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.. Shri Venkateshatunakam ..

॥ ேவ கேடஶ ணக ॥
வ ரஶ க² பா³ணசாபசி னி தா ⁴ரிப கஜ
ந திதாயுதாரு ³ னி ஸர ரபா⁴குல ।
வ ரபாணிமு ²யேலக²வ தி³த பரா பர
ஸ ஜ சித ரு’ஷா ³ரிஸா வெபௗ⁴மமா ரேய ॥ 1॥
ப சபா³ணேமாஹன விரி சிஜ மகாரண
கா சநா ப³ேரா வல ஸச சலா பு³த³ ரப⁴ ।
ச சரீகஸ சயாப⁴ச சலாலகா ரு’த
கி சிது³ ³த⁴த ⁴ருவ சவ சக ஹரி ப⁴ேஜ ॥ 2॥
ma NgalAdhidaivataM பு⁴ஜ க³மா க³ஶாயின
ஸ க³ராரிப⁴ க³ெஶௗ ட³ம க³தா³தி⁴ேகா வல ।
அ க³ஸ கி³ேத³ஹிநாமப⁴ கு³ரா த²தா³யின
து க³ேஶஷைஶலப⁴ ய ரு’ க³ஸ கி³ன ப⁴ேஜ ॥ 3॥
க பு³க ட²ம பு³ஜாதட³ ப³ரா ப³க ³வய
ஶ ப³ராரிதாதேமனம பு³ரா த பக³ ।
ப³ ப⁴ரா ப⁴காலிப⁴ யல ப³மானெமௗலிக
ஶ க²கு த³த³ தவ தமு தம ப⁴ஜாமேஹ ॥ 4॥
ப கஜாஸ சத ஶஶா கேஶாபி⁴தானன
க க தி³தி³ ய ⁴ஷ கித வர ரத³ ।
கு குமா கிேதாரஸ ஸஶ க²ச ரன த³க
ேவ கேடஶமி தி³ராபதா³ கித ப⁴ஜாமேஹ ॥ 5॥
॥இதி ேவ கேடஶ ணக ॥
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