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॥ த³ த ரேபா³த:⁴ ॥

க³ேணஶாய நம: ॥
நி ேயாஹி ய ³ய மஹிமா நஹி மானேமதி

ஸ வ மேஹஶ ப⁴க³வ மக⁴வ முேக² ³ய ।
உ தி ட² தி டத³ ரு’ைதர ரு’ைதரிேவா ைத-

கீ³தாக³ைம ச புருதா⁴ புருதா⁴மஶாலி ॥ 1॥
ப⁴ ேதஷு ஜா ³ரு’ஹிமுதா³ஹிமுதா³ரபா⁴வ
த ப விதா⁴ய ஸவிேஶஷவிேஶஷேஹேதா ।

ய: ேஶஷ ஏஷஸகல:ஸகல: வகீ³ைத-
வ ஜா ³ரு’ஹி ரிதபேத தபேத நம ேத ॥ 2॥

³ரு’ வா ஜ விவித⁴க டவஶா த³யாலு-
யா மா ப³ ⁴வஸகலா திஹேராऽ ர த³ த: ।

அ ேர முேன:ஸுதபேஸாऽபி ப²ல ச தா³து
பு³ ³ ⁴ய வ ஸ வமிஹ ய மஹிமானிய த: ॥ 3॥

ஆயா யேஶஷவினுேதாऽ யவகா³ஹ ய

த³ ேதாऽது⁴ேனதி ஸுரஸி து⁴ரேப ேத வா ।
ே ேர தைத²வ குருஸ ஞக ஏ யஸி ³தா⁴-

த து² தவாசமனேத³ஶ இே த³யா ரா ॥ 4॥
ஸ ⁴யாமுபாஸிதுமேஜாऽ யது⁴ க³மி ய-

யாகா ேத ரு’திஜன: ரதிவீ ேத வா ।
ரு’ தேடऽபி நரஸி ஹஸுவாடிகாயா

ஸாரா திக: ரு’திஜன: ரதிவீ ேத வா ॥ 5॥
கா³ த⁴ வஸ ஞகபுேரऽபி ஸுபா⁴விகா ேத

⁴யா த²ம ர ப⁴க³வா ஸமுைப யதீதி ।
ம வா து²ராசரிதஸ னியதா லவா ³யா
உ தி ட² ேத³வ ப⁴க³வ னத ஏவ ⁴ர ॥ 6॥

பு ரீ தி³வ: க²க³க³ ஸுசிர ரஸு தா-
நு பாதய யருணகா³அதி⁴ரு ய ஷா: ।
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காஷாயவ ரமபிதா⁴னமபா ரு’ ³ய-
தா யா ³ரேஜாऽயமவேலாகய த புர தா ॥ 7॥

ஶாடீனிபா⁴ ⁴ரபடலானி தேவ ³ரகா டா²-
பா⁴க³ யதீ ³ர ருருது⁴ க³ருடா³ ³ரேஜாऽத: ।

அ மாபி⁴ரீஶ விதி³ேதா யுதி³ேதாऽயேமவ
ச ³ேராऽபி ேத முக²ருசி சிரகா³ ஜஹாதி ॥ 8॥

³வாேரऽ ஜுன தவ ச தி ட²தி கா தவீ ய:
ர ராத³ ஏஷ யது³ேரஷ மதா³லஸாஜ: ।

வா ³ர வகாம இதேர முனேயாऽபி சாஹ-
மு தி ட² த³ ஶய நிஜ ஸுமுக² ரஸீத³ ॥ 9॥

ஏவ ரபு³ ³த⁴இவஸ தவ த³ ⁴ ஸ
மாலா கம ட³லுமேதா⁴ ட³மரு ரிஶூல ।

ச ர ச ஶ க²முபரி வகைர த³தா⁴ே
நி ய ஸ மாமவது பா⁴விதவாஸுேத³வ: ॥ 10॥

இதி வாஸுேத³வான த³ஸர வதீவிரசிேதா த³ த ரேபா³த:⁴ஸ ண: ।
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