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jayayukta shrIdevyaShTottarasahasranAmastotram

ஜயkhத ேத³vhயShேடாthதரஸஹshரநாமshேதாthரmh

॥ நேமா ேத³vhைய ஜக³nhமாthேர ஶிவாைய ஸததmh நம: ॥
ஜய ³rhேக³ ³rhக³திநாஶிநி ஜய ।
ஜய மா◌ँ காலவிநாஶிநி ஜய ஜய ॥ 1

ஜயதி ைஶலth மா◌ँ ஜய ஜய ।
ph³ரமசாணீ மாதா ஜய ஜய ॥ 2

ஜயதி சnhth³ரக⁴Nhடா மா◌ँ ஜய ஜய ।
ஜய ShமாNhடா³shகnhத³ஜநநி ஜய ॥ 3

ஜய மா◌ँ காthயாயிநீ ஜயதி ஜய ।
ஜயதி காலராth மா◌ँ ஜய ஜய ॥ 4

ஜயதி மஹாெகௗ³ ேத³வீ ஜய ।
ஜயதி th³தி⁴தா³th மா◌ँ ஜய ஜய ॥ 5

ஜய கா ஜய தாரா ஜய ஜய ।
ஜய ஜக³ஜநநி ேஷாட³ஶீ ஜய ஜய ॥ 6

ஜய ⁴வேநவ மாதா ஜய ஜய ।
ஜயதி சி²nhநமshதா மா◌ँ ஜய ஜய ॥ 7

ஜயதி ைப⁴ரவீ ேத³வீ ஜய ஜய ।
ஜய ஜய ⁴மாவதீ ஜயதி ஜய ॥ 8

ஜய ப³க³லா மாதŋhகீ³ ஜய ஜய ।
ஜயதி ஜயதி மா◌ँ கமலா ஜய ஜய ॥ 9

ஜயதி மஹாகா மா◌ँ ஜய ஜய ।
ஜயதி மஹால மா◌ँ ஜய ஜய ॥ 10

ஜய மா◌ँ மஹாஸரshவதி ஜய ஜய ।
உமா ரமா ph³ரமாணீ ஜய ஜய ॥ 11

காேவ வாணீ ஜயதி ஜய ।
ஜய கchச²பீ நாரmh ஜய ॥ 12

ஜய மthshயா ெகௗமா ஜய ஜய ।
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ஜய ைவShணவீ வாஸவீ ஜய ஜய ॥ 13

ஜய மாத⁴வ-மநவாநி ஜய ஜய ।
கீrhதி,அகீrhதி,மா, க ஜய ॥ 14

சா²யா, மாயா, Sh, Sh ஜய ।
ஜயதி காnhதி, ஜய ph◌⁴ராnhதி,ாnhதி ஜய ॥ 15

ஜயதி ³th³தி⁴ th◌⁴’தி, vh’thதி ஜயதி ஜய ।
ஜயதி ஸுதா⁴, th’Sh, விth³யா ஜய ॥ 16

ஜய நிth³ரா, தnhth³ரா,அஶாnhதி ஜய ।
ஜய லjhஜா,ஸjhஜா, தி ஜய ஜய ॥ 17

ஜய shmh’தி, பரா-ஸாத⁴நா ஜய ஜய ।
ஜய ரth³தா⁴, ேமதா⁴, மாலா ஜய ॥ 18

ஜய , ⁴, த³யா, ேமாதா³ ஜய ।
மjhஜா, வஸா, thவசா, நா³ ஜய ॥ 19

இchசா², ஶkhதி,அஶkhதி, ஶாnhதி ஜய ।
பரா,ைவக², பயnhதீ ஜய ॥ 20

மth◌⁴யா,ஸthயாஸthயா ஜய ஜய ।
வாணீ ம⁴ரா, பஷா, ஜய ஜய ॥ 21

அShட⁴ஜா, த³ஶ⁴ஜா ஜயதி ஜய ।
அShடாத³ஶ ஶுப⁴ ⁴ஜா ஜயதி ஜய ॥ 22

³Shடத³லநி ப³ஹு⁴ஜா ஜயதி ஜய ।
சrhiµகா² ப³ஹுiµகா² ஜயதி ஜய ॥ 23

ஜய த³ஶவkhthரா, த³ஶபாதா³ ஜய ।
ஜய thmhஶlhேலாசநா ஜயதி ஜய ॥ 24

th³வி⁴ஜா, சrh⁴ஜா மா◌ँ ஜய ஜய ।
ஜய கத³mhப³மாலா, சnhth³ரா ஜய ॥ 25

ஜய phரth³mhநஜநநி ேத³வீ ஜய ।
ஜய ராrhணவஸுேத ஜயதி ஜய தmh 26

தா³th³rhயாrhணவேஶாணி ஜய ஜய ।
ஸmhபதி ைவப⁴வேபாணி ஜய ஜய ॥ 27

த³யாமயீ,ஸுததகாணி ஜய ।
பth³மாவதீ, மாலதீ ஜய ஜய ॥ 28

பீ⁴Shமகராஜஸுதா, த⁴நதா³ ஜய ।

2 sanskritdocuments.org



ஜயkhத ேத³vhயShேடாthதரஸஹshரநாமshேதாthரmh

விரஜா, ரஜா,ஸுஶீலா ஜய ஜய ॥ 29

ஸகல ஸmhபதா³பா ஜய ஜய ।
ஸதா³phரஸnhநா, ஶாnhதிமயீ ஜய ॥ 30

பதிphேய, பth³மேலாசநி ஜய ।
ஹயராநி, காnhதிமயீ ஜய ॥ 31

ஜயதி கி³ஸுதா,ைஹமவதீ ஜய ।
பரேமஶாநி மேஹஶாநீ ஜய ॥ 32

ஜய ஶŋhகரமநேமாதி³நி ஜய ஜய ।
ஜய ஹரசிthதவிேநாத³நி ஜய ஜய ॥ 33

த³யjhஞநாஶிநி, நிthயா ஜய ।
த³ஸுதா, ஶுசி,ஸதீ ஜயதி ஜய ॥ 34

பrh, நிthய அபrh ஜய ஜய ।
பாrhவதீ, பரேமாதா³ரா ஜய ॥ 35

ப⁴வபா⁴நி ஜய, பா⁴விநி ஜய ஜய ।
ப⁴வேமாசநீ, ப⁴வாநீ ஜய ஜய ॥ 36

ஜய ேவதாஸூthரஹshதா ஜய ।
வீவாதி³நி,ஸுதா⁴shரவா ஜய ॥ 37

ஶph³த³ph³ரமshவபிணி ஜய ஜய ।
ேவதShபேஶாபி⁴தா ஜயதி ஜய ॥ 38

ேவதாmhப³ரதா⁴ணி, ஶுph◌⁴ரா ஜய ।
ஜய ைகேகயீ,ஸுthரா ஜய ஜய ॥ 39

ஜய ெகௗஶlhயா ராமஜநநி ஜய ।
ஜயதி ேத³வகீ kh’Shணஜநநி ஜய ॥ 40

ஜயதி யேஶாதா³ நnhத³kh³’ணி ஜய ।
அவநிஸுதா அத⁴ஹாணி ஜய ஜய ॥ 41

அkh³நிபோthதிrh ஜய ஜய ।
ராவரஹ-அதி-ஶீrh ஜய ஜய ॥ 42

ராமப⁴th³ரphயபா⁴நி ஜய ஜய ।
ேகவலபதிதஸுக²காநி ஜய ॥ 43

ஜநகராஜநnhதி³நீ ஜயதி ஜய ।
தி²லா-அவதா⁴நnhதி³நீ ஜய ஜய ॥ 44

ஸmhஸாராrhணவதாணி ஜய ஜய ।
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thயாக³மயீ ஜக³தாணி ஜய ஜய ॥ 45

ராவணலவிth◌⁴வmhஸ-ரதா ஜய ।
ஸதீஶிேராமணி பதிvhரதா ஜய ॥ 46

லவஶஜநநி மஹாபா⁴கி³நி ஜய ।
ராக⁴ேவnhth³ரபத³-அiνராகி³நி ஜய ॥ 47

ஜயதி khணீேத³வீ ஜய ஜய ।
ஜயதி thரvh’nhதா³, ப⁴th³ரா ஜய ॥ 48

ஜயதி ஸthயபா⁴மா,ஸthயா ஜய ।
ஜாmhப³வதீ, காnhதீ³ ஜய ஜய ॥ 49

நாkh³நதீ,லம ஜயதி ஜய ।
அகி²ல விவவாநி, விவா ஜய ॥ 50

அக⁴க³ஜநி, ப⁴நி ஜய ஜய ।
அஜரா, ஜரா,shph’ஹா, வாசா² ஜய ॥ 51

அஜக³மரா, மஹாஸுக²தா³ ஜய ।
அதா,தா, ஜயnhதீ ஜய ஜய ॥ 52

அதிதnhth³ரா ேகா⁴ரா தnhth³ரா ஜய ।
அதிப⁴யŋhகரா, மேநாஹரா ஜய ॥ 53

அதிஸுnhத³ ேகா⁴ரபா ஜய ।
அலநீய ெஸௗnhத³rhயா ஜய ஜய ॥ 54

அலபராkhரமஶாநி ஜய ஜய ।
அதி³தீ, தி³தீ, கிராதிநி ஜய ஜய ॥ 55

அnhதா, நிthய அநnhதா ஜய ஜய ।
த⁴வளா, ப³லா,அlhயா ஜய ஜய ॥ 56

அப⁴யவரத³iµth³ராதா⁴ணி ஜய ।
அph◌⁴யnhதரா, ப³:shதா² ஜய ஜய ॥ 57

அமலா, ஜயதி அiνபமா ஜய ஜய ।
அத விkhரமா,அபரா ஜய ஜய ॥ 58

அmh’தா,அதிஶாŋhக ஜயதி ஜய ।
ஆகrhணி,ஆேவஶிநி ஜய ஜய ॥ 59

ஆதி³shவபா,அப⁴யா ஜய ஜய ।
ஆnhவீகீ, thரயீவாrhதா ஜய ॥ 60

இnhth³ராkh³நிஸுரதா⁴ணி ஜய ஜய ।
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ஈjhயா, jhயா, ஜா ஜய ஜய ॥ 61

உkh³ரகாnhதி, தீ³phதாபா⁴ ஜய ஜய ।
உkh³ரா, உkh³ரphரபா⁴வதி ஜய ஜய ॥ 62

உnhமthதா,அதிjhஞாநமயீ ஜய ।
’th³தி⁴, vh’th³தி⁴, ஜய விமலா ஜய ஜய ॥ 63

ஏகா, நிthயஸrhவபா ஜய ।
ஓஜேதஜஜா தீ ஜய ॥ 64

ஓஜshவிநீ, மநshவிநி ஜய ஜய ।
கத³, ேகphயா, khடா³ ஜய ॥ 65

கலமரரநீ ஜய ஜய ।
கlhயாணீ, கlhயாணமயீ ஜய ॥ 66

கvhயபிணீ,ஶாŋhகீ³ ஜய ।
கvhயshதா², கvhயஹா ஜயதி ஜய ॥ 67

ேகஶவiνதா, ேகதகீ ஜய ஜய ।
கshதிலகா,iµதா³ ஜய ॥ 68

கshரஸphதா ஜய ஜய ।
காமசாணீ கீrhதிமதீ ஜய ॥ 69

காமேத⁴iνநnhதி³நீ ஆrhயா ஜய ।
காமாkh²யா,லகாநி ஜய ஜய ॥ 70

காேமவ, காமபா ஜய ।
காலதா³யிநீ கலஸmhshதா² ஜய ॥ 71

கா, ப⁴th³ரகாகா ஜய ஜய ।
லth◌⁴ேயயா, ெகௗநீ ஜயதி ஜய ॥ 72

டshதா² vhயாkh’தபா ஜய ।
khரா, ஶூரா ஶrhவா ஜய ஜய ॥ 73

kh’பா, kh’பாமயி, கமநீயா ஜய ।
ைகேஶா,லவதீ ஜயதி ஜய ॥ 74

மா, ஶாnhதி ஸmhkhதா ஜய ஜய ।
க²rhபரதா⁴ணி, தி³க³mhப³ரா ஜய ॥ 75

க³தி³நி, ஶூநீ அநாஶிநி ஜய ।
க³nhேத⁴வ, ேகா³பிகா ஜய ஜய ॥ 76

கீ³தா, thபதா²,மா ஜய ஜய ।
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³ணரதா நிஜ³nhவிதா ஜய ॥ 77

ேகா⁴ரதமா, தமஹாணி ஜய ஜய ।
சசலாணீ, பரமா ஜய ஜய ॥ 78

சkhரபிணீ, சkhரா ஜய ஜய ।
சலா, சாஹாநீ ஜய ஜய ॥ 79

சNhட³iµNhட³நாஶிநி மா◌ँ ஜய ஜய ।
சNh³ ஜய, phரசNh³கா ஜய ஜய ॥ 80

சrhவrhக³தா³யிநி மா◌ँ ஜய ஜய ।
சnhth³ரயாஹுகா, சnhth³ரவதீ ஜய ॥ 81

சnhth³ரபிணீ, சrhசா ஜய ஜய ।
சnhth³ரா, சாேவணீ, சரா ஜய ॥ 82

சnhth³ராநநா, சnhth³ரகாnhதா ஜய ।
சபலா, சலா, சசலா ஜய ஜய ॥ 83

சராசேரவ சரமா ஜய ஜய ।
சிthதா, சிதி, சிnhமயி, சிthரா ஜய ॥ 84

சிth³பா, சிரphரjhஞா ஜய ஜய ।
ஜக³த³mhபா³ ஜய, ஶkhதிமயீ ஜய ॥ 85

ஜக³th³தி⁴தா ஜக³jhயா ஜய ஜய ।
ஜக³nhமயீ,தkhேராதா⁴ ஜய ஜய ॥ 86

ஜக³விshதாணி, பசphரkh’தி ஜய ।
ஜய ²²கா, டா³ம ஜய ஜய ॥ 87

ஜநஜந khேலஶநிவாணி ஜய ஜய ।
ஜநமநரநி ஜயதி ஜநா ஜய ॥ 88

ஜயபா, ஜக³பாநி ஜய ஜய ।
ஜயŋhக, ஜயதா³, ஜாயா ஜய ॥ 89

ஜய அகி²ேலவ,ஆநnhதா³ ஜய ।
ஜய அணிமா, க³மா,லகி⁴மா ஜய ॥ 90

ஜய உthபலா, உthபலா ஜய ।
ஜய ஜய ஏகாரா ஜயதி ஜய ॥ 91

ஜய ஏŋhகா, ௐகா ஜய ।
ஜய ’மதீ,Nhட³நிலயா ஜய ஜய ॥ 92

ஜய கமநீய ³கா ஜய ।

6 sanskritdocuments.org



ஜயkhத ேத³vhயShேடாthதரஸஹshரநாமshேதாthரmh

ஜய கlhயாணீ, காmhயா ஜய ஜய ॥ 93

ஜய மா,ஸக⁴வா, வித⁴வா ஜய ।
ஜய டshதா², பராऽபரா ஜய ॥ 94

ஜய ெகௗஶிகீ,அmhபி³கா ஜய ஜய ।
ஜய க²Thவாŋhக³தா⁴ணீ ஜய ஜய ॥ 95

ஜய க³rhவாபஹாணீ ஜய ஜய ।
ஜய கா³யth,ஸாவிth ஜய ॥ 96

ஜய கீ³rhவாணீ, ெகௗ³ராŋhகீ³ ஜய ।
ஜய ³யாத³யேபா⁴பth ஜய ॥ 97

ஜய ேகா³தா³,லதாணி ஜய ஜய ।
ஜய ேகா³பாலஸுnhத³ ஜய ஜய ॥ 98

ஜய ேகா³ேலாகஸுரபி⁴,ஸுரமயி ஜய ।
ஜய சmhபகவrh, சரா ஜய ॥ 99

ஜய சாதகா, சnhத³டா³ ஜய ।
ஜய ேசதநா,அேசதநதா ஜய ॥ 100

ஜய ஜய விnhth◌⁴யநிவாநி ஜய ஜய ।
ஜய jhேயShடா², ேரShடா², phேரShடா² ஜய ॥ 101

ஜய jhவாலா, ஜாkh³’தீ, ஜயதி ஜய ।
ஜய டா³கிநி, ஶாகிநி, ேஶாணி ஜய ॥ 102

ஜய தாம,ஆஸு ஜய ஜய ।
ஜயதி அநŋhகா³ஔஷதி⁴ ஜய ஜய ॥ 103

ஜயதி அth³த⁴ஸாதி⁴நீ ஜய ஜய ।
ஜயதி இடா³, பிŋhக³லா ஜயதி ஜய ॥ 104

ஜயதி ஸுஷுmh கா³nhதா⁴ ஜய ।
ஜயதி உkh³ரதாரா, தாணி ஜய ॥ 105

ஜயதி ஏகவீரா, ஏகா ஜய ।
ஜயதி கபாநி, கராநீ ஜய ॥ 106

ஜயதி காமரதா, காநி ஜய ।
ஜய யபத³கா³நி ஜய ஜய ॥ 107

ஜயதி jhஞாநவலkhயாஶkhதி ஜய ।
ஜயதி தphதகாசநவrh ஜய ॥ 108

ஜயதி தி³vhய ஆப⁴ர ஜய ஜய ।
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ஜயதி ³rhக³ேதாth³தா⁴ணி ஜய ஜய ॥ 109

ஜயதி ³rhக³மாேலாகா ஜய ஜய ।
ஜயதி நnhத³ஜா, நnhதா³ ஜய ஜய ॥ 110

ஜயதி பாடலாவதீ, phயா ஜய ।
ஜயதி ph◌⁴ராம ph◌⁴ரம ஜய ஜய ॥ 111

ஜயதி மாத⁴வீ, மnhதா³ ஜய ஜய ।
ஜயதி mh’கா³வதி, மேஹாthபலா ஜய ॥ 112

ஜயதி விவகாமா, விலா ஜய ।
ஜயதி vh’thரநாஶிநி, வரேத³ ஜய ॥ 113

ஜயதி vhயாphதி,அvhயாphதி,ஆphதி ஜய ।
ஜயதி ஶாmhப⁴வீ, ஜயதி ஶிவா ஜய ॥ 114

ஜயதி ஸrhக³ரதா,ஸுமநா ஜய ।
ஜயதி ேஹமவrh,shப²கா ஜய ॥ 115

ஜய ³ரthயயா, ³rhக³மகா³ ஜய ।
³rhக³ம ஆthமthவபிணி ஜய ஜய ॥ 116

ஜய ³rhக³தீ, ³rhக³மதா ஜய ।
ஜய ³rhகா³பth³விநிவாணி ஜய ॥ 117

ஜய தா⁴ர, தா⁴ணீ ஜய ஜய ।
ஜய தீ⁴வ, ேவத³க³rhபா⁴ ஜய ॥ 118

ஜய நnhதி³தா, வnhதி³தா ஜய ஜய ।
ஜய நிrh³, நிரஜநி ஜய ஜய ॥ 119

ஜய phரthயா, ஜய ³phதா ஜய ।
ஜய phரவால ேஶாபா⁴, ப²நீ ஜய ॥ 120

ஜய பாதாலவாநீ ஜய ஜய ।
ஜய phதா, phயவாதி³நி ஜய ஜய ॥ 121

ஜய ப³ஹுலா விலா, விஷயா ஜய ।
ஜய வாய, விரா ஜய ஜயா ॥ 122

ஜய பீ⁴ஷண-ப⁴யவாணி ஜய ஜய
ஜய ⁴ஜெகௗ³ரபா⁴விநி ஜய ஜய ॥ 123

ஜய ேமாதி³நீ, ம⁴மாநி ஜய ஜய ।
தஷ ⁴ஜŋhக³-வரஶாநி ஜய ஜய ॥ 124

ஜய ேப⁴Nhடா³, பி⁴ஷmhப³ரா ஜய ।
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ஜய மணிth³வீபநிவாநி ஜய ஜய ॥ 125

ஜய ம⁴மயி,iµnhத³ேமாநி ஜய ।
ஜய ம⁴ரதா, ேமதி³நீ ஜய ஜய ॥ 126

ஜய மnhமதா², மஹாபா⁴கா³ ஜய ।
ஜயதி மஹாமா, மமா ஜய ॥ 127

ஜய மாNhட³வீ, மஹாேத³வீ ஜய ।
ஜய mh’க³நயநி, மஜுளா ஜய ஜய ॥ 128

ஜய ேயாகி³நீ, ேயாக³th³தா⁴ ஜய ।
ஜய ரா, தா³நவீ ஜய ஜய ॥ 129

ஜய வthஸலா, பா³லேபாணி ஜய ।
ஜய விவாrhதிஹாணீ ஜய ஜய ॥ 130

ஜய விேவஶசnhத³நீயா ஜய ।
ஜயதி ஶதா, ஶாகmhப⁴, ஜய ॥ 131

ஜய ஶுப⁴சNh³, ஶிவசNh³ ஜய ।
ஜய ேஶாப⁴நா ேலாகபாவநி ஜய ॥ 132

ஜய ஷSh, மŋhக³ளசNh³ ஜய ।
ஜய ஸŋhகீ³தகலாஶலா ஜய ॥ 133

ஜய ஸnhth◌⁴யா,அத⁴நாஶிநி ஜய ஜய ।
ஜய ஸchசிதா³நnhத³பா ஜய ॥ 134

ஜய ஸrhவாŋhக³ஸுnhத³ ஜய ஜய ।
ஜய mhகா,ஸthயவாதி³நி ஜய ॥ 135

ஜய ெஸௗபா⁴kh³யஶாநீ ஜய ஜய ।
ஜய ŋhகா,ŋhகா ஜய ॥ 136

ஜய ஹரphயா மஸுதா ஜய ஜய ।
ஜய ஹப⁴khதிphரதா³யிநி ஜய ஜய ॥ 137

ஜய ஹphயா, ஜயதி ள ஜய ।
ஜய ரNhயவrh,ஹணீ ஜய ॥ 138

ஜய கா, khŋhகா ஜய ஜய ।
ஜராவrhதா, ஜரா, ஜயதி ஜய ॥ 139

ேதnhth³யா,இnhth³யபா ஜய ।
வா,லா, ஜmhபி⁴நி ஜய ஜய ॥ 140

jhேயாthshநா, jhேயாதி, ஜயா, விஜயா ஜய ।

jayayuktadevIsahasranAmastotram.pdf 9



ஜயkhத ேத³vhயShேடாthதரஸஹshரநாமshேதாthரmh

jhவலநி, jhவாநீ, jhவாலாŋhகீ³ ஜய ॥ 141

jhவாலாமாநி, தா⁴மநி ஜய, ஜய ।
jhஞாநாநnhத³ைப⁴ரவீ ஜய ஜய ॥ 142

தபநி, தாபநீ, மஹாராth ஜய ।
தாடŋhகிநீ, ஷாரா ஜய ஜய ॥ 143

தீvhரா, தீvhரேவகி³நீ ஜய ஜய ।
th³ணமயீ, th³தீதா ஜய ॥ 144

thரஸுnhத³,லதா ஜய ஜய ।
த³Nhட³நீதி ஜய ஸமரநீதி ஜய ॥ 145

தா³நவத³லநி, ³Shடமrhதி³நி ஜய ।
தி³vhய வஸந⁴ஷணகா⁴ணி ஜய ॥ 146

தீ³நவthஸலா, :³க²ஹாணி ஜய ।
தீ³நா,நத³th³ரா ஜய ஜய ॥ 147

³ராஶயா, ³rhஜயா ஜயதி ஜய ।
³rhக³தி,ஸுக³தி ஸுேரவ ஜய ஜய ॥ 148

³rhக³மth◌⁴யாநபா⁴நீ ஜய ஜய ।
³rhக³ேமவ, ³rhக³மாŋhகி³ ஜய ॥ 149

³rhலப⁴ ேமாphரதா³th ஜய ஜய ।
³rhலப⁴ th³தி⁴தா³யிநீ ஜய ஜய ॥ 150

ேத³வேத³வ ஹமநபா⁴வநி ஜய ।
ேத³வமயீ, ேத³ேவஶீ ஜய ஜய ॥ 151

ேத³வயாநி, த³மயnhதீ ஜய ஜய ।
ேத³வஹூதி th³ெரௗபதீ³ ஜயதி ஜய ॥ 152

த⁴நஜnhமா த⁴நதா³th ஜயதி ஜய ।
த⁴நமயி, th³ரவி, th³ரவா ஜயதி ஜய ॥ 153

த⁴rhமrhதி, ஜய jhேயாதிrhதி ஜய ॥
த⁴rhம-ஸா⁴-³க²-பீ⁴தி-ஹரா ஜய ॥ 154

⁴mhரா,, பீநா ஜய ।
நவநீரத³க⁴நயாமா ஜய ஜய ॥ 155

நவரthநாTh◌⁴யா, நிரவth³யா ஜய ।
நவஷThரஸ ஆதா⁴ரா ஜய ஜய ॥ 156
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நாநா’மயி, ’ஜநநீ ஜய ।
நாநாேபா⁴க³விலாநி ஜய ஜய ॥ 157

நாராயணீ, தி³vhயநா ஜய ।
நிthயகிேஶாரவயshகா ஜய ஜய ॥ 158

நிrhக³nhதா⁴, ப³ஹுக³nhதா⁴ ஜய ஜய ।
அ³,ஸrhவ³கா⁴ரா வய ॥ 159

நிrhேதா³ஷா,ஸrhவேதா³ஷதா ஜய ।
நிrhவrh,அேநகவrh ஜய ॥ 160

நிrhவீஜா ஜய, வீஜக ஜய ।
நிShகலநவிnh³நாத³ரதா ஜய ॥ 161

நீலாக⁴நா,ஸுlhயா ஜய ஜய ।
நீலாஜநா, phரபா⁴மயி ஜய ஜய ॥ 162

நீலாmhப³ரா, நீலகமலா ஜய ।
nh’thயவாth³யரகா, ⁴மா ஜய ॥ 163

பசஶிகா², பசாŋhகீ³ ஜய ஜய ।
பth³மphயா, பth³மshதா² ஜய ஜய ॥ 164

பயshவிநீ, ph’²ஜŋhகா⁴ ஜய ஜய ।
பரjhேயாதி, பர-phதி நிthயா ஜய ॥ 165

பரம தபshவிநி, phரலா ஜய ஜய ।
பரமாலாத³காணீ ஜய ஜய ॥ 166

பரேமவ, பாட³லா ஜய ஜய ।
பர ஶ ◌்’ŋhகா³ரவதீ, ேஶாபா⁴ ஜய ॥ 167

பlhலேவாத³, phரணவா ஜய ஜய ।
phராணவாநீ அலmh³ஷா ஜய ॥ 168

பாநி, ஜக³ஸmhவாநி ஜய ஜய ।
பிŋhக³ேலவ, phரமதா³ ஜய ஜய ॥ 169

phயபா⁴ணீ, ரnhkh◌⁴ரா ஜய ஜய ।
பீதாmhப³ரா, பீதகமலா ஜய ॥ 170

Nhயphரஜா, Nhயதா³th ஜய ।
Nhயாலயா,ஸுNhயா ஜய ஜய ॥ 171

ரவாநீ, Shகலா ஜய ஜய ।
Shபக³nhதி⁴நீ, ஷா ஜய ஜய ॥ 172
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Shப⁴ஷ Nhயphயா ஜய ।
phேரமஸுக³mhயா, விவதா ஜய ॥ 173

phெரௗடா⁴,அphெரௗடா⁴ கnhயா ஜய ।
ப³லா, ப³லாகா, ேப³லா ஜய ஜய ॥ 174

பா³லாகிநீ, பி³லாஹாரா ஜய ।
பா³லா, தணி vh’th³த⁴மாதா ஜய ॥ 175

³th³தி⁴மயீ,அதி-ஸரலா ஜய ஜய ।
ph³ரமகலா, விnhth◌⁴ேயவ ஜய ஜய ॥ 176

ph³ரமshவபா, விth³யா ஜய ஜய ।
ph³ரமாேப⁴த³shவபிணி ஜய ஜய ॥ 177

ப⁴khத’த³யதமத⁴நஹாணி ஜய ।
ப⁴khதாthமா, ⁴வநாநnhதா³ ஜய ॥ 178

ப⁴khதாநnhத³க, வீரா ஜய ।
ப⁴கா³thகா, ப⁴க³மாநி ஜய ஜய ॥ 179

ப⁴க³பகா ⁴ததா⁴th ஜய ।
ப⁴க³நீயா, ப⁴வநshதா² ஜய ஜய ॥ 180

ப⁴th³ரகrhணிகா, ப⁴th³ரா ஜய ஜய ।
ப⁴யphரதா³, ப⁴யஹாணி ஜய ஜய ॥ 181

ப⁴வkhேலஶநாஶிநி, தீ⁴ரா ஜய ।
ப⁴வப⁴யth³தா³ணி,ஸுக²காணி ஜய ॥ 182

ப⁴வேமாசநீ, ப⁴வாநீ ஜய ஜய ।
ப⁴vhயா, பா⁴vhயா ப⁴விதா ஜய ஜய ॥ 183

ப⁴shமாvh’தா, பா⁴விதா ஜய ஜய ।
பா⁴kh³யவதீ, ⁴ேதஶீ ஜய ஜய ॥ 184

பா⁴iνபா⁴ணீ, ம⁴வா ஜய ।
பா⁴shகரேகா, கிரணiµkhதா ஜய ॥ 185

பீ⁴திஹரா ஜய, ப⁴யŋhக ஜய ।
பீ⁴ஷணஶph³ேதா³chசாணி ஜய ஜய ॥ 186

⁴தி, வி⁴தீ விப⁴வபிணி ஜய ।
⁴த³ பா⁴ஷா ஜய ஜய ॥ 187

ேபா⁴க³மயீ,அதி thயாக³மயீ ஜய ।
ேபா⁴க³ஶkhதி ஜய, ேபா⁴khth’ஶkhதி ஜய ॥ 188
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மthதாநநா, மாதி³நீ ஜய ஜய ।
மத³ேநாnhமாதி³தி,ஸmhேஶாணி ஜய ॥ 189

மேதா³thகடா,iµேடவ ஜய ஜய ।
ம⁴பா, மாthரா,thரா ஜய ஜய ॥ 190

ம⁴மாநி, ப³லஶாநி ஜய ஜய ।
ம⁴ரபா⁴ணீ, ேகா⁴ரரவா ஜய ॥ 191

ம⁴ரரஸமயீ,iµth³ரா ஜய ஜய ।
மநபா ஜய, மேநாரமா ஜய ॥ 192

மநஹர-ம⁴ர-நிநாநி ஜய ஜய ।
மnhத³shதா அThடஹாநி ஜய ॥ 193

மஹாth³தி⁴ ஜய,ஸthயவாக ஜய ।
மஷாஸுரமrhதி³நி மா◌ँ ஜய ஜய ॥ 194

iµkh³தா⁴ ம⁴ராலாபிநி ஜய ஜய ।
iµNhட³மாநீ, சாiµNhடா³ ஜய ॥ 195

லphரkh’தி அநாதி³ ஜயதி ஜய ।
லாதா⁴ரா, phரkh’திமயீ ஜய ॥ 196

mh’³-அŋhகீ³, வjhராŋhகீ³ ஜய ஜய ।
mh’³மரபதா³, சிரா ஜய ॥ 197

mh’³லா, மஹாமாநவீ ஜய ஜய ।
ேமத⁴மாநீ,ைமதி² ஜய ஜய ॥ 198

th³த⁴நிவாணி, நி:ஶshthரா ஜய ।
ேயாக³ேமஸுவாநி ஜய ஜய ॥ 199

ேயாக³ஶkhதி ஜய, ேபா⁴க³ஶkhதி ஜய ।
ரkhதபீ³ஜநாஶிநி மா◌ँ ஜய ஜய ॥ 200

ரkhதாmhப³ரா, ரkhதத³nhதா ஜய ।
ரkhதாmh³ஜாஸநா, ரkhதா ஜய ॥ 201

ரkhதாஶநா, ரkhதவrh ஜய ।
ரஜநீ,அமா, rhணிமா ஜய ஜய ॥ 202

ரதிphயா, ரதிக, தி ஜய ।
ரthநவதீ, நரiµNhட³phயா ஜய ॥ 203

ரமாphரகடகாணி, ராதா⁴ ஜய ।
ரமாshவபிணி, ரமாphயா ஜய ॥ 204
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ரதேநாலஸதNhட³லா ஜய ஜய ।
th³ரசnhth³கா, ேதா⁴ரசNh³ ஜய ॥ 205

th³ரஸுnhத³, ரதிphயா ஜய ।
th³ராணீ, ரmhபா⁴, ரம ஜய ॥ 206

ெரௗth³ரiµகீ² வி⁴iµகீ² ஜயதி ஜய ।
லயாலயshவபா ஜய ஜய ॥ 207

லதாmhபா³,லா,லதிகா ஜய ।
லாவதீ, phேரமலதா ஜய ॥ 208

விகடாா, கபாகா ஜய ஜய ।
விகடாநநா,ஸுதா⁴நநி ஜய ஜய ॥ 209

விth³யாபரா, மஹாவாணீ ஜய ।
விth³lhலதா, கநகலதிகா ஜய ॥ 210

விth◌⁴வmhநி, ஜக³பாநி ஜய ஜய ।
பி³nh³நாத³பிணீ, கலா ஜய ॥ 211

பி³nh³மாநீ, பராஶkhதி ஜய ।
விமலா, உthகrhணி, வாமா ஜய ॥ 212

விiµகா²ஸுiµகா²,iµகா² ஜய ஜய ।
விவrhதி விேவவ ஜய ஜய ॥ 213

விவ-பாஶா-ைதஜஸth³பா ஜய ।
விேவவ, விவஜநநீ ஜய ॥ 214

விShiΝshவபா வஸுnhத⁴ரா ஜய ।
ேவத³rhதி ஜய, jhஞாநrhதி ஜய ॥ 215

ஶŋhகி²நி, சkhணி, வjhணி ஜய ஜய ।
ஶப³லph³ரமபிணி,அமரா ஜய ॥ 216

ஶph³த³மயீ, ஶph³தா³திதா ஜய ।
ஶrhவாணீ vhரஜராநீ ஜய ஜய ॥ 217

ஶஶிேஶக²ரா, ஶஶாŋhகiµகீ² ஜய ।
ஶshthரதா⁴ணீ, ரŋhகி³ணீ ஜய ॥ 218

ஶாலkh³ராமphயா, ஶாnhதா ஜய ।
ஶாshthரமயீ,ஸrhவாshthரமயீ ஜய ॥ 219

ஶmhப⁴நிஶுmhப⁴விகா⁴திநி ஜய ஜய ।
ஶth³த⁴ஸththவபா மாதா ஜய ॥ 220
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ேஶாபா⁴வதீ, ஶுபா⁴சாரா ஜய ।
ஷThசkhரா,Nhட³நீ ஜய ஜய ॥ 221

ஸmhவிதா சிதி, நிthயாநnhதா³ ஜய ।
ஸகலகஷ-ககாலஹரா ஜய ॥ 222

ஸth-சிth-ஸுக²shவபிணீ ஜய ஜய ।
ஸthயவாதி³நீ,ஸnhமாrhகா³ ஜய ॥ 223

ஸthயா,ஸthயாதா⁴ரா ஜய ஜய ।
ஸthதா,ஸthயாநnhத³மயீ ஜய ॥ 224

ஸrhக³shதி²தா,ஸrhக³பா ஜய ।
ஸrhவjhஞா,ஸrhவாதீதா ஜய ॥ 225

ஸrhவதாபஹாணி ஜய மா◌ँ ஜய ।
ஸrhவமŋhக³ளா- மநஸா ஜய ஜய ॥ 226

ஸrhவபீ³ஜshவபிணி ஜய ஜய ।
ஸrhவஸுமŋhக³ளபிணி ஜய ஜய ॥ 227

ஸrhவாஸுரநாஶிநி,ஸthயா ஜய ।
ஸrhவாலாத³நகாணி ஜய ஜய ॥ 228

ஸrhேவவ,ஸrhவஜநநீ ஜய ।
ஸrhைவவrhயphயா, ஶரபா⁴ ஜய ॥ 229

ஸாமநீதி ஜய, தா³மநீதி ஜய ।
ஸாmhயாவshதா²thகா ஜயதி ஜய ॥ 230

ஹmhஸவாநீ,mhபா ஜய ।
ஹshதிவிகா, phராணவஹா ஜய ॥ 231

mhஸாkhேராத⁴வrhதா ஜய ஜய ।
அதிவிஶுth³த⁴-அiνராக³மநா ஜய ॥ 232

கlhபth³மா,ரŋhகா³ ஜய ।
காNhயாmh’தாmh³தி⁴ ஜய ஜய ॥ 233

ஜவிஹாணி ேத³வீ ஜய ஜய ।
nhத³ஸுமத³nhதா ேகா³பீ ஜய ॥ 234

kh’Shெணௗரshத²லவாநி ஜய ஜய ।
kh’Shணவநாதா⁴ரா ஜய ஜய ॥ 235

kh’Shணphயா, kh’Shணகாnhதா ஜய ।
kh’Shடாphேரமகலŋhகிநி ஜய ஜய ॥ 236
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kh’Shணphேரமதரŋhகி³ணி ஜய ஜய ।
kh’Shணphேரமphரதா³யிநி ஜேய ஜய ॥ 237

kh’Shணphேரமபிணி மthதா ஜய ।
kh’Shணphேரமஸாக³ரஸப² ஜய ॥ 238

kh’Shணவnhதி³தா, kh’Shணமயீ ஜய ।
kh’phணவநிதஶாயிநி ஜய ஜய ॥ 239

kh’Shநnhத³phரகாஶிநி ஜய ஜய ।
kh’Shராth◌⁴யா, kh’Shணiµகீ² ஜய ॥ 240

kh’Shலாதி³நி, kh’Shணphயா ஜய ।
kh’Shேnhமாதி³நி ேத³வீ ஜய ஜய । 241

³ணஸாக³ நாக³ ஜய jhய ।
ேகா³பீ-உthபாத³நி மாதி³நி ஜய ॥ 242

ேகா³பீகாயvhஹபா ஜய ।
ஜய ஆலாதி³நி,ஸnhதி⁴நி ஜய ஜய ॥ 243

ஜய ககஷவிநாஶிநி ஜய ஜய ।
ஜய கீrhதிதா³-பா⁴iνநnhதி³நீ ஜய ஜய ॥ 244

ஜய ேகா³லாநnhத³தா³யிநி ஜய ।
ஜய ேகா³பாலவlhலபா⁴ ஜய ஜய ॥ 245

ஜய சnhth³ராவ,லநீ ஜய ஜய ।
ஜயதி காமரதா, ராமா ஜய ॥ 246

ஜயதி விஶாகா², ஶீலா ஜய ஜய ।
ஜயதி யாமேமாநி, யாமா ஜய ॥ 247

ஜய லதா, நநா ஜய ஜய ।
ஜய ரஸஸுதா⁴,ஸுஶீலா ஜய ஜய ॥ 248

ஜய kh’Shŋhக³ரதா ேத³வீ ஜய ।
தி³vhயபஸmhபnhநா ஜய ஜய ॥ 249

³rhலப⁴ மஹாபா⁴வபா ஜய ।
நாக³ர, மநேமாநீ ஜய ஜய 3 250

நிthயkh’Shணஸவநி ஜய ஜய ।
நிthய நிேஜவதீ, rh ஜய ॥ 251

phரணயராக³-அiνராக³மயீ ஜய ।
²lhலபŋhகஜாநநா ஜயதி ஜய ॥ 252
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phயவிேயாக³-மநப⁴kh³நா ஜய ஜய ।
யாமஸுதா⁴ரஸமkh³நா ஜய அத² ॥ 253

⁴khthதி iµkhthதி ph◌⁴ரமப⁴ŋhகி³நீ ஜய ஜய ।
⁴khதிiµkhதிஸmhபாதி³நி ஜய ஜய ॥ 254

⁴ஜmh’கா, ஶுபா⁴ ஜயதி ஜய ।
மத³நேமாநீ,iµkh²யா ஜய ஜய ॥ 255

மnhமத²-மnhமத²மநேமாஹநி ஜய ।
ஜய iµnhத³ம⁴மா⁴rhயா ஜய ॥ 256

iµரரநீ, மாநிநி ஜய ஜய ।
iµக²ரா, ெமௗநா, மாநவதீ ஜய । 257

ஜய ரŋhகி³ணீ; ரஸvh’nhதா³ ஜய ஜய ।
ரஸதா³யிநீ, ரஸமயீ ஜய ஜய ॥ 258

ரஸமஜ, ரஸjhஞா ஜய ஜய ।
ராஸமNhட³லாth◌⁴யா ஜய ஜய ॥ 259

ராஸரேஸாnhமாதீ³, ரகா ஜய ।
ராஸவிலாநி, ராேஸவ ஜய ॥ 260

ராேஸாlhலாஸphரமthதா ஜய ஜய ।
லாவNhயாmh’தரஸநிதி⁴ ஜய ஜய ॥ 261

லாமயி,லாரŋhகீ³ ஜய ।
ேலாலா,லதாŋhகீ³ ஜய ஜய ॥ 262

வmhஶீவாth³யphயா ேத³வீ ஜய ।
விவேமாநி,iµநிேமாஹநி ஜய ॥ 263

vhரஜரஸபா⁴வராjhய⁴பா ஜய ।
vhரஜலவlhலவீ ஜயதி ஜய ॥ 264

vhரேஜnhதி³ரா, விth³thெகௗ³ ஜய ।
vhரேஜnhth³ரஸுத-phயா ஜயதி ஜய ॥ 265

யாமphதிஸmhலkh³நா ஜய ஜய ।
யாமாmh’தரஸமkh³நா ஜய ஜய ॥ 266

ஹஉlhலாநி,ஹshmh’திமயி ஜய ।
ஹயஹாணி,ஹரதிமயி ஜய ॥ 267

க³ŋhகா³, யiµநா,ஸரshவதீ ஜய ।
kh’Sh,ஸர ேத³விகா ஜய ஜய ॥ 268
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அலகநnhதி³நீ அமலா ஜய ஜய ।
ஜய ெகௗஶிகீ, சnhth³ரபா⁴கா³ ஜய ॥ 269

ஜய க³Nhட³கீ, தாபிநீ ஜய ஜய ।
ஜயதி ேகா³மதீ, ேகா³தா³வ ஜய ॥ 270

ஜயதி விதshதா,ஸாph◌⁴ரமதீ ஜய ।
ஜயதி விபாஶா, ேதாயா ஜய ஜய ॥ 271

ஜய ஶதth³ காேவ ஜய ஜய ।
ேவthரவதீ, நrhமதா³ ஜயதி ஜய ॥ 272

shேநஹமயீ, ெஸௗmhயா ைமயா ஜய ।
ஜய ஜநநீ ஜய ஜயதி -ஜயதி ஜய ॥ 273

॥ இதி ஜயkhத ேத³vhயShேடாthதரஸஹshரநாமshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
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