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க³ க³ஸ ஹிதாதத:

க வானுவாச -
வாஸுேத³வ நம ேதऽ து ேகா³வி த³ புருேஷா தம ।
தீ³னவ ஸல தீ³ேனஶ ³வாரேகஶ பேர வர ॥ 1॥
⁴ருேவ ⁴ருவபத³ தா³ ேர ர லாத³ யா திஹாரிேண ।
க³ஜ ேயா ³தா⁴ரிேண து ⁴ய ப³ேல ப³லிவிேத³ நம: ॥ 2॥
³ெரௗபதீ³சீரஸ தானகாரிேணஹரேய நம: ।
க³ரா ³னிவனவாேஸ ⁴ய: பா ட³வாநா ஸஹாயிேன ॥ 3॥
யாத³வ ராணக ேர ச ஶ ராதா³பீ⁴ரர ேண ।
கு³ருமா ரு’ ³விஜாநா ச பு ரதா³ ேர நேமா நம: ॥ 4॥
ஜராஸ த⁴னிேராதா⁴ த ரு’பா ேமா காரிேண ।
ரு’க³ ேயா ³தா⁴ரிேணஸா ா ஸுதா³ ே ைத³ யஹாரிேண ॥ 5॥
வாஸுேத³வாய ரு’ ய நம:ஸ க ஷ ய ச ।
ர ³யு யானிரு ³தா⁴ய சது ஹாய ேத நம: ॥ 6॥
வேமவ மாதா ச பிதா வேமவ வேமவ ப³ து⁴ ச ஸகா² வேமவ ।
வேமவவி ³யா ³ரவிண வேமவ வேமவஸ வ மம ேத³வேத³வ ॥

7॥
இதி க³ க³ஸ ஹிதாயா ³வாரகாக² ேட³ ³வாத³ஶா ⁴யாயா த க³தா
ரிதமுனி ேயன க வதா ரு’தா வி ணு துதி: ஸமா தா ॥
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