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ஸ்ரீமந் நாராயணன் 

ேவதம்:   

 ஓம் ஸஹஸ்ரசீ ஷா ஷ: ஸஹஸ்ராக்ஷஸ் ஸஹஸ்ரபா  ஸ மிம்  
 விஸ்வேதாவ் த்வா அத்யதிஷ்டத் தஸங்குலம்!  

 
ஓம் நாராயணாய வித்மேஹ வாசுேதவாய தீமஹி  
தந்ேநா விஷ்  ப்ரேசாதயா   

ஸ்ரீல மி 

ஓம் மஹாேதவ்ையஸ்ச்ச வித்மேஹ விஷ்  பத்ந்ையஸ்ச்ச தீமஹி 

தந்ேநா ல மீ: ப்ரேசாதயா   

ஸ்ரீ மிேதவி 

ஓம் த ர்தராைய வித்மேஹ ஸர்வசித்ையஸ்ச்ச தீமஹி  

தந்ேநா தரா: ப்ரேசாதயா   

ஸ்ரீநீளாேதவி 

ஓம் மஹாேதவ்ையஸ்ச்ச வித்மேஹ  
விஷ் பத்நிையஸ்ச்ச தீமஹி  

தந்ேநா நீளா ப்ரேசாதயா  

ஸ்ரீஅஷ்டல மீ 

ஓம் ஸ்ரீம் ஸ்ரீம் நேமா பகவதி அணிமாசித்திஸ்வ பிணி  

அஷ்ைடஸ்வர்ய பலப்ரதாயினி அஷ்டல மி ஸஹித  
ஸர்வவி தி ப்ரதாயினி ஸர்வெசௗபாக்ய தாயினி  

ப்ரஸீத ப்ரஸீத ரக்ஷ ரக்ஷ ஸகல ெசௗபாக்யம் ேதஹி ேதஹி  

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ெசௗ: மஹால ம்ைய மஹால ம்ைய நம: 

 

ஸ்ரீதன்வந்தரி 

ஓம் நேமாபகவேத வாசுேதவாய தந்வந்தரேய  
அம் தகலச ஹஸ்தாய ஸர்வாமயவிநாசநாய  
த்ைரேலாக்ய நாதாய ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணேவ நம:  



ஓம் ைவத்யநாராயணய வித்மேஹ வாசுேதவாய தீமஹி  

தந்ேநா தந்வந்த்ரி: ப்ரேசாதயா   

ல மீ ந் ஸிம்ஹம் 

ஹ்ரீஸ்ச்சேத ல மீஸ்ச்ச பத்ந்ெயௗ அேஹாராத்ேர பார்ச்ேவ  

நக்ஷத்ராணி பம் அஸ்விெநௗ வ்யாப்தம் இஷ்டம் மனிஷானா  
அ ம் மனிஷானா ஸர்வம் மனிஷானா  
 
உக்ரம் வீரம் மஹாவிஷ் ம் ஜ்வலந்தம் ஸர்வேதா கம்  
ந் ஸிம்ஹம் பீஷணம் பத்ரம் ம் த் ம் ம் த் ம் நமாம்யஹம்  
 
ஓம் வஜ்ரணகாய வித்மேஹ தீ ண தம்ஷ்ட்ராயதீமஹி  

தந்ேநா நாரஸிம்ஹ ப்ரேசாதயா   

 
மஹா சுதர்ஸனம் 

சரணம் பவித்ரம் விததம் ராணம் ேயன தஸ்தரதி ஷ்க் தானி  

ேதன பவித்ேரண சுத்ேதன தா: அதிபாப்மானமராதிந்தேரம  
ேலாகஸ்ச்யத்வார மர்ச்சிமத் பவித்ரம் ேஜாதிஷ்மத் ப்ராஜமானம்  
மஹஸ்வ  அம் தஸ்தாரா பகுதாேதாஹமானம் சரணம்ேநா  
ேலாேக ஸுதிதாந்ததா   

 
ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ! க் ஷ்ணாய ேகாவிந்தாய!  
ேகாபீஜனவல்லபாய! பராய பரம ஷாய ! பரமாத்மேன!  
பரகர்ம மந்த்ர யந்த்ர தந்த்ர! ஒளஷத அஸ்த்ர சஸ்த்ராணி  

ஸம்ஹர ஸம்ஹர ! ம் த்ேயார் ேமாஜய ேமாஜய!  
ஓம் நேமா பகவேத மஹா சுதர்ஸனாய!  
தீப்த்ேர ஜ்வாலா பரீதாய! ஸர்வதிேக்ஷாபனகராய!  
ஹும்பட் ப்ரம்ஹேண! பரம்ஜ்ேயாதிேஷ! ஸஹஸ்ராரஹும்பட்!  
 
ஓம் ஸஹஸ்ரார ஹும்பட்!  
 
ஓம் சுதர்ஸனாய வித்மேஹ மஹா ஜ்வாலாய தீமஹி  

தந்நச்சக்ரப்ப்ரேசாதயா !  
 
ஓம் நேமா பகவேத மஹாசுதர்ஸனாய ேபாேபா சுதர்ஸன சுதர்ஸன  

..... நக்ஷத்ேர ..... ராெசௗ ஜாதஸ்ய ...ேகாத்ரஸ்ய ...சர்மண:  
யஜமானஸ்ய ஷ்டம் தாரய தாரய ரிதம் ஹண ஹண  

பாபம் தஹ தஹ ேராகம் மர்த்தய மர்த்தய ஆேராக்யம் கு  கு   

ஓம் ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ் ம் ஹ் ம்  
பட் பட் தஹ தஹ ஹண ஹண பச பச பீஷய பீஷய ஸ்வாஹா  
 
ஓம் நேமா பகவேத மஹாசுதர்ஸனாய மஹா சக்ராய மஹா ஜ்வாலாய  
கர்மபந்த விேமாசநாய நாநாவிகார ப்ரசமனாய  
பாதாதி மஸ்தக பர்யந்தம் வாத ஜனித ேராகா  பித்த ஜனித  
ேராகா  ச்ேலஷ்ம ஜனித ேராகா  திரிதா  சங்கலிேதாத்பவா   

நாநாவிகார ேராகா  ப்ரசமய ப்ரசமய நாசய நாசய ஆேராக்யம்  
ேதஹி ேதஹி ஸஹஸ்ரார ஹும்பட் ஸ்வாஹா!  



 
கணபதி! 

ேவதம்:  ஓம் கணாநாம்ந்த்வா ஹவாமேஹ  

கவீங்கவீனாம் உபமச்ரவஸ்தமம்  
ேஜஷ்டராஜம் ப்ரம்ஹணாம்  
ப்ரம்ஹணஸ்பத ஆனஸ்ச் ண்வன்   

ஊதிபிஸ்ஸீதசாதனம்  
ஓம் வல்லப மஹாகணபதேய நம: 

 

காயத்ரி:  ஓம் தத் ஷாய வித்மேஹ வக்ர ண்டாய தீமஹி 

தந்ேநாதந்தி:ப்ரேசாதயாத்( ) 
 

ஸ்ேலாகம்: ஓம் ச்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்ெலௗம் கங்கணபதேய வரவரத  
சர்வ ஜனம்ேம வசமானய ஸ்வாஹா ஸ்வாஹா 

 
ஸ்ேலாகம்:  ஓம் நேமா வ்ராதபதேய நேமா கணபதேய  

நமப்ப்ரமதபதேய நமஸ்ேதஸ்த்  லம்ேபாதராய  
ஏகதந்தாய விக்னவிநாசிேன சிவசுதாய  
வரத ர்த்தேய நேமாநம: ஸ்வாஹா 

 
நவக்ரஹ காயத்ரி 

அஸ்வ த்வஜாய வித்மேஹ,  

பாஸ ஹஸ்தாய தீமஹி  

தந்நஸ் ஸூர்ய: ப்ரேசாதயாத் 
 
பத்ம த்வஜாய வித்மேஹ,  

ேஹம பாய தீமஹி  

தந்நஸ் ேஸாம: ப்ரேசாதயாத்  
 
வீர த்வஜாய வித்மேஹ,  

விக்ந ஹஸ்தாய தீமஹி  

தந்ேநா ெபௗம: ப்ரேசாதயாத்  
 
சுஜ த்வஜாய வித்மேஹ,  

ஸூக ஹஸ்தாய தீமஹி  

தந்ேநா த: ப்ரேசாதயாத்  
 
வ் ஷப த்வஜாய வித்மேஹ,  

க் ணி ஹஸ்தாய தீமஹி  

தந்ேநா கு : ப்ரேசாதயாத் 
 
அஸ்வ த்வஜாய வித்மேஹ  

த ர் ஹஸ்தாய தீமஹி  

தந்த: ஸீக்ர: ப்ரேசாதயாத் 
  
காக த்வஜாய வித்மேஹ,  

கட்க ஹஸ்தாய தீமஹி  

தந்ேநா மந்த: ப்ரேசாதயாத்  
 



நகத்வஜாய வித்மேஹ,  

பத்ம ஹஸ்தாய தீமஹி  

தந்ேநா ராஹு: ப்ரேசாதயாத்  
 
அஸ்வ த்வஜாய வித்மேஹ,  

ஸூலஹஸ்தாய தீமஹி  

தந்ேநா ேக : ப்ரேசாதயாத்  
 

த்ைரயம்பகம் 
த்ைரயம்பகம் யஜாமேஹ  

சுகந்திம் ஷ்டிவர்த்தனம்  
உர்வா கமிவ பந்தனா   

ம் த்ேயார் க் ய மாம் தா .  

www.prohithar.com 


