ௧௪௯ || 
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மா/தா�ட ைபரவாரா�யா, ம��#ண6 �ய�தராFயDஃ | 
�#%ேரஶ,ீ ஜய�ேஸனா, னி��ைர5\யா, பராபரா || ௧௫0 || 
 
ஸ�யFஞானாந�தOபா, ஸாமர�ய பராயணா | 
கப/தின 6, கலாமாலா, காம1�,காமOபிண 6 || ௧௫௧ || 
 
களானிதிஃ, கா�யகளா, ரஸFஞா, ரஸேஶவதிஃ | 
%�டா, %ராதனா, ;Fயா, %�கரா, %�கேர0ணா || ௧௫௨ || 
 
பர�Fேயாதிஃ, பர�தாம, பரமாKஃ, பரா�பரா | 
பாஶஹ�தா, பாஶஹ��', பரம��ர விேபதின 6 || ௧௫௩ || 
 
@/தா, உ@/தா,நி�ய���தா, Hனி மானஸ ஹ�ஸிகா | 
ஸ�ய�ரதா, ஸ�யOபா, ஸ/வா�த/யாமின 6, ஸத6 || ௧௫௪ || 
 
�ர8மாண 6, �ர8மஜனன6, பஹுOபா, %தா/சிதா | 
�ரஸவி�', �ரச�டாaஞா, �ரதி�டா, �ரகடா��திஃ || ௧௫௫ || 
 
�ராேணLவ', �ராணதா�', ப�சாஶ�-பீடOபிண 6 | 
விL��கலா, விவி�த�தா, வ 6ரமாதா, விய��ரஸூஃ || ௧௫௬ || 
 
H5�தா, H�தி னிலயா, @லவி�ரஹ Oபிண 6 | 
பாவFஞா, பவேராக�ன 6 பவச�ர �ரவ/தின 6 || ௧௫௭ || 
 
ச�த�ஸாரா, ஶா��ரஸாரா, ம��ரஸாரா, தேலாத' | 
உதாரகீ/தி, 3�தாமைவபவா, வ/ணOபிண 6 || ௧௫௮ || 
 
ஜ�ம���? ஜராத�த ஜன விLரா�தி தாயின 6 | 
ஸ/ேவாபனிஷ 1�5�டா, ஶா��யத6த களா�மிகா || ௧௫௯ || 
 
க�பீரா, ககனா�தஃ�தா, க/விதா, கானேலாVபா | 
கEபனாரஹிதா, கா�டா, கா�தா, கா�தா/த வி�ரஹா || ௧௬0 || 
 
கா/யகாரண னி/H�தா, காமேகளி தர�கிதா | 
கன�-கனகதாட�கா, +லாவி�ரஹ தா#ண 6 || ௧௬௧ || 
 
அஜா0ய வினி/H�தா, H�தா 0ி�ர�ரஸாதின 6 | 
அ�த/Hக ஸமாரா�யா, பஹி/Hக ஸு1/லபா || ௧௬௨ || 
 
�ரயீ, �#வ/க னிலயா, �#�தா, �#%ரமாலின 6 | 
னிராமயா, னிரால�பா, �வா�மாராமா, ஸுதா��திஃ || ௧௬௩ || 
 
ஸ�ஸாரப�க னி/ம�ன ஸH�தரண ப�7தா | 
யFஞ�#யா, யFஞக/�', யஜமான �வOபிண 6 || ௧௬௪ || 
 
த/மாதாரா, தனா�ய0ா, தனதா�ய விவ/தின 6 | 
வி�ர�#யா, வி�ரOபா, விLவ�ரமண கா#ண 6 || ௧௬௫ || 
 
விLவ�ராஸா, வி�3மாபா, ைவ�ணவ 6, வி�KOபிண 6 | 
அேயானி, /ேயானினிலயா, [ட�தா, 5லOபிண 6 || ௧௬௬ || 
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வ 6ரேகா�P�#யா, வ 6ரா, ைன�க/�யா, னாதOபிண 6 | 
விFஞான கலனா, கEயா வித�தா, ைப�தவாஸனா || ௧௬௭ || 
 
த��வாதிகா, த��வமய,ீ த��வம/த �வOபிண 6 | 
ஸாமகான�#யா, ெஸௗ�யா, ஸதாஶிவ 5��பின 6 || ௧௬௮ || 
 
ஸ�யாபஸ�ய மா/க�தா, ஸ/வாப�வி னிவா#ண 6 | 
�வ�தா, �வபாவம1ரா, த6ரா, த6ர ஸம/சிதா || ௧௬௯ || 
 
ைசத�யா/�ய ஸமாரா�யா, ைசத�ய 5ஸும�#யா | 
ஸேதாதிதா, ஸதா1�டா, த3ணாதி�ய பாடலா || ௧௭0 || 
 
த0ிணா, த0ிணாரா�யா, தர�ேமர Hகா�%ஜா | 
ெகௗளின 6 ேகவலா,ந/�யா ைகவEய பததாயின 6 || ௧௭௧ || 
 
�ேதா�ர�#யா, �1திமத6, L3திஸ��1த ைவபவா | 
மன�வின 6, மானவத6, மேஹஶ,ீ ம�களா��திஃ || ௧௭௨ || 
 
விLவமாதா, ஜக�தா�', விஶாலா06, விராகிண 6| 
�ரகEபா, பரேமாதாரா, பராேமாதா, மேனாமயீ || ௧௭௩ || 
 
�ேயாமேகஶ,ீ விமான�தா, வF#ண6, வாமேகLவ' | 
ப�சயFஞ�#யா, ப�ச�ேரத ம�சாதிஶாயின 6 || ௧௭௪ || 
 
ப�சமீ, ப�ச;ேதஶ,ீ ப�ச ஸ��ேயாபசா#ண 6 | 
ஶாLவத6, ஶாLவைதLவ/யா, ஶ/மதா, ஶ�%ேமாஹின 6 || ௧௭௫ || 
 
தரா, தரஸுதா, த�யா, த/மிண 6, த/மவ/தின 6 | 
ேலாகாத6தா, 5ணாத6தா, ஸ/வாத6தா, ஶமா�மிகா || ௧௭௬ || 
 
ப�Dக 5ஸும �ர�யா, பாலா, +லாவிேனாதின 6 | 
ஸும�கள 6, ஸுகக', ஸுேவஷா!யா, ஸுவாஸின 6 || ௧௭௭ || 
 
ஸுவாஸி�ய/சன�'தா, ேஶாபனா, ஶு�த மானஸா | 
பி�1 த/பண ஸ�1�டா, ;/வஜா, �#%ரா�பிகா || ௧௭௮ || 
 
தஶH�ரா ஸமாரா�யா, �#%ரா �வஶ�க' | 
FஞானH�ரா, Fஞானக�யா, FஞானFேஞய �வOபிண 6 || ௧௭௯ || 
 
ேயானிH�ரா, �#க�ேடஶ,ீ �#5ணா�பா, �#ேகாணகா | 
அனகா�%த சா#�ரா, வா�சிதா/த �ரதாயின 6 || ௧௮0 || 
 
அ�யாஸாதி ஶயFஞாதா, ஷட�வாத6த Oபிண 6 | 
அ�யாஜ க3ணா@/தி, ரFஞான�வா�த த6பிகா || ௧௮௧ || 
 
ஆபாலேகாப விதிதா, ஸ/வா�Eல��ய ஶாஸனா | 
� ச�ரராஜனிலயா, �ம��#%ர ஸு�த' || ௧௮௨ || 
 
� ஶிவா, ஶிவஶ��ைய�ய Oபிண 6, லலிதா�பிகா | 
ஏவ� �லலிதாேத�யா னா�னா� ஸாஹ�ரக� ஜ5ஃ || ௧௮௩ || 
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|| இதி � �ர8மா�ட%ராேண, உ�தரக�ேட, � ஹய�'வாக��ய 
ஸ�வாேத, �லலிதாரஹ�யனாம � லலிதா ரஹ�யனாம 
ஸாஹ�ர�ேதா�ர கதன� னாம �வித6ேயா உ�யாயஃ || 
 
ஸி�Dரா3ண வி�ரஹா� �#ணயனா� மாணி�ய ெமௗளி�%ர- 
�தாரானாயக ேஶகரா� �மிதHகீ மாபீன வே0ா3ஹா� | 
பாணி�யா மலி;/ண ர�ன சஷக� ர�ேதா�பல� பி�ரத6� 
ெஸௗ�யா� ர�னகட�த ர�த சரணா� �யாேய�பராம�பிகா� || 
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