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ௐ நேமா ப⁴க³வேத த³ தா ேரயாய, மரணமா ரஸ து டாய,
மஹாப⁴யனிவார ய மஹா ஞான ரதா³ய, சிதா³ன தா³ மேன
பா³ேலா ம தபிஶாசேவஷாய, மஹாேயாகி³ேன அவ ⁴தாய,
அனஸூயான த³வ த⁴ ய அ ரிபு ராய,ஸ வகாமப²ல ரதா³ய,
ௐ ப⁴வப³ த⁴விேமாச ய,ஆ அஸா ⁴யஸாத⁴ ய,
ரீ ஸ வவி ⁴திதா³ய, ெரௗ அஸா ⁴யாக ஷ ய,

ஐ வா ரதா³ய, லீ ஜக³ ரயவ கர ய,
ெஸௗ:ஸ வமன:ே ாப⁴ ய, மஹாஸ ப ரதா³ய,
³ெலௗ ⁴ம ட³லாதி⁴ப ய ரதா³ய, ³ரா சிர ஜீவிேன,
வஷ வ குரு வ குரு, ெவௗஷ ஆக ஷயஆக ஷய,
ஹு வி ³ேவஷயவி ³ேவஷய, ப² உ சாடய உ சாடய,
ட:² ட:² த ப⁴ய த ப⁴ய, ேக² ேக² மாரய மாரய,
நம:ஸ ப னய ஸ ப னய, வாஹா ேபாஷய ேபாஷய,
பரம ரபரய ரபரத ராணி சி² தி⁴ சி² தி⁴,
³ரஹா னிவாரய நிவாரய, யாதீ⁴ வி ஶயவி ஶய,
து:³க² ஹரஹர, தா³ரி ³ ய வி ³ராவய வி ³ராவய,
ேத³ஹ ேபாஷய ேபாஷய, சி த ேதாஷய ேதாஷய,
ஸ வம ர வ பாய,ஸ வய ர வ பாய,
ஸ வத ர வ பாய,ஸ வப லவ வ பாய,
ௐ நேமா மஹாஸி ³தா⁴ய வாஹா ।
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