SAKTHI FOUNDATION - CAC
ஸ்ரீருத்ர கவசம்
ஓம் சத்குருப்ய

ோ நமஹோ!

ஓம் கயேசோ

நமஹோ!

ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீருத்ர கவச ஸ்த ோத்ர மஹோ மந்த்ரஸ்ய துர்வோச ருஷி:
அனுஷ்டுப் சந் க: த்ரயம்பக ருத்தரோ த வ ோ
ஹ்ரோம் பீஜம், ஸ்ரீம் சக் ி: ஹ்ரீம் கீ லகம்
மம மனத

ோ பீஷ்ட சித்யர்த்த

ஜதப வினிதயோக:

ஹ்ரோமித்யோ ி ஷட் பீஜஜ
ஷடங்கன்யோ
த்யோனம்:
சோந் ம் பத்மோ

னஸ் ம் சசி ர மகுடம்

பஞ்ச வக்த்ரம் த்ரிதேத்ரம் சூலம் வஜ்ரம் ச கட்கம்
பரசு அபய ம்
ேோகம் போ
போ

க்ஷ போதக மஹந் ம்

ம் ச கங்டோம் ப்ரளய ஹு

ோங்கு

வ ஹம்

ம் வோம போதக ேோனோலங்கோர யுக் ம்

ஸ்படிக மணி ேிபம் போர்வ ீ
துர்வோச உவோச
ப்ரணம்ய சிர

ம் ேமோமி!

ோ த வம் ஸ்வயம்பு பரதமஸ்வரம்

ஏகம் சர்வ க ம் த வம் சர்வ த வ மயம் விபும்

ருத்ர வர்ம ப்ரவக்ஷ்யோமி அங்க ப்ரோணஸ்ய ரக்ஷதய
அதஹோ ரோத்ர மயம் த வம் ரக்ஷோர் ம் ேிர்மி ம் புரோ
ருத்தரோ தம ஜோக்ர

போது போது போர்ஸ்வவள ஹரஸ்

சிதரோதம ஈஸ்வர போது லலோடம் ேீல தலோஹி :

ோ

தேத்ர தயோஸ் த்ரியம்பக போது முகம் போது மதஹஸ்வர:
கர்ணதயோ போது தம சம்பு ேோ
வோகீ

ிகோயோம் ச ோசிவ:

போது தம ஜிஹ்வோம் அஷ்வடள போத் அம்பிகோ ப ி:

ஸ்ரீகண்ட போது தம க்ரீவோம் போதஹோ ஜசவ பினோக த்ருத்
ஹ்ரு யம் தம மஹோத வ ஈஸ்வதரோ வ்யோத் சனோந் ரம்
ேோபிம் கடிம் ச வக்ஷஸ்ச போது சர்வம் உமோ ப ி:

போஹு மத்யோந் ரம் ஜசவ சூக்ஷ்ம ரூபஸ் ச ோசிவ:
ஸ்வரம் ரக்ஷது ஈஸ்வதரோ கோத்ரோணி ச ய ோ க்ரமம்
வஜ்ரம் ச சக் ி

ம் ஜசவ போ

ோங் கு

கண்ட சூலரோன் ேித்யம் ரக்ஷது த்ரி
ப்ரஸ் ோதனஷு பத

ரம்

ோ

தசஸ்வர:

ஜசவ வ்ருஷ மூதல ே ீ

தட

சங்த்யோயம் ரோஜ பவதன விரூபோக்ஷஸ்து போது மோம்
சீத ோஷ்ணோ

கோதலஷு துஹி ேத்ரும கங்கதட

ேிர்மனுஷ்ய சதம மோர்தக போஹி மோம் வ்ருஷபத் வஜ!

இத்தயத் ருத்ர கவசம் பவித்ரம் போப ேோ
மஹோத வ ப்ர

ோத ன துர்வோ

னம்

முனி கல்பி ம்

மமோக்யோ ம் சமோ தசன ேபயம் த

ேவித்யத

ப்ரோப்தனோ ி பரம ஆதரோக்யம் புண்யம் ஆயுஷ்ய வர் னம்
வித்யோர் ீ லபத
கன்யோர் ீ லபத
அபுத்தரோ லபத

வித்யோம்

னோர் ீ லபத

கன்யோம் ேபய விந் த

னம்

க்வசித்

புத்ரம் தமோக்ஷோர் ீ தமோக்ஷ மோப்னுயோத்

த்ரோஹி த்ரோஹி மஹோத வ த்ரோஹி த்ரோஹி த்ரயீ மய
த்ரோஹி மோம் போர்வ ீ ேோ
போ

ம் கட்வோங்க

த்ரோஹி மோம் த்ரிபுரங்க

ிவ்யோஸ்த்ரம் த்ரிசூலம் ருத்ர தமவச

ேமஸ் கதரோமி த தவ

த்ரோஹி மோம் ஜக ீஸ்வர

சத்ரு மத்தய சபோ மத்தய க்ரோம மத்தய க்ருஹோந் தர
கமதன கமதன ஜசவ த்ரோஹி மோம் பக்
த்வம் சித்வமோ ி

வத்

ல

ஸ் ஜசவ த்வம் புத் ிஸ்ச ய ோ

ோ

சர்வ ஜ்வர பயம் சிந் ி சர்வ சத்ரூன் ேிவக்த்யோய
சர்வ வ்யோ ி ேிவோரணம் ருத்ர தலோகம்
ருத்ர தலோகம்
இ ி ஸ்கோந்

சச் ச ி

கச் சத் தயோன் ேம:
புரோதண துர்வோ

ஓம் ேம சிவோய!

ப்தரோக் ம் ருத்ர கவசம் சம்பூர்ணம்!

