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.. devI keshAdipAdavarNanam ..

॥ ேத³வீ ேகஶாதி³பாத³வ ணன ॥

॥ ேத³வீமு தி த²லேஷாட³ஶ ேதா ர ॥

ஸி ³ராருணமு வல நயனேயாரான த³ஸ ேதா³ஹன
வி வ யாபிமே ரம கலயதா ஸ தாபவி ⁴வ ஸன ।
ேதேஜாம ட³லமா மனி பு²ரது ேம ⁴ய தத³ த க³த
லாவ யாயதன வ பமபி ேத மு தி த²ல ேத² ேவ ॥ 1॥
உ ³ய ³பா⁴ கரேகாடிஸு ரப⁴மன கா⁴ேனகர வலீ-
ராஜ ச ³ரகலாவிராஜிமுகுட ைஹம நிஸ ேகா³ வல ।
ஆனீல ரு’து²கு சிதா ³ரமமல க ப ரஸூ சித

னி ³த⁴ ேத கப³ரீப⁴ர ச கலேய மு தி த²ல ேத² ேவ ॥ 2॥
அ ேத⁴ து³ ரதிேம லலாடப²லேக நீலாலகால ரு’ேத
க ரீதிலக விலாஸசதுர சான க³சாேபாபம ।
⁴ வ லீயுக³ல ஸமு னதமதி வ ச² ச நாஸாபுட

ராஜ ெமௗ திகர னம ப³ கலேய மு தி த²ல ேத² ேவ ॥ 3॥
லீலாச சலம ஜ சிதமதீதாேலாகலீலாலவ-
ர ⁴வ தானத ⁴ரிதாபனிகர வி தீ ணம யாயத ।
னி ³த⁴ யாமலப மப தினயன ³வ ³வ த³யாவாரிேத⁴

தீ³ேன பாதய ம யன யஶரேணமு தி த²ல ேத² ேவ ॥ 4॥
க³ ெடௗ³வி ³ருமத³ ப திவிமெலௗ ேகா³ேராச ல ரு’ெதௗ
க ே ³பா⁴ஸிதர னகு ட³லருசா வி ⁴ராஜிெதௗ ேகாமெலௗ ।
ப³ ⁴க ரஸவாரு த⁴ரபுட கு தா³ப⁴த³ தாவலீ-
பி³ ⁴ராஜ சிபு³க ச ேத³வி கலேய மு தி த²ல ேத² ேவ ॥ 5॥
பா⁴ வ ³ர னகிரீடகு ட³லயுக³ ³ைரேவயேகா ³பா⁴ஸிேத
வ ேர ெதௗ³ நிஜகா தி ஷிதபரி காேர மே ன த³ேன ।
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॥ ேத³வீ ேகஶாதி³பாத³வ ணன ॥

ராஜ தீ மிதச ³ரிகா நதஜ த தாபனி லினீ

நி ய ேசதஸி பா⁴வயாமி வரேத³மு தி த²ல ேத² ேவ ॥ 6॥
க ரீக⁴னஸாரகு குமமுைக²ராேலப ர சித

³ைரேவைய ச நிர தர மணிமைய மா க³ யஸூ ேரா வல ।
ேரகா²பி⁴ தி ரு’பி⁴ ததா²விலஸித சாரு வர ப³ து⁴ர
க ட² ேத கலயாமி கீ³தினிபுேணமு தி த²ல ேத² ேவ ॥ 7॥
ேக ராதி³விசி ர ⁴ஷணதரா ர கு³லீய ரபா⁴-
ராஜ பாணிதலா ⁴ரு’ைத வத⁴னு:பு ேபஷு பாஶா குஶா ।
ஆன ராப⁴யதா³ ரீஷ ரு’து³லா ேலப ர சிதா

பா³ஹூ த⁴னி ேம நிேத⁴ஹிஸத³ய மு தி த²ல ேத² ேவ ॥ 8॥
நி க பா³ஹுலதா தேர மணிக³ ராகீ ணம ய ³பு⁴த
ஹார சாபி மே ஹர மணிமயீ மாலா ததா² கா சனீ ।
ராஜீேவா பலச பகாதி³குஸுைம: ரு’ தாமஹீன ரிய

மாலா ெஸௗரப⁴ஶாலினீ ச கலேய மு தி த²ல ேத² ேவ ॥ 9॥
ரு’ ெதௗ கு கும ஷிெதௗ நிருபெமௗ பீெனௗ தெனௗ ஸ ஹெதௗ

து ெகௗ³ ேகாமலஸூ மபாடலபட ர சா²தி³தாவு வெலௗ ।
ம ⁴ய சாபி ரு’ஶ வலி ரயயுத வே ாஜபா⁴ரானத
த வீ ேராமலதா ச ேத³வி கலேய மு தி த²ல ேத² ேவ ॥ 10॥
ஆவ ேதாபமம த³ேஶாப⁴மமல நி ன ச நாபீ⁴பி³ல
கா சீதா³மனிப³ ³த⁴ர னவிலஸ ஸி ³ரவ ஶுக ।
வி தீ ண ரஶ பத³ கனகஸ ³ர பா⁴னிெபௗ⁴ ேகாமெலௗ
ஊ சாருதெரௗ ச ேத³வி கலேய மு தி த²ல ேத² ேவ ॥ 11॥
ஜானு ³வ ³வமிேப⁴ ³ரகு ப⁴ஸுஷமாேசார ச ஜ கா⁴யுக³
ேசேதாஜ மனிஷ க³ெஸௗரப⁴ஹர ரு’ த ச நா யாயத ।
ம ஜீர ச மே ऽபி⁴ராமனினத³ ர ன ரபா⁴பா⁴ஸுர
மாப⁴ ரபத³ ச ேத³வி கலேய மு தி த²ல ேத² ேவ ॥ 12॥
னி ³த⁴ வ ச²தரா கு³லீத³லததி சா²ய விராஜ னக²-
ராேலயா ஶுமரீசி ⁴தவினம தாபா த⁴காேரா கர ।
கா த க பலதா ரவாலஸுப⁴க³ லா ாரஸார ஜித
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பாதா³ ³ஜ தவ பா⁴வயாமி வரேத³மு தி த²ல ேத² ேவ ॥ 13॥
ப⁴ தாநா ரு’த³ேயஷு ⁴ரி ரு’பயா ய த தத³ த க³த
கா³ட⁴ தாபதேமா நிர ய ரீகு வ ரகாஶாதி⁴க ।
ஆன தா³ ரு’தவ ஷிக ச வரத³ ய ேஸ யமான பு³ைத⁴-
த ேத பாத³ஸேராஜம ப³ கலேய மு தி த²ல ேத² ேவ ॥ 14॥

ய பா ஸு கமலாஸன ர ⁴ரு’தேயா ேத³வா முனீ ³ரா ததா²
ேவாடு⁴ ⁴னி ந கு வேத யததி⁴ய: கி கி தேபா து³ கர ।
த பாதா³ பு³ஜமானத ய ஸதத தீ³ன ய ேம ம தேக

ஜ புரம பயா ப³ஸத³ய மு தி த²ல ேத² ேவ ॥ 15॥
ராஜா ைச ரகுேலா ³ப⁴வ ய ஸுரேதா² ய ேஸவயாऽ ⁴ மனு:
ைவ ய: ேஸாऽபி ஸமாதி⁴ராப மதிமா ஞான பைர து³ லப⁴ ।
ேயாஷா திர முஹ மரரிபு ேத³ேவாऽபி நாராயண-
த ேத பாத³ஸேராஜம ப³ கலேய மு தி த²ல ேத² ேவ ॥ 16॥

நி ய ேயன வா க³வ ணனமித³ ேதா ர ³வேயா ஸ ⁴யேயா:
ப ³ைய: ேஷாட³ஶபி:⁴ ரு’த ரு’ததி⁴யா ம ேயன ஸ கீ யேத ।
த ய ரீதம : பேரஶமஹிஷீ வ ேத³வி தாப ரய

நி ⁴யாஶு விேத⁴ஹிப⁴ திமசலா மு தி த²ல ேத² ேவ ॥ 17॥
ராக³ ேதவஸதா சிர ருதிகி³ர ஸாராவதா³தா ம
ேநய தா நிர யி ய ய ப⁴க³வ ²ரீஶ கர வாமி ।
³ரா ம ைவ ணவைம வர ச கிமபி ராக³ ⁴யமு ³பா⁴ஸய
ஸாயு ய மம ஸ த³தா⁴து ததி³த³ மு தி த²ல த² மஹ: ॥ 18॥
ௐ த ஸ ।
॥ இதி நாராயணப⁴ டதிரிவிரசித மு தி த²லேஷாட³ஶ ேதா ர

ஸ ண ॥

The varNanam is attributed to Melpathur Narayana Bhattathiri, the composer
of the Narayaneeyam.
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॥ ேத³வீ ேகஶாதி³பாத³வ ணன ॥

The last shloka (18) is generally considered part of this mukthisthala Shodasha
stotra. Legend is that Shrimad Shankaracharya worshipped here and realized
the greatness of the presiding Deity.
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