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ஓம் ஈஸ்வராய நமஹ: | குருவவ சரணம் 
ஸ்ரீ ரேணுகாரேவி அஷ்ர ாத்திேம் 

 

1. ஓம் சக்தியய நமஹ: 
2. ஓம் ஆதி சக்தியய நமஹ: 
3. ஓம் மகா சக்தியய நமஹ: 
4. ஓம் வரணுகாம்பாயய நமஹ: 
5. ஓம் ஸ்ரீ சசளரியாயய நமஹ: 
6. ஓம் ஸ்ரீஜமதக்னியாயய நமஹ: 
7. ஓம் ஸ்ரீபரசுராம தாயய நமஹ: 
8. ஓம் ஸ்ரீகஜலக்ஷ்மியய நமஹ: 
9. ஓம் ஐஸ்வர்ய லக்ஷ்மியய நமஹ: 
10. ஓம் நிர்மலாயய நமஹ: 
11. ஓம் நிர்க்குணாயய நமஹ: 
12. ஓம் சாந்த ரூபிண்யய நமஹ: 
13. ஓம் சர்வ மங்களாயய நமஹ: 
14. ஓம் சாஸ்வத்யய நமஹ: 
15. ஓம் சர்யவஸ்வர்யய நமஹ: 
16. ஓம் சர்வ சக்திமயய நமஹ: 
17. ஓம் சின்மயய நமஹ: 
18. ஓம் சுகப்ரதாயய நமஹ: 
19. ஓம் வசாபனாயய நமஹ: 
20. ஓம் சூக்ஷ்ம ரூபிண்யய நமஹ: 
21. ஓம் சாக்ஷாத் காரிண்யய நமஹ: 
22. ஓம் சசளந்தர்ய லக்ஷ்மியய நமஹ: 
23. ஓம் சர்வாபரண பூக்ஷிதாயய நமஹ: 
24. ஓம் சர்வகார்ய சித்திப் பிரதகாயய நமஹ: 
25. ஓம் பரவமஸ்வரியய நமஹ: 
26. ஓம் பக்திப் பிரியாயய நமஹ: 
27. ஓம் பக்த சசளபாக்ய தாயின்யய நமஹ: 
28. ஓம் பத்ம நயனாயய நமஹ: 
29. ஓம் புவவனஸ்வர்யய நமஹ: 
30. ஓம் புண்ய ஸ்ரவண கீர்த்தனாயய நமஹ: 
31. ஓம் பூத நாயகியய நமஹ: 
32. ஓம் பூரண்யய நமஹ: 
33. ஓம் விஸ்வரூபாயய நமஹ: 
34. ஓம் விக்ன நாசின்யய நமஹ: 
35. ஓம் வவத வவத்யாயய நமஹ: 
36. ஓம் வகாவிந்த ரூபிண்யய நமஹ: 
37. ஓம் நாராயண்யய நமஹ: 
38. ஓம் தயாநிதவய நமஹ: 
39. ஓம் மகா வித்யாயய நமஹ: 
40. ஓம் திவ்ய விக்ரஹாயய நமஹ: 

41. ஓம் அன்னதாயய நமஹ: 
42. ஓம் ஆனந்த ரூபாயய நமஹ: 
43. ஓம் பிரம்மானந்தாயய நமஹ: 
44. ஓம் ராஜ ராவஜஸ்வர்யய நமஹ: 
45. ஓம் ராஜ புத்திரியய நமஹ: 
46. ஓம் மகா சாம்ராஜ்ஜிய சாலின்யய நமஹ: 
47. ஓம் மங்களாயய நமஹ: 
48. ஓம் மகா தானின்ய வசவதாயய நமஹ: 
49. ஓம் மகா பாதக நாசின்யய நமஹ: 
50. ஓம் மங்கள காருண்யய நமஹ: 
51. ஓம் லீலா விவனாதின்யய நமஹ: 
52. ஓம் முக்தி நியலயாயய நமஹ: 
53. ஓம் தநாத்யக்ஷாயய நமஹ: 
54. ஓம் ஸ்வதாத்திரப் பிரியாயய நமஹ: 
55. ஓம் நித்ய திருப்தியய நமஹ: 
56. ஓம் புத்தவய நமஹ: 
57. ஓம் சித்தவய நமஹ: 
58. ஓம் சித்தசுத்திவய நமஹ: 
59. ஓம் வயாகநித்திவய நமஹ: 
60. ஓம் சாந்த்யயவய நமஹ: 
61. ஓம் சாந்த ரூபிண்யய நமஹ: 
62. ஓம் சசந்தூர திலகாஞ்சிதாயய நமஹ: 
63. ஓம் திரிகாலஞான சம்பந்நாயய நமஹ: 
64. ஓம் கருணவாருதிவய நமஹ: 
65. ஓம் கன்னிகா பரவமஸ்வர்யய நமஹ: 
66. ஓம் காந்த ரூபிண்யய நமஹ: 
67. ஓம் அநுக்ரகப் பிரதாயய நமஹ: 
68. ஓம் ஆபத்பாந்தவய நமஹ: 
69. ஓம் அனாத ரட்சகவய நமஹ: 
70. ஓம் ஆதிலக்ஷ்மியய நமஹ: 
71. ஓம் அருண்நிதவய நமஹ: 
72. ஓம் வதவ வதவிவய நமஹ: 
73. ஓம் வதவஜாமயய நமஹ: 
74. ஓம் ஜகன் வமாகின்யய நமஹ: 
75. ஓம் பத்மாட்சியய நமஹ: 
76. ஓம் தரித்திர்ய நாசின்யய நமஹ: 
77. ஓம் சர்வகலாமயய நமஹ: 
78. ஓம் சுந்தர்யய நமஹ: 
79. ஓம் நித்ய கல்யாணியய நமஹ: 
80. ஓம் காந்தவய நமஹ: 
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81. ஓம் தண்டகாருண்ய வனப்பிரியாயய 
நமஹ: 

82. ஓம் துர்க்காயய நமஹ: 
83. ஓம் கனக ரூபிண்யய நமஹ: 
84. ஓம் நாத ரூபாயய நமஹ: 
85. ஓம் சுமங்கல்யய நமஹ: 
86. ஓம் ஸ்வர்ண வதஹாயய நமஹ: 
87. ஓம் சுக்ரவார பூஜப்ரியாயய நமஹ: 
88. ஓம் வவம்ப வனப்ரியாயய நமஹ: 
89. ஓம் தீப வஜாதியய நமஹ: 
90. ஓம் சங்க வாத்யப்ரியாயய நமஹ: 
91. ஓம் வசகண்டி வாத்யப்ரியாயய நமஹ: 
92. ஓம் அஸ்வ வாகனப்ரியாயய நமஹ: 
93. ஓம் பூர்ணிம பூஜப்ரியாயய நமஹ: 
94. ஓம் மல்லிக புஷ்பப்ரியாயய நமஹ: 

95. ஓம் அரளி புஷ்பப்ரியாயய நமஹ: 
96. ஓம் துளசி பத்ரப்ரியாயய நமஹ: 
97. ஓம் நாகவர்ண பட்டுப்ரியாயய நமஹ: 
98. ஓம் மங்கள வாத்யப்ரியாயய நமஹ: 
99. ஓம் கம்ம குல வர்த்தின்யய நமஹ: 
100. ஓம் ஸத்த்ரிய குல வர்த்தின்யய நமஹ: 
101. ஓம் கங்கண தாரிண்யய நமஹ: 
102. ஓம் கம்ம குல வஜாதியய நமஹ: 
103. ஓம் கஸ்தூரி பஸ்புப்ரியாயய நமஹ: 
104. ஓம் விர்ண வாத்யப்ரியாயய நமஹ: 
105. ஓம் குல தர்மின்யய நமஹ: 
106. ஓம் குவலஸ்வர்யய நமஹ: 
107. ஓம் வரப் பிரசாதியய நமஹ: 
108. ஓம் சஜய சஜய வரணுகாவதவ்யய நமஹ 
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