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dvAdasha stotra (Shri Madhva)

th³வாத³ஶshேதாthராணி மth◌⁴வkh’த

॥ th³வாத³ஶ shேதாthராணி॥

அத² phரத²மshேதாthரmh

வnhேத³ வnhth³யmh ஸதா³நnhத³mh வாஸுேத³வmh நிரஜநmh ।
இnhதி³ராபதிமாth³யாதி³ வரேத³ஶ வரphரத³mh ॥ 1॥
நமா நிகி²லாதீ⁴ஶ கிடாkh◌⁴’Shடபீட²வth ।
’thதம: ஶமேநऽrhகாப⁴mh பேத: பாத³பŋhகஜmh ॥ 2॥
ஜாmh³நதா³mhப³ராதா⁴ரmh நிதmhப³mh சிnhthயஶி: ।
shவrhணமரஸmhவீதmh ஆட⁴mh ஜக³த³mhப³யா ॥ 3॥
உத³ரmh சிnhthயmh ஈஶshய தiνthேவऽபி அகி²லmhப⁴ரmh ।
வthரயாŋhகிதmh நிthயmh ஆட⁴mh ையகயா ॥ 4॥
shமரணீயiµேரா விShே:இnhதி³ராவாஸiµthதைம: । var

இnhதி³ராவாஸஶி:இnhதி³ராவாஸiµthதமmh
அநnhதmh அnhதவதி³வ ⁴ஜேயாரnhதரŋhக³தmh ॥ 5॥
ஶŋhக²சkhரக³தா³பth³மத⁴ராசிnhthயா ஹேரrh⁴ஜா: ।
பீநvh’thதா ஜக³th³ரா ேகவேலாth³ேயாகி³ேநாऽநிஶmh ॥ 6॥
ஸnhததmh சிnhதேயthகNhட²mh பா⁴shவthெகௗshப⁴பா⁴ஸகmh ।
ைவNhட²shயாகி²லா ேவதா³ உth³கீ³rhயnhேதऽநிஶmh யத: ॥ 7॥
shமேரத யாநீநாத²ஸஹshராதகாnhதிமth ।
ப⁴வதாபாபேநாதீ³Th³யmh பேத:iµக²பŋhகஜmh ॥ 8॥
rhநnhயஸுேகா²th³பா⁴mh அnhத³shதமதீ⁴ஶி: ।
ேகா³விnhத³shய ஸதா³ சிnhthயmh நிthயாநnhத³பத³phரத³mh ॥ 9॥
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th³வாத³ஶshேதாthராணி மth◌⁴வkh’த

shமரா ப⁴வஸnhதாப ஹாநிதா³mh’தஸாக³ரmh ।
rhநnhத³shய ராமshய ஸாiνராகா³வேலாகநmh ॥ 10॥
th◌⁴யாேயத³ஜshரஶshய பth³மஜாதி³phரதீதmh ।
ph◌⁴ப⁴ŋhக³mh பாரேமShTh²யாதி³ பத³தா³யி விiµkhதித³mh ॥ 11॥
ஸnhததmh சிnhதேயऽநnhதmh அnhதகாேல var அnhthயகாேல விேஶஷத: ।
ைநேவாதா³: kh³’ணnhேதாऽnhதmh யth³³நாmh அஜாத³ய: ॥ 12॥

இதி மதா³நnhத³தீrhத²ப⁴க³வthபாதா³சாrhய விரசிதmh

th³வாத³ஶshேதாthேரஷு phரத²மshேதாthரmh ஸmhrhணmh

அத² th³விதீயshேதாthரmh

shவஜேநாத³தி⁴ஸmhvh’th³தி⁴ rhணசnhth³ேரா ³rhணவ:।var ஸுஜேநாத³தி⁴ஸmhvh’th³தி⁴
அமnhதா³நnhத³ஸாnhth³ேரா ந:ஸதா³vhயாதி³nhதி³ராபதி:॥ 1॥ var phயாதாnhதி³ராபதி:
ரமாசேகாவித⁴ேவ ³Shடத³rhேபாத³வநேய (³Shடஸrhேபாத³வநேய) ।
ஸthபாnhத²ஜநேக³ஹாய நேமா நாராயய ேத ॥ 2॥
சித³சிth³ேப⁴த³mh அகி²லmh விதா⁴யாதா⁴ய ⁴ஜேத ।
அvhயாkh’த³ஹshதா²ய ரமாphரணயிேந நம: ॥ 3॥
அமnhத³³ணஸாேராऽபி மnhத³ஹாேஸந வீத: ।
நிthயnhதி³ரயாऽநnhத³ஸாnhth³ேரா ேயா ெநௗ தmh ஹmh ॥ 4॥
வஶீ வேஶா (வேஶ) ந கshயாபி ேயாऽேதா விதாகி²ல: ।
ஸrhவகrhதா ந khயேத தmh நமா ரமாபதிmh ॥ 5॥
அ³ய³ேth³ேரக shவபாயாதி³காேண ।
விதா³தாஸŋhகா⁴ய வாஸுேத³வாய ேத நம: ॥ 6॥
ஆதி³ேத³வாய ேத³வாநாmh பதேய ஸாதி³தாரேய ।
அநாth³யjhஞாநபாராய நம: பாராவராரய ॥ 7॥ var நேமா வரவராய ேத
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th³வாத³ஶshேதாthராணி மth◌⁴வkh’த

அஜாய ஜநயிthேரऽshய விதாகி²லதா³நவ ।
அஜாதி³ jhயபாதா³ய நமshேத க³ட³th◌⁴வஜ ॥ 8॥
இnhதி³ராமnhத³ஸாnhth³ராkh³rhய கடாphேரதாthமேந ।
அshமதி³Shைடக காrhயாய rhய ஹரேய நம: ॥ 9॥

இதி மதா³நnhத³தீrhத²ப⁴க³வthபாதா³சாrhய விரசிதmh

th³வாத³ஶshேதாthேரஷு th³விதீயshேதாthரmh ஸmhrhணmh

அத² th’தீயshேதாthரmh

 ⁴ŋhவ ச கrhம நிஜmh நியதmh ஹபாத³விநmhரதி⁴யா ஸததmh ।
ஹேரவ பேரா ஹேரவ ³:ஹேரவ ஜக³thபிth’மாth’க³தி: ॥ 1॥
ந தேதாऽshthயபரmh ஜக³தீ³Th³யதமmh (ஜக³தீTh³யதமmh) பரமாthபரத: ேஷாthதமத:
।
தத³லmh ப³ஹுேலாகவிசிnhதநயா phரவணmh  மாநஸஶபேத³ ॥ 2॥
யதேதாऽபி ஹேர: பத³ஸmhshமரேண ஸகலmh யக⁴மாஶு லயmh vhரஜதி ।
shமரதsh விiµkhதிபத³mh பரமmh sh²டேமShயதி தthகிமபாkhயேத ॥ 3॥
ஶ ◌்’iΝதாமலஸthயவச: பரமmh ஶபேத²தmh உchch²தபா³ஹுக³mh ।
ந ஹேர: பரேமா ந ஹேர:ஸth³’ஶ: பரம:ஸ  ஸrhவ சிதா³thமக³th ॥ 4॥
யதி³ நாம பேரா ந ப⁴ேவத (ப⁴ேவthஸ)ஹ: கத²மshய வேஶ ஜக³ேத³தத³⁴th ।
யதி³ நாம ந தshய வேஶ ஸகலmh கத²ேமவ  நிthயஸுக²mh ந ப⁴ேவth ॥ 5॥
ந ச கrhமவிமாமல கால³ணphரph◌⁴’தீஶமசிthதiν தth³தி⁴ யத: ।
சித³சிthதiν ஸrhவமெஸௗ  ஹrhயமேயதி³தி ைவதி³கமshதி வச: ॥ 6॥
vhயவஹாரபி⁴தா³ऽபி ³ேராrhஜக³தாmh ந  சிthதக³தா ஸ  ேசாth³யபரmh ।
ப³ஹவ: ஷா: ஷphரவேரா ஹthயவத³thshவயேமவ ஹ: ॥ 7॥
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th³வாத³ஶshேதாthராணி மth◌⁴வkh’த

சராநந rhவவிiµkhதக³ஹேமthய  rhவவேத³வ ஸதா³ ।
நியேதாchசவிநீசதையவ நிஜாmh shதி²திமாதி shம பரmh வசநmh ॥ 8॥
ஆநnhத³தீrhத²ஸnhநாmhநா rhணphரjhஞாபி⁴தா⁴ஜா ।
kh’தmh ஹrhயShடகmh ப⁴khthயா பட²த: phயேத ஹ: ॥ 9॥

இதி மதா³நnhத³தீrhத²ப⁴க³வthபாதா³சாrhய விரசிதmh

th³வாத³ஶshேதாthேரஷு th’தீயshேதாthரmh ஸmhrhணmh

அத² சrhத²shேதாthரmh

நிஜrhணஸுகா²தேபா³த⁴தiν: பரஶkhதிரநnhத³ண: பரம: ।
அஜராமரண:ஸகலாrhதிஹர: கமலாபதிTh³யதேமாऽவ ந: ॥ 1॥
யத³ஸுphதிக³ேதாऽபி ஹ:ஸுக²வாnh ஸுக²பிணமாஹுரேதா நிக³மா: ।
shவமதிphரப⁴வmh ஜக³த³shய யத: பரேபா³த⁴தiνmh ச தத: க²பதிmh ॥ 2॥ var

ஸுமதிphரப⁴வmh
ப³ஹுசிthரஜக³th ப³ஹுதா⁴கரthபரஶkhதிரநnhத³ண: பரம: ।
ஸுக²பமiµShயபத³mh பரமmh shமரதsh ப⁴விShயதி தthஸததmh ॥ 3॥
shமரேண  பேரஶிரshய விேபா⁴rhமநாநி மநாmh த: கரணmh ।
விமலmh  பத³mh பரமmh shவரதmh தrhகஸவrhணமஜshய ஹேர: ॥ 4॥
விமல: திஶாணநிஶாததைம:ஸுமேநாऽபி⁴ராஶு நிஹthய th³’ட⁴mh ।
ப³நmh நிஜைவணமாthமதேமாபி⁴த³ஶமநnhதiµபாshவ ஹmh ॥ 5॥
ந  விவsh’ேஜா வி⁴ஶmh⁴ரnhத³ர ஸூrhயiµகா²நபராநபராnh ।
sh’ஜதீTh³யதேமாऽவதி ஹnhதி நிஜmh பத³மாபயதி phரணதாmh shவதி⁴யா ॥ 6॥
பரேமாऽபி ரேமஶிரshய ஸேமா ந  கசித³⁴nhந ப⁴விShயதி ச ।
khவசித³th³யதேநாऽபி ந rhணஸதா³க³ணிேதTh³ய³iνப⁴ைவகதேநா: ॥ 7॥
இதி ேத³வவரshய ஹேர:shதவநmh kh’தவாnh iµநிthதமமாத³ரத: ।
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th³வாத³ஶshேதாthராணி மth◌⁴வkh’த

ஸுக²தீrhத²பதா³பி⁴த: பட²தshததி³த³mh ப⁴வதி th◌⁴வiµchசஸுக²mh ॥ 8॥

இதி மதா³நnhத³தீrhத²ப⁴க³வthபாதா³சாrhய விரசிதmh

th³வாத³ஶshேதாthேரஷு சrhத²shேதாthரmh ஸmhrhணmh

அத² பசமshேதாthரmh

வாஸுேத³வாபேமயஸுதா⁴மnh ஶுth³த⁴ஸேதா³தி³த ஸுnhத³காnhத ।
த⁴ராத⁴ரதா⁴ரண ேவ⁴ரத⁴rhத: ெஸௗth◌⁴’திதீ³தி⁴திேவth◌⁴’விதா⁴த: ॥ 1॥
அதி⁴கப³nhத⁴mh ரnhத⁴ய ேபா³தா⁴ chசி²nhதி⁴பிதா⁴நmh ப³nh⁴ரமth³தா⁴ ।
ேகஶவ ேகஶவ ஶாஸக வnhேத³ பாஶத⁴ராrhசித ஶூரபேரஶ (ஶூரவேரஶ) ॥ 2॥
நாராயமலதாரண (காரண) வnhேத³ காரணகாரண rhண வேரNhய ।
மாத⁴வ மாத⁴வ ஸாத⁴க வnhேத³ பா³த⁴க ேபா³த⁴க ஶுth³த⁴ ஸமாேத⁴ ॥ 3॥
ேகா³விnhத³ ேகா³விnhத³ ரnhத³ர வnhேத³shகnhத³ஸநnhத³ந வnhதி³த பாத³ ।
விShiΝ sh’ShiΝ kh³ரShiΝ விவnhேத³ kh’Shண ஸ³Shண வதி⁴Shண
ஸுth◌⁴’Shே ॥ 4॥
var விShேsh’Shேkh³ரShேவிவnhேத³kh’Shணஸ³Shணவதி⁴Shே
ஸுth◌⁴’Shே
ம⁴ஸூத³ந தா³நவஸாத³ந வnhேத³ ைத³வதேமாத³ந (ைத³வதேமாதி³த) ேவதி³த
பாத³ ।
thவிkhரம நிShkhரம விkhரம வnhேத³ஸுkhரம ஸŋhkhரமஹுŋhkh’தவkhthர ॥ 5॥ var

ஸŋhkhரம ஸுkhரம ஹுŋhkh’தவkhthர
வாமந வாமந பா⁴மந வnhேத³ஸாமந மந ஸாமந ஸாேநா ।
த⁴ர த⁴ர ஶnhத⁴ர வnhேத³ ⁴த⁴ர வாrhத⁴ர கnhத⁴ரதா⁴nh ॥ 6॥
’ேகஶ ஸுேகஶ பேரஶ விவnhேத³ ஶரேணஶ கேலஶ ப³ேலஶ ஸுேக²ஶ ।
பth³மநாப⁴ ஶுேபா⁴th³ப⁴வ வnhேத³ஸmhph◌⁴’தேலாகப⁴ராப⁴ர ⁴ேர ।
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th³வாத³ஶshேதாthராணி மth◌⁴வkh’த

தா³ேமாத³ர ³ரதராnhதர வnhேத³ தா³தபாரக பார (தா³தபாரக³பார) பரshமாth ॥
7॥
ஆநnhத³ஸுதீrhத²iµநீnhth³ரkh’தா ஹகீ³தியmh பரமாத³ரத: ।
பரேலாகவிேலாகந ஸூrhயநிபா⁴ ஹப⁴khதி விவrhத⁴ந ெஶௗNhட³தமா ॥ 8॥

இதி மதா³நnhத³தீrhத²ப⁴க³வthபாதா³சாrhய விரசிதmh

th³வாத³ஶshேதாthேரஷு பசமshேதாthரmh ஸmhrhணmh

அத²ஷShட²shேதாthரmh

மthshயகப லேயாத³விஹாnh ேவத³விேநthர சrhiµக²வnhth³ய ।
rhமshவபக மnhத³ரதா⁴nh ேலாகவிதா⁴ரக ேத³வவேரNhய ॥ 1॥
ஸூகரபக தா³நவஶthேரா ⁴விதா⁴ரக யjhஞாவராŋhக³ ।
ேத³வ nh’mhஹரNhயகஶthேரா ஸrhவ ப⁴யாnhதக ைத³வதப³nhேதா⁴ ॥ 2॥
வாமந வாமந மாணவேவஷ ைத³thயவராnhதக காரணப ।
ராம ph◌⁴’³th³வஹ ஸூrhததீ³phேத thரலாnhதக ஶmh⁴வேரNhய ॥ 3॥
ராக⁴வ ராக⁴வ ராஸ ஶthேரா மாதிவlhலப⁴ ஜாநகிகாnhத ।
ேத³வகிநnhத³ந நnhத³மார vh’nhதா³வநாசந ேகா³லசnhth³ர ॥ 4॥
கnhத³ப²லாஶந ஸுnhத³ரப நnhதி³தேகா³லவnhதி³தபாத³ ।
இnhth³ரஸுதாவக நnhத³கஹshத சnhத³நசrhசித ஸுnhத³நாத² ॥ 5॥
இnhதீ³வேராத³ர த³ளநயந மnhத³ரதா⁴nh ேகா³விnhத³ வnhேத³ ।
சnhth³ரஶதாநந nhத³ஸுஹாஸ நnhதி³தைத³வதாநnhத³ஸுrhண ॥ 6॥
ேத³வகிநnhத³ந ஸுnhத³ரப khணிவlhலப⁴ பாNhட³வப³nhேதா⁴ ।
ைத³thயவிேமாஹக நிthயஸுகா²ேத³ ேத³வவிேபா³த⁴க ³th³த⁴shவப ॥ 7॥
³Shடலாnhதக கlhகிshவப த⁴rhமவிவrhத⁴ந லகா³ேத³ ।
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th³வாத³ஶshேதாthராணி மth◌⁴வkh’த

நாராயமலகாரணrhேத rhண³rhணவ நிthயஸுேபா³த⁴ ॥ 8॥
ஆநnhத³தீrhத²kh’தா ஹகா³தா² பாபஹரா ஶுப⁴நிthயஸுகா²rhதா² ॥ 9॥

இதி மதா³நnhத³தீrhத²ப⁴க³வthபாதா³சாrhய விரசிதmh

th³வாத³ஶshேதாthேரஷு ஷShட²shேதாthரmh ஸmhrhணmh

அத²ஸphதமshேதாthரmh

விவshதி²திphரளயஸrhக³மஹாவி⁴தி vh’thதிphரகாஶநியமாvh’தி ப³nhத⁴ேமாா:
।
யshயா அபாŋhக³லவமாthரத ஊrhதா ஸா : யthகடாப³லவthயதmh நமா ॥
1॥
ph³ரேமஶஶkhரரவித⁴rhமஶஶாŋhகrhவ கீ³rhவாணஸnhததியmh யத³பாŋhக³ேலஶmh ।
ஆthய விவவிஜயmh விsh’ஜthயசிnhthயா : யthகடாப³லவthயதmh நமா
॥ 2॥
த⁴rhமாrhத²காமஸுமதிphரசயாth³யேஶஷஸnhமŋhக³ளmh வித³த⁴ேத யத³பாŋhக³ேலஶmh ।
ஆthய தthphரணதஸthphரணதா அபீTh³யா : யthகடாப³லவதி அதmh நமா
॥ 3॥
ஷTh³வrhக³நிkh³ரஹநிரshதஸமshதேதா³ஷா th◌⁴யாயnhதி விShiΝmh’ஷேயா
யத³பாŋhக³ேலஶmh ।
ஆthய யாநபி ஸேமthய ந யாதி :³க²mh : யthகடாப³லவதி அதmh நமா
॥ 4॥
ேஶஷாைவஶிவஶkhரமiνphரதா⁴ந சிthேராகrhமரசநmh யத³பாŋhக³ேலஶmh ।
ஆthய விவமகி²லmh வித³தா⁴தி தா⁴தா : யthகடாப³லவதி அதmh நமா
॥ 5॥
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ஶkhேராkh³ரதீ³தி⁴திமாகரஸூrhயஸூiν rhவmh நிஹthய நிகி²லmh யத³பாŋhக³ேலஶmh
।
ஆthய nh’thயதி ஶிவ: phரகேடாஶkhதி:: யthகடா ப³லவதி அதmh நமா
॥ 6॥
தthபாத³பŋhகஜமஹாஸநதாமவாப ஶrhவாதி³வnhth³யசரே யத³பாŋhக³ேலஶmh ।
ஆthய நாக³பதி:அnhயஸுைரrh³ராபாmh : யthகடாப³லவதி அதmh நமா
॥ 7॥
நாகா³kh³ரப³லெபௗஷஆபவிShiΝவாஹthவiµthதமஜேவா யத³பாŋhக³ேலஶmh ।
var

விShேrhவாஹ
ஆthய ஶkhரiµக²ேத³வக³ண:அசிnhthயmh :யthகடா ப³லவதி அதmh நமா
॥ 8॥
ஆநnhத³தீrhத²iµநிஸnhiµக²பŋhகேஜாthத²mh ஸாாth³ரமாஹமந: phயmh
உthதமாrhத²mh ।
ப⁴khthயா பட²தி அதமாthமநி ஸnhநிதா⁴ய ய:shேதாthரேமதபி⁴யாதி தேயாரபீ⁴Shடmh
॥ 9॥

இதி மதா³நnhத³தீrhத²ப⁴க³வthபாதா³சாrhய விரசிதmh

th³வாத³ஶshேதாthேரஷு ஸphதமshேதாthரmh ஸmhrhணmh

அத²அShடமshேதாthரmh

வnhதி³தாேஶஷவnhth³ேயாvh’nhதா³ரகmh சnhத³நாசrhசிேதாதா³ரபீநாmhஸகmh ।
இnhதி³ராசசலாபாŋhக³நீராதmh மnhத³ேராth³தா⁴vh’thேதாth³⁴ஜாேபா⁴கி³நmh ।
phணயாேமா வாஸுேத³வmh ேத³வதாமNhட³லாக²Nhட³மNhட³நmh phணயாேமா
வாஸுேத³வmh ॥ 1॥
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sh’Shஸmhஹாரலாவிலாஸாததmh ShடஷாTh³³Nhயஸth³விkh³ரேஹாlhலாநmh
।
³Shடநி:ேஶஷஸmhஹாரகrhேமாth³யதmh ’ShடShடாதிஶிShட (அiνஶிShட)
phரஜாஸmhரயmh ।
phணயாேமா வாஸுேத³வmh ேத³வதாமNhட³லாக²Nhட³மNhட³நmh phணயாேமா
வாஸுேத³வmh ॥ 2॥
உnhநதphராrhதி²தாேஶஷஸmhஸாத⁴கmh ஸnhநதாெலௗகிகாநnhத³த³பத³mh ।
பி⁴nhநகrhமாஶயphராணிஸmhphேரரகmh தnhந கிmh ேநதி விth³வthஸு மாmhதmh ।
phணயாேமா வாஸுேத³வmh ேத³வதாமNhட³லாக²Nhட³மNhட³நmh phணயாேமா
வாஸுேத³வmh ॥ 3॥
விphரiµkh²ைய:ஸதா³ ேவத³வாேதா³nhiµைக:²ஸுphரதாைப:தீேஶவைரசாrhchசிதmh
।
அphரதrhkhேயாஸmhவிth³³ணmh நிrhமலmh ஸphரகாஶாஜராநnhத³பmh பரmh ।
phணயாேமா வாஸுேத³வmh ேத³வதாமNhட³லாக²Nhட³மNhட³நmh phணயாேமா
வாஸுேத³வmh ॥ 4॥
அthயேயா யshய (ேயந) ேகநாபி ந khவாபி  phரthயேயா யth³³ேணஷூthதமாநாmh பர:
।
ஸthயஸŋhகlhப ஏேகா வேரNhேயா வஶீ மthயைந:ஸதா³ ேவத³வாேதா³தி³த: ।
phணயாேமா வாஸுேத³வmh ேத³வதாமNhட³லாக²Nhட³மNhட³நmh phணயாேமா
வாஸுேத³வmh ॥ 5॥
பயதாmh :³க²ஸnhதாநநிrhலநmh th³’யதாmh th³’யதாthயேஜஶாrhசிதmh ।
நயதாmh³ரக³mhஸrhவதா³phயாऽthமக³mh வயதாmhshேவchச²யாஸjhஜேநShவாக³தmh
।
phணயாேமா வாஸுேத³வmh ேத³வதாமNhட³லாக²Nhட³மNhட³நmh phணயாேமா
வாஸுேத³வmh ॥ 6॥
அkh³ரஜmh ய:ஸஸrhஜாஜமkh³rhயாkh’திmh விkh³ரேஹா யshய ஸrhேவ ³ ஏவ  ।
உkh³ர ஆth³ேயாऽபி யshயாthமஜாkh³rhயாthமஜ: ஸth³kh³’த: ஸதா³ ய: பரmh
ைத³வதmh ।
phணயாேமா வாஸுேத³வmh ேத³வதாமNhட³லாக²Nhட³மNhட³நmh phணயாேமா
வாஸுேத³வmh ॥ 7॥
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அchேதா ேயா ³ணrhநிthயேமவாகி²ல: phரchேதாऽேஶஷேதா³ைஷ:ஸதா³rhதித: ।
உchயேத ஸrhவேவேதா³வாைத³ரஜ:shவrhசிேதா ph³ரமth³ேரnhth³ரrhைவ:ஸதா³ ।
phணயாேமா வாஸுேத³வmh ேத³வதாமNhட³லாக²Nhட³மNhட³நmh phணயாேமா
வாஸுேத³வmh ॥ 8॥
தா⁴rhயேத ேயந விவmh ஸதா³ஜாதி³கmh வாrhயேதऽேஶஷ:³க²mh நிஜth◌⁴யாயிநாmh ।
பாrhயேத ஸrhவமnhையrhநயthபாrhயேத காrhயேத சாகி²லmh ஸrhவ⁴ைத:ஸதா³ ।
phணயாேமா வாஸுேத³வmh ேத³வதாமNhட³லாக²Nhட³மNhட³நmh phணயாேமா
வாஸுேத³வmh ॥ 9॥
ஸrhவபாபாநியthஸmhshmh’ேத:ஸŋhயmhஸrhவதா³யாnhதி ப⁴khthயா விஶுth³தா⁴thமநாmh
।
ஶrhவ³rhவாதி³கீ³rhவாண ஸmhshதா²நத:³rhவேத கrhம யthphதேய ஸjhஜநா: ।
phணயாேமா வாஸுேத³வmh ேத³வதாமNhட³லாக²Nhட³மNhட³நmh phணயாேமா
வாஸுேத³வmh ॥ 10॥
அயmh கrhம யshnh பேர shவrhபிதmh phரயmh யாnhதி :³கா²நி யnhநாமத: ।
அேரா ேயாऽஜர:ஸrhவைத³வாmh’த: க³mh யshய விவmh ஸதா³ऽஜாதி³கmh
।
phணயாேமா வாஸுேத³வmh ேத³வதாமNhட³லாக²Nhட³மNhட³நmh phணயாேமா
வாஸுேத³வmh ॥ 11॥
நnhதி³தீrhேதா²ஸnhநாேநா நnhதி³ந:ஸnhத³தா⁴நா:ஸதா³நnhத³ேத³ேவ மதிmh ।
மnhத³ஹாஸா பாŋhக³த³thேதாnhநதிmh வnhதி³தாேஶஷேத³வாதி³vh’nhத³mh ஸதா³
।
phணயாேமா வாஸுேத³வmh ேத³வதாமNhட³லாக²Nhட³மNhட³நmh phணயாேமா
வாஸுேத³வmh ॥ 12॥

இதி மதா³நnhத³தீrhத²ப⁴க³வthபாதா³சாrhய விரசிதmh

th³வாத³ஶshேதாthேரஷு அShடமshேதாthரmh ஸmhrhணmh
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அத² நவமshேதாthரmh

அதிமததேமாகி³ஸதிவிேப⁴த³ந பிதாமஹ⁴தித³³ணக³ணநிலய ।
ஶுப⁴தம கதா²ஶய பரமஸேதா³தி³த ஜக³ேத³ககாரண ராமரமாரமண ॥ 1॥
விதி⁴ப⁴வiµக²ஸுரஸததஸுவnhதி³தரமாமேநாவlhலப⁴ ப⁴வ மம ஶரணmh ।
ஶுப⁴தம கதா²ஶய பரமஸேதா³தி³த ஜக³ேத³ககாரண ராமரமாரமண ॥ 2॥
அக³ணித³ணக³ணமயஶர ேஹ விக³த³ேணதர ப⁴வ மம ஶரணmh ।
ஶுப⁴தம கதா²ஶய பரமஸேதா³தி³த ஜக³ேத³ககாரண ராமரமாரமண ॥ 3॥
அபதஸுக²நிதி⁴விமலஸுேத³ஹ ேஹ விக³த ஸுேக²தர ப⁴வ மம ஶரணmh ।
ஶுப⁴தம கதா²ஶய பரமஸேதா³தி³த ஜக³ேத³ககாரண ராமரமாரமண ॥ 4॥
phரசதலயஜலவிஹரண ஶாவதஸுக²மயந ேஹ ப⁴வ மம ஶரணmh ।
ஶுப⁴தம கதா²ஶய பரமஸேதா³தி³த ஜக³ேத³ககாரண ராமரமாரமண ॥ 5॥
ஸுரதி³திஜஸுப³லவிளிதமnhத³ரத⁴ர பர rhம ேஹ ப⁴வ மம ஶரணmh ।
ஶுப⁴தம கதா²ஶய பரமஸேதா³தி³த ஜக³ேத³ககாரண ராமரமாரமண ॥ 6॥
ஸகி³வரத⁴ராதளவஹ ஸுஸூகரபரமவிேபா³த⁴ ேஹ ப⁴வ மம ஶரணmh ।
ஶுப⁴தம கதா²ஶய பரமஸேதா³தி³த ஜக³ேத³ககாரண ராமரமாரமண ॥ 7॥
அதிப³லதி³திஸுத ’த³ய விேப⁴த³ந ஜயnh’ஹேரऽமல ப⁴வ மம ஶரணmh ।
ஶுப⁴தம கதா²ஶய பரமஸேதா³தி³த ஜக³ேத³ககாரண ராமரமாரமண ॥ 8॥
ப³iµக²தி³திஸுதவிஜயவிநாஶந ஜக³த³வநாத ப⁴வ மம ஶரணmh ।
ஶுப⁴தம கதா²ஶய பரமஸேதா³தி³த ஜக³ேத³ககாரண ராமரமாரமண ॥ 9॥
அவிதnh’பதிஸதிவிக²Nhட³ந ரமாவர வீரப ப⁴வ மம ஶரணmh ।
ஶுப⁴தம கதா²ஶய பரமஸேதா³தி³த ஜக³ேத³ககாரண ராமரமாரமண ॥ 10॥
க²ரதரநிஶிசரத³ஹந பராmh’த ர⁴வர மாநத³ ப⁴வ மம ஶரணmh ।
ஶுப⁴தம கதா²ஶய பரமஸேதா³தி³த ஜக³ேத³ககாரண ராமரமாரமண ॥ 11॥
ஸுலததiνவர வரத³ மஹாப³ல ய³வர பாrhத²ப ப⁴வ மம ஶரணmh ।
ஶுப⁴தம கதா²ஶய பரமஸேதா³தி³த ஜக³ேத³ககாரண ராமரமாரமண ॥ 12॥
தி³திஸுதவிேமாஹந விமலவிேபா³த⁴ந பர³ண³th³த⁴ ேஹ ப⁴வ மம ஶரணmh ।
ஶுப⁴தம கதா²ஶய பரமஸேதா³தி³த ஜக³ேத³ககாரண ராமரமாரமண ॥ 13॥
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கமலஹுதவஹ ஸுப⁴க³ மேஹாthஸவ ஶரணத³ கlhகீஶ ப⁴வ மம ஶரணmh ।
ஶுப⁴தம கதா²ஶய பரமஸேதா³தி³த ஜக³ேத³ககாரண ராமரமாரமண ॥ 14॥
அகி²லஜநிவிலய பரஸுக²காரண பரேஷாthதம ப⁴வ மம ஶரணmh ।
ஶுப⁴தம கதா²ஶய பரமஸேதா³தி³த ஜக³ேத³ககாரண ராமரமாரமண ॥ 15॥
இதி தவ iνதிவரஸததரேதrhப⁴வ ஸுஶரணiµஸுக²தீrhத²iµேந: ப⁴க³வnh ।
ஶுப⁴தம கதா²ஶய பரமஸேதா³தி³த ஜக³ேத³ககாரண ராமரமாரமண ॥ 16॥

இதி மதா³நnhத³தீrhத²ப⁴க³வthபாதா³சாrhய விரசிதmh

th³வாத³ஶshேதாthேரஷு நவமshேதாthரmh ஸmhrhணmh

அத² த³ஶமshேதாthரmh

அவ ந:பதிரphரதிரதி⁴ேகஶாதி³ப⁴வாேத³ ।
கrhணவரphரத³சதmh jhஞாபய ேம ேத ॥ 1॥
ஸுரவnhth³யாதி⁴ப ஸth³வரப⁴தாேஶஷ³லmh ।
கrhணவரphரத³சதmh jhஞாபய ேம ேத ॥ 2॥
ஸகலth◌⁴வாnhதவிநாஶந (விநாஶக) பரமாநnhத³ஸுதா⁴ேஹா ।
கrhணவரphரத³சதmh jhஞாபய ேம ேத ॥ 3॥
thஜக³thேபாத ஸதா³rhசிதசரஶாபதிதா⁴ேதா ।
கrhணவரphரத³சதmh jhஞாபய ேம ேத ॥ 4॥
th³தீதவிதா⁴ரக பேதா ேத³ஸுப⁴khதிmh ।
கrhணவரphரத³சதmh jhஞாபய ேம ேத ॥ 5॥
ஶரணmh காரணபா⁴வந ப⁴வ ேம தாத ஸதா³ऽலmh ।
கrhணவரphரத³சதmh jhஞாபய ேம ேத ॥ 6॥
மரணphராணத³ பாலக ஜக³தீ³ஶாவ ஸுப⁴khதிmh ।
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th³வாத³ஶshேதாthராணி மth◌⁴வkh’த

கrhணவரphரத³சதmh jhஞாபய ேம ேத ॥ 7॥
ததி³thயஸவrhணகசரph³ஜாமல கீrhேத ।
கrhணவரphரத³சதmh jhஞாபய ேம ேத ॥ 8॥
ஸலphேராthத²ஸராக³கமணிவrhேchசநகா²ேத³ ।
கrhணவரphரத³சதmh jhஞாபய ேம ேத ॥ 9॥
கஜ (க²ஜ)ணீநிப⁴பாவநவரஜŋhகா⁴தஶkhேத ।
கrhணவரphரத³சதmh jhஞாபய ேம ேத ॥ 10॥
இப³ஹshதphரப⁴ேஶாப⁴நபரேமாshத²ரமாேள ।
கrhணவரphரத³சதmh jhஞாபய ேம ேத ॥ 11॥
அஸேநாth²lhலஸுShபகஸமவrhவரnhேத ।
கrhணவரphரத³சதmh jhஞாபய ேம ேத ॥ 12॥
ஶதேமாேதா³th³ப⁴வஸுnhத³வரபth³ேமாthதி²தநாேப⁴ ।
கrhணவரphரத³சதmh jhஞாபய ேம ேத ॥ 13॥
ஜக³தா³³ஹகபlhலவஸமே ஶரேத³ ।
கrhணவரphரத³சதmh jhஞாபய ேம ேத ॥ 14॥
ஜக³த³mhபா³மலஸுnhத³kh³’ஹவோவர ேயாகி³nh ।
கrhணவரphரத³சதmh jhஞாபய ேம ேத ॥ 15॥
தி³திஜாnhதphரத³ சkhரத⁴ரக³தா³kh³வரபா³ேஹா ।
கrhணவரphரத³சதmh jhஞாபய ேம ேத ॥ 16॥
பரமjhஞாநமஹாநிதி⁴வத³ந ரமேணnhேதா³ ।
கrhணவரphரத³சதmh jhஞாபய ேம ேத ॥ 17॥
நிகி²லாெகௗ⁴க⁴விநாஶந (விநாஶக) பரெஸௗkh²யphரத³th³’Shேட ।
கrhணவரphரத³சதmh jhஞாபய ேம ேத ॥ 18॥
பரமாநnhத³ஸுதீrhத²ஸுiµநிராேஜா ஹகா³தா²mh ।
kh’தவாnhநிthயஸுrhணகபரமாநnhத³பைத³nh ॥ 19॥

இதி மதா³நnhத³தீrhத²ப⁴க³வthபாதா³சாrhய விரசிதmh

dvAdasha_stotra.pdf 13



th³வாத³ஶshேதாthராணி மth◌⁴வkh’த

th³வாத³ஶshேதாthேரஷு த³ஶமshேதாthரmh ஸmhrhணmh

அத² ஏகாத³ஶshேதாthரmh

உதீ³rhணமஜரmh தி³vhயmh அmh’தshயnhth³யதீ⁴ஶி: ।
ஆநnhத³shய பத³mh வnhேத³ ph³ரேமnhth³ராதி³அபி⁴வnhதி³தmh ॥ 1॥
ஸrhவேவத³பேதா³th³கீ³தmh இnhதி³ராவாஸiµthதமmh (இnhதி³ராதா⁴ரiµthதமmh) ।
ஆநnhத³shய பத³mh வnhேத³ ph³ரேமnhth³ராதி³அபி⁴வnhதி³தmh ॥ 2॥
ஸrhவேத³வாதி³ேத³வshய விதா³தமஹthதம: ।
ஆநnhத³shய பத³mh வnhேத³ ph³ரேமnhth³ராதி³அபி⁴வnhதி³தmh ॥ 3॥
உதா³ரமாத³ராnhநிthயmh அநிnhth³யmh ஸுnhத³பேத: ।
ஆநnhத³shய பத³mh வnhேத³ ph³ரேமnhth³ராதி³அபி⁴வnhதி³தmh ॥ 4॥
இnhதீ³வேராத³ரநிப⁴mh ஸுrhணmh வாதி³ேமாஹநmh (வாதி³ேமாஹத³mh) ।
ஆநnhத³shய பத³mh வnhேத³ ph³ரேமnhth³ராதி³அபி⁴வnhதி³தmh ॥ 5॥
தா³th’ஸrhவாமைரவrhயவிiµkhthயாேத³ரேஹா பரmh (வரmh) ।
ஆநnhத³shய பத³mh வnhேத³ ph³ரேமnhth³ராதி³அபி⁴வnhதி³தmh ॥ 6॥
³ராth³³ரதரmh யth தேத³வாnhதிகமnhதிகாth ।
ஆநnhத³shய பத³mh வnhேத³ ph³ரேமnhth³ராதி³அபி⁴வnhதி³தmh ॥ 7॥
rhணஸrhவ³ணகாrhணமநாth³யnhதmh ஸுேரஶி: ।
ஆநnhத³shய பத³mh வnhேத³ ph³ரேமnhth³ராதி³அபி⁴வnhதி³தmh ॥ 8॥
ஆநnhத³தீrhத²iµநிநா ஹேரராநnhத³பிண: ।
kh’தmh shேதாthரத³mh Nhயmh பட²nhநாநnhத³மாphiνயாth ॥ 9॥

இதி மதா³நnhத³தீrhத²ப⁴க³வthபாதா³சாrhய விரசிதmh
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th³வாத³ஶshேதாthராணி மth◌⁴வkh’த

th³வாத³ஶshேதாthேரஷு ஏகாத³ஶshேதாthரmh ஸmhrhணmh

அத² th³வாத³ஶshேதாthரmh

ஆநnhத³iµnhத³அரவிnhத³நயந ।
ஆநnhத³தீrhத² பராநnhத³வரத³ ॥ 1॥
ஸுnhத³மnhதி³ரேகா³விnhத³ வnhேத³ ।
ஆநnhத³தீrhத² பராநnhத³வரத³ ॥ 2॥
சnhth³ரகமnhதி³ரநnhத³க வnhேத³ ।
ஆநnhத³தீrhத² பராநnhத³வரத³ ॥ 3॥
சnhth³ரஸுேரnhth³ரஸுவnhதி³த வnhேத³ ।
ஆநnhத³தீrhத² பராநnhத³வரத³ ॥ 4॥
மnhதா³ரஸூநஸுசrhசித வnhேத³ ।
ஆநnhத³தீrhத² பராநnhத³வரத³ ॥ 5॥
vh’nhதா³ரvh’nhத³ஸுவnhதி³த வnhேத³ (vh’nhதா³ரகvh’nhத³ஸுவnhதி³த வnhேத³) ।
ஆநnhத³தீrhத² பராநnhத³வரத³ ॥ 6॥
இnhதி³ராऽநnhத³க ஸுnhத³ர வnhேத³ ।
ஆநnhத³தீrhத² பராநnhத³வரத³ ॥ 7॥
மnhதி³ரshயnhத³நshயnhத³க வnhேத³ ।
ஆநnhத³தீrhத² பராநnhத³வரத³ ॥ 8॥
ஆநnhத³சnhth³காshயnhத³க வnhேத³ ।
ஆநnhத³தீrhத² பராநnhத³வரத³ ॥ 9॥

இதி மதா³நnhத³தீrhத²ப⁴க³வthபாதா³சாrhய விரசிதmh

th³வாத³ஶshேதாthேரஷு th³வாத³ஶmh shேதாthரmh ஸmhrhணmh
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॥ பா⁴ரதீரமணiµkh²யphராnhதrhக³த kh’Shrhபணமsh॥
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