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॥ ரா ரிஸூ தா மக ேத³வீ ேதா ர ॥

க³ேணஶாய நம: ॥
ரா ரிேத³வீ ரப ³ேயऽஹ ஶர க³தவ ஸலா ।
கராலவத³நா ரு’ து³ ட ³ரஹவி னீ ॥ 1॥
நமாமி க² ³க³ஹ தா தா ேக²டஹ தா ப⁴யானகா ।
வரதா³ப⁴யஹ தா ச ப⁴ தேலாகப⁴யாபஹா ॥ 2॥
ஶூலஹ தா ஶ க²ச ரக³தா³சாேபஷுதா⁴ரிணீ ।
சது பு⁴ஜாம டபு⁴ஜா ³விபு⁴ஜாமரிம தி³னீ ॥ 3॥
அ டாத³ஶபு⁴ஜா ல மீ த³ஶஹ தா ஸர வதீ ।
ஸ வஸ ப ரதா³ ரீ ச ஸ வவி ³யா ரதா³யினீ ॥ 4॥
ஸஹ ரபா³ஹுசர ஸஹ ரமுக²ேலாசநா ।
ஸஹ ரமுகுேடாேபதா ஸஹ ரசர பு³ஜா ॥ 5॥
ப ³மேயானிமுகா² ³ஜ தா² வி ணுவ : த²ல தி²தா ।
வா கனிலயா ெகௗ³ரீ வ ேத³ தி ரயா மிகா ॥ 6॥

ஆ ப⁴ யா ைவ ணவீ ேசா ³ரா குலானிவிபு³த⁴ ³விஷா ।
யா நி த³ஹதி ர தா தா வ ேத³ஸி ஹவாஹநா ॥ 7॥
மது⁴ைகடப⁴ஸ ஹார மஹிஷாஸுரம த³ன ।
யாऽகேரா ெனௗமி து³ கா³ தா வத⁴ ஶு ப⁴னிஶு ப⁴ேயா: ॥ 8॥
இ ³ராதி³ஸ வேத³வாநா ஸூ யாதி³ ேயாதிஷாமபி ।
ஸ வஶ தி வ பா யா ரா ரீ தா ரணமா யஹ ॥ 9॥
ரா ரிஸூ த ஜேப ³ரா ெரௗ ரிவார ச தி³ேன தி³ேன ।
⁴த ேரதபிஶாசாதி³ேசாரஸ பாதி³ ஶன ॥ 10॥
இதி ரா ரிஸூ தா மகேத³வீ ேதா ர ஸ ண ॥
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