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॥ ஈஶான தவ: ॥

॥ ஈஶான தவ: ॥

க³ேணஶாய நம: ॥
ய:ஷ ³வ ரக³ஜான ³பு⁴தஸுதாவி காரண ய ஜிதாசி ேயா பாத³னைவப⁴வா
கி³ரிஸுதா மாயா நிஜா ேக³ த³த⁴ ।
ேஸ யா ஸ ரு’திஹானேய ரிபத²கா³ வி ³யா ச ⁴ வஹ

வ ³ர ம வமபி⁴ யன தி ப⁴ஜத: பாயா ஸ க³ கா³த⁴ர: ॥ 1॥
ய யாேலா ய கப த³து³ க³விலுட² க³ கா³ பு³ெஶௗ யா ச²தா-
மாது⁴ யாணி பாராஜேயாதி³தஶுசா ண: கலாமா ரதா ।

பி³ ⁴ர பி ஸதி னமு கடஜடாஜூேடா ச டா ச²
லாலாட கா²ஸு ேஸாऽ து ப⁴ஜதா ப⁴ யாய க³ கா³த⁴ர: ॥ 2॥

ய லாலாட ரு’பீடேயானிஸததாஸ கா³ ³விலீன:ஶ
க³ கா³ பமுேப ய த ரஶம ஶ த: ரு’ஶா க:³ஶுசா ।
உ ³ப³ ⁴ தி தனு ரபாபரவேஶா ம ேய ஜடாதா³மபி:⁴
பாயா த யவிபா⁴ யன யசரிேதா ப⁴ தா ஸ க³ கா³த⁴ர: ॥ 3॥
அ கா ட⁴த⁴ராத⁴ராதி⁴பஸுதாெஸௗ த³ யஸ த ஜிதா

க³ கா³ ய ய கப த³து³ க³மத³ேன லீ விலீ ரியா ।
சி தாபா டு³தனு: க²ல யவிரத பா வ யஸூயா மிைத-
ர த தி⁴ ப³ஹு ம யேதऽ து ப⁴ஜதா ⁴ ைய ஸ க³ கா³த⁴ர: ॥ 4॥

மு ³தா⁴ னி ³த⁴இவ ரதா ய கி³ரிஜாம தா⁴ க³தா³ன ச²லா -
நி ேயா ³த³ ³ப³ஹுல ⁴ரமா ரிபத²கா³மா ேமா தமா ேக³வஹ ।
தாேன ேயா விஷேம ண வபத³வீமாேரா யேத ேகாவிைத:³
ர ச² ன ரணய ரேமாऽ து ப⁴ஜதா ரீ ைய ஸ க³ கா³த⁴ர: ॥ 5॥

ஸ வாஸ ஜஸுராஸுர பிபரிஷ ³ யாகீ ணபு பா ஜலி-
ர ேயாத மகர த³பி³ து³ஸததாஸார: பத ம தேக ।

ய யாவி ரமஸ ⁴ரு’த ரிபத²கா³ நா ஜ : ²யா யேத
ஸ ைரேலா யனிேஷவிதா ⁴ரியுக³ல: பு து க³ கா³த⁴ர: ॥ 6॥

ய மி னு ³த⁴ததா ட³ைவகரஸதாஸாேடாப ய ரேம

வி ர தாஸு ஜடாஸு பா⁴ஸுரதனு தா⁴ராஶைத: பாதுகா ।
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॥ ஈஶான தவ: ॥

க³ கா³ஜ க³மவாரிப வததி⁴ய சி ேத வித⁴ ேத ஸதா-
ேமவ சி ரவி ⁴திர து ப⁴ஜதா ப⁴ யாய க³ கா³த⁴ர: ॥ 7॥

ேயா க³ கா³பயஸி ரேபா⁴ தவ மஹான யாத³ர: க பேத

ஸ ச² ³விஷயாப ய வித⁴ேத ரு ³ ⁴ய யஸ ேயா தேய ।
ஈஶான தவ ஸாக³ரா தக³மேன வா ய: புரா ேயாऽ மா:
ஸ ேய வமமி டுத:ஸஸிதகு:³ ரீேதாऽ து க³ கா³த⁴ர: ॥ 8॥
இதீஶன தவ:ஸ ண: ॥
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