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saptashatI siddha sampuTamantrAH

ஸphதஶதீ th³த⁴ ஸmhடமnhthரா:

³rhகா³-ஸphதஶதீ ேக ச² th³த⁴ ஸmhட மnhthர

1)ஸாக கlhயாண ேக ேய
ேத³vhயா யயா ததத³mh ஜக³தா³thமஶkhthயா
நிேஶஷேத³வக³ணஶkhதிஸஹrhthயா ।
தாமmhபி³காமகி²லேத³வமஹrhjhயாmh
ப⁴khthயா நதா:shம வித³தா⁴ ஶுபா⁴நி ஸா ந:॥

2) விவ ேக அஶுப⁴ ததா² ப⁴ய கா நாஶ கரேந ேக ேய
யshயா: phரபா⁴வமலmh ப⁴க³வாநnhேதா
ph³ரம ஹரச ந  வkhமலmh ப³லmh ச ।
ஸா சNh³காகி²லஜக³thபபாலநாய
நாஶாய சாஶுப⁴ப⁴யshய மதிmh கேரா ॥

3) விவ கீ ரா ேக ேய
யா :shவயmh ஸுkh’திநாmh ப⁴வேநShவல:
பாபாthமநாmh kh’ததி⁴யாmh ’த³ேயஷு ³th³தி: ◌⁴ ।
ரth³தா⁴ ஸதாmh லஜநphரப⁴வshய லjhஜா
தாmh thவாmh நதா:shம பபாலய ேத³வி விவmh ॥

4) விவ ேக அph◌⁴த³ய ேக ேய
விேவவ thவmh பபா விவmh
விவாthகா தா⁴ரயதி விவmh ।
விேவஶவnhth³யா ப⁴வதீ ப⁴வnhதி
விவாரயா ேய thவயி ப⁴khதிநmhரா:॥

5) விவvhயாபீ விபthதிேயாmh ேக நாஶ ேக ேய
ேத³வி phரபnhநrhதிஹேர phரத³
phரத³ மாதrhஜக³ேதாऽகி²லshய ।
phரத³ விேவவ பா விவmh
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ஸphதஶதீ th³த⁴ ஸmhடமnhthரா:

thவவ ேத³வி சராசரshய ॥
6) விவ ேக பாப-தாப-நிவாரண ேக ேய

ேத³வி phரத³ பபாலய ேநாऽபீ⁴ேத-
rhநிthயmh யதா²ஸுரவதா⁴த³⁴ைநவ ஸth³ய: ।
பாபாநி ஸrhவஜக³தாmh phரஶமmh நயாஶு
உthபாதபாகஜநிதாmhச மேஹாபஸrhகா³nh ॥

7) விபthதிநாஶ ேக ேய
ஶரக³ததீ³நாrhதபthராணபராயேண ।
ஸrhவாshயாrhதிஹேர ேத³வி நாராயணி நேமாऽsh ேத ॥

8) விபthதிநாஶ ஔrh ஶுப⁴ கீ phராphதி ேக ேய
கேரா ஸா ந: ஶுப⁴ேஹவ
ஶுபா⁴நி ப⁴th³ராNhயபி⁴ஹnh சாபத:³ ।

9) ப⁴யநாஶ ேக ேய
க)ஸrhவshவேப ஸrhேவேஶ ஸrhவஶkhதிஸமnhவிேத ।

ப⁴ேயph◌⁴யshthரா ேநா ேத³வி ³rhேக³ ேத³வி நேமாऽsh ேத ॥
க²) ஏதthேத வத³நmh ெஸௗmhயmh ேலாசநthரய⁴தmh ।

பா ந:ஸrhவபீ⁴திph◌⁴ய: காthயாயநி நேமாऽsh ேத ॥
க³) jhவாலாகராலமthkh³ரமேஶஷாஸுரஸூத³நmh ।

thஶூலmh பா ேநா பீ⁴ேதrhப⁴th³ரகா நேமாऽsh ேத ॥
10) பாபநாஶ ேக ேய

நshதி ைத³thயேதஜாmh shவேநநாrhய யா ஜக³th ।
ஸா க⁴Nhடா பா ேநா ேத³வி பாேபph◌⁴ேயாऽந:ஸுதாநிவ ॥

11) ேராக³நாஶ ேக ேய
ேராகா³நேஶஷாநபஹmh Shடா
Shடா  காமாnh ஸகலாநபீ⁴Shடாnh ।
thவாமாதாநாmh ந விபnhநராmh
thவாமாதா யாரயதாmh phரயாnhதி ॥

12) மஹாமாநாஶ ேக ேய
ஜயnhதீ மŋhக³ளா கா ப⁴th³ரகா கபாநீ ।
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ஸphதஶதீ th³த⁴ ஸmhடமnhthரா:

³rhகா³மா ஶிவா தா⁴th shவாஹா shவதா⁴ நேமாऽsh ேத ॥
13)ஆேராkh³ய ஔர ெஸௗபா⁴kh³ய phராphதி ேக ேய

ேத³ ெஸௗபா⁴kh³யமாேராkh³யmh ேத³ ேம பரமmh ஸுக²mh ।
பmh ேத³ யேஶா ஜயmh ேத³ யேஶா ேத³ th³விேஷா ஜ ॥

14)ஸுல பthநீ கீ phராphதி ேக ேய
பthநீmh மேநாரமாmh ேத³ மேநாvh’thதாiνஸாணீmh ।
தாணீmh ³rhக³ஸmhஸாரஸாக³ரshய ேலாth³ப⁴வாmh ॥

15) பா³தா⁴ஶாnhதி ேக ேய
ஸrhவாபா³தா⁴phரஶமநmh thைரேலாkhயாகி²ேலவ ।
ஏவேமவ thவயா காrhயமshமth³ைவவிநாஶநmh ॥

16)ஸrhவவித⁴ அph◌⁴த³ய ேக ேய
ேத ஸmhமதா ஜநபேத³ஷு த⁴நாநி ேதஷாmh
ேதஷாmh யஶாmh ந ச த³தி த⁴rhமவrhக:³ ।
த⁴nhயாshத ஏவ நிph◌⁴’தாthமஜph◌⁴’thயதா³ரா
ேயஷாmh ஸதா³ph◌⁴த³யதா³ ப⁴வதீ phரஸnhநா ॥

17) தா³th³rhய:³கா²தி³நாஶ ேக ேய
³rhேக³shmh’தா ஹர பீ⁴திமேஶஷஜnhேதா:
shவshைத:²shmh’தா மதிமதீவ ஶுபா⁴mh த³தா³ ।
தா³th³rhய:³க²ப⁴யஹாணி கா thவத³nhயா
ஸrhேவாபகாரகரய ஸதா³ऽऽrhth³ரசிthதா ॥

18) ரா பாேந ேக ேய
ஶூேலந பா ேநா ேத³வி பா க²Th³ேக³ந சாmhபி³ேக ।
க⁴Nhடாshவேநந ந: பா சாபjhயாநி:shவேநந ச ॥

19)ஸமshத விth³யாஓmh கீ ஔrh ஸமshத shthேயாmh ேமmh
மாth’பா⁴வ கீ phராphதி ேக ேய

விth³யா ஸமshதாshதவ ேத³வி ேப⁴தா:³
shthய:ஸமshதா:ஸகலா ஜக³thஸு ।
thைவகயா தமmhப³ையதth ।
கா ேத shதி:shதvhயபரா பேராkhthதி:॥
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ஸphதஶதீ th³த⁴ ஸmhடமnhthரா:

20)ஸப³ phரகார ேக கlhயாண ேக ேய
ஸrhவமŋhக³ளமŋhக³Lhேய ஶிேவ ஸrhவாrhத²ஸாதி⁴ேக ।
ஶரNhேய thrhயmhப³ேக ெகௗ³ நாராயணி நேமாऽsh ேத ॥

21) ஶkhதிphராphதி ேக ேய
sh’Shshதி²திவிநாஶாநாmh ஶkhதி⁴ேத ஸநாதநி ।
³ரேய ³ணமேய நாராயணி நேமாऽsh ேத ॥

22) phரஸnhநதாphராphதி ேக ேய
phரணதாநாmh phரத³ thவmh ேத³வி விவாrhதிஹாணி ।
thைரேலாkhயவாநாTh³ேய ேலாகாநாmh வரதா³ ப⁴வ ॥

23) விவித⁴ உphth³ரேவாmh ேஸ ப³சேந ேக ேய
ராmh யthேராkh³ரவிஷாச நாகா³
யthராரேயா த³shப³லாநி யthர ।
தா³வாநேலா யthர ததா²ph³தி⁴மth◌⁴ேய
தthர shதி²தா thவmh பபா விவmh ॥

24) பா³தா⁴iµkhத ேஹாகர த⁴ந ஔrh thராதி³ கீ phராphதி ேக ேய
ஸrhவபா³தா⁴விநிrhiµkhேதா த⁴நதா⁴nhயஸுதாnhவித: ।
மiνShேயா மthphரஸாேத³ந ப⁴விShயதி ந ஸmhஶய:॥

25) ⁴khதிiµkhதி கீ phராphதி ேக ேய
விேத⁴ ேத³வி கlhயாணmh விேத⁴ பரமாmh யmh ।
பmh ேத³ ஜயmh ேத³ யேஶா ேத³ th³விேஷா ஜ ॥

26) பாபநாஶ ததா² ப⁴khதிphராphதி ேக ேய
நேதph◌⁴ய:ஸrhவதா³ ப⁴khthயா சNh³ேக ³தாபேஹ ।
பmh ேத³ ஜயmh ேத³ யேஶா ேத³ th³விேஷா ஜ ॥

27)shவrhக³ஔர ேமா ேக ேய
ஸrhவ⁴தா யதா³ ேத³வீ shவrhக³iµkhதிphரதா³யிநீ ।
thவmh shதா shதேய கா வா ப⁴வnh பரேமாthதய:॥

28)shவrhக³ஔர iµkhதி ேக ேய
ஸrhவshய ³th³தி⁴ேபண ஜநshய ’தி³ஸmhshதி²ேத ।
shவrhகா³பவrhக³ேத³ ேத³வி நாராயணி நேமாऽsh ேத ॥
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ஸphதஶதீ th³த⁴ ஸmhடமnhthரா:

29) ேமா கீ phராphதி ேக ேய
thவmh ைவShணவீ ஶkhதிரநnhதவீrhயா
விவshய பீ³ஜmh பரமா மாயா ।
ஸmhேமாதmh ேத³வி ஸமshதேமதth
thவmh ைவ phரஸnhநா ⁴வி iµkhதிேஹ:॥

30)shவphந ேம th³தி⁴-அth³தி⁴ ஜாநேந ேக ேய
³rhேக³ ேத³வி நமshph◌⁴யmh ஸrhவகாமாrhத²ஸாதி⁴ேக ।
மம th³தி⁴மth³தி⁴mh வா shவphேந ஸrhவmh phரத³rhஶய ॥
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