
.. sa NgrAmavijayavidyA ..

॥ஸ ³ராமவிஜயவி ³யா ॥

Document Information

Text title : saNgrAmavijayavidyA
File name : saNgrAmavijayavidyA.itx
Category : kavacha
Location : doc_devii
Author : Traditional
Language : Sanskrit
Subject : philosophy/hinduism/religion
Transliterated by : Nat Natarajan nat.natarajan at gmail.com
Proofread by : Nat Natarajan nat.natarajan at gmail.com, NA
Latest update : March 20, 2016
Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
Site access : http://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research.
The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals
or for commercial purpose without permission.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

August 2, 2016

sanskritdocuments.org



.. sa NgrAmavijayavidyA ..

॥ஸ ³ராமவிஜயவி ³யா ॥
॥அத²ஸ ³ராமவிஜயவி ³யா ॥
ஈ வர உவாச ।
ஸ ³ராமவிஜயா வி ³யா பத³மாலா வதா³ யஹ ।
ௐ ரீ சாமு ேட³ மஶானவாஸினிக² வா க³கபாலஹ ேதமஹா
ேரதஸமா ேட⁴
மஹாவிமானஸமாகுேலகாலரா ரிமஹாக³ணபரி ரு’ேதமஹாமுேக²ப³ஹுபு⁴ேஜ
க⁴ டாட³மருகி கிணிஹ ேத அ டா டஹாேஸ கிலி கிலி, ௐஹூ
ப² ,
த³ ராேகா⁴ரா த⁴காரிணிநாத³ஶ ³த³ப³ஹுேலக³ஜச ம ரா ரு’தஶரீேர
மா ஸதி³ ³ேத⁴ேலலிஹாே ³ரஜி ேவமஹாரா ஸிெரௗ ³ரத³ ராகராேல
பீ⁴மா டா டஹாேஸ
பு²ர ³வி ³யு ரேப⁴ சலசல,ௐசேகாரேன ேரசிலிசிலி,ௐலல ஜி ேவ,

ௐ ⁴ரீ ⁴ரு’குடிமுகி²ஹூ காரப⁴ய ராஸனி கபாலமாலாேவ டித
ஜடாமுகுடஶஸிஶா ககா⁴ரிண,அ டா டஹாேஸகிலிகிலி,ௐ வ
த³ ராேகா⁴ரா த⁴காரிணிஸ வவி ⁴னவி னி,இத³ க மஸாத⁴ய
ஸாத⁴ய,
ௐ ⁴ர குருகுரு,ௐப² ,ஓம குேஶனஶமய ரேவஶய,ௐ ர க³
ர க³ க பய க பய,ௐ சாலய,ௐருதி⁴ரமா ஸம ³ய ரிேயஹனஹன,
ௐகு ட,ௐசி² த³,ௐமாரய,ஓமனு ரமய,ௐவ ரஶரீர பாதய,
ௐ ைரேலா யக³த து³ டமது³ ட வா ³ரு’ஹீதம ³ரு’ஹீத வாऽऽவேஶய,
ௐ ரு’ ய,ௐவ த³,ௐேகாடரா ⁴வேக யு கவத³ேனகர கிணி
த³ஹ,
ௐபச பச,
ௐ ³ரு’ ண,ௐம ட³லம ⁴ேய ரேவஶயௐகி வில ப³ஸி
³ர மஸ ேயன,வி ணுஸ ேயன,ரு ³ரஸ ேயன,ரு’ஷிஸ ேயன,ஆேவஶய
ஓ கிலிகிலி,ௐகி²லிகி²லிவிலிவிலி,ௐவி ரு’த பதா⁴ரிணி
ரு’ ணபு⁴ஜ க³ேச டிதஶரீேரஸ வ ³ரஹாேவஶனி ரல ெபௗ³ டி²னி
⁴
ப⁴ க³ல ³ன ஸிேகவிகடமுகி²கபிலஜேட ³ரா மிப⁴ ஜ, வாலாமுகி²
வன,

ௐ ர தா ⁴ ணய ⁴மி பாதய, ௐ ேரா ³ரு’ ண ச ு மீலய
ஹ தபாெதௗ³
³ரு’ ண மு ³ரா ேபா²டய, ௐ ப² ௐ விதா³ரய, ௐ ரிஶூேலன
ேச²த³ய,
ௐவ ேரணஹன,ௐ த³ ேட³ன தாட³ய,
ௐ ச ேரண ேச²த³ய ேச²த³யௐஶ யா ேப⁴த³ய த³ ரயா கீலய
ௐக ணிகயாபாடய,ஓம குேஶன ³ரு’ ண,ௐ ேரா வரைமகாஹிக
³ யாஹிக யாஹிக சாது தி²க டா³கினீ க த³ ³ரஹா மு சமு ச,
ௐபச,ஓமு ஸாத³ய,ௐ ⁴மி பாதய,ௐ ³ரு’ ண,ௐ ³ர மா ேயஹி,
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॥ஸ ³ராமவிஜயவி ³யா ॥

ௐ மாேஹ வ ேயஹி, ௐ ெகௗமா ேயஹி, ௐ ைவ ண ேயஹி, ௐ
வாரா ேயஹி,
ௐஓைம ³ ேயஹி,ௐசாமு ேட³ஏஹி,ௐேரவ ேயஹி,ஓமாகாஶேரவ ேயஹி,
ௐஹிமவ சாரி ேயஹி,ௐருரும தி³ யஸுர ய க யாகாஶகா³மினி
பாேஶன
ப³ த⁴ப³ த⁴,அ குேஶனகடகடஸமய தி ட²,ௐம ட³ல ரேவஶய,
ௐ ³ரு’ ணமுக² ப³ த⁴,
ௐச ு ப³ த⁴ஹ தபாெதௗ³ சப³ த⁴து³ ட ³ரஹா ஸ வா ப³ த⁴,
ௐ தி³ேஶா
ப³ த⁴, ௐவிதி³ேஶா ப³ த⁴, அத⁴ தா ³ப³ த⁴, ௐஸ வ ப³ த⁴,
ௐப⁴ ம பானீேயனவா ரு’ திகயாஸ ஷைப வாஸ வா ேவஶய,
ௐபாதய,
ௐ சாமு ேட³ கிலிகிலி,ௐவி ேசஹு ப² வாஹா ।
பத³மாலா ஜயா ²ேயய ஸ வக ம ரஸாதி⁴கா ।
ஸ வதா³ ேஹாமஜ யா ³ைய: பாடா² ³ைய ச ரேணஜய: ॥ 3॥
அ டாவி ஶபு⁴ஜா ⁴ேயயாஅஸிேக²டகஷ கெரௗ ।
க³தா³த³ ட³யுெதௗ சா ெயௗஶரசாபத⁴ெரௗ பெரௗ ॥ 4॥
மு டிமு ³க³ரயு ெயௗ சஶ க²க² ³க³யுெதௗ பெரௗ ।
⁴வஜவ ரத²ேரா சா யஸச ரபரஶு பெரௗ ॥ 5॥
ட³மருத³ ப ⁴ெயௗ சஶ திகு தத⁴ெரௗ பெரௗ ।
ஹேலனமுஸேல ऽऽட்⁴ெயௗ பாஶேதாமரஸ யுெதௗ ॥ 6॥
ட⁴ காபணவஸ யு தாவப⁴ெயௗமு டிகா விெதௗ ।
த ஜய தீ ச மஹிஷ கா⁴தனீ ேஹாமேதாऽரிஜித் ।
ரிம ⁴வா ததி ேஹாேமா ந ேத³யா ய ய க யசி ॥ 7॥
இதிஸ ³ராமவிஜயவி ³யாவ ணன ஸ ண ॥
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