சக்தி பபளண்டேஶன் - திழ் CCC வகுப்பு
ஸ்ரீதாண்ேடவஸ்வரி - தாண்டவஸ்வ சம்டளன அஷ்டோத் சத நாாவளி.
[சிதம்பத்தில் ார்கழித் திருவாதிர ஆருத்ா நன்நாளில் இரமவன்

திருக்கூத்து புரியும் சத்தில் அர்ச்சிக்கப்படும் ிக விடசஶான ஸ்டதாத்ம்]

ஒவ்கரரு ரத்தபம் ஓம் உடன் கரடங்கற, யர வுடன் படிக்கவும்]
ஓம் சரசற ரண்டரத யர!
சரசற ரண்டர
தயச ரண்டரத
தயச ரண்டர

கபத் ரண்டரத
கபத் ரண்டர

ஓங்கர ரண்டரத
ஓங்கர ரண்டர

ிஷ்ணு ஹ்ருத் த் ரண்டரத
ிஷ்ணு ஹ்ருத் த் ரண்டர

ப்ஹ் சலர்தரர்த் ரண்டரத
ப்ஹ் சலர்தரர்த் ரண்டர
ஆணந் ரண்டரத
ஆணந் ரண்டர

சறன்யரவ்தர ரண்டரத
சறன்யரவ்தர ரண்டர
சத் சறத்ண ரண்டரத
சத் சறத்ண ரண்டர
ககபரி ரண்டரத
ககபரி ரண்டர
சந்த்ர ரண்டரத
சந்த்ர ரண்டர

அஜதர ரண்டரத
அஜதர ரண்டர
கரபி ரண்டரத
கரபி ரண்டர
யரகரச ரண்டரத
யரகரச ரண்டர
த்ரிபு ரண்டரத
த்ரிபு ரண்டர
அண ரண்டரத
அண ரண்டர
யம்ச ரண்டரத
யம்ச ரண்டர
உன்த் ரண்டரத

உன்த் ரண்டர

தரர ங்க ரண்டரத
தரர ங்க ரண்டர
யரகுக்குட ரண்டரத
யரகுக்குட ரண்டர
ப்ருங்கற ரண்டரத
ப்ருங்கற ரண்டர

கனர ரண்டரத
கனர ரண்டர

யம்சதர ரண்டரத
யம்சதர ரண்டர
சுந் ரண்டரத
சுந் ரண்டர

சர அதப் ரண்டரத
சர அதப் ரண்டர
பர்த்ற ரண்டரத
பர்த்ற ரண்டர
தகல் ரண்டரத
தகல் ரண்டர
தரக்ஷ ரண்டரத
தரக்ஷ ரண்டர
யரனரஸ் ரண்டரத
யரனரஸ் ரண்டர
சரச் ரண்டரத
சரச் ரண்டர
ரூத ரண்டரத
ரூத ரண்டர
றச்சன ரண்டரத
றச்சன ரண்டர
ஞரண ரண்டரத
ஞரண ரண்டர
றர ரண்டரத
றர ரண்டர

ஜகன்தரயண ரண்டரத
ஜகன்தரயண ரண்டர
தயனரகனற ரண்டரத

தயனரகனற ரண்டர

ரசரதகரச ரண்டரத
ரசரதகரச ரண்டர
அகண்டரகர ரண்டரத
அகண்டரகர ரண்டர
ட்சக் ரண்டரத
ட்சக் ரண்டர
சர்ப்த ரண்டரத
சர்ப்த ரண்டர

க்ஷரத் த்ம்ச ரண்டரத
க்ஷரத் த்ம்ச ரண்டர
சப் தனரதகக ரண்டரத
சப் தனரதகக ரண்டர

அதஸ்ர ய ரண்டரத
அதஸ்ர ய ரண்டர
ஆத் ரண்டரத
ஆத் ரண்டர
கஜ சம்யர ரண்டரத
கஜ சம்யர ரண்டர
றல்ரண் ரண்டரத
றல்ரண் ரண்டர
அஷ்டகர ரண்டரத
அஷ்டகர ரண்டர

சறத் சதர த் ரண்டரத
சறத் சதர த் ரண்டகர
சறம்த ரண்டரத
சறம்த ரண்டர
த்ததனரக் சுந் ரண்டரத
த்ததனரக் சுந் ரண்டர
தீ ரண்டரத
தீ ரண்டர
புண்டரீகரக்ஷத்ருஷ்டதர ரண்டரத
புண்டரீகரக்ஷத்ருஷ்டதர ரண்டர
வ்ரக் ரண்டரத
வ்ரக் ரண்டர
குஞ்சற ரண்டரத

குஞ்சற ரண்டர

அதகர ரண்டரத
அதகர ரண்டர
ிஸ்ரூத ரண்டரத
ிஸ்ரூத ரண்டர

யரப்ப ரண்டரத
யரப்ப ரண்டர
யளங்கர ரண்டரத
யளங்கர ரண்டர
ிஜ ரண்டரத
ிஜ ரண்டர

தத் ரண்டரத
தத் ரண்டர

ததரணந் ரண்டரத
ததரணந் ரண்டர

யர அட்ட யரச ரண்டரத
யர அட்ட யரச ரண்டர
ப்சண்ட ரண்டரத
ப்சண்ட ரண்டர
சண்ட ரண்டரத
சண்ட ரண்டர
தயரக் ரண்டரத
தயரக் ரண்டர
பகரந் ரண்டரத
பகரந் ரண்டர
ன்ந்த் ரண்டரத
ன்ந்த் ரண்டர
கல்த ரண்டரத
கல்த ரண்டர
த்ண சம்சத் ரண்டரத
த்ண சம்சத் ரண்டர
ரம் சம்சத் ரண்டரத
ரம் சம்சத் ரண்டர

ஜ ஸ்ரீசதர ரண்டரத
ஜ ஸ்ரீசதர ரண்டர
ஸ்ர் சதர ஸ்ரீசக் ரண்டரத

ஸ்ர் சதர ஸ்ரீசக் ரண்டர
கர கர் ய ரண்டரத
கர கர் ய ரண்டர
ந்ற ரண்டரத
ந்ற ரண்டர

யரதரர்ண்ட ரண்டரத
யரதரர்ண்ட ரண்டர
தரிப் ரண்டரத
தரிப் ரண்டர

உத்ண்ட ரண்டரத
உத்ண்ட ரண்டர

ப்ரி ரண்டரத
ப்ரி ரண்டர
சக்ற ரண்டரத
சக்ற ரண்டர

றசர றச்சன ரண்டரத
றசர றச்சன ரண்டர
அதசவ் ரண்டரத
அதசவ் ரண்டர
ஊர்ஜற ரண்டரத
ஊர்ஜற ரண்டர
கரப் ஜக்ரு கரனரக்ணி ரண்டரத
கரப் ஜக்ரு கரனரக்ணி ரண்டர
க்ருத் தஞ்சக ரண்டரத
க்ருத் தஞ்சக ரண்டர
தஞ்சனற மள சந்த்ருஷ்ட ரண்டரத
தஞ்சனற மள சந்த்ருஷ்ட ரண்டர
கங்கரப ரண்டரத
கங்கரப ரண்டர
ஊர்த் ரண்டரத
ஊர்த் ரண்டர
ப்தர ரண்டரத
ப்தர ரண்டர

ம்ருத்ப ண ரண்டரத
ம்ருத்ப ண ரண்டர
வ்ரு ஸ்ருங்கரக் ரண்டரத

வ்ரு ஸ்ருங்கரக் ரண்டர
திந்து த் ரண்டரத
திந்து த் ரண்டர
கனரரூத ரண்டரத
கனரரூத ரண்டர

ிதணர ரண்டரத
ிதணர ரண்டர

ப்கபட ரண்டரத
ப்கபட ரண்டர

திக்ஷரடண ரண்டரத
திக்ஷரடண ரண்டர

ிரட்ரூத ரண்டரத
ிரட்ரூத ரண்டர

புஜங்கத்ரம ரண்டரத
புஜங்கத்ரம ரண்டர
த் ரண்டரத
த் ரண்டர
பணி ரண்டரத
பணி ரண்டர
தணரக்ஞ ரண்டரத
தணரக்ஞ ரண்டர
ஆர்தடீ ரண்டரத
ஆர்தடீ ரண்டர

புஜங்க னனற ரண்டரத
புஜங்க னனற ரண்டர
கரன கூடத க்ஷ ரண்டரத
கரன கூடத க்ஷ ரண்டர
தஞ்சரக்ஷ யரந்த் ரண்டரத
தஞ்சரக்ஷ யரந்த் ரண்டர
தரணந் ரண்டரத
தரணந் ரண்டர
தஸ் தஸ்

தத்ன்த :

தர தர :

சர்ஸ் தஸ் தத்ன்த :
சர்ர தர :
தசுததர் தஸ் தத்ன்த :

தசுதத தர :

ருத்ஸ் தஸ் தத்ன்த :
ருத்ர தர :
உக்ஸ் தஸ் தத்ன்த :
உக்ஸ் தர :

தீஸ் தஸ் தத்ன்த :
தீர தர :

யதர தஸ் தத்ன்த :
யத தர :
ஸ்ரீரண்டதஸ்ரீ

ரண்டதஸ்

சம்தபண

அஷ்தடரத்

ச

ரரபி

சரப்ர:
உத்த பீ டிகா:
இத்தம் கறம் ிப்ர ரண்டரஷ்தடரத்ம் சம்
தரந்த ரண்டம் தரஜ்ம் ஸ்த்ரீ புல்னறங்க க்ணதது
சுகந்த குமளத தில் தத்த த்தரரர்க்க சம்ததகம்
சம்பூஜ் ஸ்ரீசறம் தம்
ீ றத்ம் கரனத்தஷ்தி
ஏக கரனம் த்ிகரனம் ர த்ரி தக்ஷம் ர சர் தரதத றரகம்
சர்ரன் கரரண ரப்தணரற சர்தரதத ப்பச்த!
இற ஸ்ரீசறம்த யஸ்த தயறயரதச ப்ரம்தச
ஸ்ரீரண்டதஸ்ரி

ரண்டதஸ்

சம்தபண

அஷ்தடரத்

ிம்தசர அத்ர:
ஓம் டரஜர ித்தய ரண்டதஸ்ர ீயற!
ன்தணர சறம்த ப்ச்தசரரத்!
ஓம்  சறர!

ச

ர

சதுர்

