
ஸு: 

 

V1.1 

www.ahobilamutt.org  
Page 1 of 16 

 

ஸு அிஸஹதல டஸ் ஆசஹஸ ணஸோகள்  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ாதருஹள்  

கஸௌஹஸ4ஸ் கு3ருஸ் வஸொி3 கலஹ ஸூ3ருஸ ி4ஸ் |     

ஸௌவஸூஹஸச4ஸொ3ஷஹஸ் வஸூஹ தஸெசஹஸஸ் ஸ் ஸ்வஸ் || 
 

ஹஹஸ  

ஷஸ4ஸசஹஸ் ஶ ௌிஸ் ஷஸ்ஸொஸஹ ஜக3ஸ3ஸஹஸ் | 

அநுஸூ3ஸபஸ் வஸொி3 ஸஸஞஹ ஸூ3ஸஹஸ் || 
 

ஸு வஶ்வஸூிஷணஸ (ஐஸௌதஸி, பூஸ்) 

வஸொி3 ீவகுஸைட2 ிஷஹஸொஸ் ி3வஸ் ஷஸவஷக2ஸ் | 

ஸ3ிவஸ  ிக2ஸ்தஸொி3 வஶ்விஸ3 வ்வஸ்2ஸ் || 
 

ஸு ஸ்ஹழ்வஹஸ / ஶட2ிகஹதஸோ (ீவகஹஸி, வஷஹகஸ்) 

ஸ் ஷஹஸ்வஸ்ிஹிஹ வகுளஹ ிஹ3வஹஸிஸ் | 

ஶ்ருஹஸ் வஶ்ஹஹலஸ்  டஹ2ஹஸ் பதஹஸ்ிஸ || 
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ஸு ஹபண (ஆண, அநுஶஸ்) 

ஹி2 பஹ ி த4ிவஸ் ஹ2வஹஸஸ் | 

ஸ்  ீக3கஸ் ஸவஸ் ஸஸ்ஹலகஹஸ் க3ஸ் ||    

ஸு புஸைட3ஹகஹக்ஷஸ / உஸஸூாகஹஸைடஹ3ஸ (சஸீ, ஸூருஸகஹ) 

ஸ்ஹஸ்வஸொஹ3க்ஷஸ் ஹ2தஹ4ிவ வ்வஸ்2ஸ் | 

 ுஸ34 ஷஸவஸ் ஶ ௌிவஹவஹதஸ் ||  
 

ஸு ஹஶ்ஸ / ஸூகஹல் ஸ்த3 (ஹஸி, கஸ்) 

அநுஸஜ க்ஷஹிஹக3ஸ் அபுஸைஜ தஹ34கஸ் | 

அஸ்ஸௌருஷ்ட  3ஹக3ஸ் ஸ் ஹஸ் துஸபதஹஸ்ஹே ||  
 

ஸு ஹபணஹஸசஹஸஹ / ஆளவஸொஹ3ஸ (ஆடி, உஸஹடஸ்) 

வகஹ3ிஸ ஹபஸ் ஸஸ2ஸ் ஷஹது4 ஸௌ3ருஸொஹ3விண ஸ்2ஸ் | 

ஸ் ஜஸ்ஸக3ஸ்தஸஹ  ஸ கருஷ்: ஸூருஹ3 || 
 

ஸு ாதஹ ஸ்த3 (ஹஸகழ, ிகஸேீட) 

3ஹஸூ4ஸ் ஸொஸ3ஸ் ி3 ிகஸ் பூஸஹஶ்ி | 

ி வஶ்வஸ்ருிஜஹவஷ்ிஹபூஸ ிஹ2: || 
 

ஸு ஹஹநுஜஹ / ஸுதஹ4ஷ்கஹஸ (சஸீ, ருவஹீ) 

ிஹ ஸஸபெ தஹ3ஸ்புஜபெஸூ3ருஸூ- 

 வ்ஹிஹஸஸ்3ஹ ஸருணஹ ிி | 

அஸ்ஸ3கு3ிஹஸ த4க3விஹஸ் 3ீகஸிஸொிஹ4: 

 ஹஹநுஜஸ் சாௌ  ஸ் ஸௌதஸ4ி || 
 

ஸு எஸ்தஹ3ஸ / ிகஹவஸொ த4ஸேடஸ (ீ, புணஸவசு)  

ஹஹநுஜ த3ஸசஹ4ஹ ிகஹ3வஸொஹ3ஹ்வஹதஹ | 

ஹ3ஸஸ்வரூதஹ ஷஹ ஜஹஸொ ஸ3வஶ்ஸ்2லீ || 
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ஸு தஹஹஶ த4ஸேடஸ (ீவகஹஸி, அனுஶஸ்) 

ஸு தஹஹ  த4ஸேடஹஸ ஸுஸிக3  புிஹஸ: | 

ஸுவஸஷஹஸகஷ: ஸுஹஸொ ஶ்ிிஷ ிஸ்து பூ4ிஷ || 
 

ஸு ஸெஜஸ (தஸகுண, உஸஸ்) 

ிஹ ிவஹ3ஸொ ிவஸ4ஹ ஜக3ஸொஸக3ளிஸிவ | 

ஸ் வஹக3ஸ்ருஹஷஹபூஹஸ் பு4வஸஸ் ||  
 

ஸு ஸ்தள்ீள (கஹஸஸீக, ஸூருஸகஹ)  

ிவஹ3ஸொ ிவஸ4ஹஸ்ருவஹஹஹஹ : ிவஹ3ஸ2ஷஹஹஸ்ரு பூஸூ3ஸஸ் | 

ஆஹ3 வஸஶஸொஸஸ் ஸௌதஸ4ி கஹருஸைபூஸஸ் கலிீவஹஹ3ஷஸ் || 
 

ஸு வடஸூகு ருவீ தள்ீள (ஆண, ஸ்வஹ) 

ஸுஸூருஷ்தஹ3தஹஹ3ஸௌ3ிஜ ஹ  ிஷஹ ஷஹ3 | 

ஸஸௌஷஹ3ஸௌதஹ4ிவ ஷஸவஸிஸ4பூ4ஸொ ||  
 

ஸு ஸுஸகஹசஹஹஹஸ (சஸீ, ிவ) 

ஸுஸூருஷ்தஹ3தஹஹ3ஸௌ3ஜ ிலஹலுதஸ் ஷஸகு3ஹஸவஸ் | 

ஸுஸகஹ3ஸஸஸ் வஸொி3 ஸ3ஹடஹ3ஸ்ஹி3 ிகஸ் ||  
 

ஸு ிகஶவஹசஹஸஸ (ஹஸி, புஸவசு)  

ஸுஸகஹ3ஸகுிஹஸ்ஷனுஸ் 4 ஹ3கு3ஹஸவஸ் | 

ிக வஹஸகு3ருஸ் வஸொி3 ஸ3ஹடஹ3ஸ்ஹி3 ிகஸ் || 
 

ஸு கலஹவஹஷஸ (புஸேடஹஸி, ஷ்வஸ்) 

ிக வஹஸகு3ிஹஸ்ஷனுஸ் 4 ஹ3கு3ஹஸவஸ் | 

ஸுவஹஷகு3ருஸ் வஸொி3 ஸ3ஹடஹ3ஸ்ஹி3 ிகஸ் || 
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ஸு ிகஶவஹசஹஸஸ (புஸேடஹஸி, ிகஸேீட) 

ஸுஸக3ஹஜ 3வ்ஹஞஹ லஸௌ4 ஷஹஸ்ஹஸலஹஸெச4ஸ்| 

கு3ருஸ் ஸ3ட3ிவஹ3ஹஸ் ிக வஹஸபதஹஸ்ிஸ||  
 

1st தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (புஸேடஹஸி, ிகஸேீட) 

ஸுி ஆ3வஸை ஶட2ிகஹத ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 
 

ிக வஹஸ ஸூருதஹதஹஸஸ் 4 ஹ3கு3ஹஸவஸ் | 

ஸு  டஹ2ஹ ாஸ் ி3 ிிகஸொஸ3ஸஸ் த4ிஜ ||  
 

ஸௌதஸ4ி வஸ4ஹஹஸ் ஶஸ4ஹஸ் கு3ஷஸ்தஹ3ஸ் | 

 ஸ் த4வபீ4ஹஹஸ்  ட2ிகஹத பஶ்வஸ் || 
 

1-8 தஸேடஸ் அழகசஸகஸ 

 டஹ2ஹஹஹ ஷஸ்ஸொஸ3 தஹஸகு  ஸு4 வஸை டஹ2ஹஸொ | 
     1                    2                                            3                   4                         5 

தஹஸகு  ஸு ட2ிகஹதிஹக3 தஹஸகு ாஸ்ஶ்சஹ3கு3ரூஸொ த4ஜஹ: ||      
         6                             7                                 8 

9-13 தஸேடஸ் அழகசஸகஸ 

ஸௌஸ் ஹஹ வஸை ட2ஸ3வஶஸ3 – 
                                             9                       10                         
 ஹவஹஷஹஸொ அகஹ4ஸொ பஶ்வஹஸொ | 
                           11 
ஹ ஹஹிஹக3ல்லஜஸ்  
                        12                                                                 

 ஹ33ஸ் வீகூ4ஸ3வஸஸ் கு3ருஸ் || 
                                                   13 

14-17 தஸேடஸ் அழகசஸகஸ 

ஸு ஹஹ கல்ஹ வீஹக4வ ிஹக3ாௌ | 
                  14                                15 
 ட2ஜஸ3 வீகு4ஹஸே3 ிவ3ாௌள பஶ்வாௌ || 
             16                                     17 
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18-22  தஸேடஸ் அழகசஸகஸ 

ஹஹ ஸுவஹஷ வீஹக4வ ிஹக3: | 
         18                         19                    20 

தஹஸகு ப ஸுஸொ ஹஹ பஶ்வாௌ || 
        21                                                   22 

23-24  தஸேடஸ் அழகசஸகஸ 

வீஹக4வ ிஹக3ஸொஸ3ஸ் வீஹக3 ிகஹ2ஸ் | 
             23 
தஹஸகு ஶஹ பஸ் சஹ ஹஶ்ி || 
                   24 

25th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ஆடி, ஸ்வஹ) 
ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு ஸுவஹஷ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 
 

ஸுவஹஷவீகு4வஸ தஹஸகு ா3 

 ஹஹநுஜஹஸபத4ஸ கு3ருஷஹஸவாதௌ4ீ: | 

ஷஸ்ஸௌிக்ஷஸ் கருஹ தஹபூஸிதஹ34ஸ் 

 ஸுஸுவஹஷஹ க2ஹஶ்ஹ: || 

26th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ஆடி, பூஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸுஸகஹ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 
 

ஸுவீஹக4வ ஸொஸ3 தஹஸகு ா3 

 ஹஹநுஜஹஸ கலஹ4 ிஹக3வஸீ: | 

ஷஸ்ஸௌிக்ஷஸ் கருஹ தஹபூஸிதஹ34ஸ்  

 ஸுஸக3ஹ2ஹ க2ஹஶ்ஹ: || 
 

27th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ீவகஹஸி, அவஸேடஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸுவீஹக4வ ிவஹ3ஸொ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 
ஸுஸுவஹஷஹ க2லஸௌ34ிதஹ34ஸ் 

 ஸுஸக3ஹ2து4ஸதஹ3ஸௌஜஸௌ4ருஸக3ஸ் | 

ஸுவீஹக4வப ஶ்ருாௌலிசூஹஸ் 

 ஸுஹ2த4ஸூத4ஹஹ ஹஶ்ஹ: || 
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28th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ஆவ, பலஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸுஸகஹ  ட2ிகஹத ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸுவஹஷஸக3தவீகூ4ஸ3வஸஹ3 

 ிவஹ3ஸொஷஸ்வீஸ கு3ருஷஹஸவாதௌ4ீ: | 

ஷஸ்ஸௌிக்ஷஸ் கருஹ தஹபூஸிதஹ34ஸ் 

 ஸுஸக3ஹ2 ட2ிகஹதபஸ் த4ஜஹ: || 
 

29th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (சஸீ, சஸஹ) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு தஹஸகு  ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

வஸ3ஹஸ்ிதஹ44 தஹஸகு ாஸூ2 ஹஸே3 ஸுவஹஷஸகஹ34த – 

 ஸுஸ3வீகூ4ஸ3வஸஶ்ரு ிிஹ ிஹக3ஶ்வீஸொவஸஸ் | 

ஸகஹ34   டஹஹ ஷஸ்வீஶ்சஹிலஹகஸ் ஷஹ3ஸ் 

 வஸ4ஹவஹஹ4ஸ் தஹஸகு  ஸொஸ3ஹஸூ2ஸ் பஸொஸ3ஸ் த4ிஜ || 
 

30th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ஹஸகழ, வஷஹகஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு ஸுவஹஷ ிவஹ3ஸொ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸுவஹஷஸக3த வீகூ4ஸ3வஸஹ3 – 

 ிவஹ3ஸொி3 ிக தஹஸகு  லக்ஷ்ஹஸீ: | 

ஷஸ்ஸௌிக்ஷஸ் கருஹ தஹபூஸிதஹ34ஸ் 

 ஸுஸுவஹஷ க3ஹஸொகு3ருஸ் த4ஜஹ: || 
 

31st தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (கஹஸஸீக, கஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸுஸொஹஹஹ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸுஸக3ஹ2 வஸஸூருதஹஸிதஹ34ஸ் 

 ஸுவஹஷிவ3  ிக2ஹஸ 3ஹவலஸ்த3ஸ் | 

ீவஹஸூ3த4ஸூ பக2ஷஸகு3ஷஹக3ஸ் ஸு – 

 ஹஹஶ்ரு ிிஹ கு3ருஹஶ்ஹ: || 
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32nd தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (சஸீ, பூஸேடஹ) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு வீஹக4வ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸுவஹஷஸக3த வீகூ4ஸ3வஸஹ3 

 ிவஹ3ஸொஹலிவ3 ிிஹ ஸொஸ3ீ: | 

ஷஸ்ஸௌிக்ஷஸ் கருஹ தஹபூஸிதஹ34ஸ் 

 ஸுவீஹக4வ ஸொஸ3 கு3ருஸ் த4ஜஹ: || 
 

33rd தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (புஸேடஹஸி, வஷஹகஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு  ட2ிகஹத ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸுஸக3ஹ2  ட2ிகஹத ஸொஸ3 தஹ3 – 

 தஸிகருஸஸௌவசஸபஹ3ிதஹ34ஸ் | 

ஸுவீஹக4வ ஸொஸ3 ஸூருதஹவலஸ்த3ஸ் 

 ஸுஸச4டஹ2ஹஹ கஹஶ்ஹ: || 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (கஹஸஸீக, உஸஹடஸ்) 

ஸுி ஸுலக்ஷ் ஸொருஸிஸ்ஸ 3வ் தஹது3கஹ ிஷவக ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு 

 ட2ிகஹத ஹஹநுஜ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸுஸ3வீகூ4ஸவஸஶ்ரு ிிஹ ஸிக3  கஹஸஹஸஜ – 

 ஸுவஹஷஶ்ரு ாௌளிஹக3  ட2ஜஸ4ிஹக3  வீக்ஷஹஸ்த3ஸ் | 

வஸூ2ஹஸ்  43ஹ3 ஷகு3ீ ஹஸே3ஸ் வதஶ்சஸஸ் 

 வஸொி3 ஸு ட2ிகஹதலக்ஷ்பஸ் ீவஹஸூ3வஹஹகஸ் || 
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35th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ீவகஹஸி, ிகஸேீட) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸுஸகஹ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸுஸஸ4ஹ வீஸூ4வீஸே ஶ்ருகுடகு3ரூஸஸ்ஷ தஹஹ3ஸௌஜ ஸௌ4ருஸக3ஸ் 

 ஸுஸஸ4ஹஸக3 பூ4ஸௌ4ருஸச4ட22கு3ிஹஸ லஸௌ4ிவஹ3ஸொபெஸூ3ஸ் | 

ஸுஸொஹஹஹஸ4 ஶ்ரு ிக2 டஹ2ஹ ஹஹநுஜஹஸ – 

 ஸௌிக்ஷஹதஹஸஸ் த4ஜஹிஹ கு3ருவக4ஸ் ஸக3ஹ2ஸ் ஸொஸ3ஸ் || 
 

36th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ஆடி, புஷ்ஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு ஸுவஹஷ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸுஹஹ ிவ3ாௌளஹஸே தஹஹ3வஸொஹ3ஶ்ஸ் 

 ஸூ2ஹ ஸு ட2ிகஹதி3 ிகிஸ லஸௌ3ஹ4க3ஹஸொஸ3வஸ் | 

ஸுஸ3ஸக3து4ஹ ிஹக3சஸொஸ்ஹஸ க்ஷஹத4ஸ் 

 ிஷிவ ஸு4 ிஹக3வஸக4ஸ் ஸதஹ34ிதஹ3ிஹ43ஸ் || 
 

37th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ஹஸி, புஷ்ஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு வீஹக4வ  ட2ிகஹத ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

அஸ்ஸஸீிகஹ வஹ ஹ ா பு34இ  ட2ஜல்லக்ஷ்ஹஸௌ4ஹஸ் பஸௌ4ஹஸ் 

 ஏகபூ4ிஹ3ஹஸௌ4ஹவ ருத4கஸ் ஷஹ3ஸ் ஷஸ3கு3ருஸௌ4ஹஸ் | 

ிவஹ3ஸொஸ3வஸொஸ3வ ஸொஸஸ வவ்ருபிக2  ிக்ஷஸ் க்ஷஹஸொபஸூ2ீ: 

 ஆஸே4ஸ் ஸுவீஸூ4வீஸே  ட22கு3ருஸ் ஷஸ்ஸொஸ3ஸ் ஹஹ || 
 

38th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ீ, ருவஹீ) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு ஸுவஹஷ  ட2ிகஹத ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸுஸச4டஹ2ஹ  ட2ஜஸ4து4ஸ வீ – 

 ஸூ4வீஸே  டஹ2ஹிஶக2 ி3 ிிகஸொஸ3ீ: | 

ஷஸ்ஸௌிக்ஷஸ் கருஹ தஹபூஸ ிதஹ34ஸ் 

 ஸு ஸுவஹஷ  ட2ிகஹதபஸ் த4ஜஹ: || 



ஸு: 

 

V1.1 

www.ahobilamutt.org  
Page 9 of 16 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

39th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ீவகஹஸி, த) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு தஹஸகு  ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸு வீஹக4வ ஸொஸ3 தஹ3ஸௌ3ஜஸௌ3ருஸக3ஸ்  

 ஸுஸச4டஹ2ஹ வஸஸூருதஹஸிதஹ34ஸ் 

ஸு ஸுவஹஷ  ட2ஜஸ4து4ஸவீக்ஷஹ – 

 தஹஸஸ் தஹஸகு  ஸொஸ3கு3ருஸ் த4ஜஹ: || 

40th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ஹஸகழ, வஷஹகஸ்)  

ஸுி ஸு லக்ஷ் ஸொருஸிஸ்ஸ 3வ் தஹது3கஹ ிஷவக ஸுவஸை 

 ட2ிகஹத ஸு ஸகஹ  ட2ிகஹத ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸுஸச4டஹ2ஹ ஹ க2 லஸௌ34ிதஹ34ஸ் 

 ஸு ஸக3ஹ2து4ஸ ஸூருீதக தஹஸஸ் | 

ஸுஸதஹஸகு  ஸொஸ3 3ஹவலஸ்த3ஸ் 

  ஸு ஸக3ஹ2  ட2ிகஹதபஸ் த4ஜஹ: || 

41st தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ஹஸகழ, பூஸேடஹ)  

ஸுி ஸுவஸை  ட2ிகஹத ஸு லக்ஷ் ஸொருஸிஸ்ஸ  ட2ிகஹத 

ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸுஸச4டஹ2ஹ  ட2ிகஹத ஸொஸ3 ஸக3 – 

 கஹஸஹஸஜஹ பத4ஸ கு3ருஷஹஸவாதௌ4ீ: | 

ஷஸ்ஸௌிக்ஷஸ் கருஹ தஹபூஸ ிதஹ34ஸ் 

 லக்ஷ்ஸொருசஸ்ஸ  ட2ிகஹதபஸ் த4ஜஹ: || 
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42nd தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ீ, உஸஹடஸ்)  

ஸுி ஸுலக்ஷ் ஸொருஸிஸ்ஸ 3வ் தஹது3கஹ ிஷவக ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு 

ஸுஸக  ட2ிகஹத ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸு ஸிக3  ஸொது3ஹ கருஹSாஷௌஸ்ஹ3 ஸௌிக்ஷஸ் 

ஸூ2ஹ ஸுஸிஸ்ஸ கஹஹஜபஸே தஹஹ3ஸ்புிஜஸொ3ஸொ3ஸ் | 

ஹ3ஸொஸூக்ஷஹஸொ3ஹ3த4 ஶ் ுத4கு3ீஸதஹ4ஸொஸ் பு3ஹ4ஸூ3ிஷஸ் 

ஸுஸ3ஸக3  டஹ2ஹிஹக3 ஸொருதஸ் ஶ்ிிஹ4ஸ் ஷஸ்ஶ்ி || 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

43rd தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (கஹஸஸீக, பூஹடஸ்)  

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு வீஹக4வ  ட2ிகஹத ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸுஸஸ2ஸு ஸக3ஸௌருஸ2வீஶ்வ ட2ஹபுஹ ஷஸ்ஸொஸ3ி ஸ3ருஷ்டஸ் 

ஸொஸ்ஹஸஹஸ் ஸொருஸிஸ்ிஸ ஸஹ ட2ஜஸ4ிஹக3ிது: ஸௌஷஹஹ3ஸ |  

ஸௌஹஸஞ ஸுஸக3 கஹஹஸௌத4வ தி: ஸௌஹஸௌலக்ஷ்ஸொருஸிஸ்ஸஹ- 

ஸ்ஹ2ஸ் ிஷிவ ஸொஸ3ஸ் ஷகல கு4ஸ் வீஸூ4வீஸே  டஹ2ஹஸ் || 
 

44th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ஆவ, ஸஸ்ஸ்)  

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு ிவஹ3ஸொ ி3 ிக ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

 

ஸுஸக3ஹ2  ட2ிகஹத ஸொஸ3 ஸ3ருஷ்டஸ் 

 லக்ஷ்ஸொருஸிஸ்ஸ  ட2ஜஸகருீகதஹஸஸ் | 

ஸுஸக3வீகு4ஹஸே  ட2ிகஹத ஹ்ருஸ4ஸ் 

 ிவஹ3ஸொி3 ிக ஸொஸ3ஸஸ் ஸௌதஸ4ி || 
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45th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (கஹஸஸீக, உஸஸேடஹ)  

ஸுி ஸுலக்ஷ் ஸொருஸிஸ்ஸ 3வ் தஹது3கஹ ிஷவக ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு 

ஹஹ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 
 

ஸுஸ3 ஸக3  டஹ2ஹ ஷஸ்வஹல்லஸௌ3ஹ4க3ஹஸொஸ3வஸ் 

 ஸுஸ3வீகூ3ஸ3வ ஸஹஸ4 ட2ஜஸ தஹஹ3வஸொஹ3ஶ்ஸ் | 

ஸுஸ3ிவ3வஸ்ஷ ி3 ிகி: கஹருஸை வீக்ஷஹஸ்த3ஸ் 

 ிஷிவ ஸக3 து4ஹ  ாஷவ ஸ் ஹஹஸ் ிஹக3ஸ் || 

 

46th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ஆண, கஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு ஸக3ஹ ஸொஸ3 ஸஹ 

ி3 ிகஸோ 
 

ிவஹ3ஸொி3 ிக ஸொஸ3 கடஹக்ஷலஸௌ34 

 ஸீஸொ ஷஹவஸ4 கு3ஸ் பு3ஹ4ஸூ3ஸ் | 

ஹஹஹஸ4 து4ஸ ஸூருதஹத4ஶஸூஸ் 

 ஸுஸக3ஹ2 ஹ க2ஹஶ்ஹ: || 

 
வஸ்ஹ  ணஸோ (அழகசஸகஸ 2-24) 
 

2nd தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ஆவ, ிகஸேீட) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸுஸொஹஹ ஸொஸ3 ஸஹி3 ிகஸோ 

ஸு  டஹ2ஹ ாண த3தஸகஜ ஶஸேத3ஸ் | 

ஸுஸொஹஹபஸ் ஷ்ி ஸுதஹ4ஷ்ி3 ிகஸ் || 
 

3rd தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ீ, ஷ்வஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு தஹஸகு  ஸொஸ3 ஸஹி3 ிகஸோ 

ஸுஸொஹஹ பிண: த3தஸகஜ ஶஸேத3ஸ் | 

தஹஹஸஸ34கு3 ஷஸ்தஸோணஸ் தஹஸகு பணஸ் த4ிஜ || 
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4th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ஹஸகழ, சஸஹ) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு ஸுவஹஷ ஸொஸ3 ஸஹி3 ிகஸோ 

ஸு தஹஸகு  ிஹக3ஸொஸ3 சஹஸ் பு3ஜ ஶஸேத3ஸ் | 

ஸுவஹஷபஸ் வஸொி3 ஸுதஹ4ஷ்ஹஸ்ருஷஹக3ஸ் || 
 

5th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (கஹஸஸீக, ஸூருஸகஹ) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு ஷஸவஸொஸ ஸ்வஸொஸ  ட2ிகஹத ஸொஸ3 

ஸஹி3 ிகஸோ 

ஸு ஸொருஸிஸ்ஸ 3ஹதஹஸஸ் தவஹ3க3ஜஹஸக ஸ் | 

ஷஸவஸொஸ ஸ்வஸொஸஹஸஸ்  ட2ிகஹதபஸ் த4ிஜ || 
 

6th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ீ, பூஸேடஹ) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு ஶஷ்ட2 தஹஸகு  ஸொஸ3 ஸஹி3 ிகஸோ 

ஸுஸச4டஹ2ஹ பதஹ3 ஷிஹஜஸஸ்ஷஸ் 

 ஸுஸதஹஸகு  ிதஹ4ண லஸௌ34ிதஹ34ஸ் | 

ஸுஸொ ஸொருஸிஸ்ஸ வஹ3ஸ 3ஹவலஸ்த3ஸ் 

 ஸுஸதஹஸகு பஸ் ஸௌிஹஸ் ஸஸ் || 
 

7th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ீவகஹஸி, வஷஹகஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு  ட2ிகஹத ஸொஸ3 ஸஹி3 ிகஸோ 

ஸுதஹஸகு  ிஹக3ஸொஸ3 சஹஸ்பு3ஜ ஹ க2ஸ் | 

ஷஸ்  ாஸ்ஸதஹஹஸ்  ட2ிகஹதபஸ் த4ிஜ || 
 

8th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ஹஸகழ, அஸ்வண) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு தஹஸகு  ஸொஸ3 ஸஹி3 ிகஸோ 

 ட2ிகஹத ஶ்ிஷ்ட2 த3தஸகஜ ஶஸேத3ஸ் | 

ஷஸவ  ாஸ்ஸஹஸ2 ஸஸவஞஸ் தஹஸகு பஸ் த4ிஜ || 
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9th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ஆண, ருவஹீ) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸுஸொஹஹ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸுஸொ ஸொருஸிஸ்ஸவ தஹஸகு  ஸூருதஹஶ்ஸ் | 

ஸுஸொஹஹபஸ் ஶ்ி ஸுதஹ4ஷ்ி3 ிகஸ் || 
 

10th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ீவகஹஸி, வஷஹகஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு  ட2ிகஹத ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

வஹஸகுரூஸஸ்ஷ சஹஸ்பு3ஜ ஶஸேத3ஸ் | 

 ட2ிகஹதபஸ் வஸொி  டஹஹஸௌவஸ் ஷஹ || 

 

11th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ஐஸௌதஸி, பலஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு ஸுவஹஷ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

தஹஸகு   டஹ2ஹ தஹ3ஸ்ிதஹ3ீஜக ஹ4கஸ் | 

ஸுவஹஷபஸ் வஸொி3 ஹஸ3ரு ாத ஹகஸ் ||  

 

12th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (புஸேடஹஸி, பூஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸுஸொஹஹ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸுதஹஸகு  ிஹக3ஸொஸ ஸுவஹஷ தஹ3ஶ்ஸ் | 

ஸுஸொஹஹபஸ் வஸொி3 ிவஹ3ஸொ ி3 ிகஸ் || 
 

13th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ஆண, உஸஹடஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு வீஹக4வ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸுஸொஹஹபி: த3தஸகஜ ஸஸ்ஷகஸ் | 

வீஹக4விஹக3ஸொஸ3ஸ் வஸொி3 வகு3ஹகஸ் || 
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14th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ஆடி, உஸஹடஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸுஸொஹஹ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ  

ஸுவீஹக4வபிஸ வஹவஸ்ீக ஜவஸ் | 

ஷஹஶ்ிஸ ஸுஸொஹஹ பஶ்வஸ் ||  
 

 

15th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ீ, சஸஹ) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு கல்ஹ வீஹக4வ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸுஹஹ ிஹக3ஸொஸ தஹ3ஸ்ிதஹ3ீஜக ஜவஸ் | 

த4ிஜ ஸுஸக3கல்ஹ வீஹக4வ ிஹக3ஸ் || 
 

 

16th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ஹஸகழ, ஸ்ருகஸீஸஶஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு  ட2ிகஹத ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

கல்ஹஹக4வபி: ஸூருதஹதஹஸஸ் 3ஹ4ஸ் | 

ஷஸவ ாஸ்ஸஹஸ2 ஸஸவஸஞஸ்  ட2ிகஹதபஸ் த4ிஜ || 
 

 

17th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (புஸேடஹஸி, ஷஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு வீஹக4வ ிவஹ3ஸொ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸுஸொஹஹபஸ் ஸு டஹஹதஹஶ்ஸ் | 

ஸுவீஹக4வபஸ் வஸொி3 ிவஹ3ஸொ ி3 ிகஸ் ||  
 

 

18th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (புஸேடஹஸி, ஆல்ஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸுஸொஹஹ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

வீஹக4வ ிவஹ3ஸொ பவஸ தஹ3ஶ்ஸ் | 

ஸுஸொஹஹபஸ் ஷ்ி ஸுதஹ4ஷ் ி3 ிகஸ் ||  
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19th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ஹஸி, கஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு ஸுவஹஷ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸுஸொஹஹ பி: த3தஸ3 ஷஹஶ்ஸ் | 

ஸுவஹஷபஸ் வஸொி3 ிவஹ3ஸொஸ3வ ி3 ிகஸ் ||  
 

 

20th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (புஸேடஹஸி, பலஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு வீஹக4வ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸுவஹஷ பஶ்ிஷ்டஹ2ல்லஸௌ34 ிவஹ3ஸொ ஷஸ்த3ஸ் | 

ஸு வீஹக4வபஸ் கல்ஹகுஹஶ்ி || 
 

 

21st தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (தஸகு, ஸஸ்ஸ்) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு தஹஸகு  ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ிவஹ3ஸொிஹஸ வீஹக4வ பிஸஹஹ ஸு4 

 ஸுஸ3 வீகூ4ஸ3வஸஹஸூ2 ஹஹஸ் கல்ஹவீக்ஷஹஸ்த3ஸ் | 

வஞஹிஹத4 ிவ3ாௌளஹ்ரு3ஸ் வஸ3வஸ ச4ிஹபூ4ஶஸ் 

  வஸொி3ஹனு3ணஸ் தஹஸகு பஸ் ீவஹஸூ3 த4ஸூஸஸொவஸ் || 
 

 

22nd தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ஆடி, ிஹஸ) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸுஸொ ஹஹ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

வஸ4ஹஸ்ிதஹ34 தஹஸகு ாஸூ2 பஹஸஸூ4ஹஸ3வபஷஸ்ஶ்ஹஸ்  

 ஸீஸொஹஸ்ரு வஸஶஸ் நுஸௌ4ருஹஸ் ஸஹஹ ஜஹிஹ3ஸ் | 

ிஶஹஸைஹஸ் ஸூ2ஹஷஸ் ஸொஸகு லஸ் வ்ஹஸூ2ஹஸருஹ ாலிஸ் 

 ஸுஹஹ ிஹக3வஸ  ஸ் கஹருஸைபூஸஸ் த4ிஜ || 
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23rd தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (ஆண, உஸஸேடஹ) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு வீஹக4வ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

வீஹக4வ ிவஹ3ஸொ ஹஹ தஹ3ஶ்ஸ் | 

ஸுவீஹக4வபஸ் ஷஸ்ஶ்ி ஶ்ஹவஸஷலஸ் || 

 

24th தஸேடஸ் அழகசஸகஸ (சஸீ, புணஸவஷ) 

ஸுி ஸுவஸை ட2ிகஹத ஸு தஹஸகு  ஹஹநுஜ ஸொஸ3 ஸஹ ி3 ிகஸோ 

ஸுவீஹக4வப ஶ்ருாௌளஷஹ – 

 ஸுஸதஹ3ஸ்புஜ ஷஹஶ் லஸௌ34ஷஸஸவஸ் | 

ஸுவீஹக4வ பஸொஸ3 ஸூருதஹவலஸ்த3ஸ் 

 ஸுஸதஹஸகு  ஸொஸ3 பஸ் த4ஜஹ: || 

 

Link to Audio of all Thaniyans    

 

 

 

 
 
 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1EwmB5Mbx7YJWvbo6tWpfyELZNxmfSbO0/view?usp=sharing



