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shrIstutiH by Swami Vedanta Desika

shதி:

கநகதா⁴ராலshதவராஜ:

க³ேணஶாய நம: ।
மேத ராமாiνஜாய நம: ।

மாnhேவŋhகடநாதா²rhய: கவிதாrhகிகேகஸ ।
ேவதா³nhதாசாrhயவrhேயா ஸnhநித⁴thதாmh ஸதா³’தி³॥
ஈஶாநாmh ஜக³ேதாऽshய ேவŋhகடபேதrhவிShே: பர phேரயmh
thவth³வshத²லநிthயவாஸரகாmh தthாnhதிஸmhவrhth³விதீmh ।

பth³மாலŋhkh’தபாணிபlhலவதாmh பth³மாஸநshதா²mh யmh
வாthஸlhயாதி³³ேjhjhவலாmh ப⁴க³வதீ வnhேத³ ஜக³nhமாதரmh ॥

மாநாதீதphரதி²தவிப⁴வாmh மŋhக³ளmh மŋhக³ளாநாmh வ:பீட²mh
ம⁴விஜயிேநா ⁴ஷயnhதீmh shவகாnhthயா ।

phரthயாiνரவிகமமphராrhதி²நீநாmh phரஜாநாmh
ேரேயாrhதிmh யமஶரணshthவாmh ஶரNhயாmh phரபth³ேய ॥ 1॥

ஆவிrhபா⁴வ: கலஶஜலதா⁴வth◌⁴வேர வாऽபி யshயா:
shதா²நmh யshயா:ஸரஜவநmh விShiΝவ:shத²லmh வா ।

⁴மா யshயா ⁴வநமகி²லmh ேத³வி தி³vhயmh பத³mh வா
shேதாகphரjhைஞரநவதி⁴³shயேஸ ஸா கத²mh thவmh ॥ 2॥

shேதாதvhயthவmh தி³ஶதி ப⁴வதீ ேத³பி: ◌⁴ shயமாநா
தாேமவ thவாமநிதரக³தி:shேதாமாஶmhஸமாந: ।

th³தா⁴ரmhப: ◌⁴ ஸகல⁴வநலாக⁴நீேயா ப⁴ேவயmh
ேஸவாேபா தவ சரணேயா: ேரயேஸ கshய ந shயாth ॥ 3॥

யthஸŋhகlhபாth³ப⁴வதி கமேல யthர ேத³nhயஷாmh
ஜnhமshேத²மphரலயரசநா ஜŋhக³மாஜŋhக³மாநாmh ।

தthகlhயாணmh கிமபி யநாேமகலயmh ஸமாெதௗ⁴
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shதி:

rhணmh ேதஜ:sh²ரதி ப⁴வதீபாத³லாாரஸாŋhகmh ॥ 4॥
நிShphரthஹphரணயக⁴தmh ேத³வி நிthயாநபாயmh விShiΝshthவmh

ேசthயநவதி⁴³ணmh th³வnhth³வமnhேயாnhயலயmh ।
ேஶஷசிthதmh விமலமநஸாmh ெமௗலயச தீநாmh

ஸmhபth³யnhேத விஹரணவிெதௗ⁴ யshய ஶyhயாவிேஶஷா:॥ 5॥
உth³ேத³யthவmh ஜநநி ப⁴ஜேதாjh²ேதாபாதி⁴க³nhத⁴mh

phரthயkh³ேப ஹவி வேயாேரகேஶthவேயாகா³th ।
பth³ேம பthshதவ ச நிக³ைமrhநிthயமnhவிShயமாே

நாவchேச²த³mh ப⁴ஜதி மமா நrhதயந மாநஸmh ந:॥ 6॥
பயnhதீஷு திஷு பத:ஸூvh’nhேத³ந ஸாrhத⁴mh

மth◌⁴ேயkh’thய th³ணப²லகmh நிrhதshதா²நேப⁴த³mh ।
விவாதீ⁴ஶphரணயிநீ ஸதா³ விph◌⁴ரமth³தvh’thெதௗ

ph³ரேமஶாth³யா த³த⁴தி வேயாரஶாரphரசாரmh ॥ 7॥
அshேயஶாநா thவம ஜக³த:ஸmhரயnhதீ iµnhத³mh

ல: பth³மா ஜலதி⁴தநயா விShiΝபthநீnhதி³ேரதி ।
யnhநாமாநி திபபnhேயவமாவrhதயnhேதா

நாவrhதnhேத ³தபவநphேரேத ஜnhமசkhேர ॥ 8॥
thவாேமவாஹு: கதிசித³பேர thவthphயmh ேலாகநாத²mh

கிmh ைதரnhத:கலஹமைந: கிசி³thதீrhய மkh³ைந: ।
thவthஸmhphthைய விஹரதி ஹெரௗ ஸmhiµகீ²நாmh தீநாmh

பா⁴வாெடௗ⁴ ப⁴க³வதி வாmh த³mhபதீ ைத³வதmh ந:॥ 9॥
ஆபnhநாrhதிphரஶமநவிெதௗ⁴ ப³th³த⁴தீ³shய

விShேராசkh²shthவாmh phயஸஹசைமகமthேயாபபnhநாmh ।
phரா³rhபா⁴ைவரபி ஸமதiν: phராth◌⁴வமnhவீயேஸ thவmh

³ேராthphைதவ ம⁴ரதா ³kh³த⁴ராேஶshதரŋhேக³॥ 10॥
த⁴thேத ேஶாபா⁴mh ஹமரகேத தாவகீ rhதிராth³யா

தnhவீ ŋhக³shதநப⁴ரநதா தphதஜாmh³நதா³பா⁴ ।
யshயாmh க³chச²nhthத³யவிலையrhநிthயமாநnhத³nhதா⁴-
விchசா²ேவேகா³lhலதலஹவிph◌⁴ரமmh vhயkhதயshேத ॥ 11॥
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shதி:

ஆஸmhஸாரmh விததமகி²லmh வாŋhமயmh
யth³வி⁴திrhயth³ph◌⁴ப⁴ŋhகா³thஸுமத⁴iνஷ: கிŋhகேரா ேமத⁴nhவா ।

யshயாmh நிthயmh நயநஶதைகேரகலேயா மேஹnhth³ர:
பth³ேம தாஸாmh பணதிரெஸௗ பா⁴வேலைஶshthவதீ³ைய:॥ 12॥

அkh³ேர ப⁴rh:ஸரஜமேய ப⁴th³ரபீேட²

நிஷNhமmhேபா⁴ராேஶரதி⁴க³தஸுதா⁴ஸmhphலவா³thதி²தாmh thவாmh ।
Shபாஸாரshத²கி³த⁴வைந: Shகலாவrhதகாth³ைய:
khlh’phதாரmhபா: ◌⁴ கநககலைஶரph◌⁴யசnhக³ேஜnhth³ரா:॥ 13॥

ஆேலாkhய thவாமmh’தஸஹேஜ விShiΝவ:shத²லshதா²mh
ஶாபாkhராnhதா: ஶரணமக³மnhஸாவேராதா: ◌⁴ ஸுேரnhth³ரா: ।

லph³th◌⁴வா ⁴யshth⁴வநத³mh லதmh thவthகடாை:

ஸrhவாகாரshதி²ரஸiµத³யாmh ஸmhபத³mh நிrhவிஶnhதி ॥ 14॥
ஆrhதthராணthரvhரதிபி⁴ரmh’தாஸாரநீலாmh³வாைஹ-

ரmhேபா⁴ஜாநாiµஷ ஷதாமnhதரŋhைக³ரபாŋhைக³ ।
யshயாmh யshயாmh தி³ஶி விஹரேத ேத³வி th³’Shshthவதீ³யா

தshயாmh தshயாமஹமஹகாmh தnhவேத ஸmhபேதா³கா: ◌⁴ ॥ 15॥
ேயாகா³ரmhப⁴thவதமநேஸா Shமைத³காnhthயkhதmh த⁴rhமmh

phராphmh phரத²மஹ ேய தா⁴ரயnhேதऽத⁴நா யாmh ॥
ேதஷாmh ⁴ேமrhத⁴நபதிkh³’ஹாத³mh³ேத⁴rhவா phரகாமmh தா⁴ரா

நிrhயாnhthயதி⁴கமதி⁴கmh வாசி²தாநாmh வஸூநாmh ॥ 16॥
ேரயshகாமா யமலநிலேய சிthரமாmhநாயவாசாmh

டா³பீட³mh தவ பத³க³mh ேசதஸா தா⁴ரயnhத: ।
ச²thரchசா²யாஸுப⁴க³ஶிரஸசாமரshேமரபாrhவா:
லாகா⁴ஶph³த³ரவணiµதி³தா:shரkh³விண:ஸசரnhதி ॥ 17॥

ஊகrhmh ஶலமகி²லmh ேஜமாதீ³நராதீnh
³கrhmh ³தநிவஹmh thயkhமாth³யாமவிth³யாmh ।

அmhப³shதmhபா³வதி⁴கஜநநkh³ராமமாnhதேரகா²மாலmhப³nhேத
விமலமநேஸா விShiΝகாnhேத த³யா ேத ॥ 18॥

ஜாதாகாŋhா ஜநநி வேயாேரகேஸவாதி⁴காேர
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shதி:

மாயாட⁴mh விப⁴வமகி²லmh மnhயமாநாshth’ய ।
phthைய விShேshதவ ச kh’திந: phதிமnhேதா ப⁴ஜnhேத

ேவலாப⁴ŋhக³phரஶமநப²லmh ைவதி³கmh த⁴rhமேஸmh ॥ 19॥
ேஸேவ ேத³வி thத³ஶமலாெமௗமாலாrhசிதmh ேத

th³தி⁴ேthரmh ஶதவிபதா³mh ஸmhபதா³mh பாத³பth³மmh ।
யshnhநீஷnhநதஶிரேஸா யாபயிthவா ஶரmh

வrhதிShயnhேத விதம பேத³ வாஸுேத³வshய த⁴nhயா:॥ 20॥
ஸாiνphராஸphரகதத³ைய:ஸாnhth³ரவாthஸlhயதி³kh³ைத⁴ரmhப³
shநிkh³ைத⁴ரmh’தலஹலph³த⁴ஸph³ரமசrhைய: ।

க⁴rhேம தாபthரயவிரசிேத கா³ட⁴தphதmh ணmh
மாமாகிசnhயkh³லபிதமநைத⁴ராth³ேயதா:² கடாை:॥ 21॥

ஸmhபth³யnhேத ப⁴வப⁴யதபா⁴நவshthவthphரஸாதா³th³பா⁴வா:
ஸrhேவ ப⁴க³வதி ஹெரௗ ப⁴khதிiµth³ேவலயnhத: ।

யாேச கிmh thவாமஹஹ யத: ஶீதேலாதா³ரஶீலா
⁴ேயா ⁴ேயா தி³ஶ மஹதாmh மŋhக³ளாநாmh phரப³nhதா⁴nh ॥ 22॥

மாதா ேத³வி thவம ப⁴க³வாnhவாஸுேத³வ: பிதா ேம
ஜாத: ேஸாऽஹmh ஜநநி வேயாேரகலயmh த³யாயா: ।

த³thேதா Shமthபஜநதயா ேத³ஶிைகரphயதshthவmh கிmh ேத
⁴ய: phயதி கில shேமரவkhரா விபா⁴ ॥ 23॥

கlhயாநாமவிகலநிதி:◌⁴ காऽபி காNhயமா
நிthயாேமாதா³ நிக³மவசஸாmh ெமௗமnhதா³ரமாலா ।

ஸmhபth³தி³vhய: ம⁴விஜயிந:ஸnhநித⁴thதாmh ஸதா³
ேம ைஸஷா ேத³வீ ஸகல⁴வநphராrhத²நாகாமேத⁴iν:॥ 24॥

உபசித³ப⁴khேதthதி²தmh ேவŋhகேடஶாthக-

கஷநிvh’ththைய கlhphயமாநmh phரஜாநாmh ।
ஸரஜநிலயாயா:shேதாthரேமதthபட²nhத:
ஸகலஶலமா ஸாrhவெபௗ⁴மா ப⁴வnhதி ॥ 25॥

கவிதாrhகிகmhஹாய கlhயாண³ணஶாேந ।
மேத ேவŋhகேடஶாய ேவதா³nhத³ரேவ நம:॥
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shதி:

॥ இதி ேவதா³nhதேத³ஶிகவிரசிதா shதி:ஸmhrh ॥
இதிகவிராrhகிகஸmhஇஹshயஸrhவதnhthரshவதnhthரshயமth³ேவŋhகடநாத²shய
ேவதா³nhதாசாrhயshய kh’திஷு கநகதா⁴ராலshதவராஜ:ஸmhrhண:॥
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