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॥அ தி³க ேப வர ேதா ர ॥

॥அ தி³க ேப வர ேதா ர ॥

க³ேணஶாய நம: ॥
க ரெகௗ³ேரா பு⁴ஜேக³ ³ரஹாேரா க³ கா³த⁴ேரா ேலாகஹிதாவஹ:ஸ: ।
ஸ ேவ வேரா ேத³வவேராऽ யேகா⁴ேரா ேயாऽ தி³க ேப வர ஏவ

ேஸாऽெஸௗ ॥ 1॥
ைகலாஸவாஸீ கி³ரிஜாவிலாஸீ மஶானவாஸீ ஸுமே னிவாஸீ ।
கா னிவாஸீவிஜய ரகா ேயாऽ தி³க ேப வர ஏவ ேஸாऽெஸௗ ॥ 2॥
ரிஶூலதா⁴ரீ ப⁴வது:³க²ஹாரீ க த³ பைவரீ ரஜனீஶதா⁴ரீ ।
கப த³தா⁴ரீ ப⁴ஜகானுஸாரீ ேயாऽ தி³க ேப வர ஏவ ேஸாऽெஸௗ ॥ 3॥
ேலாகாதி⁴ த:² ரமதா²தி⁴ த:²ைகவ ய த:² ருதிஶா ர த:² ।
வி ³யா த² த:² புருஷா த² ேதா² ேயாऽ தி³க ேப வர ஏவ

ேஸாऽெஸௗ ॥ 4॥
லி க³ பரி ேச² துமேதா⁴க³த ய நாராயண ேசாபரி ேலாக த:² ।
ப³ ⁴வது தாவபி ேநா ஸம ெதௗ² ேயாऽ தி³க ேப வர ஏவ

ேஸாऽெஸௗ ॥ 5॥
ய ராவண தா ட³வெகௗஶேலன கீ³ேதன சாேதாஷயத³ ய ேஸாऽ ர ।
ரு’பாகடாே ண ஸ ரு’ ³தி⁴மாப ேயாऽ தி³க ேப வர ஏவ

ேஸாऽெஸௗ ॥ 6॥
ஸ ரு’ ச பா³ே ऽவனம ய ஷ ய யா ³ரத:ேஸாऽ யலப⁴ ஸ ரு’ ³தி⁴
।
ேத³ேவ ³ரஸ ப யதி⁴கா க³ரி டா² ேயாऽ தி³க ேப வர ஏவ

ேஸாऽெஸௗ ॥ 7॥
கு³ விமாது நஸம த² ஏஷ ேவஷ ச ஜீேவாऽபிவிகு டி²ேதாऽ ய ।
ருதி ச ன சகித ப³பா⁴ேஷேயாऽ தி³க ேப வர ஏவேஸாऽெஸௗ

॥ 8॥
அ தி³க ேபஶ உேமஶ ஏத தவா டக ய: பட²தி ரிகால ।
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॥அ தி³க ேப வர ேதா ர ॥

ஸ ெதௗ⁴தபாேபாऽகி²லேலாகவ ³ய ைஶவ பத³ யா யதி

ப⁴ திமா ேச ॥ 9॥
இதி வாஸுேத³வான த³ஸர வதீ ரு’த அ தி³க ேப வர ேதா ர

ஸ ண ।
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