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SriRamanadha Swamy astothram - சிவ அஷ்ட்த ோத்ரம் [ரோமநோ
ஓம் சத் குருப்த

ோ நமஹோ!

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்லெளம் கம் கணப த
வச்சமோனோ

ஸ்வோஹோ!

ஓம் ஸ்ரீசீ ோரோம ஹனுமத் பரிவோர ப்ர ிஷ்டி
சதம

ஸ்ரீரோம நோ

ஸ்வோமி]

வ வர

ஸ்ரீபர்வ

சர்வ ஜனதம

வர்த் ினி அம்பிகோ

ஸ்வோமிதன பரப்ரஹ்மதன நதமோ நமஹோ!
ஓம் நம சிவோ

ஓம் சிவாய நமஹா, சர்வவஸ்வராய, கெளரிபதவய, அம்பிொ நாதாய, உமா
மவஹஸ்வராய,
அர்த்தநாரீஸ்வராய, வாமவதவாய, ெங்ொதராய, பசுபதவய, சூலபாணவய, ம்ருெ
பாணவய, டமருதஸ்தாய,

பரசு ஹஸ்தாய, சந்த்ரவசெராய, சதுர்புஜாய, பரிபூர்ணாய, பரஞ்வஜாதிவே,

சதுர்வவத ரூபாய,
லிங்ெ தத்வாய, லிங்வொத்பவாய, சபாபதவய, சாமவவதப்ரியாய, சங்ெீ த ரசிொய,
சதாசிவாய, பூர்ணாய,
புண்யாய, பரமாத்மவே, பரதத்வாய, பரப்ரஹ்மவே, பரவமஸ்வராய, பார்வதி
ப்ரியாய, பக்த வத்சலாய,
பஞ்ச மா பாதெ நாசோய, புருவோத்தமாய, சம்புவவ, ஸ்வம்புவவ, தனுர்தராய,
அர்ஜுே வசவிதாய,
க்ராத ரூபாய, பாசுபதாஸ்த்ர வரதாய, கெவல்ய வரப்ரதாய, கெலாச விஹாராய,
ெருணாெராய,

ெபாலிவே, நீலெண்டாய, பிோெிவே, நாெபூேணாய, நந்தி வாஹோய, வசாம
சூர்யாக்ேி வலாச்சோய,
த்ரிமூர்த்தவய, வதவி தத்வாய, த்ரிவலாச்சோய, த்ரிபுராந்தொய, திெம்பராய,
சிதம்பராய, சித் ரூபாய,
பஞ்சபூவதசாய, பஞ்ச தத்வாய, பஞ்ச ெவ்ய அபிவேெ ப்ரியாய, பாச ஹஸ்தாய,
பஞ்ச முொய,
பலிப்ரியாய, ஜடாதராய, ஜன்ம மரண நாசோய, ஜராமரண வர்ஜிதாய,
மார்க்ெண்வடய சம்ரக்ஷொய,
நிர்மலாய, வசாம சுந்தவரஸ்வராய, ருத்ராய, வொராய, அவொராய, சாது
ஜேப்ரியாய, சித்தாய, சித்த குல
வந்திதாய, சித்வதஸ்வராய, பூதெணாதிபதவய, பீமாய, வமாக்ஷதாயொய,
ஸ்வயம்புவவ, சங்ெராய,
ஹரிஹராய, விஷ்ணு வல்லபாய, நவடசாய, ஏொம்வரசாய, த்யாெராஜாய,
ஜம்புவெஸ்வராய,

அருணாச்சவலஸ்வராய, ொளஹஸ்தீசாய, சிதம்பவரசாய, கவத்தீஸ்வராய,

ஒளேதீஸ்வராய,
செலாெம சம்ஸ்துதாய, சரணாெத வத்சலாய, அேந்தாய, அத்புதாய,
அரவிந்தாக்ஷாய, அவிோசவய,
அந்தொசுரபஞ்ஜோய, சோதோய, ொலொலாய, அம்ருதெவடஸ்வராய,
ெருணாெராய, மயாே வாசவச,
தக்ஷிணாமூர்த்தவய, ொலசம்ஹார மூர்த்தவய, ெஜ சம்ஹார மூர்த்தவய, ொமாய,
ொம பூஜிதாய,
ரதி வசவிதாய, ொவமஸ்வராய, ொமெலாரூபாய, பஸ்மாசுர மர்தோய, வமாஹிேி
வல்லபாய,

வமாஹ நாசாய, தாருொவே ரிேிகுல ெர்வ பங்ொய, ொமாந்தொய, சக்ர வரதாய,
சரவபஸ்வராய,
வணாதராய,
ீ
வணா
ீ
ொே ப்ரியாய, ொம்வபாதி ராெ ரசிொய, சங்ெராபரண ராெ
ப்ரியாய, விஸ்வநாதாய,
ராவண ெர்வ பஞ்ஜோய, மண்வடாதரி பூஜிதாய, ஓம்ொவரஸ்வராய,
மஹாொவளஸ்வராய, வெதாவரசாய,
மல்லிொர்ஜுோய, ெங்ொளாய, வதவவதவாய, ஆதிவதவாய, மஹாவதவாய, ொசிபுர
விஹாராய,
ெருணா சாெராய, பாண்ட்ய குல வந்திதாய, வசது பந்தோய, வசதுபதி பூஜிதாய,
வசதுபதி ராஜ வம்ச
பூஜிதாய, ஸ்ெந்த ரூபாய, தர்மசாஸ்த்வர, ெபாலிவே, ருத்ராக்ஷ மாலா தராய,
ஸ்படிொய, அமலாய,
வொெர்ணாய, பார்வதி ப்ரியாய, சதா அபிவேெ ப்ரியாய, ஸ்ரீசீதாராம ப்ரதிஷ்டிதாய,
ஹனுமத் பூஜிதாய,

ஸ்ரீராம பரிவார வசவிதாய, அக்ேி தீர்த்த விஹாராய, வொடி தீர்த்த ரூபாய, செல

தீர்த்த ரூபாய,
ப்ரஹதீஸ்வராய, அமரப்ரபவவ, நாவெஸ்வராய, ராவமஸ்வராய, ஸ்ரீபர்வத வர்த்திேி
ப்ராண நாயொய,
ஸ்ரீராமநாத ஸ்வாமிவே ப்ரப்ரஹ்மவே நவமா நமஹா!

