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.. shreyaskarIstotram ..

॥ ேரய கரீஸும க³ல ேதா ர ॥
: ।
ேரய கரி ரமனிவாரிணிஸி ³த⁴வி ³ேய
வான த³ ண ரு’த³ேய கரு தே ேம ।

சி ேத வஸ ரியதேமன ேவனஸா த⁴
மா க³ யமாதனுஸைத³வமுைத³வமாத: ॥ 1॥
ேரய கரி ரிதஜே ³த⁴ர கத³ே
தா³ ாயணி பிதபாதக லராேஶ ।

ஶ ம யபாத³யுக³ேல ஜலஜ ரேமாேத³
மி ேர ரயீ ர ரு’மேர ரமதா மே ேம ॥ 2॥
ேரய கரி ரணதபாமரபாரதா³ன-
ஞான ரதா³னஸரணி ரிதபாத³பீேட² ।
ேரயா ஸிஸ திநிகி²லானிஸும க³லானி
த ைரவ ேமவஸதுமானஸராஜஹ ஸ: ॥ 3॥
ேரய கரீதி தவ நாம ³ரு’ தி ப⁴ யா
ேரயா ஸி த யஸத³ேன ச கரீ புர தா ।

கி கி நஸி ³ ⁴யதிஸும க³லநாமமாலா
⁴ரு’ வாஸுக² வபிதி ேஶஷதெனௗ ரேமஶ: ॥ 4॥
ேரய கரீதி வரேத³தி த³யாபேரதி
ேவேதா³த³ேரதிவிதி⁴ஶ கர ஜிேதாதி ।

வாணீதிஶ பு⁴ரமணீதி ச தாரிணீதி
ேத³ ேக ³ரகருேணதி ³ரு’ மிநி ய ॥ 5॥

ேரய கரி ரகடேமவ தவாபி⁴தா⁴ன
ய ரா தி த ர ரவிவ ரத²மானவீ ய ।
³ர ேம ³ரரு ³ரமருதாதி³ ³ரு’ஹாணிெஸௗ ²ைய:

னிநாமமஹிமா ரதி²த ரிேலா யா ॥ 6॥
ேரய கரி ரணதவ ஸலதா வயீதி
வாச ரு’ணு வஸரலா ஸரஸா சஸ யா ।

ப⁴ யா நேதாऽஸ்மிவினேதாऽஸ்மிஸும க³ேல வ -
பாதா³ பு³ேஜ ரணிஹிேத மயிஸ னித⁴ வ ॥ 7॥
ேரய கரீசரணேஸவனத பேரண
ரு’ ேணனபி⁴ ுவபுஷா ரசித பேட² ³ய: ।

த ய ரஸீத³திஸுராரிவிம த³னீய -
அ பா³ தே திஸத³ேனஷுஸும க³லானி ॥ 8॥

யதா²மதி ரு’த துெதௗமுத³முைபதி மாதா ந கி
யதா²விப⁴வதா³னேதாமுத³பு⁴ைபதி பா ர ந கி ।

ப⁴வானி தவஸ துதி விரசிது ந சாஹ ம -
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॥ ேரய கரீ ேதா ர ॥

ததா²பிமுத³ேப⁴ யஸி ரதி³ஶஸீ டம ப³ வரா ॥ 9॥
இதி ம பரமஹ ஸபரி ராஜகாசா ய ரு’ ன த³ஸர வதீவிரசித
ேரய கரீஸும க³ல ேதா ர ஸமா த ।
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