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Ganesha Sloka 
"#லா&பரதர& வ+,-& சசிவ0ண& ச203ஜ& । 

5ரஸ7ந வதந& 9யாேய9 ஸ0வவ+#ேநாபசா7தேய ॥ 
 

Guru Sloka 
<=05ர>மா <=0வ+,- <=0ேதேவா மேஹAவரஃ 

<= ஸாCா9 பர5ர>மா தDைம F<ரேவ நமஃ 
 

Devi Gayatri Sloka 
Durga Gayatri 
ௐ கா9யாயநாய ச வ+9மேஹ  

கIயா<மாJ ச தKமஹி 

த7ேநா 20கிஃ 5ரேசாதயா9 ।। 

Lakshmi Gayatri 
ௐ மஹாலMைம ச வ+9மேஹ 

வ+,- ப97ைய ச தKமஹி 

த7ேநா லMமN 5ரேசாதயா9 ।। 

Saraswathi Gayatri 
ௐ வா#ேதOைய ச வ+9மேஹ 

வ+J7ஜK ப97ைய ச தKமஹி 

த7ேநா வாண K 5ரேசாதயா9 ।। 

Paraasakthi Gayatri 
ௐ தஸ வதநாைய ச வ+9மேஹ 

Pவாலா மாQைய ச தKமஹி 

த7ேநா ஸ#தி 5ரேசாதயா9 ।। 
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Tulasi Stotram 
 

நமஃ 2ளசி ஸ0வPேஞ 

3=ேஷா9தம வQலேப 

பாஹிமா& ஸ0வ பாேப5ேயா 

ஸ0வ ஸ&ப9 5ரதாய+நK 

ய7Uேல ஸ0வ தK0தாநி 

ய7ம9ேய ஸ0வ ேதவதா 

யதா#ேர ஸ0வ ேவதாVயா 

2ளசி 9வா& மஹா&யஹ& 

 
Saraswathi dwadasanama stotram 
 
ஸரDவதK 9வய& 9J,Wயா வ Kணா 3Dதக தாJண K 

ஹ&ஸ வாஹந ஸமாX#தா வ+9யா தாநகY மம 

5ரதம& பாரதி நாம 9வ+தKய& ச ஸரDவதK 

9=தKய& ஶாரதா ேதவ K ச20த& ஹ&ஸ வாஹிநK 

ப[சம& ஜகதி #யாத& ஷ,ட& வாகீAவY ததா 

ெகௗமாY ஸ5தம& 5ேரா#த& அ,டம& 5ர>ம சாJண K 

நவம& 39தி தா9Y ச தஶம& வரதாய+நK 

ஏகாதஶ& Cு9ர கcடா 9வாதஶ& 3வேநAவY 

5ரா>மN 9வாதஶ நாமாநி 9Jஸ79ய& யஃ பேட நரஃ 

ஸ0வ ஸி9தி கY தDய 5ரஸ7நா பரேமAவY 

ஸாேம வஸ2 ஜி>வா#ேர 5ர>ம dபா ஸரDவதK ॥ 
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Ashtaadasa Shaktipeeta Stotram 
 

லeகாயா& ஶாeகYேதவ K காமாCK கா[சிகா3ேர | 

5ர9X&ேந A=7கலாேதவ+ சாgch #ெரௗ[சபiடேண ||1 || 

 

ஆல&3ேர ேஜா<லா&பா Fைஶேல 5ரமரா&ப+கா | 

ெகாQஹா3ேர மஹாலMமN மாஹு0ேய ஏகவ KJகா ||2 || 

 

உPஜய+7யா& மஹாகாளn		பoWகாயா& 3=ஹூதிகா | 

ஓiயாயா& கிJஜாேதவ K மாண+#யா தCவாWேக ||3 || 

 

ஹJேC9ேர காமdபo 5ரயாேக மாதேவAவY | 

Pவாலாயா& ைவ,ணவ Kேதவ K கயா மாeகQயெகௗJகா ||4 || 

 

வாரணாAயா& வ+ஶாலாCK காAமNேர2 ஸரDவதK | 

அ,டாதஶ ஶ#தி பoடாநி ேயாகிநாமப+ 20லப& ||5 || 

 

ஸாயeகாேல பேட7நி9ய& ஸ0வஶ9=வ+நாஶந& | 

ஸ0வேராகஹர& திOய& ஸ0வஸ&ப9கர& ஶுப& ||6 ||	
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Mahalakshmi Ashtakam 
 

நமDேதऽD2 மஹாமாேய Fபoேட ஸுரvஜிேத । 

ஶeகச#ரகதாஹDேத மஹாலMமி நேமாऽD2ேத ॥1॥ 
 

நமDேத க=டாdேட ேகாலாஸுரபயeகJ । 

ஸ0வபாபஹேர ேதவ+ மஹாலMமி நேமாऽD2ேத ॥2॥ 
 

ஸ0வPேஞ ஸ0வவரேத ஸ0வ2,டபயeகJ । 

ஸ0வ2ஃகஹேர ேதவ+ மஹாலMமி நேமாऽD2ேத ॥3॥ 
 

ஸி9தி39தி5ரேத ேதவ+ 3#திg#தி5ரதாய+நி । 

ம79ரU0ேத ஸதா ேதவ+ மஹாலMமி நேமாऽD2ேத ॥4॥ 
 

ஆ9ய7தரஹிேத ேதவ+ ஆதிஶ#திமேஹAவJ । 

ேயாகPேஞ ேயாகஸ&vேத மஹாலMமி நேமாऽD2ேத ॥5॥ 
 

DxலஸூMமமஹாெரௗ9ேர மஹாஶ#திமேஹாதேர । 

மஹாபாபஹேர ேதவ+ மஹாலMமி நேமாऽD2ேத ॥6॥ 
 

ப9மாஸநDதிேத ேதவ+ பர5ர>மDவdப+ண+ । 

பரேமஶி ஜக7மாத0மஹாலMமி நேமாऽD2ேத ॥7॥ 
 

Aேவதா&பரதேர ேதவ+ நாநாலeகாரvஷிேத । 

ஜக9Dதிேத ஜக7மாத0மஹாலMமி நேமாऽD2ேத ॥8॥ 
 

மஹாலM&ய,டக& Dேதா9ர& யஃ பேட9ப#திமா7நரஃ । 

ஸ0வஸி9திமவா5ேநாதி ராPய& 5ரா5ேநாதி ஸ0வதா ॥9॥ 
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ஏககாேல பேட7நி9ய& மஹாபாபவ+நாஶந& । 

9வ+கால& யஃ பேட7நி9ய& தநதா7யஸம7வ+தஃ ॥10॥ 
 

9Jகால& யஃ பேட7நி9ய& மஹாஶ9=வ+நாஶந& । 

மஹாலMமி0பேவ7நி9ய& 5ரஸ7நா வரதா ஶுபா ॥11॥ 
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AshtaLakshmi Stotram  
 

॥ஆதிலMமி॥ 
ஸுமநஸ வ7தித ஸு7தJ மாதவ+, ச79ர ஸேஹாதJ ேஹமமேய 

gநிகண வ7தித ேமாC5ரதாயநி, ம[ஜுளபாஷிண+ ேவத~ேத। 
பeகஜவாஸிநி ேதவஸுvஜித, ஸ9<ண வ0ஷிண+ ஶா7திXேத 

ஜய ஜய ேஹ ம2ஸூதந காமிநி, ஆதிலMமி பJ பாலய மா& ॥1॥ 
 

॥தா7யலMமி॥ 
அய+கலி கQமஷநாஶிநி காமிநி, ைவதிகdப+ண+ ேவதமேய 

CKரஸg9பவ மeகளdப+ண+, ம79ரநிவாஸிநி ம79ர~ேத। 
மeகளதாய+னn அ&3ஜவாஸிநி, ேதவகணாAJத பாதXேத 

ஜய ஜய ேஹ ம2ஸூதந காமிநி, தா7யலMமி பJ பாலய மா& ॥2॥ 
 

॥ைத0யலMமி॥ 
ஜயவர வ0ஷிண K ைவ,ணவ+ பா0கவ+, ம79ரDவdப+ண+ ம79ரமேய 

ஸுரகணvஜித ஶ#ீரபல5ரத, Pஞாநவ+காஸிநி ஶாD9ர~ேத। 
பவபயஹாJண+ பாபவ+ேமாசநி, ஸா2ஜநாAJத பாதXேத 

ஜய ஜய ேஹ ம2ஸூதந காமிநி, ைத0யலMமி பJ பாலய மா& ॥3॥ 
 

॥கஜலMமி॥ 
ஜய ஜய 20கதிநாஶிநி காமிநி, ஸ0வபல5ரத ஶாD9ரமேய 

ரதகஜ 2ரகபதாதி ஸமாO=த, பJஜநமcWத ேலாக~ேத। 
ஹJஹர 5ர>ம ஸுvஜித ேஸவ+த, தாபநிவாJண+ பாதXேத 

ஜய ஜய ேஹ ம2ஸூதந காமிநி,கஜலMமி dேபண பாலய மா& ॥4॥ 
 

 
  



 pg. 8 

॥ஸ7தாநலMமி॥ 
அய+கக வாஹிநி ேமாஹிநி ச#Jண+, ராகவ+வ0திநி Pஞாநமேய 

<ணகண வாரதி ேலாகஹிைதஷிண+, ஸ5தDவர vஷித காந~ேத। 
ஸகல ஸுராஸுர ேதவgநKAவர, மாநவவ7தித பாதXேத 

ஜய ஜய ேஹ ம2ஸூதந காமிநி,ஸ7தாநலMமி பJ பாலய மா& ॥5॥ 
 

॥வ+ஜயலMமி॥ 
ஜய கமலாஸநி ஸ9கதிதாய+நி, Pஞாநவ+காஸிநி காநமேய 

அ~திநம0சித <e<மxஸர, vஷித வாஸித வா9ய~ேத। 
கநகதராD2தி ைவபவ வ7தித, ஶeகர ேதஶிக மா7ய பேத 

ஜய ஜய ேஹ ம2ஸூதந காமிநி, வ+ஜயலMமி பJ பாலய மா& ॥6॥ 
 

॥வ+9யாலMமி॥ 
5ரணத ஸுேரAவJ பாரதி பா0கவ+, ேஶாகவ+நாஶிநி ர9நமேய 

மண+மயvஷித க0ணவ+vஷண, ஶா7திஸமாO=த ஹாDயgேக। 
நவநிதிதாய+நி கலிமலஹாJண+, காமித ஃபல5ரத ஹDதXேத 

ஜய ஜய ேஹ ம2ஸூதந காமிநி, வ+9யாலMமN பJ பாலய மா& ॥7॥ 
 

॥தநலMமி॥ 
திமிதிமி தி7திமி தி7திமி- தி7திமி, 272ப+ நாத ஸுv0ணமேய 

<ம<ம <e<ம <e<ம <e<ம, ஶeகநிநாத ஸுவா9ய~ேத। 
ேவதvராேணதிஹாஸ ஸுvஜித, ைவதிகமா0க 5ரத0ஶXேத 

ஜய ஜய ேஹ ம2ஸூதந காமிநி,தநலMமி dேபண பாலய மா& ॥8॥ 
 

பலD=தி 

Aேலா||அ,டலMமN நமD25ய& வரேத காமdப+ண+ | 

வ+,-வCஃ Dதலா dேட ப#த ேமாC 5ரதாய+நி || 

 

Aேலா||ஶeக ச#ரகதாஹDேத வ+Aவdப+ண+ேத ஜயஃ | 

ஜக7மா9ேர ச ேமாஹி7ைய மeகள& ஶுப மeகள& ||  
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Annapoorna Ashtakam 
 

நி9யாந7தகY வராபயகY, ெஸௗ7த0ய ர9நாகY 

நி0xதாகில ேகார பாவநகY, 5ர9யC மாேஹAவY | 

5ராேலயாசல வ&ஷ பாவநகY, காஶ3ீராதKAவY 

ப+Cா& ேதஹி #=பாவல&பநகY மாதா7நv0ேணAவY ||1 || 

 

நாநா ர9ந வ+சி9ர vஷணகJ, ேஹமா&பராட&பY 

g#தாஹார வ+ல&பமாந வ+லஸ9, வேCாஜ <&பா7தY | 

காAமNராக= வாஸிதா =சிகY, காஶ3ீராதKAவY 

ப+Cா& ேதஹி #=பாவல&பநகY மாதா7நv0ேணAவY ||2 || 

 

ேயாகாந7தகY J3CயகY, த0ைம#ய நி,டாகY 

ச79ரா0காநல பாஸமாந லஹY, 9ைரேலா#ய ரCாகY | 

ஸ0ைவAவ0யகY தப ஃபலகY, காஶ3ீராதKAவY 

ப+Cா& ேதஹி #=பாவல&பநகY, மாதா7நv0ேணAவY ||3 || 

 

ைகலாஸாசல க7தராலயகY, ெகௗY-உமாஶாeகY 

ெகௗமாY நிகமா0த-ேகாசரகY, ஓ&கார-பoஜாCY | 

ேமாC9வார-கவாடபாடநகY, காஶ3ீராதKAவY 

ப+Cா& ேதஹி #=பாவல&பநகY, மாதா7நv0ேணAவY ||4 || 

 

9J,யா9J,ய-வ+vதி-வாஹநகY, 5ர>மாcட-பாcேடாதY 

�லா-நாடக-ஸூ9ர-ேகலநகY, வ+Pஞாந-தKபாe<Y | 

Fவ+Aேவஶமநஃ-5ரஸாதநகY, காஶ3ீராதKAவY 

ப+Cா& ேதஹி #=பாவல&பநகY, மாதா7நv0ேணAவY ||5 || 

 

ஆதிCா7த-ஸமDதவ0ணநகY, ஶ&ேபாD9JபாவாகY 

காAமNரா 9J3ேரAவY 9Jநயநி, வ+AேவAவY ஶ0வY | 

Dவ0க9வார-கபாட-பாடநகY, காஶ3ீராதKAவY 

ப+Cா& ேதஹி #=பாவல&பநகY, மாதா7நv0ேணAவY ||6 || 
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உ0வ Kஸ0வஜேயAவY ஜயகY, மாதா #=பாசாகY 

ேவண K-நKலஸமாந-<7தலதY, நி9யா7ந-தாேநAவY | 

ஸாCா7ேமாCகY ஸதா ஶுபகY, காஶ3ீராதKAவY 

ப+Cா& ேதஹி #=பாவல&பநகY, மாதா7நv0ேணAவY ||7 || 

 

ேதவ K ஸ0வவ+சி9ர-ர9ந=சிதா, தாCாய+ண K ஸு7தY 

வாமா-Dவா2பேயாதரா 5JயகY, ெஸௗபா#யமாேஹAவY | 

ப#தாபo,டகY ஸதா ஶுபகY, காஶ3ீராதKAவY 

ப+Cா& ேதஹி #=பாவல&பநகY, மாதா7நv0ேணAவY ||8 || 

 

ச79ரா0காநல-ேகாWேகாW-ச9=ஷK, ச79ரா&ஶு-ப+&பாதY 

ச79ரா0கா#நி-ஸமாந-<cடல-தY, ச79ரா0க-வ0ேணAவY 

மாலா-3Dதக-பாச-ஸாe<ஶதY, காஶ3ீராதKAவY 

ப+Cா& ேதஹி #=பாவல&பநகY, மாதா7நv0ேணAவY ||9 || 

 

C9ர-9ராணகY மஹாபயகY, மாதா #=பாசாகY 

ஸ0வாந7தகY ஸதா ஶிவகY, வ+AேவAவY FதY | 

தCா#ர7தகY நிராமயகY, காஶ3ீராதKAவY 

ப+Cா& ேதஹி #=பாவல&பநகY, மாதா7நv0ேணAவY ||10 || 

 

அIனv0ேண ஸதாv0ேண, ஶeகர-5ராணவQலேப | 

Pஞாந-ைவரா#ய-ஸி9ய0த&, ப+Cா& ேதஹி ச பா0வதK ||11 || 

 

மாதா ச பா0வதKேதவ K, ப+தாேதேவா மேஹAவரஃ | 

பா7தவா: ஶிவப#தாAச, Dவேதேஶா 3வந9ரய& ||12 || 

 

ஸ0வ-மeகல-மாeகQேய, ஶிேவ, ஸ0வா0த-ஸாதிேக | 

ஶரcேய 90ய&பேக ெகௗJ, நாராயண+ நேமாऽD2ேத ||13 || 
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Devi Khadgamaala 
 

9யாந& 
ஆர#தாபா' )*ேந)ரா' அ.ண0மவஸநா' ர)நதாட5க ர'யா' 

ஹ9தா'ேபாைஜ9ஸ பாஶா5=ஶ மதந த>9ஸாய ைக?வ0 9@ரAதB' | 

ஆபDேநா)E5க வேFா.ஹ கலஶ Hட)தார ஹாேராIவலா5கீ' 

)யாேய த'ேபா.ஹ9தாம.ண0ம வஸநாமKLவM' ஈLவராணா' || 

 

F ேதவ K ஸ&ேபாதந& (1) 
ௐ ஐ& >Y& F& ஐ& #�& ெஸௗஃ ௐ நமD9J3ரஸு7தY, 

 

7யாஸாeகேதவதாஃ (6) 
>=தயேதவ K, ஶிேராேதவ K, ஶிகாேதவ K, கவசேதவ K, ேந9ரேதவ K, 

அD9ரேதவ K, 

 

திதிநி9யாேதவதாஃ (16) 
காேமAவY, பகமாலிநK, நி9ய#லி7ேந, ேப=cேட, வ>நிவாஸிநK, 

மஹாவPேரAவY, ஶிவxதK, 9வJேத, <லஸு7தY, நி9ேய, 

நKலபதாேக, வ+ஜேய, ஸ0வமeகேல, PவாலாமாலிநK, சி9ேர, 

மஹாநி9ேய, 

 

திOெயௗக<ரவஃ (7) 
பரேமAவர, பரேமAவY, மி9ேரஶமயo, உihஷமயo, ச0யாநாதமயo, 

ேலாபாg9ரமயo, அகD9யமயo, 

 

ஸி9ெதௗக<ரவஃ (4) 
காலதாபஷமயo, த0மாசா0யமயo, g#தேகஷK,வரமயo, தKபகலாநாதமயo, 

 

மாநெவௗக<ரவஃ (8) 
வ+,-ேதவமயo, 5ரபாகரேதவமயo, ேதேஜாேதவமயo, மேநாஜேதவமயo, 

கQயாணேதவமயo, வாஸுேதவமயo, ர9நேதவமயo, Fராமாந7தமயo, 
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Fச#ர 5ரதமாவரணேதவதாஃ 

அண+மாஸி9ேத, லகிமாஸி9ேத, கJமாஸி9ேத, மஹிமாஸி9ேத, 

ஈஷி9வஸி9ேத, வஷி9வஸி9ேத, 5ராகா&யஸி9ேத, 3#திஸி9ேத, 

இVசாஸி9ேத, 5ரா5திஸி9ேத, ஸ0வகாமஸி9ேத, 5ரா>மN, 

மாேஹAவY, ெகௗமாJ, ைவ,ணவ K, வாராஹK, மாேஹ79Y, 

சாgcேட, மஹாலMமN, ஸ0வஸeேCாப+ண K, ஸ0வவ+9ராவ+ண K, 

ஸ0வாக0ஷிண K, ஸ0வவஶeகY, ஸ0ேவா7மாதிநK, 

ஸ0வமஹாe<ேஷ, ஸ0வேகசY, ஸ0வபoேஜ, ஸ0வேயாேந, 

ஸ0வ9Jகcேட, 9ைரேலா#யேமாஹந ச#ரDவாமிநK, 5ரகடேயாகிநK, 

 

Fச#ர 9வ+தKயாவரணேதவதாஃ 

காமாக0ஷிண K, 39யாக0ஷிண K, அஹeகாராக0ஷிண K, ஶ5தாக0ஷிண K, 

Dப0ஷாக0ஷிண K, dபாக0ஷிண K, ரஸாக0ஷிண K, க7தாக0ஷிண K, 

சி9தாக0ஷிண K, ைத0யாக0ஷிண K, D&=9யாக0ஷிண K, நாமாக0ஷிண K, 

பoஜாக0ஷிண K, ஆ9மாக0ஷிண K, அ&=தாக0ஷிண K, ஷYராக0ஷிண K, 

ச0வாஷாபJvரக ச#ரDவாமிநK, <5தேயாகிநK, 

 

Fச#ர ததKயாவரணேதவதாஃ 

அநeக<ஸுேம, அநeகேமகேல, அநeகமதேந, அநeகமதநா2ேர, 

அநeகேரேக, அநeகேவகிநK, அநeகாe<ேஷ, அநeகமாலிநK, 

ஸ0வஸeேCாபண ச#ரDவாமிநK, <5ததரேயாகிநK, 

 

Fச#ர ச20தாவரணேதவதாஃ 

ஸ0வஸeேCாப+ண K, ஸ0வவ+9ராவ+நK, ஸ0வாக0ஷிண K, 

ஸ0வ>லாதிநK, ஸ0வஸ&ேமாஹிநK, ஸ0வDத&ப+நK, ஸ0வP=&ப+ன K 

ஸ0வவஶeகY, ஸ0வர[சனn, ஸ0ேவா7மாதிநK, ஸ0வா0தஸாதிேக, 

ஸ0வஸ&ப9திvJண K, ஸ0வம79ரமயo, ஸ0வ9வ79வCயeகY, 

ஸ0வெஸௗபா#யதாயக ச#ரDவாமிநK, ஸ&5ரதாயேயாகிநK, 
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Fச#ர ப[சமாவரணேதவதாஃ 

ஸ0வஸி9தி5ரேத, ஸ0வஸ&ப95ரேத, ஸ0வ5JயeகY, 

ஸ0வமeகலகாJண K, ஸ0வகாம5ரேத, ஸ0வ2ஃகவ+ேமாசநK, 

ஸ0வ&=9X5ரஶமநி, ஸ0வவ+#நநிவாJண K, ஸ0வாeகஸு7தY, 

ஸ0வெஸௗபா#யதாய+நK, ஸ0வா0தஸாதக ச#ரDவாமிநK, 

<ேலா9தK0ணேயாகிநK, 

 

Fச#ர ஷ,டாவரணேதவதாஃ 

ஸ0வPேஞ, ஸ0வஶ#ேத, ஸ0ைவAவ0ய5ரதாய+நK, ஸ0வPஞாநமயo, 

ஸ0வOயாதிவ+நாஶிநK, ஸ0வாதாரDவdேப, ஸ0வபாபஹேர, 

ஸ0வாந7தமயo, ஸ0வரCாDவdப+ண K, ஸ0ேவ5ஸிதபல5ரேத, 

ஸ0வரCாகர ச#ரDவாமிநK, நிக0பேயாகிநK, 

 

Fச#ர ஸ5தமாவரணேதவதாஃ 

வஷினn, காேமAவY, ேமாதிநK, வ+மேல, அ=ேண, ஜய+நK, ஸ0ேவAவY, 

ெகௗலிநி, ஸ0வேராகஹர ச#ரDவாமிநK, ரஹDயேயாகிநK, 

 

Fச#ர அ,டமாவரணேதவதாஃ 

பாண+நK, சாப+நK, பாஷிநK, அe<சிநK, மஹாகாேமAவY, 

மஹாவPேரAவY, மஹாபகமாலிநK, ஸ0வஸி9தி5ரத ச#ரDவாமிநK, 

அதிரஹDயேயாகிநK, 

 

Fச#ர நவமாவரணேதவதாஃ 

F F மஹாபiடாJேக, ஸ0வாந7தமயச#ரDவாமிநK, பராபர 

ரஹDயேயாகிநK, 

 

நவச#ேரAவY நாமாநி 

9J3ேர, 9J3ேரஶ,ீ 9J3ரஸு7தY, 9J3ரவாஸிநK, 9J3ராFஃ, 

9J3ரமாலிநK, 9J3ரஸி9ேத, 9J3ரா&பா, மஹா9J3ரஸு7தY, 
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Fேதவ K வ+ேஶஷணாநி - நமDகாரநவாCYச 

மஹாமேஹAவY, மஹாமஹாராPஞK, மஹாமஹாஶ#ேத, 

மஹாமஹா<5ேத, மஹாமஹாPஞ5ேத, மஹாமஹாந7ேத, 

மஹாமஹாDக7ேத, மஹாமஹாஶேய, மஹாமஹா 

Fச#ரநகரஸா&ராPஞK, நமDேத நமDேத நமDேத நமஃ   
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Mahishasura Mardini Stotram 
அய+-கிJந7திநி ந7தித-ேமதிநி வ+Aவ-வ+ேநாதிநி ந7த~ேத 

கிJவர-வ+79ய ஶிேராऽதி-நிவாஸிநி வ+,--வ+லாஸிநி ஜி,-~ேத | 

பகவதி-ேஹஶிதி கcட-<�&ப+ண+ vJ-<�&ப+ண+ vJ#=ேத 

ஜய-ஜய-ேஹ மஹிஷாஸுர-ம0திநி ர&யகப0திநி ைஶலஸுேத ||1 || 

 

ஸுரவர-ஹ0ஷிண+ 20தர-த0ஷிண+ 20gக-ம0ஷிண+ ஹ0ஷரேத 

9J3வந-ேபாஷிண+ ஶeகர-ேதாஷிண+ கQமஷ-ேமாஷிண+ ேகாஷரேத | 

த~ஜ-நிேராஷிண+ திதிஸுத-ேராஷிண+ 20மத-ேஶாஷிண+ ஸி72ஸுேத 

ஜய-ஜய-ேஹ மஹிஷாஸுர-ம0திநி ர&யகப0திநி ைஶலஸுேத ||2 || 

 

அய+-ஜகத&ப மத&ப-கத&ப வந5Jய-வாஸிநி ஹாஸரேத 

ஶிகJ-ஶிேராமண+ 2eக-ஹிமாலய D=eக-நிஜாலய ம9யகேத | 

ம2-ம2-ேரம2 ைகதப-க[ஜிநி ைகதப-ப[ஜிநி ராஸரேத 

ஜய-ஜய-ேஹ மஹிஷாஸுர-ம0திநி ர&யகப0திநி ைஶலஸுேத ||3 || 

 

அய+-ஶதகcட வ+கcWத-=cட வ+2cWத-ஶுcட கஜாதிபேத 

J3-கஜ-கcட வ+தாரண-சcட பரா#ரம-ெஶௗcட &=காதிபேத | 

நிஜ-3ஜ-தcட நிபாWத-சcட நிபாWத-gcட படாதிபேத 

ஜய-ஜய-ேஹ மஹிஷாஸுர-ம0திநி ர&யகப0திநி ைஶலஸுேத ||4 || 

 

அய+-ரண-20மத ஶ9=-வேதாதித 20தர-நி0ஜர ஶ#தி5=ேத 

ச2ர-வ+சார 2Yண-மஹாஶய xத-#=த 5ரமதாதிபேத | 

2Jத-2Yஹ 2ராஶய-20மதி தாந-வxத #=தா7தமேத 

ஜய-ஜய-ேஹ மஹிஷாஸுர-ம0திநி ர&யகப0திநி ைஶலஸுேத ||5 || 

 

அய+-ஶரணாகத ைவJ-வxவர வ Kர-வராபய தாய+கேர 

9J3வந-மDதக ஶூல-வ+ேராதி ஶிேராதி-#=தாமல ஶூலகேர | 

2மி-2மி-தாமர 272ப+-நாத மேஹா-gகY#=த தி#மகேர 

ஜய-ஜய-ேஹ மஹிஷாஸுர-ம0திநி ர&யகப0திநி ைஶலஸுேத ||6 || 
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அய+-நிஜ-ஹுe#=தி மா9ர-நிரா#=த x&ர-வ+ேலாசந x&ரஶேத 

ஸமர-வ+ேஶாஷித ேஶாண+தபoஜ ஸg9பவ-ேஶாண+த பoஜலேத | 

ஶிவ-ஶிவ-ஶு&ப நிஶு&ப-மஹாஹவ த0ப+த-vத ப+ஶாசபேத 

ஜய-ஜய-ேஹ மஹிஷாஸுர-ம0திநி ர&யகப0திநி ைஶலஸுேத ||7 || 

 

த~ர~-ஸeக ரணCண-ஸeக பJD3ர-தeக நட9கடேக 

கநக-ப+ஶeக 5=ஷ9க-நிஷeக ரஸ9பட-D=eக ஹதாவ�ேக | 

#=த-ச2ரeக பலCிதி-ரeக கட9-பஹுரeக ரட9ப�ேக 

ஜய-ஜய-ேஹ மஹிஷாஸுர-ம0திநி ர&யகப0திநி ைஶலஸுேத ||8 || 

 

ஜய-ஜய-ஜ5ய ஜேய-ஜய-ஶ5த பரD2தி-த9பர வ+Aவ~ேத 

ஜனஜன-ஜி[ஜிமி ஜிe#=த-�3ர ஶி[ஜித-ேமாஹித vதபேத | 

நWத-நடா0த நhநட-நாயக நாடக-நாWத நாiயரேத 

ஜய-ஜய-ேஹ மஹிஷாஸுர-ம0திநி ர&யகப0திநி ைஶலஸுேத ||9 || 

 

அய+-ஸும-நஸும நஸும-நஸும நஸு-மேநாஹர கா7திXேத 

AJத-ரஜநK ரஜநK-ரஜநK ரஜநK-ரஜநKகர வ#9ரO=ேத | 

ஸுநயந-வ+5ரம ர5ரம-ர5ரம ர5ரம-ர5ர மராதிபேத 

ஜய-ஜய-ேஹ மஹிஷாஸுர-ம0திநி ர&யகப0திநி ைஶலஸுேத ||10 || 

 

மஹித-மஹாஹவ மQலம-தQலிக மQலித-ரQலக மQலரேத 

வ+ரசித-வQலிக பQலிக-மQலிக ஜிQலிக-ப+Qலிக வ0கO=ேத | 

ஸித-#=த-3Qல ஸgQல-ஸிதாऽ=ண தQலஜ-பQலவ ஸQலலிேத 

ஜய-ஜய-ேஹ மஹிஷாஸுர-ம0திநி ர&யகப0திநி ைஶலஸுேத ||11 || 

 

அவ+ரல-கcட கல7-மத-ேம2ர ம9த-மதeக கஜராஜபேத 

9J3வந-vஷண vத-கலாநிதி dப-பேயாநிதி ராஜஸுேத | 

அய+-ஸுததKஜந லாலஸ-மாநஸ ேமாஹந-ம7மத ராஜஸுேத 

ஜய-ஜய-ேஹ மஹிஷாஸுர-ம0திநி ர&யகப0திநி ைஶலஸுேத ||12 || 
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கமல-தலாமல ேகாமல-கா7தி கலா-கலிதாऽமல பாலதேல 

ஸகல-வ+லாஸ கலா-நிலய#ரம ேகலி-கல9கல ஹ&ஸ<ேல | 

அலி<ல-ஸe<ல <வலய-மcடல ெமௗலி-மில9 வ<லாலி<ேல 

ஜய-ஜய-ேஹ மஹிஷாஸுர-ம0திநி ர&யகப0திநி ைஶலஸுேத ||13 || 

 

கர-gரள K-ரவ வ Kஜித-�ஜித லPஜித-ேகாகில ம7ஜுமேத 

மிலித-மிலி7த மேநாஹர-<[ஜித ர[ஜித-ைஷல நி<[ஜகேத | 

நிஜகண-vத மஹாஶபY-கண ஸ9<ந-ச&5=த ேகலிதேல 

ஜய-ஜய-ேஹ மஹிஷாஸுர-ம0திநி ர&யகப0திநி ைஶலஸுேத ||14 || 

  

கWதட-பoத 2�ல-வ+சி9ர ம�க-திரD#=த ச79ர=ேச 

5ரணத-ஸுராஸுர ெமௗலி-மண+D3ர த&ஷுல-ஸ7நக ச79ர=ேச | 

ஜித-கநகாசல ெமௗலி-மேதா0ஜித நி0ஜர-<[ஜர <&ப<ேச 

ஜய-ஜய-ேஹ மஹிஷாஸுர-ம0திநி ர&யகப0திநி ைஶலஸுேத ||15 || 

 

வ+ஜித-ஸஹDரக ைரக-ஸஹDரக ைரக-ஸஹDரக ைரக~ேத 

#=த"ர-தாரக ஸeகர-தாரக ஸeகர-தாரக ஸூ~ஸுேத | 

ஸுரத-ஸமாதி ஸமாந-ஸமாதி ஸமாதி-ஸமாதி ஸுஜாதரேத 

ஜய-ஜய-ேஹ மஹிஷாஸுர-ம0திநி ர&யகப0திநி ைஶலஸுேத ||16 || 

 

பத-கமல& க=ணா-நிலேய வJ-வDயதிேயாऽ~தி ந&நஶிேவ 

அய+-கமேல கமலா-நிலேய கமலா-நிலயஃ ஸகத&-ந-பேவ9 | 

தவ-பதேமவ பர&பத-மி9ய ~ஶலீ-யேதா மமகி&-ந-ஶிேவ 

ஜய-ஜய-ேஹ மஹிஷாஸுர-ம0திநி ர&யகப0திநி ைஶலஸுேத ||17 || 

 

கநக-லஸ9கல ஸி72ஜைல-ர~ ஷி[ஜதி-ெத<ண ரeக3வ& 

பஜதி-ஸகி& ~ஷசீ-<ச<&ப தhபJ-ர&ப ஸுகா~பவ& | 

தவ-சரண& ஶரண&-கரவாண+ நதாமர-வாண+ நிவாஶி-ஶிவ& 

ஜய-ஜய-ேஹ மஹிஷாஸுர-ம0திநி ர&யகப0திநி ைஶலஸுேத ||18 || 
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தவ-வ+மேலऽ72 கல&-வதேந72 மல&-ஸகல& ந~�லயேத 

கிg-3=ஹூத 3Y72-gகீ ஸுgகீ-ப+ரெஸௗ வ+gகீ#Jயேத | 

மம2-மத& ஶிவ-நாமதேந பவதK-#=பயா கிgத-#Jயேத 

ஜய-ஜய-ேஹ மஹிஷாஸுர-ம0திநி ர&யகப0திநி ைஶலஸுேத ||19 || 

 

அய+-மய+ தKந-தயா� தயா-க=ணா-பரயா பவ+தOய-gேம 

அய+-ஜகேதா-ஜநநK #=பயாஸி யதாஸி-ததா~மி தாஸிரேம | 

ய2சித-ம9ர பவ9XரY-<= தா2=-தாபம பா<=ேத 

ஜய-ஜய-ேஹ மஹிஷாஸுர-ம0திநி ர&யகப0திநி ைஶலஸுேத ||20 || 
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Sri Lalitha Sahasranaamam 
9யாந& 

ஸி7xரா=ண வ+#ரஹா& 9Jநயநா&, மாண+#ய ெமௗலிD3ர9 

தாராநாயக ேஶகரா& Dமிதgகீ&, ஆபoந வேCா=ஹா& 

 

பாண+5யா மளnv0ண ர9நசஷக&, ர#ேதா9ஃபல& ப+5ரதK& 

ெஸௗ&யா& ர9ன கடDத ர#தசரணா&, 9யாேய9 பரா& அ&ப+கா& 

 

அ=ணா& க=ணாதரeகிதாCK&, 9=த பாசாe<ச 3,பபாணசாபா&  

அண+மாதிப+ ராO=தா& ம�ைகஃ, அஹமி9ேயவ வ+பாவேய பவாநK& 

 

9யாேய9 ப9மாஸநDதா& வ+கஸிதவதநா&, ப9ம ப9ராயதாCK& 

ேஹமாபா& பoதவD9ரா&, கரகலித லஸ9ேதம ப9மா& வராeகீ& 

 

ஸ0வாலeகாரX#தா& ஸகலமபயதா&, ப#த ந&ரா& பவாநK& 

Fவ+9யா& ஶா7தU0தி& ஸகல ஸுர~தா&, ஸ0வஸ&ப9-5ரதா9Y&  

 

ஸ<e<ம வ+ேலபநா, மளnக"&ப+ கDxJகா& 

ஸம7த ஹஸிேதCணா&, ஸசரசாப பாசாe<சா&  

 

அேசஷ ஜனேமாஹினn, ம=ணமாQய vேஷாPPவலா& 

ஜபா<ஸும பாஸுரா&, ஜபவ+ெதௗ Dமேரத&ப+கா& | 

 

F மாதா F மஹாராPஞK, Fம9-ஸி&ஹாஸேநAவY | 

சித#னn<cட ஸ&vதா, ேதவகா0ய ஸg9யதா ||1 || 

 

உ9ய9பா� ஸஹDராபா, ச20பாஹு ஸம7வ+தா | 

ராகDவdப பாஷாiயா, #ேராதா காராe<ேஶாPவலா ||2 || 

 

மேனாdேபCு ேகாதcடா, ப[ச த7மா9ர ஸாயகா | 

நிஜா=ண 5ரபாvர, மPஜ9-5ர>மாcடமcடலா ||3 || 
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ச&பகாேஶாக 37நாக, ெஸௗக7திக லஸ9கசா 

<=வ+7த மண+ Vேரண K, கந9ேகாhர மcWதா ||4 || 

 

அ,டமN ச79ர வ+5ராஜ, தளnகDதல ேஶாப+தா | 

gகச79ர களeகாப, &=கநாப+ வ+ேசஷகா ||5 || 

 

வதநDமர மாeகQய, #=ஹேதாரண சிQலிகா | 

வ#9ர லMமN பYவாஹ, சல7மNநாப ேலாசநா ||6 || 

 

நவச&பக 3,பாப, நாஸாதcட வ+ராஜிதா | 

தாராகா7தி திரDகாJ, நாஸாபரண பாஸுரா ||7 || 

 

கத&ப ம[ஜY #�5த, க0ணvர மேநாஹரா | 

தாடeக Xகள Kvத, தபேநா�ப மcடலா ||8 || 

 

ப9மராக சிலாத0ச, பJபாவ+ கேபாலvஃ | 

நவவ+9=ம ப+&பFஃ, 7ய#காJ ரதநVசதா ||9 || 

 

ஶு9த வ+9யாe<ராகார, 9வ+ஜ பe#தி 9வேயாPவலா | 

க0vரவ KW காேமாத, ஸமாக0ஷ9 திக7தரா ||10 || 

 

நிஜஸQலாப மா20ய, வ+நி0 ப9ஸித கVசபo | 

ம7தDமித 5ரபாvர, மPஜ9-காேமஶ மாநஸா ||11 || 

 

அநாகலித சா9=,ய, "3க F வ+ராஜிதா | 

காேமஶப9த மாeகQய, ஸூ9ரேஶாப+த க7தரா ||12 || 

 

கநகாeகத ேக�ர, கமநKய 3ஜா7வ+தா | 

ர9ந #ைரேவய சி7தாக, ேலால g#தா பலா7வ+தா ||13 || 

 

காேமAவர 5ேரமர9ந, மண+ 5ரதிபண DதநK| 

நா5யாலவால ேராமாலி, லதா ஃபல <ச9வயo ||14 || 
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லMயேராம லதா தாரதா, ஸg7ேநய ம9யமா | 

Dதநபார தல7-ம9ய, பiடப7த வலி9ரயா ||15 || 

 

அ=ணா=ண ெகௗஸு&ப, வD9ர பாDவ9-கhதh | 

ர9ந கிeகிண+ கார&ய, ரஸநா தாம vஷிதா ||16 || 

 

காேமஶ Pஞாத ெஸௗபா#ய, மா0தேவா= 9வயா7வ+தா | 

மாண+#ய ம<டாகார, ஜா~9வய வ+ராஜிதா ||17 || 

 

இ79ரேகாப பJCி5த, Dமர xணாப ஜeகிகா | 

�ட<Qபா �0ம5=,ட, ஜய+,- 5ரபதா7வ+தா ||18 || 

 

நக தKதிதி ஸ[ச7ந, நமPஜந தேமா<ணா | 

பத9வய 5ரபாஜால, பரா#=த ஸேரா=ஹா ||19 || 

 

ஷி[ஜாந மண+ம[ஜKர, மcWத F பதா&3ஜா | 

மராள K ம7தகமநா, மஹாலாவcய ேஶவதிஃ ||20 || 

 

ஸ0வா=ணாऽநவ9யாeகீ, ஸ0வாபரண vஷிதா | 

சிவகாேமAவராeகDதா, சிவா DவாதKந வQலபா ||21 || 

 

ஸுேம= ம9ய D=eகDதா, Fம7நகர நாய+கா | 

சி7தாமண+ #=ஹா7தDதா, ப[ச 5ர>மா ஸநDதிதா ||22 || 

 

மஹாப9மாடவ K ஸ&Dதா, கத&ப வநவாஸிநK | 

ஸுதாஸாகர ம9யDதா, காமாCK காமதாய+நK ||23 || 

 

ேதவ0ஷி கணஸeகாத, Dxய மாநா9ம ைவபவா | 

பcடாஸுர வேதா9X#த, ஶ#திேஸநா ஸம7வ+தா ||24 || 
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ஸ&ப9கY ஸமாdட, ஸி7xர Oரஜ ேஸவ+தா | 

அ,வாdடா தி,Wதா,வ, ேகாW ேகாW ப+ராO=தா ||25 || 

 

ச#ரராஜ ரதாdட, ஸ0வாXத பJ,#=தா | 

ேகயச#ர ரதாdட, ம79Jண K பJேஸவ+தா ||26 || 

 

கிJச#ர ரதாdட, தcடநாதா 3ரD#=தா | 

Pவாலாமாலிநி காCி5த, வ>நி 5ராகார ம9யகா ||27 || 

 

பcடைஸ7ய வேதா9X#த, ஶ#தி வ+#ரம ஹ0ஷிதா | 

நி9யா பரா#ரமாேடாப, நிYCண ஸg9ஸுகா ||28 || 

 

பcட39ர வேதா9X#த, பாலாவ+#ரம ந7திதா | 

ம79Jcய&பா வ+ரசித, வ+ஷeக வதேதாஷிதா ||29 || 

 

வ+ஶு#ர 5ராணஹரண, வாராஹK வ K0யந7திதா | 

காேமAவர gகாேலாக, கQப+த F கேணAவரா ||30 || 

 

மஹாகேணஶ நி0ப+7ந, வ+#நய79ர 5ரஹ0ஷிதா | 

பcடாஸுேர79ர நி0g#த, சD9ர 5ர9யD9ர வ0ஷிண K ||31 || 

 

கராe<லி நேகா9ப7ந, நாராயண தஷா#=திஃ | 

மஹாபா" பதாD9ரா#னn, நி0த#தாஸுர ைஸநிகா ||32 || 

 

காேமAவராD9ர நி0த#த, ஸபcடாஸுர ஶூ7யகா | 

5ர>ேமாேப79ர மேஹ79ராதி, ேதவஸ&D2த ைவபவா ||33 || 

 

ஹரேந9ரா#நி ஸ7த#த, காம ஸ[ஜKவெநௗஷதிஃ | 

Fம9வா#பவ �ைடக, Dவdப gக பeகஜா ||34 || 

 

கcடாதஃ கWப0ய7த, ம9ய�ட Dவdப+ண K | 

ஶ#தி�ைடக தாப7ந, கiயேதாபாக தாJண K ||35 || 
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Uலம79ரா9மிகா Uல, �ட 9ரய கேலபரா | 

<லா&=ைதக ரஸிகா, <லஸeேகத பாலிநK ||36 || 

 

<லாeகநா <லா7தஃDதா, ெகௗலிநK <லேயாகிநK | 

அ<லா ஸமயா7தஃDதா, ஸமயாசார த9பரா ||37 || 

 

Uலாதாைரக நிலயா, 5ர>ம#ர7தி வ+ேபதிநK | 

மண+vரா7த =திதா, வ+,-#ர7தி வ+ேபதிநK ||38 || 

 

ஆPஞா ச#ரா7தராலDதா, =9ர#ர7தி வ+ேபதிநK | 

ஸஹDராரா& 3ஜாdடா, ஸுதாஸாராப+ வ0ஷிண K ||39 || 

 

தWQலதா ஸம=சிஃ, ஷi-ச#ேராபJ ஸ&Dதிதா | 

மஹாஶ#திஃ <cடலிநK, ப+ஸத72 தநKய� ||40 || 

 

பவாநK பாவநாக&யா, பவாரcய <டாJகா | 

ப9ர5Jயா ப9ரU0தி0, ப#தெஸௗபா#ய தாய+நK ||41 || 

 

ப#தி5Jயா ப#திக&யா, ப#திவ,யா பயாபஹா | 

ஶா&பவ K ஶாரதாரா9யா, ஶ0வாண K ஶ0மதாய+நK ||42 || 

 

ஶாeகY FகY ஸா9வ K, ஶரVச79ர நிபாநநா | 

ஶாேதாதY ஶா7திமதK, நிராதாரா நிர[ஜநா ||43 || 

 

நி0ேலபா நி0மலா நி9யா, நிராகாரா நிரா<லா | 

நி0<ணா நி,கலா ஶா7தா, நி,காமா நி=ப5லவா ||44 || 

 

நி9யg#தா நி0வ+காரா, நி,5ரப[சா நிரா,ரயா | 

நி9யஶு9தா நி9ய39தா, நிரவ9யா நிர7தரா ||45 || 
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நி,காரணா நி,கலeகா, நி=பாதி0 நிYAவரா | 

நKராகா ராகமதநK, நி0மதா மதநாஶிநK ||46 || 

 

நிAசி7தா நிரஹeகாரா, நி0ேமாஹா ேமாஹநாஶிநK | 

நி0மமா மமதாஹ79Y, நி,பாபா பாபநாஶிநK ||47 || 

 

நி,#ேராதா #ேராதஶமநK, நி0ேலாபா ேலாபநாஶிநK | 

நிஃஷ&ஷயா ஷ&ஷய#னn, நி0பவா பவநாஶிநK ||48 || 

 

நி0வ+கQபா நிராபாதா, நி0ேபதா ேபதநாஶிநK | 

நி0நாஶா &=9Xமதனn, நி,#Jயா நி,பJ#ரஹா ||49 || 

 

நிD2லா நKலசி<ரா, நிரபாயா நிர9யயா | 

20லபா 20கமா 20கா, 2ஃகஹ79Y ஸுக5ரதா ||50 || 

 

2,டxரா 2ராசார, ஶமநK ேதாஷவ0ஜிதா | 

ஸ0வPஞா ஸா79ரக=ணா, ஸமாநாதிக வ0ஜிதா ||51 || 

 

ஸ0வஶ#திமயo ஸ0வ, மeகளா ஸ9கதி5ரதா | 

ஸ0ேவAவY ஸ0வமயo, ஸ0வம79ர Dவdப+ண K ||52 || 

 

ஸ0வய79ரா9மிகா ஸ0வ, த79ரdபா மேநா7மநK | 

மாேஹAவY மஹாேதவ K, மஹாலMமN0 &=ட5Jயா ||53 || 

 

மஹாdபா மஹாvPயா, மஹாபாதக நாஶிநK | 

மஹாமாயா மஹாஸ99வா, மஹாஶ#தி0 மஹாரதிஃ ||54 || 

 

மஹாேபாகா மைஹAவ0யா, மஹாவ K0யா மஹாபலா | 

மஹா39தி0 மஹாஸி9தி0, மஹா ேயாேகAவேரAவY ||55 || 

 

மஹாத79ரா மஹாம79ரா, மஹாய79ரா மஹாஸநா | 

மஹாயாக #ரமாரா9யா, மஹாைபரவ vஜிதா ||56 || 



 pg. 25 

 

மேஹAவர மஹாகQப, மஹாதாcடவ ஸாCிண K | 

மஹாகாேமஶ மஹிஷK, மஹா9J3ர ஸு7தY ||57 || 

 

ச2, ஷ,iXபசாராiயா, ச2, ஷ,W கலாமயo | 

மஹா ச2, ஷ,W ேகாW, ேயாகிநK கணேஸவ+தா ||58 || 

 

ம~வ+9யா ச79ரவ+9யா, ச79ரமcடல ம9யகா | 

சா=dபா சா=ஹாஸா, சா=ச79ர கலாதரா ||59 || 

 

சராசர ஜக7நாதா, ச#ரராஜ நிேகதநா | 

பா0வதK ப9மநயநா, ப9மராக ஸம5ரபா ||60 || 

 

ப[ச5ேரதாஸ நா�நா, ப[ச5ர>ம Dவdப+ண K | 

சி7மயo பரமாந7தா, வ+Pஞாந கநdப+ண K ||61 || 

 

9யாந 9யா9= 9ேயயdபா, த0மாத0ம வ+வ0ஜிதா | 

வ+Aவdபா ஜாகJண K, Dவப7தK ைதஜஸா9மிகா ||62 || 

 

ஸு5தா 5ராPஞா9மிகா 20யா, ஸ0வாவDதா வ+வ0ஜிதா | 

D=,Wக09Y 5ர>மdபா, ேகா59Y ேகாவ+7தdப+ண K ||63 || 

 

ஸ&ஹாJண K =9ரdபா, திேராதாந கYAவY | 

ஸதாஶிவா~#ரஹதா, ப[ச #=9ய பராயணா ||64 || 

 

பா~மcடல ம9யDதா, ைபரவ K பகமாலிநK | 

ப9மாஸநா பகவதK, ப9மநாப ஸேஹாதY ||65 || 

 

உ7ேமஷ நிமிேஷா9ப7ந, வ+ப7ந 3வநாவள Kஃ | 

ஸஹDரசீ0ஷ வதநா, ஸஹDராCK ஸஹDரபா9 ||66 || 
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ஆ5ர>ம கீடஜநநK, வ0ணாAரம வ+தாய+நK | 

நிஜாPஞா dபநிகமா, 3cயா3cய ஃபல5ரதா ||67 || 

 

A=தி �ம7த ஸி7xY, #=த பாதா5ஜxலிகா | 

ஸகலாகம ஸ7ேதாஹ, "#தி ஸ&3ட ெமௗ#திகா ||68 || 

 

3=ஷா0த 5ரதாv0ணா, ேபாகிநK 3வேநAவY | 

அ&ப+கா அநாதி நிதநா, ஹJ5ர>ேம79ர ேஸவ+தா ||69 || 

 

நாராயண K நாதdபா, நாமdப வ+வ0ஜிதா | 

>YeகாY >YமதK >=9யா, ேஹேயாபாேதய வ0ஜிதா ||70 || 

 

ராஜராஜா0சிதா ராPஞK, ர&யா ராஜKவேலாசநா | 

ர[ஜநK ரமண K ரDயா, ரண9கிeகிண+ ேமகலா ||71 || 

 

ரமா ராேக72வதநா, ரதிdபா ரதி5Jயா | 

ரCாகY ராCஸ#நK, ராமா ரமணல&படா ||72 || 

 

கா&யா காமகலாdபா, கத&ப <ஸும5Jயா | 

கQயாண K ஜகதKக7தா, க=ணாரஸ ஸாகரா ||73 || 

 

கலாவதK கலாலாபா, கா7தா காத&பY5Jயா | 

வரதா வாமநயநா, வா=ண K மதவ+>வலா ||74 || 

 

வ+Aவாதிகா ேவதேவ9யா, வ+79யாசல நிவாஸிநK | 

வ+தா9Y ேவதஜநநK, வ+,-மாயா வ+லாஸிநK ||75 || 

 

ேC9ரDவdபா ேC9ேரசீ, ேC9ர ேC9ரPஞ பாலிநK | 

CயO=9தி வ+நி0g#தா, ேC9ரபால ஸம0சிதா ||76 || 

 

வ+ஜயா வ+மலா வ79யா, வ7தா= ஜநவ9ஸலா | 

வா#வாதிநK வாமேகஶ,ீ வ>நிமcடல வாஸிநK ||77 || 
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ப#திம9-கQபலதிகா, ப"பாச வ+ேமாசநK | 

ஸ&>=தா ேஶஷ பாஷcடா, ஸதாசார 5ரவ0திகா ||78 || 

 

தாப9ரயா#னn ஸ7த5த, ஸமா> லாதந ச79Jகா | 

த=ண K தாபஸாரா9யா, த~ம9யா தேமாऽபஹா ||79 || 

 

சிதிD த9பத லMயா0தா, சிேதக ரஸdப+ண K | 

Dவா9மாந7தலவ Kvத, 5ர>மா9யாந7த ஸ7ததிஃ ||80 || 

 

பரா 5ர9ய# சிதK dபா, ப,ய7தK பரேதவதா | 

ம9யமா ைவகYdபா, ப#தமாநஸ ஹ&ஸிகா ||81 || 

 

காேமAவர 5ராணநாh, #=தPஞா காமvஜிதா | 

D=eகார ரஸ ஸ&v0ணா, ஜயா ஜால7தரDதிதா ||82 || 

 

ஓiயாண பoடநிலயா, ப+72மcடல வாஸிநK | 

ரேஹாயாக #ரமாரா9யா, ரஹDத0பண த0ப+தா ||83 || 

 

ஸ9யஃ 5ரஸாதிநK வ+Aவ, ஸாCிண K ஸாCிவ0ஜிதா | 

ஷடeகேதவதா X#தா, ஷாi<cய பJvJதா ||84 || 

 

நி9ய#லி7நா நி=பமா, நி0வாண ஸுகதாய+நK | 

நி9யா ேஷாடசிகாdபா, Fகcடா0த ஶYJண K ||85 || 

 

5ரபாவதK 5ரபாdபா, 5ரஸி9தா பரேமAவY | 

Uல5ரகதி ரOய#தா, Oய#தாऽOய#த Dவdப+ண K ||86 || 

 

Oயாப+நK வ+வ+தாகாரா, வ+9யாऽவ+9யா Dவdப+ண K | 

மஹாகாேமஶ நயநா, <gதா>லாத ெகௗgதK ||87 || 
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ப#தஹா0த தேமாேபத, பா~ம9-பா~ஸ7ததிஃ | 

சிவxதK சிவாரா9யா, சிவU0தி சிவeகY ||88 || 

 

சிவ5Jயா சிவபரா, சி,ேட,டா சி,டvஜிதா | 

அ5ரேமயா Dவ5ரகாசா, மேநாவாசாம ேகாசரா ||89 || 

 

சிV ச#திA ேசதநாdபா, ஜடஶ#தி0 ஜடா9மிகா | 

காய9Y Oயா>=தி ஸ79யா, 9வ+ஜ5=7த நிேஷவ+தா ||90 || 

 

த9வாஸநா த9வமயo, ப[சேகாஶா7தர Dதிதா | 

நிD�ம மஹிமா நி9ய, ெயௗவநா மதஶாலிநK ||91 || 

 

மத�0ண+த ர#தாCK, மதபாடல கcடvஃ | 

ச7தன 9ரவ தி#தாeகீ, சா&ேபய <ஸும 5Jயா ||92 || 

 

<ஶலா ேகாமலாகாரா, <=<Qலா <ேலAவY | 

<ல<cடாலயா ெகௗல, மா0க த9பர ேஸவ+தா ||93 || 

 

<மார கணநாதா&பா, 2,W 3,W0 மதி0 9=திஃ | 

ஶா7திஃ DவDதிமதK கா7தி0, ந7திநK வ+#நநாஶிநK ||94 || 

 

ேதேஜாவதK 9Jநயநா, ேலாலாCK காமdப+ண K | 

மாலிநK ஹ&ஸிநK மாதா, மலயாசல வாஸிநK ||95 || 

 

ஸுgகீ நலிநK ஸு5dஃ, ேஶாபநா ஸுரநாய+கா | 

காலகch கா7திமதK, ேCாப+ண K ஸூMமdப+ண K ||96 || 

 

வPேரAவY வாமேதவ K, வேயாऽவDதா வ+வ0ஜிதா | 

ஸி9ேதAவY ஸி9தவ+9யா, ஸி9தமாதா யஶDவ+நK ||97 || 

 

வ+ஶு9தி ச#ரநிலயா, ர#தவ0ணா 9Jேலாசநா | 

கiவாeகாதி 5ரஹரணா, வதைநக ஸம7வ+தா ||98 || 
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பாயஸா7ந5Jயா 9வ# Dதா, பஶுேலாக பயeகY | 

அ&=தாதி மஹாஶ#தி, ச&O=தா டாகிநKAவY ||99 || 

 

அநாஹ தா5ஜ நிலயா, Aயாமாபா வதந9வயா | 

த&,iேராPவலா Cமாலாதி, தரா =திர ஸ&Dதிதா ||100 || 

 

காலரா90யாதி ஶ#9ெயௗக, O=தா Dநி#ெதௗ தந5Jயா | 

மஹாவ Kேர79ர வரதா, ராகிcய&பா Dவdப+ண K ||101 || 

 

மண+vரா5ஜ நிலயா, வதந9ரய ஸ&Xதா | 

வPராதிகாXேதா ேபதா, டாம0யாதி ப+ராO=தா ||102 || 

 

ர#தவ0ணா மா&ஸநி,டா, <டா7ந 5Yதமாநஸா | 

ஸமDத ப#தஸுகதா, லாகி7ய&பா Dவdப+ண K ||103 || 

 

Dவாதி,டாநா& 3ஜகதா, ச20வ#9ர மேநாஹரா | 

ஶூலா9யாXத ஸ&ப7நா, பoதவ0ணாऽதிக0வ+தா ||104 || 

 

ேமேதாநி,டா ம25Yதா, ப7தி7யாதி ஸம7வ+தா | 

த9ய7நா ஸ#த >=தயா, டாகிநK dபதாJண K ||105 || 

 

Uலா தாரா&3ஜாdடா, ப[சவ#9ராऽDதி ஸ&Dதிதா | 

அe<ஶாதி 5ரஹரணா, வரதாதி நிேஷவ+தா ||106 || 

 

g9ெகௗதநா ஸ#த சி9தா, ஸாகி7ய&பா Dவdப+ண K | 

ஆPஞா ச#ரா5ஜநிலயா, ஶு#லவ0ணா ஷடாநநா ||107 || 

 

மPஜா ஸ&Dதா ஹ&ஸவதK, g#யஶ#தி ஸம7வ+தா | 

ஹJ9ரா7ைநக ரஸிகா, ஹாகிநK dபதாJண K ||108 || 
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ஸஹDர தள ப9மDதா, ஸ0வ வ0ேணாப ேஶாப+தா | 

ஸ0வாXததரா ஶு#ல, ஸ&Dதிதா ஸ0வேதா gகீ ||109 || 

 

ஸ0ெவௗதந 5Yதசி9தா, யாகி7ய&பா Dவdப+ண K | 

Dவாஹா Dவதாऽமதி0 ேமதா, A=திஃ D&=தி0 அ~9தமா ||110 || 

 

3cயகீ0திஃ 3cயல5யா, 3cயAரவண கீ0தநா | 

3ேலாமஜா0சிதா ப7த, ேமாசநK ப72ராலகா ||111 || 

 

வ+ம0ஶdப+ண K வ+9யா, வ+யதாதி ஜக95ரஸூஃ | 

ஸ0வ Oயாதி 5ரஶமநK, ஸ0வ&=9X நிவாJண K ||112 || 

 

அ#ரகcயா சி79யdபா, கலிகQமஷ நாஶிநK | 

கா9யாய+நK காலஹ79Y, கமலாC நிேஷவ+தா ||113 || 

 

தா&vல vJத gகீ, தாWமN <ஸும5ரபா | 

&=காCK ேமாஹிநK g#யா, &=டான K மி9ரdப+ண K ||114 || 

 

நி9ய9=5தா ப#தநிதி0, நிய79Y நிகிேலAவY | 

ைம90யாதி வாஸநால5யா, மஹா5ரலய ஸாCிண K ||115 || 

 

பராஶ#திஃ பராநி,டா, 5ரPஞாந கநdப+ண K | 

மா9வ K பாநாலஸா ம9தா, மா9=கா வ0ண dப+ண K ||116 || 

 

மஹாைகலாஸ நிலயா, &=ணால &=2ேதா0லதா | 

மஹநKயா தயாU0தK0, மஹா ஸா&ராPய ஷாலிநK ||117 || 

 

ஆ9மவ+9யா மஹாவ+9யா, Fவ+9யா காமேஸவ+தா | 

FேஷாடஶாCY வ+9யா, 9J�டா காமேகாWகா ||118 || 

 

கடாCகிeகY vத, கமலா ேகாWேஸவ+தா | 

ஷிரDதிதா ச79ரநிபா, பாலDேத79ர த~ஃ5ரபா ||119 || 
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>=தயDதா ரவ+5ர#யா, 9Jேகாணா7தர தKப+கா | 

தாCாயண K ைத9யஹ79Y, தCயPஞ வ+நாஶிநK ||120 || 

 

தரா7ேதாலித தK0காCK, தரஹாேஸாPவல7gகீ | 

<=U0தி0 <ணநிதி0, ேகாமாதா <ஹஜ7மvஃ ||121 || 

 

ேதேவஶ ீதcடநKதிDதா, தஹராகாஶ dப+ண K | 

5ரதிப7g#ய ராகா7த, திதிமcடல vஜிதா ||122 || 

 

கலா9மிகா கலாநாதா, காOயாலாப வ+ேநாதிநK | 

ஸசாமர ரமாவாண K, ஸOயதCிண ேஸவ+தா ||123 || 

 

ஆதிஶ#தி ரேமயாऽऽ9மா, பரமா பாவநா#=தி ஃ | 

அேநகேகாW 5ர>மாcட, ஜநநK திOயவ+#ரஹா ||124 || 

 

#�&காY ேகவலா <>யா, ைகவQய பததாய+நK | 

9J3ரா 9J ஜக9வ79யா, 9JU0தி 9Jத ேஷ,வY ||125 || 

 

9ரயCY திOயக7தாiயா, ஸி7xர திலகா[சிதா | 

உமா ைஶேல79ரதநயா, ெகௗY க7த0வ ேஸவ+தா ||126 || 

 

வ+Aவக0பா Dவ0ணக0பா, வரதா வாகதKAவY | 

9யாநக&யா பJVேச9யா, Pஞாநதா Pஞாநவ+#ரஹா ||127 || 

 

ஸ0வ ேவதா7த ஸ&ேவ9யா, ஸ9யாந7த Dவdப+ண K | 

ேலாபா g9ரா0சிதா �லா, #�5த 5ர>மாcட மcடலா ||128 || 

 

அ9=,யா 9=,ய-ரஹிதா, வ+Pஞா9Y ேவ9யவ0ஜிதா | 

ேயாகிநK ேயாகதா ேயா#யா, ேயாகாந7தா Xக7தரா ||129 || 
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இVசாஶ#தி Pஞாநஶ#தி, #Jயாஶ#தி Dவdப+ண K | 

ஸ0வதாரா ஸு5ரதி,டா, ஸதஸ9-dபதாJண K ||130 || 

 

அ,டU0தி ரஜாைஜ9Y, ேலாகயா9ரா வ+தாய+நK | 

ஏகாகிநK vமdபா, நி09ைவதா 9ைவதவ0ஜிதா ||131 || 

 

அ7நதா வஸுதா O=9தா, 5ர>மா9ைம#ய Dவdப+ண K | 

5=ஹதK 5ரா>மண K 5ரா>மN, 5ர>மாந7தா பலி5Jயா ||132 || 

 

பாஷாdபா 5=ஹ9ேஸநா, பாவா பாவ வ+வ0ஜிதா | 

ஸுகாரா9யா ஶுபகY, ேஶாபநா ஸுலபாகதிஃ ||133 || 

 

ராஜராேஜAவY ராPய, தாய+நK ராPயவQலபா | 

ராஜ9-#=பா ராஜபoட, நிேவஶித நிஜாAJதாஃ ||134 || 

 

ராPயலMமNஃ ேகாஶநாதா, ச2ரeக பேலAவY | 

ஸா&ராPயதாய+நK ஸ9ய, ஸ7தா ஸாகரேமகலா ||135 || 

 

தKCிதா ைத9யஶமநK, ஸ0வேலாகவ ஶeகY | 

ஸ0வா0ததா9Y ஸாவ+9Y, ஸVசிதாந7த dப+ண K ||136 || 

 

ேதஶகாலாऽபJVசி7நா, ஸ0வகா ஸ0வேமாஹிநK | 

ஸரDவதK ஶாD9ரமயo, <ஹா&பா <>யdப+ண K ||137 || 

 

ஸ0ேவாபாதி வ+நி0g#தா, ஸதாஶிவ பதிOரதா | 

ஸ&5ரதாேயAவY ஸா9வ K, <=மcடல dப+ண K ||138 || 

 

<ேலா9தK0ணா பகாரா9யா, மாயா ம2மதK மஹK | 

கணா&பா <>யகாரா9யா, ேகாமலாeகீ <=5Jயா ||139 || 

 

Dவத79ரா ஸ0வ த79ேரஶ,ீ தCிணாU0தி dப+ண K | 

ஸநகாதி ஸமாரா9யா, ஶிவPஞாந 5ரதாய+நK ||140 || 
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சி9கலாऽந7த கலிகா, 5ேரமdபா 5JயeகY | 

நாமபாராயண 5Yதா, ந7திவ+9யா நேடAவY ||141 || 

 

மி9யா ஜகத தி,டாநா, g#திதா g#திdப+ண K | 

லாDய5Jயா லயகY, லPஜா ர&பாதி வ7திதா ||142 || 

 

பவதா வஸுதா O=,Wஃ, பாபாரcய தவாநலா | 

ெதௗ0பா#ய xல வாxலா, ஜரா9 வா7தர வ+5ரபா ||143 || 

 

பா#யா5தி ச79Jகா ப#த, சி9த ேககி கநாகநா | 

ேராகப0வத த&ேபாலி0, &=9Xதா= <டாJகா ||144 || 

 

மேஹAவY மஹாகாள K, மஹா#ராஸா மஹாऽஶநா | 

அப0ணா சcWகா சcட, gcடாऽஸுர நிஷூதிநK ||145 || 

 

CராCரா9மிகா ஸ0வ, ேலாேகஶ ீவ+AவதாJண K | 

9Jவ0கதா9Y ஸுபகா, 90ய&பகா 9J<ணா9மிகா ||146 || 

 

Dவ0காபவ0கதா ஶு9தா, ஜபா3,ப நிபா#=தி ஃ | 

ஓேஜாவதK 9Xதிதரா, யPஞdபா 5JயOரதா ||147 || 

 

2ராரா9யா 2ராத0ஷா, பாட� <ஸும5Jயா | 

மஹதK ேம=நிலயா, ம7தார <ஸும5Jயா ||148 || 

 

வ Kராரா9யா வ+ராidபா, வ+ரஜா வ+Aவேதாgகீ | 

5ர9ய#dபா பராகாஶா, 5ராணதா 5ராணdப+ண K ||149 || 

 

மா0தாcட ைபரவாரா9யா, ம79Jண K 7யDத ராPயxஃ | 

9J3ேரஶ ீஜய9ேஸநா, நிD9ைர<cயா பராபரா ||150 || 
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ஸ9யPஞாநாऽந7தdபா, ஸாமரDய பராயணா | 

கப0திநK கலாமாலா, காம2# காமdப+ண K ||151 || 

 

கலாநிதிஃ காOயகலா, ரஸPஞா ரஸேஶவதிஃ | 

3,டா 3ராதநா vPயா, 3,கரா 3,கேரCணா ||152 || 

 

பர[Pேயாதிஃ பர7தாம, பரமா-ஃ பரா9பரா | 

பாஶஹDதா பாஶஹ79Y, பரம79ர வ+ேபதிநK ||153 || 

 

U0தா U0தா நி9ய9=5தா, gநி மாநஸ ஹ&ஸிகா | 

ஸ9யOரதா ஸ9யdபா, ஸ0வா7த0யாமிநK ஸதK ||154 || 

 

5ர>மாண K 5ர>மஜநநK, பஹுdபா 3தா0சிதா | 

5ரஸவ+9Y 5ரசcடாऽPஞா, 5ரதி,டா 5ரகடா#=திஃ ||155 || 

 

5ராேணAவY 5ராணதா9Y, ப[சாஶ9-பoடdப+ண K | 

வ+D=eகலா வ+வ+#தDதா, வ Kரமாதா வ+ய95ரஸூஃ ||156 || 

 

g<7தா g#தி நிலயா, Uலவ+#ரஹ dப+ண K | 

பாவPஞா பவேராக#நK, பவச#ர 5ரவ0திநK ||157 || 

 

ச7தDஸாரா ஶாD9ரஸாரா, ம79ரஸாரா தேலாதY | 

உதாரகீ0தி =9தாம, ைவபவா வ0ணdப+ண K ||158 || 

 

ஜ7ம&=9X ஜராத5த, ஜந வ+Aரா7தி தாய+நK | 

ஸ0ேவாபநிஷ 29<,டா, ஶா79யதKத கலா9மிகா ||159 || 

 

க&பoரா ககநா7தஃDதா, க0வ+தா காநேலா�பா | 

கQபனா ரஹிதா கா,டா, கா7தா கா7தா0த வ+#ரஹா ||160 || 

 

கா0யகாரண நி0g#தா, காமேகலி தரeகிதா | 

கந9-கநக தாடeகா, �லாவ+#ரஹ தாJண K ||161 || 
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அஜாCய வ+நி0g#தா, g#தா Cி5ர5ரஸாதிநK | 

அ7த0gக ஸமாரா9யா, பஹி0gக ஸு20லபா ||162 || 

 

9ரயo 9Jவ0க நிலயா, 9JDதா 9J3ரமாலிநK | 

நிராமயா நிரால&பா, Dவா9மாராமா ஸுதா D=திஃ ||163 || 

 

ஸ&ஸாரபeக நி0ம#ந, ஸg9தரண பcWதா | 

யPஞ5Jயா யPஞக09Y, யஜமாந Dவdப+ண K ||164 || 

 

த0மாதாரா தநா9யCா, தநதா7ய வ+வ0திநK | 

வ+5ர5Jயா வ+5ரdபா, வ+Aவ 5ரமண காJண K ||165 || 

 

வ+Aவ#ராஸா வ+9=மாபா, ைவ,ணவ K வ+,-dப+ண K | 

அேயாநி0 ேயாநிநிலயா, �டDதா <லdப+ண K ||166 || 

 

வ Kரேகா,h5Jயா வ Kரா, ைந,க0&யா நாதdப+ண K | 

வ+Pஞாந கலநா கQயா, வ+த#தா ைப7தவாஸநா ||167 || 

 

த9வாதிகா த9வமயo, த9வம0த Dவdப+ண K | 

ஸாமகாந5Jயா ெஸௗ&யா, ஸதாஶிவ <�&ப+நK ||168 || 

 

ஸOயாபஸOய மா0கDதா, ஸ0வாப9வ+ நிவாJண K | 

DவDதா Dவபாவம2ரா, தKரா தKர ஸம0சிதா ||169 || 

 

ைசத7யா0#ய ஸமாரா9யா, ைசத7ய <ஸும5Jயா | 

ஸேதாதிதா ஸதா2,டா, த=ணாதி9ய பாடலா ||170 || 

 

தCிணா தCிணாரா9யா, தரDேமர gகா&3ஜா | 

ெகௗலிநK ேகவலாऽந0#யா, ைகவQய பததாய+நK ||171 || 
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Dேதா9ர5Jயா D2திமதK, A=தி ஸ&D2த ைவபவா | 

மநDவ+நK மாநவதK, மேஹஶ ீமeகளா#=திஃ ||172 || 

 

வ+Aவமாதா ஜக9தா9Y, வ+ஶாலாCK வ+ராகிண K| 

5ரகQபா பரேமாதாரா, பராேமாதா மேநாமயo ||173 || 

 

Oேயாமேகஶ ீவ+மாநDதா, வPJண K வாமேகAவY | 

ப[சயPஞ5Jயா ப[ச, 5ேரத ம[சாதிஶாய+நK ||174 || 

 

ப[சமN ப[சvேதஶ,ீ ப[ச ஸe#ேயாபசாJண K | 

ஶாAவதK ஶாAவைதAவ0யா, ஶ0மதா ஶ&3ேமாஹிநK ||175 || 

 

தரா தரஸுதா த7யா, த0மிண K த0ம வ0திநK | 

ேலாகாதKதா <ணாதKதா, ஸ0வாதKதா ஶமா9மிகா ||176 || 

 

ப7xக <ஸும 5ர#யா, பாலா �லா வ+ேநாதிநK | 

ஸுமeக� ஸுககY, ஸுேவஷாiயா ஸுவாஸிநK ||177 || 

 

ஸுவாஸி7ய0சந 5Yதா, ேஶாபநா ஶு9த மாநஸா | 

ப+72 த0பண ஸ72,டா, v0வஜா 9J3ரா&ப+கா ||178 || 

 

தஶg9ரா ஸமாரா9யா, 9J3ரா FவஶeகY | 

Pஞாநg9ரா Pஞாநக&யா, PஞாநPேஞய Dவdப+ண K ||179 || 

 

ேயாநிg9ரா 9Jகcேடஶ,ீ 9J<ணா&பா 9Jேகாணகா | 

அநகா93த சாJ9ரா, வா[சிதா0த 5ரதாய+நK ||180 || 

 

அ5யாஸாதி ஶயPஞாதா, ஷட9வாதKத dப+ண K | 

அOயாஜ க=ணாU0தி, ரPஞாந 9வா7த தKப+கா ||181 || 

 

ஆபாலேகாப வ+திதா, ஸ0வா~Qலe#ய ஶாஸநா | 

F ச#ரராஜநிலயா, Fம99J3ர ஸு7தY ||182 || 
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F ஶிவா ஶிவஶ#9ைய#ய, dப+ண K லலிதா&ப+கா | 

ஏவ& FலலிதாேதOயா நா&நா& ஸாஹDரக& ஜ<ஃ ||183 || 

 

||இதி F 5ர>மாcட3ராேண, உ9தரகcேட, F ஹய#YவாகD9ய 

ஸ&வாேத, Fலலிதா ரஹDயநாம ஸாஹDர Dேதா9ர கதந& 

நாம 9வ+தKேயாऽ9யாயஃ || 
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Lingaashtakam 
5ர>மgராJ ஸுரா0சித லிeக& 

நி0மலபாஸித ேஶாப+த லிeக& | 

ஜ7மஜ 2ஃக வ+நாஶக லிeக& 

த9-5ரணமாமி ஸதாஶிவ லிeக& ||1 || 

 

ேதவgநி 5ரவரா0சித லிeக& 

காமதஹந க=ணாகர லிeக& | 

ராவண த0ப வ+நாஶந லிeக& 

த9-5ரணமாமி ஸதாஶிவ லிeக& ||2 || 

 

ஸ0வ ஸுக7த ஸுேலப+த லிeக& 

39தி வ+வ0தந காரண லிeக& | 

ஸி9த ஸுராஸுர வ7தித லிeக& 

த9-5ரணமாமி ஸதாஶிவ லிeக& ||3 || 

 

கநக மஹாமண+ vஷித லிeக& 

பண+பதி ேவ,Wத ேஶாப+த லிeக& | 

தC ஸுயPஞ நிநாஶந லிeக& 

த9-5ரணமாமி ஸதாஶிவ லிeக& ||4 || 

 

<e<ம ச7தன ேலப+த லிeக& 

பeகஜ ஹார ஸுேஶாப+த லிeக& | 

ஸ[சித பாப வ+நாஶந லிeக& 

த9-5ரணமாமி ஸதாஶிவ லிeக& ||5 || 

 

ேதவகணா0சித ேஸவ+த லிeக& 

பாைவ0-ப#திப+ேரவ ச லிeக& | 

திநகர ேகாW 5ரபாகர லிeக& 

த9-5ரணமாமி ஸதாஶிவ லிeக& ||6 || 
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அ,டதேளாபJேவ,Wத லிeக& 

ஸ0வஸg9பவ காரண லிeக& | 

அ,டதJ9ர வ+நாஶந லிeக& 

த9-5ரணமாமி ஸதாஶிவ லிeக& ||7 || 

 

ஸுர<= ஸுரவர vஜித லிeக& 

ஸுரவந 3,ப ஸதா0சித லிeக& | 

பரா9பர& பரமா9மக லிeக& 

த9-5ரணமாமி ஸதாஶிவ லிeக& ||8 || 

 

லிeகா,டகமித& 3cய& யஃ பேட9 ஶிவ ஸ7நிெதௗ | 

ஶிவேலாகமவா5ேநாதி ஶிேவந ஸஹ ேமாதேத || 
 
 


