Chants of vaidyagrama....

Lalita Sahasranamam
ஓ" ||
அ$ய & ல(தா தி,ய ஸஹ$ரனாம $ேதா3ர மஹாம"3ர$ய,
வஃசி7யாதி வா8ேதவதா 9ஷயஃ, அ;<=> ச"தஃ, & ல(தா
பராப@டாாிகா மஹா 3ாிCர ஸு"தாீ ேதவதா, ஐ" Gஜ", 8I"
ச8திஃ, ெஸௗஃ கீலக", மம தLமாLத காம ேமாM சNLவித
பலCOஷாLத P33யLேத ல(தா 3ாிCரஸு"தாீ பராப@டாாிகா
ஸஹ$ர னாம ஜேப வினிேயாகஃ
கர7யாஸஃ
ஐ" அ"Q<டா>யா" னமஃ, 8I" தLஜனீ>யா" னமஃ, ெஸௗஃ
ம3யமா>யா" னமஃ, ெஸௗஃ அனாமிகா>யா" னமஃ, 8I"
கனி<Rகா>யா" னமஃ, ஐ" கரதல கர>9<டா>யா" னமஃ
அ"க7யாஸஃ
ஐ" S9தயாய னமஃ, 8I" ஶிரேஸ $வாஹா, ெஸௗஃ ஶிகாைய
வஷ@, ெஸௗஃ கவUஹாய ஹு", 8I" ேன3ர3ரயாய ெவௗஷ@, ஐ"
அ$3ராயப@, VLCவ$ஸுவேராமிதி தி8ப"தஃ

3யான"
அOணா" கOணா தர"கிதாMீ" 39தபாஃசாXQச
C<பபாணசாபா" |
அணிமாதிபி ரா,9தா" மYைகஃ அஹமி3ேயவ விபாவேய பவானீ"
|| 1 ||
3யாேய3 ப3மாஸன$தா" விகPதவதனா" ப3ம ப3ராயதாMீ"
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ேஹமாபா" Gதவ$3ரா" கரக(த லஸம3ேதமப3மா" வரா"கீ" |
ஸLவால"காரZ8தா" ஸகலமபயதா" ப8தன"ரா" பவானீ"
& வி3யா" சா[த\Lதி" ஸகல ஸுரஸுதா" ஸLவஸ"ப3>ரதா3ாீ" || 2 ||
ஸQ"Qம விேலபனா மளிக^"பி க$_ாிகா"
ஸம"த ஹPேதMணா" ஸஃசர சாப பாஃசாXQசா" |
அஃேசஷ ஜனேமாஹினீ மOணமா`ய Vேஷாaaவலா"
ஜபாQஸும பாஸுரா" ஜபவிெதௗ $மேர த"பிகா" || 3 ||
P"_ராOண வி8ரஹா" 3ாிணயனா" மாணி8ய ெமௗளி$Cர3தாரானாயக ஃேசகரா" $மிதbகீ மாGன வேMாOஹா" |
பாணி>யா ம(VLண ர3ன சஷக" ர8ேதா3பல" பி>ரதீ"
ெஸௗ"யா" ர3னகட$த ர8த சரணா" 3யாேய3பராம"பிகா" || 4 ||
லமி3யாதி ப"UஹVஜா" விபாவேய3
ல" >9திc த33வா3மிகாைய #ாீ ல(தாேத,ைய க"த"
பாிக`பயாமி
ஹ" ஆகாஶ த33வா3மிகாைய #ாீ ல(தாேத,ைய C<ப"
பாிக`பயாமி
ய" வாZ த33வா3மிகாைய #ாீ ல(தாேத,ைய _ப" பாிக`பயாமி
ர" வSனி த33வா3மிகாைய #ாீ ல(தாேத,ைய தீப"
பாிக`பயாமி
வ" அ"9த த33வா3மிகாைய #ாீ ல(தாேத,ைய அ"9த
ைனேவ3ய" பாிக`பயாமி
ஸ" ஸLவ த33வா3மிகாைய #ாீ ல(தாேத,ைய தா"Vலாதி
ஸLேவாபசாரா7 பாிக`பயாமி
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QOL>ரSம QOLவி<eஃ QOLேதேவா மேஹ<வரஃ |
QOL$ஸாMா3 பர>ரSம த$ைம & Qரேவ னமஃ ||
ஹாிஃ ஓ"
& மாதா, & மஹாராaஞீ, &ம3-P"ஹாஸேனஃUவாீ |
சித8னி Q"டஸ"Vதா, ேதவகாLயஸb3யதா || 1 ||
உ3ய3பா; ஸஹ$ராபா, சNLபாஹு ஸம7விதா |
ராக$வhப பாஃசா@யா, 8ேராதாகாரா"Qஃேசாaaவலா || 2 ||
மேனாhேபMுேகாத"டா, ப"சத7மா3ர ஸாயகா |
னிஜாOண >ரபாVர மaஜ3->ரSமா"டம"டலா || 3 ||
ச"பகா8ேசாக C7னாக ெஸௗக"திக லஸ3கசா
QOவி"த மணிஃUேரணீ கன3ேகாiர ம"Rதா || 4 ||
அ<டமீ ச"3ர வி>ராஜ தளிக$தல ஃேசாபிதா |
bகச"3ர கள"காப "9கனாபி விஃேசஷகா || 5 ||
வதன$மர மா"க`ய 89ஹேதாரண சி`(கா |
வ83ரலjமீ பாீவாஹ சல7மீனாப ேலாசனா || 6 ||
னவச"பக C<பாப னாஸாத"ட விராஜிதா |
தாராகா"தி திர$காாி னாஸாபரண பாஸுரா || 7 ||
கத"ப ம"ஜாீ8k>த கLணVர மேனாஹரா |
தாட"க ZகளீVத தபேனா=ப ம"டலா || 8 ||
ப3மராக ஃசிலாதLஃச பாிபாவி கேபாலVஃ |
னவவி3Oம பி"ப & 7ய8காாி ரதனUசதா || 9 ||
ஃ^3த வி3யா"Qராகார 3விஜப"8தி 3வேயாaaவலா |
கLVரcR காேமாத ஸமாகLஷ 3திக"தரா || 10 ||
னிஜஸ`லாப மாNLய வினிLபL-3Pத கUசG |
ம"த$மித >ரபாVர மaஜ3-காேமஶ மானஸா || 11 ||
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அனாக(த ஸா39 ஃசய ^Cக & விராஜிதா |
காேமஃச ப3த மாXக`ய ஸூ3ர ஃேசாபித க[தரா || 12 ||
கனகா"கத ேகYர கமனீய Cஜா7விதா |
ர3ன8ைரேவய சி"தாக ேலாலb8தா பலா7விதா || 13 ||
காேமஃUவர >ேரமர3ன மணி >ரதிபண$தனீ|
னா>யாலவால ேராமாளி லதாபல Qச3வm || 14 ||
லjயேராமலதா தாரதா ஸb7ேனய ம3யமா |
$தனபார தள7-ம3ய ப@டப"த வளி3ரயா || 15 ||
அOணாOண ெகௗஸு"ப வ$3ர பா$வ3-கiதi |
ர3னகி"கிணி கார"ய ரஶனாதாம Vஷிதா || 16 ||
காேமஃசaஞாத ெஸௗபா8ய மாLதேவாO 3வயா7விதா |
மாணி8ய மQடாகார ஜா;3வய விராஜிதா || 17 ||
இ"3ரேகாப பாிMி>த $மர _ணாப ஜ"கிகா |
oடQ`பா oLம>9<ட ஜயி<e >ரபதா7விதா || 18 ||
னகதீதிதி ஸ"ச7ன னமaஜன தேமாQணா |
பத3வய >ரபாஜால பரா89த ஸேராOஹா || 19 ||
Ppஜான மணிம"ஜீர மq"Rத & பதா"Cஜா |
மராளீ ம"தகமனா, மஹாலாவqய ஃேசவதிஃ || 20 ||
ஸLவாOணாஉனவ3யா"கீ ஸLவாபரண Vஷிதா |
ஶிவகாேம#வரா"க$தா, ஶிவா, $வாதீன வ`லபா || 21 ||
ஸுேமO ம3ய#9"க$தா, #ாீம7னகர னாயிகா |
சி"தாமணி 89ஹா"த$தா, ப"ச>ரSமாஸன$திதா || 22 ||
மஹாப3மாடc ஸ"$தா, கத"ப வனவாPனீ |
ஸுதாஸாகர ம3ய$தா, காமாMீ காமதாயினீ || 23 ||
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ேதவLஷி கணஸ"காத $_யமானா3ம ைவபவா |
ப"டாஸுர வேதா3Z8த ஶ8திேஸனா ஸம7விதா || 24 ||
ஸ"ப3காீ ஸமாhட P"Nர ,ரஜேஸவிதா |
அ#வாhடாதி<Rதா#வ ேகாRேகாR பிரா,9தா || 25 ||
ச8ரராஜ ரதாhட ஸLவாZத பாி<89தா |
ேகயச8ர ரதாhட ம"3ாிணீ பாிேஸவிதா || 26 ||
கிாிச8ர ரதாhட த"டனாதா Cர$89தா |
aவாலாமா(னி காMி>த வSனி>ராகார ம3யகா || 27 ||
ப"டைஸ7ய வேதா3Z8த ஶ8தி வி8ரமஹLஷிதா |
னி3யா பரா8ரமாேடாப னிாீMண ஸb3ஸுகா || 28 ||
ப"டC3ர வேதா3Z8த பாலாவி8ரம ன"திதா |
ம"3ாிqய"பா விரசித விஷ"க வதேதாஷிதா || 29 ||
விஶு8ர >ராணஹரண வாராஹீ cLயன"திதா |
காேம#வர bகாேலாக க`பித #ாீ கேண#வரா || 30 ||
மஹாகேணஶ னிLபி7ன வி8னய"3ர >ரஹLஷிதா |
ப"டாஸுேர"3ர னிLb8த ஶ$3ர >ர3ய$3ர வLஷிணீ || 31 ||
கரா"Qளி னேகா3ப7ன னாராயண தஶா89திஃ |
மஹாபாஶுபதா$3ரா8னி னிLத8தாஸுர ைஸனிகா || 32 ||
காேம#வரா$3ர னிLத8த ஸப"டாஸுர ஶூ7யகா |
>ரSேமாேப"3ர மேஹ"3ராதி ேதவஸ"$Nத ைவபவா || 33 ||
ஹரேன3ரா8னி ஸ"த8த காம ஸ"ஜீவெனௗஷதிஃ |
#ாீம3வா8பவ oைடக $வhப bகப"கஜா || 34 ||
க"டாதஃ கRபLய"த ம3யoட $வhபிணீ |
ஶ8திoைடக தாப7ன க@யேதாபாக தாாிணீ || 35 ||
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\லம"3ரா3மிகா, \லoட 3ரய கேளபரா |
Qளா"9ைதக ரPகா, Qளஸ"ேகத பா(னீ || 36 ||
Qளா"கனா, Qளா"தஃ$தா, ெகௗளினீ, Qளேயாகினீ |
அQளா, ஸமயா"தஃ$தா, ஸமயாசார த3பரா || 37 ||
\லாதாைரக னிலயா, >ரSம8ர"தி விேபதினீ |
மணிVரா"த Oதிதா, வி<e8ர"தி விேபதினீ || 38 ||
ஆaஞா ச8ரா"தராள$தா, O3ர8ர"தி விேபதினீ |
ஸஹ$ராரா"Cஜா hடா, ஸுதாஸாராபி வLஷிணீ || 39 ||
தR`லதா ஸமOசிஃ, ஷ@-ச8ேராபாி ஸ"$திதா |
மஹாஶ8திஃ, Q"ட(னீ, பிஸத"N தனீயr || 40 ||
பவானீ, பாவனாக"யா, பவாரqய Qடாாிகா |
ப3ர>ாியா, ப3ர\Lதி, Lப8தெஸௗபா8ய தாயினீ || 41 ||
ப8தி>ாியா, ப8திக"யா, ப8திவ#யா, பயாபஹா |
ஶா"பc, ஶாரதாரா3யா, ஶLவாணீ, ஶLமதாயினீ || 42 ||
ஶா"காீ, #ாீகாீ, ஸா3c, ஶரUச"3ரனிபானனா |
ஶாேதாதாீ, ஶா"திமதீ, னிராதாரா, னிர"ஜனா || 43 ||
னிLேலபா, னிLமலா, னி3யா, னிராகாரா, னிராQலா |
னிLQணா, னி<களா, ஶா"தா, னி<காமா, னிOப>லவா || 44 ||
னி3யb8தா, னிLவிகாரா, னி<>ரப"சா, னிரா#ரயா |
னி3யஶு3தா, னி3யC3தா, னிரவ3யா, னிர"தரா || 45 ||
னி<காரணா, னி<கள"கா, னிOபாதி, Lனிாீ#வரா |
னீராகா, ராகமதனீ, னிLமதா, மதனாஶினீ || 46 ||
னி#சி"தா, னிரஹ"காரா, னிLேமாஹா, ேமாஹனாஶினீ |
னிLமமா, மமதாஹ"3ாீ, னி<பாபா, பாபனாஶினீ || 47 ||
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னி<8ேராதா, 8ேராதஶமனீ, னிLேலாபா, ேலாபனாஶினீ |
னிஃஸ"ஶயா, ஸ"ஶய8னீ, னிLபவா, பவனாஶினீ || 48 ||
னிLவிக`பா, னிராபாதா, னிLேபதா, ேபதனாஶினீ |
னிLனாஶா, "93Zமதனீ, னி<8ாியா, னி<பாி8ரஹா || 49 ||
னி$Nலா, னீலசிQரா, னிரபாயா, னிர3யயா |
NLலபா, NLகமா, NLகா, Nஃகஹ"3ாீ, ஸுக>ரதா || 50 ||
N<ட_ரா, Nராசார ஶமனீ, ேதாஷவLஜிதா |
ஸLவaஞா, ஸா"3ரகOணா, ஸமானாதிகவLஜிதா || 51 ||
ஸLவஶ8திமm, ஸLவம"களா, ஸ3கதி>ரதா |
ஸLேவ#வாீ, ஸLவமm, ஸLவம"3ர $வhபிணீ || 52 ||
ஸLவய"3ரா3மிகா, ஸLவத"3ரhபா, மேனா7மனீ |
மாேஹ#வாீ, மஹாேதc, மஹாலjமீ, L"9ட>ாியா || 53 ||
மஹாhபா, மஹாVaயா, மஹாபாதக னாஶினீ |
மஹாமாயா, மஹாஸ33வா, மஹாஶ8தி Lமஹாரதிஃ || 54 ||
மஹாேபாகா, மைஹ#வLயா, மஹாcLயா, மஹாபலா |
மஹாC3தி, LமஹாP3தி, Lமஹாேயாேக#வேர#வாீ || 55 ||
மஹாத"3ரா, மஹாம"3ரா, மஹாய"3ரா, மஹாஸனா |
மஹாயாக 8ரமாரா3யா, மஹாைபரவ Vஜிதா || 56 ||
மேஹ#வர மஹாக`ப மஹாதா"டவ ஸாMிணீ |
மஹாகாேமஶ மஹிஷீ, மஹா3ாிCர ஸு"தாீ || 57 ||
சNஃஷ<@Zபசாரா@யா, சN<ஷ<R களாமm |
மஹா சN<ஷ<R ேகாR ேயாகினீ கணேஸவிதா || 58 ||
ம;வி3யா, ச"3ரவி3யா, ச"3ரம"டலம3யகா |
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சாOhபா, சாOஹாஸா, சாOச"3ர களாதரா || 59 ||
சராசர ஜக7னாதா, ச8ரராஜ னிேகதனா |
பாLவதீ, ப3மனயனா, ப3மராக ஸம>ரபா || 60 ||
ப"ச>ேரதாஸனாrனா, ப"ச>ரSம $வhபிணீ |
சி7மm, பரமான"தா, விaஞான கனhபிணீ || 61 ||
3யான3யா39 3ேயயhபா, தLமாதLம விவLஜிதா |
வி#வhபா, ஜாகாிணீ, $வப"தீ, ைதஜஸா3மிகா || 62 ||
ஸு>தா, >ராaஞா3மிகா, NLயா, ஸLவாவ$தா விவLஜிதா |
$9<RகL3ாீ, >ரSமhபா, ேகா>3ாீ, ேகாவி"தhபிணீ || 63 ||
ஸ"ஹாாிணீ, O3ரhபா, திேராதானகாீ#வாீ |
ஸதாஶிவா;8ரஹதா, ப"ச893ய பராயணா || 64 ||
பா;ம"டல ம3ய$தா, ைபரc, பகமா(னீ |
ப3மாஸனா, பகவதீ, ப3மனாப ஸேஹாதாீ || 65 ||
உ7ேமஷ னிமிேஷா3ப7ன விப7ன Cவனாவளிஃ |
ஸஹ$ரஶ ீLஷவதனா, ஸஹ$ராMீ, ஸஹ$ரபா3 || 66 ||
ஆ>ரSம கீடஜனனீ, வLணா#ரம விதாயினீ |
னிஜாaஞாhபனிகமா, CqயாCqய பல>ரதா || 67 ||
#Oதி rம"த P"_ாீ89த பாதா>ஜ_ளிகா |
ஸகலாகம ஸ"ேதாஹ ஶு8திஸ"Cட ெமௗ8திகா || 68 ||
COஷாLத>ரதா, VLணா, ேபாகினீ, Cவேன#வாீ |
அ"பிகா,உனாதி னிதனா, ஹாி>ரSேம"3ர ேஸவிதா || 69 ||
னாராயணீ, னாதhபா, னாமhப விவLஜிதா |
Sாீ"காாீ, Sாீமதீ, S93யா, ேஹேயாபாேதய வLஜிதா || 70 ||
ராஜராஜாLசிதா, ராaஞீ, ர"யா, ராஜீவேலாசனா |
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ர"ஜனீ, ரமணீ, ர$யா, ரண3கி"கிணி ேமகலா || 71 ||
ரமா, ராேக"Nவதனா, ரதிhபா, ரதி>ாியா |
ரMாகாீ, ராMஸ8னீ, ராமா, ரமணல"படா || 72 ||
கா"யா, காமகளாhபா, கத"ப Qஸும>ாியா |
க`யாணீ, ஜகதீக"தா, கOணாரஸ ஸாகரா || 73 ||
களாவதீ, களாலாபா, கா"தா, காத"பாீ>ாியா |
வரதா, வாமனயனா, வாOணீமதவிSவலா || 74 ||
வி#வாதிகா, ேவதேவ3யா, வி"3யாசல னிவாPனீ |
விதா3ாீ, ேவதஜனனீ, வி<eமாயா, விலாPனீ || 75 ||
ேM3ர$வhபா, ேM3ேரஶ ீ, ேM3ர ேM3ரaஞ பா(னீ |
Mய,93தி வினிLb8தா, ேM3ரபால ஸமLசிதா || 76 ||
விஜயா, விமலா, வ"3யா, வ"தாO ஜனவ3ஸலா |
வா8வாதினீ, வாமேகஶ ீ, வSனிம"டல வாPனீ || 77 ||
ப8திம3-க`பலதிகா, பஶுபாஶ விேமாசனீ |
ஸ"S9தாேஶஷ பாஷ"டா, ஸதாசார >ரவLதிகா || 78 ||
தாப3ரயா8னி ஸ"த>த ஸமாSலாதன ச"3ாிகா |
தOணீ, தாபஸாரா3யா, த;ம3யா, தேமாஉபஹா || 79 ||
சிதி, $த3பதலjயாLதா, சிேதக ரஸhபிணீ |
$வா3மான"தலcVத >ரSமா3யான"த ஸ"ததிஃ || 80 ||
பரா, >ர3ய8சிதீ hபா, ப#ய"தீ, பரேதவதா |
ம3யமா, ைவகாீhபா, ப8தமானஸ ஹ"Pகா || 81 ||
காேம#வர >ராணனாi, 89தaஞா, காமVஜிதா |
#9"கார ரஸஸ"VLணா, ஜயா, ஜால"தர$திதா || 82 ||
ஓ@யாண Gடனிலயா, பி"Nம"டல வாPனீ |
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ரேஹாயாக 8ரமாரா3யா, ரஹ$தLபண தLபிதா || 83 ||
ஸ3யஃ >ரஸாதினீ, வி#வஸாMிணீ, ஸாMிவLஜிதா |
ஷட"கேதவதா Z8தா, ஷா@Qqய பாிVாிதா || 84 ||
னி3ய8(7னா, னிOபமா, னிLவாண ஸுகதாயினீ |
னி3யா, ேஷாடஶிகாhபா, #ாீக"டாLத ஶாீாிணீ || 85 ||
>ரபாவதீ, >ரபாhபா, >ரP3தா, பரேம#வாீ |
\ல>ர89தி ர,ய8தா, ,ய8தாஉ,ய8த $வhபிணீ || 86 ||
,யாபினீ, விவிதாகாரா, வி3யாஉவி3யா $வhபிணீ |
மஹாகாேமஶ னயனா, QbதாSலாத ெகௗbதீ || 87 ||
ப8தஹாLத தேமாேபத பா;ம3-பா;ஸ"ததிஃ |
ஶிவ_தீ, ஶிவாரா3யா, ஶிவ\Lதி, #ஶிவ"காீ || 88 ||
ஶிவ>ாியா, ஶிவபரா, ஶி<ேட<டா, ஶி<டVஜிதா |
அ>ரேமயா, $வ>ரகாஶா, மேனாவாசாம ேகாசரா || 89 ||
சிUச8தி, #ேசதனாhபா, ஜடஶ8தி, Lஜடா3மிகா |
காய3ாீ, ,யாS9தி, $ஸ"3யா, 3விஜ>9"த னிேஷவிதா || 90 ||
த33வாஸனா, த33வமm, ப"சேகாஶா"தர$திதா |
னி$rமமஹிமா, னி3யெயௗவனா, மதஶா(னீ || 91 ||
மதoLணித ர8தாMீ, மதபாடல க"டVஃ |
ச"தன 3ரவதி8தா"கீ, சா"ேபய Qஸும >ாியா || 92 ||
Qஶலா, ேகாமலாகாரா, QOQsளா, Qேல#வாீ |
QளQ"டாலயா, ெகௗள மாLகத3பர ேஸவிதா || 93 ||
Qமார கணனாதா"பா, N<Rஃ, C<R, Lமதி, L39திஃ |
ஶா"திஃ, $வ$திமதீ, கா"தி, Lன"தினீ, வி8னனாஶினீ || 94 ||
ேதேஜாவதீ, 3ாினயனா, ேலாலாMீ காமhபிணீ |
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மா(னீ, ஹ"Pனீ, மாதா, மலயாசல வாPனீ || 95 ||
ஸுbகீ, னளினீ, ஸு>hஃ, ேஶாபனா, ஸுரனாயிகா |
காலக"i, கா"திமதீ, ேMாபிணீ, ஸூjமhபிணீ || 96 ||
வaேர#வாீ, வாமேதc, வேயாஉவ$தா விவLஜிதா |
P3ேத#வாீ, P3தவி3யா, P3தமாதா, யஶ$வினீ || 97 ||
விஶு3தி ச8ரனிலயா,உஉர8தவLணா, 3ாிேலாசனா |
க@வா"காதி >ரஹரணா, வதைனக ஸம7விதா || 98 ||
பாயஸா7ன>ாியா, 3வ8$தா, பஶுேலாக பய"காீ |
அ"9தாதி மஹாஶ8தி ஸ",9தா, டாகினீ#வாீ || 99 ||
அனாஹதா>ஜ னிலயா, #யாமாபா, வதன3வயா |
த"<@ேராaaவலா,உMமாலாதிதரா, Oதிர ஸ"$திதா || 100 ||
காளரா3Lயாதி ஶ83ேயாக,9தா, $னி8ெதௗதன>ாியா |
மஹாcேர"3ர வரதா, ராகிqய"பா $வhபிணீ || 101 ||
மணிVரா>ஜ னிலயா, வதன3ரய ஸ"Zதா |
வaராதிகாZேதாேபதா, டாமLயாதிபி ரா,9தா || 102 ||
ர8தவLணா, மா"ஸனி<டா, Qடா7ன >ாீதமானஸா |
ஸம$த ப8தஸுகதா, லாகி7ய"பா $வhபிணீ || 103 ||
$வாதி<டானா"C ஜகதா, சNLவ83ர மேனாஹரா |
ஶூலா3யாZத ஸ"ப7னா, GதவLணா,உதிகLவிதா || 104 ||
ேமேதானி<டா, மN>ாீதா, ப"தி7யாதி ஸம7விதா |
த3ய7னாஸ8த S9தயா, டாகினீ hபதாாிணீ || 105 ||
\லா தாரா"Cஜாhடா, ப"சவ83ரா,உ$திஸ"$திதா |
அ"Qஶாதி >ரஹரணா, வரதாதி னிேஷவிதா || 106 ||
b3ெகௗதனாஸ8த சி3தா, ஸாகி7ய"பா$வhபிணீ |
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ஆaஞா ச8ரா>ஜனிலயா, ஶு8லவLணா, ஷடானனா || 107 ||
மaஜாஸ"$தா, ஹ"ஸவதீ b8யஶ8தி ஸம7விதா |
ஹாி3ரா7ைனக ரPகா, ஹாகினீ hபதாாிணீ || 108 ||
ஸஹ$ரதள ப3ம$தா, ஸLவவLேணாப ேஶாபிதா |
ஸLவாZததரா, ஶு8ல ஸ"$திதா, ஸLவேதாbகீ || 109 ||
ஸLெவௗதன >ாீதசி3தா, யாகி7ய"பா $வhபிணீ |
$வாஹா, $வதா,உமதி, Lேமதா, #Oதிஃ, $"9தி, ர;3தமா || 110
||
CqயகீLதிஃ, Cqயல>யா, Cqய#ரவண கீLதனா |
CேலாமஜாLசிதா, ப"தேமாசனீ, ப"Nராலகா || 111 ||
விமLஶhபிணீ, வி3யா, வியதாதி ஜக3>ரஸூஃ |
ஸLவ,யாதி >ரஶமனீ, ஸLவ"93Z னிவாாிணீ || 112 ||
அ8ரகqயா,உசி"3யhபா, க(க`மஷ னாஶினீ |
கா3யாயினீ, காலஹ"3ாீ, கமலாM னிேஷவிதா || 113 ||
தா"Vல Vாித bகீ, தாRமீ Qஸும>ரபா |
"9காMீ, ேமாஹினீ, b8யா, "9டானீ, மி3ரhபிணீ || 114 ||
னி3ய39>தா, ப8தனிதி, Lனிய"3ாீ, னிகிேல#வாீ |
ைம3Lயாதி வாஸனால>யா, மஹா>ரளய ஸாMிணீ || 115 ||
பராஶ8திஃ, பரானி<டா, >ரaஞான கனhபிணீ |
மா3cபானாலஸா, ம3தா, மா39கா வLண hபிணீ || 116 ||
மஹாைகலாஸ னிலயா, "9ணால "9NேதாLலதா |
மஹனீயா, தயா\Lதீ, Lமஹாஸா"ராaயஶா(னீ || 117 ||
ஆ3மவி3யா, மஹாவி3யா, #ாீவி3யா, காமேஸவிதா |
#ாீேஷாடஶாMாீ வி3யா, 3ாிoடா, காமேகாRகா || 118 ||
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கடாMகி"காீ Vத கமலா ேகாRேஸவிதா |
ஶிரஃ$திதா, ச"3ரனிபா, பால$ேத"3ர த;ஃ>ரபா || 119 ||
S9தய$தா, ரவி>ர8யா, 3ாிேகாணா"தர தீபிகா |
தாMாயணீ, ைத3யஹ"3ாீ, தMயaஞ வினாஶினீ || 120 ||
தரா"ேதாளித தீLகாMீ, தரஹாேஸாaaவல7bகீ |
QO\Lதி, LQணனிதி, Lேகாமாதா, Qஹஜ7மVஃ || 121 ||
ேதேவஶ ீ, த"டனீதி$தா, தஹராகாஶ hபிணீ |
>ரதிப7b8ய ராகா"த திதிம"டல Vஜிதா || 122 ||
களா3மிகா, களானாதா, கா,யாலாப விேனாதினீ |
ஸசாமர ரமாவாணீ ஸ,யதMிண ேஸவிதா || 123 ||
ஆதிஶ8தி, ரேமயா,உஉ3மா, பரமா, பாவனா89திஃ |
அேனகேகாR >ரSமா"ட ஜனனீ, தி,யவி8ரஹா || 124 ||
8I"காாீ, ேகவலா, QSயா, ைகவ`ய பததாயினீ |
3ாிCரா, 3ாிஜக3வ"3யா, 3ாி\Lதி, $3ாிதேஶ#வாீ || 125 ||
3LயMாீ, தி,யக"தா@யா, P"_ர திலகா"சிதா |
உமா, ைஶேல"3ரதனயா, ெகௗாீ, க"தLவ ேஸவிதா || 126 ||
வி#வகLபா, $வLணகLபா,உவரதா வாகதீ#வாீ |
3யானக"யா,உபாிUேச3யா, aஞானதா, aஞானவி8ரஹா || 127 ||
ஸLவேவதா"த ஸ"ேவ3யா, ஸ3யான"த $வhபிணீ |
ேலாபாb3ராLசிதா, Iலா8k>த >ரSமா"டம"டலா || 128 ||
அ39#யா, 39#யரஹிதா, விaஞா3ாீ, ேவ3யவLஜிதா |
ேயாகினீ, ேயாகதா, ேயா8யா, ேயாகான"தா, Zக"தரா || 129 ||
இUசாஶ8தி aஞானஶ8தி 8ாியாஶ8தி $வhபிணீ |
ஸLவதாரா, ஸு>ரதி<டா, ஸதஸ3-hபதாாிணீ || 130 ||
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அ<ட\Lதி, ரஜாைஜ3ாீ, ேலாகயா3ரா விதாயினீ |
ஏகாகினீ, Vமhபா, னிL3ைவதா, 3ைவதவLஜிதா || 131 ||
அ7னதா, வஸுதா, ,93தா, >ரSமா3ைம8ய $வhபிணீ |
>9ஹதீ, >ராSமணீ, >ராSமீ, >ரSமான"தா, ப(>ாியா || 132 ||
பாஷாhபா, >9ஹ3ேஸனா, பாவாபாவ விவLஜிதா |
ஸுகாரா3யா, ஶுபகாீ, ேஶாபனா ஸுலபாகதிஃ || 133 ||
ராஜராேஜ#வாீ, ராaயதாயினீ, ராaயவ`லபா |
ராஜ3-89பா, ராஜGட னிேவஶித னிஜா#ாிதாஃ || 134 ||
ராaயலjமீஃ, ேகாஶனாதா, சNர"க பேல#வாீ |
ஸா"ராaயதாயினீ, ஸ3யஸ"தா, ஸாகரேமகலா || 135 ||
தீMிதா, ைத3யஶமனீ, ஸLவேலாக வஶ"காீ |
ஸLவாLததா3ாீ, ஸாவி3ாீ, ஸUசிதான"த hபிணீ || 136 ||
ேதஶகாலாஉபாிUசி7னா, ஸLவகா, ஸLவேமாஹினீ |
ஸர$வதீ, ஶா$3ரமm, Qஹா"பா, QSயhபிணீ || 137 ||
ஸLேவாபாதி வினிLb8தா, ஸதாஶிவ பதி,ரதா |
ஸ">ரதாேய#வாீ, ஸா3c, QOம"டல hபிணீ || 138 ||
Qேலா3தீLணா, பகாரா3யா, மாயா, மNமதீ, மஹீ |
கணா"பா, QSயகாரா3யா, ேகாமலா"கீ, QO>ாியா || 139 ||
$வத"3ரா, ஸLவத"3ேரஶ ீ, தMிணா\Lதி hபிணீ |
ஸனகாதி ஸமாரா3யா, ஶிவaஞான >ரதாயினீ || 140 ||
சி3களா,உன"தக(கா, >ேரமhபா, >ாிய"காீ |
னாமபாராயண >ாீதா, ன"திவி3யா, னேட#வாீ || 141 ||
மி3யா ஜகததி<டானா b8திதா, b8திhபிணீ |
லா$ய>ாியா, லயகாீ, லaஜா, ர"பாதி வ"திதா || 142 ||
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பவதாவ ஸுதா,9<Rஃ, பாபாரqய தவானலா |
ெதௗLபா8ய_ல வா_லா, ஜரா3வா"த ரவி>ரபா || 143 ||
பா8யா>திச"3ாிகா, ப8தசி3தேககி கனாகனா |
ேராகபLவத த"ேபாளி, L"93ZதாO Qடாாிகா || 144 ||
மேஹ#வாீ, மஹாகாளீ, மஹா8ராஸா, மஹாஉஶனா |
அபLணா, ச"Rகா, ச"டb"டாஉஸுர னிஷூதினீ || 145 ||
MராMரா3மிகா, ஸLவேலாேகஶ ீ, வி#வதாாிணீ |
3ாிவLகதா3ாீ, ஸுபகா, 3Lய"பகா, 3ாிQணா3மிகா || 146 ||
$வLகாபவLகதா, ஶு3தா, ஜபாC<ப னிபா89திஃ |
ஓேஜாவதீ, 3Zதிதரா, யaஞhபா, >ாிய,ரதா || 147 ||
Nராரா3யா, NராதLஷா, பாடI Qஸும>ாியா |
மஹதீ, ேமOனிலயா, ம"தார Qஸும>ாியா || 148 ||
cராரா3யா, விரா@hபா, விரஜா, வி#வேதாbகீ |
>ர3ய8hபா, பராகாஶா, >ராணதா, >ராணhபிணீ || 149 ||
மாLதா"ட ைபரவாரா3யா, ம"3ாிணீ 7ய$தராaய_ஃ |
3ாிCேரஶ ீ, ஜய3ேஸனா, னி$3ைரQqயா, பராபரா || 150 ||
ஸ3யaஞானாஉன"தhபா, ஸாமர$ய பராயணா |
கபLதினீ, கலாமாலா, காமN8,காமhபிணீ || 151 ||
களானிதிஃ, கா,யகளா, ரஸaஞா, ரஸேஶவதிஃ |
C<டா, Cராதனா, Vaயா, C<கரா, C<கேரMணா || 152 ||
பர"aேயாதிஃ, பர"தாம, பரமாeஃ, பரா3பரா |
பாஶஹ$தா, பாஶஹ"3ாீ, பரம"3ர விேபதினீ || 153 ||
\Lதா,உ\Lதா,உனி3ய39>தா, bனி மானஸ ஹ"Pகா |
ஸ3ய,ரதா, ஸ3யhபா, ஸLவா"தLயாமினீ, ஸதீ || 154 ||
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>ரSமாணீ, >ரSமஜனனீ, பஹுhபா, CதாLசிதா |
>ரஸவி3ாீ, >ரச"டாஉaஞா, >ரதி<டா, >ரகடா89திஃ || 155 ||
>ராேண#வாீ, >ராணதா3ாீ, ப"சாஶ3-Gடhபிணீ |
வி#9"கலா, விவி8த$தா, cரமாதா, விய3>ரஸூஃ || 156 ||
bQ"தா, b8தி னிலயா, \லவி8ரஹ hபிணீ |
பாவaஞா, பவேராக8னீ பவச8ர >ரவLதினீ || 157 ||
ச"த$ஸாரா, ஶா$3ரஸாரா, ம"3ரஸாரா, தேலாதாீ |
உதாரகீLதி, O3தாமைவபவா, வLணhபிணீ || 158 ||
ஜ7ம"93Z ஜராத>த ஜன வி#ரா"தி தாயினீ |
ஸLேவாபனிஷ N3Q<டா, ஶா"3யதீத களா3மிகா || 159 ||
க"Gரா, ககனா"தஃ$தா, கLவிதா, கானேலாkபா |
க`பனாரஹிதா, கா<டா, கா"தா, கா"தாLத வி8ரஹா || 160 ||
காLயகாரண னிLb8தா, காமேகளி தர"கிதா |
கன3-கனகதாட"கா, Iலாவி8ரஹ தாாிணீ || 161 ||
அஜாMய வினிLb8தா, b8தா Mி>ர>ரஸாதினீ |
அ"தLbக ஸமாரா3யா, பஹிLbக ஸுNLலபா || 162 ||
3ரm, 3ாிவLக னிலயா, 3ாி$தா, 3ாிCரமா(னீ |
னிராமயா, னிரால"பா, $வா3மாராமா, ஸுதா$9திஃ || 163 ||
ஸ"ஸாரப"க னிLம8ன ஸb3தரண ப"Rதா |
யaஞ>ாியா, யaஞகL3ாீ, யஜமான $வhபிணீ || 164 ||
தLமாதாரா, தனா3யMா, தனதா7ய விவLதினீ |
வி>ர>ாியா, வி>ரhபா, வி#வ>ரமண காாிணீ || 165 ||
வி#வ8ராஸா, வி3Oமாபா, ைவ<ணc, வி<ehபிணீ |
அேயானி, Lேயானினிலயா, oட$தா, Qலhபிணீ || 166 ||
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cரேகா<i>ாியா, cரா, ைன<கL"யா, னாதhபிணீ |
விaஞான கலனா, க`யா வித8தா, ைப"தவாஸனா || 167 ||
த33வாதிகா, த33வமm, த33வமLத $வhபிணீ |
ஸாமகான>ாியா, ெஸௗ"யா, ஸதாஶிவ Q="பினீ || 168 ||
ஸ,யாபஸ,ய மாLக$தா, ஸLவாப3வி னிவாாிணீ |
$வ$தா, $வபாவமNரா, தீரா, தீர ஸமLசிதா || 169 ||
ைசத7யாL8ய ஸமாரா3யா, ைசத7ய Qஸும>ாியா |
ஸேதாதிதா, ஸதாN<டா, தOணாதி3ய பாடலா || 170 ||
தMிணா, தMிணாரா3யா, தர$ேமர bகா"Cஜா |
ெகௗளினீ ேகவலா,உனL8யா ைகவ`ய பததாயினீ || 171 ||
$ேதா3ர>ாியா, $Nதிமதீ, #Oதிஸ"$Nத ைவபவா |
மன$வினீ, மானவதீ, மேஹஶ ீ, ம"களா89திஃ || 172 ||
வி#வமாதா, ஜக3தா3ாீ, விஶாலாMீ, விராகிணீ|
>ரக`பா, பரேமாதாரா, பராேமாதா, மேனாமm || 173 ||
,ேயாமேகஶ ீ, விமான$தா, வaாிணீ, வாமேக#வாீ |
ப"சயaஞ>ாியா, ப"ச>ேரத ம"சாதிஶாயினீ || 174 ||
ப"சமீ, ப"சVேதஶ ீ, ப"ச ஸ"8ேயாபசாாிணீ |
ஶா#வதீ, ஶா#வைத#வLயா, ஶLமதா, ஶ"Cேமாஹினீ || 175 ||
தரா, தரஸுதா, த7யா, தLமிணீ, தLமவLதினீ |
ேலாகாதீதா, Qணாதீதா, ஸLவாதீதா, ஶமா3மிகா || 176 ||
ப"_க Qஸும >ர8யா, பாலா, Iலாவிேனாதினீ |
ஸும"களீ, ஸுககாீ, ஸுேவஷா@யா, ஸுவாPனீ || 177 ||
ஸுவாP7யLசன>ாீதா, ேஶாபனா, ஶு3த மானஸா |
பி"N தLபண ஸ"N<டா, VLவஜா, 3ாிCரா"பிகா || 178 ||
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தஶb3ரா ஸமாரா3யா, 3ாிCரா #ாீவஶ"காீ |
aஞானb3ரா, aஞானக"யா, aஞானaேஞய $வhபிணீ || 179 ||
ேயானிb3ரா, 3ாிக"ேடஶ ீ, 3ாிQணா"பா, 3ாிேகாணகா |
அனகா3Cத சாாி3ரா, வா"சிதாLத >ரதாயினீ || 180 ||
அ>யாஸாதி ஶயaஞாதா, ஷட3வாதீத hபிணீ |
அ,யாஜ கOணா\Lதி, ரaஞான3வா"த தீபிகா || 181 ||
ஆபாலேகாப விதிதா, ஸLவா;`ல"8ய ஶாஸனா |
#ாீ ச8ரராஜனிலயா, #ாீம33ாிCர ஸு"தாீ || 182 ||
#ாீ ஶிவா, ஶிவஶ83ைய8ய hபிணீ, ல(தா"பிகா |
ஏவ" #ாீல(தாேத,யா னா"னா" ஸாஹ$ரக" ஜQஃ || 183 ||
|| இதி #ாீ >ரSமா"டCராேண, உ3தரக"ேட, #ாீ
ஹய8ாீவாக$3ய ஸ"வாேத, #ாீல(தாரஹ$யனாம #ாீ ல(தா
ரஹ$யனாம ஸாஹ$ர$ேதா3ர கதன" னாம 3விதீேயாஉ3யாயஃ
||
P"_ராOண வி8ரஹா" 3ாிணயனா" மாணி8ய ெமௗளி$Cர3தாரானாயக ேஶகரா" $மிதbகீ மாGன வேMாOஹா" |
பாணி>யா ம(VLண ர3ன சஷக" ர8ேதா3பல" பி>ரதீ"
ெஸௗ"யா" ர3னகட$த ர8த சரணா" 3யாேய3பராம"பிகா" ||

www.vaidyagrama.com

18

