சக்தி பபளண்டேஷன் - திழ் CCC வகுப்பு
சிதம்பம் ஸ்ரீசிவகாி அம்பிகா சடத ஸ்ரீஆனந்த நோஜ த்ரிசதி ஸ்டதாத்ம்
______________________________________________________________________________
ஓம் சத் குபேப்ய ஹ:
ஓம்

ஸ்ரீம்

ஹ்ரீம்

க்லீம்

க்லெளம்

கம்

கதய

வவ

வச்சண ஸ்வஹ:
ல்லெ வழ் அந்ர் ம் அடிர்க்கும் அடியன்!
பசளனகாத்ா:
ஸ்வன் ஸ ஹப்க்ஞ சம்த சததய!

ம் ம் சத்ம் ஸ்யத்ம் தஞ்சவர் க்ஷத் கம்:
அஸ் ஸசம் பூர்வம்  யக்ம் த் து
க்பேத ப்பைஹ தகவன்ணஸ்கம் சர்வ சத்ய!
ஸ்ரீஸுத:
பெம் ஹதக்வந்:
ச்பேணு த்வெம் பணிபுங்கவ:
பு கல்யத தகவ சயவண ஹய :
லகளர்ல ப்யக்ம் ஹந்த் ம்  சத் ம்
ஸ்யத்ம் சர்வர்த்ம் சசன் கல்யத யக தயெண து
த சர்ய குபே ஞத்வ ஜது ப்ய:
ஹச ம் ச ஹப்பதஷ்டம் த்து:
வக்ஷ் ச்பேணு ஷப்யந், ஸவயணண யசச
ஆ வந்ய சப்யச சர்யவஷம் கர்ம் த்விஜ:
சக்பேத் ஸ் த்யண த்பெண கவி கர்ஷம்:
ஸ்ரீயடஷ்வ  ஸ்ரிச ஸ்யத்ம்
 தயவச்ச  ஸ்த் ஜப்வ்ம் சர்வ ந்பேதி
ன் தூன் லளசென் ச்ச சீர்லள வன் இத்தி
த்பேீ ஸ்வ புக் வபெ தஞ்சவர் சம்த:

தஞ்சதஞ்சர் ஷஷ்ட் து சத் ப ஹ்பேம்
சுசர் வப் சுசர் வதி சர்வ ப்ஜ யத ம்:

சர்வ

ஜணய

ஓம்!!!

1. யடயச க ஜ ஜணி, டணணந் சுந்:
க் க்தெ க: ணந் க:
2. ர்சய ரீதயக ந் பூஜ:

 ஹீயண ச ஹீயண  ஸ யணஹ:

3. கபூயஷ கபூஜ்ய கட் ந்வஹண:
டீஜயட கபையட  ஸ்து:

4. ஸ்த்  ங்க ஹீயண ரீ யணஹ:
த் சுத்ய த் புத்ய த் பக்ய ஞ்ஜண:
5.

6.

ஸ்ஸங்யக ஹங்கய பையத பேதக:

ீதவடிகய ீதஸப ீத சன்ணித:

ீஹம் சுனுய ீப்ய ீஹக தவத:
கத்ய ந்பேப்ரிய நூத்யண நூபு வ ஞ்சுண:

7. கச்சன்ணத் பூசர்யஷ கச்சன்ண ந்பே யகசரீ
கம்சு ஜ சம்சு கஜ விபூஷ:
8.  த ப்ரீய ஸ த் வியெகண:
ந் யவத்ய டகய க்யண  பூஜ:

9. த்ய க சம்யவத்ய ஸ் ப்பேயஹ கக்பே:
ச்சயெ கணந்ய ந்பேத்ட் ந்பேத் சுந்:
10. டக க்பே பூண்ட த் த்பேப்ய ஷ்:
ஹயயவ ஹயஹ ஜணயக ஹ ப்ரி:
11. ஹன் ஹர்ஷ ர்த்ண்யட ஹர்ஷ க யசவி:
யண யஞ துய ரிபு வ சுந்:
12. ந்த்ரி ந்த்க்ஷகய ர்க்கண்யட வப்:
ஹ யபே னுர் ணி ணண ீய ஹப்பு:

13. ஹயசண குபேர் ன்ய ஹ டெம்தட:
ஹதயெ சணவக்த்ய ஹ ண்டவ லவதவ:
14. த்ர்ஜண பகணந்ய ணணத் த்த:

வ ீ ஞ்சு ஞ்ஜீ சலள ண்டெந்:

15. ிபூந்கய துப்பேச் சக் ண்டவ:

ம்பேடண ீ வல்ெயத லளண ீ லளண வ்க்ணண த்த:

16. ம்பேத்பஞ்ஜய ம்பேத்பம் ம்பேத்பர் பய பன் :
பணிர் பண ீஷ்வய யட்ய ஹர்க ிபூஷ:
17. யணன் யண யண பையத ஹீ சக்ரீ ெக:
 ங்க வினுய  யவஷ வரி:

18. ஹகயெ ஹசயண பஹஷ்வயச யஹஸ்வ:
யஹத்சயவ யஹத்சயஹ ங்கண யண து:
19. த்பேக வர் சங்க்பேஸ்பேப்ய ஹ லகெச ஸ்:
ஹ சம்ஜ் சந்ீ யண வச யகச:
20. வக் தர் வரிஜபையட வரி ப்பேத் வஞ்சர்த்:
வஞ்ச கல்த ெதிக்ய வயயவ வணத:

21. வய வர்ஹய வந்த்ய வசஷ்ட ஜண யகவஸ:
வங்யக வண ஹய வயணட்ய வப்:
22. வசயவ வச வத்ய வணலீ ப்ரிய வி:
வி சர்ஷ ஹய வய
ீ
லவவஸ்வன் க:
23. லவவஹயக விஷஷ்டர்ய வியசஷ்ய தின்த் ர்தக:
வ்பேஷ ஸ்கந்ய விபேஷபையட வபேய வபேர்ச்ச:
24. வரிஷ்யட வஜ் கவயச வஜ் யத விபைதவன்
விஷ்வபையத விட்பையத விட் த்பேீ  தஸ:

25. வபபையத வபதக்ஷ பூயஷ வக ஷ்வரீ ப்ரி:
வக யஷ யவவினுய யவவயஹ வஹ ஹ:
26. விஷபூக் விபுஷ்யச்யட விரிஞ்ச வினுய விது:

விதுபூயஷ விபைதயக்ஷ விது வஹ்ணர்க யெசண:

27. வடுயக வடுகத்ய வரிஷ்டன் யவ சத்க:
யவெ டணணந்ய வணதிக்ஷடயணத்:

28. வசயண
ீ
வதத்ய
ீ
விஷ்வ சம்யஹணக்பே:
சவ சவங்கச் சஷ்ட ச கண்ட சவர்தக:
29. சவணந் சவத் சவக சவத்ரி:
சணந் சபக சன் சக்ஷ:

30. சதச் சதக சுக ப்பேச்சுக சன்னு:
சூ சூ ஜணத் ச்பேத்ன் ஸ்து லவதவ:
31. யசகரீ பூ சம்சு கங்க யசஷங்குலீக:
யசவ ஸ்யஷ்ட ஜணக யசபஷீ யகஷ்டி டக:
32. சீ சண சம்ஹர் சண் சயணஷ்ட:

சங்க சஸ்த் க்பேத் சம்பு சதப விணிக்ஹ:

33. சம்த  விபக சங்க ப்பேத் சகெ
சஸ்வ சஸக்பேத் சஸ் ச க தெக:
34. சம்த சத சந் ஸ்ரீகண்ட ஸ்ரீபகர்ச்ச:
சவஷ் ெஷ்ட சவர்ங்க செ ஸ சன்னு:
35.

லசயெந்த் சத சர்தூெ சர்ப்பேத் சசயசக:
சவகயஷ்வ ஸ்ரீன் சவ சக் சவஷ்:

36.

சணந் சத்பே சய ப்பேத் சக் வப்ரி:
ச கும்த சக சந் ஹ்பேத் தத் சம்ஸ்:

37. க்யஞ க்ஞ ப்ரிய ஜ்வஜயக யந்த்ரி:
ீ  ஹயண ீ க்பேம்ணய ீஷ்வ:
38. ன் ன் த்ரி வித்ண்யட ஜயண பவக்பே:
க்ஷ ஜ சயக ஷ்ட த்  சம்த:

39. ந் ந்த்ன்  த்ய ந்த்ரி வணிண்டெ:
யஷ்ட தெய ம் ங்பயக கணி ப்ரி:

40. யக யயகஷ்வய பக்ய யக தட்ட விஜ:
பகன் க்பேத் யச சஸ்வ ீ க்ஷ வந்:
41. பணலீசக சூயட க யர்:

ண ஹய  ஹீயண ஷ்டிகய:

42. ந்த்த் ண ீ ெஸ்ய  பூஜ்ய பஷ்டி:
க்ஞன் க்பேத் க்ஞ பூஜ்ய க்ஞ வட யடஷ்வ:
43. யயவத்ய க்ஞவி க்ஞ யஸத்ஸக:
ஸ்  புந்யத ஜெ யக்ஷ ஜணிக்ஹ:
44.  யகெக ஜ கவ கச்சத கர்வஹ:

க்ஷ க்ஷச யதெ பூதஸ்  தஞ்ஜண:

45. யஷ சங்க்ன் வங்யக யஷீ க்பே ஸ வ:
யஷ க ஸ்ப்ரீய யஷன் ண்டெ ண்டவ:
46. ந்த்யல்ெக சன் பர்த்ர் ஜக சர்ச்ச:
க்ஞவட சதத்யக்ஷ ணி ெஸ் ஷ்செ:
த்ம் த் வசன் த்ய ர்த் ப்தஸ்வ:
உத்த பீ டிகா:
இத்யவம் ஸ்யத் ஜன் த் சம்த சததய!
தஞ்சவர்க்கம் ம் ம் சத் பஹ்பேம்!

ப்யஷ கயெப் த்ம் யச வய வியசஷ:
சுக்வ ப்ன்ய ஸ்ன் கஸ்ன் யணதிவ:
சவஸ் சன்ணிலள தில்வ பயெ புண் சஸ்யட

ஸ்த்வ ஜயதட் வியசஷண க்ஷத்ம் சந் கம் ஹத்:
ஆர் க்ஷத் ப் புணர்த்ன் த்

ண சவ்னு குண்யண ஜயதத் சர்வர்த்ம் வம்
ல கஸ் ஸ் ர் ஹந் துென்ணி யதத் விஜ:
யகப்த் யகப்ந்ம் யஞம் தடணத் வர்ச சத்ம்
வ பு லகளர்லர் ப்யக்யத் சயவண து
சர்வ சம்தத் கம் பும்சம் ஆபர் ஆயக் கம்!

த்ரிகெம்  தயடன் த்ம் சவ சபஜ்ப்னுத்
இ ஸ்ரீசம்த ஹஸ்ய யஹஹயச த்விீம்யச
ஸ்ரீயடஷ்வ  த்ரிசீ ஸ்யத் வர்ணம்  சப் விம்யசத் :
ஸ்ரீசத்சயதஷ்வ ஹ!!!
ஓம்  சவ!

