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॥ஸுபா³ஹு ரு’தா ேத³வீ துதி: ॥

॥ஸுபா³ஹு ரு’தா ேத³வீ துதி: ॥

ஸுபா³ஹுருவாச -
நெமௗ ேத³ ைய ஜக³ ³தா⁴ ைய வாைய ஸதத நம: ।
து³ கா³ைய ப⁴க³வ ைய ேத காமதா³ைய நேமா நம: ॥ 1॥
நம: வாைய ஶா ைய ேத வி ³யாைய ேமா ேத³ நம: ।
வி வ யா ைய ஜக³ மாத ஜக³ ³தா⁴ ைய நம: ேவ ॥ 2॥
நாஹ க³தி தவ தி⁴யா பரிசி தய ைவ

ஜாநாமி ேத³விஸகு³ண: கில நி கு³ யா: ।
கி ெதௗமிவி வஜனனீ ரகட ரபா⁴வா
ப⁴ தா தி ஶனபரா பரமா ச ஶ தி ॥ 3॥

வா ³ேத³வதா வமஸிஸ வக³ைதவ பு³ ³தி⁴-
வி ³யா மதி ச க³திர யஸிஸ வஜ ேதா: ।

வா ெதௗமி கி வமஸிஸ வமே னிய ரீ

கி யேதஹிஸதத க²லு சா ம ப ॥ 4॥
³ர மா ஹர ச ஹரிர யனிஶ துவ ேதா

நா த க³தா:ஸுரவரா: கில ேத கு³ நா ।
வாஹ விேப⁴த³மதிர ப³ கு³ ரு’ேதா ைவ
வ து ம தவ சரி ரமேஹாऽ ரஸி ³த:⁴ ॥ 5॥

ஸ ஸ க³தி: கத²மேஹா ந கேராதி காம
ராஸ கி³காபி விஹிதா க²லு சி தஶு ³தி:⁴ ।

ஜாமாதுர ய விஹிேதன ஸமாக³ேமன
ரா த மயாऽ ³பு⁴தமித³ தவ த³ ஶன ைவ ॥ 6॥

³ர மாऽபி வா ச²தி ஸைத³வஹேரா ஹரி ச

ேஸ ³ரா:ஸுரா ச முனேயா விதி³தா த²த வா: ।
ய ³த³ ஶன ஜனனி ேதऽ ³ய மயா து³ராப

ரா த வி த³மஶமாதி³ஸமாதி⁴பி⁴ ச ॥ 7॥
வாஹ ஸும த³மதிராஶு தவாவேலாக
ேவத³ ப⁴வானி ப⁴வேப⁴ஷஜம ³விதீய ।
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॥ஸுபா³ஹு ரு’தா ேத³வீ துதி: ॥

ஞாதாऽஸி ேத³விஸதத கில பா⁴வயு தா

ப⁴ தானுக பனபராமரவ க³ யா ॥ 8॥
கி வ ணயாமி தவ ேத³வி சரி ரேமத ³
ய ³ர ேதாऽ தி விஷேமऽ ர ஸுத³ ஶே ऽய ।

ஶ ஹெதௗ ஸுப³லிெனௗ தரஸா வயா ³ய
ப⁴ தானுக பி சரித பரம பவி ர ॥ 9॥

நா ச யேமததி³தி ேத³விவிசாரிேதऽ ேத²
வ பாஸிஸ வமகி²ல தி²ரஜ க³ம ைவ ।

ராத வயா ச வினிஹ ய ரிபு த³யாத:
ஸ ர ேதாऽயமது⁴ ⁴ருவஸ தி⁴ஸூனு: ॥ 10॥

ப⁴ த ய ேஸவனபர ய வயேஶாऽதிதீ³ த
க து ப⁴வானி ரசித சரித வையத ।

ேநாேச கத² ஸுபரி ³ரு’ ய ஸுதா மதீ³யா
யு ³ேத⁴ ப⁴ேவ குஶலவானனவ ³ய ல: ॥ 11॥

ஶ தாऽஸிஜ மமர தி³ப⁴யா விஹ து

கி சி ரம ர கில ப⁴ தஜன ய காம ।
வ கீ³யேஸ ஜனனி ப⁴ தஜ ரபாரா

வ பாபபு யரஹிதா ஸகு³ ऽகு³ ச ॥ 12॥
வ ³த³ ஶ த³ஹமேஹா ஸு ரு’தீ ரு’தா ேதா²
ஜாேதாऽ மி ேத³வி பு⁴வேன வரி த⁴ யஜ மா ।

பீ³ஜ ந ேத ந ப⁴ஜன கில ேவ ³மி மாத-
ஞாத தவா ³ய மஹிமா ரகட ரபா⁴வ: ॥ 13॥

யாஸ உவாச -
ஏவ துதா ததா³ ேத³வீ ரஸ னவத³ வா ।
உவாச ச ரு’ப ேத³வீ வர வரய ஸு ரத ॥ 14॥
இதி ம ³ேத³வீபா⁴க³வதமஹாபுராேண ரு’தீய க ேத⁴
³வா ரி ேஶாऽ ⁴யாேய ஸுபா³ஹு ரு’தா ேத³வீ துதி:ஸ ।
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