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Worship of Five Deities

பச ேத³வதா ஜா

॥ க³ேணஶாய நம: ॥
॥ அத² பச ேத³வதா-ஜந-விதி⁴ ॥
shநாத: ேவதவshthரபதா⁴நmh kh’thவா ஶஹshேதா யஜமாந:

ௐ யjhேஞாபவீதmh பரமmh பவிthரmh phரஜாபேதrhயthஸஹஜmh ரshதாth ।
ஆShயமkh³rhயmh phரதிiµச ஶுph◌⁴ரmh யjhேஞாபவீதmh ப³லமsh ேதஜ: ॥
ௐ யjhேஞாபவீதம யjhஞshய thவா யjhேஞாபவீேதேநாபநயா ॥
இதி மnhthேரண யjhேஞாபவீததா⁴ரணmh kh’thவா ஆஸேநா ப
உபவிShட: சnhத³ந-ேலபநmh rhயாth।
திலகmh சnhத³நshயாத² பவிthரmh பாபநாஶநmh ।
ய:rhயாth phரthயஹmh shநாthவா லrhவஸதி தth³kh³’ேஹ ॥
தத:–
ௐ அபவிthர: பவிthேரா வா ஸrhவாshதா²mh க³ேதாऽபி வா ।
ய:shமேரthNhட³காmh ஸ பா³யாph◌⁴யnhதர: ஶுசி: ॥
இதி ஜேலnh ஆthமாநmh ேஜாபகரநி ச அபி⁴ேசth ।
ௐ ph’thவீ thவயா th◌⁴’தா ேலாகா ேத³வீ thவmh விShiΝநா th◌⁴’தா ।
thவச தா⁴ரய மாmh ேத³வி பவிthரmh  சாஸநmh ॥
இதி phரணmhய thேகாணமNhட³லmh விதா⁴ய ஜலக³nhதா⁴தShைப ।
ௐ ph’தி²vhைய நம:। ௐ ஆதா⁴ரஶkhதேய நம:। ௐ rhமாய
நம:। ௐ அநnhதாய நம:। ௐ ேஶஷநாகா³ய நம:।
ஸmhjhய।
தத: ேவதஸrhஷபாநாதா³ய
ௐ க³ŋhேக³ ச யiµேந ைசவ ேகா³தா³வ ஸரshவதீ।

1



பச ேத³வதா ஜா

நrhமேத³nh⁴ காேவ ஜேலऽshnhஸnhநிதி⁴ ॥
இthயேதா⁴ேபாபாthேர க³ŋhகா³தி³திrhதா²nhயாஹூய।
ௐ க³ŋhகா³தி³ஸth³ph◌⁴ேயா நம: ।
இதி க³nhதா⁴தShைப:ஸmhjhயப³th³தா⁴ஜrh⁴thவா phராrhத²ேயth ।
ௐ ஸூrhyhயshேஸாேமா யம: கால:ஸnhth◌⁴ேய ⁴தாnhயஹ:மா ।
பவேநா தி³khபதிrh⁴ ராகா ஶŋhக²சராமரா:।
ph³ரேமஶாஸநமாshதா²ய கlhphயth◌⁴வஹ ஸnhநிதி⁴mh ।
தth³விShே: பரமmh தா⁴ம ஸதா³ பயnhதி ஸூரய: ॥
ௐ விShiΝrhவிShiΝrhவிShiΝ:மth³ப⁴க³வேதா மஹாஷshய விShேராjhஞயா
phரவrhதமாநshயஅth³யph³ரமேநி th³விதியபராrhth³ேத⁴ ேவதவாராஹகlhேப
ைவவshவதமnhவnhதேர அShடாவிmhஶதிதேம கேக³ கphரத²மசரே
பா⁴ரதவrhேஷ ப⁴ரதக²Nhேட³ ஶாவாஹநஶேக ெபௗ³தா⁴வதாேர அiµகஸmhவthஸேர
அiµகமாேஸ அiµகபே அiµகதிெதௗ² அiµகவாஸேர அiµகேகா³thேராऽஹmh
அiµகஶrhமாऽஹmh
அiµகphரதா⁴நேத³வாrhசநth³வாரா மமஸபவாரshயஸmhப³shயஸகல³ேதாபஶமநாrhத²mh
ஸrhவாபதா³mhஶாnhthயrhத²mh விலத⁴நதா⁴nhயஸுக²ெஸௗபா⁴kh³யாதி³-நிகி²லஸத³பி⁴Shட-
ஸmhth³த⁴ேய
ச அiµக phரதா⁴ந ேத³வதா ஜநmh ph³ராமணவரணmh shவshthயாஹவாசநmh
கலஶshதா²நmh க³ேணஶாதி³
பசேத³வதாநவkh³ரஹ-தி³khபாலாதி³-ஸrhவேத³ைவrhேத³ேவாபி⁴சஸஹஅiµகphராதா⁴ந
ேத³வதாஜநmh கShேய ॥
இதி ஸŋhகlhப:

தத:shவshthயயநmh
ௐ shவshதி நऽ இnhth³ேரா vh’th³த⁴ரவா:shவshதிந: ஷா விவேவதா:³
shவshதிநshதாrhேயாऽShடேந:shவshதிேநா ph³’ஹshபதிrhத³தா⁴ ॥
ௐ ph’நிமாதர: ஶுப⁴mhயாவாேநா வித³ேத²ஷு ஜkh³மய:
அkh³நிrhவா மநவ:ஸூரசேஸா விேவேநா ேத³வாऽவஸாக³மnhநிஹ ॥
ௐ ப⁴th³ரŋhகrhேணபி⁴ ஶ ◌்’iΝயாம ேத³வா ப⁴th³ரmhபேயமாபி⁴rhயஜthரா:
shதி²ைரரŋhைக³shShவாmh ஸshதபி⁴rhvhயேஶம ேத³வதmh யதா³: ॥
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பச ேத³வதா ஜா

ஶதnhiν ஶரேதா³அnhதி ேத³வா யாthராநசkhரா ஜரஸnhதநாmh
thராேஸா யthர பிதேரா ப⁴வnhதி மாேநா மth³யா ஷதாrhக³nhேதா: ॥
ஆதி³திrhth³ெயௗரதி³ரnhதமதி³திrhமாதா ஸபிதா ஸthர:
விேவேத³வா அதி³தி: பசஜநா அதி³திrhஜாதமாதி³திrhஜநிthவmh ॥
தீ³rhகா⁴thவாய ப³லாய வrhசேஸ ஸுphரஜாshவாய ஸஹஸா அேதா² வ
ஶரத³ஶதmh ௐ th³ெயௗ: ஶாnhதிரnhத ◌ँ ஶாnhதி ph’தி²வீ
ஶாnhதிராப: ஶாnhேதாஷத⁴ய: ஶாnhதி: ।
வநshபதய:ஶாnhதிrhvhவிேவேத³வா: ஶாnhதிrhph³ரம ஶாnhதி ஸrhவ ◌ँ
ஶாnhதி: ஶாnhதிேரவ ஶாnhதி:ஸாமா ஶாnhதிேரதி⁴ ॥
மŋhக³ளmh ப⁴க³வாnh விShiΝ: மŋhக³ளmh க³ட³th◌⁴வஜ: ।
மŋhக³ளmh Nhட³கா: மŋhக³ளாயதேநா ஹ: ।
ௐ யmh ph³ரம ேவதா³nhதவிேதா³ வத³nhதி பரmh phரதா⁴நmh ஷmh ததா²nhேய ।
விவsh’ேத: காரணவரmh வா தshைம நேமா விkh◌⁴நவிநாஶநாய॥
தத: கலஶஸmhshதா²பநmh ।
ௐ ⁴ர ⁴ரshய தி³திர விவதா⁴யாவிவய ⁴வநshய த⁴rhth।
ph’தி²வீயchச² ph’தி²வீmh th³’rhட²mhஹ ph’தி²வீmh மாrhட²mh: ॥
இதி ⁴shபrhஶ:।
ௐ மாநshேதாேக தநேய மாந ஆமாேநா ேகா³ஷுமாேநா அேவேஷஷ:

மாேநா வீராnh th³ர பா⁴ேநா வதீ⁴rhஹவிShமnhத:ஸதா³thவாஹவாமேஹ ॥
இதி ேகா³மயshபrhஶ:।
ௐ தா⁴nhயம தி⁴iν ேத³வாnhphராணயthேவாதா³நாயthவா
vhயாநாயthவா தி³rhகா⁴மiνphரதி மாேஷ தா⁴nhேத³ேவா வ:ஸவிதா
ரNhயபாணி: phரதிkh³’ph◌⁴ண thவchசி²th³ேரண பாணிநா சுேஷthவா
மநாmh பேயா॥
இதி தா⁴nhய shபrhஶ:।
ௐ ஆkh◌⁴ரகலஶmh மயாthவாவிஶnhthவிnhத³வ: நrhஜாநிவrhthதshவஸாந:
ஸஹshரmh ⁴ேவாதா⁴ரா பயshவதீ நrhமா விஹதாnhth³ரயி: ॥
இதி கலஶshபrhஶ:

devataa5pujaa.pdf 3
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ௐ வணshேயாthதmhப⁴நம vhவணshயகmhப⁴ ஸrhஜநீேதா² வணshய
’தஸத³nhய வணshய
’த ஸத³நம வணshய ’த ஸத³நம வணshyh ’தஸத³நமாth ॥
ௐ யா: ப²நீrhயா அப²லா அShபாயாச Shபிணீ:
ph³’ஹshபதிphரஸூதாshதாேநா iµசthவrhட²mhஹஸ: ॥
இதி ப²லmh ।
ௐ காNhடா³thகாNhடா³thphரேராஹnhதி பஷ: பரஷshப ஏவாேநா ³rhேவ phரதiν
ஸஹshேரண ஶேதந ச ॥
இதி ³rhவா

ௐ பவிthேரshேதா² ைவShணvhெயௗ ஸவிrhவ: phரஸவ உthநாmhயchசி²th³ேரண
பவிthேரண ஸூrhyhயshய ரபி: ◌⁴
தshயேத பவிthராபேத பவிthர தshய யthகாம: ேநதchச²ேகயmh ॥
ௐ ரNhயக³rhப: ◌⁴ ஸமவrhthததாkh³ேர ⁴தshய ஜாத: பதிேரக।ஆth ஸதா³தா⁴ர
ph’தி²வீmh th³யாiµேத மாmh கshைம ேத³வாய ஹவிஷா vhவிேத⁴ம॥
இதி ரNhயத³mh ॥
ௐஅmhேப³ऽmhபி³ேகऽmhபா³ேகऽநமாநயதிகச நஸஸshthயவக:ஸுப⁴th³காŋhகாmhபிலவாநீmh
॥
இthயாmhராதி³ பlhலவாnh

ௐ rhத³வி பராபத ஸுrh நராபத வshேநவ விkh வஹா இஷrhஜmh
ஶதkhரேதா: ॥
இதி rhணபாthரmh rhணபாthராய தா⁴nhயம ப²thவா நாேகலmh சேத ப²thவா
।
சேத லச பthnhயா ப³ேஹா ராthேர பாrhேவ நthராணி பமவிெநௗ
vhயாthதmh
இShணnhநிஷாiµmhம இஷாணஸrhவேலாகmhம இஷாண ॥
இதி வshthரmh
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ௐ அkh³நிrhjhேயாதிrhjhேயாதிரkh³நி: shவாஹா ஸூrhேயா jhேயாதிrhjhேயாதி: ஸூrhய:
shவாஹா
அkh³நிவrhேசா jhேயாதிவrhச:shவாஹா ஸூrhேயாவrhேசா jhேயாதிவrhச:shவாஹா
jhேயாதி:ஸூrhyhய ஸூrhேயா jhேயாதி:shவாஹா ॥
இதி தீ³பmh

ௐ த³தி⁴khkhராph³ேऽ அகாஷShேரவshய vhvhயாந: ।
ஸுரபி⁴ேநா iµகா²கrhthphரண ஆ◌ँதாஷth ॥
இதி ஸத³தி⁴ ஜலmh

ஆkh’Shேணதி மnhthேரண வshthரஸமrhபணmh

ௐ மேநா ஜுதிrhஜுஷதாமாjhயshய ph³’ஹshபதிrhயjhஞமnhதேநாthவShட◌ँ
யjhஞmh ஸமnhத³தா⁴।
விேவேத³வா ஸ இஹ மாத³யnhதாேமாmhphரதிShட² ॥
ௐ க³nhத⁴th³வாராmh ³ராத⁴rhஷாmh நிthயShடாmh கணீmh ।
ஈவmh ஸrhவ⁴தாநாnhதாேஹாபவேய யmh ।
இதி சnhத³நmh

தத: கலஶாவாஹநmh பேட²th

ஸrhேவ ஸiµth³ரா:ஸதshதீrhதா²நி ஜலதா³நதா:³।
ஆயாnhேத³வஜrhத²mh ³தயகாரகா:
கலஶshய iµேக² விShiΝ: கNhேட² th³ர:ஸமாத: ।
ேல thவshய shதி²ேதா ph³ரமா மth◌⁴ேய மாth’க³:shmh’தா: ॥
ௌ  ஸாக³ரா:ஸrhேவ ஸphதth³வீபா வஸுnhத⁴ரா ।
’kh³ேவேதா³ऽத² யஜுrhேவத:³ஸாமேவேதா³யத²rhவண: ।
அŋhைக³ச ஸதா:ஸrhேவ கலஶnh ஸமாதா: ॥
ௐ மேநா ஜுதிrhஜுஷதாமாjhயshய ph³’ஹshபதிrhயjhஞமnhதேநாthவShட◌ँ
யjhஞmh ஸமnhத³தா⁴।
விேவேத³வா ஸ இஹ மாத³யnhதாேமாmhphரதிShட² ॥ இதி॥
தத: கலஶ-ஜா ।
இத³mh பாth³யmh இத³mh அrhkh◌⁴யmh இத³mh shநாநீயmh ஜலmh ph³ரமேண நம: ॥
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அnhநrhைய நம: ।
லmhைய நம: ।
கா³யthrhைய நம: ।
ஸrhவதீrhேத²ph◌⁴ேயா நம: ।
ஸrhவேthேரph◌⁴ேயா நம: ॥
ஏவேமவ க³nhதா⁴த-Shப ŋhமாதி³ th³ரvhைய:ஸmhjhய
ப³th³தா⁴ஜ: phராrhத²ேயth ।
கலஶாதி⁴Shடா²th’ேத³வதா தா: phரஸnhேநா ப⁴வத

ஸத: கலஶேரா பா⁴ேக³ கshmhசிthபாthேர பசேத³வஜாமாரேப⁴th
தthராெதௗ³ Shபாஜmh kh’thவா th◌⁴யாேயth।
ௐ ஸrhவsh²லதiνmh க³ேஜnhth³ரவத³நmh லmhேபா³த³ரmh ஸுnhத³ரmh
phரshபnhத³mh மத³க³nhத⁴ph³த⁴ம⁴பvhயாேலாலக³Nhட³shத²லmh ।
த³nhதாகா⁴தவிதா³தாதி⁴ைர:nh³ரேஶாபா⁴கரmh
வnhேத³ைஶலஸுதாஸுதmh க³ணபதிmh தி⁴phரத³mh காமத³mh ।
ௐ ப⁴க³வnh க³ேணஶ shவக³ணஸmhத இஹாக³chச²இஹ
திShட² ஏதாmh ஜாmh kh³’ஹாNh ।
இthயாவய இத³mh பாth³யmh இத³மrhkh◌⁴யmh இத³mh shநாநீயமாசநியச
ஜலmh ஸமrhபயா।
தத:ஸாதா⁴ய ஸவாஹநாய ஸபவாராய ௐ ப⁴க³வேத க³ேணஶாய நம: ।
இத³mh சnhத³நத³mh nh³ரேமதாநதாmhச ஸமrhபயா ஸாதா⁴ய
ஸவாஹநாய ஸபவாராய ௐ ப⁴க³வேத க³ேணஶாய நம: ।
இத³mh Shபmh
³rhவாத³லmh ⁴பmh தீ³பச ஸமrhபயா ஸாதா⁴ய ஸவாஹநாய
ஸபவாராய ௐ ப⁴க³வேத க³ேணஶாய நம: ।
இத³mh ைநேவth³யmh நராசமநீயmh
ஜலmh தாmh³லmh கி³ப²லmh த³th³ரvhயச ஸமrhபயா ஸாதா⁴ய
ஸவாஹநாய ஸபவாராய ௐ ப⁴க³வேத க³ேணஶாய நம: ।
ஏவmh ஸமshதேத³வஜநmh காrhயmh
தேதா ரதா⁴ஜ:
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பச ேத³வதா ஜா

ௐ ேத³ேவnhth³ர ெமௗமnhதா³ரமகரnhத³க: ।
விkh◌⁴நmh ஹரnh ேஹரmhப³ சரmh³ஜேரணவ: ।
ப⁴க³வாnh க³ேணஶ:ஸmhத: phரஸnhேநா ப⁴வ ।
இதி phரணேமth ।
ந: Shபmh kh³’thவா ।
ௐ ரkhதாph³ஜkh³மாமயதா³நஹshதmh ேகர ஹாராŋhக³த³
Nhட³லாTh◌⁴யmh ।
மாணிkhயெமௗmh தி³நநாத²ேமாTh◌⁴யmh ப³nh⁴ககாnhதிmh
விலஸth thேநthரmh ।
இதி th◌⁴யாthவா

ப⁴க³வாnh ஸூrhயநாராயண இஹாக³chச²இஹ திShட²
மthக²◌़ ◌்’தா ஜாmh kh³’ஹாண
இthயாவாய ।
rhவthஜூபகரநி ஸமrhphயmh

ௐ நமshஸவிthேர ஜக³ேத³கசுேஷ ஜக³thphரஸூதிshதி²திநாஶேஹதேவ ।
thரயிமயாய th³thமதா⁴ேண விரசிநாராயண ஶŋhகராthமேந ॥
இதி phரணேமth
ந: Shபமாதா³ய ।
ௐ ஶாnhதாகாரmh ⁴ஜக³ஶயநmh பth³மநாப⁴mh ஸுேரஶmh
விவாதா⁴ரmh க³க³நஸth³’ஶmh ேமக⁴வrhணmh ஶுபா⁴ŋhக³mh ।
லகாnhதmh கமலநயநmh ேயாகி³பி⁴rhth◌⁴யாநக³mhயmh வnhேத³
விShiΝmh ப⁴வப⁴யஹரmh ஸrhவேலாைககநாத²mh ।
இதி th◌⁴யாthவா

ப⁴க³வnh விShே இஹாக³chச²இஹ திShட² மthkh’தாmh ஜாmh kh³’ஹாண
இthயாவாஹநாதி³ rhவவth ௐ விShணேவ நம: ௐ நாராயய நம: ।
இதி ேஜாபகாரநி ஸமrhphய

ௐ kh’Shய வாஸுேத³வாய ஹரேய பரமாthமேந
phரணதkhேலஶநாஶாய ேகா³விnhதா³ய நேமா: நம: ।
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இதி phரணேமth ।
ந: Shபமாத³ய ।
ௐ th◌⁴யாேயnhநிthயmh மேஹஶmh ரஜதகி³நிப⁴mh சாசnhth³ராவதmhஸmh
ரthநாகlhேபாjhjhவலாŋhக³mh பரஶுmh’க³வராபி⁴திஹshதmh phரஸnhநmh ।
பth³மாநmh ஸமnhதாthshதமமரக³ணrhvhயாkh◌⁴ரkh’தி வஸாநmh விவாth³யmh
விவவnhth³யmh நிகி²லப⁴யஹரmh பசவkhthரmh thேநthரmh ॥
இதி th◌⁴யாthவா

ப⁴க³வnh மஹாேத³வ இஹாக³chச²இஹ திShட² மthkh’தா ஜாmh kh³’ஹாண ।
இthயாவாய ஸmhjhய

ௐ பா³ேணவராய நரகாrhவதாரநாய jhஞாநphரதா³ய கமயஸாக³ராய ।
கrhரnhத³த⁴வேளnh³ஜடாத⁴ராய தா³th³rhய:³க²த³ஹநாய நம: ஶிவாய ॥
இதி phரணேமth

ந: Shபமாத³ய

ௐ காலாph◌⁴ராபா⁴mh காடாைரலப⁴யதா³mh ெமௗப³th³ேத⁴nh³ேரகா²mh ஶŋhக²mh
சkhரmh
kh’பாணmh thஶிக²மபி கைரth³வஹnhதீmh thேநthராmh ।
mhஹshகnhதா⁴தி⁴டா⁴mh th⁴வநமகி²லmh ேதஜஸா ரயnhதீmh th◌⁴யாேய ³rhகா³mh
ஜயாkh²யாmh
thத³ஶ: பvh’தாmh ேஸவிதாmh தி⁴காைம: ।
இதி th◌⁴யாthவா

ௐ ப⁴க³வதி ³rhேக³ shவக³ணஸmhேத இஹாக³chச² இஹா திShட² மthkh’தாmh
ஜாmh
kh³’ஹாண-இthயாவாய ஸாதா⁴ைய ஸவாஹநாைய ஸபவாராைய ௐ
ப⁴க³வthைய
³rhகா³ைய நம: ।
இதி ேஜாபகரநி ஸமrhphய

ௐ ஸrhவமŋhக³ளமாŋhக³lhேய ஶிேவ ஸrhவாrhத²ஸாதி⁴ேக ।
ஶரNhேய thrhயmhப³ேக ெகௗ³ நாராயணி நேமாऽshேத।

8 sanskritdocuments.org



பச ேத³வதா ஜா

இதி phரணேமth

ந: Shபமாதா³ய

ௐ ஆkh’Shேணந ரஜஸாவrhதமாேநா நிேவஶயnhநmh’தmh மrhthயmh ச
ரNhேயந ஸவிதா ரேத²நா ேத³ேவா யாதி ⁴வநாநி பயnh ।
ௐ ப⁴க³வnhத:ஸூrhயாத³ேயா நவkh³ரேஹnhth³ராதி³ேலாகபாலா: kh³ராமேத³வதா:
லேத³வதா ஸrhவேத³vhயச இஹாக³chச²த அthர திShடத மthkh’தாmh ஜாmh
kh³’த

இthயாவாய

இத³mh பாth³யmh இத³மrhkh◌⁴யmh ।
இத³mh shநாநீயத³mh நராசமநீயmh ஜலmh ச ஸமrhபயா ।
இத³mh சnhத³நmh ஏதாநதாmhச ஸமrhபயா ।
ஏதாணி Shபாணி விlhவபthராணி ⁴பmh
தீ³பmh ைநேவth³யmh நராசமநீயmh ஜலmh ச ஸமrhபயா ।
ௐ ஸூrhயாதி³ நவkh³ரேஹph◌⁴ேயா நம: ।
ௐ இnhth³ராதி³ ேலாகபாேலph◌⁴ேயா நம: ।
ௐ kh³ராமேத³ேவph◌⁴ேயா நம: ।
ௐ லேத³ேவph◌⁴ேயா நம: ।
ௐ இShடேத³ேவph◌⁴ேயா நம: ।
ஸrhேவph◌⁴ேயா: ேத³ேவph◌⁴யshததா² ச ஸrhவாph◌⁴ேயா ேத³ேவph◌⁴ேயா நேமா: நம: -

இதி ேஜாபகரநி ஸமrhphயmh

ௐ ஸrhேவ ேத³வாshஸrhவா ேத³vhயச தா: phரஸnhந ப⁴வத ।
ஶிவshய க³ணபேதrhவிShேrhஸூrhயshய ³rhகா³யா வா phரதா⁴நேத³வதாயா:
rhேவாkhத-th◌⁴யாநவாkhேயந
th◌⁴யாநmh th◌⁴’thவா rhவth ஆவாய ேஜாபகரநி ஸமrhphய ।
ௐ கrhரவrhதிஸmhkhதmh ேகா³kh◌⁴’ேதந ச தmh ।
நீராஜநmh மயா த³thதmh kh³’ஹாண பரேமவர ॥
இதி நீராஜநmh நிேவth³ய

ௐ அjhஞாநாth³விshmh’ேதrhph◌⁴ராnhthயா யnhnhநமதி⁴கmh kh’தmh ।
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விபதச தthஸrhவmh மshவ பரேமவர ॥
ஆவாஹநmh ந ஜாநா ந ஜாநா விஸrhஜநmh ।
ஜாைசவ ந ஜாநா mhயதாmh பரேமவர ॥
ௐ அபராத⁴ஸஹshராணி khயnhேத ऽஹநிஶmh மயா ।
தா³ேஸாऽயதி மாmh jhஞாthவா மshவ ஜக³தீ³வர ॥
இthயபராத⁴மாrhஜநmh thShபாஜrhநிேவth³ய ஶŋhக²க⁴Nhடாவாத³ைநrhேத³வாதி³கmh
shthவா phரணmhய।
ௐ யாnh ேத³வக³shஸrhேவ ஜாமாதா³ய மாமகீmh ।
ஜாராத⁴நகாேலஷு நராக³மநாய ச ॥
ௐ க³chch² க³chch² பரmh shதா²நmh shவmh தா⁴ம பரேமவர ।
ஆவாஹநshய ஸமேய யதா²shயாthநராக³ம: ॥
இதி ஸmhஹார iµth³ரயா விஸrhஜநmh kh’thவா ।
ௐ kh’ைததத³iµகேத³வதாஜநகrhமண: ஸாŋhக³தாth³th◌⁴யrhத²mh ph³ராமய
த³mh ஸmhphரத³ேத³ ।
இதி பசேத³வதா ஜா பth³த⁴தி ।
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