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.. bRihaspatistotram ..

॥ ³ரு’ஹ பதி ேதா ர ॥
க³ேணஶாய நம: ।

அ ய ³ரு’ஹ பதி ேதா ர ய ³ரு’ ஸமத³ ரு’ஷி:, அனு டு
ச² த:³,
³ரு’ஹ பதி ேத³வதா, ³ரு’ஹ பதி ரீ ய த² ஜேபவினிேயாக:³ ।
கு³ரு ³ரு’ஹ பதி ஜீவ:ஸுராசா ேயாவிதா³ வர: ।
வாகீ³ேஶா தி⁴ஷே தீ³ க⁴ ம ரு: பீதா ப³ேரா யுவா ॥ 1॥
ஸுதா⁴ ³ரு’ டி ³ரஹாதீ⁴ேஶா ³ரஹபீடா³பஹாரக: ।
த³யாகர: ெஸௗ ய தி:ஸுரா ய:கு மல ³யுதி: ॥ 2॥
ேலாக ேயா ேலாககு³ரு னீதி ேஞா நீதிகாரக: ।
தாராபதி சா கி³ரேஸா ேவத³ைவ ³யபிதாமஹ: ॥ 3॥
ப⁴ யா ³ரு’ஹ பதி ரு’ வா நாமா ேயதானிய: பேட² ।
அேராகீ³ ப³லவா மா பு ரவா ஸ ப⁴ேவ னர: ॥ 4॥
ஜீேவ ³வ ஷஶத ம ேயா பாப ந யதி ந யதி ।
ய: ஜேய ³கு³ருதி³ேன பீதக³ தா⁴ தா ப³ைர: ॥ 5॥
பு பதீ³ேபாபஹாைர ச ஜயி வா ³ரு’ஹ பதி ।
³ரா ம ேபா⁴ஜயி வா ச பீடா³ஶா தி ப⁴ேவ ³கு³ேரா: ॥ 6॥
॥இதி க த³புராேண ³ரு’ஹ பதி ேதா ர ஸ ண ॥
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