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டமா சி தி 05

ந டியதத்தி 05”H ர்   அர குரு3த்தி 05”Hத்தி 05”Hரை焀Ġќ(த்தி 05”H3 3ண நது த3 6றி
நயமா சித்தி 05” க வுரை焀Ġќ(ர்   அரத்தி 05”Hதிடுதவன்  நநதி பின் னுமா சித்தி 05”
தத்தி 05”Hடியதத்தி 05”H ர்   அர மா சித்தி 05”நதிர்   அரத்தி 05”Hத்தி 05”H லாக  தொகடட சித்தி 05”Hதி
தி6மா சித்தி 05” க விளிய 8"整மா சித்தி 05”புகித6ன்  தய கி தய ர்   அரககு
கூடியதத்தி 05”H ர்   அர அநத்தி 05”Hமா சித்தி 05”ரை焀Ġќ(த்தி 05”Hச சித்தி 05”Hமா சித்தி 05”3ர்   அரத்தி 05”Hதி6
குணமா சித்தி 05” ன்  க லுடதன்  கூடடி முடட
ஆடியதத்தி 05”H ரை焀Ġќ(ர்   அரமா சித்தி 05”புலாக  தொகரை焀Ġќ(ன்  மூலாக  தொகத்தி 05”H துளிய 8"整தளிய 8"整
அருளிய 8"整 லாக  தொககு முலாக  தொக கண3தி க 33 தமா சித்தி 05”.
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க 33 ன்  பூர்   அரண சூஸ்திர முன்னுறுங்திர்   அர முன் னுறங்க சுத்தி முதல் அகா
கடட ன்  ஐமா சித்தி 05”3துவுமா சித்தி 05” 3தின்  லுளிய 8"整தளிய 8"整
வ 33 ன்  வழதுரை焀Ġќ(6ககுங்க சுத்தி முதல் அகா குரு முரை焀Ġќ(6ககுமா சித்தி 05”
வ8ங்க சுத்தி முதல் அகாகுமிநத்தி 05”H வுலாக  தொகதக ர்   அரககு வழரை焀Ġќ(யக க டடுங்க சுத்தி முதல் அகா
தக 33 ன்  வ த்தி 05”Hமா சித்தி 05”ட லிங்க சுத்தி முதல் அகாக3 த3 ககு
குணமுடதன்  3 லாக  தொககர்   அரககுக குருவ யச தொகுத்தவர்@சயய
மா சித்தி 05” 33 ன்  நூறி6க லாக  தொக த்தி 05”Hரை焀Ġќ(லாக  தொகய யக கடடி
மா சித்தி 05”ரை焀Ġќ(6வ கச தொகுத்தவர்@ச லாக  தொகலிவிடதடன்  கருசதசர்   அர தத்தி 05”H.
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தசர்   அர மா சித்தி 05”6 தொகுத்தவர்@ச ன் ன் தொகுத்தவர்@த்தி 05”H ரு லிங்க சுத்தி முதல் அகாக3 த3 ககு
தி6முரை焀Ġќ(டய தயக மூலிரை焀Ġќ(க யின்  தலாக  தொக
3 ர்   அர மா சித்தி 05”6 தொகுத்தவர்@சயது தொகுத்தவர்@க ணடு சுத்தி 05”Hதி தொகுத்தவர்@சயய3
3 ங்க சுத்தி முதல் அகாகுடதன்  சுருககிடு ந\ சுத்தி 05”Hதி ய சசு
வீர்   அர கச சுத்தி 05”Hதியது தொகுத்தவர்@சயத்தி 05”H பின் பு
விளிய 8"整ங்க சுத்தி முதல் அகாகியதத்தி 05”H ர்   அர கடடத்தி 05”Hரை焀Ġќ(ன் 3 பின் ன்  கச தொகுத்தவர்@சய
கூர்   அர கச தொகுத்தவர்@சயத்தி 05”Hதொகுத்தவர்@த்தி 05”H ரு லிங்க சுத்தி முதல் அகாகந த்தி 05”Hன் ரை焀Ġќ(ன் 
குணமா சித்தி 05” க வங்க சுத்தி முதல் அகாகமா சித்தி 05”தி6 கூடடி ய டதட.
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ஆடடியதத்தி 05”H ர்   அர வங்க சுத்தி முதல் அகாகமா சித்தி 05”ரை焀Ġќ(த்தி 05”H லிங்க சுத்தி முதல் அகாகC தொகுத்தவர்@சயது
அரை焀Ġќ(டவ க உருககி ந\ மா சித்தி 05”ண ய ய வ ங்க சுத்தி முதல் அகாகு
கூடடியதத்தி 05”H ர்   அர அமா சித்தி 05”மா சித்தி 05”ண தய டு தொகுத்தவர்@வளிய 8"整ளிய 8"整 தயழுங்க சுத்தி முதல் அகா
குணமா சித்தி 05” ன்  த்தி 05”H மிர்   அரமுமா சித்தி 05” மூன் றங்க சுத்தி முதல் அகா கூடடி
ந டடியதத்தி 05”H ர்   அர குருவது த்தி 05”H ன்  ஒன் ற கூடடி
நயமா சித்தி 05” க உருககியரை焀Ġќ(த்தி 05”H தொகுத்தவர்@யடுத்தி 05”Hது3 3 ரு
சூடடியதத்தி 05”H ர்   அர வயதொகுத்தவர்@த்தி 05”Hடடு கரை焀Ġќ(டககு தய6குC
தொகுத்தவர்@ச லாக  தொகலாக  தொக தத்தி 05”H கருககதொகுத்தவர்@ளிய 8"整லாக  தொகலாக  தொக C தொகுத்தவர்@ச ன் ன்  லாக  தொக தத்தி 05”H ஷ்டமா சித்திமா சித்தி 05”
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தத்தி 05”H ஷ்டமா சித்திமா சித்தி 05”து தீர்   அரவத்தி 05”H6கு3 பீஜங்க சுத்தி முதல் அகாதக சமா சித்தி 05”
தொகுத்தவர்@ச லாக  தொகலுகித6ன்  அக ர்   அரதொகுத்தவர்@மா சித்தி 05”டு உக ர்   அரCதசரு
வக ர்   அரதொகுத்தவர்@மா சித்தி 05”டு பிர்   அரணவத்தி 05”Hதின்  ந ரை焀Ġќ(லாக  தொகயி6 தசரு
3 சமுடன்  மா சித்தி 05”ன் மா சித்தி 05” லாக  தொகயித்தி 05”Hது தொகுத்தவர்@மா சித்தி 05”ளிய 8"整ன்  மா சித்தி 05” கி3
3 ங்க சுத்தி முதல் அகாக ன்  ந த்தி 05”Hதொகுத்தவர்@வ லி சித்தி 05”Hமா சித்தி 05”3ர்   அரத்தி 05”Hதிலாக  தொக
ஓரை焀Ġќ(சயுடன்  நடமா சித்தி 05”புர்   அர யுமா சித்தி 05” சுழய மா சித்தி 05” வ சி
ஒருவருககுமா சித்தி 05” விளிய 8"整ளிய 8"整 தத்தி 05”H ஐநதுமா சித்தி 05” மு6த6.
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நநதீசர்   அர அஷ்டமா சித்திடமா சித்தி 05”
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