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Renuka Stavaraj Stotram Kaularnava

ேரiΝகாshதவராஜshேதாthரmh ெகௗலாrhணேவ ைப⁴ரேவாkhதmh

 க³ேணஶாய நம: ।
ஸதா³ஶிவmh நமshkh’thய உமாmh ³rhகா³mh க³ேணவரmh ।
வயா ேரiΝகாshேதாthரmh ⁴khதி-iµkhதி-ப²லphரத³mh ।
³phதphரகட-th³தா⁴நாmh ேயாகி³நீ சkhர-பா³காmh ।
நமா ஶிரஸா நாத²mh கால ெகௗேலவரmh phர⁴mh ॥
ஆநnhத³-பீட²-மth◌⁴யshத²மாநnhத³-பரேவShதmh ।
phரணmhய ச லாநnhத³mh jhஞாநாநnhத³-phரகாஶகmh ॥
அரmh ரமாth³யnhதmh phரkh’திmh ஷmh பரmh ।
தmh வnhேத³ஸchசிதா³நnhத³ேமகவீரmh ஸஶாmhப⁴வmh ॥
mhஹபrhவதமாநmh ேத³வேத³ேவவேராthதமmh ।
தthரshத²ச ஸுரவாநமாthேரயmh ph³ரமவாதி³நmh ॥
அiνஸூயா வரmh phராphதmh thரshேநேஹந வthஸலாmh ।
யthர ேயாகீ³வேரா விShiΝ:ஸmhப⁴விShயthவேயாநிஜாmh ॥
நாநாேபா⁴க³ஸமாகீrhணmh khட³ேத phரமதா³தி³பி: ◌⁴ ।
மதி³ராநnhத³ைசதnhயmh jhஞாநாநnhத³phரேபா³த⁴கmh ॥
ஜமத³kh³ேநsh யா பா⁴rhயா ேரiΝகா நாம விதா ।
ராமமாேததி விkh²யாதா thஷு ேலாேகஷு விshth’தா ॥
த³thதாthரேயா மஹாthமாऽெஸௗ நாக³பிŋhக³லrhவகmh ।
ேரiΝகாயா: விநிphதmh ஸth³பா⁴வmh பீ³ஜiµthதமmh ॥
மாயா பீ³ேஜந ஸmhkhதmh மஹாபீேடா²th³ப⁴வmh ஶுப⁴mh ।
தthரshதா² ஶாmhப⁴வீ ஶkhதி: ேஸாமயா ச லாnhவயா ॥
லாலவிபா⁴ேக³ந வாம-த³ண-ஸmhjhஞகmh ।
ஸnhதாநmh th: phரகாரmh ச:mhஹாஸேந ஸதா³॥
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khரமபீேட:²ஸதா³ khதmh th³வீப-th³வீபாnhதேர shதி²தmh ।
பசாஶth³வrhணேப⁴ேத³ந மnhthரயnhthராணி ைவ shதி²தmh ॥
சShகmh பசகmh ஷThகmh சShகmh பசகnhthகmh ।
வஷThகார:ஸiµthபnhந: ெகௗமாrhயா ப³காth³வய:॥
ஷTh³பி: ◌⁴ சkhைரsh ைவ ேத³vhயா:கNhடா²th³யாைசவ ைப⁴ரவா: ।
யா khரேமண ஸmhkhதா ச:ஷShTh²யாsh ேத³வதா:॥
ph³ரா மாேஹவ ைசவ ெகௗமா ைவShணவீ ததா² ।
வாரா ச தேத²nhth³ராணீ சாiµNhடா³ ச ஶிேவாth³ப⁴வா ॥
phரேயாேக³ வாணmh ெகௗலmh ஆதா³வாய ஜயnhதிகா ।
சரthகmh phரதைசவ ேத³வீ ேகாShேட²ந சாShடதா⁴ ॥
மாேஹnhth³ ச ததா²kh³ேநயீ யாmhயாmh ைநrh’thய வாணீ ।
வாயvhயாmh  ச ெகௗேவ ஈஶாnhயாmh தி³vhயேயாகி³நீ ॥
உTh³யாயநீ ஜலnhத⁴ காமபா ச யா shதி²தா ।
ெகௗலாrhணேவ shதி²தா யா ச மnhthேர சkhேர  யா shதி²தா ॥
phரஸnhநா phரகடா ைசவ ஸஹஜா லஜாத³ய: ।
ேthரபாலாச தி³khபாலா ேவதாலாைசவ ராஸா:॥
பிஶாசா க³ணக³nhத⁴rhவா ஶாகிநீ டா³கிநீ ததா² ।
க²◌़ே◌சரா ⁴சராைசவ பாதாலாசாnhதகா:³॥
நாநாபத⁴ரா ஸrhேவ ப³ஜாபி⁴காŋhண: ।
அதி⁴காரshவேபண விசரnhதி மதேல ॥
khட³ேத ேயாகி³நீ vh’nhத³mh ேthரமாth’kh³’ேஹ shதி²தmh ।
ேகசிth³ கா³யnhதி nh’thயnhதி ஜயnhதி shவnhதி ச ॥
ஹஸnhதி கிலகிலாயnhதி க³rhஜயnhதி மஹாப³லா: ।
மாth’பாேதா³th³ப⁴வா ஸrhேவ மாth’மNhட³லஸmhshதி²தா ॥
தnhமth◌⁴ேய ஶாmhப⁴வீ ஶkhதிrhேரiΝகா ஸுரதா ।
ராவNhயைசவ ஶாkhேதயமShடvhயா ஶாmhப⁴வீபத³mh ॥
ேதந ஸா ஶாmhப⁴வீ phேராkhதா ஹகாராth³தி⁴ கலாshmh’தா ।
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ph³ரமா விShiΝச th³ரச ஈவர: ஶிவ ஏவ ச ॥
மாலாபீ³ஜஸiµthபnhநா ஸா ஶkhதிrhேரiΝகா மதா ।
நேமாऽsh ேத மஹாேத³வி மஹாமாேய நேமாऽsh ேத ॥
நேமாऽsh ேத வீரப⁴th³ேர வீரமாthேர நேமாऽsh ேத ।
ராமமாthேர நமshph◌⁴யmh thஷு ேலாேகஷு தா ॥
நேமாऽsh லெகௗேலஶி நேமாऽsh jhஞாநைப⁴ரவி ।
நேமாऽsh jhஞாநேக³ஸrhேவ ஸrhேவவ நேமாऽsh ேத ॥
ராேமவ நமshph◌⁴யmh காேமவ நேமாऽsh ேத ।
ப⁴th³ரகா நமshph◌⁴யmh காேமவ நேமாऽsh ேத ॥
ஜமத³kh³நிphேய ஶுph◌⁴ேர ேரiΝேக thவாmh நேமாऽsh ேத ।
ைசதnhயவிkh³ரேஹ நிthேய vhயாபேக thவாmh நேமாऽsh ॥
thைரேலாkhயvhயாபிநீ ேத³வீ விShiΝமாேய நேமாऽsh ேத ।
ஶŋhகர-phேரமபாthரthவmh பாrhவதி thவாmh நேமாऽsh ேத ॥
ஹரகாயாrhth³த⁴வாthவmh ஶŋhக thவாmh நேமாऽsh ேத ।
ப⁴khதிphேய மஹாஶுph◌⁴ேர மாநி thவாmh நேமாऽsh ேத ॥
பசiµth³ேர மஹாiµth³ேர ⁴தபசகiµth³ேத ।
மஹாiµth³ராthேக ஶாnhேத ேரiΝகாைய நேமாऽsh ேத ॥
ஸth³பா⁴வபீ³ஜiµthபnhநmh பா⁴ேவந தவ ஸmhshதி²தmh ।
shவாthமபா⁴வாthமஜாthமshதா² ேரiΝகாைய நேமாऽsh ॥
shவchச²nhத³விஹணீ ஶkhதி:shவchச²nhேத³ந ச ஸmhshதி²தா ।
shவchச²nhேதா³nhமthதமாதŋhகீ³ ேரiΝகாைய நேமாऽsh ேத ॥
phரமthேத மதி³ராநnhேத³ மதி³ராநnhத³விkh³ரேஹ ।
சிth³ேப பரமாநnhேத³ ேரiΝகாைய நேமாऽsh ேத ॥
ஜக³th³பீ³ேஜ ஜக³th³ேப ஜக³th³⁴ேத ஜக³nhமேய ।
ஜக³nhமாேத ஜக³nhமாத: ேரiΝகாைய நேமாऽsh ேத ॥
ைவShணவீ விShiΝமாயா thவmh ேமாதmh ஸசராசரmh ।
வாசி²தாrhத²phரதா³ேத³வி தாmh வnhேத³ ேரiΝகாமஹmh ॥
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shவchச²nhத³ைப⁴ரவீசNhேட³ மாதŋhகீ³ மthதபிணீ ।
ேயாகி³நீvh’nhத³மth◌⁴யshேத² ஏகவீேர நேமாऽsh ேத ॥
ph³ரமைவNhட²th³ராth³யா iµநீnhth³ரா:th³த⁴கிnhநரா: ।
thவthபத³mh ஜயnhதீஹ மாth’பீேட² நேமாऽsh ॥
thவmh பரா thவmh ச பயnhதீ மth◌⁴யமா thவmh ச ைவக² ।
’kh³யஜு:ஸாமாத²rhவாணி ஶph³த³ph³ரமாthேக நம:॥
யjhஞவிth³யா thஸnhth◌⁴யா thவmh ேவத³க³rhபா⁴ ஸுேரவ ।
க³ŋhகா³ க³யா ச கா³யth மாதாரநிவாநீ ॥
thவmh shவாஹா thவmh shவதா⁴ ைசவ பசயjhஞமஹாமக²◌़ே◌ ।
யshய ஜாதி th³விேஜnhth³ராmh மாth’ŋhக³மேஹவ ॥
thவmh ச கா மஹாகா மஹால ஸரshவதீ ।
thரா thவதா thவmh ச ேரiΝகாைய நேமாऽsh ேத ॥
கபாநீ காகாthவmh ைப⁴ரவீ thவmh சாmhபி³கா ।
மாேஹnhth³ thவmh விஶாலா ேரiΝகாைய நேமாऽsh ேத ॥
ேthரஜா பீட²ஜா thவmh ச மnhthரஜா thவmh கலாmhபி³ேக ।
phரஸnhநா phரகடா thவmh ச ஸஹஜா thவmh ச ேரiΝேக ॥
வாேம jhேயShேட² ச ெரௗth³ேர ச மாநீ மnhthரேயாகி³நீ ।
ேவத³th³தா⁴nhதயாநிthயmh தாmh வnhேத³ ேரiΝகாமஹmh ॥
ஸுரjhேயShேட²ஸுராநnhேத³ஸrhவேத³வமயீ ஶிேவ ।
ஸchசிதா³நnhத³சிth³ேப விேவவ நேமாऽsh ேத ॥
பீட²ேthேர மஶாேந ச khட³ேத vh’nhத³ைப⁴ரவீ ।
சthவா ேயாகி³நீ vh’nhேத³ ேரiΝகாைய நேமாऽsh ேத ॥
ச:ஷSh²sh ேயாகி³nhயா:th³த⁴ஸŋhக⁴Thடேமலேக ।
மாth’மNhட³லமth◌⁴யshேத² ேரiΝகாைய நேமாऽsh ேத ॥
மnhthரயnhthரலாth³ேய  லெகௗேலவ ஶிேவ ।
jhஞாநாநnhத³ஸுராrhேண ேரiΝகாைய நேமாऽsh ேத ॥
சரShடகபீடா² thவmh மாயா ஸா சNh³கா மதா ।
பி³nh³-நாத³-கலா-jhேயாதி: ஶிவஶkhதி:ஸுஶாmhப⁴வீ ॥
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பசபீ³ஜஸமாkhதா பசphரணவஸmhப⁴வா ।
உகாரவிkh³ரஹா ஶkhதி:ஸமயா சசலாmhபி³கா ॥
ெகௗலாnhவயஸiµth³⁴ேத ெகௗகாnhவயேத ।
பா⁴ரதீ ைசகவீரா thவmh லெகௗலாnhதராநீ ॥
ராஜராேஜவ thவmh ச mhேஹ சNhேட³வ மேத ।
shவchச²nhதா³ப⁴வா phேராkhதா ஸா ஶkhதிrhமாth’மNhட³ேல ॥
ஆதி³ஸூthரkhரைமrhkhதmh மth◌⁴யஸூthரmh தைத²வ ச ।
ஸmhவrhthதமNhட³லாnhதshேத² வீரமாthேர நேமாऽsh ேத ॥
லாவமதா² vh’ா அmhபா³நாத²பா³கா ।
அkh’Shடேகதகி thவmh ச ph³ேஜ சNh³ நேமாऽsh ேத ॥
³தீ ப³கெகௗமாrhயா ைப⁴ரவீ ேthரபாலகா ।
th³த⁴ஸŋhக⁴Thடேயாகி³nhயாmh khட³ேத மாth’மNhட³ேல ॥
ேயாகி³நீ பீட²மth◌⁴யshத²mh மஹாபீட²mh ஸஶாmhப⁴வmh ।
ஏகவீராரmh ph³ரம ஸூரth³தா⁴லயmh பரmh ॥
ஹmhஸபrhயŋhகமாட⁴mh thேகாணmh பீ³ஜரகmh ।
ஏகவீராத³mh பீ³ஜmh வாkh³ப⁴வmh பரேமவரmh ॥
thபீ³ஜmh பா³ணஸmhkhதmh thஶThேகாShட²த³ேல shதி²தmh ।
தnhமth◌⁴ேய ஶாmhப⁴வீ பீ³ஜேமகவீரmh சிதா³thமகmh ॥
thேகாnhேயகபீ³ஜச மாயாபீ³ேஜந ேவShதmh ।
ஆநnhத³ கnhத³கlhேலாலmh ஹஸnhதmh மாth’மNhட³லmh ॥
ph³ரமா விShiΝrhமஹாேத³வ இnhth³ராth³யாைசவ ேத³வதா ।
யth³பீ³ஜmh மாth’பீட²shத²mh ஶாmhப⁴வmh தmh நமாmhயஹmh ॥
அகாரshயாShடமmh பீ³ஜmh ஶிவஶkhதிஸமnhவிதmh ।
தnhமth◌⁴ேய வshநிShkhராnhதmh ஏகவீரmh ஸஶாmhப⁴வmh ॥
’தி³மth◌⁴ேய shதி²தmh பth³மmh ’தி³ பth³மmh ஸகrhணகmh ।
தnhமth◌⁴ேய வshநிShkhராnhதேமகவீரmh ஸஶmhப⁴வmh ॥
ஸrhவநாஶுப⁴thவச டshத²mh பீ³ஜமvhயயmh ।
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ஹகராrhத⁴லத⁴ரேமகவீேர நேமாऽsh ேத ॥
நிthயkhnhேந மத³th³ராேவ phராணவாthமஸmhjhஞேக ।
’lhேலக²◌़ே◌ ஸchசிதா³நnhேத³ விேவவ நேமாऽsh ேத ॥
லபŋhகஜமாrhதNhேட³ஹmhஸாே phராணதா⁴ணீ ।
ைசதnhயவிkh³ரேஹ நிthேய ேரiΝகாைய நேமாऽsh ேத ॥
கத³mhப³ேகா³லகாகாேர ph³ரமரnhth◌⁴ரவிலmhபி³நீ ।
ஸூமஸூமாnhதேர நிthேய ேரiΝகாைய நேமாऽsh ேத ॥
ேகnh:³shரவத ஶkhதி:ஷThசkhரkhரமேப⁴தி³நீ ।
ph³ரமரnhth◌⁴ேர விநிShkhராnhேத ேரiΝகா vhேயாமமNhட³ேல ॥
ŋhக³thரயாnhேத நிShkhராnhேத ஶூnhேய நாத³விநிkh³ரேஹ ।
நிராலmhேப³ நிராபா⁴ேஸ ேரiΝகாைய நேமாऽsh ேத ॥
நாபி⁴ேலஷு யா ஶkhதி:Nh³lhயா:ஸrhபபிணீ ।
ஷThசkhரவிnh³நாதா³nhேத ேரiΝகா vhேயாமமNhட³ேல ॥
இடா³ பிŋhக³லமth◌⁴யshேத² ph³ரமமாrhக³phரவாநீ ।
mh’லதnhேபண மாmhஶு நிthயmh சிதா³mhபி³ேக ॥
th³வாஸphததி-ஸஹshராணி நா³ vh’nhதா³நி சாலேயth ।
ேஸாம-ஸூrhயாkh³நிபி⁴nhேநऽ சிth³ேப பரமாmh’ேத ॥
ஶஶிேகா ஸமாபா⁴ேஸ அவ: ph³ரமமNhட³ேல ।
அசேல ஸrhவ⁴தshேத² ராமமாthேர நேமாऽsh ேத ॥
அnhத:கரணஸmhப³nhதி⁴ நா³யnhthரphரவாநீ ।
phரணவாthமக ஹ:ஸmhயkh ’thphரShேட² phரதிதிShட²தி ॥
ஆதா⁴ேர நாபி⁴ மth◌⁴யshேத²’thபth³ம-கNhட²-தாேக ।
phராணshயாnhதrhக³ேத ஸூேம ேஷாட³ஶ ைசவ ேரiΝேக ॥
shதா²நthரயவிநிShkhராnhேத மாthராthரயவிநிSh²ேத ।
மாth’ேகthேயகவீேர ச vhேயாமாதீேத பராthபேர ॥
பீட²shேத² பீட²மth◌⁴யshேத² மாயாதீத-பராthபேர ।
ஹŋhகாராrhத⁴கலாrhேண ேரiΝகாைய நேமாऽsh ேத ॥
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thவயா விைநகேப⁴ேத³ந vhயாபிதmh ஸசராசரmh ।
இchசா²-jhஞாந-khயா-ஶkhதி ேரiΝகாைய நேமாऽsh ேத ॥
கி³மth◌⁴ேய ததா²ரNhேய ேமமth◌⁴ேய மாசேல ।
நnhதா³ காthயாயநீ ³rhேக³ ேரiΝகாைய நேமாऽsh ேத ॥
shவrhக³பாதாலமrhthேயஷு விசரnhதீ thவேநகதா⁴ ।
phரசNhட³ேயாகி³நீ சNhேட³ ஏகவீேர நேமாऽsh ேத ॥
ேதேஜாமNhட³ல³rhத⁴rhேஷ ஸூrhயேகா-ஸமphரேப⁴ ।
³rhநிேய ³ராதா⁴ேர ஏகவீேர நேமாऽsh ேத ॥
ஐmh பீ³ஜmh vhயாபிதmh ேயந வjhேரயmh ஸசராசரmh ।
thைரேலாkhயmh ோப⁴யnhதீmh thவா மாயாபீ³ேஜந ேரiΝகாmh ॥
thவேமவ பரமmh ஜாphயmh thவேமவ பரமmh தப: ।
thவேமவ பரமmh jhஞாநmh ேரiΝகாைய நேமாऽsh ேத ॥
thவmh மாதா thவmh பிதா ph◌⁴ராதா thவmh ஸகா² thவmh ³phர: ◌⁴ ।
thவேமவ ஜக³தாmh தா⁴th thரா மாmh ப⁴khதவthஸேல ॥
அத⁴rhம: ேத த⁴rhம த⁴நவாnh த⁴நவ ।
அஜாதி: ேத ஜாதிshthவயாjhஞா பரேமவ ॥
அபவிthரmh பவிthேரயmh ேஷ thவmh ஸதா³mhபி³ேக ।
thவேமவ பரமmh தீrhத²mh thைரrhதிshthவmh ஜக³nhமேய ॥
ஜாதிph◌⁴ரShடா லph◌⁴ரShடா vhரதph◌⁴ரShடா ச ேய நரா: ।
ஏகவீராphரஸாேத³ந ஶுth³தா⁴shேத நாthர ஸmhஶய:॥
th³விஜாதி mhேல பrhயnhதmh பாபmh ய:ேத நர: ।
தthஸrhவmh த³யேத phரmh ேரiΝகாத³rhஶேநந  ॥
வrhவrhே ந தshயாshதி thவnhமாrhேக³ ேய யேத²தmh ।
தீrhத²mh ⁴தா மாதŋhகீ³ ேரiΝகாைய நேமாऽsh ேத ॥
விரேஜ ரஜநீrhேத நிrh⁴ேத ⁴தகlhமேஷ ।
thைரேலாkhய பாவநி Nhேய ஏகவீேர நேமாऽsh ேத ॥
ஸமேநா kh◌⁴ராŋhkh◌⁴ பாணிச த³th³shேபா²டகேமவ ச ।
தா³th³rhய-:³க²-ேராக³kh◌⁴நீmh தாmh வnhேத³ ேரiΝகாமஹmh ॥
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கlhபth³ம-ஸமாkh²யாதா சிnhதாமணி-வி⁴தா ।
ேரஜநா: கிmh பயnhதி ேரiΝகாmh காமேத⁴iνகாmh ॥
த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh ஷாmh சrhவிதா⁴mh ।
ஏகவீராphரஸாேத³ந th◌⁴யnhேத நாthர ஸmhஶய:॥
ஸrhவmh தீrhதா²பி⁴ேஷகmh  ஸrhவயjhஞப²லmh லேப⁴த ।
ஆஷாேட⁴ ைசவ காrhதிkhயாmh ேரiΝகாத³rhஶேநந  ॥
ph’தி²vhயாmh யாநி தீrhதா²நி ஸiµth³ரா ஸதாநி ச ।
ஏகவீரா பரmh நாshதி ஸth³ய: phரthயயகாரகmh ॥
காrhதிkhயாmh kh’thதிகாேயாேக³ ய: பயnhதீஹ ேரiΝகாmh ।
ந ேதஷாmh நராvh’thதி: கlhபேகாஶைதரபி ॥
mhஹாமலகmh ேத³வ ேத³வேத³ேவந ேஸவிதmh ।
iµkhதிக³தா ஸமாஸாth³ய th³விஸphததிசrhiµகா:²॥
ேத³வேத³ேவா ததா² th³ர:ஸmhேப⁴ேதா³ பா⁴shகராலயmh ।
ேதாயmh ேமshதடா³க³shய ஸth³ய: பாபஹராணி ஷTh ॥
ேthேர ஸkh’thதீrhேத² ராஹுkh³ரshேத தி³வாகேர ।
phரயாக³mh ச ஸதா³தீrhத²mh க³யா க³ŋhகா³ ச ேரiΝகா ॥
ஆதா⁴ர⁴தநிலேயா லலநாபதா⁴ணீ ।
ுதா⁴ th’ஷா ச :³க²kh◌⁴நீmh தாmh வnhேத³ ேரiΝகாமஹmh ॥
ேய பசிமாsh ேய th³தா⁴ rhவாைய ேய ச ஸmhshதி²தா: ।
ஏகவீரா பரmh பீ³ஜmh ஶாவதmh பத³மvhயயmh ॥
மாயாபீ³ேஜந யா phேராkhதா ஹŋhகாராrhth³த⁴கலாshmh’தா ।
ஸா ேயாநி:ஸrhவமnhthராmh ஸா ஶkhதி: ேரiΝகா shmh’தா ॥
கிmh தshய ப³ஹுபி⁴rhமnhthைரrhேவத³th³தா⁴nhதவிshதைர:॥
ஏகவீராமஹாமnhthரmh ஸrhவ-காம-ப²லphரத³mh ॥
லமnhthரத³mh phேராkhதmh ஹmhஸேப⁴ேத³ந ஸmhshதி²தmh ।
ஸ ஸாாth³ைப⁴ரேவ phேராkhதேமகவீரmh பராthபரmh ॥
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ஶிவஶkhதித³mh பீ³ஜmh ேரiΝகாத³மvhயயmh ।
ஸrhவமŋhக³ளமாŋhக³lhேய பவிthரmh பாபநாஶநmh ॥
ய இத³mh பட²ேத நிthயmh thஸnhth◌⁴யmh ரth³த⁴யாnhவிதmh ।
ஆராேராkh³யைமவrhயmh பத³mh நிrhவாணமாphiνயாth ॥
அசலாmh யாமாphேநாதி thரதா³ராதி³ஸmhபதா³mh ।
⁴ஜேத விலாnhேபா⁴கா³nh thைரேலாkhயmh ேமாஹேயth³th◌⁴வmh ॥
ஏகவீரா இத³mh பீ³ஜmh thைரேலாkhேய ய: பேட²nhநர: ।
ஐவrhயmh லப⁴ேத ராjhயmh வாைக³வrhயmh ச ஜாயேத ॥
³rhvh’thதாநாமேஶேஷண ததா² :³shவphநத³rhஶேந ।
ரோ⁴த-பிஶாேசph◌⁴ேயா kh³ரஹபீடா³mh vhயேபாஹதி ॥
ேரiΝகாபரமmh shேதாthரmh ேய ஜபnhதி ச மாநவா: ।
phராphiνயாthபரமாmh th³தி⁴மணிமாதி³³Shடதா⁴mh ॥
மாதாரshதி²தா ேத³வீ மாth’பீேடா²th³ப⁴வா ஶிவா ।
மஹாேத³ேவந ஸmhshthய ⁴khதி-iµkhதி-ப²லphரதா³mh ॥
ேரiΝகாயா இத³mh shேதாthரmh ப²Shயதி தி³ேந தி³ேந ।
ஸ க³chேச²th பரமmh shதா²நmh யthர ேத³ேவா மேஹவர:॥
இதி ெகௗலாrhணேவ ைப⁴ரவphேராkhதmh ேரiΝகாshதவராஜshேதாthரmh
ஸmhrhணmh ।

॥ ேரiΝகாrhபணமsh ॥
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