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.. shivatANDavastutiH ..

॥ வதா ட³வ துதி: ॥

க³ேணஶாய நம: ॥
ேத³வா தி³ பதய: ரயாத பரத: க² மு சதா ேபா⁴முச:
பாதால ரஜ ேமதி³னி ரவிஶத ே ாணீதல ⁴த⁴ரா: ।

³ர மனு னய ³ரமா மபு⁴வன நாத² ய ேநா ரு’ யத:
ஶ ேபா:⁴ஸ கடேமததி³ யவது வ: ேரா ஸார ந தி³ன: ॥ 1॥

ேதா³ த³ ட³ ³வயலீலயாऽசலகி³ரி ⁴ரா ய தது³ ைசரவ-
⁴வாே ³பீ⁴தஜக³ ³ ⁴ரம பத³ப⁴ராேலால ப² ³ ேயாரக³ ।

⁴ரு’ கா³பி க³ஜடாடவீபரிஸேரா ³க³ ேகா³ மிமாலாசல ச ³ர
சாரு மேஹ வர ய ப⁴வதா நி: ேரயேஸ ம க³ல ॥ 2॥

ஸ ⁴யாதா ட³வட³ ப³ர யஸனிே ப⁴ க³ ய ச ட³ ⁴ரமி-
யா ரு’ ய ³பு⁴ஜத³ ட³ம ட³லபு⁴ேவா ச சானிலா: பா து வ: ।

ேயஷாமு ச²லதா ஜேவன சகி³தி ேஹஷு ⁴மீ ⁴ரு’தா-
மு ³டீ³ேனஷு பி³ெடௗ³ஜஸா புனரெஸௗ த³ ேபா⁴லிராேலாகித: ॥

3॥
ஶ வாணீபாணிதா சலவலயசண காரிபி:⁴ லா ⁴யமான

தா²ேனஸ பா⁴ யமான புலகிதவபுஷா ஶ பு⁴ ேர ேகண ।
ேக²ல பி சா²லிேககாகலகலகலித ெகௗ சபி⁴ ³ப³ ஹி

ேஹர பா³கா ட³ ³ரு’ ஹாதரலிதமனஸ தா ட³வ வா

தி⁴ே து ॥ 4॥
ேத³வ ைரகு³ யேப⁴தா³ ரு’ஜதி விதனுேத ஸ ஹர ேயஷ

ேலாகான ையவ

யாபினீபி⁴ தனுபி⁴ரபி ஜக³ ³ யா தம டாபி⁴ேரவ ।
வ ³ேயா நா ேயதி ப ய னிவ சரணக³த: பாது பு பா ஜலி வ:
ஶ ேபா⁴ ரு’ யாவதாேர வலயமணிப² ² ரு’ைத வி ரகீ ண:

॥ 5॥
இதி வதா ட³வ துதி:ஸமா தா ।
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