SAKTHI FOUNDATION
SHLOKA FOR SOLVING OUR LOAN ISSUES CHANTED BY SUKRAACHARYA IN SKANDHA
PURANA TOWARDS ANGAARAKA
கடன் த ொல்லை

ர
ீ வேண்டி மக்கள் த ொருட்டு சுக்ரன் அங்கொரகலை

ேணங்கி ேழி ட அருளிய ஸ்து ி [ஸ்கந் புரொணம்]

Mangalo Bhoomi puthras cha runa harthaa dhana pratha:
sthiraa sano mahaa kaaya sarva karma virodhaga:
மங்கள

ோ பூமி புத்ரஶ்ச ருண ஹர்த்தோ தன ப்ரத:

ஸ்திரோ சளனோ மஹோகோய சர்வ கோம விளரோதக:
Lohitho lohidhaakshas cha saama gaanaam krupaagara:
dharaath maja gujo bowmo bhoodho bhoomi nandhana:
ள

ோஹிளதோ ள

ோஹிதோக்ஷஸ்ச சோம கோனோம் க்ருபோகர:

தரோத்மஜ குளஜோ பப

ளமோ பூதிளதோ பூமி நந்தன:

Angaarago yamas saiva sarva rokaaba haaraka:
vrushtay karthaa aba harthaa cha sarva kaama balapratha:
அங்கோரளகோ யமஸ் சசவ சர்வ ளரோகோப ஹோரக:
வ்ருஷ்ளே கர்த்தோ அபஹர்த்தோ ச சர்வகோம ப

ப்ரத:

yedhaani kuja naamaani nithyam ya srath yaa padayth
runam na jaayathe thasya dhanam seekra mavaapnu yaath
ஏதோனி குஜ நோமோனி நித்யம் ய ஸ்ரத்தயோ பளேத்
ருணம் ந ஜோயளத தஸ்ய தனம் ஸீக்ர மவோனுயோத்
Dharane garba sambhootham vidhyuth kaanthi samaprabam
kumaaram sakthi hastham cha mangalam pranamaam yaham
தரண ீ கர்ப்ப சம்பூதம் வித்யுத் கோந்தி சமப்ரபம்
குமோரம் சக்தி ஹஸ்தம் ச மங்க

ம் ப்ரணமோம்யஹம்

Stothra Angaaragas yai dhath pataneeyam sadhaa nrubi
na dhayshaam bow majaa peetaa svalpaabi bavathy kvachith
ஸ்ளதோத்ர அங்கோரகஸ் பேன ீயம் சதோ ந்ருபி:
ன ளதஷோம் பப

மஜோ பீேோ ஸ்வல்போபி பவதி க்வசித்

Angaaraga mahaa baaga bagavan baktha vatsala

thvaam namaani mamaa maysham runa maasu vinaayasa
ஆன்கோரக மஹோபோக பகவன் பக்த வத்ஸ

:

த்வோம் நமோமி மமோ ளஸஷோம் ருணமோசு வினோஸய
runa rogaadhi dhaarithriyam ye saanye hyabam ruth va:

bayak laysa manas thaabaa nas yanthu mama sarvadhaa
ருண ளரோகோதி தோரித்ரியம் ளய சோன்ளய ஹ்யபம் ருத் யவ:
பயக் ள

ச மனஸ்தோபோ நஸ்யந்து மம சர்வதோ

Adhivakthra dhuraathya boga muktha jitdhaathmana:
dhushto dha dhaa se saamraajyam rushto harase thathkshanaath
அதிவக்ர துரோரோத்ய ளபோக முக்த ஜிதோத்மன:

துஷ்ளேோ ததோஸி சோம்ரோஜ்யம் ருஷ்ளேோ ஹரஸி தத்க்ஷணோத்
Virinchi chakra Vishnu naam manushyaa naam thu kaa kadhaa
dhay nath vam sarva sathvayna graha raajo mahaa bala:
விரிஞ்சி சக்ர விஷ்ணூ நோம் மனுஷ்யோ நோம் து கோ கதோ
ளதனத்வம் சர்வ சத்ளவன க்ரஹ ரோளஜோ மஹோப

:

Puthraan dhay he dhanam dhay ne thvaamasmi saranam katha:
runa dhaarithriyathu kayna sathroonaam cha bayaath tha tha:
புத்ரோன் ளதஹி தனம் ளதனி த்வோமஸ்மி சரணம் கத:
ருண தோரித்ரியது ளகன சத்ரூணோம் ச பயோத் தத:

Ye bir thvaadha chabi slogairya sthowdhi cha tharaa sudham
mahadheem sriya maap nodhi hyabaro dhana dho yuvaa
ஏபிர் த்வோத சபி ஸ்ள

ோசகர்ய ஸ்பத

திச தரோ சுதம்

மஹதீம் ஸ்ரிய மோப்ளனோதி ஹ்யபளரோ தனளதோ யுவோ

