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॥ த³ த ரா த² சது க ॥

க³ேணஶாய நம: ॥
ஸம தேதா³ஷேஶாஷண வப⁴ தசி தேதாஷண

நிஜா ரித ரேபாஷண யதீ வரா ³ ய ⁴ஷண ।
ரயீ ேராவி ஷண ரத³ தா த² ³ஷண
ப⁴ேஜऽ ரிஜ க³ைதஷண விபு⁴ வி ⁴தி ⁴ஷண ॥ 1॥

ஸம தேலாககாரண ஸம தஜீவதா⁴ரண
ஸம தது³ டமாரண குபு³ ³தி⁴ஶ திஜாரண ।

ப⁴ஜ ³ப⁴யா ³ரிதா³ரண ப⁴ஜ குக மவாரண

ஹரி வப⁴ ததாரண நமாமி ஸாது⁴சாரண ॥ 2॥
நமா யஹ முதா³ பத³ நிவாரிதாகி²லாபத³
ஸம தது:³க²தாபத³ முனீ ³ரவ ³ய ேத பத³ ।

யத³ சிதா தரா மத³ விஹாய நி யஸ மத³
ரயா தி ைநவ ேத பி⁴த³ முஹு ப⁴ஜ தி சாவித³ ॥ 3॥

ரஸீத³ஸ வேசதேன ரஸீத³ பு³ ³தி⁴ேசதேன
வப⁴ த ரு’ னிேகதேன ஸதா³ ப³ து:³க²ஶாதேன ।

வேமவ ேம ரஸூ மதா வேமவ ேம ரேபா⁴ பிதா
வேமவ ேமऽகி²ேலஹிதா த²ேதா³ऽகி²லா திேதாऽவிதா ॥ 4॥

இதி ம ³வாஸுேத³வான த³ஸர வதீவிரசித

த³ தா ேரய ரா த² சது க ஸ ண ॥
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