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॥ஸ பப⁴ய ஶக மனஸா ேதா ர ॥

⁴யான
சாருச பகவ பா⁴ ஸ வா க³ஸுமே ஹரா ।
நாேக³ ³ரவாஹினீ ேத³வீ ஸ வவி ³யாவிஶாரதா³ ॥
நாராயண உவாச -

நம:ஸி ³தி⁴ வருபாைய வரதா³ைய நேமா நம: ।
நம: க யபக யாைய ஶ கராைய நேமா நம: ॥ 1॥
பா³லாநா ர ணக ைய நாக³ேத³ ைய நேமா நம: ।
நம ஆ தீகமா ேர ேத ஜர கா ைய நேமா நம: ॥ 2॥
தப வி ைய ச ேயாகி³ ைய நாக³ வ ேர நேமா நம: ।
ஸா ⁴ ைய தப யாருபாைய ஶ பு⁴ ேய ச ேத நம: ॥ 3॥
॥ ப²ல ருதி: ॥
இதி ேத கதி²த ல மி மனஸாயா தவ மஹ ।
ய: பட²தி நி யமித³ ராவேய ³வாபி ப⁴ தித: ॥
ந த ய ஸ பபீ⁴தி ைவவிேஷாऽ ய ரு’த ப⁴வதி ।
வ ஶஜாநா நாக³ப⁴ய நா தி ரவணமா ரத: ॥
॥இதி மனஸா ேதா ர ॥
ேஹ ல மீ யஹ மனஸா ேத³வீ கா மஹா ேதா ர கஹா ைஹ ।
ேஜா நி ய ப⁴ தி வக இேஸ பட⁴தா யா ஸுனதா ைஹ
உேஸஸா◌ँேபா கா ப⁴யநஹீ ேஹாதாஔரவிஷபீ⁴அ ரு’த ேஹாஜாதா
ைஹ ।
உஸேக வ ஶ ேம ஜ ம ேலேனவாேலா ேகா இஸேக ரவண

மா ர ேஸ ஸா◌ँேபா கா ப⁴ய நஹீ ேஹாதா ।
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