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॥ பரமா மா டக ॥
க³ேணஶாய நம: ॥

பரமா ம◌ँ தவ ரா ெதௗ குஶேலாऽ மி ந ஸ ஶய: ।
ததா²பி ேம மே து³ ட ேபா⁴ேக³ஷு ரமேத ஸதா³ ॥ 1॥
யதா³ யதா³ து ைவரா ³ய ேபா⁴ேக³ ⁴ய ச கேரா யஹ ।
தைத³வ ேம மே ட⁴ புன ேபா⁴ேக³ஷு க³ ச²தி ॥ 2॥
ேபா⁴கா³ பு⁴ வா முத³ யாதி மே ேம ச சல ரேபா⁴ ।
தவ ரு’தி யதா³ऽऽயாதி ததா³ பா⁴தி ப³ஹி முக² ॥ 3॥
ர யஹ ஶா ரனிசய சி தயாமி ஸமாஹித: ।
ததா²பி ேம மே ட⁴ ய வா வா ேபா⁴க³மி ச²தி ॥ 4॥
ேஶாகேமாெஹௗ மானமெதௗ³ தவா ³ப⁴வ தி ைவ ।
யதா³ பு³ ³தி⁴பத² யாஸி யா தி ேத விலய ததா³ ॥ 5॥
ரு’பா குரு ததா² நாத² வயி சி த தி²ர யதா² ।
மம யா ஞானஸ யு த தவ ⁴யானபராயண ॥ 6॥
மாயயா ேத வி ேடா⁴ऽ மி ந ப யாமிஹிதாஹித ।
ஸ ஸாரபாரபாேதா²ெதௗ⁴ பதித மா ஸமு ³த⁴ர ॥ 7॥
பரமா ம◌ँ வயிஸதா³ மம யா னி சலா மதி: ।
ஸ ஸாரது:³க²க³ஹ வ ஸதா³ ர ேகா மம ॥ 8॥
பரமா மன இத³ ேதா ர ேமாஹவி ேச²த³காரக ।
ஞானத³ ச ப⁴ேவ ’ ேயாகா³ன ேத³ன நி மித ॥ 9॥
இதி ேயாகா³ன த³தீ த²விரசித பரமா மா டக ஸ ண ॥
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