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॥ ப சேத³வதா ேதா ர ॥
க³ேணஶாய நம: ।

க³ேணஶவி ணுஸூ ேயஶது³ கா³ ²ய ேத³வப சக ।
வ ேத³விஶு ³த⁴மனஸா ஜனஸாயு யதா³யக ॥ 1॥
ஏக பா பி⁴ ன தீ ப சேத³வா னம ரு’தா ।
வ ேத³வி ணு ³த⁴பா⁴ேவேனஶா ேப³ கரதா³ யுதா ॥ 2॥
க யாணதா³யிே ேத³வா னம கா யா மெஹௗஜஸ: ।
வி ணுஶ பு⁴ வாஸூயக³ேணஶா ²யா னமா யஹ ॥ 3॥
ஏகா மே பி⁴ ன பா ேலாகர ணத பரா ।
வவி ணு வாஸூ யேஹர வா ரணமா யஹ ॥ 4॥

தி³ ய பாேனக பா பா னம ரு’தா ।
வாஶ கரேஹர ப³வி ணுஸூ யா னமா யஹ ॥ 5॥

நி யா ன த³ஸ ேதா³ஹதா³யிே தீ³னபாலகா ।
வா யுதக³ேணேஶனடு³ கா³ ²யா ெநௗ யஹ ஸுரா ॥ 6॥

கமனீயத ேத³வா ேஸவாவ யா ரு’பாவத: ।
ஶ கேரன வாவி ணுக³ேணஶா ²யா னமா யஹ ॥ 7॥
ஸூ யவி ணு வாஶ பு⁴வி ⁴னராஜாபி⁴தா⁴ ஸுரா ।
ஏக பா ஸதா³வ ேத³ஸுக²ஸ ேதா³ஹஸி ³த⁴ேய ॥ 8॥
ஹெரௗஹேரதீ ணகேரக³ேணேஶஶ ெதௗநேப⁴ேதா³ஜக³தா³தி³ஹிேதஷு
।
அத:⁴பத ேயஷுபி⁴தா³ த³தா⁴ பா⁴ஷா தஏவ யதேதாऽச்ய்தாஶ்ரமா:
॥ 9॥
இதி மத³ யுதா ரமவிரசித ப சேத³வதா ேதா ர ஸ ண ॥
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