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॥ க³ தீ⁴ஶ ேதா ர வஶ தி ரு’த ॥
க³ தீ⁴ஶ ேதா ர வஶ தி ரு’த ।
க³ தீ⁴ஶ ேதா ர வஶ தி ரு’த ।
க³ேணஶாய நம: ।
ஶ தி வா சது: ।

நம ேத க³ண தா²ய க³ நா பதேய நம: ।
ப⁴ தி ரியாய ேத³ேவஶப⁴ ேத ⁴ய:ஸுக²தா³யக ॥ 1॥
வான த³வாஸிேனது ⁴ய ஸி ³தி⁴பு³ ³தி⁴வராய ச ।

நாபி⁴ேஶஷாய ேத³வாயடு⁴ டி⁴ராஜாய ேத நம: ॥ 2॥
வரதா³ப⁴யஹ தாய நம: பரஶுதா⁴ரிேண ।
நம ேத ரு’ணிஹ தாய நாபி⁴ேஶஷாய ேத நம: ॥ 3॥
அநாமயாயஸ வாயஸ வ யாய ேத நம: ।
ஸகு³ ய நம து ⁴ய ³ர மேணநி கு³ ய ச ॥ 4॥
³ர ம ⁴ேயா ³ர மதா³ ேர ச க³ஜானன நேமாऽஸ்து ேத ।
ஆதி³ யாய ேய டா²ய ேய ட²ராஜாய ேத நம: ॥ 5॥
மா ேர பி ேர ச ஸ ேவஷா ேஹர பா³ய நேமா நம: ।
அ த³ேய சவி ⁴ேனஶவி ⁴னக ேர நேமா நம: ॥ 6॥
வி ⁴னஹ ேர வப⁴ தாநா ல ேபா³த³ர நேமாऽஸ்து ேத ।
வதீ³யப⁴ திேயாேக³னேயாகீ³ஶா:ஶா திமாக³தா: ॥ 7॥
கி துேவா ேயாக³ ப த ரணமாவ சவி ⁴னப ।
ேதனது ேடா ப⁴வ வாமி னி யுக வா த ரேணமது: ॥ 8॥
தாவு தா² ய க³ தீ⁴ஶஉவாச ெதௗ மேஹ வெரௗ ।
க³ேணஶஉவாச ।

ப⁴வ ரு’தமித³ ேதா ர மம ப⁴ திவிவ த⁴ன ॥ 9॥
ப⁴வி யதி ச ெஸௗ ²ய ய பட²ேதஶு வேத ரத³ ।
பு⁴ திமு தி ரத³ ைசவ பு ரெபௗ ராதி³க ததா² ॥ 10॥
த⁴னதா⁴ யாதி³க ஸ வ லப⁴ேத ேதன நி சித ।
இதி வஶ தி ரு’த க³ தீ⁴ஶ ேதா ர ஸமா த ॥
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