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॥ ஷ முக²ப சர ன துதி: ॥

ௐ க³ேணஶாய நம: ।
பு²ர ³வி ³யு ³வ லீவலயிதமேகா³ ஸ க³வஸதி

ப⁴வா பி த லு டானமிதகரு ஜீவனவஶா ।
அவ த ப⁴ தாநாமுத³யகரம ேபா⁴த⁴ர இதி
ரேமாதா³தா³வாஸ யதனுத ம ேராऽ ய ஸவிேத⁴ ॥ 1॥
ஸு ³ர ம ேயா ேயா ப⁴ேவ ஞானஶ யா

ஸி ³த⁴ த மி ேத³வேஸ பதி வ ।
இ த² ஶ தி ேத³வேஸ பதி வ

ஸு ³ர ம ேயா பி³ ⁴ரேத³ஷ யன தி ॥ 2॥
பே ாऽனி வசனீேயா த³ ணஇதி தி⁴யமேஶஷஜனதாயா: ।
ஜனயதி ப³ ஹீ த³ ணனி வச ேயா ³யப யு ேதாऽய ॥ 3॥
ய: ப மனி வசன யாதி ஸமவல ³ய ³ரு’ யேத ேதன ।
³ர ம பரா பரமமல ஸு ³ர ம யாபி⁴த⁴ பர ேயாதி: ॥ 4॥
ஷ முக² ஹஸ முக² ஸுகா² பு³ரா ேக²லன
ஸ முனீ ³ரேஸ யமானபாத³ப கஜ ஸதா³ ।
ம மதா²தி³ஶ ருவ க³ ஶக ரு’பா பு³தி⁴
ம மேஹமுதா³ ரு’தி³ ரப னக ப ⁴ருஹ ॥ 5॥
இதி ஜக³ ³கு³ரு ரு’ ேக³ரீபீடா²தி⁴ப ச ³ரேஶக²ரபா⁴ரதீ
பாைத:³விரசிதா ஷ முக²ப சர ன துதி:ஸமா தா ।
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