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க³ேணஶாய நம: ॥ரு’ஷயஊசு: ॥
ஜித ஜித ேதऽஜித ய ஞபா⁴வ ரயீ தனு வா பரிது⁴ வேத நம:
।
ய ³ேராமக³ ேதஷு நிலி யுர ⁴வரா த ைம நம: காரணஸூகராய ேத ॥
1॥
ப தைவத னனுது³ ரு’தா மநா து³ த³ ஶன ேத³வயத³ ⁴வரா மக

।
ச² தா³ ஸி ய ய வசி ப³ ஹிேராம வா ய ³ரு’ வ ⁴ரிஷு
சாது ேஹா ர ॥ 2॥
ரு து ட³ஆஸீ ருவ ஈஶ நாஸேயாரிேடா³த³ேர சமஸா: க ணர ⁴ேர

।
ரா ரமா ேய ³ரஸேன ³ரஹா துேதய ச வண ேதப⁴க³வ ன ³னிேஹா ர

॥ 3॥
தீ³ ானுஜ ேமாபஸத:³ ேராத⁴ர வ ராயணீேயாத³யனீயத³ ர:
।
ஜி வா ரவ ³ய தவ ஷக ரேதா:ஸ ⁴யாவஸ ²ய சிதேயாऽஸேவா
ஹி ேத ॥ 4॥
ேஸாம து ேரத: ஸவ யவ தி²தி: ஸ தா²விேப⁴தா³ தவ ேத³வ
தா⁴தவ: ।
ஸ ராணி ஸ வாணி ஶரீரஸ தி⁴ வ ஸ வய ஞ ரதுரி டிப³ த⁴ன: ॥
5॥
நேமா நம ேதऽகி²லய ரேத³வதா ³ர யாயஸ வ ரதேவ ரியா மேன ।
ைவரா ³யப⁴ யா மஜயானுபா⁴வித ஞா ய வி ³யாகு³ரேவ நேமா நம:
॥ 6॥
த³ ரா ³ரேகா யா ப⁴க³வ வயா ⁴ரு’தா விராஜேத ⁴த⁴ர :⁴
ஸ ⁴த⁴ரா ।
யதா² வ னி:ஸரேதா த³தா ⁴ரு’தா மத க³ேஜ ³ர ய ஸப ரப ³மினீ
॥ 7॥
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ரயீமய பமித³ ச ெஸௗகர ⁴ம ட³ேல த² த³தா ⁴ரு’ேதன ேத ।
சகா தி ரு’ ேகா³ட⁴க⁴ேனன ⁴யஸா குலாசேல ³ர ய யைத²வ
வி ⁴ரம: ॥ 8॥
ஸ தா²பையநா ஜக³தா ஸத து²ஷா ேலாகாய ப னீமஸி மாதர

பிதா ।
விேத⁴மசா ையநமஸாஸஹ வயாய யா வேதேஜாऽ ³னிமிவார வதா:⁴
॥ 9॥
க: ர ³த³தீ⁴தா யதம தவ ரேபா⁴ ரஸா க³தாயாபு⁴வஉ ³விப³ ஹண
।
ந வி மேயாऽெஸௗ வயி வி வவி மேய ேயா மாயேயத³
ஸ ரு’ேஜऽதிவி மய ॥ 10॥
விது⁴ வதா ேவத³மய நிஜ வபு ஜன தப:ஸ யனிவாஸிே வய ।
var ஜய
ஸடா ேகா² ³ ⁴த வா பு³பி³ து³பி⁴ வி ரு’ யமா ⁴ரு’ஶமீஶ
பாவிதா: ॥ 11॥
ஸைவ ப³த ⁴ர டமதி தைவஷ ேத ய: க ம பாரமபாரக மண: ।
ய ³ேயாக³மாயாகு³ணேயாக³ேமாஹித வி வ ஸம த ப⁴க³வ
விேத⁴ஹிஶ ॥ 12॥
இதி ம ³பா⁴க³வதபுரா த க³த வராஹ ேதா ர ஸ ண ॥
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