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॥ மஹால மீசது வி ஶதிநாமாவலி: ॥

ேவ கேடஶமஹிஷீ மஹல மீ ரீ ய த²
ேவ கேடஶமஹிஷீமஹால மீ சது வி ஶதி நாமபி:⁴
ேவ ககேடஶமஹிஷீ மஹால ய சன கரி ேய ॥

அ ய மஹல மீ சது வி ஶதிநாம ம ர ய ³ர மா ரு’ஷி: ।
அனு டு ச² த:³ । மஹால மீ ேத³வதா ।
ேவ கேடஶமஹிஷீமஹால மீ ரீ ய ேத⁴ ஜேப வினிேயாக:³ ।

⁴யான -
ஈஶாநா ஜக³ேதா ய ேவ கடபேத வி ே : பரா ேரயஸீ

த ³வ த²லனி யவாஸரஸிகா த ா திஸ வ தி⁴னீ ।
ப ³மால ரு’தபாணிப லவயுகா³ ப ³மாஸன தா² ரிய

வா ஸ யாதி³கு³ே வலா ப⁴க³வதீ வ ேத³ ஜக³ மாதர ॥
1ௐ ரிைய நம: ।
2ௐ ேலாகதா⁴ ைய நம: ।
3ௐ ³ர மமா ேர நம: ।
4ௐ ப ³மேன ராைய நம: ।
5ௐ ப ³மமு ²ைய நம: ।
6ௐ ரஸ னமுக²ப ³மாைய நம: ।
7ௐ ப ³மகா ைய நம: ।
8ௐ பி³ வவன தா²ைய நம: ।
9ௐவி ணுப ைய நம: ।
10ௐவிசி ரெ ௗமதா⁴ரி ைய நம: ।
11ௐ ரு’து² ேரா ைய நம: ।
12ௐ ப வபி³ வப²லாபீனது க³ த² ைய நம: ।
13ௐஸுர தப ³மப ராப⁴கரபாத³தலாைய நம: ।
14ௐஶுபா⁴ைய நம: ।
15ௐஸர க³த³ேக ரகா சீ புரேஶாபி⁴தாைய நம: ।
16ௐ ய க த³மஸ லி தஸ வா கா³ைய நம: ।
17ௐ கடேகா வலாைய நம: ।
18ௐ மா க³ யாப⁴ர சி ைர மு தாஹாைர வி ⁴ஷிதாைய நம: ।
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19ௐ தாட ைகரவத ைஸ ச ேஶாப⁴மானமுகா² பு³ஜாைய நம: ।
20ௐ ப ³மஹ தாைய நம: ।
21ௐஹரிவ லபா⁴ைய நம: ।
22ௐ ரு’ ³யஜு ஸாம பாைய நம: ।
23ௐவி ³யாைய நம: ।
24ௐஅ ³தி⁴ஜாைய நம: ॥
ஏவ சது வி ஶதிநாமபி:⁴ பி³ வப ைர ல ய சன கு யா ।
ஸ வாபீ⁴ டஸி ³தி⁴ ப⁴வதி ॥
இதி சது வி ஶதிநாமாவலி: ।
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