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விநாயகshேதாthரmh ஸமnhthரகmh

வா ரshேயா த³ ரkh◌⁴ேநாrhth²ய ஏ கத³mh த ஶிவாthமக:
ஸு ஶrhமkh’ thதா ரேகாrhchய: க விshத th ஷphய:
ேத³ வ: பவி thேர ேrhth³ேயா த³mh தீ சா  shthேலாசநா
வா kh³ேஶா மா யா தீதாthமா தா பேஶா ஷா kh²ய ஆ²க:³
ந தீ³வnhth³ேயா ய ஶாேநா ய ஶshவீ ய ஶாshபத:³
த³ rhஶநீேயா வி kh◌⁴நராேஜா வி kh◌⁴நஹா வி kh◌⁴நkh’th³விராThஸ
ph◌⁴ேயா ’தph th³ம நிலேயா th³ம ரஸ th³ம விஹாபக:
ர khதŋhேகா³rhேகா ேஹ மமா ேஹ ரmhேபா³ ேஹ மnhத³ShThரக
shவ ராThphரபா⁴ அ ேஜாऽநnhேதா வ ேரNhேயா ம திமாnh ³ணீ
தீ rhத²கீrhதிrh வ ரகர: khர thவீேஶா ஹா பிதாஸுர:
kh’ பாகேரா ⁴ mhரேகsh mh தி³ேலா ேத³ வவlhலப: ◌⁴
த பshவீஶsh தா பஹாேரா டா³ கிநீ வா ேதா ப⁴ய:
வி வphேயா ய வnhth³ேயா ய Shடாந ய விவrhத⁴ந:
நா நாேபா தீ⁴ ர ஆth³ேயா தீ⁴ மதாmh தீ⁴ ரக:ஸுதீ: ◌⁴
ய வேரா ம ஹாஹshதீ ம ஹாthமா ம ஹ உthதம:
க rhதாऽகrhதா  தகேரா  தjhேஞா  தஶாஸந:
shேதா தா shதvhயsh தmh thரலsh தmh thரjhஞsh தmh thரவிkh³ரஹ:

thர யீ வnhth³ேயா ேநா த³நாjhேஞா ேநா த³நா ேநா தி³தth³விஜ:

 thராேபா⁴ ம த³ நshேமேரா த³mh தீ ம  ³பாத:
த³mh ேடா³ phரம த: ஶாshதாrhயsh தீ rhத²mh th³ர:shேதாக⁴ஹா।
ஸ thயஸnhத: ◌⁴ phர காஶாthமா phர ஸnhந phர ணதாrhதிஹா
மmh thரவிth³யா ேசா தி³தாthமா ேசா த³நா ேசா தி³தாகி²ல:

thர யீத⁴rhேமா த³ ஶாதீேதா த³ ோऽேப⁴ த³ உமாஸுத:
கmh ந:ஸ ேத³ யாth phரiΝேதா யாth ஸ பா யாth ஸதா³ ப⁴யாth
இதி வாஸுேத³வாநnhத³ஸரshவதிவிரசிதmh ஸமnhthரகmh விநாயகshேதாthரmh
ஸmhrhணmh ॥
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