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.. Shri Venkateshvaranavaratnamalikastutih ..

॥ ேவ கேட வரனவர னமாலிகா துதி: ॥
மான ேபா⁴தி⁴க யாவிஹரணப⁴வனீ ⁴தவ : ரேத³ஶ:

பா⁴ வ ³ேபா⁴கீ³ ³ர ⁴மீத⁴ரவர க²ர ரா தேகலீரஸ ஞ: ।
ஶ வ ³ ³ர ேம ³ரவ னி ரமுக²ஸுரவராரா ⁴யமா ⁴ரிப ³ம:
பாயா மா ேவ கேடஶ: ரணதஜனமன:காம க பஶாகீ² ॥ 1॥
ய மி வி வ ஸம த சரமசரமித³ ³ரு’ யேத ரு’ ³தி⁴ேமதி
⁴ர ய ய ேத ச தா ³ரு’ ³விப⁴வவிலஸித ேஸாऽயமானந்த³ தி: ।
ப ³மாவாஸாமுகா² ேபா⁴ருஹமத³து⁴மது⁴வி ³வி ⁴ரேமா னி ³ரேசதா:
ஶ வ ³ ⁴யா ³வின ராகி²லமுனினிவேஹா ⁴யேஸ ேரயேஸேம॥
2॥
வ ேத³ ேத³வ மஹா த த³ரஹஸிதலஸ ³வ ரச ³ராபி⁴ராம
ந ேயா னி ³ராவதா³தா பு³ஜருசிரவிஶாேல ண ³வ ³வர ய ।
ராஜ மா தா ட³ேதஜ: ரஸிதஶுப⁴மஹாெகௗ துேபா⁴ ³பா⁴ யுர க
ஶா த ஶ க²ச ரா ³யமலகரயுத ப⁴ யபீதா ப³ரா ⁴ய ॥ 3॥
பாயா ³வி வ யஸா ரபு⁴ரகி²லஜக³ காரண ஶா வேதாऽயம்
பாத³ ர வாக⁴ரா ரஶமனனி ⁴ரு’தா ேபா⁴த⁴ர ராப⁴ேவா மா ।
³ய தா ய த வ ேபா து³ரதி⁴க³மபத:³ ரா தனீநா ச வாசா
⁴ேயேயா ேயாகீ³ ³ரேசத ஸரஸிஜனியதான த³தீ³ ாவிஹார: ॥ 4॥
ஆ ³ய ேதேஜாவிேஶைஷருபக³தத³ஶதி³ ம ட³லா ⁴ய தரால
ஸூ ம ஸூ மாதிரி த ப⁴வப⁴யஹரண தி³ யப⁴ ய வ ப
।
ல மீகா த க²ேக³ ³ர ⁴வஜமக⁴ஶமன காமிதா ைத²கேஹது
வ ேத³ ேகா³வி த³மி தீ³வரனவஜலத³ யாமல சாருஹாஸ ॥ 5॥
ராகாச ³ேராபமா ய லலிதகுவலய யாமம ேபா⁴ஜேன ர
⁴யாயா யாஜானுபா³ஹு ஹலனலினக³தா³ஶா க³ேரகா² சிதா ⁴ரி

।
காரு யா ச கடா கலஶஜலதி⁴ஜாபீனவே ாஜேகாஶா-
ேலஷாவாதா க³ராேகா³ ²யலலிதனவா ேகாருவ த²லா ⁴ய

॥ 6॥
ம ஸ ண த ³யுதிஹஸனமுக² ர யபி³ பா³த⁴ேரா ட²

³ரீவா ரால பி³வ த²லஸததனட ³ைவஜய தீவிலாஸ ।
ஆத³ ெஶௗப யக³ ட³ ரதிப²லிதலஸ கு ட³ல ேரா ரயு ³ம
ெதௗமி வா ³ேயாதமாே தமமணிருசிரான பேகாடீரகா த ॥

7॥
ஸ ேரெமௗ ஸு யல மீத³ரஹஸிதமுகா² ேபா⁴ருஹாேமாத³லு ⁴ய -

ம த ³ைவேரப²வி ரீடி³தனிஜ ரு’த³ேயா ேத³வேத³ேவாமுகு த:³ ।
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॥ ேவ கேட வரனவர னமாலிகா துதி: ॥

வ தி வ ஸவ ா: ரிதஜனஶுப⁴த:³ஶா வத ேமவித³ ⁴யா
ய த ர ய ³ரக யனுபமதிலக ேரா லஸ பா²லபா⁴க:³ ॥ 8॥
மா ேஶஷா ³ரி ேதா²முனிஜன ரு’த³யா ேபா⁴ஜஸ ³ராஜஹ ஸ:

।
ேஸவாஸ தாமேர ³ர ரமுக²ஸுரகிரீட சிதா மா ⁴ரிபீட:² ।
ேலாக யாேலாகமா ரா ³விஹரதி ரசய ேயா தி³வாரா ரலீலா
ேஸாऽயம் மா ேவ கேடஶ ரபு⁴ரதி⁴க ரு’பாவாரிதி:⁴ பாது ஶ வ ॥
9॥
ேஶஷஶ மாபி⁴னேவாபவ ரு’ தா
ரிேயணப⁴ யா சஸம பிேதய ।
ேவ கேடஶ ரபு⁴க ட² ⁴ஷா

விராஜதா னவ னமாலா ॥ 100 ।
॥இதி ேவ கேட வரனவர னமாலிகா துதி:ஸமா தா॥
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