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க³ேணஶாய நம: ॥
ப³ஹுது:³க²ப⁴ேராத³ க தமேஸா ³ரதேமாऽத⁴ம: ।
நரேகா நர ேகா வா த மதிமானதிவ தேத ॥ 1॥
நரகா தகபாதா³ ³ஜபரிச யாபரா னரா ।
வி வி யகா ³ய சாபேராऽ யு சதேராரித: ॥ 2॥
பேத த ர ந த ராண கு யு ேத ப யுபாஸிதா: ।
ப ய ³ரு’ யபத³ ³வ ³வ யா த² ந ய த²தீ⁴ ப⁴வ ॥ 3॥
அஸுேராஹிஸுர ேலஶகேரா நரகநாமக: ।
த ய ஹ தா ஸதா சி தாஸ தாபா ³ய த ரு’ ன கி ॥ 4॥
விேஶேஷண ⁴ன தி காய வி ⁴ ேதஷாமதீ⁴ வர: ।
ஆர ³த⁴ஶுப⁴கா யா விரு ³த⁴ யஹி நாயகா: ॥ 5॥
அஜாமிேலா ³விஜ: வமதிச ராம ேகன தா ।
ஸஸுரா க ய ப⁴ஜகா: குேதா வா த ர ச ரமு: ॥ 6॥
இதி சி தய ேத பி ஸ ேத³ஹ சி² தி⁴ஸ மேத ।
க³ கா³ேஸ பாபப⁴ க³கெரௗ க: குருேத ரபு:⁴ ॥ 7॥
ஹயானன ய வா ேஶ ேயா நாபி⁴பு ர: பதா³ சக: ।
கு³ரு ஹி த ய ⁴ ப⁴ க:³ வாய யா ஸதா ஸதா³ ॥ 8॥
வாதி³ராஜயதி ேரா த ேதா ரேமத பட² ஸதா³ ।
வாேத³விஜயமா ே தி நாேதா⁴ யாதி கதா³சன ॥ 9॥
இதி வாதி³ராஜ ரு’தா வி ணு துதி:ஸமா தா ॥
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