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.. shrIkRiShNarakShAkavacham ..

॥ ரு’ ணர ாகவச ॥
ேகா³ யஊசு: -

ரு’ ண ேத ர: பாதுைவகு ட:² க ட²ேமவஹி ।
ேவத ³வீபபதி: க ெணௗ நாஸிகா ய ஞ ப ⁴ரு’ ॥ 1॥
ரு’ஸி ேஹா ேந ரயு ³ம சஜி வா த³ஶரதா² மஜ: ।
அத⁴ராவவதா ேத து நர ரா ரு’ஷீ ॥ 2॥
கேபாெலௗ பாது ேதஸா ா ஸனகா ³யா: கலாஹேர: ।
பா⁴ல ேத ேவதவாராேஹா நாரேதா³ ⁴ லேதऽவது ॥ 3॥
சிபு³க கபில: பாது த³ தா ேரய உேராऽவது ।
க ெதௗ⁴ ³வா ரு’ஷப:⁴ பாது கெரௗ ம ய: ரபாது ேத ॥ 4॥

ேதா³ த³ ட³ ஸதத ரே ரு’து:² ரு’து²லவி ரம: ।
உத³ர கமட:² பாது நாபி⁴ த⁴ வ தரி ச ேத ॥ 5॥
ேமாஹினீகு³ யேத³ஶ ச கடி ேத வாமே ऽவது ।
ரு’ ட² பரஶுராம ச தேவா பா³த³ராயண: ॥ 6॥
ப³ேலா ஜானு ³வய பாது ஜ ேக⁴ பு³ ³த:⁴ ரபாது ேத ।
பாெதௗ³ பாதுஸகு³ ெபௗ² ச க கி த⁴ மபதி: ரபு:⁴ ॥ 7॥
ஸ வர ாகர தி³ ய ரு’ ணகவச பர ।
இத³ ப⁴க³வதா த³ த ³ர மேண நாபி⁴ப கேஜ ॥ 8॥
³ர ம ஶ ப⁴ேவ த³ த ஶ பு⁴ து³ வாஸேஸ த³ெதௗ³ ।
து³ வாஸா: யேஶாம ைய ராதா³ ²ரீன த³ம தி³ேர ॥ 9॥
அேனன ர ா ரு’ வா ய ேகா³பீபி:⁴ யேஶாமதீ ।
இதிக³ க³ஸ ஹிதாயா ேகா³ேலாகக² ேட³ ரேயாத³ஶா ⁴யா த க³த
ேகா³பீபி:⁴ ரு’த ரு’ ணர ாகவச ।
Garga Samhita, Golokakhanda, Adhaya 13 verses 15-23
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