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.. Shivastuti Narayanapanditakrita ..

॥ வ துதீ நாராயணப டி³த ரு’த ॥
க³ேணஶாய நம: ।
பு²ட ப²டிகஸ ரப⁴ ப²டிதஹாரக ஜட

ஶஶா கத³லேஶக²ர கபிலபு² லேன ர ரய ।
தர ுவர ரு’ திம ³பு⁴ஜக³ ⁴ஷண ⁴திம -
கதா³நு திக ட² ேத வபுரேவ ேத வீ ண ॥ 1॥
ரிேலாசனவிேலாசேன லஸதி ேத லலாமாயிேத
மேரா நியமக⁴ மேரா நியமிநாம ⁴ ³ப⁴ மஸா ।
வப⁴ திலதயா வ ரு’தவதீஸதீய ஸதீ
வப⁴ தவஶேதா ப⁴வானபிவ ரஸீத³ ரேபா⁴ ॥ 2॥

மேஹஶமஹிேதாऽஸித புருஷ ருஷா ³ ேயா ப⁴வா -
அேகா⁴ரரிபுேகா⁴ர ேதऽனவமவாமேத³வா ஜலி: ।
நம:ஸபதி³ஜாத ேத வமிதி ப ச ேபாசித-
ரப சசயப ச ரு’ மம மன தம தாட³ய ॥ 3॥
ரஸாக⁴னரஸானலானிலவிய ³விவ வ ³விது⁴-
ரய ரு’ஷு நிவி டமி யஜ ப⁴ஜாமி ய டக ।
ரஶா தமுத பீ⁴ஷண பு⁴வனேமாஹன ேச யேஹா
வ ஷிகு³ண ஷிேதऽஹமஹமாத்மனோऽஹம்பி⁴ேத³ ॥ 4॥
விமு திபரமா ⁴வநா தவ பட³ ⁴வநாமா பத³
பத³ நிக³மேவதி³ே ஜக³திவாமேத³வாத³ய: ।
கத² சிது³ப தா ப⁴க³வைதவஸ வி ³ரேத
வய துவிரலா தரா: கத²முேமஶ த ம மேஹ ॥ 5॥
கேடா²ரிதகுடா²ரயா லலிதஶூலயா வாஹயா
ரண ³ட³மரு பு²ர ³த⁴ரிணயாஸக² வா க³யா ।
சலாபி⁴ரசலாபி⁴ர யக³ணிதாபி⁴ரு ரு’ யத -
சது த³ஶஜக³ தி ேத ஜயஜேய யயு வி மய ॥ 6॥
புரா ரிபுரர த⁴ன விவித⁴ைத³ யவி ⁴வ ஸன
பரா ரமபர பராஅபி பரா ந ேதவி மய: ।
அம ஷிப³லஹ ஷித ுபி⁴த ரு’ தேன ேரா வல -
வல வலனேஹலயாஶலபி⁴த ஹிேலாக ரய ॥ 7॥
ஸஹ ரனயே கு³ஹ:ஸஹஸஹ ரர மி விது⁴ -
³ரு’ஹ பதிருதா பதி:ஸஸுரஸி ³த⁴வி ³யாத⁴ரா: ।
ப⁴வ பத³பராய : ரியமிமா யயு: ரா தி²தா
ப⁴வா ஸுரதரு ⁴ரு’ஶ வ வா வாவ லப⁴ ॥ 8॥
தவ ரியதமாத³தி ரியதம ஸைத³வா தர
பய யுபஹித ⁴ரு’த வயமிவ ரிேயா வ லப⁴ ।
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॥ வ துதீ நாராயணப டி³த ரு’த ॥

விபு³ ⁴யலகு⁴பு³ ³த⁴ய: வபரப ல யாயித
பட² திஹிலுட² தி ேதஶட² ரு’த:³ஶுசா ஶு டி²தா: ॥ 9॥

நிவாஸனிலயாசிதா தவ ர ததி மாலிகா
கபாலமபி ேத கேர வம ேவா யன த தி⁴யா ।
ததா²பி ப⁴வத: பத³ வ ேவ யேதா³ஜ பதா
அகி சன ந கி சன ரு’ஜினம தி ப⁴ மீப⁴ேவ ॥ 10॥
வேமவகில காமது⁴ ஸகலகாமமா ரய
ஸதா³ ரினயே ப⁴வா வஹதி சா சிேன ேரா ³ப⁴வ ।
விஷ விஷத⁴ரா த³த⁴ பிப³ஸிேதன சான த³வா
விரு ³த⁴சரிேதாசிதா ஜக³த³தீ⁴ஶேதபி⁴ ுதா ॥ 11॥
நம: வ வா வா வ வா த² ரு’ தா வ
நேமாஹரஹராஹராஹரஹரா தரீ ேம ³ரு’ஶ ।
நேமா ப⁴வப⁴வாப⁴வ ரப⁴வ ⁴தேய ேம ப⁴வா
நேமா ரு’ட³ நேமா நேமா நம உேமஶது ⁴ய நம: ॥ 12॥
ஸதா ரவணப ³த⁴தி ஸரதுஸ னேதா ேத யெஸௗ
வ ய கரு குரா ரதி ரு’தா ஸதா³ ேஸாசிதா ।

இதி ரதி²தமானேஸா யதி⁴த நாம நாராயண:
வ துதிமிமா வ லிகுசிஸூரிஸூனு:ஸுதீ:⁴ ॥ 13॥

இதி ம லிகுசிஸூரிஸூனுநாராயணப டி³தாசா யவிரசிதா
வ துதி:ஸ ॥
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