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.. kUrmastotram ..

॥ ம ேதா ர ॥
க³ேணஶாய நம: ॥ ேத³வாஊசு: ॥

நமாம ேத ேத³வபதா³ரவி த³ ரப னதாேபாபஶமாதப ர ।
ய லேகதா யதேயாऽஞ்ஜஸோருஸம்ஸாரது:³க² ப³ஹிரு ப தி ॥ 1॥
தா⁴த யத³ மி ப⁴வ ஈஶஜீவா தாப ரேயே பஹதா நஶ ம ।
ஆ ம◌ँலப⁴ ேதப⁴க³வ தவா ⁴ரி சா²யா ஸவி ³யாமதஆ ரேயம
॥ 2॥
மா க³ திய ேதமுக²ப ³மனீைட³ ச² த:³ஸுப ரு’ஷேயாவிவி ேத
।
ய யாக⁴ம ேஷாத³ஸரி ³வராயா:பத³ பத³ தீ த²பத:³ ரப :॥ 3॥
ய ²ர ³த⁴யா ருதவ யா சப⁴ யாஸ ரு’ யமாேன ரு’த³ேயऽவதா⁴ய
।
ஞாேனனைவரா ³யப³ேலனதீ⁴ரா ரேஜமத ேதऽங்க்⁴ரிஸேராஜபீட²

॥ 4॥
வி வ யஜ ம தி²திஸ யமா ேத² ரு’தாவதார யபதா³ பு³ஜ ேத
।
ரேஜமஸ ேவஶரண யதீ³ஶ ரு’த ரய ச² யப⁴ய வபு ஸா

॥ 5॥
ய ஸானுப³ ேத⁴ऽஸதி ேத³ஹேக³ேஹ மமாஹமி ட⁴து³ரா ³ரஹா
।
பு ஸா ஸு ³ர வஸேதாऽபிபு யா ப⁴ேஜமத ேதப⁴க³வ பதா³ ³ஜ
॥ 6॥
தா வாஅஸ ³ ரு’ திபி⁴ர பி⁴ ேய பரா ரு’தா த மனஸ: பேரஶ ।
அேதா²நப ய யுருகா³ய ன ேயேதபத³ யாஸவிலாஸல யா:
॥ 7॥
பாேனன ேத ேத³வ கதா²ஸுதா⁴யா: ர ரு’ ³த⁴ப⁴ யா விஶதா³ஶயா
ேய ।
ைவரா ³யஸார ரதில ⁴யேபா³த⁴ யதா² ஜஸா வீயுரகு ட²தி⁴ ய
॥ 8॥
ததா²பேர சா மஸமாதி⁴ேயாக³ப³ேலனஜி வா ர ரு’தி ப³லி டா² ।
வாேமவ தீ⁴ரா: புருஷ விஶ தி ேதஷா ரம: யா ன து ேஸவயா
ேத ॥ 9॥
த ேதவய ேலாகஸி ரு’ யா ³ய வயானு ரு’ டா ரிபி⁴ரா மபி:⁴
ம ।

ஸ ேவவியு தா: வவிஹாரத ர நஶ னும த ரதிஹ தேவேத॥
10॥
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॥ ம ேதா ர ॥

யாவ ³ப³லி ேதऽஜஹராம காேல யதா²வய சா னமதா³ம ய ர ।
யேதா²ப⁴ேயஷா தஇேமஹிேலாகாப³லி ஹர ேதாऽன்னமத³ ய ஹா:
॥ 11॥
வ ந:ஸுரா மஸிஸா வயாநா ட த²ஆ ³ய: புருஷ: புராண:

।
வ ேத³வஶ யா கு³ணக மேயாெனௗேரத வஜாயா கவிமாத³ேத⁴ऽஜ:

॥ 12॥
தேதா வய ஸ ரமுகா²யத³ ேத² ப³ ⁴விமா ம கரவாம கி ேத ।
வ ந: வச ு:பரிேத³ஹிஶ யாேத³வ ரியா ேத²யத³னு ³ரஹா

॥ 13॥
இதி ம ³பா⁴க³வதபுரா த க³த ம ேதா ர ஸமா த ॥
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