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shrI svayaMvarA pArvatI mantramAlAstotraM

shவயmhவரா பாrhவதீ மnhthரமாலா shேதாthரmh

 ³rhவாஸாiµநிவிரசிதmh
 shவயmhவரா பாrhவதி மnhthரமாலா shேதாthரmh
(ஜபஸதmh)

ௐ அshய  shவயmhவர பாrhவதீ மஹா மnhthரshய
அஜ ’:, பŋhkhதி: ச²nhத:³shவயmhவர பாrhவதீ ேத³வதா ।
or

ௐ அshய shவயmhவரமnhthரshய ph³ரமா ’: ேத³வீகா³யth ச²nhத:³,
ேத³வீ கி³th shவயmhவரா ேத³வதா ।
மமாபீ⁴Shடth◌⁴யrhேத² ஜேப விநிேயாக:³॥
ராmh இthயாதி³நா nhயாஸ: ।
or

ௐ அshய shவயmhவராபாrhவதீ மnhthரshய ph³ரமா ’:,

ேத³வீ கா³யth ச²nhத:³,
ேத³வீ கி³th shவயmhவரா பாrhவதி ேத³வதா ।
மம ஶீkh◌⁴ரேமவ விவாஹ phராphthயrhேத²,
ஸrhவாபீ⁴Shடth◌⁴யrhேத² ஜேப விநிேயாக:³॥

கர nhயாஸmh

ௐ ராmh ஜக³ thரய வய ேமாnhைய,அŋh³Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ mh thைரேலாkhய வய ேமாnhைய, தrhஜநீph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ mh உரக³ வய ேமாnhைய, மth◌⁴யமாph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ைரmh ஸrhவ ராஜ வய ேமாnhைய,அநாகாph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ெரௗmh ஸrhவ shth ஷ வய ேமாnhைய, கநிSh²காph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ர:ஸrhவ வய ேமாnhைய, கரதல கரph’Shடா²ph◌⁴யாmh நம:॥
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அŋhக³ nhயாஸmh

ௐ ராmh ஜக³ thரய வய ேமாnhைய,’த³யாய நம: ।
ௐ mh thைரேலாkhய வய ேமாnhைய, ஶிரேஸ shவாஹா ।
ௐ mh உரக³ வய ேமாnhைய, ஶிகா²ைய வஷTh ।
ௐ ைரmh ஸrhவ ராஜ வய ேமாnhைய, கவசாய ஹுmh ।
ௐ ெரௗmh ஸrhவ shth ஷ வய ேமாnhைய, ேநthரthரயாய ெவௗஷTh ।
ௐ ர:ஸrhவ வய ேமாnhைய,அshthராய ப²Th ।
⁴rh⁴வ:ஸுவேராதி தி³kh³ப³nhத: ◌⁴ ॥

th◌⁴யாநmh
ஶmh⁴mh ஜக³nhேமாஹநபrhணmh var பவrhணmh
விேலாkhய லjhஜாதாmh shதாTh◌⁴யாmh ।
ம⁴கமாலாmh shவஸகீ²கராph◌⁴யாmh
ஸmhபி³ph◌⁴ரதீமாth³ஸுதாmh ப⁴ேஜऽயmh ॥
॥shவயmhவரா th◌⁴யாநmh ॥

ேஹமாபா⁴mh மதிவாக³தீத³ணஶீலாnhதாமஶிlhபாkh’திmh
phேரமாேராஹமேநாஹராmh கரலஸthகlhயாணதா³மாnhவிதாmh ।
யாமாவரiµth³யதாmh வரயிmh thைரேலாkhயஸmhேமாநீmh
காமாபாத³நகlhபவlhமநிஶmh வnhேத³ பராmh ேத³வதாmh ॥ 1॥
Day/morning dhyaana shloka:

பா³லாrhகாதஸுphரபா⁴mh கரதேல ேராலmhப³மாலாலாmh
மாலாmh ஸnhத³த⁴தீmh மேநாஹரதiνmh மnhத³shேதாth³யnhiµகீ²mh ।
மnhத³mh மnhத³iµேபmh வரயிmh ஶmh⁴mh ஜக³nhேமாநீmh
வnhேத³ ேத³வiµநீnhth³ரவnhதி³தபதா³Shடாrhத²தா³mh பாrhவதீmh ॥ 2॥
Evening/night dhyaana shloka:

கரth◌⁴’த வரணமாlhயா ஸrhவரthநாŋhக³⁴ஷா var விth◌⁴’த
நிகி²லநயநேசேதாஹாபாkh³rhயேவஷா ।
ப⁴வ ப⁴வத³பீ⁴Shடphராphதேய ைஶலகnhயா
ஷவதிவயாkh’Shநிthயphரஹrhஷா ॥ 3॥
பசஜாmh
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லmh - ph’th²vhயாthகாைய க³nhத⁴mh ஸமrhபயா ।
ஹmh -ஆகாஶாthகாைய Shைப: ஜயா ।
யmh - வாyhவாthகாைய ⁴பமாkh◌⁴ராபயா ।
ரmh -அkh³nhயாthகாைய தீ³பmh த³rhஶயா ।
வmh -அmh’தாthகாைய அmh’த மஹாைநேவth³யmh நிேவத³யா ।
ஸmh -ஸrhவாthகாைய ஸrhேவாபசாரஜாmh ஸமrhபயா ॥
ஜபmh

ௐ mh ேயாகி³நி ெயௗகி³நி ேயாேக³வ ேயாக³ப⁴யŋhக
ஸகலshதா²வரஜŋhக³மshய iµக²’த³யmh
மம வஶmh ஆகrhஷய ஆகrhஷய நம:। (shவாஹா ।)
(108 (1008) ஜபmh கShேய ।)
ௐ ராmh ’த³யாய நம: ।
ௐ mh ஶிரேஸ shவாஹா ।
ௐ mh ஶிகா²ைய வஷTh ।
ௐ ைரmh கவசாய ஹுmh ।
ௐ ெரௗmh ேநthரthரயாய ெவௗஷTh ।
ௐ ர:அshthராய ப²Th ।
⁴rh⁴வ:ஸுவேராதி தி³kh³விேமா: ॥ (var Digvimogam )

அத²shேதாthரmh ।
ப³nh⁴கவrhமmh ஸுகா³thராmh
ஶmh⁴mh ஸiµth³தி³ய ஶைநேபதாmh ।
அmhேபா⁴ஜmh’th³வீமபி⁴லாஷதா³thmh
ஸmhபா⁴வேய நிrhஜரதா³கlhபாmh ॥ 1॥
mh மnhத²ராணி சரkh³ரக³திphரபாேத-
Shவாமஜுஸŋhkhவணிதகŋhகணகிŋhகிணீநி ।
காமmh மா! தவ தாநி ஶிேவ!shமரா
ேமŋhகராணி ஜநகாலயேக²லநாநி ॥ 2॥
ேயாேக³ந பா³lhயவயேஸா லதாmh ரshதாth
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th³ராேக³வ கNhட²விலஸth கநேகாrhெகௗகா⁴mh ।
ஆகmhரநth³த⁴ரஶநாmh ப⁴வதீmh நிே
கNhட²பா⁴நி! கதா³ phரபதீ³நேவணீmh ॥ 3॥
கி³rhயlhபiµkh³த⁴விஶத³mh நவெயௗவநmh -

⁴rhயmh விலாஸமயமணி kh’ஶmh விலkh³ேந ।
பrhch ch²தmh சப⁴ேர ஜக⁴ேந க⁴நmh யth
பrhthஸுேகாऽsh ஸததmh ஜநநி phரத³॥ 4॥
நிrh⁴தNhட³லiµத³சிதக⁴rhமேலஶmh
விshரshதேகஶமபி⁴தசலதீ³nhதmh ।
நிrhth◌⁴வாநிகŋhகணiµத³kh³ரசாnhதமnhதrh-
ப³th◌⁴நா தாதkh³’ஹகnh³கேக²லநmh ேத ॥ 5॥
ேயாேக³வரmh phரரப⁴khதி கி³ஶமாரா-
ேத³காnhதவrhதிநiµேபthய தபசரnhதmh ।
ஆகாŋhயா பசShiΝமநாலாmh thவாmh
ேய ேகசிதீ³வ ப⁴ஜnhதி த ஏவ த⁴nhயா:॥ 6॥
கி³rhயாthமேஜ! மத³நதா³ஹமஹாவமாந-
பrhயாலா ரஹேர ’த³யmh நிதா⁴ய ।
rhயாshதேபா வித³த⁴தீ ஶலாநி ⁴ph◌⁴’th-
பrhயாயபீநசmhப⁴விஶுmhப⁴த³ŋhகீ³॥ 7॥
நிth◌⁴யாய மாநஸth³’ஶா iµஹுnh³ட³mh
மth³th◌⁴ேய shதி²தா ரஹ பசஹுதாஶநாநாmh ।
தthதாth³’ேஶந தபஸா ஜக³த³NhTh³பா⁴ஜாmh
விthராஸதா³th பபா ஸதா³ஶிேவ! ந:॥ 8॥
ேயாkh³யmh வேடாrhவபshதி²தமாthமப⁴khதிmh
தீ³rhகா⁴mh பமiνணமாபnhதmh ।
ஸாாkh³தி³ஶமவ⁴ய ஷா phரயாேத
th³ராkhேதந ஸmhதபதா³mh ப⁴வதீmh ப⁴ஜாம:॥ 9॥
ேக³ேஹ நிேஜ வரணதா³மலஸthகராph³ஜாmh
vhயாஹாரiµத³சிதமnhத³ஹாஸாmh ।
நீஹாபா⁴iνத⁴ரiµchசதாmh வmh
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ேமாஹாவஹாmh th⁴வநshய ப⁴ஜாமேஹ thவாmh ॥ 10॥
வshதா கŋhகணவிேலாகநபீ⁴தபீ⁴தmh
phரthயkh³ரராக³விவஶmh மம தmh நிேத⁴ ।
உthshேவத³ேவப² பிநாகph◌⁴’தா kh³’தmh
th³ராணி த³ணகராmh³ஜiµthதமாŋhேக³॥ 11॥
Shடாபஹmh ப⁴வ ப⁴rhthth’நேக²nh³பி³mhப³-
shபShடாiνபி³mhபி³ததiνmh வி³தா⁴பகா³mh தாmh ।
th³’ShThவாஶு ராக³ரப⁴ேஸாத³யேஶாணேகாணmh
th³’Shth³வயmh தவ கரkh³ரஹேண shதி²தmh ந:॥ 12॥
ேயாேக³ நேவ தவ ப⁴வாநி ஶிவாநி த³th³யாth
th³ராேக³வ ஸthவரமபthரபயா நிvh’thதmh ।
ஸாகmhபமாவசைநrhவிதாபி⁴iµkh²யmh
th³ரா³thshதmh ரபி⁴தா³ பரph³த⁴மŋhக³mh ॥ 13॥
க³thயா நிதmhப³ப⁴ரமnhத²ரயா ஸலjhைஜ:
அrhேத⁴ணரஸகலாரவாkh³விலாைஸ: ।
’th³ையச விph◌⁴ரம³ணrh மத³நாைத⁴rhய-
phரshதாரஹாணி ஶிேவ ஜநநி phரத³॥ 14॥
ப⁴th³ரா iµேக²nh³நமநாத³பி⁴வீேணஷு
phரthkhதிதா³நவிரமாnhநவஸthகதா²ஸு ।
உth³ேவபநாத³பி ஹடா²thபரmhப⁴ேணஷு
பth: phரேமாத³ஜநநீ ஜநநி phரத³॥ 15॥
யmh நாத²மாதி³iµநேயா நிக³ேமாkhதி³mhேப⁴-
Shவாலய தாnhதமநேஸா விiµகீ²ப⁴வnhதி ।
ஸnhநய ேதந த³யிேதந மேநாஜவிth³யா-
நnhதா³iν⁴திரேக ஜநநி phரத³॥ 16॥
கlhயாணnhதலப⁴ரmh நவகlhபவlh-

Shேபாlhலஸth³ ப³ஹுலெஸௗரப⁴ேலாப⁴நீயmh ।
கlhயாணதா³மஶஶிக²Nhட³மக²Nhட³ேஶாபா⁴-
கlhேலாதmh தவ மேஹவ ஸmhரயாம:॥ 17॥
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ேசாகா தவ ஶிேவ! நிலாலகாநாmh
nhயசthபரதிலேக நிேல விபா⁴nhதீ ।
மஜுphரஸnhநiµக²பth³மவிஹால-
பிசா²தபthரசிரா ’தி³ ந:ஸnhதா⁴mh ॥ 18॥
ஸmhயkh³ph◌⁴ெவௗ தவ விலாஸ⁴ெவௗ shமராம:
ஸmhiµkh³th³த⁴ மnhமத²ஶராஸநசாேப ।
’nhமth◌⁴ய³ட⁴நிதmh ஹரைத⁴rhயலயmh
யnhலயnhthதகடாஶைரrhவிபி⁴nhநmh ॥ 19॥
கmhரா:தாதசா ரவnhததீ³rhகா:◌⁴
பி³mhேபா³கட³mhப³ரph◌⁴’ேதா நிph◌⁴’தாiνகmhபா: ।
ஸmhபாகா மயி ப⁴வnh பிநாகிவkhthர-
பி³mhபா³³ஜnhமம⁴பா:ஸதி! ேத கடாா:॥ 20॥
லkh³நாபி⁴ராமmh’க³நாபி⁴விசிthரபthரmh
மkh³நmh phரபா⁴ஸiµத³ேய தவ க³Nhட³பி³mhப³mh ।
சிthேத விபா⁴ ஸததmh மணிNhட³ேலாth³ய-
th³ரthநாiνபி³mhப³பmhபி³தமmhபி³ேக ந:॥ 21॥
shதா²ே:ஸதா³ ப⁴க³வத: phயதாநிதா⁴நmh
phராத³பி phரவிரலshதேலாப⁴நீயmh ।
shதா²நீShவ கி³ேஜ! தவ ப³nh⁴வ-

ேரணீஸக³nhத⁴மத⁴ரmh தி⁴ஷnhதேர ந:॥ 22॥
வnhதா³மேஹ கநகமŋhக³ளஸூthரேஶாபா⁴-
ஸnhதீ³phதŋhமவthரயப⁴ŋhகி³ ரmhயmh ।
மnhth³ராதி³கshவரவிகshவரநாத³விth³யா-
ஸnhத³rhப⁴க³rhப⁴மக³ேஜ! தவ கNhட²நாலmh ॥ 23॥
ராrhத²மthர மம rhத⁴நி த⁴thshவ நிthயmh
த³ாகா³ட⁴பரmhப⁴ரஸாiνலmh ।
அாமேஹமகடகாŋhக³த³ரthநேஶாப⁴mh
லாாவிலmh ஜநநி! பாணிக³mh thவதீ³யmh ॥ 24॥
ஜmhபா⁴mhபி⁴வரmhப⁴நிபா⁴iµேராஜ-
mhப⁴th³வயீmh லதஸmhph◌⁴’தரthநமாலாmh ।
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ஶmhேபா⁴rh⁴ைஜரiνதி³நmh நிபி³டா³ŋhகபா-

ஸmhபா⁴விதாmh ⁴வநஸுnhத³! பா⁴வயாம:॥ 25॥
க³rhவாபேஹ வடத³லshய தத³ராnhேத
நிrhvhட⁴பா⁴ தவ நாபி⁴ஸரshயகா³ேத⁴ ।
ஶrhவாவேலாகசிேம³ரேராமவlh-

நிrhவாேத வஸ ேம தி⁴ஷமரா ॥ 26॥
மchேசத sh²ர மாரரதா²ŋhக³ப⁴ŋhகீ³mh
உchைசrhத³தா⁴நமதிபீவரதாநிதா⁴நmh ।
shவchச²nhத³ரthநரஶநாகதாnhதய-
phரchச²nhநமmhப³! தவ கmhரநிதmhப³பி³mhப³mh ॥ 27॥
shயnhதா³iνராக³மத³வாராேசத:
ஸnhநாக³ப³nhத⁴மணிேவiΝககாNhட³mh ।
ப³nhதீ³kh’ேதnhth³ரக³ஜShகரiµkh³த⁴ரmhப⁴mh
நnhதா³ம ஸுnhத³! ஶிேவ!’தி³ஸnhத³தா⁴நா:॥ 28॥
iµkh³ேதா⁴lhலஸthகநகரநkh³த⁴நாநா-
ரthநாப⁴ேயாrhth◌⁴வக³தயா பேதாऽபி⁴ராமmh ।
சிthதphரஸூதிஜயகாஹலகாnhதி ஜŋhகா⁴-
kh³மmh thவதீ³யமக³நnhதி³நி! சிnhதயாம:॥ 29॥
க²Thவாŋhக³பாணிமேடந ததா³ ததா³ஸmh-
kh◌⁴’Shடாkh³ரேயா: phரணதிஷு phரணயphரேகாேப ।
அShடாŋhக³பாதஸதmh phரணேதாऽsh லph³⁴mh
இShடாmh க³திmh ஜநநி! பாத³பேயாஜேயாshேத ॥ 30॥
’th³யrhபணmh மம mh’ஜnh ததா³ thவத³ŋhக³-
iµth³யth³ரவிth³தி ப⁴ேவதி³ஹ ஸாiνபி³mhப³mh ।
உthŋhக³ைத³thயஸுரெமௗபி⁴யமாநா
th³ரphேய! தவ பதா³ph³ஜப⁴வா: பராகா:³॥ 31॥
த³th³யா:ஸுகா²நி மம சkhரகலாnhதரshthதா²!
ரkhதாmhப³ராப⁴ரணமாlhயத⁴ரா! ஜபாபா⁴! ।
th³ராணி! பாஶsh’ணிசாபஶராkh³ரஹshதா!
கshகாதிலகிநீ! நவŋhமாrhதா³!॥ 32॥
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யthபŋhகஜnhமநிலயmh கரபth³மஶுmhப⁴-
த³mhேபா⁴ஹmh ⁴வநமŋhக³ளமாth³யnhேத ।
அmhேபா⁴ஹா ஸுkh’ேதாthகரபாகேமகmh
ஸmhபா⁴வேய ’தி³ ஶிேவ! தவ ஶkhதிேப⁴த³mh ॥ 33॥
மnhதா³ரnhத³ஸுஷமா கரபlhலேவாth³யth
Nhயாதா³மவரshதகrhணmhபா⁴ ।
சnhth³ராrhth³த⁴சாமடா நவபth³மஸmhshதா²
ஸnhேத³தி³வீ ப⁴வதீ ’தி³ நshthேணthரா ॥ 34॥
மth◌⁴ேயகத³mhப³வநமாshதி²தரthநேடா³லாmh
உth³யnhநகா²kh³ரiµக²kh’தரthநவீmh ।
அthயnhதநீலகமநீயகேலப³ராmh thவாmh
உthஸŋhக³லாதமேநாjhஞஶுகீiµபாேஸ ॥ 35॥
வrhதாமேஹ மந ஸnhத³த⁴தீmh நிதாnhத-
ரkhதாmh வராப⁴யவிராகராரவிnhதா³mh ।
உth³ேவலமth◌⁴யவஸதிmh ம⁴ராŋhகி³! மாயாmh
தththவாthகாmh ப⁴க³வதீmh ப⁴வதீmh ப⁴ஜnhத:॥ 36॥
ஶmh⁴phயாmh ஶஶிகலாகதாவதmhஸாmh
ஸmhபா⁴விதாப⁴யவராmh ஶபாஶபாணிmh ।
ஸmhபாthphரதா³நநிரதாmh ⁴வேநவmh thவாmh
ஶுmhப⁴jhஜபாசமபாரkh’பாiµபாேஸ ॥ 37॥
ஆட⁴ŋhக³ரகா³mh mh’³பா³ஹுவlhmh
ஆட⁴பாஶsh’ணிேவthரலதாmh thேநthராmh ।
ஆேராபிதாமகி²லஸnhவநேந phரக³lhபா⁴mh
ஆராத⁴யா ப⁴வதீmh மநஸா மேநாjhஞாmh ॥ 38॥
கrhமாthேக ஜய ஜயாகி²லத⁴rhமrhேத
சிnhமாthேக, ஜய ஜய th³ணshவேப ।
கlhமாஷக⁴rhமபிஶுநாnh கmh’தாrhth³ைர:
ஸmhமாrhjhய ஸmhயக³பி⁴ச th³’க³சலrh ந:॥ 39॥
ஷNhம thவமதி⁴ைத³வதமராmh
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வrhணthரேயாதி³தமiνphரkh’திshthவேமவ ।
thவnhநாம விவமiνஶkhதிகலmh thவத³nhயth
கிnhநாம ைத³வதஹாshதி ஸமshதrhthேத ॥ 40॥
யா காபி விவஜநேமாஹநதி³vhயமாயா
காமைவவரrhத⁴ஹராiνபா⁴வா ।
phராகாயேத ஜக³த³தீ⁴வ!ஸா thவமshமாnh
காநநnhயஶரnh பபா தீ³நாnh ॥ 41॥
கrhthrhைய நேமாऽsh ஜக³ேதாநிகி²லshய ப⁴rhthrhைய
ஹrhthrhைய நேமாऽsh விதி⁴விShiΝஹராthமஶkhthைய ।
⁴khthைய நேமாऽsh ⁴வநாபி⁴மதphரஸூthைய
iµkhthைய நேமாऽsh iµநிமNhட³லth³’யrhthைய ॥ 42॥
ஷTh³வkhthரஹshதிiµக²ஜுShடபத³shய ப⁴rh:

இShேடாப³ஹநஸுதா⁴phதமாநஸshய ।
th³’ShThயா நிபீய வத³ேநnh³மத³ŋhேக
ShThயா shதி²ேத! விதர ேத³வி! த³யாவேலாகாnh ॥ 43॥
யthநாnhதரmh ப⁴விth’⁴தப⁴வmh மயா யth
shவphநphரஜாக³ரஸுஷுphதிஷு வாŋhமேநாऽŋhைக:³ ।
நிthயmh thவத³rhசநகலாஸு ஸமshதேமதth
ப⁴khதாiνகmhபிநி! மமாsh தவ phரஸாதா³th ॥ 44॥
shவாேஹதி ஸாக³ரஸுேததி ஸுராபேக³தி
vhயாஹாரபஸுஷேமதி ஹphேயதி ।
நீஹாரைஶலதநேயதி ph’த²khphரகாஶ-

பாmh பேரஶமmh ப⁴வதீmh ப⁴ஜாம:॥ 45॥
ஹாரsh²ரthசகி³ேர!ஹரவநாேத²!
ஹாshவபிணி!ஹphரiµகா²பி⁴வnhth³ேய! ।
ேஹரmhப³ஶkhதித⁴ரநnhதி³நி! ேஹமவrhேண!

ேஹ சNh³!ைஹமவதி! ேத³வி! நேமா நமshேத ॥ 46॥
ேய  shவயmhவரமஹாshதவமnhthரேமதmh
phராதrhநரா:ஸகலth³தி⁴கரmh ஜபnhதி ।
⁴திphரபா⁴வஜநரஜநகீrhthதிெஸௗnhத³rhய-
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ஆேராkh³யமாரபி தீ³rhக⁴ம லப⁴nhேத ॥ 47॥
ஶதkhரphரph◌⁴’thயமrhthயதthயபி⁴phரணthப-
khரமphரsh’thவரshதphரபா⁴சிதாshயபŋhகேஜ ।
ஹரphேய! வரphரேத³! த⁴ராத⁴ேரnhth³ரகnhயேக
ஹth³ரயா ஸமnhவிேத த³th³ரதாmh ஹர th³தmh ॥ 48॥
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